
  

  

  

  

  من أحكام تعليم العبادات بالفعل

  

  

   إعداد الدكتور

  عطية خمتار عطية حسني

  عضو هيئة التدريس بقسم الشريعة

   جامعة جنران-ينكلية الشريعة وأصول الد
  

  



        
 

 

٤٩٣ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

  املقدمة
د وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان ّ العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممِّاحلمد هللا رب

  :إىل يوم الدين، أما بعد 

العبادات من أعظم شعائر اإلسالم، وقد حرص الشرع على تعليمها للمخاطبني، فإن 

لك، كالوضوء والصالة واملناسك، ومن ذلك تعليمها بالفعل  للعبادات اليت يناسبها ذ

َّوتـبع الصحابة الكرام ،رضي اهللا عنهم أمجعني، النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، يف ذلك،  ُ ُ ََ َ َ
َفكانوا جييبون من يسأهلم عن صفة وضوء النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، بالفعل بأن 

ّيتوضؤوا أمامهم كما رأوا النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، يتوضأ َّ إن بعضهم ،رضي اهللا بل . َ

َعنهم أمجعني، كان يبادر بتعليم أصحابه صفة وضوء النيب ،صلى اهللا عليه وسلم،  

َوصالته،صلى اهللا عليه وسلم، دون أن يسألوا عن ذلك، ومل يقتصر األمر على الصحابة  ْ ُ
ٍ،رضي اهللا عنهم أمجعني، فحسب، بل إن بعض الصحابيات،رضي اهللا عنهن مجعاوات، 

َت تعلم حمارمها صفة غسل النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، بالفعل، وهو ال يرى ًأيضا كان ّ

ُّمنها إال ما جيوز أن ينظر إليه منها،  وألمهية الصالة ومكانتها يف اإلسالم، أمر النيب 
َّ،صلى اهللا عليه وسلم، ويل الصيب أن يؤمره بالصالة وهو ابن سبع سنني ويضربه على 

َ وأمره بالصالة يقتضي تعليمه الصالة والوضوء، وهذا األنسب تركه وهو ابن عشر سنني، َ َ ُُ
َله أن يكون بالفعل؛ لكونه أبلغ يف التعليم وأوضح ُويف هذا العصر شاع قيام احلجاج . َ َ

ٍبتعلم احلج يف بعض البالد عن طريق جمسمات للكعبة والصفا واملروة وغريها، قبل 

َكما وجد يف بعض البالد قيام بعض .  املشروعةقيامهم بفريضة احلج يف أماكنها وأوقا�ا
ِ
ُ

روضات األطفال واملدارس االبتدائية بتعليم األطفال بعض مناسك احلج عن طريق تلك 

ٍا�سمات يف أوائل شهر ذي احلجة من كل عام َكل هذا اقتضى أن تـبحث هذه . ِّ ُْ ُّ

ُاملسائل وحنوها حبثا علميا لبيان أحكامها، ومل يطلع الباحث �  ،يف حدود طاقته ووسعه، ً

َعلى حبث يعاجل تلك املسائل وما قارب منها، وهلذا وجد الباحث يف نفسه الرغبة يف  ُ َ ُ
ٍ



        
 

 

٤٩٤ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

ِّحبث كثري منها وأمهها يف نظر الباحث، مبا يناسب هذا البحث الوجيز، وإال فإن تعليم  ٍ ِ

َّالعبادات بالفعل جدير أن تفرد كل مسائله وفروعه ببحث مطول يستوعبه ٍ ُّ   .          ًا مجيعاُ

  :وقد جاء بناء البحث هذا على النحو التايل 

  .تعريف إمجايل بعنوان البحث: التمهيد 

  :التأصيل الشرعي لتعليم العبادات بالفعل : املبحث األول 

  : وفيه مطلبان 

  .َّالتأصيل الشرعي لتعليم املكلفني العبادات بالفعل: املطلب األول  

  .يل الشرعي لتعليم الصبيان العبادات بالفعلالتأص: املطلب الثاين 

  :من أحكام تعليم الطهارة بالفعل : املبحث الثاين 

  :وفيه أربعة مطالب 

  :تعليم الوضوء بالفعل : املطلب األول 

  :وفيه فرعان 

  .اجلمع بني نية الوضوء ونية تعليمه بالفعل: الفرع األول 

  .الوضوء بنية التعليم فقط: الفرع الثاين 

  :تعليم التيمم بالفعل : طلب الثاين امل

  :وفيه فرعان 

  .اجلمع بني نية التيمم ونية تعليمه: الفرع األول 

  .التيمم بنية التعليم فقط: الفرع الثاين 

  :تعليم الغسل بالفعل : املطلب الثالث 

  :وفيه فرعان 

  .اجلمع بني نية الغسل ونية تعليمه: الفرع األول 

  .نية التعليم فقطالغسل ب: الفرع الثاين 

  :تعليم السواك بالفعل : املطلب الرابع 



        
 

 

٤٩٥ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

  :وفيه مثانية فروع 

  .ّمعىن السواك والتسوك وحكمه: الفرع األول 

  .ِّجانب الفم الذي يبدأ به املتسوك: الفرع الثاين 

  .إمساك السواك باليد اليمىن أو باليسرى: الفرع الثالث 

ًاالستياك عرضا: الفرع الرابع  َْ.  

  .االستياك يف اللسان:  اخلامس الفرع

  .ّصفة السواك حسب ما ترجح لدى الباحث: الفرع السادس 

  .نية السواك: الفرع السابع 

  .ِّتعليم الصيب السواك: الفرع الثامن 

  :من أحكام تعليم الصالة بالفعل : املبحث الثالث 

  : وفيه أربعة مطالب 

  .عليماجلمع بني نية الصالة ونية الت: املطلب األول 

  .الصالة بنية التعليم فقط:  املطلب الثاين 

  .ارتفاع اإلمام عن املأمومني من أجل تعليمهم: املطلب الثالث 

  :من أحكام تعليم الصيب الصالة بالفعل : املطلب الرابع 

  :وفيه ثالثة فروع 

  .وقت أمر الصيب بالصالة: الفرع األول 

  . سبع سننيتعليم الصيب الصالة وهو دون: الفرع الثاين 

َدخول الصيب املميز املسجد للصالة: الفرع الثالث  ِّ.  

  :من أحكام تعليم احلج بالفعل : املبحث الرابع 

  : وفيه ثالثة مطالب 

  .تعليم احلج يف املشاعر املقدسة بالفعل: املطلب األول 

  .تعليم املناسك بالفعل يف املشاعر املقدسة يف غري أوقا�ا: املطلب الثاين 



        
 

 

٤٩٦ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

ّتعليم املناسك بالفعل باستخدام ا�سمات للكعبة وللصفا واملروة : لب الثالث املط
  .وغريها

  .مث اخلامتة والتوصيات

  .وبعد ذلك املراجع واملصادر

أما عن املنهج الذي يتبعه الباحث يف حبثه فهو املنهج االستقرائي االستنباطي القائم 

ْ تبحث يف هذا البحث، قدر الوسع على مجع املادة العلمية املتعلقة باملسائل اليت َ ُ

والطاقة، والقيام باستقرائها واالستنباط منها مع الرتجيح ،إن أمكن، عند اختالف 

  .املذاهب واألقوال

ّ فإن أصاب الباحث فهذا فضل من اهللا ونعمه، ونعمه ال تعد وال ّوهذا جهد املقل ُ
ِ

  .  يعفو ويغفرّحتصى، وإال فحسب الباحث أنه  قد اجتهد قدر طاقته، فاهللا

 وأن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه، إنه ويل ذلك والقادر واهللا أسأل السداد والتوفيق

  .عليه



        
 

 

٤٩٧ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

  :تعريف إجمالي بعنوان البحث : التمهيد 

ًالتعليم مصدر للفعل الرباعي علم، وأصله الفعل الثالثي علم علما  : تعريف التعليم َ
ِ
َ ِّّ أي : ٌ

َعرفه وخربه وشعر به َ ُّمه الشيء جعله يتعلمه، وجعله يتقنه، وغالبا ال يتم هذا إال ّوعل. ََ ً ّ َ
ِفعل يرتتب عليه العلم أو تنبيه النفس لتصور املعاين: وعلى ذلك فالتعليم . ٍبتكرار ُ ُ ٌ

١.  

   :األلفاظ ذات الصلة 

ِّمصدر للفعل الرباعي أعلم، وهو عبارة عن حتصيل العلم وإحداثه عند : اإلعالم  - ١ ٌ
ًاملخاطب جاهال بالعلم به؛ ليتحقق إحداث العلم عنده وحتصيله لديه

وعلى . ٢

ِِ، لكن التعليم فيه مزيد عناية باملخاطب لكونه ٣مبعىن التعليمذلك فاإلعالم  ٍ

ًقائما على التكرار واإلكثار خبالف اإلعالم فإنه خيلو من ذلك غالبا، وهو قائم  ً
 .٤السريععلى اإلخبار 

َالتلقني مصدر من الفعل الرباعي لقنه، وهو أن يلقي إىل املخاطب الكالم : التلقني  - ٢ ُ ّ ٌ
َليأخذه عنه، ومنه تلقني احملتض َر الشهادةُ ٍوقد ذكر أبو هالل العسكري . ٥ِ

                                                           

الراغب األصفاين : ، واملفردات يف غريب القرآن ٢٥٤-٢/٢٥٢، )ه٣٧٠(األزهري :  �ذيب اللغة .١

، ٢/٤٢٧، )ه٧٧٠حنو (الفيومي :  املنري يف غريب الشرح الكبري ، واملصباح٥٨٠، ص )ه٥٠٢(

، )ه٩١١(السيوطي : ، واملزهر يف علوم اللغة ١١٤٠، ص )ه٨١٧(الفريوزآبادي : والقاموس احمليط 

، واملعجم الوسيط ١٢٩-١٢٨، ٣٣/١٢٦، )ه١٢٠٥(الزبيدي : ، وتاج العروس ٢٠ص 

 .١٥٤٤- ٢/١٥٤٢، )ه١٤٢٤(محد خمتار عمر أ. د: ، ومعجم اللغة العربية املعاصرة ٢/٦٢٤

 .١٤٨، ص )ه١٠٩٤(الكفوي : الكليات . ٢

، وتاج ١١٤٠، والقاموس احمليط، ص ٢/٤٢٧، واملصباح املنري ٥٨٠ املفردات يف غريب القرآن، ص .٣

 .١٢٩-٣٣/١٢٨العروس 

املناوي : ، والتوقيف على مهمات التعاريف ٥٨٠املفردات يف غريب القرآن، ص :  ينظر .٤

 .٣٣/١٢٩، وتاج العروس ١٤٨، والكليات ص ١٠٢، ص )ه١٠٣١(

أبو هالل العسكري : ، والفروق يف اللغة ٦/٢١٩٦، )ه٣٩٣(اجلوهري : الصحاح :  ينظر .٥

  : = النسفي : ، وطلبة الطلبة ٥/٢٦٠، )ه٣٩٥(ابن فارس : ، ومقاييس اللغة ٨٢، ص )ه٣٩٥(



        
 

 

٤٩٨ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

أن التلقني يكون بالكالم : ثالثة فروق بني التلقني والتعليم، هي ) ه٣٩٥(

أن التلقني ال يكون إال : والفرق الثاين . فقط والتعليم يكون بالكالم وغريه

ٍ الكالم مرات، أما التعليم فيكون باملرة الواحدة والتكرار، والفرق الثالث بإعادة

ًالتلقني يكون مشافهة خبالف التعليم فيكون باملشافهة وغريها: 
١. 

ِثي درب، ّالتدريب مصدر من الفعل الرباعي درب، وأصله الفعل الثال: التدريب  - ٣ َ
ُدرب اإلنسان بالشيء إذا عمله حىت أتقنه: يقال  ّودربه على الشيء مرنه . ِ ّ

حتصيل : لك ميكن تعريف التدريب بأنه وعلى ذ. ٢عليه حىت اعتاده وحذقه

ّاملتعلم إتقان ما تعلمه والفرق بني التعليم والتدريب أن التعليم يسبق التدريب، . َ

ّففي األغلب ال يكون تدريب إال بعد تعليم، كما أن التعليم أعم من التدريب 
ٍ ٌ

 ُّيضاف إىل ذلك أن التعليم قد يتم. فهو جزء من التعليم ووسيلة من وسائله

 .بدون تدريب املتعلم أما التدريب فال يكون إال بفعل من املتدرب نفسه

َالتأديب مصدر من الفعل الرباعي أدب، وأصله الفعل الثالثي أدب : التأديب  - ٤ ٌَُ ّ

ٌكحسن يأدب أدبا فهو أديب وأدب
َِ ٌ ً َُ ْ حسن األخالق وفعل : ُواألدب . ُ

: فالتأديب . خالق والعاداتّعلمه رياضة النفس وحماسن األ: ّوأدبه . املكارم

وعلى ذلك فالتأديب أعم . ٣تعليم رياضة النفس وحسن اخللق ومكارم العادات

 .من التعليم؛ ألن التعليم جزء منه ووسيلة من وسائله

                                                                                                                                                    

 ، واملصباح٢/٢٤٨، )ه٦١٠(املطرزي : ، واملغرب يف ترتيب املعرب ٧٨، ص )ه٥٣٧(عمر بن حممد =

 . ٢٠٣٠-٣/٢٠٢٩، ومعجم اللغة العربية املعاصرة، ٢/٨٣٥، واملعجم الوسيط ٢/٥٥٨املنري 

 .٢/٥٥٨املصباح املنري، : ، وينظر ٨٢ الفروق يف اللغة ص .١

ابن : ، ولسان العرب ١٢٥-١/١٢٤، والصحاح ٢٧-٨/٢٦، )ه١٧٠(اخلليل بن أمحد :  العني .٢

 .١/٢٧٧، واملعجم الوسيط ١/١٩١، واملصباح املنري١/٣٧٤، )ه٧١١(منظور 

، ص )ه٤٤٩(أبو العالء املعري : ، والالمع العزيزي شرح ديوان املتنيب �١٤/١٤٧ذيب اللغة :  ينظر .٣

، والقاموس احمليط ١/٩، واملصباح املنري ١٩، ص )ه٥٤٠(اجلواليقي : ، وشرح أدب الكاتب ١١٦



        
 

 

٤٩٩ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

   :تعريف العبادات 

ُالعبادات مجع العبادة، وهي يف اللغة غاية اخلضوع والتذلل، وال يستحقها إال من له غاية 
وأما العبادة يف االصطالح فقد عرفها أهل العلم بعدة تعريفات . ١ضال وهو اهللا تعاىلاإلف

  :، منها ٢متقاربة

 .٣هي التذلل واخلضوع هللا على أبلغ الوجوه - ١

ًفعل خلص هللا باالختيار تعظيما له بإذنه - ٢ َ ٌ
٤. 

 .٥َّهي فعل املكلف على خالف هوى نفسه - ٣

ّاسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة - ٤ ٌ ٌ
٦. 

؛ الشرتاط النية ًوقد تطلق العبادات ويراد �ا العبادات اخلالصة وهي اليت ال تكون إال عبادة

تشرع إال لقصد التعبد، وفيها معاملة العبد مع اخلالق، وهي الصالة والزكاة فيها؛ لكو�ا مل 

                                                                                                                                                    

-١/٧٣، ومعجم اللغة العربية املعاصرة ١٠-١/٩، واملعجم الوسيط ٢/١٢اج العروس، وت٥٨ص 

٧٤. 

تفسري = ، والكشف والبيان عن تفسري القرآن٢٢١، والفروق يف اللغة، ص٢/١٣٨ �ذيب اللغة، .١

، واملفردات يف ١/٥١٦، )ه٤٦٨(الواحدي : ، والتفسري البسيط ١١٨-١/١١٧، )ه٤٢٧(الثعليب 

 .٢/٣٨٩، واملصباح املنري١/٧٤٤، )ه٥٣٨(الزخمشري : ، والكشاف ٥٤٢غريب القرآن، ص 

 .١/٣١٢، )ه٦٧٦(النووي : ا�موع شرح املهذب : ينظر . ٢

 .٩٠٣ ، والكليات، ص٢٣٥، ص )ه١٠٣١(املناوي : التوقيف على مهمات التعاريف :  ينظر .٣

احلدود األنيقة : ، وينظر ٧٥، ص )ه٩١١(السيوطي :  معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم .٤

 .٧٧، ص )ه٩٢٦(زكريا األنصاري : والتعريفات الدقيقة 

 .٢٣٥، والتوقيف ص ١٤٦، ص )ه٨١٦(اجلرجاين :  التعريفات .٥

 .١٠/١٤٩، )ه٧٢٨(ابن تيمية :  جمموع الفتاوى .٦
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  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

االعتقادات والعبادات : والصوم واحلج، وهي قسم من أقسام املشروعات اخلمسة 

  .١واملعامالت والعقوبات والكفارات

ٍوقد درج كثري من املؤلفني واملصنفني يف الفقه يف هذا العصر على تقسيم الفقه إىل أقسام
ٌ ،

ُمنها قسم العبادات ويشمل الطهارة والصالة والزكاة والصوم واحلج وقد يلحق بذلك اجلهاد 
ُواألميان والنذور والذبائح واألطعمة، وقسم املعامالت املالية، وقسم فقه األسرة، وقسم  ُ ُ ُ َْ

  .الفرائض، وقسم احلدود والقصاص واجلنايات وحنو ذلك

  

  .طهارة والصالة والزكاة والصوم واحلجواملراد بالعبادات يف هذا البحث ال

  

    : بالعباداتاأللفاظ ذات الصلة

ُأركان كل شيء جوانبه اليت يستند إليها ويقوم �ا: أركان اإلسالم  ُ
ٍ

ّ
ٌوأركان اإلسالم مخسة  .٢ ُ

َُبىن اإلسالم«: عليه وسلم، يف قوله ذكرها النيب ،صلى اهللا  ْ ِ
َ
ٍ على مخسُِ َْ ََِ شهادة أن ال إله  :ََ َ ْ َ ِ

َ َ َ

ََإال الله وأ ُ َّ َّ ِن حممدا رسول الله، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاةِ ََِّ ِ
َ ِ ِ

َ َ ََ َّ ِ َ َِّ ُ ُ ً َّ َُ ِّواحلج، َّ َْ َ، وصوم رمضانَ َ ََ َ
ِ
ْ  ووجه .٣»َ

ُتسميتها بأركان اإلسالم أ�ا دعائم اإلسالم الذي ال يكون اإلسالم إال �ا وبوجودها، فإذا 

                                                           

ر على ، ورد احملتا١٤٨، ١/١١٣، )ه٨٠٠(أبو بكر احلداد :  اجلوهرة النرية على خمتصر القدروي .١

، وحتفة احلبيب على ٧١، ص )ه٩٧٨(القونوي : ، وأنيس الفقهاء ٤٥٣، ٢/٢٥٦الدر املختار 

، وفتح الباري البن حجر، ٢/٤١٩على اخلطيب، ) ه١٢٢١(حاشية البجريمي = شرح اخلطيب 

١/٤٧٠. 

 .٣٥/١١١، وتاج العروس ١٣/١٨٦، ولسان العرب ٢/٢٦٠النهاية يف غريب احلديث،  . ٢

 .ن عمر بن اخلطاب ،رضي اهللا عنهما من حديث عبد اهللا ب١٦ ومسلم ٨أخرجه البخاري . ٣
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  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

ُزالت زال اإلسالم وانعدم َ
ّوعلى ذلك فأركان اإلسالم أعم من العبادات باملعىن . ١

  .املخصوص، فاألركان تزيد عليها بالركن األعظم وهو الشهادة

  

  

  :تعريف الفعل 

، والتعليم يكون بالفعل أو بالقول أو مها ٢ القول وهو الكالمُالفعل هو العمل، وهو قسيم

ًمعا، والتعليم بالفعل يتقدمه قول يشعر بكون الفعل بيانا هلذا القول ُ ٌُ ّ ً
، واملقصود بتعليم ٣

َالعبادات بالفعل يف هذا املبحث هو فعلها كما وردت عن الشارع أمام املخاطب ليفعل 
ُوبناء على ذلك فإن العبادات اليت تقبل التعليم بالفعل هي الصالة ومقدمتها الطهارة . مثلها ُ ً

وكذلك الزكاة؛ . ٤ النفس ال عمل اجلسدٌأما الصوم فهو ترك وهو عمل. ّوما يتعلق �ا، واحلج

  .أل�ا تقوم على احلساب، وهذا أقرب إىل الذهن والتصور العقلي ال إىل تصور هيئة الفعل

                                                           

، ٢/٤٣٧على مشكاة املصابيح، ) ه٧٤٣(شرح الطييب = الكاشف عن حقائق السنن :  ينظر .١

ابن رجب : ، وفتح الباري ١/٧٩، )ه٧٨٦(الكرماين : صحيح البخاري والكواكب الدراري يف شرح 

 .٣/٣٦١) ه٨٥٢(ابن حجر : ، وفتح الباري ١/٢٠) ه٧٩٥(

 .٩٦٥، ٢/٤٧٨، واملعجم الوسيط ٥/٤٢ و ٤/٥١١، )ه٣٩٥(ابن فارس : مقاييس اللغة :  ينظر .٢

 .١٤٠، ص )ه٥٣٦(ملازري ا: إيضاح احملصول من برهان األصول :  ينظر .٣

، وفتح الباري البن حجر ٣/١١٤٤، )ه٤٥١(التميمي الصقلي : اجلامع ملسائل املدونة :  ينظر .٤

١/٤٧. 
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  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

  :  بالفعل التأصيل الشرعي لتعليم العبادات: المبحث األول 

  :وفيه مطلبان 
   :  العبادات بالفعلفنيِّالتأصيل الشرعي لتعليم املكل: املطلب األول 
    : العبادات بالفعلصيل الشرعي لتعليم الصبيانالتأ : املطلب الثاين

  

   : العبادات بالفعلفينِّالتأصيل الشرعي لتعليم المكل: المطلب األول 
ٍمر أو �ي وهو البالغ العاقلَهو املخاطب بأ: املكلف يف الشرع  ُوقد حثَّ الشرع على . ١ٍ

  : تعليم املكلفني العبادات بالفعل، وذلك على النحو التايل 
َّمجع النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، بني القول والفعل يف تعليم العبادات، كما يف قوله  - ١ ُ

َِّصلوا كما رأيـتموىن أصلى«: ،صلى اهللا عليه وسلم  َُ َِ
ُ َ َُْ َ ، وقوله ،صلى اهللا عليه ٢»ُّ

ْلتأخذوا مناسككم«: وسلم  ُ َ ِ ََ ُ ُ َْ
َْ فإين ال أد؛ِ َ ِّ َري لعلي ال أحج بـعد َِ ْ َ ُُّ َ َ ََِّ ِِحجيت هذهِ

َ ِ َّ َ«٣ .
َفالنيب ،صلى اهللا عليه وسلم، علم أصحابه الصالة واحلج بالقول والفعل،  ّ ُّ

 .٤ التأويلوذلك ليكون أبلغ وأكمل وأسرع يف التعليم وأبعد عن

                                                           

، ص )ه٧٠٩(البعلي : ، واملطلع على ألفاظ املقنع ٤٧، ص )ه٦٢٠(ابن قدامة : روضة الناظر . ١

، والغيث اهلامع شرح مجع ١٨، ص )ه٧٧٢(اإلسنوي : ، و�اية السول شرح منهاج األصول ١٣٥

، ومعجم لغة الفقهاء، ٣٢٣ القاموس الفقهي ص: ، وينظر ١/٢٩، )ه٨٢٦(ابن العراقي : اجلوامع 

 .٤٥٦ص 

 . من حديث مالك بن احلويرث ، رضي اهللا عنه٦٣١أخرجه البخاري . ٢

أبو عوانة يف وأخرجه .  من حديث جابر بن عبد اهللا ،رضي اهللا عنهما١٩٢٧أخرجه مسلم . ٣

َلتأخذ أُميت منسكها، فإين ال أَدري لعلي ال أَلقاكم بـعد « بلفظ ٣٥٤٣ رقم ٢/٣٩٠مستخرجه  ْ َ َْ ُ َ ْ َ ََِّ ََ ِ ْ ِّ ََِ
َ ْ َِّ ْ ُ َْ

ِ

َهذا َ«. 

ابن دقيق العيد : ، وشرح اإلملام بأحاديث األحكام ٤/١١٥فتح الباري البن رجب :  ينظر .٤

عبد الرمحن : ، وإرشاد أويل البصائر واأللباب لنيل الفقه بأيسر الطرق واألسباب ٣/٥٨١، )ه٧٠٢(

ٌئز عند وبيان النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، الشريعة بالفعل جا. ٦٥- ٦٤، ص )ه١٣٧٦(السعدي 
ُمجهور األصوليني، ودليل اجلواز وقوعه كما يف بيانه ،صلى اهللا عليه وسلم، ألعمال الوضوء والصالة 
َّواحلج، بل إن بيانه ،صلى اهللا عليه وسلم، بالفعل بعد القول أبلغ وأدل على املقصود من االكتفاء 

: حكام يف أصول األحكام ، واإل٢٧٢-٣/٢٦٩، )ه٦٠٦(الرازي : احملصول : ينظر . بالبيان بالقول

، وشرح ٢٨١، ص )ه٦٨٤(القرايف : ، وشرح تنقيح الفصول ٢٨-٣/٢٧، )ه٦٣١(اآلمدي 

= ، وبيان املختصر شرح خمتصر ابن ٦٨٥-٦٨٤، ٢/٤٤٥، )ه٧١٦(الطويف : خمتصر الروضة 
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  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

َفعله ،صلى اهللا عليه وسلم، العبادة حبيث يراها مجيع املخاطبني، من ذلك حديث  - ٢
سهل بن سعد الساعدي ،رضي اهللا عنه، يف صالة النيب ،صلى اهللا عليه 

َِّمث رأيت رسول الله ،صلى اهللا عليه وسلم،: وسلم، على أعواد املنرب، قال  َ ُُ َ َُ َْ َّ 
ََََّصلى عليـها، وكبـر  َ َََْ َوهو عليـها، مث ركع وهو عليـهاَّ َْ َْ ََ ََ َْ َْ ََ ََ ِ، مث نـزل القهقرى فسجد ىفَُّ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ َُ َّ 
َأصل المنرب مث عاد َ َُّ َِْ

ِ ْ ِ ْ َ، فـلما فـرغ أقـبل على الناس فـقال َ َ َ َ َِ َّ ََ ََ َ َْ َ َ ََِّأيـها الناس إمنا «: َّ ُ َّ ََ ُّ
َِصنـعت هذا لتأمتوا ولتـعلموا صالتى َ َ َُ ََّ َ َ

ِ َُّْ ِ َ َ ُ ْ أي تتعلموا، ) : "ه٦٧٦(قال النووي . ١»َ
ّفبني ،صلى اهللا عليه وسلم، أن صعوده املنرب وصالته عليه إمنا كان للتعليم 
َلريى مجيعهم أفعاله ،صلى اهللا عليه وسلم، خبالف ما إذا كان على األرض،  ُ

َُفإنه ال يراه إال بعضهم ممن قـرب منه فيه ) : "ه٨٥٢(وقال ابن حجر . ٢"ُ
 .٣"جواز قصد تعليم املأمومني أفعال الصالة بالفعل

َتصحيحه ،صلى اهللا عليه وسلم، العبادة بالفعل  - ٣ ٍْجبـريمن ذلك حديث أيب : ّ َُ 
َقدم ّالكندي ،رضي اهللا عنه، أنه 

ِ َعلى رسول الله ،صلى الله عليه وسلم، فأمر َ ََََ َّ َّ َّ ََّ َُ َ
ِ ِ
َْ ََ َُ َ

ِ

َله رسول الله ،صلى الله عليه وسلم بوضوء، وقال  َُ َ َ َ
ٍ

ُ َ
ِ

َ
َّ َّ َّ ََّ ُ

ِ ِ
ََْ ُ َُ ٍْتـوضأ يا أبا جبـري«: َ َُ َ ََ ْ َّ َ َ« ،

َفـبدأ بفيه، فـقال له رسول الله ،صلى الله عليه وسلم
َّ َّ َّ ََّ َُ َ

ِ ِ ِ
ََْ ُ َُ ُ ََ َ َ َِِ َ َ َّال تـبدأ بفيك، فإن « : َ َِ َ

ِِ ْ َ َْ َ
ِالكافر يـبدأ بفيه ِ ِِ ُ َ َْ َ َ َ، مث دعا رسول الله ،صلى الله عليه وسلم، بوضوء، فـغسل »ْ َ َ َ

ٍ
ُ َ

ِ
َ
َّ َّ َّ ََّ َُ َ

ِ ِ
ََْ َُ َ ُ َُ َّ

َيديه حىت أنـقامها، مث متضمض واستـنثـر، مث غسل وجهه ثالثا، مث غسل  ََ ََ ََّ َّ َُّ ُ ًُ َ ََّ ُ ْ ََ ْ َْ َ َََ َْ ْ ََ َُ َ َ َْ َ َ
ُيده ِ ََ

ِاليمىن إىل المرفق ثالثا، مث غسل يده اليسرى إىل المرفق ثالثا، مث مسح برأسه  ِ َْ َ
ِ

َ َْ ََ ُ َ َُّ َُّ ًُ َ ً ََ َِ َِ َْ ْ
ِ ِْ ْ ْ َْ َِ ُِ َ َ َ َ ْ

ِوغسل رجليه
ْ َْ ِ

َ َ َ َ
ّ فلما أخطأ الرجل يف وضوئه علمه النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، .٤

 .بأن توضأ أمامه والرجل يشاهده ليتعلم الوضوء ا�زئ
ُ الصحابة الكرام ،رضي اهللا عنهم أمجعني، ممن تعني عليهم تعليم الناس قيام بعض - ٤ ّ

َبعض العبادات بفعلها أمام املخاطبني، من هؤالء مالك بن احلويرث ،رضي اهللا 

                                                                                                                                                    

، )ه٧٩٠(الشاطيب : ، واملوافقات ٣٨٦-٢/٣٨٥، )ه٧٤٩(أبو الثناء األصفهاين : احلاجب =

٨٤-٤/٧٩. 

 .٥٤٤، ومسلم ٩١٧لبخاري أخرجه ا. ١

 .٢/١٨٠شرح القسطالين : ، وينظر ٥/٣٥ح مسلم للنووي شرح صحي. ٢

 .٢/٤٠٠ فتح الباري .٣

، والبيهقي يف السنن ١/٣٦، والطحاوي يف شرح معاين اآلثار ١٠٨٩ّأخرجه ابن حبان يف صحيحه . ٤

خنب األفكار يف : وينظر . ٢٨٢٠حه األلباين يف السلسلة الصحيحة ّوصح. ٤٧-١/٤٦الكربى 

 .١/٣٢٣، )ه٨٥٥(بدر الدين العيين : تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلثار 
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َجاءنا مالك بن احلويرث ىف مسجدنا هذا فـقال: عنه، قال أبو قالبة  َ َ ََ َ َ
ِ ِ ِ

ْ َ ُ َ َ
ِ ِ ِْ َْ ْ ُ ُ ِّ إىن  :َ ِ

َألصلى بكم، و ْ ُ ِ َِّ َّما أريد الصالة، أصلى كيف رأيت النىب ،صلى اهللا عليه وسلم، ُ َِّ َ ُ ُُ ْ َْ َ َ ََِّ َ َّ ُ ِ َ
َِّيصلى ُكان مالك بن احلويرث يرينا كيف كان صالة : ويف رواية . ١احلديث ...ُ َ َ ََ َ ََ َ ْ ْ َْ ِ ُِ ُ َ

ِ
َ ْ ُ ُ

ِ

ِْالنىب ،صلى اهللا عليه وسلم، وذاك ىف غري  َِّ َِ َ َ ّ َُّوقت صالة، فـقام فأمكن القيام، مثَِّ َ َ ََ
ِْ َ َ ََْ ََ ٍَ ِ ْ َ 

َركع فأمكن الركوع ُ َُّ َ َ ََْ َ ًََُّ، مث رفع رأسه فأنصت هنـيةَ َ َ ََْ َُ َ ََْ َ  .٢احلديث...َُّ
إىل أن مالك بن احلويرث ،رضي اهللا عنه، فعل ذلك؛ ألنه ) ه٨٥٢(ُوقد ذهب ابن حجر 

َِّصلوا كما رأيـتموىن أصلى«:  بقوله ،صلى اهللا عليه وسلم أحد الذين خوطبوا َُ َِ
ُ َ َُْ َ ّ؛ فكأنه تعني »ُّ ّ

َم الناس، وعلمهم بالفعل؛ ألنه أوضح من القولّعليه أن يعل َّ
٣.  

أيب طالب ،رضي اهللا عنه، ُرضي اهللا عنهم أمجعني، علي بن ،ومن هؤالء الصحابة الكرام 
ٍْقال عبد خري  ََ ٍفدعا بطهور، فقلنا َّ وقد صلى، ٌّأتانا علي ،رضي اهللا عنه،: ُْ ُما يصنع : َُ َ َ

ٍبالطهور وقد صلى؟ ما يريد إال ليـعلمنا، فأيت بإناء فيه ماء وطست
ْ ََ ٌ

ٍ
َ
ِ ٍُ َِّ ُُ ُُ َّ : ويف آخره . احلديث...َّ

ِمن سره أن يعلم وضوء رسول ا"
َ َ َ َ ََّ ففي هذا احلديث . ٤"ّهللا ،صلى اهللا عليه وسلم، فهو هذاَ

ِّدليل على أنه يطلب من أهل العلم أن يعل"   .٥"ٍموا اجلاهلني بدون طلب منهمُ
كان بعض الصحابة الكرام ،رضي اهللا عنهم أمجعني، يبادر أتباعه بتعليم الوضوء،  - ٥

َِّأال أريكم وضوء رسول الله ": فيقول هلم  ِ
ُ َ َُ ُ ْ ُ ُِ َصلى الله ع،ََ ُ َّ َليه وسلمََّ

َّ َ َ
ِ
ّ، مث يشرع "؟َْ

فهذه املبادرة .٦يف الوضوء الذي رأى رسول اهللا ،صلى اهللا عليه وسلم، يفعله
 أ�م ما كانوا ينتظرون من الصحابة الكرام ،رضي اهللا عنهم أمجعني، تدل على

ّليسألوا حىت يعلموا الناس وضوء النيب صلى اهللا عليه وسلم، بل كانوا هم  ُ
املبادرين لتعليمهم ذلك بالفعل، وهذا يدل على أن الشرع حيث على املبادرة 

 .إىل تعليم العبادات وغريها للمخاطبني

                                                           

 .٨٢٤ و٦٧٧أخرجه البخاري . ١

 .٨١٨ و٨٠٢أخرجه البخاري . ٢

 .٤/١١٦فتح الباري البن رجب، : ، وينظر ٢/١٦٣ فتح الباري .٣

وقال الشيخ شعيب األرنؤوط . ١/٦٨، والنسائي ٤٩، والرتمذي ١١٣و١١٢و١١١ أخرجه أبو داود .٤

 .ه  واللفظ أليب داود وبنحوه عند النسائي.إسناده صحيح أ: يف حتقيقه لسنن أيب داود 

 .٢/٢٨، )ه١٣٥٢(حممود خطاب السبكي :  املنهل العذب املورود شرح سنن أيب داود .٥

وعبد اهللا بن العباس ،رضي اهللا . ٢٣٥،٩منهم عثمان بن عفان ،رضي اهللا عنه، أخرجه مسلم . ٦

 .٣٣٧عنهما، أخرجه مسلم 



        
 

 

٥٠٥ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

أ أمام أتباعه أو من كان كثري من الصحابة الكرام رضي اهللا عنهم أمجعني، يتوض - ٦
َهكذا رأيت رسول ": سأله عن وضوء النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، مث يقول  ُ َ َُ َْ َ َ َ

ُالله صلى الله عليه وسلم يـتـوضأ َّ َ ََ َ
َّ َّ َّ ََّ َ

ِ ِ
ََْ ُ وهو جواب السائل بالتعليم بالفعل أو . ١"َ

 .املتعلم بالفعل، وعدم االكتفاء بالقول؛ لكون ذلك أبلغ يف التعليم والتلقي
ّا عن حكم تعليم الطالبني فهو فرض كفاية، فإن مل يكن من يصلح إال واحد تعني عليه أم ُ

ٍ
ُ

ّذلك، أو كان هناك مجاعة وال حيصل غرض التعليم إال بكلهم تعني عليهم واملقصود . ٢ِّ
 مّعلتللم ُأنسب هو ما خيتار ُواملعلم ،بالتعليم هنا مطلق التعليم سواء أكان بالقول أو بالفعل

 كان الطالب إلفهام ّتعني وإن ،ًامندوب يكون قدف أنسب بالفعل يملعالت كان فإن ذلك، يف

 السابق  عنه، اهللا رضي، احلويرث بن مالك حديث ذلك على والدليل ا،ًواجب بالفعل التعليم

 عليه اهللا ىّصل، النيب صالة بنقل خوطبوا الذين أحد ألنه ،الصالة أصحابه مّعل فقد ذكره،

 رأى وقد ،٣حجر ابن ذلك إىل ذهب كما تعليمهم عليه تعني ّهفكأن ،املكلفني إىل ،وسلم

  .القول ال الفعل هو تعليمهم يف األنسب أن عنه، اهللا ،رضي احلويرث بن مالك

                                                           

 من هؤالء الصحابة الكرام ،رضي اهللا عنهم أمجعني، عثمان بن عفان ،رضي اهللا عنه، أخرجه البخاري .١

ومنهم كذلك عبد اهللا بن زيد بن عاصم األنصاري ،رضي اهللا . ٢٢٦،٢٢٩سلم ، وم١٦٤و ١٥٩

ومنهم أيضا عبد اهللا بن العباس ،رضي اهللا . ٢٣٥،١٨، ومسلم ١٩٢و١٨٥عنه، أخرجه البخاري 

وقال . ٢٤٦ومنهم أيضا أبو هريرة ،رضي اهللا عنه، أخرجه مسلم . ١٣٧عنهما، أخرجه البخاري 

ويف الباب عن عثمان، وعبد اهللا بن : "ّبشار عواد معروف .تحقيق د ب١/١٠٢الرتمذي يف السنن 

ٍزيد، وابن عباس، وعبد اهللا بن عمرو، والربـيع، وعبد اهللا بن أُنـيس، وعائشة َْ ِ َُِّّ َ".  

، وا�موع شرح املهذب له أيضا، ١٠/٢٢٥، )ه٦٧٦(النووي :  روضة الطالبني وعمدة املفتني .٢

زين الدين الرازي : حتفة امللوك : ، وينظر ٤٩٣، ص )ه٩١١(السيوطي : ر ، واألشباه والنظائ١/٢٧

بدر الدين العينىي : ، وشرحها منحة السلوك يف شرح حتفة امللوك ٢٦٩، ص )ه٦٦٦بعد (

 .١/٤٦٩، )ه٨٥٥(

 .٢/١٦٣ فتح الباري .٣



        
 

 

٥٠٦ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

    : بالفعلالتأصيل الشرعي لتعليم الصبيان العبادات: المطلب الثاني 
 والطفل .٢صبايا ومجعها ٌصبية واألنثى ٌوصبيان، ٌصبية ُواجلمع  .١يبلغ مل الذي الصغري : الصيب

  .٣لصيبا مبعىن
  : الصالة الصيب بتعليم األمر جاء وقد

َِّقال رسول الله  : قال عنه، اهللا ،رضي اجلهين معبد بن سربة فعن - ١ ُ َُ َ ِصلى اهللا عليه ،َ
ََْ ُ ََّ

َوسلم
َّ َ ِعلموا الصيب الصالة ابن سبع سن«:  َ ِ ِ ْ َْ َ َ َ َّ ََّّ ِ ُ ٍني، واضربوه عليـها ابن عشرَِّ ِْ َ ََ ْ َْ َ ُ ُ ْ َ َ«٤. 

ه، قال - ٢ َعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّ َ ِ
َ ْ ْ َْ َ َ َ

ِ َِ ٍ ْ َْ ُ ِ ِ َِّقال رسول الله : ْ ُ َُ َ ِصلى اهللا عليه ،َ
ََْ ُ ََّ

َوسلم
َّ َ ِمروا أوالدكم بال«:  َ

ْ ُ َ ََْ ُ ْصالة وهم أبـناء سبع سنني، واضربوهم عليـها، وهم ُ ْ ُْ ُ َُ َ ََ ْ ْ َْ َ ََّ ُِ ْ َ
ِ ِ ِ َ ُ َ َ ِ

ٍأبـناء عشر ْ َ ُ ِ وفـرقوا بـيـنـهم يف المضاجع،ََْ ِ
َ َ َْ ِ ْ ُ َ َْ ُ ُعلموا « : البيهقي عند رواية ويف .٥»َِّ َِّ

ََصبـيانكم الصالة َّ ُ ُ َ َ ْ
َ ىف سبع سننيِ

ِ ِ ِ ْ َ
ََْ، وأدبوهم عليـِ ْ ُ ُ ِها ىف عشر ََِّ ْ َ ِ َسننيَ

ِ ُ، وفـرقِ َِّ ْوا بـيـنـهم َ ُ َ َْ
ِىف المضاجع ِ

َ َ ْ
ِ...«٦. 

 عن تركها إذا عليها ويضربه السبع عند بالصالة يأمره أن الطفل لويل ٌأمر فهذا

 ونوافلها كالطهارة وشرائطها أركا�ا الصيب تعليم يقتضي بالصالة واألمر العشر،

 هذا لكان ذلك، يف والفعل القول بني املدرس أو ُّالويل مجع ولو ،٧وآدا�ا وسننها

  .تعليمهم يف وأبلغ لألطفال أنسب
                                                           

: ، وينظر ٢٠٧، والقاموس الفقهي ص ٢٢٥، ص )ه١١٧٠(ابن الطيب :  شرح كفاية املتحفظ .١

  .٦/١٥٠، وعمدة القاري ٢/٣٤٦فتح الباري 

 .١/٥٠٧، واملعجم الوسيط ١/٣٣٢، واملصباح املنري ٦/٢٣٩٨ الصحاح .٢

 .٢/٥٦٠، واملعجم الوسيط ١٤٦شرح كفاية املتحفظ، ص :  ينظر .٣

، ٦٥٤٦، والطرباين يف املعجم الكبري ١٠٠٢ وابن خزمية ٤٠٧، والرتمذي ٤٩٤ أخرجه أبو داود .٤

َمروا الصيب بالصالة إذا بـلغ سبع سنني، «: ولفظ أيب داود . ٣/١١٩، والبيهقي ١/٣٨٩واحلاكم 
ِ ِ

َ َ َ ُْ َ َ َ َّ ََّ ِ ِ ِ َّ ِ ُ
َوإذا بـلغ عشر ْ َ َ ََ َ َ سنني فاضربوه عليـهاَِ ََْ ُ ُِ ْ َ َ

ِ وقال النووي يف ا�موع . ه.أ.حديث حسن:  وقال الرتمذي .»ِ

 .حديث صحيح : ٣/١٠

، والبيهقي ١/١٩٧، واحلاكم ٤٩٥، وأبو داود ٦٧٥٦ و ٦٦٨٩ رقم ١٨٧، ٢/١٨٠ أمحد أخرجه .٥

 ط مؤسسة الرسالة، ١٢٦ رياض الصاحلني، ص قاله النووي يف. وإسناده حسن.  وغريهم٢/٢٢٩

 .٣/١٠ويف ا�موع شرح املهذب 

 .٢/٢٢٩  السنن الكربى.٦

، ١/١٠٤ ، و حاشية الشليب على تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق١/١٤٤بدائع الصنائع : ينظر  .٧

، ١/١٧٣، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ١/٣٥٢وحاشية ابن عابدين مع الدر املختار 

= ، وا�موع شرح ٢/٣١، والتهذيب للبغوي ١/٣١والفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين



        
 

 

٥٠٧ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

 امرأة سؤال على ًجوابا فقال الصيب، حج وسلم عليه اهللا ،صلى النيب أجاز كما

ٌنـعم ولك أجر« : فقال ٌحج؟ أهلذا : ًصبيا له رفعت ْْ َ
ِ ََ َ َ، وهذا يتقضي تعليم ١»َ

ُّالصيب ،إن كان مميزا، مناسك احلج، ولو علمه وليه ذلك أثناء أداء املناسك  َّ ً :
غ يف تعليم بأن جيعله ينظر إليه وهو يقوم باملناسك ليفعل مثله، لكان ذلك أبل

الصيب وأوقع، وقد سلك النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، هذا املسلك يف تعليم 
  .أصحابه الكرام ،رضي اهللا عنهم أمجعني، املناسك

 بلوغه، بعد عليه جيب ما ولده ّيعلم أن األب على َّأنه على تدل عامة أدلة وهناك

  : ذلك من كالصالة، �ا الصيب بأمر ُالشرع أمر اليت العبادات ومنها
َأيـها َيا[ : تعاىل اهللا قال - ١ َالذين َُّ

ِ َُآمنوا َّ ْأنـفسكم ُقوا َ ُ َ ُ ْوأهليكم َْ ُ ِ ْ ًنارا ََ َ[ 
 : تفسريها يف عنه، اهللا ،رضي  طالب أيب بن علي قال ،}٦:َّالتحرمي{
 النساء باألهل واملراد .٢"وأدبوهم اخلري وأهليكم أنفسكم علموا"

 بن الضحاك وقال .٣واألمة العبد هنا بعضهم وزاد ًوإناثا، ًذكورا واألوالد

 أن املسلم على ٌّحق : )ه١٥٠( سليمان بن ومقاتل )ه١٠٢( مزاحم

 .٤عنه �اهم وما عليهمُ اهللا َفرض ما وعبيده وإمائه قرابته من َأهله ّيعلم

 تعاىل قوله : العلماء بعض قال" : )ه٦٧١(  القرطيب اهللا عبد أبو قال

ْأنـفسكم واُق[ ُ َ ُ  بكر أبو وقال .٥"منه ٌبعض الولد ألن ُالولد؛ فيه دخل ]َْ

                                                                                                                                                    

الكبري ، والشرح ٤٤١-١/٤٤٠، واملغين البن قدامة ١/٣٩٠، و�اية احملتاج ١١-٣/١٠املهذب =

 .١/٢٧٨، ومطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ٤١٣-١/٤١١، والفروع ١/٣٨٠

 . من حديث ابن عباس ،رضي اهللا عنهما١٣٣٦أخرجه مسلم . ١

، وابن أيب ١٨٩روزي يف الرب والصلة  واحلسني بن حرب امل٤٧٤١أخرجه عبد الرزاق يف املصنف . ٢

، واحلاكم يف املستدرك ٢٣/١٠٣، وابن جرير الطربي يف جامع البيان ٣٢٣الدنيا يف العيال 

، واخلطيب ٣٧٢، ويف املدخل إىل السنن الكربى ٨٣٣١، والبيهقي يف شعب اإلميان ٢/٥٣٥

  :يف التفسري باملأثور نثورالدر امل: وينظر . وصححه احلاكم. ١٠/١٧٦البغدادي يف تاريخ بغداد 

 .١٤/٥٨٨، )ه٩١١(السيوطي 

 .٢/٣٠٠، )ه١٣٥٤(حممد رشيد رضا : تفسري املنار . ٣

، ١٨/١٩٦تفسري القرطيب : وينظر . ه عنهماَ ملن أسندٍ دون ذكر٨/١٦٧ذكره ابن كثري يف تفسريه . ٤

 .١٩/٢٠٧واللباب يف علوم الكتاب 

 .١٩/٢٠٦اللباب يف علوم الكتاب : ، وينظر ١٨/١٩٥تفسري القرطيب . ٥



        
 

 

٥٠٨ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

 وأهلينا أوالدنا تعليم علينا َّأن على يدل وهذا" : )ه٣٧٠( اجلصاص

  .١"اآلداب من عنه يستغىن ال وما واخلري الدين
َعن عبد الله بن عمر بن اخلطاب ،رضى اهللا عنهما - ٢ َ ُ َ َِ ْ ْ

َِّ ِ
َِّ أن رسول الله ،صلى ،ْ َ ُ َ َّ َ

َاهللا عليه وسلم، قال  ِكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته« :َ َِّ َ ْ َْ َ ٌُ ْ ُْ ُُّ ُُّ َُ ُاإلمام : ٍ َ
َِّراع ومسؤول عن رعي َ ْ َ َْ ََ ٌ ِِته، والرجل راع يف أهله ومسؤول عن رعيته، ٍ ِ ِ َِِّ َ ْ َ َْ َ َُ ٌُ ِ

ْ ٍ ُ َّ
ِواملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، واخلادم راع يف مال 

َ ْ َ ٍَ َ َ َ ْ َ َ َُ َ َ
ِ
َ

ِ ِ َِّ َ ٌُ ٌَ ِ
ْ َ

ِ
ْ ُ َْ

ِِسيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته ِ ِِ َِّ ََّ ْ َ َ َ َْ َ ْ ََ ُ َ ٌُ ٌٍ ْ ُ ُُّ َ ِ ِ  فكما .٢»َِّ

ُاسرتعي من ُحفظ عليه الراعي أن  فكذلك مصاحله، والتماس ومحايته ُ

 .٣وتعليمه تأديبه عليه
َِّأن رسول الله ،صلى  : عنهما اهللا ،رضي العاص بن عمرو بن اهللا عبد عن - ٣ َ ُ َ َّ َ

َاهللا عليه وسلم، قال �إن لولدك عليك حقاَو«  :َ َ َ ََْ َ ِ ََِ َّ  النووي قال .٤»ِ

 من إليه حيتاج ما وتعليمه ولده تأديب األب على أن فيه" : )ه٦٧٦(

 .٥"الدين وظائف
 تعليم ،األولياء وسائر ُّوالقيام وصياءواأل واألمهات اآلباء على أنه على يدل األدلة هذه وجمموع

ّتصح �م عقيد�م وعبادا�م،  ما البلوغ بعد عليهم ُجيب ما ،بلوغهم قبل والصبايا الصبيان
وإعالمهم أ�م بالبلوغ يدخلون يف التكليف، وتعليمهم حرمة احملرمات، كما جيب منعهم من 

ّفعل احملرمات؛ ليألفوا اخلري ويرتكوا الشر ولينشأوا على الكمال وكرمي اخلصال
٦.  

                                                           

 .١٩/٢٠٧، واللباب ١٨/١٩٦تفسري القرطيب : وينظر . ٥/٣٦٥أحكام القرآن . ١

 .١٨٢٩ ومسلم ٨٩٣ أخرجه البخاري .٢

 .٥/٣٦٥ أحكام القرآن، اجلصاص .٣

 .١١٥٩ أخرجه مسلم .٤

 .٤٤-٨/٤٣ شرح صحيح مسلم .٥

، وحاشية الطحطاوي على ١/٣٥٢الدر املختار شرح تنوير األبصار وحاشية ابن عابدين عليه : ينظر. ٦

، وشرح خمتصر خليل للخرشي وحاشية العدوي ٤/١٨٠، والفروق للقرايف ١٧٣مراقي الفالح، ص 

، والشرح الصغري ٣٢-١/٢٩، والفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ١/٢٢١عليه، 

، والتهذيب يف فقه اإلمام ٢/٢٥٢، وحبر املذهب للروياين ٢٦٥-١/٢٦٣الصاوي عليه وحاشية 

، وشرح صحيح مسلم للنووي ١١- ٣/١٠، ١/٢٦، وا�موع شرح املهذب ٢/٣١الشافعي للبغوي 

وحتفة املودود  ،٣٢٠/ ٥، واحمللى البن حزم ١/١٢٧،  وشرح منتهى اإلرادات للبهويت ٤٤-٨/٤٣

، واملوسوعة ٢٩٦-٤/٢٩٥، واملدخل البن احلاج ١/٢٤٣قيم اجلوزية بأحكام املولود البن 

  .١٧٠-٤٥/١٦٨، ١٣/١١، ٢٣-١٠/٢٢الفقهية،



        
 

 

٥٠٩ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

 : )ه٦٧٦( النووي قال ،١الفقهاء مجهور عند األولياء وسائر األب على ٌواجب التعليم وهذا
 عليه جيب وكما الشافعي، ُّنص ظاهر وهو وجوبه والصحيح مستحب، التعليم هذا : وقيل"

 وإن .٢"ٍوأدب ٍوفقه القرآن تعليم من هذا على زاد ما ُّاملستحب وإمنا أوىل، وهذا ماله يف النظر

 َالتعليم أو َالقول التعليم هذا وسائل من فإن عناية، ومزيد بالتكرار اإلعالم هو التعليم كان
 فقد .واحلج والصالة كالطهارة بالفعل ًتعليما يكون أن ُيصلح فيما وذلك .ًمعا مها أو بالفعل

  .العبادات تلك األطفال لتعليم ّتعني إذا ًواجبا ويكون ًمندوبا، أو ًمباحا هذا يكون

                                                           

 ، ومراقي الفالح وحاشية الطحطاوي عليه ص١/٥٣٢الدر املختار وحاشية ابن عابدين عليه :  ينظر .١

، ٤١٤-١/٤١٢،)ه٩٥٤(احلطاب : ، ومواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ١٧٤-١٧٣

، )ه٥٠٧(القفال الشاشي : ، وحلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء ٣١-١/٢٨والفواكهه الدواين 

، وشرح ٤١٣-١/٤١١، والفروع ١/٣٩٢، و�اية احملتاج ٩٨-١٣/٩٦، والعزيز شرح الوجيز ٢/٩

 .٨١-٢٩/٨٠واملوسوعة الفقهية . ١٠/٢٢٤، ١/٢٧منتهى اإلرادات 

، واملوسوعة الفقهية ١٠/٢٢٤، ١/١٢٧ روضة الطالبني :، وينظر ١١-٣/١٠، ١/٢٦ ا�موع .٢

٨١-٢٩/٨٠. 



        
 

 

٥١٠ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

   : أحكام تعليم الطهارة بالفعلمن  : المبحث الثاني
   : مطالب أربعة وفيه

  : تعليم الوضوء بالفعل : األول المطلب 

  : فرعان وفيه
   : الجمع بين نية الوضوء ونية تعليمه بالفعل :الفرع  األول 

 يؤثر وال الوضوء ينايف ال ذلك أن لغريه، الوضوء َتعليم الوضوء نية مع قصد من أن ُاملالكية َّنص

ًخلال فيه
 ألنه بذلك؛ بأس ال أنه احلنفية ومذهب .٢ذلك يف ضري ال أنه ُاحلنابلة ّونص .١

 بني اجلمع ُجواز الشافعية مذهب من الصحيح ومقتضى .٣نية بدون الوضوء جيوز عندهم

٤.لغريه تعليمه ونية الوضوء
 أمجعني، عنهم اهللا ،رضي الكرام الصحابة بعض عن ورد وقد 

 ،رضي األنصاري عاصم بن زيد بن اهللا عبد حديث ذلك فمن غريهم، تعليم بالوضوء ُقصدهم

َُقيل له  ملا عنه، اهللا َ
َِّتـوضأ لنا وضوء رسول الله : ِ ِ

ُ َ َُ ُ ََ ْ َّ َ َصلى الله عليه وسلم،َ
َّ َّ ََّ َ

ِ
ََْ ُ َ فدعا بإناء فأكفأ ،َ ََ َْ َ ٍَ ِِ َ َ

ًمنـها على يديه فـغسلهما ثالثا ََ َ ََ ُ ََ َ َ ِ ِ
ْ ََ َ َمث قالاحلديث،  ... ْ َُ ُ هكذا كان وضوء :َّ ُ ُ َ َ َ َ َِّ رسول الله َ ِ

ُ ََّصلى ،َ
َالله عليه وسلم
َّ ََّ َ

ِ
ََْ ُ

ال خيلو وضوء عبد اهللا هذا من أن ) : "ه٤٧٤(قال أبو الوليد الباجي  .٥
ينوي به مع التعليم استباحة عبادة أو ال ينوي به غري التعليم، فإن كان نوى به استباحة 

فإنه يستبيح به الصالة وغريها، وإن مل يرد به إال التعليم فإنه ال يستبيح به صالة وال عبادة 
 أنه إىل )ه٧٠٢( العيد دقيق ابن وذهب .٦"ّغريها، وكذلك من نوى بوضوئه تعلم الوضوء

  .٧بفعله الوضوء قصد أنه عنه، اهللا ،رضي زيد بن اهللا عبد فعل يف األظهر لعل

                                                           

، وشرح ١/١١٥، وشرح الزرفاين على خمتصر خليل ١/٩٣ الشرح الكبري وحاشية الدسوقي عليه .١

 .١/١٢٩خمتصر خليل للخرشي 

، واإلقناع وشرحه ١/٨٨، وجامع العلوم واحلكم ١٦٧ابن تيمية ص : رة  شرح العمدة كتاب الطها.٢

 .١/٣١٤كشاف القناع 

-١/١٩٨، والدر املختار وحاشية رد احملتار ١/٣٨، والنتف يف الفتاوي ١/٤٠األصل، :  ينظر .٣

١٩٩. 

، والتبيان يف مذهب اإلمام الشافعي ١/٩٦احلاوي الكبري : ، وينظر ١/٣٢٥ املهذب وشرحه ا�موع .٤

١/١٠٥. 

 .، واللفظ له٢٣٥، ومسلم ١٩٩، ١٨٦ أخرجه البخاري .٥

: وينظر . ٢/٦ً ونقله خمتصرا ابن العريب يف املسالك يف شرح موطأ مالك ١/٣٤املنتقى شرح املوطأ . ٦

 .١/٤٨٤كتاب تلخيص مسلم، ، واملفهم ملا أشكل من ٢/٤٤إكمال املعلم 

 .٣/٥٧٩ شرح اإلملام بأحاديث األحكام .٧



        
 

 

٥١١ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

 هلا املشروط العبادة فعل به فيجوز ُّتضر، ال الوضوء نية مع الوضوء تعليم نية أن واخلالصة

  .الوضوء هلا املستحب أوىل باب ومن الوضوء،
  

  : الوضوء بنية التعليم فقط : الفرع الثاني 

 على وذلك ال؟ أو العبادة فعل به جيوز هل فقط، التعليم بنية الوضوء يف العلم أهل اختلف

  : قولني
  .١العلم أهل مجهور مذهب وهذا فقط، التعليم بنية بالوضوء العبادة فعل جيوز ال : القول األول
َعن عمر بن اخلطاب ،رضي الله عنه، قال  :من أدلتهم  َ ُ َُْ ُ ََّ َّ

َ
ِ
َ َ

ِ َْ ِ ْ َ َِّقال رسول الله : ْ ُ َُ َ ِصلى الله عليه ،َ
ََْ ُ َّ ََّ

َوسلم 
َّ َ ََإمنا األعمال بالنـيات، وإمنا لكل امرىء ما نـوى«: َ َ

ٍ ِ ِّ ُ ِّ َ ََِّ
َ َ

ِ
ِّّ َُ  )إمنا( ولفظ .٢احلديث» ..ْ

 له يكون أن فنفى بالنية، إال يثبت ال العمل حكم أن واملراد األعمال، َمجيع فتشمل للحصر،

ََوإمنا لكل امرىء ما نـوى« : وسلم عليه اهللا ّ،صلى وقوله النية، بدون شرعي عمل َ
ٍ ِ ِّ ُ ِ  مل وهذا ،»َََِّ

  .٣له يكون فال الوضوء ينو
 يشرتط ال ّأنه على ًبناء العبادات؛ فعل به وجيوز ُّيصح التعليم بنية الوضوء أن : القول الثاني

 ( الثوري سفيان وقول ،٤احلنفية مذهب وهذا .ذلك حنو أو الوضوء قصد ُنية الوضوء لصحة
 ،)ه١٦٨( الكويف صاحل بن واحلسن ،)ه١٥٧( عمرو بن الرمحن عبد واألوزاعي ،)ه١٦١
  .٥)ه١٥٨( اهلذيل بن وزفر

                                                           

، وبه قال الزهري )ه٤٠( هذا مذهب املالكية والشافعية واحلنابلة وروى ذلك عن علي بن أيب طالب .١

وإسحاق بن راهويه ) ه١٧٥(شيخ مالك، والليث بن سعد )  ه١٣٦(، وربيعة الرأي )ه١٢٤(

، وابن املنذر )ه٢٧٠(، وداود الظاهري )ه٢٢٤(، وأبو عبيد )ه٢٤٠(، وأبو ثور )ه٢٣٨(

، )ه٣٩٧(ابن القصار : عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار : ينظر ). ه٣١٩(

، )ه٤٢٢(القاضي عبد الوهاب البغدادي : ، واإلشراف على نكت اخلالف ١٣٤-١/١٠٣

، ٨٣-١/٨٢، واملغين ٣١٦-١/٣١١، وا�موع شرح املهذب ٩٠-١/٨٧، واحلاوي الكبري ١/١١٦

 .١/٣٦٩ابن املنذر: الختالف واألوسط يف السنن واإلمجاع وا

 .١٩٠٧ ومسلم ١ي  أخرجه البخار.٢

 .١/٣١٣، وا�موع ٨٣-١/٨٢، واملغين ١/٣٦٩  األوسط يف السنن.٣

 وفتح القدير ١٩، ١٨-١/١٧، وبدائع الصنائع ١/٣٨، والنتف يف الفتاوى ٩٤، ١/٤٠ األصل .٤

 .١/٣٣، والفتاوى اهلندية ١٥٠-١/١٤٩

 ، واإلملام بأحاديث األحكام١/٣١٣، وا�موع١/٨٢، واملغين ١/٨٧، واحلاوي ٣٦٩/ ١األوسط . ٥

٣/٥٧٧ . 



        
 

 

٥١٢ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

َأيـها َيا:[ تعاىل قوله :  من أدلتهم َالذين َُّ
ِ َُآمنوا َّ َإذا َ ْقمتم ِ ُ ْ ِالصالة َِإلى ُ َ ُفاغسلوا َّ ِ ْ ْوجوهكم َ ُ َ ُ ُ 

ْوأيديكم ُ َ
ِ
ِالمرافق َِإلى ََْ ِ َ  النية؛ فيها يذكر ومل الوضوء ُأركان اآلية يف ُذكر فقد  ،}٦:املائدة{اآلية، ]َ

  .١الوضوء صحةل اشرتاطها عدم على َّفدل
  

ُفاغسلوا :[ تعاىل قوله بأن يناقش لكن ِ ْ ْوجوهكم َ ُ َ ُ  مبا ًاكتفاء ذكرها فحذف للصالة، يعين ]ُ

 غسله جيب مبا ّصرحت اآلية وأن .٢منه أي : فاحذر األسد رأيت إذا : يقال كما منه، تقدم

  .٣والقياس والسنة بالكتاب النية وجوب ثبت وقد النية، إىل تتعرض ومل الوضوء يف سحهوم
٦)ه٦٧٦( والنووي ،٥)ه٤٥٠( واملاوردي ،٤املالكية من )ه٣٩٧( القصار ابن أفاض وقد 

 

 أدلة يف واملتأمل .نية بدون الوضوء صحة يف وغريهم احلنفية مذهب على الرد يف الشافعية من

 ولوال نية، بدون الوضوء يصح ال بأنه ُالقول لديه يرتجح املخالفني أدلة على والردود اجلمهور

 الفقهاء، هؤالء ذكره ملا ًتكرارا البحث يكون وأن مقصوده عن البحث وخروج اإلطالة خشية

  .فلرتاجع ذكر�ا،ل
 العلماء، بني فيه خالف ال هذا أن وأظن ٌجائز، فهذا فقط التعليم بنية الوضوء فعل إذا ولكن

 احلديث يف ليس" : عنه اهللا ،رضي زيد بن اهللا عبد حديث عن )ه٧٠٢( العيد دقيق ابن قال

 أي ك،ذل فعل جواز على دليل فيه لكنه جيزئ، ال أو جيزئ التعليم وضوء أن على ٌدليل

 تعليم به قصد ألنه الطاعات؛ من فقط، التعليم بنية الوضوء تعليم يكون وقد .٧"التعليم

  .٨الشريعة

                                                           

 .١/١٩، وبدائع الصنائع ١/١٠١ التجريد .١

 .١/٨٣، واملغين ١/٨٨ احلاوي .٢

 . ١/٨٣، واملغين ١/٣١٥ ا�موع .٣

 .١٣٤-١/١٠٣ عيون األدلة .٤

 .٩٠-١/٨٧ احلاوي .٥

 .٣١٦-١/٣١١ ا�موع .٦

 .٣/٥٧٨ شرح اإلملام بأحاديث األحكام .٧

 .٦٠-٥/٥٩الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري، :  ينظر .٨



        
 

 

٥١٣ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

   :ّ تعليم التيمم بالفعل :الثاني المطلب 
  : فرعان وفيه

  :الجمع بين نية التيمم ونية تعليمه  : الفرع األول
 به، العبادات وتفعل ّالتيمم، نية مع التعليم نوى إذا ّالتيمم ُصحة العلم أهل مذاهب مقتضى

 وقد الوضوء، نية مع التعليم نوى إذا الوضوء صحة على ًقياسا وذلك باملاء، الطهارة تعذرت إذا

  .السابق املطلب يف ذلك ذكر سبق
   : التعليم فقط  بنيةمّ التيم:الفرع الثاني 

  : قولني على فقط التعليم به نوى إذا  التيمم صحة يف العلماء اختلف
 خيالف ومل العلم أهل مجهور مذهب وهذا .فقط التعليم به نوى إذا التيمم يصح ال : القول األول

 مجهور قول مثل األوزاعي عن روي وقد .وزفر الكويف صاحل بن واحلسن األوزاعي إال ذلك يف

  .١العلماء
   : ومن أدلتهم

َإمنا األعم«  : وسلم عليه اهللا ّ،صلى قوله عموم - ١ ْ َ َال بالنـيات، وإمنا لكل امرىء ما َّ
ٍ ِ ِّ ُ ِ َََِّ

ِ
ِّّ ُ

 فال ،عمالاأل من والتيمم ،األعمال مجيع يشمل عموم فهذا ،احلديث» ..ََنـوى

  .بالنية إال ٌشرعي ٌحكم له يثبت
ُفـتـيمموا[ : تعاىل قوله - ٢ َّ َ ًصعيدا ََ ِ

ُفامسحوا ًَِّطيبا َ َ ْ ْبوجوهكم َ ُ ِ
ُ ُ

ْوأيديكم ِ ُ ِ
 ،}٤٣:النساء{ ]ََْ

  .٢أيضا القصد هي والنية القصد، يف اللغة يف مُّيموالت
 األوزاعي قول وهذا .العبادات به ويفعل فقط التعليم به نوى إذا التيمم يصح :القول الثاني 

  .٣وزفر الكويف صاحل بن واحلسن
   : ومن أدلتهم 

ُفـتـيمموا[ : تعاىل قوله  - ١ َّ َ ًصعيدا ََ ِ
ُفامسحوا ًَِّطيبا َ َ ْ ْبوجوهكم َ ُ ِ

ُ ُ
ْوأيديكم ِ ُ ِ

  ،}٤٣:النساء{ ]ََْ

 .للتيمم بشرط ليست اأ� ُفعلم النية، يذكر ومل التيمم أركان اآلية يف ُذكر فقد

                                                           

، وعيون األدلة ١/٤٠، وتبيني احلقائق ١/١١٧، واملبسوط ١/٣٨، والنتف يف الفتاوى ١/٩٤ األصل .١

، واألوسط يف السنن ٨٣-١/٨٢، واملغين ٣١٦- ١/٣١١، وا�موع شرح املهذب ١٣٤-١/١٠٣

١/٣٦٩. 

 .١/٢٧٦، والبيان يف مذهب اإلمام الشافعي ١/٥٢ بدائع الصنائع .٢

، ١/٨٧، واحلاوي ١/١٠٣، وعيون األدلة ١/٥٢لصنائع ، وبدائع ا١/٣٦٩األوسط يف السنن . ٣

 . ١/٢١٣، وا�موع ١/٢٧٦والبيان 



        
 

 

٥١٤ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

 اهللا رضي، ياسر بن لعمار التيمم تعليم صفة يف وسلم، عليه اهللا صلى، الرسول قول  - ٢

َإمنا كان يكفيك هكذا« : عنهما َ َ َ
ِ ْ َ َ َ ُّفضرب النىب  ،صلى اهللا عليه وسلم، . »ََِّ َِّ َ ََ َ

ُبكفيه األرض، ونـفخ فيهما مث مسح �ما وجهه َ ْ َ َْ َ َ َ َ
ِ ِِ

َ َ َُّ ِ ِ
َ ََ َْ َّ َ ِ وكفيهِ

َّْ ََ
 ُالرسول ذكر فقد .١

 شرطها انتفاء على َّفدل ؛النية يذكر ومل التيمم أركان وسلم، عليه اهللا صلى،

  .التيمم لصحة
 أما التيمم، يف عضاءاأل من ميسح ما ُبيان واحلديث اآلية يف ُذكره َاملقصود بأن هذا يناقش لكن

 أنه اجلمهور قول ويرتجح املقيد، على املطلق فيحمل والقياس، والسنة بالكتاب ثبتت فقد النية

  .ينوه مل إذ التيمم يصح ال
 وسلم، عليه اهللا ّ،صلى النيب ضرب ُوالدليل ٌفجائز؛ فقط تعليمه بنية التيمم حكم عن أما 

 ّ،صلى أنه فاألظهر التيمم، يف ميسح ما عنه، اهللا ،رضي ياسر بن لعمار ّليبني بكفيه؛ األرض

 كان وسلم، عليه اهللا ،صلى أنه يبعد ال ألنه التعليم؛ إال بتيممه قصد ما وسلم، عليه اهللا

  .٢جيزئ ال املعذور غري للحاضر والتيمم باملدينة، كان أنه فالظاهر ًمتوضئا،

                                                           

 . من حديث عمار بن ياسر ،رضي اهللا عنهما٣٦٨، ومسلم ٣٣٨ أخرجه البخاري .١

 .٣٩٣حممود بن حممد املنياوي، ص : الشرح الكبري ملختصر األصول يف علم األصول :  ينظر .٢



        
 

 

٥١٥ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

    : بالفعل تعليم الغسل:المطلب الثالث 
  : فرعان وفيه

   :الجمع بين نية الغسل ونية تعليمه :  الفرع األول 
 نيته مع ُمجع إذا الوضوء صحة جتويزهم على ًخترجيا العلم أهل مجاهري عند ٌصحيح الغسل وهذا

 جيوز كما العورة، سرت بشرط ولكن املبحث، هذا من لاألو املطلب يف ّمر كما تعليمه، ُنية

 إليه النظر جيوز ما إىل ّاملتعلم احملرم نظر جواز مع بالفعل، الغسل صفة حمارمها تعلم أن للمرأة

 الغسل تعليم يف عنها، اهللا ،رضي املؤمنني أم ُعائشة به قامت ما ذلك جواز ودليل حمارمه، من

َأبو سلمة قال  هيئته، عن سألوا ملا حمارمها لبعض بالفعل َ َ َ ََدخلت أنا وأخو عائشة على : َُ ََ ََ ِ
ُ ََ ََ ُ ْ َ

ٍعائشة، فسأهلا أخوها عن غسل النيب ،صلى الله عليه وسلم، فدعت بإناء حنوا من صاع،  َ َْ ْ
ِ ِ ِ

ً َْ
ٍ
َ َِِ ْ َ َ ِّ َ ََ َ ََ

َّ َّ ََّ َ ْْ َُ ُ َِّ َ َِ ُ َ ََ َ َ
َفاغتسلت وأفاضت على رأسها وبـيـنـنا و َ َ َََ َْ َ

ِ ْ َ ََ ْ َ َْ ََ َ ٌبـيـنـها حجابَْ َ َ
ِ

َ َ ْ
:  )ه٥٤٤( عياض القاضي قال .١

ُظاهر احلديث أ�ما رأيا عملها ىف رأسها وأعلى جسدها مما حيل لذى احملرم، النظر"  فيه إىل ّ
وأبو سلمة ابن أختها من الرضاعة أرضعته أم  ذات احملرم، وأحدمها كان أخوها من الرضاعة،

ًنت أىب بكر، ولوال أ�ما شاهدا ذلك ورأياه مل يكن الستدعائها املاء وطهرها معىن، كلثوم ب
ًإذ لو فعلت ذلك كله ىف سرت عنهما لكان عناء ورجع احلال إىل وصفها له ويكون السرت . ّ

 هلما رؤيته، كما شوهد غسل النىب ،صلى ّالذى بينها وبينهما عن سائر جسدها وما ال حيل
: وقال الكرماين .٢" من وراء الثوب وطأطأ عن رأسه حىت ظهر ملن أراد رؤيتهاهللا عليه وسلم،

  .٣"وفيما فعلته عائشة داللة على استحباب التعليم بالفعل؛ فإنه أوقع يف النفس من القول"
  :الغسل بنية التعليم فقط : الفرع الثاني 

   : قولني على فقط مالتعلي بنية كان إذا الغسل صحة يف العلم أهل اختلف
 مذهب وهذا العبادات، من شيء به يفعل فال فقط، التعليم بنية الغسل يصح ال : األول القول

 الكويف صاحل بن واحلسن الثوري وسفيان احلنفية إال ذلك يف خيالف ومل العلم، أهل مجهور

  .٤وزفر

                                                           

 . ٣٢٠، ومسلم ٢٥١أخرجه البخاري .١

، وفتح الباري البن حجر ٢٥٠-١/٢٤٨فتح الباري البن رجب : ، وينظر ٢/١٦٣إكمال املعلم . ٢

وحديث غسل النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، الذي ذكره القاضي عياض، أخرجه البخاري . ١/٣٦٥

 .  اري ،رضي اهللا عنه من حديث أيب أيوب األنص١٢٠٥، ومسلم ١٨٤٠

 .٣/١١٥ الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخاري .٣

، ١٣٤-١/١٠٣، )ه٣٩٧(ابن القصار :  عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار .٤

، واحلاوي الكبري ١/١١٦، )ه٤٢٢(القاضي عبد الوهاب البغدادي : واإلشراف على نكت اخلالف 



        
 

 

٥١٦ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

ِرسول قول عموم : دليلهم
ُ َله عليه وسلم ََّصلى ال،َِّ الله َ

َّ ََّ َ
ِ
ََْ ِّإمنا األعمال بالنـيات، وإمنا لكل «: ُ ُ ِّ َ ََِّ

َ َ
ِ

ِّّ َُ ْ
ََامرىء ما نـوى َ

ٍ   .بالنية إال شرعي حكم يثبت فال .١احلديث» ..ِ
٢احلنفية قول وهذا العبادات، به فيفعل فقط التعليم بنية الغسل يصح : الثاني القول

 وسفيان 

   .٣وزفر الكويف صاحل بن واحلسن الثوري
 رضي سلمة أم املؤمنني ألم الغسل صفة نبيا يف وسلم، عليه اهللا ّ،صلى النيب قول : أدلتهم ومن

َإمنا يكفيك أن حتثي على رأسك ثالث حثـيات مث تفيضني عليك الماء « : عنها اهللا َ َْ ِ ِ ِ
َْ َ ََ ََ

ِ ِ ُِ َُّ ٍ
َ َ ََ َ َْ ِ ِْ

َ َ ْ ََ ْ َِّ

َفـتطهرين ِ ُ ْ ْتذكر فلم .٤»ََ   .٥لذكرت ًاجبةو كانت ولو احلديث يف ُالنية ُ
 هو هل فقط الغسل يف الضفائر نقض عن سألت عنه، اهللا سلمة،رضي أم بأن يناقش ولكن

  .٦والسنة الكتاب قواعد من النية وجوب عرف وقد للنية، ٌتعرض فيه وليس ال، أو واجب
 ال الغسل، نية بدون فقط التعليم به قصد إذا الغسل أن العلم أهل مجهور قول هو الراجح والقول
 فعل ففي �مستحبا، يكن مل إن التعليم لغرض فعله جيوز ولكن .به العبادة فعل جيوز فال ّيصح،

 على وأدل بالقول، الوصف من النفس يف أوقع فإنه بالفعل التعليم استحباب على دليل عائشة

  .٧املقصود

                                                                                                                                                    

، واألوسط يف السنن ٨٣-١/٨٢، واملغين ٣١٦- ١/٣١١، وا�موع شرح املهذب ٩٠-١/٨٧

 .١/٣٦٩ابن املنذر: واإلمجاع واالختالف 

 .١٩٠٧ ومسلم ١ أخرجه البخاري .١

 .١/١٥٦املختار وحاشية رد احملتار  الدر .٢

، واإلملام بأحاديث ١/٨٢، واملغين ١/٨٧، واحلاوي ١٠٤-١/١٠٣، وعيون األدلة ١/٣١٩ األوسط .٣

 .١/٣١٣، وا�موع شرح املهذب ٣/٥٧٧األحكام

 . من حديث أم سلمة ،رضي اهللا عنها٣٣٠ أخرجه مسلم .٤

 .١/٣١٣ا�موع :  ينظر .٥

 .١/٣١٥ ا�موع .٦

، وفتح الباري البن ٢/٣٧٧لصبيح بشرح اجلامع الصحيح، ، والالمع ا٣/١١٤ الكواكب الدراري .٧

 .١/٥٦٥، ومنحة الباري بشرح صحيح البخاري، ١/٣٦٥حجر 



        
 

 

٥١٧ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

  :تعليم السواك بالفعل : المطلب الرابع 

   : فروع مثانية وفيه
   : وحكمهمعنى السواك والتسوك : الفرع األول 

 دلكه إذا : يسوكه فاه ساك قالي العيدان، من ُاألسنان به ُتدلك ما : واملسواك السواك

 �ا يستاك اليت اآللة على يطلق والسواك ّوتسوك، استاك قلت الفم تذكر مل فإذا بالسواك،

  .١هنا املراد وهو والتسوك االستياك وهو الفعل على ويطلق
 .٢وحنوه التغري إلذهاب األسنان يف حنوه أو ٍعود استعمال : الفقهاء اصطالح يف والسواك 

  .٣آلته ال األسنان دلك فعل على يطلق وهو ٍواحد ًمبعىن واكوالس واالستياك والتسوك
 على بن داود إال ذلك يف خيالف ومل العلم أهل مجهور عند سنة فهو السواك حكم أما 

 حديث اجلمهور أدلة ومن .٤بوجوبه فقاال ،)ه٢٣٨( راهويه بن وإسحاق )ه٢٧٠( الظاهري

ِلوال أن أشق على أمىت ألمرتـهم بالسواك« : رفوعام هريرة أيب
َ ِّ ُِ

ْ ُْ ََ ِ َُّ َ َََ َّ َُ ْ َ  : )ه٢٠٤( الشافعي قال .٥»ْ
 األمر أحاديث السواك أوجب من وأدلة .٦"يشق مل أو ّشق به ألمرهم ًواجبا كان لو"

 فرض وعلى .٩شيء منها يثبت ال األحاديث هذا لكن .٨الوجوب يقتضي واألمر ،٧بالسواك

 أهل كثرأ إليه ذهب ما والراجح .األحاديث بني ًمجعا الندب على حيمل  فيها األمر فإن ثبو�ا

  .السواك وجوب إىل ذهب من أدلة وضعف أدلته لقوة العلم؛
  

                                                           

، وا�موع ٩٤٤، والقاموس احمليط ص ١/٢٩٧، واملصباح املنري ٢/٤٢٥النهاية يف غريب احلديث . ١

 .٩-٧، وأنيس الفقهاء ص ٢٧٠-١/٢٦٩املهذب شرح 

، ١/٣٦٤، ومواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل ٢١٤-١/٢١٣، وحتفة احملتاج ١/٢٧٠ ا�موع .٢

 .١/٧٧واملبدع يف شرح املقنع 

 .١/٧١اإلقناع وشرحه كشاف القناع :  ينظر .٣

، وروضة املستبني يف شرح ٢٠٥-١/١٩٩والبناية شرح اهلداية ، ١/٣٠١ شرح خمتصر الطحاوي .٤

- ١/٢٧١، وا�موع ٨٤-١/٨٣، واحلاوي ١/٢٦٤، ومواهب اجلليل ١/٢٠٠كتاب التلقني، 

، وفتح الباري البن حجر ٥/٣٧٥، وفتح الباري البن رجب ١/٧٧، واملبدع ١/٧١، واملغين ٢٧٢

٣٧٦-٢/٣٧٥. 

 .٢٥٢ واللفظ له، ومسلم ٧٢٤٠ أخرجه البخاري .٥

 .١/٣٩ األم .٦

 .١/١٥٥التلخيص احلبري : وينظر . ٢/٣٧٦ن حجر يف فتح الباري  ذكرها احلافظ اب.٧

 .١/٧١، واملغين ١/٨٣ احلاوي .٨

 .٢/٣٧٦ فتح الباري .٩



        
 

 

٥١٨ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

  :جانب الفم الذي يبدأ به المتسوك : الفرع الثاني  
  : قولني على به املتسوك يبدأ الذي الفم جانب يف العلم أهل اختلف

 ،١احلنفية من العلم أهل مجهور قول وهذا األمين، فمه جبانب  يبدأ املتسوك أن : األول القول
   .٤واحلنابلة ،٣والشافعية ،٢واملالكية

   : أدلتهم
ْعن - ١ َ عائشة أم املؤمننيَ َ ِ

ْ قالت ، رضي اهللا عنها،َ َ ُّكان النىب ،صلى اهللا عليه : َ َِّ َ َ
ُوسلم، يـعجبه التـيمن  ُّ َ ُ َُّ ُ

ِ
ُىف تـنـعله وتـرجله وطْ َُّ َ

ِ ِِ ُِّ ََ ََ ِهوره وىف شأنه كلهِ ُِِِّ ْ َ ِ
َ

ِِ ُ
٥. 

  .٦أن السواك من الطهارة وما هذا شأنه فإنه يكون البداءة فيه باجلانب األمين: وجه الداللة 
ّاقش بأنه ال يسلم أن السواك من باب التطهري وإمنا من باب إزالة األذى فيبدأ من لكن ين

 ما كان ِّوقاعدة الشرع املستمرة استحباب البداءة باليمني يف كل. اجلانب األيسر من الفم
  .٧من التكرمي والتزيني، وما كان بضدمها استحب فيه التياسر

وقد أمجع العلماء على أن تقدمي اليمني يف الوضوء . ٨القياس على الوضوء - ٢
ّسنة من خالفها فاته الفضل ومت وضوؤه ُ َ َ ٌ

٩. 
 .ش به الدليل األول لكن يناقش هذا القياس مبا نوق

وهذا قول . أن املتسوك خمري بني بأن يبدأ باجلانب األمين من الفم أو األيسر : الثاني القول
ولعل دليله أنه . ١٠من فقهاء احلنفية) ه٨٨٥(حممد بن فرامرز بن علي الشهري مبال خسرو 

ٌمل يثبت يف ذلك سنة صحيحة عن النيب  ،صلى اهللا عليه وسلم، كما أن السواك ينازعه أمران ٌ
                                                           

، والدر املختار وحاشية ابن ٦٨، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ص ١/٢١ البحر الرائق .١

 .١١٤-١/١١٣عابدين عليه 

، وشرح خمتصر خليل للخرشي ١/١٢٩، وشرح خمتصر خليل للزرقاين ١/٢٦٤ مواهب اجلليل .٢

١/١٣٩. 

 .١/٢١٥، وحتفة احملتاج ١/٥٦ضة الطالبني ، ورو١/٩٣، والبيان ١/٦٨حبر املذهب . ٣

 .١/٤٣، ودقائق أويل النهى١/٧٣، واإلقناع وشرحه كشاف القناع ١/٢٧٢ اإلنصاف .٤

 .٢٦٨، ومسلم ١٦٨ أخرجه البخاري .٥

 .١/١١٤، ورد احملتار على الدر املختار ٢/٧١شرح التثريب:  ينظر .٦

، وفتح الباري البن حجر ١١٣-٢١/١٠٨البن تيمية، وجمموع الفتاوى ٣/١٦٠ شرح مسلم للنووي .٧

١/٢٧٠. 

 .١/٢٨٢ ا�موع .٨

 .٣/١٦٠، وفتح الباري ٣/١٦٠ شرح مسلم للنووي .٩

 .١/١٠ درر احلكام شرح غرر األحكام .١٠



        
 

 

٥١٩ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

ُأنه من باب التطهري وهذا مستحب البداءة فيه باجلانب األمين، وأنه من باب إزالة األذى :  ٌّ
ٌوهذا مستحب البداءة فيه من اجلانب األيسر، وملا مل يرتجح من ذلك شيء كان املتسوك  ُ ٌّ

  .ن الفم أو اجلانب األيسرباخليار بني أن يبدأ باجلانب  األمين م
إن شاء بدأ باجلانب األمين من الفم أو : والذي يرتجح لدى الباحث أن املتسوك باخليار 

َاجلانب األيسر منه حسب ما يتيسر له ويناسبه وأمكن له يف حتصيل السنة وحتقيق املقصود 
  .واهللا أعلم. من السواك، وهو إزالة التغري احلادث بالفم أو تطيبه

  

  :إمساك السواك باليد اليمنى أو باليسرى: ع الثالث الفر
  :ٍو بيده اليسرى، على أربعة أقوالاختلف أهل العلم يف إمساك املتسوك السواك بيده اليمىن أ

ُّأنه يستحب أن ميسك السواك باليد اليمىن، وهذا مذهب احلنفية : األول القول
 ٢ واملالكية١

، وقول بعض احلنابلة، منهم أبو الربكات جمد الدين عبد ٣واألصح من مذهب الشافعية
من املتقدمني من ) ه٣٠٤(، وظاهر كالم ابن بطة )ه٦٥٢(السالم بن عبد اهللا ابن تيمية 

  .٤)ه٧٩٥(لة، ومال إليه ابن رجب احلنبلي احلناب
   : أدلتهم

ِكان رسول الله ،صلى اهللا عليه : قالت أم املؤمنني عائشة ،رضي اهللا عنها  -١ ِ
ََْ ُ َّ ََّ ُ ُ َ َ َ

ْوسلم، حيب التـيمن ما استطاع يف شأ َ ِ َ َ َ ْ َ ََ ُّ َّ ُّ ُِ َ
َّ َ ِنه كله، يف طهوره وتـرجله، َ ِ ِِِ ُّ ََ َ

ِِ ُُِ ُِّ
ِونـعله، وسواكه ِ ِ

َ َ َ
ِ
ْ َ

لكن يناقش . فهذا الظاهر أنه ميسك السواك بيمينه. ٥
ِوسواكه(أن هذه الزيادة  ِ

َ لى فرض صحتها وع. شاذة، فال حيتج �ا) َ
  .٦فاألظهر أن املراد البداءة باجلانب األمين من الفم

                                                           

، والنهر الفائق ١/٢١٠، والبحر الرائق ١/١٠عليه  درر احلكام شرح غرر األحكام وحاشية الشرنباليل .١

، والدر املختار ١/٧، والفتاوى اهلندية ٦٨، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفالح ص ١/٤٠

 .١١٤-١/١١٣وحاشية رد احملتار عليه 

، والشرح ٢/٢٦٥، والفواكه الدواين ١/١٨٣ كفاية الطالب الرباين مع حاشية العدوي .٢

 .١٢٥- ١/١٢٤الصغري

 .١/١٨٢، ومغين احملتاج ١/١٨٣، والنجم الوهاج ١٥٣ فتح الرمحن بشرح زبد ابن رسالن، ص .٣

 ١/٨٥، واملبدع يف شرح املقنع ١/١٤٨، والفروع ٢٧٣- ١/٢٧٢ اإلنصاف .٤

، رقم ٧٦٧-٧٦٦/ ١٢السلسلة الضعيفة : ينظر . شاذة) وسواكه(وزيادة . ٤١٤٠ أخرجه أبو داود .٥

٥٨٥٤. 

 .١/١١٤، ورد احملتار ٢/٧١طرح التثريب :  ينظر .٦



        
 

 

٥٢٠ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

أن السواك من باب العبادات والقرب، وما كان هذا شأنه فاملسنون فيه  -٢
 .١تقدمي اليمني

 بل هو من باب ،ّ يناقش بأنه ال نسلم بأن السواك من باب الطهارة والعبادات
 .م فيه اليسرىَّإزالة النجاسات، فيقد

ُأن السواك يكون باليد اليمىن مستحبا؛ ألنه أمكن -٣ �
٢. 

شخاص واألحوال، كما أن حكم االستحباب  لكن يناقش بأن هذا خيتلف باختالف األ
  .َّ، وال نصٍّحكم شرع يثبت بنص

 
، ٣أنه يستحب أن يكون السواك باليسرى، وهذا الصحيح من مذهب احلنابلة : الثاني القول

) ه٩٧٧(، وحكاه اخلطيب الشربيين ٤فقهاء احلنفيةمن ) ه١٠٧٠(وقول نوح بن مصطفى 
ّمن الشافعية قوال وصدره بلفظ  ، ٦)ه٧٢٨(، واختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية٥وقيل: ً

  . ٧)ه٨٠٦( العراقي وذهب إليه احلافظ
ِكانت يد رسول اهللا : قالت أم املؤمنني عائشة ،رضي اهللا عنها  : دليلهم ِ

ُ َ ُ َ ْ َ ِصلى اهللا عليه ،َ
ََْ ُ ََّ

َوسلم
َّ َ ًَ اليمىن لطهوره ولطعامه، وكانت اليسرى خلالئه، وما كان من أذى،َ ْ َ ُ ُ

ِ ِِ ِ َِ َ ََ ْ ََ َ َُ
ِ ِ

َ ْ ِْ َ َ َ ُ
ِ ِِ َ ْ

٨.  
  .٩أن السواك الظاهر فيه أنه من باب إزالة األذى؛ فيكون باليسرى: وجه الداللة 

  . لكن يناقش أن السواك من باب العبادات والقرب فيفعل باليد اليمىن

                                                           

الب الرباين مع حاشية ، وكفاية الط١/٣٣٩، والنجم الوهاج ١/١١٢شرح عمدة األحكام :  ينظر .١

 .١/١٨٣العدوي 

 .١/٣٣٩ النجم الوهاج .٢

 .١/٩٨، وكشاف القناع ١/٨٥، واملبدع يف شرح املقنع ١/٩٨، والفروع ١/٢٧٣ اإلنصاف .٣

 .١/١١٤، وحاشية ابن عابدين ١/٦٨ حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح .٤

 .١/١٨٣ مغين احملتاج .٥

 .١١٣- ٢١/١٠٨ جمموع الفتاوى .٦

 .٢/٧١ طرح التثريب .٧

:  ط الرسالة ٤٣/٣١٧وقال حمققو املسند . ٣٣، وأبو داود ٢٦٢٨٣ رقم ٦/٢٦٥د  أخرجه أمح.٨

 .حديث حسن بشواهده وطرقه

، ومغين ١/٣٣٩، والنجم الوهاج ١٠٩-٢١/١٠٨، وجمموع الفتاوى ٢/٧١طرح التثريب :  ينظر .٩

 .١/١٨٣تاج احمل



        
 

 

٥٢١ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

لكن جياب عن هذا االعرتاض بأن االستياك شرع إلزالة ما يف داخل الفم، وهذه العلة متفق 
يل على كو�ا تفعل ولو سلمنا بأ�ا عبادة البد من النية فيها، فإنه ال دل. ١عليها بني العلماء

  .٢باليمني
َّإن كان املقصود بالسواك العبادة استحب باليمني وإن قصد به إزالة األذى  : القول الثالث ُ ْ ُ

من كالم األصحاب من ) ه٧٤٩(هذا ما حرره مشس الدين الكناين ابن عدالن . فباليسار
. ٣هو فقه حسن: عن ذلك ) ه٨٠٨ (وقال الدمريي. الشافعية يف شرحه ملختصر املزين

ّقوال عند الشافعية، وصدره بلفظ ) ه٩٧٧(وحكاه الشربيين اخلطيب    .٤قيل: ً
ِتنازع السواك جانبان : دليله    .لهّالعبادة وإزالة األذى، وهذا حيدده قصد املتسوك وحا: َ

ذكره الشيخ حممد بن حممد . إن شاء باليمىن وإن شاء باليسرى: يستاك مبا شاء  : القول الرابع
: الشنقيطي يف شرحه لزاد املستقنع، وذكر أن بعض العلماء قال بذلك ومل يسمهم مث قال 

  .٥وهذا هو األقوى: مث قال . وهذا هو الصحيح
  : أدلتهم

َأن إزالة األذى إن وليت اليد اإلزالة مباشرة كانت باليسرى، وإن كانت  -١ ُ
حبائل فإنه ال حرج يف اليمىن، وذلك إن استاك باليمىن فإن الذي يلي 

 .تكون باليمىنالقذر هو السواك وليست اليد؛ فال غضاضة أن 
أن الناس خيتلفون يف ذلك فرمبا لو استاك بيساره أدمى لثته وجرح نفسه،  -٢

ورمبا أنه ال ينقي كما لو استاك بيمينه؛ فيرتك الناس يف اختيار ما 
 .٦يصلحهم

  :القول الراجح 
 أو اليسرى؛ وذلك ألنه مل يرتجح لدى الباحث أن املتسوك خمري بني إمساك السواك باليمىن

ُيأت دليل صريح صحيح يف اليد اليت يتسوك �ا، فيظل األمر على اإلباحة والناس خيتارون  َّ ِ

  .واهللا أعلم. ّما يناسبهم ويسهل هلم حتصيل املقصود من السواك

                                                           

 .٢١/١٠٩ جمموع الفتاوى .١

 .٢١/١١٠ السابق .٢

 .١/٣٣٩ النجم الوهاج .٣

 .١/١١٤، وينظر حاشية ابن عابدين ١/١٨٣ مغىن احملتاج .٤

ريغها موقع الشبكة اإلسالمية، ورقم اجلزء هو رقم ، دروس صوتية قام بتف١٠/٢٩ شرح زاد املستقنع .٥

 .ترقيم الشاملة. الدرس

 .١٠/٢٩ شرح زاد املستقنع .٦



        
 

 

٥٢٢ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

ًاالستياك عرض : الفرع الرابع   : اْ
ًروي عن النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، االستياك عرضا وذ ْ ُ   :لك فيما يأيت من األحاديث ُ

ُّكان النيب  - ١ َِّ َ َصلى اهللا عليه وسلم،َ
َّ ََّ َ

ِ
ََْ ُ ُ يستاك عرضا، ويشرب مصا، ويـتـنـفس ،َ َّ ََ ََ َ َ َ� ُ َ ْ َ ًْ َْ ُ

ُثا، ويـقولََثال ُ َ َ ُهو أهنأ وأمرأ«: ً َ ََ ْ َ َ ْ َ ُ وأبـرأُ ََْ َ«١. 
ْقالت - ٢ َ َعائشة ،رضي اهللا عنها أم املؤمنني َ َ ِ

ِصلى الله عليه ،كان رسول اهللا : َ
ََْ ُ َّ ََّ

َوسلم
َّ َ ً يستاك عرضا وال يستاك طوال،َ ُ َُ َُ َْ َ َْ ًَ َْ

٢. 
َعن عطاء بن أيب رباح قال - ٣ َ ٍ َ َْ َِ ِ ْ

ِ َ َ َِّقال رسول الله : َ ُ َُ َ َاهللا عليه وسلمََّ،صلى َ
َّ َ َ

ِ
ََْ َإذا «:  ُ ِ

َشربـتم فاشربوا مصا، وإذا َِ � َ َُ ْ َ ْ ُِْ ً استكتم فاستاكوا عرضاَ ْ َْ ُ َ ُ َْ َْ ْ«٣. 
  

  :ْتفسير االستياك عرضا 

ًمن الشافعية أن االستياك عرضا حيتمل وجهني ) ه٧١٠ (ذكر ابن الرفعة ْ:  
ًعرض األسنان وهو عرض الوجه، أي يكون االستياك موازيا للفم من طرفه األول إيل : األول 

  . طرفه اآلخر
ٍّعرض الفم أي موازيا لألسنان فيأخذ  كل سن على حدة : الثاني ً ْ

٤.  
ٍوالوجه األول هو الذي عليه مجهور أهل العلم كما يتضح ذلك بعد قليل، وهو الذي يتبادر 
ًإىل الذهن عند ذكر االستياك عرضا، وسوف أمشي عليه عندما أذكر االستياك عرضا، أما  ًْ ْ

وقد اختلف أهل العلم يف كيفية سواك األسنان على . ًوالالوجه الثاين فيطلق عليه االستياك ط
  : ٍأربعة أقوال 

                                                           

، وغريمها من حديث ١/٤٠ ، والبيهقي يف السنن الكربى١٢٤٢ أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري .١

وقال ابن عبد الرب يف التمهيد .  وغريه من حديث ربيعة بن أكثم�١/٤٠ز، وأخرجه البيهقي 

، والبدر ١٦٣-١/١٦١وينظر التلخيص احلبري . ه.ليسا بصحيحني من جهة اإلسناد أ : ١/٣٩٥

اري يف ختريج ، وأنيس الس٩٤٢و ٩٤١، وسلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة ٧٢٧-١،٧٢٢املنري

 . ١٨٦-١٠/١٨٤وحتقيق األحاديث اليت ذكرها احلافظ ابن حجر العسقالين يف فتح الباري 

 وقال احلافظ ابن حجر ١/١٦٣فهاين يف كتاب السواك كما يف التلخيص احلبري  أخرجه أبو نعيم األص.٢

 .يف إسناده عبد اهللا بن حكيم، وهو مرتوك: 

ُ وضعفه ابن القطان ١/٤٠ ومن طريقه البيهقي يف السنن الكربى ٥أخرجه أبو داود يف املراسيل رقم . ٣
 . ٩٤٠، وينظر السلسلة الضعيفة ١/٨٧، والنووي يف خالصة األحكام ٣/٤٢يف بيان الوهم واإليهام 

كتاب الطهارة : شرح زاد املستقنع يف اختصار املقنع ، و١/٢٤٨كفاية النبيه يف شرح التنبيه :  ينظر .٤

١/١٣٢. 



        
 

 

٥٢٣ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

ًيستحب أن يستاك عرضا ال طوال، وهذا قول أكثر احلنفية : القول األول ً ْ ُّ ُ
، ومذهب ١

ً، والصحيح من مذهب الشافعية، وذكر مجاعة من الشافعية كراهة االستياك طوال، ٢ةاملالكي َ ٌ
ًوإن خالف واستاك طوال حصل السواك وإن خالف املختار

  .٤، واملذهب عند احلنابلة٣
  :أدلتهم 

ًاألحاديث اليت جاء فيها األمر باالستياك عرضا - ١ ْ. 
  .٥يها واالحتجاج �اٌلكن يناقش بأ�ا ضعيفة؛ فال تصلح لالعتماد عل       
ُأنه خيشى يف االستياك طوال إدماء اللثة وإفساد عمور األسنان، وهو اللحم الذي  - ١ ُ ُ ً

 .٦يتخللها
  
ًإن االستياك طوال أي بطول األسنان، هو الذي : نان قالوا لكن يناقش هذا بأن أطباء األس 

ُّحيقق نظافة األسنان وإزالة األذى عنها، وأن االستياك عرضا يضر األسنان؛ فينبغي املصري  ً ْ
ًإىل ما ذهب إليه أطباء األسنان؛ أل�م أهل الشأن يف ذلك، والبعد عن االستياك عرضا ألنه  ْ

وكيفية التسوك عند أطباء األسنان بأن يكون .  الشريعةمضر باألسنان، والضرر يزال يف
يف  األسنان العلوية جيب أن يكون من األعلى إىل األسفل، وعكس ذلك ) الفرشاة(السواك 

  .٧يف تنظيف أسنان الفك السفلي أي من أسفل إىل أعلى
  

                                                           

، والفتاوى ١/١٠، وحاشية الشرنباليل على درر احلكام ١/١١٤، ورد احملتار ١/٢١ البحر الرائق .١

 .١/٧اهلندية 

، وشرح خمتصرخليل، للخرشي ١/١٢٩، وشرح الزرقاين على خمتصر خليل ١/٢٦٤ مواهب اجلليل .٢

٢/١٦٧. 

، ومغين احملتاج ١/٢١٥، وحتفة احملتاج ٥٦/ الطالبني ، وروضة١/٢٨٠، وا�موع ٨٦-١/٨٥ احلاوي .٣

١٨٢. 

 .١/٨٢، واملبدع مقنع ١/١٤٦، والفروع ١/٢٤٨، واإلنصاف ١/٧١ املغين .٤

 .١/٢٨٠ ا�موع .٥

، ١/٢٨٠، وا�موع ١/١٤٩، وشرح مشكل الوسيط ١/٢٦٤، ومواهب اجلليل ١/٢١ البحر الرائق .٦

 .١/٧١واملغين 

 .٧٧١-٣/٧٧٠، وموسوعة أحكام الطهارة ٦٠-٥٩حممد علي البار، ص. د: السواك :  ينظر .٧



        
 

 

٥٢٤ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

وهذا . اًضْ، فإن اقتصر على أحدمها  فينبغي أن يكون عرًا وطوالًضْأن يستاك عر : القول الثاني
. ، من الشافعية٢يف الوسيط يف املذهب) ه٥٠٥(، والغزايل ١)ه٤٧٨(قول إمام احلرمني 

  .٣اًضْ وعرًيستاك طوال: من احلنفية ) ه٥٩٣(غزنوي وقال أمحد بن حممود ال
ً أن النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، كان يستاك عرضا:دليلهم  َْ َُ َ ْ ََ َ َ َ

َّ ََّ
ِ
َْ ُ َ ُّ َِّ.  

حىت  ًا وطوالًضْلة األذى وهذا يكون باالستياك عرأن مقصود السواك إزا: وجه الداللة 
 ، يؤذي اللثة واألسنانًملا كان خيشى من االستياك طوال من أنه قديتحقق هذا املقصود، و

  .٤اًضْفينبغي أن يقتصر على االستياك عر
 احلديث ضعيف ال تقوم به ولكن يناقش هذا القول مبا نوقش به القول السابق من أن
 على طول األسنان هو الذي ًحجة، فضال عن أن أطباء األسنان يذهبون إىل االستياك طوال

 ُّوقد وصف النووي. ا فإنه يؤذي اللثة واألسنانًرضْحيقق مقصود التنظيف خبالف االستياك ع
. والدليل) لشافعيأي نقل مذهب ا( إمام احلرمني والغزايل بأنه شاذ مردود خمالف للنقل َقول

ٌ غريبٌقول: وقال يف روضة الطالبني 
٥.  

، وقول ٦من الشافعية) ه٥٠٢(وهذا قول عبد الواحد الروياين . ً أنه يستاك طوال:القول الثالث 
  .٧بعض احلنابلة

وتفسريهم العرض بأنه عرض . اًضْى اهللا عليه وسلم، كان يستاك عرّصل، أن النيب :دليلهم 
  .الفم ال عرض األسنان

روا ّ عن األكثر من الفقهاء فسً فيه، فضال ولكن يناقش هذا بأن احلديث ضعيف فال حجة
وبعضهم رجح هذا . ّنه عرض األسنان على الفم كما مر ذكر ذلك يف القول األولْالعرض بأ

  .٨التفسري ألنه أمكن وأسهل يف حتصيل مقصود السواك

                                                           

 .١/٤٩ �اية املطلب يف دراية املذهب .١

 .١/٢٧٩ الوسيط يف املذهب .٢

حاشية الشرنباليل على درر احلكام : ، وينظر ١/١١٤، وحاشية ابن عابدين ١/٢١ البحر الرائق .٣

١/١٠. 

 .١/٤٩ �اية املطلب يف دراية املذهب .٤

، ١٤٩-١/١٤٨شرح مشكل الوسيط : وينظر . ١/٥٦، وروضة الطالبني ٢٨١-١/٢٨٠ ا�موع .٥

 .١/١٢١والعزيز شرح الوجيز 

 .ويستاك على عرض الفم: ، ولفظه ١/٧٠ حبر املذهب .٦

 .١/٨٢، واملبدع يف شرح املقنع ١/٢٤٨، واإلنصاف ١/١٤٦ الفروع .٧

 .١/٢٤٨كفاية النبيه يف شرح التنبيه :  ينظر .٨



        
 

 

٥٢٥ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

من ) ه٨٨٥(وهذا قول مال خسرو . ًا أو طوالًضْ أنه باخليار بني أن يستاك عر:القول الرابع 
لشيخ ابن عثيمني ، ومال إليه ا٢، ورجحه حممد بن حممد املختار الشنقيطي١احلنفية

  .٣)ه١٤٢١(
 يف ذلك، فيبقى األمر على ٌنةّ بيٌ سنة،صلى اهللا عليه وسلم،ه مل يثبت عن النيب ّ أن:دليلهم 

ا مبا حيقق مقصود السواك وهو التنظف، فإن حتقق هذا باالستياك ًاإلباحة ويكون مرتبط
  .٤ يف ذلكٌعّال، فاألمر موسً استاك طوًوالا وإن حتقق باالستياك طًضْك عراا استًضْعر

وهم أهل ، بتحقيق مقصوده، فإن أطباء األسنان ٌلكن يناقش أنه مادام االستياك مرتبط
لفم  من تنظيف اُ هو ما يتحقق به املقصودًرون أن االستياك طوالِّ يقر،االختصاص يف ذلك

  .اًضْواألسنان وإزالة األذى، فضال عن أنه ال يؤذي األسنان واللثة خبالف االستياك عر
   :القول الراجح 

مر ا فإن األًضْ عرو أًيرتجح لدى الباحث أنه ما دام مل تثبت سنة صحيحة يف االستياك طوال
 هو ًوالُستياك طروا أن االَّ يف ذلك، وما دام أن أهل االختصاص من أطباء األسنان قرٌعَّموس

  .واهللا أعلم.  فإنه ينبغي أن يصار إليه ويؤخذ به،احملقق ملقصود السواك
  :االستياك في اللسان  : الخامسالفرع 

 أنه يستحب أن يستاك ٨ واحلنابلة٧ والشافعية٦ واملالكية٥ذهب مجهور الفقهاء من احلنفية
  .وعند احلنابلة أن هذا ال بأس به. ًوالُعلى لسانه ط

َ عن محاد بن زيد، حدثـنا غيالن بن جرير، عن أيب بـردة، عن أيب موسى، قال:ليلهم د َ َ ُ ْ ُ ْ َ َِ َِ ََ ََ َ ْ ٍ ِ ُ ْ ْ ْ ُْ َ َ ََ َّ
ٍ

َ ِ ِ ََّ :
َدخلت على رسول الله ،صلى اهللا عليه وسلم، وهو يستاك وهو واضع طرف السواك على  َ َ ََ َ َ

ِ ِ
َ َ َِّ َ َ ٌَ َ َ ْ َ َ َُ ُُ َ َ َّ َّ ََّ ُ

ِ ِ
ْ َُ َ

ِ
ُ ْ َ

                                                           

حاشية الشرنباليل : وينظر . طوال أو عرضا أو �ما: ، ولفظه ١/١٠ درر األحكام شرح غرر األحكام .١

 .على درر االحكام

 .١٣٣-١/١٣٢كتاب الطهارة :  شرح زاد املستقنع .٢

 .١/١٥٤ الشرح املمتع .٣

 .١٣٣-١/١٣٢، وشرح زاد املستقنع ١/١٤٥الشرح املمتع :  ينظر .٤

 .١/١١٤ حاشية ابن عابدين .٥

 .١/١٠٢ري ، والشرح الكب٢/٢٦٥، والفواكه الدواين ١/١٢٩ شرح خمتصر خليل للزرقاين .٦

 .١/١٨٢، وحتفة احملتاج ١/٣٣٦ النجم الوهاج .٧

، ١/٨٢، املطبوع مع املقنع واإلنصاف، واملبدع يف شرح املقنع ١/٢٤٩ الشرح الكبري على املقنع .٨

 .١/٧٣وكشاف القناع 



        
 

 

٥٢٦ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

ُّلسانه يسنت  َ ْ َ
ِِ

َ
َإىل فـوقِ ْ َ َ ٌفـوصف محاد. ِ ََّ َ َ َ ُكأنه يـرفع سواكه: َ َُ ََ

ِ
ُ َ َْ َقال محاد ووصفه لنا غيالن قال . ََّ ََ َُ َ َْ ََ ُ َ َ َ َ ٌ ََّ :

ًكان يسنت طوال ُ ُّ َ ْ َ َ َ
١.  

ًكان يسنت طوال"قوله : وجه الداللة  ُ ُّ َ ْ َ َ ٌّ نص يف االستياك يف اللسان طوال،"َ
قال ابن دقيق . ٢

 بل هي أبلغ وأقوى ملا ، يف اللسانٌوالعلة اليت يف االستياك على األسنان موجودة): "ه٧٠٢(
  .٣"من أخبرة املعدةيرتقي إليه 

  

  :صفة السواك حسب ما ترجح لدى الباحث  : السادسالفرع 

أن ميسك السواك مبا سهل عليه من يده : صفة السواك حسب ما ترجح لدى الباحث 
ا سهل عليه من جانب الفم سواء أكان األمين أو ليمىن أو اليسرى مث يبدأ التسوك مبا

 وإن أراد ، اإلمجال يف األسنان وجههذا على. سنان واللسان على األًوالُستاك طاأليسر، مث ي
أن يبدأ بالفك العلوي من األسنان فيستاك من أعلى إىل أسفل، وعكس ذلك على أسنان 

ره أطباء ّالفك السفلي فيكون من أسفل إىل أعلى، فهذا أحسن وأبلغ يف التنظيف على ما قر
  .األسنان

ياك عند مجهور أهل العلم فهي أن ميسك السواك بيده اليمىن ويبدأ باجلانب  االستُوأما صفة
  . على لسانهًوالُا على أسنانه طًضْاألمين من فمه مث يستاك عر

واملتسوك يتسوك على الصفة اليت أداها إليه اجتهاده إن كان من أهل االجتهاد، وإال فإنه 
 ملن يعلمه االستياك ٌتعلم على ذلك تبعوامل. يقلد من أفتاه أو يعلمه إن كان من أهل ذلك

  .إال إذا بلغ درجة االجتهاد واجتهد لنفسه يف ذلك
  

  :نية السواك  : السابعالفرع 

  هل يشرتط للسواك النية؟
وي بالسواك السنة كما النية للسواك لتحصيل الثواب، فينبغي عندهم أن يناشرتط الشافعية 

صل بدون نية فإن استاك بال نية ملا هو مسنون له ينوي باجلماع النسل، وإن كان املقصود حي
 على سواكه، وال يشرتط عندهم نية السواك يف الوضوء ألن نية الوضوء مل يؤجرالسواك 

                                                           

واحلديث أصله يف . ه.أ.إسناده صحيح: ، وقال حمققو املسند ١٩٧٣٧ رقم ٤/٤١٧ أخرجه أمحد .١

 . ٢٥٤ومسلم ، ٢٤٤أخرجه البخاري : ٌالصحيحني خمتصر

 .١/١٦٣، والتلخيص احلبري ١/١١١إحكام األحكام :  ينظر .٢

 .١/١١١ إحكام اإلحكام .٣



        
 

 

٥٢٧ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

هُتشمل
قال : من احلنابلة قول الشافعية هذا فقال ) ه٨٨٤(ونقل برهان الدين ابن مفلح . ١

وتابعه عليه منصور بن يونس البهويت . ٢وينوي به اإلتيان بالسنة: بعض الشافعية 
  .٣)ه١٠٥١(

ِّإمنا األعمال بالنـيات، وإمنا لكل «: صلى اهللا عليه وسلم ،قول رسول اهللا  : دليل هذا القول ُ ِّ َ ََِّ
َ َ

ِ
ِّّ َُ ْ

ََامرىء ما نـوى َ
ٍ   فال يثبت له،والسواك من العبادات ألنه من باب التطهري. ٤احلديث» ..ِ

  .حكم شرعي إال بالنية
وعلى . ٥لكن يناقش بأن السواك الظاهر فيه أنه من إزالة األذى فال يشرتط له نية لوقوعه

فرض أنه من الطهارة فإن قواعد املذهب احلنفي ال تأىب عدم اشرتاط النية يف السواك؛ وذلك 
صل يف فاألا منهما ً شأنُّ والسواك أخفأنه عندهم أن الوضوء والغسل ال يشرتط فيهما النية،
 ، عند مجاهري أهل العلم ومنهم احلنفيةٌالوضوء والغسل الوجوب، خبالف السواك فإنه مسنون

أما املالكية فلم أجد هلم، على . ا يف املطلب األول من هذا املبحثًوقد مر ذكر ذلك سابق
  . يف اشرتاط النية يف السواكًقدر جهدى وحبثي،  قوال

  كانفإن: ل بعض املعاصرين إىل القول بأن النية يف السواك تكون حسب الغرض منه وما
ا، فيحتاج إىل نية، وإن كان إلزالة األذى ًنة كالسواك للصالة ولو كان الفم نظيفُّلتحصيل الس

  .  ٦ِفإذا زال التغري أثيب عليه ولو مل ينو،  فال حيتاج إىل نية،كالتسوك عند تغري رائحة فمه،
 فيمن نوى بتسوكه تعليم غريه ُا للخالف يف اشرتاط النية يف السواك فإنه جيري اخلالفًونظر

 تسوكه عند من اشرتط فيه ُفإن مجع بني نية السواك ونية التعليم ثبت له أجر: صفة التسوك 

                                                           

، وفتح القريب ا�يب يف شرح ألفاظ التقريب ١/٥٧، وروضة الطالبني ١/٣٤١ النجم الوهاج .١

، ومغين احملتاج ١/٣٦ يف شرح روض الطالب ، وأسىن املطالب١/٢٢١، وحتفة احملتاج ١/٣٠

١/١٨٤. 

 .١/٨٢ املبدع يف شرح املقنع .٢

 .١/١٥٥الروض املربع حباشية ابن قاسم ، و١/٧٤ كشاف القناع .٣

 .١٩٠٧ ومسلم ١ أخرجه البخاري .٤

ُّ مذهب مجهور الفقهاء أنه ال يشرتط النية إلزالة النجاسة؛ أل�ا من باب الرتوك، بل حكى املاوردي .٥
والنظائر وشرحه غمز عيون األشباه : ينظر . إمجاع املسلمني على ذلك) ه٥١٦(ُّوالبغوي ) ه٤٥٠(

، واإلنصاف ١/٤٣، وشرح السنة ١/٨٧، واحلاوي الكبري ١/١٥٩، ومواهب اجلليل ١/٥٩البصائر 

١٤٣-١/١٤٢. 

 .٨٠٤-٣/٨٠٣عة أحكام الطهارة  موسو.٦



        
 

 

٥٢٨ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

 فعند من  :اكه تعليم غريه فقطفإن نوى بسو. نية السواك لٍالنية؛ وذلك ألنه مل يأت مبناف
  .  وعند من مل يشرتط النية يكون له أجر السواك،اشرتط النية ال يثبت له أجر االستياك

  .واهللا أعلم
  

  :تعليم الصبي السواك  : الثامنالفرع 

ُنص الشافعية على أنه يستحب أن ي ونقله . ١ السواك ؛ ليألفه كسائر العباداتُّد الصيبَّعوّ
ل الشافعية ذلك ليعتاده ّوقد عل. ٢من املالكية عن الشافعية ومل يتعقبه) ه٩٥٤ (ُاحلطاب

تعليمه؛ مصداق ذلك قول النيب به ون السواك حيتاج إىل معاهدة لألمر الصيب، ويبدو أ
ِأكثـرت عليكم ىف السواك«: صلى اهللا عليه وسلم ،

َ ِّ
ِ

ْ ُْ ََْ ُ َ ْ  أي يف) : "ه٧٤٣(قال الطييب . ٣»َ
ك،  إظهار االهتمام بشأن السوا،خبار مع كو�م عاملني بهشأن السواك وأمره، وفائدة هذا اإل

السواك حيتاج مثابرة  وتعويد الصيب .٤"مرضاة للرب؛ لكونه مطهرة للفم وتوخي مالزمتهم إياه
عطائه جوائز ومكافأته على كرتغيبه يف ذلك بإ : ومواظبة، ويستحسن تعدد وسائل تعويده

مه السواك بالفعل بأن يستاك أمامه لرييه كيفية السواك، لكان هذا أبلغ ّفعله للسواك، ولو عل
ه ولو بلغ عشر ُّ بالسواك فال يضربه وليه، ولكن إذا مل يستجب الصيب لألمريف تعليمه وتعويد

بالصالة فإنه واجب عليه مسنون يف حق ويل الصيب خبالف األمر  سنني؛ ألن األمر بالسواك
  .سيأيت يف املبحث التايلكما عند مجهور أهل العلم 

                                                           

، وحتفة احملتاج ١/٣٤١، والنجم الوهاج ١/٥٧، وروضة الطالبني ١/٢٨٣ب  ا�موع شرح املهذ.١

 .١/١٨٤، ومغين احملتاج ١/٢٢١

 .١/٢٦٥ مواهب اجلليل .٢

  . من حديث أنس بن مالك رضي اهللا عنه٨٨٨ البخاري أخرجه. ٣

، وفتح الباري البن ٥/٣٧٨فتح الباري البن رجب : وينظر . ٣/٧٨٩ الكاشف عن حقائق السنن .٤

 .٢/٣٧٦، وفيض القدير ٢/٣٧٦حجر 



        
 

 

٥٢٩ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

  :من أحكام تعليم الصالة بالفعل : المبحث الثالث
  :وفيه أربعة مطالب 

  : الجمع بين نية الصالة ونية التعليم : المطلب األول 

وهذا . ١ني الصالةنص احلنابلة على صحة الصالة إذا نوى �ا اإلمام الصالة وتعليم املأموم
 عندما أجازوا ارتفاع اإلمام على املأمومني ٤ والشافعية٣ واملالكية٢مقتضى مذهب احلنفية
  .لتعليمهم كيفية الصالة

   :أدلتهم
سهل بن سعد الساعدي ،رضي اهللا عنه، يف صالة النيب ،صلى اهللا عليه حديث  - ١

َِّمث رأيت رسول الله ،صلى اهللا عليه وسلم،: ، على أعواد املنرب،  قال وسلم َ ُُ َ َُ َْ َّ 
َصلى عليـها، وكبـر وهو عليـها، مث ركع وهو عليـها َ َ َْ ْ َْ َ ََ َ ََ َْ َْ ََ َ ََ َُّ ََّ َ

ِ، مث نـزل القهقرى فسجد ىفَّ َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ َُ َّ 
َأصل المنرب مث عاد َ َُّ َِْ

ِ ْ ِ ْ َ، فـلما فـرغ أقـبل علَ ََ َ ََْ َ ََ َى الناس فـقال ََّ َ َ ِ ََِّأيـها الناس إمنا «: َّ ُ َّ ََ ُّ
َِصنـعت هذا لتأمتوا ولتـعلموا صالتى َ َ َُ ََّ َ َ

ِ َُّْ ِ َ َ ُ ْ َ«٥. 
ُأيـها الناس إمنا صنـعت هذا لتأمتوا ولتـعلموا «: قوله ،صلى اهللا عليه وسلم : وجه الداللة  َََّ َ ََ َ

ِ َُّْ ِ َ َ ُ ْ َ ََِّ ُ َّ َُّ
ّ، نص يف املسألة، فقد بني النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، أن صعوده املنرب وصالته »َِالتىَص ٌّ

ّعليه إمنا كان ليعلمهم صفة الصالة، فدل على صحة الصالة إذا قصد �ا مع العبادة 
جواز إقامة الصالة أو اجلماعة لغرض  على ٌفيه دليل ) : "ه٧٠٢( قال ابن دقيق .٦التعليم
  .٧"التعليم

                                                           

، ومنتهى ١/٣١٤، واإلقناع وشرحه كشاف القناع ١/٨٨، وجامع العلوم واحلكم ٢/١٣٣ الفروع .١

، ١/٣٩٦، وغاية املنتهى وشرحه مطالب أويل النهى ١/١٧٥اإلرادات وشرحه دقائق أوىل النهي 

 .١/٥٦٨والروض املربع وحاشية ابن قاسم عليه 

-١/٦٤٦، والدر املختار ورد احملتار عليه ٢٨٣-١/٢٨٢، والنهر الفائق ٢٩- ٢/٢٨رائق  البحر ال.٢

٦٤٧. 

، والشرح الكبري ٣٥- ٢/٣٤، وشرح خمتصر خليل للزرقاين ١/٢٣٠ شفاء الغليل يف مقفل خليل .٣

 .١/٤٤٨، والشرح الصغري ٣٣٧-١/٣٣٦وحاشية الدسوقي عليه 

، وحتفة ٢/١٨٢، وحلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء ٢٩٥-٤/٢٩٤موع  املهذب وشرحه ا�.٤

 .٥٠٠-١/٤٩٩، ومغين احملتاج ٢/٣٢١احملتاج 

 .٥٤٤، ومسلم ٩١٧لبخاري أخرجه ا.  ٥

 .٥/٣٥، وشرح صحيح مسلم ٤/٢٩٥ا�موع :  ينظر .٦

 .١/٣٣١ إحكام األحكام .٧



        
 

 

٥٣٠ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

ِعن مالك بن احلويرث - ٢ ِْ َُْ َ ْْ ِ ِ ِ
َ قال، رضي اهللا عنه،َ َِّقال رسول الله ،صلى اهللا عليه وسلم : َ ُ َُ َ َ 

َِّصلوا كما رأيـتموىن أصلى«:  َُ َِ
ُ َ َُْ َ ُّ«١. 

َ ،صلى اهللا عليه وسلم، أمر أصحابه الكرام ،رضي اهللا أن النيب: وجه الداللة 
عنهم أمجعني، أن يصلي كما يرونه يصلي، وهذا يقتضي أنه ،صلى اهللا عليه 

ًوسلم، كان يقصد أحيانا بالصالة تعليمها للناس مع نية القربة
٢.  

ِمسعت رسول الله ،صلى اهللا عليه  : عن أيب مسعود البدري ،رضي اهللا عنه، قال - ٣ َِّ َ ُ َ ُ ْ َ
ُوسلم، يـقول ِنـزل جربيل فأمىن« : َُ َََّ ُ

ِْ
ِ َ ُ، فصليت معه، مث صليت معه، مث صليت ََ ُ ُْ ْ َّْ َّ ََّ َ َ َ ََّ َُّ ُُ َ َ َ

ُمعه، مث صليت معه َُ َ ََ َُ َّْ ََّ، مث صلَُّ ُيت معهَُّ َ َ ُ ُ حيسب،»ْ ُ ٍ بأصابعه مخس صلواتَْ
َََ ََ َْ ِِ ِ َِ٣. 

ِّاستدل �ذا احلديث على جواز صالة املعلم ) : "ه٥٤٤(قال القاضي عياض  ّ ُ ُ
  .٤"ِّباملتعلم

  

  :نية التعليم فقط حكم الصالة ب:  الثاني المطلب

  
ّف أهل العلم يف اإلمام يصلي الصالة ال يريد إال تعليم املأمومني الصالة، هل جيوز اختل

  :هذا؟ وذلك على ثالثة أقوال 

 أنه جيوز أن يصلي اإلمام باملأمومني بنية تعليمهم الصالة فقط دون نية القربة، :القول األول 
، ٦)ه٧٣٤(ٍّ وظاهر قول كل من تاج الدين الفاكهي املالكي ٥)ه٧٨٦(وهذا قول الكرماين 

ْ، وأمحد بن إمساعيل الكوراين الشافعي مث احلنفي ٧)ه٨٣١(ومشس الدين الربماوي الشافعي 
  .٩)ه١٣٥٣(، وحممد أنور شاه الكشمريي احلنفي ٨)ه٨٩٣(

                                                           

 .٦٣١أخرجه البخاري . ١

 .١/٨٨جامع العلوم واحلكم :  ينظر .٢

 .٦١٠، ومسلم ٣٢٢١بخاري  أخرجه ال.٣

، وفتح الباري ١/٣٦٧املسالك يف شرح موطأ مالك، : ، وينظر ٢/٥٦٥ إكمال املعلم بفوائد مسلم .٤

٦-٢/٣. 

 .٦٠-٥/٥٩اري  الكواكب الدراري يف شرح صحيح البخ.٥

 .٢٣٣-٢/٢٣٢ رياض األفهام يف شرح األحكام .٦

 .٤/٧ الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح .٧

 .٢/٣٢٢إىل رياض أحاديث البخاري  الكوثر اجلاري .٨

 .٢/٢٦٣ فيض الباري على صحيح البخاري .٩



        
 

 

٥٣١ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

  : أدلتهم 

َجاءنا مالك بن احلويرث ىف مسجدنا : عن أيب أيوب السختياين عن أيب قالبة قال  - ١ َِ ِ ِ
ْ َ ُ َ َ

ِ ِ ِْ َْ ْ ُ ُ َ
َهذا فـقال َ َ َ ْ إىن ألصلى بكم :َ ُ ِِّ َِّ ُ َّ، وما أريد الصالة، أصلى كيف رأيت النىب ،صلى ِ َِّ َ ُ ُُ ْ َْ ََ َ ََِّ َ َّ ُ ِ َ

َِّاهللا عليه وسلم، يصلى َكان مالك بن احلويرث يرينا : ويف رواية . ١احلديث ...ُ ِ ُِ ُ َ
ِ

ْ َْ ْ ُ ُ
ِ َ َ
َكيف كان صالة النىب ،صلى اهللا عليه وسلم، وذاك ىف غ َِ َ َ ّ ِّ َِّ ُ َ ََ ََ َ َري وقت صالة، فـقام ْ ََ َ ٍَ ِ ْ َ

ِْ
َُّفأمكن القيام، مث َ َ

ِْ َ َ َ ركع فأمكن الركوعََْ ُ َُّ َ َ ََْ َ ًََُّ، مث رفع رأسه فأنصت هنـيةَ َ َ ََْ َُ َ ََْ َ  .٢احلديث...َُّ
ََإىن ألصلى بكم، وما أريد الصالة: "قول مالك بن احلويرث : وجه الداللة  َّ ُ ُِ َ َ ْ ُ ِِّ َِّ ُ ، الظاهر "ِ

ِوذاك ىف "ُفيه أنه ما قصد �ذه الصالة إال تعليم الصالة فقط دون القربة، والقرينة رواية  َ َ َ
ٍَغري وقت صالة َ

ِ ْ َ
ِْ ّ، فليست صالته صالة فرض، فدل هذا على أنه ما قصد إال التعليم"َ

٣ .
ما حكم الصالة حيث مل يقصد �ا عبادة اهللا تعاىل؟ قلت ) : "ه٧٨٦ (قال الكرماين

ٌهو أمر مباح من حيث هي، لكنها طاعة من حيث القصد �ا ) : القائل هو الكرماين( ٌ
  .٤"ُتعليم الشريعة

َإىن ألصلى بكم، وما : "بة، وقوله لكن يناقش بأن الصالة قربة وال يصح وقوعها غري قر َ ْ ُ ِِّ َِّ ُ ِ

ََأريد الصالة َّ ُ ، بيان لسبب صالته هذه يف غري وقت الصالة، وهو تعليمهم كيفية صالة "ُِ
ًالنيب ،صلى اهللا عليه وسلم، والذي يريد أن ينفيه كونه يصلي �م إماما أو يصلي �م  ُ

فليس يف كالم مالك .  حنو ذلكًصالة قد حضرت أداء أو فات وقتها فيصليها إعادة أو
ٌبن احلويرث ،رضي اهللا عنه، تعرض لنفي القربة يف الصالة

وإمنا قصد تعليمهم؛ ألنه . ٥
َُّصلوا «: اهللا عليه وسلم ٍرمبا تعني ذلك عليه حينئذ؛ ألنه من الذين خوطبوا بقوله ،صلى 

َِّكما رأيـتموىن أصلى ُ َِ
ُ َ َُْ َ«٦.  

ََإىن ألصلى بكم، وما أريد الصالة"لكن يناقش أن ظاهر لفظه  َّ ُ ُِ َ َ ْ ُ ِِّ َِّ ُ ّ، أنه ينفي القربة "ِ
  .م يبق إال إرادة تعليم الصالةبصالته فل

                                                           

 .٨٢٤، و٦٧٧أخرجه البخاري . ١

 .٨١٨، و٨٠٢أخرجه البخاري . ٢

 .٢٣٣- ٢/٢٣٢، ورياض األفهام ٦٠-٥/٥٩الكواكب الدراري :  ينظر .٣

 .٤/٧الالمع الصبيح : ، وينظر ٥/٦٠ الكواكب الدراري .٤

، وعمدة القاري ٢/١٦٣، وفتح الباري البن حجر ١١٦-٤/١١٥فتح الباري البن رجب :  ينظر .٥

٥/٢٠١. 

فتح الباري البن حجر : وينظر .  من حديث مالك بن احلويرث ،رضي اهللا عنه٦٣١أخرجه البخاري . ٦

٢/١٦٣. 



        
 

 

٥٣٢ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

ٍعن أنس بن مالك - ٢ ِ
َ ِْ ْ ِ ََ َُ أن جدته مل :َ ََُ َّ َّ َِّيكة دعت رسول الله ،صلى اهللا عليه وسلم،َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ْ 

ُلطعام صنـعته َْ َ ََ ٍ َ ُ لهِ َ، فأكل منه مث قالَ َُ ََّ ُ ْ
ِ

َ َ ْقوموا فألصل لكم« : َ ُ َ ِّ َ ُ َ ٌقال أنس. »ُُ ََ َ َ:  
َفـقمت إىل حصري ل ٍ ِ

َ َ ِ ُ ْ ُ َنا قد اسود من طول ما لبسَ
ُِ َ ْ

ِ ُ ِ َّ َ ْ
ِ َ ُ، فـنضحته مباء، فـقام رسول َ ُ َ َ َ َ ٍَ

َِ ُ ُ ْ َ َ
َُصففت واليتيم وراءهَ وَِّالله ،صلى اهللا عليه وسلم، ََ ََ

ِ
َْ ُ ْ َ َِ، والعجوز من ورائنَ ِ

ََ َْ ُُ َ ََّصلى َ، فاْ
َِّلنا رسول الله ،صلى اهللا عليه وسلم، ُ ُ َ َ ركعتـني مث انصرفََ ََ َْ َُّ ِ ْ َ َْ

١. 
  

ْقوموا فألصل لكم«: قوله ،صلى اهللا عليه وسلم : وجه الداللة  ُ َ ِّ َ ُ َ ، يفهم منه أنه ،صلى اهللا »ُُ
ّعليه وسلم، أراد أن يصلي �م ليعلم الصيب واملرأة الصالة، والظاهر أنه ،صلى اهللا عليه 

ولعله صلى اهللا عليه وسلم، أراد تعليمهم ) : "ه٧٨٦(قال الكرماين . وسلم، مل ينو القربة
ّأفعال الصالة مشاهدة، فإن املرأة قلما تشاهد أفعاله ،صلى اهللا عليه وسلم، يف املسجد،  َ

ِّفأراد أن تتعلمها وتعلم غريها ّ"٢.  
ٌلكن يناقش بأن هذا القول احتمال، وهناك احتمال آخر أنه أراد القربة مع الت عليم، وهو ٌ

ٌاحتمال مساو أو قريب من مساواة االحتمال األول، وهذا يقدح يف االستدالل باحلديث  ٍ ٌ
ّكما يناقش بأن النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، صلى �م صالة . ٣على إرادة التعليم فقط

ويف هذا احلديث صالة ) : "ه٤٦٣(الضحى، وهي ال تكون إال قربة، قال ابن عبد الرب 
  .٤"رمحه اهللا) ه١٧٩(الضحى، ولذا ساقه مالك 

َال يصح أن ينوى بالصالة التعليم فقط، وإمنا يصح أن جيمع بني نية القربة ونية  : القول الثاني ُّ
، ٥من الشافعية) ه٤٥٠(وهذا قول املاوردي . ًالتعليم وتكون نية التعليم تبعا لنية القربة

وقول مجهور شراح احلديث الذين شرحوا  ،٦من احلنابلة) ه٤٥٨(والقاضي أيب يعلى الفراء 
فهذا ) : ه٦٠٠(أو شرحوا عمدة األحكام لعبد الغين املقدسي ) ه٢٥٦(صحيح البخاري 

                                                           

 .٦٥٨، ومسلم ٣٨٠ أخرجه البخاري .١

 .٤/٤٦ الكواكب الدراري .٢

 ينظر كالم القرايف عن االحتمال القادح يف االستدالل بالدليل واالحتمال غري القادح يف االستدالل .٣

 .٢/٣٠٨، والبحر احمليط يف أصول الفقه، ١/٥٣٧العقد املنظوم يف اخلصوص والعموم، : ينظر . به

، باب جامع سبحة ١/١٥٣ مالك يف املوطأ ، وقد أخرجه١/٢٧٠، والتمهيد ٤/١٥٧ االستذكار .٤

 .٣١الضحى، رقم 

 .١٧٨ األحكام السلطانية ص .٥

 .١١٤ األحكام السلطانية ص .٦



        
 

 

٥٣٣ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

، وظاهر كالم ٢)ه٨٠٤(ّ، وتابعه عليه ابن امللقن ١)ه٧٠٢(ظاهر كالم ابن دقيق العيد 
، وبدر الدين ٤)ه٧٩٥(ّوهو نص كالم ابن رجب . ٣)ه٧٢٤(عالء الدين ابن العطار 

، وأغلب ٧)ه٨٥٥(، وبدر الدين العيين ٦)ه٨٥٢(، وابن حجر ٥)ه٨٢٧(ميين الدما
ّالشراح ممن جاءوا بعدهم

  .١٠)ه١٤٢٠(، وابن باز ٩)ه١٢٥٠(وقول الشوكاين . ٨
  

   : األدلة
َجاءنا مالك بن احلويرث ىف مسجدنا : عن أيب أيوب السختياين عن أيب قالبة قال  - ١ َِ ِ ِ

ْ َ ُ َ َ
ِ ِ ِْ َْ ْ ُ ُ َ

َهذا فـقال َ َ َ ُ إىن ألصلى بكم، وما أريد :َ ُِ َ َ ْ ُ ِِّ َِّ ُ َّ الصالة، أصلى كيف رأيت النىب ،صلى ِ َِّ َ ُُ ْ َْ َ َ ََِّ َ َّ
َِّاهللا عليه وسلم، يصلى َكان مالك بن احلويرث يرينا : ويف رواية . ١١احلديث ...ُ ِ ُِ ُ َ

ِ
ْ َْ ْ ُ ُ

ِ َ َ
َكيف كان صالة النىب ،صلى اهللا عليه وسلم، وذاك ىف غري وقت ص َ

ِ ْ َ َ
ِْ َِّ َِ َ ّ َِّ ُ َ ََ َ َ َالة، فـقام ْ َ َ ٍَ

َُّفأمكن القيام، مث َ َ
ِْ َ َ َ ركع فأمكن الركوعََْ ُ َُّ َ َ ََْ َ ًََُّ، مث رفع رأسه فأنصت هنـيةَ َ َ ََْ َُ َ ََْ َ  .١٢احلديث...َُّ

ََإىن ألصلى بكم، وما أريد الصالة: "قوله : وجه الداللة  َّ ُ ُِ َ َ ْ ُ ِِّ َِّ ُ الة ً أي الصالة إماما بكم أو ص :"ِ
ّمفروضة علي، فليس الوقت وقت الصالة مفروضة، والقرينة على هذا التفسري أن الصالة ال 

                                                           

 .١/٢٤٨ إحكام األحكام شرح عمدة األحكام. ١

 .٤٩٤-٦/٤٩٣التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  . ٢

 .١٠/٤٨٢العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكام . ٣

 .١١٦-٤/١١٥فتح الباري البن رجب . ٤

 .٣١٣-٢/٣١٢مصابيح اجلامع . ٥

 .٢/١٦٣فتح الباري البن حجر . ٦

 .٥/٢٠١عمدة القاري . ٧

، وكشف )ه٩٢٣(القسطالين : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري : شرح القسطالين : ينظر . ٨

، وعون املعبود شرح ٣٨٤-٢/٣٨٣، )ه١١٨٨(السفاريين احلنبلي : م شرح عمدة األحكام اللثا

، وكوثر املعاين الدراري يف ٧٦-٣/٧٥، )ه١٣١٠بعد (مشس احلق العظيم آبادي : سنن أيب داود 

 .٨/٤٥٠، )ه١٣٥٤(حممد اخلضر الشنقيطي : كشف خبايا صحيح البخاري 

 .٣/٢٢٤طار  نيل األو.٩

 .١/٢١٧ احللل اإلبريزية من التعليقات البازية على صحيح البخاري .١٠

 .٨٢٤، و٦٧٧أخرجه البخاري . ١١

 .٨١٨، و٨٠٢أخرجه البخاري . ١٢



        
 

 

٥٣٤ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

ٍّ، فال يصح أن يؤمهم فيها وهو غري مصل هلا١تقع إال قربة ّ
قال بدر الدين الدماميين . ٢

ّوالبد أن ينوي معل) : "ه٨٢٧( ًم الصالة التقرب إىل اهللا بالصالة، وتأيت نية التعليم تبعا، ّ
  .٣"ًفتجتمع نيتان صاحلتان يف عمل واحد، كمن اغتسل ينوي اجلنابة واجلمعة معا

ََوما أريد الصالة"لكن يناقش أن ظاهر لفظ الصحايب  َّ ُ ُِ َ ، أنه مل يقصد نية القربة، وإمنا قصد "َ
ة، أن هذا صحيح يف مطلق كما يناقش قوهلم إن الصالة ال تقع إال قرب. نية التعليم فقط

بأس   فال،م هذه القربة العظيمةليع إىل ت وسيلةأما إذا قصد �ا التعليم بالفعل فهوالصالة، 
  . الصحايب يدل على ذلكِّبذلك وظاهر نص

 عدم اجلزم جبواز الصالة بنية التعليم فقط دون نية القربة، أي التوقف يف هذا، :القول الثالث 
 باب من  :ب على حديث مالك بن احلويرثّ، فقد بو)ه٢٥٦(وهذا ظاهر صنيع البخاري 
ّ إال أن يعلمهم صالة النىب ،صلى اهللا عليه وسلم، وسنتهّصلى بالناس وهو ال يريد ّ

قال . ٤
  .٥"وكأنه مل جيزم فيها باحلكم: "عن صنيع البخاري هذا ) ه٨٥٢(ابن حجر 

ََوما أريد الصالة" وبني ظاهر قول الصحايب ًال تقع إال قربةالتعارض بني أن الصالة : دليله  َّ ُ ُِ َ َ" ،
 للرتجيح بني هذا ٌحِّه مل يرتجح لديه مرجّوظاهره جواز وقوع الصالة بنية التعليم فقط، فكأن

  .التعارض
  .ولكن يناقش هذا مبا نوقش به القول الثاين

 دون أن جيمع معها نية القربة؛ وذلك أنه جيوز أداء الصالة بنية التعليم فقط : القول الراجح
ََوما أريد الصالة"ألن هذا ظاهر قول الصحايب  َّ ُ ُِ َ  ٌ، فيبقى على ظاهره إال أن يكون هناك دليل"َ

  .واهللا أعلم.  يف هذاَ يصرفه عن ظاهره، وال دليلٌصريح
 ويرتتب على جواز ذلك أنه جيوز أن يقطع الصالة من أجل التعليم وتصحيح األخطاء اليت

 أن هذه الصورة ال تفعل إال بقدر احلاجة وال يتوسع  علىمون، مع التنبيهّيقع فيها املتعل
 حىت ؛فيها؛ ألن أصل الصالة أن تكون للقربة وال خيرج عنها إال حلاجة واحلاجة تقدر بقدرها

يف فتاوى موقع اإلسالم سؤال وقد جاء . حنافظ على هيبة الصالة ومكانتها يف النفوس
َّال مينع أن يقوم املعلم بشرح الطاعات والعبادات العملية، ولو مل يؤدها على أ�ا ": وجواب  ِّ ُ

                                                           

، وعمدة القاري ٢/١٦٣، وفتح الباري البن حجر ١١٦-٤/١١٥فتح الباري البن رجب :  ينظر .١

٥/٢٠١. 

 .١١٤، واألحكام السلطانية أليب يعلي ص ١٧٨ردي ص  األحكام السلطانية للماو.٢

 .٢/٤٢شرح القسطالين : وينظر ، ٢/٣١٣ مصابيح اجلامع .٣

 .وهو الكتاب العاشر من كتب صحيح البخاري. ، يف كتاب األذان٤٥وذلك الباب رقم . ٤

 .٢/١٦٣ فتح الباري .٥



        
 

 

٥٣٥ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

ًعبادة وقربة، وقد يستدعي منه هذا ،مثال، أال يتجه للقبلة، أو أن يتكلم أثناء الركوع 
ِّوالسجود، موضحا ومعلما، وليس يف ذلك ما ينكر، ومثله من أراد أن يعلم األذان، أو  ُِّ ً ً ِّ

  .١"بةاخلطا
  

  :أمومين من أجل تعليمهم ارتفاع اإلمام عن الم:  الثالث المطلب

  :صالة على أربعة أقوالاختلف أهل العلم يف ارتفاع املأموم عن املأمومني من أجل تعليمهم ال
 ال يكره ارتفاع املأموم عن املأمومني لتعليمهم الصالة ولوجود حاجة لذلك من :القول األول 

عليمهم الصالة أو عنهم لغري تكره إذا ارتفع ُ وي ذلك،ُّسنُوعند الشافعية أنه ي،  وحنوهٍزحام
وهذا مذهب مجهور أهل العلم مع اختالفهم يف مقدار االرتفاع .  لذلكلغري حاجة تدعو

ٍ يكره أن يكون االرتفاع دون ذراعّالفاملعتمد عند احلنفية أ: كروه امل
ا ً ويكره إذا كان ذراع٢

ا بأن ً اإلمام عن املأموم يسريُّه علو وعند املالكية يف املعتمد يف املذهب أنه ال يكر.٣فأكثر
ٍ أو ذراعٍكان ذلك العلو قدر شرب

وعند الشافعية ليس عندهم حتديد ملقدار االرتفاع وإمنا . ٤
َّ حسا وإن قلُظهرَع ي على ارتفاُاملدار �

وهذا ظاهر إحدى الروايات الثالثة عن أمحد بن . ٥
  .٧)ه٣١٩(، واختيار ابن املنذر ٦)ه٢٤١(حنبل 

  
                                                           

  .املكتبة الشاملة. ١١٦٨٩ رقم ٥/٣٧٨٥فتاوى موقع اإلسالم سؤال وجواب، . ١

https://islamqa.info/ar/من أكتوبر ١٤= ه ١٤٣٩ من احملرم ٢٣ تاريخ الزيارة ليلة السبت ١١١٦٨٩ 

 .م٢٠١٧

صباح املنري امل. ٍاليد من كل حيوان لكنها من اإلنسان من املرفق إىل طرف اإلصبع الوسطى:  الذراع .٢

 . ٢١٣، ومعجم لغة الفقهاء ص ١٣٦، والقاموس الفقهي ص ١/٣١١، واملعجم الوسيط ١/٢٠٧

، والدر املختار وحاشية ابن عابدين عليه ٣٨٣- ١/٣٨٢، والنهر الفائق ٢/٢٨ البحر الرائق .٣

١/٦٤٧. 

، والشرح ٣٣٧-١/٣٣٦، والشرح الكبري وحاشية الدسوقي ٣٥-٢/٣٤ شرح خمتصر خليل للزرقاين .٤

 .١/٣٧٥، ومنح اجلليل ١/٤٤٨الصغري 

، ٢/٣٢١، وحتفة احملتاج ٢٩٥-٤/٢٩٤، واملهذب وشرحه ا�موع ٢/٤٢٧، والبيان ٢/٣٤٣ األم .٥

 .١/٢٨٠، وحاشية القيلويب ٢/٢٠٦و�اية احملتاج 

، واإلنصاف ١٠٠-٢/٩٩بدع يف شرح املقنع ، وامل١٠٩-٢/١٠٦ شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي .٦

٤٥٥-٤/٤٥٣.  

-٤/١٦٤، واألوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف ١٣٥-٢/١٣٤ اإلشراف على مذاهب العلماء .٧

١٦٥. 



        
 

 

٥٣٦ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

  :األدلة 

سهل بن سعد الساعدي ،رضي اهللا عنه، يف صالة النيب ،صلى حديث  - ١
َِّمث رأيت رسول الله ،صلى : ى أعواد املنرب، قال اهللا عليه وسلم، عل َ ُُ َ َُ َْ َّ

َ صلى عليـها، وكبـر وهو عليـها، مث ركع وهو عليـهااهللا عليه وسلم، َ َ َْ ْ َْ َ ََ َ ََ َْ َْ ََ َ ََ َُّ ََّ َ
َُّ، مث َّ

ِنـزل القهقرى فسجد ىف َ َ َ َ َ َ َ َْ ْ َ َ أصل المنرب مث عادَ َ َُّ َِْ
ِ ْ ِ ْ َ، فـلما فـرغ أقـبل على َ ََ َ ََْ َ ََ ََّ

َاس فـقال َّالن َ َ ُأيـها الناس«: ِ َّ ََ ُ إمنا صنـعت هذا لتأمتوا ولتـعلموا ،ُّ َََّ ََ َ
ِ َُّْ ِ َ َ ُ ْ َ ََِّ

َِصالتى َ«١. 
ٍإذا أم الرجل القوم فال يـقم يف مكان «: قال النيب ،صلى اهللا عليه وسلم  - ٢ َ َ َ ُِ ْ ُ ََ ََّ َ ْ ْ ُ َّ َ َ ِ

ْأرفع من مقامهم
ِ ِ َِ َ ْ َ َ َْ«٢. 

َأن حذيـفعن مهام بن احلارث النخعي  - ٣ ْ َ ُ َّ َة، أم بالمدائن على َ ََّ ِ ِ َ َ ْ
ِ َ َدكان، فأخذ َ َ ََ ٍ َّ ُ
َأبو مسعود، بقميصه فجبذه، فـلما فـرغ  ََ َ ََّ َ َُ َ َ َ ُ

ِ ِ ِ َِ ٍ
ُ ْ َمن صالته قالَ َ ِِ َِ َ ْأمل تـعلم : ْ َْ َ َْ َ

ْأنـهم ُ َ كانوا يـنـهون عن ذلك؟ قال)أي الصحابة (ََّ َ َ
َِ ْ َُ َ ْ َ ْ ُ ُبـلى، قد ذكرت : َ ْ َ َ َْ َ َ

َِحني مددتين ْ َ َ َ
ِ٣. 

  
أن احلديث األول يدل على جواز ارتفاع اإلمام عن املأمومني : وجه الداللة 

من أجل تعليمهم الصالة، ويف احلديثني األخريين داللة على النهي عن ارتفاع 
، فلو ٤فيحمل النهي على الكراهة ال على احلرمة ،ٍاإلمام عن املأمومني بإطالق

  . بني األخبارٌ،صلى اهللا عليه وسلم، وهذا مجعا ما فعله النيب ًكان حرام
 .٥أن ارتفاع اإلمام يف وقت تعليمهم الصالة، أبلغ يف اإلعالم، فكان أوىل - ٢

  

                                                           

 .٥٤٤، ومسلم ٩١٧لبخاري أخرجه ا.  ١

ينظر حتقيق الشيخ شعيب األرنؤوط . وإسناده ضعيف.  من حديث حذيفة٥٩٨أخرجه أبو داود  . ٢

  .١/٤٤٨لسنن أيب داود 

وينظر سنن أيب داود . ٤/٢٩٥قاله النووي يف ا�موع . وإسناده صحيح. ٥٩٧أخرجه أبو داود . ٣

 .١/٤٤٦بتحقيق الشيخ شعيب األرنؤوط 

 .فروع  املطبوع مع تصحيح ال٣/٥٥الفروع :  ينظر .٤

 .٢٩٥-٤/٢٩٤ املهذب وشرحه ا�موع .٥



        
 

 

٥٣٧ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

تعليمهم الصالة إال أن يكون ا ولو أراد ً أنه يكره ارتفاع اإلمام عن املأمومني مطلق:القول الثاني 
وهذا . اًا أو أكثر كان مكروهًفإن كان ذراعوهذا اليسري يقدر مبا دون الذراع، ا، ًاالرتفاع يسري

  .١الصحيح من مذهب احلنابلة
  

  :أدلتهم 

 . أدلة القول السابق - ١
٢ -   

ًأن أحاديث النهي وردت بالنهي عن االرتفاع مطلقا، ويف حديث سهل بن : وجه الداللة 
ليه وسلم، كان ًسعد رضي اهللا عنه أن االرتفاع كان يسريا، فالظاهر أن النيب ،صلى اهللا ع

ًعلى الدرجة السفلى؛ لئال حيتاج إىل عمل كثري يف الصعود والنزول؛ فيكون االرتفاع يسريا فال 
ٍ ٍ

ًبأس به؛ مجعا بني األخبار
٢.  

َّ أن ينص ّلكن يناقش بأن ظاهر احلديث أنه ،صلى اهللا عليه وسلم، صلى على املنرب دون ُ
ُعلى الدرجة السفلى، وهذا حيتاج إىل دليل، وال دليل، فيظل احلديث على إطالقه أنه ،صلى  َّ َ ٍ

ّاهللا عليه وسلم، صلى على املنرب وهذا يشمل أعاله وأسفله
إنه ،صلى : ش قوهلم كما يناق. ٣

اهللا عليه وسلم، كان على الدرجة األوىل من املنرب؛ لكيال حيتاج إىل عمل كثري يف صعوده 
ونزوله، يناقش بأن هذا يغتفر من أجل تعليم الصحابة الكرام، رضي اهللا عنهم أمجعني، 

يع الصالة، واألبلغ يف ذلك أن يكون ،صلى اهللا عليه وسلم، أعلى املنرب حىت يراه مج
  .املأمومني، واهللا أعلم

  

                                                           

، وكشاف ٤٥٥-٤/٤٥٣، واإلنصاف ٢/٩٩، واملبدع يف شرح املقنع ٣/٥٥، والفروع ٢/١٥٤ املغين .١

، ومطالب أوىل النهى ٢/٣٥٠رح زاد املستقنع مع حاشية ابن قاسم ، والروض املربع ش١/٤٩٢القناع 

٦٩٥-١/٦٩٤. 

 .٢/١٠٦، وشرح الزركشي على خمتصر اخلرقي ٢/١٥٤ املغين .٢

، احلديث رقم ١/٣٨٦ينظر صحيح مسلم .  ثالث درجات،صلى اهللا عليه وسلم،كان منرب النيب . ٣

٤٤، ٥٤٤. 



        
 

 

٥٣٨ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

حيتاج املأموم أن يقتدي بإمامه فينظر ركوعه وسجوده، فإذا كان أعلى منه احتاج أن  - ٣
فيكون ارتفاع اإلمام ، ١يرفع بصره إليه ليشاهده، وذلك منهي عنه يف الصالة

ًعن املأموم يسريا من أجل هذا
٢. 

لكن يناقش بأن املأموم ال حيتاج إىل االقتداء بإمامه، أن ينظر إليه، وإمنا يكفي مساعه أو 
  .٣غ عنهّمساع من يبل
ً أنه ال يكره ارتفاع اإلمام عن إمامه مطلقا، وهذا رواية عن أمحد بن حنبل :القول الثالث 

  .٦)ه٤٥٦(، وابن حزم ٥)ه٢٧٠(، وقول داود الظاهري ٤)ه٢٤١(
  . حديث سهل بن سعد ،رضي اهللا عنه، السابق ذكره:دليلهم 

ال : "على جواز ارتفاع اإلمام عن املأمومني، قال ابن حزم ٌيف احلديث دليل : وجه الداللة 
ّوضعف ابن . ٧"بيان أبني من هذا يف جواز صالة اإلمام يف مكان أرفع من مكان املأمومني

  .ُحزم اخلرب الوارد فيه النهي عن ارتفاع اإلمام عن املأمومني
ّ بني العلة اليت من أجلها صلى على املنرب لكن يناقش بأن رسول اهللا ،صلى اهللا عليه وسلم، َّ

ًوهي تعليم املأمومني الصالة، فيكون هذا االرتفاع مقيدا �ا ومبا يف معناها، وما عدا ذلك ال 
ومن أراد أن جييز هذا االرتفاع ) : "ه٧٠٢(يرتفع اإلمام عن املأمومني، قال ابن دقيق العيد 

والقياس ال يستقيم النفراد األصل بوصف معترب من غري قصد التعليم فاللفظ ال يتناوله، 
أما تضعيف اخلرب الوارد عن النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، يف النهي . ٨"تقتضي املناسبة اعتباره

                                                           

ِليـنتهني أَقـوام يـرفـعون أَبصارهم إىل السماء«:  يف قوله صلى اهللا عليه وسلم .١
َ َّ َ ِ ْ َ ُْ ٌَ ُْ ََ َ َ ََ ْ َّ ِ َْ ُ يف الصالة أَو ال تـرجع َ ْ

ِ
َْ َ َ َِّ ِ

ْإليهم
ِ  من ٤٢٨ من حديث أنس بن مالك ،رضي اهللا عنه، وأخرجه مسلم ٧٥٠ أخرجه البخاري .»َِْ

وقال النووي يف . من حديث أيب هريرة رضي اهللا عنه٤٢٩حديث جابر بن مسرة رضي اهللا عنه، و

 ".وقد نقل اإلمجاع يف النهي عن ذلك : "٤/١٥٢شرح مسلم 

، واملبدع يف ٣/٥٥، والفروع ٢/١٥٤، واملغين ١/٣٠١اإلشراف على نكت مسائل اخلالف :  ينظر .٢

 .١٠٠-٢/٩٩شرح املقنع 

 .ترقيم الشاملة٧/١٥١محد بن عبد اهللا احلمد : شرح زاد املستقنع :  ينظر .٣

 ، واإلنصاف١٠٠-٢/٩٩، واملبدع يف شرح املقنع ٢/١٠٨، وشرح الزركشي ٢/١٥٤ املغين .٤

٤٥٥-٤/٤٥٣. 

 .٢/٤٠٣ احمللي .٥

ومبثل قولنا يقول أمحد بن حنبل والليث بن سعد والبخاري : ، وقال ابن حزم ٤٠٥-٢/٤٠٣ السابق .٦

 .وغريهم

 .٢/٤٠٥احمللي . ٧

  .١/٣٣١ إحكام اإلحكام .٨



        
 

 

٥٣٩ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

ّعن ارتفاع اإلمام عن املأمومني، فنسلم بذلك، لكن صحّ ذلك من فعل الصحابة الكرام 
َ كما يف �ي أيب مسعود البدري حذيفة ،رضي اهللا عنهما، عن ،رضي اهللا عنهم أمجعني،

ًهذا، والظاهر أن عندمها علما عن النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، يف ذلك، أو هو قول 
سعود رضي ، وقد ورد النهي عن ذلك عن ابن م١الصحابة الكرام ،رضي اهللا عنهم أمجعني

ًاهللا عنه، أيضا
؛ فيكون قول الصحابة الكرام ،رضي اهللا عنهم أمجعني، ومل يعرف هلم خمالف ٢

  .فيكون حجة حيتج �ا
وهذا قول .  تعليمهمّ أنه ال جتزئ الصالة إذا ارتفع اإلمام عن املأمومني ولو أراد:القول الرابع 

، ٥)ه٤٠٣(، وقول ابن حامد ٤، وقول عند املالكية٣)ه١٥٧(عبد الرمحن بن عمر األوزاعي 
  . من احلنابلة٦)ه٤٢٨(وابن أيب موسي 

   :هم دليل
ٍأن حذيـفة، أم بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود، عن مهام بن احلارث النخعي 

ُ ْ ََ ُ َُ َ َ ََ َ َّ ََ َْ ٍ َّ ُ َ ِ ِ َ ْ ِ َ َ َّ
َبقميصه فجبذه، فـلما فـرغ من صالته قال َ َ َ َِِ ِ َِ َ ََ ْ َ ََ َ َّ ُ

ِ ِ ْأمل تـعلم أنـهم: َِ ُْ ََّ ََْ َ ْ كانوا يـنـهون عن )أي الصحابة (َْ َُ َ ْ َ ْ ُ َ
َذلك؟ قال َ َ

َِى، قد ذكرت حني مددتينََبـل: َِ ْ َ َ َ ُ
ِ

ْ َ َ ْ َ
٧.  

                                                           

 .،باب الصالة على الدكان٢/٤١٣مصنف عبد الرزاق :  ينظر .١

 .٢/١٥٤املغين البن قدامة : وينظر . ٣٩٠٦ رقم ٢/٤١٣ أخرجه عبد الرزاق .٢

ً عزاه إليه ابن املنذر قوال واحدا بعدم اإلجزاء، يف اإلشراف .٣ ، وحكاه ٤/١٦٥، واألوسط ٢/١٣٤ً

ًاملاوردي عنه قوال واحدا ببطالن الصالة : ، أما النووي فقد ذكر عنه قولني ٢/٣٤٤احلاوي الكبري . ً

. الكراهة والبطالن: وحكى ابن قدامة القولني عنه . ٤/٢٩٥ا�موع . ين البطالناألول الكراهة، والثا

، ٤٥٦-٤/٤٥٣يف الشرح الكبري ) ه٦٨٢(ومحل عبد الرمحن املقدسي . ١٥٥- ٢/١٥٤املغين 

 .الكراهة على االرتفاع اليسري، والبطالن على االرتفاع الكبري وهو ذراع فأكثر

، ٥٤١-٢/٥٣٨، واجلامع ملسائل املدونة ٣٠١- ١/٣٠٠لى نكت مسائل اخلالف  اإلشراف ع.٤

، والشرح الكبري وحاشية ٢/٣٦، وشرح خمتصر خليل للخرشي ١١٩- ٢/١١٨ومواهب اجلليل 

 .١/٣٣٦الدسوقي عليه 

د بالبطالن ، فقيد قول ابن حام٢/١٥٥، أما ابن قدامة يف املغين ١٠٩-٢/١٠٨ شرح الزركشي .٥

، وبرهان الدين ابن ٤/٤٥٦ًبالعلو كثريا، وتابعه على ذلك عبد الرمحن املقدسي يف الشرح الكبري 

 .٤/٤٥٥، واملرداوي يف اإلنصاف ٢/١٠٠مفلح يف املبدع 

 .١٠٩-٢/١٠٨شرح الزركشي : ، وينظر ٦٩ اإلرشاد إىل سبيل الرشاد، ص .٦

وينظر سنن أيب داود . ٤/٢٩٥قاله النووي يف ا�موع . وإسناده صحيح. ٥٩٧أخرجه أبو داود . ٧

 .١/٤٤٦بتحقيق الشيخ شعيب األرنؤوط 



        
 

 

٥٤٠ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

ْأمل تـعلم أنـهم: قول أيب مسعود البدري ،رضي اهللا عنه : وجه الداللة  ُْ ََّ ََْ َ ُ كانوا )أي الصحابة (َْ َ
َنـهون عن ذلك؟ُيـ

َِ ْ َ َ ْ َ ُّ فالنهي يقتضي فساد املنهي عنهْ
١.  

ّلكن يناقش أن حذيفة ،رضي اهللا عنه، صلى وأمت صالته وأقره أبو مسعود البدري رضي اهللا 
ّكما أن النهي معلل مبا يفضي إليه رفع . ٢عنه، ولو كانت فاسدة ألستأنف حذيفة الصالة
ُأوىل أال يكره) وهو ارتفاع اإلمام(البصر يف الصالة ، وذلك ال يبطل الصالة فسببه 

٣.  
  : القول الراجح 

ه جيوز ارتفاع اإلمام عن املأمومني من أجل تعليمهم الذي يرتجح لدى الباحث القول بأن
ُالصالة وما يف معىن ذلك من العذر واحلاجة والزحام وحنو ذلك، وما عدا ذلك يكره ارتفاعه 
ٌعنهم؛ وذلك مجعا بني األدلة، أما األقوال األخرى فـريد عليها مناقشات واعرتاضات جتعلها  ٌ َ َ ً

  . واهللا أعلم. ًمرجوحة
قال الشيخ حممد بن حممد املختار اجة إىل ارتفاع اإلمام جاز فعل ذلك، وإذا جتددت احل

ًامل أناسالو زار ع: قالوا: "الشنقيطي   يف ،صلى اهللا عليه وسلم، ال يعرفون هدي رسول اهللا ٌ
صلى اهللا عليه ، فيعلمون صفة صالة النيب ُ يراه اجلميعٍ أن يكون يف موضعَّالصالة، فأحب

 . فال حرج،ٍ أو مرتفعٍى على نشزّ وقوفه ويف ركوعه وسجوده، فصل يف انتقاله ويف،وسلم
ً بقدر املنرب، فال يرتفع ارتفاعا فاحشاويكون صلى اهللا عليه ،؛ ألنه هو اهلدي عن رسول اهللا ً

  .٤"ال حرج:  وسلم، وألن احلاجة تتحقق مبثل هذا، فقالوا

                                                           

 .٢/١٠٦، وشرح الزركشي ٢/١٥٥ املغىن .١

 . ٢/١٥٥، واملغين ٣٠١-١/٣٠٠ اإلشراف على نكت مسائل اخلالف:  ينظر .٢

 .١٠٩-٢/١٠٨، وشرح الزركشي٤/٤٥٦، والشرح الكبري ٢/١٥٥ املغين .٣

 .، ترقيم املكتبة الشاملة٦٢/١٢ي الشيخ حممد بن حممد املختار الشنقيط: شرح زاد املستقنع . ٤



        
 

 

٥٤١ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

  :من أحكام تعليم الصبي الصالة بالفعل  : المطلب الرابع

  : وفيه ثالثة فروع 
  :وقت أمر الصبي بالصالة : الفرع األول 

ورد يف الشرع أمر الصيب بالصالة عند السبع وضربه عليه إذا تركها وهو ابن عشر سنني، 
  :ة ذلك، على ثالثة أقوال لكن اختلف أهل العلم يف وقت بداي

َ أنه يؤمر بالصالة عند بداية السبع سنني بعد استكمال ست سنني، ويضرب  :القول األول ْ
  .١عليها عند بداية العشر سنني بعد استكمال التسع سنني، وهذا قول املالكية

.  أنه يؤمر بالصالة بعد استكمال السبع ويضرب عليها بعد استكمال العشر:القول الثاني 
  .٣ واحلنابلة٢وهذا مذهب احلنفية

ة بعد استكمال السبع سنني ويضرب عليها عقب استكمال  يؤمر بالصال:القول الثالث 
ّوفرق الشافعية بني . ٤التاسعة أي دخوله أول العاشرة، وهذا املعتمد من مذهب الشافعية

السبع والعشر فذهبوا إىل أن الضرب يكون يف بداية السنة العاشرة للصيب أو للصبية؛ 
  .٥الحتمال البلوغ وهو حاصل بالتسع

: االبتداء أو باالنتهاء وسبب اختالف الفقهاء يف ذلك اختالفهم يف داللة اللفظ هل هو ب
ومن . فمن ذهب إىل أن العربة باالبتداء ذهب إىل أن يكون ذلك أول السبع وأول العشر

ذهب إىل أن العربة باالنتهاء ذهب إىل أن ذلك يكون بعد استكمال السبع وبداية الثامنة 
و الصبية، والضرب على الرتك بعد استكمال العاشرة يف بداية احلادية عشرة من عمر الصيب أ

ٌولكل قول يف ذلك وجه
٦.  

                                                           

، والشرح الكبري وحاشية ٢٦٧-١/٢٦٦، وشرح خمتصر خليل للزرقاين ١/٤١٢ مواهب اجلليل .١

  .١/١٨٦لدسوقي ا

 .١/٣٥٢ حاشية ابن عابدين .٢

 .١/٢٧٨، ومطالب أويل النهى ١/١٢٧، وشرح منتهى اإلرادات ١/٢٢٥ كشاف القناع .٣

، وغاية البيان شرح زبد ابن ١/١٢١، وأسىن املطالب ١/٤٥١ حتفة احملتاج وحاشية الشرواين عليه .٤

 .١/٣٩٠ ، و�اية احملتاج مع حاشية الشرباملسي عليه٧٢رسالن ص 

 .١/٢٩٠، وحاشية اجلمل على املنهج ١/٣٩١ حاشية الشرباملسي .٥

 استفدت هذا التوجيه من كالم الشيخ حممد املختار الشنقيطي من شرحه لسنن الرتمذي، وذلك على .٦

هل يؤمر الصيب بالصالة عند بدء السن أم بتمامه؟ الشيخ : ، بعنوان youtubeموقع املقاطع املرئية 

ة ليلة صباح األحد وتاريخ الزيار. م٧/١/٢٠١٤الشنقيطي، مت نشره يف 

  .م الساعة العاشرة واخلامسة واألربعني دقيقة ليال١٠/٩/٢٠١٧=ه١٩/١٢/١٤٣٨

https://www.youtube.com/watch?v=٦UHRORrQQ١٤ 
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ًولو قلنا بأن ما تعارف عليه الناس قد يكون مرجحا يف هذا، مل يكن ذلك بعيدا، فإذا  ً ِّ
َْأوهلا، فال يـبعد أن يؤخذ بذلك، والداللة تعارف الناس على أن املراد بالسبع سنني هي 

  .اللغوية) احلقيقة(َّالعرفية مقدمة على الداللة ) احلقيقة(
ُولو قلنا إن هذا خيتلف باختالف ما عليه األطفال من ثقافة وزيادة معارف وحسن تعامل 

هم مع منتجات احلضارة من أجهزة وتقنية ووسائل االتصال والتواصل وزيادة اهتمام بتعليم
ً،كما هو حال األطفال يف هذا العصر، مل يكن هذا بعيدا، فال شك أن أطفال هذا العصر 
ًخيتلفون اختالفا كبريا عن األطفال السابقني يف اتساع اإلدراك وزيادة املعارف وإتقان كثري من  ً
 ّاملهارات، مما يعود على سرعة منوهم املعريف والعقلي، مما يكون األنسب هلم أن يؤمروا يف

  .واهللا أعلم. بداية السابعة ويضربوا يف بداية العاشرة ملن تركها
ٌ، وأمر ويل الصيب الصيب بالصالة واجب عند ١وأمر الصبيان بالصالة يلزم عنه تعليمهم َّ ِّ

ْمروا أوالدكم «: مجهور العلماء، وهو الراجح لألمر يف قول رسول اهللا ،صلى اهللا عليه وسلم  ُ َ ََْ ُ ُ
َبالصالة وهم أبـناء سبع سنني

ِ ِ ِ ْ َْ ُ َ َ ْ ُ َ
ِ َ َّ واألنسب لتعليم . ٢ احلديث، واألمر لويل الصيب للوجوب»...ِ

  .الصبيان الصالة أن يكون بالفعل، كأن يصلي ويل الصيب أمامه ليتعلم هيئة الصالة
  

  :سنين عليم الصبي الصالة وهو دون سبع ت: الفرع الثاني 

مجهور أهل العلم على أن الصيب يؤمر بالصالة لسبع سنني، لكن بعضهم ورد عنهم أن 
ّمر بالصالة قبل سبع سنني إذا ميز ولكن اختلفت عبارا�م يف هذا، وذلك على الصيب يؤ

  :ٍأربعة أقوال 

                                                           

، ١/١٠٤، و حاشية الشليب على تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق ١/١٤٤بدائع الصنائع :  ينظر .١

، ١/١٧٣الفالح ، وحاشية الطحطاوي على مراقي ١/٣٥٢وحاشية ابن عابدين مع الدر املختار 

، وا�موع شرح ٢/٣١، والتهذيب للبغوي ١/٣١والفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين

، والشرح الكبري ٤٤١-١/٤٤٠، واملغين البن قدامة ١/٣٩٠، و�اية احملتاج ١١- ٣/١٠املهذب 

 .١/٢٧٨، ومطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ٤١٣-١/٤١١، والفروع ١/٣٨٠

، ٢/٢١٧، واإلشراف على مذاهب العلماء البن املنذر ٣٤٨-١/٣٤٧ مصنف ابن أيب شيبة:  ينظر .٢

، والعزيز ٤١٤-١/٤١٢، ومواهب اجلليل ١/٣٥٢، وحاشية ابن عابدين ١/١٤٤وبدائع الصنائع

، واملبدع يف ٣/٢١، واإلنصاف ١/٤١٣، والفروع ١١-٣/١٠، وا�موع ٩٨-٣/٩٦شرح الوجيز 

 . ط السلفية٢/٤٥ع الرتمذي ، وحتفة األحوذي بشرح جام١/٢٦٨شرح املقنع 
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ُّ أن يؤمر الصيب بالصالة إذا عرف ميينه من مشاله:القول األول  ، ١)ه٧٣(وهذا قول ابن عمر . ُ
، )ه١١٨ (، وقتادة بن دعامة السدوسي٣)ه١١٠(، وابن سريين ٢)ه٩٣(وأنس بن مالك 

  .٥)ه١١٨٢(، والصنعاين ٤)ه١٢٤(والزهري 
  : الدليل 

: ّلصيب؟ فقال ،صلى اهللا عليه وسلمِّمىت يصلي ا: ُأن رسول اهللا ،صلى اهللا عليه وسلم، سئل 
َِإذا عرف مي« َ ََ َ ِينه من مشاله، فمروه بالصالةِ َ َّ ِ ُ ُ ُ َ

ِ ِِ
َ
ِ

ْ ُ فيه داللة على أنه إذا عرف : " قال الصنعاين .٦»َ
ُ ،وإن مل يبلغ سبعا، بأنه يؤمر بالصالة٧ميينه من مشاله ّ ُّوجعل الصنعاين األمر يف هذا . ٨"ً

َّاحلديث أخف من أمرهم لسبع
٩.  

  .ُلكن يناقش بأن احلديث ضعيف، فال حجة فيه
  

، وقول اإلمام ١٠)ه٩٦(وهذا قول إبراهيم النخعي . ُ يؤمر الصيب بالصالة إذا أثغر:القول الثاني 
) من احلنفية(أن هذا قول أصحابنا ) ه٣٢١(، وذكر الطحاوي ١١)ه١٧٩(مالك بن أنس 

  . ١٢)ه١٦١(والثوري 
                                                           

 ّيعلم الصيب الصالة إذا عرف: ، ولفظه ١٤٨٥، ومصنف ابن أيب شيبة ٣٤٩٦ مصنف عبد الرزاق .١

 .٤/٣٨٥، واألوسط له ٢/٢١٧اإلشراف البن املنذر : وينظر . ميينه من مشاله

 .١١/١٥٦ شعب اإلميان .٢

، ٢/٢١٧اإلشراف : ، وينظر ٣٤٩٥، ومصنف ابن أيب شيبة ٧٢٩١، ٧٢٩٠ مصنف عبد الرزاق .٣

 .٤/٣٨٥واألوسط 

 .٧٢٩٢ مصنف عبد الرزاق .٤

 .٢/١٤١، والتنوير شرح اجلامع الصغري ٥/٣١ التحبري إليضاح معاين التيسري .٥

ُّوضعفه النووي يف خالصة . ٍ عن رجل عن رسول اهللا ،صلى اهللا عليه وسلم٤٩٧ أخرجه أبو داود .٦ ّ
: وينظر . ٢/١٤٧، وابن حجر يف فتح الباري ٥/٢٩٣ُ، وابن رجب يف فتح الباري ١/٢٥٢األحكام 

 .٣٦٩- ١/٣٦٨بتخريج الشيخ شعيب األرنؤوط ، وسنن أيب داود ٢/٥١٤التخليص احلبري 

 .١/١٥٠، والسراج املنري ١/٤٠٢فيض القدير .  أي ما يضره وينفعه فهو كناية عن التمييز.٧

 .٢/١٤١، والتنوير شرح اجلامع الصغري ٥/٣١  التحبري إليضاح معاين التيسري.٨

 .٢/١٤١ التنوير شرح اجلامع الصغري .٩

، واملنتقى ٢/٢١٧، واإلشراف ٣٤٨٧، ٣٤٨٦، ومصنف ابن أيب شيبة ٧٢٩٦ مصنف عبد الرزاق .١٠

 .ّكان يعلم الصيب الصالة إذا أثغر: ، ولفظه عند ابن أيب شيبة ١/٢١٩شرح املوطأ 

 .١/٤١٢ليل ، ومواهب اجل١/٢٦٨، والنوادر والزيادات ٢/٦٤٧ اجلامع ملسائل املدونة .١١

 .٢/١٥ خمتصر اختالف الفقهاء .١٢
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ُوإذا أثغر الصيب إذا سقطت أسنانه الرواضع ونبت غريها
١.  

ٌّلكن يناقش بأن هذا القول ليس عليه دليل وال نص، كما أنه خيالف احلديث اآلمر بأمر  ٌ
من ) ه٤٧٤(ًالصبيان بالصالة عند سبع سنني، كما يناقش أيضا أن أبا الوليد الباجي 

فرجع هذا القول املالكية ذهب إىل أن إثغار الصيب ومعرفة ميينه من مشاله متقاربان يف املعىن، 
ًإىل القول األول، وقد ضعف العلماء دليله كما ذكرت ذلك قريبا ُ َ ُ ّ.  

، وعزاه ٢)ه٩٣(وهذا قول عروة بن الزبري . ُ أن الصيب يؤمر بالصالة إذا عقلها:القول الثالث 
  .٣)ه١١٧(َِّرقي إىل ميمون بن مهران ال) ه٣١٩(ابن املنذر 

َمروا أوالد«: قول النيب ،صلى اهللا عليه وسلم  : الدليل ََْ ُ َكم بالصالة وهم أبـناء سبع سنني، ُ
ِ ِ ِ ْ َْ ُ َ َ ْ ُْ َ

ِ َ َّ ِ ُ
ٍواضربوهم عليـها، وهم أبـناء عشر ِْ َ َُ َْ َْ ْ ُْ َُ ََ َ ُ ِ وفـرقوا بـيـنـهم يف المضاجع،ْ ِ

َ َ َْ ِ ْ ُ َ َْ ُ َِّ«٤.  
أن األمر الصيب بالصالة لسبع ألن األغلب أن الصيب مييز يف هذه السن يف : وجه الداللة 

  .األغلب، فإذا ميز الصيب قبل هذه السن فيؤمر بالصالة
  .لكن يناقش أن هذا خالف ظاهر احلديث

  .٥وهذا قول الشافعية. ن أن يؤمر الصيب بالصالة قبل سبع سنني إذا ميز أن يس:القول الرابع 
  . احلديث السابق اآلمر بأمر الصيب بالصالة عند سبع:الدليل 

العلة يف ذلك هي تعويده على الصالة أن الظاهر يف أمر الصيب بالصالة أن : وجه الداللة 
ٍوتدريبه عليها، وهذا املعىن موجود إذا ميز قبل سبع سنني، فأمره حينئذ يساعده على أن 

ُ ّ ٌ
ًيألفها بعد بلوغه، لكن يكون أمره وقتئذ مسنونا خبالف إذا بلغ سبع سنني فيكون واجبا ً ٍ.  

ة عند سبع وضربه عليها لكن يناقش بأن هذا خالف ظاهر احلديث، كما أن أمره بالصال
�لعشر إذا تركها، هذا وقت كاف جدا ليعتادها قبل بلوغها فال تشق عليه، فال حاجة ألمره  ٍ

  .بالصالة قبل سبع من أجل حتقيق هذه الغاية من تدريب الصيب على الصالة وتعويده عليها

                                                           

، وأسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف مذاهب ١/١٨٤ التنبيهات املستنبطة على الكتب املدونة .١

 .٢/٢٦٤م اإلئمة مالك، إما

  .٣٤٨٨، ومصنف ابن أيب شيبة ٧٢٩٣ مصنف عبد الرزاق .٢

َِّ، لكن أخرج ابن أيب شيبة عن ميمون بن مهران الرقي ٣٨٦-٤/٣٨٥، واألوسط ٢/٢١٧ اإلشراف .٣
 .ِفال أدري أيهما الثابت عنه أو أنه له روايتان يف املسألة. ه. يؤمر �ا إذا بلغ حلمه أ:  بلفظ ٣٤٩٢

. وإسناده حسن.  من حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص ،رضي اهللا عنهما٤٩٥ أبو داود أخرجه. ٤

وقد .٣/١٠ ط مؤسسة الرسالة، ويف ا�موع شرح املهذب ١٢٦ني، ص قاله النووي يف رياض الصاحل

 . تقدم

 .١/٣٩٠، وحاشية الشرباملسي على �اية احملتاج ١/٤٥٠ حاشية الشرواين على حتفة احملتاج .٥



        
 

 

٥٤٥ 
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  :القول الراجح 

 السابعة إذا أطاق ذلك، واألبلغ الذي يرتجح لدى الباحث أنه جيوز تعليم الصيب الصالة قبل
ّيف تعليمه أن يكون بالفعل كأن يرى والده أو وليه يصلي فيصلي مثله، وأن يرغبه يف تعلم  َّ َ
ٌالصالة بشىت املرغبات املباحة دون أن يكون يف ذلك تعنيف أو تأنيب أو لوم سواء أكان  ُ ٌ

  .الصالةذلك يف التعليم بالفعل أو إذا مل يستجب الصيب لتعليم وليه 
والفرق بني تعليم الصالة واألمر �ا أن التعليم يف األغلب يسبق األمر، كما أنه ليس فيه 
إجبار أو إلزام بل هو يف املقام األول ترغيب للطفل بالصالة حىت إذا بلغ سبع سنني أمره 

  .وليه بالصالة
  

  : دخول الصبي المميز المسجد للصالة : الفرع الثالث 

ُّوكما يؤمر الويل بأمر الصيب بالصالة يؤمر بأمره حبضور املساجد واجلماعات : "قال الشافعية  ُ
وهل أمر الصيب حبضور اجلماعات يف املساجد على الوجوب أو الندب عند . ١"ليعتادها

وما ذهب إليه الشافعية من أنه يؤمر الصيب املميز . ٢الشافعية؟ الظاهر أنه على الندب
حبضور املساجد ومجاعات الصالة ليتعتادها ال تأباه قواعد املذاهب األخرى على وجه 

ُشرع إحضاره: وهو قول اللجنة الدائمة للبحوث واإلفتاء، وقالت . ٣اإلمجال َ
وذهب ابن . ٤

، ٦إىل أنه أمر مطلوب) ه١٤٢١(، وذهب ابن عثيمني ٥إىل أنه مستحب) ه١٤٢٠(باز 
  .٧وهو قول عبد اهللا بن صاحل الفوزان

                                                           

، ١/٢١٠، وأسىن املطالب ٤/١٨٨، وا�موع شرح املهذب ٢/٣٠٣ كفاية النبيه يف شرح التنبيه .١

 .١/٤٦٧ومغين احملتاج 

 .٢/٣٠٣كفاية النبيه يف شرح التنبيه، :  ينظر .٢

، ٢/٦٤٧، واجلامع ملسائل املدونة ٦٥٧-١/٦٥٦ الدر املختار وحاشية ابن عابدين عليه:  ينظر .٣

، وحاشية ابن قاسم ٤/٤٢٧، واإلنصاف ٢/١٥٠، واملغين ١/٢٦٩، والتمهيد ٦/١٥٧واالستذكار 

 .١/٢٨١على الروض املربع 

 .١٨١٨٨، رقم ٥/٢٦٣ا�موع الثانية :  فتاوى اللجنة الدائمة .٤

 .١١/٣٠٣ فتاوى نور على الدرب .٥

 . ترقيم الشاملة١٣٤/٤نور على الدرب فتاوى . ٦

 .٤٤ أحكام حضور املساجد، ص .٧



        
 

 

٥٤٦ 
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 يف حضور الصيب املميز الصلوات يف املساجد؛ ألن ذلك من وقد سقت كالم الفقهاء
ًالوسائل الفعالة جدا يف تعليمه الصالة بالفعل، فيكون ذلك مندوبا من أجل هذه الغاية  �

  .واهللا أعلم. ًالتعليمية أيضا
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  :من أحكام تعليم الحج بالفعل  : لرابعالمبحث ا
  :وفيه ثالثة مطالب 

   : بالفعلفي المشاعرتعليم الحج : المطلب األول 

  :ويشمل صورتني 
 اجلمع بني أداء احلج وتعليم الناس املناسك، وهذا جائز ال بأس به وليس :الصورة األولى 

ُلتأخذوا «:  عليه وسلم، وقال وقد فعله النيب ،صلى اهللا . ١من تشريك العبادة ُ َْ
ِ

ْمناسككم ُ َ ِ ِ فإين ال أدري لعلي ال أحج بـعد حجيت هذه؛ََ ِ
َ ِ َّ َ َ َُ ْ ُّ َ ََ َََِّ ِ ْ ِّ َِ«٢.  

ً أن يعلم املناسك بالفعل دون أن يكون حمرما يف عرفة وغريها من املناسك:الصورة الثانية  ّ .
ِّوهذا جائز مع الكراهة وصح حج من يعلمه؛ ألن الوقوف والدفع جيوز للمحرم وغريه َّ

٣.  
  

   : في المشاعر المقدسة في غير أوقاتها بالفعلتعليم المناسك: المطلب الثاني 

ًتتصور هذه الصورة للطالب الذين يعيشون يف مكة املكرمة أو قريبا منها أو يف داخل 
ُث سهولة التنقل وعدم اختاذ إجراءات الدخول اليت قد تطلب اململكة العربية السعودية، حي

  .هذا هو الغالب يف وقوع هذه الصورة. من غريهم
عندنا يف مكة تقوم بعض املدارس : ّوقد ورد إىل موقع اإلسالم سؤال وجواب سؤال نصه 

اعر، بإقامة رحلة تعليمية لألطفال باحلج، وذلك بإلباس األوالد اإلحرام، وصحبهم إىل املش
  ويقومون بالتلبية، وذلك خالل يوم دراسي يف ذي القعدة، فما حكم ذلك؟

بتعليم ِّال مانع من قيام املعلم : "فأجاب القائمون على الفتوى يف املوقع، باإلباحة، فقالوا 
 يف بعض أفعاله، كتعليمهم كيف يلبسون مالبس اإلحرام، وأين �الطلبة مناسك احلج عمليا

كيف يدفعون منها، وكيف يدعون يف مزدلفة، وهكذا يف باقي املناسك اليت يقفون يف عرفة، و
 يشرتط أن يكونوا حمرمني حقيقة بنزع كامل حتتاج إىل اطالع على واقعها املكاين، وال

                                                           

التجريد للقدوري : ، وينظر ٤/١١٦، وفتح الباري البن رجب ١/٨٨ جامع العلوم واحلكم .١

١٨٦٢، ٤/١٨٥٦. 

وأخرجه أبو عوانة يف .  من حديث جابر بن عبد اهللا ،رضي اهللا عنهما١٩٢٧أخرجه مسلم . ٢

َلتأخذ أُميت منسكها،« بلفظ ٣٥٤٣ رقم ٢/٣٩٠مستخرجه  َ َ َْ َِّ ْ ُ َْ
َ فإين ال أَدري لعلي ال أَلقاكم بـعد ِ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َََِّ ِ ْ ِّ َِ

َهذا َ«. 

، وفتح الباري ١١٤، واألحكام السلطانية أليب يعلى ص ١٧٨دي ص  األحكام السلطانية للماور.٣

 .٤/١١٦البن رجب 
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 وال أن يرتكوا حمظورات اإلحرام على احلقيقة، كما أنه قد يتم تعليم بعض مالبسهم،
  .١"ال يلزم أن يكونوا على وضوء، وال باجتاه القبلةاملسلمني الصالة حبركا�ا العملية و

واألقرب يف فهم هذه الصورة يف ضوء الكالم السابق أن الطالب قصدوا  املشاعر املقدسة 
ليشرح هلم األستاذ أعمال احلج وأقواله يف أماكنها، مع تعليمهم كيف يلبسون مالبس 
ُّاإلحرام ويلبون، فكأ�ا زيارة تعليمية على الطبيعة ،إن صح هذا التعبري، ال يكون فيها وقوف 

 مبيت أو حنو ذلك، فهو شرح ألعمال احلج يف أماكنها مع بيان حدودها ومعاملها أو دفع أو
إن أمكن؛ ليكون أوضح صورة يف أذهان املتعلمني دون أن يكون هناك قصد ملشا�ة أعمال 

  .احلج
  

وهذا الصورة �ذه الكيفية ال بأس �ا، مع عدم اإلكثار منها وال تكون على سبيل العادة أو 
  .االعتياد

  
ما أن يفعلوا صورة احلج من الوقوف بعرفة إىل املغرب أو قبله مث يدفعون إىل مزدلفة مث أ

ُّميكثون فيها قليال مث يقصدون مىن لرمي اجلمار وهم مبالبس اإلحرام وملبون، فهذا ما أراه  ً
ًغري جائز إن مل يكن حراما، لكونه فيه مشا�ة ألعمال احلج يف املشاعر، وهذا فيه حمظورات 

مثل �وين أعمال احلج يف نفوس الناشئة، بل رمبا يؤدي ببعضهم :  يؤدي إىل حمظورات أو
ًإىل مردود عكسي وهو النفور من أعمال احلج؛ نظرا ملا يف ذلك من مشقة غري عادية وغري 

لكنها مشقة . وال يصح القياس على تعليم الصالة مع أن فيها مشقة عليهم. ًمطلوبة شرعا
ّ، كما أن هذه املشقة جاء �ا النص الشرعي فأمر بأمرهم بالصالة، أهون من مشقة احلج

كما أن الصالة ال تسقط عن مكلف خبالف احلج فإنه ال جيب على كل املكلفني بل جيب 
ًكما أن الصالة تتكرر يوميا يف اليوم مخس مرات، . على من استوىف منهم شروط الوجوب

ّفكان التمرن عليها مطلوبا، خبالف احلج  ً الذي جيب يف العمر مرة واحدة وبشروط ّ
كما أن الصالة متفق على أمر الصيب �ا �يء النص بذلك، أما غريها من . خمصوصة

العبادات فوقع فيها اخلالف إال الوضوء، وقد منع املالكية ،على املشهور من مذهبهم، أمر 

                                                           

   .، املكتبة الشاملة١١١٦٨٩ رقم ٥/٣٧٨٥موقع اإلسالم سؤال وجواب، . ١

https://islamqa.info/ar/١١١٦٨٩  

 .م٢٠١٧ من أكتوبر ١٥= ه١٤٣٩ من احملرم ٢٥تاريخ الزيارة ليلة األحد 
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قال النفراوي . ١الصيب املميز بالصيام؛ لكون يف ذلك مشقة عليه، وهذا منهي عنه
ًِّمن املالكية، مبيـنا احلكمة من أمر الصيب بالصالة وال يؤمر بالصوم لوجود ) ه١١٢٦(

مر بالصالة؛ لكو�ا أعظم أركان اإلسالم بعد الشهادتني وال مشقة ُوإمنا أ: "املشقة، قال 
 فعلها، فأمر �ا ليعتادها؛ ألنه لو مل يألفها قبل بلوغه لرمبا كرهتها نفسه بعد بلوغه؛ عليها يف

  . ٢"لكثرة شروطها وتكررها يف اليوم والليلة
لة من أجل الثواب الذي يثبت للصيب إذا حج به وليه، كما ّإن املشقة متحم:   قد يقال 

أهلذا حج؟ فقال النيب : ثبت يف قول النيب ،صلى اهللا عليه وسلم، حني سألته املرأة عن صيب 
ٌنـعم، ولك أجر«: ،صلى اهللا عليه وسلم  ْْ

ِ ََ َ َ«٣.  
، وال عبادة يف هذه الصورة لكو�ا مل ٤ن األجر للصيب املميز متوقف على العبادةأ: اجلواب 

  .تقع يف وقتها وعلى صفتها املشروعة
ّإنه جيوز ملن يعلم الناس املناسك أن يكون غري حمرم وغري مريد للحج: وقد يقال 

، أو ما ٥
هذا قياس مع الفارق، فالناس : قلت  . ّيعرفه الناس اليوم باملطوف، فيقاس هذا على ذلك

  . يف عبادة احلج وقد وقعت يف وقتها على صفتها املشروعة، أما هؤالء فليسوا كذلك
  .واهللا أعلم

                                                           

،ومناهج ٣/١٩٧، واملفهم ملا أشكل من كتاب تلخيص مسلم ١/٥٠٢لتنبيه على مبادئ التوجيه ا. ١

-١/٣٧٩) ه٦٣٣بعد (ّالتحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل مشكال�ا للرجراجي

، وشرح زروق على منت ١/٢٨٢، وشرح ابن ناجي على منت الرسالة ٢/٥١٢، وروضة املستبني ٣٨١

 .١/٣١٠، ٣٣-١/٣٢، والفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين ١/٢٨الرسالة 

التنبيه على مبادئ التوجيه : وينظر . ٣١٠، ١/٣٢ الفواكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين .٢

١/٥٠١. 

 . من حديث عبد اهللا بن عباس ،رضي اهللا عنهما١٣٣٦أخرجه مسلم . ٣

ّالصيب املميز أهل للثواب فتصح عبادته من صالة وصوم واعتكاف وحج وغري ذلك، ويكتب له ثواب . ٤ ٌ ّ
ومن األدلة على ذلك حديث أمر الصيب بالصالة وهو ابن سبع سنني وغريه من . ُما يعمله من قرب

 وما بعدها، ط صبيح، ٢/٣٢٨يح وشرحه التلويح التوضيح يف حل غوامض التنق: ينظر . األدلة

، والغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع أليب ١/١٣٧، )ه٧٩٤(وتشنيف املسامع جبمع اجلوامع للزركشي 

، ١/٢٢٢، وشرح خمتصر خليل للخرشي وحاشية العدوي عليه ١/٢٩، )ه٨٢٦(زرعة العراقي

، ٣/٢٠٧، واملغين البن قدامة ٢٩٣ي ص ، واألشباه والنظائر للسيوط١/٢٧، والفواكه الدواين ٢/٤٥

 .٥٥-١٥/٥٤، واملوسوعة الفقهية ١/٣٩٦واإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف 

 .ّن مع الكراهة، كما مر ذكر ذلك يف املطلب األول من هذا املبحثلك .٥
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  : ات للكعبة وللصفا والمروة وغيرها ّ باستخدام المجسم بالفعلعليم المناسكت: المطلب الثالث 
دأبت بعض الروضات واملدارس عندما يقرتب وقت احلج أن تقيم جمسمات للكعبة والصفا 
واملروة وجبل عرفات واجلمرات وغريها وتطلب من أولياء أمور الطالب أن يأيت أوالدهم 

أو مالبس اإلحرام، وذلك لتعليم هؤالء الصغار مناسك الصغار وهم يلبسون مالبس بيضاء 
احلج عن طريق احملاكاة، كما أن بعض الشركات اليت تقوم بتنظيم رحالت للحج، تقوم بفعل 
ّذلك لتدريب املقدمني على احلج على مناسكه قبل أن حيجوا حىت تتكون يف أذها�م صورة  ّ

زيا والسودان تقوم �ذا، ويرون يف واضحة عن مناسك احلج، وكذلك بعض الدول مثل مالي
  ذلك فوائد تعود على احلجاج يف تأديتهم للحج يف املشاعر املقدسة، فما حكم ذلك؟

  : يف هذه النازلة وجدت قولني 
وهذا قرار دائرة . ً أنه مباح حبسب األصل وال مانع منه شرعا، بل هو أمر حسن:القول األول 

امشية، برئاسة املفىت العام للمملكة األردنية مساحة الشيخ اإلفتاء العام باململكة األردنية اهل
  .١عبد الكرمي اخلصاونة

   :واعتمدوا يف قرارهم ذلك على ما يأيت
ًالعلم مطلوب شرعا ال سيما ما كان مفيدا ومنجيا يف اآلخرة، ومنه تعليم مناسك  - ١ ً ً

 .ّاحلج والعمرة وتعلمها
ًهذا أمر مسلم به أن التعليم مطلوب شرعا، لكن موضع النزاع هو : يناقش  ّ

ّاستخدام ا�سمات يف ذلك، فاألمة على مر تارخيها الطويل مل تكن تتعلم 
ّتعلم بالبيان بالقول أو الفعل كما علم النيب ،صلى اهللا عليه بذلك، بل كانت ت

وسلم، املناسك ألصحابه،رضي اهللا عنهم أمجعني، الذين علموها ملن بعدهم 
ٍوهكذا مت التعليم جيال بعد جيل وقرنا بعد قرن ً ٍ ّوأدت األمة املناسك �ذا . ً

الزحام وما حدث من وفيات يف احلج فكان بسبب . التعليم على خري وجه
وغريه، ال بسبب عدم مترن احلجاج على احلج قبل أن يأتوا من بالدهم على 

ّفيظل النزاع قائما يف استخدام هذه ا�سمات، وال يسلم هلم . املشاعر املقدسة ً
  .هذا القول

أن تعليم املناسك بواسطة املواقع واملشاعر اليت يكون فيها احلج  وبناء صور  - ٢
ٌمشا�ة، أمر مباح حب ٌسب األصل وال مانع منه شرعا، بل هو أمر حسن يساعد ٌ ً

وقد ورد أن . على فهم كيفية أداء احلج أو العمرة؛ لتكون عبادة الناس صحيحة

                                                           

( ٢١٣ورقم القرار . aliftaa.joاإلفتاء : موقع دائرة اإلفتاء العام باململكة األردنية اهلامشية . ١

 .م١٥/٤/٢٠١٥= ه١٤٣٦مجادى اآلخرة ٢٥بتاريخ ) ٣/٢٠١٥
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ّالنيب ،صلى اهللا عليه وسلم، كان يعلم أصحابه باخلطوط يف األرض، قال عبد 
ُّخط النيب : اهللا بن مسعود ،رضي اهللا عنه  َِّ َّ َصلى الله ع،َ ُ َّ َليه وسلمََّ

َّ َ َ
ِ
ً خطا مربـعا،َْ ََُّ

� َ، 
ُوخط خطا يف الوسط خارجا منه ْ

ِ ِ
ً ِ َِ َ ََ َْ

� َّ ِ وخط خططا صغارا إىل هذا الذي يف ،َ ِ َّ َ َ ً ََ ِ
ً ََ ِ

ُ ََّ

َالوسط من جانبه الذي يف الوسط وقال َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ
َ ََ َْ ِْ ِ َّ ِ َ ُهذا اإلنسان« : ْ َ ْ ِْ َ ِ وهذا أجله حميط به ،َ ِِ ٌ ُ ُ ُ ََ َ َ َ

َأو قد أحاط َ َ َْ َ ُ وهذا الذي هو خارج أمله،ِِ بهْ ُ َََ ٌ ِ َ َ ُ َ
ِ َّ

ُ وهذه اخلطط الصغار األعراض،َ َْ َ ْ ُْ ََ ِّ ُ َ ُ
ِ ِ

َ، 
َفإن أخطأه هذا نـهشه هذا َ ََ َُ َ َ َ َُ َْ ْ َ وإن أخطأه هذا نـهشه هذا،َِ َ ََ َُ َ َ َ َُ َْ ْ َِ«١. 

الف يف ال أحد ينازع يف مشروعية تعليم املناسك، فال أحد خي: يناقش هذا 
تعليم املناسك باخلطوط التوضيحية مثل رسم الكعبة على السبورة وبيان ما 
ٍيتعلق �ا من طواف وحنو ذلك، كما جاء يف حديث ابن مسعود رضي اهللا 

ّأما استخدام ا�سمات فال . عنه، فقد استخدمت اخلطوط يف تعليم الصحابة
 استخدامها حمظورات كما أن هذه ا�سمات يرتتب علىّيدل عليها احلديث، 

ّوألجل هذه احملظورات نبه القرار . شرعية سوف أذكرها عند عرض القول الثاين
  :على أمور ينبغي مراعا�ا يف تعليم املناسك، هي 

ال جيوز اعتقاد تعظيم هذه ا�سمات أو التوجه إليها؛ ألن التوجه والتعظيم   -  أ
 .إمنا هو خلصوصية ذات املكان املقدس

وز االستهانة بشأن هذه ا�سمات أو جعلها يف حمل االستهزاء ال جي  -  ب
 .والسخرية

عدم مضاهاة املشاعر احلقيقية والتشبه �ا، بل جتعل األبنية التعليمية أصغر   -  ت
ٌّحجما، وتوضع إشارات تفيد أن املوقع تعليمي، وتوضع إشارات على  ٌ ً

ب أعمال احلج ّكل جمسم يفيد أنه تعليمي وأنه ال يقصد منه إال تقري
 .ه.أ. ونشر الثقافة الدينية

وعلى فرض أن هذا األمر مباح ملن هو مقدم على احلج، لكن هذا ينتفي يف أطفال 
ويف الغالب لن حيجوا عامهم . ًالروضات واملرحلة االبتدائية، فاحلج غري واجب عليهم أصال

  .إن بعض هؤالء قد يأخذه والده إىل احلج: قد يقال . هذا 
 عن أن ًفضال.  على فرض صحة هذا االفرتاض فإن هذا نادر، والنادر ال حكم له:يناقش 

  .ّوالده أو من يقوم على شأنه سيعلمه مناسك احلج بنفسه وال حاجة هلذه ا�سمات

                                                           

 .٦٤١٧أخرجه البخاري . ١
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  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

 ال جيوز عمل ذلك، وهذا قول اللجنة الدائمة لإلفتاء والبحوث باململكة العربية  :القول الثاني
 وقول الشيخ حممد بن صاحل العثيمني. ١ أن ذلك بدعة منكرةالسعودية، بل ذهبت إىل

ُوقول الشيخ صاحل الفوزان. ًاال ينبغي إطالق: ، وقال ٢)ه١٤٢١(
. هذه متثيلية: ، وقال ٣

، واختيار القائمني على موقع فتاوى الشبكة ٤ل الشيخ حممد بن حممد املختار الشنقيطيوقو
  .٦،  وكذلك اختيار القائمني على الفتاوى يف موقع اإلسالم سؤال وجواب٥اإلسالمية

وعمد�م يف القول باملنع أن التعليم عن طريق تلك ا�سمات يؤدي إىل حماذير شرعية كما 
  .ا أخرى للتعليم ليس فيها هذه احملاذير وال خيشى منهاًأن هناك طرق

  :فمن احملاذير الشرعية 
ا ً، فقد ينسب الناس إىل هذا العمل شيئٍتعلق القلوب �ذه ا�سمات ولو بعد حني  . أ

 . فتختلط العبادة بالتعليم؛من القداسة أو التعظيم
وكذلك املتعلمني ال خيطر على قلبهم هذا وال بأن القائمني على ذلك من املعلمني قد يناقش 

وهم يعلمون أ�ا حماكاة فقط، وال خيطر على باهلم . ًايتصورون أنفسهم تتعلق �ا إطالق
  .قداسة أو تبجيل هلا

تعريض هذه ا�سمات لالمتهان مما يفضي إىل �وين هذه املشاعر يف القلوب،   . ب
ّاعر والشعائر يف القلوب ومنع كل وهذا خالف مقصود الشرع يف تعظيم هذه املش

ٌذلك ومن يـعظم حرمات اهللا فـهو خيـر [: ما يؤدي إىل عكس ذلك، قال تعاىل  ْْ َ َ ُ َ
ِ ِ

َ ُ ُ ْ َُ
ِّ َ َ َ َِ

َِِّله عند ربه َ ْ ِ ُ ِذلك ومن يـعظم شعائر اهللا [: ّ، كما قال عز من قائل }٣٠:احلج{] َ ِ
َ َ ََ ْ ِّ ُ ْ َ َ َ َِ

َفإنـها من تـقوى  ْ َ ْ
ِ

َ َّ ِالقلوبَِ وهلذا صدر قرار ا�مع الفقهي اإلسالمي . }٣٢:احلج{] ُُ
                                                           

  .١١/١٤ فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، ا�موعة الثانية، .١

 .١٤/٩١، لة الشيخ حممد بن صاحل العثيمنيفتاوى ورسائل فضي جمموع.  ٢

ه ١٤٣٧ شعبان ٢٤، تاريخ الزيارة الثالثاء http://www.almanhaj.com موقع املنهج .٣

 .م٢٠١٦ مايو ٣١املوافق 

. youtubeّيف مادة مسجلة له على موقع املرئيات . ٤

https://www.youtube.com/watch?v=eU٢ql٣sW٤GI  هل جيوز وضع جمسم للكعبة : بعنوان

 .م٢٠١٦ مايو ٣١ه املوافق ١٤٣٧ شعبان ٢٤بغرض التعليم، تاريخ الزيارة الثالثاء 

 شعبان ٢٤، تاريخ الزيارة الثالثاء http://fatwa.islamweb.net/fatwa. اإلسالمية موقع الشبكة .٥

 .           م٢٠١٦ مايو ٣١ه املوافق ١٤٣٧

، ١٩٢٢٦٥/https://islamqa.info/ar.  موقع اإلسالم سؤال وجواب.٦

ه املوافق ١٤٣٧ شعبان ٢٤ تاريخ الزيارة الثالثاء ١٩٢٠٤٣/https://islamqa.info/arو

 .م٢٠١٦ مايو ٣١
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  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

 بشأن موضوع تصنيع وتسويق ١٣/٧٤د/٣التابع لرابطة العامل اإلسالمي رقم 
ّجمسمات للكعبة املشرفة، صدر القرار بأن الواجب سد هذا الباب ومنعه؛ ألنه 

 .١يفضي إىل شرور وحمظورات
ٍومن احملظورات يف ذلك أن هذا جيعل العبادات جمرد طقوس وحركات وليس هلا   . ت ٍ

 .بتأثري يف القل
هذا من ناحية احملظورات الشرعية املرتتبة على استخدام هذه ا�سمات يف تعليم احلج 

غريها من الوسائل اليت أخذ إنه ال حاجة هلذه ا�سمات لتوفر والعمرة، ومن ناحية أخرى ف
وهو الشرح . واهاْ�ا املسلمون على مدى تارخيهم الطويل، وأثبتت جناحها وفاعليتها وجد

ٍالستعانة على ذلك بالكتابة التوضيحية، فهو كاف شاف يف إيصال املعاين الشرعية والبيان وا ٍ

  .إىل عموم الناس
 ،كما أن استخدام هذه ا�سمات لتعليم احلج، يقتضي ا�ام الناس يف عقوهلم واستيعا�م

  .ّبأن صاروا من البالهة إىل هذا احلد، كما يقول الشيخ صاحل الفوزان
واز استخدام هذه ا�سمات لتعليم احلج ملا يفضي ذلك إىل والراجح عندي عدم ج

ًحمظورات شرعية قد ذكرت قريب ا، فضال عن توافر أساليب أخرى ال يتوجه إليها النقد ُ
ّومقبولة من معظم الفقهاء املعاصرين إن مل يكن كلهم

٢.  
  :ّأما فيما يتعلق باألطفال فاملنع أشد وذلك ملا يأيت 

ّسن ال يستوعب أعمال هذه ا غري قليل منهم صغري الً أن معظم األطفال أو عدد  . أ
ّالشعرية املعظمة اليت تتميز بكثرة أفعاهلا وتعددها وطول وقتها؛ ومن مث تذهب 

 .ّهيبتها يف نفوسهم، وهلذا أثر ال خيفى عند بلوغهم وكو�م مكلفني
ا، ليس من أجل التعليم فحسب إن الروضات واملدارس تتسابق فيما بينها لعمل هذ  . ب

كو�ا تتميز عن غريها �ذا، : لدعاية هلا بني أولياء األمورً أيضا من أجل اولكن
 .ُوهذا ال يليق �ذه الشعرية العظيمة أن جتعل هكذا

                                                           

من الدورة األوىل : إلسالمي مبكة املكرمة طة العامل االتابع لراب قرارات جممع الفقه اإلسالمي .١

مجع ، )١١٢(إىل القرار رقم ) ١(من القرار رقم ) : هـ١٤٢٨(إىل الدورة التاسعة عشرة ) هـ١٣٩٨(

  .٧٤الباحث مجيل أبو سارة، ص : وترتيب 

  

خطوة خطوة، وهو  من ذلك برنامج مناسك، وهو عبارة عن فلم تصويري لتعليم مناسك احلج والعمرة .٢

  . من إنتاج وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوةواإلرشاد باململكة العربية السعودية

 https://www.youtube.com/watch?v=bwKJPLd٧MVoورابطه 
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ّومن مث أصبح املوضوع يف أغلبه غري تعليمي بل مصدر فخر للروضة واملدرسة   . ت
وأولياء الطالب وذويهم والطالب أنفسهم الذين طافوا وسعوا ورموا دون أن 

ّومن مث تتحول هذه املظاهر التعليمية يف األصل . اًاهليبة املطلوبة شرعيصحب ذلك 
 .إىل ما ال ينبغي

 عن ًتتوافر بدائل تعليمية كثرية هلذه ا�سمات، وهي ال ختفى على أحد فضال  . ث
تكلفتها القليلة أو انعدام التكلفة، وال جيري فيها اخلالف الذي جيري يف 

 .  أعلمواهللا. ا�سمات، إن مل ينعدم
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أما عن النتائج يف هذا البحث املوجز، :             النتائج والتوصيات

  :فأذكر ما يأيت 
  

 .ًتعليم العبادات بالفعل جائز إن مل يكن مندوبا -١
الراجح جواز الصالة لتعليم املأمومني الصالة فقط دون نية القربة،  -٢

جة تقدر ولكن ال تفعل إال إذا دعت احلاجة إىل ذلك، واحلا
 .بقدرها

جيوز تعليم الصيب الصالة دون سبع سنني إذا ميز، وهذا التعليم يكون  -٣
 .بالرتغيب ال بالرتهيب والـتأنيب

الراجح أن تعليم احلج با�سمات ال جيوز ملا يف ذلك من حمظورات  -٤
جيب سد الذريعة إليها، فضال عن توافر وسائل أخرى ال خالف 

خلالف الذي يف ا�سمات، ميكن أن فيها أو ليس فيها هذا ا
 .يستفاد منها يف هذا ا�ال استفادة كبرية ومرغوبة

أما عن التوصيات فيوصي الباحث القائمني على الروضات واملدارس 
والشركات القائمة على تنظيم رحالت احلج والعمرة أن يراجعوا علماء 

  .لعمرةالشريعة فيما يتعلق باستخدام ا�سمات يف تعليم احلج وا
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
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  :المراجع والمصادر

 القرآن الكرمي.  

، مؤسسة الرسالة، )هـ٧٠٢(حممد بن علي بن وهب : ابن دقيق العيد : ح عمدة األحكام إحكام اإلحكام شر .١

 .م٢٠٠٥=هـ١٤٢٦، ١بريوت، ط

 .عبد اهللا بن صاحل الفوزان، الطبعة الثانية: أحكام حضور املساجد  .٢

 .، دار احلديث، بدون بيانات أخرى)ه٤٥٠(علي بن حممد : اوردي امل: األحكام السلطانية  .٣

حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، : ، حتقيق )ه٤٥٨(حممد بن احلسني : أبو يعلى : األحكام السلطانية  .٤

 .م٢٠٠٠=ه١٤٢١، ٢بريوت، ط

 القمحاوي، دار إحياء حممد صادق: ، حتقيق )هـ٣٧٠(أمحد بن علي : أبو بكر اجلصاص : أحكام القرآن  .٥

 .هـ١٤٠٥الرتاث العريب، بريوت، ط

، ١، مؤسسة الرسالة، ط)ه٤٢٨(حممد بن أمحد : ابن أيب موسى : اإلرشاد إىل سبيل الرشاد  .٦

 .م١٩٩٨=ه١٤١٩

، أضواء )ه١٣٧٦(عبد الرمحن السعدي : إرشاد أويل البصائر واأللباب لنيل الفقه بأيسر الطرق واألسباب  .٧

 .م٢٠٠٠=ه١٤٢٠، ١رياض، طالسلف، ال

، ٧، املطبعة األمريية، ط)هـ٩٢٣(أمحد بن حممد : شرح القسطالين = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري  .٨

 .هـ١٣٢٣

، )ه٤٦٣(يوسف بن عبد اهللا : ابن عبد الرب : االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار  .٩

 .م١٩٩٣=ه١٤١٤، ١دار قتيبة، دمشق، طعبد املعطي أمني قلعجي، : حتقيق 

، دار الكتاب اإلسالمي، )ه٩٢٦(زكريا بن حممد : زكريا األنصاري : أسىن املطالب يف شرح روض الطالب  .١٠

 .دون بيانات أخرى

، )ه١٣٩٧(أبو بكر بن حسن : الكشناوي : أسهل املدارك شرح إرشاد السالك يف مذهب إمام اإلئمة مالك  .١١

  . ، بدون بيانات أخرى٢ريوت، طدار الفكر، ب

، )ه٩١١(جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر : السيوطي : األشباه والنظائر يف قواعد وفروع فقه الشافعية  .١٢

  .  م٢٠٠١=ه١٤٢١، ١عبد الكرمي الفضيلي، املكتبة العصرية، بريوت، ط: حتقيق

صغري أمحد األنصاري، : ، حتقيق )ه٣١٩(راهيم حممد بن إب: ابن املنذر : اإلشراف على مذاهب العلماء  .١٣

 .م٢٠٠٤=ه١٤٢٥، ١مكتبة مكة الثقافية، اإلمارات العربية املتحدة، ط

احلبيب بن : ، حتقيق )ه٤٢٢(القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر : اإلشراف على نكت مسائل اخلالف  .١٤

 .م١٩٩٩=ه١٤٢٠، ١طاهر، دار ابن حزم، ط

، ١حممد بوينوكالن، دار ابن حزم، بريوت، ط. د: ، حتقيق )ه١٨٩(ن الشيباين حممد بن حس: األصل  .١٥

  .  م٢٠١٢=ه١٤٣٣

  .  م١٩٧٣، دار اجليل، بريوت، )ه٧٥١(حممد بن أيب بكر : ابن القيم : أعالم املوقعني عن رب العاملني  .١٦
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عبد العزيز املشيقح، دار : ، حتقيق )ه٨٠٤(عمر بن علي : ابن امللقن : اإلعالم بفوائد عمدة األحكام  .١٧

 .م١٩٩٧=ه١٤١٧، ١العاصمة، اململكة العربية السعودية، ط

عبد اللطيف السبكي، : ، حتقيق )ه٩٦٨(موسى بن أمحد :احلجاوي : اإلقناع يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل  .١٨

   .إلقناعاملعرفة، بريوت، دون بيانات أخرى، وطبعة اإلقناع مع شرحه كشاف اإلقناع عن منت ادار 

حيىي إمساعيل، دار . د: ، حتقيق)ه٥٤٤(عياض بن موسى بن عياض : إكمال املعلم شرح صحيح مسلم  .١٩

  .م١٩٩٨= ه١٤١٩. ١الوفاء، مصر، ط

أستاذنا الدكتور رفعت فوزي عبد املطلب، دار الوفاء، : ، حتقيق )ه٢٠٤(حممد بن إدريس : الشافعي : ّاألم  .٢٠

 . م٢٠٠١، ١املنصورة، ط

املقنع والشرح  مع املطبوع ، )ه٨٨٥(علي بن سليمان : املرداوي : اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف  .٢١

، ١عبد الفتاح احللو، دار هجر، للنشر والتوزيع، القاهرة، ط. عبد اهللا الرتكي، ود . د: الكبري، حتقيق 

 .م١٩٩٥=ه١٤١٥

، حتقيق حيىي )ه٩٧٨(قاسم  بن عبد اهللا : القونوي :  الفقهاء أنيس الفقهاء يف تعريفات األلفاظ املتداولة بني .٢٢

 .م٢٠٠٤=ه١٤٢٤حسن مراد، دار الكتب العلمية، ط 

صغري أمحد بن : ، حتقيق )ه٣١٩(حممد بن إبراهيم : ابن املنذر : األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف  .٢٣

   .م١٩٨٥= ه١٤٠٥، ١حممد حنيف، دار طيبة، الرياض، ط

 .، دار املعرفة، بريوت)ه٩٧٠(زين الدين بن إبراهيم : ابن جنيم: حر الرائق شرح كنز الدقائق الب .٢٤

حممد حممد تامر،  دار الكتب .د: ، حتقيق )ه٧٩٤( حممد بن �ادر: الزركشي : البحر احمليط يف أصول الفقه  .٢٥

 .م٢٠٠٠=ه١٤٢١العلمية،  بريوت، 

طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية، : ، حتقيق )ه٥٠٢(د بن إمساعيل عبد الواح: الروياين : حبر املذهب  .٢٦

  .م٢٠٠٩، ١ط

، دار الكتب العلمية، بريوت، )ه٥٨٧(أبو بكر بن مسعود : الكاساين : بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  .٢٧

 .م١٩٨٦=ه١٤٠٦، ٢ط

، ١ سعيد خباري، دار الوطن، الرياض، طحممد. د: ، حتقيق )ه٢٤٦(احلسني بن حرب املروزي : الرب والصلة  .٢٨

  . ه١٤١٩

، ١، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)ه٨٥٥(حممود بن أمحد : العيين : البناية شرح اهلداية  .٢٩

  . م٢٠٠٠=ه١٤٢٠

، دار )ه٥٥٨(حيىي بن أيب اخلري بن سامل العمراين اليمين الشافعي : العمراين: البيان يف مذهب اإلمام الشافعي  .٣٠

 .م٢٠٠٠=ه١٤٢١، ١نهاج، جدة، طامل

احلسني . د: ، حتقيق )ه٦٢٨(علي بن حممد : ابن القطان الفاسي : بيان الوهم واإليهام يف كتاب األحكام  .٣١

 . م١٩٩٧=ه١٤١٨، ١آيت سعيد، درا طيبة، الرياض، ط

ت، دون بيانات ، دار بريو)ه١٢٢١(ن حممد سليمان ب: حاشية البجريمي = حتفة احلبيب على شرح اخلطيب  .٣٢

 .أخرى



        
 

 

٥٥٨ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

جمموعة من : ، حتقيق )ه١٢٠٥(حممد بن حممد بن عبد الرزاق : الزبيدي : اج العروس من جواهر القاموس ت .٣٣

 .احملققني، دار اهلداية، دون بيان أخرى

ّبشار عواد معروف، دار الغرب .، حتقيق د)ه٤٦٣(أمحد بن علي : اخلطيب البغدادي : تاريخ بغداد  .٣٤
 .م٢٠٠٢=ه١٤٢٢، ١، بريوت، طاإلسالمي

، املطبعة األمريية، بوالق، القاهرة، ط )ه٧٤٣(عثمان بن علي : الزيلعي : تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق  .٣٥

 .ا دار الكتاب اإلسالمي�ّه، وقد صور١٣١٣

ة، دار السالم، مركز الدراسات الفقهية واالقتتصادي:  ، حتقيق )ه٤٢٨(أمحد بن حممد : القدوري : التجريد  .٣٦

 .م٢٠٠١= ه١٤٢٧، ٢القاهرة، ط

حممد صبحي حالق، : ، حتقيق )ه١١٨٢(حممد بن إمساعيل : الصنعاين : التحبري إليضاح معاين التيسري  .٣٧

 .م٢٠١٢=ه١٤٣٣، ١مكتبة الرشد، الرياض، ط

: ، حتقيق )ه١٣٥٣(يم حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرح: املباركفوري : حتفة األحوذي بشرح جامع الرتمذي  .٣٨

   .م١٩٦٣=ه١٣٨٣، ٢عبد الوهاب بن عبد اللطيف، ط املكتبة السلفية، املدينةاملنورة، ط

= ه١٤٠٥، ١، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)ه٥٣٩(حممد بن أمحد : السمرقندي: حتفة الفقهاء  .٣٩

 .م١٩٨٤

، املكتبة التجارية الكربى، مصر، )ه٩٧٤(مد أمحد بن حم: ابن حجر اهليتمي : حتفة احملتاج يف شرح املنهاج  .٤٠

 .م١٩٣٨=ه١٣٥٧

عبد اهللا نذير أمحد، دار البشائر : ، حتقيق )ه٦٦٦بعد (حممد بن أيب بكر : زين الدين الرازي : حتفة امللوك  .٤١

  .ه١٤١٧، ١اإلسالمية، بريوت، ط

. سيد عبد العزيز ود.د: حتقيق ، )ه٧٩٤(حممد بن عبد اهللا : الزركشي : تشنيف املسامع جبمع اجلوامع  .٤٢

  .م١٩٩٨=ه١٤١٨، ١عبداهللا ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء الرتاث، ط

 .، مطبوع مع الفروع البن ملفح)ه٨٨٥(علي بن سليمان : املرداوي : تصحيح الفروع  .٤٣

اإلمام حممد بن سعود ، عمادة البحث العلمي، جامعة )ه٤٦٨(علي بن أمحد : الواحدي : التفسري البسيط  .٤٤

 .ه١٤٣٠، ١اإلسالمية،  ط

سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنشر : ، حتقيق)ه٧٧٤(إمساعيل بن عمر : ابن كثري: فسري القرآن العظيم ت .٤٥

 .م١٩٩٩=ه١٤٢٠، ٢والتوزيع، ط

 .م١٩٧٢، اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر، )ه١٣٥٤(حممد رشيد رضا : تفسري املنار  .٤٦

حممد . د: ، حتقيق )ه٨٥٢(أمحد بن علي : ابن حجر : التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري  .٤٧

 .م٢٠٠٧=ه١٤٢٨، ١الثاين بن عمر بن موسى، دار أضواء السلف، ط

ى بن مصطف: ، حتقيق )ه٤٦٣(يوسف بن عبد اهللا : ابن عبد الرب : التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد  .٤٨

   .ه١٣٨٧أمحد العلوي، و حممد عبد الكبري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، املغرب، 

حممد . د: ، حتقيق)ه٥٣٦بعد(إبراهيم بن عبد الصمد : التنوخي املهدوي : التنبيه على مبادئ التوجيه  .٤٩

 .م٢٠٠٧=ه١٤٢٨، ١بلحسان، دار ابن حزم، بريوت، ط



        
 

 

٥٥٩ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

. ، حتقيق د)ه٥٤٤(القاضي عياض بن موسى البحصيب :  على الكتب املدونة واملختلطة التنبيهات املستنبطة .٥٠

 .م٢٠١١=ه١٤٣٢، ١عبد النعيم محيىت، دار ابن حزم، بريوت، ط. حممد الوثيق و د

حممد إسحاق حممد . د: ، حتقيق )ه١١٨٢(حممد بن إمساعيل : الصنعاين : شرح اجلامع الصغري التنوير  .٥١

 .م٢٠١١=ه١٤٣٢، ١ة الرياض، طإبراهيم، مكتب

حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب، : حتقيق ، )ه٣٧٠(حممد بن أمحد :  األزهري :�ذيب اللغة  .٥٢

   .م٢٠٠١، ١بريوت، ط

، مكتبة صبيح، )ه٧٩٣(التوضيح يف حل غوامض التنقيح وشرحه التلويح على التوضيح، والتلويح للتفتازاين  .٥٣

  .ات أخرىمصر، بدون بيان

دار الفالح للبحث العلمي : ، حتقيق )ه٨٠٤(عمر بن علي : ابن امللقن : التوضيح لشرح اجلامع الصحيح  .٥٤

 .م٢٠٠٨=ه١٤٢٩، ١وحتقيق الرتاث، دار النوادر، دمشق، ط

، ١، عامل الكتب، القاهرة، ط)ه١٠٣١(حممد عبد الرؤوف : املناوي : لتوقيف على مهمات التعاريف ا .٥٥

  .م١٩٩٠=ه١٤١٠

عبد اهللا بن عبد .د: ، حتقيق )ه٣١٠(حممد بن جرير:  تفسري الطربي=جامع البيان عن تأويل آي القرآن  .٥٦

 .ه١٤٢٢، ١احملسن الرتكي باالشرتاك مع مركز البحوث بدار هجر، دار هجر، مصر، ط

، )ه٧٩٥(ن بن أمحد عبد الرمح: ابن رجب: ًجامع العلوم واحلكم يف شرح مخسني حديثا من جوامع الكلم  .٥٧

 .م٢٠٠١=ه١٤٢٢، ٧شعيب األرناؤوط وإبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: حتقيق 

أمحد : ، حتقيق )ه٦٧١(حممد بن إبراهيم : أبو عبد اهللا القرطيب :   تفسري القرطيب=اجلامع ألحكام القرآن  .٥٨

 .م١٩٦٤=ه١٣٨٤، ٢الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية، القاهرة، ط

جمموعة باحثني يف رسائل الدكتوراة، : ، حتقيق )ه٤٥١(حممد بن عبد اهللا التميمي : اجلامع ملسائل املدونة  .٥٩

 .م٢٠١٣=ه١٤٣٤، ١معهد البحوث اإلسالمية وإحياء الرتاث اإلسالمي، جامعة أم القرى،مكة املكرمة، ط

  .ه١٣٢٢، املطبعة اخلريية، مصر، )ه٨٠٠(قدوري أبو بكر ال: اجلوهرة النرية على خمتصر القدوري  .٦٠

، مطبوع مع الشرح الكبري، دار إحياء )ه١٢٣٠(حممد بن عرفة الدسوقي : حاشية الدسوقي على الشرح الكبري .٦١

 .الكتب العربية، عيسي احلليب، مصر، بدون بيانات أخرى

مطبوع مع �اية ) ه١٠٩٦( عبد الرزاق أمحد بن: املغريب الرشيدي : حاشية الرشيدي على �اية احملتاج  .٦٢

  . احملتاج

 .على �اية احملتاج مطبوع مع �اية احملتاج) ه١٠٨٧(حاشية الشرباملسي  .٦٣

 .على درر احلكام شرح غرر األحكام، مطبوع مع درر احلكام) ه١٠٦٩(حسن بن عمار : حاشية الشرنباليل  .٦٤

، املطبعة األمريية، )ه١٠٢١(أمحد بن حممد : الشليب :  لدقائق حاشية الشليب على تبيني احلقائق شرح كنز ا .٦٥

 .ه١٣١٣مصر، 

: ، حتقيق)ه١٣٣١(أمحد بن حممد بن إمساعيل : حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح .٦٦

  . م١٩٩٧=ه١٤١٨، ١حممد عبد العزيز اخلالدي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط

 .مطبوع مع خمتصر خليل للخرشي) ه١١٨٩(ح خمتصر خليل للخرشي حاشية العدوي علي شر .٦٧

  .حاشية العدوي علي كفاية الطالب الرباين، مطبوع مع كفاية الطالب .٦٨



        
 

 

٥٦٠ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

حممود مطرجي، دار الفكر، بريوت، : ، حتقيق)ه٤٥٠(حممد بن حبيب : املاوردي : احلاوي الكبري  .٦٩

 .م١٩٩٤=ه١٤١٤

مازن املبارك، دار الفكر . د: ، حتقيق )ه٩٢٦(مد األنصاري زكريا بن حم: لدقيقة احلدود األنيقة والتعريفات ا .٧٠

 .ه١٤١١، ١املعاصر، بريوت، ط

، )ه١٤٢٠(عبد العزيز بن عبد اهللا : ابن باز : احللل اإلبريزية من التعليقات البازية على صحيح  البخاري  .٧١

   .م٢٠٠٧=ه١٤٢٨، ١، اململكة العربية السعودية، طبقلم أيب حممد عبد اهللا بن مانع الروقي، دار التدمرية

ياسني أمحد . د: ، حتقيق )ه٥٠٧(حممد بن أمحد : القفال الشاشي : حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء  .٧٢

 .م١٩٨٠، ١درادكة، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

حسني : ، حتقيق )ه٦٧٦(رف حيىي بن ش: النووي : خالصة األحكام يف مهمات السنن وقواعد األحكام  .٧٣

  .م١٩٩٧= ه١٤١٨، ١إمساعيل اجلمل، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

، دار إحياء الكتب العربية، بدون )ه٨٨٥(حممد بن فرامرز : مال خسرو : درر احلكام شرح غرر األحكام  .٧٤

  .بيانات أخرى

حاشية ابن (حملتار على الدر احملتار ، مطبوع مع رد ا)ه١٠٨٨(احلصكفي : الدر املختار شرح تنوير األبصار  .٧٥

 ).عابدبن

، حتقيق مركز هجر، دار هجر، )ه٩١١(عبد الرمحن بن أيب بكر: السيوطي : ر يف التفسري باملأثور الدر املنثو .٧٦

  .م٢٠٠٣=ه١٤٢٤، ١مصر، ط

، عامل )ه١٠٥١ (منصور بن يونس: البهويت : دقائق أويل النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات  .٧٧

  .م١٩٩٣=ه١٤١٤، ١الكتب، ط

، مطبوع مع حاشية ابن قاسم )ه١٠٥١(منصور بن يونس : البهويت : الروض املربع شرح زاد املستقنع  .٧٨

  .دون بيانات أخرى. ه١٤٢٩، ١٢الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن بن جربين، ط: النجدي، أشرف على طبعه

زهري الشاويش، املكتب : ، حتقيق )ه٦٧٦(حيىي بن شرف :  النووي :روضة الطالبني وعمدة املفتني  .٧٩

 .م١٩٩١=ه١٤١٢، ٣اإلسالمي، بريوت، ط

عبد : ، حتقيق )ه٦٧٣(عبد العزيز بن إبراهيم القرشي : ابن بزيزة : روضة املستبني يف شرح كتاب التلقني  .٨٠

 .م٢٠١٠=ه١٤٣١، ١اللطيف زكاغ، دار ابن حزم، بريوت، ط

عبد الكرمي بن علي بن حممد . د: ، حتقيق )ه٦٢٠(أمحد بن حممد : ابن قدامة : اظر وجنة املناظر روضة الن .٨١

  .م٢٠٠٩=ه١٤٣٠، ٩النملة، مكتبة الرشد، الرياض، ط

نور الدين : ، حتقيق )ه٧٣٤(عمر بن علي : تاج الدين الفاكهاين : رياض األفهام يف شرح عمدة األحكام  .٨٢

  .م٢٠١٠=ه١٤٣١، ١ا، ططالب، دار النوادر، سوري

 .م١٩٩٨=ه١٤١٩، ٣، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط)ه٦٧٦(حيىي بن شرف : النووي : رياض الصاحلني  .٨٣

، ١، دار املعارف، الرياض، ط)ه١٤٢٠(حممد ناصر الدين : األلباين : سلة األحاديث الضعيفة سل .٨٤

   .م١٩٩٢=ه١٤١٢

شعيب األرنؤوط، دار الرسالة العاملية، : ، حتقيق )ه٢٧٥ (سليمان بن أشعث السجستاين: سنن أيب داود  .٨٥

  .م٢٠٠٩=ه١٤٣٠، ١ط



        
 

 

٥٦١ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، .د: ، حتقيق )ه٢٧٩(٠حممد بن عيسى بن سورة : سنن الرتمذي .٨٦

  . م ١٩٩٨، ٢بريوت، ط

 مكتب املطبوعات اإلسالمية، ، عناية عبد الفتاح أبو غدة،)ه٣٠٣(أمحد بن شعيب النسائي : سنن النسائي .٨٧

 .م١٩٨٦=ه١٤٠٦، ٢حلب، ط

، مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد )ه٤٥٨(أمحد بن احلسني : البيهقي : السنن الكربى  .٨٨

 .ه١٣٥٢، ١الدكن، اهلند، ط

 .م١٩٩٤=ه١٤١٤، ١حممد علي البار، دار املنارة للنشر والتوزيع، جدة،ط. د: السواك  .٨٩

، دار الكتاب العريب، بريوت، بدون بيانات )ه٥٤٠(موهوب بن أمحد : اجلواليقي : شرح أدب الكاتب  .٩٠

 .أخرى

حممد خلوف العبد اهللا، : ، حتقيق )ه٧٠٢(علي بن وهب : ابن دقيق العيد : شرح اإلملام بأحاديث األحكام  .٩١

 . م٢٠٠٩= ه ١٤٣٠، ٢دار النوادر، سوريا، ط

 .الشيخ حممد بن حممد املختار الشنقيطي، املكتبة الشاملة : شرح زاد املستقنع .٩٢

 .محد بن عبد اهللا احلمد، املكتبة الشاملة: شرح زاد املستقنع  .٩٣

الرئاسة العامة  الشيخ حممد بن حممد املختار الشنقيطي،) : كتاب الظهارة(شرح زاد املستقنع يف اختصار املقنع  .٩٤

  .م٢٠٠٧=ه١٤٢٨، ١اض، طللبحوث العلمية واإلفتاء، الري

عبد اهللا بن عبد الرمحن بن : ، حتقيق)ه٧٧٢(حممد بن عبد اهللا الزركشي : شرح الزركشي على خمتصر اخلرقي .٩٥

 .عبد اهللا اجلربين، دون بيانات أخرى 

ر أمحد فريد املزيدي، دا: ، اعتىن به )ه٨٩٩(أمحد بن أمحد بن حممد : زروق : شرح زروق على منت الرسالة  .٩٦

 .م٢٠٠٦=ه١٤٢٧، ١الكتب العلمية، بريوت، ط

أبو متيم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، : ، حتقيق)ه٤٩٩(علي بن خلف : ابن بطال : شرح صحيح البخاري .٩٧

 .م٢٠٠٣=ه١٤٢٣، ٢الرياض، ط

 .ه١٣٩٢، ٢، دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، ط)ه٦٧٦(حيىي بن شرف : النووي: شرح صحيح مسلم  .٩٨

، مطبعة )ه١٢٠١(أمحد بن حممد : الدردير: الشرح الصغري على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك  .٩٩

 .بلغة السالك=عيسى البايب احلليب، بدون تاريخ، ومطبوع معه حاشية الصاوي 

. د: ، حتقيق )ه٧٢٨(أمحد بن عبد احلليم : ابن تيمية : كتاب الطهارة : شرح العمدة يف الفقه  .١٠٠

 .ه١٤١٢، ١عود بن صاحل العطيشان، مكتبة العبيكان، الرياض، طس

، دار الفكر، بريوت، دون بيانات )ه٨٦١(حممد بن عبد الواحد : ابن اهلمام : شرح فتح القدير  .١٠١

 .أخرى

، املطبوع مع املقنع )ه٦٨٢(عبد الرمحن بن حممد املقدسي : الشرح الكبري على منت املقنع  .١٠٢

  .واإلنصاف

، دار إحياء الكتب )ه١٢٠١(أمحد بن حممد : الدرير : الشرح الكبري على خمتصر سيدي خليل  .١٠٣

  .العربية، عيسي احلليب، مصر، بدون بيانات أخرى



        
 

 

٥٦٢ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

حممد بن حممد املنياوي، املكتبة الشاملة، مصر، : الشرح الكبري ملختصر األصول يف علم األصول  .١٠٤

 .م٢٠١١=ه١٤٣٢

. د: ، حتقيق )ه١١٧٠(ابن الطيب الفاسي : حترير الرواية يف تقرير الكفاية  = شرح كفاية املتحفظ .١٠٥

  .م١٩٨٣= ه١٤٠٣، ١علي حسني البواب، دار العلوم للطباعة والنشر، الرياض، ط

، دار ابن اجلوزي، الدمام، )ه١٤٢١(حممد بن صاحل العثيمني : الشرح املمتع على زاد املستقنع  .١٠٦

 .ه١٤٢٨-ه١٤٢٢، ١السعودية، ط

، جمموعة حمققني، دار البشائر )هـ٣٧٠(أمحد بن علي : اجلصاص : شرح خمتصر الطحاوي  .١٠٧

  .م٢٠١٠=هـ١٤٣١، ١اإلسالمية، بريوت، ط

، دار الكتب العلمية، بريوت، دون )ه١١٠١(حممد بن عبد اهللا : اخلرشي : شرح خمتصر خليل  .١٠٨

 .بيانات أخرى

، دار الكتب العلمية، بريوت، )ه١٠٩٩( عبد الباقي بن يوسف :الزرقاين : شرح خمتصر خليل  .١٠٩

 .م٢٠٠٢=ه١٤٢٢، ١ط

عبد املنعم . د: ، حتقيق )ه٦٤٣(عثمان بن عبد الرمحن : ابن الصالح : شرح مشكل الوسيط  .١١٠

 .م٢٠١١=ه١٤٣٢، ١خليفة أمحد، دار كنوز إشبيليا للنشر، اململكة العربية السعودية، ط

قاسم بن عيسى بن ناجي : لتنوخي على منت الرسالة البن أيب زيد القريواين شرح ابن ناجي ا .١١١

 .م٢٠٠٧=ه١٤٢٨، ١أمحد فريد املزيدي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: ، حتقيق )ه٨٣٧(التنوخي 

عبد العلي عبد احلميد حامد، .د: ، حتقيق)ه٤٥٨(أمحد بن احلسني: البيهقي: شعب اإلميان  .١١٢

 .م٢٠٠٣=ه١٤٢٣، ١ ببومباي اهلند، طرياض بالتعاون مع الدار السلفيةمكتبة الرشد بال

أمحد . د: ، حتقيق )ه٩١٩(حممد بن أمحد : ابن غازي املكناسي : شفاء الغليل يف مقفل خليل  .١١٣

 .م٢٠٠٨=ه١٤٢٩، ١بن عبد الكرمي جنيب، مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، القاهرة، ط

، ٢أمحد عبد الغفور عطار، ط: ، حتقيق )ه٣٩٣(إمساعيل بن محاد : اجلوهري  : الصحاح يف اللغة .١١٤

   .م١٩٨٢=ه١٤٠٢

، وهو مطبوع مع ٢، املبطعة السلفية، ط)ه٢٥٦(حممد بن إمساعيل البخاري : صحيح البخاري .١١٥

 .شرحه فتح الباري البن حجر

حممد مصطفى األعظمي، . د: ، حتقيق)ه٣١١(حممد بن إسحاق بن خزمية :  صحيح ابن خزمية .١١٦

 .م١٩٨١=ه١٤٠١، ٢ط

، بعناية حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب )ه٢٦١(مسلم بن احلجاج : صحيح مسلم  .١١٧

 .العربية، مصر، بدون بيانات أخرى

وأكمله ابنه أبو ) ه٨٠٦(عبد الرحيم بن احلسني : احلافظ العراقي : طرح التثريب يف شرح التقريب  .١١٨

 .، دار إحياء الرتاث العريب، دون بيانات أخرى)ه٨٢٦ (زرعة

عمر بن : جنم الدين النسفي : طلبة الطلبة يف االصطالحات الفقهية على ألفاظ كتب احلنفية  .١١٩

   . ه١٣١١، املطبعة العامرة، مكتبة املثىن ببغداد، ط)ه٥٣٧(حممد 



        
 

 

٥٦٣ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

: ، اعتىن به )ه٧٢٤(علي بن إبراهيم  : ابن العطار: العدة يف شرح العمدة يف أحاديث األحكام  .١٢٠

 .م٢٠٠٦=ه١٤٢٧، ١نظام حممد اليعقويب، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، ط

، دار الكتب )ه٦٢٣(عبد الكرمي بن حممد : الرافعي : العزيز شرح الوجيز املعروف بالشرح الكبري  .١٢١

 .م١٩٩٧=ه١٤١٧، ١العلمية، بريوت، ط

أمحد اخلتم . د: ، حتقيق )ه٦٨٢(أمحد بن إدريس : القرايف : عموم صوص اليف اخلالعقد املنظوم  .١٢٢

  . م١٩٩٩=ه١٤٢٠، ١عبد اهللا، دار الكتيب، مصر، ط

، دار الفكر، دون بيانات )ه٨٥٥(حممود بن أمحد : العيين : عمدة القاري شرح صحيح البخاري  .١٢٣

 . أخرى 

، )ه١٣١٠بعد (أبو الطيب حممد مشس احلق : يالعظيم آباد: عون املعبود شرح سنن أيب داود  .١٢٤

 .م١٩٦٨=ه١٣٨٨، ٢عبد الرمحن حممد عثمان، املكتبة السلفية، املدينة املنورة، ط: حتقيق

جنم عبد الرمحن خلف، دار . د: ، حتقيق )ه٢٨١(عبد اهللا بن حممد : ابن أيب الدنيا : العيال  .١٢٥

 .م١٩٩٠=ه١٤١٠، ١القيم، الدمام، ط

إبراهيم السامرائي، . مهدي املخزومي و د.د: ، حتقيق )ه١٧٠( اخلليل بن أمحد الفراهيدي :العني  .١٢٦

 .دار ومكتبة هالل، دون بيانات أخرى

، )ه٣٩٧(علي بن عمر : ابن القصار : عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار  .١٢٧

 .م٢٠٠٦= ه١٤٢٦لوطنية، الرياض، مكتبة امللك فهد اعبد احلميد بن سعد السعودي، . د: حتقيق 

، دار املعرفة، )ه١٠٠٤(حممد بن أمحد : مشس الدين الرملي : غاية البيان شرح زبد ابن رسالن  .١٢٨

  . بريوت، دون بيانات أخرى

حممد تامر حجازي، دار : ، حتقيق )ه٨٢٦(أبو زرعة العراقي : الغيث اهلامع شرح مجع اجلوامع  .١٢٩

  . م٢٠٠٤=ه١٤٢٥، ١، طالكتب العلمية، بريوت

: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب : ا�موعة األوىل : فتاوى اللجنة الدائمة  .١٣٠

 . أمحد بن عبد الرزاق الدويش، رئاسة البحوث العلمية واإلفتاء، اإلدارة العامة للطبع، الرياض

، ٤إحياء الرتاث العريب، بريوت، طمجاعة من علماء اهلند، دار : الفتاوى اهلندية .١٣١

 . ه١٣١٠م، وهي مصورة عن الطبعة األمريية الثانية باملبطعة األمريية ١٩٨٦=ه١٤٠٦

 .فتاوى موقع اإلسالم سؤال وجواب، املكتبة الشاملة .١٣٢

حممد بن سعد الشويعر، الرئاسة العامة للبحوث العلمية : ابن باز، حتقيق : فتاوى نور على الدرب  .١٣٣

 .م٢٠٠٧=ه١٤٢٨واإلفتاء، اململكة العربية السعودية، 

  .ابن عثيمني، املكتبة الشاملة: فتاوى نور على الدرب  .١٣٤

، املطبعة السلفية، مصر، )ه٨٥٢(أمحد بن علي : ابن حجر : فتح الباري بشرح صحيح البخاري .١٣٥

  .ه١٤٠٠، ٢ه، ط١٣٨٠، ١ط

: ، حتقيق)ه٧٩٥(عبد الرمحن بن أمحد : ّ رجب احلنبليابن: فتح الباري يف شرح صحيح البخاري  .١٣٦

 .هـ١٤٢٢، ٢طارق بن عوض اهللا بن حممد، دار ابن اجلوزي،  الدمام، السعودية، ط



        
 

 

٥٦٤ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

سيد : ، عين به )ه٩٥٧(أمحد بن محزة : شهاب الدين الرملي : فتح الرمحن بشرح زبد ابن رسالن  .١٣٧

   .م٢٠٠٩=ه١٤٣٠، ١شلتوت، دار املنهاج، بريوت، ط

، دار الفكر، دون )ه٦٢٣(أبو القاسم عبد الكرمي بن حممد : الرافعي : فتح العزيز شرح الوجيز  .١٣٨

  .بيانات أخرى

  .شرح فتح القدير=  فتح القدير 

بسام عبد : ، بعناية )ه٩١٨(حممد بن قاسم الغزي : فتح القريب ا�يب يف شرح ألفاظ التقريب  .١٣٩

 .م٢٠٠٥=ه١٤٢٥، ١بريوت، طالوهاب اجلايب، دار ابن حزم، 

سليمان بن : حاشية اجلمل على منهج اجلمل = فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطالب  .١٤٠

  .، دار الفكر، بدون بيانات أخرى)ه١٢٠٤(عمر اجلمل 

عبد اهللا بن عبد احملسن : ، حتقيق )هـ٧٦٣(حممد بن مفلح بن حممد املقدسي : ابن مفلح : الفروع  .١٤١

تصحيح الفروع : ، ومطبوع مع الفروع ١٠/١٦٨م، ٢٠٠٣=هـ١٤٢٤، ١ مؤسسة الرسالة، بريوت، طالرتكي،

 .للمرداوي

حممد إبراهيم : ، حتقيق )ه٣٩٥(احلسن بن عبد اهللا : أبو هالل العسكري : الفروق يف اللغة  .١٤٢

  .سليم، دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، دون بيانات أخرى

، مكتبة )ه١١٢٦(أمحد بن غنيم : النفراوي : اكه الدواين على رسالة ابن أيب زيد القريواين الفو .١٤٣

 .الثقافة الدينية، مصر

، دار الكتب العلمية، )ه١٣٥٣(حممد أنور شاه الكشمريي : فيض الباري شرح صحيح البخاري  .١٤٤

 .م٢٠٠٥=ه١٤٢٦، ١بريوت، ط

، دار الكتب العلمية، )هـ١٠٣١(د عبد الرءوف املناوي حمم: فيض القدير شرح اجلامع الصغري  .١٤٥

 .ه١٣٥٦، ١وطبعة املكتبة التجارية، مصر، ط. م١٩٩٤=هـ١٤١٥، ١بريوت، ط

 .م١٩٨٨=ه١٤٠٨، ٢سعدي أبو حبيب، دار الفكر، دمشق، ط.د: القاموس الفقهي  .١٤٦

، ٣سالة، ط، مؤسسة الر)ه٨١٧(حممد بن يعقوب : آبادي الفريوز: القاموس احمليط  .١٤٧

 .م١٩٩٣=ه١٤١٣

من الدورة األوىل : قرارات جممع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة  .١٤٨

: ، مجع وترتيب )١١٢(إىل القرار رقم ) ١(من القرار رقم ) : هـ١٤٢٨(إىل الدورة التاسعة عشرة ) هـ١٣٩٨(

  . الباحث مجيل أبو سارة

حممود بن : ، حتقيق)ه٦٦٠(عبد العزيز بن عبد السالم : العز : يف مصاحل األنام قواعد األحكام  .١٤٩

 .التالميد الشنقيطي، دار املعارف، بريوت، بدون بيانات أخرى

احلسني بن عبد اهللا : الطييب :  شرح الطييب على مشكاة املصابيح = الكاشف عن حقائق السنن  .١٥٠

، ١، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة املكرمة، طعبد احلميد هنداوي.د: ، حتقيق )ه٧٤٣(

 .م١٩٩٧=ه١٤١٧



        
 

 

٥٦٥ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

حممود بن عمر : الزخمشري : الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل  .١٥١

= ه١٤٣٤، ١حممد عبد الرحيم سلطان العلماء، جائزة ديب الدولية للقرآن الكرمي، ط. د: ، إشراف )ه٥٣٨(

   .م٢٠١٣

، دار الكتب العلمية، )هـ١٥٠١(منصور بن يونس : البهويت : قناع عن منت اإلقناع كشاف ال .١٥٢

  .بدون بيانات أخرى

نور : ، حتقيق )ه١١٨٨(حممد بن أمحد : السفاريين احلنبلي : كشف اللثام شرح عمدة األحكام  .١٥٣

 .م٢٠٠٧=ه١٤٢٨، ١الدين طالب، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط

، دار إحياء الرتاث العريب، )ه٤٢٧(أمحد بن حممد : ُّالثعليب  : الكشف والبيان يف تفسري القرآن  .١٥٤

 .م٢٠٠٢= ه١٤٢٢، ١بريوت، ط

، دار )ه٩٣٩(علي بن حممد بن الشاذيل : كفاية الطالب الرباين شرح رسالة ابن أيب زيد القريواين  .١٥٥

   .ه١٤١٢الفكر، بريوت، 

جمدي حممد باسلوم، : ، حتقيق )ه٧١٠(أمحد بن حممد : ابن الرفعة : رح التنبيه كفاية النبيه يف ش .١٥٦

 .م٢٠٠٩، ١دار الكتب العلمية، بريوت، ط

، حتقيق عدنان درويش، و حممد )ه١٠٩٤(أيوب بن موسى : أبو البقاء الكفوي : الكليات  .١٥٧

  .م١٩٩٨=ه١٤١٩املصري، مؤسسة الرسالة، بريوت، 

، دار إحياء )ه٧٨٦(حممد بن يوسف : الكرماين :  يف شرح صحيح البخاري الكواكب الدراري .١٥٨

 .م١٩٨١=ه١٤٠١، ٢الرتاث العريب، بريوت، ط

، )ه٨٩٣(أمحد بن إمساعيل بن عثمان : الكوراين : الكوثر اجلاري إىل رياض أحاديث البخاري  .١٥٩

  .م٢٠٠٨=ه١٤٢٩، ١أمحد عزو عناية، دار إحياء الثراث العريب،  بريوت، ط: حتقيق 

، )ه١٣٥٤(حممد اخلضر الشنقيطي : كوثر املعاين الدراري يف كشف خبايا صحيح البخاري  .١٦٠

 .م١٩٩٥=ه١٤١٥، ١مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

 .ه١٤١٤، ٣، دار صادر، بريوت، ط)ه٧١١(حممد بن مكرم : ابن منظور: لسان العرب  .١٦١

، دار الكتب العلمية، )ه٧٧٥(عمر بن علي  : ابن عادل احلنبلي: اللباب يف علوم الكتاب  .١٦٢

 .م١٩٩٨= ه١٤١٩، ١بريوت، ط

جلنة : ، حتقيق )ه٨٣١(حممد بن عبد الدائم : الربماوي : الالمع الصبيح بشرح اجلامع الصحيح  .١٦٣

 .م٢٠١٢=ه١٤٣٣، ١خمتصة من احملققني، دار النوادر، سوريا، ط

حممد : ، حتقيق )ه٤٤٩(أمحد بن عبد اهللا :  العالء املعري أبو: الالمع العزيزي شرح ديوان املتنيب  .١٦٤

 .م٢٠٠٨= ه١٤٢٩، ١بن سعيد املولوي، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية، ط

، دار عامل الكتب، )ه٨٨٤(إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا : ابن مفلح : املبدع  يف شرح املقنع  .١٦٥

  . م٢٠٠٣=ه١٤٢٣الرياض، ط

، ١، دار الفكر، بريوت، ط)ه٤٨٣(حممد بن أمحد بن سهل : السرخسي : بسوط امل .١٦٦

 .م٢٠٠٠=ه١٤٢١



        
 

 

٥٦٦ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

عبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو بشيخي زاده : جممع األ�ر يف شرح ملتقى األحبر  .١٦٧

  .م١٩٩٨=ه١٤١٩، دار الكتب العلمية، بريوت، )ه١٠٧٨(

عبد الرمحن بن حممد : ، مجع وترتيب )ه٧٢٨(عبد احلليم أمحد بن : ابن تيمية : جمموع الفتاوى  .١٦٨

  . ه١٣٩٨النجدي وابنه حممد، تصوير الطبعة األوىل، 

حممد جنيب املطيعي، مكتبة : ، حتقيق)ه٦٧٦(حيىي بن شرف : النووي : ا�موع شرح املهذب .١٦٩

  .اإلرشاد، جدة، دون بيانات أخرى

فهد بن : ، مجع وترتيب )هـ١٤٢١( بن صاحل العثيمني جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد .١٧٠

 .هـ١٤١٣ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن، دار الثريا، الطبعة األخرية، 

شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، : ، حتقيق )ه٢٧٥(سليمان بن األشعث : أبو داود : املراسيل  .١٧١

  .ه١٤٠٨، ١بريوت، ط

عبد السالم بن : جمد الدين ابن تيمية اجلد : هب اإلمام أمحد بن حنبل احملرر يف الفقه على مذ .١٧٢

 .م١٩٨٤=ه١٤٠٤، ٢، مكتبة املعارف، الرياض، ط)ه٦٥٢(عبد اهللا 

  .، دار الفكر، بريوت، دون بيانات أخرى)ه٤٥٦(علي بن أمحد بن سعيد : ابن حزم : ّاحمللى  .١٧٣

ن الدين حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة برها: احمليط الربهاين يف الفقه النعماين  .١٧٤

  . م٢٠٠٤=ه١٤٢٤، ١عبد الكرمي سامي اجلندي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: ، حتقيق)ه٦١٦(

 .، دار الرتاث، بدون بيانات أخرى)ه٧٣٧(حممد بن حممد : ابن احلاج : املدخل   .١٧٥

حممد ضياء الرمحن . د: ، حتقيق )ه٤٥٨(د بن احلسني أمح: البيهقي : املدخل إىل السنن الكربى  .١٧٦

  .األعظمي، دار اخللفاء للكتاب اإلسالمي، الكويت ، بدون بيانات أخرى

املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس، رواية سحنون بن سعيد التنوخي، املطبعة اخلريية، مصر،  .١٧٧

  .ه١٣٢٤، ١ط

، اعتىن به وراجعه )ه١٠٦٩(حسني بن عمار : لشرنباليل ا: مراقي الفالح شرح منت نور اإليضاح  .١٧٨

 .م٢٠٠٥=ه١٤٢٥، ١نعيم زرزور، املكتبة العصرية، ط: 

، ١، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)ه٩١١(عبد الرمحن السيوطي : املزهر يف علوم اللغة وأنواعها  .١٧٩

  .م١٩٩٨=ه١٤١٨

حممد بن : ، علق عليه )ه٥٤٣(ن عبد اهللا حممد ب: ابن العريب : املسالك يف شرح موطأ مالك  .١٨٠

ُّاحلسني السليماين وعائشة بنت احلسني السليماين، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط   .م٢٠٠٧=ه١٤٢٨، ١ُّ

أمين بن عارف الدمشقي، دار : ، حتقيق )ه٣١٦(يعقوب بن إسحاق : أبو عوانة : املستخرج  .١٨١

  .م١٩٩٨=ه١٤١٩، ١املعرفة، بريوت، ط

  .، دار املعرفة، بريوت، بدون تاريخ )ه٤٠٥(حممد بن عبد اهللا : احلاكم : ملستدرك ا .١٨٢

م،  وطبعة ١٩٦٩=ه١٣٨٩، ١، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط)ه٢٤١(أمحد بن حنبل : املسند  .١٨٣

 .م١٩٩٣=ه١٤١٣، ١شعيب األرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة،بريوت، ط: حتقيق وختريج : الرسالة املخرجة

، دار الكتب )ه٧٧٠(أمحد بن حممد : الفيومي : املصباح املنري يف شرح غريب الشرح الكبري .١٨٤

   .م، وطبعة مكتبة لبنان، بريوت، بدون بيانات أخرى١٩٩٤=ه١٤١٤، ١العلمية، ط



        
 

 

٥٦٧ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

نور الدين طالب، : ، حتقيق )ه٨٢٧(حممد بن أيب بكر : بدر الدين الدماميين : مصابيح اجلامع  .١٨٥

 .م٢٠٠٩=ه١٤٣٠، ١، سوريا، طدار النوادر

حبيب الرمحن األعظمي، املكتب : ، حتقيق )ه٢١١(بن مهام الصنعاين عبد الرزاق : املصنف  .١٨٦

  .م١٩٧٢=ه١٣٩٢، ١اإلسالمي، بريوت، ط

، مكتبة الرشد، )ه٢٣٥(عبد اهللا بن حممد : ابن أيب شيبة : املصنف يف األحاديث واآلثار  .١٨٧

 .ه١٤٠٩، ١الرياض، ط

مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي الرحيباين احلنبلي : مطالب أويل النهي يف شرح غاية املنتهى  .١٨٨

 .م١٩٩٤=ه١٤١٥، ٢، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط)ه١٢٤٣(

 .جممع اللغة العربية بالقاهرة، دار الدعوة، إستانبول، تركيا، دون بيانات أخرى: املعجم الوسيط  .١٨٩

حممود األرناؤوط : ، حتقيق )ه٧٠٩(حممد بن أيب الفتح : البعلي : ملقنع املطلع على ألفاظ ا .١٩٠

 .م٢٠٠٣=ه١٤٢٣، ١وياسني حممود اخلطيب، مكتبة السوادي، ط

مبساعدة فريق عمل، ) ه١٤٢٤(أستاذنا الدكتور أمحد خمتار عمر : معجم اللغة العربية املعاصرة  .١٩١

 .م٢٠٠٨=ه١٤٢٩، ١عامل الكتب ، ط

محدي عبد ا�يد السلفي، وزارة :   حتقيق،)ه٣٦٠(سليمان بن أمحد : الطرباين: كبري املعجم ال .١٩٢

 .م وما بعدها١٩٨٧=ه١٣٩٨، ١األوقاف بالعراق، ط

 .م١٩٨٨= ه ١٤٠٨، ٢حممد رواس قلعجي، دار النفائس، ط. د: معجم لغة الفقهاء  .١٩٣

حممد . د: ، حتقيق )ه٩١١( يوطي جالل الدين الس: معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم  .١٩٤

 .م٢٠٠٤= ه١٤٢٤، ١إبراهيم عبادة، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط

حممد فاخوري وعبد احلميد خمتار، مكتبة : ، حتقيق )ه٦١٠(املطرزي : املغرب يف ترتيب املعرب  .١٩٥

    .ه١٣٩٩، ١أسامة بن زيد، حلب، ط

، دار الكتب )ه٩٧٧(حممد بن أمحد : طيب الشربيين اخل: مغين احملتاج إىل معرفة  ألفاظ املنهاج  .١٩٦

 . م١٩٩٤=ه١٤١٥، ١العلمية، بريوت، ط

، دار الفكر، بريوت، )ه٦٢٠(عبد اهللا بن امحد بن حممد : ابن قدامة: املغين على خمتصر اخلرقي .١٩٧

 .م١٩٦٨=ه١٣٨٨ه، و ط مكتبة القاهرة، ١٤٠٥، ١ط

: ، حتقيق )ه٥٠٢(احلسن بن حممد بن املفضل : صفهاين الراغب األ: املفردات يف غريب القرآن  .١٩٨

  .ه١٤١٢صفوان عدنان داودي، دار العلم، والدار الشامية، دمشق، بريوت، 

أمحد بن عمر بن إبراهيم : أبو العباس القرطيب : املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم  .١٩٩

 .م١٩٩٦= ه١٤١٧، ١، دمشق، طحمىي الدين مستو وآخرين، دار الكلم الطيب: ، حتقيق)ه٦٥٦(

عبد السالم هارون، دار الفكر، : ، حتقيق )ه٣٩٥(أمحد بن فارس القزويين الرازي : مقاييس اللغة  .٢٠٠

  .م١٩٧٩=ه١٣٩٩

علي بن : الرجراجي : ّمناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة وحل مشكال�ا  .٢٠١

، ١فضل الدمياطي وأمحد بن علي، دار ابن حزم، طأبو ال: ، اعتىن به )ه٦٣٣بعد (سعيد 

  .م٢٠٠٧=ه١٤٢٨



        
 

 

٥٦٨ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

، ١، مطبعة السعادة، مصر، ط)ه٤٧٤(سليمان بن خلف : الباجي : املنتقى شرح املوطأ  .٢٠٢

 .ه١٣٣٢

، دار الفكر، بريوت، )ه١٢٩٩(حممد بن أمحد : الشيخ عليش : منح اجلليل شرح خمتصر خليل  .٢٠٣

 .م١٩٨٩=ه١٤٠٩

سليمان بن : ، اعتىن بتحقيقه )ه٩٢٦(زكريا األنصاري : باري بشرح صحيح البخاري منحة ال .٢٠٤

 .م٢٠٠٥=ه١٤٢٦، ١دريع العازمي، مكتبة الرشد، الرياض، ط

. د: ، حتقيق )ه٨٥٥(حممود بن أمحد : بدر الدين العيين : منحة السلوك يف شرح حتفة امللوك  .٢٠٥

 .م٢٠٠٧=ه١٤٢٨، ١الشؤون اإلسالمية، قطر، طأمحد عبد الرزاق الكبيسي، وزارة األوقاف و

، مطبعة االستقامة، )ه١٣٥٢(حممود خطاب السبكي : املنهل العذب املورود شرح سنن أيب داود  .٢٠٦

  .ه١٣٥٣ -١٣٥١، ١القاهرة، ط

، ١عبد الكرمي بن علي النملة، مكتبة الرشد، الرياض، ط. د: املهذب يف علم أصول الفقه املقارن  .٢٠٧

  .م١٩٩٩=ه١٤٢٠

، املطبوع مع )ه٤٧٦(إبراهيم بن علي : أبو إسحاق الشريازي : املهذب يف فقه اإلمام الشافعي  .٢٠٨

  .شرحه ا�موع

، دار )ه٩٥٤(حممد بن حممد بن عبد الرمحن : احلطاب: مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل  .٢٠٩

 .م١٩٩٢=ه١٤١٢، ٣الفكر، ط

 . ه، دون بيانات أخرى١٤٢١، ١مد الدبيان، طدبيان حم: موسوعة أحكام الطهارة  .٢١٠

، صدر اجلزء األول ١وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت، ط: املوسوعة الفقهية  .٢١١

 .اًجزء٤٥م، ١٩٨٠=ه١٤٠٠

حممد فؤاد عبد الباقي، دار : ، حتقيق )ه١٧٩(اإلمام مالك بن أنس ) : رواية حيىي بن حيىي(املوطأ  .٢١٢

 .العربية، مصر، بدون بيانات أخرىإحياء الكتب 

  .موقع اإلسالم سؤال وجواب .٢١٣

  .موقع اإلسالم سؤال وجواب، املكتبة الشاملة .٢١٤

  .Islamweb     موقع الشبكة اإلسالمية .٢١٥

  .youtubeموقع املرئيات  .٢١٦

 .موقع املنهج .٢١٧

 .aliftaa.joفتاء األردنية اهلامشية، اإلة،موقع دائرة اإلفتاء العام باململك .٢١٨

صالح الدين الناهي، . د: ، حتقيق )ه٤٦١(علي بن احلسني : ُّالسغدي : النتف يف الفتاوى  .٢١٩

  .م١٩٨٤=ه١٤٠٤، ٢مؤسسة الرسالة، بريوت، ط

، ١، دار املنهاج، ط)ه٨٠٨(حممد بن موسى : الدمريي : النجم الوهاج يف شرح املنهاج  .٢٢٠

  .م٢٠٠٤=ه١٤٢٥

حممود بن أمحد : بدر العيين :  يف تنقيح مباين األخبار يف شرح معاين اآلثار خنب األفكار .٢٢١

 .م٢٠٠٨=ه١٤٢٩، ١ياسر بن إبراهيم، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطرـ ط: ، حتقيق )ه٨٥٥(



        
 

 

٥٦٩ 
 

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني لثالثا العدد من الرابع املجلد
 

  بالفعل العبادات تعلیم أحكام من

، دار الكتب )ه٧٧٢(عبد الرحيم بن احلسن : اإلسنوي : �اية السول شرح منهاج الوصول  .٢٢٢
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