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أكل املطيب حال اإلحرام واإلحداد

املقدمة

�سرور  من  باهلل  ونعوذ  ون�ستغفره،  ون�ستعينه،  نحمده،  هلل  احلمد  اإن 
اأنف�سنا، و�سيئات اأعمالنا، من يهد اهلل فال م�سل له، ومن ي�سلل فال هادي 

له، واأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل، واأ�سهد اأن محمًدا عبده ور�سوله. 

اأما بعد: 

الورد  وماء  املزعفرة،  القهوة  �سرب  حكم  عن  ال�سوؤال  كرثة  راأيت  ملا 
اأبحث املو�سوع؛ لبيان حكمه ال�سرعي،  اأن  اأحببت  حال الإحرام والإحداد، 
وا�ستظهار اأدلته، ومعرفة ما ذكره اأهل العلم فيه، وعنونت له ب� )اأكل املطيَّب 

حال الإحرام والإحداد(.

وتكمن اأهمية املو�سوع مبتعلقه، فهو يتعلق بركن من اأركان الإ�سالم وهو 
احلج، كما اأن له تعلًقا بالإحداد الذي اأوجبه ال�سرع على املراأة املتوفى عنها 

زوجها، مما يجعل احلاجة ت�ستدعي بحثه.

ويهدف البحث اإلى الإجابة عن هذا الت�ساوؤل: 

هل الطيب اإذا و�سع يف الطعام ينزل منزلة ا�ستعمال الطيب يف البدن 
والثوب؟ وهل املتناول للطيب ي�سمى متطيًبا؟ وهل م�ص الطيب املمنوع منه 

املحرم واملحدة ي�سمل اأكله؟
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منهج البحث: 

�سلكت يف هذا البحث املنهج الآتي: 

جمع املادة العلمية من مظانها عن طريق ال�ستقراء.. 1

ت�سوير امل�ساألة ليت�سح املق�سود من بحثها.. 2

اإذا كانت امل�ساألة من موا�سع التفاق، فاأذكر حكمها بدليله مع توثيق . 3
التفاق من مظانه املعتربة.

اإذا كانت امل�ساألة من م�سائل اخلالف، فاأذكر الأقوال فيها مقت�سرة . 4
ثم  نف�سه،  املذهب  اأهل  كتب  من  توثيقها  مع  الأربعة،  املذاهب  على 
اأذكر اأدلة الأقوال وما يرد عليها من مناق�سات، وما يجاب عنها به اإن 

وجدت، ثم اأذكر الراجح مع بيان �سبب الرتجيح.

تخريج الأحاديث والآثار من م�سادرها.. 5

التعريف بامل�سطلحات، و�سرح الغريب.. 6

اخلامتة، و�سمنتها خال�سة ما تو�سلت اإليه.. 7

ذيلت البحث بفهر�سي امل�سادر واملراجع، وفهر�ص املو�سوعات.. 8

تق�سيمات البحث: 

انتظم البحث يف مقدمة ومبحثني وخامتة.

املقدمة، ت�سمنت اأهمية املو�سوع، وهدفه، ومنهج البحث، وتق�سيماته.

املبحث الأول: اأكل املطيمَّب للُمْحِرم، وفيه ثالثة مطالب: 

 املطلب الأول: ا�ستعمال الطيب للُمْحِرم.

 املطلب الثاين: �سابط ا�ستعمال الطيب املمنوع منه املُْحِرم.
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 املطلب الثالث: حكم اأكل املطيمَّب للُمْحِرم.

املبحث الثاين: اأكل املطيمَّب للُمحدة، وفيه ثالثة مطالب: 

 املطلب الأول: تعريف الإحداد، وفيه م�ساألتان: 

 امل�ساألة الأولى: تعريف الإحداد لغة.

 امل�ساألة الثانية: تعريف الإحداد ا�سطالًحا.

 املطلب الثاين: ا�ستعمال الطيب للمحدة.

 املطلب الثالث: حكم اأكل املطيمَّب للُمحدة.

اخلامتة.

وبعُد، فقد بذلت يف هذا املو�سوع غاية و�سعي، ومنتهى جهدي، فاأ�ساأل 
اهلل التوفيق وال�سداد، وما كان فيه من �سواب فمن اهلل وحده، وما كان فيه 

من خطاأ فمني، وا�ستغفر اهلل منه.

واهلل اأعلم، و�سلى اهلل و�سلم على نبينا محمد وعلى اآله و�سحبه و�سلم.
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املبحث االأول
اأكل املطيَّب للُمْحِرم

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
ا�صتعمال الطيب للُمْحِرم

الثياب  يف  الطيب  ا�ستعمال  من  ممنوع  املُْحِرم  اأن  على  الفقهاء  اتفق 
والبدن حال الإحرام)1(. 

وا�ستدلوا على ذلك مبا يلي: 

ماجاء عن ابن عمر  اأن النبي S قال فيما يجتنبه املُْحِرم: »ول . 1
تلب�سوا من الثياب �سيًئا م�سه زعفران ول الَوْر�ُص)2(«)3(.

وجه الدللة: 

دل احلديث على حترمي لب�ص الثوب املطيمَّب للُمْحِرم، حيث ن�ص على 
كامل�سك  فوقهما  فما  بذلك،  لي�ص  ريحهما  اأن  مع  �ص  واملَُوَرّ املزعفر 
اأولى بالتحرمي، فكان  والكافور و�سائر الأطياب مما له رائحة ذكية 

تنبيًها بالأدنى على الأعلى)4(.
)1( بدائع ال�سنائع 2/ 189، البناية 325/4، املدونة 460/1، بداية املجتهد 94/2، الأم 165/2، الو�سيط 

682/2، الهداية �ص )177(، املبدع134/3.
)2( الور�ص: نبت اأ�سفر ي�سبغ به. ينظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر-مادة َوَر�َص- 173/5.

)3( اأخرجه البخاري كتاب اللبا�ص -باب الربان�ص- برقم )5803( 144/7 واللفظ له، وم�سلم -كتاب احلج- 
باب مايباح للمحرم بحج اأو عمرة- برقم )1177( 842/2.

)4( ينظر: طرح الترثيب 95/5، فتح الباري 53/4، �سرح عمدة الفقه 78/3.
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ْت)1( رجل محرم ناقته، فقتلته، فاأتي . 2 عن ابن عبا�ص  قال: َوَق�سَ
به ر�سول اهلل S فقال: »اغ�سلوه، وكفنوه، ول تغطوا راأ�سه، ول تقربوه 

طيًبا، فاإنه يبعث يهل«)2(. 

وجه الدللة:

اأن النبي S منع من تطييب امليت لإحرامه؛ فاحلي اأولى باملنع)3(.

ومعه . 3 باجِلْعراَنة)4(،   S النبي  فبينما  قال:    اأمية  بن  يعلى  عن 
نفر من اأ�سحابه، جاءه رجل فقال: يا ر�سول اهلل، كيف ترى يف رجل 
ٌخ)5( بطيب؟ ف�سكت النبي S �ساعة، فجاءه  مِّ اأحرم بعمرة، وهو ُمَت�سَ
فاأُِتي  العمرة؟«  عن  �ساأل  الذي  »اأين  فقال:  عنه،  �سري  ثم  الوحي، 
برجل، فقال S: »اغ�سل الطيب الذي بك ثالث مرات، وانزع عنك 
َة، وا�سنع يف عمرتك كما ت�سنع يف حجتك«، قلت لعطاء: اأراد  اجُلبمَّ

الإنقاء حني اأمره اأن يغ�سل ثالث مرات؟ قال: نعم)6(. 

وجه الدللة:

اأن اأمره S املُحِرم بغ�سل اأثر الطيب عن بدنه ولبا�سه دليل على منعه 
من الطيب)7(.

الإجماع، فقد نقل ابن عبدالرب)8(، وابن املنذر)9(، والنووي)10(، وابن . 4
)1( اْلَوْق�ص: ك�سر الُعُنق. ينظر: النهاية يف غريب احلديث والأثر-مادة َوَق�َص- 214/5.

)2( اأخرجه البخاري - كتاب احلج- باب ما ينهي من الطيب للمحرم واملحرمة - برقم )1839( 3/ 15 
واللفظ له، وم�سلم - كتاب احلج - باب ما يفعل باملحرم اإذا مات-برقم )1206(865/2.

)3( املغني 140/5.
النهاية يف غريب احلديث  )4( اجِلْعراَنة: مو�سع قريب من مكة، وهي يف احلل، وميقات لالإحرام. ينظر: 

والأثر-مادة جعر- 276/1. 
خ بالطيب، والإكثار منه. ينظر: النهاية يف غريب احلديث-مادة �سمخ- 99/3.  خ: التمَّلطُّ )5( التمَّ�سمُّ

 136/2  )1536( -برقم  الثياب  من  مرات  ثالث  اخللوق  غ�سل  باب  احلج-  كتاب   - البخاري  )6( اأخرجه 
واللفظ له، وم�سلم- كتاب احلج-باب مايباح للمحرم بحج اأو عمرة برقم )1180(837/2.

)7( فتح الباري 394/3.
)8( ال�ستذكار 19/4.

)9( الإقناع 211/1.
)10( املجموع 270/7.
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قدامة)1(، الإجماع على اأن املُْحِرم ممنوع من ا�ستعمال الطيب.
اأن يف التطّيب تزيًنا ينايف حال املُحِرم الأ�سعث الأغرب)2(.. 5
اأن التطيُّب من دواعي النكاح ومقدماته التي تف�سد الإحرام، فيحرم . 6

ا للذريعة)3(.  �سدًّ

املطلب الثاين
�صابط ا�صتعمال الطيب املمنوع منه املُْحِرم

تنوعت عبارات الفقهاء يف املراد بالطيب، اإل اأنها ترجع اإلى معنى واحد، 
وهو اأن الطيب: “ما له رائحة م�ستلذة مق�سودة”.

جاء يف حا�سية ابن عابدين)4(: “الطيب ج�سم له رائحة م�ستلذة”.
والزعفران  كالور�ص  واأثره  ريحه  يظهر  “ما  اجلليل)5(:  مواهب  ويف 

وامل�سك والكافور”. 
ويف مغني املحتاج)6(: “والطيب ما يق�سد منه رائحته غالًبا يف ملبو�سه 

وبدنه”.
منه  الغر�ص  معظم  يكون  ما  “الطيب  الرو�سة)7(:  يف  النووي  وقال 

التطيب، واتخاذ الطيب، اأو يظهر منه هذا الغر�ص”.
لل�سم كامل�سك والكافور  “كل ما يعد  بيان الطيب)8(:  العدة يف  وجاء يف 

والزعفران وما اأ�سبه ذلك مما تطيب رائحته”. 
)1( املغني293/3.

)2( ينظر: فتح الباري52/4، املب�سوط122/4.
)3( ينظر: املعونة338/1، النووي �سرح �سحيح م�سلم11/5، �سرح الزرك�سي331/3.

 .544/2 )4(
 .158/1 )5(
.295/2 )6(

)7( رو�سة الطالبني128/3.
)8( العدة �سرح العمدة �ص)190(.
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واأما �سفة ا�ستعمال الطيب املمنوع منها املُْحِرم، واملوجب للفدية: 
اإن مناط الفدية عند الفقهاء با�ستعمال الطيب ق�سًدا، وال�ستعمال املمنوع 
على  الإحرام  اأثناء  يف  ثوبه  اأو  ببدنه  الطيب  املُْحِرم  باإل�ساق  يكون:  عندهم 

الوجه املعتاد)1(.
ا  ا و�سمًّ ويزيد احلنابلة �سم الطيب، فريون اأن املُْحِرم ممنوع من الطيب م�سًّ

وا�ستعماًل، فيمنعونه من اإل�ساق الطيب ببدنه وثيابه، وكذلك من �سمه)2(.

املطلب الثالث
حكم اأكل املطيَّب للمحرم

ي�سمل  هل  لكن  وثيابه،  بدنه  يف  الطيب  املُْحِرم  ا�ستعمال  حترمي  تقرر 
التحرمي الطيب اإذا و�سع يف الطعام، بحيث اإذا اأكل املُْحِرم ما فيه طيب، 
�سرب  اأو  ورد،  بها  حلوى  اأو  الورد،  مباء  فواكه  �سلطة  اأو  بزعفران،  كاأرز 
قهوة مزعفرة، اأو دواء مخلوًطا بطيب، ونحو ذلك، يعد مرتكًبا ملحظور من 

محظورات الإحرام اأو ل؟
ل يخلو الأمر من حالتني: 

احلالة الأولى: اأن يكون الطيب م�ستهلًكا يف الطعام.
احلالة الثانية: اأن يكون الطيب غري م�ستهلك يف الطعام.

احلالة الأولى: اإذا كان الطيب م�ستهلًكا يف الطعام. 
اإذا خلط الطيب مع الطعام فلم يظهر لرائحته اأو طعمه اأو لونه اأثر، فاإن 

الفقهاء متفقون على اأنه يباح للُمْحِرم اأكله مع الطعام، ول فدية عليه)3(.
الو�سيط  الثمنية295/1،  اجلواهر  عقد  اجلليل158/3،  مواهب  العناية24/3،  ال�سنائع191/2،  )1( بدائع 

684/2، املجموع270/7، املغني140/5، �سرح الزرك�سي127/3.
)2( ال�سرح الكبري270/3، مطالب اأويل النهى331/2. 

)3( املب�سوط 124/4، بدائع ال�سنائع 191/2، فتح القدير 25/3، البيان والتح�سيل 537/17، الذخرية 312/3، 
املنتقى 204/2، فتح العزيز 458/7، املجموع 273/7، اأ�سنى املطالب 508/1، املغني 148/5، الفروع 431/5.
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وعللوا ذلك: 

باأن الطيب ل اأثر له، فكان يف حكم املعدوم)1(.

احلالة الثانية: اإذا كان الطيب غري م�ستهلك يف الطعام. 

فقد  لونه،  اأو  طعمه  اأو  رائحته  اأثر  فظهر  الطعام  مع  الطيب  ُخِلط  اإذا 
اختلف الفقهاء يف ذلك على اأربعة اأقوال: 

مع  مطبوًخا  الطيب  كان  اإذا  املطيمَّب  اأكل  للُمْحِرم  يباح  الأول:  القول 
الطعام مطلًقا، اأما اإذا مل يطبخ الطيب مع الطعام فاحلكم للغلبة، 
واإن غلب  الفدية،  باأكله  الطعام حُرم، وجتب  الطيب على  فاإن غلب 

الطعام فيباح للُمْحِرم. 

 وهو مذهب احلنفية)2(، ورواية عند املالكية)3(.

مع  مطبوًخا  الطيب  كان  اإذا  املطيمَّب  اأكل  للُمْحِرم  يباح  الثاين:  القول 
اإذا كان الطيب غري مطبوخ مع  اأكل املطيمَّب  الطعام مطلًقا، ويحرم 

الطعام، وجتب باأكله الفدية. 

وهو مذهب املالكية)4(.

اأو  الطيب  طعم  بقي  اإن  املطيمَّب  اأكل  املُْحِرم  على  يحرم  الثالث:  القول 
رائحته يف الطعام، ويجب باأكله الفدية، ويباح اإن بقي لونه. 

)1( ينظر: احلاوي /143، البيان يف مذهب ال�سافعي159/4.
)2( املب�سوط 124/4، فتح القدير 25/3، تبيني احلقائق 53/2، البحر الرائق 350/2، حا�سية ابن عابدين 

 .576/3
وكرهوا اإذا ظهر ريح الطيب يف الطعام غري املطبوخ، ول فدية باأكله، ينظر: بدائع ال�سنائع 191/2، 

درر احلكام 239/1.
)3( املعونة 339/1، املنتقى 402/2، الذخرية 312/3، حا�سية الد�سوقي 293/2، منح اجلليل 318/2.

)4( املوطاأ �ص)208(، املدونة 459/1، الذخرية 3/ 312، مواهب اجلليل 231/4، حا�سية الد�سوقي 293/2، 
واإن بقيت  باأن مييته بالطبخ، واختلفوا يف املعنى املعترب لالإماتة، فقيل: ذهاب عينه  وقيده ابن حبيب 

رائحته ولونه، وقيل: ذهاب اللون.
 ينظر: املنتقى 402/2، مواهب اجلليل 231/4، حا�سية الد�سوقي 293/2.
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وهو مذهب ال�سافعية)1(، واحلنابلة)2(.

القول الرابع: يحرم على املُْحِرم اأكل املطيمَّب مطلًقا. 

وهو قول عند ال�سافعية)3(.

الأدلة: 

اأدلة القول الأول على �سقني: 

اأوًل: ا�ستدلوا على اإباحة اأكل املطيَّب للُمْحِرم اإذا كان الطيب مطبوًخا مع 
الطعام: 

ْكَباَج)4( الأ�سفر، وهو ُمحِرم، وملا �سئل . 1 اأن ابن عمر  كان ياأكل ال�سِّ
ِبي�ص)5( الأ�سفر للمحرم)6(. قال: ل باأ�ص اخْلَ

وجه الدللة: 

دل الأثر على اأن املباح من الطيب مع الطعام ما ُطبخ من مرق وحلوى 
ونحوهما)7(.

نوق�س: 

باأن الأثر -على فر�ص �سحته- فهو محمول على ما مل يبق رائحته اأو 
طعمه)8(.

)1( الأم 166/2، احلاوي 143/5، املهذب 382/1، حلية العلماء 246/3، فتح العزيز 458/7، املجموع 273/7.
)2( الهداية �ص)177(، الكايف490/1، ال�سرح الكبري280/3، �سرح الزرك�سي131/3، املبدع134/3.

وظاهر كالم اخلرقي اأن طعم الطيب اإذا ظهر يباح ول جتب الفدية باأكله، واإمنا جتب بالرائحة. ينظر: 
مخت�سر اخلرقي �ص )56(، املغني 148/5، الإن�ساف469/3.

)3( احلاوي 144/5، املهذب 383/1، الو�سيط 683/2، حلية العلماء 246/3، فتح العزيز 458/7، املجموع 
.273/7

)4( ال�سكباج: املرق فيه الزعفران. ينظر: املغرب يف ترتيب املعرب-مادة �سكبج - 229/1.
له الزعفران،  التمر وال�سمن والرب، وقد ي�ساف  )5( اخلبي�ص: حلواء يخب�ص بع�سه يف بع�ص، معمول من 

واملراد هنا بالأ�سفر: املزعفر. ينظر تاج العرو�ص-مادة خب�ص- 542/17.
اأبي �ُسليم،  )6( املحلى 293/5، اإحتاف اخلرية املهرة بزوائد امل�سانيد الع�سرة 235/3، قال وفيه: ليث بن 

�سعفه اأبا زرعة. ينظر: ال�سعفاء لأبي زرعة 824/3.
)7( ينظر: املنتقى402/2. 
)8( ينظر: املغني5/ 148.
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ميكن اأن يجاب: 

بقاء  وهو  ظاهره،  على  يحمل  اأن  الأ�سل  عمر  ابن  عن  ورد  ما  باأن 
الرائحة والطعم، واإل ملا كان لل�سوؤال فائدة. 

وجه . 2 على  ا�ستعماله  من  املُْحِرم  فُيمنع  الطيب،  اأ�سل  املحظور  اأن 
التطيب فاإذا اأكله مخلوًطا بطعام خرج عن اأن يكون طيًبا، و�سار يف 

حكم املاأكولت)1(.
نوق�س: 

باأن التفريق بني املطبوخ وغري املطبوخ غري م�سلم؛ لأن الطيب اإمنا 
بني  التفريق  دون  معها  احلكم  دوران  فوجب  لرائحته،  طيًبا  كان 

املطبوخ وغريه)2(.
اأجيب من وجهني: 

 الأول: باأن النار لبد واأن تغري فعل الطيب يف املطبوخ، بخالف غري 
املطبوخ)3(.

الثاين: وميكن اأن يجاب: 
التطيب  موؤثر يف  اأو طعم  رائحة  الطيب من  اأو�ساف  اعتبار  باأن 
على البدن والثوب، اأما يف الطعام فال يوؤثر؛ لأن الآكل للطيب ل 

ي�سمى متطيًبا �سرًعا ول لغة.
ثانًيا: ا�ستدلوا على اأن احلكم للغلبة يف الطعام املطيَّب غري املطبوخ: 

اأن الطعام اإذا غلب على الطيب يكون يف حكم املاأكولت، و�سار الطيب يف 
حال تناوله متلًفا بغلبة الطعام فكان كامل�ستهلك، بخالف ما اإذا غلب الطيب 

في�سري كما لو تطيب به)4(.
)1( ينظر: تبيني احلقائق53/2، املعونة339/1، املنتقى204/2، الذخرية312/3.

)2( املغني148/5.
)3( املنتقى204/2.

)4( ينظر: بدائع ال�سنائع191/2، فتح القدير25/3، املعونة339/1.
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نوق�س: 

م�ستعماًل  يكن  فلم  الّتطيب،  ل  التغذي  املُطيمَّب  الطعام  يف  الق�سد  باأن 
للطيب على حقيقته)1(.

اأدلة القول الثاين: 

ا�ستدلوا مبا ا�ستدل به اأ�سحاب القول الأول يف اإباحة اأكل املُْحِرم املطيمَّب 
القول  يف  كما  الغلبة،  اإلى  ينظروا  فلم  املطبوخ  غري  املطيمَّب  اأما  املطبوخ، 

الأول، ووجه ذلك: 

اأن النار غريت حكم الطيب يف املطبوخ، بخالف غري املطبوخ، فاإن اآكله 
يعد متناوًل للطيب على جهته، كما لو تطيب به)2(.

ويناق�ص مبا نوق�ص به دليل القول الأول من عدم الت�سليم باأن الآكل للطيب 
ي�سمى متطيًبا.

اأدلة القول الثالث: 

ا�ستدلوا على اأنه يحرم على ا ملُْحِرم اأكل املطيمَّب اإن بقيت رائحة الطيب 
اأو طعمه دون لونه: 

اأن املق�سود من الطيب رائحته اأو طعمه، فوجب دوران احلكم معهما، . 1
فحيث ُوِجدت الرائحة اأو الطعم ُوِجد التحرمي)3(.

ميكن اأن يناق�س: 

باأن الطيب يف الطعام لي�ص مق�سوًدا لذاته، اإمنا تبًعا لتطييب مذاق 
الطعام، و»يغتفر �سمًنا ما ل يغتفر ق�سًدا«)4(.

)1( ينظر: املب�سوط124/4.
)2( املعونة339/1، املنتقى204/2.

)3( ينظر: احلاوي143/5، مغني املحتاج295/2، املغني148/5، �سرح الزرك�سي131/3، املبدع134/3.
)4( الأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ص )120(، الوجيز يف اإي�ساح قواعد الفقه �ص)340(.
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قيا�ص الأولى، فحيث حرم ا�ستعمال الطيب يف الثياب والبدن، فمن . 2
باب اأولى يف الأكل)1(؛ لأن الأكل اأبلغ يف مخالطة اجل�سد من اللب�ص)2(.

ميكن اأن يناق�س: 

باأنه قيا�ص مع الفارق؛ لأن ا�ستعمال الطيب يف الثياب والبدن تطّيب 
على الوجه املعتاد، بخالف الآكل للطيب، فاإنه ل ي�سمى متطيًبا �سرًعا 

ول عرًفا، فافرتقا. 

والرائحة، . 3 الطعم  بقاء  مع  حا�سل  والرتفه  بالطيب  ال�ستمتاع  اأن 
بخالف اللون فهو للزينة)3(. 

ميكن اأن يناق�س: 

باأن الرتفه يف الأكل املطيب غري ظاهر، ثم اإن املُْحِرم لي�ص ممنوًعا 
من الرتفه على اإطالقه، فيباح له اأكل اأجود الأطعمة، ولب�ص اأح�سن 
الثياب، وت�سريح �سعره، ولب�ص احللي للمراأة، واحلج راكًبا، وكل هذا 

من الرتفه غري املمنوع منه املُْحِرم.

اأدلة القول الرابع: 

ا�ستدلوا على اأنه يحرم على املُْحِرم اأكل املطيمَّب مطلًقا: 

هذه . 1 ُوِجدت  فمتى  واللون،  والرائحة  الطعم  منه  يق�سد  الطيب  اأن 
الأو�ساف اأو اأحدها ُوِجد التحرمي)4(.

نوق�س من وجهني: 

الأول: عدم الت�سليم بامل�ساواة بني الأو�ساف الثالثة يف التحرمي؛ لأن 
)1( البيان يف مذهب ال�سافعي158/4.

)2( طرح الترثيب51/5.
)3( ينظر: البيان يف مذهب ال�سافعي158/4، املغني148/5.

)4( احلاوي144/5، فتح العزيز458/7.
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اللون فلي�ص بطيب، بل  الطعم والرائحة يق�سدان بالطيب، بخالف 
هو زينة)1(.

الثاين: اأنه لو اقت�سى اللون الفدية لوجبت يف املع�سفر)2(.

اأن اللون اأحد اأو�ساف الطيب فوجب اعتباره، وبقاء اللون دليل على . 2
بقاء الرائحة واإن خفي)3(.

نوق�س: 

باأنه ل يلزم من بقاء اللون بقاء الرائحة، ثم اإن الرائحة لو زالت من 
الثوب وبقي لون الطيب مل جتب فيه الفدية، فكذلك الطعام اإذا بقي 

لون الطيب مل جتب الفدية)4(. 

الراجح: 

بعد النظر يف اأقوال امل�ساألة واأدلتها وما ورد عليها من مناق�سات، يرتجح 
-واهلل اأعلم- اأنه يباح للُمْحِرم اأكل املطيمَّب مطلًقا �سواء كان مطبوًخا اأو غري 

مطبوخ، واإمنا ترجح ذلك ملا يلي: 

ا�ستعمال . 1 كل  به  فيلحق  اللب�ص،  التطيب  املنع من  الن�ص يف  مورد  اأن 
للطيب على الوجه املعتاد �سرًعا وعرًفا، وهو: اأن يق�سد املُْحِرم الطيب 
على  بناء  متطيًبا  ي�سمى  ل  للمطيمَّب  والآكل  بدنه،  اأو  بثيابه  ويل�سقه 
ذلك، واإل للزم منه اأن َمْن �َسِرَب قهوة مزعفرة قبل خروجه ل�سالة 
اجلمعة كان مدرًكا ل�سنة التطّيب ولو مل مي�ص طيًبا، ويحرم على من 
البيت بعد �ِسربه؛ لأنه ي�سدق عليها  اأن تخرج من  الورد  �َسِرَبْت ماء 

اأنها ا�ستعملت طيًبا، ول قائل بذلك.
)1( ينظر: الأم166/2، احلاوي144/5، اأ�سنى املطالب508/1، مغني املحتاج296/2.
)2( ينظر: احلاوي144/5، البيان يف مذهب ال�سافعي158/4، اأ�سنى املطالب508/1.

)3( ينظر: الو�سيط683/2، املهذب383/1، البيان يف مذهب ال�سافعي159/4، احلاوي144/5.
)4( ينظر احلاوي144/5، املجموع273/7، حلية العلماء246/3.
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اأن الطيب يف الطعام غري مق�سود لذاته، اإمنا لتطييب مذاق الطعام، . 2
فهو تابع له، )ويثبت تبًعا ما ل يثبت ا�ستقالًل()1(، وميكن اأن ُيقا�ص 
باإباحة ا�ستعمال املحرم لل�سابون املطيمَّب، لأن  اأكل املحرم للمطيمَّب 

الطيب تابع فيهما.

بال�سابون  املحرم  اغت�سال  حكم  عن  عثيمني  ابن  ال�سيخ  �سئل  وملا 
ول  طيًبا  لي�ست  الرائحة  هذه  لأن  به؛  باأ�ص  ل  باأنه:  اأجاب  املعطر، 

ت�ستعمل للطيب، واإمنا هي لتطييب النكهة فقط)2(.

وقال يف ال�سرح املمتع)3(: “ولهذا ل يعد النا�ص هذا ال�سابون طيًبا، 
فال جتد الرجل اإذا اأراد اأن يتطيب ياأتي بال�سابون ميره على ثوبه، 
الطعام،  رائحة  من  بها  للتطهر  الأيدي  يف  ت�ستعمل  كانت  ملا  لكنها 
جعلوا فيها هذه الرائحة الزكية، فالذي يظهر يل اأن هذا ال�سابون 

الذي فيه رائحة طيبة ل يعد من الطيب املحرم”. 

اأن الفقهاء متفقون على اأن النبات الذي ُت�سَتطاب رائحته مما ُينِبُته . 3
فدية  ل  غالًبا  التداوي  اأو  لالأكل  واإمنا  الطيب  ق�سد  لغري  الأدميُّون 

فيه)4(، فكذلك الأكل املطيمَّب لنتفاء الق�سد هنا.

اإل . 4 اإيجاب الفدية على املحرم باأكل املطيمَّب  الأ�سل براءة الذمة من 
بدليل، والأكل مما تعم به البلوى، ومل يرد نهي من النبي S عن اأكل 

املطيمَّب، فيعلم اأنه مما يعفى عنه ويبقى على اأ�سل الإباحة.

 

)1( املنثور يف القواعد الفقهية 239/1، القواعد لبن رجب 299/1.
)2( جمموع فتاوى ابن عثيمني 160/22.

211/7 )3(
)4( املب�سوط 123/4، بدائع ال�سنائع 191/2، الذخرية 311/3، مواهب اجلليل 155/3، نهاية املطلب 260/4، 

املجموع 277/7، ال�سرح الكبري 282/3، املبدع 134/3.
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املبحث الثاين
اأكل املطيَّب للُمحدة

وفيه ثالثة مطالب: 

املطلب االأول
تعريف االإحداد

امل�صاألة االأولى
تعريف االإحداد لغة

اٌد؛ ملنعهما النا�ص من  اِن: َحدمَّ جمَّ اِب وال�سمَّ اأ�سل احلد: املنع، ومنه قيل للَبومَّ
على  املراأة  ِت  اأحدمَّ ويقال  ممنوًعا،  كان  اإذا  محدوٌد:  فالن  ويقال  الدخول، 
دُّ  ْت حُتِ : اإذا امتنعت عن الزينة واخل�ساب، وكذا يقال: َحدمَّ بعلها فهي ُمِحدٌّ

 .)1( ِحَداًدا فهي َحادٌّ

امل�صاألة الثانية
تعريف االإحداد ا�صطالًحا

تتفق عبارات الفقهاء على معنى الإحداد على اختالف مذاهبهم، واإن 
فيما يجب  ُيف�سل  والبع�ص  فيه،  ُيجمل  بع�سهم  اأن  األفاظهم، غري  تفاوتت 

على املحدة اجتنابه.
- 3/2، مختار ال�سحاح-مادة حدد-  )1( ينظر: جمهرة اللغة -مادة حدد- 95/1، مقايي�ص اللغة -مادة َحدمَّ

�ص)68(، ل�سان العرب- احلاء املهملة- 143/3.
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جميع  عن  “الجتناب  بقوله)1(:  الفقهاء  حتفة  يف  ال�سمرقندي  عرفه 
والدهان،  والكتحال،  امل�سبوغ،  ولب�ص  الطيب،  من  الن�ساء،  به  يتزين  ما 

واخل�ساب، ونحو ذلك”.

ويف التاج والإكليل)2(: “ترك الزينة الداعية اإلى الأزواج”.

ال�سريازي  قال  املهذب)3(  ففي  واحلنابلة،  ال�سافعية  عرفه  وبنحوه 
يف  قدامة  ابن  وعرفه  املبا�سرة”،  اإلى  يدعو  وما  الزينة  “ترك  الإحداد: 

الكايف)4( بقوله: “اجتناب الزينة وما يدعو اإلى املبا�سرة”.

املطلب الثاين
ا�صتعمال الطيب للمحدة

البدن  يف  الطيب  ا�ستعمال  املحدة  على  يحرم  اأنه  على  العلماء  اأجمع 
والثياب حال الإحداد)5(، وا�ستدلوا على ذلك بالآتي: 

قوله S يف حديث اأم عطية : »ل حتد امراأة على ميت فوق ثالث . 1
ثوب  اإل  م�سبوًغا  ثوًبا  تلب�ص  ول  وع�سًرا،  اأ�سهر  اأربعة  زوج  على  اإل 

ٍب)6(، ول تكتحل، ول مت�ص طيًبا....«)7(. َع�سْ
252/2 )1(

.494 /5 )2(

.129 /3 )3(
.210/3 )4(

)5( الإقناع لبن املنذر 327/1، حتفة الفقهاء 251/2، املب�سوط 59/6، الختيار لتعليل املختار 177/3، بداية 
املجتهد 141/3، التاج والإكليل 494/5، مواهب اجلليل 154/4، املهذب 131/3، نهاية املطلب 250/15، 

اأ�سنى املطالب 402/3، الكايف لبن قدامة 210/3، املبدع 101/7، مطالب اأويل النهى 580/5.
ٍب: نوع من الربود اليمانية جتمع وت�سدد، ثم ت�سنع وتن�سج. ينظر: النهاية يف غريب احلديث  )6( ثوب َع�سْ

والأثر245/3.
)7( اأخرجه البخاري يف �سحيحه - كتاب الطالق - باب تلب�ص احلادة ثياب الع�سب - برقم )938( 60/7، 
املتوفى عنها زوجها برقم )938( 1127/2  انق�ساء عدة  باب  الطالق -  وم�سلم يف �سحيحه - كتاب 

واللفظ له.
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وجه الدللة: 

اأن قوله S »ل مت�ص طيًبا« نهي، والنهي يقت�سي التحرمي.
اإلى املبا�سرة، وهي حرام)1(، وما . 2 ال�سهوة، ويدعو  اأن الطيب يحرك 

اأدى اإلى احلرام حرام)2(.

املطلب الثالث
حكم اأكل املطيَّب للمحدة

تقرر حترمي ا�ستعمال املُحدة للطيب يف بدنها وثيابها، لكن هل التحرمي 
ي�سمل اأكلها املُطيمَّب؟ فتمنع املحدة من �سرب القهوة املزعفرة، واأكل احللوى 

املخلوطة مباء الورد ونحوهما؟ هذا ما �سيتم بيانه يف هذا املطلب.
ذكر ابن عابدين يف حا�سيته)3( اأن املمنوع على املحدة ا�ستعمال الطيب 

على وجه يكون فيه زينة، فال متنع من مل�سه بيد اأو لع�سر اأو بيع اأو اأكل.
ون�ص ال�سافعية على حترمي اأكل املحدة للطعام املطيمَّب اإذا ظهرت رائحة 

الطيب اأو طعمه كاملحرمة حال الإحرام)4(.
اأما بقية كتب احلنفية)5(، واملالكية)6(، واحلنابلة)7(، فلم اأجد لهم قوًل 
يف امل�ساألة -فيما اطلعت عليه من كتبهم - ويظهر واهلل اأعلم- اأنهم ي�سوون 
 ،147/4 للخر�سي  خليل  مخت�سر  �سرح   ،123/2 العدوي  حا�سية   ،620/5 البناية   ،59/6 املب�سوط  )1( ينظر: 
نهاية املطلب 248/15، البيان يف مذهب ال�سافعي 83/11، ال�سرح الكبري 149/9، �سرح الزرك�سي 149/9.

)2( فتح القدير 239/9، جمهرة القواعد الفقهية 1118/3.
.218/5 )3(

)4( املهذب 131/3، نهاية املطلب 250/15، احلاوي 327/14، اأ�سنى املطالب 402/3، الإقناع يف حل األفاظ 
اأبي �سجاع 471/2، مغني املحتاج 102/5.

القدير  فتح   ،34/3 احلقائق  تبيني   ،278/2 الهداية   ،208/3 ال�سنائع  بدائع   ،59/6 املب�سوط  )5( ينظر: 
306/4، درر احلكام 404/1، البحر الرائق 163/4، جممع الأنهر 471/1. 

)6( املدونة 14/2، املعونة 633/1، جامع الأمهات �ص)325(، الكايف �ص)295(، مواهب اجلليل 494/5، 
ال�سرح الكبري 429/3، حا�سية الد�سوقي 429/3، منح اجلليل 311/4.

الزرك�سي 578/5،  �سرح  الفروع 258/9،  الكبري 148/9،  ال�سرح  الكايف 210/3،  )7( الهداية �ص)487(، 
املبدع 100/7، الإن�ساف 303/9، ك�ساف القناع 429/5.
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بني املحرمة واملحدة يف احلكم؛ ل�سرتاكهما يف املنع من الطيب فاملحرمة 
الطيب  من  ممنوعة  واملحدة  الحرام،  حال  الطيب  ا�ستعمال  من  ممنوعة 
حال الإحداد، فيمنعان من اأكل املطيمَّب -على التف�سيل ال�سابق يف املبحث 

الأول- لأن ذلك يعد تناوًل للطيب على جهته كما لو تطيبت به.

وبناء على هذا فاخلالف يف اأكل املطيمَّب للمحدة عند احلنفية واملالكية 
حال  للمحرمة  املطيمَّب  اأكل  يف  اخلالف  على  ُيخرج  اأن  ميكن  واحلنابلة 

الإحرام.

والأقوال يف اأكل املحدة للمطيمَّب اأربعة اأقوال: 

القول الأول: يباح للمحدة اأكل املطيمَّب مطلًقا.

وهو قول ابن عابدين احلنفي)1(.

اأو  الطيب  طعم  بقي  اإن  املطيمَّب  اأكل  املحدة  على  يحرم  الثاين:  القول 
رائحته يف الطعام، ويباح اإن بقي لونه.

وهو ن�ص مذهب ال�سافعية)2(، ومذهب احلنابلة تخريًجا على قولهم “يف 
اأكل املطيمَّب للمحرمة حال الإحرام”.

مع  مطبوًخا  الطيب  كان  اإذا  املطيمَّب  اأكل  للمحدة  يباح  الثالث:  القول 
الطعام مطلًقا، اأما اإذا مل يطبخ الطيب مع الطعام فاحلكم للغلبة.

وهو مذهب احلنفية، ورواية عند املالكية تخريًجا على قولهم “يف اأكل 
املطيمَّب للمحرمة حال الإحرام”.

القول الرابع: يباح للمحدة اأكل املطيمَّب اإذا كان الطيب غري مطبوخ مع 
الطعام، ويحرم اإذا مل يطبخ.

)1( حا�سية ابن عابدين 218/5.
اأبي �سجاع 471/2، مغني  األفاظ  الإقناع يف حل  البيان 84/11، احلاوي 327/14،  )2( املجموع 186/18، 

املحتاج 102/5.
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وهو مذهب املالكية تخريًجا على قولهم “يف اأكل املطيمَّب للمحرمة حال 
الإحرام”.

الأدلة: 

دليل القول الأول: 

علل ابن عابدين اإباحة اأكل املطيمَّب للمحدة مطلًقا: 

باأن املحدة ممنوعة من ا�ستعمال الطيب على وجه يكون فيه زينة، وو�سع 
الطيب يف الطعام ل يراد منه الزينة ول يعد اآكله متزيًنا)1(.

دليل القول الثاين: 

القيا�ص على املحرمة، فكما متنع املحرمة من اأكل املطيب حال الإحرام 
فكذا متنع املحدة من اأكل املطيمَّب حال الإحداد)2(.

ميكن اأن يناق�س: 

باأنه قيا�ص على مختلف فيه، فال ي�ستقيم.

وهذا الدليل الذي ا�ستدل به ال�سافعية هو ما ميكن اأن ي�ستدل به للحنفية 
واملالكية واحلنابلة.

الراجح: 

اأكل املطيب  اإباحة  اإليه ابن عابدين من  اأعلم- ما ذهب  يرتجح -واهلل 
الزينة،  اإذ احِلكمة من الإحداد ترك املحدة  به،  للمحدة؛ لوجاهة ما علل 
وكل ما يرّغب يف نكاحها، ول يعد اأكلها للمطيمَّب زينة يف بدنها، كما اأنه ل 

يبقى اأثر الطيب يف الفم ول يدوم، مما يدل على عدم اعتبار ُحكمه.

 
)1( حا�سية ابن عابدين 218/5.

)2( ينظر: نهاية املطلب 250/15، البيان 84/11، اأ�سنى املطالب 402/3.
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اخلامتة

هذا  يف  خل�ست  فقد  وبعُد،  ال�ساحلات،  بنعمته  تتم  الذي  هلل  احلمد 
البحث: 

ما  واملحدة  الإحرام  حال  املحِرم  منه  املمنوع  الطيب  �سابط  اأن  اإلى   
اجتمع فيه اأمران: 

اإل�ساق  وهو  ولغة،  عادة  تطيًبا  ي�سمى  ما  على  الطيب  ا�ستعمال  الأول: 
الطيب بالبدن والثياب، واأما و�سعه يف الطعام، فخرج عن اأن يكون 
طيًبا و�سار يف حكم املطعومات، واآكله ل يعد متطيًبا ول متزيًنا �سرًعا 

ول عرًفا.

اإمنا  لذاته؛  مق�سوًدا  لي�ص  الطعام  يف  والطيب  الطيب،  ق�سد  الثاين: 
لتطييب الطعم، ويغتفر �سمًنا ما ل يغتفر ق�سًدا.

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا محمد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني.
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فهر�س امل�سادر واملراجع: 

اإحتاف املهرة بالفوائد املبتكرة من اأطراف الع�سرة، اأبو الف�سل اأحمد . 1
ابن علي بن محمد بن اأحمد بن حجر الع�سقالين )املتوفى: 852ه�(، 
حتقيق: مركز خدمة ال�سنة وال�سرية، باإ�سراف د زهري بن نا�سر النا�سر.

املو�سلي، . 2 مودود  بن  محمود  بن  عبداهلل  املختار،  لتعليل  الختيار 
)املتوفى: 683ه�(، دار الكتب العلمية، لبنان- بريوت.

اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب، اأبو يحيى زكريا بن محمد بن . 3
زكريا الأن�ساري )املتوفى: 926ه�(، دار الكتاب الإ�سالمي، القاهرة.

ال�سيوطي . 4 الدين  جالل  بكر،  اأبي  بن  عبدالرحمن  والنظائر،  الأ�سباه 
)املتوفى: 911ه�(، ط/ الأولى 1411ه�، دار الكتب العلمية.

)املتوفى: . 5 الني�سابوري  املنذر  بن  اإبراهيم  بن  بكر محمد  اأبو  الإقناع، 
ط/  اجلربين،  عبدالعزيز  بن  عبداهلل  الدكتور  حتقيق:  319ه�(، 

الأولى، 1408 ه�.
الإقناع يف حل األفاظ اأبي �سجاع، �سم�ص الدين، محمد بن اأحمد اخلطيب . 6

ال�سربيني )املتوفى: 977ه�(، املحقق: مكتب البحوث والدرا�سات - دار 
الفكر- بريوت.

بن . 7 عبدالرب  بن  محمد  بن  عبداهلل  بن  يو�سف  عمر  اأبو  ال�ستذكار، 
محمد  �سامل  حتقيق:  463ه�(،  )املتوفى:  القرطبي  النمري  عا�سم 

عطا، محمد علي معو�ص، دار الكتب العلمية - بريوت.
204ه�(، . 8 )املتوفى:  ال�سافعي  اإدري�ص  بن  محمد  عبداهلل  اأبو  الأم، 

ط/1410ه�، دار املعرفة، بريوت.
احل�سن . 9 اأبو  الدين  عالء  اخلالف،  من  الراجح  معرفة  يف  الإن�ساف 
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علي بن �سليمان املرداوي )املتوفى: 885ه�(، حتقيق: محمد بن ح�سن 
ال�سافعي، ط/ الأولى 1418ه�.

البحر الرائق �سرح كنز الدقائق، زين الدين بن اإبراهيم بن محمد، . 10
دار  الثانية،  ط/  970ه�(،  )املتوفى:  امل�سري  جنيم  بابن  املعروف 

املعرفة، لبنان- بريوت.
بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع، عالء الدين، اأبو بكر بن م�سعود بن . 11

اأحمد الكا�ساين )املتوفى: 587ه�(، دار الكتب العلمية، لبنان- بريوت.
بداية املجتهد ونهاية املقت�سد، اأبو الوليد محمد بن اأحمد بن محمد بن . 12

اأحمد بن ر�سد القرطبي ال�سهري بابن ر�سد احلفيد )املتوفى: 595ه�(، 
دار احلديث - القاهرة.

البناية �سرح الهداية، اأبو محمد محمود بن اأحمد بن مو�سى بن اأحمد . 13
ابن ح�سني بدر الدين العيني )املتوفى: 855ه�(، ط/ الأولى، 1420ه�، 

دار الكتب العلمية، بريوت- لبنان
اأبي اخلري . 14 بن  يحيى  احل�سني  اأبو  ال�سافعي،  الإمام  البيان يف مذهب 

ابن �سامل العمراين اليمني ال�سافعي )املتوفى: 558ه�(، حتقيق: قا�سم 
محمد النوري، دار املنهاج - جدة.

البيان والتح�سيل وال�سرح والتوجيه والتعليل للم�سائل امل�ستخرجة، اأبو . 15
الوليد محمد بن اأحمد بن ر�سد القرطبي )املتوفى: 520ه�(، حتقيق: 
د. محمد حجي واآخرين، ط/ الثانية، 1408ه�، دار الغرب الإ�سالمي، 

بريوت - لبنان.
عبدالرّزاق . 16 بن  محّمد  بن  محّمد  القامو�ص،  جواهر  من  العرو�ص  تاج 

بيدي )املتوفى: 1205ه�(،  احل�سيني، اأبو الفي�ص، امللّقب مبرت�سى، الزمَّ
دار الهداية.

التاج والإكليل ملخت�سر خليل)املطبوع بهام�ص مواهب اجلليل(، محمد . 17
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)املتوفى:  املواق  عبداهلل  اأبو  يو�سف،  بن  القا�سم  اأبي  بن  يو�سف  ابن 
897ه�(.

تبيني احلقائق �سرح كنز الدقائق، عثمان بن علي بن محجن البارعي، . 18
فخر الدين الزيلعي احلنفي )املتوفى: 743 ه�(، ط/ الأولى1415ه�، 

املطبعة الكربى الأمريية ببوبالق، م�سر.
الدين . 19 عالء  بكر  اأبو  اأحمد،  اأبي  بن  اأحمد  بن  محمد  الفقهاء،  حتفة 

ال�سمرقندي )املتوفى: نحو 540ه�(، ط/ الثانية، 1414 ه� دار الكتب 
العلمية، بريوت - لبنان.

جامع الأمهات، عثمان بن عمر بن اأبي بكر بن يون�ص، اأبو عمرو جمال . 20
اأبو  حتقيق:  646ه�(،  )املتوفى:  املالكي  الكردي  احلاجب  ابن  الدين 

عبدالرحمن الأخ�سري، ط/ الثانية 1421ه�، دار اليمامة، دم�سق.
ط/ . 21 الندوي،  علي  املالية،  املعامالت  يف  الفقهية  القواعد  جمهرة 

الأولى1421ه�، �سركة الراجحي امل�سرفية لال�ستثمار.
)املتوفى: . 22 الأزدي  دريد  بن  احل�سن  بن  محمد  بكر  اأبو  اللغة،  جمهرة 

321ه�(، حتقيق: رمزي منري بعلبكي، ط/ الأولى، 1987م، دار العلم 
للماليني - بريوت.

عرفة . 23 بن  اأحمد  بن  محمد  الكبري،  ال�سرح  على  الد�سوقي  حا�سية 
الد�سوقي املالكي )املتوفى: 1230ه�(، ط/ الأولى 1417ه�، دار الكتب 

العلمية، لبنان- بريوت.
حا�سية العدوي على �سرح كفاية الطالب الرباين، اأبو احل�سن علي بن . 24

اأحمد بن مكرم ال�سعيدي العدوي )املتوفى: 1189ه�(، حتقيق: يو�سف 
ال�سيخ محمد البقاعي، دار الفكر - بريوت.

حبيب . 25 بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  احل�سن  اأبو  الكبري،  احلاوي 
املاوردي )املتوفى: 450ه�(، ط/ 1390ه�، مطبعة املعارف ال�سرقية، 

حيدر اآباد، الهند.
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حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء، محمد بن اأحمد بن احل�سني . 26
ابن عمر، اأبو بكر ال�سا�سي القفال )املتوفى: 507ه�(، حتقيق: د. يا�سني 
اأحمد اإبراهيم درادكة، موؤ�س�سة الر�سالة، دار الأرقم - بريوت / عمان

اأفندي . 27 اأمني  الأحكام، علي حيدر خواجه  درر احلكام يف �سرح جملة 
الأولى، 1411ه�،  )املتوفى: 1353ه�(، تعريب: فهمي احل�سيني، ط/ 

دار اجليل.
الذخرية، اأبو العبا�ص �سهاب الدين اأحمد بن اإدري�ص بن عبدالرحمن . 28

املالكي ال�سهري بالقرايف )املتوفى: 684ه�(، حتقيق: محمد حجي.
بن . 29 عمر  بن  اأمني  محمد  عابدين،  ابن  املختار،  الدر  على  املحتار  رد 

اإحياء  دار  1407ه�،  الثانية  ط/  1252ه�(،  )املتوفى:  عبدالعزيز 
الرتاث العربي.

رو�سة الطالبني وعمدة املفتني، اأبو زكريا محيي الدين يحيى بن �سرف . 30
الثالثة،  ط/  ال�ساوي�ص،  زهري  حتقيق:  676ه�(،  )املتوفى:  النووي 

1412ه�، املكتب الإ�سالمي، بريوت- دم�سق- عمان.
�سرح الزرك�سي، �سم�ص الدين محمد بن عبداهلل الزرك�سي )املتوفى: . 31

772ه�(، ط/ الأولى، 1413 ه�، دار العبيكان.
النووي . 32 الدين يحيى بن �سرف  اأبو زكريا محيي  �سرح �سحيح م�سلم، 

 - العربي  الرتاث  اإحياء  دار  الثانية، 1392،  )املتوفى: 676ه�(، ط/ 
بريوت.

ال�سرح الكبري )املطبوع مع حا�سية الد�سوقي(، اأحمد الدردير )املتوفى: . 33
1201ه�(.

بن . 34 اأحمد  بن  بن محمد  املقنع، عبدالرحمن  الكبري على منت  ال�سرح 
قدامة )املتوفى: 682ه�(، دار الكتاب العربي.

�سرح مخت�سر خليل للخر�سي، اأبو عبداهلل محمد بن عبداهلل اخلر�سي . 35
املالكي )املتوفى: 1101ه�(، دار الفكر للطباعة - بريوت
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�سحيح البخاري )اجلامع ال�سحيح(، محمد بن اإ�سماعيل البخاري، . 36
حتقيق ال�سيخ عبدالعزيز بن باز، دار الفكر.
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