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 *د. محمد شوقي ناصر عبداهلل

  **ازدهار عبدالرحيم محمد أحمد الفقيه

 ملخص البحث: 

املعارصين، وهو القايض حممد بن  يتناول هذا البحث حياة علم من أعالم اليمن

 من العلمية وحياته وتالميذه، وشيوخه شخصيته يتناول –حفظه اهلل -سامعيل العمراينإ

كام يتناول البحث اختياراته الفقهية يف كتاب الطهارة من خالل  ورسائل، وبحوث مؤلفات

الفتوى  سامعيل العمراين،  ونتناول يف هذا البحثإكتابه نيل األماين من فتوى القايض حممد بن 

يف اإلسالم وأاميتها، وتعريف املفتي ورشوطه، وتناولنا يف هذا املبحث االختيارات الفقهية 

املياه و باب النجاسات، وباب الوضوء و التيمم،  كام هيدف البحث لفتاوى العمراين يف باب 

 تهإىل بيان موقف القايض العمراين مما ذهب إليه فقهاء املذاهب األربعة ومدى موافقته أو خمالف

هلا،  ويعتمد هذا البحث عىل املنهج الوصفي، وذلك باستقراء أقوال فقهاء املذاهب األربعة  

اسة،  مع حتليل ومناقشة ما ذهب إليه كل فريق منهم، وأخريا خامتة يف أحكام الطهارة والنج

 توصيات التي خرج هبا.لاالبحث ونبني فيها أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث، وأهم 

 .التيمم ؛الوضوء ؛النجاسة؛ الطهارة  ؛الفتوىالكلامت املفتاحية: 

                                                           
 حجة جامعة-اإلنسانية والعلوم الرتبية كلية –أستاذ الفقه املشارك  - *

 باحثة يف الدراسات اإلسالمية . **

 االختيارات الفقهية للقاضي العمراني في كتاب الطهارة

 من خالل كتابه نيل األماني من فتوى القاضي محمد بن إسماعيل العمراني

 دراسة مقارنة بالمذاهب الفقهية األربعة
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 االختيارات الفقيهية  للقاضي العمراني 

 Al-Amrani’s Jurisprudence Choices in Purgation Book Based on his Book 

Nail Elamani of the Fatwas of Mohammed Ibn Ismail Al Amrani: a Comparative 

Study of the Four Islamic Doctrines 

Abstract: 

The present study discusses the biography of a contemporary Yemeni senior 

scholar, Judge Mohammed Ibn Ismail Al-Amrani. It deals with his personality, 

his teachers and students, and his intellectual performance like books, 

researches, and letters. The study tackles his Jurisprudence selections in 

Purgation book based on his book Nail Elamani of the Fatwas of Mohammed 

Ibn Ismail Al-Amrani. It also casts light on the importance of fatwa in Islam, 

defining Mufti and determining his characteristics. Moreover, the researchers 

highlight Al-Amrani’s selected fatwas on water, filth, ablution, and sand 

ablution. The study aims at clarifying Al-Amrani’s standpoint from the 

scholars’ views of the four Islamic doctrines. It follows the inductive, 

analytical approach that analyzes and discusses the scholars’ viewpoints on 

purgation and filth provisions. The conclusion of the study includes findings 

and recommendations. 

Key Words:  Fatwa, Purgation, Filth, Ablution, Sand Ablution. 

 مــــقـدمــة:

احلمد هلل يف البدء و اخلتام، والصالة والسالم عىل سيد األنام، ومصباح الظالم سيدنا حممد 

 وعىل آله وصحبه اهلداة األعالم. سيد األنبياء واملرسلني، 

 ثم أما بعد:
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نقدم بني أيديكم   (1)"من يرد اهلل به خريا يفقهه يف الدين" انطالقا من قول النبي حممد 

سنتحدث فيه عن القايض العمراين،  وعن بعض فتاواه يف باب الطهارة  من هذا البحث والذي 

نسأل اهلل أن يرزقنا  وسامعيل العمراين، إ خالل كتاب نيل األماين من فتاوى القايض حممد بن

 اإلخالص والقبول وأن ينفعنا به مجيًعا واهلل املوفق وهو هيدي إىل سواء السبيل.

 أسباب اختيار املوضوع: 

 عالم الفتوى املعارصين.أريف بالقايض العمراين، كونه أحد التع .1

 سامعيل العمراين.إألماين من فتاوى القايض حممد بن التعريف بكتاب نيل ا .2

دراسة  الفتاوى بأسلوب فقهي معارص، لتعلم أدب اخلالف وكيفية تتبع الدليل من   .3

 مضانه.

 احلصول عىل الفائدة العلمية للباحثني والدارسني والقراء.  .4

 ويمكن حتديد أامية الدراسة بالنقاط اآلتية:

 املحافظة عىل كتب الفتوى املعارصة ودراستها دراسة. -1

التعرف عىل آراء القايض العمراين يف كتاب الطهارة ومقارنتها، و تصور منهجه يف  -2

 الرتجيح.

 امء هذه األمة املعارصين أمثال القايض العمراين وبيان غزارة علمه.إبراز جهود أحد عل-3

 البحث جييب عىل عدة تساؤالت منها:تساؤالت البحث: 

 ـ من هو القايض العمراين؟1

 ـ من هم شيوخه وتالميذه؟2

 ـ ماهي االختيارات الفقهية للقايض العمراين يف كتاب الطهارة؟3

 العمراين موافقة آلراء الفقهاء أم خمالفة هلا؟ـ هل االختيارات الفقهية للقايض 4
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االختيارات الفقهية من فتاوى شيخ اإلسالم ابن الصالح من خالل الدراسات السابقة:  

 .للباحث / عصام قاسم رشيد العلويكتاب فتاوى ابن الصالح 

 التوصيات التالية:والتي كان من أهم نتائجها 

والوقوف عىل مشاربه؛ ألهنا من أهم سامت يويص الباحث بتتبع الدليل ومناقشته  .1

االعتدال واملوضوعية للخروج من اخلالف، وسلك طريق الوسطية وعدم الغلو 

والتخندق وراء رأي فقهي بدون البحث وإمعان النظر يف رأي املخالفني،  ولذلك فإن 

دراسة الفقه املقارن بتجرد وعدم امليل جلهة هو من أصول الدين احلنيف وأعمدته 

لتي قام عليها وهي توحيد كلمة األمة عىل املنهاج الذي أتت به السنة من خالل كل ا

 الضوابط التي وضعها العلامء.

أويص نفيس وإخواين الباحثني باملواظبة والتعمق يف دراسة املوسوعات الفقهية  .2

وخاصة كتب الفتوى بتجرد وموضوعية؛ ألهنا اإلرث املهم الذي تركه لنا علامء هذه 

، والتي أوصلت لنا جتارب املفتني وعصارة أفكارهم، ودراسة سري هؤالء األمة

 العلامء، لكي حيذو حذوهم كل طالب علم حمب ألمته اخلري واالزدهار.

يويص الباحث اجلامعات اليمنية بعامة وجامعة ذمار خاصة أن توجد مراكز للبحث  .3

وكتابة البحوث التي متتاز وتكون يف متناول يد الباحثني من طالب اجلامعة يف التحقيق  

 باجلدة واملوضوعية.

يويص الباحث أيًضا اجلامعات اليمنية وجامعة ذمار أن تشكل جلنة من املتخصصني يف  .4

التحقيق والبحث العلمي لعمل دورات لطالب الدراسات العليا وأن تكون بشكل 

 دوري.
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ك بتتبع ومجع استخدم  الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي،  وذلمنهج البحث: 

االختيارات الفقهية للقايض العمراين ومقارنتها بآراء الفقهاء يف املذاهب األربعة، ومعرفة 

مدى موافقتها أو خمالفتها خالل أدلتهم ومناقشتهم، مع ترجيح القول الراجح يف كل مسألة 

 عىل حدة.

 وتشمل أوصاف املنهج املتبع يف البحث يف النقاط اآلتية:

 سألة)سؤال وجواب(بخط غامق ثخني .كتابة متن امل .1

احلنفي، والاملكي، والشافعي ،  ذكر أقوال كل مذهب من املذاهب األربعة ) .2

 احلنبيل( .و

 رسد أدلة املذاهب عىل حسب االتفاق.  .3

 ذكر وجه االستدالل  لتلك األدلة. .4

 عندما يكون الدليل من السنة يتم التخريج كاآليت: .5

ن بذلك لصحتها، مع ذكر اأحداما، اكتفى الباحث ي ومسلم أوإن ورد يف البخار - أ

 رد فيه احلديث، ورقم اجلزء و الصفحة، ورقم احلديث.والكتاب والباب الذي 

ن إىل الكتب واملصنفات احلديثية اوإن مل يرد الدليل يف الصحيحني انتقل الباحث - ب

 األخرى ، مع ذكر الباب إن وجد، ورقم اجلزء و الصفحة ، ورقم احلديث.

 بعد رسد األدلة يتم مناقشتها. .6

 قام الباحث بكتابة األحاديث النبوية واآلثار بني التنصيص "  ". .7

 احلكم عىل األحاديث من مصادرها. .8

 التعريف باأللفاظ الغريبة واملشكلة الواردة يف البحث.  .9

 اخلامتة: واشتملت عىل أهم النتائج و التوصيات . .10
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موضوعية اقتضت الرضورة تقسيم البحث إىل خطة  البحث: العتبارات شكلية وأخرى  

 سبعة مباحث وهي عىل النحو اآليت:

 مقدمة.

 نبذة خمترصة عن القايض العمراين، وكتابه نيل األماين وفيه ثالثة مطالب:املبحث األول:  

 املطلب األول:  اسمه و نشأته  و حياته العلمية.

 املطلب الثاين:  شيوخه  و تالميذه

 كتبه ورسائله وبحوثه العلمية و نبذة خمترصة عن كتاب نيل األماين. .املطلب الثالث:  

 الفتوى يف اإلسالم وفيه ثالثة  مطالب:  املبحث الثاين: 

 املطلب األول: تعريف الفتوى وحكمها.

 املطلب الثاين: تعريف املفتي ورشوطه.

 املطلب الثالث: أامية الفتوى يف اإلسالم . 

ت الفقهية  لفتاوى العمراين يف باب املياه و النجاسات،  وفيه االختيارااملبحث الثالث: 

 :مطالبثالثة 

 املطلب األول: حكم الامء املستعمل لرفع احلدث.

 املطلب الثاين: حكم أبوال احليوانات.

 املطلب الثالث: حكم الشمس يف الطهارة.

االختيارات الفقهية لفتاوى العمراين يف باب الوضوء والتمم.  وفيه مخسة  املبحث الرابع: 

 مطالب.

 املطلب األول: حكم النية يف الوضوء. 

 املطلب الثاين: مقدار ما يمسح من الرأس.
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 املطلب الثالث: حكم مسح األذنني.

 املطلب الرابع: حكم املواالة يف الوضوء.

 املطلب اخلامس: حكم من وجد الامء يف أثناء الصالة وبعدها. 

 اخلامتة

 وستشتمل عىل أهم النتائج والتوصيات.

 نبذة خمترصة عن القايض العمراين وكتابه نيل األماين: املبحث األول

 حياته العلمية اسمه ونشأته و: املطلب األول

عيل بن حممد بن حممد بن عيل بن هو أبو عبد الرمحن حممد بن إسامأواًل: اسمه ونشأته:  

حسني بن صالح بن شائع العمراين، ولد القايض العمراين يف الثاين عرش من ربيع األول سنة 

هـ، ولقب بالعمراين نسبة إىل مدينة عمران ألن أصل األرسة من عمران وانتقل جده  1340

هـ(، وأرسته أرسة  1161هـ _ 1139عىل بن حسني بن صالح إىل صنعاء أيام اإلمام املنصور)

 حممد بن علمية ساامت يف نرش العلم واجتهدوا يف ذلك تعلياًم و إرشاًدا و تأليًفا، وجده القايض

برز تالميذ الشيخ القايض حممد بن عيل الشوكاين، ونشأ يتياًم وفقرًيا فقد أعيل العمراين وكان من 

  .(2)بنات أربعةه وهو يف سن الرابعة، وله من األبناء مخسة ومن الوتويف أب

: التحق القايض العمراين بمدرسة الفليحي االبتدائية وهو يف (3)حياته العلمية ثانيًا: 

السابعة من عمره، درس فيها القرآن عىل يد األستاذ حممد النعامين وغريه، وتعلم فيها الكثري من 

 – اخلط – النحو –العلوم الدينية ممثلة يف منهج مدرسة الفليحي االبتدائية وهي ) األخالق 

(. ثم انتقل بعدها إىل مدرسة اإلصالح يف  الصحة –اجلغرافيا  -اهلندسة   – احلساب – اإلنشاء

اليوم الذي افتتحت فيه، فأخذ فيها مجيع ما تقدم ذكره من املخترصات االبتدائية، لكنها كانت 
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ـ هـ  انتقل إىل 1354أرقى وأرفع من األوىل،  و عندما بلغ سن الرابعة عرش من عمره سنة  

 الكثري من املخترصات ام القرآن، وحفظ فيهاماجلامع الكبري بصنعاء ومسجد الفليحي فجوّد فيه

 والرشوح عىل يد السيد عبد الكريم بن إبراهيم األمري وغريه ومن هذه املخترصات والرشوح: 

 متن األزهار يف الفقه اهلادوي. .1

 متن الكافية يف النحو. .2

 النحو.متن األلفية يف  .3

 قواعد اإلعراب يف النحو. .4

 رشح قطر الندى. .5

 رشح مالحة اإلعراب لألزهري. .6

 رشح ابن عقيل عىل األلفية. .7

سبتمرب، وهو  26م،  ونرش السنة يف اليمن قبل ثورة  1962محل حركة اإلصالح سنة 

من من رواد الفكر التنويري يف اليمن، فقد تأثر فكره برجال التجديد الفكري واإلصالح يف الي

 منذ القرن التاسع اهلجري أمثال: 

 السيد/ حممد بن إبراهيم الوزير. .1

 احلسن بن أمحد اجلالل. .2

 الشيخ/ صالح املقبيل. .3

 السيد/ حممد بن عيل الشوكاين. .4

 السيد/ حممد بن إسامعيل الصنعاين. .5

. وسخر حياته يف التدريس (4)وتأثر باإلمام/ حممد عبده وتلميذه الشيخ حممد رشيد رضا

مساجد مدينة صنعاء وجامعة صنعاء وجامعة اإليامن واملعهد العايل للقضاء، تصدر لإلفتاء يف 
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من عمره عرب إذاعة صنعاء، كان يستقبل كثري من الرسائل وجييب عىل أكثر من  35وهو يف سن 

ستني ورقة يف اليوم غري األسئلة الشفهية، احتفظ العمراين بمحبة كل اليمنيني والكثري من 

 .(5)، وذلك يعود ألنه غري متعصب ملذهب أو رأي بعينه ومتيز بالوسطية واالعتدالالعلامء

 شيوخه و تالميذه: املطلب الثاين

 :(6)أواًل: شيوخه

(. قرأ عليه موطأ ـه1387القايض العالمة/ عبد اهلل بن عبدالكريم اجلرايف )ت (1

وأكثر سبل السالم، وأكثر  مالك، وكتاب االعتبار يف الناسخ و املنسوخ من اآلثار،

 .(7)وطار، وسنن النسائي كلهنيل األ

(، قرأ عليه رشح ابن ـه1391القايض العالمة /عبد اهلل بن عبد الرمحن محيد )ت (2

عقيل، ورشح اجلوهر املكنون، ويف رشح الكافل يف أصول الفقه، وبعض رشح متن 

 األزهار، ورشح قواعد اإلعراب وغري ذلك من الكتب.

(، حفظ عليه ـه1330عالمة الشاعر / عبد الكريم بن إبراهيم األمري )م السيد ال (3

بعض املخترصات مثل متن األزهار، ومتن الكافل ومتن الكافية، ومتن األلفية، 

وملحة اإلعراب، ثم أخذ عليه رشح قطر الندى البن هشام، ورشح ملحة اإلعراب 

عىل األلفية، ورشح  للفاكهي، ورشح قواعد اإلعراب لألزهري، ورشح ابن عقيل

كافل ابن لقامن، واجلزء األول من مغنى اللبيب، واجلوهر املكنون،  ورشح التفتازاين 

 .(8)عىل الغزين يف الرصف وغريها من الكتب

(، قرأ عليه بعًضا من رشح ـه1410القايض العالمة /حسن بن عيل املغريب )ت (4

ل األحكام لإلمام أمحد الفرائض، وبعًضا من رشح األزهار، وبعًضا من كتاب أصو

 بن سليامن، وبعض بيان بن مظفر وغريها من الكتب. 
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م(، تويف وهو 1948القايض العالمة/ عيل بن حسن بن عيل بن حسني املغريب )ت (5 

شاب، قرأ عليه رشح قطر الندى البن هشام، وكتاب نخبة الفكر يف مصطلح أهل 

 األثر للحافظ ابن حجر العسقالين .

ا (، قرأ عليه قريبً  وتويف – ـه1318بن حممد الرسحي) املولود  القايض/ عبد اهلل (6

 .(9)بعض تفسري الكشاف للزخمرشي

(، قرأ عليه بعض رشح األزهار ـه1357القايض العالمة/ عبد الوهاب الشامحي )ت (7

 .(10)عاًما70قبيل موته أي قبل حوايل 

رشح األزهار، (، قرأ عليه يف ـه1357السيد العالمة /أمحد بن عيل الكحالين )ت (8

 ويف رشح غاية السؤل، ويف الكشاف، وبعض سنن أيب داوود.

تقريبا(، قرأ عليه بعض  ـه 1370_  1313السيد/ عبد اخلالق بن حسني األمري ) (9

 الفرائض، وبعض رشح الروض النضري، وكتاب صحيح مسلم.

ح السيد/ أمحد بن عيل الرساجي، قرأ عليه رشح الغاية للحسني بن القاسم، ويف رش (10

 عمدة األحكام .

(، قرأ عليه يف رشح  ـه1390 – 1324الشيخ العالمة/ حممد بن صالح البهلويل ) (11

القطر للفاكهي، ورشح اجلوهر املكنون، ويف رشح الطربي عىل الكافل يف األصول، 

ورشح  التخليص يف املعاين والبيان، ويف رشح عمدة األحكام يف احلديث، وأوائل 

 أيب داوود، وأوائل غاية السؤل يف األصول.الكشاف، وبعضا من سنن 

(، قرأ عليه الشعاع الفائض  ـه1388- 1320/ عيل  بن هالل الدبب)الشيخ العالمة (12

يف علم الفرائض، وبعضا من الكشاف، وبعضا من رشح الغاية، ولقد كان من ذوي 

 السمت  احلسن والتواضع اجلم. 
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عليه الروض النضري، ويف سنن أيب القايض العالمة/ حييى بن حممد اإلرياين،  قرأ  (13

داوود، ويف البحر الزخار، وبعضا من الكشاف، وبعضا من رشح الغاية، وبعضا من 

 زاد املعاد البن القيم.

(، قرأ عليه جزًءا يسري من شفاء األمري ـه1421السيد العالمة/ أمحد حممد زبارة)ت (14

 .(11)احلسني، وبعض رشح األزهار، وأكثر سبل السالم

 :(12): تالميذهثانيًا

 .(13)عبد الكريم عبد اهلل العريش (1

 .(14)عبد الوهاب الديلمي (2

 .(15)حممد الصادق مغلس (3

 .(16)حممد أمحد الوزير الوقيش (4

 .(17)عبد الغني حممد إسامعيل العمراين (5

 إبراهيم أمحد عزي. (6

 إبراهيم حييى قيس.  (7

 أمحد احلازمي. (8

 أمحد املضواحي. (9

 . (18)أمحد بن عيل بن حييى زبارة (10

 . (19)أمحد بن حممد الشامي (11

 .(20)أمحد بن حممد إسامعيل املصباحي (12

 . (21)أمحد بن حممد بن حييى مداعس (13

 . (22)أمحد عبد الرزاق الرقيحي (14
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 أمحد عبد الويل الشمريي.  (15 

 .(23)أمحد حممد األكوع (16

 .(24)أمحد حممد هادي اهلبيط (17

 أسامة بن حممد بن حممد. (18

 .(25)أكرم بن أمحد عبد الرزاق  الرقيحي (19

 حسن عبد اهلل  الشيخ. (20

 حسني عيل العري. (21

 .(26)محود اهلتار (22

 محود علوان. (23

 .محود مهيوب خليل (24

 . (27)صالح  بن عبد اهلل الضيباين (25

 عامر بن حسني بن عبد اهلل بن عبد القادر الشهري ) بالكدور(. (26

 عباس حممد الوجيه. (27

 عبد احلميد بن صالح بن قاسم بن عبد اهلل آل أعوج. (28

 النعمي. عبد الرمحن (29

 عبد الرمحن بن حممد بن صالح العيزري. (30

 عبد الرمحن عبد اهلل سليامن األغربي. (31

 . (28)عبد الرقيب بن عبد اهلل بن حسني بن عباد الذماري (32

 عبد السالم مقبل املجيدي. (33
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 عبد الغني حممد بن إسامعيل العمراين. (34

 عبد الكريم بن أمحد اخلمييس. (35

 عبد اهلل أمحد حييى الكحالين. (36

 اهلل الربدوين، الشاعر واألديب املشهور.عبد  (37

 عبد اهلل الوريث. (38

 عبد اهلل بن قاسم بن هادي ذيبان.  (39

 . (29)عبد اهلل بن حممد بن محيد (40

 عبد امللك احليمي. (41

 عبد الواسع اإلرياين. (42

 . (30)عصام عبد الوهاب الساموي (43

 . (31)عيل أبو الرجال (44

 عيل املحفيل. (45

 . (32)عيل بن أمحد اخلريب (46

 .(33)أمحد عمران حمسنعيل بن  (47

 عيل بن قاسم الشامي. (48

 عيل بن عبد الرمحن عيل دبيس. (49

 عيل بن عبد املجيد بن عزيز الزنداين.  (50

 عيل حممد حسني الفقيه. (51

 . عيسى احلازمي (52
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 (34)غالب بن عبد اهلل راجح  (53 

 .(35)فؤاد دحابة (54

 .(36)فضل بن عبد اهلل بن مراد املرادي السلفي الريمي (55

 بن عيل اإلرياين.فضل بن عيل بن حييى  (56

 فيصل حممد أمحد النمشة. (57

 حمسن السبيعي. (58

 .(37)حممد بن أمحد الرصمي (59

 .حممد بن أمحد الوزير امللقب بالوقيش (60

 . (38)حممد بن عبد القدوس بن أمحد الوزير (61

 حممد بن عبد املجيد بن عزيز الزنداين. (62

 حممد بن عقيل بن حييى اإليراين. (63

 حممد بن لطف بن حممد الزبريي. (64

 .(39)بن حييى املطهر حممد (65

 حممد عبد الرمحن غنيم. (66

 العزي حممد عيل محيد . (67

 حممد أمحد الفقيه اآلنيس. (68

 مسعود بن حممد العشميل. (69

 موسى النعمي. (70

 هزاع سعد املسوري. (71
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 . (40)حييى بن لطف الفسيل (72

 حييى بن حممد بن عبد الرمحن بن أمحد رشف الدين الكوكباين. (73

 حييى بن حييى اجلعذيل. (74

 الضمدي.  حييى عاكش (75

 يوسف حسني نارص الرمخي. (76

 .(41)أمحد عيل يعقوب (77

 .(42)أمحد بن عطية ُزبني (78

 كتبه ورسائله وبحوثه العلمية  ونبذة خمترصة عن كتاب نيل األماين: املطلب الثالث

 :(43)أواًل: كتبه

 نظام القضاء يف اليمن. (1

 املجموعة احلديثية والتارخيية. (2

 املجموعة األدبية. (3

 األوائل.  (4

 املقاالت الدينية والتارخيية. جمموع (5

 أبحاث فقهيه بأدلة رشعية. (6

 هتذيب فقه السنة. (7

نيل األماين من فتاوى القايض حممد بن إسامعيل العمراين، وقد مجعها الدكتور  (8

 عبد اهلل بن قاسم ذيبان.

 نيل األماين بأسئلة نعامن الوتر وأجوبة القايض حممد بن إسامعيل العمراين. (9
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 تها الشيخة أمة اهلل الكحالين يف ثالث كتيبات: ترجيحاته التي مجع (10 

 األول يف الطهارة والصالة. -أ 

 والثاين يف الصوم والزكاة. -ب 

 والثالث يف احلج والعمرة. -ج 

 االستدراكات. (11

 الوجيز املخترص يف سرية خري البرش. (12

 :(44)ثانيًا: رسائله

 رسالة عن الزيدية يف اليمن. .1

 واجلامع الصغري استدراك.رسالة عن اإلمام السيوطي  .2

 رسالة سامها:  )) الصواريخ القوية عىل البدور املضيئة ((. .3

رسالة يف الرد عىل مقالة حول صحيح البخاري بعنوان:  )) ليس كل ما يف  .4

 البخاري صحيح بل فيه ما هو افرتاء ومنكر ((.

 رسالة يف املنع  من صوم يوم الشك . .5

لألمري احلسني ال توجد يف كتب احلديث رسالة حول بعض األحاديث يف الشفاء  .6

 من كتاب الطهارة إىل كتاب الصيام.

 رسالة يف اإلرسار بالقراءة يف العرصين واجلهر يف غرياما. .7

 رسالة يف الرضاع أسامها )) كشف القناع عام حيل وحيرم من الرضاع((. .8

 رسالة يف زكاة احليل. .9

 رسالة يف حياة الشوكاين العلمية ) صغرية (. .10
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 تتبع فيها أخطاء اإلمام الشوكاين من الناحية احلديثية. رسائل .11

 رسالة يف نقد املؤلفني يف الفقه الزيدي لعدم اهتاممهم بصحة األحاديث يف كتبهم . .12

 رسالة يف أغالط العلامء يف أسامء الرواة. .13

 رسالة نقد عىل إنكار املقبيل لبعض األحاديث ونفيه وجودها. .14

 مرتبة حسب السنوات )عىل غرار كتب التاريخ (. رسالة يف أحداث السرية النبوية .15

رسالة يف تنقيح األحاديث املوجودة يف كتاب البحر الزخار لإلمام ) املهدي بن  .16

 أمحد املرتىض (.

 :(45)ثالثًا: بحوثه العلمية

 بحث يف اإلجابة عىل السالم هل هو فرض عني . .1

 بحث عن حديث املبارشة. .2

 (. اإلحرام تكبرية بعد أو قبل التوجه – التأمني – الضم –بحوث يف ) الرفع  .3

 بحث عن حديث اإلفك.  .4

 بحث عن حديث اختالف أمتي رمحة. .5

 بحث عن صالة الفائتة. .6

 بحث عن صالة اجلمعة. .7

بحث يف الفارق بني قرب الرجل وقرب املرأة ونعش الرجل ونعش املرأة ) عدد  .8

 تكبريات صالة اجلنازة (.

 بحث عن الدعاء. .9

 باألصبع عند الشهادة بالتشهد والتورك.بحث عن اإلشارة  .10

 بحث عن القراءة خلف اإلمام. .11
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 بحث حول األذان األول يف يوم اجلمعة والتسابيح فيها. .12 

 بحث حول صالة الشعبانية.  .13

 بحث حول صالة الرغائب . .14

 بحث حول حد اخلامر.  .15

 بحث يف حديث التعوذ. .16

 بحث حول حديث النهي عن العمرة قبل احلج. .17

 لنهي عن التورك يف الصالة .بحث حول حديث ا .18

 بحث حول حديث ال يشغل مصليكم. .19

 بحث يف أحكام اجلن.  .20

 بحث يف كون األنبياء أحياء يف قبورهم. .21

 بحث يف رشوط املعجزة يف القرآن.  .22

 بحث يف ختريج بعض األحاديث الدارجة عىل األلسن. .23

 أبحاث عن أوقات الصالة. .24

 وضبطه.بحث عن ترتيب سور القرآن ومن جزءه ومن نقطه  .25

 بحث إجابة بام يشفي الصدر عن امتناع سقوط األمطار.  .26

 إجابة عىل سؤال هل جيوز للمرأة أن تنظف جسمها أثناء حيضها. .27

 بحث حول إسالم أهل اليمن. .28

: كتاب نيل األماين من فتاوى القايض حممد (46)رابًعا: نبذة خمترصة عن كتاب نيل األماين

املسائل الفقهية السيام التي مل ترد فيها نصوص صحيحة بن إسامعيل العمراين تناول بعض 

رصحية تبني حكم الرشع فيها، من غري حتيز ملذهب من املذاهب، فكانت حمل قبول من مجيع 

 أبناء اليمن عىل اختالف مذاهبهم، وهذا ما متيزت به فتاوى القايض العمراين.
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لذي كان يعمل معيدا يف كانت فكرة اجلمع عرضا من الشيخ/ عارف بن أمحد الصربي، ا

جامعة اإليامن، قام بجمع الفتاوى عبدالله بن قاسم ذيبان، عن طريق أرشطة الفيديو املسجلة 

أثناء تدريس الشيخ لكتاب الدرر املضيئة لشيخ اإلسالم حممد بن عيل الشوكاين،  ومما كان 

قبول العالمة حيتفظ به من صور وتسجيالت فتاوى القايض من إذاعة صنعاء، نالت الفكرة 

القايض العمراين، وساعد بتقديم ما حيتفظ به من صور وتسجيالت، وقد نالت الفكرة إعجاب 

العالمة الشيخ /عبداملجيد الزنداين. متيز الكتاب بتخريج أدلته احلديثية، التي يرست للقارئ و 

من  الباحث معرفة حكم احلديث ومصدره يف كل موضع يذكر فيه، وقد تم مراجعة الفتاوى

قبل صاحب الفتاوى القايض العمراين عدة مرات، وكان البدء بجمع الفتوى بتاريخ 

 م.15/7/2007م، واالنتهاء منها بتاريخ 27/2/1998

 الفتوى يف اإلسالم:املبحث الثاين

 املطلب األول:  تعريف الفتوى وحكمها:

 .(47)اجلواب عام يشكل من املسائل الرشعية أو القانونيةالفتوى يف اللغة:  

وأفتاه يف األمر: أبانه له. وأفتى الرجل يف املسألة واستفتيته فيها فأفتاين إفتاء. وفتى 

وفتوى: اسامن يوضعان موضع اإلفتاء. ويقال: أفتيت فالنا رؤيا رآها إذا عربهتا له، وأفتيته يف 

 .(48)مسألته إذا أجبته عنها

 . (49)إلخبار بال إلزامتبيني احلكم الرشعي للسائل عنه واالفتوى يف الرشع: 

 .(50)اإلفتاء تبليغ عن اهلل ورسولهوقال ابن تيمية:  

لام كان حكم الفتوى مما تتطرق إليه األحكام التكليفية اخلمسة حسن حكم الفتوى: 

 توضيح ذلك فيام يأيت:
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أهنم كانوا يفتون  -ريض اهلل عنهم-حكم اإلفتاء يف األصل جائز فقد ثبت عن الصحابة  -أ 

، فمنهم املكثر يف ذلك واملقل، وكذلك كان يف التابعني وتابعيهم ومن بعدهم، فال بد الناس

ْكِر إِْن ُكنُْتْم ال  للناس من علامء يسألوهنم، ومفتني يستفتوهنم قال تعاىل:  َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

  .(51)َتْعَلُمونَ 

لإلفتاء، وكانت احلاجة قائمة، ومل وقد يكون اإلفتاء واجًبا. وذلك إذا كان املفتي أهالً  -ب

ِذيَن َيْكُتُموَن َما  يوجد مفٍت سواه، فيلزمه واحلالة كذلك فتوى من استفتاه، لقوله تعاىل: إِنَّ الَّ

َوَيلَْعنُُهُم َأنَْزْلنَا ِمَن اْلَبيِّنَاِت َواهْلَُدى ِمْن َبْعِد َما َبيَّنَّاُه لِلنَّاِس يِف اْلِكَتاِب ُأوَلئَِك َيلَْعنُُهُم اهلُل 

ِذيَن ُأوُتوا اْلِكَتاَب َلُتبَيِّنُنَُّه لِلنَّاِس َوال  ، وقوله تعاىل: (52)الالِعنُونَ  َوإِْذ َأَخَذ اهلُل ِميَثاَق الَّ

ونَ  ْوا بِِه َثَمنًا َقلِيال َفبِئَْس َما َيْشرَتُ  .  (53)َتْكُتُموَنُه َفنََبُذوُه َوَراَء ُظُهوِرِهْم َواْشرَتَ

وقد يكون اإلفتاء مستحًبا إذا كان املفتي أهالً، وكان يف البلد غريه، ومل تكن هنالك  -جـ

 حاجة قائمة.

وقد حيرم عىل املفتي اإلفتاء. وذلك إذا مل يكن عالاًم باحلكم، لئال يدخل حتت قوله  -د

َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَماَبَطنَ  تعاىل:  َم َريبِّ اَم َحرَّ ُكوا  ُقْل إِنَّ َواإلْثَم َواْلَبْغَي بَِغرْيِ احْلَقِّ َوَأْن ُترْشِ

 َما ال َتْعَلُمونَ 
ِ
ْل بِِه ُسلَْطاًنا َوَأْن َتُقوُلوا َعىَل اهلل فجعل اهلل القول عليه بال علم  (54)باهلل َما مَلْ ُينَزِّ

حيرم  وكذلك من املحرمات التي ال تباح بحال، وهلذا حرص التحريم فيها بصيغة احلرص، 

اإلفتاء فيام إذا عرف املفتي احلق؛ فال جيوز له أن يفتي بغريه، فإن من أخرب عام يعلم خالفه فهو 

 ُوُجوُهُهْم  كاذب عىل اهلل عمًدا، وقد قال تعاىل: 
ِ
ِذيَن َكَذُبوا َعىَل اهلل َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َتَرى الَّ

ةٌ   . (55)ُمْسَودَّ

ويكره للمفتي أن يفتي يف حال غضب شديد، أو جوٍع مفرٍط، أو هم مقلق، أو خوٍف  -هـ

مزعج، أو نعاٍس غالٍب، أو شغِل قلٍب مستوٍل عليه، أو حاِل مدافعِة األخبثني، وعىل كل، 
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.....هذا إذا أمن املفتي »فالضابط حلكم اإلفتاء النظر إىل املصالح واملفاسد. قال ابن القيم: 

لفتوى، فإن مل يأمن غائلتها وخاف من ترتب رش أكثر من اإلمساك عنها أمسك عنها، غائلة ا

عن نقض الكعبة وإعادهتا   ترجيًحا لدفع أعىل املفسدتني باحتامل أدنااما. وقد أمسك النبي 

عىل قواعد إبراهيم ألجل حدثان عهد قريش باإلسالم  وأن ذلك ربام نفرهم عنه بعد الدخول 

كان عقل السائل ال حيتمل اجلواب عام سأل عنه، وخاف املسئول أن يكون فتنة  فيه، وكذلك إن

 .(56)«له، أمسك عن جوابه

 تعريف املفتي ورشوطه: املطلب الثاين

 تعريف املفتي يف اللغة واالصطالح:

من يتصدى للفتوى بني الناس، وفقيه تعينه الدولة ليجيب عام تعريف املفتي يف اللغة: 

 .(57)املسائل الرشعية ، واجلمع مفتونيشكل من 

هو املتمكن من معرفة أحكام الوقائع رشًعا بالدليل مع تعريف املفتي يف االصطالح: 

.  أو هو املخرب بحكم رشعي عميل مكتسب من أدلته التفصيلية ملن سأل (58)حفظه ألكثر الفقه

 .  (59)عنه يف أمر نازل

 من الرشوط التي جيب توفرها يف املفتي وهي:اتفق العلامء عىل جمموع رشوط املفتي: 

 .  (60)أن يكون مسلاًم مكلًفا -1

 .  (61)أن يكون عداًل ثقة متصًفا بالصدق واألمانة -2

 .  (62)أن يكون عاملــًـا بأدلة األحكام الرشعية من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس -3

 .  (63)املعرفة اجليدة باللغة العربية وقواعدها -4

  .(64)أن يكون جمتهًدا يقًظا صحيح الذهن والفكر و االستنباط -5
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من مل يكن من أهل »:   -رمحه اهلل تعاىل  -َقاَل الَقايِض اإِلَمام َأُبو يعىل بن اْلفراء احْلَنَْبيِلّ  

ولام كان »:  -رمحه اهلل تعاىل  -. وقال ابن القيم(65)«االجتهاد مل جيز َلُه َأن يفتي وال يقيض

 التبليغ عن اهلل سبحانه يعتمد العلم بام يبلغ، والصدق فيه، مل تصلح مرتبة التبليغ بالرواية

والفتيا إال ملن اتصف بالعلم والصدق؛ فيكون عاملـًـا بام يبلغ صادًقا فيه، ويكون مع ذلك حسن 

خمرجه الطريقة، مريض السرية، عداًل يف أقواله وأفعاله، متشابه الرس والعالنية يف مدخله و

وأحواله؛ وإذا كان منصب التوقيع عن امللوك باملحل الذي ال ينكر فضله، وال جيهل قدره، 

وهو من أعىل املراتب السنيات، فكيف بمنصب التوقيع عن رب األرض والسموات؟ فحقيق 

الذي أقيم فيه، وال يكون يف صدره حرج من قول احلق والصدع به؛ فإن اهلل نارصه  بمن أقيم يف

ويستفتونك يف  ، وكيف هو املنصب الذي تواله بنفسه رب األرباب فقال تعاىل: وهاديه

وكفى بام تواله اهلل تعاىل بنفسه   (66)النساء قل اهلل يفتيكم فيهن وما يتىل عليكم يف الكتاب

،  وليعلم املفتي  (67)رشفا وجاللة؛ إذ يقول يف كتابه: }يستفتونك قل اهلل يفتيكم يف الكاللة{

 .(68)«نوب يف فتواه، وليوقن أنه مسئول غدا وموقوف بني يدي اهللعمن ي

 ال حيل ألحد يفتي يف دين اهلل إال رجالً»:  -رمحه اهلل تعاىل  -وقال اإلمام الشافعي

عارًفا بكتاب اهلل: بناسخه ومنسوخه، وبمحكمه ومتشاهبه، وتأويله وتنزيله، ومكيه ومدنيه، 

، وبالناسخ واملنسوخ، وما أريد به، وفيام أنزل، ثم يكون بعد ذلك بصريا بحديث رسول اهلل 

ويعرف من احلديث مثل ما عرف من القرآن، ويكون بصريا باللغة، بصريا بالشعر، وما حيتاج 

للعلم والقرآن، ويستعمل مع هذا اإلنصاف، وقلة الكالم، ويكون بعد هذا مرشفا عىل  إليه

اختالف أهل األمصار، ويكون له قرحية بعد هذا، فإذا كان هذا هكذا فله أن يتكلم ويفتي يف 

 .(69)«احلالل واحلرام، وإذا مل يكن هكذا فله أن يتكلم يف العلم وال يفتي
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 وىأامية الفت: املطلب الثالث

 تكمن أامية الفتوى يف الوقت احلارض يف اآليت:

ُ  .  قال تعاىل:  (70)أن الفتوى قد توالها اهلل سبحانه وتعاىل بنفسه .1 َيْسَتْفُتوَنَك ُقِل اَّللَّ

ُيْفتِيُكْم يِف اْلَكالََلة
ُ ُيْفتِيُكْم  . وقال تعاىل: (71)  ُقِل اَّللَّ

ِ
َوَيْسَتْفُتوَنَك يِف النَِّساء

ِفيِهنَّ 
(72) . 

َوَأنَْزْلنَا  فقال تعاىل:   ولعظم شأن الفتوى فقد جعلها اهلل وظيفة النبي حممد  .2

ُرونَ  ُهْم َيَتَفكَّ َل إَِليِْهْم َوَلَعلَّ َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ ْكَر لُِتَبنيِّ إَِليَْك الذِّ
(73). 

توالها إال ولرفعة مكانة الفتوى فقد حرم اهلل تعاىل التساهل يف أمرها، فال جيوز أن ي .3

ْكِر إِْن  عامل بكتاب اهلل وسنة رسوله، قال تعاىل خماطبا املستفتني:   َفاْسَأُلوا َأْهَل الذِّ

ُكنُْتْم اَل َتْعَلُمونَ 
(74). 

إن »:  ،  قال رسول اهلل  (75)َأن املفتي وارث األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم .4

 . (76)«العلامء هم ورثة األنبياء

ر أن منزلة اإلفتاء يف دين اإلسالم منزلة عظيمة وخلصها اإلمام وخالصة األم .5

 . » (77)املفتي قائم يف األمة مقام النبي  »الشاطبي بقوله:

 االختيارات الفقهية  لفتاوى العمراين يف باب املياه والنجاسات : املبحث الثالث

 حكم الامء املستعمل لرفع احلدث: املطلب األول

 املستعمل لرفع حدث مرة ثانية؟ سؤال: ما حكم الامء

 جواب: نعم جيوز استعامله لرفع احلدث عىل القول الصحيح.

 . (78)هو الامء الذي استعمل يف طهارة حدث أكرب أو أصغرالامء املستعمل: 
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 اختلف الفقهاء يف الامء املستعمل لرفع احلدث لثالثة أقول: 

 .(79)و قول الشافعية واحلنابلةأن الامء املستعمل طاهر غري مطهر، وهالقول االول: 

. (80))ال يغتسل أحدكم يف الامء الدائم وهو جنب (واستدلوا عىل قوهلم بأنه غري مطهر بحديث: 

دل عىل أن االغتسال يؤثر يف الامء، ولو كان ال  أن هني النبي وجه االستدالل من احلديث:  

 . (81)مستعمالًيؤثر لام هنى عنه،  فاملراد من هنيه حتى ال يصري الامء 

 وجياب عنه:

قط بأن الامء  مل يعلل بأن الامء يكون مستعمالً، ومل يذكر الرسول  أن الرسول  أواًل:

 . يكون مستعمالً، فهذا الكالم زيادة عىل حديث الرسول 

،  وما دون القلتني، (82)أن احلديث نص يف الامء الدائم، وهو يشمل ما فوق القلتني ثانيًا:

 قلتم بأنه ال يكون مستعمالً إال إذا كان دون القلتني. فهذه خمالفة ثانية للحديث.وأنتم 

أن احلديث هنى عن االغتسال، وذلك يعني غسل البدن كله، وأنتم أدخلتم حتى  ثالثًا:

الوضوء، بل أدخلتم ما دون ذلك، وذلك كام لو أدخل بعض أعضائه ناوًيا رفع احلدث، فإن 

ندكم أي طاهًرا غري مطهر، فاحلديث نص يف احلدث األكرب، فخالفتم الامء يكون مستعمالً ع

احلديث فأدخلتم احلدث األصغر، بل حتى ولو غمس بعض أعضاء احلدث األصغر. وهذه 

 خمالفة ثالثة للحديث.

احلديث هنى اجلنب أن يغتسل يف الامء ما دام جنًبا سواء نوى رفع احلدث أو مل ينو؛  رابًعا:

يغتسل أحدكم يف الامء الدائم وهو جنب " أي ال يغتسل حالة كونه جنًبا، ومل ألن معنى: " ال 

يتطرق احلديث إىل اشرتاط النية، وأنتم قلتم لو انغمس وهو جنب، ومل ينو رفع احلدث ال 
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يكون الامء مستعمالً بل يبقى طهوًرا، وهذه خمالفة رابعة، فتبني أن هذا الدليل ال يصلح أن 

 (.83)يكون دليالً هلم

. (84)أن الامء املستعمل طاهر مكروه يف رفع احلدث،  و هو قول الاملكيةالقول الثاين: 

وعللت الكراهة بعلل كلها ال ختلو من ضعف، »قال اخلريش: واستدلوا عىل قوهلم بالكراهة: 

 . (85)«والراجح يف التعليل مراعاة اخلالف، كام قال ابن احلاجب

راهة بوجود اخلالف أنه قول ضعيف جًدا؛ ألن أن تعليل الك وأجيب عىل دليلهم:

 .(86)الكراهة حكم رشعي ال يقوم إال عىل دليل رشعي، ووجود اخلالف ليس من أدلة الرشع

،  (88)، وما رجحه ابن تيمية(87)طهور بال كراهة،  وهو قول الظاهريةالقول الثالث: 

 ملياه.واستدلوا عىل قوهلم بطهوريته بعموم أدلة طهارة ا والعمراين.

كام اتفق أصحاب القول األول والثاين والثالث عىل أن الامء املستعمل طاهر، و اختلفوا يف  

 حكمه يف رفع احلدث.

 واستدلوا عىل أنه طاهر بام ييل:

يعودين، وأنا  جاء رسول اهلل »عن حممد بن املنكدر، قال: سمعت جابًرا يقول:  -1

مريض ال أعقل، فتوضأ وصب عيل من وضوئه، فعقلت، فقلت: يا رسول اهلل ملن املرياث إنام 

 .(89)«يرثني كاللة؟ فنزلت آية الفرائض

ليصبه، فدل ذلك عىل  أن الامء املستعمل لو كان نجًسا مل يكن النبي وجه االستدالل: 

 طهوريته.

من إناء واحد ختتلف  قالت: )كنت أغتسل أنا والنبي  -ريض اهلل عنها-عن عائشة  -2

أن هذا اإلناء ال يسلم من رشاش يقع فيه، ولو كان املستعمل وجه االستدالل: . (90)أيدينا فيه(

 . (91)نجًسا لنجس الامء
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واستدلوا عىل أنه نجس . (92)أن الامء املستعمل نجس، وهو قول احلنفيةالقول الثالث:  

وجه االستدالل من . (93)أحدكم يف الامء الدائم، وال يغتسلن فيه من جنابة( )ال يبولنبحديث: 

 . (94)التسوية بني البول و االغتسال تدل عىل أن االغتسال يفسد الامء احلديث:

 املناقشة: رد احلنفية عىل اجلمهور:

 .   (95)ردوا عىل حديث جابر أن هذه من خصائص النبي  -1

 .(96)هذا مما عفي عنهردوا عىل حديث عائشة، أن  -2

ال يلزم من االشرتاك يف النهي االشرتاك يف احلكم. فكون النهي رد اجلمهور عىل احلنفية: 

 عن البول اقرتن يف النهى عن االغتسال، ال يلزم منه االشرتاك يف احلكم، فقد ورد قوله َتَعاىَل:  

 َُه َيْوم  . (98). فاألكل غري واجب واإليتاء واجب(97)َحَصاِدِه  ُكُلوا ِمْن َثَمِرِه إَِذا َأْثَمَر َوآُتوا َحقَّ

هو القول الثالث القائل بأن الامء املستعمل طاهر يف نفسه مطهر لغريه؛ القول الراجح: 

وصافه الثالثة )الشم، واللون، والرائحة( أحد أالامء باقي عىل صفته فلم تتغري  وذلك ألن

 ما استدلوا بهدلة عىل طهارة الامء، ولقوة ولعموم األ

 حكم أبوال احليوانات: املطلب الثاين

 سؤال: ما هو القول الراجح يف نجاسة أبوال احليوانات؟

 جواب: الظاهر ما قاله علامء الظاهرية بطهارهتا.

 اختلف الفقهاء يف حكم أبوال احليوانات عىل ثالثة أقوال:

فإن كانت من مأكولة اللحم أن أبوال احليوانات وأرواثها تابعة للحومها، القول األول: 

 (99)فهي طاهرة،  وإن كانت من غري املأكولة اللحم فهي نجسة،  وهو قول الاملكية واحلنابلة.
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) أنه أمر العرنيني أن يلحقوا بإبل الصدقة فيرشبوا من أبواهلا  النبي واستدلوا بحديث: 

 . (100)وألباهنا(

ألن النجس ال يباح رشبه، ولو  مه؛دل عىل طهارة أبوال ما يأكل حلوجه االستدالل: 

 . (101)أبيح للرضورة ألمرهم بغسل أثره إذا أرادوا الصالة

 (102)أن بول كل حيوان ورجيعه نجس مطلًقا،  وهو قول احلنفية والشافعية.القول الثاين:

الغائط فأمرين أن آتيه بثالثة  أنه قال:  ) أتى النبي  عبد اهلل بن مسعود واستدلوا بحديث: 

 . (103)أحجار . . . فأخذت روثة فأتيته هبا، فأخذ احلجرين وألقى الروثة وقال:  هذا ركس (

إهنا ركس،   أن روث وأبوال احليوانات نجسه؛ لقوله وجه االستدالل من احلديث: 

 .  (104)والركس النجس

واستدلوا عىل . (105)قول الظاهريةأن بول وروث كل حيوان طاهر، وهو   القول الثالث:

 قوهلم بمجموع من األدلة منها:

األصل يف األشياء الطهارة،  حتى يأيت نص من كتاب أو سنة أو إمجاع، وال نص وال  -1

 . (106)إمجاع يف تنجيس غري بول اآلدمي

قال: ) كانت الكالب تبول، وتقبل وتدبر يف املسجد، فلم يكونوا  حديث ابن عمر  -2

 . (107)شيًئا من ذلك(يرشون 

أن يرشوا عليه الامء،   أهنا لو كانت نجسة ألمرهم النبي وجه االستدالل من احلديث: 

 فدل ذلك عىل طهارهتا.

أن حديث اْلُعَرنِيِّنَي املناقشة: رد أصحاب القول الثاين عىل دليل أصحاب القول االول: 

 .(108)لذي يقوم مقامهكان للتداوي، والتداوي بالنجس جائز عند فقد الطاهر ا
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إنام كان  قوهلم إهنا ركس:رد أصحاب القول األول عىل دليل أصحاب القول الثاين:  

تكون روثة ما يؤكل حلمه وروثة ما  لكوهنا روثة آدمي ونحوه عىل أهنا قضية عني،  فيحتمل أن

لفظ الركس ال ال يؤكل حلمه فال يعم الصنفني، وال جيوز القطع بأهنا مما يؤكل حلمه،  مع أن 

يدل عىل النجاسة؛ ألن الركس هو املركوس أي املردود وهو معنى الرجيع، ومعلوم أن 

 . (109)االستنجاء بالرجيع ال جيوز بحال إما لنجاسته وإما لكونه علف دواب إخواننا من اجلن

 الرد عىل أدلة الظاهرية:

بعض األبوال فغري أما األصل فصحيح، وأما دعوى أنه ال يوجد دليل عىل نجاسة  -1

مسلم،  بل هناك أدلة كثرية تدل عىل نجاسة بول ما ال يؤكل حلمه، منها ما ذكرنا يف قوله عن 

 . (110)الروث: إهنا ركس

لن يكون أطهر من ريقه، وقد حكمنا  -الكلب -ردوا عىل حديث ابن عمر أن بوله  -2

إلناء من ولوغ الكلب، ولكن عىل ريقه بالنجاسة كام يف احلديث املتفق عىل صحته يف غسل ا

عدم تطهري املكان من بول الكلب إما لكون الشمس حارة يف بالد احلجاز، فكانت تطهر 

األرض باالستحالة، فإذا أذهبت الشمس النجاسة لوًنا وطعاًم ورحًيا فقد طهر املكان، وربام كان 

األمر ال يتطلب مرور الكالب ليس يف موضع مصىل املسلمني، بل يف مؤخرة املسجد، فكان 

 . (111)املبادرة إىل تطهريه بالامء، بل يرتك حتى تطهره الشمس

اث احليوانات تابعة للحومها، فإن ول وأراهو القول األول القائل بأن أبو القول الراجح:

كانت من املأكول حلمه فهي طاهرة ،  وإن كانت من الغري مأكول حلمه فهي نجسه ؛ لرفع 

 ام مع اإلنسان. املشقة واحلرج فهي دائ
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 حكم الشمس يف إزالة النجاسة عىل األرض:املطلب الثالث

 سؤال: إذا كان الغائط عىل األرض فغريته الشمس، فهل قد صار طاهًرا؟

جواب: الشمس ليست مطهرة، املطهر هو الامء أو االستحالة، أما الشمس بمفردها 

 فليست بمطهرة.

تكون عىل أرض كالنجاسة عىل الثوب فاملذهب أن النجاسة التي ال حترير حمل النزاع: 

  .(112)القطع بأنه ال يطهر بالشمس وبه قطع العراقيون

 اختلف الفقهاء يف حكم الشمس يف إزالة النجاسة عىل األرض هل تطهر عىل قولني:

 (113)لشافعي.لرض تطهر،  وهو قول احلنفية، و القول القديم أن األ  القول األول:

 ذهبوا  إليه بام ييل:استدلوا عىل ما و

رض إذا : أن األوجه االستدالل يف احلديث (114): )زكاة األرض ُيبسها(. قوله  -1

 يبست تكون طاهرة ويكون ذلك بالشمس والريح.

قال: ) كانت الكالب تبول وتقبل وتدبر يف املسجد فلم يكونوا  حديث ابن عمر  -2

دل عىل طهارهتا باجلفاف فلو كانت نجسة وجه االستدالل: . (115)يرشون شيًئا من ذلك(

 . (116)بصب الامء عليها ألمرهم 

 (117)أهنا ال تطهر،  وهو قول اجلمهور من الاملكية والشافعية واحلنابلة.  القول الثاين:

 واستدلوا عىل قوهلم بام ييل:

 . (118)وينزل عليكم من السامء ماء ليطهركم به  قوله  تعاىل:   -1

أن وجه االستدالل من اآليتني:  . (119)وأنزلنا من السامء ماء طهورا  قوله تعاىل:   -2

 . (120)غري الامء ال يكون طهوًرا
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وجه االستدالل: . (122) من ماء((121)قال: )صبوا عىل بول األعرايب ذنوًبا  أن النبي  -3 

ألعرايب، وألنه حمل أمر بغسل بول ا ال تطهر األرض النجسة بشمس، وال ريح؛ ألن النبي 

 . (123)نجس، أشبه الثوب

 املناقشة: رد اجلمهور عىل أدلة احلنفية:

 . (124)حديث: )زكاة األرض يبسها( ال أصل له يف املرفوع .1

حيتمل أنه أراد أهنا كانت تبول ثم تقبل وتدبر، ثم تقبل وتدبر يف   حديث ابن عمر .2

 . (125)املسجد، فيكون إقباهلا وإدبارها فيه بعد بوهلا

 رد احلنفية عىل اجلمهور:

ردوا عىل حديث: )صبوا عىل بول األعرايب ذنوًبا من ماء( أنه كان هناًرا والصالة فيه  -1

تتتابع هناًرا،  وقد ال جيف قبل وقت الصالة فأمر بتطهريها بالامء بخالف مدة 

 .(126)الليل

نقول هلم: إن حديث قوهلم: إن حديث: )زكاة األرض يبسها( ال يعرف له إسناد أصالً  -2

 . (127)ابن عمر صحيح

هو قول اجلمهور القائل بأن الشمس ال تطهر؛ وذلك لقوة ما استدلوا به القول الراجح: 

 وألن الشمس يف الغالب ال تطهر النجاسات عىل األرض. 

 املبحث الرابع: االختيارات الفقهية لفتاوى العمراين يف باب الوضوء والتيمم

 النية يف الوضوء املطلب األول: حكم

 سؤال: ما حكم النية يف الوضوء؟ 

جواب:  النية رشط لصحة الوضوء، وال يشرتط التلفظ هبا؛ ألن النية هي العزم عىل 

. قال العلامء هذا احلديث ربع العلم،   «إنام األعامل بالنيات»الفعل، وحملها القلب حلديث:  
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وقالوا: معناه إنام صحة األعامل بالنيات. أو إنام األعامل الرشعية، فالنية ال بد منها يف الوضوء أو 

الغسل أو التيمم أو الصالة أو الزكاة أو الصيام أو احلج أو غريه من العبادات،  فمن مل ينو فال 

 صالته وال زكاته وال صومه وال حجه وال سائر عبادته يصح وضوؤه وال غسله وال تيممه وال

 التي مل ينو فيها.

 اختلف الفقهاء يف حكم النية يف الوضوء عىل قولني: 

يقولون بأن النية من فروض الوضوء،  وهو قول اجلمهور من الاملكية  القول األول: 

 (128)والشافعية واحلنابلة.

 واستدلوا عىل قوهلم باآليت:

 .(129):  )إنام األعامل بالنيات، وإنام لكل امرئ ما نوى(قول النبي  -1

 . (130)حرص قبول العمل بالنيةوجه االستدالل من احلديث:  

أن وجه االستدالل من احلديث: . (132)اإليامن( (131):   )الطهور شطروقول النبي  -2

 . (133)الوضوء عبادة، فلم يصح من غري نية، كالصالة

ودليلهم:  (134)يقولون بأن النية من مستحبات الوضوء، وهو قول احلنفية. ين: القول الثا

 .(135)أن الوضوء عبادة معقولة املعنى فال حتتاج إىل نية،  فال يلزم يف الوضوء القربة والعبادة 

 املناقشة:  رد احلنفية عىل ما استدل به اجلمهور: 

وإنام لكل امرئ ما نوى( أن اشرتاط النية ال ردوا عىل حديث:  )إنام األعامل بالنيات، -1

 .(136)تثبت بخرب الواحد

)الطهور شطر اإليامن( أنه شطر الصالة إلمجاعنا عىل أنه ليس  :وردوا عىل قول حديث-2

لإليامن؛ لصحة اإليامن بدونه،  وال شطره ألن اإليامن هو التصديق، والوضوء ليس من  ارشط
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نه أنه شطر الصالة؛ ألن اإليامن يذكر عىل إرادة الصالة؛ ألن التصديق يف يشء، فكان املراد م 

ُ لِيُِضيَع إِياَمَنُكمْ قبوهلا من لوازم اإليامن، َقاَل اهلل تعاىل:  ،  أي صالتكم إىل (137)َوَما َكاَن اَّللَّ

 .(138)بيت املقدس

ية،  أن الوضوء رشط لصحة الصالة فهو بذلك مفتقر إىل نورد اجلمهور عىل احلنفية:  

 .  (139)فمن فعله تربدا أو تنظفا فلم يفعله عىل الرشط الذي رشطه اهلل يف فعلة

هو قول اجلمهور القائل بأن النية من فروض الوضوء؛ ألن الدليل رصيح القول الراجح:  

 يف ذلك.

 املطلب الثاين: مقدار ما يمسح من الرأس

 سؤال: هل يشرتط مسح الرأس كله ؟

الرأس كله، األفضل مسح الرأس كله، وليس بواجب. وإنام جواب: ال يشرتط مسح 

الواجب هو مسح بعض الرأس؛ ألن مسح الرأس واجب قطعي بالكتاب والسنة واإلمجاع، 

ولكن يصدق املسح ولو عىل بعض الرأس؛ ألنك تقول مسحت اجلدار ولو مل تستوعبه مسًحا،  

ب الولد من رأسه إىل أطراف وتقول: رضبت الولد، وال يشرتط لصدق لفظ  الرضب أن يرض

 قدميه، فيصدق عليه الرضب حتى ولو مل يرضبه إال يف جزء من جسمه.

ِذيَن آَمنُوا إَِذا اتفق الفقهاء عىل أن مسح الرأس من فروض الوضوء، قال تعاىل:  َا الَّ يا َأهيُّ

الَةِ َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم إىَِل املَْ  َرافِِق َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكْم َوَأْرُجَلُكْم إىَِل ُقْمتُْم إىَِل الصَّ

 . (140)اْلَكْعبنَْيِ 

 واختلفوا يف املقدار املجزئ من مسح الرأس عىل قولني:

واستدلوا عىل  (141)وجوب مسح الرأس كله،  وهو قول الاملكية واحلنابلة. القول األول: 

 قوهلم بام  ييل: 
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 . (142)لإللصاق  َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكمْ  أن الباء  يف قوله تعاىل: -1

وما روى البخاري يف صحيحه أن رجال، قال لعبد اهلل بن زيد، وهو جد عمرو بن  -2

يتوضأ؟ فقال عبد اهلل بن زيد:) نعم، فدعا  حييى أتستطيع أن تريني كيف كان رسول اهلل 

بامء، فأفرغ عىل يديه فغسل مرتني، ثم مضمض واستنثر ثالثا، ثم غسل وجهه ثالثا، ثم غسل 

يديه مرتني مرتني إىل املرفقني، ثم مسح رأسه بيديه، فأقبل هبام وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى 

 . (143)أ منه، ثم غسل رجليه(ذهب هبام إىل قفاه، ثم رداما إىل املكان الذي بد

،  فدل عىل وجوب أنه مسح رأسه كله مقبال ومدبرا كام فعل النبي وجه االستدالل: 

 مسح الرأس كله.

أن مسح بعض الرأس هو الفرض،  وهو قول الشافعية واحلنفية وما رجحه القول الثاين: 

ثة أصابع،  وأما الشافعية فلم القايض العمراين،  ولكن احلنفية يقدروهنا بربع الرأس ويكون بثال

 واستدلوا عىل قوهلم بام يأيت:  (144)حيدوا يف الامسح وال يف املمسوح شيًئا.

 .(145)للتبعيض  َواْمَسُحوا بُِرُءوِسُكمْ  أن الباء يف قوله تعاىل:  -1

عن ابن املغرية بن شعبة، عن أبيه، قال: بكر، وقد سمعت من ابن املغرية، أن  -2

وجه االستدالل من  (147)،  وعىل العاممة وعىل اخلفني((146))توضأ فمسح بناصيته : النبي

مسح بناصيته وهي مقدمة الشعر،  فدل ذلك عىل أن املقدار املفروض هو  أنه احلديث: 

 بعض الرأس.

 املناقشة: رد أصحاب القول األول عىل أدلة أصحاب القول الثاين بام يأيت:

وإنام هي لإللصاق،  وهي ال تدخل إال لفائدة،  فإذا دخلت   أن الباء ليس للتبعيض،-1

 .  (148)عىل فعل يتعدى بنفسه أفادت قدًرا زائًدا

كان إذا مسح بناصيته كمل عىل  ورد عىل حديث املغرية بن شعبة َأنَّ النبي -2

 .(149)العاممة
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 رد أصحاب القول الثاين عىل أدلة أصحاب القول األول: 

تكون للتبعيض أو عىل غري متعدد كام يف  -كام يف اآلية  -ت عىل متعدد أن الباء إذا دخل -1

 . (151)تكون لإللصاق  (150)وليطوفوا بالبيت العتيق قوله تعاىل: 

أن حديث عبد اهلل بن زيد وغريها من األحاديث إنام دلت عىل املقدار املسنون وهو -2

 . (152)الرأسمسح الرأس كله، وليس املقدار املفروض وهو بعض 

هو القول الثاين القائل بأن مسح بعض الرأس هو الفرض؛ وذلك لقوة ما القول الراجح: 

 استدلوا به وهو املعمول به اليوم . 

 املطلب الثالث: حكم مسح األذنني

 سؤال: ما حكم مسح األذنني يف الوضوء؟

هو مذهب  جواب: اختلف العلامء يف مسح األذنني، هل هو سنة أو فريضة. والراجح

اإلمام أمحد، وهو وجوب مسحهام، وأهنام يمسحان مع الرأس، قال الشيخ األلباين: وهو أسعد 

 الناس بني األئمة األربعة يف العمل بحديث: )األذنان من الرأس(.

 اختلف الفقهاء يف مسح األذنني هل هي من السنة أو فريضة عىل قولني:

. (153)ل احلنفية والاملكية واحلنابلةوجوب مسح األذنني،  وهو قوالقول االول:  

 .(154))األذنان من الرأس(واستدلوا بحديث: 

 وجوب مسح األذنني؛ألهنام تابعتان للرأس.وجه االستدالل من احلديث: 

عن واستدلوا بحديث:  (155)استحباب مسح األذنني،  وهو قول الشافعيةالقول الثاين: 

،  يتوضأ فأخذ ماء ألذنيه خالف ،  قال: )رأيت رسول اهلل عبد اهلل بن زيد األنصاري 

 .(156)الامء الذي مسح به رأسه(
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أهنا لو كانت واجبة ملسحهام بالامء الذي أخذه لرأسه،  فدل ذلك عىل وجه االستدالل: 

 أهنا ليست واجبة.

 بي أن الن اجلواب عن استدالهلم بحديث أمامة املناقشة: رد الشافعية عىل اجلمهور: 

 قال: " األذنان من الرأس ". فمن ثالثة أوجه:

أحدها: أن راويه عن أيب أمامة شهر بن حوشب، وشهر ضعيف عند أصحاب احلديث؛ 

 ألنه خرف يف آخر أيامه فخلط يف حديثه.

ال أدري هو من قول »واجلواب الثاين: وهو أن محاد بن زيد وهو راوي احلديث قال: 

 .(157)واب الثالث: أنه إن صح فمعناه أهنام يمسحان كمسح الرأس. واجل«أو أيب أمامة النبي 

أن حديث عبد اهلل بن زيد حممول عىل أنه مل يبق يف كفه بلل  رد اجلمهور عىل الشافعية: 

 .(158)فلهذا أخذ ماًء جديدا

قول اجلمهور القائل بوجوب مسح األذنني؛ ألن احلديث رصيح يف القول الراجح: 

ضعيف، ال يصح؛ ألنه قد ثبتت  «األذنان من الرأس»ذلك، أما قول الشافعية بأن حديث: 

 صحة احلديث.

 املطلب الرابع: املواالة يف الوضوء

 سؤال: ماهي املواالة بني أعضاء الوضوء؟

العضو الثاين وال يزال األول مبتالً بالامء،  وهي جواب: املواالة بمعنى أن يغسل املتوضئ 

 مندوبة وليست بواجبة.

 اختلف الفقهاء يف حكم املواالة يف الوضوء عىل قولني: 

أن املواالة يف الوضوء سنة،  وهو قول احلنفية والشافعية يف القول  القول األول: 

 . (159)الصحيح اجلديد وهو ما رجحه القايض العمراين
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توضأ »  الذي رواه مالك عن نافع أن ابن عمرواستدلوا عىل قوهلم باألثر الصحيح:   

يف السوق، فغسل وجهه ويديه، ومسح برأسه. ثم دعي إىل جنازة فدخل املسجد، ثم مسح عىل 

 .   (160)«خفيه بعد ما جف وضوؤه وصىل

فرق بني أفعال الوضوء ومل ينكر عليه   أن ابن عمروجه استدالل من احلديث:  

 .   (161)أحد

واستدلوا . (162)أن املواالة يف الوضوء واجبة وهو قول الاملكية واحلنابلةالقول الثاين:  

رأى رجال  أن النبي »:  خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي عىل قوهلم بحديث: 

 .   (163)«ء، فأمره أن يعيد الوضوء والصالةيصيل ويف ظهر قدمه ملعة قدر الدرهم مل يصبها الام

مل يكتف بأمره أن يغسل هذه البقعة التي مل يصبها  أنه وجه االستدالل من احلديث:  

أن يأمره بغسل البقعة  الامء أمره أن يعيد  الوضوء كله، فلو مل تكن املواالة واجبة  الكتفى 

 .  (164)التي مل يصبها الامء

ردوا عىل حديث خالد أنه قال بسنية املواالة عىل من قال بوجوهبا: املناقشة:  رد من 

 .  (165)ضعيف اإلسناد

يف وضوئه وال عمن حكى  مل يثبت عنه رد من قال بالوجوب عىل من قال بالسنية:  

وضوءه من الصحابة  أهنم فرقوا بني أفعال الوضوء وترك املواالة بينها....وأن فعل الصحايب 

 .  (166)جة يف أقل حكم من أحكام الرشع، فكيف بمثل هذاال تقوم به احل

هو القول األول القائل بأن املواالة ليست واجبة ؛ ألنه مل يرد النص القول الراجح:  

 الرصيح بوجوب املواالة.

 حكم من وجد الامء أثناء الصالة وبعدها: املطلب اخلامس

وجد الامء. فام احلكم أيتم صالته وال  سؤال: إذا تيمم العادم للامء وصىل، ويف أثناء صالته

 يقيض أم يقطع الصالة ويتوضأ ويصيل ويستأنف الصالة ؟
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جواب:  أنا عندي أنه يقطع الصالة ويتوضأ ويصيل ، أما إذا وجد الامء وقد سلم فال يعيد 

 الصالة.

 يف هذه الفتوى ثالث مسائل: 

 الوقت . حكم  املتيمم إذا وجد الامء بعد خروجاملسألة األوىل:  

 . (167)أمجع الفقهاء عىل أن من تيمم وصىل ثم وجد الامء بعد خروج الوقت ال إعادة عليه 

حكم املتيمم إذا وجد الامء يف أثناء الصالة:  اختلف الفقهاء يف حكم من املسألة الثانية:  

 وجد الامء يف أثناء الصالة عىل قولني: 

أن يقطع صالته ويتوضأ ويصيل. وهو  ينقض تيممه، ويرتتب عىل ذلكالقول األول:  

 .(168)قول احلنفية واحلنابلة، وهو ما رجحه القايض العمراين

 . (169)) فإذا وجد الامء فليتق اهلل وليمسه برشته (واستدلوا بحديث:   

أنه أوجب استعامل الامء إذا وجده، وهو يشمل ما إذا كان وجه االستدالل من احلديث:  

ثناء الصالة، أو بعد الصالة، فإذا عاد إليه حدثه السابق أثناء الصالة بطلت قبل الصالة، أو يف أ

 .(170)صالته

واستدلوا  (171)ال ينتقض تيممه ويتم الصالة هو قول الاملكية والشافعيةالقول الثاين:  

 أي صالتكم.  (172) وال تبطلوا أعاملكم  بقوله تعاىل: 

ال جيوز إبطال الصالة للمتيمم إذا وجد الامء أثناء الصالة؛ ألنه دخل يف وجه االستدالل: 

 .(173)الصالة بوجه جائز 

قوهلم: أنه املناقشة:  رد أصحاب القول األول عىل ما استدل به أصحاب القول الثاين:  

 .(174)منهي عن إبطال الصالة . قلنا:  ال حيتاج إىل إبطال الصالة،  بل هي تبطل بزوال الطهارة
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) فإذا وجد  :أن حديثرد أصحاب القول الثاين عىل ما استدل به أصحاب القول األول:  

 . (175)الامء فليتق اهلل وليمسه برشته(  حممول عل وجوب استعامل الامء قبل الصالة الستقباهلا 

القول األول القائل بأن املتيمم اذا وجد الامء يف أثناء صالته ينقض تيممه، الراجح:  

 ويرتتب عىل ذلك أن يقطع صالته ويتوضأ ويصيل؛ وذلك ألنه رجع اىل حدثه وزال عذره.

ال يعيد  حكم املتيمم إذا وجد الامء بعد أداء الصالة و قبل خروج الوقت: املسألة الثالثة: 

خرج رجالن يف »قال:  عن سعيد اخلدري  .(176)الصالة فإهنا جتزئه باتفاق املذاهب األربعة

سفر، فحرضت الصالة وليس معهام ماء، فتيمام صعيًدا طيًبا، فصليا، ثم وجدا الامء يف الوقت، 

فذكرا ذلك له، فقال  فأعاد أحداما الصالة والوضوء، ومل يعد اآلخر، ثم أتيا رسول اهلل 

للذي مل يعد: أصبت السنة وأجزأتك صالتك، وقال للذي توضأ وأعاد: لك األجر 

 .(177)«مرتني

 وتشمل عىل أهم النتائج،  وأبرز التوصيات عىل النحو اآليت: اخلامتة: 

 أواًل:  أهم النتائج: 

 كانت التي صنعاء، مدينة يف نشأ -اهلل حفظه –أظهر البحث أن القايض العمراين  .1

والعلامء من مر األزمنة والعصور؛ إذ فيها ترعرع كوكبة من العلامء  بالعلم تعرف

 أمثال الصنعاين والشوكاين، فكان لذلك أثره يف بناء شخصيته العلمية.

أثبت البحث أن الامء املستعمل طاهر يف نفسه مطهر لغريه مامل تتغري أوصافه  .2

رجحه ابن تيمية والقايض الثالثة) الرائحة ـ الطعم ـ اللون(، وهو قول الظاهرية وما 

 العمراين.

توصل البحث  إىل أن أبوال احليوانات تابعة للحومها، فإن كانت من مأكولة اللحم  .3

فهي طاهرة، وإن كانت من غري مأكولة اللحم فهي نجسة، وهو قول الاملكية 

 واحلنابلة.
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بني البحث أن الشمس ليست مطهرة، وهو ما اتفق عليه اجلمهور وما رجحه  .4

  العمراين.القايض

أكد البحث أن النية من فروض الوضوء، وهو مذهب اجلمهور؛ ألن األدلة رصحية  .5

 يف ذلك.

بنيَّ البحث أن املقدار املفروض يف مسح الرأس هو مسح بعضه، وهو قول  .6

 الشافعية واحلنفية وما رجحه القايض العمراين.

ذهب اليه مجهور توصل البحث إىل أن مسح األذنني من واجبات الوضوء، وهو ما  .7

 الفقهاء وأفتى به القايض العمراين.

أظهر البحث أن املواالة يف الوضوء ليست واجبة، وهو قول احلنفية والشافعية وما  .8

 رجحه القايض العمراين.

بني البحث أنه إذا وجد املتيمم الامء يف أثناء الصالة يبطل تيممه ويقطع الصالة  .9

 نابلة وهو ما رجحه القايض العمراين.ويتوضأ ويصيل، وهو قول احلنفية واحل

أثبت  البحث أنه إذا وجد املتيمم الامء بعد الصالة سواًء قبل خروج الوقت أو بعده  .10

  ال يعيد الصالة، و إذا وجد الامء قبل الصالة فيجب عليه الوضوء.

 ثانيًا:  التوصيات: 

 من خالل يويص الباحثان بإجراء بحث يف االختيارات الفقهية للقايض العمراين .1

كتاب نيل األماين ويكون يف الكتب اآلتية:)كتاب العقيدة ـ كتاب الصالة ـ كتاب 

اجلنائز ـ كتاب الزكاة ـ كتاب الصوم ـ كتاب احلج ـ كتاب النكاح ـ كتاب الطالق ـ 

كتاب املعامالت الرشعية ـ كتاب األيامن ـ كتاب النذور ـ كتاب األطعمة ـ كتاب 

ة ـ كتاب اللباس ـ كتاب الطب ـ كتاب املفلس ـ كتاب األرشبة ـ كتاب األضحي
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اللقطة ـ كتاب الوكالة ـ كتاب الضامنة ـ كتاب الصلح ـ كتاب اخلصومات ـ كتاب  

القضاء ـ كتاب احلدود و القصاص ـ كتاب الوصايا  واملواريث ـ كتاب اجلهاد ـ 

 كتاب فتاوى عامة (.

ب من املذاهب واالتسام يويص الباحثان بتتبع الدليل وعدم التعصب ملذه .2

 بالوسطية واالعتدال.

 اهلوامش:

، صحيح  71برقم29صحيح البخاري _كتاب العلم_ باب من يرد اهلل به خريا يفقه يف الدين (1)

  1038برقم330مسلم _كتاب الزكاة_ باب النهي عن املسألة

 . 1/23سامعيل العمراين: إماين من فتاوى القايض حممد بن ينظر: نيل األ (2)

 .12،11. أبحاث فقهية: 1/23املصدر السابق: ينظر:  (3)

  12،11أبحاث فقهية:  (4)

 12املصدر السابق:  (5)

 .1/28،27سامعيل العمراين، إماين من فتاوى القايض حممد بن نيل األ (6)

 أحد أعضاء جلنة كتابة تاريخ اليمن. (7)

 رئيس حترير صحيفة اإليامن ومستشار لوزارة اإلعالم. (8)

 عضو املحكمة االستئنافية العليا. (9)

توىل وكيال وكان عضوا يف حمكمة االستئناف بصنعاء وعني عضوا للهيئة الرشعية يف تعز  (10)

 لوزارة العدل  ثم مستشارا هلا  وكان عضوا يف جملس الشورى واملجلس الوطني. 

 مفتي اجلمهورية األسبق. (11)

 .11، أبحاث فقهية:1/33،32،31،30،29،28ينظر: نيل األماين:  (12)

ليا يف الدولة منها نائب رئيس اجلمهورية، ورئيس اجلمهورية، توىل عدًدا من املناصب الع (13)

 ورئيس جملس الشورى لعدة فرتات، وكان آخرها مستشار رئيس اجلمهورية.
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 وزير عدل سابق، ومدير جامعة اإليامن سابقا، ومدرس يف جامعتي اإليامن وصنعاء. (14)

يف رحاب اإليامن عام  ميعضو جملس النواب، و أعد وقدم يف التلفزيون اليمني الربنامج اليو (15)

1980. 

 سالمية صنعاء.أستاذ الفقه وأصوله بجامعة القران الكريم والعلوم اإل (16)

 ابن القايض حممد بن اسامعيل العمراين. (17)

 سفري اململكة املتوكلية سابقا يف الواليات املتحدة األمريكية. (18)

 وزير األوقاف سابقا، ورئيس حزب احلق. (19)

 جامعة نجران. –املشارك يعمل حاليا أستاذ أصول الفقه   (20)

 عضو املحكمة العليا. (21)

 خطيب اجلامع الكبري بصنعاء. (22)

 حمافظ حجة سابقا ووكيل لوزارة األوقاف سابقا ومستشار هلا حاليا. (23)

 جامعة نجران. –يعمل حاليا أستاذ أصول الفقه املشارك  (24)

 خطيب اجلامع الكبري بصنعاء . (25)

استئناف أمانة العاصمة سابقا، ورئيس عضو املجلس األعىل للقضاء سابقا،  رئيس حمكمة  (26)

حمكمة استئناف حمافظة ذمار سابقا، ورئيس جلنة حقوق اإلنسان اليمنية سابقا وزير العدل 

 حاليا.

 بجامعة صنعاء.-كلية الرشيعة  والقانون -أمني عام جامعة اإليامن،  وعضو هيئة التدريس  (27)

 رئيس مجعية العقاق اخلريية. (28)

 اجلمهورية.مستشار  يف مكتب رئاسة  (29)

 رئيس جملس القضاء  األعىل ورئيس املحكمة العليا. (30)

 حمافظ احلديدة سابقا وحمافظ صنعاء سابقا مدير مكتب وثائق الدولة . (31)

 عضو املحكمة العليا. (32)

 يعمل حاليا بجامعة نجران.  (33)

 رئيس حمكمة أمن الدولة سابقا. (34)
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 عضو جملس النواب. (35) 

ذ الرشيعة والقضايا الفقهية املعارصة يف جامعة  عضو االحتاد العاملي لعلامء املسلمني، وأستا (36)

 قطر.

 مدير عام مكتب املعاهد العلمية سابقا بمحافظة املحويت. (37)

 سفري اجلمهورية اليمنية يف اليابان. (38)

توىل عدد من املناصب قبل وفاته وهي: عضو جملس النواب حاليا وعضو اهليئة العليا للتجمع  (39)

 اليمني لإلصالح.

 ية يف اليمن ورئيس اهليئة العامة للمعاهد العلمية.مؤسس املعاهد العلم (40)

 جامعة حجة. –كلية الرتبية والعلوم اإلنسانية  –قسم علوم القرآن  –أستاذ الفقه املشارك   (41)

 وزير األوقاف واإلرشاد حاليَا.  (42)

 .13؛ أبحاث فقهية: 1/37نظر: نيل االماين:   (43)

  1/37نيل االماين:  (44)

  1/39،38نيل االماين:   (45)

 .1/13،12،11،10،9يل االماين:  ينظر: ن (46)

 .673/ 2املعجم الوسيط:   (47)

 .147/ 15لسان العرب:  (48)

 .437/ 6مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى:  (49)

 . 13احلسبة:   (50)

 .7، األنبياء: 43النحل:  (51)

 159البقرة:  (52)

 187آل عمران:  (53)

 33األعراف:  (54)

 .60الزمر:  (55)

 .507، 506، ،505ينظر: معامل أصول الفقه عند أهل السنة واجلامعة:   (56)
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 .674/ 2املعجم الوسيط:   (57)

 .24أدب املفتي واملستفتي:   (58)

 .117التمهيد، رشح خمترص األصول من علم األصول:   (59)

 .13؛ صفة الفتوى: 86ينظر: أدب املفتي واملستفتي:  (60)

؛ معامل أصول الفقه عند أهل السنة 86؛ أدب املفتي واملستفتي: 13ينظر: صفة الفتوى:  (61)

 .9/ 1إعالم املوقعني عن رب العاملني: ؛ 509واجلامعة: 

 .509، ومعامل أصول الفقه: 46، 45، 44/ 1؛ وإعالم املوقعني: 86أدب املفتي واملستفتي:   (62)

 .87، وأدب املفتي واملستفتي: 45/ 1ينظر: إعالم املوقعني:  (63)

 .86، وأدب املفتي واملستفتي:  13ينظر: صفة الفتوى:  (64)

 .5صفة الفتوى:  (65)

 .127النساء:  (66)

 .176نساء: ال (67)

 .9,8/ 1إعالم املوقعني:  (68)

 .332، 331/ 2الفقيه واملتفقه للخطيب البغدادي:  (69)

 .279/ 13فتاوى يسألونك:  (70)

 .176النساء آية  (71)

 .127النساء آية  (72)

 .44النحل   (73)

 .43النحل:  (74)

 . 71،72آداب الفتوى واملفتي واملستفتي :    (75)

؛  3641برقم   3/317ينظر: سنن أيب داود _كتاب العلم_ باب احلث عىل طلب العلم: (76)

، سنن ابن ماجه _كتاب يف اإليامن وفضائل الصحابة والعلم _ 46/ 36مسند أمحد خمرجا: 

 223 :برقم81/ 1باب فضل العلامء واحلث عىل طلب العلم: 

 .283/ 13فتاوى يسألونك:   (77)
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 .1/12فقه العبادات:  (78) 

 .17 /1وينظر: املغني:   231/ 1ينظر: هناية املطلب يف دراية املذهب:  (79)

 .79برقم  108كتاب الطهارة _باب النهي عن البول يف الامء الراكد :  -صحيح مسلم  (80)

 ،. 206/ 1ينظر: موسوعة أحكام الطهارة:  (81)

 .275/ 30القلة: اجلرة الكبرية من الفخار ينظر:  تاج العروس:  (82)

 .207/ 1موسوعة أحكام الطهارة:  (83)

 .3اإلمام مالك: ينظر:  إرشاد السالك إىل أرشف املسالك يف فقه  (84)

 .75/ 1رشح خمترص خليل للخريش:  (85)

 .223/ 1موسوعة أحكام الطهارة:   (86)

 .184/ 1املحىل:  (87)

 .519/ 20جمموع الفتاوى:  (88)

ه عىل ءكتاب الوضوء_ باب صب النبي صىل اهلل عليه وسلم وضو -صحيح البخاري:  (89)

 .194برقم  82/ 1املغمى عليه: 

يدخل اجلنب يده يف اإلناء قبل أن يغسلها، إذا مل كتاب الغسل_ باب: هل  -صحيح البخاري:  (90)

 .261برقم 78/ 1يكن عىل يده قذر غري اجلنابة: 

 .205/ 1موسوعة أحكام الطهارة:  (91)

 . 46/ 1ينظر: املبسوط:  (92)

؛  سنن أيب داود: _كتاب 9596برقم  365/ 15رواه أمحد وأبو داود ينظر: مسند أمحد خمرجا:  (93)

 ؛70برقم  18/ 1لراكد: الطهارة_ باب البول يف الامء ا

؛  وورد يف مسلم هبذا اللفظ:ال تبل  122/ 1كم األلباين: صحيح،  ينظر: صحيح أيب داود ح

 .282برقم235/ 1يف الامء الدائم الذي ال جيري ثم تغتسل منه صحيح مسلم: 

 .46/ 1ينظر: املبسوط للرسخيس:  (94)

 205/ 1وعة أحكام الطهارة: ؛ ينظر: موس403ينظر: السعاية يف كشف ما يف رشح الوقاية:  (95)

 206/ 1ينظر: موسوعة أحكام الطهارة:   (96)
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 . 276واملقصود بحقه: حق الزرع وهو الزكاة  ينظر: تفسري السعدي :  141األنعام:  (97)

قد اختلف أهل العلم هل هذه حمكمة أو منسوخة أو حممولة عىل الندب؟ »قال الشوكاين: 

إىل أن اآلية حمكمة، وأنه جيب عىل الاملك يوم فذهب ابن عمر وعطاء وجماهد وسعيد بن جبري 

احلصاد أن يعطي من حرض من املساكني القبضة والضغث ونحواما. وذهب ابن عباس 

وحممد ابن احلنفية واحلسن والنخعي وطاوس وأبو الشعثاء وقتادة والضحاك وابن جريج أن 

ية مكية وآية الزكاة مدنية يف هذه اآلية منسوخة بالزكاة. واختاره ابن جرير، ويؤيده أن هذه اآل

السنة الثانية بعد اهلجرة، وإىل هذا ذهب مجهور أهل العلم من السلف واخللف. وقالت طائفة 

 . 192/ 2فتح القدير : «. من العلامء: إن اآلية حممولة عىل الندب ال عىل الوجوب

 .201 /1؛  ينظر: موسوعة أحكام الطهارة:   152/ 1ينظر: املجموع رشح املهذب:  (98)

، ؛ ينظر: 61/ 1رشح إرشاد السالك يف مذهب إمام األئمة مالك: »ينظر: أسهل املدارك  (99)

 .65/ 2؛ ينظر: املغني البن قدامة:  361/ 1حاشية الروض املربع: 

صحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب أبوال اإلبل والدواب والغنم ومرابضها:  (100)

ني والقصاص والديات، باب حكم ؛ صحيح مسلم: كتاب القسامة واملحارب233برقم70

 .1671برقم590املحاربني واملرتدين: 

 .362/ 1، وحاشية الروض املربع: 66/ 2ينظر:  املغني البن قدامة:   (101)

 .549/ 2؛  وينظر: املجموع رشح املهذب: 50/ 1ينظر: حتفة الفقهاء:  (102)

بالكرس:  والركس  156:برقم 53/ 1البخاري: كتاب الوضوء، باب: ال يستنجى بروث:  (103)

الرجس . وهو أيضا الرجيع وذلك لرجوعه من حال الطهارة إىل حالة النجاسة ينظر: لسان 

 .131/ 16، وتاج العروس: 100/ 6العرب: 

 .153/ 13موسوعة أحكام الطهارة:  (104)

 .169/ 1ينظر: املحىل البن حزم األندليس:  (105)

 املرجع السابق. (106)

 .174برقم  57/ 1ل به شعر اإلنسان: صحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب الامء الذي يغس (107)

 .296/ 1ينظر: حتفة املحتاج يف رشح املنهاج وحوايش الرشواين والعبادي:  (108)
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 .578/ 21جمموع الفتاوى البن تيمية:  (109) 

 .160/ 13موسوعة أحكام الطهارة:   (110)

 .167/ 13املرجع السابق:  (111)

 596/ 2ينظر: املجموع رشح املهذب:  (112)

 205/ 1،  واملبسوط للرسخيس:596/ 2ينظر: املجموع رشح املهذب:  (113)

ينظر:  مصنف ابن أيب شيبة،  كتاب الطهارات، يف الرجل يطأ املوضع القذر يطأ بعده ما هو  (114)

.  حكم احلديث: غريب ينظر:  نصب الراية، كتاب الطهارات، باب 624برقم59/ 1أنظف: 

 . 5برقم211/ 1األنجاس: 

 .49سبق خترجيه ص (115)

 .  72/ 1الدقائق وحاشية الشلبي:  ينظر: تبيني احلقائق رشح كنز  (116)

؛ ينظر: املهذب يف فقه اإلمام الشافعي 162/ 1مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل:   (117)

 .51؛ ينظر: الروض املربع رشح زاد املستقنع : 97/ 1للشريازي: 

 .274/ 2أي: ليطهركم به من األحداث واجلنابة. ينظر: تفسري البغوي:  11األنفال:  (118)

 48الفرقان:  (119)

 .118/ 2عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار:   (120)

 .392/ 1الذنوب: الدلو فيها ماء ينظر: لسان العرب:  (121)

 .213برقم 369/ 1صحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب: صب الامء عىل البول يف املسجد: (122)

 .163/ 1الكايف يف فقه اإلمام أمحد:   (123)

 .61/ 1ينظر: نيل األوطار:   (124)

 .72/ 2قدامة:   املغني البن (125)

 .72/ 1تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي:   (126)

 .437/ 1ينظر: التنبيه عىل مشكالت اهلداية:   (127)

رب برشح دليل آ؛  ينظر: نيل امل1/44؛ ينظر: األم 164/ 1ينظر: الكايف يف فقه أهل املدينة:  (128)

 . 1/60الطالب: 
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عامل بالنية واحلسبة ولكل امرئ ما نوى: األن أاري: كتاب اإليامن، باب ما جاء صحيح البخ (129)

؛ صحيح مسلم: كتاب اإلمارة ، باب قوله صىل اهلل عليه وسلم: إنام األعامل 54برقم23

 .1907برقم681بالنيات وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من األعامل: 

 .75/ 1،  وينظر:  املقدمات املمهدات 337/ 6ينظر:  موسوعة أحكام الطهارة:   (130)

 .927/ 2صف ينظر: املعجم الوسيط:  شطر: ن (131)

 .223برقم: 93صحيح مسلم: كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء:  (132)

 . 88/ 1الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية:   (133)

 72/ 1؛  و ينظر:  املبسوط للرسخيس: 23/ 1ينظر:  النتف يف الفتاوى للسغدي:  (134)

 .1/40فقه العبادات: ؛ وينظر: 19/ 1ينظر: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع:  (135)

 .72/ 1ينظر: املبسوط للرسخيس:  (136)

 .]1البقرة:  (137)

 .20/ 1بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع لإلمام الكاساين:  (138)

 . 75/ 1ينظر: املقدمات املمهدات:  (139)

 [.6]سورة الامئدة:   (140)

: ؛ الكايف يف فقه اإلمام أمحد162/ 1ينظر: عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني فقهاء األمصار:  (141)

1 /64 . 

 .64/ 1الكايف يف فقه اإلمام أمحد:  (142)

 .185برقم60/ 1صحيح البخاري: كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله:   (143)

 .41/ 1،  األم للشافعي: 10/ 1ينظر: املبسوط للرسخيس:  (144)

 .174/ 1هناية املحتاج إىل رشح املنهاج:  (145)

العامة الناصية، وسمي الشعر الناصية:  منبت الشعر يف مقدم الرأس، ال الشعر الذي تسميه  (146)

 .327/ 15ناصية لنباته من ذلك املوضع. ينظر: لسان العرب: 

 .81برقم:  105صحيح مسلم: كتاب الطهارة، باب املسح عىل الناصية والعاممة:  (147)

 .123/ 21جمموع الفتاوى البن تيمية :  (148)
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 .  186/ 1زاد املعاد يف هدي خري العباد:   (149) 

ينظر: فتح  إن أول بيت وضع للناس يفيده قوله سبحانه: العتيق: القديم كام 29احلج:  (150)

 . 531/ 3القدير للشوكاين: 

 .52/ 1إعانة الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني:  (151)

 .176/ 1ينظر: البناية رشح اهلداية:   (152)

؛  ينظر: عمدة الطالب لنيل 124/ 1،  ينظر: املدونة 65/ 1ينظر: املبسوط للرسخيس:  (153)

 .50/ 1املآرب:  

؛ سنن 443برقم282/ 1سنن ابن ماجه: أبواب الطهارة وسننها، باب األذنان من الرأس: (154)

األذنان من »الدارقطني:  كتاب الطهارة باب ما روي من قول النبي صىل اهلل عليه وسلم: 

؛ سنن أيب داود:  كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صىل 321برقم169/ 1: «الرأس

 .134مبرق26/ 1اهلل عليه وسلم :

 .83/ 1؛ هناية املطلب يف دراية املذهب: 414/ 1ينظر: املجموع رشح املهذب:  (155)

 .538برقم 252/ 1املستدرك عىل الصحيحني: كتاب الطهارة: (156)

 .122/ 1احلاوي الكبري:  (157)

 .219/ 1البناية رشح اهلداية:  (158)

 .275/ 1؛  وينظر: التهذيب يف فقه اإلمام الشافعي: 56/ 1ينظر:  املبسوط للرسخيس:   (159)

 . 50برقم:  44املوطأ: كتاب الطهارة، باب: ما جاء يف املسح عىل اخلفني:  (160)

 .455/ 1املجموع رشح املهذب:  (161)

 .192/ 1، والرشح املمتع عىل زاد املستقنع: 14أرشف املسالك:  (162)

 .175برقم45/ 1سنن أيب داود:  كتاب الطهارة، باب تفريق الوضوء:  (163)

 .102/ 1ينظر: املغني البن قدامة:  (164)

 .455/ 1جموع رشح املهذب: امل (165)

 .1/92السيل اجلرار عىل حدائق االزهار:  (166)

 .393/ 12موسوعة أحكام الطهارة:   (167)
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 .198/ 1؛ املغني البن قدامة:  391/ 2ينظر: البناية رشح اهلداية:  (168)

 .3973برقم92/ 2مسند البزار:  مسند أيب ذر الغفاري ريض اهلل عنه :  (169)

 .401/ 12موسوعة أحكام الطهارة:  (170)

؛ 247/ 1؛ ينظر: العزيز رشح الوجيز املعروف بالرشح الكبري: 302/ 1ينظر: رشح التلقني:  (171)

 .254،  252/ 1ينظر: احلاوي الكبري 

 .33حممد:  (172)

 .270/ 1ينظر: روضة املستبني يف رشح كتاب التلقني:  (173)

 .198/ 1املغني البن قدامة:  (174)

 .254/ 1ينظر: احلاوي الكبري:  (175)

 270/ 1؛ روضة املستبني يف رشح كتاب التلقني: 110 /1ينظر: املبسوط للرسخيس:  (176)

 .375/ 2؛  ينظر: مسائل اإلمام أمحد وإسحاق بن راهويه: 257/ 1احلاوي الكبري: 

برقم 1/93سنن أيب داود: كتاب الطهارة، باب يف املتيمم جيد الامء بعد ما يصل يف الوقت: (177)

338 . 

 قائمة املصادر واملراجع:

 أوالً : القرآن الكريم

 ثانيًا : كتب التفسري : 

البغوي ، حميي السنة ، أبو حممد احلسني بن مسعود، معامل التنزيل، حققه وخرج أحاديثه حممد عبد  -

هـ 1417، 4سليامن مسلم احلرش، دار طيبة للنرش والتوزيع ط -عثامن مجعة ضمريية  -اهلل النمر 

 م .1997

تيسري الكريم الرمحن يف تفسري كالم املنان  السعدي ، عبد الرمحن بن نارص بن عبد اهلل السعدي، -

 م . 2000-هـ 1420، 1،حتقيق عبد الرمحن بن معال اللوحيق، مؤسسة الرسالة، ط

الشوكاين، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل، فتح القدير ، دار ابن كثري، دار الكلم الطيب، دمشق،  -

 ه. 1414، 1بريوت ،ط
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 ثالثًا : كتب احلديث : 

أبو عبد الرمحن حممد نارصالدين، بن احلاج نوح بن نجايت بن آدم، سلسلة األحاديث  األلباين، -

، )ملكتبة 1الصحيحة ويشء من فقهها وفوائدها ، مكتبة املعارف للنرش والتوزيع، الرياض، ط

 املعارف(.

  األلباين ، أبو عبد الرمحن حممد نارص الدين، بن احلاج نوح بن نجايت بن آدم، صحيح أيب داود -

 م. 2002هـ، 1423، 1لأللباين  ، مؤسسة غراس للنرش والتوزيع، الكويت، ط

م ،دار 2013ه،ـ 1434، 2البخاري، اإلمام ابو عبد اهلل حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري ، ط -

 الفجر للرتاث، القاهرة.

حيحني، احلاكم، أبو عبد اهلل احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه، املستدرك عىل الص -

 م.  1990هـ،  1411، 1حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت ط

ابن حنبل، أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب  -

 م . 2001هـ ،  1421، 1عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، ط -األرنؤوط

عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعامن بن دينار البغدادي، الدار قطني ، أبو احلسن  -

سنن الدار قطني،  حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شلبي، عبد 

 م. 2004هـ ،  1424، 1اللطيف حرز اهلل، أمحد برهوم، مؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان،  ط

ِجْستاين، أبو داود ، أبو داود سليامن  - بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي السِّ

 سنن أيب داود،  حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد،  املكتبة العرصية، صيدا، بريوت .

الزيلعي، مجال الدين أبو حممد عبد اهلل بن يوسف بن حممد، نصب الراية ألحاديث اهلداية، مع  -

ختريج الزيلعي حتقيق: حممد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنرش، بريوت، حاشيته بغية األملعي يف 

 م. 1997ه، 1418، 1لبنان؛ دار القبلة للثقافة اإلسالمية، جدة، السعودية، ط

الشوكاين، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل، نيل األوطار، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، دار  -

 م.1993هـ، 1413، 1احلديث، مرص، ط
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ابن أيب شيبة ، أبو بكر بن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد بن إبراهيم بن عثامن بن خواستي العبيس،  -

، 1الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار، حتقيق: كامل يوسف احلوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط

 ه.1409

 م .2014صهيب ، صهيب عبد اجلبار ، اجلامع الصحيح للسنن واملسانيد،  -

جة ،أبو عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجه، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار ابن ما -

 إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البايب احللبي.

 م.2013هـ 1434 2مالك بن أنس ، املوطأ، دار الفجر للرتاث، القاهرة، ط -

وترتيب : حممد فؤاد عبد  مسلم ، مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، صحيح مسلم ترقيم -

 م.2013هـ، 1434 2الباقي، دار الفجر للرتاث، القاهرة، ط

 رابعًا : الفقه احلنفي: 

ابن أيب العز ، صدر الدين عيّل بن عيّل، التنبيه عىل مشكالت اهلداية،  حتقيق ودراسة: عبد احلكيم بن  -

الكتاب رسالة ماجستري، اجلامعة ( أصل 5، 4أنور صالح أبو زيد )جـ  -( 3، 2، 1حممد شاكر )جـ 

 م . 2003هـ،  1424، 1اإلسالمية باملدينة املنورة، مكتبة الرشد، اململكة العربية السعودية، ط

-  ، لْبِيِّ الزيلعي، عثامن بن عيل بن حمجن البارعي، تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

، املطبعة احلاشية: شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن يون لْبِيُّ س بن إسامعيل بن يونس الشِّ

 هـ. 1313، 1الكربى األمريية، بوالق، القاهرة، ط

 م .1993هـ، 1414الرسخيس، حممد بن أمحد بن أيب سهل، املبسوط ، دار املعرفة، بريوت،  -

، السمرقندي،حممد بن أمحد بن أيب أمحد، أبو بكر عالء الدين، حتفة الفقهاء، دار الكتب العلمية -

 م. 1994هـ، 1414، 2بريوت، لبنان، ط

العينى، بدر الدين، أبو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى احلنفى، البناية  -

 م. 2000هـ،  1420، 1رشح اهلداية ، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

يف ترتيب الرشائع، دار الكتب  الكاساين، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد، بدائع الصنائع -

 م.1986هـ، 1406، 2العلمية، ط
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اللكنوي ، اإلمام حممد عبد احلي، السعاية يف كشف ما يف رشح الوقاية،  اعتنى به: الدكتور صالح  - 

 .1حممد أبو احلاج ، مركز العلامء العاملي للدراسات وتقنية املعلومات،  ط

 خامسًا : الفقه الاملكي :

هـ، 1415، 1بن أنس بن مالك بن عامر ، املدونة الكربى، دار الكتب العلمية ط األصبحي ، مالك -

 م.1994

عيني الاملكي ،شمس الدين أبو عبد اهلل حممد بن حممد بن عبد الرمحن الطرابليس  - احلطاب الرُّ

 م .1992هـ، 1412، 3املغريب، مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل، دار الفكر ط

وأبو فارس، عبد العزيز بن إبراهيم بن أمحد القريش التميمي التونيس، روضة  ابن بزيزة، أبو حممد، -

 م . 2010هـ،  1431، 1املستبني يف رشح كتاب التلقني، حتقيق: عبد اللطيف زكاه، دار ابن حزم، ط

اخلريش الاملكي ،حممد بن عبد اهلل، رشح خمترص خليل للخريش ،دار الفكر للطباعة، بريوت، د.  -

 ت. ط .

رشد احلفيد، أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطبي، املقدمات املمهدات،  حتقيق: الدكتور  ابن -

 م 1988هـ ،  1408، 1حممد حجي، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط

الِك إىَل َأرَشِف امَلَسالِِك  - شهاب الدين الاملكي، عبد الرمحن بن حممد بن عسكر البغدادي، إْرَشاُد السَّ

 . 3 فقِه اإلَماِم َمالِك، رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي وأوالده، مرص، طيِف 

القرطبي ، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري، الكايف يف فقه أهل  -

ململكة املدينة،  حتقيق : حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين، مكتبة الرياض احلديثة، الرياض، ا

 م.1980هـ،1400، 2العربية السعودية ط

ابن القصار، أبو احلسن عيل بن عمر بن أمحد البغدادي الاملكي، عيون األدلة يف مسائل اخلالف بني  -

فقهاء األمصار ، حتقيق: د . عبد احلميد بن سعد بن نارص السعودي،  وزارة التعليم العايل جامعة 

 م.2006ملكة العربية السعودية ، اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، امل

رشح إرشاد السالك يف مذهب إمام »الكشناوي، أبو بكر بن حسن بن عبد اهلل، أسهل املدارك  -

 .2، دار الفكر، بريوت،  لبنان ط «األئمة مالك
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الامزري الاملكي، أبو عبد اهلل حممد بن عيل بن عمر التَِّميمي، رشح التلقني حتقيق: سامحة الشيخ  -

د  م . 2008، 1املختار الّسالمي ، دار الغرب اإِلسالمي ، ط حممَّ

 سادسًا  : الفقه الشافعي :

البغوي الشافعي،  حميي السنة، أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء، التهذيب يف فقه  -

، 1اإلمام الشافعي، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود، عيل حممد معوض : دار الكتب العلمية، ط

 م . 1997ه،  1418

اجلويني ، عبد امللك بن عبد اهلل بن يوسف بن حممد، هناية املطلب يف دراية املذهب،  حققه وصنع  -

 م.2007هـ،1428، 1فهارسه: عبد العظيم حممود الّديب، دار املنهاج ، ط

الدمياطي الشافعي ، أبو بكر )املشهور بالبكري( عثامن بن حممد شطا الدمياطي الشافعي، إعانة  -

الطالبني عىل حل ألفاظ فتح املعني )هو حاشية عىل فتح املعني برشح قرة العني بمهامت الدين( ، دار 

 م.  1997هـ،  1418،  1الفكر للطباعة والنرش والتوريع ،ط

بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين، هناية املحتاج إىل رشح املنهاج  الرميل، شمس الدين حممد -

 ، دار الفكر، بريوت.

أبو حييى السنيكي ، زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو حييى، الغرر البهية  -

 يف رشح البهجة الوردية،  املطبعة امليمنية.

دريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن عبد املطلب بن عبد مناف، الشافعي، أبو عبد اهلل حممد بن إ -

 م.1990هـ، 1410كتاب األم ، دار املعرفة، بريوت 

الشريازي،  أبو اسحاق إبراهيم بن عيل بن يوسف، املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، دار الكتب  -

 العلمية .

الرافعي، العزيز رشح الوجيز املعروف القزويني ، عبد الكريم بن حممد بن عبد الكريم، أبو القاسم  -

عادل أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت،  -بالرشح الكبري، حتقيق: عيل حممد عوض 

 م . 1997هـ،  1417، 1لبنان، ط
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الاموردي، أبو احلسن عيل بن حممد بن حممد بن حبيب البرصي البغدادي، احلاوي الكبري يف فقه  - 

الشيخ عادل  -وهو رشح خمترص املزين، حتقيق: الشيخ عيل حممد معوض مذهب اإلمام الشافعي 

 م . 1999هـ ،1419، 1أمحد عبد املوجود، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط

النووي، أبو زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي، املجموع رشح املهذب ))مع تكملة السبكي  -

 واملطيعي((  دار الفكر.

د بن حممد بن عيل بن حجر اهليتمي، حتفة املحتاج يف رشح املنهاج،  روجعت اهليتمي ، أمح -

وصححت: عىل عدة نسخ بمعرفة جلنة من العلامء، املكتبة التجارية الكربى بمرص لصاحبها 

 م.1983هـ،  1357مصطفى حممد، 

 سابعًا : الفقه احلنبيل :

س، الروض املربع رشح زاد البهوتى ، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدري  -

 املستقنع ، دار املؤيد، مؤسسة الرسالة .

 م . 1993هـ ،  1413، 1الزركيش، شمس الدين حممد بن عبد اهلل، رشح الزركيش ،دار العبيكان ط -

السيوطي ، مصطفى بن سعد بن عبده، مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى ، املكتب  -

 م .1994هـ، 1415، 2اإلسالمي، ط

يَْباين، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر، َنيُْل امَلآِرب برَشح َدلِيُل الطَّالِب،  حتقيق: الدكتور حممد  - الشَّ

 م . 1983هـ،   1403، 1ُسليامن عبد اهلل األشقر، مكتبة الفالح، الكويت، ط

، 1وزي طابن عثيمني، حممد بن صالح بن حممد، الرشح املمتع عىل زاد املستقنع ، دار ابن اجل -

 هـ .1428، 1422

ابن قدامة املقديس، أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة، الكايف يف فقه اإلمام  -

 م . 1994هـ،  1414، 1أمحد ، دار الكتب العلمية ط

ة، ابن قدامة املقديس ،أبو حممد موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن حممد بن قدامة، املغني البن قدام -

 م.1968 -هـ 1388مكتبة القاهرة،  
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 حممد أمحد الفقيةازدهار عبدالرحيم 

املروزي ، إسحاق بن منصور بن هبرام، أبو يعقوب، مسائل اإلمام أمحد بن حنبل وإسحاق بن  -

، 1راهويه ، عامدة البحث العلمي، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة، اململكة العربية السعودية ط

 م.2002 -هـ 1425

ن قاسم العاصمي احلنبيل، حاشية الروض املربع رشح زاد النجدي ، عبد الرمحن بن حممد ب -

 هـ. 1397، 1املستقنع، ط

 ثامنًا : كتب القايض العمراين:

 م2011، 1العمراين ، القايض حممد بن إسامعيل، أبحاث فقهية ، دار النرش للجامعات، ط  -

تيب وختريج: عبد اهلل العمراين ، نيل األماين من فتاوى القايض حممد بن اسامعيل العمراين، مجع وتر -

 .1بن قاسم ذيبان، ، دار ابن حزم للطباعة والنرش والتوزيع بريوت لبنان، ط

 تاسعًا : الفقه العام :

ابن تيمية ، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهلل بن أيب القاسم بن  -

حممد ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي احلسبة لشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل، حققه وعلق 

 هـ .  1425، 2عليه: عيل بن نايف الشحود، ط

اس أمحد بن عبد احلليم، جمموع الفتاوى، حتقيق: عبد الرمحن بن حممد ابن تيمية ، تقي الدين أبو العب -

بن قاسم ، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 

 هـ.1416

ابن حزم ، أبو حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم األندليس، املحىل ، دار الفكر للطباعة والنرش  -

 وزيع .والت

 هـ. 1427، 5ط، ة واجلامعة،  دار ابن اجلوزياجليزاين ، حممد حسني ، معامل أصول الفقه عند أهل السن -

احلّراين ، أبو عبد اهلل أمحد بن محدان بن شبيب بن محدان النمريي، صفة الفتوى واملفتي واملستفتي،   -

 .ـه1397، 3طحتقيق: حممد نارص الدين األلباين ، املكتب اإلسالمي، بريوت، 

ْبَياِن ، أبو عمر ُدْبَياِن بن حممد،  موسوعة أحكام الطهارة ، مكتبة الرشد، الرياض، اململكة العربية  - الدُّ

 م . 2005هـ،  1426، 2السعودية، ط
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الشوكاين، حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهلل الشوكاين اليمني السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق  - 

 .1، طاألزهار ،دار ابن حزم

فلسطني، املكتبة  -عفانة، حسام الدين بن موسى، فتاوى يسألونك، مكتبة دنديس، الضفة الغربية  -

 هـ . 1430، 1427العلمية ودار الطيب للطباعة والنرش، القدس، أبو ديس، 

 .  5القلييص ، الدكتور عيل أمحد القلييص ، فقه العبادات مكتبة اإلرشاد ، ط -

ن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد يف ابن قيم اجلوزية ، حممد ب -

، 27مكتبة املنار اإلسالمية، الكويت، ط -هدي خري العباد ، مؤسسة الرسالة، بريوت 

 م .1994هـ،1415

ابن قيم اجلوزية ابن قيم اجلوزية ، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم اجلوزية  -

 م .1968هـ،1388: مكتبة الكليات األزهرية،   -عاد، حتقيق : طه عبد الرؤوف سعد زاد امل

املنياوي ، أبو املنذر حممود بن حممد بن مصطفى بن عبد اللطيف، التمهيد؛ رشح خمترص األصول  -

 م . 2011هـ ،  1432، 1من علم األصول ، مرص، ط

 احلنبيل، اإلحكام رشح أصول النجدي،  عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي القحطاين -

 هـ . 1406، 2األحكام،  ط

 : عارشًا : كتب اللغة

بيدي، حمّمد بن حمّمد بن عبد الرّزاق احلسيني،  تاج العروس من جواهر القاموس،  حتقيق:  - الزَّ

 جمموعة من املحققني، دار اهلداية . 

النجار ، املعجم الوسيط، دار  الزيات، إبراهيم مصطفى ـ أمحد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ حممد -

 الدعوة حتقيق: جممع اللغة العربية .

 هـ . 1414، 3ابن منظور ، حممد بن مكرم األنصاري، لسان العرب ، دار صادر ، بريوت، ط -

             


