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ª 
احلمد هلل الذي شرع لنا ما يقربنا إليه ويدنينا، وهنج لنا من الطرق ما يكفينا عن غريها ويغنينا، 
والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني إمام املهتدين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 

 هبديهم إىل يوم الدين، أما بعد:

كل سبب   نامن فطرة اإلسالم ما يطهر الظواهر ويزكي القلوب، ويّسر لهللا تعاىل لنا فقد شرع 
 مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت} :درك به املطلوب قال تعاىلن

 مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس جسحس

 .فهذه الفطرة الباطنة اليت عمادها على اإلخالص، واإلقبال ابلقلب عليه [.٣٠]سورة الروم: {جغ

ومما حث الشارع  فقد حّث الشارع على تنقية اجلسد من األوساخ واألجناس ،أما الفطرة الظاهرة
 ودليالً عليه، طهارة الظاهر مؤدية اىل طهارة الباطن وملا كانت نن الفطرة: سعليه ورغب فيه

اخرتت البحث يف بيان )سنن الفطرة( حماوًًل مجع ما تفرق يف شأهنا وملا كثر اجلهل هبذه السنن 
 وترتيبه عسى هللا أن ينفعين وينفع به وجيعله خالصا لوجه الكرمي. 
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 :أهمية الموضوع وأسباب اخياره

  .الفطرة من العبادات اليت حث الشارع عليهاسنن ن أ-

  تكمن أمهيتها بتعلقها جبانب الطهارة والطهارة كما قيل: مفتاح الصالة. -

 ألن أغلبها متجددة لدى األنسان.هلذه السنن يف حياة كل منا أن احلاجة داعية  -

 أن سنن الفطرة هلا متعلقات يف عبادات ُأخرى كالصالة واحلج. -

 .اسيتصدر جملال الوعظ واخلطابة فجدير به اإلملام مبسائلها وتفصيالهتمنا من  -

 يف هذا املوضوع.وكلها هذا وغريه مما دعاين لإلقدام يف البحث 

  :أهداف ابلحث
 .سنن الفطرة واآلراء الفقهية املعتربةأحكام مذاهب العلماء يف مجع -١

 بتصويرها وتكييفها وبيان احلكم الشرعي فيها.دراسة سنن الفطرة دراسة فقهية وافية -٢

 إرواء املستفيت وإغناءه عن السؤال يف تفاصيل هذا البحث. -٣

  :منهج ابلحث
 ابملنهج املعتمد من قسم الفقه بكلية الشريعة، وهو ما أييت: أخذت يف إعداد البحث،

 ضح املقصود من دراستها.أوًل: أصور املسألة املراد حبثها تصويرا دقيقا قبل بيان حكمها، ليت

اثنيا: إذا كانت املسألة من مواضع اًلتفاق، فأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق اًلتفاق من مظانه 
 املعتربة.

 اثلثا: إذا كانت املسألة من مسائل اخلالف فأتبع ما يلي:

 حترير حمل اخلالف، إذا كانت بعض صور املسألة حمل خالف، وبعضها حمل اتفاق. -١
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اًلقوال يف املسألة، وبيان من قال هبا من أهل العلم، ويكون عرض اخلالف حسب ذكر -٢

 اًلجتاهات الفقهية. 

اًلقتصار على املذاهب الفقهية املعتربة، مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال -٣
 السلف الصاحل. 

 توثيق اًلقوال من كتب أهل املذهب نفسه.-٤

اًلقوال، مع بيان وجه اًلستدًلل من اًلدلة النقلية، وذكر ما يرد على اًلدلة استقصاء أدلة -٥
 من املناقشات وما جياب عنها.

 الرتجيح، مع بيان سببه وذكر مثرة اخلالف إن وجدت. -٦

 رابعا: اًلعتماد على أمهات املصادر واملراجع اًلصلية يف التحرير والتوثيق والتخريج واجلمع.

 لى موضوع البحث وجتنب اًلستطراد.خامسا: الرتكيز ع

 سادسا: جتنب ذكر األقوال الشاذة.

 اثمنا: العناية بدارسة ما جد من القضااي مما له صلة واضحة ابلبحث.

 اتسعا: ترقيم اآلايت، وبيان سورها.

إن مل تكن يف الصحيحني أو -عاشرا: ختريج األحاديث وبيان ما ذكره أهل الشأن يف درجتها
 انت كذلك فأكتفي حينئذ بتخرجيها.فإن ك -أحدمها

احلادي عشر: ختريج اآلاثر من مصادرها اًلصلية، واحلكم عليها فيما إذا وجدت للعلماء فيها 
 حكما وما مل أجد فأكتفي ابلتخريج. 

 الثاين عشر: التعريف ابملصطلحات، شرح الغريب الوارد يف صلب املوضوع.

 الثالث عشر: العناية بقواعد اللغة العربية، واألمالء، وعالمات الرتقيم.
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رابع عشر: خامتة البحث عبارة عن ملخص له، تعطي فكرة واضحة عما تضمنه البحث، مع ال

 إبراز أهم النتائج اليت توصلت إليها من خالل هذا البحث 

 اخلامس عشر: أتبع البحث ابلفهارس الفنية املتعارف عليها، وتشمل:

 فهرس اآلايت -

 فهرس األحاديث واآلاثر-

 فهرس املصادر واملراجع-

 س املوضوعاتفهر -

 :خطة ابلحث
وتشمل على : أمهية املوضوع، وسبب اختياره، وأهدافه، ومنهج البحث، وخطة  املقدمة: -

 البحث.

 يف تعريف الفطرة، وبيان مشروعية سنن الفطرة ويشتمل على مطلبني:  التمهيد: -

 املطلب األول: تعريف الفطرة.

 املطلب الثاين: مشروعية سنن الفطرة 

 اخلتان، ويشمل على مطلبني: املبحث األول: -

 املطلب األول: تعريف اخلتان.

 املطلب الثاين: حكم اخلتان.

 اًلستحداد، ويشمل على مطلبني: املبحث الثاين: -

 املطلب األول: تعريف اًلستحداد.

 املطلب الثاين: حكم اًلستحداد.
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 األخذ من الشارب، ويشمل على مطلبني: املبحث الثالث: -

 املطلب األول: حكم األخذ من الشارب.

 املطلب الثاين: كيفية األخذ من الشارب.

 تقليم األضفار، ويشتمل على مطلبني: املبحث الرابع: -

 املطلب األول: حكم تقليم األظفار.

 املطلب الثاين: وقت تقليم األظفار.

 نتف اإلبط، ويشتمل على مطلبني:املبحث اخلامس:  -

 املطلب األول: تعريف نتف اإلبط.

 املطلب الثاين: حكم نتف اإلبط.

 وتشتمل على خالصة البحث، وأهم النتائج اليت توصلت إليها. اخلامتة: -

 وتشتمل على:  الفهارس:-

 فهرس اآلايت القرآنية.  -١

 فهرس األحاديث وآلاثر. -٢

 املصادر.فهرس املراجع و  -٣

 فهرس املوضوعات. -٤

فهذا جهد املقل، وعمل العبد الضعيف، عكفت عليه األايم والليايل، واجتهدت يف  :وبعد
التحرير والتمحيص، ويبقى النقص واخلطأ من لوازم جهد البشر، واملنصف من اغتفر قليل 
خطأ املرء يف كثري صوابه، فما كان فيه من صواب فمن هللا سبحانه، فهو املوفق له واملعني 

 ن خطأ فمن نفسي والشيطان.عليه، وما كان فيه م
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وأثين عليه وأشكره، وهو املستحق له على الدوام على توفيقه أمحد هللا الكرمي  فإين: وختاما  

ولطفه وكرمه، فله احلمد على ما سدد وصوب، وأعان وأحسن حىت كمل هذا البحث وأسأله 
  محته ذخرا ليوم لقائه.سبحانه أن جيعله خالصاً لوجه الكرمي، وأن يكتب مبنه القبول، ويدخره بر 

مث أشكر كل من ساعدين يف إجناز هذا البحث وأخص ابلشكر والدي الكرميني على حسن 
تربيتهما وكرمي رعايتيهما وعظم شفقتهما، وما هذا البحث إًل مثرة من غرسهما، وحسنة من 

يوفقين  حسناهتما، وأسأل هللا أن مين عليهما ابلصحة والعافية وطول العمر على طاعته، وأن
 لربمها واألنس برضامها، ريب أغفر هلما وأعلي يف اجلنان قدرمها ورمحهما كما ربياين صغرياً.

حممد بن سعود اإلسالمية ممثلة يف كلية الشريعة ابلرايض  والشكر بعد ذلك موصول جلامعة اإلمام
 على ما بذلته من جهود مباركة؛ لتعليم العلم الشرعي ونشره.

ر بكلية -الشكر والتقدير لشيخي ومعلمي الشيخ: أمحد بن سعد احليد مث أزجي أوفر  احملاضِّّ
على ما أحتفين به من علم وتوجيه، ونصح  -بحثالشريعة بقسم الفقه، واملشرف على هذه ال

وتشجيع مع كثرة مشاغله وتزاحم أعماله فكان له ابلغ األثر علي وعلى هذا البحث أسأل هللا 
 ه وعمله وذريته وأن يعظم له األجر واملثوبة.الكرمي أن يبارك يف علم

يف هذا البحث إبسداء املشهورة والنصح، وكل من كانت له يد علي  أفادين من أشكر كل ختاما  
 ، وأسأل هللا أن يزيد من فضله وجيزيه خريا.يف هذا البحث

آله وصحبه وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العلمني، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى   
 أمجعني...

 

 

*           *          * 
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 التمهيد

 في تعريف الفطرة، وبيان مشروعية سنن الفطرة

 

 ويشتمل على مطلبين:

 المطلب األول: تعريف الفطرة لغًة واصطالحًا.

 .المطلب الثاني: مشروعية سنن الفطرة
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ً
 واصطالحًا:املطلب األول: تعريف سنن الفطرة لغة

 :اتلعريف السنن :أولا 
مجع مفرده سنة وهي: الطريقة والسرية، ولذلك يقال: فالن من أهل السنة؛  السنن يف اللغة:

 معناه من أهل الطريقة املستقيمة احملمودة، وهي مأخوذة من السََّننِّ وهو الطريق.

 .(٢)«السني والنون أصل واحد مطرد، وهو جراين الشيء وإطراده يف سهولة» :(١)قال ابن فارس 

[. ٢٦]سورة احلجر: {مت خت حت جت هب مب خب حب}: تعاىل ولهقومـن ذلك: 

سن السكني و اخَلّط األسود على منت احلمار يقال له: ُسنَّة، ومنه  ،واحلمأ املسنون أي املتغري املننت
وأسن الرجل  ،حدها وحكها يف املسن وهو حجر حتدد به ومنه أيضاً: سنان الرمح ومجعه أسنة

 .(٣) أي كربا

 

 (٤) ًل خيرج عن معناه اللغوي، وهي أن املراد هبا الطريقة والسرية السنن يف اصطالح الفقهاء:

ْنه َأي من فعل فعال سلك فِّيهِّ َسبيله وامتثل فِّيهِّ  (٥)..."من سن سنة حسنة ": ملسو هيلع هللا ىلص: قول النيب َومِّ
  (٦) طَرِّيقه.

                                                             

وهو اإلمام، العالمة، اللغوي، احملدث، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكراي بن حممد بن حبيب القزويين، كان رأسا يف (١)
األدب، بصريا بفقه مالك، مناظرا متكلما على طريقة أهل احلق، ومذهبه يف النحو على طريقة الكوفيني، مجع إتقان العلم 

سري أعالم  ينظر:هـ، ٣٩٥فات ورسائل، وخترج به أئمة ومات ابلري يف صفر سنة إىل ظرف أهل الكتابة والشعر وله مصن
 ١٠٤ /١7النبالء 

 ( مادة )سن(.٥١٠ /٤مقاييس اللغة ) (٢)
 /٣٥اتج العروس ) (،٢٢٣ /٣٥(، اتج العروس )١٥٥(، خمتار الصحاح )ص: ٢٢٦ /١٣لسان العرب ) ينظر: (٣)

٢٢٤.) 
 ( ٢٤٤ /٢(، احمليط يف اللغة )١٠٣ينظر: طلبة الطلبة يف اًلصطالحات الفقهية )ص: (٤)
 ، وابن ماجه يف سننه (1017رقم: )حديث كتاب العلم ، ابب من سن سنة حسنة أو سيئة   صحيحه مسلم يف أخرجه( ٥)

 ( ٢٠٣كتاب املقدمة، ابب من سن سنه حسنه أو سيئة، حديث رقم )
 (.٢٢٣ /٢ار )ينظر: مشارق األنو  (٦)
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 .َوأمر هبَا ملسو هيلع هللا ىلصي الطَّرِّيَقة الَّيتِّ سنّـَها النَّيبِّ أعند اإلطالق َ الّسنة و 

 :تعريف الفطرة :ثانياا 
اخللقة، والفطرة مفرد مجعه فطر كتمر وهو مبعىن: الشق، يقال: فطرته فانفطر،  الفطرة يف اللغة:

 وتفطر الشيء: تشقق وسيف فطار، أي فيه تشقق.

 زي ري ٰى ين}منه قوله تعاىل:  ويطلق الفطر أيضًا على: اًلبتداء واًلخرتاع

أاتين كنت ًل أدري ما فاطر السماوات حىت : ¢قال ابن عباس  ،[١]سورة فاطر: {مي
 .(١)أعربيان خيتصمان يف بئر فقال أحدمها: أان فطرهتا أي أان ابتدأهتا

 (٢)«الفاء والطاء والراء أصل صحيح يدل على فتح شيء وإبرازه » قال ابن فارس  

من ذلك: الفطر من الصوم. يقال: أفطر إفطارا. وقوم فطر أي مفطرون. ومنه الَفطر، بفتح 
 .(٣)الفاء، وهو مصدر فطرت الشاة فطرا، إذا حلبتها 

 

 اثنيا: التعريف االصطالحي:

 تعريف الفطرة:

 ، وأورد فيما أييت شيئاً فطرةتعددت عبارات الفقهاء يف تعريف ال الفطرة يف اصطالح الفقهاء:
 :-ى سبيل اًلختصارعل-من هذه التعريفات 

 .(٤)الفطرة اإلسالم أن : املالكية فمن تعريفات

                                                             

 (٢١٦حديث رقم: ) ١/7٤أخرجه الشافعي يف مسنده  (١)
 ( مادة )فطر(.٦٠ /٣مقاييس اللغة ) (٢)
 (.٣/٦٠(، مقاييس اللغة )78١ /٢ينظر: الصحاح ) (٣)
 (.7٦ /١8التمهيد ملا يف املوطأ )ينظر:  (٤)
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 .(١) هي الدين أن الفطرة :ومن تعريفات الشافعية 

 ان.أي اخللقة اليت جبل عليها اإلنس (٢)وقيل: اخللقة 

وذكره مجاعة غريه ومعناه: أهنا  «ذهب أكثر العلماء إىل أهنا السنة»قال أبو سليمان اخلطايب: 
 (٣)من سنن األنبياء عليهم وعلى نبينا الصالة والسالم، واليت أمران أن نقتدي هبم فيها

 .(٤)"...تفسري الفطرة هنا ابلسنة هو الصواب" وقال النووي:

حبسب أهنا  -وهللا أعلم-وبعد هذا العرض ألقوال أهل العلم يف تفسري الفطرة يظهر:  الرتجيح:
السياق فعندما يقال سنن الفطرة فهي اجلبلة ابعتبار أن الفطر السليمة جمبولة على حمبة هذه 

 السنن وبغض تركها.

وأما من قال: سنن األنبياء فإن أسلم الفطر فطر األنبياء فتكون جبلة هلم وهي سنتهم اليت أمران  
 بتباعهم فيها وهللا تعاىل أعلم.

 

*           *          * 

 

 

                                                             

 (١٣٣ /١نيل األوطار )ينظر:  (١)
 (.١8٠ /١املصباح املنري )(، ١7٤املطلع )ص: ينظر:  (٢)
 (8/٣٢٣اجلوهر النقي )ينظر:  (٣)
 (٢8٤/١اجملموع ) (٤)
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 املطلب الثاني: مشروعية سنن الفطرة:
ملا حيصل هبا من نقاء املسلم ومتيزه على غريه  مرغب فيهاو يف اإلسالم  ةسنن الفطرة مشروعإن 

ما  األدلة على ذلكمن و  من األمم، وهبا حيصل مقاصد عظيمة شريفة وهلذا رغب هبا الشارع
 :أييت

 :أولا من الكتاب
 ُيستدل على مشروعية سنن الفطرة أبدلة من الكتاب منها:

 [. ١٢٤]سورة البقرة: {خئمئ حئ جئ يي ىي ني}تعاىل:  هلو ق
ابتاله هللا ابلطهارة: مخس يف الرأس، ومخس يف "مما جاء يف تفسري الكلمات قول ابن عباس: 

 :ويف اجلسد، اجلسد، يف الرأس: قص الشارب، واملضمضة، واًلستنشاق، والسواك، وفرق الرأس
 .(٢)،(١)"ول ابملاءتقليم األظفار، وحلق العانة، واخلتان، ونتف اإلبط، وغسل أثر الغائط والب

 :ثانياا السنة
 ُيستدل على مشروعية سنن الفطرة أبدلة من السنة منها:

الفطرة مخس: اخلتان، واالستحداد، وقص »: أنه قال ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ¢عن أيب هريرة  -١
.                                                                  (٣)«الشارب، وتقليم األظفار، ونتف اآلابط

عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء »: ملسو هيلع هللا ىلصا قالت: قال رسول هللا ¢عن عائشة  -٢

                                                             

 ( ٣٠٥٥حديث رقم: ) ٢/٢٩٣املستدرك على الصحيحني  يف حلاكما أخرجه (١)
 .(٤٠٦ /١تفسري ابن كثري ) ينظر:(٢)
ومسلم يف صحيحه كتاب  واللفظ له، (٥٥٥٢حديث رقم: )البخاري كتاب اللباس، ابب تقليم األظفار أخرجه  (٣)

حديث كتاب الرتجل، ابب يف أخذ الشارب، يف سننه  أبو داود وأخرجه  (،٢٥7حديث رقم: )الطهارة، ابب خصال الفطرة 
 .(4198رقم: )
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اللحية، والسواك، واستنشاق املاء، وقص األظفار، وغسل الرباجم، ونتف اإلبط، وحلق 

 (١)عب: ونسيت العاشرة، إًل أن تكون املضمضةقال زكراي: قال مص «العانة، وانتقاص املاء

 :ثاثلاا اإلمجاع 
وابن (٣) ، وابن عبد الرب،(٢): ابن حزم سنن الفطرة يف اجلملة قل اإلمجاع على مشروعية نُ وقد 

 .وغريهم رمحهم هللا (٥)وابن تيمية(٤)العريب،

 

 

*           *          * 

 

 

 

 

 

                                                             

 (.٢٦١حديث رقم: )مسلم كتاب الطهارة، ابب خصال الفطرة،  أخرجه (١)
 (١٥7ينظر: مراتب اإلمجاع )ص (٢)
 (٣٣٦ /8ينظر: اًلستذكار ) (٣)
 (٥٦ /١) ينظر: أحكام القرآن ًلبن العريب (٤)
 (٢7٤ /١ينظر: الفتاوى الكربى ) (٥)
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 املبحث األول 
 اخلتان

 

 ويشتمل على مطلبين:

 تعريف الختان. المطلب األول:

 حكم الختان. المطلب الثاني:
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 املطلب األول: تعريف اخلتان:
 : التعريف اللغوي:أوال  

 .من خنت خاتن وهو اسم فاعلاخلتان يف اللغة: 

وخمتون: قطع واخلتان هو موضع القطع من الذكر واًلنثى، وخنت الولد خيتنه وخيتنه، فهو ختني 
 .(١)غرلته، واخلتانة: صناعته

 وخفض اجلارية خيفضها خفضا: وهو كاخلتان للغالم.، واخلافضة: اخلاتنة

وقيل: خفض الصيب خفضا ختنه فاستعمل يف الرجل، واألعرف أن اخلفض للمرأة واخلتان للصيب، 
وقال: النيب،  فيقال للجارية خفضت، وللغالم خنت، وقد يقال للخاتن خافض، وليس ابلكثري.

 أي إذا ختنت اجلارية فال تسحيت اجلارية. (٢) «إذا خفضت فأمشي»، ألم عطية: ملسو هيلع هللا ىلص

والتاء والنون كلمتان: إحدامها خنت الغالم الذي يعذر، واخلتان: موضع  اخلاء»قال ابن فارس:
ومجعه خفوض. واخلافضة:  املطمئن،. ومن ذلك: اخلافض: من األرض  (٣) «القطع من الذكر

 التلعة املطمئنة من األرض والرافعة املنت من األرض.

 (٤)ضة أي هينة السريواخلفض: السري اللني وهو ضد الرفع. يقال: بيين وبينك ليلة خاف 

 

                                                             

 .(7(، طلبة الطلبة )ص٤7٩ /٣٤(، اتج العروس )١١٩٣ينظر القاموس احمليط )ص:  (١)

حديث رقم:  8/٥٦٢السنن الكربى للبيهقي ، و(٢٢٥٣حديث رقم: ) ٢/٣٦8املعجم األوسط  أخرجه الطرباين يف (٢)
(١7٥٦٢.) 
 .( مادة )خنت(٢٤٥ /٢( مقاييس اللغة )٣)

 .(١٤٦ /7لسان العرب )ينظر  (٤)
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 اثنيا : التعريف االصطالحي:

 يراد به موضع اخلنت يف الرجل واملرأة.اخلتان يف اصطالح الفقهاء: 

واخلتان: قطع مجيع اجللدة اليت تغطي احلشفة حىت ينكشف مجيع احلشفة، ويف املرأة قطع أدىن 
 اإلعذار، واخلفض.جزء من اجللدة اليت يف أعلى الفرج، ويقال خلتان املرأة: 

وحاصله أن اخلتان خمصوص ابلذكر، واخلفض ابإلانث، واإلعذار مشرتك بينهما كما ذكره 
، واملراد من التقاء  (٣)«إذا التقى اخلتاانن فقد وجب الغسل»ويف احلديث: ، (٢()١)البعلي

 (٤)اخلتانني: تغييب احلشفة يف الفرج.

 

*           *          * 

 

                                                             

ولد ونشأ يف  احلنبلي اللغوي، الفقيهحممد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلي، أبو عبد هللا، مشس الدين: احملدث،  (١)
له )املطلع على ألفاظ املقنع( وغريه وتويف رمحه هللا ابلقاهرة  هـ ، ونزل بدمشق، وزار طرابلس والقدس،٦٤٥بعلبك سنة 

 هـ . 7٠٩سنة 
 (٤٤املطلع )ص: ينظر: ( ٢)
(، ٦٠8حديث رقم: )ابن ماجه كتاب الطهارة وسننها، ابب ما جاء يف وجوب الغسل إذا التقى اخلتاانن،  أخرجه (٢)

 قال الشيخ األلباين: صحيح.
 /١(، نيل األوطار )٤٣ /١(، املطلع على ألفاظ املقنع )١٠ /٢النهاية يف غريب احلديث واألثر ) :( ينظر٤)

 (7(، طلبة الطلبة )ص: ١٤١،١٤٢
 
 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

                                                                                                 اخلتان:  حكم املطلب الثاني: 
 السابقة. آلاثرأمجع العلماء على مشروعية اخلتان يف اجلملة، وأنه من سنن الفطرة الواردة يف ا

 ؟الذكر له حكم األنثىوهل ، أم أنه مستحب اخلتانفهل جيب 

 اختلف العلماء يف هذه املسألة على ثالثة أقوال:

 .(٢)، واملالكية(١)ذكور واإلانث وهذا مذهب احلنفيةعلى الاخلتان سنة  أنالقول األول: 

 ، (٤)، واحلنابلة(٣)ذكور واإلانث وهذا مذهب الشافعيةعلى الأن اخلتان واجب  القول الثاين:

، (٥)اخلتان جيب على الذكور دون اإلانث وجه للشافعية لتفصيل: أنالقول ابالقول الثالث: 
 (7) ويفهم من كالم ابن تيمية ترجيح هذا القول (٦)وقول للحنابلة وهو قول كثري من أهل العلم

 . (٩)، واختيار ابن عثيمني(8)وهو اختيار اللجنة الدائمة

 األدلة: 

 أدلة القول األول:

 لذكور واإلانث مبا يلي:على ااستدل أصحاب القول األول القائلون ابستحباب اخلتان 

                                                             

(، البحر الرائق ٢7 /١٠(، العناية )٤٢٢ /7(، فتح القدير )٣٢8 /7(، بدائع الصنائع )١٥٦ /١٠ينظر: املبسوط ) (١)
 ( .٣7١ /٦(، حاشية ابن عابدين )٣٥٩ /٩)
 (٢٥8 /٣(، مواهب اجلليل )٢8٠ /١٣(، الذخرية )٦7٢ /١ينظر: املعونة ) (٢)
 (٤٢8 /7(، التهذيب )٢٠٤ /٤(، مغين احملتاج)١8٠ /١٠(، روضة الطالبني )٣٠٠ /١ينظر: اجملموع ) (٣)
 (8٠ /١(، كشاف القناع )١٢٣ /١(، اإلنصاف )٥٤ /١(، الكايف)١٠٩ /١ينظر: الشرح الكبري) (٤)
 (١8٠ /١٠(، روضة الطالبني )٣٠٠ /١(، اجملموع )٣٠٣ /١١ينظر: الشرح الكبري للرافعي ) (٥)
 (١١٥/١ينظر: املغين ) (٦)
 ( .١/١٢7و) (٣٠٢ /٥الفتاوى الكربى )( ٢٤٥مدة )ص: ينظر: شرح الع (7)
 ( ١٣٢ /٥ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة ) (8)
 (١٦٦ /١املمتع)الشرح  ينظر: (٩)
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عشر من الفطرة فذكر »: - ملسو هيلع هللا ىلص -: قال رسول هللا ا قالت¢عائشة  حلديثالدليل األول: 

 .، فعطف على مجلة من األمور مسنونة(١)«اخلتان

جيتمع بسببها من العرق والوسخ والدرن، أن إزالة الشعور واألظفار القصد هبا إزالة ما نوقش: 
 . (٢)وإزالة األوساخ ليست واجبة وكذلك ما قصدت به

 

اخلتان سنة للرجال »: -ملسو هيلع هللا ىلص-عن النيب  -¢-حديث أسامة بن عمري اهلذيل  الدليل الثاين:
 .(٣)«مكرمة للنساء

  (٤)أن احلديث ضعيف فيه احلجاج بن أرطاة النخعي وهو ضعيفنوقش: 

 ملسو هيلع هللا ىلصقد أسلم مع رسول هللا »أنه قال:  -¢-ما روي عن احلسن البصريالدليل الثالث: 
 (٥)«األسود واألبيض والرومي والفارسي واحلبشي، فما فتش أحدا منهم

أهنم استغنوا عن التفتيش مبا كانوا عليه من اخلتان فإن العرب قاطبة كلهم كانوا خيتتنون  نوقش:
واليهود قاطبة ختتنت ومل يبق إًل النصارى وهم فرقتان فرقة ختتنت وفرقة ًل ختتنت وقد علم كل من 

سالم كما دخل يف اإلسالم منهم ومن غريهم أن شعار اإلسالم اخلتان فكانوا يبادرون اليه بعد اإل
 (٦)يبادرون إىل الغسل 

                                                             

 13سبق خترجيه يف ص:  (١)
 .(٢٤٤ينظر: شرح العمدة )ص:  (٢)
  حجاج بن أرطأة وهو مدلس.ويف سنده  ،أسامة اهلذيل رضى هللا تعاىل عنه( من حديث 7٥ /٥أخرجه أمحد: ) (٣)

 شعيب األرنؤوط: إسناده ضعيف.وقال 
، وذكره يف املطالب "أحد الفقهاء وهو صدوق كثري اخلطأ والتدليس"قال عنه ابن حجر العسقالين يف التقريب:   (٤)

 . (٤٦٦ /٩املطالب العالية ) (١٥٢تقريب التهذيب )ص: " ينظر: فيه ضعف"، ومرة "ضعيف مدلس" العالية، وقال:
 بدون ذكر: " األبيض واألسود"و"الفارسي". (٤8٤)ص: البخاري يف األدب املفرد  أخرجه (٥)
 .(١77حتفة املودود )ص:  ينظر:(٦)
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 (١)قياسا على قص الظفر وسائر حتسينات البدن  الدليل الرابع:

 أنه قياس مع نص، وًل قياس مع نص.يناقش: 

 

 أدلة القول الثاين:

 استدل أصحاب القول الثاين القائلون بـوجوب اخلتان على الذكر واألنثى مبا يلي:

 [.١٢٤]سورة البقرة: {خئمئ حئ جئ يي ىي ني} قال تعاىل:الدليل األول: 

أن اخلتان من شريعة إبراهيم عليه السالم وملته اليت أمران ابتباعها وقد ثبت يف  وجه الداللة:
قال: قال رسول هللا  ¢الصحيحني أن إبراهيم عليه السالم قد اختنت، فمن حديث أيب هريرة 

 .(٣)،(٢)«قدوماختنت إبراهيم النيب عليه السالم وهو ابن مثانني سنة ابل»: ملسو هيلع هللا ىلص

 .(٤)أن املراد ابمللة أصل الشريعة دون فروعها للمخالفة يف الفروع يف كثري من الصورنوقش: 

 (٥)«ألق عنك شعر الكفر واختنت »قال لرجل أسلم  ملسو هيلع هللا ىلصما روي أن النيب الدليل الثاين: 

 .(٦)أن إلقاء الشعر ليس بواجب فكذلك اخلتاننوقش: 

                                                             

 (١٦٦ /٤الذخرية للقرايف )ينظر:  (١)
 (٢٣7٠حديث رقم: )كتاب الفضائل، ابب من فضائل إبراهيم اخلليل صلى هللا عليه وسلم، أخرجه مسلم يف صحيحه    (٢)
ينظر:  ،يف قوله "ابلقدوم" روايتان التخفيف والتشديد واًلكثرون رووه ابلتشديد: وعلى هذا هو اسم مكان ابلشام (٣)

 .(٢٩7 /١اجملموع )
 .(٢8٠ /١٣: الذخرية )ينظر (٤)
(، قال الشيخ ٣٥٦حديث رقم: )كتاب الطهارة، ابب يف الرجل يسلم فيؤمر ابلغسل،   يف سننه  أبو داود أخرجه  (٥)

حديث رقم: ، ٣/٤١٥حديث أيب كليب رضى هللا تعاىل عنه، من اإلمام أمحد بن حنبل:  وأخرجهاأللباين: حسن. 
 يج.(، تعليق شعيب األرنؤوط: إسناده ضعيف فيه راو جمهول مل يسم هو شيخ ابن جر ١٥٤7٠)
 (٢8٠ /١٣: الذخرية )ينظر(٦)
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 .(١) للوجوب وخرج إلقاء الشعر بدليل، فبقي اخلتان على أصل الوجوبأن األمر أجيب عنه: 

األقلف ًل جتوز شهادته، وًل تقبل له صالة، وًل تؤكل »ما: ¢قول ابن عباس الدليل الرابع: 
فإن األقلف هو الذي مل خيتنت، وابختتانه جتوز شهادته، وتقبل صالته، وتؤكل   (٢)«له ذبيحة

 .يف ترك واجب متحتم ذبيحته، وهذا ًل يكون إًل

  (٣)إمنا أراد به اجملوسي؛ أًل ترى إىل قوله وًل تؤكل ذبيحته ونوقش:

أن األصل أن حيمل الكالم على ظاهره، وقد ذكر عدم قبول الصالة ومعلوم أن : عنه جياب
 اجملوسي ًل تقبل منه صالة فما الفائدة من ذكره!!.

فلوًل أن اخلتان واجب مل جيز هتك حرمة املختون ابلنظر أن سرت العورة واجب، الدليل اخلامس: 
 (٤)إىل عورته من أجله

 (٥)أن املداواة تكشف هلا العورة وليست بواجبةونوقش: 

 أجيب عنه من وجهني:

 .(٦)أنه ًل يقاس ما فيه ضرورة ومداواة على ما ليس فيه ذلك وهو اخلتان الوجه األول 

ل مداواة وإمنا جيوز يف موضع يقول أهل العرف إن املصلحة أن كشفها ًل جيوز لكالوجه الثاين: 
  (7)يف املداواة راجحة على املصلحة يف احملافظة على املروءة وصيانة العورة

                                                             

 (8٣ /١(، املبدع )٢٠٣ /٤ينظر: مغين احملتاج  ) (١)
 .(٥/٢١/٢٣٣٣٤ فهمصن يف ابن أيب شيبة أخرجه (٢)
 (٤٢٢ /7: فتح القدير )ينظر (٣)
 (١٦٦(، حتفة املودود )ص: ١/١١٥ينظر: املغين ) (٤)
 (٢8٠ /١٣ينظر: الذخرية ) (٥)
 (٢٠٣ /٤ينظر: مغين احملتاج ) (٦)
 (٢٩٩ /١اجملموع ) ينظر: (7)
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أنه من شعار الدين وبه يعرف املسلم من الكافر وإذا وجد املختون بني مجاعة  الدليل الرابع:

 .(١)لمنيقتلى غري خمتونني صلى عليه ودفن يف مقابر املس

 نوقش من وجهني: 

صحيح أنه من الشعائر وًل نزاع فيه ولكن ليس كل ما كان من الشعائر يكون  الوجه األول:
 (٢)كالتلبية وسوق اهلدي  ةكالصلوات اخلمس وإىل مستحب  ةفالشعائر منقسمة إىل واجب واجباً 

الرمحن الذي ًل تتم الطهارة مثل هذا الشعار العظيم الفارق بني عباد الصليب وعباد أجيب عنه: 
 . (٣)إًل به وتركه شعار عباد الصليب ًل يكون إًل من أعظم الواجبات

، ويف (٤)أنه يوجد طوائف من اليهود خيتتنون، والعرب قبل اإلسالم كانوا خيتتنون الوجه الثاين:
  ر تركه.وقتنا املعاصر وجد كثري من النصارى خيتتنون؛ وذلك بعد معرفة فوائد اخلتان وأضرا

 ومن األدلة اخلاصة لنساء:واألدلة عامة فيما سبق فهي تشمل الرجال والنساء لعدم املخصص، 

فيه بيان  (٥)«إذا التقى اخلتاانن وجب الغسل»قال:  – ملسو هيلع هللا ىلص -حديث النيب الدليل اخلامس: 
  .(٦)أن النساء كن خيتنت

                                                             

 (١٦٦(، حتفة املودود )ص: ١/١١٥( ينظر: املغين )٢)
 (١7١حتفة املودود )ص:  ينظر: (٣)
 (١7٩حتفة املودود )ص: ينظر:  (٣)
 (١7٢حتفة املودود )ص: ينظر:  (٤)
، ابب ما جاء إذا التقى اخلتاانن وجب الغسل، ملسو هيلع هللا ىلصكتاب أبواب الطهارة عن رسول هللا سننه  يف  الرتمذي أخرجه (٥)

حديث عائشة رضى هللا من : يف مسندهاإلمام أمحد  وأخرجه(، قال الشيخ األلباين: صحيح لغريه. ١٠٩حديث رقم: )
 (، تعليق شعيب األرنؤوط: حديث صحيح.٦/٢٣٩/٢٦٠٦7 )تعاىل عنها،

 (١١٦ /١ن قدامة )ينظر: املغين ًلب (٦)
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اخفضي وال تنهكي، فإنه أنضر »أنه قال ألم عطية:  - ملسو هيلع هللا ىلص -روي عن النيب الدليل السادس: 

 .(٢)، (١)«للوجه وأحظى عند الزوج

 (٣)ألم عطية إمنا كان لبيان اهليئة ًل لبيان الوجوب - ملسو هيلع هللا ىلص -أن أمره  نوقش:

 

 أدلة القول الثالث:

 استدل أصحاب القول الثالث القائلون بـوجوب اخلتان على الذكور دون اإلانث مبا يلي:

الفطرة مخس: اخلتان، واالستحداد، »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ¢عن أيب هريرة  الدليل األول:
 .(٤)«وقص الشارب، وتقليم األظفار، ونتف اآلابط

  وجه الداللة:

 أن احلديث يعم الرجال والنساء. أوال :

أن اخلتان يف حق الرجال فيه مصلحة تعود إىل شرط من شروط الصالة، وهي الطهارة،  اثنيا :
 .(٥)أما املرأة؛ فإن غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من شهوهتا

وذلك أن املقصود خبتان الرجل تطهريه من النجاسة احملتقنة »ولذلك يقول ابن تيمية رمحه هللا: 
 رأة تعديل شهوهتا، فإهنا إذا كانت قلفاء كانت مغتلمة شديدةيف القلفة، واملقصود من ختان امل

                                                             

(، وأخرجه أبو نعيم 8١٣7) :(، وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري حديث رقم٥٢٣ /٣أخرجه احلاكم يف املستدرك ) (١)
 (.٣٩١٤يف معرفة الصحابة حديث رقم )

 (١١7 /١ينظر: املغين ًلبن قدامة ) (٢)
 (٢8٠ /١٣الذخرية للقرايف )ينظر  (٣)
 13تقدم خترجيه ص:  (٤)
 ( ١٦7(، حتفة املودود )ص: ٢٤٥(، شرح العمدة )ص: ٢١/١١٤ينظر: جمموع الفتاوى )(٥)
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الشهوة. وهلذا يقال يف املشامتة: اي ابن القلفاء، فإن القلفاء تتطلع إىل الرجال أكثر، وهلذا من 

 .(١)«الفواحش يف نساء الترت، ونساء اإلفرنج، ما ًل يوجد يف نساء املسلمني

إذا جلس بني شعبها األربع، ومس »: ملسو هيلع هللا ىلصا قالت: قال رسول هللا ¢عن عائشة  الدليل الثاين:
 .(٢)«اخلتان اخلتان، فقد وجب الغسل

أن احلديث يدل على أن النساء كن خيتنت، والصارف من الوجوب إىل اًلستحباب  وجه الداللة:
ب أن ختان املرأة؛ غاية ما فيه من الفائدة أنه يقلل من شهوهتا وهذا طلب كمال، وليس من اب

 إزالة األذى.

 

بعد عرض أقوال العلماء يف املسألة، وما ستدل به أصحاب كل قول، وما أورد على  الرتجيح:
 -وهللا تعاىل أعلم-تلك األدلة من مناقشات، وما أجيب به عنها مما ميكن اإلجابة عليه: يظهر 

ظهور أدلة لل رجحان القول الثالث وهو أن اخلتان واجب على الذكور ومستحب لإلانث، وذلك
 ة القولني.ــه جتتمع أدلـــوقوة املأخذ فيه وبوسالمتها من املناقشات هذا القول 

 

 املسألة الثانية : من ال يقوى على اخلتان:

عند قولنا بوجوب اخلتان على الذكر يطرأ سؤال: َمن غَلب على ظنِّه وقوُع اهلالكِّ أو الضَّرُر مِّن 
 كبريًا، أو كان ضعيَف اخلِّلقة، فهل أيمث برتكه اخلتان؟اخلتان، كَمن أسلم شيًخا  

                                                             

 (٢7٣ /١الفتاوى الكربى ) (١)
حديث رقم: كتاب احليض، ابب نسخ املاء من املاء ووجوب الغسل ابلتقاء اخلتانني، أخرجة مسلم يف صحيحه    (٢)
(٣٤٩.) 
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أن من حالة هذه من عدم املقدرة على اخلتان لكرٍب أو ضعف فإنَّه يسُقُط  َمذَهُب اجلُمهوِر:

 (٢)، والقوٌل األظهر للمالكيَّة(١)عنه، حىت يغلَب على الظن سالمته، وهذا مذهب احلنفيَّة
 . (٤)،واحلنابلة(٣)والشافعيَّة

 األدلَّة:

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني}عموُم قولِّ هللا تعاىل:  الدليل األول:

 [. ١٩٥]سورة البقرة:{ مب خب
 

أن يف اخلتان مع الضرر وخشية التلف إلقاء ابلنفس للتهلكة، ولذلك يقول ابن  وجه الداللة:
هلذا اخلتان  فمنعه (٥)«فأما إن خشي عليه لكرب أو مرض فإنه يسقط بل مينع منه...»تيمية: 
 املعىن. 

ما ، قَاَل: َخَرْجَنا يفِّ َسَفٍر ¢حديث صاحب الشجة: َعْن َجابِّر بن عبدهللا  الدليل الثاين:
هِّ مُثَّ اْحتَـَلَم، َفَسَأَل َأْصَحابَُه، فـََقاَل: َهْل جتُِّدوَن يلِّ ُرْخصَ فَ  ًة َأَصاَب َرُجاًل مِّنَّا َحَجٌر َفَشجَُّه يفِّ رَْأسِّ

ُد َلَك ُرْخَصًة َوأَْنَت تـَْقدُِّر َعَلى اْلَماءِّ، فَاْغَتَسَل َفَماَت. فـََلمَّا َقدِّْمنَ  َعَلى  ايفِّ التـََّيمُّمِّ؟ فـََقاُلوا: َما جنِّ
 ِّّ َ بَِّذلَِّك، فـََقاَل:  -ملسو هيلع هللا ىلص-النَّيبِّ َا ِشَفاءُ  »ُأْخربِّ ُ، َأاَل َسأَلُوا ِإْذ ََلْ يَ ْعَلُموا، َفِإَّنَّ اْلِعيِ   قَ تَ ُلوُه قَ تَ َلُهُم اَّللَّ

                                                             

(، حاشية الطحاوي )ص: ٦٩٤(، كنز الدقائق )ص: ٥/٢٤٣ )(، احمليط الربهاين٦/٢٦٩ينظر: بدائع الصنائع ) (١)
٦٤ .) 

 (8٤/٣(. حاشية العدوي )١٥٢ /٢(، حاشية الصاوي )٢78 /١٣ينظر: الذخرية للقرايف )(٢)
 (٣٠٤/١(، اجملموع )٤/٢٠٣(، مغين احملتاج )٩٥ /٤ينظر: روضة الطالبني ) (٣)
 (١٢٤ /١) (، اإلنصاف١/١١٥ينظر: املغين ) (٤)
 (٢٤٥شرح العمدة )ص:  (٥)
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َا َكاَن َيْكِفيِه َأْن يَ تَ َيمََّم َويَ ْعِصَر َأْو يَ ْعِصَب  ُجْرِحِه ِخْرَقة  ُثَّ َلى ( عَ (١))َشكَّ ُموَسىالسَُّؤاُل، ِإَّنَّ

َها َويَ ْغِسَل َساِئَر َجَسِدهِ   . (٢)«ََيَْسَح َعَلي ْ

أنَّ الغسل آكد من اخلتان، ومع ذلك كان حكمه سقوط الغسل ابملاء عنه خلشية  وجه الداللة:
 . (٣)اهللك؛ فسقوط اخلتان هلذا املعىن من ابب أول

 ولهقو ، [٢8٦]سورة البقرة:{ جخمخ مح جح مج حج مث}قال تعاىل:  الدليل الثالث:

 تعبد فيما يفضي إىل التلففال، [7]سورة الطالق:{ ىثيث نث مث زث رث يت ىت}تعاىل: 
 .(٤)وقد نفى هللا تعاىل التكليف بـه تكليف مبا ًل يطاق،

 

 

*           *          * 

 

 

 

                                                             

تقريب أحد رواة احلديث قال ابن حجر يف التقريب عنه: "صدوق يغرب" موسى ابن عبد الرمحن ابن زايد احلليب  وهو (١)
 .(٥٥٢التهذيب )ص: 

(، قال الشيخ األلباين: حسن ٣٣٦حديث رقم: )كتاب الطهارة، ابب يف اجملروح يتيمم،   يف سننه أبو داودأخرجه   (٢)
 ."إمنا كان يكفيه"دون قوله 

 (١١٦-١/١١٥: املغين )ينظر (٣)
 (١٥7روضة الناظر )ص: ينظر:  (٤)
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 املبحث الثاني
 داالستحدا 

 

 

 ويشمل على مطلبين: 

 .لغة واصطالحا االستحدادالمطلب األول: تعريف 

 المطلب الثاني: حكم االستحداد.
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 :املطلب األول: تعريف االستحداد
فعل على وزن استفعال وهو: حلق شعر العانة مشتق من احلديدة، يعين  االستحداد يف اللغة:

استحد الرجل إذا أحد شفرته حبديدة ، واًلحتالق ابحلديد استعمله على طريق الكناية والتورية
 . (١) وغريها

  (٢)«احلاء والدال أصالن: األول املنع، والثاين طرف الشيء»قال ابن فارس: 

وذلك -رائحة حادة ذكية، على املثل. وانقة حديدة اجلرة: توجد جلرهتا ريح حادة،  :ومن ذلك
 وحد كل شيء: طرف شباته كحد السكني والسيف والسنان والسهم.  -مما حيمد

ني َقدَِّم من سفر َفَأرَاَد النَّاس َأن يطرقوا النَِّساء فـََقاَل:  ملسو هيلع هللا ىلصقوله أيضا: ومن ذلك  يف احلَدِّيث حِّ
 . (٤)،(٣)®دخلوا ليال أي عشاء لكي متتشط الشعثة وتستحد املغيبةأمهلوا حىت ت©

 

جند أهنا ًل خترج  «اًلستحداد»عند النظر يف تعريف الفقهاء لكلمة االستحداد يف االصطالح: 
  (٥)عن معناها اللغوي، وهي: حلق العانة

 .(٦)النابت حوايل ذكر الرجل وقُبل املرأة وما فوقهماوالعانة اليت يستحب حلقها الشعر 

                                                             

 (.٩ /8(، اتج العروس )١٤٢-١٤١ /٣ينظر: لسان العرب ) (١)
 ( مادة )َحدَّ(.٣ /٢مقاييس اللغة ) (٢)
من ( ٤٩٤٩حديث رقم: )كتاب فضائل القرآن، ابب تستحد املغيبة ومتتشط الشعثة،   هصحيحيف البخاري  أخرجه (٣)

  .جابر بن عبد هللاحديث 
 (.٩ /8(، اتج العروس )٢7١ /٣(، هتذيب اللغة )١٤٢-١٤١ /٣ينظر: لسان العرب ) (٤)
 (،١/١١7املغين ) ،(٤١٥ /٢(، الغريبني يف القرآن واحلديث )٣٩8 /٣غريب احلديث ًليب عبيد القاسم )ينظر:  (٥)

 (. ٥٥٠ /٢(، حاشية ابن عابدين )١8 /٣، البحر الرائق )(٢8٩ /١اجملموع )
 (.٩٠ /١، البحر الرائق )(٢8٩ /١اجملموع )ينظر:  (٦)
 

*           *          * 
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 املطلب الثاني: حكم االستحداد
 ،(٣)والشافعية ،(٢)واملالكية، (١)اًلستحداد سنة وهذا ابتفاق املذاهب األربعة: احلنفية

 .(٥)وحكي عليه اًلمجاع ،(٤)واحلنابلة

  األدلة:

الفطرة مخس ، أو مخس من الفطرة  »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ¢عن أيب هريرة  الدليل األول:
 (٦)«اخلتان ، واالستحداد ، ونتف اإلبط ، وتقليم األظفار ، وقص الشارب :

 

عشر من الفطرة: قص »: -ملسو هيلع هللا ىلص-قالت: قال رسول هللا  -ا¢-: عن عائشة الدليل الثاين
الرباجم، ونتف الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق املاء، وقص األظفار، وغسل 

قال زكراي: قال مصعب: ونسيت العاشرة، إًل أن تكون  «اإلبط، وحلق العانة، وانتقاص املاء
 .(7)املضمضة

 

 

 

                                                             

 (.٥٥٠ /٢(، حاشية ابن عابدين )١8 /٣)-(٩٠ /١البحر الرائق )ينظر:  (١)
 (١٦٩ /٢(، مواهب اجلليل )٣٤٩ /٢الذخرية )ينظر:  (٢)
 .(٢8٣ /١اجملموع )ينظر:  (٣)
 (١٠٣ /١الشرح الكبري ) (،١/١١7املغين )ينظر:  (٤)
 (١٤١ /١، نيل األوطار )(٢8٩ /١اجملموع ) ينظر: (٥)
 13 سبق خترجيه ص (٦)
 13 سبق خترجيه ص (7)
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 املبحث الثالث
 األخذ من الشارب 

 

 ويشمل على مطلبين:

 المطلب األول: حكم األخذ من الشارب.

 المطلب الثاني: كيفية األخذ من الشارب.
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 املطلب األول: حكم األخذ من الشارب:
  (٣)والشافعية  (٢)واملالكية (١)األخذ من الشارب سنة وهذا ابتفاق املذاهب األربعة: احلنفية

  (٥)وحكي عليه اًلمجاع  (٤)واحلنابلة

، »: يقولفرض حيث  إىل أنه ابن حازم وذهب َواُك ُمْسَتَحبٌّ َصاَلٍة َلَكاَن َوَلْو أَْمَكَن لُِّكلِّّ -السِّّ
ْبطِّ َواخلَِّتاُن َوَحْلُق اْلَعانَةِّ َوَقصُّ اأْلَْظَفارِّ، َوأَمَّا َقصُّ الشَّارِّبِّ فـََفْرضٌ -أَْفَضلَ   .  (٦)«، َونـَْتُف اإْلِّ

وجوبه إذا  يقتضيوأما قص الشارب فالدليل »يقول:  إذ خيتاره إذا طالكأنه وكذلك ابن القيم  
 .(7)«طال وهذا الذي يتعني القول به

 

 األدلة:

 وهي:استدل اجلمهور القائلون ابستحباب األخذ من الشارب ابألدلة السابق ذكرها 

الفطرة مخس ، أو مخس من الفطرة  »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ¢عن أيب هريرة  الدليل األول:
 (8)«اخلتان ، واالستحداد ، ونتف اإلبط ، وتقليم األظفار ، وقص الشارب :

عشر من الفطرة: قص »: -ملسو هيلع هللا ىلص-قالت: قال رسول هللا  -ا¢-: عن عائشة الثاينالدليل 
الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق املاء، وقص األظفار، وغسل الرباجم، ونتف 

                                                             

 (.٥٥٠ /٢، حاشية ابن عابدين )(١٩٣ /٢بدائع الصنائع ) ينظر: (١)
 (.١7٠٦ /٣املعونة ) (،٢7٩ /١٣للقرايف )الذخرية ينظر:  (٢)
 (7٠ /٣(، روضة الطالبني )٢8٣ /١اجملموع )ينظر:  (٣)
 (7٥ /١(، كشاف القناع )8٥ /١، املبدع يف شرح املقنع )(١٠٥ /١الشرح الكبري )ينظر:  (٤)
 (.٢87 /١(،اجملموع )١٥7مراتب اإلمجاع )ص: ينظر: (٥)
 (٤٢٣ /١احمللى ) (٦)
 (١77حتفة املودود )ص:   (7)
 13:سبق خترجيه ص  (8)
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قال زكراي: قال مصعب: ونسيت العاشرة، إًل أن تكون  «اإلبط، وحلق العانة، وانتقاص املاء

 .(١)املضمضة

 

 وغريه من القائلني بـفرضية قص الشارب مبا يلي: واستدل ابن حزم

َخاِلُفوا اْلُمْشرِِكنَي، َأْحُفوا الشََّواِرَب » :- ملسو هيلع هللا ىلص -َعْن اْبنِّ ُعَمَر قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّّ  الدليل األول:
 .(٣)فكما أن إعفاء اللحية واجب فكذلك حف الشارب ،(٢)«َوَأْعُفوا اللِ َحى

 .(٤)؛ فإهنم يقصون حلاهم ويوفرون شوارهبم أو يوفروهنما معامشركنيوخمالفتاً لل

وًل كلفة وًل مشقة يف  -يعين تركها على حاهلا-أن إطالق اللحية من ابب الرتوك،  يناقش:
اإللزام بذلك ووجوبه، بل هو أيسر من حلقها وقصها، خبالف األمر جبز الشارب فإنه من ابب 

 .(٥)ومشقة إذا قورن حبال اللحية األفعال، ويف اإللزام به كلفة

 «من َل أيخذ من شاربه فليس منا»: قال -ملسو هيلع هللا ىلص-عن زيد بن أرقم أن رسول هللا الدليل الثاين: 

  فدل على أن من مل أيخذ من شاربه فقد ترك أمر واجب. ،(7)،(٦)

                                                             

 13: سبق خترجيه ص (١)
 (٢٥٩حديث رقم: )كتاب الطهارة، ابب خصال الفطرة،   هصحيحيف مسلم أخرجه ( ٢)
 (٤٢٤ /١احمللى )ينظر:  (٣)
 (٥٦ /١ًلبن العريب ) ينظر: أحكام القرآن (٤)
 .(١١١8٥١رقم: ) فتوى (https://islamweb.net) العنكبوتيةموقع اإلسالم ويب على الشبكة ينظر: (٥)
(، ٢7٦١حديث رقم: )، ابب ما جاء يف قص الشارب، ملسو هيلع هللا ىلصكتاب األدب عن رسول هللا يف جامعه  الرتمذي أخرجه  (٦)
(، تعليق ١٩٢8٣حديث رقم: )، ٤/٣٦٦حديث زيد بن أرقم رضى هللا تعاىل عنه، يف مسنده من اإلمام أمحد  أخرجهو 

 .شعيب األرنؤوط: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني غري يوسف بن صهيب وحبيب بن يسار
 (١77حتفة املودود )ص: ينظر:  (7)
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وهو يدلنا على أتكيد  أستحق هذا الوصف€ وأصحابه  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ا خالفمَّ ـأنه ل يناقش:

من َل يتغن » ملسو هيلع هللا ىلصأي: ليس على طريقتنا، كقوله  «ليس منا»وقد يقال فيه أن معىن ، اًلستحباب
 . (٢)،(١)«ابلقرآن فليس منا

 

وما أستدل به صاحب كل قول وما أورد على بعد عرض أقوال العلماء يف املسألة،  الرتجيح:
رجحان القول األول وهو أن  -وهللا تعاىل أعلم-بعض املناقشات: يظهر من  تلك اًلستدًلًلت

األخذ من الشارب مستحب ًل واجب، وذلك لعموم األدلة، واختيار أكثر السلف له وقد حكي 
 . (٣)اإلمجاع عليه، وقد يقال أن من خالف فهو حمجوج ابإلمجاع -كما تقدم-

 

 

 

*           *          * 

 

 

 

 

 

                                                             

 (٣٠٦ /٣موسوعة أحكام الطهارة )ينظر:  (١)
 وإسناده ضعيف. (،٤7٥٥حديث رقم: ) 8/١٩٥ همسنديف يب يعلى أخرجه أ (٢)
 يف "احمللى!وقد خالفه يف "مراتب اإلمجاع" ابن حزم  -كما تقدم- وممن حكاه( ٣)
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 املطلب الثاني: كيفية األخذ من الشارب:
 اختلف القائلون ابًلستحباب ما كيفـية األخذ من الشارب هل هو احللق أم القص؟ 

 وذلك على قولني:

، (١): يقص، وًل حيلق، وهو مذهب متأخري احلنفية دون املتقدمني كطحاوي وغريهالقول األول
  (٥)وهو اختيار اللجنة الدائمة (٤)د، وقول يف مذهب أمح (٣)، والشافعية (٢)واملالكية

لَْيَس إْحَفاءُ الشَّارِّبِّ َحْلَقُه َوأََرى َأْن يـَُؤدََّب َمْن َحَلَق َشارِّبَُه ... »وشدد فيه اإلمام مالك فقال:  
 .(٦)«َوَرَوى َأْشَهُب َعْن َمالٍِّك: َحْلُقُه مِّْن الْبِّدَعِّ 

  (8)ورواية عند احلنابلة (7)حيلق وحيف، وهو مذهب متقدميِّ احلنفية القول الثاين:

 األدلة:

 أدلة القول األول:

  استدل أصحاب القول األول القائلون بـأن الشارب يقص وًل حيلق مبا يلي:

                                                             

 (٥٥٠ /٢(، احلاشية ابن عابدين )١٩٣ /٢بدائع الصنائع ) ينظر: (١)
 (.77 /١املعونة )ينـظر:  (٢)
 (٢٣٤ /٣روضة الطالبني ) (،٢87 /١اجملموع )ينظر:  (٣)
 (١٢١،١٢٢ /١اإلنصاف ) (،١٠٥ /١الشرح الكبري على منت املقنع )ينظر:  (٤)
 ".لسنة قص الشارب ًل حلقها... " حيث قالت: (١٥٠ /٥) ١ ةفتاوى اللجنة الدائمينظر: ( ٥)
 (٢٦٦ /7املنتقى ) (٦)
 (٥٥٠ /٢احلاشية ابن عابدين )ينظر:  (7)
 (١٢١،١٢٢ /١اإلنصاف )ينظر:  (8)
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مخس من الفطرة: اخلتان، وحلق »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن أيب هريرة أن رسول هللا  الدليل األول:
 .  (١)«اإلبط، وتقليم الظفر، وتقصري الشاربالعانة، ونتف 

 فقد صرحت هذه الرواية ابلتقصري، فتحمل عليها الرواايت األخرى.

 (٢)«، إذا غضب فتل شاربه¢كان عمر »قال:  - ¢ -عبد هللا بن الزبري عنالدليل الثاين: 

 ولو كان حملوقا ما كان فيه ما يفتل

 

 أدلة القول الثاين:

 القول الثاين القائلون بـأن حلقه أفضل من تقصريه مبا يلي:استدل أصحاب 

ِّّ قال  :لُ اقَ ما ¢عن ابن عمر الدليل األول:   .أي أقصوَها  (٣)«َأْحُفوا الشََّوارِّبَ » :- ملسو هيلع هللا ىلص -النَّيبِّ

 .(٤)«جزُّوا الشَّوارِّبَ »قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ النيبَّ  ¢عن أيب هريرة  الدليل الثاين:

اهْنَُكوا »قَاَل:  - ملسو هيلع هللا ىلص -رسول هللا  قال :عمر رضى هللا عنهما قالعن ابن : الثالثالدليل 
 .(٥)«الشََّوارِّبَ 

 ًل يفهم منها إًل احللق. أنهظاهر هذه و احلف واجلز واإلهناك فجاءت األحاديث بـ

 قش من وجهني: نو 

                                                             

 .قال الشيخ األلباين: صحيح ،(٥٠٤٣حديث رقم: )اكتاب الزينة، ابب من السنن الفطرة،  هسننيف  لنسائيأخرجه ا( ١)
 ١/٦٦( ،وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري 78حديث رقم: ) ١/١٠٠أخرجه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين   (٢)

 (.٥٤حديث رقم: )
 .( ٢٥٩حديث رقم: )أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الطهارة، ابب خصال الفطرة،  (٣)
تعليق شعيب ، (87٦٤، حديث رقم: )٢/٣٦٥أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده يف مسند أيب هريرة رضى هللا تعاىل عنه، ( ٤)

 حيح على شرط مسلم.: إسناده صطاألرانؤو 
 (.٥٥٥٤حديث رقم: )أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اللباس، ابب إعفاء اللحى،  (٥)
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يقتضي إزالة أنه ًل حجة فيه؛ ألن إهناك الشيء وحفه وجزه ًل يقتضي إزالة مجيعه وإمنا األول: 

 .(١)بعضه

  (٢)أن لفظي النهك، واجلز، يطلقان على املبالغة يف اإلزالة، دون اًلستئصالالثاين: 

 

بعد عرض أقوال العلماء يف املسألة، وما استدل صاحب كل قول وما ذكر من مناقشة:  الرتجيح:
ابلكلية، وذلك رجحان القول األول وهو أن قص الشارب أوىل من حلقه  -وهللا أعلم-يظهر 

وًل يعاتب من حيفه ، لوضوح أدلته وسالمتها، وألنه مع احللق يكثر وخيشن ويشق بعد ذلك إزالته
 .وحيلقه إذ أنه قول فيه وجاهه وذلك ملوافقته ظاهر األحاديث وهللا أعلم

 

 
 

*           *          * 

 

 

 

 

 

                                                             

 (٢٦٦ /7املنتقى ) ينظر: (١)
 (١٠/٣٤٦فتح الباري ) ينظر: (٢)
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 املبحث الرابع
 تقليم األضفار 

 

 مطلبين:ويشتمل على  

 المطلب األول: حكم تقليم األظفار.

 المطلب الثاني: وقت تقليم األظفار.
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 املطلب األول: حكم تقليم األظفار:
ذاهِّبِّ الفِّقهيَّةِّ األربَعةِّ: احلنفية

َ
، (٢)، واملالكيَّة(١)ُيَسنُّ تقليم األظفارِّ، وهذا ابتِّفاقِّ امل

 .(٤)، واحلنابلةِّ (٣)والشافعية

َواتَـَّفُقوا َأن قّص الشَّارِّب َوقطع اًلظفار َوحلق اْلَعانَة »وحكى عليه اإلمجاع ابن حزم فيقول: 
 وغريمها. (٦)، وكذلك والنووي(٥)«ونتف اًلبط حسن

 

 األدلة: 

 ها ومنها:يستدل ابألدلة الواردة يف مشروعية سنن الفطرة السابق ذكر 

الفطرة مخس ، أو مخس من الفطرة  »أنه قال: ملسو هيلع هللا ىلص عن النيب  ¢عن أيب هريرة  الدليل األول:
  (7)«اخلتان ، واالستحداد ، ونتف اإلبط ، وتقليم األظفار ، وقص الشارب :

عشر من الفطرة: قص : »-ملسو هيلع هللا ىلص-قالت: قال رسول هللا  -ا¢-: عن عائشة الدليل الثاين
وغسل الرباجم، ونتف  الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق املاء، وقص األظفار،

قال زكراي: قال مصعب: ونسيت العاشرة، إًل أن تكون  «اإلبط، وحلق العانة، وانتقاص املاء
 . (8) املضمضة

                                                             

 (.٤/٢٢٦(، جممع األهنار )١/٥٦ينظر: العناية ) (١)
 (.١7٠٦ /٣( املعونة )٢7٩ /١٣الذخرية ) ينظر: (٢)
 (.٢8٣ /١اجملموع )ينظر:  (٣)
 (7٥ /١، كشاف القناع ) ( ١/١١٦ينظر: املغين ) (٤)
 (.١٥7مراتب اإلمجاع )ص (٥)
 (.٢8٣ /١اجملموع )ينظر:  (٦)
 13بق خترجيه ص: س( 7)
 13: سبق خترجيه ص (8)
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 املطلب الثاني: وقت تقليم األظفار:
أو األفضل فيه زمن إزالتها إن من األمور اهلامة عند بيان أحكام سنن الفطرة بشكل عام بيان 

اختلفوا على أقوال وذلك حبثًا عن  أهل العلمولذلك فإن غالباً،  أو الزمن الذي تفحش فيه
على  وااختلف -وكذلك يف اًلستحداد ونتف اإلبط-، ويف تقليم األظافر واألكمل األفضل
 قولني:

ذكره  ،منهم من ذكر أنه يستحب كل مجعة، وبعضهم جعلها يف كل أسبوع قول األول:ال
، وعلى هذا القول  (٤)وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية (٣)، واحلنابلة(٢)، واملالكية(١)احلنفية

 األربعني يوما.  تتجاوزفإنه ًل 

ًل وقت له، ويقدر ابحلاجة، وهو خيتلف من شخص إىل آخر، واملعترب طوهلا، دون  القول الثاين:
 .(٥)أن يتجاوز األربعني يوما، وهو مذهب الشافعية

 األدلة: 

 أبدلة منها: كل أسبوعقص األظفار  استدل أصحاب القول األول القائلون ابستحبابه 

 .(٦)" كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يف كل مجعة" ما¢ انفع أن عبد هللا بن عمر: الدليل األول

ومن التنظف قص  ،والتطيب والتزين يف يوم اجلمعة ابلتنظفأن املسلم مأمور  الدليل الثاين:
 .األظافر وغريها

 استدل أصحاب القولني لعدم جتاوز األربعني يوما مبا يلي:
                                                             

 (.٦/٤٠٦عابدين )(، حاشية ابن ٥٥٦ /٢ينظر: جممع األهنر ) (١)
 (. ٥٤٠ /٢ينظر: الذخرية للقرايف ) (٢)
 (.١٢٣ /١(، اإلنصاف )١٠٤ /١(، الشرح الكبري )١٣١ /١ينظر: الفروع ) (٣)
 .(٢٤١شرح العمدة )ص: ينظر: ( ٤)
 (.8٥ /٢(. إعانة الطالبني )٣٣٩ /١ينظر: اجملموع ) (٥)
 (.٥٩٦٤رقم: )حديث  ٣/٣٤٦أخرجه البيهقي يف السنن الكربى  (٦)
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وقت لنا يف قص الشارب، وتقليم األظفار، ونتف اإلبط، وحلق العانة، »عن أنس بن مالك قال: 

 (١)«أن ًل نرتك أكثر من أربعني ليلة
 . (٢)على البناء للمجهول له حكم الرفع «وقت لنا »وقول الصحايب: 

م ًل يؤخرون فعل هذه األشياء عن هنأمث معىن هذا احلديث »قال النووي عند ذكر هذا احلديث: 
فإن أخروها فال يؤخروهنا أكثر من أربعني يوما وليس معناه اإلذن يف التأخري أربعني وقتها 
 .(٣)«مطلقا

ويستحب أن أيخذ الظفر يف كل أسبوع؛ ملا روى عبد هللا »وقال شيخ اإلسالم يف هذه املسألة: 
ال وإن تركه أكثر من ذلك ف، (٤)"كان أيخذ أظفاره وشاربه يف كل مجعة" :ملسو هيلع هللا ىلصبن عمر أن النيب 

 .(٥)«أبس ما مل جياوز أربعني يوما
فإنه تفحش برتكها أكثر من أربعني يوما ورمبا مكث الوسخ فيجتمع حتتها  من جهة املعىن: أمَّاو 

من املواضع املنتنة فيصري رائحة ذلك يف رءوس أصابعه، ورمبا منع وصول املاء يف الطهارة إىل ما 
 .(٦)حتته

أربعني يوماً فيقص أظافره - ملسو هيلع هللا ىلص -أنه ًل يتجاوز ما وقت لنا رسول هللا  -وهللا أعلم- :الراجح 
وإن فعله كل مجعة فحسن ملا فيه من التأهب  من جتمع األوساخ والقاذورات، تركها ملا يفقبلها؛ 

 وكذلك ابلنسبة لالستحداد ونتف اإلبط وهللا أعلم. وتنظف يف هذا اليوم الفضيل
 

 
                                                             

 (.٢٥8حديث رقم: )كتاب الطهارة، ابب خصال الفطرة،   يف صحيحه مسلمأخرجه   (١)
 (٩١روضة الناظر )ص: ينظر:  (٢)
 .(٢87 /١اجملموع ) (٣)
"عن انفع أن عبد هللا بن عمر، " كان يقلم  ، ونصه:(٥٩٦٤حديث رقم: ) ٣/٣٤٦أخرجه البيهقي يف السنن الكربى ( ٤)

 ربه يف كل مجعة"أظفاره ويقص شا
 .(٢٤١شرح العمدة )ص:  (٥)
 (.١٠٤ /١الشرح الكبري )ينظر:  (٦)

*           *          * 
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 املبحث اخلامس
 نتف اإلبط

 

 

 ويشتمل على مطلبين: 

 .لغة واصطالحا المطلب األول: تعريف نتف اإلبط

 المطلب الثاني: حكم نتف اإلبط.
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 املطلب األول: تعريف نتف اإلبط:
 َضَرَب أي نزع الّشْعر أو الريش َوَما أشبهَها. فعل ماضي على وزنالنتف يف اللغة: 

 نتفا نزعته فانتتف. واجلمع: نـَُتٌف مثل غرفة وغرف، ونتفت الشعر

  (١) «النُّوُن َوالتَّاُء َواْلَفاُء: َأْصٌل َيُدلُّ َعَلى َمْرطِّ َشْيءٍ »قال ابن فارس: 

ومن ذلك: النـُّتْـَفُة من النبات أي القطعة، ونـََتَف يف القوس نتفاً: إذا نزع فيها نزعا خفيفا، ومجل 
ْنتاٌف: مقارب اخلطو إذا مشى غري وساع، ويف  اجملاز يقال: النـُّتَـَفُة كُهَمزٍَة: من ينتف من العلم مِّ

نُتفٌة، قال األزهري:  شيئا وًل يستقصيه، هلذا كان أبو عبيدة إذا ذكر له األصمعي يـَُقوُل: ذاك رجلٌ 
 . (٢)ه مل يستقص كالم العربأراد أنَّ 

 

 ًل خيرج عن معناه اللغوي وهو إزلة الشعر ونزعة.النتف يف االصطالح: 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 ( يف مادة )نتف(٣87 /٥مقاييس اللغة ) (١)
 /٢٤(، اتج العروس )٢١٠ /١٤(، هتذيب اللغة )٣٠٤(، خمتار الصحاح )ص: ٥٩٢ /٢ينظر: املصباح املنري ) (٢)

٣8٦ .) 
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 املطلب الثاني: حكم نتف اإلبط:
، (٣)، والشافعية(٢)، واملالكية (١)ُيَسنُّ نتف اإلبط، وهذا ابتفاق املذاهب الفقهية األربعة: احلنفية

 (٥)، وُحكِّي فيه اإلمجاع(٤)واحلنابلة

 األدلة: 

الفطرُة مَخٌس: اخلتاُن، »أنه قال:  ملسو هيلع هللا ىلصعن النيب  ¢عن أيب ُهرَيرَة  الدليل األول:
  (٦)«واالستحداُد، وقص الشارب، وتقليُم األظفار، ونتُف اآلابط

عشٌر من الفطرة: قص »: ملسو هيلع هللا ىلصا قالت: قال رسوُل هللا ¢عن عائشَة  الدليل الثاين:
الشارب، وإعفاُء اللحية، والسواُك، واستنشاُق املاء، وقص األظفار، وَغسُل الرَباجم، 

قال زكراي: قال مصعب: ونسيُت العاشرَة، إًل  (7)«وانتقاُص املاءونتُف اإلبط، وَحلُق العانة، 
 أن تكون املضمضَة.

فرَق  ملسو هيلع هللا ىلصوذلك ألن النيب   (8)إزالة اإلبط ابلنتف دون احللق أو التنور احلديث أنَّ  اويظهر يف هذ
 ذلك مما يدلبني إزالة َشعر العانة وإزالة َشعر اإلبط، فذََكَر يف األول احلَلَق، ويف الثاين النتَف؛ و 

                                                             

 (١/١٩٣(، بدائع الصنائع )٤/٣٣٤لبناية شرح اهلداية )اينظر:  (١)
 (٢/٥٣٥اجلليل ) مواهبينظر:  (٢)
 .(١/٢88ينظر: اجملموع ) (٣)
 (.١/7٦ف القناع )(، كشا١/١٠٤) ينظر: الشرح الكبري (٤)
 (.١/٣٤١(، اجملموع )١٥7مراتب اإلمجاع )ص ينظر: (٥)
 13: سبق خترجيه ص (٦)
 13: سبق خترجيه ص (7)
والنورة بضم النون حجر الكلس مث غلبت على أخالط تضاف إىل الكلس من زرنيخ وغريه وتستعمل إلزالة الشعر " (8)

 (٦٣٠ /٢وتنور اطلى ابلنورة ونورته" املصباح املنري )
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لكن حني النظَر إىل املقصود من إزالة اإلبط، وهو ، (١)على رعاية هاتني اهلَيئتني يف حملهما

 .(٢)لالنظافُة، يُفيُد جوازَه بكل ُمزي

 من األظفار والشعر: ُأزيلدفن ما  الثانية: سألةامل

ًل يصح فيها شيء مرفوع إىل النيب  قد وردت أحاديث يف األمر بدفن الشعر واألظافر غري أنه
 .ملسو هيلع هللا ىلص

 .(٣)"وقد روي حديث دفن الشعر واألظفار من أوجه، كلُّها ضعيفة"قال البيهقي: 

وقال اإلمام أمحد بن حنبل رمحه هللا: " يَدفن الشعر واألظفار ، وإن مل يفعل : مل نـََر به أبساً 
ما أزال من شعره وظفره، نص يستحب دفن »فقال:  سألةَ هذه املذكر ابن تيمية و ،  (٤)"

 (٥)«...عليه

 ما أييت: استحبابهأبرز األدلة على و 

تكفت : أي، [٢٦-٢٥]سورة املرسالت: {ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي} :أوال  
 .(٦)أموااتً  يدفنون فيهاو أذاهم وما خيرج منهم أحياًء 

 رة وحنوهـم.ـحىت ًل يعبث هبا السح اثنيا :

فمن دفنه فعل األوىل ومن مل يدفنه وألقاه يف القمامة وحنوه فال  -وهلل احلمد-واألمر فيه سعة 
  -وهللا أعلم-شيء عليه 

                                                             

 .(٦٢،٦٣ينظر: إحكام األحكام ) (١)
 (.١٠/٣٤٤، فتح الباري )(١/٢88ينظر: اجملموع ) (٢)
 . ( ١8٩/  ١نصب الراية  )  (٣)
 ( . ١٩رواه اخلالل يف الرتجل  ) ص  (٤)
 .(٢٤٢شرح العمدة )ص:  (٥)
 (١٣٤ /٢٤ينظر: جامع البيان ) (٦)

*           *          * 
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 اخلامتة: 
يف ختام هذا البحث، أمحد هللا على نعمه الظاهرة والباطنة، وأشكره على ما من علي من إمتام 

ائج اليت توصلت إليها، والتوصيات اليت أهم النت -ابختصار-هذا البحث، مث يطيب يل أن أدون 
 خرجت هبا:

 :نتائج ابلحث
 وميكن أن أوجز أهم النتائج يف الفقرات اآلتية:

. وبغض تركها الفطرة اجلبلة ابعتبار أن الفطر السليمة جمبولة على حمبة سننابلفطرة:  أن املراد -١
قال: سنن األنبياء فإن أسلم الفطر فطر األنبياء فتكون جبلة هلم وهي سنتهم اليت أمران  ومن

 .بتباعهم فيها

 أن سنن الفطرة مشروعة مرغب فيها ملا حيصل فيها من نقاء املسلم ومتيزه عن غريه من األمم. -٢

ويف الذكر أن لفظ اخلتان خاص خبتان الذكر واخلفض خاص خبتان األنثى وكذا اإلعذار،  -٣
تقطع مجيع اجللدة اليت تغطي احلشفة حىت تنكشف مجيعها، ويف األنثى قطع أدىن جزء من اجللدة 

 اليت يف أعلى الفرج وًل تقطع كلها.

 أن الراجح من أقوال أهل العلم أن اخلتان واجب على الذكور مستحب لإلانث -٣

 سقوط اخلتان على من ًل يقوى عليه لضعف فيه أو كرب. -٤

أن املراد ابًلستحداد حلق العانة وهي الشعر النابت حوايل ذكر الرجل وقُبل املرأة وما  -٥
 فوقهما.

 .وحكي عليه اإلمجاع أن اًلستحداد مستحب ابتفاق املذاهب األربعة -٦

 املذاهب األربعة وحكي عليه اإلمجاع. مستحب ابتفاقأن األخذ من الشارب  -7

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
، ولكنه خالف ه، وًل يعاتب من حلقأوىل من حلقه ابلكلية وهو قصلاب األخذ من الشارب -8

 .األوىل

  ابتفاق املذاهب األربعة وحكي عليه اإلمجاع.أن تقليم األظافر مستحب  -٩

ًليتجاوز  أنالوقت يف قص األظافر وكذلك اًلستحداد واألخذ من الشارب ونتف اإلبط  -١٠
وإن فعله كل مجعة فحسن ملا فيه من التأهب وتنظف ، -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول هللا ه ما وقتوهو أربعني يوماً 

 .يف هذا اليوم الفضيل

 استحباب نتف اإلبط وذلك ابتفاق املذاهب األربعة وحكي عليه اإلمجاع. -١١

 ة.ويصح أن يكون أبي مزيل ًلن املقصود منه النظاف إزلة الشعر ونزعةأن نتف اإلبط تعين  -١٢

مستحب وًل حرج على من ألقاه يف القمامة أو يف  ندفن ما ُقَص أو ُحلِّق من البد -١٣
 الكنيف. 

 :اتلوصيات
 بعد دراسيت هلذا املوضوع أوجز التوصيات اليت خرجة هبا يف النقاط آلتية:

أُوصي عموم املسلمني ًل سيما الوعاظ واخلطباء ابلتفقه يف أحكام الطهارة، ومعرفة سنن  -١
 على تركها من جتمع النجاسات والعوالق. بتنبيه على أمهيتها وما يرتتوال الفطرة

تقوم املستشفيات يف معظم البلدان أبداء عملية اخلتان لألطفال إًل أنه يف بالدان ًل يقومون  -٢
خبنت األنثى فلذا أُوصي ابحلرص والتذكري بفضائل ختان األنثى ملا فيه من الفوائد من تعديل 

 .شهوهتا وكونه أحظى لزوج

سة يف مسائل سنن الفطرة خصوصاً النوازل فيها فإن النوازل متجدده وحتتاج أُوصي مبزيد درا -٣
 إىل مزيد بيان وإيضاح.
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أُوصي إبخراج نتاج البحوث والدراسات الفقهية، وكذا قرارات اجملامع واهليئات الشرعية،  -٤

ة وخاصة ما تعلق منها أبحكام الطهارة، وذلك عرب مواد مرئية وصوتية ومقروءة، وبلغة سهل
 ومركزة؛ لينتفع منها املختصني وغريهم.

 احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات . .و  
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 فهرس اآليات القرآنية

 رقم الصفحة السورة واآلية طرف اآلية

 ٢٠،  ١٣ ١٢٤سورة البقرة: {حئ جئ يي ىي ني}

 ٢٥ ١٩٥سورة البقرة: {حئ جئ يي ىي ني}

 ٢٦ ٢8٦البقرة:سورة  {جخمخ مح جح مج حج مث}

 ٣ ٣٠سورة الروم: {مثحج هت مت خت}

 ١١ ١سورة فاطر: {مي زي ري ٰى ين}

 ٢٦ 7سورة الطالق: {ىث نث مث زث رث يت ىت}

 ٤٤ ٢٥سورة املرسالت: {ٰذ يي ىي مي}

 ٤٤ ٢٦سورة املرسالت: {ٌّ ٰى}
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 النبوية:فهرس األحاديث 
 الصفحة طرف احلديث

 ٢٣ "أخفضي وًل تنهكي"
 ٢٠ "النيب عليه السالماختنت إبراهيم "

 ٢٣،  ١7 "إذا التقى اخلتاانن"
 ٢٤ "إذا جلس بني شعبها"
 ١٦ "إذا خفضت فأمشي"
 ٢٠ "ألق عنك شعر الكفر"
 ٢8 "أمهلوا حىت تدخلوا ليال"

 ٣٥ "أهنكوا الشوارب"
 ٣٥ "حفوا الشوارب"
 ٣٥ "جزوا الشوارب"

 ٣٢ "خالفوا املشركني أحفوا الشوارب"
 ١٩ "اخلتان سنة للرجال"
 ٤٣، ٣8، ٣١، ٢٩،  ١٩، ١٣ "عشر من الفطرة"
 ٣8،  ٣١،  ٢٩ "الفطرة مخس"

 ٢٦ "قتلوه قتلهم هللا أًل سألوا إذا مل يعلموا"
 ١٠ " من سن سنة"

 ٣٢ "من مل يتغن ابلقرآن"
 ٣٣ "من مل أيخذ من شاربه"
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 فهرس اآلثــــار: 
 الصفحة ثرقائل األ طرف األثر

 ١٣ ابن عباس ابتاله هللا ابلطهارة

 ١٩ احلسن البصري ملسو هيلع هللا ىلصقد أسلم مع رسول هللا 

 ٣٥ عبد هللا بن الزبري إذا غضب فتل شاربه ¢كان عمر 

 ٣٩ أن ابن عمر انفع كان يقلم أظفاره ويقص شاربه 

 ١١ ابن عباس كنت ًل أدري ما فاطر 

 ٢١ ابن عباس األقلف ًل جتوز شهادته

 ٤٠ أنس بن مالك لنا يف قص الشاربوقت 
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 :فهرس املراجع واملصادر
 القرآن الكرمي. -١

 الناشر: مطبعة السنة احملمدية، بن دقيق العيدًل إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام -٢

 حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب املعافري اًلشبيلي املالكي  لقاضيل  أحكام القرآن -٣

الناشر: دار الكتب العلمية، ، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليه: حممد عبد القادر عطا
 .م  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤الطبعة: الثالثة، ، لبنان –بريوت 

، عمرو بن الضحاك بن خملد الشيباينبو بكر بن أيب عاصم وهو أمحد بن أل اآلحاد واملثاين -٤
 – ه١٤١١الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الراية الرايض، احملقق: د. ابسم فيصل أمحد اجلوابرة

 م.١٩٩١

، بو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطيبأل اًلستذكار -٥
الطبعة: ، بريوت –ار الكتب العلمية الناشر: د، حتقيق: سامل حممد عطا، حممد علي معوض

 ٢٠٠٠ - ١٤٢١األوىل، 

بو بكر املشهور ابلبكري عثمان بن حممد أل إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني  -٦
 م ١٩٩7 -هـ  ١٤١8الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الفكر، شطا الدمياطي الشافعي

عالء الدين أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي ل اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف -7
 .الطبعة: الثانية، الناشر: دار إحياء الرتاث العريب، الدمشقي الصاحلي احلنبلي

عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين ، لبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع -8
 .م١٩8٦ -هـ ١٤٠٦الطبعة: الثانية، ، الناشر: دار الكتب العلمية، احلنفي

الطبعة ، لبنان دار الكتب العلمية بريوت ، بن جنيم احلنفيًل البحر الرائق شرح كنز الدقائق -٩
 م ١٩٩7 - ه ١٤١8اًلوىل 
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بو حممد حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتاىب أل البناية شرح اهلداية -١٠

 ١٤٢٠الطبعة: األوىل، ، بريوت، لبنان -العلمية الناشر: دار الكتب ، احلنفى بدر الدين العيىن
 .م ٢٠٠٠ -هـ 

ّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، ، ، حملاتج العروس من جواهر القاموس -١١
 .الناشر: دار اهلداية، احملقق: جمموعة من احملققني، امللّقب مبرتضى، الزَّبيدي

حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم  حتفة املودود أبحكام املولود -١٢ 
الطبعة: األوىل، ، دمشق –الناشر: مكتبة دار البيان ، احملقق: عبد القادر األرانؤوط، اجلوزية

١٩ – ١٣٩١7١. 

، بو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقيأل تفسري القرآن العظيم -١٣
  .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الطبعة: الثانية ، الناشر: دار طيبة، سالمةاحملقق: سامي بن حممد 

، بو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر العسقالينأل تقريب التهذيب -١٤
 .١٩8٦ – ١٤٠٦الطبعة: األوىل، ، الناشر: دار الرشيد سوراي، احملقق: حممد عوامة

احملقق: مجاعة من العلماء ، الشريف اجلرجاينعلي بن حممد بن علي الزين ل التعريفات -١٥
-هـ ١٤٠٣الطبعة: األوىل ، لبنان-الناشر: دار الكتب العلمية بريوت ، إبشراف الناشر

 .م١٩8٣

بن ابو عمر يوسف بن عبد هللا بن حممد أل التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد -١٦
لناشر: وزارة عموم ، اعبد الكبري البكريحممد  ،حتقيق: مصطفى بن أمحد العلوي، عبد الرب

 هـ ١٣87عام النشر: ، األوقاف والشؤون اإلسالمية املغرب

احملقق: حممد عوض ، مد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصورحمل هتذيب اللغة -١7
 .م٢٠٠١الطبعة: األوىل، ، بريوت –الناشر: دار إحياء الرتاث العريب ، مرعب
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بو العباس ألبلغة السالك ألقرب املسالك على الشرح الصغري حاشية الصاوي املسمى:  -١8

 الناشر: دار املعارف، أمحد بن حممد اخللويت، الشهري ابلصاوي املالكي

بو احلسن، علي بن أمحد بن مكرم أل حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرابين -١٩
اتريخ ، بريوت الفكرالناشر: دار ، حممد البقاعياحملقق: يوسف الشيخ ، الصعيدي العدوي 

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤النشر: 

بن عابدين، حممد أمني بن ًل رد احملتار على الدر املختار ى:حاشية ابن عابدين املسم -٢٠
-الناشر: دار الفكر، اشية ابن عابديناملشهور حبعمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي 

 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الطبعة: الثانية، ، بريوت

مد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو ، حملجامع البيان يف أتويل القرآن -٢١
هـ  ١٤٢٠الطبعة: األوىل، ، الناشر: مؤسسة الرسالة، احملقق: أمحد حممد شاكر، جعفر الطربي 

 .م ٢٠٠٠ -

احملقق: ، وسى اخلراساين، أبو بكر البيهقيمحد بن احلسني بن علي بن مأل السنن الكربى -٢٢
هـ  ١٤٢٤الطبعة: الثالثة، ، الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت لبنات، حممد عبد القادر عطا

 .م ٢٠٠٣ -

 عيسىمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الرتمذي، أبو حمل سنن الرتمذي -٢٣

الناشر: ، وإبراهيم عطوة عوض، وحممد فؤاد عبد الباقي، محد حممد شاكرأل حتقيق وتعليق:
 .م١٩7٥ -هـ  ١٣٩٥الطبعة: الثانية، ، مصر –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب 

حتقيق: حممد فؤاد عبد ،  حممد بن يزيد القزويينبن ماجة أبو عبد هللاًل سنن ابن ماجه -٢٤
 .الناشر: دار إحياء الكتب العربية  فيصل عيسى البايب احلليب، الباقي

مد وسننه وأايمه، حململسو هيلع هللا ىلص من أمور رسول هللا  اجلامع الصحيح املختصرصحيح البخاري  -٢٥
 البخاري.، املعروف بصحيح بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي
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بو أل ملسو هيلع هللا ىلصاملسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا صحيح مسلم  -٢٦

احملقق: جمموعة من املعروف بصحيح مسلم،  احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري
 .الناشر: دار اجليل بريوت، احملققني

 مد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، ، حملصحيح األدب املفرد لإلمام البخاري -٢7

 الناشر: دار الصديق للنشر والتوزيع، حقق أحاديثه وعلق عليه: حممد انصر الدين األلباين

 .م ١٩٩7 -هـ  ١٤١8الطبعة: الرابعة، 

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم ل لفتاوى الكربى ًلبن تيميةا -٢8
الناشر: دار الكتب ، د هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقيبن عب
 .م١٩87 -هـ ١٤٠8الطبعة: األوىل، ، العلمية

مجع وترتيب: ، فتاوى اللجنة الدائمة املؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء -٢٩
 .أمحد بن عبد الرزاق الدويش

محد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين أل يح البخاريفتح الباري شرح صح -٣٠
 ه.١٣7٩بريوت،  الناشر: دار املعرفة ، الشافعي

الناشر: ، كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف اببن اهلمامل فتح القدير -٣١
 .دار الفكر

، شمس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز الذهيبل سري أعالم النبالء -٣٢
الطبعة : ، الناشر : مؤسسة الرسالة، احملقق : جمموعة من احملققني إبشراف شعيب األرانؤوط

 .م ١٩8٥هـ /  ١٤٠٥الثالثة ، 

د.  احملقق:، بو ُعبيد القاسم بن ساّلم بن عبد هللا اهلروي البغداديأل غريب احلديث -٣٣
الطبعة: ، الدكن -الناشر: مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آابد، حممد عبد املعيد خان
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فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبري املؤلف: عبد الكرمي  .م١٩٦٤ -هـ  ١٣8٤األوىل، 

 الناشر: دار الفكر، بن حممد الرافعي القزويين

حتقيق: مكتب ، مد بن يعقوب الفريوزآابدىد الدين أبو طاهر حمجمل القاموس احمليط -٣٤
الناشر: مؤسسة الرسالة ، إبشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة

 .م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الطبعة: الثامنة، ، لبنان –بريوت 

الناشر: دار ، مد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظورحمل لسان العرب -٣٥
 .هـ ١٤١٤ ،الطبعة: الثالثة ، صادر  بريوت

 بو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويهأل املستدرك على الصحيحني -٣٦
الناشر: دار الكتب العلمية  ، حتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، النيسابوري املعروف اببن البيع

 .١٩٩٠ – ١٤١١الطبعة: األوىل، ، بريوت

احملقق: ، زين الدين أبو عبد هللا حممد بن أيب بكر بن عبد القادر احلنفيل خمتار الصحاح -٣7
الطبعة: ، صيدا –الدار النموذجية، بريوت  -الناشر: املكتبة العصرية ، يوسف الشيخ حممد

 .م١٩٩٩هـ / ١٤٢٠اخلامسة، 

أبو  علي الفيومي مث احلمويمحد بن حممد بن ، ألاملصباح املنري يف غريب الشرح الكبري -٣8
 .بريوت –الناشر: املكتبة العلمية ، العباس

حتقيق: حممد ، بو بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة العبسيأل مصنف ابن أيب شيبة -٣٩
 عوامة.

احملقق: حممود  مد بن أيب الفتح بن أيب الفضل البعلي،حمل املطلع على ألفاظ املقنع-٤٠
الطبعة: الطبعة األوىل ، الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع، د اخلطيباألرانؤوط وايسني حممو 

 .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣
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، سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي أبو القاسم الطرباينل املعجم الكبري -٤١

 .الثانيةالطبعة: ، القاهرة دار النشر: مكتبة ابن تيمية، احملقق: محدي بن عبد اجمليد السلفي

 بو يعلى أمحد بن علي بن املُثىن بن حيىي بن عيسى بن هالل التميميأل مسند أيب يعلى -٤٢
الطبعة: األوىل، ، دمشق –الناشر: دار املأمون للرتاث ، احملقق: حسني سليم أسداملوصلي، 

١٩ – ١٤٠٤8٤. 

هالل بن أسد بو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن أل أمحد بن حنبلاإلمام مسند  -٤٣
 الشيباين

بو بكر أمحد بن حممد بن أل الوقوف والرتجل من اجلامع ملسائل اإلمام أمحد بن حنبل -٤٤
ل البغدادي احلنبلي الناشر: دار الكتب ، احملقق: سيد كسروي حسن ،هارون بن يزيد اخَلالَّ

 .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥الطبعة: األوىل ، العلمية

شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن املالكي الشهري بو العباس أل الذخرية -٤٥
 الناشر: دار الغرب اإلسالمي، حممد بو خبزة، سعيد أعراب ،جزء حممد حجي احملقق:، ابلقرايف
 .م ١٩٩٤الطبعة: األوىل، ، بريوت

شمس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد بن عبد ل مواهب اجلليل يف شرح خمتصر خليل -٤٦
الطبعة: ، الناشر: دار الفكر، الطرابلسي املغريب، املعروف ابحلطاب الرُّعيين املالكيالرمحن 
 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، 

بو حممد عبد الوهاب بن أل -اإلمام مالك بن أنس-املعونة على مذهب عامل املدينة  -٤7
كتبة التجارية، الناشر: امل، احملقق: محيش عبد احلقّ ، علي بن نصر الثعليب البغدادي املالكي

 .مصطفى أمحد الباز  مكة املكرمة
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حتقيق: زهري ، بو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النوويأل روضة الطالبني وعمدة املفتني -٤8

هـ / ١٤١٢الطبعة: الثالثة، ، عمان -دمشق -الناشر: املكتب اإلسالمي، بريوت، الشاويش
 .م١٩٩١

 مد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامةبو حمأل روضة الناظر وجنة املناظر -٤٩
الناشر: جامعة اإلمام حممد بن ، املقدسي مث الدمشقي احلنبلي، الشهري اببن قدامة املقدسي

 حتقيق: د. عبد العزيز عبد الرمحن السعيد، ١٣٩٩الطبعة الثانية، ، سعود الرايض

الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن عبد تقي ل شرح العمدة يف الفقه كتاب الطهارة -٥٠
احملقق: د. ، السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي

 هـ ١٤١٢الطبعة: األوىل، ، الناشر: مكتبة العبيكان الرايض، سعود بن صاحل العطيشان

مد بن أمحد بن قدامة املقدسي عبد الرمحن بن حمل الشرح الكبري على منت املقنع -٥١
أشرف ، الناشر: دار الكتاب العريب للنشر والتوزيع، اجلماعيلي احلنبلي، أبو الفرج، مشس الدين

 .على طباعته: حممد رشيد رضا صاحب املنار

براهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد ابن مفلح، أبو إسحاق، إل املبدع يف شرح املقنع -٥٢
 ١٩٩7 -هـ  ١٤١8الطبعة: األوىل، ، شر: دار الكتب العلمية، بريوت لبنانالنا، برهان الدين

 .م

نصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس مل كشاف القناع عن منت اإلقناع  -٥٣
 .الناشر: دار الكتب العلمية، البهوتى احلنبلى

، ين النسفيعمر بن حممد بن أمحد بن إمساعيل، أبو حفص، جنم الدل طلبة الطلبة -٥٤
 .هـ١٣١١اتريخ النشر: ، الناشر: املطبعة العامرة، مكتبة املثىن ببغداد

مد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ مشس حمل العناية شرح اهلداية -٥٥
 .الناشر: دار الفكر، الدين ابن الشيخ مجال الدين الرومي البابريت
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حتقيق ودراسة: أمحد فريد ، بو عبيد أمحد بن حممد اهلرويأل ثالغريبني يف القرآن واحلدي -٥٦

، السعودية الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز، قدم له وراجعه: أ. د. فتحي حجازيو  املزيدي
 .م ١٩٩٩ -هـ  ١٤١٩الطبعة: األوىل، 

أمحد بن بو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أل املطالب العالية بزوائد املسانيد الثمانية -٥7
، رسالة علمية قدمت جلامعة اإلمام حممد بن سعود سبعة عشراحملقق: ، حجر العسقالين

 السعودية الناشر: دار العاصمة، دار الغيث، تنسيق: د. سعد بن انصر الشثري

 .هـ١٤١٩الطبعة: األوىل، 

 .لفكربو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي الناشر: دار األ اجملموع شرح املهذب -٥8

، محد بن حممد بن إمساعيل الطحطاوي احلنفيأل  حاشية على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح
 .هـ١٣١8سنة النشر : ، صرمبالناشر : املطبعة الكربى األمريية ببوًلق 

حتقيق: عصام الدين ، مد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاينحمل نيل األوطار -٥٩
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣الطبعة: األوىل، ، احلديث، مصرالناشر: دار ، الصبابطي

بو املعايل برهان الدين أل ¢احمليط الربهاين يف الفقه النعماين فقه اإلمام أيب حنيفة  -٦٠
احملقق: عبد الكرمي سامي ، حممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بن َمازََة البخاري احلنفي

 .م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤الطبعة: األوىل، ، ت لبنانالناشر: دار الكتب العلمية، بريو ، اجلندي

بو حممد علي بن أمحد بن سعيد أل مراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واًلعتقادات -٦١
 .الناشر : دار الكتب العلمية بريوت، بن حزم األندلسي القرطيب الظاهري

العباس بن عثمان بن شافع بن الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس بن لإلمام  املسند -٦٢
 .الناشر: دار الكتب العلمية، بريوت لبنان، عبد املطلب بن عبد مناف املطليب القرشي املكي
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سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، أبو القاسم ل املعجم األوسط -٦٣

الناشر: دار ، إبراهيم احلسييناحملقق: طارق بن عوض هللا بن حممد ، عبد احملسن بن ، الطرباين
 .احلرمني القاهرة

ملوفق الدين أيب حممد عبدهللا بن  أمحد بن حممد بن قدامة املقدسي اجلماعيلى املغين  -٦٤
الدمشقي الصاحلي احلنبلي احملقق: عبدهللا الرتكي، عبدالفتاح احللو، الناشر: هجر، الطبعة 

 م.١٩٩٢-ه١٤١٢الثانية، 

 الناشر: دار الفكر، مد اخلطيب الشربيينحمل  معرفة معاين ألفاظ املنهاجمغين احملتاج إىل -٦٥
 بريوت

احملقق: عبد ، محد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسنيأل مقاييس اللغة -٦٦
 م.١٩7٩ -هـ ١٣٩٩عام النشر: ، الناشر: دار الفكر، السالم حممد هارون

دار النشر: ، حممد بن صاحل بن حممد العثيمنيلشيخ:  املستقنعالشرح املمتع على زاد  -٦7
 .هـ ١٤٢8 - ١٤٢٢الطبعة: األوىل، ، دار ابن اجلوزي

بو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث التجييب أل املنتقى شرح املوطإ -٦8
 ١٣٣٢: األوىل، الطبعة، الناشر: مطبعة السعادة جبوار حمافظة مصر، القرطيب الباجي األندلسي

 .هـ

بـَْيانِّ أل موسوعة أحكام الطهارة -٦٩  الناشر: مكتبة الرشد الرايض ، بو عمر ُدبـَْيانِّ بن حممد الدُّ

 .م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦الطبعة: الثانية، 

عبد الرمحن بن حممد بن سليمان املدعو بشيخي زاده، ل جممع األهنر يف شرح ملتقى األحبر -7٠
 شر: دار إحياء الرتاث العريبالنا، يعرف بداماد أفندي
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مد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد هللا، مشس الدين حمل الفروع وتصحيح الفروع -7١

الناشر: دار الكتب ، حتقيق أبو الزهراء حازم القاضي، املقدسي الراميىن مث الصاحلي احلنبلي
 .١٤١8سنة النشر ، بريوت العلمية

د الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن جمل ثرالنهاية يف غريب احلديث واأل -7٢
حممود حممد  ،حتقيق: طاهر أمحد الزاوىحممد ابن عبد الكرمي الشيباين اجلزري ابن األثري 

 .م١٩7٩ -هـ ١٣٩٩بريوت،  -الناشر: املكتبة العلمية  الطناحي

القاسم الطالقاين، املشهور ابلصاحب مساعيل بن عباد بن العباس، أبو إل حمليط يف اللغة -7٣
 .بن عباد

 

 : موقع اإلسالم ويب على الشبكة العنكبوتية -7٤
https://www.islamweb.net)) 
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