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 ٢

  المقدمة
ً              باســمك ربــي كــل شــيء أبتــدي ، وفــي ثنــاك بالرســول أقتــدي ، مــصلیا فــي مبتــدا كالمــي  ّ ٍ ّ ُ ّ

ُة والصحاب، وأستمیح من عالك المغفرة لوالدي وشیوخي البررةِعلیه والعتر ّ.  
  :ُأما بعد 

ّ     فإن القضیة الطبیة ، لقیت اهتماما كبیرا مـن علمـاء الـشریعة اإلسـالمیة ، فقـد نـص علیهـا اإلمـام  ّ ً ً ِ ّ ّ
ً بابـــا اضـــافیا–   اهللا رحمـــه – فـــي الموطـــأ ، ووضـــع اإلمـــام الـــشافعي - رحمـــه اهللا تعـــالى–مالـــك   فـــي ًِ

ُ، ولــم تخــل الكتــب الفقهیــة مــن الحــدیث )) ّخطــأ الطبیــب (( بعنــوان ) ُاألم ( الجــزء الــسادس مــن كتابــه 
  .ّعن القضایا الطبیة في أبواب متعددة من الفقه

ِقد اعتمد الفقهـاء علـى قـول األطبـاء أو شـهادتهم فـي كثیـر مـن المـسائل الفقهیـة التـي اختلفـوا فـي و     ٍِ ْ ِ
ُروا إخبـارهم فـي تلـك المـسائل هـو مـن إخبـار الـدین فوجـب الرجـوع فیـه إلـى المخبـر الحكم فیها ، واعتبـ ّ ّ

  ) . األطباء ( وهم 
ّ وجدت أن هناك مسائل فقهیة ، – رضي اهللا عنهم –ِ  وعند بحثي واستقرائي في كتب األئمة األربعة 

ّاعتمد الفقهاء في بناء الحكـم علیهـا بـالرجوع إلـى قـول األطبـاء ، فأحـدث اهللا ّ ّ تعـالى فـي نفـسي أن تلـك ِ
َّالمــسائل الفقهیــة المتنــاثرة فــي أبــواب الفقــه ، لــو اجتمعــت فــي بحــث ، ومــن ثــم دراســتها دراســة علمیــة ،  َ ٍ ِ

  .لكانت قریبة التناول ، سهلة المأخذ ، ولكانت خیر معین لطالب العلم
ُ سجلته تحت عنوان – الموضوعْ   وبعد أن انشرح صدري ،واطمأنت نفسي لهذا  ُ:  

ّمما یستشار فیه الطبیب من مسائل الفقه اإلسالمي                   (  ُ(  
   .ٕ إلى تمهید ، واحدى عشرة مسألةوقد قسمت البحث

ْالذي اعتمـد الفقهـاء علـى قولـه أو ) ِالحاذق ( ّ الطبیب فقد تناولت فیه كیفیة اختیار  : أما التمهید ِ
َّشــهادته ، ومــن ثــم ذكــرت المــسائل الفقهیــة ال ّتــي یرجــع فیهــا إلــى قــول الطبیــب ، وهــي َ ِإحــدى : ( ُ

  :مسألة) عشرة 
ِاعتماد قول الطبیب في كون الماء المشمس یورث البرص:المسألة األولى ُ َّ ُ ّ ِ.  
ِاعتماد قول الطبیب في كون الحصاة الخارجة من القبل منعقدة من البول: المسألة الثانیة ُُ ّ ِ.  
ّاعتماد قول الطبیب: المسألة الثالثة   .ً في كون المرض مرخصا في التیممِ
ُاعتماد قول الطبیب في الصالة مستلقیا مع القدرة على القیام للمداواة: المسألة الرابعة ُّ ً ّ ّ ِ.  

ُاعتماد قول الطبیب في المرض المبیح للفطر : المسألة الخامسة ّ ِ.  
ّاعتمـاد قـول الطبیـب فـي إفطـار الحامـل والمرضـع إذا خافتـا : المسألة السادسة ْعلـى الولـد أو ِ

  .ّالنفس
ِاعتماد قول الطبیب في جواز االكتحال بمرود الذهب والفضة لجالء العین:المسألة السابعة ِّ ّ ّ ِ.  



 ٣

ّاعتماد قول الطبیب في جواز التداوي بالنجس والمحرم للمضطر: المسألة الثامنة ُ ّ ّ ّ ِ.  
ّاعتماد قول الطبیب في أن المجنون ینفعه التزوی: المسألة التاسعة ّ ّ   .ج وكذا المجنونةِ
ًاعتماد قول الطبیب في كون المرض مخوفا في الوصیة: المسألة العاشرة ّ ِ.  

ّاعتمـاد قـول الطبیـب فـي إباحـة اسـتماع المـریض آللـة اللهـو والطـرب : المسألة الحادیة عشرة ّّ ِ
  .ّللتداوي

  :وكان منهجي في البحث ما یأتي
ّمـشهورین ، دون غیـرهم ، ألن المـذاهب ِاقتصرت في بحثـي هـذا علـى مـذاهب األئمـة األربعـة ال -١

  .ّاألربعة هي المعتبرة عند أهل السنة والجماعة
ِاعتمدت في النقل عن كل -٢ ّ ْ الكتـب المعتمـدة فیـه ، سـواء كانـت فقهیـة أو مـن كتـب شـروح  مذهبِ

ْاألحادیث أو اآلداب أو غیرها ْ. 

ّاعتمدت نقل النص الحرفي في الغالب ، ألهمیة النقل في مثل هـذه  -٣ ّ ّالمـسائل ، ثـم أردفـت النقـل ِ
 . بالتعلیق علیه 

ّخرجت األحادیث النبویة من مصادرها األصلیة ، وقد ُأشـیر إلـى حكـم العلمـاء فـي الحـدیث مـن  -٤ ّ
ّحیث الصحة والضعف  ّ. 

ّترجمت لألعالم المذكورین في صلب البحث ، باستثناء الصحابة  -٥  واألئمة – رضي اهللا عنهم –ُ
 . الشتهارهم واستغنائهم عن التعریف بهم -لى رحمهم اهللا تعا–األربعة 

  :ًوختاما أقول  •
ً القــارىء الكــریم ، إن هــذا البحــث الــذي بــین یــدیك ، قــد بــذلت فیــه جهــدا كبیــرا ، وأنفقــت علیــه وقتــا أخــي ً ً ّ

ٌكثیرا ، وأنـا أعلـم أنـي ال ُأوفـي هـذا البحـث حقـه ، ألنـه أجـل مـن علمـي ، ولـیس لـي فیـه یـد ،  ّ ّ ّّ ً
ْرتیـــب ، والتنـــسیق والتهـــذیب ، وال یـــسعني إال أن أقـــول ســـوى الجمـــع والت مـــا كـــان فیـــه مـــن : ّ

صواب فمن اهللا بفـضله وتوفیقـه ، ومـا فیـه مـن خطـأ فمـن نفـسي ، واهللا ورسـوله منـه بریئـان ، 
ّواهللا المستعان ، وأسأل اهللا العظـیم رب العـرش العظـیم أن یجعلـه لوجهـه خالـصا ، ومـن النـار  ً ْ ّ

ًمنجیا ومخلصا ًُ   .ّمین موالي رب العالمین آ. ُ
  
  
  
  
  

  تمهید



 ٤

ِالذي اعتمد الفقهاء على قوله في ) ِالحاذق ( ّفي كیفیة معرفة الطبیب 
  اُألمور الشرعیة

  
ً       إن معرفــة الطبیــب وخبرتــه فــي الطــب ، تعــد شــرطا فــي جــواز عملــه كطبیــب ، وشــرطا عنــد  ً ُّ َ ُ ِّ ّ ّ

ْالفقهــاء یجــب تــوفره فیــه حتــى یعتمــد علــى قولــه أو  ْشــهادته فــي األمــور الــشرعیة أو المــسائل الفقهیــة ُ ُ
ّالتــي أرجعهــا الفقهــاء إلــى قولــه ، فكیــف نتبــین معرفتــه وخبرتــه ؟ ومــا هــو المقیــاس الــذي نحكــم علــى 

  ّالطبیب بالخبرة والمعرفة ؟
ّ       كانــــــــــــــــــت مهــــــــــــــــــارة الطبیــــــــــــــــــب تعــــــــــــــــــرف فیمــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــضى عــــــــــــــــــن طریــــــــــــــــــق وســــــــــــــــــیلتین

ْلطـــب علـــى حذقـــه ومهارتـــه ،وهـــو أن یـــشهد األطبـــاء شـــهادة أهـــل االختـــصاص فـــي ا: الوســـیلة األولـــى ّ
ـــه لمـــداواة  ُممثلـــین فـــي كلیـــة الطـــب أو غیرهـــا ، بـــأن الطبیـــب لـــه مـــن المعرفـــة بعلـــم الطـــب ، مـــا یؤهل ّ ّ ّّ ْ

  .ّالمرضى ، وأنه قادر على إجراء الفحص والتشخیص والعالج
ْاشتهاره بین الناس بالمعرفة والخبرة ، وهو أن تحصل:الوسیلة الثانیة ّ ّ الـشهرة لطبیـب مـا ، بأنـه عـارف ِ

  .ّبالطب ، بداللة الواقع المشاهد ، من كثرة إصابته وتحقق الشفاء على یده
ْأما في عصرنا الحاضـر فیلـزم الطبیـب لكـي یكـون مـؤهال للعمـل الطبـي ، أن یحـصل علـى إجـازة مـن  ّ ًّ

ّجامعة علمیة معترف بها ، واال فال یحق له النظر في أبدان الناس ومباش ّ ّ   .رة عالجهم ٕ
ّوقد ذكر ابن القیم ّ أن الطبیب - رحمه اهللا تعالى-)١(ِ   هو الذي ) ِالحاذق(ّ

  :)٢(ًیراعي في عالجه عشرین أمرا
  ّالنظر في نوع المرض من أي األمراض هو؟:أحدها

ّالنظر في سببه مـن أي شـيء حـدث، والعلـة الفاعلـة التـي كانـت سـبب حـدوث المـرض، : الثاني ّ
  ما هي ؟

ْة المــریض ، وهــل هــي مقاومــة للمــرض أو ال ؟ فــإن كانــت مقاومــة للمــرض مــستظهرة ّقــو:الثالــث
ًعلیه ، تركها والمرض ولم یحرك بالدواء ساكنا ّ َ.  

  مزاج البدن الطبیعي ، ما هو ؟: ّالرابع
  .المزاج الحادث على غیر المجرى الطبیعي: الخامس
  .سن المریض: السادس
  .عادته: السابع
  . ، من فصول السنة وما یلیق بهالوقت الحاضر: الثامن
  .بلد المریض وتربته: التاسع
  .حال الهواء في وقت المرض: العاشر



 ٧

ّالنظر في الدواء المضاد لتلك العلة: الحادي عشر ّ ّ.  
ّالنظر في قوة الدواء ودرجته والموازنة بینها وبین قوة المریض: الثاني عشر ّّ ّ.  
ٍلــة فقــط ، بـل إزالتهــا علــى وجـه یــأمن معــه حـدوث مــا هــو ّأال یكـون قــصده إزالــة تلـك الع: الثالـث عــشر ّ

  .أصعب منها
ْأن یعالج األسهل باألسهل ، فإنه من حذق الطبیب أن یعالج باألغذیـة بـدل األدویـة وأن : ّالرابع عشر ْ ّْ ّ

  .یعالج باألدویة البسیطة بدل المركبة
ْأن ینظــر فــي العلــة ، هــل هــي ممــا یمكــن عالجهــا أو ال : الخــامس عــشر ّ ْ؟ فــإن لــم یمكــن عالجهــا ، ْ

ْحفظ صناعته وحرمته ، وال یحمله الطبع على عالج ال یفید شیئا وان أمكن عالجهـا ، نظـر هـل  ٕ ً
ْیمكن زوالها أو ال ؟ فإن علم أنه ال یمكن زوالهـا ، نظـر هـل یمكـن تخفیفهـا وتقلیلهـا أو ال ؟ فـإن  ّْ

ّ زیادتها قصد بالعالج ذلـك فأعـان القـوة  إمكان إیقافها وقطعهيّلم یمكن تقلیلها ، ورأى أن غایته 
  .وأضعف المادة

ٍأن ال یتعــرض للخلــط قبــل نــضجه باســتفراغ بــل : الــسادس عــشر قــصد إنــضاجه فــإذا تــم نــضجه بــادر بْ
  .ِإلى استفراغه

ْأن تكـــون لـــه خبـــرة بـــاعتالل القلـــوب واألرواح وأدویتهـــا وذلـــك أصـــل عظـــیم فـــي عـــالج : الـــسابع عـــشر
  .األبدان

ّلتلطف بالمریض والرفق به كالتلطف بالصبيا: الثامن عشر ّ.  
ّأن یستعمل أنواع العالجـات الطبیعیـة واإللهیـة ، والعـالج بالتخییـل فـإن لحـذاق األطبـاء : التاسع عشر ّْ ّ ّ

ّفي التخییل ُأمورا عجیبة ال یصل إلیها الدواء فالطبیب الحاذق یستعین على المرض بكل معین ّ ً.  
ً، أن یجعـل عالجــه وتــدبیره دائـرا علــى ســتة أركـانّوهــو مـالك أمــر الطــب : العـشرون ّ حفــظ الــصحة -:ْ

ّالموجــــودة ورد الــــصحة المفقــــودة بحــــسب اإلمكــــان واحتمــــال أدنــــى المفــــسدتین إلزالــــة أعظمهمــــا ، 
ّوتفویــت أدنــى المــصلحتین لتحــصیل أعظمهمــا، فعلــى هــذه األصــول مــدار العــالج وكــل طبیــب ال 

  .س بطبیبّتكون هذه ُأخیته التي یرجع إلیها فلی
  
  
  
  
  

  المسألة األولى
ُاعتماد قول الطبیب في كون الماء المشمس یورث البرص َّ ُ َّ)٣(  



 ٨

  
ّمـشمس فـي البـدن إذا قـال أهـل الطـ         اختلف الفقهاء في ثبـوت الكراهـة فـي اسـتعمال المـاء ال  ّبُ

ُإنه یورث البرص على قولین  ّ:  
ّ كراهــة اســتعمال المــاء المــشمس:القــول األول  ُ

ٍیمــا یالقــي الجــسد مــن طهــارة حــدث وازالــة نجــس ،  ف)٤( َ ٕ ٍ
ُّ فقد ثبت عنه أنه قال في األم مـا نـصه – رحمه اهللا تعالى –وبه قال اإلمام الشافعي  ُ وال أكـره المـاء :(ّ

ّالمــشمس إال مــن جهــة الطــب  ّ ّ ّ إن قــال أهــل الطــبّبّ، أي ال أكرهــه إال مــن جهـــة الطــ)٥()ُ ُ إنــه یـــورث ْ ّ
فـإذا قـال . )٩( مـن فقهـاء الحنفیـة )٨( وقـول ابـن عابـدین )٧( متـأخري الـشافعیة وهو قول بعض)٦(البرص

ّالبرص كره واال فال ّطبیبان إنه یورث ّ ، قال النووي في شرح المهذب )١٠(ٕ ضعیف ،  طبیبین واشتراط:(ّ
   .)١١()ّبل یكفي واحد ، فإنه من باب اإلخبار

ّوضــابط المــاء المــشمس الــذي یــورث البــرص مــا قالــه الر ُ ّ ُأن تــؤثر فیــه الــسخونة بحیــث :( وهــو)١٢(ملــي ُ ْ
ُتفــصل مــن اإلنــاء أجــزاء ســمیة تــؤثر فــي البــدن ال مجــرد انتقالــه مــن حالــة ألخــرى بــسببها ُ ، وللمــاء )١٣()ُْ

ُالمشمس الذي یورث البرص شروط یجب توفرها فیه حتى یحكم بكراهیته قد ذكرها الخطیـب الـشربیني  ُ ّ ُ
  :وهي )١٥( )١٤(

  .ّ أي وتنقله الشمس عن حالته إلى حالة أخرى ْأن یكون ببالد حارة - ١
ُّأن یكون في آنیة منطبعة غیر النقدین وهي كل ما طرق نحو الحدید والنحاس - ٢ ُ ُّ ّ ْ . 

ُأن یــستعمل فــي حــال حرارتــه فــي البــدن ألن الــشمس بحــدتها تفــصل منــه  زهومــة  - ٣ ّ ُ  تعلــو )١٦(ْ
أمـا إذا .ّلـدم فیحـصل البـرصْالماء فإذا القت البدن بسخونتها خیف أن تقبض علیه فیحتبس ا

ّبــرد المــاء المــشمس فقــد قــال بعــض متــأخري الــشافعیة  ُ
ْینبغــي أن یرجــع فیــه إلــى عــدول : )١٧(

ُالطــب فــإن قــالوا إنــه بعــد بــرده یــورث البــرص كــان مكروهــا وان قــالوا إنــه ال یــورث البــرص لــم  ّ ّْ ْٕ ً ّ
ًیكن مكروها  ْ.  

  :أدلة القول األول 
ُ الماء المشمس الذي یورث البرص بأدلة منها استدل القائلون بكراهة استعمال ّ ُ:  

 عــن المــاء - رضــي اهللا عنهــا–نهــى عائــشة  : (( - صــلى اهللا علیــه وســلم –ّأن رســول اهللا  -١
ُالمشمس وقال إنه یورث البرص  ّ ّ ُ.(()١٨(  

 – صــلى اهللا علیــه وســلم –ّ أن رســول اهللا – رضــي اهللا عنهمــا -وبمــا روي عــن ابــن عبــاس  -٢
ٌ بماء مشمس فأصابه وضح من اغتسل: (( قال  َ ّ ُ

ّ فال یلومن إال نفسه)١٩( ّ َ(()٢٠(. 

ّ أنه كان یكره – رضي اهللا عنه –ُ وما رواه الشافعي في األم بإسناده عن عمر بن الخطاب  -٣
ُاالغتسال بالماء المشمس وقال إنه یورث البرص ّ ّ ُ.)٢١( 

ّإن مقتضى الطب:  في شرح التنبیه )٢٢(ّواستدلوا بشهادة ابن النفیس  -٤   كونه ّ



 ٩

ولقــد :   قولــه )٢٤( فــي الفتــاوى الفقهیــة الكبــرى عــن الزركــشي)٢٣(ُیــورث البــرص فقــد نقــل ابــن حجــر
ْأحسن اإلمام عالء الدین بن النفیس في شـرحه علـى التنبیـه وبـین هـذا أي أنـه یـورث البـرص لكـن  ُّ ّ ّ ّ

بـه كتبـه هو كذلك كما شهدت  : )٢٥(على ندور وهو عمدة في ذلك لجاللته فیه ثم یقول ابن حجر
ُوتراجم األئمة له ومن ثم كان عمدة األطباء بعد إلى زماننا بإجماع الفرق فثبت بمـا ذكرتـه ظهـور 
ْمذهب الشافعي وأن الكراهة هي الحق الموافق للدلیل والمعنى وان كثر المتنازعون فیها ال تتوقف  ٕ ّ ّ

   .- رضي اهللا عنه –على شهادة أحد من األطباء بعد إخبار عمر 
ٌ ال تكــره الطهــارة بالمــاء المــشمس ، ولــم یثبــت عــن األطبــاء فیــه شــيء ، وبــه قــال :ثــاني القــول ال ّ ُ ّ

  .)٢٩( وبعض متأخري فقهاء الشافعیة)٢٨( وابن حزم)٢٧( ومالك)٢٦(اإلمام أحمد 
  :أدلة القول الثاني

ٌاستدل القائلون بأنه ال تكره الطهارة بالماء المشمس ، ولم یثبت عن األطباء فیه شيء بأد ّ ُ ّ لـة منهـا ّ
:  
ّإن الماء المسخن بالشمس قد سخن بطـاهر وهـو  :)٣٠(بالقیاس حیث قالوا غیرابن حزم استدل -١ َّ ُ ّ

ّأشبه ما في البرك واألنهار وما سخن بالنار ولم یقصد تشمیسه فإن  ال الضرر ّ
  .یختلف بالقصد وعدمه      

ّ بأن النبي -ها رضي اهللا عن- السیدة عائشةي عنبعدم ثبوت الحدیث الذي رو: واحتجوا  -٢ ّ– 
ُ قد نهاها عن المـاء المـشمس وقـال إنـه یـورث البـرص–صلى اهللا علیه وسلم  ّ ّ ُ

ّ، ألن الـذي )٣١(
رواه هو خالد بن اسماعیل وهـو متـروك الحـدیث وعمـر بـن األعـسم وهـو منكـر الحـدیث قالـه 

 )٣٢(ُّ الزهري ار قطني ، قال وال یصح عنّالد

ّأیـضا بإجمـاع أهـل الطـب علـ: واحتجوا  -٣ ّ ال أثـر لـه فـي البـرص وأنـه لـو ُ المـاء المـشمسّى أن ً
 ، )٣٣(دون غیرهــا األوانــي المنطبعــة ّأثــر مــا اختلــف بالقــصد وعدمــه ومــا اخــتص تــسخینه فــي

ّحكي عن أهل الطب أنهم ال یعرفون:()٣٤(قال ابن قدامة  ، وفـي )٣٥()ًلذلك تأثیرا فـي الـضرر ّ
ّإن المشمس ال أ :()٣٦(ّهذا األمر یقول النووي ُ  صل لكراهته ولم یثبت ّ

 ).ّعن األطباء فیه شيء فالصواب الجزم بأنه ال كراهة فیه

  القول الراجح* 
ّالــذي یبــدو لــي أن القــول الثــاني هــو الــراجح وذلــك لعــدم وجــود الــدلیل الــصحیح مــن القــرآن والــسنة  ّ ّ ّ

ُواإلجماع أو أقوال الفقهاء ، وسائر مصادر الفقه على أن المـاء المـشمس یـورث ا ّ ُ لبـرص سـوى مـا ّْ
ّوال أكـــره المـــاء المـــشمس إال مـــن جهـــة الطـــب:(قالـــه اإلمـــام الـــشافعي  ّ ّ ّوأن هـــذه الكراهـــة طبیـــة ال ) ُ

ّولــم یثبــت عــن األطبــاء فیــه شــيء فقــد أكــد أهــل العلــم . ّشــرعیة ، بمعنــى أنهــا ال تمنــع التطهــر بــه  ٌ
  :)٣٧(قتینواالختصاص في األمراض الجلدیة ، والباحثون في اإلعجاز العلمي على حقی
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ِأن الطب الحدیث لم یثبت   - أ ُ ّ ُالماء المشمس یورث البرص َّأن ّ َّ ُ(.  
َّوبالتالي ال أساس علمیا أو طبیا یمنع استخدام الماء المشمس في البدن وغیره   -  ب ُ ًْ ً. 

َّلــذا ال كراهــة شــرعیة أو طبیــة فــي اســتخدام المــاء المــشمس فــي مجــال الط َّ ُ ًوضــوء واغتــساال(هــارةْ ً( ،
 .واهللا أعلم

  
  المسألة الثانیة

ِاعتماد قول الطبیب في كون الحصاة الخارجة من القبل منعقدة من البول ُُ ّ  
  

ٍ في حكم الحصاة التي تخرج مع البول لمرض أو بغیر بول ون    اختلف فقهاء الشافعیة المتأخر ْ ٍ
ْبمرض أو غیره ، هل تكون طاهرة العین أو نجسة العین ؟  ٍ  

ّ الطهــارة ،ألنهــا جامــدة والحتمــال أنهــا لُُحــصاة الخارجــة مــن القبــّإن األصــل فــي ال: فقــال بعــضهم  ّ ّ
  )٣٨(. ًحجر خلقه اهللا في هذا المحل ولیس منعقدا من نفس البول 

ٌمـن اعتمـد قــول الطبیـب فـي الحكـم علــى هـذه الحـصاة هـل هــي منعقـدة مـن البـول فــیحكم : ومـنهم  ّ
  ْبنجاستها أو ال ؟ 

ٍكطبیــب عــدل (ُ یقبــل خبــره ْإن أخبــر مــن أهــل الخبــرة مــن: فقــالوا  ُبأنهــا منعقــدة مــن البــول حكــم ) ٍ ّ
ّبنجاستها عمال بخبره ، ألنه یغلـب علـى الظـن التنجـیس واإلخبـار بـه مـن أخبـار الـدین فوجـب الرجـوع  ّ ّ ّ ً

ّفــإن أخبــر أن الحــصاة منعقــدة مــن البــول حكــم بنجاســتها واال فهــي ) ّالطبیــب (ُفیــه إلــى المخبــر وهــو  ٕ ُ ّ ْ
  )٣٩(.ْسل َغُمتنجسة تطهر بال

ِ علــى أن الحــصاة الخارجــة مـــن قبــل اإلنــسان تتكــون مـــن  فــي العـــصر الحــدیثّولقــد أكــد األطبــاء ُُ ّ
ّتركیزهــا عالیــا ممــا یــؤدي إلــى ترســب األمــالح وتجمعهــا لتكــون ذا كــان األمــالح الموجــودة فــي البــول إ ً

ّحصوة ، علما أن التركیب الكیمیائي للحـصوات وللبـول هـو  ً وكـزالت ، حمـض البـول الكالـسیوم ، أ: ( ً
  )٤٠ ().، مغنیسیوم ، صودیوم ، كریاتیین 

   .ُُهذا فإنا نرجح نجاسة الحصاة الخارجة من قبل اإلنسان ، واهللا أعلمًبناء على و: ْإذن 
  

  
  

  المسألة الثالثة
ًاعتماد قول الطبیب في كون المرض مرخصا في التیمم ّ  
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ِإذا تـــیقن التلـــف ، أو خـــاف مـــن اســـتعمال المـــاء  علـــى جـــواز التـــیمم للمـــریض )٤١(      اتفـــق الفقهـــاء

ّللوضوء أو الغسل من فوت الروح  ْ، أو فوت عضو أو فـوت منفعـة العـضو ، ) ّأي خروج الروح فجأة(ُ
ًویلحــق بــذلك مــا إذا كــان بــه مــرض غیــر مخــوف إال أنــه یخــاف مــن اســتعمال المــاء أن یــصیر مرضــا  ْ ّ ّ

ْمخوفا ، أو أن یخاف زیادة العلة ْ ُكثرة األلم وان لم تزد المدة أو یخاف بطء البرء ، وهو طول  وهو )٤٢(ً ْ ٕ
ٍمـدة المـرض وان لــم یـزد األلــم ، أو یخـاف حــصول شـین قبـیح كالــسواد علـى عــضو ظـاهر ّ ْ َ ْ ْ  كالوجــه )٤٣(ٕ

ُوغیره مما یبدو عنـد المهنـة وهـي الخدمـة ، وعلـة الـشین الفـاحش أنـه یـشوه الخلقـة ویـدوم ضـرره فأشـبه  ّ ْ َ
  .تلف العضو

ّ علــى مــا تقــدم قــال بعــض الفقهــاء ینبغــي للمــریض الرجــوع إلــى قــول الطبیــب واعتمــاد قولــه فــي ًفبنــاء ُّ
  : هيوللفقهاء في هذه المسألة آراءالمرض المبیح للتیمم ،

  .رأي الشافعیة: ًأوال 
ًیجـوز أن یعتمـد فـي كـون المـرض مرخـصا : قال أصحابنا  : )٤٤(ّ     قال اإلمام النووي في المجموع  ْ

ُ حـاذق فـال یقبـل قـول غیـر الحـاذق ، ویـشترط مـع حذقـه اإلسـالم )٤٥(یمم على قول طبیـب واحـد في الت ُ
ًفال یقبل قول الكافر ، ویـشترط فیـه أیـضا البلـوغ فـال یقبـل قـول الـصبي ویـشترط فیـه العدالـة أیـضا فـال  ًُ ُ ُّ َ

ُیقبل قول الفاسق، ألن اهللا تعالى أوجب الوضوء فال یعدل عنه إال بقول من ی ُ ُّ قبل قوله ، وقد ألغى اهللا ّ
ّتعــالى قــول الفاســق ، فیلــزم مــن قبــول قــول الفاســق مخالفــة الــرب فیمــا أمــر بــه

ً واذا لــم یجــد طبیبــا )٤٦( ْ ٕ
ّبالــصفة المــشروطة فقــد قــال الرویــاني

َولــم أر  : )٥٠(ّ، قــال النــووي)٤٩(ال یتــیمم : )٤٨(ّقــال الــسنجي : )٤٧(
هو :  ، والمعتمد في هذه المسألة )٥٢( فأفتى بالتیمم )٥١(وخالف البغوي . لغیره ما یخالفه وال ما یوافقه 

ّكالم الشیخ أبي علي السنجي وقد جزم به النووي في تحقیقه بأنـه ال یجـوز لـه أن یتـیمم إال إذا اعتمـد  ْ ّ ّ ّ
ّعلى قول طبیب عدل في الروایة ٍ ٍ.)٥٣(  

  .رأي الحنفیة: ًثانیا 
 فهنـا )٥٤( إخبار طبیب مـسلم غیـر ظـاهر الفـسق    أنه یجوز االعتماد في المرض المبیح للتیمم على

ْاكتفــى بعــض فقهــاء الحنفیــة بــأن یكــون الطبیــب المخبــر عــن المــرض المبــیح للتــیمم مــستورا أي غیــر  ً ُ ُ ّ ْ
  .ظاهر الفسق ولم یشترطوا العدالة

  .رأي المالكیة: ًثالثا 
  ًكافرا  ولو كان    ذهب بعض فقهاء المالكیة إلى القول بجواز االعتماد على إخبار طبیب حاذق

ْمع عدم المسلم إال أن یكون الكافر أعرف   . فلم یشترطوا اإلسالم والعدالة)٥٥(ّ
  :ّالرأي الراجح * 
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ّالـــذي أراه راجحـــا هـــو مـــا ذهـــب إلیـــه بعـــض فقهـــاء الـــشافعیة مـــن أن المـــریض الـــذي یخـــاف مـــن       ً
ّاســـتعمال المـــاء للوضـــوء أو الغـــسل ال یجـــوز لـــه أن یتـــیمم إال إذا اعتمـــد ْ ٍ علـــى قـــول طبیـــب عـــدل فـــي ُ ٍ

ّالروایة ألن خبره مقبول في هذه األمور ، واهللا أعلم  ّ.  
  

  المسألة الرابعة
ُاعتماد قول الطبیب في الصالة مستلقیا مع القدرة على القیام للمداواة ُّ ً ّ ّ  

ّ       إن كان بعین المریض وجـع ، بحیـث لـو قعـد أو سـجد زاد ألـم عینـه فـأمره الطبیـب المـسلم  ْ ٌ َ َ الثقـة ْ
ُّباالستلقاء أیاما ، ونهاه عن القعود والسجود وهو قادر على القیام فقیل له  ً ًإن صـلیت مـستلقیا أمكـن : ّ ُ ْ

  :مداواتك ، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على رأیین
ً یجوز له ترك القیام والصالة مستلقیا بإخبار طبیب مسلم ثقة:الرأي األول  ّ.  

ّ  قــال النــووي فــي الرو ْالقــادر علــى القیــام إذا أصــابه رمــد وقــال لــه طبیــب موثــوق بــه إن  : ( )٥٦(ضــةّ ٌ َ َ
ّصــلیت مــستلقیا أو مــضطجعا أمكــن مــداواتك واال خیــف علیــك العمــى جــاز لــه االضــطجاع واالســتلقاء  ٕ ً ًْ

ّ؛ ألنه یخاف الضرر من القیام فأشبه المرض)على األصح  ّ.)٥٧(  
ْفإن نزع الماء من عینیه وُأمر بـأن :( في المبسوط )٥٨(رخسيّوبهذا الرأي قال فقهاء الحنفیة ، فقال الس ْ

ًیـستلقي علــى قفــاه أیامــا ونهــي عــن القیــام والقعــود لــه أن یــصلي باإلیمــاء مــضطجعا عنــد علمائنــا ًْ ُّ()٥٩( ،
ْألن حرمــة األعــضاء كحرمــة الــنفس ، ولــو خــاف علــى نفــسه مــن عــدو أو ســبع لــو قعــد جــاز لــه أن  ٍ ْ ٍ ّ ّ

  .إذا خاف على عینیهیصلي باالستلقاء وكذا 
ّیجــوز لمــن بــه رمــد أن یــصلي مــستلقیا إذا قــال ثقــات الطــب إنــه : ّوأمــا رأي فقهــاء الحنابلــة فــإنهم قــالوا  ّ ً ُ ْ ٌ َ َ

ْینفعه ولیس حكم المسألة مختصا بمن به رمد بل مـن فـي معنـاه حكمـه حكمـه فـإذا قیـل لـه إن صـلیت  ٌ َ َ ً
ْمستلقیا زال مرضك أو أمكن مداواتك فله ذلك ْ ألنه فرض للصالة فإذا خاف الضرر منه أو رجي ،)٦٠(ً ّ ّ ّ

ُالبــرء بتركــه ســقط كالطهــارة بالمــاء فــي حــق المــریض وألنــه یبــاح لــه الفطــر فــي رمــضان ألجــل ذلــك إذا  ّ ّ
ّخشي الضرر بالصوم ففي ركن الصالة أولى ؛ وألنه یجوز ترك الجمعة والصالة على الراحلة لخـوف  ّ ّ ّّ ْ ّ

ْه أو ثیابه فترك القیام لدفع ضرر ینفعه البصر أو غیره أولىتأذیه بالمطر والطین في بدن ْ ْ.  
 وممـن قــال بـه مــن فقهــاء )٦١( ال یجـوز لــه تـرك القیــام ، وهـو وجــه شــاذ عنـد الــشافعیة:الــرأي الثــاني 

 فقـد ثبـت - رحمه اهللا تعـالى-)٦٤( وهو قول اإلمام مالك)٦٣(، والبندنیجي)٦٢(الشیخ أبو حامد: الشافعیة 
ْن ینــزع المــاء مــن عینیــه فیـــؤمر باالضــطجاع علــى ظهــره فیــصلي علــى ذلــك الیـــومین ّعنــه أنــه كــره أ

   .ً ومن فعل ذلك أعاد أبدا)٦٥(ونحوهما ، قال ابن القاسم
  : واحتجوا 
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ْباألثر الذي رواه البیهقـي بإسـناد ضـعیف عـن أبـي الـضحى أن عبـد الملـك أو غیـره بعـث إلـى  - ّ ّ ٍ
تصلي : ى البرد وقد وقع الماء في عینیه فقالوا  باألطباء عل– رضي اهللا عنهما –ابن عباس 

ّسبعة أیام مستلقیا على قفاك ، فسأل ُأم سلمة وعائشة عن ذلك فنهتاه  ً .)٦٦(   
ٍوبمــا رواه البیهقــي أیــضا بإســناد صــحیح عــن عمــرو بــن دینــار قــال  - ّلمــا وقــع فــي عــین ابــن : ً

ـــــل تمكـــــث كـــــذا وكـــــذا یومـــــا ال  ـــــه فقی ـــــاس المـــــاء أراد أن یعـــــالج من ًعب ًتـــــصلي إال مـــــضطجعا ْ ّ
 .ْأرأیت إن كان األجل قبل ذلك: وفي روایة قال ابن عباس )٦٧(.فكرهه

  :الرأي الراجح * 
ًرأي جمهور الفقهاء القائل بجواز ترك القیام والصالة مستلقیا هـو الـذي ُأرجحـه بنـاء علـى مـا تقـدم  ّ

ّنه سأل ُأم سلمة وعائشة عن ذلك فأّمن أدلتهم ، وأما حدیث ابن عباس  ّنهتاه فإنه یحتمل أنه إنما ّ ّ ُّ
ُلم یرخصوا له في ذلك ألنه لم یظهر عندهم صدق ذلك الطبیب فیمـا یـدعي فلهـذا لـم یرخـصوا لـه  َُّ ّ

  .، واهللا أعلم 
  

  المسألة الخامسة
ُاعتماد قول الطبیب في المرض المبیح للفطر َّ  

َفمـن كـان : (ولـه تعـالى  علـى إباحـة الفطـر للمـریض ، واألصـل فیـه ق)٦٨(       أجمع أهـل العلـم  َ َ َ
َمنكم مریضا َأو على سفر فعدة من َأیام ُأخر َ ٍ َّ ْ ِّ ٌ َّ ِ َِ ٍ َِ َ َ َ ْ ً َّ ّ،إال أنهم اختلفوا في المرض المبیح للفطر وقالوا )٦٩()ُ ّ

ْإنه ال بد من أن یستند صاحبه إلى قول طبیب ثقة حاذق ، فإن تقریر إمكانیة الصیام أو عدمه :  ّ ْ ّ ُ ّ
ّوال یمكن تقریر قواعد عامـة لجمیـع المرضـى ، بـل ینبغـي بحـث كـل مـریض لیس باألمر السهل ، 

َّعلــــى حــــدة ، وال یتیــــسر ذلــــك األمــــر إال للطبیــــب المــــسلم المخــــتص ، فهــــو یملــــك مــــا یكفیــــه مــــن  ّ
ْالمعطیات التي تمكنه من نصح مریضه بإمكانیـة الـصوم أو عدمـه ، وهنـاك آراء للفقهـاء فـي هـذه  ُّ ّ

  :المسألة هي 
  .فقهاء الحنفیةال رأي: ًأوال 

ٍیباح الفطر لمریض خـاف زیـادة المـرض بإخبـار طبیـب : ّ إلى أنه )٧٠(ذهب فقهاء الحنفیة ) مـسلم(ُ
ّأمــا الكــافر فــال یعتمــد علــى قولــه الحتمــال أن غرضــه إفــساد العبــادة ،  ُ أي لــه معرفــة تامــة ) حــاذق(ّ

یـل عدالتـه شـرط وجـزم بـه وق) مـستور الحـال(ّفي الطب فال یجوز تقلیـد مـن لـه أدنـى معرفـة فیـه ، 
ّ، ألن زیـــادة المـــرض وامتـــداده قـــد یفـــضي إلـــى الهـــالك فیجـــب االحتـــراز عنـــه وطریـــق )٧١(ّالزیلعـــي

ّمعرفتـــه إذا أخبـــره طبیـــب مـــسلم حـــاذق عـــدل ، والـــصحیح الـــذي یخـــشى أن یمـــرض بالـــصوم فهـــو  ّْ
ٍواذا أخـذ بقــول طبیـب لــیس فیـه هــذ : ( )٧٣( قــال ابـن عابــدین فـي حاشــیته)٧٢(.كـالمریض ه الــشروط ٕ
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ّوأفطــر فالظــاهر لــزوم الكفــارة كمــا لــو أفطــر بــدون أمــارة وال تجربــة لعــدم غلبــة الظــن والنــاس عنــه  ّ
  ).غافلون 
  .فقهاء الشافعیة الرأي : ًثانیا 

ّ فـي المـرض المبـیح للفطـر أن یلحقـه بالـصوم مـشقة یـشق احتمالهـا )٧٤(     اشترط فقهاء الشافعیة ْ ُ
ٍبقول عدلین من األطباء أو بطبیب عدل عند مـن اكتفـى بـه فـي ُوفي المرض الذي ال یرجى برؤه  ٍ ْ

ً وال تقتلوا َأنفسكم إن اللـه كـان بكـم رحیمـا:(جواز التیمم للمرض ، لقوله تعالى  َِ َ ْ ُْ َ ُِ َِ َ ّ َّ َ ُ ْ ُُ َْ ، وقولـه تعـالى )٧٥()َ
ِوال تلقوا بَأیدیكم إلى التهلكة: (... َِ ُُ َْ َّ ِ ِْ ْ ْ ُ ْ َُ َ()٧٦(.  
  .المالكیة فقهاء الرأي : ًثالثا 

ّأن المـــرض المجـــوز للفطـــر هـــو المـــستند صـــاحبه إلـــى قـــول : إلـــى )٧٧(فقهـــاء المالكیـــةال     ذهـــب  ّ
ــــب ثقــــة حــــاذق ، فــــإذا صــــح مرضــــه صــــح لــــه الفطــــر ،  ولهــــذا قــــال ابــــن عبــــدالبر  فــــي )٧٨(ّطبی

ّإن المــریض إنمــا یفطــر للمــرض الــذي قــد نــزل بــه وال یطیــق الــصیام وال یفطــر لمــا : )٧٩(االســتذكار ّ ّ
ّشى من زیادة المرض ألنه ظن ال یقین معه وقد وجب علیه الصیام بیقین وسقط عنـه المـرض یخ ٌّ ّ

  .ْبیقین فإذا لم یستیقنه لم یجز له الفطر 
  .رأي فقهاء الحنابلة: ًرابعا 

ْإن المریض إذا خاف زیادة مرضه أو طوله أو كان: )٨٠(فقهاء الحنابلةال      قال  ْ   ثم ًصحیحا ّ
ُو خــاف مرضــا ألجــل العطــش أو غیــره فإنــه یــستحب لــه الفطــر ویكــره صــومه ً◌ مــرض فــي یومــه أ ّ ْ ًْ

ٍواتمامه بقول طبیب مسلم ثقة  ٍ ٍ ٕ .  
ّإذا لم یستطع قیل مثل الحمى ، قال : وقیل لإلمام أحمد متى یفطر المریض ، قال  ٍوأي مرض : ُ ُّ

ّأشد من الحمى ُ ّ.)٨١(  
  

  :الخالصة* 
ّفقهــاء فــي هــذه المــسألة أنهــم اعتمــدوا علــى قــول الطبیــب ّ       تبــین لنــا مــن خــالل عــرض آراء ال ّ

ْالمسلم الحاذق العدل في المرض المبیح للفطر ، فإذا قال الطبیب للمریض یجب علیـك أن تفطـر  ّ
ُألن الـصیام یزیــد فــي مرضـك فلــه أن یفطــر اعتمـادا علــى خبــر الطبیـب، ألن خبــر الطبیــب یعتمــد  ّ ّّ ًّ ِ ْ ّ

  .ًعلیه شرعا، واهللا أعلم 
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  المسألة السادسة
َّاعتماد قول الطبیب في إفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد أو النفس ْ َّ  

  
ّ على أن الحامـل والمرضـع إذا خافتـا علـى أنفـسهما أو ولـدهما أفطرتـا ، ألنهمـا )٨٢(ّ   اتفق الفقهاء ْ ّ

الحامل والمرضـع بمنزلة المریض الخائف على نفسه ، ثم اختلفوا في وجوب الفدیة والقضاء على 
: ، وقیـــل )٨٤(یفـــدیان فقـــط وال قـــضاء: ، وقیـــل )٨٣(یفطـــران ویفـــدیان ویقـــضیان : ، فمـــنهم مـــن قـــال 

  )٨٥(.یجب القضاء بال فدیة
  :وحجتهم فیما ذهبوا إلیه

َفمن كان منكم مریضا َأو على سفر فعدة من َأیام ُأخر: (قوله تعالى  - ١ َ ٍ َّ ْ ِّ ٌ َّ ِ َِ ٍَ َِ َ َ َ ْ ًَ َّ ُ ََ.()٨٦(  
ّإنــه لــیس المــراد عــین المــرض فــإن المــریض الــذي ال :( )٨٧(قــال الكاســاني: ّه الداللــةوجــ        *  ّ

ّیــضره الــصوم لــیس لــه أن یفطــر فكــان ذكــر المــرض كنایــة عــن أمــر یــضر الــصوم معــه وقــد وجــد  ّْ
   )٨٨().تحت رخصة اإلفطار) أي الحامل والمرضع(ههنا فیدخالن 

ّن المـسافر الـصوم وشـطر الـصالة وعــن ّإن اهللا وضـع عـ:(( - صـلى اهللا علیـه وسـلم–وقولـه  - ٢ ّ
  )٨٩()).ّالحامل والمرضع الصوم

 عــن الحامــل والمرضــع إذا خافتــا علــى نفــسهما – رحمــه اهللا تعــالى –ســئل الحــسن البــصري  - ٣
ّأي مرض أشد من الحمل تفطر وتقضي: وعلى ولدیهما فقال  ُّ.)٩٠( 

لمرضـع عنـد الخـوف علـى الولـد  افطـار الحامـل وا جـوازًفبناء على ما تقدم من اتفاق الفقهاء علـى
ّأو الــنفس ، فقــد ذهــب بعــض الفقهــاء إلــى اعتمــاد قــول الطبیــب فــي هــذه المــسألة وقیــدوا الخـــوف  ّ ّ

ُالحاصل عند الحامل والمرضـع بإخبـار طبیـب حـاذق مـسلم ، فـذهب ابـن نجـیم ٍ ٍ ّبـأن :إلـى القـول )٩١(ٍ
ّللحامــل والمرضــع إذا خافتــاعلى الولــد أو الــن ّحــرج فقیــد اإلفطــار بــالخوف بمعنــى ً دفعــا للَ الفطــرفسْ

ّغلبة الظن بتجربة أو اخبار طبیب حاذق مسلم وألنها لو لم تخف ال یرخص لها الفطر ْ ّ ِ ْ ّ.)٩٢(  
الحامل والمرضع یجوز لهما اإلفطـار إذا خافتـا علـى أنفـسهما أو :  في حواشیه )٩٣(ّوقال الشرواني

ء كانت مـستأجرة أم ال وینبغـي فـي اعتمـاد ْ سواء كان الولد ولد المرضعة أم ال وسوا)٩٤(على الولد
ٍالخوف المذكور أنه ال بد من إخبار طبیب مسلم عدل ولو روایة ٍ ٍ ّ ُ   )٩٥(.ًأخذا مما قیل في التیمم ّ

ًإن الحامــل إذا خافــت علــى ولــدها هالكــا أو شــدید أذى وجــب علیهــا : ّوأمــا فقهــاء المالكیــة فقــالوا  ْ ً ّ
ْالفطــر وان خافــت حــدوث علــة أو مــرض جــاز ْ  لهــا الفطــر علــى المعتمــد وقیــل یجــب علیهــا الفطــر ٕ

ً ویـدخل فـي ذلـك مـا إذا شـمت الحامـل شـیئا وتخـشى )٩٦(حیث خشیت حدوث علة وكذلك المرضـع ّ
ّإن لم تأكل منه سـریعا ألقـت مـا فـي بطنها،فـالخوف المجـوز للفطـر هـو المـستند صـاحبه إلـى قـول  ْ ً ْ
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ْطبیــب ثقــة حــاذق أو لتجربــة مــن نفــسه أو إلخبــار ممــن  هــو موافــق لــه فــي المــزاج كمــا قــالوه فــي ْ
  )٩٧(.التیمم
  :الخالصة * 

ّ         فـــي هـــذه المـــسألة قـــرر الفقهـــاء اعتمـــاد إخبـــار الطبیـــب الحـــاذق المـــسلم الثقـــة فـــي إفطـــار  ّ
ٍالحامــل والمرضــع إذا خافتــا علــى الولــد أو الــنفس ، بــشرط أن یبنــي الطبیــب أمــره هــذا علــى علــة  ّ ْ ّ ْ

ّد ورأى بخبرته أن صیام الحامل والمرضـع یـؤدي إلـى إلحـاق الـضرر ٍظاهرة أي على مرض موجو ّ
ّبالنفس أو الولد فلهما الفطر بناء على إخبار الطبیب ، واهللا  ً ْ   أعلمّ

  
  المسألة السابعة
ِوالفضة لجالء العینأّ الذهب )٩٨(َّاعتماد قول الطبیب في جواز االكتحال بمرود ّ  

ِصلح تـسمیته آنیـة مـن الـذهب والفـضة كالملعقـة والمجمـرة ّ بتحریم كل مـا یـ)٩٩(ّ     صرح العلماء  ِ ّ ّ
ّ ونحوهــا ، ألن النـــصوص )١٠١(ِ والمیــل وظـــرف الغالیــة )١٠٠(ِوالمكحلــة   وردت بتحــریم األكـــل )١٠٢(ّ

ُوالشرب في أوانـي الـذهب والفـضة علـى الرجـال والنـساء ، لمـا فـي ذلـك مـن الخـیالء وكـسر نفـوس  ّ ّ ّ ّ ّ
ّب مـن سـائر االسـتعماالت علیهـا ومنهـا االكتحـال بمـرود الـذهب ّالفقراء ، وقیس غیر األكـل والـشر

  . ّوالفضة 
ّإال أن  ّ الفقهاء أجازوا استعمال الذهب والفضة مـن أجـل التـداوي واعتمـدوا فـي ذلـك علـى ًعددا منّ ّ

ّإخبار طبیب عدل روایـة فیمـا إذا أخبـر العلیـل بـأن مـن منافعـك اسـتعمال الـذهب أو الفـضة ألجـل  ْ ّ ِ ّ ٍ ٍ
  :      جاز ،وهناك آراء للفقهاء في هذه المسألة هي التداوي

َبجواز استعمال مرود من ذهب لجالء:  إلى القول )١٠٣(ذهب بعض متأخري فقهاء الشافعیة: ًأوال ِ ِ  
ّ العــین كمــا لــو اســتعمل الــذهب لــربط أســنانه مــا دامــت الــضرورة داعیــة لــه وذلــك إذا أخبــره طبیــب  ّ

ّعدل روایة بأن عینه ال تنجلي إال ِ باستعمال مرود من ذهب أو فضة یكتحل به لجالء عینه جاز ّ ِّ ْ ٍ َ
ًاستعماله ، ویقدم المرود من الفضة على المرود مـن الـذهب عنـد وجودهمـا معـا وبعـد جـالء عینـه  ّ ِ ِّ ّ ِ

ّیجب كسره، ألن الضرورة تقدر بقدرها ّ ّ.  
ُ یجیـز –حمـه اهللا تعـالى  ر-)١٠٥(كان شـیخنا اإلمـام : (  من فقهاء المالكیة )١٠٤(قال البرزلي: ًثانیا

ّاالكتحــــال بمــــرود الــــذهب والفــــضة ویقــــول إنــــه مــــن بــــاب التــــداوي كجعــــل الــــذهب فــــي المــــاء لقــــوة  ّ ّّ ّ ّ ِ
ّ ، فالطبیب إذا قال للعلیل من منافعك طبخ غذائك في آنیة الذهب جاز لـه)١٠٦()القلب ، وكـذا )١٠٧(ّ

ّاستعمال مرود الذهب من باب أولى ِ ِ.  
  :ّالدلیل * 

  :   على جواز استعمال الذهب والفضة ألجل التداوي بما یأتي استدل الفقهاء 
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ُأصـــیبت أنفـــي یـــوم :((مـــا روي عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن طرفـــة عـــن عرفجـــة ابـــن أســـعد قـــال  -١  
ِ في الجاهلیة فاتخذت أنفا مـن ورق)١٠٨(ُالكالب  صـلى اهللا –فـأمرني رسـول اهللا  ّ فـأنتن علـي ،)١٠٩(ً

ً أن أتخذ أنفا من ذهب –علیه وسلم  ْ(() ١١٠(  
ّرأیــت المغیــرة بــن عبــداهللا قــد شــد أســنانه : ((مــا روي عــن حمــاد بــن أبــي ســلیمان الكــوفي قــال  -٢

  )١١١ ())ّبالذهب

  
  :وجه الداللة * 
ْیجــوز لألجــدع مــن الرجــال والنــساء أن یتخــذ أنفــا مــن فــضة أو ذهــب : قــال المــاوردي و ً ْ ّ ویجــوز .. ّ

ّأیــضا للرجــل والمــرأة أن یــشدا أســنانهما بالــذه ّ ُ ْ ّ ّ إذا فاالكتحــال بمــرود الــذهب والفــضة )١١٢(ب والفــضةً ً
  . ًلجالء العین یجوز قیاسا على األنف للتداوي

  
  :الخالصة * 

ْ       في حالة إخبار الطبیب الثقة للمریض بأن من منافعك أو ألجل مداواتك یجب أن تستعمل  ْ ّ ّ ّ
ّالذهب أو الفضة جـاز لـه االسـتعمال ألجـل التـداوي ،ألن الفقهـاء ّ ّ ْ ّ اعتمـدوا إخبـار الطبیـب فـي هـذه ّ

ّأنـه معتـدل لطیـف یـدخل فـي سـائر المعجونـات اللطیفـة : ّالمسألة ، وللذهب خواص فمـن خواصـه 
ًوهـو أعـدل المعــدنیات وأشـرفها واذا دفـن فــي األرض لـم یــضره التـراب ولـم ینقــصه شـیئا وبرادتــه ..  ُ ُ ٕ

.                               )١١٣(ویجلو العین ویقویهاّإذا خلطت باألدویة نفعت من ضعف القلب والرجفان والخفقان 
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  المسألة الثامنة
َّاعتماد قول الطبیب في جواز التداوي بالنجس والمحرم للمضطر ُ َّ َّ َّ  
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ّعلــى عــدم جــواز التــداوي بــالمحرم والــنجس مــن حیــث الجملــة ، واحتجــوا بأدلــة )١١٤(ّ   اتفــق الفقهــاء َّ َّ ُ ّ

  :منها 
َّإن اهللا لم یجعل شفاءكم فیما حر: (( -اهللا علیه وسلم صلى –قوله  - ١   )١١٥()).علیكم م ّ
ٍإن اهللا تعالى أنـزل الـداء والـدواء ، وجعـل لكـل داء دواء ، : (( - صلى اهللا علیه وسلم-قوله  - ٢ ّ ّ ّ

    )١١٦()).فتداووا ، وال تداووا بحرام 

ّ ألن حـــــصول الـــــشفاء بـــــالمحرم والـــــنجس مظنـــــون فـــــال یقـــــوى علـــــى إزا-٣ َّ ُ لـــــة المقطـــــوع بـــــه وهـــــو ّ
   )١١٧(.ّالتحریم
ّإال أن  َطائفــة مــنّ َّ الفقهــاء أجــازوا التــداوي بــالنجس والمحــرم فــي حالــة االضــطرار وبــشرط االعتمــاد ً ُ ّ ّ

ْعلى إخبار طبیب مسلم أن في تناول النجس أو المحرم شفاء للمـریض ولـم یجـد غیـره مـن المبـاح  ّ ُ ْ ّ ّ ٍ ٍ
  : المسألة هي یقوم مقامه ، وهناك آراء للفقهاء في هذه

  
  .رأي الحنفیة:ًأوال 

َّ     اشترط فقهاء الحنفیـة لجـواز التـداوي بـالنجس والمحـر ُ ّ ّم إخبـار طبیـب مـسلم أن فیـه شـفاءه ولـم ّ
ًیجــد مــن المبــاح مــا یقــوم مقامــه، قــال ابــن عابــدین فــي حاشــیته نقــال عــن التهــذیب یجــوز : ( )١١٨(ْ

ْ أخبره طبیـب مـسلم أن فیـه شـفاءه ولـم یجـد مـن المبـاح ّم والمیتة للتداوي إذاَّللعلیل شرب البول والد ّ
ّما یقوم مقامه وان قال الطبیب یتعجل شفاؤك به فیه وجهان ، وهل یجوز شرب القلیل من الخمر  ّْ ٕ

ّالتـداوي بـالخمر إذا أخبـره : ( )١١٩(ُ، وقـال ابـن نجـیم)ّللتداوي فیه وجهان كذا ذكره اإلمام التمرتاشي
لــم یجعــل اهللا شــفاء أمتــي فیمــا : ً جــاز فــصار حــالال وخــرج عــن قولــه ّطبیــب حــاذق أن الــشفاء فیــه

ّحرم علیهم، ألنه صار كالمضطر  ّ.(  
  :حجتهم * 
ّ وان االستـشفاء بـالحرام إنمـا هّما قیل إن االستشفاء بالحرام حرام غیر مجرى علـى إطالقـ:)١٢٠(قالوا ّ ٕ

ّال یجوز إذا لم یعلم أن فیه شفاء أما إذا علم ولیس له دواء غی   .ره فیجوزّ
ْلم یجعل شفاءكم فیما حرم علیكم، یحتمل أن یكون  : - رضي اهللا عنه–ِومعنى قول ابن مسعود  ّ

ْقال ذلك في داء عرف لـه دواء غیـر المحـرم، ألنـه حینئـذ یـستغني بـالحالل عـن الحـرام ویجـوز أن  ٍ ٍّ َّ ُ ُ
ّیقال تنكشف الحرمة عند الحاجة فال یكون الشفاء بالحرام وانما یكون بال   .حالل ٕ

  .رأي الشافعیة: ًثانیا
ّ   قــصر الــشافعیة الحكــم علــى الــنجس والمحــرم الــصرف ، فــال یجــوز التــداوي بهمــا ، أمــا إذا كانــا  ّ ِ َّ ُ َّ

ّمستهلكین مع دواء آخر فیجوز التداوي بهمـا بـشرطین  ّأن یكـون عارفـا بالطـب ، حتـى ولـو كـان : ٍ ً ْ
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ْفاسقا في نفسه ، أو إخبار طبیب مسلم عدل ، وأن ْ ٕ یتعین هذا الدواء فال یغنـي عنـه طـاهر ، واذا ً ّ
ّكان التداوي بالنجس والمحرم لتعجیـل الـشفاء بـه فقـد ذهـب الـشافعیة إلـى جـوازه بالـشروط المـذكورة  َّ ُ َّ ّ

  .،واهللا أعلم)١٢١(
  

  المسألة التاسعة
ّاعتماد قول الطبیب في أن المجنون ینفعه التزویج وكذا المجنونة ّ ّ  

     
ّأنـه ال یـزوج مجنـون وال مختـل : )١٢٢(الـشافعیة وهـو المنـصوص علیـه فـي المـذهب      ذهب جمهور  ّ

ًوهو من في عقله خلل وفي أعضائه استرخاء وال حاجة به إلى النكاح غالبا ّ ِ.  
ُإال أنهــم أجــازوا تــزویج الــذكر البــالغ المجنــون المطبــق جنونــه المحتــاج للنكــاح وكــذلك األنثــى المجنونــة  ّ ّ ّ

  .ّتاجة إلى النكاحُالمطبق جنونها المح
ْتـزویج المجنونـة صـغیرة كانـت أو :  إلـى )١٢٤( أبـي حنیفـةمذهب وهو )١٢٣(وذهب بعض فقهاء الحنابلة
  .ّرجالللكبیرة إذا ظهر منها شهوة 

ّولقــد اعتمــد الفقهــاء فــي هــذه المــسألة علــى إخبــار عــدلین مــن األطبــاء فــي أن المجنــون ینفعــه التــزویج  ِ
   .)١٢٥(وكذا المجنونة
  :اء في هذه المسألةآراء الفقه

  .رأي الشافعیة: ًأوال
ْإن حاجــة المجنــون الكبیــر للنكــاح إمــا أن تكــون حــاال كــأن تظهــر  : )١٢٦(      قــال الخطیــب الــشربیني ًْ ّ ّ ّ

ًرغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن أو مآال كتوقع شفائه باستفراغ مائه بعد شهادة عدلین من  ْ ّ ّ
  .األطباء بذلك
  :ٍ بعالمات هي اّلمجنونة الكبیرة للنكاح فیمكن معرفتهوأما حاجة ا

 .غلبة شهوتها - ١

ُأو بقول أهل الطب یرجى بتزویجها الشفاء - ٢ ّ ْ.)١٢٧( 

ّاشــترط فقهــاء الــشافعیة العــدد فــال یقبــل قــول طبیــب واحــد بــل ال بــد مــن قــول : وفــي هــذه المــسألة  ُ ُ ِ
ٍدا تعـرض لالكتفـاء فیـه بواحـد ولـم أجـد أحـ: )١٢٨(عدلین من األطباء،وفي هذا الصدد یقول العالئي ّ ً

  .ّوال یبعد ، ألنه جار مجرى اإلخبار
  

  .رأي الحنابلة والحنفیة: ًثانیا
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ْبتـزویج المجنونـة صـغیرة كانـت أو  : )١٣٠( وهو قول أبي حنیفة )١٢٩(    قال بعض فقهاء الحنابلة ً
ّرجال، ألن لهـا حاجـة إلـى النكـاح لـدفع ضـرر الـشهللًكبیرة إذا ظهر منها شهوة  ّ وة عنهـا وصـیانتها ّ

َعــن الفجــور وتحــصیل المهــر والنفقــة والعفــاف وصــیانة العــرض ، ویعــرف میلهــا ُ ّ ّإلــى الرجــال مــن  ُ
ّكالمها وتتبعها الرجال ومیلها إلیهم ونحوه من قرائن األحوال ، وكـذا تـزوج إن قـال أهـل الطـب إن  ّ ْ ُ ّ

ّعلتها تزول بتزوجها، ألن ذلك من أعظم مصالحها ّ.  
ّإن المعنى المبیح للتـزویج وجـد  : ( )١٣١( تزویج المجنونة الصغیرة ما قاله ابن قدامةعلى: ّوالدلیل

ّفــي حــق الــصغیرة فــُأبیح تزویجهــا كــالكبیرة إذا ظهــرت منهــا شــهوة الرجــال ففــي تزویجهــا مــصلحتها 
ّودفع حاجتها فأشبه ما لو قال أهل الطب إنه یزیل علتها  ّ ّ.(  

ْنـــساء بـــأن للنـــون مطبـــق فیجـــوز تزویجـــه إذا ظهـــر منـــه شـــهوة وهـــو الزائـــل العقـــل بج: ّوأمــا المعتـــوه
ّیتبعهن ویریدهن، ألن ذلك من مصالحه وكذلك یجوز تزویجه إذا قال أهل الطـب إن فـي تزویجـه  ّ ّ ّّ

ّذهاب علته، ألنه من أعظم مصالحه ّ.)١٣٢(  
  

  :الخالصة* 
ّ       اعتمد الفقهاء على إخبار عدلین من أهل الطب في مسألة تـزویج الم ْجنـون أو المجنونـة ، ِ

ّفإذا أخبر األطباء العـدول أن فـي زواج المجنـون أو المجنونـة ذهـاب لعلتهمـا فإنـه یجـوز االعتمـاد  ْ ّ ُ
ّعلى خبرهما ویزوج كل من المجنون والمجنونة ولكن بشرط حاجتهما إلى النكـاح ووفـق العالمـات  ْ ّ

  .ًالتي ذكرناها آنفا،واهللا أعلم
  

  المسألة العاشرة
ًل الطبیب في كون المرض مخوفا في الوصیةاعتماد قو ّ  

  .تعریف المرض المخوف وأقسامه: ًأوال
ّكـل : ّهو كـل مـا یـستعد بـسببه للمـوت باإلقبـال علـى العمـل الـصالح ، وقیـل :       المرض المخوف 

  )١٣٣(.ما اتصل به الموت
  :أقسامه

   :)١٣٤( ثالثة أقسامعلىّ قسم الفقهاء المرض 
ّوجع العـین والـضرس والـصداع الیـسیر وحمـى سـاعة :( المخوف ، مثل  المرض غیر:القسم األول 

فإن أعطى في هذه الحالة كانت عطیته مـن رأس مالـه مثالـه كالـصحیح، فحكـم صـاحبه حكـم ،)أو یوم
  .ّالصحیح؛ ألنه ال یخاف منه في العادة
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ِفــإن كــان عقلــه قــد اختــل مثــل:  مــن تحقــق تعجیــل موتــه، فینظــر فیــه :القــسم الثــاني  ْن ذبــح أو مــ: ْ ُ
 لكالمـــه وال لوصـــیته ُْأبینـــت حـــشوته أو غـــرق فـــي المـــاء وغمـــره وهـــو ال یعـــرف الـــسباحة فهـــذا ال حكـــم

ّوعطیته؛ ألنه ال یبقى له عقل ثابت ، قال النووي ّواحتج أصحابنا بأن هذه هي الحال التـي قـال : )١٣٥(ّ
  .َّفیها فرعون آمنت فلم یصح منه

ْوان كان ثابت العقل كمن خرقت حشوته  ِأو اشـتد مرضـه ولـم یتغیـر عقلـه صـح تـصرفه وتبرعـه وكـان ٕ ْ
ُ خرجت حشوته فقبلـت وصـیته ولـم – رضي اهللا عنه –ّأن عمر بن الخطاب :تبرعه من الثلث، بدلیل 

ُ بعــد ضــرب ابــن ملجــم أوصــى وأمــر ونهــى فلــم یحكــم – رضــي اهللا عنــه –ٌیختلــف فــي ذلــك ، وعلــي  َْ ُ ِ ِ ْ
  .ببطالن قوله

  واعین ّ المخوف ، الذي الحیاة فیه باقیة واإلیاس من صاحبه واقع كالط المرض:القسم الثالث 
  .ّ فعطایاه كلها من ثلثه)١٣٨( والقولنج)١٣٧( وذات الجنب)١٣٦(والجراح النافذة والبرسام

ّلو تبرع في مرض مخوف أي یخاف منه الموت ومـات فیـه لـم ینفـذ منـه مـا زاد علـى ثلـث، ألنـه : ْإذن ّ ٍ
ّف ما إذا برئ منه فإنه ینفذ لتبین عدم الحجرمحجور علیه في الزائد بخال ّ.)١٣٩(  

  .بیان ما أشكل أمره من األمراض واعتماد قول األطباء فیه : ًثانیا
ّ      بعد أن بینت تعریف المرض المخوف وأقسامه عند الفقهاء ، ینبغي هنـا أن ُأبـین مـا أشـكل أمـره  ْ ْ

ْمن األمراض التي لم ینص الفقهاء على أنها مخوفة أو  غیر مخوفة ، وهل یجوز االعتمـاد علـى قـول ّ
  ّأهل الطب والخبرة في كون هذه األمراض مخوفة في الوصیة ؟ 

  :آراء الفقهاء في هذه المسألة
  :رأي الشافعیة -١

ّلـــو شـــككنا فـــي كـــون المـــرض مخوفـــا لـــم یثبـــت إال بقـــول طبیبـــین : )١٤٠(قـــال فقهـــاء الـــشافعیة ً
ٕ واسـقاط حقـوق تعلـق بـه إثبـات حـق الورثـةّ عدلین بـالغین حـرین ، ألن ذلـك ی)١٤١(مسلمین

ُأهــل العطایـــا فــال یقبـــل إال العـــدول ، وللــشافعیة وجـــه  ّ فــي جـــواز العـــدول مــن الوضـــوء إلـــى : ُ
ّأنه ال یشترط العدد ، وعن أبي سـلیمان الخطـابي: التیمم بقول المراهق والفاسق ، ووجه ُ ّ)١٤٢( 

ٍأنه یجوز العدول بقول طبیب كافر كما یجـوز شـرب : وجه ٍ ّالـدواء مـن یـده وال یـدري أنـه دواء ّ ّ
ّأم داء وال یبعد أن تطرد هذه األوجه هنا ْ ْ.  

ّالمــذهب الجــزم باشــتراط العــدد وغیــره ، ألنــه یتعلــق بــه حقــوق آدمیــین مــن : )١٤٣(ّقــال النــووي
ّالورثــة والموصــى لهــم ،فاشــترط فیــه شــروط الــشهادة لغیــره بخــالف التــیمم فإنــه حــق اهللا تعــالى  ّ

  .وله بدل
ًختلف الوارث وصاحب العطیـة فـي كـون المـرض مخوفـا بعـد مـوت المتبـرع فـالقول قـول ِولو ا

ّالمتبرع علیه؛ ألن األصل السالمة عن المرض المخوف وعلى الورثـة البینـة وال تثبـت دعـواه 
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ْإال بشهادة رجلین عدلین وال یقبل قول رجل وامرأتین؛ ألنها شهادة على غیـر المـال وان كـان  ٕ ّ ُ ُ ّ
ًال ، ولو كانت العلـة بـامرأة علـى وجـه ال یطلـع علیـه الرجـال غالبـا قبلـت شـهادة المقصود الم ّ ّ ٍ ّ

  .ّرجلین ورجل وامرأتین وأربع نسوة ویعتبر في الشاهدین العلم بالطب
ّولو اختلف األطباء في المرض فحكم بعضهم بأنـه مخـوف، وقـال  : )١٤٥( )١٤٤(قال الماوردي ُ ِ

ِهم فــإن اســتووا فــي العلــم وأشــكل علــى األعلــم بعــضهم غیــر مخــوف رجــع إلــى قــول األعلــم مــن ْ
ِرجــع إلــى قــول األكثــر مــنهم عــددا فــإن اســتووا فــي العــدد رجــع إلــى قــول مــن حكــم بــالمخوف؛  ْ ً

ِألنه قد علم من غامض العلم ما خفي على غیره ُ ّ.  
 

  :رأي الحنابلة  -٢
وهــم ومــا أشــكل أمــره مــن األمــراض رجــع فیــه إلــى قــول أهــل المعرفــة  : )١٤٦(قــال ابــن قدامــة

ّاألطباء أهل الخبرة بذلك والتجربة والمعرفة وال یقبل إال قول بـالغین ،  طبیبین مسلمین ثقتـین ُ
ّألن ذلك یتعلق بـه حـق الـوارث وأهـل العطایـا فلـم یقبـل فیـه إال ذلـك ّالخرقـي أنـه  وقیـاس قـول ّ

ّیقبل قول الطبیب العدل إذا لم یقدر على طبیبین كمـا ذكرنـا فـي بـاب الـدعاوى فهـ ّ ُ َ ذا الـضرب ُ
ُ فإنــه لمــا جــرح – رضــي اهللا عنــه –ومــا أشــبهه عطایــاه صــحیحة لمــا ذكرنــاه مــن قــصة عمــر  ّ

ّســقاه الطبیــب لبنــا فخــرج مــن جرحــه فقــال لــه الطبیــب اعهــد إلــى النــاس فعهــد إلــیهم ووصــى  ّ ِ ّ ًّ
ّفاتفق الصحابة علـى قبـول عهـده ووصـیته ، وأبـو بكـر لمـا اشـتد مرضـه عهـد إلـى عمـر فنفـذ  ِ ّ ٍ ّ

  .عهده
  

  :الخالصة * 
  .ّإن األمراض ضربان  : )١٤٧(قال الماوردي

ًضرب یكون العلم به جلیا یشترك فـي معرفتـه الخـاص والعـام فهـذا ال یحتـاج فـي معرفتـه   - أ
  .إلى سؤال أهل العلم به 

ْوضرب یكون العلم به خفیا یختص به أهل العلم فیسألون أو یرجع إلى قولهم فیه  -  ب ً. 

ء على إخبار األطباء المـسلمین فیمـا أشـكل أمـره مـن األمـراض ِففي هذه المسألة اعتمد الفقها
ّالتي لم ینص الفقهاء على أنها مخوفة أو غیر مخوفة فیقبل قولهم ، فإذا قال أهل الطـب إن  ّ ُ ْ ّ
ْهــذا المــرض غالبــه التلــف جعلــت العطایــا والوصــایا مــن الثلــث لكونــه مخوفــا وان قــالوا غالبــه  ٕ ً

  .علم واهللا أ. السالمة فهو غیر مخوف 
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  المسألة الحادیة عشرة
ّاعتماد قول الطبیب في إباحة استماع المریض آللة الطرب واللهو للتداوي ّ ّ ّ  

  
ُبتحریم استماع اآلالت التي تطرب من غیر غناء كـالعود :  إلى القول )١٤٨( ذهب أكثر الفقهاء        ٍ ِ ُ ِ ِ

ُ والمعزفة والطبل والمزمار والبوق ونحوها، أل)١٤٩(ّوالطنبور ِ ّنهـا تطـرب وتـدعو إلـى الـصد عـن ذكـر اهللا ِّ ِ ْ ُ ّ
ّتعالى وعن الصالة والى إتالف المال فحرم كالخمر ُ ٕ ّ.  

  :واستدلوا بأدلة منها 
ِ ومــن النــاس مــن یــشتري لهــو الحــدیث لیــضل عــن ســبیل اللــه:(قولــه تعــالى - ١ ِ ِ ِ َِّ ِ َِّ َ َ ُ َ َْ َ َْ َ َِ ْ َ ِ َّ َ  ، قــال ابــن )١٥٠()ِ

  )١٥١(.يّإنها الماله : - رضي اهللا عنهما –عباس 
ّما رواه عبد اهللا بن عمرو بـن العـاص أن النبـي  - ٢ ّإن اهللا : ((  قـال – صـلى اهللا علیـه وسـلم –ّ

ُحرم على ُأمتي الخمر والمیسر والمزر والكوبة ْ ِ ّ
 )١٥٤()).)١٥٣(ّ والقنین)١٥٢(

ّإال أن فقهــاء الــشافعیة ّ اســتثنوا ممــا تقــدم مــن تحــریم االســتماع آلالت اللهــو )١٥٥(ّ ّ ) ّحالــة التــداوي ( ِ
ّبإباحة استماع المریض آللة اللهـو أو الطـرب للتـداوي بـشرط االعتمـاد فـي ذلـك علـى قـول : قالوا ف ّ ْ ّ

ّأهل الطب في أن المریض بسماعه لتلك اآلالت یتعین شفاؤه  ّ ّ.  
ّقال الرملي في نهایة المحتاج

ّلو أخبر طبیبان عدالن بأن المـریض ال ینفعـه لمرضـه إال  : ( )١٥٦( ّ
ُوحل له استماعه كالتداوي بـنجس فیـه الخمـر وعلـى هـذا یحمـل قـول الحلیمـي ُالعود عمل بخبرهما  َ ُ ٍ ّ ِ ّ

ّیباح استماع آلة اللهو إذا نفعت من مرض أي لمـن بـه ذلـك المـرض وتعـین الـشفاء فـي سـماعه ٍ ّ ِ ُ( ،
ًأو معرفة نفسه إن كان عارفا بالطب ویتردد النظر في إخبار الواحد ولو فاسقا إذا وقـع فـي القلـب  ًّ ّ ْ ْ

  )١٥٧(.قهصد
ًیحــرم التــداوي بــالمحرم أكــال وشــربا وســماعا لــصوت ملهــاة وغنــاء  : )١٥٨(وأمــا فقهــاء الحنابلــة فقــالوا ً ًُ َّ ُ ّ

ّمحرم ُ.  
  :واستدلوا

  )١٥٩())وال تداووا بالحرام : (( - صلى اهللا علیه وسلم-بعموم قوله
  :الخالصة* 
 اهـّنإقـال ُلهـي والتـي یّ والتالتـي ال یكـون القـصد منهـا اإلطـراب) الموسیقى (  هناك بعض أنواع ّإن
اء ، فقـد أبـاح ّؤثر في هـدوء األعـصاب وهـي توصـف فـي بعـض الحـاالت للعـالج مـن قبـل األطبـُث

 فـي سـماعه لتلـك الموسـیقى ّنإ وذلـك بقـول طبیبـین عـدلین ،ستماع لهاالفقهاء الشافعیة للمریض ا
  .واهللا أعلم . ن شفاؤهّونحوها یتعی
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  الخاتمة
ٍ مـضنٍمع هذا البحث وما بذلته من جهـدمن خالل رحلتي       ، فـإني توصـلت إلـى نتـائج مـن أهمهـا ُ

  :یأتي ما
ْاعتمــد الفقهــاء علــى قــول الطبیــب أو شــهادته فــي كثیــر مــن المــسائل الفقهیــة ولكــن بــشرط أن  -١ ٍ ْ ّ

ًیكون حاذقا ثقة عدال ًً.  
تخدام المـاء ْ مـانع شـرعي أو طبـي یمنـع مـن اسـ یوجـدال: س َّمسألة الماء المـشمإلى بالنسبة  -٢

ّالمــشمس مباشــرة  ّوأن الطــب الحــدیث لــم .ْأو عبــر الــسخانات الشمــسیة) فــي إنــاء مكــشوف (ُ ّ
َّیثبت أن هناك عالقة بین الماء المشم ُ  .س ومرض البرصّ

ًن الحـــصاة الخارجـــة مـــن قبـــل اإلنـــسان نجـــسة وذلـــك لكونهـــا منعقـــدةإ -٣ ِ ُُ  مـــن البـــول كمـــا أخبـــر ّ
 .األطباء بذلك 

ْاف من استعمال الماء للوضوء أو الغـسل ال یجـوز لـه أن یتـیمم إال إذا ّن المریض الذي یخإ -٤ ُ ْ ِ
 .ّ ألن خبره مقبول في هذه األمور ؛اعتمد على قول طبیب عدل

ُیباح -٥ ً والصالة مستلقیاِ القیامُتركللمریض عند الصالة  ُ ُ ُ مع القدرة على القیام للمـداواة وبـشرط ّ
 .ّعتماد على قول الطبیب الا

 إباحــة ّعتمــاد علــى خبــر الطبیــب فــيالُمــسألة المــرض المبــیح للفطــر ، یجــوز اإلــى بالنــسبة  -٦
 .الفطر للمریض

ّیباح إفطار الحامل والمرضع إذا خافتا على الولد أو النفس ، ولكن بـشرط أن یبنـي الطبیـب  -٧ ْ ّ ْ ُ
ٍأمره هذا على علة ظاهرة ٍ.  

ّیباح شرعا استعمال الذهب والفضة للتداوي  -٨ ً ُ. 

َّجس والمحرَّبالنیجوز التداوي  -٩ أن یعلـم ًم للمضطر إذا لم یجد طاهرا یقـوم مقامـه ولكـن بـشرط ُ
ًأن الشفاء یحصل به بخبر طبیب مسلم عدل ولم یجد دواء غیره  ّ . 

ّمسألة تزویج المجنون أو المجنونة ، إذا أخبـر األطبـاء العـدول أن فـي زواجهمـا إلى بالنسبة  - ١٠ ْ
ْ لعلتهما فإنه یجوز ولكن بشرطًاذهاب ّ حاجتهمـا إلـى النكـاح ووفـق العالمـات التـي ذكرتهـا فـي ّ

 .ثنایا البحث 

ً وأما مسألة كون المرض مخوفـا فـي الوصـیة ، فقـد اعتمـد الفقهـاء علـى األطبـاء فیمـا أشـكل  - ١١ ُ ّ
ّأمره من األمراض التي لم ینص الفقهاء على أنها مخوفة أو غیر مخوفـة فـإذا قـال الطبیـب ْ ّ: 

 .  جعلت العطایا والوصایا من الثلث ّإن هذا المرض غالبه التلف

ّستماع آللة اللهو عند بعض فقهاء الشافعیة بقول طبیبین عدلین الُیباح للمریض ا -١٢ إذا تعین ّ
 .واهللا أعلم ،شفاؤه بسماعه لتلك اآللة 



 ٢٥

  الهوامش
                                                 

محمـد بـن أبـي بكـربن أیـوب بـن سـعد الزرعـي الدمـشقي ، أبـو عبـداهللا، شـمس الـدین ، أحـد كبـار : هـو : ابن القیم  )1(
إعالم الموقعین : ( هـ في دمشق ، تتلمذ لشیخ اإلسالم ابن تیمیة ، له تصانیف كثیرة منها٧٥١العلماء ، توفي سنة 

 .٦/٥٦االعالم للزركلي : جمته ینظر تر).وغیرها.. ، والطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة

  .١/١١٢الطب النبوي لمحمد بن أبي أیوب : ، وینظر ٤/١٤٢زاد المعاد البن القیم  )2(
لــسان العــرب :ینظــر. داء معــروف نــسأل اهللا تعــالى العافیــة منــه ومــن كــل داء وهــو بیــاض یقــع فــي الجــسد :البــرص )٣(

 .٧/٥البن منظور 

وحیــث أثبتنــا الكراهــة : ( ،١/١٣٢جــاء فــي شــرح المهــذب للنــووي : یهــا وجهــان هــل الكراهــة شــرعیة أو ارشــادیة؟ ف )٤(
ــم یعاقــب علــى فعلهــا ، أم ارشــادیة لمــصلحة  ْفهــي كراهــة تنزیــه ، وهــل هــي شــرعیة یتعلــق الثــواب بتركهــا ، وان ل ٕ

واختـار  : ذكرهما الشیخ أبـو عمـرو بـن الـصالح قـال: دنیویة ال ثواب وال عقاب في فعلها وال تركها ، فیه وجهان 
، فالكراهـة مـن اسـتعمال المـاء المـشمس شـرعیة یثـاب علـى تـرك ) الغزالي اإلرشادیة ، وهو ظـاهر نـص الـشافعي 

كفایــة األخیــار للحــصني : ینظــر . ّهــي أنهــا ارشــادیة ال یثــاب فیهــا ألنهــا مــن وجهــة الطــب : اســتعماله ، والثــاني 
 .١٨ص

  .١/١٣١، والمجموع للنووي ١/١مختصر المزني : ،وینظر ١/٣١األم للشافعي  )٥(
 .١/١٣١المجموع للنووي : ینظر  )٦(

 .١/٤٣الحاوي الكبیر للماوردي  )٧(

محمد أمین بن عمـر بـن عبـدالعزیز عابـدین الدمـشقي ، فقیـه الـدیار الهاشـمیة وامـام الحنفیـة ، : هو : ابن عابدین  )٨(
رد المحتــار علـــى الـــدر :(عدیــدة منهـــا هــــ ، ولــه مؤلفـــات ١٢٥٢هـــ فـــي دمــشق وتـــوفي فیهــا ســـنة ١١٩٨ولــد ســـنة 

 .٦/٤٢األعالم للزركلي : ینظر ترجمته في ). المختار الذي یعرف بحاشیة ابن عابدین 

ّإن المعتمـد الكراهـة عنـدنا لـصحة األثـر وان عـدمها روایـة : ( حیـث قـال ١/١٩٤حاشیة رد المحتـار البـن عابـدین  )٩( ّٕ
ًوالظاهر أنها تنزیهیة عندنا أیضا ، بدلی.  ).ل عده في المندوبات ، فال فرق حینئذ بین مذهبنا ومذهب الشافعي ّ

 .٢/٢٧١األشباه والنظائر للسیوطي : ینظر  )١٠(

 .١/١٣٢ المجموع للنووي )١١(

محمد بن محمد بن حمزة بن شهاب الدین الرملي المصري األنصاري الشهیر بالشافعي الـصغیر : هو : ّالرملي  )١٢(
ً، كــان فقیهــا ونحویــا ومفــ . هـــ بمــصر ١٠٠٤تــوفي ســنة ) ّنهایــة المحتــاج ، وفتــاوى الرملــي : ( ًسرا ، مــن مؤلفاتــه ً

 .٣/٨٤الفتح المبین للمراغي : ینظر ترجمته 

 .١/٧٠ّنهایة المحتاج للرملي  )١٣(

محمـد بـن أحمـد الـشربیني ، شـمس الـدین ، فقیـه شـافعي مفـسر مـن أهـل القـاهرة ، لـه : هـو : الخطیب الشربیني  )١٤(
ــاج : (  عدیــدة منهــا تــصانیف ــاظ أبــي شــجاع ، ومغنــي المحت ینظــر . هـــ٩٧٧، تــوفي ســنة ) اإلقنــاع فــي حــل الف

 .٦/٦األعالم للزركلي : ترجمته في 

، وكفایـــة ١/٧٠، ونهایـــة المحتـــاج للرملـــي ١/١٩مغنـــي المحتـــاج للـــشربیني : ، وینظـــر ١/٢٢االقنـــاع للـــشربیني  )١٥(
 . ١٨األخیار للحصني ص

  . قة رقیقة تعلو سطح الماء طب: ُّالزهومة  )١٦(
 . ١/٤٣ الحاوي الكبیر للماوردي  )١٧(
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، والبیهقـي فـي الـسنن الكبـرى، بـاب كراهـة ١/٣٤) ٧(الحدیث رواه الدار قطني في سننه ، باب المـسخن ، بـرقم  )١٨(

 ّإن الحـــدیث الـــذي رواه البیهقـــي : ١/٣٧٥، وقـــال العجلـــوني فـــي كـــشف الخفـــاء ١/٦التطهیـــر بالمـــاء المـــشمس ، 
ّوالدار قطني وغیرهما عن عائشة في الماء المـشمس أن النبـي  قـال لهـا ال تفعلـي  : (( - صـلى اهللا علیـه وسـلم –ّ

 : ١/٦٩ّلـیس بكـذب مختلـق بـل هـو ضـعیف ، قـال الرملـي فـي نهایـة المحتـاج )) ّیا حمیراء ، فإنه یورث البرص 
ًوهذا وان كان ضـعیفا لكنـه یتأیـد بمـا روي عـن عمـر  ْ ّأنـه كـان یكـره االغتـسال بـه وقـال إنـه  : -عنـه  رضـي اهللا –ٕ

إن هـذا الحــدیث ضــعیف باتفــاق المحــدثین وقــد رواه البیهقــي  : ١/١٣١وقــال النــووي فــي المجمــوع . یـورث البــرص
-٢/٧٨)) الموضـوعات(( ولقـد ذكـره ابـن الجـوزي فـي . ًمن طرق وبین ضعفها كلها ومنهم مـن یجعلـه موضـوعا 

نــصب الرایــة للزیلعـــي : وینظــر . ســخان المــاء بالــشمس ، مـــن أربعــة طــرق ذكرهــا ّ ، كتــاب الطهــارة ، بــاب ا٨٠
١/١٦٤. 

 .١/٣٧٤حاشیة الجمل على شرح المنهج : البرص ، ینظر : الوضح  )١٩(

روینـاه فـي الجـزء الخـامس مـن مـشیخة : (، الحـدیث ١٣٢-١/١٣١قال الحافظ ابن حجـر فـي التلخـیص الحبیـر  )٢٠(
ّوعمـــر بـــن صـــبح كـــذاب ، : بـــن صـــبح عـــن مقاتـــل عـــن الـــضحاك عنـــه قـــال قاضـــي المرســـتان مـــن طریـــق عمـــر 

 .١٨كفایة األخیار للحصني ص: ، وینظر )والضحاك لم یلق ابن عباس

ّوهــذا ضــعیف باتفــاق المحــدثین فإنــه مــن : ١/١٣١، وقــال عنــه النــووي فــي المجمــوع ١/٣رواه الــشافعي فــي األم  )٢١(
 رحمـه –ّقوا علـى تـضعیفه وجرحـوه وبینـوا أسـباب الجـرح إال الـشافعي روایة ابراهیم بن محمد بن أبي یحیى وقد اتف

 .١/٦ّ فإنه وثقه ، ورواه البیهقي في سننه ، باب كراهة التطهیر بالماء المشمس –اهللا تعالى 

) عالء الـدین(علي بن أبي الحزم القرشي الدمشقي المصري الشافعي المعروف بابن النفیس : هو : ابن النفیس  )٢٢(
هـ، من تـصانیفه ٦٨٧شارك في الفقه واألصول والحدیث والعربیة والمنطق والسیرة وغیرها ، توفي بمصر طبیب م

االعـالم للزركلـي : ینظـر ترجمتـه فـي ). الشامل في الطب ، وشرح التنبیـه للـشیرازي فـي فـروع الفقـه الـشافعي : ( 
 .٧/٥٨، ومعجم المؤلفین لعمر رضا كحالة ٤/٥٧٠

هـــ ، صـاحب التــصانیف الكثیـرة ، تــوفي ٧٧٣مــد بـن علــي بـن محمــد العـسقالني ، ولــد سـنة أح: هـو :ابـن حجــر  )٢٣(
: ینظــر ترجمتــه فــي ). شــرح صــحیح البخــاري ، وتهــذیب التهــذیب ، وأســباب النــزول ( هـــ ، ومــن كتبــه ٨٥٢ســنة 

 .١/١٧٨، واألعالم ٥٥٢طبقات الحفاظ ص 

هــ، مـن أصـل ٧٤٥لـدین الزركـشي ، ولـد فـي مـصر سـنة محمد بن بهادر بن عبداهللا بـن بـدر ا: هو : الزركشي  )٢٤(
ًتركي ، وكـان فقیهـا أصـولیا محـررا ، أدیبـا محـدثا ، وهـو شـافعي المـذهب ، مـن أهـم مـصنفاته ً ً ً البرهـان فـي علـوم :(ً

الفــتح المبــین للمراغــي : ینظــر ترجمتــه فــي ). القــرآن ، والبحــر المحــیط فــي أصــول الفقــه ، والقواعــد فــي الفــروع 
٢/٢٠٩. 

 .١/١٠الفتاوى الفقهیة الكبرى البن حجر : ینظر  )٢٥(

 .١/٢٦، وكشاف القناع للبهوتي ١/٢٧المغني البن قدامة : ینظر  )٢٦(

 .١/٧٨مواهب الجلیل للحطاب الرعیني : ینظر  )٢٧(

 .١/٢٢١المحلى البن حزم  )٢٨(

 .١/١٣١المجموع للنووي  )٢٩(

  .١/٢٧المغني البن قدامة : ینظر  )٣٠(
 .٧، صسبق تخریجه  )٣١(
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 .٨٠-٢/٧٨، والموضوعات البن الجوزي ١/٢٧المغني البن قدامة : ینظر  )٣٢(

 .١/٢٦كشاف القناع للبهوتي : ینظر  )٣٣(

هــ ، ٥٤١عبداهللا بن محمد بـن قدامـة المقدسـي الحنبلـي ، فقیـه مـن أكـابر الحنابلـة ، ولـد سـنة : هو : ابن قدامة  )٣٤(
: ینظـــر ترجمتـــه فـــي ). المغنـــي ، وروضـــة النـــاظر : ( نهـــا هــــ ، صـــاحب التـــصانیف العدیـــدة م٦٢٠وتـــوفي ســـنة 

 . ٤/٦٧، واألعالم ٥/٨٨شذرات الذهب 

 .١/٢٧المغني البن قدامة  )٣٥(

  .١/١٣١المجموع للنووي  )٣٦(
 ٩٨أثر المستجدات الطبیة في باب الطهارة ، زاید نواف عواد الدویري ، ص:  ینظر )37( 

، وحاشـــیة الجمـــل علـــى شـــرح ١/٨٢ ، وحاشـــیة قلیـــوبي ١/٧٤الرملـــي  ، وفتـــاوى ٢/٥المجمـــوع للنـــووي : ینظـــر  )٣٨(
  . ١/١٧٥المنهج 

 ، وحواشـــــي ١/٧٤ ، وفتـــــاوى الرملـــــي ١/٨٩ ، واإلقنـــــاع للـــــشربیني ١/٨٢إعانـــــة الطـــــالبین للـــــدمیاطي : ینظـــــر  )٣٩(
لرملي  ، ونهایة المحتاج ل١/٨٢ ، وحاشیة قلیوبي ١/١٧٥ ، وحاشیة الجمل على شرح المنهج ١/٢٩٦الشرواني 

  . ١/٢٩٦، وتحفة المحتاج في شرح المنهاج ٢٤٣- ١/٢٤٢

، وخالصـة ٩٠أحمـد فریـد المزیـدي ص : هــ ، تحقیـق ٢٨٨الذخیرة في علم الطب للعالمة ابن قرة ، ت : ینظر  )40(
، وموسوعة اللؤلؤة الطبیة وهي إحدى إصدارات مجلة ٣٠١محمد عبده ص)) للرازي الطبیب(( الحاوي في الطب 

 . بنغازي - الطبیة ، سعد الفالحاللؤلؤة

، والــسراج ١/١٠٣، وروضــة الطــالبین للنــووي ٢/٣١١، والمجمــوع للنــووي ٧٢-١/٧١المهــذب للــشیرازي : ینظــر )٤١(
، والبحـر الرائـق البـن نجـیم ٨٥، وكفایـة األخیـار للحـصني ص١/٣٦٩، والوسیط للغزالـي ٢٧الوهاج للغمراوي ص

، ١/٢٨، والكـــافي إلبـــن عبـــدالبر ١/٣٢٦، ومواهـــب الجلیـــل للرعینـــي ١/٤٨، وبـــدائع الـــصنائع للكاســـاني ١/١٦٥
، والمغنــي البــن قدامــة ١/١٥٣، والفواكــه الــدواني للنفــراوي ١/٣٢والخالصــة الفقهیــة علــى مــذهب الــسادة المالكیــة 

  .١/١٦٣، وكشاف القناع للبهوتي ١/١٦٢
 .٢٥٣یومي صالمصباح المنیر للف: المرض الشاغل والجمع علل ، ینظر : العلة  )٤٢(

 .١/١٠٣روضة الطالبین للنووي : ینظر . ٍقیده الشافعیة بما یكون في عضو ظاهر  )٤٣(

 .٢/٣١١المجموع للنووي : ینظر  )٤٤(

األشـــباه والنظــــائر : وینظـــر . ّوهنـــاك وجـــه شــــاذ أنـــه ال بـــد مـــن طبیبـــین  : ١/١٠٣ّ قـــال النـــووي فـــي الروضـــة  )٤٥(
  . ٢/٢٧٢للسیوطي 

  . ١٤/٢٥٨، والموسوعة الفقهیة الكویتیة ٨٦یار للحصني صكفایة األخ: ینظر  )٤٦(

عبد الواحد بن إسماعیل الرویـاني الطبـري الـشافعي ، صـاحب المـصنفات الـسائرة فـي اآلفـاق ،  : هو :  الرویاني )٤٧(
ًلو احترقت كتب الشافعي ألملیتها من حفظي ، توفي شهیدا◌ سنة : القائل  العبـر فـي : ینظـر ترجمتـه .  هــ ٥٠٢ً

  . ١/١٦٥ ، والرسالة المستطرقة ٤/٤بر من غبر خ

االمام الحافظ محدث مرو وخطیبها أبو طاهر محمد بن أبي بكر بن عبد اهللا بـن أبـي المـروزي : هو : ّالسنجي  )٤٨(
ً، كــان إمامــا ورعــا ، ولــه معرفــة بالحــدیث ثقــة ، مــات فــي شــوال ســنة  ّشــذرات الــذهب : ینظــر ترجمتــه .  هـــ ٥٤٨ً

 .٤/١٣١٢ة الحفاظ  ، وتذكر٤/١٥٠
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، وحاشـیة ٨٦، وكفایة األخیار للحـصني ص ١/١٠٤، وروضة الطالبین للنووي ٢/٣١١المجموع للنووي : ینظر )٤٩(

  .١/١١٦البجیرمي 
 .٢/٣١١المجموع للنووي  )٥٠(

فعي اإلمام الفقیه الحافظ المجتهد محي الدین أبو محمد الحسین بن مسعود بن محمـد الفـراء الـشا: هو : البغوي  )٥١(
، ١/٢٨١طبقـــات الـــشافعیة : ینظـــر ترجمتـــه . هــــ٤٣٠تـــوفي ســـنة ) شـــرح الـــسنة ، والتهـــذیب : ( ، مـــن مـــصنفاته 
 .٤٥٧-١/٤٥٦وطبقات الحفاظ 

 .٨٧، وكفایة األخیار للحصني ص ١/١١٦حاشیة البجیرمي : ینظر  )٥٢(

 .١/٩٣ ، ومغني المحتاج للشربیني ١/٨٣ّفتاوى الرملي : ینظر  )٥٣(

 .١/٥٩، ومجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ١/٧٤شیة الطحطاوي على مراقي الفالح حا: ینظر  )٥٤(

 .١/١٦٣ّ، وحاشیة الدسوقي ١/١٥٣ّالفواكه الدواني للنفراوي : ینظر  )٥٥(

ـــووي  )٥٦( ـــشیرازي : ، وینظـــر ١/٢٣٧روضـــة الطـــالبین للن ـــووي ١/١٩١المهـــذب لل ـــة ٤/٢٦٩ ، والمجمـــوع للن ٕ، واعان
 . ١/١٤٨،وأسنى المطالب في شرح روض الطالب ٢/٢٠، وحواشي الشرواني ١/١٣٦الطالبین للدمیاطي 

 .١/١٩١المهذب للشیرازي  )٥٧(

محمد بن أحمد بن سهل ، أبو بكر ، شمس األئمة ، قاض من كبار األحنـاف ، مجتهـد ، مـن : هو : السرخسي )٥٨(
رح الجــامع الكبیــر لإلمــام  المبــسوط ، وشــ: ( هـــ ، مــن أشــهر كتبــه ٤٨٣ســرخس فــي خراســان ، تــوفي ســنة  أهــل

 .١/٢٦٤، والفتح المبین للمراغي ٥/٣١٥األعالم : ینظر ترجمته ). محمد 

، ١/١٠٦، وبــدائع الــصنائع للكاســاني ٢/١٢٤البحــر الرائــق البــن نجــیم : ، وینظــر ١/٢١٥المبــسوط للسرخــسي  )٥٩(
 .١/٢٨٢، وحاشیة الطحطاوي على مراقي الفالح ٢/٩٩وحاشیة ابن عابدین 

، وكــشاف ٢/٤٥، والفــروع البــن مفلــح ١/٢٧٠، والــروض المربــع للبهــوتي ٢/٣١٠اإلنــصاف للمــرداوي : نظــر ی )٦٠(
، وشـرح منتهـى اإلرادات ١/١٢٨، والنكت والفوائد الـسنیة علـى مـشكل المحـرر إلبـن مفلـح ١/٣٨٥القناع للبهوتي 

 .١/٢٩٠للبهوتي 

 .٤/٢٦٩المجموع للنووي : ینظر  )٦١(

أحمــد بــن أبــي طــاهر محمــد بــن أحمــد االســفراییني ، ولــد بإســفرایین بلــدة مــن نــواحي : هــو : الــشیخ أبــو حامــد  )٦٢(
هـــ، وتفقـه علـى أبــي الحـسن بـن المرزبــان ، وعـرف عنـه قــوة الحجـة والجــدل ٣٦٤نیـسابور ، انتقـل إلــى بغـداد عـام 

: ینظـر ترجمتـه . هــ٤٠٦، تـوفي ببغـداد عـام ) شـرح مختـصر المزنـي : ( ًوكان شافعیا فـي الفـروع ، مـن مؤلفاتـه 
 .١/٢١١، واألعالم ١/٢٢٤الفتح المبین للمراغي 

هـــ، مــن ٤٢٥الحــسن بــن عبــداهللا البنــدنیجي القاضــي أبــو علــي البغــدادي الــشافعي ، تــوفي ســنة : هــو: البنــدنیجي  )٦٣(
 .١/٢٧٤هدیة العارفین : ینظر ترجمته ). الذخیرة في الفروع ، وكتاب الجامع في الفروع : ( مصنفاته 

 .٢/٦، والتاج واإلكلیل للعبدري ٢/١٦٣، والذخیرة للقرافي ١/٧٨المدونة الكبرى : ینظر  )٦٤(

عبدالرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري ، أبو عبداهللا ، ویعرف بابن القاسـم : هو : ابن القاسم  )٦٥(
وهي من ) المدونة (  ، له ١٩١مصر سنة ، فقیه ، جمع بین الزهد والعلم ، وتفقه باإلمام مالك ونظرائه ، توفي ب

  . أجل كتب المالكیة رواها عن اإلمام 
 . ٣/٣٢٣ ، واألعالم ١/٥١٢هدیة العارفین السماعیل باشا : ینظر ترجمته 
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 ، قــال النــووي فــي المجمــوع ٢/٣٠٩ّرواه البیهقــي فــي الــسنن الكبــرى ، بــاب مــن وقــع فــي عینیــه المــاء : األثــر  )٦٦(

ٍ الذي روي عن ابن عباس وسـؤاله عائـشة وُأم سـلمة فقـد رواه البیهقـي بإسـناد ضـعیف عـن األثر : ٢٧٠-٤/٢٦٩ ّ
ّوروایة البیهقي مـن اسـتفتاء عائـشة وأم سـلمة أنكـره بعـض العلمـاء وقـال هـذا باطـل مـن حیـث إن ... ّأبي الضحى  ّ

ّعائشة وأم سلمة توفیتا قبل خالفة عبد الملك بأزمان وهذا اإلنكار باطل فانـه ال  ْیلـزم مـن بعثـه أن یبعـث فـي زمـن ّ
ّخالفتـه بـل بعـث فـي خالفـة معاویـة وزمـن عائـشة وأم سـلمة وال یـستكثر بعـث البـرد مـن مثـل عبـد الملـك فانـه كــان  ّ
ّقبل خالفته من رؤساء بني أمیة وأشرافهم وأهل الوجاهة والتمكن وبسطة الدنیا فبعث البـرد لـیس بـصعب علیـه وال 

 . ٣/٣٠١تلخیص الحبیر البن حجر : وینظر . أعلم على من دونه بدرجات، واهللا 

، وقــال ابــن حجــر فــي تلخــیص الحبیــر ٢/٣٠٩ّرواه البیهقــي فــي الــسنن الكبــرى ، بــاب مــن وقــع فــي عینیــه المــاء  )٦٧(
والروایة المذكورة عن عمرو : ّالصحیح عن ابن عباس أنه كره ذلك ، رواه عنه عمرو بن دینار ، قلت : ٣/٣٠١

 .٢/٣٠٩الجوهر النقي للماردیني : وینظر . بیهقي صحیحة أخرجها ال

،والبحــر الرائــق ٢/٥٣٩، والوســیط للغزالــي ٢/٣٦٩، وروضــة الطــالبین للنــووي ٦/٢٥٦المجمــوع للنــووي : ینظــر  )٦٨(
ــــدالبر ٣/٢٨٥، واإلنــــصاف للمــــرداوي ٣/٤١، والمغنــــي البــــن قدامــــة ٢/٣٠٣البــــن نجــــیم  ، واالســــتذكار البــــن عب

 .٢/٥٩٦للعالمة الحلي ، ومنتهى المطلب ٣/٣٣٨

   ).١٨٤(سورة البقرة اآلیة )٦٩(
 .١/٣٦٦، ومجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ٢/٤٢٢حاشیة ابن عابدین : ینظر  )٧٠(

 .١/٣٣٣تبیین الحقائق للزیلعي  )٧١(

  .المصدر نفسه)٧٢(

 .٢/٤٢٢حاشیة ابن عابدین )٧٣(

 .٢/٢٤١ٕ، واعانة الطالبین للدمیاطي ١/٢٤٤، واالقناع للشربیني ٢٥٧-٦/٢٥٦المجموع للنووي :ینظر  )٧٤(

 ).٢٩(سورة النساء اآلیة  )٧٥(

 ).١٥٩(سورة البقرة اآلیة  )٧٦(

، ١/٣٠٩، والفواكـه الـدواني ١/٣٠٠، والثمر الداني شرح رسالة القیروانـي ١/٥٣٥الشرح الكبیر للدردیر : ینظر  )٧٧(
 .١/٥٦٣وحاشیة العدوي 

 بــن محمــد بــن عبــدالبر النمــري القرطبــي المــالكي ، أبــو عمــر ، مــن كبــار یوســف بــن عبــداهللا: هــو : ابــن عبــدالبر )٧٨(
التمهید ( هـ ، من كتبه ٤٦٣هـ،وتوفي بشاطبة سنة ٣٦٨حفاظ الحدیث ، یقال له حافظ المغرب ، ولد بقرطبة سنة

 هدیـة :ینظـر ترجمتـه ) . لما في الموطـأ مـن المعـاني واألسـانید ، واالسـتذكار فـي شـرح مـذاهب علمـاء األمـصار 
 .  ٨/٢٤٠، واألعالم للزركلي ٢/٥٥٠العارفین 

 .٣/٣٣٩االستذكار البن عبدالبر : ینظر  )٧٩(

، ومطالـــــب أولـــــي النهـــــى ١/٤٧٦اإلرادات للبهـــــوتي  ، وشـــــرح منتهـــــى٢/٣١٠كـــــشاف القنـــــاع للبهـــــوتي : ینظـــــر  )٨٠(
 .٢/١٨١للرحیباني 

  .٢/٣١٠وكشاف القناع للبهوتي ، ٣/٢٠، والفروع البن مفلح ٣/٢٨٦اإلنصاف للمرداوي : ینظر  )٨١(
، والمجمـوع ٢/١٠٣، واألم للـشافعي ٢/٩٦، وبـدائع الـصنائع للكاسـاني ٢/٣٠٧البحر الرائق البـن نجـیم : ینظر  )٨٢(

، ١/٥٣٥، وحاشـیة الدسـوقي ١/٣٠٩، والفواكه الدواني للنفراوي ٢/٣١٢، وكشاف القناع للبهوتي ٦/٢٦٨للنووي 
 .٢/١٢٥، والسیل الجرار للشوكاني ٢/١٥١ح الجلیل لمحمد علیش ، ومن١/٤٦٦وبلغة السالك للصاوي 
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 .وبه قال الشافعي وأحمد وهو مروي عن مجاهد )٨٣(

 .وبه قال ابن عمر وابن عباس وسعید بن جبیر )٨٤(

وبــه قــال عطــاء بــن أبــي ربــاح والحــسن والــضحاك والنخعــي والزهــري وربیعــة واألوزاعــي وأبــو حنیفــة والثــوري وأبــو  )٨٥(
 .و ثور وأصحاب الرأيعبید وأب

 ).١٨٤(سورة البقرة اآلیة  )٨٦(

عالء الدین أبو بكر بن مسعود بن أحمد ، ملك العلماء ، ویقـال الكاشـاني نـسبة الـى كاشـان ، : هو : الكاساني  )٨٧(
األعــالم للزركلــي : ینظــر ترجمتــه فــي . هـــ٥٧٨، تــوفي ســنة ) بــدائع الــصنائع( فقیــه حنفــي المــع صــاحب كتــاب 

٢/٤٦. 

 .٢/٩٦بدائع الصنائع للكاساني  )٨٨(

) ٧١١(أخرجـه الترمـذي فـي سـننه ، بـاب مـا جـاء فـي الرخـصة فـي اإلفطـار للحبلـى والمرضـع ، بـرقم : الحدیث  )٨٩(
: قــال ) رجــل مــن بنــي عبــداهللا بــن كعــب ولــیس باألنــصاري(، عــن عبــداهللا بــن ســوادة عــن أنــس بــن مالــك ٢/١٠٩

ّ فوجدته یتغدى - صلى اهللا علیه وسلم– فأتیت رسول اهللا –یه وسلم  صلى اهللا عل–أغارت علینا خیل رسول اهللا 
ّإن اهللا وضـع عـن المـسافر الـصوم وشـطر : ّإذن أخبـرك عـن الـصوم : ّإنـي صـائم فقـال : أدن وكل فقلـت : فقال  ّ

ْالصالة وعن الحامل والمرضع الصوم فیالهف نفسي أن ال أكـون طعمـت مـن طعـام رسـول اهللا  ّ علیـه   صـلى اهللا–ّ
 غیــر هــذا – صــلى اهللا علیــه وســلم –ّحــدیث حــسن وال یعــرف ألنــس هــذا عــن النبــي : وقــال الترمــذي  . -وســلم 

ّنصب الرایة للزیلعي : ، وینظر ٤/٢٣١ّ، والبیهقي في السنن الكبرى ٤/١٨٠ّالنسائي في سننه  الحدیث ، وأخرجه
 .٦/٤٢٦ ، وتلخیص الحبیر البن حجر ٢/٢٢٩

 .٥/٦٨ّ للرازي التفسیر الكبیر: ینظر  )٩٠(

ــدین بــن إبــراهیم بــن محمــد ، المــشهور بــابن نجــیم الحنفــي ، كــان عالمــا ضــلیعا فقیهــا : هــو : ابــن نجــیم  )٩١( ًزیــن ال ً ً
ًأصولیا مدققا، من مؤلفاته  . هـ٩٧٠، توفي سنة )األشباه والنظائر في الفقه ، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق : ( ً

 . ٣/٧٨اغي الفتح المبین للمر: ینظر ترجمته

 .٢/٣٠٧البحر الرائق البن نجیم : ینظر  )٩٢(

 .هـ١١١٨ّعبد الحمید الشرواني ، نزیل مكة المكرمة ، وأحد فقهاء الشافعیة ، توفي سنة : هو : ّالشرواني  )٩٣(

 .ّ الولد في الحامل وقلة اللبن في المرضع الخوف على الولد یكون بسبب إسقاط )٩٤(

 .٣/٤٤١ ّحواشي الشرواني: ینظر  )٩٥(

 .٢/٢٦١شرح مختصر خلیل لألجهوري : ینظر  )٩٦(

 .١/٣٠٩ّالفواكه الدواني للنفراوي : ینظر  )٩٧(

 .٣/١٩١لسان العرب : ینظر . المیل الذي یكتحل به: بكسر المیم : ِالمرود  )٩٨(

نجــیم ، والبحــر الرائــق البــن ٣٠، وكفایــة األخیــار للحــصني ص١٤/٢٩شــرح النــووي علــى صــحیح مــسلم : ینظــر  )٩٩(
، ١/٥٨، والمغنــي البــن قدامــة ٦/١١، وتبیــین الحقــائق للزیلعــي ٤/٧٨، والهدایــة شــرح البدایــة للمرغیــاني ٨/٢١١

ــــصاف للمــــرداوي  ــــذخیرة للقرافــــي ١/٧٩واإلن ــــدري ١/١٦٧، وال ــــاج واالكلیــــل للعب ّ، والفواكــــه الــــدواني ١/١٢٨، والت
 . ٢/٣١٩للنفراوي 

لــسان : ینظــر. ُل ، والكحــل مــا وضــع فــي العــین یستــشفى بــه ویتــزین الوعــاء الــذي یوضــع فیــه الكحــ: ِالمكحلــة )١٠٠(
 .١١/٥٨٤العرب 



 ٣١

                                                                                                                                                  
ّظـرف الـشي وعائـه ، حتـى إن اإلبریـق ظـرف لمـا فیـه ، والغالیـة : ظرف الغالیـة  )١٠١( ّنـوع مـن الطیـب مركـب مـن : ْ

 . ٩/٢٢٩لسان العرب : مسك وعنبر وعود ودهن ، وهي معروفة ، ینظر

ســـمعت :  قــال – رضــي اهللا عنــه –، عــن حذیفــة ٦/٢٥١ الــذي رواه البخــاري فــي الحــدیث الــصحیح:  منهــا  )١٠٢(
ّال تلبــسوا الحریـر وال الــدیباج وال تـشربوا فــي آنیـة الــذهب والفــضه : ((  یقـول – صــلى اهللا علیـه وســلم –رسـول اهللا  ّ ّ

ــدنیا ولكــم فــي اآلخــرة  ّفإنهــا لهــم فــي ال ّنیــة الــذهب والفــضة، ورواه أبــو داود فــي ســننه ، بــاب فــي الــشرب فــي آ))ّ ّ 
ّالترمــذي فــي ســننه ، بــاب مــا جــاء فــي كراهیــة الــشرب فــي آنیــة الــذهب والفــضة ، ورواه ٢/١٩٣ ، وقــال ٣/١٩٩ّ

 . حدیث صحیح حسن 

، وحاشـــــیة ١/٣٧٨، وحاشـــــیة الرملــــي ٣/٢٧٦، والحــــاوي الكبیـــــر للمــــاوردي ٦/٣٢المجمــــوع للنـــــووي : ینظــــر  )١٠٣(
 .١/١١٨، وحواشي الشرواني١/٣٥البجیرمي 

أبـو القاسـم بـن أحمـد بـن محمـد البلـوي القیروانـي ، المعـروف بـالبرزلي ، أحـد أئمـة المالكیـة فــي : هـو : البرزلـي )١٠٤(
هــ، وسـكن تـونس ، وانتهـت إلیـه الفتـوى فیهـا ، وكـان ینعـت بـشیخ اإلسـالم ، وتـوفي سـنة ٦٤١المغرب ، ولـد سـنة 

االعــالم : ینظـر ترجمتــه ) . یا للمفتـین والحكــام جــامع مــسائل األحكـام ممــا نـزل مــن القــضا: ( هــ، مــن كتبـه ٨٤٤
 .٨/٩٤، ومعجم المؤلفین٥/١٧٢

 -هــ  ٧١٦محمد بن محمد بن عرفة الورغمي ، أبو عبداهللا التونسي المالكي ، ولـد سـنة : هو:  الشیخ اإلمام  )١٠٥(
  ) . المختصر الكبیر في فقه المالكیة : ( هـ ، من كتبه ٨٠٣وتوفي سنة 

 . ٧/٤٣، واالعالم ١١/٢٨٥، ومعجم المؤلفین ٢/١٧٧یة العارفین هد: ینظر ترجمته 

 .١/١٣٠مواهب الجلیل  )١٠٦(

  .المصدر نفسه )١٠٧(

هــو بــضم الكــاف وتخفیــف الــالم وهــو یــوم معــروف مــن أیــام الجاهلیــة كانــت لهــم فیــه وقعــة مــشهورة ، : ُالكــالب  )108(
المجمـــوع للنـــووي : ُم یـــوم الكــالب ، ینظـــر اســـم مـــن میـــاه العــرب كانـــت عنـــده الوقعـــة فــسمي ذلـــك الیـــو: والكــالب 

١/٣١٤. 

  .ّهو بكسر الراء وهو الفضة : ِالورق  )109( 
: ، وقــال الترمــذي ٣/١٥٢) ١٨٢٦(رواه الترمــذي فــي ســننه ، بــاب مــا جــاء فــي ربــط األســنان بالــذهب ، بــرقم  )110(

 ، والنسائي في السنن ٢/٢٩٧حدیث حسن إنما نعرفه من حدیث عبدالرحمن بن طرفة ، ورواه أبو داود في سننه 
  .٥/٤٤٠الكبرى 

 ،٥/٢٣رواه االمام أحمد في مسنده )111( 

 .٣/٢٧٥الحاوي الكبیر للماوردي : ینظر )112(

 ٣/٢٣اآلداب الشرعیة البن مفلح المقدسي : ینظر )113(

، ٤/١٨٨، ومغنـــي المحتـــاج للـــشربیني ١٠/١٦٩، وروضـــة الطـــالبین للنـــووي ٩/٤٦المجمـــوع للنـــووي : ینظـــر  )١١٤(
، ٤/١٥٩، وأســـنى المطالـــب لألنــــصاري ٦/٥٠٥، والوســــیط للغزالـــي ٦٣٤-٦٣٣للحـــصني ص  ایـــة األخیـــاروكف

، والفتـاوى الكبـرى البـن ٦/٣٨٩، وحاشـیة ابـن عابـدین ٦/٣٣، وتبیین الحقائق للزیلعـي ٢/٥٣٢واإلقناع للشربیني 
، وشـرح ٢/٥٥٠ة العـدوي ، وحاشـی١/٦١، وحاشـیة الدسـوقي ٣/١٥١ٕ، واعالم الموقعین البـن القـیم ٤/٦٠١تیمیة 

 .٣/١٥٣ّ، والروضة الندیة ١٢/٢٠٢، والذخیرة للقرافي ١/١١٩، ومواهب الجلیل ٨/١٠٩مختصر خلیل 



 ٣٢

                                                                                                                                                  
الحدیث طرقه : ١/٢٣٨، وقال العجلوني في كشف الخفاء ٦/٢٤٨رواه البخاري في صحیحه عن ابن مسعود  )١١٥(

ْود في السكر إن اهللا لم یجعل وقال ابن مسع: صحیحة ولذا علقه البخاري بصیغة الجزم فقال  ّ  .الحدیث...ّ

ـــة المكروهـــة ، بـــرقم  )١١٦( ـــدرداء ) ٣٨٧٤(رواه أبـــو داود فـــي ســـننه ، بـــاب فـــي األدوی ، ورواه ٢/٢٢٣ّ، عـــن أبـــي ال
 .٩/٩٣نیل األوطار للشوكاني : ، وینظر ١٠/٥ّالبیهقي في السنن الكبرى 

 .٢/٥٣٢، واإلقناع للشربیني ٤/١٨٨مغني المحتاج : ینظر  )١١٧(

، وغمـز عیـون ٤/٢٢٤مجمع األنهر في شـرح ملتقـى األبحـر : ، وینظر ٦/٣٨٩، ٥/٢٢٨حاشیة ابن عابدین  )١١٨(
  .٦/٣٣ ، وتبیین الحقائق للزیلعي ٣٨٩/ ٦ّ، والدر المختار ١/٢٧٥البصائر للحموي 

 .٥/٣٥٥الفتاوى الهندیة : ، وینظر ٨/٢٣٣البحر الرائق البن نجیم  )١١٩(

 .١/٣١٩، ودرر الحكام شرح غرر األحكام لمنال خسرو ٥/٢٢٨ن عابدین حاشیة اب: ینظر  )١٢٠(

  ٢/٥٣٢، واالقناع للشربیني ١٠/١٦٩، وروضة الطالبین للنووي ٤٦ -٩/٤٥المجموع للنووي :  ینظر )١٢١(
، والوســـیط للغزالـــي ٨/١٤ّ، ونهایـــة المحتـــاج للرملـــي ٤/١٥٩، وأســـنى المطالـــب لألنـــصاري ٤/١٨٨، ومغنـــي المحتـــاج 

  .١/١٣٢ّ وقواعد األحكام للعز بن عبدالسالم ،٦/٥٠٥
  .٣/١٤٣، وأسنى المطالب لألنصاري ٣/١٦٨مغني المحتاج : ینظر  )١٢٢(
، ومطالـب ٧/٢٥، والمبـدع البـن مفلـح ٥/٤٥، وكشاف القناع للبهـوتي ٣٧-٧/٣٦المغني البن قدامة : ینظر  )١٢٣(

 .٢/٣٤٦، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥/٥٤أولي النهى 

  .٢/٢٤٥بدائع الصنائع للكاساني : ینظر  )١٢٤(
 .٢/٢٧٢األشباه والنظائر للسیوطي : ینظر  )١٢٥(

، وفــتح الوهــاب بــشرح مــنهج الطــالب لألنــصاري ٧/٢٨٥وحواشــي الــشرواني ، ٣/١٦٨مغنــي المحتــاج : ینظــر  )١٢٦(
 .٤/١٦٩، وحاشیة الجمل على شرح المنهج ٤٨١، وكفایة األخیار للحصني ص٢/٦٨

 .٧/٩٤ضة الطالبین للنووي رو: ینظر  )١٢٧(

 .٢/٢٧٣األشباه والنظائر للسیوطي : ینظر  )١٢٨(

، وشـرح ٥/٥٤، ومطالـب أولـي النهـى ٥/٤٥، وكـشاف القنـاع للبهـوتي ٣٧-٧/٣٦المغني البن قدامـة : ینظر  )١٢٩(
 .٢/٢٤٥، واإلنصاف للمرداوي ٢/٣٤٦الزركشي على مختصر الخرقي 

 .٢/٢٤٥بدائع الصنائع للكاساني : ینظر  )١٣٠(

 .٧/٣٧المغني البن قدامة  )١٣١(

 .٧/٣٨المصدر نفسه  )١٣٢(

 .٤/٥٣حاشیة الجمل على شرح المنهج  )١٣٣(

، وحاشـیة ٣/٥٠، ومغنـي المحتـاج ٦/١٢٣، وروضة الطالبین للنـووي ٨/٣١٩الحاوي الكبیر للماوردي: ینظر  )١٣٤(
، ٣/١٦٤ وحاشـیة قلیـوبي ،٣/٣٧، وحاشـیة الرملـي ٣/٥٣، وحاشـیة الجمـل علـى شـرح المـنهج ٣/٢٧٦البجیرمي 

، والـــروض المربـــع ٤/٥٠٥، والفـــروع البـــن مفلـــح ٦/١٠٨، والمغنـــي البـــن قدامـــة ٦/٥٩ونهایـــة المحتـــاج للرملـــي 
 .٢/٣١، ومنار السبیل البن ضویان ٢/٥٠٢للبهوتي 

  .٦/١٢٤روضة الطالبین للنووي  )١٣٥(
ْل ، أو هو مرض في حجـاب القلـب أو الكبـد ّهو بخار یرقى إلى الرأس ویؤثر في الدماغ فیختل العق: البرسام  )١٣٦( ْ

 .٣/٢٧٦، وحاشیة البجیرمي ٦/١٠٩المغني البن قدامة : ینظر . ّیصعد أثره إلى الدماغ 
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 ذات الخاصرة ، وهي قروح تحدث في داخل الجنب بوجع – رضي اهللا عنه –وسماها الشافعي : ذات الجنب  )١٣٧(

 .٢/٢٦نصاري فتح الوهاب لأل: ینظر . شدید تنفتح في الجنب 

ّوهــو أن ینعقــد الطعــام فــي بعــض األمعــاء فــال ینــزل ویــصعد بــسببه البخــار إلــى الــدماغ : قــال الرافعــي : القــولنج )١٣٨( ّ ْ
  . ٣/٥٠مغني المحتاج : ینظر ) . قولون(ُفیؤدي إلى الهالك ، ویقال فیه 

 .٢/٢٦فتح الوهاب لألنصاري : ینظر  )١٣٩(

، ٢/٢٦، وفتح الوهاب لألنصاري ٦/١٢٨، وروضة الطالبین للنووي ٣٤٧-٢/٣٤٦المهذب للشیرازي : ینظر  )١٤٠(
، ٣٣١، والـــسراج الوهـــاج ص ٣/٥٠، ومغنـــي المحتـــاج ٦/٦١، ونهایـــة المحتـــاج للرملـــي ١/٩٠ومنهـــاج الطـــالبین 

 .٤/٤٢٢، والوسیط للغزالي ٢/٢٧٢واألشباه والنظائر للسیوطي 

  . الكافر وال یقبل فیه قول: ٢/٣٤٧قال الشیرازي في المهذب )١٤١(

أحمد وقیل حمد بن محمـد بـن ابـراهیم بـن خطـاب ، اإلمـام أبـو سـلیمان الخطـابي : هو : أبو سلیمان الخطابي  )١٤٢(
ینظـر ). ٕأعالم الـسنن، واصـالح غلـط المحـدثین : (هـ، من تصانیفه ٣٨٨هـ، وتوفي سنة ٣٠٨البستي ، ولد سنة 

 .١/٦٨هدیة العارفین : ترجمته 

  .٢/٢٧٢األشباه للسیوطي : ، وینظر ٦/١٢٨ووي روضة الطالبین للن )١٤٣(
كــان : علــي بـن محمــد بـن حبیـب ، القاضــي أبـو الحــسن المـاوردي البـصري ، قــال الخطیـب : هـو : المـاوردي  )١٤٤(

ثقة من وجوه الفقهاء الشافعیین ، وله تصانیف عدة في أصول الفقـه وفروعـه ، ولـي القـضاء ببلـدان شـتى ، تـوفي 
 .٤/٣٢٧، واالعالم ١/٦٨٩هدیة العارفین : هینظر ترجمت. هـ٤٥٠سنة 

، وحاشـــیة الجمـــل علـــى شـــرح المـــنهج ٣/٢٧٦، وحاشـــیة البجیرمـــي ٨/٣٢٣الحـــاوي الكبیـــر للمـــاوردي : ینظـــر  )١٤٥(
 .٦/٦١، ونهایة المحتاج للرملي ٣/٣٧، وحاشیة الرملي ٤/٥٣

ــــن قدامــــه  )١٤٦( ــــي الب ــــع للبهــــوتي : ، وینظــــر ١١٠-٦/١٠٩المغن ــــي النهــــى ، ٥٠٣/ ٢الــــروض المرب ومطالــــب أول
٤/٤١٦. 

  .٨/٣٢٣الحاوي الكبیر للماوردي : ینظر  )١٤٧(
، ٢/٣٥٢، وقواعــــد األحكــــام للعــــز ١١/٢٢٨، وروضــــة الطــــالبین للنــــووي ٣/٤٤١المهــــذب للــــشیرازي : ینظــــر  )١٤٨(

، والمغنــي ٦/٣٩٥، وحاشــیة ابــن عابــدین ٢/٣٤٤، وأســنى المطالــب لألنــصاري ٢/١٢ومغنــي المحتــاج للــشربیني 
، والفقـه علـى المـذاهب األربعـة ٨/٢٦٤، ونیل األوطـار للـشوكاني ٦/١٥٣، والتاج واإلكلیل ١٠/١٧٣امة البن قد

 .٣٩-٣٨-٢/٣٧للجزیري 

ًهو رباب الهند معروف عند أهـل اللهـو ، قیـل إن لـه أربعـین وتـرا لكـل وتـر صـوت : الطنبور  )١٤٩( الـنظم : ینظـر . ّّ
 .١/٣٠ع المهذب للشیرازي ّالمستعذب في شرح غریب المهذب للركبي مطبوع م

 ).٦(سورة لقمان اآلیة  )١٥٠(

 .٣/٤٤١المهذب للشیرازي  )١٥١(

  .٣/٤٤٢ّالنظم المستعذب للركبي : ینظر . ّهي النرد ویقال الطبل الصغیر: ُالكوبة)١٥٢(

ّالقنــین لعبــة للــروم یغــامرون بهــا ، وقــال ابــن األعرابــي : قــال ابــن قتیبــة : ّالقنــین )١٥٣( ّلقنین وهــو التقنــین الــضرب بــا: ّ
 .٢/٢٦٨غریب الحدیث البن الجوزي : ینظر . ّالطنبور بالحبشیة

 .٨/٢٦٠نیل األوطار للشوكاني : ، وینظر ١٦٧ -٢/١٦٥رواه اإلمام أحمد في مسنده  )١٥٤(



 ٣٤

                                                                                                                                                  
، وحاشـــیة ١٠/٢٢٠، وتحفـــة المحتـــاج فـــي شـــرح المنهـــاج للهیثمـــي ٤/٤٢٩مغنـــي المحتـــاج للـــشربیني : ینظـــر  )١٥٥(

، وحاشیة قلیـوبي ٢٢٠-١٠/٢١٩، وحواشي الشرواني ٤/٤٣٤یة البجیرمي على الخطیب ، وحاش٤/٣٤٥الرملي 
٤/٣٢١. 

 .٨/٢٩٧نهایة المحتاج للرملي  )١٥٦(

 .١٠/٢٢٠تحفة المحتاج في شرح المنهاج للهیثمي : ینظر  )١٥٧(

، والمبـــــدع ٢/١٣١، والفـــــروع البـــــن مفلـــــح ١/٣٢١، والـــــروض المربـــــع ٢/٤٦٣اإلنـــــصاف للمـــــرداوي : ینظـــــر  )١٥٨(
 .١/٨٣٤، ومطالب أولي النهى٢/٧٦، وكشاف القناع للبهوتي ١/٣٤١، وشرح منتهى اإلرادات ٢/٢١٤

  .سبق تخریجه )١٥٩(
  
  
  
  

  المصادر والمراجع
  القرآن الكریم  * 

  - أ -
دار الكتــاب : أســنى المطالــب شــرح روض الطالــب ، زكریــا بــن محمــد األنــصاري ، الناشــر  -١

 .اإلسالمي 

 وفروع فقه الشافعي ، اإلمام جالل الدین عبد الرحمن السیوطي ، األشباه والنظائر في قواعد -٢
 –محمد حسن محمد حسن إسماعیل الشافعي ، دار الكتب العلمیـة : ، تحقیق ) هـ٩١١ت (

 .هـ ، الطبعة الثالثة ١٤٢٦ -م ٢٠٠٥ لبنان ، –بیروت 

 بیــروت ، – دار العلــم للمالیــین: ، الناشــر ) هـــ١٤١٠ت (األعــالم ، خیــر الــدین الزركلــي ،  -٣
 .الطبعة الخامسة

إعــالم المــوقعین عــن رب العــالمین ، أبــو عبــداهللا شــمس الــدین محمــد بــن أبــي بكــر بــن أیــوب  -٤
طــه عبــد : م ، تحقیــق ١٩٧٣ بیــروت ، –دار الجیــل : ســعد الزرعــي الدمــشقي ، دار النــشر 

 .الرؤوف سعد 

 –دار الفكــر : ر اإلقنــاع فــي حــل ألفــاظ أبــي شــجاع ، محمــد الــشربیني الخطیــب ، دار النــش -٥
 . دار الفكر –مكتب البحوث والدراسات : هـ ، تحقیق ١٤١٥بیروت ، 

 بیــــروت ، –دار المعرفــــة : األم ، محمــــد بــــن إدریــــس الــــشافعي ، أبــــو عبــــداهللا ، دار النــــشر  -٦
 .هـ ، الطبعة الثانیة ١٣٩٣



 ٣٥

                                                                                                                                                  
اإلنــصاف فــي معرفــة الــراجح مــن الخــالف علــى مــذهب اإلمــام أحمــد بــن حنبــل ، علــي بــن  -٧

محمـد حامـد :  بیـروت ، تحقیـق –دار إحیاء التراث العربـي : یمان المرداوي ، دار النشر سل
 .الفقي 

 األردن ، –أثر المستجدات الطبیة في باب الطهارة ،زاید نواف عواد الدویري ، دار النفـائس  -٨
 .هـ ١٤٢٧ –الطبعة األولى 

: المقدســـي ، دار النـــشر اآلداب الـــشرعیة والمـــنح المرعیـــة ، ألبـــي عبـــداهللا محمـــد بـــن مفلـــح  -٩
 .شعیب األرنؤوط: هـ ، الطبعة الثانیة ، تحقیق ١٤١٧ بیروت ، –مؤسسة الرسالة 

  
 - ب -

 –دار المعرفـة : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، زین الدین ابـن نجـیم الحنفـي ، دار النـشر  - ١٠
 .بیروت ، الطبعة الثانیة 

دار الكتـاب العربـي : الكاسـاني ، دار النـشر بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، عالء الدین  - ١١
 .م ، الطبعة الثانیة ١٩٨٢ بیروت ، –

محمـد عبدالـسالم شـاهین ، الطبعـة : بلغة السالك ألقرب المسالك ، أحمـد الـصاوي ، تحقیـق  - ١٢
 .  بیروت –دار الكتب العلمیة : هـ ، دار النشر ١٤١٥األولى ، 

 - ت -

دار : ن یوسف بن أبي القاسم العبدري ، دار النشر محمد ب: التاج واإلكلیل لمختصر خلیل  - ١٣
 .هـ ، الطبعة الثانیة ١٣٩٨ بیروت ، –الفكر 

: تحفــة المحتــاج فــي شــرح المنهــاج ، أحمــد بــن محمــد بــن علــي بــن حجــر الهیثمــي ، الناشــر  - ١٤
 .حیاء التراث العربي إدار 

 –ر الكتـب العلمیـة دا: تذكرة الحفاظ ، أبـو عبـداهللا شـمس الـدین محمـد الـذهبي ، دار النـشر  - ١٥
 .بیروت ، الطبعة األولى 

 .دار الفكر : ، طباعة ونشر ) هـ٨٥٢ت (تلخیص الحبیر ، ابن حجر العسقالني ،  - ١٦
 - ج -

: ، الناشــر ) هـــ٧٤٥ت (الجــوهر النقــي ، عــالء الــدین المــاردیني الــشهیر بــابن التركمــاني ،  - ١٧
 ). د،ت(دار الفكر ،

  
 - ح -
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لفاظ فتح المعین لشرح قرة العین بمهمـات الـدین ، أبـو بكـر حاشیة إعانة الطالبین على حل أ - ١٨

 .بیروت –دار الفكر : ابن السید محمد شطا الدمیاطي ، دار النشر 

 . دار الفكر : حاشیة البجیرمي على الخطیب ، سلیمان بن محمد البجیرمي ، الناشر  - ١٩

مــي ، دار حاشــیة البجیرمــي علــى شــرح مــنهج الطــالب ، ســلیمان بــن عمــر بــن محمــد البجیر - ٢٠
 . تركیا – دیاربكر –المكتبة اإلسالمیة : النشر 

  . بیروت–دار الفكر : حاشیة الجمل على شرح المنهج ، سلیمان الجمل ، دار النشر - ٢١

 –دار الفكـــر : حاشـــیة الدســـوقي علـــى الـــشرح الكبیـــر ، محمـــد عرفـــة الدســـوقي ، دار النـــشر  - ٢٢
 . محمد علیش : بیروت ، تحقیق 

:  الــدر المختــار شــرح تنــویر األبــصار ، ابــن عابــدین ، دار النــشر حاشــیة رد المحتــار علــى - ٢٣
 . م٢٠٠٠-هـ ١٤٢١ بیروت ، –دار الفكر للطباعة والنشر 

حاشــیة علــى مراقــي الفــالح شــرح نــور اإلیــضاح ، أحمــد بــن محمــد بــن إســماعیل الطحــاوي  - ٢٤
عة الثالثـة هـ ، الطب١٣١٨ مصر ، –المطبعة الكبرى األمیریة ببوالق : الحنفي ، دار النشر 

. 

حاشیة قلیوبي على شرح جالل الدین المحلي على منهاج الطالبین ، شهاب الـدین أحمـد بـن  - ٢٥
هــ ، الطبعـة األولـى ، ١٤١٩ بیروت ، –دار الفكر : أحمد بن سالمة القلیوبي ، دار النشر 

 .مكتب البحوث اإلسالمیة : تحقیق 

ختـصر المزنـي ، علـي بـن محمـد الحاوي الكبیر فـي فقـه مـذهب اإلمـام الـشافعي وهـو شـرح م - ٢٦
 لبنـان ، - بیـروت–دار الكتـب العلمیـة : بن حبیب المـاوردي البـصري الـشافعي ، دار النـشر

 والـشیخ عـادل أحمـد –علي محمـد معـوض : م ، الطبعة األولى ، تحقیق ١٩٩٩ -هـ١٤١٩
 .عبدالموجود

: ي ، دار النـشر حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بـشرح المنهـاج ، عبـد الحمیـد الـشروان - ٢٧
 . بیروت –دار الفكر 

 - خ -

دار : الخالصــة الفقهیــة علــى مــذهب الــسادة المالكیــة ، محمــد العربــي القــروي ، دار النــشر  - ٢٨
 . بیروت –الكتب العلمیة 

ــــرازي الطبیــــب((خالصــــة الحــــاوي فــــي الطــــب ، - ٢٩ ــــورد ))لل  –، محمــــد عبــــده ، مكتبــــة جزیــــرة ال
 .المنصورة ، الطبعة األولى 

  
 - د -



 ٣٧

                                                                                                                                                  
ت (، ) بمـنال خـسرو(  الحكام شرح غرر األحكام ، محمـد بـن فرامـرز بـن علـي الـشهیر درر - ٣٠

 .دار إحیاء الكتب العربیة : ، الناشر ) هـ٨٨٥

  
 - ذ -

 بیـــروت ، –دار المغـــرب : الـــذخیرة ، شـــهاب الـــدین أحمـــد بـــن إدریـــس القرافـــي ، دار النـــشر  - ٣١
 .محمد حجي : م ، تحقیق ١٩٩٤

أحمد فریـد المزیـدي : ، تحقیق ) هـ٢٨٨ت (مة ثابت بن قرة ، الذخیرة في علم الطب ، العال - ٣٢
 .هـ ١٤١٩ بیروت ، الطبعة األولى ، –، دار الكتب العلمیة 

 - ر -

الرسالة المستطرفة لبیان مشهور كتب السنة المصنفة ، محمد بن جعفر الكتـاني ، دار نـشر  - ٣٣
محمـد المنتـصر : ، تحقیـق هــ ، الطبعـة الرابعـة ١٤٠٦ بیروت ، –دار البشائر اإلسالمیة : 

 .محمد الزمزمي الكتاني 

: الــروض المربــع شــرح زاد المــستقنع ، منــصور بـــن یــونس بــن إدریــس البهــوتي ، دار نـــشر  - ٣٤
 .هـ ١٣٩٠ الریاض ، –مكتبة الریاض الحدیثة 

 بیـروت ، –المكتـب اإلسـالمي : روضة الطالبین وعمدة المفتین ، اإلمام النووي ، دار نشر  - ٣٥
 . بعة الثانیة هـ ، الط١٤٠٥

علـي حـسین الحلبـي ، الطبعـة األولـى ، دار : الروضة الندیة ، صدیق حسن خان ، تحقیـق  - ٣٦
 .م ١٩٩٩ القاهرة ، –دار ابن عفان : نشر 

 - ز -

زاد المعــاد فــي هــدي خیـــر العبــاد ، محمــد بـــن أبــي بكــر أیـــوب الزرعــي ، أبــو عبـــداهللا ، دار  - ٣٧
شـــعیب :  الطبعــة الرابعـــة عــشر ، تحقیـــق هــــ ،١٤٧٠ بیـــروت ، –مؤســـسة الرســالة : النــشر 

 .األرنؤوط  األرنؤوط ، عبدالقادر

 - س -
 –هـ ، دار الكتب العلمیة ١٤٢٦السراج الوهاج ، محمد الزهري الغمراوي ، الطبعة الرابعة ،  - ٣٨

 .بیروت 

عبـــدالرحمن محمـــد : ، تحقیـــق ) هــــ٢٧٩ت (ســـنن الترمـــذي ، محمـــد بـــن عیـــسى الترمـــذي ،  - ٣٩
 . بیروت –دار الفكر : هـ ، الناشر ١٤٠٣انیة ، عثمان ، الطبعة الث

مجدي بن منصور : ، تحقیق ) هـ٣٨٥ت (سنن الدار قطني ، علي بن عمر الدار قطني ،  - ٤٠
 . لبنان– بیروت –دار الكتب العلمیة : م، المطبعة ١٩٩٦ -هـ ١٤١٧، الطبعة األولى ، 



 ٣٨

                                                                                                                                                  
دار الفكـر ، : ، المطبعـة ) هـ٤٥٨ت (السنن الكبرى ، أحمد بن الحسین بن علي البیهقي ،  - ٤١

 . بیروت–دار الفكر : الناشر 

هــــ ، ١٣٤٨، الطبعـــة األولـــى ، ) هــــ٣٠٣ت (ســـنن النـــسائي ، أحمـــد بـــن شـــعیب النـــسائي ،  - ٤٢
 .  بیروت –دار الفكر : الناشر 

: السیل الجرار المتدفق على حدائق األزهار ، محمد بن علي بـن محمـد الـشوكاني ، تحقیـق  - ٤٣
 بیـروت –دار الكتـب العلمیـة : هــ ، دار نـشر ١٤٠٥ الطبعـة األولـى ، محمود إبراهیم زاید ،

. 

 - ش -

ّشــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب ، عبــدالحي بــن أحمــد بــن محمــد العكــري الحنبلــي ، دار  - ٤٤
عبـــــد القـــــادر : هــــــ ، الطبعـــــة األولـــــى ، تحقیـــــق ١٤٠٦ دمـــــشق ، –دار ابـــــن كثیـــــر : نـــــشر 

 .األرنؤوط

 ، شمس الدین أبو عبد اهللا محمد بـن عبـداهللا الزركـشي شرح الزركشي على مختصر الخرقي - ٤٥
هـ ، الطبعة األولى ، ١٤٢٣ بیروت ، –دار الكتب العلمیة : المصري الحنبلي ، دار النشر 

 .عبد المنعم خلیل ابراهیم : تحقیق 

دار : ، دارنـشر ) هــ٩٦٠ت (شرح مختصر خلیل ، عبدالرحمن بن یوسـف بـن اإلجهـوري ،  - ٤٦
 .  بیروت –الفكر 

شــرح منتهــى اإلرادات المــسمى دقــائق أولــي النهــى لــشرح المنتهــى ، منــصور بــن یــونس بــن  - ٤٧
 .م ، الطبعة الثانیة ١٩٩٦ بیروت ، –عالم الكتب : إدریس البهوتي ، دار نشر 

  
 - ص -

صحیح مسلم بشرح النووي ، أبـو زكریـا یحیـى بـن شـرف بـن مـري النـووي ، الطبعـة الثانیـة ،  - ٤٨
 .ار إحیاء التراث العربي د: هـ ، دار النشر ١٣٩٢

 - ط -

عبـــد :  بیـــروت ، تحقیـــق –دار الفكـــر : الطـــب النبـــوي ، محمـــد بـــن أبـــي أیـــوب ، دار نـــشر  - ٤٩
  .الغني عبد الخالق 

 بیـروت ، –الكتـب العلمیـة : طبقات الحفاظ ، عبدالرحمن بن أبي بكـر الـسیوطي ، دار نـشر - ٥٠
 .هـ، الطبعة األولى١٤٠٣

عـالم : حمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة ، دار نشر أبو بكر بن أ: طبقات الشافعیة  - ٥١
 .الحافظ عبدالمنعم خان . د: هـ ، الطبعة األولى ، تحقیق ١٤٠٧ بیروت ، –الكتب 



 ٣٩

                                                                                                                                                  
 - ع -

 : طبـع ونـشرالعبر فـي خبـر مـن غبـر ، شـمس الـدین محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي ،  - ٥٢
صــالح الــدین . د:  ، تحقیــق م ، الطبعــة الثانیــة١٩٨٤ الكویــت ، –مطبعــة حكومــة الكویــت 

 .المنجد
 -غ -

دار الكتـب : غریب الحدیث ، أبو الفرج عبدالرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي ، دار نـشر  - ٥٣
 . عبدالمعطي أمین القلعجي . د : هـ ، الطبعة األولى ، تحقیق ١٤٠٥ بیروت ، –العلمیة 

ب الدین أحمد بن محمد غمز عیون البصائر شرح كتاب األشباه والنظائر ، أبو العباس شها - ٥٤
هــــ ، ١٤٠٥ بیـــروت ، –دار الكتـــب العلمیـــة : مكـــي الحـــسیني الحمـــوي الحنفـــي ، دار نـــشر 

 ید أحمد بن محمد الحنفي الحموي شرح موالنا الس: الطبعة األولى ، تحقیق 
 - ف -

 .المكتبة اإلسالمیة : فتاوى الرملي ، شهاب الدین أحمد بن أحمد الرملي ، الناشر  - ٥٥

: الكبرى ، أبو العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة الحراني ، دار نـشر الفتاوى  - ٥٦
 .حسنین محمد مخلوف :  بیروت ، تحقیق –دار المعرفة 

 .دار الفكر: الفتاوى الكبرى الفقهیة ، ابن حجر الهیتمي، دار النشر - ٥٧

ظــام وجماعــة مــن الفتــاوى الهندیــة فــي مــذهب اإلمــام األعظــم أبــي حنیفــة النعمــان ، الــشیخ ن - ٥٨
 .هـ ١٤١١دار الفكر ، : علماء الهند ، دار النشر 

الفـــتح المبـــین فـــي طبقـــات األصـــولیین ، األســـتاذ العالمـــة المحقـــق الـــشیخ عبـــداهللا مـــصطفى  - ٥٩
محمـــد أمـــین دمـــج وشـــركاؤه ، : م، الناشـــر ١٩٧٤ -هــــ ١٣٩٤المراغـــي ، الطبعـــة الثانیـــة ، 

  . لبنان–بیروت 
 ، زكریــا بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكریــا األنــصاري ، أبــو فــتح الوهــاب بــشرح مــنهج الطــالب - ٦٠

 .هـ ، الطبعة األولى ١٤١٨ بیروت ، –دار الكتب العلمیة : یحیى ، دار نشر 

ـــح المقدســـي ، دار نـــشر  - ٦١ ـــة : الفـــروع وتـــصحیح الفـــروع ، محمـــد بـــن مفل  –دار الكتـــب العلمی
 .اضي أبو الزهراء حازم الق: هـ ، الطبعة األولى ، تحقیق ١٤١٨بیروت ، 

محمود بـن : الفقه على المذاهب األربعة ، عبد الرحمن الجزیري ، خرج أحادیثه وعلق علیه  - ٦٢
 .هـ ١٤٢٤ القاهرة ، الطبعة األولى ، –الجمیل ، مكتبة الصفا 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني ، أحمد بن غنیم بن سالم النفـراوي المـالكي  - ٦٣
 .هـ ١٤١٥ بیروت ، –دار الفكر : ، دار نشر 

  



 ٤٠

                                                                                                                                                  
 - ق -

 
، تحقیق ) هـ٦٦٠ت(قواعد األحكام في إصالح األنام ، عزالدین عبدالعزیز بن عبدالسالم ،  - ٦٤

هــ ، دار القلــم ١٤٢٨عثمـان جمعـة ضـمیریة ، الطبعـة الثانیـة ، . نزیـه كمـال حمـاد و د. د: 
 . دمشق –

 - ك -

:  بن عبدالبر القرطبـي ، دار نـشر الكافي في فقه أهل المدینة ، أبو عمر یوسف بن عبداهللا - ٦٥
 .هـ ، الطبعة األولى ١٤٠٧ بیروت ، –دار الكتب العلمیة 

دار : كــشاف القنــاع عــن مــتن اإلقنــاع ، منــصور بــن یــونس بــن إدریــس البهــوتي ، دار نــشر  - ٦٦
 . مصطفى هالل –هالل مصیلحي : هـ ، تحقیق ١٤٠٢ بیروت ، –الفكر 

، الطبعـــة ) هــــ١١٦٢ت (العجلـــوني الجراحـــي ، كـــشف الخفـــاء ومزیـــل اإللبـــاس ، إســـماعیل  - ٦٧
 . بیروت –دار الكتب العلمیة : هـ ، الناشر ١٤٠٨الثانیة ، 

كفایــة األخیــار فــي حــل غایــة االختــصار ، اإلمــام تقــي الــدین أبــو بكــر بــن محمــد الحــسیني  - ٦٨
الـــشیخ كامـــل محمـــد محمـــد عویـــضة ، دار الكتـــب : الحـــصني الدمـــشقي الـــشافعي ، تحقیـــق 

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢ لبنان ، –روت  بی–العلمیة 

 - ل -

: هـــ ، مطبعــة١٤٠٥، الطبعــة األولــى ، ) هـــ٧١١ت (لــسان العــرب ، العالمــة ابــن منظــور ،  - ٦٩
 .دار إحیاء التراث العربي 

  - م - 
المبدع في شرح المقنع ، إبراهیم بن محمد بن عبداهللا بن مفلـح الحنبلـي ، أبـو اسـحاق ، دار  - ٧٠

 .هـ ١٤٠٠وت ،  بیر–المكتب اإلسالمي : نشر 

 .  بیروت –دار المعرفة : المبسوط ، شمس الدین السرخسي ، دار النشر  - ٧١

مجمع األنهر في شرح ملتقـى األبحـر ، عبـدالرحمن بـن محمـد بـن سـلیمان الكلیبـولي المـدعو  - ٧٢
: هـ ، الطبعة األولى ، تحقیق ١٤١٩ بیروت ، –دار الكتب العلمیة :  زاده ، دار نشر شیخ

 .ور خلیل عمران المنص

 .م١٩٩٧ بیروت ، –دار الفكر : المجموع ، لإلمام النووي ، دار نشر  - ٧٣

 –دار اآلفــاق الجدیــدة : ّالمحلــى ، علــي بــن أحمــد بــن ســعید بــن حــزم الظــاهري ، دار النــشر  - ٧٤
 .لجنة إحیاء التراث العربي : بیروت ، تحقیق



 ٤١

                                                                                                                                                  
ر المعرفـة دا: نـشر طبـع و ، ) هــ٢٦٤ت (مختصر المزني ، إسـماعیل بـن یحیـى المزنـي ،  - ٧٥

 . بیروت –

 . بیروت –دار صادر : المدونة الكبرى ، مالك بن أنس ، دار نشر  - ٧٦

هــ ، ١٤٢١المصباح المنیر ، أحمد بـن محمـد بـن علـي الفیـومي المقـري ، الطبعـة األولـى ،  - ٧٧
 . القاهرة –دار الحدیث 

معجــــم المــــؤلفین تــــراجم مــــصنفي الكتــــب العربیــــة، الــــدكتور عمــــر رضــــا كحالــــة ، معاصــــر ،  - ٧٨
 . بیروت–دار إحیاء التراث العربي : طبعةم

دار : مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، محمد الـشربیني الخطیـب، دار نـشر  - ٧٩
 . بیروت–الفكر 

المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشیباني ، عبـداهللا بـن أحمـد بـن قدامـة المقدسـي ، دار  - ٨٠
 .طبعة األولىهـ ، ال١٤٠٥ بیروت ، –دار الفكر : نشر 

مكتبــة : منـار الــسبیل فــي شــرح الــدلیل ، إبــراهیم بــن محمــد بــن ســالم بــن ضــویان ، دار نــشر  - ٨١
 .عصام القلعجي : هـ ، الطبعة الثانیة ، تحقیق ١٤٠٥ الریاض ، –المعارف 

 بیروت –دار الفكر : منح الجلیل شرح على مختصر سید خلیل ، محمد علیش ، دار نشر  - ٨٢
 .هـ ١٤٠٩، 

 فقـــه اإلمـــام الـــشافعي ، أبـــو اســـحاق إبـــراهیم بـــن علـــي بـــن یوســـف الفیروزآبـــادي المهـــذب فـــي - ٨٣
ـــشیرازي ،  ـــا عمیـــرات ، الطبعـــة األولـــى ، : ، ضـــبطه وصـــححه ) هــــ٤٧٦ت (ال الـــشیخ زكری

 . بیروت –هـ ، دار الكتب العلمیة ١٤١٦

دار : مواهـــب الجلیـــل لـــشرح مختـــصر خلیـــل ، محمـــد بـــن عبـــدالرحمن المغربـــي ، دار نـــشر  - ٨٤
 .هـ ، الطبعة الثانیة ١٣٩٨ بیروت ، – الفكر

وزارة األوقـــاف : الموســـوعة الفقهیـــة ، وزارة األوقـــاف والـــشؤون اإلســـالمیة بالكویـــت ، الناشـــر  - ٨٥
 .الكویتیة 

ـــن الجـــوزي ،  - ٨٦ ـــدالرحمن محمـــد عثمـــان ، : ، تحقیـــق ) هــــ٥٩٧ت (الموضـــوعات ، علـــي ب عب
ب المكتبـة الـسلفیة بالمدینـة محمـد عبـد المحـسن صـاح: هـ ، الناشـر ١٣٨٦الطبعة األولى ، 

 .المنورة

 . بنغازي –موسوعة اللؤلؤة الطبیة ،من إصدار مجلة اللؤلؤة الطبیة ، لسعد الفالح  - ٨٧
 - ن -

أیمـن صـالح : ، تحقیـق) هــ٧٦٢ت (نصب الرایة ألحادیث الهدایـة ، جمـال الـدین الزیلعـي ،  - ٨٨
 . القاهرة –یث دار الحد: م ، الناشر ١٩٩٥-هـ ١٤١٥شعباني ، الطبعة األولى ، 



 ٤٢

                                                                                                                                                  
ــنظم المــستعذب فــي شــرح غریــب المهــذب ، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن بطــال الركبــي  - ٨٩ ال

، مطبــوع مــع المهــذب للــشیرازي ، ضــبطه وصــححه ووضــع حواشــیه ) هـــ٦٣٣ت (الیمنــي ، 
 .هـ ١٤١٦ بیروت ، الطبعة األولى ، –زكریا عمیرات ، دار الكتب العلمیة : الشیخ 

علــى مــشكل المحــرر لمجــد الــدین ابــن تیمیــة ، إبــراهیم بــن محمــد بــن النكــت والفوائــد الــسنیة  - ٩٠
هــــ ، الطبعـــة ١٤٠٤ الریـــاض ، –مكتبـــة المعـــارف : عبـــداهللا بـــن مفلـــح الحنبلـــي ، دار نـــشر 

 .الثانیة 

: لى شرح المنهاج ، شمس الـدین محمـد بـن أبـي العبـاس الرملـي ، دار نـشر إنهایة المحتاج  - ٩١
 .م١٩٨٤هـ ، ١٤٠٤ بیروت ، –دار الفكر للطباعة 

نیــل األوطــار مــن أحادیــث ســید األخیــار شــرح منتقــى األخبــار ، محمــد بــن علــي بــن محمــد  - ٩٢
 .م ١٩٧٣ بیروت ، –دار الجیل : الشوكاني ، دار نشر 

 - هـ -

الهدایــــة شــــرح بدایــــة المبتــــدي ، أبــــو الحــــسن علــــي بــــن أبــــي بكــــر بــــن عبــــدالجلیل الرشــــداني  - ٩٣
 .ة المكتبة اإلسالمی: المرغیاني ، دار نشر 

، ) هـ١٣٣٩ت (هدیة العارفین أسماء المؤلفین وآثار المصنفین ، إسماعیل باشا البغدادي ،  - ٩٤
 .دار إحیاء التراث العربي: مطبعة

 - و -

 القـاهرة –دار الـسالم : الوسیط في المذهب ، محمد بن محمد بن محمد الغزالي ، دار نـشر  - ٩٥
 . هیم ، ومحمد محمد ثامر أحمد محمود إبرا: هـ ، الطبعة األولى ، تحقیق ١٤١٧، 

 


