
 م3103/  السىة التاسعة ـ  ويسان  33/  العذد  9اجمللذ 

 
 

360 

 يف الفقه اإلسالمي أحكام التطهري بالبخار
ىمحمودىعبدىالرحمنىأحمدىم.م.ى
 إعدادوةىالخطوبىللبنونى–تربوةىدامراءى

ىمدتخلصىالبحث
تتمخص الدراسة بالوقوؼ عمى أحكاـ التطيير بالبخػار يػا اله ػو امسػالا الل ػارفء ي ػا ت     

تعريؼ بلصػطمحات البحػثء وأىليػة ل سلة ولوزعة عمى ثاثة لطالبء تناوؿ اللطمب األوؿ: ال
الطيػػػارةء وأصػػػوؿ األعيػػػافء وتنػػػاوؿ الثػػػانا: أقسػػػاـ الطيػػػارةء وأنػػػواع اللطيػػػراتء وتنػػػاوؿ الثالػػػث: 

 ء وخمصت الدراسة إلى نتائج أودعتيا الخاتلة.رالتطيير بالبخا
ىالمقدمة

 الحلد هلل والصاة والساـ عمى رسوؿ اهلل وعمى آلو وصحبو ولف وااله:    
 د:وبع  

يشػػيد العػػالـ اليػػـو ت ػػدلًا سػػريعًا ولطػػردًا يػػا كايػػة  وانػػب الحيػػاةء وعمػػى لختمػػؼ األصػػعدة و     
ال وانػػبء للػػا يػػديا إلػػى الواقػػا بلعطيػػات  ديػػدة لػػـ تكػػف يػػا السػػابؽ  يتهػػرض عمػػى اللسػػمليف 

 التعالؿ لعيا إي ابًا أو سمبًا.
وبطػاف العديػد لػف أحكػاـ اله ػوء  ىذا وللا كانت الطيارة لف األلور التا يدور عمييػا صػحة    

لذا يعد التطيير بالبخار لف اللست دات والنوازؿ اللعاصرةء التا كثر السػؤاؿ عنيػا  للػا حهزنػا 
عمػػػػى اختيػػػػار ذلػػػػؾ عنوانػػػػًا للوتػػػػوع دراسػػػػتاء يوسػػػػلتو بػػػػػ أحكاـ التطييػػػػر بالبخػػػػار يػػػػا اله ػػػػو 

 امسالا(.
ي ػػد ألمػػى عمػػاه اللػػنيج أف تكػػوف خطتػػا  وبعػػد  لػػا اللػػادة العمليػػة لػػف لتػػانيا ولصػػادرىاء    

ل سػػلة عمػػى ثاثػػة لطالػػبء تسػػب يا ىػػذه الل دلػػةء وتتموىػػا خاتلػػةء ثػػـ قائلػػة اللصػػادر واللرا ػػا 
 اللعتلدة يا الدراسة.

وتناولػػت يػػا اللطمػػب األوؿ: التعريػػؼ بلصػػطمحات البحػػثء وأىليػػة الطيػػارةء واألصػػؿ يػػا     
ا: أقسػػاـ الطيػػارةء وأنػػواع اللطيػػراتء كلػػا تناولػػت يػػا األعيػػافء بينلػػا تناولػػت يػػا اللطمػػب الثػػان

 .ةاللطمب الثالث: التطيير بالبخارء ألا الخاتلة: ي د أودعتيا أبرز نتائج الدراس
ة اللصػػػادر لػػػف أبرزىػػػا  للػػػا      ػػػةء ويعػػػد تػػػيؽ الوقػػػت وشػػػحه ل  ىػػػذا وقػػػد وا يتنػػػا صػػػعوبات  ي

ف  كمهنػػا وقتػػًا و يػػدًا إتػػايييف لموصػػوؿ إلييػػاء يػػ ف  وي ػػت  ء وا  يييػػا يػػذاؾ بلحػػض يتػػؿ اهلل عمػػا 
كنػػت قػػد قصػػرت أو أخه ػػت يلػػف نهسػػاء وحسػػف ال صػػد حسػػباء وال حػػوؿ وال قػػوة إال بػػاهلل العمػػاه 

 العظيـ.
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ىالمطلبىاألول
ىالتعروفىبمصطلحاتىالبحث،ىوأهموةىالطهارة،ىوأصولىاألعوان

ىالمدألةىاألولى:ىالتعروفىبمصطلحاتىالبحث.
ىأواًل:ىالطهارة:

يطيػر طيػارةء وتعنػا الن ػا ء وزواؿ  –تأتا لف   طير ( بػالهت  والتػـ ة لغًة: الطهار  -1
الحدثء والنظايةء و  الطير (: ىػو الخمػو لػف الن اسػة والحػيضء  لعػو أطيػارء و  التطيهػر (: 

أي يتنزىػػوف لػػف األدنػػاسء  –التنػػزه عػػف الػػذـ وكػػؿ قبػػي ء يي ػػاؿ: تطيهػػر باللػػا ء وقػػـو يتطيهػػروف 
 .(1 أي لنزهء إذا لـ يدنس. و الطيور(: ىو اللا  –ب ور ؿ  طاىر( الثيا

يالطيارة يا المغة تأتا للعاف عديدةء كالنظايةء والن ا  لػف الػدنس والػن سء والبػرا ة لػف كػؿ لػا 
 .(2 يشيف لف األوساخ الحسيهة واللعنوية

: عريػػت الطيػػارة شػػرعًا بتعريهػػات عديػػدةء لكنيػػا ال تخػػرج عػػف كونيػػا: شاار اً  الطهااارة -2
زالػة الػن سالنظا   لػذا ييػا صػهة حكليهػة تو ػب (3 ية لف الحػدثء أو الخبػثء بارتهػاع الحػدثء وا 

. ييػا اللػدخؿ ألدائيػاء وال تكػوف إال ب زالػة لػا تعمػؽ بالبػدف (4 للوصوييا  واز استباحة العبادات
 .(5 أو الثوب أو اللكاف لف أحداث وأخباث

ىثانوًا:ىالتعروفىبالنجادة:
رة خػػاؼ الطيػػارةء ي ػػاؿ: ن ػػس الشػػا ء ون سهػػتوء وتػػن س  ىػػا ال ػػذا لغااًة: النجاسااة -1

صػػار ن سػػًا إذا كػػاف قػػذرا ،يػػر نظيػػؼء ولصػػدره ن اسػػةء ثػػـ اسػػتعلؿ اسػػلًا لكػػؿ لسػػت ذرء ييػػو 
 .(6 خاؼ الطاىر

ىػػا عبػػارة عػػف   لسػػت ذر يلنػػا صػػحة الصػػاة حيػػث ال لػػرخص النجاسااة االااط: ًا:  -2
 .(8 باحة الصاة(. ييا   صهة حكليهة تو ب للوصوييا لنا است(7 (

ء والليتػػػػةء (12 ء والعم ػػػػة(11 ء وال ػػػػي (10 ء والػػػػوذي(9 ويعػػػػد البػػػػوؿء والغػػػػائطء وال ػػػػا ء واللػػػػذي    
 .(13 والخلرء والكمبء والخنزير لف أبرز الن اسات يا امساـ

ىثالثا:ىالتعروفىباألبخرة:
   لػػا لهردىػػا بخػػارء وىػػو اللعػػروؼ بأنػػو:   كػػؿ شػػا  يسػػطا لػػف اللػػا لغااًة: األبخاارة -1

أي ارتها بخارىػاء وبخػر الهحػـ بخػرًا  –الحارء أو لف الندى  ييو بخار. ي اؿ: بخرت ال در بخرًا 
 .(14 أي انتف  ريحو ( –
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ػػا يتصػػاعد لػػف اللػػا ء أو النػػدىء أو أيػػة لػػادة رطبػػة  االااط: ًا: األبخاارة -2 ىػػا عبػػارة عله
وائةتتعرض لمحرار   .(15  ء ي اؿ لو: بخار  لذا يكؿ لا يصعد كالدخاف لف السوائؿ الحارهة والره

 المسألة الثانية: أهمية الطهارة في اإلس:م:     
ال شػػؾ أف الطيػػارة يػػا امسػػاـ ألػػر ،ايػػة األىليػػةء ييػػا شػػعيرة إسػػالية وقربػػة لػػف ال ػػربء     

ولنحة ربانية  ميمةء ويطرة  بمت عمييا الع وؿ والنهوسء واستدالتيا األبدافء يػا قبػوؿ لمعلػاؿ 
رع إال بيػػا  لػػػذا كلمػػت بيػػا الهػػرائضء وتلػػت بيػػػا السػػنف والنوايػػؿء ييػػا لطموبػػػة يػػا لػػوازيف الشػػ

 لر،وبةء ياللؤلف ىو ذاؾ امنساف الطاىر ال مب والبدف والثياب.
واللػػػؤلنيف يػػػا لػػػواطف عديػػػدةء وحػػػثيـ عمػػػى  ىػػػذا وقػػػد لػػػفه اهلل بيػػػا عمػػػى الرسػػػوؿ لحلػػػد     

لػػى ىػػذه اللعػػانا أشػػارت نصػػوص الكتػػاب و  ک    ک  چ السػػنهة. لنيػػا قولػػو تعػػالى: اسػػتدالتياء وا 

 .  (16 چک  گ  گ  
 .  (17 چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ چ و
 .  (18 چژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک ڎ      ڈ  ڈ  ژچ و
 .(19  چۆ     ۆ    ڭ  ۇ     !چ و

 الطيارة عالػة عمى اميلافء يعدىػػا شطرهء ي اؿ:  كذلؾ  عؿ الرسوؿ    
   (20 اميلاف (.   الطهيور شطر

وبيػػذا يتتػػ  أف الطيػػارة لػػف األحػػداث واألن ػػاس واألخبػػاث تػػرورة لمحػػة ويريتػػة شػػرعيةء     
 .(21 وأف كثيرًا لف أحكاـ الشرع التعبديهة العلميهة لتوقؼ عميياء يا يص  إال بيا

 المسألة الثالثة: أالول األ يان.
لف أحكاـ وآثار ي ييةء يبحثػوا حكليػا قبػؿ أدرؾ اله يا  أىلية ىذه اللسألة ولا يترتب عمييا     

 ورود الشرع وبعدهء ويلكف لنا إ لاؿ آرائيـ بلا يأتا:
 أواًل:  كمها بعد ورود الشرع:

اتهػػؽ اله يػػا  عمػػى أف  األصػػؿ يػػا األعيػػاف بعػػد ورود الشػػرع امباحػػةء إال لػػا اسػػتثناه الشػػرع     
 .(22 بنصه ييو لحظور ون س
 شرع:ثانيًا:  كمها قبل ورود ال

تباينػػػت آرا  اله يػػػا  واختمهػػػت أنظػػػارىـ بشػػػأف أصػػػوؿ األعيػػػاف قبػػػؿ ورود الشػػػرعء ويلكػػػف لنػػػا     
 إ لاليا بلا يأتا:
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إف  األصػػػػؿ يػػػػا األعيػػػػاف واألشػػػػيا  امباحػػػػةء وأف  التحػػػػريـ والحظػػػػر إنلػػػػا ىػػػػو الاااارأو األول:     
لى ىذا ذىب الحنهيةء واللالكيةء وبعض الشايعيةء وال  .(23 حنابمةعارض عميياء وا 

 األدلة:
 استدؿ أصحاب ىذا الرأي ب لمة أدلة لف الكتاب والسنهة واللأثور واللع وؿ.  

 أدّلة الكتاب:
 ل د استدلوا لف الكتاب بنصوص عديدة لنيا:

 .(24  چەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  چ قولو تعالى:  -1

 .(25  چ يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت     حت  ختچ وقولو تعالى: 
 لة يييلا:و و الدال

رًا  للنهعتنػػػاء وأف     ىػػػو أف اهلل تعػػػالى أخبرنػػػا بأنػػػو خمػػػؽ  ليػػػا لػػػا يػػػا السػػػلوات واألرض لسػػػخه
تهيػػػػد اللمػػػػؾء بػػػػؿ ىػػػػا أدؿ عمػػػػى إثبػػػػات صػػػػهة الحػػػػؿه لػػػػف  –لكػػػػـ  –امتػػػػاية الػػػػواردة يػػػػا قولػػػػو 

ء وىػػذا يعػػـ لػػوارد اسػػتعلاليا لػػف التلمػػؾء والتلكػػيفء يكػػؿ لػػا خم ػػو (26 التنصػػيص عمػػى امباحػػة
ذا كػػػاف لػػػا يػػػا السػػػلوات ي كػػػوف لباحػػػًاء إال لػػػا اسػػػتثنا شػػػرعًا بػػػالنصء ييػػػو خبيػػػث ون ػػػس  وا 

واألرض لسخرًا للنهعتنا كاف طػاىرًاء ي ػاز اسػتلتاعنا بػوء ييب ػى لباحػًا عمػى أصػمو  يػدلت عمػى 
 .(27 أف األصؿ يا األعياف امباحة والطيارة

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ    چ وب ولػػو تعػػالى:  -2

 .(28  چ ٺ  ٿ  ٿ

 وجه الداللة:
 استدؿ العملا  يييا لف و ييف:

ػا ذكػر اسػـ اهلل عميػو قبػؿ أف يحمػو      أحدىلا: أف اهلل تعالى وبهخيـ وعنههيـ عمػى تػرؾ األكػؿ لله
باسػػلو الخػػاصء يمػػو لػػـ تكػػف األشػػيا  لطم ػػة لباحػػة لػػـ يمح يػػـ ذـه وال تػػوبي   إذ لػػو كػػاف حكليػػا 

 و لحظورًا لـ يكف ذلؾ.ل يواًل أ
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ء والتهصػيؿ ي تتػا التبيػيفء يبػيف چڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ الثانا: أف اهلل تعالى قاؿ:     
ؿ اللحرهلاتء يلا لـ يبيف تحريلو ي نو ليس بلحرهـء ولا ليس بلحرهـ ييػو حػاؿء إذ لػيس  أنو يصه

 .(29 ألصؿ امباحةيا الشرع إال حاؿ أو حراـ  يدؿ ذلؾ عمى طيارة األعياف  ألف  ا
 يكذلؾ استدلوا يييا ب لمة لف األحاديث واآلثار النبوية لنيا:وأما السّنة:   
عػف السهػلف وال ػبف والهػرا ء ي ػاؿ:    قػاؿ: سػئؿ رسػوؿ اهلل  لا رواه سملاف الهارسا  -1

ػػا عهػػا عنػػ و الحػػاؿ لػػا أحػػؿه اهلل يػػا كتابػػو والحػػراـ لػػا حػػرهـ اهلل يػػا كتابػػو ولػػا سػػكت عنػػو ييػػو لله
) 30). 

 وجه الداللة:
 استدؿ بيذا الحديث لف و ييف:    
 قد أيتى بامطاؽ ييو. أحدىلا: أف الرسوؿ   
ػا عهػا عنػو (ء نػصه يػا أفه لػا سػكت عنػو يػا الثانا: ويا قولو    :   ولا سػكت عنػو ييػو لله

حػػريـ اللنػػا إثػػـ عميػػو ييػػوء وسػػلهاه عهػػوًاء ألف  التحميػػؿ ىػػو امذف يػػا التنػػاوؿ بخطػػاب خػػاصء والت
يػػا التنػػاوؿء وكػػذلؾ السػػكوت عنػػو لػػـ يػػأذف بخطػػاب يخصػػو ولػػـ يلنػػا لنػػوء يير ػػا إلػػى األصػػؿء 
لػًاء يػدؿه عمػى أف األصػؿ  ذا لـ يكف ييو ع اب لػـ يكػف لحره وىو أنهو ال ع اب إال بعد امرساؿء وا 

 .(31 يا األشيا  امباحة
و قػاؿ:  إفه  أعظػـ اللسػمليف أنه  وكذلؾ استدلوا بلا رواه سعد بف أبا وقهاص عف النبا  -2

 رلًا لف سأؿ عف شا  لـ يحـر يحرهـ لف أ ؿ لسألتو(
 32). 

 وجه الداللة فيه:
ىػػو أفه يػػا الحػػديث داللػػة عمػػى أفه األشػػيا  ال تحػػـر إال بتحػػريـ خػػاص ل ولػػو :  لػػـ يحػػـر (ء     

التحػػريـ ليسػػت  يػدؿ عمػػى أفه  التحػػريـ قػػد يكػػوف أل ػػؿ اللسػػألة أيتػػًاء يبػػيهف بػػذلؾ أنيػػا بػػدوف ذلػػؾ
 .(33   يدؿه عمى أفه األصؿ يا األشيا  واألعياف امباحةالحرهلةء وىو الل صود الثان

 أما المأثور:  
ي ػد اسػػتدؿه أصػحاب ىػػذا الػػرأي ب لمػة أدلهػػة لنػػو عمػى أفه األصػػؿ يػػا األشػيا  امباحػػة ولنيػػا     

رؽ اللدينػة ولعػو أنػو لػره بطػ عمى سػبيؿ اللثػاؿ ال الحصػر. لػا روي عػف علػر بػف الخطػاب 
ء ي ػػاؿ: يػػا صػػاحب الليػػزاب لػػاؤؾ طػػاىر أـ ن ػػس  ي ػػاؿ (34 رييػػؽ لػػوء ي طػػر عميػػو لػػا  الليػػزاب

 .(35 علر: " يا صاحب الليزاب ال تخبرنا"
 وجه الداللة فيه:
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إفه ىذا األثر يدؿ داللة واتحة عمى أنهو لف التكمهػؼ بلكػاف أف يبحػث امنسػاف ويسػأؿ عػف      
و طػػاىر باألصػػالةء لػػذا نيػػى علػػر صػػاحب الليػػزاب عػػف إ ابػػة لثػػؿ ىػػذا لصػػدر ىػػذا اللػػا ء ألنهػػ

اللتكمهػػػػؼ  يػػػػدؿه عمػػػػى أفه أصػػػػؿ األشػػػػيا  واألعيػػػػاف امباحػػػػة والطيػػػػارةء وأفه الن اسػػػػات لحصػػػػاة 
 .(36 ولست اةء لذا يي تصر التحريـ عمييا دوف ،يرىا

 وأما المعقول:
 ا:ي د استدلوا بو عمى رأييـ ب لمة لف األدلة الع مية لني

ػػػا أف يكػػػوف ليػػػا حكػػػـ أو ال يكػػػوفء واألوؿ صػػػواب والثػػػانا باطػػػؿ  -1 أف ىػػػذه األعيػػػاف إله
ذا كػػػاف ليػػػا حكػػػـ يألػػػا ال ػػػوازء أو الكراىػػػةء أو االسػػػتحبابء وىػػػذه لعمولػػػة الػػػبطاف  باالتهػػػاؽء وا 

ػًا واسػتنباطاً  لػة يباطمػة أيتػًا النتهػا  دليميػا نصه لةء يألا الحره ء يمػـ بالكميهةء يمـ يبؽ إال الحؿه والحره
يبؽ إال الحؿه وىو اللطموبء ي ذا ثبت الحؿه ين وؿ أفه األصؿ يا األعيػاف امباحػة والطيػارةء إال 

لا استثناه الشرع يلحرهـ
 37). 

إفه اهلل قػػػد ذكػػػر أنػػػو خمػػػؽ األشػػػيا  و عػػػؿ يييػػػا لفنسػػػاف لتاعػػػًا ولنهعػػػةء يػػػ ذا كانػػػت  -2
اسبة الواتػحة لكػؿه ذي لػبه أفه النهػا لنهعتيا خالية لف اللترهةء ي نيا حتلا ستكوف لباحةء واللن

ػػرر يناسػػب التحػػريـء و ػػودا وعػػدلاء وقػػد تعمػػؽ الحكػػـ بػػو يػػا الػػنهصء ي ػػاؿ  يناسػػب التحميػػؿ والته
ء وأفه اهلل ال يعػذب وال يعاقػب عمػى (38  چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  چ تعػالى: 

تػػى يػػرد الػػنهص ل ػػرد االسػػتلتاع بيػػذه األشػػيا ء يػػدؿه عمػػى أنيػػا لباحػػةء وأفه األصػػؿ يييػػا ذلػػؾ ح
 .(39 بتحريليا

 وخاصة ال وؿ:
أفه كػػوف األصػػؿ يػػا األشػػيا  واألعيػػاف امباحػػة والطيػػارة ىػػو ألػػر لعتبػػر عنػػد اله يػػا ء وقػػد    

صرهحوا بذلؾ يا لعرض استدالليـ وتر يحيـ لمعديد لف اللسائؿ اله يية
 40). 

لػػػةء إال لػػػا ورد الشػػػرع أفه األصػػػؿ يػػػا األشػػػيا  واألعيػػػاف الحظػػػر واللنػػػاء والحره الااارأو الثااااني: 
لػػى ىػػذا ذىػػب أبػػو حنيهػػةء وبعػػض  باسػػتثنائوء ييكػػوف لباحػػًاء ولػػا عػػداه ييػػو بػػاؽ عمػػى تحريلػػوء وا 

 .(41 اللالكيةء والشايعيةء والحنابمة
 األدلة:

 استدؿ أصحاب ىذا الرأي بأدلة عديدة لف الكتاب والسنهة واللع وؿ:
 يا:ي د استدلوا لنو بنصوص عديدة لن أما الكتاب:     
 .(42  چ ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ قولو تعالى:  -1
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ػػؿ الحػػاؿ وبػػيهف حكػػـ الحػػراـء واسػػتثنى لػػف وجااه الداللااة:  ىػػو أفه البػػاري تبػػارؾ وتعػػالى قػػد يصه
 اللحرلات لا اتطهر إلى تناولياء يدؿه عمى أفه األصؿ يا األشيا  واألعياف الحظر والحرلة.

ے   ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ھ  ھ  ھ    ے چ وب ولػػػػػػو تعػػػػػػالى:  -2

 .(43 چ﮷  ﮸﮹   ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿   ﯀    ﯁  

أنيػـ قػػالوا: أفه اهلل تعػالى قػد أخبػػر يػا ىػػذه اآليػة أف التحػريـ والتحميػػؿ لػيس إلينػػا وجاه الداللااة:   
نلػػا ىػػو إليػػوء يػػا نعمػػـ الحػػاؿ والحػػراـ إال ب ذنػػوء وال ػػوؿ بامباحػػة ايتػػرا  وايتيػػات عمػػى البػػاري  وا 

مػػى النهصػػوصء لػػذا يػػ ف  األصػػؿ يػػا األشػػيا  ىػػو الحظػػر والحرلػػة إال لػػا ورد باسػػتثنائو ييكػػوف وع
 .(44 لباحاً 
 ي د استدلوا لنيا ب لمة أحاديث شريهة لنيا:أما السنة:      
ي ػوؿ:   الحػاؿ بػيف والحػراـ بػيف  لا رواه النهعلاف بف بشير قاؿ: سلعت رسػوؿ اهلل  -1

يػػر لػػف النػػاسء يلػػف ات ػػى اللشػػبيات إسػػتبرأ لدينػػو وعرتػػوء ولػػف وبينيلػػا لشػػبيات ال يعمليػػا كث
 .(45 وقا يا الشبيات كراع يرعى حوؿ الحلى يوشؾ أف يواقعو (

قػػد أرشػػد ييػػو إلػػى تػػرؾ لػػا بػػيف الحػػاؿ والحػػراـء ولػػـ ي عػػؿ  ىػػو أف الرسػػوؿ وجااه االسااتدالل: 
عمػػى تبػػيف الحػػاؿ  األصػػؿ ييػػو الحػػاؿء بػػؿ انػػو أثنػػى عمػػى تػػرؾ الشػػبيات والوقػػؼ عنػػدىاء يػػدؿه 

والحػػراـء وأف لػػا ي ػػا سػػواىلا ىػػو الشػػبياتء يكػػاف تركيػػا وا بػػا بداللػػة الحػػديث  ألف الوقػػوع يييػػا 
وقػػوع يػػا الحػػراـء لػػذا يػػ ف  األصػػؿ يػػا األشػػيا  واألعيػػاف الحرلػػة والحظػػرء إال لػػا اسػػتثنا بػػنهص 

 .(46 ييو لباح
ػا قػاؿ ييػو:    ء ي ػد قػاؿ: خطبنػا النبػا واستدلوا بلا رواه أبػو بكػرة  -2 يػـو النهحػر ولله

إفه دلا كـ وألوالكـ عميكـ حراـ كحرلة يولكـ ىذا يا شػيركـ ىػذا يػا بمػدكـ ىػذا إلػى يػـو تم ػوف 
 .(47 ربهكـ (

:    إف  اهلل حرهـ عميكـ دلا كـ وألوالكـ وأعراتكـ(ويا رواية البف علر     
 48). 

لى قػد حػرهـ عمػى اللسػمليف الػدهلا ء واأللػواؿء قػد أخبػر ييػو أفه اهلل تعػا أف النبػا  وجه الداللة:
واألعراضء سوى لا استثناه بنصء وأفه حرلتيا باقية إلى يـو ال يالػة  يػدؿه عمػى أف األصػؿ يػا 

 .(49 األشيا  واألعياف الحرلة والحظر
 ي د استدلوا بو لف  وانب لتعددة لنيا لا ذكروه ي الوا:أما المعقول: 
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و لػػػف الظػػػاىر أصػػػؿ يسػػػتدؿ بػػػو عمػػػى حكلػػػوء استشػػػيد لػػػو بالنظػػػائر أف  الشػػا  إذا لػػػـ يكػػػف لػػػ   
واأللثمػػة واألشػػباهء وألحػػؽ حكلػػو بيػػذاء وقػػد عملنػػا أف األشػػيا  كميػػا لمػػؾ اهلل ولػػو الخمػػؽ واأللػػرء 
ولمػػؾ الغيػػر ال ي ػػوز تناولػػو إال ب ذنػػو  يو ػػب أف تكػػوف األشػػيا  كمهيػػا عمػػى الحظػػرء وأف تب ػػى 

  لنيػػا إال ب ذنػػو وألػػرهء وألف اللمػػؾ عمهػػة الحرلػػة عمػػى ،يػػر عمػػى لمػػؾ لالكيػػاء يػػا يتعػػرض لشػػا
اللالؾ بدليؿ سػائر األلػاؾ  يػ ذا و ػدت عمهػة الحرلػة ولػـ تو ػد عمهػة امباحػة  كػاف الشػا  عمػى 

 .(50 الحرلة
ىػا لباحػة وال لحظػورةء وبيػذا قػاؿ  أف  األصػؿ يػا األشػيا  واألعيػاف الوقػؼء يػاالرأو الثالاث: 

 .(51 نابمة بعض الشايعية والح
 استدؿ أصحاب ىذا الرأي بأدلة عديدة لف الكتاب واللع وؿء وكلا يأتا:  األدلة:

 ي د استدلوا لنو بنصوص عديدة لنيا: أما الكتاب:
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ قولػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػالى:  -1

 .(52  چھ  ھھ  ھ    ے  ے   ۓ  
﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ھ  ھ  ھ    ے  ے   ۓ  ۓ  چ وقولو تعالى:  -2

 .(53 چ﮷  ﮸﮹   ﮺    ﮻  ﮼  ﮽ ﮾   ﮿   ﯀    ﯁  

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑک ک  چ وقولو تعالى:  -3

 .(54 چک  کگ    گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ   ڱ

 استدؿ أصحاب ىذا الرأي بيذه النصوص لف و ييف:وجه الداللة: 
يس ألحػػػد سػػػوى اهلل تعػػػالىء وأفه حكػػػـ األشػػػيا  قبػػػؿ ورود أفه ال ػػػوؿ بالتحميػػػؿ والتحػػػريـ لػػػاألول: 

الشرع ال يعمـ عمى و و التحديد إال لنوء يدلهت عمى التوقؼ حتى يرد البياف والدليؿ عمػى إباحتػو 
 أو حظره.
كذلؾ دلهػت ىػذه النصػوص عمػى أفه التصػري  بالحػؿه والحرلػة يػا عػيف لػف األعيػاف قبػؿ الثاني: 

عمػػى اهلل تعػػالى وت هػػوؿ عميػػوء وىػػو لحػػـر  يػػ طاؽ الحكػػـ بالحػػؿه أو  ورود الشػػرع ايتػػرا  وايتيػػات
الحرلة داخؿ يا دائرة االيترا  والت هوؿ عميو  لذا و ػب التوقػؼ حتػى يػرد الػدليؿ عمػى امباحػة أو 

 .(55 الحظر
 .(56  چى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  چ وقولو تعالى:  -4

 وجه الداللة فيها: 
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ػػف لػػف ا    لعػػذاب قبػػؿ بعثػػة الرسػػؿء وذلػػؾ يسػػتمـز انتهػػا  الو ػػوب والحرلػػة قبػػؿ أف اهلل تعػػالى أله
ال للا ألهف لف العذاب بت ػدير تػرؾ الوا ػب ويعػؿ اللحػـر  إذ ىػو الـز ليلػا  يػدؿه عمػى  البعثةء وا 

 .(57 أنو ال حكـ بالحؿه أو الحرلة لمعياف قبؿ ورود الشرع
 .(58  چ ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ وقولو تعالى:  -5

 داللة فيها:وجه ال
ػػة بعػػدـ التبميػػ ء      أفه البػػاري تعػػالى قػػد أخبػػر أنػػو بعػػث الرسػػؿ لكػػا ال يكػػوف لمنػػاس عميػػو ح ه

ولهيػػـو اآليػػة يػػدؿ عمػػى االحت ػػاج قبػػؿ البعثػػةء ييمػػـز لػػف ذلػػؾ نهػػا اللو ػػب واللحػػـر  يػػدؿه عمػػى 
 (59 أنو ال حكـ قبؿ بعثو الرسؿ بالحؿه أو الحرلة

 ف و وه عديدةء لنيا:ي د استدلوا بو لأما المعقول: 
أنهػػو ال حكػػـ ليػػذه األعيػػاف قبػػؿ ورود الشػػرع  ألفه لعنػػى الحكػػـ ىػػو الخطػػابء وال خطػػاب األول: 

 .(60 قبؿ ورود السلا  لذا و ب التوقؼ
لػػو كػػاف الع ػػؿ يو ػػب يػػا ىػػذه األعيػػاف حكلػػا لػػف حظػػر أو إباحػػةء للػػا ورد الشػػرع يييػػا  الثاااني:

باحػػة تػػارة وبػػالحظر تػػارة أخػػرىء يػػدؿه عمػػى أف الع ػػؿ ال بخػػاؼ ذلػػؾ  وللػػا  ػػاز ورود الشػػرع بام
 .(61 يو ب حظرا أو إباحة  لذا و ب ال وؿ بالتوقؼ

لو  ي ذا لـ يرد الشػرع بشػا  الثالث:  إف اللباح ىو لا أذف ييو صاحب الشرع  واللحظور لا حره
 .(62 لف ذلؾء و ب أاله يكوف لباحًا وال لحظورًاء بؿ يكوف عمى التوقؼ

 (63)والترجيح:المناقشة 
بعد التتبا واالست را  لل لؿ األدلة الساب ةء يالذي يبدو لا  ديرًا بػالتر ي  ىػو الػرأي األوؿء     

 وذلؾ ألسباب عديدة لنيا:
إف الحاؿ ىػو لػا أحمهػو اهلل يػا كتابػو وسػنهة نبهيػوء والحػراـ كػذلؾء ولػا سػكت عنػو ييػو  -1

ؿ بو عمى العباد  والعههو ي تت ا ريا امثـ والحرجء بيد أف التحػريـ يترتػب عميػو لف العههو اللتهته
 ع وبة وتوبة  لذا ال لناص لف ال وؿ بامباحة حتى يتلاشى لا عههو اهلل تعالى.

الوا ب ي تتا لنها أف نتوقػؼ بػالتحريـ عمػى اللنهصػوص عميػوء يػا نتعػداه إلػى ،يػرهء  -2
ؿ كاف كلػف حمهػؿ الحػراـء ويػا ىػذا تلاشيا لا قاعدة الحاؿ بيهف والحراـ بيهفء لذا يلف حرهـ الحا

 لف امثـ لا ال يخهى عمى عارؼ لبيب  لذا ياألصؿ يا األعياف امباحة.

إف ال ػػػائميف بامباحػػػة لػػػـ ي ولػػػوا ذلػػػؾ إتباعػػػًا لميػػػوىء أو ايتػػػرا  وت هػػػواًل عمػػػى اهلل  بػػػؿ إف  -3
 تعمؽ بلحؿه النهزاع.قوليـ نابا لف الكتاب والسنهة  لذا ال ترد عميو أدلهة اللخالهيف  ألنهيا ال ت
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ال ػػوؿ بامباحػػة قػػوؿ لعتبػػر  ألف  البػػرا ة األصػػمية بل ردىػػا كاييػػة عمػػى التػػدليؿ عميػػو   -4
يكيؼ وقد انظهـ إلييا لػف العلولػات واألدلػة السػاب ة الكثيػر لػف النهصػوص واألحاديػث واآلثػار  ء 

 ىو امباحة.لذا تر   لدينا ال وؿ بأف  األصؿ يا األشيا  واألعياف قبؿ ورود الشرع 

 واهلل تعالى أعمـ.
ىالمطلبىالثاني

ىأقدامىالطهارة،ىوأنواعىالمطهرات.
ىالمدألةىاألولى:ىأقدامىالطهارة.

 نظر اله يا  لمطيارة نظرة شلولية ي سهلوىا عمى قسليف:  
الطيارة اللعنويهػة: وي صػد بيػا طيػارة اللعت ػد وصػحة ال مػب وخمهػوه لػف أدراف الشػرؾ والكهػر أواًل: 
نيػػة والػػذنوب  لػػذا يػػالكهر والشػػرؾ يعػػداف ن اسػػة لعنويهػػة وا بػػة التطييػػرء وال يتح ػػؽ التطييػػر والوث

 .(64 لنيلا إال بامساـ واميلاف
ىذا وقد أشارت نصوص ال ػرآف الكػريـ واآلثػار النبويػة الشػريهة إلػى ىػذه الطيػارة يػا لواتػا     

 ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چ لتعػػػػػػػددة لنيػػػػػػػا: قولػػػػػػػو تعػػػػػػػالى: 

أف  ء كلػػا أوتػػحت السػػنهة النبويهػػة ذلػػؾء ي ػػد روى أبػػو ىريػػرة (65  چ ٹ  ٹ  ڤ  ڤ
قػػاؿ:   يػػا أبػػا ىػػره إفه اللػػؤلف ال يػػن س ( النبػػا 

ء يػػدؿه الحػػديث عمػػى أف اللػػؤلف لصػػحة (66 
 .(67 اعت اده ييو ال ين سء وألا ،ير اللؤلف ييو ن س باللهيـو اللخالؼ لمحديث الشريؼ

 ة: وقد قسـ اله يا  الطيارة الحسيهة عمى قسليف ىلا:الطيارة الحسيه  ثانيًا:
 الطهارة ال كمّية: -1

عمػػى حػػده سػػوا ء وتخػػتص  – (69 واألكبػػر (68 األصػػغر –وي صػػد بيػػا الطيػػارة الرهايعػػة لمحػػدث     
 ىذه الطيارة بالبدف.

ىذا وقد أ لا اله يػا  عمػى أف الطيػارة لػف الحػدث األصػغر تكػوف بالوتػو ء أو التػيلهـ عنػد     
ي ػػػدهء وأف الطيػػػارة لػػػف الحػػػدث األكبػػػر إنهلػػػا تكػػػوف باال،تسػػػاؿ باللػػػا ء أو التػػػيلهـ بػػػالتراب عنػػػد 

 .(70 ي ده
 األدلة:

 استدؿ اله يا  عمى و وب الطيارة لف الحدثيف األصغر واألكبر بالكتاب والسنهة.   
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  ٱچ ي د نهصت آيات عديدة عمى لشروعيتو ويرتيتو لنياء قولو تعالى: أما الكتاب:   

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      

ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  

 چ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ

 71). 
وداللػة اآليػػة واتػػحة و مهيػػة عمػػى يرتػػيهة الوتػػو  والغسػػؿ لػػف الحػػدث بامتػػاية إلػػى التػػيلهـ     
 .(72 ي د اللا  عند
 ي د ثبت و وب ريا الحدث والطيارة يييا بأحاديث عديدة لنيا:أما السّنة:      
 .(73 ي وؿ:   ال ت بؿ صاة بغير طيور ( قاؿ: سلعت رسوؿ اهلل  لا رواه ابف علر   
 
 الطهارة ال قيقّية: -2

فء ويعػده البػوؿء وىا الطيارة الرهايعة لمن س والخبػث الػذي يصػيب الشػخصء والثػوبء واللكػا    
والعذرةء والدهـ اللسهوح و،يرىا لف أبرز ىػذه الن اسػات الوا بػة التطييػرء لػذا أ لػا اله يػا  عمػى 

 .(74 زواليا باللا   ،سًاء أو نتحًاء أو لسحًا(  وأف الطيارة لنيا وا ب شرعاً 
 األدلة:
 ب والسنهة.استدؿ اله يا  عمى و وب الطيارة لريا الن س بأدلهة كثيرة لف الكتا    

 ي د استدلوا لنو بنصوص عديدة لنيا: أما الكتاب:
 .(75  چڭ  ۇ     چ قولو تعالى:  -1
ى  ائ   ائ       ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ    چ وقولػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػالى:  -2

 .(76  چۆئ      

 ي د استدؿ بيا اله يا  بأحاديث عديدة لنيا:أما السنة: 
:   إذا أقبمػت الحيتػة يػدعا بػا قالػت: قػاؿ الن رضي اهلل انهاي لا روتو السػيهدة عائشػة  -1

ذا أدبرت يا،سما عنؾ الدهـ وصمها ( اة وا   .(77 الصه
قػػاؿ: أف أعرابيػػًا بػػاؿ يػػا اللسػػ دء ي ػػاـ إليػػو بعػػض ال ػػـو   ولػػا رواه أنػػس بػػف لالػػؾ  -2

بو عميو ((78 :   دعوه وال تزرلوهي اؿ رسوؿ اهلل  ء قاؿ: يملها يرغ دعا بدلو لف لا  يصه
 79). 
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 وجه الداللة:
ل ػػد دلػػت ىػػذه النصػػوص ب لمتيػػا صػػراحة عمػػى و ػػوب طيػػارة ال سػػد والثػػوب واللكػػافء وأف     

 .(80 إزالة النه اسة لطموبة شرعاً 
 المسألة الثانية: أنواع المطهرات:

ال شؾ أف الن اسػات العينيهػة ال تطيػر بحػاؿ  ألف ذاتيػا ن سػةء بخػاؼ األعيػاف اللتن سػةء     
. واألعيػاف (81 وطػرأت عمييػا الن اسػةء ي نػو يلكػف تطييرىػا وىا التا كانػت طػاىرة يػا األصػؿء
ولنيػػا لػػػا ىػػػو  –كالػػػدهـ اللسػػػهوحء والليتػػةء والبػػػوؿء والعػػػذرة  –لنيػػا لػػػا ىػػو لتهػػػؽ عمػػػى ن اسػػتو 

 .(82 كالكمبء والخنزير –لختمؼ يا ن استو 
ىذا وللها كاف التطيير إزالة الن س وريا الحدث    

الطيػارةء    يػا بػده لػو لػف آلػة تتح ػؽ بيػا(83 
وتعرؼ عند اله يا  باللطيهراتء وىا أنواع عديدة ولختمهة بػاختاؼ النه اسػاتء وتبعػًا ليػذا يػاف 
التطييػػر باللائعػػات يعػػده لػػف أبػػرز ىػػذه اللطيهػػرات عنػػد اله يػػا ء لػػذا يلكػػف إ لػػاؿ اآلرا  اله ييػػة 

 حوؿ ىذه اللطيرات بلا يأتا:
 أواًل: التطهير بالمائعات:

اله يػػا  بشػػأف التطييػػر بيػػا وتباينػػت آراؤىػػـ حوليػػاء ويلكػػف لنػػا  إ لاليػػا بلػػا  اختمهػػت أنظػػار    
 يأتا:
 المّطهر باالتفاق: -1

كلػػا   –اتهػػؽ اله يػػا  عمػػى أف اللػػا  الطيػػور الػػذي تػػزوؿ بػػو الن اسػػةء إنهلػػا ىػػو اللػػا  اللطمػػؽ   
 .(84 ،سًاء أو لسحًاء أو نتحاً  –السهلا ء والبحارء واألنيارء والعيوف 

 استدؿه اله يا  عمى التطيير باللا  اللطمؽ بأدلهة عديدة لف الكتاب والسنهة. األدلة:
 ي د استدلوا لنو بنصوص  لهةء لنيا: أما الكتاب:

 .(85  چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ قولو تعالى:  - أ
 .(86  چک    ک  ک  گ  گ  چ وقولو تعالى:  - ب

 وجه الداللة فيهما:
للا  اللطير يا اآلية األولى يا لعرض امنعاـء يو ػب أورد ذكر ا –أف اهلل تبارؾ وتعالى     

. كػػذلؾ أورده يػػا اآليػػة (87 حلمػػو عمػػى الوصػػؼ األكلػػؿء وال شػػؾ أف اللطيػػر أكلػػؿ لػػف الطػػاىر
 .(88 الثانية بوصؼ الطيورء ولهظة الطيور حيث  ا ت يا الشرع  ياللراد بيا التطيير
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 ي د استدلوا لنيا بأحاديث عديدة لنيا:أما السنة: 
:  اللػػػا  طيػػػور ال ين سػػػو أنػػػو قػػػاؿ: قػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل  لػػػا رواه أبػػػو سػػػعيد الخػػػدري  - أ

 .(89 شا  (
عػف لػا  البحػرء ي ػاؿ:   ىػو  أنػو قػاؿ: سػأؿ ر ػؿ رسػوؿ اهلل  ولا رواه أبو ىريػرة  - ب

 .(90 الطيور لاؤه الحؿه ليتتو (

أرأيػت إحػدانا ي الػت: "  قالت:  ا ت إلرأة إلػى النبػا  وبلا روتو أسلا  بنت أبا بكر  - ت
 .(92 وتصمها ييو ( (91 تحيض يا الثوب كيؼ تصناء قاؿ:   تحتهو ثـ ت رصو باللا  وتنتحو

 وجه الداللة:
ل د أثبتت ىذه األحاديث الشريهة الطيارة لملا  اللطمؽ يػا الحػديث األوؿء وألػا الثػانا: يلػف     

عػف طيارتػوء ولػوال أنػو ييػـ عػف التطييػر بلػا  البحػرء ال  اللعمـو أف الر ؿ ىنا سأؿ الرسػوؿ 
 .(93 لف الطيور أنو اللطيرء لـ يحصؿ ال واب

ألػػا الحػػديث الثالػػث: ي ػػد دؿه عمػػى أف قػػرص الثػػوب باللػػا  ونتػػحو بػػو لػػزيًا لمنه اسػػةء وىػػذا     
 .(94 يدؿ عمى أفه اللا  طيور ولطير

 غير المطّهر باالتفاق: -2

 وىا كلا يأتا: ةت ،ير لطيهر كذلؾ اتهؽ اله يا  عمى أف ىناؾ أنواعا لف اللائعا  
لػػػا اتهػػػؽ عمػػػى تن سػػػو لػػػف اللائعػػػات: وذلػػػؾ كلػػػا  تغيػػػرت أحػػػد أوصػػػايوء أو لونػػػوء أو  - أ

 .(95 طعلو وذلؾ بلخالطة الن اسةء أو بالل اورة ليا بدوف حائؿء ييو ن س يا يزيؿ الن اسة
يػتء والمهػبفء واللػرؽ - ب ء يانػو ال لا شابتو ثخونة لف اللائعات الطاىرة: وذلؾ كالسهلفء والزه

 .(96 يزيؿ الن اسة با خاؼ

يتػػػات اآلدلػػػاء والحيػػػواف اللائعػػػةء كػػػالبوؿء  االهتػػػات اللائعػػػة: وي صػػػد اله يػػػا  بيػػػ - ت
 .(97 والدهـء ييا ن سة يا تطير ،يرىا بحاؿ لف األحواؿ

 المختمف في التطهير به: -3

ييػؿ  –ورد ونحوىلػا كلػا  العنػبء ولػا  الػ –ل د تباينت أرا  اله يا  بشأف اللائعات األخػرى     
 تعده لف اللطيرات لمن اسة:  أـ ال: 
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وقبػػؿ الوقػػوؼ عمػػى أرا  اله يػػا  ي ػػدر بنػػا امشػػارة إلػػى أف لبنػػى الخػػاؼ يييػػا يعػػود إلػػى كػػوف 
لػف الخبػث تمحػؽ بالحػدث أـ ال..  كلػا أف إزالػة الن اسػة ألػر تعبػدهي أـ ،يػر تعبػدهي..   ةالطيار 

دث ورأى أنيا تعبديهةء قاؿ بتعيػيف اللػا  مزالػة الن اسػة  ولػف لػـ وبنا  عمى ىذا يلف ألح يا بالح
 يمح يا بالحدث ولـ ير أنيا تعبديهةء قاؿ بعدـ التعييف.

 ىذا ويلكف إ لاؿ أرا  اله يا  بشأنيا عمى رأييف ىلا:    
لػػى ىػػذالاارأو األول:  ا أف إزالػػة الن اسػػة البػػده يييػػا لػػف اللػػا  اللطمػػؽ دوف ،يػػره لػػف اللائعػػاتء وا 

ػػػػػد بػػػػػف الحسػػػػػف وأبػػػػػو يوسػػػػػؼ لػػػػػف الحنهيػػػػػةء واللالكيػػػػػةء والشػػػػػايعيةء واللختػػػػػار عنػػػػػد  ذىػػػػػب لحله
 .(98 الحنابمة
 األدلة:
 استدؿ أصحاب ىذا الرأي بالكتاب والسنهة واللع وؿ.    

 ي د استدلوا لنو ب لمة لف النهصوص الكريلة لنيا:أما الكتاب: 
 .(99  چک    ک  ک  گ  گ  چ قولو تعالى:  -1
 .(100  چڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ لى: قولو تعا -2

 وجه الداللة فيهما:
قد لفه عمى عباده يا اآليػات السػاب ة بػ نزاؿ اللػا  الطيػورء يمػو  –ىو أف اهلل تبارؾ وتعالى     

 .(101 حصمت الطيارة بغيره لـ يحصؿ بو االلتناف  يدؿه عمى اختصاصو بذلؾ
 ا:ي د استدلوا لنيا بأحاديث عديدة لنيأما السّنة:    
عػف دـ الحػيض يكػوف يػا الثػوب   لا روتػو أـ قػيس بنػت لحصػف قالػت: سػألت النبػا  -1

 .(102 ي اؿ:   حكهيو بتما وا،سميو بلا  وسدر (
ي الػػت: أرأيػػت إحػػدانا  قالػػت:  ػػا ت الػػرأة إلػػى النبػػا  ولػػا روتػػو أسػػلا  بنػػت أبػػا بكػػر  -2

 .(103 تصمها ييو (تحيض يا الثوب كيؼ تصنا  ي اؿ:   تحتهو ثـ ت رصو باللا  وتنتحو و 

 وجه الداللة فيهما:
:    ا،سػػميو بلػػا  (( و   ت رصػػو باللػػا  ((. نػػصه صػػري  عمػػى أف النه اسػػة إنلػػا إف قولػػو     

تزاؿ باللا  دوف ،يره لف اللائعات  وألنو إذا ألر ب زالتيلا باللا ء يأزالتيا بغيره كاف األلػر باقيػًا 
ذا و ب ذلؾ عميو يا الدهـ با لنهصء كاف سائر الن اسات بلثابتوء ال يػرؽ بينيلػا يػا لـ يلتثؿ  وا 

 .(104 ال ياس
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ي مػػت: إنهػػا ن ػػاور أىػػؿ الكتػػاب وىػػـ  وبلػػا رواه أبػػو ثعمبػػة الخشػػنا قػػاؿ: سػػألت رسػػوؿ اهلل  -3
:   إف و ػػػدتيـ يطبخػػػوف يػػػا قػػػدورىـ الخنزيػػػر ويشػػػربوف يػػػا آنيػػػتيـ الخلػػػرء ي ػػػاؿ رسػػػوؿ اهلل 

ف لـ ت  .(106 باللا  وكموا واشربوا( (105  دوا ،يرىا يارحتوىا،يرىا يكموا يييا واشربواء وا 

 وجه الداللة فيه:  
ىػػو أف األلػػر قػػد ورد يػػا الغسػػؿ بػػنصه الحػػديث ىنػػا ويػػا ،يػػره أيتػػًاء واأللػػر لمو ػػوبء وال     

 .(107 يخرج اللكمؼ لف عيدة األلر إال بااللتثاؿ

 ي د استدلوا لنو بلا ياتا:أما المعقول: 
ر اللائعػات ال يػديا الن اسػة عػف نهسػوء يكيػؼ يػديعيا عػف ،يػره  كػذلؾ ي د ذكػروا: بػأف سػائ    

نلػا النه اسػة حكػـ  ياف النه اسة ليست لعنى لحسوسا حتى ي ػاؿ كػؿ لػا أزاليػا قػاـ بػو الغػرض  وا 
شرعا عيهف لو صاحب الشرع اللا ء يا ي وز تعديو ينمحؽ بو ،يره  ألف ،يره لػيس يػا لعنػاهء 

 .(108 الهرع إذا عاد إلحاقو باألصؿ بامس اط  س ط يا نهسووألنو لو لحؽ بو ألس طوء و 
 مناقشة األدلة:
يػيلكف أف ي ػاب عنيػا بلػا يػأتا: إف  التنػاف اهلل تعػالى بػ نزاؿ اللػا  الطيػور ال : بأما أدلة الكتا

بػو   فيعنا بحاؿ قصر ىذا الحكـ عميوء وكوف ،يره يشاركو يا ذلؾ ال يػؤدي إلػى يػوات االلتنػا
أف الحػدث ال يديعػو  ىا  ل لعػوف عمػى أنػو األصػؿ يػا التطييػرء كلػا اته ػوا كػذلؾ عمػألف  اله ي

 .(109 عمى امطاؽ إال اللا 
 ويلكف أف ي اب عنيا بلا يأتا:أدلة السنة: 

إف لهظػػػة اللػػػا  الػػػواردة يػػػا األحاديػػػث اللػػػذكورة واالسػػػتدالؿ بيػػػا عمػػػى عػػػدـ  ػػػواز ،يػػػر  -1
ػة عنػد علػـو األصػوليهيفاللا ء إنلا ىػو لػف بػاب لهيػـو الم ػبء وىػو لػ ـه أف ىػذا (110 يس بح ه . ثػ

خػػرج لخػػرج الغالػػب ال لخػػرج الشػػرطء واللعنػػى يػػا ذلػػؾ: أف اللػػا  أكثػػر و ػػودا لػػف ،يػػرهء لػػذلؾ 
 .(112 ء ىذا يتا عف كوف التخصيص لمشا  بالذكر ال ينها الحكـ علها عداه(111 ذكره
بالغسػػؿء واللػػا  وصػػؼ  وألػا قػػوليـ: اف األلػػر لمو ػػوبء ييػو لحػػؿ نظػػر  ألف األلػػر يتعمػؽ -2

ڳ  ڳ  ڳ  چ يينصػػػػػػرؼ إلػػػػػػى امباحػػػػػػة  وليػػػػػػذا نظػػػػػػائر عديػػػػػػدة لنيػػػػػػا قولػػػػػػو تعػػػػػػالى: 

 .(113  چڳ  
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بيبػػة يػػا الح ػػور ال      يخػػرج الح ػػر لخػػرج العػػادةء ييػػو لػػيس ب يػػد عنػػد العملػػا   ألف لهيػػـو الره
نلػػا  خػػصه بالػػذكر يعتبػر  وألف الغالػػب كونيػػا يػػا ح ػر ألهيػػا أو ح ػػر األزواجء يػػا لهيػـو لػػوء وا 

 ء وكذلؾ اللا  وصؼ لمغسؿ يينصرؼ إلى امباحة ال الو وب.(114 لغمبة حتوره يا الذىف
 

 أما أدلة المعقول:
 فيمكن اإلجابة  نها بما يأتي:

ألػػا قػػوليـ: بػػأف سػػائر اللائعػػات ال يػػديا الن اسػػة عػػف نهسػػو يكيػػؼ يػػديعيا عػػف ،يػػرهء  -1
نػو إذا كػاف دوف ال متػيف ووقعػت ييػو ن اسػػةء ين ػوؿ: وكػذلؾ اللػا  ال يػديا الن اسػة عػف نهسػػو  أل

 .(115 ي نو ين س عند أبو حنهية والشايعية والحنابمةء ولا ذلؾ اته وا عمى التطيير بو
وألا قوليـ: إف الن اسة ليسػت لعنػى لحسوسػًاء ين ػوؿ: ال نسػمهـ بأنيػا ليسػت لحسوسػة   -2

ف الثػػوب ب ػػا الثػػوب بػػؿ ىػػا لعنػػى لحسػػوس يػػزوؿ بزواليػػاء وليػػذا لػػو قطعنػػا لوتػػا الن اسػػة لػػ
زالة العيف كلا تحصؿ باللا ء ي نيا كذلؾ تحصؿ بسائر اللائعات  .(116 طاىرء وا 

 
 الرأو الثاني:

إف إزالة الن اسة تص  بكؿ لائا لزيػؿ ليػاء وىػذا ىػو اللػذىب عنػد الحنهيػةء وىػو كػذلؾ يػا     
 .(117 رواية عند الحنابمة

 األدلة:
 لف السنهة واآلثار واللع وؿ لنيا:استدؿ أصحاب ىذا الرأي ب لمة أدلة     
 .(118 أنو قاؿ:   إذا شرب الكمب يا إنا  أحدكـ يميغسمو سبعًا ( بلا روي عف النبا  -1

ألػػػر بالغسػػػؿ لطم ػػػًاء يبػػػأي شػػػا  يغسػػػمو يسػػػلى ،سػػػًاء واف ت ييػػػده  أف النبػػػا وجاااه الداللاااة: 
ف  كػػػاف ينصػػػرؼ إلػػػى اللػػػا (119 باللػػػا  يحتػػػاج إلػػػى دليػػػؿ ء ي ػػػد  ػػػا  الغسػػػؿ . ىػػػذا واف الغسػػػؿ وا 

ء كػػذلؾ ثبػػت يػػا نصػػوص أخػػرى: أف إزالػػة الن اسػػة بغيػػر (120 بػػالتراب ىنػػا يػػا حػػاؿ ولػػ  الكمػػب
 .(121 اللا  واردة كالخلر تستحيؿ بنهسيا ونحو ذلؾ

ي د قالػت: " لػا كػاف محػدانا إال  – رض اهلل انها  –كذلؾ استدلوا باألثر الوارد عف عائشة  -2
 .(122 ا  لف دـ قالت بري ياء ي صعتو بظهرىا "ثوب واحد تحيض ييوء ي ذا أصابو ش
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ف عمػى أنيػا كانػت تطيهػر ثوبيػا بػالريؽ  – رض اهلل انها  –إف قوؿ عائشة  وجه الداللة: ويعميا يداله
وت عػػػؿ ذلػػػؾ ،سػػػًا  يػػػدؿه عمػػػى أف اللائعػػػات األخػػػرى لطيهػػػرةء واف اللػػػا  ليسػػػت شػػػرطا مزالػػػة 

ال ي نيا لـ تكف لتكتها بذلؾ  .(123 الن اسةء وا 

كذلؾ استدلوا بال ياس عمػى اللػا  ب ػالا أنػو لػائا طػاىرء وىػو لزيػؿ لمن اسػة  ي ػازت  -3
. بػؿ إف إزالػة الن اسػة واالسػتحالة بػبعض اللائعػات (124 إزالة الن اسػة باللائعػات األخػرى كاللػا 

كالخؿه ولا  الورد أبم  لف اللا ء ألف  امزالػة باللػا  قػد يب ػى لعيػا لػوف ن اسػة ييعهػى عنػو  ألػا 
 .(125 ير اللا  ييزيؿ الموف والطعـ والري  لعاء وىذا أبم ،

 مناقشة األدلة:
 بعد سرد أدلة أصحاب الرأي الثاناء ي د أ اب أصحاب ال وؿ األوؿ عنيا بلا يما:

ألػػا قػػوليـ: بػػأف األلػػر ورد بالغسػػؿ لطم ػػًاء ييحصػػؿ باللػػا  وبغيػػرهء ي ػػالوا: بأنػػو لحلػػوؿ  -1
لعيػػود السػػابؽ إلػػى الهيػػـ عنػػد امطػػاؽء وال يعػػرؼ الغسػػؿ عمػػى الغسػػؿ باللػػا   ألنػػو اللعػػروؼ ال

 .(126 بالمغة إال يا اللا 
بأنيا كانت تطير ثوبيػا بػالريؽء  – نها  هلل  رض  –ألا استدالليـ باألثر الوارد عف عائشة  -2

ي ػػد أ يػػب عنػػوء بػػأف ىػػذا وارد يػػا الػػدـ اليسػػير الػػذي يكػػوف لعهػػوًاء يألػػا الكثيػػر يصػػ  عنيػػا أنيػػا 
. كلا أف ىذا األثر لػيس ييػو داللػة عمػى أنيػا صػمهت ييػو بعػد إزالتػو بػالريؽ دوف (127 كانت تغسمو

نلا ،اية األلر أنيا أزالت الدـ بري يا ليػذىب أثػرهء ولػـ ت صػد تطييػره   ألنػو (128 الغسؿ باللا ء وا 
ثبػػت عنيػػا أنيػػا قالػػت: " كانػػت إحػػدانا تحػػيض ثػػـ ت تػػرص الػػدـ لػػف ثوبيػػا عنػػد طيرىػػاء يتغسػػموء 

 .(129 ى سائره ثـ تصما ييو"وتنت  عم

ألا اسػتدالليـ بال يػاس عمػى اللػا  ب ػالا أنػو لػائا طػاىر لزيػؿ لمن اسػةء ي ػازت إزالػة  -3
 الن اسة باللائعات كاللا ء ي د أ يب عنو بو وه:

 .(130 إف ىذا ال ياس قياس لا الهارؽ  ألف اللا  يريا الحدثء وال تريعو سائر اللائعات األول:
 .(131 لدىف واللرؽء ي نيا لف اللائعاتء وال تزيؿ الن س بخاؼ اللا أنو لنت ض با الثاني:

أف لملا  لف المهطؼ والنههاذ يػا األعلػاؽ لػا لػيس لغيػره لػف اللائعػات األخػرى يػا يمحػؽ  الثالث:
 .(132 بو ،يره
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 الترجيح:
ف إزالػة ال دير بالتر ي  ىو الرأي الثػانا ال ائػؿ بػأ ييبدو لا لف خاؿ لناقشة األدلة بأف الرأ   

 الن اسة  تص  بكؿ لائا لزيؿ لياء وذلؾ ألسباب عديدة لنيا:
بػدليؿ أف  –اللػا   –أف ريا الحدث ألر تعبديه ،ير لع وؿ اللعنىء يي تصر ييو عمػى الػوارد  -1

الذي يخرج ريحًاء ال يغسؿ اللوتا الذي خرج لنو الري ء كلا أف اللتوتئ لو عدـ اللػا  عػدؿ 
  بخػػاؼ إزالػػة الن اسػػة والخبػػثء ييػػو ألػػر لع ػػوؿ اللعنػػىء وذلػػؾ إلػػى التػػيلـء ييػػو ألػػر تعبػػدي

 لو ودىلا حسهاء ي از يييلا املحاؽ.
إف إزالػػة الن اسػػة لػػف أبػػواب التػػروؾ  لػػذا ال يشػػترط يييػػا يعػػؿ العبػػد وال قصػػده  بػػؿ إنيػػا لػػو  -2

 .(133 زالت باللطر النازؿ لف السلا  لحصؿ الل صود

 ثانيًا: التطهر بغير المائعات:
شػػػػؾ أف ىنػػػػاؾ أنواعػػػػًا عديػػػػدة لػػػػف اللطيػػػػرات سػػػػوى اللائعػػػػاتء وقػػػػد تباينػػػػت آرا  اله يػػػػا  ال    

 واختمهت أنظارىـ بشأنياء يعدهىا بعتيـ لف اللطيهراتء ولـ يعدهىا البعض اآلخر كذلؾ.
ىذا وللا كانت الدراسة تعنى بالتطيير بالبخار دوف ،يػره لػف اللطيهػرات  لػذا ي ننػا سنتػرب     

ء صهحًا عف الدخ وؿ يا تهاصيميا واختاؼ اله يا  بشػأنياء وسػنكتها ب يرادىػا عمػى  يػة العلػـو
 وذلؾ ب در تعم يا بلوتوع الدراسةء ىذا وتعد لف ابرز ىذه اللطيرات لا يأتا:

ويعػد لػف اللطيهػػرات وذلػؾ كاسػتحالة الخلػر خػًاء والعػذرة رلػػادًاء  التطهيار باالسات الة: -1
 .(134 والليتة لمحاً 

ويعػػػػد كػػػػذلؾ لػػػػف اللطيهػػػػرات ولػػػػزيا لمن اسػػػػةء وذلػػػػؾ إذا أصػػػػابت : التطهياااار بالمسااااح -2
 .(135 األ ساـ الص يمة كالسيوؼ واللرآةء ييكوف اللس  لزيًا ولطيهراً 

ويعػػد لػػف اللطيهػػرات وذلػػؾ حينلػػا يصػػيب الخهػػاؼ شػػا  لػػف الن اسػػةء التطهاار بالااّدلك:  -3
 .(136 ييعلد إلى دلكيا باألرضء ييعد ذلؾ لطيرًا ليا

ويعػد ىػػو اآلخػر لػف اللطيهػرات أيتػًاء كػػأف يصػيب الثػوب شػا  لػػف  :التطهيار باالفرك -4
ء ييعلد إلى يركو حتى تزوؿ أثاره لف الثوبء ييعد ذلؾ لف اللطيرات لو اللناه
 137). 

 ي نيػػا، أرتػػاً  ويعػػد لػػف اللطيهػػراتء وذلػػؾ إذا لػػا أصػػابت الن اسػػة التطهياار بالجفاااف: -5
 .(138 طاىرة بذلؾ يتصير، ت ؼ حتى تترؾ

ويعػػد لػػف اللطيهػػرات وذلػػؾ إذا سػػ طت الن اسػػة يػػا بئػػرء يػػ ف  علميػػة  زح:التطهياار بااالن -6
 .(139 نزحيا يكوف لطيرًا ليا



 م3103/  السىة التاسعة ـ  ويسان  33/  العذد  9اجمللذ 

 
 

329 

ويعد التطيير بالنهار أيتًا لف اللطيهػراتء وذلػؾ إذا لػا وقعػت الن اسػة  التطهير بالّنار: -7
 .(140 بلكاف أو لوتاء ييتعرض لمنارء ي ذا لستو أزالت ن استوء يعد لسيا تطييرًا لو

ء يػػ ذا دبػػ   مػػػدىا -اللأكولػػة  –ولحػػػؿ ذلػػؾ  مػػود الحيوانػػات الليتػػػة  ر بالاادب :التطهياا -8
 . وقيؿ بؿ علـو الحيوانات عدا الن سة.(141 طير بعد الدبا،ة

وتعػد الػذكاة لػف اللطيػراتء يالػذكاة يػا الحيػواف اللػأكوؿ المحػـ تعلػؿ  التطهير بالذكاة: -9
 .(142 تطييرًا يا  ليا أ زائوء إال الدهـ اللسهوح

ويعػػد لػػف اللطيهػػراتء وذلػػؾ إذا لػػا وقعػػت الهػػأرة يػػا السػػلف  ياار بااالقمل والتقااوير:التطه -11
ال الدء يال ما والت وير يكوف وسيمة لػف وسػائؿ التطييػر  يترلػى ولػا حوليػاء وكػذلؾ قطػا ال ػز  

 .(143 اللتن س لف الثوب دوف سائره ي نو يكها لطيارة ب يتو

 –ذلػػؾ إذا لػػا أصػػاب ال سػػـ الحػػدث ويعػػد التػػراب لػػف اللطيهػػراتء و  التطهياار بااالتراب: -11
وكػاف اللحػدث ياقػدًا لملػا  وقػت الصػاةء يػ ف التػيلهـ بػالتراب يزيػؿ الحػدث  –األصغر أو األكبػر 
ويعد لطيهرا لم سـ
 144). 

ى
ىالمطلبىالثالث
ىالتطهورىبالبخار

 
ا اتهػؽ اله يػا  عمػى التطييػر بيػا لػف اللائعػات ل د تطرقنا يا اللطمب السابؽ إلى  لمة لله      

ػػػلف والمهػػػبف  كاللػػػا  اللطمػػػؽء كػػػذلؾ تطرقنػػػا إلػػػى اللائعػػػات اللتهػػػؽ عمػػػى عػػػدـ التطييػػػر بيػػػا كالسه
ويتػػات امنسػػافء ولػػا عػػدا ىػػذا لػػف اللائعػػات األخػػرى كلػػا  الػػورد يػػ ف  أنظػػار العملػػا  كانػػت 

 لتباينة ولختمهة بشأنيا.
اللطمػب إلػى لسػألة أخػرى لػف لسػائؿ الطيػارةء وىػا لسػألة التطييػر ىذا وسنتطرؽ يا ىػذا     

 بالبخار اللتولد لف اللائعاتء وبنا  عمى لا ت دـ نستطيا أف ن لؿ ال وؿ يييا بلا يأتا:
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 المسألة األولى:  كم البخار المت ّمل من الطاهر:
اللتصػػاعد لػػف اللػػا  تطػرهؽ اله يػػا  إلػػى لسػألة البخػػار اللتحمهػػؿ لػف الطػػاىرء وذلػػؾ كالبخػار     

لدء والنهدى و،يرىاء وىؿ يعد طػاىرًا ولطيػرًا أـ  اللطمؽء أو للها ىو يا األصؿ لا  كالثمج اللت ه
 ال..  وأل ؿ الوقوؼ عمى آرائيـء ي ننا ن لؿ ال وؿ يييا وي ا للا يأتا:

 :(145)أواًل:  كم بخار الماء المطمق
  اللطمؽ إذا لا ،مى وارتهػا يترشػ  لنػو البخػارء تناوؿ اله يا  لسألة البخار اللتولد لف اللا    

 وذلؾ كبخار الحلهالات و،يرهء ييؿ ي وز التطير بوء وىؿ ترتها بو الن اسة..  .
ف       ػػة العملػػا  يػػروف صػػحة الطيػػارة بػػوء وأنػػو لزيػػؿ لمن اسػػةء وا  ل ػػد ذكػػر اللح  ػػوف: بػػأف عاله

زا  طػػاىرة  لػػذا ييػػو  ػػز  لػػف الخػػاؼ يػػا ذلػػؾ تػػعيؼ  وذلػػؾ ألف ىػػذا البخػػار لتحمهػػؿ لػػف أ ػػ
لػػى ىػػذا ذىػػب (146 اللػػا   ألننػػا لػػو  لعنػػاه ألصػػب  لػػا  ء وبنػػا  عمػػى ىػػذا يعػػد طػػاىرًا ولطيػػرًاء وا 

عالهة اله يا  لف الحنهيةء واللالكيةء والشايعيةء والحنابمة
 147). 

 ثانيًا:  كم بخار المائعات الطاهرة )  دا الماء (:
لػػػا  اللطمػػػؽء وسػػػنتناوؿ ىنػػػا حكػػػـ البخػػػار اللتولػػػد لػػػف ذكرنػػػا حكػػػـ البخػػػار اللتولػػػد لػػػف ال     

ء واللصػػطكا ء والعػػرؽ ونحوىػػاء ييػػؿ يعػػد (148 اللائعػػات األخػػرى عػػدا اللػػا ء وذلػػؾ كبخػػار الخػػؿه
 طاىرًا ولطيرًا أـ ال .

ل ػػد اختمهػػت أرا  العملػػا  بشػػأف ذلػػؾ وتباينػػت أنظػػارىـ بشػػأنياء ونسػػتطيا إ لػػاؿ تمػػؾ اآلرا       
 بلا يأتا:
إف البخار اللتولهد لف اللائعات الطاىرة طاىر لثموء يي وز التطير بػوء وىػو لزيػؿ ول: الرأو األ 

لى ىذا ذىب الحنهية واللالكية  .(149 لمن اسة. وا 
 ىذا وقد استدؿ أصحاب ىذا الرأي بلا يأتا:    
قالوا: أف اللػا  ،يػر لتعػيف مزالػة الن اسػةء يبػأي شػا  تحصػؿ إزالتيػاء ي نػو ي ػـو ل الػو لػف    

اللائعػػاتء ولػػا داـ البخػػار كػػذلؾء يػػا لػػانا لػػف ال ػػوؿ بطيارتػػو والتطييػػر بػػو  ألف  إزالػػة العػػيف 
 .(150 الن سة كلا تحصؿ باللا ء ي نيا كذلؾ تحصؿ بسائر اللائعات

إف البخار اللتولد لف اللائعات الطاىرة طاىر ،ير لطيػر  ألف التطييػر ال يكػوف الرأو الثاني: 
ي ػوز اسػتعلالو يػا كػؿ شػا ء ولكػف ال يصػ  اسػتعلالو يػا ريػا الحػدث  إال باللا  الطيور  لػذا

لى ىذا ذىب الشايعيةء والحنابمة زالة الن سء وا   .(151 وا 
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ىػػذا وقػػد اسػػتدؿ أصػػحاب ىػػذا الػػرأي بعلػػـو األدلػػة السػػاب ة التػػا تػػنص عمػػى إزالػػة الن اسػػة     
زوؿ إال بػػػػو ء ألنػػػػو باللػػػػا ء لػػػػذا يػػػػ ف لحػػػػور اسػػػػتدالليـ يػػػػدور حوليػػػػاء يالن اسػػػػات عنػػػػدىـ ال تػػػػ

 .(152 اللنصوص عميو يا الكتاب والسنهةء دوف ،يره لف اللائعات
 الترجيح:

يبدو لا لف خاؿ االست را  والتتبػا يػا أدلػة العملػا ء بػأف الػرأي ال ػدير بػالتر ي  ىػو الػرأي     
زالػة الن  ف  األوؿ  ألف  البخار اللتولد لف اللائا إذا كاف لا ء يا لانا لػف الطيػارة وا  اسػة بػوء وا 

كػػاف ،يػػر لػػا ء يػػا ت ػػػوز الطيػػارة بػػوء وألػػا إزالػػة الن اسػػػة بػػو ي ػػائزة  ألف  اللػػا  ،يػػر لتعػػػيف 
مزالتيػػاء كلػػا أف إزالػػة الن اسػػة ألػػر لع ػػوؿء وىػػو لػػف التػػروؾء كلػػا سػػب ت امشػػارة إليػػو لػػرات 

 .(153 عديدة
 

 المسألة الثانية:  كم البخار المت مل من الّنجس:
  يا حكـ البخار اللتحمؿ لف النه سء وتباينت آراؤىـ بشأنوء ويلكػف لنػا إ لػاؿ اختمؼ العملا   

 تمؾ اآلرا  بلا يأتا:
يطيػرهء بػؿ يب ػى  البخار اللتحمؿ لف الن اسة ن ػسء وأف صػعوده يػا اليػوا  ال إفالرأو األول: 

لػػى ىػػذا ذىػػب بعػػض الحنهيػػةء واللالكيػػةء والشػػا سػػوء وا  يعيةء عمػػى ن اسػػتوء يػػ ذا أصػػاب شػػيئًا ن ه
 .(154 والحنابمة

عبارة عف أ زا  ىوائيهػة لائيهػة  إف البخار اللتصاعد لف الن س طاىرء ألف  البخارالرأو الثاني: 
لػػى ىػػذا  لػػيس ييػػو شػػا  لػػف وصػػؼ الخبػػثء ييػػو بلنزلػػة البخػػار الخػػارج لػػف ال ػػوؼ كال شػػأ. وا 

 .(155 ذىب البعض اآلخر لف الحنهيةء والشايعيةء والحنابمة
ىبوا إلى التهصيؿء ي الوا: إف تصػاعد البخػار بواسػطة النهػار ييػو ن ػسء ألنػو لػف ذالرأو الثالث: 

أ ػػزا  الن اسػػة تهصػػميا النػػار ب وتيػػا ييعهػػى عػػف قميمػػو إذا لػػـ تو ػػد رطوبػػة باللحػػؿء وأف ال يكػػوف 
لػػى ىػػػذا ذىػػب بعػػػض  بهعمػػو  وألػػا إف تصػػػاعد بػػا نػػار كالبخػػػار الخػػارج لػػف الكنيػػػؼ يطػػاىرء وا 

 .(156 ا بيف قوؿ لف أطمؽ الطيارة لنيـء وبيف لف أطمؽ الن اسةعملا  الشايعية  لع
ىذا وقد استدلوا لم وؿ بالطيارة إذا تصاعد با نار بنػا  عمػى ال يػاسء وذلػؾ كػالرهي  الخار ػة     

لف الدبرء ي نيا ال تن س الثيابء وكذلؾ ال شأ الخارج لف  وؼ امنسافء يانو طػاىرء لػذا يػ ف  
 .(157 ىذا لثمو
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 ح:الترجي
يبػػدو لػػا لػػف خػػاؿ اسػػت را  األدلػػة بػػأف الػػرأي الثػػانا ىػػو الػػرأي ال ػػدير بػػالتر ي ء وذلػػؾ ألف      

بخار الن اسػة قػد اسػتحاؿ لػف ن ػس إلػى شػا  أخػر ،يػر أصػمياء وال ينبغػا أف يعبهػر عنػو بأنػو 
ف  طير باالستحالة  ألف نهس النه س لـ يطيرء لكنهو استحاؿء وىػذا الطػاىر لػيس ذاؾ الػنه س وا  

كاف لستحيًا عنػو ولادتػو واحػدة  ييػو يختمػؼ عنػوء وذلػؾ كامنسػاف يػ ف  أصػمو لنػاه ولػيس ىػو 
ء وألف   ليػػا النه اسػػات إلػػا ن سػػت باالسػػتحالة كالػػدهـ والبػػوؿ والعػػذرة ي نيػػا لسػػتحيمة عػػف  اللنػػاه

أف يستحيؿ إلى طاىر لرهة أخرى –إذف  –الغذا  والشراب الطاىرء يميس بلستغرب 
 158). 

وبنا  عمى كؿ لا ت ػدـ نسػتطيا ال ػوؿ بػأف التنظيػؼ بلغاسػؿ البخػار الحديثػة يطيػر النه اسػة     
 –واهلل أعمـ  –لاعتبارات الساب ة 

ىالخاتمة
 وبعد الهراغ لف كتابة ىذا البحث ن لؿ أبرز النتائج التا خرج بياء وىا: 
زالة الن  -1  س.لف لعانا الطيارة النظايةء والنه ا ء وارتهاع الحدثء وا 
الطيػػػارة والن اسػػػة صػػػهتاف حكليتػػػافء تو ػػػب األولػػػى للوصػػػوييا اسػػػتباحة العبػػػاداتء بينلػػػا  -2

 الن اسات يا امساـ. هتو ب الثانية لنعياء ويعده البوؿء والغائطء والدهـء لف أبرز ىذ

وائ   -3 األبخػػرة عبػػارة عػػف كػػؿ لػػا يتصػػاعد لػػف السهػػوائؿ الرهطبػػة الحػػارهةء كاللػػا ء والنهػػدىء والػػره
 ف.كالدهخا

الطيارة شعيرة إساليةء وقربة لػف ال ػربء ويطػرة  بمػت عمييػا النهػوسء واسػتدالتيا األرواح  -4
 والع وؿء ييا لطموبة لر،وبةء واللتصؼ بيا ذاؾ إنساف طاىر ال مب والبدف والثياب واللكاف.

العتبػػػػػارات عديػػػػػدة تختػػػػػا الطيػػػػػارة لت سػػػػػيلات لتنوعػػػػػةء كالحسػػػػػيهة واللعنويهػػػػػةء والحكليهػػػػػة  -5
 ة.والح ي يه 

لمطيػػارة آليػػات تتح ػػؽ بيػػا تعػػرؼ بػػاللطيهراتء وىػػا أنػػواع لتعػػددةء يتػػارة تتح ػػؽ باللائعػػات  -6
وتػػػارة بغيرىػػػاء ويعػػػده   اللػػػا ء والبخػػػارء واالسػػػتحالةء والدهبا،ػػػةء والػػػذهكاةء وال هػػػاؼء والهػػػرؾ ( لػػػف 

 أبرز ىذه اللطيهرات.

لػيس ألػرًا تعبػديًا  ألنيػا لػف تص ه إزالة الن اسة بكؿ لػائا طػاىر  ألف  إزالتيػا ألػر لع ػوؿ و  -7
 أبواب التروؾء لذا ال تتشرط النيهة يا زوالياء يمو أزيمت بأيهة طري ة حصؿ الل صود.
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حكـ األعياف بعد ورود الشرع امباحة إال لا استثناه النهصء وقبؿ ورود الشػرع قيػؿ امباحػةء  -8
 أو الحظرء أو التوقهؼء وبكٍؿ قاؿ اله يا  رحليـ اهلل.

تحمؿ لػف الن اسػة لػيس ييػو وصػؼ الخبػثء بػؿ ىػو أ ػزا  ىوائيهػة ولائيهػة وناريهػةء البخار الل -9
 ياستحاؿ إلى شا  لغاير  لذا يعده طاىرًا.

ػػا يزيػػؿ النه اسػػة  -11 العتبػػارات عديػػدة سػػبؽ ذكرىػػا يعػػده التنظيػػؼ بلغاسػػؿ البخػػار اليػػـو لله
 ويطيرىاء يبخارىا طاىر.

 واهلل تعالى أ مم.
 

 الهوامشىوالمصادر
                                                           

ء 2بف زكرياء لع ـ ل اييس المغةء تح يؽ: عبد الساـ لحلد ىاروفء   ط/ ابف يارسء أحلد بف يارس  ( 1 
  الرازي ء لحلد ابف أبا بكر بف عبد ال ادر ء لختار 3/428ـ (: 1999 –بيروت  –دار ال يؿ 

   167( : ص/1995 –بيروت  –لكتبة لبناف ناشروف  -1الصحاح ء تح يؽ : لحلود خاطرء   ط/
دار  – 1الخطيبء لغنا اللحتاج إلى لعرية لعانا ألهاظ اللنياجء   ط/ الشر بيناء لحلد ابف أحلد

 .1/16د.ت (:  –بيروت  –الهكر 
دار  – 1ينظر: الدر ديرء أحلد بف لحلد بف أحلد ألعدويء الشرح الكبيرء تح يؽ: لحلد عميشء  ط/ ( 2 

 .1/30د.ت(:  –بيروت  –الهكر 
 –دار الهكر  – 2الدهر اللختار شرح تنوير األبصارء   ط/ينظر: الحصهكاء لحلد بف عما بف لحلدء  ( 3 

  الحطابء لحلد بف عبد الرحلفء لواىب ال ميؿ لشرح لختصر خميؿء   1/83ىػ (: 1386 –بيروت 
  النوويء لحا الديف يحيى بف شرؼء الل لوع  1/43ىػ (: 1398 –بيروت  –دار الهكر  – 2ط/

  البيوتاء لنصور بف يونس بف 1/119ـ (: 1997 – بيروت –دار الهكر  – 1شرح الليذبء   ط/
 –بيروت  –دار الهكر  – 1إدريسء كشاؼ ال ناع عف لتف امقناعء تح يؽ: ىاؿ لصيمحاء   ط/

 .1/24ىػ (: 1402
 .31 - 1/30ينظر: الدر ديرء الشرح الكبير: ( 4 

وزارة األوقاؼ والشئوف  – 1ةء   ط/ينظر: وزارة األوقاؼ والشئوف الكويتيةء اللوسوعة اله يية الكويتي ( 5 
 .40/74ـ (: 2001 –الكويت  –الكويتية 

ينظر: الطحطاويء أحلد بف لحلد بف إسلاعيؿء حاشية الطحطاوي عمى لراقا الهاح بشرح نور  ( 6 
  الهيولاء أحلد بف  1/100ىػ (: 1318 –لصر  –بوالؽ  –اللطبعة األليرية  – 3اميتًاحء   ط/
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دار الكتب العملية  – 1ل ريء اللصباح اللنير يا ،ريب الشرح الكبير لمرايعاء   ط/لحلد بف عما ال
 .2/594د.ت (:  –بيروت  –

دار  – 1ينظر: األنصاريء زكريا بف لحلد بف أحلد بف زكرياء يتػ  الوىاب بشػرح لنيج الطابء   ط/ ( 7 
 .1/37ىػ (: 1418 –بيروت  –الكتب العملية 

 .1/32ح الكبير: الدر ديرء الشر  ( 8 

 .2/567اللذي:   لا  رقيؽ يخرج عند اللاعبة ويترب إلى البياض (ء الهيولاء اللصباح اللنير:  ( 9 
الوذي:   عبارة علا يخرج لف الذكر بعد البوؿء ويعرؼ بالودي أيتًا (ء ينظر: الزبيديء لحلد بف  ( 10 

 –دار اليداية  – 1اللح  يفء   ط/لرتتىء تاج العروس لف  واىر ال الوسء تح يؽ: ل لوعة لف 
 .40/186د.ت (:  –بيروت 

ال ي : ىو عبارة عف اللدة التا ال يخالطيا دـ. ينظر: ألبعماء لحلد بف أبا الهت ء اللطما عمى أبواب  ( 11 
 .1/37ـ(: 1981 –بيروت  –اللكتب امسالا  – 1اله وء تح يؽ: لحلد بشير األدلباء  ط/

ال الد الغميظ. ينظر: األزىريء لحلد بف أحلدء تيذيب المغةء تح يؽ: لحلد عوض العم ة: ىا الدـ  ( 12 
 .1/162ـ (: 2001 –بيروت  –دار إحيا  التراث العربا  – 1لرعبء   ط/

 –بيروت  –دار الغرب  – 1ينظر: ال راياء أحلد بف إدريسء الذخيرةء تح يؽ: لحلد ح اء   ط/ ( 13 
 – 1ىيـ بف عما بف يوسؼء الليذب يا ي و املاـ الشايعاء   ط/  الشيرازيء إبرا1/198ـ (: 1994

 .1/46د.ت (:  –بيروت  -دار الهكر
 .1/37ينظر: الهيولاء اللصباح اللنير:  ( 14 
  ابف سيدةء عما بف إسلاعيؿء اللحكـ واللحيط  1/205ينظر: ابف يارسء لع ـ ل اييس المغة:  ( 15 

 – 5/181ـ(: 2000 –بيروت  –دار الكتب العملية  – 1ط/األعظـء تح يؽ: عبد الحليد ىنداويء  
  لصطهىء إبراىيـء وآخروفء اللع ـ الوسيطء 135 – 133/ 10  الزبيديء تاج العروس: 182

 .1/41د.ت (:  –بيروت  –دار الدعوة  – 1تح يؽ: ل لا المغة العربيةء   ط/

 (. 48سورة الهرقاف: اآلية    ( 16 

 (. 11   سورة األنهاؿ: اآلية ( 17 
 (. 33سورة األحزاب: اآلية    ( 18 
 (. 5 - 4سورة اللدثر: اآلية    ( 19 
دار إحيا   – 1لسمـء ابف الح اج النيسابوريء صحي  لسمـء تح يؽ: لحلد يؤاد عبد الباقاء  ط/ ( 20 

 (.223ء كتاب الطيارة ء   رقـ   1/203د.ت (:  –بيروت  –التراث العربا 
لكتبة الرياض  – 1أحلد بف عبد الحميـء األخبار العملية لف االختيارات اله ييةء  ط/ ينظر: ابف تيليةء ( 21 

 .1د.ت (: ص/ –السعودية  –الحديثة 
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ينظر: البخاري ء عا  الديف عبد العزيز بف أحلدء كشؼ األسرار عف أصوؿ يخر امساـ البز دويء  ( 22 
ء ة  شي  زاد3/147ـ (: 1997 –بيروت  –دار الكتب العملية  – 1تح يؽ: عبد اهلل لحلودء   ط/

عبد الرحلف بف لحلد بف سميلافء ل لا األنير يا شرح لمت ى األبحرء تح يؽ: خميؿ علراف 
  ابف العرباء لحلد بف عبد 4/244ـ (: 1998 –بيروت  –دار الكتب العملية  – 1اللنصورء   ط/

 1سيف عما ألبدري وسعيد يودةء   ط/اهلل بف لحلدء أبو بكرء اللحصوؿ يا أصوؿ اله وء تح يؽ: ح
  الشر بيناء لحلد بف أحلد الخطيبء امقناع يا حؿ 1/130ـ (: 1999 -علاف  –دار البيارؽ  –

ىػ (: 1415 –بيروت  –دار الهكر  – 1ألهاظ أبا ش اعء تح يؽ: لكتب البحوث والدراساتء   ط/
لهتاوى الكبرىء تح يؽ: حسنيف لحلد   ابف تيليةء أحلد بف عبد الحميـء أبو العباسء ا91ء 1/29

 .2/116د.ت (:  –بيروت  –دار اللعرية  – 1لخموؼء   ط/

  السلعاناء لنصور بف 1/134  ابف العرباء اللحصوؿ : 3/145ينظر: البخاريء كشؼ األسرار:  ( 23 
دار الكتب  – 1لحلد بف عبد ال بارء قواطا األدلة يا أصوؿ اله وء تح يؽ: لحلد حسفء   ط/

  الزركشاء لحلد بف بيادرء البحر اللحيط يا أصوؿ 48ء  2/46ـ (: 1997 –بيروت  –لعملية ا
  اللر  4/325ـ (: 2000 –بيروت  –دار الكتب العملية  – 1اله وء تح يؽ: لحلد ثالرء   ط/

داويء عما بف سميلافء التحبير شرح التحرير يا أصوؿ اله وء تح يؽ: عبد الرحلف  بريف وعوض 
 .2/767ـ (: 2000 –الرياض  –لكتبة الرشد  – 1ء   ط/ال رنا

 (. 29سورة الب رة: اآلية    ( 24 

 (. 13سورة ال اثية: اآلية    ( 25 

 .2/120د.ت(:  –بيروت  –دار اللعرية  – 1السر خساء لحلد بف أحلدء أصوؿ السر خساء  ط/ ( 26 

  ابف تيليةء الهتاوى الكبرى:  1/91قناع:   الشر بيناء ام 4/244ينظر: شي  زادةء ل لا األنير:  ( 27 
2/117. 

 (. 119سورة األنعاـ: اآلية    ( 28 
  السعديء عبد الرحلف 2/117  ابف تيليةء الهتاوى الكبرى:  2/468ينظر: البخاريء كشؼ األسرار:  ( 29 

: ـ (2000 –بيروت  –لؤسسة الرسالة  – 1بف ناصرء تهسير السعديء تح يؽ: ابف عثيليفء   ط/
 .271ص/

الترلذيء لحلد بف عيسىء سنف الترلذي   ال الا الصحي  (ء تح يؽ: أحلد لحلد شاكر وآخروفء    ( 30 
( ء وقاؿ 1726ء كتاب المباس ء رقـ   4/220د.ت (:  –بيروت  –دار إحيا  التراث العربا  – 1ط/

 الترلذي : حديث ،ريب ولريوع .
 .2/118ينظر: ابف تيليةء الهتاوى الكبرى:  ( 31 
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البخاريء لحلد بف إسلاعيؿء صحي  البخاري   ال الا الصحي  اللختصر (ء تح يؽ: لصطهى ديب  ( 32 
ء كتاب التلنا ء رقـ    6/2658ـ (: 1987 –بيروت  –اليلالة  –دار ابف كثير  – 3البغاء   ط/

6859. ) 
 .2/118ينظر: ابف تيليةء الهتاوى الكبرى:  ( 33 
ف قناة أو أنبوبة يسيؿ لنو اللا  لف لوتا عاؿ كالسط . ينظر: الزبيديء تاج الليزاب: ىو عبارة ع ( 34 

 .1/15  لصطهىء اللع ـ  الوسيط: 4/342العروس: 

ينظر: ابف ال يـء لحلد بف أبا بكر بف أيوبء أعاـ اللوقعيف عف رب العالليفء تح يؽ: طو عبد  ( 35 
 .1/72ـ (: 1973 –بيروت  –دار ال يؿ  – 1الر وؼ سعدء   ط/

 .2/121  ابف تيليةء الهتاوى الكبرى:  324 – 4/323ينظر: الزركشاء البحر اللحيط :  ( 36 

 .2/120ينظر: ابف تيليةء اللصدر نهسو:  ( 37 

 (. 157سورة األعراؼ: اآلية    ( 38 

 .120 - 2/119  ابف تيليةء الهتاوى الكبرى :  51 – 2/50ينظر: السلعاناء قواطا األدلة :  ( 39 
ينظر: ابف عابديفء لحلد عا  الديف بف لحلد أليف بف علرء حاشية رد اللحتار عمى الدر اللختار  ( 40 

  البخاريء كشؼ 4/161ء 1/105ـ(: 2000 –بيروت  –دار الهكر  – 1شرح تنوير األبصارء  ط/
 –ؼ دار الصد – 1  ألبركتاء لحلد عليـ امحسػاف ألل دديء قواعد اله ػوء   ط/2/468األسرار: 
  الشيرازيء إبراىيـ بف عما بف يوسؼء أبو إسحاؽء التبصرة 59ـ (: ص/1986 –كراتشا  –بيمشرز 

  535ىػ (: ص/1403 –دلشؽ  –دار الهكر  – 1يا أصوؿ اله وء تح يؽ: لحلد حسف ىيتوء   ط/
 –ية دار الكتب العمل – 1السيوطاء عبد الرحلف بف أبا بكرء  اؿ الديفء األشباه والنظائرء   ط/

 .1/161  البيوتاء كشاؼ ال ناع: 4/324  الزركشاء البحر اللحيط: 60ىػ (: ص/1403 –بيروت 
  الشيرازيء 134  ابف العرباء اللحصوؿ: ص/4/161ينظر: ابف عابديفءحاشية رده اللحتار:  ( 41 

  الزركشاء البحر اللحيط: 60  السيوطاء األشباه والنظائر: ص/533 – 532التبصرة : ص/
 .769 – 2/768  اللر داويء التحبير: 1/126

 (. 119سورة األنعاـ: اآلية    ( 42 
 (. 116سورة النحؿ: اآلية    ( 43 
ينظر: الشوكاناء لحلد بف عماء إرشاد الهحوؿ إلى تح يؽ عمـ األصوؿء تح يؽ: لحلد سعيد ألبدريء  ( 44 

 .475ـ (: ص/1992 –بيروت  –دار الهكر  – 1  ط/

 ( .52ء كتاب اميلاف ء رقـ   1/28حي  البخاري: البخاريء ص ( 45 
 .475ينظر: الشوكاناء إرشاد الهحوؿ : ص/ ( 46 
 ( .1654ء كتاب الحج ء رقـ    2/620البخاريء صحي  البخاري:  ( 47 
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 ( . 1655ء كتاب الحج ء رقـ   2/620اللصدر نهسو:  ( 48 
  الشوكاناء إرشاد 2/468األسرار:    البخاريء كشؼ4/325ينظر: الزركشاء البحر اللحيط:  ( 49 

 .476الهحوؿ: ص/

  اللار ديناء لحلد بف 2/52  الزركشاء البحر اللحيط : 534ينظر: الشيرازيء التبصرة: ص/ ( 50 
عثلاف بف عماء األن ـ الزاىرات عمى حؿ ألهاظ الورقات يا أصوؿ اله وء تح يؽ: عبد الكريـ عماء   

 .238 – 237ـ (: ص/1999 –الرياض  –لكتبة الرشيد  – 3ط/
  اللر داويء 238  اللار ديناء األن ـ الزاىرات: ص/4/161ينظر: ابف عابديفء حاشية رده اللحتار:  ( 51 

 .473  الشوكاناء إرشاد الهحوؿ : ص/771 – 2/770التحبير: 
 (. 59سورة يونس: اآلية    ( 52 
 (. 116سورة النحؿ: اآلية    ( 53 
 (. 33ية   سورة األعراؼ: اآل ( 54 
دار  – 1ينظر: ابف العرباء لحلد بف عبد اهللء أبو بكرء أحكاـ ال رآفء تح يؽ: لحلد عبد ال ادرء  ط/ ( 55 

  الثعالباء عبد الرحلف بف لحلد بف لخموؼء ال واىر 167 – 3/166د.ت(:  –لبناف  –الهكر 
 –بيروت  –ا لملطبوعات لؤسسة األعمل – 1الحساف يا تهسير ال رآفء   تهسير الثعالبا (ء   ط/

  الزلخشريء لحلود بف علرء  ار اهللء الكشاؼ عف ح ائؽ ،والض التنزيؿء 2/325د.ت (: 
  3/337د.ت (:  –بيروت  –دار إحيا  التراث العربا  – 1تح يؽ: عبد الرزاؽ الليديء   ط/

ء ع 1/535ء السلعاناء قواطا األدلة : 4/323الزركشاء البحر اللحيط:  ما بف أحلد ء   ابف حـز
 .1/57ىػ (: 1404 –ال اىرة –دار الحديث – 1امحكاـ يا أصوؿ األحكاـ ء  ط/

 (. 15سورة امسرا : اآلية    ( 56 
دار  – 1ينظر: اآللديء عما بف لحلدء امحكاـ يا أصوؿ األحكاـء تح يؽ: سيد أل ليماء   ط/ ( 57 

 .1/131ىػ (: 1404 –بيروت  –الكتاب العربا 
 (. 165النسا : اآلية   سورة  ( 58 
 .1/131ينظر: اآللديء اللصدر السابؽ:  ( 59 
ينظر: ابف قدالو الل دساء عبد اهلل بف أحلدء روتة الناظر و نة اللناظرء تح يؽ: عبد العزيز عبد  ( 60 

 .39ىػ (: ص/1399الرياضء  – العة املاـ لحلد بف سعود  – 2الرحلف السعيدء   ط/
 –دار الكتب العملية  – 1إبراىيـ بف عماء أبو إسحاؽء الملا يا أصوؿ اله وء   ط/ينظر: الشيرازيء  ( 61 

 .122ـ (: ص/1985 –بيروت 
 .2/52  السلعاناء قواطا األدلة: 533ينظر: الشيرازيء التبصرة: ص/ ( 62 
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ء خافء صديؽ حسفء 475  الشوكاناء إرشاد الهحوؿ : ص/3/146ينظر: البخاريء كشؼ األسرار:  ( 63 
 .3/54ـ (: 1999 –ال اىرة  –دار ابف عهاف  – 1روتة النديةء تح يؽ: عما حسيف الحمباء  ط/ال

  النوويء الل لوع: 1/30  الدر ديرء الشرح الكبير: 5/732ينظر: ابف عابديفء حاشية رد اللحتار:  ( 64 
 .1/19  ابف تيليةء الهتاوى الكبرى: 1/327

 (. 28سورة التوبة/اآلية    ( 65 
 ( .281ء كتاب الغسؿ ء رقـ  1/109لبخاريء صحي  البخاري: ا ( 66 

 1ينظر: الشوكاناء لحلد بف عماء نيؿ األوطار لف أحاديث سيد األخيار شرح لمت ى األخبارء   ط/ ( 67 
 .1/25ـ (: 1973 –بيروت  –دار ال يؿ  –

تحصؿ الطيارة  لنيا الحدث األصغر: وي صد بو   البوؿء والغائطء والري ء واللذيء والوذي ( ي ( 68 
 –بيروت  –دار الكتب العملية  – 1بالوتو . ينظر: السلرقنديء عا  الديفء تحهة اله يا ء   ط/

  ال لؿء سميلاف بف علر بف لنصورء 33 – 1/32  الدر ديرء الشرح الكبير: 1/49ـ (: 1984
 .1/27د.ت (:  –بيروت  –دار الهكر  – 1حاشية ال لؿ عمى شرح اللنيجء   ط/

الحدث األكبر: وي صد بو   ال نابةء والحيضء والنهاس ( يتحصؿ الطيارة لنيا بالغسؿ. ينظر:  ( 69 
دار الكتاب  – 2الكاساناء لسعود بف أحلدء عا  الديفء بدائا الصنائا يا ترتيب الشرائاء   ط/

حاشية   ال لؿء 33 – 1/32  الدر ديرء الشرح الكبير: 60ء 1/3ـ (: 1982 –بيروت  –العربا 
  الرحيباناء لصطهى بف سعد بف عبدهء لطالب أولا النيى يا شرح ،اية اللنتيىء   1/27ال لؿ : 

 .1/26ـ (: 1961 –دلشؽ  –اللكتب امسالا  – 1ط/

 – 3ينظر: ابف اللنذرء لحلد بف إبراىيـء أبو بكرء ام لاعء تح يؽ: د. يؤاد عبد اللنعـ أحلدء  ط/ ( 70 
 .34ء 31ىػ (: ص/1402 –رية امسكند –دار الدعوة 

 (. 6سورة اللائدة: اآلية    ( 71 
ء دار 1ينظر: ال صاصء أحلد بف عماء أبو بكرء أحكاـ ال رآفء تح يؽ: لحلد الصادؽ قلحاويء  ط/ ( 72 

  الهخر  2/8ء ابف العرباء أحكاـ ال رآف: 4/7  3/375ىػ (: 1405 –بيروت  –إحيا  التراث العربا 
 –بيروت  –دار الكتب العملية  – 1علرء التهسير الكبير  لهاتي  الغيب (ء   ط/ الرازي ء لحلد بف

 – 3  ابف ال وزيء عبد الرحلف بف عماء زاد اللسير يا عمـ التهسيرء  ط/11/120ـ (: 2000
 ولا بعدىا. 2/298ىػ (: 1404بيروتء  –اللكتب امسالا 

 ( .224قـ   ء كتاب  الطيارة ء ر 1/204لسمـ ء صحي  لسمـ :  ( 73 
ولا بعدىا   الدر ديرء  1/60  الكاساناء بدائا الصنائا : 1/7ينظر: السلرقنديء تحهة اله يا :  ( 74 

  ابف تيليةء الهتاوى الكبرى:  28 – 1/27  ال لؿء حاشية ال لؿ :  34 – 33/ 1الشرح الكبير : 
4/383. 
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 (. 4سورة اللدثر: اآلية    ( 75 
 (. 125  سورة الب رة: اآلية  ( 76 
 ( .324ء كتاب الحيض ء رقـ   1/125البخاريء صحي  البخاري:  ( 77 

 .3/51ال تزر لوه: أي ال ت طعوا بولو. ينظر: ابف يارسء لع ـ ل اييس المغة:  ( 78 
 ( .284ء كتاب الطيارة ء رقـ   1/236لسمـ ء صحي  لسمـ :  ( 79 
ل الا ألحكاـ ال رآف   تهسير ال رطبا (ء تح يؽ: ينظر: ال رطباء لحلد بف أحلدء أبو عبد اهلل ء ا ( 80 

  النوويء 8/262ـ (: 2003 –السعودية  –الرياض  –دار عالـ الكتب  – 1ىشاـ سليرء   ط/
 .139 – 3/138الل لوع : 

ينظر: الدسوقاء لحلد بف أحلد بف عريةء حاشية الدسوقا عمى الشرح الكبيرء تح يؽ: لحلد عميشء  ( 81 
  الرحيباناء  1/29  البيوتاء كشاؼ ال ناع : 1/60د.ت (:  –بيروت  –كر دار اله - 1  ط/

 .222/ 1لطالب أولا النيى: 

 –امسالا  بدار الكت – 1ينظر: الزيمعاء عثلاف بف عماء تبيف الح ائؽ شرح كنز الدقائؽء   ط/ ( 82 
ولا بعدىا   1/309ولا بعدىا  ابف عابديفء حاشية رد اللحتار:  1/71ىػ (: 1313 –ال اىرة 

ولا بعدىا  الرلماء لحلد بف أحلدء نياية اللحتاج إلى  56ء 53ء 1/49الدسوقاء حاشية الدسوقا: 
ولا بعدىا  البيوتاء كشاؼ  1/233ـ (: 1984 –بيروت  –دار الهكر  – 1شرح اللنياجء   ط/

 .193- 1/192ال ناع : 
لسالؾء تح يؽ: لحلد عبد الساـ شاىيفء   ينظر: الصاويء أحلد بف لحلدء بمغة السالؾ ألقرب ال ( 83 

 .17 – 1/16  الشر بيناء لغنا اللحتاج: 1/17(:  1995 –بيروت  –دار الكتب العملية  – 1ط/
  الدر ديرء الشرح الكبير: 1/83  الكاساناء بدائا الصنائا: 1/66ينظر: السلرقنديء تحهة اله يا :  ( 84 

 .26 – 1/25البيوتاء كشاؼ ال ناع :   121 – 1/120  النوويء الل لوع : 1/33
 (. 11سورة األنهاؿ: اآلية    ( 85 
 (. 48سورة الهرقاف: اآلية    ( 86 
 .24/79ينظر: الهخر الرازيء التهسير الكبير:  ( 87 

 .1/127ينظر: النوويء الل لوع :  ( 88 

 : حديث حسف . ( وقاؿ الترلذي66ء باب الطيارة ء رقـ   96/ 1الترلذيء سنف الترلذي :  ( 89 

ابف حبافء لحلد بف حباف بف أحلدء أبو حاتـء صحي  ابف حباف بترتيب ابف بمبافء تح يؽ: شعيب  ( 90 
 ( . 1243ء باب اللياه ء رقـ   49/  4ـ( : 1993 –بيروت –لؤسسة الرسالة – 2االرناؤوطء   ط/
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: الحؾه   ال رص: الهرؾ  النتج: الغسؿ باللا . ينظر: ابف  ( 91  ال وزيء عبد الرحلف بف عماء الحته
 –الرياض  –دار الوطف  – 1كشؼ اللشكؿ لف حديث الصحيحيفء تح يؽ: عما حسيف البوابء   ط/

 .4/451ـ (: 1997
 ( .225ء كتاب الوتو  ء رقـ   1/91البخاريء صحي  البخاري:  ( 92 
 .1/17ينظر: النوويء الل لوع:  ( 93 
ـ (: 1993 –بيروت  –دار اللعرية  – 2بو عبد اهللء األـء   ط/ينظر: الشايعاء لحلد بف إدريسء أ ( 94 

1/67. 
  ابف اللنذرء ام لاع: 72 – 1/70  الحطابء لواىب ال ميؿ: 1/20ينظر: الزيمعاء تبييف الح ائؽ:  ( 95 

  ابف قدالو الل دساء عبد اهلل بف أحلدء أبو لحلدء اللغنا يا ي و املاـ أحلد بف حنبؿ 33ص/
 .1/22ىػ (: 1405 –بيروت  –دار الهكر  – 1  ط/الشيباناء 

  ابف رشد الحهيدء لحلد بف أحلدء أبو الوليدء بداية 1/96ينظر: السر خساء أصوؿ السر خسا:  ( 96 
  1/23ـ (: 1975 –لصر  –لصطهى بابا الحمبا وأواًلده  – 4الل تيد ونياية الل تصدء   ط/

 .24 – 1/23ا:   ابف قدالوء اللغن1/141النوويء الل لوع: 
دار  – 2ينظر: ابف ن يـء زيف الديف بف إبراىيـ بف لحلدء البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽء   ط/ ( 97 

 .1/39  ابف قدالوء اللغنا: 1/223د.ت (:  –بيروت  –اللعرية 
  النوويء الل لوع: 1/162  الحطابء لواىب ال ميؿ: 1/83ينظر: الكاساناء بدائا الصنائا: ( 98 

  اللر داويء عما بف سميلافء امنصاؼ يا لعرية الرا   لف الخاؼء تح يؽ: لحلد حالد 1/141
  البيوتاء كشاؼ ال ناع: 1/309د.ت (:  –بيروت  –دار إحيا  التراث العربا  – 1أله اء   ط/

1/181. 
 (. 48سورة الهرقاف: اآلية    ( 99 
 (. 11سورة األنهاؿ: اآلية    ( 100 
 .1/60  الرلماء نياية اللحتاج: 13/51ء ال الا ألحكاـ ال رآف: ينظر: ال رطبا ( 101 

دار  – 1أبو داودء سميلاف بف األشعثء سنف أبا داودء تح يؽ: لحلد لحا الديف عبد الحليدء   ط/ ( 102 
 ( . 363ء كتاب الطيارة ء رقـ   1/100د.ت (:  –بيروت  –الهكر 

 ( . 92ىالش :    –( 55سبؽ تخري و يا صهحة :    ( 103 
 – 1ينظر: الخطاباء حلد بف لحلدء أبو سميلافء لعالـ السنفء تح يؽ: لحلد را،ب الصال ء  ط/ ( 104 

 .1/113ـ (: 1932 –حمب  –اللطبعة العملية 
الرهحض: لعناه الغسؿ. ابف األثيرء اللبارؾ بف لحلدء النياية يا ،ريب الحديث واألثرء تح يؽ:  ( 105 

 .2/208ـ (: 1979 –بيروت  –للكتبة العملية ا – 1طاىر أحلد الزاويء   ط/
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 ( . 3839ء كتاب األطعلة ء رقـ    3/363أبو داودء سنف أبا داود:  ( 106 
 .1/18  الشر بيناء لغنا اللحتاج: 1/10ينظر: األنصاريء يت  الوىاب:  ( 107 
ريسء شرح   البيوتاء لنصور بف يونس ابف إد442ء 3/441ينظر: ابف العرباء أحكاـ ال رآف:  ( 108 

 .23 – 1/22ـ (: 1996 –بيروت  –عالـ الكتب  – 2لنتيى امراداتء   ط/
  اللزناء إسلاعيؿ بف يحيىء اللختصر يا ي و 318ء 5/203ينظر: ال صاصء أحكاـ ال رآف :  ( 109 

  الهخر الرازيء التهسير الكبير: 1/1ىػ (: 1293 –بيروت  –دار اللعرية  – 2املاـ الشايعاء   ط/
دار  – 1  ابف ىبيرةء يحيى بف لحلدء اختاؼ األئلة العملا ء تح يؽ: سيد يوسؼء   ط/19/186

 .1/30ـ (: 2002 –بيروت  –الكتب العملية 
يا يدؿ عمى نها الحكـ علها  –يا الغنـ زكاة  -لهيـو الم ب :  ىو تعميؽ الحكـ باالسـ العمـ نحو  ( 110 

ء وينظر: الغزالاء لحلد بف لحلدء 107/ 3له و : عداه( . الزركشا ء البحر اللحيط يا أصوؿ ا
 –بيروت  –دار الكتب العملية  – 1اللستصهى يا عمـ األصوؿء تح يؽ: لحلد عبد الساـء  ط/

 .3/304  اآللديء امحكاـ : 273ىػ (: ص/1413

إحيا   دار – 1ينظر: العيناء لحلود بف أحلدء بدر الديفء علدة ال اري شرح صحي  البخاريء   ط/ ( 111 
  اللنب اء لحلد بف عماء المباب يا ال لا بيف السنة 3/141د.ت (:  –بيروت  –التراث العربا 

 –بيروت  –سوريا/دلشؽ –الدار الشالية  –دار ال مـ  – 2والكتابء تح يؽ: لحلد يتؿء  ط/
 .1/73ـ(: 1994

 –بيروت –دار الهكر – 1ينظر: ابف الحاجء لحلد بف لحلد بف الحسفء الت رير والتحبيرء   ط/ ( 112 
 .73 – 1/72  اللنب اء اللصدر السابؽ:1/154ـ (: 1996

 (. 23سورة النسا : اآلية    ( 113 
  ال راياء 1/151  ابف الحاجء الت رير والتحبير: 292 – 4/290ينظر: البخاريء كشؼ األسرار:  ( 114 

  العيناء 3/101ر اللحيط:   الزركشاء البح1/486  ابف العرباء أحكاـ ال رآف: 4/263الذخيرة: 
اللكتب  – 1  ابف لهم ء إبراىيـ بف لحلدء اللبدع يا شرح الل ناء   ط/3/141علدة ال اري: 

 .7/59ىػ (: 1400 –بيروت  –امسالا 

  165 – 164ء 1/128  النوويء الل لوع: 29 – 1/28ينظر: ابف ىبيرةء اختاؼ األئلة العملا :  ( 115 
 .1/21رادات: البيوتاء شرح لنتيى ام

د.ت  –بيروت  –دار اللعرية  – 1ينظر: السر خساء لحلد بف أبا سيؿء أبو بكرء اللبسوطء   ط/ ( 116 
  الغزنويء أبو حهص علرء الغرة اللنيهة يا تح يؽ  1/83  الكاساناء بدائا الصنائا : 1/96(: 
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 –بة املاـ أبا حنيهة لكت – 2بعض لسائؿ املاـ أبا حنيهةء تح يؽ: لحلد زاىر الكوثريء   ط/
 .1/15ـ (: 1988 –بيروت 

  ابف قدالو 1/29  ابف ىبيرةء اختاؼ األئلة العملا :  1/83ينظر: الكاساناء اللصدر السابؽ:  ( 117 
 .1/23الل دساء اللغنا: 

 ( .170ء كتاب الوتو  ء رقـ  1/75البخاريء صحي  البخاري:  ( 118 
 .1/23  ابف قدالو الل دسا ء اللصدر السابؽ: 1/14ينظر: الغزنويء الغرة اللنيهة ( 119 
:   طيور إنا   أحدكـ إذا ول  ييو الكمب أف  -صمى اهلل عميو وسمـ   –الحديث اللشار إليو ىو قولو  ( 120 

( ء 279ء كتاب الطيارة ء رقـ    234/ 1يغسمو سبا لرات أوالىف بالتراب ( لسمـ ء صحي  لسمـ : 
  ابف قدالو الل دساء اللغنا:  2/533  النوويء الل لوع:  1/87لصنائا: و ينظر: الكاساناء بدائا ا

1/23. 

 .2/414ينظر: ابف تيليةء الهتاوى الكبرى:  ( 121 

 ( . 306ء كتاب الحيض ء رقـ   1/118البخاريء صحي  البخاري:  ( 122 
 .73 – 1/72ينظر: اللنب اء المباب :  ( 123 
 .1/146ينظر: النوويء الل لوع:  ( 124 

  ابف تيليةء أحلد بف عبد الحميـء ل لوع الهتاوىء تح يؽ: 1/146ينظر: النوويء اللصدر نهسو :  ( 125 
 .21/476د.ت(:  –الرياض  –لكتبة ابف تيلية  – 2عبد الرحلف بف لحلد الن ديء  ط/

 .1/147ينظر: النوويء اللصدر السابؽ:  ( 126 
 – 1الكبرىء تح يؽ: لحلد عبد ال ادر عطاء  ط/ينظر: البيي اء أحلد بف الحسيفء سنف البيي ا  ( 127 

(   النوويء 40ء كتاب الطيارة ء رقـ   1/14ـ (: 1994 –لكة اللكرلة  –دار ولكتبة ابف باز 
 .1/146الل لوع: 

ينظر: ابف ح ر العس اناء أحلد بف عماء يت  الباري شرح صحي  البخاريء تح يؽ: لحب الديف  ( 128 
 .1/413د.ت (:  –بيروت  –عرية دار الل – 1الخطيبء   ط/

 ( 302ء رقـ    ء كتاب الحيض1/118البخاريء صحي  البخاري:  ( 129 
  األنصاريء أبو يحيى زكرياء أسنى اللطالب يا شرح روض 1/147ينظر: النوويء الل لوع:  ( 130 

 .1/5ىػ (: 1313 –لصر  –أحلد بابا الحمبا  – 1الطالبء تح يؽ: لحلد الزىري الغلراويء   ط/
 .1/147ينظر: النوويء اللصدر السابؽ:  ( 131 

 .1/147اللصدر نهسو:  ( 132 
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  الخرشا لحلد بف عبد 17 – 1/15  الغزنويء الغرة اللنيهة: 1/96ينظر: السر خساء اللبسوط:  ( 133 
  ابف 117 – 1/116د.ت (:  –بيروت  – ردار الهك – 1اهللء شرح لختصر سيدي خميؿء   ط/

 .21/477وى: تيليةء ل لوع الهتا

  الرلماء نياية 1/52  الدر ديرء الشرح الكبير: 1/209ينظر: ابف عابديفء حاشية رد اللحتار:  ( 134 
 .1/187  البيوتاء كشاؼ ال ناع: 1/230اللحتاج: 

  النوويء الل لوع: 1/192  ال راياء الذخيرة: 1/206ينظر: ابف عابديفء اللصدر السابؽ:  ( 135 
1/551. 

 .1/199ولا بعدىا   ال راياء اللصدر السابؽ:  1/70زيمعاء تبييف الح ائؽ: ينظر: ال ( 136 

  ابف ح ر 1/71  الزيمعاء اللصدر السابؽ: 313 – 1/312ينظر: ابف عابديفء اللصدر السابؽ:  ( 137 
العس اناء أحلد بف عماء تمخيص الحبير يا أحاديث الرايعا الكبيرء تح يؽ: السيد عبد اهلل ىاشـء   

 .1/416  ابف قدالو الل دساء اللغنا: 1/33ـ (: 1964 –اللدينة اللنورة  –دار الطباعة  – 1ط/

  العيناء علدة 1/75  الدر ديرء الشرح الكبير: 1/206ينظر: ابف عابديفء حاشية رد اللحتار:  ( 138 
ر لصطهى لكتبة نزا – 2  ابف ر بء زيف الديف عبد الرحلفء أبو الهرجء ال واعدء   ط/3/45ال اري: 
 .395ـ (: ص/1999 –لكة اللكرلة  –ألباز 

دار الحكلة  – 1ينظر: الشرنباناء حسف ألويائاء أبو الخاصء نور اميتًاح ون اة األرواحء   ط/ ( 139 
  األنصاريء أسنى اللطالب: 1/46  الدسوقاء حاشية الدسوقا: 12ـ (: ص/1985 –دلشؽ  –
 .1/40  البيوتاء كشاؼ ال ناع: 16ء 1/13

  1/57  الدسوقاء اللصدر السابؽ: 218ء 217ء 1/210ينظر: ابف عابديفء حاشية رد اللحتار:  ( 140 
 .1/56ابف قدالو الل دساء اللغنا: 

  ابف 1/9  الشايعاء األـ: 1/166  ال راياء الذخيرة: 35ينظر: الشرنباناء نور اميتاح: ص/( 141 
 .1/53قدالو الل دساء اللغنا: 

  الشر بيناء 1/165  ال راياء اللصدر السابؽ: 1/205عابديفء حاشية رد اللحتار: ينظر: ابف  ( 142 
 ولا بعدىا. 1/54  ابف قدالو الل دساء اللغنا: 4/265لغنا اللحتاج: 

  ابف  زيء لحلد بف 1/15  الغزنويء الغرة اللنيهة : 1/222ينظر: ابف عابديفء اللصدر السابؽ:  ( 143 
   ابف اللنذرء لحلد 28د.ت (: ص/ –بيروت  –دار التراث العربا  – 1  ط/أحلدء ال وانيف اله ييةء 

 –دار طيبة  – 1بف إبراىيـء األوسط يا السنف وام لاع واالختاؼء تح يؽ: أبو حلاد صغيرء   ط/
 .1/38  ابف قدالو الل دساء اللغنا: 2/288ـ (: 1985 –الرياض 

  الشايعاء األـ :  345 – 344ال راياء الذخيرة: ص/  1/164ينظر: ابف ن يـء البحر الرائؽ:  ( 144 
 .395  ابف ر بء ال واعد: ص/ 1/50
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اللا  اللطمؽ: ىو اللا  الباقا عمى أصؿ خم توء والعاري عف امتاية الازلة. ينظر: النوويء  ( 145 
 .1/128الل لوع: 

وء  ط/ينظر: الروياناء عبد الواحد بف إسلاعيؿء بحر اللذىبء تح يؽ: أحلد  ( 146  دار إحيا   – 1عزه
 .1/54ـ (: 2002 –بيروت  –التراث العربا 

  1/107  الحطابء لواىب ال ميؿ: 216 – 1/215ينظر: ابف عابديفء حاشية رد اللحتار:  ( 147 
 .1/319  اللر داويء امنصاؼ: 1/241  ابف لهم ء اللبدع: 147 – 1/146النوويء الل لوع: 

طكاء وباللد لصطكا ء ىو عبارة عف عمؾ رولا وليس بنبات عرباء اللصطكا: بالهت  والتـ لص ( 148 
 .27/340لو رائحة طيبةء يستخرج لف ش رة اللستكا. ينظر: الزبيديء تاج العروس: 

  شي  زادةء ل لا 15 – 1/14  الغزنويء الغرة اللنيهة: 1/96ينظر: السر خساء اللبسوط:  ( 149 
 –دار الهكر  – 1شرح عمى لختصر سيد خميؿ ء   ط/   عميشء لحلد ء يت  ال ميؿ4/552األنير: 
 .1/38  الدسوقاء حاشية الدسوقا : 1/35ـ ( : 1959 –بيروت 

 .1/35  عميشء يت  ال ميؿ: 1/15  الغزنويء الغرة اللنيهة : 1/96ينظر: السر خساء اللبسوط:  ( 150 
 .1/62للر داويء امنصاؼ:   ا1/5 األنصاريء أسنى اللطالب: 1/148ينظر: النوويء الل لوع:  ( 151 
 – 1/145  النوويء الل لوع: 1/168  ال راياء الذخيرة: 3/442ينظر: ابف العرباء أحكاـ ال رآف:  ( 152 

 .1/220  الخطاباء لعالـ السنف : 147

  ال و يناء عبد اللمؾ بف عبد اهلل ابف يوسؼء أبو 438-4/437ينظر: ابف العرباء أحكاـ ال رآف:  ( 153 
 –دار الويا   – 4البرىاف يا أصوؿ اله وء تح يؽ: عبد العظيـ لحلود الديبء   ط/ اللعالاء

  الرحيباناء لطالب 2/124  السلعاناء قواطا األدلة : 2/594ىػ (: 1418 –لصر  –اللنصورة 
 .1/105أولا النيى: 

لدسوقاء   ا1/106  الحطابء لواىب ال ميؿ: 1/325ينظر: ابف عابديفء حاشية رد اللحتار:  ( 154 
  اللر داويء 1/40  ابف لهم ء اللبدع: 1/81  الشر بيناء لغنا اللحتاج: 1/58حاشية الدسوقا: 

 .319ء 1/32امنصاؼ: 
  ال لؿء حاشية 1/106  الحطابء اللصدر السابؽ: 1/325ينظر: ابف عابديفء اللصدر السابؽ:  ( 155 

 .71 – 21/70ل لوع الهتاوى:    ابف تيليةء1/68  الرلماء نياية اللحتاج:  1/34ال لؿ: 
 .1/38  األنصاريء يت  الوىاب: 1/81ينظر: الشر بيناء لغنا اللحتاج:  ( 156 

ينظر: اللاورديء لحلد بف حبيبء الحاوي الكبير شرح لختصر اللزناء تح يؽ: عما لحلد وعادؿ  ( 157 
شية ال لؿ:   ال لؿء حا 15/161ـ (: 1999 –بيروت  –دار الكتب العملية  – 1أحلدء   ط/

2/86. 
 .1/43ينظر: ابف تيليةء الهتاوى الكبرى:  ( 158 


