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أحكام سنن الفطرة في الفقه االسالمي

م.د.ياسر صائب خورشيد
م.د.عمر عزيز حسين
ممخص البحث

اف الحمد هلل نحمده تعالى كنستعينو كنستغفره ،كاشيد أال الو إال اهلل كحده ال

شريؾ لو  ،لو الممؾ كلو الحمد يحيي كيميت كىك عمى كؿ شيء قدير.
أما بعد :
فإف خصاؿ الفطرة مكضكع كثيؽ الصمة بحياة الناس ،كبيرىـ كصغيرىـ ،
ذكرىـ كاناثيـ كتتعمؽ بيا مصالح دينية كدنيكية.
كاتخاذ القدكة الحسنة مف المعمـ االكؿ كالمربي االعظـ حيث تتضح ىذه القدكة
في االىتماـ بكؿ مالو عالقة بالجانب الجسمي كما يحتاج اليو مف النظافة العامة
حينما يتفقد المسمـ اظافره فيقمميا ،لما في ذلؾ استحباب تقميميا كىك قص ما طاؿ
منيا عف المحـ .كىك ما كاف في المبحث األكؿ.
كفي المبحث الثاني كاف عمى ثالثة مطالب المطمب االكؿ عف استحباب نتؼ
االبط كىك الشعر النابت في االبط لئال تجتمع فيو االكساخ الناشئة عف العرؽ كتنقطع
الرائحة الكريية.
كذلؾ الحاؿ في قص الشارب كىك ما زاد منو حتى يبدك حرؼ الشفة
ألستئصالو مف االعمى كىك ما كاف في المطمب الثاني .
كفي المطمب الثالث كاف الكالـ عف االستحداد كىك ازالتة شعر العانة  ،كيككف
بأزالة الشعر النابت فكؽ فرج الرجؿ كفرج المرأة كالسنة فييا اف يحمؽ بالمكس كيجكز
ازالتو بغير ذلؾ كالنتؼ كىك سنة عند الفقياء.
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اما في المبحث الثالث فقد كاف الحديث عف الختاف كىك قطع الجمدة التي
تغطي الحشفة حتى تنكشؼ.
كمف ىنا يمكف القكؿ اف مف ثمرات التزاـ المسمـ بسنف الفطرة ما تحققو ىذه السنف مف
مالمح االستقامة االيمانية عنده حينما يطبقيا بشكؿ مناسب كمقبكؿ يعتمد في المقاـ
االكؿ عمى االعتداؿ كاالتزاف
كختاما اسأؿ اهلل تعالى اف يكفقنا جميعا لصالح القكؿ  ،كجميؿ العمؿ كصمى
اهلل كسمـ عمى نبينا محمد كعمى الو كصحبو اجمعيف .
بسم اهلل الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد هلل الذم عمـ بالقمـ  ،عمـ اإلنساف مالـ يعمـ  ،كالصالة كالسالـ عمى سيدنا
محمد النبي األمي األكرـ  ،الذم اختاره اهلل تعالى ليداية خمقة فأرسمو رحمة لمعالميف ،
كاختار لو أصحابا يعممكف بما تعممكف مف بينيـ  ،فكانكا أئمة لمف بعدىـ يعممكنيـ
أمكر دينيـ كدنياىـ  ،فرضي اهلل عنيـ أجمعيف  ،كمف تبعيـ كسار عمى نيجيـ
كاقتدل بيـ الى يكـ الديف .
كبعد :
فانو لشرؼ لنا اف ننتسب ليذا الديف  ،كننيؿ منو ما يبصرنا بتعاليمو كأحكامو
التي أراد اهلل بيا أف تككف دستك ارن لنا عمى ىذه األرض  ،كنحف ننعـ بيدايتو كنسعد
بعبادتو جؿ كعال .
كانو مما يحزف المسمـ اف يرل المسمميف اليكـ يجيمكف تعاليـ ىذا الديف كأحكامو ،
كما أقدمو في بحثي ىذا أنما ىك جزء يسير مما يجب اف يقدمو كؿ مسمـ غيكر عمى
دينو كابناء أمتو .
كقد رأيت اف خير ما يخدـ بو المسمـ أخاه المسمـ اف يبصره بأحكاـ الشريعة
اإلسالمية  ،كاف يبيف لو بعض أك جؿ ما خفي عنو اك جيمو  ،كمف اجؿ ىذه األحكاـ
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كأعظميا ىي تمؾ األحكاـ  ،التي تنظـ عالقة الفرد المسمـ بخالقو سبحانو كتعالى ،
كىذا ما قصدت الكتابة فيو كالبحث في أحكامو  ،كىك جانب الطيارة .
كلقد تضافرت جممة أسباب في اختيار ىذا المكضكع  ،حيث شاء العمي القدير أف
يككف ىذا المكضكع ىك محكر بحثي  ،كلعؿ مف أىـ األسباب ىك حب اإلبحار في
فمؾ الفقو  ،الذم لو الدكر الميـ كالتأثير الكبير عمى حياة الناس كالمجتمع  ،كأيضان
كمما سمعت عف الفطرة في المحافؿ كسألت عنيا في المجالس كقرأت عنيا  ،كانت
تستكقفني ىذه المعاني في اإلبحار فييا كالبحث عنيا كابراز ما لمديف مف اثر كبير
كعميؽ في ىذا الجانب  ،كىذا ما تشيد لو النصكص القرآنية الكثيرة كاألحاديث النبكية
الشريفة  ،في عالـ الطيارة البدنية لربما يككف مجيكالن لمكثير .
كمف االسباب ايضان ىك ايصاؿ الفيـ الى الناس بأف الديف االسالمي ىك اكؿ
مف اىتـ بخصاؿ الفطرة كطالب بتطبيقيا في جميع جكانبيا الحياتية كاسدل ليا
االحكاـ مف ثكاب كعقاب  ،الف اإلسالـ ىك ديف النظافة كالطيارة كيكصينا القرأف
الكريـ كالسنة النبكية الطاىرة خصص باب الطيارة في أكؿ أحكاـ الفقة اإلسالمي ،
فأردت اف أبيف ذلؾ بما فتح عمي ربي تبارؾ كتعالى .
ومن اهداف البحث
ابراز لمقرأف الكريـ مف دكر ميـ في االشارة لمفطرة كالمحافظة عمييا .بياف دكر السنة النبكية المطيرة في محافظتيا عمى الصحة البدنية .االشارة الى اقكاؿ الفقياء كفتكاىـ في الحفاظ عمى خصاؿ الفطرة .بياف الدكر العظيـ لمديف االسالمي في منياجو كفي المحافظة عمى الطيارة الجكىريةالفطرية لالنساف المسمـ .
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المنهج المتبع في كتابة البحث

التزمنا في كتابتنا ليذا البحث منيجان تكضيحيا فيو الصحة كالكضكح في المنيج
العممي كىك عمى النحك االتي -:
اتباع المنيج الفقيي مع النصكص كالفتاكل  ،كما قمنا بالرجكع الى النصكصالقرأنية كاالحاديث الصريحة التي تتناكؿ معنى الفطرة .
حرصنا عمى االلتزاـ باالمانة العممية في نسبة االقكاؿ الى اصحابيا كالتأكد مف نقميامف كتب قائمييا .
دعـ البحث بالنصكص الشرعية مف القرأف الكريـ كالسنة المطيرة كاقكاؿ العمماءقمنا بتكثيؽ االيات القرأنية كبياف مكضعيا في القرأف الكريـ كذلؾ بذكر السكرة كرقـاالية في اليامش .
قمنا بتخريج االحاديث النبكية التي كردت في اثناء البحث مف كتب الصحاح كالسنف.
خطة البحث
كاما الخطة التي اتبعتيا في تقسيـ بحثي فقد اشتممت عمى مقدمة كتمييد كثالثة
مباحث كخاتمة .
اما المقدمة فقد تكممت بشكؿ بسيط عف سبب اختيارم لمبحث كاليدؼ منو ،
كالتمييد تكممت فيو عف الفطرة كتعريفيا كادلتيا كاقكاؿ العمماء فييا .
اما المباحث فكاف تقسيميا عمى النحك االتي -:
المبحث االول  :تقميـ االظافر كاىميتيا الصحية ،كاشتمؿ عمى مطمبيف :
المطمب االول  :اىمية تقميـ االظافر .

المطمب الثاني  :كقت تقميـ االظافر كحكمو .
المبحث الثاني :نتؼ االبط كقص الشارب كاالستحداد كمنافعيا الصحية  ،كاشتمؿ
عمى ثالثة مطالب -:
المطمب االول  :نتؼ االبط .
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المطمب الثاني  :جز الشارب .
المطمب الثالث  :االستحداد .

المبحث الثالث  :الختاف كاىميتو الصحية  ،كاشتمؿ عمى ثالثة مطالب :
المطمب االول  :حكـ الختاف .
المطمب الثاني  :العمر الذم يجب فيو الختاف .
المطمب الثالث  :مضار ترؾ الختاف كمنافعو الصحية .
اما الخاتمة فقد ذكرت فييا خالصة القكؿ مف النتائج التي تكصمت الييا .
كاخي ارن كفي نياية المطاؼ الذم سار بنا  ،ىذا ما بذلتو مف جيد في اخراج
عمي كاف
ىذا البحث  ،كذلؾ مبمغي مف العمـ فأف اصبت فيك مف فضؿ اهلل تعالى ّ
اخطأت فيك مف نفسي كالشيطاف كاستغفر اهلل عمى ذلؾ  ،كعذرم في ىذا طبعنا
البشرم الذم يتردد بيف الخطأ كالصكاب  ،كالكماؿ هلل تعالى كحده .
ىذا كأسأؿ العمي القدير اف يحقؽ لي ما أردتو مف ىذا البحث  ،كاف يتقبؿ منا
ما تفضؿ بو عمينا كاف يرزقنا اإلخالص كالصدؽ بما خطتو ايدينا كيجعمو نافعان
لممسمميف  ،كاف يجعمو في ميزاف أعمالنا يكـ نمقاه  ،كصمى اهلل عمى الشافع المشفع
يكـ الديف المبعكث ىداية لمعالميف سيدنا (محمد صمى اهلل عميو كسمـ )كالو كصحبو
أجمعيف .
التمييد
اف االسالـ ديف الفطرة التي فطر الناس عمييا مف الخميقة  ،فميذا حث عمييا كاكد
عمييا النيا مف االمكر التي جبؿ الناس عمييا.
حيث تعد التربية االيمانية عمى الفطرة السميمة منذ الطفكلة مف اىـ انكاع التربية
التي تؤثر في شخصية الفرد تأثي ارن كبي ار فتجعمو مياالن لمحيز  ،متحميان بالصفات
الحميدة  ،ممتزما في سمككو كتصرفاتو التزامان ذاتيان مستم ارن بالخمؽ الكريـ .
فتعرؼ الفطرة في المغة ( ىي االبتداع

– فطر اهلل الخمؽ كىك فاطر السمكات

كمبتدعيا  ،كفطر االمر ابتدعو  ،كفطر ناب البعير طمع)(.)1
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كفي االصطالح ( الخمقة كالديف الحنيؼ )

()2

 ،قاؿ تعالى { فطرة اهلل التي فطر

الناس عمييا }( ،)3كقد ذىب العمماء في بياف معنى الفطرة المذككرة في الكتاب كالسنة

الى مذاىب  ،فمنيـ مف قاؿ انيا ( االسالـ – قالو ابك ىريرة كابف شياب كغيرىما –
كقالكا ىك المعركؼ عند عامة السمؼ مف اىؿ التأكيؿ  ،كاحتجكا باالية

–كذىب

اخركف – باب الفطرة ىي البدأ ابتداىـ اهلل عمييا  ،ام عمى ما فطر اهلل عميو مف خمقو
انو ابتداىـ لمحياة كالمكت كالسعادة كالشقاء كالى ما يصيركف اليو عند البمكغ )(.)4

اف الحاجة الى الفطرة االنسانية يكلد مزكدان بأستعدادات مختمفة قد يسمؾ مف
خالليا طريؽ الرشاد كاالصالح  ،كقد يسمؾ ايضا ن الغي كالفساد  ،مرتبطان ذلؾ
بالعقيدة كااليماف باهلل سبحانو كتعالى كحسب الديف الذم ينشأ عميو كما قاؿ (صمى اهلل
عميو كسمـ) } ما مف مكلكد اال يكلد عمى الفطرة  ،فأبكاه ييكدانو  ،اك ينصرانو  ،اك

يمجسانو {(.)5

المسمـ فأف الفطرة التي ينشأ عمييا الفرد المسمـ ىي اف دلت فأنيا تدؿ عمى
طيارة كنظافتو كتطبيقو لتعاليـ دينو الحنيؼ كشريعتو السمحاء المتمثمة بأقكاؿ كافعاؿ
الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ  ،قاؿ تعالى } كاهلل اخرجكـ مف بطكف امياتكـ التعممكف
شيئان كجعؿ لكـ السمع كالبصر كاالفئدة لعمكـ تشكركف {

()6

.

كقد امر بيا ام -الفطرة  -الرسؿ عمييـ السالـ  ،كامر قديما  ،قاؿ تعالى } كاذ
ابتمى ابراىيـ ربو بكممات فأتميف قاؿ اني جاعمؾ لمناس اماما {

(، )7

فالعالمة الدالة في

ىذه االية ىي ( جاعمؾ لناس امامان ) حيث انو تعالى ابتمى خميمو ابراىيـ بأمكر مف
ىذه االكامر  ،التي ابتمى بيا ىي الختاف  .كقاؿ ابف عباس ( رضي اهلل عنو ) ( ابتاله
اهلل -بالطيارة – خمس في الراس كخمس في الجسد  ،فأما التي في الراس فيي قص
الشارب  ،كالمضمضة  ،كاالستنشاؽ  ،كالسكاؾ  .كفرؽ الشعر .
كاما في الجسد فيي – تقميـ األظافر – كحمؽ العانة  ،كالختاف  ،كنتؼ االبط ،
(-)8

كغسؿ مكاف البكؿ كالغائط بالماء  ،كعمى ىذا القكؿ أتـ ىك إبراىيـ .
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كالفطرة في كالـ العرب تنصرؼ عمى كجكه  ،احدىما ( فطرة الخالؽ انشاء  ،كاهلل
فاطر السمكات كاالرض ام خالقيما كالفطرة – الجبمة – التي خمؽ اهلل الناس عمييا

كجبميـ عمى فعميا  ،كالفطرة ىي زكاة الفطرة) (9المبحث االول
تقميم األظافر وأهميتها الصحية
المطمب األول

اهمية تقميم األظافر
اف اإلسالـ ىك ديف الفطرة  ،كمف الطيارة البدنية ىك تقميـ األظافر كمف المعمكـ
اف اليد تتعرض لمكثير مف األكساخ خالؿ العمؿ اك حتى في عممية االستنجاء اك

مالمسة ام شيء غير طاىر  ،فتتجمع كثير مف األكساخ تحت األظافر  ،كالسيما اذا
كانت طكيمة مما يسبب التعفف كنقؿ أمراض معدية لعدـ تكفر النظافة  .فميذا نرل اف
الشارع الحكيـ كاف حريصان عمى اف يككف المسمـ نظيفان .
فميذا آمر اف يقمـ المسمـ اظافيره  ،كي ال تنتقؿ اليو اإلمراض فعف ابف عمر (
رضي اهلل عنو ) اف رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كسمـ ) قاؿ ( مف الفطرة حمؽ العانة

كتقميـ االظافر كقص الشارب) (. )10

كيستحب المبالغة في ازالتيا ام قصيا بحيث اليحصؿ ضرر كخركج دـ مثالن ( لـ

يثبت في ترتيب االصابع عند القص شيء مف االحاديث )(.)11

اف لشناعة صكرة االظافر اذا طالت قد تككف تشبو الحيكانات ذات المخالب كالنيا
اذا تركت بحاليا تخدش كتخمش  ،كربما يحؾ باالظافر الكسخ  ،فيجتمع تحتيا مف
المكاضع المنتنة فتصير رائحة ذلؾ في رؤكس االصابع  ،كربما يمنع ذلؾ الكسخ

كصكؿ الطيارة الى ما تحتو (.)12

كذلؾ فأف االظافر اذا ما طالت فأنيا تككف مقعدأ لمشيطاف ألنو يجمس في كؿ
مكاف كسخ  ،فعف ابي ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل صمى الو عميو كسمـ

} ابا ىريرة  ،قمـ اظافرؾ فأف الشيطاف يقعد عمى ما طاؿ منيا { (. )13
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كيسف تقميـ الظفر مخالفان فيبدأ بخنصر اليمنى ثـ الكسطى ثـ االبياـ ثـ البنصر

السبابة ثـ ابياـ اليسرل ثـ الكسطى ثـ الخنصر ثـ السبابة ثـ البنصر (. )14

كقد يستحب دفف ما قمـ مف االظافر  ،اك ما قص مف الشعر  ،النو جزء مف بني

ادـ  ،كاالنساف مكرـ عند اهلل  ،كالنو سنة ايضان (. )15

كاالىـ مف ىذا كمو حتى اليقع اظفر اك الشعر في يد بعض الناس االشرار  ،كلقد
سأؿ االماـ احمد بف حنبؿ رحمو اهلل عف الرجؿ يأخذ مف شعره كاظافره  ،ايدفنو اـ

يمقيو  ،فقاؿ رحمو اهلل يدفنو  ،كقد استدؿ رحمو اهلل اف ابف عمر كاف يدفنو (. )16
المطمب الثاني
وقت تقميم األظافر وحكمه

قد اكجب الفقياء عمى المسمـ اف اليترؾ تقميـ اظافره اكثر مف اربعيف يكما

كاستحبة يكـ الجمعة كالخميس  ،ككره بعضيـ اف يقمـ الرجؿ اظافره بأسنانو  ،كذلؾ
النو قد يكجد تحت االظافر كسخ عالؽ بيا فينتقؿ ىذا الكسخ الى الفـ  ،اذا ما قطع

بأسنانو  ،فتنتقؿ اليو الجراثيـ مسببو اليو الكثير مف االمراض كالعمؿ (. )17
اما كقت تقميـ االظافر فقد اختمؼ الفقياء عمى اقكاؿ :

( فعند الشافعية يسف تقميـ االظافر يكـ الجمعة لغير المحرـ متى طالت  ،كمثؿ
الجمعة كالخميس  ،كاالثنيف  ،كعند الحنفية يكره تحريمان ترؾ قص االظافر اكثرمف
اربعيف ليمة  ،كيستحب قمـ اظافره بغير اسنانو اذا لـ يكف محرمان  ،كلـ يثبت في كيفيتو
شيء كالفي تعييف يكـ لو

()18

 ،كعند المالكية سنة لمرجاؿ كالمرأة اال في زمف االحراـ ،

كاقؿ زمف قصو الجمعو  ،كيكره قطعيا باالسناف كيكره ترؾ تقميـ االظافر عند الحنابمة
اكثر مف اربعيف يكمان (. )19

اف حكـ تقميـ االظافر ىك انيا سنة باالتفاؽ

( ،)20كلذلؾ ترل بعض الفقياء

يقكلكف بيا يكـ الجمعة كقيؿ انيا يكـ الخميس كبعضيـ قاؿ بانو يخير  ،ألنيا ثبتت
عف النبي ( صمى اهلل عمية كسمـ )  ،كاالفضؿ اف يفعؿ ذلؾ كؿ اسبكع  ،الف النبي
(صمى اهلل عميو كسمـ )  } :كاف يأخذ أظافره كشاربو كؿ جمعو
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االظافر كحؼ الشارب كحمؽ العانة كما الى ذلؾ مف نظافة البدف باالغتساؿ في كؿ
اسبكع مرة ىك االصح في سنة نبينا ( صمى اهلل عميو كسمـ )  ،ككما اف حمؽ الشعر
كقص االظافر حاؿ الجنابة مكركه

()22

 ،ىذا بالنسبة لغير المحرـ  ،اما بالنسبة لممحرـ

فحكمو مختمؼ فأنو اذا ما قمـ اظافر يده اك رجمو  ،كىك في االحراـ  ،ففي ىذه الحالة
يجب عميو دـ النو ارتفاؽ كامؿ فتجب كفاره كاممة  ،كاما اذا قمـ اقؿ مف يد اك رجؿ
كأف قمـ ثالثة مف يده اك رجمو  ،فقد اختمؼ الفقياء في ىذا (فمذىب االماـ ابي حنيفة
كصاحبيو بأنو ال دـ عميو كلزمو صدقو لكؿ ظفر نصؼ صاع  ،كعند زفر يمزمو عف

ذلؾ دـ محتجان باف الثالثة اظافر مف يد ىي اكثر اليد كيعطي لالكثر حكـ الكؿ (،)23

كيستحب تقميـ االظافر بالمقص اك السكيف  ،اك بالو خاصة ليذا الغرض

( ،)24اف

طيارة الجسد ىك اليدؼ مف سنف الفطرة حيث اف االسالـ يبحث عف مكاف االكساخ
في ام مكضع مف الجسد كيأمر بازالتو  ،كتقميـ االظافر منيا لعدـ جمع االكساخ ،
فاذا كاف تحت الظفر كسخ كثي ار بحيث اف يحيؿ بيف الجمد ككصكؿ الماء اليو  ،فيعد
الكضكء باطالن الف الطيارة لـ تتـ بصكرتيا الصحيحة  ،فيجب غسؿ ما تحت
االظافر الطكيمة التي تستر رؤكس االنامؿ  ،كما يجب باالتفاؽ ازالة ما يحجب الماء
عف االظافر غيرىا كدىف كطالء  *9 +،كمثؿ تمؾ االكساخ اصباغ االظافر التي
تستخدميا النساء فأنيا البد مف ازالتيا لكصكؿ الماء الى ما تحتيا  ،ككذلؾ كؿ انكاع

مكاد التجميؿ اذا حالت بيف البشرة كالماء فال بد مف ازالتيا (. )25

كقد افتى بعض الفقياء بأنو ( لك كاف تحت الظفر كسخ قميؿ فال يمنع ذلؾ
صحة الكضكء كالغسؿ النو ال يمنع كصكؿ الماء الى تحت الظفر  ،كالنو يتساىؿ فيو

لمحاجة  ،كالسيما في اظافر الرجاؿ ) (.)26ىذا ما كاف عند غير الحنفية  ،حيث يعفى عند
الحنفية تمؾ االكساخ سكاء كانت كثيرة اـ يسيرة دفعان لمحرج (،)27

كمثؿ ذلؾ الحائض كالنفساء كالجنب  ،فربما اجنب فال يصؿ الماء الى البشرة مف الكسخ فال

يزاؿ جنبان  ،كمف اجنب فبقى مكضع ابرة مف جسده بعد الغسؿ غير مغسكؿ فيك جنب عمى

حالو حتى يعـ جسده كمو  ،فمذالؾ ندبيـ الى قص االظافر ككذلؾ تنقية البراجـ  ،فأمر

بتنقيتو لئال يدرف فتبقى فيو الجنابة كيحكؿ الدرف بيف الماء كالبشرة  ،ككثي ار ما نجد رجاؿ

كنساء يطمقكف اظافرىـ اك كميا  ،عمى انو تجمؿ كحضارة  ،كانو كاهلل لخيبة كقمة ذكؽ ،
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كقمة بصيرة باهلل  ،كلك عرفكا اهلل ما غيركا خمقو  ،كما اعتبركا معصيتو كتغيير فطرتو
حضارة

()28

المبحث الثاني
نتؼ اإلبط كقص الشارب كاالستحداد كمنافعيا الصحية كيشتمؿ عمى ثالثة
مطالب-:
المطمب األول

نتف اإلبط

أف اهلل سبحانو كتعالى أكرـ اإلنساف كزكده بالطاقات كالقكل التي تحفظ لو كيانو
 ،فجعؿ لو ضكابط كخصاؿ تبقي مظير اإلنساف نظيفا كأنيقا كطاى ارن كجعؿ منو
أنسانان مسممان متحمي بطيارة الديف اإلسالمي  ،فاف البارم عز كجؿ حافظ عمى
اإلنساف مف كؿ ما يؤذيو سكاء كاف في الظاىر أك الباطف فحافظ عمى بشرة الجمد
كالمناطؽ التي تككف منابتان لمشعر  ،مثؿ اإلبط كالعانة كالشكارب كالمحى  ،لذا اعتنى
بيا اإلسالـ .
فالنظافة الحسية لإلنساف ميمة جدان فميذا اىتـ بيا الشارع الحكيـ  ،الف االنساف
اذا لـ يكف نظيفا  ،فاف امكر عبادتو تككف غير تامة  ،كالمسمـ يجب عميو اف يككف
حسف الييئة كالرائحة  ،فميذا امر النبي ( صمى اهلل عميو كسمـ ) بنتؼ االبط ،
كتنظيؼ ما يجب تنظيفو مف شعره كغيره  ،النو معرض لمكسخ ك الرائحة العفنة اذا
ترؾ كلـ ينظؼ  ،كاالبط ىك ( ماتحت الجناح  ،كالجمع اباط كتأبط الشيء جعمو
تحت ابطو ) (.)29

كيسف عند بعض الفقياء نتؼ االبط كيككف ذلؾ مع تقميـ االظافر كحمؽ العانة يكـ

الجمعو كقيؿ يكـ الخميس في كؿ اسبكع مرة (. )30

كيكره تقميـ االظافركالحمؽ لشعر الراس كالعانة كنتؼ االبط فكؽ اربعيف يكمان عند بعض
()31

الفقياء

كيستحب عند بعضيـ االخر عف (انس ) (رضي اهلل عنو ) انو ( صمى اهلل عميو

كسمـ ) امر } اف ينتؼ االبط كؿ ما طمع { (. )32
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كيجكز ازالتو الشعر بام طريقة كانت سكاء بالنتؼ اك بالحمؽ اك بالقص اك بالنكرة

 ،كالحمؽ كالنكرة افضؿ  ،الف في النتؼ تعذيب فال يستطيع كؿ كاحد تحمؿ المو ،

كالمقصكد النظافة  ،كاف ال يجتمع في الشعر كسخ  ،كحكي عف يكنس بف عبد االعمى ( انو
دخؿ عمى الشافعي كعنده المزيف يحمؽ ابطو  ،فقاؿ الشافعي عممت اف السنة النتؼ كلكف ال

اقكل عمى الكجع ) ( ، )33كيستحب االبتداء باالبط االيمف  ،كالحكمة في اختصاص االبط
بالنتؼ عمى كجو االفضمية الف االبط محؿ الرائحة  ،كالنتؼ يضعؼ الشعر فتخفؼ
الرائحة (.)34

فوائد نتف االبط
اف مف فكائد نتؼ االبط انو يخمص الجسـ مف الرائحة الكريية  ،كمنيا انو يقمؿ
التعفف كالكسخ تحت االبط  ،كبذلؾ يتخمص الجسـ مف كثير مف االمراض  ،فالنتؼ
يضعؼ الشعر  ،كاما الحمؽ فيقكم بو الشعر كيكثر  ،فميذا نرل اف االطباء ينصحكف
بالحمؽ في المكاضع التي يزداد فييا الشعر  ،ليذا قاؿ ابف حجر (األكلى في ازالة
الشعر النتؼ إتباعا ،كيجكز الحمؽ بخالؼ العانة ،ألنو تحتبس تحتو األبخرة ،كالشعر
مف اإلبط بالنتؼ كبالحمؽ يقكل فجاء الحكـ في كؿ مف المكضعيف بالمناسب) كقاؿ
الغزالي (ىك في االبتداء مكجع كلكف يسيؿ عمى مف اعتاده ،كالحمؽ كاؼ ألف
المقصكد النظافة ) كقاؿ ابف دقيؽ العيد ( االبط اذا قكل فيو الشعر كغمظ جرمو كاف
افكح لمرائحة الكريية المؤذية لمف يقاربيا فناسب اف يسف فيو النتؼ المضعؼ الصمو ،

المقمؿ لمرائحة الكريية ) (. )35
حكم نتف االبط

انو سنو متفؽ عميو ( ، )36ذلؾ النو مف خصاؿ الفطرة التي ىي مف سنف النبي

(صمى اهلل عميو كسمـ ) فعف عائشة ( رضي اهلل عنيا ) قالت  } :قاؿ (صمى اهلل عميو
كسمـ ) مف الفطرة قص الشارب كاعفاء المحية كالسكاؾ كاستنشاؽ الماء كقص اإلظفار
كغسؿ البراجـ كنتؼ االبط كحمؽ العانة كانتقاص الماء {

()37

 ،فيفحش بتركو  ،ككقت

حمقو كؿ جمعو اك كؿ اربعيف يكمان  ،كتكقيت االظافر  ،كيختمؼ باختالؼ األشخاص
كاألحكاؿ

()38

المطمب الثاني
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جز الشارب

كىك القطع اك القص  ،فقد حث النبي ( صمى اهلل عميو كسمـ) عمى قص
الشارب  ،لما فيو مف النظافة كالمحافظة عمى الصحة الف اختالط الطعاـ اك الشراب
أك الماء مع الشارب  ،قد يسبب بعض اإلمراض  ،بسبب تمركز الجراثيـ في الشارب
أذا ما اتسخت  ،ك لربما يستقذر بعض األشخاص الماء اك الطعاـ مف فـ ذم الشارب
.
كفي قص الشارب مخالفة لممجكس  ،ألنيـ أىؿ شارب  ،ككاف ابف عمر (رضي

اهلل عنو ) يحؼ ( )39شاربو حتى ينظر الى بياض الجمد  ،كقاؿ (صمى اهلل عميو كسمـ

) } مف الفطرة حمؽ العانة كتقميـ األظفار كقص الشارب { (.)40

كىك سنة باالتفاؽ  ،كالقاص مخير بيف اف يتكلى ذلؾ بنفسو  ،اك يكليو غيره ،

لحصكؿ المقصكد  ،بخالؼ اإلبط كالعانة (.)41

اف شعر الشارب الكاجب قصو  ،ىك ما ساؿ عمى الشفة العميا  ،كصكالن الى
الفـ  ،كقد امر ( صمى اهلل عميو كسمـ) باف يقص الزائد  ،منيا كتعني المحية  ،لحديث
ابف عباس } لما فتح رسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو كسمـ ) مكة قاؿ  :أف اهلل عز كجؿ
كرسكلو حرـ عميكـ الخمر كثمنيا كحرـ عميكـ الميتة كثمنيا كحرـ عميكـ الخنازير
كاكميا كثمنيا  ،كقاؿ قصكا الشارب أعفك المحى كال تمشكا في األسكاؽ إال كعميكـ
األزر فانو ليس منا مف عمؿ بسنة غيرنا { (.)42

لقد اختمؼ بعض الفقياء مف التابعيف في مسألة أييما أفضؿ القص أـ االحفاء
عمى مذىبيف :
المذهب االول  /اف قص الشارب ىك أفضؿ مف االحفاء كمف قاؿ بيذا قكـ منيـ سعيد

بف المسيب كعركة كالزبير كغيرىـ ( ، )43كعند الشافعية كالمالكية  :التقصير بأف يؤخذ
مف الشارب حتى يبدك اطراؼ الشفة  ،كىك معنى الحديث الشريؼ
كأرخكا المحى  ،خالفكا المجكس {

()44

} احفكا الشكارب

المذهب الثاني  /استئصاؿ الشارب  ،بو قاؿ الحنفية  ، :لظاىر الحديث السابؽ } :
احفكا كانيكك {  ،كيخير عند الحنابمة بيف القص كاالحفاء  ،كالحؼ اكلى نصان
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كاما طرفا الشارب كىما السبالتاف عف يميف الفـ كعف شمالو فال بأس بتركيما

لحديث جابر (رضي اهلل عنو ) قاؿ  ( :كنا نعفي السباؿ اال في حج اك عمرة ) (.)46
كقد فعؿ ذلؾ عمر بف الخطاب ( رضي اهلل عنو ) ككاف اذا غضب يبرـ سبالتاه
 ،كركم عف غيره مف الصحابة  ،الف السبالتيف اليستر بيما الفـ لبعدىما عنو كال يبقى
فيو غمر الطعاـ ام زفره ،اذ اليصؿ اليو عند االكؿ  ،كىاتاف العمتاف ىما سبب قص

الشارب ( ، )47كقاؿ بعضيـ بقص السباالت لمخالفة الييكد (. )48

كيقكؿ ابف دقيؽ العبد ( االصؿ في قص الشكارب كاحفائيا كجياف – احداىما :
مخالفة زم االعاجـ – كالثاني  :اف زكاليما عف مدخؿ الطعاـ كالشراب ابمغ في
النظافة كانزه مف كفر الطعاـ (.)49

عد االماـ مالؾ رحمو اهلل اف احفاء بعض الناس شكاربيـ بدعو  ،كجعؿ في حؽ
مف يفعؿ ذلؾ الضرب  ،كعمؿ اف حديث النبي ( صمى اهلل عميو كسمـ ) ليس كذلؾ ،
كلكف يبدم حرؼ الشفة كالفـ  ،كعد الغزالي ترؾ السباليف البأس بيما  ،كاما حكـ قص
الشارب فأنو سنو يجب العمؿ بيا (. )50

كلقد ذكر بعض الفقياء فكائد كثيرة في قص الشارب ( منيا ظيكر حاشية ،

كمنيا تسييؿ االكؿ كالشرب كمنيا زكاؿ االدراف المتعمقة بو  ،كمنيا تحسيف الخمقة) (.)51
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المطمب الثالث
االستحداد

كىك حمؽ شعر األعضاء التناسمية  ،لكال الجنسيف  ،كىك مف االستحداد اذا

طمب الحديد كالمراد بالحديد (المكس ) كتسمى احيانان بحمؽ العانة (.)52

كازالة شعر العانة ىك اكلى مف غيره مف الشعكر  ،النو بتركو يفحش كيتكثؼ فيو
الكسخ  ،كيستحب اماطة الشعر عف الدبر  ،بؿ ىك مف باب اكلى  ،خكؼ اف يعمؽ
شيء مف الغائط قمما يزيمو المستجني اال بالماء  ،كال يتمكف مف ازالتو اال باالستجمار

( ، )53كيستحب ازالتو اما بالحمؽ بالمكس  ،كما في حديث ابي ىريرة

} خمس مف

الفطرة فذكر فييف االستحداد { ( ، )54كيكره ازالة شعر العانة بالنتؼ ( )55لممراة كلمرجؿ

النو يضعؼ المحؿ  ،كالنتؼ لممراة انظؼ  ،كلعؿ الحكمة مف حمؽ العانة ىك النتظؼ
مما يكره عادة كالتحسف لمزكجيف  ،كىك في حؽ المراة أكد  ،حتى ال ينفر الزكج منو ،
كالنو ببقائو كتفحشو يكرث رائحة كريية

()56

كينبغي اال يتأخر اربعيف يكمان خشية

مخالفة السنو ( ، )57كاما في الكقت الحاضر فيمكف ازالتيا بكثير مف المركبات

كالمطيرات الطبية  ،كالتي تزيؿ الشعر  ،كىك انظؼ كاحسف .
كيستحب إف يفعؿ ذلؾ  ،ام إزالتو بنفسو سكاء كاف رجال أـ امرأة  ،اال اف يككف
زكجا  ،كاف ال يدع أحدا يمي عكرتو اال لمف يحؿ االطالع عمييا  ،كاالمة كالزكجة ،
ككاف األماـ احمد بف حنبؿ رحمو اهلل ال يدخؿ الحماـ  ،كاذا احتاج النكرة تنكر في
البيت  ،ككاف رحمو اهلل ىك ينكر نفسو

(. )58

كحكـ حمؽ العانة متفؽ عمى انو سنة

لمرجاؿ كالنساء ( ،)59لحديث ابف عمر ( رضي اهلل عنو ) انو ( صمى اهلل عميو كسمـ )

قاؿ (الفطرة قص األظافر كاخذ الشارب  ،كحمؽ العانة )

( . )60فذىب الحنفية اف

السنة في العانة الحمؽ لمرجاؿ كالنساء لما جاء في الحديث

} عشرة مف الفطرة ،منيا

االستحداد{ كتفسيره حمؽ العانة بالحديد ،كعند المذىب المالكي السنة في العانة الحمؽ
عند االزالة ال النتؼ لمرجاؿ كالنساء عمى حد سكاء كيكره بالنتؼ النو يرخي المحؿ
،كعند الشافعية الحمؽ لمرجاؿ كلممراة نتفيا كالحنثى مثميا ،كعند الحنابمة في ازالة شعر
العانة بأم شيء ازالو ،إال النتؼ فانو ال يقكل الرجؿ عميو كأف طاله بالنكرة فال بأس
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إال انو ال يدع احد يمي عكرتو إال مف يحؿ لو االطالع عمييا زكجتو اك امو ،كالحمؽ
افضؿ لمكافقة الخبر

()61

 .كلمزكج الحؽ في أف يأمر زكجتو في حمقيا  ،كىك كاجب

عمييا  ،ىذا لـ يفحش بحيث ينفر الشكاؽ  ،فاف فحش بحيث نظر كجب قطعان .

()62

المبحث الثالث
الختان وأهميته الصحية
المطمب االول
تعريف الختان وحكمه
اوال  :تعريف الختان

كىك اسـ الفعؿ الخاتف كالمكضكع الختاف كالكليمة المتخذة لو  ،كالمستحؽ في

الرجاؿ قطع جميع الجمد التي تغطي الحشفة حتى تنكشؼ جميعيا كال يبقى في الجمد
شيء مندليان

()63

فالختاف قطع جميع الجمدة التي تغطي حشفة الرجؿ  ،حتى ينكشؼ جميع
الحشفة  ،كفي المراة قطع ادنى جزء مف الجمدة التي في أعمى الفرج  ،كيسمى ختاف
الرجؿ اعذا ارن كختاف المراة  :خفضان  ،فالخفض لمنساء كالختاف لمرجاؿ

(. )64

ثانيا  :حكم الختان

اختمؼ الفقياء في حكـ الختاف عمى قكليف  ،فريؽ قاؿ في الكجكب كفريؽ قاؿ

سنة :
القكؿ األكؿ  :كىـ القائمكف بالكجكب كذىب الى ىذا القكؿ اإلماـ الشافعي بكجكبو
مطمقان  .كمنيـ مف قاؿ انو كاجب في حؽ الرجاؿ سنة كفي حؽ النساء كالى ىذا
القكؿ ذىب احمد كبعض أصحاب الشافعي كىك ليس بفرض كال سنة يأثـ بتركيا كىك
مكرمة في حؽ النساء كليس بكاجب كالمكرمة ىي اإلكراـ كقد أكدىا كجعميا اشد ذلؾ
أف الرجؿ أذا لـ يختف فتمؾ الجمدة مدالة عمى الكمرة

()65

.

كاستدالؿ أصحاب المذىب لقكؿ الرسكؿ ( صمى اهلل عميو كسمـ ) لرجؿ اسمـ  } :الؽ
عنؾ شعر الكفر كاختتف {  ،قاؿ الزىرم كاف الرجؿ اذا اسمـ أمر باالختتاف اف كاف
()66

كبي ار في السف .
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كىك كاجب في حؽ الذكر كاألنثى عند بعض التابعيف كجميكر الشافعية كعند
احمد انو كاجب لمذكر سنو لألنثى لحديث } الختاف سنة لمرجاؿ مكرمة لمنساء {

()67

كلقد أكجبو اإلماـ ابك حنيفة في ركاية عنو .
كقاؿ محيي الديف شرؼ النككم  ،الختاف كاجب عندنا عمى الرجاؿ كالنساء ،
كمنيـ مف أكجبو عمى األنثى بأخذ جمدة فكؽ محؿ االيالج تشبو عرؼ الديؾ لقكلو (
صمى اهلل عميو كسمـ )  } :اذا ما التقى الختاناف كجب الغسؿ { (، )68

فيذا الحديث دليؿ عمى أف النساء كف يختنف في ذلؾ الكقت ( . )69كما استدؿ

} مف اسمـ فميختنف { (، )70

لخبر أبي ىريرة أف النبي (صمى اهلل عميو كسمـ) قاؿ :
كفي حديث أخر ألبي ىريرة
سنة  ،كاختتف بالقدكـ

كسائر شعاراتيـ (.)72

{

()71

} اختتف إبراىيـ خميؿ الرحمف بعدما أتت عميو ثمانكف
أم آلة النجارة  ،كألنو مف شعار المسمميف فكاف كاجبا

كالختاف مكغؿ في القدـ عند العرب  ،فيك مف ممة سيدنا إبراىيـ ( عميو السالـ )

،فأمر اهلل سبحانو كتعالى نبيو محمد ( صمى اهلل عميو كسمـ ) بأتباع ىذه الممة حيث يقكؿ
تعالى } ثـ أكحينا إليؾ أف اتبع ممة إبراىيـ حنيفان

{

()73

 ،كيمكف تمخيص أدلة

القائميف بالكجكب إلى عدة نقاط -:
 - 1إضافة لألحاديث المذككرة سابقا في كجكب الختاف فيناؾ بعض األقكاؿ منيا قاؿ
القاضي عياض ( كشؼ العكرة مباح لمصمحة الجسـ كالنظر ألييا مباح لممداكاة كليس
ذلؾ كاجبا إجماعان كاذا جاز في المصمحة الدنيكية كاف في المصمحة الدينية اكلى ) .
 - 2اف القفمة تحبس النجاسة فتمنع صحة الصالة كمف امسؾ نجاسة فيو .
 - 3انو قطع عضك مف البدف استخمؼ مف البدف تعبدان فيككف كاجبا كقطع السرة

(.)74

 - 4قاؿ الماكردم ( اف الختاف إدخاؿ الـ عظيـ عمى النفس كىك ال يشرع إال في
إحدل ثالث خصاؿ لمصمحة اك عقكبة اك جكب .
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 - 5انو مف شعار الديف  ،حيث صح عف ابف عباس اف الكممات التي ابتمى بيا
ابراىيـ ربو فأتميف ىي خصاؿ الفطرة كمنيا الختاف كاالبتالء غالبا انما يقع بما يككف

كاجبا (.)75

القكؿ الثاني  :الختاف سنة :
ذىب أكثر العمماء الى انو سنة كليس كاجبا كالى ىذا القكؿ ذىب االماـ مالؾ
كابك حنيفة  ،كفي ركاية اخرل عنو كاجب  ،كفي اخرل عنو يأثـ بتركو  ،كالى ىذا
القكؿ ذىب بعض اصحاب الشافعي  ،فيك اذان سنة متبعو كاف في العرب كاقره النبي

( صمى اهلل عميو كسمـ ) كعده مف خصاؿ الفطرة ( ( ، )76ككاف الحسف يرخص فيو ،
كيقكؿ اذا اسمـ ال يبالي اف يختتف  ،كأستدؿ بانو اسمـ الناس االسكد كاالبيض لـ

يفتحش احد منيـ كلـ يختنك )(.)77

كذىب البعض الى انو سنة مؤكده مف حؽ الصغير كالكبير الكاضح الذككرية

( )78كاستدؿ اصحاب ىذا القكؿ عمى انو مكرمة الكاجب حديث } :الختاف سنة لمرجاؿ
كمكرمة لمنساء {

()79

فأشمي
اذا خفضت ّ

اشمي كال تنيكي { كفي حديث اـ عطية }
،
كحديث ّ } :
{ ( ، )80اف ىذه االحاديث تدؿ عمى سنة االختتاف كاحاديث

الكجكب لـ يذكر فييا الكجكب قطعان بخالؼ ىذه االحاديث  ،حيث قاؿ االماـ احمد

باف الختاف كاجب عمى الرجاؿ مكرمة في حؽ النساء  ،فاذا كاف كاجبا لمرجاؿ فمماذا
لـ يكجب لمنساء حيث لـ يفصؿ في اداة المكجبكف لمختاف  ،كذلؾ يجرم ىذا الختاف

في البالد الحارة ( ، )81كيجكز اف يختف نفسو اف قكم عميو كاحسنو  ،الف قد ركم اف
ابراىيـ عميو السالـ ختف نفسو

()82

.

كذىب جميكر مف العمماء عمى اف ذلؾ مف مؤكدات السنف كمف فطرة االسالـ التي
()83

اليسمح تركيا في الرجاؿ .
المطمب الثاني

العمر الذي يجب فيه الختان
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اف كقت الختاف طكؿ العمر ابتداءن مف سف الكالدة  ،حيث اف إبراىيـ (عميو
السالـ ) أكؿ مف اختتف في البشر  ،لحديث بف المسيب

} كاف ابراىيـ اكؿ الناس

ضيؼ الضيؼ كاكؿ الناس اختتف كاكؿ الناس قص شاربو  ،كاكؿ الناس رأل الشيب ،

قاؿ يا رب ما ىذا ؟ قاؿ تعالى  :كقار يا إبراىيـ  ،قاؿ  :رب ربي زدني كقا انر { (. )84
كالختاف في الصغر افضؿ منو عند التميز  ،النو اسرع برعان  ،كيكره الختاف

قبؿ اليكـ السابع مف الكالده ( ، )85كيستحب عند الشافعية اف يككف الختاف في اليكـ
السابع  ،لما اخرجو احمد كالبييض عف عائشة } اف النبي (صمى اهلل عميو كسمـ )
ختف الحسف كالحسيف يكـ السابع مف كالدتيما

السابع عند الحنفيو  ،النو مف فعؿ الييكد (.)87

{ ( . )86كيكره الختاف يكـ الكالدة كيكـ

كيستحب اف يؤخر عند المالكية حتى يؤمر الصبي بالصالة .كذلؾ مف السبع

الى العشر ( )88كيقكؿ االماـ ابف تميمة رحمو اهلل في ىذه المسألة ( اما الختاف في

السابع ففيو قكالف ىما ركايتاف عف احمد قيؿ اليكره الف ابراىيـ ختف اسحؽ في السابع
 ،كقيؿ يكره النو عمؿ الييكد فيككف التشبو بيـ  ،كاما في االكقات االخرل فمتى شاء
اختف لكؿ اذا راىف البمكغ فينبغي اف يختف كما كانت العرب تفعؿ لئال يبمغ كىك غير

مختكف) ( ،)89كقاؿ ابك الفرج السرخسي  ،ك في ختاف الصغير مصمحة الف الجمد بعد
التميز يغمظ كخشف كقاؿ مكحكؿ اف ابراىيـ عميو السالـ اختتف ابنو اسحؽ لسبعة اياـ
كختف ابنو اسماعيؿ لثالث عشرة سنة ،
كقد دلت اكثر الركايات عمى اف ابراىيـ اختتف كىك ابف ثمانيف سنة لحديث ابي
ىريرة } انو صمى اهلل عمية كسمـ )قاؿ اختنف ابراىيـ عمية السالـ بعد الثمانيف سنة

كاختتف بالقدكـ مخففة { ( ،)90فيذا الحديث رد عمى مف اسقط كجكب الختاف عمى
الكبير .
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المطمب الثالث
مضار ترك الختان ومنافعه الصحية

اف االسالـ ديف النظافة كالسماحة كاليسر  ،كليذا يقكؿ ( صمى اهلل عميو كسمـ

)  } :تخممك فأنو نظافة كالنظافة تدعكا الى االيماف كااليماف مع صاحبو في الجنة

{

(. )91فمف النظافة التي اعتنى بيا االسالـ ىي الختاف كالنو مف خصاؿ الفطرة التي
امر الشارع بنظافتيا النيا مكاضع تتراكـ فيو االكساخ كبالتالي تجمب االمراض
لصاحبيا  ،ككذلؾ فأف بازالة ىذه المكاضع يحسف المسمـ ىيئتو اماـ الناس  ،فيستطيع
بذلؾ مخالطتيـ دكف اشمئزاز اك نفكر منو مف قبؿ االخريف كبيذا يحصؿ عمى االجر

كالثكاب (، )92فيك مف اسباب النظافة كالسالمة لمفرد مف بعض االمراض الجمدية

الخطرة  ،كلعؿ حكمة الختاف ( اف الحشفة قكية الجس فما دامت مستكرة بالقمفة تقكم
المذة عند المباشرة فاذا قطعت القمفة تصمبت الحشفة فضعفت المذة كىك الالئؽ بشريعتنا

تقميؿ المذة ال قطعان ليا فالعدؿ الختاف ) ( ،)93ىذا في حؽ الرجؿ اما في حؽ المرأة
فالخفاظ مستحب ليا مف غير إنياؾ أم مبالغة ألنو يككف أفضؿ لكجو المرأة كطيب

عند الرجؿ لحديث أـ عطية انو (صمى عميو كسمـ ) } قاؿ المرأة كانت تختف بالمدينة
التنيكي فاف ذلؾ أحظى لممرأة كأحب إلى البعؿ { (. )94

كقد شرع الختاف لعدة أمكر منيا نقاء البكؿ  ،كتعديؿ الشيكة  ،كيسيؿ ايصاؿ
ماء الرجؿ إلى رحـ المرأة بسيكلة  ،كفيو مصالح بدنية اخرل

( ،)95كقد يعزم الشيخ

ابف تميمة فكائد الختاف الى فكائد صحية كاخالقية  ،بقكلو ( اف المقصكد بختاف الرجؿ
تطييره مف النجاسة المحتقنة في القمفة  ،كالمقصكد في ختاف في ختاف المرأة تعديؿ
شيكتيا فأنيا اذا كانت قمفاء كانت مغتمة شديدة الشيكة كليذا يقاؿ في المشاتمة يا ابف
القمفاء فاف القمفاء تتطمع إلى الرجاؿ أكثر كليذا مف الفكاحش في نساء التتر كنساء

اإلفرنج ما ال يكجد في نساء المسمميف )(.)96
16
أما منافع الختاف مف الناحية الصحية كالطبية  ،بعد استشارة بعض األطباء في
مجاؿ الجمدية كغيرىا بأف مف منافع الختاف ىي ازالة الفطريات التي غالبان ما تحدث
في ىذه المنطقة منذ الصغر كتالزـ االنساف لحيف الختاف  ،باالضافة الى االلتيابات
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التي تحدث في ىذه المنطقة نتيجة كجكد ىذا الغطا الجمدم ( القمفة ) كايضا في
مسالة الذككر كاالحساس السريع ليا تأثير كبير ،ىذا ىك الختاف كاىميتو كمنافعو
كمضار تركو  ،كالذم امر بو الديف االسالمي مف اجؿ اف يحافظ عمى صحة
االنساف مف االمراض كاالكبئة  ،كلك ال منافعو الصحية لما اكجبو االسالـ منذ
اربعة عشر قرنان حفاظان عمى البيئة التي يعيش فييا االنساف (.)97

الخاتمة
لقد حاكلت في ىذا البحث أف أقؼ عمى جكانب مف الفقو اإلسالمي خالؿ
المسائؿ المقارنة التي أكردتيا في المباحث كالمطالب مف تفرعات البحث كحاكلت أيضا
أف ابرز أراء العمماء ن كاألدلة التي اعتمدكىا ثـ اختيار الرأم الراجح بحسب قكة
األدلة  ،كبعد أف انيينا القكؿ في ىذا البحث أرل أف أضع في خاتمتو أىـ النتائج
كبعض الممحكظات اآلتية ذكرىا :
- 1أف عمـ الفقو مف العمكـ التي ال يستغنى عنيا باحث في عمكـ الشريعة بؿ كؿ فرد
مسمـ ينتمي إلى ىذا الديف اإلسالمي العظيـ  ،فيك العمـ الذم يبيف لنا األحكاـ
الشرعية التي أكجبيا الشارع مف حالؿ كحراـ كمعامالت كفرائض كحدكد كقصاص
كاحكاؿ شخصية  .الخ  ،كمف ىذه العمكـ ىك فقو الطيارة كمف الطيارة كالنظافة البدنية
التي امرنا الديف االسالمي بيا ىي خصاؿ الفطرة اك سنف الفطرة التي يجيميا كثير
مف الناس في الكقت الحاضر كالتي امرنا اهلل تعالى بيا ثـ االنبياء كالرسؿ ككصانا بيا
نبينا كقدكتنا محمد ( صمى اهلل عمو كسمـ ) الذم البد اف نقتدم بو كنطبؽ سنتو (
صمى اهلل عميو كسمـ ) .
- 2اف الطيارة ىي اكؿ الكالـ الذم تتحدث عنيا كتب الفقو كالحديث كجميع كتب
العمـ  ،كليذا نجد الكالـ عف سنف الفطرة في بداية ىذه العمكـ .
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- 3اف تقميـ االظافر ىك مف سنف الفطرة كىي غير كاجبة كلكنيا سنة مؤكدة السباب
كثيرك منيا ىي مكاف تتكاثر فييا االكساخ كتمنع كصكؿ الماء الى الجمد عند الكضكء
فيعتبر الكضكء باطالن الف الطيارة لـ تتـ بصكرتيا الصحيحة  ،أيضا إذا

أضيفت

بالدىكف كالطالء فإنيا تمنع كصكؿ الماء إلى الظفر كليذا آمرنا الرسكؿ ( صمى اهلل عميو

كسمـ بيا  ،حيث ذكر بالحديث النبكم الشريؼ كقد بيناىا في المبحث األكؿ
- 4اف بعض الفقياء اكجب أف ال تترؾ تقميـ األظافر أكثر مف أربعيف يكمان كاستحبو
الفقياء يكـ الخميس كالجمعة  ،كذلؾ يفضؿ أف تقمـ كؿ أسبكع مرة الف النبي ( صمى
اهلل عميو كسمـ ) كاف يقمـ أظافره كؿ يكـ جمعو .
- 5اف الديف اإلسالمي يحافظ عمى جسـ اإلنساف مف كؿ ما يؤذيو سكاء كاف في
الظاىر اك الباطف فحافظ عمى بشرة الجمد كالمناطؽ التي تككف منابتان لمشعر مثؿ
اإلبط كالعانة كالشكارب كالمحى  ،كليذا اىتـ كاعتنى بيا اإلسالـ  ،فالنظافة الحسية
لإلنساف ميمة جدان  ،الف اإلنساف أذا لـ يكف نظيفان فاف امكر عبادتو تككف غير تامة
 ،كالمسمـ يجب عميو اف يككف حسف الييئة كالرائحة .
- 6كفي نتؼ اإلبط كقص الشارب كاالستحداد كمنافع صحية اخرل كثيرة أكصانا بيا
الرسكؿ األعظـ ( صمى اهلل عميو كسمـ ) كىي مف السنف الفطرية المغركسة في
النفس البشرية  ،ففي نتؼ اإلبط نظافة مف الرائحة العفنة التي تتككف مف بناء الشعر
فييا ،
كفي جز الشارب مخالفة لممجكس ألنيـ أىؿ شارب كابمغ في النظافة كانزه مف
كفر الطعاـ  ،كأما االستحداد فيك أكلى باإلزالة مف غيره مف الشعكر النو بتركو يفحش
كيتكثؼ فيو الكسخ  ،كحكـ كؿ منيـ ىك السنة المؤكدة لما فييا مف فائدة لممسمميف .
 - 7أف اإلسالـ ديف النظافة فمف النظافة اعتنى بيا اإلسالـ ىي الختاف كىك مف
خصاؿ الفطرة التي آمر الشارع بنظافتيا  ،كقد شرع ألسباب كثيرة منيا نقاء البكؿ
كتعديؿ الشيكة كيسيؿ بو إيصاؿ ماء الرجؿ إلى رحـ المرأة بسيكلو كفيو مصالح
بدنية اخرل  ،باإلضافة إلزالة الفطريات التي دائما ما تحدث في ىذه المنطقة كتتراكـ
نتيجة ىذا الغطاء التيابات كثيرة .
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- 8اما حكـ الختاف في الفقو االسالمي في نقطة خالفية بيف الفقياء فمنيـ مف قاؿ
بالكجكب كمنيـ ذكر بأنيا سنة مؤكدة  ،كقد بينا ادلة كؿ مف الفريقيف كالراجح منيا
لدينا كاهلل اعمـ .
اف الفطرة ىي معرفة ركحية ازلية مف زمف نبينا ادـ عميو السالـ  ،ففطرة تتعمؽ
بالقمب كىي معرفة اهلل كمحبتو كايثاره عمى ما سكاه  ،كفطرة عممية كىي ىذه الخصاؿ
 ،فاالكلى تزكية الركح كتطير القمب كالثانية تطير البدف ككؿ منيما تمد االخرل
كتقكييا  ،لذا جمع ىذا البحث في مشركعية المحافظة عمى خصاؿ الفطرة كااللتزاـ بيا
كطاعة اهلل كرسكلو كطيارة كنظافة لمنفس كالبدف كقد اشتركت خصاؿ

الفطرة فييا ،

كاخذ الفضالت المستقذرة التي يألفيا الشيطاف كيجاكرىا مف بني ادـ كلو بالعزلة اتصاؿ

كاختصاص شعار الحنيفية كىي فطرة اهلل التي فطر الناس عمييا .
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Abstract
Praise be to Allah and I bear witness that there is no god
except Allah, alone without partner, to Him be praise, gives life
and causes death and He over all things, and I bear witness that
our Master and our Prophet and Hafeena Muhammad Abd Allah
and His Messenger, and bless his family and companions and
followers, and followers of followers after him, the Day of
Judgment.
After:
Watching the law of God can understand that Islam has given the
characteristics of common sense a lot of care and attention until
the Muslim look good and the beautiful as God wanted him
where he said: ((bestowed by God created mankind does not
change God's creation is religion, but more people do not know
{30} Mgnen him and fear Him and be steadfast in prayer and be
not
of
the
idolaters))
(Roman
/
30).
We have divided the search to an introduction and three
sections and a conclusion are as follows, where we first section
for cutting the nails, because that is mustahabb manicured, a cut
is long, including from the meat because the survival prevents
Kamal Purity legitimacy and distorts the body and collects dirt
from the impact of food and other.
The second topic was on the three demands, the first of
which about plucking the armpit so as not to meet the dirt
arising from the race and cut off the stink, and the second on
shear mustache, because the Prophet (peace be upon him):
("Trim the mustache and let the beard grow violated the Magi),
while the third requirement It is with regard to shaving the pubic
hair removed, and remove the hair that grows above Faraj Faraj
men and women a year for scholars.
The third topic was to talk about circumcision, a cut piece of skin
that covers the tip of the penis exposed even female
circumcision cut a part of the skin that the top of the vagina, and
the wisdom of the circumcision of a man cleansed of impurities
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congested in the foreskin and the wisdom of circumcising
women and their desire Izhab Alglmp them.
It can be said that the fruits of the commitment of Muslim
Sunan instinct is achieved by these laws of the features of the
integrity of faith with him, when applied properly and is
acceptable depends primarily on moderation, balance, and
following the teachings of the Prophet (peace be upon him)
without excess or negligence, in addition to raising Muslim in
which the continuity of the maintenance of these traditions of
the blessed, and good qualities, because of the good of the
individual and good for society.
In conclusion, I ask God Almighty to help us all in favor say, nice
work and God's blessings and peace upon Nbina Muhammad and
his family and companions.
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الهوامش
- 1ينظر :اساس البالغة لمزمخشرم – تاليؼ محمد بف عمر الزمخشرم  ،دار صادر
لمطباعة كالنشر – بيركت (1385ىػ 1965 -ـ )  :ص .719
- 2ينظر  :التاج الجامع لالصكؿ في احاديث الرسكؿ – تاليؼ الشيخ منصكر عمي
ناصيؼ  ،كعميو غاية المأمكؿ – شرح التاج الجامع لالصكؿ – ط 1381 ( 3ىػ -
1961ـ )  ،دار احياء الكتب العربية – بيركت .169 /3
- 3سكرة الركـ  :االية ()30
- 4ينظر  :الجامع الحكاـ القراف – ابي عبد اهلل محمد بف احمد االنصارم القرطبي –
دار الكتب العربي لمطباعة كالنشر القاىرة ( 1387ىػ1967 -ـ )  ،الطبعة الثانية :
.25/14
- 5اخرجو البخارم  ،كتاب الجنائز  ،باب ذا اسمـ الصبي فمات رقـ الحديث ( )1358
ينظر  :البخارم بشرح فتح البارم

– لمحافظ شياب الديف ابي الفضؿ العسقالني

المعركؼ بابف حجر شركة مطبعة مصطفى البابي الحمبي بمصر ( (

1378ىػ -

1959ـ )  ،كصحيح مسمـ – كىك مسمـ بف الحجاج ابك الحسيف القشيرم النيسايكرم
( 261ىػ ) – تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي  ،دار أحياء التراث العربي

– بيركت ،

كتاب القدر – باب معنى كؿ مكلكد عمى الفطرة  ،رقـ الحديث (. )2658
- 6سكرة النحؿ  :االية ()78
- 7سكرة البقرة  :االية )124( :
- 8ينظر :القرطبي 98/2 :
 - 9ينظر  :العدة عمى احكاـ االحكاـ شرح عمدة االحكاـ – لمعالمة ابف دقيؽ العيد
– حققو عمي بف محمد اليندم – المطبعة السمفية القاىرة ( 1379ىػ) 337/1:
 - 10ينظر  :الجامع الصحيح المختصر – محمد بف اسماعيؿ ابك عبد اهلل البخارم
الجعفي (  256-194ىػ ) تحقيؽ مصطفى دياب البغا – ط 1407 ( 2ىػ 1987 -
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ـ ) – دار ابف كثير اليمامة  -بيركت

– باب تقميـ االظافر رقـ (

: )5551

 ، 2209/5كالفتح الرياني – الترتيب مسند االماـ احمد بف حنبؿ الشيباني  ،كمعو
كتاب – بمكغ االماني مف اسرار الرباني – تأليؼ احمد بف عبد الرحمف البنا الشيير
بالساعاتي – ط 1353 ( 1ىػ ) رقـ (  118/2 )5988بزيادة اسحاؽ – مرة قص
الشارب .
 - 11عمدة القارم شرح صحيح البخارم – لمشيخ األماـ العالمة ابي محمد محمكد
بف احمد العيني المتكفى سنة ( 855ىػ ) – ادارة الطباعة المنيرية بمصر بشارع
الكحيكيف رقـ . 45 /22 ، -1-
 - 12ينظر  :سنف الفطرة كأثارىا التربكية في حياة المسمـ – الدكتكر صالح بف عمي
ابك عراد – أستاذ التربية اإلسالمية بكمية المعمميف في أبيا (

1246ىػ ) – مدير

مركز البحكث التربكية بكمية المعمميف في ابيا – بحث منشكر عمى مكقع اإلسالـ اكف
اليف .
 - 13ينظر  :الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار – أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف
ابي ثيبو الككفي – تحقيؽ كماؿ يكسؼ الحكت – ط 1409( 1ىػ ) – مكتبة الرشيد –
الرياض – رقـ الحديث (  305/3 : )4579عف عمي بف أبي طالب ( رضي اهلل
عنو ) .
 - 14ينظر  :كتاب كشؼ المخدرات كالرياض كالمزىرات  ،شرح اخصر المختصرات
في فقو اماـ السنة احمد بف حنبؿ الشيباني – تاليؼ زيف العابديف عبد المكلى بف احمد
البعمي ثـ الدمشقي – المطبعة السمفية كمكتبتيا – ص.22
 - 15ينظر جمع الفكائد – مف جامع االصكؿ كجمع الزكائد – لالماـ محمد بف محمد
سميماف – الطبعة االكلى (1985ـ ) . 484/1 :
 - 16ينظر  :المغني – تأليؼ شيخ اإلسالـ مكفؽ الديف أبي محمد عبد اهلل احمد بف
قدامة  ،المتكفي سنة (  620ىػ ) – دار الكتاب العر بي لمنشر كالتكزيع  ،طبعة
جديدة بأكفسيت بعناية جماعة مف العمماء (

1392ىػ  1972 -ىػ ) – دار الكتاب

العربي – بيركت – لبناف . 73/1 :
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 - 17ينظر  :الفتاكل اليندية – المسماة بالفتاكل العالمكيرية –تأليؼ نخبة عمماء
اليند األفاضؿ ،الطبعة الثالثة  ،بالمطبعة الكبرل االميرية ببكالؽ مصر المحمية
(1310ىػ)  ، 370-367/5 :كالمعني  ، 94-85/1 :كالفقو االسالمي كادلتو – تأليؼ
االستاذ الدكتكر كىبة الزحيمي

– دار الفكر دمشؽ – البرامكة  ،الطبعة الحادية

كالثالثكف (1430ىػ  2009 -ـ) . 400- 398/1 :
 - 18ينظر :مغني المحتاج  ، 57/1:كالفتاكل اليندية ، 370/5:
 - 19ينظر :شرح زاد المستنقع  -لألماـ الشيخ محمد بف محمد المختار اؿ مزيد
الشنقيطي ،مكقع الشبكة االسالمية (  ، ) www.islamweb.netككتاب الفقو عمى
المذاىب االربعة  -تأليؼ عبد الرحمف الجزرم – الطبعة الثانية – مطابع دار الكتاب
العربي بمصر محمد حممي الميناكم .46-44/2 :
 - 20ينظر المجمكع شرح الميذب لالماـ الفقيو ابي زكريا محي الديف بف شرؼ
النككم  ،الناشر زكريا عمي يكسؼ  ،مطبعة العاصمة

– القاىرة  ، 345/1 :كالفقو

االسالمي كادلتو – لمزحيمي . 397/1 :
 - 21ركاه البغكم بسنده عف عبد اهلل بف عمرك بف العاص  :ينظر  :كشاؼ القناع
عف متف االقناع – لمشيخ منصكر بف ادريس الحنبمي البيكتي  -المطبعة الشرقية
مصر -الطبعة االكلى ( 1319ىػ)  84/1 :كما بعدىا  ،كجامع االحاديث

–

– لجالؿ

الديف السيكطي – مسند عمي بف ابي طالب ، 372-30/رقـ (. )33373
 - 22ينظر  :الفقو اإلسالمي كأدلتو . 400-399 /1 :
 - 23ينظر  :االماـ زفر كاراؤه الفقيية

– الدكتكر ابك اليقظاف عطيو الجبكرم -

دار الحرية لمطباعة كالنشر .241/1
 - 24ينظر  :المجمكع شرح الميذب – محي الديف بف شرؼ النككم .345/1 :
 - 25ذكر االستاذ الدكتكر كىبو الزحيمي في شركط صحة الكضكء قائال ( إزالة
ما يمنع كصكؿ الماء الى العضك ام ال يككف عمى العضك الكاجب غسمو حائؿ يمنع
كصكؿ الماء الى البشرة كشمع كشحـ كدىف كدىاف  ،كمنو عماص العيف  ،كالحبر
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الصيني المتجسـ  ،كطالء االظافر لمنساء  ،اما الزيت كنحكه فال يمنع نفكذ الماء
لمبشرة ) ينظر  :الفقو االسالمي كأدلتو 377 ،319/1 :
 - 26ينظر  :المغني ابف قدامة  ، 72/1 :كاتحاؼ السادة المتقيف بشرح احياء عمكـ
الديف – تصنيؼ العالمة السيد محمد بف محمد الحسيني الزبيدم الشيير بمرتضى
المتكفي سنة (  1205ىػ ) الطبعة االكلى (

1409ىػ 1989 -ـ ) – دار الكتب

العممية – بيركت لبناف . 653/2 :
 - 27ينظر الفقو اإلسالمي كأدلتو – د – كىبة الزحيمي . 319/1 :
– جمع كتحقيؽ محمد عبد الحكيـ

 - 28ينظر  :المباس كالزينة مف السنة المطيرة

القاضي الطبعة االكلى ( 1409ىػ  1989 -ـ ) دار الحديث – القاىرة  :ص230
 - 29ينظر  :مختار الصحاح – تأليؼ محمد بف ابي بكر عبد القادر الرازم ،
المتكفي سنة ( 666ىػ ) – بيركت – لبناف ( 1401ىػ  1981 -ـ )  :باب اليمزة :
ص. 2
 - 30ينظر  :كشاؼ القناع  84/1:كما بعدىا  ، ،كالمغني . 88/1 :
 - 31ينظر  :شرح زاد المستنقع لمشنقيطي :

 116/5باب تقميـ االظافر ،كالشرح

الممتع عمى زاد المستنقع –لمحمد بف صالح بف محمد العثيميف (المتكفي

1421ىػ)

دار ابف الجكزم  ،الطبعة االكلى ( 1428-1422ىػ) ،كمكاىب الجميؿ لشرح مختصر
خميؿ – لشمس الديف ابك عبد اهلل محمد بف محمد بف عبد الرحمف الطرابمسي المغربي
المعركؼ بالحطاب الرعيني (المتكفي

954ىػ) ،تحقيؽ زكريا عميرات  ،دار عالـ

الكتب ( 1423ىػ2003 -ـ) 311/1فصؿ في فكائد الكضكء  ،كاسنى المطالب في
شرح ركض الطالب لالماـ زكريا بف محمد بف احمد بف زكريا االنصارم
(المتكفي926ىػ) . 51/7 :
 - 32ينظر  :المسند لالماـ احمد بف حنبؿ الشيباني ( ت 241ىػ )  ،دار المعارؼ
– مصر ( 1949ـ  1980ـ )  :رقـ الحديث ( ، 124/3 : )12254كقاؿ عنو اسناده
صحيح .
 - 33ينظر  :اتحاؼ السادة المتقيف بشرح احياء عمكـ الديف . 651/2 :
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 - 34المصدر نفسو . 651/2 :
 - 35ينظر  :العدة عمى احكاـ االحكاـ شرح عمدة االحكاـ

– البف دقيؽ العيد :

 ، 351/1كالكالـ بالتفصيؿ في فتح البارم شرح صحيح البخارم البف حجر /باب
قص الشارب . 479/16:
 - 36ينظر :مجمع االنير شرح ممتقى االبحر

– لعبد الرحمف بف شيخ محمد بف

سميماف المدعك شيخ زاده  ،مطبعة دار السعادات ( 1327ىػ) ،كاسنى المطالب في
شرح ركض الطالب  ، 22/4:كالمجمكع شرح الميذب – لمنككم ،مطبعة االماـ /القاىرة
 288/1 :باب السكاؾ .
 - 37ينظر :صحيح مسمـ رقـ الحديث (  ،22/1: )261كسنف ابك داكد – لالماـ
الحافظ المصنؼ المتقف – أبي داكد سميماف ابف األشعث السجستاني االزدم ( 202ىػ
275ىػ )  ،دار الحديث – القاىرة (  1408ىػ 1988 - -ـ )  :برقـ ( 14/1 )53
بزيادة قتيبة قاؿ ككيع انتفاض الماء يعني االستنجاء .
 - 38ينظر  :المجمكع شرح الميذب  ، 348/1 :كالمغني البف قدامو . 72/1 :
 - 39الحؼ لغة  :الطكاؼ حفكا بو كاحتفكا  ،طافكا كىـ حافكف بو كحففو بالناس
جعمتيـ حافيف بو  ،كحفت المرأة كجييا كاحتفتو اخذت شعره  ،كيقاؿ حفاؼ الشيء ما
حكلو كالقكـ أذا طافكا في البيت منيـ حافكف  ،كمنو قكلو تعالى

} كترل المالئكة

حافيف حكؿ العرش { الزمر  ، 75 /كيقاؿ اذا حفت كجييا زينتو بأخذ شعره  ،كىك
كاجب في حقيا لمزكج  ،ينظر  :اساس البالغة لمزمخشرم  :ص185
 - 40صحيح البخارم – باب تقميـ االظافر برقـ (. 22209 / 5 : )5551
 - 41ينظر  :المبسكط لمسرخسي /باب الحمؽ

 ، 119/5كالبحر الرائؽ شرح كنز

الدقائؽ  -باب فرائض الغسؿ  ، 177/1 -كالبياف كالتحصيؿ كالشرح كالتكجيو كالتعميؿ
لمسائؿ المستخرجة ،ألبي الكليد محمد بف احمد بف رشد القرطبي (المتكفي

450ىػ)

حققو د.محمد حجي كاخركف  ،دار الغرب االسالمي – بيركت – لبناف ،الطبعة الثانية
(1408ىػ1988 /ـ)  373/9 :ك  ، 390/17كالمجمكع شرح الميذب لمنككم /باب
السكاؾ  ، 284/1 :كشرح زاد المستنقع لمشنقيطي 80/16 :
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 - 42ينظر  :المعجـ الكبير – سميماف بف احمد بف أيكب أبك القاسـ الطبراني (
360-260ىػ ) تحقيؽ حمدم عبد المجيد السمفي

– الطبعة الثانية (  1404ىػ -

 1983ـ) – مكتبة العمكـ كالحكـ – المكصؿ  :برقـ ( 152/11 : )11335
 - 43ينظر  :عمدة القارئ شرح صحيح البخارئ – لمعيني  ، 43/22 :ك ركاه احمد
كمسمـ عف أبي ىريرة  ،كفي معناه ركل احمد كالشيخاف عف ابف عمر :
المشركيف  ،كفرك المحى  ، ،كاحفكا الشكارب

} خالفكا

{ كركل احمد النسائي كالترمذم كقاؿ

حديث صحيح عف زيد بف ارقـ  } :مف لـ يأخذ مف شاربو فميس منا {  :ينظر  :نيؿ
االكطار شرح منتقى االخبار مف احاديث سيد االخيار  :لالماـ محمد بف عمي بف
محمد الشككاني  ،دار الفكر – بيركت ( 1973ـ )  14/1 :كما بعدىا .
 - 44ينظر  :المجمكع شرح الميذب :

 ، 284/1كالتاج كاالكميؿ شرح مختصر

سيدم خميؿ – لمعالمة ابي عبد اهلل محمد العبدرم الشيير بالمكاؽ كمختصر خميؿ –
لالماـ ابي ضياء الشيخ خميؿ بف اسحاؽ  ،ممتزـ النشر مكتبة النجاح

–طرابمس –

ليبيا .
 - 45ينظر  :المبسكط لمسرخسي  ، 119/5 :كشرح زاد المستنقع . 80/16 :
 - 46ينظر  :سنف ابي داكد (. 84/4 : )4201
 - 47ينظر  :إتحاؼ السادة المتقيف بشرح أحياء عمكـ الديف . 649/2 :
 - 48ينظر  :كتاب كشؼ المخدرات كالرياض كالمزىرات  :ص. 22
 - 49ينظر  :العدة – عمى أحكاـ شرح عمدة األحكاـ . 346/1 :
 - 50ينظر  :البياف كالتحصيؿ :

 373/9ك  ، 390 /17المجمكع شرح الميذب

لمنككم .347 -346/1:
 - 51ينظر  :الفكاكو الدكاني – عمى رسالة أبي زيد القيركاني – تأليؼ العالمة احمد
بف عتيـ بف سالـ ابف مينا النضراكم المالكي  ،بيامشو رسالة ابف أبي زيد القيركاني
كىك األماـ – أبك محمد عبد اهلل بف أبي زيد عبد الرحمف القيركاني الطبعة األكلى
مطبعة السعادة – مصر ( 1331ىػ ) . 317/ 3 :
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 - 52العانة  :ىي الشعر النابت عمى الفرج  ،كقيؿ ىك منبت الشعر  ،كقيؿ ىي ما
فكؽ العسيب اك الفرج كما بيف الدبر كاألنثييف  ،كالمراد منيا ىك الشعر النابت حكؿ
فرج الرجؿ  ،اك المرأة – ينظر  :الفقو االسالمي كادلتو لمزحيمي  ، 395/1 :كالعدة –
عمى احكاـ االحكاـ شرح عمدة االحكاـ  ، 343/1 :كالفكاكو الدكاني . 218/3 :
 - 53ينظر  :العدة – عمى احكاـ االحكاـ شرح عمدة االحكاـ . 343/1 :
 - 54صحيح البخارم  .رقـ الحديث (  ، 2320/5 : ) 5939كصحيح مسمـ  ،رقـ
الحديث ( .22/1 : )257
 - 55كذكر الزحيمي باف ( االستحداد يككف بالحمؽ كالقص كالنتؼ كالنكرة ( الكمس )
 ،كقاؿ النككم  :كاألفضؿ الحمؽ )  .ينظر  :الفقو اإلسالمي كأدلتو .395/1 :
 - 56ينظر  :إتحاؼ السادة المتقيف  ، 652/2 :كالفكاكو الكاني . 218/3:
 - 57بقكؿ الزحيمي ( يكره ترؾ تقميـ األظافر  ،كالحمؽ لشعر الرأس كالعانة  ،كالنتؼ
فكؽ أربعيف يكمان ) كقاؿ أيضان  ( :األفضؿ اف يقمـ أظافره كيحفي شاربو كيحمؽ
عانتو كينظؼ بدنو باالغتساؿ في كؿ أسبكع مرة )  :ينظر  :الفقو اإلسالمي كأدلتو :
. 400-399/1
 - 58ينظر  :البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ  ، 158/7 :كالمجمكع شرح الميذب :
 289/1باب السكاؾ  ،كالمغني البف قدامو  71/1 :ك . 143/1
 - 59ينظر  :البحر الرائؽ  ، 21/6 :ككشاؼ القناع عف متف االقناع . 201/1 :
 - 60صحيح البخارم – باب تقميـ األظافر

– رقـ (  ، 2209 5 : )555كمسند

األماـ احمد  .رقـ ( . 118/2 : )5988
 - 61ينظر  :العناية شرح اليداية – لمحمد بف محمد البابرتي (المتكفي 786ىػ) :
باب الجنايات في الحج :

 ، 84/4كالفكاكو الدكاني  :باب في الفطرة كالختاف :

 ، 184/8كتحفة المحتاج بشرح المنياج – لالماـ شياب الديف احمد بف حجر الييثمي
الشافعي ،دار صادر -بيركت  :فصؿ في العقيقة  ، 203/14 :كالمغني البف قدامة :
 ، 121/1ككشاؼ القناع . 117/1 :
 - 62ينظر  :المجمكع شرح الميذب . 348 /1 :
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- 63ينظر  :فضؿ اهلل الصمد في تكضيح األدب المفرد

– ألبي عبد اهلل محمد بف
– القاىرة

إسماعيؿ البخارم  ،تأليؼ فضؿ اهلل الجيالني األستاذ بالجامعة العثمانية
(1378ىػ )  ،المطبعة السمفية كمكتبتيا شارع الفتح .643/2 :
- 64ينظر  :الفقو اإلسالمي كأدلتو . 395/1 :
- 65ينظر :الحاكم في فقو الشافعي

– البي الحسف عمي بف محمد بف حبيب

البصرم البغدادم الشيير بالماكردم (المتكفي 450ىػ) دار الكتب العممية – بيركت ،
الطبعة االكلى ( 1414ىػ 1994 -ـ)  ، 12/3 :كالمجمكع شرح الميذب  :باب السكاؾ
 ، 285/1 :كالكافي في فقو االماـ احمد – البي محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف احمد
بف محمد الشيير بابف قدامو المقدسي (المتكفي 620ىػ)  ، 19/1 :كالمغني البف قدامو
 85/1 :كما بعدىا .
- 66مسند االماـ احمد  ،برقـ (  - 415/3 : )15470حديث مف سمع منادم النبي
( صمى اهلل عميو كسمـ )  ،كسنف ابي داكد  ،برقـ (  : ) 356باب تغسؿ ثكبيا الذم
تمبسو في حيضيا  ، 98/1 :ركاه ابك داكد حديث جد عثيـ بف كثير بف كميب انو جاء
الى الرسكؿ (صمى اهلل عميو كسمـ)  ،كىك عف طريؽ ابف جريج كىك ثقو اخرج لو
اصحاب الكتب الستة  ،كقاؿ عنو الحديث ضعيؼ .
- 67فتح البارم شرح صحيح البخارم  /كصححو ابف حجر في الفتح ألف فيو شداد
بف اكس ككاف قد رفعو . 479/16 :
- 68ينظر :الحاكم في فقو الشافعي  ، 432/13 :كالمجمكع شرح الميذب 298/1 :
–  ، 302كالحديث مذككر في سنف الترمذم – لمحمد بف عيسى ابك عيسى الترمذم (
ت  279ىػ ) دار احياء التراث العربي – بيركت  ،تحقيؽ احمد محمد شاكر كاخركف
 ،برقـ (  ، 180/1 : )108باب ما جاء اذا التقى الختاناف كجب الغسؿ .
- 69ينظر  :المبدع في شرح المقنع – ابي اسحاؽ برىاف الديف ابراىيـ بف محمد بف
عبد اهلل بف محمد بف مفمح المؤرخ الحنبمي المكلكد سنة (

816ىػ ) كالمتكفى سنة

( 884ىػ ) – المكتب االسالمي لصاحبو  ،محمد زىير الشاكيش (

1394ىػ -

 1947ـ )  ،103/1 :كالتاج الجامع لالصكؿ  ، 171/3 :كالكاضح مف فقو االماـ
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احمد – الدكتكر عمي ابك الخير

– الطبعة الثانية ( ( 1416ق – 1996ـ ) – دار

الخير لمطباعة كالنشر  :ص ، 18كالمجمكع شرح الميذب . 356/1 :
- 70ىذا الحديث مف ركاية الزىرم قاؿ  :قاؿ رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كسمـ) (مف
اسمـ فميختتف كلك كاف كبي ار) ركاه حرب بف اسماعيؿ كما قاؿ الحافظ في التمخيص
( )82/4برقـ (  ، )1806تعميؽ اليماني المدني  ،كعزاه السيكطي في الدر المنثكر
( )114/1لمبييقي  ،كقد اخرجو االماـ البخارم في االدب المفرد (  )322برقـ ( )1252
 ،كقاؿ عنو االلباني (رحمو اهلل) صحيح االسناد  ،ينظر  :السمسمة الصحيحة لاللباني
– محمد ناصر الديف االلباني  ،دار المعارؼ

– المممكة العربية السعكدية  ،المجمد

االكؿ . 396/9:
- 71متفؽ عميو  :ينظر  :صحيح البخارم برقـ (. 2320/5 : )5940
- 72ينظر  :الفقو االسالمي كادلتو لمزحيمي .396/1 :
- 73سكرة النحؿ . )123( :
- 74ينظر عدة حاشية العالمة محمد بف امير بف اسماعيؿ الصنعاني – عمى احكاـ
االحكاـ شرح عمدة االحكاـ  ، 71/1 :كالعدة – عمى احكاـ االحكاـ شرح عمدة
االحكاـ .353-352/1 :
- 75ينظر  :المغني البف قدامو  ، 71/1 :كالعدة – عمى احكاـ االحكاـ شرح عمدة
االحكاـ . 353-352 /1 :
- 76ينظر :بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

– لالماـ عالء الديف ابي بكر بف

مسعكد الكاساني الحنفي الممقب بممؾ العمماء

– مطبعة الجمالية – مصر  ،ط 1

(1328ىػ 1910-ـ)  ، 126/17 :كمغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنياج – لمشيخ
محمد الشربيني الخطيب  ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي كاكالده –مصر( 1377ىػ -
1958ـ)  :كتاب الصياؿ :

 ، 185/17كالبياف كالتحصيؿ :

 ، 163/2كالفكاكو

الدكاني  :باب في احكاـ الضحايا  ، 877/2 :كاتحاؼ السادة المتقيف بشرح احياء
عمكـ الديف .664/2:
- 77ينظر  :المغني ابف قدامة  ، 70/1 :كاتحاؼ السادة المتقيف .664/2:
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- 78ينظر الفكاكو الدكاني . 219/3 :

- 79سنف البييقي الكبرل – تأليؼ احمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ابي بكر
البييقي ( ت  458ىػ )  ،دار مكتبة الباز  ،مكو المكرمة  ،تحقيؽ محمد عبد القادر
عطا ( 1414ىػ – 1994ـ )  325/8 : )17344( :كعف ابف عباس  ،العجـ
الكبير لمطبراني  :برقـ ( . 273 /2 : )7112
- 80مجمع الزكائد كمنبع الفكائد لمييثمي  335/2 :باب ما جاء في التماثيؿ كالصكر
 ،كاسناده صحيح  ،كالمعجـ االكسط لمطبراني  298/5 :رقـ الحديث (. )2343
- 81ينظر  :الفقو االسالمي كادلتو . 638/3 :
- 82ينظر نفس المصدر .399/1 :
- 83ينظر  :احكاـ االحكاـ شرح عمدة االحكاـ  :باب المذم كغيره :

 ، 63/1كرد

المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير االبصار -لمحمد اميف الشيير بإبف عابديف ،
المطبعة الميمنية – مصر ( 1307ىػ)  ، 479/5 :كاالختيار في تعميؿ المختار -لعبد
اهلل بف محمكد المكصمي  ،مطبعة مصطفى البابي الحمبي – مصر  ،ط 1370( 2ىػ)
.
- 84ينظر :مصنؼ بف ابي شيبة  ،كىك المصنؼ لمحافظ الكبير أبي بكر عبد الرزاؽ
بف ىماـ كلد سنة (  126ىػ ) كتكفي سنة (211ىػ) ك عني بتحقيؽ نصكصو كتخريج
احاديثة كالتعميؽ عمييا الشيخ المحدث

– حبيب الرحمف االعظمي ط

 1ؾ برقـ

(. 317 /5 : ) 26467
- 85ينظر  :كشاؼ القناع عف متف االقناع . 223/1 :
- 86ينظر الحديث في المعجـ األكسط – ألبي القاسـ سميماف بف احمد الطبراني –
تحقيؽ طارؽ بف عكض اهلل بف محمد بف عبد المحسف الحسيني (
الحرميف – القاىرة  :برقـ (

 1415ىػ ) ،دار

 ، 12/7 : )6708كتحفة المحتاج بشرح المنياج

لإلماـ شياب الديف احمد بف حجر الييثمي الشافعي  ،مطبعة مصطفى محمد

–
–

مصر  ، 497/2 :كالمجمكع شرح الميذب  ، ، ، 307/1 :كالفقو اإلسالمي كأدلتو :
.637/3
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–  ، 499/24كفضؿ اهلل الصمد في

- 87ينظر  :البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ

تكضيح األدب المفرد  ، 643/ 2 :كعمدة القارم شرح البخارم  ،271/22 :إتحاؼ
السادة المتقيف  ، 664/2 :ككشؼ المخدرات كالرياض كالمزىرات  :ص

، 220

كالفقو اإلسالمي كأدلتو لمزحيمي .637/3:
- 88ينظر :حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير -لمحمد بف احمد الدسكقي (المتكفي
1230ىػ) ،فصؿ في احكاـ الخيار .474/11:
- 89ينظر  :الفتاكم الكبرل – ابف تميمة – أبي العباس تقي الديف احمد بف عبد
الحميـ  ،قدـ لو محمد مخمكؼ – دار الكتب الحديثة 14شارع الجميكرية ( 1966ـ ) –
القاىرة . 52 /1 :
- 90صحيح البخارم برقـ (

 ،2320/5 : )5940ك مسند األماـ احمد برقـ (

.322/2: )8264
- 91مجمع الزكائد كمنبع الفكائد

– لمحافظ نكر الديف عمي بف أبي بكر الييثمي

المتكفي (  807ىػ )  ،دار الكتاب – بيركت  ،الطبعة الثانية  1967 (.ـ ) / 10 :
 ، 236كالمعجـ األكسط لمطبراني برقـ ( . 215/7 : ) 7311
- 92ينظر  :مف االداب كاالخالؽ االسالمية – الدكتكر عبد اهلل عبد الرحيـ العبادم ،
منشكرات المكتبة العصرية صيدا – بيركت . 305:
- 93اتحاؼ السادة المتقيف بشرح احياء عمكـ الديف . 664 /2 :
- 94سنف ابي داكد  ،باب ما جاء في الختاف (

 . 368/4 : )5271قاؿ ابك داكد

ليس ىك بالقكم كقد ركم مرسالن ،كالمستدرؾ عمى الصحيحيف (603/3 : )6236
- 95ينظر  :فضؿ اهلل الصمد في تكضيح االدب المفرد . 643/2 :
- 96ينظر :الفتاكل الكبرل .51/1 :
- 97ينظر :الطب البديؿ – المكسكعة الشاممة – لمدكتكر احمد مصطفى  ،دار ابف
الجكزم – القاىرة(1426ىػ 2005-ـ)  :ص50
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المصادر كالمراجع

 .1اتحاؼ السادة المتقيف بشرح أحياء عمكـ الديف  -تصنيؼ العالمة السيدمحمد بف
محمد الحسيني الزبيدم الشيير بمرتضى المتكفى سنة ( 1205ىػ )  ،الطبعة االكلى (
 1409ىػ  1989-ـ ) دار الكتب العممية – بيركت – لبناف .
 .2االختيار في تعميؿ المختار – لعبد اهلل بف محمكد المكصمي  ،مطبعة مصطفى
البابي الحمبي – مصر  ،ط1370( 2ىػ) .
 .3أساس البالغة لمزمخشرم -تأليؼ محمد بف عمر الزمخشرم ،دار صادر لمطباعة
كالنشر  -بيركت ( 1385ىػ  1965 -ـ ) .
 .4االماـ زفر كاراؤه الفقيية

– الدكتكر ابك اليقظاف عطية الجبكرم  ،دار الحرية

لمطباعة كالنشر –بغداد .
 .5البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ – لالماـ زيف الديف بف ابراىيـ بف نجيـ المصرم
(المتكفي 970ىػ) مكقع االسالـ (. ) www.al-islam.com
 .6بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

– لالماـ عالء الديف ابي بكر بف مسعكد

الكاساني الحنفي الممقب بممؾ العمماء – مطبعة الجمالية – مصر  ،ط 1328( 1ىػ -
1910ـ) .
 .7التاج الجامع لألصكؿ في أحاديث الرسكؿ – تأليؼ الشيخ منصكر عمي ناصيؼ ،
كعميو غاية المأمكؿ – شرح التاج الجامع لألصكؿ  ،الطبعة الثالثة (

1381ىػ -

 1961ـ )  ،دار أحياء الكتب العربية – بيركت.
 .8التاج كاالكميؿ شرح مختصر سيدم خميؿ

– لمعالمة ابي عبداهلل محمد العبدرم

بالمكاؽ كمختصر خميؿ – لالماـ ابي الضياء الشيخ خميؿ بف اسحؽ  ،ممتزـ
الشيير ّ
النشر – مكتبة النجاح –طرابمس – ليبيا .
 .9تحفة المحتاج بشرح المنياج

– لالماـ شياب الديف احمد بف حجر الييثمي

الشافعي  ،مطبعة مصطفى محمد  -مصر.
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 .10الجامع الصحيح المختصر – محمد بف إسماعيؿ أبك عبد اهلل البخارم الجعفي
( 256-194ىػ ) تحقيؽ مصطفى ديب البغا  ،الطبعة الثانية (  1407ىػ 1987 -
ـ )  ،دار ابف كثير اليمامة – بيركت .
 .11الجامع ألحكاـ القراف – ابي عبد اهلل محمد بف احمد األنصارم القرطبي  ،دار
الكتاب العربي لمطباعة كالنشر – القاىرة ( 1387ىػ 1967 -ـ )  ،الطبعة الثانية
 .12جمع الفكائد – مف جامع األصكؿ كجمع الزكائد  -لالماـ محمد بف محمد بف
سميماف  ،الطبعة األكلى ( 1985ـ ) .
 .13حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير

– لمحمد بف احمد الدسكقي (المتكفي

1230ىػ) ،مكقع االسالـ (. ) www.al-islam.com
 .14الحاكم في فقو الشافعي

– البي الحسف عمي بف محمد بف حبيب البصرم

البغدادم  ،الشيير بالماكردم (المتكفي

450ىػ)  ،دار الكتب العممية

– بيركت ،

الطبعة االكلى (1414ىػ 1994 -ـ) .
 .15رد المحتار الدر المختار شرح تنكير االبصار

– لمحمد اميف الشيير بابف

عابديف – المطبعة الميمنية – مصر (1307ىػ) .
 .16سنف ابي داكد – لالماـ الحافظ المصنؼ المتقف

– ابي داكد سميماف ابف

االشعث السجستاني االزدم ( 202ىػ  275 -ىػ )  ،دار الحديث – القاىرة ( 1408
ىػ 1988-ـ) .
 .17سنف البييقي الكبرل – تأليؼ احمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى ابي بكر
البييقي ( ت  458ىػ )  ،دار مكتبة الباز – مكة المكرمة  ،تحقيؽ محمد عبد القادر
عطا (1414ىػ  1994 -ـ ) .
 .18سنف الترمذم – لمحمد بف عيسى ابك عيسى الترمذم

 0ت 279ىػ )  ،دار

احياء التراث العربي – بيركت  ،تحقيؽ احمد محمد شاكر كاخركف .
 .19سنف الفطرة كأثارىا التربكية في حياة المسمـ – الدكتكر صالح بف عمي ابك عراد
 ،أستاذ التربية اإلسالمية بكمية المعمميف في ابيا (  1426ىػ )  ،مدير مركز البحكث
التربكية بكمية المعمميف في أبيا  ،بحث منشكرات عمى مكقع االسالـ اكف اليف .
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 .20الشرح الكبير عمى متف المقنع –البف قدامة المقدسي  ،عبد الرحمف بف محمد
(المتكفي 682ىػ)  ،مكقع اليعسكب عمى االنترنت .
 .21الشرح الممتع عمى زاد المستنقع – لمحمد بف صالح بف محمد العثيميف (المتكفي
1421ىػ) دار ابف الجكزم  ،ط1422( 1ىػ 1428 -ىػ) .
 .22شرح زاد المستنقع – لالماـ الشيخ محمد بف محمد المختار اؿ مزيد الشنقيطي ،
مكقع الشبكة االسالمية (. ) www.islamweb.net
 .23صحيح مسمـ – مسمـ ابف الحجاج أبك الحسيف القشرم النيسابكرم (  261ىػ )
 ،تحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي ،دار أحياء التراث العربي – بيركت.
 .24الطب البديؿ – المكسكعة الشاممة – لمدكتكر احمد مصطفى – دار ابف الجكزم
– القاىرة (1426ىػ 2005 -ـ) .
 .25العدة عمى أحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ – لمعالمة ابف دقيؽ العيد – حققو
عمي بف محمد اليندم  ،المطبعة السمفية – القاىرة ( 1379ىػ) .
 .26عمدة القارئ شرح صحيح البخارم – لمشيخ االماـ العالمة ابي محمد محمكد بف
احمد العيني المتكفى سنة (

 855ىػ )  ،ادارة الطباعة المنيرية  ،بمصر بشارع

الكحيكيف رقـ . -1-
 .27الفتاكل الكبرل – ابف تميمة – ابي العباس تقي الديف احمد بف عبد الحميـ  ،قدـ
لو حسنيف محمد مخمكؼ  ،دار الكتب الحديثة

 14شارع الجميكرية ( 1966ـ) –

القاىرة .
 .28فتح البارم شرح صحيح البخارم – لمحافظ شياب الديف ابي الفضؿ العسقالني
المعركؼ بأبف حجر  ،شركة مطبعة مصطفى البابي الحمبي بمصر (

 1378ىػ-

 1959ـ ) .
 .29الفتح الرباني – لترتيب مسند األماـ احمد بف حنبؿ الشيباني  ،كمعو كتاب

–

بمكغ األماني مف أسرار الرباني – تأليؼ احمد بف عبد الرحمف البنا الشيير بالساعاتي
 ،الطبعة االكلى (  1353ىػ ) .
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 .30فضؿ اهلل الصمد في تكضيح االدب المفرد – البي عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ
البخارم  ،تأليؼ فضؿ اهلل الجيالني – االستاذ بالجامعة العثمانية – القاىرة ( 1378
ىػ )  ،المطبعة السمفية كمكتبتيا شارع الفتح .
 .31الفقو اإلسالمي كأدلتو – تأليؼ األستاذ الدكتكر كىبة الزحيمي  ،دار الفكر

–

دمشؽ – البرامكة  ،الطبعة الحادية كالثالثكف (1430ىػ  2009 -ـ ) .
 .32الفكاكو الدكاني – عمى رسالة ابي زيد القيركاني – تأليؼ العالمة احمد بف عثيـ
بف سالـ ابف مينا النفراكم المالكي  ،بيامشة رسالة ابف ابي زيد القيركاني كىك االماـ
– ابك محمد عبد اهلل بف ابي زيد عبد الرحمف القيركاني  ،الطبعة االكلى  ،مطبعة
السعادة – مصر ( 1331ىػ ) .
 .33الكافي في فقو االماـ احمد

– البي محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف احمد بف

محمد  ،الشيير بابف قدامو المقدسي (المتكفي 620ىػ)
 .34كشاؼ القناع عف متف اإلقناع  -لمشيخ منصكر بف إدريس الحنبمي البيكتي ،
المطبعة الشرقية – مصر  ،الطبعة االكلى ( 1319ىػ) .
 .35كشؼ المخدرات كالرياض كالمزىرات  ،شرح أخصر المختصرات في فقو أماـ
السنة احمد بف حنبؿ الشيباني – تأليؼ زيف الديف عبد المكلى بف احمد ألبعمي ثـ
الدمشقي – المطبعة السمفية كمكتبتيا .
 .36المباس كالزينة مف السنة المطيرة – جمع كتحقيؽ محمد عبد الحكيـ القاضي ك
الطبعة االكلى ( 1409ىػ  1989-ـ)  ،دار الحديث -القاىرة.
 .37المبدع في شرح المقنع – ابي اسحاؽ برىاف الديف ابراىيـ بف محمد بف عبد اهلل
بف محمد بف مفمح المؤرخ الحنبمي المكلكد سنة (  816ىػ ) كالمتكفى سنة (  884ىػ )
 ،المكتب االسالمي لصاحبو – محمد زىير شاكيش (1394ىػ  1947-ـ ) .
 .38مجمع الزكائد كمنبع الفكائد

– لمحافظ نكر الديف عمي بف ابي بكر الييثمي

المتكفي ( 807ىػ )  ،دار الكتاب -بيركت لبناف  ،الطبعة الثانية ( 1967ـ ) .
 .39المجمكع شرح الميذب – لإلماـ الفقيو أبي زكريا محي الديف بف شرؼ النككم ،
الناشر زكريا عمي يكسؼ  ،مطبعة العاصمة – القاىرة (د.ط)
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 .40مختار الصحاح – تأليؼ محمد بف ابي بكر عبد القادر الرازم  ،المتكفى سنة
( 666ىػ)  ،بيركت لبناف (1401ىػ  1981-ـ ) .
 .41المسند لالماـ احمد بف حنبؿ الشيباني ( ت

 ، )241دار المعارؼ – مصر

( 1949ـ  1980ـ) .
 .42مصنؼ بف ابي شيبة  ،كىك المصنؼ لمحافظ الكبير ابي بكر عبد الرزاؽ بف
ىماـ كلد سنة (  126ىػ ) كتكفي سنة(  211ىػ ) ك عني بتحقيؽ نصكصو كتخريج
احاديثو كالتعميؽ عمييا الشيخ المحدث – حبيب الرحمف االعظمي  ،الطبعة االكلى .
 .43المعجـ االكسط – البي القاسـ سميماف بف احمد الطبراني

– تحقيؽ طارؽ بف

عكض اهلل بف محمد بف عبد المحسف الحسيني ( 1415ىػ )  ،دار الحرميف – القاىرة
.
 .44المعجـ الكبير سميماف بف احمد بف ايكب ابك القاسـ الطبراني ( 360-260ىػ ) ،
تحقيؽ حمدم عبد المجيد السمفي  ،الطبعة الثانية (  1404ىػ  1983 -ـ )  ،مكتبة
العمكـ كالحكـ – المكصؿ .
 .45المغني – تأليؼ شيخ اإلسالـ مكفؽ الديف أبي محمد عبد اهلل احمد بف قدامو
المتكفى سنة ( 620ىػ )  ،دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع  ،طبعة جديدة بأكفسيت
بعناية جماعة مف العمماء (  1392ىػ  1972 -ـ)  ،دار الكتاب العربي – بيركت –
لبناف .
 .46مغني المحتاج الى معرفة الفاظ المنياج – لمشيخ محمد الشربيني الخطيب  ،مطبعة
مصطفى البابي الحمبي كاكالده – مصر(1377ىػ 1958 -ـ) .

 .47مف االداب كاالخالؽ االسالمية – لمدكتكر عبد اهلل عبد الرحيـ العبادم  ،منشكرات

المكتبة العصرية – صيدا – بيركت .

 .48مكاىب الجميؿ لشرح مختصر الخميؿ – لشمس الديف ابك عبد اهلل محمد بف محمد بف

عبد الرحمف الطرابمسي المغربي المعركؼ بالحطاب الرعيني (المتكفي

زكريا عميرات  ،دار عالـ الكتب (1423ىػ 2003-ـ) .

954ىػ) تحقيؽ –

 .49نيؿ االكطار شرح منتقى االخبار مف احاديث سيد االخيار – لالماـ محمد بف عمي

بف محمد الشككاني  ،دار الفكر – بيركت ( 1973ـ) .
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 .50الكاضح في فقو االماـ احمد

– الدكتكر عمي ابك الخير  ،الطبعة الثانية

(1416ىػ  1996 -ـ )  ،دار الخير لمطباعة كالنشر .
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