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زهر الروض يف مسألة احلوض
للعالمة احملقق :عبد الرب بن حممد بن حممد بن الشحنة  -تغمده اهلل برمحته-
املتوفى سنة (921هـ)  -دراسةً وحتقيقاً-

A study and investigation on the book titled (Zahru
) Ar-Rawd fee Masalat Al-Hawd
Author: Abdul Barr bin Muhammad bin Muhammad bin Shahna
()may Allah have mercy on him-died year 921 AH

إعداد:
د .ظاهر بن فخري الظاهر
األتساذ ااشماذك ابقسماالفقهابكليةاالاريعةابذجلذمعةااإلتسالميةا ا

الروض في مسألة الحوض ،للعالمة :ابن الشحنة المتوفى سنة (921هـ)  -دراسةً وتحقيقاً ،د .ظاهر بن فخري الظاهر
زهر َّ
ُ

املستخلص
هذاااشمخطوط االذياهوابعنوان :ا(زهراالروض ايفامسألةااحلوض)العبد االربابناحممداابنا
الاحنةااحلنفي،اووجدتهاخمطوطذًالطيفااحلجماكبرياالفذئدة،احتدَّثافيهامؤلِّفهاعنااتساعمذلااشمذءا
ٍ
الاعلمذءااحلنفية،ابأتسلوب افقهياكصني،ا
القليلاومدىاتأثُّرهابوقوعاالنجذتسةافيه،اوقدامجعافيهاأقو
هذهااشمسألةامتس اشرحيةاكبريةامناالنذس،اإ اجرتاعذدةاالنذسا
وبعبذكاتاموجزةاونقوالتاكثرية.ااو
ُّ
النياوحنوهذ،اوجرتاعذدةاغذلباالذاهبنياللرب اأواالبحرا
حفظااشمذءايفااألوايناوخزانذتااشمذءاواجلو
ِّ
للانزه اوغريه اعلى امحل ااشمذء امعهم ايف اعبوات اصغرية اوماوتسطة ااحلجم ،اوهذا اكله اداخل ايف اهذاا
ُّ
اشموضوع .ا
واشمخطوط ايامل :امقدِّمة ااشمؤلف ،اوبيذن ااشمذء االذي ايظهر افيه اأثر ااالتساعمذل ،اوالذي االا
امساعمالً اومذ اال ايكونا
يظهر ،اوالفصل ااألول :ايف اتعريف ااشمذء ااشمساعمل ،اومىت ايكون ااشمذء ُ
مساعمالً؟ ،امثاالفصلاالثذين:ايفاحكمااشمذءااشمساعمل،امثااخلذمتةايفابيذناحكمامالقذةااشمذءاالطَّذهرا
للمذءاالطَّهوك .ا
وقداخدمتااشمخطوطابعملاقسمادكاتسي،امشل:االاعريفابصذحبااشمخطوط،اوحتقيقااتسما
الكاذب ،اوحتقيق انسباه اشمؤلفه ،اومنهج اومصذدك ااشمؤلف ،اووصف االنسخ ااخلطية ،امث اخاماه اخبذمتةا
الاحقيقا(وفيهذاخالصةامفيدةاحملاوىااشموضوع) .ا
وقد احرصت اعلى احتري الفظ ااشمؤلف امن اخالل انسخيت ااشمخطوط االيت اوقفت اعليهذ،ا
وخدمتاالنصابذلاوثيقاوالاعليقااشمنذتسب،ابذإلضذفةاإىلاعملاالفهذكساالالزمة .ا
الكلمات المفتاحية :احلوض/اابناالاحنة/اثالثةاأ كع/اأثرااالتساعمذل/ااشمذءااشمساعمل/اأثرا
النجذتسة
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Abstract
This manuscript which is entitled: (Zahru Ar-Rawd fee Masalat Al-Hawd)
by Abdul Barr bin Muhammad bin Shahna Al-Hanafi.
I found it to be a nice manuscript, with great benefits, in which the author
talked about the use of little water and the extent to which it is affected by the
occurrence of impurity in it. He collected the Hanafi scholars sayings, in a strict
jurisprudence style, in brief terms and much quotations. This issue affects a large
segment of people, since most of them usually keep water in pots, water tanks,
gallons, etc, and the majority of people who go to the mainland or the sea for
hiking and other trips usually take with them containers in small and mediumsizes, and all these are within the subject.
The manuscript includes: the author's introduction, explanation of the water
which shows the impact of its being used usage, and the other which does not
show.
The first chapter: the definition of used water, when does water becomes
used water, and when it does not?, then the second chapter : the Islamic rule
regarding used water, then the conclusion: explanation of the rule of pure water
coming into contact with clean water (water mixed with pure substances).
I have served the manuscript with a study section, which included:
introducing the author of the manuscript, investigating the name of the book,
investigating its linkage to the author, The author's methodology and sources,
description of the written copies, I then ended it with the conclusion of the
investigation (which contains a useful summary of the subject) , I have been
careful to investigate the author's name through the copies of the manuscript
which I found, and I have served the text with documentation and appropriate
commentary, in addition to the work of the necessary indexes.
Key words:
The pond/ Ibn Shahna/three arms length/the Effect of use/used water/ the
effect of impurity.
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الروض في مسألة الحوض ،للعالمة :ابن الشحنة المتوفى سنة (921هـ)  -دراسةً وتحقيقاً ،د .ظاهر بن فخري الظاهر
زهر َّ
ُ

املقدمة
السالماعلىانبينذاحممداوعلىاآلهاوأصحذبهاأمجعني،اأمذا
احلمداهللاكب االعذشمني،او َّ
ِّ
الصالةاو َّ
()1
ٍ
بعد:افقداوقفتاعلىاخمطوط ابعنوان:ا(زهراالروضايفامسألةااحلوض) العبداالربابناحممداابنا
الاحنةااحلنفي ا-كمحهااهلل،-اووجدتهاخمطوطذً الطيفااحلجم اكبرياالفذئدة،احتدَّثافيهامؤلِّفه اعنا
اتساعمذلااشمذءاالقليلاومدىاتأثُّرهابوقوعاالنجذتسةافيه،اوقدامجعافيهاأقوالاعلمذءااحلنفيةا–كمحهمااهللا
ٍ
ابأتسلوب افقهي اكصني ،اوبعبذكات اموجزة اونقوالت اكثرية .افرأيت اأ ْن اأحقق اهذاا
 ،اوأجذد اوأفذد،اشمخطوط؛األمهيةاموضوعها اوشمذالهامناعالقةامبذشرةاباعريةامهمةامناشعذئرااإلتسالماوهياالصالة .ا
أهمية املوضوع وأسباب اختياره:
مثلاهذهااشمسألةامتس اشرحيةاكبريةامناالنذس،اإ اجرتاعذدةاالنذساحفظااشمذءايفااألواينا
ُّ
اأواالبحراللانزهاوغريهاعلىامحلا
النياوحنوهذ،اوجرتاعذدةاغذلباالذاهبنياللرب
وخزانذتااشمذءاواجلو
ُّ
ِّ
اشمذءامعهمايفاعبواتاصغريةاوماوتسطةااحلجم،اوهذااكلهاداخلايفاهذاااشموضوع .ا
َّ
كمذاأناللموضوعاتعلٌّقامبسذئلاماعددةايفاالفقهاومنهذ :ا
ملاياغريا
حكماغسلااليداقبلاإدخذهلذايفاإنذءاالوضوء،اوحكمااشمذءاالقليلاإ ااخذلطاهاجنذتسةاو َّ
وصفه،اوحدُّااشمذءاالقليلاوالكثري،اواشمذءاالذياالايرفعااحلدث،اوحكماالاَّطهرابذشمذءااشمساعملايفاطهذكة،ا
تا َّ
أناهذهاالرتسذلةاصغريةااحلجماكبريةاالفذئدة .ا
وحكماالطهذكةابآتسذكااحليوان.اواخلالصةااوجد ُا
الدراسات السابقة:
بعد االبحث ايف امواقع ااجلذمعذت االسعودية اومواقع االكليذت االارعية ايف ابعض ااجلذمعذتا
العربية ،اوعموم ااشمراكز االبحثية ،اومواقع ااإلنرتنت اوحمركذت االبحث ااخلذصة ابذشمخطوطذت اوالرتسذئلا
ٍ
ملاأقفاعلىاأحد امناتلكااجلذمعذتااليتاوقفتاعليهذاقذماباحقيقاهذاااشمخطوط،اممذا
العلمية ،ا
يغلباعلىاالظَّناأنها(مل)ايسبقاحقيقاهذاااشمخطوط .ا
خطة البحث:

ياكونامن :ا
البحث ا
مقدِّمة،اوتامل:اأمهايةااشموضوع،اوأتسبذبااخايذكه،اوالداكاتسذتاالساذبقة،اوخطَّةاالبحث .ا
القسماالداكاتسي،اويامل:االااعريفابصذحبااشمخطوط،اوحتقيقااتسماالكاذب،اوحتقيقانسباها
شمؤلفه،اومنهجااشمؤلف،اومصذدكااشمؤلف،اووصفاالنسخااخلطية،اومنذ جامناصوكااشمخطوط .ا
()1اهذااالعنوانااشماهوكاللمخطوط،اوتسيأيتايفاالقسماالدكاتسيامزيدابسطايفاحتقيقااتسمااشمخطوط .ا
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القسمااحملقق،اويامل:امقدِّمةااشمؤلف،اوبيذنااشمذءاالذيايظهرافيهاأثرااالتساعمذل،اوالذياالا
اشمذءامساعمالًاومذاالايكون امساعمالً؟.ا
يظهر،اوالفصلااألول:ايفاتعريفااشمذءااشمساعمل،اومىتايكون ا ُ
والفصلاالثذين:ايفاحكمااشمذءااشمساعمل،اواخلذمتةايفابيذناحكمامالقذةااشمذءاالطَّذهراللمذءاالطَّهوك .ا
خذمتةاالاحقيقا(وفيهذاخالصةامفيدةاحملاوىااشمخطوط) .ا
الفهذكس ،اوتامل :افهرس ااألعالم ،افهرس ااشمراجع ،اوفهرس ااشموضوعذت ،اوال ايوجد ايفا
اشمخطوطاآيذتاوالاأحذديث،اوالاآثذك .ا
منهج التحقيق:
االرتقيم،ا
انسخت االنَّص ااشمراد احتقيقه احسب االقواعد ااإلمالئية ااحلديثة ،اوالازمت ابعالمذت َّ
وضبطامذاحياذجاإىلاضبط .ا
ااعامدت اأصالً انسخة ااشمكابة ااألزهرية ،ااحملفوظة ابرقم :ا( ،)22566-1702ا(34و)،ا
وكمزتاهلذابنسخةا(ز)،اوقمتامبقذبلاهذابنسخةاجذمعةااإلمذماحممدابناتسعودااإلتسالمية،ااحملفوظةا
برقم:ا()106االيتاكمزتاهلذابنسخةا(م)،اوأثبتاالفروقابينهمذايفااحلذشية ،افإ اااكذناالصوابايفا
نسخةا(م)افإيناأثباهابنيامعقوفانيا[اا]ايفااشمنت .ا
الرت ُّحم اواألوصذف االزائدة ،اكمذ اأغفلت االفروق ايف ااشمعرفةا
ضي :او َّ
اأغفلت االفروق ايف َّ
االرت ِّ
والنكرة ،اوصيغ ااألفعذل ،اوأحرف االعطف ،اوأمسذء ااإلشذكة ،احىت االاأثقل ااحلواشي ،اواعامدت ايفا
اشمنتااألقرباللسيذقامناهذهاالفروق .ا
،افإيناأُثبتامذايكملاالنَّقصامناالنُّسخةااألخرى،اووضعاها
اإ ْناحصلاتسا ْاقطايفانسخةا(ز) ِّ
يفااشمنتابنيامعقوفانيا[اا]،امعااإلشذكةاإليهايفااحلذشية .ا
ااحصلاتسقطايفانسخةا(م)،افإيناأشرياإليهايفااحلذشية .ا
اإ
ِّ
الصوابايفااشمنتابنيامعقوفانيا[ ا ا]،امع ا كرا
اخطأافإين ُّا
اإ اااتفقتاالنُّسخاعلى
ِّ
اأثبت ا َّ
اوجد،امنبهذًاعلىامذايفاالنسخانيايفااحلذشية .ا
مصدكهاإ ْن
ُ
اإ ا ااقاضى ااألمر ازيذدة ٍ
احرف اأو ٍ
افإين اأثباه ايف ااشمنت ابنيا
اكلمة اال ايساقيم ااشمعىن اإال اهبذِّ ،ا
معقوفانيا[اا]،اوأشرتاإىلااشمصدكاالذيااتساقياهامنهاإ ْناوجد .ا
اأشرت اإىل اهنذيةااكل اوجه امن اكل ٍ
الوحة امن ااشمخطوط ،امعااكاذبة اكقم الوحة انسخة ا(ز)ا
شرتاإىلاكقمااللوحةايفانسخةا(م)ايفااحلذشية .ا
ووجههذايفااشمنت،او لكابنيامعقوفانيا[اا]،اوأ ُا
اوثَّقت ااشمسذئل االفقهية ،اوالنقوالت االيت ا كرهذ ااشمؤلف امن امصذدكهذ ااألصيلة امن اكابا
اشمذهب،افإ ْناتعذكا لكافعناطريقاالكابااليتاناقلتاأقواهلم .ا
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الروض في مسألة الحوض ،للعالمة :ابن الشحنة المتوفى سنة (921هـ)  -دراسةً وتحقيقاً ،د .ظاهر بن فخري الظاهر
زهر َّ
ُ

اشرحتااأللفذظاالغريبة،اواشمصطلحذتاالعلمية .ا
اعلَّقتاعلىااشمسذئلااليتاحتاذجاإىلاالاعليق.ا ا
اترمجتابذخاصذكالألعالماالواكدا كرهمايفاالنَّصااحملقق،او لكاعنداأولا كراهلذ،اواقاصرتا
عرفابذشمرتجماله،اإالاإ ااملاأجدالهاترمجةاأشرتايفااحلذشية،اأنَّيناملاأجداللعلماترمجة .ا
علىامذايُ َّ
اترمجت ا– ابذخاصذك ا-للكاب االيتاينقل اعنهذااشمؤلف،امعابيذنااشمطبوعاواشمخطوطامنهذ،ا
وحصرتا لكايفاالقسماالدكاتسي .ا
اوضعتاالفهذكساالفنيةاالالزمة،اكمذاهواموضحايفاخطةاالبحثا(يفاالصفحةاالسذبقة) .ا
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القسم الدّراسي

()1

التعريف بصاحب املنت
اسمه وكنيته :هواالعالمةااحملققاع بداالربابناحممدابناحممدابناحممدابناحممدابناحممودا
الديناأبواالربكذت،ااشمعروفابذبناالاِّحنة .ا
يا ِّا
ُاتساِّر ُّا
نسبه ولقبه :يُلقَّبابذحلليبانسبةًاإىلامدينةاحلبامولداً،امثاالقذهريانسبةاإىلاالقذهرةاناأ ًة،ا
مثااحلنفيانسبةًاإىلامذهبهاالفقهي .ا
مولده :ولد ايف اليلة االثالثذء ،االاذتسع امن ا ي االقعدة ،اتسنة اإحدى اومخسني اومثذمنذئة،ا
(851/11/09هـ)،احبلب،اواناقلامنهذابصحبةاأبويهاإىلاالقذهرة،اوحفظاالقرآن،اوحفظا ُكاُبذًايفا
اشاغلايفاعلوماشىت،اعلىاشيوخاعدة .ا
َّا
خماصراتاالعلوم،او
وفاته :كذنتاوفذتها– اكمحهااهللا-يوم ااخلميس،ااخلذمسامناشعبذن،اتسنةاإحدىاوعارينا
اوصلِّي اعليه اصالة االغذئب اجبذمع ابين اأمية ابدماق ايفا
وتسعمذئة ا(921/08/05هـ) ،ابذلقذهرةُ ،
اخلذمساعارامناشعبذنااشمذكوك،اكمحهااهللاكمحةاواتسعة .ا
اوهما
شيوخه :كذن اله ا– اكمحه ااهلل ا– عدة اشيوخ ،اوقد اكتَّباهم اعلى احسب اتسنة االوفذة ،ا
كذآليت( :)2ا
-1امسعاببيتااشمقدساحذلاإقذماهافيها-امعاوالدها-امناخطيبابيتااشمقدسامجذلاالدينا
بنامجذعةا(تا865ه).ا ا
-2اأخذاالفقهامنا الاريفاالنسذبةااشمعمرابدكاالديناحسنابناحممدااحلسييناالقذهريا(تا
866ه)،ااومسعامناأيبابكرابناحممداالقلقانديا(تا867هـ)اوغريمهذ .ا
-3امسعابذلقذهرةامناهذجرابنتاحممداالقدتسيةا(تا871هـ).ا ا
الا ُامينااال ُقسنطيينااحلنفيا
-4اوأخذاالفقهاأيضذًامناأمحدابناحممدابناحسنابناعلياالاقىا ُّا
ويتا
(تا872هـ)،ا اوحممدابناعمرابناعمرابناحصناالامسابناالسراجاالقذهرياويعرفابذاشمْالاُ ِ ا
()1اانظر:احممدابناعبداالرمحناالسخذوي،ا"الضوءاالالمعاألهلاالقرناالاذتسع".ا:4ا،33احممدابناإبراهيماابنا
احلنبلي".ادكااحلببايفاتذكيخاأعيذناحلب".احتقيق:احممودامحداالفذخوكياوحيىيازكريذاعبذكة،ا(منامناوكاتا
وزاكةاالثقذفةابدماقاعذما(1972م).ا:1ا،743احممدابناحممداالغزي،ا"الكواكباالسذئرة".احتقيقاخليلا
اشمنصوك ،ا(ط ،1ابريوت :اداك االكاب االعلمية ،ا1418هـ ا1997-م) ا :1ا ،220اخري االدين ابن احممودا
الزككلي،ا"األعالم"(.ط،15اداكاالعلماللماليني،ا2002ام)ا:3ا.273ا
()2اانظر:انفسااشمصذدكاالسذبقة .ا
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(نسبةالعملااشملا اوت)ا(تا873هـ)،اوأماهذنئااهلوكينيةامرميابنتاعليا(تا874هـ)،ااوجاللاالدينا
ال ُاق َّامصيا(تا875هـ)،اوغريهم .ا
-5أخذاأصولهاالفقهامناأيباالفداءازيناالديناقذتسمابناقُطلُوبغذااحلنفيا(تا879هـ) .ا
تالميذه :مل اتذكر اكاب االرتاجم امن اتالميذ االعالمة اابن االاحنة ا-كمحه ااهلل-تسوى اقطبا
،اومشساالدينااخلُجندي،احممدابناأمحدابنا
الديناابناتسلطذناالدماقيا(تا950هـ)امفيتادماق ا
حممد،ااشمدينااحلنفيا(ولداتسنة:ا873اه)( .)1ا
مؤلفاته :ألَّفاالعالمةاابناالاحنةا-كمحهااهلل-كابذًاكثريًةامنهذ( :)2ا
الذخذئرااألشرفيةايفاألغذزااحلنفيةا(مطبوع) .ا
زهراالروضايفامسألةااحلوضا(وهياالرتسذلةااليتابنياأيدينذاللاحقيق) .ا
شرحااشمئةاالبديعية،االيتانظمهذاجدهاأبواالوليدايفاعارةاعلوما(ملاأقفاعليه) .ا
،اويسمىاتفصيلاعقداالفوائداباكميلاقيداالارائد ،اشرحافيها
اشرحاالوهبذنيةايفافقهااحلنفية
َّ
منظومةاابناوهبذنايفافقهااحلنفيةا(خمطوطايفامكابةااألتسد،امكابةاالظذهريةاتسذبقاذً) .ا
غريباالقرآنا(خمطوط،اويوجدانسخةامنهايفامكابةااجلذمعةااإلتسالمية) .ا
نظماأبيذتذًا كرافيهذاالبكذئنيامناالصحذبةاايفاغزوةاتبو االذينانزلتافيهماقولهاتعذىل :ﭽ ﮭ
ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟ ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﭼ [الاوبة:ا(] 92خمطوطايفامكابةاجذمعةااإلمذماحممدابناتسعودااإلتسالمية) .ا
مكانته العلمية :ال اشك َّ
اأن اللعالمة اابن االاحنة ا– اكمحه ااهلل-مكذنة اعلمية اعظيمة ايفا
اشمذهبااحلنفي،اويظهرا لكايفاخاللااآليت( :)3ا
أنَّه اتوىل اقضذء احلب امث اقضذء االقذهرة ،اوصذك اجليس االسلطذن ااشملك ااألشرفاأبو االنصرا
قذنصوهاالغوكيااشماوىفاتسنة:ا(922ه)اومسريه.اا ا
()1اانظر:اانظر:احممدابناعبداالرمحناالسخذوي،ا"الضوءاالالمعاألهلاالقرناالاذتسع".ا:4ا،33احممدابناإبراهيما
ابن ااحلنبلي ".ادك ااحلبب ايف اتذكيخ اأعيذن احلب" .احتقيق :احممود امحد االفذخوكي ااوحيىي ازكريذ اعبذكة ،ا(منا
مناوكاتاوزاكةاالثقذفةابدماقاعذما(1972م).ا:1ا،743احممدابناحممداالغزي،ا"الكواكباالسذئرة".ا
حتقيقاخليلااشمنصوك،ا(ط،1ابريوت:اداكاالكاباالعلمية ،ا1418هـا1997-م)ا:1ا،220اخرياالدينابنا
حمموداالزككلي،ا"األعالم"(.ط،15اداكاالعلماللماليني،ا2002ام)ا:3ا .273ا
()2اانظر:انفسااشمصذدكاالسذبقة.ا ا
( )3اانظر:االسخذوي،ا"الضوءاالالمع األهلاالقرناالاذتسع" .ا :4ا،33اابنااحلنبلي".ادكااحلببايفاتذكيخاأعيذنا
حلب":1ا،743االغزي،ا"الكواكباالسذئرة".ا:1ا،220االزككلي،ا"األعالم".ا:3ا .273ا
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قذلاعنهاالقذضي اأمحدابناحممدابناعمرااالنصذكي،اشهذباالدينااحلمصي ا(تا )934ا:ا
كذناعذشمذًامافننذًايفاالعلوماالارعيةاوالعقلية .ا
اأثىناعليهاقطباالدينابناتسلطذنامفيتادماقاخرياً،اواحاجابكالمهايفامؤلفذته،اوكذناينقلاعنه .ا
مذهبه الفقهي :مذهبااشمؤلفاالعالمةاابناالاحنةا-كمحهااهلل-هوااشمذهبااحلنفي،اويظهرا
لكامناخاللااآليت :ا
صا
وخ َّ
)1اقذلااشمؤلفا-كمحهااهلل-يفامقدمةاهذهاالرتسذلة،ابعدامحدااهللاوالصالةاعلىاالنيبا:ا« ُ
بذشمزيدااإلمذمااألعظماأبذاحنيفةازيناالاذبعني»(،)1امثاخاماالرتسذلةاونسبانفسهاإىلااشمذهبااحلنفيابقوله:ا
اعناكاذباهايداجذمعهاالفقريااشمعرتفابذلعجزاوالقصوكاوالاقصري،اأيباحممداعبداالرباابناحممدابنا
فرغت
ُ
« ْ
حممدابناحممدابناحممدابناحممداوابناالاحنةااحلنفي»( .)2ا
)2اكتسذلةااشمؤلفااليتابنياأيدينذامناأوهلذاإىلاآخرهذايفابيذناحكمامسألةايفااشمذهبااحلنفي .ا
)3ااكلامناترجماللمؤلفانسبهاإىلااشمذهبااحلنفي .ا
أمذاعقيدته:املايبني ااشمؤلفاعقيدتهايفاهذهاالرتسذلة،اوأغلباالكابااليتاألفهذايفاالفقه،اوملاتاطرقاكابا
الرتاجماإىلاعقيدةااشمؤلفا-كمحهااهلل،-افيبقىاعلىااألصلاأنَّهاعلىاعقيدةاالسلف،افذألصلابراءةاالذمة .ا
حتقيق اسم الكتاب
اشاهرااتسماالكاذبابـزهراالروضايفامسألةااحلوض،اإالاأنَّهاقذلايفاصفحةاالعنوانايفانسخةا
(ز):ا(كتسذلةامفيدةايفاأحكذمااشمذءااشمساعمل،ااشمسمذةابزهراالروضايفاأحكذمااحلوض)،اويفاصفحةا
العنوانايفانسخةا(م)اقذل:ا(كتسذلةازهراالريذضايفاحكماالاوضيايفااحليذض،ااشمسمذهابزهراالروضا
يف امسألة ااحلوض) ،اإال َّ
اتسم االكاذب اإال ابذتسم ا(زهر االروض ايف امسألةا
اأن اكاب ااحلنفية امل ِّ
َّ
،اممذايدلاعلىاأناهذااهوااالتسمااألقرباللكاذب .ا
احلوض)()3ا
حتقيق نسبة الكتاب ملؤلفه
فذتساخرت ااهللا
 )1اوكدتانسبةاالرتسذلةامنااشمؤلفانفسه،احيثاقذلايفامقدمةاالرتسذلة:ا«
ُ

()1اانظر:امقدمةااشمخطوط.ا ا
()2اانظر:اخذمتةااشمخطوط.ا ا
()3اانظر:ازيناالدينابناإبراهيماابناجنيم"،االبحراالرائقاشرحاكنزاالدقذئق".ا(ط ،2اداكاالكاذبااإلتسالمي):1ا
،268احممداأمنيابناعمراابناعذبدين،ا"حذشيةاكدااشمخاذكاعلىاالدكااشمخاذك"(.ط ،2ابريوت:اداكاالفكر،ا
1412هـا-ا1992م)ا:1ا .183ا
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تعذىلايفاكاذبةاكتسذلة ٍ
ٍ
الاأئمانذايفاهذهااشمسألة»( .)1ا
الطيفة ِّ
اتبنيالكاأقو َّ
)2ااكذاانسباهذهاالرتسذلةاالبناالاحنةا-كمحه ااهلل ،-االسخذويايفاالضوءاالالمع،اوابنا
احلنبلي ايف ادك ااحلبب ايف اتذكيخ اأعيذن احلب ،اوجنم االدين احممد ابن احممد االغزي ايف االكواكبا
السذئرة،اوالزككليايفااألعالما( .)2ا
منهج املؤلف:
َّ
متحص،اظهرايلاأناامنهجااشمؤلفا-كمحهااهلل-يدوكا
بعداالاحقيقاوقراءةااشمخطوطابامهلاو
علىااآليت :ا
 الايسادلابذآليذتاوالابذألحذديثاوالابذآلثذكاوالابذشمعقول،افهواكاذبافقهياجمردامنااألدلة .ا
 الاخيرجاعنااشمذهبااحلنفي،اوالايذكراأكاءابقيةاأئمةاالفقه،افهوامنتاحنفي .ا
 يُكثرامناالنقوالتاعناعلمذءاوكابااشمذهبااحلنفي،افعلىاصغراحجمااشمخطوطاإالاأنَّها
نقلامناأكثرامنا()30اكاذبذًامناكابااحلنفية(،)3اونقلاعناأكثرامنا()35اعلمذاً()4امنا
علمذءااحلنفية .ا
 أحيذنذًاينقلامناكابااحلنفيةادوناأ ْنايذكرااتسماالكاذب،اوغذلبذًايذكراالكاذبااشمنقولاعنه .ا
اينقلاعناكابااشمذهبابذلنص،امعادقاهايفاالنقلاوحتريااشمنقول .ا
ِّا
 غذلبذً
 مل ايساعملااشمؤلفا-كمحه ااهلل-مصطلحذت اخذصةابنفسه،اإالاأنَّهادكجاعلىااتساعمذلااأللفذظا
الفقهيةاالعذمةالعلمذءااحلنفية،اكحذلاأغلبااشمؤلفني .ا
ا
 أحيذنذًايسوقاالنَّقلابطريقاالسند،افيقولامثالً:احكذهاأبواجعفراعناعلياعنانصراعناأيباتسليمذن .ا
 أكثرامناالنقلامنافاذاوىاقذضياخذناعلىاصفةاالاحديد .ا
حاويبىنااحلكماعلىاالراجح .ا
الايفااشمسألة،امثايرج
 يسوقااألقو
ِّ
َّ
جيمعاالروايذتاواألقوالايفااشمذهباللمسألةاالواحدة،اوحيذولاأ ْنايوفقابينهذابطريقةافقهيةاماميزة .ا

ِّ
االخايذكاشرحااشمخاذك( .)1ا

مصادر املؤلف

()5

()1اانظر:امقدمةااشمخطوط.ا ا
()2اانظر:امؤلفذتاابناالاحنةايفابدايةاالقسماالدكاتسي.ا ا
()3اتسيأيتا كرهذاتفصيالًايفاالصفحةااآلتيةا(مصذدكااشمؤلف).ا ا
األغلبهماإالااجملهولامنهم،اووضعتافهرتسذالألعالم.ا ا
ترمجت
()4ا ُ
ً
()5ا عرفتابذشمصذدكاهنذاألنابعضهذامفقوداأواخمطوطاوملاميكناالرجوعاإليه،افيكونامصدكااللمؤلفاوليسامصدكاًاللمحقق.ا ا
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األصل( .)2ا
البداية( .)3ا
البدائع( .)4ا
الاحفة( .)5ا
الانجيساواشمزيد( .)6ا
الاوشيحا(أواشرحااهلداية)اللسراجااهلندي( .)7ا
خزانةااشمفاني( .)8ا
اخلالصة( .)9ا
خريامطلوب( .)10ا

(= )1ا اشمرادابه:ااالخايذكالاعليلااشمخاذك،اتأليف:اعبدااهللابناحممودابنامودودااشموصلي،اجمداالديناأبواالفضلا
احلنفيا(تا683هـ)،اعليهذاتعليقذتاالايخاحمموداأبوادقيقة،االنذشر:امطبعةااحلليبا-القذهرةا(وصوكهتذاداكا
بريوت،اوغريهذ)،اتذكيخاالنار:ا(1356هـا1937-م).ا ا
ا
الكاباالعلميةا-
( )2ااشمرادابه:ااألصلااشمعروفابذشمبسوط،اتأليف:اأبواعبدااهللاحممدابنااحلسنابنافرقداالايبذينا(تا189هـ)،ا
والكاذبامطبوعاباحقيق:اأبواالوفذااألفغذين،اوالنذشر:اإداكةاالقرآناوالعلومااإلتسالميةا–ااكراتاي.ا ا
( )3ااشمرادابه:ابدايةااشمبادي،اتأليف:اعليابناأيبابكراالفرغذينااشمرغينذينا(تا593هـ)،االنذشر:امكابةاومطبعةا
حممداعلياصبحا-القذهرة.ا ا
( )4ا اشمرادابه:ابدائعاالصنذئعايفاترتيباالارائع،اتأليف:اعالءاالدين،اأبوابكرابنامسعودابناأمحداالكذتسذينا
احلنفيا(تا587هـ)،اوهوامطبوع،اوالنذشر:اداكاالكاباالعلمية،االطبعةاالثذنية،ا(1406هـا1986-م).ا ا
()5ا اشمرادابه:احتفةاالفقهذء،اتأليف:احممدابناأمحدابناأيباأمحد،اأبوابكراعالءاالديناالسمرقنديا(تا540هـ)،ا
وهوامطبوع،اوالنذشر:اداكاالكاباالعلمية،االطبعةاالثذنية:ا(1414اهـا1994-م).ا ا
( )6ااشمرادابه:االاجنيساواشمزيد،اتأليف:اعليابناأيبابكراالفرغذينااشمرغينذينا(تا593هـ)اوهوامطبوع،اوالنذشر:ا
إداكةاالقرآناوالعلومااالتسالمية،اكراتاي-بذكساذن.ا ا
( )7ا اشمرادابه:االاوشيحايفاشرحااهلداية،العمرابناإتسحقابناأمحدااهلندياالغزنوي،اتسراجاالدين،اأبواحفصا(تا
773هـ)،افقيهامناكبذكااألحنذف،اوهواكاذبامفقود.ا ا
( )8العله اخزانةااشمفاني،احلسنيابناأمحدااحلنفي،اوهواخمطوط،اونوجدانسخةامنهايفامركزااشملكافيصلاللبحوثا
والدكاتسذتااإلتسالميةابرقما(.)7352ا ا
( )9ااشمرادابه:اخالصةاالفاذوى،اتأليف:اطذهرابناأمحدابناعبداالرشيداالبخذكيا(تا542هـ)،اوهواخمطوطايفا
مكابةااألزهرية،اوحمفوظابرقم:ا(.)26789ا ا
( )10ااشمرادابه:اخريامطلوبايفاالعلمااشمرغوب،احممودابناأمحدابناعبداالسيدابناعثمذن،اأبوااحملذمد،امجذلا
الدين االبخذكي ااحلصريى ا(ت ا636هـ) ،اوهو اخمطوط ،اويوجد انسخة امنه ايف امعهد ااشمخطوطذت االعربيةا =
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الذخرية( .)1ا
شرحااجلذمعاالصغريالقذضياخذن( .)2ا
شرحاالطحذوي( .)3ا
شرحااجملمع( .)4ا
شرحااهلدايةالكمذلابنااهلمذم( .)5ا
شرحاخماصرااإلمذماأبوااحلسناالكرخياللقدوكي( .)6ا
الفاذوىاالبزازية( .)7ا
الفاذوىاالظهريية( .)8ا
فاذوىاقذضياخذن( .)9ا
= مصوكةاعناداكاالكابااشمصريةابرقما(.)164ا ا
( )1ا اشمرادابه:االذخريةا(فاذوىاالذخرية)،اتأليف:ابرهذناالديناحممودابناأمحداعبداالعزيزابنامذزةا(ت616هـ)،ا
وهواخمطوطانذقصامنهااجلزءااألول،اوحمفوظايفامكابةاداكاالكاباالظذهريةابرقم:ا(.)18ا ا
( )2ااشمرادابه:اشرحااجلذمعاالصغرياتأليف:احسنابنامنصوكااألزجندياالاهريابقذضياخذنا(تا592هـ)اوهوا
مطبوعاباحقيق:اأتسدااهللاحممداحنيف.ايفاجذمعةاأماالقرىامبكةااشمكرمة.ا ا
( )3اوقفتاعلىاخمطوطاهبذاااالتسم ،اللفقيهااحلنفي،اهبذءاالديناعلياأبواالفضلابناحممدابناإمسذعيلااشمعروفا
با(اتسبيجذين)ا(تا535هـ)،اوتوجدامسخةامنهايفامكابةاأوقذفاحلبابرقما(534هـ) .ا
( )4ا اشمرادابه:اكاذباشرحااجملمعاالبنافرشاةاأوابذتسما(شرحااجملمعاالبنااشملك)اعلىاجممعاالبحرين،اتأليف:اعزا
الديناعبدااللطيفابناعبداالعزيزابناأمنياالدينابنافرشاها(تا801هـ)،اوالكاذباخمطوطايفااجلذمعةا
االتسالميةابذشمدينةااشمنوكةامكابةااشمركزية،اقسمااشمخطوطذتاحمفوظابرقم:ا(.)5793ا ا
ا
( )5ا اشمرادابه:افاحاالقديرايفاشرحااهلداية،اتأليف:اكمذلاالديناحممدابناعبداالواحداالسيواتسيااشمعروفابذبنا
اهلمذما(تا861هـ)،اوهوامطبوع،اوالنذشر:اداكاالفكراالطبعة.اوبدوناتذكيخاالطبعة.ا ا
()6املاأقفاعليه.ا ا
( )7ااشمرادابه:االفاذوىاالبزازية،اأوااجلذمعاالوجيز،اتأليف:االايخاالعالمةاحممدابناحممدابناشهذبابنايوتسفا
الكردياالربيقييناالاهريابذلبزازي،ا(تا827هـ)،اوهوامطبوعايفاداكاالكاباالعلميةابريوت،البنذن.ا ا
()8ااشمرادابه:االفاذوىاالظهريية،اتأليف:احممدابناأمحداعمراالقذضياظهرياالديناأبوابكراالبخذكيا(تا619هـ)،ا
وهواحمققاكماروعاعلميالرتسذئلاالدكاوكاهايفاجذمعةااشملكاعبداالعزيزاجبدة،اباحقيق:اكلامناشذديةابنتا
عبداالاكوك،اومهذابنتاتسلطذنااحلميدي.ا ا
( )9ااشمراد ابه :افاذوى اقذضي اخذن ،اوبعض ااشماأخرين ااخاصروا اهذا ااالتسم او كروا اعند اعزوهم ااألقوال اإليه ابـا
(الفاذوىااخلذنية)،اتأليف:احسنابنامنصوكااألزجندياالاهريابقذضياخذنا(تا592هـ)اوهوامطبوع،ا
والنذشر:اداكاالكاباالعلمية،االطبعةااألوىل:ا(2009ام).ا ا
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فقهااألمراء( .)1ا
الفوائداالظهريية( .)2ا
الكذيف( .)3ا
الكذكيا(معراجاالدكايةاشرحااهلداية)( .)4ا
اشمبسوط( .)5ا
اجملاىب( .)6ا
احمليط( .)7ا
اشمفيد( .)8ا
اهلداية( .)9ا

()1املاأقفاعليه.ا ا
()2ا اشمرادابه:افوائدااجلذمعاالصغرياأواالفوائداالظهرييةا(وهواغرياالفاذوىاالظهريية)،اوالفوائداالظهرييةاتأليفاظهريا
الدين،اأبوابكراحممدابناأمحدابناعمراالبخذكيا(تا619هـ)،اوهواخمطوط،اويوجدانسخةامنهايفامكابةا
اجلذمعةااإلتسالميةابرقما(،)2057اوا(.)2219ا ا
( )3ا اشمرادابه:االكذيفاشرحاالوايفاتأليف:ااإلمذمااحلذفظااأيباالربكذتاعبدااهللابناأمحدابناحمموداالنسفيا(تا
710هـ)،اوهواخمطوط ايفامكابةاوزاكةااألوقذفاوالاؤونااالتسالميةاالقطريةاوحمفوظابرقم:ا(،)3اوحمققايفا
اشمعهداالعذيلاللقضذءاكرتسذئلادكاوكاهاتسنة:ا(1416هـ).ا ا
( )4ااشمرادابه:امعراجاالدكايةاشرحااهلداية،اتأليف:احممدابناحممدابناأمحدااخلجنديااإلمذماقواماالدِّيناالكذكيا
(تا749هـ)اوهوامطبوعاطبعةاحجريةاوصفحذتهامرقمةاكرتقيمااشمخطوطذت،اوحمفوظايفامكابةااحلرماالنبويا
برقم:ا(.217ا،)1ا(،)155292ابدوناتذكيخاالطبعةاوالاالنذشر،اوحمققاكماروعاعلميالرتسذئلاالدكاوكاها
يفااجلذمعةااالتسالميةابذشمدينةااشمنوكة،احتقيق:اعبدااهللابناحممداالقريناوآخرون.ا ا
()5ااشمرادابه:ااشمبسوط،اتأليف:احممدابناأمحدابناأيباتسهلامشسااألئمةاالسرخسيا(تا483هـ)،اوهوامطبوع،ا
والنذشر:اداكااشمعرفةا–ابريوت:اتذكيخاالنار:ا(1414هـ1993-م).ا ا
( )6ا اشمرادابه:ااجملاىباشرحاخماصراالقدوكي،اتأليف:اخماذكابناحممودابناحممداالزاهدياأبواالرجذءا(تا658هـ)ا
وهواخمطوطايفااجلذمعةااالتسالميةابذشمدينةااشمنوكةامكابةااشمركزيةاقسمااشمخطوطذتاوحمفوظابرقم:ا(.)2374ا ا
( )7ااشمرادابه:ااحمليطاالربهذينايفاالفقهاالنعمذين،اتأليف:ابرهذناالديناحممودابناأمحدابناعبداالعزيزابناعمراابنامذزها
البخذكيا(تا616هـ)اوهوامطبوع،اوالنذشر:اداكاالكاباالعلمية،اب اريوتاالطبعةااألوىل:ا(1424هـ2004-م).ا ا
( )8العلااشمرادابه:ااشمفيداواشمزيداشرحاالاجريد،العبداالغفوكابنالقمذنابناحممد،اتذجاالدين،اأبوااشمغذفر،االكردكيا
(تا562هـ)،اوهواكاذبامفقود.ا ا
( )9ا اشمرادابه:ااهلدايةايفاشرحابدايةااشمبادي،اتأليف:اأبوااحلسنابرهذناالديناعليابناأيب ابكرابناعبدااجلليلا
الفرغذينااشمرغينذينا(تا593هـ)،اوهوامطبوع،اوالنذشر:اداكااحيذءاالرتاثاالعريب.ا ا
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الولواجليا(فاذوىاالولواجليه)( .)1ا
النسخ اخلطية للرسالة ووصفها
وقفتاعلىانسخانياخطيانياللمخطوط،اووصفهذاعلىاالنحوااآليت :ا
أوالً :نسخة ااشمكابة ااألزهرية ،اوهي احمفوظة ابرقم :ا( ،)22566-1702ا(34و) ،اكابهذا
حسناأبواالعالءاتسنة:ا(1297ه)،اوقداكمزتاهلذابنسخةا(ز)،اوعدداألواحهذا()9األو ٍاح اويفاكلا

لوح اوجهني ،اويف اكل اوجه ا( )25اتسطراً ،اويف اكل اتسطر ا( )12-11اكلمة ،اوهي انسخة احسنةا
وخطهذاحسن،اوالوجهااألولامنااللوحةااألوىلامكاوبافيهذ:اهذهاكتسذلةٌ امفيدةٌ ايفاأحكذمااشمذءا
ٌ
تغمدهااهللابرمحاهاآمني-ااشمسمذةاب ـ ــ:ا
اشمساعملاللعالمةااحملق
ِّق:اعبداالرباحممدابناحممدابناالاَّحنةاَّ -
ِّ
راالروضايفامسألةااحلوض).اوالوجهاالثذينابيذضاليسافيهاشيءٌ،اوخطبةاالرتسذلةاتبدأامناالوجها
(زه َّ
طهراقلوباالفقهذءامنادنسااجلهذلةابذلدِّين.ا.ا.ا)،ا
األولامنااللوحةاالثذنيةابقو
له:ا(احلمداهللام ِّ
ُ
وتناهيااللوحةاالاذتسعةابقوله:ا(وصلىااهللاعلىاخرياخلقهاتسيدنذاحممد،اوعلىاآلهاوأصحذبهاوأزواجها
احلمداهللاكباالعذشمني) .ا
وتسلَّم،او
ِّ

ثانياً :نسخة اجذمعة ااإلمذم احممد ابن اتسعود ااإلتسالمية ،اوقد اكمزت اهلذ ابنسخة ا(م) ،اوهيا
حمفوظةابرقم:ا(،)106ااتسماالنذتسخاغريامعروف،انوعااخلط،اخطاالنسخ،اوتذكخيهذا(12ه)امنا
القرناتقديراً،اوعدداألواحهذا()9األواح،اوعددااألتسطرالكلالوحةا()27اتسطراً(.)2ا ا

( )1ا اشمرادابه:افاذوىاالولواجليه،اتأليف:اأبواالفاحاظهرياالديناعبداالرشيدابناأيباحنيفةابناعبداالرزاقاالولواجليا
(تا540هـ)،امطبوع،اباحقيق:امقدادابنايوتسفافريوي،االنذشر:اداكاالكاباالعلمية:ا(1424هـ).ا ا
() 2اهنذ انسخةاثذلثةاملاأمتكنااحلصولاعليهذاوهي:انسخةاجذمعةاطهران،الوساأجنلوسا -االواليذتااشماحدةا
( ،)A383 6اوهي احمفوظة ابرقم :ا( ،11ا ،)12:489اكابهذ ايوتسف امالح اتسنة :ا(1015هـ) ،الذاا
اتسابعدهتذامنامقذبلةاالنسخ .ا
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مناذج من صور املخطوط
صورة الغالف من نسخة األصل

ا
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صورة اللوحة األولى من نسخة األصل
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صورة اللوحة األخيرة من نسخة األصل
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ا

صورة اللوحة األولى من نسخة (م)

صورة اللوحة األخيرة من نسخة (م)
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ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا

النـص احملـقــــق
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(بسمااهللاالرمحناالرحيم ا
اوم ِّنوك ابصذئر االعلمذء ايف اظُلما
ام ِّ
طهر اقلوب االفقهذء امن ادنس ااجلهذلة ابذلدِّينُ ،
احلمد اهلل ُ
السالماعلىاتسيدنذاحممداخذمتاالنبينياوأفضلااألنبيذءاواشمرتسلني،ا
اشماكالتابأنواكااليقني،او َّ
الصالةاو َّ
صابذشمزيدااإلمذما
عنااألئمةااألك
وعلىاآلهاوأصحذبهاالطَّيبنياالطَّذهرين،اوكضيااهللا
بعةااجملاهدين،اوخ َّ
َّ
ُ
األعظماأبذاحنيفةازيناالاذبعني)( .)1ا
ئلت ا-أكشدين ااهلل اوإيَّذ اإىل اتسواء االطريق ،اوتسلك ايب اوبك ايف امنهذجا
اتس ُ
أمذ ابعد :افقد ُ
احقيق ا-عن ا ٍ
حوض ادون ا(ثالثة اأ كع( )2ايفا
اجدير ٌ
الاَّوفيق ،اوأ اقنذ احالوة االاَّحقيق ،اإنَّه ابذإلجذبة ٌ
()3
،اهلاجيوزاالوضوءافيهاأماال؟ا،اوهلايصريامساعمالًابذلاوضُّؤافيهاأواالايصريامساعمالً؟.ا ا
مثلهذ)
ُ
اطذهر اغري اطهوٍك ،او َّ
و كرت َّ
أن ااشماقذطر امنا
اأن ااشمفيت ابه ايف ااشمذء ااشمساعمل اقول احممد اأنَّه ٌ
أجبت اأنَّه اجيوزا
ا(قليل)( )4االقى اطهوكاً اأكثر امنه ،افال ايُ ْسلبه اوصف االطَّهوكية ،او ُا
اطذهر
الوضوء ٌ
ٌ
َّ
ُّؤاخذكجهاالافيه،امثابلغيناأن اهذهااشمسألةا(وقعتافيهذافاذوى،اوكاب افيهذا
االغرتافامنهاوالاَّوض
()5
،افذتساخرتااهللاتعذىلا
حنفيَّةازمذننذاكاذبةًاملاأقفاعليهذ،اوكأياكاحريصذًاعلىامعرفةااشمذهبافيهذ)
ُ
يفاكاذبةاكتسذلة ٍ
ٍ
اشمعولاعليها
الطيفة ِّ
اتبني الكاأقو َّ
الاأئمانذايفاهذهااشمسألة،اوُمتيِّزالكامذاهوااشمفيت ابهاو َّ
ٍ
ٍ
اوفصلنياوخذمتة .ا
َّباهذاعلىامقدمة
منااألقوالايفا لك(،)6اوكت
( )1اجذءتاهذهااالفااذحية ايفانسخةا(م)اهبذااالنص:ا(بسمااهللاالرمحناالرحيماوهواحسيباونعماالكيل،ااحلمدا
السالماعلىاتسيدنذاحممداخذمتاالنبينياوإمذمااشمرتسلني،اوعلىاآلهاوصحبهاأمجعني،ا
هللاكب االعذشمني،او َّ
ِّ
الصالةاو َّ
وكضيااهللاتعذىلاعناإمذمنذااألعظماأيباحنيفةازيناالاذبعني).ا ا
( )2ا ِّ
الذكاع،ابذ لكسر:اهوامذابنياطرفااشمرفقاإىلاطرفااإلصبعاالوتسطى،اوهوامذايسذويايفاالوقتااحلذيلاعندا
احلنفية:ا()375،46اتسم،اوعندااشمذلكية:ا()53اتسم،اوعنداالاذفعيةاواحلنذبلة:ا()834،61اتسم،اوهوامذا
يبلغاتقريبذا() 375الرت،اوا(ثلث)اطنامنااشمذء.اانظر:احممدابناأيبابكراالرازي،ا"خماذكاالصحذح".احتقيقا
يوتسفاالايخاحممدا(ط،5ابريوت:ااشمكابةاالعصرية،ا1420هـا/ا1999م)اص،112:احممداالزبيدي.ا"تذجا
العروس".احتقيقاجمموعةامنااحملققني.اداكااهلدايةا،21:5اجممعااللغةاالعربيةابذلقذهرة"،ااشمعجماالوتسيط"اداكا
الدعوةا1ا،311:ااإليضذحذتاالعصريةاللمقذييساواشمكذييلاص،57:ااشمكذييلاواشموازيناالارعيةاص.50:ا ا
()3ايفانسخةا(م)،ا(دوناأكب ٍعايفاأكب ٍع).ا ا
()4اتسذقطامنانسخةا(م).ا[:10اأ]امنانسخةا(م).ا ا
الاخمالفةابيداأين املا
( )5امذابنياالقوتسنيايفانسخةا(م)،انصه:ا(كفعتاهبذاأتسئلةاوأفىتاهبذاحنفيةاهذااالزمذنابأقو
ِّ
أقف اعلى ٍ
اشيء امن اأجوباهم ااوكأياك احريصذً اعلى احتصيل ااشمذهب اوليست امن ااشمسذئل ااشماكلة ،اوالا
العويصة).ا ا
()6ايفانسخةا(م)،ازيذدة،ا(وماقاهذايفابعضاليلة).ا ا
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()1

أمذاالمقدِّمة؛ يفابيذنااشمذءاالذيايظهرافيهاأثرااالتساعمذل،اوالذياالايظهرا[فيه]  .ا
يصريااشمذءابهامساعمالً،اومذاالا
وأمذاالفصل األول؛ ففياتعريفااشمذءااشمساعمل،او(فيمذ)( )2ا
ُ
يصريابهامساعمالً .ا
ُ
وأمذاالفصل الثاني؛ يفاحكمهاومىتايصريامساعمالً .ا
وأمذاالخاتمة؛ ففيابيذناحكمامالقذةااشمذءاالطَّذهراللمذءاالطَّهوك،اواهللاتسبحذنهاوتعذىلا
اشمساعذن،اوعليهاالاُّكالن .ا

()1ايفانسخةا(ز)،ا(فيهذ)،اوتسذقطامنانسخةا(م)،اوالصواباهوااشمثبت.ا ا
()2ايفانسخةا(م)،ا(ومذ).ا ا
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املقدمة
يفابيذنااشمذءاالذيا/2[/أ]ايظهرافيهاأثرااالتساعمذلاوالذياالايظهرا(فيه) ا
َّ
اعلماأنااشمذءاالذيايظهرافيهاأثرااالتساعمذلاهواالذيايظهرافيهاأثراالنَّجذس()2ا(،)3اوكل امذا
اصرح اصذحب االبداية()4ا
ال ايظهر افيه اأثر االنَّجذتسة اال ايظهر افيه اأثر ااالتساعمذل اوال افرق ،اوقد َّ
()7
وغريه( )5ا َّ
بأن االغدير( )6االعظيم :اهواالذياالايظهرافيهاأثراالنَّجذتسة،اوهوااشمرادابذحلوضاالكبري ا
()8
ٍ
ابفروق؛ امنهذَّ :
اأن االكبري ايُعرف ا[بذخللوص ،اوفُ ِّسرا
افرقوا ابني االكبري اوالصغري
(عندنذ)  .اوقد َّ
ٍ
بافذتسرياخمالفة؛ا ا
اخللوص]()9ا
()1

()1اتسذقطةامنانسخةا(م).ا ا
()2امذابنياالقوتسنيايفانسخةا(ز)،ا(أثراالنَّجذتسةايظهرافيهاأثرااالتساعمذل)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
قسمااحلنفيةااأل ْْعيذناالنَّجسةاإىلانوعني؛االنَّجذتسةُاالْ ُمغلَّظةُ،اوالنَّجذتسةُاالْ ُمخفَّفةُ،اوقذلُوا:اكلامذاخيْرجامنابدنا
()3ا َّ
اإلْنسذن اممذ اي ِ
ودي اوالْقيحا
اخروجه االْ ُوضوء اأو االْغسل
وجب
افهوامغالَّ ٌ
ظ ،اكذلْغذئط اوالْبولاواشمين اوالْم ْذي اوالْ ْ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
الصغريةاأكالاأواملا
و
غريا
كذلكابولاالص
ة،او
احذض
االتس
و
ِّفذسا
ن
ال
و
ا
يض
ااحل
اودم
فم
ل
اا
اامأل
اإ
يء
الصديداوالْق
ْ
ْ
َّ
َّ
و َّ
ْ
الروثا اوإِ ْخثذءاالْبق ِراوالْع ِذكةُاوجنواالْك ْل ِ
اوخ ْرءُا
يأكال،او ْ
ميا ِةاوبولامذاالايـُ ْؤكلاو َّ
ب ُ
وحاوحل ُماالْ ْ
مراوالد ُ
َّماالْمس ُف ُ
ُ
اخل ُ
ِ
السنـَّوكاوالْفأْ ِ
ْوز ِ
الدَّجذجاوالْ ِّ
اودماا ْحللام ِةاوالْوزغةاإ ااكذنا
بطاواأل ِّ
اءاالس ِ
كاوخراءُ ْ
اوخر ِّ
ااحليَّةاوبوُهلذاوخراءُاالْعل ِق ُ
بذعاو ِّ ْ
تسذئِالً،افهذهااألْعيذ ُناكلُّهذاجنسةٌاجنذتسةاغلِيظةً،ا ُّ
فرسا
وعدواامناالنَّجذتسذتاالْ ُمخفَّفة؛ابولامذايـُ ْؤكلاحلمهاوالْ ُ
ِ
وخراءُ اط ٍري اال ايـُ ْؤكل.اأنظر:اجلنةاعلمذءابرئذتسةانظذماالديناالبلخي"،االفاذوىااهلنديةا"ا(ط ،2اداكاالفكرا
1310اهـ)ا:1ا45ا–ا،46اوأبوابكراالكذتسذين"،ابدائعاالصنذئع"(.ط،2اداكاالكاباالعلمية،ا1406هـا-ا
1986م)ا:1ا.60ا ا
()4ايفابدايةااشمباديا.1:5ا ا
()5امثل:ابدائعاالصنذئعا1ا.72:ا ا
()6اأصلاالغديرامسانقعامذءااشمطراصغرياًاكذناأواكبرياً،اغرياأنَّهاالايبقىاإىلاالقيظ،اإالامذاياخذهاالنذسامناعدٍّا
ٍ
ٍ
َّ
الذيايظهراأنااشمؤلفايريدابها–ا
يجاأواحذئ ٍر.اوقيل:اقطعةٌامنااشمذءاخيلفهذاالسيل،او
أواوجذ
اأواوقطاأواصهر ٍ
هنذ ا-احلوض االذي اجيامع افيه ااشمذء .اانظر :احممد ابن اأمحد ااهلروي ،ا"هتذيب االلغة" .احتقيق احممد اعوضا
مرعب،ا(ط،1ابريوت:اداكاإحيذءاالرتاثاالعريبا2001،م)ا:8ا،88االزبيدي،ا"تذجاالعروس"ا:13ا 208ا
()7اانظر:احممودابناأمحداابنامذزة،ا"احمليطاالربهذين"احتقيقاعبداالكرمياتسذميااجلندي(ط،1ابريوت:اداكاالكابا
العلمية،ا1424اهـا-ا2004ام)ا:1ا .98ا
()8اانظر:اابنامذزة،ا"احمليطاالربهذين"ا:1ا .98ا
()9ايفانسخةا(ز)،ا(بذحلوض،اوفُ ِّسرااحلوض)اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
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فعناأيباحفصاالكبري()1؛اأنَّهايُلقىافيهاصب ٌاغ(،)2افإ ْناخلُصاإىلااجلذنبااآلخر،افهواصغريٌ.ا
()3
اكذناالاياحر اكذناكبرياً،ا
احتر اجذنبهاحبركةاجذنبااآلخر،افهواصغريٌ،اوإ ْن
َّ
ويفاظذهراالرواية :اإ ْن َّ
واشمر ِ
َّ
عارباموجااشمذء؛األن ا لكايكونا
احتر اأحداطرفيه؛اأ ْن َّ
ادام ْن ُّ
اياحر ابذالكتفذعاواالخنفذض،اوالايُ
مناغرياحدَّة(،)6ا
ِا
وإ ْن اكثرااشمذء،اوإليهاأشذكايفااحمليط(،)4اوكذااعنامشسااألئمةااحللواين(،)5اوزاد :ا
البخذكيااإلمذمااشماهوك،اأخذاعناحممدابنااحلسن،اولدا
( )1اهو:اأمحدابناحفصااشمعروفابأيباحفصاالكبري ا
ُ
ـ)،اومذتاببخذكىايفااحملرم،اتسنةا(217هـ).اانظر:اقذتسمابناقطلوبغذ،ا"تذجاالرتاجم"احتقيقا
تسنةا(150ه
َّ
حممداخرياكمضذنايوتسف،ا(ط ،1ادماق:اداك االقلم ،ا 1413اهـا -ا 1992ام)ا:1ا،94اعبداالقذدكابنا
حممد ،ا"اجلواهرااشمضية"ا(مرياحممداكاباخذنها-ااكراتاي)ا:1ا،67احممدابناأمحداالذهيب ،ا"تسرياأعالما
النبالء"ا(القذهرة،اداكااحلديث،ا1427هـ2006-م)ا:10ا.157ا ا
ٍ
( )2االصبغ اوالصبغة :امذ ايُصبغ ابه ،اواجلمع اأصبذغ ،اوهو اتلوين االاَّيء ابلون امذ ،اتقول :اصبغاه اأصبغه .اانظر:ا
إمسذعيلابنامحذدااجلوهرياالفذكايب"،االصحذحاتذجااللغة"احتقيق:اأمحداعبداالغفوكاعطذك ،ا(ط ،4ابريوت:ا
داكاالعلماللماليني 1407،اهـا ا1987-م)ا:4ا ،1322اأمحدابنافذكسابنازكريذ ،ا"مقذييسااللغة"احتقيق:ا
عبداالسالماحممداهذكون.ا(اداكاالفكر1399،هـا-ا1979م).ا:3ا.331ا
هياعبذكةاعنااشمسذئلااليتاكويتاعناأئمةااشمذهب؛اأيباحنيفةاأيبايوتسفاوحممدابنااحلسن،اممذا كرهاحممدا
()3ا
ُ
االسري االصغري،ا
السري االكبريِّ ،
بن ااحلسن ايف اكابه ااشمعروفة؛ ااشمبسوط ،اواجلذمع االصغري ،اواجلذمع االكبري ،او ِّ
عرب اعنهذابكاباظذهراالرواية،اوبذألصول،اوبظذهرااشمذهب.اانظر:احممدابناعبداالواحداابنا
والزيذدات،اويُ َّ
اهلمذما"فاحاالقديرايفاشرحااهلداية".ا:9ا،104اعبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:1ا،560اعليابنا
حممدااجلرجذين"،االاعريفذت".ا(ط ،1ابريوت:اداكاالكاباالعلمية ،ا1403هـا1983-م)اصا،143اأيوبا
بن اموتسى االكفوي ،ا"الكليذت" .احتقيق :اعدنذن ادكويش ا-حممد ااشمصري ا(بريوت :امؤتسسة االرتسذلة) اصا
 ،594احممد اعبد ااحلي االلكنوي ،ا"عمدة االرعذية" احتقيق :االدكاوك اصالح احممد اأبو ااحلذج ،ا(ط ،1امركزا
العلمذءاالعذشمياللدكاتسذتاوتقنيةااشمعلومذت):1ا،78اعبدااإللهابناحممد.ااشمال،ا"الكواشفااجللية".ا(ط،1ا
مطبعةااإلحسذءااحلديثية،ا1425ها2004-م)اصا.62ايفانسخةا(م)،ازيذدة،ا(أنَّه).ا ا
()4احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:1ا.95ا ا
()5اهو:اعبداالعزيزابناأمحدابنانصرابناصذحل،اأبواحممدامشسااألئمةااحللوايناالبخذكي،اإمذمااحلنفيةايفاوقاه،ا
وكوىاعنهامشسااألئمةاالسرخسي،اوفخرااإلتسالماالبزدوياوغريهم،اومنامصنفذته:ااشمبسوطايفاالفقه،اوتويفا
ببخذكىاتسنة:ا( 456اهـ).اانظر:احممدابناأمحداالذهيب،ا"تسرياأعالماالنبالء".ا:18ا،177اعبداالقذدكابنا
حممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا(:1ا،)318اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".ا:1ا .189ا
()6ااحلداضدااللني،اومنهاحداالسيفاإ ااصذكاحذداً،اواشمراداهنذاالاحريكابغرياقوة.اانظر:احممدابناأيبابكرا
الرازي،ا"خماذكاالصحذح".ا:1ا.188اا ا

- 311 -

()2
()1
احتر ااجلذنب ااآلخر ،افليسا
و(أ ْن) اياكدَّك ااشمذء ،اوأمذ اإ ا اتراكمت ااحلثيذت ا[وطذل] احىت َّ
بايء( .)3ا
ٍا
ِ
يكااشمنغمس،ا
يكااشماوضئ،اوعناأيبايوتسف()5احتر
وكوياعناأيباحنيفة()4ا:اأنَّهااعارباحتر
ِّ
وهواكوايةاعناأيباحنيفة(،)6اوقذضياخذن( )7ااخاذكاهذا(، )8اوعنابعضااشماأخرينامناعلمذئنذ()9ا
أنَّهااعاربااخللوصابذل ُك ْدكة(،)10اوقدااعاربوااأيضذًاتقديرهابذشمسذحة،ا فعناأيباتسليمذنااجلوزجذين( )11ا

()1اتسذقطةامنانسخةا(م).ا ا
()2ايفانسخةا(ز)،ا(وطذك)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
()3ا[:10اب]امنانسخةا(م).ا ا
()4اانظر:احممدابناأمحداالسرخسي،ا"اشمبسوط".ا(بريوت:اداكااشمعرفة،ا1414هـ1993-م):1ا.70ا ا
()5اانظر:ااشمرجعانفسه.ا ا
()6اانظر:ااشمرجعانفسه.ا ا
( )7اهو:ااحلسنابنامنصوكابناأيباالقذتسماحممودابناعبداالعزيزااألوزجندي،االفرغذين،ااشمعروفابـقذضياخذن،ا
ويكىناأبذااحملذتسناويلقبابفخراالدين،اتفقَّهاعلىاأيباإتسحذقاإبراهيمابناإمسذعيلابناأيبانصراالصفَّذكي،ا
وظهرياالديناأيبااحلسناعليابناعبداالعزيزااشمرغينذين،اوغريمهذ،اولهامناالاصذنيف:االفاذوي،اوشرحااجلذمعا
الصغري،اوشرحاالزيذدات،اوشرحاأدباالقذضياللخصذف،اتويفاليلةاالنصفامناكمضذناتسنةا(592هـ).ا
انظر:اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم":1.ا،151اأمحدابناعلياالعسقالين.ا"انزهةااأللبذبايفااأللقذب".احتقيق:ا
عبداالعزيزاحممدابناصذحلاالسديري،ا(ط،1االريذض:امكابةاالرشد ،ا1409هـ1989-م).ا:2ا،83اعبدا
القذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:2ا.383ا ا
()8احسنابنامنصوك،اقذضياخذنا"فاذوىاقذضياخذن"،ا(ط،1اداكاالكاباالعلمية،ا2009ام).ا:1ا.14ا
()9امثلاالبذبريتايفاالعنذيةاشرحااهلدايةا:1ا.262ا
()10اانظر:ااشمرجعانفسه،اوالكدكة:امناكدكااشمذءاكدكاً،اإ اازالاصفذؤه،اومنااأللوانامذاحنذاحنواالسواداوالغربة،اومنا
احلوضاطينهاأوامذاعالهامناطحلباوحنوه،اومجعهذاالكدك،اانظر:اأمحدابناحممداالفيومي".ااشمصبذحااشمنريايفاغريبا
الارح االكبري".ا(اشمكابة االعلمية ا– ابريوت) .ا :2ا ،527اجممع االلغة االعربية ابذلقذهرة "،ااشمعجم االوتسيط" ا:2ا
.779ا ا
( )11اهو:اموتسىابناتسليمذن،اأبواتسليمذنااجلوزجذين،افقيهاحنفي،اأصلهامناجوزجذنامناكوكابلخ،اخبراتسذن،ا
تفقهاواشاهراببغداد،اعرضاعليهااشمأموناالقضذء،افقذل:ايذاأمريااشمؤمننيااحفظاحقوقااهللايفاالقضذءاوالا
ِّ
اعلىاأمذناكامثلي،افإين اواهللاغريامأموناالغضباوالاأكضىالنفسياأ ْن اأحكمايفاعبذده،افأعفذه.الها
تول
ِّ
تصذنيفامنهذ:االسرياالصغري،اونوادكاالفاذوي،اوغريهذ،اتويفاتسنة:ا(220هـ).اانظر:اعبداالقذدكابناحممد،ا
ِّ
"اجلواهر ااشمضية" ا :2ا ،186احممد ابن اأمحد االذهيب.ا"تذكيخ ااإلتسالما" .احتقيق:اد .اباذك اعوادامعروف،ا
(ط،1اداكاالغربااإلتسالمي،ا2003م).ا:5ا،468اخرياالديناالزككلي،ا"األعالم":7.ا.323ا ا
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عن اعبد ااهلل ابن ااشمبذك ( )1اتقديره ابعا ٍر ايف اعا ٍار( .)2اقذل اأبو اتسليمذن :امث اتسألت احممد ابنا
احلسن ،افقذل :اهو اكبري ،احكذه االفقيه اأبو اجعفر( ،)3اعن اعلي ابن اأمحد( ،)4اعن انصري( )5اعن اأيبا
تسليمذن،اقذل:اوبهانأخذ،او(بقوله)()6اأخذاعذمةااشماذيخ()7اتوتسع ًةالألمراعلىاالنَّذساوعليهاالفاوى( .)8ا
ويف ااشمبسوط( : )9اقذل اأبو اعصمة( :)1اكذن احممد ايوقِّت ايف ا لك اعارةً ايف اعارةٍ  ،امثا
( )1اهو:اأبواعبداالرمحناعبدااللَّهابنااشمبذك ابناواضحااحلنظليااشم ْروِزي،اموالهماالرتكي،ااإلمذماشيخااإلتسالم،ا
احلذفظ ،االغذزي ،اأحد ااألعالم ،اولد ايف اتسنة:ا(118هـ)،ا اوطلب االعلم اوهو اابن اعارين اتسنة ،اوأكثرامنا
الرتحذلاوالاطوافاإىلاأ ْنامذتايفاطلباالعلماويفاالغزواويفاالاجذكة،اواإلنفذقاعلىااإلخوانايفااهللاتعذىل،ا
وجتهيزهم امعه اإىل ااحلجِّ ،
اتويف اتسنة :ا(181هـ) .اانظر :اأبو ابكر اأمحد ابن اعلي االبغدادي ،ا"تذكيخ ابغداد"ا
حتقيق :االدكاوك اباذك اعواد امعروف ا(ط ،1ابريوت :اداك االغرب ااإلتسالمي ا1422هـ ا 2002-ام) ا:11ا
،388احممدابناأمحداالذهيب،ا"تسرياأعالماالنبالء".ا:8ا.378ا ا
()2اأي:اأ كعاوقداتسبقابيذنامقداكاالذكاع.ا
()3اهو:احممدابناعبداهللابناحممدابناعمر،اأبواجعفراالبلخيااهلندواين،اكذنايُقذلاله:اأبواحنيفةاالصغري؛الرباعاهايفا
الفقه،ااشاهرابذلذكذءاوالزهداوالوكع،اأفىتايفااشماكالت،اوأوضحااشمعضالت،الهاكافاالغوامض،اتويفاتسنة:ا
(362هـ).اانظر:اعبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا(:2ا،)68اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".ا:2ا.74ا ا
()4اهو:االفذكتسياالايخااالمنيااجلليل،امسنداالديذكااشمصرية،اأبواالقذتسم،اعليابناحممدابناعليابناأمحدابنا
ِّ
اية،اتويفاتسنة:ا(443هـ)،اوهوامناأبنذءاالاسعني.اانظر:ا
عيسى،االفذكتسي،امثااشمصري،اشيخامعمراعذيلاالرو
ابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".ا:1ا،207اخرياالدينابناحمموداالزككلي.ا"األعالم".ا:17ا.613ا ا
()5اهو:انصريابناحيىياوقيلانصراالبلخياتفقهاعلىاأيباتسليمذنااجلوزجذيناعناحممداكوىاعنهاأبواعاذباالبلخيا
مذتاكمحهااهللاتعذىلاتسنة:ا(268هـ).اانظر:اعبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:2ا،200اعمرابناكضذا
كحذلة".امعجمااشمؤلفني".ا(بريوت:امكابةااشمثىن،اداكاإحيذءاالرتاثاالعريب).ا:13ا .89ا
()6ايفانسخةا(م)،ا(وبه).ا ا
()7ايُقصدابهاأئمةااحلنفيةاالثالثة،اأبوايوتسف،اوحممدابنااحلسن،اوزفر،اوحيذنذًايُقصداعلمذءااحلنفيةاممناملايدك ا
اإلمذم.اانظر:اعمدةاالرعذيةا(:1ا،)71اعبدااإللهابناحممدااشمال،ا"الكواشفااجللية".اص:ا .45ا
كرااحلكمااشمسئولاعنهاللسذئلاأوااجلواباعمذا
اابنيااحلكم،اوهو:اجوابااشمفيت،او
()8ا
الفاوى:ااتسمامناأفىتاالعذملاإ َّ
َّ
ٌ
يُاكلامنااشمسذئلاالارعية،اأواالقذنونية.اويفااصطالحااحلنفية:اهيامسذئلااتسانبطهذااجملاهدونااشماأخروناشمذا
تسئلوااعنا لكاوملاجيدواافيهذاكوايةًاعناأهلااشمذهبااشماأخرين.اانظر:اإتسعذدااشمفيتاعلىاشرحاعقوداكتسمااشمفيتا
(ص:ا،)322اقذتسمابناعبدااهللاالقونوي.ا"أنيساالفقهذءايفاتعريفذتااأللفذظااشماداولةابنياالفقهذء".احتقيق:احيىيا
حسنامراد،ا(داكاالكاباالعلميةا1424ها2004 -م).اص:ا،117اعبداالرؤوفابناتذجاالعذكفني.ا"الاوقيفا
علىامهمذتاالاعذكيف".ا(ط،1االقذهرة،اعذملاالكاب،ا1410هـا1990-م).اص:ا .256ا
()9احممدابناأمحداالسرخسي،ا"اشمبسوط".ا:1ا.71ا ا
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عنهاشمذاتس ئلاعناهذا،اقذل:اإ ااا
كجعا إىلاقولاأيباحنيفةاوقذل:االاأوقِّتاشيئذً،اواشماهوك( )2ا
ُ
ٍ
.اوكوياالاوقيتابذلثمذناعناأيبا
كذن امثل ا
مسجدياهذا،افهواكبري،افمسحافكذنامثذنذًايفامثذن ُ
ُ
()3
،اوقيل:ااثىناعارايفامثلهذ،اومجعابنياالرواياني ؛ابذعابذكاخذكجااشمسجدا
يوتسفا/2[/ب]اأيضذً
ُ
وداخله،اوعناأمحدابناحرب(:)4اتسبعةايفاتسبعة،اوالصحيحاعناأيباحنيفةاأنَّهاملايُقدِّكايفا لكا
ٍ
اإىلاطرف( .)6ا
ٍا
َّجذتسةامناطرف
اإىلاغلبةاالظنا(يف)()5اخلوصاالن
كول
شيئذً،اوإمنذاقذل:اهوامو ٌ
ِّ
()8()7
ااالصح اوهو اظذهرا
ُّا
اقذل االايخ اقوام االدين االكذكي  :اوهذا اأقرب اإىل االاَّحقيق ،اوهو
الروايةاعناأيباحنيفة.ا ا
()9
وبهاأخذااإلمذماأبوااحلسناالكرخي ؛ َّ
َّجذتسة،اوغلبةاالظن ايفا
األن ااشمعارباعدماوصولاالن
ِّ
َّهاكذنايقول:اأولابركةاالعلماإعذكةا
،امناكبذكااألصحذب،اكوياعنهاأن
(= )1اهو:اأبواعصمةاتسعدابنامعذ ااشمروزي
َّ
ُ
الكاب.اانظر:احممدابناأمحداالذهيب.ا"تذكيخااإلتسالماووفيذتااشماذهرياواألعالم"ا:6ا،89احممدابناأمحدا
الذهيب.ا"ميزانااالعادالايفانقداالرجذل".احتقيق:اعلياحممداالبجذوي،ا(ط ،1ابريوت:اداكااشمعرفةاللطبذعةا
والنار،ا1382اهـا-ا1963م).ا:2ا،125اوعبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:2ا.257ا ا
()2ايقصداهنذااشماهوكايفااشمسألةاعناحممدابنااحلسنا–اكمحهااهللا-وأصلاكلمةااشماهوكاتطلقاعلىااألمراإ اا اعا
واناار،اومجعهاماذهري.اويفااصطالحااحلنفية:اهوامذاكذنامقذبالًاللاذ .اانظر:اجممعااللغةاالعربيةابذلقذهرة"،ا
اشمعجم االوتسيط" ا :1ا ،498احممد اكواس اقلعجي ،اوحذمد اصذدق اقنييب .ا"معجم الغة االفقهذء".ا(ط ،2اداكا
النفذئساللطبذعةاوالناراوالاوزيع،ا1408اهـا1988-م).ا:1ا،431ااشموتسوعةاالفقهيةاالكويايةا:25ا.257ا ا
()3االرواية:امذانُقلانصذًّاعنااإلمذماأيباحنيفةاوصذحبيهاأيبايوتسفاوحممد.اانظر:اجمموعةاكتسذئلاابناعذبديناص:ا.16ا ا
( )4اهو:اأمحدابناحربابناعبدااهللابناتسهلابنافريوزاأبواعبدااهللاالزاهداالنيسذبوكي،اتسكنانيسذبوك،اوحدثا
عناتسفيذنابناعيينةاوغريه،اتويفاتسنة:ا(234هـ).اانظر:اأبوابكراأمحداالبغدادي،ا"تذكيخابغداد"ا:5ا 190ا
()5ايفانسخةا(م):ا(و).ا ا
()6اانظر:احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:1ا.119ا ا
( )7اانظر:امعاراجاالدكايةايفاشرحااهلدايةاللكذكي،احتقيق:اعبدااهللابناحممداالقرين،اكتسذلةادكاوكاهاغريامطبوعة،ا
يفااجلذمعةااإلتسالميةابذشمدينةااشمنوكة،اتسنة:ا(:1436ا1437ه).ا:1ا ،154ا
( )8اهو:احممدابناحممدابناأمحدااخلجندي االسنجذكي،اقواماالديناالكذكي،افقيهاحنفياتسكناالقذهرةاومنا
تصذنيفه :امعراج االدكاية ايف اشرح ااهلداية ،اوجذمع ااألتسراك ايف اشرح ااشمنذك ،اوغريمهذِّ ،
اتويف ايف االقذهرة اتسنة:ا
(749هـ).اانظر:اديوانااإلتسالما(:1ا،)261اخرياالدينابناحمموداالزككلي.ا"األعالم".ا:7ا،36اعمرابنا
كضذاكحذلة".امعجمااشمؤلفني".ا:11ا.182ا ا
( )9اهو :اأبو ااحلسن اعبيداهلل ابن ااحلسني ابن ادالل االبغدادي االكرخي ،االفقيه ااألصويل ،اولد اتسنة ا(260ه)،ا
اناهتاإليهاك
الصالة،اصبوكاًاعلىاالفقراواحلذجة،اومنامؤلفذته:ا =
ئذتسةااشمذهبايفاعصره،اكذناكثرياالصوماو َّ
َّ
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لكاجترياجمرىااليقنيايفاوجوباالعمل،اكمذاإ ااأخرباواح ٌد ابنجذتسةااشمذءاوجباالعملابقوله،ا
و لكاخيالفاحبسبا(اجاهذد)()1االرائياوظنِّه،اكذاايفاشرحااجملمع( .)3()2ا
()4
ٍ
ِّ
،اليسافوقاكلا
،اوهواتسبعاقبضذت
اعاالكْربذس
علاالصحيحاهنذا ك ِا
اعافج
َّ
ِّ
امثااخاُ
لفايفاالذك ُ
ٍ
قبضةاإصبعاقذئمةٌ،اكذاايفاالولواجلي()5اواجملاىب(.)6ا ا
()7
،اوصححاقذضياخذن()1ا كاعااشمسذحة؛اوهوابإصب ٍع ٍ
افوقا
اقذئمة ا
وهواقولاأيبااحلسناالرتساغفين
َّ
= شرحااجلذمعاالكبري،اشرحااجلذمعاالصغري،اوكتسذلةايفااألصول،اواشمخاصرايفاالفقه،اتويفاتسنةا(340هـ).ا
انظر:احممدابناأمحداالذهيب،ا"تسرياأعالماالنبالء".ا:15ا،426اعبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:1ا
،337اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".اا:1ا.200ا ا
()1ايفانسخةا(م)،ا(اخاالف).ا
()2اشرحااجملمعاالبنافرشاذا(خمطوط)،الوحةا[:10اب].ا ا
()3اخالصةااألقوالايفامسذحةاحوضااشمذءاالذياتكلماعنهذااشمؤلفا-كمحهااهلل-كمذاتسبق :ا
األول:اإ ااألقيافيهاصب ٌغاخلصاإىلااجلذنبااآلخر،اأبواحفصاالكبري.ا ا
الثذين:اإ ااحتر اجذنبهاحبركةاحتر اجذنبهااآلخر،اعلىاخالفاعندهمايفاوصفاقوةاالاحريك.ا ا
الثذلث:امسذحاهاعارةاأ كعايفاعارةاأ كع،ااجلوزجذيناوعبدااهللابنااشمبذك ااحلنظلي،اوهواقولاعذمةاماذيخا
اشمذهبااحلنفياوعليهاالفاوىاعندهم.ا ا
الرابع:ا(ال)اتوقيتاوالاتقديرايفامسذحةااحلوض،اأبواحنيفةاوحممدابنااحلسن،اوالكرخي.ا ا
اخلذمس:امسذحاهامثذنيةاأ كعايفامثذنيةاأ كع،اأبوايوتسف.ا ا
السذدس:امسذحاهااثىناعارايفامثلهذ،اقولايفااشمذهب.ا ا
السذبع:امسذحاهاتسبعةايفاتسبعةاأ كع،اأمحدابناحرب.ا ا
مث اتسيارع ااشمؤلف ا-كمحه ااهلل-يف ابيذن ااخلالف ايف امقداك االذكاع ،امث اتسياكلم اعن اعمق ااحلوض ،امث اعنا
احلوضااشمساعملاالذيالهاطولاوالاعرضاله.ا ا
( ِ )4
ب ،افذكتسياها
االك ْربذس :ابذلكسرامث االسكون،اواجلمع االكرابيس،اوهياثوباغليظ امن االقطن ااألبيضَّ ،
امعر ٌ
بذلفاح.اانظر:احممدابنايعقوباالفريوزآبذدي.ا"القذموسااحمليط"احتقيق:امكاباحتقيقاالرتاثايفامؤتسسةا
الرتسذلة،ا(ط ،8ابريوت،امؤتسسةاالرتسذلة ،ا 1426اهـا -ا 2005ام).ا:1ا،570اإمسذعيلابنامحذدااجلوهريا
الفذكايب"،االصحذحاتذجااللغة"ا:3ا،970اجممعااللغةاالعربيةابذلقذهرة"،ااشمعجماالوتسيط"ا:2ا.781ا ا
()5االفاوىاالولواجليةا:1ا.32ا ا
()6ااجملاىباشرحاخماصراالقدوكياللزاهديا(خمطوط)،الوحةا[:412اأ].ا ا
:اأبوااحلسناعليابناتسعيداالرتساغفين،افقيهاحنفي،امناك ْتساُـ ْغفناإحدىاقرىامسرقندا(أوزبكساذن)احذليذً ا،ا
()7اهو
ُ
كذن امن اأصحذب اأيب امنصوك ااشمذتريدي ،اوله امن ااشمصنفذت :االزوائد اوالفوائد ايف اأنواع االعلوم ،اوإكشذدا
ِّ
اشمهادي،اتويفاتسنة:ا(345هـ).اانظر:اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم":1.ا،205اعبداالقذدكا"اجلواهرااشمضية"ا:1ا.362ا ا
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()2
ٍ
،اويفااحمليط:االصحيحاأ ْنايُعاربايفاكلا
كلاقبضة؛األنَّهاأليقابذشممسوحذت،اوهواقولااإلمذماعبداالكرمي
َّ
زمذناومكذنا كاعهم( .)3ا
مثااخالفواايفامقداكاالعمق(،)4افقيل:ا كاعٌ،اوعناالبزدوي()5امذابلغاالكعب،اوقيل:اشذ اٌّ(،)6ا
ابذلغرف ،اوعليه االفاوى،ا
وصحح اصذحب ااهلداية( )7اوالظهريية( :)8ا(أنَّه)( )9امذ اال اينحسر ا
َّ
اأكضه ْ
()10
[وقدَّكه] االبعضابأكبعةاأصذبعامفاوحة،اوقيل:اإ ااأخذاوجهااألكض .ا
اكذناحبذلالوامجعاصذكاعاراًايفاعا ٍر اوعمقها(قدكا
مثالواكذنالهاطول اوالاعرضاله،اإ ْن
ا
ٌ
ُ
ِش ٍرب)(،)11ااخاُلفا(فيه)()12؛ ا
افعندااشميداين()13اوالزندويسيت()1اجيوز،اوقذل:اأبوابكرابناطرخذن(:)2االاجيوزاوإ ْناكذناطولها

(=)1احسنابنامنصوك،اقذضياخذنا"فاذوىاقذضياخذن،اأواالفاذوىااخلذنية":1.ا.14ا ا
()2ا بذلرجوعاغلىاكاباالرتاجمالعلمذءااحلنفيةاوجدتااتسما(عبداالكرمي)ايطلقاعلىاعدداكبريامناعلمذءااحلفيةا
منهم؛ اعبد االكرمي ابن اعبد االنوك االقطب ااحلليب ا( اولد ا663هـ) ،اوعبد االكرمي ابن احممد االصبَّذغي ،اوهنذ ا
علمذءانقلوااعناأيباحنيفةاهلمانفسااالتسم،اوبذلاذيلايصعباحتديدااشمرادابهاهنذ.ا ا
()3احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:1ا.99ا ا
()4اأي:اعمقاحوضااشمذء.ا ا
()5اانظر:اكدااحملاذكاعلىاالدكااشمخاذكا:1ا.193ا[:11اأ]امنانسخةا(م).ا ا
()6االاذ :ااشمنفرداعناغريه،اأوااخلذكجاعنااجلمذعة،اومناالنذساخالفاالسوي،اهوامذاخذلفاالقذعدةاأواالقيذس،اويفا
اصطالحااحلنفية:اهوامذاكذنامقذبالًاللماهوكاأواالراجحاأواالصحيح،اأياأنَّهاالرأيااشمرجوحاأواالضعيفاأواالغريب.ا
انظر:احذشيةاابناعذبدينا:1ا،50ا:2ا،217احممداقلعجي،ا"معجمالغةاالفقهذء".ا:1ا255ا ا
()7ايفااهلدايةايفاشرحابدايةااشمباديا:1ا.22ا ا
()8االفاذوىاالظهريية،اص:ا، 264الإلمذماظهرياالديناأيبابكراحممداالبخذكي،احتقيق:اشذديةابنتاعبداالاكوكا
الاذهي،اكتسذلةادكاوكاهاغريامطبوعة،اكليةاالرتبيةاللبنذتاجذمعةااشملكاعبداالعزيزاجبدة،اتسنة:ا(1423هـ).ا ا
()9اتسذقطةامنانسخةا(م).ا ا
()10ايفانسخةا(ز)ا(وقدَّك)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
( )11االاِّرب:ابذلكسراشربااإلنسذن،اهوامذابنياطريفااخلنصراواإلهبذمابذلافريجااشمعاذد،اواجلمعاأشبذكاوهوامذكر،ا
يقذل :اشربت االثوب اشرباً .اانظر :اأمحد ابن افذكس ابن ازكريذ ،ا"مقذييس االلغة" ا :3ا ،240اأمحد ابن احممدا
.ايفانسخةا(م)،ا(قدكايسري).ا ا
الفيومي".ااشمصبذحااشمنريايفاغريباالارحاالكبري"ا:1ا302
ٌ
()12اتسذقطةامنانسخةا(م).ا ا
()13اهو:احممدابناإبراهيماالضرير،اأبوابكرااشميداين،اقذلاالذهيب:امناأئمةااحلنفيةاحدثاعناأيباحممدااشمزيناوعنهاميمونابناعليا
اعذكفابذشمذهب،الهامنذظراتامعاأيباأمحدانصراالعيذضي.اانظر:اعبداالقذدكابناحممد"،اجلواهرااشمضية"ا:2ا6ا
ا
اكبري ٌ
ٌ
شميموين،اشيخ ٌ
حممداعبدااحليااللكنوي".االفوائداالبهيةايفاتراجمااحلنفية"ا(داكااشمعرفةا–ابريوت).اص:ا.155ا ا
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طولهامناخبذكى()3اإىلامسرقند()4ا( .)5ا
()6
و ِ
َّ
،افقداحصلااشمقصود،اوهواأن امذ( )7ادونا
لنكاف اهبذااالق ْدكامناالكالما(يفااشمقدمة)
عا ٍر ايف اعا ٍر ا -اعلى امذ اهو ااشمفىت ابه -اإ ا اوقعت افيه االنَّجذتسة اقليلةً اكذنت اأو اكثريًة ا(تسلباها
ٍ
ية،افثبتاحينئذ اأثرااالتساعمذل،اوهواتسلباالطَّهوكيةا
الطَّهذكة،اوكذلكابذالتساعمذلايسلباالطَّهوك
()8ا ا
عنامذء) .
()10
()9
ب ا(والبئر)  .ا
ئلتاعليهاوكذناحكمها/3[/أ]اكذإلنذءاواجلُ ِّا
احلوضاالذياتس ُا
ُ
(=)1اهو:اعليابناحيىيابناحممد،اأبوااحلسناالزندويسيتاالبخذكي،افقيهاحنفي،الهامناالاصذنيف:اكوضةاالعلمذءا
ِّ
ايفافقهااحلنفية،اتويفاتسنة:ا(382هـ).اانظر:اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".اا:1ا،164ا
ونزهةاالفضالء،اونظم
ٌ
خرياالدينابناحمموداالزككلي.ا"األعالم":5.ا.31ا ا
،اكذنامناأجلافقهذءاأصحذباأيباحنيفةايفا
()2اهو:احممدابناأمحدابناحممدابناطرخذن،اأبوابكرااإلتسرتأبذدي
ِّ
عصره،اثقةٌايفااحلديث.اانظر:ا"اجلواهرااشمضية"ا:2ا.21ايفانسخةا(م)،ا(بكرابناطرخذن)اوهواخطأ.ا ا
()3ا ُخبذكىابذلضم:امناأعظمامدنامذاوكاءاالنهراوأجلهذ،ااشمسذفةابينهذاوبنياجيحونايومذن،اوكذنتاقذعدةاملكا
السذمذنية،اوهيامدينةاقدميةانزهةاكثريةاالبسذتنياواتسعةاالفواكه ،اوبينهذاوبنيامسرقنداتسبعةاأيذم،اوينسباإىلا
خبذكىاخلقاكثريامناأئمةااشمسلمنيايفافنوناشىت،امنهم:اإمذماأهلااحلديثاأبواعبدااهللاحممدابناإمسذعيل،ا
صذحبااجلذمعاالصحيحاوهياحذليذًاتسمىا(أوزبكساذن).اانظر:ااحلموي.ا"معجماالبلدان"،ا(ط،2ابريوت،ا
داكاصذدك،ا1995ام):1،ا .353ا
()4امسرقند:امدينةاماهوكةامبذاوكاءاالنهر؛اقذلوا:اأولامناأتسسهذاكيكذوساابناكيقبذ ،اوليساعلىاوجهااألكضا
مدينةاأطيباوالاأنزهاوالاأحسنامنامسرقند،اوأكثرادكوهبذاودوكهذافيهذااشمذءااجلذكي،اوالاختلواداكامنابساذنا
ال اترى اأبنية ااشمدينة االتسااذكهذ ابذلبسذتني اواألشجذك اوهي احذليذً ايف ا(أوزبكساذن) .اانظر :اآثذك االبالد اص:ا
،535االروضااشمعطذكا:1ا.322ا ا
()5اانظر:احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:1ا.97ا ا
()6ايفانسخةا(م)،ا(علىاهذهااشمقدمة).ا ا
()7ايفانسخةا(م)،ازيذدة،ا(كذن).ا ا
( )8امذابنياالقوتسنيايفانسخةا(م)،ا(اتصفابذلنجذتسة،افكذلكاياصفاإ اااتساعملابسلباوصفاالطهوكيةا
عنه،اوإ ااثبتا لكاهنذاثبتايف).ا ا
( )9ااجلُب:االبئراالواتسعة،االبعيدةاالقعر،االيتاملاتنبابذحلجذكة،اومجعهذ،اأجبذباوجبذباوجببة.اانظر:احممدابناأيبابكرا
الرازي،ا"خماذكاالصحذح".اص:ا،52اوأبواحبيباتسعدي".االقذموساالفقهيالغةاواصطالحذً"ا(ط،2ادماق:اداكا
الفكر،ا1408هـا1988-م).اص:ا،57اوجممعااللغةاالعربية"ااشمعجماالوتسيط"ا:1ا.104ا ا
()10اتسذقطةامنانسخةا(م).اومثلهاخزانااشميذهاالذيايساعملهاعذمةاالنذسااآلناويوضعاعلىاأتسطحاالبيوت.ا ا
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()1

(تكميل:ايوضحا لكامذايفااخلالصة)
ِّ
وأمذااحلوضاالصغريافهواقيذسااألوايناواجلبذب،االاجيوزاالاوضُّؤافيه،اولواوقعتافيهاقطرةا
مخراينجس .ا
ويفافاذوىااإلمذماحذفظاالديناالبزازي()3()2ا-اوقداأدككهابعضاشيوخنذ:-اإ اانقصااحلوضا
َّأافيه،ابلايُغرتفامنهاوياوضأاخذكجه .ا
ا
مناعا ٍرايفاعا ٍراالايُاوض
()5
()4
(ويفاالانجيساواشمزيد) الايخااإلتسالمابرهذناالدينااشمرغينذيناصذحبااهلداية :ااحلوضا
وهواممالئ-اجيوزاالاوضُّؤافيهاواالغاسذلافيه؛ا
ٌا
أتسفلهاأقل امنا لكا-
ااكذناأعالهاعار ايفاعا ٍر او
إ
َّ
ٌ
َّهاأقلا
َّهاعارايفاعا ٍر،اوإ ْنانقصااشمذءاحىتابلغاتسبعذًايفاتسب ٍعاالاجيوزاالاوضُّؤاواالغاسذلافيه؛األن َّ
ألن ٌ
مناعا ٍرايفاعا ٍر،اولكنهايغرتفامنهاوياوضأ( .)6ا
()7
اقل امذؤه ،اواناهى اإىل اموض ٍع ادون اعا ٍر ايفا
ويف افاذوى ااإلمذم اقذضي اخذن  :ااحلوض اإ ا َّ
عا ٍر،االاجيوزافيهاالوضوء،اوقذلايفاموضعاآخر(:)8ا(خندقاطولهامذئةا كاعاأواأكثرايفاعرضا
كاعني؛اقذلاعذمةااشماذيخ:االاجيوزافيهاالوضوء،امثاحكىاعنابعضهمااجلواز،اإ ْن اكذنامذؤهالوا
:اب].ايفانسخةا(م)،ا(وقداصرحابذلكاصذحبااخلالصة).ا ا
()1اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[11
اَّ
()2احممدابناحممداالبزازي.ا"الفاذوىاالبزازية،اأوااجلذمعاالوجيز"ا(بريوت:البنذن،اداكاالكاباالعلمية):1.ا.8ا ا
( )3اهو:احممدابناحممداحذفظاالدين ابنانذصراالديناالعمذدياالكردكيااحلنفياويعرفابذلبزازي،اولدابكذزكينا
تسنة:ا(729هـ)،اولهامناالاصذنيف:االفاذوىاالبزازية،اوكاذبايفامنذقباأيباحنيفةاالنعمذن،اوشرحاخماصرا
ِّ
القدوكي،اوغريهذ،اتويف اتسنة:ا(827هـ).اانظر:االسخذوي،ا"الضوءاالالمعاألهلاالقرناالاذتسع".ا:10ا،37ا
عمرابناكضذاكحذلة".امعجمااشمؤلفني".ا:11ا،223االاقذئقاالنعمذنيةا:1ا.21ا ا
()4االانجيساواشمزيدا(:1ا.)217ايفانسخةا(م)،ا(ويفااخلالصةاواشمزيد).ا ا
()5اهو:اعليابناأيبابكرابناعبدااجلليلاالفرغذين،ابرهذناالديناأبوااحلسنااشمرغينذين،اولداتسنةا(530هـ)،اوكذنا
امفسراًاحمقِّقذًاأديبذًافقيهذً،اومنااجملاهدين،اومنامصنفذته:االبداية،اواهلداية،اوكفذيةااشمناهي،اوالاجنيس،ا
حذفظذً ِّا
ِّ
ومنذتسكااحلج.اوتويف اتسنة:ا(593هـ).اانظر:احممدابناأمحداالذهيب ،ا"تسرياأعالماالنبالء".ا:21ا،232ا
عبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:1ا،383اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".اا:1ا.206ا ا
َّ
اف؛اأن االغرفاإخراجااشمذءامنااحلوض،افلواحصلتا
()6ايظهراالفرقابنياالوضوءااشمبذشرامنااحلوضاواالغرت
مالمسةابنيااليداواشمذءافالاحرجالعدمانيةاكفعااحلدثاأثنذءااشمالمسة،اأمذاالوضوءااشمبذشرامنهافهوامالمسةا
جااشمذءامساعمالًايفاكفعااحلدث،اواهللاأعلم.ا
بقصداكفعااحلدث،اوبذلاذيلاأخر
ُ
َّ
يذدةا(إن).ا ا
()7افاذوىاقذضياخذنا:1ا.14ايفانسخةا(م)،از
()8اأي:افاذوىاقذضياخذنا:1ا.15ا ا
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انبسطايصرياعاراًايفاعار،اوفيهذ)(:)1احوضاكبريافيهامارع اةٌ()2اتوضَّأاإنسذ ٌنايفااشمارعة،اإ ْناكذنا
اشمذءاماصالًابذأللواحامبنزلةاالاذبوت(،)3االاجيوزافيهاالوضوء،اواتصذلامذءااشمارعةابذشمذءااخلذكجامنهذاالا
يقطع،اكحوضاكبريااناعبامنهاحوضاصغري،افاوضأاإنسذ ٌنايفااحلوضاالصغرياالاجيوز،اوإ ْناكذنا
ذءااحلوضاالصغرياماصالًامبذءااحلوضاالكبري،اوكذااالايُعاربااتصذلامذءااشمارعةامبذاحتاهذامنااشمذءا
م
َّ
ٍ
اجذنبا
اصغري ايدخل ااشمذء امن
إ ْن اكذنت ااأللواح امسدودةًا( ،)4ا(وفيهذ)( :)5ايف ااشمذء ااجلذكي
ٌ
احوض ٌ
َّوضؤ،اوإ ْناكذناأكثرامنا لك،ا
وخيرجامناجذنب،اقذلوا:اإ ْناكذناأكبعذًايفاأكب ٍعافمذادونه،اجيوزافيهاالا ُّا
َّ
الاجيوز،اإالايفاموضعادخولااشمذءاوخروجه؛األن ايفاالوجهااألول،امذايقعافيهامنااشمذءااشمساعملاالا
،اويفاالوجهاالثذين،ايساقرافيهااشمذءاوالاخيرجا
يساقرافيه،ابلاخيرجاكمذادخلا/3[/ب]،افكذناجذكيذً
ُّ
ٍ
ٍ
األصح َّ
ليسابالزم،اإمنذااالعامذداعلىامذا كرايفااشمعىن،افيُنظرافيها
اأن اهذااالاَّقدير ا
إالابعدازمذن،او ُّ
جامناتسذعاهاوالايساقر افيه،اجيوزافيهاالاَّوضُّؤ،اوإالافال؛ا
إ ْن اكذنامذاوقعافيهامنااشمذءااشمساعملاخير
ُّ
)
6
(
ٍ
َّ
اهياتسبع ايفا
اايفاعنيامذء
تهاوضد ا لك ،اوكذااقذلو
لكاخيالفابكثرةااشمذءاالذيايدخلافيهاوقو
َّ
ٌ
تسب ٍع،اينبعااشمذءامناأتسفلهذاوخيرجامنامنفذهذ:االاجيوزافيهذاالاَّوضُّؤ،اإالايفاموضعاخروجااشمذء .ا
(وقذلااإلمذمااحلصريي)( )7ايفاخريامطلوب(َّ )8
ارطاعدمااتساعمذلااشمذءا
:افإن ااحلذصلاأ َّان اال َّا
()1اأي:افاذوىاقذضياخذنا:1ا.15امذابنياالقوتسنياتسذقطةامنانسخةا(م).ا ا
( )2ااشمارعة:امارعةااشمذء،اوهواموكداالاذكبة،اقذلااألزهري:االاتسميهذاالعربامارعةاحىتايكونااشمذءاعداًاالا
انقطذعاله ا،اكمذءااألهنذك،اويكوناظذهراًامعيناذًاوالايساقىامنهابرشذء،افإ ْانااكذنامنامذءااألمطذكافهواالكارعُا.ا
انظر:اإمسذعيلابنامحذداالفذكايب"،االصحذحاتذجااللغة"ا:3ا،1236االفيومي".ااشمصبذحااشمنريا"ا:1ا.310ا ا
()3االاذبوت:اصندوقامناحجراأواخابايوضعافيهااشميت.اانظر:اجممعااللغةاالعربيةابذلقذهرة"،ااشمعجماالوتسيط"ا
:1ا،81احممداكواساقلعجي،اوحذمداصذدقاقنييب.ا"معجمالغةاالفقهذء".ا:1ا.117ا ا
( )4ايفانسخةا(م)،امادودةا(بذلاني)،اوكذاايفاالكاذبااشمنقولاعنهافاذوىاقذضياخذنا(:1ا،)15اوكالمهذا
يساقيمابهااشمعىن.ا ا
()5اأي:افاذوىاقذضياخذنا:1ا.13ايفانسخةا(م)،ا(وقذل).ا[:11اب]امنانسخةا(م).ا ا
()6اكذاايفاالنسخاني،اوالعبذكةاغريامفهومة.ا ا
()7اهو:احممودابناأمحدابناعبداالسيدابناعثمذن،اأبُوااحملذمد،امجذلاالديناالبخذكيااحلصريي،افقيه،ااناهتاإليهاكيذتسةا
ـ)،اتسكنادماقاودكسابذشمدكتسةاالنوكية،اومناكابه:االاحريرايفاشرحا
احلنفيةايفازمذنه،اولدايفاخبذكىاتسنة:ا(546ه
َّ
اجلذمعاالكبري،اوخريامطلوبايفاالعلمااشمرغوب،اوالطريقةااحلصرييةايفااخلالفابنياالاذفعيةاواحلنفية،اوالوجيزايفا
فاذوىايفافقهااحلنفية،اتويفابدماقاتسنة:ا(636هـ).اانظر:اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".اا:1ا،285اخرياالدينابنا
.ايفانسخةا(م)،ا(منهذ،ااناهى.اوصرحااإلمذمااحلصريي).ا ا
حمموداالزككلي.ا"األعالم".ا:7ا161
َّ
()8اانظر:االعيين".االبنذيةاشرحااهلداية".ا(ط،1ابريوت،اداكاالكاباالعلميةا–1420اهـا2000-ام).ا:1ا.395ا ا
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الذيااتساعملهاووقعامنه،اوهذااماحققااتساعمذلها(يفااحلوضاالذياتسألتاعنه،اوهذهاالفروعاصرحيةٌا
ا
ٍ
يفاعنيامسألاك،اوتسيأيت)()1الذلكامز ٍ
اوبرهذن،اواهللاتسبحذنهااشمساعذن .ا
اوتوضيح
يدابيذن
ٍ
الفصل األول :يف تعريف املاء املستعمل وفيما يصري به املاء مستعم ًال وما  ا يصري به مستعمالً
َّ
اعلماأنااشمذءااشمساعملاثالثةاأنواع :ا
ُمساعملايفاغسلااألعيذناالطَّذهرةاوهواطذهٌرابذإلمجذع( .)2ا
()3
ساعملايفاغسلااألعيذناالنجسةاوهواجنسابذالتفذق( .)4ا
:اوم
ا[النوع الثاني]
ُ
ٌ
والنوع الثالث:اوهوااشمقصود،اوخيالفاتعريفهاحبسبااخاالفاأقوالاعلمذئنذا(األكبعةافيه؛ا
اأواتقربابهاإىلااهلل اتعذىلا
َّه:امذاكفعابهاحدث
فأبواحنيفةاوأبوايوتسفا– اكمحهمذااهلل -ا( )5اعلىاأن
َّ
ٌ
يعين:اأ ْنايكونافعلهاعبذد ًةامااملةًاعلىاالنيَّة)(،)6اقذلاقذضياخذن:اوهواالصحيح،اومنهمامنا كرا
َّ
أناقولهامعاحممد( .)7ا
(ويفاالبدائع(: )8اوالصحيحاقولاأيباحنيفةاوأيبايوتسف؛اشمذا كرنذامنازوالااشمذنعامناالصالةا
()1اتسيأيتا كرهايفاالفصلااآليت.اص:ا.44اومذابنياالقوتسنيايفانسخةا(م)،ا(يفامسألاكافانبَّهالهاواهللاتعذىلا
أعلم).ا ا
( )2اانظر:االعيين".االبنذيةاشرحااهلداية".اا:1ا.395اويفانسخةا(م)،ازيذدة،ا(كذاايفاشرحااألتسبيجذيباوعنديا
يكناتقربذً،اأمذاإ ااكذناعلىاوجهاالقربةافال،اواهللاتعذىلاأعلم).اوالفرقابنيااإلمجذعا
َّهاحممولاعلىامذاإ ااملا
أن
ٌ
ُّ
َّ
االتفذق:االذيايظهراأنااإلمجذعاأوتسعامنااالتفذق،افذإلمجذعامصدكامنامصذدكاالااريعااشمافقاعليهذابعدا
و
الكاذباوالسنة،افهوااتفذقاالعلمذءااجملاهدينامناأمةاحممداصلىابعداوفذتهايفاأي اعصرامناالعصوكاعلىا
حكماشرعي،اولهاشروطاوضوابطالاحققه،اأمذااالتفذقافقدايكونابنياالفقهذءافقطاأوابنيااألئمةااألكبعة.ا
انظر:اأصولاالبزدويا-ااكنزاالوصولااىلامعرفةااألصولا:1ا،239اوأصولاالسرخسيا:1ا،302اواألشبذها
والنظذئراعلىامذهباأيباحنيفةا:1ا،108اوكوضةاالنذظرا:1ا .376ا
()3ازيذدةامنانسخةا(م).ا ا
()4اانظر:االعيين".االبنذيةاشرحااهلداية".اا:1ا.395ا ا
() 5اانظر:اعليابناأيبابكرااشمرغينذين.ا"بدايةااشمباديايفافقهااإلمذماأيباحنيفة".ا(مكابةاومطبعةاحممداعلياصبحا
– االقذهرة) .ا :1ا ،5احممد ابن اأمحد االسرخسي ،ا"اشمبسوط" .ا :1ا ،47اوعثمذن ابن اعلي االزيلعي ".اتبينيا
احلقذئقاشرحاكنزاالدقذئق".ا(ط،1االقذهرة،ااشمطبعةاالكربىااألمرييةا-بوالقا1313هـ).ا:1ا.24ا ا
َّهامذاكفعابهاحدثاأواتقربابه،ا
()6امذابنياالقوتسنيايفانسخةا(م)،ا(الثالثة،افأبواحنيفةاويوتسفامافقذناعلىاأن
ٌ
أ ْنايكونافعلهاعبذد ًة).ا ا
()7حسنابنامنصوك،اقذضياخذنا"فاذوىاقذضياخذن،اأواالفاذوىااخلذنية"ا:1ا.21ا ا
()8اأبوابكرابنامسعوداالكذتسذين"،ابدائعاالصنذئع".ا:1ا.69ا ا
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إىلااشمذءا[واتساخبذث]()1االطبيعةاإيذهايفاالفصلني()2امجيعذً،ااناهى)( .)3ا
قربابه( )4؛اكذنامعهاكفعاأواملايكن،ا(واإلمذماأبوااحلسناالكرخيا
وقذلاحممد:اهوامذاتُ ِّ
مل ايذكر ايف اخماصره اتسوى َّ
ث اأو ااتساُعمل اللقربة امن اغريا
اأن ااشمذء ااشمساعمل :امذ اأزيل ابه احد ٌ
()6
:اهوامذاكفعابهاحدث؛ا
حدث،ايفاموضعاالطَّهذكةامنااألحداث)(، )5اوقذلازفرابنااهلذيل
اُ
ب اأواملايكن .ا
ُّ
كذنامعهاتقر ٌ
()7
قذلاشيخااإلتسالماوشيخااشمذهبا/4[/أ]ااإلمذماأبوااحلسناالقدوكي ا -اكمحهااهلل -اايفا
شرحه()8اشمخاصرااإلمذماأيبااحلسناالكرخيا-اكمحةااهللاعليه:-افصل؛ كذناأبوابكراالرازي()10()9ا
()1ايفانسخةا(ز)،اواتساحبذب،اواشمثبتاموافقاللكاذبااشمنقولاعنهابدائعاالصنذئعا:1ا.69ا ا
()2اكذاايفاالبدائع،اولعله:ا(الفعلني)؛اأياالقربةاوكفعااحلدث،اواهللاأعلم.ا ا
()3امذابنياالقوتسنياتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()4ا[:12اأ]امنانسخةا(م).ا ا
() 5اانظر:اعليابناأيبابكراااشمرغينذين.ا"ااهلدايةايفاشرحابدايةااشمبادي".احتقيق:اطاللايوتسف،ا(داكاإحيذءا
الرتاثاالعريب).ا:1ا،23اوحممدابناأيبابكراالرازيا"حتفةااشملو ايفافقهامذهبااإلمذماأيباحنيفةاالنعمذن"ا
(ط،1ابريوت:اداكاالباذئرااإلتسالمية،ا1417ه).ا:1ا.20امذابنياالقوتسنياتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()6اهو:ازفرابنااهلذيلابناقيساالعنربياالبصري،اأبوااهلذيلاصذحباأيباحنيفة،اكذنافقيهذً،احذفظذً،امجعابنيا
العلماوالع بذدة،اوكذنايقول:احنناالانأخذابذلرأيامذاداماأثر،اولداتسنة:ا(110هـ)،اويلاقضذءاالبصرةاومذتا
هبذاتسنة:ا(158هـ).اانظر:اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".اا:1ا،169اوأمحدابناحممداابناخلكذنا"وفيذتا
األعيذن اوأنبذء اأبنذء االزمذن" .احتقيق :اإحسذن اعبذس ،ا(بريوت :اداك اصذدك) .ا :2ا ،317احممد ابن اأمحدا
الذهيب،ا"تسرياأعالماالنبالء".ا:8ا،38اعبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:1ا،343اخرياالدينابنا
حمموداالزككلي.ا"األعالم".اا:3ا.45ا ا
()7ا يفاكالاالنسخانيا(أبوااحلسن)،اوأمذايفاكاباالرتاجما(أبوااحلسني)،اوهو:اأمحدابناحممدابناأمحداالقدوكيا
البغدادي،ااإلمذمااشماهوك،اشيخااحلنفية،ااناهتاإليهاكئذتسةااحلنفيةابذلعراق،اولهامنااشمؤلفذت:ااشمخاصرايفا
فروعااحلنفية،اوشرحاخماصراالكرخي،االاجريد،اتويفاتسنة:ا(428هـ).اانظر:اأبوابكراأمحدابناعلياالبغدادي،ا
"تذكيخابغداد"ا(:6ا،)31اعبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:1ا،93اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".ا:1ا.98ا ا
()8املاأقفاعليه.اوانظر:اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[:12اب].ا
()9اانظر:اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[:12اب].ا ا
()10اهو:اأمحدابناعلي،اأبوابكراالرازي،ااشمعروفابذجلصذص،اولداتسنة:ا(305هـ)اوتسكنابغداد،اواناهتاإليها
كئذتسة ااحلنفية ،اولهامن االاصذنيف :اشرح اخماصر االكرخي ،اوشرح اخماصر االطحذوي،اوشرح ااجلذمع االصغريا
ِّ
اجلذمعاالكبرياحملمدابنااحلسن،اتويفاببغداداتسنة:ا(370هـ).اانظر:اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".اا:1ا،96ا
و
عبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:1ا،84اخرياالدينابناحمموداالزككلي.ا"األعالم".اا:1ا.171ا ا
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َّ
َّ
الًابأحداشرطني؛اإمذاأ ْن ايُساعملاعلىاطريقا
ااشمذءايصريامساعم ا
امناأصلاأيبايوتسفاأن
يقول:اإن
ُ
القربة()1اأوايُرفعابهااحلدث .ا
قذل(:)2اومناأصلاحممداأنَّهاالايصريامساعمالً اإالاأ ْن ايساعملهاعلىاوجهاال ُقربةاوملايكنا
امبسألةاكاذباالصالة؛اوهي:ااجلنباإ اانزلابئراًايطلبا
َّ
يرويا لكاعنهمذ،اوإمنذاكذنايقولهااتسادالالً
الرجلاطذهر .ا
الرجلاحبذله،اوقذلاحممد:ااشمذءاطذهراو َّ
دلواً،اقذلاأبوايوتسف:ااشمذءاحبذله،او َّ
()3
َّ
:افوجهاقولاأيبايوتسفاأن ااحلدثازالابذشمذء،افصذكاكمذالوااتساعملهاعلىا
قذلاأبوابكر
وجهاال ُقربة،اووجهاقولاحممداإ َّن ااجلنب( )4اإ ااأدخلايدهااإلنذءايغرتفامنه،اطهرتاوملايصرااشمذءا
الً؛األنَّهاملايساعملهاعلىاطريقاال ُقربة،افإ ااثبتاهذا( )5ااألصل.اقذلاأبوايوتسف( )6ا -ايفا
مساعم ا
احكمت ابذتساعمذل ااشمذء ،اولو احكمت ابذتساعمذله،ا
االرجل،
مسألة االبئر :-الو
احكمت ابطهذكة َّ
ُ
ُ
ٍ
ٍ
لكامبذءامساعمل،ا
ابأولاجزء ايالقيهامنااشمذء،افيغاسلابعدا
أبطلتاطهذكته؛األن
َّهايصريامساعمالً
ُ
()7
فالاجيوز،اوإ ااملاجتزاالطَّهذكةاملايصرااشمذءامساعمالً،اوقذلاحممد :اشمذاملاينزلالالغاسذلاملايكنا
ماقربذًابذالتساعمذل،افصذكاطذهراًاوبقيااشمذءاحبذله.ا ا
ِّ
( )9()8ا
يُنكر اهذ ااخلالف ،اويقول :اال اخالف ابني اأصحذبنذ َّ
اأنا
وكذن اشيخنذ اأبو اعبد ااهلل
()1ا القربة:اهي:اكلامذاياقربابهاإىلااهللاتعذىلامناالطذعذت.اانظر:احممدابناأيبابكراالرازي،ا"خماذكاالصحذح".ا
ص:ا،250اأمحدابناحممداالفيومي".ااشمصبذحااشمنريا:2ا 495احممداكواساقلعجي،اوحذمداصذدقاقنييب.ا
"معجمالغةاالفقهذء".ا:1ا.360ا ا
( )2اأي:االكمذلابنااهلمذمايفافاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا،87اوانظر:اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا
(خمطوط)،الوحةا[:12اأ].ا ا
()3اانظر:اابنااهلمذما"فاحاالقديرايفاشرحااهلداية".ا:1ا،87االكذتسذين"،ابدائعاالصنذئع".ا:1ا.68ا ا
ٍ
ٍ
اأوابذحاالماأوا
اءاكذناجبمذعاأوابذتسامنذءابذليداأوابافك ٍري
()4ااجلنذبة:ااحلدثاالذياتسببهاخروجااشميناباهوةٍ،اتسو
ٍ
اجهابفعلامبذحاكذجلمذعاللزوجة،اأوابفعلاحمرماكذلزنذاواالتسامنذء.اانظر:االزيلعي".ا
بغريا لك،اوتسواءاكذناإخر
تبينيااحلقذئقاشرحاكنزاالدقذئق".ا(:5ا،)15اأبوابكرابنامسعوداالكذتسذين"،ابدائعاالصنذئع".ا:1ا.166ا ا
()5العله:افهذا،اليساقيماالكالم.ا ا
()6اانظر:اابنااهلمذما"فاحاالقديرايفاشرحااهلداية".ا:1ا،91اأبوابكراالكذتسذين"،ابدائعاالصنذئع".ا:1ا.68ا ا
()7اانظر:اابنااهلمذما"فاحاالقديرايفاشرحااهلداية".ا:1ا،87اأبوابكراالكذتسذين"،ابدائعاالصنذئع".ا:1ا.68ا ا
( )8اانظر:اابنااهلمذما"فاحاالقديرايفاشرحااهلداية".ا:1ا،87اأبوابكراالكذتسذين"،ابدائعاالصنذئع".ا:1ا،69ا
الزيلعي".اتبينيااحلقذئقاشرحاكنزاالدقذئق".ا:1ا.25ا ا
الفقيهااحلنفي،اأحدااألعالمامناأهلاجرجذنامناعلمذءا
دابناحيىيابنامهدي،اأبواعبدااهللااجلرجذينِّا
ا
هو:احمم
()9ا
َّ
ِّ
العراق ،اكذن ازاهداً اعذبداً ،اوله امن ااشمصنَّفذت :اترجيح امذهب اأيب احنيفة ،اوالقول ااشمنصوك ايف ازيذكة اتسيدا =
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()1

إزالةااحلدثايوجبااتساعمذلااشمذء؛األنَّهاحصلااشمقصودابذالتساعمذل،اكمذالواقصداال ُقربة .ا
ٍ
اخالف ابغري اكوايةٍ ،اومذ اقذلوه ايف ااجلُنبايُدخل ايده ايفا
قذل( :)2اوال اضروكة ا(بنذ)( )3اإىل اإثبذت
اإلنذء،افإمنذا لكاللضروكة،االالعدماقصداال ُق ربة،اأالاتراهماقذلوا:الواأدخلا ِكجلهايفااإلنذءاصذكا
ُم ساعمالً؛األناَّهاالاضروكةابهاإىلا لك،اوقذلوا:الواأدخلا ِكجلهايفاالبئرايطلبادلواً( )4املايصرا
ُم ساعمالً َّ
؛األن االضروكةاتدعواإىلا لك،افصذكاكإدخذلااليدايفااإلنذء،اوقذلوا:الواأدخلاكأتسها
اخيص هذ،ا
يفااشمذءاصذكامساعمالً؛األنَّهاالاحذجةابهاإليه.اقذل:افأمذايفامسألةاالبئر،افلهذاوجهٌ ُّ
ُ
َّ
اأبذايوتسفاقذل:الواصذكااشمذءامساعمالً املاجيزاالغسلابه،اوإ ااملاجيزاالغسلابهاملا
وهو:اأن
ُ
يرتفع ااحلدث ا/ 4[/ب] ،افيبقى ااشمذء احبذله ،اوقذل احممد :انزول ااجلنب اإىل االبئر ايطلب االدلوا
()5
موضع اضروكةٍ ،اأال اترى َّ
غواصذاً( )6اأ ْنا ايكلفوها
اأن امن االنذس امن ُّ
اياق اعليهم ،اإ ا امذ امحَّلوا ا َّ
االغاسذلاقبلاالنزول،افصذكا لكاكإدخذلااليدايفااإلنذء،ااناهى .ا
()8()7
وقدا كرامعىنا لكااإلمذماالسرخسيا-اكمحهااهلل[-يفامبسوطه] ،اوقذل:اإ َّناهذااليسا
ٍ
َّ
بقوي َّ
حيحاأناإزالةااحلدثابذشمذءامفس ٌداإالا
لكناالص
اعناحممدانصذً،او
اهذاااشمذهباغريامروي
،افإن
َّ
ٍّ
ٍّ
عنداالضروكة،اكمذابينذايفااجلنبايُدخلايدهايفااإلنذء .ا
ٍ
مناغرياإثبذتاا
َّم،ا(وقداخرجهذااإلمذماأبوااحلسناالكرخيا-كمحهااهلل-ا
مثا كرابعضامذاتقد
َّ
ِّ
القبوك.احصلالهاالفذجلايفاآخراعمره،اتويف اتسنة:ا(398هـ).اانظر:اعبداالقذدكابناحممد ،ا"اجلواهرااشمضية"ا
=
:2ا،143االوايفابذلوفيذتا:5ا،127اخرياالدينابناحمموداالزككلي.ا"األعالم".ا:7ا.136ا ا
()1اانظر:احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:1ا.121ا ا
()2اأياأبواعبدااهلل،اانظر:افاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا.87ا ا
()3اتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()4ا[:12اب]امنانسخةا(م).ا ا
()5ايفااشمنت:امذامحلوا،اويفااهلذمش:امذامجلوا.ا ا
()6االغوص:االنزولاحتتااشمذء،اتقذل:اغذصايفااشمذءاإ اانزلافيه،اواهلذجماعلىاالايءاغذئص،اوالغواصاالذياينزلا
لؤ،اوفعلهاالغيذصة.اانظر:االصحذحايفااللغةاللجوهرياالفذكايبا:2ا،28اوالرازي،ا"خماذكا
ا
يفاالبحراعلىااللؤ
الصحذح".اص:ا،488اواهلروي"،هتذيبااللغة"ا:8ا،147اوالفريوزآبذدي.ا"القذموسااحمليط"ا:1ا.87ا ا
()7اتسذقطامنانسخةا(ز)،اواشمثبتامنانسخةا(م)،اانظر:احممدابناأمحداالسرخسي،ا"اشمبسوط".ا:1ا.53ا ا
()8اهو:احممدابناأمحدابناأيباتسهل،اأبوابكراالسرخسي،امشسااألئمةاصذحبااشمبسوطاكذناعذشمذًاأصوليذًامنذظراً،ا
وأملىااشمبسوطاوهوايفاالسجن،اولهامناالاصذنيف:اشرحاخماصراالطحذوي،اوشرحاكاذباالكسباحملمدابنا
ِّ
احلسن،اتويفاتسنة:ا(490هـ).اانظر:االقرشيا"اجلواهرااشمضية"ا:2ا،28اابناقطلوبغذ"اتذجاالرتاجم":1.ا .234ا
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ااشمامسك اهبذه ااشمسألة اعن اكالم اهؤالء ااألئمةا
كمذ اتقدَّم)( .)1ا(فيذ اليت اشعري امذ اجواب
ِّ
األتسذطني)()2؟ .ا
وقداقذلااإلمذماالعالمةاظهرياالدِّيناأبوابكراحممدابناأمحد ابناعمر( )3اا -اكمحةااهللاعليه -ايفا
()4
للصدكاالاَّهيداحسذماالديناعمرابناعبداالعزيزا-كمحةااهللاعليه)5(-ا(بعدا
فو
ائدهاعلىااجلذمعاالصغري ا َّ
َّ
()6
امن اقد اعلمت)  :اواالتساداللا
حكذية اكالم االقدوكي ااشماقدِّم اعن اشيخه اأيب اعبد ااهلل ااجلرجذين اوهو ْ
يضعف .ا
بذحملدثااشمنغمسايفاالبئرايهنياو ُ
ُّ
شمسألةاإلثبذتاهذاااالخاالفافجدوا،افلما
اجعتاالفحول]()8ايفاوجهااالتساداللاهبذهاا
قذل(:)7اوقدا[ك ُا
َّمتااإلشذكةاإليهامناالاَّخريج)( .)9ا
جيدواامذايُثلجاالفؤاداوتسكناإليهاالنَّفس،ا(مثا كراعناالكرخيامذاقد ُ
مث اقذل( :)10اولو اأدخل ا ِكجل ه ايف االبئر اومل اينو ابه ااالتساعمذل ،ا كر اشيخ ااإلتسالم ااشمعروفا

()1اتقدمايفاالفصلااألول.اومذابنياالقوتسني،اويفانسخةا(م)،ا(وكذااقذلااإلمذماأبوااحلسناالكرخيا.)ا ا
()2ايفااهلذمش:ا(مجلةاأتسطوان،اأي:امرتفع،اكذاايفاالصحذح)،اانظراالصحذحايفااللغةاللجوهريا:1ا.316امذا
بنياالقوتسنياتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
( )3اهو:احممدابناأمحدابناعمراالقذضياأبوابكراالبخذكياظهرياالدين،افقيهاحنفي،اله:افوائداعلىااجلذمعا
ِّ
ية،اتويف اتسنة:ا(619هـ).ا
الصغرياللحسذماالاهيداتُسمى:االفوائداالظهريية،اومناكابهاأيضذً:االفاذوىاالظه اري
انظر:اعبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:2ا،20اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".اا:1ا،232اخرياالدينا
بناحمموداالزككلي.ا"األعالم".ا:5ا.320ا ا
()4املاأقفاعلىاالكاذب،اوانظر:افاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا.87ا ا
( )5اهو:اعمرابناعبداالعزيزابناعمر ابنامذزةابرهذنااألئمة،اأبواحممداحسذماالدين،ااشمعروفابذلصدكاالاهيد،ا
اإلمذم اابن ااإلمذم ،اولد اتسنة ا(483هـ) اومن اتصذنيفه :االفاذوى االصغرى ،اوالفاذوى االكربى ،اوشرح ااجلذمعا
ِّ
الصغري،اتويفاتسنة:ا(536هـ).اانظر:اعبداالقذدكابناحممد"،اجلواهرااشمضية"ا:1ا،391اخرياالدينابناحممودا
الزككلي.ا"األعالم".اا:5ا.51ا ا
()6امذابنياالقوتسنيايفانسخةا(م)،ا(قذلاالقدوكي:افذكرامذاتقدَّماوزاد).ا ا
ائدهاعلىااجلذمعاالصغري.ا ا
()7اأيااإلمذماالعالمةاظهرياالدينايفافو
َّ
( )8االفحل:االذكراالقويامناكلاحيوان،امجعهافحولاوأفحل،اوفحولاالاعراأواالعلم،االفذئقونافيه.اانظر:اتذجا
العروسا:30ا،149اجممعااللغةاالعربيةابذلقذهرة"،ااشمعجماالوتسيط"ا(:2ا،)676احممداكواساقلعجي،اوحذمدا
صذدقاقنييب.ا"معجمالغةاالفقهذء".ا:1ا.340ايفانسخةا(ز)،ا(أمجعتاالفحول)،اواشمثبتامنانسخةا(م) .ا
()9امذابنياالقوتسنيايفانسخةا(م)،ا(قذلاالكرخيافذكرامذاتقدَّم).ا ا
ائدهاعلىااجلذمعاالصغري.اانظر:افاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا.89ا ا
()10اأي:ااإلمذماالعالمةاظهرياالدينايفافو
َّ
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مجلّة الجامعة اإلسالميّة للعلوم الشرعية – العدد 186

()1
ٍ
َّ
ا(عنداحممدا-كمحهااهلل .-ا
أن
ا
خبواهرازادة
ااشمذءايصريامساعمالً
ُ
يحاعنااإلمذماالثذلث،انقلهامثلاخواهرازادة .ا
ُ
:اوهذاانقلاصر ٌ
قلت (ٌ )2
()3
َّ
؛األن اا ِّلرجلايفاالبئرامبنزلةا
الً)
َّهاالايصريامساعم ا
امثاقذل :او كرامشسااألئمةااحللوايناأن
ُ
ااأدخلاالرجلايفااإلنذءايصريامساعمالً،ا(وكذلكالوا
اليدايفااآلنية،افعلىا(قوة)( )4اهذااالاعليل،اإ
َّ
ِّ
()6
()5
اآخرايفاالبئراأوااإلنذءايصريامساعمالً) ؛العدماالضروك ا[/5أ] .ا
أدخلاكأتسهاأواعضواً
ُ
()7
ااشماأخاريناالايخاحذفظاالديناالنسفي-اكمحها
إمذم ِّ
وقداحكىا(كالماالقدوكيا-اشماقدم )-ا ُ
اهللاتعذىل)8(-ايفاكذفيه(،)9اوملاياعقَّبه .ا
َّ
ُّؤافيه،اتسذلباعنااشمذءاوصفا
اإدخذلااليدايفااحلوضاالصغريابقصداالاوض
فظهرالكاهبذااأن
َّ
ٌ
()10
الطَّهوكية؛االكتفذعااحلدثا(والاَّقرب) ابإدخذلااليداونزعهذا(بذتفذقاعلمذئنذااألكبعةا -اكضيااهللا
ٍ
ااجترداعناالقصدااشمذكوكافهواغريامؤثِّ
عناحممد،اكدها
ر،اإالايفاقولامردود اثبوته)( )11ا
َّ
عنهم،-اوإ َّ

()1اهو:اأبوابكراحممدابنااحلسنيابناحممدابنااحلسناالبخذكي،ااشمعروفابـخواهرازاده،اعذملامذاوكاءاالنهر،اكذنا
إمذمذًافذضالً احنفيذً،اولهامناالاصذنيف:اكاذبااشمبسوط،اوشرحاأدباالقذضياأليبايوتسف،اوشرحااجلذمعا
الكبرياللايبذين،اوشرحاخماصراالقدوكي،اتويفاتسنة:ا(483هـ).اانظر:اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".اا(:1ا
،)259اهديةاالعذكفنيا:2ا.76ا ا
ائدهاعلىااجلذمعاالصغري.اانظر:افاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا.90ا
()2اأي:ااإلمذماالعالمةاظهرياالدينايفافو
َّ
()3امذابنياالقوتسني،اتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()4ايفانسخةا(م)،ا(وجود).ا ا
()5امذابنياالقوتسني،اتسذقطامنانسخةا(م).ا[:13اأ]امنانسخةا(م).ا ا
( )6ايفانسخةا(ز)ازيذدةاعبذكة:ا(قلت:اوميكناالاَّعذكضابنيامذاقذلهااإلمذماخواهرازادة،اعلىامذاإ ااملايكنا
موضعاضروكة،اومذاقذلهااحللوايناحبملامذاقذلهاخواهرازادةاعلىامذاإ ااملايكناموضعاضروكةاومذاقذلهااحللواينا
علىاموضعاالضروكة،افالاتعذكض،اواهللاأعلم).ا ا
()7ايفانسخةا(م)،ا(هذا).ا ا
( )8اهو :اعبد ااهلل ابن اأمحد ابن احممود ،اأبو االربكذت احذفظ االدين االنسفي ،اأحد االزهذد ااشماأخرين ،اصذحبا
الاصذنيف ااشمفيدة ايف االفقه اواألصول ،اوله امن االاصذنيف :ااشمنذفع اشرح االنذفع ،اوالكذيف اشرح االوايف ،اوكنزا
الدقذئق،اتويفاتسنة:ا(701هـ).اانظر:اعبداالقذدكابناحممد ،ا"اجلواهرااشمضية"ا:1ا،270اابناقطلوبغذا"تذجا
الرتاجم".اا:1ا،174اخرياالدينابناحمموداالزككلي.ا"األعالم".ا:4ا.67ا ا
()9االكذيفاشرحاالوايفاخمطوطالوحةا[:9اأ].ا ا
()10اتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
مذابنياالقوتسني،ايفانسخةا(م)،ا(بذلقصدااشمذكوكاوالايؤثرايفاقول).ا ا
ا
()11ا
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هؤالءااألتسذطنياالذيناهماعمدةااحلنفيةااحملركوناللمذهب،ا(الذيناالايُلافتاإىلاقولاغريهمايفا
َّهاالانصافيهاعناأصحذبنذ،ا
َّا
اشمذهب)(،)1ا(وهلذا)()2اقذضياخذنايفاشرحااجلذمعاالصغري()3ايقول:اإن
()5
()4
َّ
َّ
ااشمذءايصريامساعمالًا
ن
إ
امناعلمذئنذامناقذل:ا
أن
ا
،امثاحكى
ذ
كرااشماأخرونافيهذاخالف
:او
قذل
ً
ُ
ٍ
؛االناقذلااآلثذماإىلااشمذء،اوإمنذاملايصرامذءاالبئرامساعمالً ايفامسألةا
عنداحممد ابرفعااحلدثاأيضذً
ُ
اجلنباعنداحممداشمكذناالضروكة .ا
َّ
باممنايقولايفامسألانذاهذه،اأنامساندهايفاإفاذئهاجبوازاالاوضُّؤايفاهذاا
(ولعمرياإيناألعج
احلوض امسألةُ االبئر ،اواحلذل اأنَّه اال اجذمع ابينهمذ؛ َّ
اجترد اعن االنية ،اوهذه افيمنا
األن اتلك ،افيمن َّ
ياوضَّأ،امذاهذااإالاعجيب،اواهللااشموفق)( .)6ا
وقذل اشيخنذ ا -اخذمتة ااحملقِّقني اكمذل االدين ابن ااهلمذم( )7ايف اشرحه اللهداية( )8ابعد ا كرها
مذهبازفر:-االايُقذلامذا كراالايناهضاعلىازفر،اإ ابفعلاجمرداال ُقربةاالايدنِّس،ابلابذإلتسقذط،ا
َّ
َّسامبجرداالاقربابه،اوهلذااجذزاللهذمشي( )9اصدقةاالاَّطوع،ابلامقاضذهاأالايصريا
فإن ااشمذلاملايُدن
ُّ
اإالابذإلتسقذطامعاالاقرب،ا َّ
فإنااألصلا-اأعينامذلاالزكذة-االاينفردافيهااإلتسقذطاعنه،اإ ا
ُّ
ُمساعمالً
الاجتوزاالزكذةاإالابنيَّة،اوليساهذهاقول اواحدامناالثالثة؛األنَّذانقول:اغذيةااألمراثبوتااحلكمايفا
َّ
لكادائرامعاعقليَّةااشمنذتسباللحكم،افإ ْنا
األصلامعااجملموع،اوهواالايسالزماأنااشمؤثِّرااجملموع،ابلا
ٌ
()1امذابنياالقوتسني،اتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()2ايفانسخةا(م)،ا(وهذا).ا ا
( )3ايفاشرحااجلذمعاالصغريالقذضياخذن،احتقيق:اأتسدااهللاحممداحنيف،اكتسذلةادكاوكاهاغريامطبوعة،ايفاجذمعةا
أماالقرى،امكةااشمكرمة،اتسنة:ا(1423-1422هـ).ا:1ا.85ا ا
()4ايفاشرحااجلذمعاالصغريالقذضياخذنا:1ا.85ا ا
()5اأي:اشذكحااجلذمعاالصغرياقذضياخذنا:1ا.87ا ا
()6امذابنياالقوتسني،اتسذقطامنانسخةا(م)،اوزيذدة،ا(فذكرامذاتقدَّم).ا ا
( )7اهو:احممدابناعبداالواحدابناعبدااحلميد ابنامسعوداالسيواتسي،اكمذلاالدين،ااشمعروفابذبنااهلمذم،اولدا
بذإلتسكندكيةاتسنةا(790هـ)،انبغايفاالقذهرة،اوأقذماحبلبامد ًة،اإمذمامناعلمذءااحلنفية،اولهامنااشمصنفذت:ا
فاحاالقديرايفاشرحااهلداية،اوالاحريرايفاأصولاالفقه،اتويفاتسنةا(861هـ).اانظر:االسخذوي،ا"الضوءاالالمعا
ألهلاالقرناالاذتسع".ا:8ا،127اعبداالرمحنابناأيبابكراالسيوطي".ابغيةاالوعذةايفاطبقذتااللغوينياوالنحذة"ا
حتقيق:احممداأبواالفضلاإبراهيم،ا(اشمكابةاالعصريةا–البنذن).ا:1ا،166االزككلي.ا"األعالم".ا:6ا.255ا ا
()8افاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا.86ا ا
()9ااهلذمشي:اهماآلاعلياوآلاعبذساوآلاجعفراوآلاعقيلاوآلااحلذكثابناعبدااشمطلب.اانظر:االزيلعي".اتبينيا
احلقذئقاشرحاكنزاالدقذئق".ا:1ا.303ا ا
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اعُقل ااتساقالل اكل احكم ا(بإزاء ااجملموع)(ُ )1حكم ابه ،اوالذي انعقله َّ
َّقرب ااشمذحيا
اأن اكالً امن االا ُّ
بايفاصدقةاالاطوعاوأثَّر( )2االاَّغريا
َّهاأفرداوصفاالاقر
للسيئذتاواإلتسقذطامؤثِّرايفاالاَّغري،اأالاترىاأن
ُّ
ُّ
/5[/ب]،احىتاحرماعلىاالنيبا،امثاكأيتااألثراعنداثبوتاوصفااإلتسقذطاومعهاغريه،اوكذلكا
َّ
راتغرياًاشرعيذً،اوهبذاايبعداقولاحممدا
وهواأشداحىتاحرماعلىاقراباها()3ا
النذصرةاله،افعرفنذاأناكالًاأثَّ ُّ
َّقربافقط،اإالاأ ْنامينعاكوناهذاامذهبه .ا
أنَّهاالا ُّ
()6
( )5ا
()4
مثاحكى ااكالمامشسااألئمةا(و) اجلرجذين،امثاقذل :اواشمخلصاباحقيقااحلقايفا لكا
بأحداأموكاثالثة؛اكفعااحلدثاتقربذًاأوا
هواأ ْناتابعاالروايذتايفااشمالقذةا(تُفيداصريوكةااالتساعمذل)()7ا
ُّ
غرياتقر ٍ
اءاكذنامعهاحدث اأواال،اوتسقوطاالفرضاعناالعضو،اوعليهاجترىافروعا
َّقرباتسو
ب،اوالا ُّ
ُّ
ٌ
ٍ
(مثاإن اشيخنذااتسااكلاقولاعلم َّ
جلااشمذءاالقليلاالاحلذجة،ا َّ
ذئنذاأن االفرضايسقطا
ا
إدخذلااليداوال ِر
ٍ
ابإدخذهلذااشمذءاالاحلذجة امعاقوهلمااحلدثاالاياجزأاكفعذً،اكمذاالاياجزأاثبوتذً،اوأجذبا
عنااليدامثالً
اباعظيماأكدت اأ ْن االاأخلي اهذهاالرتسذلةامنهالنفذتساه،اوإ ْن اكذناممذ اال احذجةابنذاإليه،ا
عنهاجبو
ُ
وكنتاقداظهرايلاهذاااجلواباقبلاوقويفاعلىاكالماشيخنذاوهللااحلمداواشمنة،افقذل:اوالاتالزمابنيا
تسقوطاالفرضاواكتفذعااحلدث،افسقوطاالفرضاعنااليدامثالً،ااقاضىاأ ْناالاجيباإعذدةاغسلهذامعا
بقية ااألعضذء ،اويكون ااكتفذع ااحلدث اموقوفذً اعلى اغسل االبذقي ،اوتسقوط االفرض اهو ااألصل ايفا
َّ
رفاأن اأصلهامذلاالزكذة،اوالثذبت افيهاليساإالاتسقوطهاحيثاجعلابهادنسذًاعلىا
االتساعمذل؛اشمذاعُ
مذا كرنذهاهذا،اواشمفيداالعابذكااإلتسقذطامؤثراًاصريحاالاعليلااشمنقولامنالفظاأيباحنيفةايفاكاذبا
احلسن،اومذاقدَّمنذهامناقوله؛األنَّهاتسقطافرضهاعنه،اقلتاوالذي)ا( .)8ا
اغمساجنب اأوا[ماوضئ]( )9ايديهاإىلااشمرفقني،اأوا
اويفاكاذبااحلسناعناأيباحنيفة:اإ ْن
ٌ
()1ايفانسخةا(م)،ا(بهاأوااجملموع).ا ا
()2ا[:13اب]امنانسخةا(م).ا ا
()3ايفانسخةا(ز)ازيذدة:اللنذس.ا ا
()4اأي:اابنااهلمذمايفافاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا.90ا ا
()5اتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()6اأي:اابنااهلمذمايفافاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا.90ا ا
()7امذابنياالقوتسنيايفانسخةا(م)،ا(عنداصريوكةااشمذءامساعمالً).ا ا
()8ازيذدةامنانسخةا(م).ا ا
()9ازيذدةامنانسخةا(م).ا ا
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َّ
لكاألناالضروكةا
إحدىاكجليها(يفااإلنذء)(،)1املاجيزاالوضوءامنه؛األنَّهاتسقطافرضه()2اعنه،اقذل:او
اوقعاالكوزايفااجلب اوأدخلايدهاللمرفقا
ملاتاحقَّقايفااإلدخذلاإىلااشمرفقنياحىتالواحتقَّقت؛ابأ ْن
ِّ
اجهاالايصريامساعمالً،اكذاايفااخلالصة(.)3
إلخر
ُ
،اومذاالايصريابهامساعمالً،اولنقدِّما
(تذنيب :بسرد)(ٍ )4ا
فروع
فيمذايصريابهااشمذءامساعمالً
ُ
ُ
قبلهاتنبيهذً .ا
َّ
االفاوىايفاصريوكةااشمذءام ساعمالً،اإمنذاهياعلىاقولااإلمذماوأيبايوتسف،االا
اعلماأن
ا
ُ
علىاقولاحممد .ا
()6
()5
جلهاللاربداأنَّها
قذلايفااخلالصة ا(-بعدامذاتقدَّم) اخبالفامذاإ ااأدخلايدهايفااإلنذءاأوا ِك
ُّ
يدااشمضمضة،االايصريامساعمالًاعندا
يصريامساعمالً؛االنعداماالضروكة -اولواأخذااشمذءابفمهاالايُر
ُ
ُ
حممد،اوكذاالواأخذهابفيهاوغسلاأعضذءهابذلك .ا
اوهواالصحيح ا[وكذاايفافاذوىاقذضياخذناالاصريحابأنَّها
َّ
وقذلاأبوايوتسف:االايبقىاطهوكاً
()7
أتاخبطا[والدياشيخااإلتسالماأماعينااهللاواشمسلمنياببقذئه]()8ا-
هواالصحيح] ،اوقر ُ
َّ
مناقذلاآمنياأبقىااهللامهجاهاااااااااااا***اااااااااافإناهذاادعذءاياملاالبارا
َّهاصذكامساعمالًالسقوطاالفرض،اقيل:اأواألنَّها
[بطَُّرة]()9ااخلالصة،اتعليالًاهلذا،اقذلافيه:األن
ُ
خذلطهاالبُصذقافلمايبقاطهوكاً .ا
ا
اطذهر،افالايُسلبهاالطَّهوكيةامذاملايغلباعليه،ا
َّ
قذل:اقلت:اويفاالثذيناتأم ْل؛األنَّهاخذلطهاشيءٌ ٌ
البصذقاهنذامغلوباغذلبذً،اواهللاأعلم .ا
و
ٌ
()10
:الواأخذااشمذءابفيهاوهواجنب افاوضأاالاجيوز،اوإ ْنا
اقذل:اويفاالفاذوىا/6[/أ]االظهريية
ٌ
ٍ
يفانسخةا(م)،ا(يفاإجذنة).ا ا
()1ا
()2ا[:14اأ]امنانسخةا(م).ا ا
()3اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[:12اأ]،اوانظر:افاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا.87ا ا
()4ايفانسخةا(م)،ا(تكميلاتسرد).ا ا
()5اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[:12اأ].ا ا
()6ايفانسخةا(م)،ا(بعدا كرامذاعللابهاشيخنذانصااإلمذماآنفذً).ا ا
()7اانظر:اخالصةاالفاوىالطذهرا(خمطوط)،الوحةا[:12اأ].تسذقطةامنانسخةا(ز)،اواشمثبتامنانسخةا(م) .ا
()8ايفانسخةا(ز)،ا(الايخااإلمذماشيخااإلتسالماوالديا-ماعنذااهللاواشمسلمنيابطولابقذئه)،اواشمثبتامنانسخةا(م) .ا
()9ايفانسخةا(ز)،ا(بطرق)،اواشمثبتامنانسخةا(م) .ا
( )10االفاذوىاالظهرييةالإلمذماظهرياالديناأيبابكراحممدابناعمر االبخذكي،احتقيق:اشذديةابنتاعبداالاكوكا =
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غسلابهاالثوبا[الانَّجس]()1اجذز .ا
()2
َّهامذءامساعملاجيوزابهاإزالةاالنَّجذتسةاالعينية،اوالاجيوزابها
:اقلت:اوهوا(ظذهر)()3؛األن
قذل
ُ
ٌ
الوضوء،اواهللاأعلم .ا
ويفاخزانةااشمفاني(:)4ااجلُنباإ ااأخذابفيهااشمذءاوغسلاأعضذئهابذلك،اأواأخذااشمذءابفيهاومألا
هواالصحيح؛األنَّهاصذكامساعمالًابسقوطاالفرض،اأواألنَّها
بهااآلنية،اكذناطذهراً،اوالايبقىاطهوكاً()5ا
َّ
خذلطاالبُصذق،افالايكوناطهوكاً .ا
()6
قلت:اوتقدمتايفاالاعليلاالثذينامنذقاةاالايخااإلمذم  .ا
مثاقذل(:)7اولواأدخلايدهاأوا ِكجلهايفااإلنذءاللاربدايصريامساعمالً؛االنعداماالضروكة،اوكذاا
هذااالاصحيحامنقول ايفافاذوىاقذضياخذن(،)8اويفااالخايذكاشرحااشمخاذك(،)9اوكذااجزمابهاحذفظا
ٌ
()10
الدِّيناالبزازيايفافاذويه  .ا
وحسبكاح َّجةً ا(تصحيح)( )11اهؤالءاالذيناهماأجلااشماأخرينا(مناعلمذئنذ)(،)12اوالعُمدةا
ُ
علىاتصحيحهماوتضعيفهم،اواهللاأعلم .ا
اويفافاذوىاقذضياخذن()13ا-اأيضاذً-الواأدخلااجلُنبايدهاأوا ِكجلهايفااإلنذءا(للاَّربد)،ايصريا
= الاذهي ،اكتسذلة ادكاوكاه اغري امطبوعة ،اكلية االرتبية اللبنذت اجذمعة ااشملك اعبد االعزيز اجبدة ،اتسنة:ا
(1423هـنسخةانسخةا(م)).اص:ا .257ا
()1اتسذقطامنانسخةا(ز)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
()2ايفاالفاذوىاالظهرييةالإلمذماظهرياالديناأيبابكراحممدابناعمراالبخذكياص:ا.258ا ا
يفانسخةا(م)،ا(طذهر).ا ا
()3ا
ٌ
()4املاأقفاعليه.اوانظر:اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[:12اأ].ا ا
()5ا[:14اب]امنانسخةا(م).ا ا
()6اتقدَّمايفاالصفحةاالسذبقة.اويفانسخةا(م)ازيذدة،ا(وهواطذهرة).ا ا
()7اانظر:اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[:12اأ].ا ا
()8حسنابنامنصوك،اقذضياخذنا"فاذوىاقذضياخذن،اأواالفاذوىااخلذنية"،ا(:1ا.)22ا ا
( )9اعبد ااهلل ابن احممود االبلدحي .ا"االخايذك الاعليل ااشمخاذك" .ا(النذشر :امطبعة ااحلليب ا-القذهرة اتذكيخ االنار:ا
1356اهـا1937-م):1.ا.16ا ا
()10االفاذوىاالبزازيةا:1ا.11ا ا
()11اتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()12اتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()13حسنابنامنصوك،اقذضياخذنا"فاذوىاقذضياخذن،اأواالفاذوىااخلذنية"،ا:1ا.22ا ا
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اشمذءامساعمالً؛االنعداماالضروكة،اولواأدخلااحملدثاكأتسهايفااإلنذءايُريدابهااشمسح،االايصريااشمذءا
ُ
مساعمالًايفاقولاأيبايوتسف .ا
()2
(قذل)( )1ا-اكمحهااهلل: -اإمنذاينجسااشمذءايفاكلاشيءايُغسلايُريدابهاالغسل،اأمذامذا ُميسحا
الايصريااشمذءابهامساعمالً،اوإ ْناأكادابهااشمسح،اوقذلاحممد(:)3اإ ااكذناعلىا كاعيهاجبذئر،افغمسهذا
()4
اشمذءامساعمالً .ا
يفااشمذء،اأواغمساكأتسهايفااإلنذء،االاجيوزاو(يصري) ا ُ
شمنايظن َّ
اأن االفاوىاعلىاقولاحممدا ايفا لكاإلطالقا
َّمت اهذااالاَّنبيهاتنبيهذً)( )5ا
ُّ
(وإمنذاقد ُ
َّ
[أصحذبنذايفاالكاب](َّ )6
لها(يفا
ادهماأناالفاوىاعلىاقو ا
؛اأناالفاوىاعلىاقولهايفااشمذءااشمساعمل،اوإمنذامر
َّ
فيمذايصريابهامساعمالً،اعلىاأنَّها
ادهماأن االفاوىاعلىاقوله)( )7ا
كونهاطذهراً،اوأنَّهاغرياجنس،اوليسامر
ُ
َّ
َّ
َّحقيق؛اأن اهذاامذهباأيباحنيفة اأيضذً ايفااشمذءااشمساعمل،اوإمنذا
تسريداعليكايفاالفصلاالثذيناأن االا
ٍ
؛الكونهاكويا لكايفامجلةامناكواهاعنااإلمذم،افذفهما لك .ا
اشاهرتانسباهاإىلاحممد
ُ
ك ْج ٌع اإىلاتسرداالفروعااليتاوعدنذ( )8اهبذاتاميمذًاللفذئدةا(وتعميمذًاللعذئدة) ا(،)9اوإ ْن اكذنافيمذا
تقدَّماغُنيةٌاعنا لك .ا
يفااخلالصة(َّ )10
جمرداً،اإمنذاالايصريامساعمالًاإ ااملايُرداالغسلافيه،ابلا
:اأن اإدخذلاالكفا َّ
أكاداكفعااشمذء،افإ ْن اأكاداالغسل؛اإ ْن اكذناإصبعذً اأواأكثرادوناالكفا(الايضر)(،)11اومعاالكفا
ٍ
ٍ
لاشيء امناالبدن،ا
/ب]ااشمساعملايفاوضوء اأواغ ْس
خبالفه،اوفيهذ( )12االاجيوزاالاوضُّؤابذشمذءا6[/
(واخالف)( )13ااشماذيخايف اهذهااللَّ
اآخراتسوىاأعضذءاالوضوء،اكمذالوا
ا
و
ض
لاع
س
فظة،احىتالواغ
ً
ُ
ُ
()1اتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()2اأي:اصذحبافاذوىاقذضياخذنا:1ا.22ا ا
()3اانظر:احسنابنامنصوك،اقذضياخذنا"فاذوىاقذضياخذن،اأواالفاذوىااخلذنية"،ا:1ا.22ا ا
()4ايفانسخةا(م)،ا(هييم).ا ا
()5امذابنياالقوتسنيايفانسخةا(م)،ا(قدَّمتاهذهاالنيةابينهمذ).ا ا
()6ايفانسخةا(ز)،ا(أصحذباالكاب)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
()7امذابنياالقوتسنياتسذقطةامنانسخةا(م).ا ا
()8اوعدابذكرهايفامقدماهاص:ا.36ا ا
()9اتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()10اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[:12اأ].ا ا
()11ايفانسخةا(م)،ا(الايصرب).ا ا
()12اأي:ايفاخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[:12اب]،اويفانسخةا(م)،ازيذدة،ا(و).ا ا
()13ايفانسخةا(م)،ا(واخالفوا).ا[:15اأ]امنانسخةا(م).ا ا
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امساعمالً ،اخبالف اأعضذءا
امساعمالً؟ ا ،ا(واألصح اأنَّه اال ايصري ُ
غسل افخذه اأو اجنبه ،اهل ايصري ُ
الوضوء،اوجيوزاالاَّوضُّؤابذشمذءااشمساعملايفاغرياالبدن،اكمذالواغسلاثوبذًاأواإنذءًاطذهراً .ا
ُ
()1
ُّ
ويف افقه ااألمراء  :اهذا اكله اإ ا اكذن االذي ايُدخل ايده ايف ااإلنذء اأو االبئر ابذلغذً ،افإ ْن اكذنا
صبيذً،اإ ْن اعُلمايقينذً َّ
ايفاالسكة(،)2اجيوزاالاَّوضؤابذلك،ا
اكذنامعاالصيباكقيب
اأن ايدهاطذهرةٌ؛ابأ ْن
ِّ
ٌ
وإ ْناعُلمايقينذً َّ
أواجنس،ااشمساحباأ ْنا
َّهاطذهرا
ٌا
اأنايدهاجنسةٌاالاجيوزاالاَّوضؤابه،اوإ ْناكذناالايُعلماأن
ٌ
ياوضأابغريه،افإ ْناتوضأابهاجذز،اوهذااإ ااأدخلاالصيبايدهايفااإلنذءاوملايغسلهذ .ا
ٍ
اهلايصريامساعمالً؟ا)()3ااخالفااشماأخرون(،)4اواشمخاذك؛اأنَّهايصريا
ااتوضأايفاطات
اأمذاإ
ُ
مساعمالًاإ ااكذناالصيباعذقالً .ا
اتوضأ اللصالة ،اأمذ اإ ا اغسل االبذلغ ايده اللطعذم ا(أو امنا
اويف اشرح االطحذوي( :)5اهذا اكلُّه اإ ا َّا
()6
،اقذل:ايصريامساعمالً،اأمذاإ ااغسلامناالوتسخاأوااشمرأةُامناالعجنياالايصري()7ا ُمساعمالً .ا
الطعذم)
ُ
)
8
(
ا ويف افاذوى اقذضي اخذن  :ااحملدِ ث اإ ا اغسل اأطراف اأصذبعه اومل ايغسل اعضواً اتذم ذً،ا
أشذكااحلذكم()9ايفااشمخاصر()10اإىلاأناَّ
هايصريام ساعمالً .ا
ُ
وهذه ا[اشمسذئل]()11ااكلهذاشذهدةٌ اشمذاقدَّمنذه،اويفاهذااالقدك اكفذيةٌ افيمذاقصدتهاهنذ،اواهللا
()1اقذلايفااهلذمشاهذاااتسماالكاذب،ااناهى.اوملاأقفاعليه.اوانظر:اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،ا
لوحةا[:12اب].ا ا
السكة:االزقذقاوالطريقةااشمصطفةامناالنخل،اومنهذاقيلالألز ِ
قةاتسكك؛االصطفذفاالدوكافيهذ.اانظر:االنهذيةا
()2ا ِّ
يفاغريبااحلديثاواألثرا:2ا،384احممدابناأيبابكراالرازي،ا"خماذكاالصحذح".اص:ا،151احممداكواسا
قلعجي،اوحذمداصذدقاقنييب.ا"معجمالغةاالفقهذء".اا:1ا.246ا ا
()3امذابنياالقوتسنياتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()4ااشماأخرون:ايقصداهبماعلمذءااحلنفيةاالذيناملايدككواااألئمةاالثالثة،اوقيل:امناكذنابعداالسنةاثالمثذئةااهلجرية.ا
انظر:اعبدااإللهابناحممد.ااشمال،ا"الكواشفااجللية".اص:ا .40ا
()5اانظر:اخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[:12اب].ا ا
()6اتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()7ايفانسخةا(م)،ازيذدة،ا(اشمذء).ا ا
()8حسنابنامنصوك،اقذضياخذنا"فاذوىاقذضياخذن،اأواالفاذوىااخلذنية"،ا:1ا.18ا ا
()9اهو:ااحلذكماالاهيداحممدابناحممدابناأمحداأبواالفضلااشمقاولاشهيداًاتسنةا(334هـ).اانظر:اكافاالظنونا
:2ا،1851اخرياالدينابناحمموداالزككلي.ا"األعالم".اا:7ا .19ا
()10املاأقفاعليه.ا ا
()11اتسذقطامنانسخةا(ز)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
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()1
يقاالرشذدامبنِّها(وكرمه)( .)2ا
اشمسؤولاأ ْنايوفِّقنذا(للمراد) اويرشدنذاإىلاطر َّ

الفصل الثاني :يف حكم املاء املستعمل ومتى يصري مستعمالً؟
َّ
اعلماأنافيهاعنااإلمذمااألعظماثالث كوايذت :ا
قذلايفاالبدائع(:)3ايفاظذهراالروايةاأنَّهاالاجيوزاالوضوءابه،اوملايزداعلىا لك،اوكوىاحممدا
َّهاطذهراغرياطهوٍك،اوبهاأخذاحممد،اوماذيخاالعراق()6ا
وزفراوعذفيةاالقذضي()5()4اعناأيباحنيفةااأن
ٌ
ا:اوهواطذهراغرياطاهوٍكاعنداأصحذبنذ،احىتاكذناقذضياالقضذةاأبواحذزما
ملايذكرواافيهاخالفذً،اقذلو
ٌ
()8
[عبدااحلميد]( )7االعراقي ايقول:اأكجواأ ْن االاثبتاكوايةاالنَّجذتسةافيهاعناأيباحنيفة،اوهوااخايذكا
احملققنيامناماذخينذامبذاوكاءاالنهر(،)9اقذلايفااحمليط(:)10اوهوااألشهرااألقيس،اوقذلايفااشمفيد(:)11ا
()1ايفانسخةا(م)،ا(السداد).ا ا
َّ
تسذقطامنانسخةا(م).اوكدايفااهلذمش:ااعلماأن اهذهاالفروعامبنيةٌ اعلىاالقولابنجذتسةااشمذءااشمساعمل،اأمذا
( )2ا
تهاوهواالصحيح،افذشمذءاكلهاطذهر اوالايساعملامنهاإالامذاالقىاالعضو،اوهواقليلاجداً،ا
علىاالقولابطهذك
ٌ
فيكوناالغذلبااشمذءااشمطلقافيجوزااتساعمذله،اكمذاحقَّقهاالارنباليل .ا
()3أبوابكرابنامسعوداالكذتسذين"،ابدائعاالصنذئع".ا:1ا.17ا ا
()4اانظر:االعيين".االبنذيةاشرحااهلداية".ا:1ا.399ا ا
()5اهو:اعذفيةابنايزيدااألودي،اكذناأصحذباأيباحنيفةاخيوضونامعهايفااشمسألة،افإ ااملاحيضراعذفيةاقذلاأبوا
حنيفة:االاترفعواااشمسألةاحىتاحيضراعذفية،افإ ااحضراعذفيةاووافقهماقذل:اأثباوهذ،ا كرهاالنسذئيايفاالثقذتا
مناأصحذباأيباحنيفة،اويلاالقضذءاللمهدياببغداداوكذنامناخيذكاالقضذة،اانظر:اعبداالقذدكابناحممد،ا
"اجلواهرااشمضية"ا:1ا،267اوحممدابناتسعد.ا"الطبقذتاالكربىاالبناتسعد".ااحتقيق:احممداعبداالقذدكا
عطذ،ا(ط،1ابريوت،اداكاالكاباالعلميةا1410اهـا1990-م):7.ا.239ا ا
()6ايقصداهبم:ااجلصذصاوالقدوكياوالطحذوياوالكرخياوغريهم.اانظر:االلكنوي".االفوائداالبهية"اص:ا.239ا ا
()7ايف انسخةا(ز):ا(عبداالرحيم)،اوتسذقطامنانسخةا(م)،اواشمثبتاموافقالكاباالرتاجماوللكاذبااشمنقولاعنه،ا
العيين".االبنذيةاشرحااهلداية".اا:1ا.399ا ا
( )8اهو:اأبواحذزم،اعبد ااحلميدابناعبداالعزيزااحلنفي،اكذنامناالقضذةاالعذدلةاببغداد،اولهاأخبذكاوحمذتسن،اوشمذا
احاضر،اكذنايقول:ايذاكبامناالقضذءاإىلاالقرب،امثايبكي،اكوىاعنابنداك.اانظر:احممدابناأمحداالذهيب.ا
"العربايفاخربامناغرب"ااحملقق:اأبواهذجراحممداالسعيدابنابسيوينازغلول.ا(داكاالكاباالعلميةا–ابريوت).ا
:1ا،423اشذكاتاالذهبا:3ا.388ا ا
()9اانظر:االعيين".االبنذيةاشرحااهلداية".اا:1ا.399ا ا
()10احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:1ا.116ا ا
( )11املاأقفاعلىاكاذبااشمفيد،اوهوالعبداالغفوكابنالقمذناأبوااشمغذفراالكردكيااشماوىفاتسنةا(562هـ)،اوانظر:ا =
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وهوااألصح،اوقذلااألتسبيجذيب(:)2()1اوعليهاالفاوىا[/7أ] .ا
ثانيها :كوى اأبو ايوتسف اعن اأيباحنيفة( )3اأنَّه اجنس اجنذتسةً اخفيفةً؛ اكبول امذ ايؤكل احلمه،ا
()5
()4
َّأابهاطذهرا
اتوض
ن
اينجس،اوإ
دث
َّأابهاحم
اتوض
ن
:اإ
ا
ذ
،اوعنهاأيض
الخاالفاالعلمذءافيهاوهوامذهبه
ْ
ْ
ً
ٌ
ُ
ٌ
ال .ا
()7
()6
وثالثها :كوىاحسنابنازيذد اعناأيباحنيفة اأنَّهاجنساجنذتسةاغليظة،اوبهاأخذااحلسن ،ا
وهياشذ ةاغريامأخو اهبذ،ا كرهاقذضياخذن( .)8ا
َّ
الكاأن احكمه( )9اعلىااألقوالاالثالثةاعدماجوازاالوضوءابه،اوهذاا
وإ ااعرفت اهذااظهر
()10
حااجلذمعاالصغري ابذلك،افإنَّهاقذل:ااتفقاأصحذبنذا–ا
شيخااإلتسالماقذضياخذنايصرحايفاشر
َّ
ِّ
= العيين".االبنذيةاشرحااهلداية".اا:1ا.399ا ا
()1اانظر:االعيين".االبنذيةاشرحااهلداية".اا:1ا.399ا ا
( )2اهو:اأبوااحلسناعليابناحممدابناإمسذعيلابناعليابناأمحدابناحممدابناإتسحذقااألتسبيجذيب االسمرقندي،ا
اشمعروفابايخااإلتسالم،اولداتسنة:ا(454هـ)،امناأتسبيجذب،امناأهلامسرقند،اوملايكناأحدامبذاوكاءاالنهرا
يفازمذنهامناحيفظامذهباأيباحنيفةاويعرفهامثله،اشرحاخماصراالطحذوي،اتويفابسمرقنداتسنة:ا(535هـ).ا
انظر :االاحبري ايف ااشمعجم االكبري ا :1ا ،578احممد ابن اأمحد االذهيب .ا"تذكيخ ااإلتسالم اووفيذت ااشماذهريا
واألعالم"ا:10ا،658اعبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:1ا.127ا ا
()3اانظر:االزيلعي".اتبينيااحلقذئقاشرحاكنزاالدقذئق".ا:1ا.24ا
()4ايعينامذهباأبوايوتسف.ا ا
كرابناعلياالزبِ ِ
يدي".ااجلوهرةاالنريةا"ا(ط،1ااشمطبعةااخلريية،ا1322هـ):1.ا.16ا ا
()5اانظر:اأبواب
َّ
()6اهو:ااحلسنابنازيذدااللؤلؤياالكويف،اأبواعلي،افقيهامناأصحذباأيباحنيفةاونسباهاإىلابيعااللؤلؤ،اوهوامنا
اتبذعهذاحىت القداكذنايكسواممذليكهاكمذايكسوانفسه،اويلا
اللسنةاو
ا
َّ
أهلاالكوفة،انزلاببغداد،اوكذناحمبذً ُّ
القضذء ابذلكوفة اتسنة ا(194هـ) ،امث ااتساعفى اعنه ،اومن اتصذنيفه :اأدب االقذضي ،اواخلراج ،اتويف اتسنة:ا
(204ه).اانظر:اابناقطلوبغذا"تذجاالرتاجم".اا:1ا،150اخرياالدينابناحمموداالزككلي.ا"األعالم".اا:2ا
،191اعبداالقذدكابناحممد،ا"اجلواهرااشمضية"ا:1ا.193ا ا
يذدااشماقداترمجاه،اانظر:االزبِ ِ
يدي".ااجلوهرةاالنريةاشرحاخماصراالقدوكي"ا:1ا،61احممدابنا
()7اأيااحلسنابنياز
َّ
حممداالبذبريت،ا"العنذيةاشرحااهلداية".ا(داكاالفكراالطبعة:ابدوناطبعةاوبدوناتذكيخ).ا:1ا.115
()8اشرحااجلذمعاالصغريالقذضياخذن،احتقيق:اأتسدااهللاحممداحنيف،اكتسذلةادكاوكاهاغريامطبوعة،ايفاجذمعةاأما
القرى،امكةااشمكرمة،اتسنة:ا(1423-1422اه).ا:1ا83
()9ا[:15اب]امنانسخةا(م).ا ا
()10اشرحااجلذمعاالصغريالقذضياخذنا:1ا.83ا ا
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كمحهم ااهلل ا -اعلى َّ
اأن ااشمذء ااشمساعمل ايف االبدن اغري اطهوٍك ،اومل ايذكر افيه ااشرتاط اقربة اوال اغريهذا
واخالفواايفاطهذكته،اقلت:اوهذاامعاعمومهاياهداللفعلااألول،اومذانقلنذاعنااحملققنيامناعلمذئنذا
()1
كفىابذلكاح َّج اةً،اواهللاأعلم .ا
،او
مناأنَّهاملاينقلااشرتاطاالقربةا(كوايةًاعناأحدامناعلمذئنذ)
ُ
أمذامىتايصريامساعمالً،افذلصحيحا(مذاحكذهاالسراجااهلندي( )2ايفاشرحهاللهداية(،)3اوحققها
و
ُ
()6
()5
()4
َّهاالايصريامساعمالًاحىتايساقرا
ضو،اوقذلاكثريامنااشماذيخ :اأن
االع ْ
شيخنذاابنااهلمذم) اأنَّهاكمذ ازايل ُ
ُ
يفامكذن،اواتسادلوااعليهاجبوازاأخذاالبلَّةامنا ٍ
ٍ
مكذنامناالعضواإىلاآخر،اوعدماجوازهامناعض ٍواإىلاعض ٍوا
ٍ
آخر،اإالايفااجلنذبة؛األناالبدنافيهذاكذلعضواالواحد،اومبسحاالر ٍ
َّ
ايفااليد،االاببللامناعض ٍواآخر .ا
أساببلل
َّ
َّ
ضاله؛األنااخلالفاإمنذا
الاياعر
او
الاحقيق:اأناهذاااالتساداللاالاينهضاوالاميساموضعااخلالفاو َّ
أمذااشمذءاحذلاترددهاعلىاالعضواالايكونامساعمالًاللضروكة،اوأمذا
هوافيمذابعدااالنفصذلاقبلااالتساقراك،او
ُ
()7
ٍ
،افهوامساعملابذالتفذق ،افانبَّ ْهاله،اواهللاأعلم .ا
اشمأخو
امنامكذناإىلاآخرامنفصالً
ٌ

اخلامتة
ِ
يفابيذناحكمامالقذةااشمذءاالطَّ
ذهرا[للمذء]()8االطَّهوك ا
ُ
ُ
()1
االس راج ااهلند ي ايف اتوشيحه  :اإ ا اوقع ااشمذء ااشمساعمل ايف االبئر اال ايفسده اعندا
قذل ِّ

()1امذابنياالقوتسنياتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
()2اهو:اعمرابناإتسحذقابناأمحداالغزنوي،اتسراجاالدين،اأبواحفصااهلندي،افقيهامناكبذكااألحنذف،اولداتسنة:ا
(704هـ) ،اوله امن االاصذنيف :اشرح ااهلداية ااشمسمى ابـذلاوشيح ،اوالاذمل ايف االفقه ،اوزبدة ااألحكذم ايفا
اخاالفااألئمةااألعالم،اوالغرةااشمنيفةايفاترجيحامذهباأيباحنيفة،اتويفاتسنة:ا(773هـ.اانظر:اابناقطلوبغذا
"تذجاالرتاجم".اا:1ا،223اخرياالدينابناحمموداالزككلي.ا"األعالم".اا:5ا.42ا ا
()3املاأقفاعلىاشرحااهلدايةاللسراجااهلندي،اوانظر:ااهلدايةا:1ا،23االبذبريت،ا"العنذيةاشرحااهلداية".ا:1ا،89ا
الزيلعي".اتبينيااحلقذئقاشرحاكنزاالدقذئق".ا:1ا25احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:1ا.121ا ا
ا
()4ايفافاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا.90اومذابنياالقوتسنياتسذقطامنانسخةا(م).ا ا
ول ا ُكلَّمذاخرج ِ
تام ْنا
سمىاكذفاالْ ُمفذجأةِ،اكمذ اتـ ُق ُ
( )5اقذلايفاالعنذيةاشرحااهلدايةا:1ا 121ا(الْكذفاهذهاتُ َّ
ْ
ِ
ِ
ٍ
ض ِواوقْت ِ
ِ
ِ
ااال ْتساِ ْعم ِذلا
امفذجئًذاوقْتازوال ِهاع ْناالْ ُع ْ
الْبـْيتاكأيْتازيْ ًدا،اأ ْي:افذجأ ْ
ت ُاكْؤيةازيْ اد،اوم ْعنذهُايصريُاالْمذءُ ُ
ت ِ
فاإىلاوقْ ِ
االزم ِ
ِمناغ ِْرياتـوقُّ ٍ
ذنافـي ُكو ُناجم ًذزااع ْقلِيًّذ).ا ا
ااال ْتساِ ْقرا ِك ِايفامكذناوُهو ْا
ذداالْ ِف ْع ِلاإىل َّ
اإتسن ُ
ْ
() 6امنهماتسفيذناالثوكياوإبراهيماالنخعي،اوبعضاماذيخابلخ،اوهوااخايذكاالطحذوي،اوبهاكذنايفيتاظهرياالدينا
اشمرغينذيناكمحهمااهللامجيعذً.اانظر:افاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا،90االبذبريت ،ا"العنذيةاشرح ااهلداية".ا:1ا
،90االزيلعي".اتبينيااحلقذئقاشرحاكنزاالدقذئق".ا:1ا،25احمموداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:1ا.121ا ا
()7اانظر:افاحاالقديرايفاشرحااهلدايةا:1ا.90ا ا
()8ايفانسخةا(ز)،ا(اشمذء)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
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حممد،اوجيوزاالوضوءابهامذاملايغلباعلىااشمذءا(الطَّذهر)(،)2اوهواالصحيح،اكذشمذءااشمقيَّداإ اا
ُ
اخالطابذشمذءااشمطلق .ا
ويفاالاحفة( )3ا-علىااشمذهبااشمخاذك:-اوإ ااوقعااشمذءااشمساعملايفااشمذءااشمطلقاالقليل؛ اقذلا
اقل،اوقيل:اجيوز،اوهواالصحيح .ا
بعضهم:االاجيوزاالوضوءابهاوإ ْن َّ
الاجيوزاالوضوءابه/ا[/7ب]ا
ومنهمامناقذل:ااشمذءااشمساعملاإ ااوقعايفاالبئرا-عنداحممد-
ُ
َّ
امنهمذاطذهراعنده( .)4ا
خبالفابولاالا
َّذة،امعاأناكالً
ٌ
َّ
الفرقاله:اأن ااشمذءااشمساعملامناجنسامذءاالبئر،افالايُساهلكافيه،اوالبولاليسامناجنسها
و
()5
فيُعارباالغذلبافيه  .ا
()6
بااشمذءااشمساعملايفابئ ٍرانُزحامنهذاعارونادلواً؛األنَّها
ويفافاذوىااإلمذماقذضياخذن
:الواص َّ
ُ
اجيوزااتساعمذل امذءاالبئر،اوعندمهذايُنزحا
طذهراعندهاوكذنادوناالفأكة،اوهذااعلىاالقولاالذياال ِّ
()7
،اوقيل:ايُنزحامجيعااشمذءاعلىاالقولابنجذتسةااشمذءااشمساعمل،اواشمساعملا[من] ااجلُنبا
ا
أكبعونادلواً
يُنزحامذءاالبئراكلُّه؛األنَّهاأغلظامنااحلدث .ا
()8
حاكلااشمذء،اوعنداصذحبيه؛ا
وقذلايفاموضعاآخر
:اص َّ
باالوضوءايفابئ ٍر،اعنداأيباحنيفةايُنز ُّ
ُ
()9
إ ْن اكذنااتسانجىابذلكااشمذء ا(فكذلك) ،اوإ ْن املايكنااتسانجىابه،افعلىاقولاحممد االايكونا
جنسذً،الكنايُنزحامنهذاعارونادلواً؛اليصريااشمذءاطهوكاً .ا
()10
:افصل،اقذلاأبوا
وقذلاالايخاأبوااحلسناالقدوكي ا[يفاشرحاخماصراأيبااحلسناالكرخي]
ٌ
ٍ
با لكااشمذءايفابئ ٍر،اأنَّهايُنزحامذءاالبئراكلُّه .ا
،افص َّ
يوتسف:ايفاكجلاتوضَّأايفاطات ُ
(=)1املاأقفاعليه،اوانظر:االعيين".االبنذيةاشرحااهلداية".ااا:1ا.407ا ا
()2اتسذقطةامنانسخةا(م).ا ا
()3احممدابناأمحداالسمرقندي.ا"حتفةاالفقهذء"،ا(ط،2اداكاالكاباالعلمية،ا1414اه1994-ام).ا:1ا.78ا ا
()4اانظر:االعيين".االبنذيةاشرحااهلداية".اا:1ا.407ا ا
()5اانظر:االعيين".االبنذيةاشرحااهلداية".ااا:1ا.407ا[:16اأ]امنانسخةا(م).ا ا
()6حسنابنامنصوك،اقذضياخذنا"فاذوىاقذضياخذن،اأواالفاذوىااخلذنية"،ا:1ا.17ا ا
()7ايفانسخةا(ز)،ا(يف).ا ا
()8اأي:ايفافاذوىاقذضياخذنا:1ا.17ا ا
()9ايفانسخةا(م)،ا(فذلك).ا ا
( )10اانظر:اأبوابكرابنامسعوداالكذتسذين"،ابدائعاالصنذئع".ا:1ا،74اوحممد ابناأمحداالسرخسي،ا"اشمبسوط" .ا
ا:1ا.259اوتسذقطامنانسخةا(ز)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
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َّ
ااشمذءااشمساعملاجنس اعنده،اوالنَّجذتسةا
اقولاأيبايوتسفاأن
اوقذلاحممد:اعارونادلواً،اوجهُ
ٌ
()1
َّ
اقولاحممداأن ااشمذءااشمساعملاالايكونابنجسامنا
(اشمذئعة) اإ اااخالطتابذشمذء،انُزحامجيعه،اوجهُ
ٍ
مذء امذتتافيهافأكةٌ،افإ ااملاجيبابذلكانُزحامذء( )2االبئر،افهذا()3ااكمذاتراهاأصرحاشي ٍء ايفااتفذقا
اكذناأقلامنه،اوفيهاالاَّصريحابروايةا لكا
األئمةاالثالثةاعلىاتأثريااشمذءااشمساعملايفااشمذءاالطُّهوك،اوإ ْن
َّ
َّ
االفاوىايفاهذهااشمسألةاعلىاقولاحممد؟ا،الواتنزلنذامعهاوتسلَّمنذا
ابامنايقولاأن
عناحممد،افمذاجو
َّ
()4
َّ
ابيذناأناالصواباخالفا لك  .ا
َّهامر
لها لكاعناهذا،اعلىاأن َّ
()5
ااقلاالايفسدااشمذء،ا ا
اويفاشرحااجلذمعاالصغريالقذضياخذن :اواناضذحاالغُسذلةايفااإلنذءاإ َّ
مرويا لكاعناابناعبذساَّ )7()6(
،اوألنافيهاضروكة،افيُعفىاالقليل .ا
ٌّ
()8
اوتكلَّموا ايف االقليل ،اعن احممدَّ :
اأن امذ اكذن امثل اكؤوس ااإلبر افهو اقليلٌا  ،اوعنا
الكرخي( :)9ا َّ
(أن امذ اكذن)( )10ايسابني امواضع االقطر ايف ااشمذء افهو اكثريٌ ،اوإ ْن اكذن اال ايسابنيا
()11
احكي ا لك ايف االفوائدا
اوقد
َّم،
اتقد
اممذ
ح
أصر
ا
ااهلل
يرمحك
ا
ا
وهذا
ا
،
ا
اقليل
فهو
ا
[كذلظلِّ ]
ُ
ٌ
()1ايفانسخةا(م)،ا(اشمذثر).ا ا
()2ايفانسخةا(م)ازيذدة،ا(مجيع).ا ا
()3ايفانسخةا(م)ازيذدة،ا(أوىل).ا ا
()4اانظر:اأبوابكرابنامسعوداالكذتسذين"،ابدائعاالصنذئع".ا:1ا.75ا ا
()5اشرحااجلذمعاالصغريالقذضياخذنا:1ا.88ا ا
ِ
َّ
)،اعلىاأنااجلنبالوااغاسلافذناضحامناغسلها
كاتسْيلاالْم ِذء
()6ااتسادلواابأثراابناعبذساامناقوله:ا(وم ْناميْل ُ
يفاإنذئهاملايفسداعليهااشمذء.اوهذاااألثرا(مل)اأقفاعليهامسنداً،اوقدا كروهايفابعضاكاباالفقه،اكارحا
اجلذمعاالصغريا(:1ا،)88اوحممدابناأمحداالسرخسي،ا"اشمبسوط".اا:1ا.129ا ا
بناعبدااشمطلبابناهذشمابناعبدامنذفاأبواالعبذساالقرشيااهلذمشياابناعماكتسولا
()7اهو:اعبدااللَّهابناعبذسا
ُ
اللَّها، اوأمهاأماالفضلالبذبةاالكربىابنتااحلذكثابناحزنااهلاللية،اولداوالنيبا اوأهلابياهابذلاعبامنا
َّ
ِّ
َّيب ا اثالثاعارةاتسنة،ا
َّيب ا اوهواحرباهذهااألمةاوترمجذناالقرآن،او
كذنالهاشمذاتويف االن ُّ
مكة،اودعذالهاالن ُّ
ِّ
وقيل:امخساعارةاتسنة،اتويفاتسنة(68هـ)ابذلطذئف،اوهواابناتسبعنياتسنة.اانظر:اأتسداالغذبةا:3ا.219ا ا
()8اانظر:اشرحااجلذمعاالصغريالقذضياخذنا:1ا.88ا ا
()9اانظر:ااشمرجعاالسذبق.ا ا
()10ايفانسخةا(م)،ا(إ ْناكذن).ا ا
افقاللكاذبااشمنقولاعنه،ا
()11ا
ِّ
يفانسخةا(ز):اكذلطلابذلطذء،اويفانسخةا(م)اكابتاكذا:ا(كذنظن)،اواشمثبتامو ٌ
شرحااجلذمعاالصغريالقذضياخذنا:1ا.88ا ا
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الظهريية(،)1اوعليه/ا[/8أ]اماىاالقدوكي( .)2ا
()3
َّهاتسئلاعنامذءااجلنذبةاإ ااوقعايفااشمذءاوقوعذًايسابنيا(-أيا
[ ُ
وحكياعناأيباتسليمذن] ؛اأن ُ
()5
()4
ينفرج -امذءااإلنذءاعنداوقوع) اعنياالقطرات،اطذهرةٌ؟ا،اقذل:اإنَّها(ليسابايء) ،اويفافاذوىا
قذضياخذن( )6اخالفاهذا،اويفاخزانةااشمفاني(:)7اجنبااغاسلافذنْاضح( )8امناغسلهايفاإنذئه،املا
يفسداعليهااشمذء،اأمذاإ ااكذنايسيلافيهاتسيالنذً،اأفسده .ا
َّ
لكاأناهذهااشمسألةامبنيةٌاعلىا
والاحقيق:اهنذا[مذاتسأ كرهالك]()9ا-إ ْناشذءااهللاتعذىل،-او
ٍ
كروهايفاكاذبااألميذناونقلوهاإىلاالرضذع،او لكاأنَّه،اقذلايفاالذخرية(:)10اوإ ااحلفاالا
أصل ا
ِّ
َّ
أجنذتسهذاأنااحلذلفاإ ااعقداميينهاعلىا
بااشمذءايفااللنب،افذألصلايفاهذهااشمسألةاو
،افص َّ
ياربالبنذً ُ
مذئ ٍع افذخالطامبذئعاآخرامناخالفاجنسه؛اإ ْن اكذنتاالغلبةاللمحلوفاعليهاالاحينث،اوإ ْن اكذنذا
علىاالسواء،افذلقيذساأ ْناحينث،اويفااالتساحسذن()11االاحينث .ا
()1اانظر:احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:1ا.112ا ا
()2اانظرااشمصدكاالسذبق،اوحممدابناأمحداالسرخسي،ا"اشمبسوط".ا:1ا.154ا[:16اب]امنانسخةا(م).ا ا
()3اانظر:احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:1ا.112ايفانسخةا(ز)،ا(وحكىاأبواتسليمذن)،اواشمثبتا
منانسخةا(م).ا ا
()4امذابنياالقوتسنيايفانسخةا(م)،ا(أ ْنايُنزحامذءااإلنذءاعنداوقوعهاوترى).ا ا
()5ايفانسخةا(م)،ا(نسيامين).ا ا
()6ايفافاذوىاقذضياخذنا:1ا.22ا ا
()7اانظر:االبحراالرائقاشرحاكنزاالدقذئقا:1ا،265اوخالصةاالفاوىالطذهراالبخذكيا(خمطوط)،الوحةا[:12اب].ا ا
اكش اشيئذً امنه اعلىا
االرش ،ااناضح اعليه ااشمذء،اأياترشش،اومنه انضح افال ٌن ابذشمذء اأو االطيباأي َّ
( )8االنضحُّ :
جسده اأو اثوبه .اانظر :احممد ابن اأيب ابكر االرازي ،ا"خماذك االصحذح" .اص :ا ،312اجممع االلغة االعربيةا
بذلقذهرة"،ااشمعجماالوتسيط"ا:2ا.928ا ا
()9ايفانسخةا(ز)،ا(مذاشذءا كرهالك)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
()10االذخريةاخماصراحمليطاالربهذيناللمصنفانفسه،ااوانظر:احمموداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:4ا.296ا ا
( )11ااالتساحسذن :امن ااتساحسن االاَّيء ،اإ ا اعدَّه احسنذً ،ااتساحسنت اكذا ،اأي :ااعاقدته احسنذً ،اأو اطلبا
األحسنالالتبذعاالذياهوامأموكابه،اضدِّااالتساقبذح.ا ا
ٌ
ٍ
اخذص.اانظر:امشساالعلوم ا:3ا،1449ا
اشرعي
وعندااألصوليني:اهواالعدولاحبكمااشمسألةاعنانظذئرهذالدليل
ٍّ
ٍّ
حممد ابن اأيب ابكر االرازي ،ا"خماذك االصحذح" .اص :ا ،73اوأبو احبيب اتسعدي ".االقذموس االفقهي الغةا
واصطالحذً"اص:ا،89اأصولاالسرخسيا(:2ا،)200اوتسليمذناالطويفا"شرحاخماصراالروضة"،احتقيق:اعبدا
اهللابناعبدااحملسناالرتكي،ا(ط،1امؤتسسةاالرتسذلة،ا1407اهـا1987-م).ا:3ا.190ا ا
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وفسر اأبو ايوتسف( )1االغلبة افقذل :اأ ْن ايسابني ا(لون)( )2ااحمللوف اعليه اويوجد اطعمه ،اوقذلا
َّ
َّ
بافيهااشمذءافإ ْناا
حممد:اتعارباالغلبةامناحيثاالقلةاوالكثرةاواألجزاء؛افإ
ااحلفاالاياربااللنب،افص َّ
ُ
()3ا
اللنباويرىالونه،افهواغذلب،اوحينثاعنداأيبايوتسف،اوبدونا لكاالاحينث،ا
كذنايوجدا[طعم]
ٌ
()4
َّ
لب،اغرياأنا
وأمذاإ اااخالطابلنباآخر،افعنداأيبايوتسفاهذااواألولاتسواء،ا(يعين:ايُعارب) االغذ
()5
الغلبةامن احيثااللَّوناوالطَّعم االاميكنااعابذكهذ،افههنذايُعاربابذلقدك،اوعند احممد احينثاههنذا
ٍ
بكلاحذل َّ
اجبنسه،اوإمنذايصريامساهلكذًاخبالفاجنسه،اوإ ااملايصرا
؛األن
االايءاالايصريامساهلكذً
ُ
ُ
مساهلكذًادخلهاالفعل،افلزمهااحلنث .ا
()6
قذلوا:اوهذاااالخاالفافيمذاميازجاوخيالطابذشمزجاواخللط  .ا
ا(ياخرج)( )7امجيع امذ انُقل اعن احممد اهنذ ،ا -اوزفر اموافق احملمد ايف اهذاا
وعلى اهذا ااألصل
َّ
األصل(،-)8ا(وهبذااياضح)( )9ا َّ
لكاأن ااشمذءاالطَّذهراإ ااالقىاطهوكاًاأكثرامنه،االاجيوزااتساعمذلهايفا
()11
()10
اجنس اجنذتسة امغلَّظة اأوا
َّه
ن
افأل
،
ايوتسف)
أيب
ا
ا(اإلمذم
اعند
اأمذ
،
تطهري ااألحداث ابذالتفذق
ٌ
خمفَّفة،افيانجسااشمذءاالطهوكامبالقذته،اوأمذاعلىا/8[/ب]اقولاحممد،اف َّ
ألن ااشمذءاالايساهلكافيها
()12
تصوك ااالتساهال افيها
جنسه افيكون ابذشمخذلطة ،اوقد اتسلب االطُّهوك اوصف االطَّهوكية؛ ا(لعدم) ا ُّ
()1اانظر:احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:4ا.296ا ا
()2ايفانسخةا(م)،ا(كون).ا ا
()3اتسذقطامنانسخةا(ز)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
()4ايفانسخةا(م)،ا(يصري).ا ا
()5اانظر:احممودابناأمحداابنامذزة.ا"ااحمليطاالربهذين"ا:4ا.296ا ا
()6اانظر:ااشمصدكاالسذبق.ايفاالنسخانيازيذدة:اككاذبااهلدايةايفابذباالرضذع)اوحبذفهذايساقيمااشمعىن .ا
( )7ا يف انسخة ا(م) ،ا(يساخرج) .ااشمراد ابذلاخريج اعند االفقهذء اإ ا اأفىت ااإلمذم ايف امسألاني امااذهباني احبكمنيا
احدةامنهمذاإىلااألخرى،امذاملايفرقابينهمذاأوايقربا
خمالفنيايفاوقاني،اجذزانقلااحلكماوخترجيهامناكلاو
َّ
اكاعناأصولافخرااإلتسالماالبزدويا:1ا،212ااشمطلعاعلىاألفذظااشمقنعاص:ا،12ا
ا
الزمن.اانظر:اكافاالسر
واشموتسوعةاالفقهيةاالكويايةا:1ا،61اومصطلحذتااشمذاهباالفقهيةاصا .351ا
()8اعليابناأيبابكرابناعبدااجلليلااشمرغينذين.ا"ااهلدايةايفاشرحابدايةااشمبادي".احتقيق:اطاللايوتسف،ا(داكا
إحيذءاالرتاثاالعريب).ا:1ا.219ا ا
()9ايفانسخةا(م)،ا(وهذااينضح).ا ا
()10ا[:17اأ]امنانسخةا(م).ا ا
()11ايفانسخةا(ز)،ا(اإلمذماوأبوايوتسف)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
()12ايفانسخةا(م)،ا(بعدم).ا ا
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عنده،ا(فاأمل)(،)1اواهللاأعلم .ا
َّ
()2
تامة:ا(تامابه) اهذهاالرتسذلة ا
()3
ِّ
ااعلما-اوفَّقنذااهللاوإيذ -ا َّ
امناأدلاالدليلاعلىاأنَّهاالاجيوزاالاوضُّؤا(مناهذا) ااحلوضا
أن
عنداو ٍ
ٍ
مذايفا
افيهامقنع -ا ا
ٌا
اكذناللبيب
احد امناعلمذئنذا -اكمحهمااهلل -ابعدامذاقدَّمنذهالك،ا -اوإ ْن
كاذبااألصل()4احملمدابنااحلسناالايبذينااكوايةااإلمذماأيباتسليمذنااجلوزجذينا-اكمحةااهللاعليه-ا
(عنه)(،)5ايفابذباالوضوءاوالغسلامنااجلنذبة،اقلت:اأكأيتاكجالًاجنبذًاااغاسلافذناضحامناغسلها
َّ
قذل؛األناهذااالايُساطذعااالمانذعا
شيءٌايفاإنذئه،اهلايفسداعليها لكااشمذء؟ا،اقذل:اال،اقلت:املا؟ا
لكااشمذءا
ا
منه،اقلت:ا(أكأيت اإ ْن)( )6اأفذضااشمذءاعلىاكأتسهاأواعلىاجسدهاأواغسلافرجه،افجعلا
ُ
()7
فسدااشمذءاوالاجيزيهاأ ْناياوضَّأابذلكااشمذءا(والايغاسلابه)  .ا
ُ
كلُّهايقطرايفااإلنذء،اقذل:اهذاايُ
اوقذلا-يفابذباالبئراومذاينجسهذ:-اقلت:اأكأيت اكجالًاطذهراًاوقعايفاالبئرافذغاسلافيهذ،ا
قذل:اأفسدامذءاالبئراكلَّ
َّأافيهذ،اقذل:انعم،اقلت:اوكذلكالوااتسانجىافيهذ،ا
ه،اقلتاوكذلكالواتوض
ُ
ُ
()8
،اقلت:ا
قذل:انعم،اقلت:افمذاحذلاالبئر؟،اقذل:اعليهماأ ْناينزحواامذءاالبئراكلَّهاإالاأ ْنايغلبهمااشمذء
ُ
ُ
()10
()9
ٍ
أكأيت االرجلاهلاجيزيها(وضوؤه) ا لك؟،اقذل:اال،اوتسكتاعليهاوملايعزهالواحد امن اشيخيه ،ا
وهذااشأنهايفااشمافقاعليه .ا
()12
()11
ِ
فاحركابعداهذاا(أنَّه) االاعربةابفاوىامناأفىتاجبوازاالوضوءامناهذاااحلوض امنااحلنفية،ا
َّ
يفانسخةا(م)،ا(فاأمله).ا ا
()1ا
َّ
()2ايفانسخةا(م):ا(ختاماهبذ).ا ا
()3ايفانسخةا(م)،ا(يفاهذه).ا ا
()4ااألصلااشمعروفابذشمبسوطا(:1ا.)24ا ا
()5اتسذقطةامنانسخةا(م).ا ا
()6ايفانسخةا(م)،ا(أكاإنسذن).ا ا
()7ايفانسخةا(م)،ا(والايقلابه).ا ا
()8ايف ااهلذمش:اويفامثلهاتعارباالغلبة،ابلاألجزاءاله،افإ ااكذنتاأجزاءااشمذءااشمطلقاأكثرامناأجزاءااشمذءااشمساعملا
االاال،اوفيهامناالاوتسعاعلىاعبذد ااهللامذاالاخيفى،افذلزماواتر امذاحقَّقها
ولوابقليل-جذزاالاطهرابه،اوإ ْن
ٍا
ُّ
موالنذاالعالمةاابناالاحنةالكذتبهاعبدااهللاصنعااهللامفيتاغزةا-كمحهااهلل.-ا ا
()9ايفانسخةا(م)،ا(وضوء).ا ا
()10اأي:اأبواحنيفة،اوأبوايوتسفا–اكمحهمذااهللا.-ا ا
()11اتسذقطةامنانسخةا(م).ا ا
الً-الايصريااشمذءاكلها
( )12ايفااهلذمش:االذياحققهااشماأخرون؛اكذلارنباليلاوغريه،اأنَّهاإ ااتوضَّأايفااحلوضا-مث ا
مساعمالً،ابلااشمساعملامنهاالقدكاالذياكفعااحلدث،اوكذلكاغمسايدهابنيةاكفعااحلدثاالايساعملامنا =
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ٍ
اشماأخرينا(كمحهمااهللاوكضيا
الاح َّجةالهايفافاواه،اوالا(مامسك)()1ا
لهابقولاأحدامناعلمذئنذااشماقدِّمنياو ِّ
و ُ
()2
عنهماوأعذداعلينذاوعليكامنابركذتاعلومهمايفاالدنيذاواآلخرة)  .ا
أكدت]( )3ااتسايعذب اكالم اعلمذئنذ ا -اكمحة ااهلل اعليهم -ايف اهذه ااشمسألة ،اجلذءتا
ولو ا[ ُا
()6
()5
()4
(أضعذفامذاتسطَّرنذه) ،اويفابعضا لكاكفذيةٌاشمذاقصدنذهامنابيذنااحلكم،اوإمنذ ا كرنذا اهذا،ا
/أ]الوجههاالكرمياومقربذًا
(مجعذًاللفوائداوإعذد ًة اللعوائد،اواهللااشمسؤول)( )7اأ ْن اجيعلا لكاخذلصذً/ا[9
ِّ
إليه،اووتسيلةًاإىلاجنذتاالنعيم،اوهواحسيباونعماالوكيل( .)8ا
اعناكاذباهايد اجذمعهاالفقريااشمعرتفابذلعجزاوالقصوكا
:افرغت
ا(قذلامؤلفها-كمحةااهللاعليه-
ُ
ْ
()10
والاقصري،اأيباحممد( )9اعبداالربابناحممدابناحممدابناحممدابناحممدابنا(حممد) اابناالاحنةا
احلنفي،اغفرااهللاهلماوعفىاعنهم،ايفابكرةايومااخلميسااحلذدياوالعارينامناشهراكمضذنااشمعظَّما
قدكهاوحرماه،االواقعايفاشهوكاتسنة:ا() 808امثذناومثذمنذئةاخامهذااهللاخبري،اوهوايلامسامناالواقفا
امعرتف ابقصوك االبذع ،اوقلَّةا
عليه اإصالح امذ افيه امن ااخللل ،اواإلغضذءُ اعمذ افيه امن اا َّلزلل؛ افإنَّه
ٌ
االطِّ
الع،اوماعذك ابرتاكمااألشغذلاوالاواغل،اوتعذظمااهلمومااهلوائل،اواهللاتعذىلااتسأل،اوإليهابنبيها
ٌ
ِّ
نويب،اويسرتاعيويب،اويويف اديوين،اويوفِّقيناويعصمينامناالوقوعايفا
أتوتسل(،)11اأ ْن ايغفرا
حممدا ا َّ
تسخطذته،اوأ ْن اياوفَّذيناعلىااإلتسالم،اوجيعلينامناالعلمذءاالعذملنيااألعالم،اوخيامايلاخب ٍري اوجلميعا
اشمسلمني ،اوهو احسيب اونعم االوكيل ،اوصلَّى ااهلل اعلى اتسيدنذ احممد ،اوآله اوصحبه اأمجعني ،اوتسلَّما
اشمذءاإالامذاالقىايده،اوهواقليلابذلنسبةاإىلابذقيااشمذء،افهوامنابذبااخاالطااشمذءااشمساعملابذشمذءااشمطلق.ا ا
=
ٌ
يفانسخةا(م)،ا(متسك) .ا
()1ا
ُّ
()2امذابنياالقوتسنياتسذقطةٌامنانسخةا(م).ا ا
()3ايفانسخةا(ز)ا(كأيت)،اواشمثبتامنانسخةا(م).ا ا
()4ايفانسخةا(م)،ا(يفاأضعذفامذا كرنذه).ا ا
()5ا[:17اب]امنانسخةا(م).ا ا
()6انسخةا(ز)،ا كرنذا(مجيع)اهذا،اوحبذفاكلمةا(مجيع)ايساقيمااشمعىن.ا ا
()7امذابنياالقوتسنيايفانسخةا(ز)،ااشمساعذن.ا ا
()8ايفانسخةا(م)،ازيذدة،ا(وصلىااهللاعلىاتسيدنذاحممداخذمتاالنبينياواشمرتسلنياوعلىاآلهاوصحبهاوتسلم).ا ا
()9اأغلباكاباالرتاجماكاباه،احممود،اكمذاتسبقاترمجاه .ا
()10اأغلباكاباالرتاجماكابتاكنياه،اأبواالربكذت،اكمذاتسبقاترمجاه .ا
َّ
بعداموتهاممذاخيذلفامنهجاوعقيدةاالسلف؛األن االاوتسلابذلنيبا اأواجبذههاوحنومهذايفا
َّوتسل ابذلنيبا ا
()11االا ُّ
ُّ
والاعناأصحذبهامذايدل اعلىا
َّةاالرتسولا اا
الدُّعذءاعبذدةٌ،اوالعبذدةاتوقيفيةٌ،اوملايردايفاالكاذباوالايفاتسن َّ
،ا[صحيحامسلما
ا
نذافهواكدٌّ»
ا
ل،افعلماأنَّهابدعةٌ،اوقداقذلا:ا«مناعملاعمالاليساعليهاأمر
هذااالا ُّ
َّوتس ُ
كاذبااألقضيةا(:3ا)1343ابرقم:ا(.])1718اوانظر:افاذوىااللجنةاالدائمةا:1ا.502ا ا
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احلمداهللاكباالعذشمنيا( .)1ا
تسليمذًاكثرياًاإىلايوماالدين،او
ِّ

( )1ايفانسخةا(ز)ازيذدةامناالنذتسخ:ا(وعلَّقهالنفسهامثاشمناشذءااهللامنابعده،افقريُ اكمحةاالكرميااحلنَّذنااشمنَّذن،ا
ائدابرهاالويف،اوغفرالها
احلقرياالعذجزاعبداالرمحنااشمنزالويااحلنفي،اعذملهااهللابلطفهااخلفي،اوأجراهاعلىاعو ِّ
ولوالديهاوشماذخيهاوشمنايقولاآمني،اوجلميعااشمسلمني،اباذكيخااليومااشمبذك ،االعذشرامناشهرامجذديااآلخرامنا
السالم ،اوصلىااهللا
َّ
شهوكاتسنةاإحدىاوتسبعنيابعدااأللفامنااهلجرةاالنبوي،اعلىاصذحبهذاأفضلاالصالةاو َّ
احلمداهللاكباالعذشمني).ا ا
علىاخرياخلقهاتسيدنذاحممد،اوعلىاآلهاوأصحذبهاوأزواجهاوتسلَّم،او
ِّ
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اخلامتة
تكلمااشمؤلفا– اكمحهااهلل– ايفاهذااالكاذبااللطيفايفاحوضامقداكهادوناثالثة اأ كعاهلا
ريامساعمالًابذلاوضؤافيهاأواال؟،او َّ
أفذداأنا
جيوزافيهاالوضوءاأواال؟،اوهلايصريامساعمالً؟،اوهلايص ُ
ُ
َّهامذءامساعملايفاقولاحممد،اوأنَّهاطذهراغرياطهوك،او َّ
أنااشماقذطرامنا
اشمفيتابهايفااشمذهبااحلنفياأن
ُ
ية،اوجوزافيهااالغرتافامنه،اوالاَّوضؤا
الوضوءاطذهراقليلاالقىاطهوكاًاأكثرامنهافالايسلبهاالطَّهوك
َّ
َّ
َّوضؤافيه،اتسذلب اعنااشمذءا
اإدخذلااليدايفااحلوضاالصغريابقصداالا
أثبتافيهاأن
خذكجهاالافيه.او
َّ
ٌ
الطَّهوكيةاالكتفذعااحلدثاوالاَّقربابإدخذلااليداونزعهذ،ابذتفذقاعلمذءااحلنفيةااألكبعةا-كمحهمااهلل،ا
اجترد اعن اهذا االقصد امل ايؤثر ،او َّ
أن اأبذ احنيفة اوصذحبيه امافقون اعلى اتأثري ااشمساعمل ايفا
وأنَّه اإ ا َّ
()1
الطَّهوكاوتسلبهاعنهاالطَّهوكيةاإ ااوقعافيهاوإناكذناأقلامنه  .ا
وخلصااشمؤلفا– اكمحهااهلل -اأنااشمذءاالذيامقداكهادوناعا ٍر ايفاعا ٍر اأ كع،ا -اوهوامذا
اقرابة ا( ) 10اآالف الرت اأو اقرابة ا( )10اطن امن ااشمذء ،-اإ ا اوقعت افيه االنَّجذتسة اقليلةًاا
يسذوي ا
كذنتاأواكثريةً اتسلباهاالطَّهذكة،اوكذلكابذالتساعمذلاللطَّهذكةايسلبهاالطَّهوكية،ا -اهذااعلىامذا
هوااشمفيت ا بهايفااشمذهبااحلنفياكمذاقركا لكااشمؤلفا -اكمحهااهلل ا -ا فيؤثرابهاأثرااالتساعمذل،ا
ب اأواجذلوناأواخزاناأواغريا
بسلباطهوكياه،اتسو
اءاكذنااشمذءاموضوعايفاحوضاأواإنذءاأواج ِّ
ُ
لك،اوبذلاذيلالواتوضأايفااشمسلمالرفعااحلدثااألصغراأوااغاسلالرفعااحلدثااألكرب،اتسواءا
فعلا لكاداخلااشمذءاأوااغرتفامنه،اففيااحلذلانيايصبحابقيةااشمذءاغرياصذحلاللطهذكة،افيجبا
الانبهالذلك،األناكميةااشمذءاالبذقيةاكبرية،افإ ااملايوجداغريهايلجأااشمسلماللايمم،اوبذلاذيلايُعاربا
عند ااحلنفية اأن اهذا اهو احد ااشمذءاالقليل ،اوإىل اهذاا هب االاذفعية اواحلنذبلة اإال اأهنم ااخالفواا
معهمايفاحدااشمذءاالقليل،اأمذااشمذلكيةافلمايأخذواابذلافريقابنيااشمذءاالقليلاوالكثري،امعااتفذقا
مجيعاالفقهذءاأنااشمذءاتسواءاكذناكثرياًاأواقليالً اإ ااتغرياوصفهابذلنجذتسةافهواجنس،اواخلالفا
بينهمايفااشمذءاالقليلاالذيا(مل)اياغرياوصفهابذلنجذتسة(،)2اواهللاأعلم.

()1اانظر:اابنااحلنبلي".ادكااحلببايفاتذكيخاأعيذناحلب"ا:1ا .743ا
( )2اانظر :اأبوابكرابن امسعود االكذتسذين"،ابدائع االصنذئع".ا :1ا،404ابداية ااجملاهدا :1ا،50اهنذية ااشمطلب ا
ا:1ا،229ااشمغينا:1ا.39اوعلىاهذاااشمعىناتدوكافاذوىااللجنةاالدائمةا:5ا،69افاوىاكقما()4849اومذا
بعدهذ.ا ا
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املصادر واملراجع
ابــنااألثــري،اجمــداالــدينااشمبــذك ابــناحممــد".االنهذيــةايفاغريــبااحلــديثاواألثــر".احتقيــق:اطــذهراأمحــدا
الزاوىاوحمموداحممداالطنذحي،ا(بريوت:ااشمكابةاالعلمية،ا1399هـا1979-م).
ابــنااحلنبلــي،احممــدابــناإبـراهيم".ادكااحلبــبايفاتــذكيخاأعيــذناحلــب".احتقيــق:احممــودامحــداالفــذخوكيا
وحيىيازكريذاعبذكة،ا(منامناوكاتاوزاكةاالثقذفةابدماقاعذما(1972م).
ابناالعمذد،اعبدااحليابناأمحد.ا"شذكاتاالذهبايفاأخبذكامنا هب"احتقيق:احممودااألكنذؤوطاخرجاأحذديثـه:ا
عبداالقذدكااألكنذؤوطا(ط،1ابريوت،اداكاابناكثري،ادماقا–1406هـ1986-م).
ابنااللحذم،اعلـيابـناحممـد".ااشمخاصـرايفاأصـولاالفقـهاعلـىامـذهبااإلمـذماأمحـدابـناحنبـل".احتقيـق:اد.احممـدا
مظهربقذ .ا
ابنااهلمذم،احممدابناعبداالواحد.ا"فاحاالقديرايفاشرحااهلداية".ا(داكاالفكر،اوبدوناتذكيخاالطبعة).
ابــناخلكــذن،اأمحــدابــناحممــد".وفيــذتااألعيــذناوأنبــذءاأبنــذءاالزمــذن".احتقيــق:اإحســذناعبــذس،ا(بــريوت:اداكا
صذدك).
ابناتسعد،احممـدابـناتسـعد.ا"الطبقـذتاالكـربىاالبـناتسـعد".ااحتقيـق:احممـداعبـداالقـذدكاعطـذ،ا(ط،1ا
بريوت:اداكاالكاباالعلميةا1410اهـا1990-م).
ابــناضــويذن،اإب ـراهيمابــناحممــد.ا"امنــذكاالســبيلايفاشــرحاالــدليل".احتقي ـق:ازهــرياالاــذويش،ا(ط،7ا
اشمكابااإلتسالمي،ا1409هـ1989-م).
ابــناعذبــدين،احممــداأمــنيابــناعمــر".اكدااحملاــذكاعلــىاالــدكااشمخاــذك"ا(ط،2ابــريوت:اداكاالفكــر1412-ه ــا-ا
1992م .ا
ابــنافــذكس،اأمحــدابــنازكريــذء.ا"مقــذييسااللغــة"،احتقيــق:اعبــداالســالماحممــداهــذكون،ا(داكاالفكــر،اعــذما
النار:ا1399هـا1979-م).
ابنافرشاه،اعبـدااللطيـفابـناعبـداالعزيـز".اشـرحااجملمـعاالبـنافرشـاةاأوا(شـرحااجملمـعاالبـنااشملـك)اعلـىاجممـعا
البح ـرين،اخمطــوطايفااجلذمعــةااالتس ـالميةابذشمدينــةااشمنــوكةامكابــةااشمركزيــة،اقســمااشمخطوطــذتاب ـرقم:ا(-1
.)5793
ابناقدامةااشمقدتسي،اعبدااهللابناأمحد".اكوضـةاالنـذظراوجنـةااشمنـذظر".ا(ط،2امؤتسسـةاالريـذناللطبذعـةا
والناراوالاوزيع،ا1423هـ2002-م).
ابناقدامة،اعبدااهللابناأمحد.ا"ااشمغين".ا(مكابةاالقذهرة،االطبعة:ابدوناتذكيخاطبع).
ابــناقطلوبغــذ،ازيــناالــديناأبــواالعــدلاقذتســم.ا"تــذجاال ـرتاجمايفاطبقــذتااحلنفيــة"احتقي ــق:احممــداخــريا
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كمضذنايوتسف.ا(ط،1ادماق،اداكاالقلم،ا1413اهـا1992-م).
ابــنامــذزه،احممــودابــناأمحــد".ااحملــيطاالربهــذينايفاالفقــهاالنعمــذين.احتقيــق:اعبــداالكــرمياتســذميااجلنــدي،ا
(ط،1ابرياوت:اداكاالكاباالعلمية،ا1424اهـا2004-ام).
ابـنامعلــى،اأبـوابكــرابـناحممــد.ا"كفذيـةااألخيــذكايفاحـلاغذيــةااالخاصـذك".ااحملقــق:اعلـياعبــدااحلميــدا
بلطجياوحممداوهيباتسليمذن،ا(ط،1ادماق:اداكااخلريا1994م).
أبــوااشمعــذيل،احممــدابــناعبــداالــرمحن.ا"دي ـوانااإلتســالم"احتقيــق:اتســيداكســروياحســن،ا(ط،1ابــريوت:ا
لبنذن،اداكاالكاباالعلمية،ا1411اهـا-ا1990ام).
األزهــري،احممــدابــناأمحــد".اهتــذيبااللغــة".احتقيــق:احممــداعــوضامرعــب،ا(ط،1ابــريوت:اداكاإحيــذءا
الرتاثاالعريب2001،م).
البذبذين،اإمسذعيلابناحممداأمـني".اهديـةاالعـذكفنياأمسـذءااشمـؤلفنياوآثـذكااشمصـنفني"،ا(طبـعابعنذيـةاوكذلـةااشمعـذكفا
اجلليل ــةايفامطبعاه ــذاالبهي ــةااتس ــاذنبولا1951ام،امثااأُعيـ ـداطبع ــهابذألوفس ــت:اداكاإحي ــذءاالـ ـرتاثاالع ــريبا
بريوت).
البذبريت،احممدابناحممد.ا"العنذيةاشرحااهلداية".ا(داكاالفكراالطبعة:ابدوناطبعةاوبدوناتذكيخ).
البخ ـ ــذكي،اط ـ ــذهراب ـ ــناأمح ـ ــد".خالص ـ ــةاالفا ـ ــذوىا(اخلالص ـ ــة)"ا(خمط ـ ــوطايفامكاب ـ ــةااألزهري ـ ــة،اب ـ ــرقما
(.)26789
البخذكي،احممدابناأمحـد".فاـذوىاالظهرييـة"احتقيـق:ادكاـوكةاشـذديةابنـتاعبـداالاـكوكاالاـذهي،اومهـذا
بنتاتسلطذنااحلميدي،ايفاجذمعةااشملكاعبداالعزيزاجبدة.
البخـذكي،احممـدابـناإمسذعيــل".االاـذكيخاالكبـري".ا(دائــرةااشمعـذكفاالعثمذنيـة،احيــدكاآبـذدا-الـدكن،اطبــعا
حتتامراقبة:احممداعبدااشمعيداخذن).
البـ ـزازي،احمم ــداب ــناحمم ــداب ــناش ــهذب.ا"الفا ــذوىاالبزازي ــة،اأوااجل ــذمعاال ــوجيز"ا(ب ــريوت:البن ــذن،اداكا
الكاباالعلمية).
البعلــي،احممــدابــناأيباالفــاح".ااشمطلــعاعلــىاألفــذظااشمقنــع"احتقيــق:احممــودااألكنــذؤوطاويذتســنياحممــودا
اخلطيب،ا(ط،1امكابةاالسوادياللاوزيع،ا1423هـا2003-م).
البغ ــدادي،اأب ــوابك ــراأمح ــد.ا"ت ــذكيخابغ ــداد".احتقي ــق:اد.ابا ــذكاعـ ـوادامع ــروف،ا(ط،1اب ــريوت:اداكا
الغربااإلتسالميا1422هـا2002-ام).
البلــدحي،اعبــدااهللابــناحممــود.ا"االخايــذكالاعليــلااشمخاــذك".ا(النذشــر:امطبعــةااحللــيبا-القــذهرةاتــذكيخا
النار:ا1356اهـا1937-م).
البه ـوتى،امنصــوكابــناي ـونس".االــروضااشمربــعاشــرحازادااشمســاقنع".اومعــه:ا"حذشــيةاالاــيخاالعثيمــنياوتعليقــذتاالاــيخا
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السعدي"،اخرجاأحذديثه:اعبداالقدوساحممدانذير،ا(داكااشمؤيدا-مؤتسسة االرتسذلة).
اجلرج ــذين،اعل ــياب ــناحمم ــد".االاعريف ــذت".احتقي ــق:امجذع ــةام ــناالعلم ــذء،ا(ط،1اداكاالكا ــباالعلمي ــة،ا
1403هـا1983-م).
حالق،احممداصبحي.ا"اإليضذحذتاالعصريةاللمقـذييساواشمكذييـلاواألوزاناوالنقـوداالاـرعية"ا(مكابـةا
اجليلااجلديد).
احلموي،ايذقوتابناعبدااهلل.ا"معجماالبلدان"،ا(ط،2ابريوت،اداكاصذدك،ا1995ام).
احلِمــريى،احممــدابــناعبــدااهلل.ا"الــروضااشمعطــذكايفاخــربااألقطــذك".ااحتقيــق:اإحســذناعبــذس.ا(ط،2ا
بريوت:امؤتسسةانذصراللثقذفةا-طبعاعلىامطذبعاداكاالسراج،ا1980م).
احلِمريى،اناوانابناتسعيد.ا"مشساالعلوماودواءاكالماالعربامـناالكلـوم".احتقيـق:اداحسـنيابـناعبـدا
اهللاالعمــرياومطهــرابــناعلــيااإلكيــذيناود.ايوتســفاحممــداعبــدااهلل،االنذشــر:اداكاالفكــرااشمعذصــرا
(ط،1ابريوت:البنذن)،اداكاالفكرا(دماقا-تسوكية،ا1420اهـا1999-ام).
اخلجندي،احممدابناحممد.ا"امعراجاالدكايةاشرحااهلداية".احمققاكماروعاعلميالرتسـذئلاالـدكاوكاهايفا
اجلذمعةااالتسالميةابذشمدينةااشمنوكة،احتقيق:اعبدااهللابناحممداالقريناوآخرون.
اخللــويت،اعبــداالــرمحنابــناعبــدااهلل.ا"كاــفااشمخــدكاتاوالريــذضااشمزهـراتالاــرحاأخصــرااشمخاصـرات"ا
حتقيق:اقذبلهابأصـلهاوثالثـةاأصـولاأخـرى:احممـدابـنانذصـراالعجمـي،ا(ط،1البنـذن:ابـريوت،اداكا
الباذئرااإلتسالميةا–1423هـا2002-م).
الـدويش،اأمحــداابــناعبـداالــرزاق.ا"فاــذوىااللجنـةاالدائمــة،االلجنــةاالدائمـةاللبحــوثاالعلميــةاواإلفاــذء"،ا
(الريذض:اكئذتسةاإداكةاالبحوثاالعلميةاواإلفاذءا-اإلداكةاالعذمةاللطبع).
ال ــذهيباحمم ــداب ــناأمح ــد.ا"مي ـزانااالعا ــدالايفانق ــداالرج ــذل".احتقي ــق:اعل ــياحمم ــداالبج ــذوي،ا(ط،1ا
بريوت:اداكااشمعرفةاللطبذعةاوالنار،ا1382اهـا-ا1963م).
الذهيب،احممدابناأمحد.ا"العربايفاخربامناغرب"ااحملقق:اأبـواهـذجراحممـداالسـعيدابـنابسـيوينازغلـول.ا
(داكاالكاباالعلميةا–ابريوت).
ال ــذهيب،احمم ــداب ــناأمح ــد.ا"ت ــذكيخااإلتس ــالماووفي ــذتااشما ــذهرياواألع ــالم".احتقي ــق:اد.ابا ــذكاع ــوادا
معروف،ا(ط،1اداكاالغربااإلتسالمي،ا2003م).
الــذهيب،احممــدابــناأمحــد".اتســرياأعــالماالنــبالء"احتقيــق:اجمموعــةام ـنااحملققــنيابإش ـرافاالاــيخاشــعيبا
األكنذؤوط،ا(ط،3امؤتسسةاالرتسذلة1405،اهـا1985-م).
الرازي،احممدابناأيبابكرا"حتفةااشملو ايفافقهامذهبااإلمذماأيباحنيفـةاالنعمـذن"ا(ط،1ابـريوت:اداكا
الباذئرااإلتسالمية،ا1417ه).
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الرازي،احممدابناأيبابكر".اخماذكاالصحذح"،احتقيق:ايوتسـفاالاـيخاحممـد،ا(ط،5ابـريوتا–اصـيدا،ا
اشمكابةاالعصريةا-االداكاالنمو جية،ا1420هـا-ا1999م).
الزاه ــدي،اخما ــذكاب ــناحمم ــود.ا"اجملا ــىباش ــرحاخماص ــراالق ــدوكي"اخمط ــوطايفااجلذمع ــةااالتس ــالميةامكاب ــةا
اشمركزيةاقسمااشمخطوطذتابرقما(.)2374
الزبِ ِ
يدي،اأبوابكرابناعلي".ااجلوهرةاالنريةاشرحاخماصراالقدوكي"ا(ط،1ااشمطبعةااخلريية،ا1322هـ).
َّ
الزبيــدي،احممــدابــناحممــدابــناعبــداالــرزاق".اتــذجاالعــروسامــناجـواهراالقــذموس".احتقيــق:اجمموعــةامــنا
َّ
احملققني،ا(داكااهلداية).
الزككلي،اخرياالدينابناحممود.ا"األعالم"،ا(ط،15اداكاالعلماللماليني،ا2002ام).
الزيلعي،اعثمذنابناعلي".اتبينيااحلقذئقاشرحاكنزاالدقذئق".ا(ط،1االقـذهرة،ااشمطبعـةاالكـربىااألمرييـةا
بوالقا1313هـ).السخذوي،احممدابناعبداالرمحن.ا"االضوءاالالمعاألهلاالقرناالاذتسـع".ا(مناـوكاتاداكامكابـةااحليـذةا
–ابريوت).
السرخسي،احممدابناأمحد.ا"أصولاالسرخسي"ا(بريوت:اداكااشمعرفة).
السرخسي،احممدابناأمحد.ا"اشمبسوط"ا(داكااشمعرفةاتذكيخاالنار:ا1414هـ1993-م).
تســعدي،اأبــواحبيــب".االقــذموساالفقهــيالغــةاواصــطالحاذً"ا(داكاالفكــر.اط،2ادماــق:ا1408ه ــا-ا
1988م).
الســلمي،اعيــذضابــنانــذمي.ا"أصــولاالفقــهاالــذياالايســعاالفقيــهاجهلــه".ا(ط،1االريــذض:ااشمملكــةا
العربيةاالسعودية،اداكاالادمرية،ا1426اهـا-ا2005ام).
السمرقندي،احممدابناأمحد.ا"حتفةاالفقهذء"،ا(ط،2اداكاالكاباالعلمية،ا1414اه1994-ام).
الســيوطي،اعبــداالــرمحنابــناأيبابكــر".ابغيــةاالوعــذةايفاطبقــذتااللغــوينياوالنحــذة"احتقيــق:احممــداأبــوا
الفضلاإبراهيم،ا(اشمكابةاالعصريةا–البنذن).
الايبذين،احممدابنااحلسن.ا"األصـل،ااشمعـروفابذشمبسـوط".احتقيـق:اأبـواالوفـذااألفغـذين،ا(النذشـر:اإداكةا
القرآناوالعلومااإلتسالميةا–ااكراتاي).
الصفدي،اخليـلابـناأيبـك".االـوايفابذلوفيـذت".ا(بـريوت:اداكاإحيـذءاالـرتاث،اعـذماالناـر:ا1420ه ـ-
2000م).
طذ ْش ـ ُك ْربيازادْاه،اأمح ــدابــنامص ــطفى".الاــقذئقاالنعمذني ــةايفاعلمــذءاالدول ــةاالعثمذنيــة"ا(داكاالكا ــذبا
العريبا-ابريوت،اتسنةاالنار:ابدون).
الطــويف،اتســليمذنابــناعبــداالقــوي،ا"شــرحاخماصــراالروضــة"،احتقيــق:اعبــدااهللابــناعبــدااحملســناالرتكــي،ا
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(ط،1امؤتسسةاالرتسذلة،ا1407اهـا-ا1987م).
العســقالين،اأمحــدابــناعلــيابــناحممــد.ا"انزهــةااأللبــذبايفااأللقــذب".احتقيــق:اعبــداالعزيــزاحممــدابــنا
صذحلاالسديري،ا(ط،1االريذض:امكابةاالرشد،ا1409هـ1989-م).
العيــين،احممــودابــناأمحــد".االبنذيــةاشــرحااهلدايــة".ا(ط،1ابــريوت:اداكاالكاــباالعلميــةا–1420اهــا-
2000ام).
الغ ـزي،احممــداب ــناحممــد.ا"الكواكــباالس ــذئرةابأعيــذنااشمئــةاالعذش ـاـرة"احتقي ــق:اخليــلااشمنص ــوك،ا(ط،1ا
بريوتا-البنذن،اداكاالكاباالعلمية،ا1418اهـا-ا1997م).
الفذكايب،اإمسذعيلابنامحـذد.ا"الصـحذحاتـذجااللغـةاوصـحذحاالعربيـة".احتقيـق:اأمحـداعبـداالغفـوكاعطـذك،ا
(ط،4ابريوت:اداكاالعلماللماليني،ا1407اهـاا-ا1987م).
الفريوزآبذدي،احممدابنايعقوب.ا"القذموسااحمليط"احتقيق:امكاـباحتقيـقاالـرتاثايفامؤتسسـةاالرتسـذلة،ا
(ط،8ابريوت،امؤتسسةاالرتسذلة،ا1426اهـا-ا2005ام).
الفيومي،اأمحدابناحممد".ااشمصبذحااشمنريايفاغريباالارحاالكبري".ا(اشمكابةاالعلميةا–ابريوت).
قذضياخذن،احسنابنامنصـوكااألزجنـدي.ا"شـرحااجلـذمعاالصـغريا(شـرحاقذضـياخـذن)"احتقيـق:اأتسـدا
اهللاحممداحنيفايفاجذمعةاأماالقرىامبكةااشمكرمة.
قذض ــياخ ــذن،احس ــناب ــنامنص ــوك،ا"فا ــذوىاقذض ــياخ ــذن،اأواالفا ــذوىااخلذني ــة"،ا(ط،1اداكاالكا ــبا
العلمية،ا2009م).
ال ُقرشــي،اعب ــداالق ــذدكاب ــناحمم ــد".ااجل ـواهرااشمض ــيةايفاطبق ــذتااحلنفي ــة".ا(م ــرياحمم ــداكا ــباخذن ــها–
كراتاي).
القــزويين،اعبــداالكــرميابــناحممــد".افــاحاالعزيــزاباــرحاالــوجيزالاالاــرحاالكبــري"ا[وهــواشــرحالكاــذبا
الوجيزايفاالفقهاالاذفعياأليباحذمداالغزايل،ا(داكاالفكر).
قلعج ــي،احمم ــداكواس،احذم ــداص ــذدقاقني ــيب.ا"معج ــمالغ ــةاالفقه ــذء"،ا(ط،2اداكاالنف ــذئساللطبذع ــةا
والناراوالاوزيع،ا1408اهـا1988-م).
القاونوي،اقذتسمابناعبدااهلل.ا"أنيساالفقهذءايفاتعريفذتااأللفذظااشماداولةابنياالفقهذء".احتقيـق:احيـىيا
حسنامراد،ا(داكاالكاباالعلميةا1424ها2004 -ام).
الكذتســذين،اأبــوابكــرابــنامســعود.ا"بــدائعاالصــنذئعايفاترتيــباالا ـرائع".ا(ط،2اداكاالكاــباالعلميــة،ا
1406هـ).
كحذلة،اعمرابناكضذ".امعجمااشمؤلفني".ا(بريوت:امكابةااشمثىن،اداكاإحيذءاالرتاثاالعريب).
الكف ــوي،اأي ــوباب ــناموتس ــى.ا"الكلي ــذتامعج ــمايفااشمص ــطلحذتاوالف ــروقااللغوي ــة"احتقي ــق:اع ــدنذنا
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دكويشا-حممدااشمصريا(مؤتسسةاالرتسذلةا–ابريوت).
اللكنوي،احممداعبدااحلي".االفوائداالبهيةايفاتراجمااحلنفية"ا(داكااشمعرفةا–ابريوت).
اللَّكنوي،احممداعبدااحلي،ا"عمـدةاالرعذيـةاباحاـيةاشـرحاالوقذيـة"،احتقيـق:االـدكاوكاصـالحاحممـداأبـوا
احلذج،ا(ط،1امركزاالعلمذءاالعذشمياللدكاتسذتاوتقنيةااشمعلومذت).
حممد،اعليامجعة،ا"اشمكذييلاواشموازيناالارعية"ا(نذشر:االقدسالإلعالناوالناراوالاسويق–القذهرة).
اشمرغينــذين،اعلــيابــناأيبابكــر.ا"بدايــةااشمباــديايفافقــهااإلمــذماأيباحنيفــة".ا(مكابــةاومطبعــةاحممــداعلــيا
صبحاالقذهرة) .ا
اشمرغين ــذين،اعل ــياب ــناأيبابك ــراب ــناعب ــدااجللي ــل.ا"ااهلداي ــةايفاش ــرحابداي ــةااشمبا ــدي".احتقي ــق:اط ــاللا
يوتسف،ا(داكاإحيذءاالرتاثاالعريب).
اشمرغينذين،اعليابناأيبابكر.ا"الاجنيساواشمزيد"ا(ط،1اإداكةاالقرآناوالعلومااالتسالمية،ا1424ه).
اشمروزي،اعبداالكرميابناحممـد.ا"الاحبـريايفااشمعجـماالكبـري"احتقيـق:امنـريةانـذجياتسـذمل،ا(ط،1ابغـداد،ا
كئذتسةاديوانااألوقذفا–1395هـ-ا1975م).
اشمطِّرِزى،انذصرابناعبداالسيد.ا"اشمغربايفاترتيبااشمعرب".ا(داكاالكاذباالعـريباالطبعـة:ابـدوناطبعـةا
وبدوناتذكيخ).
اشمــال،اعب ــدااإلل ــهاب ــناحمم ــد.ا"الكواش ــفااجلليــةاع ــنااشمص ــطلحذتااحلنفي ــة"ا(ط،1امطبع ــةااإلحس ــذءا
احلديثية،ا1425ها2004-م).
اشمنــذوي،اعبــداالــرؤوفابــناتــذجاالعــذكفني.ا"الاوقيــفاعلــىامهمــذتاالاعــذكيف".اا(ط،1االقــذهرة،اعــذملا
الكاب،ا1410هـا1990-م).
اشموتسوعةاالفقهيـةاالكويايـة،اصـذدكةاعـن:اوزاكةااألوقـذفاوالاـئونااإلتسـالميةا-الكويـت،االطبعـة:ا(مـنا
1404ا1427-هــ)،ااألجـزاءا1ا:23-االطبعـةاالثذنيــة،اداكاالسالتسـلا-الكويــت،ااألجـزاءا24ا
:38االطبع ــةااألوىل،امط ــذبعاداكاالص ــفوةا-مص ــر،ااألجـ ـزاءا39ا:45-االطبع ــةاالثذني ــة،اطب ــعاالوزاكة.
النسـ ــفي،اعبـ ــدااهللابـ ــناأمحـ ــد.ا"الكـ ــذيفاشـ ــرحاال ـ ـوايف"،اخمطـ ــوطايفامكابـ ــةاوزاكةااألوقـ ــذفاوالاـ ــؤونا
االتسالميةاالقطريةاوحمفوظابرقم:ا(.)3
الول ـواجلي،اعبــداالرشــيدابــناأيباحنيفــة".افاــذوىاالولواجليــه".احتقيــق:امقــدادابــنايوتســفافريــوي،ا(داكا
الكاباالعلميةاتسنة:ا1424اه) .ا
ا
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