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القول بعدم إزالة أثر العبادة وأثره يف الفقه اإلسالمي

ملخص البحث
يتناول البحث بالدراسة أثر قول بعض الفقهاء بعدم إزالة أثر العبادة على عدد
من املسائل الفقهية.
حيث متت دراسة عدد من الفروع الفقهية يف خمتلـ

أبـوا

العبـادات والـ

ظهر فيها وبشكل واضح القول بعدم إزالة أثر العبادة.
فقد مت التطرق لفروع يف با

الطهـارة والصـالة واجلنـائ وكـلل

يف الصـيام

واالعتكاف.
وتوصل الباحث إىل عدة نتائج من أهمهـا أن القـول بعـدم إزالـة أثـر العبـادة
اعتمده كل من الشافعية واحلنابلة ومل يظهر القول به عند احلنفية واملالكية إال يف مسألة
عدم غسل الشهيد.
كما أن الباحث مل يرتجح لديه القول به يف أغلب املسائل لعدم وجود مـا يـدل
عليه ،بل وجد من األدلة ما يدل على خالفه.
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The saying of the non-existence of removing the effect of
adoration and its influence in the Islamic Fiqh.
Dr. Orwa Ikrema Sabri

All praise due to Allah, and peace and blessings of Allah
be on the Prophet Mohammed.
This research is talking about some jurists who said in the
non-existence of removing the effect of adoration on Alfiqh
affairs.
I studied many of Alfiqh branches in different kinds of
adorations that showed “the saying of not removing the effect
of adoration” in a clear way.
I dealt with branches in Purity, Prayer, Funeral, Fasting
and Devotion, then I attained to many results. The most
important one was that “the saying of not removing the effect
of adoration” wasn’t preferred in many affairs, because there
were no indication on it, on the contrary, we had found many
signs that were contrary to that.
Finally, I want to say that this saying was depended by Al
Shafi’ee and Al Hanbali experts but Al Hanafi and Al Maliki
experts did not say that, expect in the affair that related to the
washing of martyr.
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مقدمة:
احلمد هلل ر

العاملني والصالة والسـالم علـى رسـول اهلل األمـني وعلـى آلـه

وصحبه أمجعني وبعد:
فإن من نعم اهلل على عباده أن شـرع هلـم مـن العبـادات مـا يتقربـون بـه إليـه
وي كون بها أنفسهم ويبلغون بها الدرجات العلى من اجلنة.
وملا كانت هـله العبـادات مـن نعـم اهلل علـى عبـاده ،فقـد أدرك أهـل العلـم
والصالح نعيمها وسعدوا بها وعرب بعضهم عن ذل

باالحتفاظ بأثرهـا ،فكانـت هلـم

آراء فقهية بنيت على أساس القول باحملافظة على أثر العبادة وعدم إزالته ،ومعتمـدين
أيضا على ما ورد يف بعض األحاديث الشريفة من مدح ألثر العبادة كما هو احلال يف
خلوف فم الصائم ودم الشهيد.
وملا كان هلله اآلراء من وجود يف كتب الفقه فإنه قد وجدت احلاجة لدراسـتها
دراسة علمية ومناقشـتها ببحـث مسـتقل ،وهـلا ال يعـ إغفـال اجلانـب الوجـداني
واإلمياني املرتبط بالعبادة ،إمنا املقصود منه الوصول إىل الرأي الراجح وإرجاع املسائل
إىل أصوهلا؛ حتى يصح التعبد مبا شرع اهلل سبحانه لعباده.
أما الدراسات السابقة يف املوضوع فلم أق

على حبـث أفـرد موضـوع القـول

بعدم إزالة أثر العبادة بالبحث ،كما أن هلا املوضوع مل يناقش بشكل مسقل يف كتـب
الفقه اإلسالمي حتى عند من قال به ،إمنا عرب عنـه مـن خـالل الفـروع الفقهيـة الـ
تناولتها يف هلا البحث.
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وقد قسم هلا البحث إىل مبحثني:
املبحث األول :القول بعدم إزالة أثر العبادة وأثره يف أحكام الطهارة والصالة واجلنائ .
وفيه مطلبان:
املطلب األول :القول بعدم إزالة أثر العبادة وأثره يف أحكام الطهارة.
املطلب الثاني :القول بعدم إزالة أثر العبادة وأثره يف أحكام الصالة واجلنائ .
املبحث الثاني :القول بعدم إزالة أثر العبادة وأثره يف أحكام الصيام واالعتكاف.
وفيه مطلبان:
املطلب األول :القول بعدم إزالة أثر العبادة وأثره يف أحكام الصيام.
املطلب الثاني :القول بعدم إزالة أثر العبادة وأثره يف أحكام االعتكاف.
وقد ختم البحث خبامتة وفيها أهم النتائج ال مت التوصل إليها من خالل هلا البحث.
أما املنهج اللي اتبع يف كتابة هلا البحـث فهـو املـنهج الوصـفي ،مـع املقارنـة
والتحليل ،حيث مت عرض اآلراء الفقهية وال بنيت على أساس القول بعدم إزالة أثر
العبادة مع مقارنتها باآلراء املخالفة مع بيان دليل كل رأي ومن ثم املناقشة والرتجيح.
كما مت ختريج األحاديث النبوية الشريفة من كتـب السـنة املطهـرة ،واالسـتعانة
بآراء العلماء للحكم عليها ،وتوثيق آراء الفقهاء من الكتب الفقهية املعتمدة.
وأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن يتقبـل منـا عباداتنـا وأن جيعـل أثرهـا يف قلوبنـا
شاهدة لنا يوم القيامة ،وأن جيعل حبثي هلا أثر عبادة مقبول عنده إنه مسيع جميب.
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األعضاء من املاء بعد الوضوء أو االغتسال.
الفقهاء يف هله املسألة على عدة أقوال:

القول األول :يرى الشافعية يف وجه( )1واحلنابلـة يف روايـة( )2كراهيـة تنشـي
أعضاء الوضوء والغسل.
القول الثاني :يرى الشافعية أن ترك تنشي

أعضاء الوضوء واالغتسال سنة إال

من علر كمرض وحنوه(.)3
القول الثالث :يرى احلنفيـة( )4واملالكيـة( )5والشـافعية يف وجـه( )6واحلنابلـة
جواز تنشي

()7

األعضاء بعد الوضوء والغسل.

أدلة من قال برتك التنشي :
كان من أبرز أدلة من قال برتك التنشي

عدم إزالة اثر العبادة( )8وأيدوا رأيهم

بعدة أدلة منها:
 )1حديث ميمونة يف وص

غسل النيب –صلى اهلل عليه وسلم -مـن اجلنابـة حيـث

يديه(.)9
جاء فيه " ...فناولته ثوباً فلم يأخله فانطلق وهو ينفض "
فرده(.)10
"
ويف رواية " ...ثم أتيته باملنديل
ويف رواية أخرى "أن النيب –صلى اهلل عليه وسلم -أتي مبنديل فلم ميسه وجعل
ينفضه(.)11
"
يقول باملاء هكلا يع
 )2حديث أبي هريرة أن النيب – صلى اهلل عليه وسـلم -قـال" :إذا توضـأمت فأشـربوا
الشيطان(.)12
"
أعينكم من املاء وال تنفضوا أيديكم من املاء فإنها مراوح
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وجه الداللة من احلديث السابق أن تنشي
وهو بلل

األعضاء فيه إزالة للماء عن البدن

يشبه نفض املاء املنهي عنه (.)13

 )3إن ماء الوضوء على األعضاء هو أثر لعبادة تكره إزالته كدم الشهيد وخلوف فم
الصائم(.)14
أدلة القائلني جبواز التنشي :
 )1حديث قيس بن سعد قال" :زارنا رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -يف من لنـا...
فأمر له سعد بغسل فاغتسل ثم ناوله ملحفة مصبوغة ب عفران أو ورس فاشـتمل
بها.)15( "...
 )2حــديث عائشــة "كــان للــنيب –صــلى اهلل عليــه وســلم -خرقــة ينش ـ

بهــا بعــد

الوضوء"(.)16
 )3حديث معاذ بن جبل قال" :رأيت النيب –صلى اهلل عليه وسـلم -إذا توضـأ مسـح
ثوبه(.)17
وجهه بطرف "
 )4حديث سلمان الفارسي أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -توضأ فقلب جبـة
صوف كانت عليه فمسح بها وجهه(.)18
 )5إن األصل هو إباحة التنشي (.)19

 -1رد على أدلة القائلني بإباحة التنشي

بأن األحاديـث الـ اسـتدلوا بهـا ضـعيفة

السند(.)20
 -2رد على القائلني باملنع بعدة ردود منها:

د .عروة عكرمة صربي
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ما يدل علـى

جواز نفض اليدين من املاء ،فإذا كـان الـنفض مباحـاً كـان التنشـي

مثلـها أوىل

الشرتاكهما يف إزالة املاء(.)21
ال يـدل علـى الكراهـة فإنـه قـد

) أن ترك النيب –صلى اهلل عليه وسلم -للتنشي

يرتك املباح لئال يشق على أمته ،كما أنه مل ينه عنه(.)22
ت) ما ورد يف احلديث هو قضية عني فيحتمل أنه ترك املنديل ألمر خيتص به(.)23
ث) إن أثر الوضوء مل يرد الشرع باستطابته فال يقاس علـى دم الشـهيد وخلـوف فـم
الصائم ،فهو يشبه غبار القدمني يف سبيل اهلل(.)24
وبالنظر فيما سبق فإنه يرتجح لدي القول بإباحة تنشي
والغسل وأنه ال فضيلة وال استحبا

أعضاء الوضوء

يف ترك التنشي .

أما حديث ميمونة فإنه حيمل على اإلباحة بالرتك وقد يكون تركه ألمر خيتص
به ،كما أن نفض اليدين الوارد يف احلديث يدل على جواز إزالة أثر املاء ،وأما حديث
أبي هريرة الدال على النهي عن نفض اليدين فهو حديث ضعي
األخرى ال تدل على فضل ترك التنشي
التنشي

السند ،أما األدلة

مثل أن الوضوء يوزن يوم القيامة ،أو أن

فيه إزالة ألثر العبادة فإنها حمل نظر وتعارض حديث ميمونة السابق واللي

ورد فيه إزالة ألثر املاء.
أما األحاديث ال

استدل بها أصحا

الرأي األول وال

تدل على إباحة

التنشي  ،فهي وإن كانت ضعيفة السند ،إال أنها تؤيد دليل اإلباحة الثابت.
حكم نفض ماء الوضوء والغسل:
اختل

الفقهاء يف هله املسألة على عدة أقوال:

القول األول :يرى احلنفية( )25والشافعية أن ترك النفض مستحب(.)26
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القول الثاني :يرى الشافعية يف قول( )27واحلنابلة يف الصحيح مـن املـلهب

()28

كراهية نفض املاء بعد الوضوء والغسل.
القول الثالث :يرى احلنابلة يف رواية( )29أن الكراهـة تتعلـق بـنفض املـاء بعـد
الوضوء فقط دون الغسل.
القول الرابع :يرى الشافعية يف قول( )30واحلنابلة يف رواية أخرى هي األظهر يف
امللهب( )31وابن عابدين من احلنفية ()32جواز نفض املاء بعد الوضوء والغسل.
أدلة القائلني بعدم نفض ماء الوضوء:
كان من أبرز أدلة القائلني بعدم نفض ماء الوضوء القول بعدم إزالة أثر العبادة
ألن النفض كالتربي من العبادة(.)33
كما أنهم استدلوا حبديث أبي هريرة أن النيب –صلى اهلل عليه وسلم -قال" :إذا
الشيطان(.)34
"
توضأمت فال تنفضوا أيديكم فإنها مراوح
أدلة القائلني جبواز نفض ماء الوضوء والغسل:
استدل القائلون جبواز نفض ماء الوضوء والغسـل حبـديث ميمونـة يف وصـ
غسل النيب  -صلى اهلل عليه وسلم -من اجلنابة ،حيث جاء فيه " ...فناولته ثوبـاً فلـم
يديه(.)35
يأخله فانطلق وهو ينفض "
أما اللين فرقوا بني الوضوء والغسل فعملوا باحلديثني السابقني فكـان حـديث
أبي هريرة متعلقاً بالوضوء وحديث ميمونة متعلقاً بالغسل(.)36

 -1رد على حديث أبي هريرة بأنه ضعي

وهو يعـارض حـديث ميمونـة الصـحيح

واللي دل على جواز نفض املاء عن األعضاء يف الغسل ،والوضوء مثله(.)37
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 -2رد على حديث ميمونة أنه ال دليل فيه على إباحـة الـنفض ،فقـد يكـون فعلـه –
صلى اهلل عليه وسلم -لبيان اجلواز(.)38
واللي يرتجح يف هله املسألة القول جبواز نفـض املـاء وأن ال فضـيلة يف عـدم
النفض وذل

لضع

حديث أبي هريرة ،ولصراحة حديث ميمونـة يف إباحـة نفـض

املاء عن األعضاء.
ويستوي يف ذل

الغسل والوضوء ألنه ال فـرق بينهمـا مـن حيـث إزالـة أثـر

العبادة ،ومبا أن حديث ميمونة قد دل على إباحة النفض فال تكـون هنـاك فضـيلة يف
إبقاء أثر املاء –واهلل أعلم.-
حكم غسل شهيد املعركة:
يرى مجهور الفقهاء من احلنفية( )39واملالكية( )40والشافعية( )41واحلنابلة( )42عدم
غسل شهيد املعركة ،حيث ذهبوا إىل حرمته وذهب احلنابلة يف رواية إىل كراهته.
وخال

يف ذل

احلسن البصري وسعيد بن املسيب حيث قالوا بوجو

غسل

الشهيد(.)43
استدل اجلمهور على رأيهم بعدة أدلة منها:
 -1كان مما استدل به الشافعية واحلنابلة على رأيهم السابق القول بعدم إزالة أثر
العبادة املستحسنة شرعاً واملطلو

()44

بقاؤها

حيث ورد من حديث أبي هريرة

أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قال" :واللي نفسي بيده ال يكلم أحد يف
سبيل اهلل ،واهلل أعلم مبن يكلم يف سبيله إال جاء يوم القيامة واللون لون الدم
والريح ريح املس "(.)45
 -2حديث جابر بن عبد اهلل ،قال النيب –صلى اهلل عليه وسلم" :-ادفنوهم يف دمائهم
يغسلهم(.)46
"
يع يوم أحد ومل
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 -3إن للشارع غرض يف بقاء دم الشهيد ليشهد له على اخلصم يوم القيامة(.)47
أما دليل احلسن البصري ومن وافقه على وجو

الغسل فهي:

 .1إن الغسل كرامة لب آدم ،والشهيد يستحق الكرامة حسبما يستحقه غريه بل أشد
فكان الغسل يف حقه أوجب (.)48
 .2إ ن غسل امليت وجب تطهريا له (.)49
 .3إن الشهيد يصلى عليه وكلل

يغسل أيضا تطهريا له (.)50

 )1رد على أدلة اجلمهور بأنه مل يتم غسل شهداء أحد من با

التخفي

على األحياء

لكون أكثر الناس كان جمروحاً ،فلم يقدروا على غسلهم(.)51
 )2رد على من قال مبشروعية غسل الشهيد بأن النيب –صلى اهلل عليه وسلم -أمر
بأن ي مل الشهداء بدمائهم وبني السبب ،أما اجلراح ال أصابت املسلمني فلم
تكن مانعة هلم من احلفر والدفن فلم تكن مانعة هلم من الغسل وهو أيسر ،وألن
الغسل لو كان متعلراً ألمرهم أن ييمموا ،كما أنه مل يغسل شهداء بدر واخلندق
وخيرب ،وما ذكر من التعلر باجلراح مل يكن يومئل(.)52
واللي يرتجح يف هله املسألة ما ذهب إليه مجهور الفقهاء أن شـهيد املعركـة ال
يغسل للنصوص الصرحية على ذل
أما ما قاله أصحا

وال تدل على أن الشهيد يبعث وعليه أثر الدم،

الرأي الثاني فمبناه االجتهـاد والقـول بعمـوم األدلـة الـ تـأمر

بغسل امليت ولكن أدلة اجلمهـور خاصـة تتعلـق بالشـهيد فيـتعني العمـل بهـا –واهلل
أعلم.-
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حكم غسل الشهيد إذا كان على بدنه جناسة:
بناءً على ملهب اجلمهور بعدم غسل الشهيد فـإن الفقهـاء اختلفـوا يف حكـم
غسل الشهيد إذا كان على بدنه جناسة على عدة أقوال:
القول األول :يرى الشافعية يف وجه ( )53واحلنابلة يف قول آخر( )54أنه ال جيـوز
إزالة النجاسة عن بدن الشهيد.
القول الثاني :يرى الشافعية يف وجه ( )55وقول عند احلنابلة( )56وجـو

غسـل

النجاسة عن بدن الشهيد ما مل يـؤدي غسـلها إىل إزالـة الـدم ،فـإن زال الـدم بغسـل
النجاسة مل جت إزالتها.
القول الثالث :يرى احلنفية ( )57واملالكية ( )58الشافعية يف الراجح( )59واحلنابلـة
يف امللهب ( )60وجو
أما دليل أصحا

غسل النجاسة عن بدن الشهيد.
الرأي األول فلم أق

علـى دليلـهم ويبـدو –واهلل أعلـم-

أنهم استدلوا باألحاديث ال تدل على عدم غسـل الشـهيد مطلقـاً وأنـه ال ينظـر إىل
النجاسة ال ميكن أن تصيب بدنه وأنها معفو عنها.
مل أق

وكلل

على دليل ألصحا

الرأي الثاني ويبـدو –واهلل أعلـم -أنهـم

رجحوا مصلحة بقاء الدم وأثره على إزالة النجاسة.
أما أصحا

الرأي الثالث القائلون بوجو

غسل النجاسة فقد استدلوا بعـدة

أدلة منها:
 .1إن األصل يف النجاسة اإلبعاد (.)61
 .2إن درء املفاسد ومنه غسل النجاسة مقدم على جلب املصاحل ومنه بقاء دم الشهيد
عليه

((62) )62

.
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 .3إن األحاديث وردت يف الدم خاصة فهو من آثار الشهادة ،وأن النجاسة ليست من
آثار الشهادة لتبقى

((63) )63

.

:
واللي يرتجح يف هله املسألة القول بوجو
وذل

إزالة النجاسة عن بدن الشهيد

تكرمياً له ،وهلا ال يتعارض مع القول بعدم غسل الشهيد ،ألن إزالة أثر الدم

تتعلق مبوضع النجاسة فقط ،كما أن النجاسة ليست من آثار الشهادة ال

يرغب

ببقائها ،واألصل فيها اإلزالة.

حكم مسح اجلبهة بعد الصالة من أثر الرتا
اختل

وحنوه:

الفقهاء يف هله املسألة على قولني:

القول األول :يرى الشافعية( )64واحلنابلة ( )65عدم إزالة أثر الرتا وحنوه بعد الصالة.
حيث رأى الشافعية أنه يسن أال ميسح الرتا

حتى يفرغ من أداء الصالة

املفروضة والرواتب البعدية والوتر.
أما احلنابلة فريون كراهية مسح اجلبهة بعد الصالة.
القول الثاني :يرى احلنفية( )66واملالكية( )67والشافعي ( )68واحلنابلة يف رواية

()69

جواز مسح اجلبهة بعد الفراغ من الصالة.
أدلة الرأي األول:
استدل أصحا

هلا الرأي بأن يف إزالة أثر الرتا

إزالة ألثـر عبـادة( .)70كمـا

استدلوا حبديث أبي سعيد اخلـدري قـال" :مطرنـا ليلـة إحـدى وعشـرين فوكـ

()71
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املسجد يف مصلى رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -فنظرت إليه وقد انصرف مـن
وماء(.)72
"
صالة الصبح ووجهه مبتل طيناً
حيث استدل باحلديث السابق على أن السنة للمصـلي أن ال ميسـح جبهتـه يف
الصالة(.)73
دليل الرأي الثاني:
أن املصلي قد خرج من الصالة وإزالة الرتا

فيه إزالة األذى عن نفسه(.)74

ميكن الرد على احلديث اللي استدل به أصحا

الرأي األول بأنه ال داللة فيه

على الرتغيب بإبقاء أثر املاء والطني ،فالنيب  -صلى اهلل عليـه وسـلم -انصـرف مـن
الصالة ويف وجهه أثر الطني واملاء ألن هلا أمر غلبه ومل يتمكن من إزالته يف الصـالة،
وقد يكون يف إزالته يف الصالة ما مينع من ذل

خاصة إذا ل م من ذل

احلركة الكثرية

املخلة باخلشوع يف الصالة ،ثم إنه مل يثبت أن النيب – صلى اهلل عليه وسلم – أبقى أثر
الطني لفرتة بعد صالته ،وحيتمل أنه أزال األثر بعد الصالة عند متكنه من ذل .
واللي يرتجح يف هله املسألة القول جبواز إزالة الرتا

وحنوه عن اجلبهة بعد

السالم من الصالة ألنه وإن كان من أثر السجود والصالة إال أنه مل يرد ما يدل على
الرتغيب به ،كما أنه ميكن أن يكون فيه األذى للمصلي.
حكم إجياد أثر العبادة يف الكفن:
صورة املسألة هنا ختتل

عن سابقاتها من حيث إن احلديث هنا ليس عن إزالة

أثر العبادة إمنا عن إجياد أثر العبادة يف الكفن من خالل الصالة أو اإلحرام فيه أو أداء
عبادة أو طاعة.
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وقد أردت ذكر هله املسألة من با

بيان أخل الشافعية واحلنابلة بالقول بإجيـاد

أثر العبادة لتأكيد الفكرة ،فإذا كان إجياد األثر مطلوبا فإن إزالتـه بعـد وجـوده يكـون
ممنوعا.
حيث صرح بلل

احلنابلة( )75و الشافعية

()76

أما احلنفية واملالكية فلم أجد هلم رأياً يف هله املسألة.
وقد كان دليل احلنابلة على رأيهم السابق القول بفضل وجود أثر العبـادة(.)77
كما أيدوا وجهة نظرهم بأن يف ذل

استعداداً للموت(.)78

أما الشافعية فقد نسبوا إىل بعض الصحابة فعله(.)79
واللي أراه – واهلل أعلم -أنه ال مانع من حتضري الكفن استعداداً للمـوت ألن
يف ذل

العظة والعربة ،أما أداء العبادة فيه فال فضل فيه ،ألنه إذا كان هنـاك مـن أثـر

للعبادة يف ثيا

اإلنسان الستحب االحتفاظ مبالبسه ولقلنا بدفنها معه حيـث إن أثـر

العبادة فيها أظهر من الكفن ،وإن أثر العبـادة يعلمـه اهلل وحيفظـه وسيشـهد لـه يـوم
القيامة أعضاؤه وجوارحه واألرض ال عبد اهلل عليها.
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حكم استعمال الصائم للسواك:
اختل

الفقهاء يف حكم استعمال الصائم للسواك على أقوال:

القول األول :يرى الشافعية( )80واحلنابلة( )81كراهة استخدام الصـائم للسـواك
بعد ال وال.
القول الثـاني :يـرى احلنفيـة( )82واملالكيـة( )83وأمحـد يف روايـة( )84اسـتحبا
استخدام الصائم للسواك قبل ال وال وبعده.
إال أنه ورد عـن أبـي يوسـ

مـن احلنفيـة واملالكيـة وأمحـد يف روايـة كراهيـة

استخدام الصائم للسواك الرطب.
القول الثالث :يرى أمحد يف رواية إباحة استعمال الصائم للسواك(.)85
القول الرابع :يرى احلنابلة يف قول عندهم إباحة استعمال الصـائم للسـواك يف
صوم النفل(.)86
أدلة الرأي األول:
 )1استدل أصحا
مستطا

هلا الرأي على عدم استخدام السواك أن فيه إزالـة ألثـر عبـادة

شرعاً ومشهود له بالطيب( ،)87وأطيبيته عند اهلل تدل على طلـب إبقائـه

فكرهت إزالته(.)88
وأما الدليل على استطابة رائحة فم الصائم ما ورد يف حديث أبي هريرة أن
رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم -قال ..." :واللي نفسي بيده خللوف فم الصائم
أطيب عند اهلل تعاىل من ريح املس .)89( "...
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فرائحة فم الصائم ال تنبعث منه مساءً بعد ال وال طيبة فهي أثر عبادة ،فكره
السواك؛ألنه قطع لتل

الرائحة املستطابة وفيه إزالة ألثر العبادة (.)90

 )2حديث علي عن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم" :-إذا صمتم فاستاكوا بالغداة
وال تستاكوا بالعشي ،فإنه ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي إال كانت لـه نـوراً
القيامة(.)91
"
بني عينيه يوم
 )3قول عمر أنه قال" :يستاك ما بينه وبني الظهر وال يستاك بعد ذل "(.)92
أدلة الرأي الثاني:
 )1حديث أبي هريرة أن رسول اهلل  -صلى اهلل عليه وسلم قال" :لوال أن أشق علـى
صالة( .)93ويف رواية " مع كل صالة ".)94( .
"
أم ألمرتهم بالسواك عند كل
وهلا يتناول صلوات الظهر والعصر واملغر

حال الصوم(.)95

 )2حديث أبي هريرة عن النيب –صلى اهلل عليـه وسـلم" -لـوال أن أشـق علـى أمـ
وضوء(.)96
"
ألمرتهم بالسواك عند كل وضوء" ويف رواية "مع كل
 )3حديث عائشة أن رسول اهلل -صلى اهلل عليه وسلم -قال" :خـري خصـال الصـائم
السواك(.)97
"
وجه االستدالل من احلديث السابق أنه وص

االسـتياك باخلرييـة مطلقـاً مـن

غري فصل بني املبلول وغري املبلول وبني أن يكون يف أول النهار وآخـره ألن املقصـود
منه تطهري الفم كاملضمضة(.)98
 )4حديث عامر بن ربيعة عن أبيه قال" :رأيت النيب –صـلى اهلل عليـه وسـلم -مـا ال
صائم(.)99
"
أحصي يتسوك وهو
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 )5أما اللين قالوا بكراهة السواك الرطب فقالوا إن الرطب مبلول وفيه إدخـال املـاء
يف الفم من غري حاجة فيكره(.)100
أما اللين قالوا باإلباحة فلم أق

على دليل هلم .ويبدو –واهلل أعلم -أنهم مل

يأخلوا بأدلة الكراهة ،ومحلوا أدلة الرتغيب باستخدام السواك على اإلباحة ،أما
التفرقة بني صوم النفل والصوم والواجب ،فلم أق
التخفي

عليه ،وقد يكون سبب التفرقة

املرتبط بصوم النفل دون الصوم الواجب.

رد على أدلة الرأي األول:
 -1إن السواك ال ي يل اخللوف بل ي يد فيه ،إمنا ي يل النكهة الكريهة(.)101
 -2إن املراد باحلديث بيان درجة الصائم ال عني اخللوف ،فإن اهلل تعاىل ،يتعـاىل عـن
أن تلحقه الروائح(.)102
 -3إن املراد منه تفخيم شأن الصائم والرتغيب يف الصوم والتنبيه على كونه حمبوباً هلل
تعاىل(.)103
 -4إن احلديث حيمل على أن الناس كانوا يتحرجون عن الكـالم مـع الصـائم لـتغري
فمه بالصوم فمنعهم من ذل
 -5إن خلوف فم الصائم خيتل

ودعاهم إىل الكالم(.)104
عن دم الشهيد ألنه يبقى ليكون شاهداً على خصمه

يوم القيامة ،أما الصوم فهو بني العبد وربه فال حاجة إىل الشاهد(.)105
 -6إن سبب اخللوف خلو املعدة ،وخلو املعدة موجـود فيكـون اخللـوف موجـوداً مل
يلهبه السواك(.)106
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 -7إن احلديث يدل على رضى اهلل تعـاىل وثنائـه علـى الصـائم بسـببه وتقربـه منـه،
كتقريب ذي الرائحة الطيبة(.)107
رد على أدلة الرأي الثاني:
إن األحاديث ال تدل على استخدام السواك حتمل على ما قبل ال وال(.)108
واللي يرتجح يف هله املسألة القول باستحبا

اسـتخدام الصـائم للسـواك يف

أي وقت من أوقات النهار قبل ال وال وبعده لألحاديث الشـريفة املرغبـة باسـتخدام
السواك للصائم.
أما من قال بكراهة استخدامه بعد ال وال فقد استدلوا بعدم إزالـة أثـر العبـادة
وال ورد مدحها يف احلديث الشري  ،ولكن ورودها يف مـورد املـدح ال يعـ عـدم
إزالتها يف الدنيا ألن ذكرها يف مورد املدح يع قبوهلا عند اهلل سبحانه وتعاىل ،كاملشقة
ال ترافق العبادة أو العمل الصاحل فهي مما يثا

عليه اإلنسان ولكن ال يطلب بقـاء

األثر يف الدنيا بعدم الراحة.
ثم إن خلوف الصائم سي ال بعد اإلفطار وال جمال لبقائه إىل فـرتة طويلـة فهـو
أثر لعبادة قابل لإلزالة وال بد من إزالته بعد الفطر.
أما من قال بكراهة استخدام السواك الرطب ملظنة اإلفطـار بـدخول شـيء إىل
اجلوف ،فرأيهم مرجوح ألنه يباح للصائم املضمضة باملاء وهلا يع إدخـال املـاء إىل
الفم وحتريكه ،فإذا كان دخول املاء إىل الفم غري مؤثر على صحة الصوم فـإن إدخـال
السواك الرطب من با

أوىل.

أما من قال باإلباحة فريد عليه أن ذكر السواك كان يف معرض املدح وأقـل مـا
يدل عليه هو الند

وليس مطلق اإلباحة.
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حكم املضمضة للصائم يف غري الوضوء:
اختل

الفقهاء يف هله املسألة على قولني:

القول األول :يرى الشافعية( )109واحلنابلة( )110كراهة املضمضـة لـدفع حـر أو
عطش يف غري الوضوء.
أبو يوس

وقال بلل

من احلنفية(.)111

القول الثاني :يرى احلنفية( )112واملالكية( )113جواز املضمضـة للصـائم يف غـري
الوضوء وذل

لدفع عطش أو حر وحنوه.

أدلة الرأي األول:
 )1أن املضمضة هي مظنة إزالة اخللوف ألنها تشتمل على حتري

املاء يف الفم ،وهلا

فيه إزالة ألثر العبادة(.)114
 )2استدل أبو يوس

على القول السابق بأن املضمضة لغري الوضوء ال ضرورة فيهـا

وألنه حيتمل أن يسبق املاء إىل حلقه(.)115
أدلة الرأي الثاني:
 )1حديث جابر بن عبد اهلل قال :قال عمر بن اخلطا " :هششت فقبلت وأنا صـائم،
فقلت يا رسول اهلل :صنعت اليوم أمراً عظيماً ،قبلت وأنا صائم ،قال :أرأيت لـو
فمه(.)116
مضمضت من املاء وأنت صائم ،قلت :ال بأس به ،قال" :
حيث استدلوا بعموم احلديث السابق على إباحة املضمضة للصائم يف الوضوء وغريه.
 )2أما دليلهم على اإلباحة حـال احلـر والعطـش أن يف غـري العطـش يكـون تغريـر
بالفطر(.)117
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واللي يرتجح يف هله املسألة القول بإباحة املضمضة للصائم يف الوضوء وغريه
لعموم األدلة ال تبيح املضمضة للصائم.
وعليه فإن الصائم ميكنه أن يتمضمض لدفع أذى احلر والعطش ،وميكن القول
بكراهة املضمضة إذا أكثر منها ومل يكن هناك حاجة هلا.
أما القول بأن فيها إزالة ألثر العبادة وخللوف الصائم فإن هـلا يـرد عليـه بـأن
املضمضة يف الوضوء مطلوبة وال كراهة فيها ،وهـلا ال خيلـو مـن إزالـة خللـوف فـم
الصائم .كما أن هلا اخللوف سي ال أثره بعد اإلفطار وال يطلـب بقـاؤه ،كمـا بينـت
ذل

يف املسألة السابقة.

حكم خروج املعتك
اختل

بثيا

االعتكاف إىل مصلى العيد يوم الفطر:

الفقهاء يف خروج املعتك

إىل مصلى العيد يوم الفطر يف ثيا

اعتكافه

على رأيني:
 -1يرى احلنابلة أنه يستحب للمعتك

أن خيرج إىل مصلى العيد يـوم الفطـر بثيـا

اعتكافه(.)118
 -2يرى املالكية أنه يند
اعتك

للمعتك

بها(.)119
()120

أما احلنفية

()121

والشافعية

بهلا الرأي ،إال أنهم ذكروا استحبا
للمعتك

أن يعد ثياباً أخرى لصالة العيد غري الثيا

ال

فرأيهم يتفق مع املالكية ،وإن كانوا مل يصرحوا
لبس أفضل الثيا

لصالة العيد ومل يتطرقوا

فيكون حكمه حكم سائر من أراد التوجه ملصلى العيد.
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دليل الرأي األول:
استدل أصحا
العبادة والنس

هلا الرأي بالقول إن خروجه بثيا

االعتكاف يبقي عليه أثر

فاستحب بقاؤه(.)122

دليل الرأي الثاني:
حديث ابن عباس قال" :كان رسول اهلل -صلى اهلل عليـه وسـلم -يلـبس يـوم
محراء(.)123
"
العيد بردة
وجه الداللة من احلديث السابق أن النيب –صلى اهلل عليه وسلم -كـان يلـبس
يوم العيد أفضل ثيابه وكان منها بردة محراء كان يلبسها

(.)124

يقول ابن القيم يف هديه – صلى اهلل عليه وسلم – يف العيـدين " :وكـان يلـبس
للخروج إليهما أمجل ثيابه ،فكان له حلة يلبسها للعيدين واجلمعة ،ومـرة كـان يلـبس
بردين أخضرين ،ومرة بردا أمحر "

()125

واللي يرتجح يف هله املسألة القول باالستحبا
وأن املعتك

كغريه وال خيرج بثيا

لبس أحسن الثيا

االعتكاف فالنيب – صلى اهلل عليه وسلم -كـان

يواظب على سنة االعتكاف ( ،)126ومل يرد أنه خرج ملصلى االعتكاف بثيا
إمنا الوارد عنه لبسه ألحسن ثيابه فبقاء أثر العبادة بلبس ثيا
غري مطلو

يوم العيد

وال فضيلة فيه – واهلل أعلم.-

اعتكافـه

االعتكـاف يـوم العيـد
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يف ختام هلا البحث فإنه ميكن التوصل إىل النتائج اآلتية:
 -1القول بعدم إزالة أثر العبادة قال به الشافعية واحلنابلة ،ومل يظهر هلا القول عند
احلنفية واملالكية إال يف مسألة عدم غسل الشهيد.
أعضاء الوضوء والغسل أو نفضهما من املاء ،حيث ال فضيلة

 -2ال مانع من تنشي
يف إبقاء أثر املاء.

 -3شهيد املعركة ال يغسل ملا ورد من فضل بقاء أثر الدم حيث يكون شاهداً له يـوم
القيامة ،وهلا ال مينع من إزالة النجاسة إن أصابت بدنه.
 -4ال فضيلة يف إبقاء أثر الرتا

والطني علـى اجلبهـة بعـد الصـالة ،فـال مـانع مـن

مسحها وتنظيفها.
 -5يباح حتضري الكفن ألن هلا قد يساعد يف االستعداد للموت وأخل العظة والعـربة
إال أنه ال فضيلة يف أداء العبادات به.
 -6يسن استخدام السواك للصائم كما تباح له املضمضة ،ألن خلوف الصائم الـلي
ورد مدحه يف األحاديث الشريفة ال يع عدم إزالته يف الـدنيا ،إمنـا هـو عالمـة
على قبوله يف اآلخرة ،كمـا أن األحاديـث الشـريفة قـد بينـت فضـل اسـتخدام
السواك للصائم.
 -7يسن يوم العيد اخلروج ملصلى العيد بأفضل الثيا
خيرج بثيا

وال فضـيلة للمعتكـ

يف أن

اعتكافه ،فقد ثبت أن النيب – صـلى اهلل عليـه وسـلم -كـان يلـبس

أحسن ثيابه يوم العيد وكان أيضاً مواظباً على سنة االعتكاف يف رمضان.
 -وآخر دعوانا أن احلمد هلل ر

العاملني -
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اهلوامـش والتعليقـات:
 )1انظر :النووي ،اجملموع ،ج 1ص ،522الشربي  ،مغ احملتاج ،ج 1ص.61
 )2انظر :ابن تيمية ،شرح العمدة ،ج 1ص ،214املرداوي ،اإلنصاف ،ج 1ص.166
 )3انظر :النووي ،اجملموع ،ج 1ص ،521،522الدمياطي ،إعانة الطالبني ،ج 1ص.54
 )4انظر :السرخسي ،املبسوط ،ج 1ص ،73ابن جنيم ،البحر الرائق ،ج 1ص.54
 )5انظر :مال  ،املدونة ،ج 1ص ،17املواق ،التاج واإلكليل ،ج 1ص.266
 )6انظر :النووي ،اجملموع ،ج 1ص ،522الشربي  ،مغ احملتاج ،ج 1ص.61
 )7انظر :ابن تيمية (اجلد) ،احملرر ،ج 1ص ،12البهوتي ،كشاف القناع ،ج 1ص.106
 )8انظر :الشربي  ،اإلقناع ،ج 1ص ،51الرحيباني ،مطالب أولي النهى ،ج 1ص.122
 )9البخاري ،صح يح البخاري ،كتا

الغسل بـا

(نفـض اليـدين مـن الغسـل عـن اجلنابـة) ،ج1

ص ،106رقم(.)272
 )10مسلم ،صحيح مسلم ،كتا

احليض با

(صفة غسل اجلنابة) ،ج 1ص ،254رقم(.)317

 )11املصدر السابق ،نفس املوضع.
 )12ابن أبي حامت ،العلل ،ج 1ص ،506رقم  ،73ابن عدي ،الكامـل يف الضـعفاء ،ج 2ص،490
ابن حبان ،اجملروحني ،ج 1ص .203احلديث ضعي  ،انظر :ابن حجر ،تلخـيص احلـبري ،ج1
ص.99
 )13انظر :البهوتي ،كشاف القناع ،ج 1ص .106،107
 )14انظر :ابن تيمية ،شرح العمدة ،ج 1ص ،215الدمياطي ،إعانة الطالبني ،ج 1ص.54
 )15أبو داود ،سـنن أبـي داود ،كتـا

األد

بـا

(كـم مـرة يسـلم الرجـل يف االسـتئلان) ،ج4

ص ،347رقم( ،)5185النسائي ،السـنن الكـربى ،كتـا

عمـل اليـوم والليلـة بـا

السالم) ،ج 6ص ،89رقم( ،)10157ابن ماجة ،سنن ابن ماجة ،كتا

(كيـ

الطهارة وسننها بـا

(املنديل بعد الوضوء وبعد الغسل) ،ج 1ص ،158رقم( ،)466البيهقي ،سنن البيهقي ،كتا
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الطهارة با

(التمسح باملنديل) ،ج 1ص ،186رقم( .)843احلديث حكم األلبـاني بضـعفه.

انظر :ضعي

سنن ابن ماجة ،ص .38

 )16الرتملي ،سنن الرتملي ،كتا

(ما جاء يف التمندل بعـد الوضـوء) ،ج 1ص،74

الطهارة با

رقم( ،)53قال الرتملي :حديث عائشة لـيس بقـائم وال يصـح عـن الـنيب –صـلى اهلل عليـه
وســلم -يف هــلا البــا

شــيء .احلــاكم ،املســتدرك ،كتــا

معرفــة الصــحابة ،ج 1ص256

رقم( .)550احلديث ضعي  ،انظر :ال يلعي ،نصب الراية ،ج 1ص.101
 )17الرتملي ،سنن الرتملي ،كتا

الطهارة با

رقم( ،)54البيهقي ،سنن البيهقي ،كتا

(ما جاء يف التمنـدل بعـد الوضـوء) ،ج 1ص75
الطهارة با

(طهارة املـاء املسـتعمل) ،ج 1ص236

رقم( ،)1055احلديث ضعي  ،انظر :ال يلعي ،نصب الراية ،ج 1ص.101
 )18ابن ماجة ،سنن ابن ماجة ،كتا

اللباس با

احلديث حكم بضعفه األلباني ،انظر :ضعي

(لبس الصـوف) ،ج 2ص 1180رقـم(.)3564
سنن ابن ماجة ،ص.290

 )19انظر :ابن قدامة ،املغ  ،ج 1ص.95
 )20انظر :ابن حجر ،تلخيص احلبري ،ج 1ص .99 ،98
 )21انظر :النووي ،شرح صحيح مسلم ،ج 3ص.232
 )22انظر :ابن املنلر ،األوسط ،ج 1ص.419
 )23انظر :البهوتي ،كشاف القناع ،ج 1ص ،106ابن دقيق العيد ،إحكام األحكام ،ج 1ص.386
 )24انظر :ابن تيمية ،شرح العمدة ،ج 1ص.215
 )25انظر :احلصكفي ،الدر املختار ،ج 1ص ،131ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج 1ص.131
 )26انظر :الشربي  ،اإلقناع ،ج 1ص ،51األنصاري ،فتح الوها  ،ج 1ص.29
 )27انظر :الشربي  ،مغ احملتاج ،ج 1ص.61
 )28انظر :املرداوي ،اإلنصاف ،ج 1ص ،167البهوتي ،كشاف القناع ،ج 1ص.107
 )29انظر :ابن قدامة ،املغ  ،ج 1ص ،95الرحيباني ،مطالب أولي النهى ،ج 1ص.122

القول بعدم إزالة أثر العبادة وأثره يف الفقه اإلسالمي

د .عروة عكرمة صربي

113

 )30انظر :النووي ،اجملموع ،ج 1ص ،519األنصاري ،فتح الوها  ،ج 1ص.29
 )31انظر :املرداوي ،اإلنصاف ،ج 1ص ،168البهوتي ،كشاف القناع ،ج 1ص.107
 )32انظر :ابن عابدين ،حاشية ابن عابدين ،ج 1ص .131
 )33انظر :اهليتمي ،املنهج القويم ،ج 1ص ،44الشربي  ،اإلقناع ،ج 1ص.51
 )34سبق خترجيه ،انظر :هامش .12
 )35سبق خترجيه ،انظر :هامش 9
 )36انظر :ابن قدامة ،املغ ج 1ص.95
 )37انظر :األنصاري ،أسنى املطالب ،ج 1ص ،42ابن دقيق العيد ،إحكام األحكام ،ج 1ص.387
 )38انظر :الشربي  ،اإلقناع ،ج 1ص.51
 )39انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج 1ص ،324ابن اهلمام ،فتح القدير ،ج 2ص.143
 )40انظر :األزهري ،الثمر الداني ،ج 1ص ،651القروي ،اخلالصة الفقهية ،ج 1ص .156
 )41انظر :النووي ،اجملموع ،ج 5ص ،219األنصاري ،أسنى املطالب ،ج 1ص.314
 )42انظر :املرداوي ،اإلنصاف ،ج 2ص ،499البهوتي ،كشاف القناع ،ج 2ص.98
 )43انظر :ابن قدامة ،املغ  ،ج 2ص ،204النووي ،اجملموع ،ج 5ص.219
 )44انظر :ابن قدامة ،املغـ  ،ج 2ص ،204ال ركشـي ،شـرح ال ركشـي ،ج 1ص ،335جبريمـي،
حاشية جبريمي ،ج 1ص.487
 )45البخاري ،صحيح البخاري ،كتا

اجلهاد والسري با

ص 1032رقم ( ،)2649مسلم ،صحيح مسلم ،كتا

(من جيرح يف سبيل اهلل ع وجـل) ،ج3
اإلمارة با

(فضل اجلهـاد واخلـروج

يف سبيل اهلل) ،ج 3ص  1496رقم (.)1876
 )46البخاري ،صحيح البخاري ،كتا

اجلنائ با

(من مل ير غسـل الشـهداء) ،ج 1ص 451رقـم

(.)1281
 )47انظر :النفراوي ،الفواكه الدواني ،ج 1ص.308
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 )48انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج 1ص.324
 )49انظر :املصدر السابق ،نفس املوضع.
 )50انظر :املصدر السابق ،نفس املوضع.
 )51انظر :املصدر السابق ،نفس املوضع.
 )52انظر :املصدر السابق ،نفس املوضع.
 )53انظر :النووي ،اجملموع ،ج 5ص.217
 )54انظر :املرداوي ،اإلنصاف ،ج 2ص.499
 )55انظر :الشربي  ،مغ احملتاج ،ج 1ص ،351الرملي ،نهاية احملتاج ،ج 2ص.499،500
 )56انظر :املرداوي ،اإلنصاف ،ج 2ص.499
 )57انظر :السرخسي ،املبسوط ،ج 2ص .58
 )58انظر :اللخرية ،القرايف ،ج 2ص ،475عليش ،منح اجلليل ،ج 1ص .519
 )59انظر :النووي ،اجملموع ،ج 5ص ،217الشرواني ،حاشية الشرواني ،ج 3ص.165
 )60انظر :املرداوي ،اإلنصاف ،ج 2ص ،499البهوتي ،كشاف القناع ،ج 2ص.99
 )61انظر :عليش ،منح اجلليل ،ج 1ص.519
 )62انظر :البهوتي ،كشاف القناع ،ج 2ص.99
 )63انظر :النووي ،اجملموع ،ج 5ص ،217عليش ،منح اجلليل ،ج 1ص.519
 )64انظر :النووي ،اجملموع ،ج 4ص ،110الشرواني ،حاشية الشرواني ،ج 1ص.364
 )65انظر :ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج 22ص ،171ابن مفلح ،املبدع ،ج 1ص.480
 )66انظر :الشيباني ،املبسوط ،ج 1ص ،9ابن جنيم ،البحر الرائق ،ج 2ص.21
 )67انظر :ابن عبد الرب ،التمهيد ،ج 24ص ،118القرايف ،اللخرية ،ج 2ص.150
 )68انظر :الشافعي ،األم ،ج 7ص.143
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 )69انظر :ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج 22ص.171
 )70انظر :ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج 22ص ،171الشرواني ،حاشية الشرواني ،ج 1ص.364
 )71واملقصود بقوله فوك

املسجد أي قطر ماء املطر مـن سـقفه .انظـر :النـووي ،شـرح صـحيح

مسلم ،ج 8ص.60
 )72مسلم ،صحيح مسلم ،كتا

الصيام با

(فضل ليلة القدر ،)...ج 2ص 824رقم(.)1167

 )73انظر :النووي ،شرح صحيح مسلم ،ج 8ص.61
 )74انظر :الطحطاوي ،حاشية الطحطاوي ،ج 1ص.234
 )75انظر :املرداوي ،اإلنصاف ،ج 2ص ،507ابن مفلح ،الفروع ،ج 2ص.175
 )76انظر :األنصاري ،أسنى املطالب ،ج 1ص ،310الرملي ،نهاية احملتاج ،ج 2ص.364،365
 )77انظر :البهوتي ،كشاف القناع ،ج 2ص ،104الرحيباني ،مطالب أولي النهى ،ج 1ص.873
 )78انظر :البهوتي ،كشاف القناع ،ج 2ص.104
 )79انظر :األنصاري ،أسنى املطالب ،ج 1ص.310
 )80النووي ،اجملموع ،ج 1ص ،340الشربي  ،اإلقناع ،ج 1ص.34
 )81انظر :ابن مفلح ،الفروع ،ج 1ص ،95الرحيباني ،مطالب أولي النهى ،ج 1ص.81
 )82انظر :السرخسي ،املبسوط ،ج 3ص ،99ابن جنيم ،البحر الرائق ،ج 2ص.302
 )83انظر :مال  ،املدونة ،ج 1ص ،200،201املواق ،التاج واإلكليل ،ج 2ص.426
 )84انظر :املرداوي ،اإلنصاف ،ج 1ص ،118البهوتي ،كشاف القناع ،ج 1ص.72
 )85انظر :ابن مفلح ،الفروع ،ج 1ص.95
 )86انظر :املرداوي ،اإلنصاف ،ج 1ص.118
 )87انظر :ابن قدامة ،الكايف ،ج 1ص ،22النووي ،اجملموع ،ج 1ص.340
 )88انظر :الشربي  ،اإلقناع ،ج 1ص ،34الدمياطي ،إعانة الطالبني ،ج 2ص.249
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 )89البخاري ،صحيح البخاري ،كتا
مسلم ،صحيح مسلم ،كتا

الصوم با

الصيام با

(فضـل الصـوم) ،ج 2ص 670رقـم(،)1795

(فضل الصيام) ،ج 2ص 807رقم(.)1151

 )90انظر :ابن قدامة ،الكايف ،ج 1ص ،22الدمياطي ،إعانة الطالبني ،ج 2ص.249
الصيام با

 )91الدارقط  ،سنن الدارقط  ،كتا

(السواك للصائم) ،ج 2ص 204رقم( ،)7وقد
الصيام با

ضعفه الدارقط  ،البيهقي ،سنن البيهقي ،كتا

(من كـره السـواك بالعشـي،)...

ج 4ص 274رقــم( ،)8121احلــديث ضــعي  ،انظــر :ابــن حجــر ،تلخــيص احلــبري ،ج1
ص.62
 )92انظر :ابن قدامة ،املغ  ،ج 1ص.70
 )93مسلم ،صحيح مسلم ،كتا

الطهارة با

 )94البخــاري ،صــحيح البخــاري ،كتــا

(السواك) ،ج 1ص 220رقم(.)252
اجلمعــة بــا

(الســواك يــوم اجلمعــة) ،ج 1ص303

رقم(.)847
 )95انظر :ابن جنيم ،البحر الرائق ،ج 2ص.302
 )96البخاري ،صـحيح البخـاري ،كتـا

الصـوم بـا

(السـواك الرطـب واليـابس للصـائم) ج2

ص ،682رواه تعليقاً ،ابن خ مية ،صحيح ابن خ مية ،كتا

الوضوء با

(ذكـر الـدليل علـى

أن األمر بالسواك أمر فضيلة ،)...ج 1ص 73رقم( ،)140أمحـد ،مسـند أمحـد ،ج 16ص22
رقم( .)9928احلديث حكم بصحته األلباني ،انظر :إرواء الغليل ،ج 1ص.110
 )97ابن ماجة ،سنن ابن ماجة ،كتا

الصيام بـا

(مـا جـاء يف السـواك والكحـل للصـائم) ،ج1

ص 536رقم( ،)1677الدارقط  ،سنن
الدارقط  ،كتا
كتا

الصيام با

الصيام با

(السواك للصائم) ،ج 2ص 203رقم( ،)6البيهقي ،سنن البيهقي،

(السواك للصائم) ،ج 4ص 272رقم( ،)8110احلديث ضعي  ،انظر :ابن

حجر ،تلخيص احلبري ،ج 1ص.68
 )98انظر :السرخسي ،املبسوط ،ج 3ص ،99الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج 2ص.106
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(السـواك الرطـب واليـابس للصـائم) ،ج2

ص ،682رواه تعليقا  ،الرتملي ،سـنن الرتمـلي ،كتـا

الصـوم بـا

(مـا جـاء يف السـواك

للصــائم) ،ج 3ص 104رقــم( ،)725قــال أبــو عيســى :حــديث حســن ،الــدارقط  ،ســنن
الدارقط  ،كتا
البيهقي ،كتا

الصـيام بـا
الصيام با

(السـواك للصـائم) ،ج 2ص 202رقـم( ،)3البيهقـي ،سـنن

(السواك للصائم) ،ج 4ص 272رقم(.)8109

 )100انظر :السرخسي ،املبسوط ،ج 3ص ،99الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج 2ص.106
 )101انظر :السرخسي ،املبسوط ،ج  3ص.99
 )102انظر :املصدر السابق نفس املوضع.
 )103انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج 2ص.106
 )104انظر :املصدر السابق ،نفس املوضع.
 )105انظر :السرخسي ،املبسوط ،ج 3ص.99
 )106انظر :الدسوقي ،حاشية الدسوقي ،ج 1ص.534
 )107انظر :املصدر السابق ،نفس املوضع.
 )108انظر :البهوتي ،كشاف القناع ،ج 1ص ،72الرحيباني ،مطالب أولي النهى ،ج 1ص.81
 )109انظر :الشربي  ،مغ احملتاج ،ج 1ص ،429اهليتمي ،املنهج القويم ،ج 1ص.512
 )110انظر :البعلي ،كش

املخدرات ،ج 1ص ،278املرداوي ،اإلنصاف ،ج 3ص.309

 )111انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج 2ص.107
 )112انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج 2ص.106
 )113انظر :الدردير ،الشرح الكبري ،ج 1ص ،534عليش ،منح اجلليل ،ج 2ص.148
 )114انظر :الشرواني ،حاشية الشرواني ،ج 3ص.421
 )115انظر :الكاساني ،بدائع الصنائع ،ج 2ص.107
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 )116أبو داود ،سنن أبي داود ،كتا

الصوم با

ابن خ مية ،صحيح ابن خ مية ،كتا

(القبلـة للصـائم) ،ج 2ص 311رقـم(،)2385

الصيام با

(متثيل النيب –صلى اهلل عليه وسـلم -قبلـة

الصــائم باملضمضــة ،)...ج 3ص 245رقــم( ،)1999احلــاكم ،املســتدرك ،كتــا

الصــوم،

ج 1ص 596رقم( )1572قال احلاكم :صحيح على شرط الشـيخني ومل خيرجـاه ،البيهقـي،
ســنن البيهقــي ،كتــا

الصــيام بــا

(مــن طلــع الفجــر ويف فيــه شــيء ،)...ج 4ص218

رقم( ،)7808الدارمي ،سنن الدارمي ،كتا

الصوم با

(الرخصة يف القبلة للصـائم) ،ج2

ص 22رقم( ،)1724احلديث حكم بصحته األلبـاني ،انظـر :األلبـاني ،صـحيح سـنن أبـي
داود ،ج 2ص.453
 )117انظر :اخلرشي ،شرح اخلرشي ،ج 2ص.260
 )118انظر :ابن مفلح ،املبدع ،ج 2ص ،180البهوتي ،الروض املربع ،ج 1ص.306
 )119انظر :مال  ،املدونة ،ج 1ص ،238عليش ،منح اجلليل ،ج 2ص.178
 )120انظر :ابن جنيم ،البحر الرائق ،ج 2ص ،171احلصكفي ،الدر املختار ،ج 2ص.168
 )121انظر :الشافعي ،األم ،ج 1ص ،233النووي ،اجملموع ،ج 4ص.459
 )122انظر :ابن قدامة ،املغ  ،ج 2ص ،113البهوتي ،كشاف القناع ،ج 2ص.52
 )123الطرباني ،املعجم األوسط ،ج 7ص 316رقم( ،)7609اهليثمي ،جممع ال وائد ،ج 2ص431
رقم( ،)3208قال اهليثمي :رجاله ثقات .احلديث حكم بصحته األلبـاني ،انظـر :متـام املنـة،
ج 1ص.345
 )124انظر :النووي ،اجملموع ،ج  4ص  ،459ابن جنيم ،البحر الرائق ،ج  2ص .171
 )125ابن القيم ،زاد املعاد ،ج 1ص .441
 )126انظر :ابن القيم ،زاد املعاد ،ج 2ص .88
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ـ القرآن الكريم.
(أ)
ـ أمحد ،أمحد بن حنبل .مسند اإلمام أمحد بن حنبل .حتقيق شعيب األرنؤوط وآخرين .بريوت:
مؤسسة الرسالة1420 ،هـ1999-م.
ـ األزهري ،صاحل عبد السميع .الثمر الداني شرح رسالة القريواني .بريوت :املكتبة الثقافية،د .ت.
ـ األلباني ،حممد ناصر الدين .إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل .بريوت :املكتب
اإلسالمي 1405 ،ه –  1985م.
ـ األلباني ،حممد ناصر الدين .متام املنة يف التعليق على فقه السنة .املكتبة اإلسالمية ،دار الراية،
1409هـ1989-م.
ـ األلباني ،حممد ناصر الدين .صحيح سنن أبي داود .الرياض :مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج،
بريوت :املكتب اإلسالمي1409،هـ1989-م.
ـ األلباني ،حممد ناصر الدين .ضعي

سنن ابن ماجة .الرياض :مكتب الرتبية العربي لدول اخلليج،

بريوت :املكتب اإلسالمي1408،هـ1988-م.
ـ األنصاري ،زكريا بن حممد .أسنى املطالب يف شرح روض الطالب .د.م ،د.ن ،د.ت.
ـ األنصاري ،زكريا بن حممد .فتح الوها

بشرح منهج الطال  .بريوت :دار الكتب العلمية،

1418هـ1998-م.
( )
ـ البجريمي ،سليمان بن عمر .حاشية البجريمي على اإلقناع .تركيا :املكتبة اإلسالمية ،د.ت.
ـ البخاري ،حممد بن إمساعيل .صحيح البخاري .حتقيق :مصطفى البغا .بريوت :دار ابن كثري ودار
اليمامة1407 ،هـ1987-م.
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ـ البعلي ،عبد الرمحن بن عبد اهلل .كش

املخدرات .قابله حممد بن ناصر العجمي ،بريوت :دار

البشائر اإلسالمية1423 ،هـ2003-م.
ـ البهوتي ،منصور بن يونس .الروض املربع .الرياض :مكتبة الرياض احلديثة1390 ،هـ1970-م.
ـ البهوتي ،منصور بن يونس .كشاف القناع .حتقيق هالل مصيلحي هالل .بريوت :دار الفكر،
1402هـ1982-م.
ـ البيهقي ،أمحد بن احلسني .سنن البيهقي .حتقيق :حممد عطا .مكة املكرمة :مكتبة دار الباز،
1414هـ1994-م.
(ت)
ـ الرتملي ،حممد بن عيسى .سنن الرتملي .حتقيق أمحد شاكر وآخرين .بريوت :دار إحياء الرتاث،
د.ت.
ـ ابن تيمية (اجلد) ،عبد السالم بن عبد اهلل .احملرر يف الفقه .الرياض :مكتبة املعارف1404 ،هـ-
1984م.
ـ ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم .شرح العمدة .حتقيق :سعود العطيشان .الرياض :مكتبة العبيكان،
1413هـ1993-م.
ـ ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم .جمموع الفتاوى .حتقيق :عبد الرمحن بن حممد النجدي .د.م ،مكتبة
ابن تيمية ،د.ت.
(ح)
 ابن أبي حامت ،عبد الرمحن .العلل .حتقيق فريق من الباحثني .الرياض :د.ن1427 ،هـ – 2006م.ـ احلاكم ،حممد بن عبد اهلل .مستدرك احلاكم .حتقيق مصـطفى عطـا .بـريوت :دار الكتـب العلميـة،
1411هـ1991-م.
ـ ابن حبان ،حممد بن حبان بن أمحد .كتا
زايد .بريوت :دار املعرفة ،د.ت.

اجملروحني من احملدثني والضعفاء واملرتوكني.حتقيق حممود
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ـ ابن حجر ،أمحد بن علي .تلخيص احلبري .حتقيق :عبد اهلل املدني .املدينة املنورة ،د.ن1384 ،هـ-
1964م.
ـ احلصكفي ،عالء الدين .الدر املختار شرح تنوير األبصار .بريوت :دار الفكر1386 ،هـ1966-م.
ـ احلطا  ،حممد بن عبد الرمحن .مواهب اجلليل شرح خمتصر خليل .بريوت :دار الفكر1398 ،هـ-
1978م.
(خ)
ـ اخلرشي ،حممد .شرح اخلرشي على خمتصر خليل .بريوت :دار الفكر ،د.ت.
ـ ابن خ مية ،حممد بن إسحق .صحيح ابن خ مية .حتقيق حممد مصطفى األعظمي .بريوت :املكتب
اإلسالمي1390 ،هـ1970-م.
(د)
ـ الدارقط  ،علي بن عمر .سنن الدارقط  .حتقيق السيد عبد اهلل املدني ،بريوت :دار املعرفة،
1386هـ1966-م.
ـ الدارمي ،عبد اهلل بن عبد الرمحن .سنن الدارمي .حتقيق فؤاد زمرلي وخالد العلمي .بريوت :دار
الكتا

العربي1407 ،هـ1987-م.

ـ أبو داود ،سليمان بن األشعث .سنن أبي داود .حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد ،بريوت :دار
الفكر ،د.ت.
ـ الدردير ،أبو الربكات أمحد .الشرح الكبري .حتقيق :حممد عليش ،بريوت :دار الفكر ،د.ت.
ـ الدسوقي ،حممد بن عرفة .حاشية الدسوقي على شرح الكبري .حتقيق :حممد عليش .بريوت :دار
الفكر ،د.ت.
ـ ابن دقيق العيد ،تقي الدين حممد بن علي .إحكام األحكام شرح عمدة األحكام .حتقيق علي
اهلندي.القاهرة :املطبعة السلفية ومكتبتها 1379 ،هـ –  1959م.
ـ الدمياطي ،أبو بكر بن السيد حممد .إعانة الطالبني .بريوت :دار الفكر ،د.ت.
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(ر)
ـ الرحيباني ،مصطفى السـيوطي .مطالـب أولـي النهـى .دمشـق :املكتـب اإلسـالمي1381 ،هــ-
1961م.
ـ الرملي ،حممد بن أبي العباس .نهاية احملتاج .بريوت :دار الفكر1404 ،هـ1984-م.
(ز)
ـ ال ركشي ،حممد بن عبد اهلل .شرح ال ركشي .وضع حواشيه عبد املنعم إبراهيم ،بريوت :دار
الكتب العلمية1423 ،هـ2003-م.
ـ ال يلعـي ،عبـد اهلل بـن يوسـ  .نصـب الرايـة .حققـه :حممـد البنـوري ،القـاهرة :دار احلـديث،
1357هـ1936-م.
(س)
ـ السرخسي ،مشس الدين .املبسوط .بريوت :دار املعرفة ،د.ت.
(ش)
ـ الشافعي ،حممد بن إدريس .األم .بريوت :دار املعرفة1393 ،هـ1973-م.
ـ الشربي  ،حممد اخلطيب .اإلقناع .حتقيق :مكتب البحوث والدراسـات بـدار الفكـر .بـريوت :دار
الفكر1415 ،هـ1995-م.
ـ الشربي  ،حممد اخلطيب .مغ احملتاج .بريوت :دار الفكر ،د.ت.
ـ الشرواني ،عبد احلميد .حاشية الشرواني على حتفة احملتاج .بريوت :دار الفكر ،د.ت.
ــ الشيباني ،حممد بن احلسن .املبسوط .حتقيق :أبي الوفا األفغاني .كراتشي :إدارة القـرآن والعلـوم،
د.ت.
(ط)
ـ الطرباني ،سليمان بن أمحد .املعجم األوسط .حتقيق :طارق حممد وعبد احملسـن احلسـي  .القـاهرة:
دار احلرمني1415 ،هـ1995-م.
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ـ الطحطاوي ،أمحد بن حممد .حاشية الطحطاوي علـى مراقـي الفـالح .القـاهرة :املطبعـة الكـربى،
1318هـ1917-م.
(ع)
ـ ابن عابدين ،حممد أمني .حاشية ابن عابدين .بريوت :دار الفكر1421 ،هـ2001-م.
ـ ابن عبد الرب ،يوس

بن عبد اهلل .التمهيد .حققه :مصطفى العلوي وحممد البكري .الرباط :وزارة

عموم األوقاف1387 ،هـ1967-م.
ـ ابن عدي ،عبداهلل بن عدي اجلرجـاني .الكامـل يف ضـعفاء الرجـال .حتقيـق جلنـة مـن املختصـني
بإشراف الناشر .بريوت :دار الفكر1404 ،هـ – 1984م.
ـ عليش ،حممد .منح اجلليل .بريوت :دار الفكر1409 ،هـ1989-م.
(ق)
ـ ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد .الكايف .بريوت :املكتب اإلسالمي ،د.ت.
ـ ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد .املغ  .بريوت :دار الفكر1405 ،هـ1985-م.
ـ القرايف ،شها

الدين أمحد بن إدريس .اللخرية يف فروع املالكية .حتقيق :جمموعة من احملققني.

بريوت :دار الغر

اإلسالمي1414 ،هـ1994-م.

ـ القروي ،حممد العربي .اخلالصة الفقهية على ملهب السادة املالكية .بريوت :دار الكتب العلميـة،
د.ت.
ـ ابن قيم اجلوزية ،حممد بن أبي بكر .زاد املعاد يف هدي خري العبـاد .حتقيـق شـعيب و عبـد القـادر
األرنؤوط .بريوت :مؤسسة الرسالة ومكتبة املنار اإلسالمية1401 ،هـ – 1981م.
(ك)
ـ الكاساني ،عالء الدين .بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .بريوت :دار الكتا
1402هـ1982-م.

العربي،

 124جملة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات اإلسالمية ،العدد ( )67شعبان 1437هـ
(م)
ـ ابن ماجة ،حممد بن ي يد .سنن ابن ماجة .حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي .بريوت :دار الفكر ،د.ت.
ـ مال  ،مال

بن أنس .املدونة الكربى .بريوت :دار صادر ،د.ت.

ـ املرداوي ،علي بن سليمان .اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف .حتقيق :حممـد حامـد الفقـي.
بريوت :دار إحياء الرتاث ،د.ت.
ـ مسلم ،مسلم بن احلجاج .صحيح مسلم .حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي .بريوت :دار إحياء الرتاث،
د.ت.
ـ ابن مفلح ،أبو عبـد اهلل حممـد .الفـروع .حتقيـق :حـازم القاضـي .بـريوت :دار الكتـب العلميـة،
1418هـ1998-م.
ـ ابن مفلح ،إبراهيم بن حممد .املبدع شرح املقنع .بريوت :املكتب اإلسالمي1400 ،هـ1980-م.
ـ ابن املنلر ،أبو بكر حممـد .األوسـط .حتقيـق :أبـو محـاد صـغري بـن حنيـ  .الريـاض :دار طيبـة،
1405هـ1985-م.
ـ املواق ،حممد بن يوس  .التاج واإلكليل .بريوت :دار الفكر1398 ،هـ1978-م.
(ن)
ـ ابن جنيم ،زين الدين .البحر الرائق شرح كن الدقائق .بريوت :دار املعرفة ،د.ت.
ــ النسائي ،أمحد بن شعيب .السنن الكربى .حتقيق عبد الغفار البنداري وسيد حسـن .بـريوت :دار
الكتب العلمية 1411 ،هـ 1991 -م.
ـ النفراوي ،أمحد بن غنيم .الفواكه الدواني .بريوت :دار الفكر1415 ،هـ1995-م.
ـ النووي ،حييى بن شرف .شرح النووي على صحيح مسلم .بريوت :دار إحياء الرتاث1392 ،هـ-
1972م.
ـ النووي ،حييى بن شرف .اجملموع شرح املهل  .بريوت :دار الفكر1417 ،هـ1997-م.
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(هـ)
ـ ابن اهلمام ،كمال الدين حممد .شرح فتح القدير.بريوت :دار الفكر ،د.ت.
ـ اهليتمي ،ابن حجر .املنهج القويم .د.م ،د.ن ،د.ت.
ـ اهليثمي ،علي بن أبي بكر .جممع ال وائد ومنبع الفوائد .بريوت :دار الفكر1412 ،هـ1992-م.

