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ABSTRAK  
 

 
Manhaj Abi Bakar ibn al-‘Arabi di dalam pemilihan/penentuan fiqhiyyah 

berdasarkan kitabnya ‘Aridah al-Ahwazi: Kajian terhadap kitab al-Taharah 
 
Kajian ini akan mendedahkan tentang bagaimana Abi Bakar ibn al-‘Arabi membuat 
pemilihan mengenai masalah fiqh dalam kitab al-Taharah daripada kitabnya yang 
berjudul ‘Aridah al-Ahwazi. Penyelidik telah menggunakan manhaj al-istiqra’ untuk 
meneliti kitab-kitab yang dihasilkan oleh Ibn al-‘Arabi, khususnya yang berkaitan 
dengan hukuh-hukum al-fiqhiyyah dan Usul al-Fiqh. Penyelidik juga menggunakan 
manhaj al-tahlil untuk menyelidiki pemilihan al-fiqhiyyah oleh Ibn al-‘Arabi, manhaj 
al-muqāranah turut dilibatkan secara perbandingan dengan pendapat fuqaha-fuqaha 
yang lain. Turut dimuatkan dalam kajian ini ialah terjemahan ringkas biodata Ibn al-
‘Arabi dan kitabnya al-‘Aridah berserta dengan keterangan terhadap manhaj umum 
yang diambil oleh beliau. Selain daripada itu, kajian ini turut memfokuskan metodologi 
istinbat terhadap pemilihan mengenai masalah fiqh khasnya dalam kitab al-taharah 
berserta dengan kajian perbandingan pendapat-pendapat ulama mazhab al-Maliki dan 
juga ulama selain daripada mazhab al-Maliki. Dapat dirumuskan daripada kajian ini, 
bahawa berdasarkan kitab al-taharah sahaja Ibn al-‘Arabi telah membuat lebih daripada 
seratus tiga puluh pemilihan fiqhiyyah. Pemilihan Ibn al-‘Arabi ini berasaskan kepada  
al-Quran, al-Sunnah, al-Ijmak, amalan para sahabah dan lain-lain. Beliau telah 
menggunakan uslub yang berbeza terhadap pemilihannya. Antaranya dia dapat 
membezakan apa yang sarih/nyata dengan apa yang tidak sarih/nyata. Melalui penelitian 
khusus didapati bahawa sebahagian besar pemilihan Ibn al-‘Arabi bertepatan dengan 
pendapatan ashab al-Malikiyyah. Namun begitu, beberapa kes pemilihan Ibn al-‘Arabi 
mempunyai pendapat yang tersendiri. Keadaan ini berdasarkan kepada ijtihad dan 
penelitiannya terhadap dalil-dalil hukum. Hal ini telah dijelaskan oleh penyelidik di 
dalam penulisan tesis ini, yang menunjukkan bahawa  Ibn al-‘Arabi merupakan salah 
seorang ahli fiqh yang mujtahid walaupun ia berpegang kepada usul salah satu mazhab 
dari kalangan mazhab fiqh yang diiktiraf. Pegangan Ibn al-‘Arabi kepada usul mazhab 
tertentu tidak mengurangkan tarafnya sebagai seorang yang faqih kerana dalam masa 
yang sama beliau mempunyai perdapat yang tersendiri dalam beberapa masalah fiqh 
serta memiliki lautan ilmu pengetahuan dan ketajaman pemahaman.  
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ABSTRACT 
  
 

ABU BAKR IBN AL-‘ARABI’S METHODOLOGY FOR JURISTIC OPINIONS 
IN HIS BOOK ‘ARIDAT AL-AHWADHI, USING “THE BOOK OF 

PURIFICATION” AS A DATA SAMPLE 
 

This thesis explains Abu Bakr ibn al-‘Arabi’s juristic choices in “The Book of 
Purification” from his work ‘Aridat al-Ahwadhi, and his methodology for doing so. This 
researcher has used an inductive methodology, surveying the works of Ibn al-‘Arabi as 
well as other books, particularly books of fiqh and usul al-fiqh, and then analyzing Ibn 
al-‘Arabi’s choices and comparing them with the legal opinions of other jurists. The 
study also undertakes a concise biography of Ibn al-‘Arabi and an overview of his book 
‘Aridat al-Ahwadhi and the general methodology he employed in it. After that it focuses 
on extracting his fiqh opinions from “The Book of Purification”, studying them and 
comparing them with the legal opinions of other jurists from his own school of thought, 
the Maliki madhhab, as well as those of jurists from other madhhabs. It then explains 
his methodology for making those choices and his methods of expressing them. The 
results of the study are that Ibn al-‘Arabi has made more than ١٣٠ choices [as to the 
weightiest of variant opinions] on fiqh issues in “The Book of Purification” and that he 
relies on the various sources of the Shari‘ah in doing so, such as the Qur’an and Sunnah, 
consensus (ijma‘) the practice of the Sahabah, and other classes of evidence. He uses a 
variety of ways to express his preferences, sometimes explicitly stating them and 
sometimes not. He frequently gives preference to the opinions of his school of thought, 
the Maliki madhhab, but he also frequently opposes them (in approximately one quarter 
of the issues). He also takes an independent stance on a number of issues. All of that is 
based upon his ijtihad and his interpretation of the relevant evidence, as is treated in 
detail in the thesis. This indicates that he was, indeed, a mujtahid, a jurist qualified to 
reason independently in fiqh issues. Mujtahids of this caliber would operate within the 
evidentiary methodology (usul) of a particular well established madhhab but were 
distinguished by their independent stances on detailed fiqh issues. This was only 
because of their vast knowledge and sophisticated understanding.     
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  ملخص 
  

عارضة "منهج أيب بكر ابن العريب يف اختياراته الفقهية من خالل كتابه : عنوان البحث
   كتاب الطهارة منوذجا": األحوذي

    
يكشف هذا البحث عن االختيارات الفقهية أليب بكر ابن العريب يف كتاب الطهارة من كتابه 

تقراء لكُتب ابن العريب وقد سلك الباحث منهج االس. ومنهجه يف ذلك" عارضة األحوذي"
وغريها، وخاصة ما يعىن منها باألحكام الفقهية وأصول الفقه، كما اعتمد منهج التحليل 

. الختيارات ابن العريب الفقهية، ومنهج املقارنة هلذه االختيارات مع أقوال غريه من الفقهاء
وبيان املنهج العام وقد تناولت هذه الدراسة بشكل موجز ترمجة ابن العريب وكتابه العارضة 

الذي سار عليه فيه، مث ركّزت على استنباط اختياراته الفقهية يف كتاب الطهارة، مع 
دراستها ومقارنتها مع أقوال الفقهاء من مذهبه املالكي وغريه من املذاهب الفقهية، مث 

وخلُصت . تناولت الدراسة بيان املنهج الذي سار عليه يف اختياراته وأسلوبه يف ذلك
 ،الدراسة إىل أنه قد وقع البن العريب يف كتاب الطهارة أكثر من مائة وثالثني اختياراً فقهيا
وأنه اعتمد فيها على مصادر التشريع املختلفة كالقرآن والسنة واإلمجاع وعمل الصحابة 
وغريها، وأنه استخدم أساليب خمتلفة يف االختيار، منها ما هو صريح يف االختيار، ومنها ما 

ما (يس كذلك، وأنه وافق أصحابه املالكية يف أكثر اختياراته، وخالفهم أيضاً يف كثري منها ل
، كما استقل بالرأي يف عدد من املسائل، كلّ ذلك حسب ما يقوده إليه )يعادل الربع تقريباً

اجتهاده ونظره يف األدلة، كما هو مبين يف البحث بالتفصيل، مما يدل على أنه من الفقهاء 
اتهدين الذين وإن ساروا على أصول مذهب من املذاهب الفقهية املعتربة، إال أم ميتازون 

  .باختيارام الفقهية اليت يستقلون ا، وما ذلك إالّ لتبحرهم يف العلم، ودقتهم يف الفهم
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  إهـداء
  

 ذا العمل درجتهما يف أهدي هذا العمل إىل الوالدين رمحهما اهللا تعاىل رمحة واسعة، ورفع
العليني، وأحلقهما بالصاحلني، وأسأله تعاىل أن جيمعين ما يف جنات النعيم، كما أهديه إىل 

  كريِّم الذي ال ميل من املساندة بـكل غالٍ ونافـع، حممد بن عزالدين األكرب أخي
  الناجع، العلم إىل املتطلعة األجيال أمام الطريق إلضاءة يعمل ليل ار معلم كل وإىل

  علــم الشريعـة اجلامـع، من للنهل جاهداً يسعى علم طالب كل وإىل
  املتـواضـع، العـمل واجلـهد هذا أهـدي مجيـعاً، هـؤالء إىل

  .آمال أن يكون لبنة يف صرح هذا الدين السـامي الالمـع
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  شكر وتقدير
  

أمحد اهللا تعاىل على نعمه اليت ال  تعد وال حتصى، واليت منها إتاحة الفرصة ملواصلة 
  .الدراسة يف هذه املرحلة، والتوفيق إلمتام هذه الرسالة على هذه الصورة

  
  شكرت مجيلَ صنعكُم بدمعي   ودمع العنيِ مقياس الشعورِ

 جفين   على م ألولِ مرة السرورِقد ذاق ا ذاقه دمع  
  )حافظ إبراهيم(

  
مث أقدم شكري وعرفاين جلامعة ماليا، اليت فتحت أبواا لطالب العلم من شىت بقاع 
األرض، ومهدت هلم سبل التحصيل يف خمتلف ااالت العلمية، رغبة يف الرقي م والنهضة 

  .  بأمتهم، فجزى اهللا مؤسسيها والقائمني عليها خري اجلزاء
املشرف على  ،رشدي رملي ص بالشكر اجلزيل والتقدير العظيم فضيلة الدكتوروأخ

 وإبداء التوجيه واإلرشاد ما بذله من اجلهد والوقت يف هذه الرسالة، أشكره على
اللهم اجزه عين خري اجلزاء، واجعل . املالحظات، وأقدر منه صدره الرحيب وفؤاده اللطيف

  .حسناته كل بذله من علمه ووقته يف ميزان
مث الشكر والعرفان لكل من له يد يف تعليمي يف مجيع مراحل دراسيت، وكل من له 

األستاذ الدكتور مجال بن أمحد : أي عون يف إعداد هذه الرسالة، وأخص منهم بالذكر
، واإلخوة حممد املدين الكفل بن ذو العمراين، والدكتور بادي، والدكتور نادر بن السنوسي

، وعثمان بن إبراهيم غرغدو، وطارق بن عبد مصطفى التريكيبن أسامة : ماألفاضل الكرا
اللّهم اجزهم مجيعا عين خري اجلزاء، واجعل كل ما بذلوه . رياض أنصاريو السالم لعجال،

  .       يف موازين حسنام
  .وصلِّ اللّهم وسلِّم وبارِك على نبينا حممد، وآله وصحبه أمجعني      
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١٣ 

 تستقْص مل واإلناِء إذاَ يعصر، مل إذا الثَّوبِ طَهارة حكْم: املطلب الثامن عشر   
    ٧٣............................................................. عنه الرطُوبةُ

 أثْناِء يف عليه رآها ثُم فَصلَّى النجاسة إزالةَ نِسي من حكْم :املطلب التاسع عشر   
الة٧٣................................................................. الص     

 فَلَما الصالة، وقْت إىل إزالَتها فَترك النجاسةَ رأى من حكْم: املطلب العشـرون   
   ٧٤...................................ا فَصلَّى إزالتها نِسي الصالة وقت انَك

   ٧٥..............احلَالِ يف النجاسة إزالَةُ تجِب هلْ: املطلب احلادي والعشرون   
   ٧٦..............صلَّى حتى النجاسةَ ْير ملَ من حكْم: املطلب الثاين والعشرون   
 هم فَلَما الصالة، يف ثَوبِه يف النجاسةَ أَبصر من حكْم: املطلب الثالث والعشرون   

افرصبِاالن ِسيى نادم٧٦.................................................فَت          
     ٧٧..........................الدم من اليِسريِ تحديد: املطلب الرابع والعشرون  
والقُراد طَهارةً ونجاسةً  والذُّبابِ السمك دمِ حكم: املطلب اخلامس والعشرون  

........................................................................٧٨          
   ٧٩............ فيها شكوكاملَ النجاسة نضحِ حكْم: املطلب السادس والعشرون  
    ٨٠........حكْم من ترك النضح يف موضعه ثُم صلَّى: املطلب السابع والعشرون  

 يفْتقر فَهلْ ذَهب حتى بالريقِ مجه ثُم الفَم تدمى إذَا: املطلب الثامن والعشرون    
    ٨٠................................................ يقه؟بِرِ يطْهر أو غَسله إىل

 مسحا الثَّوبِ أوِ البدن من النجاسة موضع مسح إذاَ: املطلب التاسع والعشرون    
     ٨١............................. الَ؟ أم غَسلُه يلْزم فَهلْ شيٌء منها يبق فَلَم بالغا
   ٨٢....يغِسلْه ولَم املَحاجِمِ موضع مسح من صالة حكْم: املطلب الثـالثـون   
فيها  قُرحته أو نكَأَ الصالة يف جرحه سالَ من حكْم: املطلب احلادي والثالثون   

   ٨٢......................................................كثريا فَسالت وكانَ
   ٨٣................املَجوس فيما نسجه الصالة حكم: املطلب الثاين والثالثون   
     ٨٤........الصـبـياَن طَهارةً ونجاسةً ثيابِ حكْم: املطلب الثالث والثالثون   
 ولَم وطاهر نجِس ثَوبان معه كَانَ من صالة حكْم: املطلب الرابع والثالثون   

  ٨٥.................................................................يعينهما؟



 
١٤ 

 بينه جمع ثُم نجِس، أنه بِاجتهاده ما حكَم غَسلَ إذاَ: املطلب اخلامس والثالثون    
نيبو كَما حم هادهتبِاج ه فيهأن طاه،ر لَّى ثُما صيهِم٨٦.......................ف   
  ٨٦......النجاسةَ بِه وطئَ إذا بِالنعلِ الصالة حكْم: املطلب السادس والثالثون    
 علَيها صب إذَا الصلْبة اَألرضِ يف النجاسة حكْم: املطلب السابع والثالثون    
   ٨٧.....................................................................املاُء
    ٨٨................هلْ يلْزم حفْر األرضِ لتطْهِريِهاَ؟: املطلب الثامن والثالثون    
 يف الرجالن بالَ إذاَ اَألرضِ تطْهِريِ كَيفيةُ: املطلب التاسع والثالثون    

  ٨٩...................................................................موضعٍ
    ٩٠........الشمس جفَّفَته إذاَ اَألرضِ على البولِ حكْم: املطلب األربـعـون    

 ٩٢................................أَحكَام قَضاِء احلَاجة والسواك: الفصل الثاين      

                                    ٩٢..................................... أَحكَام قَضاِء احلَاجة: ألولاملبحث ا  
  ٩٢........احلَاجة قَضاِء عند القبلَة واستدبارِها استقْبالِ حكْم: املطلب األول     
  ٩٤..................املاِء وجود مع احلَجرِبِ االستنجاِء حكْم: املطلب  الثاين     
  ٩٥........ .....................االستنجاِء يف العدد حكْم: املطلب الثالث     
        ٩٦..... .........................بِالروث االستنجاِء حكْم: املطلب الرابع     

   ٩٨..... ......................................السواك أحكام: املبحث الثاين         
   ٩٨.... ....................................السواك حكْم: املطلب األول     
  ٩٩..... .............والشفَةَ اللّثَّةَ يصبِغُ الذي السواك حكْم: املطلب الثاين     
                              ١٠٠.......................... بِالغاسولِ التمضمضِ كمح: املطلب الثالث     

                          ١٠١.................... أَحكام الوضوِء واملَسحِ على اخلُـفَّـنيِ: الفصل الثالث    
  ١٠١...................... ..................أحكام الوضوِء: املبحث األول  

 ١٠١................... اإلناَء إدخالها قَبلَ اليد غَسلِ حكْم: املطلب األول     
 ١٠٢.................النجاسة يف الشك عند اليد غَسلِ حكْم: املطلب الثاين     
   ١٠٣...........................الوضوِء دعن التسمية حكْم: املطلب الثالث     
          ١٠٥................الوضوِء يف واالستنشاقِ املَضمضة حكم: املطلب الرابع     
   ١٠٦...... اقِشنتاالسو ةضمضاملَ نيب لِصالفَو عِماجلَ مكْح: املطلب اخلامس     
  ١٠٧..... اقِشنتاالسو ةضمضاملَ نيب لِصوالفَ عِماجلَ ةُكيفي :املطلب السادس     



 
١٥ 

   ١٠٩................. الوضوِء يف الرأسِ جميعِ مسحِ حكم: املطلب السابع     
 ١١٠......................... الوضوِء يف الرأسِ مسحِ صفَةُ: املطلب الثامن     
  ١١١...........................  الرأسِ مسحِ حكْم تكْرارِ: لتاسعاملطلب ا     
  ١١٢.......................... لُألذُننيِ املاِء تجديد حكْم:  املطلب العاشر     
   ١١٣......... الوضوِء يف الرجلَنيِ أَصابِعِ تخليلِ حكْم: املطلب احلادي عشر     
  ١١٤.........الوضوِء يف املُجردتنيِ الرجلَنيِ غَسلِ حكْم: لب الثاين عشراملط     
  ١١٦.............. الوضوِء أعضاِء لِسغَ رارِكْحكْم ت: املطلب الثالث عشر     
  ١١٧ ...هلْ يطْهر العضو بِغسله قَبلَ تمام الوضوء أَم ال؟: املطلب الرابع عشر     
   ١١٨.................... الوضوِء بعد التنشف حكْم: املطلب اخلامس عشر     
  ١١٩.............. صالة لكُلِّ الوضوِء تجديد حكم: املطلب السادس عشر     

  ١٢١.......................................... نواقض الوضوِء: املبحث الثاين
  ١٢١............................ اخلارِجِ من الوضوِء نقْض: املطلب األول     
    ١٢٣........................ حكْم الشك يف وجود احلَدث: املطلب الثاين     
  ١٢٤..............القُبلِ من الريحِ الوضوِء من خروجِ حكْم: املطلب الثالث     
    ١٢٥...............................النومِ من الوضوِء حكْم: املطلب الرابع     
  ١٢٧.................... اجلَالسِ النائمِ على الوضوِء حكْم: املطلب اخلامس     
  ١٢٧.................. حكْم الوضوِء من أَكْلِ لَحمِ اإلبلِ: املطلب السادس     
  ١٢٩........................ الذَّكَرِ مس من الوضوِء حكْم: ملطلب السابعا     
األصابِعِ  بِباطنِ الذَّكرِ مس من الوضوِء نقْضِ حكْم: املطلب الثـامن     

.......................................................................١٣٠   
   ١٣٠......الكَف  بِظَهرِ الذَّكَرِ مس من الوضوِء نقْضِ حكم: سعاملطلب التا     
  ١٣١..........زائدة بإصبعٍ الذَّكَرِ مس من الوضوِء حكْم: املطلب العاشـر     
  ١٣٢.....حكْم نقْضِ الوضوِء من مس الذَّكَرِ بالذِّراعِ: املطلب احلادي عشر     
  ١٣٢..........غَيره ذَكَره مس ءإذا الوضوِء نقْضِ حكْم: طلب الثاين عشرامل     
حائلٍ  فَوقِ من الذَّكَرِ بِمس الوضوِء نقْضِ حكْم: املطلب الثالث عشر     

.......................................................................١٣٤  
   ١٣٤................الصغريِ ذَكَرِ مس من الوضوِء حكْم: شراملطلب الرابع ع    



 
١٦ 

                ١٣٥............ميت ذَكَرِ بِمس الوضوء نقْضِ حكْم: املطلب اخلامس عشر    
   ١٣٦......... مقْطُوعٍ ذَكَرٍ بِمس الوضوِء نقْضِ حكْم: املطلب السادس عشر    
   ١٣٧........ الذَّكَرِ قَطْعِ موضعِ مس من الوضوِء حكْم: ملطلب السابع عشرا    
  ١٣٧................... الدبرِ مبس الوضوِء نقْضِ حكْم: املطلب الثامن عشر    
  ١٣٨............... اُألنثَينيِ بِمس الوضوِء نقْضِ حكْم: املطلب التاسع عشر    

  ١٣٩............ حكْم نقْضِ الوضوِء بِمس فَرجِ البهِيمة: املطلب العشـرون    
   ١٤٠...............حكْم الوضوِء من لَمسِ املَرأة: املطلب احلادي والعشرون    
    ١٤٢.......... احلَدث بِانتقَالِ الوضوِء نقْضِ حكْم: املطلب الثاين والعشرون    
  ١٤٢..................بِالردة الوضوِء نقْضِ حكْم: املطلب الثالث والعشرون    

  ١٤٤............................... أَحكام املسحِ على اخلُفَّنيِ: املبحث الثالث         
  ١٤٤..... ....................اخلُفَّينِ على املَسحِ يف التوقيت: املطلب األول    
  ١٤٥............................. اجلَوربنيِ على املَسحِ حكْم: املطلب الثاين    

  ١٤٨ .......................................أحكام الغسلِ والتيممِ: الفصل الرابع   
  ١٤٨..... .....................................أحكام الغسلِ: املبحث األول 

  ١٤٨......................... أَسلَم إذَا الكافرِ اغْتسالِ حكْم: املطلب األول    
   ١٤٩.................. الغسلِ يف واالستنشاقِ املَضمضة حكْم: املطلب الثاين    
   ١٤٩..................اجلَنابة غُسلِ يف الرجلَنيِ غَسلِ موضع: املطلب الثالث    
  ١٥٠.............حكْم تخليلِ أصابِعِ الرجلَينِ يف غُسلِ اجلَنابة: املطلب الرابع    
  ١٥١...................اجلَنابة غُسلِ يف اللِّحية تخليلِ حكْم: املطلب اخلامس    
   ١٥١...................الغسلِ يف رهاشع املَرأة نقْضِ حكْم: املطلب السادس    
  ١٥٣.............احلَيضِ؟ غُسلِ عن اجلَنابة غُسلُ يجزِئ هلْ: املطلب السابع    
حكْم من مس ذَكَره يف الغسلِ بعد غَسلِ بعضِ أعضاِء الوضوِء : املطلب الثامن    

امِ الغملَ تكُلِّها قَب لِ؟أو١٥٤.............................................. س  
  ١٥٦.............ينزِلْ إذاَ لَم اخلتاننيِ التقَاِء منِ الغسلِ حكْم: املطلب التاسع    
  ١٥٧............. بهِيمة فَرجِ يف أَولَج من على الغسلِ حكْم: املطلب العاشر    
  ١٥٨......... ميتة فَرجِ يف أَولَج من على الغسلِ حكْم: احلادي عشر املطلب    
  ١٥٩............. فيها أُولَج اليت امليتة غُسلِ إعادة حكْم: املطلب الثاين عشر    



 
١٧ 

 يف خلَهوأَد خرقَة يف ذَكَره لَف منعلى  غسلِال حكْم: املطلب الثالث عشـر    
                                                                     ١٥٩.................................... ........................امرأة  فَرجِ
  ١٦٠...........يظْهر ولَم املَنِي انتقَلَ إذاَ الغسلِ حكْم: املطلب الرابع عشـر    

احتالَماً  يذْكُرِ ولَم املاَء رأى من على الغسلِ حكْم: املطلب اخلامس عشـر    
.......................................................................١٦١   

اجلَنابة  يف غُسلِ والغسلِ الوضوِء بين اجلَمعِ حكْم: املطلب السادس عشر    
...... ................................................................١٦٢   

   ١٦٣....... اللَّفْظ قَبلَ اإلسالمِ بِحقيقَة االغْتسالِ حكْم: املطلب السابع عشر    
   ١٦٤......... طَهرت إذاَ احلَيضِ من الذِّمية غُسلِ حكْم: املطلب الثامن عشر    
    ١٦٥....................... بالردة الغسلِ نقْضِ حكْم: املطلب التاسع عشر    

 ١٦٦............................................ أَحكام التيممِ: املبحث الثاين        
  ١٦٦.................. نوعِاملَص واللَّبِنِ باحلجارة التيممِ حكْم: املطلب األول            
  ١٦٧............................... احلَدثَ؟ يرفَع التيمم هلْ: املطلب الثاين    
رحله وتيمم  يف املاَء نِسي من على اإلعادة حكْم: املطلب الثالث   

.......................................................................١٦٨  
  ١٦٩................ واحد بِتيممٍ فَريضة من أَكْثَر صالة حكْم: املطلب الرابع   
  ١٦٩.....................ال يكْفيه الذي املاِء استعمالِ حكْم: املطلب اخلامس   
  ١٧١................. للْجنابة ياناس للحدث تيمم من حكْم: املطلب السادس   
  ١٧١.................... لَه؟ بذلَ إذا قَبولُه املاِء فاقد يلْزم هلْ: املطلب السابع   
 فَمن واحد، عن إالَّ املاُء وقَصر وميت، وحائض جنب اجتمع إذاَ: املطلب الثامن   

  ١٧٢.............................................................يقَدم؟
 فَمن أَحدهما عن إالَّ املاُء وقَصر وجنب، حائض اجتمع إذاَ: املطلب التاسع   

  ١٧٣................................................................ يقَدم؟
   ١٧٤......................................... ممِالتي حد: املطلب العاشـر   
  ١٧٤.................... هلِ التيمم ضربةٌ أو ضربتان؟: املطلب احلادي عشر   
  ١٧٥...........؟نافَّالكَ مِأَ هج؟ الومِيمبه يف الت أُدبما يهيأَ: املطلب الثاين عشر   
  ١٧٦..............الطَّهورينِ استعمالِ عنِ العاجِزِ حكْم: عشر املطلب الثالث   



 
١٨ 

  ١٧٨.............................أَحكام اجلَنابة واحليضِ والنفاسِ: الفصل اخلامس   
                 ١٧٨........................................... أحكام اجلَنابة: املبحث األول        

  ١٧٨........................ ينام أَنْ قَبلَ اجلُنبِ وضوِء حكْم: املطلب األول   
  ١٧٩........... النومِ قَبلَ اجلُنبِ وضوِء يف الرجلَنيِ غَسلِ حكْم :املطلب الثاين   
  ١٨٠................ يطْعم أَنْ قَبلَ اجلُنبِ علَى الوضوِء حكْم: املطلب الثالث   
  ١٨١.............................. للقُرآن اجلُنبِ قراءة حكْم: املطلب الرابع   

                      ١٨٢............................... أحكام احلَيضِ واالستحاضة: املبحث الثاين        
  ١٨٢.......... أَترابِها حيضِ عن حيضها زاد إذا تدئةاملُب حكْم: املطلب األول   
  ١٨٣........................... حكْم املُعتادة من غَيرِ تميِيزٍ: املطلب الثـاين   
  ١٨٣....................... العادةَ؟ أمِ التميِيز يقَدم؟ أيهما: املطلب الثـالث   
  ١٨٤.....................حكْم وضوِء الْمستاحضة لكُلِّ صالة: لب الرابعاملط   
  ١٨٥..............................حكْم غُسلِ الْمستاحضة: املطلب اخلامس   
  ١٨٦........... للْحائضِ املُصحف القُرآن ومس قراءة حكْم: املطلب السادس   
  ١٨٦................................حكْم من وطئَ حائضاً: طلب السابعامل   

  ١٨٨........................................... أحكام النفاسِ: املبحث الثالث       
  ١٨٨.............................دماً تر لَم إذاَ النفَساِء حكْم: املطلب األول   
  ١٨٩..............دلَالو وجربالغسلِ خ توإذا ن النفَساِء مكْح: طلب الثاينامل   
 إالَّ تضعه فَلَم آخر بطْنِهاَ يف وبقي ولَدا، ولَدت إذا النفَساِء حكْم :لثاملطلب الثا   
دعنِ، بيرهش موالد مادت١٨٩........... ....................................م  

مناهج االختيار وأساليبه عند ابن العريب، مع بيان من يوافقه أو خيالفه يف : الباب الرابع
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  خطة البحث وهيكله العام: الباب األول
  

   :مةاملقد
مده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن هللا، حن إن احلمد        
له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال  أعمالنا، من يهده اهللا فال مضلّ سيئات

  .د أن حممدا عبده ورسولهاهللا، وحده ال شريك له، وأشه
الء خملصني، مجعوا بني العلم له علماء أج ره ملا تكفَّل اهللا حبفظ دينه سخأما بعد، فإن        

بعد النيب صلى اهللا - والعمل، وكان الصحابة رضي اهللا عنهم أولَ من تصدى لنشر العلم 
 وانتحال الغالني، حتريف عنه ينفون عدوله، خلف كل هذا العلم من"مثَّ محل  - عليه وسلم

العلم والدفاع عن ومن أولئك الطليعة الذين محلوا راية . ١"اجلاهلني وتأويل املبطلني،
رمحه اهللا تعاىل، وأسكنه -العريب اإلمام الفقيه القاضي احملقِّق املدقِّق، أبو بكر ابن : اإلسالم

، واالختيارات الفقهية مليئة بالفوائد العلمية، فوجدا فنظرت يف مصنفاته -فسيح جناته
تضلُّع هذا اجلبل األشم، من علوم  عن ئة، اليت تنبِاملناهج القومية والدعائم القويالقائمة على 

منهج أيب بكر (الشريعة، من أجل ذلك وقع اختياري  على هذا املوضوع، الذي أمسيته بـ 
كتاب الطهارة ": عارضة األحوذي"كتابه  اللمن خ ابن العريب يف اختياراته الفقهية

أصوله، ، وذلك ليكون موضوع رساليت يف مرحلة املاجستري، يف قسم الفقه و)ًجامنوذ
سائال اهللا تعاىل أن يلهمين فيه الصواب، وأن . بأكادميية الدراسات اإلسالمية، جبامعة ماليا

  .جينبين فيه الزلل، وأن جيعله نافعاً مباركاً، إنه ويل ذلك ومواله
  

                                         
البيهقي، أمحد بن احلسني، : انظر. ، رواه البيهقي وغريه، وصححه األلباينمرفوعاًُ العذري الرمحن عبد بن إبراهيمهذا اقتباس من حديث  ١
، واأللباين، حممد )١٠/٢٠٩/٢٠٧٠٠(، حتقيق حممد عبد القادر عطا، )م١٩٩٤هـ، ١٤١٤دار الباز، مكة املكرمة،  لسنن الكربى،ا

  ).  ١/٥٣/٢٤٨(، )م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥املكتب اإلسالمي، بريوت،  ختريج أحاديث مشكاة املصابيح،ناصر الدين، 
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  :أسباب اختيار املوضوع
اهلا يف هناك أسباب عدة حدت بالباحث الختيار هذا املوضوع للبحث فيه، ميكن إمج       

  :النقاط التالية
وهي مدينة -يف إحدى مدن أوروبا احلالية  ونشأ كون اإلمام ابن العريب ولد. ١

محلين ذلك على أن أستكشف، وأكشف عن  -)أسبانيا(إشبيلية، يف بالد األندلس 
  .ة العظيمةاألوروبيني يف احلضارة اإلسالميإسهامات علماء املسلمني 

، قاضي، لغوي، أديب، ، فهو مفسر، فقيه، أصويلهذا اإلمام الفذ موسوعية. ٢
ناقد، ويشهد لتضلُّعه بتلك العلوم كتبه اليت خلفها، كما يشهد له بذلك العلماء 

سبحانه -من العلم ال يعلمها إال اهللا  اًن له، مما يفتح للباحث فيه أبواباملترمجو
  .-وتعاىل

مام أبو حامد الغزايل اإل ثناء علماء املذاهب األخرى عليه، وخاصة شيخه. ٣
: يف رسالة أرسلها إىل األمري يوسف بن تاشفني، قال فيها - رمحه اهللا تعاىل-الشافعي 

أبو بكر ابن العريب قد أحرز من العلم يف وقت تردده إِلَي ما مل حيرزه غريه مع طول "
خيرج ، وما وذلك ملا خص به من صفاء الذهن، وذكاء احلس، واتقاد القرحية األمد،

من العراق إال وهو مستقلٌّ بنفسه، حائزاً قصب السبق بني أقرانه، ومثل هذا الوالد 
ن مكانة خاصة يف املذهب ى به م، فضال عما حيظ٢"والولد قَمن باإلكرام يف الوطن

  .املالكي
، فهو يب، وعدم تقيده باملذهب املالكياالختيارات الفقهية أليب بكر ابن العر قوة. ٤

دلة مناقشا هلا تصحيحاً بصري باملسائل اليت يدرسها، حيث يبين ما فيها من األناقد 
  .، وخيلص إىل اختيار صريح يف الغالبوتضعيفاً

املكتوبة يف أكادميية الدراسات اإلسالمية جبامعة ماليا حول العلماء  ة البحوثلّق. ٥
غ، وإرشاد الباحثني للكتابة املسلمني يف أوروبا، مما دفعين للمسامهة يف ملء هذا الفرا

  .حوله
  :أمهية البحث

                                         
، ١اإلسالمي، بريوت، ط الغرب دار أفريقيا، غرب يف اإلسالم شرن يف املرابطني دوردندش، عصمت عبد اللطيف، : انظر ٢

  ). ٢٠٣ص(م، ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨
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حيقق العلماء اتهدين من املذاهب الفقهية املختلفة، االشتغال ببحث اختيارات  إن
واالستنباط الصحيح من نصوص  ،للدارسني التأثر مبا لديهم من امللَكة يف التفكري السليم

اخلالف لألخذ بالراجح من األقوال يف مسائل  على البحث والتحقيق وحيثّالشريعة الغراء، 
 يسلكهن ما بيوترك ما سواه من املرجوح والضعيف، كما أن هذا اللون من الدراسة ي

وعدم تعصبه  ،للدليل هدمدى جتر، ويبني املناهج يف اختياراتهصاحب االختيارات من 
هذا أمهية  فضالً عن ذلك فإن. ، مما يكشف عن مكانته العلميةنتسب إليهيللمذهب الذي 

  :  يف النقاط التالية املوضوع تزداد جالًء
الذي إليه  املالكيذهب ، سواء يف املالعلماء بني القاضي ابن العريب مكانة. ١

، أو يف غريه من املذاهب، وقد متثَّل ذلك يف ثنائهم عليه، وذكرهم له انتسابه
  .باجلميل، وكثرة نقوهلم عنه يف كتبهم

ة، فهو كتاب حديث وأثر، أُرفق مبا العلمي" حوذياأل ةعارض"مكانة كتابه . ٢
سنن "كتاب  ر، أضف إىل ذلك مكانةيستحق من صحيح االعتبار والنظ

  .ة، واليت شهد ا كافة العلماءالعلمي" الترمذي
م به يف اختياراته مع ما يدع مام بالتحرر من التعصب املذهيبمتيز هذا اإل. ٣

  .  ة صحيحة، ومعقول صحيح سليموأدلة نقلي اختياراته من قواعد أصولية،
هو من أواخر ما كتبه، فاختياراته فيه قد " عارضة األحوذي" كتاب كون. ٤

  .-رمحه اهللا تعاىل- تكون آخر ما استقرت عليه اجتهاداته 
  

  :أهداف البحث     
              هذا البحث من أهم أهداف:  

نهج الذي يسلكه القاضي ابن العريب يف عرف على امللتمتكني الباحث من ا. ١
  .اختياراته وترجيحاته يف املسائل الفقهية، وأسلوبه يف ذلك

 قومي يف جمال االختيار دون تعصبهذا اللون من الدراسة للمنهج ال إبراز. ٢
  .وال ميل إالَّ ملا يشهد له الدليل

لى أقوال روح النقد والترجيح عند الطالب، الطالعه من خالله ع تنمية. ٣
أمثال ابن –األئمة املختلفة، وأسباب اختالفها، واألوجه اليت سلكها احملقِّقون 
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يف االختيارات، ومناهج الترجيح بني األقوال واألدلة اليت تشهد هلا،  -العريب
  .لبيان املختار منها

  
  :مشكلة البحث

ز علماء املذهب املالكي هو من أبر -رمحه اهللا تعاىل–إن القاضي أبا بكر ابن العريب          
يف بالد األندلس واملغرب العريب، وقد ذاع صيته وانتشر يف الشرق قبل الغرب، ومع كونه 

يعتز بانتسابه هلذا املذهب، ويدافع  - هو بنفسه–يصنف يف صفوف علماء املالكية، وكونه 
ور مع الدليل ويناضل عن آرائه، إال أنه من العلماء الذين بلغوا رتبة االجتهاد، فكان يد

حيث دار، ويقدمه على آراء الرجال مهما كانوا، مما جعل العلماء احملققني من بعده من 
املذاهب املختلفة ينقلون عن هذا اإلمام، ويستشهدون بكالمه يف املسائل املختلف فيها، وقد 

سائل أبرز هذا التوجه الذي كان عليه ابن العريب بشكل أوضح بعض الدراسات العلمية والر
اجلامعية املعاصرة، وذلك من خالل دراسة اختياراته الفقهية اليت أودعها كتبه يف األحكام 

مل  -حسب علم الباحث–، إال أنه "أحكام القرآن: "واملسائل الفقهية، مثل كتابه القيم
يوجد من الباحثني من تتبع ما تناوله ابن العريب من املسائل واألحكام يف شرحه لسنن 

الستخالص اختياراته الفقهية، حىت يربز للقراء هذه ) عارضة األحوذي(الترمذي 
االختيارات، ويكشف عن مدى موافقتها أو خمالفتها للمذهب املالكي، وغريه من املذاهب 

هاده الشخصي، وكذلك الكشف عن األخرى، ومدى استقالليته ببعض اآلراء، حسب اجت
  .ا البحث للمسامهة يف سد هذا الثغره يف االختيار وأسلوبه يف ذلك، فيأيت هذمنهج

  
  :حدود البحث

إبراز شخصية : يف عناصر معينة ال يتعداها لغريها، وهي يكون هذا البحث منحصراً        
ابن العريب ومكانته العلمية، مع اإلشارة إىل مالمح من العصر الذي عايشه من الناحية 

، "عارضة األحوذي"براز ماهية كتابه السياسية واالجتماعية والفكرية وحنو ذلك، وكذلك إ
واملنهجية اليت سلكها يف تأليفه بشكل عام، مث الكشف عن اختياراته الفقهية يف كتاب 
الطهارة من هذا الكتاب، وكذلك الكشف عن منهجه وأسلوبه العام يف االختيار، وبيان 

الختيارات، وذلك مدى موافقته أو خمالفته للمذهب املالكي أو املذاهب األخرى يف هذه ا



 
٢٦ 

يتطلب التعرج على أقوال األئمة والفقهاء اآلخرين من املذاهب املختلفة، يف املسائل الفقهية 
 . اليت مت اختيارها من ابن العريب

   
  :أسئلة البحث

األساسية هلذا البحث، هو إبراز املنهج الذي يسري عليها أبو بكر ابن  القضية إن        
ب ، وأسلوبه يف ذلك، وذلك يتطل"ذيعارضة األحو"الفقهية يف كتابه العريب يف اختياراته 

  :من الباحث اإلجابة عن األسئلة اليت ميكن أن تطرح حوله، وهي كاآليت
  ة؟ما هي مرتلته يف األوساط العلميأبو بكر ابن العريب؟ و من هو .١
  ؟ وما هي قيمته العلمية؟"عارضة األحوذي"ما هو كتاب . ٢
  ؟"عارضة األحوذي" ة اليت سار عليها ابن العريب يفجيما هي املنه .٣
كتاب الطهارة –" عارضة األحوذي"ما هي االختيارات الفقهية البن العريب يف . ٤

ذه ؟ وما منهجه وأسلوبه يف هذه االختيارات؟ وما مدى استقاللية ه-منوذجا
  ؟ االختيارات عن مذهبه املالكي

فة يف املسائل اليت وقعت عليها اختيارات ابن ما هي أقوال فقهاء املذاهب املختل. ٥
  ؟"عارضة األحوذي"العريب الفقهية يف 

  
  :منهج البحث

من عدة مناهج، وذلك للوصول إىل األهداف  اًمتآلف اًسيكون هذا البحث مزجي
  :املنشودة منه، وهي كالتايل
ة، حيث يتتبع الباحث كتب ابن العريب، يف الفنون املخلتف :املنهج االستقرائي

وخاصة ما يعىن منها بالفقه اإلسالمي وأصوله، ويف مقدمتها كتابه الذي حنن بصدده 
، وذلك الستخالص ما وقع عليه اختيارات ابن )عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي(

العريب يف املسائل الفقهية، والستكشاف منهجه وأسلوبه يف ذلك، وكذلك سيستعرض 
مية، يف التفسري واحلديث وشروحه، والفقه وأصوله، وحنو الباحث غريها من الكتب اإلسال

ذلك، وذلك للوقوف على أقوال الفقهاء اآلخرين وآرائهم يف املسائل اليت وقع فيها 
اختيارات ابن العريب، وللتعرف على أدلة هذه األقوال واآلراء، كما سيتصفح الباحث كتب 



 
٢٧ 

قوف على ما كتب يف ذلك عن ابن التاريخ اإلسالمي وتراجم الرجال وسريهم، وذلك للو
  .العريب وعصره

ويأيت دور هذا املنهج بعد استخالص االختيارات الفقهية البن  :املنهج التحليلي
العريب، وذلك يف حتليل هذه االختيارات، وإبراز مآخذها ووجوهها، واستكشاف مناهج 

على –أسلوبه يف ذلك ومنهج ابن العريب و -على وجه العموم–الترجيح واالختيار وأساليبها 
  .-وجه اخلصوص

وذلك يف مقارنة اختيارات ابن العريب الفقهية مع أقوال األئمة  :منهج املقارنة والنقد
اآلخرين من املذاهب املختلفة، وذلك الستبيان مدى موافقته يف اختياراته ملذهبه املالكي 

ة األخرى وغريها، مع آلراء املذاهب الثالث - أيضا–وخمالفته له، ومدى موافقته يف ذلك 
حماولة استعراض نقاط القوة والضعف من األدلة املعتمدة لدى ابن العريب يف اختياراته، 

  .  وكذلك نقاط القوة والضعف ألقوال األئمة اآلخرين يف املسألة
ال يغفل ) اإلنترنيت(مكتيب، إال أن الشبكة العاملية  بأن هذا البحث مبجمله حبث علماً

ا الصدد، فكم من ضالة منشودة، بعيدة املنال، ال يقرا للباحث، ويسهل جانبها يف هذ
  ! الوصولَ هلا، إال هذه الشبكة

  
  :أما املنهج املتبع يف عرض اختيارات ابن العريب الفقهية ودراستها فهي كالتايل

، وذلك "العارضة"سيقتصر البحث على كتاب الطهارة  فقط من كُتب   :أوالً       
  :ب اآلتيةلألسبا

  . أن احلجم املطلوب يف مثل هذه الرسالة ال ميكن تغطيته جلميع أبواب الكتاب. ١
أن كتاب الطهارة هو أول باب من أبواب الكتاب، فيكون مؤلفه فيه يف أنشط . ٢

  .أحواله يف طرح املسائل وحتليلها
٣ .ن أن كتاب الطهارة يشتمل على مسائل متشعبة، مما ميكِّن الباحثَ فيه م

  .استكشاف منهجية املؤلف يف االختيار والترجيح
هو أول رسالة علمية يف هذا املوضوع،  -حسب علم الباحث–أن هذا البحث . ٤

فيحسن البدأ بأول الكتاب حىت يكون منوذجا ملن يريد أن يكمل هذا املشروع يف 
  .املستقبل



 
٢٨ 

ابن العريب الفقهية من  يستخلص الباحث املسائل اليت وقع عليها اختيارات :ثانياً       
على مباحث  -حسب موضوعاا-، مث يقوم بترتيبها "العارضة"كتاب الطهارة من 

ومطالب، فيجمع املسائل اليت يف الوضوء مثال يف مبحث واحد، واليت يف الغسل يف مبحث 
آخر، بغض النظر عن املواضع اليت جاء ذكرها من العارضة، وعلى هذا فقد يتم تقدمي 

  . وتأخري املتقدم يف الكتاباملتأخر 
مث يذكر حتته اختيار ابن  االختيار،: يصدر الباحث املسألة اليت يريد حبثها بعنوان :ثالثاً       

  ". العارضة"العريب يف املسألة، مشريا إىل املوضع الذي مت فيه اختياره من 
رئ بعبارات هذا اإلمام، يذكر نص كالم ابن العريب يف املسألة، حىت يستمتع القا :رابعاً      

  ".  العارضة"وحىت تظهر أساليبه يف االختيار، حميال يف ايته ملوضعه من 
 )املقارنة(: مث يذكر أقوال الفقهاء من املذاهب املختلفة يف املسألة، حتت عنوان :خامساً      

  .مذيال ذلك ببيان من يوافقه ابن العريب يف املسألة من الفقهاء
عارضة : "عين، العارضة، يقول مثالًالباحث اسم كتاب أو عالم، فيتزل قد خي :سادساً      

فتح الباري شرح صحيح : "عين، البن العريب، والفتح، ي"األحوذي بشرح صحيح الترمذي
عمر يوسف بن عبد اهللا بن ا أبعين ابن عبد الرب، ي: العسقالين، ومثل ، البن حجر"البخاري

  .بن علي الشوكاين، وحنو ذلك عين حممد، والشوكاين، يحممد
  :يقوم الباحث بوضع اهلوامش، يسلك فيها املنهج التايل :سابعاً      

سورة : يذكر اسم السورة ورقم اآلية اليت وردت يف املنت، فيقول مثالً. أ
  . ٦:املائدة

حييل األحاديث إىل مصادرها، دون إرادة االستقصاء يف ذلك، بل يقتصر . ب
إال  - إن وجد احلديث فيهما أو يف أحدمها-أحدها على الصحيحني أو 

األحاديث اليت يف سنن الترمذي، اليت يبحث ابن العريب خالهلا األحكام واملسائل، 
إن  - إىل كتاب الترمذي، مث إىل الصحيحني أو أحدمها الًفيتم فيها اإلحالة أو

  .وجدت فيهما أو أحدمها
ث اليت ليست يف الصحيحني، وخباصة يذكر أقوال احملدثني يف أحكام األحادي. ج

املعاصرين منهم، مثل الشيخ حممد ناصر الدين األلباين، والشيخ شعيب 
  . األرناؤوط



 
٢٩ 

  .أو غريه" العارضة"حييل كالم ابن العريب إىل مواضعها يف كتابه . د
  .حييل أقوال الفقهاء والعلماء إىل أماكنها يف كتبهم. هـ

  . املتبعة يف جامعة ماليايتقيد يف اإلحاالت بالطريقة . و
يقوم بذكر تراجم خمتصرة لألشخاص الذين مل يشتهروا، وذلك عند أول . ز

ذكرهم يف منت البحث، وكذلك يقوم بشرح الكلمات الغريبة، مستعينا بكتب 
  .التراجم واملعاجم، وشروح احلديث، والفقه

  
  :الدراسات السابقة

إلسالمية باملدينة املنورة، بكلية القرآن يف اجلامعة اقُدمت أربع رسائل علمية  هناك
ترجيحات القاضي أيب " :، بعنوانالتفسري وعلوم القرآن كرمي والدراسات اإلسالمية، قسمال

ألربعة ، "ودراسة عرضاً" أحكام القرآن"بكر ابن العريب يف التفسري، من خالل كتابه 
من أول حممد بن سيدي عبد القادر،  :األول .ركوا يف تقسيم الكتاب فيما بينهمباحثني شا

: يف العام الدراسيتقدم ا لنيل درجة الدكتوراه،  سورة الفاحتة، إىل اية سورة النساء،
سورة املائدة، إىل آخر اآلية أول  من آدم عثمان علي، : والثاين .هـ١٤٢٥/هـ١٤٢٤

: الدراسي يف العامتقدم ا لنيل درجة الدكتوراه،  من سورة التوبة،) ٣٤(
من أول سورة الروم إىل آخر سورة حممد امبالو فال، : والثالث .هـ١٤٢٥/هـ١٤٢٤

: هـ، والرابع١٤٢٨/هـ١٤٢٧: تقدم ا لنيل درجة املاجستري، يف العام الدراسي تفصل
تقدم ا لنيل ل سورة التغابن إىل آخر سورة الناس، من أوصاحل بن حممد بن فالح احلريب، 

 .هـ١٤٢٧/هـ١٤٢٦: ، يف العام الدراسيستريدرجة املاج
 ها كلها ختتلف عن رساليت هذه اختالفاًألفيت -بعد االطالع على هذه الرسائل-  ولكن      

  :بيناً من عدة أوجه، وهي
، ألا ترتبط باألبواب الفقهية اًأكثر تفريعاً وعدد ةة يف العارضإن املسائل الفقهي .١

ما هي يف كتاب األحكام مقصورة على ما ورد يف ، بينوأحاديثها يف سنن الترمذي
آيات القرآن الكرمي دون توسع وتفصيل، وقد ملست ذلك بنفسي يف مسائل كتاب 

  .الطهارة



 
٣٠ 

لترتيب الفقهاء املعروف  -يف جممله-ة يف العارضة موافق ترتيب املسائل الفقهي .٢
سائل يف كتاب للكتب واألبواب، مما يسهل الوصول هلذه املسائل، بينما ختضع امل

األحكامِ لترتيب السور وآياا، وليس الكتب واألبواب، مما قد يصعب الوصول 
  .هلا
أن ابن العريب كان يملي كتابه العارضة بعد أكثر  -خالل البحث- ثبت عندي . ٣

إنه : من ثالثني سنة من انتهائه من كتابه األحكام، حيث قال يف آخر هذا األخري
هـ، وذكر يف العارضة أنه أملى مسألة يف إحدى كتبه بعد ٥٠٣انتهى منه يف سنة 

هـ، وهذا  يكشف لنا أن اختياراته يف العارضة هي من أواخر ما انتهت ٥٣٣سنة 
إليه اجتهاداته الفقهية، مما يرجح نسبة املسائل املختارة يف العارضة إليه على ما هي 

  .- عند التعارض- املختارة يف األحكام 
ود هذه الفروق بني هذه الرسائل ورساليت هذه؛ فإا مجيعاً ستكون مفيدة ومع وج         

للباحث يف طريقة عرض املسائل وترتيبها، كما ستفيده يف التعرف على منهج القاضي ابن 
يف تقريب أقوال الفقهاء  - كذلك–العريب يف اختيارته الفقهية بشكل عام، وستساعد 

  .املختلفة يف بعض املسائل الفقهية
  : وهناك رسائل أخرى هلا تعلُّق ببحثي هذا، مثل

، ألمحد أحمرزي ٣، وطرق استنباطه عند أيب بكر بن العريبالفقه اإلسالميـ        
علوي، وهي رسالة علمية، قدمها مؤلفها لنيل درجة الدكتوراه، يف الفقه اإلسالمي، يف 

: ملكة املغربية، يف سنةجامعة موالي إمساعيل، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  بامل
دراسة شاملة للجوانب الفكرية واملعرفية عند ابن العريب،  تناول فيهم، ١٩٩٦هـ، ١٤١٦

بابن العريب، والعوامل اليت كانت وراء نبوغه العلمي  وحديثاً بيان اهتمام الدارسني قدمياًو
وضروب  وعطائه املعريف، كما حتدث عن مشاركات ابن العريب يف خمتلف فنون العلم

تكلم عن بعض مث بيان منهج االستنباط واالستدالل عند ابن العريب، كما تصدى ل. املعرفة
األوهام اليت وقع فيها ابن العريب، مثل ادعاء اإلمجاع يف مسألة، مع أن اخلالف فيها مشهور، 

ا، وبين أن هذه األخطاء ال تقلل من قدر أو عزوه لبعض اآلراء واألقوال لغري أصحا

                                         
املغرب،  –مكتبة األستاذ فاروق محادة، حي القدس  الفقه اإلسالمي وطرق استنباطه عند أيب بكر بن العريب،علوي، أمحد أحمرزي،  ٣

  .م١٩٩٦هـ، ١٤١٦



 
٣١ 

مث خصص اجلزء . ابن العريب، ألن العصمة ال تكون لكتاب غري كتاب اهللا تعاىلالقاضي 
فقه ابن العريب، حيث قام بتتبع آراء ابن العريب الفقهية يف كتبه، مث قام األخري من كتابه لبيان 

 . مبقارنتها مع آراء غريه من الفقهاء، وأبرز فيه أوجه اختياره وأدلتها

ستفيد من هذا الكتاب، من ناحية الوقوف على بعض املناهج املتبعة فالباحث سي        
، مث يأيت دور الباحث يف التركيز - على وجه العموم-لدى ابن العريب يف استنباطاته الفقهية 

، مع بيان "عارضة األحوذي"على إبراز منهج ابن العريب يف اختياراته الفقهية يف كتابه 
  .أسلوبه يف االستنباط واالختيار

، لعبد العظيم جميب، وهي رسالة مقدمة لنيل ٤الشريعة عند ابن العريب مقاصدـ         
، يف جامعة حسن الثاين، كلية اآلداب والعلوم )املاجستري(درجة دبلوم الدراسات العليا 

: اإلسالمية، شعبة الدراسات اإلسالمية، بالدار البيضاء، باململكة املغربية، يف سنة
مث تكلم لكالم عن حياة ابن العريب وعصره، ااملؤلف  فيه وقد تناول. م١٩٩٢هـ، ١٤١٢

ملقاصد الشرعية باملصادر الفقهية، وكذلك تكلم عالقة او عامة يف مقاصد الشريعة، نظرية يف
املقاصد يف فقه ابن  ، مث خصص فصال كامالً لدراسةالضرورة الشرعية واحلاجة املعتربةعن 

الم حتت األبواب الفقهيةفيه الك عالعريب، وز. 
سيفيد الباحث يف التعرف على مزيد من املعلومات  - كسابقه أيضاً–وهذا الكتاب           

عن حياة ابن العريب وعصره، كما سيساعد يف معرفة طرق االستنباط واالختيار عند ابن 
  .وباهللا التوفيق. العريب، واملنهج الذي يسلكه يف ذلك

  
  
  
  
  

بأيب بكر ابن العريب وكتابه يف شرح سنن  التعريف :الباب الثاين
  الترمذي

                                         
  .م١٩٩٢هـ، ١٤١٢املغرب،  –شعبة الدراسات اإلسالمية، دار البيضاء  ،ابن العريب مقاصد الشريعة عندعبد العظيم جميب،  ٤



 
٣٢ 

  
يهدف هذا الباب للكالم بشكل موجز عن ابن العريب، من حيث معرفة امسه ونسبه        

ونشأته وعصره وطلبه العلم ومكانته العلمية ومذهبه وشيوخه وتالميذه ومصنفاته، وحنو 
يث أصله وتسميته وسبب تأليفه ذلك، مث الكالم عن كتابه عارضة األحوذي، من ح

وقد قسم الباحث هذا الباب إىل فصلني، . وموضوعه وقيمته العلمية ومنهجه فيه، وحنو ذلك
فإىل . يف التعريف بأيب بكر ابن العريب، والثاين يف التعريف بكتابه العارضة: الفصل األول

  . وباهللا التوفيق. متابعة ذلك
  

  ن العريبالتعريف بأيب بكر اب: الفصل األول
  

 وطلبه وعصره ونشأته ومولده ونسبه امسهيف  األول املبحث :وفيه ثالثة مباحث       
  .ووفاته العلمية وآثاره شيوخهوالثالث يف . الفقهي ومذهبه العلمية مكانتهوالثاين يف . للعلم

  
  ونشأته وعصره وطلبه للعلم امسه ونسبه ومولده: املبحث األول

  
  :لبوفيه أربعة مطا       

  
  امسه ونسبه ومولده: املطلب األول

  : امسه ونسبه -أ        
بن العريب  بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا هو حممد بن عبد اهللا       

 بكر أيب بالقاضي أو العريب، ابن بكر بأيب أو العريب، بابن واشتهر بكر، أبو املعافري، وكنيته
افر، بطْن نسبة إىل قبيلة مع -ر الفاءبفتح امليم والعني املهملة وكس-ري واملَعاف. ٥العريب ابن

                                         
 احلامتي عريب بن حممد بن علي بن حمي الدين حممد: الصويف املعروف، ويكىن هو أيضا بأيب بكر، وامسه -بالتنكري–وهذا غري ابن عريب  ٥

أي بعد وفاة ابن (هـ  ٥٥٨ولد يف مرسية من بالد األندلس، سنة   ، " كماحل فصوص " و ، " املكية الفتوحات "  األندلسي، صاحب الطائي
مؤسسة الرسالة، بريوت،  سري أعالم النبالء،الذهيب، حممد بن أمحد، : انظر. هـ٦٣٨، وتويف يف دمشق، سنة )العريب خبمس عشرة سنة

 ).٤٩ - ٢٣/٤٨(م، حتقيق شعيب األرناؤوط وآخرون، ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ١ط



 
٣٣ 

ري: وقيل. ٦ةطَان، فهي من القبائل القحطانية اليمنيمن قَََََََََََََََحافإىل نسبة املعجمة، بالغني املغ 
  . ٧باليمن املعروفة القبيلة امليم، وسكون اهلاء بفتح همدان من حي مغافر

  :ولدهم -ب
كان مولد القاضي ابن العريب مبدينة إشبيلية من بالد األندلس، ليلة الثاين والعشـرين  

، هكذا أفاد ابـن  )هـ٤٦٨(من شهر شعبان، سنة مثان وستني وأربعمائة من اهلجرة النبوية 
وذلك يوافق اليوم احلادي والثالثني من شهر . ٨العريب نفسه حني سأله تلميذه ابن بشكوال

  .  ٩)م١٠٧٦(م ست وسبعني وألف من امليالد مارس، عا
  

  نشأته: املطلب الثاين
نشأَ القاضي ابن العريب يف بلده إشبيلية يف بيت عرِف بالعلمِ واملنصبِ واجلاه، فقـد  

كان من أهل اآلداب "كان والده من أعيان إشبيلية وعلمائها، كما وصفه ابن بشكوال بأنه 
قدم يف معرفة اخلـرب والشـعر، واالفتنـان بـالعلوم     لتذكاء، واالواسعة، واللغة والرباعة وال

. ١٠"وجبمعها، وكان من أهل الكتابة والبالغة، والفصاحة، واليقظة، ذا صـيانة، وجاللـة  
ن هـ، كان من أعيا٤٦٠ املتوىف سنة ه أبوحفص عمر بن احلسن اهلَوزينألم وكذلك جده

د أخذ من كل فن منها حبظ وافر، مـع ثقـوب   يف العلوم، ق اًإشبيلية وعلمائها، كان متفنن
ـ ٥١٢ املتوىف سنة احلسن بن عمر اهلوزين موخالُه أبو القاس. ١١فهمه، وصحة ضبطه ، هـ

                                         
 التأنس ومسرح األنفس مطمح، وابن خاقان، أبو نصر الفتح بن حممد، )٢٠/١٩٧(، نفسه املصدر سري أعالم النبالء،لذهيب، ا: انظر ٦
، والسيوطي، جالل الدين عبد )٢٩٧ص(م، حتقيق حممد علي شوابكة، ١٩٨٣، ١مؤسسة الرسالة، بريوت، ط األندلس، أهل ملح يف

  ).١٠٦ - ١٠٥ص(م، ١٩٧٦هـ، ١٣٩٦، ١بة وهبة، القاهرة، طمكت طبقات املفسرين،الرمحن بن أيب بكر، 
 املغربية، األوقاف ،)والباجي حزم ابن التناظر بني يف دراسة(، اإلسالمي التشريع أصول يف املناظرة املصطفى، األستاذ الوظيفي، ٧

 مجعية" تصدرها حمكمة جملة العريب، يخالتار جملة العريب، بن بكر أليب حنوية حتقيق مسألة حياة، ، وقارة،)١/١٩( م،١٩٩٨ هـ،١٤١٩
  .١٥م، العدد ٢٠٠٠املغرب  ،"املغاربة املؤرخني

 إبراهيم حتقيق م،١٩٨٩ هـ،١٤١٠ ،١ط القاهرة، املصري، الكتاب دار الصلة، امللك، عبد بن خلف القاسم أبو بشكوال، ابن ٨
 ،١ط بريوت، الفكر، دار دمشق، مدينة ريختا احلسن، بن علي القاسم أبو عساكر، وابن ،٨٥٦ - ٨٥٥ص ،٣ج األبياري،

  .٢٤ص ،٥٤ج العمروي، غالمة بن عمر الدين حمب: حتقيق م،١٩٩٧ هـ،١٤١٨
 اجليل، دار بريوت، ، النيب وفاة بعد الصحابة مواقف حتقيق يف القواصم من العواصم اهللا، عبد بن حممد بكر أيب العريب، ابن: انظر ٩

   ).١/١٣( )مقدمة احملقق(االستانبويل،  مهدي وحممود اخلطيب، الدين حمب حتقيق م،١٩٨٧ هـ،١٤٠٧ ،٢ط
  ).   ٢/٤٣٩(املصدر السابق،  الصلة،، ابن بشكوال ١٠
 ).    ٢/٥٨٥(املرجع السابق،  الصلة،ابن بشكوال،  ١١



 
٣٤ 

لألخبار واحلكايات، حسـن   اًيف روايته، ذاكر اًكان زعيم بلده، فقيهاً، مشاوراً ببلده، عالي
  .١٢اإليراد هلا

أ اإلمام ابن العريب، فتتلمذ ودرس د ونشلية وة واألدبيف بيت مجع هذه البحور العلمي
على والده وعلى غريه من العلماء، فحفظ القرآن يف صباه، ودرس العلوم األخـرى، وقـد   

معلمـا   -وهو يف عنفوان شبابه-ذكر القاضي ابن العريب نفسه أن والده كان قد رتب له 
ن املعلمني أحدهم يضـبط  لكتاب اهللا حىت حذق القرآن يف العام التاسع، مث قرن به ثالثة م

ة، والثالث للتدريب يف احلسبان، فلم يأت علـى  فه السبعة، والثاين لعلم العربيالقرآن بأحر
ـ  عشرة، ومج نوقد قرأ من أحرف القرآن حنوا م السادس عشر من العمر إال ة ع مـن العربي

  .١٣اًفنونا، ومترن فيها مترين
املعامالت، واجلـرب،  : لم احلسبانومسع مجلة من احلديث على املشيخة، وقرأ من ع

 والفرائض، وغريها من الفنون املختلفة، وكان يتعاقب عليه  هؤالء املعلمـون مـن صـالة   
، وآخذ يف الراحة إىل صبح اليوم الثاين، فال مث ينصرفون عين: "الصبح إىل أذان العصر، يقول

بغرارة الشباب أمجع مـن   فائدة، وأنا قتتركين نفسي فارغًا من مطالعة، أو مذاكرة، أو تعلي
د على امللحدين، بؤها عندي لالنتفاع ا يف الر، والقدر خيلوما ال جيم لهذه اجلمل ما جيم

  . ١٤"والتمهيد ألصول الدين
واستمر القاضي ابن العريب على هذا املنوال، حتى دخل املرابطون مدينة إشبيلية سنة 

فاضطر للرحيل عن تلـك الـديار،    هـ، وقوضوا ملكها، فانقطعت بذلك دروسه،٤٨٤
  . ١٥"فخرجنا مكرمني، أو قل مكرهني، آمنني وإن شئت خائفني: "يقول

  
  

  عصره: املطلب الثالث

                                         
 ).١/٢٢٧(املصدر نفسه،  الصلة، بشكوال، ابن ١٢
هـ، ١٤٠٦، ١بريوت، ط القرآن، علوم ومؤسسة جدة، اإلسالمية، للثقافة لقبلةا دار قانون التأويل،ابن العريب، حممد بن عبد اهللا،  ١٣

 .٧٣ -  ٦٩، ص)مقدمة احملقق(السليماين،  حممد م، حتقيق١٩٨٦
 .٧٤املصدر نفسه، ص قانون التأويل،ابن العريب،  ١٤
  . ٧٧نفسه، ص املصدر التأويل، قانون العريب، ابن ١٥



 
٣٥ 

القاضي ابن العريب يف بالد األندلس اليت عرفت بيئتها جبمال الطبيعة، تلك البيئة  عاش
ا األدباء، وظهرت نضار ا الشعراء، وشدا ىا على ألسـنة علمائهـا،   اخلضراء اليت تغن

فجاءت عبارم كأا قطر الندى يف العذوبة، خيال للقارئ أا من حسنها تتمايـل كمـا   
  :قائالً ١٧حىت بالغ شاعرهم. ١٦يتمايل الغصن الرطب

  وأشجار  وأار وظل ماء...  دركم  هللا أندلس أهل يا
  أختار  كنت هذا ختريت ولو... دياركم  يف إال اخللد جنة ما
أما العصر الذي عاش فيه القاضي ابن العريب فكان عصرا مير فيه األندلس بفوضى و

فقد شهد . سياسي، واضطراب عسكري، مما انعكس على األمن االجتماعي انعكاسا سلبيا
ابن العريب يف أوائل حياته سقوط دولة املعتمد بن عباد على يد املرابطني، فقامـت دولـة   

يف هذا الوقت خرج ابن العريب مع والـده إىل  . الطوائف س ملوكدلاألن ىف املرابطني، وظهر
عاد من رحلته هذه إىل بـالد األنـدلس    وملا. -كما سيأيت- طلب العلم يف ١٨بالد املشرق

وجد دولة املرابطني قد استتب هلا األمر، واستحكم يف بالد املغرب واألندلس، فقابله والا 
مث جتـددت أمـور،   . ، فويل الشورى، ورئاسة القضـاء مبا هو له أهل من التقدمي والتكرمي

ين، فهوى لسـقوطها  ني يف املغرب على يد الْموحدوطرأت أحوال، فسقطت دولة املرابط
عرش املرابطني باألندلس، وخرج أهل إشبيلية يف وفد برئاسة القاضي ابن العـريب ملبايعـة   

لي، فتأخر علـيهم لقـاءه حـىت    احلاكم اجلديد املوجود يف مراكش وهو عبد املؤمن بن ع
    .١٩أدركت ابن العريب الوفاة يف تلك الرحلة

  
  

  رحلته يف طلب العلم : املطلب الرابع

                                         
إحسان عباس، : ، حتقيق١٩٦٨هـ، ١٣٨٨دار صادر، بريوت،  الرطيب، األندلس غصن من الطيب نفخاملقري، أمحد بن حممد،  ١٦
 ،html.t٧٢١٤٩/http://www.liilas.com/vb٣ األندلسي، األدب يف الطبيعة شعر، ومنتدى البحوث األدبية، )١/١١٦(

  .م١١/١٠/٢٠١٠
دار  العرب، لغة وإنشاء أدبيات جواهر األدب يفاهلامشي، أمحد بن إبراهيم، . هـ٥٣٣خفاجة، املتوىف سنة  ابن إسحاق أبو وهو ١٧

  ).١/٣٧٩. (ت.السعادة، القاهرة، د
  ).١/١٣(ت، .دار الكتاب العريب، دالتراتيب اإلدارية، الكتاين، عبد احلي، : انظر ١٨
 جلنة: حتقيق م،١٩٨٣ هـ،١٤٠٣ ،٥ط بريوت، اجلديدة، اآلفاق دار األندلس، ةقضا تاريخ اهللا، عبد بن احلسن أبو النباهي،: انظر ١٩

 ).١٠٦ص(، )مقدمة احملقق(املرجع السابق،  قانون التأويل،، وابن العريب، )١/١٠٧( اآلفاق، دار يف العريب التراث إحياء



 
٣٦ 

سبقت اإلشارة إىل أن القاضي ابن العريب قد خرج مع والده عند انقـراض الدولـة   
بيع العبادية إىل بالد املشرق يف طلب العلم، وكان خروجه  من إشبيلية يوم األحد مستهل ر

، "مالقة"، فكان أول بلدة دخلها هي ٢٠)هـ٤٨٥(األول سنة مخس ومثانني وأربعمائة هـ 
، وجـالس قاضـيها   "املرية"فـ " غرناطة"دخل  ا عددا من علمائها ومسع منهم، مثّلقي فيه

يف " جبايـة "، ثُم ركب البحر حىت حط به  املركـب يف  كبن عبد املل زومقرئها عبد العزي
 مث سـار بعـدها إىل بونـة   . ي أيضا عددا من العلماء وقرأ عليهم بعض الكتباجلزائر، فلق

، ولقي ا الفقيه سعد من أصحاب السيوري، مث دخل تونس، فسوسـة واملهديـة،   )عنابة(
  .  ٢١من الفقهاء، قرأ عليهم شيئًا من أصول الدين، والفقه ةولقي ا أيضا مجل

ار احلجاز، وذلك يف شهر رمضان مـن سـنة   البحر متوجها إىل دي اًثُّم خرج راكب
هـ، ولكن فوجئ ومن معه يف البحر بعاصفة هوجاء، فتحطَّم مركبهم  قبالة سـاحل  ٤٨٥

أطرابلس مبوضع يسكنه بنو كعب من سليم، فنجا بإذن اهللا هو ووالده من الغرق، وقذفهم 
  . ٢٢البحر إىل الساحل، فعطف أمري الديار عليهم، فكساهم وآواهم

القاضي متوجها هو ووالده إىل ديار مصر، فرتال باإلسكندرية يف شهر شوال مث سار 
فاد اء واسـت من العلماء وقرأ عليهم، وتردد على جمالس القر هـ، ولقي ا مجاعة٤٨٥سنة 

على اجلدال، وناظر بعض الفرق والطوائف، كالشيعة والقدرية، وبقي فيهـا   منهم، وتدرب
ديار مصر إىل الشام، فدخل بيت املقدس، وظَلَّ ا أكثـر مـن    ثُم رحل عن. ٢٣ستة أشهر

ثالث سنوات، يطلب العلم من علمائها منذ وصوله، وخرج يف أثناء إقامته ببيت املقدس إىل 
ثُـم ركـب   .  ملفيدةعسقالن وعكَّا، وبقي ا ستة أشهر يرتوِي من حبور اآلداب والعلوم ا

بِطَبرِيةَ وبعض البلدان، ووصل إىل دمشق، فلزم ا شيخه نصر إىل الشام، فمر  اًالبحر متجه
بن إبراهيم املقدسي، وقرأ عليه صحيح البخاري، ولقي ا كذلك مجاعـة مـن العلمـاء    

  . ٢٤اًاء، وجلس فيها أربعة أشهر تقريبوالفقه

                                         
 ). ٣/٨٥٦(املرجع السابق،  الصلة،ابن بشكوال،  ٢٠
  .٧٩ملرجع السابق، صا قانون التأويل،ابن العريب،  ٢١
  .٨٩ - ٨٥املصدر نفسه، ص قانون التأويل،ابن العريب،  ٢٢
  . ٩٠ - ٨٩ص املصدر نفسه، التأويل، قانون العريب، ابن ٢٣
  .١٠٢ص ،صدر نفسهامل التأويل، قانون العريب، ابن ٢٤
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 ، فوجد فيها علْما ل منـه منـذ  هـ، ودخل بغداد٤٨٩ثُم خرج إىل العراق سنة 
الشاشـي،   رالغزايل، وأبو بك داإلمام أبو حام: ه، وكان ممن لقيهم من الشيوخ هناكوصول

ومن . وقرأ يف أثناء إقامته الشيء الكثري من كتب التفسري، واحلديث، واألصول، واخلالفيات
هو ووالده إىل مكة املكرمة ألداء فريضة احلج يف أواخـر  ثَم رحل إىل الكوفة، ومنها انطلق 

رة بعد مسالك احلج، واستمع إىل بعـض  هـ، مث زار املدينة املنو٤٨٩نة لقعدة سشهر ذي ا
قفل راجعا مع والده إىل بالد العراق والتقى بشيخه الغزايل  مثّ .٢٥الشيوخ، ول من علمهم

مرة ثانية، وقرأ عليه مجلةً من كتبه، وكذلك أخذ عن شيخه أيب بكر الشاشـي، وبقـي يف   
مث قفل هو ووالده راجعني . تني، فاتسع إدراكه املعريف ونضجه الفكريالسن ببغداد ما يقار

هـ ٤٩٢بدمشق، ودخل بيت املقدس يف شهر احملرم سنة  ويف الطريق مر. ىل بالد األندلسإ
م مع بعض الشـيوخ  قبل احتالل الصليبني هلا بستة أشهر، وتابع املسري إىل اإلسكندرية، وأقا

هـ تويف والده باإلسكندرية، فكر القاضي ٤٩٣ر احملرم من سنة ويف شه. اًمدة سنتني تقريب
هــ، بعـد   ٤٩٥ابن العريب راجعا وحده إىل بالد األندلس، ووصل إىل بلده إشبيلية سنة 

كان أهلها له منتظرين، فجلس للتدريس، واإلفتاء، واملناظرة، ، واًغياب يناهز أحد عشر عام
  . ٢٦صنيفوالت

  
 ونشـأته  ومولـده  ونسبه ابن العريب اسمول، الذي كان يف وذا ينتهي املبحث األ

. الفقهي ومذهبه العلمية مكانتهفننتقل اآلن إىل املبحث الثاين، وهو يف . للعلم وطلبه وعصره
  .وباهللا التوفيق

  
  
  
  
  

  

                                         
  . ٨٤ص ،املرجع السابق قانزن التأويل،ابن العريب،  ٢٥
 ،)١/١٠٧(املرجع السابق،  األندلس، قضاة تاريخ ، والنباهي،٨٩ص نفسه، راملصد التأويل، قانون العريب، ابن ٢٦



 
٣٨ 

  مكانته العلمية ومذهبه الفقهي: املبحث الثاين
  

  :وفيه ثالثة مطالب
  

  مكانته العلمية : املطلب األول
 أحد هلا، وهو واجلمع فيها، واالستبحار العلوم، يف التفنن أهل منابن العريب  انك

 مالزما الذهن وكان ثاقب .٢٧اإلسناد بعلو باألندلس انفرد من وأحد االجتهاد، رتبة بلغ من
 يف نافذاً أنواعها، يف كلها، متكلماً املعارف يف متقدماً أحكامه، يف صادقاً العلم لنشر

 ذلك إىل وجيمع منها، الصواب متييز يف الذهن ثاقب ونشرها، أدائها على حريصاً مجيعها،
 العهد، وحسن النفس، وكرم االحتمال، وكثرة املعاشرة، حسن مع األخالق، آداب كله

بلدته إشبيلية  سكن. ٢٨الس املُلَح مليح شاعراً كثري أديباً حافظاً فصيحاً وكان الود، وثبات
 وجلس واألصول، الفقه رسود وسمع، فيها، فشووِر طلب العلم، بعد قدومه من الشرق يف

. ٢٩مفيدة حسنة مليحة تصانيف فن غري يف وصنف للسماع، إليه ورحل والتفسري، للوعظ
يوسف بن تاشفني مرسوم توليته منصب الشورى، فقام  هـ أصدر األمري٥٢١ويف سنة 

هـ، فنفع اهللا تعاىل به البالد ٥٢٨سنة  بأعبائه خري قيام، مث أسند إليه تويل القضاء يف
 قضائه يف عنه وتؤثر مرهوبة، سورة الظاملني يف له وكانت ٣٠والعباد، لصرامته ونفوذ أحكامه

وبثه، فأكثر من  العلم نشر على وأقبل القضاء أو اعتزل، عزل عن مث مدهشة، أحكام
املنكر، حىت أوذي يف ذلك  والتزم األمر باملعروف، والنهي عنالتصنيف واإلمالء والتدريس 

  . ٣١رمحه اهللا بذهاب كتبه وماله، فأحسن الصرب على ذلك كله
  
  

                                         
  .)١٨١ ١/١٨٠( السابق، املرجع املفسرين، طبقات السيوطي، ٢٧
    ).٤/٣٦٩. (ت.د القاهرة، وهبة، مكتبة واملفسرون، التفسري حسني، حممد الذهيب، ٢٨
هـ، ١٤٠٣، ٢املغربية، ط اإلسالمية، اململكة والشؤون األوقاف رةوزا املسالك، وتقريب املدارك ترتيب موسى، بن السبيت، عياض ٢٩

  . ٢٩، ص٢ج املرجع السابق، الطيب، نفح واملقري، ،٦٨ص وآخرين، الطنجي تاويت بن م، حتقيق حممد١٩٨٣
 .   ٣٠ - ٢٩ص ،٢ج املصدر نفسه، الطيب، نفح املقري، ٣٠
 ).١/١٠٧(املرجع السابق،  تاريخ قضاة األندلس،، ، والنباهي)١/١٩٢(املرجع السابق،  الصلة،ابن بشكوال،  ٣١



 
٣٩ 

  ثناء العلماء عليه: املطلب الثاين
عة، من العلم واإلمامة واإلتقان، وشهد لـه بـه   القاضي ابن العريب املكانة الرفي تبوأ

اإلمـام أبـو    هنه شيخع لمن بعده، وخري دليل على ذلك، ما قا شيوخه وتالميذه والعلماء
ابن العريب قد أحرز من العلم يف وقت تردده إِلَي ما مل  رأبو بك: "-كما سبق- الغزايل دحام

، وذكـاء احلـس، واتقـاد    وذلك ملا خص به من صفاء الذهن حيرزه غريه مع طول األمد،
ق بني أقرانه، ومثل مستقلٌّ بنفسه، حائزاً قصب السب ومن العراق إال وه جالقرحية، وما خير
  . ٣٢"قَمن باإلكرام يف الوطن دهذا الوالد والول

العريب ممن  نالفقيه أبو بكر اب: "يالطرطوش راإلمام أبو بك وقال عنه شيخه وصاحبه
، يدارس العلم وميارسه، بلوناه وخربناه، وهو ممن مجع العلم ووعاه، مث حتقَّـق  اًصحبنا أعوام

فيه ورعاه، وناظر فيه، وجظَرحىت فاق أقرانه ون رحل إىل  العراق، فناظر العلمـاء،  اه، مثَّد 
وصحب الفقهاء، ومجع من مذاهب العلم عيوا، وكتب من حديث رسول اهللا صـلى اهللا  

  . ٣٣"عليه وسلم، وروى صحيحه وثابته، واهللا تعاىل يؤيت احلكمة من يشاء
علمـاء  امل احلافظ املستبحر، ختام اإلمام الع: "ابن بشكُوال فقال فيه وذكره تلميذه

سـتبحار فيهـا   يف العلوم، واال أهل التفنن وكان من... اظها األندلس، وآخر أئمتها وحف
يف أنواعها، نافذًا يف مجيعها، حريصـا علـى    اًيف املعارف كلها، متكلِّم اًواجلمع هلا، متقدم

إىل ذلك كله آداب األخـالق،   وجيمع أدائها ونشرها، ثاقب الذِّهنِ يف متييز الصواب منها،
مع حسن املعاشرة، ولني الكَنف، وكثرة االحتمال، وكَرم النفس، وحسن العهد، وثَبـات  

  . ٣٤"الوعد
بن العريب علـم   رالفقيه أبو بك: "الفتح ابن خاقان فقال وأثىن عليه تلميذه وصاحبه

ذكاء إياس، وترك التقليد للقيـاس،  األعالم، الطاهر األثواب، الباهر األلباب، الذي أنسى 
وأنتج الفرع من األصل، وغدا يف يد اإلسالم أمضى من النصلِ، سقى اهللا به األندلس بعد ما 

ا رِيـق  ساها رونق نبلـه، وسـقاه  كالوارف، و ملعارف، ومد عليها من الظِّلأَجدبت من ا
هلب٣٥"و  .  

                                         
  .من هذا البحث ٢يف ص سبق ذكره  ٣٢
  ). ٢١٧ -٢١٦ص(، السابقاملرجع  اإلسالم يف غرب أفريقيا، نشر يف املرابطني دوردندش، : انظر ٣٣
 ). ٣/٨٥٦(املرجع السابق،  الصلة،ابن بشكوال،  ٣٤
 . ٢٩٧ املرجع السابق، ص األنفس، مطمح ابن خاقان، ٣٥



 
٤٠ 

، اًأدخل األندلس علما شـريف ... افظ القاضية احلمالعالّ: "وقال عنه اإلمام الذهيب
، عذْب العبارة، موطَّأ األكناف، كـرمي  يف العلم، ثاقب الذهن اً، وكان متبحراًمنيف اًوإسناد

أحـد   روكان أبو بك ... قضاء إشبيلية، فَحمد وأجاد السياسة موال، ويلالشمائل، كثري األ
  .٣٦"من بلغ رتبة االجتهاد فيما قيل

ا العريب وحفظه ونبله، دونوه فهذه كلّها من شهادات علماء أجالَّء، تشيد بعلم ابن
  . يف كتبهم، لتبقى شاهدة على املكانة املرموقة واملرتبة العالية اليت وصل إليها هذا الرجل

  
  مذهبه الفقهي:  املطلب الثالث

ى أنه مالكي املـذهب،  أمجعت كلمة املترمجني للقاضي ابن العريب رمحه اهللا تعاىل عل
ـ وهو من أئِّمة املالك ، وكـان  اية يف بالد األندلس، والذي ينظر يف كتبه، يلمس ذلك جلي
، كما أنه يف كثري من األحيـان يشـيد   ٣٧ويثين عليه -رمحه اهللا تعاىل-ميتدح اإلمام مالك 

لكية، ين م علماء املاا كذا، يعقال علماؤن: وينتسب إليهم، فيقول مثالً م،باملالكية وبآرائه
  . ٣٨املذهب مالكي -بال شك-وحنو ذلك من العبارات الدالة على أنه 

ته ب عنه، ويوافق املالكية يف أكثر اختيارا، يدافع عن املذهب، ويذاومع كونه مالكي
ـ الفقهية إال أنه كان ذا جرأة عظيمة، وشجاعة نادرة، واثقا بنفسه، يتبع الد ا ليل، ويأخذ مب

ة يويرد على املالك -رمحه اهللا تعاىل-يف أن خيالف اإلمام مالك  ددإليه اجتهاده، وال يترهداه 
، وذلك لبلوغه رتبة األئمة اتهدين املطلقني، ٣٩إليه اقوهلم إذا ساقته األدلة إىل غري ما ذهبو

إنـه  : "-كما سـبق - هد له العلماء بذلك، فقد قال عنه احلافظ الذهيب، والسيوطيكما ش
  .٤١"ترك التقليد للقياس"وقول ابن خاقان بأنه . ٤٠"ن أحد من بلغ رتبة االجتهادكا

                                         
م، حتقيق زكريا عمريات، ١٩٩٨هـ، ١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط تذكرة احلفاظ،عثمان،  بن أمحد بن الذهيب، حممد ٣٦
)٤/٦٢ .( 

 حممد حتقيق م، ١٩٩٢، ١دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط أنس، بن مالك موطأ شرح يف القبس حممد بن عبد اهللا، العريب ابن ٣٧
 .  ٣٦١، ٢٧٠، ٢٥٧ص كرمي، ولد عبداهللا

 م،١٩٩٧ هـ،١٤١٨ ،١ط بريوت، العلمية، الكتب دار الترمذي، سنن بشرح األحوذي عارضةابن العريب، حممد بن عبد اهللا  ٣٨
)٤٠ – ١/٣٩ .( 

 لعريب،ا ابن: انظر. مثال ذلك اختياره ما ذهب إليه احلنابلة من نقض الوضوء من أكل حلم اإلبل، وهذا خمالف للمذهب املالكي وغريه ٣٩
  . )١/٩٤( املصدر نفسه، األحوذي، عارضة

  .من هذا البحث ١٩ص : انظر ٤٠
  .من هذا البحث ١٨ص: انظر ٤١



 
٤١ 

 ،العلمية ة القاضي ابن العريبمكانوإيل هنا اية املبحث الثاين، الذي كشف لنا عن 
 ،شـيوخه واآلن ينتقل بنا البحث إىل املبحث الثالث، وهو يف الكالم عن . الفقهي ومذهبه
  .وباهللا التوفيق. ووفاته ،العلمية وآثاره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٤٢ 

  شيوخه وآثاره العلمية ووفاته: الثالث املبحث
  

  :وفيه أربعة مطالب
  

  شيوخه: املطلب األول
القاضي ابن العريب العلم عن أناس مشهود هلم بالعلم، وكانت لرحلته مع والده  أخذ

كوين شخصيته، وإثراء معرفته إىل بالد املشرق لطلب العلم األثر الكبري يف تكثري شيوخه، وت
وثقافته، حيث إنه أخذ العلم عن شيوخ تلك البلدان اليت مر ا، مث يف املشرق أخذ العلـم  
أيضا عن شيوخ كثريين، فضال عن شيوخ بلده األندلس، ولذلك يقارب عدد الذين أخـذ  

  :عنهم العلم املائة من العلماء، وفيما يلي ذكر أشهر شيوخه
القاضي أيب بكر  ، والديمد ابن العريب املعافرِي اإلشبيلبن حم د اهللاو حممد عببأ. ١

كان من أعيان إشبيلية وعلمائها، ولد . ، وأحقُّهم بالتقدميابن العريب، وأول شيوخه
العريب هـ، وتويف باإلسكندرية، وهو عائد من رحلته مع ابنه ابن ٤٣٥بإشبيلية سنة 

القصيدة الرائية البن  ر، روى عنه ابنه أبو بكهـ٤٩٣م سنة إىل املشرق يف شهر احملر
  .٤٢اجلزيري، وشعر أيب عمر أمحد بن دراج

القاضي ابنِ العريب، من أهل إشبيلية،  ، خالر الْهوزيناحلسن بن عم مبو القاسأ. ٢
كان فقيها مشاوراً ببلده، عالياً يف روايته، ذاكراً لألخبار والروايات، حـج ومسـع   

إلسكندرية ومصر، رحل إليه الناس ومسعوا منه، روى عنه عقائد أهـل  باملهدية، وا
ـ من جـامع الت  السنة، وخمتصراً يف القراءات، وبعضاً ذي، وقصـيدة يف اآلداب  رم

  .٤٣هـ٥١٢الشرعية، تويف سنة 
املولود  ي الشافعي،بن حممد بن حممد بن أمحد الطُّوس، حممد الغزايل دأبو حام. ٣

نيف، والذكاء املفرط، اإلمام البحر، برع يف الفقـه،  التصا هـ، صاحب٤٥٠سنة 

                                         
م، ١٩٨٢هـ، ١٣٠٢، ١، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط)عياض القاضي شيوخ فهرسة( الغنية موسى، بن السبيت، عياض ٤٢
 . )٤٣٩ - ٢/٤٣٨(املرجع السابق،  الصلة،،  وابن بشكوال، )٦٦ص(

 ،١ط املغربية، اململكة اإلسالمية والشؤون األوقاف وزارة الكرمي، القرآن يف واملنسوخ الناسخ بكر حممد بن عبد اهللا، أبو العريب، ابن ٤٣
  ).  ٢٢٧ - ١/٢٢٦(املصدر السابق،  الصلة،وابن بشكوال،  ،)٥٤ - ١/٥٣(املدغري،  العلوي الكبري عبد حتقيق م،١٩٨٨هـ، ١٤٠٨



 
٤٣ 

ومهر يف الكالم واجلدل، حىت صار عني املناظرين، لقيه ابن العريب ببغداد يف بدايـة  
 لقيه بعد ذلك يف صحاري الشام يف طريـق  وقرأ عليه باملدرسة النظامية، مثَّ رحلته،

إلحياء، ومجلة من كتبه، تويف عودته إىل بالد األندلس، ومسع عليه ابن العريب كتابه ا
  .٤٤هـ٥٠٥سنة 

ألندلسـي  ي ان الوليد بن حممد بن خلف الفهـر ي حممد بالطُّرطُوش رأبو بك. ٤
عريب وأكـرب شـيوخه،   الزاهد، شيخ ابن ال ، الفقيه املالكيةاملعروف بابن أيب رندق

متقلالً  اًمتقشف اًمتواضع اًدين اًورع اًعاملًا عامالً زاهد اًكان إمامفيه، و اًوأكثرهم تأثري
من الدنيا، لقيه اإلمام ابن العريب مرتني األوىل ببيت املقدس، والثانية باإلسـكندرية،  

  .٤٥هـ٥٢٠تويف باإلسكندرية سنة . وقرأ عليه كتبا كثرية
ي حممد بن أمحد بن احلسني بن عمـر املعـروف   الشاش رفخر اإلسالم أبو بك. ٥

ة، وكان نة، وكان من أعظم فقهاء الشافعيفات حسمصن، له باملستظهري الشافعي
م،  رب شيوخ ابن العريب الذين خترجيسمى اجلنيد لدينه وورعه وزهده، وهو من أك

  .٤٦هـ٥٠٧تويف سنة . وقد ذكره يف مواضع كثرية من كتبه
احلرمني، الفقيه،  إمام ي الشافعي،علي بن احلسني الطربِ احلسني بن أبو عبد اهللا. ٦
ة، وشرح اإلبانة للفوراين يف فقه الشـافعية،  العد: حمدثها، من مصنفاتهزيل مكة ون

جلست إىل حلقت حسني الطـربي  : ذكره ابن العريب يف كتابه قانون التأويل، فقال
يف مكة عنـد   يف ذلك الوقت، وأخذ عنه ة والية التدريس بالدار النظاميالنائب يف

هح٤٧هـ٤٩٨تويف مبكة سنة . ةًومناول اً، فروى عنه صحيح مسلم مساعج .  

                                         
  ).  ٣٤٠، ١٩/٣٢٢(املرجع السابق،  سري أعالم النبالء،، والذهيب، )٧٩ - ٧٨ص(املرجع السابق،  واملنسوخ، الناسخ ،العريب ابن ٤٤
 ،)املعرفة وأنواع العلم ضروب يف املصنفة الدواوين من شيوخه عن رواه فهرسة ما( فهرسة ابن خري خري، بن حممد بكر اإلشبيلي، أبو ٤٥

، )٢٧٦، ١/١٠٥(م، حتقيق إبراهيم األبياري، ١٩٨٩هـ، ١٤١٠، ١ودار الكتاب اللبناين، بريوت، ط دار الكتاب املصري، القاهرة،
  ).  ٨٣٩ - ٢/٨٣٨(املرجع السابق،  الصلة،وابن بشكوال، 

 -  ١/٧٢(املصدر السابق،  الناسخ واملنسوخ،وابن العريب،  ، )٣٩٤ - ٣٩٣/ ١٩(السابق،  املصدر سري أعالم النبالء،الذهيب،  ٤٦
٧٣ .( 
 ).٩٨ص(املصدر السابق،  ابن خري، فهرسة، واإلشبيلي، )١٠٨ص(املرجع السابق،  قانون التأويل،ابن العريب،  ٤٧



 
٤٤ 

،  البغـدادي  رأمحد بن علي بن عبيد اهللا بن عمر بن سوار، األستاذ أبو طـاه . ٧
ـ ذَّاق، من مصنالعراق، من علماء احلنفية احلُ مقرئ ر، فاته املستنري يف القراءات العش

  . ٤٨هـ٤٩٦من أوله، تويف سنة  اًمسع منه ابن العريب جامع الترمذي بعض
٨ .بِي اهلامشي البغدادينياد بن حممد بن علي الزرقَباءأبو الفوارس طيف  ، نقيب الن

العراق، ومسند العراق يف عصره، ويل نقابة العباسيني بالبصرة، وكان حيضر جملـس  
إمالئه مجيع أهل العلم من الطوائف، وأصحاب احلديث، والفقهاء، روى عنه ابـن  

يث العوايل املنتقاة الصحاح، وكتاب شرح غريب احلديث أليب العريب كتابه األحاد
  .٤٩هـ٤٩١تويف سنة . عبيد القاسم ابن سالم، وغري ذلك

بابن الطّيوري، وف الصيرفي البغدادي املعر رارك بن عبد اجلبابأبو احلسني امل. ٩
 العلم وأهله، كثري األصول، واسع الرواية، حيب اًفهم اًكان حمدثاً ثقة ثبتي، واحلَمام

ومغازيـه   ، وروى عنه سرية رسول اهللا اتام" سنن الترمذي"مسع منه ابن العريب 
للواقدي، وإصالح الغلط البن قتيبة، واألحاديث اليت خولف فيها مالك للدار قطين، 

  . ٥٠هـ٥٠٠تويف سنة . وغريها
أيب  ابـن  حممد بن حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن أمحد، أبو احلسني. ١٠

. من مصنفاته طبقات احلنابلة، وارد يف مناقب اإلمام أمحـد اء احلنبلي، يعلى الفر
يف كتابه عارضة  قال عنها. روى عنه ابن العريب نسخة مهَّام بن منبه، عن أيب هريرة

لفوائد املنتقاة الصحاح، مما وهي صحيفة صحيحة عالية جمموعة، وأجزاء ا: األحوذي
وتويف . على إخراجه يف الصحيحني من حديث البغوي وغريه فق البخاري ومسلمات

  . ٥١هـ٥٢٦مقتوالً غيلة يف شهر حمرم سنة
  
  

                                         
الدين،  خري ، الزركلي،)١/٨٦(م، ١٩٣٢ ،١ط مصر، اخلاجني، مكتبة القراء، طبقات يف النهاية غاية حممد، بن حممد اجلزري، ابن ٤٨

م، ١٩٨٦، ٧ط بريوت، للماليني، العلم دار ،)واملستشرقني املستعربني العرب من والنساء الرجال ألشهر تراجم قاموس( األعالم
)١/١٧٣  .( 

  ). ٣/٢٢٥(السابق،  املرجع األعالم،، والزركلي، )٣٩ - ٣٧/ ١٩(السابق،  املرجع سري أعالم النبالء، الذهيب، ٤٩
   ).٥/٢٧١( السابق، املصدر األعالم، الزركلي،و ،)٢١٦ -  ٢١٣/ ١٩( السابق، املصدر النبالء، أعالم سري الذهيب، ٥٠
، واإلشبيلي، )٧/٢٣(املصدر السابق،  األعالم،، والزركلي، )٦٠٢ - ٦٠١/ ١٩(املصدر السابق،  سري أعالم النبالء،الذهيب،  ٥١

 ). ١٦٤ - ١٦٣(املرجع السابق،  ابن خري،  فهرسة



 
٤٥ 

  تالميذه: املطلب الثاين
ابن العريب إىل بلده إشبيلية بعد رحلته الطويلة قـام بالتـأليف،   القاضي  منذ أن عاد

الـدروس يف بيتـه،   ، إىل جانب ماكان يلقيه من والتدريس، وإلقاء احملاضرات يف املساجد
، ٥٢فقصده طالب العلم من خمتلف املدن، وأخذ عنه العلم مجع غفري مـن طـالب العلـم   

  :وسيقتصر الباحث فيها بذكر بعض من أشهر تالميذه
، من قرطبة يعرف بـابن أيب،  بن ربيع األشعري نأبو عامر أمحد بن عبد الرمح. ١

اية بشأن الروايـة، ولقـاء   صحب ابن العريب طويالً، وأكثر عنه، وكان كامل العن
الشيوخ واألخذ عنهم مع الثقة والعدالة، استقضى بقرمونة، مث باسـتجة، وتـويف   

  .  ٥٣هـ٥٤٩باملنكب سنة 
اإلمام احلافظ، الضابط أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيب السبيت، . ٢

ناولـه  املتقن، مسع من ابن العريب عند اجتيازه سبتة، وكتب عنه فوائد حديثيـة، و 
كتاب املؤتلف واملختلف للدارقطين، وحدثه بكتاب اإلكمال البن ماكوال، وقـرأ  

  .٥٤هـ٥٤٤، وأجازه مجيع مروياته، وتويف سنة سألة اإلميان الالزمة من تأليفهم هعلي
، من أهل إشبيلية، الزم ابن العـريب،  أبو بكر حممد بن خري بن عمر بن خليفة. ٣

ـ ) ١٢٥(اينيف على وأخذ عنه م ومسع منه كثريا، أسـانيدها يف  ، أوردهـا ب اًكتاب
ـ  ا، حنوياًأديب اًجليالً، متفنن اًضابطاً، حمدث اًجمود اًفهرسته، وكان مقرئ ، واسـع  الغوي

  .٥٥هـ٥٧٥تويف سنة . املعرفة
، من ضواحي جيان، أخذ بن شداد املعافري زبن عبد العزي زأبو بكر عبد العزي .٤

هـ، وكان من ٥٢٥سنة  بن العريب، وقرأ عليه جامع الترمذيأيب بكر  بإشبيلية عن
  .٥٦هـ٥٦٠تويف سنة . أهل البالغة والشعر

                                         
  ). ٢٩٩ - ٢٩٨(السابق،  املرجع األنفس، مطمح خاقان، ابن: انظر ٥٢
 ).١٩٨ - ١٩٧ص( السابق، املرجع التأويل، قانون العريب، ابن ٥٣
 ). ١٩٨ص(املصدر نفسه،  قانون التأويل،ابن العريب،  ٥٤
، ٥٣٨ - ٢/٥٣٧(و ) ٢٦٠، ٢٣٨، ٢١٩، ٢٠١، ٨٧، ٧٧، ٧٦، ٧٠، ١/١٢(املرجع السابق،  فهرسة ابن خري،اإلشبيلي،  ٥٥

 ،١ط بريوت، اإلسالمي، الغرب دار العريب، ابن بكر أيب القاضي مع أمحد، سعيد ، وأعراب،)٥٧٦، ٥٥٨، ٥٤٣، ٥٤٢، ٥٤١، ٥٤٠
  .١٠٢ص م،١٩٨٧هـ، ١٤٠٧

   ).١٩٣ - ١٩٢ص( السابق، املصدر التأويل، قانون العريب، ابن ٥٦



 
٤٦ 

 اإلشبيلي، القيسي اهللا عبد بن خاقان بن اهللا عبيد بن أبو نصر الفتح بن حممد. ٥
من األدباء األفذاذ الذين تفخر م بالد األندلس، من مؤلفاته، منها  الكاتب، الوزير

 أهـل  ملح يف التأنس ومسرح األنفس مطمح"، و"قيان يف حماسن األعيانالع قالئد"
: هــ، وقيـل  ٥٣٥أجاز له ابن العريب كتبه، مـات مقتـوال سـنة    ". األندلس

  . ٥٧هـ٥٢٩
، من قرطبة، صـاحب التـاريخ   ابن بشكوال كخلف بن عبد املل مأبو القاس. ٦

ن بقرطبة، واملسلّم الذي وصل به كتاب ابن الفرضي، آخر املسندي) الصلة(املشهور 
له يف حفظ أخبارها ومعرفة رجاهلا، مسع بإشبيلية من أيب بكر بـن العـريب، وويل   

  .٥٨هـ٥٧٨بإشبيلية قضاء بعض جهاا أليب بكر بن العريب، وتويف سنة 
ـ أبو بكر حممد بن عبد اهللا بن حيي بن اجلد. ٧ ل ، الفقيه احلافظ املستبحر، من أه

ي، وقدم للشورى مع أيب بكر بن العـريب   جامع الترمذإشبيلية، مسع على ابن العريب
وستني سـنة يف ازديـاد    هـ، ومتادى على ذلك نيفا٥٢١ًونظرائه من الفقهاء سنة 

  .٥٩هـ٥٨٦تويف سنة . سمو الرتبة
، من أهل مالقـة، ويعـرف   حممد بن إبراهيم بن خلف األنصاري أبو عبد اهللا. ٨

أكثر عنه، واختص به، وكان صدراً يف حفاظ أهل من ابن العريب وبابن الفخار، مسع 
، معرفتـه بالرجـال  بسرد املتون واألسانيد، مع  اًيف ذلك، معروف اًاألندلس، مقدم

  .٦٠هـ٥٩٠استدعي حلضرة السلطان مبراكش ليسمع عليه، وتويف سنة 
 املغرب، بشمال غمارة بالد من الغماري، حيي بن حممد بن الرمحن عبد زيد أبو. ٩

عليه واستظهر العريب، بن بكر أيب عن روى. سنة عشرة اثنيت ابن وهو بصره كف 
 حدث اظ املتقنني، ومن العلماء العاملني،احلف من وكان له، وأجاز مالك، موطأ

                                         
  ).١٠٩ - ٢٠/١٠٨(املرجع السابق،  سري أعالم النبالء،، والذهيب، )١٩٨ص( املرجع السابق، قانون التأويل،ابن العريب،  ٥٧
 ). ١٧٩ص( السابق، املصدر التأويل، قانون العريب، ابن ٥٨
 ). ١٠٦ - ٠٥ص(السابق،  املرجع العريب، ابن بكر أيب القاضي معأعراب،  ٥٩
 ). ١٠٧ص(املصدر نفسه،  العريب، ابن بكر أيب القاضي معأعراب،  ٦٠



 
٤٧ 

 كنت هكذا: ويقول حفظه، من يوردها وكان بلفظه، املوطأ عليه ومسعوا عنه، اسالن
  .  ٦١هـ٦٠٣سنة  أو هـ،٦٠٢سنة  تويف .العريب بن بكر أيب على أعرضه

 بابن املعروف املشاور الفقيه ابن املالقي، كامل بن احلسن بن حممد عبداهللا أبو. ١٠
 عارضة كتاب خبطه رأيت": القفطي قال حسن اخلط، شاعرا كان أديبا الفخاري،
 غاية يف واخلط عليه، قرأه وقد العريب، البن الترمذي كتاب شرح يف األحوذي

       .٦٢)هـ٥٣٩ يف باملغرب سنةتو. "والصحة ناحلس

  مصنفاته: املطلب الثالث
يوم تويف وقد خلف تراثا إسالميا عظيما، حيث  -رمحه اهللا-تويف القاضي ابن العريب 

خلّف كثريا من املصنفات، اليت اشتملت على موضوعات عدة، يف القرآن الكرمي وعلومـه،  
أصوله، إضافة إىل مصـنفات يف  لفقه، ووأصول الدين وعلم الكالم، واحلديث وعلومه، وا

اريخ، واللغة العربية وآداا، فتجاوزت كتبه مائة مصنف، بعضها مطبوع الزهد والتربية والت
وسيقتصر الباحث فيما يلـي  . ٦٣وبعضها اآلخر خمطوط، بينما كثري منها يف عداد املفقودات

  .٦٤لى حروف املعجموط، مرتبة عما طبع من تلك املصنفات مث املخطبذكر أمساء 
  

  :ةاملصنفات املطبوع: أوالً
  .الـقـرآن أحـكـام. ١
  ).وهو خمتصر ألحكام القرآن الكربى. (األحـكـام الصغـرى. ٢

                                         
 ). ١١٠ص( ،املرجع السابق العريب، ابن بكر أيب القاضي مع أعراب، ٦١
، )١/٩٦(خان،  عبدالستار آباد، اهلند، حتقيق حممد حيدر احملمدون من الشعراء،القطفي، مجال الدين علي بن يوسف، : انظر ٦٢

 ). ٦/٨٥(املرجع السابق،  األعالم،والزركلي، 
 كتاب حتقيقه مقدمة يف السليمانِي دحمم الفاضلني األستاذين سوى واحملقِّقني، املؤلفني من السابِقِ يف له ترجم من مصنفاته يستوعب ومل ٦٣
 حتقيقه مقدمة ويف مفقودة، أا يظَن كان بأسبانيا، املخطوطات دور يف العريب ابن القاضي كتب بعض على عثر والذي "التأْوِيلِ قَانونُ"

. "الكَرِميِ القُرآن في والْمنسوخ لناسخا" لكتاب حتقيقه مقدمة يف املدغري العلوي الكرمي ، وعبد"مالك موطأ شرح يف املسالك" كتاب
 مالك، موطأ شرح يف املسالك عبداهللا، بن حممد بكر أبو العريب، ، وابن)احملقق مقدمة( السابق، املرجع التأويل، قانون العريب، ابن: انظر
 مقدمة( السليماين، احلسني بنت عائشةو السليماين، احلسني بن حممد حتقيق م،٢٠٠٧ هـ،١٤٢٨ ،١ط بريوت، اإلسالمي، الغرب دار

   ).احملقق مقدمة( السابق، املرجع واملنسوخ، الناسخ بكر، أبو العريب، ، وابن)احملققني
من - ا املتعلقة املعلومات على فللوقوف أي تعليق أو بيان، دون هذه الكتب، أمساء بسرد هنا وتوخياً لإلجياز فإن الباحث سيكتفي ٦٤

   .ذكرها سبق اليت املراجع مراجعة ميكن -وأماكن وجود املخطوطات مثال حيث دور النشر 



 
٤٨ 

  .رسالة القاضي أيب بكر ابن العريب إىل أيب القاسم بن حبيش. ٣
  .شواهد اجللة واألعيان يف مشاهد اإلسالم والبلدان. ٤
  .ح صحيح الترمذيعارضة األحوذي بشر. ٥
  .العواصم من القواصم. ٦
  .قانون التأويل. ٧
  .القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس. ٨
  .احملصول يف علم األصول. ٩

  .الناسخ واملنسوخ يف القران الكرمي. ١٠
  .املسالك يف شرح موطأ مالك. ١١
  .سراج املهتدين يف آداب الصاحلني. ١٢
  ).ال تصروا اإلبل: (عليه الصالة والسالممسألة حنوية يف شرح قوله . ١٣

  
  :ةخطوطامل فاتاملصن اًثاني

  .أحكام اآلخرة والكشف عن أسرارها الباهرة. ١
  .األفعال. ٢
  .األمد األقصى يف شرح أمساء اهللا تعاىل وصفاته العلى. ٣
  .البغدادي بالتقريب والتبيني يف شرح التلقني للقاضي عبد الوها. ٤
  .خامس الفنون. ٥
  .الرسالة احلاكمة على األميان الالزمة. ٦
  .رسالة يف أصول الدين. ٧
  .رسالة يف الفقه. ٨
  ".ليس من أم بر صيام يف أم سفر: "رسالة يف طرق حديث. ٩

من أحـد يتوضـأ فيسـبغ     مما منك: "رسالة يف طرق حديث عقبة بن عامر. ١٠
  ".أو غفر لهالوضوء فريكع ركعتني يقبل عليهما بقلبه إال وجبت له اجلنة 

  .رسالة يف مصافحة البخاري ومسلم. ١١
  .رسالة جملس الروضة. ١٢
  .سراج املريدين ومويف سبيل املهتدين. ١٣



 
٤٩ 

  .كتاب النكاح فرائضه وسننه وآدابه. ١٤
املتوسط يف معرفة صحة االعتقاد والرد على من خالف أهل السنة مـن ذوي  . ١٥

  .البدع واإلحلاد
  .معرفة قانون التأويل بفوائد الترتيل واضح السبيل إىل. ١٦
  .  الوصول إىل معرفة األصول. ١٧
  

  وفاته: املطلب الرابع
خرج أهل إشبيلية عند سقوط دولة املرابطني يف األندلس يف وفد برئاسة القاضي ابن 

وهو عبد املؤمن بن علي، إال أن هذا ) دولة املوحدين(العريب ملبايعة قائد الدولة اجلديدة 
ائد كان مشغوال مبحاربة بعض أعدائه، مما اضطرهم لإلقامة يف مراكش حنو عام قبل أن الق

هـ، فسلموا عليه وألقى ابن العريب خطبة ٥٤٢يقابلوه، مث قابلوه يف عيد األضحي من العام 
بليغة كانت حمل استحسان من عبد املؤمن، مث قدموا له بيعة أهل اإلشبيلية خبطوطهم، فقبلها 

فاس، ويف الطريق مث أذن هلم فانطلقوا متجهني حنو  ٦٥م واستحسن صنيعهممنهم وشكره
س العريب على مقربة من مدينة فاس مبوضع يقال له مغيلة، أو رأ أدركت املنية القاضي ابن

 موته، من الثاين اليوم هـ،  فاحتمل إىل فاس يف٥٤٣ل سنة املاء، وذلك يف شهر ربيع األو
 أبو صاحبه عليه وصلى منها، غربا فاس من يوم مسرية فدفن خارج باب احملروق، على

ومخسمائة  وأربعني ثالث سنة األول ربيع من السابع األحد يوم وذلك حجاج، بن احلكم
      . ٦٦تهمحه اهللا تعاىل، وأسكنه فسيح جن، ر)هـ٥٤٣(

  
 ،العلمية وآثاره القاضي ابن العريب، شيوخوذا يتم املبحث الثالث، الذي كان يف 

واآلن إىل الفصل الذي . وبه يتم الفصل األول، الذي كان يف التعريف بابن العريب. فاتهوو
  .يعرفنا بكتابه يف شرح الترمذي

                                         
 ).١٠٦ص(، )مقدمة احملقق(املرجع السابق،  قانون التأويل،ابن العريب،  ٦٥
 ط،.د القاهرة، والنشر، والترمجة التأليف جلنة مطبعة عياض، أخبار يف الرياض أزهار حممد، بن أمحد الدين شهاب املقري،: انظر ٦٦

طبقات ، واألدنروي، أمحد بن حممد، )١/١٠٧(املرجع السابق،  األندلس، قضاة تاريخ ، والنباهي،)١/٢٦٥( م،١٩٣٩ هـ،١٣٥٨
، وابن )١٨١ - ١/١٨٠(م، حتقيق سليمان بن صاحل اخلزي، ١٩٩٧هـ، ١٤١٧، ١مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط املفسرين،

 ).٢٩ - ١/٢٧(، )مقدمة احملققني(السابق، املرجع  العواصم من القواصم،العريب، 



 
٥٠ 

  ابن العريب يف شرح سنن الترمذي ابكتالتعريف ب: الفصل الثاين
  

  :وفيه متهيد وثالثة مباحث
  

  "سنن الترمذي"يف تعريف موجز  بكتاب : التمهيد
لعارضة للقاضي ابن العريب هو أحد شروح كتاب السنن لإلمام ن كتاب األ نظراً

الترمذي فتجدر بنا اإلشارة إىل هذا املنت قبل الكالم عن شرحه، ففيما يلي تعريف موجز 
  .وباهللا التوفيق. السنن يف لإلمام الترمذي مث كتابه

  
  :  تعريف باإلمام الترمذي: أوالً

 يوغالبالسلمي  حاكبن موسى بن الضعيسى بن سورة هو أبو عيسى، حممد بن 
) جيحون( ر بضفاف مدينة- ذاحلافظ البارع، ولد ونشأ يف ترم مالضرير، اإلما الترمذي

، طلب العلم من شيوخ )هـ٢٠٩(أفغانستان، وكان مولده سنة تسع ومائتني من اهلجرة  يف
، فسمع من شيوخ احلديث بلده، مثَّ رحل يف طلب العلم إىل خراسان والعراق واحلجاز

  . ٦٧وحفَّاظه يف تلك البلدان ويف غريها
حممد  ى،  وأبو موس)هـ٢٥٢:ت(بكر حممد بن بشار بندار  أبو: من أبرز شيوخه

هـ٢٥٦: ت(اري بن إمساعيل البخاهللا حممد  د، وأبو عب)٢٥٢: ت(ى الزمن، بن املُثن( ،
سليمان بن األشعث  د، وأبو داو)هـ٢٦١:ت(وأبو احلسني مسلم بن احلجاج القُشيري 

، )هـ٢٥٥: ت( يارمالد نبن عبد الرمح ، وأبو حممد عبد اهللا)هـ٢٧٥: ت( السجِستاين
  . ٦٨وغريهم) هـ٢٦٤: ت(الرازي  بن عبد الكرمي د اهللاوأبو زرعة عبي

                                         
  
م، حتقيق ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩، ١، مكتبة الرشد، الرياض، طاإلرشاد يف معرفة علماء احلديثالقزويين، اخلليل بن عبد اهللا، : انظر ٦٧

، دار واملسانيد التقييد ملعرفة رواة السننأبو بكر حممد بن عبد الغين، ، وابن بطة، )٩٠٥ - ٣/٩٠٤(حممد سعيد بن عمر إدريس، 
، املرجع سري أعالم النبالء، والذهيب، )٩٧ - ٩٦ص(م، حتقيق كمال يوسف احلوت، ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، ١الكتب العلمية بريوت، ط

  ).   ١٣/٢٧٠(السابق، 
  ).٢/٦٣٤(املرجع السابق،  تذكرة احلفاظ،، والذهيب، )١٣/٢٧١(املصدر نفسه،  سري أعالم النبالء،الذهيب، : انظر ٦٨



 
٥١ 

ن حممد بن أمحد ب ساأبو العب : ، ومن أشهرهموروى عن اإلمامِ الترمذي تالميذ كُثُر
بن داود  أمحد بن عبد اهللا د، وأبو حام)هـ٣٤٦:ت(محبوب بن فضيل املروزي املَحبويب 

: ت(ي املقرئ ورابساحلسن بن شاذان الني علي بن أمحد بن دروزِي، وأبو حامالتاجر امل
بن كُليب بن  ، وأبوسعيد اهلَيثممد بن إبراهيم بن حممد الترمذيحم روأبو ذ، )هـ٣٥٠
ير٦٩وغريهم من التالميذ). ٣٣٥: ت( ج الشاشيس                                                   .  

فق العلماُء على جاللة قدر اإلمام الترمذي، وشهدوا له باملكانة العالية يف وقد ات
احلافظ العلم، صاحب اجلامع وغريه، ثقة : "احلفظ واإلتقان، كما قال فيه اإلمام الذهيب

خاري فلم مات الب: عت عمر بن علك يقولُمس: "ونقل عن احلاكم أنه قال. ٧٠"ليهجممع ع
  . ٧١)هدرع والزفظ والوسان مثل أيب عيسى يف العلم واحلاخيلف خبر

اإلمام الترمذي يف بلده ترمذ، ليلة االثنني لثالث عشرة ليلة مضت من  وكانت وفاة
اهللا تعاىل، وأسكنه فسيح محه ر. ٧٢)هـ٢٨٩(رجب، سنة تسع وسبعني ومـائتـني 

  . اتهجن
رمذي مصنفات قليلة أوصلها بعضهم إىل مثانية مصنفات، وعلى وقد ترك اإلمام الت

ومن تلك املصنفات كتاب السنن اليت حنن . على علو مرتلته، وسعة علمه ي تدلّقلَّتها فه
  .٧٣بصدد احلديث عنه

  
  
  
  
  

                                         
 ، وابن)٢/٦٣٤(املرجع السابق، تذكرة احلفاظ، ، والذهيب، )٢٧٢ - ١٣/٢٧١(املرجع السابق،  سري أعالم النبالء،الذهيب، : ظران ٦٩

 الزاهي، وحممد األجفان أبو حممد م، حتقيق١٩٨٣، ٢ط بريوت، اإلسالمي، الغرب دار عطية، ابن فهرس احلق، عبد حممد أبو عطية
  ). ١/١٢٠(املرجع السابق،  ابن خري، فهرسة واإلشبيلي، ،)١٢٢ص(

م، بريوت، ١٩٩٥هـ، ١٤١٥دار الكتب العلمية،  ،، ميزان االعتدال يف نقد الرجالالذهيب، مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان ٧٠
  ). ٦/٢٨٩(عبداملوجود،  أمحد وعادل معوض، حممد ت، حتقيق علي.د

 ).٢/١٥٤(املصدر السابق،  تذكرة احلفاظ،الذهيب،  ٧١
  ). ١٣/٢٧٧(املصدر السابق،  سري أعالم النبالء،الذهيب،  ٧٢
 العسقالين، علي بن وابن حجر، أمحد، )٣٢٥ص( م،١٩٧٨هـ، ١٣٩٨، دار املعرفة، بريوت، ، الفهرستحممد بن إسحق ،الندمي ٧٣

 ).  ٩/٣٨٨( هـ،١٣٢٦ ،١ط اهلند، - الدكن آباد حيدر النظامية، املعارف دائرة جملس التهذيب، ذيب



 
٥٢ 

  :الترمذي يف السننتعريف بكتاب : ثانياً
، "نالسن"لف يف تسمية كتاب اإلمام الترمذي، فمن العلماء من أطلق عليه اسم اخت

 ، ومنهم من وصفه"اجلامع الكبري"، ومنهم من عرفه بـ"اجلامع"اه بـومنهم من مس
  .  ٧٤"اجلامع الصحيح"بـ

يتضمن أحاديث يف األحكام الشرعية، من عبادات  ن فألنهنأما تسميته بالس
ا، مرتبة على أبواب الفقه، وإن كان حيتوي على غري ذلك من العلوم، ومعامالت، وغريه

أبواباً  - زيادة على أحاديث األحكام-وباجلامع جلمعه . فهو من إطالق اجلزء مراد به الكل
، وأما وصفه بالصحيح، فهو من كيف الدعوات والتفسري واملناقب والسير والفنت، وغري ذل

  . ٧٥وصفه بذلك أن أغلب أحاديث الكتاب صحيح باب التغليب، حيث يرى من
ابن خري يف فهرسته، عند  هويرى بعض العلماء أن الصواب يف تسميته هو ما ذكر

، ومعرفة الصحيح اجلامع املختصر من السننِ عن رسول اهللا : "سرده ملسموعاته، وهو
  . ٧٧ين كتاب الترمذ، حيث إن هذه التسمية تطابق متاما مضمو٧٦"العمل هواملعلول، وما علي

واتفق العلماء على أن كتاب اجلامع لإلمام الترمذي هو أحد الكتب السنة الستة، إال 
،  ٧٨مسة؟اأم خيتلفون يف مرتبته من بينها بعد الصحيحني، هل يأيت يف املرتبة الرابعة  أو اخل

 األثري أنه بنكما قال ا. مع اعترافهم أن لكتاب الترمذي مميزات ال توجد يف غريه من الكتب
 غريه من يف ليس ما وفيه ،اًتكرار وأقلها ،اًترتيب وأحسنها فائدة، وأكثرها الكتب أحسن"

                                         
 الدين نور وشرح هـ، حتقيق١٩٨٤هـ، ١٤٠٤ ،٣ط دمشق، الفكر دار احلديث، علومالرمحن،  عبد بن ابن الصالح، عثمان: انظر ٧٤

 ،٢ط بريوت، العلمية، الكتب دار املشرفة، السنة كتب مشهور لبيان املستطرفة الرسالة جعفر، بن ، والكتاين، حممد)٣٧ص(عتر، 
م، حتقيق ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٢، ١دار املعرفة، بريوت، ط الكامل يف التاريخ،عز الدين علي بن حممد،  وابن األثري، ،)١١ص(هـ، ١٤٠٠

 ).١٤٠ص(خليل مأمون شيحا، 
تدريب الواري شرح ، والسيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، )٤٠ص(املرجع السابق،  علوم احلديث، الصالح، ابن ٧٥

الباعث ، وشاكر، أمحد حممد، )١/١٦٥(اللطيف،  عبد الوهاب ت، حتقيق عبد.ثة، الرياض، دمكتبة الرياض احلدي تقريب النواوي،
  ).٢٩ص(م، ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط احلثيث شرح اختصار علوم احلديث،

  ).١/٩٨(املرجع السابق،  فهرسة ابن خري،االشبيلي،  ٧٦
هـ، ٥٨٢ سنة واألخرى هـ،٤٨٠ سنة قبل إحدامها كتبت قدميتني، خمطوطتني ىعل عثر أنه شيحا، مأمون خليل الشيخ وقد ذكر ٧٧
 خرج احلجاج، بن مسلم صحيح شرح املنهاجالدين حيىي بن شرف،  النووي، حمي: انظر. )هـ٥٠٢ سنة خري ابن والدة قبل أي(

   ).١/٢٧(، )املعلقمقدمة ( م،١٩٩٨ ،٥ط بريوت، املعرفة دار شيحا، مأمون خليل الشيخ عليه وعلّق أحاديثه
، )١/٣٥( هـ،١٤١٧ دمشق، الفيحاء، دار احلديث، علوم اختصار يف احلثيث الباعث عمر، بن إمساعيل كثري، ابن: انظر ٧٨

، حتقيق حممود أمحد ١والتوزيع، اجلزائر، ط للنشر ضحى مؤسسة العرف الشذي شرح سنن الترمذي،شاه،  أنور والكشمريي، حممد
  ).١/٥٩( م،١٩٩٤ هـ،١٤١٤ بريوت، الفكر، دار املصابيح، مشكاة شرح املفاتيح مرقاة علي، مال ، والقاري،)١/٧(شاكر، 
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 والغريب، واحلسن  الصحيح من احلديث أنواع وتبيني االستدالل، املذاهب ووجوه ذكر
 كثرية، الترمذي تصانيف": قوله" احملدثني بستان" ونقل عن صاحب. ٧٩"وتعديل جرح وفيه

 كتب مجيع أحسن واحليثيات الوجوه بعض من هو بل الصحيح، اجلامع هذا هاوأحسن
 مذاهب ذكر جهة من والثاين .التكرار وعدم الترتيب حسن جهة من األول :احلديث
 احلديث أنواع بيان جهة من والثالث .املذاهب أهل من أحد لكل االستدالل ووجوه الفقهاء

 الرواة أمساء بيان جهة من والرابع .بالعلل عللوامل والغريب والضعيف واحلسن الصحيح من
  .٨٠"وحنوها وكناهم وألقام

الشروح واحلواشي،  ع للترمذي، فمنهم من وضعوقد اهتم العلماء بكتاب اجلام
عليه، أوجرد بعض أحاديثه، وغري ذلك من أنواع اخلدمة،  جومنهم من اختصره، أو استخر

  : ٨١ومن أهم شروحه
وهو الـذي  . بن العريبأليب بكر ا ،"يالترمذ صحيح شرحب عارضة األحوذي". ١

  .حنن بصدده
ابن سيد الناس  حممد بن حممدللحافظ  ،"ييف شرح جامع الترمذالنفْح الشذي ". ٢
بن احلسـني   مين عبد الرحيومل يتمه، وقام بإمتامه احلافظ زين الد ،)هـ٧٣٤: ت(

   ).هـ٨٢٦:ت(محد بن عبد الرحيم زرعة أ مث ابنه أبو ،)هـ٨٠٦: ت(العراقي 
لإلمام سراج الدين عمر بن رسالن بـن   ،"جامع الترمذيى الشذي عل العرف". ٣

  ).هـ٨٠٥:ت(نصير البلقيين 
: ت(للحافظ جالل الـدين السـيوطي    ،"جامع الترمذيي على املغتذ قوت". ٤

   ). هـ٩١١

                                         
، ١مكتبة دار البيان، دمشق، ط جامع األصول يف أحاديث الرسول،حممد،  بن املبارك السعادات أبو الدين ابن األثري، جمد ٧٩

  ).١/١٩٣(األرنؤوط،  القادر م، حتقيق عبد١٩٦٩هـ، ١٣٨٩
 ).١/٢٠٧(م، ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط الستة، الصحاح ذكر يف احلطةوجي، صديق حسن خان، الكن ٨٠
م، ١٩٨٢هـ، ١٤٠٢ بريوت، الفكر، دار والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشفعبداهللا،  بن حاجي خليفة، مصطفى: انظر ٨١
، ١، مكتبة النهضة العربية، بريوت، طل الكتاب اجلامع أليب عيسى الترمذيفضائ، واألسعردي، تقي الدين عبيد بن حممد، )١/٥٥٩(

 جامع شرح يف الشذي النفح، وابن سيد الناس، حممد بن حممد، )١٠- ٩ص(م، حتقيق صبحي السامرائي، ١٩٨٩هـ، ١٤٠٩
،رمذيتاريخ ، وسزكني، فؤاد،)٧٦، ١/٧٣) (ققمقدمة احمل(الكرمي،  عبد معبد هـ، حتقيق أمحد١٤٠٩، ١دار العاصمة، الرياض، ط الت 

 فهمي حممود ترمجة م،١٩٨٣هـ، ١٤٠٣ ،١ط الرياض، اإلسالمية، سعود بن حممد اإلمام جبامعة والنشر الثقافة إدارة العريب، التراث
  ).١/٣٠٣(الرحيم،  عبد وسعيد مصطفى ومراجعة عرفه حجازي،



 
٥٤ 

ـ  حملمـد  ،"األحوذي شرح جامع الترمذي حتفة". ٥ الـرمحن املبـاركفوري    دعب
   ). ١٣٥٣:ت(
ندهلوي، اكال، تأليف إشفاق الرمحن "جامع الترمذيي في شرحِ ذالطيب الش". ٦

  .م١٩٣٤طبع بدهلي سنة 
، للعالَّمـة حممـد يوسـف البنـوري     "نالسـنن يف شـرح السـن    معارف". ٧
  ).هـ١٣٩٧:ت(
  

ينتقل الباحـث إىل املبحـث    ،الذي عرفنا باإلمام الترمذي وكتابه مهيدوبعد هذا الت       
  . وباهللا التوفيق. وهو يف التعريف بكتاب العارضة  البن العريب فصل،األول من هذا ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٥٥ 

  وصحة نسبته إىل ابن العريب ،اسم الكتاب: لاملبحث األو
  

  :وفيه ثالثة مطالب
  

  اسم الكتاب: املطلب األول
ا على دت تسمية كتاب ابن العريب يف الكتعدتب اليت أشارت إليه، ولكنها تتفق مجيع

عارضة األحوذي بشرح "باسم  فذُكر. "يعارضة األحوذ"املقطع األول من االسم وهو 
يف شرح الت"، و"الترمذي عارضة األحوذييف الكتب اًوهذا أكثر العناوين تكرار- "رمذي- 

 شرح جامع أيب عيسى عارضة األحوذي يف"، و"عارضة األحوذي بشرح جامع الترمذي"و
ضة األحوذي على كتاب عار"، و"حوذي يف شرح سنن الترمذيعارضة األ"، و"الترمذي
ي شألا عارضة"، و"الترمذيف رح كتاب الترحوذيعلى "و ،"مذي عارضة األحوذي
٨٢"عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي"، و"الترمذي.  

له تأثري يف تعدد أمساء كتاب ابن العريب ) املنت(ويبدو أن تعدد أمساء كتاب الترمذي 
ابن العريب هو ما صرح به املؤلف نفسه يف كتاب ولعلّ األقرب يف حتديد اسم ). الشرح(

  .٨٣"يمذراب التتك ىعل أَحوذي وها عارضةً منذفخ": مقدمة كتابه، حيث قال
  

  املراد بتسميته: املطلب الثاين
  : ارِضةمعىن الع -أ 

لسان "جاء يف . وهوحن ك من الشيء، كالعارض من السحاببِلُا يستقالعارِض م
 W X Y ]: التنـزيل ويف ،األفق يف ضيعتر املُطلُّ السحاب :العارض": العرب

                                         
 ، وابن)٥/٢٤(املرجع السابق،  تاريخ دمشق، عساكر، ، وابن)١/٩٦( ق،الساب املرجع الشعراء، من احملمدون القطفي،: انظر ٨٢

 طويل علي يوسف ، حتقيق١ط بريوت، العلمية، الكتب دار الزمان، أبناء وأنباء األعيان وفيات حممد، بن أمحد الدين خلِّكان، مشس
 املشاهري ووفيات اإلسالم تاريخ بن عثمان، أمحد بن حممد الدين ، والذهيب، مشس)٤/١١٧(م، ١٩٩٨هـ، ١٤١٩ طويل، قاسم ومرمي

 كشف خليفة، ، وحاجي)١١/٨٣٥( معروف، عواد بشار م، حتقيق٢٠٠٣هـ، ١٤٢٤ ،١ط بريوت، االسالمي، الغرب دار واألعالم،
  ).٩٤ص/٣( السابق، املرجع نفح الطيب، ، املقري،)٦/٢٣٠(السابق،  املرجع األعالم،، والزركلي، )١/٥٥٩(املرجع السابق،  الظنون،

  ).  ١/٩(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٨٣



 
٥٦ 

Z [ \ ] ̂ _ Z ض ما ضوالعار .٨٤ري من عطوالعارض. ةاَألع :
  .٨٥الفؤاد يف معترضة :عارِضة بهة، وشاحلاجات وهي ضالعوار واحدة والعارضة. ياملعط

   :يوذاألحمعىن  -ب
 املسرع يف املنكمش اخلفيف ادهو اجل: - بالذال والزاي-ي واألحوزي األحوذ

 ال هلا لألمور، القاهر وهو املشمر. ٨٧لألمور، احلاذق املتقن هلا السياق سنوهو احل ،٨٦األمور
  .٨٨شيء عليه منها يشذُّ

ما : -من كالم املصنف يف مقدمة كتابه حسب ما يظهر-ة األحوذي فمعىن عارض
يعرض يف الفؤاد والذهن من معان وخواطر، للمشمر املسرع يف أمره، واحلاذق املتقن ملا 

: يقول رمحه اهللا .- عين نفسهي- يقوله، اجلامع له من مجيع جوانبه وشتاته، ال يفوته منه شيء
تيفاء  اسىليت طَمحت إمكانت هفخذوها عارضة من أحوذي على كتاب الترمذي، وقد "

منها،  اطع أعظمي رأيت القونأَ إالّ يان، واإلحصاء جلميع علومه بالشرح والربهان،به بالمكالَ
 تلَمتما اش نِيطَي، وانعقد على شمزع ثَوانبع... إليها وب أقربطعنها، واخلُ رصأقْ مواهلم

لَعيمعلّ هقْقايت يف تةماوالس، وعوارض املذاكرة يف أندية املناظرة  ييد املُيعلى من املشايخ وا
االختصار، وربفق تطويل، فذلك بِما اتحبِس مضر٨٩"...ا ع .  

يعين أنه ال يروم التطويل واالستقصاء يف شرحه لكتاب الترمذي، بل يريد أن يكتفي 
و إىل التطويل يف مكان بذكر ما يأيت يف الذهن عرضا على سبيل اإلجياز، إالّ لسبب يدع

  . معين

                                         
 .٢٤: سورة األحقاف ٨٤
 ).٧/١٦٥(املرجع السابق،  لسان العرب،ابن منظور،  ٨٥
م، ١٩٧٩ هـ،١٣٩٩ بريوت، العلمية، الكتب دار واألثر، احلديث غريب يف النهاية حممد، بن املبارك السعادات، أبو األثري، ابن ٨٦
،  )١/٦٥٥( هـ،١٤٠٦ سنة ،١ط بريوت، الرسالة، مؤسسة احمليط، القاموس يعقوب، بن حممد الدين جمد ، والفريوزآبادي،)١/١٠٧٨(

 علي فؤاد حتقيق، م،١٩٩٨ ،١ط العلمية، الكتب دار وأنواعها، اللغة علوم يف املزهر بكر، أيب بن عبدالرمحن الدين جالل والسيوطي،
   ).١/٤٣٦( منصور،

 املكتبة الكبري، الشرح غريب يف املنري املصباح حممد، بن ، والفيومي، أمحد)٣/٤٨٥(السابق،  املصدر لسان العرب،، ابن منظور ٨٧
  ). ١/١٥٥(ت، .د. بريوت العلمية،

هـ، ١٤٢٢واآلداب، الكويت،  والفنون للثقافة الوطين الس القاموس، جواهر من العروس تاجحممد،  بن مرتضى حممد الزبيدي، ٨٨
 ).٩/٤٠١(م، ٢٠٠١

 ).١/٩(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٨٩



 
٥٧ 

  . واهللا أعلم. ٩٠أي عطية من أحوذي" عارضة من أحوذي"تفسري قوله  وميكن أيضاً
  

  صحة نسبة الكتاب إىل ابن العريب: املطلب الثالث
: كلُّ من ترجم للقاضي ابن العريب، أثبت نسبة كتاب عارضة األحوذي إليه، مثل

يف ) هـ٥٧١ :ت(، وابن عساكر ٩١"سمطمح األنف"يف ) هـ٥٢٩ :ت(ابن خاقان 
: ت(، والذهيب ٩٣"وفيات األعيان"يف  )هـ٦٨١ :ت(، وابن خلكان ٩٢"تاريخ دمشق"

 )هـ ٧٩٩: ت(وابن فرحون ، ٩٤"تاريخ اإلسالم"ويف  ،"سري أعالم النبالء"يف  )هـ٧٤٨
: ت( ، والزركلي٩٦"نفح الطيب"يف  )هـ ١٠٤١ :ت( واملقري، ٩٥"الديباج"يف 

، إذن فقد اشتهرت نسبة الكتاب إىل ابن العريب واستفاضت ٩٧"عالماأل"يف  )هـ١٣٩٦
  . حىت أصبحت ال حتتاج إىل دليل

  
ابن العريب يف شرح  كتاب اسم إىل هنا اية املبحث األول، الذي عرفنا خالله

 الكتاب، تأليف سببفإىل املبحث الثاين، وهو يف . إليه نسبته وصحةالترمذي، 
  .وباهللا التوفيق .العلمية وقيمته وزمنه،

  
  

  
  

                                         
 فالن: يقال الكالم، على القدرة: العارضة": ولعل هذين التفسريين للعارضة أقرب ملراد املصنف من تفسري ابن خلكان هلا، حيث قال ٩٠

ذا كان إذا العارضة، شديد ٤/١١٧(املرجع السابق،  ات،الوايف يف الوفيابن خلكان، . "الكالم على قدرة .( 
 .)٣٠٣ص( املرجع السابق، األنفس، مطمح خاقان، ابن: انظر ٩١
 ).٥٤/٢٤(املرجع السابق،  تاريخ دمشق،ابن عساكر، : انظر ٩٢
  ).١١٧ - ٤/١١٦( املرجع السابق، األعيان، وفيات خلِّكان، ابن: انظر ٩٣
 ). ٣٧/١٦٠(املرجع السابق،  تاريخ اإلسالم،، والذهيب، )٢٠/١٩٩( املرجع السابق، النبالء، أعالم سريالذهيب، : انظر ٩٤
 علي القاهرة، حتقيق الدينية، الثقافة مكتبة املذهب، أعيان معرفة يف املذهب الديباج علي، بن إبراهيم الدين ابن فرحون، برهان: انظر ٩٥

 ). ١/١٤٩(م، ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣ ،١ط عمر،
  .)٢/٢٨( السابق،املرجع  الطيب، نفح املقري،: انظر ٩٦
  . )٧/٢٣٠(املرجع السابق،  األعالم، الزركلي،: انظر ٩٧



 
٥٨ 

  وقيمته العلمية ،هوزمن ،سبب تأليف الكتاب: املبحث الثاين
  

   :وفيه ثالثة مطالب
  

  تأليف الكتاب سبب: املطلب األول
هو كما حتدثَ  -إن األسباب اليت دفعت القاضي ابن العريب لتأليف كتاب العارضة 

على سنن  اًشرح ضعأن ي عليه اأن طائفة من تالميذه ألَحو - بنفسه يف مقدمة الكتاب
الترمذي، فقَبِل مطلبهم رغبةً يف اكتساب األجر والثواب، ورهبةً يف الوعيد من منع العلم، 

ض من مسائله، ومل ينهض به فَك ما غمأن الكتاب حيتاج إىل شرح مشكله، و اًورأى أيض
  .٩٨باهللا سبحانه وتعاىل ، فبدأ بشرحه بعد استعانتهأحد فيما يعتقد

  
  تأليفه زمن: املطلب الثاين
 فصن بعد رحلته إىل املشرق بلده إىل عاد ملا ذكر ابن عساكر أن القاضي ابن العريب

. ٩٩الترمذي كتاب شرح يف األحوذي عارضة اهمس يالترمذ عيسى يبأَ جامع شرح يف كتاباً
د األندلس سنة وهذا يفيد أن ابتداء تأليف العارضة كان بعد انتهاء رحلته وعودته إىل بال

ولكن اليوجد دليل قاطع يف املصادر ميكن أن جنزم به املدة اليت استغرقها تأليف . هـ ٤٩٥
  .الكتاب

ولكن هناك ما يدل على أنه كان ميلي هذا الكتاب بعد سنة ثالث وثالثني 
يف معرض -من كتاب العارضة ) أبواب القراءات(، حيث قال يف )هـ٥٣٣(ومخسمائة 

أمليناه " قانون التأويل"فطرق تفسريه حمكمة يف كتاب : "-فسري القرآنكالمه عن طرق ت
  . ١٠٠"ثالث وثالثني جبميع وجوهها: سنة

ودليل آخر يشري إىل أنه كان ما زال ميلي العارضة حىت يف سنة أربعني ومخسمائة 
، وهو ما ذكره طارق الشيباين يف مقدمة حتقيقه للعارضة أنه مثبت يف ختام )هـ٥٤٠(

                                         
 ).١/٨(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب، : انظر ٩٨
 ).٥٤/٢٤(املرجع السابق،  تاريخ دمشق،ابن عساكر،  ٩٩

 ).١١/٤٩(املصدر السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ١٠٠



 
٥٩ 

الشريف، أنَّ أبا يوسف يعقوب بن  مكتبة املسجد النبويطة من كتاب العارضة يف خمطو
مسع على شيخه شرح الترمذي سنة  - وهو من تالميذ ابن العريب-عبدالسالم الزهري 

كان ميلى العارضة على  أن املؤلف قبل موته بثالث سنواتهـ، وذلك يفيد ٥٤٠
" أحكام القرآن"كان متأخرا عن تأليف " العارضة"، كما يفيد بأن تأليف ١٠١الطلبة

بأكثر " األحكام"بعد انتهائه من " العارضة"البن العريب، حيث ثبت أنه كان ميلي " القبس"و
، ١٠٢هـ٥٣٠من ثالثني سنة، حيث قال يف آخر كتاب األحكام أنه انتهى منه يف سنة 

اله يف سنة اثنتني بأكثر من مخس سنوات، حيث ثبت أنه أم" القبس"وأيضا بعد انتهائه من 
وهذا جيعل . ١٠٤، كما ذكر تلميذه أبو القاسم ابن حبيش١٠٣)هـ٥٣٢(وثالثني ومخسمائة 

ة هلا قيمتها وميزا من بني اختياراته الفقهي" العارضة"االختيارات الفقهية البن العريب يف 
  . واهللا تعاىل أعلم. بشكل عام

         
  ةقيمته العلمي: املطلب الثالث

امع جل ل شرح كامليف أنه أوأمهية كتاب عارضة األحوذي البن العريب  تكمن
ل فيه كثريا من آراء فقهائها، ينتمي إىل فقهاء املالكية، فقد نق الشارح الترمذي، ومبا أن

اراته يإضافة إىل ما يذكره من األقوال للفقهاء اآلخرين من املذاهب املختلفة، إضافة إىل اخت
جلُّ العلماء  ليها اجتهاده، ولو خالف آراء مذهبه، ولذلك يعتمد عليه كثرياًاخلاصة اليت أداه إ

                                         
ليبيا، دراسة وحتقيق للجزء  -طرابلس الفاتح، جامعة الترمذي، كتاب على األحوذي عارضةعبد اهللا، أبو بكر حممد بن  ابن العريب، ١٠١

 قسم العليا، الدراسات اآلداب، شعبة طارق سامي سعيد، الشيباين، رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف الفقه اإلسالمي، يف كلية: األول
 ). ١/٢٠٩) (احملقق مقدمة( م، وهي غري منشورة، ٢٠٠١ اإلسالمية، عام والدراسات العربية اللغة
 كثرياً هللا واحلمد ومخسمائة، ثالث سنة القعدة ذي يف القول انتهى: اهللا رمحه العريب بن بكر أبو القاضي قال: "جاء يف آخر الكتاب ١٠٢
 عبد حممد: حتقيق هـ،١٤١٥ ،١ط بريوت، ة،العلمي الكتب دار القرآن، أحكام اهللا، عبد بن حممد بكر أبو العريب، ابن". أهله هو كما

. هـ٥٣٠يف سنة " األحكام"أن ابن العريب انتهى من كتابه " املسالك"وهذا خيالف ما ذُكر يف مقدمة حتقيق ). ٨/١٥١(عطا،  القادر
  ). ١/٢١٧) (مقدمة احملققَني(املرجع السابق،  املسالك،ابن العريب، : انظر. ولعل ذلك خطأ مطبعي

 املسالك،ابن العريب، : انظر". األحكام"فلم يتضح تاريخ انتهائه من تأليفه حىت اآلن، بعدما ثبت تأخره عن " املسالك"ه أما كتاب ١٠٣
 ).١/٢١٧(، )مقدمة احملقق(املصدر السابق، 

 القاسم أبو، القضاة أقضى العالمة اخلطيب احملدث احلافظ الفقيه الشيخ أخربنا": "القبس"حيث جاء يف أول نسخة من نسخ كتاب  ١٠٤
 حممد أبوبكر، القضاة أقضى اإلسالم مجال اخلطيب اإلمام حدثنا: قال عنه، اهللا رضي حبيش بن يوسف بن عبداهللا بن حممد بن عبدالرمحن

: كتاب هذا: قال ومخسامائة وثالثني ثنتني سنة شهور يف نكتب وحنن، اهللا حرسها بقرطبة بداره لفظه من علينا إمالء اهللا رمحه العريب ابن
 ،١ط بريوت، اإلسالمي، الغرب دار أنس، بن مالك موطأ شرح يف القبس كتاب العريب، ابن: انظر). أنس ابن موطأ شرح يف القبس(

  ).٦٦ص/١) (احملقق مقدمة( كرمي، ولد اهللا عبد حممد حتقيق م،١٩٩٢
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، "حتفة األحوذي"الذين جاؤوا من بعده يف شرحهم لسنن الترمذي، مثل املباركفوري يف 
، "عمدة القاري"، والعيين أيضا يف "فتح الباري"أوغريه من كتب احلديث، مثل ابن حجر يف 

عون "ظيم آبادي يف ، ومشس احلق الع"هما على النسائيشيتحا"والسيوطي والسندي يف 
، كما يستفيد منه كثري من الفقهاء يف كتبهم، وخباصة فقهاء املالكية، مثل احلطاب "املعبود

. ١٠٥، وغريهم"شرح خمتصر خليل"يف  ، واخلرشي"التاج"، واملواق يف "لمواهب اجللي"يف 
رضة من القيمة العلمية واملكانة العالية لدى كل هذا إن دل على شيء فإمنا يدل على ما للعا

  .العلماء
  

ابن العريب لكتاب  تأليف سبب وإىل هنا ينتهي املبحث الثاين، الذي تبني خالله
 الكتاب، موضوع فننتقل إىل املبحث الثالث، وهو يف. العلمية وقيمته ،تأليفه وزمن ،العارضة

  .وباهللا التوفيق. فيه مؤلفه ومنهج ومصادره،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 حتقيق م،١٩٨٦ مصر، الريان، دار البخاري، صحيح شرح الباري فتح علي العسقالين، بن أمحد حجر، ابن: انظر على سبيل املثال ١٠٥

 احلليب، مصطفى مطبعة البخاري، صحيح شرح القاري عمدة أمحد، بن حممود الدين، بدر ، والعيين،)٤/٢٦٤(الباقي،  عبد فؤاد حممد
 حممد، بن دحمم الدين مشس ، واحلطاب،)١/١٠٦(املرجع السابق،  حتفة األحوذي،، واملباركفوري، )١٤/٦٣(هـ، ١٣٩٢ القاهرة،
 حممد ، واملواق،)٣/٢٤٦(عمريات،  زكريا حتقيق م،٢٠٠٣ هـ،١٤٢٣ الرياض، الكتب، عامل دار خليل، خمتصر شرح اجلليل مواهب

  ).٦/٣٧(هـ، ١٤١٢ بريوت، العلمية، الكتب دار خليل، ملختصر واإلكليل التاج يوسف، بن
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  ومنهج مؤلفه فيه ،ومصادره ،موضوع الكتاب: املبحث الثالث
  

  :وفيه ثالثة مطالب
  

  موضوع الكتاب: لاملطلب األو
سبق أن ذكرنا أن كتاب السنن لإلمام الترمذي من الكتب اليت يطلق عليها اسم 

، حيث إنه يتضمن أحاديث يف األحكام من عبادات ومعامالت، وحدود وقصاص، "اجلامع"
أبواباً يف اإلميان،  -زيادة على ذلك-غريها، مرتبة على أبواب الفقه، كما يتضمن و

والدعوات، واألدب، والتفسري، واملناقب، والسير، واجلهاد، والزهد، والفنت، والعلل، وغري 
نه أيضا يتضمن هذه ن العريب هو شرح لسنن الترمذي فإفبما أن كتاب العارضة الب. كذل

  . ا، فضال عما يضيفه الشارح من الفوائد والعلوم خالل شرحهالعناوين نفسه
وقد بين ابن العريب يف مقدمة كتابه املوضوعات اليت سيتناوهلا يف شرحه لكتاب 

 عشر أربعة وفيه: "الترمذي، بعد بيانه للعلوم اليت يشتمل عليه كتاب الترمذي حيث قال
 وجرح ،الطرق وعدد ،وضعف ،وصحح أسند ،وأسلم العمل على أقرب وذلك، علما

 العلماء اختالف وبني ،واملتروك به املعمول وأوضح ،وقطع ووصل ،وأكىن وأمسى ،وعدل
 ،بابه يف أصل العلوم من هذه علم وكل ،تأويله يف اختالفهم وذكر ،آلثاره والقبول الرد يف

 اإلسناد يف قوال - العارضة حبسب اهللا شاء إن- فيه سنورد وحنن: "مث قال". نصابه يف وفرد
 ،احلكَم من ونكَتاً واآلداب ،واألحكام والتوحيد ،النحو من وفَناً ،والغريب والرجال
 كان فنٍ أي فمن حقيقة، ذات ومقاطع أنيقة، رياضه يرى فاملنصف ،املصاحل على وإشارات

  .١٠٦"مقصده وجد العلوم من
  

  مؤلفه فيه مصادر: املطلب الثاين
 تآليفه بوجه عام على مصادر كثرية من خمتلف فروع يعتمد القاضي ابن العريب يف

العلم واملعرفة، سواء يف التفسري واحلديث والفقه واللغة، والزهد، وغريه من العلوم، ولكن 

                                         
 ). ١/١٠(املرجع السابق، عارضة األحوذي، ابن العريب،  ١٠٦
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حتديد كتب بعينها أا هي اليت يرجع إليها يف مصنف معني من مصنفاته يغدو صعبا جدا، 
ن الكتاب للوقوف على املصادر اليت يسميها حيث إن ذلك يتطلب قراءة تامة لكل جزئية م

مث إن القاضي ابن العريب يف الغالب ينقل كالما لبعض العلماء، أو يتكلم على ضوء . بأمسائها
كالمهم، دون أن يسميهم أو يشري إىل األماكن اليت نقل منها، أو على األقل يشري إىل أنه 

قال علماؤنا، أو : مثالم يف إحاالته، بأن يقول ما يعم استفاده من فالن، اللهم إال أنه كثرياً
  .١٠٧خ، أو حنو ذلكقال املشاي

إال أن بعض احملققني لبعض كتب ابن العريب تصدوا هلذه القضية الصعبة، فاستقرؤوا 
هذه الكتب وقارنوا كالم املؤلف بكالم غريه من العلماء الذين سبقوه يف التأليف، مث خرجوا 

  .١٠٨ليت يعتمدها يف مؤلَّفاته على وجه التقريبمن ذلك بتحديد املصادر ا
ملالك بن " املوطأ"و ١٠٩"الكتب اخلمسة: "فذكروا أن من مصادره يف احلديث هي

" الصحيفة الصحيحة"، و)هـ٢٤١ :ت(بن حنبل  ، واملسند ألمحد)هـ١٧٩: ت(أنس 
بنام بن مة ، ونسخ)هـ٢١١: ت(، واملصنف لعبد الرزاق الصنعاين )هـ١٣١:ت(ه هلم

، والسنن للدارقطين )هـ٢٣٥:ت( ، ومصنف ابن أيب شيبة)هـ٢٣٣: ت(حيىي بن معني 
: ت(، والسنن الكربى للبيهقي )هـ٤٠٥ :ت(، واملستدرك للحاكم )هـ٣٨٥ :ت(

  .١١٠)هـ٤٥٨
: ت(البن جرير الطربي " آنجامع البيان عن تأويل القر: "ه يف التفسريرومن مصاد

أحكام القرآن أليب "، و)هـ٣٦١ :ت(كر النقاش أل يب ب" الصدور شفاء"و ،)هـ٣١٠
اهلراسي  بالكيا املعروف الدين، لعماد" أحكام القرآن"، و)هـ٣٧٠: ت(بكر اجلصاص 

  .١١١)هـ٥٠٤: ت(

                                         
  ).٢٤١ - ١/٢١٩(، )مقدمة احملققَني(املرجع السابق،  املسالك،ابن العريب، : انظر ١٠٧
مقدمة (املرجع السابق،  األحوذي، عارضة، وابن العريب، )١/٢١٩(، )مقدمة احملققَني(املصدر نفسه،  املسالك،ابن العريب، : انظر ١٠٨

  ).١/٢١٠) (احملقق
أما سنن ابن ماجه فليس من مصادره ال يف . النسائي وسنن الترمذي، وسنن اود،د أيب وسنن مسلم، وصحيح البخاري، وهي صحيح ١٠٩

كما ذكر ذلك طارق الشيباين، وذكر أن سبب ذلك هو كون سنن ابن ماجه مل يكن قد دخل األندلس -العارضة وال يف غريه من كتبه 
 ).١/٢١٠) (مقدمة احملقق(املصدر نفسه،  األحوذي، رضةعاابن العريب، : انظر. العريب ابن يره مل فلذلك تقريبا، هـ٥٧٥ سنة بعد إال

 ). ١/٢١٠) (مقدمة احملقق(املصدر نفسه،  األحوذي، عارضة ابن العريب،: انظر ١١٠
 أم اإلسالمية، والعلوم الكرمي القرآن جامعة جملَّة القرآن، أحكام كتابه يف ومنهجه املالكي العريب ابن عباس، أمحد البدوي،: انظر ١١١

 ).٢٦ - ٢١ص(م، ٢٠٠٥ هـ،١٤٢٦ عشر، احلادي العدد السودان، - درمان
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: ت(لعبد امللك بن حبيب " تفسري غريب املوطأ: "ومن مصادره يف شروح احلديث
للخطَّايب "  السننمعامل"، و)هـ٣٢١: ت(للطَّحاوي " شرح معاين اآلثار"، و)هـ٢٣٨

شرح صحيح "، و)هـ٤١٣: ت(أليب املطرف القَنازِعي " تفسري املوطأ"، و)هـ٣٨٨: ت(
كالمها البن عبد الرب " االستذكار"و" التمهيد"، و)هـ٤٤٩: ت(البن بطال " البخاري

  . ١١٢)هـ٥٣٦: ت(للمازري " املعلم بفوائد مسلم"، و)هـ٤٦٣: ت(
والظاهر أنه  .١١٣)هـ٣٨٥: ت(للدارقطين " لالعل: "ومن مصادره يف علل احلديث

  .أيضا). ٢٧٩: ت(لإلمام الترمذي " العلل"ل إىل كتاب لرجع يف العي
لعبد " الواضحة"، و)هـ١٧٩: ت(لإلمام مالك " املدونة: "ومن مصادره يف الفقه

: ت(أليب عبد اهللا حممد بن أمحد العتيب " العتبية"، و)هـ٢٣٨:ت(امللك بن حبيب 
حملمد بن إبراهيم املواز " املَوازِية"، و)هـ٢٦٠: ت(البن عبدوس " اموع"، و)هـ٢٥٥

" ، واملعونة)هـ٢٨٢:ت(للقاضي إمساعيل بن إسحاق " املسبوط"، و)هـ٢٦٩: ت(
ا مهكال" التلقني"و" اإلشراف"، و)هـ٣٢٩: ت(أليب بكر الوراق " مسائل اخلالف"و

، )ـه٢٠٤: ت(للشافعي " األم"و، )هـ٤٢٢: ت(للقاضي عبد الوهاب البغدادي 
: ت(كالمها للغزايل " الوجيز"و" الوسيط"، و)هـ٤٧٦: ت(واملهذّب للشريازي 

  . ١١٥وغريها. ١١٤)هـ٥٠٥
البن فارس " امل"، و)هـ٣٢١:ت(البن دريد " اجلمهرة: "ومن مصادره يف اللغة

" العني"، و)هـ٢٢٤: ت(أليب عبيد القاسم بن سالّم " غريب احلديث"، و)هـ٣٩٥: ت(
: ت(، وذيب اللغة أليب منصور األزهري )هـ١٧٠:ت(للخليل بن أمحد الفراهيدي 

  .١١٦وغريها). هـ٣٧٧: ت(لألنباري " نزهة األلباب"، و)هـ٣٧١

                                         
 مقدمة( السابق، املرجع األحوذي، عارضة ، ابن العريب،)٢٢٨ - ١/٢٢١(، )احملققَني مقدمة( السابق، املرجع املسالك، العريب، ابن ١١٢

  ).١/٢١٠) (احملقق
  ). ١/٢١٠) (احملقق مقدمة( املصدر نفسه، األحوذي، عارضة ابن العريب، ١١٣
 مقدمة( السابق، املصدر األحوذي، عارضة ، ابن العريب،)٢٥٠ - ١/٢٣٠( ،)احملققَني مقدمة( املصدر السابق، املسالك، العريب، ابن ١١٤

  ).٢١١ - ١/٢١٠( )احملقق
 أيب أقوال يذكر غريهو العارضة يف ألنه والظاهرية، واحلنابلة للحنفية الكتب بعض -أيضا- الفقه يف العريب ابن مصادر من أن شك وال ١١٥

 ذلك، يف مبصاده يصرح ال ولكنه ثور، وأيب واألوزاعي الثوري مثل الفقهاء، األئمة من غريهم وأقوال بل وأصحام، وداود وأمحد حنيفة
   .القضية هذه ملعاجلة انربوا الذين احملققون هؤالء ذلك من شيئا يذكر ومل
 السابق، املصدر األحوذي، عارضة، وابن العريب، )٢٥٥ - ٢٥٤/ ١( ،)احملققَني مقدمة( السابق، املصدر املسالك، العريب، ابن: انظر ١١٦

 ).١/٢١١(، )احملقق مقدمة(
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 اليت أخذها  الروايات الشفهية : وجتدر اإلشارة إىل أن من مصادر ابن العريب أيضا
: الكلب يف كتاب الطهارة رله يف باب سؤ، مثل قوعن شيوخه، وما أكثرها يف العارضة

 لنا وذكر. جنس هو: حنيفة وأبو الشافعي فقال ؟جنس أو طاهر هو هل الكلب يف النظر"
 احلنفية أئمة من راسايناخل اهلَيثم أبا أن: ١١٨اإلسالم مجال عن الدرس، يف ١١٧اإلسالم فخر
  .١١٩"طاهر الكلب أن: يفةحن أيب عن ذكر

  
  فه فيهمؤلِّ منهج: املطلب الثالث

 حيث املوضوعي، بالشرح يعرف مبا القاضي ابن العريب شرحه يف العارضة يتناول
 والغريب، اإلسناد،( موضوعات إىل -الباب يف يتبعهما وما ومتناً سنداً-  احلديث يقسم

 موضوع بكل يتعلق ما يشرح مث ،)إخل... واآلداب واألحكام والتوحيد والبالغة، والنحو،
 جلمع تبعاً املتقدم منه، وتأخري ،الًيف املنت أو املتأخر شرح ذلك اقتضى لو حىت حدة، على

  .١٢٠جيمعها عنصر حتت واحد مبوضوع املتعلقة اجلزئيات
 إن- فيه سنورد وحنن: "مة كتابه حيث قالدوهذا الذي أشار إليه املصنف يف مق

 النحو والتوحيد من اوفَن ،والغريب والرجال اإلسناد يف قوالً - العارضة حبسب اهللا شاء
  .١٢١"املصاحل على وإشارات ،احلكَم من ونكَتاً واآلداب، واألحكام

  :يف اآليت -ه اإلشارةهذ فقوِ-وميكن تلخيص منهجه 
يذكر القاضي ابن العريب اسم الباب كما هو عند اإلمام الترمذي، مث يذكر : أوالً
ايب، وقد يضيف إليه التابعي، مث راويه الصح اليت تندرج حتت هذا الباب، ذاكراًاألحاديث 

يذكر نص احلديث، وال يلتزم بذكر كل ألفاظه، مث يعقبه باحلكم على احلديث من خالل 
  .١٢٢كالم الترمذي، وقد حيكم عليه مبا أداه إليه نظره

                                         
  .من هذا البحث ٢٢ص : انظر. هو أبو بكر الشاشي، وقد سبق ذكره يف شيوخ ابن العريب ١١٧
  ).٣٢/١٤٨(املرجع السابق،  تاريخ اإلسالم،، الذهيب: انظر). هـ٣٧٦:ت(هو إبراهيم بن علي، املعروف بأيب إسحاق الشريازي  ١١٨
 ).١/١١٢(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ١١٩

  ). ١/٨٦(، )مقدمة احملقق(املرجع السابق،  ،النفح الشذيابن سيد الناس، : انظر١٢٠ 
 ). ١/١٠(املصدر السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ١٢١
  ). ١٢ - ١/١١(املصدر نفسه،  ذي،عارضة األحوابن العريب، : انظر ١٢٢
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، وما قيل يف لى بعض رجاله، تعديالً أو جترحياًيتناول سند احلديث بالكالم ع :ثانياً
، )اإلسناد: (وقد يقول) إسناده: (أو تضعيف، جيعل ذلك حتت عنوان احلديث من تصحيح

: وقد خيرج احلديث من كتب السنة األخرى، وقد خيرج بعض ما يشري إليه الترمذي بقوله
، وال يتوسع يف التخريج، وقد يذكر أحاديث أخرى تتعلق بالباب "ويف الباب كذا وكذا"

  .١٢٣ومل يشر إليها الترمذي
: ن له بقولهلفاظ غريبة، ويشرحها، وهذا يعنويذكر ما يف احلديث من أ: لثاًثا

، أو يشرح العبارات اليت يرى أا )اللغة(أو ) لغته: (، وأحيانا يقول)الغريب( ، أو)غريبه(
حباجة إىل شرح وتوضيح، إما لغرابة لفظها، أو هلا معىن اصطالحي عند الفقهاء أو 

  .١٢٤ا أنه يضبط ما حيتاج إىل ضبطاألصوليني، أو غريهم، كم
يذكره  تارة حتت هذا العنوان، وأحياناً) توحيد(قد يذكر ما يف احلديث من  :رابعاً
، ويتناول يف عنوان األصول أيضا مباحث يف أصول الفقه املتعلقة )األصول(حتت عنصر 

  .١٢٥باحلديث
أو ) الفقه(أو ، )أحكامه(أو ) األحكام(يذكر األحكام واآلداب حتت عنوان : اًخامس

إىل  - يف الغالب-يف غريه، ويقسمه  ع، ويتوسع غالبا يف هذا العنصر ما ال يتوس)فقهه(
مسائل وفقرات مرقمة قد تصل أحيانا إىل عشرات، وكثريا ما ينقل آراء العلماء يف املسألة 

خاصا  الواحدة من خمتلف املذاهب الفقهية، ويرجح ما يراه راجحا بدليله، ويعتين اعتناًء
  .  ١٢٦ يف خمالفتها إذا ساقته األدلة إىل غريها ويدافع عنها، لكنه ال يترددبآراء املالكية 

وإشارات املصاحل، فلعله يقصد ا بيان حكمة  إشارته إىل نكَت احلكم أما: سادساً
التشريع وتعليل األحكام الشرعية حسبما يظهر له، وقد يذكر هذا العنصر تبعا لشرحه 

  . ١٢٧حكام والفقهلأل

                                         
  ).٩٨ - ٩٧، ٧٢، ١٧، ١/١٥(السابق،  املرجع األحوذي، عارضة العريب، ابن: انظر ١٢٣
  ).٢٤٩، ٢٣٨، ١٤٣، ١/٩٨،١٣٧(املصدر نفسه،  األحوذي، عارضة العريب، ابن: انظر ١٢٤
  ). ٩٨، ٨٣، ٧٨، ١/٢٢(املصدر نفسه،  عارضة األحوذي،ابن العريب، : انظر ١٢٥
 ). ٢٤٩، ١٩٥، ١٨٣ - ١٧٩، ٨٧ - ٨٥، ٦٩، ١/٦٧(املصدر نفسه،  األحوذي، عارضة العريب، ابن: انظر ١٢٦
 ).١/٢٢٠(  )احملقق مقدمة( ،املصدر نفسه األحوذي، عارضة ابن العريب،: انظر ١٢٧
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هذه املباحث ال يلتزم املؤلف بذكرها يف كل حديث يشرحه، فال يذكر  :سابعاً
دائما ما فيه من اإلسناد والغريب والفقه واألصول وفوائد، بل قد يقتصر على الغريب، أو 

  . ١٢٨الفقه، أو ما يؤخذ من احلديث من آداب وفوائد
ر احلديث، وما فيه من إسناد وغريب قد خيالف املؤلف منهجه السابق من ذك :ثامناً

وأحكام، فيسرد األحاديث يف الباب سردا، ويعلَّق عليها مباشرة دون أن يذكر شيئا من هذه 
  . ١٢٩العناوين

يف احلالة اليت يباشر املؤلف تعليقه على احلديث دون ذكر شيء من العناوين  :تاسعاً
  . ١٣٠)رضةالعا: (السابقة، قد يصدر كالمه على احلديث بقوله

أحيانا قد يأيت املؤلف بفوائد خارج العناصر السابقة، وعندئذ يصدر كالمه  :عاشراً
  .١٣١)مسألة(أو ) عارضة: (بقوله

  
 اليت يتبلور فيها املنهج العام للقاضي ابنهو أهم املعامل، واخلطوط العريضة هذا 

والذي كشف لنا  وذا ينتهي البحث يف الباب الثاين،العريب يف كتابه عارضة األحوذي، 
فينتقل الباحث اآلن إىل الباب الثالث، والذي سيتكلم عن . وكتابه العارضة ،عن ابن العريب

ة البن العريب يف كتاب الطهارة من العارضة، مع مقارنتها مع كالم غريه االختيارات الفقهي
  . وباهللا التوفيق. من الفقهاء

  
   
  
  
  
  

                                         
السابق،  رجعامل وذي،عارضة األحابن العريب، : انظر. إكتفى بذكر عنصر اإلسناد والفقه فقط) باب ما جاء يف التيمم(مثال يف  ١٢٨

)١٩٧ - ١/١٩٤.( 
. من هذه العناصر علّق على عدد من األحاديث، دون أن يضع شيئاً حيث) باب اإلمام أحق أن يقيم -كتاب الصالة ( يف فعل كما ١٢٩
  ).١٢ - ٢/٤(السابق،  املصدر األحوذي، عارضة العريب، ابن:  انظر
 ).٤٧، ٢/٤٢(و ) ٦٢، ١/٥٢(ه، املصدر نفس عارضة األحوذي،ابن العريب، : انظر ١٣٠
  ).١٩٤، ٢/١٩١(و) ١/٢٢٢(املصدر نفسه،  عارضة األحوذي،ابن العريب، : انظر ١٣١
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اب الطهارة من ة يف كتلفقهيعريب ااختيارات ابن ال: الباب الثالث
  "العارضة"

  
يعترب هذا الباب هو بيت القصيد من هذا البحث، حيث إنه سيقوم بالكشف عن 

عارضة األحوذي شرح "االختيارات الفقهية للقاضي ابن العريب يف كتاب الطهارة من كتابه 
، مع ١٣٢لفة، ومقارنتها بكالم غريه من الفقهاء يف املذاهب الفقهية املخت"سنن الترمذي

وقد مت عرض عناصر هذا الباب يف  . اإلشارات إىل من يوافقه منهم يف هذه االختيارات
حيسن لعله تفاصيل اليف  اخلوضلكن و. مخسة فصول، حتت كل فصل مباحث ومطالب

   .بذكر عالقة االختيار بالترجيح ابني يديه التمهيد
  

  : عالقة االختيار بالترجيح: التمهيد
. ١٣٣"اآلخر على األمور أو األمرين أحد ترجيح"ر يف االصطالح بأنه يعرف االختيا

أما الترجيح يف االصطالح فهو . ١٣٤"غريه بدليل على وتقدميه وختصيصه الشيء ترجيح"أو 
 اتهد تقدمي"وقيل هو . ١٣٥"باألقوى ليعمل مقابله عن قوة مبزيد الدليل اختصاص بيان"

 أو. ١٣٦"من اآلخر أوىل به العمل جتعل معتربة يةمز من فيه ملا املتعارضني الدليلني أحد
أن فتبين بذلك . ١٣٧"اجلمع تعذر بعد بدليل األخر على املتعارضني الدليلني أحد تغليب"

واألمر كذلك إذا نظرنا إذا استخدام ، يف االصطالحواحد  يراد ما معىن االختيار والترجيح

                                         
أكثر من غريها، فقد يكتفي الباحث يف بعض املسائل ) احلنفية واملالكية والشافعية واحلنابلة(وسيكون التركيز على املذاهب األربعة  ١٣٢

وذلك للحفاظ على حجم هذا البحث مبا يتناسب ورسالة . ط إذا مل جيد داعيا لذكر كالم غريهمبذكر أقوال هذه املذاهب األربعة فق
 . املاجستري

 العلمية، الكتب دار الفنون، اصطالحات يف العلوم جامع أو العلماء دستور الرسول، رب عبد بن النيب رب عبد نكري، األمحد ١٣٣
  ).١/٤٤( فحص، هاين حسن حتقيق م،٢٠٠٠ هـ،١٤٢١ ،١ط بريوت،

  ).١/١٦٤(م، ١٩٨٦هـ، ١٤٠٨ببلشرز، باكستان،  الصدف قواعد الفقه،اإلحسان،  عميم اددي، حممد ١٣٤
  ).٥/٥٢٩( املرجع السابق، احملصول، الرازي،: ، وانظر)٤/٤٢٥(املرجع السابق،  البحر احمليط،الزركشي،  ١٣٥
 ت،.د ،١ط الدمام، اجلوزي، ابن دار الفصول، ومعاقد األصول قواعد إىل الوصول تيسري البغدادي، احلق، عبد بن املؤمن عبد ١٣٦

   ).١/٤٠٣( الفوزان صاحل بن اهللا عبد شرح
، ٢٤٧html-http://www.ghlai.com/showbook األصول، لباب من املأمولالدين،  الطرفاوي، أبوحسام ١٣٧
 .٢٥م، ص٩/١٠/٢٠١٠
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 امنهما مريدين  ةواحد ةيطلقون أي محيث إ الفقهاء واملفسرين وحنوهم هلاتني الكلمتني،
  . ١٣٨لدليل غريه على األقوال وتقدميه أحد تقوية

 ، فجعل١٣٩الباحثني املعاصرين التفريق بني االختيار والترجيح حاول بعض وقد
 من سواه ما تضعيف أو، لدليل املسألة وتقدميه على غريه يف األقوال أحد تقوية الترجيح هو

. األقوال بقية تصحيح مع املسألة، يف األقوال أحد إىل هو امليل ياراألقوال، وجعل االخت
ولكن الظاهر من استخدام الفقهاء هلما هو ما قرره الباحث من عدم التفرقة بيهما، حيث 

  .  واهللا أعلم .١٤٠املواضع بعض يف معاً ما ويعبرون اآلخر، مبعىن أحدمها إنهم يوقعون
  

بالترجيح؛ ينتقل الباحث إىل  عالقة االختيارلعنا على وبعد هذا التمهيد الذي أط
 . وباهللا التوفيق. الفصل األول من هذا الباب، وهو يف أحكام املياه والنجاسات

   
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 ). ٤/٥٥٧(املرجع السابق،  املنري، الكوكب شرح ابن النجار،: انظر ١٣٨
آخرون يف  وتبعه: قال، )٦٦ص( التفسري، يف جرير ابن ترجيحات يف احلريب حسني الدكتور قد نسبه الشيخ إبراهيم احلميضي إىل ١٣٩

م، ٢٠٠٨املكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث،  التفسري، يف والترجيح االختيار الفرق بنياحلميضي، إبراهيم بن صاحل، : انظر. ذلك
)٩٩٢ - ١/٩٩١ .(  

 عن رواية وهو احلدث، بعد ميسح حني من املدة ابتداء ثور وأبو األوزاعي وقال: "مثال ذلك قول النووي يف ابتداء املسح على اخلفني ١٤٠
 هـ،١٤٢٣ بريوت، الفكر، دار املهذب، شرح اموع زكريا، أبو شرف بن حيىي النووي،". دليال الراجح املختار وهو وداود، أمحد

 مل وإن قوي، فجيد ذلك حيفظ وهو نسخة من الشيخ على قرأ إذا: "وقول ابن كثري يف مبحث العرض على الشيخ، )١/٤٨٧(م، ٢٠٠٢
، املرجع السابق، الباعث احلثيثابن كثري، ". مانعون ذلك من ومنع الراجح، املختار الصحيح على فكذلك، به موثوق بيد والنسخة حيفظ

)١/١٤ .(  
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  جاساتوالن ياهامل كامأح: الفصل األول
  

  .النجاسات أحكام والثاين يف .يف أحكام املياه املبحث األول: وفيه مبحثان
  

  اهيامل كامأح: األول املبحث
  

  :وفيه سبعة مطالب
  

  وِءضالو يف لِمعتساملُ املاِء كمح: املطلب األول
  :االختيار

اختار القاضي ابن العريب طهارة املاِء املستعمل يف الطهارة، وجواز استعماله يف 
عند ) طهورال ما جاء يف فضلباب (طهارة أخرى، فقال يف تعليقه على حديث 

وغريه يف جناسة املاء املستعمل يف الطهارة بأنه  ١٤٢تعلَّق أبو يوسف القاضي" :١٤١مذيالتر
، فانتقل إليه اً، وطهر عضواًيف طهارة أخرى، إذ قد كفَّر ذنب فال يستعمل ،١٤٣ماء اخلطايا

ليس الذنب معىن حيل املاء وال ينتقل، واملاء آلة للفعل : قلنا. املنع الذي كان يف األعضاء قبله
كرر منها الفعل، والسيما واملاء الذي كفر وغسل هو الذي ثبت على األعضاء، وما فيت

  .١٤٤"انفصل فهو زائد عليه
  

                                         
 نظَر خطيئَة كُلُّ وجهِه من خرج وجهه، فَغسلَ املُؤمن أَو املُسلم العبد توضأ إِذَا: "قال  اهللا لرسو أن ، هريرة أيب حديث وهو ١٤١
 قَطْرِ آخرِ مع أَو املَاِء، مع يداه بطَشتها خطيئَة كُلُّ يديه من خرج يديه غَسلَ إذَاو أَو نحو هذاَ، املَاِء، قَطْرِ آخرِ مع أَو املَاِء، مع بِعينيه إِلَيها
 حممد حتقيق أمحد. ط.د بريوت، العريب، التراث إحياء دار سنن الترمذي،الترمذي، حممد بن عيسى، . "الذُّنوبِ من نقياً يخرج حتى املَاِء،

 التراث إحياء دار مسلم، صحيح احلجاج القشريي، بن مسلم: انظر. يف بعض ألفاظه ورواه مسلم مع زيادة). ١/٦/٢(شاكر وآخرون، 
  ). ١/٢١٥/٢٤٤(الباقي،  عبد فؤاد حممد حتقيق. ط.د بريوت، العريب،

 يف وخليفته حنيفة، أيب صاحب. البغدادي الكويف القضاة، قاضي احلافظ، الفقيه البحر احلرب اإلمام حبيب، بن إبراهيم بن يعقوب هو ١٤٢
ت، .دار الكتب العلمية، بريوت، د ديوان اإلسالم،الرمحن،  عبد بن ابن اجلزي، مشس الدين حممد. هـ١٨٢سنة  بعده، تويف من حلقته

  ).   ١/٩٥(حسن،  كسروي حتقيق السيد
 .-كما جاء يف حديث الباب-يعين بذلك أن هذا املاء خرجت معه خطايا املتطهر  ١٤٣
  ).  ١/١٤(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،   ١٤٤
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  :املقارنة
أن املاء املستعمل يف وضوء  ،واحلنابلة ،والشافعية ،مذهب مجهور الفقهاء من احلنفية

عية الشافإال أن . ١٤٥أو غسل طاهر غري مطهر، فال جيوز استعماله يف رفع حدث آخر
يفرقون بني املاء القليل الذي ال يبلغ القلتني، وبني الكثري الذي بلغ القلتني فأكثر، فلو مجع 

وللحنابلة يف املاء املستعمل . ١٤٦املاء املستعمل على املاء اجلديد فبلغ القلتني فإنه يكون طهورا
معة والعيدين يف طهارة مستحبة؛ كتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة فيه، والغسل للج

: أنه كاملستعمل يف رفع احلدث، ألنه طهارة مشروعة والثانية: إحدامها: مثال؛ ففيه روايتان
  .١٤٧ال مينع الطهورية، ألنه مل يزل مانعا من الصالة أشبه ما لو تربد به

وذهب املالكية  إىل أنه يكره استعمال املاء املستعمل، أي أنه  ال يتوضأ به إذا وجد 
  .١٤٨إذا مل يوجد غريه فإنه يتوضأ به وال يتيممغريه، أما 

يف املسألة خمالف ملا عليه اجلمهور من األئمة األربعة  ابن العريب فاختيار القاضي
  .وغريهم، إال أنه قريب من املذهب املالكي القائل جبواز استعمال املاء املستعمل مع الكراهة

  
  غَسلها قَبلَ فيه يده النومِ من مالقائ أَدخلَ إذا املاِء حكْم: املطلب الثاين

   :االختيار
اختار القاضي ابن العريب أنه ال جيب إراقة املاء إذا أدخل يده فيه، قبل غسلها، وإمنا 

 منامه من أحدكم استيقظ باب ما جاء إذا(يستحب ذلك فقط، فقال يف تعليقه على حديث 

                                         
 جممع األر يف شرح ملتقى األحبر،،  وعبد الرمحن شيخي زاده، )٤٦/ ١(دار املعرفة، بريوت  املبسوط،السرخسي، مشس الدين،  ١٤٥

، )١/٢٩٦(املرجع السابق،  فتح الباري،، وابن حجر، )٤٩- ١/٤٨(م، ١٩٩٨هـ، ١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط
  ). وما بعدها ٢/١٢٧(املرجع السابق،  موع،اوالنووي، 

هـ، ١٤١٨، ١دار املعرفة، بريوت، ط ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاجالشربيين، مشس الدين حممد بن اخلطيب،  ١٤٦
  ). ١/٢١(م، ١٩٩٧

عبد اهللا  م، حتقيق٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ١تب، طدار عامل الك املغين يف فقه اإلمام أمحد،ابن قدامة، عبد اهللا بن أمحد املقدسي، : انظر ١٤٧
 ). ٥٠ – ١/٤٧( التركي

مصطفى بن  مؤسسة القرطبة، بريوت،  حتقيق التمهيد ملا يف الوطأ من املعاين واألسانيد،ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا،   ١٤٨
ط، .دار الفكر، بريوت، د ،على خمتصر خليل سوقيحاشية الدالدسوقي، حممد عرفة، ، )٤/٤٢(أمحد العلوى وحممد عبد الكبري البكرى 

 ). ٤٢ – ١/٤١(، حتقيق حممد عليش
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ناء، قال فإن أدخل يده يف اإل: "١٤٩الترمذي عند) يغسلها حىت اإلناء يف يده يغمس فال
، وأمحد يستحبه، وهو الصحيح يف الدليل، السيما على األصل يف اًيريق املاء واجب: احلسن

إال ما يغريه، ومن يقول إنه يفسد مبا مل يغيره إمنا حيكم بذلك مع يقني  أن املاء ال يفسده
  .١٥٠"النجاسة

  :املقارنة
ب وال استحباب إراقة املاء الذي أدخل فيه القائم مذهب مجهور الفقهاء عدم وجو

  . ١٥٢وذهب اإلمام أمحد إىل استحباب ذلك إذا قام من نوم الليل. ١٥١من النوم يده فيه
من املذاهب األربعة -فالقاضي ابن العريب يف اختياره هذا قد وافق اجلمهور 

 .يف القول باالستحبابيف القول بعدم وجوب إراقة هذا املاء، ووافق اإلمام أمحد  -وغريهم
  .واهللا أعلم

  
  املَرأَة طَهورِ فَضلِ حكْم: املطلب الثالث

   :االختيار
 وء بفضل طهور املرأة، فقال يف تعليقه علىالوضجواز اختار القاضي ابن العريب 

: هور العلماءقال مج: "١٥٣عند الترمذي) باب ما جاء يف كراهية فضل طهور املرأة(أحاديث 
ال جيوز ذلك إذا خلَت به، وكرهه : بلملرأة وغُسلها، وقال أمحد بن حنهور افضل طَب يتوضأ

                                         
 أَو مرتينِ علَيها يفْرِغَ حتى الْإِناِء في يده يدخلْ فَلَا اللَّيلِ من أَحدكُم استيقَظَ إِذَا " :قال  النيب ، عنهريرة  وهو حديث أيب ١٤٩
البخاري، : انظر. ورواه البخاري ومسلم). ٢٤/ ١/٣٨(املرجع السابق،  ،سنن الترمذيالترمذي، ". يده باتت فيم يدرِي الَه فَإِن ،ثَلَاثًا

  ). ١/١٦٠/٦٦٥(املرجع السابق،  صحيح مسلم،، ومسلم، )١/٧٢/١٦٠(املرجع السابق،  اجلامع الصحيح،
 ).   ١/٣٩( املرجع السابق، ،عارضة األحوذيابن العريب،  ١٥٠
رد ابن عابدين، ، و)١/١٩(ت، .د. ط. دار املعرفة، بريوت، د ،البحر الرائق شرح كرت الدقائقابن جنيم، زين ابن إبراهيم، : انظر ١٥١

 التمهيد،، وابن عبد الرب، )١/٢٩١(، م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، دار الفكر، بريوت، )املعروف بشرح ابن عابدين( احملتار على الدر املختار
هـ، ١٤٢٣الرياض، مكتبة الرشد،  شرح صحيح البخاري،ابن بطال، علي بن خلف، ، و)٢٥٤ – ١٨/٢٥٣(السابق،  املرجع
املرجع  ،املغين، وابن قدامة، )١/١٨٠(املرجع السابق،  اموع،، والنووي، )١/٢٥٢( م، حتقيق أبو متيمة، ياسر بن إبراهيم،٢٠٠٢

، ١دار طيبة، الرياض، ط األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف،بن إبراهيم،  ، وابن املنذر، أبو بكر حممد)١/١١١(السابق، 
املكتب  الشرح الكبري،ابن قدامة، عبد اهللا بن أمحد املقدسي، ، و)١/٣٧١(م، حتقيق أبو محاد صغري أمحد، ١٩٨٥هـ، ١٤٠٥

 ).١/١٧(، م١٩٨٥هـ، ١٤٠٦، ١اإلسالمي، بريوت، ط
عمادة البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة،  ،اإلمام أمحد وإسحاق بن راهوية مسائلاملروزي، إسحاق بن منصور،  ١٥٢
 ). ٢/٣٢١(م، ٢٠٠٢هــ، ١٤٢٣، ١ط

 ).١/٩١(املصدر السابق،  سنن الترمذي،الترمذي،  ١٥٣
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، أو جنباً وى كراهته عن ابن عمر إذا كانت حائضاًوابن املسيب، وإسحاق، وير احلسن،
أنه  :أحدمها:  أوىل لوجهني ١٥٥، وحديثنا١٥٤وتعلق هلم حبديث احلَكَمِ املتقدم، وخلَت به

إِني : أراد أن يغتسل من اإلناء قالت له ميمونة ملا نه متأخر عنه، بدليل أنه أ :الثاين. أصح
هنم أْتضوت ن وهذا. قَدورفع ما تقدم، أو  يدل على تقدم النهي، فبي ،نِبجأن املاء ال ي

أثناء  يكون معناه ما استعملته املرأة، أو يكون معناه كراهة الوضوء بفضل األجنبية، لتذكرها
  .١٥٦"الغسل، واشتغال البال ا، واهللا أعلم

  : املقارنة
وغريهم على جواز تطهر الرجل  -والشافعية ،واملالكية ،احلنفية–املذاهب الثالثة 

  . ١٥٧بفضل طهور املرأة
إىل عدم جواز ذلك إذا خلت املرأة باملاء، أما إذا  -يف املشهور عنه–وذهب أمحد 

١٥٨أسفال ب اغتسلت مع الرجل سويا.  
  .ابن العريب يف هذه املسألة موافق ملا عليه اجلمهور القاضي فاختيار

  
  النجاسةُ خالَطَته إذا املاِء حكْم: املطلب الرابع

   :االختيار
ار القاضي ابن العريب أنَّ املاء ال ينجسه شيء إالّ ما غيره، سواء كان قليالً أو اخت

قال علماؤنا يف ": ١٥٩)شيء ينجسه ال املاء جاء ما باب(، فقال يف تعليقه على حديثي اًكثري
                                         

 هذا :عيسى أبو قال ".، أَو قاَلَ بِسؤرِهاَالْمرأَة ورِطَه بِفَضلِ الرجلُ يتوضأَ أَنْ نهى أنََّ النيب ،" هو حديث احلكم بن عمرو  ١٥٤
 صحيح الدين، ناصر حممد األلباين،. صحيح: ، وقال الشيخ األلباين)١/٩٣/٦٤(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، . حسن حديث

م، ١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، ١الشاويش، ط بريوت، املكتب اإلسالمي، أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته زهري الترمذي، سنن
)١/٢٠/٥٤  .( 

 ،اللَّه رسولَ يا :فَقَالَت ،منه يتوضأَ أَنْ  اللَّه رسولُ فَأَراد جفْنة في  النبِي أَزواجِ بعض اغْتسلَ: "، قاليعين حديث ابن عباس  ١٥٥
املصدر السابق،  سنن الترمذي،، الترمذي، صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال". يجنِب لَا الْماَء إِنَّ" :فَقَالَ ،جنبا كُنت إِني

 ). ١/٢٠/٥٥(املصدر السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين، . صحيح: قال األلباين ).١/٩٤/٦٥(
  ).   ١/٧٢(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ١٥٦
دار الكتاب اإلسالمي،  شرح خمتصر خليل،اخلرشي، حممد بن عبد اهللا، ، و)١/٤٤٣(املرجع السابق،  ،اررد احملتابن عابدين، : انظر ١٥٧

 ). ١/١٩٢(املرجع السابق،  ،اموع، والنووي، )١/١٢٢(، هـ١٤٠٢، ١القاهرة، ط
 ).  ١/٢٤٧(املرجع السابق،  املغين،ابن قدامة، : انظر ١٥٨
 والنتن؟ الْكالبِ محوولُ الْحيض فيها تلْقَى بِئْر وهي بضاعةَ، بِئْرِ من أَنتوضأُ اللَّه، رسولَ يا يلَق: الَ، قَاألول عن أيب سعيد اخلدري  ١٥٩

قال ). ١/٩٥/٦٦(السابق، صدر امل لترمذي،سنن االترمذي، ". شيٌء ينجسه ال طَهور الْماَء إِنَّ": وسلَّم علَيه اللَّه صلَّى اللَّه رسولُ فَقَالَ



 
٧٣ 

ورأس اخلالف ثالثة . وغريها ،عظيمة، وقد قررناها يف مسائل اخلالف هذه املسألة أقواالً
. أنه ال ينجسه إال ما غيره :الثاين. الفرق بني قليل املاء وكثريه يف اجلملة :األول: أقوال

ال يتحرك  لَّتني، وإما بِبِركَة عظيمةري، إما بتقدير القُتفصيل الفرق بني القليل والكث :الثالث
طرفها إذا حرك اآلخر، ومعول الشافعي على حديث القلّتني، وقد أبطلناه، ومعول أيب حنيفة 
على أن كل موضع حتقق وصول النجاسة إليه مل جيز استعماله، ألنه يؤدي إىل استعمال 

 ، وهذا له" يبولَن أَحدكُم يف املَاِء الدائمِ مث يغتِسلُ فيهال": احملظور، وهذا يعتضد بقوله 
وجه إذا تغري، فأما إذا مل يتغري فال حكم للمستهلك، كاللنب إذا وقعت منه نقطة يف طعام 

ء ، وألن املااً، وللجماعة تنجساًعن البول يف املاء الراكد تقززفأكل مل ينشر احلُرمةَ، وإمنا ى 
عتسطرالذي يأن ت هضاقنللنظافة ي لنا حنن على األثر والنظر. ح فيه القذارةدوعأما األثر  ،وم

وأما النظر فإن املاء طهور بنص القرآن، فما دام على صفته فطهوريته . ١٦٠فحديث بضاعة
هري البقعة تط على حكمها، والعمدة يف ذلك أن األعرايب ملا بال يف املسجد فأراد النيب 

  .١٦١..."أمر أن يصب عليها ذَنوبا من ماء ليستهلك البول فيسقط تأثريه
  :املقارنة

اتفق الفقهاء على أن املاء يصري جنسا إذا خالطته جناسة وغريت لونه أو طعمه أو 
  :١٦٢واختلفوا يف املاء إذا خالطته جناسة ومل تغري أحد أوصافه الثالثةرحيه، 

محد يف أحد قوليه، ومجاعة من أصحابه إىل أنه طهور، فذهب مالك، والظاهرية وأ
وذهب احلنفية، والشافعية، وأمحد يف رواية أخرى، وبعض أصحابه  .١٦٣قليالً كان أو كثرياً

                                                                                                                        
 رسولَ سمعت: قَالَ ، والثاين عن ابن عمر). ٢١/٥٦ - ١/٢٠(املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين،  .صحيح: األلباين

اللَّه  وهأَلُ وسي ناِء عكُونُ الْمي يف الْفَلَاة نضِ ما الْأَرمو هوبني ناعِ مبالس ،ابوالدولُ فَقَالَ وسر اللَّه " :اُء كَانَ إِذَانِ الْميقُلَّت لَم 
املصدر  صحيح سنن الترمذي،األلباين،  .صحيح: قال األلباين). ١/٩٧/٦٧(السابق،  رجعامل سنن الترمذي،الترمذي، ". الْخبثَ يحملْ

 ). ١/٢١/٥٧(السابق، 
 ).  حديث البالب(يد اخلدري، يعين حديث أيب سع ١٦٠
ذا " املسالك"و" القبس"ووقد صرح القاضي ابن العريب يف كتابيه ). ٧٥ -١/٧٤(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ١٦١

مادام باقيا على ما خلق فيه من الصفات فإنه والصحيح الَّذي يدانُ اهللا تعاىل به أنَّ املاَء ال ينجِسه إلَّا ما غَير صفاته، وأنه : "االختيار فقال
 ). ٤٢ – ١/٤١(املرجع السابق،  املسالك، ، وابن العريب،)١/١٢٩(املرجع السابق،،  القبس،ابن العريب، ". على أصله يف الطهارة

، م١٩٩٥هـ،١٤١٥، ٢بريوت، دار الكتب العلمية، ط سبل السالم شرح بلوغ املرام،الصنعاين، حممد بن إمساعيل، : انظر ١٦٢
)١/١٧ .( 

املرجع السابق،  ،املغين، وابن قدامة، )١/٦١( حاشية الدسوقي،، والدسوقي، )١/٢٦٠(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،احلطاب،  ١٦٣
 ). ١/١٣٥(م، ١٩٨٤هـ، ١٤٠٥، ١دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط احمللى،، وابن حزم، حممد بن علي، )١/٤٧(
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ه، إال إذا غيه النجاسة مطلقاً، وكثري ال تضررت بعض أوصافه إىل قسمة املاء إىل قليل تضر
  .١٦٤لقليل والكثريالثالثة، مث اختلفوا بعد ذلك يف حتديد ا

ك آدمي أحد طرفيه، مل تصل فذهب احلنفية إىل حتديد الكثري من املاء مبا إذا حر
  .١٦٥احلركة إىل الطرف اآلخر، وما عداه فهو القليل

واحلنابلة إىل حتديد الكثري من املاء مبا بلغ قلتني من قالل هجر،  ،وذهب الشافعية
  .١٦٦وذلك حنو مخسمائة رطل عراقي

  .وبعض احلنابلة يف هذا االختيار ،والظاهرية ،العريب مع املالكية فالقاضي ابن
  

   بِطاهرٍ تغير الذي املاِء حكْم: املطلب اخلامس
  :االختيار

، فقال يف تعليقه جواز الوضوء باملاء الذي تغير بطاهر اختار القاضي ابن العريب عدم
املاء املتغير بالشيء : مسألة" :١٦٧يعند الترمذ" باب ما جاء يف الوضوء بالنبيذ"على حديث 

، اًفتيه معضرب يوافقه يف ص :األول: الطاهر إذا خالطه، واملخالط هلما على ثالثة أضرب
ضرب خيالفه  :الثاين. ، ألنه موافق لهمل يسلبه شيئاً الطهارة والتطهري، فإذا خالطه فغيره وهي
سلب الصفتني  لنجاسة، فإذا خالطه فغيرها ، وهي الطهارة والتطهري، وهيمجيعاً فتيهيف ص

ضرب خيالفه يف إحدى الصفتني، وهي التطهري، ويوافقه  :الثالث. مجيعا اللتني ختالفه فيهما
وبه قال . إال ما خالفه فيه مل يسلبه هالطهارة، فإذا خالطه فغير يف الصفة األخرى وهي

  . ء فيخرج إىل حد اإلداماقالَّبالب اًبوخإال أن يكون مط يتوضأ به،: عي، وقال أبو حنيفةافالش

                                         
املرجع  ،اموع، والنووي، )١/٧٩(، دار إحياء التراث اإلسالمي، بريوت فتح القدير شرح اهلداية، ،حممدابن اهلمام، كمال الدين  ١٦٤

 ). ١/١٧(السابق،  رجعامل سبل السالم،الصنعاين، ، و)٢/٧١(السابق، 
 ). ١/٦١٩(املرجع السابق،  رد احملتار،ابن عابدين، : انظر ١٦٥
املصدر السابق،  سبل السالم،، والصنعاين، )١/٤٧(السابق،  رجعامل ،املغين، وابن قدامة، )٢/٧١(املصدر السابق،  ،اموعالنووي،  ١٦٦

)١/١٧.( 
. منه فَتوضأَ: قالَ ،"طَهور وماٌء طَيبةٌ تمرةٌ" :قَالَفَ ،نبِيذٌ :قَالَف "؟إِداوتك في ما": سألَه  النيب ، أنَّ مسعود ابن عن وهو١٦٧
 الترمذي، سنن ضعيف الدين، ناصر حممد األلباين،. ضعيف: قال األلباين). ١/١٤٧/٨٨(املرجع السابق،  سنن الترمذي،ذي، الترم

 ).١/٩/١٣(، م١٩٩١ هـ،١٤١١ ،١ط الشاويش، زهري وفهرسته عليه والتعليق طباعته على أشرف اإلسالمي، املكتب بريوت،



 
٧٥ 

̀  b a  ] :واملعول يف هذه املسألة على ظاهر القرآن، فإن اهللا تعاىل قال   _

cZ ف وإمنا يكون ماء ،١٦٨صفإذا خرج عن إحدامها مل يكن هتيه؛ لونه وطعمل ،
  .١٦٩"ماء

   :املقارنة
أنه ال جيوز  - وغريهم ،لةواحلناب ،والشافعية ،من املالكية–مذهب مجاهري الفقهاء 

التوضأ إال باملاء املطلق، وهو الذي بقي على أوصافه اليت خلقه اهللا عليها، غري متغري بشيء 
    .١٧٠خيالطه، وبه يقول أبو يوسف من احلنفية، واختاره الطحاوي

غري  سائالً حلواً واز الوضوء بنبيذ التمر إذا كان نيئاًجبواملشهور عن أيب حنيفة القول 
. ١٧٢، وعن األوزاعي جواز الوضوء بأي نوع من األنبذة١٧١شتد، يف سفر ليس فيه املاءم

  .١٧٣ولكن ذكر ابن عابدين أن املعتمد عند احلنفية هو القول األخري أليب حنيفة
  .فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف هذه املسألة

  
  املُشتد املَطْبوخِ بالنبِيذ الوضوِء حكْم: املطلب السادس

   :االختيار
جواز الوضوء ب اختار القاضي ابن العريب عدمبوخ املشتطبيذ املالنفقال يف تعليقه د ،

فال خالف بني األمة أنه ال جيوز  ادمشت اًطبوخم يذفإن كان النب: "على احلديث السابق
. توضأ بهأنه ال ي :األول: الوضوء به، حىت جاء زمن أيب حنيفة، فروي عنه فيه ثالثة أقوال

كر أنه يتوضأ باملس: ويف رواية :الثالث. ، وقاله حممد من أصحابهمميتأنه يتوضأ به وي :الثاين
  .١٧٤"وهذه أقوال ضعيفة. عند عدم املاء يف السفر

                                         
 .٤٨: سورة الفرقان ١٦٨
 ). ١/١٠٨(املرجع السابق،  حوذي،عارضة األابن العريب،  ١٦٩
اجلامع بن أمحد،  القرطيب، حممد، )١/٣٦(املرجع السابق،  املغين،، وابن قدامة، )١/٩٣(املرجع السابق،  اموع،النووي، : انظر ١٧٠

ن واب). ١٣/٥١(و) ٥/٢٣١(، هشام مسري البخاري م، حتقيق٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣، ٢دار علم الكتب، الرياض، ط ألحكام القرآن،
 ). ١/٣٥٤(املرجع السابق،  فتح الباري،حجر، 

 ).٥/١٥٦(املرجع السابق،  عمدة القاري،، والعيين، )١/٢٥٤(املرجع السابق،  املبسوط،السرخسي، : انظر ١٧١
 ). ٧٠ – ١/٦٩(، م١١٩٨٢دار الكتاب العريب، بريوت،  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،أبو بكر بن مسعود،  الكاساين،انظر،  ١٧٢
 ). ٢/١٧٤(املرجع السابق،  رد احملتار،ابن عابدين،  ١٧٣
 ). ١/١٠٨(السابق،  صدرامل عارضة األحوذي،ابن العريب،  ١٧٤



 
٧٦ 

  :املقارنة
والصحيح من مذهب أيب . مذهب مجهور الفقهاء عدم جواز الوضوء بالنبيذ مطلقا

، يقول ١٧٥يذ النيئ غري املشتد عند فقدان املاءوأصحابه جواز الوضوء بالنب ،حنيفة
 على يسيل رقيقاً حلواً يكون أن :به التوضؤ جيوز الذي التمر نبيذ وصفة: "السرخسي

  .١٧٦!"به؟ التوضؤ جيوز فكيف شربه، حرام فهو مشتداً كان فإن... كاملاء األعضاء
   .فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف هذه املسألة

  
   يده غري فيه اجلُنب أَدخلَ الذي املاِء حكْم: املطلب السابع

  :االختيار
ده، فقال يف  عدم جناسة املاء الذي أدخل اجلنب فيه غري ياختار القاضي ابن العريب

، قال أبو يوسف من ١٧٧يف املاء إذا أدخل غري يده، كرجله وغريه: "املوضع السابق نفسه
يدخل املسجد، وال  على أن اجلنب جنس عنده، ألنه الينجس املاء، بناء : أصحاب أيب حنيفة

ميس ١٧٨ودليلنا حديث أيب هريرة املتقدم .ةا، كما لو تلوث بنجاساملصحف، فكان جنس ،
جيوز أن يدخله يف  ينتقض به إذا تلوث بنجاسة، فإن يده ورجله سواء، ال وما ذكره

  .١٧٩"اإلناء
  :املقارنة

اجلنب طاهر، فال ينجس املاء بغمس  أن أعضاء-غري أيب يوسف-مذهب الفقهاء 
 وإن يفسد، مل املاء يف يده اجلنب أدخل إن: يوسف أبو اجلنب بعض أعضائه منه، وقال

                                         
مؤسسة الرسالة،  النتف يف الفتاوى،، والسعدي، أبو احلسن، علي بن احلسني، )١/٣٦(املرجع السابق،  املغين،ابن قدامة، : انظر ١٧٥

 ). ١/١٣(الدين الناهي، م، حتقيق صالح ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤بريوت، 
 ). ١/٢٥٤(املرجع السابق،  املبسوط،السرخسي،  ١٧٦
 .ذكر القاضي ابن العريب هذه املسألة بعد انتهائه من مسألة إدخال اجلنب يده يف املاء، وذكر أنه ال ينجس بذلك، ومل يذكر فيه خالفا ١٧٧
 إِني :قُلْت ؟ذَهبت أَين أَو كُنت أَين :فَقَالَ ،جِئْت ثُم فَاغْتسلْت فَانخنست :قَالَ جنب وهو لَقيه  النيب أن ، هريرة أيب عن وهو ١٧٨

تا كُنبنإِنَّ" :قَالَ ،ج ملسلَا الْم سجنانظر. ومسلم البخاري أيضا ورواه). ١/٢٠٧/١٢١( السابق، املرجع الترمذي، سنن". ي :
   ).١/١٩٤/٨٥١( السابق، املرجع مسلم، صحيح والقشريي، ،)١/١٠٩/٢٧٩( السابق، املرجع الصحيح، اجلامع البخاري،

 ).١/١٥٣(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ١٧٩



 
٧٧ 

إال أن بعض الفقهاء كره . للحاجة يده عن وعفي جنس، اجلنب ألن فسد؛ رجله أدخل
  .١٨٠اغتراف اليد من املاء بقصد للطهارة، وذلك حىت ال يكون املاء مستعمالً

  .اضي ابن العريب مع مجهور الفقهاء يف هذه املسألةفالق
  

كان الكالم فيه عن أحكام املياه، فننقل اآلن إىل وإىل هنا اية املبحث األول، الذي 
  .وباهللا التوفيق. املبحث الثاين، الذي سيكون الكالم فيه عن أحكام النجاسات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                         
 ).١/٢٤٥(املرجع السابق،  املغين،ابن قدامة، : انظر ١٨٠



 
٧٨ 

  تالنجاسا أَحكام: املبحث الثاين
  

   :وفيه أربعون مطلباً    
  

  يطْعما لَم نياللَّذ واجلارِية الغالمِ بولِ غَسلِ حكْم: املطلب األول
   :االختيار    

اختار القاضي ابن العريب أنه ال فرق بني بول الغالم واجلارية يف وجوب الغسل، 
عند ) يطعم أن قبل الغالم بول باب ما جاء يف نضح( يف فقال يف تعليقه على حديث

ضع وال وإن كان ير إذا كان الصيب يأكل الطعام فبوله ورجيعه جنس،: "١٨١الترمذي
جنس يف الذكر  ذلك: فرجيعه خمتلف فيه، قال مالك وأبو حنيفة ، أومل يرضع بعديأكل

يغسل : ال يغسالن، وقال ابن وهب، والطربي، وابن شهاب: ، وقال الشافعيواألنثى
، ١٨٢الترمذي هتيار احلسن البصري، ونص حديث علي قد ذكربول األنثى، وهو اخ

والصحيح أنه ال فرق بني بول الغالم واجلارية، وأنه يغسل، ألنه جنس، . وهو ضعيف
حاديث ال مينع غسله، وإمنا داخل حتت عموم إجياب غسل البول، وما ورد يف هذه األ
يه، فإن الرجل الكبري لو بال هو موضوع لبيان الغسل، وإمنا سقط العرك ألنه ال حيتاج إل

  .١٨٣"على ثوب، وأتبعه ماء لكان ذلك تطهريا للمحل كامالً
    :املقارنة

  :اختلف الفقهاء يف حكم بول الصيب على مذاهب

                                         
. "علَيه فَرشه بِماٍء فَدعا ،علَيه فَبالَ الطَّعام يأْكُلْ لَم  يالنبِ علَى لي بِابنٍ دخلْت: "قالت عنها، اهللا رضي قيس وهو حديث أم ١٨١

املرجع السابق،  صحيح مسلم،القشريي، : وهو عند مسلم أيضا وغريه، انظر). ١/١٠٤/٧١(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، 
)٤/١٧٣٣/٢٨٧.( 

، قال "الْجارِية بولُ ويغسلُ الْغالمِ، بولُ ينضح: الرضيعِ الْغالمِ بولِ فيقَالَ  اهللا  ، أن رسولَيعين حديث علي بن أيب طالب  ١٨٢
السابق،  صدرامل سنن الترمذي،الترمذي، . حسن حديث هذا :عيسى أبو قال .جميعاً يطْعماَ فإذاَ طَعماَ غُِسالً وهذا ما لَم: قتادةُ

 ). ١/١٨٩/٥٠٠(املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين، . صحيح: األلباين قال). ٢/٥٠٩/٦١٥(
 ).١/٨١(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ١٨٣



 
٧٩ 

كان أو  فذهب احلنفية واملالكية إىل أنه جيب غسل بول الصيب، ذكراً
  . ١٨٤أنثى

كان أو  الصيب، ذكراًوذهب الشافعية، إىل أنه يكتفى بالنضح يف بول         
  .١٨٥أنثى

والظاهرية إىل أنه جيب غسل بول اجلارية، ويكتفى بنضح  ،وذهب احلنابلة
  .١٨٦بول الصيب الذكر

  .واملالكية يف هذه املسألة ،فالقاضي ابن العريب مع احلنفية               
  

  لَحمه يؤكَلُ ما لِوب حكْم: املطلب الثاين
  :االختيار        

، فقال يف تعليقه على حديث ر القاضي ابن العريب طهارة بول ما يؤكل حلمهااخت
اتفقت األمة على جناسة البول يف : "١٨٧عند الترمذي) حلمه يؤكل ما بول يف جاء ما باب(

اجلملة، واختلفوا يف بول ما يؤكل حلمه، فذهب مالك إىل أنه طاهر مع رجِيعه يف قلة من 
إن ذلك أجناس، وتعلقوا : بو حنيفة والشافعي يف آخرين أكثر منهمالسلف والعلماء، وقال أ

يع على اإلطالق، وتعلق علماؤنا بأدلة من اآلثار والنظر م القول الوارد يف البول والرجبعمو
للعرنِيني شرب  قد بيناها يف مسائل اخلالف، من مجلتها هذا األثر يف إباحة النيب 

ليس : هلم تداويا، والتداوي ضرورة، والضرورة تبيح احملظور، قلنا أباحها: فإن قيل. األبوال
التداوي حال ضرورة، وإمنا الضرورة ما خياف معه املوت من اجلوع، فأما التطبب يف أصله 

  .١٨٨!؟  فال جيب، فكيف يباح فيه احلرام
  

                                         
، واملباركفوري، )١/٢٣٠(املرجع السابق،  ،مواهب اجلليل، واحلطاب، )٢/٣٥٥(املرجع السابق،  ،رد احملتارابن عابدين، : انظر ١٨٤

 ).   ١/١٩٨(املرجع السابق،  حتفة األحوذي،
 ). ١/٣٢٧(املرجع السابق،  فتح الباري،، وابن حجر، )٣/٥٧٧(املرجع السابق،  ،اموعالنووي، : انظر ١٨٥
 ).١/٥٦(املرجع السابق،  نيل األوطار،، والشوكاين، )١/٣٠٩(املرجع السابق،  ،اإلنصافاملرداوي، : انظر ١٨٦
 أَلْبانِها من اشربوا" :وقَالَ الصدقَة إِبِلِ في  اللَّه رسولُهم فَبعثَ فَاجتووها الْمدينةَ قَدموا عرينةَ نم ناسا أَنَّ" ، أنسٍ عن وهو ١٨٧

، )٢/٥٤٦/١٤٣٠(املرجع السابق،  اجلامع الصحيح،والبخاري، ). ١/١٠٦/٧٢(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، . "وأَبوالها
 ).  ٥/١٠١/٤٤٤٥(املرجع السابق،  صحيح مسلم،والقشريي، 

 ). ١/٨٣(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ١٨٨



 
٨٠ 

  :املقارنة
حم من مأكول اللاألبوال واألرواث كلها والشافعية إىل جناسة ذهب احلنفية، 

أيضا قول -واحلنابلة إىل أن بول ما يؤكل حلمه طاهر، وهو ،وذهب املالكية .١٨٩وغريه
 ،وابن حبان ،وابن املنذر ،طائفة من السلف، وحممد بن احلسن من احلنفية، وابن خزمية

  .١٩٠وغريهم من املذهب الشافعي
ومن  ،ابلةواحلن ،املسألة موافق ملا عليه املالكية ابن العريب يف هذه القاضي فاختيار

  .والشافعية ،للحنفية معهم، خالفاً
  

  ونجاسةً طَهارةً الكَلْبِ حكْم: املطلب الثالث
   :االختيار

باب ما جاء "، فقال يف تعليقه على حديث بالكل اختار القاضي ابن العريب طهارة
فقال الشافعي  النظر يف الكلب هل هو طاهر أو جنس؟: "١٩١عند الترمذي" يف سؤر الكلب

أن أبا اهلَيثم : عن مجال اإلسالم، اإلسالم يف الدرس وذكر لنا فخر .هو جنس: و حنيفةوأب
وبنجاسته قال أمحد، وأبو  .أن الكلب طاهر: يفةمن أئمة احلنفية ذكر عن أيب حن اخلُراساين

ون يف جناسته ي عبد الوهاب عنه، وشك ابن املاجش، ذكره القاضنونوسحثَور، وأبو عبيد، 
هو طاهر، وكذلك سائر احليوان، ودليل الطهارة احلياة، وذلك ألن : وقال مالك .وغريه

كانت طاهرة، ألن  ذا ذُكِّيتالشاة تكون حية فتكون طاهرة، فإذا ماتت كانت جنسة، فإ
سنبني ذلك يف : قلنا. حلمه كالشاة ألكل لو كان طاهراً: فإن قيل .احلياة ختلُفالذكاة 

  .١٩٢"مث هذا يبطل باآلدمي، فإنه طاهر، وال يؤكل حلمه .كتاب األطعمة إن شاء اهللا
  
  

                                         
 ). ١/٥٧٨(املرجع السابق،  ،اموع، والنووي، )١/١٥٦(املرجع السابق،  ،املبسوطالسرخسي، : انظر ١٨٩
 ).١/٢٠٤(املرجع السابق،  حتفة األحوذي،املباركفوري، ، و)١/٧٦٨(املرجع السابق،  ،املغينابن قدامة، : انظر ١٩٠
 ،بِالترابِ أُخراهن أَو أُولَاهن ،مرات سبع الْكَلْب فيه ولَغَ إِذَا الْإِناُء يغسلُ: "قَال أنه  النيب عن ، هريرة، أبو حديث يرويه وهو ١٩١
املرجع السابق،  اجلامع الصحيح،والبخاري، ). ١/١٥١/٩١(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، . "مرةً غُِسلَ الْهِرةُ فيه ولَغت وإِذَا

 ). ١/٢٣٤/٢٧٩(املرجع السابق،  صحيح مسلم،، ومسلم، ١/٧٥/١٧٠(
 ).١١٣ – ١/١١٢(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ١٩٢



 
٨١ 

  :املقارنة
جاء و. أو الوصاحبيه يف كون الكلب جنس العني  ،ايات عن أيب حنيفةاختلفت الرو

 العني جنس :الروايات من عندي صح والذي الكلب، جناسة يف اختلف وقد: "يف البحر
رجحه متأخروا احلنفية هو القول والذي ي .١٩٣"العني بنجس ليس حنيفة أيب وعند عندمها،

  .١٩٤جنسة ورطوباته سؤرهبطهارة الكلب، ولكن 
 -أيضاً–طاهر العني، حىت ريقه ولعابه، وبه يقول  الكلب أن: املالكية ويرى

  .١٩٥الزهري، وداود
العني، فكل ما انفصل منه فهو  جنس الكلب أن واحلنابلة إىل ،الشافعية وذهب

  .١٩٦جنس
    .العريب مع املالكية يف هذه املسألةابن  القاضي فظهر ذا أن

  
  الكَلْبِ رِيقِ حكْم: املطلب الرابع

   :االختيار
 رِيقُه أما: "فقال يف املوضع السابق طَاهر، الْكَلْبِ رِيق أنَّ العريب ابن القاضي اختار

يقِ طاهر هو الذات طاهر حيوان كل ألنَّ أيضا، فطاهرع الرمقِ، والدرالكلب كنل والع 
 يؤكل: مالك قال وقد النجاسة، أكله ألجل الريق جنس إنه: نقول فقد النجاسات، يأكل

 x y ]: يقول سبحانه اهللا فإن اهللا، بكتاب استدالل وهذا!   ؟ لعابه يكره فكيف صيده،

z   {Z 

 كان ، فإناّجد بين وهذا الصيد، من لعابه أصاب ما بغسل يأمر ، ومل١٩٧
 يف أُذن اّمم كان وإن املاء، وإراقة اإلناء، وغسل بطرده عليه فيغلظ اذه،اخت عن املنهي من

   .١٩٨"اهللا شاء إن بيانه يأيت كما علينا، الطوافات من هي اليت ةاهلر حكم له صار اختاذه

                                         
 ). ١/١٠٧(ق، املرجع الساب البحر الرائق،ابن جنيم،  ١٩٣
 ). ١/٧٤(املرجع السابق،  بدائع الصنائع،، والكاساين، )١/١٠٧(املصدر نفسه،  البحر الرائق،ابن جنيم، : انظر ١٩٤
 اموع،، والنووي، )١/٢٩(املرجع السابق،  بداية اتهد،، وابن رشد، )١/١٦١(املرجع السابق،  الكايف،ابن عبد الرب، : انظر ١٩٥

 ). ٢/٥٦٧(املرجع السابق، 
 ). ١/٥٢(املرجع السابق،  املغين،، وابن قدامة، )٢/٥٦٧(املرجع السابق،  اموع،النووي، : انظر ١٩٦
  .٤: سورة املائدة ١٩٧
  ).١١٤ - ١/١١٣(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ١٩٨



 
٨٢ 

  :املقارنة
أن ريق الكلب ومجيع رطوباته ) واحلنابلة ،والشافعية ،احلنفية(مذهب مجهور الفقهاء 

  .٢٠٠الكية إىل طهارة ذلك كلهوذهب امل. ١٩٩جنسة
  .فالقاضي ابن العريب مع املالكية يف هذه املسألة

  
   فيه الكَلْبِ ولُوغِ من اإلناِء غَسلِ حكْم: املطلب اخلامس

  :االختيار
جاسة، ختار القاضي ابن العريب أن غَسل اإلناء من ولوغ الكلب للعبادة وليس للنا

م كُدأح طَهور إناِء: "-كما تقدم– روي عن النيب : لفإن قي: "فقال يف املوضع السابق
ال يصح ما ذكرمت، بل : قلنا .، والطهارة تقابل النجاسة"اًعبس هلَِسغأن ي بلْفيه الكَ غَولَ إذاَ

3  4 5  ]: على احملل النجس، وعلى الطاهر، قال اهللا تعاىل يردان

6Zوقال النيب  .٢٠١ :"قْال ياُهللا لُب الةًص وقال اهللا تعاىل"هورٍطُ ريِبغ ، :

[)   (Zوليس هناك جناسة، وقال النيب ، ٢٠٢ -كما تقدم -  اكوالس

وحقيقة املسألة أن . ٢٠٣ n  m  l  k  jZ]: مطْهرةٌ للْفَمِ، وقال اهللا تعاىل
يهم لفظ النجاسة يقتضي الطهارة، فأما لفظ الطهارة فال يقتضي النجاسة خاصة، فانقلب عل

ذكر العدد فيه، وخلط التراب معه،  :اعرِي عن النجاسة هاهن أنه حملٌّاألمر، والدليل على 
وهذا يدل على أنه عبادة، فإن غسل النجاسة ال يكون فيه عدد، وال مدخل للتراب 

    .٢٠٤"عليه

                                         
 املغين،، وابن قدامة، )٢/٥٦٧(ع السابق، املرج اموع،، والنووي، )١/٧٤(املرجع السابق،  بدائع الصنائع،الكاساين، : انظر ١٩٩

  ).١/٥٢(املرجع السابق، 
  ). ١/٢٩(املرجع السابق،  بداية اتهد،، وابن رشد، )١/١٦١(املرجع السابق،  ،الكايفابن عبد الرب، : انظر ٢٠٠
  .٦: سورة املائدة ٢٠١
  .٦: سورة املائدة ٢٠٢
  .١٠٣: التوبة ٢٠٣
والصحيح : "، فقال"القبس"وقد صرح ابن العريب ذا االختيار يف كتابه ). ١/١١٣(سابق، املرجع ال عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٢٠٤

املرجع السابق،  القبس،ابن العريب، ". أنه يغسل للعبادة، ألنه عدد وأدخل فيه التراب، وال مدخل للعدد، وال للتراب يف إزالة النجاسة
)١/١٥٦ .( 



 
٨٣ 

  :املقارنة
سل اإلناء من ولوغ أن غ -واحلنابلة ،والشافعية ،من احلنفية–مذهب اجلمهور 

  .٢٠٥الدال على جناسة الكلب وريقهلب للوجوب، لظاهر حديث الباب الك
املعىن، وذلك ألم يرون طهارة  غسله تعبد، وليس معقولَ وذهب املالكية إىل أن

  .٢٠٦الكلب وما انفصل منه من ريق وغريه
  .فالقاضي ابن العريب مع املالكية يف هذا االختيار

  
  للنجاسة؟ أَو للْعبادة الكَلْبِ ولُوغِ نم اإلناِء غَسلُ هلْ: املطلب السادس

   :االختيار
وغ الكلب وال إراقة املاء من ول اختار القاضي ابن العريب عدم وجوب غسل اإلناء،

فإن كان من املنهي عن اختاذه، فيغلظ عليه : "فقال يف املوضع السابق. املأذون يف اختاذه
رة اليت هي من حكم اهل أُذنَ يف اختاذه صار له اّممن ، وإن كال اإلناء، وإراقة املاءبطرده وغس

يف املاء  ٢٠٧"هقْرِيلْفَ: "وقد صح قول النيب ... الطوافات علينا، كما يأيت بيانه إن شاء اهللا
عن اختاذه، فال تدعو  يهِأن ذلك فيما ن :فيه الكلب، ولكن هاهنا نكتة، وهيالذي ولغ 

عنه، ويكون ذلك من النهي عن سؤره من باب مباشرته للنجاسة،  عفىالضرورة إليه، فال ي
   .٢٠٨"ال من باب جناسة ذاته وريقه يف األصل

  :املقارنة
وجوب غسل اإلناء إذا ولغ فيه  - واحلنابلة ،والشافعية ،من احلنفية–مذهب اجلمهور 

  .٢٠٩الكلب، وعدم جواز استعمال املاء الذي ولغ فيه، بل جيب إراقته للنجاسة

                                         
، )١/٣٠٤(م، ١٩٩٤هـ، ١٤١٤دار الكتب العلمية، بريوت،  احلاوي يف فقه اإلمام الشافعي،، املاوردي، علي بن حممد: انظر ٢٠٥

دار الكتب العلمية، بريوت،  اختالف األئمة العلماء،ابن هبرية، أبو املظفر، حيىي بن حممد، ، )١/٧٠(املرجع السابق،  املغين،وابن قدامة، 
 ).١/٣٣(، السيد يوسف أمحد :قيقحتم، ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ١ط

 ).١/١٧٧(املرجع السابق،  التاج واإلكليل،العبدري، : انظر ٢٠٦
 فَلْيرِقْه أَحدكُم إِناِء في الْكَلْب ولَغَ إِذَا": ، وهو عند مسلم وغريه، وهو قول النيب )حديث الباب(هذا من ألفاظ حديث أيب هريرة  ٢٠٧
ثُم ِسلْهغيل عبس اتر١/٢٣٤/٢٧٩(املرجع السابق،  سلم،صحيح مالقشريي، ". م .( 

 ).  ١/١١٤(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٢٠٨
صدر امل املغين،، وابن قدامة، )١/٤٨(املرجع السابق،  املهذب،، والشريازي، )١/٨٥(املرجع السابق،  املبسوط،السرخسي، : انظر ٢٠٩

 ). ١/٥٢(السابق، 
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وال إراقة املاء ، إىل عدم وجوب غسل اإلناء -يف مشهور مذهبهم-املالكية  وذهب
لولوغ الكلب، ألن الكلب وريقه طاهر عندهم، ومحلوا احلديث الذي ورد يف األمر بغسله 

  . ٢١٠على الندب واالستحباب، وأنه عبادة غري معللة
 إنه: يلفق الكلب، ولوغ من اإلناء غسل يف مالك قول اختلف: "وقال ابن بطال

 كل يف عاما جعله إنه: وقيل اختاذه، ىف يؤذن مل الذى الكلب يف احلديث معىن جعل
  .٢١١"كلب

  . أن القاضي ابن العريب يف هذه املسألة مع اإلمام مالك يف أحد قوليهنيوذا يتب
  

   اهلرة سؤرِ حكْم: املطلب السابع
  :االختيار

، فقال يف عرضه ملسائل الباب السابق ةرهلضي ابن العريب طهارة سؤر ااختار القا
هو مكروه، : يفةحن  ها، وقال أبوفق مجهور العلماء على طهارة سؤرة فاتأما اهلر: "نفسه

، واحلسن رباحطاء بن أيب بن املسيب، وحممد بن سريين، وعويؤثَر ذلك عن سعيد 
لى ذلك كله، وقد يقضي ع البصري، بناء منهم على إصابتها النجاسة، وحديث النيب 

   .٢١٢"التطوافة بعلن فأسقط اعتبار النجاسة اليت تظ سٍجنب تسيا لَهنإِ:  قال النيب
  :املقارنة

إىل أن سؤر اهلرة طاهر  -واحلنابلة وغريهم ،والشافعية ،من املالكية–ذهب اجلمهور 
  .٢١٣من غري كراهة

فوا يف نوعية هذه الكراهة، مث اختل .وذهب احلنفية إىل أن سؤرها طاهر مع الكراهة
إىل أا ال  للترتيه، نظراً: إىل حرمة حلمها، ومنهم من قال للتحرمي، نظراً: ومنهم من قال

  .٢١٤تتحامى النجاسة
  .يف هذه املسألة -غري احلنفية–فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور 

                                         
 ). ١/٣٢٠(املرجع السابق،  التمهيد،، وابن عبد الرب، )١/٢٩(املرجع السابق،  بداية اتهد،ابن رشد، : انظر ٢١٠
 ). ١/٢٧٠(املرجع السابق،  شرح صحيح البخاري،ابن بطال،  ٢١١
 ). ١/١١٥(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٢١٢
حتفة ، واملباركفوري، )١/٣١٢(املرجع السابق،  الشرح الكبري،، وابن قدامة، )١/١٧٢(املرجع السابق،  اموع،النووي، : انظر ٢١٣

 ). ١/٢٦٢(املرجع السابق،  األحوذي،
 ). ١/٦٥(املرجع السابق،  بدائع الصنائع،، والكاساين، )١/١٣٧(املرجع السابق،  البحر الرائق،ابن جنيم، : انظر ٢١٤
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 بعد العينِ عنِ ابتغَ ثُم نجاسة يف ولَغت إذَا اهلرة حكْم: املطلب الثامن
   املاِء يف فَولَغت عادت ثُم النجاسة إصابتها

  :االختيار
ت عن العني، مث عادت غاب أنه إذا ولغت اهلرة يف جناسة، مثّ اختار القاضي ابن العريب

ن إ: "فولغت يف املاء؛ فإن هذه النجاسة يعفى عنها، حيث قال يف ذكره ملسائل الباب نفسه
ة جناسة فولغت، فهو ما أصابته جناسة، فإن غابت عن العني بعد إصابتها النجاسة أصابت اهلر
قوالن، الصحيح العفو عنها بعلة  -ا ومن غرينا من -ولغت، ففيها جلميع العلماء مث عادت ف

هي على النجاسة حىت تصيب ماء، واحلاجة تسقط : التطواف، وال يعترب قول من قال
ترى إىل املماليك والصغار كيف يسقط احلجاب يف حقهم لضرورة مداخلتهم احملظور، أال 

  .٢١٥"الناس وصحبتهم
  :املقارنة

إذا أكلت اهلرة جناسة، مث ولغت يف إناء فيه ماء، ففي تنجيس ذلك املاء ثالثة 
  :٢١٦أقوال

بذلك، ألن جناسة فمها شيء متيقن، فال يزول باحتمال  أن املاء يكون جنساً :األول
  .مها، ألنه شك، واليقني ال يزول بالشكطهارة ف

 ألنه ينجس، مل رجعت فولغت يف املاء مث غابت بعد تناوهلا النجاسة إنأا  :الثاين
  .بالشك طهارته تيقنا ما تنجس فال فطهرها، ماء على قد وردت تكون أن ميكن

 ،عنه فعفي منها، االحتراز ميكن ال ألنه ،ينجس بذلك مطلقاً أن املاء ال :الثالث
  .٢١٧"الطوافات أو عليكم الطوافني من إا":  النيب قال وهلذا

  

                                         
 ). ١/١١٥(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٢١٥
 املرجع املختار، رد عابدين، وابن ،)١/١٧٠( السابق، املرجع اموع، والنووي، ،)١/٢٢/٤٢( السابق، املرجع أ،املوط مالك،: انظر ٢١٦

   ).١/٣١٣( السابق، املرجع الكبري، الشرح قدامة، وابن). ٢/١٦٤( السابق،
 أَبا أَنَّ قَتادةَ، أَبِي ابنِ تحت وكَانت مالك، بنِ كَعبِ بِنت كَبشةَ عن: "هذا جزء من حديث أيب قتادة، أخرجه الترمذي وغريه، وهو ٢١٧

: فَقَالَ إِلَيه، أَنظُر فَرآنِي: كَبشةُ قَالَت شرِبت، حتى اِإلناَء لَها فَأَصغى منه، تشرب هرةٌ فَجاَءت وضوًءا، لَه فَسكَبت علَيها، دخلَ قَتادةَ
أَتبِنيجا عةَ يني؟ ابأَخ قَالَت :قُلْت :،معولَ إِنَّ: فَقَالَ نسر اللَّه  َا": قَالهإِن سسٍ، لَيجا بِنهإِن نم نيافالطَّو كُملَيأَوِ ع افَاتأبو قال". الطَّو 

صحيح األلباين، . صحيح: وقال األلباين). ١/١٥٣/٩٢(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، . صحيح حسن حديث هذا :عيسى
 ).١/٢٩/٨٠(املرجع السابق،  سنن الترمذي،



 
٨٦ 

  .٢١٨هو القول الثاين: وذكر النووي أن أصح هذه األقوال عند اجلمهور
  .فالقاضي ابن العريب مع مجهور العلماء يف هذه املسألة

  
   وجناسةً هارةًطَ املَنِي حكْم: املطلب التاسع

  :االختيار
باب (لعريب عدم طهارة املين، فقال يف عرضه ملسائل حديث اختار القاضي ابن ا

وأن طاهر،  ينامل إن: يف قوله هذا رد على الشافعي: "٢١٩عند الترمذي) الغسل من اجلنابة
، وال احتاج إىل ذلك ماملا بدأ بغسله ينطاهر اكان لو ماهألنرطوبة فرج املرأة طاهرة، 

  .٢٢٠"البدنيف مجلة تطهري سائر  ما، وألدخلهمافيه
  :املقارنة
 - أيضاً–جناسته، وهذا  إىل واحلنفية ،املالكية حكم املين، فذهب يف الفقهاء اختلف

 إذا فركه تطهريه يف يكفي :قال حنيفة أبا أن إال. قول الثوري، واألوزاعي، ورواية عن أمحد
 ،ودمذهب دا -أيضاً- واحلنابلة إىل طهارة املين، وهذا  ،، وذهب الشافعية٢٢١يابساً كان

  .٢٢٢أيب ثور، وابن املنذر، وأصحاب احلديثو
  .ابن العريب يف هذه املسألة موافق ملا عليه احلنفية واملالكية ومن معهم القاضي فاختيار

  
  
  

                                         
 ).١/١٧٠(املرجع السابق،  اموع،النووي، : انظر. النووي وغريه ٢١٨
 ثُم اِإلناَء، يدخلَهما أَنْ قَبلَ يديه فَغسلَ أَبد الْجنابة، من يغتِسلَ أَنْ أَراد إِذَا كانَ  اِهللا رسولَ وهو حديث عائشة رضي اهللا عنها، أن ٢١٩

املرجع  سنن الترمذي،الترمذي، . صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال. "احلديث... للصالة وضوَءه أَضيتو ثُم فَرجه، يغِسلَ
وأخرجه البخاري ). ١/٣٣/٩١(املرجع السابق،  الترمذي،صحيح سنن األلباين،  .صحيح: وقال األلباين). ١/١٧٤/١٠٤(السابق، 

املرجع السابق،  اجلامع الصحيح،البخاري، : انظر. ومسلم ومل يذْكُرا غسل الفرج، وإمنا ذكراه من حديث ميمونة رضي اهللا عنها
 ).١/٢٥٤/٣١٧(، و)١/٢٥٣/٣١٦(املرجع السابق،  صحيح مسلم،، ومسلم، )١/١٠٠/٢٤٦(و) ١/١٠٥/٢٦٩(

 ).١/١٢٩(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،بن العريب، ا ٢٢٠
 ).١/٣٠٨(املرجع السابق،  الشرح الكبري،، وابن قدامة، )٣/١٩٨(املرجع السابق،  املنهاج،النووي، : انظر ٢٢١
 رح الكبري،الش، وابن قدامة، )٣/١٩٨(املصدر السابق،  املنهاج،، والنووي، )٢/٥٨٥(املرجع السابق،  احلاوي،املاوردي، : انظر ٢٢٢

 ). ١/٣٠٨(السابق،  صدرامل
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  ةًجاسون ةًهارطَ ٢٢٣أةراملَ جِرفَ ةوبطُر مكْح: املطلب العاشر
  :االختيار

كما يف املطلب - رأة، فقال اختار القاضي ابن العريب عدم طهارة رطوبة فرج امل
 وأن رطوبة فرج املرأة طاهرة،طاهر،  ينامل إن: يف قوله هذا رد على الشافعي: "- السابق

٢٢٤..." ماملا بدأ بغسله ينطاهر اكان لو ماهألن.  
  :املقارنة

اختلف الفقهاء يف حكم رطوبة فرج املرأة، فذهب أبو حنيفة إىل القول بطهارا 
  .٢٢٥واحلنابلة ،هو الصحيح عند الشافعية -ضاًأي -، وهذامطلقاً

قول  - أيضاً–وذهب املالكية، وأبو يوسف، وحممد بن احلسن، إىل أا جنسة، وهذا 
   .٢٢٦واحلنابلة ،مرجوح عند الشافعية

  .ومن معهم ،فالقاضي ابن العريب يف هذا االختيار مع املالكية
  

   املَذي من الذَّكَرِو اُألنثَيينِ غَسلِ حكْم: املطلب احلادي عشر
  :االختيار

اختار القاضي ابن العريب غسل األنثيني، والذكر من املذي، فقال يف تعليقه على 
 أما املَذْي فأفىت فيه رسول اهللا : "٢٢٧عند الترمذي) ما جاء يف املين واملذي(حديث باب 

، قال به الشافعي، وبعض ةالَلصل هوَءضو أُضوتي: لعلي بن أيب طالب، فتارة روي أنه قال

                                         
املرجع السابق،  اموع،النووي، ". فيها اختلف فلهذا والعرق، املذى بني متردد أبيض ماء :الفرج رطوبة"-رمحه اهللا–قال النووي  ٢٢٣

)٢/٥٧٠ .( 
  ).١/١٢٩( السابق، املرجع األحوذي، عارضة العريب، ابن ٢٢٤
، )١/٣٤٩(هـ، ١٣٨٦دار الفكر، بريوت،  الدر املختار يف شرح تنوير األبصار،ن علي، احلصكفي، عالء الدين حممد ب: انظر ٢٢٥

 ).١/٢٤٥(املرجع السابق،  اإلنصاف،، واملرداوي، )٢/٥٧٠(املصدر السابق،  اموع،والنووي، 
اجلوهرة النرية على خمتصر العبادي، أبوبكر بن علي بن حممد احلداد، ، )١/١٦٥(املرجع السابق،  حاشية العدوي،العدوي، : انظر ٢٢٦

 الشرح الكبري، وابن قدامة،) ١/٤٨(املرجع السابق،  املهذب،، والشريازي، )١/١٤٨( .ت.د. ط.باكستان، د مكتبة حقانية، القدوري،
 ). ١/٣١٠(املرجع السابق، 

 سنن الترمذي،الترمذي، ". الْغسلُ الْمنِي منو الْوضوُء الْمذْيِ من" :فَقَالَ ؟الْمذْيِ عن  النيب سألت: ، قالعلي  وهو عن ٢٢٧
  ).١/٣٥/٩٩(املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين، . صحيح: وقال األلباين). ١/١٩٣/١١٤(املرجع السابق، 
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، قال به أمحد ٢٢٨لْ ذَكَرك وأُنثَييكِساغْ: وتارة روي أنه قال له ،أصحابنا يف ظاهر املدونة
ة والشك يف صح .لْ ذَكَرك وتوضأْ، قال به مالك وغريهِساغْ: وتارة روي أنه قال، وغريه

الوضوء شرعة، والغسل يف الذكر : من قال، ولكن من العلماء األمر بغسل األنثيني والذَّكر
محله على الشرع جيب والصحيح إذا صح، . واألنثيني منفعة؛ ألنه يبرد العضو فيضعف املذي

  .٢٢٩"والقول به
  :املقارنة

مذهب اجلمهور أنه ال جيب يف املذي غسل مجيع الذكر واألنثيني، وإمنا جيب احملل 
ن أمحد وجوب غسل الذكر واألنثيني يف خروج واملشهور ع. الذي يصيبه من اجلسد فقط

وهناك رواية عن مالك أنه جيب فيه غسل الذكر . املذي، وهو أيضا مذهب األوزاعي
   .٢٣٠كله

  .ومن معه ،املسألة مع اإلمام أمحد فالقاضي ابن العريب يف هذه
  

   يِاملَذْ غَسلِ حكْم: املطلب الثاين عشر
  :االختيار

وجوب غَسل املذي ال نضحه، فقال يف تعليقه على حديث  اختار القاضي ابن العريب
أمجع العلماء على أن املَذي جنس، : "٢٣١عند الترمذي) باب ما جاء يف املذي يصيب الثوب(

وقال  ،جيزيه إال الغسل ال: واختلفوا يف غسله أو نضحه، فقال مالك والشافعي وإسحاق

                                         
،  اِهللا ولَرسيسأل أن  فسأل املقداد ًءذاَّم عن عروة أن علي بن أيب طالب أنه كان رجالً: هذا عند أيب داود وأمحد وغريمها، ولفظه ٢٢٨

أَلَهفَس ادقْدولُ فَقَالَ ،الْمسر اللَّه : "ِْسلغيل هذَكَر هيثَيأُنقال األلباين). ١/٢٩٢/٢٠٨(املرجع السابق،  سنن أيب داود،أبو داود،  .و :
م، ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ١راس، الكويت، طالكويت، مؤسسة غ صحيح سنن أيب داود،األلباين، حممد ناصر الدين، . إسناده صحيح

م، تعليق شعيب األرناؤوط وغريه، ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١مؤسسة الرسالة، بريوت،  املسند،، وابن حنبل، أمحد، )١/٣٧٦/٢٠٣(
  . صحيح: قال أرناؤوط). ١/١٢٤/١٠٠٩(

 ).  ١/١٤٤(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٢٢٩
 فتح الباري شرح صحيح البخاري،، عبد الرمحن ابن شهاب الدين ، وابن رجب،)١/٦٣(السابق، املرجع  نيل األوطار،الشوكاين،  ٢٣٠

 اختالف األئمة،، وابن هبرية، )١/٣٠٤(، معاذ طارق بن عوض اهللا بن حممد أبو هـ، حتقيق١٤٢٢، ٢دار ابن اجلوزي، الدمام، ط
  ).١/٦٠(املرجع السابق، 

 وسأَلْته  اللَّه لرسولِ ذَلك فَذَكَرت الْغسلَ منه أُكْثر فَكُنت وعناًء شدةً الْمذْيِ من أَلْقَى كُنت قَالَ  حنيف بنِ سهلِ عن وهو ٢٣١
هنا" :فَقَالَ ؟عمإِن زِئُكجي نم كوُء ذَلضالْو"، ا فَقُلْتولَ يسر اللَّه، فا كَيبِم يبصبِ ييثَو هنقَالَ ؟م: "يككْفذَ أَنْ يأْخا تكَف ناٍء مم 

حضنفَت بِه كبثُ ثَويى حرت هأَن ابأَص هناملرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، . صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال ".م
  ).  ١/٣٦/١٠٠(رجع السابق، امل صحيح سنن الترمذي،األلباين، . حسن: وقال األلباين). ١/١٩٧/١١٥(
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وجب غسلها كسائر النجاسات، وهذا ودليلنا أا جناسة ف .أرجو أن جيزيه النضح: أمحد
والنجاسات  .كبوثَ هبِ حضنتفَ اٍءم نكَفا م ذَخأْت نْأَ يكفكْي: احلديث حجة لنا، ألنه قال

جناسة كلون املاء، وهو البول والودي وحنومها، وجناسة ختالف لون املاء، فإذا : على قسمني
عينها، وإذا وافقت لون املاء فالواجب أن يكاثر  خالفت لون املاء لزم صب املاء حىت يذهب
م رد يف احلديث، أكثر من نقطة ن ماء، على ما وباملاء خاصة، إذ ليس هلا عني تزال، وكف

  .٢٣٢"يمن مذ
   :املقارنة

أرجو أن جيزئه : وقال أمحد. مذهب اجلمهور أنه جيب غسل املذي من الثوب والبدن
  .٢٣٤وجوب غسله نه أيضاً، وروي ع٢٣٣النضح، والغسل أحب إيلَّ

  .فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف هذه املسألة
  

  مات إذا - جاسةًهارةً ونطَ-  نِؤماملُ دسج مكْح: املطلب الثالث عشر
  :االختيار

، فقال يف تعليقه على اًميتال ينجس حيا أو  ختار القاضي ابن العريب أن املؤمنا
، وال ميتاً ينجس حيا املؤمن ال" :٢٣٥عند الترمذي) اجلنب باب ما جاء يف مصافحة(حديث 
يف  فذكر اإلميان وصفاً، سجني ال نمؤاملُ نَّإِ: ، لقوله وال طاهراً ثاً، حمدباًنوال ج حائضاً

/ ] :كقوله تعاىل. إلميانه: احلكم، وذكر الصفة يف احلكم تعليل، فكأنه قال

2  1 0Z ينجس أي لسرقتهما، وإمنا ،٢٣٦ ه سبحانهالكافر لقول :

                                         
، وابن العريب، )١/١٦٧(املرجع السابق،  القبس،ابن العريب، : انظر، و)١/١٤٥(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٢٣٢

 ). ١٧٢ - ٢/١٧٠(املرجع السابق،  املسالك،
م، ١٩٩٩هـ، ١٤١٩، ١لباز، مكة املكرمة، طا مصطفى نزار مكتبة شرح سنن ابن ماجه،مغلطاي، أبو العالء ابن قليح، : انظر ٢٣٣

  ).١/٥١٧(حتقيق كامل عويضة، 
 ).١/٧٦٧(املرجع السابق،  املغين،ابن قدامة،  ٢٣٤
 إِني :قُلْت ؟تذَهب أَين أَو كُنت أَين :فَقَالَ ،جِئْت ثُم فَاغْتسلْت فَانخنست: قَالَ جنب وهو لَقيه  النيب أن ، هريرة أيب عن وهو ٢٣٥

تا كُنبنإِنَّ" :قَالَ ،ج ملسلَا الْم سجنانظر. ومسلم البخاري أيضاً ورواه). ١/٢٠٧/١٢١( السابق، املرجع الترمذي، سنن". ي :
    ).١/١٩٤/٨٥١( السابق، املرجع مسلم، صحيح ومسلم، ،)١/١٠٩/٢٧٩( السابق، املرجع الصحيح، اجلامع البخاري،

  . ٣٨: املائدة سورة ٢٣٦
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[4  3 2Z٢٣٧، جس ين: يف القدمي وقال ذا قال الشافعي يف قوله اجلديد،و
 ،حكم اإلحرام بعد املوت ىبقَللشافعي يف قوله القدمي ي وعجباً يفة،نباملوت، وهو قول أيب ح

يبقى  ال: ويقول مر رأسه، لبقاء حكم اإلحرام،وال يخ يمس طيباً إذا مات احملرم ال: فيقول
ودليلنا ما تقدم، وألنه مؤمن فال ينجس باملوت  .حكم اإلسالم من الطهارة بعد املوت

قطع منه يف ه الذي يرفُ ينجس باملوت ملا جنس طمل لو: فإن قيل .كالشهيد، وقد وافقونا عليه
لغسل، رف ملا طهر باكالبهيمة والط لو جنس: قلنا. احلياة، دليله السمك، عكسه البهيمة

  .٢٣٨"وهذا بين بديع فتأمله
  :املقارنة

، إال أن للشافعية قولني يف ال ميتاًيا والفقهاء متفقون على أن املسلم ال ينجس ح
وينسب إىل احلنفية القول بنجاسة املسلم . ٢٣٩املسلم امليت، أصحهما أنه طاهر ولو ميتاً

 كان إن )أي املوت(عده ب حكمه أن واتفقوا: "قال ابن جنيم. امليت، وليس األمر كذلك
 يف عليه الصالة من منعوا إمنا احلنفية أن من يتوهم فما عليه، يصلى ولذا الطهارة، مسلما
  .٢٤٠"خطأ جنساته ألجل املسجد

  .فالقاضي ابن العريب مع اتفاق الفقهاء يف هذه املسألة
  

   ونجاسةً طَهارةً اآلدمي رِيقِ حكْم: املطلب الرابع عشر
  :اراالختي

باب ما (، فقال يف تعليقه على حديث اآلدمي طاهر ريق قاضي ابن العريب أنّاختار ال
أجزاء احليوان املنفصلة عنه حال " ٢٤١:عند الترمذي) جاء يف غسل دم احليض من الثوب

                                         
  .٢٨: سورة التوبة ٢٣٧
  ).١/١٥٢(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٢٣٨
املرجع السابق،  مواهب اجلليل،، واحلطاب، )٢٥٢ - ٣/٢٥١(املرجع السابق،  شرح صحيح البخاري،ابن بطال، : انظر ٢٣٩

 مطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى،فى بن سعيد، ، والرحيباين، مصط)٤/٦٦(املرجع السابق،  املنهاج،، والنووي، )١/١٤١(
  ).١/٢٣٣(م، ١٩٦١املكتب اإلسالمي، دمشق، 

 ). ٢/١٨٩(املرجع السابق،  البحر الرائق،ابن جنيم،  ٢٤٠
:  اللَّه رسولُ فَقَالَ الْحيضة من الدم يصيبه الثَّوبِ عن  النبِي سأَلَت امرأَةً أَنَّبكرٍ رضي اهللا عنهما،  أيب بنت أسماَء وهو عن ٢٤١

"يهتح ثُم يهصاِء اقْربِالْم ثُم يهشلِّي رصو يهسنن الترمذي، . صحيح حسن حديث الدم غسل يف أمساء حديث :عيسى أبو قال ".ف
 ). ١/٤٥/١١٩(املرجع السابق،  ن الترمذي،صحيح سناأللباين، . صحيح: وقال األلباين). ١/٢٥٤/١٣٨(املرجع السابق،  الترمذي،
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 الدمع، والعرق، الأجزاء اآلدمي، وكلها جنسة إ: األول: حياته، وهي على ثالثة أقسام
، وحكم بنجاسته، وال شك يف طهارة روى عن النخعي استثناء الريق، ويخاطوالبصاق، واملُ

  .٢٤٢"ذلك كله يف الشريعة، لظهور األحاديث فيه واآلثار عليه
  :املقارنة

، ومل أجد من قال ٢٤٣املذاهب األربعة كلها وغريها متفقة على أن ريق اآلدمي طاهر
 من اخلارج": الزركشي قال. عيابن العريب هنا عن النخ القاضي بنجاسته إال ما حكاه

 ...والبصاق واملخاط والريق والعرق الدمع :وهو نزاع، بال طاهر: أقسام ثالثة على اإلنسان
  .٢٤٤"املين :وهو فيه، وخمتلف ...معناه يف وما والدم، والودي البول :وهو نزاع، بال وجنس

  .فالقاضي ابن العريب مع مجهور العلماء يف هذه املسألة
  

  ؟جاسةُالن تزالُ مبِ: امس عشراملطلب اخل
  :االختيار

ال تزالُ إلَّا مبا يتوضأ به، فقال يف املوضع  ختار القاضي ابن العريب أن النجاسةا
فإن كانت حكمية كفى : "قال -بعد تقسيمه النجاسة إىل حكمية وعينية-السابق نفسه 

به فهو  الُزذي تا الَّأمعينها، و ورود املاء على احملل، وإن كانت عينية مل يكن بد من إزالة
جيوز : يوسف، فإما قاال احنيفة وأب اإال أب ،كل ما يتوضأ به، كذلك قال مجهور الفقهاء

إزالتها بكل مائع طاهر من٢٤٥"ق.  
  :املقارنة

أن النجاسة ال تزال إال مباء طهور، ) واحلنابلة ،والشافعية ،ملالكيةا(املذاهب الثالثة 
  .٢٤٦املستعمل واملاء الورد، وماء كاخلل، أا تزال بكل مائع طاهر مزيل ية إىلوذهب احلنف

                                         
  ).    ١/١٧٨(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٢٤٢
 ٤٠/٨٥(، م١٩٨٣هـ، ١٤٠٤وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت،  املوسوعة الفقهية الكويتية،مجاعة من العلماء،  :انظر ٢٤٣
- ٨٦.( 

 عبد: م، حتقيق٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣دار الكتب العلمية، بريوت،  كشي على خمتصر اخلرقي،شرح الزرالزركشي، حممد بن عبد اهللا،  ٢٤٤
 ).١/٢٢٠(إبراهيم،  خليل املنعم

 ).١/١٧٩(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٢٤٥
 اهللا هـ، حتقيق عبد١٤١٧ دار البشائر اإلسالمية، بريوت، حتفة امللوك يف فقه اإلمام أيب حنيفة،الرازي، حممد بن أيب بكر، : انظر ٢٤٦
، )١/٢٧٦(م، ١٩٨١هـ، ١٤٠١مطبعة املدين،  األمحدين، حماكمة يف العينني جالء، واآللوسي، نعمان بن حممود، )١/٣٩(أمحد،  نذير



 
٩٢ 

  ).للحنفية خالفاً(فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف هذه املسألة 
  

  الغسلِ؟ يف العدد النجاسات إزالة يف يعتبر هلْ: املطلب السادس عشر
  :االختيار

بالعدد يف الغسل، وإمنا   اعتبار يف إزالة النجاساتختار القاضي ابن العريب أنه الا
ال : "االعتبار يف غسلها إزالة العني، ويف حكمها إصابة املاء احملل، فقال يف املوضع السابق

اعتبار يف إزالة النجاسات بالعدد يف الغسل، وإمنا االعتبار يف غسلها إزالة العني، ويف حكمها 
يستحب أن يغسل ثالث غسالت، حلديث القائم من النوم : يوقال الشافع، إصابة املاء احملل

ولنا عنه أجوبة، منها ، جب الثالث، فالتحقيق أوىليويف النجاسة  املتقدم، فإذا كان الشك
أن الثالثة مل يذكرها إال ألا  :والثاين، عبادة أن هذا غسل جناسة، ال :أحدمها :اآلن جوابان

الغاسلة يف العادة، ألن األوىل تطِّرق اإلزالة، وترفع يلها، والثالثة حتقِّزِب النجاسة، والثانية ت
حيصل بالثالث،  وقد ال! الشكوك، وقد حيصل الغسل بأقل منها، فأي فائدة يف الزيادة عليه؟

جيب غسل سائر النجاسات سبعا : وقال أمحداألعداد، فال بد من يقني الغسل مبا كان من 
: يف بول األعرايب حلديث النيب  ،ألرض فتغسل واحدةوأنه جنس، إال احلديث الكلب، 

صبلَوا عيوب هاًذَن من ٢٤٧"اٍءم.  
  :املقارنة

لوغ غري و- سل النجاسات أنه ال يعترب العدد يف غ) غري احلنابلة(مذهب اجلمهور 
إال أن الشافعي يستحب فيها ثالث . ٢٤٨نقاءوإمنا العربة باإل ،-زيرـنالكلب واخل

  .٢٥٠حلنفية يقولون بغسل النجاسة غري املرئية بثالث غسالت مع العصروا. ٢٤٩غسالت
ولوغ وذهب احلنابلة إىل وجوب سبع غسالت يف النجاسات عموما، قياسا على 

  .٢٥١الكلب

                                                                                                                        
 عبد هـ، حتقيق مسعد١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط التحقيق يف أحاديث اخلالف،وابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي، 

 ).١/٢٢٣(املرجع السابق،  اإلنصاف،، واملرداوي، )١/٤٩/٢٧(السعدين،  حممد داحلمي
  ).١/١٧٩(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٢٤٧
  ).١/٣١/٢٩(املرجع السابق،  املنتقى،، والباجي، )١/٧٤/٥٧(املرجع السابق،  التحقيق يف أحاديث اخلالف،ابن اجلوزي، : انظر ٢٤٨
  ).١/٢١٢(املرجع السابق،  احلاوي،، املاوردي: انظر ٢٤٩
 ).١/٢٤٩(املرجع السابق،  البحر الرائق،ابن جنيم،  ٢٥٠



 
٩٣ 

  ).للحنابلة خالفاً(فالقاضي ابن العريب مع مجهور الفقهاء يف هذه املسألة 
  

وهي -نجِسِ إذا أُدخل يف إِجانة ال لِّححكْم طَهارة املَ: املطلب السابع عشر
ةالق٢٥٢-صرِي لَِسفغ فايه  

  :االختيار
وهي القَصرِِية، فغسله  ختار القاضي ابن العريب أنه إذا أدخل احملل النجس يف إِجانةا

ة، جس يف إِجانإذا أدخل احملل الن: " املاء، فيطهر احملل، فقال يف املوضع السابقفلم يتغري فيها
ة، فغسله فيها، فإن تغري املاء مل يطهر إمجاعا، وإن مل يتغري املاء فاختلف العلماء رِيصوهي القَ

 الينّالصيدي يطهر، ألن النجاسة وردت على املاء، قاله أبو عل ال: يف طهارته، فمنهم من قال
م، ألا قدساء املتوعليه يدل حديث الك، يطهر: وقال علماؤنا، من أكابر أصحاب الشافعي

هذا إذا كان املاء ، نهمسريج م، وبه قال ابن ماًكْوح زالتها عيناًجناسة كوثرت باملاء فأَ
  .٢٥٣"طهر احملل إمجاعاً ، فإن كان كثرياًيسرياً

  : املقارنة
قليل ماؤه، وغسل فيه،  ناءإ يف النجس الثوب واملالكية أنه إذا غُمس ،مذهب احلنفية

 سريج ابن - أيضاً-وبه قال . ، واملاء ال يتنجس بذلككون طاهراًالثوب يومل يتغري املاء، فإن 
  .٢٥٤من الشافعية

 بذلك، ويصري املاء جنساً واحلنابلة إىل أن  الثوب ال يكون طاهراً ،وذهب الشافعية
  .٢٥٥املاء إذا كان دون قلتني

                                                                                                                        
املصدر السابق،  التحقيق يف أحاديث اخلالف،، وابن اجلوزي، )١/٢٠٢(املرجع السابق،  شرح منتهى اإلرادات،البهويت، : انظر ٢٥١

)١/٧٤/٥٧.( 
بكسر - املخضب، واملركن، والقصرية: أجاجني، وتسمى واجلمع الثياب، فيه غسلت إناء اهلمزة وتشديد اجليم، بكسر: اإلجانة ٢٥٢

، ١/١١٢(املرجع السابق،  فتح الباري،، وابن حجر، )٢/١٠٤(املرجع السابق،  النهاية يف غريب احلديث،ابن األثري، : انظر. -القاف
  ). ٣/٢٤(املرجع السابق،  رد احملتار،، وابن عابدين، )١٣/٣١١
  ).١/١٨٠(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،العريب،  ابن ٢٥٣
شرح ، واخلرشي، )١/٣٣٣(املرجع السابق،  رد احملتار،، وابن عابدين، )٢/٣٦٩(املرجع السابق،  البحر الرائق،ابن جنيم، : انظر ٢٥٤

  ). ١/٣٥٧(املرجع السابق،  خمتصر خليل،
 املغين،، وابن قدامة، )٢/٥٩٣(املرجع السابق،  اموع،، والنووي، )١/٢٤٦(املرجع السابق،  الشرح الكبري،الرافعي، : انظر ٢٥٥

 ولو طاهر، فهو مرات ثالث باملاء غسل إذا النجس الثوب أن على جممعون العلم أهل إن: "ولكن قال ابن املنذر). ١/٧٨(املرجع السابق، 



 
٩٤ 

  .واملالكية يف هذا االختيار ،فالقاضي ابن العريب مع احلنفية
 تستقْص مل إذاَ واإلناِء يعصر مل إذا الثَّوبِ طَهارة حكْم: عشراملطلب الثامن 

   هنع الرطُوبةُ
  :االختيار

 ر، واإلناء حىت لو ملطْهر حىت لو مل يعصي العريب أن الثوب اختار القاضي ابن
قال أبو حنيفة وبعض أصحاب : ة عنه، فقال يف املوضع السابقطوبتستقص إزالة الر

وقال . ستقصى إزالة الرطوبة عنهيطهر الثوب حىت يعصر، وال اإلناء حىت ت ال: الشافعي
واملسألة كربى يف اخلالف، وأليب حنيفة فيها تناقض ...  يطهر، وهو األصح: علماؤنا

  .٢٥٦"عظيم
  :املقارنة

إذا مت غسل الثوب النجس ومل يعصر، أو اإلناء النجس وحنوه، ومل يستقص إزالة 
فمذهب احلنفية أنه ال حتصل طهارة الثوب وال : ه، فللفقهاء يف ذلك مذهبانالرطوبة عن

 ،واحلنابلة ،ومذهب املالكية. ٢٥٧بعض الشافعية - أيضا-وبه قال . اإلناء وحنوه بذلك
  .٢٥٨واألصح عند الشافعية، أنه حتصل الطهارة بذلك

  .الشافعية وبعض ،للحنفية خالفاً. فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف هذه املسألة
  

 أثْناِء يف عليه رآها ثُم فَصلَّى النجاسة إزالةَ نِسي من حكْم: املطلب التاسع عشر
الةالص   

  :االختيار
رآها عليه يف أثناء  القاضي ابن العريب أن من نسي إزالة النجاسة فصلى، مثّاختار 

إذا نسي إزالته، فصلى، مث رآه : "بقالة، فيرتعها إن استطاع ويبين، فقال يف املوضع الساالص
يتمادى  :الثاين .يقطع، قاله يف الكتاب :أحدها :عليه يف أثناء الصالة، ففيه أربعة أقوال

                                                                                                                        
 ماء أو عظيمة قصعة يف يغسل أن إال أبدا، ثوب -القول هذا على- طهر ما جنساً عليها غالب وهو بالنجاسة اختلط إذا القليل املاء كان
 ). ١/٢٦٩/١٨٨(املرجع السابق، ، األوسطابن املنذر، ". جار
 ).١/١٨٠(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٢٥٦
  ).٢/٥٩١(سابق، املرجع ال اموع،، والنووي، )١/١٧(املرجع السابق،  الفقه على املذاهب األربعة،اجلزيري، : انظر ٢٥٧
  ). ٢/٥٩١(املصدر السابق،  اموع،، والنووي، )١/٢٣٦(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،احلطاب، : انظر ٢٥٨



 
٩٥ 

قال  :الثالث .، قاله يف املبسوطقدرتهمل يستطع قطع، إذا كانت يف  زع إن استطاع، فإنوين
خيرج ويغسل ويبين، قاله  :الرابع .، وإال متادى وأعادإن استطاع نزعه نزعه: ونابن املاجش

  .٢٥٩"وأصحها أن ينزعه إن استطاع ويبين.. .أشهب
  :املقارنة

مذهب املالكية أن من رأى جناسة يف ثوبه أثناء الصالة قطع، ويعيد الصالة يف 
واحلنابلة، إىل أنه يعيد  ،وذهب الشافعية. ٢٦٠الوقت، وليس عليه اإلعادة بعد خروج الوقت

 حىت ، وهو أنه ينصرفثالثاً وحكى ابن املنذر قوالً. ٢٦١قول احلسن البصري وهو أيضاً. أبداً
أنه يرمي : وهو رابعاً وحكى الغزايل وغريه قوالً. ٢٦٢صالته من بقي ما يصلي مث يغسله

  .٢٦٤ويتم صالته ٢٦٣بالثوب
  .ومواصلة الصالة ،وغريه من إلقاء الثوب ،فالقاضي ابن العريب مع ما حكاه الغزايل

  
 الصالة، وقْت إىل إزالَتها فَترك النجاسةَ رأى من حكْم: روناملطلب العشـ

   ا فَصلَّى إزالتها نِسي الصالة وقت كانَ فَلَما
  :االختيار
 ااضي ابن العريب أنَّ من رأى النجاسة فترك إزالتها إىل وقت الصالة، فلماختار الق

إذا رآها فترك : "، فقال يف املوضع السابقدا، فال يعيى كان وقت الصالة نسي إزالتها فصل
: إزالتها إىل وقت الصالة، فلما كان يف وقت الصالة نسي إزالتها فصلى ا، قال الشافعي

ما مل لعليه اإلعادة، ألنه فرط، وهذا ضعيف، فإنه إمنا جتب إزالة النجاسة وقت الصالة، ف
   .٢٦٥"حتضر الصالة مل يفرط

                                         
  ).١/١٨١(السابق،  رجعامل عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٢٥٩
  ).١/٣٣٤(السابق، املرجع  االستذكار،، وابن عبد الرب، )٨٣-١/٨١(املرجع السابق،  التاج واإلكليل،املواق، : انظر ٢٦٠
  ).١/٦٢(املرجع السابق،  الروض املربع،البهويت، : انظر ٢٦١
 ). ٢/٤٦٥/٧٠٧(املرجع السابق،  األوسط،ابن املنذر، : انظر ٢٦٢
املنتقى من فتوى الفوزان، صاحل بن فوزان، : انظر. ، بأن يكون عليه ثوب آخر غري الذي أصابته النجاسةأي إذا كان ذلك ممكناً ٢٦٣

 ).٤٨/١٩(م ٢٠٠٨ملكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث، ا الفوزان،
، وابن تيمية، أمحد بن عبد )١/١٩٠(ط، .دار املعرفة، بريوت، د إحياء علوم الدين،الغزايل، أبو حامد، حممد بن حممد، : انظر ٢٦٤

 ).١/٤٢٢(، سعود صاحل العطيشان :هـ، حتقيق١٤١٣، ١مكتبة العبيكان، الرياض، ط ،شرح العمدة يف الفقهاحلليم، 
  ).١/١٨١(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٢٦٥



 
٩٦ 

  
  :املقارنة

زالتها بعد إ نسي دخول وقت الصالة، مث قبل النجاسة رأى ب املالكية أن منمذه
واحلنابلة أنه  ،واألصح عند الشافعية. ٢٦٦فعليه اإلعادة يف الوقت دخول الوقت فصلى فيها،

ورواية  عن أمحد أنه  ،وقول الشافعي يف القدمي. ٢٦٧)أي حىت بعد خروج الوقت( يعيد أبداً
  .٢٦٨ال يعيد

  .ورواية عن أمحد ،عريب يف اختياره هنا موافق لقول الشافعي يف القدميفالقاضي ابن ال
  

  احلَالِ يف النجاسة إزالَةُ تجِب هلْ: املطلب احلادي والعشرون
  :االختيار

جاسة يف احلال، فقال يف املوضع السابق ختار القاضي ابن العريب أنه ال جيب إزالة النا
إزالة النجاسة واجبة يف احلال،  أنّ ،حيكي عن الشافعي وقد رأيت اإلمام أبا حامد: "نفسه

  .٢٦٩"عندي وهذا ضعيف أيضاً
   :املقارنة

أن إزالة النجاسة  -٢٧٠بل قد حكى فيه ابن حزم اإلمجاع- مذهب  مجاهري العلماء 
ونسبه . وقال بعض الشافعية إنه جتب إزالتها على الفور. ٢٧١ال جتب إال عند إرادة الصالة

   .٢٧٢فةالشوكاين أليب حني

                                         
  ).١/٤٨٩(املرجع السابق،  شرح خمتصر خليل،اخلرشي،  ٢٦٦
مؤسسة  حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع،، وابن قاسم، عبد الرمحن بن حممد، )٣/١٥٦(املرجع السابق،  اموع،النووي،  ٢٦٧

 ).١/٥٣٦( هـ،١٤١٣، ٥قرطبة، القاهرة، ط
مطبعة الساحة العسكرية،  جمموع الفتاوى،. ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم، و)٢/٢٤٤(املرجع السابق،  احلاوي،املاوردي، : انظر ٢٦٨

 ). ٢٢/٩٩(، عبد الرمحن بن حممد بن قاسم :هـ، مجع وترتيب١٤٠٤القاهرة، 
 ). ١/١٨١(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٢٦٩
 يف من حيرج ال أنه يف اثنان خيتلف وال الصالة، غري وحال الصالة، حال: هلما ثالث ال حاالن إال لإلنسان حال وال: "ابن حزم قال ٢٧٠
 غري حال خرجت فإذا ال؟ أم الصالة يف مباح ذلك هل الكالم وإمنا الصالة، غري حال يف مقعده يف أو ثيابه يف أو اجتنابه واجب شيء بدنه

املرجع السابق،  احمللى،ابن حزم، ". فيها فرض فهذا للصالة إال َ ورسوله اهللا أوامر تستعمل حيث يبق مل املتيقن اعباإلمج الصالة
)٣/٢٠٣.(  

م، ١٩٩٩هـ، ١٤١٩، ٢ط. دار عامل الكتب، بريوت شرح معاين اآلثار،الطحاوي، أبو جعفر أمحد بن حممد، : انظر ٢٧١
  ). ٢/١٩٣(ت، .د. ط.دار الفكر، بريوت، د اشية اجلمل على املنهج،ح، سليمان بن عمر ، واجلمل،)١/٤٩/٢٦٧(



 
٩٧ 

  .فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف هذه املسألة
  

   صلَّى حتى النجاسةَ يرْ ملَ من حكْم: املطلب الثاين والعشرون
  :االختيار

، فقال يف املوضع ديختار القاضي ابن العريب أن من مل ير النجاسة حىت صلى، فال يعا
عيد؟ تقدم قول علمائنا، وللشافعي إذا مل ير النجاسة حىت صلى، فهل ي: "السابق نفسه

٢٧٣"يعيد، وهو األصح ال: يقوالن، وعن أمحد روايتان، وقال األوزاع.  
  :املقارنة

هذه املسألة ال ختتلف فيها مذاهب الفقهاء عنها يف املسألة السابقة فيمن نسي 
واألصح عند النجاسة حىت صلى، حيث ذهب املالكية إىل أنه يعيد يف الوقت ال بعده، 

 ،، وقول الشافعي يف القدمي)أي حىت بعد خروج الوقت( شافعية واحلنابلة أنه يعيد أبداًال
   .٢٧٤ورواية  عن أمحد أنه ال يعيد

  .ورواية عن أمحد ،ابن العريب هنا موافق لقول الشافعي يف القدمي القاضي فاختيار
  

 هم فَلَما الصالة، يف ثَوبِه يف النجاسةَ أَبصر من حكْم: والعشرون املطلب الثالث
افرصبِاالن ِسيى نادمفَت   

  : االختيار
يف ثوبه يف الصالة،  ةَصالة ال تنتقض ملن أبصر النجاسال القاضي ابن العريب أن اختار

جاسة يف إذا أبصر الن: "ى فقال يف املوضع السابق نفسهفلما هم باالنصراف نسي، فتماد
الة، فثوبه يف الصووجهه أن  .، قاله ابن حبيبباالنصراف نسي فتمادى، أعاد أبداً لما هم

الصالة برؤية النجاسة انتقضت، وعندي أا مل تنتقض، فإا لو انتقضت ما عادت بطرحه، 

                                                                                                                        
 نيل الشوكاين،، و)١/٣٢١(املرجع السابق،  فتح الباري،، وابن حجر، )٢/١١٩(، نفسهاملصدر  حاشية اجلمل،اجلمل، : انظر ٢٧٢

 ).١/١١٤(املرجع السابق،  ،األوطار
 . )١/١٨١(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٢٧٣
 . من هذا البحث ٧٥ص:  انظر ٢٧٤



 
٩٨ 

، وإمنا ذلك بناء على أحد القولني يف الًكنسيانه أو اًا وجب عليه إزالتها، فنسيانه آخروإمن
  .٢٧٥املدونة فافهمه

  :قارنةامل
 يف النجاسة رأى لو: "هذه املسألة يذكرها علماء املالكية يف كتبهم، قال احلطاب

 الذي وهو األصح، على بطلت: ٢٧٦الشامل يف قال :ومتادى نسي بالقطع هم فلما الصالة
وقال  .٢٧٩"الصحة العريب ابن القاضي واختار ،٢٧٨التوضيح يف واملصنف ،٢٧٧سند حهرج

  .٢٨٠"الوقت يف إال عليه إعادة فال فنسي؛ بالقطع فهم صالته يف النجاسة رأى ولو: "املواق
  .ابن العريب هنا من فرائده القاضي فاختيار

  
   الدم من اليِسريِ تحديد: املطلب الرابع والعشرون

  :االختيار
ال يتحدد بأكثر من االجتهاد فقال يف املوضع  ختار القاضي ابن العريب أنَّ يسري الدما

بالدرهم  يتقدر: حنيفة د بأكثر من االجتهاد، وقال أبويتحد اليسري ال: "سابق نفسهال
يلغص٢٨٢على موضع االستنجاء اً، يعين األكرب، قياس٢٨١البخجيوز،  ال ، والقياس على الر

   .٢٨٣"وله فيه تفريع قبيح
                                         

 ). ١٨٢ - ١/١٨١(السابق،  صدرامل عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٢٧٥
 ،القاهري الدمريي السلمي الدين تاج البقاء، أبو العزيز، عبد بن اهللا عبد بن رام، من تأليف "مالك اإلمام فقه يف الشامل: "هو كتاب ٢٧٦
 ).٧٧ - ٢/٧٦(املرجع السابق،  األعالم،الزركلي، . هـ٨٠٥تويف سنة . زمنه يف املالكية رياسة إليه انتهت مالكي، فقيه
 أيب بالشيخ تفقه ،فاضالً فقيها ،الصاحلني وكرباء العلماء زهاد من وكان املالكي، الفقيه األزدي إبراهيم بن عنان بن سند علي أبو هو ٢٧٧
 ثالثني حنو يف املدونة به شرح ،"الفقه يف الطراز" :مساه حسناً كتاباً فوأل ،به الناس وانتفعه، بعد الدرس إللقاء وجلس الطرطوشي بكر

املرجع السابق،  الديباج، فرحون، ابن :نظرا. هـ٥٤١كانت وفاته يف سنة  .ذلك وغري اجلدل يف تأليف وله إكماله قبل وتويف ،سفراً
  ).١/٢١٥(املرجع السابق،  خليل، خمتصر شرح خلرشي،وا ،)٧١ - ١/٧٠(

 املتوىف اجلندي، الدين ضياء موسى، بن إسحاق بن خليل للشيخ ،"املالكي الفقه يف احلاجب ابن خمتصر شرح التوضيح"تاب هو ك ٢٧٨
   ).٢/٣١٥(املرجع السابق،  األعالم، الزركلي، :انظر .٧٧٦ سنة
 ).١/٢٠٢(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،احلطاب،  ٢٧٩
 ).١/٨٣(املرجع السابق،  التاج واإلكليل،: املواق ٢٨٠
 بلد( بغالن إىلإنه منسوب : وقيل ،البغل ذراع يف تكون اليت السوداء بالدائرة مشبه .قراريط أربعة منه والدانق دوانق، مثانية وزنه ٢٨١
 ة،العباسي الدولة يف وكان البغل، امسه يهودي رجل صكه نقدياً، درمهاً كانإنه : وقيل. البغل رأس يسمى منسوب إىل ملك: وقيل .)بِبلخ

املرجع  مواهب اجلليل،، واحلطاب، )٢٠/٣١٦(املرجع السابق،  اموع، النووي، :انظر. العباسيني للخلفاء الدراهم يصك وكان
، م١٩٩٦ هـ،١٤١٦ ،١ط بريوت، العلمية، الكتب دار األربعة، املذاهب على الفقه الرمحن، عبد اجلزيري،، و)١/٢١١(السابق، 

  ).   ١٢/١١(، م٢٠٠٧ الثالث، اإلصدار الشاملة، املكتبة مفرغة، صوتية دروس املرام، بلوغ شرح سامل،، وعطية حممد )١/١٥(



 
٩٩ 

  :املقارنة
يف  خيتلفونو والثوب، نالبد يف اليسري الدم عفى عنيقولون بأنه ي الفقهاء إن مجهور

واملالكية يف املشهور إىل أن يسريه هو قدر الدرهم  ،فذهب احلنفية، ٢٨٤تقدير اليسري
 والكثري من الدم هو اليسري يف وذهب الشافعية إىل أن الضابط. ٢٨٦فما دونه ٢٨٥البغلي
أن اليسري هو ما ال يتفحش يف النفس، أي الذي إذا نظرت وذهب احلنابلة إىل . ٢٨٧العرف

  .٢٨٨ه احتقرتهإلي
يد ما ال يتفحش يف فاختيار القاضي ابن العريب هنا شبيه بقول احلنابلة، ألن حتد

  .جتهادالنفس راجع لال
  

 طَهارةً ٢٨٩والقُراد والذُّبابِ السمك دمِ محكْ: املطلب اخلامس والعشرون
   ونجاسةً

   :االختيار
، فقال يف املوضع والقُراد طاهر الذباب،، وختار القاضي ابن العريب أنَّ دم السمكا

؟ قوالن ملالك، ووجهان ، هل هو جنس، أم الاد، والقرباب، والذّدم السمك" :السابق نفسه
 ألصحاب الشافعي، وعند أيب حنيفة أنه طاهر، وهو الصحيح، ألنه لو كان دم السمك جنساً

٢٩٠"رعت ذكاتهلش.  

                                                                                                                        
 هيئة على هو الذي الكبري يريد البغلي، الدرهم قدر على زادت إذا النجاسة إزالة جتب: حنيفة أبو وقال: "تعبري ابن يف أحكام القرآن ٢٨٢

  ). ٣/١٢٩(املرجع السابق،  القرآن، أحكام العريب، ابن. "عنه عفي الذي املعتاد املخرج فم على قياساً املثقال،
 ).١/١٨٢(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب، ٢٨٣  

 ).١٢/١١(م، ٢٠٠٧دروس صوتية مفرغة، املكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث،  شرح بلوغ املرام،سامل، عطية حممد،  ٢٨٤
يف تقريب املعاين شرح رسالة ابن الثمر الداين اآليب، صاحل بن عبد السميع، : انظر. البغل البغلي نسبة إىل السواد املوجود يف ذراع ٢٨٥

 ).١/٢١٧. (ت.د. ط.املكتبة الثقافية، بريوت، د أيب زيد القريواين،
يب زيد على رسالة ابن أ الفواكه الدواين، أمحد بن غنيم ، والنفراوي،)٥/٥٨(املرجع السابق،  عمدة القاري،العيين، : انظر ٢٨٦

  ). ٢/٧٠٥(هـ، ١٤١٥دار الفكر، بريوت، ، القريواين
  ). ١/٢٨٠(هـ،١٤٠٥املكتب اإلسالمي، بريوت،  روضة الطالبني وعمدة املفتني،النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف، : انظر ٢٨٧
، الل مصيلحيحتقيق ههـ، ١٤٠٢دار الفكر، بريوت،  ،كشاف القناع عن منت اإلقناعالبهويت، منصور بن يونس، : انظر ٢٨٨

 .م٢٠٠٧دروس صوتية مفرغة، املكتبة الشاملة، اإلصدر الثالث،  شرح زاد املستقنع،الشنقيطي، حممد بن حممد املختار، ، و)١/١٩٠(
)٢٢/١٣ .(  

  ).١/٢١٩٧(السابق،  رجعامل تاج العروس،الزبيدي، . اإلبل تعض معروفة دويبة: القراد ٢٨٩
 ).١/١٨٢(لسابق، املرجع ا عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٢٩٠



 
١٠٠ 

  
  

  :املقارنة
 ،واحلنابلة عدم طهارة دم السمك ،لكيةوالصحيح من مذهب املا ،مذهب الشافعية

وذهب احلنفية إىل طهارة دم . ٢٩٢و يوسف من احلنفيةبوبه قال أ. ٢٩١والقراد ،والذباب
  .٢٩٣والقراد ،والذباب ،السمك

  .فالقاضي ابن العريب مع احلنفية يف هذه املسألة
  

   فيها املَشكوك النجاسة نضحِ حكْم: املطلب السادس والعشرون
  :ختياراال

اختار القاضي ابن العريب وجوب نضح النجاسة املشكوكة فيها، فقال يف املوضع 
مل يعلم،  ما فيها غسل ما علم، ونضح ا، فإن شكة غسلهالنجاس إذا حتقّق: "السابق نفسه

 ونقله أهل املدينة خلفاً .شك فيها لم هور وهو طُ: من أمر الناس األول، قال مالك والنضح
  .٢٩٤"عن سلف

  :املقارنة
وهو أيضا . ٢٩٥فيها نضح النجاسة املشكوك مذهب مجهور الفقهاء عدم مشروعية

  .٢٩٧فيها نضح النجاسة املشكوكوذهب أكثر املالكية إىل وجوب . ٢٩٦رأي بعض املالكية
                                         

الباجي، أبو ، و)١/٧٣٠( م،٢٠٠٠، ١هـ، ط١٤٢١بريوت، دار الكتب العلمية، مفاتيح الغيب،الرازي، حممد بن عمر، : انظر ٢٩١
 حممد بن عبد القادر عطا م، حتقيق١٩٩، ١٤٢٠، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط املنتقى شرح موطأ مالك،الوليد، سليمان بن خلف، 

م، حتقيق ١٩٩٨هـ، ١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط اللباب يف علوم الكتاب،ابن عادل، عمر بن علي، ، و)٣/١٣٢/٩٣٦(
  ). ٣/١٧٥(معوض،  حممد وعلي املوجود عبد أمحد عادل

  ).١/٢٤٧(، ت.دار املعرفة، بريوت، د البحر الرائق شرح كرت الدقائق،ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم، : انظر ٢٩٢
  ).١/١٥٢( ،١٩٩٥هـ، ١٤١٥دار الكتب العلمية، بريوت،  أحكام القرآن،اجلصاص، أمحد بن علي، : انظر ٢٩٣
  ).١/١٨٢(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٢٩٤
  ).٦/٣٠٥(املرجع السابق،  عمدة القاري،، والعيين، )٥/١٦٤(املرجع السابق،  ،املنهاجالنووي، : انظر ٢٩٥
 يستيقن حىت الطهارة جسمه ويف أرضه ويف املسلم ثوب يف األصل: "قال ابن عبد الرب. مساعيل بن إسحاقومنهم ابن عبد الرب، وإ ٢٩٦

املرجع  التمهيد،ابن عبد الرب، : انظر".  الغسل يطهرها وإمنا النضح، يطهرها ال النجاسة أن ومعلوم... غسلها وجب تيقنت فإذا بالنجاسة،
 ).١/٢٦٥(السابق، 

املرجع  الذخرية،، والقرايف، )٢/٥٠/٢٨٣املرجع السابق،  املنتقى،الباجي، : انظر. وأبو الوليد الباجي، والقرايف منهم القاضي عياض، ٢٩٧
  ).١/١٩١(السابق، 



 
١٠١ 

  .فالقاضي ابن العريب مع أكثر املالكية يف هذه املسألة
  

  ىلَّصثُم  هعوضح يف مالنض كرت نم مكْح: املطلب السابع والعشرون
  :االختيار

اختار القاضي ابن العريب أن من ترك النضح يف املوضع الذي جيب فيه النضح مث 
إذا ترك النضح يف موضعه مث صلى، : "صلى فصالته صحيحة، فقال يف املوضع السابق نفسه

لزمه ت ،ارك فرض طهارةيعيد الصالة، ألنه ت: ، وعيسى بن ديناروسُحنونقال ابن القاسم، 
وقال أَ. سلإعادة الصالة، كالغشقال عبد . ال إعادة عليه: شونب وابن نافع وابن املاجِه

وهذا ساقط، بل النضح واجب، وإمنا فيه نكتة بديعة، وذلك  .ألن النضح مستحب: الوهاب
تعبد حمض، ال  نجاسة ألجل الصالة مع ضرب من التعبد، والنضحأن الغسل شرِع إلزالة ال

  .٢٩٨"يؤثر يف الصالة ال ركه ترك فرضتإزالة فيه، ف
  :املقارنة

فيها وصلى فإنه  ة أن من ترك نضح النجاسة املشكوكاملشهور من مذهب املالكي
  .٢٩٩عليه أصالً إعادة ال :املاجشون وابن ،نافع وابن ،أشهب يعيد صالته يف الوقت، وقال

  .املاجشون من املالكية وابن ،نافع وابن ،فالقاضي ابن العريب مع أشهب
  

 يفْتقر فَهلْ ذَهب حتى بالريقِ مجه ثُم الفَم تدمى إذَا: املطلب الثامن والعشرون
  بِرِيقه؟ يطْهر أو غَسله إىل

  : االختيار
 رهيط ن العريب أن دم الفم ال يطهر إالّ باملاء إن كان كثرياً، والاختار القاضي اب

فهل  ،ريق حىت ذهبالإذا تدمى الفم، مث مجه ب": فقال يف املوضع السابق نفسه ،بالريق
، فيه قوالن لعلمائنا، والصحيح طهارته باملاء إن كان كثرياً ؟يفتقر إىل غسله، أو يطهر بريقه

: ح عن عائشةحبال، وإن كان قد روي يف الصحي يقر الرطهعنه، وال ي عفي وإن كان يسرياً

                                         
  ).١٨٣ - ١/١٨٢(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٢٩٨
 ).١/٢٥٨(املرجع السابق،  حاشية الدسوقي،الدسوقي،  ٢٩٩
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لو تركته مل تبال به،  أنه كان يسرياً: ريقها، ومعناهمن الثوب بِ احليضِ دم عصمها كانت تنأَ
  .٣٠٠"فأرادت إهالك عينه بالريق

  :املقارنة
هذه املسألة متفرعة عن مسألة أخرى، وهي تطهري النجاسة مبائع غري املاء، فقد مضى 

، إذن فيطهر الفم ٣٠٢، خبالف اجلمهور٣٠١بذلكأن مذهب احلنفية والظاهرية تطهريها 
  .٣٠٣املتدمي بالريق على مذهب احلنفية والظاهرية خالفا للجمهور

  .فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف هذه املسألة
  

 مسحا الثَّوبِ أوِ البدن من النجاسة موضع مسح إذاَ: املطلب التاسع والعشرون
   الَ؟ أم غَسلُه يلْزم فَهلْ شيٌء منها يبق فَلَم بالغا

  :االختيار
القاضي ابن العريب وجوب غسل النجاسة من البدن أو الثوب، حىت لو اختار 

إذا مسح موضع النجاسة : "، فلم يبق منها شيء، فقال يف املوضع السابقاًمسحها مسحاً بالغ
فاختلف  -يف رأي العني: يعين- ، فلم يبق منها شيء،بالغاً من البدن أو الثوب مسحاً

املتأخرون فيه، هل يلزم غسله، أم ال؟ والصحيح وجوب الغسل، ألنه البد من بقاء جزء منه 
  .٣٠٤"لتصق باحملل، وإن خفيم

  :املقارنة

                                         
 ).١/١٨٣(املصدر السابق،  حوذي،عارضة األابن العريب،   ٣٠٠
 ).٢١/٤٧٥(املرجع السابق،  جمموع الفتاوى،ابن تيمية، : انظر. رواية ألمحد، ورجحه ابن تيمية وهو أيضاً ٣٠١
  ).١٣/١٠٦(املرجع السابق،  التمهيد،ابن عبد الرب، : انظر ٣٠٢
ابن جنيم، . "املاء بغري النجاسة من التطهري جواز يف وسفي وأيب حنيفة أيب قول على تفريعا بالريق تطهريه يف والفم: "قال ابن جنيم ٣٠٣

 ).١/١٣٣(املرجع السابق،  البحر الرائق،
  ).١/١٨٣(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٣٠٤
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هل تطهر النجاسة بغري املاء أم : هيومتعلقة باملسألة السابقة،  - أيضاً-هذه املسألة 
أن تطهر بكل مطهر  -واختيار ابن تيمية ،وهو قول ألمحد-والظاهرية  ،ال؟ ومذهب احلنفية

  .٣٠٥ولو بغري املاء، وذهب اجلمهور إىل أنه ال بد من املاء يف تطهري النجاسة
  .فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف هذه املسألة

  
  يغِسلْه ولَم املَحاجِمِ موضع مسح من صالة حكْم: املطلب الثـالثـون

   :تياراالخ
ى فال إعادة مسح موضع احملاجم، ومل يغسله، وصل إذا ختار القاضي ابن العريب أنها

ى، مادام يف إذا مسح موضع احملاجم ومل يغسله، يعيد إن صلَّ" :عليه فقال يف املوضع السابق
والصحيح ال إعادة عليه، ألن ما بقي يف حمل  ...ال إعادة عليه: وقال ابن حبيب .الوقت
، أن هذا الدم الباقي ٣٠٦ة دم يسري يف حد العفو عنه، والفرق بينه وبني املسألة األوىلاحملجم

، فال يصح بناؤه من نفس احملل دعت احلاجة إليه، واألول طرأ عليه من غري حاجة، فتضاداً
  .٣٠٧"له نعليه، فافهمه، وتفطَّ

  :املقارنة
بإزالة النجاسة بغري املاء،  عن اليت قبلها، وهي ما يتعلق هذه املسألة ال ختتلف كثرياً

ابن  القاضي إال أن هذه ختتلف عن تلك مبا ذكره. ٣٠٨ز ذلك من الفقهاءوقد عرفنا من جيو
 وتلك يف جناسة طارئة من إليه، احلاجة دعت احملل نفس يف الباقي دم احملاجم العريب، وهو أن

منهم ابن  - كاحلنفية-حاجة، ولذلك قال بعض املالكية بتطهري موضع احملجمة باملسح  غري
  .٣٠٩وابن العريب ،حبيب

   .ومن معهم ،فالقاضي ابن العريب يف هذه املسألة مع احلنفية
  

                                         
ن ولك). ٢١/٤٧٥(السابق،  صدرامل جمموع الفتاوى،ابن تيمية، ، و)١٣/١٠٦( السابق، صدرامل التمهيد، الرب، عبد ابن: انظر ٣٠٥

ابن القيم، حممد بن أبو : انظر. -مثال- باخلرقة  الصقيلة األجسام من وحنوها والسكني واملرآة السيف اجلمهور يستثنون من ذلك مسح
 ).١/٢١٩(م، ١٩٧١هـ، ١٣٩١، ١مكتبة دار البيان، دمشق، ط املودود بأحكام املولود، حتفة بكر،

 .شيء منها حبيث ال يبقى بالغا، مسحا الثوب أو البدن من جاسةالن موضع أي املسألة  اليت قبل هذه، وهي يف مسح ٣٠٦
  ).١/١٨٣(املرجع السابق، عارضة األحوذي، ابن العريب،  ٣٠٧
 ، )١/٣١٠(املرجع السابق،  رد احملتار،ابن عابدين، : انظر. ومن معهم احلنفية، وهم ٣٠٨
  ). ١/٣٢/٣٠(املرجع السابق،  املنتقى، ، والباجي،)١/١٩٠(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،احلطاب، : انظر ٣٠٩
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 قُرحته نكَأَ أو الصالة يف جرحه سالَ من حكْم حكم: املطلب احلادي والثالثون
   كثريا وكانَ فَسالت فيها

  :االختيار
نكأ قرحته فيها فسالت، ، أو إذا سال جرحه يف الصالةختار القاضي ابن العريب أنه ا

إذا سال جرحه يف : "الة، ويغسله، فقال يف املوضع السابق، فإنه يقطع الصاًوكان كثري
ففيه  فتله ومضى، وإن كان كثرياً ، فإن كان يسرياًأو نكأ قرحته فيها فسالت الصالة،

  .٣١٠"واألول أقيس وأحرى. دىيغسله ويتما: والثاين .يقطع ويغسله: أحدمها: قوالن
  :املقارنة

  :إن مجهور الفقهاء يقسمون الدم الذي يسيل من املصلي إىل قسمني
  .أن يكون يسريا، فهذا ال ينتقض به الوضوء، فتمادى املصلي يف صالته :األول
  :أن يكون كثريا، وهذا على نوعني :الثاين

  .صلي صالته ويغسلهالذي ميكن االحتراز منه وكفه، فيقطع امل :النوع األول
  .٣١١الذي ال ميكن االحتراز منه، فيتمادى يف صالته :النوع الثاين

 خروج خيش مل إن والقطع البناء جاز قطر أو الدم سال إن: "وقال بعض املالكية
  .٣١٢"البناء تعني خشيه فإن الوقت،

  .فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف هذه املسألة
  

  املَجوس نسجه فيما الصالة محك: املطلب الثاين والثالثون
  :االختيار

: ه اوس، فقال يف املوضع السابقجواز الصالة فيما نسجاختار القاضي ابن العريب 
ما نسجه اوس، اختلف فيه أصحاب الشافعي، ألجل أن ذكام غري عاملة، والشعر "

والصوف عندهم ينجس باملوت، وحنن ال نراعي ذلك، وقد است٣١٣"ذلك يف موضعه قصي.  

                                         
  ).١/١٨٣(الرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٣١٠
، واألنصاري، )١/٢٢٧(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،، واحلطاب، )١/١١٩(املرجع السابق،  بدائع الصنائع،الكاساين، : انظر ٣١١

  ). ٣/٤٤٩(هـ، ١٣١٩القاهرة، املطبعة امليمنية،  الوردية، البهجة شرح يف البهية الغررزكريا بن حممد،  
عليش، : ، وانظر)١/٦٦(ط، .دار الكتب العلمية، بريوت، د اخلالصة الفقهية على مذهب السادة املالكية،القروي، حممد العريب،  ٣١٢

 ). ١/٢٠٩(، م١٩٨٩هـ، ١٤٠٩دار الفكر، بريوت،  منح اجلليل شرح خمتصر خليل،حممد بن أمحد، 
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  :املقارنة
أنه جتوز الصالة فيما نسجه  -من املذهب األربعة وغريهم-مذهب مجهور الفقهاء 

النجاسة،  فيها الكفار عموما، سواء أهل الكتاب منهم أو اوس أو الوثنيون، ما مل يتبني
األئمة  ذلك وأجاز الوقت، يف فيعيد فيه صلى إن: وقال لبسوه، فيما مالك الصالة وكره

  .٣١٤حنيفة وأمحد كرها أن يلبس املسلم ثيام الداخلية قبل أن تغسل أبا أن إال الثالثة،
  .فالقاضي ابن العريب مع مجهور الفقهاء يف هذه املسألة

  
  ونجاسةً طَهارةً الصـبـياَن ثيابِ حكْم: املطلب الثالث والثالثون

  :االختيار
: ، فقال يف املوضع السابقاب الصبيانثي صالة يفجواز الاختار القاضي ابن العريب 

وكذلك : لَّى فيها، وقال بعض املتأخرينيص يتوقى النجاسة ال ثياب شارب اخلمر، ومن ال"
والصحيح . لقلة التحفظ يف االستنجاء، وكذلك ثياب الصبيان عندهم السراويل من اللباس

ينظفوم، فثيام حممولة على عندي مفارقة ثياب الصبيان هلم يف صغرهم، ألن حواضنهم 
  .٣١٥..." الطهارة

  :املقارنة
واحلنابلة أن ثياب الصبيان حممولة على  ،والشافعية ،الصحيح من مذهب احلنفية

ا حممولة. ٣١٦ن فيها النجاسةالطهارة حىت يتبيحىت النجاسة على واملعتمد عند املالكية أ 
  .٣١٧الطهارة ن فيهايتيقَّ

  .-للمعتد عند املالكية خالفاً-اجلمهور يف هذه املسألة فالقاضي ابن العريب مع 
  

                                                                                                                        
  ). ٢/٢٧٥(املرجع السابق،  املسالك،ابن العريب، : ، وانظر)١/١٨٤(السابق، صدر امل عارضة األحوذي،يب، ابن العر ٣١٣
. ط.دار املعرفة، بريوت، د األم،الشافعي، حممد بن إدريس، ، )٢/٢٦(املرجع السابق،  شرح صحيح البخاري،ابن بطال، : انظر ٣١٤

، وابن )٦/١٩٥(املرجع السابق،  عمدة القاري،، والعيين، )٢/١٦٢(لسابق، املرجع ا فتح الباري،، وابن رجب، )١/٥٥(، هـ١٣٩٣
 ).٢/٤٨٠(املرجع السابق،  األوسط،املنذر، 

  ). ٢/٢٧٦(املرجع السابق،  املسالك،ابن العريب، : ، وانظر)١/١٨٤(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٣١٥
املصدر  فتح الباري،، وابن رجب، )١/٩٩(املرجع السابق،  املغين،، وابن قدامة، )١/٢٠٦(املرجع السابق،  اموع،النووي، : انظر ٣١٦

 ).٢/٧٢٥(السابق، 
  ).١/١٧٧(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،، واحلطاب، )١/١٨٤(املرجع السابق،  حاشية الدسوقي،الدسوقي، : انظر ٣١٧
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 ولَم وطاهر نجِس ثَوبان معه كَانَ من صالة حكْم: املطلب الرابع والثالثون

  يعينهما؟
  :االختيار

 ه من كان معه ثوبان، جنس وطاهر ومل يعينهما فإنهختار القاضي ابن العريب أنا
كان  نإ: "ى به، فقال يف املوضع السابقب على ظنه أنه الطاهر منهما صليتحرى فما غلَ

ى، فما غلَمعه ثوبان؛ جنس، وطاهر، ومل يعينب على ظنه أنه الطاهر منهما صلى هما، حتر
  .٣١٨"يصلي بكل واحد صالة، والصحيح األول: به، وقيل

  :املقارنة
من كان معه ثوبان طاهر  والصحيح عند املالكية أن ،والشافعية ،مذهب احلنفية

يصلي فيه، وهذا هو اختيار شيخ وجنس ومل يعينهما فإنه يتحرى يف تعيني الطاهر منهما و
 الطاهرة الثياب اشتبهت والصحيح من مذهب احلنابلة أنه إن. ٣١٩وابن القيم ،سالماإل

  .٣٢٠مطلقاً التحري جيز صالة، ومل وزاد النجس بعدد صالة ثوب كل يف صلى بالنجسة
  .اضي ابن العريب مع اجلمهور يف هذه املسألةفالق
  
  
  

  

                                         
 ). ٢/٢٧٦(املرجع السابق، املسالك، ابن العريب، : ، وانظر)١/١٨٤(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٣١٨
، هـ١٩٩٤دار الغرب، بريوت،  الذخرية،يف، أمحد بن إدريس، ، والقرا)٦/٧٣٧(املرجع السابق،  رد احملتار،ابن عابدين، : انظر ٣١٩

غة، املكتبة الشاملة، اإلصدار دروس صوتية مفر شرح زاد املستقنع،، واحلمد، )٣/١٤٣(املرجع السابق،  اموع،، والنووي، )١/١٧٦(
 ).١/٧٥(م ٢٠٠٧الثالث، 

دار عامل  املبدع شرح املقنع،، إبراهيم بن حممدبرهان الدين  ، وابن مفلح،)١/٦٦(املرجع السابق،  ،اإلنصافاملرداوي، : انظر ٣٢٠
 ). ١/٣٥(م، ٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣الكتب، الرياض، 
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 بينه جمع ثُم نجِس، أنه بِاجتهاده حكَم ما غَسلَ إذاَ: املطلب اخلامس والثالثون
نيبا وم كَمح هادهتبِاج ه فيهأن ،رطاه لَّى ثُما صيهِمف   

  :االختيار
، مث مجع بينه وبني ذا غسل ما حكم باجتهاده أَنه جنسإ أنهختار القاضي ابن العريب ا

إذا غسل : "وضع السابقامل ما حكم باجتهاده فيه أَنه طاهر، مث صلَّى فيهما جازت، فقال يف
ما حكم باجتهاده أنه جنس، مث مجع بينه وبني ما حكم باجتهاده فيه أنه طاهر، مث صلى 

وقال بعض أصحاب . طاهر بيقني، والثاين طاهر باالجتهادفيهما، جازت، ألن أحد الثوبني 
ألنه مبنزلة ثوب واحد، بعضه طاهر، وبعضه  - وهو أبو إسحاق املروزي- جيوز  ال: الشافعي

، وال يكون الثوبان ثوباً وهذا قلب احلقيقة، ال. جنس، وأشكل عليه، فال جيوز أن يتحرى فيه
  .٣٢١"حقيقة، وال حكماً الثوب ثوبني، ال

  :ملقارنةا
إن الذين جيوي يف متييز الثوب الطاهر من الثوب النجس يقولون جبواز زون التحر

الصالة فيهما إذا غسل الذي حكم بنجاسته باإلجتهاد، ومل يقل منهم بعدم اجلواز إال أبو 
ومل يوافقوه عليه،  ،إسحاق املروزي من الشافعية، وقد نسب إليه علماء الشافعية هذا القول

فالقاضي ابن العريب يف هذه املسألة مع مجهور القائلني باالجتهاد  .٣٢٢اإلمام النووي منهم
  . والطاهر ،النجس: للتمييز بني الثوبني

  
  النجاسةَ بِه وطئَ إذا بِالنعلِ الصالة حكْم: املطلب السادس والثالثون

   :االختيار
فإن الدلك يطهرها، فقال يف ذكره ة قاضي ابن العريب أنه إذا وطئ النجاساختار ال
إذا وطئ بنعل، قال " :٣٢٣عند الترمذي) املَوطَأ من الْوضوء في جاء ام باب(ملسائل حديث 

                                         
 ).١/١٨٤(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٣٢١
املعروف  فتح العزيز بشرح الوجيز،الرافعي، عبد الكرمي بن حممد، ، و)١٤٥ -  ٣/١٤٤(املرجع السابق،  اموع،النووي، : انظر ٣٢٢

 ). ٤/٢١(، ط.بالشرح الكبري، املكتبة السلفية، املدينة املنورة، د
 رسولُ قَالَ :فَقَالَت ،الْقَذرِ الْمكَان في وأَمشي ذَيلي أُطيلُ امرأَةٌ إِني :سلَمةَ لأُم تقُلْ :قَالَت ،عوف بنِ الرحمنِ لعبد ولَد أُم عنوهو  ٣٢٣
اللَّه : "هرطَها يم هدعصحيح سنن األلباين، . صحيح: قال األلباين). ١/٢٦٦/١٤٣(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، ". ب

 ). ١/٤٧/١٢٤(جع السابق، املر الترمذي،
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جيزيه ذلك،  ال: وقال ابن حبيب. ٣٢٤ي فيها، ملا تقدم من الوجهنييدلكها، ويصلِّ: مالك
  .٣٢٥"خلفة نزعهما، واألول أصح

  :املقارنة
 تطهر ال أا واخلمر والدم البول مثل مبائع، النعل نجستت إذا أنه على العلماء اتفق

 ،واملالكية ،فاحلنفية يابسة كانت فإن جرم، ذات النجاسة كانت إذا بالغسل، وأما إال
فاملشهور عند  إن كانت رطبة، وأما أيضا، بالدلك تطهر أا :احلنابلة عند والصحيح

  .٣٢٦بالدلك أيضا تطهر أا :احلنابلةو ،املالكية
  .واحلنابلة يف هذه املسألة ،القاضي ابن العريب مع املالكيةف

  
  املاُء علَيها صب إذَا الصلْبة اَألرضِ يف النجاسة حكْم: املطلب السابع والثالثون

  :االختيار
عليها  ت النجاسة يف األرض الصلْبة، وصبإذا استقر لقاضي ابن العريب أنهاختار ا

يغمرها، ويستهلك البول فيها بذهاب رائحته ولونه؛ طهرت، فقال يف تعليقه من املاء ما 
إذا استقرت ف" :٣٢٧عند الترمذي) باب ما جاء يف البول يصيب األرض(على حديث 

النبيغمرها، ويستهلك البول فيها، بذهاب رائحته  عليها من املاء ما جاسة يف األرض، ص
حنيفة كذلك إذا كانت األرض  وقال أبو .اء األمصارولونه، وبه قال الشافعي، وسائر فقه

يها، وبناه على أصله يف أن املاء املزال به مر األرض ور، فإن كانت صلبة مل جيز إال حفْخوةر
نا فساد هذا القول نزل فيها جنّسها، وقد بيس، فإذا بقي على وجه األرض ومل يالنجاسة جن
  .٣٢٨..."مل يصح: قلنا. حفر بول األعرايب  ن تعلقوا بأَن النيبفإ .فيما تقدم

                                         
 ولْيصلِّ فَلْيمسحه أَذًى أَو قَذَرا نعلَيه في رأَى فَإِنْ فَلْينظُر الْمسجِد إِلَى أَحدكُم جاَء إِذَا: "قول النيب : -كما ذكرمها املصنف-ومها  ٣٢٤

  ).  ١/١٩٣(السابق،  رجعامل عارضة األحوذي،ابن العريب، : انظر  ".بعده ما يطَهره " :يف ذيل املرأة ، وقوله "فيهِما
  ). ١/١٩٣(املصدر نفسه،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٣٢٥
  ).٣/١١٣(املرجع السابق،  املوسوعة الفقهية الكويتية،مجاعة من العلماء، : انظر ٣٢٦
 معنا ترحم ولَا ومحمدا ارحمنِي اللَّهم :قَالَ فَرغَ فَلَما فَصلَّى جالس  بِيوالن الْمسجِد أَعرابِي دخلَ: قال ، هريرة أيب عن وهو ٣٢٧

 علَيه أَهرِيقُوا: " النبِي فَقَالَ ،اسالن إِلَيه فَأَسرع ،الْمسجِد في بالَ أَنْ يلْبثْ فَلَم ،واسعا تحجرت لَقَد :فَقَالَ  النبِي إِلَيه فَالْتفَت ،أَحدا
 السابق، املرجع الترمذي، سنن الترمذي،". معسرِين تبعثُوا ولَم ميسرِين بعثْتم إِنما" :قَالَ ثُم "ماٍء من دلْوا أَو ماٍء من سجلًا

  ).   ٤٩/١٢٦ - ١/٤٨(ح سنن الترمذي، املرجع السابق، األلباين، صحي .صحيح: األلباين قال). ١/٢٧٥/١٤٧(
  ).٢٩٣ - ٢/٢٩٢(املرجع السابق،  املسالك،ابن العريب، : ، وانظر)١/١٩٩(السابق،  صدرامل عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٣٢٨
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  :املقارنة
أن األرض إذا أصابتها  -واحلنابلة ،والشافعية ،من املالكية-مذهب مجهور الفقهاء 

وذهب احلنفية إىل . ٣٢٩جناسة؛ فإا تطهر بصب املاء عليها حىت يغمرها فيذهب لوا ورحيها
تطهر  فالاملاء، أما إذا كانت صلبة  كانت األرض رخوة ميكن أن يتخللها امثل هذا القول إذ

بإلقاء التراب عليها حىت تزول رائحة أو  النجاسة، تصله مل موضع إىل حبفرها إال
  .٣٣٠النجاسة

  .-للحنفية خالفاً-فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف هذه املسألة 
  

  ؟هاَريِهِطْتل ضِاألر رفْح مزلْي لْه: املطلب الثامن والثالثون
  :ختياراال

اختار القاضي ابن العريب أنه ال يلزم حفر األرض اليت أصابته النجاسة لتطهريها، 
 ال: ٣٣١وزيرأن تطهري األرض النجسة باملاء جائز حاصل، وقال املَ: "فقال يف املوضع السابق

٣٣٢جيعل، ورحفَتطهر إال بأن ت جاسة باطنة، وهذا تعويل على ظاهرها تراب طاهر، فتصري الن
 الذَّنوب صبب ر وهو ضعيف، ولوال طهارا باملاء ما كان ألمر النيب فْحديث احلَ على

  .٣٣٣"عليه فائدة
  :املقارنة

ابن العريب إىل املروزي يف هذه املسألة، وقد  القاضي  يقف الباحث على ما نسبهمل
. -بةفيما إذا كانت األرض صل- سبق يف املسألة السابقة أن القول حبفر األرض هو للحنفية 

ولكن الذي وقف عليه الباحث من القول حبفر األرض الرخوة لتطهريها؛ هو أليب احلسن 
 صلبة كانت فإن بول األرض أصاب إذا": "اللباب"الضيب من الشافعية، حيث قال يف كتابه 

                                         
حتفة واملباركفوري، ، )١/٧٧٣(املرجع السابق،  املغين،،  وابن قدامة، )٢/٢٥٧(املرجع السابق،  احلاوي،املاوردي، : انظر ٣٢٩

 ). ١/٣٩١(املرجع السابق،  األحوذي،
فتح ، وابن حجر، )١٩١ - ٣/١٩٠(املرجع السابق،  املنهاج،، والنووي، )١/٣٤٤(املرجع السابق،  تبيني احلقائق،الزيلعي، : انظر ٣٣٠

 ). ٣/١١٣(املرجع السابق،  املوسوعة الفقهية،، وجمموعة من العلماء، )١/٣٢٥(املرجع السابق،  الباري،
  ).١/٢٨(املرجع السابق،  األعالم،الزركلي، : انظر. هـ٣٤٠هو أبو إسحاق، إبراهيم بن أمحد، من كبار علماء الشافعية، تويف سنة  ٣٣١
 ). ١/٢٢٩(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،احلطاب، : انظر. ، ولعل الصواب ما أثبته الباحث)أو جيعل(يف العارضة  ٣٣٢
 ).١/١٩٩(املرجع السابق،  األحوذي،عارضة ابن العريب،  ٣٣٣
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قال  .٣٣٤"يقلع منها ذلك القدر رخوة كانت وإن البول، أمثال سبعة املاء من عليها صب
 الرافعي يف حمكي وجه السبعة من ذكره وما عبارته، هذه: "-هلذا القولبعد نقله - السبكي 

 عليها الصب جيزىء ال وإنه يقلعها إنه رخوة األرض كانت إذا فيما قوله وأما وغريه،
  .٣٣٥"لغريه أره مل جدا، فغريب

  .فالقاضي ابن العريب يف هذه املسألة مع مجاهري الفقهاء
  

  موضعٍ يف الرجالن بالَ إذاَ اَألرضِ تطْهِريِ ةُكَيفي: املطلب التاسع والثالثون
  :االختيار

، فقال يف نوب واحدى ذَكف الن يف موضعجر ن العريب أنه إذا بالاختار القاضي اب
 ٣٣٦ماطيوقال األن. رجالن يف موضع كفى ذَنوب واحد إذا بال: "املوضع السابق

طَواإلصرِخأن املفهوم من احلديث  :أحدمها :لوجهنيوهذا باطل . وبرجل ذَن لكل: ٣٣٧ي
 كون النجاسة الكثرية تطهر مبقدارأن هذا يؤدي إىل أن ت :والثاين .إهالك النجاسة بغمر املاء

 ، ويبول اثنان بولتني الرجل بال بولة كثرية، أجزأه دلْو: تطهر به النجاسة القليلة، مثاله ال
  .٣٣٨"، وما أدى إىل هذا كان فاسداًف تلك البولة، فال تطهر إال بدلوينتبلغ نص

  : املقارنة
بول  األرض أصاب أنه إذا -واحلنابلة ،واملالكية ،من احلنفية-مذهب مجهور الفقهاء 

وهذا أيضا هو الصحيح . مبا يغمرها من املاء ويستهلكها أو حنوه من النجاسة، فإا تطهر

                                         
 هـ، حتقيق العمري، عبد١٤١٦، ١املنورة، ط املدينة البخارى، دار ، اللباب يف الفقه الشافعي،الضيب، أبو احلسن، أمحد بن حممد ٣٣٤

 ).١/٦٩(صنيتان،  بن الكرمي
هـ، حتقيق ١٤١٣، ٢عة للنشر، القاهرة، طدار هجر للطبا الكربى، الشافعية طبقاتالكايف،  عبد بن علي بن الدين السبكي، تاج ٣٣٥

  ).٤/٥٣(الطناحي، حممود حممد، واحللو، عبد الفتاح حممد، 
 أبو تفقه وعليه ببغداد الشافعي مذهب نشر الذي وهو املزين، صاحب األمناطي البغدادي القاسم أبو بشار بن سعيد بن عثمان هو ٣٣٦

 ت،.د بريوت، العلمية، الكتب دار غرب، من خرب يف العرب عثمان، بن أمحد بن حممد الذهيب،. هـ٢٨٨ سنة تويف ،سريج بنا العباس
 حتقيق ذهب، من أخبار يف الذهب شذرات ،حممد بن أمحد بن احلي والعكري، عبد ،)١/٤١٥( زغلول، بسيوين بن السعيد حممد  حتقيق
  .  )٢/١٩٨( هـ،١٤٠٦دمشق،  ،دار ابن كثري ،األرناؤوط حممود األرنؤوط، القادر عبد
 نيفاً وعاش التصانيف، وصنف وطبقته، نصر بن سعدان عن روى بالعراق، الشافعية شيخ يزيد، بن أمحد بن احلسن سعيد، أبو هو ٣٣٧

، )٢/٢٩( املصدر السابق،العرب، الذهيب، . هـ٣٢٨، تويف سنة املذهب يف وجه وله والقناعة، بالزهد موصوفاً وكان سنة، ومثانني
 ). ٢/١٧٩(املرجع السابق،  األعالم،والزركلي، 

 ).٢٩٤ - ٢/٢٩٣(املرجع السابق،  املسالك،ابن العريب، : ، وانظر)١/١٩٩(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٣٣٨
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 بال صطرخي، أنه إنواإل ،اطيواألمن ،وهناك قول ينسب للشافعي. ٣٣٩املعتمد عند الشافعية
كما -ولكنه مؤول يف املذهب . اثنان يف مكان مل يطهره إال دلوان، والثالثة بثالث وهكذا

 االستحباب على أو بذلك، إال املكاثرة حتصل مل إذا ما على حممول: "أنه - يقول النووي
  .٣٤٠"واالحتياط

  .فالقاضي ابن العريب مع مجهور العلماء يف هذه املسألة
  

   الشمس جفَّفَته إذاَ اَألرضِ على البولِ حكْم: ملطلب األربـعـونا
  :االختيار

، فقال يف مل يطهرالشمس  فَتهفَّختار القاضي ابن العريب أن البول على األرض لو جا
لو جففته الشمس مل يطهر يف مشهور املذهب، وبه قال جديد الشافعي، : "املوضع السابق

ومعتمدهم على أن . يطهر: وبعض املذهب ،وقال قدميه، وأبو حنيفة .وأمحد، وإسحاق
الشمس حتيل األرض، وهي دعوى عريضة، ودليلنا أنه حمل جنس فال يطهره إال املاء، 

  .٣٤١"كالثوب والبدن
  : املقارنة

أن البول إذا أصاب  -واحلنابلة ،والشافعية ،من املالكية-مذهب مجهور العلماء 
وذهب احلنفية إىل أنه يطهر أيضا إذا جفته الشمس أو النار . ٣٤٢املاء األرض فال يطهره إال

  .٣٤٤وذهب بعض الشافعية إىل أنه إن جف يف الظل فقد طهر. ٣٤٣أو الريح
  .فالقاضي ابن العريب مع مجهور الفقهاء يف هذه املسألة

  

                                         
، والنووي، )١/٢٢٩(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،، واحلطاب، )١٣/١١٠(املرجع السابق،  التمهيد،ابن عبد الرب، : انظر ٣٣٩

 ).٢/٥٩٢(املرجع السابق،  اموع،
 ).٢/٥٩٦املرجع السابق،  احلاوي،املاوردي، : ، وانظر)٢/٥٩٢(، املصدر نفسه اموع،النووي،  ٣٤٠
  ). ٢٩٥ - ٢/٢٩٤( السابق، املرجع املسالك، العريب، ابن: وانظر ،)١/٢٠٠( السابق، املرجع األحوذي، عارضة العريب، ابن ٣٤١
، )١/٣٢٩(املرجع السابق،  شرح صحيح البخاري،، وابن بطال، )١٣/١١٠(السابق،  صدرامل التمهيد،ابن عبد الرب، : انظر ٣٤٢

املرجع  األوسط،، وابن املنذر، ٢/٤١٣املرجع السابق،  فتح الباري،، وابن رجب، )٢/٦٠٠(السابق،  صدرامل احلاوي،واملاوردي، 
 ).٢/٤٨٤(السابق، 

 ). ١/٢٠٠(املرجع السابق،  درر احلكام،، وحيدر علي، )١/٣٤٣( املرجع السابق، تيني احلقائق،الزيلعي، : انظر ٣٤٣
 ).٣/١١٣(املرجع السابق،  املوسوعة الفقهية،مجاعة من العلماء، : انظر ٣٤٤
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وذا ينتهي الفصل األول، الذي كان البحث خالله يف أحكام املياه والنجاسات، 
ينتقل الباحث إىل الفصل الثاين، والذي سيكشف لنا عن اختيارات القاضي ابن العريب  واآلن

  .وباهللا التوفيق. يف أحكام قضاء احلاجة والسواك
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   والسواك احلَاجة قَضاء أَحكَام: الفصل الثاين
  

  .يف أحكام السواك: ينيف أحكام قضاء احلاجة، والثا: املبحث األول: وفيه مبحثان
  

  احلَاجة قَضاء أَحكَام: املبحث األول
   

  : وفيه أربعة مطالب
  

  احلَاجة قَضاِء عند واستدبارِها القبلَة استقْبالِ حكْم: املطلب األول
  :االختيار

اجة اختار القاضي ابن العريب عدم جواز استقبال القبلة وال استدبارها عند قضاء احل
 جاء ما باب(، فقال يف تعليقه على احلديث األول من )سواء يف البنيان أو الصحراء(مطلقًا 

يف ذلك، فروي  خصةاختلف العلماء يف الر": ٣٤٦: عند الترمذي ٣٤٥)ذلك يف الرخصة من
أن االستدبار يف الصحاري ويف البنيان  –مكما تقد-أمحد  عن أيب حنيفة، وإحدى رواييت

جيوز االستقبال واالستدبار مجيعا يف : وربيعةوقال عروة . وز االستقبالجائز، وال جي
راء، وجيوز يف األبنية ال جيوز كل ذلك يف الصح: وقال مالك والشافعي. الصحاري والبنيان

فأما أبو حنيفة فتعلَّق يف جواز االستدبار حبديث ابن عمر هذا، ورآه ناسخا . مكما تقد-
أن شروط النسخ أربعة، " أصول الفقه"، و"أنوار الفجر" د بينا يففيه، وهذا باطل، فإنا ق

وأما مالك والشافعي فجعال حديث . وهي هاهنا معدومة، وال نسلِّم لَه أنَّ األصلَ اإلباحة
-ر واملختا. ابن عمر أصالً يف جواز االستدبار يف األبنية، وقاسا عليه جواز االستقبال فيها

جيوز االستقبال وال االستدبار يف الصحراء وال يف البنيان؛ ألنا إن نظرنا  أنه ال -قواهللا املوفِّ
                                         

 .احلاجة قضاء عند واستدبارها القبلة الرخصة يف استقبال: أي ٣٤٥
. "يستقبلها بعام يقبض أن قبل فرأيته ببول القبلة قبلنست أن  اهللا النيب ى: "قال عنهما، اهللا رضي اهللا عبد بن جابر عن وهو ٣٤٦

 -  ١/٥(املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين، . صحيح: ، قال األلباين)١/١٥/٩(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، 
 مستدبر الشام، مستقبل حاجته، على النيب فرأيت حفصة، بيت على يوما رقيت: "عنهما، قال اهللا رضي عمر ، وعن ابن)٦/٩

املصدر السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين، . صحيح: قال األلباين ).١/١٦/١١( السابق، املصدر الترمذي، سنن الترمذي،. "الكعبة
)١/٦/١١ .( 

 



 
١١٤ 

إىل املعاين فقد بينا أن احلرمة للقبلة، وال خيتلف يف البادية وال يف الصحراء، وإن نظرنا إىل 
حبرمة القبلة، وحديث ابن عمر ال عام يف كل موضع، معلَّل  ٣٤٧اآلثار فإن حديث أيب أيوب

أنه قول، وهذا فعل، وال معارضة بني : أحدها: حديث جابر، ألربعة أوجهيعارضه، وال 
ه، وإمنا هو حكاية حال، وحكايات األحوال أن الفعل ال صيغة ل: الثاين .القول والفعل

ع أن القول شر: الثالث .معرضة لألعذار واألسباب، واألقوال ال حمتمل فيها من ذلك
ملا تستر  أن هذا الفعل لو كان شرعاً: الرابع. ى العادةدم علمبتدأ، وفعله عادة، والشرع مق

  .٣٤٨به
  :املقارنة

   :اختلف العلماء يف حكم استقبال القبلة أو استدبارها ببول أوغائط على مذاهب
أنه ال جيوز االستقبال وال االستدبار، ال يف : وأمحد ،فاملشهور عن أيب حنيفة

يوب األنصاري، وبه يقول أبو ثور، وسفيان وهو مروي عن أيب أ. الصحراء وال يف البنيان
٣٤٩حه ابن حزم من الظاهريةالثوري، ورج .   

والشافعي، أنه حيرم االستقبال واالستدبار يف الصحراء، وال حيرمان  ،ومذهب مالك
وهذا مروي عن العباس بن عبد املطلب، وعبد اهللا بن عمر، والشعيب، وإسحاق . يف البنيان

   .٣٥٠وايةبن راهويه، وأمحد يف ر
لصحراء أنه الجيوز االستقبال، ال يف ا: وأمحد يف رواية ،وهناك قول آخر أليب حنيفة

   .٣٥١ستدبار فيهماوال يف البنيان، وجواز اال

                                         
 أَو شرقُوا ولَكن غَائط ولَا بِبولٍ تستدبِروها ولَا ةَالْقبلَ تستقْبِلُوا فَلَا الْغائطَ أَتيتم إِذَا: "قال رسولُ اِهللا : وهو حديثه الذي قال فيه ٣٤٧

، مسلم، و)١/١٥٤/٣٨٦(املرجع السابق،  اجلامع الصحيح،البخاري، : انظر. وهو عند البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم". غَربوا
    ).١/٢٥٩/٦٣٢(املرجع السابق،  صحيح مسلم،

 ). ١/٢٥(املرجع السابق،  ،يعارضة األحوذابن العريب،  ٣٤٨
 ).١/١٨٠(املرجع السابق،  حاشية الدسوقي،الدسوقي، : ، وانظر)وما بعدها ١/٢٧١(املرجع السابق،  ،حاشية اخلرشياخلرشي،  ٣٤٩

 ).   ١/٢٤٥(املرجع السابق،  ،فتح الباريوابن حجر العسقالين،  
 م،٢٠٠٠ بريوت، العلمية، الكتب دار األمصار، فقهاء ملذاهب معاجلا االستذكار يوسف بن عبد اهللا، عمر الرب، أبو عبد ابن ٣٥٠

 اموع، والنووي، ،)١/١٨٣( السابق، املرجع احلاوي، واملاوردي، ،)١/٢٤٦( السابق، املرجع الباري، فتح حجر، وابن ،)٢/٤٤٢(
     ).٣/١٣( السابق، املرجع

، وابن قدامة، )١/٢٤٦(املصدر السابق،  فتح الباري،وابن حجر، ، )٤٣٣ – ٢/٤٣٢(املرجع السابق،  رد احملتار،ابن عابدين،  ٣٥١
م، ١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط ،الفروع، وابن مفلح، مشس الدين حممد، )١/٢٠٧(املرجع السابق،  ،املغين

)٨٢ – ١/٨١ .( 



 
١١٥ 

جواز االستقبال واالستدبار يف الصحراء  ويذهب ربيعة الرأي، وداود الظاهري إىل
  .عروة بن الزبري ٣٥٢وهو مروي عن. والبنيان معا

  .واحلنابلة ،العريب يف هذه املسألة مع احلنفيةفالقاضي ابن 
  

  املاِء وجود مع بِاحلَجرِ االستنجاِء حكْم: املطلب  الثاين
  : االختيار

 تعليقه فقال يف املاء، وجود مع باحلجر االستنجاء جيوز أنه العريب ابن القاضي اختار
 جيوز ال: يبحب ابن الق" :٣٥٣الترمذي عند) باحلجارة االستنجاء باب( حديث على

 على اُهللا أثىن وقد .عليه يعول فال ه،ل سابق واإلمجاع. املاء عدم مع إال باحلجر االستنجاء
 على يقتصر كان وغريهم واحلجارة، املاء بني جيمعون كانوا ألم بالطهارة، اءقُب أهل

  .٣٥٤"احلجارة
  :املقارنة

ونقل . ٣٥٥ كتفاء به مع وجود املاءإن الفقهاء متفقون على أنه جيوز االستجمار واال
  .٣٥٦عن ابن حبيب من املالكية أنه يقول بعدم جواز ذلك

  .فالقاضي ابن العريب مع اتفاق الفقهاء يف هذه املسألة
  

  

                                         
 وكذلك غريها، املذهب شرح يف النووي يذكر ومل ،العلماء عن مشهورة األربعة املذاهب وهذه: "قال مث املذاهب هذه العيين ذكر ٣٥٢
 عن مروي وهو عمر، ابن حديث بظاهر متسكا فقط، البنيان يف االستدبار جواز: منها أخرى، مذاهب ثالثة وههنا البخاري، شراح عامة
 معقل حبديث عمال سريين، نواب إبراهيم عن حمكي وهو املقدس، بيت وهي املنسوخة القبلة يف حىت مطلقا التحرمي: ومنها يوسف، أيب

 املغرب أو املشرق جهة يف قبلته كانت من وأما مستها، على كان ومن املدينة بأهل خمتص التحرمي أن ومنها قريب، عن املذكور األسدي
 قال وبعكسه زين،امل صاحب عوانة أبو قاله ،"غربوا أو شرقوا: "والسالم الصالة عليه قوله لعموم مطلقا، واالستدبار االستقبال له فيجوز

   ).  ٤/١١٩( السابق، املرجع القاري، عمدة العيين، الدين بدر". قبلة املغرب يف وال املشرق يف ليس أنه على به واستدل البخاري،
 نستقْبِلَ أَنْ نهانا أَجل،: مانُسلْ فَقَالَ! الْخراَءةَ حتى شيٍء كُلَّ نبِيكُم علَّمكُم قَد: لسلمانَ قيل: قال يزيد بن الرمحن عبد عن وهو ٣٥٣

 سنن الترمذي،الترمذي، . عظْمٍبِ أَو بِرجِيعٍ، نستنجِي أَو أَحجارٍ ثَلَاثَة من بِأَقَلَّ نستنجِي أَو بِالْيمنيِ، نستنجِي أَنْ أَو بولٍ، أَو بِغائط الْقبلَةَ
   ).٢٦٢/ ١/٢٢٣( السابق، املرجع مسلم، صحيح ،مسلم: انظر. عند مسلم وهو أيضاً). ١/٢٤/١٦(املرجع السابق، 

  ). ١/٣٢(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٣٥٤
 األم،، والشافعي، )١/٨٣(املرجع السابق،  بداية اتهد،، وابن رشد، )١/٣٣٦(املرجع السابق،  رد احملتار،ابن عابدين، : انظر ٣٥٥

  ).١/١٢٢(املرجع السابق،  شرح زاد املستقنع،، واحلمد، )١/٢٢(السابق، املرجع 
  ). ١/٤١١(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،احلطاب، : انظر ٣٥٦



 
١١٦ 

  االستنجاِء يف العدد حكْم: املطلب الثالث
  :االختيار

املقصود هو اإلنقاء، اختار القاضي ابن العريب عدم اعتبار العدد يف االستنجاء، وإمنا 
العدد يف االستنجاء غري معترب، وبه قال أبو حنيفة، وإمنا املقصود : "فقال يف املوضع السابق

العدد واجب، واختاره أبو الفرج، كما أن أصله واجب، وتعلق : وقال الشافعي. اإلنقاء
ة، ومل أنه أخذ احلجرين وألقى الروث: ٣٥٧وقد ذكر يف حديث عبد اهللا. بظواهر األحاديث

ال يستنجِي بِأَقَلَّ من ثَالَثَة أَحجارٍ؛ : ٣٥٨وقولُه يف احلديث اآلخر. يأمر باإلتيان بعوض منها
حممولٌ على التأكيد يف االستحباب، ألنه األكثر، والذي حيتاج يف األغلب، وقد روى الدار 

  .٣٦٠ةبرُسملْل رجح، ونِيتحفْلصل انرجح: ٣٥٩قطين
  :قارنةامل 

، ٣٦١نقاءيف االستنجاء، وإمنا العربة باإل واملالكية أن العدد غري معترب ،مذهب احلنفية
وزاد بعض احلنفية أنه إذا كان اإلنسان موسوساً فإنه يقدر عليه بثالثة أحجار إىل سبع، وال 

واحلنابلة أنه جيب استخدام ثالثة أحجار يف  ،ومذهب الشافعية .٣٦٢يزيد على ذلك
إنه إذا كان للحجر ثالثة أحرف : جار، حىت لو حصل اإلنقاء بدوا، لكنهم يقولوناالستن

  .٣٦٣يكفيه أن ميسح احملل جبميع اجلهات واحدة تلو األخرى
                                         

 ،وروثَة بِحجرينِ فَأَتيته :قَالَ ،أَحجارٍ ثَلَاثَةَ لي الْتمس :فَقَالَ لحاجته  النيب خرج: "قال أنه ، مسعود بن اهللا عبد حديث هو ٣٥٧
اجلامع وأخرجه البخاري، ). ١/٢٥/١٧(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، . "رِكْس إِنها :وقَالَ ،الروثَةَ وأَلْقَى الْحجرينِ فَأَخذَ

  ).  ١٥٥/ ١/٧٠(املرجع السابق،  الصحيح،
 .  السابق - -يعين حديث سلمان  ٣٥٨
أوالَ يجِد أحدكم ثَالثَ أحجارٍ، حجرينِ للصفْحتينِ : "سئلَ عنِ االستطَابة فَقَالَ أن النيب ، ن سهل بن سعد هذا احلديث هو ع ٣٥٩

، هـ١٣٨٦دار املعرفة، بريوت،  سنن الدار قطين،الدارقطين، علي بن عمر، . إسناد حسن: أخرجه الدار قطين وقال". وحجرٍ لَلْمسربة؟
هـ، ١٣٤٤، ١جملس دائرة املعارف النظامية، حيدر آباد، ط السنن الكربى،أمحد بن احلسني البيهقي، : وانظر). ١٠/ ١/٥٦(م، ١٩٦٦

 بن املبارك السعادات، ابن األثري، أبو: انظر. الغائط جمرى: وضمها الراء بفتح: واملسربة. املخرج ناحيتا: والصفحتان). ١/١١٤/٥٦٦(
  ).٢/٩٣( م،١٩٧٩ هـ،١٣٩٩ بريوت، العلمية، الكتب دار واألثر، احلديث غريب يف النهاية حممد،

 ). ٣٣ – ١/٣٢(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٣٦٠
املرجع السابق،  ،الفتاوى اهلنديةمجاعة من العلماء، : وانظر). ٤١٩ – ٢/٤١٨(املرجع السابق،  ،حاشية ابن عابدينابن عابدين،  ٣٦١

 ).٢١٤/ ١(املرجع السابق،  ،فتح القدير وابن اهلمام، ،)١/٥٤(
، واخلرشي، )١/٤٢٠(املرجع السابق،  ،مواهب اجلليل، واحلطاب، )٩٨ – ٩٧/ ١(املرجع السابق،  ،جممع األرشيخي زادة،  ٣٦٢

 ).  ١/٢٨١(املرجع السابق،  ،شرح خمتصر خليل
، والبعلي، حممد بن أيب )١٨٢ – ١/١٨١(املرجع السابق،  ،احلاوياوردي، امل: ، وانظر)٣/٥٥(املرجع السابق،  ،اموعالنووي،  ٣٦٣

  ).١/١٣(حممد بشري األدليب، : م، حتقيق١٩٨١هـ، ١٤٠١، ١املكتب اإلسالمي، بريوت، ط ،املطلع على أبواب الفقهالفتح، 



 
١١٧ 

  .واملالكية ،ابن العريب يف هذه املسألة موافق ملا عليه احلنفية القاضي فاختيار
  

  بِالروث االستنجاِء حكْم: املطلب الرابع
   :تياراالخ

ه على ، فقال يف تعليقستنجاء بالروث ال يجزئاال اختار القاضي ابن العريب أن
وقد اختلف فيه، والصحيح أنه . ٣٦٤يع غري ابن آدمعبارة عن رج: والروث: "احلديث السابق

  .٣٦٥"ال جيزئ، ألن استعمال النجاسة حرام لعينها، فال جيزئ عن عبادة
  :املقارنة
 .٣٦٦االستنجاء بالروث، ولكنه جيزئ إن استخدم يف ذلك احلنفية أنه يكره مذهب

مع  ٣٦٧إنه ال جيوز االستنجاء بالروث النجس، وجيوز بالطاهر منه: يقول املالكيةو
واحلنابلة إىل عدم جواز االستنجاء  ،٣٦٩وذهب الشافعية، واملالكية يف قول. ٣٦٨الكراهة

  .٣٧١ يصح، وأنه من خالف فاستنجى بالروث مل٣٧٠بالروث طاهرا كان أو غريه
  .وبعض املالكية ،مع الشافعية، واحلنابلة-يف اختياره هنا-فالقاضي ابن العريب 

  

                                         
للفظ بأوسع من ذلك فيطلق عندهم على ويستعمل الفقهاء هذا ا. ذي احلافر، واحده روثة واجلمع أرواث) فضلة(رجيع  :الروث لغة ٣٦٤

 ). ٢١/٢١٠(املرجع السابق،  ،املوسوعة الكويتيةمجاعة من العلماء،  : انظر. رجيع ذي احلافر وغريه كاإلبل والغنم
 ). ١/٣٥( ،املرجع السابقعارضة األحوذي، ابن العريب،  ٣٦٥
 ). ١/٤٩(، املرجع السابق، ف األئمة العلماءاختال، والوزير، )١/١٨(املرجع السابق،  ،بدائع الصنائعالكاساين،  ٣٦٦
إىل  - على الصحيح يف املذهب–فذهب احلنفية والشافعية الفقهاء متفقون على جناسة روث اآلدمي وغري مأكول اللحم من احليوانات،  ٣٦٧

وغذاء، فإذا كانت هذه األشياء  جناسة الروث من مجيع احليوانات، سواء املأكول اللحم منها أوغريها، ألن اآلدمي أطهر احليوانات ذاتا
. وذا قال عطاء والنخعي والثوري. ويرى املالكية واحلنابلة والشافعية يف وجه؛ أن روث ما يؤكل حلمه طاهر .جنسة منه فمن غريه أوىل

املرجع السابق،  ئع،بدائع الصناالكاساين، . صلوا يف مرابض الغنم: وقال. كان يصلي يف مرابض الغنم  واستدلوا مبا روي أن النيب 
 ).  ١/١٦(املرجع السابق، روضة الطالبني والنووي، ). ١/٤٦(، املرجع السابق، الفتاوى اهلنديةعلماء، المن  ومجاعة، )١/٨٠(

مواهب احلطاب، . ذكر احلطاب أن الكراهة فيه كراهة حترمي، إال أن من خالف واستنجى بالروث فإنه يعتد به إن حصل به اإلنقاء ٣٦٨
 ).١/١٤٧(املرجع السابق،  ل،اجللي
 ). ١/١٤٧(املصدر نفسه،  مواهب اجلليل،احلطاب، : انظر ٣٦٩
 ). ٢/٣٠١(املرجع السابق،  ،عمدة القاري، والعيين، )٢/١١٤(املرجع السابق،  اموع،النووي،   ٣٧٠
، )١/١٥٧(املرجع السابق،  ،املغين، ، وابن قدامة)١/١٦٧(املرجع السابق،  احلاوي،أبو احلسن  علي بن حممد املاوردي، : انظر ٣٧١

 ).١/١١٨(املرجع السابق،  األوطار، نيلوالشوكاين، 



 
١١٨ 

ملبحث األول، الذي كشف لنا عن اختارات القاضي ابن العريب مت البحث يف اذا و
فننتقل اآلن إىل املبحث الثاين، لنتعرف على اختيارته يف أحكام . يف أحكام قضاء احلاجة

  .توفيقوباهللا ال. السواك
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  ٣٧٢ السواك أحكام: املبحث الثاين                             
  

  :وفيه ثالثة مطالب
   حكْم السواك: املطلب األول

  :االختيار
 جاء ما باب(،  فقال يف تعليقه على حديث سنة اختار القاضي ابن العريب أن السواك

إنه واجب، ومن : ل إسحاقاك، فقااختلف العلماء يف السو": ٣٧٣عند الترمذي) السواك يف
واستحبه مالك يف كل . هو سنة من سنن الوضوء: وقال الشافعي. أعاد الصالة اًتركه عمد

فأما القول بأنه سنة أو . بطل قولهأما من افترضه فظاهر األحاديث ت. حال يتغري فيها الفم
  .٣٧٤"نة أقوىمستحب فمتقارب، وكونه س

  :قارنةامل
وبعضهم (، ٣٧٥أن السواك سنة -وغريهم ،من األئمة األربعة–مذهب مجهور الفقهاء 

  . ٣٧٧أي أنه يثاب فاعله وال يعاقب تاركه ٣٧٦)يعرب عن ذلك باالستحباب

                                         
 يف كأشنان حنوه أو أراك من عود استعمال وشرعا. وآلته الدلك لغة والسواك دلك، إذا ساك من مشتق السني، بكسر: السواك ٣٧٢

حتفة البجريمي، سليمان بن حممد، و ،)١٠/٤٤٦(رجع السابق، امل العرب، لسانابن منظور،  .وحنوه التغري إلذهاب حوهلا وما األسنان
   ).١/٣٧٤(، م١٩٩٦هـ، ١٤١٧دار الكتب العلمية، بريوت،  ،احلبيب على شرح اخلطيب

سنن الترمذي، . "ةصالَ كُلِّ عند بِالسواك َألمرتهم أُمتي علَى أَشق أَنْ لَوالَ: "قال  اِهللا رسولَ أن ، هريرة أيب حديث وهو ٣٧٣
 ).  ١/٢٣٠/٢٥٢(املرجع السابق،  صحيح مسلم،ومسلم، ). ٢٢: رقم/ ١/٣٤(املرجع السابق،  الترمذي،

 ).  ١/٣٦(املرجع السابق،  ،عارضة األحوذيابن العريب،  ٣٧٤
خللوف : "قال ال، ودليلهم أن النيب هذا هو قوهلم يف اجلملة، إال أن الشافعية ورواية عند احلنابلة أنه يكره السواك للصائم بعد الزو ٣٧٥

ولكن احلنفية واملالكية وأكثر العلماء ال يرون ). ٢/٦٧٠/١٧٩٥( اجلامع الصحيح،البخاري، ". فم الصائم أطيب عند اهللا من ريح املسك
املرجع السابق،  رد احملتار،ابن عبدين، : انظر. كراهية ذلك، ألن هذا اخللوف إمنا يأيت من املعدة خللوها من الطعام فال يزيله السواك

م، ١٩٩٥، دار الكتب العلمية، بريوت، )املعروف حباشية الصاوي(بلغة السالك ألقرب املسالك الصاوي، أمحد بن حممد، ، )١/١٩(
 فكر،ال دار املنهاج، ألفاظ معرفة إىل احملتاج مغين اخلطيب، أمحد بن حممد ، والشربيين،)١٠٨/ ١(، حتقيق حممد عبد السالم شاهني

 ). ١/٩٢(املرجع السابق،  اإلنصاف،واملرداوي، ) ١/٣٤(والدراسات،  البحوث مكتب حتقيق هـ،١٤١٥ بريوت،
يطلق املستحب على السنة ": قال ابن عابدين. ويريدون ا السنة، وكذلك العكس" املستحب"إن كثريا من العلماء يستخدمون كلمة  ٣٧٦

 ،احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقةزكريا بن حممد،  األنصاري،: ، وانظر)٢/١٦٨(جع السابق، املر رد احملتار،ابن عابدين، ". وبالعكس
 ). ١/٧٦(هـ، حتقيق مازن املبارك، ١٤١١، ١دار الفكر املعاصر، بريوت، ط

، وأمحد النفراوي، )١/١١٣(املرجع السابق،  ،رد احملتار، وابن عابدين، )١/٦٩(املرجع السابق،  ،بدائع الصنائعالكاساين، : انظر ٣٧٧
، والنووي، )١/٢٠(هـ ، ١٣٩٣دار املعرفة، بريوت، ،األم، وحممد بن إدريس الشافعي، )٢/٢٩٠(املرجع السابق،  ،الفواكه الدواين

 ). ١/١٢٨( السابق، صدرامل اإلنصاف،واملرداوي، ). ١/١٣٣(املرجع السابق،  املغين،، وابن قدامة، )١/٢٧١(املرجع السابق،  اموع،
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  .٣٧٨وابن حزم  إىل أن السواك واجب ،وداود الظاهري ،ذهب إسحاق بن راهويهو
  . لةفالقاضي ابن العريب مع مجهور الفقهاء يف هذه املسأ

  
  والشفَةَ اللّثَّةَ يصبِغُ الذي السواك حكْم: املطلب الثاين

  :االختيار   
اه، اللِّثاث والشف بالسواك الذي يصبغاالستياك  اختار القاضي ابن العريب عدم كراهية       

 ظن بعض الناس أن كل سواك يصبغ اللثاث: "سهفقال يف تعليقه على احلديث السابق نف
ه والشفاه مكروه، ملا يف ذلك من التشبه بالنساء، وهذا ضعيف، فإن الكحل جائز وفيه التشب

ستقل هذا القدر من الكالم بدليلنلتفت إىل مثل هذا التعليل، وال ي٣٧٩"، فال ي.  
  :املقارنة       
حيرم  ويذكرون أنه اتفق الفقهاء على أنه جيوز أن يستاك املرء بكل عود ال يضر،       

وأنه يكره االستياك بكل عود يدمي . االستياك باألعواد السامة إلهالكها أو شدة ضررها
: ، والقصب، أو حيدث ضررا أو مرضا، مثل الرحيان والرمان، قالوا٣٨١واآلس ٣٨٠مثل الطرفاء

  .٣٨٢ومرجع ذلك أهل الطب
 .ذه املسألةابن العريب يوافق املذاهب األربعة يف ه القاضي فحاصل هذا الكالم أن      

حيث إم مل يذكروا من بني احملرم أو املكروه من السواك ما نسبه ابن العريب لبعض 
  .واهللا تعاىل أعلم. املتأخرين من كراهية االستياك مبا يصبغ اللثاث والشفاه

  
  

                                         
املرجع السابق،  املغين،، وابن قدامة، )١/٨٢(املرجع السابق،  ،احلاوي، ، واملاوردي)٢/٨(املرجع السابق،  ،احمللىابن حزم، : انظر ٣٧٨

 ). ١/١٣٣(هـ، ١٤١١دار الكتب العلمية، بريوت،  ،شرح الزرقان على موطإ مالك، ، والزرقاين، حممد بن عبد الباقي)١/١٣٣(
 ). ١/٣٧(املرجع السابق،  األحوذي،عارضة ابن العريب،  ٣٧٩
املرجع السابق،  القاموس احمليط،الفريوزآبادي، : انظر. شجر، وهي على أصناف، مثها األثل، الواحدة طرفاءة وطرفة، حمركة: الطرفاء ٣٨٠

)١/١٠٧٤  .( 
 . )١/٢٩(املرجع السابق،  املصباح املنري،الفيومي، : انظر. آسة: هي شجر عطر الرائحة، الواحدة ٣٨١
 ).١/٢٦٥(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،احلطاب،  ٣٨٢
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  ٣٨٣بِالغاسولِ التمضمضِ حكم: املطلب الثالث
  :االختيار        
عن السواك، وقد مت اختياره  لعريب أنَّ التمضمض بالغاسول يجزئتار القاضي ابن ااخ       

تأخرين من قال بعض امل: "-رمحه اهللا-يقول . هذا يف تعليقه على احلديث السابق نفسه
، فبأي وجه لو متضمض بغاسول مل جيزه، وهذا ال يصح، ألن الغرض إزالة القَلَح: األئمة

  .٣٨٤"حصل جاز
  :املقارنة      
ق الفقهاء على سنية السواك عند الوضوء، ولكنهم خيتلفون فيمن مل يستخدم العود اتف      

  للسواك وإمنا استخدم شيئا آخر، مثل األصبع والغاسول، هل يصيب بذلك هذه السنة أم ال؟
إنه : والشافعية إىل أن استعمال الغاسول جمزئ يف االستياك، وقالوا ،فذهب احلنفية      

واحلنابلة أنه لو  ،ويرى املالكية. ٣٨٥للقلح، ويتأدى به أصل السنة حمصل للمقصود ومزيل
  .٣٨٦استعمل املرء الغاسول عوضا عن العيدان مل يأت بالسنة

  .والشافعي ،ابن العريب يف هذه املسألة موافق للمذهب احلنفي القاضي فاختيار      
  

يف أحكام قضاء احلاجة  راًالكالم فيه دائ، الذي كان وذا يتم البحث يف الفصل الثاين      
فننتقل اآلن إىل الفصل الثالث، لنتعرف على اختيارات القاضي ابن العريب يف . والسواك

  . وباهللا التوفيق. واملسح على اخلفني أحكام الوضوء
  
  
  
  

                                         
املرجع السابق،  ،لسان العربابن منظور، . معروف، وهو ما يغسل به األيدي: واألشنان. األشنان، بضم اهلمزة وكسرها: الغاسول ٣٨٣

 ). ٧٢/٧٨(، إبراهيم السامرائيو ،مهدي املخزومي: ، مكتبة اهلالل، بريوت، حتقيقالعنيوالفراهيدي، اخلليل بن أمحد، ) ،١٣/١٨(
 ). ١/٣٧(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٣٨٤
دار الكتب  ،تبيني احلقائق شرح كرت الدقئق، والزيلعي، عثمان بن علي، )١/١٠٧(املرجع السابق،  رد احملتار،ابن عابدين، : انظر ٣٨٥

هـ، ١٤٠٤دار الفكر، بريوت،  اية احملتاج إىل شرح املنهاج،محد، ، والرملي، حممد بن أ)١/١٤(، هـ١٤٠٣، ١ط العلمية، بريوت،
 ). ٦/١٨١(املرجع السابق،  ،عمدة القاري، والعيين، )١/١٦٤(هم، ١٩٨٤

 ). ٢٦٦/ ١(املرجع السابق،  ،مواهب اجلليلاحلطاب، : انظر ٣٨٦
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   اخلُـفَّـنيِ على واملَسح الوضوِء أَحكام: الفصل الثالث
 

ول يف أحكام الوضوء، والثاين يف نواقض الوضوء، املبحث األ: وفيه ثالثة مباحث        
  . والثالث يف أحكام املسح على اخلفني

  
   الوضوِء أَحكام: املبحث األول

  
  :مطلباً ستة عشروفيه 

  
  اإلناَء إدخالها قَبلَ اليد غَسلِ حكْم: املطلب األول

  :االختيار        
غسل القائم من النوم يده قبل إدخاهلا اإلناء، ملن مل  اختار القاضي ابن العريب وجوب        

 من أحدكم استيقظ إذا جاء ما باب( يكن قد استنجى باملاء، فقال يف تعليقه على حديث
اختلف العلماء يف معىن " :٣٨٧عند الترمذي) يغسلها حىت اإلناء يف يده يغمس فال منامه

أو إزالة جناسة، أو  ،هل هو عبادة ع،أن غسل اليد يف هذا املوض: الفوركن اخل...  احلديث
تمر القوم كانوا يستنجون باحلجارة، ف رتباط بعدد؟ فإن كان للنجاسة، فألنانظافة من غري 

 نَّإِفَ: "ومن قال للنظافة؛ فلقوله. النجاسةا  قلَعتالغفلة، فَ أيديهم على ذلك املوضع يف حال
ي، إذ مل يقطع هار والتوقِّ، فأشار إىل ذلك على معىن االستط"هدي تاتب نيي أَرِدال ي مكُدحأَ

والصحيح وجوب الغسل من طريق األثر والنظر، وذلك أنه قال يف . حبصول النجاسة يف اليد
فَإِنَّ أَحدكُم ال يدرِي أَين باتت يده فعلَّل بذلك، كما علَّل يف وجوب الوضوء من : احلديث

، وكما يوجب النوم الوضوَء، كذلك يوجب "امت العينان استطْلَق الوِكَاُءفَإِذَا ن": النوم
  .٣٨٨"غَسل اليد، هذا إذا مل يكن استنجى باملاء

  
  

                                         
 . بحثمن هذا ال ٥٠ - ٤٩ص: انظر. سبق ذكره يف املطلب الثاين من مبحث أحكام املياه ٣٨٧
 ). ٣٩ -١/٣٨(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٣٨٨
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  :املقارنة        
      اتفق الفقهاء على أن غسل اليدين سنة من سنن الوضوء يف حق غري القائم من النوم،         

   :يف حق القائم من النوممث اختلفوا يف حكم غسلهما 
ة من إىل أن غسل الكفني سن -والشافعية  ،واملالكية ،من احلنفية-ذهب اجلمهورف       

سنن الوضوء، سواء قام املتوضئ من نوم أو مل يقم من نوم، وسواء كان هذا النوم يف ليل أو 
  . ٣٨٩وهذا أيضا رواية عن أمحد. ار

إىل وجوب غسل  -وهو املشهور عنه-أخرى عنه وذهب اإلمام أمحد يف رواية        
  . ٣٩٠الكفني عند القيام من نوم الليل، دون نوم النهار

وذهب الظاهرية إىل وجوب غسل يد القائم من النوم قبل غمسها يف اإلناء، سواء يف        
  .٣٩١وإسحاق ابن راهوية ،ذلك نوم الليل ونوم النهار، وهو أيضا قول احلسن البصري

  .عن املذاهب املختلفة -يف اختياره هنا-اضي ابن العريب مستقل برأيه فالق      
 

  النجاسة يف الشك عند اليد غَسلِ حكْم: املطلب الثاين
  

   :االختيار
 ، فقال يفاختار القاضي ابن العريب أنه ال جيب غَسل اليد عند الشك يف النجاسة       

هل أصابته جناسة أم ال، وجب عليه غسل اليد  ن من شكويف املذهب أ: "املوضع السابق
  .٣٩٣"املذهب، والصحيح أنه ال جيب ٣٩٢يف مشكل

  
  

                                         
املرجع احلاوي، ، واملاوردي، )٢/٥١(املرجع السابق،  ،حاشية العدوي، والعدوي، )١/٧٥(املرجع السابق،  ،رد احملتارابن عابدين،  ٣٨٩

 ).١/١١٠(املرجع السابق،  املغين،، وابن قدامة، )١٠٢ – ١/١٠١(السابق، 
 ). ١/٣٤٩(املرجع السابق،  ،اموعوالنووي، ). ١/١١٠(املصدر نفسه،  املغين، قدامة، ابن ٣٩٠
 حاشية الطحاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح،والطحاوي، أمحد بن حممد، ) ١/٣٤٩(املصدر نفسه،  ،اموعالنووي،  ٣٩١

 .)٢٠٧ – ١/٢٠٦(املرجع السابق، احمللى،  ابن حزم،و). ١/٤٣(هـ، ١٣١٨مصر،  -املطبعة الكربى األمريية، بوالق 
، والظاهر أنه خطأ، والذي هنا هو الصواب، ألن املشهور يف هذه املسألة عند املالكية "يف مشهور املذهب: "يف بعض نسخ العارضة ٣٩٢

 .هو رأي بقية املذاهب؛ من استحباب غسل اليد إذا شك يف جناستها
  ).١/٣٩(سابق، املرجع ال عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٣٩٣
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  : املقارنة       
يف  على أنه ال جيب غسل اليد املشكوكمن املذاهب األربعة وغريهم اهري العلماء مج      

شكل مذهبهم أما ما حكاه ابن العريب عن املالكية يف م. ٣٩٤جناستها، بل يسن أو يستحب
، حيث قال يف تعليقه  على حديث "القبس"ما ذكره يف  - فيما يظهر للباحث–فبيان ذلك 

عقب يف آخر احلديث مبا رد األمر من  ا أنه والنهي يقتضي احلظر، إال أنا قد بين: "الباب
هذا إن : فمن علمائنا من قال... الوجوب إىل االستحباب، ورد النهي من احلظر إىل الكراهة

إنه ظاهر، فإن : شك، والشك ال يوجب حكماً يف الشرع بإمجاع، ومن علمائنا من قال
الغالب من اإلنسان أن جتول يده يف نومه على جسده ومغابنه ومنافذه، وخاصة من ال 
يستنجي، واألصل يف اليد الطهارة، وهذا الغالب والظاهر قد طرأ عليه، فأنشأ ذلك مسألة 

ألنه خمتلف ... هما يقدمرض أصل وظاهر، وقد اختلف علماؤنا أيإذا تعا: أصولية، وهي
  .واهللا أعلم. ٣٩٥"املآخذ، متباين املباين، يفتقر إىل مزيد تفهم، واحتفال يف االبتهال

   .وعلى كل حال فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف هذه املسألة       
 

  ِءالوضو عند التسمية حكْم: املطلب الثالث
  :االختيار   

اختار القاضي ابن العريب أن التسمية عند الوضوء غري واجبة وال مستحبة، وإمنا يراد        
عند ) الوضوء عند التسمية يف جاء ما باب(ة، فقال يف تعليقه على حديث ا الني

ا الباب ذال أعلم يف ه: بن حنبل دوهذا احلديث إمنا هو ضعيف، قال أمح": ٣٩٦الترمذي
مل تصح، وقال  اًى فيه طرق، ولكنه أوجب التسمية عند الوضوء، ورواًصحيح اًثحدي

                                         
، املرجع السابق، شرح خمتصر خليل، واخلرشي، )١/٢٩٢(و) ٢٨٨ – ١/٢٨٧(املرجع السابق،  ،رد احملتارابن عابدين،  ٣٩٤

املرجع  ،املنهاج، والنووي، )١/٣٤٨(املرجع السابق،  ،اموع، ، والنووي)١/٩(املرجع السابق،  ،بداية اتهد، وابن رشد، )١/١٣١(
 ). ١/١٦٤(املرجع السابق،  ،املغين، وابن قدامة، )٣/١٨٠(السابق، 

 األشباه والنظائر،السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، : ، وانظر)١٢٩ -١/١٢٨(املرجع السابق،  ،القبسابن العريب،  ٣٩٥
دار  حكام يف مصاحل األنام،قواعد األ، ،  وابن عبد السالم، عز الدين عبد العزيز)١/٦٤(هـ، ١٤٠٣دار الكتب العلمية، بريوت، 

إيضاح القواعد الفقهية لطالب املدرسة ، واحلجي، عبد اهللا بن سعيد، )٢/٤٦(املعارف، بريوت، حتقيق حممود بن التالميد الشنقيطي، 
 ).١/٣٣. (ت.مدرسة الصولتية، مكة املكرمة، د الصولتية،

 يذْكُرِ لَم لمن وضوَء الَ: "قال أنه  اِهللا رسولِ عن أبيها، عن جدته عن حويطب، بن سفيان أيب بن الرمحن عبد بن رباح عن وهو ٣٩٦
ماهللا اس هلَياملرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، . جيد إسناد له حديثا الباب هذا ىف أعلم ال :حنبل بن أمحد قال :عيسى أبو قال. "ع

 ).١/١٠/٢٤(املرجع السابق،  رمذي،صحيح سنن التاأللباين، . حسن: قال األلباين). ١/٣٧/٢٥(



 
١٢٥ 

النسيان، والشيئان إمنا يتضادان باحملل  ذا احلديث النية، ألن الذكر يضادإن املراد : علماؤنا
وروي عن . القلب هو النية ل النسيان القلب، فمحل الذكر إذن القلب، وذكْرالواحد، وحم

وقد سئل . مية غري واجبة، وباألول أقول، وكما ال جتب، كذلك ال تستحبأمحد أن التس
. إشارة إىل أن التسمية إمنا هي مشروعة عند الذبح! أتريد أن تذبح؟: مالك عن ذلك فقال

  .٣٩٧"وال دليل لَه على ذلك. هي من سنن الوضوء: وقال الشافعي
  :املقارنة       

ة أو والشافعية إىل أن التسمية على الوضوء سن ،-هوريف املش–ذهب احلنفية واملالكية        
وذكر ابن قدامة أن هذا هو ظاهر . ٣٩٨فإن أتى ا فحسن، وإال فوضوؤه صحيحمستحبة 

  . ٣٩٩مذهب أمحد الذي رواه عنه مجاعة من أصحابه
إىل أن التسمية واجبة عند الوضوء، وهو رواية عن  - يف املشهور-وذهب احلنابلة        

  .٤٠٠، وأهل الظاهراحلسن البصري، وإسحاق ابن راهويه و مذهبأمحد، وه
وهناك قول ملالك أن التسمية غري مشروعة عند الوضوء، بل هي مكروهة، وأنه أنكر        

أتريد أن تذبح؟ واختار هذا القول بعض املالكية، ويف قول : على من سأله عن ذلك قائال
 ،، وقال ربيعة بن عبد الرمحن٤٠١تسمية أو تركهاتيان بالخمري بني اإل ئآخر ملالك أن املتوض

  .٤٠٢إن املراد بذكر اسم اهللا يف الوضوء هو النية: وبعض املالكية
  .ابن العريب يف هذه املسألة يوافق ما عليه ربيعة الرأي، وبعض املالكية القاضي فاختيار       

  
 

                                         
 ).٤٠ – ١/٣٩(املرجع السابق،  ،عارضة األحوذيابن العريب،  ٣٩٧
املرجع  ،حاشية الدسوقي، والدسوقي، )١/٨٦(املرجع السابق،  ،رد احملتار، وابن عابدين، )١/٨٧( ،بدائع الصنائعالكاساين، : انظر ٣٩٨

، واملاوردي، )١/٣١(املرجع السابق،  ،األم ، والشافعي،)٢/١٧١(جع السابق، املر ،شرح خمتصر خليل، واخلرشي، )١/١٠٣(السابق، 
 ). ١/١٠٠(املرجع السابق،  احلاوي،

  ). ١/١١٣(املرجع السابق،  املغين،ابن قدامة،  ٣٩٩
 ). ٢٧٢/ ١(م، ١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط ،شرح سنن أيب داود،  حممود بن أمحد العيين، بدر الدين ٤٠٠
كفاية الطالب الرباين لرسالة أيب ، احلسن، علي بن حممد بن عبد احلق أبو، و)١/١٥(املرجع السابق،  الفواكه الدواين،النفراوي،  ٤٠١

 ،حاشية العدوي، والعدوي، )١/٤٦(املرجع السابق،  ،الثمر الداين، واآليب، )١/٢٢٨(هـ، ١٤١٢دار الفكر، بريت،  ،زيد القريواين
 ).٢/٥٥(املرجع السابق، 

، املكتب اإلسالمي، شرح السنة، والبغوي، احلسني بن مسعود، )٤٠ – ١/٣٩(املصدر السابق،  ،عارضة األحوذيابن العريب،  ٤٠٢
  ). ٤١١ - ١/٤٠٩(م، ١٩٨٣هـ، ١٤٠٣، ٢دمشق، ط
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  الوضوِء يف واالستنشاقِ املَضمضة حكم: املطلب الرابع
   :االختيار    

، اختار القاضي ابن العريب أن املضمضة واالستنشاق مستحبان يف الوضوء والغسل        
) واالستنشاق املضمضة يف جاء ما باب(وليسا واجبني فيهما، فقال يف تعليقه على حديث 

: اختلف العلماء يف املضمضة واالستنشاق يف الطهر على أربعة أقوال: "٤٠٣عند الترمذي
. ٤٠٤أما سنتان يف الطهارتني، قاله مالك والشافعي واألوزاعي وربيعة وابن مزين :ألولا

أن االستنشاق واجب، واملضمضة : الثالث. أما واجبتان فيهما، قاله أمحد وإسحاق :الثاين
أما واجبتان يف الغسل، سنتان يف الوضوء، قاله الثوري  :الرابع. سنة، قاله أبو ثَور

فَرِيضةً  جعلَ للْجنبِ املَضمضةَ واالستنشاق أَنَّ النبِي : يفة، واحتجا حبديثحن وأبو
وهذا . ملضمضة واالستنشاقفإنه غسل يوعب مجيع البدن فدخل فيه ا: ، ومن املعىن٤٠٥اًثَالث

يوعب وأما املعىن فهو منقوض بغسل امليت فإنه . ، وهو كذّابيرويه بركة بن حممد احلَلَيب
وأما أبو ثور فاحتج حبديث سلَمةَ هذا بأنه أمر باالنتثار، واألمر على . وال جيبان فيه

  .٤٠٦"هو حممول على االستحباب مبا سيأيت من أدلته إن شاء اهللا تعاىل: قلنا... الوجوب
  
  
  
  

                                         
 :عيسى أبو قال ." فَأَوتر استجمرت وإِذَا ر،ثتفَان توضأْت إِذَا: "قال أنه  اهللا رسول عن عنه، اهللا رضي قيس بن سلمة عن وهو ٤٠٣

األلباين، . صحيح: قال األلباين). ٢٧/ ١/٤٠(املرجع السابق،  ،سنن الترمذيالترمذي، . صحيح حسن حديث قيس بن سلمة حديث
 ).١/١٠/٢٥(املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،

 باألندلس، قرطبة أهل من املالكي، الفقيه عنه، اهللا رضي عفان بن نعثما بنت رملة موىل مزين بن إبراهيم بن حيىي زكريا، أبو هو ٤٠٤
 كتباً ألّف. العربية علم من حظ له كان كما فيه، فقيهاً للموطأ، حافظاً وكان علمائه، من ومسع املشرق إىل رحل طُليطلة، من وأصله
 سنة تويف". العلم فضائل"و ،"القرآن فَضائل"و ،"املوطأ لعل يف املستقصية"و ،"املوطأ رِجال تسمية"و ،"املوطأ تفسري: "منها حساناً
: اللبناين الكتاب ودار القاهرة،: املصري الكتاب دار األندلس، علماء تاريخ يوسف، بن حممد بن اهللا عبد الفرضي، ابن: انظر. هـ٢٥٩

  .  )٨/١٣٤( السابق، املرجع األعالم، والزركلي، ،)١/٢٠٥(  األبياري، إبراهيم حتقيق، هـ١٤١٠ ،٢ط بريوت،
، قال الدار "فَرِيضةً ثَالَثًا للْجنبِ واالستنشاق الْمضمضةَ جعلَ أنَّ النيب ،" هذا احلديث أخرجه الدار قطين بسنده عن أيب هريرة  ٤٠٥

وقال ). ١/١١٥/٣(املرجع السابق،  ،سنن الدار قطينالدار قطين، . هذا باطل، ومل حيدث به إال بركة، وبركة هذا يضع احلديث: قطين
تنقيح التحقيق ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحد احلنبلي، . هو حديث موضوع، مل يروه غري بركة بن حممد، وكان كذاباً: ابن عبد اهلادي

  ). ١/١٩١(م، حتقيق سامي بن حممد بن جاد اهللا، ٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨، ١أضواء السلف، الرياض، ط ،يف أحاديث التعليق
  ). ٤٢ -١/٤١(املرجع السابق،  ،عارضة األحوذيابن العريب،  ٤٠٦
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  :املقارنة         
نشاق واجبان يف مذهب أيب حنيفة وصاحبيه، وسفيان الثوري، أن املضمضة واالست         

والشافعية إىل أن املضمضة واالستنشاق  ،ذهب املالكيةو .٤٠٧مسنونان يف الوضوء ،الغسل
، وهذا القول ينسب أيضا ألمحد يف رواية، وحكاه ابن املنذر عن سنتان يف الغسل والوضوء

واملشهور عن أمحد، والذي . ٤٠٨وغريهم ،والليث ،واألوزاعي ،والزهري ،احلسن البصري
. ٤٠٩سحاق أما واجبان فيهماوهو مذهب ابن أيب ليلى، ومحاد، وإثر احلنابلة، عليه أك

وذهب أبو ثور، وداود، وابن املنذر إىل أن االستنشاق واجب يف الوضوء والغسل، 
٤١٠ة فيهما، وهو رواية أخري عن أمحدواملضمضة سن.  

  .افعيةوالش ،ابن العريب هنا موافق ملا عليه املالكية القاضي فاختيار      
 

   واالستنشاقِ املَضمضة بين والفَصلِ اجلَمعِ حكْم: املطلب اخلامس
  :االختيار        
: اختار القاضي ابن العريب الفصل بني املضمضة واالستنشاق، فقال يف املوضع السابق       

وقد روى ... ٤١١واحدة من كف شقنتض واسمضمت روى الترمذي وغريه أن النيب "
ف، عن أبيه، رص، وروى طلحة بن مواحدة ا من كفمهلَعفَ البخاري ومسلم أن النيب 

، واألفضل فصلهما، ٤١٢"واالستنشاقِ املضمضة بني لُصفْي النيب  رأيت: "عن جده، قال

                                         
املرجع  ،رد احملتار، وابن عابدين، )١/١٢(املرجع السابق،  ،اجلوهرة النرية، والعبادي، )١/١٠٣(املرجع السابق،  احلاوي،املاوردي،  ٤٠٧

 ). ١/٢٠٥(املرجع السابق،  ،املغين ،،  وابن قدامة)١/١١٠(املرجع السابق،  ،املبسوط، ، والسرخسي)١/٣٠٤(السابق، 
هـ، ١٩٩٤دار الغرب، بريوت،  ،الذخرية، والقرايف، أمحد بن إدريس، )١/١٣٥(املرجع السابق،  االستذكار،ابن عبد الرب،  ٤٠٨

األنصاري، ، و)١/٣٦٢(املرجع السابق،  اموع،، والنووي، )١/٣٣١(املرجع السابق،  حاشية الدسوقي،، والدسوقي، )١/٢٧٥(
، ابن )١/٢٠٢(، م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط أسىن املطالب يف شرح روض الطالب،زكريا بن حممد، 

 ).١/١١٧(املرجع السابق،  االنصاف،، واملرداوي، )١/٢٠٥(املرجع السابق،  ،املغينقدامة، 
املصدر السابق،  ،اموع، والنووي، )١/١١٧(رجع السابق، امل االنصاف،، واملرداوي، )١/٢٠٥(املصدر السابق،  املغين،ابن قدامة،  ٤٠٩

)١/٣٦٢.(  
 ). ١/٣٦٢(املصدر السابق،  ،اموع، والنووي، )١/٢٠٥(املصدر السابق،  ،املغينابن قدامة،  ٤١٠
 رأَيت النيب : قَالَ عن عبد اِهللا بنِ زيد : "، ولفظه)باب املضمضة واالستنشاق من كف واحدة(هذا احلديث عند الترمذي  ٤١١

ضمضم قشنتاسو نم كَف داحصحيح مسلم، . ، وأخرجه مسلم يف صحيحه)١/٤١/٢٨املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، ". و
 ).    ١/٢١٠/٢٣٥(املرجع السابق،  ،مسلم

ضعيف األلباين، حممد ناصر الدين، : انظر. عيف،ض: وقال األلباين). ١٣٩:رقم/١/٨٢(املرجع السابق،  ،سنن أيب داودأبو داود،  ٤١٢
 ). ١/١٤/٢٤(، م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ١الكويت، مؤسسة غراس، الكويت، ط سنن أيب داود،
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ألنه أشبه بأعضاء الوضوء، وما روي من اجلمع يدل على اإلجزاء، التصال العضوين، 
   .٤١٣"تقارب احمللني، وإمكان الطهارة مع اجلمعو

  :املقارنة       
ال  ال خالف بني الفقهاء أنه على أية هيئة متت املضمضة واالستنشاق جازت، وأنه       

  .٤١٤ولكنهم خيتلفون يف األفضليةبأس باجلمع أو الفصل بينهما، 
ة واالستنشاق هو الترتيب أكثر املالكية إىل أن األفضل يف املضمضو احلنفية فذهب       

 ، يأخذ لكل واحد منهما ماء جديداً، مث يستنشق ثالثاًثالثاً فيهما، وهو أن يتمضمض أوالً
  .٤١٥يف كل مرة

أنه يستحب يف املضمضة واالستنشاق اجلمع بينهما  واحلنابلة ،واملشهور عند الشافعية        
ويستنشق من غرفة ثانية،  مث يتمضمض ،بثالث غرفات، بأن يتمضمض ويستنشق من غرفة

واللخمي من  ،اختيار ابن رشد -أيضاً–، وهذا ٤١٦مث يتمضمض ويستنشق من غرفة ثالثة
  .٤١٧املالكية
  .وأكثر املالكية ،فالقاضي ابن العريب يف هذه املسألة موافق ملا عليه احلنفية       

  
  ستنشاقِواال املَضمضة بني والفَصلِ اجلَمعِ كيفيةُ: املطلب السادس

   :االختيار        
غرفة واحدة هلما، : اختار القاضي ابن العريب عند اجلمع بني املضمضة واالستنشاق        

ثالث غرفات لكل واحدة : ، وعند الفصل بينهما)نصف الغرفة للفم ونصفها الباقي لألنف(
فمنهم : فريق على قولنياختلف العلماء يف صفة اجلمع والت: "منهما، فقال يف املوضع السابق

                                         
 ). ١/٤٢(املرجع السابق،  ،عارضة األحوذيابن العريب،  ٤١٣
حتفة ، واملباركفوري، )١/١٣٤( املرجع السابق، ،املغين، وابن قدامة، )٤/٨٠(املرجع السابق،  عمدة القاري،العيين، : انظر ٤١٤

 ).١/١٠٤(املرجع السابق،  ،األحوذي
رد ، وابن عابدين، )١/١٢(م، ١٩٨٤هـ، ١٤٠٥دار الكتب العلمية، بريوت،  ،حتفة الفقهاءالسمرقندي، حممد بن أمحد، : انظر ٤١٥

 ).١/١٩(املرجع السابق،  ،خمتصر خليليل، ، وخل)١/٥٥(املرجع السابق، ، فتح القدير، وابن مهام، )١/١٢٣(املرجع السابق،  احملتار،
 ،املغين، وابن قدامة، )٣٥٢ – ١/٣٥١(املرجع السابق،  اموع،، النووي، )١/١٦(املرجع السابق،  ،املهذبالشريازي، : انظر ٤١٦

املرجع السابق،  ،ذيحتفة األحو، واملباركفوري، )١/٨٧(املرجع السابق،  ،املبدع شرح املقنع ، وابن مفلح،)١/١٢٥(املرجع السابق، 
)١/١٠١ .( 

. ، ونسبه العدوي إىل اللخمي)١/٣٥٥(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،احلطاب، : انظر. نسب احلطاب هذا االختيار إىل ابن رشد ٤١٧
  ).١/٢٤٦(املرجع السابق،  حاشية العدوي،العدوي، : انظر
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يغرف : ومنهم من قال. يغرف غرفة يتمضمض منها ويستنشق ثالثاً: عيف اجلم من قال
يغرف : فمنهم من قال التفريق، وأما. ثالث غرفات جيمع فيها بني املضمضة واالستنشاق

ثالث للمضمضة : ومنهم من قال. ، وأخرى يستنشق منها ثالثاًغرفة يتمضمض منها ثالثاً
: غرفة واحدة هلما مرة واحدة، ويف التفريق: واألقوى عندي يف اجلمع. لها لالستنشاقومث

، وعليه يدل ٤١٨لة، وعليه يدل ظاهر األحاديث، واجلمع أقوى يف النظرصثالث لكل خ
  .٤١٩"الظاهر من األثر

  :املقارنة      
أو التفريق  ، سواء عند اجلمع٤٢٠متعددة يف املضمضة واالستنشاق يذكر الفقهاء صوراً      
  :فذكروا يف اجلمع من الكيفيات ما يلي. بينهما

  .يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها أن يأخذ ثالث غرفات، .١
  .يتمضمض منها مرة مث يستنشق منها مرة أن يأخذ غرفة واحدة، .٢
  .٤٢١، مث يستنشق منها ثالثاًيتمضمض منها ثالثاً أن يأخذ غرفة واحدة، .٣
يتمضمض منها مث يستنشق، مث يتمضمض منها مث  حدة،أن يأخذ غرفة وا .٤

  .٤٢٢يستنشق، مث يتمضمض منها مث يستنشق

                                         
احثني ينسبون إليه أنه خيتار اجلمع بني املضمضة واالستنشاق على التفريق هذا التعبري من القاضي ابن العريب جعل بعضا من العلماء والب ٤١٨

ويؤيد ذلك . أوىل من الترجيح، كما يقرره أهل األصول -إن أمكن ذلك-بينهما، وليس األمر كذلك، بل مراده أن اجلمع بني النصوص 
 .لك يف املسألة اليت قبل هذهأنه سبق أن فضل الفصل على اجلمع قبل هذا املكان بسطور قليلة، وقد سبق ذ

  ).٤٣ – ١/٤٢(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٤١٩
هذه الصور والكيفيات ذكرها بعض الفقهاء من املذاهب املختلفة يف كتبهم على سبيل حكاية الصفات اليت ميكن أن يتم عليها  ٤٢٠

:  املسألة، واليت ذكرا هنا جاءت متناثرة بني املراجع التاليةاملضمضة واالستنشاق، وليس على سبيل حكاية املذاهب الفقهية يف
املرجع  رد احملتار،، وابن عابدين، )١/٥٥(املرجع السابق،  ،فتح القدير، وابن اهلمام، )١/١٢(املرجع السابق،  ،حتفة الفقهاءالسمرقندي، 

، واخلرشي، )٤٨ – ١/٤٧(املرجع السابق،  الثمر الداين،يب، ، واآل)٤/٧٩(املرجع السابق،  عمدة القاري،، والعيين، )١/١٢٣(السابق، 
 ،إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني، والدمياطي، أبو بكر بن السيد حممد شطا، )١/١١٣(املرجع السابق،  شرح خمتصر خليل،

. ت.دار املعرفة، بريوت، د ،ن حنبليف فقه اإلمام أمحد ب اإلقناع، موسى بن أمحد ، واحلجاوي،)١/٤٨. (ت.دار الفكر، بريوت، د
، منصور بن يونس ، والبهويت،)١/٥٨(املرجع السابق،  مغين احملتاج،، والشربيين، )١/٤٨(، عبد اللطيف حممد موسى السبكيحتقيق 

هى مطالب أويل الن، والرحيباين، مصطفي سعيد،  )١/١١٣(م، ١٩٩٦هـ، ١٤١٦دار عامل الكتب، الرياض،  شرح منتهى اإلرادات،
 ). ١/١١٢(، ١٩٦١املكتب اإلسالمي، بريوت،  املنتهى، غاية شرح يف

فإن املتوضئ من غري املمكن أن يتمضمض ويستنشق ! وهذا مستبعد جدا: "-على هذه الكيفية معلقاً–يقول الشيخ عبد العزيز ابن باز  ٤٢١
ابن باز، عبد العزيز بن عبد اهللا، : انظر". ثالثةمن كف واحدة ثالث مرات، ألن املاء يسقط ويذهب من اليد وال يبقى للثانية وال

 ).١/١٣٠٢(م، ٢٠٠٧دروس صوتية مفرغة، املكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث،  شرح بلوغ املرام،، )هـ١٤٢٠:ت(
 .كسابقته؛ ال يتصور إمكاا، ألن املاء ال يبقى يف اليد هلذه املرات وهذه أيضاً ٤٢٢
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يتمضمض ويستنشق من غرفة، مث يتمضمض ويستنشق  أن يأخذ ست غرفات، .٥
  .من أخرى، وهكذا إىل آخرها

أن يأخذ غرفة يتمضمض منها مرتني، مث يأخذ غرفة أخرى يتمضمض منها  .٦
  .٤٢٣، مث يأخذ غرفة ثالثة؛ يستنشق منها مرتنيمرة، ويستنشق منها مرة

  .فيقع اختيار ابن العريب هنا على الكيفية الثانية          
  :أما يف حالة الفصل بني املضمضة واالستنشاق فيذكر الفقهاء فيها الكيفيات اآلتية        

 ، مث يستنشق من األخرى ثالثاًأن يأخذ غرفتني، فيتمضمض من إحدامها ثالثاً .١
  .كذلك

  .يتمضمض بثالث، مث يستنشق بثالث أن يأخذ ست غرفات، .٢
يتمضمض بواحدة مث يستنشق بأخرى، مث يتمضمض  أن يأخذ ست غرفات، .٣

  .بثالثة، مث يستنشق برابعة، وهكذا إىل آخرها
مث يأخذ غرفة أخرى يتمضمض منها مرة،  أن يأخذ غرفة يتمضمض منها مرتني، .٤

  .٤٢٤يأخذ غرفة ثالثة؛ يستنشق منها مرتنيويستنشق منها مرة، مث 
  .ابن العريب هنا يقع على الصفة الثانية أيضاً القاضي فاختيار              

  
  الوضوِء يف الرأسِ جميعِ مسحِ حكم: املطلب السابع

   :االختيار       
يف تعليقه على اختار القاضي ابن العريب وجوب مسح مجيع الرأس يف الوضوء، فقال        

. ٤٢٥عند الترمذي) مؤخره اىل الرأس مبقدم يبدأ أنه الرأس يف مسح ماجاء باب(حديث 
: مجيعه، ويف املسألة أحد عشر قوال، ومجلتها ترجع إىل قولني: يعين): مسح رأسه: (قوله"

وجوب مسح مجيعه،  - يف مشهور أقواله-هل يلزم مجيعه، أو بعضه؟ فرأى مالك : أحدمها

                                         
  .يف صور الفصل بني املضمضة واالستنشاق صنف أيضاًيالحظ أن هذه الصورة صاحلة أن ت ٤٢٣
  . كما رأينا -هذه مذكورة أيضا من صور الفصل ٤٢٤
 ثُم ،فَاهقَ إِلَى بِهِما ذَهب ثُم رأْسه بِمقَدمِ بدأَ ،وأَدبر بِهِما فَأَقْبلَ ،بِيديه رأْسه مسح  اهللا رسولَ أنَّ" ، زيد، بن اهللا عبد عن وهو ٤٢٥

األلباين، . صحيح: وقال األلباين). ١/٤٧/٣٢(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، . "منه بدأَ الَّذي الْمكَان إِلَى رجع حتى ردهما
 ). ١/١٢/٢٩(املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،
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رافع لكل خالف أو إشكال وقع  ، وفعل النيب ه ظاهر القرآن، وفعل النيب ملا يقتضي
   .٤٢٦، ومن صفته فعالًاًاستوفاه مسح يف اآلية، فإنه 

  :املقارنة      
، إال أم ٤٢٧اتفق العلماء على أن األفضل واألكمل هو مسح مجيع الرأس يف الوضوء      

  :خيتلفون يف القدر ازئ منه
واحلنابلة  ،وذهب املالكية. ٤٢٨احلنفية إىل أن القدر ازئ هو مسح ربع الرأسفذهب        

وذهب الشافعية إىل أنه جيزئ يف فرض الوضوء . ٤٢٩إىل أن الواجب مسح مجيع الرأس
يف حد  -عرة واحدة أو بعضهاولو ش-مسمى املسح لبعض بشرة رأسه، أو بعض الشعر 

  .٤٣٠بأن ال خيرج الشعر باملد عنه الرأس،
  .واحلنابلة ،ابن العريب يف هذه املسألة موافق ملا عليه املالكية القاضي فاختيار      

 
  الوضوِء يف الرأسِ مسحِ صفَةُ: املطلب الثامن

  :االختيار        
حديث اختار القاضي ابن العريب ابتداء املسح من مقدم الرأس، فقال يف تعليقه على         

من الروايات يف  اًقد ذكرنا بعض: "٤٣١عند الترمذي) الرأس ؤخرمب يبدأ أنه جاء ما باب(
مسح رأْسه بِيديه، أَدبر  أَنَّ النبِي : ه، وقد روى البخاري يف صفة مسحهكيفية املسح لَ

يع بن اجلراح، كما وكإنه يبدأ املسح مبؤخر الرأس إال : قال اًوال أعلم أحد .بِهِما وأَقْبلَ
 حديث يف هوقول .البداية باملقدم، وهي رواية احلفّاظ كلهم: والصحيح. أبو عيسى عنه ذكره

                                         
  ).١/٤٨(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٤٢٦
 ).١/١٢٩(املرجع السابق،  نيل األوطار،، والشوكاين، )٢٠/١٢٤(املرجع السابق،  التمهيد،ابن عبد الرب، : انظر ٤٢٧
  ).١/٤(املرجع السابق،  بدائع الصنائع،، والكاساين، )١/٣(املرجع السابق،  تبيني احلقائق،ابن جنيم، : انظر ٤٢٨
، وابن رشد، )١/١٣٠(املرجع السابق،  االستذكار،، وابن عبد الرب، )١/٢٩٤(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،احلطاب، : انظر ٤٢٩

املرجع  نيل األوطار،، والشوكاين، )١/١٣٦(املرجع السابق،  الشرح الكبري،، وابن قدامة، )١/٢٧(املرجع السابق،  بداية اتهد،
، هـ١٤٢٢، ١ط الدمام، دار ابن اجلوزي، املستقنع،الشرح املمتع على زاد ابن العثيمني، حممد بن صاحل ، و)١٩٥ -١/١٩٢(السابق، 

  ).١/٢٣٢(، م١٩٩٥هـ، ١٤١٥، ٤دار الفكر، دمشق، ط الفقه اإلسالمي وأدلته،الزحيلي، وهبة بن عبد اهللا، ، و)١/١٨٦(
فتح صاري، ، واألن)١/٣٩١(املرجع السابق،  حاشية اجلمل،، واجلمل، )١/٢٦٩(املرجع السابق،  ،حتفة احلبيبالبجريمي، : انظر ٤٣٠

 ). ١٩٥ -١/١٩٢(املرجع السابق،  نيل األوطار،، والشوكاين، )١/٢٥(املرجع السابق،  الوهاب،
 ذي،سنن الترمالترمذي، . "بِمقَدمه ثُم رأْسه بِمؤخرِ بدأَ مرتينِ بِرأْسه مسح  النيب أنَّ" عنها، اهللا رضي معوذ، بنت الربيع عن وهو ٤٣١

 ).١/١٢/٣٠(املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين، . حسن: ، وقال األلباين)١/٤٨/٣٣(املرجع السابق، 
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 فعل ألنه ،اًإدبار ومساه رأسه مبقدم بدأ معناه: علماؤنا قال وأَقْبلَ، بِهِما، فَأَدبر: البخاري
  .٤٣٢"إليه يؤول مبا فسماه الدبر، إىل يؤول
  : املقارنة      
، ٤٣٣على أنه إذا مسح املتوضئ رأسه على أية كيفية فقد أدى ما عليهالفقهاء جممعون       

إىل  -وغريهم ،من املذاهب األربعة-فذهب اجلمهور : إال أم خيتلفون يف الكيفية املفضلة
أن األفضل أن يبدأ مبقدم الرأس الذي يلي الوجه، ويذهب بيديه إىل قفاه، مث يردمها إىل 

-وهو حمكي أيضا عن احلسن بن حي–كيع بن اجلراح ومذهب و.  ٤٣٤املكان الذي بدأ منه
وينسب . ٤٣٦أن األفضل أن يبدأ مبؤخر رأسه، ومير إىل جهة الوجه، مث يرجع إىل املؤخر ٤٣٥

أنه يرى أن األفضل أن يبدأ مبسح الناصية، ويذهب  ٤٣٧إىل عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما
  .٤٣٨ىل املوضع الذي بدأ منهإىل ناحية الوجه، مث يذهب إىل مؤخرة الرأس، مث يعود إ

  .فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف هذه املسألة       
  

  الرأسِ مسحِ تكْرارِ حكْم: املطلب التاسع
  :االختيار

: ، فقال يف املوضع السابقاختار القاضي ابن العريب أن مسح الرأس يكون مرة واحدة        
، ومنهم من روى اًهم من روى أنه مسح رأسه ثالثفمن ؛اختلفت الروايات فيه عن النيب "

. ث عثمان الصحاح أنه مسح رأسه مرة واحدةأحادي: قال أبو داود. أنه مسحه مرةً واحدةً
ق بأن وتعلَّ. ة، ومرة سنمرة فرضاً إنه ميسح مرتني،: نيومن غريب الرواية قول ابن سري

                                         
 ).٤٩ – ١/٤٨(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٤٣٢
 ).١/١٣٠(املرجع السابق،  االستذكار،، وابن عبد الرب، )٢٠/١٢٤(املرجع السابق،  التمهيد،ابن عبد الرب،  ٤٣٣
، ١مؤسسة الرسالة، بريوت، ط إحكام األحكام شرح عمدة األحكام،، )هـ٧٠٢:ت(ابن دقيق العيد، حممد بن علي، : انظر ٤٣٤

، )١/١٩٥(املرجع السابق،  نيل األوطار،، الشوكاين، )١/٣٥(م، حتقيق مصطفى شيخ مصطفى، ومدثر سندس، ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦
  ). ١/١١٢(املرجع السابق،  حتفة األحوذي،، واملباركفوري، )١/٤٥(املرجع السابق،  سبل السالم،والصنعاين، 

  ).١/١١٢(املصدر السابق،  حتفة األحوذي،، واملباركفوري، )٢٠/١٢٥(املصدر السابق،  التمهيد،ابن عبد الرب، : انظر ٤٣٥
  ). ١/١٩٤(صدر السابق، املنيل األوطار، ،  والشوكاين، )١/٣٥(املرجع السابق،  إحكام األحكام،ابن دقيق العيد، : انظر ٤٣٦
 ).١/١٣٠(املصدر السابق،  االستذكار،، وابن عبد الرب، )٢٠/١٢٤(املصدر السابق،  التمهيد،ابن عبد الرب، : انظر ٤٣٧
  ).  ١/٤٥(املصدر السابق،  سبل السالم،، والصنعاين، )١/٣٥(املصدر السابق،  إحكام األحكام،ابن دقيق العيد، : انظر ٤٣٨



 
١٣٣ 

ة كسائر األعضاء، وهذا قياالفرض مرة، والثانية سنة، ولو كانت س يف عبادة تعارض السن
  .٤٣٩"كسائر األعضاء من جهة القياس لكانت ثالثا، فعولوا على ما تقدم

  :املقارنة           
      فذهب : ة أم الاختلف الفقهاء يف تكرار مسح الرأس يف الوضوء هل هو سن

. ٤٤٠الرأس مرة واحدةة مسح إىل أن السن - واحلنابلة ،واملالكية ،من احلنفية–اجلمهور 
، كبقية أعضاء واملشهور من مذهب الشافعي أنه يستحب تكرار املسح ثالثاً

  . ٤٤١الوضوء
  .فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف اختياره يف هذه املسألة     
  

  لُألذُننيِ املاِء تجديد حكْم: املطلب العاشر
  :االختيار      
فقال يف  ألذنني، وأما ليستا من الرأسجوب جتديد املاء لاختار القاضي ابن العريب و      

أما من الرأس،  :األول: اختلف العلماء يف األذنني على أربعة أقوال: "املوضع السابق
مها من الوجه، يغسالن : الثاين. ن، وأبو حنيفةائه، قاله ابن عباس، وعطاء، واحلسميسحان مب

الرأس، أقبل منهما مع الوجه، وميسح ما أدبر مع  يغسل ما :الثالث .معه، قاله ابن شهاب
مها من الرأس، وميسحان مباء جديد، زاد ابن  :الرابع. ن بن صاحلقاله الشعيب، واحلس

مل  وَء النيب كل من ذكَر وض: مث قال. اًباطنهما استحبابظاهرمها وجوبا، و: اجلالّب
ع بنت ميبما أقوى يف التعلق من سكوت يذكر األذنني، إال ابن عباس، والرذ، وبياوع

                                         
: ، فقال رمحه اهللا"القبس" كتابه وقد صرح ابن العريب ذا االختيار يف). ١/٤٩(املرجع السابق،  ضة األحوذي،عارابن العريب،  ٤٣٩

املرجع السابق،  القبس،ابن العريب، : انظر". ، إمنا نقل مسح الرأس مرة واحدةواملعمول عليه ههنا أنَّ كل من روى وضوء رسول اهللا "
)١/١٢٥.(  

شرح خمتصر ، واخلرشي، )١/٣٤(املرجع السابق،  فتح القدير،، و ابن اهلمام، )١/٣٢٧(املرجع السابق،  تار،رد احملابن عابدين،  ٤٤٠
املرجع السابق،  الفروع،، وابن مفلح، )١/١٦٩(املرجع السابق،  حاشية الدسوقي،، والدسوقي، )١/٢٥٥(املرجع السابق،  خليل،

 ).١/١٥٩(املرجع السابق،  ،املغين، وابن قدامة، )١/١٢٠(
 حتفة األحوذي،واملباركفوري، ). ٢/٤٦٧(املرجع السابق،  ،اموع، والنووي، )١/١٣٩(، املرجع السابق، احلاوياملاوردي،  ٤٤١

 ).١/١١٤(املرجع السابق، 



 
١٣٤ 

واهللا . الثابت يف إفرادمها بالذِّكر، وجتديد املاء هلما أصل ال يزعزع وفعل النيب ... غريمها
  .٤٤٢"أعلم

  :املقارنة       
اتفق الفقهاء على أن املتوضئ إذا مسح أذنيه ببلل يف يده أجزأه، سواء أخذ له ماء        
  :مبا تبقى من املاء الذي مسح به رأسه، ولكنهم خيتلفون فيما هو األفضلأو مسحه  جديداً

ني، نة واألفضل عدم جتديد املاء لألذوأمحد يف رواية إىل أن السن ،والثوري ،فذهب أبو حنيفة
وأمحد يف رواية إىل  ،والشافعي ،وذهب مالك. ٤٤٣بل متسحان مبا تبقى من ماء مسح الرأس

٤٤٤لألذننية جتديد املاء أن السن.  
  .وأمحد يف رواية ،والشافعي ،يف اختياره هنا مع مالك ابن العريب فالقاضي       

  
   الوضوِء يف الرجلَنيِ أَصابِعِ تخليلِ حكْم: املطلب احلادي عشر

   :االختيار        
 غسل ووجوبه يف اختار القاضي ابن العريب استحباب ختليل أصابع الرجلني يف الوضوء       
: ٤٤٥عند الترمذي) األصابع ختليل يف جاء ما باب(، فقال يف تعليقه على حديث اجلنابة

عام يف كل أصبع يف الوضوء، إال  -يف حديث لَقيط الصحيح-) فَخلِّلْ بين اَألصابِعِ: (قوله"
خيلل أصابع رجليه يف : أنه واجب يف اليدين، واختلف يف الرجلني، فقال أمحد وإسحاق

ألا مالصقة يشق وصول املاء إليها، وتتقرح . ال يلزم ذلك: ضوء، وقال مالك يف العتبيةالو
أنه كان خيلل أصابع رجليه، حممول على  مبواالة الرطوبة عليها، وما روِي عن النيب 

  .٤٤٦"االستحباب، وإمنا جيب ذلك عندنا يف غسل اجلنابة

                                         
: ، فقال"القبس"وقد صرح القاضي ابن العريب ذا االختيار يف كتابه ). ١/٤٩(املرجع السابق، عارضة األحوذي، ابن العريب،  ٤٤٢

 ).١/١٢٦(املرجع السابق،  القبس،ابن العريب، ".  والصحيح وجوب جتديد املاء هلما ألما ليستا من الرأس ال يف الصفة، وال يف احلكم"
 املغين،، وابن قدامة، )١/٤٠٥(املرجع السابق،  رد احملتار،، وابن عابدين، )٢٩ – ١/٢٧(املرجع السابق،  فتح القدير،ابن مهام،  ٤٤٣

 ). ١/١٢٢(املرجع السابق،  حتفة األحوذي،، واملباركفوري، )١/١٣٠(ملرجع السابق، ا
املصدر  املغين،، وابن قدامة، )١/١٤٣(املرجع السابق،  احلاوي،، املاوردي، )١/٢٥٠(املرجع السابق،  ،خمتصر خليلاخلرشي،  ٤٤٤

 ). ١/١٣٠(السابق، 
. صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال ."األصابِع فَخلِِّّلِ توضأت إذَا: "قال  النيب أن ، أبيه عن صربة بن لقيط وهو عن ٤٤٥

املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين، . صحيح: وقال األلباين). ٥٦/٣٨/ ١(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، 
)١/١٤/٣٥.( 

  ).  ٥١ – ٥٠/ ١(السابق،  صدرامل عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٤٤٦
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   :املقارنة         
على وجوب إيصال املاء إىل ما بني أصابع اليدين والرجلني يف الفقهاء متفقون         

أو غريه، لوجود األمر بغسل اليدين والرجلني  ٤٤٧الوضوء والغسل، سواء عن طريق التخليل
  :إال أم خيتلفون يف حكم التخليل بعد إيصال املاء إىل ما بني األصابع.  فيهما

ة إىل أن ختليل األصابع سن - واحلنابلة ،افعيةوالش ،من احلنفية-مجهور الفقهاء فذهب         
إىل وجوب ختليل أصابع  - يف املشهور عندهم-وذهب املالكية  .٤٤٨يف الوضوء والغسل

فيوجبون التخليل ألصابع  يف أصابع الرجلني، أما يف الغسل اليدين يف الوضوء واستحبابه
  .٤٤٩البشرة بالدلكإيصال املاء إىل : ومراد هم بالتخليل. اليدين والرجلني معاً

  .فالقاضي ابن العريب مع املالكية يف هذه املسألة       
  

  الوضوِء يف املُجردتنيِ الرجلَنيِ غَسلِ حكْم: املطلب الثاين عشر
    :االختيار       
اختار القاضي ابن العريب وجوب غسل الرجلني اردتني يف الوضوء، وعدم جواز       

عند ) النار من لألعقاب ويل جاء ما باب(يف تعليقه على حديث  مسحهما فقال
فيها، قال الصحاح  هذه سنة اتفق املسلمون عليها، وروى األئمة األحاديث: "٤٥٠الترمذي

: حملمد بن جرير الطربي، حيث قال اًام اردة، خالفدال جيوز املسح على األق: أبو عيسى
كي عن بعض أهل فرضه املسح، وح: بعض الرافضةوقال . بني املسح والغسلهو خمير 

، اًخفض  ٤٥١ Zوأَرجلكُم]ير بأنه قُرئ احتج حممد بن جر. ب اجلمع بينهماأنه جي: الظاهر
ى الوجه واليدين، فيغسالن، ويعمل عل اًبالنصب، عطف حان، وقُرئعلى الرأس، فيمس اًعطف

                                         
 ). ١٦/٤(املرجع السابق،  شرح بلوغ املرام،سامل، عطية،   :انظر. بللة باملاء بني األصبعنيهو إدخال  أصبع م: املراد بالتخليل هنا ٤٤٧
مغين ، والشربيين، )١/١٤(املرجع السابق،  جواهر اإلكليل،والدردير، ) ١٠٥، ١/٨٠(املرجع السابق،  رد احملتار،ابن عبدين، : انظر ٤٤٨
، ١/٩٧(املرجع السابق،  كشاف القناع،، والبهويت، )١/١٠٨(املرجع السابق،  املغين،، وابن قدامة، )١/٦٠(املرجع السابق،  تاج،احمل

 ).  ١١/٤٩(املرجع السابق،  املوسوعة الكويتية،ومجاعة من العلماء، ). ١٥٢
، )١٦٦، ١/١٦٣(املرجع السابق،  واكه الدواين،الف، والنفراوي، )١/٨٩(املرجع السابق،  حاشية الدسوقي،الدسوقي، : انظر ٤٤٩

  ).  ١١/٥٠(املصدر السابق،  املوسوعة الكويتية،ومجاعة من العلماء، 
، )١/٧٣/٤١(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، . "النار من لألعقاب ويل: "قال  اهللا رسول أن ، هريرة أيب عن وهو ٤٥٠

 ).٢/٣٦/٣٥٣(املرجع السابق،  صحيح مسلم،، ومسلم، )١/١٠٥/٥٨(ابق، املرجع الس اجلامع الصحيح،والبخاري، 
  .٦:سورة املائدة ٤٥١



 
١٣٦ 

ة النصب، ض، والغسل مستحب بقراءاملسح فرض بقراءة اخلف: ، وقالت الرافضةبكلّ قراءة
ودليلنا العمل املتصل، والنقل املتواتر، . لٌّ فرض، فيجمع بينهماك: وقال بعض أهل الظاهر

: فأما اآلية فحجة لنا، ألن النص ثابت يف قراءة النصب على الغسل، واملسح حمتمل لوجهني
فظ ال عطف معىن، بأن يكون معطوفا على الرأس عطف ل :والثاين. ما ذكروه :أحدمها

أو يكون املراد باملسح حالة  .٤٥٢متقَلِّدا سيفًا ورمحا... ورأَيت زوجك يف الوغَى :  لقوله
لبس اخلفني، فتكون القراءتان حلالتني؛ النصب للقدم املتجردة، واخلفض للقدم املستترة، 

  .٤٥٣"وهذا صحيح معىن تعضده النصوص الصحيحة
  :املقارنة      
وغريهم متفقون على أن الواجب غسل القدمني  ،مجاهري الفقهاء من األئمة األربعة      

رومل يثبت : "-رمحه اهللا–يقول اإلمام النووي . ٤٥٤تني يف الوضوء، وال جيزئ مسحهمادا
الواجب مسحهما، وقال حممد بن : خالف هذا عن أحد يعتد به يف االمجاع، وقالت الشيعة

جيب اجلمع بني : يتخري بني املسح والغسل، وقال بعض أهل الظاهر :٤٥٥ئيواجلُبا ،جرير
  .٤٥٦"املسح والغسل

  .فالقاضي ابن العريب مع اجلماهري يف هذه املسألة       
  
  
  
  

                                         
 بن قيس بن الزبعرى بن اهللا عبد وهو الزبعري، ابن إىل الشعر هذا عاشور ابن نسب وقد. يتقلد ال الرمح ألن رحماً، وممسكاً :يعين ٤٥٢

 عليهم وحيرض املسلمني يهجو وكان املعدودين، قريش شعراء أحد لؤي، بن كعب بن هصيص بن عمرو بن سهم بن سعد بن عدي
 والتنوير، التحرير الطاهر، حممد عاشور ابن .هـ١٥ حنو تويف. الفتح يوم وأمنه إسالمه النيب فقبل ذلك بعد أسلم مث شعره يف قريش كفار

 بريوت، الفكر، دار األغاين، بن احلسني، الفرج علي أبو ، واألصفهاين،)٢١/٢٠( م،١٩٩٧. ت.د تونس، والتوزيع، للنشر سحنون دار
  ).٤/٨٧( السابق، املرجع األعالم، والزركلي، ،)١٥/١٧٤( جابر، مسري حتقيق ،٢ط

 ).  ١/٥٢(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،   ٤٥٣
، )١/١٤٩(رجع السابق، امل حاشية الدسوقي،والدسوقي،  ،)٣٢٥ – ١/٣٢٣(املرجع السابق، رد احملتار، ابن عابدين، : انظر ٤٥٤

  ).١/١٦٨(املرجع السابق،  ،املغين، وابن قدامة ، )٢/٤٤٨(املرجع السابق،  ،اموع والنووي،
 األشعري احلسن أبو كان كثرية، تصانيف صاحب هـ،٢٣٥ سنة ولد املعتزيل، املتكلم اجلبائي الوهاب عبد بن حممد علي، أبو هو ٤٥٥
   ).٣/٣٩٩( السابق، املرجع األعيان، وفيات خلكان، ابن هـ،٣٠٣ سنة تويف عليه، ردال يف وصنف خالفه مث تالمذته من
 ).  ٢/٥٦(املرجع السابق،  ،احمللىابن حزم، : ، وانظر)٣/١٢٩(املرجع السابق،  املنهاج،النووي،  ٤٥٦
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  الوضوِء أعضاِء غَسلِ تكْرارِ حكْم: املطلب الثالث عشر
  :االختيار        

يف غسل األعضاء باالستيعاب، واإلسباغ، وال  اختار القاضي ابن العريب أن العربة        
لعلماء يف قال ا: "٤٥٧عربة بالعدد، فقال يف تعليقه على أحاديث أعداد الوضوء عند الترمذي

ة، والثالثة فضيلة، ومنهم ، والثانية سناًهم من جعل املرة األوىل فرضمن: ذلك أقواال معددة
ال أحب : جتوز الواحدة، وقال: يف املدونة من جعل الثانية والثالثة فضيلة، وقال مالك

فالواحدة، : الوضوء مرتان وثالث، قيل له: أشهبوقال يف مساع . الواحدة إال من العامل
قال ... ال أحب أن ينقص من اثنتني إذا عمتا: وقال يف خمتصر ابن عبد احلكم. ال: قال

ال خيلو أن خيربوا به عن ن قوهلم ، وذلك ماًومرتني وثالث أنه توضأ مرة: الرواة عن النيب 
عن إيعاب العضو، فإن  اًكل مرة، وال جيوز أن يكون إخبار فات، أو عن إيعاب العضوالغر

قال فات، فألجل ذلك ره، فعاد القول إىل أعداد الغذلك أمر مغيب ال يصح ألحد أن يعلم
إال ما أسبغ، وقد  ثاًقِّت يف الوضوء مرة، وال مرتني، وال ثالمل يكن مالك يو: ابن القاسم

خيتلف حبسب اختلفت اآلثار يف التوقيت، إشارة إىل أن املعول على اإلسباغ، وذلك 
، وحال البدن يف الشعث والسالسة، وحال العضو يف االعتدال أو اختالف قدر الغرفة

جهه ثَالثًا، ويديه غَسلَ و أَنَّ النبِي  :ختالف، ولذلك روي يف حديث عبد اهللا بن زيداال
، فافتقر إىل اًمير املاء عليها مسترسالً متسطِّح ، ألن الوجه ذو غضون ال٤٥٨ورِجلَيه مرتينِ

لرجل، فإا معتدلة متسطِّحة، فيجري املاء زيادة غرفة ليتحقق اإلسباغ ا، خبالف اليد وا
إذا ثبت هذا فليس للتفريع على األعداد معىن . اء، فيمكن إيعاا بالقليل من املاًعليه سيح

  .٤٥٩"قصود اإليعاب، واألعداد آلة لهفإن امل
  

                                         
 جاء ما باب(و) ثالثا ثالثا الوضوء يف جاء ما باب(و) مرتني مرتني الوضوء يف جاء ما باب(و) مرة مرة الوضوء يف جاء ما باب(وهي  ٤٥٧
املرجع  سنن الترمذي،الترمذي، : انظر). ثالثا وبعضه مرتني وضوئه بعض يتوضأ فيمن جاء ما باب(و) ثالثا و ومرتني مرة الوضوء يف

  ).٦٥ - ١/٥٨(السابق، 
 وجهه فَغسلَ توضأَ  النيب أَنَّ" ،زيد  بن اهللا عبد عن) ثالثاً وبعضه مرتني وضوئه بعض يتوضأ باب ما جاء فيمن(هو حديث  ٤٥٨
سنن الترمذي، . صحيح حسن حديث هذا: عيسى أبو قال ".مرتينِ رِجلَيه وغَسلَ بِرأْسه ومسح ،مرتينِ مرتينِ يديه وغَسلَ، ثَلَاثًا

 صحيح سنن الترمذي،األلباين، . شاذ مرتني الرجلني يف وقوله اإلسناد، حصحي: وقال األلباين). ١/٦٦/٤٧(املصدر السابق،  الترمذي،
  ). ١/١٦/٤٣(املرجع السابق، 

 ). ٥٧ -١/٥٥(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٤٥٩



 
١٣٨ 

  :املقارنة       
 -ما عدا الرأس واألذنني–ة يف غسل أعضاء الوضوء واحلنابلة أن السن ،مذهب احلنفية      

الثالث لى وإن زاد ع -إن أسبغ-ثالثا ثالثا، وإن اكتفى على واحدة أو اثنتني جاز 
واملشهور يف املذهب املالكي عدم . ٤٦٠ة فيهما مرة مرةن، فالسنفمكروه، أما الرأس واألذنا

ة يف مجيع أما الشافعية فيقولون بأن السن. ٤٦١نقاءأعداد الوضوء، وإمنا العربة باإل التوقيت يف
فجائز، وإن  بأقل من الثالث ، حىت الرأس واألذنان، وإن اكتفىاًثالث أعضاء الوضوء ثالثاً
  .٤٦٢خالف األوىل :حيرم، وقيل :يكره، وقيل: زاد على الثالث فقيل

  .مع املالكية يف هذه املسألةفالقاضي ابن العريب        
  

  ال؟ أَم الوضوء تمام قَبلَ بِغسله العضو يطْهر هلْ: املطلب الرابع عشر
   :االختيار        
عريب أن احلدث ال يرتفع عن العضو املغسول يف الوضوء قبل متام اختار القاضي ابن ال        

عند ) الغسل بعد الوضوء يف جاء ما باب(الوضوء، فقال يف تعليقه على حديث 
سل الرجلني، بدليل إمجاع األمة ث ال يرتفع عن الوجه حبال حىت يغفإن احلد" :٤٦٣الترمذي

وإمنا ... ز له أن ميس به املصحفعلى أن الرجل لو غسل وجهه ويديه يف الوضوء مل جي
   .٤٦٤"احلكم، وإن مل يكمل بطل هغسل الوجه موقوف مراعى، فإن كمل الوضوء ثبت لَ

  :املقارنة       
. ٤٦٥مذهب احلنفية أن العضو ال يرتفع عنه احلدث بغسله يف الطهارة قبل كماهلا       

عن العضو مبجرد غسله؛ ولو  واملعتمد عند املالكية، وهو مذهب الشافعية، أن احلدث يرتفع

                                         
 األوسطملنذر، وابن ا). ١/١٧٨(املرجع السابق،  ،املغين، وابن قدامة، )٤٤١- ١/٤٤٠(املرجع السابق،  رد احملتار،ابن عابدين،  ٤٦٠

 ). ٤١٢/ ١/٤٠٩(املرجع السابق، 
 ). ١/١٧٥(املرجع السابق،  حاشية العدوي، والعدوي، ، )١/٣٧٦(املرجع السابق،  ،مواهب اجلليلاحلطاب،  ٤٦١
 ).١/٢١٤(املرجع السابق،  نيل األوطار،، والشوكاين، )٢/٤٦٦(املرجع السابق،  ،اموعالنووي،  ٤٦٢
سنن الترمذي، . صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو الق ".الغسلِ بعد الَ يتوضأُ كَانَ  النيب أنَّ" عنهاعائشة رضي اهللا  وهو عن ٤٦٣

  ).١/٣٤/٩٣(املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين، .  صحيح: وقال األلباين). ١/١٧٩/١٠٧(املرجع السابق،  الترمذي،
 ).  ١/١٣٥(ع السابق، املرج عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٤٦٤
 ).١/٣٤(م، ١٩٩٦هـ، ١٤١٦، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط الفقه على املذاهب األربعة،اجلزيري، عبد الرمحن، : انظر ٤٦٥



 
١٣٩ 

 الذي: "أما احلنابلة فقد حكى املرداوي عنهم فيها اخلالف، وقال. ٤٦٦قبل كمال الطهارة
 بعض غسل ذافإ"، وقال ابن تيمية ٤٦٧"فال وإال ارتفع كمله فإن مراعى ذلك يكون أن يظهر

 مس له اليباح أنه بدليل غريه، عن وال عنه ال احلدث من شيء يرتفع مل الوضوء أعضاء
  .٤٦٨"به املصحف

  .وبعض احلنابلة يف هذه املسألة ،فالقاضي ابن العريب مع احلنفية      
  

  الوضوِء بعد التنشف حكْم: املطلب اخلامس عشر
   :االختيار       
الوضوء أو الغسل، فقال يف تعليقه على  اضي ابن العريب جواز التنشف بعداختار الق       

اختلف العلماء يف هذه : "٤٦٩عند الترمذي) الوضوء بعد التمندل يف جاء ما باب(حديثَي 
ي، ملا تقدم الوضوء والغسل، قاله مالك، والثورأنه جائز يف : األول: املسألة على ثالثة أقوال

أنه  :الثاين. من األحاديث، وألن املقصود من العبادة قد حصل، فمسحه بعد ذلك ال يؤثِّر
على ميمونة، واختاره  رد املنديل  له ابن عمر وابن أيب ليلى، َألن النيبا، قامكروه فيهم

ع كأثر ألنه أثر عبادة فال يقط: اية، قالأبو حامد من أصحاب الشافعي، إذ ليس هلم فيه رو
يف  إمنا كُره: لغسل، وقال اَألعمشكرهه ابن عباس يف الوضوء، دون ا :الثالث. الشهادة

والصحيح  .وليس بشيء حديثاً وروى فيه ابن املنذر عن قَيس بن سعد. لعادةفة االوضوء خما
ونة فهو حكاية حال، وقضية يف عني، فيحتمل وأما حديث ميم. الوضوء ف بعدجواز التنش

  .٤٧٠"أن يكون استغىن عنها بغريها، أو تعذَّر منها
  

                                         
 ).١/١٤٠(املرجع السابق،  حاشية الدسوقي،، والدسوقي، )٢/٤٠٦(املرجع السابق،  فتح القدير،الرافعي، : انظر ٤٦٦
  ).١/١٦٦(رجع السابق، امل اإلنصاف،املرداوي،  ٤٦٧
 ).١٦٦/ ٢١(املرجع السابق،  جمموع الفتاوى،ابن تيمية،  ٤٦٨
 عائشة حديث :عيسى أبو قال". وِءضالو دبع ْاَ ينشف خرقَة  اِهللا لرسولِ كَانَ": قَالَت عائشة رضي اِهللا عنها احلديث األول عن ٤٦٩
. احلديث أهل عند ضعيف وهو ،أرقم بن سليمان هو :يقولون معاذ وأبو .شيء لبابا هذا يف  النيب عن يصح وال، بالقائم ليس

املرجع السابق،  ضعيف سنن الترمذي،األلباين، . ضعيف: وقال األلباين). ١/٧٤/٥٣(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، 
 ،غريب حديث هذا :عيسى أبو قال ".ثَوبِه بِطَرف وجهه مسح أتوض إذاَ  النيب رأيت": قَاَل جبل  بن معاذ والثاين عن). ١/٥/٧(

 املصدر الترمذي، سنن الترمذي،. احلديث ىف يضعفان اإلفريقى أنعم بن زياد بن الرمحن وعبد ،سعد بن ورشدين. ضعيف وإسناده
  ).    ١/٦/٨(صدر السابق، امل ضعيف سنن الترمذي،األلباين، . ضعيف اإلسناد: وقال األلباين). ١/٧٥/٥٤(السابق، 

 ). ٦٢ – ١/٦١(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٤٧٠



 
١٤٠ 

  :املقارنة       
أنه جيوز التنشيف بعد  - وغريهم ،حلنابلةوا ،واملالكية ،من احلنفية-مذهب اجلمهور       

: قال: أما الشافعية فقد حكى عنهم النووي مخسة أوجه يف املسألة. ٤٧١الوضوء والغسل
أنه : والثالث. أنه مكروه: والثاين. أن املستحب تركه، وال يقال فعله مكروه: أشهرها"

الستحباب حيتاج إىل وهذا هو الذي خنتاره، فإن املنع وا: قال. مباح، يستوي فعله وتركه
يكره يف : واخلامس. أنه مستحب ملا فيه من االحتراز عن األوساخ: والرابع. دليل ظاهر

وقد اختلف الصحابة وغريهم يف : "-رمحه اهللا–مث قال النووي . ٤٧٢"الصيف دون الشتاء
أنه ال بأس به يف الوضوء والغسل، وهو قول أنس بن : أحدها: التنشيف على ثالثة مذاهب

يكره : والثالث. مكروه فيهما، وهو قول ابن عمر، وبن أيب ليلى: والثاين. ك، والثوريمال
  .٤٧٣"يف الوضوء دون الغسل، وهو قول ابن عباس رضي اهللا عنهما

  .وغريهم ،ابن العريب يف املسألة موافق ملا عليه اجلمهور من املذاهب األربعة القاضي فاختيار
  

  صالة لكُلِّ الوضوِء دتجدي حكم: املطلب السادس عشر
   :االختيار        
وذلك يف  - مامل حيدث– وجوب التوضئ لكل صالةاختار القاضي ابن العريب عدم         

 باب(، وحديث ٤٧٤عند الترمذي) صالة لكل الوضوء يف جاء ما باب(تعليقه على حديثي 
 جتديد الوضوء لكلِّ لماء يفاختلف الع: "٤٧٥عنده) واحد بوضوء الصلوات يصلى أنه جاء ما

                                         
حاشية ، والدسوقي، )١/١٩٣(املرجع السابق،  ،البحر الرائقوابن جنيم،   ،)١/٤٣٦(املرجع السابق،  رد احملتار،ابن عابدين، : انظر ٤٧١

 ).٢/٤٧(املرجع السابق،  ،احمللى، وابن حزم، )١/١٨١(املرجع السابق،  ،املغينوابن قدامة،  ،)١/١٧٣(املرجع السابق،  الدسوقي،
 ).٣/٢٣١(املرجع السابق،  املنهاج،النووي،  ٤٧٢
 ).٣/٢٣١(املصدر نفسه،  املنهاجالنووي،  ٤٧٣
 تصنعونَ كُنتم فَكَيف: َألنسٍ قُلْت: اوِيالر قَالَ ،"طَاهرٍ غَير أَو طَاهرا صالَة، لكُلِّ يتوضأُ كَانَ"  النيب أن" أنس  األول عن ٤٧٤

سنن الترمذي، . "الوجه هذا من غريب حسن حديث أنس عن محيد حديث: "عيسى أبو قال .واحدا وضوًءا نتوضأُ كُنا: قَالَ أَنتم؟
والثاين عن ). ١/٧/١٠(املرجع السابق،  ن الترمذي،ضعيف سناأللباين، . ضعيف: وقال األلباين). ١/٨٦/٥٨(املرجع السابق،  الترمذي،
 بِوضوٍء كُلَّها الصلَوات نصلِّي كُنا :قَالَ ؟تصنعونَ كُنتم ما فَأَنتم :قُلْت :، قالَ الراوِي"صلَاة كُلِّ عند يتوضأُ  النيب كَانَ: "قال أنس أيضاً

داحا وم ثْ لَمدحوقال ). ١/٨٨/٦٠(املصدر السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، . "صحيح حسن حديث هذا" :عيسى أبو قال ".ن
  ).   ١/١٩/٥٠(املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين، . صحيح: األلباين

 بِوضوٍء كُلَّها الصلَوات صلَّى الْفَتحِ عام كَانَ مافَلَ ،صلَاة لكُلِّ يتوضأُ  النيب كَانَ": قال أبيه  عن بريدة بن سليمان وهو عن ٤٧٥
داحو حسملَى وع هفَّيفَقَالَ، خ رمع: كإِن لْتئًا فَعيش لَم كُنت هلْتا :قَالَ ،فَعدمع هلْتاملصدر السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، ". فَع

  ).  ١/١٦٠/٦٦٤(املرجع السابق،  لم،صحيح مسومسلم، ). ١/٨٩/٦٩(



 
١٤١ 

ى أو فعل فعال يفتقر إىل الطهارة، وهم األكثرون، جيدد إذا صل: صالة، فمنهم من قال
رة، وذلك مروي عن سعد بن أيب جيدد وإن مل يفعل فعال يفتقر إىل الطها: ومنهم من قال

ة، ترك التوضئ لكل صالة أصح األحاديث املتقدم: مث قال. قّاص، وعن ابن عمر وغريمهاو
  .٤٧٦"واإلمجاع عليه، وحيتمل أن ابن عمر مل يعلم بالنسخ

  :املقارنة       
مذهب مجهور الفقهاء من األئمة األربعة وغريهم، أنه ال جيب الوضوء لكل صالة، ما        

أن هناك شروطا هلذا وذكر بعض العلماء . ٤٧٧مل حيدث املصلي، وإمنا يستحب ذلك فقط
ملن صلى بالوضوء األول صالة، سواء كانت فريضة أو أنه يستحب : االستحباب، أصحها

أنه يستحب ملن فعل به ما ال : والثالث. أنه ال يستحب إال ملن صلى فريضة: والثاين. نافلة
وإن مل  ،أنه يستحب مطلقاً: والرابع. جيوز إال بطهارة، كمس املصحف وسجود التالوة

  .٤٧٨وضوء ما يقع مبثله تفريقن يتخلل بني التجديد والبشرط أ يفعل به شيئا أصالً
  .٤٧٩أنه جيب الوضوء لكل صالة سواء أحدث أو مل حيدث: ومذهب داود الظاهري      

  .فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف هذه املسألة      
  

، الثاينوفيما يلي املبحث أحكام الوضوء،  ، الذي كان يفاملبحث األولإىل هنا اية و      
  .وباهللا التوفيق. ءيف نواقض الوضو وهو

  
  
  
  
  
  

                                         
 ).٧٠ – ١/٦٩(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٤٧٦
، )٢٥٧ -١/٢٥٦(املرجع السابق،  ،شرح خمتصر خليل، واخلرشي، )٣٩٩ – ١/٣٩٧(املرجع السابق،  رد احملتار،ابن عابدين،  ٤٧٧

  ).١/١٨٣(املرجع السابق،  ،غينامل، ابن قدامة، )٢/٥٠٩(املرجع السابق،  ،اموع، والنووي
 ).١/٣٩(مطبعة قدميي كتب خانة، كراتشي، باكستان،   شرح سنن ابن ماجه،السيوطي، أبو بكر ابن عبد الرمحن، وغريه، : انظر ٤٧٨
 ).٣/١٧٧(املرجع السابق،  املنهاج،، والنووي، )٥/٤٧٨(املرجع السابق،  مفاتيح الغيب،الرازي، : انظر ٤٧٩



 
١٤٢ 

  الوضوِء نواقض: املبحث الثاين
  

   :وعشرون مطلباً ةوفيه ثالث
  

  اخلارِجِ من الوضوِء نقْض: املطلب األول
   :االختيار        
املعتاد،  عتاد من املخرجج املاخلار ال ينقض الوضوء إالّ عريب أنهاختار القاضي ابن ال        

اختلفوا : "٤٨٠عند الترمذي) باب ما جاء يف الوضوء من الريح(على أحاديث  فقال يف تعليقه
أا تتعلق بكل خارج جنس  :األول :يف صفة األسباب اليت يتعلق وجوا ا على ثالثة أقوال

أا تتعلق بكل خارج من املخرج املعتاد، قاله  :الثاين .من البدن، قاله أبو حنيفة ومجاعة
ي من وه .ا تتعلق بكل خارج معتاد من املخرج املعتاد، قاله مالكأ :الثالث .الشافعي

 على أصل من أصول الفقه، وهو خروج اخلطاب على املعتاد طوليات مسائل الطهارة تبىن
أما أبو حنيفة  .يف اللفظ، دون النادر منه الداخل يف عمومه، على ما نشري إليه إن شاء اهللا

، فال تعويل وغريمها عن النيب  داريال ومتيم ر عن عائشةثَصحة هلا تؤ فتعلق بآثار كلها ال
إن الدم خارج جنس فأوجب الوضوء، كالغائط، وعلل : عليها، وتعلق من املعىن، بأن قال

أنه منقوض على أصله، فإنه لو  :األول :وهذا فاسد من ثالثة أوجه. هذا لكل جنس خارج
ه لنقضه ظهوره، أو نقضه خروجه بنفسه، نقض الوضوء كثريه، لنقضه قليله، أو نقضه سيالن

نسلم وجوب الوضوء بالغائط  أنه ال :الثاين .كالغائط والبول هلنقضه إخراج غريه لَ
إن هذا ينتقض باملالمسة الفاحشة،  :الثالث .ل معناهايعق لنجاسته، وإمنا ذلك عبادة ال

وأما الشافعي فيتعلق بعموم  .وبالتقاء اخلتانني، فإما يوجبان الطهارة، وليست هنالك جناسة

                                         
. صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال ".رِيحٍ أَو صوت من إِلَّا وضوَء الَ" :قال  اهللا رسولَ أنَّ ، هريرة أيب عن: األول ٤٨٠

املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين، . صحيح: وقال األلباين). ١/١٠٩/٧٤(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، 
 حتى يخرج فَلَا أَلْيتيه بين رِحيا فَوجد الْمسجِد في أَحدكُم كَانَ إِذَا: "قال  اهللا رسول أن أيضا هريرة أيب عن: والثاين). ١/٢٣/٦٤(

عمسا يتوص أَو جِدا ياملرجع السابق،  صحيح مسلم،ومسلم، ). ٧٥/ ١/١٠٩(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، ". رِحي
 الترمذي، سنن الترمذي،". يتوضأَ حتى أَحدثَ إِذَا أَحدكُم صلَاةَ يقْبلُ لَا اللَّه إِنَّ" :قال  النيب عن عنه أيضاً: ، والثالث)١/١٩٠/٨٣١(

صدر امل صحيح مسلم،، ومسلم، )٦/٢٥٥١/٦٥٥٤(املرجع السابق،  اجلامع الصحيح،، والبخاري، )١/١١٠/٧٦(السابق،  املرجع
  ). ١/١٤٠/٥٥٩( السابق،



 
١٤٣ 

وعول مالك على أن هذا اخلطاب خارج على ، ٤٨١ A B C  Z @ ? < ]: قوله
مث قال يف  .٤٨٢"خرج عنه مل يتناوله، وذلك حمقق يف األصول واخلالف املعتاد، فكل ما

قد تقدمت اإلشارة : "٤٨٣)باب ما جاء يف الوضوء من القيء والرعاف(تعليقه على حديث 
أثناء نواقض الوضوء، وبينا أنه ال ينقض الوضوء إال خارج معتاد من املخرج املعتاد، إليه يف 

إن كل خارج جنس من البدن من : حنيفة أيضاً، حيث يقولخالفاً للشافعي، وخالفاً أليب 
موضع خرج ينقض الوضوء، متعلِّقًا بأنه خارج جنس، والتعليل للدم وحنوه ينقض  أي

   .٤٨٤"الغائطالوضوء، أصله البول و
  :املقارنة       
، سواء كان مطلقاً اجلسم من النجس خبروج الوضوء ينتقض مذهب احلنفية أنه       

كالبول -  وسواء كان اخلارج معتاداً -كاجلرح-أو غري معتاد  -كالسبيلني-  املخرج معتاداً
ذي ينقض وذهب املالكية إىل أن اخلارج ال .٤٨٦والقيح، ٤٨٥كالدم-  أو غري معتاد  -والغائط

واحلنابلة إىل أنه ينقض  ،وذهب الشافعية. ٤٨٧الوضوء هو اخلارج املعتاد من املخرج املعتاد
إال أن احلنابلة يوجبون . أو غري معتاد الوضوء كل خارج معتاد، سواء كان املخرج معتاداً

  .٤٨٨الوضوء من القيء الكثري
  .فالقاضي ابن العريب مع املالكية يف هذه املسألة    

  
  

                                         
  . ٦: سورة املائدة ٤٨١
  ). ١/٨٥(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٤٨٢
قال ). ١/١٤٢/٨٧(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، ". فَتوضأَ فَأَفْطَر قَاَء  اِهللا رسولَ أنَّ" ،الدرداء  أىب وهو عن ٤٨٣

  ).   ١/٢٧/٧٦(املرجع السابق،  رمذي،صحيح سنن التاأللباين، . صحيح: األلباين
، "املسالك"و" القبس"وقد صرح القاضي ابن العريب ذا االختيار يف ). ١/١٠٦(املصدر السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٤٨٤

ابن العريب، ". هاوالصحيح اعتبار اخلارج واملخرج املعتادين، وعلى ذلك تدل اآلية ال أا خارجة عن العادة فتحمل علي: "حيث قال
  ).  ٥٠ - ٢/٤٩(املرجع السابق،  املسالك،، وابن العريب، )١/١٣٨(املرجع السابق، القبس، 

  .أي غري دم احليض ٤٨٥
 - ١٧/١١٠(املرجع السابق،  املوسوسة الكويتية،، ومجاعة من العلماء، )١/٢٤(املرجع السابق،  بدائع الصنائع،الكاساين، : انظر ٤٨٦

١١١ .(  
  ).١/٣٨٧(املرجع السابق،  حاشية الدسوقي،، والدسوقي، )١/١١٤(املرجع السابق،  الشرح الكبري،ير، انظر الدرد ٤٨٧
  ).١٢٣ - ١/١٢٢(املرجع السابق،  كشاف القناع،، والبهويت، )٣٣ -  ١/٣٢(املرجع السابق،  مغين احملتاج،الشربيين، : انظر ٤٨٨
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  احلَدث وجود يف الشك حكْم: لب الثايناملط
   :االختيار        
بعد تيقن  ر القاضي ابن العريب استحباب الوضوء ملن شك يف وجود احلدثاختا       

إن تيقن الطهارة وشك يف وجود احلدث بعد تيقن : "الطهارة، فقال يف املوضع السابق
 .اجب، وعليه يدل ظاهر قول ابن القاسم يف املدونةأنه و :األول :الطهارة، ففيه مخسة أقوال

أنه إن كان يف الصالة ألغى الشك، وإن : الثالث .بأنه مستحب، رواه عنه ابن وه :الثاين
إن : قال ابن حبيب :اخلامس .أنه يقطع الصالة :الرابع .كان يف غري الصالة أخذ بالشك

فمن أوجب الوضوء تعلق بأن  .يتيقن ذلك خرجت منه فال يتوضأ، إال أن إليه أن رحياً خيل
ومن استحب، تعلق بأن يقني الطهارة معه، والشك حادث ضعيف،  .العبد مأمور باليقني

أنه إذا قرن بالشك وجود الصالة مل يعترب، : وجه الثالث .فال أقل من أن يؤثر االستحباب
ل، ألنه ما يشترط يف والقول الرابع يرجع إىل األو .ألنه قد دخل يف الصالة بيقني صحيح

إن احلديث : ووجه قول ابن حبيب .ابتداء الصالة يشترط يف أثنائها، كستر العورة وحنوها
إن الريح يتفق فيها التخيل، فأما : وحتقيقه .أخرج الريح من األصل وبقي البول على ظاهره

يف غري يتصور فيه ختييل، وذلك من تصوره يف الصالة يكون كما يتصوره  البول فإنه ال
 حياًأَلْيتيه رِ نيب دجوفَ دجِسيف املَ مكُدحأَ انَا كَذَإِ": صالة، واألمر فيهما واحد، بدليل قوله

، فراعى إلغاء التخييل، دون اقتران الصالة، وال يبقى إال من شك يف بعض ٤٨٩"جرخي الَفَ
زج األمر على الضعفاء بغريه فيشكل يرتفع بالشك أبدا عند أحد، وإمنا ميت طهارته، فاليقني ال

، يؤثر يف اليقني حبال فاليقني يؤثر فيه الظن، والشك ال ،عليهم الفرق بني الظن والشك
 هو اخلاطر املفرد الذي ال: والشك. هو اخلاطر الذي يعتضد بأسباب ومقدمات: والظن

يرفعه،  لليقني الضبطه إال على األحبار، وعلى معارضة الظن  ذا أمر يعسروه .يعضده شيء
واختيار اَألبِيوردي من أصحابنا يف االحتياط بالوضوء أوىل ما احتمل  بهولكن رواية ابن و

  .٤٩٠"عليه لالحتياط للعبادة
  
  

                                         
 .من هذا البحث ١٢١سبق خترجيه يف ص ٤٨٩
 ).  ٨٧ -١/٨٦(املرجع السابق،  ضة األحوذي،عارابن العريب،  ٤٩٠
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  :املقارنة       
 ،٤٩١الوضوء عليه جيب الطهارة يف وشك احلدث، نتيقَّ من أن على الفقهاء أمجع       

 اجلمهور من فذهب: يف احلدث على أقوال طهارة وشكن الولكنهم اختلفوا فيمن تيقَّ
عليه،  وضوء فال احلدث يف وشك الطهارة نإىل أن من تيقَّواحلنابلة،  والشافعية، ،احلنفية

يستحب : وقال بعض الشافعية ،٤٩٣، وهو قول عند املالكية٤٩٢بالشك ينقض ال ألن الوضوء
 شك مث الطهارة نتيقَّ ذهب إىل أن منوذهب املالكية يف مشهور امل. ٤٩٤له الوضوء احتياطاً

 املتقابلني أحد يف الشك أن من تقرر ملا ،استحباباً: وقيل ،وجوباً الوضوء فعليه احلدث يف
وهناك رواية أخرى عن . ٤٩٥، فال شيء عليهاًموسوس يكون أن إال اآلخر، يف الشك يوجب
توضأ، فيها  الدخول قبل كان وإن فيها، مضى الصالة، يف احلدث يف شك أنه إن: مالك

  .٤٩٦عن احلسن البصري وهذا حمكي أيضاً
  .وبعض الشافعية ،فالقاضي ابن العريب يف هذه املسألة موافق لقول عند املالكية      

  
  القُبلِ من الريحِ خروجِ من الوضوِء حكْم: املطلب الثالث

  
  :االختيار        

ال ينقض الوضوء، فقال يف  القبل خروج الريح من اختار القاضي ابن العريب أنَّ       
وقال . ال وضوء فيها: ل، قال أبو حنيفة ومالكإذا خرجت ريح من القب" :املوضع السابق

. ، وهذا عام٤٩٧"الَ وضوَء إِالَّ من حدث أَو رِيحٍ: "فيها الوضوء، لقول النيب : الشافعي

                                         
 ).١/٢٠٣(املرجع السابق،  نيل األوطار،الشوكاين، : انظر ٤٩١
املرجع  اموع،، والنووي، )١/٢٢٦(املرجع السابق،  املغين،، وابن قدامة، )١/١٣٩(املرجع السابق،  رد احملتار،ابن عابدين، : انظر ٤٩٢

 ). ١/٣٣١(السابق، 
  ). ١/٤١٩(املرجع السابق،  حاشية الدسوقي،الدسوقي، : انظر ٤٩٣
 ).٤/٥٠(املرجع السابق،  املنهاج،النووي،  ٤٩٤
 ).١/٣٠٠(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،، واحلطاب، )٥/٢٧(املرجع السابق،  التمهيد،ابن عبد الرب، : انظر ٤٩٥
 ).٤/٥٠(املصدر السابق،  نهاج،امل، و النووي، )١/٢٢٣(املرجع السابق،  شرح صحيح البخاري،ابن بطال، : انظر ٤٩٦
 .من هذا البحث ١٢١سبق خترجيه يف ص ٤٩٧



 
١٤٦ 

ملعتاد، بدليل أنه لو وجد الصوت من غري املخرج مل ارج على اأن ذلك من القول خ: ودليلنا
  .٤٩٩"، كذلك الريح مثله٤٩٨اءيوجب وضوًء، كاجلُش

  :املقارنة       
: اختلف الفقهاء يف نقض الوضوء من الريح اخلارج من قبل املرأة أو ذكر الرجل      
 ال ألنه الطهارة، ال ينقض الذكر أو القبل من اخلارج الريح إىل أن: واملالكية ،احلنفية فذهب
 وذهب .٥٠١احلنابلة عند قول -أيضاً-وهو . ٥٠٠اءكاجلُش فهو النجاسة، حمل عن ينبعث

: وسلم عليه اهللا صلى قوله لعموم ،٥٠٢ينقض الطهارة ذلك أن إىل احلنابلة وبعض ،الشافعية
  .٥٠٣"ريح أو صوت من إال وضوء ال"

  .ملسألةواملالكية يف هذه ا ،فالقاضي ابن العريب مع احلنفية     
  

  النومِ من الوضوِء حكْم: املطلب الرابع
   :االختيار         
م القليل فال ينقض ختار القاضي ابن العريب أن النوم الثقيل ينقض الوضوء، وأما النوا        

عند ) باب ما جاء يف الوضوء من النوم(الوضوء، حيث قال يف تعليقه على حديثَي 
إن قليل النوم وكثريه ينقض  :األول: س يف النوم على ثالثة أقوالاختلف النا: "٥٠٤الترمذي

الوضوء، قاله إسحاق وأبو عبيد، ويرأن النوم ال ينقض الوضوء حبال،  :الثاين. ى عن املزينو
األشعري، ؤثَر ذلك عن أيب موسىوي وأيب مزِلَج الحمق بن حيالقول ... من التابعني د

                                         
املرجع السابق،  املصباح املنري،الفيومي، : انظر. الشبع حصول عند الفم من حيصل ريح مع صوت :غُراب لى وزنع: اجلُشاء ٤٩٨

)١/١٠٢.(  
 ). ١/٨٧(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٤٩٩
مواهب ، واحلطاب، )١/١١٢(املرجع السابق،  البحر الرائق،وابن جنيم،  ،)١/٢٣٦(املرجع السابق،  املبسوط،السرخسي، : انظر ٥٠٠

 ).١/٢٩١(املرجع السابق،  اجلليل،
 ). ١/١٤٥(املرجع السابق،  اإلنصاف،املرداوي، : انظر ٥٠١
 ).١/١٦٩(رجع السابق، امل املغين،، وابن قدامة، )١/٥٤(املرجع السابق،  أسىن املطالب،النووي، : انظر ٥٠٢
  .من هذا البحث ١٢١سبق خترجيه يف ص ٥٠٣
 إِنك ،اللَّه رسولَ يا :فَقُلْت ،يصلِّى قَام ثُم نفَخ أَو غَطَّ حتى ساجِد وهو نام  النىب رأى أنه عباس رضي اهللا عنهما، ابن عن: األول ٥٠٤
قَد تإِنَّ" :قَالَ ،نِم وَءالْوالَ ض جِبلَى إِالَّ يع نم اما نطَجِعضم ،هإِذَا فَإِن عطَجاض تخرتاس لُهفَاصاملرجع  سنن الترمذي،الترمذي، ". م

لك ما بنِ أنسٍ عن: والثاين). ١/٨/١٢(املرجع السابق،  ضعيف سنن الترمذي،األلباين، . ضعيف: قال األلباين). ١/١١١/٧٧(السابق، 
، َكَانَ": قَال حابأص يبالن  َونامني ونَ ثُمقُوملُّونَ يصلَا فَيئُونَ وضوتالترمذي، . صحيح حست حديث هذا: عيسى أبو قال ".ي

  ).  ١/٢٤/٦٧(املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين، . صحيح: وقال األلباين). ١/١١٣/٧٨(املرجع السابق،  سنن الترمذي،



 
١٤٧ 

. يل النوم وكثريه، وهو قول فقهاء األمصار والصحابة الكبار والتابعنيالفرق بني قل :الثالث
إن النوم ال ينقض الوضوء، فساقط لألحاديث الواردة يف وجوب الوضوء من : وأما قوهلم

إن قليل النوم وكثريه يوجب : وأما قول من قال. النوم، وما نزلت آية الوضوء إال يف النائمني
رأسه وال  صحيح يف نوم القاعد حىت يخفق يث أنسالوضوء فضعيف أيضا، فإن حد

يا : العشاَء لَيلَةً حتى ناداه عمر أخر رسولُ اهللا : "، وكذلك احلديث الصحيح٥٠٥يتوضأ
امولَ اِهللا، نسولُ اهللا  رسر جرانُ، فَخيبالصاُء وسالن ٥٠٧"ومل يتوضأ أحد، ٥٠٦فصلى.  

  :املقارنة      
 الناقض النوم احلنفية إىل أن فذهب :للوضوء الناقض النوم يف مذاهب الفقهاء اختلفت      

 ألن لسقط، منه أزيل لو شيء إىل مستنداً أو ،متكئاً أو مضطجعا ما إذا كان صاحبه هو
اليقظة، فال يؤمن خروج  مسكة يزيل واالتكاء املفاصل السترخاء سبب االضطجاع

 املرتفع، بالصوت يشعر مل بأن الثقيل النوم هو الناقض أن إىل املالكية وذهب. ٥٠٨الشيء
 ينقض وال قصر، أو النوم طال يشعر، سواء ال وهو يده من شيء بسقوط أو بقربه،

 أن: الشافعية والصحيح عند .٥٠٩اخلفيف النوم طال إن الوضوء ويندب طال، ولو باخلفيف
 على ينتقض ممكناً يكن مل وإن ضوءه،و ينقض مل حنوها أو األرض من مقعدته ممكناً نام من
 نوم :األول :أقسام ثالثة إىل النوم فقسموا احلنابلة وأما. ٥١٠وغريها الصالة يف كان هيئة أية

 نقض، كثريا كان فإن القاعد، نوم :الثاين. كثرياً أو كان قليالً الوضوء به فينقض املضطجع،
 والراكع القائم نوم وهو لتني،احلا هاتني عدا ما :الثالث .ينقض مل يسرياً كان وإن

: والثانية .مطلقاً ينقض: إحدامها: عن أمحد روايتان ويف ذلك أمحد عن روي وقد .والساجد
  .٥١١كثر إذا إال ينقض، ال

      ذا يتبيابن العريب مع املالكية يف هذه املسألة القاضي ن أنو.  

                                         
  . يعين حديث الباب ٥٠٥
، )١/٢٠٧/٥٤١(املرجع السابق،  اجلامع الصحيح،البخاري، : انظر". ومل يتوضأ أحد: "أخرجه البخاري ومسلم بدون ذكر لفظة ٥٠٦

 ). ١/٤٤١/٦٣٨(املرجع السابق،  صحيح مسلم،والقشريي، 
 ).١/٨٩(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٥٠٧
 ). ٤٣ – ١/٤٢(املرجع السابق،  فتح القدير،ابن اهلمام،  ٥٠٨
 ).١/١١٨(املرجع السابق،  حاشية الدسوقي،والدسوقي، ). ١/٢٢٤(املرجع السابق،  الذخرية،القرايف،  ٥٠٩
 ).٢/١٢(املرجع السابق،  اموع،، والنووي، )١/٣٤(املرجع السابق،  مغين احملتاج،الشربيين،  ٥١٠
 ).١/٦٢(املرجع السابق،  سبل السالم،والصنعاين، ). ١٧٥ -١/١٧٣(بق، املرجع السا املغين،ابن قدامة،  ٥١١



 
١٤٨ 

   اجلَالسِ النائمِ على الوضوِء حكْم: املطلب اخلامس
  :االختيار        

، فقال يف اجلالس ال وضوء عليه إال أن يطولالنائم  ختار القاضي ابن العريب أنا        
قاله مالك يف املختصر، وابن  فال وضوء عليه، إال أن يطول،: وأما اجلالس: "املوضع السابق

والقوالن  .ن يعيدإن استثقل نوما أحب إيلَّ أ: وقال عنه ابن القاسم وعلي وابن نافع. يبحب
متقاربان، ولعل احلديث حممول يف نوم الصحابة قعودا على عدم الطول واالستثقال، وقَلّ أن 

  .٥١٢"يطول نوم القاعد فيستغرق فيثبت قاعداً
  : املقارنة       
       والشافعية يرون أن نوم القاعد ال ينقض  ،ن لنا يف املسألة السابقة أن احلنفيةقد تبي

، وأن املالكية يعتربون فيه الثقل من عدمه، فإن ثقل نقض وإال فال، وأن طلقاًالوضوء م
  .٥١٣إذا طال أما إن قصر فال ينقض احلنابلة يرونه ناقضاً

  . فالقاضي ابن العريب مع احلنابلة يف هذه املسألة       
  

  اإلبلِ لَحمِ أَكْلِ من الوضوِء حكْم: املطلب السادس
  :االختيار

وء من أكل حلوم اإلبل، فقال يف تعليقه على الوضاختار القاضي ابن العريب وجوب         
 ترك باب ما جاء يف(، وحديث ٥١٤عند الترمذي) باب الوضوء مما غريت النار(حديث 
تقر على ترك إن األحاديث يف هذا الباب كثرية، والعمل مس: "٥١٥)النار غريت مما الوضوء

وم اإلبل صحيح، وبه قال أمحد، وإسحاق، وحممد بن من حل إال أن الوضوء. الوضوء منه

                                         
، وابن العريب، )١/١٣٦(املرجع السابق،  القبس،ابن العريب، : ، وانظر)١/٩٠(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٥١٢

  )٤٧-٢/٤٦(املرجع السابق،  املسالك،
  . من هذا البحث ١٢٦ص : انظر ٥١٣
املرجع  سنن الترمذي،الترمذي، ". أَقط ثَورِ من ولَو النار مست مما الْوضوُء" : اِهللا رسولُ قال :قال ،ريرة ه أىب وهو عن ٥١٤

  ). ١/٢٤/٦٨(املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين،  .حسن: قال األلباين). ١/١١٤/٧٩(السابق، 
 من بِقناعٍ وأَتته منها، فَأَكَلَ شاةً، لَه فَذَبحت اَألنصارٍ، من امرأَة علَى فَدخلَ معه، وأَنا  النيب خرج: قال ،جابر  وهو عن ٥١٥

الترمذي، ". يتوضأْ ولَم الْعصر، صلَّى ثُم أَكَلَ،فَ الشاة، عاللَة من بِعاللَة فَأَتت انصرف، ثُم وصلَّى، للظُّهرِ، توضأَ ثُم منه، فَأَكَلَ رطَبٍ،
املصدر السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين، . حسن صحيح: قال األلباين). ١/١١٦/٨٠(املرجع السابق،  سنن الترمذي،

)١/٢٥/٦٩ .(  



 
١٤٩ 

... النظافة: معىن الوضوء ههنا: وقد قال علماؤنا. إسحاق، وحيي بن حيي النيسابوري
واهللا . وحديث حلم اإلبل صحيح ظاهر مشهور، وليس يقوى عندي ترك الوضوء منه

  .٥١٦"أعلم
  :املقارنة      
فذهب مجهور الفقهاء من : كل حلم اإلبلنقض الوضوء من أ يف العلماء اختلف      
، وحكى ٥١٧وغريهم إىل أن الوضوء ال ينتقض بأكل حلم اإلبل ،والشافعية ،واملالكية ،احلنفية

احلنابلة إىل  وذهب. ٥١٨النووي هذا القول عن اخللفاء األربعة وغريهم من الصحابة والتابعني
  حيىي، بن وحيىي راهويه، بن إسحاق ، وحكى النووي هذا القول عن٥١٩انتقاض الوضوء به

 من ومجاعة مطلقا، احلديث أصحاب عن وحكي: "قال. والبيهقي خزمية، وابن املنذر، وابن
  .٥٢٠"أمجعني عنهم اهللا رضي الصحابة

 الشافعي عن أصحابنا بعض حكى :البيهقي قال" ":التلخيص" يف قال احلافظ ابن حجر      
 جابر حديث حديثان فيه صح قد :البيهقي لقا .به قلت اإلبل حلوم يف احلديث صح إن قال
  .٥٢١"الرباء وحديث مسرة بن

ومن وافقهم ممن  ،ابن العريب يف هذه املسألة موافق ملا عليه احلنابلة القاضي فاختيار      
  .ذُكر آنفاً

  
  
  
  

                                         
وإنما : فقال" املسالك"، و"القبس"ذا الرأي يف كتابيه وقد علَّل ابن العريب ه). ١/٩٤(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٥١٦

حلوم اإلبل بذكر الوضوء يف احلديث، لإلشارة إىل غلَظها وزهومتها، والصالة ينبغي أن تكون على أكمل نظافة، وألجل  خص النيب 
 ). ٢/٨٨(، املسالك ريب،، ابن الع)١/١٤٨(املرجع السابق،  القبس،ابن العريب، . ذلك شرعت فيها الطَّهارةُ

، والشوكاين، )١/٤٠(املرجع السابق،  بداية اتهد،، وابن رشد، )١/١١٢(املرجع السابق،  شرح معاين اآلثار،الطحاوي، : انظر ٥١٧
 ). ١/٢٥٢(املرجع سابق،  نيل األوطار،

 ). ٤/٤٨(املرجع السابق،  املنهاج،النووي،  ٥١٨
 ).١/٦٩(املرجع السابق،  سبل السالم،والصنعاين، ). ١/١٨٩( املرجع السابق، املغين،وابن قدامة،  ٥١٩
 ).٤/٤٨(املصدر السابق،  املنهاج،النووي،  ٥٢٠
، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري،ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين،  ٥٢١

 ).١/٣٢٩/١٥٥(م، ١٩٨٩هـ، ١٤١٩



 
١٥٠ 

  الذَّكَرِ مس من الوضوِء حكْم: املطلب السابع
  :االختيار        
، فقال يف تعليقه على اًابن العريب وجوب الوضوء من مس الذَّكرِ مطلقختار القاضي ا        

اختلف الناس يف هذه : " ٥٢٢عند الترمذي) باب الوضوء من مس الذكر وتركه(حديثي 
عليه الوضوء  :الثاين. ال وضوء على من مس ذكره :األول: املسألة على أربعة أقوال

إنه ال وضوء عليه، : أما من قال... بشهوةعليه إن مسه  :الرابع. مستحب :الثالث. واجب
وأما . فلحديث قَيس بن طَلْق، وألنه عضو من البدن فال جيب الوضوء مبسه كسائر األعضاء

إن فيه الوضوء واجب، فلحديث بسرةَ املتقدم، واألمر فيه حممول مبطلقه على : من قال
  .٥٢٣"أسنده مالك وهو حجةٌ. الوجوب

  :املقارنة      
وأمحد يف رواية إىل عدم  ،فذهب احلنفية: الذكر ختلف الفقهاء يف نقض الوضوء مبسا      

لكن احلنفية . ٥٢٥املنذر وابن ،والثوري ،ربيعة قال وبه. ٥٢٤الذكر مطلقاً نقض الوضوء مبس
 ليغسل أي ٥٢٦"فليتوضأ ذكره مس من": حلديث ندباً يده يغسل ذكره مس من :قالوا
 وضوءه انتقض باملس ذكره انتشر إذا": قال حنيفة أبا وذكر املاوردي أن. ٥٢٧يده

وعليه  -وذهب الشافعية، واملالكية يف مشهور املذهب، وأمحد يف رواية .٥٢٨"لالنتشار

                                         
 حسن حديث هذا :عيسى أبو قال ".يتوضأَ حتى يصلِّ فَلَا ذَكَره مس من: "قال  النيب أنَّ عنها اهللا رضي بسرةَ حديث: ومها ٥٢٢

املرجع  صحيح سنن الترمذي،األلباين،  .صحيح األلباين، وقال). ١/١٢٦/٨٢( السابق، املرجع الترمذي، سنن الترمذي، .صحيح
 :قال أبو عيسى". منه؟ بضعةٌ أوْ منه؟ مضغةٌ إالَّ هو وهلْ: "قال ، النيب عن ، علي بن طلق وحديث). ٢٦/٧١ - ١/٢٥(السابق، 

 .صحيح: األلباين وقال). ١/١٣١/٨٥( السابق، املصدر الترمذي، سنن الترمذي،. الباب هذا يف روى شيء أحسن احلديث وهذا
  ).١/٢٦/٧٤(ابق، املصدر الس صحيح سنن الترمذي،األلباين، 

ينتقض : "ذا االختيار فقال" القبس"وقد صرح القاضي ابن العريب يف كتابه ). ١/٩٩(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٥٢٣
 ). ١/١٦٤(ابق، املرجع الس القبس،ابن العريب، . الوضوء من مسه بقصد أو بغري قصد، إتباعا لظاهر احلديث، وأخذًا مبطلق الرواية فيه

 . أي سواء لشهوة أو غريها ٥٢٤
 املغين،، وابن قدامة، )١/١٦٥(املرجع السابق،  البحر الرائق،وابن جنيم، ) ١/١٨٦(املرجع السابق،  املبسوط،السرخسي، : انظر ٥٢٥

 ).    ١/٣٠٧(املرجع السابق، 
صحيح األلباين، . إسناده صحيح على شرط البخاري: اينقال األلب). ١/٩٥/١٨١(املرجع السابق،  سنن أيب داود،أخرجه أبو داود،  ٥٢٦

 ). ١/١٧٥/٣٢٧(املرجع السابق،  سنن أيب داود،
 ).١/٩٩(املرجع السابق،  رد احملتار،ابن عابدين، : انظر ٥٢٧
 ).١/٣٣٣(املرجع السابق،  احلاوي،املاوردي،  ٥٢٨



 
١٥١ 

. ٥٢٩وهو أيضا مذهب األوزاعي. الذكر مطلقاً إىل أن الوضوء ينقض مبس - املذهب احلنبلي
  .٥٣٠ال فاله بشهوة انتقض وضوؤه وإإذا مس أنه أخرى رواية مالك وعن
  .واحلنابلة ،والشافعية ،فالقاضي ابن العريب يف هذه املسألة مع املالكية     

  
  األصابِعِ بِباطنِ الذَّكرِ مس من الوضوِء نقْضِ حكْم: املطلب الثامن

  :االختيار       
قال يف بباطن األصابع ناقض للوضوء، ف ختار القاضي ابن العريب أن مس الذَّكرا       

إذا مسه بباطن أصابعه، فشك فيه مالك، وقطع بنقض الوضوء ابن القاسم، : "املوضع السابق
  .٥٣١"وهو صحيح، ألنه آلة املس يف الغالب

  :املقارنة       
 ،والشافعية ،من املالكية–إن الذين يقولون بنقض الوضوء مبس الذكر بباطن الكف        

ح بعضهم بعدم الفرق ني منت الكف واألصابع، بل صرال يفرقون يف ذلك ب -واحلنابلة
 الفرج مس يف الوضوء نقض اختصاص ثبت فإذا: "-رمحه اهللا تعاىل-يقول املاوردي . بينهما
 كله ذلك الستواء األصابع، بطون أو الراحة بطون بني فرق فال ظاهره؛ دون الكف بباطن

  .٥٣٢"مبسه االلتذاذ من
  .واحلنابلة يف هذه املسألة ،والشافعية ،املالكية فالقاضي ابن العريب مع       

  
  الكَف رِبِظَه الذَّكَرِ مس من الوضوِء نقْضِ حكم: املطلب التاسع

  :االختيار        
وؤه، فقال يف من مس ذكره بظَهر كفِّه، مل ينتقض وض ختار القاضي ابن العريب أنا       

ر كفِّه مل يكن عليه وضوء، إال أن اللذة إن وجدت كان إذا مسه بظه: "املوضع السابق
                                         

املرجع  املغين،، وابن قدامة، )٢/٣٤(املرجع السابق،  موع،ا، والنووي، )١/٢٩٩(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،احلطاب، : انظر ٥٢٩
 ).١/٣٠٧(السابق، 

، بريوت، ودار األرقم، عمان، مؤسسة الرسالة حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء،الشاشي، أبو بكر حممد بن أمحد، : انظر ٥٣٠
 ).١/١٥٠(م، حتقيق ياسني أمحد إبراهيم، ١٩٨٠

 ).١/٩٩(املرجع السابق،  وذي،عارضة األحابن العريب،  ٥٣١
، والبهويت، منصور بن )١/١٧٧(املرجع السابق،  التاج واإلكليل،املواق، : ، وانظر)١/١٩٧(املرجع السابق،  احلاوي،املاوردي،  ٥٣٢

 ).١/٣٣(سعيد حممد اللحام، : ط، حتقيق.دار الفكر، بريوت، د الروض املربع شرح زاد املستقنع،يونس، 



 
١٥٢ 

ينتقض : اعي وأمحدزوقال عطاء واألو. ف فيه، وبه قال الشافعيكالذي قبله يف اخلال
  . ٥٣٣ة، وإمنا حيمل اللفظ على عرف العربيفاًليس مبس عر: قلنا .ةًيوضوؤه، ألنه مس عرب

  :املقارنة        
. ٥٣٤الذكر بظهر الكف ال ينقض الوضوء والشافعية أن مس ،يةالذي عليه املالك       

قول عطاء وهو أيضاً. ه ببطن الكف أو بظهرهوذهب احلنابلة إىل أنه ال فرق بني مس، 
  .٥٣٥واألوزاعي

  .والشافعية يف هذه املسألة ،فالقاضي ابن العريب مع املالكية       
  

  زائدة بإصبعٍ لذَّكَرِا مس من الوضوِء حكْم: املطلب العاشـر
   :االختيار         

بإصبع زائدة، فقال يف  ار القاضي ابن العريب وجوب الوضوء من مس الذكراخت        
وإذا مسه بأصبع زائدة، فاختلف فيها أصحابنا وأصحاب الشافعي، : "املوضع السابق

  .٥٣٦"واألظهر وجوب الوضوء
  :املقارنة        
، أما ٥٣٧ذكره بأصبع زائدة مطلقاً بلة أنه ينتقض وضوؤه إذا مسمذهب احلنا       

أنه ينتقض : والشافعي، فلهم أقوال خمتلفة يف هذه املسألة، أصحها ،أصحاب املذهب املالكي
وضوؤه إذا كانت األصبع الزائدة قوية مساوية لبقية أصابعه يف التصرف واإلحساس، وإال 

  .٥٣٨فال
هذا االختيار مل يفصح باشتراط كون األصبع الزائدة مساوية والقاضي ابن العريب يف       

والشافعي،  ،لبقية األصابع، فإذا كان هدفه كوا بتلك الصفة؛ فهو مع أصح املذهب املالكي
  .واهللا أعلم. وإال فهو مع احلنابلة

                                         
 ).١٠٠ -١/٩٩(املرجع السابق،  ضة األحوذي،عارابن العريب،  ٥٣٣
كفاية ، واحلصيين، أبو بكر بن حممد، )١/٢٠(املرجع السابق،  األم،، والشافعي، )١/٢٢٣(املرجع السابق،  الذخرية،القرايف، :انظر ٥٣٤

 ).١/٣٩(م، ١٩٩٤دار اخلري، دمشق،  األخيار يف حل غاية اإلختصار،
 ).١/٣٠٧(السابق، املرجع  املغين،ابن قدامة، : انظر ٥٣٥
 ).١/١٠٠(املصدر السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٥٣٦
 ). ١/٣٤(املرجع السابق،  الروض املربع،، والبهويت، )١/٣٨(املرجع السابق،  اإلقناع،احلجاوي، : انظر ٥٣٧
 ). ١/٣٩(ابق، املرجع الس كفاية األخيار،، واحلصيين، )١/٤٢٥(املرجع السابق،  حاشية العدوي،العدوي، : انظر ٥٣٨



 
١٥٣ 

  بالذِّراعِ الذَّكَرِ مس من الوضوِء نقْضِ حكْم: املطلب احلادي عشر
   :الختيارا       
وؤه، فقال يف ختار القاضي ابن العريب أن من مس ذكره بباطن ذراعيه؛ مل ينتقض وضا      

: أنه يتوضأ، وقال غريه ٥٣٩قاره بباطن ذراعيه ففيه خالف، ذكر الوإذا مس: "املوضع السابق
لوضوء وضوء فيه، ألنه ليس بآلة للمس يف الغالب، إال إن اعتربنا اللذة فيه؛ فينتقض ا ال
  .٥٤٠"به

  :املقارنة       
ذراعه فال ب الذّكر واحلنابلة أن من مس ،والشافعية ،الصحيح من مذهب املالكية       

  .٥٤٢، وعن أمحد أنه ينتقض وضوؤه بذلك، وهو قول عطاء واألوزاعي٥٤١ينتقض وضوؤه
  .بلةواحلنا ،والشافعية ،ابن العريب يف هذه املسألة مع املالكية القاضي فاختيار      

  
  غَيره ذَكَره مس إذا الوضوِء نقْضِ حكْم: املطلب الثاين عشر

   :االختيار       
وؤه بذلك، فقال يف ال ينتقض وض، فابن العريب أن من مس ذكره غريهاختار القاضي        

 وقاله بعض. ينتقض وضوؤه: يذكره غريه، قال األيل إذا مس: "املوضع السابق نفسه
وهذا ال يستقيم هلم، ألم إن اعتربوا اللذة، فيلزمهم أن ينقضوا الوضوء . أصحاب الشافعي

لي إن مل يعتربوا اللذة مل يتناوله احلديث، وكذلك ال يصح لَأليمبسه بكل موضع من البدن، و
  .٥٤٣"ذلك، ألنه راعى اللذة مثله سواء

  

                                         
 السنة، يف ورسالته السنة كتاب وألف املالكي، للمذهب حافظاً كان الوقار، زكريا حيىي أيب بن بكر أبو حممد بتخفيف القاف، ٥٣٩

 وحممد نصري، بن إبراهيم بن إسحاق عنه روى وأصبغ، احلكم عبد وابن بأبيه تفقه جزًء، عشر سبعة يف منهما الكبري الفقه، يف وخمتصرين
. أربع: وقيل ثالث: وقيل ومائتني وستني تسع سنة رجب، يف تويف وغريهم، سليمان، بن حممد الطاهر وأبو الفيومي، بكار بن مسلم بن
  ). ١/٢٧٤(املرجع السابق،  املدارك، ترتيب عياض، والقاضي، )١/١٢٨(املرجع السابق،  الديباج، فرحون، ابن
 ). ١/٩٩(، املرجع السابق عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٥٤٠
 اإلنصاف،، واملرداوي، )٢/٣٦(املرجع السابق،  اموع،، والنووي، )١/١٧٧(املرجع السابق،  التاج واإلكليل،املواق، : انظر ٥٤١

 ).١/١٥٢(املرجع السابق، 
 ). ١/١٥٢(املصدر السابق،  اإلنصاف،، واملرداوي، )١/٣٠٧(املرجع السابق،  املغين،ابن قدامة، : انظر ٥٤٢
 ).١/١٠٠(السابق،  صدرامل عارضة األحوذي،عريب، ابن ال ٥٤٣



 
١٥٤ 

  :املقارنة      
ذكر غريِه؛ وليس من  الكالم بيان حكم وضوء من مس لعل القاضي ابن العريب يريد ذا   

ه مسه غريو إمنا قلت ذلك لسببني. ذكر:  
  .يف حكم من مس ذكر غريه -غالباً-ألن الفقهاء إمنا خيصصون الكالم  :األول      
أن األيلي الذين ذكره ابن العريب إمنا يضيف إليه الفقهاء القولَ بنقض وضوء من  :الثاين      

  .٥٤٤مس ذكر غريه
فذهب املالكية  :إذا تقرر هذا؛ فإن الفقهاء خيتلفون يف حكم وضوء من مس ذكر غريه      

إىل أن من مس ذكر غريه مل ينقُض وضوءه، وبه يقول داود  - يف مشهور مذهبهم–
الظاهري، واستثىن املالكية ما إذا قصد بذلك التلذذ، أو وجد لذة يف مسه؛ فإنه ينتقض 

أنه ال فرق بني مسه ذكر نفسه أو ذكر غريه، بل : ذهب الشافعية واحلنابلةوم. ٥٤٥وضوؤه
  .٥٤٦اخلارج وخروج الشهوة، إىل ألنه أدعىذكروا أن مسه ذكر غريه أوىل بنقض الوضوء، 

إن كان مراده ما ذكرت -فعلى هذا يكون ابن العريب موافقا للمالكية يف هذه املسألة        
  .-آنفا

فهذا الذي يعرب عنه  ،)إذا مس ذكره غريه: أي(ظاهر تعبريه هو املراد أما إذا كان        
وقد صرح احلنابلة يف كتبهم أنه ال ينقض ". حكم وضوء امللموس ذكره: "العلماء بـ

أما املالكية . ٥٤٧وضوء امللموس ذكره، ألن احلديث إمنا ورد يف الالمس دون امللموس
" اختالف األئمة"سألة، إال ما ذكره ابن هبرية يف والشافعية فلم أقف على كالمهم يف هذه امل

 الالمس، وعن مرتلة مالك فأنزله أيضا؟ ينقض هل امللموس وضوء يف واختلفوا: "حيث قال
  .٥٤٨"امللموس طهر ينتقض ال أنه :أظهرمها قوالن، الشافعي

  .واإلمام الشافعي يف األظهر ،ابن العريب مع احلنابلة القاضي فيكون      
  

                                         
. اهـ. ينقض: البصري من أصحابنا: ال ينقض وضوء من مس ذكر غريه، وقال األيلي": "الذخرية"قال القرايف يف : على سبيل املثال ٥٤٤

 ).  ١/٢٢٥(املرجع السابق،  الذخرية،القرايف، 
 املغين،وابن قدامة، ). ١/٣٠(، املرجع السابق، الثمر الداين، واآليب، )١/٤٢٥(املرجع السابق،  حاشية العدوي،العدوي، : انظر ٥٤٥

  ).١/٣٠٨(املرجع السابق، 
 ). ١/٣٠٨(املصدر السابق،  املغين،، وابن قدامة، )١/٥٧(املرجع السابق،  أسىن املطالب،األنصاري، : انظر ٥٤٦
 ).١/٣٨(املرجع السابق،  اإلقناع،جاوي، ، واحل)١/١٨٦(املرجع السابق،  الشرح الكبري،ابن قدامة، : انظر ٥٤٧

 ).١/٥٤(املرجع السابق، اختالف األئمة العلماء، ابن هبرية،  ٥٤٨ 



 
١٥٥ 

  حائلٍ فَوقِ من الذَّكَرِ بِمس الوضوِء نقْضِ حكْم: الثالث عشر املطلب
   :االختيار        
ل غري ناقض للوضوء، فقال يف ختار القاضي ابن العريب أن مس الذّكر من فَوق حائا        

العمل من روايات مالك على أنه إذا مسه لشهوة : نقال القاضي أبو احلس: "ملوضع نفسها
وروى ابن وهب عنه . هبباطن الكف، أو بظاهره، انتقض وضوؤ ى حائل أو بغري حائلعل
إن من اعترب اللذة فإمنا نقض : قال أبو عمر. هوؤا مسه على غاللة خفيفة انتقض وضإذ

هذا وهم عظيم، : قال القاضي أبو بكر ابن العريب . الوضوء بالقرآن من باب املالمسة
. إمنا هي يف النساء، ال يف نفس الرجل وذاته، فكيف يصح محله عليه القرآن فإن املالمسة يف

وضوء به، أصله عضو يلتذ مبسه فوجب ال: طريق وجوبه بذلك التعليل، بأن يقال: فإن قيل
فيكون هذا قياس شبه، وال يصح أن يكون قياس تعليل، فإن العلل ال أحد أعضاء املرأة، 

ياس شبه فله شروط بيناها يف أصول الفقه، وليس هذا من مدخل هلا يف العبادات، فإذا كان ق
  .٥٤٩"بابكم معشر املغاربة فأدبروا عنه، وال من أعشاشكم فَادرجوا منه

  :املقارنة        
. ٥٥٠ذكره فوق حائل مل ينتقض وضوؤه أنه إن مس: واحلنابلة ،مذهب الشافعية        

 قوال نقض فال كثيفا كان إن: "دويوفرق املالكية بني حائل خفيف وكثيف، قال الع
  .٥٥١"النقض عدم أشهرمها فروايتان، خفيفا كان وإن واحدا،
  .واحلنابلة يف هذه املسألة ،فالقاضي ابن العريب مع الشافعية       

  
  الصغريِ ذَكَرِ مس من الوضوِء حكْم: املطلب الرابع عشر

   :االختيار         
ري ال جيب عليه الوضوء، فقال يف بن العريب أن من مس ذكر صغختار القاضي اا        

ي رمل جيب به وضوء عند مالك والزه إذا مس ذكر صغري: "املوضع السابق نفسه

                                         
 ).   ١/١٠٠(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٥٤٩
 ). ١/٣٤(املرجع السابق،  الروض املربع،، والبهويت، )١/٢٠(املرجع السابق،  األم،الشافعي، : انظر ٥٥٠
 ).١/٥٤(السابق،  رجعامل اختالف األئمة،ابن هبرية، : وانظر). ١/٤٢٥(املرجع السابق،  حاشية العدوي،، العدوي ٥٥١

 



 
١٥٦ 

. ٥٥٢"من مس الذَّكَرِ الوضوُء: "جيب منه الوضوء لعموم احلديث: وقال الشافعي. يواألوزاع
  . ٥٥٣"واحلديث باطل، فال يصح التعلق به

  :املقارنة         
مسألة مس  على مسألة أخرى وهي -واحلنابلة ،عند الشافعية-هذه املسألة مبنية         

أما . ٥٥٤ذكر الغري، فهم يقولون بعدم الفرق بني مس ذكر الصغري والكبري يف نقض الوضوء
 ذكر مس: "، قال القرايفاملالكية فيقولون بعدم وجوب الوضوء من مس ذكر الصغري مطلقاً

  .٥٥٥"اللذة مظنة ليسا ، ألماوضوًء يوجب ال الصبية وفرج الصيب
  .فالقاضي ابن العريب يف هذه املسألة مع املالكية        

  
  ميت ذَكَرِ بِمس الوضوء نقْضِ حكْم: املطلب اخلامس عشر

   :االختيار        
، فقال يف تعليقه تقض وضوؤهميت، ال ين رختار القاضي ابن العريب أن من مس ذكا        
ال : ينتقض وضوؤه، وقال إسحاق: ، قال الشافعيإذا مس ذكر ميت: "وضع السابقعلى امل
  .٥٥٧"الذي قدمناه ٥٥٦واملسألة مبنية على احلديث الضعيف. ينتقض

                                         
 منه يكُونُ ما فَتذَاكَرنا الْحكَمِ بنِ مروانَ علَى دخلْت: احلديث أخرجه الشافعي وغريه عن عروةَ بنِ الزبريِ رضي اُهللا عنهماَ، قَالَ ٥٥٢
وُءالْوانُ فَقَالَ ،ضورم: نمو سوُء الذَّكَرِ مضةُ فَقَالَ ،الْوورا :عم تملذَا عانُ فَقَالَ ،هورم نكَمِ بنِي :الْحتربةُ أَخرسب تانَ بِنفْوا صهأَن 

تعمولَ سسر اللَّه  ُقُولإِذَا" ي سم كُمدأَح هذَكَر أْفَلْيضودار الكتب العلمية، بريوت،  مسند الشافعي،الشافعي، حممد بن إدريس، ". ت
 يف وذووه احلكم بن مروان رواه خبرب حنتج أن باهللا عائذ: "قال مث صحيحه، يف احلديث هذا حبان ابن أورد وقد). ١/١٢/٣٣(ط، .د

 املنتزع على إال املذاهب من نعتمد وال مذهبنا، ذلك وافق وإن خبار،األ سائر من الصحيح بغري االحتجاج نستحل ال ألنا كُتبنا، من شيء
 يقنعه فلم بسرة عن احلكم بن مروان من مسعه الزبري بن عروة فإن ذكرناه الذي بسرة خرب وأما. أئمتنا قول ذلك خالف وإن اآلثار، من

 مل مث بسرة، عن الشرطي عن ثانياً عروة فسمعه بسرة قالت، ما مبثل فأخربهم أتاهم مث فسأهلا بسرة، إىل له شرطيا مروان بعث حىت ذلك،
 عاريتان كأما والشرطي مروان وصار مبنقطع ليس متصل، بسرة عن عروة، عن فاخلرب. منها فسمع بسرة إىل ذهب حىت ذلك يقنعه

 البسيت، حامت أبو حممد حبان، ابن. صحيح إسناده: -حبان ابن صحيح على تعليقه يف-  األرنؤوط شعيب وقال. اإلسناد من يسقطان
 األوناؤوط، شعيب وتعليق حتقيق م،١٩٩٣ هـ،١٤١٤ ،٢ط بريوت، الرسالة، مؤسسة بلبان، ابن بترتيب حبان ابن صحيح

وقال ). ١/٢٥٢/١٨١(املرجع السابق،  سنن أيب داود،أبو داود، ". فليتوضأ ذكره مس من"ورواه أبو داود بلفظ  ).٣/٣٩٦/١١١٢(
  ).١/٣٢٧/١٧٥(املرجع السابق،  صحيح سنن أيب داود،األلباين، . يحصح: األلباين

  ). ١/١١٩(املرجع السابق، عارضة األحوذي،ابن العريب، ٥٥٣  
املرجع  املغين،، وابن قدامة، )١/٣٩(املرجع السابق،  كفاية األخيار،، واحلصيين، )٢/٣٧(املرجع السابق،  اموع،النووي، : انظر ٥٥٤

 ).١/٣٠٨(السابق، 
 ).١/١٨٦(املرجع السابق،  التاج واإلكليل،املواق، : ، وانظر)١/٢٣٥(املرجع السابق،  الذخرية،القرايف،  ٥٥٥
 .وقد سبق خترجيه يف املسألة اليت قبل هذه". من مس الذَّكرِ الوضوء: "يعين حديث ٥٥٦



 
١٥٧ 

  :املقارنة       
دخل لقد مر معنا أن مس ذكر الغري ال ينقض الوضوء عند املالكية، هكذا أطلقوا في       

فرج الغري ناقض  واحلنابلة فذهبوا إىل أن مس ،أما الشافعية. ٥٥٨فيه ذكر احلي وامليت
  .٥٥٩للوضوء سواء كان من حي أو ميت

  .فالقاضي ابن العريب مع املالكية يف هذا االختيار      
  

  مقْطُوعٍ ذَكَرٍ بِمس الوضوِء نقْضِ حكْم: املطلب السادس عشر
   :االختيار        
ال ينتقض وضوؤه، فقال يف فإنه ، وعاًن العريب أن من مس ذكره مقطاختار القاضي اب      

  .٥٦٠"إذا مس ذكره مقطوعاً -الثالثة عشر وهو–وكذلك ... : "املوضع نفسه
  :املقارنة       
عدم نقض الوضوء من مس ذكر مقطوع، : والصحيح عند احلنابلة ،مذهب املالكية       

  . ٥٦١أو غريهسواء من صاحبه 
بالبدن  ، سواء متصالًوذهب الشافعية إىل القول بنقض الوضوء من مس الذكر مطلقاً       

  .٥٦٢عنه أو منفصالً
  .واحلنابلة يف صحيح مذهبهم ،العريب يف هذه املسألة مع املالكية فالقاضي ابن      

  
  
  
  

  

                                                                                                                        
 ). ١/١٠١(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٥٥٧
 ).١/٤١٤(املرجع السابق،  حاشية الدسوقي،، والدسوقي، )١/٢٢٥(املرجع السابق،  خرية،الذالقرايف، : انظر ٥٥٨
 ).١/٣٠٨(املرجع السابق،  املغين،، وابن قدامة، )٢/٢٩(املرجع السابق،  اموع،النووي، : انظر ٥٥٩
 ). ١/١٠١(املصدر السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٥٦٠
 ).١/٢٢٨(املرجع السابق،  الفروع،، وابن مفلح، )١/٣٠(رجع السابق، امل الثمر الداين،اآليب، : انظر ٥٦١
 ).١/٣٠٨(السابق،  صدرامل املغين،، وابن قدامة، )١/٣٥(املرجع السابق،  مغين احملتاج،الشربيين، : انظر ٥٦٢
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  لذَّكَرِا قَطْعِ موضعِ مس من الوضوِء حكْم: املطلب السابع عشر
   :االختيار        
، فقال يف املوضع الوضوء من مس موضع قطْع الذَّكر اختار القاضي ابن العريب عدم        

. جيب عليه الوضوء، ألنه جزء منه: إذا مس موضع القطع، قال الشافعي: "السابق نفسه
  .٥٦٣"وليس يصح هذا حبال عربية وال حقيقة

  :املقارنة        
وصحيح مذهب احلنابلة أن من مس موضع قطع الذكر فال ينتقض  ،ذهب املالكيةم        

  .٥٦٥وأكثر أصحابه إىل أن الوضوء ينتقض بذلك ،وذهب الشافعي. ٥٦٤وضوؤه بذلك
ابن العريب هنا موافق ملا عليه املالكية، واحلنابلة يف صحيح املذهب،  القاضي فاختيار     

  .وأكثر الشافعية
  

  الدبرِ مبس الوضوِء نقْضِ حكْم :املطلب الثامن عشر
  :االختيار          
: ر، فقال يف املوضع السابقالوضوء مبس الدب نقض ختار القاضي ابن العريب عدما         

شافعي وعول ال. ال ينتقض: وقال مالك. إذا مس دبره انتقضت طهارته يف جديد الشافعي"
. ، وهذا عام يف القبل والدبر٥٦٦"من مس فَرجه فَلْيتوضأْ" :على احلديث املروي عن أم حبيبة

. إن الوضوء ينتقض مبس فرج املرأة، نقضناه مبس الرجل دبره :إذا قلنا: ٥٦٧وقال حمديس
بأنه ال جامع بينهما من علة، ألنه ليس : ، وبطالنهت محديس مل يتفوه ذه الضعفةولي

  .٥٦٨"خفي عليه احلديثجهل املنزع و شبه، وقد مبوضعها وال من
                                         

 ).١/١٠١(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٥٦٣
 ). ١/١٥٣(املرجع السابق،  اإلنصاف،، و املرداوي، )١/٤٣٤(ابق، املرجع الس مواهب اجلليل،احلطاب، : انظر ٥٦٤
 ). ١/٣٠٨(املرجع السابق،  أسىن املطالب،، واألنصاري، )٢/٣٨(املرجع السابق،  اموع،النووي، : انظر ٥٦٥
حممد حتقيق . ت. وت، ددار الفكر، بري سنن ابن ماجه، ،حممد بن يزيد ابن ماجه، أبو عبد اهللا: انظر. هذا احلديث عند ابن ماجه ٥٦٦

 مكتبة ماجه، ابن سنن صحيح الدين، ناصر حممد األلباين،. صحيح لغريه: قال األلباين). ١/١٦٢/٤٨٦(، املرجع السابق، فؤاد عبد الباقي
 ). ١/١٥٦/٣٩٥(، م١٩٩٧ هـ،١٤١٧ الرياض، املعارف،

 بن وحممد عبدوس بن من مسع تويف، وا مصر نزل ثقة، قفصة، فقيه مالكي أهل من اللخمي، حمرز أيب بن إبراهيم بن محديس: هو ٥٦٧
ابن . هـ٢٩٩ سنة تويف والناس، حيىي بن مؤمل عنه روى املدونة، اختصار يف مشهور كتاب الفقه يف وله الصديف، ويونس احلكم عبد

 ). ١/٥٩(املرجع السابق،  املذهب، الديباجفرحون، 
 ).١/١٠١( السابق، صدرامل عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٥٦٨



 
١٥٩ 

  :املقارنة        
مذهب املالكية عدم انتقاض الوضوء من مس الدبر لعدم ثبوت نص يف ذلك عندهم،         

 وانفرد ،الدبر مبس الوضوء ينتقض ال: "، جاء يف الذخرية٥٦٩وهو أيضا رواية عن أمحد
وذهب  .٥٧٠"لفرجها املرأة مس ابإجي على خترجيا للوضوء الدبر مس حلقة بإجياب محديس

من مس فرجه : "الشافعية إىل إجياب الوضوء من مس الدبر، لعموم قول النيب 
   .٥٧٢وهو رواية أخرى عن أمحد، وعليه املذهب. ٥٧١"فليتوضأ
  .فالقاضي ابن العريب مع املالكية يف هذه املسألة       

  
  نثَينيِ اُأل بِمس الوضوِء نقْضِ حكْم: املطلب التاسع عشر

  :االختيار         
: ملوضع السابقاألنثيني، فقال يف ا ختار القاضي ابن العريب عدم نقض الوضوء مبسا        

من مس ذَكَره أَو أُنثَييه : "ينتقض وضوؤه، ملا جاء يف احلديث: إذا مس أُنثَييه، قال عروة"
نثيني ليستا بفرج، إذ يدخل يف حديث الفرج، ألن األومل يصح، وال . ٥٧٣"فَعلَيه الوضوُء

مبس األنثيني، النتقض مبس العانة وطرف اِإللْية من ، ولو انتقض الوضوء ج الشقرحقيقة الف
  .٥٧٤"جهة الدبر

  :املقارنة        
 -بل حكى بعضهم فيه اإلمجاع–مذهب مجاهري الفقهاء من األئمة األربعة وغريهم         

ض الوضوء مس األنثيني، إال ما يروى عن عروة بن الزبري رضي اهللا عنهما أنه أنه ال ينق

                                         
 ).١/٣٠٩(املرجع السابق،  املغين،، وابن قدامة، )١/٤٢٨(املرجع السابق،  حاشية العدوي،العدوي، : انظر ٥٦٩
 ).٢٢٥ – ١/٢٢٤(املرجع السابق، الذخرية، القرايف،  ٥٧٠
 .سبق خترجيه يف هذه املسألة نفسها ٥٧١
 ).١/٣٠٩(املصدر السابق،  املغين، ، وابن قدامة،)١/٣٦(املرجع السابق،  فتح العزيز،الرافعي، : انظر ٥٧٢
 أو أُنثَييه ذَكَره مس من": قالَ  النيب بنت صفوانَ، أنَّ بسرة عن احلكم، بن مروان عن أبيه، عن عروة،هذا احلديث يروى عن  ٥٧٣

). ٢٤/٢٠١/٥١٣(م، ١٩٨٣هـ، ١٤٠٤، ٢ل، طالطرباين، سليمان بن أمحد، املعجم الكبري، مكتبة العلوم واحلكم، املوص ". فَلْيتوضأ
 سنن الدار قطين،الدار قطين، ". واحملفوظ أن ذلك من قول عروة غري مرفوع: "مدرجة يف احلديث، قال" أنثييه"وذكر الدارقطين أن كلمة 

 ). ١/١٤٨/١٠(املرجع السابق، 
 ).   ١/١٠١(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٥٧٤
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أحب : ، وإال ما يروى عن الزهري أنه قال-كما ذكر املصنف–يوجب الوضوء من ذلك 
  .٥٧٥إيل أن يتوضأ

 .فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف هذا االختيار        
  

  مس فَرجِ البهِيمة حكْم نقْضِ الوضوِء بِ: املطلب العشرون
  :االختيار        
س فرج البهيمة ما مل يقترن بشهوة، فقال ختار القاضي ابن العريب عدم الوضوء من ما       

إذا مس فرج يمة، فللشافعي يف ذلك قوالن، ووجه الوضوء أن ذلك : "يف املوضع السابق
ه، كاملوضع من املرأة، وهذا شبه ضعيف عضو يتعلَّق احلد بواطئه، فانتقضت الطهارة مبس

ى باعتبار اللذة فتفطنوا لَه٥٧٦"يتقو.  
  :املقارنة       
أنه ال جيب الوضوء من مس  -وهو األظهر عند الشافعية–واحلنابلة  ،مذهب املالكية       

فرج البهيمة، وحكي عن الليث بن سعد القول بوجوب الوضوء من مس فرج البهيمة، وعن 
 مل اللحم مأكولة غري كانت وإن ،وضوءه انتقض اللحم مأكولة يمة فرج مس نم: عطاء

  .٥٧٨، وحكي عنه عكس ذلك٥٧٧وضوءه ينتقض
  .املالكية واحلنابلة واألظهر عند الشافعيةفالقاضي ابن العريب يف هذا االختيار مع        

  
  
  
  

  

                                         
اختالف ، وابن هبرية، )١/١٨٦(املرجع السابق،  الشرح الكبري،، وابن قدامة، )١/٢١٢(املرجع السابق،  ،األوسطاملنذر،  ابن: انظر ٥٧٥

 ). ١/٥٥(املرجع السابق،  األئمة،
 ). ١/١٠٢(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٥٧٦
 كفاية األخيار،، واحلصيين، )١/١٩٨(املرجع السابق،  احلاوي، ، واملاوردي،)١/٢٣٥(املرجع السابق،  الذخرية،القرايف، : انظر ٥٧٧

 ). ١/٣١٠(املرجع السابق، املغين، ، وابن قدامة، )١/٣٩(املرجع السابق، 
 ). ١/٣١٠(املرجع السابق،  املغين،ابن قدامة، : انظر. أي نقض الوضوء مبس فرج غري مأكولة اللحم، وعدم نقضه مبس مأكولة اللحم ٥٧٨
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  املَرأة لَمسِ من الوضوِء حكْم: املطلب احلادي والعشـرون
  :االختيار        
، فقال يف تعليقه على مطلقاً الوضوء س املرأة ينقضختار القاضي ابن العريب أن ملا        
اختلف العلماء يف هذه املسألة على : "٥٧٩عند الترمذي) باب ترك الوضوء من القبلة(حديث 

عمر يف القُبلة،  وصح عن. القُبلة واملالمسة، قاله أبو حنيفة ال وضوء من :األول: ثالثة أقوال
. ، قاله الشافعياًعلى املالمس الوضوء مطلق :الثاين. يف املالمسة اًوعن ابن عباس مطلق

وقد مهدنا . إن التذ باملالمسة وجب عليه الوضوء، قاله مالك وأصحابه يف اجلملة :الثالث
. الكهذه املسألة يف كتاب أحكام القرآن، ويف مسائل اخلالف مبا فيه بالغ، فلينظر هن

-عليه، ففي أصل الدين  بار إذا مل يكن فيها ما يعولأن األخ: والكايف ههنا من العارضة
!  ]: بالغ ملن كان لَه قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، قال اهللا تعاىل -وهو القرآن

)  ( ' & % $ # "Z هاآلية إىل قول [  E D
F Zقرئ ٥٨٠ :[ Dمتملَس Z  وقرئ[  E DZ  إىل القراءتني، وإىل فنظر الناس

ف ويكَني، كنى باللمس عن يع إن اهللا تعاىل حيِي كرمي: ن عباساملعىن يف اللفظني، فقال اب
-مسعود  مر وابنع وقال ابن. ومحل اآلية على ذلك، وأسقط اللمس املطلق منها. ماعاجل

شكَلِ املسائل املتعلقة بالقرآن ومن أ". امرأَته من املُالَمسة جلقُبلة الر: "-وهو كويف
، وغاية لفت الصحابة يف تأويلها، مع أم العرب الفُصح، والبلَغاء اللُّسنواحلديث ما اخت

أن احلقيقة واإلطالق يف اللمس،  :األول:  النظر يف ذلك الترجيح، فنشري إليه من ثالثة أوجه
احلقيقة إىل الكناية إال بدليل ظاهر  يتناول اجلس باليد والقبلة واجلماع، فال خيرج عن هذه

                                         
 أصحابنا ترك وإمنا: "عيسى أبو قال ."يتوضأْ ولَم اَلصلَاة إِلَى خرج ثُم ،نِسائه بعض قَبلَ  النيب أن" عنها اهللا رضي ائشةع عن وهو ٥٧٩

 عن يذكر البصري العطار بكر أبا ومسعت: قال االسناد حلال عندهم يصح ال ألنه هذا يف سلم و عليه اهللا صلى النيب عن عائشة حديث
 احلديث، هذا يضعف إمساعيل بن حممد ومسعت: قال. شيء ال شبه هو وقال احلديث، هذا القطان سعيد بن حيىي ضعف قال امليين بن علي
. صحيح: وقال األلباين). ١/١٣٣/٨٦(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي،  ".عروة من يسمع مل ثابت أيب بن حبيب: وقال

 ). ٢٧/٧٥ - ١/٢٦(املرجع السابق،  الترمذي، صحيح سنناأللباين، 
! " # $ % & ' )  ( * + ,  ] :واآلية بكاملها هكذا. ٦: سورة املائدة ٥٨٠

  C B A @ ? > = <   ; :          9 8  76 5                4 3 21 0 /     . -
 W V U  T S R QP O N M  L K J I H G F E D

 ̀  _ ̂  ] \   [ Z Y XZ     . 
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: يف مجلة األحداث، مث قال D E FZ ]: أن اهللا تعاىل قال :الثاين. يرد ذلك

: يوجب الوضوء، واقتضى قوله اًملس: ، فاقتضى اللفظ األولZ٥٨١جنباً كُنتم وإِن]

اءتني كاآليتني، أو نا جنعل القرأ :ثالثها. اًيوجب الغسل، وإال كان تكرار امس   :Zجنباً]

، ومس اليد، واجلسم الوضوء بالقبلة ضيقتضي نق ZملَستمD ] :اخلربين، فيكون قوله

   .  ٥٨٢"عن الوطء خرباً D E FZ ] :للجسم، ويكون قوله
  :املقارنة        
وأبا  ،، إال أن أبا حنيفةاملرأة مطلقاً من مس الوضوء جيب الأنه : مذهب احلنفية       

 بشهوة املرأة الرجل يباشر أن الفاحشة، وهي قوالن بوجوب الوضوء من املباشرةيوسف ي
 ،وذهب املالكية. ٥٨٣أما حممد فال يرى وجوب الوضوء بذلك، ما مل ميذ هلا، وينتشر

. ٥٨٤عن شهوةوضوء من ملس املرأة إذا كان ذلك واحلنابلة يف ظاهر املذهب إىل وجوب ال
س املرأة سواء كان ذلك عن شهوة أو عن غري أما الشافعية فريون نقض الوضوء بلم

  .٥٨٥شهوة
  .واهللا أعلم. ابن العريب أنه مع الشافعية يف هذه املسألة القاضي فظاهر كالم    

  
  
  
  

                                         
 زيدولعل مراد ابن العريب هنا هو ما روي عن  Zالنساء الَمستم أَو]: جاء قبل قوله Zجنباً كُنتم وإِن]: ظاهر اآلية أن قوله تعاىل ٥٨١
 الغائط من كممن أحد جاء أو النوم من الصالة إىل قمتم إذا آمنوا الذين أيها يا: والتقدير أي وحذفاً، وتأخرياً تقدمياً اآلية يف أن: أسلم بن
حتفة البجريمي، : انظر. فتيمموا ماء جتدوا فلم سفر على أو مرضى كنتم وإن فاطهروا جنبا كنتم وإن اخل،... فاغسلوا النساء المستم أو

    ). ٢/١٨٦(املرجع السابق،  احلبيب،
 ).١٠٥ -١/١٠٤(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٥٨٢
حلية ، والشاشي، )١/١٣٦(املرجع السابق،  بدائع الصنائع،، والكاساين، )١/١٩٠(املرجع السابق،  املبسوط،السرخسي، : انظر ٥٨٣

 ).١/١٤٧(املرجع السابق،  العلماء،
م، ١٩٨٠هـ، ١٤٠٠، ٢مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، ط الكايف يف فقه أهل املدينة،ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا،  ٥٨٤

ابن قدامة، عبد اهللا بن أمحد املقدسي، ، و)١/١٢(املرجع السابق،  الفواكه الدواين،، والنفراوي، )١/١٤٨(، املوريتاينحتقيق حممد أحيد 
 ). ١/٨١(، م١٩٩٦هـ، ١٤١٦، ٢دار الكتب العلمية، بريوت، ط الكايف يف فقه ابن حنبل،

 ). ١/١٥٣(املرجع السابق،  مغين احملتاج،، والشربيين، )١/١٨٣(املرجع السابق،  احلاوي،املاوردي،  ٥٨٥
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  احلَدث بِانتقَالِ الوضوِء نقْضِ حكْم: املطلب الثاين والعشرون
    :االختيار        
إذا خرج، فقال يف  قال احلدث ال يوجب الوضوء إالّختار القاضي ابن العريب أن انتا        

) باخلالء فليبدأ اخلالء أحدكم ووجد الصالة أقيمت إذا جاء باب ما(تعليقه على حديث 
دي إىل شرود فمنهم من علله بالشغل املؤ: ماء يف تعليلهواختلف العل" :٥٨٦عند الترمذي

وعنده أن انتقال . تقال احلدثالعلة فيه ان: وقال أمحد بن حنبل .القلب وإسقاط اخلشوع
يصح، فإن  وهذا ال ...احلدث يوجب الوضوء، وانتقال املين يوجب الغسل، وإن مل يظهر

  .٥٨٧"...ت باألخبار كما نقلناه، وكذلك الغسل يثبت بأسبابه املعينة باألخبارتاألحداث ثب
  :املقارنة      
ال تنتقض الطهارة بانفصال  أنه -والشافعية ،واملالكية ،من احلنفية- مذهب اجلمهور       

وذهب احلنابلة إىل انتقاضها مبجرد انفصال احلدث عن . ما مل خيرج من اجلسم احلدث،
  .٥٨٨مقره يف اجلسم

  .-خالفا للحنابلة-فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف هذه املسألة      
  

  بِالردة الوضوِء نقْضِ حكْم: املطلب الثالث والعشرون
  :االختيار        

، فقال يف تعليقه على بالردة والغسل تار القاضي ابن العريب بطالن الوضوءاخ        
، ى مث ارتدوصل إن اغتسل" :٥٩٠)الرجل يسلم عندما االغتسال يف ذكر ما باب( ٥٨٩حديث

  . ٥٩١"ه؟ والصحيح بطالن الكلؤسله ووضولف علماؤنا املالكية، هل ينتقض غفاخت
                                         

الترمذي، . "بِالْخلَاِء فَلْيبدأْ الْخلَاَء أَحدكُم ووجد الصلَاةُ أُقيمت إِذَا: "يقُول  اهللا رسولَ مسعت: قال  األرقم بن اهللا عبد عن وهو ٥٨٦
 -  ١/٤٦(املرجع السابق،  يح سنن الترمذي،صحاأللباين، . صحيح: قال األلباين). ١/١٦٢/١٤٢(املرجع السابق،  سنن الترمذي،

٤٧/١٢٣ .( 
  ).  ١/١٩١(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٥٨٧
 ).١/٨٧(املرجع السابق،  الفقه على املذاهب األربعة،، واجلزيري، )١/٥٧(املرجع السابق،  البحر الرائق،ابن جنيم، : انظر ٥٨٨
 سنن الترمذي،. حسن حديث هذا :عيسى أبو قال. وسدرٍ بِماٍء يغتِسلَ أَنْ  النبِي فَأَمره سلَمأَ أَنه  عاصمٍ بنِ قَيسِ وهو ٥٨٩

  ).     ١/١٨٧/٤٩٥(املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين،  .صحيح: األلباين وقال). ٢/٥٠٢/٦١٠(املرجع السابق،  الترمذي،
وإمنا جاء يف آخر  -يف النسخة املطبوعة اليت اعتمدها الباحث يف عرض هذه املسائل-تاب الطهارة وهذا الباب مل يأت ذكره  يف ك ٥٩٠

كتاب الصالة، ولكن جاء ذكره يف كتاب الطهارة يف اجلزء الذي قام طارق الشيباين بتحقيقه من العارضة، وقال إنه مذكور يف هذا 
وهذا الباب يشتمل على أربع مسائل فقهية من اختيارات القاضي ابن ). ك(بـ  واليت رمز هلا) م(املوضع يف النسخة اليت رمز هلا بـ 



 
١٦٤ 

  : املقارنة      
الوضوء وال  تبطل ال الردة أن ، والصحيح من مذهب الشافعية،مذهب احلنفية     

وبه قال . واحلنابلة إىل أا تبطلهما ،-يف املعتمد عندهم-وذهب املالكية  ،٥٩٢الغسل
  .  ٥٩٣وأبو ثور ،األوزاعي

  .واحلنابلة ومن معهم -يف املعتمد-فالقاضي ابن العريب مع املالكية      
  

كان يف نواقض الوضوء، فينتقل الباحث اآلن إىل نا تتمة املبحث الثاين، الذي وإىل ه     
  .وباهللا التوفيق. املبحث الثالث، وهو يف أحكام املسح على اخلفني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                        
حكم  -٤. حكم االغتسال حبقيقة اإلسالم قبل اللّفظ -٣. حكم نقض الغسل بالردة -٢. بالردة الوضوء نقض حكم -١: العريب، وهي

وهذه املسألة هي أُوىل تلك املسائل الفقهية . ققة للشيباينلذلك مت ثَبت هذه املسائل من النسخة احمل. غسل الذِّمية من احليض إذا طهرت
  .األربع

 ).١/٣٣١(، )حتقيق الشيباين(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٥٩١
 ةاملوسوع العلماء، من ومجاعة ).١/٢٠٠( السابق،املرجع  املغين،، وابن قدامة، )٢/٦١(املرجع السابق،  اموع،النووي، : انظر ٥٩٢

  ).١٧/١٢٢( السابق، املرجع الكويتية،
 بن الرمحن عبد قاسم، ابنو ،)١/٢٠٠( السابق،املصدر  املغين،، وابن قدامة، )١/٤١٧(املرجع السابق،  حاشية الدسوقي،الدسوقي،  ٥٩٣

  ).١/٢٥٦(، هـ١٤١٣ ،٥ط القاهرة، قرطبة، مؤسسة املستقنع، زاد شرح املربع الروض حاشية حممد،



 
١٦٥ 

  اخلُفَّنيِ على املسحِ أَحكام: املبحث الثالث
  

   :وفيه مطلبان
  

   ينِاخلُفَّ على املَسحِ يف التوقيت: املطلب األول
  :االختيار       
، للمسافر ثالثة أيام، وللمقيم القاضي ابن العريب التوقيت يف املسح على اخلفنياختار        

عند اإلمام ) باب املسح على اخلفني للمسافر واملقيم(يوم وليلة، فقال يف تعليقه على حديثي 
 توقيت املسح على اختلف العلماء يف :األوىل: األحكام يف ثالث مسائل: "٥٩٤الترمذي

التوقيت يف املسح على : مسع مالكا يقول اًأن مطرف :األول :اخلفني يف اجلملة على ستة أقوال
: روي عن مالك :الثالث .ميسح املسافر ثالثة أيام: روى أشهب وغريه :الثاين .اخلفني بدعة

 .مصار أكثرهم أو كلهمأنه ميسح املسافر ثالثة أيام، واملقيم يوما وليلة، وبه قال فقهاء األ
 .توقيت يف املسح، وبه قال الشافعي مبصر، والليث، وربيعة يف أحد قوليه ال :الرابع

قال بعض  :السادس .، وميسح ما مل يأت اجلمعة استحباباًميسح ما مل جينب إجياباً :اخلامس
يف  انيةالث .تعترب املدة، إمنا تعترب الصلوات، وذلك مخس عشرة صالة ال: أصحاب الشافعي

عن صاحب الشريعة،  إنه بدعة، فقد أبعد فيه النجعة، ملا صح: أما قول مطرف: التوجيه
خطأ، فإن املسائل اتهد فيها من أحكام أفعال : أن يقول - ه إن استقام لَ - وإمنا غايته 

والكفر  املكلفني منزل خطأ وصواب يف قول، وإمنا تكون البدعة والسنة، والضالل واهلدى،
، وأحكامه املرضية يف باهللا العظيم، وصفاته العليةواإلميان، يف مسائل العقائد املتعلقة 

وأما توقيته للمسافر خاصة فمبين على كراهة املسح يف احلضر، أو على أنه  .تصاريف األقدار
يء وال بالش ، وقد يأذن رسول اهللا ب، واحلديث أصح وأحق أن يتبعاليلبس فيه يف الغال

وأما التوقيت يف احلضر والسفر فهو الصحيح املستقر لصحة  .يفعله، كما تقدم بيانه
                                         

 أبو قال ".يوم وللْمقيمِ أَيامٍ ثَلَاثَةُ للْمسافرِ: "سئل عنِ املَسحِ على اخلُفَّنيِ؟ فَقَالَ، عن النيب عن خزمية بن ثابت : لاحلديث األو ٥٩٤
صحيح األلباين، . صحيح: ، وقال األلباين)١/١٥٨/٩٥(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، . صحيح حسن حديث هذا :عيسى
 ننزِع أَال سفْرا كُنا إِذَا يأْمرنا  اهللا رسول كان: ، قالعن صفوان بن عسال : والثاين). ١/٣٠/٨٣(املرجع السابق،  الترمذي، سنن

سنن الترمذي، . صحيح حسن حديث اهذ :عيسى أبو قال". ونومٍ وبولٍ غَائط من لَكن ،جنابة من إِال ولَياليهن أَيامٍ ثَالثَةَ خفَافَنا
 ).    ١/٣٠/٨٤(املصدر السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين،  .حسن: وقال األلباين). ١/١٥٩/٩٦(السابق،  صدرامل الترمذي،



 
١٦٦ 

ئلت عن هذه املسألة يرحم اهللا املطهرة عائشة ملا ساألحاديث فيه، ووقوف الرخصة عنده، و
قال رسول : فقال عليي، نلك مذَم بِعلَه أَنإِب، فَيب طالأَ لي بنعائْت : فةًنصم عةًتورم تالَقَ

قيت فأقوى ما يعتمد فيه وأما نفي التو .ةًلَيلَما وويم يقاملُ، وامٍيةَ أَثَالَر ثَافساملُ حسمي :اهللا 
الصحيح التوقيت، ألن األصل  :يف الترجيحالثالثة،  .بن عامر وعمر املتقدم حديث عقبة

من طرق، ويف احلضر والسفر، وحديث عمر  غسل الرجلني، والتوقيت ثابت عن النيب 
أوىل من قول عمر املطلق، واملسح على  ، فالنص عن النيب ليس بنص عن رسول اهللا 

اخلفني رخصة، والثابت منها التوقيت، والزيادة عليه مل تثبت، فوجب أن يرجع إىل األصل 
  .٥٩٥"وهو غسل الرجلني

  :املقارنة       
 اخلفني على املسح جواز -واحلنابلة ،والشافعية ،من احلنفية–مجهور الفقهاء  مذهب       

للمسافر، وهو أيضا مذهب الثوري واألوزاعي  ولياليها أيام وثالثة للمقيم، وليلة يوم مدة
بل لالبس  مؤقت، غري اخلفني على املسح أن إىل املالكية وذهب. ٥٩٦وابن راهويه، وغريهم

 تصبه أو يرتعهما، مل ما كان مقيما أو مسافرا،اخلفني أن ميسح عليهما ما بدا له، سواء 
  .٥٩٧ قول الليث، واحلسن البصري، والشافعي يف القدمي -أيضا–جنابة، وهذا 

  .- خالفا للمالكية–العريب يف هذه املسألة مع مجهور الفقهاء  فالقاضي ابن      
  

  ٥٩٨حكْم الْمسحِ علَى الْجوربينِ: املطلب الثاين
  :االختيار

اختار القاضي ابن العريب جواز املسح على اجلوربني إذا كانا جملدين، وسترا القدم إىل        
عند ) باب املسح على اجلوربني والنعلني(الكعبني، وذلك يف تعليقه على حديث 

                                         
 ). ١٢١ – ١/١٢٠(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٥٩٥
 املغين،، وابن قدامة، )١/٣٥٥(املرجع السابق،  احلاوي،، واملاوردي، )٢/٢٧٨(املرجع السابق،  رد احملتار،ابن عابدين، : انظر ٥٩٦

 ).  ١/٣٤٠(املرجع السابق، 
، والشنقيطي، حممد )١/٢٠(املرجع السابق،  املهذب،، والشريازي، )١/٣١٨(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،احلطاب، : انظر ٥٩٧

 ). ١/٣٤٧(م، ١٩٩٥هـ، ١٤١٥دار الفكر، بريوت،  ن بالقرآن،أضواء البيان يف إيضاح القرآاألمني بن حممد املختار، 
مجاعة من العلماء، : انظر. ذلك حنو أو الكتان أو القطن أو الصوف من مصنوعا كان سواء قدميه يف اإلنسان يلبسه ما هو اجلورب ٥٩٨

 ).٣٧/٢٧١(املرجع السابق،  املوسوعة الكويتية،



 
١٦٧ 

أنه ميسح  :األول :اختلف العلماء يف املسح على اجلوربني على ثالثة أقوال: "٥٩٩الترمذي
إن كان  :الثاين .دين إىل الكعبني، قال به الشافعي، وبعض أصحابناعليهما إذا كانا جملَّ

ه نعل، وبه فسر بعض أصحاب الشافعي صفيقًا جاز املسح عليه وإن مل يكن جملدا إذا كان لَ
أنه جيوز املسح  :الثالث .مذهبه، وبه قال أبو حنيفة، وحكاه أصحاب الشافعي عن مالك

، والذي عندي أن اخلف... ليد، قاله أمحد بن حنبلنعل وال جت هعليه وإن مل يكن لَ
جيوز املسح على ذلك كله،  ، واجللد املخروز، واجلورب املخروز عليه جبلد،٦٠٠موقواجلُر

أو يف معىن اخلف ،يوضع على القدم يسترها إىل  خمروزاً ، من كونه جلداًألنه خف
  .٦٠١"الكعبني
  :املقارنة      
أما إذا . ٦٠٢منعلني أو جملَّدين كانا إذا  اجلوربني على املسح زجوا على الفقهاء اتفق      

يف أول -فذهب أبو حنيفة : كان اجلوربان عاديني؛ فللفقهاء يف حكم املسح عليهما مذهبان
ومالك، واملالكية، والشافعي، ومجاعة من الشافعية، إىل أنه ال جيوز املسح إال إذا  ،- أمره

وذهب أبو حنيفة يف آخر حياته، . ٦٠٣املشي عليهما كانا جملدين منعلني ميكن متابعة
وأمحد واحلنابلة، ومجاعة من الشافعية، إىل  ،- وعليه الفتوى يف املذهب احلنفي–وصاحباه

من غري –جواز املسح على اجلوربني إذا كانا ساترين للقدم، ميكن متابعة املشي عليهما 
 .٦٠٤اشتراط كوما جملدين أو منعلني

  .وبعض الشافعية يف هذه املسألة ،ن العريب مع املالكيةفالقاضي اب       

                                         
املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي،  ."والنعلني اجلوربني على ومسح  لنيبا توضأ: "قال ، شعبة، بن املغرية عن وهو٥٩٩

 ).  ١/٣١/٨٦(املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين، . صحيح: قال األلباين). ١/١٦٧/٩٩(
القاموس احمليط، ريوزآبادي، الف: انظر. املوق: -أيضا–له  ويقال وحنوه، الطني من ليحفظه اخلف على يلبس الذي اجللد هو: اجلرموق ٦٠٠

   ). ١/٤٢٦(املرجع السابق،  الفقه اإلسالمي،، والزحيلي، )١/١١٢٥(املرجع السابق، 
 ). ١٢٥ – ١/١٢٤(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٦٠١
). ١/٤٣٨(السابق،  صدراملمي، الفقه اإلسال، والزحيلي، )٣٧/٢٧١(املرجع السابق،  املوسوعة الكويتية،مجاعة من العلماء، : انظر ٦٠٢

العبادي، : انظر. للقدم كالنعل جلدة أسفله على يوضع الذي هو واملنعل وأسفله، أعاله على اجللد الذي وضع هو واجلورب الد
 ). ١/١٠٧(املرجع السابق،  اجلوهرة النرية،

، والشريازي، )١/٢٠(املرجع السابق،  ة اتهد،بداي، وابن رشد، )١٨٤ – ١/١٨٣(املرجع السابق،  املبسوط،السرخسي، : انظر ٦٠٣
 ). ١/٢١(املرجع السابق،  املهذب،

 املغين،، وابن قدامة، )١/٣٠(، هـ١٤١١، ٢دار الفكر، بريوت، ط اهلداية شرح بداية املبتدئ،املرغيناين، علي بن أيب بكر، : انظر ٦٠٤
 ).٤٥٠ –١/٤٩٩(املرجع السابق،  اموع،، والنووي، )١/٣٣١(املرجع السابق، 



 
١٦٨ 

يف وذا يتم البحث يف الفصل الثالث، الذي تبين خالله اختيارات القاضي ابن العريب        
فلننتقل اآلن إىل الفصل الرابع، . أحكام الوضوء ونواقضه، و يف أحكام املسح على اخلفني

  .وباهللا التوفيق. التيممللكشف عن اختياراته يف أحكام الغسل و
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
١٦٩ 

  والتيممِ الغسلِ أحكام: الفصل الرابع
  

  .الغسل، والثاين يف أحكام التيمم املبحث األول يف أحكام: وفيه مبحثان
  

  أحكام الغسلِ: املبحث األول
  

  :عشر مطلباً ةتسعوفيه 
  

  أَسلَم إذَا الكافرِ اغْتسالِ حكْم: املطلب األول
   :االختيار       
، فقال يف تعليقه على اختار القاضي ابن العريب وجوب الغسل على الكافر إذا أسلَم   

إذا أسلم الكافر فلم : "٦٠٥عند الترمذي) طهور بغري صالة تقبل ال جاء ما باب(حديث 
لشافعي يكن بعد إسالمه موجب للطهارة من جنابة وال حدث، هل يغتسل أم ال؟ قال ا

الغسل : رمالك وابن القاسم وأمحد وأبو ثووقال . اًيغتسل استحباب: القاضي أبو إسحاقو
وقد أمجعت األمة على وجوب  .اُهللا صالَةً بِغريِ طُهورٍ ال يقْبلُ: واجب، وهو الصحيح، لقوله

  .٦٠٦"جبواب اًوجواب باعتراض، اًلوضوء، فالغسل مثله دليالً بدليل، واعتراضا
  : املقارنة      
 :اختلفت أنظار الفقهاء يف حكم االغتسال يف حق الكافر إذا أسلم على مذاهب      

  جينب يف حال كفره أن يغتسل،عية أنه يستحب للكافر إذا أسلم وملوالشاف ،ذهب احلنفيةفم
وإذا أسلم وقد أجنب يف حال الكفر، وكان قد اغتسل قبل إسالمه مل جيب عليه الغسل عند 

، وعند الشافعية وجهان، أصحهما أنه جيب عليه إعادة ٦٠٧فة، وإال وجبأيب حني

                                         
 الترمذي، سنن الترمذي،". غُلُولٍ من صدقَةٌ ولَا طُهورٍ بِغيرِ صلَاةٌ تقْبلُ الَ: "قال  النيب عن عنهما، اهللا رضي عمر ابن عن وهو ٦٠٥

  ).  ١/١٤٠/٥٥٧(املرجع السابق،  صحيح مسلم،، مسلم، و)١/٥/١( السابق، املرجع
 ).  ١/١٢(ملرجع السابق،ا ،عارضة األحوذيابن العريب،   ٦٠٦
 ). ١/١١٣(، املرجع السابق، رد احملتار، وابن عابدين، )١/٤٤(املرجع السابق،  فتح القدير،ابن اهلمام،  ٦٠٧



 
١٧٠ 

واحلنابلة إىل أن إسالم الكافر موجب للغسل، فإذا أسلم  ،وذهب املالكية .٦٠٨االغتسال
الكافر وجب عليه أن يغتسل، سواء وجد منه حال كفره ما يوجب الغسل أو ال، وسواء 

  .٦٠٩اغتسل قبل إسالمه أو ال
  .واحلنابلة يف هذه املسألة ،ن العريب مع املالكيةفالقاضي اب      

  
  الغسلِ يف واالستنشاقِ املَضمضة حكْم: املطلب الثاين

  :االختيار       
. اختار القاضي ابن العريب أن املضمضة واالستنشاق مستحبان يف الوضوء والغسل       

وقد تبني هناك أن القاضي . ام الوضوءيف املطلب الرابع من أحك هذه املسألة وقد سبق حبثُ
  .٦١٠والشافعية يف هذه املسألة ،ابن العريب مع املالكية

  
  اجلَنابة غُسلِ يف الرجلَنيِ غَسلِ موضع: املطلب الثالث

  :االختيار       
سل غُ عضاء الوضوء بنيةاختار القاضي ابن العريب تأخري غسل الرجلني إن غسل أ      
 ىف جاء ما باب(، وتقدميهما إن غسلها بنية الوضوء، فقال يف تعليقه على حديثي اجلنابة
 ،بن زياد فقد روى علي ،إذا قلنا مبعىن حديث عائشة" :٦١١عند الترمذي) اجلنابة من الغسل

وروى  .يعين ما ورد يف حديث ميمونة ،ليس العمل على تأخري غسل الرجلني: عن مالك

                                         
ومجاعة من ، )١٢٣/ ٧(املرجع السابق،  عمدة القاري،العيين، : ، وانظر)١٥٣ – ٢/١٥٢(املرجع السابق  ،اموعالنووي،  ٦٠٨

 ).  ٢٠٧ – ٣١/٢٠٥(املرجع السابق،  ،ية الكويتيةاملوسوعة الفقهالعلماء، 
 ).  ٢٤٢ – ١/٢٤٠(املرجع السابق،  الشرح املمتع،ابن العثيمني، : ، وانظر)١/٤٠٥(املرجع السابق،  كشاف القناع،البهويت،  ٦٠٩
  . ن هذا البحثم ١٠٥انظر ص ٦١٠
 فَأَكْفَأَ ،الْجنابة من فَاغْتسلَ غُسلًا  للنيب وضعت: لتقا عنها اهللا رضي ميمونة خالته عن عنهما، اهللا رضي عباس ابن عن األول ٦١١

 ،واستنشق ضمضم ثُم ،الْأَرض أَو الْحائطَ بِيده دلَك ثُم فَرجِه علَى فَأَفَاض الْإِناِء في يده أَدخلَ ثُم كَفَّيه فَغسلَ ،يمينِه علَى بِشماله الْإِناَء
 املرجع الترمذي، سنن الترمذي،". رِجلَيه فَغسلَ تنحى ثُم ،جسده سائرِ علَى أَفَاض ثُم ،ثَلَاثًا رأْسه علَى أَفَاض ثُم ،وذراعيه وجهه وغَسلَ
املرجع السابق،  صحيح مسلم،، ومسلم، )١/١٠٠/٢٤٦(املرجع السابق،  اجلامع الصحيح،والبخاري، ). ١/١٧٣/١٠٣( السابق،

 أَنْ قَبلَ يديه فَغسلَ بدأَ الْجنابة، من يغتِسلَ أَنْ أَراد إِذَا  اهللا رسولُ كان :قالت عائشة رضي اهللا عنها عن والثاين ).١/١٧٤/٧٤٨(
الترمذي، سنن ". حثَيات ثَالثَ رأْسه علَى يحثي ثُم الْماَء، شعره يشرب ثُم للصالة، وضوَءه يتوطَّأَ ثُم فَرجه، يغِسلَ ثُم اِإلناَء، يدخلَهما

  ). ١/٤٧٦/٢٧٢(املصدر السابق،  اجلامع الصحيح،والبخاري، ). ١/١٧٤/١٠٤( الترمذي، املصدر السابق،



 
١٧١ 

أنه إن أخرمها إىل آخر الغسل : عنه يورو ،ذلك واسع :٦١٢عنه يف املبسوط ابن وهب
األعضاء بنية غسل اجلنابة،  إن غسل والصحيح يف النظر تأخريمها .استأنف الوضوء

  .٦١٣"وتقدميهما إن توضأ سنة، فهي حالتان، ال روايتان
  :املقارنة      
ا بعد إفاضة املاء ني إىل مممذهب احلنفية أن املغتسل إذا بدأ بالوضوء فإنه يؤخر القد      

 ،واملشهور عند املالكية، والصحيح عند الشافعية. ٦١٤قول للشافعية وهذا أيضاً. على اجلسد
أنه يكمل الوضوء بغسل القدمني قبل أن يفيض املاء على سائر : وقول عند احلنابلة

وهناك قول آخر للمالكية، وهو التفريق بني أن يغتسل يف مكان مستنقع أو . ٦١٥جسده
. ٦١٦يؤخر غسلهما يف املستنقع، مث يتنحى فيغسلهما، ويقدمهما يف غري املستنقعغريه، ف

 :وقيل .مة، وأخرى يف املؤخرةمرة يف املقد: أنه يغسلهما مرتني: للحنابلة -أيضا-وقول آخر
  .٦١٧لورودمها خيري بني التقدمي والتأخري،: وقيل .وحنوه لطني إال غسلهما يعيد ال

  .عد من فرائدهالعريب يف هذه املسألة ي فاختيار القاضي ابن      
  

  حكْم تخليلِ أصابِعِ الرجلَينِ يف غُسلِ اجلَنابة: املطلب الرابع
  :االختيار       
وقد سبق اختار القاضي ابن العريب وجوب ختليل أصابع الرجلني يف غسل اجلنابة،        

وقد تبني هناك أن القاضي . حكام الوضوءيف املطلب احلادي عشر من أ حبثُ هذه املسألة
   . ٦١٨هذه املسألةيف ابن العريب مع املالكية 

  

                                         
 اإلمام مذهب على فقيه األزدي، اجلهضمي بابك بن درهم بن زيد بن محاد بن إمساعيل نب إسحاق بن إمساعيل إسحاق، أليب هو ٦١٢

   ).١/٤٨( السابق، املرجع الديباج، فرحون، ابن. هـ٢٨٢ سنة تويف. مالك
 ). ١/١٣٠(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٦١٣
 املنهاج،، والنووي، )١/١٩٢(املرجع السابق،  البحر الرائق،ن جنيم، ، واب)١/٣٥(املرجع السابق،  رد احملتار،ابن عابدين، : انظر ٦١٤

 ).٢٣٠- ٣/٢٢٩(املرجع السابق، 
 ).١/٢١٣(املرجع السابق،  الشرح الكبري،، وابن قدامة، )٢/١٨٣(املرجع السابق،  اموع،النووي، : انظر ٦١٥
  ).٤٠٨ – ١/٤٠٧(املرجع السابق،  الفواكه الدواين،النفراوي، : انظر ٦١٦
 ).١/١٥٣(املرجع السابق،  املبدع،، وابن مفلح، )١/٣٧(املرجع السابق،  الروض املربع،البهويت، : انظر ٦١٧
  .من هذا البحث ١١٣ص: انظر ٦١٨



 
١٧٢ 

  اجلَنابة غُسلِ يف اللِّحية تخليلِ حكْم: امساملطلب اخل
  :االختيار       
اختار القاضي ابن العريب وجوب ختليل اللحية يف غسل اجلنابة، فقال يف املوضع       
، أو حليةً كان رأساً ، عام يف كل شعر، فظاهر لفظه)اَءره املَعثُم يشرب ش(: قوله: "السابق

فلما ذكر  ،عليه ثالث حثيات حيثياملاء، مث  مث يشرب شعره: راد شعر الرأس لقالألنه لو أ
يف اإلشراب اللفظ العام، مث عدل يف ذكر احلثي إىل اخلاص، وهو الرأس، دل على أنه أراد 

  .٦١٩"عر، فعلى هذا يشرب شعره كله املاء، مث خيلل الرأس خاصةكل ش
  :املقارنة       
فإن جيب  -وهي اليت تظهر البشرة من حتتها–اتفق الفقهاء على أن اللحية اخلفيفة        

فذهب اجلمهور من : اختلفوا يف حكم ختليل اللحية الكثيفةو. ٦٢٠ختليلها يف الوضوء والغسل
وليس  اجلنابة، غسل يف واجب اللحية ختليل أنوغريهم إىل  ،واحلنابلة ،ةوالشافعي ،احلنفية

إىل أن  - يف قول–وذهب املالكية  .٦٢٢قول للمالكية - أيضاً–وهو . ٦٢١الوضوء يف بواجب
والظاهرية إىل أن ختليل  ،ثوروذهب أبو . ٦٢٣أنه ليس بواجب، ال يف الوضوء وال يف الغسل

  .٦٢٤حية واجب يف الوضوء والغسللال
  .يف هذه املسألة مع اجلمهور، خالفا للمالكية يف قول ابن العريب فالقاضي       

  
  الغسلِ يف شعرها املَرأة نقْضِ حكْم: املطلب السادس

  :االختيار       
ال يف احليض، وال يف – يف الغسل املرأة شعرها نقضاختار القاضي ابن العريب عدم        

عند ) باب هل تنقض املرأة شعرها عند الغسل(على حديث اجلنابة، فقال تعليقه 

                                         
 ). ١/١٣٠(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٦١٩
 ).١١/٥٢(املرجع السابق،  املوسوعة الكويتية،مجاعة من العلماء، : انظر ٦٢٠
 ). ١/١٠٦(املرجع السابق،  حتفة األحوذي،، واملباركفوري، )، )١/١٨٤(املرجع السابق،  نيل األوطار،الشوكاين،  :انظر ٦٢١
 ).١/٣١٢(املرجع السابق،  التاج واإلكليل،املواق، : انظر ٦٢٢
 ).  ١/١٢٦(املرجع السابق،  االستذكار،ابن عبد الرب، : انظر ٦٢٣
 ).  ١/١٨٤(السابق،  املصدر نيل األوطار،الشوكاين، : انظر ٦٢٤



 
١٧٣ 

اختلف العلماء يف نقض املرأة رأسها يف غسل  :األوىل: يف مسألتني: األحكام: "٦٢٥الترمذي
يصل املاء إىل أصوله  ال املْتف اًبدتنقضه، إال أن يكون مل ال: اجلنابة واحليض، فقال مجهورهم

تنقضه يف : وقال أمحد. تنقضه بكل حال: يال النخعوق. قضه، فيجب نقضه حينئذإال بن
عموم  أن األصل نقضه، ألن :وجه قول أمحد :يف التوجيه :الثانية .دون اجلنابة احليض

كان، يف أي موضع كان، أو على أي صفة  من شعر وظُفْر ،الغسل جيب يف مجيع األجزاء
يف غسل اجلنابة لترداده، وكثرة فُور ب غسلها، سقط اعتبار ذلك يف الشعر املَضكان، فوج

 :ووجه قول النخعي .احلاجة إليه، وبقي يف غسل احليض على أصل الوجوب قصد العموم
يف الرخصة، ولو رآه ملا  ما أشرنا إليه من وجوب عموم الغسل، ومل ير ما ورد عن النيب 

أسقطه يف اجلنابة ملا   أَن النيب :-يح حوهو الص- ووجه قول العلماء  .تعداه إن شاء اهللا
السيما ومل يكن أزواج النيب  ،دل على عدم اعتباره يف التعميم، فترك التعميم يف كل طهارة

 قفريفعلن ذلك كله، وال يفرقن بني الغسلنين بني وال نساء الصحابة ي ن كُنمع أ ،
  .٦٢٦"ه إن شاء اهللالغسلني، لكن الذي يعرب عنه يف الشريعة إصابة البشرة باملاء كما يأيت بيان

  :املقارنة       
أنه ال جيب على  - وغريهم ،والشافعية ،لكيةاوامل ،من احلنفية–اء همذهب مجهور الفق       

. املرأة نقض شعرها إذا اغتسلت للجنابة أو احليض، ما دام املاء يصل إىل أصول شعرها
عليها نقضه يف  وبعض أصحابه أنه جيب ،أمحد وذهب .٦٢٧ورجح ذلك مجاعة من احلنابلة

  .٦٢٨وطاوس ،احليض دون اجلنابة، وبه يقول احلسن
  .-ومن معه ،ألمحد خالفاً–بن العريب مع اجلمهور يف هذه املسألة لقاضي افا       

  
  
  

                                         
 يكْفيك إِنما الَ :قَالَ الْجنابة لغسلِ فَأَنقُضه رأْسي ضفْر أَشد امرأَةٌ إِني اِهللا، رسولَ يا قُلت: قالت عنها، اهللا رضي سلمة، أم عن وهو ٦٢٥
املرجع  سنن الترمذي،الترمذي، . "تطَهرت قَد أنت فَإذاَ: "قَالَ أو" فَتطْهرِين الْماَء يكعلَ تفيضني ثُم حثَيات ثَلَاثَ رأْسك علَى تحثي أَنْ

 ).١/٢٥٩/٣٣٠(املرجع السابق،  صحيح مسلم،، ومسلم، )١/١٧٥/١٠٥(السابق، 
 ).١/١٣٢(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٦٢٦
 ).١/٤١٨(املرجع السابق،  فتح الباري،، وابن حجر، )٤/١٢(لسابق، املرجع ا املنهاج،النووي، : انظر ٦٢٧
 ).١/٣٠١(املرجع السابق،  حتفة األحوذي،، واملباركفوري، )١/٢٥٧(املرجع السابق،  املغين،ابن قدامة،  ٦٢٨



 
١٧٤ 

  احلَيضِ؟ غُسلِ عن اجلَنابة غُسلُ يجزِي هلْ: املطلب السابع
  :االختيار 
عن غسل احليض، فقال يف تعليقه  اجلنابة جيزيي ابن العريب أن غسل اختار القاض         

مل خيتلف أحد من العلماء يف أن الوضوء داخل : "٦٢٩)باب الوضوء بعد الغسل(على حديث 
يف الغسل، وأن نية طهارة اجلنابة تأيت على طهارة احلدث، وتقضي عليها، ويطهر البدن 

، فدخل ٦٣٠من موانع البولبالغسل من اجلنابة طهارة عامة، وذلك ألن موانع اجلنابة أكثر 
تغين عن  اجلنابة ال نيةَ إنَّ: سُحنونقال جزت نية األكثر عنه، ولذلك األقل يف نية األكثر، وا

نية احليض يف طهارة احلائض اجلنب، ألن موانع احليض أكثر، ولو نوت احليض لطهرت من 
ألن املعىن يف  ،- اءكما قال عامة العلم-  والصحيح أن ذلك جيزيها .اجلنابة، ألا األقل

، ليس هنمضأن حمل احلدث دون حمل اجلنابة، وحمل اجلنابة أكثر، فلذلك ت :احلدث واجلنابة
ألن موانعه أكثر، خبالف حمل اجلنابة واحليض، فإنه واحد فيه، طهارة أحدمها جتزي عن 

  .٦٣١"األخرى
  :املقارنة      
 جنابة املرأة على اجتمعأنه  إذا  -موغريه ،من األئمة األربعة–مذهب اجلمهور       

وأصحابه إىل أنه جيب عليها  ،وذهب داود. ٦٣٢واحد مطلقاً غسل هلما كفاها ،وحيض
إىل أا إن نوت بغسلها رفع اجلنابة واحليض، أو  -من املالكية–وذهب سحنون . ٦٣٣غسالن

  .٦٣٤احليض فقط كفاها هلما، وإن هي نوت رفع اجلنابة فقط مل يرتفع معها احليض
  .-وغريهم ،من األئمة األربعة-فالقاضي ابن العريب مع مجهور العلماء       

  

                                         
الترمذي، . صحيح حسن حديث هذا :ىعيس أبو قال. "الغسلِ بعد الَ يتوضأ كاَنَ النيب  أنَّ" عنها، اهللا رضي عائشة، وهو عن ٦٢٩

  ). ١/٣٤/٩٣(املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين،  .صحيح: وقال األلباين). ١/١٧٩/١٠٧(املرجع السابق،  سنن الترمذي،
 ).١/٣٠٤(السابق،  رجعامل حتفة األحوذي،املباركفوري، ". موانع احلدث: "لعله يعين به مثثيال، ونقله املباركفوري عنه بلفظ ٦٣٠
 ). ١/١٣٤(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٦٣١
الشرح وابن قدامة، ). ١/٧٢(املرجع السابق،  مغين احملتاج،، والشربيين، )١/٢٠٥(املرجع السابق،  التاج واإلكليل،املواق، : انظر ٦٣٢

 ).  ٢/٢٠١(املرجع السابق،  الكبري،
 ).١/١٧٨(السابق، املرجع  حلية العلماء،الشاشي، : انظر ٦٣٣
 ). ١/٤٠٩(املرجع السابق،  املسالك،ابن العريب،  ٦٣٤



 
١٧٥ 

حكْم من مس ذَكَره يف الغسلِ بعد غَسلِ بعضِ أعضاِء : املطلب الثامن
  الوضوِء أو كُلِّها قَبلَ تمامِ الغسلِ؟ 

   :االختيار        
ذكره يف الغسل بعد غسل بعض أعضاء  من مس ختار القاضي ابن العريب أنا       

 باب( حديثي على تعليقه يف الوضوء، أو كلها قبل متام الغسل؛ فإنه ال يعيد الوضوء، فقال
ذكره بعد غسل بعض أعضاء الوضوء، أو  وأما إن مس: "٦٣٥)وتركه الذكر مس من الوضوء

ه على أعضاء الوضوء من نية، ال بد عند إمرار يدي: ٦٣٦كلها قبل متام الغسل، فقال أبو حممد
ما اختلف فيه أبو حممد وغريه من جتديد النية؛ ينبين على : ٦٣٨وقال غريه... ٦٣٧وخالفه غريه
يطهر إال  أن املتطهر إذا غسل عضوا من أعضاء طهارته فهل يطهر بنفسه أم ال: أصل، وهو

أن ميس  زلةذلك مبنلْ عنه بغسله كان إن احلدث مل يز: فإن قلنا بتمام غسل مجيع األعضاء؟
إن : وإن قلنا .ذكره قبل غسلها، فحكم نية الغسل باق عليها، فال حنتاج إىل جتديد نية

احلدث قد ارتفع عن أعضاء الوضوء وإن مل يتم الغسل، فعليه أن يستأنف الوضوء بنية 
وجه فإن احلدث ال يرتفع عن ال.. .مستأنفة، وكالمها وهم، إال أن األول أقرب من الثاين

حبال حىت يغسل الرجلني، بدليل إمجاع األمة على أن الرجل لو غسل وجهه ويديه يف 
  .٦٣٩..."الوضوء مل جيز له أن ميس به املصحف

  :املقارنة      
هذه املسألة يذكرها املالكية يف كتبهم، وهي يف املغتسل ميس ذكره، وقد فصل       

  :كالتايل املسألة، وهي حاالت أربع ورها يفالعدوي الكالم يف احلاالت اليت ميكن تص
  .أن ميسه قبل أن يبدأ الوضوء :احلالة األوىل      
  .أن ميسه بعد شروعه يف الوضوء :احلالة الثانية      
  .أن ميسه بعد فراغه من الوضوء :احلالة الثالثة      

                                         
  .من هذا البحث ١٢٩انظر ص. السابع من نواقض الوضوء سبق ذكرمها يف املطلب ٦٣٥
 ). ١٧٦ – ١/١٧٥(املرجع السابق،  حاشية العدوي،العدوي، : انظر. هو عبد اهللا بن أيب زيد املالكي ٦٣٦
 ).١/٩٧/٨٥(، املرجع السابق، املنتقىالباجي، : رانظ. هو أبو احلسن القابسي ٦٣٧
املصدر نفسه،  املنتقى،الباجي، : انظر". املنتقى"هـ، فقد ذكر هذا الكالم يف كتابه ٤٧٤: لعله يعين أبا سليمان الباجي، املتوىف سنة ٦٣٨

)١/٩٧/٨٥.( 
 ). ١/١٣٥(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٦٣٩
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  .أن ميسه بعد فراغه من الغسل :احلالة الرابعة      
 الثانية يف واخلالف لوضوء، حيتاج وال الغسل، بذلك يصلي فإنه ىلاألو فأما: "قال      

  .٦٤٠"فيه اخلالف حيسن وال بنيته الوضوء فيها عليه فيجب الرابعة وأما والثالثة،
وهذا اخلالف املوجود يف الثانية والثالثة هو الذي ذكره ابن العريب هنا، ومال إىل        

  .القول بعدم إعادة الوضوء فيهما
 بدنه بعض غسل جنب يفيذكر الشافعية يف كتبهم مسألة قريبة هلذه املسألة، وهي و       

 ةثالث من الوضوء أعضاء خيلو فذكر املاوردي أنه ال. الغسل متام قبل ٦٤١أحدث مث للجنابة
  :أحوال

 جنابته، من يغسله مل الذي بدنه من الباقي مجلة من وضوئه أعضاء تكون أن :أحدها        
  .وحدثه جنابته عن وجيزيه بدنه، من الباقي غسل يتمم فهذا

 أن بني باخليار حدثه، فهذا قبل غسلها قد وضوئه أعضاء تكون أن :الثاين واحلال        
 عن هفيجزي جسده مجيع غسل يستأنف أن وبني بعد، من مرتبا يتوضأ مث غسله باقي يتمم

  .حدثه وعن جنابته
 باخليار فهو بعضها، وبقي وضوئه أعضاء بعض سلغ قد يكون أن :الثالث واحلال        

 الغسل يستأنف أن وبني ما تبقى من أعضاء وضوئه بالترتيب، يغسل مث غسله يتمم أن بني
  .٦٤٢الترتيب يف غسل ما تبقى من أعضاء وضوئه فيه يلزمه ال أوله من

ح ابن صرواحلنابلة فلم أقف على كالمهم يف مثل هذه املسألة، بل  ،أما احلنفية        
  .٦٤٣-كتب احلنفيةيف يعين - عابدين أنه مل جيدها 

  .فالقاضي ابن العريب مع بعض املالكية يف هذه املسألة        
  
  

  

                                         
  ).٢/١٧٠(املرجع السابق،  دوي،حاشية العالعدوي،  ٦٤٠
  .احلدث باإلطالق، دون تقيده مبس الذكر ٦٤١
 .٢٢٣ -  ٢٢٢، ص١املرجع السابق، ج احلاوي،املاوردي، : انظر ٦٤٢
وقد ذكر ابن املنذر اختالف العلماء يف مثل هذه املسألة، ومل يذكر فيه قول ). ١/٤٤٨(املرجع السابق،  رد احملتار،ابن عابدين، : انظر ٦٤٣
 ).٢/١١١(املرجع السابق،  األوسط،ابن املنذر، : انظر. فية وال احلنابلةاحلن



 
١٧٧ 

  ينزِل إذاَ لَم اخلتاننيِ التقَاِء منِ الغسلِ حكْم: املطلب التاسع
  :االختيار         
زل، فقال يف وإن مل ين من التقاِء اخلتاننيغسل اختار القاضي ابن العريب وجوب ال        

باب ما (ي ، وحديث٦٤٤َ)باب ما جاء إذا التقى اخلتانان وجب الغسل(تعليقه على حديث 
ين، مهمة من مسائل املسلمني، هذه املسألة عظيمة املوقع يف الد: "٦٤٥)جاء أن املاء من املاء

ال إال من إنزال املاء، مث روي أم وقد روي عن مجاعة من الصحابة األنصار أم مل يروا غس
وانعقد  .ته نكاالًمن خالف يف ذلك جعل: عمر أنه قالرجعوا عن ذلك، حىت روي عن 
يف ذلك إال داود، وال  ني، وإن مل ينزل، وما خالفاخلتان اإلمجاع على وجوب الغسل بالتقاء

ي يف ذلك، وحكمه البخار رف، وإمنا األمر الصعب خالفبه، فإنه لوال اخلالف ما ع يعبأ
بأن الغسل مستحب، وهو أحد أئمة الدين، وأجل علماء املسلمني معرفة وعدال، وما ذه 
املسألة خفاء، فإن الصحابة اختلفوا فيها مث رجعوا عنها، وأطبقوا على وجوب الغسل بالتقاء 

يف الدين،  :، يعين٦٤٦"الغسل أَحوط": وحيتمل قول البخاري.. .اخلتانينِ، وإن مل يكن إنزال
من باب حديثني تعارضا، فقدم الذي يقتضي االحتياط يف الدين، وهو باب مشهور يف 

  .٦٤٧"أصول الفقه، وهو األشبه بإمامة الرجل وعلمه
  :املقارنة       
والتابعني، وكذلك علماء األمصار من األئمة  ،العلماء من الصحابة الذي عليه مجهور       
 هم؛ أنه جيب الغسل بالتقاء اخلتانني، سواء حصل اإلنزال أو مل حيصل، وقدوغري ،األربعة

. القول األول إىل فيه رجعوا من الصحابة من ال يرى وجوب الغسل إال باإلنزال، مث كان
 :حبديث األخذ على -قبلهم من خالف بعد- بعدهم ومن التابعون وأمجع: "القصار ابن قال

                                         
 أبو قال ".فَاغْتسلْنا  اللَّه ورسول أَنا فَعلْته الْغسلُ وجب فَقَد الْختانَ الْختانُ جاوز إِذَا" :قَالَت عائشة رضي اهللا عنها، وهو عن ٦٤٤

. صحيح لغريه: وقال األلباين). ١/١٨٠/١٠٨(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، . حيحص حسن حديث عائشة حديث :عيسى
  ). ١/٣٤/٩٤(املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين، 

املصدر  سنن الترمذي،الترمذي، . عنها َى مثَّ الْإِسلَام أول في ةًصخر املَاِء نم املَاُء كَانَ إِنما :قَال كعبٍ  بن أُبى األول عن ٦٤٥
 عباس ابن والثاين عن). ١/٣٤/٩٦(املصدر السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين، . صحيح: قال األلباين). ١/١٨٣/١١٠(السابق، 

: قال األلباين). ١/١٨٦/١١٢(املصدر السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، ". الاحتلَامِ في الْماِء من الْماُء إِنما" :رضي اهللا عنهما، قال
  ).  ١/٣٥/٩٧(املصدر السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين، . االحتالم يف قوله دون صحيح

  ). ١/١١١/٢٨٩(، املرجع السابق، اجلامع الصحيحالبخاري، : انظر ٦٤٦
، )١٧٢ - ١٦٧ص(رجع السابق، املالقبس، ابن العريب، : ، وانظر)١٤٠ - ١/٣٩(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٦٤٧

 ). ١٩٧ - ٢/١٩٢(املرجع السابق،  املسالك،وابن العريب، 



 
١٧٨ 

 القاضي وقال. "للخالف مسقطا كان اخلالف بعد اإلمجاع صح وإذا ،"اخلتانان التقى إذا"
 داود بعده مث األعمش، عن حكي ما إال الصحابة خالف بعد به قال أحدا نعلم ال: عياض

   .٦٤٨"األصبهاين
 ،التابعني بني مشهوراً كان اخلالف يف هذه املسألة ولكن احلافظ ابن حجر قد قرر أن       

  .٦٤٩"أعلم واهللا .الصواب وهو الغسل إجياب على هوراجلم لكن: "بعدهم، قال ومن
، فقد أجاب عن "والغسل أحوط: "أما ما استشكله ابن العريب من قول البخاري        

 وال الناسخ؛ يثبت ال أن تقدير على أي :أحوط الغسل :قوله: "ذلك احلافظ ابن حجر بقوله
 يترجم مل فإنه تصرفه، من لظاهرا هو وهذا... ٦٥٠االغتسال للدين فاالحتياط الترجيح؛ يظهر
  .٦٥١"املسألة هذه غري من احلديث من يستفاد ما ببعض ترجم وإمنا الغسل، ترك جبواز

  .٦٥٢فالقاضي ابن العريب مع مجهور العلماء يف هذه املسألة        
  

  بهِيمة فَرجِ يف أَولَج من على الغسلِ حكْم: املطلب العاشر
  :االختيار         
أو فرج ميتة،  هيمةب جرار القاضي ابن العريب وجوب الغسل على من أولَج يف فاخت       

: -٦٥٣بعد تقريره وجوب الغسل على من أدخل ذكره يف دبر-فقال يف املوضع السابق 
تة وجب عليه يبه يف مإذا غي: ، السادسة٦٥٤إذا أوجله يف فرج يمة فهو مثله: اخلامسة"

، ألنه معىن غري يف املسألتني مجيعاً ال جيب: ة، وقال أبو حنيف٦٥٥الغسل، لعموم احلديث
  .٦٥٦"هأصح، ملا قدمنا هزلة إيالج األصبع، وما قلنامنمقصود، فكان بِ

  

                                         
 ).٥/٢٠٥(املرجع السابق،  اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب، : انظر ٦٤٨
 ).١/٣٩٩(املرجع السابق،  فتح الباري،ابن حجر،  ٦٤٩
 ".والغسل أحوط: "ري بقولهمن أنه حيتمل أن يكون هو مراد البخا -هنا-وهذا ما ذكره ابن العريب  ٦٥٠
  ).١/٣٩٨(املصدر السابق،  فتح الباري،ابن حجر، : انظر ٦٥١
  ).١/٢٣٥(املرجع السابق،  املغين،ابن قدامة، : انظر ٦٥٢
  .ومل يدرجه الباحث يف اختيارت ابن العريب؛ ألنه مل حيك فيه خالفاً ٦٥٣
 .يعين مثل اإليالج يف دبر، فيجب الغسل ٦٥٤
  ).الْغسلُ وجب فَقَد الْختانَ الْختانُ جاوز إِذَا(: "يعين حديث الباب ٦٥٥
جيب : "يعين ما ذكره قبل هذه املسألة من غياب الذكر يف فرج امرأة غري متلذِّذ، واستدخال املرأة ذكره يف فرجها وهو نائم، قال  ٦٥٦

  ).١/١٤٠(املرجع السابق،  األحوذي،عارضة ابن العريب، : انظر". إذا التقى اخلتانان" عليه الغسل، لظاهر قوله 
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  :املقارنة      
وغريهم، أن من أوجل يف فرج  ،واجلنابلة ،والشافعية ،مذهب مجهور الفقهاء من املالكية      

  .٦٥٨وذهب احلنفية إىل أنه ال جيب عليه الغسل. ٦٥٧ل بذلكيمة أو ميتة؛ وجب عليه الغس
  .فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف هذه املسألة       

  
  ميتة فَرجِ يف أَولَج من على الغسلِ حكْم: املطلب احلادي عشر

  :االختيار        
أو فرج ميتة،  بهيمةار القاضي ابن العريب وجوب الغسل على من أولَج يف فرج اخت       

: -بعد تقريره وجوب الغسل على من أدخل ذكره يف دبر-فقال يف املوضع السابق 
إذا غيبه يف ميتة وجب عليه : ، السادسة٦٥٩إذا أوجله يف فرج يمة فهو مثله: اخلامسة"

زلة إيالج ال جيب، ألنه معىن غري مقصود، فكان مبن: ةالغسل، لعموم احلديث، وقال أبو حنيف
  .٦٦٠"هأصح، ملا قدمنا هألصبع، وما قلناا

  :املقارنة       
وغريهم أن من أوجل يف فرج  ،واجلنابلة ،والشافعية ،مذهب مجهور الفقهاء من املالكية       

  .٦٦٢وذهب احلنفية إىل أنه ال جيب عليه الغسل. ٦٦١وجب عليه الغسل بذلك ،مة أو ميتةي
  .هذه املسألة فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف       

  
  
  
  

                                         
 الفروع،وابن مفلح، ). ٢/١٣٣(املرجع السابق،  اموع،، والنووي، )١/٤٤٨(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،احلطاب، : انظر ٦٥٧

 ). ٥/٤٤(املرجع السابق، 
  ).١/٨٧(املرجع السابق،  األربعة، الفقه على املذاهب، واجلزيري، )١/٥٨(املرجع السابق،  اختالف األئمة،ابن هبرية، : انظر ٦٥٨
 .يعين مثل اإليالج يف دبر، فيجب الغسل ٦٥٩
  ).١/١٤٠(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٦٦٠
 الفروع،وابن مفلح، ). ٢/١٣٣(املصدر السابق،  اموع،، والنووي، )١/٤٤٨(املصدر السابق،  مواهب اجلليل،احلطاب، : انظر ٦٦١

 ). ٥/٤٤(املصدر السابق، 
  ).١/٨٧(املصدر السابق،  الفقه على املذاهب األربعة،، واجلزيري، )١/٥٨(املصدر السابق،  اختالف األئمة،ابن هبرية، : انظر ٦٦٢
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  فيها أُولَج اليت امليتة غُسلِ إعادة حكْم: عشر املطلب الثاين
  :االختيار        

ا، فقال يف املوضع فيه جولَل الْميتة اليت أُغُس ختار القاضي ابن العريب أنه ال يعادا       
، وبه قال بعض أصحاب قبل ذلك كانت غسلت تة إناد غسل املييع ال: "السابق نفسه

فال يعترب حكم يعاد، واألول أصح، ألن التكليف ساقط عنها، : وقال بعضهم. الشافعي
  .٦٦٣"بد به احلي من غسله قد انقضى على وجههفيها هلا، وما تع

  :املقارنة        
 جيب وهل: "جاء يف اموع. واحلنابلة يف كتبهم ،هذه املسألة يذكرها الشافعية        

 مشهوران، وجهان فيه: قال غسلت؟ كانت إن - فيها يعين اليت أوجل-امليتة  غسل عادةإ
 تنظيفاً امليت غسل جيب وإمنا التكليف، لعدمجيب؛  ال ٦٦٤اجلمهور عند أصحهما
  .٦٦٥"األول والصواب إعادته، وجوب فصحح الروياين وشذ ،وإكراماً
  . ٦٦٦"طوءةاملو امليتة غسل ويعاد: "وجاء يف كشف املخدرات        

  .واهللا أعلم. فالقاضي ابن العريب مع مجهور الشافعية يف هذه املسألة        
  

 خرقَة يف ذَكَره لَف من على غسلِال حكْم: عشـر املطلب الثالث
لَهخأَدجِ يف وفَر أةرام  

  :االختيار      
وأدخله يف فرج امرأة  قيقةر ةذكره يف خرقلف  ختار القاضي ابن العريب أن منا      

، إذا مل ينزل لالغسب أما إذا كانت اخلرقة كثيفة مل جي، ولو مل ينزل لالغسعليه وجب 
قال يل شيخنا  .؟وأدخله يف فرج املرأة خرقة ذكره يف إذا لف" :فقال يف املوضع السابق

يوجب  ال :اأحده :فيه ثالثة أوجه خمتلفة: بكر حممد بن الوليد الفهرِي الزاهد أبو

                                         
 ). ١/١٧١(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٦٦٣
  .واهللا أعلم. مجهور الشافعية -هنا-اجلمهور بيبدو أنه يعين  ٦٦٤
 ).٢/١١٨(املرجع السابق،  فتح العزيز،الرافعي، : ، وانظر)٢/١٣٥(املرجع السابق،  اموع،النووي،  ٦٦٥
دار البشائر اإلسالمية،  املختصرات، أخصر لشرح املزهرات كشف املخدرات والرياضالبعلي، عبد الرمحن بن عبد اهللا احلنبلي،  ٦٦٦

 ).١/٧٤(م، ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣بريوت، 
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رقيقة أوجبه، وإن كانت كثيفة مل  إن كان يف خرقة :والثالث .يوجبه :والثاين .الغسل
  .٦٦٧"واهللا أعلم. وهذا هو األشبه مبذهبنا. يوجبه
  :املقارنة      
على ذكره خرقة كثيفة مث أدخله يف فرج  فواملالكية، أن من لَ ،مذهب احلنفية      

أما إذا كانت اخلرقة رقيقة فإن اإليالج يوجب . زلينامرأة فليس عليه الغسل مامل 
أنه يوجب الغسل، سواء  - وهو األظهر-: األول: ية ثالثة أوجهعوعند الشاف. ٦٦٨الغسل

عكس (زل ؛ مامل ينأنه ال يوجب الغسل مطلقاً :والثاين. كانت اخلرقة كثيفة أو رقيقة
. غسل مع اللينة دون اخلشنةالتفريق بني اللينة واخلشنة، فيجب ال :والثالث). األول

 إىل أحدمها من احلرارة ووصول الذكر إىل الفرج بلل وصول متنع الىت هي واخلشنة
وللحنابلة قوالن يف املسألة، فبعضهم يقول بعدم . ٦٦٩متنع ذلك ما ال واللينة ،اآلخر

، وبعضهم يقول بالوجوب مطلقا، دون التفريق ٦٧٠)زلما مل ين(وجوب الغسل مطلقا 
  .٦٧١ثيفة والرقيقةبني الك
  .واملالكية ،فالقاضي يف هذه املسألة مع احلنفية       

  
  يظْهر ولَم املَنِي انتقَلَ إذاَ الغسلِ حكْم: عشـر املطلب الرابع

  :االختيار      
الً فقال يف ختار القاضي ابن العريب أنه إذا انتقل الْمين، ومل يظهر مل يوجب غُسا     

: لهر مل يوجب غسال، وقال أمحد بن حنبإذا انتقل املين ومل يظ: "سابقاملوضع ال
وهذا  .يوجب الغسل، ألن الشهوة قد حصلت بانتقاله، فوجب الغسل، كما لو ظهر

ضعيف، ألن الشهوة وإن كانت حصلت مل تكمل، وألنه حدث فال تلزم الطهارة إال 
  .٦٧٢"بظهوره كسائر األحداث

                                         
 ).١/١٤١(رجع السابق، امل عارضة األحوذي،ابن العريب،   ٦٦٧
، والبغدادي، عبد )٢/٦٠(املرجع السابق،  بلغة السالك،، والصاوي، )٧/١٨٣(املرجع السابق،  البحر الرائق،ابن جنيم، : انظر ٦٦٨

  ).١/٨٩(نشر، الشركة األفريقية للطباعة وال مالك، اإلمامِ فقه في املَسالك أَشرف إرشاد السالك إىلَالرمحن بن حممد شهاب الدين، 
 ).١١٩ - ٢/١١٨(املرجع السابق،  احلاوي،املاوردي،  ٦٦٩
  ).١/٤٠٢(املرجع السابق،  كشاف القناع،، والبهويت، )١/٤٤(املرجع السابق،  اإلقناع،احلجاوي، : انظر ٦٧٠
 ).١/٢٥٣(املرجع السابق،  اإلنصاف،املرداوي، : انظر ٦٧١
  ).١/١٤١(السابق،  صدرامل عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٦٧٢
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  : املقارنة       
  .٦٧٣ذهب مجهور الفقهاء عدم وجوب الغسل من انتقال املين، ما مل يظهرم      
  .٦٧٤روايتان يف املسألة، أشهرمها وجوب الغسلوألمحد       
  .فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف هذه املسألة      

  
  احتالَماً يذْكُرِ ولَم املاَء رأى من على الغسلِ حكْم: عشـر املطلب اخلامس

  :االختيار        
 ،اًوإن مل يذكر احتالم ل على من رأى املاء؛ وجوب الغساختار القاضي ابن العريب        

: ٦٧٥)احتالماً يذكر وال بلال فريى يستيقظ فيمن جاء ما باب(فقال يف تعليقه على حديث 
عليه، وإن ينام، فإن مل ينم فيه فال شيء  من رأى يف ثوبه بلال، فال خيلو أن ينام فيه أو ال"

نام فيه، فال خيلو أن يتيقن أنه احتالم، أو يشك، فإن شك هل هو احتالم أم ال؟ وجب عليه 
قَّن أنه احتالم، فال خيلو أن لغاء الشك أو استعماله، وإن تيالغسل، أو استحب، على القول بإ

فقد يذكر، فإن ذكر فال خالف أنه يغتسل، وإن مل يذكر احتالما  يذكر أنه احتلم، أو ال
مىت : وقال الشافعي، فذهب مجيع العلماء إىل أنه جيب عليه الغسل ،اختلف يف ذلك العلماء

واختلف . رأى املاء الدافق ومل يذكر احتالما فإنه ال جيب عليه الغسل، ولكنه يستحب
معناه أنه ثوب يلبسه هو وغريه، ومنهم من قال به : فمنهم من قال ، تأويلهأصحابه يف

ألنه يقطع  ؛يح وجوب الغسل إذا مل يلبسه غريهوالصح .روى عن جماهديا، وكذلك مطلقً
ا ممكن، فال يترك يقني وجوب الغسل على أنه منه، والنسيان ممكن، وعدم الشعور أيض

للشك يف النسيان، وأما إذا لبسه هو وغريه ممن حيتلم، فال جيب عليه الغسل، ولكنه 
  .٦٧٦"يستحب، جلواز أن يكون هو احملتلم

  
                                         

  ).٤/٩٩(املرجع السابق،  املوسوعة الكويتية،، ومجاعة من العلماء، )١/٤١(املرجع السابق،  كفاية األخيار،احلصيين،  ٦٧٣
 ).١/٢٣١(املرجع السابق،  املغين،ابن قدامة،  ٦٧٤
 يرى الرجلِ وعن ،يغتِسلُ :قَالَ احتلَاما يذْكُر والَ الْبلَلَ يجِد الرجلِ عن  اهللا رسولُ سئلَ" :قالت عائشة رضي اهللا عنها، وهو عن ٦٧٥
هأَن قَد لَمتاح لَمو جِدلَالً يلَ الَ" :قَالَ بغُس هلَيصحيح: قال األلباين). ١/١٨٩/١١٣(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، ". ع .

  ). ١/٣٥/٩٨(املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين، 
، وابن العريب، )١/١٧٢(املرجع السابق،  القبس،ابن العريب، : ، وانظر)١/١٤٢(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٦٧٦

  ).  ٢/١٩٥(املرجع السابق،  املسالك،
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  : املقارنة       
       يف ثوبه، وإن مل  مذهب مجهور العلماء أنه جيب الغسل على من يستيقظ ويرى منيا

وجماهد  ،وحكي عن الشافعي .٦٧٧، بل قد نقل اإلمجاع على ذلك غري واحديذكر احتالماً
  .٦٧٨أنه ال جيب عليه الغسل إذا مل يذكر احتالماً

  .العلماء يف هذه املسألةفالقاضي ابن العريب مع مجهور         
  

  اجلَنابة يف غُسلِ والغسلِ الوضوِء بين اجلَمعِ حكْم: عشر املطلب السادس
    :االختيار       
اختار القاضي ابن العريب عدم وجوب اجلمع بني الوضوء والغسل يف غسل اجلنابة،        

يلزم : "قال أبو ثور: "٦٧٩)اجلنابةباب ما جاء يف الغسل من (فقال يف تعليقه على حديثي 
أن ذلك ليس  :األول: وعنه ثالثة أجوبة اجلمع بني الوضوء والغسل كما روي عن النيب 

فإمنا ذلك على  ،كان مجع بينهما أنه إن :الثاين. سل كلهوإمنا هو غُ - كما بيناه–جبمع 
 5 4 3] :وقوله، Z٦٨٠¥ ¦] :االستحباب، بدليل قوله تعاىل

6Z الفرض امللزم، والبيان املكمل، وما جاء من هيئته مل يكن بياناً، فهذا هو ٦٨١ 
إن سائر األحاديث ليس فيها  :الثالث. ة، وإمنا كان إيضاحا لسنمل واجب فيكون واجباً

  ي،أسر رفْض دشأَ ةٌأَرإين ام: ألم سلمة إذ قالت له ذكر الوضوء، ومنها ما قال النيب 

                                         
  ).١/٢٣٣(املرجع السابق،  املغين،، وابن قدامة، )١/٨٥(املرجع السابق،  روضة الطالبني،النووي،  ٦٧٧
 العلمية البحوث إدارة املصابيح، مشكاة شرح املفاتيح مرعاةاملباركفوري، أبو احلسن، عبيد اهللا بن حممد عبد السالم، : رانظ ٦٧٨

املرجع مواهب اجلليل، ، واحلطاب، )٢/٢٣٩/٤٤٥(م، ١٩٨٤هـ، ١٤٠٤، ٣اهلند، ط بنارس -السلفية اجلامعة- واإلفتاء والدعوة
  ).١/٤٤٥(السابق، 

  .من هذا البحث ١٤٩انظر ص. من هذا املبحث املطلب الثالثسبق ذكرمها يف  ٦٧٩
z y   x w v u t s } | { ~ �  ]: واآلية من بدايتها هكذا. ٤٣: سورة النساء ٦٨٠

¦ ¥ ¤   £      ¢ ¡ Z. اآلية  . 
! " # $ % & ' )  ( * + ]: واآلية من بدايتها هكذا. ٦: سورة النساء ٦٨١

             4 3 21 0 /     . - ,   6 5ْ Z .اآلية    . 
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من  اتيثَح الثَثَ كأسي على رأن حتث يكفكْا يمإن: "؟ فقال هلاةابنمن اجلَ لِسغلْل هضقُأنأفَ
  .٦٨٢"ترهطَ دقَ تا أنذَإِاملاء، فَ كدسني على جه، مث تفيضيغث، مث تضماٍء

  :املقارنة       
نابة، إال ما حكاه تكاد كلمة الفقهاء تتفق على أن الوضوء ليس واجبا يف غسل اجل       

 يوجب ومل: "يقول اإلمام النووي. النووي عن داود الظاهري، وابن العريب عن أيب ثور
وقال ابن . ٦٨٣"سنة هو :يقولون سواه ومن الظاهري، داود إال اجلنابة غسل يف الوضوء

 اإلمجاع وغريه جرير ابن ونقل شرط، وال بواجب وليس الغسل، يف سنة والوضوء: "قاسم
  .٦٨٤"عليه

  .فالقاضي ابن العريب مع مجاهري العلماء يف هذه املسألة      
  

  ٦٨٥اللَّفْظ قَبلَ اإلسالمِ بِحقيقَة االغْتسالِ حكْم: عشر بعاملطلب السا
  :االختيار       
 ة اإلسالم قبل اللفظ ال جيزئ، حىت يتلفَّظحبقيق القاضي ابن العريب أن االغتسالاختار       

 يسلم عندما االغتسال يف ذكر ما باب(ماً، فقال يف تعليقه على حديث فيكون مسل
أجزأه عند ابن القاسم، ألنه مسلم عنده،  إن اغتسل حبقيقة اإلسالم قبل اللفظ" ٦٨٦)الرجل

ى ينطق، واملسألة أكرب من هذه العارضة، فال يصح له ا حتيكون مسلم والصحيح أنه ال
  . ٦٨٧"عندي غسل حىت يلفظ بشهادة احلق

  :املقارنة       
 ،املالكية: من املذاهب األربعة -مطلقاً-إمنا يوجب الغسل على الكافر إذا أسلم        

 النطق ولو كان قبل ، واملشهور من مذهب املالكية أنه يصح منه الغسل٦٨٨واحلنابلة

                                         
: وهذا احلديث قد أخرجه مسلم وأصحاب السنن، لكن بدون ذكر لفظة). ١/١٣٠(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٦٨٢

 ). ١/٢٥٩/٣٣٠(املرجع السابق،  صحيح مسلم،مسلم، : انظر". تضغثيه"
 ).٣/٢٢٩(املرجع السابق،  املنهاج،النووي،  ٦٨٣
 ).١/٢٨٥(املرجع السابق،  الروض املربع، حاشيةابن قاسم،  ٦٨٤
  . هذه هي املسألة الثانية من املسائل األربع اليت مت ثَبتها من النسخة احملققة ٦٨٥
  .من هذا البحث ١٤٢ص: انظر .الوضوء نواقض من والعشرين الثالث املطلب يف ذكره سبق ٦٨٦
 ).  ١/٣٣٠( )حتقيق الشبياين(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٦٨٧
 ).٢٠٧ - ٣١/٢٠٥(املرجع السابق،  املوسوعة الكويتية،مجاعة من العلماء، : انظر ٦٨٨
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ال أن أما احلنابلة فال يعتدون مبثل هذا الغسل إ ،٦٨٩اإلسالم على بقلبه أمجع إذا بالشهادة،
  .٦٩٠ينطق بالشهادة

  . فالقاضي ابن العريب مع احلنابلة يف هذه املسألة 
  

  ٦٩١طَهرت إذاَ احلَيضِ من الذِّمية غُسلِ حكْم: عشر ثامناملطلب ال
  :االختيار        
فقال يف املوضع  ار القاضي ابن العريب وجوب الغسل على الذمية من احليضاخت       
ال جيب، : طهرت الذمية من احليض وجب عليها الغسل، وقال أشهب إذا" :السابق

والصحيح وجوبه، ألن اهللا تعاىل ى الرجال عن وطئهن حىت يطهرن، فالزوج جيربها على 
ن املمتنع وال يثاب م ة، كالزكاة تؤخذ قهراًني له الطُّهر وال جيربها إن أسلمت، ألنه مل تكن

  .٦٩٢"عليها
  :املقارنة       

وغريهم على وجوب الغسل على الذمية إذا طهرت  ،اتفق الفقهاء من املذاهب األربعة       
ومل أجد . ٦٩٣من احليض إن كانت حتت املسلم، وأن للزوج أن جيربها على ذلك إن امتنعت

  .من خيالف يف ذلك إال ما حكاه ابن العريب هنا عن أشهب
  .سألةفالقاضي ابن العريب مع اتفاق الفقهاء يف هذه امل

  
  
  
  
  

                                         
  ).٣١/٢٠٦(املصدر السابق،  املوسوعة الكويتية،، ومجاعة من العلماء، )٧/٣٩٣(املرجع السابق،  حاشية العدوي،العدوي، : انظر ٦٨٩
  ).٣١/٢٠٦(املصدر السابق،  املوسوعة الكويتية،ومجاعة من العلماء، ، )١/٢٣٩(املرجع السابق،  املغين،ابن قدامة، : انظر ٦٩٠
  . هذه هي املسألة الثالثة من املسائل األربع اليت مت ثَبتها من النسخة احملققة ٦٩١
 ).٣٣١- ١/٣٣٠(، )حتقيق الشيباين(السابق،  رجعامل عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٦٩٢
أسىن ، واألنصاري، )١/٥٤٩(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،، واحلطاب، )٨/٥٨(السابق،  املرجع البحر الرائق،ابن جنيم، : انظر ٦٩٣

  ).٨/١٣٤(املرجع السابق،  الشرح الكبري،، وابن قدامة، )٣/١٣١(املرجع السابق،  املطالب،



 
١٨٦ 

  ٦٩٤بالردة الغسلِ نقْضِ حكْم: عشر تاسعاملطلب ال
  :االختيار        
، وقد سبق حبث هذه املسألة الوضوء بالردةو القاضي ابن العريب بطالن الغسلاختار         

وتبني هناك أن القاضي ابن العريب مع . والعشرين من نواقض الوضوء الثالث يف املطلب
  .٦٩٥واحلنابلة يف هذه املسألة ،املالكية

  
واآلن . الغسل وإىل هنا يتم الكالم يف املبحث األول، والذي كان يدور يف أحكام

  .وباهللا التوفيق. ينتقل بنا البحث إىل املبحث الثاين، والكالم فيه يكون يف أحكام التيمم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
  . هذه هي املسألة األخرية من املسائل األربع اليت مت ثَبتها من النسخة احملققة ٦٩٤
  .هذا البحث من ١٤٢ص: انظر ٦٩٥



 
١٨٧ 

  أَحكام التيممِ: املبحث الثاين
 

  :مطلباً عشرثالثة وفيه 
  

  املَصنوعِ واللَّبِنِ باحلجارة التيممِ حكْم: املطلب األول
  :االختيار         
، فقال يف تعليقه لبِن املصنوع جائزلوا م باحلجارةمختار القاضي ابن العريب أن التيا         

على اجلدار ه تيمم: "٦٩٦عند الترمذي) باب يف كراهة رد السالم غري متوضئ(على حديث 
يتيمم إال بالتراب  ال: يف قوله على الشافعي رد ذلك بِن مصنوع، ويفوهو من حجارة أو ل

  .٦٩٧"الطاهر املُنبِت
  :املقارنة        
 وبتراب عليهما، غبار ال صخرة أو حبجر التيمم واملالكية أنه جيوز ،احلنفية مذهب        

على ثوب  -مثالً–بالغبار، بأن يضرب يده  مالتيم جيوز كما ليس له غبار يعلق باليد، ندي
 طاهر بتراب إال التيمم جيوز إىل أنه ال واحلنابلة ،الشافعية وذهب. أو غريه فريتفع منه الغبار

  .٦٩٩يكف مل غبار له يرتفع ال ندياً أو ٦٩٨جرشاً كان فإن حمترق، غري باليد يعلق غبار ذي
   .واملالكية ،حلنفيةفالقاضي ابن العريب يف اختياره هنا مع ا        
  
  
  
  

                                         
املرجع  سنن الترمذي،الترمذي، . "علَيه يرد فَلَم يبولُ وهو  النيب علَى سلَّم رجالً أنَّ" عنهما، اهللا رضي عمر ابن حديث وهو ٦٩٦

 اللَّه رسولُ أَقْبلَ :قَالَعن ابن عمر رضي اهللا عنهما، : "وهذا احلديث تتمته عن أيب داود وغريه، ولفظ أيب داود). ١/١٥٠/٩٠(السابق، 
 نم طائالْغ هيلٌ فَلَقجر دنلٍ بِئْرِ عمج لَّمفَس هلَيع فَلَم دري هلَيولُ عسر اللَّه  ىتلَ حلَى أَقْبع طائالْح عضفَو هدلَى يع طائالْح ثُم حسم 

ههجو هيديو ثُم رولُ دسر اللَّه  لَىلِ عجالر لَامقال األلباين). ١/١٤٣/٣٣١(املرجع السابق،  سنن أيب داود،أبو داود، ". الس :
  ). ٢/١٤٧/٣٥٧(جع السابق، املر ،صحيح سنن أيب داوداأللباين، . صحيح

 ).  ١/١١١(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٦٩٧
 ).٦/٢٧٢(املرجع السابق،  لسان العرب،ابن منظور، : انظر. ة وشدة، أي غري لنييعين ترابا ذا غلظ ٦٩٨
 ).١/٢٤٧(املرجع السابق،  املغين،، وابن قدامة، )١/٩٦(املرجع السابق،  مغين احملتاج،الشربيين، : انظر ٦٩٩



 
١٨٨ 

  احلَدث؟ يرفَع التيمم هلْ: املطلب الثاين
  

  :االختيار      
سببه، فقال يف  ع، وال يرفم يرفع أحكام الْحدثمختار القاضي ابن العريب أن التيا      

: ٧٠٠عند الترمذي) باب ما جاء يف التيمم للجنب إذا مل جيد املاء(تعليقه على حديث 
وا يف ذلك، زب؟ وحتَم، هل يرفع احلدث أم الإذا تيم - رمحة اهللا عليهم- ف العلماء اختل"

، وإمنا هي أحكام، والتيمم يرفعها، وكال اًليس احلدث عين: يه املتأخرون، وقالواوأطنب ف
إن احلدث سبب بنيت عليه أحكام، فاستعمال املاء : والصحيح أن يقال .حمررالقولني غري 

بها، والتيمم يرفع األحكام رخصة مع بقاء سبمرتفع األحكام بارتفاع يرفع السبب، فت
، وصحة هذا التوسط والدليل على األمرين مجيعاً .سببها، فال يبقى حكم، لكن السبب باق

، صار له جائزاً ظاهر، أما الدليل على ارتفاع األحكام بالتيمم فبين، فإن كل ما كان ممنوعاً
على بقاء السبب فلزوم استعمال املاء عند وجوده، من غري جتدد وأما الدليل  .صوهذا ن

  .٧٠١"حدث سوى األول الذي كان التيمم منه
  :املقارنة   

  :مذاهب ثالثة على املسألة هذه العلماء يف اختلف        
وهو ما عليه . احلدث، وإمنا هو مبيح للصالة وحنوها فقط يرفع ال التيمم أن :األول        

  .٧٠٢-واحلنابلة ،والشافعية ،من املالكية- اجلمهور 
ونسب املناوي هذا الرأي إىل القرطيب، وأنه  .كليا رفعاً يرفع احلدث أن التيمم :الثاين       

  .٧٠٣قول ملالك
  

                                         
 فَلْيمسه الْماَء وجد فَإِذَا سنِني عشر الْماَء يجِد لَم وإِنْ الْمسلمِ طَهور الطَّيب الصعيد إِنَّ" :قالَ  اهللا رسولَ أنَّ ،ذَر  أبِي وهو عن ٧٠٠

هترشفَإِنَّ ب كذَل ريقال و). ١/٢١١/١٢٤(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، . صحيح حسن حديث وهذا: قال أبو عيسى". خ
  ).  ١/٣٩/١٠٧(املرجع السابق،  ترمذي،صحيح سنن الاأللباين، . صحيح: األلباين

   ). ١٥٩ - ١/١٥٨(املرجع السابق،  عارضة األحوذي، ابن العريب، ٧٠١
 ).١٠٠/٣(املرجع السابق  شرح بلوغ املرام،، وعطية، )٢/١٣(املرجع السابق،  فتح الباري،ابن رجب، : انظر ٧٠٢
 ).١/٧٢١(املرجع السابق،  فيض القدير،املناوي، : انظر ٧٠٣



 
١٨٩ 

، وقد ذكره ٧٠٤مؤقتاً، وهو الذي عليه بعض متأخري املالكية رفعاً يرفعه أنه :الثالث       
   .٧٠٥صاحب أضواء البيان، وأيده

  .يف هذه املسألة، فهو من فرائده رابعاً وما اختاره ابن العريب هنا يكون رأياً        
  

  رحله وتيمم يف املاَء نِسي من على اإلعادة حكْم: املطلب الثالث
  :االختيار      
يف املوضع م فقال ابن العريب وجوب اإلعادة ملن نسي املاء يف رحله، وتيماختار القاضي      

جيزيه،  :إحدامها :ه وتيمم، فعن مالك يف ذلك روايتانلو نسي املاء يف رحل" :السابق
والصحيح وجوب  .وللشافعي قوالن .جيزيه ال: واألخرى. ستحب له اإلعادة يف الوقتوي

 يؤثر يف إسقاط امتثال املأمورات، وإمنا تأثريه يف العفو عن املنهيات، النسيان ال اإلعادة، ألنَّ
دمها العبارات، وال اإلشارات، وال الظواهر من الدالالت، وال تعارض،  وهذه قاعدة ال

  .٧٠٦وال تظاهر
  :املقارنة  
م وصلى؛ فإنه ال يعيد واملالكية، أن من نسي املاء يف رحله وتيم ،مذهب احلنفية      
ظهر يف وهو األ-وذهب الشافعي يف اجلديد . ٧٠٧وهذا قول الشافعي يف القدمي. الصالة

قول أيب يوسف من  -أيضا- وهذأ . إىل أن عليه اإلعادة - مذهبه، ومذهب احلنابلة
  .٧٠٨احلنفية
  .والشافعية يف األظهر ،فالقاضي ابن العريب يف هذه املسألة مع احلنابلة      

  
  
  
  

                                         
  ).١/٦٢(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،احلطاب،  :انظر ٧٠٤
 ).١/٣٦٤(املرجع السابق،  أضواء البيان،الشنقيطي، : انظر ٧٠٥
 ).١/١٥٩(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٧٠٦
  ).٤٠/٢٧٠(، املرجع السابق املوسوعة الكويتية،، ومجاعة من العلماء، )١/٢٨٦(املرجع السابق،  احلاوي،املاوردي، : انظر ٧٠٧
 ).١/٢٧١(املرجع السابق،  املغين،، وابن قدامة، )١/٢٨٦(املصدر السابق،  احلاوي،املاوردي، : انظر ٧٠٨



 
١٩٠ 

  واحد بِتيممٍ فَريضة من أَكْثَر صالة حكْم: املطلب الرابع
  :االختيار       

إال فرضاً واحداً، فقال  واحدم التيمي بالأنه ال جيوز أن يصلّاختار القاضي ابن العريب        
 .ى به فريضة مل جيز أن يصلي به فريضة أخرى، وبه قال الشافعيإذا صلّ: "يف املوضع السابق

 نّويف املذهب تفصيل أنت يف غىن عنه، أل .ي به فريضة أخرىجيوز أن يصلِّ: وقال أبو حنيفة
يصلي به : ، فإن من يقولواحداً جيوز أن يصلي بتيمم واحد إال فرضاً املسألة بينة يف أنه ال

تلحق  فرضني، عول أن جيعله كالوضوء، وال سبيل إليه، ألن الضرورة وحكمها، ال
  .٧٠٩"باالختيار وحكمه أبداً

  :املقارنة       
واحد ما شاء من الصلوات املفروضة مذهب احلنفية أنه جيوز للمتيمم أن يصلي بتيمم        

 ،والشافعية ،وذهب املالكية. ٧١٠قول الثوري والليث - أيضاً- ، وهو )ما مل حيدث(والنوافل 
، إىل أنه ال جيوز أن يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة، وله أن يصلي )اجلمهور(واحلنابلة 

  .٧١١به النوافل يف الوقت
  ).ومن معهم ،للحنفية خالفاً( هذه املسألة فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف       

  
  ال يكْفيه الذي املاِء استعمالِ حكْم: املطلب اخلامس

  :االختيار      
، فقال يف ختار القاضي ابن العريب أنه إذا وجد من املاء ما ال يكفيه، ال يلزمه استعمالها      

. ة، ال يلزمه استعماله، وبه قال أبو حنيفهيال يكف إذا وجد من املاء ما: "املوضع السابق نفسه
 G H I ] :م ملا نقص، لقوله تعاىليستعمله فيما قدر، ويتيم: وقال الشافعي

                                         
 خيتار أنه ؛"املسالك"و" القبس" يف العريب ابن كالم من يظهر الذي ولكن). ١/١٥٩(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٧٠٩

 ومد احلدث، وجود وهي غاية إىل املاء طهارة مد تعاىل اهللا إن: فقال حيث املاء، جيد حتى فرض من أكثر واحد بتيمم الصالة جواز
 عليه إن: نقول والذي املاء، حكم ارتفع احلدث وجد إذا كما التيمم، حكم ارتفع املاء وجد فإذا املاء، وجود وهي غاية إىل التيمم طهارة

 السابق، املرجع القبس، العريب، ابن". األول التيمم حكم على بقي جيده مل وإن به، وصلَّى ملهاستع وجده فإن صالة لكل املاء يطلب أن
  ).  ٢/٢٣٤( السابق، املرجع املسالك،، وابن العريب، )١/١٧٧(

 ). ١/٢٠٤(املرجع السابق،  املبسوط،السرخسي، : انظر ٧١٠
، وابن عبد الرب، )٥/٢٣٥(املرجع السابق،  امع ألحكام القرآن،اجل، والقرطيب، )١/٤٧(املرجع السابق،  األم،الشافعي، : انظر ٧١١

  ).١/٢٦١(املرجع السابق،  الفروع،، وابن مفلح، )١/٣١٧(املرجع السابق،  االستذكار،



 
١٩١ 

JZري، وهذا نفي يف نكرة، والنفي يف النكرة يعم، فهذا عام يف القليل والكث ،٧١٢
يفهموه، فإن اهللا  د إىل هذا يستند، وهذا دليلنا بعينه، لكنهم ملدوهذا عمدم، وكل قول ير

 :تعاىل أمرنا بالوضوء يف األعضاء املعروفة، وبالغسل من اجلنابة يف مجيع البدن، مث قال
[G H I Z  ،فكان تقديره ضرورة ما يستعمل يف ذلك، ألنه مل يذكر ماًء مطلقا

م على ذكره ما حيتاج إىل استعماله فيه، فلما قال بعد ذلكحىت قد: [ G H IZ  
تستند  اًكنوإن شئت ر !ت، ومن مل يفهم هذا فال يكلَّمتستعمله كيف أُمر: كان تقديره
إن القصد من الوضوء حل الصالة، وال حتل إال : عليه يف االسترواح، قلت لوتع إليه، ومثاالً

بغسل األعضاء كلها والبدن، فإذا مل يوجد ذلك مل يفد احلكم، فال يلزم االستعمال، كالرقبة 
   . ٧١٣"يقوم بعضها مقام كلها، ورجع الكالم إىل النكتة األوىل ال يف الكفارة

    :املقارنة      
 عليه جيب ال لوضوئه يكفيه ال ما املاء من وجد من واملالكية أن ،احلنفية مذهب      

ال يتوضأ يتيمم و من املاء ما يكفيه للوضوء فقط اجلنب مع كان أنه إن وكذلك. استعماله
فعية أن من وجد ماء ال يكفيه لغسله أو وضوئه استعمله قبل أن ومذهب الشا. ٧١٤به

  .  ٧١٥يتيمم
مبثل قول الشافعية، بالنسبة للحدث األكرب، أما احلدث األصغر ففي  ويقول احلنابلة      

  .٧١٦املسألة قوالن عندهم
  .واملالكية ،فالقاضي ابن العريب يف هذه املسألة مع احلنفية       

  
  

  

                                         
  .٦: سورة املائدة ٧١٢
 ).١٦٠ - ١/١٥٩(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٧١٣
التاج ، واملواق، )٤/٣٦(املرجع السابق،  أحكام القرآن،، واجلصاص، )١١/٣٢٦(املرجع السابق،  املبسوط،السرخسي، : انظر ٧١٤

 ).١/٤٨٧(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،، واحلطاب، )١/٢٤٩(املرجع السابق،  واإلكليل،
 ).٣/٥٠٣(املرجع السابق،  الفقه اإلسالمي،، والزحيلي، )١/١٤(السابق،  رجعامل منهاج الطالبني،النووي، : انظر ٧١٥
دار الكتب  العدة شرح العمدة،، عبد الرمحن بن إبراهيم، واملقدسي، اء الدين )١/١١٩(املرجع السابق،  الكايف،ابن قدامة، : انظر ٧١٦

  ).١/٤٢(م، ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، ٢العلمية، بريوت، ط



 
١٩٢ 

  للْجنابة ناسيا للحدث تيمم من كْمح: املطلب السادس
  :االختيار      
للجنابة، فقال  اًلحدث يرفع اجلنابة، ولو كان ناسيل ختار القاضي ابن العريب أن التيمما      

. للجنابة، فيها روايتان، وللشافعي قوالن إذا تيمم للحدث ناسياً: "يف املوضع السابق نفسه
 تبىن على أصل عظيم، وهو حتقيق حال النية وصحتها، وعندي فيها عجائب الوهذه املسألة 

  .٧١٧"حتتملها العارضة، والصحيح جوازه
  : املقارنة      
. ٧١٨األكرب أجزأه م للحدث األصغر ناسياًوالشافعية أن من تيم ،مذهب احلنفية       

  .٧١٩هواحلنابلة إىل أنه ال جيزي ،وذهب املالكية
  .والشافعية يف هذه املسألة ،ابن العريب مع احلنفيةفالقاضي        

  
  لَه؟ بذلَ إذا قَبولُه املاِء فاقد يلْزم هلْ: املطلب السابع

  :االختيار       
، فقال يف ألن فيه منةه، ختار القاضي ابن العريب أن فاقد املاء ال يلزمه قبوله إذا بذل لا       

. فيه ةنألنه ال م له املاء لزمه قبوله، إذا بذل: ل أصحاب الشافعيقا: "املوضع السابق نفسه
  .٧٢٠"، وال يلزمه حينئذوليس كذلك بل فيه املنة

  :املقارنة       
 ،مذهب احلنفية، واملشهور من مذهب املالكية، واألصح من مذهب الشافعية       

 على قادر التيمم يف حقه، ألنه واحلنابلة، أنه لو وهب لعادم املاء ماء لزمه قبوله، وال جيوز
 ،٧٢١التتمة أن صاحب وذكر النووي. العادة يف ذلك يف منة وال املاء عندئذ، استعمال

                                         
  ).١/١٦٠(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٧١٧
  ).٤٠/٢٧٠(املرجع السابق،  املوسوعة الكويتية،، ومجاعة من العلماء، )١/١١٩(ابق، املرجع الس الكايف،ابن قدامة، : انظر ٧١٨
  ).٢/٢٦٨(املرجع السابق،  البهية، الغرر، واألنصاري، )١/٢٢٣(املرجع السابق،  التاج واإلكليل،املواق، : انظر ٧١٩
 ).١/١٦٠(املصدر السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٧٢٠
 وله: "الذهيب قال. هـ٤٧٨املتوىف سنة  النيسابوري، علي بن مأمون بن عبدالرمحن سعد، أيب الشافعية، شيخ العالمة للمتويل هو ٧٢١

 أعالم سري الذهيب،". احلدود إىل فيه انتهى تكميله، عن املنية فعاجلته الفوراين، القاسم أيب لشيخه" بانةاإل" به متم الذي" التتمة" كتاب
  ). ١٩/١٨٧(، و)١٨/٥٨٥(املرجع السابق،  النبالء،



 
١٩٣ 

: شربيينالحممد قال . ٧٢٣القبول يلزمه ال أنه :آخر قد حكوا وجهاً وغريمها، ،٧٢٢والبيان
  .٧٢٤"ةن؛ لعظم املباإلمجاع قبوله عليه جيب ال فإنه املاء مثن له وهب لو ما خبالف"

   .فاختيارالقاضي ابن العريب يف هذه املسألة هو من فرائده      
  

 عن إالَّ املاُء وقَصر وميت، وحائض جنب اجتمع إذاَ: املطلب الثامن
،دواح ن؟ فَممقَدي  

  :االختيار      
وقصر املاء إالّ عن جنب، وحائض، وميت،  اختار القاضي ابن العريب أنه إذا اجتمع      
 إذا كان جنب: "، فقال يف املوضع السابق نفسههو ملْك ألحدهم قدم نفسه، وواحد

م نفسه، وقال دكان ألحدهم ق نفإ... وقصر املاء إال عن واحد قدم امليت ،تيوم وحائض
ألن : ل؟ قيمل: فإن قيل !فاعلمه م، وهذا لَغومليت، ويتيممن ايبيعه  :بعض أصحاب الشافعي

  .٧٢٥"هذا قلب األحكام !؟عدمه يلزمه ابتياعه، فكيف يبيعه من
  :املقارنة       
 لكاًم املاء وكان وحمدث وحائض وجنب ميت اجتمع إذا أنه على الفقهاء اتفق      

واحلنابلة بأنه لو بذله لغريه  ،ح الشافعيةمبلكه، حىت صر أحق ألنه به أوىل فهو ألحدهم
 وما ذكره. ٧٢٦وأنه جيوز له بذله هلما ، واستثىن احلنابلة الوالدين فقط،هوتيمم مل يصح تيمم

  .ابن العريب لبعض الشافعية مل أجده القاضي

                                         
 ورعاً زاهداً إماماً وكان اليمن، ببالد الشافعية شيخ كان اليماين، العمراين، اخلري أبو حيىي، بن أسعد بن سامل بن اخلري أيب بنهو ليحىي  ٧٢٢
 سنة مات لدات،جم عشر حنو يف البيان: تصانيفه ومن والنحو والكالم وأصوله بالفقه عارفاً الصيت، بعيد االسم، مشهور خرياً عاملاً

دار ابن كثروت، دمشق  ذهب، من أخبار يف الذهب شذرات احلنبلي، العكري حممد بن أمحد بن احلي عبدابن العماد،  :انظر. هـ٥٥٨
  ). ١٨٦ - ٤/١٨٥(م، ١٩٨٦هـ، ١٤٠٦، ١ط٤، األرناؤوط حممودو األرنؤوط، القادر عبد بريوت، حتقيق -

 اموع،، والنووي، )١/٢٥٨(املرجع السابق،  التاج واإلكليل،، واملواق، )١/١٣٥(جع السابق، املر فتح القدير،ابن اهلمام، : انظر ٧٢٣
  ). ١/٢٤٣(املرجع السابق،  الشرح الكبري،، وابن قدامة، )٢/٢٥٣(املرجع السابق، 

م، حتقيق ١٩٩٥هـ، ١٤١٥دار الفكر، بريوت،  ،شجاع أيب ألفاظ حل يف اإلقناعالشربيين، مشس الدين حممد بن أمحد اخلطيب،  ٧٢٤
 ).١/٧٢(مركز البحوث والدراسات، 

  ).١/١٦٠(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٧٢٥
، والنووي، )١/٥٢٨(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،، واحلطاب، )١/١٥١(املرجع السابق،  البحر الرائق،ابن جنيم، : انظر ٧٢٦

 ).١/٢٢٣(املرجع السابق،  اإلنصاف،رداوي، ، وامل)٢٧٣ - ٢/٢٧٢(املصدر السابق،  اموع،



 
١٩٤ 

  .٧٢٧فالقاضي ابن العريب مع اتفاق الفقهاء يف هذه املسألة      
  

 أَحدهما عن إالَّ املاُء وقَصر وجنب، حائض اجتمع إذاَ: املطلب التاسع
  يقَدم؟ منفَ

  :االختيار        
املاء إالَّ عن أحدمها،  إذا اجتمع حائض، وجنب، وقصراختار القاضي ابن العريب أنه        

إذا اجتمع حائض وجنب، اختلف " :على اجلنب، فقال يف املوضع السابق يقدم احلائضفإنه 
نصوص عليه، ومنهم من اجلنب أَوىل، ألن غسله م: فيه أصحاب الشافعي، فمنهم من قال

واهللا . احلائض أوىل، ألن أحكامها أكثر، أال ترى أا تريد إباحة الوطء، وبه أقول: قال
  .٧٢٨"أعلم

  :املقارنة       
ومل يكن -مذهب احلنفية أنه إذا اجتمع جنب وحائض وقصر املاء إال عن أحدمها        

كما ذكر -ذهب املالكية والظاهر من م. ٧٢٩فإنه يقدم اجلنب على احلائض -ألحدمها
أن احلائض : األول: وللشافعية يف املسألة ثالثة آراء. ٧٣٠أما يستويان يف املاء - القرايف

أا على السوية؛ فيقرع : والثالث .اجلنب أَوىل: والثاين. -صح عندهموهو األ -أَوىل
 . على الصحيحأن احلائض أوىل: ألولا: ثالثة أقوال يف املسألة -أيضاً-وللحنابلة . ٧٣١بينهما
  .٧٣٢أنه يقرع بينهما: والثالث .ن اجلنب املرأة واحلائضأن اجلنب الرجل أوىل م: والثاين
  .واحلنابلة ،فالقاضي ابن العريب مع الرأي األصح لدى الشافعية       

  
  

                                         
 ).٣٩/٤٢٣(الرجع السابق،  املوسوعة الكويتية،مجاعة من العلماء، : انظر ٧٢٧
  ).١/١٦٠(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٧٢٨
، وابن عابدين، )١/٢٠٤. (ت.د.ط.، بريوت، ددار إحياء التراث العريب احمليط الربهاين،، حممود بن أمحد مازه، برهان الدين،: انظر ٧٢٩

  ).١/٢٥٤(املرجع السابق،  رد احملتار،
  ).١/٣٣٨(املرجع السابق،  الذخرية،القرايف، : انظر ٧٣٠
 مصاحل يف األحكام قواعد، وابن عبد السالم، عز الدين عبد العزيز، )١/١٠١(املرجع السابق،  روضة الطالبني،النووي، : انظر ٧٣١

 ).١/٤١٣(الشنقيطي،  التالميد بن ط، حتقيق حممود.ت، ددار املعارف، بريو األنام،
  ).١/٢٢١(املرجع السابق،  اإلنصاف،املرداوي، : انظر ٧٣٢



 
١٩٥ 

  التيممِ حد: املطلب العاشـر
  :االختيار       
: فقال يف املوضع السابق التيمم يف والكفني وجهلل املسح أن العريب ابن القاضي اختار       

: عباس ابن عن وروي .اآلباط إىل أنه: هابش ابن عن يوفر فيه، العلماء اختلف وقد"
 إىل واليدان الوجه فرضه: نافع ابن وقال .الكتاب يف مالك قال وبه والكفان، الوجه

 والطربي ل،حنب بن وأمحد ي،األوزاع قال عباس ابن وبقول .قوالن مثله وللشافعي .املرفقني
 شهاب ابن مذهب وأما... العلم يف مقصر إال إليها يلتفت ال أقوال هذا وبعد .اإلمام

 إىل: قال من وأما. غريه فسقط حده، هلم تبني حىت فعلوا كذلك الصحابة ألن .فساقط
 حمل يف فعله موجب وبدل جنسه، من مقيد على مطلق وأنه الوضوء، على فحمال ني،املرفق

  .٧٣٣"والكفني الوجه إىل: فيه قال الصحاح عمار وأحاديث مبدله،
  :املقارنة      
الوجه : التيمم إىل أن حد -والشافعية ،واملالكية ،من احلنفية-ذهب مجهور الفقهاء       

ويرى مالك أنه إن مسح إىل الكوعني . ٧٣٤والليث ،واليدان إىل املرفقني، وبه قال الثوري
. ٧٣٥"عنده مستحب املرفقني إىل التيمم أن يدل وهذا: "قال ابن بطال .أعاد يف الوقت

 ،وبه قال األوزاعي. ومذهب احلنابلة أن حد التيمم هو الوجه واليدان إىل الكوعني
  .٧٣٦وذهب الزهري إىل أن حده الوجه واليدان إىل اآلباط. وإسحاق

  .لةومن معهم يف هذه املسأ ،فالقاضي ابن العريب مع احلنابلة       
  

  هلِ التيمم ضربةٌ أو ضربتان؟: املطلب احلادي عشر
  :االختيار        
التيمم ضربة واحدة للوجه، والكفني، فقال يف املوضع  ختار القاضي ابن العريب أنا        
 .ضربة واحدة يف التيمم للوجه والكفني: ربيقال األوزاعي وإسحاق وأمحد والطّ" :السابق

                                         
 ).١٩٧ - ١/١٩٥(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٧٣٣
 ). ٢/٤٧/٥٣٦(بق، املرجع السا األوسط،، وابن املنذر، )٥/١٤٠(املرجع السابق،  اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب، : انظر ٧٣٤
 ).١٩/٢٨٢(املرجع السابق،  التمهيد،، وابن عبد الرب، )١/٤٧٨(املرجع السابق،  شرح صحيح البخاري،ابن بطال،  ٧٣٥
دار  البحر احمليط يف التفسري،أبو حيان، حممد بن يوسف، ، )١/٤٧٨(املصدر السابق، شرح صحيح البخاري، ابن بطال، : انظر ٧٣٦

  ).٤/١٥٨(، م، حتقيق عادل أمحد عبد املوجود٢٠٠١هـ،١٤٢٢، ١الكتب العلمية، بريوت، ط



 
١٩٦ 

تيمم بضربة واحدة إن : ويف كتاب ابن املواز. ضربة للوجه وأخرى للذراعني: شافعيوقال ال
واختلفت الروايات يف  .يعيد يف الوقت: وقال ابن حبيب. يعيد أبدا: وقال ابن نافع .أجزأه

ار، هل كانت ضربة واحدة للوجه والكفني، أو ضربتني؟ وهل ميسح يديه قبل حديث عم
ار ضربة واحدة، واألكثر االبتداء والصحيح يف حديث عم... ؟ وجهه قبل يديه موجهه، أ

  .٧٣٧بالوجه
  :املقارنة       
والشافعية أن التيمم ضربتان، ضربة  ،واملالكية ،من احلنفية- مذهب مجهور الفقهاء        

 تيمم إن مالكا يرى أنه إال أن. ٧٣٨وهو أيضا قول الثوري والليث. للوجه وأخرى لليدين
وهو أيضا . وذهب احلنابلة إىل أنه ضربة واحدة، للوجه والكفني. ٧٣٩أجزأه واحدة بضربة

  .٧٤٠واألوزاعي يف األشهر ،وداود ،قول إسحاق
  .ومن معهم ،فالقاضي ابن العريب يف هذه املسألة مع احلنابلة      

  
  ؟نافَّالكَ مِأَ هج؟ الومِيمبه يف الت أُدبما يهيأَ: املطلب الثاين عشر

  :االختيار       
كما سبق يف املوضع - اختار القاضي ابن العريب أنه يبدأ بالوجه قبل الكفني، فقال        
ار، هل كانت ضربة واحدة للوجه والكفني، واختلفت الروايات يف حديث عم": - السابق

ار والصحيح يف حديث عم... وجهه قبل يديه؟  مأو ضربتني؟ وهل ميسح يديه قبل وجهه، أ
  .٧٤١"واحدة، واألكثر االبتداء بالوجهضربة 

  
  
  

                                         
 وصريح": فقال ،"املسالك"و" القبس" كتابيه يف هذا باختياره صرح وقد). ١/١٩٧(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٧٣٧

املرجع  القبس،ابن العريب، ". رأي ذلك يف ألحد فليس لألمة، وعلَّمه للخلق،  النيب ذلك بين والكفني، للوجه ضربة أنه الصحيح
  ).   ٢/٢٣٦(املرجع السابق،  املسالك،، وابن العريب، )١/١٧٩(السابق، 

   ).٤/٥٦(املرجع السابق،  املنهاج،، والنووي، )٥/٢٤٠(املرجع السابق،  اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب، : انظر ٧٣٨
 ). ١٩/٢٨٢(املرجع السابق،  التمهيد،ابن عبد الرب، : انظر ٧٣٩
  ).٥/٢٤٠(املصدر السابق،  اجلامع ألحكام القرآن،، والقرطيب، )٢/٤٧/٥٣٦(املرجع السابق،  األوسط،ابن املنذر، : انظر ٧٤٠
    ). ١/١٩٧(السابق،  صدرامل عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٧٤١



 
١٩٧ 

  :املقارنة      
وهو اختيار ابن . واملالكية جواز تقدمي اليدين على الوجه يف التيمم ،مذهب احلنفية      

  .٧٤٢واحلنابلة فيه إىل وجوب تقدمي الوجه على اليدين ،وذهب الشافعية. تيمية من احلنابلة
  .واحلنابلة يف هذه املسألة ،يل إىل رأي الشافعيةابن العريب أنه مي القاضي فيبدو من كالم

  
  الطَّهورينِ استعمالِ عنِ العاجِزِ حكْم: املطلب الثالث عشر

  :االختيار         
أو من يسمى بفاقد -ن يطَّهورعن استعمال ال اختار القاضي ابن العريب أن العاجز        

 باب(ة بعد ذلك، فقال يف تعليقه على حديث يد الصالي على حاله، وال يعليص -الطهورين
رض أو هارة ملالعاجز عن استعمال الط: "٧٤٣عند الترمذي) طهور بغري صالة تقبل ال جاء ما

: حىت ال ميكنه تطهري مباء أو تراب، خمتلف فيه على ستة أقوالعدو أو سبع أو عدم قدرة 
. ي ويقضييصل: قال ابن القاسم :الثاين. ال صالة وال قضاء: قال مالك وابن نافع :األول
. يصلي إذا قدر، قاله أصبغ :الرابع. ي وال يعيد، قاله أشهب والشافعييصل :الثالث

. أبو احلسن ابن القابسِ يومئ إىل التيمم، أشار إليه :السادس ...ي وال يعيدال يصل :اخلامس
من فعلها  هارة شرط أداء ال شرط وجوب، فعدمه ال مينعأشهب؛ ألن الطّ األظهر قول

  .٧٤٤"، واستقبال قبلةمن ستر، وطهارة ثوب ا،كسائر شروطه
  :املقارنة       
أن فاقد الطهورين يتشبه باملصلني وجوباً، فريكع : واملفىت به عند احلنفية املعتمد      

   .٧٤٥ويسجد، إن وجد مكاناً يابساً، ويعيد الصالة مىت قدر على املاء أو التراب
أن فاقد الطهورين، أو فاقد  -وهو املعتمد يف املذهب–مام مالك واملنصوص عن اإل      

تسقط عنه الصالة أداء وقضاء، كاحلائض،  -كاملكره واملصلوب  -القدرة على استعماهلما
: وقال أصبغ .يؤدي وال يقضي: وقال أشهب .يؤدي ويقضي احتياطاً: ابن القاسم وقال

                                         
 الوضاح دار اجلامع ألحكام الصالة،ف، عبداللطي حممود ، وعويضة،)٢/١٥٤(املرجع السابق،  شرح زاد املستقنع،احلمد، : انظر ٧٤٢

  ). ٢٠ - ٢/١٩(م، ٢٠٠٤، ٣األردن، ط والتوزيع، عمان للنشر
  .من هذا البحث ١٤٨ص: انظر. سبق ذكره يف املطلب األول من أحكام الغسل ٧٤٣
 ). ١/١٢(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٧٤٤
 ). ١/٥٣٤(املرجع السابق،  الفقه اإلسالمي،، والزحيلي، )١/٢٢٩(ق، املرجع الساب بدائع الصنائع،الكاساين، : انظر ٧٤٥



 
١٩٨ 

وهو أن املربوط يومئ : خامساً سي قوالًونقل عن أيب احلسن ابن القاب .يقضي وال يؤدي
وقد مجعوا  .٧٤٦للتيمم لألرض بوجهه ويديه كإميائه إليها للسجود، فيصلي وال قضاء عليه

  :هذه األقوال يف نظم يذكر يف كتبهم، وهو كالتايل
  فأربعة األقوال حيكني مذهباً             ومن مل جيد ماء وال متيمماً          
  ويقضي عكس ما قال مالك      وأصبغ يقضي واألداء ألشهباًيصلي           
  .٧٤٧وللقابسي ذو الربط يومي  ألرضه       بأيد ووجه للتيمم مطلباً          

أن فاقد الطهورين يصلي الفرض وحده على حسب : والقول املعتمد عند الشافعية       
إلمام النووي مع هذا القول وهناك أقوال أخرى حكاها ا .لكحاله، وعليه اإلعادة بعد ذ

   .٧٤٨األول يف املذهب
أن املكلف إذا عدم املاء والتراب، أو عجز عن : أما الذي عليه املذهب احلنبلي        

؛ فيجب عليه أن يصلي يف الوقت على حاله بدون وضوء أو استعماهلما ملرض أو حبس مثالً
ر يف صالته على الفرائض والشروط تيمم، وال يعيد تلك الصالة، إال أنه جيب عليه أن يقتص

  .٧٤٩اليت ال تصح الصالة إال ا
  .مع ما هو املعتمد يف املذهب احلنبلي قاضي ابن العريب يف هذا االختيارفال        

  
وبه يتم الفصل الرابع، . وإىل هناك اية املبحث الثاين، الذي كان يف أحكام التيمم

اختيارات القاضي ابن العريب يف أحكام اجلنابة فننتقل اآلن إىل الفصل اخلامس، لدراسة 
  .وباهللا التوفيق. واحليض والنفاس

  
  
  
  

                                         
 – ٢/٤٧٧( ،شرح خمتصر اخلليل، واخلرشي، )١/٢١(املرجع السابق،  إرشاد السالك،البغدادي، عبد الرمحن بن حممد، : انظر ٧٤٦

 ). ١/٣٤٦(املرجع السابق،  بلغة السالك،، والصاوي، )٤٧٨
 ). ١/١٣٨(، السابقاملصدر  بلغة السالك،،  والصاوي، )١/٥٢٨(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،احلطاب، : انظر ٧٤٧
 ). ١/٥٣٥(السابق،  رجعامل الفقه اإلسالمي،الزحيلي، : ، وانظر)٢/٢٧٨(املرجع السابق،  ،موعا، النووي: انظر ٧٤٨
 ). ١/٣٢٤(املرجع السابق،  ،املغين ابن قدامة،: انظر ٧٤٩
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  أَحكام اجلَنابة واحليضِ والنفاسِ: الفصل اخلامس
  

 والثاين يف أحكام احليض. اجلنابة املبحث األول يف أحكام: وفيه ثالثة مباحث       
  .والثالث يف أحكام النفاس .واالستحاضة

  
  أحكام اجلَنابة: بحث األولامل

  
  :وفيه أربعة مطالب    

  
  حكْم وضوِء اجلُنبِ قَبلَ أَنْ ينام: املطلب األول

  :االختيار       
، فقال يف تعليقه ب قبل أن ينامنار القاضي ابن العريب وجوب الوضوء على اجلاخت       

باب ما جاء يف (وحديث  ٧٥٠)باب ما جاء يف اجلنب ينام قبل أن يغتسل(على حديث 
جيوز للجنب أن ينام قبل أن يتوضأ، : قال أبو يوسف" :٧٥١)الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام

قال . جيوز للجنب أن ينام حىت يتوضأ ال: وقال مالك والشافعي .٧٥٢هذا حلديث عائشة
العدالة  تسقط ال: وقال بعض أشياخنا. فإن فعل فليستغفر اهللا، رواه عنه يف اموعة: مالك

ذلك واجب وجوب الفرائض، حلديث عمر : وقال ابن حبيب. بتركه، الختالف العلماء فيه
  .٧٥٤واهللا أعلم. ، والظاهر ذلك ٧٥٣بن اخلطاب

  
  

                                         
 السابق، املرجع الترمذي، سنن الترمذي،". ماًء يمس ولَا جنب وهو ينام  اِهللا رسولُ كاَنَ: "قالت هاعن اهللا رضي عائشة وهو عن٧٥٠

  ). ١/٣٧/١٠٣(املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين،  .صحيح: قال األلباين ).١/٢٠٢/١١٨(
 سنن الترمذي،الترمذي، ". توضأَ إِذَا نعم قَالَ جنب وهو أَحدنا أَينام  لنيبا سألَ أنه عنهما، اهللا رضي عمر عن عمر ابن عن وهو ٧٥١

املرجع  صحيح مسلم،، ومسلم، )١/٤٧٨/٢٧٨(املرجع السابق،  اجلامع الصحيح،والبخاري،  ).١/٢٠٦/١٢٠(املصدر السابق، 
  ). ٢/١٧٧/٤٦٢(السابق، 

  .من هذا املطلبلباب من حديثي اديث األول احليعين  ٧٥٢
 . من هذا املطلبمن حديثي الباب يعين احلديث الثاين  ٧٥٣
 ).١/١٥٠(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٧٥٤
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  : املقارنة       
وغريهم أنه يكره للجنب أن ينام أو يأكل  ،مذهب مجهور الفقهاء من األئمة األربعة       

وذهب ابن حبيب . ٧٥٥، وأن هذا الوضوء ليس بواجبأو يشرب، أو جيامع قبل الوضوء
  .٧٥٧رواية عن مالك -أيضا- إىل وجوب هذا الوضوء، وهو  ٧٥٦وبعض أهل الظاهر

و بعض أهل  ،بن العريب خمالف للجمهور يف هذه املسألة، موافق البن حبيبافالقاضي       
  .الظاهر

  
  قَبلَ النومِ حكْم غَسلِ الرجلنيِ يف وضوِء اجلُنبِ: املطلب الثاين

   :االختيار      
، فقال يف وضوء اجلنب قبل النوماختار القاضي ابن العريب وجوب غسل الرجلني يف       

إذا ترك غسل رجليه يف هذا الوضوء أجزأه، ألن : يبقال عطاء وابن حب: "املوضع السابق
ه بني إزالة ئوقد مجع يف وض  وهذا ضعيف، َألنّ النيب .ابن عمر كذلك كان يفعل

 عن ٧٥٩كوقد روى مال، ٧٥٨"توضأْ واغِْسلْ ذَكَرك ثُم نم": النجاسة ووضوء العبادة يف قوله
إِذَا أَصاب أَحدكُم املَرأَةَ، ثُم أَراد أَنْ ينام قَبلَ أَنْ يغتِسلَ، فَال ينم : عائشةَ أَنها كَانت تقُولُ

ضوتى يتحالةلصل وَءهض٧٦٠"أَ و.  
  :املقارنة       
 به فاملراد النوم وعند اجلماعني، بني الوضوء أما: "الطحاوي أمحد بن حممد قال       

 األكل إرادة عند الوضوء أما وأمحد واجلمهور، والشافعي ومالك حنيفة أيب قول يف الشرعي
  .٧٦١"اللغوي به فاملراد والشرب

                                         
 ).٣/٣١٧(املرجع السابق،  املنهاج،النووي، : انظر ٧٥٥
، وابن )٥/٣٢٩(املرجع السابق،  القاري، عمدةالعيين، : انظر. أما ابن حزم فيقول باالستحباب، خالفا لداود، فإنه يقول بالوجوب ٧٥٦

 ).١/٨٦(املرجع السابق،  احمللى،حزم، 
 ).١/٢٧١(املرجع السابق،  نيل األوطار،، والشوكاين، )١/٣٥٧(املرجع السابق،  فتح الباري،ابن رجب، : انظر ٧٥٧
 ).١/٢٤٨/٣٠٦(السابق،  املرجع صحيح مسلم،، والقشريي، )١/١١٠/٢٨٦(املرجع السابق،  اجلامع الصحيح،البخاري،  ٧٥٨
م، حتقيق تقي الدين الندوي، مع تعليقات عبد ١٩٩٢هـ، ١٤١٣، ١دار القلم، دمشق، ط املوطأ،مالك بن أنس األصبحي، : انظر ٧٥٩

  ). ١/٤٧/١٠٨(احلي اللكنوي، 
 ). ٢/٢٠٦( املرجع السابق، املسالك،ابن العريب، : ، وانظر)١/١٥١(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٧٦٠
 مصر، - بوالق األمريية، الكربى املطبعة اإليضاح، نور شرح الفالح مراقي على الطحطاوي حاشية حممد، بن أمحد الطحطاوي، ٧٦١

 ). ١/٥٥(، هـ١٣١٨
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 الرب حكى عبد ابن ينام، وأن مثّ كفيه يغسل أنه رواية للثوري أن بوذكر ابن رج       
 والفرج األذى غسل على للجنب النوم عند الوضوء محلوا أم العلماء، من طائفة نع

  .٧٦٢"اليدين وغسل
  .فالقاضي ابن العريب مع مجهور العلماء يف هذه املسألة  

  
  معطْقَبلَ أَنْ ي حكْم الوضوِء علَى اجلُنبِ: املطلب الثالث

  :االختيار        
ب قبل أن يطعم، ولكن القاضي ابن العريب عدم وجوب الوضوء على اجلن اختار       

ند الشافعي وضوء الصالة، إذا أراد أن يطعم توضأ ع: "مطلق النظافة فقال يف املوضع السابق
اد أَنْ ينام أَو يطْعم توضأَ وضوَءه كَانَ إذَا أَر  أَن النيب: ملا روي عن عمار بن ياسر

ر بن ياسر، مامل يلق حيىي بن يعمر ع: داودقال أبو . ٧٦٣للصالَة، واحلديث ضعيف مقطوع
كَانَ إذَا أراد أَنْ يأْكُلَ   أَنَّ النيب: ةَائشوقد روى النسائي عن ع .روالصحيح فعل ابن عم
هلَ كَفَّيغَس بنج وه٧٦٥"، والغرض النظافة خاصة٧٦٤و.  

  :املقارنة       
مذهب مجهور الفقهاء أن األمر بالوضوء للجنب قبل أن يأكل حممول على الوضوء        

ومذهب . ٧٦٦اللغوي، وهو التنظيف من غسل اليدين، أو غسلهما مع الفم، وحنو ذلك
لشافعي وأصحابه أن املراد به الوضوء الشرعي، من نية وغسل تلك األعضاء األربعة ا

  .٧٦٧املعروفة

                                         
 ).١/٣٥٧(املرجع السابق،  فتح الباري،ابن رجب،  ٧٦٢
 وضوَءه يتوضأَ أَنْ ينام أَو يشرب أَو يأْكُلَ أَنْ أَراد إِذَا جنبِللْ رخص  النيب أن عمارٍ  عن: "احلديث عند الترمذي، بلفظ ٧٦٣

الةلصضعيف: وقال األلباين). ٢/٥١١/٦١٦(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، . صحيح حسن حديث هذا :عيسى أبو قال ".ل .
 ). ١/٦٦/٩١(املرجع السابق،  ضعيف سنن الترمذي،األلباين، 

 وضوَءه توضأَ ينام أَو يأْكُلَ أَنْ فَأَراد جنبا كَانَ إِذَا  اِهللا رسولُ كان: "واحلديث عند مسلم وغريه، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ٧٦٤
لَاةلص١/٢٤٨/٣٠٥(املرجع السابق،  صحيح مسلم،مسلم، . "ل.(   

 ).٢/٢٠٦(املرجع السابق،  املسالك،ابن العريب، : ، وانظر)١/١٥١(سابق، املرجع ال عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٧٦٥
). ١/٧٥١(املرجع السابق،  شرح سنن ابن ماجه،، ومغلطاي، )١/٥٥(املرجع السابق،  حاشية الطحطاوي،الطحطاوي، : انظر ٧٦٦

د الوضوء الشرعي، خالفا ألمحد، الذي يرى أنه وذكر الشوكاين أن اجلمهور على أن املرا). ١/٢٦١(املرجع السابق،  املغين،وابن قدامة، 
 .واهللا أعلم. نظر  -رمحه اهللا- ويف كالم الشوكاين ). ١/٢٧٢(املرجع السابق،  نيل األوطار،الشوكاين، : انظر. الوضوء اللغوي

  ). ١/٦٣(ط، .دار الفكر، بريوت، د الفتاوى الفقهية الكربى،اهليتمي، ابن حجر، أمحد بن حممد، : انظر ٧٦٧
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  .فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف هذه املسألة       
  

  للقُرآن اجلُنبِ قراءة حكْم: املطلب الرابع
  :االختيار        
باب (لقرآن، فقال يف تعليقه على حديث ا ختار القاضي ابن العريب أن اجلنب ال يقرأا       

. اجلنب القرآن أيقر ال: "٧٦٨عند الترمذي) يف اجلنب واحلائض أما ال يقرآن القرآن جاء ما
  .٧٦٩"دليل على ما قلناه يقرأ، وحديث علي: وقال بعض املبتدعة

  :املقارنة      
. القرآن يف حق اجلنبوغريهم على حترمي قراءة  ،مجهور الفقهاء من األئمة األربعة      
 اجلنب بقراءة بأساً يريان ال كانا أما وعكرمة ،املسيب وابن ،عن ابن عباس وروي
 قائل أنه على يدل صحيحه يف باباً عقد البخاري أن اعلم: "وقال املباركفوري .٧٧٠القرآن
 إال كلها املناسك احلائض تقضي باب( :قال فإنه واحلائض، للجنب القرآن قراءة جبواز

 واألحسن: "- الترمجة هذه من البخاري مراد مبيناً-، قال احلافظ يف الفتح )بالبيت الطواف
 احلائض قراءة جواز على االستدالل مراده إن :"وغريه بطال البن تبعاً رشيد ابن قاله ما

  .٧٧١وداود ،وابن املنذر ،الطربي: باجلواز - أيضاً-، مث ذكر احلافظ أن من يقول "واجلنب
وقال : "وال خيفى ما يف قوله. ضي ابن العريب مع مجاهري أهل العلم يف هذه املسألةفالقا      

  .واهللا أعلم. من نظر..." بعض املبتدعة
  

فينتقل بنا البحث إىل املبحث . اجلنابة وهنا اية املبحث األول، الذي كان يف أحكام
  .وباهللا التوفيق. واالستحاضة الثاين، وسيكون يف أحكام احليض

  
  

                                         
 ابن حديث :عيسى أبو قال". الْقُرآن من شيئًا الْجنب والَ الْحائض تقْرأُ الَ" :قال  النيب عمر رضي اهللا عنهما، عن ابن وهو عن ٧٦٨
املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، ... نافع عن عقبة بن موسى عن عياش بن إمسعيل حديث من إال نعرفه ال حديث عمر

  ). ١/١٢/١٨(املرجع السابق،  ضعيف سنن الترمذي،األلباين، . منكر: وقال األلباين). ١/٢٣٦/١٣١(
  ).١/١٧٢(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٧٦٩
  ).١/٣٤٨(املرجع السابق،  حتفة األحوذي،املباركفوري، : انظر ٧٧٠
 ).١/٤٠٧(املرجع السابق،  فتح الباري،ابن حجر،  ٧٧١



 
٢٠٣ 

  أحكام احلَيضِ واالستحاضة: ملبحث الثاينا
  

  :مطالب بعةوفيه س      
  

  أَترابِها حيضِ عن حيضها زاد إذا املُبتدئة حكْم: املطلب األول
  :االختيار       
ا، فإا جتلس ضها عن حيض أترابِهيملبتدئة إذا زاد حا ختار القاضي ابن العريب أنا       
باب (يث يف تعليقه على حد ، فقالمث حيكم هلا باالستحاضة) ة عشر يوماًمخس( يضِاحل أكثر

: أهل سنها، وقيل: يعين - فإن حاضت حيض أتراا  املبتدئةأما : "٧٧٢)ما جاء يف املستحاضة
تستظهر بثالث، وهو ضعيف، فإن : حكم هلا حبكم احليض، وإن زادت عليه فقيل -قرابتها 

. أكثر احليض: وقيل. يف معناها املبتدئةث إمنا جاء يف املعتادة، وليست االستظهار يف احلدي
  .٧٧٣"أيام لداا خاصة، واألوسط من األقوال أوسط: وقيل

  :املقارنة        
، وقد اختلفت ٧٧٤ما ذكره ابن العريب هنا هي مسألة املبتدأة املستحاضة من غري متييز       

 .٧٧٥احليض، وهو عشرة أيام أكثر جتلسفية إىل أا فذهب احلن: أقوال الفقهاء يف حكمها
. وأقراا لداا عادة جتلس: والثانية. احليض أكثر جتلس: إحداهن: روايات مالك وعن

أقل  أا جتلس: أحدمها: قوالن وللشافعي. ٧٧٦بثالث بعدها وتستطهر عادن جتلس: والثالثة
 جتلس: إحداهن: روايات أربع يهاف أمحد وعن. ٧٧٧غالب احليض أا جتلس: والثاين .احليض

  .٧٧٨عادة نسائها: والرابعة. سبع أو ست وهو غالبه،: والثالثة. أكثره: والثانية. احليض أقل
                                         

 أَطْهر فَلَا أُستحاض امرأَةٌ اللَّه إِني رسول يا :فَقَالَت  النبِي إِلَى حبيشٍ أَبِي بِنت فَاطمةُ جاَءت :قَالَت رضي اهللا عنهاَعائشةَ  وهو عن ٧٧٢
علَاةَ أَفَأَدا ،الَ :فَقَالَ ؟الصمإِن كذَل قرع سلَيو ةضيأَقْ فَإِذَا ،بِالْحلَتةُ بضيي الْحعلَاةَ فَدإِذَا ،الصو تربي أَدفَاغِْسل كنع ملِّي الدصو ."

، ومسلم، )١/٩١/٢٢٦(املرجع السابق،  اجلامع الصحيح،، والبخاري، )١/٢١٧/١٢٥(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، 
  ). ١/١٨٠/٧٧٩(املرجع السابق،  صحيح مسلم،

 ).١/١٧٠(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،، ابن العريب ٧٧٣
  ).١/٤٧٠(املرجع السابق،  حاشية العدوي،العدوي، : انظر. قلة أو بكثرة ال ثخن أو رقة أو لون أو أي ال يتميز دمها برائحة ٧٧٤
 ).١/٢٤٤(املرجع السابق،  فتح الباري،ابن رجب، ).٤/٢٦٣(املرجع السابق،  املبسوط،السرخسي، : انظر ٧٧٥
  ).١/٢٤٤(املصدر السابق،  فتح الباري،، وابن رجب، )١/٤٢٩(املرجع السابق،  شرح صحيح البخاري،ابن بطال، : رانظ ٧٧٦
 ، )١/٢٤٤(املصدر السابق،  فتح الباري،ابن حجر، : انظر ٧٧٧
  . )١/٢٤٤(السابق،  صدرامل فتح الباري،، وابن رجب، )١/٣٢٧( السابق، املرجع الكبري، الشرح قدامة، ابن: انظر ٧٧٨



 
٢٠٤ 

  .وأمحد يف بعض الروايات عنهما ،فاختيار القاضي ابن العريب موافق ملا عليه مالك
  

  حكْم املُعتادة من غَيرِ تميِيزٍ: املطلب الثـاين
  :االختيار       
، اًتقْعد مثانية عشر يوم من غري متييز؛ املعتادةاملستحاضة  ختار القاضي ابن العريب أنا       

تقعد عادا،  :أحدها :فإا على أربعة أقوال: املعتادة من غري متييز: "فقال يف املوضع السابق
ح، وعليه يدل قاله املغرية، وأبو مصعب، وابن القاسم على تفصيل متقدم، وهو الصحي

الرابع .سبعة عشر يوماً :الثالث .تبلغ مخسة عشر يوماً :الثاين .مة املتقدمسلَ حديث أم: 
معول القول يف  ا عليهيتال هبالوجو مثانية عشر يوما، وهو أصحها عندي، اعتباراً

  .٧٧٩"احليض
  :املقارنة      
 أم ميزت لعادا، سواء ترد تادةاملع املستحاضة واألشهر عند احلنابلة أن ،مذهب احلنفية      
ومذهب املالكية، واألصح . ٧٨٠الشافعي قويل وهذا أيضا أحد. ال أم عادا متييزها وافق ال،

  .٧٨١متييزها إىل ردت وإن كانت مميزة مميزة تكن مل إذا لعادا ترد أا عند الشافعية
ثرية مل أجده، لذلك مل أجد من ابن العريب يف املسألة من األقوال الك القاضي ما ذكرهو      

. يوافقه يف اختياره هنا، ولوال أنه حكى هذه األقوال عن بعض الفقهاء لقلت إنه من فرائده
  .واهللا أعلم

  
  العادة؟ أمِ التميِيز يقَدم؟ أيهما: املطلب الثـالث

  :االختيار        
املميزة، فقال يف املوضع  على العادة للمعتادة مديق ختار القاضي ابن العريب أن التمييزا       
، والرد إىل التمييز يدل إىل العادة، يدل عليه حديث أم سلمة فالرد: املعتادة بتمييز: "السابق

اعتبار  :وقد اختلف العلماء يف ذلك على قولني، ومذهب مالك... عليه حديث فاطمة

                                         
 ).١/١٧٠(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٧٧٩
 ). ١/١٤٧/٨٢(، )تعليق اللكنوي(املرجع السابق،  املوطأ،، ومالك، )١/٢٦١(املرجع السابق،  اإلنصاف،املرداوي، : انظر ٧٨٠
 ).١/٨٧(املرجع السابق،  إحكام األحكام،يق العيد، وابن دق، )١/١٨٠(املرجع السابق،  شرح موطإ مالك،الزرقاين، : انظر ٧٨١
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خيتلف،  ألن العادة قد ختتلف، والتمييز ال ؛بني احلديثني، وألن التمييز أوىلالتمييز، ألنه مجع 
  .٧٨٢"وألن النظر إىل اللون اجتهاد، والنظر إىل العادة تقليد، واالجتهاد أوىل من التقليد

  :املقارنة       
. ، وتعترب العادة إن وجدت، وإال فمبتدأمذهب احلنفية أنه ال عربة بالتمييز مطلقاً       

 ومذهب الشافعية. العادة إذا وجد التمييز، وإمنا يعمل بالتمييزومذهب املالكية أنه ال عربة ب
 على التمييز قدم اجتمعا وإذا به، عمل التمييز انفرد وإذا ا، عمل انفردت إذا العادة أن

  .٧٨٣معاتوذهب احلنابلة إىل العمل بكل منهما على انفراده، وتقدمي العادة إذا اج. الصحيح
  .املالكية يف هذه املسألةفالقاضي ابن العريب مع        

  
  ةضة لكُلِّ صالحاِء الْمستحكْم وضو: املطلب الرابع

  :االختيار       
، فقال يف املوضع اب وضوء املستحاضة لكلّ صالةخيتار القاضي ابن العريب استحب       
الشافعي،  وقال. اباتتوضأ إال استحب هل تتوضأ املستحاضة لكل صالة؟ وعندنا ال: "السابق
، ة، ال من قول النيب ، إمنا هو من قول عروصالة تتوضأ لكلّ: ألن قوله ؛تتوضأ: وأمحد

  .٧٨٤"وألن حدث احليض حكم قد سقط فال يوجب طهارة
  :املقارنة       
واحلنابلة أن املستحاضة تتوضأ لوقت كل صالة وتصلي ما شاءت من  ،مذهب احلنفية       

وذهب املالكية إىل أا تتوضأ لكل صالة، ولكن . ٧٨٥الوقت حاضراالفرائض والنوافل ما دام 

                                         
  ). ١/١٧٠(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٧٨٢
، وابن تيمية، )١/٣٣٣(املرجع السابق،  الشرح الكبري،، وابن قدامة، )٤٣٣ - ٢/٤٣٢(املرجع السابق،  اموع،النووي، : انظر ٧٨٣

حممد حامد الفقي، : ، حتقيق)م١٩٥١هـ، ١٣٧٠، ١مدية، القاهرة، طمكتبة السنة احمل ،القواعد النورانية الفقهيةأمحد بن عبد احلليم، 
)١/١٦.(  

 ).١/١٧١(املصدر السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٧٨٤
كشف املشكل من حديث وابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي، ) ١/١٢٧(املرجع السابق،  بدائع الصنائع،الكاساين، : انظر ٧٨٥

املرجع  شرح زاد املستقنع،واحلمد، ). ١١٨٥/ ١(علي حسني البواب، : م، حتقيق١٩٩٧هـ، ١٤١٨ دار الوطن، الرياض، الصحيحني،
  ).٢/٢٣٨(السابق، 
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 من شاءت ما وتصلي فرض، لكل وذهب الشافعية إىل أا تتوضأ. ٧٨٦ال وجوباً استحباباً
  .٧٨٧النوافل
  .فالقاضي ابن العريب مع املالكية يف هذه املسألة       
  

  ضةاححكْم غُسلِ الْمست: املطلب اخلامس
  :ختياراال       
، فقال يف الغسل لكل صالة يف حق املستحاضة اختار القاضي ابن العريب استحباب       

: أمحد  وقال. زة فغسلها عند احلكم باالستحاضة جيزيهاإن مل تكن ممي: "املوضع السابق
 .ر إىل طهرل املستحاضة من طُهتغتس: بسيوقال ابن امل .يستحب هلا أن تغتسل لكل صالة

يف روايته، فمنهم من رواه بالطاء املهملة، ومنهم من رواه بالظاء املعجمة، وكال ف لواخت
 )...بالطاء املهملة(، ايب أن يكون من طهر إىل طهرطّالروايتني عن مالك، واستبعد اخلَ

والذي استبعد صحيح، ألنه إذا سقط ألجل املشقة عنها االغتسال لكل صالة، فال أقل من 
وم عند الظهر يف دفء النهار، وذلك للتنظيف، والصحيح سقوط االغتسال مرة يف كل ي

  .٧٨٨"االغتسال مجلة لسقوط احلكم بأنه حدث
  :املقارنة       
وغريهم أنه ال جيب على املستحاضة الغسل لكل صالة، بل  ،مذهب األئمة األربعة       

  .٧٨٩يستحب هلا ذلك
 جيب: قالوا أم رباح أيب بن طاءوع الزبري، عمر، وابن ابن عن وروي": قال العيين      
  .٧٩٠"عباس وابن عثمان، عن أيضاً هذا وروي لكل صالة، تغتسل أن عليها
  .فالقاضي ابن العريب مع مجاهري العلماء يف هذه املسألة      

  
  

                                         
  ).٢٢/١٠٩(املرجع السابق،  التمهيد،ابن عبد الرب، : انظر ٧٨٦
 ).١/٣٣٧(املرجع السابق،  اية احملتاج،الرملي، : انظر ٧٨٧
 ). ١/١٧١(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٧٨٨
  ).١/٤٠١(املرجع السابق،  حاشية الروض املربع،، وابن قاسم، )١/٣٠٢(املرجع السابق،  نيل األوطار،الشوكاين، : انظر ٧٨٩
 ).٢/٤٢(املرجع السابق،  شرح سنن أيب داود،العيين،  ٧٩٠
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  للْحائضِ املُصحف القُرآن ومس قراءة حكْم: املطلب السادس
   :االختيار       
فقال يف  ،فالْمصح سة القرآن، وماءلعريب أنه جيوز للحائض قرلقاضي ابن ااختار ا      

احلائض " :٧٩١)القرآن يقرآن ال أما واحلائض اجلنب ىف جاء ما باب(تعليقه على حديث 
ا القرآن ومسمحالً ،املنع :إحدامها :املصحف عن مالك روايتان ففي قراء بعلى اجلن، 

ووجه  .كاجلنب صلي، فال يقرأ القرآن، وال ميس مصحفاًيصوم وال ي لعلة أنه شخص ال
من ذلك لنسيت ما  االختيار، ويطول أمرها فلو منعتأن احليض ضرورة يأيت بغري  :األخرى

؛وميكن إزالتها يف احلال، وهو أصحمت، خبالف اجلنب، فإنه تأيت إليه اجلنابة باختياره، علَّت 
  .٧٩٢"صل جواز الفعلألن هذين دليالن تعارضا، وبقينا على أ

  :املقارنة       
 وكذلكقد سبق أن مجهور العلماء يقولون بتحرمي قراءة القرآن يف حق اجلنب،        

 تقرأ" :قال أنه وحكي عن مالك. اجلنابة حدث من أغلظ حدثها ألن :احلائض، قالوا
   تتطاول، ضاحلي أيام ألن القرآن؛ نسيت تقرأ مل إن احلائض ألن اجلنب؛ يقرأ وال احلائض

وابن  ،والطربي ،البخاري: وقد سبق أن ممن يقول باجلواز أيضا. ٧٩٣"تطول ال اجلنابة ومدة
  .٧٩٤إبراهيم النخعي - أيضا- يقول باجلواز  نم، وذكر املباركفوري أنه موداود ،املنذر
ه ومن يقول بقول ،ابن العريب هنا موافق ملا يروى عن مالك يف املسألة القاضي فاختيار     

  .ممن ذكرنا
  اًحكْم من وطئَ حائض: املطلب السابع

  :االختيار       
فال شيء عليه، ووجب عليه االستغفار  اًختار القاضي ابن العريب أن من وطئ حائضا       

 ما باب(وحديثي : ٧٩٥)باب ما جاء يف كراهية إتيان احلائض(فقال يف تعليقه على حديث 

                                         
  .من هذا البحث ١٨١ص: انظر. الرابع من مبحث أحكام اجلنابة سبق ذكره يف املطلب ٧٩١
  ).١/١٧٣(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ريب، ابن الع ٧٩٢
 ).١/٣٤٨(املرجع السابق،  حتفة األحوذي،املباركفوري، : انظر ٧٩٣
  ). ١/٣٤٨(املصدر نفسه،  حتفة األحوذي،املباركفوري، : انظر ٧٩٤
الترمذي، ". محمد علَى أَنزلَ بِما كَفَر فَقَد، هناكَا أَو دبرها في امرأَة أَو حائضا أَتى من: "قال  النىب عن ،هريرة  أىب وهو عن ٧٩٥

  ). ١/٤٤/١١٦(املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين، . صحيح: قال األلباين). ١/٢٤٢/١٣٥(املرجع السابق،  سنن الترمذي،
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فال شيء عليه، قاله مالك، وأبو حنيفة،  من وطئ حائضاً": ٧٩٦)ذلك يف الكفارة يف جاء
يتصدق يف أول الدم بدينار، ويف : وقال الشافعي يف القدمي .، والشافعي يف اجلديدوالثوري

عن  وحكي .ر بني الدينار ونصف دينارهو خمي: وقال أمحد بن حنبل .آخره بنصف دينار
احلسن البصطاء اخلر ريحيل،  ألنه وطء ال: رة الفطر يف رمضان، قاالاساين أن فيه كفاوع

وأما  .ناوهذا ينتقض بالوطء يف احلج، وبالز. فوجب فيه كفارة العتق، أصله وطء رمضان
ق به الشافعي يف القدمي، وأمحد، فضعيف كما قدمناه، والصحيح وجوب احلديث الذي تعلّ

ورد فيه  وال هو يف معىن مااالستغفار خاصة، ألنه مرتكب يا، ومل يرد يف ذلك كفارة، 
  .٧٩٧"الكفارة
  :املقارنة      
 ماذا ذلك فعل فيمن واختلفوا احليض، حالة يف املرأة إتيان حرمة على العلماء أمجع      
 سوى عليه، شيء أنه ال إىل )شافعيةوال ،واملالكية ،احلنفية( اجلمهور عليه؟ فذهب جيب
 نصف أو بدينار يتصدق ذهب احلنابلة إىل أنهو. وبه يقول داود أيضا. واالستغفار التوبة

وغريهم من  ،بنصف دينار، وقال األوزاعي: وقال حممد. دينار، وهو قول الشافعي يف القدمي
  .٧٩٨فنصفه انقطاعه يف أو فدينار، الدم يف وطىء إن:  أهل احلديث

  .مع مجهور الفقهاء يف هذه املسألةفالقاضي ابن العريب       
  

فإىل . هي الكالم يف املبحث الثاين، وكان يف أحكام احليض االستحاضةوذا ينت      
  .وباهللا التوفيق. املبحث الثالث، وهو يف أحكام النفاس

  
  

                                         
الترمذي، ". دينارٍ بِنِصف يتصدق قَالَ حائض وهي امرأَته ىعلَ يقَع الرجلِ في  النيب عباس رضي اهللا عنهما عنِ ابن عن: األول ٧٩٦

األلباين، ". دينار ونصف ديناراً" :بلفظ والصحيح اللفظ، ذا ضعيف: قال األلباين). ١/٢٤٤/١٣٦(السابق،  رجعامل سنن الترمذي،
 كَانَ وإِذَا فَدينار أَحمر دما كَانَ إِذَا" :قَالَ  النيب عنِ اس أيضاعب ابن والثاين عن). ١/١٣/١٩(املرجع السابق،  ضعيف سنن الترمذي،

 التفصيل ذا عنه والصحيح ضعيف،: قال األلباين). ١/٢٤٥/١٣٧(املصدر السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، ". دينارٍ فَنِصف أَصفَر دما
  ).١/١٤/٢٠(السابق،  املصدر ضعيف سنن الترمذي،األلباين، . موقوف

 ). ١٧٦ - ١/١٧٥(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٧٩٧
املدينة املنورة، دار  تفسري القرآن العظيم،ابن كثري، إمساعيل ابن عمر، ، و)٢/٣٧٤(املرجع السابق،  البحر احمليط،ابن حيان، : انظر ٧٩٨

 التمهيد،، وابن عبد الرب، )٣/٨٧(املرجع السابق،  ألحكام القرآن، اجلامعوالقرطيب، ). ١/٥٨٧(، م١٩٩٩ هـ،١٤٢٠، ٢طيبة، ط
 ).٣/١٧٦(املرجع السابق، 



 
٢٠٩ 

  أحكام النفاسِ: املبحث الثالث
  

  :وفيه ثالثة مطالب
  

  دماً تر لَم إذاَ النفَساِء حكْم: املطلب األول
  :االختيار       
  

ل على النفساء ولو مل جتد دما، فقال يف ذكره وجوب الغسالقاضي ابن العريب  اختار       
 ماءتر د إذا مل: "٧٩٩عند الترمذي) باب ما جاء يف كم متكث النفساء(ملسائل حديث 
يأيت الغسل إال خبري، وقال بعض أصحاب  ال: وقال ،ةيبِتقاله مالك يف الع. اغتسلت وصلت

خيلو عن رطوبة  ألنه ال ؛أن خروج الولد يوجب الغسل: فيه واملعىن. غسل ال: الشافعي
حبال، وإن خال عن دم، وتلك الرطوبة خارج معتاد من خمرج معتاد، فينبغي أن جيب الغسل 

  .٨٠٠"بال خالف، وهو األصح عند أصحاب الشافعي
  :املقارنة        
من الوالدة ولو والشافعية وجوب الغسل  ،واملالكية ،الصحيح من مذهب احلنفية       

، وهو ٨٠٢ومذهب احلنابلة عدم وجوب الغسل من الوالدة العارية من الدم. ٨٠١بدون دم
  .٨٠٣اختيار اللخمي من املالكية

  .فالقاضي ابن العريب مع اجلمهور يف هذه املسألة       
  

                                         
 رسِبِالْو وجوهنا نطْلي فَكُنا ،يوما أَربعني  اللَّه رسولِ عهد علَى تجلس النفَساُء كَانت" :قَالَترضي اهللا عنهاَ،  سلَمةَ أُم عنوهو  ٧٩٩
نم حسن : قال األلباين). ١/٢٥٦/١٣٩(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، . غريب حديث هذا :عيسى أبو قال ".الْكَلَف

 ).١/٤٥/١٢٠(املرجع السابق،  صحيح سنن الترمذي،األلباين، . صحيح
  ).١/١٨٦(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٨٠٠
، )١/٤٥٢(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،، واحلطاب، )١/١٦(املرجع السابق،  الفتاوى اهلندية،اء، مجاعة من العلم: انظر ٨٠١

  ). ٢/١٤٩(املرجع السابق،  اموع،والنووي، 
، عبد الرمحن بن علي بن حممد العسكر :حتقيق. ت.دار الوطن، الرياض، د زاد املستقنع،احلجاوي، موسى بن أمحد، : انظر ٨٠٢

  ).١/٣٩٢(املرجع السابق،  املغين،قدامة،  ، وابن)١/٣٢(
  ).١/٤٥٢(املرجع السابق،  مواهب اجلليل،احلطاب، : انظر ٨٠٣



 
٢١٠ 

  دلَالو وجربالغسلِ خ توإذا ن النفَساِء مكْح: املطلب الثاين
  :راالختيا       
لو نوت بغسلها خروج الولد أجزأها، فقال يف  ختار القاضي ابن العريب أن النفساءا       

: وقال بعض أصحابنا. ا قلناهمل ،لو نوت ذا الغسل خروج الولد أجزأها: "املوضع السابق
يلزم، فإن كل ما ألزمت طهارته من األحداث جتزي النية  ال: أن يقول ن، فينبغي إذاجيزيه ال

  . ٨٠٤"وهذا دقيق بين. افيه
  :املقارنة 
هذه املسألة يذكرها املالكية يف كتبهم، فقالوا بأن النفساء إذا نوت بغسلها الطهر من       

الولد مل جيزها، بل جيب أن تنوي بغسلها الطهر من الدم، لذلك خالفهم اللخمي يف املسألة 
  .٨٠٥لدمالسابقة، فلم يقل بوجوب الغسل من الوالدة العارية من ا

وقد تفطن هلذه النقطة ابن العريب فخالف املذهب يف هذه املسألة، ألنه وافقهم يف       
  .٨٠٦املسألة السابقة؛ فقال بوجوب الغسل من الوالدة ولو مل تر دماً

   
 فَلَم آخر بطْنِهاَ يف وبقي ولَدا، ولَدت إذا النفَساِء حكْم: املطلب الثالث

هعضإالَّ ت دعنِ، بيرهش موالد مادتم  
  :االختيار      

، وبقي يف بطنها آخر فلم تضعه إالَّ اًإذا ولدت ولد املرأة اختار القاضي ابن العريب أن      
إن : "بعد شهرين والدم متماد، فهي نفساء ولزوجها عليها الرجعة، فقال يف املوضع السابق

م متماد، فلزوجها عليها لم تضعه إال بعد شهرين والدوبقي يف بطنها آخر ف ولدت ولداً
حاهلا حال احلامل، : وقيل. نظر أقصى ما يكون النفاسي: قال ابن القاسمو. ٨٠٧ةجعالر

  .٨٠٨"واألول أصح، وأا نفَساء، وحتقيق ذلك يطول
                                         

  ). ١/١٨٦(املرجع السابق،  عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٨٠٤
  ).٢/٣٠٣(املرجع السابق،  شرح خمتصر خليل،، واخلرشي، )١/١٩٤(املرجع السابق،  حاشية العدوي،العدوي، : انظر ٨٠٥
هاتني املسألتني تلزم إحدامها األخرى، فالقول بوجوب الغسل من الوالدة اخلالية من الدم؛ يلزم القول جبواز الغسل بنية الطهر من  ألن ٨٠٦

لذلك . خروج الولد، والقول بعدم وجوب الغسل من الوالدة العارية من الدم؛ يلزم القول بعدم جواز الغسل بنية الطهر من خروج الولد
 .اللخمي، وابن العريب، فخالف اللخمي املذهب يف املسألة األوىل، وأخذ العكس ابن العريب: قطة هذان الشيخانتفطن هلذه الن

  .يعين أن العدة ال تنقضي بوضع أحد التوأمني ٨٠٧
 ).١/١٨٧(السابق،  صدرامل عارضة األحوذي،ابن العريب،  ٨٠٨



 
٢١١ 

  :املقارنة       
قة أو املتوىف عنها وغريهم أن عدة املطل ،مذهب مجهور الفقهاء من املذاهب األربعة       

وهناك قول آخر . ٨٠٩زوجها ال تنقضي بوضع أحد التوأمني، بل ال بد من وضع اآلخر
، وذُكر ٨١٠عدا انقضت فقد أحدمها وضعت أا إذا: وإبراهيم ،واحلسن ،ينسب لعكرمة

يف كتب املالكية اختالف النظر يف حكم هذه املرأة، هل هي نفساء أم حامل؟ قوالن يف 
  .٨١١صح أا نفساءاملذهب، واأل

فاجلانب األول من اختيار ابن العريب موافق ملا عليه مجهور الفقهاء، والثاين منه موافق ملا      
  .هو األصح عند املالكية

  
وبه . كان يف أحكام النفاسالفصل اخلامس، الذي املبحث الثالث من  وإىل هنا اية      

ريب يف كتاب ة للقاضي ابن العالختيارات الفقهيا دراسةفيه  مالباب الثالث، والذي ت يتم
وهو يف دراسة منهج ابن البحث إىل الباب الرابع، بنا فاآلن ينتقل  .الطهارة من العارضة

ألصحابه املالكية وغريهم ه يف ذلك، مع عمل إحصائي ملوافقته يف االختيار وأسلوبالعريب 
  .وباهللا التوفيق. فإىل متابعة ذلك. واملخالفةوخمالفته هلم، مث الكالم عن أسلوبه يف املوافقة 

  
  
  
  
  
  
  

                                         
، واألنصاري، )١/١٥٧(ط، .دار املعرفة، بريوت، د هل املدينة،القوانني الفقهية على مذهب أابن جزي، حممد بن أمحد، : انظر ٨٠٩

املرجع الفقه اإلسالمي، ، والزحيلي، )١/٤٢٢(املرجع السابق،  اجلرار، السيل، والشوكاين، )١٦/٤١٨(املرجع السابق،  الغرر البهية،
 ).٩/٦٠٠(السابق، 

 ).١٥/٨٢(املرجع السابق،  التمهيد،ابن عبد الرب، : انظر ٨١٠
  ).١/٣٧٥(املرجع السابق،  التاج واإلكليل،، واملواق، )١/١٥٤(املرجع السابق،  املدونة،مالك، : انظر ٨١١



 
٢١٢ 

مناهج االختيار وأساليبه عند ابن العريب، مع بيان : الباب الرابع
  من يوافقه أو خيالفه يف اختياراته الفقهية

  
أساليب  والثاين يف .مناهج االختيار عند ابن العريب الفصل األول يف: وفيه ثالثة فصول    

موافقة ابن العريب أو خمالفته للمالكية وغريهم يف والثالث يف  .العريب االختيار عند ابن
ة وأسلوبه يف ذلكاختياراته الفقهي.  

  
  مناهج االختيار عند ابن العريب: الفصل األول

  
، وقد ٨١٢إن هناك مناهج وأوجه كثرية ال حصر هلا يسلكها الفقهاء يف ترجيح املسائل       

، "العارضة"ة يف كتاب الطهارة من عدة يف اختياراته الفقهيسلك ابن العريب منها مناهج 
وقد جاء الفصل يف ثالثة مباحث، املبحث . وهذا الذي حياول الباحث عرضه يف هذا الفصل

األول يف الترجيح بالقرآن والسنة، والثاين يف الترجيح مبوقف املسلمني من حكم املسألة، 
  : وباهللا التوفيق. مبحثاً فإىل متابعة ذلك مبحثاً. ىوالثالث يف الترجيح باعتبار مرجحات أخر

  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 اقترن مىت أنه: فيه والضابط جدا، كثري ظن على ظن تغليب به حيصل ما ألن وذلك تنحصر، ال كثرية الترجيح أوجه: "اجليزاين يقول ٨١٢

 حسني، بن حممد اجليزاين،". اآلخر الدليل على ترجيحه ذلك أفاد ظن زيادة االقتران بذلك وحصل جانبه ويغلب يقويه ما الدليلني بأحد
      ).١/٢٧٥( هـ،١٤٢٧ ،٥ط الدمام، اجلوزي، ابن دار واجلماعة، السنة أهل عند الفقه أصول معامل



 
٢١٣ 

  الترجيح بالقرآن والسنة: املبحث األول
  

  :وفيه تسعة مطالب       
  

  الترجيح بداللة ظاهر القرآن: املطلب األول
، وقد ٨١٣الترجيح بظاهر القرآن: إن من أهم ما يعتربه الفقهاء يف ترجيح املسائل هو        

، "العارضة"ة يف اضي ابن العريب هذا املسلك يف ترجيحاته لبعض املسائل الفقهيانتهج الق
ملا يقتضيه ظاهر : "قالحيث مثال ذلك يف ترجيحه مسح مجيع الرأس يف الوضوء، 

   . ٨١٥   ﴾-  . ﴿ :قول اهللا تعاىل يعين ،٨١٤"القرآن
  

  ةاالختيار بداللة ظاهر السن: املطلب الثاين
حكمه حكم ما جاء يف القرآن،  ة النيب ف أن ما ثبت من سنكما هو معرو        

من أهم ما يعتمد عليه يف ترجيح األحكام بعضها على بعض، فإذا  - أيضا-ة لذلك فإن السن
أو قوله أو تقريره؛ فإنه   النيب تعارض رأيان يف حكم املسألة، وكان أحدمها يوافقه فعل

 ترجيحه: لقاضي ابن العريب هذا املنهج يف الترجيحومن أمثلة انتهاج ا. ٨١٦يقدم على اآلخر
 اإلبل حلم أكل من الوضوء وحديث: "حيث قال اجلزور، حلم أكل من وجوب الوضوء

وقال عند ترجيحه مسح  .٨١٧"منه الوضوء ترك عندي يقوى وليس مشهور، ظاهر صحيح
 ية، فإنه رافع لكل خالف أو إشكال وقع يف اآل وفعل النيب : "مجيع الرأس يف الوضوء

   .٨١٨"اًاستوفاه مسح
                                         

حسني علي : م، حتقيق١٩٩٩هـ، ١٤٢٠، ١دار البيارق، األردن، ط احملصول يف أصول الفقه،ابن العريب، حممد بن عبد اهللا، : انظر ٨١٣
: هـ، حتقيق١٤١٨، ٤املنصورة، مصر، دار الوفاء، ط الربهان يف أصول الفقه،، واجلويين، عبد امللك بن عبد اهللا، )١/١٥٠(البدري، 

  ). ٢/٧٦٩(عبد العظيم حممود الديب، 
 . من هذا البحث ١١٠ - ١٠٩انظر ص ٨١٤
 . ٦: سورة املائدة ٨١٥
حممد : م، حتقيق٢٠٠٠هـ، ١٤٢١دار الكتب العلمية، بريوت،  البحر احمليط يف أصول الفقه،بن ادر، الزركشي، حممد : انظر ٨١٦

 ).٢/٦٢(هـ، ١٣٦٧، ٣مطبعة احلليب، القاهرة، ط مناهل العرفان يف علوم القرآن،، والزرقاين، حممد بن عبد العظيم، )٤/٤٧٠(تامر، 
 .من هذا البحث ١٢٧ص: انظر ٨١٧
 .البحث من هذا ١١٠ص: انظر ٨١٨
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    على فعله االختيار بتقدمي قول النيب : املطلب الثالث
أحد احلكمني قد ثبت بقول النيب  يكون أن: رجحاتمما يذكره األصوليون من امل          
صيغة له ، واآلخر قد ثبت بفعله، فيقدم الثابت بالقول على الثابت بالفعل، ألن القول 

: ابن العريب هذا املسلك يف الترجيح القاضي ومن أمثلة سلوك. ٨١٩له صيغة ال والفعل
 وذلك -الصحراء أو البنيان يف سواء– مطلقاً بول أو بغائط القبلة استقبال حرمة هترجيح

 يستثنون الذين ا يستدل اليت واألحاديث ، النيب قول من طالقباإل جاء النهي ألن
    .٨٢٠الفعلية على القولية فتقدم فعلية، أحاديث هي البنيان

    
  االختيار بداللة القراءات: املطلب الرابع

من األمور اليت يرجح ا العلماء بعض املسائل على أخرى،  -أيضاً- فإن القراءات         
ومثال ذلك من . ٨٢١واألخرى مبا دون ذلك -مثالً-بأن يكون ثبوت إحدامها بقراءة متواترة 

حيث  الوضوء، يف دتنيار الرجلني غسل اختياره: يف العارضة ابن العريب القاضي اختيارات
 على النصب قراءة يف ثابت النص ألن لنا، فحجة اآلية فأما: "جاء خالل كالمه يف ذلك

  .٨٢٢"الغسل
  

  االختيار بداللة الناسخ واملنسوخ: املطلب اخلامس
وعرف تاريخ  أنه إذا تعارض خربان، - كما هو معروف-مما يقرره األصوليون       

 أو آيتني كانا ورودمها، وكان املتقدم منهما قابال للنسخ فإنه يصار إىل نسخه باملتأخر، سواء
 النسخ يدخله مل ما رون كذلك أنه  يقدمويقر ،حديثاً واآلخر آية أحدمها أو حديثني
تني ابن العريب بني املسأل القاضي ، ومن أمثلة ترجيح٨٢٣اخلالف فيه وقع ما على باالتفاق

                                         
هـ، ١٤١٩، ١دار الكتاب العريب، بريوت، ط األصول، علم من احلق حتقيق إىل الفحول إرشادالشوكاين، حممد بن علي، : انظر ٨١٩

مطبعة  احلديث، مصطلح فنون من التحديث قواعد، والقامسي، مجال الدين بن حممد، )٢/٢٧١(عناية،  عزو أمحد: م، حتقيق١٩٩٩
  ).١/٢٥٧(البيطار،  جة حممد:  احلليب، القاهرة، حتقيق

 .من هذا البحث ٩٣ - ٩٢ص: انظر ٨٢٠
 ).١/٢١٢(املرجع السابق،  بالقرآن، القرآن إيضاح يف البيان أضواء الشنقيطي،: انظر ٨٢١
  .من هذا البحث ١١٥ - ١١٤ص: انظر ٨٢٢
: هـ، حتقيق١٤٠٠، ١مية، الرياض، طاإلسال سعود بن حممد اإلمام جامعة احملصول يف علم األصول،الرازي، حممد بن عمر، : انظر ٨٢٣
  ).٢/٢٧٨(السابق،  صدرامل إرشاد الفحول،، والشوكاين، )٥/٥٤٥(فياض العلواين،  جابر طه



 
٢١٥ 

 على الدال ميمونة حديث أن بدليل املرأة، طهور بفضل التطهر جواز ترجيحه :بالنسخ
   . ٨٢٤املنع على الدال عمرو بن احلكم حلديث ناسخ اجلواز

  
  االختيار بداللة الرواية األقوى: املطلب السادس

د احلكمني ق أحد يكون أن: كمرجح من املرجحات - أيضاً-مما يذكره األصوليون          
ومثال ترجيح القاضي ابن . ٨٢٥ثبت بالرواية األقوى، فريجح على ما ثبت بالرواية األدىن قوة

الرأس يف الوضوء  مقدم بدء ترجيحه:  العريب إحدى املسألتني على األخرى برواية األقوى
 اليت من اليت جاءت بالبدء من مقدم الرأس أقوى املرويات لكون مأخره، من على البدء

  .٨٢٦مؤخره من ةبالبداء جاءت
  

  االختيار باجلمع بني النصوص: املطلب السابع
تعارض خربان أو حكمان، وأمكن اجلمع بينهما فإنه يصار إليه، ويف هذا يقول  إذا       

اجلمع أوىل من الترجيح، وإعمال األدلة كلها أوىل من إمهاهلا أو إمهال : األصوليون
: ة، مثالهسلك يف بعض اختياراته الفقهيابن العريب هذا امل القاضي وقد سلك. ٨٢٧بعضها

 لكل غرفات وثالثبينهما،  اجلمع عند واالستنشاق للمضمضة ةواحد غرفة أخذ ترجيحه
   .٨٢٨صفة املضمضة واالستنشاق يف الواردة األدلة بني وذلك مجعاً بينهما، التفريق عند منهما

  
  االختيار بعدم ثبوت نص يف املسألة: املطلب الثامن

 عدم ثبوت نص يف املسألة، فأحياناً: ةن األمور املعتربة يف باب االختيارات الفقهيم       
من الفقهاء يقولون حبكم معني يف مسألة معينة؛ فيتركه عامل من العلماء يف  ترى مجعاً

 ،كتابمن ال ال-تركه إياه هو عدم ثبوت أي نص اختياراته ويصري إىل غريه، ويكون سبب 

                                         
 .من هذا البحث ٥١ - ٥٠ص: انظر ٨٢٤
 ).٥/٥٤٧(املرجع السابق،  احملصول،، والرازي، )١/١٤٩(املرجع السابق،  احملصول،ابن العريب، : انظر ٨٢٥
   .ذا البحثمن ه ١١٠ص: انظر ٨٢٦
، والرازي، )٣/٤٣(دار الكتاب العريب، بريوت، حتقيق سيد اجلميلي،  اإلحكام يف أصول األحكام،اآلمدي، علي بن حممد، : انظر ٨٢٧

 ).٥/٥٤٦(املرجع السابق،  احملصول،
 .من هذا البحث ١٠٨ - ١٠٧ص: انظر ٨٢٨
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ابن العريب هذا املنهج يف  القاضي ومن األمثلة النتهاج. ٨٢٩تلك املسألة يف  -سنةمن الوال 
الوضوء، حيث علل على التسمية استحباب وال وجوب عدم اختياره: ةاختياراته الفقهي 

   .٨٣٠إليه ذهب ما على للمخالف دليل وال شيء، املسألة يف يثبت مل بأنه ذلك
  

  املرجوح االختيار بتوجيه دليل القول: املطلب التاسع
ألدلة األقوال األخرى،  من بني أقوال متعددة، موجهاً معيناً خيتار العامل قوالً أحياناً       
ومن . ٨٣١أما اآلية الفالنية أو احلديث الفالين؛ فمحمول على كذا وكذا: -مثالً-فيقول 

 نيب الفصل قوله يف ترجيحه: ابن العريب هذا املسلك يف الترجيح القاضي األمثلة لسلوك
وقوله يف ترجيحه  .٨٣٢"اإلجزاء على يدل اجلمع من روي وما: "االستنشاق بني املضمضة

 ثَالَثَة من بِأَقَلَّ يستنجِي ال: اآلخر احلديث يف وقولُه: "عدم اعتبار العدد يف االستجمار
  .٨٣٣"األغلب يف حيتاج والذي األكثر، ألنه االستحباب، يف التأكيد على حممولٌ أَحجارٍ؛

  
فينتقل بنا البحث إىل . وذا يتم املبحث األول، وكان يف االختيار بالقرآن والسنة

  .وباهللا التوفيق. املسألة حكم من املسلمني مبوقفاملبحث الثاين، وهو يف االختيار 
  
  

  
  
  
  
  

                                         
، ١اجلوزي، الدمام، ط دار ابن الفصول، ومعاقد األصول قواعد إىل الوصول تيسريعبد املؤمن بن عبد احلق البغدادي، : انظر ٨٢٩

 ).١/٢٩٠(الفوزان،  صاحل بن اهللا عبد ت، حتقيق.د
  .من هذا البحث ١٠٤ - ١٠٣ص: انظر ٨٣٠
 ).٤/٧٠(م، ١٩٩٩هـ، ١٤٢٠دار الكتب العلمية، بريوت،  اجلوامع، مجع على العطار حاشيةالعطار، حسن بن حممد، : انظر ٨٣١
 .من هذا البحث ١٠٧ - ١٠٦ص: انظر ٨٣٢
 .من هذا البحث ٩٥ص: انظر ٨٣٣
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  االختيار مبوقف املسلمني من حكم املسألة: املبحث الثاين
  

  :وفيه أربعة مطالب
  

    ختيار بإمجاع العلماءاال: املطلب األول
اتفاق علماء عصر من العصور على حكم حادثة معينة، وهو حجة : يقصد باإلمجاع        
 أُمةَ قَالَ أَو أُمتي يجمع الَ اللَّه إِنَّ" :، لقول النيب ٨٣٤به العمل جيب شرعي ودليل
دمحم  لَىع لَالَةبني األقوال على  تار العامل قوالًما خي ولذلك كثرياً. ٨٣٥احلديث "...ض

ابن العريب هذا النهج  القاضي انتهج وقد. ٨٣٦أساس أنه أمر جممع عليه؛ فال يلتفت إىل غريه
 قوله عند ترجيحه: يف كثري من املواضع يف العارضة وغريه، ومن أمثلة ذلك يف العارضة

 الغسل وجوب على مجاعاإل وانعقد: "حيصل اإلنزال مل وإن اخلتانني، بالتقاء الغسل وجوب
     .٨٣٧"ينزل مل وإن اخلتانني، بالتقاء

  
  االختيار بعمل الصحابة: املطلب الثاين

 الصحابة بعمل معتضدا اخلربين أحد كون: من املرجحات اليت يذكرها األصوليون          
 أوىل من الذي مل يعتضد لعملهم، ألم شاهدوا الوحي وصاحبوا فيكون رضي اهللا عنهم،

ح القاضي ابن العريب بعض املسائل وقد رج. ٨٣٨، فهم أعرف حبكم اهللا من غريهمالنيب 
 الغسل يف شعرها املرأة نقض عدم ترجيحه: ذا االعتبار،  ومن أمثلة ذلك يف العارضة

 وال عنهن، اهللا  رضي النيب أزواج يكن ومل: "حيث قال ،)احليض أو اجلنابة يف سواء( مطلقاً
    .٨٣٩"كله ذلك يفعلن نك أن مع الغسلني، بني نيفرق الصحابة نساء

                                         
  ).١/٢٦٨(املرجع السابق،  تيسري الوصول،، والبغدادي، )٢/٧٦٠(املرجع السابق،  الربهان يف أصول الفقه،اجلويين، : انظر ٨٣٤
: باينقال األل). ٤/٤٦٦/٢١٦٧(املرجع السابق،  سنن الترمذي،الترمذي، . الوجه هذا من غريب حديث هذا عيسى أبو قال ٨٣٥

 ). ١/٢٤٦/٣٨٢(املرجع السابق،  ضعيف سنن الترمذي،األلباين،  ". ومن شذّ: "صحيح، دون
الدمام، دار  األصول من علم األصول،، ابن العثيمني، حممد بن صاحل، )٢/٢٨١(املرجع السابق،  إرشاد الفحول،الشوكاين، : انظر ٨٣٦

  ).١/٦٦(هـ، ١٤٢٦ابن اجلوزي، 
  .ثمن هذا البح ١٥٦ص: انظر ٨٣٧
  ).٢/٦٥(املرجع السابق،  مناهل العرفان،، والزرقاين، )١/١٥٠(املرجع السابق،  احملصول،ابن العريب، : انظر ٨٣٨
  .من هذا البحث ١٥٢ص: انظر ٨٣٩
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  االختيار بعمل أهل املدينة: املطلب الثالث
 يكون أن: يف الترجيح -وخباصة املالكية- ومن األمور اليت يعتربها بعض الفقهاء          

لعريب هذا ابن ا القاضي وقد اعترب. ٨٤٠املدينة؛ فيقدم على غريه أهل لعمل موافقاً أحد القولني
 شك ما نضح وجوب اختياره: املبدأ يف بعض اختيارته، ومن األمثلة على ذلك يف العارضة

 الم  طُهور وهو: مالك قال األول، الناس أمر من والنضح: "حيث قال هناك جناسته، يف
  . ٨٤١"سلف عن خلفاً املدينة أهل ونقله فيه، شك

  
  ملسلمنياالختيار مبا درج عليه عمل ا: املطلب الرابع

العمل  به اتصل كون أحد القولني مما :- أيضاً-من املرجحات اليت يعتربها العلماء         
العمل، حىت إن بعض األحاديث ترك العمل  به يتصل مل الذي على حلدى املسلمني؛ فريج

وقد ذكر اجلصاص هذا النوع من الترجيح، وذكر له ا بسبب عمل املسلمني على خالفه، 
 أهل واتفق: "الصلوات، قال سائر ويف املغرب يف كان يقنت أن النيب  مبا يروىمثاالً 
اختياره : ابن العريب هذا املنهج يف اختيارته القاضي اعتبار ةومن أمثل. ٨٤٢"خالفه على العلم

 العمل ودليلنا: "حيث قال الوضوء دون مسحهما، يف اردتني الرجلني غسل وجوب
  .٨٤٣"املتصل، والنقل املتواتر

  
ينتهي الكالم يف املبحث الثاين، الذي كشف لنا عن انتهاج القاضي ابن العريب وذا        

فننتقل اآلن إىل املبحث الثالث، وهو يف . منهج االختيار مبوقف املسلمني من حكم املسألة
  .االختيار باعتبار مرجحات أخرى

  
  
  

                                         
 ).٢/٢٧٢(املرجع السابق،  إرشاد الفحول،، والشوكاين، )٤/٤٧٢(املرجع السابق،  البحر احمليط،الزركشي، : انظر ٨٤٠
 .لبحثمن هذا ا ٧٩ص: انظر ٨٤١
هـ، ١٤٠٨، ١اإلسالمية، اللكويت، ط والشئون األوقاف طبعة وزارة الفصول يف األصول،اجلصاص، أمحد بن علي، : انظر ٨٤٢

 ).١/١٥٠(املرجع السابق،  احملصول،، وابن العريب، )٣/١١٧(عجيل جاسم النشمي، : م، حتقيق١٩٨٨
  .من هذا البحث ١١٥ص: انظر ٨٤٣
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  االختيار باعتبار مرجحات أخرى: املبحث الثالث
  

  : وفيه عشرة مطالب        
  

  االختيار بداللة القياس: املطلب األول
 واآلخر األصول قياس يعضده اخلربين أحد يكون أن: مما يذكره العلماء كأمر مرجح        
وقد اعترب القاضي ابن العريب هذا النوع من . ٨٤٤أوىل بالترجيح الذي يعضده فيكون خيالفه،

 على الغسل وجوب ترجيحه: ومن أمثلة ذلك يف العارضة ة،ختياراته الفقهيااملرجح يف بعض 
  .٨٤٥عليه الوضوء وجوب على قياساً سلم،أ الذي الكافر

  
  االختيار بداللة العرف: املطلب الثاين

يف الترجيح، هو تقدمي املعىن الذي يدل عليه العرف على  -أيضاً-من األمور املعتربة        
 عرفية أو شرعية حقيقة كان ما يقدم: " هذا قوهلمالذي تدل عليه اللغة، ومن عبارام يف

ذا  ناًمعي ابن العريب حكماً القاضي ومن األمثلة الختيار. ٨٤٦"لغوية حقيقة كان ما على
 قال: "حيث هناك قال الكف، هربظ الذكر مبس انتقاض الوضوء اختياره عدم: االعتبار

  .٨٤٧"اًعرف مبس ليس: قلنا. يةربع سم ألنه وضوؤه، ينتقض: وأمحد يواألوزاع طاءع
  

  االختيار بداللة اللغة: املطلب الثالث
تقدمي  - كما سبق-إذا تعارضت الداللة الشرعية مع الداللة اللغوية، فإن األصل         

. لسبب قد تقدم الداللة اللغوية على الشرعية الداللة الشرعية على اللغوية، ولكن أحياناً
 مما أوىل العريف أو الشرعي بالوضع املقصود على يدل الذي: "الصدديقول الرازي يف هذا 

 املعىن على محله شرعيا صار الذي اللفظ فإن تفصيل اللغوي، وهاهنا بالوضع عليه يدل

                                         
 ).٢/٢٧٢(املرجع السابق،  إرشاد الفحول،، والشوكاين، )١/١٥٠(ملرجع السابق، ا احملصول،ابن العريب، : انظر ٨٤٤
  .من هذا البحث ١٤٨ص: انظر ٨٤٥
 ).٢/٦١(املرجع السابق،  مناهل العرفان،، والزرقاين، )١/٢٥٧(املرجع السابق،  قواعد التحديث،القامسي، : انظر ٨٤٦
 .من هذا البحث ١٣١ص: انظر ٨٤٧
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 اللفظني أحد يدل أن مثل فيه ذلك يثبت مل الذي فأما اللغوي، على محله من أوىل الشرعي
 هذا يف للشرع وليس حكم، على اللغوي بوضعه ينالثا واللفظ حكم، على الشرعي بوضعه
 إذا اللغوى هذا ألن اللغوى، هذا على الشرعي ترجيح نسلم فال شرعي عرف اللغوى اللفظ

 عريف وال بلغوى وليس شرعي فهو الثاين شرعي، وأما عريف لغوى فهو الشرع ينقله مل
ابن العريب الداللة  ومن أمثلة اعتبار. ٨٤٨"أوىل اللغوى فكان األصل خالف على والنقل

جلواز عطف  الوضوء، يف اردتني الرجلني غسل اختياره وجوب: اللغوية يف االختيار
األرجل يف اآلية على الرأس عطف لفظ ال عطف معىن، جلواز مثل هذا العطف يف اللغة، 

  :على ذلك بقول الشاعر مستشهداً
تأَيرو كجوغَى يف زقَلِّد...  الوتاًم يح اًفسمر٨٤٩اًو  

  
  ة أو األصوليةاالختيار بداللة قاعدة من القواعد الفقهي: املطلب الرابع

 املمهدة القواعد إىل أقرب وكان أحدمها قوالن؛ تعارض إذا أنه: مما يقرره األصوليون       
 اءةوالرب األصل حلكم مقرراً كان ما يقدم: "القواعد على غريه، مثل قوهلم يوافق ما يقدم فإنه
وقد اعترب القاضي ابن العريب هذه النظرة يف بعض اختياراته، من . ٨٥٠"ناقالً كان ما على
 هذا االختيار حيث علل فيه، النوم يده من القائم أدخل الذي املاء جناسة عدم اختياره: ذلك
: تقول لقاعدة اليتلففيه اعتبار  فيه، مشكوك ذُكر مبا وتنجيسه املاء، طهارة األصل بأن

  .٨٥١"بالشك يزول ال قنيالي"
  

  االختيار بالنظر لعلة حكم املسألة: املطلب اخلامس
 ألن كذلك، يكن مل ما على احلكم علة إىل اإلمياء فيه كان ما يقدم: "يقول األصوليون      
وقد وقع اختيار القاضي ابن العريب على بعض . ٨٥٢"املعلل غري داللة من أوضح املعلل داللة

 مطلقاً احلاجة بقضاء القبلة استقبال ار، ومن أمثلة ذلك اختياره حرمةاملسائل ذا االعتب

                                         
 ).٤/٤٦٠(املرجع السابق،  البحر احمليط،الزركشي، : ، وانظر)٥/٥٧٤(السابق،  املرجع احملصول،الرازي،  ٨٤٨
  .من هذا البحث ١١٥ص: انظر ٨٤٩
 ).١/٢٥٧(املرجع السابق،  قواعد التحديث،، والقامسي، )٢/٧٦٦(املرجع السابق،  الربهان يف أصول الفقه،اجلويين، : انظر ٨٥٠
  .من هذا البحث ٥٠ص: انظر ٨٥١
 ).٢/٢٧١(املرجع السابق،  إرشاد الفحول،،  والشوكاين، )٤/٤٧٥(املرجع السابق،  لبحر احمليط،االزركشي، : انظر ٨٥٢



 
٢٢١ 

 حرمة هي النهي عن االستقبال علة يف ذلك على أن واعتمد ،)الصحراء أو البنيان يف سواء(
  .٨٥٣ويف غريه البنيان فتبقى علة التحرمي قائمة يف الكعبة،

  
  لةاالختيار بالنظر للغرض من مشروعية املسأ: املطلب السادس

رع احلكم، مثل زكاة عن اعتبار الغرض الذي من أجله ش يكون الترجيح ناجتاً أحياناً       
كان نوعه، دون التقيد مبا ورد  الفطر، فقد اختار اجلمهور جوازها من طعام أهل البلد، أيا

 القاضي وقد اعترب .-كما فعل الظاهرية-  ٨٥٤يف احلديث من التنصيص على بعض األطعمة
 بالغاسول التمضمض إجزاء اختياره: ريب هذه النظرة يف بعض اختياراته، مثال ذلكابن الع

   .٨٥٥"جاز حصل وجه فبأي ،القَلَح إزالة الغرض ألنَّ: "السواك، حيث قال عن
  

  االختيار بالنظر للحكم الوضعي للمسألة: املطلب السابع
 .الوضعي ، واحلكمالتكليفي احلكم :قسمني إىل الشرعي يقسم األصوليون احلكم      

 عن كفّه أو املكلف، من فعل طلب خطاب اهللا املقتضي :التكليفي بأنه هو ويعرفون احلكم
 والتحرمي، والندب، اإلجياب،: أقسام وله مخسة .عنه والكف فعله بني ختيريه أو فعله،

 بأفعال املتعلق اهللا خطاب: الوضعي بأنه احلكم كما يعرفون .٨٥٦واإلباحة والكراهة،
 ،شرطاً أو مانعاً أو سبباً الشيء ونصب والبطالن، كالصحة الوضع، جهة على لفنياملك

 أنه يقدمبويقررون . ٨٥٧ذلك غري إىل ورخصة وعزمية وأداء وقضاء عبادة الفعل وكون
 يتوقف ما على يتوقف ال الوضعي ألن التكليفي إذا تعارضا، احلكم على الوضعي احلكم

  .٨٥٨من بلوغ أو عقل أو حنو ذلكاملكلف،  أهلية من التكليفي عليه

                                         
 .من هذا البحث ٩٣ - ٩٢ص: انظر ٨٥٣
 يف مالك ورواه  اخلدري سعيد أيب أثر ذلك يف فاألصل :)الفطر زكاة يعين( تكون مم أما: "يقول الشيخ حممد األمني الشنقيطي ٨٥٤

 السلت :لفظ وجاء. زبيب من صاعاً أو متر من صاعاً أو شعري من صاعاً أو أقط من صاعاً أو طعام من صاعاً خنرج اكن: قال عنه، املوطأ
 من والغرض الطعام عموم إىل اجلمهور ونظر -الظاهرية وهم- فقط عليه املنصوص عند قوم فوقف السويق لفظ وجاء الدقيق لفظ وجاء

    ).٨/٢٨٥(املرجع السابق،  البيان، أضواء الشنقيطي، ."ئمةعند األ التفصيل يف خالف على مشروعيتها
  .من هذا البحث ١٠٠ص: انظر ٨٥٥
 معامل أصول الفقه،، واجليزاين، )١/١٠٢(م، ٢٠٠٣، ١دار احلديث، القاهرة، ط ،علم أصول الفقه خالف، عبد الوهاب،: انظر ٨٥٦

  ). ١/٢٩٠(املرجع السابق، 
  ).١/١٣٧(املرجع السابق، م اإلحكااآلمدي، علي بن حممد، : انظر ٨٥٧
 ).٢/٢٧١(املرجع السابق،  إرشاد الفحول،الشوكاين، : انظر ٨٥٨



 
٢٢٢ 

 يف ابن العريب هذا املسلك يف ترجيح بعض املسائل، ومن ذلك القاضي وقد سلك       
 ال أداء شرط هارةالط ألن: "قال يعيد، وال يصلي أنه حيث اختار الطهورين، فاقد مسألة
 قبالواست ،ثوب وطهارة ،ستر من شروطها؛ كسائر فعلها من مينع ال فعدمه وجوب، شرط
   .٨٥٩"قبلة
  

  االختيار بالنظر ملآالت األفعال: املطلب الثامن
النظر ملا تؤول إليه األفعال، وهلذا : الشرعية األحكام استنباط يف من األمور املعتربة         

 معترب األفعال مآالت يف النظر: "يقول الشاطيب. ٨٦٠الفقهي االجتهاد االعتبار أثر ملموس يف
 من فعل على حيكم ال اتهد أن وذلك خمالفة، أو موافقة فعالاأل كانت ،اًشرع مقصود
 ذلك إليه يؤول ما إىل نظره بعد إال باإلحجام أو باإلقدام املكلفني عن الصادرة األفعال
  . ٨٦١"الفعل

ة، ومثال ذلك ابن العريب هذا االعتبار يف بعض اختياراته الفقهي القاضي وقد استخدم        
 وقال -واحد رجل بول كان لو كما– ماء من واحد بذنوب الرجلني بول تطهري اختياره يف
 تكون أن إىل يؤدي هذا إن: "- ذنوبان إال يكفي يف ذلك ال قال إنه من على رده يف –

 أجزأه كثرية، بولة بال رجل: مثاله القليلة، النجاسة به تطهر ال مبقدارٍ تطهر الكثرية النجاسة
،لْوين إال تطهر فال البولة، تلك نصف تبلغ ال بولتني اثنان ويبول دلْوى وما ،بدهذا إىل أد 
  .٨٦٢"فاسداً كان

  
  االختيار بالنظر ملقصد من مقاصد الشريعة: املطلب التاسع

 حتقيقها الشارع اليت أراد والغايات العامة واحلكم املعاين تلك الشريعة يقصد مبقاصد        
 الشريعة مقاصد: "يقول اجلديع. واآلخرة الدنيا يف بادالع ملصاحل جلبا لألحكام، تشريعه من
 به، أريد غرض من اهللا شرعه شيء خيلو وليس الشرائع، اهللا شرع ألجلها اليت األغراض هي

                                         
 .من هذا البحث ١٧٦ص: انظر ٨٥٩
 ).١/٢١٤(م، ٢٠٠٧املكتبة الشاملة، اإلصدار الثالث،  اخلالصة يف فقه األقليات،الشحود، علي بن نايف، : انظر ٨٦٠
 ).٥/١٧٧(م، ١٩٩٧هـ، ١٤١٧، ١بن عفان، القاهرة، طدار ا املوافقات،الشاطيب، إبراهيم بن موسى،  ٨٦١
  .من هذا البحث ٨٩ص: انظر ٨٦٢



 
٢٢٣ 

 متحقق وذلك واملصلحة، بالنفع املكلف على عائد وهو إال األغراض تلك من شيء من وما
  .٨٦٣"مجيعاً الدارين يف أو اآلخرة، أويف الدنيا يف له

ترجيح املسائل بعضها على بعض،  عند تراعى اليت األمور من الشريعة مقاصد واعتبار       
  .٨٦٤مثل اختيار ما فيه التيسري ورفع احلرج واملشقة عن األمة

       ة، وقد قاد هذا النوع من االعتبار القاضي ابن العريب إىل اختيار بعض املسائل الفقهي
: قال الوضوء، يف الرجلني أصابع ختليل وجوب عدم اختياره: ومن أمثلة ذلك يف العارضة

  .٨٦٥"عليها الرطوبة مبواالة وتتقرح إليها، املاء وصول يشق مالصقة ألا"
  

  االختيار باألخذ باالحتياط واخلروج من اخلالف: املطلب العاشر
 طرح ذلك يف مستحب ما مل  يكن اخلالف من أن اخلروج: إن مما يقرره األصوليون        

 :ذلك معىن" :يقول الشيخ حممد عبد اللطيف. ٨٦٦آخر خالف يف يوقع األدلة، ومل من لدليل
  . ٨٦٧"مشروعيتها على اجلميع يتفق اليت األقوال بأحوط األخذ
ال  واآلخر ،احتياطا القولني يقتضي أحد كون: كما يذكرون أن من وجوه الترجيح       

  . ٨٦٨أوىل االحتياط يقتضي الذي يقتضيه، فيكون
 املاء إراقة استحباب اختياره: ومثال انتهاج القاضي ابن العريب هذا املنهج يف االختيار       
ذا  تنجيس املاء عدم اختياره وذلك بعد– غسلها قبل فيه يده النوم من القائم غمس الذي

وكذلك اختياره استحباب الوضوء ملن  .٨٦٩اخلالف من وخروجاً احتياطاً وذلك -الغمس
 االحتياط يف أصحابنا من اَألبِيوردي واختيار وهب ابن رواية" :يف احلدث، حيث قال شك

  .٨٧٠"للعبادة لالحتياط عليه، احتمل ما أوىل بالوضوء
  

                                         
  ).٣/٥٤(هـ، ١٤١٨، ١الريان، بريوت، ط مؤسسة الفقه، أصول علم تيسرياجلديع، عبد اهللا بن يوسف،  ٨٦٣
 ).٢/٢٣٦(م، ٢٠٠٧ثالث، املكتبة الشاملة، اإلصدار ال والتقليد، االجتهاد أحكام يف اخلالصةالشحود، علي بن نايف، : انظر ٨٦٤
 .من هذا البحث ١١٣ص: انظر ٨٦٥
م، ٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ١دار اخلراز، جدة، ط احلديث، أهل منهج على الفقه أصولقادر،  غالم بن الباكستاين، زكريا: انظر ٨٦٦

)١/١٢٩.(  
 ).١/٤(م، ١٩٨٩ط، .لقاهرة، دمكتبة التوعية اإلسالمية، اوالرفع،  وقف به يثبت مل مبا النفع تكميلعبد اللطيف، حممد عمرو،  ٨٦٧
  ).٤/٤٧٠(املرجع السابق،  البحر احمليط،، والزركشي، )١/١٥٠(املرجع السابق،  احملصول،ابن العريب، : انظر ٨٦٨
 .من هذا البحث ٥٠ص: انظر ٨٦٩
  . من هذا البحث ١٢٣ص: انظر ٨٧٠



 
٢٢٤ 

املبحث الثالث، الذي كان الكالم فيه يف االختيار مبرجحات  وذا ينتهي الكالم يف       
وبذلك يتم الفصل األول، . حكم املسألة أخرى دون القرآن والسنة، وموقف املسلمني من

ة، فينتقل الباحث اآلن إىل ابن العريب يف اختياراته الفقهي القاضي عن منهج كشف لناالذي 
  .وباهللا التوفيق. ابن العريب يف االختيار القاضي الفصل الثاين، وهو يف الكالم عن أسلوب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
٢٢٥ 

  ار عند ابن العريبأساليب االختي: الفصل الثاين
  

إن هناك عبارات وأساليب معينة يستخدمها الفقهاء يف اختيارام للمسائل        
، "األصوب"، و"الصواب"و ،"ألصحا"و، "الصحيح": وترجيحها، ومن تلك العبارات

 ،"األوجه"، و"الوجيه"و، "األشبه"، و"األظهر"و ،"الظاهر"، و"األقوي"، و"القوي"و
 أخذ به"و، "نأخذ به"و ،"يفىت به"و ،"الفتوى عليه"، و"املختار" ، و"رجح، واأل"الراجح"و

 ،"األمة عمل عليه"، و"عمل الناس عليه"، و"يعول عليه"و ،"االعتماد عليه"و "علماؤنا
  .٨٧١العبارات من وحنو ذلك ،"العرف جرى به"و ،"اليوم عليه العمل"و

ة يدرك أن هناك عدة أساليب فقهيوإن املتتبع الختيارات القاضي ابن العريب ال      
  : إىل قسمني -يف اجلملة- يستخدمها يف ذلك، إال أنه ميكن تقسيمها 

  .األساليب املتسمة بالصراحة يف االختيار :القسم األول      
  .األساليب غري املتسمة بالصراحة يف االختيار :القسم الثاين      
املبحث األول يف األساليب الصرحية : بحثنيولذلك سيتم البحث يف هذا الفصل حتت م      

  : وباهللا التوفيق. فإىل بيان ذلك. يف االختيار، والثاين يف األساليب غري الصرحية يف االختيار
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 النقود، تغري أسئلة حترير يف اهود بذلد اهللا، ، والغزي، حممد بن عب)٢/٢٢٤(املرجع السابق،  البحر الرائق،ابن جنيم، : انظر ٨٧١

، واألمحد، عبد رب النيب بن عبد )١/٣٨(حسام الدين بن موسى عفانة، : م، حتقيق٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، ١جامعة القدس، القدس، ط
   ).٤/١٠٣(م، ٢٠٠٠هـ، ١٤٢١، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط الفنون، اصطالحات يف العلوم جامعرب الرسول، 



 
٢٢٦ 

  األساليب الصرحية يف االختيار: املبحث األول
  

   : وفيه ستة مطالب  
  

  استخدامه األلفاظ الصرحية يف االختيار: املطلب األول
 ،"الظاهر"و ،"الصحيح"لفظة : ويعين الباحث باأللفاظ الصرحية يف االختيار؛ مثل     
 القول على ما ينص القاضي ابن العريب فكثرياً .ذلك وحنو ،"املختار"و" احلق"و ،"الصواب"و
مثال ذلك يف حكم اغتسال الكافر إذا . الذي خيتارمستخدما مثل هذه األلفاظ الرأي أو

الغسل واجب، وهو : رمالك وابن القاسم وأمحد وأبو ثوال وق: "أسلم، حيث قال
ويف . ٨٧٣"باملقدم البداية: والصحيح: "وقال يف صفة مسح الرأس يف الوضوء. ٨٧٢"الصحيح

 ال أنه -املوفَّق واهللا- واملختار: "احلاجة قال قضاء عند هاأواستدبار القبلة استقبال حكم
  . ٨٧٤"البنيان يف وال الصحراء يف االستدبار وال االستقبال جيوز

  
  يف االختيار" أفعل التفضيل"استخدامه : املطلب الثاين

ة، مثل ابن العريب أفعل التفضيل يف اختياراته الفقهي ما يستخدم القاضي -كذلك- فكثرياً
 وحنو ،"األوىل"و ،"األفضل"و ،"األصوب"و ،"األظهر"و ،"األقوى"و ،"األصح" :ألفاظ
بعد حكايته -قوله يف حكم فاقد الطهورين : الصيغة يف االختيارومثال استخدامه هذه  .ذلك

: وقوله يف حكم السواك. ٨٧٥"األظهر قول أشهب: " -لقول أشهب أنه يصلِّي وال يعيد
: ويف حكم الفصل واجلمع بني املضمضة واالستنشاق قال. ٨٧٦"أقوى سنة وكونه"

                                         
 .من هذا البحث ١٤٨ص: انظر ٨٧٢
 . من هذا البحث ١١٠ص: انظر ٨٧٣
 . من هذا البحث ٩٢ص: انظر ٨٧٤
 . من هذا البحث ١٧٦ص: انظر ٨٧٥
 . من هذا البحث ٩٨ص: انظر ٨٧٦



 
٢٢٧ 

: بعد اختياره للجواز- ة رأوقال يف حكم التطهر بفضل طهور امل. ٨٧٧"واألفضل فصلهما"
   .٨٧٨"أوىل وحديثنا املتقدم، احلَكَم حبديث هموتعلق"
  

  تصرحيه بأنه يقول أو يرى كذا وكذا: املطلب الثالث
يذكر اختياره حلكم معني بالتصريح بأنه يرى أو  فنرى القاضي ابن العريب أحياناً         

ختياره جواز املسح على يقول كذا وكذا، أو أن عنده كذا وكذا، ومثال ذلك عند ا
 ف،اخل أن عندي والذي: "دين، وسترا القدم إىل الكعبني، قالاجلوربني إذا كانا جملَّ

 ألنه كله، ذلك على املسح جيوز جبلد، عليه املخروز واجلورب املخروز، واجللد واجلُرموق،
،فمعىن يف أو خ ،٨٧٩"الكعبني إىل هايستر القدم على يوضع خمروزاً جلداً كونه من اخلُف.  

  
  ذكره القول املختار بصيغة تفيد اجلزم: املطلب الرابع

 مثاله يف. يعرب القاضي ابن العريب عن القول الذي خيتاره بصيغة اجلزم فأحياناً         
 غري  االستنجاء يف العدد: "االستجمار، حيث جزم بذلك قائالً يف العدد اعتبار عدم اختياره

وجزمه بوجوب ختليل  .٨٨٠األخرى املخالفة ملا جزم به األقوال د ذلكحكى بع مث ،"معترب
 لفظه فظاهر شعر، كل يف عام ،"املَاَء شعره يشرب ثُم: "قوله": اللحية يف الغسل، حيث قال

  . ٨٨١، مث ذكر األقوال املخالفة"حليةً أو اًرأس كان
  

  ختارتصرحيه بأنه مع القائلني بالقول امل: املطلب اخلامس
 يذكر كأن ما يصرح القاضي ابن العريب أنه مع القائلني بأمر أو حكم معني، فأحياناً      
 حيث املاء، رقص إىل اجلنب على احلائض تقدمي اختياره يف مثاله ".أقول وبه: "يقولمث  قوالً

: قال من فمنهم الشافعي، أصحاب فيه اختلف ،وجنب ضحائ اجتمع إذا: "قال هناك

                                         
 . من هذا البحث ١٠٥ص: انظر ٨٧٧
 . من هذا البحث ٥١ص: انظر ٨٧٨
  . من هذا البحث ١٤٦ص: انظر ٨٧٩
 . من هذا البحث ٩٥ص: انظر ٨٨٠
 . من هذا البحث ١٥١ص: انظر ٨٨١



 
٢٢٨ 

 أكثر، أحكامها ألن أوىل، احلائض: قال من ومنهم عليه، منصوص غسله ألن أَوىل، باجلن
  .٨٨٢"أقول وبه الوطء، إباحة تريد أا ترى أال
  

  تصرحيه بأنه مع دليل القائلني بالقول املختار : املطلب السادس
القائلني  ابن العريب باختياره لقول معني بالتصريح بأنه مع دليل القاضي يعرب فأحياناً      

، "ودليلنا كذا وكذا: "-بعد حكايته للخالف يف املسألة-بذلك القول املختار، كأن يقول 
قوله عند اختياره عدم الوضوء من الريح إذا خرج  مثال ذلك" ومعولنا على كذا وكذا"أو 
، "أَو رِيحٍ الَ وضوَء إِالَّ من حدث" :فيها الوضوء، لقول النيب : وقال الشافعي: "القبل من

تنجس عدم اختياره وعند .٨٨٣"أن ذلك من القول خارج على املعتاد: ودليلنا. وهذا عام 
 فحديث األثر أما والنظر؛ األثر على حنن ولناومع: "قال ،أوصافه أحد يغري مبا إال املاء

 ىعل فطهوريته صفته على دام فما القرآن، بنص طهور املاء فإن النظر وأما بضاعة،
   .٨٨٤"حكمها

  
وهنا اية املبحث األول، وقد عرفنا خالله استخدام القاضي ابن العريب لألساليب 

وفيما يلي املبحث الثاين، وسيكون يف استخدامه لألساليب غري . الصرحية يف االختيار
  .وباهللا التوفيق. الصرحية يف االختيار

  
  
  
  
  
  
  
  

                                         
 . من هذا البحث ١٧٣ص: انظر ٨٨٢
  . من هذا البحث ١٢٥ - ١٢٤ص: انظر ٨٨٣
  . من هذا البحث ٥٢ص: انظر ٨٨٤



 
٢٢٩ 

  ياراألساليب غري الصرحية يف االخت: املبحث الثاين
  

  :وفيه عشرة مطالب       
  

  وصفه القول املختار مبا يقتضي ترجيحه :املطلب األول
فقد يعرب القاضي ابن العريب باختياره لقول معني بوصف ذلك القول املختار مبا        

ن، أو بني جدافه بأنه بيأو واضح، أو واضح جدا، أو يقتضي ترجيحه إياه، كأن يص ،
حيث قال  الكلب، ريق جناسة عدم اختياره يف مثال ذلك. ا، وحنو ذلكظاهر، أو ظاهر جد

 فإن اهللا، بكتاب استدالل وهذا!   لعابه؟ يكره فكيف صيده، يؤكل: مالك قال وقد: "هناك
 الصيد، من لعابه أصاب ما بغسل يأمر ومل ، x y z   {Z ]: يقول سبحانه اهللا

   .٨٨٥"اجد بين وهذا
  

  دليل القول املختار مبا يقتضي تقويته  وصفه: املطلب الثاين
 القول ذلك بوصف دليل معني لقول باختياره -كذلك-ابن العريب  القاضي فقد يعرب      
بالصحة أو الثبوت أو القوة، أو يصفه بأنه دليل  له، كأن يصفه مثالً تقويته يقتضي مبا املختار

 الوضوء، حيث دتني يفني ارمثال ذلك يف اختياره وجوب غسل الرجل. قاطع، وحنو ذلك
، ويف اختياره جتديد املاء لألذنني يف ٨٨٦"األحاديثَ الصحاح فيها وروى األئمة: "قال

لذِّكْرِ، وجتديد املاء هلما أصل ال الثابت يف إفرادمها با وفعل النيب : "الوضوء قال
  . ٨٨٧"يزعزع

  
  ية قولهصاحب القول املختار مبا يقتضي تقووصفه : املطلب الثالث

ابن العريب عن القول الذي خيتاره بوصف القائل به أو القائلني به  القاضي يعرب فأحياناً        
ومثال هذا النوع من ". وقال مشاخينا"، أو "وقال علماؤنا: "، كأن يقولمبا يدل تقوية قوله

                                         
 . من هذا البحث ٦٠ص: انظر ٨٨٥
  . من هذا البحث ١١٤ص: انظر ٨٨٦
 .من هذا البحث ١١٣ص: انظر ٨٨٧



 
٢٣٠ 

أعلم يف  ال: لقال أمحد بن حنب: "التسمية عند الوضوء مقوله يف حك: ألسلوب يف االختيارا
مل تصح،  اًلتسمية عند الوضوء، وروى فيه طرق، ولكنه أوجب ااًصحيح اًهذا الباب حديث

: الوضوِء يف الرأسِ مسحِ وقوله يف صفَة. ٨٨٨"إن املراد ذا احلديث النية: وقال علماؤنا
 ومساه رأسه مبقدم دأب معناه: علماؤنا قال وأَقْبلَ، بِهِما، فَأَدبر: البخاري حديث يف هوقول"

  . ٨٨٩"إليه يؤول مبا فسماه الدبر، إىل يؤول فعل ألنه ،اًإدبار
  

  وصفه القول املختار مبا يفيد ميله إليه: املطلب الرابع
ابن العريب باختياره بقول جازم، ولكن يأيت بتعبري يدل  القاضي قد ال يعرب فأحياناً        

وليس يقوى "، أو "ويقوى يف النفس كذا وكذا": على أنه مييل إىل قول معني، كأن يقول
مثال ذلك يف اختياره وجوب . ، وحنو ذلك"وهذا أشبه مبذهبنا"، أو "عندي كذا وكذا

 وليس مشهور، ظاهر صحيح اإلبل حلم وحديث: "الوضوء من أكل حلم اإلبل، حيث قال
 فرج يف خلهوأد خرقة يف ذكره لَف وقوله يف حكم من .٨٩٠"منه الوضوء ترك عندي يقوى
 كان إن: والثالث .يوجبه: والثاين .الغسل يوجب ال: أحدها :خمتلفة أوجه ثالثة فيه" :املرأة

  .٨٩١"مبذهبنا األشبه هو وهذا. يوجبه مل كثيفة كانت وإن أوجبه، رقيقة خرقة يف
  

  جزمه بأن القول املرجوح ال يصح: املطلب اخلامس
أسلوب اجلزم بعدم صحة القول املرجوح، أو  ابن العريب القاضي يستخدم وأحياناً        

بأنه ضعيف أو ساقط أو حنو ذلك، مثاله يف اختياره عدم انتقاض الوضوء من مس موضع 
جيب عليه الوضوء، ألنه جزء منه، وليس يصح هذا : قال الشافعي: "حيث قال: الذكرقطع 

: وأما قوهلم: "ل قالوعند اختياره نقض الوضوء من النوم الثقي. ٨٩٢"حبال عربية وال حقيقة
 وكثريه النوم قليل إن: قال من قول وأما: "، إىل أن قال"إن النوم ال ينقض الوضوء، فساقط

  .٨٩٣"أيضاً فضعيف الوضوء يوجب
                                         

 .من هذا البحث ١٠٤ - ١٠٣ص: انظر ٨٨٨
 . من هذا البحث ١١١ - ١١٠ص: انظر ٨٨٩
 . من هذا البحث ١٢٧ص: انظر ٨٩٠
  . من هذا البحث ١٦٠ - ١٥٩ص: انظر ٨٩١
 .من هذا البحث ١٣٧ص: انظر ٨٩٢
 . من هذا البحث ١٢٦ص: انظر ٨٩٣



 
٢٣١ 

  جزمه بأن دليل القول املرجوح ال يصح: املطلب السادس
ملرجوح، أسلوب اجلزم بعدم صحة دليل القول ا ابن العريب أحياناً القاضي فيستخدم        

 التمضمض مثال ذلك قوله يف حكم. أو أنه ضعيف أو ساقط أو باطل أو حنو ذلك
 ال وهذا جيزه، مل ولبِغاس متضمض لو: األئمة من املتأخرين بعض قال: "بالغاسول

 ألنّ الغسل، يوجب: بلحن بن أمحد وقال: "ويف حكم الغسل من انتقال املين قال .٨٩٤"يصح
وعند اختياره . ٨٩٥"ضعيف وهذا ظهر، لو كما الغسل، وجبف بانتقاله، حصلت قد الشهوة

 لكل: واإلصطَخرِي اطياَألنم وقال: "فيه رجالن قال بالَ كفاية ذنوب واحد لتطهري موضعٍ
  . ٨٩٦"باطل وهذا وب،ذَن رجل

  
  وصفه القول املرجوح مبا يقتضي إسقاطه: املطلب السابع

 بأسلوم اجلزم بتضعيف أو إسقاط قول معني، ابن العريب القاضي قد ال يأيت فأحياناً         
ولكنه يصفه مبا يقتضي ذلك، مثال ذلك يف اختياره جواز االستجمار ولو مع وجود املاء، 

 سابق واإلمجاع. املاء عدم مع إال باحلجر االستنجاء جيوز ال: يبحب ابن قال: "حيث قال
 عن إال املاء روقص ،تيوم وحائض جنب ويف اختياره أنه إذا اجتمع. ٨٩٧"عليه ولُيع فال ه،ل

 امليت، من يبيعه: الشافعي أصحاب بعض وقال: قال نفسه، قَدم ألحدهم واحد، وكان املاء
  .  ٨٩٨"!فاعلمه لَغو وهذا ويتيمم،

  
  وصفه دليل القول املرجوح مبا يقتضي إسقاطه: املطلب الثامن

ضعف القول املرجوح أو بسقوطه، قد ال يصرح القاضي ابن العريب ب وكذلك أحياناً       
 مثال ذلك يف. ولكنه يصفه مبا يقتضي ذلك، كأن يصف إسناد حديث معني بأنه ال يصح

                                         
  . من هذا البحث ١٠٠ص: انظر ٨٩٤
 . من هذا البحث ١٦٠ص: انظر ٨٩٥
 . من هذا البحث ٨٩ص: انظر ٨٩٦
 . من هذا البحث ٩٤ص: انظر ٨٩٧
 . من هذا البحث ١٧٢ص: انظر ٨٩٨



 
٢٣٢ 

 يعين ،"تصح مل اًطرق فيه وروى: "الوضوء، حيث قال على التسمية وجوب عدم اختياره
    .٨٩٩"عليه اهللا اسم يذكر ملن وضوء ال: "حديث

  
  ملرجوح مبا يقتضي إسقاط قولهوصفه صاحب القول ا: املطلب التاسع

قد ال يعرض القاضي ابن العريب بالقول نفسه أو دليله بالتضعيف، بل ينطلق  وأحياناً        
، أو "وقال بعض اجلهال: "إىل صاحب هذا القول فيصفه مبا يقتضي إسقاط قوله، كأن يقول

 اجلنب، حيث حق يف القرآن قراءة جواز عدم اختياره يف مثال ذلك". وقال بعض املبتدعة"
  .القرآنَ اجلنب :أي .٩٠٠"يقرأ: املبتدعة بعض وقال: "قال
  

  " الفَنقَلة"استخدامه أسلوب : املطلب العاشر
فإن قيل كذا قلت أو : "والفنقلة هي قول العامل عند تقريره ملسألة معينة فيها خالف        
. ةيف بعض اختياراته الفقهي ابن العريب القاضي ، وهذا األسلوب مما يستخدم به"قلنا كذا

للعرنيني بشرب  مثال ذلك عند اختياره طهارة بول ما يؤكل حلمه، بدليل إباحة النيب 
 احملظور، تبيح والضرورة ضرورة، والتداوي ،تداوياً هلم أباحها: قيل فإن: أبوال اإلبل، قال

وعند . ٩٠١"اجلوع نم املوت معه خياف ما الضرورة وإمنا ضرورة، حال التداوي ليس: قلنا
 ذلك سنبني: قلنا. كالشاة حلمه ُألكل اًطاهر كان لو: قيل فإن: قال. اختياره طهارة الكلب

   . ٩٠٢"حلمه يؤكل وال طاهر، فإنه باآلدمي، يبطل هذا مث اهللا، شاء إن األطعمة كتاب يف
  

عريب األساليب وإىل هنا اية املبحث الثاين، الذى أطلعنا على استخدام القاضي ابن ال       
الذي كان الكالم فيه يف أساليب ابن  ،الفصل الثاينوبه ينتهي . غري الصرحية يف االختيار

 إىل الفصل الثالث، وهو فيما يتعلق مبا يوافقاآلن البحث بنا فينتقل  .العريب يف االختيار
 .املوافقة واملخالفة يف وأسلوبه ة،الفقهي اختياراته يف هموغري املالكيةَ ابن العريب وخيالف فيه

  .  وباهللا التوفيق

                                         
 . من هذا البحث ١٠٣ص: انظر ٨٩٩
  . من هذا البحث ١٨١ص: انظر ٩٠٠
 . من هذا البحث ٥٨ص: انظر ٩٠١
 . من هذا البحث ٥٩ص: انظر ٩٠٢



 
٢٣٣ 

موافقة ابن العريب وخمالفته للمالكية وغريهم يف اختياراته : الفصل الثالث
ة، وأسلوبه يف ذلكالفقهي  

  
فيها موافقة القاضي ابن  يف هذا الفصل يقوم الباحث بعمل احصائي للمسائل اليت متَّ         

يف اختياراته  ٩٠٣ة الثالثة األخرىغريه من املذاهب الفقهيالعريب أو خمالفته ملذهبه املالكي و
ة يف كتاب الطهارة من العارضة، مث يتبع ذلك بذكر األسلوب العام الذي يستخدمه الفقهي

ابن العريب يف املوافقة واملخالفة، وهذا يتطلب من الباحث تناول الكالم حتت ثالثة القاضي 
ة، ابن العريب للمالكية وغريهم يف اختياراته الفقهي ضيالقا املبحث األول يف موافقة: مباحث

ة، والثالث يف ابن العريب للمالكية وغريهم يف اختياراته الفقهي القاضي والثاين يف خمالفة
  . ابن العريب يف املوافقة واملخالفة القاضي أسلوب

  
  ةيابن العريب للمالكية وغريهم يف اختياراته الفقه موافقة: املبحث األول

  
  :وفيه مخسة مطالب     

  
  موافقته للجمهور مبا فيهم املالكية: املطلب األول

  يف األحكام التالية -مبا فيهم املالكية-وافق القاضي ابن العريب اجلمهور  
   .املاء وجود مع باحلجر جواز االستنجاء. ١
  .عدم وجوب إراقة املاء إذا أدخل يده فيه، قبل غسلها. ٢
ة واحدة للمضمضة واالستنشاق عند اجلمع بينهما، وأخذ ثالث االكتفاء بغرف .٣

  . غرفات لكل واحد منهما عند الفصل بينهما
  .بالروث عدم إجزاء االستنجاء. ٤
  .وجوب جتديد املاء لألذنني. ٥

                                         
 .أعين احلنفية والشافعية واحلنابلة ٩٠٣



 
٢٣٤ 

  .واكالس ةسني. ٦
  .اهفاث والشثاللّ بغواك الّذي يصاالستياك بالس عدم كراهية. ٧
  .ك يف النجاسةالش ندعدم وجوب غسل اليد ع. ٨
   .ابتداء املسح من مقدم الرأس. ٩

  .الرأس يف الوضوء مرة واحدة حمس. ١٠
  .وجوب غسل الرجلني اردتني يف الوضوء. ١١
  .الوضوء أو الغسل جواز التنشف بعد. ١٢
  . عدم وجوب التوضئ لكلِّ صالة. ١٣
  .وء بفضل طهور املرأةجواز الوض. ١٤
  .اًمس الذَّكر مطلق وجوب الوضوء من. ١٥
  .ء من مس موضع قطع الذَّكرعدم الوضو. ١٦
  .فرج البهيمة ء من مسالوضو عدم. ١٧
  .زائدة بإصبع الذكر مس من وءالوض وجوب. ١٨
  .وجوب الوضوء من مس الذَّكر بباطن األصابع. ١٩
  .س الذكر بباطن الذراعمبالوضوء نقض عدم . ٢٠
  .ينيس األنثمب عدم نقض الوضوء. ٢١
  .تغير بطاهري اء الذعدم جواز الوضوء بامل. ٢٢
  .طهارة سؤر اهلرة. ٢٣
عن العني، مث عادت فولغت يف املاء؛  أنه إذا ولغت اهلرة يف جناسة؛ مثَّ غابت. ٢٤

  . فإن هذه النجاسة يعفى عنها
  .عدم وجوب اجلمع بني الوضوء والغسل. ٢٥
  .سلاملرأة شعرها يف الغ عدم وجوب نقض. ٢٦
  . إجزاء غسل اجلنابة عن غسل احليض. ٢٧
  .عدم إراقة املاء إذا أدخل القائم من النوم يده فيه قبل غسلها. ٢٨



 
٢٣٥ 

  .وإن مل يرتل وجوب الغسل من التقاء اخلتانني. ٢٩
  .وجوب الغسل من اإليالج يف فرج يمة. ٣٠
  .وجوب الغسل من اإليالج يف فرج ميتة. ٣١
  . قال املين مامل يظهرعدم وجوب الغسل من انت. ٣٢
  . اًوإن مل يذكر احتالم ،ل على من رأى املاءوجوب الغس. ٣٣
  . وجوب غَسل املذي من الثوب والبدن. ٣٤
  . بم للجنووجوب غسل الرجلني يف الوضوء الذي قبل الن. ٣٥
  . عدم جواز قراءة القرآن يف حق اجلنب. ٣٦
  .اًمن وطئ حائضوجوب االستغفار فقط على . ٣٧
  . يطعم أن قبل باجلن على وءالوض وجوب عدم. ٣٨
  .اًميت ولو عدم جناسة املؤمن. ٣٩
  .يده غري فيه باجلن أدخل الذي املاء جناسة عدم. ٤٠
  .ثر من فرض واحد بالتيمم الواحدعدم جواز صالة أك. ٤١
  .تقدمي صاحب املاء نفسه إذا اجتمع جنب وحائض وميت. ٤٢
  .الذمية إذا طهرت من احليضوجوب الغسل على . ٤٣
  . عدم وجوب الغسل لكل صالة يف حق املستحاضة. ٤٤
  . اآلدمي طاهر طهارة رِيق. ٤٥
  . مبا يتوضأ به عدم إزالة النجاسة إالّ. ٤٦
  .زالة النجاسةعدم اعتبار عدد الغسالت إل. ٤٧
  .يعصر مل ولو النجس إذا غسل بالثو طهارة. ٤٨
  .احلال يف جاسةالن إزالة عدم وجوب. ٤٩
  . الكثري باملاء الفم عدم تطهري دم. ٥٠
  . الثوب أو البدن من جاسةالن غسل وجوب. ٥١
  .قطع الصالة لغسل اجلرح إذا سال. ٥٢



 
٢٣٦ 

  .اوس نسجه فيما الصالة جواز. ٥٣
  .يعينهما ومل ،وطاهر جنس ثوبان معه كان من التحري يف حق. ٥٤
وبني ما  ،باجتهاده فيه أنه جنس فغسلهصحة صالة من مجع بني ما حكم . ٥٥

  .حكم باجتهاده فيه أنه طاهر
  . دما جتد مل ولو النفساء على لالغس وجوب. ٥٦
 شهرين، بعد إالّ تضعه فلم آخر بطنها يف وبقي ،اًولد ولدت إذا املرأة أنّ. ٥٧

  . الرجعة عليها ولزوجها ،نفساء فهي متماد؛ والدم
  . احلدث ما مل خيرج عدم وجوب الوضوء بانتقال. ٥٨
يغمرها وتستهلك  ما املاء من عليها الصلْبة إذا صب األرض يف جاسةالن طهارة. ٥٩
  .فيه

  .لتطهريها النجاسة أصابته اليت األرض حفر عدم وجوب. ٦٠
   .لني يف موضع واحداء يف تطهري بول رجاالكتفاء بذنوب واحد من م. ٦١ 

  .الشمس جفيفبت من البول األرضعدم طهارة . ٦٢
  
  ٦٢(يف اثنتني وستني  -مبا فيهم املالكية-فيكون جمموع موافقته للجمهور (

   .مسألة
  

  موافقته للمالكية ومعهم احلنفية فقط: املطلب الثاين
 و معهم احلنفية فقط من بني املذاهب الثالثة يف األحكام  ،وافق ابن العريب املالكية

 : التالية
  . ستنجاءعدم اعتبار العدد يف اال. ١
  .الفصل بني املضمضة واالستنشاق. ٢
   .عدم التفريق بني بول الغالم واجلارية يف وجوب الغسل. ٣
  .الوضوء من خروج الريح من القُبلعدم انتقاض . ٤
٥ .وعن املصوالَّبِ ةارباحلج مجواز التيمن .  



 
٢٣٧ 

  . عدم طهارة املين. ٦
  . به وطأو خرقة رقيقة يف ذكره أدخل وجوب الغسل على من. ٧
  .ي لرفع احلدثيكف ال ام اءعدم وجوب استعمال امل. ٨
  .املاء يتغير فلم فيها فغسله إِجانة إذا أدخل يف جسالن احملل طهارة. ٩
  
 مسائل) ٩(ومعهم احلنفية فقط يف تسع  ،فيكون جمموع موافقته للمالكية .  

  
  موافقته للمالكية ومعهم الشافعية فقط: املطلب الثالث

  ابن العريب املالكية ومعهم الشافعية فقط من بني املذاهب الثالثة يف األحكام وافق
 :التالية

  . يف الوضوِء والغسلِ استحباب املضمضة واالستنشاق. ١
  .بعد تيقن الطهارة ضوء ملن شك يف وجود احلدثاستحباب الو. ٢
  .فعدم انتقاض الوضوء من مس الذكر بظَهر الك. ٣
  . سح على اجلوربني إذا كانا جملدينجواز امل. ٤
  
 مسائل) ٤(ومعهم الشافعية فقط يف أربع  ،إذن فهو يوافق املالكية. 

  
  موافقته للمالكية ومعهم احلنابلة فقط: املطلب الرابع

 فقط من بني املذاهب الثالثة يف األحكام  وافق ابن العريب املالكية ومعهم احلنابلة
 :التالية

  .لَملكافر إذا أسالغسل على ا وبوج. ١
٢ .أس يف الوضوءوجوب مسح مجيع الر.  
  .اًثريسواء كان قليالً أو ك ما غريه أن املاء ال ينجسه شيء إالّ. ٣
  . ا يؤكل حلمهبول م طهارة. ٤
  .وعاًعدم انتقاض وضوء من مس ذكره مقط. ٥
  .انتقاض الغسل والوضوء بالردة. ٦



 
٢٣٨ 

  .اأترا ضحي عن زاد اذأكثر احليض إ جلوس املبتدئة. ٧
  . ئتتطهري النجاسة بالدلك إذا وط. ٨
  
 مسائل) ٨(ومعهم احلنابلة فقط يف مثان  ،فهو يوافق املالكية  .  

  
  موافقته للمالكية فيما ينفردون به: الطلب اخلامس

  وافق ابن العريب املالكية فيما ينفردون به عن املذاهب الثالثة من اآلراء يف األحكام
 :ةالتالي

  .وءعدم وجوب وال استحباب التسمية عند الوض. ١
  .جلني يف الوضوءأصابع الرِختليل استحباب . ٢
  .جلني يف غسل اجلنابةوجوب ختليل أصابع الر. ٣
  .عدم اعتبار العدد يف غسل األعضاء يف رفع احلدث. ٤
  .الثقيل اخلفيف انتقاض الوضوء  بالنوم. ٥
  . ريعدم الوضوء من مس ذكر صغ. ٦
  .عدم الوضوء من مس ذكر ميت. ٧
  . برس الدمن م عدم الوضوء. ٨
  .الكلب طهارة. ٩

  .جاسةأنَّ غسل اإلناء من ولوغ الكلب للعبادة وليس للن. ١٠
  . عدم طهارة رطوبة فرج املرأة. ١١
١٢ .ذكره يف الغسل بعد غسل بعض أعضاء الوضوء أو  عدم إعادة الوضوء ملن مس

  .غسلكلها قبل متام ال
  .وغ الكلب املأذون يف اختاذهولوب غسل اإلناء، وال إراقة املاء من عدم وج. ١٣
  . املتميزة على العادة يف حق املعتادة تقدمي التمييز. ١٤
  . جواز قراءة القرآن ومس املصحف للحائض. ١٥
  .صالة لكلّ املستحاضة وءوض استحباب. ١٦
  .فيها املشكوك النجاسة نضح وجوب. ١٧



 
٢٣٩ 

  .صالة من ترك النضح يف املوضع الذي جيب فيه النضح صحة. ١٨
١٩ .املعتاد ه ال ينقض الوضوء إالّ اخلارج املعتاد من املخرجأن .  
  
 مسألة) ١٩(عشرة   تسعملالكية فيما ينفردون به يفإذن فيوافق ا. 

  
  مسألة) ١٠٢(ويكون جمموع موافقته للمالكية عموما يف واحدة ومائة .  

  
  ملوافقة ابن العريب للمالكية وغريهم من املذاهبجدول إحصائي     
  

  اموع  عدد املسائل  خمالفة  موافقة
    ٦٢  ـ  اجلمهور

  

١٠٢  
  ٩  الشافعية واحلنابلة  املالكية واحلنفية
  ٤  احلنفية واحلنابلة  املالكية والشافعية
  ٨  احلنفية والشافعية  املالكية واحلنابلة

  ١٩  اجلمهور  املالكية 
   

ابن العريب للمالكية  القاضي يتم الكالم يف املبحث األول، وكان يف موافقةوذا 
 ةلمالكيخمالفته لفلننتقل اآلن إىل املبحث الثاين، وهو يف . وغريهم يف اختياراته الفقهية

  .يف اختياراته الفقهية موغريه
  
  

  
  
  



 
٢٤٠ 

اته وغريه يف اختيار ،خمالفة ابن العريب للمذهب املالكي: املبحث الثاين
ةالفقهي   

  :وفيه تسعة مطالب      
  

  للمالكية مع موافقته للجمهور خمالفة ابن العريب: املطلب األول
 يف ) أي احلنفية والشافعية واحلنابلة(ووافق اجلمهور  ،خالف ابن العريب املالكية

 :األحكام التالية
  .وليلةني، للمسافر ثالثة أيام، وللمقيم يوم سح على اخلفّيف امل يتالتوق. ١
  . وجوب ختليل اللحية يف غسل اجلنابة. ٢
  . الصبيان ثياب يف الصالة جواز. ٣
  .لو نوت بغسلها خروج الولد أجزأها أن النفساء. ٤
  
 مسائل) ٤(وموافقته للجمهور يف أربع  ،فيكون جمموع خمالفته للمالكية .  

  
  وموافقته للحنفية والشافعية ،خمالفته للمالكية: املطلب الثاين

 الف ابن العريب املالكية ووافق احلنفية مع الشافعية يف احلكمني التالينيخ: 

  .إجزاء التمضمض بالغاسول عن السواك. ١
  . هلا ناسياً مكان املتيم ولو ،للجنابة مالتيم رفع. ٢
  
 اثنتني) ٢(ويوافق احلنفية مع الشافعية يف مسألتني  ،فيخالف املالكية.  

  
  وموافقته للحنفية واحلنابلة ،مالكيةخمالفته لل: املطلب الثالث

 خالف ابن العريب املالكية ووافق احلنفية مع احلنابلة يف احلكمني التاليني: 
  .اًاستدبارها يف قضاء احلاجة مطلق وال ،عدم جواز استقبال القبلة. ١
  .الوضوء متام قبل الوضوء يف املغسول العضو عن عدم ارتفاع احلدث. ٢
  



 
٢٤١ 

 اثنتني) ٢(لشافعية ويوافق احلنفية مع احلنابلة يف مسألني وا ،فيخالف املالكية.  
  

  وموافقته للشافعية واحلنابلة ،خمالفته للمالكية: املطلب الرابع
 ووافق الشافعية مع احلنابلة يف األحكام التالية ،خالف ابن العريب املالكية: 

  .لعدم نقض الوضوء من مس الذَّكر من فوقِ حائ.١
   .يف رحله وتيمم املاَء ن نسيوجوب اإلعادة مل. ٢
  .  على اجلنب إذا قصر املاء ائضتقدمي احل. ٣
 كان افلم الةالص وقت إىل إزالتها فترك النجاسة رأى عدم اإلعادة يف حق من. ٤

  . إزالتها وصلى يسن الةالص وقت
  .ىصل حىت ةالنجاس ير مل عدم اإلعادة يف حق من. ٥
  . التيممالكفني يف قبل بالوجه البداءة. ٦
  
 مسائل) ٦(ويوافق الشافعية مع احلنابلة يف ست  ،فيخالف املالكية.  

  
  وموافقته للحنفية فقط ،خمالفته للمالكية: املطلب اخلامس

  ووافق احلنفية فقط يف احلكمني  -مبا فيهم املالكية-خالف ابن العريب اجلمهور
 :التاليني

  . والقُراد ،والذباب ،السمك طهارة دم. ١
  .يغسله ومل احملاجم موضع إعادة الصالة يف حق من مسح عدم. ٢
  
 اثنتني) ٢(ويوافق احلنفية فقط يف مسألتني  ،فيخالف اجلمهور .  

  
  وموافقته للشافعية فقط ،خمالفته للمالكية: املطلب السادس

  ووافق الشافعية فقط يف األحكام  - مبا فيهم املالكية -خالف ابن العريب اجلمهور
 :التالية

  .مطلقاً نقض الوضوء من ملس املرأة. ١



 
٢٤٢ 

  . اعدم إعادة غُسل امليتة الّيت أُولَج فيه. ٢
 إن يرتعها الة فإنهالص أثناء يف عليه ارآه مث فصلى جاسةالن إزالة نسي أن من. ٣

  . ويبين استطاع
  
 مسائل) ٣(ويوافق الشافعية فقط يف ثالث  ،فيخالف اجلمهور. 

  
  وموافقته للحنابلة فقط ،لكيةخمالفته للما: املطلب السابع

  ووافق احلنابلة فقط يف األحكام  - مبا فيهم املالكية-خالف ابن العريب اجلمهور
 :التالية

  .ي على حاله، وال يعيد الصالةلأنّ العاجز عن استعمال الطَّهورين يص. ١
  . وء من أكل حلوم اإلبلوجوب الوض. ٢
  . غسل األنثيني، والذكر من املذي. ٣
  . جيزئ ال اللفظ قبل اإلسالم حبقيقة الغتسالا أن. ٤
  .االجتهاد من بأكثر ديتحد ال الدم يسري أن. ٥
  .والكفني للوجه املسح يف التيمم يكون أن. ٦
   .والكفني للوجه واحدة ضربة التيمم أن. ٧
  . يطُول أن إال عليه وضوء ال اجلالس النائم أن. ٨
  
 مسائل) ٨(قط يف مثان ويوافق احلنابلة ف ،فيخالف اجلمهور.  

  
  وموافقته للظاهرية  ،خمالفته للجمهور: املطلب الثامن

 ووافق الظاهرية يف احلكم التايل ،خالف ابن العريب املذاهب األربعة: 
 وجوب الوضوء على اجلنب قبل أن ينام.  

  
 ويوافق الظاهرية يف مسألة واحدة ،فيخالف املذاهب األربعة. 

  



 
٢٤٣ 

  بالرأي استقالله : املطلب التاسع
 استقل القاضي ابن العريب بالرأي يف األحكام التالية: 

  .املستعمل يف الطهارة، وجواز استعماله يف طهارة أخرى بال كراهة طهارة املاء. ١
وجوب غسل القائم من النوم يده قبل إدخاهلا اإلناء، ملن مل يكن قد استنجى . ٢

  .باملاء
سل، إن غسل أعضاء الوضوء بنية الغنابة تأخري غَسل الرجلني يف غُسل اجل. ٣

  . وتقدميهما إن غسلها بنية الوضوء
  .دون سببه رفع التيمم ألحكام احلدث. ٤
  . له بذل اإذ قبوله يلزمه ال املاء فاقد أن. ٥
  . اًدة من غري متييز مثانية عشر يومقعود املستحاضة املعتا. ٦
 باالنصراف هم افلم ء الصالةأثنا بهثو يف ةالنجاس أبصر من عدم بطالن صالة. ٧

  .ىفتماد نسي
  
  مسائل) ٧(فيستقل بالرأي يف سبع . 

  
  مسألة) ٣٥(ويكون جمموع خمالفته للمالكية يف مخس وثالثني . 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



 
٢٤٤ 

  جدول إحصائي ملخالفة ابن العريب للمالكية وغريهم من املذاهب
  

  اموع  عدد املسائل  موافقة  خمالفة
    ٤  اجلمهور  املالكية

  
  
  

٣٥  

  ٢  احلنفية والشافعية  املالكية واحلنابلة  
  ٢  احلنفية واحلنابلة  املالكية والشافعية
  ٦  الشافيعة واحلنابلة  املالكية واحلنفية

  ٢  احلنفية  اجلمهور
  ٣  الشافعية  اجلمهور
  ٨  احلنابلة  اجلمهور
  ١  الظاهرية  اجلمهور

  ٧  انفراد  مجيع املذاهب
  

املبحث الثاين، الذي كان الكالم خالله يف خمالفة القاضي ابن العريب  وإىل هنا اية
وفيما يلي املبحث الثالث، والكالم يدور فيه يف . للمالكية وغريهم يف اختياراته الفقهية

  .وباهللا التوفيق. أسلوب ابن العريب يف املوافقة واملخالفة لغريه يف املسائل الفقهية
  
  
  
  
  
  
  



 
٢٤٥ 

واملخالفة لغريه يف املسائل  ،ب ابن العريب يف املوافقةأسلو: املبحث الثالث
  الفقهية
  

ابن العريب عندما يوافق  القاضي هذا املبحث خمصص لبيان األسلوب الذي يستخدمه       
غريه على رأي معني، واألسلوب الذي يستعمله يف خمالفته لغريه، وهذا يتطلب من الباحث 

يف أسلوبه يف : ول يف أسلوبه يف املوافقة، والثايناملطلب األ: تناول الكالم حتت مطلبني
  .  املخالفة

  
  أسلوبه يف املوافقة: املطلب األول

ة ابن العريب يف موافقاته لغريه من الفقهاء يف اختياراته الفقهي القاضي إن املتتبع لكالم       
ألساليب اليت ع، وقد ظهرت مالمح من ذلك عند كالمنا عن ايرى أن أسلوبه يف ذلك يتنو

  : يف اختياراته على وجه العموم، وميكن إمجال تلك األساليب يف األنواع التالية
مثاله قوله فيمن يقدم؟ . ح بأنه يقول بهأن يذكر قول قائل مث يصر :النوع األول       

نب، اختلف فيه إذا اجتمع حائض وج: "احلائض أم اجلنب إذا قصر املاء إال ألحدمها
: اجلنب أَوىل، ألن غسله منصوص عليه، ومنهم من قال: افعي، فمنهم من قالأصحاب الش

   .٩٠٤"احلائض أوىل، ألن أحكامها أكثر، أال ترى أا تريد إباحة الوطء، وبه أقول
مث يصفه بالصحة أو القوة أو الظهور أو حنو أن يذكر قول قائل  :النوع الثاين      
إذا أسلم الكافر فلم : "حكم الغسل على من أسلمقوله يف : ، ومن أمثلة هذا النوعذلك

يكن بعد إسالمه موجب للطهارة من جنابة وال حدث، هل يغتسل أم ال؟ قال الشافعي 
الغسل : روأبو ثو ،وأمحد ،وابن القاسم ،وقال مالك، اًيغتسل استحباب: اضي أبو إسحاقوالق

اء فيه ستة أقوال، مث ويف حكم فاقد الطهورين، ذكر أن للعلم. ٩٠٥"واجب، وهو الصحيح
إىل اية تلك ..." أشهب قاله يعيد، وال ييصل: الثالث: "سرد تلك األقوال إىل أن قال

  . ٩٠٦"األظهر قول أشهب: "األقوال مث قال
                                         

 . من هذا البحث ١٧٣ص: انظر ٩٠٤
  . من هذا البحث ١٤٨ص: انظر ٩٠٥
 . من هذا البحث١٧٦ص: انظر ٩٠٦



 
٢٤٦ 

مثال ذلك يف حكم . أن يصف صاحب القول أنه من علماء مذهبه :النوع الثالث       
إن املراد : وقال علماؤنا: "التسمية قال التسمية على الوضوء، بعد ذكر ما يروى يف وجوب

 أصحاب وبعض يفةحن أبو قال: "وقال يف أحكام إزالة النجاسة. ٩٠٧"ذا احلديث النية
 وقال عنه، الرطوبة إزالة تستقصى حىت اإلناء وال يعصر، حىت الثوب يطهر ال: الشافعي
  .٩٠٨"يطهر: علماؤنا
مثال ذلك قوله يف . العلماء من قاله من ذكري مث معني بقول جيزم أن :النوع الرابع       

يغمرها،  عليها من املاء ما جاسة يف األرض، صبت النقرإذا استف: "أحكام إزالة النجاسة
. ٩٠٩"ويستهلك البول فيها بذهاب رائحته ولونه، وبه قال الشافعي، وسائر فقهاء األمصار

ال يلزمه استعماله، وبه قال أبو  هإذا وجد من املاء ماال يكفي: "وقوله يف باب التيمم
ل، فال وضوء عليه، إال أن يطو: وأما اجلالس: "ويف باب الوضوء من النوم قال. ٩١٠"ةحنيف

  .  ٩١١"يبقاله مالك يف املختصر، وابن حب
مثال ذلك قوله . أن جيزم بصحة قول معني مث يذكر من قاله من العلماء :النوع اخلامس     

العمل مستقر على ترك الوضوء منه، إال أنَّ الوضوَء : "اإلبليف حكم الوضوء من أكل حلم 
من حلوم اإلبل صحيح، وبه قال أمحد، وإسحاق، وحممد بن إسحاق، وحيي بن حيي 

   .٩١٢"النيسابوري
مثال ذلك يف صفة . أن يسند قوال إىل شخص معين مث يستدل له: النوع السادس       

وجوب مسح مجيعه،  - يف مشهور أقواله-لك رأى ما: "مسح الرأس يف الوضوء، حيث قال
رافع لكل خالف أو إشكال  وفعل النيب ...  ملا يقتضيه ظاهر القرآن، وفعل النيب 

: قال يف الوضوء الرجلني أصابع ويف حكم ختليل .٩١٣"اًاستوفاه مسح وقع يف اآلية، فإنه 
ضوء، وقال مالك يف خيلل أصابع رجليه يف الو: واختلف يف الرجلني، فقال أمحد وإسحاق"

                                         
 . من هذا البحث ١٠٤ص: انظر ٩٠٧
 .من هذا البحث  ٧٣انظر ص ٩٠٨
 .من هذا البحث ٨٧انظر ص ٩٠٩
 . من هذا البحث ١٦٩انظر ص ٩١٠
  .البحث هذا من ١٢٧ص انظر ٩١١
  .البحث هذا من ١٢٨ - ١٢٧ص انظر ٩١٢
  .البحث هذا من ١١٠ - ١٠٩ص انظر ٩١٣



 
٢٤٧ 

العح مبواالة الرطوبة . ال يلزم ذلك: بيةتا مالصقة يشق وصول املاء إليها، وتتقرأل
    . ٩١٤"عليها

مثال ذلك يف . أن يصف دليل صاحب القول مبا يدل على قبوله إياه :النوع السابع       
واجب فلحديث  إن فيه الوضوء: وأما من قال: "الذكر، حيث قل  حكم الوضوء من مس

   .٩١٥"على الوجوب، أسنده مالك وهو حجة املتقدم، واألمر فيه حممول مبطلقه بسرة
. بطالنه يقتضي مبا خمالفه قول يصف مث به يقول ومن رأيا يذكر أن :النوع الثامن        

 جيب مل صغري ذكر مس إذا: "صغري، حيث قالال ذكرِ ل ذلك يف حكم الوضوء من مسثم
 لعموم الوضوء منه جيب: الشافعي وقال زاعي،واألو ،يوالزهر ،مالك عند وضوء به

، ويف حكم ٩١٦"به التعلق يصح فال باطل، واحلديث ،"وءالوض الذَّكَرِ مس من: "احلديث
 هو: يفةحن أبو وقال ا،سؤره طهارة على العلماء مجهور فقفات اهلرة أما: "سؤر اهلرة قال

 بنجسٍ لَيست إِنها: النيب  قال وقد كله، ذلك على يقضي  النيب مكروه، وحديث
    .٩١٧"التطواف بعلة تظن اليت النجاسة اعتبار فأسقط

  
  أسلوبه يف املخالفة: املطلب الثاين

ة يدرك أن أسلوبه يف ابن العريب يف اختيارته الفقهي القاضي إن الناظر يف عبارات       
ناً، هاء ليس على وترية واحدة، بل خيتلف من مكان آلخر اختالفا بيخمالفته لغريه من الفق

حيث إن بعضا منه يتسم باللُّيونة والسهولة، واملراعاة حلرمة العلماء والتأدب معهم، بينما 
يتسم بعضه اآلخر بالشدة واحلدة، لدرجة أنه قد خيرج هذا األسلوب عن حدود األدب مع 

  . ٩١٨العلماء، واحلفاظ على حقِّهم

                                         
  .البحث هذا من ١١٣ص انظر ٩١٤
  .البحث هذا من ١٢٩ص انظر ٩١٥
  .البحث هذا من ١٣٥ - ١٣٤ص انظر ٩١٦
  .من هذا البحث ٦٣انظر ص ٩١٧
وقد أشار الدكتور عبد العظيم جميب إىل شيء من هذا األسلوب البن العريب، وذلك يف يف كتابه مقاصد الشريعة عند ابن العريب،  ٩١٨

ء من احلدة حيث ذكر أن البن العريب مناظرات ومناقشات مع بعض األئمة الفقهاء وغريهم من العلماء، وأن من تلك املناظرات ما فيه شي
وكيف : "مث قال". ولكن إذا رجعنا إىل ظروفه ومعاناته اللتمسنا له العذر وقبلنا منه التربير: "يقول. والشدة والتجين يف حق بعض األئمة

صة ما كان احلال فسقوط إمام من األئمة يف خطأ ال يكون ذريعة يف التجهم عليه، إذ إن عطاءه وعمله كفيل بأن نقبل منه أخطاءه، وخا
وهذه منهجية ابن : "مث قال". من هذا النوع الذي هو اجتهاد يف حكم أو حماولة يف فهم نص، السيما مع الصحابة واألئمة اتهدين



 
٢٤٨ 

ابن العريب يف املخالفة إىل قسمني، مث  القاضي لذلك فإن الباحث سيقسم أسلوب       
  .٩١٩يذكر حتت كل قسم ما يشمله من األنواع

  
  :األساليب املتسمة بالليونة والسهولة، وحتته األنواع التالية: القسم األول        
مثال ذلك عند خمالفته . من اآلراء أن يلتمس العذر ملن خيالفه يف رأي :النوع األول       

 -ومنهم عبد اهللا عمر رضي اهللا عنهما-وإن مل حيدث  ،من يرى جتديد الوضوء لكل صالة
ترك التوضئ لكل صالة أصح األحاديث املتقدمة، واإلمجاع عليه، : "يقول ابن العريب

  .٩٢٠"وحيتمل أن ابن عمر مل يعلم بالنسخ
مثال ذلك يف . دون التعرض للقول املخالف بشيء أن يذكر رأيه :النوع الثاين      

 باالنصراف هم فلما الة،الص يف ثوبه يف جاسةالن أبصر إذا: "أحكام النجاسة، حيث قال
 انتقضت، جاسةالن برؤية الةالص أن ووجهه حبيب، ابن قاله أبدا، أعاد فتمادى، نسي

  . ٩٢١"تنتقض مل أا وعندي
مثاله يف . ف قوله أو دليله أنه أوىل من القول املخالف أو دليلهأن يص :النوع الثالث      

 وبه ذلك، قبل غُسلت كانت إن امليتة غُسل اديع ال: "حكم امليتة اليت أُوجل فيها، حيث قال
حكم التوضئ ويف . ٩٢٢"أصح يعاد، واألول: بعضهم وقال الشافعي، أصحاب بعض قال

 وقال وغُسلها، املرأة ورطُه بفضل وضأيت: اءالعلم مجهور قال: "فضل طهور املرأة قالب
وإسحاق،  املسيب، وابن احلسن، وكرهه به، خلت إذا ذلك جيوز ال: بلحن بن أمحد
  .  ٩٢٣"أوىل  وحديثنا. املتقدم احلَكَم حبديث هموتعلق
، مثاله يف حكم قبول املاء إذا بذل له. أن ينقض القول املخالف أو دليلَه :النوع الرابع      

 وليس. فيه منة ال ألنه ،قَبوله لزمه املاء له بذل إذا: الشافعي أصحاب قال: "حيث قال

                                                                                                                        
 مقاصد الشريعة عند ابن العريب،جميب، عبد العظيم، . اهـ" العريب، وقد آخذه عليها كثري من العلماء، بل كانت عامال من عوامل حمنته

  .٣٦ - ٣٥بق، صاملرجع السا
أنه قد سبق بعض املالمح من ذلك يف الفصل الثاين من هذا الباب، عند تعرضنا للكالم عن أسلوب القاضي ابن العريب يف  علماً ٩١٩

 .االختيار
  .البحث هذا من ١٢٠ - ١١٩ص انظر ٩٢٠
  .البحث هذا من ٧٦ص انظر ٩٢١
 البحث هذا من ١٥٩ص انظر ٩٢٢
 .من هذا البحث ٥١انظر ص ٩٢٣
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: وقال يف حكم اجلمع بني الوضوء وغسل اجلنابة. ٩٢٤"حينئذ يلزمه وال ،املنة فيه بل كذلك
، "أجوبة ثالثة وعنه ، النيب عن روي كما والغسل الوضوء بني اجلمع يلزم: "ثور أبو قال"
    .٩٢٥ذكر تلك األجوبة مث

مثاله يف حكم . أن يصف القولَ املخالف أو دليلَه بعدم الصحة :النوع اخلامس       
 يف جاء ملا وضوؤه، ينتقض: عروة قال ،يهيأُنث مس إذا: "الوضوء من مس األنثيني، حيث قال

 الفرج، حديث يف يدخل وال. يصح ملو ،"الوضوُء فَعلَيه أُنثَييه أَو ذَكَره مس من: "احلديث
  . ٩٢٦"الشق الفرج حقيقة إذ بفرج، ليستا األنثيني ألن

مثاله يف حكم التوضئ . أن يصف القولَ املخالف أو دليلَه بالضعف :النوع السادس       
 أنه األمة بني خالف فال دامشت امطبوخ النبيذ كان فإن: "املشتد، حيث قالاملطبوخ بالنبيذ 

 أقوال وهذه ...أقوال ثالثة فيه عنه فروي حنيفة، أيب زمن جاء حىت به، الوضوء جيوز ال
 مل يظهر ومل املين انتقل إذا: "ويف حكم الغسل إذا انتقل املين ومل يظهر، قال. ٩٢٧"ضعيفة
 بانتقاله، حصلت قد الشهوة ألنّ الغسل، يوجب: لحنب بن أمحد وقال غسال، يوجب
  . ٩٢٨"ضعيف وهذا. هرظ لو كما الغسل، فوجب

  
  : ة، وحتته األنواع التاليةاألساليب املتسمة بالشدة واحلد: القسم الثاين        
 حمس اررمثاله يف حكم تك. بالغرابة املخالف أو دليلَه القولَ أن يصف :النوع األول       
 ة، وتعلّقسن رةوم ،فرضاً مرة مرتني؛ ميسح إنه: ينسري ابن قول الرواية غريب ومن": الرأس

   . ٩٢٩"ةالسن تعارض عبادة يف قياس وهذا األعضاء، كسائر سنة والثانية مرة، الفرض بأن
: مثال ذلك قوله يف باب التيمم. حمرر غري بأنه املخالف القول يصف أن :النوع الثاين       

 ذلك، يف وابوحتز ال؟ أم احلدث يرفع هل تيمم، إذا - عليهم اهللا رمحة-  العلماء اختلف"

                                         
  .البحث هذا من ١٧١ص انظر ٩٢٤
 .البحث هذا من ١٦٢ص انظر ٩٢٥
 . من هذا البحث ١٣٨انظر ص ٩٢٦
  .البحث هذا من ٥٤ص انظر ٩٢٧
  .البحث هذا من ١٦٥ - ١٦٠ص انظر ٩٢٨
  .البحث هذا من ١١٢ - ١١١ص انظر ٩٢٩
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 وكال يرفعها، موالتيم أحكام، هي وإمنا ،اًعين احلدث ليس: وقالوا املتأخرون، فيه وأطنب
    .٩٣٠"حمرر غري القولني

 حكممثال ذلك قوله يف . بالوهم املخالف أو دليلَه القولَ أن يصف :النوع الثالث       
 الوضوء نقض فإمنا اللذة اعترب من نإ: عمر أبو قال": من فوق حائل رالذَّك سممن  وءالوض

   .٩٣١"عظيم وهم هذا: قال ابن العريب. املالمسة باب من بالقرآن
مثال ذلك يف . يفهم الدليل بأنه مل فأن يصف صاحب القولِ املخال :النوع الرابع        
ال يلزمه  هإذا وجد من املاء ما ال يكفي: "، حيث قالفيهكي ال يالذ اءامل استعمال محك

 G H ] :م ملا نقص، لقوله تعاىليستعمله فيما قدر، ويتيم: وقال الشافعي. استعماله

I JZ  ...٩٣٢"وهذا دليلنا بعينه، لكنهم مل يفهموه   .  
ومثال ذلك يف باب . بأنه يتناقض أن يصف صاحب القولِ املخالف :النوع اخلامس      

 حىت الثوب يطهر ال: الشافعي أصحاب وبعض يفةحن أبو قال: "إزالة النجاسة، حيث قال
 وأليب اخلالف، يف كربى واملسألة... عنه الرطوبة إزالة تستقصى حىت اإلناء وال يعصر،
   .٩٣٣"عظيم تناقض فيها حنيفة

. و فاسد أو حنو ذلكأن يصف القول املخالف أو دليله بأنه باطل أ :النوع السادس       
 حنيفة أبو فأما" :، حيث قالاحلاجة قضاء ندع هاواستدبار القبلة استقبال ممثاله يف حك

وقال يف . ٩٣٤"باطل وهذا فيه، اًناسخ ورآه هذا، عمر ابن حبديث االستدبار جواز يف فتعلَّق
 جنس خارج الدم إن :قال بأن املعىن، من تعلق اخلارج بأن أبا حنيفة من الوضوء نقض حكم

   .٩٣٥" فاسد وهذا" :قال. خارج جنس لكل هذا وعلل كالغائط، الوضوء فأوجب
إليه أو ال يعبأ به أو  يلتفت ال املخالف أو صاحبه القول يقول بأن أن :النوع السابع       

 يصبغ واكس كل أن الناس بعض ظن: "مثال ذلك يف باب السواك، حيث قال. حنو ذلك
 وفيه جائز كُحلال فإن ضعيف، وهذا بالنساء، التشبه من ذلك يف ملا مكروه، والشفاه ثاثاللِّ

                                         
 البحث هذا من ١٦٧ص انظر ٩٣٠
 . البحث هذا من ١٣٤ص انظر ٩٣١
 .البحث هذا من ١٧٠ - ١٦٩ص انظر ٩٣٢
  .البحث هذا من ٧٣ص انظر ٩٣٣
  .البحث هذا من ٩٢ص انظر ٩٣٤
 .البحث هذا من ١٢١ص انظر ٩٣٥
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هالتشب ن، لتفت فالاخلتانني التقاء من الغسل حكموقال يف . ٩٣٦"التعليل هذا مثل إىل ي: 
 إال ذلك يف خالف وما ينزل، مل وإن ني،اخلتان بالتقاء الغسل وجوب على اإلمجاع وانعقد"

    .٩٣٧"عرف ما اخلالف لوال فإنه به، يعبأ وال د،داو
مثال ذلك . لألحكام أو احلقائق قلب بأنه املخالف القول أن يصف :النوع الثامن        

 كان فإن امليت قدم واحد عن إال املاء وقصر يت،وم وحائض جنب كان إذا: "قوله
 لَغو وهذا م،ويتيم امليت، من يبيعه: الشافعي أصحاب بعض وقال نفسه، مقد ألحدهم
 قلب هذا يبيعه، فكيف ابتياعه، يلزمه عدمه من ألن: قيل ؟لم: قيل فإن! فاعلمه

 حكم ما وبني بينه مجع مث جنس، أنه باجتهاده حكم ما غسل إذا: "وقوله .٩٣٨"األحكام
 جيوز، ألنه ال: الشافعي أصحاب بعض وقال جازت، فيهما صلى مث طاهر، أنه فيه باجتهاده

  .٩٣٩"وبنيث الثوب وال ،ثوباً الثوبان يكون ال احلقيقة، قلب وهذا. واحد ثوب مبنزلة
ومن . وسخرية كّم فيه بكالم صاحب القول املخالف يتناول أن  :النوع التاسع       

 إن قلنا إذا: حمديس وقال" :دبرأمثلة هذا النوع قوله يف حكم نقض الوضوء من مس ال
 ذه يتفوه مل محديس وليت. دبره الرجل مبس نقضناه املرأة، فرج مبس ينتقض الوضوء

الض،فَةزع جهل وقد ...علة من بينهما جامع ال بأنه: وبطالنه عاملن يفخعليه و 
 من بأكثر يتحدد ال هبأن اختاربعد أن - من الدم وقوله يف حتديد اليسري. ٩٤٠"احلديث
وضع على م يعين األكرب، قياساً ،البغلي بالدرهم يتقدر: حنيفة أبو وقال" :-االجتهاد

   .٩٤١"!قبيح تفريع فيه وله جيوز، ال س على الرخصاالستنجاء، والقيا
 كممثاله يف ح. االبتداع يف الدينأن يصف صاحب القول املخالف ب :النوع العاشر       
  . ٩٤٢"يقرأ: املبتدعة بعض وقال. القرآن اجلنب يقرأ ال" :، حيث قالللقرآن باجلن قراءة

  

                                         
  .البحث هذا من ٩٩ص انظر ٩٣٦
  .البحث هذا من ١٥٦ص انظر ٩٣٧
 .من هذا البحث ١٧٢انظر ص ٩٣٨
  .البحث هذا من  ٨٦ص انظر ٩٣٩
 .من هذا البحث ١٣٧انظر ص ٩٤٠
 .البحث هذا من ٧٧ص انظر ٩٤١
  .البحث هذا من ١٨١ص انظر ٩٤٢
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له أساليب القاضي ابن العريب يف وإىل هنا اية املبحث الثالث، قد تبني لنا خال
  . وبه يأيت البحث إىل متامه وايته. لثالث من الباب الرابعاملوافقة واملخالفة، وبه يتم الفصل ا

  
هذا وما كان منه من صواب فبفضل من اهللا تعاىل وعونه وتوفيقه، وما كان منه غري       

جز،  فأسأل اهللا تعاىل أن يغفر الزالت، ذلك فمن النفس اإلنسانية اليت يالزمها التقصري والع
  . إنه رب ما يف األرض والسموات. ويقيل العثرات، ويستر اهلفوات

  
وباهللا . وفيما يلي خامتة البحث، يعرض فيها الباحث ما توصل إليه البحث من النتائج

  .التوفيق
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  اخلامتة 
  

هذا البحث، بعدما بذل اجلهد والوقت يف  إمتامب الباحث على من الذي هللا احلمد         
ة يف كتابه عارضة األحوذي، ابن العريب واختياراته الفقهي القاضي مجع املعلومات عن

ومنهجه يف االختيار، ومن وافق أو خالف من الفقهاء، مث قام بدراستها وحتليلها وترتيبها 
وفيما يلي . ث يف هذه الصورةعلى األبواب والفصول واملباحث واملطالب، حىت خرج البح

  : عرض شامل ألهم ما يضمنه من النتائج، مث التوصيات واالقتراحات
  

  نتائج البحث: أوالً
من  افقهي اختياراً) ١٣٧(وثالثون ومائة  أنه قد مت للقاضي ابن العريب سبعة. ١

ربعة يف ومعهم غريهم من املذاهب األ ،كتاب الطهارة من العارضة، وافق أصحابه املالكية
مسألة، ) ١٨(فيما ينفردون به يف مثاين عشرة مسألة، ووافق املالكية ) ٨٣(ثالث ومثانني 

وخالف املالكية فيما . من املسائل) ١٠١(فيكون جمموع موافقته للمالكية يف واحدة ومائة 
 مسائل، وخالف املالكية ووافق غري اجلمهور يف أربع) ٤(يوافق فيه مجهور الفقهاء يف أربع 

فيكون جمموع خمالفته للمالكية . مسائل) ٧(مسألة، واستقل بالرأي يف سبع ) ٢٤(وعشرين 
   .مسألة أي ربع املسائل تقريباً) ٣٥(يف مخس وثالثني 

 يقول فقد الفقهية اختياراته أكثر يف املالكية وافق قد العريب ابن القاضي ألن ونظراً
 أكثر يف مذهبه وافق وقد شخصيته وأين ،إضافاته وأين ،هذه اختياراته قيمة ما: قائل

  ! إذن؟ والدراسة الرسالة هذه قيمة وما ،اختياراته
 قد العريب ابن القاضي اختيارات أن مع: أقول التساؤالت هذه مثل عن وإجابة

 بناء ولكن املتابعة، قبيل من تأت مل املوافقات هذه أن إال املالكية، عليه ما أكثرها يف وافقت
 مسألة أي يف إليه الرجوع ميكن الذي املنقول كالمه من واضح هو كما األدلة يف النظر على

 اختياراته مجيع يف كالمه نص ذكر على الباحث حرص لذلك البحث، هذا يف ذكرها مت
  . اخلاصية هذه لتظهر طال، وإن

  تدعيه؟ ما دليل وما القائل قال فإن
  : دالئل عدة هناك أقول
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 يتفرد مسائل عن البحث وال املذهب، خمالفة العريب ابن القاضي مقصود ليس :األول
 تبني فإذا للناس، بيانه عهد من العلماء على اهللا أخذه وما العلم أمانة هي وإمنا غريه، عن ا
  . للمذهب احترامه مع به، قال املذهب خالف بالنظر له

 كان لوو ،)الترمذي كتاب أي( املذهب كتاب غري يف جاء إمنا النظر أن :الثاين
  . أوىل املوطأ كتاب يف النظر لكان للمذهب االنتصار مقصوده

 بقية إىل نظره ضمن  جاء إمنا املذهب، إىل العريب ابن القاضي نظر أن :الثالث
  ... مثال املذاهب أول كذكره ترتيب، وال بعبارة خيصه فلم املذاهب،

 إن - ثقة وبكل-  القول ميكننا أنه الباحث يرى والنظر، التحليل هذا على وبناء
 آراء كوا رد ال والبحث النظر طريق من متَّت إمنا للمالكية العريب ابن القاضي موافقة
   . قدره وجاللة إمامته على دليال ذا وكفى مذهبه،

  : ابن العريب يف االختيار تتلخص يف األمور اآلتية القاضي أن املنهج الذي سلكه. ٢
  :ة، ويشتمل على ما يليآن والسناالختيار بالقر :األول       

  .االختيار بداللة ظاهر القرآن. أ
  .ةاالختيار بداللة ظاهر السن. ب
  .على فعله االختيار بتقدمي قول النيب . ج
  .االختيار بداللة القراءات. د

  .االختيار بداللة الناسخ واملنسوخ. هـ
  .االختيار بداللة الرواية األقوى. و
  .ع بني النصوصاالختيار باجلم. ز
  .ختيار بعدم ثبوت نص يف املسألةاال. ح
  . االختيار بتوجيه دليل القول املرجوح. ط

  :االختيار مبوقف املسلمني من حكم املسألة، ويشمل ما يلي :الثاين         
  .االختيار بإمجاع العلماء. أ

  .االختيار بعمل الصحابة. ب
  .االختيار بعمل أهل املدينة. ج
  . ر مبا درج عليه عمل املسلمنياالختيا. د
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  :االختيار باعتبار مرجحات أخرى، ويتضمن ما يأيت :الثالث        
  .االختيار بداللة القياس. أ

  . االختيار بداللة العرف .ب
  .االختيار بداللة اللغة. ج
  .ة أو األصوليةاالختيار بداللة قاعدة من القواعد الفقهي. د

  .حكم املسألةاالختيار بالنظر لعلة . هـ
  .االختيار بالنظر للغرض من حكم املسألة. و
  .االختيار بالنظر للحكم الوضعي للمسألة. ز
  .االختيار بالنظر ملآالت األفعال. ح
  .االختيار بالنظر ملقصد من مقاصد الشريعة. ط
  .االختيار باألخذ باالحتياط واخلروج من اخلالف. ي

ابن العريب يف االختيار تتلخص يف النقاط  القاضي أن األساليب اليت استخدمها. ٣
  : اآلتية

  :األساليب الصرحية يف االختيار، ويدخل حتتها ما يلي :األوىل            
 ،"الصحيح: "استخدامه األلفاظ الصرحية يف االختيار، مثل. أ
  .، وحنو ذلك"املختار"و" الراجح"و ،"الصواب"و

 ،"األصوب"، و"األصح"و ،"األفضل: "استخدامه أفعل التفضيل، مثل. ب
  .، وحنو ذلك"األشبه"و
  .وكذا كذا عنده أن أووكذا،  كذا يرى أو يقول بأنه تصرحيه. ج
  االستنجاء يف العدد": ذكره القول املختار بصيغة تفيد اجلزم، مثل قوله. د

  ."معترب غري
  ".وبه أقول: "تصرحيه بأنه مع القائلني بالقول املختار، مثل. هـ

ودليلنا كذا : "بأنه مع دليل القائلني بالقول املختار، مثل تصرحيه. و
  ".وكذا
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  :األساليب غري الصرحية يف االختيار، وتشمل ما يلي :الثانية           
وصفه القول املختار مبا يقتضي تقويته إياه، كأن يصفه بأنه بين، أو بين . أ

  .جدا، أو واضح، أو واضح جدا، وحنو ذلك
كأن يصفه مثال بالصحة لقول املختار مبا يقتضي تقويته، ليل اوصفه د. ب

  .أو الثبوت أو القوة، وحنو ذلك
 صاحب دليل القول املختار مبا يقتضي تقوية قوله،  كأنوصفه . ج

  .، وحنو ذلك"مشاخينا قال" أو ،"علماؤنا قال: "يقول
 النفس يف ويقوى: "يقول وصفه القول املختار مبا يفيد ميله إليه، كأن. د

  ."وكذا كذا
  .جزمه بأن القول املرجوح ال يصح، أو بأنه ضعيف أو حنو ذلك. هـ

  . يصح، أو أنه ضعيف أو حنو ذلك ال املرجوح القول دليل بأن جزمه. و
ال يلتفت : "وصفه القول املرجوح مبا يقتضي إسقاطه، كأن يقول فيه. ز

  .، أو حنو ذلك"ال يعول عليه"، أو "إليه
 إسناد يصف يل القول املرجوح مبا يقتضي إسقاطه، كأنوصفه دل. ح

  .يصح ال بأنه معني حديث
وصفه صاحب القول املرجوح مبا يقتضي إسقاط قوله، كأن يصفه . ط

  .باجلهل أو االبتداع، أو حنو ذلك
  ".فإن قيل كذا قلنا كذا: "، كأن يقول)الفَنقَلة(استخدامه أسلوب . ي

  :يف املوافقة، منها ما يلي -أيضا-دم أساليب خمتلفة أن القاضي ابن العريب يستخ. ٤
  .ح بأنه يقول بهأن يذكر قول قائل مث يصر. أ

  .ذلك حنو أو القوة أو بالصحة يصفه مث قائل قول يذكر أن. ب
  . أن يصف صاحب القول أنه من علمائه. ج
  . العلماء من قاله من يذكر مث معني بقول جيزم أن. د

  . ل معني مث يذكر من قاله من العلماءأن جيزم بصحة قو. هـ
  .أن يسند قوال إىل شخص معين مث يستدل له. و
  . أن يصف دليل صاحب القول مبا يدل على قبوله إياه. ز
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  . بطالنه يقتضي مبا خمالفه قول يصف مث به يقول ومن ،رأيا يذكر أن. ح
  :إىل قسمني أنه استخدم كذلك أساليب خمتلفة يف املخالفة، وميكن تقسيمها. ٥

   :وتشتمل على ما يأيت والسهولة، بالليونة املتسمة األساليب :األول            
  . أن يلتمس العذر ملن خيالفه يف رأي من اآلراء. أ

  .بشيء املخالف للقول التعرض دون رأيه يذكر أن. ب
  .أن أن يصف قوله أو دليله أنه أوىل من القول املخالف أو دليله. ج
  . قض القول املخالف أو دليلَهأن ين. د

  . أن يصف القولَ املخالف أو دليلَه بعدم الصحة. هـ
  .أن يصف القولَ املخالف أو دليلَه بالضعف. و

  :األساليب املتسمة بالشدة واحلدة، وحتته األنواع التالية :الثاين             
  . بالغرابة املخالف أو دليلَه القولَ أن يصف. أ 

  .حمرر غري أو دليله بأنه املخالف القولَ يصف أن. ب
  . بالوهم املخالف أو دليلَه القولَ أن يصف. ج
  .أن يصف صاحب القولِ املخالف بأنه مل يفهم الدليل. د 
  . أن يصف صاحب القولِ املخالف بأنه يتناقض.هـ 
  .أن يصف القول املخالف أو دليله بأنه باطل أو فاسد أو حنو ذلك. و 
  . إليه أو حنو ذلك يلتفَت ال املخالف أو صاحبه بأنه القول يصف أن. ز 

  .لألحكام أو احلقائق قلب بأنه املخالف القول أن يصف. ح
  . وسخرية كّم فيه بكالم صاحب القولِ املخالف يتناول أن. ط
  . أن يصف صاحب القول املخالف باالبتداع يف الدين. ي
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  واالقتراحات تالتوصيا: ثانياً  
ينبغي لعلماء املسلمني، وخباصة العاملني منهم يف ااالت األكادميية . ١

ة باهرة يف وما لديهم من مسامهات علمي ،التنويه بشأن علماء املغرب اإلسالمي
حىت يهتم الشباب  -كأمثال القاضي أيب بكر ابن العريب -الصرح العلمي اإلسالمي 

  . الستفادة منهوا ،املسلم بدراسة تراثهم
على طالب الدراسات العليا يف جمال الشريعة االهتمام بدراسة كتب . ٢

م الفقهية ومناهجهم يف العلماء يف الفقه املقارن حىت يستخرجوا للقراء اختيارا
ذلك، والطرق اليت يسلكوا يف استنباط األحكام والترجيح بينها، ملا يف ذلك من 

  .درام العقليةتوسيع مداركهم الفكرية وق
وحتقيق الكتب  ،ينبغي للجامعات أن تتيح لطالا فرص دراسة. ٣

اإلسالمية القدمية سواء ما كان منها يف جمال الفقه وأصوله أو غري ذلك، حىت تتسىن 
االستفادة مبا أودعه أسالفنا كُتبهم من العلوم املفيدة، واالقتداء خبطاهم يف االجتهاد 

  .على العمل به ونشره بني األمةيف طلب العلم واحلرص 
٤ .اب يف جمال الشريعة اإلسالمية أن تتضافر على العلماء والباحثني والكت

جهودهم يف تكييف الطرق املناسبة لقراءة تراثنا القدمي، على الوجه الذي يسهل 
  .والواقع الذي نعيشه ،االستفادة منها، وتطبيق ما فيها على الطريقة اليت تتناسب

ودور النشر االهتمام بطباعة ما يتم  ،ةواملراكز العلمي ،نغي للجامعاتيب. ٥
والتحقيق لكتب علمائنا  ،ة يف جمال الدراسةجتهيزه من الرسائل واألطروحات العلمي

وغريمها من فنون العلم واملعرفة، ونشرها بني اجلماهري،  ،القدامى يف الفقه وأصوله
وتسهل االستفادة من هذه  ،حىت تعم الفائدة وتزويد املكتبات العامة بنسخ منها

  .العلوم
، وصلى اهللا وسلم وبارك على نبينا حممد، وعلى آله وآخراً واحلمد هللا أوالً

  .وصحبه أمجعني
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  املراجع
  

  .القرآن الكرمي
  

يف تقريب املعاين شرح رسالة ابن أيب الثمر الداين اآليب، صاحل بن عبد السميع، 
  . ط.كتبة الثقافية، بريوت، دامل زيد القريواين،

  
 بريوت، العريب، الكتاب دار األحكام، أصول يف اإلحكام حممد، بن علي اآلمدي،

  .اجلميلي سيد :حتقيق
  

 أحاديث يف األصول جامع حممد، بن املبارك السعادات أبو الدين جمد األثري، ابن
 القادر دعب :حتقيق م،١٩٦٩ هـ،١٣٨٩ ،١ط دمشق، البيان، دار مكتبة الرسول،
  . األرنؤوط
  

دار  النهاية يف غريب احلديث واألثر،ابن األثري، أبو السعادات، املبارك بن حممد، 
  .م١٩٧٩هـ، ١٣٩٩الكتب العلمية، بريوت، 

  
 ،١ط بريوت، املعرفة، دار التاريخ، يف الكامل حممد، بن علي الدين عز األثري، ابن

  .شيحا مأمون خليل :حتقيق م،٢٠٠٢ هـ،١٤٢٢
  
 املصري، الكتاب دار الصلة، امللك، عبد بن خلف القاسم أبو بشكوال، بنا
  . األبياري إبراهيم :حتقيق م،١٩٨٩ هـ،١٤١٠ ،١ط القاهرة،

  
 دار واملسانيد، السنن رواة ملعرفة التقييد الغين، عبد بن حممد بكر أبو بطة، ابن

  .حلوتا يوسف كمال :حتقيق م،١٩٨٨ هـ،١٤٠٨ ،١ط بريوت، العلمية الكتب
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 الرياض، العبيكان، مكتبة الفقه، يف العمدة شرح احلليم، عبد بن أمحد تيمية، ابن
  .العطيشان صاحل سعود :حتقيق هـ،١٤١٣ ،١ط

  
 احملمدية، السنة مكتبة الفقهية، النورانية القواعد احلليم، عبد بن أمحد تيمية، ابن

  .الفقي حامد حممد: حتقيق ،)م١٩٥١ هـ،١٣٧٠ ،١ط القاهرة،
  

 مصر، اخلاجني، مكتبة القراء، طبقات يف النهاية غاية حممد، بن حممد اجلزري، ابن
  .م١٩٣٢ ،١ط

  
 العلمية، الكتب دار اإلسالم، ديوان الرمحن، عبد بن حممد الدين مشس اجلزي، ابن

  .حسن كسروي السيد :حتقيق ت،.د بريوت،
  

 دار ني،الصحيح حديث من املشكل كشف علي، بن الرمحن عبد اجلوزي، ابن
  .البواب حسني علي: حتقيق م،١٩٩٧ هـ،١٤١٨ الرياض، الوطن،

  
التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين، 

  . م١٩٨٩هـ، ١٤١٩، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط الكبري،
  

 املعارف دائرة جملس التهذيب، ذيب العسقالين، علي بن أمحد حجر، ابن
  .هـ١٣٢٦ ،١ط اهلند، - الدكن آباد حيدر لنظامية،ا

  
دار  فتح الباري شرح صحيح البخاري،ابن حجر، أمحد بن علي العسقالين، 

  .حممد فؤاد عبد الباقي: م، حتقيق١٩٨٦الريان، مصر، 
  

هـ، ١٤٠٥، ١دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط احمللى،ابن حزم، حممد بن علي، 
  .   م١٩٨٤
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: م، تعليق٢٠٠٠هـ، ١٤٢١مؤسسة الرسالة، بريوت،  املسند، ابن حنبل، أمحد،
  . وغريه ،شعيب األرناؤوط

  
 مطمح األنفس ومسرح التأنس يف ملح أهل األندلس،ابن خاقان، الفتح بن حممد، 

  .حممد علي شوابكة: م، حتقيق١٩٨٣ ،١مؤسسة الرسالة، بريوت، ودار عمار، عمان، ط
  

دار الكتب  ألعيان وأنباء أبناء الزمان،وفيات اابن خلكان، أمحد بن حممد، 
يوسف علي طويل، ومرمي قاسم : م، حتقيق١٩٩٨هـ، ١٤١٩، ١العلمية، بريوت، ط

  .طويل
  

مؤسسة  إحكام األحكام شرح عمدة األحكام،ابن دقيق العيد، حممد بن علي، 
مصطفى شيخ مصطفى، ومدثر : م، حتقيق٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦، ١الرسالة، بريوت، ط

   .سندس
  

 دار البخاري، صحيح شرح الباري فتح الدين، شهاب ابن الرمحن عبد رجب، ابن
  . حممد بن اهللا عوض بن طارق معاذ أبو :حتقيق هـ،١٤٢٢ ،٢ط الدمام، اجلوزي، ابن

  
 دار الترمذي، جامع شرح يف الشدي النفح حممد، بن حممد الناس، سيد ابن
  . الكرمي عبد ـدمعب أمحد :حتقيق هـ،١٤٠٩ ،١ط الرياض، العاصمة،
  

 ،٣ط دمشق، الفكر دار احلديث، علومالرمحن،  عبد بن عثمان الصالح، ابن
  .عتر الدين نور :وشرح حتقيق هـ،١٩٨٤ هـ،١٤٠٤

  
دار الفكر، ، )املعروف بشرح ابن عابدين(رد احملتار على الدر املختار ابن عابدين، 

   . م٢٠٠٠هـ، ١٤٢١بريوت، 
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 تونس، والتوزيع، للنشر سحنون دار والتنوير، تحريرال الطاهر، حممد عاشور ابن
  .م١٩٩٧. ت.د

  
االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا، 

  . م٢٠٠٠دار الكتب العلمية، بريوت،  األمصار،
  

التمهيد ملا يف الوطأ من املعاين ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا، 
و حممد عبد الكبري  ،مصطفى بن أمحد العلوى: مؤسسة القرطبة، بريوت،  حتقيق ،واألسانيد

  .البكرى
  

مكتبة الرياض  الكايف يف فقه أهل املدينة، ابن عبد الرب، أبو عمر يوسف بن عبد اهللا،
  .حممد أحيد املوريتاين: م، حتقيق١٩٨٠هـ، ١٤٠٠، ٢احلديثة، الرياض، ط

  
دار  قواعد األحكام يف مصاحل األنام،العزيز، ابن عبد السالم، عز الدين عبد 

  .حممود بن التالميد الشنقيطي: املعارف، بريوت، حتقيق
  

أضواء  تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق،ابن عبد اهلادي، حممد بن أمحد احلنبلي، 
   .سامي بن حممد بن جاد اهللا: م، حتقيق٢٠٠٧هـ، ١٤٢٨، ١السلف، الرياض، ط

  
 اجلوزي، ابن دار الدمام، األصول، علم من األصول صاحل، بن مدحم العثيمني، ابن

  . هـ١٤٢٦
  

دار ابن اجلوزي،  الشرح املمتع على زاد املستقنع،ابن العثيمني، حممد بن صاحل، 
   .هـ١٤٢٢، ١الدمام، ط
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 الشيخ مؤسسة فقه العبادات يف املذهب احلنبلي،ابن العثيمني، حممد بن صاحل، 
   .هـ١٤٢٥، الرياض،  اخلريية نيالعثم صاحل بن حممد

  
دار الكتب العلمية، بريوت،  أحكام القرآن،ابن العريب، أبو بكر، حممد بن عبد اهللا، 

  .حممد عبد القادر عطا: هـ، حتقيق١٤١٥، ١ط
  

 عارضة األحوذي بشرح صحيح الترمذي،ابن العريب، أبوبكر، حممد بن عبد اهللا، 
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٨، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط

  
 الترمذي، كتاب على األحوذي عارضةأبو بكر حممد بن عبد اهللا،  ابن العريب،

الشيباين، طارق سامي سعيد : يق للجزء األولليبيا، دراسة وحتق - طرابلس الفاتح، جامعة
 الدراسات اآلداب، شعبة رسالة مقدمة لنيل درجة املاجستري يف الفقه اإلسالمي، يف كلية

  . )غري منشورة(م، ٢٠٠١اإلسالمية، عام  والدراسات العربية اللغة مقس العليا،
  

 مواقف حتقيق يف القواصم من العواصم اهللا، عبد بن حممد بكر أيب العريب، ابن
 حمب: حتقيق م،١٩٨٧ هـ،١٤٠٧ ،٢ط اجليل، دار بريوت، ، النيب وفاة بعد الصحابة

   . االستانبويل مهدي وحممود اخلطيب، الدين
  

دار الغرب اإلسالمي،  قانون التأويل،العريب، أبو بكر، حممد بن عبد اهللا، ابن 
  .حممد السليماين: م، حتقيق١٩٩٠، ٢بريوت، ط
  

دار أنس،  بن مالك موطأ شرح يف القبس ابن العريب، أبو بكر، حممد بن عبد اهللا،
  .م١٩٩٢، ١حممد عبد اهللا ولد كرمي، ط: الغرب اإلسالمي، بريوت، حتقيق

  
 البيارق، دار الفقه، أصول يف احملصول اهللا، عبد بن أبو بكر حممد العريب، ابن

  . علي اليدري حسني: حتقيق م،١٩٩٩ هـ،١٤٢٠ ،١ط األردن،
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، دار الغرب مالك موطأ شرح يف املسالكابن العريب، أبو بكر، حممد بن عبد اهللا، 
   .حممد السليماين: ط، حتقيق.اإلسالمي، بريوت، د

  
 وزارة الكرمي، القرآن يف واملنسوخ الناسخ اهللا، عبد بن حممد بكر أبو العريب، ابن

 عبد :حتقيق م،١٩٨٨ هـ،١٤٠٨ ،١ط املغربية، اململكة اإلسالمية والشؤون األوقاف
  . املدغري العلوي الكبري

  
 بريوت، الفكر، دار دمشق، مدينة تاريخ احلسن، بن علي القاسم أبو عساكر، ابن

  . العمروي غالمة بن عمر الدين حمب: حتقيق م،١٩٩٧ هـ،١٤١٨ ،١ط
  

 بريوت، اإلسالمي، الغرب دار عطية، ابن فهرس احلق، عبد حممد أبو عطية ابن
  .الزاهي وحممد ،األجفان أبو حممد :حتقيق م،١٩٨٣ ،٢ط

  
 أخبار يف الذهب شذرات احلنبلي، العكري حممد بن أمحد بن احلي عبد العماد، ابن

 عبد حتقيق ،م١٩٨٦ هـ،١٤٠٦ ،١ط٤ بريوت، -  دمشق كثروت، ابن دار ذهب، من
  .األرناؤوط وحممود األرنؤوط، القادر

  
الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن حممد، 

  . م١٩٧٢دار التراث، القاهرة،  املذهب،
  

 الكتاب دار األندلس، علماء تاريخ يوسف، بن حممد بن اهللا عبد الفرضي، ابن
  .األبياري إبراهيم حتقيق ،هـ١٤١٠ ،٢ط بريوت،: اللبناين الكتاب ودار القاهرة،: املصري

  
مؤسسة  حاشية الروض املربع شرح زاد املستقنع،ابن قاسم، عبد الرمحن بن حممد، 

  . هـ١٤١٣، ٥قرطبة، القاهرة، ط
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دار عامل الكتب،  محد،املغين يف فقه اإلمام أابن قدامة، عبد اهللا بن أمحد املقدسي، 
  . عبد اهللا التركي: م، حتقيق٢٠٠٤هـ، ١٤٢٥، ١ط

  
املكتب اإلسالمي، بريوت،  الشرح الكبري،ابن قدامة، عبد اهللا بن أمحد املقدسي، 

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٦، ١ط
  

دار الكتب العلمية،  الكايف يف فقه ابن حنبل،ابن قدامة، عبد اهللا بن أمحد املقدسي، 
  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٦، ٢بريوت، ط
  

 البيان، دار مكتبة املولود، بأحكام املودود حتفة بكر، أبو القيم، حممد بن ابن
  .م١٩٧١ هـ،١٣٩١ ،١ط دمشق،

  
، ٢طيبة، ط املنورة، دار املدينة العظيم، القرآن تفسري عمر، بن إمساعيل كثري، ابن

   .م١٩٩٩هـ، ١٤٢٠
  

 دار احلديث، علوم اراختص يف احلثيث الباعث عمر، بن إمساعيل كثري، ابن
  .هـ١٤١٧ دمشق، الفيحاء،

  
حممد : حتقيق. ت.دار الفكر، بريوت، دسنن ابن ماجه، ابن ماجه، حممد بن يزيد، 

  . فؤاد عبد الباقي
  

هـ، ١٤٢٤، ١مؤسسة الرسالة، بريوت، ط الفروع،ابن مفلح، مشس الدين حممد، 
  . عبد اهللا بن عبد احملسن التركي: م، حتقيق٢٠٠٣

  
 ،الكتب عامل دار املقنع، شرح املبدع حممد، بن برهان الدين إبراهيم فلح،م ابن

  .م٢٠٠٣ هـ،١٤٢٣ الرياض،
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 األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف،ابن املنذر، أبو بكر، حممد بن إبراهيم، 
  . أبو محاد صغري أمحد: م، حتقيق١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ١دار طيبة، الرياض، ط

  
  .ت.د ،١ط بريوت، صادر، دار العرب، لسان  مكرم، بن حممد منظور، ابن
  

دار املعرفة،  البحر الرائق شرح كرت الدقائق،ابن جنيم، زين الدين بن إبراهيم، 
  . ت.بريوت، د
  

مية، دار الكتب العل اختالف األئمة العلماء،ابن هبرية، أبو املظفر، حيىي بن حممد ، 
   .دالسيد يوسف أمح: قيقم، حت٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ١بريوت، ط

   
دار إحياء التراث  فتح القدير شرح اهلداية،ابن اهلمام، كمال الدين حممد 

  .اإلسالمي، بريوت
  
 زيد أيب لرسالة الرباين الطالب كفاية احلق، عبد بن حممد بن علي احلسن، أبو
  . يوسف الشيخ حممد البقاعي: حتقيق هـ،١٤١٢ بريت، الفكر، دار القريواين،
  
العلمية، بريوت،  الكتب دار التفسري، يف احمليط البحر سف،يو بن حممد حيان، أبو

  . املوجود عبد أمحد عادل :م، حتقيق٢٠٠١هـ،١٤٢٢، ١ط
  

، ٢دار الفكر، بريوت، ط سنن أيب داود،داود، سليمان بن األشعث، أبو 
  . حمي الدين عبد احلميد: م، حتقيق١٩٩٧هـ، ١٤١٧

  
 الفنون، اصطالحات يف العلوم معجا الرسول، رب عبد بن النيب رب عبد األمحد،

  .م٢٠٠٠ هـ،١٤٢١ ،١ط بريوت، العلمية، الكتب دار
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 الترمذي، عيسى أليب اجلامع الكتاب فضائل حممد، بن عبيد الدين تقي األسعردي،
  . السامرائي صبحي :حتقيق م،١٩٨٩ هـ،١٤٠٩ ،١ط بريوت، العربية، النهضة مكتبة

  
 من شيوخه عن رواه ما فهرسة( خري ابن فهرسة خري، بن حممد بكر أبو اإلشبيلي،

 ودار القاهرة، املصري، الكتاب دار ،)املعرفة وأنواع العلم ضروب يف املصنفة الدواوين
  . األبياري إبراهيم :حتقيق م،١٩٨٩ هـ،١٤١٠ ،١ط بريوت، اللبناين، الكتاب

  
العلمية، دار الكتب  املدونة  الكربى،األصبحي، أبو عبد اهللا مالك بن أنس، 

  . زكريا عمريات: ط، حتقيق.بريوت، د
  

 هـ،١٤١٣ ،١ط دمشق، القلم، دار املوطأ، أنس، بن مالك اهللا عبد أبو األصبحي،
  ..الندوي، مع تعليقات عبد احلي اللكنوي الدين تقي :حتقيق م،١٩٩٢

  
 :حتقيق ،٢ط بريوت، الفكر، دار األغاين، احلسني، بن علي الفرج أبو األصفهاين،

  .جابر مسري
  

 اإلسالمي، الغرب دار العريب، ابن بكر أيب القاضي مع أمحد، سعيد أعراب،
  .م١٩٨٧ هـ،١٤٠٧ ،١ط بريوت،

  
املكتب  إرواء العليل يف ختريج أحاديث منار السبيل،األلباين، حممد ناصر الدين، 

  .م١٩٨٥هـ، ١٤٠٥، ٢اإلسالمي، بريوت، ط
  

 اإلسالمي، املكتب املصابيح، مشكاة أحاديث ختريج الدين، ناصر حممد األلباين،
  . م١٩٨٥ هـ،١٤٠٥ بريوت،

  



 
٢٦٨ 

املكتب  صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزيادته،األلباين، حممد ناصر الدين، 
  .م١٩٨٧هـ، ١٤٠٧اإلسالمي، بريوت، 

  
مكتبة املعارف، الرياض،  صحيح سنن ابن ماجه،األلباين، حممد ناصر الدين، 

  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧
  

الكويت، مؤسسة غراس،  صحيح سنن أيب داود،مد ناصر الدين، األلباين، حم
  . م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ١الكويت، ط

  
بريوت، املكتب اإلسالمي،  الترمذي، سنن صحيح الدين، ناصر حممد األلباين،

  .م١٩٨٨هـ، ١٤٠٨، ١أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته زهري الشاويش، ط
  

مكتبة املعارف، الرياض،  سنن ابن ماجه، ضعيفاأللباين، حممد ناصر الدين، 
  . م١٩٩٧هـ، ١٤١٧

  
الكويت، مؤسسة غراس،  ضعيف سنن أيب داود،األلباين، حممد ناصر الدين، 

  . م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ١الكويت، ط
  

بريوت، املكتب اإلسالمي،  الترمذي، سنن ضعيف الدين، ناصر حممد األلباين،
  .م١٩٩١هـ، ١٤١١، ١زهري الشاويش، ط أشرف على طباعته والتعليق عليه وفهرسته

  
دار الكتب  أسىن املطالب يف شرح روض الطالب،األنصاري، زكريا بن حممد، 

   .    م٢٠٠١هـ، ١٤٢٢، ١العلمية، بريوت، ط
  

دار الفكر  احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة،، زكريا بن حممد، األنصاري
  . املباركمازن . د: هـ، حتقيق١٤١١، ١املعاصر، بريوت، ط



 
٢٦٩ 

 املطبعة القاهرة، الوردية، البهجة شرح يف البهية الغرر حممد، بن زكريا األنصاري،
  .هـ١٣١٩ امليمنية،

  
الفكر،  دار ،الطالب منهج شرح الوهاب فتححممد،  بن زكريا األنصاري،

  .ت.بريوت، د
  

دار الكتب  مالك، موطأ شرح املنتقى الوليد، سليمان بن خلف، الباجي، أبو
  .حممد بن عبد القادر عطا: م، حتقيق١٩٩، ١٤٢٠، ١مية، بريوت، طالعل

  
 دار احلديث، أهل منهج على الفقه أصول قادر، غالم بن زكريا الباكستاين،

  .م٢٠٠٢ هـ،١٤٢٣ ،١ط جدة، اخلراز،
  

العلمية،  الكتب دار ،اخلطيب شرح على احلبيب حتفةحممد،  بن سليمان البجريمي،
  .م١٩٩٦ هـ،١٤١٧بريوت، 

  
 -دار ابن كثري، اليمامة اجلامع الصحيح املختصر،البخاري، حممد بن إمساعيل، 

  . مصطفى ديب البغا: حتقيق. م١٨٧هـ، ١٤٠٧، ٣بريوت، ط
  

مطبعة جاويد بريس،  كرت الوصول إىل معرفة األصول،البزدوي، علي بن حممد، 
  .ط.د. كراتشي

  
 املزهرات والرياض راتاملخد كشف احلنبلي، اهللا عبد بن الرمحن عبد البعلي،

  .م٢٠٠٢ هـ،١٤٢٣ بريوت، اإلسالمية، البشائر دار املختصرات، أخصر لشرح
  

املكتب اإلسالمي، بريوت،  املطلع على أبواب الفقه،البعلي، حممد بن أيب الفتح، 
   .حممد بشري األدليب: م، حتقيق١٩٨١هـ، ١٤٠١، ١ط



 
٢٧٠ 

 املَسالك أَشرف إىلَ السالك إرشاد الدين، شهاب حممد بن الرمحن عبد البغدادي،
  .ت.د. ط.والنشر، القاهرة، د للطباعة األفريقية الشركة مالك، اإلمامِ فقه في

  
، ١املكتب اإلسالمي، دمشق، ط شرح السنة،البغوي، احلسني بن مسعود، 

  .م١٩٨٣هـ، ١٤٠٣
  

بريوت، دار الفكر،  الروض املربع شرح زاد املستقنع،البهويت، منصور بن يونس، 
  . سعيد حممد اللحام: ط، حتقيق.د

  
 الرياض، الكتب، عامل دار اإلرادات، منتهى شرح يونس، بن منصور البهويت،

  .م١٩٩٦ هـ،١٤١٦
  

دار الفكر، بريوت،  كشاف القناع عن منت اإلقناع،البهويت، منصور بن يونس، 
  . هالل مصيلحي: هـ، حتقيق١٤٠٢

  
ه، ١٤١٤مكتبة دار الباز، مكة املكرمة،  كربى،السنن الالبيهقي، أمحد بن احلسني، 

  .حممد عبد القادر عطا: حتقيق
  

. ط.دار إحياء التراث العريب، بريوت، د سنن الترمذي،الترمذي، حممد بن عيسى، 
  .وآخرون ،أمحد حممد شاكر: حتقيق

  
 بريوت، الريان، مؤسسة الفقه، أصول علم تيسري يوسف، بن اهللا عبد اجلديع،

  .ـه١٤١٨ ،١ط
  

 بريوت، العلمية، الكتب دار األربعة، املذاهب على الفقه الرمحن، عبد اجلزيري،
  .م١٩٩٦ هـ،١٤١٦ ،١ط



 
٢٧١ 

 هـ،١٤١٥ بريوت، العلمية، الكتب دار القرآن، أحكام علي، بن أمحد اجلصاص،
  .م١٩٩٥

  
 والشئون األوقاف وزارة طبعة األصول، يف الفصول علي، بن أمحد اجلصاص،

  . النشمي جاسم عجيل :حتقيق م،١٩٨٨ هـ،١٤٠٨ ،١ط ت،كويال اإلسالمية،
  

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  املوسوعة الفقهية الكويتية،مجاعة من العلماء، 
  . م١٩٨٣هـ، ١٤٠٤الكويت، 
  

. ط.د بريوت، الفكر، دار املنهج، على اجلمل حاشية عمر، بن سليمان اجلمل،
  .ت.د

  
 ،٤ط بريوت، للماليني، العلم دار اللغة، يف حاحالص محاد، بن إمساعيل اجلوهري،

  . عطار الغفور عبد أمحد :حتقيق م،١٩٨٧ هـ،١٤٠٧
  

 دار مصر، املنصورة، الفقه، أصول يف الربهان اهللا، عبد بن امللك عبد اجلويين،
  .حممود الديب العظيم عبد :حتقيق هـ،١٤١٨ ،٤ط الوفاء،

  
 ابن دار واجلماعة، السنة أهل عند هالفق أصول معامل حسني، بن حممد اجليزاين،

  .هـ١٤٢٧ ،٥ط الدمام، اجلوزي،
  

 والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف عبداهللا، بن مصطفى خليفة، حاجي
  . م١٩٨٢ هـ،١٤٠٢ بريوت، الفكر، دار

  
 املعرفة، دار حنبل، بن أمحد اإلمام فقه يف اإلقناع أمحد، بن موسى احلجاوي،

  .السبكي موسى حممد اللطيف دعب :حتقيق. ت.د بريوت،



 
٢٧٢ 

 عبد :حتقيق. ت.دار الوطن، الرياض، د زاد املستقنع،أمحد،  بن موسى احلجاوي،
  .العسكر حممد بن علي بن الرمحن

  
 إيضاح القواعد الفقهية لطالب املدرسة الصولتية،احلجي، عبد اهللا بن سعيد، 

  .ط.مدرسة الصولتية، مكة املكرمة، د
  

، ١املطبعة اخلريية، القاهرة، ط اجلوهرة النرية،علي،  احلدادي، أبو بكر بن
  .هـ١٣٢٢

  
دار  الدر املختار يف شرح تنوير األبصار،احلصكفي، عالء الدين حممد بن علي، 

  . هـ١٣٨٦الفكر، بريوت، 
  

دار اخلري،  كفاية األخيار يف حل غاية اإلختصار،احلصيين، أبو بكر بن حممد، 
  . م١٩٩٤دمشق، 

  
دار عامل  مواهب اجلليل شرح خمتصر اخلليل،الدين حممد بن حممد، احلطاب، مشس 

  . زكريا عمريات: م، حتقيق٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣الكتب، الرياض، 
  

 الثالث، اإلصدار الشاملة، املكتبة مفرغة، صوتية دروس ،املستقنع زاد شرح احلمد،
  .م٢٠٠٧

  
هـ، ١٤٠٤دار صادر، بريوت،  معجم البلدان،احلموي، ياقوت بن عبد اهللا، 

  .م١٩٨٤
  

دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، شرح خمتصر خليل، اخلرشي، حممد بن عبد اهللا، 
  . هـ١٤٠٢، ١ط



 
٢٧٣ 

  .م٢٠٠٣ ،١ط القاهرة، احلديث، دار الفقه، أصول علم الوهاب، عبد خالف،
  

هـ، ١٣٨٦دار املعرفة، بريوت، سنن الدار قطين، الدارقطين، علي بن عمر، 
  .بد اهللا هاشمالسيد ع: م، حتقيق١٩٦٦

  
، ١دار الكتاب العريب، بريوت، ط سنن الدارمي،الدارمي، عبد اهللا بن عبد الرمحن، 

  .سليم أسد: م، تعليق١٩٨٧هـ، ١٤٠٧
  

دار الفكر، بريوت،  حاشية الدسوقي على خمتصر خليل،الدسوقي، حممد عرفة، 
  .حممد عليش: ط، حتقيق.د

  
 املعني، فتح ألفاظ حل على الطالبني نةإعا شطا، حممد السيد بن بكر أبو الدمياطي،

   .ت.د بريوت، الفكر، دار
  

 دار أفريقيا، غرب يف اإلسالم نشر يف املرابطني دور اللطيف، عبد عصمت دندش،
  . م١٩٨٨ هـ،١٤٠٨ ،١ط بريوت، اإلسالمي، الغرب

  
 دار واألعالم، املشاهري ووفيات اإلسالم تاريخ عثمان، بن أمحد بن حممد الذهيب،

  .معروف عواد بشار :حتقيق م،٢٠٠٣ هـ،١٤٢٤ ،١ط بريوت، االسالمي، ربالغ
  

 بريوت، العلمية، الكتب دار احلفاظ، تذكرة عثمان، بن أمحد بن حممد الذهيب،
  . عمريات زكريا :حتقيق م،١٩٩٨ هـ،١٤١٩ ،١ط

  
مؤسسة الرسالة، بريوت،  سري أعالم النبالء،الذهيب، حممد بن أمحد بن عثمان، 

  .شعيب األرناؤوط وغريه: م، حتقيق١٩٩٢هـ، ١٤١٢، ٨ط
  



 
٢٧٤ 

 العلمية، الكتب دار غرب، من خرب يف العرب عثمان، بن أمحد بن حممد الذهيب،
  .زغلول بسيوين بن السعيد حممد: حتقيق ت،.د بريوت،

  
 الكتب دار الرجال، نقد يف االعتدال ميزان عثمان، بن أمحد بن حممد الذهيب،

 أمحد وعادل معوض، حممد علي :حتقيق ت،.د بريوت، م،١٩٩٥ هـ،١٤١٥ العلمية،
  .عبداملوجود
  

  .ت.القاهرة، د وهبة، مكتبة واملفسرون، التفسري حسني، حممد الذهيب،
  

 سعود بن حممد اإلمام جامعة احملصول يف علم األصول،الرازي، حممد بن عمر، 
  .فياض العلواين جابر طه :هـ، حتقيق١٤٠٠، ١مية، الرياض، طاإلسال

  
 هـ،١٤٢١العلمية، الكتب دار بريوت، الغيب، مفاتيح عمر، بن حممد الرازي،

  .م٢٠٠٠ ،١ط
  

املعروف بالشرح الكبري، فتح العزيز بشرح الوجيز، الرافعي، عبد الكرمي بن حممد، 
  . ط.املكتبة السلفية، املدينة املنورة، د

  
 املكتب تهى،املن غاية شرح يف النهى أويل مطالب  سعيد، مصطفي الرحيباين،

  .م١٩٦١ بريوت، اإلسالمي،
  

دراسة يف منهاج العلوم،  العلم والبحث العلمي،رشوان، حسني عبد احلميد، 
   ).١٤٥ - ١٤٣ص. (دت. ط.د. املكتب اجلامعي، اإلسكندرية

  
دار الفكر، بريوت،  اية احملتاج إىل شرح املنهاج،الرملي، حممد بن أمحد، 

  . م١٩٨٤هـ، ١٤٠٤



 
٢٧٥ 

 الوطين الس القاموس، جواهر من العروس تاج حممد، بن مرتضى مدحم الزبيدي،
  .م٢٠٠١ هـ،١٤٢٢ الكويت، واآلداب، والفنون للثقافة

  
، ٤دار الفكر، دمشق، ط الفقه اإلسالمي وأدلته،الزحيلي، وهبة  بن عبد اهللا، 

  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٥
  

 احلليب، مطبعة ،القرآن علوم يف العرفان مناهل العظيم، عبد بن حممد الزرقاين،
  .هـ١٣٦٧ ،٣ط القاهرة،

  
 العلمية، الكتب دار الفقه، أصول يف احمليط البحر ادر، بن حممد الزركشي،

  . تامر حممد :حتقيق م،٢٠٠٠ هـ،١٤٢١ بريوت،
  

  .م١٩٨٦، ٧دار العلم ملاليني، بريوت، ط األعالم،الزركلي، خري الدين بن حممود، 
  

دار الكتب العلمية،  شرح الزرقاين على موطإ مالك، الزرقاين، حممد بن عبد الباقي،
  . هـ١٤١١بريوت، 

  
دار الكتب العلمية،  تبيني احلقائق شرح كرت الدقئق،الزيلعي، عثمان بن علي، 

  .هـ١٤٠٣، ١ط. بريوت
  

اململكة  ترتيب املدارك وتقريب املسالك،السبيت، القاضي عياض بن موسى، 
حممد بن : م، حتقيق١٩٨٣هـ، ١٤٠٣، ٢اإلسالمية، طاملغربية، وزارة األوقاف والشؤون 

  .تاويت الطنجي، وغريه
  

 الغرب دار ،)عياض القاضي شيوخ فهرسة( الغنية موسى، بن عياض السبيت،
  . م١٩٨٢ هـ،١٣٠٢ ،١ط بريوت، اإلسالمي،



 
٢٧٦ 

 هجر دار الكربى، الشافعية طبقات الكايف، عبد بن علي بن الدين تاج السبكي،
 عبد واحللو، حممد، حممود الطناحي،: حتقيق هـ،١٤١٣ ،٢ط لقاهرة،ا للنشر، للطباعة
  .حممد الفتاح

  
هـ، ١٤٢١، ١دار الفكر، بريوت، ط املبسوط،السرخسي، حممد بن أمحد، 

  .خليل حميي الدين امليس: م، حتقيق٢٠٠٠
  

 بن حممد اإلمام جبامعة والنشر الثقافة إدارة العريب، التراث تاريخ فؤاد، سزكني،
 حجازي، فهمي حممود :ترمجة م،١٩٨٣ هـ،١٤٠٣ ،١ط الرياض، اإلسالمية، سعود

  .الرحيم عبد وسعيد مصطفى عرفه ومراجعة
  

مؤسسة الرسالة، بريوت،  النتف يف الفتاوى،السعدي، علي بن احلسني، 
  . صالح الدين الناهي: م، حتقيق١٩٨٤هـ، ١٤٠٤

  
هـ، ١٤٠٥العلمية، بريوت، دار الكتب  حتفة الفقهاء،السمرقندي، حممد بن أمحد، 

   .م١٩٨٤
  

دار الكتب  األشباه والنظائر،السيوطي، جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر، 
  . هـ١٤٠٣العلمية، بريوت، 

  
 تقريب شرح الواري تدريب بكر، أيب بن الرمحن عبد الدين جالل السيوطي،

  .اللطيف عبد بالوها عبد :حتقيق ت،.د الرياض، احلديثة، الرياض مكتبة النواوي،
  

مطبعة  شرح ابن ماجه،السيوطي، جالل الدين، عبد الرمحن بن أيب بكر، وغريه، 
  . ط.د. قدميي كتب خانة، كراتشي، باكستان

  



 
٢٧٧ 

مكتبة وهبة،  طبقات املفسرين،السيوطي، جالل الدين، عبد الرمحن بن أيب بكر، 
  .علي حممد عمر: م، حتقيق١٩٧٦هـ، ١٣٩٦، ١القاهرة، ط
  

لب اللباب يف حترير األنساب، جالل الدين، عبد الرمحن بن أيب بكر،  السيوطي،
  . حممد أمحد عبد العزيز، وأشرف أمحد عبد العزيز: ، حتقيق١دار الكتب العلمية، بريوت، ط

  
 دار وأنواعها، اللغة علوم يف املزهر بكر، أيب بن عبدالرمحن الدين جالل السيوطي،

  .منصور علي فؤاد :حتقيق م،١٩٩٨ ،١ط العلمية، الكتب
  

 هـ،١٤١٧ ،١ط القاهرة، عفان، ابن دار املوافقات، موسى، بن إبراهيم الشاطيب،
  .م١٩٩٧

  
  .هـ١٣٩٣. ط.د بريوت، املعرفة، دار األم، إدريس، بن حممد الشافعي،

  
. ط.د بريوت، العلمية، الكتب دار الشافعي، مسند إدريس، بن حممد الشافعي،

  .ت.د
  

 مؤسسة الفقهاء، مذاهب معرفة يف حلية العلماء أمحد، بن مدحم بكر أبو الشاشي،
  .إبراهيم أمحد ياسني :حتقيق م،١٩٨٠ عمان، األرقم، ودار بريوت، الرسالة،

  
 الكتب دار احلديث، علوم اختصار شرح احلثيث الباعث حممد، أمحد شاكر،

  .م١٩٨٣ هـ،١٤٠٣ ،١ط بريوت، العلمية،
  

 الشاملة، املكتبة والتقليد، االجتهاد أحكام يف اخلالصة نايف، بن علي الشحود،
  .م٢٠٠٧ الثالث، اإلصدار

  



 
٢٧٨ 

 اإلصدار الشاملة، املكتبة األقليات، فقه يف اخلالصة نايف، بن علي الشحود،
   .م٢٠٠٧ الثالث،

  
 شجاع، أيب ألفاظ حل يف اإلقناع اخلطيب، أمحد بن حممد الدين مشس الشربيين،

  . والدراسات البحوث مركز حتقيق م،١٩٩٥ هـ،١٤١٥ بريوت، الفكر، دار
  

 ألفاظ معرفة إىل احملتاج مغين اخلطيب، أمحد بن حممد الدين مشس الشربيين،
  .والدراسات البحوث مكتب :حتقيق هـ،١٤١٥ بريوت، الفكر، دار املنهاج،

  
 بالقرآن، القرآن إيضاح يف البيان أضواء املختار، حممد بن األمني حممد الشنقيطي،

  .م١٩٩٥ هـ،١٤١٥ بريوت، ر،الفك دار
  

 مفرغة، صوتية دروس املستقنع، زاد شرح املختار، حممد بن حممد الشنقيطي،
   .م٢٠٠٧ الثالث، اإلصدر الشاملة، املكتبة

  
 دار األصول، علم من احلق حتقيق إيل الفحول إرشاد علي، بن حممد الشوكاين،

  .عناية عزو دأمح :حتقيق م،١٩٩٩ هـ،١٤١٩ ،١ط بريوت، العريب، الكتاب
  

 حزم، بن دار األزهار، حدائق على املتدفق اجلرار السيل علي، بن حممد الشوكاين،
  . ت.د ،١ط بريوت،

  
نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى الشوكاين، حممد بن علي، 

  . م١٩٧٣دار اجليل، بريوت،  األخبار،
  

دار الكتب  شرح ملتقى األحبر،جممع األر يف شيخي زاده، عبد الرمحن بن حممد، 
   .م١٩٩٨هـ، ١٤١٩، ١العلمية، بريوت، ط



 
٢٧٩ 

دار  ، املهذّب يف فقه اإلمام الشافعي،الشريازي، أبو إسحاق، إبراهيم بن علي
  .م١٩٩٥هـ، ١٤١٦، ١الكتب العلمية بريوت، ط

  
املعروف حباشية (بلغة السالك ألقرب املسالك الصاوي، أمحد بن حممد، 

  .حممد عبد السالم شاهني: م، حتقيق١٩٩٥كتب العلمية، بريوت، دار ال ،)الصاوي
  

دار  بغية امللتمس يف تاريج رجال أهل األندلس،الضيب، أمحد بن حيىي بن عمرية، 
  .إبراهيم األبياري: م، حتقيق١٩٨٩هـ، ١٤١٠، ١الكتاب املصري، القاهرة، ط

  
 املدينة البخارى، دار ،الشافعي الفقه يف اللباب حممد، بن أمحد احلسن، أبو الضيب،

  .صنيتان بن الكرمي عبد العمري،: حتقيق هـ،١٤١٦ ،١ط املنورة،
  

. دار عامل الكتب، بريوت شرح معاين اآلثار،الطحاوي، أبو جعفر، أمحد بن حممد، 
  .م١٩٩٩هـ، ١٤١٩، ٢ط

   
اوي على مراقي الفالح شرح نور طحاشية الطحاوي، أمحد بن حممد، طالطح

  .   هـ١٣١٨مصر،  - ة الكربى األمريية، بوالق املطبعاإليضاح، 
  

 دار اإلسالمية، الدراسات شعبة العريب، ابن عند الشريعة مقاصد جميب، العظيم عبد
  .م١٩٩٢ هـ،١٤١٢ املغرب، – البيضاء

  
 التوعية مكتبة والرفع، وقف به يثبت مل مبا النفع تكميل عمرو، حممد اللطيف، عبد
  .م١٩٨٩ ط،.د القاهرة، اإلسالمية،
  

 ومعاقد األصول قواعد إىل الوصول تيسري احلق البغدادي، عبد بن املؤمن عبد
  . الفوزان صاحل بن اهللا عبد :حتقيق ت،.د ،١ط الدمام، اجلوزي، ابن دار الفصول،



 
٢٨٠ 

دار  حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباين،العدوي، علي بن أمحد، 
    .هـ١٤١٢الفكر، بريوت،

  
 العلمية، الكتب دار اجلوامع، مجع على العطار حاشية حممد، بن حسن العطار،

  . م١٩٩٩ هـ،١٤٢٠ بريوت،
  

 اإلصدار الشاملة، املكتبة مفرغة، صوتية دروس املرام، بلوغ شرح سامل، حممد عطية
  . م٢٠٠٧ الثالث،

  
 حتقيق ذهب، من أخبار يف الذهب شذرات حممد، بن أمحد بن احلي عبد العكري،

  .هـ١٤٠٦ دمشق، كثري، ابن دار األرناؤوط، حممود األرنؤوط، القادر عبد
  

 بريوت، الفكر، دار خليل، خمتصر شرح اجلليل منح أمحد، بن حمحمد عليش،
   .م١٩٨٩ هـ،١٤٠٩

  
 العريب، بن بكر أيب عند استنباطه وطرق اإلسالمي الفقه أحمرزي، أمحد علوي،

  . م١٩٩٦ هـ،١٤١٦ رب،املغ – القدس حي محادة، فاروق األستاذ مكتبة
  

 والتوزيع، للنشر الوضاح دار الصالة، ألحكام اجلامع عبداللطيف، حممود عويضة،
  .م٢٠٠٤ ،٣ط األردن، عمان

  
 الرياض، الرشد، مكتبة داود، أيب سنن شرح  أمحد، بن حممود الدين بدر العيين،

   .م١٩٩٩ هـ،١٤٢٠ ،١ط
  

مطبعة  ري شرح صحيح البخاري،عمدة القاالعيين، بدر الدين، حممود بن أمحد، 
  .هـ١٣٩٢مصطفى احلليب، القاهرة، 



 
٢٨١ 

 القدس، جامعة النقود، تغري أسئلة حترير يف اهود بذل اهللا، عبد بن حممد الغزي،
  .عفانة موسى بن الدين حسام: حتقيق م،٢٠٠١ هـ،١٤٢٢ ،١ط القدس،

  
 مهدي :حتقيق .ت.بريوت، د اهلالل، مكتبة العني، أمحد، بن اخلليل الفراهيدي،

  .السامرائي وإبراهيم ،املخزومي
  

 الرسالة، مؤسسة احمليط، القاموسالفريوزآبادي، جمد الدين حممد بن يعقوب، 
  .هـ١٤٠٦، ١ط بريوت،

  
املكتبة العلمية،  املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري،الفيومي، أمحد بن حممد، 

  . ط.د. بريوت
  

 بريوت، الفكر، دار املصابيح، مشكاة شرح املفاتيح مرقاة علي، مال القاري،
  .م١٩٩٤ هـ،١٤١٤

  
 مطبعة احلديث، مصطلح فنون من التحديث قواعد حممد، بن الدين مجال القامسي،

  .البيطار جة حممد:  حتقيق القاهرة، احلليب،
  

  . هـ١٩٩٤دار الغرب، بريوت،  الذخرية،القرايف، أمحد بن إدريس، 
  

، ٢دار علم الكتب، الرياض، ط امع ألحكام القرآن،اجلالقرطيب، حممد بن أمحد، 
  .هشام مسري البخاري: م، حتقيق٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣

  
 الكتب دار املالكية، السادة مذهب على الفقهية اخلالصة العريب، حممد القروي،

  .ط.د بريوت، العلمية،
  



 
٢٨٢ 

 ،الرشد مكتبة احلديث، علماء معرفة يف اإلرشاد اهللا، عبد بن اخلليل القزويين،
  .إدريس عمر بن سعيد حممد. د :حتقيق م،١٩٨٩ هـ،١٤٠٩ ،١ط الرياض،

  
 اهلند، آباد، حيدر الشعراء، من احملمدون يوسف، بن علي الدين مجال القطفي،

  . خان عبدالستار حممد حتقيق
  

دار الكتاب  بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع،الكاساين،أبو بكر بن مسعود، 
  . م١١٩٨٢العريب، بريوت، 

  
  .ت.د. ط .د العريب، الكتاب دار اإلدارية، التراتيب احلي، عبد الكتاين،

  
 دار املشرفة، السنة كتب مشهور لبيان املستطرفة الرسالة جعفر، بن حممد الكتاين،

  .هـ١٤٠٠ ،٢ط بريوت، العلمية، الكتب
  

 ضحى مؤسسة الترمذي، سنن شرح الشذي العرف شاه، أنور حممد الكشمريي،
  .شاكر أمحد حممود :حتقيق ،١ط اجلزائر، والتوزيع، للنشر

  
مؤسسة الرسالة،  بريوت،  الكليات،الكفوي، أبو البقاء أيوب بن موسى، 

  . م، حتقيق عدنان درويش، وحممد املصري١٩٩٨هـ، ١٤١٩
  

 العلمية، الكتب دار الستة، الصحاح ذكر يف احلطة خان، حسن صديق الكنوجي،
  .م١٩٨٥ هـ،١٤٠٥ ،١ط بريوت،

  
 العريب، التراث إحياء دار الربهاين، احمليط أمحد، بن حممود الدين، برهان مازه،

   .ت.د.ط.د بريوت،
  



 
٢٨٣ 

دار الكتب العلمية،  احلاوي يف فقه اإلمام الشافعي،املاوردي، علي بن حممد، 
  .م١٩٩٤هـ، ١٤١٤بريوت، 

  
 شرح اتيحاملف مرعاة السالم، عبد حممد بن اهللا عبيد احلسن، أبو املباركفوري،

 اهلند، بنارس -السلفية اجلامعة- واإلفتاء والدعوة العلمية البحوث إدارة ،املصابيح مشكاة
  .م١٩٨٤ هـ،١٤٠٤ ،٣ط

  
دار   حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي،املباركفوري، حممد عبد الرمحن، 

  . م١٩٩٦هـ، ١٤١٦، ١ط .الكتب العلمية، بريوت
  

، ٤مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، ط عجم الوسيط،املجممع اللغة العربية بالقاهرة، 
  .م٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦

  
 اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف،املرداوي، عالء الدين علي بن سليمان، 

  .هـ١٤١٩، ١دار إحياء التراث العريب، بريوت، ط
  

، ٢الفكر، بريوت، ط دار املبتدئ، بداية شرح اهلداية بكر، أيب بن علي املرغيناين،
  .هـ١٤١١

  
عمادة  مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهوية،املروزي، إسحاق بن منصور، 

  . م٢٠٠٢هــ، ١٤٢٣، ١البحث العلمي باجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، ط
  

دار إحياء التراث العريب، بريوت،  صحيح مسلم،، القشرييمسلم بن احلجاج 
   . حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق. ط.د

  



 
٢٨٤ 

 مكة الباز، مصطفى نزار مكتبة ماجه، ابن سنن شرح قليح، ابن العالء أبو اي،مغلط
  .عويضة كامل :حتقيق م،١٩٩٩ هـ،١٤١٩ ،١ط املكرمة،

  
 الكتب دار العمدة، شرح العدة إبراهيم، بن الرمحن عبد الدين اء املقدسي،

  .م٢٠٠٥ هـ،١٤٢٦ ،٢ط بريوت، العلمية،
  

دار صادر،  ب من غسن األندلس الرطيب،نفح الطياملقري، أمحد بن حممد، 
  .إحسان عباس: م، حتقيق١٩٦٨هـ، ١٣٨٨بريوت، 

  
دار الكتب العلمية،  التاج واإلكليل ملختصر خليل،املواق، حممد بن يوسف، 

  . هـ١٤١٢بريوت، 
  

منهج البحث العلمي عند العرب يف جمال العلوم موسى، جالل حممد عبد احلميد، 
  . م١٩٧٢الكتاب اللبناين، بريوت،  دار الطبيعية والكونية،

  
 بريوت، اجلديدة، اآلفاق دار األندلس، قضاة تاريخ اهللا، عبد بن احلسن أبو النباهي،

  . اآلفاق دار يف العريب التراث إحياء جلنة: حتقيق م،١٩٨٣ هـ،١٤٠٣ ،٥ط
  

  . م١٩٧٨ هـ،١٣٩٨ بريوت، املعرفة، دار الفهرست، إسحق، بن حممد ،الندمي
  

دار  الفتاوى اهلندية يف مذهب أيب حنيفة،دين ومجاعة من علماء اهلند، نظام ال
  .م١٩٩١هـ، ١٤١١الفكر، بريوت، 

  
 دار القريواين، زيد أيب ابن رسالة على الدواين الفواكه غنيم، بن أمحد النفراوي،

  .هـ١٤١٥ بريوت، الفكر،
  



 
٢٨٥ 

املكتب  روضة الطالبني وعمدة املفتني،النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف، 
  .   هـ١٤٠٥اإلسالمي، بريوت، 

  
دار الفكر، بريوت،  اموع شرح املهذب،، النووي، حيىي بن شرف أبو زكريا

  .  م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣
  

دار  املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، النووي، أبو زكريا حيىي بن شرف،
  .هـ٢،١٣٩٢إحياء التراث العريب، ط

  
 دار العرب، لغة وإنشاء أدبيات يف األدب جواهر إبراهيم، بن أمحد اهلامشي،

  .ت.د القاهرة، السعادة،
  

 بريوت، الفكر، دار الكربى، الفقهية الفتاوى حممد، بن أمحد حجر، ابن اهليتمي،
  .ت.د. ط.د

  
دار الكتب العلمية،  اختالف األئمة العلماء،الوزير، أبو املظفر حيىي بن حممد، 

  .م٢٠٠٢هـ، ١٤٢٣، ١بريوت، ط
  

 يف دراسة( اإلسالمي، التشريع أصول يف املناظرة املصطفى، األستاذ ،الوظيفي
  . م١٩٩٨ هـ،١٤١٩ املغربية، األوقاف ،)والباجي حزم ابن التناظر بني


