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 املقدمــة
علددددددعطالمحمددددددو طوحمدددددد طالحمددددداطرطاددددددت وطالضددددددمتوالطوا و طوال دددددد  طوالضددددد  ط

طدمحمطبنطعباطهللاطعليهطوعلعطآلهطأاضلطال   طوأزكعطالتضلي ططللمتلمينطضيانت
 أمابعد

اتلاينطاإلض معطهوطاينطهللاطالختلاطالذىطاوتضتهطللحشوي طواختدتوهطلننضدتني طولدي ط
ايمدتطووىططـ  ـ هندت طشديبطحمداطالئدواف طأاضدلطمدنط لد طالملد طونداطحد طالنبدعط

ََمس    طريقا   سلَك َمن: { طـ  ـ ،طندتلأنهطنتلطعطهللاطعنهعنطأبعطهويو طوض  َيْلا
 .( )}الجنَّةس ِإلى طريق  له  الله  َسهََّل عسْلم  فيه

وعلد طالئهددهطمددنطأعدلطالملددو طوأاضددل تطا دوطعلدد طيمددوحطحدهطاضددتنحت طا حكددت طالئه يدد ط
طـ  ـ منطأالت دتطالتئ ديلي طويدالطعلدعطذلد طمدتووىطعدنطابدنطعحدت طأنطوضدولطهللاط

 .( )} يفقهه فى الدينمن يرد الله به خيرًا  { : نتل
وحتددعطأنددتلطشددوحطالمدديبطاددعطوحددت طالئهددهطأوالطاإلضدد ت طاددعطخامدد طالملدد طححضدد ط
ع دددداىطالمتواضددددبطلبيددددتنطحمدددد طا حكددددت طالئه يدددد طالمتملهدددد طبعتوحدددد طمددددنطعددددواو ط

أحكدددت طا  دددتحبطادددعطال  دددتو طاواضددد ط)اإلنضدددتنطوهدددعطا  دددتحبطاتختدددتولطموضدددو ط
الموضدو طمدنطالوهلد طا ولدعطكطولعدنطحمداطاهاطالطياو طاإلنضتنطأهميد طهدذاطط،(اه ي 

التأملطنعاطلهطأهمي طاعطحيت طالنت طالوانميد طحيد طيداخلطادعطمضدتفلطكميدو طمتندتمو ط
اعطأبوا طالئههطكتل  تو طوال   طوال ديت طوالحدوطوالدايتلططممدتطيحتدت طيلدعطبيتن دتط

طط.وناطانت ولطاعطححمعطهذاطعلعطأحكت طا  تحبطاعطال  تو 

                                                

هدذاط:ط"طندتلطأبوعيضدعطط-ط82/ط5التومذىطاعطضننهطكتت طالمل طحت طاضلطالمل طعدطأخوعهطط( )
للحدتا طأبدعطعبداطهللاطدمحمطبدنط/طوطابنطمتعهطادعطضدننهطط، حم طااوطالعت طالملمي "طحاي طحضنط

هددطتحهيدمطمحمددواطدمحمطن دتوطكتدت طالملدد طحدت طاضدلطالملمددت ط875يزيداطالهزويندعطالمتدواعطضددن ط
ط. حم طالمكتح طالملمي طط1/ط1عدططوالح طعلعط ل طالمل 

للشدددي طدمحمطبدددنطيضدددمتعيلطبدددنطيبدددواهي طالبخدددتوىطالمتدددواعط/ططأخوعدددهطالبخدددتوىطادددعط دددحيحهط( )
حهدمطأ دولهطوومدمطن و دهط دهطط82/ط1هدطكتت طالمل طحت طالمل طنبلطالهولطوالمملططعددط852

لملد طحددت طيذاطوالتومدذىطادعطضددننهطكتدت طاط، حمدد طابدنطخلداونطحتإلضددكناوي ط–عبداطالدو وحطضدماط
وابنطمتعهطادعطضدننهطكتدت طالملد طحدت طاضدلطالملمدت طط،5/82أوااطهللاطحمباطخيواه هطاعطالاينطعد

ط.21/ط1والح طعلعط ل طالمل طعدط
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 :للموضوع أسباب اختيارى 
أحكاااا صاباااب  لااا ص قدااافل عااد كثياام  ادااا كأرااف ماا  ص اااا  لاا فد  أ    - 

 .أبرادا لا بحث خاص بدا
صإل اااةمك  بدااا   حتاااا راااتمك  ص م اااقا مااا  ص اعاااار  قاااا أحكااااا ص  اااف ع   - 

  .ص جافح  لا  دا   اك ف
 .تهإ ا دفص  د ااا دا اجاد دفص   كالك  تجم  ه ص ص ماضاع مما  -3
ت ادكة   قاا  تا  أحكاا صاباب  لا أباصب ص قداافل لاا بحاث اصحادجم    -4

 .ص دصف ر  اقةب ص عقا
 منهج البحث

 .ب كف ص ا ص  افل افعا صآلك  ،بكا  ماض  صال ت داد ص قفآاي - 
كتاااب ص  ااااا  ص معتماااادل   ص بااااحاب ، ماااا فخاااف أل صاحادرااااث ص اباكاااا  اآأاااات - 

 .م  بكا  دفج  ص حدرث ما أمك  ،ا فاحدا
 .تياقإل اك  ك  كف  اد ص ،بكا  ماصق  صالتياق بر  ص يقداء لا ص م     - 3
 ،مبتدئا  باا متيع  قكاه ، كف أعاصل ص يقدااء ما  ص  اقا اص خقاا إ  اجاد  -4

اص محقاااع د اااكة  ا كاااف أد ااا  كااام لف اااع مااا  تااافجك  صاعاااا   أاااا ص مختقاااا لكاااه
 . قمبقح  م  غرف تعبب  م هب معر 

 اااائم ص يقدكاااا  ماااا  كتاااب ص تاااافصث اص مبااااادف  اااتابل ص حكااااا ص  ااااف ا  قمأ -5
 .صابرق 

  .عم  بتفجم  ماجزل  أل ةا غرف ص م داف   ص اصفد  كفها لا ص بحث -6
كاام ماا   ،عماا  بتعف ااا بعااط ص مبااققحا  ص قثاكاا  اص يقدكاا  اصابااا ك  -7

 .مفجعه
 ااا ص كتاااب ام  يااه أااا إال ماافل  كااف  لااا ص دااام  ا  كتاااب اااد  اافط ص  -8

 .افعا ص قبع  ا اته إ  اجد  ص جزء اص بيح 
 كف  لردا أها ص اتاائأل ص تاا تاباق  إ رداا ما   ،عم  بعمم خاتم   قبحث - 9

 .خةل ص بحث
 .فصج  اآخف  قماضا ا عم  بعمم لدف   قم -1 
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 البحث خطة
 .وخامتةفصلني مل البحث على يشت

 : احث مبأةأ   الكه (بميفدص  ص بحثتعف ا ص ):  الفصل األول
 .عف ا ص حكا  ث  اصبقةحا  ت:  األولاملبحث 
 :ص تعف ا بااباب  الكه مققبا    الثانى املبحث
 .تعف ا صاباب   ث  اصبقةحا  :  صاال ص مققب

 ص تعف ا ب جزصء صاباب :  ص أااا ققبص م
 .تعف ا ص قدافل  ث  اصبقةحا  :  املبحث الثالث
 :مباحث  فبع أالكه  (أحكاا صاباب  لا ص قدافل): الفصل الثانى
 :أحكاا صاباب  لا آدصب صال تاجاء الكه أفبع  مقا ب : املبحث األول 
 .حكا غم  صاباب  بعد ص ااا لا ص ماء ص ققرم:  ص مققب صاال

 .حكا صاباب   اد صال تاجاء:  ص أااا ص مققب
 .ككيك  صال تاجاء:   ثص مققب ص أا

 .ه خاتا ماقا  ب كف هللاحكا دخال ص خةء  م  لا صببع:  ص مققب ص فصب 
 :مقا ب  خم  الكه  ا  ص يقفل أحكاا صاباب  لا :  نىاملبحث الثا
 .حكا ص  اصك:  ص مققب صاال
 .ككيك  ص  اصك:  ص مققب ص أااا
 .حكا ص  اصك بااباب :  ص مققب ص أا ث

 . حاحكا تققكا أظالف ص:   فصب ص ص مققب
 .حكا تققكا أظالف ص مر :  خام ص مققب ص 
 : قا ب م ت ع أحكاا صاباب  لا ص اضاء اص ث م الكه : ثالث املبحث ال

 .حكا تخقرم صاباب :  ص مققب صاال
 .ككيك  تخقرم صاباب :  ص مققب ص أااا
 .م  قةء صاظالفحكا ص اضاء اص ث م  : ص مققب ص أا ث
  .بب  ص زصئد لا ص اضاءحكا غ م إال :  ص مققب ص فصب 

 .ككيك  م   ص فأ  بااباب  لا ص اضاء:  ص مققب ص خام 
 .ككيك  م   صا ار  بااباب  لا ص اضاء:  ص مققب ص  اد 
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 .إكبال ص ماء إ ا ص  فل باص ق  صاباب  لا ص ث م :ص مققب ص  اب 
 .أحكاا صاباب  لا ص م    قا ص خير : ص مققب ص أام 
 .أحكاا صاباب  لا ص تكما:  ص مققب ص تا  

 :أحكاا صاباب  لا ااصعط ص اضاء الكه مققبا  :  رابعاملبحث ال
 .حكا م  ص متاضئ  كف  باابب  أا ص ظيف:  ص مققب صاال
 .حكا م  ص متاضئ ظيف ص مفأل:  ص مققب ص أااا

 .ص اتائأل ص تا تابق  إ ردا م  خةل ص بحث ص خاتم  ات تمم  قا أها
 .لدف  ص مفصج 

 .لدف  ص ماضا ا 
 ص ص عماام خا بااا   اجدااه ص كااف ا اأ  راياا  بااه ص م ااقمر  لاااا ص اا ل أ  رجعاام هاا

اأ  رجعقااه لااا مراازص  ح اااا  اص ااد   اأخااا راااا ال راياا  مااال اال باااا  إال ماا  
اباام ص قدااا  قااا  اارداا    أتااا هللا بققااب  ااقكا أاااه ا ااا    ااك اص قااادف  قكااه

  .ا قا آ ه ابحبه ا قا
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 الفصل األول
 ات البحثالتعريف بمفرد

 
 :ويشتمل على ثالث مباحث

 تعريف الحكم لغة واصطالحا  : المبحث األول 
 التعريف باألصابع: المبحث الثاني
 تعريف الطهارة لغة واصطالحا: المبحث الثالث 
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 املبحث األول
 تعريف احلكم لغة واصطالحا

 
 :تعريف احلكم 

حكمددت،طط،يحكدد ط،م دداوطحكدد ط،حضدد طالحددت طالم ملدد طوضددكونطالعددتح:ططالحكممم لغممة
ط:ي لمطويوااطحهطممتنطمتماا طمن تطط.ويعمبطعلعطأحكت 

ضددوا طلددز طذلدد طط،حممنددعطالهضددت طاددعطالشددبطم لهددتطحأنددهطكددذاطأولددي طحكددذا:طالحكدد ط
 ط(1)غيوهطأ طال،طوخ صطحم طعلمت طاللغ طالحك طحممنعطالهضت طحتلمالطخت  

الدد ططط،خ اددهحكمددلطعليددهطحكددذاطيذاطمنمتددهطمددنط:طيهددتلطط،المنددبطوال ددوح:طالحكدد ط
ط.(8)يهاوطعلعطالخوو طمنطذل ط

ذاطأممنددتطالن ددوطاددعطالحكدد طالشددوععطاددعطوضددبطاللغدد طنعدداطأنددهطيضددتمملطاددعطوعددوهط وا 
ط:م م ط
ط.اإلتهتنط-2.طالحكم ط-8ط.المنبط-1

 :ابكا    ك 
ومتنمدد طمددنطط،أنطهللاطضددححتنهطوتمددتلعطشددو طا حكددت طااعيدد طيلددعطم ددتل طالمحددتاط-1

ط.أنوا طالمب طوالئضتا
 .والممتنعطالمضتحضن ط،أنطهذهطا حكت طشوعلطمبني طعلعطالحكم طالحتلغ ط-8

أنطهذهطا حكت طمتهن طاعطتشويم تطححي طلوطتأمل دتطالمتندلطحدمطالتأمدلطلمدوحطط-2
ط.أن تطممتطينحغعطأنطتعونطكذل 

 
                                                

 حمدد طط،1091/ط5يضدمتعيلطبدنطحمدتاطالعدوهوىطعدد/طال دحت طتدت طاللغد طو دحت طالمو يد طط( )
المتددواعط)الدداينطالئيددووزطاىحددتاىطلمعدداط/طالهددتمو طالمحددي ط، ط1070ط-هدددطط1200بيددوولطلبنددتنط

 . 1029ط-هدطط1499 طالم وي طالمتم ط حم طال يفط07/ط4عدطط(هدط217طضن 
 حمدداطبددنطدمحمطبددنطعلددعطالمهددوىطالئيددومعطعدددط/طالم ددحت طالمنيددوطاددعطغويدد طالشددو طالعبيددوطط( )
طدطط1484 حمد طااوالحدداي طالهددتهو طط،1/172 الممعد طالوضددي طألئددهطمعموعدد طمددنطط، ط8992هددد
حيددت طالتددوا ط-ط109/ط1ضددتتذ طمعمددبطاللغدد طالمو يدد طعدددطا  ط، حمدد طاإلااو طالمتمدد طللممعمددتلطوا 

ط058/ط8عددطط(هددط711) بعطالئضلطعمتلطالاينطدمحمطبنطمكو طاإلاويهعطالمتواعط/طلضتنطالمو 
 حمد طط05 ددططلددمحمطبدنطأبدعطحكدوطبدنطعبداطالهدتاوطالدوازىط/ططمختتوطال حت طط، حم طااوط تاو
 ططططططططططططططططط. ط8994هدطدطط1485لهتهو طااوطالحاي طا
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 :تعريف احلكم شرعا 
-ط:عم ووطا  وليينطعواهط

أوطط،مكلئدينطعلدعطع د طاالنتضددت خ دت طهللاطتمدتلعطالمتملدمطحأامدتلطال:طالحكد طهدوط
 أوطالوضبطط،التخييو

( )
ط..

ط:طشو طالتمويفط
طأىطالو فطالذىطيم يهطالشتو طلمتطيتملمطحأامتلطالمكلئين:طخ ت طهللاطتمتلعط

منددبطاددتلحوا طايددهطأىطال لدد طضددوا طأعددتنطال لدد ط لدد طامددلطأوط لدد ط:طاالنتضددت ط
ط. ل طمنبطالز طوالوعو طاعط لحهطاملطالز 

طىطأنطالشتو طأعتزطللمكلفطأنطيئملطأوالطيئملأ:طالتخييوط
طأىطأنطالشتو طناطو  طبينطأموينطممتطيتملمطحتلمكلئين:طالوضبط

ط(حك طوضمعط–حك طتعليئعط)وعلعطهذاطينهض طالحك طالشوععطيلعطنضمينط
ط(هوطمتطأنتضعط ل طاملطأوطالعفطعنطاملطأوطالتخييوطبينطأموين)التعليئعط

الزكددت طوالحدددوطيلددعطبيددلطهللاطالحددوا طومددنطالم لدددو ططمددنطا ولطينتمدد طال دد  طوأاا 
العدددفطعندددهطأعدددلطمدددتلطاليتدددي طوأعدددلطأمدددوالطالندددت طحتلحت دددلطالتخييدددوطا عدددلطوالشدددو ط

ط.وزيتو طالهبوو
ط( ) (.و  طبينطأموينطيعملطأحاهمتطضبحتطأوطشو تطمتنمت)الوضمعط

ہ  ہ  ہ   ۀ    ۀژ :طممدتلطمدتطعملددهطالشدتو طضدبحتطوهيدد طال د لطادعطومضددتنطندتلطتمددتلعط

ط( ) .ژ   ھہ
ط
 

                                                

ط1/859الدداينطضددليمتنطبددنطضددماطال وضددعطعددد بددعطالو يددبطنعدد ط/طمخت ددوطشددو طالووضدد ط(  )
لملددعطبددنطعبدداطالعددتاعط/طاإلب ددت طشددو طالمن ددت طط ،1027ط-هدددط1497 حمدد طمهضضدد طالوضددتل ط

ال حمدد طا ولددعطط حمدد طااوطالعتدد طالملميدد طبيددوولط42/ط1عدددط(طهددد752المتددواعطضددن ط)الضددحكعط
 حم طالدوطالئكدوطط198/ط8لدمحمطبنطحضنطابنطعلعطبنطضليمتنطعدط/طهد،طالتهويوطوالتحبيوط1494

 . 1002بيوولطال حم طا ولعط
 ،ط1007ط-هدددددط1417 ططااوطالئكددددوطط82،87أ ددددولطالئهددددهطلنمددددت طدمحمطأبددددوطزهددددو ط دددددط(  )

 .45،ط د1اإلب ت طشو طالمن ت طعد
 (.125)ضوو طالحهو طمنطآي ط( 3)
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 املبحث الثانى التعريف باألصابع
 ويشتمل على مطلبني

 .تعريف األصابع لغة واصطالحا   :املطلب األول 
 : تعريف األصابع لغة 

كنتيددد طعدددنطعمدددبطأ دددتحبطوتخ ددديصطذكدددوطا  دددتحبططاإل دددحبطلغددد طحكضدددوطال مدددز 
علدعط دحبطاد نط:طتلطويهدط،وا  تحبطأعزاف دتط، نطذل طحتلياأعزا طالهاو طوالح بط

علددعطينضددتنطعلددعط ويهددهطأوطشدديبطادد نطالطعليددهطحتإلشددتو طكط نطاإلنضددتنطيذاطالط
ط.(1)طخئعطأشتوطيليهطحت  حب

ط:تعريف األصابع اصطالحا  
ط.(8) يلطيتشم طعنط وحطالعفطأوطالها عضوطمضتط
طططططططططططططططط.(2)والبوعم طط(5)طوا نمل ط(4)وال ئوط(2)هوطاض طيهبطالض معط:طونيلطط

                                                

 بددعط/طتددت طالمددوو طمددنطعددواهوطالهددتمو طط، حمدد طااوط ددتاوط108/ط2لضددتنطالمددو طعدددطط(1)
 حمد طااوطالئكدوطالمو دعطال حمد طط828/ط11الئي طمح طالاينطالضياطدمحمطموتضعطالحضينعطعدد

ط.هد1414 طدط1004ا ولعط
طدطهددط1412 حمدد طااوطالنئددتف طط59/طط1لدددمحمطووا طنلمدد طعددعطعددد/طممعدد طلغدد طالئه ددت طط(8) د

ط. ط1002
ط.اض طللواحاطوالعمبطض ميتلطوهعطع ت طا  تحب:طالض معطط(2)

لمحدددعط/طت دددذي طا ضدددمت طواللغدددتلطط،172مختدددتوطال دددحت ط ددددطط،172الم دددحت طالمنيدددوط ددددط
ط. حم طااوطالعت طالملمي ط154/طط2الاينطبنطشوحطالنووىطعد

ادددددعطاليدددداطأوطادددددعطضدددددوا طكددددتنطط،عمدددددبطأ ددددتاوطوأ دددددتايوطيكددددونطلننضدددددتنطوغيددددوه:طال ئددددوطط(4)
المئ دلطادعطأحكدت طط،102/ط2ت دذي طا ضدمت طواللغدتلطعددطط،125/طط0لضتنطالمدو طعددط.الوعل

 حمددد طمهضضددد طالوضدددتل طال حمددد طالمتلمددد طط55/ط1لمبددداطالعدددوي طزيددداانطعدددط/طالمددوأ طوالبيدددلطالمضدددل ط
ط. 1007هدطدط1417

هددوط:طونيدلطط، دتحبوالعمدبطأنتمدلطوأنمد لطوهددعطوه طا ط،مدنطا  دتحبطالمهددا :طا نملد طط(5)
المئ لطا علعطالذىطايهطال ئوطمنطاإل حبطوا نتملطأ واحطا  دتحبطوو مدتطضدميلطا  دتحبط

ت ذي طا ضدمت طواللغدتلطعددطط،271الم حت طالمنيوط دطط،228/طط14لضتنطالمو طعدطط.ا نتمل
ط.174/ط2
التونيددفط.أوهددعطعهدداطا  ددتحبطوممت ئ ددتط،عمددبطبوعمدد طوهددعطمئت ددلطا  ددتحب:طالبددواع طط(6)

 حمدد طط145لدددمحمطعبدداطالددوهحطالمنددتوىط ددد/طعلددعطم مددتلطالتمددتويفطممعدد طلغددوىطوم دد لحعط
 بدددعطعبددداطهللاطبدددنطدمحمطبدددنطعبددداطالدددوحمنط/طمواهددد طالعليدددلطلشدددو طمخت دددوطخليدددلطط،ااوطالئكدددو
المعمدو طط،هد1482=ط= طدط8997 حم طااوطالعت طالملمي طال حم طالمتني طط822/ط8المغو عطعد
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 :املطلب الثانى 
 التعريف بأجزاء األصابع 

أقفصلدا ااصحدتدا بااا  اص باا  أقافصر صابااب  : اعرم  ،ها صاباب :  البنان
اص بااااا  صاباااب  ا اامر  باااااا  ا  بدااا بااة  صاحاااصل  ماا  ص راادر  اص اافجقر  

 .( )ص تا ك تقف بدا صإلا ا  
 :ا ألباب  أجزصء خم   

 .( )ا صإلبب  ص عظما اها م اأ  اجمعدا صبداما  اأباهكا ه:  ابهام - 
   .(3) اها صإلبب  ص تا تقا صإلبداا ااه ك اف بدا  اد ص  بب :  السبابة - 
 . (4)اها صإلبب  ص ا قا:  الوسطى -3
 . (5)اجمعدا باابف ،اها صإلبب  ما بر  ص ا قا اص خابف:  البنصر -4
 .(6)قبا  م  ص كا اص جم  خاابف اها صإلبب  ص بثف  ص :  خنصر -5
 
 

                                                                                                                

ط، حمد طااوطالئكدوط251/ط1محيعطالاينطأبوطزكويتطيحيعطبدنطشدوحطالندووىطعددطل/طشو طالم ذ ط
 حمدد طالمكتدد طط185/ط1 بددعطاضددحتهطبوهددتنطالدداينطدمحمطبددنطعبدداطهللاططعددد/طالمبددا طشددو طالمهنددبط

طدط1498اإلضدد معط  بددعطالهتضدد طالحضددينطبددنطدمحمط/طالمئددواالطاددعطغويدد طالهددوآنطط، 1028هددد
التونيفطعلعطم مدتلطالتمدتويفطط،المموا طلل حتع طوالنشوط حم طااوط10الواغ طا  ئ تنعط د

ط.22 دط
التونيددفطط،50/طط12لضدتنطالمددو طعددط،42الم ددحت طالمنيدوط دددطط،47مختدتوطال ددحت ط ددطط( )

ط.145علعطم متلطالتمتويفط دط
ط.22/طط2ت ذي طا ضمت طواللغتلطعدط،44الم حت طالمنيوط دطط،42مختتوطال حت ط دطط( )
 حمددد طااوطط897/ط8للخليدددلطبددنطأحمدداطالئواهيددداىطعددد/طلدددعطحددووحطالممعدد طالمددينطموتدد طعط(3)

ط.150الم حت طالمنيوط دطط،هد1484 طدطط8992العت طالملمي طال حم طا ولعط
ط.819/ط15لضتنطالمو طعدط،224مختتوطال حت ط دطط(4)
ط.124/ط1المينطللئواهياىطعد(5)
ط.158/طط1لضتنطالمو طعدط،442/ط1المينطعد(6)
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 : املبحث الثالث 
 .تعريف الطهارة لغة واصطالحا  

 
 :الطهارة لغة 

والمددت طط،وال  ددتو طحممنددعطالت  ددوطوالعمددبطأ  ددتوط،الن تادد طوالنزاهدد طمددنطا حدداا ط
  .( )والت  وطهوطالتنزهطعنطا انت  ،ال  ووطهوطالذىطيوابطالحا طويزيلطالنع 

 : واصطالحا  
عحددتو طعدنط ددئ طتح دلطلمزيددلطالحدا طوطالخبدد طعمدتطتملددمط:طعنداطالحنئيد ط:ططأول  

ط.ططط(8)ططحهطال   طضوا طكتنلط حمًتطأوطشوعت
ال  ددتو ط ددئ طحكميدد طتوعدد طلمو ددوا تطعددوازطاضددتحتح ط:طعندداطالمتلعيدد ط:ططثانيــا  
ط.(2)طال   
نطحدا طأوطال  تو طوابطمتطيمنبطال   طومتطادعطممنتهدتطمد:طعناطالشتامي ط:ططثالثا  

نعتضدد طحتلمددت طأوطحتل ددمياطال دددتهوطونحوهددتطحتضددتممتلطالمدددت طاددعطعميددبطالبدددانطأوط
ططط.(4)طا عضت طا و م طعلعطوعهطمخ وص

ال  دتو طوادبطمدتطيمندبطال د  طمدنطحدا طأوطنعتضد طحتلمدت ط:طعنداطالحنتبلد ط:ططرابعا  
ط.(5)أوطوابطحكمهطحتلتوا 

 

                                                

ط.88مختتوطال حت ط دط،422/ط1التمتويفطعدطط،158/طط1مو طعدطلضتنطالط( )
ط، حمد طااوطالئكدوط2/ط1لزينطالداينطالشد يوطحدتبنطنعدي طعددط/طالححوطالوافمطشو طكنزطالانتفمط( )

ط حم طااوطيحيت طالتوا ط1/0لاامتاطأاناىطعد/طمعمبطا ن وطشو طملتهعطا ححوط
طط1/22عطالبوكتلطأحماطبدنطدمحمطالداوايوىطعددط ب/طالشو طال غيوطط،1/42مواه طالعليلطعدط(3)

ط. حم طعيضعطالحتبعطالحلبع
 حمدد ،طحتشدديتتطط1/4 بددعطيحيددعطزكويددتطا ن ددتوىطعدددط/أضدنعطالم تلدد طشددو طوو طال تلدد (4)

 حمد طط85/طط1للشي طشد ت طالداينطالهليدو عطوشد ت طالداينطالملهد طحمميدو ططعدد/طنليو عطوعميو ط
ط.ططالمكتح طالتوايهي 

 حمددد طمكتحدددد طط1/81 بدددعطدمحمطعبدددداطهللاطبدددنطأحمدددداطبدددنطناامددد طمواددددمطالددداينطعدددددط/طالمغندددعط(5)
طدطط120الهتهو  طط82/ط1لمن ووطبنطيون طبنطياوي طالب دوتعطعددط/طكشتحطالهنت طط، طط1079هد

ط. حم طااوطالعت طالملمي 
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ط
ط
ط

 الفصل  الثاني
 ةأحكام األصابع فى الطهار

 
 :ويشتمل على أربعة مباحث

 أحكام األصابع فى آداب الستنجاء: املبحث األول
 أحكام األصابع فى سنن الفطرة : املبحث الثاني
 أحكام األصابع فى الوضوء والغسل: املبحث الثالث
 أحكام األصابع فى نواقض الوضوء: املبحث الرابع
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 املبحث األول
 ويشتمل على أربعة مطالب

 :ول األ طلبامل
 .حكم غمس األصابع بعد النوم فى املاء القليل

ط:طاختلفطالئه ت طاعطحك طغم طا  تحبطحماطالنو طاعطالمت طالهليلطعلعطوأيينط
ط:طالرأى األول

ذهدد طالحنئيدد طوالمتلعيدد طوالشددتامي طوووايدد طعددنطاإلمددت طأحمدداطأنطغضددلطاليدداينطنبددلطط
 طنددت طالمتوضدبطمدنطنومددهطااختل مدتطادعطاإلندت طلل  ددتو طضدن طمدنطضددننطال  دتو طضدوا

 النبعططأبعطهويو طأنطلمتطووىطعنط،(1)وضوا طكتنطنو طحتلن توطأ طحتلليلط،أوطل طيه 

ََْيَقَظ ِإَذا {:نتلططط- - ُ  ْ  اْس  اْلِإَنا  س  فسا   َياَد    خسْلي ادْ  َفَلا   اللَّْيالِ  مسانَ  َأَحاد 
َّى ََْيِن َعَلْيَه  ي ْفِرَغ َح ََْت َأْيَن َيْدِري َل  َفِإنَّه  َثَل ًث  َأْو َمرَّ }َيد    َب 

ط.(8)

                                                

 حمد طااوطالممواد طلل حتعد طوالنشدوطبيدوولططط5/طط1لشدم طالداينطالضوخضدعطعدد/طالمحضو طط( )
 بدعطحكدوطبدنط/طبداافبطال دنتفبطادعطتوتيد طالشدوافبطط، ط1072هددططدط1202تنطال حمد طالمتلمد طلبن

طدط1417 حم طااوطالئكوطلل حتع طوالنشوطال حم طا ولدعططط21/ط1مضمواطالحنئعطعدط ط1002هدد
 حمدد طااوطط12/ط1ل ددتل طعبدداطالضددميبطا زهددوىطعددد/طعددواهوطاإلعليددلطشددو طمخت ددوطخليددلطط، 

طدطط1491 حمدد طااوطالئكددوطط59/ط1لدددمحمطعبدداطالحددتنعطبددنطيوضددفطعددد/طعطشددو طالزونددتنط،الئكددو هددد
 بعطدمحمطالحضينطبنطمضمواطبنطدمحمطبنطالئدوا طالحغدوىط/طالت ذي طاعطالئههطالشتامعط، ط10021

ط1/21لددمحمطبدنطياويد طالشدتامعطعدد/طا  طط، حم طااوطالعت طالملمي طال حم طا ولدعط822/ط1عد
طدط1411حمدد طا ولددعط حمدد طااوطالغدداطالمو ددعطال  البددنط/طالمبددا طاددعطشددو طالمهنددبطط، 1001هددد

 حمددد طط47:طط42/ط1مئلدد طأبدددعطيضدددحتهطبوهدددتنطالددداينطيبدددواهي طبدددنطدمحمطبدددنطعبددداطهللاطالحنبلدددعطعدددد
ط. حم طمكتح طالهتهو ط72/طط1المغنعطعدط،المكت طاإلض مع

 حمد طااوطابدنطط42/ط1أخوعهطالبختوىطاعط حيحهطكتت طالوضو طحت طاالضتعمتوطوتدوًاطعددط( )
والتومددذىطاددعطضددننهطكتددت طال  ددتو طحددت طمددتطعددت طيذاطاضددتيه طأحدداك طمددنطط،خلدداونطاإلضددكناوي 

أبدعطااواطضدليمتنطبدنط/طوأبوطااوواطاعطضننهطللحتا طط،22/ط1منتمهطا طيغم طياهطاعطاإلنت طعد
هددددطواعمدددهطدمحمطمحيدددعطالددداينطعبددداطالحميددداطتحهيدددمط875ا شدددم طا زاىطالضعضدددتتنعطالمتدددواعط

ط85/ط1نعطدمحمطعميلطكتت طال  تو طحت طاعطالوعلطياخلطياهطادعطاإلندت طنبدلطأنطيغضدل تطعدد ا
ط. حم طااوطيحيت طالضن طالنبوي 
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 دراسة فقهية –أحكام األصابع فى الطهارة 

ــة  ــا الدلل اددعطالحدداي طاليددلطعلددعطالن ددعطعددنطغمدد طاليدداطاددعطاإلنددت طنبددلط: وج
الددوطغمدد طط،ي غضددل تطم مددًتطلمددنطأوااطال  ددتو طولعددنطالن ددعطهنددتطللتنزيددهطولددي طللتحددوط

وندداطذكددوطالشددتامعطوالنددووىطأنطط،يدداهطنبددلطغضددل تطلدد طيئضدداطالمددت طولدد طيددأم طالغددتم 
الحاي طناطوواطاعطحمطأهلطالحعتزط ن  طكتنواطيضدتنعونطحتلحعدتو طوح اهد طحدتو ط
اإذاطنتمواطعونواطا طيهمنطأنطت وحطياهطعلدعطموضدبطالنعتضد طأمدتطمدنطحدتلطعلدعط

ولعددنطيضددتح طلددهطغضددل تطاتحتعددًتطللضدددن طيذاطط،خدد حطذلدد طا ددوطاددعطضددم طمددنطأمدددوه
 ط.(1)ووالطلممنعطل طتعنطلتزولطبزوالطذل طالممنع

ادددعطالووايددد طالمتنيددد طوأبدددوطهويدددو طوالحضدددنططحمددداإلمدددت طأاذهددد ط:طالـــرأى الثـــانى 
اليدداينطعندداطالهيددت طمددنطالنددو طل مددوطالددواواطاددعطالحدداي طغ اام  الح ددوىطيلددعطوعددو 

ََْيَقَظ ِإَذا { الضدتبم ُ  اْس وا مدوط ،}اْلِإَنا  س  فسا   َياَد    ي اْدخسلْ  َفَلا   اللَّْيالِ  مسَن ْ َأَحد 
  :(8)ختصطحتلنو طليً طا طيهت طعليهطغيوهطوذل طلوع ينط

ط.أنطالحك طتمباىطا طي  طتماي طيلعطغيوهط:الوجا األول 
أنطالليلطم ن طالندو طواالضدتغواهطايحتمدلطي دتح طيداهطبنعتضد طالط:ططالوجا الثانى
موطمدنطاحتمدتلطذلد طادعطندو طالن دتوطولدوطغمد طيداهطنبدلطغضدل تطاملدعطيشموطب تطأع

ط.نولطمنطل طيع طغضل تطالطيهموطغمض تطشيفتًط
نددتلطينطكددتنطالمددت طكميددوًاطيدداابطالنعتضد طعددنطنئضددهطلدد طيددهموطأيضددًتط نددهطومدنطأوعحددهط

نطكتنطيضيواًط ينطغمد طيداهطادعط:ططط( )وندتلطأبدوطالخ دت ط،ياابطالخب طعنطنئضهطوا 
ط:طل تطا لطتح لط  وويتهطعلعطووايتينطالمت طنبلطغض

                                                

/ط1 بددعطدمحمطعبدداطالددوحمنطبددنطعبدداطهللاطالددوحي طعدددط/طتحئدد طا حددوذىطحشددو طعددتمبطالتومددذىطط( )
للم مدد ط/طعطااوواطعددونطالممبددواطشددو طضددننطأبددط، حمدد طااوطالعتدد طالملميدد طال حمدد طا ولددعط09

:طط172/ط1أبددعطال يدد طدمحمطشددم طالحددمطالم ددي طآحددتاىطمددبطشددو طالحددتا طبددنطنددي طالعوزيدد طعددد
ضددح طوتحهيددمطعبدداطالددوحمنطدمحمطعممددتنط حمددد طالمكتحدد طالضددلئي طالمايندد طالمنددوو طال حمددد طط170
طط. ط1022هدطدط1222المتني ط

 حمدد طااوطط22/ط1نطال ددنمتنعطعدددلدددمحمطبددنطيضددمتعيلطالدديم/طضددبلطالضدد  طشددو طبلددو طالمددوا طط( )
طط. ط1029هدطدط1499العيلط

محئددوبطبدنطأحمدداطبددنطحضدنطالموانددعطالعلددواانعطالحغدداااىط):طأبدوطالخ ددت طمددنطالحنتبلد طهددوطط2))
وتتلمدذطعلدعطيداطالهتضدعطأبدوطيملدعط،طهدطط428ولاطضن ط،طالممووحطحأبعطالخ ت طشي طالحنتبل ط

،طوالخددد حط،طوا  دددولط،طادددعطالمدددذه طو دددنفط،طو دددتوطيمدددت طونتدددهطوشدددي طع دددوهط،طالئدددوا ط
ط=(.هدط519تواعطضن ط،طوووىطكتت طالعلي طوا ني طعنطالعتزوىط،طوالشموطالعياط
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غم طحم طالياطولوطبإ حبطأوط ئوطكغم طعميم دتطكط نطمدتط:ططالرواية األوىل
وحداطاليداطالمه دواطهندتطمدنطط،تملمطالمنبطبعميمدهطتملدمطبحمضدهطكتلحدا طوالنعتضد 

ط.أ واحطا  تحبطيلعطالعو 
طيلدز طمدنطكدونطالطيمندبطكط نطالن دعطتندتولطغمد طعميم دتطوال:ططالرواية الثانية

الشيبطمتنمًتطكونطحمضهطمتنمًتطكمتطاليلدز طمدنطكدونطالشديبطضدبحًتطكدونطحمضدهطضدبحًتط
وغمض تطحماطغضدل تطاونطالدم  طكغمضد تطنبدلطغضدل تطكط نطالن دعطالطيدزولطحتدعط

والطاددوهطبددينطكددونطاليدداطم لهدد طأوطمشدداوا طحشدديبطأوطاددعطعددوا طأوطط،يغضددل تطم مددتًط
ط.(1) طيكنطلممو طالحاي كونطالنتف طعليهطضواويلهطأوطل

 
 :الراجح الرأى 

أنطغمد طاليداطاددعطاإلندت طحمداطالنددو طادعطالمدت طالهليددلطضدن طمدنطضددننطال  دتو طولددي ط
ا مددوطللوعددو طكط نطالحدداي طالددذىطاضددتالطحددهطمددنطنددتلطحددتلوعو طندداطوواطاددعطنددو ط
خدددتصطادددد طيهددددت طعليددددهطغيددددوهطوغمدددد طحمددد طاليدددداطولددددوطي ددددحبطأوط ئددددوطكغمدددد ط

ط.عميم ت
 
 
 
 
 

                                                                                                                

 بدعطالئد  طعبداطالحدعطبدنطأحمداطبدنطالممدتاطالحنبلدعط/طشذوالطالذه طادعطأخحدتوطمدنطذهد طط=
الدداينطلشددم ط/ططضدديوطأعدد  طالنددح  ،طط حمدد طااوطالئكددوط82،طط87ط/ط4طدعددهدددطط1920المتددواعط

ا عد  طندتمو طتدواع ط،طط حمد طمهضضد طالوضدتل طومدتطحمداهتط242ط/10طدعدهددطط124الدذهبعطلط
ط/5طدعددطلخيددوطالدداينطالزوكلددع/ط شدد وطالوعددتلطوالنضددت طمددنطالمددو طوالمضددتمو ينطوالمضتشددونينط

 . حم طااوطالمل ط801
 طمكتحدد ط حمددط75:طط72/ط1المغنددعطالبددنطناامددهطعددد/طط47:طط42/ط1المبددا طشددو طالمهنددبطعدددط( )

ط.الهتهو 
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 :الثانى  بطلامل
 (1)حكم األصابع عند الستنجاء

ط:واضتالوااالضتنعت طحتلياطاليضوىطتعويمًتطللياطاليمنعطيضنط
ذا بال أحمدكم فمال يذنمذ  يط :{نتلطط- - متووىطعنطنتتا طعنطأبيهطعنطالنبعح

}طذكره بيمينه وال يستنجى بيمينه وال يتنفس فى اإلناء
ط.(8)

 :وجا الدللة 
ا  ددلطعددا طمدد طالددذكوطحددتليمينطحددتلطالبددولطتعويمددًتطلليمددينطيددالطالحدداي طعلددعطأنط

ط(2)ويكوهطح طحتع طتنزي ًتطالطتحويمًتط
شد  طأوطب دتطعواحد طعدتزطاالضدتنعت طحدتليمينطتطلوطكتندلطيداهطاليمندعطمه وعد طأوطأم

عناطعم ووطالئه ت طمنطالحنئي طوالمتلعيد طوالشدتامي طوال دحي طمدنططوطكواه منطغي
                                                

االغتضدتلطحتلمددت طوالتمضد طحتلحعددتو طومندهطاضددتنعيلطحتلمدت طوالحعددتوالططط-:اإلضدتنعت طلغدد طط( )
واضتنععطمض طموضبطالنعو،طوالنعوطمدتطيخدو طمدنطالدح نطمدنطويد طأوطغدتف طط،أىطت  ولطب ت

ط،895/طط14لضددتنطالمددو طعدددطط،مددتا طنعددوط،242/طمختددتوطال ددحت طط. نطالغضددلطيزيددلطا مددو
ط.252/طلم حت طالمنيوطا

 .عواهطالحنئي طحأنهطيزال طمتطعلعطالضبيلطمنطالنعتض :طوا   حًتطأواًلط
ط-ط77/ط1لئخدوطالداينطعممدتنطبدنطعلدعطالزيلمدعطالحنئدعطعددط/طتبيينطالحهتفمطشو طكنزطالانتفمطط

 حمدد طااوطالعتدد طط12/ط1بدداافبطال ددنتفبطعدددط، حمدد طااوطالمموادد طبيددوولطلبنددتنطال حمدد طا ولددع
طط.لمي الم

.طحأنددهطاضددتممتلطالحعددتو طال ددغيو طاددعطيزالدد طمددتطعلددعطالمحددلطمددنطا ذى:طعواددهطالمتلعيدد :طمتنيددًتط
 بدعطزيداطالمداوىطعلدعطبدنطأحمداطبدنطمكدو طهللاط/طحتشي طالماوىطعلعطشدو طأبدعطالحضدنطلوضدتل ط

 بدعطعبداطهللاط/طحتشي طالخوشعطعلعطمخت وطخليدلط، حم طااوطالئكوط-178/ط1ال مياىطعدط
ط. حم طااوط تاوط141/ط1عطالمتلععطالخوشعطعدطبنطعل
طط.عواهطالشتامي طحأنهط  تو طمضتهل طوهوطيزال طالختو طمنطالضبيلينطعنطمخوعه:طمتلمًتط

ط.ااوطالئكوط01/ط8المعمو طشو طالم ذ طعد
ط24/ط1كشدتحطالهندت طعددطط.حأندهطيزالد طالخدتو طمدنطالضدبيلينطعدنطمخوعده:طعواهطالحنتبل ط:طواحمًتط
 .العت طالملمي وطااحم ط ط–
ط،48/ط1أخوعهطالبختوىطاعط حيحهطكتت طالوضو طحت طالن دعطعدنطاالضدتنعت طحدتليمينطعددط( )

 حمد طااوطط1/28والتومذىطاعطضننهطكتت طال  تو طحت طمتطعت طاعطكواه طاالضتنعت طحتليمينطعد
عطوأبدددوطااوواطادددعطضدددننهطكتدددت طال  دددتو طحدددت طكواهيددد طمددد طالدددذكوطحدددتليمينطادددط،العتددد طالملميددد 
ط. حم طااوطيحيت طالضن طالنبوي طط2/ط1االضتبوا طعد

ط.182/ط1ضبلطالض  طعدط، حم طالمكتح طالضلئي ط52/ط1عونطالممبواطعدط(3)
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وعليددهطأعمددوطا  ددحت طمددنطالحنتبلدد طواددعطووايدد طمتنيدد ط ط( )طالحنتبلدد  المددذه طعنددا
ط.للحنتبل طبتحوي طاالضتنعت طحتليمينطاإنطاملطذل طالطيعزفهطاالضتنعت 

نطكددتنطاالضددتنعت طوالطيكدوهطاالضددتمتن طحددتليمينطاددعطالمددت ط نطالحتعدد طااع يدد طيلي ددتطوا 
نط حددتلحعوطاددتلموأ طتمضدد طب ددتطمددنطغيددوطاضددتمتن طحددتليمينطوكددذل طاددعطحددمطالوعددلطوا 

نطط،كدتنطمدنطغدتف  نطكددتنطمدنطبدولطوالحعددوطكبيدوًاطأخدذطذكددوهطحشدمتلهطامضد طحددهطوا  وا 
كدتنطالحعدوط دغيوًاطعمددلطالحعدوطبدينطعهبيدهطأوطبددينطأ دتحمهطوتندتولطذكدوهطحشددمتلهط

نطلدد طيمك نددهطأمضدد طالحعددوطبيمينددهطومضدد طحشددمتلهطوينددا طغضددلطاليدداطيمضددحهطب ددتطوا 
شدنتنطوال دتبونط اليضوىطحمداطاالضدتنعت طحمدت طأوطتدوا طأوطكدلطمدتطيزيدلطالوافحد طكت

ط.(1)
 
 
 
 
 

 
                                                

اهداطيكدونطبدنصطاإلمدت ط،طأىط دتهوطمدذه طاإلمدت طأحمداطبدنطحنبدلط:طالمذه طعناطالحنتبل ط(1)
ط.أوطبإيمتفهطأوطاضتنحت   طمنطنولهطأوطتمليله

لزوكشدعطلط/طمخت وطالخونعطاعطالئههطعلعطمذه طاإلمت طأحمداطبدنطحنبدلطشو طالزوكشعطعلعط
طمكتحدد طالمبيكدددتنطالويدددت طحمددد  طط22ط/1طدشددم طالددداينطدمحمطبددنطعبددداطهللاطالم دددوىطالحنبلددعطعددد

ط/ططالئددت طالمبددينطاددعطم دد لحتلطالئه ددت طوا  ددوليينط–، ط1002ط-هدددط1412ولددعطحمدد طا  ال
 . 8995ط-هدطط1482ا ولعططحم  الااوطالض  طططحم  ط–ط109طددمحمطيبواهي طالحئنتوىطط ل
،طعواهوطاإلعليدلط141/ط1الخوشعططعدط، حم طااوطالعت طالملمي طط12/ط1باافبطال نتفبطعدط( )
لشددم ط/طن تيدد طالمحتددت طيلددعطشددو طالمن ددت طاددعطالئهددهطعلددعطمددذه طاإلمددت طالشددتامعطط،17/ط1عددد

:طط151/ط1ىطا ن دددتوىطللوملدددعطعددددالدداينطدمحمطبدددنطأبدددعطالمحدددت طأحمددداطالوملددعطالمندددواعطالم دددوط
ط، حم طمكتح طالعليدتلطا زهويد ط155/ط1المغنعطالبنطناام طعدط، حم طااوطالعت طالملمي ط158

 بددعطالحضددنط/طاإلن دتحطاددعطمموادد طالددواع طمددنطالخدد حطعلددعطمددذه طاإلمددت طأحمدداطبددنطحنبددلط
وطالعتددد ط حمددد طااط194:طط192/ط1عددد  طالددداينطبدددنطعلدددعطبدددنطضدددليمتنطالحنبلدددعطالمدددوااوىطعدددد

ط.الملمي 
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 :الثالثاملطلب 
 كيفية الستنجاء

ط
اينحغدددددعطلمدددددنطيويددددداطط،بدددددينطالئه دددددت طكيئيددددد طاالضدددددتنعت طلدددددي طاي دددددتطخددددد ح

تعمددددديً طللت  يددددوطويبتدددداىطبإ دددددحبطأوطتمً طالضددددتنعت طأنطيوخددددعطنئضدددددهطيوخددددت ًاطكددددا
ي حمينطم طم  طأ دتحبطمدنطاليداطاليضدوىطوهدعطالوضد عطوالخن دوطوالبن دوط نط
الضددووو طتندداابطب مددتطلتنضدداطمضددتم تطايضددمفطتملددمطوافحدد طالنعتضدد طب ددتطوالطينحغددعط
االضددتنعت طحتلضدددحتح طويكدددونطاالضدددتنعت طبح ددونطا  دددتحبطالطبوهضددد تطكط ندددهطيدددوو ط

لدف طيشددحهطياخدتلطاإل ددحبطادعطالمددوو طوهدذاطادعطحددمطالوعدتلطأمددتطادعطحددمطالحتضدووطوط
تضدتنععطبددوه طا  ددتحبطكط:طونددتلطحمد طالحنئيدد طط،النضدت طاهيددلطتئمدلطممددلطالوعدل

 نطت  يددوطالئدددو طالخدددتو طمدددنطالحدددي طأوطالنئددت طوالعنتحددد طواعددد طوادددعطالوضدددو ط
ط.(1)ضن طوالطيح لطذل طبوه طا  تحبط

ط
 
 
 
 

 :لرابعاملطلب ا

                                                

للشددي طمحمددواطبددنطأحمدداطبددنطعبدداطالمزيددزطبددنطمددتز ط/طالمحددي طالبوهددتنعطاددعطالئهددهطالنممددتنعطط( )
طدط1484 حمد طااوطيحيدت طالتدوا طالمو دعطال حمد طا ولدعطط49/ط1البخدتوىطعدد بداافبطط، 8992هدد
 ط حمدط57/ط1من طالعليدلطشدو طمخت دوطخليدلطعددط، حم طااوطالعت طالملمي ط1/12ال نتفبطعد

 حمدد طااوطط158:ط1/151ن تيد طالمحتدت طعددط،1/148الخوشدعطعددط،مكتحد طالنعدت ط دوابل طليبيدت
 حمدد طط155:ط154/ط1المغنددعطالبددنطناامدد طعدددط،1/192اإلن ددتحطللمددوااوىطعدددط،العتد طالملميدد 

طططط.مكتح طالعليتلطا هوي 
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 ملن فى إصبعا  ( )دخول اخلالءحكم 
 خامت منقوش بذكراهلل 

آاا طاالضددددددتنعت طواخددددددولطالخدددددد  طأعموهددددددتطمحمولدددددد طعندددددداطالئه ددددددت طعلددددددعطالنددددددا ط
ي دددحمهطخدددتت طايكدددوهطاخدددولطالخددد  طلمدددنطادددعطط،واالضدددتححت طوهدددعطمملومددد طحتلضدددن 

منهدوبطبددذكوطهللاطأوطمددتطهددوطمم دد طكط نطالخد  طموضددبطالهددتذووالطواضدد طهللاطمنددزهط
ذلد طامدنطلدح طخدتت طمنهدوبطحمدتطهدوطمم د طعليدهطنزعدهطعنداطاخدولطالخدد  طكطعدنط

 اللَّهس َرس وَل نََّأ {:  - - لماروى عن أنس بن مالك  رضى هللا عنه أن النب ى 
َََمه  َوَضَع اْلَخاَلَ  َدَخَل َذاِإ َُ َن وسل  عليه الله صلى  .( ) } َخ 

 

                                                

المو طبنئضهطلهضت طكلطمتطيخلوطايهطاإلنضتنطبنئضه،طوالموااطحهطهنتطمتطيخلوطايهط:طالخ  ططط(1)
ط.00/ط8الهتمو طالمحي ططعد.طحتعته

ط،481/طط1الححددوطالوافددمطشددو طكنددزطالددانتفمطعددد.طهددوطبيددلطالتغددو :عواددهطالحنئيدد :طوا دد  حًتط
لختتم طالمحههدينطدمحمطأمدينطالشد يوطحدتبنطعتبداينطعلدعطالداوطالمختدتوطشدو ط/طحتشي طواطالمحتتوط

 حمد طااوطالمهتاد ،طبداافبطط190/ط1 طالنممدتنطعددطتنويوطا ح توطاعطاههطمذه طاإلمت طأبعطحنيئ
ط.22/ط1ال نتفبطعدط

ط.الخ  طهوطالموحت ،طوالموحت طهوطالمغتضلطوالعمبطمواحي :طعواهطالمتلعي طحأنهط
ط.872/طط1مواه طالعليلطعدط

نددتلطالتومددذ ط،طنهددلطيلددعطالبنددت طالممدداطلهضددت طالحتعدد وطالمكددتنطالخددتل ط:طوعواددهطالشددتامي طحأنددهط
ويضدمعططوعممدهطأخليد ،طونيدلط ندهطيتخلدعطايدهطأ طيتبدوزطي تنطايهطيهتلطلهطخد  ،ضم طحتض طش

للم مد طالضدياط/طيعتن طال تلبينطعلعطحدلطألئدتبطادت طالممدينط.طأيضتطالموامطوالعنيفطوالموحت 
 طااوطيحيدت طالتدوا ط192/ط1أبعطحكوطالمش ووطحتلضياطالحكوىطبنطالضياطدمحمطشد تطالداميت عطعدد

ط50/ط1حتددت طيلددعطمموادد طممددتنعطألئددتبطالمن ددت طلدددمحمطالشددو ينعطالخ يدد طعدددالمو ددع،طمغنددعطالم
ط. حم طااوطالئكو

المبدا ط.طالمكتنطالذىطيتوضأطايه،طونيدلطهدوطالمكدتنطالممداطلهضدت طالحتعد :طوعواهطالحنتح طحأنهط
،طالوو طالمو بطحشو طزااطالمضتنهبطمخت وطالمهنبطادعطاهدهطيمدت طالضدن ط72/ط1شو طالمهنبطعدط

بدددنطحنبدددلطالمدددتنطللم مددد طشدددوحطالددداينطأبدددعطالنعدددتطموضدددعطبدددنطأحمددداطالحعدددتوىطوالشدددو طأحمددداطا
ط.22/ط1للم م طمن ووطبنطيون طالب وتعطعدط

/ط4أخوعددهطالتومددذىطاددعطضددننهطكتددت طاللحددت طحددت طمددتطعددت طاددعطلددح طالخددتت طاددعطاليمددينطعددد(  )
حدت طذكدوطضننطابنطمتعدهطكتدت طال  دتو طوضدنن تطط،حاي طحضنطغوي :طنتلطأبوطعيضعطط،891

ط.119/ط1هللاطعزطوعلطعلعطالخ  طوالختت طاعطالخ  طعدط
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 :وجا الدللة 
اددعطالحدداي طاليددلطعلددعطتنزيددهطمددتطايددهطذكددوطهللاطعددنطموضددبطالخدد  طامددنطلددح طاددعط

أمتطيذاطل طيعاطمدنطيحئ دهطاد طط،( )ي حمهطختت طمنهوبطحمتطهوطمم  طعليهطنزعهط
ضدتنعت طحدهطويعمدلطحأ طحتلاخولطحهطولعنطعليهطأنطيضمهطاعطيمينهطتنزي ًتطعدنطاال

طط.( )طاصطالختت طاعطح نطكئهطاليمنعطلف طي  وطمتطعليه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 املبحث الثانى
                                                

 حمد طط1/00لنمدت طدمحمطبدنطعلدعطبدنطدمحمطالشدوكتنعطعدد/طنيلطا و توطشو طمنتهدعطا خيدتوط(  )
ط. ط1007هدطدطط1417ااوطالحاي طحتلهتهو طال حم طالواحم ط

مدااو طشدو طيوشدتاطالضدتل طأضد لطالط،445/ط8حتشي طابنطعتباينطعدط،1/488الححوالوافمطعد(  )
ط، حم طااوطالئكوطال حمد طالمتنيد ط74/ط1 بعطحكوطبنطحضنطالعشنتوىطعد/طاعطاههطاإلمت طمتل ط

طدط1485 حمدد طااوطالحدداي طط1/04باايدد طالمعت دداطون تيدد طالمهت دداطالبددنطوشدداطالهو بددعطعددد هددد
شددتحط،طك1/122 طااوطالئكددو،طن تيدد طالمحتددت طعدددط8/08المعمددو طشددو طالم ددذ طعدددط، 8994

المئ دددلطادددعطأحكدددت طالمدددوأ طوالبيدددلطالمضدددل طط،1/05اإلن دددتحطللمدددوااوىطعددددط،1/172الهندددت طعدددد
ططط.1/51عد
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 أحكام األصابع فى سنن الفطرة 
 ويشتمل على مخسة مطالب

 :املطلب األول 
 ( )  حكم السواك 

 :حكم السواك
ط:ويالطعلعطذل ط(8)الضوا طضن طمضتحح طاعطعميبطا ونتلطعناطعم ووطالئه ت 

رسأل     بأى  يأيك نأاب يبأ   { : ووىطعنطالمهداا طبدنطشدوي طعدنطأبيدهما طط-1

  .(3) }بالسلاك : بيته ؟ قالت ملسو هيلع هللا ىلص إذا  خ  

السألاك مههأر   {  : ما رل  عب عائية رضى   عنها  ب النبأى ملسو هيلع هللا ىلص قأا  - 

 للفم مرضا  

                                                

وا طامل طحتلضوا طوالمضوا طوضت طالشيبطضدواعًتطالعدهطوضدت طامدهطحدتعواط:طالضوا طلغ ط(  ) طط.يضوكهطضواعًتطوالضوا طمتطيال طحهطالئ طمنطالمياانالضى
 بددعطحبيدد ط/ط الهددتمو طالئه ددعطلغدد طوا دد  حتطط،442/طط19لضددتنطالمددو طالبددنطمن ددووطعددد

ط. حم طااوطالئكوط122الضماىط دط
ط.اضتممتلطعواطاعطا ضنتنطومتطحول تطإلذهت طالتغيو:طوا   حًتط

 حمدد طااوطط1/122الخوشددعطعدددط، حمدد طم دد ئعطالحددتبعطالحلبدعط1/112حتشدي طابددنطعتبدداينطعدد
للشددي ط/طيمتنطالعمددلطعلددعطشددو طالمددن وطحتشددي طالم مدد طضددلط،1/824مواهدد طالعليددلطعدددط،الئكدو

ططط.1/02 حم طااوطالعت طالملمي ،ططالمبا طشو طالمهنبطعدط1/122زكويتطا ن توىطعد
مواهددد طالعليدددلطللح دددت طط، حمددد طااوطالعتددد طالملميددد ط1/10بددداافبطال دددنتفبطللعتضدددتنعطعددددط(  )
مدت طيحيدعطبدنطأبدعطلن/ططالبيتنطاعطاههطاإلمت طالشتامعطط،1/814الت ذي طللحغوىطعدط،1/824عد

أحمدداطحعددتزىطأحمدداط/طتحهيددمطاطط1/20هدددطعددد552الخيددوطبددنطضددتل طبددنطأضددماطالمموانددعطالمتددواعط
نيدلطالمدبو طحشددو طاليدلطال تلد طلمبدداطالهدتاوطبدنطعمددوطالتغلبدعطعلددعطط،الضدهتط حمد طااوطالمن ددت 

شدهوطدمحمطضدليمتنطعبداطهللاطا ط.حههدهطاطط55:طط54/ط1عددط.مذه طاإلمت طالمبعلطأحمداطبدنطحنبدل
ط.191:ط00/ط1المبا طشو طالمهنبطعدط، حم 

لنمت طمضل طبنطالحعت طأبدوطيوضدفطالهشديوىطالنيضدتبووىطكتدت ط/طأخوعهطمضل طاعط حيحه( 3)
وأبدوطااوواطادعطضدننهطكتددت طط، حمد طااوطيحيددت طالتدوا طبيدوولط889/ط1ال  دتو طحدت طالضدوا طعدد

متعددهطاددعطضددننهطكتددت طال  ددتو ططوابددنط،12/ط1ال  ددتو ططحددت طاددعطالوعددلطيضددتت طحضددوا طغيددوهطعددد
لنمدددت طأبدددعطحكدددوطأحمددداطبدددنطالحضدددنط/طوالبي هدددعطادددعطضدددننهطالعبدددوىطط،192/ط1حددت طالضدددوا طعددددط

ط. حم طااوطالئكوط24/ط1البي هعطكتت طال  تو طحت طاعطاضلطالضوا طعد
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 .( ) }للرب 
 

 : وجا الدللة 
حتايد طعلدعطاضددلي طالضدوا طادعطعميدبطا ونددتلطوشدا طاالهتمدت طحدهطوتعددواوهطتدالطا 

ط.(8)لما طتهايوهطبونلط
ولدد طيهددلطبوعوحددهطيالطاضددحتهطوااوواطوأهددلطال ددتهوطولعنددهطيكددونطأشدداطاضددتححتحًتطاددعط

ط:طوهعطأونتلطخمض طعلعطالواع ط
 لألا  { : عال - -  لمتطووىطعنطأبعطهويو طأنطالنبدع:طعناطكلط   ط - 

 .(3) } ب  يق على  متى ألمرتهم بالسلاك عن  ن  صال  
 

 : وجا الدللة 
؛  } ب  يأق علأى  متأى  لألا  { - -  يالطالحاي طعلعطنئعطالوعو طلهوله

ذاطمبلطأنهطلدي طبواعد طا دوطضدن ط الوطكتن واعحًت موه طحهطضوا طشمطأوطل طيشمطوا 
 . (4)  لموا بت طعليهطملسو هيلع هللا ىلص

 لألا  {:  ندتل - -  عناطكلطوضدو طلمدتطووىطعدنطأبدعطهويدو طأنطالنبدع - 

 .( ) } ب  يق على  متى ألمرتهم بالسلاك مع ن  لضلء 

                                                

وطالنضدتفعطادعطط،192/ط1أخوعهطابنطمتعهطاعطضننهطكتت طال  تو طوضنن تطحت طالضوا طعددط(  )
لع لطالاينطالضيو عطمدبطحتشدي طالضدناىطكتدت طال  دتو طحدت طالتوغيد طادعطالضدوا طعددط/طضننهط
والبي هعطاعطضننهطكتت طال  تو طحت طاعطاضدلطالضدوا طط، حم طالااوطالم وي طاللبنتني ط22/ط1
 حمد طااوطط12لنمت طأبعطعباطهللاطدمحمطبنطياوي طالشتامعط دد/طوالشتامعطاعطمضناهطط24/ط1عد

ط.العت طالملمي 
ط.1/122نيلطا و توطعد(  )
وطالتومدذىطادعطضدننهطط،889/طط1أخوعهطمضل طاعط حيحهطكتت طال  دتو طحدت طالضدوا طعددط( 3)

وأبددوطااوواطاددعطط، حمدد طااوطالعتدد طالملميدد ط،1/72كتددت طال  ددتو طحددت طمددتطعددت طاددعطالضددوا طعددد
ننهطكتدت ط حمد طااوطيحيدت طالضدن ،طوابدنطمتعد طادعطضدط1/18ضننهطكتت طال  تو طحت طالضوا طعد

والبي هعطادعطضدننهطكتدت طال  دتو طحدت طالداليلطعلدعطأنطط،1/195ال  تو طوضنن تطحت طالضوا طعد
ط. حم طااوطالئكوط1/189عدط،1/185وأحماطاعطمضناهطعدط،1/25الضوا طضن طلي طبواع طعد

البيدتنطللممواندعطعدددطط،1/29ا  طللشدتامعطعددط، حمد طالمكتحد طالضددلئي ط1/79عدونطالممبدواطعدد( 4)
ط.1/20
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 : وجا الدللة 
يدددالطالحددداي طعلدددعطمشدددووعي طالضدددوا طعنددداطكدددلطوضدددو طوأندددهطيضدددتح طادددعطعميدددبط

ط.(8)ا ونتلطويشتاطاضتححتحهطاعطونلطالوضو ط
 {:   - - ضدتح طالضدوا طعنداطندوا  طالهدوآنطكطلهولدهطي:طعناطنوا  طالهدوآنط -3

ط.(3) } ههرلا  فلاهنم بالقرآب
عندداطتغيددوطالئدد طبنددو طأوطضددكولطأوطعددو طأوطأعددلطشدديبطيغيددوطوافحدد طالئدد طكطلمددتطط-4

فأأأأا   (5)نأأأاب النبأأأأى إذا قأأأأام مأأأب الليأأأأ  ييأأأأل  {:  نددددتل (4)ووىطعدددنطحذيئددد ط

}بالسلاك
(6) . 

 : وجا الدللة 
يالطالحاي طعلعطاضتححت طالضوا طعناطالهيت طمدنطالندو طكط ندهطمهدت طلتغيدوطالئد ط

ط.(7)لمتطيت تعاطيليهطمنطأبخو طالمما طوالضوا طين ئهطكطولذل طأوشاطيليه
                                                                                                                

تخددويوطط1/42وواهطمتلدد طبددنطأندد طاددعطالمو ددأطكتددت طال  ددتو طحددت طمددتطعددت طاددعطالضددوا طعددد(  )
والبي هددعطاددعطضدننهطكتددت طال  ددتو طط،وتمليدمطوتددوني طدمحمطادهااطعبدداطالحددتنعط حمد طالمكتحدد طالتوايهيد 

ط.1/25حت طالاليلطعلعطأنطالضوا طضن طلي طبواع طعد
ط.1/52لطاعطأحكت طالموأ طوالبيلطالمضل طعد،طالمئ 1/50ضبلطالض  طلل نمتنعططعد(  )
للحدتا طندووطالداينطعلدعطبدنطأبدعطحكدوط/طمعمبطالزوافداطومنحدبطالئوافداطط،1/848وواهطالبزاوطعد( 3)

ط.بتحويوطالحتا ينطالعليلينطالموانعطوابنطحعوط8/00ال يممعطعد
ط دلعطضدكنطالعواد طوكدتنط دتح طضدوطوضدولطهللاط،حذيئ طبنطاليمتنطالمحضدع):طحذيئ طهوط( 4)

وووىطعندهطعدتبوطبدنطعبداطهللاطط،ووىطعدنطالنبدعطملسو هيلع هللا ىلصطوعدنطعمدوط،هللاطعليهطوضدل طومنتنحدهطمشد وو 
/طت دذي طالت دذي طط(.هددط22تدواعطضدن طط،وعنا طبنطعباطهللاطوأبوطال ئيلطوغيوه طمدنطال دحتح 

حيددت ط حمدد طااوطيط455:طط454/طط1 بددعطالئضددلطشدد ت طالدداينطأحمدداطبددنطعلددعطالمضدده نعطعددد
ط.44/طط1شذوالطالذه طعدط، ط1002هدطدطط1412التوا طالمو عطال حم طالمتني ط

طط.شتصطالشيبطشو ًتطأىطالعهطاتلشوصطهوطالال طوطالغضلطوالتن يف:طيشوصطاته( 5)
ط.102مختتوطال حت ط دطط،121/طط2لضتنطالمو طعدط

وطابددنطخلدداونط حمدد طااط1/52أخوعدهطالبخددتوىطاددعط ددحيحهطكتدت طال  ددتو طحددت طالضددوا طعدد( 6)
وأبددوطااوواطاددعطط،889/ط1وطمضددل طاددعط ددحيحهطكتددت طال  ددتو طحددت طالضددوا طعدددط،حتإلضددكناوي 

وابددنطمتعدد طاددعطط،ضددننهطكتددت طال  ددتو طحددت طالضددوا طلمددنطنددت طمددنطالليددلط حمدد طااوطيحيددت طالضددن 
ط.1/195ضننهطكتت طال  تو طوضنن تطحت طالضوا طعد

ط.1/127نيلطا و توطللشوكتنعطعد( 7)
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:   ندددتلط- - النبدددعطعنددداطا دددئواوطا ضدددنتنطكطلمدددتطووىطالمحدددت طأنط -5
 .( ) } ( )استانلا ا ت خللا على قلحا  {
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                

ونيلطأنطيكموطال دئو طعلدعطا ضدنتنطوتغلد طط، ئو طتملوطا ضنتنطاعطالنت طوغيوه :طل طاله(  )
ط. حم طااوطالعت طالملمي ط191/طط2للنووىطعد/طت ذي طا ضمت طواالغتلط.م طتضواطأوطتخضو

ط.22/ط1أخوعهطالبي هعطاعطضننهطكتت طال  تو طأبو طالضوا طعد(  )
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 :املطلب الثانى 
 كيفية السواك

ايمدتطططط- - يندا طالضدوا طحتليداطاليمندعطكطالأنطذلد طهدوطالمنهدولطعدنطالنبدعط
نأاب يحأب   - -  ب النبأى { : أن دتطنتلدلطعطهللاطعن دتووىطعدنطعتفشد طوضد

 .( ) } سىنه نله له لترجله لههلر  لفىفى تنعالتيامب 
ايعمدددددلطالخن دددددوطأضدددددئلطالضدددددوا طوا  دددددتحبطاوندددددهطوحدددددأىطي دددددحبطاضدددددتت طالحدددددأ ط

نطشددت طاضددتت طط،وا اضددلطأنطيضددتت طحتلضددحتبتينطيبدداأطحتلضددحتح طاليضددوىطمدد طاليمنددع وا 
بإب تمددهطاليمنددعطوالضددحتح طاليمنددعطيبدداأطحتإلب ددت طمددنطالعتندد طا يمددنطاددوهطوتحددلطمدد ط

ويبداأطمدنطالعتند طا يمدنطويمدوطعوضدًتطحت ضدنتنطكط نطط،ا يضوطكذل طالضحتح طمن
قأا  رسأل   { :يعو طاللم طكطلمتطووىطعنطع ت طبنطأبدعطو دت طندتلاضتممتلهط واًلط

 .( )} ا  لإذا استنتم فاستانلا عرضا  إذا يربتم فايربلا مص  - -   
مدددد طيمددددوطحتلضددددوا طعلددددعطأ ددددواحطا ضددددنتنطالمليددددتطوالضددددئلعط  ددددوًاطوح نددددًتطمدددد طعلددددعط
ا ضددوا طمدد طعلددعطاللمدد طواللضددتنطوضددهفطالحلددمطبل ددفطومددنطالطأضددنتنطلددهطيضددتت ط

 .(3)  علعطاللم طواللضتنطوضهفطالحلمطكطليح لطلهطموا طالضن 
 

                                                

ط1/44و طحددت طالتدديمنطاددعطالوضددو طوالغضددلطعدددأخوعددهطالبخددتوىطاددعط ددحيحهطكتددت طال  ددت(  )
وطمضدددل طادددعط دددحيحهطكتدددت طال  دددتو طحدددت طالتددديمنطادددعططط، حمددد طااوطابدددنطخلددداونطحتإلضدددكناوي 

طط.882/ط1ال  ووطوغيوهطعد
معمدبطالزوافداطط،1/49أخوعهطالبي هعطاعطضننهطكتت طال  دتو طحدت طادعطاالضدتيت طعوضدًتطعدد(  )

ط.29/ط5عدط
مواهددد طالعليدددلطط،184/طط1ابدددنطعتبددداينطعددددط،1/12ا ححدددوطعدددمعمددبطا ن دددوطشدددو طملتهدددعط( 3)
ط1/122حتشدددي طالعمدددلطعددددط،04:ط1/02البيدددتنطللممواندددعطعددددط،1/122الخوشدددعطعددددط،1/824عدددد

ط1/24كشددتحطالهنددت طعدددط،1/198،طالمبددا طعددد1/55نيددلطالمددبو طعدددط، حمدد طااوطالعتدد طالملميدد 
ط. حم طااوطالعت طالملمي 
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 :املطلب الثالث 
 باألصابع حكم السواك

ط:طاختلفطالئه ت طاعطحك طالضوا طحت  تحبطعلعطم م طأوآ ط
الحنئي طوابنطالهتض طمنطالمتلعيد طوالشدتامي طادعطندولطيلدعطأندهططذه ط:طاألولالرأى 

وذهدد طالشددتامي طيلددعطأنددهطالطط،(1)طيعددوزطالضددوا طحت  ددتحبطعندداطعددا طوعددواطغيوهددتط
كمددتطاملددلطعتفشدد طأىطايكددونططيكددوهطالضددوا طغيددوهطولعنددهطخدد حطا ولددعطيالطللتبددو 

ط(8)ط.ضن 
ــرأى الثــانى اددعطنددولطمددتنطيلددعطأنددهطيعددوزطالضددوا ططلحنتبلدد ذهدد طالمتلعيدد طوا:ططال

ط(2)ط.حت  تحبطم لهًتطوي ي طالضن طحهاوطمتطيح لطمنطاإلنهت 
ذهد طالشدتامي طادعطا  د طوالحنتبلد طادعطالمدذه طعنداه طيلدعط:ططالرأى الثالـث

ط(4)ط.نئ ل طأوطمت ل طومنطاملهطالي ي طالضن أنهطالطيعوزطالضوا طحت  تحبطم
 :األدلة 

 :دليل الرأى األول 
 :من السنة  أول  
يجأأ   األصأأابع  {: نددتلطط- - مددتطووىطعددنطأندد طبددنطمتلدد طأنطالنبددع - 

 .(5) } مج   السلاك
يارسأل    إنأك رتبتنأا  {: متووىطأنطوعً طمنطبندعطعمدووطبدنطعدوحطندتلط - 

 صأابعك سألاك عنأ  لضأمك تمرهأا : فى السلاك فه   لب ذلك مب ييك ؟ قا  

 .(6) } على  سنانك إنه ا عم  لمب ا نية له لا  جر لمب ا حسنة له
 

                                                

مواهدد طالعليددلطط،1/4تبيددينطالحهددتفمطعدددط،مدد طااوطالئكددو حط1/184حتشددي طابددنطعتبدداينطعددد(  )
ط.1/129ن تي طالمحتت طعدطط،1/122الخوشعطعدط،1/824عد
ط.817/ط1الت ذي طللحغوىطعدط،129/ط1ن تي طالمحتت طعد(  )
ط.198/ط1المبا طعدط،1/02المغنعطالبنطناام طعدط،1/824مواه طالعليلطعد( 3)
نيدددلطط،122/ط1حتشدددي طالعمدددلطعددددط،لعتددد طالملميددد  حمددد طااوطاط129/ط1ن تيددد طالمحتدددت طعدددد( 4)

طط.1/54المبو طعد
أخوعددهطالبي هدددعطادددعطضدددننهطكتدددت طال  دددتو طحدددت طاالضدددتيت طحت  دددتحبططونددداطضدددمئهطالبي هدددعط( 5)
طط.1/41عد
طط.1/41أخوعهطالبي هعطاعطضننهطكتت طال  تو طحت طاالضتيت طحت  تحبطعد( 6)
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 :وجا الدللة 
ط.(1)تالطا حتاي طعلعطأنهطيعزئطالتضو طحت  تحبط

 : ثانيا  من املعقول 
ط.(8)أنهطلوطلفطعلعطي حمهطخون طخشن طاأموهتطعلعطأضنتنهطنتملطمهت طالضوا ط

 : دليل الرأى الثانى 
 : استدلوا باملعقول 

الضدددوا طيعدددزىطحت  دددتحبطم لهدددًتطليكدددونطذلددد طكتلدددال طويكدددونطحدددتليمنعطأوطاليضدددوىط
ط.(2)وكوههطحمض  طحتلشمتلطكط نهطمضلطا ذىط

 :الثالث  دليل الرأى
  -:استدلوا باملعقول من وجهني 

 : الوجا األول 
طالطيعوزطالضوا طحتإل حبطولوطخشن طكط ن تطعدز طمندهطاد طتحضدنطأنطتعدونطضدواعتًط

طط.(4)
 : الوجا الثانى

 .(5)  أنهطالطيح لطاإلنهت طحهطكمتطيح لطحتلموا
 الرأى الراجح

الهدتفلونططالدوأىطا ولطمدتطذهد طيليدهطأ دحت نطوعحتنطحماطعو طأوآ طالئه ت طيتبي
حأنطالضوا طحت  تحبطيعزئطاعطحتلد طعدا طوعدواطمدتطيضدتت طحدهطمدنطالمدواطكطوذلد ط
تحهيهددًتطللضددن طولموا حدد طملسو هيلع هللا ىلصطعلددعطامددلطالضددوا طوحتددعطاليهددبطالنددت طاددعطالحددو طعندداط

طط.عا طوعواطعواطالضوا 
  

                                                

طط.1/122نيلطا و توطعد(  )
طط.817/ط1وىطعدالت ذي طللحغ(  )
طط.824/ط1،طمواه طالعليلطعد122/ط1الخوشعطعد( 3)
 حمد طااوطط122/ط1حتشدي طالعمدلطعددط، حم طااوطالعت طالملمي ط129/ط1ن تي طالمحتت طعد( 4)

طط.العت طالملمي 
ط.198/ط1امبا طعد( 5)
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  رابع املطلب ال
 احلى ( )أظافر ( )تقليم : 

 
 

وتنهيت ددتطضددن طمددنطضددننطالئ ددو طيضددتح طامل ددتطكطلمددتطووىطعددنطأبددعط ددتاوطتهلددي طا 
خمأأم مأأب الفهأأر    - - قأأا  رسأأل     {: عااال  هللا  اااه عويددو طوضدده

 .(3) }قليم األظافرلت ،لنتف اإلبه ،ق  اليارب ،الختاب ،ااستح ا 
 : وجا دللة احلديث 

يددالطالحدداي طعلدددعطعلددعطأنطهددذهطا شددديت طيذاطاملددلطات ددفطاتعل دددتطحددتلئ و طالتدددعط
ا دوطهللاطالمحدتاطعلي دتطواضدتحب تطل د طكطليكوندواطعلدعطأعمدلطال دئتلطوأشدوحط دوو ط

ط.(4)
اطويضددتح طأنطيبدداأطحتليددط،الوعددلطوالمددوأ طواليدداانطوالددوع نطعلددعطالضددوا طيضددتوىطايدده

ايبدددداأطحضددددحتح طاليدددداطاليمنددددعطويخددددت طبإب تم ددددتطواددددعطالوعددددلطيبدددداأطاليمنددددعطمدددد طاليضددددوىط
ط،بخن دددوطاليمندددعطويخدددت طبخن دددوطاليضدددوىطكمدددتطادددعطتخليدددلطا  دددتحبطادددعطالوضدددو 

أوطغيوهدددتطمدددنطويعدددوزطللشدددخصطأنطيه دددبطمدددتط دددتلطمدددنطأ دددتاوهطحمهدددصطأوطضدددكينط

                                                

طط.ونل طال ئوطن بطمتط تلطمنهط،اله بطنل طالشيبطنلمًتطن بطمنهطشيب:طالتهلي طهوط(  )
ط.ال حم طالمتلم ط722/ط8،طالممع طالوضي طعد128/ط18لضتنطالمو طعد

ممووحطوعممهطأ ئدتوطوأ دتايوطويكدونطلننضدتنطوغيدوهطضدوا طكدتنطادعطاليداطأوطادعط:طال ئوط(  )
المئ ددلطاددعطأحكددت طط،102/ط2،طت ددذي طا ضددمت طواللغددتلطعددد125/ط0لضددتنطالمددو طعدددط.الوعددل

ط.55/طط1الموأ طوالبيلطالمضل طعد
والنضدتفعطادعطط،197/طط1عهطابنطمتع طاعطضننهطكتدت طال  دتو طوضدنن تطحدت طالئ دو طعددطأخوط( 3)

ط.ط15:طط1/14ضننهطكتت طال  تو طحت طتهلي طا  تاوطعد
طط.141/ط1نيلطا و توطعد( 4)
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ونداططايدهطمدنطالضدوواآلاللطالمما طل ذاطالغو ،طولعنطيكوهطن م تطحت ضنتنكطلمدتط
طط.(1)"طأنطن بطال ئوطحت ضنتنطمكووهط"طعت طاعطالئتتوىطال ناي ط

نمددتطالضددتح طايددهطالحتعدد طأىطمتددعط تلددلط وتهلددي طا  ددتاوطالطيتونددلطبونددلطممددينطوا 
اهددداططط،(8) ولعدددنطينحغددعطأنطالطتتدددو طاونطتهلددي طمدددا طتزيدداطعدددنطأو مددينطيومدددتًطط،نلم ددت

لنأا فأى قأ  اليأارب لتقلأيم األظفأار  لقأت {:  ووىطعنطأن طبنطمتل طأندهطندتل

 . (3) } لنتف اإلبه لحلق العانة  ب انترك  نثر مب  ربعيب ليلة
 :وجا الدللة 
لدي طممندعطوطط،ونلطل د طوندلطالطيتعدتوزطا و مدينططط- - أنهطيالطا موطعلعط

ط،(4)ذلدد طأنددهطوندددلطل دد طالتدددو طا و مددينطبددلطالمختدددتوطأنددهطيضدددح طحتلحتعدد طوال دددول
  ط.ويضتح طتهليم تطيو طالعمم 
ا اضلطأنطيهلد طأ ئدتوهطويحئدعطشدتو هطويحلدمطعتنتدهط"طاهاطعت طاعطالئتتوىطال ناي ط

وين فطبانهطحتالغتضتلطاعطكلطأضبو طمو طادإنطلد طيئمدلطائدعطكدلطخمد طعشدو طوالط
ط.(5)"اعطووا طا و مينطيومًتططيمذو

نطألهتهطا طحدأ  ويكدوهطيلهدت هطادعطالعنيدفطأوطط،وينحغعطأنطياانطأ تاوهطحماطالتهلي طوا 
ط.ط(2)المغتضلط نطذل طيوو طالاا ط

                                                

ألئ ددتطمعموعدد طمددنطعلمددت طال ندداطحددأموطمددنطالضددل تنطأبددعطالم ئددوطمحيددعط/طالئتددتوىطال نايدد (  )
طط.هدط1219 حم طالم حم طالعبوىطا ميوي طط5/252دطالاينطعتلمكيوطحتاطشتهطع

المعمدو طط،8/822مواه طالعليدلطعددط،8/552معمبطا ن وطعدط،5/257الئتتوىطال ناي طعدط(  )
ط1/27كشدتحطالهندت طعددط،1/812الت ذي طللحغدوىطعددط، حم طااوطالئكوط1/258شو طالم ذ طعد

ط.1/52نيلطالمبو طعدط، حم طااوطالعت طالملمي 
والنضددتفعطاددعطط،8/189عددهطمضددل طاددعط ددحيحهطكتددت طال  ددتو طحددت طخ ددتلطالئ ددو طعدددأخوط( 3)

طط.78/ط1ضننهطكتت طال  تو طحت طنصطالشتو طوالتونيلطاعطذل طعد
ط.ط حم طااوطالئكوط258/طط1،طالمعمو طشو طالحم ذ طعد142/ط1نيلطا و توطعد( 4)
/طط1كشددتحطالهنددت طعدددط،252/.ط1المعمددو طشددو طالحم ددذ طعدددط،257/ط5الئتددتوىطال نايدد طعددد( 5)

ط. حم طااوطالعت طالملمي ط22
ط.22/طط1كشتحطالهنت طعدط،5/252الئتتوىطال ناي طعدط،8/552معمبطا ن وطعد( 6)
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 : امس املطلب اخل
 تقليم أظافر امليت

 
ط:ختلفطالئه ت طاعطحك طتهلي طأ تاوطالميلطعلعطوأيينطا

 : الرأى األول 
والمتلعي طوالشتام طاعطالهاي طيلعطأنطالميدلطيداانطبعميدبطأعزافدهطاد طذه طالحنئي ط
ط.(1)أمتطينطكتنط ئوهطمنكضوطا طحأ طحأخذهطط،تهصطأ ئتوه

 : الرأى الثانى 
ط.(8)ذه طالشتامعطاعطالعاياطوالحنتبل طيلعطأنطالميلطيهصطأ تاوهطنبلطاانهط

 :األدلة 
 :دليل الرأى األول 
مددلطلحدمطالزيندد طوالميددلطلددي طحمحددلطالزيندد طئي طا  ددتاوطيأنطتهلدد:طاضدتالواطحددتلممهولط

ط.(2)ول ذاطالطيزالطعنهطذل ط
 :دليل الرأى الثانى 

 :استدلوا بالسنة واملعقول 
 : أول  من السنة 

 .(4)} اصنعلا بملتانم نما تصنعلب بعرائسنم { - 
                                                

 حمدد طااوطط1/442بدداافبطال ددنتفبطعدددط، حمدد طااوطالمهتادد ط818/ط5حتشددي طابددنطعتبدداينطعددد(  )
 طأحمداطبدنطغندي طبدنطضدتل طالنئدواوىطللشدي/طالئواعهطالاوانعطعلعطوضتل طأبعطزياطالهيوواندعطط،الئكو

لزكويدددتطيحيدددعطبدددنط/طوعمدددا طالمئتددينططووضددد طال دددتلبينط، حمددد طااوطالمموادد ط1/222المددتلععطعدددد
ط.492/طط1 حم طااوطالئكو،طا  طعدط8/28شوحطالنووىطالامشهعطعد

/طط8كشددتحطالهنددت طعدددطط،8/821المبددا طعدددط،ط492/طط1ا  طعدددط،8/28ووضدد طال ددتلبينطعددد(  )
ط.ااوطالعت طالملمي  حم طط112

ط.1/121،طمعمبطا ن وطعد152/ط1الئتتوىطال ناي طعد( 3)
ط.845/ط2م نفطابنطأبعطشيح طعدط،209/طط2الضننطالعبوىطللبي هعطكتت طالعنتفزطعد( 4)
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 :وجا الدللة 
هطامدلطمضدنونطادعطعلعطاضتححت طتهلي طأ تاوطالميلطمملطالحدعطكط ندطيالطالحاي 

ط.(1)الحيت طكطولمتطايهطمنطتن يفطالميل
 :ثانيا  املعقول 

ط.(8) نطتو طتهلي طا  ئتوطونحوهتطيهح طالمن وطاشوعلطيزالتهط
 
 

 :ح أى الراجالر
الحنئيدد طوالمتلعيدد ط)حمدداطعددو طأطوآ طالئه ددت طيتبددينطوعحددتنطأ ددحت طالددوأىطا ولط

اانطبعميددبطأعزافدهطادد طتهدصطأ ئددتوهطكطالهددتفلونطحدأنطالميددلطيدط(والشدتام طاددعطالهداي 
ومدددتطاضدددتالطحدددهطأ دددحت طالدددوأىطط،والطمعدددتلطللزينددد طهندددتط، نطتهلدددي طا  ئدددتوطللزينددد 

الهدتفلونطحدأنطالميدلطيهدصطأ دتاوهطنبدلطااندهطط(الشتامعطاعطالعايداطوالحنتبلد )المتنعط
هدذاطالحداي طغويد طالطأعلد طمدنطخوعدهط:طنتلطعنهطالمضده نعطادعطتلخديصطالحبيدوط

ط.(2)حح طعنهطحماطال
 
 
 
 

                                                

الحددتوىطالعبيددوطاددعطاهددهطمددذه طاإلمددت طالشددتامعطوهددوطشددو طمخت ددوطالمزنددعط بددعطالحضددنط(  )
الشدي طعلدعطممددو طعدتالطعبداطالموعدواط حمدد طااوط/طمطتحهيدط2/11علدعطبدنطدمحمطالمدتوواىطعددد

ط.8/821المبا طعدط،الئكو
ط.8/821المبا طعدط،8/28ووض طال تلبينطعد(  )
الئضددلطيددوطلنمدت طالحددتا طشد ت طالدداينطأبوطتلخديصطالحبيددوطادعطتخددويوطأحتايد طالواامددعطالعب( 3)

ط. ط1005هدطدط1482مهضض طنو ح طال حم طالمتني ط حم طط8/884أحماطبنطعلعطالمضه نعطعد
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 :ثالثاملبحث ال
 ( )والغسل ( )أحكام األصابع فى الوضوء 

 :ويشتمل على تسعة مطالب
 :املطلب األول 

 أثناء الوضوء والغسلاألصابع  ( )حكم ختليل
 

                                                

ط.وحتلض طالئملط،الحضنطوالب ع طوحتلئت طالمت طالذىطيتوضأطحه:طالوضو طلغ ط(  )
ط.387، مختاف ص بحا  با394ص مببا  ص مارف با

 حمدد طااوطط1/5بدداافبطال ددنتفبطعدددط.عواددهطالحنئيدد طحأنددهطاضدد طللغضددلطوالمضدد طممددتًط:طوا دد  حًتط
ط.الئكو

طط.ملمطحأعضت طمخ و  طعلعطوعهطمخ وص  تو طمتفي طتت:طوعواهطالمتلعي طحأنهط
ط.894/ط1الئواعهطالاوانعطعد

ط.1/152ن تي طالمحتت طعدط.أامتلطمخ و  طمئتتح طحتلني :طوعواهطالشتامي طحأنهط
اضددتممتلطالمددت طال  ددووطاددعطا عضددت طالمخ و دد طعلددعط ددئ طمئتتحدد ط:وعواددهطالحنتبلدد طحأنددهط

ط.حتلني 
ط.طط1/112المبا طعدط
المدددت طالدددذىطيت  دددوطحدددهطوالغضدددلطحتلضددد طتمدددت طال  دددتو طوهدددوطاضددد طمدددنطهدددوط:طالغضدددلطلغددد ط(  )

الم دددحت طالمنيدددوط.غضدددلتهطغضدددً طمدددنطحدددت طضدددو طواالضددد طالغضدددلطوعممدددهطأغضدددتلط،االغتضدددتل
ط.829/طمختتوطال حت طط،822 د

ط.58/ط1باافبطال نتفبطعد.غضلطالبان:طعواهطالحنئي طحأنهط:طوا   حًتط
ط.يلدعطعميدبط دتهوطالعضداطبنيد طاضدتحتح طال د  طمدبطالدال يي دتلطالمدت ط:طوعواهطالمتلعي طحأنهط
ط.1/880الئواعهطالاوانعطعد

ط.1/07حتشيتتطنليو عطوعميو طعدط.وعواهطالشتامي طحأنهطضي نطالمت طيلعطعميبطالبانطحتلني 
كشتحطالهندت طط.اضتممتلطمت ط  ووطاعطعميبطبانهطعلعطوعهطمخ وص:طوعواهطالحنتبل طحأنهط

ط.1/122عد
والعمدددبطط،ادددو :طوخلدددلطبين مدددتطط،الخلدددلطمنئدددو طمدددتطبدددينطكدددلطشددديفين:طلطا  دددتحبطلغددد تخليدددط( 3)

ط.الخ ل
ط.119الم حت طالمنيوط دط/طط111مختتوطال حت ط دط

الئتدتوىط.ياختلطحمض تطاعطحم طحمت طمتهدت وطضدوا طمدنطال دتهوطأوطمدنطالحدت ن:طوا   حًتط
مواهدد طط،1/817لئواعدهطالداوانعطعددا"ططهدعطيي دتلطالمددت طيلدعطالحشدو ط:ط"طونيدلط،7/ط1ال نايد طعدد
ط.878/طط1العليلطعد
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ط:طاختلفطالئه ت طاعطحك طتخليلطا  تحبطعلعطوأيينط
 : الرأى األول 

عيدد طوالشددتامي طوالحنتبلدد طيلددعطأنطمددنطالمتل لعم ددووطالئه ددت طمددنطالحنئيدد طوابددنطوشددا
ينطكدتنطط،تخليلطا  تحبطضن طمنطضدننطالوضدو طوهدوطادعطالدوعلينطآعداطمدنطاليداين

المدددت طي دددلطيلي دددتطمدددنطغيدددوطتخليدددلطأمدددتطينطكتندددلطا  دددتحبطملتئددد طالطي دددلطالمدددت ط
ط.(1)طألي تطيالطحتلتخليلطيكونطالتخليلطواعحًتطالطلذاتهطولعنطااا طاو طالغضل

 : الرأى الثانى 
هددوطواعدد ط:طونيدلطط،للمتلعيد طاهددتلواطأنطتخليدلطا  ددتحبطواعد طاددعطاليداينطوالددوعلين

ط.(8)اعطالياينطضن طاعطالوعلين
 : سبب الختالف 
يلددعطتخليددلطا  ددتحبطليح ددلطاضددتيمتب تطأوطذلدد طحت ددلطمددنططنهددلطيحتددت طاإلنضددت

ط.(2)غيوطتخليلطكطالحتعت طحمض تطبحم 
 :األدلة 

ط:ططأحتاي طمنطالضن طمن تططاضتالواطح:اليلطالوأىطا ولط
:   - - وضدولطهللاط ندتلط،أندهطندتلط(4)متطووىطعنطلهي طبنط بو طعنطأبيهط-1
 .   (5) } إذا تلضىت فىسبغ اللضلء لخل  بيب األصابع {

                                                

أضدد لطط،821/طط1مواهدد طالعليددلطعدددط،5:طط1/4تبيددينطالحهددتفمطعدددط،1/7الئتددتوىطال نايدد طعددد(  )
ط،1/122البيدددتنطللمموانددعطعددددط،102:ط1/108،طن تيدد طالمحتدددت طعددد.29:طط70/طط1المددااو طعددددط
ط.124/ط1اإلن تحطعدطط،لطا زهوي  حم طمكتح طالعليتط1/192المغنعطعدط،119/ط1المبا طعد

ط.29:طط70/طط1أض لطالمااو طعدطط،828/طط1مواه طالعليلطعدط(  )
ط.828/طط1مواه طالعليلطعدط( 3)
لهددي طبددنطعددتموطبددنط ددبو طال ددحتبعطأبددوطوزيددنطلددهط ددحح طوواددتا ط):طلهددي طبددنط ددبو طهددوطط( 4)

أنطلهدي ط:طوندتلطحمد طأهدلطالحداي طط،عداهطويهتلطلهي طبنط بو طنضح طيلدعط،علعطوضولطهللاطملسو هيلع هللا ىلص
بددنطعددتموطغيددوطلهددي طبددنط ددبو طوال ددحي طأنطلهددي طبددنط ددبو طهددوطلهددي طبددنطعددتموطوكددتنطالنبددعط

لمدزطالداينط/طأضاطالغتح طاعطمموا طال دحتح طط(.يكوهطالمضتفلطاإذاطضألهطأبوطوزينطأععبتهطمضألته
ط.78/طط8واللغتلطعدت ذي طا ضمت طط، حم طااوطالئكوط884:طط882/طط4بنطا ميوطعد

حداي ط:طندتلطأبوعيضدعطط،أخوعهطالتومذىطاعطضننهطكتدت طال  دتو طحدت طادعطتخليدلطا  دتحب( 5)
والنضدتفعطادعطط،وأبدوطااوواطادعطضدننهطكتدت طال  دتو طحدت طادعطاالضدتنمتوط،1/27حضنط حي طعدد

ط.1/70ضننهطكتت طال  تو طحت طا موطبتخليلطا  تحبطعد
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إذا تلضأىت  {: ندتلطط- - بدنطعحدت طأنطوضدولطهللاططمتووىطعدنطعبداطهللاط-8

 .   ( ) }فخل  بيب  صابع ي يك لرجليك 
 :وجا الدللة 

طط- - اهولدهططتخليدلطأ دتحبطاليداينطوالدوعلينططمشدووعي طتدالطا حتايد طعلدعط
ط.(8) ايشملطأ تحبطالياينطوالوعلين أموطم لم } لخل  بيب األصابع {

ط:طحأحتاي طمنطالضن طمن تططاضتالواط:دليل الرأى الثانى
 .حاي طلهي طبنط بو طالضتبمط-1

 :وجا الدللة من احلديث 
أمددوطوأ دلطاددعطا مددوطالوعددو طائددعطط} لخلأأ  بأأيب األصأأابع {طط- - ولدهطن

ط.(3)الحاي طاليلطعلعطوعو طتخليلطأ تحبطالياينطوالوعلين
خلللا بيب  صأابعنم ا  {:   ندتلط - -  ووىطعنطأبعطهويو طأنطالنبعمتطط-8

 .  (4) }يخللها   ع لج  يلم القيامة فى النار 
 :وجا الدللة 

طط.اعطالحاي طاليلطعلعطوعو طتخليلطأ تحبطالياينطوالوعلين
بوعدو طالتخليدلطوالطادوهطوحلطا حتايد طناط د:طونتلطالشوكتنعطاعطنيلطا و توط

بددينطامكددتنطو ددولطالمددت طبدداونطتخليددلطوعامددهطوطالطبددينطأ ددتحبطاليدداينطوالددوعلينط
ط.(5)اتلتهيياطحأ تحبطالوعلينطأوطحما طيمكتنطو ولطالمت طالطاليلطعليه

                                                

حداي ط:طندتلطأبوعيضدعطط،ت طال  دتو طحدت طادعطتخليدلطا  دتحبأخوعهطالتومذىطاعطضننهطكتد(  )
وابدددنطمتعددد طادددعطضدددننهطكتدددت طال  دددتو طوضدددنن تطحدددت طتخليدددلطا  دددتحبطط،1/22حضدددنطغويددد طعدددد

ط.1/152عد
عدددونطالممبدددواطط،185:طط1/182تحئددد طا حدددوذىطعددددط،1/102نيدددلطا و دددتوطللشدددوكتنعطعدددد(  )
ط.1/841عد
ط.182/طط1عدطتحئ طا حوذىط،841/طط1عونطالممبواطعد( 3)
لنمددت طعلددعطبددنطعمددوطالددااون نعطكتددت طال  ددتو طحددت طوعددو طغضددلط/طأخوعددهطالددااوطن نددعط( 4)

ط. 8992هدطدط1484 حم طااوطالعت طالملمي طال حم طالمتلم طط1/199الهامينطوالمهبينطعد
ط102:طط105/ط1نيلطا و توطللشوكتنعطعد( 5)
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 :الرأى الراجح 
طمتطذه طيليهطعم ووطالئه دت طالهدتفلونطحدأنطتخليدلطا  دتحبطضدن طمدنطضدننطالوضدو 

اعطالياينطوالوعلينطهوطالواع طكط نطا  دلطهدوطغضدلطالمضدوطوعويدتنطوطالغضلط
المددت طعليددهطوالتخليددلطزيددتا طعليددهطا ددوطااخددلطاددعطالعمددتلطوا حتايدد طالتددعطو ددئلط

ذكدوطالتخليدلطمدبطأنطال دحتح طادعطمهدت طالبيدتنططل طيدواطاي دتط- -وضو طالنبعط
ط.والتملي طالوطكتنطواعحًتطلمتطأهملواطذكوهطوهللاطأعل 
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 :املطلب الثانى 
 كيفية ختليل األصابع

 
 :أول  فى اليدين 

بتشددبي طأ ددتحبطاليدداينطحددأنطيدداخلطأ ددتحبطيحدداىطيايددهطاددعطأ ددتحبططالمتوضددبيهددو ط
  دوطاليمندعطويخلدلطأ دتحمهطمد طيضددبطا خدوىطحدأنطيضدبطحدت نطيداهطاليضدوىطعلددعط

ط.ح نطاليمنعطعلعط  وطاليضوىطويئملطكذل طوالمااوطاعطذل طهوطو ولطالمت 
ط:متنيًتطاعطالوعلينط

يباأطبخن وطوعلهطاليمنعطويخت طبإب تم تطمنطأضئل تطحضدحتح طمد طيبداأطبإب دت طاليضدوىط
لطادعطحدت نطويخت طبخن وهتطكذل طوالال طحتلياطاليضوىطويكونطذل طمنطأضئلطالوع

 - ر يأت رسأل    {: ل طمتووىطعدنطالمضدتووطبدنطشداااطندتلط قا   الها طويال

 .   ( ) } صر بخنفخل   صابع رجليه  تلضى  -
 :وجا الدللة 

تحبطالددوعلينطلئملدهطملسو هيلع هللا ىلصطوالمددوااطبخن ددوهطأىطيدالطالحدداي طعلدعطمشددووعي طتخليددلطأ د
ط.ططط(8)خن وطياهطاليضوىط

نطخلهلطأ تحمهطملت ه طاد طيعد طعليدهطاته دتطكط ندهطتمدذي طحد طضدووو طومدنط وا 
ط.ططط(2)الضن طتهاي طاليمينطعلعطاليضتوطاعطعميبطا عضت طط

                                                

حداي ط:طندتلطأبدوطعيضدعطط،ليلطا  تحبأخوعهطالتومذىطاعطضننهطكتت طال  تو طحت طاعطتخ(  )
ط،27/ط1وأبوطااوواطادعطضدننهطكتدت طال  دتو طحدت طادعطغضدلطالدوعلينطعددط،1/22حضنطغوي طعد

ط.1/158وابنطمتعهطاعطضننهطكتت طال  تو طوضنن تطحت طتخليلطا  تحبطعد
ط.1/185تحئ طا حوذىطعدط،1/105نيلطا و توطللشوكتنعطعد(  )
مواهدددد طط،29:طط1/70أضدددد لطالمدددااو طعددددط،29/ط1المحضدددو طعددددط،1/7الئتدددتوىطال نايددد طعددددد( 3)

المبدددددا ط/طط102:ط1/108ن تيددددد طالمحتدددددت طعددددددط،1/22ا  طللشدددددتامعطعددددددط،1/828العليدددددلطعدددددد
طط. حم طمكتح طالعليتلطا زهوي ط1/192المغنعطعدط،1/24نيلطالمبو طعدط،1/119عد
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نطكددتنطاددعطي ددحمهطخددتت طأمنددت طالوضددو طأوطالغضددلطينطكددتنطوا ضددمًتطالطيعدد طعليددهطوا 
تحويكهطوالطنزعهطكط نهطتحهمطمنطو ولطالمت طيليدهطولعدنطيضدتح طالتحويد طكطلمدتط

( )أبعطواادبطعدنطأبيده ووىطعنطعبياطهللاطبن
نأاب إذا   - -  ب رسأل     : {

 .  ( ) } ك خاتمهتلضى حر
 

 :وجا الدللة 
ط.طط(2)يالطالحاي طعلعطمشووعي طتحوي طالختت طليزولطمتطتحتهطمنطا وضتخط

وأنطكدتنطضديهًتطاد طبداطمددنطنزعدهطأوطتحويكدهطحتدعطيتأعداطمددنطو دولطالمدت طيلدعطمددتط
ط.طط(4)طتحتهطكط نطا  لطعا طالو ولط

 
 
 
 
 
 
 

                                                

ووىطعدنطأبيدهطط،عطمدولعطالنبدعطملسو هيلع هللا ىلصعبياطهللاطبنطأبدعطواادبطالمدان):طعبياطهللاطبنطأبعطواابطهوط(  )
وكدتنطذاط .والخنداه أحدا، شد اطغدزو ط،وآخدوونطط،وعلدعطوأبدعطهويدو طوالحضدنطبدنطدمحمطمدنطالحنئيد 

ضدن طأو مدينط حتلعواد  تدوا :طونيدلط .علد  تدوا طاد طخ اد  وكتنطمهد طكميدوطالحداي  .عل طواضل
ط(.وض طهللاطعنه

طط.8/12ع  طالنح  طعدطضيوأطط،11:طط19/طط7ت ذي طالت ذي طعد
ط.1/152أخوعهطابنطمتع طاعطضننهطكتت طال  تو طوضنن تطحت طتخليلطا  تحبطعد(  )
ط.1/104نيلطا و توطللشوكتنعطعد( 3)
مواهددد طالعليدددلطط،1/29المحدددي طالبوهدددتنعطعددددط، حمددد طااوطالئكدددوط25/ط1بددداافبطال دددنتفبطعدددد( 4)
البيدددتنطللممواندددعطط،1/454الم دددذ طعدددالمعمدددو طشددو طط،1/810الئواعدددهطالدداوانعطعددددط،1/824عددد
ط.1/192المغنعطعدط،1/184عد
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 :املطلب الثالث 

 األظافر مع طالء الوضوء والغسل حكم 
ط

علدعطأنطال  دتو طط(الحنئيد طوالمتلعيد طوالشدتامي طوالحنتبلد )اتئمطعم ووطالئه دت طمدنط
وعلدعطمنطالحا طتهتضعطتممي طالمت طعلعطأعضدت طالوضدو طمدنطالحدا طا  دغوط

زالد طمدتطيمندبطو دولطالمدت طيلدعطتلد طا عضدت طومن دتطط،اعطالحدا طا عبدوالعض ط وا 
ت طكددتل   طأوطالمعددينطونحوهددتطمددنطغيددوطا  ئددتوطاددإذاطمنددبطمددتنبطمددنطو ددولطالمدد

ط(1)ط.عذوطل طي  طالوضو طأوطالغضل
 

 : بأحاديث من السنة منها  واستدلوا
 ب رجأال  تلضأى فتأرك ملضأع الظفأر علأى  :{متووىطعنطعموطبنطالخ دت  -  

فرجأع فتلضأى : قأا  " إرجع فىحسب لضألءك " : ق مه فىبصر  النبى ملسو هيلع هللا ىلص فقا  

}ثم صلى 
( )

 

 : وجا دللة احلديث 
يدددالطالحددداي طعلدددعطوعدددو طاضدددحت طأعضدددت طالوضدددو طوالطيعدددوزطتدددو طممدددلطموضدددبط

 .(3) ال ئوطمنطأعضت ه

                                                

معمدددبطط،1/80المحدددي طالبوهدددتنعطعددددط، حمددد طااوطالمهتاددد ط282/ط1حتشدددي طابدددنطعتبددداينطعدددد(  )
/طط1الت ددذي طللحغددوىطعدددط،1/182،طالخوشددعطعددد1/809مواهدد طالعليددلطعدددط،81/ط1ا ن ددوطعدددط

/طط1كشددتحطالهنددت طعدددط،1/188عدددطووضدد طال ددتلبينط،1/442المعمددو طشددو طالم ددذ طعدددط،220
ط.842:طط152/طط1اإلن تحطعدط، حم طااوطالعت طالملمي ط121:طط118

أخوعهطمضل طاعط حيحهطكتدت طال  دتو طحدت طوعدو طاضدتيمت طعميدبطأعدزا طمحدلطال  دتو ط(  )
ط.142/طط1وأحماطبنطحنبلطاعطمضناهطعدط،815/ط1عد
ط.889/طط1نيلطا و توطعد( 3)
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سأمعت رسأل    صألى   عليأه  {: متطووىطعنطعلدعطوضدعطهللاطعندهطندتل - 

فعأ    بأه نأذا مب ترك ملضع يعر  مأب جنابأة لأم يصأبها المأاء : لسلم يقل 

 .( )} فمب ثم عا يت يعر :   على قا ،لنذا مب النار

 :وجا دللة احلديث 
يددالطالحدداي طعلددعطوعددو طغضددلطعميددبطالبددانطأتنددت طالغضددلطكط نطالواعدد طت  يددوط

يضده طاعتحدتوهطلمكدتنطاالبانطوالياطاض طيتنتولطالعلطيالطمتطاليمكنطيي تلطالمت طيليهط
 .( ) الضووو طوالحشو طاض طللعلاطالتعطتهعطاللح طمنطا ذى

هددلطيعدد طيي ددتلطالمددت طيلددعطمددتطتحددلطو"ط:  اددعطالمحددي طالبوهددتنعطمددتطن ددهوعددت ط
يعددد ،طحتدددعطينطالخحدددتزطيذاط:ططوحمدددهطهللاطالع دددتصا  دددتاواطندددتلطالئهيدددهطأبدددوطحكوط

توضدددأطواددد طأ ئدددتوهطععدددينطأوطال يدددتنطيذطتوضدددأطواددد طأ ئدددتوهط دددينطيعددد طيي دددتلط
نطالداونطيتولداطأط(2)المت طيلعطمتطتحته،طوكتنطيئوهطبينطال ينطوالمعدينطو دينطالداونط

ط.(4)"طمنطاآلام طايكونطمنطأعزافهطوالطكذل طال ينطوالمعين
أنطالموأ طيذاطععنلطوحهدعطالمعدينطادعط ئوهدتطاتغتضدللط:ط"طوعت طاعطموضبطآخوط

مدنطالعنتحد طلد طيعددزطولدوطحهدعطالدداونطعدتزطويضدتوىطايدهطالهددووىطوالمدانعطعنداطعتمدد ط
ط.(5) "المشتي طوهوطال حي ط

الغتلد طايدهطأندهطيذاطعمدلطادعطط(6)أمدتطالمئدص:ط"طمدتطن دهطوعت طاعطمواهد طالعليدلط
العضدددد طيكددددونطحددددتفً طيالطيذاطكددددتنطونيهددددًتطعدددداًاطكتلددددذىطيمملددددهطالنضددددت طاددددعطأ ئددددتوهنطط

ط.(7)"طاتل تهوطأنهطأنمتطيحهعطأموهطاين وطاعطذل طيلعطون طالمئصطومخنهط

                                                

عطضننهطكتت طال  دتو طحدت طادعطمهدااوطالمدت طالدذىطيعدزئطادعطالغضدلطعددطأخوعهطأبوطااوواطا(  )
ط. حم طااوطالئكوط25/ط1
ط.25/طط1المحي طالبوهتنعطعد(  )
طط.189/طمختتوطال حت طط،117/طالم حت طالمنيوطط.الوض :ططالاونط( 3)
ط.80/طط1المحي طالبوهتنعطعد( 4)
ط.22/طط1المحي طالبوهتنعطعد( 5)
ط.نهطالحبو،طأوطهوطمتطياحغطمنهمتطيتخذطم:ططمئصال( 6)
طط.844/ط،طمختتوطال حت ط840/طالم حت طالمنيوطط
ط.809/طط1مواه طالعليلطعد( 7)
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 دتطمدنطوتخليلطا  تحبطضن طينطكدتنطالمدت طي دلطيلي:ط"طوعت طاعطالت ذي طللحغوىط
نطكتندلطعلدعطوعلددهط نطلد طي دلطيلي دتطحتلتخليدلطكدتنطالتخليدلطواعحدًتطوا  غيدوطتخليدلطوا 
شهوهطيعد طيي دتلطالمدت طيلدعطحت ن دتطادإذاطأذا طاي دتطشدحمًتطأوطععيندًتطأوطخضد ط
حتلحنددت طيعدد طيزالدد طعددينطالحنددت طوالمعدددينطوالشددح ط ن ددتطتمنددبطو ددولطالمددت طألدددعط

ط( ) ."الحشو ط
الغضددلطالمعددزىطهددوطالمشددتملطعلددعطالواعحددتلطاهدد طأنطط:ط"وعددت طاددعطكشددتحطالهنددت ط

يزيلطمدتطحدهطأىطبباندهطمدنطنعتضد طأوطغيوهدتطممدتطتمندبطو دولطالمدت طيلدعطالحشدو طينط
طط.( )"وعاطمتطيمنبطو ولطالمت طيلي تط

 

                                                

ط.220/طط1الت ذي طللحغوىططعد(  )
ط.121/طط1كشتحطالهنت طعد(  )
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 : رابعاملطلب ال
 .حكم غسل اإلصبع الزائد فى الوضوء

 
علددعطأنطغضددلط:طط(الحنتبلدد الحنئيدد طوالمتلعيدد طوالشددتامي طوط)اتئددمطعم ددووطالئه ددت طمددن
امليدددهطأنطط،مدددنطادددواف طالوضدددو والدددوعلينطيلدددعطالعمبدددينطط،(1)اليددداينطيلدددعطالمدددواهين

يغضلطيداهطاليمندعطم مدًتطويخلدلطأ دتحمهطمد طيغضدلطيداهطاليضدوىطم مدًتطيبداأطاي مدتطمدنط
نط تلددددلطأ ددددتاوهطط،كددددذل والددددوعلينطيلددددعطالعمبددددينطوه طا  ددددتحبطيلددددعطالمواددددمط وا 
يعد طغضدل تطعلدعطال دحي ط ندهطمه دوطبتدو طتهلدي ططوخوعدلطعدنطوه طا  دتحب

ا  تاوطأمتطينطكتنطب تطوض طيضيوطتحلط ئدوطاد طيضدوطكط نطذلد طيتحدوزطعندهط
ط.(8)غتلحًتطكأو ت طال نتفبطوا عمتلطالشتن طكتلزواع طونحوهتط

ددد  مطيت﴿ط:طهولدددهطتمدددتلعطواضدددتالواططح يَنطآَمنذدددواطيمَذاطنذَمدددتذَ طيمَلدددعطال ي دددلذواَأيَُّ دددتطاليدددذم  َاتَغضم

كذ َط واطبموذ ذوضم طَواَمَضحذ َ طيمَلعطاَلَمَوااممم َيكذ َ طَوَأَيام وَهكذ َلعذَ طيمَلعطاَلَعَمَبَينمط وذعذ ط.(2)﴾ط َوَأَوعذ
 :وجا الدللة 

ط،،طوالددوعلينطيلددعطالعمبدددينتددالطاآليدد طعلددعطأنطالواعددد طغضددلطاليدداينطيلددعطالمدددواهين
طط:تمدددتلعططولعدددنطنولدددهط، مدددنطأ دددواحطا  دددتحبطيلدددعطاإلحدددطاتليددداطاضددد طيشدددتملطعلدددع

ط.(4)والوعلينطيخوا طيلعطمتطاوهطالموامطط﴾طيمَلعطاَلَمَواامممط﴿ط

                                                

ط.1/77اض لطالمااو طعد.آخوطالذوا طالمت لطحتلمضا:طالموامطهوط(  )
ط،1/77اضد لطالمدااو طعددط، حمد طااوطالئكدوط1/7 دنتفبطعددباافبطالط،1/2الئتتوىطال ناي طعد(  )

نيدددلطط،1/22ا  طعددددط،442:طط1/447المعمددو طشدددو طالم دددذ طعدددط،872/ط1مواهدد طالعليدددلطعدددد
ططط.1/157اإلن تحطعدط،22/ط1المبو طعد

ط.(2)ضوو طالمتفا طمنطآي طون ط( 3)
 حمدد طط22/طط2و بددعطعددد بددعطعبدداطهللاطدمحمطبددنطأحمدداطاله/طالعددتمبط حكددت طالهددوآنطللهو بددعط( 4)

طدطط1495ااوطيحيت طالتوا طالمو دعط  بدعطحيدتنطا نالضدعط/طتئضديوطالححدوطالمحدي طط، ط1025هدد
ط. ط1002هدطدطط1412 حم طااوطالعت طالملمي طبيوولطلبنتنطال حم طا ولعطط459/ط2عدط
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﴾ط يمَلددعطاَلَعَمَبددَينمط﴿ط:طاضدد طيهددبطمددنطأ ددواحطا  ددتحبطيلددعطالئخددذطولعددنطنولددهوهددوط
نطكددتنطلدهطي دحبطزافدداطأوطكدفطزافداطوعدد طغضدل تطحد طخدد حط،يخدوا طلمدتطحمداهت ط،وا 

نطكتنلطلهطياانطمتضتويتتنطاعط الح بطوالخله طوع طغضل تطأيضًتطحد طخد حطكطوا 
ط.لونو طاض طالياطعلي تطوضوا طعتوزط ول تطا  لي طأ طال

نطكتنلطيحااهمتطتتمد طوا خدوىطنتن د طاتلتتمد طهدعطا  دلي طايعد طغضدل تطوأمدتط وا 
النتن دد طاددإنطخلهددلطاددعطمحددلطالئددو طوعدد طغضددل تطأيضددًتطحدد طخدد حطكتإل ددحبط

ط،للزافددداطأنطتعدددونطاتحشددد طاله دددوطوا خدددوىطممتالددد الزافددداطومدددنطا مدددتوالطالمميدددز ط
نطخلهدلطالنتن د طعلدعطالمضداطولد طط،ومن تطاهاطالح بطوضمئهطونهصطا  دتحب وا 

نطحتذتدهطوعد طغضدلط يحتذطشيبطمن تطمحدلطالئدو طلد طيعد طغضدل تطحد طخد حطوا 
ط.(1)اعطالوعلينطعلعطال حي طا طالياينطيعوىطالمحتذىطللئو طاي تطومتطعوىط

ط
 
 
 
 
 
 
 
 

 :امسلب اخلاملط
                                                

العليدلططمواهد ط،1/812الئواعدهطالداوانعطعددط،1/2تبيدينطالحهدتفمطعددط،1/4الئتتوىطال ناي طعدد(  )
المبددا طط،1/172ان تيدد طالمحتددت طعدددط،ط1/440،طالمعمددو طشددو طالم ددذ طعددد872:طط877/ط1عددد
 حمدد طط85/ط1لمواددمطالدداينطبدنطناامدد طالمهاضددعطعددد/ط،طالعددتاعطاددعطاهددهطاإلمدت طأحمدداط185/ط1عدد

ططط. 1004هدطدط1414ااوطالعت طالملمي طال حم طا ولعط
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الئو طالمتل طمنطاواف طالوضو طهوطمض طالوأ طونداطاختلدفطالئه دت طادعطمهدااوط
ددكذ َطط﴿ط:مضد طالددوأ طبندت طعلددعطاخدت ا  طاددعطتئضدديوطنولدهطتمددتلعط واطبموذ ذوضم  َواَمَضدحذ

َلعذَ طيمَلعطاَلَعَمَبَينمط ط(1)﴾ َوَأَوعذ
ط.حح طأ طالحمضي طاهلطالمه واطحتلحت طهنتطالم ت

يلدددعطأنطالواعددد طادددعطالمضددد طمهدددااوطالنت دددي طوالمختدددتوطهدددوطو دددبط:طادددذه طالحنئيددد ط
الددوأ طيضددتمملطايددهطمدد  طأ ددتحبطعلددعطا  دد طولددوطمضدد طبإ ددحبطأوطأ ددحمينطالط
يعددوزطولددوطمضدد طحتلضددحتح طواإلب ددت طمئتددوحتينطايضددم متطمددبطمددتطبين مددتطمددنطالعددفط

ومدددتطبين مددددتطمددددنطالعددددفطندددداوطي ددددحبط ددددحمتنطاإلعلدددعطوأضددددهطاحينفددددذطيعددددوزطكط نط
نطط،اي يوطم م طأ تحب نطمض طبوه طأ تحمهطاإنطكتنطالمت طمتهدت وطيعدوزطوا  وا 

ط.(8)طل طيكنطمتهت وطالطيعوزط
يلعطأنط ئ طالمضد طأنطيإخدذطالمدت طبيداهطاليمندعطينطشدت طويئوغدهط:طوذه طالمتلعي ط

ب دتطوأضددهطمضد طعلدعطحدت نطيداهطاليضدوىطمد طحمداط ديوووتهطادعطيضدواهطواوضدتلهطمن دتطي
منتبدلطشدموطوأضدهطالممتدتاطوالحدتلطأندهطنداطندونطأىطعمدبططويباأطمنطمهامتدهطمدنطأول

أ ددواحطأ ددتحبطيايددهطضددوىطيب تميددهطحمضدد تطبددحم طعلددعطوأضددهطويعمددلطيب تمددهطاددعط
 اغيهطم طحماطتل طال يف طيذه طبيايهطمتضحًتطب دتطعميدبطالدوأ طمنت يدًتطيلدعط دوحط

عطحيدد طبدداأطويعدد طعليددهطأنطيأخددذطبإب تميددهطشدموطوأضددهطممددتطيلددعطنئددتهطمدد طيواهمددتطيلد
أىطيمددوطب مددتطخلددفطأذنيددهطيلددعط دداغيهطأىط ن مددتطمددنطالددوأ طوهمددتطمددتطبددينطا ذنط

ططط.(2)والمينطممتطاوهطالم  طط
يلددعطأنطالواعدد طهددوطمددتطيهددبط:طوذهدد طالشددتامي طاددعطالمشدد ووطعندداه طاددعطالمددذه ط

نطنددلطوأنلددهطمدد  طشددميوالطكط نطالمضدد طيهددبطعلدد عطالهليددلطوالعميددوطعليددهطاالضدد طوا 
                                                

ط.(2)ضوو طالمتفا طعز طمنطاآلي طون ط(  )
/ط1الئتددتوىطال نايدد طعدددط، حمدد طااوطالئكدوط1/7بداافبطال ددنتفبطعدددط،11/طط1معمدبطا ن ددوطعددد ( )
ط.5
ط.72:طط1/77اض لطالمااو طعدط،810/طط1الئواعهطالاوانعطعد( 3)
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والمضددتح طأنطيمضدد طعميددبطالددوأ طايأخددذطالمددت طحكئددهطمدد طيوضددلهطمدد طيل ددمط ددوحط
ضدددحتبتهطا خدددوىطمددد طيضدددم متطعلدددعطمهدددا طوأضدددهطويضدددبطيب تميدددهطعلدددعط ددداغيهطمددد ط

ط.(1)يذه طب متطيلعطنئتهطم طيواهمتطيلعطالمكتنطالذىطباأطمنهط
سمتطيع أ  ترنممي همل تروى عم  عبمد ب بمم  أيمد أنمه  يمل لممه  واضدتالواطحمدت

 فمدعا نعمم : ( ) عبمد ب بم  أيمد فقمال؟ ب ملسو هيلع هللا ىلص يتوضمذ  رسمول كيمف كما 

بوضوء فذفرغ على يمده فغسمل يديمه ممرتي  ممرتي  ثمم تمضممث واسمتنثر 

يديه مرتي  مرتي  إلى المرفقي  ثم مسح  ثم غسل وجهه ثالثا ثم غسل ثالثا

إلمى  فماه ثمم  قمدم رأسمه ثمم ذهمم بهمماوأدبمر بمدأ بم رأسمه بيديمه فذ بمل بهمما

ط.ططط(2) }ردهما حتى رجع إلى المكا  الذي بدأ منه ثم غسل رجليه
 :وجا الدللة 

يدددالطالحددداي طعلدددعط دددئ طالمضددد طللدددوأ طوهدددوطأنطيأخدددذطالمدددت طبيايدددهطايهبدددلطب مدددتط
يباأطحمهام طوأضهطم طيدذه طب مدتطيلدعطنئدتهطمد طيواهمدتطيلدعطالمكدتنطالدذىطبداأطط،ويابو
ط.طط(4)منهط

يلعطأنطالمهدااوطالواعد طعنداه طادعطالمختدتوطعنداطا  دحت طأندهط:طوذه طالحنتبل ط
واددعطووايدد ط حمدداطأنددهطيعددزئطمضدد طأعمددوهطكط نطأعمددوهطط،يعدد طمضدد طعميددبطالددوأ 

يعددت طالعميددبطندداطيئضددعطيلددعطالحددو طوكيئمددتطمضدد طأعددزاهط،ي لددمطعلددعطالعميددب ط،وا 
لددعطمهددا طوأضددهطويعمددلطوالمضددتح طاددعطالمضدد طأنطيئددوهطبددينطمضددححتيهطويضددم متطي

                                                

ط.450:طط1/457المعمو طشو طالم ذ طعدط،24/طط1ا  ططعد(  )
وطبدنطعدوحطبدنطالنعدتوطعباطهللاطبنطزياطبنطعت  طبنطكم طبدنطعمدوط):طعباطهللاطبنطزياطهو(  )

ط،ووىطعددنطالنبددعطملسو هيلع هللا ىلصطحدداي طالوضددو طوغيددوهط،ونيددلطهددوطالددذىطنتددلطمضدديلم طالعددذا ط،ا ن ددتوىط
طط.71/طط1شذوالطالذه طعدطط،147/طط2ت ذي طالت ذي طعدط(.هد22تواعطضن ط

بدوطندتلطأط،أخوعهطالتومذىطاعطضننهطكتت طال  تو طحت طمتطعت طادعطمضد طالدوأ طيلدعطمدهخو ( 3)
ضدحتهط:طعيضع حي طعباطهللاطبنطزياطأ  طشيبطاعطالحت طوأحضنطوحهطيهدولطالشدتامعطوأحمداطوا 
ط.29/ط1وأبوطااوواطاعطضننهطكتت طال  تو طحت ط ئ طوضو طالنبعطملسو هيلع هللا ىلصطعدط،1/47عد
ط.25/طط1ضبلطالض  طلل نمتنعطعد( 4)
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ط،مدد طيمددوطبيايددهطعلددعطمددهخوطوأضددهطمدد طيميدداهتطيلددعطحيدد طبدداأيب تميددهطاددعط دداغيهط
ط(1)أذنيهطويعملطيب تميهطل تهوهمتططخعوياخلطمضححتيهطاعط مت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                

ط.150/ط1اإلن تحطعدطط،182:طط182/ط1المبا طعد(  )
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 :س ساداملطلب ال
 .مسح األذنني باألصابع فى الوضوء

ط
علدعطأنطمضد ط:طط(حنتبلد الحنئيد طوالمتلعيد طوالشدتامي طوال)اتئمطعم دووطالئه دت طمدنط

ط:والمضتح طاعطالمض طهوطأنطيمض طمتطيلعطط،ا ذنينطضن طمنطضننطالوضو 
ط.(1)طالوجا بالسبابتني وما يلى الرأس باإلبهامني

طط- - واضتالواطعلدعطذلد طحمدتطووىطعدنطابدنطعحدت طادعطو دفطوضدو طالنبدعطط
 ب رسأل    ملسو هيلع هللا ىلص مسأأ  ذنيأأه  اخلهمأا بالسأبابتيب لخأالف ابهاميأأه  { :أندهطندتلط

 .   ( ) }إلى ظاهر  ذنيه فمسأ ظاهرهما لباهنهما 
 :وجا الدللة 

ط.(2)يالطالحاي طعلعطمشووعي طمض طا ذنينط تهوًاطوحت نًتطوكيئي طغضل مت
أنددهطيمضدد طحتإلب ددت ط ددتهوطا ذنطوحتلمضددحح طحت ن دددتط:طتنيدد طللشددتامي طواددعطووايدد طم

ط.(4)عطا ذنينطهوطالمه طالممووحططخهطو متخيوياخلطالخن وطاعط مت
 

 
 

 : بعاملطلب السا
                                                

اضدد لطط،1/819الئواعددهطالدداوانعطعدددط،ط5/ط1تبيددينطالحهددتفمطعدددط،ط2:ط1/7تددتوىطال نايدد طعدددالئ(  )
،طنيدددلط111:طط119/ط1المبدددا طعددددط،ط1/479،طالمعمدددو طشدددو طالم دددذ طعدددد27/ط1المدددااو طعدددد
ططط.22/ط1المبو طعد

ط،أخوعهطالتومذىطاعطضننهطكتت طال  تو طحت طمتطعت طاعطمض طا ذنينط تهوهمتطوحت ن مت(  )
وابدنطمتعدهطادعطضدننهطكتدت طال  دتو طوضدنن تطحدت طمدتطط،حداي طحضدنط دحي :طأبدوطعيضدعطنتلطط

ط.151/ط1عت طاعطمض طا ذنينطواللئ طلهطعد
ط.895/ط1نيلطا و توطللشوكتنعطعد( 3)
ط.479/ط1المعمو طشو طالم ذ طعد( 4)
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 ايصال املاء إىل السرة
 .بواسطة اإلصبع فى الغسل 

 
 

طيعد طعلددعطالمغتضددلطأنطيتدتحبطكددلطمددتطغدتوطمددنطعضدداهطامندت طالغضددلطايعدد طيي ددتل
المت طااخدلطالضدو طوينحغدعطأنطيداخلطي دحمهطادعطضدوتهطويتدتحبطعمدمطالضدو ططالضديمتط
نطشدمطعليدهطذلد طولد طي دلط ينطكمولطتعتميشهطأوطاوتئملطاافوتهطلضمنطأوطنحوهطوا 

طط.(1)يلي تطبوعهطضه طعنهطذل 
ط
 
 
 
 
 

 : ثامناملطلب ال

                                                

و طويعد طيي دتلطالمدت طيلدعطااخدلطالضد)ويالطعلعطذل طمتطعت طاعطباافبطال نتفبطمتطن هط(  )
ط1البداافبطللعتضدتنعطعدد(طإلمكتنطاالي تلطيلي تطح طحدو طوينحغدعطأنطيداخلطأ دحمهطاي دتطللمحتلغد 

ط طااوطالئكوط52 د
ويعد طأنطيتدتحبطعمدمطضددوتهطأىطااخل دتطايو دلطالمددت ط)ومدتطعدت طادعطالئواعددهطالداوان طمدتطن ددهط

ط.884 دط1عدطالئواعهطالاوانع(طيليهطويالعهطمبطاإلمكتنطاعطيكئعطيي تلطالمت طيلعطااخل ت
وأح طلهطأنطيال طمتطيهاوطعليهطمنطعضاهطاإنطل طيئملطوأتعطالمدت ط)ومتطعت طاعطا  طمتطن هط

ط22 دط1ا  طللشتامعطعد(طعلعطعضاهطأعزاه
وعليدهطأنطيدال طباندهطبيداهطويتئهداطأ دولطشدموهطوغضدتويفطأذنيدهط)ومتطعت طاعطاإلننت طمتطن هط

اإلنندددت ط(طأليتدددهطويكئدددعطال دددنطادددعطاإلضدددحت وتحدددلطحلهدددهطوأح يدددهطوعمدددمطضدددوتهطوحتلبيدددهطو دددينط
ططط.47 دط1للحعتوىطعد
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 .على اخلفني ( )أحكام األصابع فى املسح
ط
ط

ط:لمض طعلعطالخئينطعلعطأو م طأوآ طاختلفطالئه ت طاعطكيئي طا
ط:طالرأى األول

ذه طالحنئي طيلعطأنطالواع طهوطالمض طعلعط دتهوطالخدفطحمهدااوطم مد طأ دتحبطط
ولدوطمضد طبإ دحبطواحداطمد  طمدوالطمدنطغيدوطط،منطأ دغوطأ دتحبطاليداطمدو طواحدا 

ط،يعددوزطلح ددولطالمه ددوا:طأنطيأخددذطمددت طعايدداطالطيعددوزطخ اددًتطلزاددوطحيدد طنددتلط
علددعطيحددداىطوعليددهطمهددااوطي ددحمينطوا خدددوىطمهددااوطخمضدد طأ دددتحبطالططولددوطمضدد 

يعزفهطاتلممتبوطايهطأ تحبطالياطكط ن تطآل طالمض طوالم  طأعمدوطا  دتحبطول عمدوط
ويباأطحتلمضد طعلدعطالخئدينطمدنطأ دتحبطالهدا طخ و دًتطيلدعطع د طالضدتهطط،حك طالعل

بددينطأ ددتحبطيدداهطايضددبطأ ددتحبطيدداهطاليمنددعطعلددعطمهددا طخددفطوعلددهطاليضددوىطويئددو ط
ونيدلطيبداأطمدنطوه طا  دتحبطط،نليً طححي طيم طالمض طأعبوطناوطممكنطمنطالخف

                                                

يمددواوطاليدداطعلددعطالشدديبطالضددتفلطأوطالمددتل  طحه دداطيذهتحددهطواددعطكدد  طالمددو ط:طالمضدد طلغدد (  )
طط.مضحلطياىطحتلمت طيذاطاغتضلت ت:طيهتلطط،يكونطمضحًتطوهوطي تح طالمت طويكونطغض ًط

ط.220الم حت طالمنيوط دطط،22/طط14لضتنطالمو طعد
ط.ي تح طالبل طلخفطمخ وصطاعطزمنطمخ وص:طعواهطالحنئي طحأنهط:طوا   حًتط

ط. حم طااوطالئكوط821/طط1ابنطعتباينطعد
عدواهوطاإلعليدلطشدو ط.المضد طعلدعطالخئدينطالملبدو طعلدعطالدوعلينطمحتشدو :طوعواهطالمتلعي طحأندهط

ط.84/ط1مخت وطخليلطللمتل ط تل طعباطالضميبطاآلبعطا زهوىطعد
ط.847/طط1البيتنطعدط.ي تح طالبل طللخفطالشوععطعلعطوعهطمخ وص:طالشتامي طحأنهططوعواه

لن ددديوط/طالمضددتوع ط.ي ددتح طالبلدد طلحتفددلطمخ دددوصطاددعطزمددنطمخ ددوص:طوعواددهطالحنتبلدد ط
هددطدطط1412 حمد طمكتحد طالممدتوحطال حمد طا ولدعطط171/طط1الاينطدمحمطبنطعباطهللاطالضدتموىطعدد

ط. ط1002
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يلدعطالضدتهطبدالطالغضدلطايكدونطممتبدوًاطحدهطوهددذاطبيدتنطللضدن طحتدعطلدوطبداأطمدنطالضددتهط
ط.(1)طيلعطا  تحبطعتزطلح ولطالمه واطيالطأنهطخ حطالضن ط

 :أحاديث من السنة واستدلوا ب
يمسأ على  -  - ر يت النبى  {:  و طبنطشمح طنتلووىطعنطالمغي  - 

}الخفيب على ظاهرهما 
( )

 

برجأأ    - - مأر رسأأل     { : ندتلط،مدتووىطعدنطعدتبوطبددنطعبداطهللا - 

لقأا  رسأل  ". إنما  مرت بالمسأأ " يه فقا  بي   نىنه  فعه يتلضى ليغس  خف

بيأأأ   هنأأأذا مأأأب  هأأأراف األصأأأابع إلأأأى  صأأأ  السأأأا  لخهأأأه   - -  

 (3).}باألصابع
ط:ططوجا الدللة

ط.(4)طتالطا حتاي طعلعطأنطالمض طعلعطأعلعطالخئينطاونطأضئل مت
ط:طالرأى الثانى

يع طمضد ط دتهوطالخدفطايضدبطيمندتهطعلدعطأ دواحطأ دتحبطذه طالمتلعي طيلعطأنهط
وهدعطأنطيضدبطحدت نطط،وعلهطويضواهطتحت تطويموهتطلعمبيهطا ذهطهعطال دئ طالمناوحد 

كددفطيدداهطاليمنددعطعلددعطأ ددواحطأ ددتحبطوعلددهطاليمنددعطأوطاليضددوىطويضددبطحددت نطكددفط
اليضددوىطتحت ددتطأىطتحددلطأ ددتحبطوعلددهطويمددوطاليدداينطلمنت ددعطكمدد طوعلددهطوهددذهطهددعط

عطالوعدلطاليمندعطأمدتطاليضدوىطاديمك طحدأنطيعمدلطاليداطاليمندعطتحدلطالخددفطال دئ طاد
                                                

/طط1 بدعطدمحمطمحمدواطبدنطأحمداطالميندعطعدد/طالبنتي طعلدعطال اايد طط،42/طط1دتبيينطالحهتفمطع(  )
طدط1411 حمددد طااوطالئكدددوطال حمددد طالمتنيددد ط572 بددداافبطط،199/طط1المحضدددو طعددددط، 1009هدددد

ط. حم طااوطالعت طالملمي ط18/ط1ال نتفبطعد
لطندددتط،أخوعدددهطالتومدددذىطادددعطضدددننهطكتدددت طال  دددتو طحدددت طادددعطالمضددد طعلدددعطالخئدددينط تهوهمدددت(  )

،طوابدنطمتعدد طادعطضددننهطكتدت طال  ددتو طوضدنن تطحددت طمضدد ط142/ط1حدداي طحضدنطعددد:طأبوعيضدعط
ط802/ط1أعلعطالخفطوأضئلهطعد

/ط1أعلددعطالخددفطوأضددئلهطعددد~أخوعدهطابددنطمتعدد طاددعطضدننهطكتددت طال  ددتو طوضددنن تطحددت طمضد ط( 3)
ط.892/ط1والااون نعطاعطضننهطكتت طال  تو طحت طالوخ  طاعطالمض طعلعطالخئينطعدط،122

ط.872/ط1تحئ طا حوذىطعد( 4)
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ويندددا طمضددد طأعددد هطمدددبطأضدددئلهطبخددد حطمضددد طط،واليضدددوىطاون دددتطكط ندددهطأمكدددنطلددده
ا ضدددئلطاونطا علدددعطالطيعدددوزطوكدددذل طتدددو طالدددحم طمدددنطا علدددعطوا ضدددئلطكتدددو ط

 .( )  العل
 

 : الرأى الثالث 
علعطالخفطوأضئلهطويعزفهطأندلطمدتطيهدبطذه طالشتامي طيلعطأنطالمضتح طهوطمض طأط

عليددهطاضدد طالمضدد طكط نددهطأ لددمطلئدد طالمضدد طولدد طينهددلطايددهطتهددايوطادديغم طيايددهطاددعط
علدعطأ دواحطأ دتحمهطالمت طم طيضدبطكئدهطاليضدوىطتحدلطعهد طالخدفطوكئدهطاليمندعط

ط.(8)م طيموطاليمنعطيلعطضتنهطواليضوىطيلعطأ واحطأ تحمهط
 - -  ب رسأأل     {: ح طأنددهطنددتلطحمددتطووىطعددنطالمغيددو طبددنطشددمواضددتالواط

}مسأ  على الخف ل سفله 
(3). 

 
 

 : وجا الدللة 
يدددالطالحدددداي طعلدددعطأنطالمضدددد طيكدددونط علددددعطالخدددفطوأضددددئلهطكط نطأضدددئلطالخددددفط

طط.(1)عليهطمضنونًتطكأعلعطالخفطيحتذىطمحلطالئو طاكتنطالمض 
                                                

ط،84/ط1عددددواهوطاإلعليددددلطعدددددط،127/ط1الئواعددددهطالدددداوانعطعدددددط،150/ط1الشددددو طال ددددغيوطعددددد(  )
ط.122/طط1الخوشعطعد

ط.124:طط122/طط1البيتنطللمموانعطعدط،521/طط1المعمو طشو طالم ذ طعد(  )
ندتلطط، هطوأضدئلهطأخوعهطالتومذىطاعطضدننهطكتدت طال  دتو طحدت طادعطالمضد طعلدعطالخئدينطأعد( 3)

لي طح دحي طكط نطابدنطالمحدتو طووىطهدذاطالحداي ط:طضأللطعنطهذاطالحاي طاهتلط:طأبوعيضعط
حاملطعنطكتت طالمغيو طموضلطعنطالنبعطملسو هيلع هللا ىلصطول طيدذكوطغيدوهط:طعنطمووطعنطوعت طبنطحيو طنتل

الخددفطوأضددئلهططوابددنطمتعددهطاددعطضددننهطكتددت طال  ددتو طوضدنن تطحددت طاددعطمضدد طأعلددعط،141/طط1عدد
ط28/ط1وأبددوطااوواطاددعطضددننهطكتددت طال  ددتو طحددت طكيئيدد طالمضدد طعلددعطالخئددينطعدددط،122/طط1عددد

والااوطن نعطاعطضننهطكتت طال  تو طحت طالوخ  طادعطالمضد طعلدعطط، حم طااوطالحاي طالهتهو 
ط.892/ط1الخئينطعد
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 : الرأى الرابع 
ذهدد طالحنتبلدد طيلددعطأنطالضددن طمضدد طأعلددعطالخددفطاونطأضددئلهطوالواعدد طمضدد طأعمددوط

خ و ددًتطحت  ددتحبطايضددبطيدداهطعلددعطموضددبطا  ددتحبطمدد طيعوهددتطيلددعطأعلددعطالخددفط
نطمضددد طمدددنطضدددتنهطيلدددعطأ دددتحمهطعدددتزطولعدددنطا ولطهدددوطط،ضدددتنهطخ دددًتطحأ دددتحمه وا 

كيئمدتطاملدهطعدتزطحتليداطالواحداط:طونتلطأحمداطط،لئ طالمض طوواطم لهتًطالمضنونطكط نط
ط.(8)والطيضنطمض طأضئلهطوالطعهحهط،أوطحتلياين

لأل نأأاب الأ يب بأأالر   لنأأاب  {:  واضدتالواطحمدتطووىطعدنطعلددعطوضدعطهللاطعندهطنددتل

يمسأ علأى  - - لق  ر يت رسل     ، سف  الخف  للى بالمسأ مب  عال 

 (3)} ظاهر خفيه
 : وجا الدللة 

ولددوطط،يددالطالحدداي طعلددعطأنطالمضدد طالمشددوو طهددوطمضدد ط ددتهوطالخددفطاونطحت ندده
كتنطالاينطحدتلوأىطلعدتنطأضدئلطالخدفطأولدعطحتلمضد طكط ندهطهدوطالدذىطيحتشدوطالمشدعط

ط.(4)عليهطبخ حطأع هطوطينحغعطيزال طمتط
 : سبب الختالف 

ط:ل طوتشبيهطالمض طحتلغضلتمتو طاآلمتوطالواوا طا طذ 
 } سأفلهعلأى الخأف ل  مسأ - -  نه{أحاهمتطحاي طالمغيو طبنطشمح طوايهط

مأب  لل ناب ال يب بالر ي لناب  سف  الخأف  للأى بالمسأأ{ي  ق واآلخوطحداي 

امددنطذهدد ط }يمسأأأ علأأى ظأأاهر خفيأأه -  -لقأأ  ر يأأت رسأأل   "  عأأال 
                                                                                                                

ط.521/ط1المعمو طشو طالم ذ طعدطط،825/ط1نيلطا و توطعدط(  )
ط.27/طط1نيلطالمبو طعدط،802:طط807/طط1المغنعطعدط،147/ط1ا طعدالمبط(  )
 حمد طط21/ط1أخوعهطأبوطااوواطاعطضننهطكتدت طال  دتو طحدت طكيئيد طالمضد طعلدعطالخئدينطعدد( 3)

والدددااوطن نددعطاددعطضدددننهطكتددت طال  دددتو طحددت طالوخ دد طادددعطالمضدد طعلدددعطط،ااوطالحدداي طالهددتهو 
ط.897/ط1الخئينطومتطايهطواخت حطالووايتلطعد

 حمددد طط872/طط1عدددونطالممبدددواطعددددط،20/طط1ضدددبلطالضددد  طعددددط،822/طط1نيدددلطا و دددتوطعدددد( 4)
ط.المكتح طالضلئي 
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وحداي طعلد ططالعمدبطبدينطالحدايمينطحمدلطحداي طالمغيدو طعلدعطاالضدتححت ، مدذه 
ومددنطذهدد طمددذه طالتددوعي طأخددذطيمددتطححدداي ط.ط ويهدد طحضددن  علدعطالوعددو ،طوهدد 

متطححاي طالمغيو ،طامنطوع  حاي طالمغيدو طعلدعطحداي طعلد طوعحدهطمدنط عل ،طوا 
 .(1) نبلطالهيت ،طأعن طنيت طالمض طعلعطالغضل،

 :الرأى الراجح 
طط- - بدعطامدنطتمضد طححداي طالمغيدو طأنطالنط،المضد طأعلدعطالخدفطاونطأضدئله
ومددنطتمضدد طط،اتلحدداي طايددهطكدد  ط فمدد طالحدداي ط،مضدد طعلددعطأعلددعطالخددفطوأضددئله
طهذاطهوطالوأىطالواع ط.ححاي طعلعطاإضنتاهط حي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : تاسعاملطلب ال
 .( )مم أحكام األصابع فى التي

                                                

ط.85/طط1بااي طالمعت اطعدط(  )
ط.والتيم طمض طالوعهطوالياينطحتلتوا ط،تيمملطال مياطيذاطن اتهط،اله ا:طالتيم طلغ ط(  )

ط.207مختتوطال حت ط دطط،495الم حت طالمنيوط دط
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ط:طعلعطم م طأوآ ططاعطكيئي طالتيم اختلفطالئه ت ط
ط:ططالرأى األول

يلددعطأنطالتدديم طضددو تتنطعلددعطالتددوا طايمضدد ط:طذهدد طالحنئيدد طوالمتلعيدد طوالشددتامي ط
ط.(1)حت ولعطوع هطوحتلمتني طيايهطيلعطالمواهينط
 ،التأيمم ضأربتاب { :ندتلططط- - واضدتالواطحمدتطووىطعدنطابدنطعمدوطأنطالنبدع

}ضربة لللجه لضربة للي يب إلى المرفقيب 
( ). 

 :وجا الدللة 
وينددا طتهدداي طط،ضددو  طللوعددهطوضددو  طلليدداينيددالطالحدداي طعلددعطأنطالتدديم طضددو تتنط

ط.(2)يمينهطعلعطيضتوهطوأعلعطالوعهطعلعطأضئلهط
                                                                                                                

اضددتممتلطال ددمياطال ددتهوطاددعطعضددوينطمخ و ددينطعلددعط:طعواددهطالحنئحدد طحأنددهط:طحًتطوا دد  
حتشددي طط، حمدد طااوطالعتد طالملميد ط1/45بداافبطال دنتفبطعدد.طن داطالت  دوطحشدواف طمخ و دد 

ط9 حم طم  ئعطالحتبعطالحلبعطط880/ط1ابنطعتباينطعدط
نطبنيدد طنيتحدد طعددنطال  ددتو ط  ددتو طتوابيدد طمشددتمل طعلددعطمضد طالوعددهطواليدداي:طوعوادهطالمتلعيدد طحأنددهط

اضد لطالمدااو طعدددطط،1/82عدواهوطاإلعليدلطعددط.ال دغوىطوالعبدوىطعنداطعدا طالمدت طأوطعدا طالهداو 
ط.184:طط182/ط1

أوطعضدوطط،يي تلطالتوا طعلعطالوعهطوالياينطبدااًلطعدنطالوضدو طوالغضدل:طوعواهطالشتامي طحأنهط
ط.182/ط1مغنعطالمحتت طعدط.من تطحشواف طمخ و  

  دتو طحدتلتوا طتهدو طمهدت طال  دتو طحتلمدت طعنداطالمعدزطعدنطاضدتممتلهطلملد ط:طنتبلد طحأندهطوعواهطالح
ط.أوطمو 

ط.28/طط1العتاعطاعطاههطاإلمت طأحماطعد
شدددو طمدددن طط،192/ط1المحضدددو طعددددط، حمددد طااوطالعتددد طالملميددد ط1/42بددداافبطال دددنتفبطعددددط(  )

مغندعطالمحتدت طط،52:طط51ط/1الم دذ طللشديوازىطعددط،1/82عواهوطاإلعليلطعددط،1/08العليلطعد
ط.148:طط1/149عد
والددااوطط،27/ط1أخوعدهطمتلد طبددنطأند طاددعطالمو دأطكتددت طال  دتو طحدت طالممددلطادعطالتدديم طعدد(  )

والحدتع طادعطط، حمد طااوطالعتد طالملميد ط122/طط1ن نعطاعطضننهطكتت طال  دتو طحدت طالتديم طعدد
ط1/827ضدتبووىطكتدت طال  دتو طعددلنمدت طأبدعطعبداطهللاطالحدتع طالني/طالمضتاو طعلعطال دحيحينط

ط. ط1009هدطدط1411 حم طااوطالعت طالملمي طال حم طا ولعط
ط.1/282نيلطا و توطعد( 3)
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ط:طالرأى الثانى

يلعطأنطالمضدنونطادعطالتديم طأنطيكدونطحضدو  طواحدا طعلدعطالتدوا ط:طذه طالحنتبل طط
طط.يمض طب تطوع هطويايهطيلعطالوضغين

َجاَء َرُجٌ  إِلَأى عَُمأَر ِبأِب اِلَخِهأاِب فَقَأاَ  إِنَِأى  َِجنَِبأُت فَلَأِم  {:  أنهواضتالواطحمتطووىط

ُر ِبُب يَاِسٍر ِلعَُمَر ِبِب اِلَخِهاِب  ََما تَِذنُُر  َنِا نُنِا فِى َسأفٍَر  َنَأا فَقَاَ  َعِما.  ُِصِب اِلَماءَ 
فَقَاَ  النِبِأى   -ملسو هيلع هللا ىلص-َل َِنَت فَىَِما  َِنَت فَلَِم تَُصَ ِ َل َِما  َنَا فَتََمعِِنُت فََصلِِيُت فَذََنِرُت ِللنِبَِىِ 

ََ َلنَفَأَ  فِيِهَمأا  -ملسو هيلع هللا ىلص-فََضأَرَب النِبِأى  . «نَِما َناَب يَِنِفيَك َهَنذَا إِ »  -ملسو هيلع هللا ىلص- بَِنفِِيأِه األَِر

}ثُِم َمَسَأ بِِهَما َلِجَههُ َلَنفِِيهِ 
( ). 

 : وجا الدللة 
وأنطمددتطزااطعلدعطالوعددهطط،يدالطالحداي طعلددعطأنطالتديم طضدو  طواحددا طللوعدهطوالعئدين

ط.(8)لي طحئو طططوالعئين
نطتددددديم طحضدددددو تينطا ولدددددعطلوع دددددهطوالمتنيددددد طليايدددددهطيلدددددعطالمدددددواهينطعدددددتزطو ددددد ط وا 

ط:ططفالضربة األوىل
يضددو طب ددتطيايددهطعلددعطا و طمدد طينئضدد تطايمضدد طب ددتطوع ددهطويعدد طتممددي طعميددبط

ط.الحشو طال تهو طمنطالوعه
 :الضربة الثانية 

 دتهوطالددذواعينطوحت ن مددتطيلددعططتيضدو طبيايددهطعلددعطا و طمد طينئضدد تطايمضدد طب دد
المدواهينطايمضد طيمندتهطبيضدواهطويعمدلطأ دتحبطيداهطاليضدوىطعلدعطأ دواحطأ دتحبطيداهط

                                                

 حمد طااوطط1/72أخوعهطالبختوىطاعط حيحهطكتت طالتيم طحت طالمتديم طهدلطيدنئ طاي مدتطعدد(  )
ط.1/829ومضل طاعط حيحهطكتت طالحي طحت طالتيم طعدط،ابنطخلاونط

للشددي طأبددعطالئضددلطشدد ت ط/ط،طاددت طالحددتوىطشددو ط ددحي طالبخددتوىط1/280و ددتوطعدددنيددلطا (ط8)
طالاينطأحماط

ط. حم طمكتح طالعليتلطا زهوي ط8/825ابنطعلعطبنطحعوطالمضه نعطعد
ط.04/ط1نيلطالمبو طعدط،829:طط1/880المبا طعد( 3)
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اليمنعطم طيموطأ تحمهطعلعط دتهوطيداهطوذواعدهطحتدعطيبلدغطالمدواهينطمد طيعمدلطكدفط
اليضوىطعلدعطحدت نطذواعدهطمدنط دعطمواهدهطنتحضدًتطعليدهطيبلدغطالعدو طمدنطيداهطاليمندعط

 تمددهطعلددعط ددتهوطيب ددت طيدداهطاليمنددعطمدد طيمضدد طاليضددوىطحددتليمنعطمدد طيعددوىطحددت نطيب
واليضددوىطحددتليمنعطكيددفطط،أمددتطيذاطبلددغطالعددو طامضدد طكئددهطاليمنددعطحكئددهطاليضددوىطط،هكددذا

شدددت طوتيضدددوطلدددهطأعدددزاهطويخلدددلطأ دددتحمهطويندددز طختتمدددهطوالطيكتئدددعطبتحويكدددهطلي ددددلط
ذاطل طينزعهطل طيعزهط ط.(1)التوا طيلعطمتطتحتهطوا 

 : الرأى الثالث 
يلدددعطأندددهطيمضددد طبحدددت نطأو دددبطأ دددتحبطيددداهطاليضدددوىط:طذهددد طحمددد طمشدددتي طالحنئيددد ط

 دددتهوطيددداهطاليمندددعطمدددنطوه طا  دددتحبطيلدددعطالموادددمطمددد طيمضددد طحكئدددهطاليضدددوىطاونط
ا  ددتحبطحددت نطيدداهطاليمنددعطمددنطالمواددمطيلددعطالوضددغطمدد طيمددوطبحددت نطيب تمددهطاليضددوىط

ط.علعط تهوطيب تمهطاليمنعطم طيئملطحتلياطاليضوىطكذل 
يمض طحتلضو  طالمتني طبحت نطكئهطاليضدوىطمدبطا  دتحبط دتهوطيداهط:طحمض  ططونتل

اليمنعطيلعطالموامطم طيمض طحهطأيضًتطحت نطياهطاليمنعطيلدعطأ دلطاإلب دت طمد طيئمدلط
بياهطاليضوىطكدذل طوالطيتعلدفطوا ولطأندو طيلدعطاالحتيدت ططكطلمدتطايدهطمدنطاالحتدوازط

نطكط نطالتددددوا طالددددذىطعلددددعطاليدددداطعددددنطاضددددتممتلطالتددددوا طالمضددددتمملطحتلهدددداوطالممكدددد
ي دددديوطمضددددتممً طحتلمضدددد طحتددددعطالطيتددددأاىطاددددو طالوعددددهطواليدددداينطحمضددددح طواحددددا ط

ط.(8)حضو  طواحا ط
ط:الوأىطالواع ط

                                                

لددداوانعطالئواعدددهطاط،1/192المحضدددو طعددددط، حمددد طااوطالئكدددوط1/842حتشدددي طابدددنطعتبددداينطعدددد(  )
/طط07/طط1ا  طعددددط،1/08عدددواهوطاإلعليدددلطعددددط،129/ط1اضددد لطالمدددااو طعددددط،847:ط1/845عدددد
كشدتحطالهندت طط،1/28العدتاعطادعطاهدهطاإلمدت طأحمداطعددط،148:طط1/149مغنعطالمحتدت طعددط،02
ط. حم طااوطالئكوط172/طط1عد
 حمدد طط842ط/1حتشدي طابدنطعتبدداينطعددط، حمد طااوطالعتد طالملميدد ط1/42بداافبطال دنتفبطعددد(  )

ط.ااوطالئكو
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حمددددداطعدددددو طأوآ طالئه دددددت طيتبدددددينطوعحدددددتنطمتذهددددد طاليدددددهطأ دددددحت طالدددددوأىطالمدددددتنعط
هطالهدددتفلونطحدددأنطالمضدددنونطادددعطالتددديم طأنطيكدددونطواحدددا طيمضددد طب دددتطوع دددط(الحنتبلددد )

نطتديم طحضدو تينطعدتزطو د طتيممدهطكطوذلد ط نطحداي طعمدتوطبدنطيتضدوطط،ويايه وا 
أمدتطحداي طط،أنوىطمنطحاي طابنطعموطاحاي طعمتوطبنطيتضدوطنداطخوعدهطالشديختن

ووىطمددنط ويددمطمتلدد طعددنطنددتابطعددنطابددنط:طابددنطعمددوطغئدداطنددتلطعنددهطالمضدده نعط
ط.(1)عًتطعموطمونواًتطووواهطالااوطن نعطمنط ويمطضتل طعنطابنطعموطمواوط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :بحث الرابع امل
 أحكام األصابع فى نواقض الوضوء

 :ويشتمل على مطلبني 

                                                

ط.824/ط1تلخيصطالحبيوطكتت طالتيم طعد(  )
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 : املطلب األول 
 .حكم مس املتوضئ ذكره باإلصبع أو الظفر

 
 

ط:اختلفطالئه ت طاعطحك طم طالمتوضبطذكوهطحتإل حبطعلعطم م طأوآ ط
 :الرأى األول 

لدعطأنطالوعدلطأوطالمدوأ طيذاطمد طذكددوهطالطي:طذهد طالحنئيد طوووايد طعدنطاإلمدت طأحمداط
ط.(1)ينه طالوضو 

 ب النبأى   سأئ    {:  واضتالواطعلعطذل طحمتطووىطعنطني طبدنط لدمطعدنطأبيده

ا إنمأأا هأأل : لهأأل فأأى الصأأال  هأأ  عليأأه لضأألء ؟ قأأا  عأأب الرجأأ  يمأأم ذنره

}بضعة منك 
( ). 

 
 : وجا الدللة 

ونددتلطالتومدذىطهددذاطالحدداي طط،يدالطالحدداي طعلدعطأنطمدد طالدذكوطالطيددنه طالوضدو 
ط.(2)أحضنطوأ  طشيبطاعطهذاطالحت ط

 :الرأى الثانى 
ذهددد طالمتلعيددد طيلدددعطأنطمددد طالوعدددلطأوطالمدددوأ طذكدددوهطأوطذكدددوطغيدددوهطيدددنه طوضدددو هط

ولدوطبإ دحبطزافداطينطكدتنطايدهطيحضدت طضوا طكتنطالم طبحت نطالعدفطأوطحت  دتحبط
                                                

ط.121/ط1المبا طعدط،12/طط1الئتتوىطال ناي طعدط،18/ط1تبيينطالحهتفمطعد(  )
/ط1أخوعهطالتومذىطاعطضننهطكتت طال  تو طحت طمتطعت طاعطتدو طالوضدو طمدنطمد طالذكوعدد(  )

لنبددعطملسو هيلع هللا ىلصطوحمدد طالتددتحمينطوهددذاطووىطعددنطغيددوطواحدداطمددنطأ ددحت طا:طنددتلطأبددوطعيضددعطط،121
وأبددوطااوواطاددعطضددننهطكتددت طال  ددتو طحددت طالوضددو طط،الحدداي طأحضددنطشدديبطووىطاددعطهددذاطالحددت ط
وابددنطمتعددهطاددعطضددننهطط، حمدد طااوطالحدداي ط01:طط1/09مددنطمدد طالددذكوطوالوخ دد طاددعطذلدد طعددد

ط.،122/طط1كتت طال  تو طحت طالوضو طمنطم طالذكوطوالوخ  طاعطذل طعد
ط.18/ط1تبيينطالحهتفمطعدط،844/ط1تحئ طا حوذىطعد( 3)
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حتفددلطأوطينطمضددهطمددنطاددوهطوهددذاطينطمضددهطحغيددوطط،حددأنطكددتلطيتحددو طتحويكددًتطممتبددواًط
أمددتطط،حتفدلطادد طينددته طوضددو هطولددوطكددتنطالحتفددلطخئيئددًتطيالطينطكددتنطوعددواهطكتلمددا 
ط.( )الم طحتلياطالش  طالطينه طالوضو طمنهطكط نهطالطباطايهطمنطاإلحضت ط

  - - قأا  رسأل     {: فا     ب فل با  بياص  أادا عا   اص تد اص بما

}إذا مم  ح نم ذنر  فليتلضى 
( ). 

 
 : وجا الدللة 

والمددوااطالمد طمددنطغيددوطط،يدالطالحدداي طعلددعطأنطمد طالددذكوطيددنه طالوضدو طم لهددتًط
ط.(2)حتفلطوالطاليلطلمنطاشتو طأنطيكونطالم طبحت نطالعف

 :الرأى الثالث 
يلدددعطأنطالوعدددلطأوطالمدددوأ طيذاطمددد طنبدددلطنئضدددهطأوطغيدددوهط:طامي طوالحنتبلددد طذهددد طالشدددت

نطمددد طط،ذكدددوًاطأوطأنمدددعطاندددته طوضدددو هطم لهدددتًطط،حدددعطأوطميدددلط، دددغيوًاطأوطكبيدددواًط وا 
ندتلطط{:طواضتالواطحمتطووىطعنطحضو طبنلط ئوانطأن دتطنتلدلذكوطأشلطأوطبياطش  ط

ط.}يذاطم طأحاك طذكوهطاليتوضأطط- - وضولطهللاط
 

 : وجا الدللة 
ط.يالطالحاي طعلعطأنطم طالذكوطينه طالوضو طم لهًتطمنطغيوطتهييا

                                                

ط،50/طط1اضد لطالمدااو طعددط،121/ط1الئواعهطالداوانعطعددط،81:طط89/طط1عواهوطاإلعليلطعد(  )
ط.425:طط424/طط1مواه طالعليلطعد

ندتلطأبدوطط،182/ط1أخوعهطالتومذىطاعطضننهطكتت طال  تو طحت طالوضو طمنطم طالذكوطعدد(  )
وأبددوطااوواطاددعطضددننهطكتددت طال  ددتو طحددت طالوضددو طمددنطمدد طط،حضددنط ددحي حدداي ط:طعيضددعط
وابدنطمتعدهطادعطضدننهطكتدت طال  دتو طحدت طالوضدو طط، حمد طااوطالحداي طحتلهدتهو ط1/09الذكوطعد

ومتلدد طاددعطالمو ددأطكتددت طال  ددتو طحددت طالوضددو طمددنطمدد طالئددو طط،121/ط1مددنطمدد طالددذكوطعددد
ط.80/ط1عد
طط.841:طط849/طط1ا حوذىطعدتحئ طط،851/طط1نيلطا و توطعدط( 3)
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نط كددتنطالمدد طحتليدداطمد طبحددت نطالعددفطأوطبحددت نطاإل ددحبطانددته طوضددو هطضددوا طوا 
ط.(1)أوطبإ حبطأ لعطأوطزافاط

ن نطمدد طط،مدد طح  ددوطالعددفطادد طينددته طوا  ا  ددتحبطأوطمددتطبين مددتطأوطط بددوهوطوا 
ححوا مددددتطأوطححددددوحطالعددددفطائددددعطاالنتهددددت طوع ددددتنطمشدددد ووانطوال ددددحي طأنددددهطالط

طط.(8)ينته ط
وأنطالمددد طح دددتهوطط،وعدددهطالئدددوهطادددعطأنطالمددد طبحدددت نطالعدددفطأوطا  دددتحبطيدددنه 
ح دتهوطاليداطيدنه ططالعفطالطينه طكطوذلد طأنطاإلاضدت طحتليداطينمدتطهدوطبحت ن دتطال

ط.(2)اعطالم طحتلحت نطوالطينه طاعطالم طحتل تهوط
أنطالم طحتلياطأوطاإل حبطينه طالوضو طأمتطيذاطمضدهطح ئدوطاد ط:طوذكوطالحنتبل ط

ط.(4)ينته طعلعطال حي طمنطالمذه ط
 

 :سبب الختالف 
الحداي طالدواواطمدنط ويدمطحضدو طأن دتطضدمملط : أحداهمت نطايدهطحدايمينطمتمتوضدينأ

}إذا مم  ح نم ذنر  فليتلضى { :يهولط لطهللاطملسو هيلع هللا ىلصوضوط
(5). 

ق منا على رسل    صألى    {:  ندتل  لمطبنطعل طالواواطعنوالحاي طالمتن ط

  ما تر  في مم الرجأ   يا رسل : عليه لسلم لعن   رج  نىنه ب لي، فقا 

 .(6)}؟له  هل إا بضعة منك: ذنر  بع   ب يتلضى؟ فقا 

                                                

طط.841:طط849/طط1تحئ طا حوذىطعد(  )
نيدلطط،55:طط54/طط1مغنعطالمحتت طعدط،47/طط1المعمو طشو طالم ذ طعدط،55/طط1ا  طعد(  )

ط.100:طط102/طط1عدطط121/طط1المبا طعدط،79/طط1المبو طعد
ط.52/طط1ا  طللشتامعطعدط( 3)
ط.100/طط1اإلن تحطعدط( 4)
ط.يعهضبمطتخوط( 5)
ط.ضبمطتخويعه( 6)
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يمدددتطمدددذه طالتدددوعي طأوط:طادددذه طالملمدددت طاددد طتأويدددلطهدددذهطا حتايددد طأحددداطمدددذهبين
مدت امدنطوعد طحداي طحضدو طأوطوآهطنتضدختطلحداي ط لدمطبدنط  مدذه طالعمدب النض ،طوا 
ومنطوع طحاي ط لمطبدنطعلد طأضده ط   الوضو طمنطم طالذكوطبإيعت  عل طنتل
 لوضو طمنهطا أنطيعمبطبينطالحايمينطأوع طاطأىومنطوط الوضو طمنطم  وعو 

حددتلطولدد طيوعحددهطادد طحددتل،طأوطحمددلطحدداي طحضددو طعلددعطالنددا ،طوحدداي ط لددمطبددنط
ط .(1)عل طنئعطالوعو 

 :الرأى الراجح 
نطكدددتنطضددد وًاطأوطأوىط أنطمددد طالدددذكوطينطكدددتنطعمددداًاطأوطحشددد و طيدددنه طالوضدددو طوا 

طط.وهللاطأعل ط،هوطالوأىطالواع طباونطش و طالطينه طالوضو 
 
 
 

 
 

 :املطلب الثانى 
 .م مس املتوضئ ظفر املرأةحك

 
 

اختلفطالئه ت طاعطييعت طالوضو طلمنطلم طالنضت طبياهطمئضديًتطيلي دتطلدي طبين مدتط
ط:حعت طوالطضتوطعلعطم م طأوآ ط

 :الرأى األول 

                                                

ط.842:طط845/طط1تحئ طا حوذىطعدط،42:طط45/طط1بااي طالمعت اطعدط(  )
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وابددنطعحدت طوع دت طو ددتو طط،ذهد طالحنئيد طوالحنتبلد طاددعطال دحي طمدنطالمدذه ط
المددوأ طالطيددنه طالوضددو طيلددعطأنطمدد طالمتوضددبط ئددوط:طوالحضددنطوضددئيتنطالمددووىط

ط.(1)
 :الرأى الثانى 

يلدعطأندهطيذاط:طذه طالمتلعيد طوالليد طواضدحتهطوووايد طعدنطالشدمبعطوالنخمدعطوو يمد ط
لمددد طأحددداهمتط ئدددوطاآلخدددوطلمددد طيتلدددذذطحدددهط دددتححهطعدددتا طاندددته طوضدددو هطعلدددعط

ط.(8)طالممتماطاعطالمذه ط
 : الرأى الثالث 

الخ دت طوعبداطهللاطبدنطمضدمواطوزيدداطذهد طالشدتامي طوووايد طلنمدت طأحمداطوعمدوطبدنط
يلدعطأنط:طبنطأضل طووواي طعدنطالشدمبعطوالزهدوىطوالنخمدعطويحيدعطبدنطضدمياطوو يمد ط

ضدوا طكدتنطحشد و طوحه داطط،وا عنبيد طيدنه طالوضدو طم لهدتًطالتهت طحشوتعطا عنبدعط
نطكددتنطونيهددتًطط،اللددذ طأ طال ذاطلمدد طأحدداهمتط ئددوطط،والطينددته طمددبطوعددواطحتفددلطوا  وا 
ط:طم طحشوتهطح ئوهطا نت طوع تنطاآلخوطأوطل

ط:ططالوجا األول
نمدتطتح دلطط،كط ندهطالطيه داطذلد طلشد و طغتلحدتًطالطينته طوضو هطوهدوطالمدذه ط وا 

ولعددنطيضددتح طالوضددو طمددنطط،اللددذ طوتمددووطالشدد و طعندداطالتهددت طالحشددوتينطلنحضددت 
ط.لم طالشموطأوطال ئو

ط:طالوجا الثانى
ط.(2)يئضعطحشيبطمنهطيلعطعضاهتطينته طوضو هطكط نطحهيه طالم مض طأنطط

                                                

ل بدعط/طاإلنندت طادعطاهدهطاإلمدت طأحمداطط،12/ط1الئتدتوىطال نايد طعددط،18/ط1تبيينطالحهتفمطعد(  )
 حمددد طااوطالممواددد طلل حتعددد طوالنشدددو،طط20/ط1النعدددتطشدددوحطالددداينطأحمددداطموضدددعطالحعدددتوىطعدددد

ط.892/طط1داإلن تحطع
ط.421/ط1مواه طالعليلطعدط،89/ط1عواهوطاإلعليلطعد(  )
طط.58:طط51/ط1ا  طعدط،52/ط1مغنعطالمحتت طعدط،27:طط24/ط8المعمو طشو طالم ذ طعد( 3)
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  :ختالف السبب 

يوعدبطضددب طاخددت حطالئه دت طاددعطاشددتوا طاضد طاللمدد طاددعطكد  طالمددو طاددإنطالمددو ط
ومو طتعنعطب تطعدنطالعمدت طادعطنولدهطتمدتلعطط،ت لمطمو طعلعطاللم طالذىطهوطحتليا

ط:ط
َضددت َط﴿ط  طمددنطومددنطهددهالوذهدد طآخددوونطيلددعطأنددهطاللمدد طحتليدداطط،(1)﴾ط َأَوطالَمَضددتذ ذطالنىم

ومدنطوآهطمدنطحدت طالمدت طالدذىطط،لختصطاتشتو طايدهطاللدذ وآهطمنطحت طالمت طأوياطحهطا
ومددنطاشدددتو طاللدددذ طاإنمدددتطاعددتهطيلدددعطذلددد طمدددتطط،أويدداطحدددهطالمدددت طالدد طيشدددتو طايدددهطاللدددذ 
كدتنطيلمد طعتفشد طعنداطضدعواهطبيداهططط- -عتوضهطعمو طاآليد طمدنطأنطالنبدعط

ط.(8)وو متطلمضته
 

 :األدلة 
 : دليل الرأى األول 

وابددنطط،الحنئيدد طوالحنتبلدد طاددعطال ددحي طمددنطالمددذه )اضددتالطأ ددحت طالددوأىطا ولط
حما طنه طالوضدو طمدنطلمد طالمدوأ طحأالد طمدنطالهتفلونطط(عحت طوع ت طومنطمم  

ط:طضن طالنبوي ال
قبيب عضيبيب ط- - أنالنيب طط{:طوضدعطهللاطعن ددتطنتلدلمدتووىطعدنطعتفشدد طط-1

}نسائهمثخرجإىلالصالةومليتوضأ
ط.(2)

                                                

ط.(42)ضوو طالنضت طعز طمنطاآلي طون ط(  )
ط.44/ط1بااي طالمعت اطعد(  )
ندتلطأبدوطط،عطتدو طالوضدو طمدنطالهبلد أخوعهطالتومذىطاعطضننهطكتت طال  تو طحت طمتطعت طاد( 3)

ط1/122ناطووىطنحوطهذاطغيوطواحاطمنطأهلطالمل طمنطأ حت طالنبعطملسو هيلع هللا ىلصطوالتتحمينطعدد:طعيضعط
ط4/22وأبوطااوواطاعطضننهطكتت طال  تو طحت طالوضو طمنطالهبل طعدط، حم طااوطالعت طالملمي ط
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صأأألى      فقأأأ ت رسأأأل    طط{:طمددتووىطعدددنطعتفشددد طوضدددعطهللاطعن دددتطنتلددلط-8

فأأى الفأأرال فالتمسأأته فلضأأعت يأأ   علأأى بهأأب ق ميأأه لهأأل فأأى  عليأأه لسأألم 
المسأأج  لهمأأا منصأألبتاب لهأأل يقأأل  اللهأأم إنأأى  عأألذ برضأأاك مأأب سأأخهك 
لبمعافاتك مب عقلبتك ل علذ بك منك ا  حصى ثناء عليك  نت نما  ثنيت علأى 

}طنفسك
ط.(1)

 : وجا الدللة 
ط.(8)أ طالطينه طالوضو طتالطا حتاي طعلعطأنطلم طالموط

 :دليل الرأى الثالث 
الشددتامي طوووايددد طلنمددت طأحمدداطوعمددوطبددنطالخ دددت ط)اضددتالطأ ددحت طالددوأىطالمتلدد 

الهددددتفلونطبددددنه طالوضددددو طمددددنطمدددد طالمددددوأ ط:طط(وعبدددداطهللاطبددددنطمضددددمواطومددددنطمم دددد 
ط:حتلعتت طوالممهولط
 :أول  من الكتاب 

َضت َط﴿ط:ططنولهطتمتلعطط ط.(2)﴾ط َأَوطالَمَضتذ ذطالنىم
نطعضدددداهطيلددددعطبددددانطالمددددوأ طيددددنه طأنطالوعددددلطيذاطأاضددددعطحشدددديبطمدددد:طاللدددد طوعددددهطالا

ط.(4)وضو هطعلعطاإل  هط

                                                                                                                

/ط1كتددت طال  ددتو طحددت طالوضددو طمددنطالهبلدد طعدددوالنضددتفعطاددعطضددننهطط، حمدد طااوطالحدداي طحتلهددتهو 
ط.124

وأبددوطط،/ط1أخوعددهطمضددل طاددعط ددحيحهطكتددت طال دد  طحددت طمددتطيهددتلطاددعطالوكددو طوالضددعواطعددد(  )
والنضددتفعطاددعطط،1/258ااوواطادعطضددننهطكتددت طال دد  طحدت طاددعطالدداعت طاددعطالوكدو طوالضددعواطعددد

ضدننهطكتدت طالداعت طحدت طمدتطوابنطمتعهطادعطط،124/ط1ضننهطكتت طال   طحت طتو طالوضو طعد
ط.52/طط2وأحماطاعطمضناهطعدط،1822/ط8تموذطمنهطوضولطهللاطملسو هيلع هللا ىلصطعد

ط179/طط4لنمت طمحيعطالاينطأبعطزكويتطبنطشوحطالنووىطعدد/ط حي طمضل طحشو طالنووىطط(  )
ط.842:طط847/طط1نيلطا و توطعدط،859/ط1تحئ طا حوذىطعدط، حم 

ط.(42)منطآي طون ططضوو طالنضت طعز ( 3)
/ط1للحددتا طعمددتاطالدداينطأبددوطالئدداا طيضددمتعيلطبددنطكميددوطالهوشددعطعددد/طتئضدديوطالهددوآنطالم ددي ط( 4)

ط820/ط8 بددعطحيددتنطا نالضددعطعددد/طتئضدديوطالححددوطالمحددي طط، حمدد طااوطالتددوا ط،592:طط598
ط. حم طااوطالعت طالملمي طال حم طا ولع
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 :ثانيا  من املعقول 
ط.(1)أنطاللم طضب طلخوو طالمذىط

 :املناقشة 
وابددنطط،الحنئيدد طوالحنتبلدد طاددعطال ددحي طمددنطالمددذه )أعددت طأ ددحت طالددوأىطا ولط
مدا طنهد طالوضدو طمدنطلمد طالمدوأ طعلدعطمدتطالهدتفلونطحط(عحت طوع ت طومدنطمم د 

الشدتامي طوووايد طلنمدت طأحمداطوعمدوطبدنطالخ دت ط)اضتالطحهطأ حت طالوأىطالمتلد 
الهددتفلونطبددنه طالوضددو طمددنطمدد طالمددوأ طحمددتط:طط(وعبدداطهللاطبددنطمضددمواطومددنطمم دد 

ط:يلعط
َضت َط﴿ط:طأنطالمه واطمنطاللم طاعطنولهطتمتلعط ط.(8)﴾ط َأَوطالَمَضتذ ذطالنىم

ويدالطط،عمت طولي طاللم طحتلياطوناطاضوهتطبذل طابدنطعحدت طوهدوطتوعمدتنطالهدوآنال
والمددددوااطحددددهطط(2)﴾َوَلددددَ طَيَمَضَضددددنم طَحَشددددو طعلددددعطذلدددد طنولددددهطتمددددتلعطاددددعطن دددد طمددددوي ط﴿ط

طط.(4)العمت 
ط:وأعت طالهتفلونطحأنطلم طال ئوطينه طعلعطالهتفلينطحأنهطالطينه ط

قبأ  بعأَ نسأائه ثأم   - -    بأي  ب الن   { أنطحداي طعتفشد طوضدعطهللاطعن دت

}خرج إلى الصال  للم يتلضى
(5). 
والحددداي طال دددحي طعن دددتطادددعطنبلددد طال دددتف طاحملدددهطط،حأندددهطحددداي طضدددميفطموضدددل

ط.(2)علعطتو طالوضو طمن تطهطالضمئت طمنطالوواط
 : جيب عن ذلك وأ

                                                

ط.58/طط1مغنعطالمحتت طعد(  )
ط.(42)ت طعز طمنطاآلي طون طضوو طالنض(  )
ط.(89)ضوو طموي طعز طمنطاآلي طون ط( 3)
ط.851/طط1تحئ طا حوذىطعدط،18/ط1تبيينطالحهتفمطعد( 4)
ط.ضبمطتخويعهط د( 5)
ط.48/طط8المعمو طشو طالم ذ طعد( 6)
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أنطالضددمفطالددواواطاددعطالحدداي طمنعبددوطحكمددو طووايتتددهطوححدداي طلمدد طعتفشدد طلددح نط
ط.(1)أمنت ط  تهطول طينته طوضو هططط- - نا طالنبعط

 
 :الرأى الراجح 

للوعدددلطينطكدددتنطضددد وًاطأوحغيددوطشددد و طاددد طيدددنه طوضدددو هطونددداططأنطلمدد طالمدددوأ أوىط
مبددلط ددح طالحدداي طالددواواطعددنطعتفشدد طوضددعطهللاطعن ددتطاتلهبلدد طالطتددنه طالوضددو ط
وهدددعطأندددوىطمدددنطاللمددد طالمعدددواطادددتلواع طادددعطتئضددديوطاآليددد طأنطالمدددوااطب دددتطالعمدددت ط

ذطحددددهطعددددتا طوالطيددددهاىطيلددددعطالشدددد و طولعددددنطيضددددتح طولمدددد طال ئددددوطأوطاليدددداطالطيتلددددذ
ططوهوطالوأىطالواع ط.لوضو طخووعًتطمنطالخ حا
 

 اخلامتة
احمدداطهللاطضددححتنهطوتمددتلعطالددذىطواهنددعطوأعددتننعطعلددعطكتتحدد طهددذاطالححدد طالمتواضددبط

ط(.أحكت طا  تحبطاعطال  تو طاواض طاه ي ):طاعط
ط:وناطتو للطمنطخ لهطيلعطأه طالنتتفوطالتتلي ط

أوطالهددا طوالبنددتنطهددعطأنطا  ددتحبطعضددوطمضددت يلطيتشددم طعددنط ددوحطالعددفطط-1
ط.خن وط،بن وط،وض عط،ضحتح ط،ا  تحبطولهطخمض طأعزا طيب ت 

ط.أنطغضلطالياينطنبلطياختل متطاإلنت طحماطالنو طمنطضننطال  تو ط-8
نطكتنددددلطاليدددداطاليمنددددعطط،يضددددنطاالضددددتنعت طحتليدددداطاليضددددوىطتعويمددددًتطلليدددداطاليمنددددعط-2 وا 

يمينطويكددددونطاالضددددتنعت طمه وعدددد طأوطأشدددد  طأوطب ددددتطعواحدددد طعددددتزطاالضددددتنعت طحددددتل
ط.والخن وطوالبن وطكط نطالضووو طتناابطب متحت  تحبطالم م طالوض عط

                                                

ط842/طط1نيلطا و توطعدط،858/ط1تحئ طا حوذىطعد(  )
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يكوهطاخولطالخ  طلمدنطادعطي دحمهطخدتت طمنهدوبطبدذكوطهللاطأوطمم د ططأمدتطيذاطط-4
لدد طيعدداطمددنطيحئ ددهطادد طحددأ طحتلدداخولطحددهطعلددعطأنطيضددمهطاددعطيدداهطاليمنددعطتنزي ددًتط

ط.عنطاالضتنعت طب ت
ن طمضددتحح طاددعطعميددبطا ونددتلطوينددا طالضددوا طحتليدداطاليمنددعطايعمددلطالضددوا طضددط-5

الخن دددوطأضدددئلطالضدددوا طوا  دددتحبطاوندددهطوا اضدددلطأنطيضدددتت طحتلضدددحتبتينطويضدددتت ط
ط.عوضًتطالط واًلطتحهيهًتطللضن طلموا بتهطملسو هيلع هللا ىلصطعلعطامله

أمددتطتهلددي طأ ددتاوطالميددلطاددتلواع طأنطط،تهلدي طأ ددتاوطالحددعطضددن طمددنطضددننطالئ ددو ط-2
ط.ياانطبعميبطأعزافهطكط نطالتهلي طللزين طوالطمعتلطللزين طهنت

ط.تخليلطأ تحبطالياينطوالوعلينطضن طمنطضننطالوضو طوالغضلط-7
أنطمض طالدوأ طادعطالوضدو طيكدونطبم مد طأ دتحبطعلدعطالدواع طمدبطاالخدت حطط-2

ط.اعطالمهااوطالواع طاعطمضحهطاعطالوأ 
أنطمضددد طا ذندددينطحت  دددتحبطضدددن طمدددنطضدددننطالوضدددو طايمضددد طمدددتطيلدددعطالوعدددهطط-0

ط.حتلضحتبتينطومتطيلعطالوأ طحتإلب تمين
يعدد طعلددعطالمغتضددلطأنطيتددتحبطكددلطمددتطغددتوطمددنطعضدداهطايدداخلطي ددحمهطاددعطط-19

ط.ضوتهطويتتحبطعممطضوته
أنطالمض طعلعطالخئينطيكونطحأ تحبطاليداطكط ن دتطآلد طالمضد طوالدم  طأعمدوطط-11
ط.  تحبطعلعطالواع طول عموطحك طالعلا

المضنونطاعطالتيم طأنطيكدونطحضدو  طواحدا طلد و طيمضد طب دتطوع دهطويايدهطط-18
نطتيم طحضو تينطعتزطو  طتيممهط طوا 

نطمد طط-12 أنطالوعالطأوطالموأ طيذاطم طذكوهطعماًاطأوطحشد و طيندته طوضدو هطوا 
ط.ض وًاطأوطباونطش و طالطينته طوضو هطعلعطالواع 

أنطمدد ط ئددوطالمددوأ طللوعددلطأوطالوعددلطللمددوأ طالطيددنه طالوضددو طعلددعطالددواع طط-14
ط. نهطاليه اطذل طلش و طغتلحتطولعنطيضتح طالوضو طخووعًتطمنطالخ ح
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 فهرس املصادر واملراجع
 

 :القرآن الكريم : أول  
 .فهرس كتب التفسري وعلوما: ثانيا  

 حمدد طااوطالعتدد طط،أبعطحيددتنطا نالضددعطوطحددلدددمحمطبددنطيوضددفطالشدد يط/تئضدديوطالححددوطالمحددي ط - 
ط. 1002هدطدط1412طال حم طا ولعطبيوولطلبنتنطالملمي 

تعيلطبدددنطكميدددوطالهوشدددعطتدددواعطتئضددديوطالهدددوآنطالم دددي طللحدددتا طعمدددتاطالددداينطأبدددوطالئددداا طيضدددمط-8
ط.و عمال حم طااوطالتوا ططط،هد774
 حمد طااوط،طمداطا ن دتوىطالهو بدع بدعطعبداطهللاطدمحمطبدنطأح/طتئضيوطالعتمبط حكت طالهوآنطط-2

ط. ط1025هدطدطط1495يحيت طالتوا طالمو عط
  : ثالثا كتب احلديث 

لنمدت طأبدعطالمد طدمحمطعبداطالدوحمنطابدنطعبداطالدوحي ط/ططالتومدذ تحئ طا حدوذىطحشدو طعدتمبطط-1
ا ولدددعططحمددد  الطلبندددتنط– طااوطالعتددد طالملميددد طبيدددوولطط-هددددط1252ط-هددددط1822المحدددتوكئووىط

ط. 1009ط-دطه1419
العبيدوطلنمدت طالحدتا طشد ت طالداينطأبدوطالئضدلططالواامد تلخيصطالحبيوطاعطتخويوطأحتاي طط-8

ط. 1005ط-هدطط1482 طمهضض طنو ح طال حم طالمتني طط،المضه ن أحماطبنطعلعط
للحدتا طأبدعطعيضدعطدمحمطبدنطعيضدعطابدنطضدوو طتددواعط/ططالتومدذ العدتمبطال دحي طوهدوطضدننطط-2

ط.العت طالملمي  طا ولعطااوططاإلض م لغو طهدط حم طااوطا870
دمحمطبددنطيضددمتعيلطاليمنددعطللحددتا ط/طضددبلطالضدد  طشددو طبلددو طالمددوا طمددنطعمددبطأالدد طا حكددت طط-4

ط. 1029ط-هدط1499،ط حم طااوطالعيلطهد،1128ال نمتنعطلط
هددط875أبعطااواطضليمتنطبنطا شم طا زاىطالضعضدتتنعطتدواعط/طللحتا ط/طضننطأبعطااواطط-5

ااوطيحيدددت طط،واعمدددهطدمحمطمحيدددعطالددداينطعبددداطالحميددداطتحهيدددمط دددانعطدمحمطعميدددلط طااوطالحددداي 
ط.ااوطيحيت طالضن ط،ااوطالئكوط،التوا 
هددطتحهيدمطمحمدواط875ططبدنطيزيداطالهزويندعطتدواعللحدتا طأبدعطعبداطهللاطدمحم/طضننطابنطمتعهطط-2

ط.الملمي ط كتحمدمحمطن توط حم طااوطال
هدطو ذيلهطالتمليمطالمغندعطعلدعطط225ت طعلعطبنطعموطالااون نعطلطلنم/طضننطالااون نعطط-7

ط.ضننطالااون نعط بعطال ي طدمحمطشم طالحمط طااوطالمحتضنطلل حتع طوالنشو
لنمددت طأبددعطحكددوطأحمدداطبددنطالحضددنطالبي هددعطو ذيلددهطالعددوهوطالنهددعط/طالضددننطالعبددوىطللبي هددعطط-2

ط.ااوطالئكوطلم  طالاينطالمتواينعطالش يوطحتبنطالتوكمتنعط 
عدد لطالدداينطالضدديو عطمددبطحتشددي طالضددناىط حمدد طااوطالهلدد ط/طضددننطالنضددتفعطشددو طالحددتا طط-0

ط.الم وي طاللبنتني طااوالبيوولطلبنتنط ط
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هددددطحهدددمط852للشدددي طدمحمطبدددنطيضدددمتعيلطبدددنطيبدددواهي طالبخدددتوىطتدددواعط/ط دددحي طالبخدددتوىطط-19
ط.إلضكناوي ن و هط هطعباطالو وحطضماط حم طابنطخلاونطحتطأ ولهطوومم

هدددط821لنمدت طمضددل طبدنطالحعدت طأبدوطيوضددفطالهشديوىطالنيضدتبووىطتدواعط/ط دحي طمضدل طط-11
ط.ااوطيحيت طالتوا  حم ط
هدددط272لنمددت طمحيددعطالدداينطأبددعطزكويددتطبددنطشددوحطالنددووىط/ط ددحي طمضددل طحشددو طالنددووىطط-18

م دوي طومكتبت دتطخو طأحتايمهطدمحمطبنطعحتاىطبنطعبداطالحلدي ط حمد طمكتحد طال دئتط طالم حمد طال
ط. طااوطالويتنط طااوطالئكو

للم مد طأبدعطال يد طدمحمطشدم طالحدمطالم دي طآحدتاىط/طعونطالممبواطشو طضننطأبعطااواطط-12
مكتحددددد طمدددددبطشدددددو طالحدددددتا طبدددددنطندددددي طالعوزيددددد طضدددددح طوتحهيدددددمطعبددددداطالدددددوحمنطدمحمطعممدددددتنط طال

ط(. 1022هدط1222)طالضلئي المنوو طال حم طالمتني 
طللشي طأبعطالئضلطش ت طالاينطأحماط/طو ط حي طالبختوىطات طالحتوىطحشط-14

هددددطواعمدددهطوندددا طلدددهطوضدددح طأحتايمدددهطوعلدددمطعليدددهط258ابدددنطعلدددعطبدددنطحعدددوطالمضددده نعطتدددواعط
الضدددياطدمحمطعبددداطالمم دددعط حمددد طط–م ددد ئعطدمحمطال دددواوىطط–ا ضدددتتذ ط دددهطعبددداطالدددو وحطضدددماط

ط(. 1072ط-هدط1202)العليتلطا زهوي ط طااوطالمموا ط طااوطالويتنطللتوا 
هددط297للحتا طنووطالاينطعلعطبنطأبدعطحكدوطال يممدعطتدواعط/طمعمبطالزوافاطومنحبطالئوافاط -15

 بتحويوطالحتا ينطالعليلينطالموانعطوابنطحعوط حم ط

لنمددت طأبددعطعبدداطهللاطالحددتع طالنيضددتبووىطو ذيلددهطالتلخدديصط/طالمضددتاو طعلددعطال ددحيحينطط-12
ط.و عللحتا طالذهبعط طااوطالعتت طالم

مضددناطاإلمددت طأحمدداطبددنطحنبددلطو  تمشددهطمنتخدد طكنددزطالممددتلطاددعطضددننطا نددوالطوا امددتلطط-17
ط.الئكو حم طااوط

تخدويوطوتمليدمطوتدوني طدمحمطادهااطعبداطط.متلد طبدنطأند /طالمو أطإلمت طا فم طوعدتل طالمايند طط-12
ط.المكتح طالتوايهي  طط.الحتنع
للشددي طدمحمطابددنطعلددعطبددنط/طمنتهددعطا خحددتوططنيدلطا و ددتوطمددنطأحتايدد طضددياطا خيددتوطشددو ط-10

ط.الحاي طالهتهو  طمكتح طااوطط-هدط1855دمحمطالشوكتنعطلط
 

 :كتب الفقا : رابعا  
 :كتب الفقا احلنفى 

الححوطالوافدمطشدو طكندزطالدانتفمطلدزينطالداينطالشد يوطحدتبنطنعدي طو  تمشدهطالحواشدعطالمضدمت طط-1
طااوطالعت طالملمي طططأمينطالش يوطحتبنطعتباينط حمنح طالختلمطعلعطالححوطالوافمطللشي طدمحم

لم  طالاينطأبوطحكوطبنطمضمواطالعتضتنعطالمله طحملد ط/طباافبطال نتفبطاعطتوتي طالشوافبطط-8
ط.ااوطالعت طالملمي ط،ااوطالئكوطال حم طا ولعط ط.هد527الملمت طتواعط
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ط.هدد742بدنطعلدعطالزيلمدعطلطتبيينطالحهتفمطشدو طكندزطالدانتفمطللم مد طاخدوطالداينطعممدتنطط-2
ط.ااوطالمموا طهدط 191و  تمشهطحتشي طالشي طش ت طالاينطأحماطبنطيون طالشلبعطلط

لختتمدد طالمحههددينطدمحمطأمددينطالشدد يوطحددتبنطعتبدداينطعلددعطالدداوطالمختددتوط/طحتشددي طواطالمحتددتوطط-4
اينطلنعدلطشدو طتندويوطا ح دتوطادعطاهدهطمدذه طاإلمدت طأبدعطحنيئد طالنممدتنطويليدهطتعملد طابدنطعتبد

ط.م  ئعطالحتبعطالحلبعط،ااوطالمهتا ط /.طالمهلفط
ألئ ددتطمعموعدد طمددنطعلمددت طال ندداطحددأموطمددنطالضددل تنطأبددعطالم ئددوطمحيددعط/طالئتددتوىطال نايدد طط-5

المكتحد طهددطول دذاطضدميلطحتلئتدتوىطالمتلمكيويد طنضدح طيليدهط ط1112الاينطعتلمكيوطحتاطشدتهطتدواعط
ط.العبوىطا ميوي 

 بدددعطحكدددوطدمحمطبدددنطأحمددداطابدددنطضددد لط/طتدددوىطعلدددعطكتددد ط دددتهوطالووايددد طالمحضدددو طوهدددوطمحط-2
هدطلنمدت طدمحمطبدنطالحضدنطالشديحتنعطعدنطاإلمدت طا ع د طأبدعطحنيئد طوحم د ط409الضوخضعطتواعط

هددطط1202ااوطالممواد طال حمد طالمتلمد ط طط. ح طهذاطالعتت طالم م طدمحمطواضدعطالحنئدعط–هللاط
ط. ط1072ط-
ملتهدعطا ححدوطوحلدعطهتمشدهطحتلشدو طالمضدمعطبداوطالمنهدعطادعطشدو طمعمبطا ن وطاعطشو طط-7

ط. حم طااوطيحيت طالتوا طلمباطهللاطبنطالشي طدمحمطبنطضليمتنطالممووحطباامتاطأاناى/طالملتهعط
للشددي طمحمددواطبددنطأحمدداطبددنطعبدداطالمزيددزطبددنطمددتز ط/طالمحددي طالبوهددتنعطاددعطالئهددهطالنممددتنعطط-2

ط. 8992هدطدط1484لمو عطال حم طا ولعطالبختوىط حم طااوطيحيت طالتوا طا
 

 :كتب الفقا املالكى 
أضد لطالمدااو طشددو طيوشدتاطالضددتل طادعطاهدهطيمددت طا فمد طمتلدد طلعتممدهطأبدعطحكددوطبدنطحضددنطط- 

ط.المتني طحم  الالعشنتوىط طااوطالئكوط
هددطشددو ط505لطط(الحئيدا)لددمحمطبدنطأحمدداطبدنطدمحمطبدنطوشددا/طباايد طالمعت داطون تيد طالمهت دداطط-8
ط.الحاي ااوططحم  ط–تحهيمطعتمبطوضوانطوط
 ط ددتل طعبدداطالضددميبطاآلبددعطا زهددوىط حمدد طااوطعددواهوطاإلعليددلطشددو طمخت ددوطخليددلطللمددتلط-2

ط.الئكو
حتشدي طالخوشددعطعلددعطمخت دوطضددياىطخليددلط بدعطعبدداطهللاطدمحمطبددنطعبداطهللاطالخوشددعطتددواعطط-4

 حمد طااوطهددط1120اعطهدططو  دتمبطحتشدي طالشدي طعلدعطبدنطأحمداطالمداوىطال دمياىطتدوط1191
ط. تاو

حتشددي طالمدداوىطعلددعطشددو طاإلمددت طأبددعطالحضددنطلوضددتل طابددنطأبددعطزيدداطوهددعطحتشددي طالم مدد طط-5
ط(كئتيد طال تلد طالو دتنع)المحهدمطعلدعطال دمياىطالمداوىطعلدعطشدو طاإلمدت طأبدعطالحضدنطالمضدمع

ط.الئكو طط–ط–لوضتل طابنطأبعطزياطالهيووانعطاعطمذه طاإلمت طمتل ط
العليلطعلعطمخت وطضدياىطخليدلطو  تمشدهطحتشدي طالمضدمت طتضد يلطمدن طالعليدلططشو طمن ط-2

طمكتح طالنعت ط وابل طهدط 1800للشي طدمحمطعليبطتواعط
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للم مد طأبدعطالبوكدتلطأحمدداطط.الشدو طال دغيوطعلدعطأندو طالمضدتل طيلدعطمددذه طاإلمدت طمتلد ط-7
ط. حم طعيضعطالحتبعطالحلبعطهد1891ابنطدمحمطالاوايوطلط

للشددي طأحمدداطبددنطغنددي طبددنطضددتل طالنئددواوىط/طعددهطالدداوانعطعلددعطوضددتل طأبددعطزيدداطالهيووانددعطالئواط-2
هددددطوهدددعطشدددو طالوضدددتل طاإلمدددت طأبدددعطدمحمطعبددداطهللاطبدددنطأبدددعطزيددداطعبددداطالدددوحمنط1185المدددتلععطلط
ط.حم طااوطالمموا يشواحطمكت طالححو طوالاواضتلط ط.هد222الهيووانعطلط

للشددي طدمحمطأبددوطعبدداطهللاطبددنطأحمدداطبددنطدمحمط/طليددلطمددن طالعليددلطشددو طعلددعطمخت ددوطضددياىطخط-0
حمددد طمكتحددد طهددددطمدددبطتمليهدددتلطمدددنطتضددد يلطمدددن طالعليدددلطللمهلدددفط 1880ط-هددددط1891المدددتلععط
ط. وابل 
للشددي طأبددعطعبدداطهللاطدمحمطبددنطدمحمطالممددووحط/طمواهدد طالعليددلطشددو طمخت ددوطضددياىطخليددلطط-19

حمدد طااوطالعتدد طهددذاطالمخت ددوط هدددطو  تمشددهطشددو طالمددواهطعلددعط054حتلح ددت طالوعينددعطتددواعط
ط.الملمي 

 
 كتب الفقا الشافعى

للم مدد طالضددياطأبددعطحكددوطالمشدد ووطحتلضدددياط/طيعتندد طال ددتلبينطعلددعطحددلطألئددتبطاددت طالممدددينط -1
ط.بنطالضياطدمحمطش تطالاميت عط طااوطيحيت طالتوا طالمو عاالحكوىط

طهدط082 بعطيحيعطزكويتطا ن توىطل/أضنعطالم تل طشو طوو طال تل ط-8
و  تمشددهطحتشددي طالشددي طأبددعطالمحددت طبددنطأحمدداطالوملددعطتعويدداطالم مدد طدمحمطبددنطأحمدداطالشددويوىط

ط.حم طااوطالعتت طاإلض مع 
هددطو  تمشدهطمخت دوطاإلمدت طالعليدلطأبدعط894دمحمطبدنطياويد طالشدتامعطلط/طا  طللشتامعططط-2

ط.لمو عحم طااوطالغاطاهدط 824يبواهي طيضمتعيلطبنطيحيعطالمزنعطالشتامعطلط
البيتنطاعطاههطاإلمت طالشدتامعطلنمدت طيحيدعطبدنطأبدعطالخيدوطبدنطضدتل طبدنطأضدماطالممواندعطلطط-4

ط.حم طااوطالمن ت أحماطحعتزىطأحماطالضهتط /طهدطتحهيمطاط552
هددط512لنمدت طأبدعطدمحمطدمحمطالحضدينطبدنطمضدمواطالئدوا طلطط.الت ذي طاعطاههطاإلمت طالشتامعط-5

ط.حم طا ولعال  طااوطالعت طالملمي ط
العتد طللشدي طزكويدتطا ن دتوىط طااوط/طحتشدي طالم مد طضدليمتنطالعمدلطعلدعطشدو طالمدن وطط-2

ط.الملمي 
حتشدديتتطنليددو عطوعميددو طلنمددتمينطشدد ت طالدداينطالهليددو عطوالشددي طعميددو طعلددعطشددو طالم مدد طط-7

ط.ح طالتوايهي حم طالمكت ط–ع لطالاينطالمحلعطعلعطمن ت طال تلبينطللشي طمحيعطالاينطالنووىط
الحتوىطالعبيوطاعطاههطمذه طاإلمت طالشتامعطوهوطشو طمخت وطالمزنعط بعطالحضنطعلدعطط-2
الشدي طعلدعطممدو طعدتالطعبداطالموعدواط طااوطالعتد ط/طهددطتحهيدمط459بنطدمحمطالمدتوواىطلطا
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هددددطعلدددعطشدددو ط1894حتشدددي طالم مددد طضدددليمتنطالعمدددلطلط.الملميددد طبيدددوولطلبندددتنط طااوطالئكدددو
ط.ااوطالئكو حم ططط–وحم متطهللاطط–لشي طزكويتطا ن توىطالمن وطل

هددددط272لزكويدددتطيحيدددعطبدددنطشدددوحطالندددووىطالامشدددهعطلط/طووضددد طال دددتلبينطوعمدددا طالمئتدددينطط-0
شواحطزهيوطالشتويب ط.ااوطالئكوطحم ط ط،تحهيمطوا 

ط.هددد272المعمددو طشددو طالم ددذ طلمحيددعطالدداينطأبددوطزكويددتطيحيددعطبددنطشددوحطالنددووىطتددواعطط-19
ط.ااوطالئكوططنعي طالم يمعط حم حهههطدمحم

هدددط007مغنددعطالمحتددت طيلددعطمموادد طممددتنعطألئددتبطالمن ددت طلدددمحمطالشددو ينعطالخ يدد طتددواعطط-11
ط.هدط طااوطالئكو272علعطمتنطالمن ت طلشوحطالاينطالنووىطتواعط

 
 :كتب الفقا احلنبلى 

للشدي ط/طنبدلطشو طالزوكشعطعلعطمخت وطالخونعطاعطالئههطعلعطمذه طاإلمت طأحماطبنطحط-1
هدددطتحهيددمطعبدداطهللاطبددنطعبدداط778شددم طالدداينطدمحمطبددنطعبدداطهللاطالزوكشددعطالم ددوىطالحنبلددعطلط

ط-هددددددط1412)ا ولدددددعططحمددددد  الطالويدددددت ططالددددوحمنطبدددددنطعبددددداطهللاطالعبدددددوينط طمكتحددددد طالمبيكدددددتن
ط(. 1002

/طاإلن دتحطاددعطممواد طالددواع طمدنطالخدد حطعلدعطمددذه طاإلمدت طأحمدداطبدنطحنبددلطللم مدد ططط-8
حمد طااوطتحهيمطأبدعطعبداطهللاطدمحمطحضدنطيضدمتعيلطالشدتامعط ط. طالاينطأبعطالحضنطالموااوىطع 

ط.العت طالملمي 
المبددا طاددعطشددو طالمهنددبطالبددنطمئلدد طأبددعطيضددحتهطبوهددتنطالدداينطيبددواهي طبددنطدمحمطبددنطعبدداطهللاطط-2

ط.حم طالمكت طاإلض مع ط.هد224الحنبلعطلط
هللاطالضدتموىط حمد طمكتحد طالممدتوحطال حمد طا ولدعططلن يوطالاينطدمحمطبنطعبا/طالمضتوع طط-4

ط. ط1002هدطدطط1412
علدددعطمخت دددوطط.هددد289المغنددعطالبدددنطناامدد طأبدددعطدمحمطعبدداطهللاطبدددنطأحمددداطالمهاضددعطتدددواعطط-5

ط،مكتحد طالعتيدتلطا زهويد طالخونعط بعطالهتض طعموطبنطحضدينطبدنطعبداطهللاطبدنطأحمداطالخوندعط 
ط.مكتح طالهتهو 

هددطعلدعط1125ط-هددط1957شدو طاليدلطال تلد طلمبداطالهدتاوطبدنطعمدوطالتغلبدعطنيلطالمدبو طحط-2
 طااوطالنئدتف ططدمحمطضدليمتنطعبداطهللاطا شدهوط.حههدهطاط.مذه طاإلمت طالمبعلطأحمداطبدنطحنبدل

ط. 1000ط-هدطط1489 طالمتني طط–
امدد ط بدعطدمحمطموادمطالدداينطعبداطهللاطبدنطنا/طالعدتاعطادعطاهدهطاإلمددت طالمبعدلطأحمداطبددنطحنبدلطط-7

 حمد طااوطالعتد طالملميد طط ط1028هددط1498تحهيمطزهيوطالشدتويبط طالمتلمد طضدن طط–المهاضعط
ط. ط1004ط-هدطط1414ال حم طا ولعط



 
 

 

 

 

{ 766 } 

 باإلسكندرية –ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر السادسالعدد من   اخلامساجمللد 

 
 دراسة فقهية –أحكام األصابع فى الطهارة 

هددطعلدعطمدتنطاإلنندت ط1951كشتحطالهنت طللشي طمن ووطبنطيون طالب وتعطالحنبلدعطتدواعطط-2
تلطعبداطالم دي طالمندتنعطاطكمط.هدطنا طلهطأ029لنمت طموضعطبنطأحماطالحعتوىطال تلحعطتواعط

ط.ااوطالعت طالملمي ط،حهههطأبوطعباطهللاطدمحمطحضنطالشتامع
 

 :كتب اللغة والتعريفات واملعاجم : سادسا  
 طااوطط.هددد185لنمددت طدمحمطموتضددعطالز يدداىطتددواعط/طتددت طالمددوو طمددنطعددواهوطالهددتمو طط-1

ط. ط1004الئكوطالمو عطال حم طا ولعط
هدددط طااوط272لنمددت طزكويددتطمحيددعطالدداينطبددنطشددوحطالنددووىطلطت ددذي طا ضددمت طواللغددتلطط-8

ط.العت طالملمي 
لدمحمطعبداطالدو وحطالمندتوىطتدواعط/طعلدعطم متلطالتمتويفطممع طلغوىطم  لدحعططيفنالتوطط-2

طط. طااوطالئكوطالممت وطبيوولط.تحهيمطدمحمطوضوانطالااي ط.هد1921
 حمددد طااوطالعتددد ططط-الئواهيددداىططللخليدددلطبدددنطأحمدددا/طالمدددينطموتددد طعلدددعطحدددووحطالممعددد طط-4

طهد1484 طدطط8992الملمي طال حم طا ولعط
ط.حم طال يف طالم وي طالمتم  ط.معاطالاينطالئيزوحتا ل/ططالمحي طالهتمو طط-5
ط. طااوطالئكوطامشمطضووي ط.لضماىطأبوطحبي /طالهتمو طالئه عطلغ طوا   حًتطط-2
حههددهطط.هددد711بددنطمكددو طبددنطمن ددووطتددواعط بددعطالئضددلطعمددتلطالدداينطدمحمط/طلضددتنطالمددو طط-7

ط. تاو طااوطط.هتش طالشتذلعط–دمحمطأحماطحض طهللاطط–ا ضتتذ طعباطهللاطعلعطالعبيوط
طمحدددماطعددباطالل يددفطالضددحكعط.لددمحمطمحيددعطالداينطعبدداطالحميدا/طالمختدتوطمددنط دحت طاللغدد طط-2

ط. حم طااوطالحاي طالهتهو 
هدددط779 حمدداطبددنطدمحمطبددنطعلددعطالمهددوىطلط/ططالم ددحت طالمنيددوطاددعطغويدد طالشددو طالعبيددوط-0

ط. حم طااوطالحاي طالهتهو 
اإلااو ط حمد طألئدهطمعموعد طمدنطا ضدتتذ طبإشدواحطمعمدبطاللغد طالمو يد ط/طالممع طالوضدي طط-19

ط.وطيحيت طالتوا طالمتم طللممعمتل
 

 : و األعالم فهرس كتب الرتاجم: سابعا  
لنضدت طمدنطالمدو طوالمضدتمو ينطوالمضتشدونينطلخيدوطا ع  طنتمو طتدواع ط شد وطالوعدتلطواط-1

ط. حم طااوطالمل طالاينطالزوكلع
ط.هدد258لنمت طش ت طالداينطأحمداطبدنطعلدعطبدنطحعدوطالمضده نعطتدواعط/طت ذي طالت ذي طط-8

ط. طمهضض طالتتوي طالمو عطااوطيحيت طالتوا طالمو ع
الوضدتل طال حمد طالحتايد طط طمهضضد ط.هدد124لشدم طالداينطالدذهبعطلط/طضيوطأعد  طالندح  ط-2

ط. 1002ط-هدط1410عشوط
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شذوالطالذه طاعطأخحتوطمنطذه ط بعطالئ  طعباطالحعطبنطأحماطبنطالممدتاطالحنبلدعطلطط-4
ط. 1070ط-هدط1200ال حم طا ولعطط–لبنتنطط–هدط طااوطالئكوطبيوولط1920

 
 كتب أصول الفقا والقواعد: ثامنا  

للهتضدعطالبيضدتوىطلط/طت طالو ولطيلعطعلد طا  دولطاإلب ت طاعطشو طالمن ت طعلعطمن ط-1
هدددط771هددطوولدداهطتددت طالدداينطعبدداطالوهددت طلط752هددطتددأليفطعلددعطعبدداطالعددتاعطالضددحكعطلط225

 حمد طااوطالعتد طالملميد طبيدوولطط.كتد طهوامشدهطو دححهطعمتعد طمدنطالملمدت طبإشدواحطالنتشدو
ط(. 1024ط-هدط1494)ال حم طا ولعط

ط. 1007ط-هدط1417طأبوطزهو ط طااوطالئكوطأ ولطالئههطلنمت طدمحمط-8
لدددمحمطبددنطحضددنطابددنطعلددعطبددنطضددليمتنط حمدد طالددوطالئكددوطبيددوولطال حمدد ط/طالتهويددوطوالتحبيددوط-2

ط. 1002ا ولعط
 حمد طمهضضد ط بعطالو يبطنع طالاينطضليمتنطبنطضماطال وضدعط/طمخت وطشو طالووض ططط-4

ط 1027ط-هدط1497الوضتل ط
 

 : مراجع أخرى :تاسعا  
لمباطالعوي طزياانط حم طمهضضد طالوضدتل طال حمد ط/طالمئ لطاعطأحكت طالموأ طوالبيلطالمضل طط-1

ط. 1007هدطدط1417المتلم ط
أبدددوطالهتضددد طالحضدددينطبدددنطدمحمطالواغددد طالمتدددواعطط  دددئ تنعل/ططالمئدددواالطادددعطغويددد طالهدددوآنط-8
ط. طالمكتح طالتوايهي ط-واعمهطونا طلهطوافلطأحماطعباطالوحمنطط(هدط598)
هددط1204الئت طالمبينطادعط حهدتلطا  دوليينطللشدي طعبداطهللاطم د ئعطالمواغددعط طالمتنيد طط-2

طط.لبنتنط طااوطالعت طالملمي ط– طالنتشوطدمحمطأمينطاموطوشوكتهطبيوولط1074
 
 



 
 

 

 

 

{ 766 } 

 باإلسكندرية –ن حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات يوالعشر السادسالعدد من   اخلامساجمللد 

 
 دراسة فقهية –أحكام األصابع فى الطهارة 

 فهرس املوضوعات
 رقم الصفحة وعـــــــــــاملوض م

 976  ص مقدم   

 986   .قةحا  تعف ا ص حكا  ث  اصب:  صاالص مبحث   
 ص تعف ا بميفدص  ص بحث :  أاااص مبحث ص  

  . ث  اصبقةحا  ص تعف ا بااباب   :ص مققب صاال

989 
989 

 987 .ص تعف ا ب جزصء صاباب :  ااص مققب ص أا 4

 988 .تعف ا ص قدافل  ث  اصبقةحا  : ص مبحث ص أا ث  5

حكااا غماا  صاباااب  بعااد ص ااااا لااا :  االص مققااب ص 6
.ص ماء ص ققرم

 
966 

 966 . اد صال تاجاء حكا صاباب  :ص مققب ص أااا  7
 966 ككيك  صال تاجاء : ص مققب ص أا ث  8
حكااا دخااال ص خااةء  ماا  لااا إباابعه : ص مققااب ص فصباا   9

 خاتا ماقا  ب كف هللا 

 
969 

 أحكاا صاباب  لا  ا  ص يقفل : ص مبحث ص أااا  0 
 صكحكا ص  ا : ص مققب صاال 

968 
968 

  76 ككيك  ص  اصك : ص مققب ص أااا    
 766حكا ص  اصك بااباب  : ص مققب ص أا ث    
 766حا حكا تققكا أظالف ص : ص مققب ص فصب     
 767 مر  حكا تققكا أظالف ص: ص مققب ص خام   4 
 أحكاا صاباب  لا ص اضاء اص ث م : ص مبحث ص أا ث  5 

 ا تخقرم صاباب حك: ص مققب صاال 
766 
766 

 716 ككيك  تخقرم صاباب : ص مققب ص أااا  6 
مااا  قاااةء حكاااا ص اضااااء اص ث ااام  :ص مققاااب ص أا اااث  7 

 .صاظالف

 
716 

  حكا غ م صإلبب  ص زصئد لا ص اضاء: ص مققب ص فصب   8 
718 
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 رقم الصفحة املوضـــــــــــوع م

ا اااااار  حكاااااا م ااااا  ص ااااافأ  اص: ص مققاااااب ص خاااااام   9 
 بااباب  لا ص اضاء 

7 6 

ككيك  م ا  صا اار  باابااب  لاا : ص مققب ص  اد   0 
 ص اضاء 

 
7 6 

صكبااال ص ماااء إ ااا ص  اافل باص ااق  : ص مققااب ص  اااب     
 صاباب  لا ص ث م 

 
7 6 

أحكااااا صابااااب  لاااا ص م ااا   قاااا : ص مققاااب ص أاااام     
 ص خير  

 
7 6 

 766 اب  لا ص تكما أحكاا صاب: ص مققب ص تا      
 أحكاا صاباب  لا ااصعط ص اضاء: ص مبحث ص فصب   4 

حكااا ماا  ص متاضاائ  كااف  باإلبااب  : ص مققااب صاال  
 أا ص ظيف

766 
766 

 768 حكا م  ص متاضئ ظيف ص مفأل : ص مققب ص أااا  5 
 766 ص خاتم   6 
 766 لدف  ص مفصج   7 
  76 لدف  ص ماضا ا   8 

 


