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رأي الطربي يف فرض الرجلني يف الوضوء من خالل تفسريه
(جامع البيان) عرض ودراسة
د.علي بن إبراهيم بن علي طوهري
ملخص البحث
يتنــاول البحــث رأي الطــري يف فــرض الرجلــن يف الوضــوء مــن خــال تفســره (جامــع البيــان)
عــرض ودراســة ،حيــث تباينــت أراء العلمــاء يف بيــان رأيــه بــن قائــل ابملســح علــى الرجلــن،
وبــن قائــل ابلغســل ،وبــن خمـِّـر بينهمــا ،ويف هــذا البحــث حتقيــق الســتنباطاته يف املســألة ،ودفــع
توصــل إليــه مــن خالهلــا ،والــذي يوافــق مــا عليــه أهــل الســنة واجلماعــة
للشــبه عــن رأيــه الــذي َّ
ومجهــور العلمــاء ،وقــد جــاء البحــث يف مقدمــة ومتهيــد ومخســة مباحــث وخامتــة وفهــارس علميــة.
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Altabry opinion in washing the two legs and the
attitude of the religious scholars towards it.
Abstract
The research deals with the doctrine of Altabry in the
duty of washing the two legs in the ablution(wudu’), as the
scholars opinions varied in this matter as some of them said
to wipe the legs, some said to wash it and other said to choose
one of them, and in this research the evidence of his opinion
which the same of the Sunnis and the scholars.
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املقدمة
احلمــد هلل الــذي أنــزل القــرآن ،وجعلــه لعبــاده كاملــاء للظمــآن ،،وأوضــح بــه للمؤمنــن
طريــق اجلنــان ،وأظهــر هلــم آبايتــه طريــق احلــق واإلميــان ،وكان ـوا مــن ظُلــم الباطــل كالعميــان،
أمحــده وأشــكره ابلفعــل والقلــب واللســان ،وأصلــي وأســلم علــى نبيــه املبعــوث ابآلايت البينــات،
واملعج ـزات الواضحــات ،وعلــى آلــه وصحبــه الذيــن ســاروا علــى احلــق واتبع ـوا ســبيله حــى
املمــات .أمــا بعــد:
فــإن اإلمــام اجلليــل املفســر احملــدث الفقيــه النحــوي املــؤرخ؛ حممــد بــن جريــر الطــري ،مــن
أعظــم املؤلفــن عــر التاريــخ علــى مــر العصــور والدهــور ،ولقــد كان لــه قصــب الســبق يف التأليــف
وخصوصــا يف التفســر ،فكتابــه( :جامــع البيــان عــن أتويــل آي القــرآن) هــو أعظــم كتــاب يف
التفســر ،بــل هــو أول كتــاب مجــع تفســر القــرآن الكــرمي مجع ـاً شــامالً ،وقــد متيَّــز مؤلفــه فيــه
ابلشــمولية وطــول النفــس ،ممــا جعلــه موســوعة علميــة للباحثــن يف التفســر واحلديــث علــى حـ ٍّد
س ـواء ،ولقــد كان علــى مـ ِّـر العصــور مرجع ـاً للمفس ـرين مبختلــف أطيافهــم ،وقــد كانــت أقوالــه
حمــط أنظــار العلمــاء يف شــى اجملــاالت ،ومــن أقوالــه الــي تناوهلــا العلمــاء واستشــكلوها هــو قولــه
املشــهور يف فــرض الرجلــن يف الوضــوء ،ويف هــذا البحــث أردت أن أســلط الضــوء علــى دراســة
قولــه ،وموقــف العلمــاء مــن رأيــه يف املســألة ،وجعلتــه بعنـوان :رأي الطــري يف فــرض الرجلــن يف
الوضــوء مــن خــال تفســره (جامــع البيــان) عــرض ودراســة ،وابهلل أســتعني ،وعليــه أتــوكل فهــو
خــر معــن ،وصلــى هللا وســلم علــى ســيدان حممــد صلــى هللا عليــه وســلم.
مشكلة البحث:
هــي يف اختــاف العلمــاء يف نســبتهم إىل اإلمــام الطــري القــول ابملســح علــى الرجلــن يف
الوضــوء ،مث اختالفهــم أيضـاً يف تقريــر أقوالــه التفسـرية ،فمنهــم مــن يــرى االقتصــار علــى املســح
فقــط ،ومنهــم مــن يــرى التخيــر بينــه وبــن الغســل ،ومنهــم مــن يــرى اجلمــع بينهمــا.
حدود البحث:
﴿وأ َْر ُجلَ ُكـ ْـم إِ َل
يتنــاول البحــث ســبب اخلــاف يف املســألة ،وهــي قـراءة اجلــر يف قولــه تعــاىلَ :
الْ َك ْعب ـَ ْ ِ
ـن﴾ وتوجيههــا ،كمــا يتنــاول بيــان اســتنباطات الطــري التفس ـرية يف املســألة ،وبيــان رأيــه
الــذي اعتمــده ،وبيــان موقــف العلمــاء مــن ذلــك ،مث بيــان ازالــة اإلشــكال عــن هــذا الـرأي وجتليتــه.
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وال يتنــاول البحــث تفســر اآليــة الــي ورد فيهــا اخلــاف ،وال يتنــاول ذكــر األق ـوال يف
توجيــه قـراءة النصــب ومــا يرتتــب عليهــا مــن إشــكال مــن حيــث اإلعـراب؛ إذ هــي ليســت ســببا
للخــاف ،وال أتثــر هلــا يف املعــى.
أسباب اختيار املوضوع:
ترجع أسباب اختيار املوضوع ألسباب أمهها:
 -١يف أثنــاء تدريســي ملقــرر تفســر آايت األحــكام يف كليــة الشــريعة والقانــون جبامعــة
جــازان ،وعنــد تفســر آيــة الوضــوء مــن ســورة املائــدة وجــدت خالف ـاً واســعاً بــن املفســرين
بعضهــم البعــض ،وكذلــك احلــال ابلنســبة للفقهــاء؛ يف حتقيــق رأي الطــري يف هــذه املســألة،
فــأردت حبــث املســألة ،وحتقيــق القــول فيهــا ،ليتجلــى اإلشــكال ،ويــزول اإليهــام.
 -٢حتقيق استنباطات الطربي يف مسألة فرض الرجلني يف الوضوء.
 -٣بيان مواقف العلماء يف تناوهلم لقول الطربي يف املسألة ،وسبب اختالفهم يف ذلك.
 -٤نفي الشبهة املوجهة للطربي يف قوله جبواز املسح على الرجلني.
 -٥الذب عن الطربي فيما رمي به من التشيع بسبب رأيه يف املسألة.
 -٦اإلسهام يف إثراء املكتبة القرآنية هبذا البحث.
منهج البحث:
يقــوم منهــج البحــث علــى اســتقراء آراء العلمــاء عنــد تناوهلــم ملذهــب الطــري يف املســألة،
سـواء كانـوا مــن املفسـرين عنــد تفســرهم لآليــة ،أو الفقهــاء عنــد كالمهــم عــن فــروض الوضــوء،
أو احملدثــن عنــد شــرحهم لألحاديــث الدالــة علــى ذلــك.
خطة البحث:
يتكون البحث من :مقدمة ،ومتهيد ،ومخسة مباحث ،وخامتة ،وفهارس علمية.
التمهيد :وفيه ترمجة اإلمام الطربي.
املبحث األول :يف مسألة فرض الرجلني يف الوضوء ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :أقوال العلماء يف املسألة.
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املطلب الثاين :سبب اخلالف يف املسألة.
املطلب الثالث :توجيه قراءة اجلر يف قوله( :وأرجلكم إىل الكعبني).
املبحث الثاين :رأي الطربي يف املسألة ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :رأي الطربي كما أورده يف تفسريه.
املطلب الثاين :منهج الطربي يف إيراد رايه.
املبحث الثالث :موقف املفسرين من رأي الطربي ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :من نسب إليه املسح على الرجلني.
املطلب الثاين :من نسب إليه التخيري بني الغسل واملسح.
املبحث الرابع :موقف الفقهاء وشراح احلديث من رأي الطربي ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :من نسب إليه املسح على الرجلني.
املطلب الثاين :من نسب إليه التخيري بني الغسل واملسح.
املطلب الثالث :من نسب إليه اجلمع بني الغسل واملسح.
املبحث اخلامس :حتقيق مذهب الطربي ،وفيه مطلبان:
املطلب األول :بيان حقيقة رأي الطربي يف املسألة.
املطلب الثاين :سبب االختالف بني العلماء يف نقل رأي الطربي.
اخلامتة :وتشمل أهم النتائج والتوصيات.
الفهارس ،وتشمل :فهرس املراجع واملصادر ،وفهرس املوضوعات.
وهللا املوفق ،ومنه أستمد العون والسداد.
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التمهيد
وفيه ترمجة اإلمام الطربي رمحه هللا(:)1
امسه ونسبه:
حممد بن جرير بن يزيد بن خالد ،وقيل يزيد بن كثري بن غالب ،أبو جعفر الطربي.

مولده:
ولد سنة أربع وعشرين ومائتني ،آبمل طربستان.

رحالته يف طلب العلم:
طلــب اإلمــام الطــري العلــم بعــد األربعــن ومائتــن ،ورحــل إىل بغــداد ودخلهــا بعــد وفــاة
اإلمــام أمحــد ســنة إحــدى وأربعــن ومائتــن ،فســمع مــن شــيوخها مث انتقــل إىل واســط ،فالبصــرة،
فالكوفــة ،مث توجــه عــر الشــام إىل مصــر ،فســمع وكتــب وروى عــن شــيوخ الشــام ،واجلزيــرة،
والرقــة ،ودمشــق ،ومحــص ،وبــروت ،وعســقالن ،وغــزة ،والرملــة ،وبيــت املقــدس ،واســتمرت
رحلتــه يف هــذه البــاد حنــو مخــس عشــرة ســنة إىل أن دخــل مصــر أول مــرة ســنة ثــاث ومخســن
ومائتــن ،مث عــاد إليهــا مــرة أخــرى ســنة ســت ومخســن ومائتــن ،مث عــاد إىل بغــداد ومكــث هبــا
إىل أن تــويف.

شيوخه:
تتلمــذ الطــري علــى شــيوخ كثــر ،مــن جلــة علمــاء زمانــه ،فمنهــم :حممــد بــن عبــد امللــك
السـ ِّدي ،وإســحاق بــن أيب إسـرائيل ،وحممــد بــن أيب
بــن أيب الشـوارب ،وإمساعيــل بــن موســى ُّ
معشــر -حدثــه ابملغــازي عــن أبيــه -وحممــد بــن محيــد ال ـرازي ،وأمحــد بــن منيــع ،وأاب كريــب
الســري ،وأاب مهــام الســكوين ،وحممــد بــن عبــد األعلــى الصنعــاين،
حممــد بــن العــاء ،وهنَّــاد بــن َّ
وبنــدارا ،وحممــد بــن املثــى ،وســفيان بــن وكيــع ،والفضــل بــن الصبــاح ،وعبدة بــن عبــد هللا
الصفــار ،ويونــس بــن عبــد األعلــى ،ويعقــوب الدورقــي ،وأمحــد بــن املقــدام العجلــي ،وبشــر بــن
معــاذ العقــدي ،وس ـوار بــن عبــد هللا العنــري ،وأمم ـاً س ـواهم.
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وقـرأ القــرآن علــى ســليمان بــن عبــد الرمحــن الطلحــى صاحــب خـاَّد ،ومســع احلــروف مــن
يونــس بــن عبــد األعلــى ،وأيب كريــب ،ومجاعــة ،وصنــف كتــااب حســنا يف القـراءات.

تالميذه:
تتلمــذ عليــه كثــر مــن العلمــاء ،ومسع ـوا منــه شــى العلــوم ،وقــد كان هــؤالء التالميــذ مــن
جلــة العلمــاء يف زماهنــم ،ومنهــم :أبــو شــعيب عبــد هللا بــن احلســن احلـراين -وهــو أكــر منــه،-
وأبــو القاســم الطـراين ،وأمحــد بــن كامــل القاضــي ،وأبــو بكــر الشــافعي ،وأبــو أمحــد بــن عــدي،
والقاضــي أبــو حممــد بــن زبــر ،وأمحــد بــن القاســم اخلشــاب ،وأبــو عمــرو حممــد بــن أمحــد بــن
محــدان ،وأبو جعفــر أمحــد بــن علــي الكاتــب ،وعبــد الغفــار بــن عبيــد هللا احلضيــي ،وأبــو
املفضــل حممــد بــن عبــد هللا الشــيباين ،واملعلَّــى بــن ســعيد ،وخلــق كثــر.

مكانته وثناء العلماء عليه:
حــاز الطــري علــى مرتبــة عاليــة بــن العلمــاء ،ملــا متيــز بــه مــن غـزارة العلــم ،وســعة االطــاع،
وتبحــره يف شــى العلــوم ،فقــد قــال عنــه اخلطيــب البغــدادي :كان أحــد أئمــة العلمــاءُ ،ي َكـ ُـم
رجــع إىل رأيــه ملعرفتــه وفضلــه ،وكان قــد مجــع مــن العلــوم مــا مل يشــاركه فيــه أحــد مــن
بقولــه ،ويُ َ
أهــل عصــره ،فــكان حافظ ـاً لكتــاب هللا ،عارفــا ابلق ـراءات ،بص ـراً ابملعــاين ،فقيه ـاً يف أحــكام
القــرآن ،عامل ـاً ابلســنن وطرقهــا ،صحيحهــا وســقيمها ،وانســخها ومنســوخها ،عارفــا أبق ـوال
الصحابــة والتابعــن ،عارف ـاً أبايم النــاس وأخبارهــم ،ولــه الكتــاب املشــهور يف (أخبــار األمــم
واترخيهــم) ولــه كتــاب (التفســر) مل يصنــف مثلــه ،وكتــاب مســاه (هتذيــب اآلاثر) مل أر س ـواه
يف معنــاه ،لكــن مل يتمــه ،ولــه يف أصــول الفقــه وفروعــه كتــب كثــرة مــن أقاويــل الفقهــاء ،وتفــرد
مبســائل حفظــت عنــه.
وقــال اإلمــام الذهــي :اإلمــام ،العلــم ،اجملتهــد ،عــامل العصــر ،كان ثق ـةً ،صادق ـاً ،حافظ ـاً،
رأسـاً يف التفســر ،إماماً يف الفقه ،واإلمجاع واالختالف ،عالّمةً يف التاريخ وأايم الناس ،عارفاً
ابلقـراءات وابللغــة ،وغــر ذلــك.
ـارى .جامــع
وقــال القفطــي :العــامل الكامــل الفقيــه املقــرئ النحــوي اللغــوي احلافــظ األخبـ ّ
العلــوم ،مل يــر يف فنونــه مثلــه.
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مؤلفاته:
له مؤلفات كثرية منها:
 -١كتابه يف التفسري املسمى :جامع البيان يف أتويل آي القرآن ،مطبوع.
 -٢هتذيــب اآلاثر وتفصيــل معــاين الثابــت عــن رســول هللا مــن األخبــار ،مطبــوع ،ومــات قبــل
متامــه ،وطبعــت أجـزاء منــه.
 -٣اتريخ الرسل وامللوك ،مطبوع.
 -٤ذيل املذيل ،يف الرجال ،طبع ملحقاً بتارخيه.
 -٥صريح السنة ،مطبوع.
 -٦التبصري يف معامل الدين ،ومات قبل أن يتمه.
 -٧اخلفيــف يف أحــكام ش ـرائع اإلســام ،ويســمى :اخلفيــف يف الفقــه ،خمتصــر مــن كتابــه:
(لطيــف القــول يف أحــكام ش ـرائع اإلســام) ،مفقــود.
 -٨اختالف علماء األمصار يف أحكام شرائع اإلسالم ،طبعت أجزاء منه.

صفاته:
كان أمســر إىل األدمــة ،أَعـ َـن ،حنيــف اجلســم ،طوي ـاً ،فصيح ـاً ،وكان الس ـواد فيــه كث ـراً،
ومل يغـِّـر شــيبه ،وهــب حياتــه للعلــم ،ومل يتــزوج قــط ،وكان عزيــز النفــس ،وقــد لزمتــه هــذه الصفــة
طيلــة حياتــه ،حــى أنــه كان يرفــض اهلــدااي واملنــح ،ألنــه جــرى علــى أال يقبــل هديــة ال يســتطيع
ردهــا ،واعتــذر إىل مهديهــا ،وكثـراً مــا رفــض هــدااي
أن يكافــئ مبثلهــا ،فــإن كانــت فــوق طاقتــه ّ
الــوزراء.

مذهبه الفقهي:
كان الطــري شــافعياً أول حياتــه ،مث اجتهــد وانفــرد مبذهــب مســتقل ،وقــد مكنــه علمــه
الواسع ابملذاهب املختلفة أن يؤلف كتااب :يف اختالف الفقهاء ،عرض فيه آراءهم ،وأدلتهم،
وانقشــها،واختار لنفســه مذهبـاً يف الفقــه.
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عقيدته:
كان علــى منهــج أهــل الســنة واجلماعــة ،وإمنــا ُّاتــم ابلتشــيع ،ألنــه صحــح حديــث (غديــر
خــم)( ،)2قــال الذهــي :ابــن جريــر مــن كبــار أئمــة اإلســام املعتمديــن ،ومــا ندعــي عصمتــه مــن
اخلطــأ ،وال حيــل لنــا أن نؤذيــه ابلباطــل واهلــوى؛ فـ َّ
ـإن كالم العلمــاء بعضهــم يف بعــض ال ينبغــي
أن يتأتــى فيــه؛ وال ســيما يف مثــل إمــام كبــر.
وقــد اختلــط علــى احلافــظ :أمحــد بــن علــي الســليماين فنســب اإلمــام الطــري للرفــض وهــو
مــن أبعــد النــاس عــن ذلــك(.)3
وقــال الشــيخ علــي الســالوس :وقــد رمــاه بعضهــم أبنــه مــن الشــيعة اإلماميــة ،غــر أن كتبــه
تثبــت براءتــه ...،مث قــال :وتصحيــح مثــل هــذه األحاديــث ال يعــى أنــه مــن اإلماميــة -حديــث
(غديــر خــم).)4(-
وقــد يكــون ذلــك مــن عمــل الروافــض حيــث إهنــم اســتغلوا تشــابه امســه مــع حممــد بــن جريــر
بــن رســتم الطــري مــن شــيوخهم ،وكالمهــا يف بغــداد ،ويف عصــر واحــد ،بــل كانــت وفاهتمــا يف
ســنة واحــدة ،وهــي ســنة (310هــ) فنســبوا لإلمــام ابــن جريــر بعــض مــا يؤيــد مذهبهــم مثــل:
كتــاب املسرتشــد يف اإلمامــة ،مــع أنــه هلــذا الرافضــي ،وهــم إىل اليــوم يســندون بعــض األخبــار
الــي تؤيــد مذهبهــم إىل ابــن جريــر الطــري اإلمــام ،ولقــد أحلــق صنيــع الروافــض هــذا -أيض ـاً-
األذى ابإلمــام الطــري يف حياتــه وقــد أشــار ابــن كثــر إىل أن بعــض العـوام اهتمــه ابلرفــض ،ومــن
اجلهلــة مــن رمــاه ابإلحلــاد(.)5

وفاته:
تــويف ابــن جريــر عشــية األحــد ليومــن بقيــا مــن ش ـوال ســنة عشــر وثــاث مائــة ،ودفــن
ببغـ�داد.
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املبحث األول :يف مسألة فرض الرجلني يف الوضوء ،وفيه ثالثة مطالب:
املطلب األول :أقوال العلماء يف املسألة:

اختلــف العلمــاء يف حكــم فــرض الرجلــن يف الوضــوء ،هــل هــو الغســل أو املســح ،علــى
أربعــة أقـوال:
القــول األول :ذهــب مجهــور الفقهــاء (احلنفيــة واملالكيــة والشــافعية واحلنابلــة) إىل أن مــن
فــروض الوضــوء غســل الرجلــن الظاهرتــن الســليمتني -غــر املســتورتني خبــف أو جبــرة -إىل
الصـ َـا ِة فَا ْغ ِسـلُوا
الكعبــن مــرة واحــدة؛ لقــول هللا تعــاىلَ ﴿ :ي أَيـَُّهــا الَّ ِذيـ َـن َآمنُـوا إِ َذا قُ ْمتُـ ْـم إِ َل َّ
وجوه ُكــم وأَي ِدي ُكــم إِ َل الْمرافِـ ِـق وامسـ ِ ِ
وس ـ ُكم وأ َْر ُجلَ ُكــم إِ َل الْ َك ْعبـَْ ِ
ي﴾[املائــدة،]٦:
ََ َ ْ َ ُ
ْ
ُُ َ ْ َْ َ ْ
ـحوا بُرءُ ْ َ
ولألحاديثــ الصحيحـ�ة املس��تفيضة يف صفةــ وض��وء الن�بي صل�ىـ هللا علي�هـ وس��لم ومنهــا« :مث
غســل رجلــه اليمــى إىل الكعبــن ثــااث ،مث غســل اليســرى مثــل ذلــك»( ،)6ويف حديــث آخــر:
«مث غســل رجليــه إىل الكعبــن»( ،)7ولقول��ه صل��ى هللا علي��ه وس��لم« :مث يغســل قدميــه إىل
الكعبــن كمــا أمــره هللا تعــاىل»( ،)8قــال البيهق��ي :ويف هــذا داللــة أن هللا تعــاىل أمــر بغســلهما؛
وألن الرجل�ين عض�وـان حم��دودان ،ف��كان واجبهم��ا الغس��ل كاليدي��ن؛ وألن النــي صلــى هللا عليــه
وسلــم أمــر بتخليــل األصابــع يف غســل الرجلــن( ،)9وهــذا يــدل علــى وجــوب الغســل ،فــإن
املمســوح ال حيتــاج إىل االســتيعاب والدلــك ،وثبــت غســل الرجلــن يف الوضــوء ابإلمجــاع ،قــال
املــاوردي :غســل الرجلــن يف الوضــوء جممــع عليــه بنــص الكتــاب والســنة ،وفرضهــا عنــد كافــة
الفقهــاء الغســل دون املســح(.)10
القــول الثــاين :فــرض الرجلــن املســح دون الغســل ،وروي ذلــك عــن علــي رضــي هللا عنــه،
وابــن عبــاس رضــي هللا عنهمــا( .)11وقــد ثبــت رجوعهمــا عــن ذلــك ،كمــا حققــه الشــوكاين يف
نيــل األوطــار( ،)12وهــو مذهــب اإلماميــة مــن الشــيعة(.)13
القــول الثالــث :ذهــب احلســن البصــري ،واجلبائــي ،وابــن جريــر الطــري يف إحــدى
الــرواايت عنــه إىل أن املتوضــئ خمــر بــن غســل الرجلــن ومســحهما(.)14
القــول الرابــع :ذهــب بعــض أهــل الظاهــر إىل وجــوب اجلمــع بــن الغســل واملســح ،حبجــة
أن القراءتــن يف آيــة واحــدة مبنزلــة آيتــن ،فيجــب العمــل هبمــا مجيعــا مــا أمكــن ،وأمكــن هنــا
لعــدم التنــايف ،إذ ال تنــايف بــن الغســل واملســح يف حمــل واحــد ،فيجــب اجلمــع بينهمــا(.)15
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املطلب الثاين :سبب اخلالف يف املسألة.

ســبب اخلــاف ق ـراءة﴿ :وأ َْر ُجلَ ُكــم إِ َل الْ َك ْعب ـَ ْ ِ
ـن﴾ جبــر( :وأرجلِكــم) ،قــال أبــو جعفــر
ْ
َ
ـك ،فقـرأه مجاعــة مــن قــرأ ِ
﴿وأ َْر ُجلَ ُكـ ْـم
اق:
ر
ـ
ع
ال
و
ـاز
ـ
ج
احل
َة
ـ
ل
ذ
اءة
الطــري :اختلفــت القـرأَةُ يف قـر
َ
َ
ـن﴾ نصبـاً( ،)16فتأويلــه :إذا قمتــم إىل الصــاة فاغســلوا وجوهكــم وأيديَكــم إىل املرافــق
إِ َل الْ َك ْعب ـَ ْ ِﱠ
وأرجلَكــم إىل الكعبــن ،وامســحوا برءوســكم وإذا قــرئ كذلــك ،كان مــن املؤخــر الــذي معنــاه
التقــدمي ،وتكــون «األرجــل» منصوبــة عطفــا علــى «األيــدي» .وأتول قارئــو ذلــك كذلــك ،أن
هللا جــل ثنــاؤه :إمنــا أمــر عبــاده بغســل األرجــل دون املســح هبــا(.)17
وهــذه الق ـراءة ال إشــكال فيهــا ،إذ هــي دالــة علــى الغســل كمــا تؤيــده الســنة الصحيحــة
الثابت��ة عــن النـبي صلـ�ى هللا عليـ�ه وسـ�لم.
مث قــال :وقـرأ ذلــك آخــرون مــن قـراء احلجــاز والعـراق﴿ :وامســحوا بِرء ِ
وسـ ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُكـ ْـم إِ َل
َ ْ َ ُ ُُ
الْ َك ْعب ـَ ْ ِ
ـن﴾ خبفــض «األرجــل» .وأتول قارئــو ذلــك كذلــك :أ ّن هللا إمنــا أمــر عبــاده مبســح األرجــل
يف الوضــوء دون غســلها ،وجعلـوا «األرجــل» عطفــا علــى «الـرأس» ،فخفضوهــا لذلــك (.)18

املطلب الثالث :توجيه قراءة اجلر يف قوله﴿ :وأ َْر ُجلَ ُكم إِ َل الْ َك ْعبـَْ ِ
ي﴾.
ْ
َ

تعتــر قـراءة اجلــر قـراءة مشــكلة مــن حيــث املعــى الــذي يبــى عليــه احلكــم ،وممــن نــص علــى
اإلشــكال فيهــا اإلمــام مكــي بــن أيب طالــب يف كتــاب الكشــف عــن وجــوه القـراءات الســبع(،)19
وكذلــك الشــنقيطي يف أض ـواء البيــان( ،)20ولذلــك اختلــف العلمــاء يف توجيــه ق ـراءة اجلــر إىل
عــدة أقـوال:
 -١أن اجلر للمجاورة ،وإىل هذا ذهب مجهور العلماء من املفسرين وأهل اللغة ،وممن ذهب
إىل ذلــك أبــو عبيــدة ،واألخفــش ،والبغــوي ،والكيــا اهلراســي ،والقرطــي ،وأيب جعفــر األندلســي،
والعكــري ،والبيضــاوي ،والكــوراين ،وابــن دقيــق العيــد ،والبقاعــي ،وزك ـراي األنصــاري ،وأيب
الســعود ،والشــنقيطي( :،)21قــال الشــنقيطي :وأمــا علــى قـراءة اجلــر :ففــي اآليــة الكرميــة إمجــال،
وهــو أهنــا يفهــم منهــا االكتفــاء مبســح الرجلــن يف الوضــوء عــن الغســل كال ـرأس ،وهــو خــاف
الواقــع لألحاديــث الصحيحــة الصرحيــة يف وجــوب غســل الرجلــن يف الوضــوء ،والتوعــد ابلنــار
ملـ�ن ت�رـك ذلكــ ،كقولـ�ه صلىــ هللا علي��ه وسـ�لم« :ويــل لألعقــاب مــن النــار»( ...)22مث قــال :اعلــم
أوال ،أن القراءتــن إذا ظهــر تعارضهمــا يف آيــة واحــدة هلمــا حكــم اآليتــن ،كمــا هــو معــروف
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عنــد العلمــاء ،وإذا علمــت ذلــك فاعلــم أن ق ـراءة« :وأرجلكــم» ،ابلنصــب صريــح يف وجــوب
غســل الرجلــن يف الوضــوء ،فهــي تفهــم أن قـراءة اخلفــض إمنــا هــي جملــاورة املخفــوض ،مــع أهنــا
يف األصــل منصوبــة بدليــل ق ـراءة النصــب ،والعــرب ختفــض الكلمــة جملاورهتــا للمخفــوض ،مــع
أن إعراهبــا النصــب ،أو الرفــع ...مث قــال :والتحقيــق :هــو مــا ذكـران مــن اخلفــض ابجملــاورة ،وبــه
جــزم ابــن قدامــة يف املغــي .واستشــهد لذلــك مــن اللغــة والشــعر(.)23
 -٢املراد به املسح على اخلفني ،وممن قال به السمرقندي ،وأبو شامة ،والعيين ،والسعدي(،)24
قــال أبو شــامة :وأمــا اجلــر فوجهــه ظاهــر ،وهــو :العطــف علــى« :برءوســكم» ،واملـراد بــه املســح
علــى اخلفــن ،وعلــى ذلــك محــل الشــافعي -رمحــه هللا -القراءتــن(.)25
 -٣أن املســح مبعــى الغســل ،وذلــك لــورود التحديــد فيــه ابلكعبــن ،واملســح ال حتديــد فيــه،
وأن املـراد التنبيــه علــى االقتصــاد يف املــاء وليــس املـراد املســح علــى حقيقتــه الشــرعية ،وقــال بــه
الزخمشــري ،وممــن ذهــب إىل ذلــك أبــو زيــد األنصــاري ،وأبــو حــامت السجســتاين ،فيمــا نقلــه
عنهمــا الثعلــي ،والزجــاج ،والواحــدي ،والزخمشــري ،وابــن اجلــوزي ،وابــن عطيــة ،والقرطــي،
وشــيخ االســام ابــن تيميــة ،وابــن عاشــور(.)26
قــال الثعلــي :ومــن خفــض فلــه وجــوه ثــاث :أحدهــا :أن املســح يعــي الغســل ،والبــاء مبعــى
متســحت للصــاة أي توضــأت ،وذلــك أن املتوضــئ ال يرضــى أن يصيــب وجهــه
التعميــم ،يقــول ّ
حت ميسحها فيغسلها ،فلذلك مسي الغسل هبا ،وهذا قول أيب زيد األنصاري،
وذراعيه وقدميه ّ
وأيب حــامت السجســتاين .الثــاين :وقــال أبــو عبيــدة واألخفــش وغريمهــا :إن األرجــل معطوفــة علــى
ـب خـ ٍ
ٍ
ـرب» .الثالــث :وقــال
الــرؤوس علــى اإلتبــاع ابجلـوار لفظـاً ال معــى .كقــول العــرب «جحـ ُـر ضـ ّ
بعضهــم :أراد بــه املســح علــى األرجــل لقــرب اجلـوار.
وقــال الزخمشــري :األرجــل مــن بــن األعضــاء الثالثــة املغسـولة تغســل بصــب املــاء عليهــا،
فكانــت مظنــة لإلس ـراف املذمــوم املنهــي عنــه ،فعطفــت علــى الثالــث املمســوح ال لتمســح،
ولكــن لينبــه علــى وجــوب االقتصــاد يف صــب املــاء عليهــا .وقيــل «إِ َل الْ َك ْعب ـَ ْ ِ
ـن» فجــيء ابلغايــة
()27
إماطــة لظـ ّـن ظــا ّن حيســبها ممســوحة ،ألن املســح مل تضــرب لــه غايــة يف الشـريعة .
 -٤قــال قــوم يف قـراءة مــن قـرأ« :وأرجلِكــم» ابخلفــض ،أنــه املســح علــى القدمــن ،وأنــه منســوخ
بفع��ل النــي صلــى هللا علي��ه وســلم وقولــه ،ألن اجلماعــة الذيــن تقــوم هبــم احلجــة رووا أن النــي
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رأي الطـبري في فرض الرجلين في الوضوء...

د.علي بن إبراهيم بن علي طوهـري

صلى هللا عليه وس��لم غس��ل قدميه ،ويف ألفاظه عليه الصالة والس�لام« :مث غســل رجله اليمىن
إىل الكعبــن ث�لااث» ومل يقـ�ل أحــد عنـ�ه علي��ه الص�لاة والسـلام إنــه قــال :مســح رجلــه ،وممــن قــال
بــه النحــاس وابــن حــزم والطحــاوي( .)28وحــكاه مكــي عــن الشــعيب( .)29ويَـ ِرد عليــه كــون ســورة
املائــدة مــن آخــر مــا نــزل مــن القــرآن ،وال نســخ فيهــا ،قــال ال ـرازي :أن هــذه اآليــة يف ســورة
املائــدة ،وأمجــع املفســرون علــى أن هــذه الســورة ال منســوخ فيهــا البتــة إال قولــه تعــاىل﴿ :أَيـَُّهــا
الَّ ِذيــن آمن ـوا َل ُِتلُّـوا شــعائِر َِّ
الل﴾(املائــدة ،)٢:فــإن بعضهــم قــال :هــذه اآليــة منســوخة ،وإذا
َ َُ
ََ َ
كان كذلــك امتنــع القــول أبن وجــوب غســل الرجلــن منســوخ(.)30
قــال األلوســي :وزعــم اجلــال الســيوطي أنــه ال إشــكال يف اآليــة حبســب القراءتــن عنــد
املخرييــن إال أنــه ميكــن أن يدعــى لغريهــم أن ذلــك كان مشــروعا أوالً مث نســخ بتعيــن الغســل،
وبقيــت القـراءاتن اثبتتــن يف الرســم كمــا نســخ التخيــر بــن الصــوم والفديــة بتعيــن الصــوم وبقــي
رســم ذلــك اثبتـاً ،وال خيفــى أنــه أوهــن مــن بيــت العنكبــوت ،وإنــه ألوهــن البيــوت(.)31
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املبحث الثاين :رأي الطربي يف املسألة :وفيه مطلبان:
املطلب األول :رأي الطربي كما أورده يف تفسريه.

قــال أبــو جعفــر :اختلفــت القـَـرأَة يف قـراءة ذلــك ،فقـرأه مجاعــة مــن قـَـرأَة احلجــاز والعـراق:
﴿وأ َْر ُجلَ ُكــم إِ َل الْ َك ْعب ـَ ْ ِ
ـن﴾ نصبًــا ( ،)32فتأويلــه :إذا قمتــم إىل الصــاة فاغســلوا وجوهكــم
ْ
َ
وأيديَكــم إىل املرافــق ،وأرجلَكــم إىل الكعبــن ،وامســحوا برءوســكم ،وإذا قــرئ كذلــك ،كان مــن
املؤخــر الــذي معنــاه التقــدمي ،وتكــون «األرجــل» منصوبــة عطفـاً علــى «األيــدي» .وأتول قارئــو
ذلك كذلك ،أن هللا جل ثناؤه :إمنا أمر عباده بغسل األرجل دون املسح هبا .مث ساق اآلاثر
الـواردة عــن الســلف الدالــة علــى ذلــك.
مث قــال :وقـرأ ذلــك آخــرون مــن قـراء احلجــاز والعـراق﴿ :وأ َْر ُجلَ ُكــم إِ َل الْ َك ْعب ـَ ْ ِ
ـن﴾ خبفــض
ْ
َ
«األرجــل» .وأتول قارئــو ذلــك كذلــك :أ ّن هللا إمنــا أمــر عبــاده مبســح األرجــل يف الوضــوء دون
غســلها ،وجعلـوا «األرجــل» عطفــا علــى «الـرأس» ،فخفضوهــا لذلــك.
مث ســاق اآلاثر الدالــة علــى ذلــك عــن ابــن عبــاس ،وأنــس بــن مالــك ،وعكرمــة ،وقتــادة
رضــي هللا عنهــم ،فقــال :ذكــر مــن قــال ذلــك مــن أهــل التأويــل:
قــال :حدثنــا أبــو كريــب قــال ،حدثنــا حممــد بــن قيــس اخلراســاين ،عــن ابــن جريــج ،عــن
وم ْســحتان)(.)33
عمــرو بــن دينــار ،عــن عكرمــة ،عــن ابــن عبــاس قــال( :الوضــوء َغ ْســلتان َ
وقــال :حدثنــا محيــد بــن مســعدة قــال ،حدثنــا بشــر بــن املفضــل ،عــن محيــد-ح ،وحدثنــا
يعقــوب بــن إبراهيــم قــال ،حدثنــا ابــن عليــة قــال ،حدثنــا محيــد قــال ،قــال موســى بــن أنــس
ألنــس وحنــن عنــده :اي أاب محــزة إن احلجــاج خطبَنــا ابألهـواز وحنــن معــه ،فذكــر الطَّهــور فقــال:
«اغســلوا وجوهكــم وأيديكــم وامســحوا برءوســكم وأرجلَكــم ،وإنــه ليــس شــيء مــن ابــن آدم
أقـ َـرب إىل َخبَثــه مــن قدميــه ،فاغســلوا بطوهنمــا وظهورمهــا وعراقيبهمــا» .فقــال أنــس :صــدق
هللا وكــذب احلجــاج ،قــال هللا« :وامســحوا برءوســكم وأرجلِكــم» قــال :وكان أنــس إذا مســح
قدميــه بلَّهمــا(.)34
وساق بنحوه من طريق آخر عن أنس.
حدثنــا علــي بــن ســهل قــال ،حدثنــا مؤمــل قــال ،حدثنــا محــاد قــال ،حدثنــا عاصــم
األحــول ،عــن أنــس قــال( :نــزل القــرآن ابملســح ،والســنة الغســل)(.)35
26

رأي الطـبري في فرض الرجلين في الوضوء...

د.علي بن إبراهيم بن علي طوهـري

حدثــي يعقــوب قــال ،حدثنــا ابــن عليــة قــال ،حدثنــا عبيــد هللا العتكــي ،عــن عكرمــة قــال:
(ليــس علــى الرجلــن غســل ،إمنــا نــزل فيهمــا املســح)(.)36
حدثنــا ابــن محيــد قــال ،حدثنــا هــارون ،عــن عنبســة ،عــن جابــر ،عــن أيب جعفــر،
قال(:امســح علــى رأســك وقدميــك)(.)37
حدثــي أبــو الســائب قــال ،حدثنــا ابــن إدريــس ،عــن داود بــن أيب هنــد ،عــن الشــعيب قــال:
(نــزل جربيــل ابملســح)( .)38قــال :مث قــال الشــعيب :أال تــرى أن «التيمــم» أن ميســح مــا كان
ِ
ـحا؟( .)39وســاق بنحــوه مــن مخــس طــرق عــن الشــعيب.
غســا ويُلغــي مــا كان مسـ ً
قــال :حدثنــا أبــو بشــر الواســطي إســحاق بــن شــاهني قــال ،حدثنــا خالــد بــن عبــد هللا ،عــن يونــس
قــال ،حدثــي مــن صحــب عكرمــة إىل واســط قــال( :فمــا رأيتــه غســل رجليــه ،إمنــا ميســح عليهمــا ،حــى
خــرج منهــا)(.)40
َّ ِ
ين َآمنُوا
حدثنا بشــر قال ،حدثنا يزيد قال ،حدثنا ســعيد ،عن قتادة قولهَ :
﴿ي أَيِـَُّها الذ َ
إِ َذا قُمتُــم إِ َل َّ ِ ِ
ـحوا بُِرءُوس ـ ُك ْم َوأ َْر ُجلَ ُكـ ْـم
وه ُكـ ْـم َوأَيْ ِديَ ُكـ ْـم إِ َل الْ َمَرافِـ ِـق َو
الصـ َـاة فَا ْغس ـلُوا ُو ُج َ
(ْ )41ام َسـ ُ
ْ ْ
إِ َل الْ َك ْعب ـَ ْ ِ
ـن﴾ [املائــدة( :]٦:افــرض هللا َغســلتني ومســحتني) .
قــال أبــو جعفــر :والصـواب مــن القــول عنــدان يف ذلــك ،أن هللا عـّـز ذكــره أمــر بعمــوم مســح
الرجلــن ابملــاء يف الوضــوء ،كمــا أمــر بعمــوم مســح الوجــه ابل ـراب يف التيمــم ،وإذا فعــل ذلــك
هبمــا املتوضــئ ،كان مســتحقًّا اســم «ماسـ ٍـح غاسـ ٍـل» ،ألن «غســلهما» إمـرار املــاء عليهمــا أو
إصابتهمــا ابملــاء .و»مســحهما» ،إم ـرار اليــد أو مــا قــام مقــام اليــد عليهمــا .فــإذا فعــل ذلــك
هبمــا فاعــل فهــو «غاســل ماســح»(.)42
ـت مــن العمــوم واخلصــوص اللذيــن
ولذلــك مــن احتمــال «املســح» املعنيــن اللذيــن وصفـ ُ
أحدمهــا مســح ببعــض ،واآلخــر مســح ابجلميــع؛ اختلفــت ق ـراءة الق ـرأة يف قولــه« :وأرجلكــم»
ـكارا منــه املســح عليهمــا،
فنصبهــا بعضهــم توجيهــا منــه ذلــك إىل أن الفــرض فيهمــا الغســل ،وإنـ ً
م��ع تظاه��ر األخب��ار ع��ن رس��ول هللا صل��ى هللا علي��ه وســلم بعمــوم مســحهما ابملــاء ،وخفضهــا
بعضهــم ،توجيهــا منــه ذلــك إىل أن الفــرض فيهمــا املســح.
وملــا قلنــا يف أتويــل ذلــك :إنــه معـ ّـي بــه عمــوم مســح الرجلــن ابملــاء كــره مــن كــره للمتوضــئ
االجتـزاءَ إبدخــال رجليــه يف املــاء دون مســحهما بيــده ،أو مبــا قــام مقــام اليــد ،توجيهــا منــه قولــه:
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عامــا ابليــد ،أو مبــا قــام مقــام
«وامســحوا برءوســكم وأرجلكــم إىل الكعبــن» إىل مســح مجيعهمــا ًّ
اليــد ،دون بعضهمــا مــع غســلهما ابملــاء ،كمــا:
حدثنــا ابــن بشــار قــال ،حدثنــا عبــد الرمحــن قــال ،حدثنــا ســفيان قــال ،حدثنــا انفــع ،عــن
ابــن عمــر عــن األحــول ،عــن طــاووس :أنــه ســئل عــن الرجــل يتوضــأ ويدخــل رجليــه يف املــاء؟
قــال( :مــا أعـ ُّـد ذلــك طائـاً)(.)43
معين به الغسل ،كما-:
توجيها منه إىل أنه ٌّ
وأجاز ذلك من أجازً ،
 -١حدثــي أبــو الســائب قــال ،حدثنــا ابــن إدريــس قــال :مسعــت هشــاما يذكــر ،عــن احلســن،
غمســا(.)44
يف الرجــل يتوضــأ يف الســفينة ،قــال( :ال أبس أن يغمــس رجليــه ً
 -٢حدثــي يعقــوب بــن إبراهيــم قــال ،حدثنــا هشــيم قــال :أخــرين أبــو حـ ّـرة ،عــن احلســن يف
ِ
ـض قدميــه يف املــاء)(.)45
الرجــل إذا توضــأ علــى حــرف الســفينة ،قــال( :خيضخـ ُ
فإذا كان «املسح» املعنيان اللذان وصفنا :من عموم الرجلني ابملاء ،وخصوص بعضهما
صحيحــا ابألدلّــة الدالــة الــي ســنذكرها بعـ ُـد ،أ ّن م ـراد هللا مــن مســحهما العمــوم،
بــه ،وكان
ً
ِ
مجيعــا ،أعــي
وكان لعمومهمــا بذلــك معــى «الغســل»و «املســح»؛ فبـ ّ ٌ
ـن صـواب قـرأة القراءتــن ً
النصــب يف «األرجــل» واخلفــض .ألن يف عمــوم الرجلــن مبســحهما ابملــاء غســلهما ،ويف إمـرار
اليــد ومــا قــام مقــام اليــد عليهمــا مســحهما.
فوجــه ص ـواب ق ـراءة مــن ق ـرأ ذلــك نصب ـاً :ملــا يف ذلــك مــن معــى عمومهــا إبم ـرار املــاء
عليهمــا ،ووجــهُ ص ـواب ق ـراءة مــن ق ـرأه خفض ـاً :ملــا يف ذلــك مــن إم ـرار اليــد عليهمــا ،أو مــا
قــام مقــام اليــد مســحاً هبمــا ،غــر أ ّن ذلــك وإن كان كذلــك ،وكانــت القـراءاتن كلتامهــا حســنًا
خفضــا؛ ملــا وصفــت مــن مجــع
ص ـو ًاب ،فأعجــب القراءتــن إيل أن أقرأهــا :ق ـراءة مــن ق ـرأ ذلــك ً
«املســح» املعنيــن اللذيــن وصفــت ،وألنــه بعــد قولــه( :وامســحوا بِرء ِ
وسـ ُك ْم) ،فالعطــف بــه علــى
َ ْ َ ُ ُُ
«الــرؤوس» مــع قربــه منــه ،أوىل مــن العطــف بــه علــى «األيــدي» ،وقــد حيــل بينــه وبينهــا بقولــه:
(وامســحوا بِرء ِ
وس ـ ُك ْم)(.)46
َ ْ َ ُ ُُ
فــإن قــال قائــل :ومــا الدليــل علــى أن امل ـراد ابملســح يف الرجلــن العمــوم ،دون أن يكــون
خصوصــا ،نظــر قولــك يف املســح ابل ـرأس؟
ً
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قيــل :الدليــل علــى ذلــك ،تظاهـ ُـر األخبــار عــن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم أنــه
قــال« :ويــل لألعقــاب وبُطــون األقــدام مــن النــار»( .)47ولــو كان مســح بعــض القــدم جمـزًائ عــن
عمومهــا بذلــك ملــا كان هلــا الويــل بــرك مــا تـُـرك مســحه منهــا ابملــاء بعــد أن ُيســح بعضهــا،
ألن مــن َّأدى فــرض هللا عليــه فيمــا لزمــه غسـلُه منهــا مل يســتحق الويــل ،بــل جيــب أن يكــون لــه
ِ
ِ
ـح الدليــل علــى
الث ـواب اجلزيــل ،ويف وجــوب الويــل َلعقــب اترك غســل َعقبــه يف وضوئــه ،أوضـ ُ
وجــوب فــرض العمــوم مبســح مجيــع القــدم ابملــاء ،وصحــة مــا قلنــا يف ذلــك ،وفســاد مــا خالفــه.
ذكر بعض األخبار املروية عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مبا ذكران:
قــال :حدثنــا محيــد بــن مســعدة قــال ،حدثنــا يزيــد بــن زريــع قــال ،حدثنــا شــعبة ،عــن حممــد
بــن زايد قــال :كان أبــو هريــرة ميـُّـر وحنــن نتوضــأ مــن املطْ َهــرة ،فيقــول( :أســبغوا الوضــوء ،اســبغوا
ـب مــن النـ َ
الوضــوء) قــال أبــو القاســم« :ويــل للعراقيـ ِ
ـار»( .)48وبنحــوه مــن طريــق آخــر عنــه.
ٌ
قــال :حدثنــا أبــو كريــب قــال ،حدثنــا وكيــع ،عــن شــعبة ،عــن حممــد بــن زايد ،عــن أيب
هريــرة ،عـ�ن النـبي صلىــ هللا علي��ه وسـ�لم حنــوه إال أنــه قــال« :ويــل لألعقــاب مــن النــار»(.)49
وبنحــوه مــن ســت طــرق عنــه.

حدثنــا ابــن املثــى قــال ،حدثنــا عمــر بــن يونــس احلنفــي قــال ،حدثنــا عكرمــة بــن عمــار
قــال ،حدثنــا حيــى بــن أيب كثــر قــال ،حدثــي أبــو ســلمة بــن عبــد الرمحــن قــال ،حدثــي أبــو
ســامل مــوىل امل ْهــري ،هكــذا قــال عمــر بــن يونــس ،قــال :خرجــت أان وعبــد الرمحــن بــن أيب بكــر
يف جنــازة سـ َـعد بــن أيب وقــاص قــال :فمــررت أان وعبد الرمحــن علــى ُحجــرة عائشــة أخــت عبــد
الرمحــن ،فدعــا عبــد الرمحــن بوضــوء ،فســمعت عائشــة تناديــه :اي عبــد الرمحــن :أســبغ الوضــوء،
ف�إـين مسعتــ رس�وـل هللا صلىــ هللا علي��ه وسـ�لم يقــول« :ويــل لألعقــاب مــن النــار»( .)50وبنحــوه
مــن ســت طــرق عنهــا.
قــال :حدثــي حممــد بــن املثــى قــال ،حدثنــا حيــى بــن ســعيد ،عــن شــعبة ،قــال ،حدثــي أبــو
إســحاق ،عــن ســعيد أو :شــعيب بــن أيب كــرب قــال :مسعــت جابــر بــن عبــد هللا يقــول :قــال
رس�وـل هللا ىل هللا علي��ه وسـ�لم« :ويــل للعراقيــب مــن النــار»( .)51وبنحــوه مــن ســبع طــرق عنــه.
قــال :حدثنــا أبــو ســفيان الغنــوي يزيــد بــن عمــرو قــال ،حدثنــا خلــف بــن الوليــد قــال،
حدثــي أيــوب بــن عتبــة ،عــن حيــى بــن أيب كثــر ،عــن أيب ســلمة ،عــن معيقيــب قــال ،قــال رســول
هللا صل�ىـ هللا علي��ه وسـ�لم« :ويــل للعراقيــب مــن النــار»(.)52
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قــال :حدثنــا ابــن بشــار قــال ،حدثنــا عبــد الرمحــن قــال ،حدثنــا ســفيان ،عــن منصــور ،عــن
ه�لال ب��ن يســاف ،عـ�ن أيب حي�يى ،ع��ن عب��د هللا ب��ن عم��رو ق��ال ،رأى رس�وـل هللا عليــه الصــاة
والس�لام قومــا يتوضــؤون ،ف ـرأى أعقاهبــم تلــوح ،فقــال« :ويـ ٌـل لألعقــاب مــن النــار! أســبغوا
الوضــوء»( .)53وبنحــوه مــن أربــع طــرق عنــه.
قــال :حدثنــا أبــو كريــب قــال ،حدثنــا حســن ،عــن زائــدة ،عــن ليــث قــال ،حدثــي عبــد
الرمح��ن ب�نـ س��ابط ،عــن أيب أمامــة ،أو :أخـ�ي أيب أمام��ة ،أن رس�وـل هللا صلـ�ى هللا عليـ�ه وسـ�لم
أبصــر أقوامــا يتوضــؤون ،ويف َع ِقــب أحدهــم -أو كعــب أحدهــم -مثـ ُـل موضــع الدرهــم -أو
ميســه املــاء ،فقــال« :ويـ ٌـل لألعقــاب مــن النــار!» فقــال( :فجعــل الرجــل إذا
موضــع الظ ُفــر -مل َّ
()54
ـاد وضــوءه)  .وبنحــوه مــن طريــق آخــر عنــه.
رأى يف عقبــه شــيئا مل يصبــه املــاء أعـ َ
مث أورد اإلشكال يف ثالثة أحاديث وفيما شاهبها ،مث رد عليها.
قال أبو جعفر :فإن قال قائل :فما أنت قائل فيما ح ّدثكم به:
 -١حممــد بــن املثــى قــال ،حدثنــا حيــى بــن ســعيد ،عــن شــعبة ،عــن يعلــى بــن عطــاء ،عــن أبيــه،
ع��ن أوس ب��ن أيب أوس ،ق��ال« :رأي��ت رس��ول هللا صل�ىـ هللا عليــه وســلم توضــأ ومســح علــى
نعليــه ،مث قــام فصلــى»(.)55
 -٢ومــا حدثــك بــه :عبــد هللا بــن احلجــاح بــن املنهــال قــال ،حدثــي أيب قــال ،حدثنــا جريــر بــن
حــازم قاــل ،مسعـ�ت األعمشــ ،عنــ أيب وائـ�ل ،ع��ن حذيفـ�ة قــال« :أتــى رس��ول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم ُســبَاطة قــوم فبــال عليهــا قائمــا ،مث دعــا مبــاء فتوضــأ ومســح علــى نعليــه»(.)56
 -٣ومــا حدثــك بــه :احلــارث قــال ،حدثنــا القاســم بــن ســام قــال ،حدثنــا هشــيم قــال ،حدثنــا
يعل��ى ب��ن عطـ�اء ،ع��ن أبيــه ،ع��ن أوس ب��ن أيب أوس قاــل( :رأيــت رس��ول هللا صلــى هللا عليــه
وســلم أتــى ُســبَاطة قــوم ،فتوضــأ ومســح علــى قدميــه)(.)57
وما أشبه ذلك من األخبار الدالة على أن املسح ببعض الرجلني يف الوضوء جمزئ؟
أوال :قال يف الرد على احلديث األول:
 -١قيــل لــه :أمــا حديــث أوس بــن أىب أوس؛ فإنــه ال داللــة فيــه علــى صحــة ذلــك ،إذ مل يكــن
يف اخل�بر الـ�ذي روي عن�هـ ذك�رـ أنهــ رأى النــي صلــى هللا علي��ه وســلم توضــأ بعــد حـ َـد ٍ
ث يوجــب
عليــه الوضــوء لصالتــه ،فمســح علــى نعليــه ،أو علــى قدميــه.
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 -٢وجائــز أن يكــون مســحه علــى قدميــه الــذي ذكــره أوس كان يف وضــوء توضــأه مــن غــر
ح�دـث كان من��ه وج��ب علي��ه مــن أجل��ه جتديــد وضوئ��ه ،ألن الروايـ�ة عنـ�ه صلـ�ى هللا عليـ�ه وسـ�لم
أنــه كان إذا توضــأ لغــر حــدث ،كذلــك يفعــل ،يــدل علــى ذلــك مــا حدثــي حممــد بــن عبيــد
احملــاريب قــال ،حدثنــا أبــو مالــك اجلنــي ،عــن مســلم ،عــن حبــة العــرين قــال :رأيــت علـ ّـي بــن أيب
طالــب رضــى هللا عنــه شــرب يف الرحبــة قائمــا ،مث توضــأ ومســح علــى نعليــه وقــال( :هــذا وضــوء
م��ن مل حي��دث) ،هك��ذا رأي��ت رس��ول هللا صل��ى هللا عليــه وسلــم صنــع( .)58فقــد أنبــأ هــذا اخلــر
عــن صحــة مــا قلنــا يف معــى حديــث أوس.
 -٣فــإن قــال :فــإن حديــث أوس ،وإن كان حمتم ـاً مــن املعــى مــا قلــت ،فإنــه حمتمــل أيض ـاً
ـي بــه :املســح علــى النعلــن ،أو القدمــن يف وضــوء توضــأه رســول هللا
مــا قالــه مــن قــال أنــه معـ ٌّ
صل�ىـ هللا عليـ�ه وس��لم مــن حـ ٍ
ـدث؟
قيــل :أحســن حــاالت اخلــر مــا ُِ
حّــل مــا قلــت ،إن ســلم لــه مــا َّادعــى مــن احتمالــه مــا ذكــر
مــن املســح علــى القــدم أو النعــل بعــد احلــدث ،وإن كان ذلــك غــر حمتملــه عنــدان ،إذ كان غــر
متعارضــة ،وقــد صــح
��ض هللا وس��نن رس�وـله صل��ى هللا عليهــ وســلم متنافيًــة
ً
جائزــ أن تك��ون فرائ ُ
عن��ه صل��ى هللا علي��ه وس��لم األمــر بعمــوم غســل القدمــن يف الوضــوء ابملــاء ،ابلنقــل املســتفيض
ـذر مــن انتهــى إليــه وبلغــه .وإذ كان ذلــك عنــه صحيح ـاً؛ فغــر جائــز أن يكــون
القاطــع عـ َ
فرضــا غســله يف حــال واحــدة ووقــت
صحيح ـاً عنــه إابحــة تــرك غســل بعــض مــا قــد أوجــب ً
واحــد ،ألن ذلــك إجيــاب فــرض وإبطالــه يف حــال واحــدة .وذلــك عــن أحــكام هللا وأحــكام
رسوــله صلــى هللا علي��ه وسـ�لم منتـ ٍ
ـف.
َّ
ـي صلــى
غ�ير أان إذا س��لمنا مل�نـ َّادع��ى يف حدي��ث أوس ماــ ادعــى -م��ن احتمالــه مسحــ النب ّ
هللا علي��ه وســلم علــى قدمــه يف حــال وضــوء مــن حــدث ،ث ًقــة منــا ابل َفلَــج عليــه ،أبنــه ال حجــة
لــه يف ذلــك -قلنــا :فــإذا كان حمتمــا مــا َّادعيــت ،أفمحتمــل هــو مــا قلنــاه :إ ّن ذلــك كان مــن
الن�بي صلىــ هللا عليـ�ه وس��لم يف حــال وضوئــه ال مــن حــدث؟.
ف��إن قــال :ال ،ثبت��ت مكابرتهــ ،ألن��ه ال بيــان يف خ�بر أوس أن النـبي صلـ�ى هللا عليـ�ه وسـ�لم
فعــل ذلــك يف وضــوء مــن حــدث.
وإن قــال :بــل هــو حمتمــل مــا قلــت ،وحمتمــل مــا قلنــا .قيــل لــه :فمــا الربهــان علــى أن
أتويلــك الــذي َّادعيــت فيــه أوىل بــه مــن أتويلنــا؟ فلــن ي ّدعــي برهــاان علــى صحــة دعـواه يف ذلــك،
إال عُــورض مبثلــه يف خــاف دع ـواه.
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اثنيـاً :وأمــا حديــث حذيفــة فــإن الثِّقــات َّ
احلفــاظ مــن أصحــاب األعمــش حدثـوا بــه ،عــن
األعم��ش ،عــن أيب وائ��ل ،ع��ن حذيف��ة« :أن النـبي صل��ى هللا علي��ه وسـ�لم أتــى ُســبَاطة قــوم فبــال
قائم ـاً ،مث توضــأ ومســح علــى خفيــه» .مث ســاقه مــن ســت طــرق عمــن حــدث عــن األعمــش
كلهــم بلفــظ« :ومســح علــى خفيــه» ...،مث قــال :وكل هــؤالء حي ـ ّدث ذلــك عــن األعمــش،
ابإلس��ناد ال��ذي ذك��ران ع��ن حذيف��ة« :أن الن�بي صلــى هللا علي��ه وس��لم مســح علــى خفيــه»،
وهــم أصحــاب األعمــش .ومل ينقــل هــذا احلديــث عــن األعمــش غــر جريــر بــن حــازم .ولــو مل
خيالفــه يف ذلــك خمالــف ،لوجــب التثبــت فيــه لشــذوذه ،فكيــف والثِّقــات مــن أصحــاب األعمــش
خيالفون��ه يف روايتهــ ماــ روى م��ن ذل��ك!! ول�وـ ص��ح ذلــك عنــ الن�بي صل��ى هللا عليــه وس��لم؛ كان
جائزا أن يكون مســح على نعليه ومها ملبوســتان فوق اجلوربني ،وإذا جاز ذلك مل يكن ألحد
ـرف اخلــر إىل أحــد املعــاين ِ
احملتملِهــا اخلـَـرُ إال حبجــة جيــب التســليم هلــا(.)59
صـ ُ

املطلب الثاين :منهج الطربي يف إيراد رأيه.

ســلك الطــري مســلكا فريــدا يف إي ـراد رأيــه ،وكان اعتمــاده أوالً علــى األثــر يف تقريــر
مذهبــه ،مث قــرر مذهبــه معتمــدا علــى اللغــة العربيــة ،وأورد بعــد ذلــك األحاديــث الــي يــرى أن
فيهــا مــا خيالــف مــا يقــرره ،مث أجــاب عليهــا مبــا ال يــدع جمــاالً لالعـراض بعــد ذلــك ،وبتتبــع أقـوال
ش ـراح احلديــث يف العصــور بعــده جنــد أهنــم ســلكوا يف ردهــم علــى هــذا اإلشــكال مــا ســلكه
الطــري ،وعنــد تتبــع كالمــه يف تفســره جنــد أنــه يتبــع اخلط ـوات اآلتيــة:
 -١أورد القراءتــن ابلنصــب واخلفــض ،مث استشــهد لق ـراءة النصــب جبملــة مــن األحاديــث
واآلاثر الدالــة علــى أن فــرض الرجلــن الغســل.
 -٢أورد قراءة اجلر ،ووجهها أبن املراد هبا املسح.
 -٣أورد اآلاثر الدالة على أن فرض الرجلني املسح.
 -٤فـ َّـرق بــن أن يكــون املســح عام ـاً جلميــع القــدم ،أو يكــون لبعــض القــدم ،وم ـراده ابملســح
العــام هــو الغســل ابملعــى اللغــوي ،وم ـراده مبســح البعــض هــو املســح مبعنــاه الشــرعي.
 -٥رجــح بعــد ذلــك أن املـراد :عمــوم مســح الرجلــن ابملــاء يف الوضــوء ،وأن املتوضــئ إذا أمـَّـر
عليهمــا املــاء كان غاســا ،وإذا صاحــب ذلــك إم ـرار اليــد عليهمــا كان غاس ـاً ماســحاً ،وأن
املســح هــو مســح مجيــع القدمــن ال بعضهمــا.
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 -٦بنــاء علــى مــا ســبق فقــد أورد قــول مــن يــرى أنــه ال يكفــي إمـرار املــاء علــى الرجلــن دون
مســحهما ابليــد ،أو مــا يســمى غمــس الرجلــن يف املــاء.
 -٧مث صوب بعد ذلك كلتا القراءتني.
 -٨مث استحســن قـراءة اخلفــض ألمريــن :أحدمهــا :لكوهنــا جتمــع بــن الغســل واملســح الــذي هــو
إمـرار اليــد عليهمــا .والثــاين :أن العطــف علــى الــرؤوس لكونــه األقــرب أوىل مــن العطــف علــى
األيــدي الــي هــي األبعــد.
 -٩أورد بعــد ذلــك األحاديــث واآلاثر الــي تــدل علــى أن املـراد ابملســح هــو اســتيعاب مســح
عمــوم الرجلــن ،مثــل حديــث( :ويــل لألعقــاب مــن النــار).
 -١٠أورد بعــد ذلــك اإلشــكال املتوهــم مــن األحاديــث الــي ورد فيهــا املســح علــى النعلــن
والقدمــن ،مث أجــاب علــى ذلــك مبــا يوجــب عــدم جـواز مســح بعــض القدمــن ،وهــو أن يكــون
ذلــك املســح يف الوضــوء مــن غــر حــدث ،وأنــه معــارض ابألحاديــث الصحيحــة املخالفــة لذلــك
الــي فيهــا« :ومســح علــى خفيــه» .ولــو صحــت أحاديــث املســح علــى النعلــن كان جائـزا أن
يكــون مســح عليهمــا ومهــا ملبوســتان فــوق اجلوربــن.
هــذا خالصــة مــا ذهــب إليــه الطــري ،وهــو يعــر ابملســح عــن الدلــك وهــو إمـرار املــاء واليــد
عليهما.

املبحث الثالث :موقف املفسرين من رأي الطربي:
ابســتعمال الطــري ملصطلــح املســح وتقســيمه إىل نوعــن :مســح العمــوم ،ومســح
اخلصــوص ،اختلفــت آراء املفسـرين يف تقريــر مذهبــه يف فــرض الرجلــن يف الوضــوء إىل قولــن:
وســأجعل كل قســم يف مطلــب مســتقل:

املطلب األول :من نسب إليه املسح على الرجلني.
نســب بعــض املفس ـرين املســح إىل الطــري ،وأخــذوه مــن قولــه( :والص ـواب مــن القــول
عنــدان يف ذلــك ،أن هللا عـّـز ذكــره أمــر بعمــوم مســح الرجلــن ابملــاء يف الوضــوء ،كمــا أمــر بعمــوم
مســح الوجــه ابلـراب يف التيمــم ،وإذا فعــل ذلــك هبمــا املتوضــئ ،كان مســتحقًّا اســم «ماسـ ٍـح
غاسـ ٍـل» ،ألن «غســلهما» :إم ـرار املــاء عليهمــا ،أو إصابتهمــا ابملــاء ،و«مســحهما» :إم ـرار
33

مجلة علوم الشريعة والدراسات اإلسالمية -العدد  -٧٤محرم 1440هـ

اليــد ،أو مــا قــام مقــام اليــد عليهمــا ،فــإذا فعــل ذلــك هبمــا فاعــل فهــو :غاســل ماســح)(.)60
وأخــذوا ذلــك أيضــا مــن تعبــره «ابملســح العــام» عــن الغســل يف غــر مــا موضــع.
وممــن نســب إليــه القــول أبن مذهبــه املســح علــى الرجلــن :الثعلــي يف تفســره ،72/4
والشــوكاين يف تفســره  ،22/2والقنوجــي يف تفســره .263/3
قــال القنوجــي :وق ـراءة اجلــر تــدل علــى أنــه جيــوز االقتصــار علــى مســح الرجلــن؛ ألهنــا
معطوفــة علــى الـرأس ،وإليــه ذهــب ابــن جريــر الطــري وبــه تعلــق ،وهــو مــروي عــن ابــن عباس(.)61

املطلب الثاين :من نسب إليه التخيري بني الغسل واملسح.
ذهــب أكثــر املفس ـرين إىل نســبة التخيــر يف فــرض الرجلــن بــن الغســل واملســح إىل
الطــري ،ومــن هــؤالء :الســمعاين يف تفســره  ،61/2والبغــوي يف تفســره  ،22/3وابــن العــريب
يف تفســره  ،17/2وال ـرازي يف تفســره  ،503/11واخلــازن يف تفســره  ،71/2وأبــو حيــان
يف تفســره  ،291/4واخلطيــب اليمــي يف تفســره املســمى (البيــان ألحــكام القــرآن) ،011/3
والنيســابوري يف غرائــب القــرآن  ،755/2والســيوطي يف اإلكليــل ص ،901وابــن عاشــور
تفســره .131/6
قــال البغــوي :وقــال حممــد بــن جريــر الطــري :يتخــر املتوضــئ بــن املســح علــى اخلفــن
وبــن غســل الرجلــن(.)62
وقال ابن العريب :واختار الطربي التخيري بني الغسل واملسح ،وجعل القراءتني كالروايتني
يف اخلرب يعمل هبما إذا مل يتناقضا(.)63
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املبحث الرابع :موقف الفقهاء وشراح احلديث من رأي الطربي:
اختلفــت آراء الفقهــاء وشـراح احلديــث يف تقريــر مذهبــه يف فــرض الرجلــن يف الوضــوء إىل
ثالثــة أقـوال :وســأجعل كل قســم يف مطلــب مســتقل:

املطلب األول :من نسب إليه املسح على الرجلني.
نســب مجــع مــن العلمــاء القــول ابملســح علــى الرجلــن إىل اإلمــام الطــري ،وممــن نســب إليــه
القــول بذلــك :ابــن بطــال يف شــرح البخــاري  ،903/1وابــن حــزم يف احمللــى  ،103/1وابــن
عبــد الــر يف التمهيــد  ،55/42واالســتذكار  ،222/1وابــن اجلــوزي يف التحقيــق يف أحاديــث
اخلالف  ،851/1وابن سيد الناس يف النفح الشذي شرح سنن الرتمذي  ،683/1والذهيب
يف تنقيــح التحقيــق يف أحاديــث التعليــق ،35/1وابــن جــزي يف القوانــن الفقهيــة ص.48
ـف ومــا ظهــر مــن القــدم ،وهــو قــول الطــري
قــال ابــن بطــال :وقــال األوزاعــى :ميســح اخلـُ َّ
يف جـواز املســح علــى القدمــن(.)64

املطلب الثاين :من نسب إليه التخيري بني الغسل واملسح.
ذهــب أكثــر العلمــاء إىل نســبة التخيــر يف فــرض الرجلــن بــن الغســل واملســح إىل الطــري
–كمــا هــو احلــال عنــد املفس ـرين ،-ومــن هــؤالء :ابــن القصــار يف عيــون األدلــة يف مســائل
اخلــاف بــن فقهــاء األمصــار ،662/1وعبد الوهــاب الثعلــي املالكــي يف عيــون املســائل
ص ،96والقاضــي املــروروذي يف التعليقــة علــى خمتصــر املــزين  973/1وأبــو الوليــد الباجــي يف
املنتقــى شــرح املوطــأ  ،93/1والقفــال يف حليــة العلمــاء يف معرفــة مذاهــب الفقهــاء ،721/1
وابــن العــريب يف القبــس  ،321/1ويف املســالك شــرح املوطــأ  ،42/2وابــن رشــد يف بدايــة
اجملتهــد وهنايــة املقتصــد  ،22/1واملــازري يف إيضــاح احملصــول  ،983/1وكذلــك يف شــرح
التلقــن  ،941/1وابــن قدامــة يف املغــي  ،89/1ويف الشــرح الكبــر  ،492/1وابــن القطــان يف
اإلقنــاع يف مســائل اإلمجــاع  ،68/1والقـرايف يف الذخــرة  ،962/1وابــن دقيــق العيــد يف شــرح
اإلملــام أبحاديــث األحــكام  ،305/3والفاكهــاين يف رايض األفهــام يف شــرح عمــدة األحــكام
 ،55/1وابــن امللقــن يف اإلعــام بفوائــد عمــدة األحــكام  ،732/1والعيــي يف شــرح البخــاري
 ،832/2ويف البنايــة شــرح اهلدايــة  ،751/1ويف خنــب األفــكار يف تنقيــح مبــاين األخبــار يف
شرح معاين اآلاثر  ،682/1واحلطاب يف مواهب اجلليل  ،112/1واخلرشي يف شرح خمتصر
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خليــل  ،521/1والشــوكاين يف نيــل األوطــار  ،212/1والبنــا يف الفتــح الـرابين لرتتيــب مســند
أمحــد .44/2
قــال ابــن العــريب :وقــد اتفقــت األمــة علــى وجــوب غســلهما ،ومــا علمــت مــن رد ذلــك إال
الطــري مــن فقهــاء املســلمني ،والرافضــة مــن غريهــم ،وتعلّــق الطــري بقـراءة اخلفــض(.)65
السنَّة ونـََقلَ ِة اآلاثر .وقال حممد بن
وقال :وفرض الرجلني الغسل ،ال خالف فيه بني أهل ُّ
جرير الطربي :الفرض فيهما التّخيري بني الغسل واملسح ،وهذه وهلةٌ عظيمةٌ من الطربي (.)66

وقــال املــازري :وملــا رأى الطــري أن ق ـراءة النصــب وإن احتملــت هــذا فاألظهــر إج ـراء
إعراهبــا علــى حكــم الظاهــر ،فالفــرض علــى مقتضاهــا الغســل عطفــا علــى املنصــوب املتقــدم،
وهــو الوجــه واليــدان ،ورأى قـراءة اخلفــض تفيــد املســح كمــا بينــاه ،وأبطلنــا مــا تــؤول سـواه مــن
اخلفــض علــى اجلـوار ،ومل يـراع التأويــل الــذي حكينــاه عــن ســيبويه وعــن بعــض أهــل اللغــة؛ أثبــت
التخيــر بــن مقتضــى هاتــن القراءتــن ،وخــر املتوضــئ بــن الغســل واملســح ،وهــذه الطريقــة الــي
ســلك ال تصفو له إال أبن يبطل إجياب فرض الغســل واملســح معا ،ويرى أن املكلف ال جيب
عليــه اجلمــع بينهمــا ،فيصــار إىل التخيــر عنــد هــذا التأويــل ،والتنــايف املقــدر ابلدليــل الــذي يقيمــه
علــى منــع إجيــاب النوعــن مجيعــا ،وأمــا إن مل يقــم دليــا علــى هــذا فيقــال لــه :الواجــب علــى
مقتضــى طريقتــك اإلتيــان ابلغســل واملســح مجيعــا ،إذ ال تنــايف يف العقــل يف اجلمــع بينهمــا(.)67
وقــال الـرازي :وقــال مجهــور الفقهــاء واملفسـرين :فرضهمــا الغســل ،وقــال داود األصفهــاين:
جيــب اجلمــع بينهمــا ،وهــو قــول الناصــر للحــق مــن أئمــة الزيديــة .وقــال احلســن البصــري وحممــد
بــن جريــر الطــري :املكلــف خمــر بــن املســح والغســل(.)68
وقــال ابــن قدامــة بعــد أن ذكــر مــا حكــي عــن علــي ،وابــن عبــاس ،وأنــس ،والشــعيب رضــي
هللا عنهــم مــن أن فــرض الرجلــن املســح :ومل نعلــم مــن فقهــاء املســلمني مــن يقــول ابملســح علــى
الرجلــن غــر مــن ذكـران ،إال مــا حكــي عــن ابــن جريــر أنــه قــال :هــو خمــر بــن املســح والغســل(.)69
وقــال ابــن القطــان :وغســل القدمــن يف الوضــوء مــع القــدرة عليــه فــرض عنــد مجيــع
الفقهــاء ،إال الطــري؛ فإنــه ذهــب إىل التخيــر بــن الغســل واملســح ،ونزعــت الشــيعة إىل أن
الفــرض هــو املســح ،وإىل أن الغســل ال جيــوز ،وإىل أنــه إن مســح البعــض أج ـزأه(.)70
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وقــال العيــي :أمــا وظيفــة الرجلــن ففيهمــا أربعــة مذاهــب ،األول :هــو مذهــب األئمــة
األربعــة وغريهــم مــن أهــل الســنة واجلماعــة أن وظيفتهمــا الغســل ،وال يعتــد خبــاف مــن خالــف
ذلك .الثاين :مذهب اإلمامية من الشــيعة أن الفرض مســحهما .الثالث :هو مذهب احلســن
البصــري ،وحممــد بــن جريــر الطــري ،وأيب علــي اجلبائــي ،أنــه خمــر بــن املســح والغســل .الرابــع:
مذهــب أهــل الظاهــر ،وهــو روايــة عــن احلســن ،أن الواجــب اجلمــع بينهمــا(.)71

املطلب الثالث :من نسب إليه اجلمع بني الغسل واملسح.
ذهــب بعــض العلمــاء إىل أن الطــري رمحــه هللا يــرى أن الفــرض يف الرجلــن يف الوضــوء
هــو اجلمــع بــن الغســل واملســح يف آن واحــد ،وأخــذوا ذلــك مــن قولــه :فأعجــب القراءتــن
خفضــا؛ ملــا وصفــت مــن مجــع «املســح» املعنيــن اللذيــن
إيل أن أقرأهــا؛ ق ـراءة مــن ق ـرأ ذلــك ً
ّ
وصفــت(.)72
وممــن نســب إليــه اجلمــع بينهمــا :املــاوردي يف احلــاوي الكبــر ،حيــث يقــول( :وفرضهمــا
عنــد كافــة الفقهــاء الغســل دون املســح ،وذهبــت الشــيعة إىل أن الفــرض فيهمــا املســح دون
الغســل ،ومجــع ابــن جريــر الطــري بــن األمريــن فأوجــب غســلهما ومســحهما)(.)73
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املبحث اخلامس :حتقيق مذهب الطربي ،وفيه مطلبان:

املطلب األول :بيان حقيقة رأي الطربي.

بـ َّـن مجــع مــن العلمــاء احملققــن -مــن املفس ـرين وغريهــم -مقصــود الطــري وذلــك بعــد
متحيصهــم لكالمــه ،وبيــان مقصــوده ،وقــد خلصـوا إىل أنــه ال يقــول جبـواز املســح علــى القدمــن
ألبتــه ،وال ابلتخيــر بينهمــا ،وال ابجلمــع بينهمــا أيض ـاً ،بــل م ـراده رمحــه هللا تعــاىل ابملســح هــو
الدلــك ابليــد مــع إمـرار املــاء وإســالته وصبــه عليهمــا ،وممــا يؤيــد ذلــك قولــه( :ويف وجــوب الويــل
َلع ِقــب اترك غســل َع ِقبــه يف وضوئــه ،أوضــح الدليــل علــى وجــوب فــرض العمــوم مبســح مجيــع
القــدم ابملــاء ،وصحــة مــا قلنــا يف ذلــك ،وفســاد مــا خالفــه)(.)74
وممــن بــن مقصــده :ابــن عطيــة يف تفســره  ،173/4والســبكي يف اإلهبــاج شــرح املنهــاج
 ،422/3وابــن كثــر يف تفســره  ،45/3وابــن القيــم يف هتذيــب ســنن أيب داود -يف عــون
املعبــود مــع حاشــية ابــن القيــم  ،141/1واأللوســي يف تفســره  ،052/3والكشــمريي اهلنــدي
يف العــرف الشــذي شــرح ســنن الرتمــذي  ،18/1وحممــد رشــيد رضــا  ،091/6والشــنقيطي يف
أضـواء البيــان  ،633/1واملباركفــوري يف مرعــاة املفاتيــح  ،201/2وانصــر القفــاري يف كتــاب
أصــول مذهــب الشــيعة اإلثــي عشـرية .6911/3
قــال ابــن عطيــة :وقــال الطــري رمحــه هللا إن مســح الرجلــن هــو إبيصــال املــاء إليهمــا،
مث ميســح بيديــه بعــد ذلــك فيكــون املــرء غاســا ماســحا ،قــال :ولذلــك كــره أكثــر العلمــاء
للمتوضــىء أن يدخــل رجليــه يف املــاء دون أن ميــر يديــه(.)75
وقــال ابــن كثــر :وقــد روي عــن طائفــة مــن الســلف مــا يوهــم القــول ابملســح ،مث ذكــر مــا
ذكــره ابــن جريــر مــن اآلاثر مث قــال :فهــذه آاثر غريبــة جــدا ،وهــي حممولــة علــى أن املـراد ابملســح
هــو الغســل اخلفيــف ،ملــا ســنذكره مــن الســنة الثابتــة يف وجــوب غســل الرجلــن ،وإمنــا جــاءت
هــذه القـراءة ابخلفــض؛ إمــا علــى اجملــاورة وتناســب الــكالم ،كمــا يف قــول العــرب« :جحــر ضــب
ِ ِ
ضـ ٌـر َوإِ ْس ـتـَبـَْر ٌق﴾ [اإلنســان ،]١٢:وهــذا
ـند ٍس ُخ ْ
ـاب ُسـ ُ
خــرب» ،وكقولــه تعــاىل﴿ :عاليـَُهـ ْـم ثيَـ ُ
ســائغ ذائــع ،يف لغــة العــرب شــائع .ومنهــم مــن قــال :هــي حممولــة علــى مســح القدمــن إذا
كان عليهمــا اخلفــان ،قالــه أبــو عبــد هللا الشــافعي رمحــه هللا .ومنهــم مــن قــال :هــي دالــة علــى
مســح الرجلــن ،ولكــن املـراد بذلــك الغســل اخلفيــف ،كمــا وردت بــه الســنة .وعلــى كل تقديــر
فالواجــب غســل الرجلــن فرضـاً ،ال بــد منــه لآليــة واألحاديــث الــي ســنوردها.
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ومــن أحســن مــا يســتدل بــه علــى أن املســح يطلــق علــى الغســل اخلفيــف مــا رواه احلافــظ
البيهقــي ،حيــث قــال :أخــران أبــو علــي الــروذابري ،حدثنــا أبــو بكــر حممــد بــن أمحــد بــن حممويــه
العســكري ،حدثنــا جعفــر بــن حممــد القالنســي ،حدثنــا آدم ،حدثنــا شــعبة ،حدثنــا عبــد امللــك
بــن ميســرة ،مسعــت الن ـََّّـزال بــن ســرة حيــدث عــن علــي بــن أيب طالــب ،أنــه صلــى الظهــر ،مث
قعــد يف حوائــج النــاس يف رحبــة الكوفــة حــى حضــرت صــاة العصــر ،مث أيت بكــوز مــن مــاء،
فأخــذ منــه حفنــة واحــدة ،فمســح هبــا وجهــه ويديــه ورأســه ورجليــه ،مث قــام فشــرب فضلــه وهــو
قائــم ،مث قــال :إن انســا يكرهــون الشــرب قائمـاً ،وإن رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم صنــع مــا
صنعــت .وقــال« :هــذا وضــوء مــن مل حيــدث» .رواه البخــاري يف الصحيــح ،عــن آدم ،ببعــض
معنــاه( .)76ومــن أوجــب مــن الشــيعة مســحهما كمــا ميســح اخلــف ،فقــد ضــل وأضــل .وكــذا مــن
جـ َّـوز مســحهما وجــوز غســلهما فقــد أخطــأ أيضــا.
ومــن نقــل عــن أيب جعفــر بــن جريــر أنــه أوجــب غســلهما لألحاديــث ،وأوجــب مســحهما
لآليــة ،فلــم حيقــق مذهبــه يف ذلــك ،فــإن كالمــه يف تفســره إمنــا يــدل علــى أنــه أراد أنــه جيــب
دلــك الرجلــن مــن دون ســائر أعضــاء الوضــوء؛ ألهنمــا يليــان األرض والطــن وغــر ذلــك،
فأوجــب دلكهمــا ليذهــب مــا عليهمــا ،ولكنــه عــر عــن َّ
الدلــك ابملســح ،فاعتقــد مــن مل يتأمــل
كالمــه أنــه أراد وجــوب اجلمــع بــن غســل الرجلــن ومســحهما ،فحــكاه مــن حــكاه كذلــك؛
وهلــذا يستشــكله كثــر مــن الفقهــاء ،وهــو معــذور فإنــه ال معــى للجمــع بــن املســح والغســل،
سـواء تقدمــه أو أتخــر عليــه؛ الندراجــه فيــه ،وإمنــا أراد الرجــل مــا ذكرتــه ،وهللا أعلــم .مث أتملــت
﴿وأ َْر ُجلَ ُكـ ْـم﴾ خفضــا علــى املســح
كالمــه أيضــا فــإذا هــو حيــاول اجلمــع بــن القراءتــن ،يف قولــهَ :
()77
وهــو َّ
الدلــك ،ونصبـاً علــى الغســل ،فأوجبهمــا أخــذاً ابجلمــع بــن هــذه وهــذه .
وقــال ابــن القيــم :أن الرجــل هلــا ثالثــة أح ـوال ،حــال تكــون يف اخلــف فيجــزي مســح
ســاترها ،وحــال تكــون حافيــة فيجــب غســلها ،فهــااتن مرتبتــان ومهــا كشــفها وســرها ،ففــي
حــال كشــفها هلــا أعلــى مراتــب الطهــارة وهــي الغســل التــام ،ويف حــال اســتتارها هلــا أدانهــا وهــي
املســح علــى احلائــل ،وهلــا حالــة اثلثــة :وهــي حاملــا تكــون يف النعــل ،وهــي حالــة متوســطة بــن
كشــفها وبــن ســرها ابخلــف ،فأعطيــت حالــة متوســطة مــن الطهــارة وهــي الـ َّـرش ،فإنــه بــن
الغســل واملســح ،وحيــث أطلــق لفــظ املســح عليهــا يف هــذه احلــال فامل ـراد بــه الــرش ألنــه جــاء
مفس ـرا يف الروايــة األخــرى ...،مث قــال :حكــي عــن ابــن جريــر أنــه خمــر بــن األمريــن ...وأمــا
حكايتــه عــن ابــن جريــر فغلــط بـ ِّـن ،وهــذه كتبــه وتفســره كلــه يكــذب هــذا النقــل عليــه ،وإمنــا
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دخلــت الشــبهة ألن ابــن جريــر القائــل هبــذه املقالــة رجــل آخــر مــن الشــيعة يوافقــه يف امســه واســم
أبيــه ،وقــد رأيــت لــه مؤلفــات يف أصــول مذهــب الشــيعة وفروعهــم(.)78
وقــال األلوســي :ومــا يزعمــه اإلماميــة مــن نســبة املســح إىل ابــن عبــاس رضــي هللا تعــاىل
عنهمــا وأنــس بــن مالــك وغريمهــا كــذب مفــرى عليهــم ،فــإن أحــدا منهــم مــا روي عنــه بطريــق
صحيــح أنــه جــوز املســح ،إال أن ابن عبــاس رضــي هللا تعــاىل عنهمــا فإنــه قــال بطريــق التعجــب:
(ال جنــد يف كتــاب هللا تعــاىل إال املســح ولكنهــم أب ـوا إال الغســل) وم ـراده أن ظاهــر الكتــاب
يوجــب املســح علــى ق ـراءة اجلــر الــي كانــت قراءتــه ،ولكــن الرســول صلــى هللا عليــه وســلم
وأصحابــه مل يفعلـوا إال الغســل ،ففــي كالمــه هــذا إشــارة إىل أن قـراءة اجلــر مؤولــة مرتوكــة الظاهــر
بعمــل الرســول صلــى هللا عليــه وســلم والصحابــة رضــي هللا تعــاىل عنهــم ،ونســبة ج ـواز املســح
إىل أيب العاليــة وعكرمــة والشــعيب -زور وهبتــان أيضــا ،وكذلــك نســبة اجلمــع بــن الغســلواملســح ،أو التخيــر بينهمــا إىل احلســن البصــري عليــه الرمحــة ،ومثلــه نســبة التخيــر إىل حممــد بــن
جرير الطربي صاحب التاريخ الكبري والتفســر الشــهري ،وقد نشــر رواة الشــيعة هذه األكاذيب
املختلفــة ،ورواهــا بعــض أهــل الســنة ممــن مل مييــز الصحيــح والســقيم مــن األخبــار بــا حتقــق وال
ســند ،واتســع اخلــرق علــى الراقــع ،ولعــل حممــد بــن جريــر القائــل ابلتخيــر هــو حممــد بــن جريــر
بــن رســتم الشــيعي صاحــب (اإليضــاح للمسرتشــد يف اإلمامــة) ال أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر
بــن غالــب الطــري الشــافعي الــذي هــو مــن أعــام أهــل الســنة ،واملذكــور يف تفســر هــذا هــو
الغســل فقــط ،ال املســح وال اجلمــع وال التخيــر الــذي نســبه الشــيعة إليــه(.)79
وقــال الشــيخ حممــد رشــيد رضــا بعــد ذكــره لقــول الطــري :ورأيــه واضــح ،وهــو العمــل
ابلقراءتــن مع ـاً ،أبن يغســل املتوضــئ رجليــه وميســحهما بيديــه أو غــر يديــه يف أثنــاء الغســل؛
ألجل اســتيعاب غســلهما عناية نظافتهما ،ألن الوســخ أكثر عروضا هلما من ســائر األعضاء،
فــإذا مل ميســحه ال يؤثــر املــاء الــذي يصــب عليهمــا التأثــر املطلــوب لتنظيفهمــا؛ إذ يغلــب
عليهمــا اجلفــاف والوســخ ،ومبســحهما يف الغســل يســتغين بقليــل املــاء عــن كثــره يف تنظيفهمــا،
واالقتصــاد يف املــاء وغــره مــن الســنة ،وكانـوا يف زمــن التنزيــل قليلــي املــاء يف احلجــاز ،وقــد تنبــه
الزخمشــري هلــذا املعــى ،فقــال يف بيــان حكمــة ق ـراءة اجلــر :األرجــل مــن بــن األعضــاء الثالثــة
املغسـولة ،تغســل بصــب املــاء عليهــا ،فكانــت مظنــة لإلسـراف املذمــوم املنهــي عنــه ،فعطفــت
علــى الرابــع املمســوح ،ال لتمســح ،ولكــن لينبــه علــى وجــوب االقتصــاد يف صــب املــاء عليهــا،
وقيــل :إىل الكعبــن ،فجــيء ابلغايــة إماطـةً لظـ ِّـن ظـ ًّ
ـان حيســبها ممســوحة؛ ألن املســح مل تضــرب
()80
لــه غايــة يف الش ـريعة .انتهــى .والص ـواب :لتمســح حــن تغســل .
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وقــال الشــنقيطي :ومجــع ابــن جريــر الطــري يف تفســره بــن قـراءة النصــب واجلــر أبن قـراءة
النصــب ي ـراد هبــا غســل الرجلــن ،ألن العطــف فيهــا علــى الوجــوه واأليــدي إىل املرافــق ،ومهــا
مــن املغســوالت بــا ن ـزاع ،وأن ق ـراءة اخلفــض ي ـراد هبــا املســح مــع الغســل ،يعــي َّ
الدلــك ابليــد
أو غريهــا(.)81

املطلب الثاين :سبب االختالف بني العلماء يف نقل رأي الطربي:
يرجع االختالف يف نقل رأي الطربي إىل أسباب أمجلها فيما أييت:
 -١عــدم حتقيــق مذهبــه ،وحتقيــق مذهبــه أنــه أراد ابملســح الغســل مــع َّ
الدلــك ،ولكنــه عــر عــن
َّ
الدلــك ابملســح ،وهــذا مــا بينــه اإلمــام ابــن كثــر رمحــه هللا تعــاىل ،حيــث يقــول :ومــن نقــل عــن أيب
جعفــر بــن جريــر أنــه أوجــب غســلهما لألحاديــث ،وأوجــب مســحهما لآليــة ،فلــم حيقــق مذهبــه
يف ذلــك ،فــإن كالمــه يف تفســره إمنــا يــدل علــى أنــه أراد أنــه جيــب دلــك الرجلــن مــن دون
ســائر أعضــاء الوضــوء؛ ألهنمــا يليــان األرض والطــن وغــر ذلــك ،فأوجــب دلكهمــا ليذهــب
مــا عليهمــا ،ولكنــه عــر عــن َّ
الدلــك ابملســح ،فاعتقــد مــن مل يتأمــل كالمــه أنــه أراد وجــوب
اجلمــع بــن غســل الرجلــن ومســحهما ،فحــكاه مــن حــكاه كذلــك؛ وهلــذا يستشــكله كثــر مــن
الفقهــاء وهــو معــذور فإنــه ال معــى للجمــع بــن املســح والغســل ،سـواء تقدمــه أو أتخــر عليــه؛
الندراجــه فيــه ،وإمنــا أراد الرجــل مــا ذكرتــه ،وهللا أعلــم .مث أتملــت كالمــه أيضــا فــإذا هــو حيــاول
﴿وأ َْر ُجلَ ُكـ ْـم﴾ خفضــا علــى املســح وهــو الدلــك ،ونصبــا علــى
اجلمــع بــن القراءتــن ،يف قولــهَ :
()82
الغســل ،فأوجبهمــا أخــذاً ابجلمــع بــن هــذه وهــذه  .وقــد بــن ذلــك الشــيخ حممــد رشــيد رضــا،
والشــيخ الشــنقيطي كمــا مــر.
 -٢اإليهــام يف عبــارة الطــري ممــا أشــكل علــى الفقهــاء وغريهــم ،فأخــذوا عبارتــه علــى ظاهرهــا،
وهــو أراد هبــذه العبــارة اجلمــع بــن القراءتــن ،وقــد التمــس لــه ابــن كثــر العــذر ،حيــث يقــول:
وهــو معــذور فإنــه ال معــى للجمــع بــن املســح والغســل ،سـواء تقدمــه أو أتخــر عليــه؛ الندراجــه
فيــه ،وإمنــا أراد الرجــل مــا ذكرتــه ،وهللا أعلــم.
 -٣ذهــب بعــض العلمــاء إىل أن الطــري املذكــور يف هــذه املســألة ليــس هــو اإلمــام العــامل
املفســر اجلهبــذ املعــروف لدينــا ،وإمنــا هــو رجــل آخــر شــيعي مفســر( ،)83ومذهــب الشــيعة يف
مســح الرجلــن معــروف ومقــرر يف كتبهــم ،قــال ابــن القيــم :وأمــا حكايتــه عــن ابــن جريــر فغلــط
بـِّـن ،وهــذه كتبــه وتفســره كلــه يكــذب هــذا النقــل عليــه ،وإمنــا دخلــت الشــبهة؛ ألن ابــن جريــر
القائــل هبــذه املقالــة رجــل آخــر مــن الشــيعة يوافقــه يف امســه واســم أبيــه وقــد رأيــت لــه مؤلفــات يف
أصــول مذهــب الشــيعة وفروعهــم(.)84
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وقــال األلوســي :ولعــل حممــد بــن جريــر القائــل ابلتخيــر هــو حممــد بــن جريــر بــن رســتم
الشــيعي صاحــب (اإليضــاح للمسرتشــد يف اإلمامــة) ،ال أبــو جعفــر حممــد بــن جريــر بــن غالــب
الطــري الشــافعي الــذي هــو مــن أعــام أهــل الســنة ،واملذكــور يف تفســر هــذا هــو الغســل فقــط،
ال املســح ،وال اجلمــع ،وال التخيــر الــذي نســبه الشــيعة إليــه(.)85
 -٤حماولــة تشــويه صورتــه ،أو حماولــة الشــيعة نســبته إليهــم ،ليكــون حجــة هلــم يف مذهبهــم علــى
أهــل الســنة ،قــال األلوســي :وقــد نشــر رواة الشــيعة هــذه األكاذيــب املختلفــة ،ورواهــا بعــض
أهــل الســنة ممــن مل مييــز الصحيــح والســقيم مــن األخبــار بــا حتقــق وال ســند ،واتســع اخلــرق علــى
الراقع(.)86
والطــري الشــيعي قــال عنــه ابــن حجــر :رافضــي ،لــه تصانيــف منهــا كتــاب الــرواة عــن أهــل
البيــت ،ورمــاه ابلرفــض الكتــاين أيضــا ،قــال ابــن اببويــه :هــو اآلملــي ،قــدم الــري ،وكان مــن جلــة
املتكلمــن علــى مذهــب املعتزلــة ،ولــه مصنفــات ،وكانــت وفاتــه كانــت ســنة 013هــ ،وهــي ســنة
وفــاة الطــري اإلمــام املشــهور صاحــب التفســر ،لــه كتــاب (املسرتشــد يف اإلمامــة)(.)87
وقــال الشــيخ إبراهيــم الرحيلــي :فمــن أســاليبهم املاكــرة :إطالقهــم األلقــاب أو الكــى الــي
اشــتهر هبــا علمــاء أهــل الســنة ،علــى بعــض علمائهــم تلبيسـاً علــى النــاس ،وابلتــايل قــد ينســب
النــاس لذلــك االمــام املشــهور أقـوال ذلــك الرافضــي ...،وكإطالقهــم (الطــري) علــى (حممــد بــن
رســتم) أحــد علمائهــم ،وتكنيتــه أبيب جعفــر مضاهــا ًة لإلمــام اجلليــل( :حممــد بــن جريــر الطــري)
فاجتمــع معــه يف االســم ،والكنيــة ،واللقــب ،فلبس ـوا بذلــك تلبيس ـاً عظيم ـاً ،حــى إن اإلمــام
احلافــظ :أمحــد بــن علــي الســليماين نســب اإلمــام الطــري للرفــض وهــو مــن أبعــد النــاس عــن
ذلك ،لكن الســليماين اختلط عليه اإلمام ابلرافضي وقد أشــار إىل ذلك الذهيب رمحه هللا(.)88
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اخلامتة
أهم النتائج:
خلص البحث إىل مجلة من النتائج أمهها.
 -١سالمة عقيدة الطربي وبراءته مما نسب إليه من التشيع.
 -٢عــدم صحــة مــا نســب إىل الطــري مــن القــول ابملســح علــى الرجلــن يف الوضــوء ،كمــا أنــه
مل يصــح ذلــك عــن الصحابــة أيضـاً.
 -٣مذهب الطربي يف فرض الرجلني يف الوضوء هو الغسل كمذهب اجلمهور.
 -٤ســبب اخلــاف هــو ق ـراءة اجلــر يف (وأرجلكــم) ،وهــي ق ـراءة مشــكلة ابلنســبة ملــا ثبــت يف
األحاديــث الصحيح��ة عــن النـبي صلـ�ى هللا عليـ�ه وسـ�لم.
 -٥مــا نســب إىل الطــري هــو بســبب مســلكه الفريــد ،ومنهجــه املتميــز يف حماولــة توجيــه قـراءة
اجلرــ مب��ا يواف��ق األحاديــث الصحيح��ة عــن النـبي صلـ�ى هللا عليـ�ه وسـ�لم.
 -٦اختــاف العلمــاء علــى الطــري هــو بســبب عــدم حتقيــق مذهبــه ،أو بســبب اإلشــكال يف
كالمــه ،أو بســبب التشــابه يف االســم بينــه وبــن حممــد بــن جريــر بــن رســتم الطــري الرافضــي.
التوصيات:
أوصي ابآليت:
 -١أوصي ابملزيد من التتبع والعناية ألقوال العلماء يف نسبة ما ذكر إىل الطربي ومتحيصه.
 -٢مراجعــة أق ـوال العلمــاء يف كتبهــم فيمــا خيــص املســألة -الــي هــي حمــور الدراســة -س ـواء
كانـوا مــن املفسـرين ،أو الفقهــاء ،أو األصوليــن ،أو شـراح احلديــث ،أو غريهــم والتنبيــه عليهــا
إلحقــاق احلــق ،ودفــع التوهــم علــى الطــري.
 -٣التنبيــه علــى حمققــي كتــب العلمــاء ابإلشــارة إىل حقيقــة مذهــب الطــري عنــد ذكرهــم
ملذهبــه.
 -٤احلــذر مــن أعــداء اإلســام وخصوصـاً الروافــض الذيــن يبثــون الشــبه وينســبوهنا إىل العلمــاء،
وحتذيــر املســلمني مــن مكرهــم وكيدهــم لإلســام واملســلمني.
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( )١انظــر يف ترمجتــه :اتريــخ اإلســام للذهــي  ،160/7وســر أعــام النبــاء  ،267/14وتذكــرة احلفــاظ
 ،201/2ومعجــم األدابء  ،2441/6وطبقــات الشــافعية  ،106/1ووفيــات األعيــان ،191/4
وخمتصر اتريخ دمشق  ،59/22ومعرفة القراء الكبار  ،150/1وطبقات الشافعية الكربى ،120/3
وطبقــات الشــافعيني  ،222/1وغايــة النهايــة  ،106/2والكشــف احلثيــث ص ،221وطبقــات
احلفــاظ للســيوطي ص ،310وطبقــات املفس ـرين للســيوطي ص ،95وطبقــات املفس ـرين للــداودي
 ،110/2وطبقــات املفس ـرين لألدنــوي ص  ،48واألعــام  ،69/6ومعجــم املؤلفــن .147/9
 )٢خـ ّـم :واد بــن مكــة واملدينــة عنــد اجلحفــة .انظــر معجــم البلــدان ،389/2واحلديــث أورده الطــري يف
كتــاب لــه يســمى( :غديــر خــم) ذكــره ابــن كثــر يف البدايــة والنهايــة  ،227/5واحلديــث أخرجــه اإلمــام
أمحــد بســنده إىل زاذان أيب عمــر قــال :مسعــت عليـاً يف الرحبــة وهــو ينشــد النــاس :مــن شــهد رســول هللا
صلـ�ى هللا عليـ�ه وسـ�لم يــوم غديــر خــم ،وهــو يقــول مــا قــال؟ فقــام ثالثــة عشــر رجــا ،فشــهدوا أهنــم مسعـوا
رســول هللا صلــى هللا عليــه وســلم وهــو يقــول( :مــن كنــت مــواله فعلــي مــواله)  ،71/2وابــن أيب عاصــم
يف الســنة  ،607/2والبـزار  ،133/2والنســائي يف الســنن الكــرى  ،437/7والطحــاوي يف مشــكل
اآلاثر  ،13/5وابــن حبــان يف صحيحــه  ،376/15واحلاكــم يف املســتدرك .126/3
 )٣االنتصار للصحب واآلل من افرتاءات السماوي الضال للرحيلي ص ،11وانظر ميزان االعتدال .499/3
 )٤مع االثين عشرية يف األصول والفروع ص.411
 )٥أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثين عشرية للقفاري  ،1196/3وانظر :البداية والنهاية .146/11
 )6أخرجه البخاري يف صحيحه  ،31/3برقم  ،1934ومسلم يف صحيحه  ،204/1برقم .226
 )7أخرجه البخاري يف صحيحه  ،48/1برقم .186
 )8أخرجه مسلم يف صحيحه  ،569/1برقم  ،832والبيهقي بزايدة( :كما أمره هللا) يف سننه  ،116/1برقم .338
 )9أخرجه الرتمذي يف سننه  56/1برقم  ،38وصححه األلباين.
 )10انظر :احلاوي للماوردي  ،148/1واملغين البن قدامه .133-132/1
 )11املغين البن قدامه .133/1
 )12نيل األوطار .212/1
 )13البناية شرح اهلداية .157/1
 )14بدائع الصنائع  ،5/1واجلامع ملسائل املدونة للصقلي  ،29/1والبيان يف مذهب الشافعي للعمراين ،30/1
واجملموع شرح املهذب للنووي  ،417/1واملغين البن قدامه  ،133/1ونيل األوطار .212/1
 )15احمللــى  ،299/1البنايــة شــرح اهلدايــة  ،157/1واجملمــوع شــرح املهــذب  ،417/1وتفســر البحــر
احمليــط أليب حيــان .191/4
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 )16وهــي ق ـراءة انفــع ،وابــن عامــر ،وعاصــم مــن روايــة حفــص ،والكســائي ،ويعقــوب .انظــر :التيســر يف
الق ـراءات الســبع ص ،98والنشــر يف الق ـراءات العشــر  .254/2والعن ـوان يف الق ـراءات الســبع أليب
طاهــر املقــرئ.87/1
 )17جامع البيان .188/8
 )18جامــع البيــان  ،194/8وقـراءة اجلــر هــي قـراءة :ابــن كثــر وأيب عمــرو وشــعبة ومحــزة وأيب جعفــر املــدين.
انظــر :التيســر للــداين ،98/1والعنـوان يف القـراءات الســبع أليب طاهــر املقــرئ  ،87/1والنشــر اليــن
اجلــزري .254/2
 )19الكشف عن وجوه القراءات السبع  ،406/1وتوجيه مشكل القراءات للحريب ص .200
 )20أضواء البيان .330/1
 )21انظــر :جمــاز القــرآن ص  ،155معــاين القــرآن لألخفــش  ،277/1وإعـراب القــرآن للنحــاس ،259/1
الكشــف والبيــان  ،27/4معــامل التنزيــل  ،23/2وأحــكام القــرآن للكيــا اهلراســي  ،40/3واجلامــع
ألحــكام القــرآن  ،92/6وحتفــة األقـران مبــا قــرئ ابلتثليــث مــن حــروف القــرآن أليب جعفــر األندلســي
ص  ،152والتبيــان يف إعـراب القــرآن  ،422/1وأنـوار التنزيــل  ،117/2والكوثــر اجلــاري إىل رايض
أحاديــث البخــاري للكــوراين  ،144/1وشــرح اإلملــام أبحاديــث األحــكام  ،564/4ونظــم الــدرر
 ،32/6وأســى املطالــب يف شــرح روض الطالــب لزك ـراي األنصــاري  ،34/1وإرشــاد العقــل الســليم
 ،11/3وأض ـواء البيــان .330/1
 )22أخرجه البخاري يف صحيحه  ،22/1برقم  ،60ومسلم يف صحيحه  ،213/1برقم .240
 )23أضواء البيان .330/1
 )24حبــر العلــوم  ،372/1وإب ـراز املعــاين ص  ،427والبنايــة  ،158/1وتيســر الكــرمي الرمحــن ص،222
وانظــر :صفحــات يف علــوم القـراءات للســندي ص.138
 )25إبراز املعاين ص.427
 )26معــاين القــرآن للزجــاج  ،153/2والتفســر الوســيط  ،159/2والكشــاف  ،611/1وزاد املســر
 ،521/1واحملــرر الوجيــز ،271/4واجلامــع ألحــكام القــرآن ،92/6وشــرح العمــدة يف الفقــه ص
 ،194ولبــاب التأويــل للخــازن  ،17/2والتحريــر والتنويــر .131/6
 )27الكشــاف  ،611/1وانظــر :توجيــه مشــكل الق ـراءات للحــريب ص ،202وأثــر الق ـراءات يف الفقــه
اإلســامي لصــري عبــد القــوي ص ،247والق ـراءات وأثرهــا يف التفســر واألحــكام لبازمــول .93/2
 )28الناســخ واملنســوخ للنحــاس ص ،374وفتــح البــاري البــن حجــر  ،266/1وشــرح الزرقــاين علــى املوطــأ
 ،126/1ونيــل األوطــار  ،212/1وتفســر املنــار .189/6
 )29اهلدايــة إىل بلــوغ النهايــة  ،1617/3ومشــكل إعـراب القــرآن ملكــي  ،219/1وانظــر :التســهيل البــن
جــزي  ،224/1ومجــال القـراء للســخاوي  ،690/2وتيســر البيــان ألحــكام القــرآن للخطيــب اليمــي
 ،165/1وتوجيــه مشــكل القـراءات لعبــد العزيــز احلــريب ص.203
 )30التفسري الكبري  ،306/11والتسهيل البن جزي .224/1
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 )31روح املعاين .246/3
 )32وهــي ق ـراءة انفــع ،وابــن عامــر ،وعاصــم مــن روايــة حفــص ،والكســائي ،ويعقــوب .انظــر :التيســر يف
الق ـراءات الســبع ص  ،98والنشــر يف الق ـراءات العشــر .254/2
 )33أخرجه عبد الرزاق يف املصنف ،19/1واهلندي يف كنز العمال  ،433/9والدر املنثور .28/3
 )34أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف املصنــف  ،25/1وع ـزاه الســيوطي اىل ســعيد بــن منصــور ،انظــر :الــدر
املنثــور.28/3
 )35أخرجــه ابــن جريــر يف تفســره جامــع البيــان  ،195/8وأورده ابــن كثــر يف تفســره وصحــح إســناده.
انظــر :تفســر القــرآن العظيــم .52/3
 )36أخرجه ابن جرير يف تفسريه .196/8
 )37أخرجه ابن جرير يف تفسريه .196/8
 )38أخرجــه ابــن أيب شــيبة يف املصنــف  ،26/1وعبــد الــرزاق يف املصنــف  ،19/1واهلنــدي يف كنــز
العمــال.433/9
 )39أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف .25/1
 )40أخرجه ابن جرير يف تفسريه .197/8
 )41اخرجه عبد الرزاق عن عكرمة عن ابن عباس  ،19/1واهلندي يف كنز العمال .433/9
 )42مــن خــال كالمــه رمحــه هللا هنــا يتضــح أنــه يســمي املســح غســا ،ومنــه أخــذ بعــض العلمــاء أنــه يــرى
املســح علــى القدمــن.
 )43أخرجه ابن جرير يف تفسريه .199/8
 )44أخرجه ابن جرير يف تفسريه .199/8
 )45أخرجه ابن جرير يف تفسريه .199/8
 )46يــرى الطــري :أن الغســل هــو إمـرار املــاء عليهمــا ،وإذا أضيــف إليــه إمـرار اليــد فهــو غســل ومســح ،وأن
ـامال هلمــا.
هــذا املســح املـراد بــه العمــوم -أي مســح القدمــن مســحا عامـاً شـ ً
 )47سبق خترجيه.
 )48أخرجه مسلم يف صحيحه  ،214/1برقم .242
 )49أخرجه البخاري يف صحيحه  ،44/1برقم  ،165ومسلم  ،214/1برقم .241
 )50أخرجه مسلم  ،213/1برقم .240
 )51أخرجه أمحد  ،220/23برقم  ،14965وابن ماجة  ،155/1برقم  ،454وصححه األلباين.
 )52أخرجه أمحد يف مسنده  ،24/39برقم  ،23611والطرباين يف الكبري  ،350/20وأورده اهليثمي يف
اجملمــع وقــال :وفيــه أيــوب بــن عتبــة ،واألكثــر علــى تضعيفــه ،وضعفــه حمققــو املســند لذلــك.
 )53أخرجه مسلم  ،214/1برقم .241
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 )54أخرجــه الط ـراين يف الكبــر  ،290/8برقــم  ،8116والدارقطــي  ،193/1برقــم  ،380والبهقــي يف
الســنن الكــرى  ،136/1برقــم .398
 )55أخرجه أمحد يف مسنده  ،79/26برقم  ،16158والبيهقي يف السنن الكربى  ،429/1برقم.1360
 )56أخرجه مسلم يف صحيحه  228/1برقم .273
 )57أخرجه أبو داود  ،41/1برقم  ،160والطرباين يف الكبري  ،222/1وصححه األلباين.
 )58أخرجــه أمحــد يف مســنده  ،274/2برقــم  ،970وعبــد الــرزاق يف املصنــف  ،201/1والبيهقــي يف
الســنن الكــرى ،122/1برقــم  ،355وصححــه األلبــاين ،انظــر :حتقيقــه لكتــاب املســح علــى اجلوربــن
والنعلــن جلمــال الديــن القامســي ص.49
 )59جامع البيان .210/8
 )60جامع البيان .198/8
 )61فتح البيان يف مقاصد القرآن .362/3
 )62معامل التنزيل للبغوي .23/2
 )63أحكام القرآن .71/2
 )64شرح صحيح البخاري .309/1
)65القبس يف شرح موطأ مالك بن أنس .123/1
 )66املسالك يف شرح موطأ مالك البن العريب .24/2
 )67إيضاح احملصول من برهان األصول .392/1
 )68التفسري الكبري  .305/11وانظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب .91/6
 )69املغين .98/1
 )70اإلقناع .86/1
 )71عمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيين .238/2
 )72جامع البيان .200/8
 )73احلاوي الكبري .123/1
 )74جامع البيان .200/8
 )75احملرر الوجيز .371/4
 )76انظر :صحيح البخاري  ،110/7برقم .5616
 )77تفسري القرآن العظيم .53/3
 )78عون املعبود مع حاشية ابن القيم .141/1
 )79روح املعاين  .250/3وانظر :مرعاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح للمباركفوري .102/2
 )80تفسري املنار .190/6
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 )81أضواء البيان .336/1
 )82تفسري القرآن العظيم .53/3
 )83قــال الذهــي :حممــد بــن جريــر بــن رســتم أبــو جعفــر الطــري ،قــال عبــد العزيــز الكتــاين :هــو مــن
الروافــض ،صنــف كتبــا كثــرة يف ضاللتهــم ،لــه كتــاب( :الــرواة عــن أهــل البيــت) ،وكتــاب( :املسرتشــد
يف اإلمامــة) .انظــر :ســر أعــام النبــاء  ،282/14ومي ـزان االعتــدال .499/3
 )84عون املعبود مع حاشية ابن القيم .141/1
 )85روح املعاين .250/3
 )86روح املعاين .250/3
 )87انظر :لسان امليزان .103/5
 )88االنتصار للصحب واآلل من افرتاءات السماوي الضال للرحيلي ص  ،11وانظر ميزان االعتدال .499/3
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املصادر واملراجع
إبـراز املعــاين مــن حــرز األمــاين ،أبــو شــامة ،عبــد الرمحــن بــن إمساعيــل بــن إبراهيــم املقدســي ،بــروت :دارالكتــب العلميــة.
 أثر القراءات يف الفقه اإلسالمي ،صربي عبد الرؤوف عبد القوي ،ط ،1:الرايض :أضواء السلف1418 ،ه.أحــكام القــرآن ،ابــن العــريب ،حممــد بــن عبــد هللا أبــو بكــر املعافــري االشــبيلي املالكــي ،ت :حممــد عبــدالقــادر عطــا ،ط ،3:دار الكتــب العلميــة :بــروت– لبنــان.
إرشــاد العقــل الســليم إىل م ـزااي الكتــاب الكــرمي ،أبــو الســعود العمــادي ،حممــد بــن حممــد بــن مصطفــى،بــروت :دار إحيــاء ال ـراث العــريب.
االســتذكار ،ابــن عبــد الــر ،يوســف بــن عبــد هللا بــن حممــد النمــري القرطــي ،ت :ســامل حممــد عطــا ،حممــدعلــي معــوض ،ط ،1بــروت :دار الكتــب العلميــة1421 ،ه.
أسىن املطالب يف شرح روض الطالب ،األنصاري ،زكراي بن حممد بن زكراي ،دار الكتاب اإلسالمي. أصول مذهب الشيعة اإلمامية االثين عشرية ،القفاري ،انصر بن عبد هللا ،ط1414 ،1:ه.أض ـواء البيــان يف إيضــاح القــرآن ابلقــرآن ،الشــنقيطي ،حممــد األمــن بــن حممــد املختــار ،بــروت :دارالفكــر1415 ،ه.
اإلعــام بفوائــد عمــدة األحــكام ،ابــن امللقــن ،عمــر بــن علــي بــن أمحــد الشــافعي املصــري ،ت :عبــد العزيــزبن أمحد املشيقح ،ط ،1:الرايض :دار العاصمة1417 ،ه.
األعالم ،خلري الدين الزركلي ،دار العلم للماليني ،بريوت.اإلقنــاع يف فقــه اإلمــام أمحــد ،احلجــاوي ،موســى بــن أمحــد بــن موســى بــن ســامل بــن عيســى بــن ســامل  ،ت:عبد اللطيف حممد موســى الســبكي ،دار املعرفة :بريوت – لبنان.
اإلقنــاع يف مســائل اإلمجــاع ،ابــن القطــان ،علــي بــن حممــد بــن عبــد امللــك الكتامــي ،ت :حســن فــوزيالصعيــدي ،ط ،1:دار الفــاروق1424 ،ه.
إيضــاح احملصــول مــن برهــان األصــول ،املــازري ،حممــد بــن علــي بــن عمــر ،ت :عمــار الطالــي ،ط،1بــروت :دار الغــرب اإلســامي.
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البحــر احمليــط ،حملمــد بــن يوســف الشــهري أبيب حيــان األندلســي ،املتــوىف ســنة 745هــ ،حتقيــق :صدقــيمجيــل ،دار الفكــر ،بــروت1420 ،هــ.
بدايــة اجملتهــد وهنايــة املقتصــد ،ابــن رشــد ،حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن أمحــد القرطــي ،القاهــرة :داراحلديــث1425 ،ه.
 بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع ،الكاساين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد احلنفي ،ط ،2:بريوت:دارالكتب العلمية1406 ،ه.
البنايــة شــرح اهلدايــة ،العيــي ،أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى ،ط ،1 :دار الكتــب العلميــة:بــروت ،لبنــان 1420 ،هــ2000 -م.
اتريــخ اإلســام ،الذهــي ،حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان بــن قَ ْايــاز ،ت :بشــار عـواد معــروف ،ط ،1:دارالغــرب اإلســامي2003 ،م.
التبيان يف إعراب القرآن ،العكربي ،عبد هللا بن احلسني بن عبد هللا ،ت :علي حممد البجاوي ،مطبعةعيســى البايب احلليب وشــركاه.
التحريــر والتنويــر ،ابــن عاشــور ،حممــد الطاهــر بــن حممــد بــن حممــد الطاهــر بــن عاشــور ،الــدار التونســيةللنشــر :تونــس1984 ،هــ.
حتفــة األقـران فيمــا قــرئ ابلتثليــث مــن حــروف القــرآن ،األندلســي ،أمحــد بــن يوســف بــن مالــك الرعيــيالغرانطــي مث البــري ،ط ،2:كنــوز إشــبيليا1428 ،ه.
تذكــرة احلفــاظ ،أليب عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــان الذهــي ،املتــوىف ســنة 748هــ ،دار إحيــاء الـراثالعريب1374 ،هـ.
التســهيل لعلــوم التنزيــل ،ابــن جــزي ،حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد هللا الكلــي ،ت :عبــد هللااخلالــدي ،ط ،1:بــروت :دار األرقــم بــن أيب األرقــم1416 ،ه.
ِ
ي ،ت :علــي حممــد
التعليقــة علــى خمتص��ر امل��زين ،القاضيــ حســن ،احلس�ين ب��ن حمم��د بــن أمح��د املَْ��رَوُّرْوذ ّمعــوض ،وعــادل أمحــد عبــد املوجــود ،مكــة املكرمــة :مكتبــة نـزار البــاز.
تفســر الســمرقندي (حبــر العلــوم) الســمرقندي ،أبــو الليــث نصــر بــن حممــد ،ط ،1:بــروت :دار الفكــر،1416ه.
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تفســر القــرآن احلكيــم (تفســر املنــار) ،رضــا ،حممــد بــن رشــيد بــن علــي ،اهليئــة املصريــة العامــة للكتــاب،1990م.
تفســر القــرآن العظيــم ،ابــن كثــر ،أبــو الفــداء إمساعيــل بــن عمــر بــن كثــر ،ت :ســامي بــن حممــد ســامة،دار طيبة للنشــر والتوزيع ،ط2،1420 :هـ 1999 -م.
تفســر القــرآن ،الســمعاين ،أبــو املظفــر ،منصــور بــن حممــد بــن عبــد اجلبــار التميمــي ،ت :ايســر بــن إبراهيــموغنيم بن عباس بن غنيم ،دار الوطن :الرايض ،ط1418 ،1 :هـ1997 -م.
التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد ،ابــن عبــد الــر ،يوســف بــن عبــد هللا بــن حممــد النمــريالقرطــي ،ت :مصطفــى بــن أمحــد العلــوي ،وحممــد عبــد الكبــر البكــري ،وزارة الشــؤون اإلســامية:
املغــرب1387 ،ه.
التمهيــد ملــا يف املوطــأ مــن املعــاين واألســانيد ،أليب عمــر يوســف بــن عبــد هللا بــن عبــد الــر النمــري368( ،– 463هـ) ،وزارة عموم األوقاف ابملغرب1387 ،هـ.
توجيــه مشــكل الق ـراءات العش ـرية الفرشــية ،احلــريب ،عبــد العزيــز بــن علــي ،ط ،1:بــروت :دار ابــنحــزم1433،ه.
تيســر البيــان ألحــكام القــرآن ،اخلطيــب اليمــي ،حممــد بــن علــي بــن عبــد هللا بــن إبراهيــم بــن اخلطيــباليمــي الشــافعي املشــهور ب ــابن نــور الديــن ،ســوراي :دار الن ـوادر1433 ،ه.
تيســر الكــرمي الرمحــن يف تفســر كالم املنــان ،الســعدي ،عبــد الرمحــن بــن انصــر بــن عبــد هللا ،ت :عبــدالرمحــن بــن معــا اللوحيــق ،ط ،1:مؤسســة الرســالة1420 ،ه.
جامــع البيــان يف أتويــل آي القــرآن ،أليب جعفــر حممــد بــن جريــر الطــري310–224( ،هــ) ،حتقيــق:أمحــد حممــد شــاكر وحممــود شــاكر ،دار املعــارف ،القاهــرة ،الطبعــة الثانيــة .وبتحقيــق :عبــد هللا بــن عبــد
احملســن الرتكــي ،دار هجــر ،القاهــرة ،الطبعــة األوىل1422 ،هــ.
اجلامــع الكبــر (ســنن الرتمــذي) ،الرتمــذي ،حممــد بــن عيســى بــن َسـ ْـورة بــن موســى بــن الضحــاك ،ت:بشــار ع ـواد معــروف ،دار الغــرب اإلســامي :بــروت1998 ،م.
اجلامــع ألحــكام القــرآن ،القرطــي ،أبــو عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن أيب بكــر ،ت :أمحــد الــردوين وإبراهيــمأطفيش ،ط ،2دار الكتب املصرية:القاهرة1384 ،هـ 1964 -م.
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مجــال القـراء وكمــال اإلقـراء ،الســخاوي ،علــي بــن حممــد بــن عبــد الصمــد اهلمــداين ،ت :عبــد احلــق عبــدالــدامي ســيف القاضــي ،ط ،1:بــروت :مؤسســة الكتــب الثقافيــة1419 ،ه.
حاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبــر ،الدســوقي ،حممــد بــن أمحــد بــن عرفــة الدســوقي املالكــي ،دارالفكــر.
احلــاوي الكبــر يف فقــه مذهــب اإلمــام الشــافعي ،املــاوردي ،علــي بــن حممــد بــن حممــد بــن حبيــب البصــريالبغــدادي ،ت :علــي حممــد معــوض ،وعــادل أمحــد عبــد املوجــود ،ط ،1:بــروت :دار الكتــب العلميــة،
1419ه.
الدر املنثور يف التفسري ابملأثور ،السيوطي ،جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر ،بريوت :دار الفكر.الذخــرة ،الق ـرايف ،أمحــد بــن إدريــس بــن عبــد الرمحــن املالكــي ،ط ،1:بــروت :دار الغــرب اإلســامي،1994م.
روح املعــاين يف تفســر القــرآن العظيــم والســبع املثــاين ،األلوســي ،شــهاب الديــن حممــود بــن عبــد هللااحلســيين األلوســي ،ت :علــي عبــد البــاري عطيــة ،دار الكتــب العلميــة :بــروت ،ط1415 ،1 :هــ.
رايض األفهــام يف شــرح عمــدة األحــكام ،الفاكهــاين ،عمــر بــن علــي بــن ســامل بــن صدقــة اللخمــياإلســكندري املالكــي ،ت :نــور الديــن طالــب ،ط ،1:ســوراي :دار الن ـوادر1431 ،ه.
زاد املســر يف علــم التفســر ،ابــن اجلــوزي ،بــد الرمحــن بــن علــي بــن حممــد ،ت :عبــد الــرزاق املهــدي،بــروت :دار الكتــاب العــريب1422 ،ه.
الســنة ،ابــن أيب عاصــم ،أمحــد بــن عمــرو بــن الضحــاك بــن خملــد الشــيباين ،ت :حممــد انصــر الديــناأللبــاين ،ط ،1:بــروت :املكتــب اإلســامي1400 ،ه.
ســنن ابــن ماجــه ،ابــن ماجــة ،أبــو عبــد هللا حممــد بــن يزيــد القزويــي ،ت :حممــد ف ـؤاد عبــد الباقــي ،دارإحيــاء الكتــب العربيــة  -فيصــل عيســى البــايب احللــي.
ِ
الس ِج ْســتاين ،ت :حممــد حميــي الديــن عبــد
ســنن أيب داود ،أبــو داود ،ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق ّاحلميــد ،املكتبــة العصريــة ،صيــدا –بــروت.
-سنن البيهقي الكربى ،أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي458 – 384( ،هـ) ،دار املعرفة ،بريوت.
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ســنن الرتمــذي ،أليب عيســى حممــد بــن عيســى بــن ســورة الرتمــذي ،حتقيــق :أمحــد شــاكر ومصطفــىالذهــي ،دار احلديــث ،القاهــرة ،الطبعــة األوىل1419 ،هــ.
ســنن الدارقطــي ،للحافــظ علــي بــن عمــر الدارقطــي385 – 306( ،هــ) ،حتقيــق :عــادل أمحــد عبــداملوجــود ،وعلــي حممــد معــوض ،دار الكتــب املعرفــة ،بــروت ،الطبعــة األوىل1422 ،هــ.
الســنن الكــرى ،أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب النســائي303–215( ،هــ) ،حتقيــق :حســن عبــداملنعــم شــليب ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة األوىل1421 ،هــ.
ســنن النســائي (اجملتــى) ،أليب عبــد الرمحــن أمحــد بــن شــعيب النســائي303–215( ،هــ) ،حتقيــق :الســيدحممــد ســيد ،وعلــي حممــد علــي ومصطفــى الذهــي ،دار احلديــث ،القاهــرة ،الطبعــة األوىل1420 ،هــ.
سري أعالم النبالء ،للذهيب ،حتقيق :شعيب األرانؤوط وحممد نعيم العرقسوسي ،مؤسسة الرسالة ،بريوت.شــرح اإلملــام أبحاديــث األحــكام ،ابــن دقيــق العيــد ،حممــد بــن علــي بــن وهــب بــن مطيــع القشــري ،ت:حممــد خلــوف العبــد هللا ،ط ،2:ســوراي :دار النـوادر1430 ،ه.
شــرح العمــدة يف الفقــه (كتــاب الطهــارة) ،ابــن تيميــة ،تقــي الديــن أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احلليــم بــنعبــد الســام احلنبلــي ،ت :ســعود بــن صــاحل العطيشــان ،ط ،1:الـرايض :مكتبــة العبيــكان1412 ،ه.
الشــرح الكبــر علــى املقنــع ،ابــن قدامــة ،عبــد الرمحــن بــن حممــد بــن أمحــد املقدســي ،ت :عبــد احملســنالرتكــي ،ط ،1:القاهــرة :دار هجــر1415 ،ه.
شــرح النــووي علــى صحيــح مســلم (املنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن احلجــاج) ،النــووي ،أبو زكـراي حميــيالديــن حيــى بــن شــرف ،ط ،2 :دار إحيــاء الـراث العــريب :بــروت1392 ،هــ.
شــرح ســنن أيب داود ،العيــي ،أبــو حممــد حممــود بــن أمحــد بــن موســى بــن أمحــد بــن حســن الغيتــاىب ،ت:أبــو املنــذر خالــد بــن إبراهيــم املصــري ،ط ،1:مكتبــة الرشــد :الـرايض 1420 ،هــ.
شــرح صحيــح البخــاري ،ابــن بطــال ،أبــو احلســن علــي بــن خلــف بــن عبد امللــك ،ت :أبــو متيــم ايســر بــنإبراهيم ،ط ،2 :مكتبة الرشد :الرايض1423 ،هـ 2003 -م.
شرح خمتصر خليل ،اخلرشي ،حممد بن عبد هللا املالكي ،بريوت :دار الفكر.شــرح مشــكل اآلاثر ،الطحــاوي ،أمحــد بــن حممــد بــن ســامة املصــري ،ت :شــعيب األرانؤوط ،ط،1:مؤسســة الرســالة1415 ،ه.
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صحيــح ابــن حبــان (اإلحســان يف تقريــب صحيــح ابــن حبــان) ،لإلمــام أيب حــامت حممــد بــن حبــان البســي،املتــوىف ســنة 354هــ ،برتتيــب األمــر عــاء الديــن علــي بــن بلبــان الفارســي ،املتــوىف ســنة 739هــ ،حتقيــق:
شعيب األرانؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،الطبعة األوىل1408 ،هـ.
صحيــح البخــاري ،البخــاري ،حممــد بــن إمساعيــل أبــو عبــدهللا اجلعفــي ،ت :حممــد زهــر بــن انصــر الناصــر،دار طــوق النجــاة (مصــورة عــن الســلطانية إبضافــة ترقيــم حممــد فـؤاد عبــد الباقــي) ،ط1422 ،1 :هــ.
صحيــح مســلم ،مســلم بــن احلجــاج أبــو احلســن القشــري النيســابوري ،ت :حممــد ف ـؤاد عبــد الباقــي،بــروت :دار إحيــاء ال ـراث العــريب.
صفحات يف علوم القراءات ،السندي ،عبد القيوم عبد الغفور ،ط ،1:املكتبة اإلمدادية1415 ،ه.طبقــات احلفــاظ ،الســيوطي ،جــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر ،ط ،1:بــروت :دار الكتــبالعلميــة1403 ،ه.
طبقــات الشــافعية الكــرى ،لتــاج الديــن أيب نصــر عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الــكايف الســبكي،(771–727هــ) ،حتقيــق :حممــود حممــد الطناحــي وعبــد الفتــاح احللــو ،دار هجــر ،الطبعــة الثانيــة،
1413هــ.
طبقــات املفسـرين ،األدنــه وي ،أمحــد بــن حممــد األدنــه وي ،ت :ســليمان اخلــزي ،ط ،1:املدينــة املنــورة:مكتبــة العلــوم واحلكــم1417 ،ه.
طبقات املفسرين ،الداوودي ،حممد بن علي بن أمحد املالكي ،بريوت :دار الكتب العلمية.طبقــات املفس ـرين ،الســيوطي ،جــال الديــن عبــد الرمحــن بــن أيب بكــر ،ت :علــي حممــد عمــر ،ط،1:1396ه.
طبقــات املفسـرين ،لشــمس الديــن حممــد بــن علــي بــن أمحــد الــداوودي ،املتــوىف ســنة 945هــ ،دار الكتــبالعلميــة ،بــروت ،لبنــان ،الطبعــة األوىل1403 ،هــ.
العــرف الشــذي شــرح ســنن الرتمــذي ،الكشــمريي ،حممــد أنــور شــاه اهلنــدي ،ط ،1بــروت :دار الـراثالعــريب ،لبنــان1425 ،ه.
عــون املعبــود شــرح ســنن أيب داود ،لشــمس احلــق العظيــم آابدي مــع شــرح العالمــة ابــن القيــم ،دار الكتــبالعلميــة ،بــروت ،الطبعــة الثانيــة1415 ،هـ.
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عيــون األدلــة يف مســائل اخلــاف بــن فقهــاء األمصــار ،ابــن القصــار ،علــي بــن عمــر بــن أمحــد البغــدادياملالكــي ،ت :عبــد احلميــد بــن ســعد بــن انصــر الســعودي ،ال ـرايض :مكتبــة امللــك فهــد الوطنيــة1426 ،ه.
عيــون املســائل ،الثعلــي ،عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر البغــدادي املالكــي ،ت :علــي حممــد إبراهيــمبورويبــة ،ط ،1:بــروت :دار ابــن حــزم1430 ،ه.
غاية النهاية يف طبقات القراء ،ابن اجلزري ،حممد بن حممد بن يوسف ،مكتبة ابن تيمية1351 ،ه.فتــح البــاري شــرح صحيــح البخــاري ،ابــن حجــر ،أمحــد بــن علــي بــن حجــر العســقالين الشــافعي ،ت:حممــد فـؤاد عبــد الباقــي ،وحمــب الديــن اخلطيــب ،وتعليقــات :عبــد العزيــز بــن عبــد هللا بــن ابز ،دار املعرفــة:
بــروت1379 ،هـ.
فتح البيان يف مقاصد القرآن ،القنوجي ،حممد صديق خان ،بريوت :املكتبة العصرية1412 ،ه.
 ُالفتــح ال ـرابين لرتتيــب مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل الشــيباين ،البنــا ،أمحــد بــن عبــد الرمحــن الســاعايت،ط ،2:بــروت :دار إحيــاء ال ـراث العــريب.
فتح القدير ،الشوكاين ،حممد بن علي بن حممد ،ط ،1دمشق :دار ابن كثري1414 ،ه.الفــروع ،ابــن مفلــح ،حممــد بــن مفلــح املقدســي ،املتــوىف ســنة 763هــ ،حتقيــق :عبــد هللا بــن عبــد احملســنالرتكــي ،مؤسســة الرســالة ،الطبعــة األوىل1424 ،هــ.
القبــس يف شــرح موطــأ مالــك بــن أنــس ،ابــن العــريب ،حممــد بــن عبــد هللا املعافــري االشــبيلي ،دار الغــرباإلســامي ،ط1992 ،1م.
القـراءات وأثرهــا يف التفســر واألحــكام ،ابزمــول ،حممــد عمــر ســامل ،ط ،1:اجلزائــر :دار املـراث النبــوي،1436ه.
القوانــن الفقهيــة يف تلخيــص مذهــب املالكيــة والتنبيــه علــى مذهــب الشــافعية واحلنفيــة واحلنليــة ،ابــن جــزي،حممــد بــن أمحــد بــن حممــد بــن عبــد هللا ،ابــن جــزي الكلــي الغرانطــي ،ت :حممــد ســيدي حممــد مـوالي.
الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل ،الزخمشــري ،أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو بــن أمحــد ،جــار هللا،ط ،3:دار الكتــاب العــريب :بــروت1407 ،هــ.
-الكشــف احلثيــث عمــن رمــي بوضــع احلديــث ،ســبط ابــن العجمــي ،إبراهيــم بــن حممــد الطرابلســي ،ت=:
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=صبحــي الســامرائي ،ط ،1:بــروت :مكتبــة النهضــة العربيــة1407 ،ه.
الكشــف عــن وجــوه الق ـراءات الســبع وعللهــا ،ملكــي بــن أيب طالــب القيســي ،املتــوىف ســنة 437هــ،حتقيــق :حميــي الديــن رمضانــط ،4:بــروت :مؤسســة الرســالة1407 ،ه.
كن ــز العمــال يف ســنن األقـوال واألفعــال ،لعــاء الديــن علــي بــن املتقــي بــن حســام الديــن اهلنــدي ،املتــوىفســنة 975هــ ،مكتــب الـراث اإلســامي ،حلــب.
الكوثــر اجلــاري إىل رايض أحاديــث البخــاري ،الكــوراين ،أمحــد بــن إمساعيــل بــن عثمــان بــن حممــد ،ت:الشــيخ أمحــد عــزو عنايــة ،ط ،1:بــروت :دار إحيــاء الـراث العــريب1429 ،ه.
لبــاب التأويــل يف معــاين التنزيــل ،اخلــازن ،عــاء الديــن علــي بــن حممــد بــن إبراهيــم ،ط ،1:بــروت :دارالكتــب العلميــة1415 ،ه.
جماز القرآن ،أبو عبيدة ،معمر بن املثىن التيمي ،ت :فؤاد سزكني ،القاهرة :مكتبة اخلاجني1381 ،ه.جممــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد ،للحافــظ نــور الديــن علــي بــن أيب بكــر اهليثمــي ،املتــوىف ســنة 807هــ ،دارالكتــاب العــريب ،بــروت ،الطبعــة الثانيــة1967 ،م.
اجملمــوع شــرح املهــذب للش ـرازي ،أليب زك ـراي حميــي الديــن بــن شــرف النــووي ،حتقيــق :حممــد جنيــباملطيعــي ،دار إحيــاء ال ـراث العــريب1415 ،هــ.
احملــرر الوجيــز يف تفســر الكتــاب العزيــز ،ابــن عطيــة ،عبــد احلــق بــن غالــب ،ت :عبــد هللا األنصــاريوالســيد عبد العــال ،ط ،2:وزارة الشــؤون اإلســامية القطريــة.
خمتصــر اتريــخ دمشــق البــن عســاكر ،ابــن منظــور ،حممــد بــن مكــرم بــن علــي بــن منظــور ،ط ،1:دمشــق:دار الفكــر1402 ،ه.
مرعــاة املفاتيــح شــرح مشــكاة املصابيــح ،املباركفــوري ،عبيــد هللا بــن حممــد عبــد الســام ،ط ،3إدارةالبحــوث العلميــة والدعــوة واإلفتــاء -اجلامعــة الســلفية -بنــارس اهلنــد1404 ،ه.
املسالِك يف شرح موطَّأ مالك ،ابن العريب ،حممد بن عبد هللا املعافري االشبيلي ،دار الغرب اإلسالمي،ط1428 ،1ه.
املســتدرك علــى الصحيحــن ،احلاكــم ،حممــد بــن عبــد هللا بــن حممــد بــن محدويــه ،ت :مصطفــى عبــدالقــادر عطــا ،ط ،1 :دار الكتــب العلميــة :بــروت1411 ،ه ـ 1990-م.
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مســند اإلمــام أمحــد بــن حنبــل ،ابــن حنبــل ،أبــو عبــد هللا أمحــد بــن حممــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســدالشــيباين ،ت :شــعيب األرنــؤوط وعــادل مرشــد ،وآخــرون ،إشـراف :د.عبــد هللا بــن عبد احملســن الرتكــي،
ط ،1:مؤسســة الرســالة1421 ،ه ـ 2001-م.
مسند البزار ،البزار ،أمحد بن عمرو بن عبد اخلالق العتكي ،ط ،1:املدينة املنورة :مكتبة العلوم واحلكم.مســند احلميدي ،احلميدي ،عبد هللا بن الزبري القرشــي املكي ،ت :حســن ســليم أســد ،ط ،!:دمشــق:دار السقا1996 ،م.
مســند الطيالســي ،الطيالســي ،ســليمان بن داود بن اجلارود البصرى ،ت :حممد بن عبد احملســن الرتكي،ط ،1:مصر :دار هجر1419 ،ه.
املصنــف يف األحاديــث واآلاثر ،ابــن أيب شــيبة ،أبــو بكــر ،عبــد هللا بــن حممــد بــن إبراهيــم بــن عثمــانالعبســي ،ت :كمــال يوســف احلــوت ،ط ،1:مكتبــة الرشــد :الرايض1409 ،هــ.
املصنــف ،الصنعــاين ،أبــو بكــر عبــد الــرزاق بــن مهــام بــن انفــع احلمــري اليمــاين الصنعــاين ،ت:حبيــبالرمحــن األعظمــي ،املكتــب اإلســامي :بــروت ،ط1403،2 :هــ.
مع االثين عشرية يف األصول والفروع ،السالوس ،علي بن أمحد ،ط ،7:الرايض :دار الفضيلة1424 ،ه.معــامل التنزيــل يف تفســر القــرآن ،البغــوي ،أبــو حممــد احلســن بــن مســعود بــن حممــد بــن الفـراء ،ت :عبــدالــرزاق املهــدي ،دار إحيــاء الـراث العــريب :بــروت ،ط1420 ،1:هــ.
معــاين القــرآن وإعرابــه ،الزجــاج ،إبراهيــم بــن الســري بــن ســهل ،ت :عبــد اجلليــل عبــده شــليب ،ط،1:بــروت :عــامل الكتــب1408 ،ه.
معجم البلدان ،احلموي ،ايقوت بن عبد هللا الرومي ،ط ،2:بريوت :دار صادر1995 ،م.املعجــم الكبــر ،الطـراين ،ســليمان بــن أمحــد بــن أيــوب بــن مطــر اللخمــي الشــامي ،ت :محــدي بــن عبــداجمليــد الســلفي ،ط ،2:مكتبــة ابــن تيميــة :القاهــرة.
معجم املؤلفني ،تراجم مصنفي الكتب العربية ،لعمر رضاكحالة ،مؤسسة الرسالة ،الطبعة األوىل1414 ،هـ.معرفــة القـراء الكبــار علــى الطبقــات واألعصــار ،لشــمس الديــن أيب عبــد هللا حممــد بــن أمحــد بــن عثمــانالذهــي ،حتقيــق :بشــار ع ـواد معــروف وشــعيب األرانؤوط وصــاحل مهــدي عبــاس ،مؤسســة الرســالة،
الطبعــة الثانيــة1408 ،هــ.
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املغين ،ابن قدامة ،موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة ،مكتبة القاهرة1388 ،ه.املنتقــى شــرح املوطــأ ،الباجــي ،أبــو الوليــد ســليمان بــن خلــف بــن ســعد بــن أيــوب ،القاهــرة :دار الكتــاباإلســامي1332 ،ه.
مواهــب اجلليــل يف شــرح خمتصــر خليــل ،احلطــاب ،حممــد بــن حممــد بــن عبــد الرمحــن الطرابلســي املغــريب،ط ،3:بــروت :دار الفكــر1412 ،ه.
مي ـزان االعتــدال يف نقــد الرجــال ،للذهــي ،حتقيــق :علــي حممــد البجــاوي ،دار املعرفــة ،بــروت ،الطبعــةاألوىل1382 ،هــ.
الناســخ واملنســوخ ،النحــاس ،أمحــد بــن حممــد بــن إمساعيــل بــن يونــس امل ـرادي ،ت :حممــد عبــد الســامحممــد ،ط ،1:الكويــت :مكتبــة الفــاح1408 ،ه.
خنــب األفــكار يف تنقيــح مبــاين األخبــار يف شــرح معــاين اآلاثر ،العيــي ،حممــود بــن أمحــد بــن موســىالغيتــاىب ،احلنفــي ،ط ،1:وزارة األوقــاف والشــؤون اإلســامية :قطــر1429 ،ه.
النشــر يف الق ـراءات العشــر ،أليب اخلــر حممــد بــن حممــد الدمشــقي الشــهري اببــن اجلــزري ،املتــوىف ســنة833هــ ،حتــت إش ـراف الشــيخ علــي حممــد الضبــاع ،دار الكتــاب العــريب.
نظــم الــدرر يف تناســب اآلايت والســور ،البقاعــي ،إبراهيــم بــن عمــر بــن حســن ال ـرابط ،القاهــرة :دارالكتــاب اإلســامي.
النفــح الشــذي شــرح جامــع الرتمــذي ،ابــن ســيد النــاس ،حممــد بــن حممــد بــن حممــد بــن أمحــد ،اليعمــريالربعــي ،ت :أبــو جابــر األنصــاري ،وآخــرون ،ال ـرايض :دار الصميعــي1428 ،ه.
نيــل األوطــار شــرح منتقــى األخبــار ،لإلمــام حممــد بــن علــي الشــوكاين ،املتــوىف ســنة 1255هــ ،حتقيــق:خليــل مأمــون شــيحا ،دار املعرفــة ،بــروت ،الطبعــة األوىل1423 ،هــ.
الوســيط يف تفســر القــرآن اجمليــد ،الواحــدي ،علــي بــن أمحــد بــن حممــد بــن علــي النيســابوري ،ط،1:بــروت :دار الكتــب العلميــة1415 ،ه.
وفيــات األعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان ،لشــمس الديــن أمحــد بــن حممــد بــن أيب بكــر بــن خلــكان–608( ،681هــ) ،حتقيــق :إحســان عبــاس ،دار صــادر ،بــروت.
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