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Aإعداد 
 نجوى صبحي مصمح

 A877?97الرقم الجامعي?: 
 جامعة القدس –بكالوريوس دعوة وأصول دين 

 
 وإشراف األستاذ الّدكتورA حسام الّدين عفان

 
 

ُقدِّمْت ىذِه الرِّسالُة استكمااًل لمتطّمباِت درجِة الماجستير في برنامج الفْقِو والّتْشريِع 
 جامعة القدس-كمية الّدراسات العميامن  وأصوِلوِ 
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 اإلهداء                                        
 . أهدي هذا العمَل اّلذي أسأُل هللَا العظيَم أْن يتقّبَلُه مّني خالصًا لوجَهَه الكريم

 .... مْن يبتهُج قلبي عند ذكرِّهما إلى
 .... سرِّ نجاحي إلى

 :تعالىمْن َنَذرا حياَتُهما ليمّهدا لنا طريق العلم فيصدق علينا قوله  إلى
ُ الهِذيَن آَمُنوا ِمْنُكمْ ﴿  1﴾َوالهِذيَن أُوتُوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َواَّللهُ ِبَا تَ ْعَمُلوَن َخِبير  يَ ْرَفِع اَّلله

 .... مهجة قلبي أّمي وأبي إلى
 عائشة فرح وصبحي حسين مصلح

ويمّتُعَك يا أبي الحبيَب بالّصّحةِّ واإليمانِّ أبدًا ما .... يرحَمك يا أمِّّي الحبيبة أسأُل هللَا أْن 
 أبقاك

 .ويجمَعني بُِّكما في الفردوسِّ األْعلى
 ....كما أهديه 

 ....منبعِّ الحبِّّ والحنان إلى
 ....الّروحِّ اّلتي سكنْت روحي إلى

 ....مْن دَعمني بقوٍة، وبإصرارِّهِّ أكملُت تحقيَق ُحُلمي إلى
 زوجي عبد هللا يوسف حمد 

 ....َمْن شاركوني حضَن أّمي إلى
زَّتي وعزيَمتي ْنهم عِّ  ....وأستمدُّ مِّ

 .... إْخوتي أحبَّتي
ْكر توَأم  ....روحي يأخصُّ بالذِّّ

 ....مريم وأسماء يّ أخت
 ....سارتا معي نحو تحقيقِّ ُحُلمي خطوًة بِّخطوة اّللتا

 ....إلى كلِّّ َمْن له بصمٌة في حياتي
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 :الشكر والعرفان
الّشكُر والحمُد هللِّ على نَِّعمِّهِّ اّلتي ال ُتعدُّ وال ُتْحصى، فالَّلهمَّ َلَك اْلَحمُد أنَت نوُر الّسمواتِّ واألرضِّ وَمْن 

مواتِّ واألرضِّ ومْن فيهنّ  ، وَلَك اْلَحمُد أنَت قّيُم السَّ ، ثّم الّشكُر والّتقديُر لَِّمْن يصدُق عليهِّ قوُل 1فيهنَّ
ّن العالَِّم َلَيستغفَر لُه َمْن في الّسمواتِّ وَمْن في األرضِّ حّتى " ... _ صّلى هللُا عليه وسّلم_الّرسولِّ  وا 

 .2..."الحيتاُن في الماء
فجزى هللُا خيَر الجزاءِّ كلَّ َمْن عّلمني حرفًا منُذ نعومَة أظافري، حّتى وصلُت إلى درجةِّ الماجستير، 

كرِّ أستاذي ومَ   : ْن أفتخُر بإشرافِّهِّ على رسالتيوأخصُّ بالذِّّ
 _  حفظه هللا ورعاه_ األستاُذ الّدكتوُر حسام الّدين عفانة 

 .في عمرِّهِّ وعْلمِّهِّ وأداَمُه ذخرًا لإلسالمِّ والمسلمين وباركَ 
 : وأشكر أعضاء لجنة المناقشة

فجزاهم هللا خير _ حفظه هللا_والّدكتور عروة صبري _ حفظه هللا_ نديكتور إسماعيل الشّ األستاذ الدّ 
 .الجزاء

، وبارَك هللُا فيكم   .كما أشكُر كلَّ َمْن سانَدني في حياتي العلمّيةِّ فجزى هللُا الجميَع خيَر الجزاءِّ
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

: ، ص 1: صحيح البخارّي، باب الّدعاء إذا انتبه من الّليل، ج محّمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، البخاري،: انظر  1
 .دار طوق النجاة: محّمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: هـ، المحقق8333األولى، : الطبعة ، 6280: ، رقم الحديث07
سنن الّترمذّي، ت شاكر، باب ما جاء في فضل الفقه  محّمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضّحاك، الّترمذّي،: نظرا  2 

محّمد ناصر الّدين : العاّلمة المحدث: حكم على أحاديثه وآثاره وعّلق عليه ،3613: ، رقم الحديث31: ، ص 2: على العبادة، ج
صّححه  .مصر –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : م، الناشر 8902 -هـ  8292الثانية، : الطبعة األلبانّي،
 . األلبانيّ 
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 : الملّخص
 

، للعاّلمةِّ محّمد بن "فتح القدير"كتابِّ  هذهِّ الّرسالُة هَي تحقيٌق لبابِّ اإلمامةِّ إلى أّول بابِّ الَوْترِّ منْ    
ه، وهو شرٌح لكتابِّ الهدايةِّ 168عبد الواحد الّسيواسّي، المعروف بكمال الّدين بن الهمام ، توّفي سنة 

 . ه292لإلمامِّ برهان الّدين علّي بن أبي بكر المرغيناني، توّفي سنة 
 
وتكمُن أهّمية هذه الّرسالة في أّنها تحقيق لكتاب من الكتب المهّمة المعتمدة األساسّية في المذهب   

، والفقه بشكٍل عامّ   . الحنفّي بشكٍل خاّصٍ
 
وقدِّ انتهجْت الباحثُة في تحقيقه المنهج الوصفّي؛ حيث اعتمدْت على ثالث نسٍخ مخطوطٍة، والّنسخة   

قٍة، وقامْت بعزو اآليات، وتخريج األحاديث، وتوثيق األقوال، وترجمة األعالم الّرابعُة مطبوعٌة غير محقّ 
عض المسائل والكتب وتوضيح المصطلحات المبهمة وتوثيق الّشعر، والمسائل الفقهّية، وفّرعت على ب

  .نوازل مستجّدةً 
 

- : ومن أهّم الّنتائج اّلتي توّصلت إليها
 . "شرح فتح القدير"وليس " القديرح فت"أّن عنوان الكتاب الّصحيح هو 

وبناًء عليه، توصي الباحثة بضرورة إكمال هذا المشروع من قبل طلبة الّدراسات العليا في قسم الفقه 
 . والّتشريع ودعمه من أصحاب القرار في الجامعة لطباعته لتعّم الفائدة
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Investigating of the “Imamah” section up to "Al-Wetr" section in "Fath 

Al-Qadeer" book 

 

By the scholar “Mohammed Ibn Abdelwahed Al-Sewasi”, known as Ibn 

Al-Homam 

 

Prepared by: Najwa Subhi Musleh 

Supervisor: Dr. Hussam AL-Deen Afaneh 

 

Abstract 

 
This study is to investigate the “Fateh Al-Qadeer” Manuscript , from the section 

(imamah) to the section ( al-weter), by the author “Muhammad Ibn Abdul Wahid 

Alsyuasi”, known by Kamal Al-deen Din Bin Al-Humam, died in the year 861 AH, and it’s 

an explanation for “Al-Hedaya” book by the imam Burhanuddin Ali Ibn Abi Bakr 

Almargennane, died in the year 593 AH . 

 

The significance of this study that it’s investigating one of the most important and basic 

book, especially in Hanafi school, and for Islamic jurisprudence in general. 

 

The researcher followed descriptive research, so that relied on three manuscript copies, 

and a fourth unverified printed copy, this research included referring to verses, and  Hadith 

Authentication, explaining the odd meanings in the script, and interpretation of the names 

of indevuial, places, books… Etc., verifying and documenting the old and updatd issues 

from accredited Islamic Jurisprudence books and from Muslim World League. 

 

The important result that’s the origin title of the book is" Fatteh Al-qadeer" not "Sharh 

Fatteh Al-qadeer " , and this book is very important for Al-Fiqh science. 

On that observations, the researcher recommends researchers from the Postgraduate 

studies to continue the investigation of " Fath Al-Qdeer " and for our university to print and 

publish this book to spread the benefits for all over the Fiqh science’s students, and to 

support the scientific research in the Arabic and Islamic world, and one of the main 

methods to preserve ourvaluable heritage. 
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 المقّدمة
 

هِّ  إّن الحمَد هللِّ نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا، ومن سّيئات أعمالنا، مِّْن يهدِّ
هللُا فال ُمضّل له، ومْن يضلْل فال هادَي له، وأشهُد أْن ال إلَه إاّل هللا، وأشهُد أنَّ محّمدًا عبده ورسوله، 

 أّما بعُد،، 
رة العربّية بأشّعته الّنورانّية الممتّدة إلى أقاصي البالد األعجمّية، فمنُذ بزوغِّ فجرِّ اإلسالم في الجزي

َة الرُّقيِّّ والّناُس يخرجون من الّظلمات إلى الّنور، ويستمتعون بظالل الحضارة اإلسالمّية، اّلتي بلغت قمّ 
األساُس فيما أنَّ الغرَب بلسان بعض مفّكريه صّرَح بفضلِّ اإلسالمِّ وحضارته، وأّنه  والّتمّدن، لدرجةِّ 

شمس " في كتابها ( زيغريد هونكه ) توّصَل إليه الغرُب من الّتقّدمِّ والّرقّي، فها هي المستشرقُة األلمانّيُة 
تذكر كيف اهتّمت الحضارة اإلسالمّية بفتح المدارس، وأّن يكون التعليم " العرب تسطع على الغرب

يتقاضونه، ففي قرطبة وحدها كان  ومرّتب صغير طلبة العلممجانًا باإلضافة لتأمين المسكن والمأكل ل
 . م 962مدرسة ألبناء الفقراء عام  22هناك 

كما كان المسجُد في العصر اإلسالمّي منبرًا للعلم والمعرفة، واألستاذ يلتّف حوله طالُب العلمِّ في حلقٍة 
أو يداخل، ومن أراَد من  أبوابها مفتوحة لمن شاَء أن ينتفَع في كّل وقٍت وحين، وله الحقُّ أْن ينتقدَ 

عره ونحو ذلك، البّد من إجازٍة من صاحب الّشأن  المعّلميَن أْن يحاضَر عن كتاٍب لغيره أو يروي شِّ
 . نفسه

فالمسلموَن بمنهجهمِّ العلميِّّ أنقذوا الّتراَث الّسابق من الّزوال، فقاموا بتنظيمه وترتيبه، والغرُب حتى اليوم 
 . افّي للمسلمين وما سبقهميستفيُد من الميراثِّ الّثق

كما قّدَم المسلموَن للغربِّ أغلى هديًة وهي طريقُة البحثِّ العلميِّّ الّصحيح، فاستفادوا منه، وأّسسوا 
 . ليومإلى اعلى أسس علمّية ما زالت ماثلة  حضارًة، متقّدمةً 

وكان شغُف المسلميَن قديمًا اقتناء الكتبِّ بشكٍل منقطع الّنظير، فُبنيتِّ المكتباُت لدرجة أّنه في عام  
م، كان في بغداد وحدها أكثر من مئة مكتبة من أشهرها دار الحكمة، فمكتبٌة صغيرٌة كمكتبة  198

الخاّصة، بل وفي كّل  كما كان في كّل مسجٍد مكتبته. ألف مجّلدٍ  37الّنجف في العراق كانت تحوي 
 .1مستشفى كان هناك قاعٌة فسيحٌة وجدت على رفوفها الكثير من الكتب الّطبّية

وبالّتالي نحُن نتكّلُم عن آالٍف مؤّلفٍة من الكتبِّ اّلتي أصبحْت مخطوطات في وقتنا الحالي، وهذا 
يٍّ دقيٍق، فستْحيا األّمُة اإلسالمّيُة الّتراث العظيم يشكُل كنزًا قّيمًا، ولو القى عنايًة واهتمامًا بشكٍل علم

 . ما ال يتصّوره الّناسإلى مّرًة أخرى، وستصُل في تطورِّها 
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فلهذا أحببُت أْن تكوَن رسالتي في الحصولِّ على درجة الماجستير عبارًة عن تحقيقِّ جزٍء من مخطوطِّ 
باب الوتر، اّلذي هو جزٌء من  أول، من باب اإلمامة إلى "فتح القدير للعاجز الفقير"الكمالِّ بن الهمام 

 . هذا الكنز الّدفين؛ حيث ّيعتبر من أهّم كتب المذهب الحنفّي، وكتب الفقه عموماً 
 :واشتملْت خّطُة البحثِّ على المقّدمةِّ وقسمْين اثنين

 .أّما المقّدمُة فاْشتملْت على سببِّ اختيار تحقيق المخطوط 
راسة،   : والّدراسُة فيها مبحثانِّ على الّنحو اآلتي وأّما القسُم األّوُل فهو قسُم الدِّّ

 : الّتعريف باإلمام المرغينانّي وكتابه الهداية، وفيه مطلبان: المبحث األّول
 : الّتعريف باإلمام المرغينانّي، وفيه مسائل: المطلب األّول
 . اسمه ونسبه: المسألة األولى
 . مولده: المسألة الّثانية
 . شيوخه: المسألة الّثالثة
 . تالميذه: المسألة الّرابعة

 . وثناء العلماء عليه العلمّية منزلته: المسألة الخامسة
 . آثاره العلمّية: المسألة الّسادسة
 . وفاته: المسألة الّسابعة
 : الّتعريف بكتاب الهداية والّثناء عليه وأهّم شروحاته، وفيه مسائل: المطلب الّثاني
 .ايةتعريف كتاب الهد: المسألة األولى
 . الّثناء على كتاب الهداية: المسألة الّثانية
 .أهم شروح كتاب الهداية: المسألة الثالثة
 : الّتعريف بالكمال بن الهمام وبكتابه فتح القدير، وفيه مطلبان: المبحث الّثاني
 : الّتعريف بالكمال بن الهمام، وفيه مسائل: المطلب األّول
 . اسمه ونسبه: المسألة األولى
 . مولد ونشأته: المسألة الّثانية
 . شيوخه: المسألة الّثالثة
 . تالميذه: المسألة الّرابعة

 . مؤّلفاته: المسألة الخامسة
 .وفاته: المسألة الّسادسة
 : الّتعريف بكتاب فتح القدير، وفيه المسائل: المطلب الّثاني
 . إلى صاحبه" فتح القدير"تحقيق نسبة الكتاب : المسألة األولى
 . المصادر اّلتي اعتمد عليها الكمال في فتح القدير: المسألة الثانية



 

 ح

 

 . منهج الكمال في فتح القدير: المسألة الّثالثة
 . أهمّية كتاب فتح القدير: المسألة الّرابعة
 : الّتحقيق، ويشمل على مبحثين: القسم الّثاني

 . وصف الّنسخ المعتمدة: المبحث األول
 . الّتحقيقمنهج : المبحث الّثاني

 
 

 وهللا ولّي الّتوفيق
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 الّدراسةِقْسم 
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  -:المبحُث األّول

 الّتعريُف باإلماِم المرغينانّي وكتابه الهداية
 (: وفيه مطلبان)

 المرغينانيالّتعريُف باإلماِم : المطلُب األّولُ 
 : وفيه مسائل

  :اسمه ونسبه: المسألُة األولى
هو عليٌّ بُن أبي بكٍر بُن عبدِّ الجليلِّ الّراشداني الفرغانّي المرغينانّي، برهاُن الّدينِّ أبو : المرغيناني

، يضّم "وادي فرغنة"مشهوٌر جهُة المشرقِّ ُيسّمى   الحسنِّ الفرغانّي، نسبًة إلى فرغانة؛ وهي إقليٌم واسعٌ 
 . عّدة مدٍن عريقٍة، خمسٌة منها في أوزبكستان حاليًا، واألخرى في قرغيزستان وطاجيكستان

 . المشهورة في أوزبكستان وهي إحدى المدن" مرغيالن" لّيًا والمرغيناني نسبًة إلى مرغينان وُتسّمى حا
 . 1سب إليها مجموعٌة من العلماءوالّراشداني، نسبًة إلى رشدان وهي بلدٌة من بالدِّ فرغانة ُين

 

  -:ولُدهُ م :المسألُة الّثانية
 اإلماُم المرغينانيّ  أنّ  ؛عند ترجمة مؤلف الهداية"الهداية"كتاب ذكر اللكنوي أبو الحسنات في مقدمة 

 . م، يوم االثنين في الّثامن من رجب 8880، الموافُق سنة 2ه 288سنة  ُولد

                                                 

بدون  ،288: ، ص3: ج واهر المضّية في طبقات الحنفّية،عبد القادر بن محّمد بن نصر هللا القرشّي، الج القرشّي،: انظر1
د بن منصور الّتميمي عبد الكريم بن محمّ  و الّسمعاني، .كراتشي –مير محّمد كتب خانه : طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر

 .مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد: م، الناشر 8963 -هـ  8213األولى، : ، 893: ، ص83: األنساب، ج الّسمعاني،
باب في تهذيب اللّ أبي الكرم محّمد بن محّمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الّشيبانّي الجزرّي،  أبو الحسن علي بن وابن األثير،
عبد  والّسيوطي، لّب األلباب، .بيروت –دار صادر : نشر، الناشر بدون طبعة، بدون تاريخ، 890: ، ص 2: األنساب، ج

 –دار صادر : بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر، 338: ،ص  8: ج كر، لب اللباب في تحرير األنساب،الرحمن بن أبي ب
  &http://www.asiaalwsta.com/charDetails.asp?CharId=12497و  .بيروت

 8: رح العالمة عبد الحّي اللكنوي، جالهداية شرح بداية المبتدي مع ش أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني،علّي بن  المرغيناني،  2
نعيم أشرف نور : هـ، اعتنى بإخراجه وتنسيقه وتخريج أحاديثه من نصب الراية والدراية 8380األولى، : الطبعة ، 83: ، ص

 .أحمد، باكستان

http://www.asiaalwsta.com/charDetails.asp?CharId=12497&
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  -:شيوُخهُ  :المسألُة الّثالثة
، مما أّدى إلى صْقلِّ 1تتلمَذ اإلماُم المرغينانّي على يد مجموعٍة من جهابذة علماء المذهب الحنفيّ 

  -:شخصّيته العلمّية ومنهم
سماعيل بن أحمد بن إسحاق األسبيجابي الّسمرقندي، أبو الحسن، عليٌّ بُن محّمٍد بن إ -8

هـ، كان المفتي في  323سنَة ُعرَف بشيخ اإلسالم، واسبيجاب بلدٌة من غور الّترك، ولَد 
 .سمرقند، ولم يكن في زمانه َمْن يحفُظ مذهَب أبي حنيفة ويفهمه مثله فيما وراء الّنهر

يمًة؛ لطولِّ مّدةِّ مجالسته، وأجاَز له استفاَد من األسبيجابي فوائَد عظ ذكَر المرغينانيُّ أّنه
 222، ، توفي سنة "الّطّحاويّ شرح مختصر "و" الفتاوى : " ومِّن مصّنفاته. اإلفتاء مطلقاً 

 .2هـ
محّمٌد بُن محّمٍد بُن الحسنِّ منهاُج الّشريعة، مدحه المرغيناني كثيرًا، وذكر أّنه ما تتلمذ  -3

على يديه أحٌد إال تمّيز على أقرانه؛ لسعة علمه وفضله وحلمه، وأّنه بدأ رحلة العلم منذ 
ه بين يديه إلى سنة   : فقال ه، وذكر له شعراً  222حداثَة سنِّّ

 عليك بإقالل الّزيارة إّنها       
 تكون إذا دامت إلى الهجرة مسلكاً                               

 ألْم تَر أّن القطَر يسأم دأبًا 
  3ويسأل باأليدي إذا هو أمسكا                               

ة حسام الّدين، المعروف عمُر بُن عبدِّ العزيز بُن عمر بن ماّزة، أبو محّمد برهان األئمّ  -2
 312بالّصدر الّشهيد، من كبار علماء الحنفّية، تفّقه على أبيه، من خرسان، ولد سنة 

                                                 

لى الفوائد لبهّية في تراجم الحنفّية، مع الّتعليقات الّسنّية عو الحسنات محّمد عبد الحّي الهندّي، الفوائد ابأ اللكنوي،: انظر   1
 8233محّمد بدر الّدين أبو فراس النعسانّي، بدون طبعة، : صّححه وعّلق عليه ،838: الفوائد البهية، ص  البهّية للمؤلف نفسه،

 .السعادة، مصر: ه، طبع بمطبعة
األعالم، خير الّدين بن محمود بن محّمد بن علّي بن فارس، الّزركلّي، و  208: ، ص8: القرشّي، الجواهر المضّية، ج: انظر 2
عبد الكريم بن محّمد بن منصور والّسمعاني،  .دار العلم للماليين: م، الناشر 3773الخامسة عشر ، : الطبعة، 239: ، ص3: ج

منيرة ناجي : م، المحقق8902 -هـ8292، األولى: الطبعة ، 201: ، ص8: ج اني، الّتحبير في المعجم الكبير،الّتميمّي الّسمع
 .بغداد –رئاسة ديوان األوقاف : سالم، الناشر

أبو هالل  و العسكرّي، 810: ، ص8: و اللكنوي، الفوائد البهّية، ج 882: ، ص3: القرشّي، الجواهر المضّية، ج: انظر  3
بدون طبعة، بدون تاريخ نشر،  ،329: ، ص 3: ديوان المعاني، ج الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران،

، 8: الّلطائف والّظرائف، ج ن إسماعيل أبو منصور الّثعالبّي،عبد الملك بن محّمد ب وأبو منصور، .بيروت –دار الجيل : الناشر
 قاسم بن يعقوب األماسي الحنفّي، محّمد بن واألماسي، .دار المناهل، بيروت: بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر، 863: ص

  .دار القلم العربي، حلب: الناشر هـ، 8332األولى، : الطبعة، 232: ، ص8: روض األخيار المنتخب من ربيع األبرار، ج
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الفتاوى : "هـ، له مصّنفاٌت كثيرٌة منها 226هــ، وُقتل بسمرقند ودفن في بخارى سنة 
" لقاضيشرح أدب ا"و" عمدة المفتي والمستفتي"و" الجامع"و" الفتاوى الكبرى "و " الّصغرى 
 . 1وغيرها

عمر بن محّمٍد بن أحمد بن اسماعيل بن لقمان الّنسفّي، أبو حفص نجم الّدين من فقهاء  -3
ه، ووفاته في  363الحنفّية، عالٌم بالّتاريخ واألدب والّتفسير، مولده في نسف، سنة 

نظم الجامع " و" الّتيسير في الّتفسير: " مصّنف منها 877ه، له نحو 220َسمرقنْد عام 
كان يلّقُب . وغيرها" طلبة الّطلبة" و" تاريخ بخارى " و" منظومة الخالفيات" و" الّصغير

 . 2بمفتي الّثقلْين، وكاَن له شعٌر على طريقة الفقهاء
أبو الّليث، ابن شيخ اإلسالم،  سماعيل بن لقمان،ُد بُن عمر بن محّمد بن أحمد بن إأحم -2

هـ، كان فقيهًا  270ولَد عاَم . حفص الّنسفّي المعروف بالمجد، وهو من سمرقند أبي
هـ، ولقد صّدر  223واعظًا، ُقتَل وهو عائٌد من الحجاز مع مجموعة من العلماء سنة 

 . 3صاحب الهداية عند ذكر مشيخته بذكره وذكر أبيه
مر وقيل أبو عمرو، ولد عثمان بن علّي بن محّمٍد بن علّي البخارّي، البيكندي، أبو ع  -6

ه، وهو إماٌم ورٌع عابٌد ثقٌة من تالمذة اإلمام أبي بكر الّسرخسّي، توّفي سنة  362سنة 
 المظّفر عبد الكريم ْن حّدَث عن اإلمام أبيهـ، وشيُعُه أمٌم، وُيعتبُر آخُر مَ  223

 .4األندقيّ 

                                                 

زين الدين أبو  وابن قطلوبغا، 28: ، ص 2: والّزركلّي، األعالم، ج 298: ، ص8: القرشّي، الجواهر المضّية، ج: انظر  1
: محّمد خير رمضان يوسف، الناشر: م، المحقق8993-هـ  8382األولى، : الطبعة 380: ، ص8: تاج الّتراجم، ج قاسم،العدل 

 .دمشق –دار القلم 
 8: وابن قطلوبغا، تاج الّتراجم، ج 67: ، ص2: والّزركلّي، األعالم، ج 292: ، ص8: القرشّي، الجواهر المضّية، ج: انظر  2

  337: ،ص
شمس الّدين أبو عبد هللا محّمد بن أحمد بن عثمان، تاريخ والذهبّي،   10: ، ص8: رشّي، الجواهر المضّية، جالق: انظر  3

الدكتور بشار عّواد : م، المحقق 3772األولى، : الطبعة، 33: ، ص 83: ت بشار، جاإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم، 
: ، ص8: ي تراجم الحنفّية، جالطبقات الّسنّية ف ،تقي الدين بن عبد القادر ،والّتميميّ  .دار الغرب اإلسالميّ : معروف، الناشر

 .بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، 832
: ص ،8: المنتخب من معجم شيوخ الّسمعانّي، ج، عبد الكريم بن محّمد بن منصور الّتميمي الّسمعانيّ الّسمعانّي، : انظر  4

دار عالم الكتب، : م، الناشر8996 -هـ  8380األولى، : ن عبد القادر، الطبعةموفق بن عبد هللا ب: دراسة وتحقيق، 8372
  27: ، ص83: والّذهبّي، تاريخ اإلسالم، ت بشار، ج 232: ، ص8: والقرشّي، الجواهر المضّية، ج .الرياض
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البركات الملّقب صفّي  عبد هللا بن محّمٍد بن الفضل بن أحمد الفراوّي الّصاعدّي، أبو  -0
ه، ونشأ في بيت علٍم وصالٍح، كان عالمًا صدوقًا  303الّدين، ولد في نيسابور عام 

، ذكر المرغيناني أّنه أجازه "الّسجالت"متوّددًا، ال أحد يجري مجراه في الّشروط، وكتب 
قيل أّنه ه في نيسابور في وقعة الغز، و  239إجازًة مطلقًة مشافهًة بنيسابور، توّفي سنة 

 .  1مات من الجوع
، من أهل بخارى، كان حسن  -1 محّمٌد بن عمرِّ بُن عبدِّ الملك بُن إبراهيَم الّصفارِّ المستمليِّّ

الفضل بكر بن محّمد بن علّي،  ، أبيألبي الفضل الذرعري فقهيًا، وكان يستملي الّسيرة 
 . 2ه 223ه، وتوفي سنة 360ولد سنة 

ه،  399الّطرازي البخارّي، أبو الرضاء، ولد سنة محّمد بن محمود بن علّي بن يوسف  -9
ذكر الّذهبي أّنه توّفي ما بين كان ممّيزًا فاضاًل، وقد أجاز للمرغيناني في بخارى، 

 . 3ه 207 –ه 268

  -:تالميذه: المسألُة الّرابعة
علماء أخَذ العلَم عن اإلمام المرغيناني أعداٌد كثيرٌة من طلبة العلم منهم من صار من مشاهير 

  -:، ومن أشهر تالمذته4األمصار
، من "الّزرنوجي"و" برهان الّدين"و" برهان اإلسالم"إبراهيم الّزرنوجي، ويشتهر بـ  -8

وهو كتاٌب نفيٌس له فائدٌة عظيمٌة، توّفي " تعليم المتعّلم طريق الّتعلم"مصّنفاته كتاب 
 . 5ه 687سنة 

                                                 

 223: ، ص 3: ال، جوابن نقطة، إكمال اإلكم 923: ، ص8: الّسمعانّي، المنتخب من معجم شيوخ الّسمعانّي، ج: انظر  1
  311: ، ص8: والقرشّي، الجواهر المضّية، ج

 872: ، ص3: والقرشّي، الجواهر المضّية، ج 8281: ، ص8: الّسمعانّي، المنتخب من معجم شيوخ الّسمعانّي، ج: انظر  2
  10: ،ص  83: والّذهبّي، تاريخ اإلسالم، ت بشار، ج

 -هـ8337دون طبعة، ، ب309: ، ص 3: الوافي بالوفّيات، ج أيبك بن عبد هللا،الدين خليل بن صالح  الّصفدّي،: انظر  3
،  3: والقرشّي، الجواهر المضّية، ج .بيروت –دار إحياء التراث : أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: م، المحقق3777

  323: ، ص83: والّذهبي، تاريخ اإلسالم، ت بشار، ج 828: ص
  833: لفوائد البهّية، صالّلكوني، ا: انظر  4
، 2: معجم المؤلفين، ج ،عمر بن رضا بن محّمد راغب بن عبد الغنيّ  وكحالة، 263: ، ص3: القرشّي، الجواهر المضّية، ج  5
وخزانة الّتراث، فهرس  .بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت -مكتبة المثنى : بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر ،32: ص

  33738: ، الرقم الّتسلسيّ 337: ، ص92: ات، جمخطوط
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المرغيناني برهان الّدين، تفّقه  عمر بن علّي، أبو حفص نظام الّدين، ابن اإلمام  -3
" جواهر الفقه: "على يد أبيه حتى برع في الفقه وصار من المفتين، من مصّنفاته

 . 1"الفوائد"و
 . 2ه 672المحبر بن نصر أبو الفضائل اإلمام فخر الّدين الدهستاني، توّفي سنة  -2
الهداية، كان  محّمد بن علّي بن أبي بكر أبو الفتح، ابن اإلمام المرغيناني، صاحب -3

 . 3ُيلّقب بجالل الّدين، تفّقه على يد أبيه، انتهت إليه رئاسة المذهب
محّمد بن عبد الّستار بن محّمد بن العمادي الكردرّي، أبو الوجد، من كردر من   -2

ه، وتوّفي فيها  229أعمال من جرجانية خوارزم، شمس األئّمة، ولد في بخاري سنة 
ب اإلمام أبي حنيفة الّرّد واالنتصار في ذكر مناق" ه، من مصّنفاته  633سنة 

وهو كتاٌب في الفقه، برع في معرفة المذهب وقام بإحياء " مختصر"، و"والدفاع عنه
 . 4علم األصول والفقه في زمنه، وتفّقه على يديه خلٌق كثيرٌ 

  -:منزلُته وثناُء العلماِء عليه :المسألة الخامسة
 . 5حب الهداية شيخ مشايخ اإلسالم وحّجة هللا تعالى على الّناسذكر الكمال بن الهمام بأّن صا

ليه"وقال ابن شحنة عنه   .6"شيخ مشايخ اإلسالم والمسلمين، غفر هللا له ولوالديه وأحسن إليهما وا 
ذكره ابن عابدين في طبقة أصحاب الّترجيح، من المقّلدين؛ أي يفضل بعض الّروايات على بعض، و 

 .7ٍة أو أولى أو أوفق للّناس، من أمثال أبي الحسن القّدوريّ كقوله هذا أصّح رواي
كان إمامًا فقيهًا حافظًا محّدثًا مفّسرًا جامعًا للعلوم، ضابطًا للفنون، صاحب الهداية "قال اإلمام الّلكنوّي 

متقنًا محّققًا نّظارًا مدّققًا زاهدًا ورعًا بارعًا فاضاًل ماهرًا أصولّيًا أديبًا شاعرًا، لم تَر العيوُن مثله في العلم 

                                                 

 839: ، ص8: والّلكنوّي، الفوائد البهّية، ج 293: ، ص8: القرشّي، الجواهر المضّية، ج: انظر  1
  828: ، ص3: القرشّي، الجواهر المضّية، ج  2
  99: ، ص3: القرشَي، الجواهر المضّية، ج: انظر  3
، 8: والّلكنوّي، الفوائد البهية، ج 31: ، ص 0: والّزركلّي، األعالم، ج 13: ، ص3: ة، جالقرشّي، الجواهر المضيّ : انظر  4
  806: ص
  88: ، ص8: ابن الهمام، فتح القدير، ج: انظر  5
  332: ،ص8: لسان الّدين بن شحنة، لسان الحّكام في معرفة األحكام، ج: انظر  6
: الطبعة، 00: ، ص8: ، جالعزيز عابدين، رد المحتار على الّدّر المختار محّمد أمين بن عمر بن عبد ابن عابدين،: انظر  7

 .بيروت-دار الفكر: م، الناشر8993 -هـ 8383الثانية، 
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  .1"واألدب، وله اليُد الباسطُة في الخالف والباُع الممتّد في المذهب
 

 -:آثاُره العلمّية :المسألة الّسادسة
  -: 2من مؤّلفات اإلمام المرغينانيو 

 . منتقى الفروع  -8
 . نشر المذهب  -3
 . الّتجنيس والمزيد في الفتاوى   -2
 . مناسك الحجّ   -3
 .مختارات الّنوازل  -2
 .فرائض العثمانيّ   -6
 .بداية المبتدي  -0
 . كفاية المنتهى في شرح بداية المبتدي  -1
 . الهداية لشرح البداية  -9

 .شرح الجامع الكبير للّشيبانيّ  - 87

  -:وفاُته :المسألة الّسابعة
 . 3_  رحمه هللا تعالى_ هـ  292/ ذي الحّجة /  83توّفي ليلَة الّثالثاء 

                      
 

                                                 

  838: ، ص8: اللكنوّي، الفوائد البهّية، ج: انظر  1
: وكحالة، معجم المؤلفين، ج 212: ، ص8: والقرشي، الجواهر المضية، ج 862: ، ص 37: ابن ايبك، الوافي بالوفيات، ج  2
: ، ص8: جإسماعيل بن محّمد أمين بن مير سليم، هدّية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصّنفين، والباباني،  32: ، ص 0

 .استانبول -بعناية وكالة المعارف الجليلة طبع : م ، الناشر8928بدون طبعة،  ، 073
 شمس الدين أبو عبد هللا محّمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز، و الّذهبّي، 838: ، ص8: اللكونّي، الفوائد البهّية، ج: انظر  3

جموعة من م: م، المحقق  8912 -هـ  8372الثالثة ، : ط الرسالة، الطبعة  ، 216: ، ص 82: سير أعالم الّنبالء، ج
والّزركلّي،  213: ، ص8: والقرشّي، الجواهر المضّية، ج .مؤسسة الرسالة: المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، الناشر 

مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي ، وحاّجي خليفة 896: ، ص83: والّسمعانّي، األنساب، ج 366: ،ص  3: األعالم، ج
 –مكتبة المثنى : م، الناشر8938بدون طبعة، ، 8327: ، ص3: ج ي الكتب والفنون،القسطنطينّي، كشف الّظنون عن أسام

  322: ، ص8: والبابانّي، هدية العارفين، ج .بغداد
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 .الّتعريف بكتاب الهداية والّثناء عليه وأهّم شروحاته: لب الّثانيالمط

 :تعريف كتابة الهداية: ولىالمسألة األ 
بداية " هو من أهّم مصّنفات شيخ اإلسالم المرغيناني، وهو شرٌح لكتاٍب له اسمه : كتاب الهداية

شرحه بدايًة بشكل مفّصٍل ومطّول في كتاٍب سّماه كفاية المنتهى، فلما رآه طوياًل اختصره " المبتدي
لمحّمد " الجامع الّصغير"و" مختصر القّدوريّ : "بكتاب الهداية، وبداية المبتدي هو شرٌح لكتابيّ 

 . الّشيبانيّ 
 لّدليل، ثّم يحرر كالم اإلمام أبيوأسلوبه أن يحرَر كالَم اإلمامْين أبي يوسف ومحّمد من المّدعي وا

حنيفة ويبسط أّدلته بحيث يستخرج الجواب من أدّلتهما، فإن خالف أسلوبه فيعلم أّنه يميل إلى رأي 
 . اإلمامين

سنة، وكان طوال هذه المّدة ال يفطر ويبقى  82وقيل إّن اإلمام المرغيناني بقي في تصنيف الكتاب 
صائمًا مع اجتهاده أْن ال يطلع على صومه أحٌد، فكان إذا ُأحضر له طعاٌم قّدمه ألحد تالميذه، فكان 

 . ببركة زهده وتقواه أن قوبل كتابه بالقبول بين العلماء
مع الّصغير، وجعل مسائل القّدورّي أّول الباب ومسائل الجامع الّصغير آخره، وله ورّتبه كترتيب الجا
 . 1فيه خياراٍت وآداب

بداية المهتدي أن  أوقد جرى علي الوعد في مبد: "وقد ابتدأ اإلمام المرغيناني كتابه بالحمد ثّم قال
أشرحها بتوفيق هللا تعالى شرحا أرسمه بـكفاية المنتهى فشرعت فيه والوعد يسوغ بعض المساغ وحين 
أكاد أتكئ عنه اتكاء الفراغ تبينت فيه نبذا من اإلطناب وخشيت أن يهجر ألجله الكتاب فصرفت 

 تعالى بين عيون الرواية ومتون العنان والعناية إلى شرح آخر موسوم بـالهداية أجمع فيه بتوفيق هللا
عن هذا النوع من اإلسهاب مع ما أنه يشتمل على أصول  للزوائد في كل باب معرضاً  الدراية تاركاً 

 .2"قني إلتمامهايوفّ  تعالى أنْ  هللاَ  وأسألُ  .ينسحب عليها فصول
عن مئة ت ًا وحديثًا، زادفذاع صيُت الكتاب وتلّقاه الفقهاء بالعناية والّشرح والّتعليق واالختصار قديم

مصّنٍف، وكان من اهتمام علماء الحنفّية به أْن كاَن يحفظه طاّلب العلم منهم المعروف بقارئ 
، حيث كان يستحضر كتاَب الهداية وهو اإلمام عمر بن عليٍّ بن فارٍس الكنانّي القاهرّي، أبو 3الهداية

 . 4ه 139، توّفي سنة حفص سراج الّدين، انتهت إليه رياسة الحنفّية في زمنه
                                                 

  8029: ، ص 3: سركيس، معجم المطبوعات العربية، ج: انظر  1
بدون طبعة، بدون  ،83: ، ص 8: ج داية،علّي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني، الهداية في شرح البالمرغيناني، : انظر  2

 .بيروت –دار احياء التراث العربي : طالل يوسف، الناشر: تاريخ نشر، المحقق
  277: ، ص 0: وكّحالة، معجم المؤّلفين، ج 20: ، ص 2: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر  3
وسركيس، معجم المطبوعات العربّية والمعربة،  3733: ، ص3:وج 330: ، ص8: حاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج: انظر  4
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  -:الّثناء على كتاب الهداية :المسألة الّثانية
ْحتَِّوائِّهِّ َعَلى " قال اإلمام أكمل الّدين البابرتّي شارح كتاب الهداية  َفإِّنَّ كَِّتاَب اْلهَِّداَيةِّ لَِّمئِّنَّةِّ اْلهَِّداَيةِّ، الِّ

َوائِّهِّ َعَلى ُمُتونِّ  َراَيةِّ َواْنطِّ ، َوَخَلْت َنُقوُد ُأُصولِّ الدِّّ ْسَهابِّ ْن ُخْبثِّ اإْلِّ هِّ مِّ ُن َأْلَفاظِّ َواَيةِّ، َخَلَصْت َمَعادِّ الرِّ
يٍز، تَ  ْن َمْعًنى َوجِّ ًبا مِّ ْبرِّيزِّ ُمَركَّ ، َفَبَرَز ُبُروَز اإْلِّ ْطَنابِّ يَجازِّ َوَبْهَرجِّ اإْلِّ ْت فِّي َمَعانِّيهِّ َعْن َزْيفِّ اإْلِّ َمشَّ

لِّ ُعُذوَبُتُه، َوفِّي نَِّها،  اْلَمَفاصِّ ُرُه فِّي َمَعادِّ ُتُه، َوَمَع َذلَِّك َفُربََّما َخفَِّيْت َجَواهِّ دَّ اأْلَْفَكارِّ رِّقَُّتُه، َوفِّي اْلُعُقولِّ حِّ
َها نِّ  . 1"َواْسَتَتَرْت َلَطائُِّفُه فِّي َمَكامِّ

اب ليس في أسفار المذاهب األربعة كتاب بمثابة كت: "قاَل اإلماُم محّمد أنور الكشميرّي الّديونبديّ و 
ه نفس، بكلمات كّلها في تفقّ  اتِّ ائق، والجمع للمهمّ الهداية في تلخيص كالم القوم، وحسن تعبيره الرّ 

فتح القدير،  -مثل  سألني بعض الفضالء، هل تقدر على أن تؤلف كتابًا،: وقال ،.....درر وغرر
كال، ولو عدة : ومثل الهداية؟ قلت: نعم، قال: في الدقة والتحرير؟ قلت -ية داوهو شرح اله

 .2.."أسطر
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                    

الّثانية، بدون : الطبعة ، 838: ، ص8: ج ول البحث العلمّي وتحقيق التراث،رزق، مقّدمة في أصوالّطويل،  8029: ، ص 3: ج
 .للّتراثالمكتبة األزهرّية : تاريخ نشر، الناشر

: الّدليل إلى المتون العلمّية، ج عبد العزيز بن إبراهيم،وقاسم،  .عبد الراّزق عفيفي، فتاوى ورسائل، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر
محّمد  والخطيب، .الرياض -دار الصميعي للنشر والتوزيع: م، الناشر 3777 -هـ  8337األولى، : الطبعة، 222: ، ص8

الّتاسعة عشر، : الطبعة، 336: ، ص8: ج صالح بن عبد هللا، لمحات في المكتبة والبحث والمصادر، عجاج بن محّمد تميم بن
 .مؤسسة الّرسالة: م، الناشر3778 -هـ  8333

: بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر،  6+2: ، ص8: ج ،محّمد بن محّمد بن محمود، العناية شرح الهدايةالبابرتّي، : انظر  1
 .دار الفكر

، 83: ، ص 8: ججمال الّدين أبو محّمد عبد هللا بن يوسف بن محّمد، نصب الّراية ألحاديث الهداية، الّزيلعّي، : انظر  2
عبد العزيز الّديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثّم أكملها محّمد : م، صححه ووضع الحاشية8990-ه8381األولى، : الطبعة

  .جدة -دار القبلة للثقافة اإلسالمية/ بيروت -مؤسسة الريان للطباعة والنشر : عوامة، الناشرمحّمد : يوسف الكاملفوري، المحقق
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  -:أهّم شروح كتاب الهداية :المسألُة الّثالثة
  -:1اعتنى بكتاب الهداية الفقهاُء  قديمًا وحديثًا، ومْن أهمِّ شروحه

 
لإلمام تاج الّشريعة عبيد هللا المحبوبي الحنفّي، توّفي سنة " نهاية الكفاية في دراية الهداية" -8

 .ه 603
ه،  087اإلمام حسام الّدين حسين بن علّي المعروف بالّصغناقّي الحنفّي، توّفي سنة  "الّنهاية" -3

 .ه 077وفرغ من شرحه سنة 
ه، ولم يكمله وأكمله القاضي سعد  087لإلمام أحمد بن إبراهيم الّسروجي، توّفي سنة " الغاية" -2

 . ه160الّدين محّمد الّديرّي، توّفي سنة 
لإلمام قوام الّدين محّمد بن محّمد البخارّي الكاكي، توّفي سنة " معراج الّدراية إلى شرح الهداية" -3

 . ه 032ه، فرغ من تأليفه سنة  039
 . ه 016لإلمام أكمل الّدين البابرتّي، توّفي سنة " العناية" -2
 .ه 122لإلمام العينّي بدر الّدين محمود بن أحمد، توّفي سنة " البناية" -6
القدير لإلمام كمال الّدين محّمد بن عبد الواحد الّسيواسي، المعروف بابن هّمام الحنفّي،  فتح -0

 . ه 911ه، ثّم أكمله اإلمام قاضي زاده أحمد بن قورد، توّفي سنة  168توّفي سنة 
 

نصب الّراية في "اعتنت بتخريج أحاديثه، مثل كتاب  اً كما أّن هناك كتب. وهناك الكثير من الّشروحات
الّدراية في " ه، وكتاب  063، لإلمام الّزيلعّي، عبد هللا بن يوسف، توّفي سنة "تخريج أحاديث الهداية
 . ه 123، لإلمام ابن حجر العسقالنّي، توّفي سنة "تخريج أحاديث الهداية

 
 

 
 
 
 
 

                                                 

وقاسم، الّدليل إلى  337: ، ص3: والبابرتّي، هدية العارفين، ج 3733: ، ص3: حاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج: انظر  1
  226: ، ص8: المتون العلمّية، ج





 

11 

 

 .فتح القديربالكمال بن الهمام، وبكتابه  الّتعريف: المبحُث الّثاني
  -:وفيه مطلبان

 -:الّتعريف بالكمال بن الهمام :المطلُب األّول
 -:وفيه المسائل

 -:اسمه ونسبه: المسألة األولى
األصل ثّم القاهرّي  مسعود الكمال بن الهمام السيواسيمحّمٌد بُن عبدِّ الواحدِّ بن عبد الحميد بن 

 . 1الحنفيّ 
 

  -:مولده ونشأته :المسألة الّثانية
وهو ابن عشر سنين، فكفلته جّدته  والده أبوه قاضيًا فيها، توّفيه، في سيواس، كان  097ولد سنة 

ألّمه، وكانت مغربية تحفظ أجزاًء كثيرًة من القرآن، فقدِّمت به إلى القاهرة وهو صغير، فحفظ كتاَب هللاِّ 
بالّتجويد، وحفظ عددًا من المختصرات وعرَضها على شيوخ عصره، وكان يصفه شيوُخه بالّذكاء 

، فعاد إلى بلده وقرأ على علمائها، ثّم عاد إلى القاهرة ل الّتاّم، ثّم بدأ في رحلة طلب العلملعقالمفرط وا
مّرًة أخرى، وقرأ على عبد الّسالم وغيره من العلماء، ثّم قدم إلى القدس وقرأ على علمائها وسمع منهم 

طلب العلم، وقرأ الهداية على من أمثال الحافظ ابن حجر، ولم يتعّمق في علم الّرواية، وترّحل كثيرًا في 
اإلمام سراج الّدين عمر قارئ الهداية، وتبّحر في علوٍم أخرى، ففاق أقرانه وصار ُيشار إليه بالبنان، 
فكان محّققًا عاّلمًة في األصول والفقه والّتفسير والفرائض، والحساب والّتصّوف، والنحو والّصرف 

 .2وفي غيرها من العلوم، وتفّرغ لنشر العلم والمعاني والبيان، والمنطق والبديع والجدل
كان يجمع بين الوقار والهيبة، وبين الّتواضع وحسن الّلقاء، كان جميل الّسمت، وكان له مكانته عند 

 . 3بمصر الّدولة وشيخ الّشيوخالملوك وأرباب 
 
 
 

                                                 

  817: هّية، صاللكنوي، الفوائد الب: انظر  1
  866: ، ص8: والّسيوطي، بغية الوعاة، ج 373: ، ص3: الّشوكانّي ، البدر الّطالع لمحاسن من بعد القرن الّسابع، ج: انظر  2
والّسخاوي، الّضوء الاّلمع ألهل القرن  817: ، ص8: والّلكنوّي، الفوائد البهّية، ج 322: ، ص6: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر  3
  828: ، ص 1: سع، جالّتا
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  -: شيوخه : المسألة الّثالثة
 -:من أبرز شيوخ الكمال بن الهمام

فارس الخالطّي سراج الّدين، المعروف بقارئ الهداية، أبو حفص  عمر بن علّي بن -8
الكنانّي القاهرّي الحسينّي الحنفّي، ولد بالُحسْينّية، ونشأ في القاهرة، انتهت إليه رياسة 
الحنفّية في زمنه، وتفّرغ لالفتاء والّتدريس، صاحب الفتاوى المشهورة،كان يستحضر كتاب 

 .1ه 139ّفي سنة تو . الهداية وله تعليٌق عليه
ة الحلبّي، أبو الوليد، المعروف محّمد بن محّمد بن محمود الّشحن محّب الّدين محّمد بن -3

ه، وتوّفي فيها سنة  039بان الّشحنة اإلمام العاّلمة، الّتركي األصل، ولد في حلب سنة 
ه، ، توّلى قضاء الحنفّية بحلب ثّم بدمشق، ثّم استقر في قضاء حلب، من 182
روض المناظر في علم األوائل "و" ألفية في عشرة علوم"و" شرح على الكّشاف: "تهمصّنفا

نهاية الّنهاية في " اختصر فيه تاريخ أبي الفداء، وكتاٌب في الّسيرة النبوّية، و" واألواخر
 .2"شرح الهداية

رعًا في يوسف بن محّمد بن عبد هللا الجمال الّسكندرّي الحميدّي، كان قاضيًا فقيهًا مفتيًا با -2
ه، كان شيخ ابن الهمام في الّنحو  138عّدة علوٍم، كان موسرًا له متجٌر، تّوفي سنة 

 .3وغيره
ه، شمس الّدين  133ه، وتوّفي سنة  061محّمد بن أحمد البساّطّي الّطائّي، ولد سنة  -3

وله حاشيٌة على المطول " المغني: "قاضي القضاة، من فقهاء المالكّية، من مصّنفاته
وحاشيٌة على المطالع، وشرح تائّية ابن الفارض وله مقّدمة في أصول الّدين ومقّدمة في 

 .4علم الكالم وغير ذلك
ه، اإلمام العاّلمة  063أبو زرعة بن العراقّي، أحمد بن عبد الّرحيم بن الحسين، ولد سنة  -2

إمامًا محدثًا فقيهًا  شيخ اإلسالم، الّشافعّي، ولّي الّدين القاهرّي، قاضي القضاة، كان فقيهاً 

                                                 

والّزركلّي،  1: ،ص  3: والغزي، ديوان اإلسالم، ج 887: ، ص 6: القرن الّتاسع، ج  الّسخاوّي، الّضوء الاّلمع ألهل: انظر  1
  20: ، ص2: األعالم، ج

، 88: فين، جوكّحالة، معجم المؤلّ  801: ، ص2: والغزي، ديوان اإلسالم، ج 33: ، ص 0: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر  2
  396: ص
 2: والمقريزي، الّسلوك لمعرفة دول الملوك، ج 228: ، ص 87: الّسخاوّي، الضوء الاّلمع ألهل القرات الّتاسع، ج: انظر  3

  370: ،ص 
والّزركلّي،  231: ، ص8: ومخلوف، شجرة الّنور الّزكّية في طبقات المالكّية، ج 818: اللكنوي، الفوائد البهية، ص: انظر  4

  223: ، ص2: األعالم، ج
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، الطياليسي ولم يكمله، شرح مسند أبي داود" شرح البهجة: "أصولّيًا محّققًا، من مصّنفاته
 .1ه 136ومختصر المهمات والنكت والمنهاج وغيرها الكثير من المصّنفات، توّفي سنة 

 

  -:تالميذه :المسألة الّرابعة
َوقد تخرج بِّهِّ جَماَعة : " تمّيز تالميذ الكمال بن الهمام عدا عن كثرتهم تعّدد مذاهبهم، فقد قال الّسخاوي 

يَّة اْبن  قيّ َصاُروا ُرَؤَساء فِّي َحَياته، َفمن اْلَحَنفِّيَّة التّ  افِّعِّ ْمس والزين َقاسم َوسيف الّدين، َومن الشَّ الشَّ
َشام. كِّيَّة عَباَدة وطاهر والقرافيَومن اْلَمالِّ . خضر والمناوي والوروري   2"َومن اْلَحَنابَِّلة اْلجمال بن هِّ

 -:فمن الحنفّية
الزين قاسم بن قطلوبغا، أبو العدل الّسودونّي الحنفّي، كما كان ُيلّقب بالّشرف، نشأ يتيمًا وحفظ  -8

محّدثًا عالمًا، القرآن الكريم، وكان يكتسب بالخياطة، بارعًا فيها، وبدأ يطلب العلم، فكان فقيهًا 
، "جواهر القرآن"و" الحاشية على تفسير أبي اّلليث: " وتفّرغ للّتدريس واالفتاء، من مصّنفاته

 .3ه 109توّفي سنة 
الّتقّي الّشمس هو إبراهيم بن عبد الّرحمن بن محّمٍد بن اسماعيل، أبو الفداء، وأبو الفضل بن  -3

ه، نشأ وحفظ القرآن  122لكركّي، ولد سنة الّزين المقّري أبي هريرة بن الّشمس بن المجد ا
 938وطلب العلم فبلغ أسمى المراتب فعظم قدره وتفّرغ لإلفتاء والّتدريس والّتأليف، توّفي سنة 

 . 4ه
 
 
 
 
 
 

                                                 

و الّسخاوي،  28: ، ص 0: والمقريزي، الّسلوك لمعرفة دول الملوك، ج 201: ، ص3: العزي، ديوان اإلسالم، ج: انظر  1
  231: ، ص8: والّسيوطي، طبقات الحفاظ، ج 888: ، ص88: ألهل القرن الّتاسع، ج الضوء الاّلمع

  828: ، ص 1: الّسخاوّي، الّضوء الاّلمع ألهل القرن الّتاسع، ج 2
والّشوكانّي، البدر  233: ، ص8: واألدنه وي، طبقات المفسرين، ج 816: ، ص 6: الّسخاوّي، الضوء الاّلمع، ج: انظر  3

  32: ، ص3: الّطالع، ج
 91: ، ص8: والعيدروس، النور الّسافر عن أخبار القرن العاشر، ج 67: ، ص8: الّسخاوّي، الضوء الاّلمع، ج: انظر  4

  63: ، ص8: والغزي، الّطبقات الّسنّية، ج
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  -:من المالكّية
خليفة بن مسعود بن موسى المغربّي الجابرّي المالكّي، وكان ُيسّمى عبد الّرحمن أيضًا،  -8

أقام ببيت المقدس وصار ذا شأٍن ومكانٍة، ووّلي مشيخة المغاربة،  ولكنه اشتهر بخليفة،
 .1ه 122واعتذر عنه ابُن الهمام؛ ألّنه كان يقرئ كالم ابن عربي، توّفي سنة 

علّي نور الّدين الّسفطّي القاهرّي األزهرّي المالكّي، أبو الحسن، كان ُيعرف بالوراق، كان   -3
شغله، ثّم قام بإقراء الّطلبة في أصول العربّية والفقه يطلب العلم ويالزم العلماء مع كثرة 

" مناسك الحجّ : " وغيرهما، وكان يتمّيز بروحه المرحة، خّيرًا متواضعًا، من مصّنفاته
 .2ه 163في النحو، توّفي في سنة " شرح اإليضاح ألبي علّي الفارسيّ "و
  -:من الّشافعّية

شيخ اإلسالم جالل الّدين أبو الفضل  محّمد الّسيوطي، عبد الّرحمن بن أبي بكر بن -8
القاهرّي الّشافعّي، الّشيخ اإلمام العاّلمة الحافظ المؤّرخ األديب، نشأ يتيمًا حيث توّفي 

ّنف، اعتزل الّناس مص 677سنين، صاحب المؤّلفات الكثيرة، أكثر من  2والده وعمره 
األحاديث " و" وم القرآناإلتقان في عل: "ن سنة، وأّلف معظم كتبه منهايععندما بلغ أرب

 .3ه 988، توّفي سنة "واألشباه والنظائر" المنيفة
إبراهيم بن علّي بن محّمد بن ظهيرة البرهانّي  الّرضى، أبو إسحاق، القرشّي   -3

هـ، جّده  132المخزومّي الّشافعّي، اإلمام عالم الحجاز ُيعرف بابن ظهيرة، ولد سنة 
شرح : " عامًا، من مصّنفاته 07ضاء مّكة نحو الوليد بن الوليد بن المغيرة، ولي ق

 .4"تفسير الجالل المحّلي" وتكملة" اإلتقان" و" ألفية مالك
 -:من الحنابلة

عبد هللا بن محّمد بن يوسف الحنبلّي فتح الّدين بن الجمال األنصارّي القاهري، ولد سنة  -8
، توّفي سنة تفع به الّطلبةه، ولي في القضاء وكان يدّرس في الفقه والعربية والفرائض، ان099
 . 5هـ 122

 
 

                                                 

  810: ، ص 2: الّسخاوّي، الّضوء الاّلمع، ج: انظر  1
  822: ، ص0: وكّحالة، معجم المؤّلفين، ج 21: ، ص6: الّسخاوّي، الضوء الاّلمع، ج: انظر  2
،  8: وابن غيهب، طبقات النّسابين، ج 278: ، ص2: والّزركلّي، األعالم، ج 22: ، ص2: الغّزّي، ديوان اإلسالم، ج: انظر  3
  829: ص
  32: ص، 8: والّسيوطي، نظم العيقان في أعيان األعيان، ج 19: ، ص8: الّسخاوّي، الضوء الاّلمع، ج: انظر  4
  869: ، ص 1: والّسخاوي، الّضوء الاّلمع، ج 838: ، ص8: الّسيوطي، ذيل طبقات الحّفاظ، ج:انظر  5
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 -:مؤّلفاته: المسألة الخامسة
 -:1من أبرز مصّنفاته

 .الّتحرير الجامع بين اصطالحي الحنفّية والّشافعّيةتحرير األصول، واسمه   -8
 .زاد الفقير في الفروع، وهو كتاٌب مختصٌر في مسائل الّصالة وعليه عّدة شروحٍ  -3
 .الّساعاتي في الفروعشرح بديع الّنظام البن  -2
 ، ذكرت أن رجالً بورقةٍ  دخلت على امرأةٍ : " شرح حديث كلمتان خفيفتان، افتتحه بقوله -3

 .2"عن إعرابه، فذكر الجواب ا فيها، فنظرت فإذا هو سؤالٌ رفعها إليها، يسأل الجواب عمّ 
 . فواتح األفكار في شرح لمعات األنوار مقّدمة الّتشريح -2
المنهجّية في اآلخرة، وأصلها اختصار للّرسالة القدسّية لإلمام أبو المسايرة في العقائد  -6

 .حامد الغزالي ثّم زاد عليها حّتى صار مؤّلفًا جديداً 
 .الفتاوى  -0
 .توضيح المسايرة -1
 . اقتداء الحنفّية بالّشافعية -9

  .فصل في األوقات اّلتي ُيكره فيها الّصالة -87
 .... برائيلأقول إيماني كإيمان ج: مناقشة مقولة أبي حنيفة -88
، وهو شرٌح من شروح الهداية للمرغينانّي في الفروع، توّفي الكمال قبل إتمام فتح القدير -83

هـ، عندما شرع في إقرائه 139تصنيفه إلى كتاب الوكالة، ابتدأ سنة  -كتابه، وصل في
سنة على وجه الّتحقيق واالْتقان على قارئ الهداية سراج الّدين عمر،  89بعد قراءته 

 ".نتائج األفكار في كشف الّرموز واألسرار"ه اإلمام شمس الّدين قاضي زاده وسّماه فأكمل
 

 
 

                                                 

والّدوسري،  838: ، ص8: والّطويل، مقدمة في أصول البحث العلمّي، ج  378: ، ص3: الباباني، هدية العارفين، ج: انظر  1
والخطيب،  397: ، ص8: وابن قاسم، الّدليل إلى المتون العلمّية، ج 269: ، ص8:معجم المؤّلفات األصولّية المالكّية، ج 

وحاّجي  366: ، ص8: وابن ظاهر، صلة الخلف بموصول الّسلف، ج 336: ، ص8: لمحات في المكتبة والبحث والمصادر، ج
+  233 :، ص 2: وخزانة الّتراث، ج 8666+  8323: ، ص 3: و ج 118+  322: ، ص8: خليفة، كشف الّظنون، ج

230 +829  +930  +926  +938  +393  +802 +907  
  8737: ، ص3: حاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج: انظر  2
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  -:وفاته :المسألة الّسادسة
ان ه بمصر، وحضر الّسلط 168رمضان  0يوم الجمعة _ رحمه هللا تعالى_توّفي الكمال بن الهمام 

 . 1أمثاله قليلٌ زن الّناس على فقدانه بحيث كان وحاشيته وخلٌق كثيٌر جنازته وح
 

 -:الّتعريف بكتاب فتح القدير: المطلب الّثاني
 -:وفيه أربع مسائل

 .إلى صاحبه" فتح القدير"تحقيق نسبة الكتاب : المسألة األولى 
 : إلى اإلمام الكمال بن الهمام منهم" فتح القدير "لقد نسب كثيٌر من العلماء كتاب 

سّماه فتح القدير وصل فيه إلى  شرحًا ال نظير له، اية ابن عابدين، ذكر أّن الكمال شرح الهد -8
 . 2كتاب الوكالة

ذكر حاّجي خليفة في كشف الّظنون أن فتح القدير هو من شروح الهداية لإلمام الكمال بن   -3
 .3الهمام

ذكر الّسيوطي في بغية الوعاة أّن كمال الّدين بن الهمام الحنفّي له تصانيٌف منها فتح القدير   -2
 . 4ير، وصل فيه إلى أثناء الوكالةللعاجز الفق

 .5ذكر الحسني في كتابه نزهة الخواطر، وبهجة المسامع والّنواظر أّن فتح القدير البن الهمام  -3
 
 

 

  -:المصادر اّلتي اعتمد عليها الكمال في فتح القدير:المسألة الّثانية
صدق فيه قول  الهمام محّققٌ مال بن من خالل تحقيقي لجزٍء من كتاب فتح القدير، وجدت أّن الك

                                                 

  373: ، ص 3: والّشوكاني، البدر الّطالع، ج 818: ، ص8: الّلكنوي، القوائد البهية، ج: انظر  1
  36: ، ص8: ابن عابدين، رد المحتار، ج: انظر  2
  8323: ، ص3: حّاجي خليفة، كشف الّظنون، ج: انظر  3
  861: ، ص8: الّسيوطي، بغية الوعاة، ج: انظر  4
: ، ص 1: ج عبد الحي بن فخر الّدين بن عبد العلّي الحسنّي، نزهة الخواطر وبهجة المسامع والّنواظر،، الّطالبيّ : انظر  5

 .بيروت –دار ابن حزم : النشرم، دار 8999 -هـ 8337األولى، : الطبعة ، 8899
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 .1"لو طلبت حجج الّدين ما كان في بلدنا من يقوم بها غيره" اإلمام البرهان األنباسّي حيث قال
فكان ال يقتصر على ذكر المسائل وأحكامها من المذهب الحنفّي بل يتوّسع إلى ذكر الخالف للمذاهب 

  -:اّلتي اعتمد عليها بشكل عامٍ الفقهّية األخرى، واألمثلة على ذلك كثيرٌة، والمصادر 
 . القرآن الكريم، فقد كان يذكر اآليات يستدل بها -8
 . متون الحديث وشروحه وغيرها من كتب الحديث -3
ها إلى تلك قوال علماء المذهب الحنفّي ويعزو كتب فقهاء الحنفّية، فقد كان ُيكثر من ذكر أ -2

 . المؤّلفات
والّشافعّية والحنابلة والّظاهرّية وغيرها، فكثيٌر من كتب فقهاء المذاهب األخرى، كالمالكّية  -3

وقد رواه عبد )كر في باب االستيالد ، فمثاًل ذُ المسائل يذكر فيها اختالف المذاهب الفقهّية
ولكّن الّشافعّي ذكره في "كر في باب البيع الفاسد كما ذ (الملك بن حبيب المالكّي في كتابه

أّما في المحّلى فينبغي أن "ة كتاب المحّلى في باب الخلع والّظاهريّ " العرايا كتابه في باب
 ".يلزمها درهم

كما ذهب إليه صاحب " كتب التفسير، ومن األمثلة على ذلك قوله في باب دعوى الّنسب  -2
  ". الكّشاف وأضّرا به حيث قالوا في تفسير اآليتين

إلى غير ذلك من "الشجاج ، ومن األمثلة على ذلك ُذكر في فصل في كتب الّلغة العربّية -6
 . "معتبرات كتب اللغة

 

  -:منهج الكمال في فتح القدير بما يلي:المسألة الّثالثة
يتمّيز الكمال بن الهمام بشكٍل عاٍم في مصّنفاته بوجود فوائٍد، قّلما تجدها في المصّنفات األخرى، كما 

 .، إاّل ما شاء هللاصاف ويبتعد عن التعّصب والّتعّسف المذهبيّ أّنه يسلك مسلك اإلن
  -:2وبشكٍل خاّصٍ اعتمد الكمال في تصنيفه لفتح القدير على 

 
  -:أسلوب االستدالل ومن األمثلة على ذلك -8

 .االستدالل بآيات  القرآن الكريم في كثيٍر من المسائل ( أ

                                                 

  36: ، ص8: ابن عابدين، رد المحتار، ج: انظر  1
  818: ، ص8: الّلكنوّي، الفوائد البهّية، ج: انظر  2
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يوضح مصدره ويخرجه من كتب الّسنن،  االستدالل بالحديث الّشريف، وكان غالباً   ( ب
في تخريج األحاديث الّنبوّية " نصب الّراية" العزو إلى كتاب الّزيلعّي وكان يكثُر من 

 . الّشريفة
 . أقوال الّصحابة والّتابعين، وأقوال الفقهاء في المذاهب الفقهّيةذكر  ( ت
 . االستدالل بالقواعد األصولّية والفقهّية ( ث

استخدام أسلوب الّتمهيد عند بداية المسائل الفقهّية ويقوم بالّتعريف لما يحتاج إلى تعريف   -3
 . لغًة واصطالحاً 

 . استخدام أسلوب واضٍح وسلٍس في الّشرح والبعد عن الّتعقيد والّتكّلف في العبارة  -2
 .ذكر أدّلة المذاهب األخرى، ومناقشتها وتفنيد أدّلتهم إن خالفت مذهبه -3
 . كان له اختيارات وترجيحات في كثير من المسائل الفقهية قد يخالف فيها المذهب الحنفي -2
طالةٍ  -6  . االقتصار على توضيح ما يحتاج لتوضيح من متن الهداية دون إسهاٍب وا 
 .الّزيادة في ذكر مسائل لم يذكرها كتاب الهداية، كزيادة فصٍل أو فرٍع على بعض المسائل -0
 . ثّم يشرحه" قوله"ن الهداية ويقّدمه بقول يقوم بنقل جزٍء من مت -1

 

 -:أهمّية كتاب فتح القدير :المسألة الّرابعة
ُيعتبر كتاب فتح القدير من الكتب المهّمة المعتمدة في المذهب الحنفّي، وُيعتبر من أشهر وأجّل 

 .الهداية شرحًا ال نظير لهشروحات كتاب الهداية، كما ذكر ابن عابدين بأّنه شرح 
 . 1"وهو غايٌة في الحسن بل لم يعمل على الهداية مثله" ذكر ابن تغري بردي  كما 

ولذا ألهمّيته قامت جامعة القدس بفتح الّتحقيق لهذا المصّنف المهم، فقام مجموعٌة من الطلبٍة في 
 .برنامج الّدراسات العليا، قسم الفقه والّتشريع بتحقيق أجزاٍء منه

جهدي إلى جهد زمالئي لخدمة هذا الكتاب المهّم، بتحّقيق باب اإلمامة إلى  والحمُد هللِّ تشّرفُت بإضافةِّ 
أول باٍب الوتر، فيصبح متداواًل بين الّناس بنسخٍة جديدٍة محّققٍة، نسأل هللَا أْن يبارَك في عملنا ويجعله 

 . مقبواًل مفيدًا في ميزان حسناتنا
 
 
 

                                                 

  222: ، ص 8: وابن قاسم، الّدليل إلى المتون العلمّية، ج 36: ، ص8: ابن عابدين، رد المحتار، ج: انظر  1
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 الّتحقيق: القسم الّثاني
 -:ويشمل على مبحثين

 . وصف الّنسخ المعتمدة: المبحث األول
  -:اعتمدُت في تحقيقي لهذا الجزء من الكتاب على ثالث نسٍخ خطّية، كانت على النحو اآلتي

وهي نسخة موجودة في مؤّسسة إحياء الّتراث والبحوث " أ"وقد أشرت إليها بالّرمز  -:الّنسخة األولى
 .نابلس/ صلّية موجودة في ديوان آل الجوهري اإلسالمّية، بيت المقدس، أبو ديس، والّنسخة األ

 . فتح القدير شرح الهداية: اسم الّنسخة كما في المصدر 
 . مجهول: مؤّلف أو ناسخ المخطوط 

 . هـ 926تاريخ الّنسخ يوم الّسبت، الحادي والعشرين من شهر شعبان سنة 
 . نسخي: نوع الخط

 ( ب/17)مامة فيها من ورقة رقم ورقة وكان ابتداء باب اإل 27: عدد أوراق الّنسخة
 . سطر 22: عدد األسطر

 : وصف الّنسخة بشكل عام
الخط في هذه الّنسخة رديء غير واضح، وفي بعض األحيان غير مفهوٍم، وفيها العديد من الّتحريف 

 . والّتصحيف والّسقط
 

 -:الّنسخة الّثانية
لدى مكتبة الملك عبد العزيز في المدينة  وهي نسخٌة مصّورٌة ومحفوظةٌ " ب"وقد أشرت إليها بالّرمز 

 . المنّورة، الجامعة اإلسالمّية بالمدينة المنّورة
 . فتح القدير للعاجز الفقير: اسم الّنسخة كما ورد في المصدر

 .إبراهيم باذمي: الّناسخ
 . ه 922: تاريخ الّنسخ
 . نسخي عادي واضح ومقروء: نوع الخطّ 

 ( ب/  03)ان ابتداء باب اإلمامة من ورقة رقم ورقة، ك 37: عدد أوراق الّنسخة
 22: عدد األسطر

 . الّنسخة واضحة الخّط، قليلة الّسقط: وصف الّنسخة بشكٍل عامٍ 
 
 

 -:الّنسخة الّثالثة
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 . وهي نسخٌة مصّورٌة محفوظٌة في مكتبة تشستر بيتي، دبلن، إيرلندا" ج"وقد أشرت إليها بالّرمز 
سي يوافتح القدير لـكمال الّدين محّمد بن عبد الواحد بن الهمام السّ  :اسم الّنسخة كما في المصدر

 ( م 8890/ هـ 168توّفي سنة ) اإلسكندرّي الحنفّي، 
 . محّمد بن أحمد الجرواني األزهرّي المالكيّ : الّناسخ

 م 8263حزيران  36/ هـ908ذو القعدة  86: تاريخ الّنشر
 . ءٌ نسخ عادي والخّط واضٌح ومقرو : نوع الخطّ 
في هذه الّنسخة هنالك نقٌص في األوراق، وهذه المالحظة مكتوبٌة فوق الّنص بخٍط واضٍح : مالحظة

 ".نقص كّراسين وثالثة أوراقٍ ( " ب/ 97)في الورقة 
 (.ب/  883)من ورقة رقم ( ثقوله أن يعب) أوراق، بدأت من فصل  2: راق الّنسخةعدد أو 

 . سطراً  22: عدد األسطر
 

  -:ابعةالّنسخة الرّ 
، وهي نسخٌة مطبوعٌة، طبعتها دار الفكر، بيروت، بدون تاريخ، وهذه "ط"وقد أشرت إليها بالّرمز 

 . الّنسخة ُطبع فيها كتاب فتح القدير مع كتابْين آخرْين
كتاب الهداية في أعلى الّصفحة، ثّم اّلذي يليه كتاب فتح القدير، ثّم اّلذي يليه، كتاب الكفاية لجالل 

الخوارزمّي الكرالني، وفي هامش الكتاب من الجهة العليا للصفحة ُطبع كتاب شرح العناية على الّدين 
 . ه 932الهداية لإلمام البابرتي، ثّم تاله حاشية المحّقق سعد هللا المشهور بـسعدي جلبي، توّفي سنة 

 

 : منهح الّتحقيق :المبحث الّثاني
  -:اعتمدُت في تحقيقي على المنهج اآلتي

اعتمدت على أسلوب الّنص المختار في مقابلة الّنصوص لعدم وجود نسخٍة، اعتبرها األصل  -8
أقابل عليه باقي النسخ، فاجتهدت ما يغلب على طّني أّنه الّصواب، فنسخت الّنّص من 

عليها، وأثبت والّنسخة المطبوعة " ج"و "أ"ثّم قمت بمقابلة الّنسخة المخطوطة  ،"ب"الّنسخة 
 . هامشالفروق في ال

 . اعتمدت على الّرسم اإلمالئي الحديث في كتابة الّتحقيق -3
قمُت بإضافة متن الهداية في المكان المناسب له من الّشرح، وجعلته بخٍط غامٍق أكبر من  -2

 )   ( . هكذا  قوسينخط الّشرح، وجعلته بين 
 . بخٍط غامٍق كبيرٍ ]    [ وضعت عناوين للمسائل، وجعلت العنوان بين معكوفين هكذا   -3
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العبارات الّساقطة من إحدى الّنسخ وضعتها بين معكوفين، والكلمات الّساقطة وأشرت إلى ذلك  -2
 . في الهامش

 . أشرت في الهامش إلى نهاية كّل لوحٍة من كّل ورقة من ورقات الّنسخ المخطوطة -6
 . ﴾  ﴿ آليات الكريمة من القرآن الكريم بين قوسين مزهرين هكذاجعلت ا -0
 . عزوت اآليات الكريمة بذكر اسم الّسورة ورقم اآلية  -1
 . }   {جعلت األحاديث الّنبوّية بين قوسين مزهرين هكذا   -9

 خّرجت األحاديث الّنبوّية الّشريفة من مصادرها األصلّية، فإن كان مذكورًا في الّصحيحين أو -87
ن كان في غيرهما خّرجته وذكرت الحكم عليه من المصادر  .في أحدهما اكتفيت بذلك، وا 

 . خرجت آثار الّصحابة من مصادرها األصلّية وذكرت الحكم عليها  -87
 . وّثقت أقوال العلماء من مصادرها -88
 . وّثقت أبيات الّشعر من مصادرها -83
 . مصادر الّترجمة ترجمت لجميع األعالم الوارد ذكرهم في الّشرح ووثقتها من -82
 . وّضحت األلفاظ والمصطلحات الفقهّية والقواعد الفقهّية واألصولّية ووّثْقتها من مصادرها -83
 . عّرفُت الكتَب الواردة في الّشرح ووّثقتها من مصادرها -82
عّلقت على بعض المسائل الفقهّية الواردة في الّشرح وذكرُت أقواَل فقهاء المذهب الحنفّي  -86

 . وترجيح العلماء إلحدى األقوال
 .وحكم اللجنة الدائمة لإلفتاء فيهاربطت بعض المسائل بنوازل مستحدثًة،  -80
حسب  المراجع ب الفقهّية عند ذكرها في الهامش، وكذلك ترتيبراعيت الّترتيب الّزمنّي للمذاه -81

 . في الهامش الترتيب للمذاهب الفقهية
" الجواهر المضّية: " اقتصرت في كثير من األحيان على ذكر مختصر اسم الكتاب مثال -89

 ". الجواهر المضّية في طبقات الحنفّية"بدل من 
 ". بدون سنة نشر" ، أو  سنة نشر أذكر " بدون طبعة"إذا لم يكن للكتاب طبعة أذكر  -37
 . ًا لبعض أوراق الّنسخ المخطوطة والمطبوعةوضعُت صور  -38
 :أعددُت عّدة فهارس للّتحقيق على الّنحو اآلتي -33

 .فهرس اآليات القرآنّية  -8
 .فهرس األحاديث الّنبوّية -3
 . فهرس اآلثار  -2
 . فهرس األعالم -3
 . فهرس الكلمات والمصطلحات الفقهّية والمعاني اّللغوّية  -2
 . فهرس األشعار  -6
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 . فهرس الكتب -0
 . المحتوياتفهرس   -1

 -:صور الّنسخ المعتمدة في الّتحقيق
أول وتشمل على صورة الورقة األولى واألخيرة من الورقة المخطوطة والمطبوعة من باب اإلمامة إلى  

  :رباب الوت

 
 (:أ ) من المخطوط  الّصفحة األولى من باب اإلمامة
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 (: أ) الصفحة األولى من باب الوتر من المخطوط 
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 (: ب)الّصفحة األولى من باب األمامة من المخطوط 
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 ( : ب)الّصفحة األولى من باب الوتر من المخطوط 
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 (التي بدأنا بها بعد النقص(: )ج) األولى من باب اإلمامة من المخطوط الّصفحة 
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 (: ج) الّصفحة األولى من باب الوتر من المخطوط 
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 (: ط)  النسخة المطبوعةة األولى من باب اإلمامة من الّصفح
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 (: ط) نسخة المطبوعةة األولى من باب الوتر من الالّصفح
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 الّنّص الُمحقَّق
 

 من باب اإلمامة إلى أّول باب الوتر
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 [باب اإلمامة] 

 [حكم صالة الجماعة]

 
َدةٌ ا) اَلُم _ ِلَقْوِلِه  ْلَجَماَعُة ُسنٌَّة ُمَؤكَّ اَلُة َوالسَّ اْلَجَماَعُة ُسنٌَّة ِمْن ُسَنِن اْلُهَدى اَل َيَتَخلَُّف ا»_َعَلْيِه الصَّ

 («َعْنَها إالَّ ُمَناِفقٌ 

 ._رحمه هللا_ 2دفي غير الجمعة، عن محمّ  ، وما زاد على الواحد جماعةٌ ةٌ سنّ  1الجماعة
 4 أن، إالّ  لعذرٍ الوجوب إالّ  3عوى، إذ مقتضاهالدّ _ ذكره ذيالّ _ ال يطابق دليله( ةٌ قوله الجماعة سنّ )

 .ةنّ يريد ثبوتها بالسّ 

 . من عذرٍ إالّ  5ها فرض عينٍ أنّ : حاصل الخالف في المسألة

 

 

 

                                                 

 اإلمامة" ب"في    1
محّمد بن حسن الّشيبانّي، أبو عبد هللا، صاحب أبي حنيفة، العاّلمة فقيه العراق، صّنف الكتب الكثيرة؛ منها الجامع  :محّمد هو 2 

ْيَمرّي،: انظر . هـ 189الّصغير، كان له الفضل في نشر علم أبي حنيفة، توّفي سنة   الحسين بن علّي بن محّمد بن جعفر،الصَّ
والّشيرازي، .بيروت –عالم الكتب : م، الناشر8912 –ه 8372الثانية، : الطبعة،125: ص ،1: أخبار أبي حنيفة وأصحابه، ج

: إحسان عباس، الناشر: م، المحقق 8907األولى، : الطبعة، 136: ، ص 1: طبقات الفقهاء، ج أبو اسحاق إبراهيم بن علّي،
  555: ،  ص7: والّذهبي، سير أعالم الّنبالء، ج .دار الرائد العربي، بيروت

أعّم من أن يكون شرعّيًا، أو  ،الذي ال يدّل اّللفظ عليه، وال يكون ملفوظًا؛ ولكن يكون من ضرورة اّللفظ: " مقتضى الّنص هو  3
 8912 –ه 8372األولى، : ط، 226: ، ص 1: الّتعريفات، ج ن محّمد بن علّي الّزين الّشريف،علي ب الجرجاني،: انظر". عقلّياً 

،  1: معجم لغة الفقهاء، ج محّمد رواس قلعجي وحامد صادق قنيبي،وقلعجي وقنيبي، .بيروت –كتب العلمية دار ال: م، الناشر
 .دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع: م، الناشر 8911 -هـ  8371الثانية، : الطبعة، 453: ص
 أّن وهو مكّرر" ب"ورد في   4
عالء الّدين البخارّي،: انظر. كالّصالة والّصيام والحجّ " ما يتحّتم أداؤه على مكلٍَّف بعينه : "فرض العين، أو الواجب العينّي هو 5

: بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر،198: ، ص 1: كشف األسرار شرح أصول البزدوّي، ج ،عبد العزيز بن أحمد بن محّمد
 –ه 8370األولى، : الطبعة، 410: ، ص1: قواعد الفقه، جمحّمد عميم اإلحسان المجددي، والبركتي،  .دار الكتاب اإلسالميّ 

   .كراتشي –الصدف ببلشرز : م، الناشر8916
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 ،5، وعن ابن مسعودٍ 4وأبي ثورٍ  3وعطاءٍ  2وداود 1وهو قول أحمد 

                                                 

اإلمام أبو عبد هللا أحمد بن محّمٍد بن حنبل الّشيبانّي، الحافظ الحّجة إمام المحّدثين، صاحب كتاب الُمسند، جمع فيه : أحمد هو 1
شمس الّدين أحمد بن محّمد بن إبراهيم بن أبي بكر، وفّيات ابن خّلكان، : انظر. هـ 241الحديث ما لْم يّتفق لغيره، توّفي سنة من 

 –دار صادر : إحسان عباس، الناشر: المحققم،  8977، 7: ، الطبعة8: الجزء، 64: ، ص 1: ج األعيان وأنباء أبناء الّزمان،
 شمس الدين أبو عبد هللا محّمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز، والّذهبّي، 92: ، ص 1: لفقهاء، جوالّشيرازي، طبقات ا .بيروت

 .دار الكتب العلمية بيروت: م، الناشر8991 -هـ8389األولى، : الطبعة، 16: ، ص 2: تذكرة الحّفاظ، ج
: الطبعة، 210: ، ص 2: جلّراجح من الخالف، عالء الّدين أبو الحسن علي بن سليمان، اإلنصاف في معرفة االمرداوّي، : انظر

 موّفق الّدين عبد هللا بن أحمد بن محّمد،وابن ُقدامة المقدسّي،  .دار إحياء الّتراث العربيّ : الثانية، بدون تاريخ نشر، الناشر
مرعي بن يوسف بن أبى بكر الكرمّي، و  .مكتبة القاهرة: م، الناشر8961 -هـ 8211بدون طبعة، ، 130: ، ص 2: المغني، ج

أبو قتيبة نظر محّمد : م، المحقق3773 -هـ 8332األولى، : الطبعة،46: ، ص 1: جبن أحمد، دليل الّطالب لنيل المطالب، 
 .دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض: الفاريابّي، الناشر

ّي البغدادّي، فقيه أهل الّظاهر، الملّقب بالظاهرّي، أحد داود بن علّي، الحافظ الفقيه المجتهد، أبو سليمان األصبهان: هو  داود  2
األئّمة المجتهدين، ُتنسب إليه الّطائفة الّظاهرّية، وُسمّيت بذلك ألخذها بظاهر الكتاب والّسنة، وا عراضها عن الّتأويل والقياس، و 

أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثوٍر، داود أّول من جهر بذلك، له تصانيف عّدة، منها في الّثناء على الّشافعي ومدحه، و 
تاج  والّسبكّي، 333: ، ص 2:والّزركلي، األعالم، ج 115: ، ص 2: الّذهبي، تذكرة الحّفاظ، ج: انظر. هـ  270توّفي سنة 

محمود . د :هـ، المحقق8382الثانية، : الطبعة، 287: ، ص2:جالّدين عبد الوهاب بن تقّي الّدين، طبقات الّشافعّية الكبرى، 
 .هجر للطباعة والنشر والتوزيع: عبد الفتاح محّمد الحلو، الناشر. محّمد الطناحي ود

بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، ، 104: ، ص3: جعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحّلى باآلثار،  ابن حزم الظاهرّي،: انظر 
 .بيروت –دار الفكر : الناشر

أبو محّمٍد، من أجاّلء الفقهاء، وتابعي مّكة وُزّهادها، كان كثير الحديث وأعلم الّناس  عطاء بن أبي رباح،: عطاء هو  3
محّمد بن سعد بن منيع  ابن سعد،: انظر. هـ  117هـ أو   115هـ أو   114بالمناسك، اخُتلف في تاريخ وفاته  قيل سنة 

محّمد عبد : م، تحقيق 8997 -هـ  8387األولى، : الطبعة، 20: ، ص 6: الّطبقات الكبرى ، ط العلمية، ج الهاشمّي بالوالء،
أحمد بن علّي بن  وابن حجر، 69: ، ص 1: الّشيرازي،  طبقات الفقهاء، جو  .بيروت –دار الكتب العلمية : القادر عطا، الناشر

مطبعة دائرة : اشرهـ، الن8236األولى، : الطبعة، 199: ، ص 7: تهذيب الّتهذيب، ج محّمد بن أحمد بن حجر العسقالنّي،
 .المعارف النظامية، الهند

كتاٌب ذكر فيه اختالف مالك : إبراهيم بن خالٍد الكلبّي البغدادّي، اإلمام المجتهد الحافظ، له مصّنفاٍت كثيرٍة منها: أبو ثوٍر هو 4
و الّذهبّي، تذكرة  102: ص،  1: الّشيرازّي، طبقات الفقهاء، ج: انظر. هـ  240والّشافعّي وذكر مذهبه في ذلك، توّفي سنة 

  37: ، ص 1: والّزركلّي، األعالم، ج 74: ، ص 2: الحّفاظ، ج
: الطبعة، 137: ، ص 4: األوسط في الّسنن واإلجماع واالختالف، ج أبو بكر محّمد بن إبراهيم، ابن المنذر الّنيسابورّي،: انظر

محّمد ،وساعي .الرياض –دار طيبة : ّمد حنيف، الناشرأبو حماد صغير أحمد بن مح: م، تحقيق 8912هـ،  8372 -األولى 
م،  3770 -هـ  8331الثانية، : الطبعة، 200: ، ص 1: جنعيم محّمد هاني، موسوعة مسائل الجمهور في الفقه اإلسالمّي، 

 .دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر: الناشر
فٍل الهذلّي، من العشرة المبّشرين بالجّنة، ومن األربعة اّلذين قال عنهم الّرسول عبد هللا بن مسعود بن غا: ابن مسعود هو  5
صّلى هللا عليه _، أّول من جهر بالقرآن الكريم في مّكة، حّدث عن الّرسول "خذوا القرآن عن أربعةٍ : "_ صّلى هللا عليه وسّلم_

بن عبد هللا بن محّمد بن عبد البّر بن عاصم الّنمرّي، االستيعاب يوسف ابن عبد البّر، : انظر. هـ  32بالكثير، توّفي سنة _ وسّلم
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 . 4"يجب فال صالة له 3لم داء ثمّ النّ  2من سمع: "وغيرهما 1وأبي موسى األشعريّ  

 .5على الكفاية: وقيل

 
                                                                                                                                                    

دار : علي محّمد البجاوي، الناشر: م، المحقق 8993 -هـ  8383األولى، : الطبعة ، 987: ، ص 3: جفي معرفة األصحاب، 
ُأسد  ،عبد الواحد الّشيبانّي الجزريّ أبو الحسن علّي بن أبي الكرم محّمد بن محّمد بن عبد الكريم بن  وابن األثير، .الجيل، بيروت

عادل و علّي محّمد معوض : م، المحقق 8993 -هـ 8382األولى، : ، الطبعة، 381: ، ص 3: ج ،الغابة في معرفة الّصحابة
في أحمد بن علّي بن محّمد بن أحمد بن حجر العسقالنّي، اإلصابة و ابن حجر،  .دار الكتب العلمّية: أحمد عبد الموجود، الناشر

: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محّمد معوض، الناشر: هـ، تحقيق 8382األولى، : الطبعة،  199:، ص 1: ج تمييز الّصحابة،
 .بيروت –دار الكتب العلمية 

القرآن، عبد هللا بن قيٍس بن سليٍم، مّمن أسلم قديمًا بمّكة، كان عاّلمًة نّسابًة، وكان َحَسَن الّصوت ب: أبو موسى األشعرّي هو 1
ابن عبد البّر، : انظر. هـ  52هـ أو  50هـ أو  44هـ أو  42أفقه أهل البصرة وأقرأهم، اخُتلف في تاريخ وفاته قيل سنة 

  841: ، ص 4: و ابن حجر، اإلصابة، ج 299: ، ص 6: وابن األثير، ُأسد الغابة، ج 762: ، ص 4: االستيعاب، ج
 يمنع وهو خطأ" أ"في   2
  "أ"ليست في   3
الّترمذّي، سنن الّترمذّي، باب ما جاء فيمن سمع الّنداء : ، انظر_صّلى هللا عليه وسّلم_وهو قول جماعٍة من أصحاب الّرسول  4

من سمع الّنداء : "_ صّلى هللا عليه وسّلم_، وروى ابن ماجه عن الّرسول  217: ، رقم الحديث 422: ، ص 1: فال يجيب، ج
رَ  محّمد بن يزيد القزوينّي، سنن ابن ماجه، ط األرنؤوط، سنن ابن ماجه، باب  وابن ماجه،" فلم يأته فال صالة له إاّل من ُعذِّ

العاّلمة : على أحاديثه وآثاره وعّلق عليه حكم ، 793: ، رقم الحديث  260: ، ص 1: الّتغليظ في الّتخلف عن الجماعة، ج
محمَّد و عادل مرشد و شعيب األرنؤوط : م، المحقق 3779 -هـ  8327األولى، : الطبعة محّمد ناصر الّدين األلبانّي،: المحدث

ن عبد هللا بن محّمد بن محّمد ب األلبانّي، والحاكم، صّححه .العالمّيةدار الّرسالة : َعبد الّلطيف حرز هللا، الناشرو كامل قره بللي 
، رقم  373: ، ص 1: المستدرك على الّصحيحْين، باب أّما حديث عبد الّرحمن بن مهدّي، ج حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الّضبّي،

  .بيروت –دار الكتب العلمية : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: م، تحقيق8997 –ه 8388األولى، : الطبعة، 894: الحديث
ذا فعله البعض سقط اإلثم عن “ : عّرفه الّزحيليّ :فرض الكفاية  5 هو ما طلب الّشارع فعله طلبًا جازمًا من مجموع المكّلفين، وا 

ذا تركه الجميع أثموا جمي ،  2: ج محّمد مصطفى، القواعد الفقهّية وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، الّزحيلّي،: انظر". عاً الباقين، وا 
عبد الكريم بن علّي بن الّنملة، : وانظر أيضاً  .دمشق –دار الفكر : م، الناشر 3776 -هـ  8330األولى، : بعةالط،  952: ص

مكتبة : م، دار النشر 8999 -هـ  8337األولى، : الطبعة،214: ، ص2 1: ج محّمد، ،المهّذب في علم أصول الفقه المقارن،
: ، ص 1: غاية الوصول في شرح لّب األصول، ج أحمد بن زكريا األنصارّي، زكريا بن محّمد بنوالّسنيكّي، .الرياض –الرشد 

 .دار الكتب العربية الكبرى، مصر: بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر،28
 المهّذب في فقة، م بن عليّ أبو اسحاق إبراهيالّشيرازي،: عند الّشافعية صالة الجماعة فرض كفايٍة في الّصحيح من مذهبهم، انظر 

أبو الحسن علّي بن  والماوردّي، .دار الكتب العلمّية: بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر ، 176: ، ص1: ، ج اإلمام الّشافعيّ 
الّشيخ : م، المحقق 8999-هـ  8389األولى، : الطبعة،297: ، ص2:الحاوي الكبير، ج محّمد بن محّمد بن حبيب البصرّي،

أبو زكريا محيي الّدين يحيى والّنووّي،  .دار الكتب العلمية، بيروت: ناشرعادل أحمد عبد الموجود، الالّشيخ  -علّي محّمد معوض 
زهير الشاويش، : م، تحقيق8998 -هـ 8383الثالثة، : الطبعة، 339: ا، ص: ج ، روضة الّطالبين وعمدة المفتين،بن شرف
 .عمان -دمشق -المكتب اإلسالمي، بيروت: الناشر
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 .ها واجبةٌ إنّ : ة مشايخناقال عامّ  1وفي الغاية

 .ةنّ لوجوبها بالسّ  ةً ؛ وتسميتها سنّ ها واجبةٌ أنّ : 2وفي المفيد 

 .4يجب على العقالء، البالغين، األحرار، القادرين على الجماعة من غير حرجٍ : 3وفي البدائع 

 [الجماعة احكم  فوات صالة ] 

ذا فاتته ال يجب عليه الطّ  آخر ] ، بل إن أتى مسجدًا 5بين أصحابنا لب في المساجد بال خالفٍ وا 
 .فحسنٌ  7[6للجماعة

 

 

                                                 

هـ ،  710كتاٌب في الفقه الحنفّي، أّلفه اإلمام أبو العّباس، أحمد بن إبراهيم الّسروجّي القاضي بمصر توّفي سنة : هوالغاية   1
وهو شرٌح من شروح كتاب الهداية في الفروع لشيخ اإلسالم برهان الّدين المرغينانّي، لم يكمله الّسروجي لكن أكمله القاضي سعد 

: والبابانّي، هدّية العارفين، ج 2022: ، ص2: حاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج: انظر. هـ  867ي سنة الّدين محّمٍد الديرّي، توفّ 
  104: ، ص 1
هـ، وهو شرٌح 562كتاب المفيد والمزيد لشمس األئّمة تاج الّدين عبد الغّفار بن لقمان الكردّي الحنفّي، توّفي سنة : المفيد هو  2

حاّجي : انظر. هـ543وع لإلمام ركن الّدين عبد الرحمن بن محّمٍد المعروف بالكرمانّي، توّفي سنة لكتاب الّتجريد الّركني في الفر 
 587: ، ص1: والبابانّي، هدّية العارفين، ج 345: ، ص1: خليفة، كشف الّظنون، ج

: ، ص 1: بدائع الّصنائع، جعالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الّصنائع في ترتيب الّشرائع، الكاسانّي، : انظر 3
 .دار الكتب العلمية: م، الناشر8916 -هـ 8376الثانية، : الطبعة، 155

كتاب بدائع الّصنائع في ترتيب الّشرائع للكاسانّي أبي بكر بن مسعوٍد بن أحمد الحنفّي، وهو شرٌح لكتاب الّتحفة : البدائع هو
، توّفي سنة "شرح تحفته وتزّوج ابنته" كاساني ابنة أستاذه الّسمرقندّي فقال العلماء للعاّلمة عالء الّدين أحمد الّسمرقندّي، تزّوج ال

  234: ، ص1: والبابانّي، هدّية العارفين، ج 68: ، ص1: حاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج: انظر. هـ 587
زين الدين بن إبراهيم بن محّمد، البحر الّرائق شرح كنز  وابن نجيم المصري، 324: ، ص 2: العينّي، البناية، ج: انظر 4

تكملة البحر الّرائق لمحّمد بن حسين بن علي : الثانية ، بدون تاريخ نشر، وفي آخره: الطبعة، 365: ، ص 2: ج الّدقائق،
 2: بن عابدين، رد المحتار، جو ا .دار الكتاب اإلسالمي: منحة الخالق البن عابدين، الناشر: الطوري الحنفي القادري، وبالحاشية

  552: ، ص
َوْهَبة بن  الّزحيلي،: انظر. و يوسف ومحّمدٍ أبو حنيفة وأب: في المذهب الحنفّي لفظ أصحابنا المشهور إطالقه على األئّمة الّثالثة 5

 .دمشق –الفكر  دار: الثانية عشرة، بدون تاريخ نشر، الناشر: الطبعة،73: ، ص 1:الفقه اإلسالمّي وأدّلته، جمصطفى،
 لجماعة وهو خطأ" أ"في   6
 للجماعة آخر "  ب"و " أ"ما بين المعكوفين في   7
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ن   2ي بهم؛ يعني ويناليجمع بأهله ويصلّ  1، وذكر القدوريّ فحسنٌ  ه منفرداً ى في مسجد حيّ صلّ  *وا 
 .3ثواب الجماعة

 .5اعهاألولى في زماننا تتبّ :  4ةوقال شمس األئمّ  

، بدعةً  8ال، ويكون : ؟ فقالله أحيانًا هل ينال ثواب الجماعةبأه 7[ن يجمععمّ : ]6وسئل الحلوانيّ 
 . 9ومكروهًا بال عذرٍ 

                                                 

 " أ"ب من /  80نهاية ق *
اّلذي يشتمل " المختصر المبارك"سن العبارة في الّنظر، صاحب كان حالحسين أحمد بن محّمٍد الفقيه البغدادّي، : القدورّي هو 1

 1: ابن خّلكان، وفّيات األعيان، ج: انظر. هـ  428، توّفي سنة "التقريب"ة والشافعّية، وله كتاب على مسائل الخالف بين الحنفيّ 
  212: ، ص 1: والّزركلّي، األعالم، ج 93: ، ص 1: والقرشّي، الجواهر المضّية، ج 78: ، ص

  يناب وهو خطأ" أ"في   2
هـ، 8233األولى، : الطبعة، 59: ، ص 1: الّجوهرة النّيرة، ج علّي بن محّمد الحدادي العبادي، أبو بكر بنالّزبيدّي،: انظر  3

 .المطبعة الخيرّية: الناشر
محّمٍد بن أحمد بن سهٍل، أبو بكٍر، مجتهٌد وفقيٌه أصوليٌّ ومناظٌر، وقاٍض،  من كبار األحناف، توّفي سنة : شمس األئّمة هو  4

لإلمام " الّسيرالكبير"لإلمام محّمٍد، وشرح " الجامع الكبير"ثالثون جزءًا، وله شرح " سوط في الفقه والّتشريعالمب"هـ، أشهر كتبه  397
وكّحالة، معجم  29: ، ص 2: والقرشّي، الجواهر المضّية، ج 315: ، ص 5: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. محّمٍد وغيرها
 267: ، ص 8: المؤّلفين، ج

م، 8992 -هـ 8383بدون طبعة، ، 167: ، ص 1:المبسوط، ج ،محّمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئّمةالّسرخسّي،: انظر 5
 .بيروت –دار المعرفة : الناشر

هو عبد العزيز بن أحمد بن نصٍر بن صالح الحلوانّي البخارّي، نسبته إلى عمل الحلواء، الملّقب بشمس األئمة، فقيٌه : الحلوانيّ  6
، كان إمام  هـ  448وغيرها، توّفي سنة " الفتاوى "، و"الّنوادر في الفروع"، و"المبسوط في الفقه"أهل بخارى في وقته، ومن كتبه حنفيٌّ

أحمد بن علّي بن وابن حجر،  318: ، ص 1: والقرشّي، الجواهر المضّية، ج 13: ، ص 4: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. 
دائرة : م، المحقق8908-هـ 8297الثانية، : الطبعة، 24: ، ص 4: يزان، جلسان الم ن حجر العسقالنّي،محّمد بن أحمد ب

  .مؤسسة األعلمي للمطبوعات بيروت: الهند، الناشر –رف النظامية االمع
 غير الجمع وهو خطأ" أ"ما بين المعكوفين في   7
 " أ"ليست في   8
عثمان بن علي بن محجن والّزيلعّي،  325:، ص2:والعينّي، البناية، ج 156:، ص 1:الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر 9

 -المطبعة الكبرى األميرية : هـ، الناشر 8282األولى، : الطبعة،133:، ص1:ج، البارعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق
 .بوالق، القاهرة
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 [ه أم المسجد الجامع ة في جماعة مسجد حيّ األفضليّ ] 

 .1ه، وجماعة المسجد الجامعمسجد حيّ واختلف في األفضل من جماعة 

ن صلّ   ذا كان مسجدان يختار أقدمهما؛ فإن استويا فاألقرب، وا  في األقرب وسمع إقامة غيره؛ فإن  2ىوا 
الّ  رب مطلقًا ال على ة األقعلى أفضليّ   فيذهب إليه، وهذا على اإلطالق تفريعٌ كان دخل فيه ال يخرج؛ وا 

ة أفضل مجلس العامّ  4، أو3 [أستاذه لدرسه]فمجلس  هاً جل متفقّ ، فلو كان الرّ من فّضل الجامع
 .5فاقباالتّ 

 [األعذار المسقطة لصالة الجماعة ] 

، جل من خالفٍ المرض، وكونه مقطوع اليد والرّ : الجماعة تسقط بالعذر؛ فمن األعذار وقد سمعت أنّ  
ن لم يكن بهم 6يخلطان، أو ال يستطيع المشي كالشّ أو مفلوجًا، أو مستخفيًا من السّ   7العاجز، وغيره وا 

 .8ألمٌ 

 

 

 

                                                 

، شمس العلوم نشوان بن سعيدالحميرّي، : انظر. ة الجمعةالمسجد اّلذي يجتمع فيه الّناس، وُتقام فيه صال: المسجد الجامع هو 1
د حسين بن عبد هللا : م، المحقق 8999 -هـ  8337األولى، : الطبعة، 1163: ، ص2: ج ودواء كالم العرب من الكلوم،

 .دمشق -بيروت ، دار الفكر  -دار الفكر المعاصر: يوسف محّمد عبد هللا، الناشر. العمري، مطهر بن علي اإلرياني، د
 113: ، ص 2:الكاسانّي، بدائع الّصنائع، جو 

 117: ، ص 3:الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر
 صّلوا " أ"في   2
 اساذلدربه" أ"ما بين المعكوفين في  3
 ا" أ"في  4
 555:، ص 1:وابن عابدين، رد المحتار، ج 367:،ص 1: ابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج: انظر 5
 و " أ"ورد في   6
 و " ب"ورد في  7
 " أ"ليست في  8
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 .3والخالف في الجمعة ال الجماعة ،فاقٌ ه اتّ اهر أنّ والظّ  ،2واألعمى عند أبي حنيفة: 1وفي شرح الكنز  

ديدة في لمة الشّ ديد، والظّ ين، والبرد الشّ ال يجب على األعمى بالمطر، والطّ : دقال محمّ  4رايةففي الدّ  
 .حيحالّص 

 .7تركها ال أحبّ : ؟ فقال6سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طيٍن وردغةٍ :  5وعن أبي يوسف 

عال؛ ت النّ إذا ابتلّ  }_لى هللا عليه وسلمـص_؛ يعني قوله 8الحديث رخصةٌ : إد في الموطّ وقال محمّ  
                                                 

كتاب تبيين الحقائق شرح كنز الّدقائق، تأليف العاّلمة فخر الّدين عثمان بن عليٍّ الّزيلعّي الحنفّي، توّفي سنة : شرح الكنز هو  1
هـ ، وفي كشف الّظنون سّماه تبيين الحقائق لما فيه ما اكتنز، وهو شرٌح لكتاب كنز الّدقائق للّشيخ حافظ الّدين أبي البركات  743

الّدليل الى المتون العلمّية،  عبد العزيز بن إبراهيم،ابن القاسم، : انظر. هـ  701عبد هللا بن أحمد بن محموٍد الّنسفّي، توّفي سنة 
حاّجي خليفة، و  .الرياض -دار الصميعي للنشر والتوزيع: م، الناشر 3777 -هـ  8337األولى، : الطبعة، 366: ، ص 1: ج

 1516: ، ص 2: كشف الّظنون، ج
 133:، ص 1:الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر

جمعه " مسند"ربعة عند أهل الّسنة، له الّنعمان بن ثابت، إمام الحنفّية الفقيه المجتهد المحّقق، أحد األئّمة األ: أبو حنيفة هو  2
: ، ص 1: القرشّي، الجواهر المضّية، ج: انظر. هـ  827في الفقه، روى عنه تلميذه أبو يوسف، توّفي سنة " المخارج"تالميذه، و

 405:، ص 5: وابن خّلكان، وفّيات األعيان، ج 36: ، ص 8: والّزركلّي، األعالم، ج 26
ْن وجد قائدًا فال تجب عليه عند أبي حنيفة وتجب  األعمى إن لم يجد قائداً   3 فال تجب عليه الجمعة وال الجماعة باإلجماع، وا 

: المحقق،94: ، ص1: الّنتف في الفتاوى، ج أبو الحسن علّي بن الحسين بن محّمد، الّسغدي،: انظر. عند أبي يوسف ومحّمدٍ 
 .بيروت –عمان ، مؤسسة الرسالة -دار الفرقان : م، الناشر8913 –ه 8373الثانية، : الدكتور صالح الّدين الّناهي، الطبعة

: م، الناشر 8993 -هـ  8383الثانية، : الطبعة، 227: ، ص1: تحفة الفقهاء، جمحّمد بن أحمد بن أبي أحمد،  والّسمرقندّي،
  259: ، ص1: والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج .دار الكتب العلمية، بيروت

. رٌح من شروح كتاب الهداية، للشيخ اإلمام محّمٍد بن مباركشاه بن محّمد، أبي عبدهللا، الملّقب بمعين الهرويّ ش: الّدراية هو 4
 2022: ، ص 2: حاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج: انظر

يعقوب بن إبراهيم األنصارّي الكوفّي البغدادّي، صاحب اإلمام أبي حنيفة، أّول من نشر مذهبه، الفقيه العاّلمة : أبو يوسف هو  5
من حّفاظ الحديث، أّول من ُدعي قاضي القضاة، وأّول من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة، له مصّنفاٌت 

والّزركلّي، األعالم،  378: ، ص 6: ابن خّلكان، وفّيات األعيان، ج: انظر. هـ  182، توّفي سنة "اآلثار"و" الخراج"كثيرٌة منها 
  220: ، ص 2: والقرشّي، الجواهر المضّية، ج 193: ، ص 8: ج
: الّلغة، ج تهذيب الهروّي، محّمد بن أحمد بن األزهرّي،: انظر. ل الكثير الّشديدمن ردغ وهي الماء والّطين والوح: الّردغة هي 6
والّزبيدّي،  .بيروت –دار إحياء التراث العربي : محّمد عوض مرعب، الناشر: م، المحقق3778األولى، : الطبعة، 90: ، ص 8

: المحقق، 476: ، ص 22: مادة ردغ، جأبو محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس، 
 : ، ص 8: لسان العرب، مادة ردغ، ج محّمد بن مكرم بن على، وابن منظور، .دار الهداية :مجموعة من المحققين، الناشر

  .بيروت –دار صادر : هـ، الناشر 8383 -الثالثة : الطبعة، 427
 325: ، ص2: والعينّي، البناية، ج 133: ، ص1: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر 7
: كان يأمر المؤّذن إذا كانت ليلٌة باردٌة ذات مطٍر يقول_ صّلى هللا عليه وسّلم_سول هللا إّن ر ” : ومتن الحديث في موّطأ مالك 8 

موّطأ مالك، برواية محّمٍد بن الحسن  مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحّي المدنّي،مالك،: انظر“  .أال صّلوا في الّرحال
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 .1{حالالة في الرّ فالّص 

ال يالئمني، فهل  ولي قائدٌ  ار،، شاسع الدّ ي ضريرٌ يا رسول هللا إنّ  :ه قالأنّ  3مكتومٍ  2عن ابن أمّ }وما  
رواه أبو  {.نعم، قال ما أجد لك رخصةً : النداء؟ قال 4وتسمع: ي في بيتي؟ قالأن أصلّ  تجد لي رخصةً 

 .وغيرهم 7، والحاكم6، وأحمد5داود

                                                                                                                                                    

عبد الوهاب عبد اللطيف، : الثانية، بدون تاريخ نشر، تعليق وتحقيق: الطبعة،186: ، رقم الحديث 79: ، ص: الّشيبانّي، ج
 .المكتبة العلمية: الناشر

مسند  أبو عبد هللا محّمد بن إدريس بن العّباس بن عثمان بن شافع بن عبد المّطلب بن عبد مناف المطلبي،الّشافعّي،: انظر 1
السيد يوسف علي الزواوي : ترتيب الّسندي، تحقيق، 185: الحديث ، رقم 63: ، ص 1:الّشافعّي، الباب الّثاني في اآلذان، ج

 .لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : م، الناشر 8928 -هـ  8207الحسني والسيد عزت العطار الحسيني، بدون طبعة،
مسند عبد هللا بن عمر،  ط الرسالة، أحمد بن محّمد بن حنبل بن هالل بن أسد الّشيبانّي، مسند اإلمام أحمد بن أحمد،وأحمد،  
عادل مرشد، و شعيب األرنؤوط : م، المحقق 3778 -هـ  8338األولى، : الطبعة، 4580: ، رقم الحديث 186: ، ص 8:ج

ذكر األرنؤوط أّن إسناده صحيٌح على شرط  .مؤسسة الرسالة: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي، الناشر: وآخرون، إشراف
 .الّشيخين

 " ب"ليست في  2
عبد هللا بن زائد األصّم؛ واخُتلف في اسمه واسم أبيه قيل عبد هللا، وقيل عمرو وهو األكثر عند أهل : ابن أم مكتوم هو  3

يستخلفه في أكثر غزواته، وكان يؤّذن _  صّلى هللا عليه وسّلم_الحديث، ابن خال خديجة بنت خويلٍد، كان أعمى وكان الّنبي 
مع بالل، قيل استشهد في معركة القادسّية وقيل رجع إلى المدينة ومات بها أثر إصابته في _ سّلمصّلى هللا عليه و _للّرسول 
وابن حجر،   239: ، ص 3: وابن األثير، أسد الغابة، ج 1198: ، ص 3: ابن عبد البّر، االستيعاب، ج: انظر. المعركة

 494: ، ص 4: اإلصابة، ج
 أتسمع  "  ب"و " أ"في  4
وهو أحد الكتب الّسّتة، وله " الّسنن"سليمان بن األشعث الّسجستانّي، إمام أهل الحديث في زمانه، صاحب : أبو داود هو  5
وابن خّلكان، وفّيات  169: ، ص 4: ابن حجر، تهذيب الّتهذيب، ج: انظر. هـ  275، توّفي سنة "الزهد"، وكتاب "المراسيل"

  122: ، ص 3: والّزركلّي، األعالم، ج 404: ، ص 2: األعيان، ج
سنن أبي داود، باب في الّتشديد أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدّي،  أبو داود،: انظر

ناصر  محّمد: العاّلمة المحدث: حكم على أحاديثه وآثاره وعّلق عليه، 552: ، رقم الحديث 151: ، ص 1:في ترك الجماعة، ج
 –المكتبة العصرية، صيدا : محّمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، المحقق الّدين األلبانّي،

 .حسٌن صحيحٌ : حكم األلبانيّ  .بيروت
 ، قال15490: ، رقم الحديث 243: ، ص 24: أحمد، مسند أحمد، ط الرسالة، باب حديث عمرو بن أم كلثوم، ج: انظر 6

 .األرنؤوط حديٌث صحيٌح لغيره
، "الكنى والعلل"محّمد بن محّمٍد أبو أحمد الّنيسابورّي، اإلمام الحافظ العاّلمة الّثبت محّدث خرسان، صاحب كتاب : الحاكم هو  7

   20: ، ص 7: والّزركلّي، األعالم، ج 363: ، ص 12: الّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج: انظر. هـ  372توّفي سنة 
 903: ، رقم الحديث 375: ، ص 1:الحاكم، المستدرك على الّصحيحين، ج: انظر
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 1ل لك فضيلة الجماعة من غير حضورها، ال اإليجاب على األعمىتحّص  ال أجد لك رخصةً : معناه 
 .4{في تركها  3لعتبان بن مالكٍ  2رّخص –م ليه وسلّ ى هللا عصلّ -ه فإنّ  }

 

 [ة القائلين بوجوب صالة الجماعة أدلّ ] 

 .، فهذه أربعة أقوالٍ 6ة الواجبفي قوّ  دةٌ مؤكّ  ةٌ سنّ  5وقيل الجماعة

ي آمر رجاًل فيصلّ  ن، ثمّ ن فيؤذّ لقد هممت أن آمر بالمؤذّ  } -لى هللا عليه وسلمـص –قوله : لوجه األوّ  
ق عليهم الة، فأحرّ الّص ] فون عن يتخلّ  معهم حزم الحطب إلى قومٍ  أنطلق معي برجالٍ  ثمّ  اس،بالنّ 

لى ـص -رضي هللا عنه - 8الة أصاًل؛ بدليل ما عن أبي هريرة؛ وليس المراد ترك الّص 7{اربيوتهم بالنّ 
آتي قومًا يصّلون في  ، ثمّ فيجمعوا لي حزمًا من حطبٍ  لقد هممت أن آمر فتيةً  }:-هللا عليه وسلم 

: الجمعة عنى أو غيرها ؟ قال : 9فقيل ليزيد هو ابن األصمّ . {قها عليهم، فأحرّ ةٌ بيوتهم ليست بهم علّ 
                                                 

: الطبعة، 834: ، ص 3:ج علي بن محّمد، أبو الحسن نور الّدين، مرقاة المفاتيح  شرح مشكاة المصابيح، ماّل، : انظر 1
،  3: نيل األوطار، ج محّمد بن علّي بن محّمد بن عبد هللا، والّشوكانّي،.دار الفكر، بيروت: م، الناشر3773 -هـ 8333األولى، 

 .دار الحديث، مصر: عصام الّدين الّصبابطّي، الناشر: م، تحقيق8992 -هـ 8382األولى، : الطبعة،150: ص
 اخّص " ب"في   2
صّلى هللا عليه _د الّرسول عتبان بن مالٍك بن عمرو بن العجالن األنصارّي األسلمّي، ذهب بصره في عه: عتبان بن مالك هو 3

: ، ص 3: ابن عبد البر، االستيعاب، ج: انظر. ، كان إمام قومه بني سالم، شهد غزوة بدر، مات في خالفة معاوية _وسّلم
  358: ، ص 4: وابن حجر، اإلصابة، ج 551: ، ص 3: وابن األثير، أسد الغابة، ج 1236

ومسلم، صحيح مسلم،  425: ، رقم الحديث 92: ، ص 1: د في البيوت، جالبخارّي، صحيح البخارّي، باب المساج: انظر 4
   263: ، رقم الحديث 445: ، ص 1: باب الّرخصة في الّتخلف عن الجماعة، ج

،  2:والعينّي، البناية، ج 59:، ص 1:والّزبيدّي، الجوهرة الّنيرة، ج 156:، ص 1:الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر  
 324:ص
والعينّي،  133: ، ص1: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر. هذا قول الكرخّي والقدورّي وخواهرزاده...:عة سّنٌة مؤّكدةٌ الجما 5

 324: ، ص2: البناية، ج
  324:، ص 2: و العينّي، البناية،ج 133:،ص1: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر 6
  427: ، رقم الحديث 131: ، ص 1: البخارّي، صحيح البخارّي، باب وجوب صالة الجماعة، ج: انظر 7
أبو هريرة الّدوسّي عبد الّرحمن بن صخر، اختلفوا في اسمه واسم أبيه كثيرًا، غلبت عليه كنيته، صاحب رسول : أبو هريرة هو 8

ّفة، الزم رسول هللاهللا، وأحفظ أصحابه، أسلم عام خيبر وشهدها، من أصحاب ا ، استعمله عمر على _ صّلى هللا عليه وسّلم_ لصُّ
ابن عبد البر، االستيعاب في معرفة : انظر. هـ  59أو  58أو  57البحرين ثّم عزله، اخُتلف في تاريخ وفاته قيل سنة  

  348: ، ص 7: وابن حجر، اإلصابة، ج 313: ، ص 6: وابن األثير، أسد الغابة، ج 1768: ، ص 4: األصحاب، ج
هو يزيد بن عمرو بن عديس العامرّي، اشُتهر بابن األصّم، وهو ثقة من الّتابعين، وهو ابن أخت ميمونة زوجة : يزيد بن األصمّ  9

لميمونة، فأجاب بأّنه عليه الّسالم نكحها _ صّلى هللا عليه وسّلم_، وُسئل يزيد عن نكاح الّرسول _ صّلى هللا عليه وسّلم_الّنبي 
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ولم يذكر -لى هللا عليه وسلم ـص –صّمت أذناي إن لم أكن سمعت أبا هريرة يأثره عن رسول هللا 
 .وغيره 1، وال غيرها، رواه مسلمٌ جمعةً 

نّ   ، رواه 4{الجمعة 3[عن 2فون يتخلّ  }:ه قال أنّ ، إالّ *نحوه ه روى عن ابن مسعودٍ زيد ذلك؛ ألنّ ما قالوا ليوا 
 .أيضاً  مسلمٌ 

 .6في الجماعة، وكالهما صحيحٌ  روايةٌ  5[، والجمعة]في  روايةٌ : قيل هما روايتان

                                                                                                                                                    

: ، ص 5:الّثقات، ج محّمد بن حّبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، ابن حّبان،: انظر. هـ  103و حالل، توّفي سنة وه
: الدكتور دمحم عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، الناشر: ، تحت مراقبة8902 -  ه 8292األولى، : الطبعة، 531

،  5:وابن األثير، أسد الغابة، ج 599: ، ص 1:و ابن حجر، تقريب الّتهذيب، ج .ر آباد الدكن الهنددائرة المعارف العثمانية بحيد
  467: ص
،  251: ، رقم الحديث 451: ، ص 1: مسلم، صحيح مسلم، باب اّلذين يتخّلفون عن صالة الجماعة والجمعة، ج: انظر 1  
 549: ، رقم الحديث 150: ، ص 1: اب في الّتشديد في ترك الجماعة، جوأبو داود، سنن أبي داود، ب( وال غيرها… فقيل ليزيد )

، والذي جمع فيه أكثر من "صحيح مسلم"مسلم بن الحّجاج بن مسلٍم القشيرّي الّنيسابورّي أبو الحسين، صاحب مصّنف : مسلم هو
، توّفي سنة "الجامع"و" المسند الكبير"ألف حديٍث وهو أحد الّصحيحين المعّول عليهما، وهو من األئّمة الكبار، من تصانيفه  12

: الّزركلّي، األعالم، جو  126: ، ص 2: و الّذهبّي، تذكرة الحّفاظ ، ج 529: ، ص 1: ابن حجر،اإلصابة، ج: انظر. هـ  261
 و 221: ، ص 7
 "ب"ب من /  74نهاية ق  *
 يخلفو" ب"في   2
 "ب"ما بين المعكوفين ليست في   3
  652: ، رقم الحديث 452: ، ص 1: مسلم، صحيح مسلم، باب فضل صالة الجماعة والجمعة، ج  4
 " أ"ما بين المعكوفين ليست في  5
صالة الَعشاء، فقال أهل الظاهر اختلف العلماء في الّصالة المقصودة في الحديث، هل هي في صالة الجمعة، أم الجماعة، أم 6 

أنها في صالة الجماعة وقال آخرون أنها في صالة الجمعة وقد ذكر ابن عبد البر أّنها في الجمعة لوجود عدة أحاديث ثابتة عن 
ابن  بإسناد صحيٍح، لوجود رخص في الّتخلف عن الجماعة مثل عذر العشاء، وأكل الّثوم، وذكر_  صّلى هللا عليه وسّلم_الّرسول 

الجوزي جوابًا عن هذه المسالة من ثالثة أوجه، األول أن أبا هريرة قد روى هذا الحديث في الجماعات ال الجمعة، وهو في 
الّصحيحين، أّما حديث ابن مسعود فهو في صحيح مسلم، وبالتالي هو مّقدم، ويحتمل أن يكون الراوي قد سها من ذكر الجماعة 

أّنه يمكن أن يمضي ويأمر بحرق بيوت من سمع اآلذان ثّم : م يفعله، الّثالثلله على وجه المبالغة و أّنه قا: إلى الجمعة، الّثاني
: ، ص 2:االستذكار، جيوسف بن عبد هللا بن محّمد بن عبد البّر بن عاصم الّنمرّي، ابن عبد البر،: انظر. رك الّصالةيعود فيد

 –دار الكتب العلمية : محّمد عطا ومحّمد علي معوض، الناشرسالم : م، تحقيق3777 –ه 8338األولى، : الطبعة، 139
: ، ص 1: كشف المشكل من حديث الّصحيحْين، ج ،جمال الّدين أبو الفرج عبد الّرحمن بن علّي بن محّمد وابن الجوزّي، .بيروت
أحمد بن علّي بن وابن حجر،  .الرياض –دار الوطن : علي حسين البواب، الناشر: بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، المحقق، 338

ه، رقم كتبه 8209بدون طبعة،  ، 128:، ص 2:ج محّمد بن أحمد بن حجر العسقالنّي، فتح الباري شرح صحيح البخارّي،
عبد : محب الّدين الخطيب، عليه تعليقات: محّمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصّححه وأشرف على طبعه: وأبوابه وأحاديثه
 .بيروت –دار المعرفة : د هللا بن باز، الناشرالعزيز بن عب
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 من إالّ  ، فال صالة له؛2من سمع الّنداء فلم يأته } -لى هللا عليه وسلمـص –عنه  1وروى ابن ماجه
 .4، رواه الحاكم، وقال على شرطهما3{عذرٍ 

ة ، فهو دليل عامّ 5ما ذكر يصلح وجهًا للوجوب؛ ألّن الفرض ال يثبت بخبر الواحد والجواب أنّ  
 .مشايخنا على ما في الغاية

 ؛ إذ ال ينافي الوجوب في6ةنيّ ة فيه للقائلين بالسّ ال حجّ  على ما في حديث ابن مسعودٍ  ةً وتسميتها سنّ 
من سّره أن يلقى هللا غدًا مسلمًا؛ فليحافظ على هؤالء  ": خصوص ذلك اإلطالق، وهو قول ابن مسعودٍ 

نّ ، فإّن هللا شرع لنبيّ لوات؛ حيث ينادى بهنّ الّص  يتم الهدى، ولو أّنكم صلّ هّن من سنن كم سنن الهدى، وا 
كم لضللتم، وما من ة نبيّ تركتم سنّ  كم، ولوة نبيّ ف في بيته؛ لتركتم سنّ ي هذا المتخلّ في بيوتكم كما يصلّ 

 خطوةٍ   كتب هللا له بكلّ من هذه المساجد، إالّ  يعمد إلى مسجدٍ  هور، ثمّ ر فيحسن الطّ يتطهّ  رجلٍ 
معلوم   منافقٌ ف عنها إالّ ، ولقد رأيتنا وما يتخلّ 8ئةً سيّ  7عنه بها ، ويحطّ ، ويرفعه بها درجةً يخطوها حسنةً 

 .9"فّ ى يقام في الّص جلين حتّ به يهادى بين الرّ جل يؤتى فاق، ولقد كان الرّ النّ 

                                                 

ابن ماجه أبو عبد هللا محّمد بن يزيد القزوينّي الحافظ المفّسر، صاحب الّسنن، وأحد األئّمة في علم الحديث، : ابن ماجه هو 1 
وابن حجر،  155: ، ص 2: الّذهبي، تذكرة الحّفاظ، ج: انظر. هـ  273وله تفسير القرآن وكتاب في تاريخ قزوين، توّفي سنة 

 144: ، ص 7: والّزركلّي،األعالم، ج 5: ، ص 4: تقريب الّتهذيب، ج
 يسمعه وهو خطأ " ب"ورد في 2 
: ، رقم الحديث 507: ، ص1: ط األرنؤوط، باب الّتغليظ في الّتخّلف عن الجماعة، ج، ابن ماجه، سنن ابن ماجه: انظر 3 

  .أّن هشيمًا لم يصّرح بالسماع هنا ، ذكر األرنؤوط أّن رجاله ثقاٌت إاّل 793
، صّححه الحاكم وقال صحيٌح على شرط  893: ، رقم الحديث 372: ، ص 1: الحاكم، المستدرك على الّصحيحين، ج: انظر4

 .الّشيخان ولم يخّرجاه
 " أ"ليست في   5

به، فلذلك ال يثبت بخبر اآلحاد، أّما الواجب  ثبت بدليل قطعّي ال شبهة فيه، ويلزم العمل به واالعتقادما  الفرض عند الحنفّية هو
بو علّي أحمد بن محّمد بن نظام الّدين أالشاشي،: انظر. عندهم هو ما ثبت بدليٍل ظنيٍّ كالصحيح من اآلحاد واآلية المؤولة

أبو بكر و  .بيروت –دار الكتاب العربي : بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر، 209: ، ص8: أصول الّشاشي، ج إسحاق،
 -هـ 8383الثانية، : الطبعة، 326: ، ص2: ول، جالفصول في األص أحمد بن علي أبو بكر الّرازي الجصاص، الّرازي،
 .وزارة األوقاف الكويتية: م، الناشر8993

 بالّسنة " أ"في  6
 " أ"ليست في 7 
 سّنة وهو خطأ" أ"في  8
   654: ، رقم الحديث 453: ، ص 1: من سنن الهدى، جمسلم، صحيح مسلم، باب صالة الجماعة والجمعة : انظر 9
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كصالة العيد، وقوله لضللتم يعطي الوجوب ظاهرًا، وفي  من الواجب لغةً  أعمّ  1وهذا ألّن سنن الهدى 
  .2لكفرتم: ألبي داود عنه روايةٍ 

ه رفع أنّ  ه ذكر بعضه بالمعنى؛ إالّ على أنّ  ف بناءً ذي ذكره المصنّ هذا هو الّ  حديث ابن مسعودٍ  ولعلّ 
 4وصف ؛ يعني أنّ 3-لى هللا عليه وسلم ـص –منه  ه وعيدٌ ، فأفاد أنّ {  منافقٌ ف عنها إالّ ال يتخلّ  }قوله 
اإلنسان قد  ، فإنّ منافقٍ  5 منف ال يقع إالّ خلّ الواقع أن التّ  أنّ  خلف، ال إخبارٌ ب عن التّ فاق يتسبّ النّ 

 .فاقالنّ  وحيد، وعدمف كساًل مع صحة اإلسالم، ويقين التّ يتخلّ 

 

 

 

 

 

 
                                                 

سّنة أخذها هدى وتركها ال بأس به ألّن الّرسول عليه الّسالم لم يواظب عليها، وسنة أخذها هدى، وتركها ضاللٌة : الّسّنة نوعان 1
يوجب اإلساءة والكراهة، وتسّمى سنن الهدى وهي الّسّنة المؤّكدة، كصالة العيد واألذان واإلقامة فإذا أصّر أهل بلٍد على تركها عند 

ون كتركهم للواجبات والفرائض؛ ألّن هذا استخفاٌف بالّدين، وعند أبي يوسف يؤّدبون وال يقاتلون إلظهار الفرق بين محّمٍد يقاتل
 محّمد أمين بن محمود البخارّي، وأمير بادشاه، 310: ، ص 2: عالء الّدين البخارّي، كشف األسرار، ج: انظر. الواجب وغيره

محّمد بن حمزة بن والفنارّي، .بيروت –دار الفكر : طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشربدون ، 230: ، ص 2: تيسير الّتحرير، ج
محّمد حسين : هـ،المحقق 8330 -م  3776األولى، : الطبعة، 243: ، ص1: ج محّمد، فصول البدائع في أصول الّشرائع،

 .دار الكتب العلمية، بيروت: محّمد حسن إسماعيل، الناشر
، صّححه  550: ، رقم الحديث 150: ، ص 1: أبي داود، باب في الّتشديد في ترك الجماعة، ج أبو داود، سنن: انظر 2

 .األلبانيّ 
لم يره مرفوعًا، وفي روايٍة آخرى لمسلٍم ..." من سّره أن يلقى هللا غدًا مسلماً " ذكر ابن حجر العسقالنّي بأّن حديث ابن مسعوٍد  3 

أحمد بن علّي بن محّمد بن أحمد ابن حجر،  ..."سنن الهدى_ صّلى هللا عليه وسّلم_هللا قال عّلمنا رسول : "عن ابن مسعود، قال
بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، ، 200:، رقم الحديث166: ، ص1:ج، بن حجر العسقالنّي، الّدراية في تخريج أحاديث الهداية

مسلم، صحيح مسلم، باب صالة الجماعة و  .بيروت –ة دار المعرف: الّسيد عبد هللا هاشم اليماني المدنّي، الناشر : المحقق 
   654: ، رقم الحديث 453: ، ص 1: والجمعة من سنن الهدى، ج 

 وضعت وهو خطأ" أ"في  4
 " ب"ليست في  5
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يادة معنى هذه الزّ  ، على أنّ  من منافقٍ ف إالّ خلّ الواقع إذ ذاك عدم التّ  ما يفيد أنّ إنّ  وحديث ابن مسعودٍ 
الجفاء، والكفر، والّنفاق من سمع  الجفاء كلّ }:قال -لى هللا عليه وسلم ـص - 2مرفوعًا عنه 1وي رُ 

 .5برانيّ مد، والطّ رواه أح 4{3الة فال يجبهمنادي هللا ينادي إلى الّص 

قاء، والخيبة أن يسمع بحسب المؤمن من الشّ }: -لى هللا عليه وسلم ـص –عنه  برانيّ للطّ  وفي روايةٍ  
إلى اإلعالم  اإلقامة عودٌ  اها به ألنّ هنا اإلقامة؛ سمّ  *ثويب، والتّ 6{الة فال يجيبهن يثوب بالّص المؤذّ 

 .بعد اإلعالم باألذان

، غير أّن هذا يفيد -لى هللا عليه وسلمـص –ثويب بين األذان واإلقامة فلم يكن على عهده ا التّ أمّ  
حريق على كونه لترك ف الوعيد في حديث التّ سنه، ويتوقّ تعليق الوجوب بسماع اإلقامة بعد ثبوت حُ 

ن في يصّلو  }: ، وقوله في الحديث اآلخر{الة ال يشهدون الّص  }:الحضور دائمًا كما هو ظاهر قوله
يأكلون  المضارع في مثله؛ نحو بنو فالنٍ  10إسناد 9، كما يعطيه ظاهر8{ةٌ علّ  7[ليست بهم ] بيوتهم  

                                                 

 " أ"ليست في  1
 " ب"ليست في  2
 يجيبه " ط"و "  ب"في  3
 والّطبرانّي، 15626: ، رقم الحديث  390: ، ص 24: أحمد، مسند أحمد، باب حديث معاذ بن أنس الجهنّي، ج: انظر 4  

، رقم  183: ، ص20: المعجم الكبير، باب معاذ بن أنس الجهنّي، ج سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الّلخمّي الّشاميّ 
 –ن تيمية مكتبة اب: حمدي بن عبد المجيد الّسلفّي، دار النشر: الثانية، بدون تاريخ نشر، المحقق: الطبعة، 394: الحديث
 .ضّعفه األرنؤوط .القاهرة

سليمان بن أحمد بن أّيوب اّللخمّي الّشامّي وُيكّنى بأبي القاسم، ُولد في عّكا، وهو من كبار المحّدثين، له ثالثة : الّطبرانّي هو5 
وابن أبي  121:، ص 3: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. هـ  360معاجم في الحديث، وكتٍب في الّتفسير وغير ذلك، توّفي سنة 

محّمد حامد الفقي، : ، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، المحقق، 50: ، ص 2: طبقات الحنابلة، ج، ، محّمد بن محّمديعلى، 
 85: ، ص 3: والّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، ج .بيروت –دار المعرفة : الناشر

أبو  ، والهيثمّي، 396: ، رقم الحديث 183: ، ص 20:جالّطبرانّي، المعجم الكبير، باب معاذ بن أنس الجهنّي، : انظر 6  
بدون ، 2160: ، رقم الحديث 42: ، ص 2:جالحسن نور الّدين علّي بن أبي بكر بن سليمان، مجمع الّزوائد ومنبع الفوائد، 

فيه زبان بن فائد، : قال الهيثميّ  .مكتبة القدسي، القاهرة: حسام الدين القدسي، الناشر: م، المحقق 8993 -هـ 8383طبعة، 
 . ضّعفه ابن معين

 " أ"أ من /  81نهاية ق  *
 " أ"ما بين المعكوفين ليس في  7
، صّححه األلبانّي 549: ، رقم الحديث150: ، ص1:أبو داود، سنن أبي داود، باب في الّتشديد في ترك الجماعة، ج: انظر 8

 ".ليست بهم عّلة"بدون قوله 
  "ب"ليست في  9

 حديث وهو خطأ" ب"ورد في 10 
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منه المواظبة عليها،  2بتي تقرّ دة الّ ة المؤكّ نّ ، والسّ 1؛ أي عادتهم، فيكون الوجوب للحضور أحياناً رّ البُ 
جل في الجماعة تفضل صالة الرّ  }: -لى هللا عليه وسلم ـص –ة من قوله نّ السّ  3ك به مثبتووما تمسّ 

ة، والفضيلة بال حّ ، فإّنه يقتضي ثبوت الّص 4{وعشرين ضعفًا  على صالته في بيته، أو سوقه سبعاً 
 .جماعةٍ 

 ال شكّ ]، ووق في الجملة بال جماعةٍ ة ما في البيت، والسّ ه ال يستلزم أكثر من ثبوت صحّ فجوابه أنّ  
فيه، ولو كان  الة في بيته فيما تصحّ فيه إذا فاتته الجماعة، فالمعنى صالة الجماعة أفضل من الّص 

الجماعة ليست من أفعال  7تها، لجواز أنّ يّ على سنّ  ،  لم يدلّ 6[بال جماعةٍ  5ة مطلقاً حّ مقتضاه الّص 
 .8ؤثمًا ال مفسدًا الة فيكون تركها مُ الّص 

، وزماٍن غير في جمٍع؛ كإيجاب فعلها في أرٍض غير مغصوبةٍ  الةإيجاب فعل الّص  9هوحاصله أنّ 
 .مكروهٍ 

 ة، وعدم الواجب ال ينافيها ؟ حّ ه يقتضي الّص م تقل في الجواب إنّ لَ  10مَ لِّ : فإن قلت

نا، ارع، وباعتبار ثبوته في حقّ باعتبارين؛ باعتبار صدوره من الشّ  لزوم مالحظٌ الّ  أنّ : فالجواب
قه الفرض، ونافى ترك ، كان متعلّ 11اً ارع قطعيّ ني إن كان طريق ثبوته عن الشّ افمالحظته باالعتبار الثّ 

                                                 

وداللتها على األحكام _  صّلى هللا عليه وسّلم_أفعال الرسول ان بن عبد هللا األشقر العتيبّي،محّمد بن سليماألشقر،: انظر 1
ع، مؤسسة الّرسالة للّطباعه والّنشر والّتوزي: م، الناشر 3772 -هـ  8333السادسة، : الطبعة، 490: ، ص 1: الّشرعّية، ج

، 249: ، ص 1:الّشرح الكبير على متن المقنع، ج حمن بن محّمد بن أحمد بن قدامة،عبد الرّ  وابن قدامة المقدسّي، .بيروت

 .دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع: محّمد رشيد رضا صاحب المنار، الناشر: بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، أشرف على طباعته
 تقرر وهو خطأ" أ"في  2
 سبق وهو خطأ" أ"في  3
ومسلم، صحيح مسلم،  647: ، رقم الحديث 131: ، ص 1: البخارّي، صحيح البخارّي، باب فضل صالة الجماعة، ج: انظر 4

  650: ، رقم الحديث 451: ، ص 1: باب فضل الجماعة، ج
 " ب"ليست في  5
 " أ"ما بين المعكوفين ليست في  6
 " أ"ليست في  7
 يفسد إذ " أ"في  8
 " أ"ليست في  9

 " أ"ليست في  10
قطعّي الّثبوت و الّداللة مثل الّنصوص المتواترة ويثبت بها الفرض، وقطعّي الّثبوت ظّنّي : األدّلة الّسمعّية عند الحنفّية أربعة11 

الواجب أيضًا، و ظّنّي الّداللة؛ مثل اآليات المؤولة، يثبت بها الواجب، و ظّنّي الّثبوت قطعّي الّداللة؛ مثل خبر الواحد يثبت به 
وابن أمير  84: ، ص1: عالء الّدين البخارّي، كشف األسرار، ج: انظر. الّثبوت والّداللة؛ مثل خبر الواحد، ويثبت به المستحبّ 
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ن كان ظنّ حّ مقتضاه الّص  لى ـص –ثبوته عنه  كان الوجوب، ولم ينافها ال السم الوجوب بل ألنّ  اً يّ ة، وا 
الواجب في أعني : نه نافى، ولذا ال يثبت هذا القسما لو قطعنا به عًا، فإنّ ليس قطعيّ -هللا عليه وسلم 

ه ة داللة المسموع، فليس في حقّ ، مع قطعيّ مشافهةً -لى هللا عليه وسلم ـص – بيّ من سمع من النّ  حقّ 
ة فما بعدها، فظهر بهذا أن مالحظته نّ زم من السّ ة، أو غير الاّل حّ للّص  ذي عدمه منافٍ  الفرض الّ إالّ 

ما هو أصاًل، والكالم فيما نحن فيه إنّ زوم ة، أو عدم اللّ بل الفرضيّ  ل ليس فيه وجوبٌ باالعتبار األوّ 
اًل، فال يكون بهذا أوّ  *ه قال مريدًا معنى ظاهره؛ أنّ -لى هللا عليه وسلمـص –باعتبار صدوره منه 

ى الجواب بأّن الوجوب ال ينافي عدمه زوم، فال يتأتّ  االفتراض، أو عدم اللّ ق الخطاب إالّ االعتبار متعلّ 
 .لة فتأمّ حّ الّص 

المقصود من االفتراض إظهار : المذاهب سوى مذهب الكفاية، وكأّنه يقول ةهنا أدلّ  ل إلىوقد كمّ  
عليه  –الّشعار وهو يحصل بفعل البعض وهو ضعيٌف، إذ ال شّك في أّنها كانت ُتقام على عهده 

وهمّ بتحريقهم، ولم يصدر مثله عنه في مسجده، ومع ذلك قال في المتخّلفين ما قال _ الّصالة والّسالم
 .1ف عن الجنائز مع إقامتها بغيرهمفيمن تخلّ 

 [ة في إمامة القارئ أم العالم األفضليّ ] 
مَ ) نَّةِ َوَأْوَلى النَّاِس ِباإلِْ َأْقَرُؤُهْم أِلَنَّ اْلِقَراَءَة اَل ُبدَّ  -َرِحَمُه َّللاَُّ  -َوَعْن َأِبي ُيوُسَف  ،اَمِة َأْعَلُمُهْم ِبالسُّ

ْلِعْلُم ِلَساِئِر اْلِعْلِم إَذا َناَبْت َناِئَبٌة، َوَنْحُن َنُقوُل اْلِقَراَءُة ُمْفَتَقٌر إَلْيَها ِلُرْكٍن َواِحٍد َوا ِمْنَها، َواْلَحاَجُة إَلى
اَلُم  -َفِإْن َتَساَوْوا َفَأْقَرُؤُهْم، ِلَقْوِلِه اأْلَْرَكاِن،  اَلُة َوالسَّ . َيُؤمُّ اْلَقْوَم َأْقَرُؤُهْم ِلِكَتاِب َّللاَِّ َتَعاَلى -َعَلْيِه الصَّ

نَِّة  ْوَنُه بِ َفِإْن َكاُنوا َسَواًء َفَأْعَلُمُهْم ِبالسُّ َم ِفي اْلَحِديِث، َواَل َوَأْقَرُؤُهْم َكاَن َأْعَلَمُهْم أِلَنَُّهْم َيَتَلقَّ َأْحَكاِمِه َفُقدِّ
ْمَنا اأْلَْعَلمَ   (.َكَذِلَك ِفي َزَماِنَنا َفَقدَّ

القوم أقرؤهم لكتاب  يؤمّ  }: فظ لمسلمٍ ، واللّ 2 البخاريّ الحديث، أخرجه الجماعة إالّ " ( القوم  يؤمّ "قوله ) 
، فإن كانوا في فأقدمهم هجرةً  ة سواءً نّ كانوا في السّ ة، فإن نّ فأعلمهم بالسّ  هللا، فإن كانوا في القراءة سواءً 

                                                                                                                                                    

: م، الناشر8912 -هـ 8372الثانية، : الطبعة، 148:، ص2:الّتقرير والّتحبير، جد بن محّمد، شمس الّدين محّمد بن محمّ الحاج، 
 .ار الكتب العلميةد
 "ب"أ من /  75نهاية ق  *
وابن عابدين، رد المحتار،  155: ، ص1: والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 227: ، ص1: الّسمرقندّي، تحفة الفقهاء، ج: انظر 1
  552: ، ص1: ج
،اإلمام المحدث، _ صّلى هللا عليه وسّلم_محّمٍد بن اسماعيل بن إبراهيم أبو عبد هللا، الحافظ لحديث الّرسول : البخارّي هو  2 

وغيرها، توّفي سنة " الّضعفاء"و "الّتاريخ: "وهو أوثق كتب الّسّنة المعتمد عليها، ومن مصّنفاته أيضاً " الجامع الّصحيح"صاحب 
والّزركلّي،  468: ، ص 1: وابن حجر، تقريب الّتهذيب، ج 79: ، ص 10: هبّي، سير أعالم الّنبالء، جالذّ : انظر. هـ  256

 34: ، ص 6: األعالم، ج
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 .2{ بإذنه إالّ  1هِّ تِّ مَ رِّ كْ جل في سلطانه، وال يقعد في بيته على تَ الرّ  فأقدمهم إسالمًا، وال يؤمّ  الهجرة سواءً 

: ضالحاكم قال عوّ   أنّ والحاكم إالّ  4ان، ورواه ابن حبّ {سّنا  }في روايته مكان إسالمًا  3قال األشجّ  
سنادها 6غريبةٌ  ، وهي لفظةٌ 5{كانوا في الفقه سواء فأكبرهم سّناً  فأفقههم فقهًا، فإن }ة نّ فأعلمهم بالسّ  ، وا 

 .صحيحٌ 
                                                 

أحمد بن محّمد بن علي ،الفيومي: انظر. الوسادة، وَمثل لكّل ما يعّد لرّب األسرة خاّصًة دون باقي أهله تكرمًة له: تكرمته هي1 
: بدون طبعة ، بدون تاريخ نشر، الناشر، 532: ، ص 2: ماّدة كرم، ج نير في غريب الشرح الكبير،اح المالفيومّي، المصب
،1923: ، ص 3:معجم اّللغة العربّية المعاصرة، ماّدة كرم، ج أحمد مختار عبد الحميد،وعمر، .بيروت –المكتبة العلمية 

 .عالم الكتب: م، الناشر 3771 -هـ  8339األولى، : الطبعة
وابن ماجه، سنن ابن ماجه،   673: ، رقم الحديث 465: ، ص 1:مسلم، صحيح مسلم، باب من أحّق باإلمامة، ج: نظرا 2

، وأحمد، مسند أحمد، باب بقّية حديث أبي مسعود البدرّي  980: ، رقم الحديث 313: ، ص 1:باب من أحّق باإلمامة، ج
،  458: ص،  1:والّترمذّي، سنن الّترمذّي، باب من أحّق باإلمامة، ج 17063: ، رقم الحديث 295: ، ص 28: األنصارّي، ج
أبو عبد والّنسائّي، 582: ، رقم الحديث 159:، ص1:وأبو داوود، سنن أبو داوود، باب من أحّق باإلمامة، ج 235: رقم الحديث

حكم  ، 780: ، رقم الحديث 77:، ص 2: ج الّرحمن أحمد بن شعيب بن علّي الخراسانّي، سنن الّنسائّي، باب من أحّق باإلمامة،
عبد : م، تحقيق8916 -ه 8376الثانية، : الطبعةمحّمد ناصر الّدين األلبانّي،: العاّلمة المحدث: على أحاديثه وآثاره وعّلق عليه

  .صّححه األلبانيّ . حلب –مكتب المطبوعات اإلسالمّية : الفتاح أبو غدة، الناشر
سعيد  بن حصين الكندّي الكوفّي أبو مسعد المعروف باألشّج، حافٌظ للحديث وهو محّدث الكوفة، له  عبد هللا بن: األشّج هو3 

 1:و ابن حجر، تقريب الّتهذيب، ج 90:، ص 4: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. هـ  257تصانيٌف منها في الّتفسير، توّفي سنة 
  531: ، ص 9:و الّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 305: ،ص
محّمد بن حّبان بن أحمد بن حّبان الّتميمي أبو حاتم البستّي، مؤّرٌخ وجغرافيٌّ ومحّدٌث، الحافظ المجّود، ومن : ابن حّبان هو4 

، وقد توّلى القضاء في سمرقندة، توّفي سنة "روضة العقالء في األدب"و" المسند الّصحيح في الحديث"المكّثرين من الّتصنيف مثل 
و الّذهبّي، تذكرة الحّفاظ،  183: ، ص 12:و الّذهبّي، سيرأعالم الّنبالء، ج 78: ، ص6: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. هـ  354

  89: ، ص3:ج
ط محققًا، باب اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان،  حمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد،، محّمد بن حّبان بن أابن حّبان، : انظر

ن كان فيهم من هو أحسب وأشرف منه، جذكر استحقاق  ، رقم  501: ، ص 5: اإلمامة باالزدياد من حفظ القرآن على قومه وا 
األمير عالء الّدين علّي بن بلبان الفارسّي، حّققه وخرج : م، ترتيب 8911 -هـ  8371األولى، : الطبعة، 2126: الحديث

 .الّرسالة، بيروتمؤسسة : شعيب األرنؤوط، الّناشر: أحاديثه وعّلق عليه
 .  886: ، رقم الحديث 310: ، ص1: الحاكم، المستدرك على الّصحيحين، باب أّما حديث عبد الّرحمن بن مهدّي، ج: انظر 5 
ابن حجر، : انظر. المعنى أن يكون في الحديث لفظٌة غريبٌة، وبتخريجه من الّروايات األخرى يّتضح معناها: لفظة غريبة6 

  55: ، ص 1: تلخيص الحبير، ج
وهي لفظٌة غريبٌة بهذا اإلسناد الّصحيح وله شاهٌد من حديث الحّجاج بن ( أفقههم  فقهًا ) أخرج مسلم هذا الحديث ولم يذكر فيه 

يَل ْبنِّ َرَجاٍء، َعْن َأْوسِّ ْبنِّ َضْمَعٍج، َعْن ُعْقَبَة ْبنِّ َعْمرٍ  َقاَل : و، َقالَ أرطأة، فقد أخرج الحاكم عن الحّجاج بن أرطأة َعْن إْسَماعِّ
ِّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  ، َفإِّْن َكاُنوا فِّ »: َرُسوُل َّللاَّ ينِّ ْجَرًة، َفإِّْن َكاُنوا فِّي اْلهِّْجَرةِّ َسَواًء َفَأْفَقُهُهْم فِّي الدِّ ينِّ َسَواًء، َيُؤمُّ اْلَقْوَم َأْقَدُمُهْم هِّ ي الدِّ

، َواَل ُيَؤمُّ ال ، وقد ذكر  887: ، رقم الحديث 370: ، ص 1:، ج«رَُّجُل فِّي ُسْلَطانِّهِّ، َواَل ُيْقَعُد َعَلى َتْكرَِّمتِّهِّ إِّالَّ بِّإِّْذنِّهِّ َفَأْقَرُؤُهْم لِّْلُقْرآنِّ
: الّزيلعّي أّن المذاهب األخرى تخالف المذهب الحنفّي في تقديم األقرأ لكتاب هللا على الفقيه، بينما الحنفّية يقّدمون الفقيه، انظر

 25: ، ص 2: نصب الّراية، ج الّزيلعّي،
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ف من اختار قول أبي منهم من اختار قول أبي يوسف، ومنهم كالمصنّ : واختلف المشايخ في االختيار
 .نونةحسن القراءة المساألعلم أولى بعد كونه ي ، وهو أنّ _1رحمهم هللا_د ومحمّ  حنيفة

يهم القرآن األقرأ كان أعلم؛ لتلقّ  على أنّ  للمختار عنده؛ بناءً  ف هذا الحديث دليالً وجعل المصنّ 
األقرأ أعلم بأحكام الكتاب، فصار الحاصل  ما مفاده أنّ فإنّ  ر فيه برواية الحاكم، ولو صحّ بأحكامه، ونظّ 

ن كانوا في أي أعلمهم بالقراءة، وأحكام الكتاب، فإنّ : القوم أقرؤهم يؤمّ  هما متالزمان على ما ادعى، وا 
في  رٌ يقتضي في رجلين؛ أحدهما متبحّ : الً ة، وهذا أوّ نّ فأعلمهم بالسّ  القراءة، والعلم بأحكام الكتاب سواءً 

 اني لكنّ للثّ  *مةقدّ التّ  حكام الكتاب، أنّ في القراءة، وسائر العلوم ومنها أ رٌ الة، واآلخر متبحّ مسائل الّص 
ف يفيده حيث ذي ذكره المصنّ الّ  3عليلبه في الفروع عكسه بعد إحسان القدر المسنون، والتّ  2حالمصرّ 
  .4واحدٍ  حتاج إليه في سائر األركان، والقراءة لركنٍ العلم يُ  ألنّ : قال

ة بعد إحسان المسنون، ومن انفرد عن الحال بين من انفرد بالعلم عن األقرئيّ  ساكتاً  ّص يكون النّ : وثانياً 
قدير، بل في الحديث على ذلك التّ  م األعلم مطلقاً ه لم يقدّ ف، فإنّ المصنّ  ة عن العلم ال كما ظنّ باألقرئيّ 

أي ليس بأقرأ، : م فقطاألعل ه أراد بلفظ األقرا   أن يّدعي أنّ إالّ  همّ ة، اللّ ة واألعلميّ من اجتمع فيه األقرئيّ 
فاق الحال إذ ه أراد األقرأ، غير أن األقرأ يكون أعلم باتّ اهر أنّ اهر، بل الظّ خالف الظّ 5 فيكون مجازاً 

، فال يجوز االستدالل به على ّص ة، فلم يتناولهما النّ ة، والمنفرد باألعلميّ ا المنفرد باألقرئيّ ذاك، فأمّ 
 .فالمصنّ  6الحال بينهما، كما فعل

 .زاعبكونه أعلم فيفيد في محل النّ  لٌ علّ ه مُ فليكن أراد األقرأ لكنّ : قيل 7فإن

                                                 

برهان الّدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر، المحيط وابن ماّزة،  41: ، ص 1: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر 1
م،  3773 -هـ  8333األولى، : الطبعة،405: ، ص 1: ج البرهانّي في الفقه الّنعمانّي فقه اإلمام أبي حنيفة رضي هللا عنه،

 133: ، ص 1:والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج .دار الكتب العلمية، بيروت: عبد الكريم سامي الجندي، الناشر: المحقق
 " أ"ب من /   81نهاية ق  *
 المقّدمة" أ"في   
 الّصريح" أ"في    2
 لّلتعليل " أ"في  3
أحمد بن محّمد بن والّطحطاوّي،  133: ، ص 1:جوالّزيلعّي، تبيين الحقائق،  41: ، ص 1: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر4 

م، 8990 -هـ 8381األولى، : الطبعة، 300: ، ص 1:، جلى مراقي الفالح شرح نور اإليضاحإسماعيل، حاشية الّطحطاوّي ع
 .بيروت -دار الكتب العلمية: محّمد عبد العزيز الخالدّي، الناشر: المحقق

 خالف و هو مكّرر" أ"ورد في  5
 فعله " ب"في  6
 " أ"ليست في  7
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ه ليس كذلك، فاق على أنّ ة، واالتّ نّ ة أحكام الكتاب دون السّ بأعلميّ  الً ما يكون معلّ م فإنّ لّ ه لو سُ فالجواب أنّ 
ستفاد من وهي ال تُ ف، الة على ما نقلناه، ويشير إليه تعليل المصنّ بأحكام الّص  1ةإذ المقصود األعلميّ 
كره فيها على كثرة شعبه، ومسائل االستخالف؛ الة، وما يُ ة، أرأيت ما يفسد الّص نّ الكتاب بل من السّ 

 ة؟ نّ عرف ذلك من الكتاب أم من السّ يُ 

 فإن كانوا في القراءة سواءً  }:ه قال بعده يرى أنّ ، أالّ ةنّ ة بالسّ عليل باألعلميّ ة التّ ن األقرئيّ وليس تتضمّ  
 .2ألبي يوسف به جماعةٌ  ، ولذا استدلّ {ة نّ فأعلمهم بالسّ 

 ، فإن كانوا في الهجرة سواءً القوم أقدمهم هجرةً  يؤمّ  } 4ف بما أخرجه الحاكمالمصنّ  3وا لمختارواستدلّ  
قعد على جل في سلطانه، وال يُ الرّ  فأقرؤهم للقرآن، وال يؤمّ  ين، فإن كانوا في الفقه سواءً فأفقههم في الدّ 

عبارتهم فيه ال تفحش،  أنّ  ، والحقّ 6اج بن أرطاةبالحجّ  وسكت عنه، وهو معلولٌ  ،5{ بإذنهرمته إالّ تك
 .ة حديث أبي يوسفقوّ  7ولكن ال تقوى 

 

 

 

                                                 

 ب " ب"ورد في  1
  227: ، ص3: العينّي، البناية، ج: انظر  2

أبو زكريا الّنووي، : انظر. ذهب الّنووي وابن المنذر من الّشافعّية وأحمد وأبو يوسف إلى أّن األقرأ مقّدٌم على األفقه في اإلمامة
والّسرخسّي،   .دار الفكر: ، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر،313: ، ص 3: المجموع، ج محيي الّدين يحيى بن شرف،

 822: ، ص3: وابن قدامة، المغني، ج 38: ، ص8: المبسوط، ج
 المختار " أ"في  3
  368: ، ص 1:وابن نجيم، البحرالّرائق، ج 329: ، ص 2: العينّي، البناية، ج: انظر 4
،  887: ، رقم الحديث 310: ، ص1: ب أّما حديث عبد الّرحمن بن مهدّي، جالحاكم، المستدرك على الّصحيحين، با: انظر 5

محّمد ناصر  األلبانّي،: انظر. ذكر األلبانّي بأّن هذا الحديث شاذٌّ بل منَكٌر ومخالٌف لسياق حديث شعبة واألعمش تقديمًا وتأخيراً 
: الطبعة، 291: قم الحديث، ر 822: ، ص2: م، جصحيح أبي داود، األ نوح بن نجاتي بن آدم األشقودرّي،الّدين بن الحاج 

 .مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الكويت: م، الناشر 3773 -هـ  8332األولى، 
ابن ثوٍر بن هبيرة بن كعٍب، اإلمام، والقاضي من أهل الكوفة، ومن رواة الحديث، يعاب فيه نقٌص قليٌل : الحّجاج بن أرطأة هو6 

والّزركلّي،  518: ، ص 6: الّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج: انظر. هـ  145ه تيٌه، توّفي سنة في حفظه والّتدليس، وكان في
  140: ، ص 1: والّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، ج 168: ، ص 2: األعالم، ج

 يقوي " أ"في  7
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من هو  4ةثمّ  3[وكان 2{ 1اسبالنّ ] فليصلّ  مروا أبا بكرٍ  }ف حديثبه لمختار المصنّ  ستدلّ وأحسن ما يُ 
 .أقرأ منه ال أعلم

كان أبو ": 6اني قول أبي سعيدٍ ، ودليل الثّ { 5أقرؤكم ُأبيٌّ  } :_لى هللا عليه وسلمـص_ل قوله دليل األوّ 
 .9عليه 8لفيكون المعوَّ  -لى هللا عليه وسلم ـص –، وهذا آخر األمرين من رسول هللا 7"أعلمنا بكرٍ 

 .11يأثمون موا غيره أساءوا وال فإن استويا في العلم؛ وأحدهما أقرأ، فقدّ : 10وفي المجتبى

 

                                                 

 " أ"ليست في  1
: ، ص 1: البخارّي، صحيح البخارّي، باب حّد المريض أن يشهد الجماعة، وذكره في أبواب أخرى في صحيحه، ج: انظر 2

: ، رقم الحديث 133: ، ص 1: ومسلم، صحيح مسلم، باب استخالف اإلمام اذا عرض له عذٌر، ج 664: ، رقم الحديث 133
418  

 "ب"ما بين المعكوفين ليست في  3
 ثّمته "  ب"و " أ"في  4
ُأبّي بن كعب بن قيس بن مالك بن الّنجار، شهد العقبة الّثانية وبدرًا، وكان أقرأهم لكتاب هللا، ومن ُكّتاب الوحّي، أحد : ُأبّي هو5 

ابن عبد البر، : انظر. هـ  22فقهاء الّصحابة، مات في خالفة عمر بن الخطاب، اخُتلف في تاريخ وفاته قيل أّنه توفي في سنة 
  181: ، ص 1: وابن حجر، اإلصابة، ج 168: ، ص 1: وابن األثير، أسد الغابة، ج 65: ، ص 1: ستيعاب، جاال

 . هو صحيح: ، قال األلبانيّ  154: ، رقم الحديث 55: ، ص 1: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب فضائل زيد بن ثابت، ج: انظر
ن الخزرج األنصارّي الخدرّي، أّول مشاهده الخندق، وغزا مع الّرسول أبو سعيٍد الخدرّي اسمه سعد بن مالك ب: أبو سعيد هو6 
ابن : انظر. هـ  74اثني عشرة غزوًة، وهو من العلماء األفاضل العقالء، والحّفاظ المكثرين، توّفي سنة _ صّلى هللا عليه وسّلم_

: ، ص 3: و ابن حجر، اإلصابة، ج 451: ، ص 2: و ابن األثير، أسد الغابة، ج 1672: ، ص 4: عبد البر، االستيعاب، ج
65  
 علمنا " ب"في  7

ومسلم، صحيح  466: ، رقم الحديث 100: ، ص 1: البخارّي، صحيح البخارّي، باب الخوخة والممّر في المسجد، ج: انظر
 2382: ، رقم الحديث 1854: ، ص 4: مسلم، باب من فضائل أبي بكر الّصديق، ج

 القول وهو خطأ" أ"في  8
،  1: والكاسانّي، بدائع الّصنائع،ج 328: ، ص 2: و العينّي، البناية،ج 133: ،ص 1: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر 9

  157: ص
هـ ، وهو شرٌح لكتاب  621كتاٌب لمختار بن محمود بن محّمد أبو الرجاء نجم الّدين الّزاهدي، توّفي سنة : المجتبي هو 10

: انظر. هـ  428الحنفّية لإلمام أبي الحسين أحمد بن محّمٍد القدورّي البغدادّي الحنفّي، توّفي سنة مختصر القّدورّي في فروع 
: المذاهب الفقهّية، ج المدخل إلى دراسة علّي جمعة محّمد،و عبد الوّهاب، 1631: ، ص 2: حاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج

 .القاهرة –دار السالم : اشرم،  الن 3778 -هـ  8333الثانية، : الطبعة،828: ، ص8
 1:ابن عابدين، رد المحتار، ج: انظر. اإلساءة على ترك الّسّنة وال يأثمون ألّنهم قّدموا رجاًل صالحاً ": أساءوا وال يأثمون "قوله 11 
  559: ، ص
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 [باإلمامة األحقّ ]
اَلُم  -ِلَقْوِلِه  ،ِإْن َتَساَوْوا َفَأْوَرُعُهمْ فَ ) اَلُة َوالسَّ َمْن َصلَّى َخْلَف َعاِلٍم َتِقيٍّ َفَكَأنََّما َصلَّى » -َعَلْيِه الصَّ

اَلُم  -َفِإْن َتَساَوْوا َفَأَسنُُّهْم ِلَقْوِلِه « َخْلَف َنِبيٍّ  اَلُة َوالسَّ َوْلَيُؤمَُّكَما »اِلْبَنْي َأِبي ُمَلْكَيَة  -َعَلْيِه الصَّ
  .(َوأِلَنَّ ِفي َتْقِديِمِه َتْكِثيَر اْلَجَماَعةِ « َما ِسنًّاَأْكَبُركُ 

 
 .بهاتاجتناب الشّ : 1الورع( قوله فأورعهم ) 
 .4مات، وهللا سبحانه وتعالى أعلم بالحديث المذكوراجتناب المحرّ  2:3قوى والتّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

عبد الّنبّي  ألحمد نكرّي،وا 252: ، ص 1: الجرجانّي، الّتعريفات، ج: انظر. الورع من َوَرَع وأصله يدّل على االنقباض والكفّ 1
م، عرب عباراته 3777 -هـ 8338األولى، : الطبعة، 312: ، ص 3: دستور العلماء، ج بن عبد الّرسول األحمد نكرّي،

مقاييس  أحمد بن فارس بن زكرياء القزوينّي، وابن فارس، .بيروت –دار الكتب العلمية : حسن هاني فحص، الناشر: الفارسية
 .دار الفكر: عبد السالم محّمد هارون، الناشر: م، المحقق8909 -هـ 8299بدون طبعة، ، 100 :، ص 6: الّلغة، ج

عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبّي، مشارق األنوار على صحاح ،الّسبتيّ : انظر. الّتقوى أصلها تقو وهو الحذر2 
زين الّدين  والّرازي، .المكتبة العتيقة ودار التراث: دار النشربدون طبعة، بدون تاريخ نشر، ، 124: ، ص 1: مادة تقو، ج اآلثار،

هـ 8337الخامسة، : الطبعة، 344: ، ص 1: مختار الّصحاح، مادة و ق ي، ج أبو عبد هللا محّمد بن أبي بكر بن عبد القادر،
والفيومي، المصباح  .صيدا –الدار النموذجية، بيروت  -المكتبة العصرية : يوسف الشيخ محّمد، الناشر: م، المحقق8999 -

  76: ، ص1: المنير، مادة تقي، ج
 على " ب"ورد في  3
 " ط"ليست في  4

: الّزيلعّي، نصب الّراية، ج: انظر. وهو حديٌث غريبٌ « َمْن َصلَّى َخْلَف َعالٍِّم َتقِّيٍّ َفَكَأنََّما َصلَّى َخْلَف َنبِّيٍّ »: الحديث المذكور هو 
: األلبانّي، سلسلة األحاديث الّضعيفة، ج: أّن الّزيلعّي إذا قال غريٌب فهو يعني ال أصل له، انظر ، ذكر األلبانيّ  27: ، ص 2
  202: ، رقم الحديث 33: ، ص3
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فإن  ،1{كم خياركم فليؤمّ  قبل صالتكم،كم أن تُ إن سرّ  } –لى هللا عليه وسلم ـص –وروى الحاكم عنه 
الّ  صحّ  ساوي في ه ما بعد التّ محلّ  ثمّ  ،2لفضائل األعما *عمل به فيعيف غير الموضوع يُ  فالّض وا 

 .العلم والقراءة
 .ة الهجرةقديم بأقدميّ حيح بعدهما التّ ذي في حديث الّص والّ  
والمهاجر من هجر }وقد انتسخ وجوب الهجرة فوضعوا مكانها الهجرة عن الخطايا، وفي حديث  

ه تلزمه الهجرة إلى دار اإلسالم، فإذا هاجر  أن يكون أسلم في دار الحرب فإنّ إالّ  3{وبنالخطايا والذّ 
  أنّ استويا فيما قبلها، وكذا إذا استويا في سائر الفضائل، إالّ  4ذي نشأ في دار اإلسالم أولى منه إذافالّ 

 .5مدّ قُ  أحدهما أقدم ورعاً 

                                                 

: ، رقم الحديث 246: ، ص 3: الحاكم، المستدرك على الّصحيحين، باب ذكر مناقب مرثد بن أبي مرثد الغنوّي، ج: انظر 1
 وابن عساكر، 777: ، رقم الحديث 328: ، ص 20: الكبير، باب ما أسند إلى أبي مرثد الغنوّي، جوالّطبرانّي، المعجم  4981

 3777 -هـ  8338األولى : الطبعة ،1224: ، رقم الحديث 959: ، ص 2:معجم ابن عساكر، ج علّي بن الحسن بن هبة هللا،
األلبانّي، سلسلة : انظر. ذكر األلباني أن الحديث ضعيفٌ  .دمشق –دار البشائر : الدكتورة وفاء تقي الّدين، الناشر: م، المحقق

دار : م ، دار النشر 8993 -هـ  8383األولى، : الطبعة، 8132: ، رقم الحديث 272: ، ص 3: األحاديث الّضعيفة، ج
  .الرياض -المعارف

 "ب"ب من /   75نهاية ق  *
اّلذي فقد شرطًا من شروط الّصّحة والحسن، وذكر بعض العلماء كابن حجر وابن عبد الّسالم وابن : الحديث الّضعيف هو   2

أن ال يكون شديد الّضعف، فيخرج من انفرد من : دقيق العيد أن العمل بالّضعيف في فضائل األعمال له ثالثة شروٍط، األّول
أن ال يعتقد ثبوته عند العمل به : الّثالث. أن يندرج تحت أصٍل معموٍل به: الّثاني. حٍش غّلطهالكّذابين، أو من اّتهم بالكذب، أو ف

عبد الحق بن سيف  الّدهلوّي،: انظر. والحديث الموضوع أشّر أنواع الّضعيف ففي إسناده كذّاٌب أو وّضاعٌ . بل يعتقد االحتياط
سلمان : م، المحقق8916 -هـ 8376الثانية، : الطبعة، 83: ، ص 1:ج مقّدمة في أصول الحديث، الّدين بن سعد هللا البخارّي،

ابن أحمد ( أو محّمد صالح)طاهر بن صالح  وابن موهب الّسمعونّي، .بيروت –دار البشائر اإلسالمّية : الحسيني الّندوّي، الناشر
عبد الفتاح أبو : م، المحقق8992 -هـ 8386األولى، : الطبعة،  653: ، ص 2:توجيه الّنظر إلى أصول األثر، ج هب،بن مو 

تحقيق القول بالعمل بالحديث  عبد العزيز عبد الّرحمن بن محّمد، والعثيم، .حلب –مكتبة المطبوعات اإلسالمية : غدة، الناشر
ذو الحجة  -، رجب ( العددان السابع والستون والثامن والستون  -السنة السابعة عشر : )الطبعة ، 22:، ص1:الّضعيف، ج

 .الجامعة االسالمّية بالمدينة المنورة: هـ، الناشر8372
وأحمد، مسند  3934: ، رقم الحديث 1298: ، ص 2: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب حرمة دم المؤمن وماله، ج: انظر3 

لى والحاكم، المستدرك ع 23958: ، رقم الحديث 387: ، ص 39: أحمد، ط الّرسالة، مسند فضالة بن عبيد األنصارّي، ج
 . ، صّححه األلبانيّ   24: ، رقم الحديث 54: ، ص 1: الّصحيحين، كتاب اإليمان، ج

 " ب"ليست في  4
: ص 2:والعينّي، البناية، ج 134:، ص 1:و الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 158:،ص 1:الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر5 

330 
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 .م في باب األذانتقدّ  3{2أكبركما 1كماوليؤمّ  }وحديث 

فأصبحهم  ، فإن كانوا سواءً 5[فأشرفهم نسباً ] ، فإن كانوا سواء لقاً خُ  4[فأحسنهم نّ فإن كانوا سواء بالسّ ]  
 –لى هللا عليه وسلم ـص –وي عنه ه ذهب إلى ما رُ يل كأنّ ي باللّ سن الوجه بأن يصلّ حُ  6ر في الكافيفسّ 
 .8ثون ال يثبتونهوالمحدّ  7{هار وجهه بالنّ يل حسن ى باللّ من صلّ  }

 

 

 

                                                 

 ليكون مكما " أ"في  1
 " أ"ليست في  2
ومسلم، صحيح مسلم، باب من  2848: ، رقم الحديث 28: ، ص 4: البخارّي، صحيح البخارّي، باب سفر االثنين، ج: انظر 3

  674: ، رقم الحديث 466: ، ص 1: أحّق باإلمامة، ج
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في  4
 فأحسنهم"  ب"و " أ"في  5
وهو كتاٌب معتمٌد في نقل المذهب، . هـ  334توّفي سنة . محّمد بن محّمد الحنفيّ كتاٌب في فروع الحنفّية للحاكم الّشهيد : الكافي6 

شرحه مجموعة من العلماء منهم شمس األئّمة الّسرخسّي سّماه المبسوط، فإذا أطلق المبسوط في . جمع فيه كتب محّمٍد بن الحسن
والّطويل، مقّدمة في أصول البحث  1378: ، ص 2: حاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج: انظر. كتاب الهداية فهو المقصود

م، 3772 -هـ8333الثانية : الطبعة، 171: ، ص 1: المكتبة اإلسالمّية، ج عماد علّي، وجمعة، 121: ، ص 1:العلمّي، ج
 .سلسلة الّتراث العربّي اإلسالميّ : الناشر

، "ما طعن أحٌد منهم في إسناده وال متنه” :طنّي وقال عّلق القضاعي بأّن هذا الحديث رواه جماعٌة من الحّفاظ، وانتقاه الّدار ق 7
. وذكر بأن بعض الحّفاظ أنكره؛ فأجاب أّن الحديث روي من طرٍق كثيرٍة، وعن ثقاٍت، غير ثابٍت وشريٍك، وذكر عّدة طرٍق للحديث

كثرت صالته باّلليل َحُسن  مسند الّشهاب، باب من سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون، أبو عبد هللا محّمد بنالقضاعي، : انظر
حمدي بن عبد المجيد : م، المحقق8916 –ه 8370الثانية، : الطبعة،412: ، رقم الحديث 254: ، ص1: وجهه بالّنهار، ج
  .بيروت –مؤسسة الرسالة : الّسلفّي، الناشر

 يثبوتهم" أ"في  8
،حكم األلبانّي بضعف  1333: ، رقم الحديث 422: ، ص 1:ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب ما جاء في قيام الليل، ج: انظر

الحديث، وعّلق عليه محّمد فؤاد عبد الباقي بأّن الحفاظ ال يثبتونه بهذا اللفظ، واألئّمة عّدوا هذا الحديث في الموضوع على سبيل 
، رقم  254: ، ص 1: ، جالقضاعي، مسند الشهاب: الغلط ال الّتعمد، أّما القضاعي في مسند الّشهاب فيميل إلى إثباته، انظر

 .412: الحديث
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عن  3عن شريكٍ  2اهدعن ثابت بن موسى الزّ  1لحيّ د الطّ إسماعيل بن محمّ  والحديث في ابن ماجه عن 
 . 7{هاريل؛ حسن وجهه بالنّ من كثرت صالته باللّ  } مرفوعاً  6عن جابرٍ  5عن أبي سفيان 4األعمش

 

 

                                                 

إسماعيل بن محّمٍد الّطلحّي األصبهانّي أبو قاسم الّتيمّي الحافظ، أملى وصّنف وتكّلم في الّرجال وأحوالهم، ُلّقب : الّطلحّي هو1 
 52: ، ص 4: الحّفاظ، ج الّذهبّي، تذكرة: انظر. هـ  535الّترغيب والّترهيب وغير ذلك، توّفي سنة : بقوام الّسّنة، من مصّنفاته

  159: ، ص 1: و ابن حجر، تقريب الّتهذيب، ج 469: ، ص 14: والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج
ثابت بن موسى العابد أبو إسماعيل الّشيبانّي وقيل أبو يزيد، وهو من المجروحين الذين ال يجوز االحتجاج : ثابت بن موسى هو2 

، محّمد بن حّبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، ابن حّبان: انظر. هـ  229ثيرًا، توّفي سنة بخبره إذا انفرد، وكان يخطئ ك
محمود إبراهيم زايد، : هـ، المحقق8296األولى، : الطبعة، 207:، ص 1: ج المجروحين من المحّدثين والّضعفاء والمتروكين،

: الطبعة، 305: ، ص2: ، جرجانّي، الكامل في ضعفاء الّرجالالج أبو أحمد بن عديوالجرجاني،  .حلب –دار الوعي : الناشر
عبد الفتاح أبو سنة، : علي محّمد معوض، شارك في تحقيقه-عادل أحمد عبد الموجود: م، تحقيق8990ـ-ه8381األولى، 
الزكي أبي محّمد  ن ابنيوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدي والمّزي، .بيروت –الكتب العلمية : الناشر

بشار عواد . د: م، المحقق8917 –ه 8377األولى، : الطبعة، 378: ، ص 4: ، جفي أسماء الّرجال تهذيب الكمال القضاعّي،
 .بيروت –مؤسسة الرسالة : معروف، الناشر

شريك بن عبد هللا القاضي أبو عبد هللا النخعّي الكوفّي، العاّلمة القاضي المحدث، استشهد به البخارّي وخّرج له : شريك هو 3 
الّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، : انظر. هـ  177مسلم، على لين ما في حديثه، توّقف بعض األئمة على االحتجاج بمفاريده، توّفي سنة 

   256: ، ص 1: والقرشّي، الجواهر المضّية، ج 249: ، ص 7: سير أعالم  النبالء، ج والّذهبّي، 170: ، ص 1: ج
هو سليمان بن مهران األسدّي بالوالء أبو محّمد، تابعّي، وهو من بالد الّرّي، ترعرع وتوّفي في الكوفة، كان عالمًا : األعمش4 

و الّذهبّي، تذكرة الحّفاظ،  344: ، ص 6: ، سير أعالم الّنبالء، جالّذهبيّ : انظر. هـ  148بالقرآن والفرائض والحديث، توّفي سنة 
  135: ، ص 3: و الّزركلّي، األعالم، ج 116: ، ص 1: ج

 يقضان" أ"في  5 
صّلى هللا عليه _صخر بن حرب بن أمّية بن عبد مناف القرشّي األموّي، شهد حنينًا والّطائف، استعمله الّنبّي : أبو سفيان هو

،  3: و ابن األثير، أسد الغابة، ج 715: ، ص 2: ابن عبد البر، االستيعاب، ج: انظر. هـ  30نجران، توّفي سنة  على_ وسّلم
  332: ، ص 3: و ابن حجر، اإلصابة، ج 9: ص
الّثانية،  جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام األنصارّي، أبو عبد هللا، كان من المكثرين الحّفاظ للّسنن، شهد العقبة:  جابر هو6 

و ابن  219: ، ص 1: ابن عبد البر، االستيعاب، ج: انظر. هـ  74وثمانية عشرة غزوًة، فقد بصره آخر عمره، توّفي سنة 
  546: ، ص 1: و ابن حجر، اإلصابة، ج  492: ، ص 1: األثير، أسد الغابة، ج

والقضاعّي، مسند  1333: ، رقم الحديث 422: ، ص 1: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب ما جاء في قيام الليل، ج: انظر 7
، ضّعفه  412: ، رقم الحديث 254: ، ص 1: الّشهاب القضاعّي، باب من كثرت صالته بالليل حسن وجهه بالّنهار، ج

 .األلبانيّ 
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ال بأس به ، والحديث  يعني ثابتاً : يخفقال الشّ  2كتبته عن ثابت فذكرته البن نمير:  1قال أبو حاتم
 .4والحديث موضوعٌ : قال أبو حاتمٍ  .3منكرٌ 

 
 بين يديه وشريكٌ  7القاضي والمستملي 6هللا *دخل ثابت بن موسى على شريك بن عبد: 5وقال الحاكم

ولم -لى هللا عليه وسلم ـص –قال رسول هللا : قال ثنا األعمش عن أبي سفيان عن جابرٍ حدّ : يقول
، {هار يل؛ حسن وجهه بالنّ من كثرت صالته باللّ } : نظر إلى ثابت بن موسى قال 8ايذكر المتن، فلمّ 

نّ  نّ ث به بذلك السّ ند، فكان يحدّ ه متن ذلك السّ أنّ  ثابتٌ  لزهده وورعه، فظنّ  ثابتاً  9ما أرادوا  ما هو ند، وا 
                                                 

من سجستان توّلى قضاء  محّمد بن حّبان بن معاذ الّتميمّي أبو حاتم البستّي، وهو محّدٌث عاّلمٌة مؤرٌخ جغرافٌي،: أبو حاتم هو1
 354، وروضة العقالء والّثقات وغيرها، توّفي سنة "المسند الّصحيح"سمرقند مّدة، وهو أحد المكثرين من الّتصنيف، من مصّنفاته 

والّذهبّي، سير أعالم  131: ، ص 3: والّسبكي، طبقات الّشافعية الكبرى، ج 78: ، ص 2: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. هـ 
  183: ، ص 12: بالء، جالنّ 
محّمد بن عبد هللا بن نمير الهمدانّي، أبو عبد الّرحمن،الكوفّي الحافظ، شيخ اإلسالم، له كالٌم في الّجرح : ابن نمير هو 2

 455: ، ص 11: الّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج: انظر.هـ  234والّتعديل، عاصر أحمد بن حنبل وعلّي بن المدينّي، توّفي سنة 
  21: ، ص 2: والّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، ج  568: ، ص 25: والمّزي، تهذيب الكمال، ج

ن كان ثقة: األّول: الحديث المنكر قسمان3  الفرد اّلذي ليس في : " الّثاني. المنفرد المخالف لما رواه الّثقات لوهم حصل له، وا 
، 113: ، ص 1: مشيخة القزوينّي، ج عمر بن علّي بن عمر، لقزوينّي،ا: انظر". معه تفّرده  روايته من الّثقة واإلتقان ما يحتّمل

عبد هللا  والجديع، .دار البشائر اإلسالمية: الدكتور عامر حسن صبري، الناشر: م، المحقق 3772 -هـ  8336األولى، : الطبعة
مؤسسة الريان للطباعة : الناشرم،  3772 -هـ  8333األولى، : الطبعة، 1033: ، ص 2: تحرير علوم الحديث، ج بن يوسف،

: ، 48: ، ص 1: الّشاذ والمنكر وزيادة الّثقة، ج عبد القادر بن مصطفى بن عبد الّرّزاق، والمحّمدّي، .والنشر والتوزيع، بيروت
 .دار الكتب العلمية، بيروت: م، الناشر 3772 -هـ  8336األولى، 

القزوينّي، مشيخة : انظر. ، اسنادًاومتناً _ صّلى هللا عليه وسّلم_ الحديث المكذوب على رسول هللا: الحديث الموضوع هو 4  
 زين الّدين عبد الّرحيم بن الحسين بن عبد الّرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم، براهيم العراقّي،إوابن  113: ، ص 1: القزوينّي، ج

عبد الّرحمن محّمد : م، المحقق8969-هـ8219األولى، : الطبعة، 131: ، ص 1: التقييد واإليضاح شرح مقّدمة ابن صالح، ج
قواعد الّتحديث من  محّمد جمال الّدين بن محّمد سعيد بن قاسم الحالق،والقاسمّي، .المكتبة السلفية بالمدينة المنورة: عثمان، الناشر

 .وتبير –دار الكتب العلمية : بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر، 150: ، ص 1: فنون مصطلح الحديث، ج
: ، الطبعة 327: ، ص 1:الجرح والّتعديل، ج عبد الّرحمن بن محّمد بن إدريس بن المنذر الّتميمّي الّرازي، ابن أبي حاتم،: انظر

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي : م، الناشر 8923 -هـ  8308األولى، 
، المدخل إلى كتاب اإلكليل، دويه بن ُنعيم بن الحكم الضبيأبو عبد هللا الحاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن حمالحاكم، : انظر 5
 . االسكندرية –دار الدعوة : الناشر، فؤاد عبد المنعم أحمد. د: المحقق، ، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، 62: ، ص8: ج
 " أ"أ من /  82نهاية ق  *
 و" أ"ورد في   6
 555: ، ص 39:الّزبيدّي، تاج العروس، مادة ملو، ج: انظر. اّلذي يطلب من شيٍخ إمالء الحديث: المستملي هو7 
 أن " أ"ورد في  8
 أرد " أ"في  9
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يطان على يعقد الشّ } ند، وهو ذكر متن ذلك السّ  2بَ قِّ عَ  م من جعله من قول شريكٍ ، ومنه1قول شريكٍ 
 .ابتالثّ  4الحديث 3{قافية رأس أحدكم 

 .6وجميع المحدثين على بطالنه 5فأدرجه ثابتٌ 

قرع بينهم، أو الخيار إلى ها أُ في هذه كلّ  ، فإن كانوا سواءً إن استووا في الحسن فأشرفهم نسباً  ثمّ  
 .7القوم

 .10، وقيل المقيم أولىالمسافر والمقيم قيل هما سواءٌ  9في 8واختلف

                                                 

 د بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز،شمس الدين أبو عبد هللا محمّ  والّذهبّي، 254: ، ص 1:القضاعّي، مسند الّشهاب، ج: انظر1 
علي محّمد البجاوي، : م، تحقيق 8962 -هـ  8213األولى، : الطبعة، 368: ، ص 1: ، جفي نقد الرجال ميزان االعتدال

 15: ، ص 2: وابن حجر، تهذيب الّتهذيب، ج .دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت: الناشر
 الّشريك " أ"في  
 عقبة " أ"عقيب ، في " ب"في  2
ل باّلليل، كما ذكره في باب صفة إبليس البخارّي، صحيح البخارّي، باب عقد الّشيطان على قافية الّرأس إذا لم يص: انظر3 

 1: ومسلم، صحيح مسلم، باب ما روي في من نام اّلليل أجمع حّتى أصبح، ج 1142: ، رقم الحديث 52: ، ص 2: وجنوده، ج
  776: ، رقم الحديث 538: ، ص

 " ب"ليست في  4
 "ب"ليست في  5
 16: ، ص 2: و ابن حجر، تهذيب الّتهذيب، ج 207: ، ص 1: ابن حّبان، المجروحين، ج: انظر 6

إسماعيل بن محّمد بن عبد الهادي، كشف الخفاء ومزيل اإللباس، والّجراحيّ  601: ، ص1: الّنووّي، خالصة األحكام، ج: انظر
عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي، : م، تحقيق3777 -هـ 8337األولى، : الطبعة، 155: ، ص 1: ت هنداوي، ج

وُض البََّسام بَترتيْ ،والّدوسريّ  .المكتبة العصرية: الناشر ، 2: ج بِّ َوتْخريج َفَوائِّدِّ َتمَّام،أبو سليمان جاسم بن سليمان حمد الفهيد، الرَّ
  .َداُر الَبَشائِّر اإلْساَلميَّة، بيروت: م، الناشر 8910 -هـ  8371األولى : الطبعة، 8: ص
،  1:وابن عابدين، رد المحتار، ج 330، 2: و العينّي، البناية، ج 158:،ص 1:ائع، جالكاسانّي، بدائع الّصن: انظر 7

 557:ص
 القول " ب"في  8
 "أ"ليست في  9

 أويا" أ"في  10
، حسن بن عمار بن علي، مراقي الفالح شرح متن نور والّشرنبالنّي،  301: ، ص 1: الّطحطاوي، حاشية الّطحطاوّي، ج: انظر

المكتبة : نعيم زرزور، الناشر: م، اعتنى به وراجعه 3772 -هـ  8332األولى، : الطبعة، 114: ، ص 1: ج اإليضاح،
  369: ، ص 1: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج .العصرية

لنّية وال يصير اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت جائٌز ويتغّير فرضه فيصبح أربعًا وال يجوز خارج الوقت؛ ألّن القضاء ال يتغّير با
. أربعًا، أّما اقتداء المقيم بالمسافر فيجوز في الوقت وخارجه؛ ألّن صالة المسافر في الحالتين واحدة، ورّجح ابن نجيم إمامة المقيم
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ته في رمضان، ينبغي أن يخرج إلى محلّ  2غير ةٍ أهل محلّ  يصلح لإلمامة يؤمّ  رجلٌ : 1وفي الخالصة
 .4فر بعد دخول وقت الجمعةكره السّ كما يُ  3رهشاء، فلو ذهب بعده كُ ة قبل وقت العِّ تلك المحلّ 

ن كثر  القراءة، إن لم يكن كثيراً  7عند 6كان اإلمام يتنحنح 5إن :آخر وفيها في موضعٍ  ال بأس به، وا 
 .9الة خلفه فهو أفضلك بالّص  أن يكون يتبرّ إالّ  8[أولى منه] فغيره

                                                                                                                                                    

وابن عابدين، رد المحتار،  369: ، ص1: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق ، ج 243: ، ص1: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر
  558: ، ص1: ج 
هـ ، وهو أحد شروح  606كتاٌب للقاضي عالء الّدين محمود بن عبد هللا بن صاعٍد الحارثّي المروزّي، توّفي سنة : الخالصة هو 1

  2022: ، ص 2: حاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج: انظر. كتاب الهداية
 عنها وهو خطأ" أ"في  2
 كيره " أ"في  3
فر بعد دخول وقت الجمعة إاّل إذا تضرر المسافر بفوات الّرفقة، فتزول الحرمة دفعًا للّضرر، وعند اّتفق الفقهاء على حرمة السّ   4

ابن ماّزة ، المحيط : انظر. الحنفّية مكروٌه كراهًة تحريمّيًة واستثنوا من ذلك إذا تمّكن من أدائها في الّطريق لتحقيق المقصود
القاضي أبو محّمد عبد الوهاب بن وابن نصر المالكّي،  863: ، ص3: حتار، جوابن عابدين، رد الم 19: ، ص 3: البرهانّي، ج

هـ 8337األولى، : الحبيب بن طاهر، الطبعة: المحقق، 231: ، ص8: جعلي بن نصر، اإلشراف على نكت مسائل الخالف، 
بدون ، 272: ، ص3: بشرح الوجيز، جفتح العزيز ّرافعّي، عبد الكريم بن محّمد الوالّرافعّي،  .دار ابن حزم: م، الناشر8999 -

: ، ص3: والمرداوي، ، اإلنصاف، ج 396: ، ص3: وابن الّرفعة، كفاية النبيه، ج .دار الفكر: طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر
: الطبعة،  288: ، ص8: شرح منتهى اإلرادات، ج، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس،  والبهوتي، 202

 .عالم الكتب: م، الناشر8992 -هـ 8383األولى، 
 "أ"ليست في  5

أي أن يقول أح بالضم أو الفتح لتحسين الصوت مثاًل، أو للتنبيه بأّنه في الّصالة، أو غلب عليه طبعه بقولها ونحو : يتنحنح 6 
 392: ، ص 6: مادة أنح، ج والّزبيدّي، تاج العروس، 372: ، ص 3: ابن منظور، لسان العرب، مادة أنح، ج:انظر. ذلك

 –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية : صادر عن، 122: ، ص 27: ووزارة األوقاف الكويتّية، الموسوعة الفقهية الكويتّية، ج
 –مصر، وزارة األوقاف  -الكويت، مطابع دار الصفوة -دار السالسل: ، الناشر(هـ 8330 -ه 8373من : )الكويت، الطبعة

 .الكويت
 وقت " أ"ي ف 7
 أوال عنه " أ"ما بين المعكوفين في  8
عند الحنفّية يستخدمون مصطلح الّتبّرك وهومن باب الّتيّمن، فقد ذكر الّطحطاوّي في حاشيته أّنه من المستحسن أن ُينادى في   9

تقبيل يد العالم أو األبوين أو األسواق لجنازة من كان عالمًا أو زاهدًا أو ممن ُيتبّرك به، وذكر عدد من فقهاء الحنفّية قضية 
: ، ص8: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 222: ، ص8: الّزبيدّي، الجوهرة الّنيرة، ج: انظر. الّصالحين من باب الّتبّرك

  892: ، ص3: وابن عابدين، رد المحتار، ج 262: ، ص8: والّطحطاوي، حاشية الّطحطاوّي، ج 222





 

57 

 

 

 [من يصلح لإلمامة ]  
 
 1أِلَنَُّه اَل ُيتََّهمُ  ؛اْلَفاِسقِ وَ ، اْلَغاِلَب ِفيِهْم اْلَجْهلُ  أِلَنَّ  ؛َواأْلَْعَراِبيِّ ، اَل َيَتَفرَُّغ ِللتََّعلُِّم أِلَنَّهُ  ؛َتْقِديُم اْلَعْبدِ  َوُيْكَرهُ )

أِلَنَُّه َلْيَس َلُه َأٌب ُيَثقُِّفُه َفَيْغِلَب َعَلْيِه  ؛َناَوَوَلِد الزِّ ، ُه اَل َيَتَوقَّى النََّجاَسةَ أِلَنَّ  ؛َواأْلَْعَمى، أِلَْمِر ِديِنهِ 
ُموا َجازَ ، ِفيَر اْلَجَماَعِة َفُيْكَرَه ِديِم َهُؤاَلِء َتنْ اْلَجْهُل، َوأِلَنَّ ِفي َتقْ  ْن َتَقدَّ اَلُم  -ِلَقْوِلِه  ،َواِ  اَلُة َوالسَّ َعَلْيِه الصَّ

 (.« َصلُّوا َخْلَف ُكلِّ َبرٍّ َوَفاِجرٍ » -
 والقراءة، فالحرّ ، واستويا في العلم األصليّ  فلو اجتمع المعتق والحرّ ( كره تقديم العبد إلخ قوله ويُ ) 

 .2أولى األصليّ 
؛ لظهور 5ل، وفي الفاسق لألوّ نفير والجهل ظاهرٌ للتّ  4الكراهة فيمن سوى الفاسق أنّ  3وحاصل كالمه
 .6هارة ونحوهاتساهله في الطّ 

 في غيرها يجد إماماً   في الجمعة؛ ألنّ قتدى بالفاسق إالّ ال ينبغي أن يُ ” :راية قال أصحابناوفي الدّ  
آخر وال يأثم في ذلك، ذكره في  ل إلى مسجدٍ من أن يتحوّ  غير الجمعة بسبيلٍ  7ه في؛ يعني أنّ "غيره ا هـ
 .الخالصة

                                                 

 .يتهم: بينما في فتح القديريهتم، : في متن الهداية 1
عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم، الّلباب في شرح والغنيمّي،  559:، ص 1:ابن عابدين، رد المحتار، ج: انظر 2

محّمد محيي الّدين عبد الحميد، : بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه،79:،ص 1:ج الكتاب،
  302:، ص1:والّطحطاوّي، حاشية الّطحطاوّي، ج .المكتبة العلمية، بيروت: الناشر

 كالمهم" أ"في  3
سعدي أبو جيب، وأبو جيب،  302: ، ص 26: الّزبيدّي، تاج العروس، ج: انظر. الخارج عن طاعة هللا تعالى: الفاسق هو4

وابن  .دمشق -دار الفكر: م، الناشر 8911هـ ،  8371الثانية : الطبعة، 286: ، ص 1: ج القاموس الفقهّي لغًة واصطالحًا،
عبد هللا . د: ه، المحقق8290األولى، : الطبعة، 249: ، ص 1: غريب الحديث، ج عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينورّي،قتْيبة، 

 .بغداد –مطبعة العاني : الجبوري، الناشر
وابن نجيم  207: ، ص8: نجيم المصرّي، البحر الّرائق، جابن : أولى، انظر: في كل نسخ المخطوط لألول والصواب  5

أحمد عزو عناية، : المحقق، 332: ، ص 8: ج الّنهر الفائق شرح كنز الّدقائق،، سراج الّدين عمر بن إبراهيم بن نجيم، الحنفّي، 
  .دار الكتب العلمية: م، الناشر3773 -هـ 8333األولى، : الطبعة

اسب إطالق الكراهة في إمامة العبد واألعرابي وولد الّزنا و تقييد كراهة إمامة األعمى بوجود من هو ذكر ابن عابدين أّن المن 6 
. افضل منه، ألّنه ورد في األعمى نصٌّ وهو استخالف الّرسول صّلى هللا عليه وسّلم البن مكتوم وعتبان على المدينة وكانا أعميين

   267: ، ص8: ابن عابدين، رد المحتار، ج: انظر
 " أ"ليست في  7
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ه وهو المفتى به ألنّ  د،على قول محمّ  صرِّ دت إقامتها في المِّ تعدّ  1كره في الجمعة إذاوعلى هذا فيُ 
 .3ل حينئذٍ حوّ التّ  2من بسبيلٍ 

ي ثواب المصلّ  5زحرِّ أحرز ثواب الجماعة، لكن ال يُ  أو مبتدعٍ  ى خلف فاسقٍ لو صلّ : 4وفي المحيط
 . 6ا هـ خلف تقيٍّ 

 
 

 
 
 
 
 




                                                 

 " أ"ليست في  1
 " أ"أن ، ليست في " ب"في  2
الّتفريق بين : ذهب الحنفّية والّشافعّية إلى جواز االقتداء بالفاسق في صالة الجماعة مع الكراهة، وللمالكّية روايتان، األولى 3

ال تصّح إمامته، وبين الفاسق اّلذي يتعلق فسقه الفاسق اّلذي يتعلق فسقه بالّصالة كمن يخّل بركٍن أو شرٍط من شروط الّصالة، ف
عدم جواز إمامة الفاسق مطلقًا، وهو مذهب الحنابلة أيضًا، وفي : بجوارحه كشارب الخمر والّزاني ونحوه، فتصّح إمامته، والّثانية

و العباس شهاب الّدين أحمد أب القرافي،: انظر. صالة الجمعة والعيدين يجوز إمامة الفاسق بدون كراهٍة بتفاصيل عند كّل مذهبٍ 
 -دار الغرب اإلسالمي: م، الناشر 8993األولى، : الطبعة، 329: ، ص3: الذخيرة، ج بن إدريس بن عبد الّرحمن المالكّي،

أبو عبد هللا محّمد بن إدريس بن العّباس بن عثمان  والّشافعّي، 382: ، ص3: وابن يوسف العبدري، الّتاج واإلكليل، ج .بيروت
دار : م، الناشر8997 -هـ8387بدون طبعة،  ،892: ، ص 8: األم، ج بد المّطلب بن عبد مناف المطلبي،فع بن عبن شا

والكرمي، دليل الطالب،  323: ، ص3: والمرداوي، اإلنصاف، ج 37: ، ص 3: وابن الّرفعة، كفاية البنية، ج .بيروت –المعرفة 
  31: ، ص8: ج
لرضّي الّدين بن العال الّصدر الحميد تاج الّدين محّمد بن محّمد الّسرخسّي الحنفّي، توّفي سنة المحيط البرهانّي : المحيط هو 4  

حاّجي خليفة، كشف : انظر. األّول في عشر مجلدات والّثاني في أربع مجّلدات والّثالث في مجلدان: ه، وله ثالث محيطات 608
  8637: ، ص3: الّظنون، ج

 مجوز وهو خطأ" ب"و " أ"في  5
 حينئذ" أ"في  6

وابن نجيم المصري،  303:، ص 1:و الّطحطاوّي، حاشية الّطحطاوّي، ج  566:، ص1:ابن عابدين، رد المحتار، ج: انظر
 370:، ص 1:البحر الّرائق، ج
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 [حكم االقتداء بالمبتدع]
 

 :3وال بأس بتفصيله 2من لم يكّفر 1يريد بالمبتدع

 ، والقائل بخلق القرآن،6وافض الغالية، والرّ 5ة، والقدريّ 4ة الجهميّ إالّ  االقتداء بأهل األهواء جائزٌ 
                                                 

الّصحاح، مادة  الفارابّي،: انظر. من بدَع وهو اّلذي أحدث في الّدين بعد اكتماله، وأكثر ما يستعمل المبتدع في الّذم: الُمبتدُع  1
،  8: وابن منظور، لسان العرب، مادة بدع، ج 30: ، ص 1:والّرازي، مختار الّصحاح، مادة بدع، ج 118: ، ص 3: بدع، ج

  6: ص
وهي ما أحدث مما يخالف الكتاب، أو السّنة، : الحدث في الّدين بعد اكتماله، ذكر الّشافعي نوعان، البدعة الّضاللة: البدعة هي
ابن : انظر. وما لم يكن له مثاٌل سابٌق فهو في حّيز المدح. ما أحدث من الخير وال خالف فيه: أو اإلجماع، والّثانيأو األثر، 

 الّنهاية في غريب الحديث ،مجد الّدين أبو الّسعادات المبارك بن محّمد بن محّمد بن محّمد ابن عبد الكريم الّشيبانّي الجزريّ  األثير،
: طاهر أحمد الّزاوى ومحمود محّمد الطناحي، الناشر: م ، المحقق8909 -هـ 8299بدون طبعة،  ،106: ، ص 1: ، جواألثر

 والّزركشّي، 309: ، ص 20: والّزبيدّي، تاج العروس، ج 30: ، ص 1: والّرازي، مختار الّصحاح، ج .بيروت –المكتبة العلمية 
م، 8912 -هـ 8372الثانية، : الطبعة ، 218: ، ص 1: د الفقهّية، جفي القواع المنثور ،بدر الّدين محّمد بن عبد هللا بن بهادر

 .وزارة األوقاف الكويتية: الناشر
ضابطها من أنكر أمرًا مجمعًا عليه متواترًا من الّشرع معلومًا من الّدين : " البدعة المكّفرة، وضع ابن عليٍّ الحكمّي ضابطًا وقال 2

، 8: ج حافظ بن أحمد بن علّي، أعالم الّسّنة المنشورة العتقاد الّطائفة الّناجية المنصورة،، ابن علّي الحكمّي،: انظر". بالّضرورة
 -شاد وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلر : هـ، الناشر8333الثانية، : حازم القاضي، الطبعة: تحقيق، 838: ص

  .المملكة العربية السعودية
  بتفصيل " أ"في  3
هم أصحاب جهم بن صفوان، ومذهبهم بأّن الّناس كالجمادات ال قدرة لهم، ال يؤثرون وال يكسبون، والجّنة والّنار : مالجهمّية ه 4

المطهر بن  والمقدسّي، 80: ، ص 1: الجرجانّي، الّتعريفات، ج: انظر. بعد دخول الّناس إليها تفنى ليبقى هللا عّز وجّل وحده
والّصالبّي،  .مكتبة الثقافة الدينية، بور سعيد: بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر،146: ، ص 5: البدء والّتاريخ، ج طاهر،

 3771 -هـ  8339الثانية، : الطبعة، 209: ، ص 2: ج َعلّي محّمد محّمد، الّدوَلة األمويَّة َعوامُل االزدهارِّ َوَتداعيات االنهيار،
 .، بيروتدار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع: م، الناشر

أّن هللا خالق كّل شيٍء، وأّن أفعال الّناس من تقدير هللا وأمره، فهم يفعلون : منكرو القدر، لهم عقيدتان، األولى: القدرّية هم5 
، فهو حرٌّ مختاٌر والقول : بحسب ما قّدر هللا لهم، والّثاني أّن اإلنسان خالق فعله فهو وحده مسئوٌل عن عمله من خيٍر أو شرٍّ

 -هـ8333الرابعة ،: الطبعة، 160: ، ص 11: ، جقبل اإلسالم جواد علي، المفّصل في تاريخ العرب: انظر. ل أقوى عندهماألوّ 
 718: ، ص 2: والجرجانّي، الّتعريفات، ج 215: ، ص 2: والّصالبّي، الّدولة األموّية ، ج .دار الساقي: م، الناشر3778

المغالين المعروفين بالّشيعة اإلثني عشرّية اإلمامّية، يغلون في علي وأوالده، ويعتقدون فيهم من الّشيعة : الّروافض الغالية هم6 
: انظر. ، سّموا بذلك لرفضهم زيد بن علّي بن الحسين بن علّي بن أبي طالب_ رضي هللا عنه_األلوهية، ظهروا في حياة علّي 

هـ، ضبط نصه وخرَّج أحاديثه  8382الثالثة، : الطبعة،192: ، ص 1: شرح العقيدة الواسطّية، ج محّمد بن خليل حسن،الهّراس،
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 .2هة، والمشبّ 1ةطابيّ والخَ 

 .كرهالة خلفه، وتُ م بكفره تجوز الّص حكَ ى لم يُ حتّ  لَّ غُ من كان من أهل قبلتنا، ولم يَ  3وجملته أنّ 

لتوارث هذه  ه كافرٌ ؤية، وعذاب القبر، والكرام الكاتبين ألنّ فاعة، والرّ الة خلف منكر الشّ وال تجوز الّص 
 ._لى هللا عليه وسلمـص_ارع عن الشّ  4األمور

 .5لتليل إذا تأمّ على الدّ  كذا قيل، وهو مشكلٌ  رى لعظمته وجالله فهو مبتدعٌ ومن قال ال ي 

 .6ينى خلف منكر المسح على الخفّ وال يصلّ  

                                                                                                                                                    

الّدولة  َعلّي محّمد محّمد،والّصالبي، .الخبر –دار الهجرة للنشر والتوزيع : علوي بن عبد القادر الّسقاف، الناشر: ووضع الملحق
 .اقرأ للنشر والّتوزيع والّترجمة، القاهرةمؤسسة : م، الناشر 3776 -هـ  8330األولى، : الطبعة،14: ، ص 1: الفاطمّية، ج

بدون طبعة، بدون ،52: ، ص 1: اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، جمحّمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الّتيمّي، والّرازي، 
 .بيروت –دار الكتب العلمّية : علي سامي النشار، الناشر: تاريخ نشر، المحقق

وافض ُينسبون إلى أبي الخّطاب محّمد بن أبي زينب، كأن يأمر أصحابه بأن يشهدوا زورًا على من قوٌم من الرّ : الخّطابّية هم1 
،  2: واألحمد نكري، دستور العلماء، ج 131: ، ص 5: المقدسّي، البدء والّتاريخ، ج: انظر. خالفهم في الّدماء واألموال والفروج

 173: ، ص 1: والفيومي، المصباح المنير، ج 62: ص
فرقتان منهم من شّبه ذات هللا بذات غيره، ومنهم من شّبه صفات هللا بصفاٍت غيره، وكال الفريقان اختلفوا في طرقِّ : المشّبهة هم2 

 أبو العون محّمد بن أحمد بن سالم، الّسفارينّي،: انظر. الّتشبيه وكان أّوُل ظهوٍر لهم صادٌر عن أصناٍف من الّروافضِّ المغالية
 .دمشق –مؤسسة الخافقين ومكتبتها : م، الناشر 8913 -هـ  8373 ،الثانية: الطبعة، 91: ، ص 1: لبهّية، جلوامع األنوار ا

عبد القاهر بن طاهر بن محّمد بن عبد هللا البغدادّي الّتميمّي وأبو منصور،  812: ، ص 8: والهّراس، شرح العقيدة الواسطّية، ج
 –دار اآلفاق الجديدة : م، الناشر8900الّثانية، : الطبعة، 214: ، ص 1: جاألسفرايينّي، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، 

 .بيروت
 أّنه " ب"في 3 
 األمم وهو خطأ" ب"في  4
قال بعض العلماء أّن رؤية هللا عّز وجّل ثابتٌة بالقرآن والّسّنة واإلجماع فمنكرها كافٌر ما لم يكن مؤّواًل ونفي الرؤية لعظمته   5

عبد العزيز بن عبد هللا بن  الّراجحّي،: انظر. وجالله ليس في هذا مدٌح هلل ألّن المعدوم ال ُيرى والمدح إثبات الّرؤية ونفي اإلدراك
صدر الّدين محّمد بن عالء الدين  واألذرعّي، .بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، 124: ، ص 1: شرح الطحاوّية، ج  لّرحمن،عبد ا

المصرية األولى، : ط دار الّسالم، الطبعة ،249: ، ص1: شرح العقيدة الطحاوّية، ج علّي بن محّمد ابن أبي العّز الحنفّي، 
دار الّسالم للطباعة والنشر التوزيع : ناصر الّدين األلبانّي، الناشر: علماء، تخريججماعة من ال: م، تحقيق3772 -هـ 8336

، 513: ، ص1: شرح العقيدة السفارينّية، ج محّمد بن صالح بن محّمد،والعثيمين، .والّترجمة، عن مطبوعة المكتب اإلسالميّ 

 .دار الوطن للنشر، الّرياض: هـ، الناشر 8336األولى، : الطبعة
ابن عابدين، رد : انظر. منكر المسح على الخّفين هم الّشيعة، فهم ينكرون المسح على الخّفين ويقولون بالمسح على الّرجلين  6

: اإلقناع في مسائل اإلجماع، ج علّي بن محّمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسّي، وابن قّطان، 267: ، ص8: المحتار، ج
 .الفاروق الحديثة للطباعة والنشر: م، الناشر 3773 -هـ  8333األولى، : الّصعيدّي، الطبعةحسن فوزي : المحقق، 16: ، ص8
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 .ملعونٌ  كما للعباد، فهو كافرٌ  ، ورجلٌ له تعالى يدٌ : والمشّبه إذا قال

ن قال  مٌ لفظ الجسم عليه، وهو موهِّ  1 إطالقه ليس فيه إالّ ؛ ألنّ ال كاألجسام فهو مبتدعٌ  جسمٌ : وا 
للعقاب لما  تنتهض سبباً  اإلطالق، وذلك معصيةٌ  2د مجرّ قص، فرفعه بقوله ال كاألجسام فلم يبق إالّ للنّ 

 .ه كافرٌ شبيه فإنّ قلنا من اإليهام، بخالف ما لو قاله على التّ 

 .كفير، بل هو أولى بالتّ نٌ سَ ، وهو حَ 3د اإلطالق أيضاً وقيل يكفر بمجرّ 

ل عليّ  4وافض؛ أّن منالرّ وفي  نالثة فمبتدعٌ ًا على الثّ فضَّ رضي _ديق، أو عمر أنكر خالفة الّص  5، وا 
ن أنكر المعراج  ،إلى بيت المقدس فكافرٌ  *إن أنكر اإلسراء 6، ومنكر المعراجفهو كافرٌ  _هللا عنهما وا 

 .9شبيه تعليل إطالق الجسم مع نفي التّ ، انتهى من الخالصة إالّ 8فمبتدعٌ  7منه
 .10الة خلف أهل األهواء ال تجوزالّص  أنّ  _رحمهما هللا_عن أبي حنيفة وأبي يوسف  دٌ وروى محمّ 

ه بناه ، ويناظر أصحاب األهواء، كأنّ 11الة خلف من يخوض في علم الكالممنع الّص تُ  الحلوانيّ  وبخطّ 
                                                                                                                                                    

 320: ، ص8: اإلعالم بفوائد عمدة األحكام، ج عمر بن علّي بن أحمد الّشافعّي، ابن الملقن سراج الّدين أبو حفص وابن الملقن،
دار العاصمة للنشر : م، الناشر 8990 -هـ  8380األولى،  :عبد العزيز بن أحمد بن محّمد المشيقح، الطبعة: المحقق، 

  .والتوزيع، المملكة العربية السعودية
 اإلطالق " ب"في 1 
 تجّرد " ب"في 2 
 "ب"ليست في  3
 " ب"ليست في  4
 فإن " ب"في  5
 من" ب"ورد في  
 المعجزات " أ"في  6
 "ب"أ من /   76نهاية ق  *
 فهو" أ"ورد في   7
 دعمبت" أ"في  8
ذكر ابن عابدين أّن من خالف وعاند األدّلة القطعّية اّلتي ال شبهة له فيها كإنكار الحشر وحدوث العالم ونحو ذلك، مّما ُعلم  9

ن واظب طول عمره على الّطاعة وأّن من خالفها بنوعِّ شبهٍة، كقول منكر الّرؤية بأّن هللا تعالى ال  من الّدين بالّضرورة فهو كافٌر وا 
ن كان قوله في حّد ذاته كفراً ُيرى لجال  268: ، ص8: ابن عابدين رد المحتار، ج: انظر. له وعظمته ال يكفر وا 

والّزيلعّي، تبيين  560: ، ص 1: وابن عابدين، رد المحتار، ج 406: ، ص 1: ابن ماّزة ، المحيط البرهانّي، ج: انظر  10
 134: ، ص1: الحقائق، ج

. م وقد ذّمه كثيٌر من العلماء لحشوه بالفلسفة ومقاالٍت تستوجب فساد عقائد ضعفاء المسلمينأشهر مباحثه الكال: علم الكالم 11
هـ  8378بدون طبعة،  ،155: ، ص1: جالء العينين في محاكمة األحمدين، ج نعمان بن محمود بن عبد هللا، األلوسّي،: انظر

علٌم يتّضمن "وعّرفه ابن خلدون بأّنه  5: ، ص1: البهّية، جوالّسفارينّي، لوامع األنوار  .مطبعة المدني: م، الناشر 8918 -
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ن تكلّ 2[مال يجوز االقتداء بالمتكلّ : ه قالأنّ ]عن أبي يوسف  1على ما ورد  .حقّ م ب؛ وا 
 .من يناظر في دقائق علم الكالم_ رحمه هللا_يجوز أن يكون مراد أبي يوسف : 3قال الهندوانيّ 

ذي فيجوز أن يريد الّ  5م؛الة خلف المتكلّ ا قول أبي يوسف ال تجوز الّص وأمّ : 4وقال صاحب المجتبى
 7[في الكالم]رأيتك تناظر : يناظر في الكالم فنهاه، فقال 6اداً ره أبو حنيفة حين رأى ابنه حمّ قرّ 

 *صاحبنا، وأنتم تناظرون وتريدون  ير مخافة أن يزلّ على رءوسنا الطّ  8ا نناظر وكأنّ كنّ : وتنهاني؟ فقال
فهو قد كفر قبل صاحبه، فهذا هو الخوض  ،9]أراد كفره] ة صاحبه فقدة صاحبكم، ومن أراد زلّ زلّ 

 .10م ال يجوز االقتداء بهعنه، وهذا المتكلّ  المنهيّ 

 

 

                                                                                                                                                    

: انظر." الحجج عن العقائد اإليمانية باألدّلة العقلّية والرّد على المبتدعة المنحرفين في االعتقادات عن مذاهب الّسلف وأهل الّسّنة
م،  8911 -هـ  8371الثانية، : الطبعة، 580: ص ، 1: تاريخ ابن خلدون، ج عبد الّرحمن بن محّمد بن محّمد، ابن خلدون،

 .دار الفكر، بيروت: خليل شحادة، الناشر: المحقق
 قول" ب"في  1
 "ب"ما بين المعكوفين ليست في  2
محّمد بن عبد هللا بن محّمد بن عمر أبو جعفر الفقيه البلخّي، أطلق عليه أبو حنيفة الّصغير لفقهه، توّفي سنة : الهندواني هو 3

والّذهبّي، تاريخ  207: ، ص 1: وابن قطلوبغا، تاج الّتراجم، ج 68: ، ص 2: القرشّي، الجواهر المضّية، ج:  نظرا. هـ  362
 207: ، ص 8: اإلسالم، ج

الّزاهدي الغزمينّي وهو مختار بن محمود بن محّمد أبو الّرحا نجم الّدين، من أكابر فقهاء الحنفّية : صاحب المجتبى هو  4
لمختصر القّدورّي، وهو كتاب فقه وذكر حاّجي خليفة أّن الغزميني له شرٌح لمختصر القّدوري وكتاب المجتبي في والمجتبى، شرٌح 

: ، ص 2: وحاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج 193: ، ص 7: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. هـ  658األصول، توّفي سنة 
   166: ، ص 2: والقرشّي، الجواهر المضّية، ج 1631

  135: ، ص1: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 372: ، ص1: ابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج: انظر 5
: انظر. هـ 170حّماد بن الّنعمان، اإلمام بن اإلمام، تفّقه على يد أبيه، وأفتى في زمان أبيه، كان ورعًا، توفي سنة : حّماد هو 6

أبو محّمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى، لعينّي، وا 226: ، ص 1: القرشّي، الجواهر المضّية، ج
محّمد : م، تحقيق 3776 -هـ  8330األولى، : الطبعة، 243: ، ص 1: ج مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار،

 .دار الكتب العلمية، بيروت: حسن محّمد حسن إسماعيل، الناشر
 "أ"ما بين المعكوفين ليست في  7
 وكأّنما " ب"في  8
 "أ"ب من /  82نهاية ق  *
  9 أن يكفر" ب"و " أ"ما بين المعكوفين في  

  135: ، ص1: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر 10
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 _رحمهم هللا_ 1افعيّ واعلم أن الحكم بكفر من ذكرنا من أهل األهواء؛ مع ما ثبت عن أبي حنيفة والشّ 
 .3همأهل القبلة من المبتدعة كلّ  2من عدم تكفير

ن لم يك بما هو كفرٌ  ، فالقائل به قائلٌ نفسه كفرٌ  4قدعتَ ذلك المُ  محمله أنّ  على كون قوله ذلك  فر؛ بناءً وا 
ح هذا الجمع، الة خلفه ال يصحّ جزمهم ببطالن الّص  ، لكنّ في طلب الحقّ  عن استفراغ وسعه مجتهداً 

الّ حّ فعل، وهو ال ينافي الّص أن يُ  لّ أي عدم حِّ : لّ راد بعدم الجواز خلفهم عدم الحِّ  أن يُ هم إالّ اللّ   فهو ة وا 
 .، وهللا سبحانه أعلملٌ مشكِّ 

قص بعد علمه للنّ  إطالق ما هو موهمٌ  6ر الختيارهه يكفّ ؛ فإنّ 5شبيهمطلق اسم الجسم مع نفي التّ بخالف 
أهل األهواء  8ساهل واالستخفاف بذلك، وفي مسألة تكفير التّ يبق منه إالّ  7شبيه فلمبذلك، ولو نفى التّ 

 .9اة بالمسايرةسالة المسمّ آخر ذكرته في الرّ  قولٌ 

                                                 

هو محّمد بن ادريس بن العّباس الهاشمّي القرشّي المطلبّي، أبو عبد هللا، أحد األئّمة األربعة عند أهل الّسّنة، له : الّشافعيّ  1
الّسبكّي، : انظر. هـ  204في الفقه، والمسند في الحديث، والّرسالة في أصول الفقه، توّفي سنة " األمّ "تصانيٌف كثيرٌة أشهرها كتاب 

 26: ، ص 6: والّزركلّي، األعالم، ج 236: ، ص 8: والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 71: ، ص 2: افعّية، جطبقات الشّ 
 بكفر" أ"ورد في  2
،  1:و الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 254:، ص 4:والّنووّي، المجموع، ج 530:، ص 8:ابن قدامة المقدسّي، المغني، ج: انظر 3

، 333:، ص 2:ج ،الغيتابى، البناية شرح الهداية د محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسينأبو محمّ والعينّي،  134:ص
 .بيروت –دار الكتب العلمية : م، الناشر 3777 -هـ  8337األولى، : الطبعة

 المتعقد وهو خطأ" ب"في  4
وهو فرقٌة من فرق الّشيعة يسّمون بالهشامّية، أتباع هشام بن الحكم، وهشام بن سالم الجوالقّي، كالهما قال أّن هللا جسٌم له  5

وأبو منصور، الفرق بين الفرق،  345: ، ص 1:عبد الراّزق عفيفي، فتاوى ورسائل، ج: انظر. أبعاٌد، ال يشبه شيئًا من المخلوقات
بدون ، 184: ، ص 1:الملل والنحل، ج، أبو الفتح محّمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد، ستانيّ والّشهر  215: ، ص 1:ج

 .مؤسسة الحلبيّ : طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر
 الختيار " ب"في  6
 لم " أ"في  7
 "أ"ورد في [ القول بكفر] 8
وهي اختصار للّرسالة . بن عبد الواحد ابن الهّمام الحنفيّ رسالة في أصول الّدين للّشيخ اإلمام كمال الّدين محّمد : المسايرة 9

القدسّية بأدّلتها البرهانّية، في علم الكالم، لإلمام أبي حامد الغزالي، وهي رسالة كتبها ألهل القدس ثّم أودعها في كتاب قواعد 
حاّجي : انظر. الّتأليف؛ فصارت كتابًا مستقاّلً العقائد، وزاد عليها ابن الهّمام فلم يزل يزيد عليها حتى خرجت عن القصد األّول من 

، محّمد بن  وابن طاهر الّرودانّي، 172: ، ص 1:و جمعة، المكتبة اإلسالمّية، ج 881: ، ص 1: خليفة، كشف الّظنون، ج
: حققم، الم8911هـ، 8371األولى، : الطبعة، 180: ، ص 1: صلة الخلف بموصول الّسلف، ج محّمد بن سليمان بن الفاسّي،

 .بيروت –دار الغرب اإلسالمي : محّمد حّجي، دار النشر
و العينّي،  370:، ص 1:و ابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 303:، ص 1:الّطحطاوّي، حاشية الّطحطاوّي، ج: انظر

 333:، ص 2: البناية، ج
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 .2باالرّ  1كلبالمشهور بأكره االقتداء ويُ 

 .بشروط نذكرها في باب الوتر إن شاء هللا تعالى 3[افعيّ يجوز بالشّ ]و 

إن شاء  فيه نذكره فيه أيضاً  دٍ بمن يرى، قول أبي يوسف ومحمّ  4[في الوتر] وهل يجوز اقتداء الحنفيّ  
 .5هللا تعالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 بأهل " ب"في  1
  263: ، ص8: ابن عابدين، رد المحتار، ج: انظر. فيه تكراٌر ألّن آكل الّربا فاسٌق فيندرج تحت مسألة الّصالة خلف فاسقٍ  2
 يجوزه الشافعي " أ"ما بين المعكوفين في  3
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في  4
فه في الفروع بقيوٍد منها أن ال يكون متعّصبًا وال شاّكًا ذكر ابن الهمام في باب الوتر أّنه يجوز االقتداء بالّشافعّي أو بمن يخال 5

 . في إيمانه ويحتاط في موضع الخالف، مثل التوّضأ من الخارج الّنجس، مسح ربع الّرأس، غسل الّثوب من المنيّ 
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} ؛ 2ارقطنيّ تمامه في رواية الدّ (  1{ وفاجرٍ  برٍّ  كلّ وا خلف صلّ } -لى هللا عليه وسلم ـص –قوله لقوله ) 
لم يسمع من أبي  3 مكحوالً  ه بأنّ ، وأعلّ {. وفاجرٍ  برٍّ  ، وجاهدوا مع كلّ وفاجرٍّ  برٍّ  وا على كلّ وصلّ 

 7عندنا، ورواه عند الفقهاء، وهو مقبولٌ  6ى اإلرسالسمّ مُ  5من 4ه، وحاصله أنّ هريرة، ومن دونه ثقاتٌ 
 .هآخر بلفظ آخر وأعلّ  بطريقٍ 

 

                                                 

سنن الّدار قطنّي، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادّي، الّدارقطنّي، : انظر 1
 -هـ  8333األولى، : الطبعة، 1768: الحديث ، رقم 404: ، ص 2: باب صفة من تجوز الّصالة معه والّصالة عليه، ج

: شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز هللا، أحمد برهوم، الناشر: م، حققه وضبط نصه وعّلق عليه 3773
السنن الكبرى، باب الّصالة  وسى الُخْسَرْوجِّردي الخراسانّي،أحمد بن الحسين بن علي بن م لبيهقّي،وا .بيروت -مؤسسة الرسالة

: م، المحقق 3772 -هـ  8333الثالثة، : الطبعة،  6832: ، رقم الحديث 29: ، ص 4: على من قتل نفسه غير مستحل، ج
: الّنووي، خالصة األحكام، ج: انظر. فه الّدار قطنّي النقطاعهضعّ  .بيروت -دار الكتب العلمية: محّمد عبد القادر عطا، الناشر

  2232: ، رقم الحديث 993: ، ص 3
علّي بن عمر بن أحمد أبو الحسن الّشافعّي، أّول من صّنف القراءات، وكان إمام عصره في الحديث، المقرئ : الّدار قطنّي هو 2

الّذهبّي، : انظر. هـ  385رفة بمذاهب الفقهاء، واألدب والّشعر، توّفي سنة المحّدث، العالم بعلل الحديث، وأسماء الّرجال، والمع
،  3: والّسبكّي، طبقات الّشافعّية الكبرى، ج 314: ، ص 4: و الّزركلّي، األعالم، ج 414: ، ص 2: سير أعالم الّنبالء، ج

 462: ص
ثّم اعتق وسكن دمشق، من فقهاء الّشام، ومن حّفاظ بن ُأبّي مسلم شهراب بن شاذل، كان هندّيًا من سبي كابل : مكحول هو 3

و ابن حّبان،  472: ، ص 5: الّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج: انظر. هـ  112الحديث، ومن أقران الّزهرّي، توّفي في دمشق سنة 
  284: ، ص 7: والّزركلّي، األعالم، ج 446: ، ص 5: الّثقات، ج

 أن " أ"في  4
 " أ"ليست في  5
 الرسالة وهو خطأ " أ"في  6

، هذا عند المحدثين وفي اصطالح الفقه واألصول، هو قول _ صّلى هللا عليه وسّلم_ما رفعه الّتابعي إلى رسول هللا : المرسل هو
ى قبوله من غير ذكر الواسطة،واألول_ صّلى هللا عليه وسّلم_، قال رسول هللا _ صّلى هللا عليه وسّلم_العدل مّمن لم يلَق الّرسول 

قبول مراسيل الّصحابة مطلقًا ورّد ما ( 8: مطلقّا، وقد ذكر ابن حجر العسقالني ثالثة عشر قواًل في حكم المرسل من هذه األقوال 
قبول مراسيل الّصحابة وكبار الّتابعين وهو مذهب أكثر المتقّدمين وهو مذهب ( 3. سواها وهو الّذي عليه عمل أئمة الحديث

قبول مراسيل الّصحابة والّتابعين، وهو قول ( 2. ط في مراسيل كبار الّتابعين أن يعتضد بأحد األوجه المشهورةالّشافعّي، واشتر 
حدى الّروايتين عن أحمد ( 2قبول مراسيل الّصحابة والّتابعين بشرط أن يعتضد وقد نقله الخطيب عن أكثر الفقهاء ( 3. المالكّية وا 

اّل فال وهو قول عيسى بن أبان من الحنفّية والقاضي  إن كان من أرسل من أئّمة النقل وممن يرجع إليهم في الجرح والّتعديل قبل وا 
: ، ص 2: وابن أمير حاج، الّتقرير والّتحبير، ج 338: ، ص 6: الّزركشّي، البحرالمحيط، ج: انظر. عبد الوّهاب من المالكّية

أحمد بن  وابن حجر، 99: ، ص 1: ن عّمار، الّسعيدّية، جواب 42: ، ص 1: والّدهلوّي، مقّدمة في أصول الحديث، ج 288
-هـ8373األولى، : الطبعة،  223: ، ص3: النكت على كتاب ابن صالح، ج علّي بن محّمد بن أحمد بن حجر العسقالنّي،

 .نورةعمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة الم: ربيع بن هادي عمير المدخلي، الناشر: م، المحقق8913
 [نعيم والعقيلي" ]ب"وروي و ورد في " ب"في  7
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من قبل بعض  فةٌ ضعّ ها مُ كلّ  2قيليّ ، والعُ 1عيمٍ ، وأبي نُ ارقطنيّ لدّ لة طرق وي هذا المعنى من عدّ وقد رُ  
 .4وابقين وهو الّص عند المحقّ  3واة، وبذلك يرتقي إلى درجة الحسنالرّ 

                                                 

أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن موسى بن مهران اإلمام الحافظ، العاّلمة الّصوفي شيخ اإلسالم المهرانّي : أبو نعيم هو 1
ّدثين والّرّحالين، توّفي ، والمستخرج على الّصحيحين وغيرها، وهو من المح"تاريخ أصبهان"، و"الحلية: "األصبهانّي، ومن مصّنفاته

 . هـ  430سنة 
وابن خّلكان، وفّيات  195: ، ص 3: و الّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، ج 155: ، ص 13: الّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج: انظر

 91: ، ص 1: األعيان، ج
: ، ص87: طبقات األصفياء، جحلية األولياء و  أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران،، أحمد بن عبد هللا بن يمأبو نع: انظر
 .بجوار محافظة مصر -السعادة : م، الناشر8903 -هـ 8293 بدون طبعة،، 237

محّمد بن عمرو بن موسى بن حّماد العقيلّي المّكّي أبو جعفر، كان كثير الّتصانيف، ومن حفاظ الحديث ومن : العقيلّي هو 2
،  3: و الّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، ج 319: ، ص 6: الّزركلّي، األعالم، ج :انظر. هـ  322، توّفي سنة "الّضعفاء الكبير: "كتبه
  467: ، ص11: والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 37: ص
عبد المعطي أمين قلعجي، : المحقق، 97: ، ص 2: الّضعفاء الكبير، ج محّمد بن عمرو بن موسى بن حماد،العقيلي،: انظر

 .بيروت –دار المكتبة العلمية : م، الناشر8913 -هـ 8373األولى، : الطبعة
: والحديث الحسن نوعان" هو ما اّتصل سنده بنقٍل عدٍل خفيف الّضبط، وسلم من الّشذوذ والعّلة"الحديث الحسن : الحسن هو3

غير أّنه ليس مغّفاًل كثير ما في إسناده مستوٌر لم تتحقْق أهليته، وال عدم أهليته، " حسٌن لذاته وقد سبق تعريفه، وحسٌن لغيره وهو 
 1:علوم الحديث ومصطلحه، جصبحي إبراهيم،  الّصالح،: انظر". الخطأ، وال مّتهمًا بالكذب، ويكون متنه معتضّدًا بمتابٍع أو شاهدٍ 

بن  أبو زكريا محيي الّدين يحيىوالّنووّي،  .دار العلم للماليين، بيروت: م، الناشر 8913الخامسة عشر، : الطبعة،156:، ص
م،  8912 -هـ  8372األولى، : الطبعة،29:، ص1:ج شرف، الّتقريب والّتيسير لمعرفة سنن البشير الّنذير في أصول الحديث،

إسماعيل بن عمر بن  وابن كثير القرشّي، .دار الكتاب العربي، بيروت: محّمد عثمان الخشت، الناشر: تقديم وتحقيق وتعليق
أحمد محّمد : الثانية، بدون تاريخ نشر، المحقق: الطبعة، 37:، ص 1:علوم الحديث، ج الباعث الحثيث إلى اختصار كثير،

 .دار الكتب العلمية، بيروت: شاكر، الناشر
فالحديث الّضعيف يرتقي . وهو ما يسّمى بالحسن لغيره، ُسّمي بذلك النضمام غيره له، ولم يأت الحسن من ذات الّسند األّول 4

أن يكون سبب ضعف : والّثاني. أن يروى الحديث من طريٍق آخٍر ضعيٍف أو أقوى منه، فأكثر: األّول : إلى الحسن لغيره بأمرين
ابن : انظر. الحديث انقطاٌع في  سنده، أو جهالة رجاله، أو سوء حفظ راويه، والحديث الحسن لغيره أدنى مرتبًة من الحسن لذاته

 1:ج النّي، نزهة الّنظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر،أحمد بن علّي بن محّمد بن أحمد بن حجر العسقحجر، 
 .مطبعة سفير بالرياض: عبد هللا بن ضيف هللا الّرحيلي، الناشر: ه، المحقق8333األولى، : ت الّرحيلي، الطبعة، 130: ،ص

شمس الّدين أبو الخير محّمد بن عبد الّرحمن بن محّمد بن أبي بكر بن عثمان بن محّمد، فتح المغيث بشرح الفية  والّسخاوّي،
 –مكتبة الّسّنة : علّي حسين علّي، الناشر: م، المحقق3772 -هـ 8333األولى، : الطبعة، 96:، ص1:ج الحديث للعراقي،

العاشرة، : الطبعة،66: ، ص1:جبن محمود، تيسير مصطلح الحديث، طّحان الّنعيمّي، أبو حفص محمود بن أحمد و  .مصر
 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: م، الناشر3773-هـ8332

ذكر ابن حجر أّن طرق هذا الحديث كّلها واهيٌة جّدًا، وقد ذكر العقيلي ليس في هذا المتن إسناد يثبت، وضّعف كّل طرقه ابن 
علّي بن محّمد بن أحمد بن حجر العسقالنّي، الّتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الّرافعي  أحمد بن ابن حجر،: انظر. الجوزي 
 .دار الكتب العلمية: م، الناشر8919 -هـ8389األولى، : ط العلمّية، الطبعة، 8012: ، رقم الحديث 922: ، ص 3: جالكبير، 

جمال الّدين أبو الفرج عبد الّرحمن بن علّي بن ن الجوزي، واب 8768: ، رقم الحديث 97: ، ص2: والعقيلي، الّضعفاء الكبير، ج
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 [خفيف في صالة الجماعة التّ ] 

َماُم ِبِهْم ) ُل اإلِْ اَلةَ َواَل ُيَطوِّ اَلُم  -ِلَقْوِلِه  ،الصَّ اَلُة َوالسَّ َمْن َأمَّ َقْوًما َفِلُيَصلِّ ِبِهْم َصاَلَة » -َعَلْيِه الصَّ
 («َأْضَعِفِهْم، َفِإنَّ ِفيِهْم اْلَمِريَض َواْلَكِبيَر َوَذا اْلَحاَجةِ 

ى تنجلي طويل حتّ ّنة فيها التّ ستثنى صالة الكسوف؛ فإّن السّ يُ ( ل بهم اإلمام قوله وال يطوّ ] ) 
 .1[مسالشّ 

ف؛ فإّن فليخفّ  2اسإذا صّلى أحدكم بالنّ } حيحين في الّص ( -لى هللا عليه وسلم ـص –قوله لقوله )  
ذا صّلى لنفسه فليطوّ عيف، والسّ فيهم الّض  غير، الّص }  4لمسلمٍ  ، وفي لفظٍ 3{. ل ما شاءقيم، والكبير، وا 

 قط أخفّ  يت وراء إمامٍ ما صلّ : 6عن أنس} ، وفيهما 5{.عيف، والمريض، وذا الحاجةوالكبير، والّض 
 .7{. ، وال أتّم من رسول هللا ــ ملسو هيلع هللا ىلصصالةً 

نهى عنه،  -لى هللا عليه وسلم ـص -دة على القراءة المسنونة، فإّنه  ياالزّ : طويل هووقد بحثنا أّن التّ  
 8، وقراءة معاذٍ  لضرورةٍ ير ما كان دأبه إالّ من كون ما نهى عنه غ وكانت قراءته هي المسنونة، فال بدّ 

                                                                                                                                                    

م، 8918-ه8378الثانية، : الطبعة ،032: ، رقم الحديث331: ، ص8: ج ،محّمد، العلل المتناهية في األحاديث الواهية
ه إلى درجة الحسن من ولم أقف على من أوصل .إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد، باكستان: إرشاد الحق األثري، الناشر: المحقق
 .المحققين

 " أ، ب "ما بين المعكوفين ليس في  1
: وابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج  812: ،ص 8: والّسمرقندّي، تحفة الفقهاء، ج 02: ، ص 3: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر

  822: ، ص 3
 للّناس" ب"و " أ"في   2
ومسلم،  703: ، رقم الحديث 142: ، ص 1: ّلى لنفسه فليطْل ما شاء، جالبخارّي، صحيح البخارّي، باب إذا ص: انظر 3

  467: ، رقم الحديث 341: ، ص 1: صحيح مسلم، باب أمر األئمة بتخفيف الّصالة، ج
 "أ"ليست في  4
 361: ، رقم الحديث 238: ، ص8: مسلم، صحيح مسلم، باب أمر األئّمة بتخفيف الّصالة، ج: انظر  5
عشر سنين، كان من _ صّلى هللا عليه وسّلم_أنس بن مالك بن الّنضر، األنصارّي الخزرجّي أبو حمزة، خدم الّرسول : أنس هو 6

،  1: ابن عبد البّر، االستيعاب، ج: انظر. هـ  93أو  92أو  91أكثر األنصار مااًل وولدًا، اختلف في تاريخ وفاته، قيل سنة 
  275: ، ص 1: و ابن حجر، اإلصابة، ج 294: ، ص 1: غابة، جو ابن األثير، أسد ال 110: ص
ومسلم،  708: ، رقم الحديث 143: ، ص 1: البخارّي، صحيح البخارّي، باب من أخّف الّصالة عند بكاء الّصبي، ج: انظر  7

  469: ، رقم الحديث 342: ، ص 1: صحيح مسلم، باب أمر األئمة بتخفيف الّصالة في تمام، ج
صّلى هللا عليه _معاذ بن جبل بن عمرو الخزرجّي األنصارّي، أبو عبد الّرحمن، شهد المشاهد كلها، بعثه الّرسول : ومعاذ ه 8

قاضيًا إلى الجند من اليمن يعّلم الّناس القرآن و شرائع اإلسالم و يقضي بينهم، كان أعلُم الّناسِّ بالقرآن وشرائع اإلسالم _ وسّلم
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افتتح سورة  أّن معاذاً } ما قال كانت بالبقرة على ما في مسلمٍ  -لى هللا عليه وسلم ـص –ا قال له لمّ 
 .1{صّلى وحده، وانصرف  فسّلم، ثمّ  البقرة، فانحرف رجلٌ 

ك ح اسم ربّ مس وضحاها، وسبّ إذا أممت بالّناس فاقرأ بالشّ }  2له -لى هللا عليه وسلم ـص –وقوله 
صّلى } حيحين ها المورد في الّص شاء؛ ألنّ ها كانت العِّ ألنّ  3{.يل إذا يغشىك، واللّ األعلى، واقرأ باسم ربّ 

: عنه فقال خبر معاذٌ مّنا فصّلى وحده، فأُ  شاء فطّول عليهم، فانصرف رجلٌ العِّ  _رضي هللا عنه_ معاذٌ 
 .4الحديث{ فأخبره، فقال له  -لى هللا عليه وسلم ـص –بي جل النّ ، فأتى الرّ ه منافقٌ إنّ 

  .5{المغرب}ها كانت ووقع عند أبي داود أنّ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

وابن األثير، أسد  1402: ، ص 3: ابن عبد البّر، االستيعاب، ج: انظر. هـ  18اعون عمواس سنة والحالل والحرام، مات في ط
  107: ، ص 6: وابن حجر، اإلصابة، ج  187: ، ص 5: الغابة، ج

ومسلم، صحيح  705: ، رقم الحديث 142: ، ص 1: البخارّي، صحيح البخارّي، باب من شكا إذا إمامه طّول، ج: انظر 1
  465: ، رقم الحديث 339: ، ص 1: ب القراءة في العشاء، جمسلم، با

،  838: ، ص 8: ، كما ذكره في باب من شكا إمامه إذا طّول، ج...البخارّي، صحيح البخارّي، باب إذا طّول اإلمام : انظر 2
  362: ، رقم الحديث 237: ، ص8: ومسلم، صحيح مسلم، باب القراءة في العشاء، ج 078: رقم الحديث

 "ب"ليست في  
  465: ، رقم الحديث 340: ، ص 1: مسلم، صحيح مسلم، باب القراءة في العشاء، ج: انظر 3
ومسلم، صحيح  078: ، رقم الحديث 838: ، ص 1: البخارّي، صحيح البخارّي، باب من شكا إذا إمامه طّول، ج: انظر  4

 465: ، رقم الحديث 339: ، ص 1: مسلم، باب القراءة في العشاء، ج
منكٌر : ، وقال األلبانيّ  791: ، رقم الحديث 210: ، ص 1: أبو داود، سنن أبي داود، باب في تخفيف الّصالة، ج: انظر  5

 . بذكر المسافر
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تان هما قّص جمع بأنّ فيُ : 2وويّ قال النّ  .1{اعةاقتربت السّ }ورة كانت السّ  ووقع في مسند أحمد أنّ 
 . 4ليمٌ ، وقيل سُ ، وقيل حزامٌ ، وقيل حازمٌ حزمٌ  3جل قيل فيهالرّ  لشخصين، فإنّ 

 .تانلتصير له قّص  ةً اه مرّ إيّ   -لى هللا عليه وسلمـص –لم يكن ليفعله بعد نهيه  إّن معاذاً : قاليُ  5وقد
  .8شاء أصحّ العِّ  7روايات: رواية المغرب قال  6ورّد البيهقيّ 

 

 

 

 

 

 

                                                 

وهو صحيٌح :قال األرنؤوط 23008: ، رقم الحديث 116: ، ص 38: أحمد، مسند أحمد، حديث بريدة األسلمّي، ج: انظر 1
 .لغيره 

يحيى بن شرف بن ُمّري الحورانّي، الّشافعّي أبو زكريا محيي الّدين، عالٌم بالفقه، والحديث، ومن كتبه تهذيب  :الّنووّي هو 2
الّزركلّي، األعالم، : انظر. هـ  676األسماء واّللغات، ومنهاح الّطالبين، ورياض الّصالحين من كالم سيد المرسلين، توّفي سنة 

 174: ، ص 4: والّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، ج 395: ، ص 8: ّشافعّية، جوالّسبكّي، طبقات ال 149: ، ص 8: ج
 "أ"ليست في  3
. حازم األنصارّي، وفي روايٍة أّنه حازم بن ملحان، وقيل حزم بن ُأبّي كعب األنصارّي الّسلمّي، وقيل سليم وهللا أعلم: حازم هو 4

 1: و ابن عبد البر، االستيعاب، ج 54: ، ص 2: إلصابة، جو ابن حجر، ا 657: ، ص 1: ابن األثير، أسد الغابة، ج: انظر
  338: ، ص
 686: ، ص 2: الّنووي، خالصة األحكام، ج: انظر

 "ب"ليست في  5
الّسنن "هو أحمد بن الحسين بن علّي أبو بكٍر، من أئّمة الحديث، العاّلمة، والفقيه شيخ اإلسالم، ومن مصّنفاته : البيهقيّ  6

والّسبكّي، طبقات  116: ، ص 1: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. هـ  458وغيرها، توّفي سنة " معرفة الّسنن واآلثار"، و"الكبرى 
  364: ، ص 13: والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 8: ، ص 4: الّشافعّية، ج

 روايتان " أ"في  7
  5271: ، رقم الحديث 165: ، ص 3: البيهقّي، الّسنن الكبرى، باب ما على اإلمام من الّتخفيف، ج: انظر  8
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] لواتبين سائر الّص  1سويةالتّ  ه لم يردّ العموم، إذ نعلم أنّ  لم يردّ   -لى هللا عليه وسلمـص –ه أنّ  ثّم معلومٌ 
نّ حمل على العِّ ى تكون المغرب كالفجر فتُ حتّ  2[في القراءة فيهم، ال  قاً كان العذر متحقّ  قوم معاذٍ  شاء، وا 

 4ذتين فيقرأ بالمعوّ  -لى هللا عليه وسلم ـص –ه أنّ } كر ، كما ذُ 3كسل منهم، فأمر فيهم بذلك لذلك
ال  8هذا 7وعلى 6{. هأمّ  5فتنفخشيت أن تُ  بكاء صبيٍّ  سمعت: ا فرغ قالوا له أوجزت، قال فلمّ  *الفجر،

 . 9ةٌ طويل فيه سنّ خصيص بالمورد، بل هو على العموم فيما التّ حاجة إلى التّ 

 [حكم جماعة الّنساء]

فِّ  ؛َساُء َوْحَدُهنَّ اْلَجَماَعةُ َوُيْكَرُه النِّ )  َماِم َوَسَط الصَّ ٍم، َوُهَو ِقَياُم اإلِْ أِلَنََّها اَل َتْخُلو َعْن اْرِتَكاِب ُمَحرَّ
 (َفُيْكَرَه َكاْلُعَراةِ 

ارح، ح الشّ كذا صرّ  11، و10مٌ جال محرّ إلمام الرّ  *قدمترك التّ  في أنّ  صريحٌ ( ها ال تخلو إلخ قوله ألنّ ) 
                                                 

 تسوية " ب"في  1
 "أ"في  ما بين المعكوفين ليس 2
 كذلك " أ"في  3
 "ب"ليست في  4
 "ب"ب من /   76نهاية ق  *
 تفتتن" ب"و " أ"في   5
: يا رسول هللا، لم جّوزت؟ قال: "جّوَز ذات يوٍم في صالة الفجر فقيل _ صّلى هللا عليه وسّلم_نّص الحديث أّن رسول هللا  6

، فظننت أّن أّمه معنا تصّلي فأردت أن أفرغ له أّمه : ، ص 21: أحمد، مسند أحمد، طـ الرسالة، ج: انظر". سمعت بكاء صبيٍّ
 . ، صّححه األرنؤوط وقال صحيٌح على شرط اّلشيخين 82078: ، رقم الحديث 262

 " ب"ليست في  7
 فهذا " ب"في  8
عبد هللا وابن مودود الحنفّي،  372:، ص  1:و ابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 335:، ص 2:العينّي، البناية، ج: انظر 9

الشيخ محمود أبو : م ، تعليقات 8920 -هـ  8226بدون طبعة، ، 57:، ص  1:االختيار، ج بن محمود بن مودود الموصلّي،
 .القاهرة –مطبعة الحلبي : دقيقة، الناشر

ذهب جمهور العلماء أّن العبرة لعموم اّللفظ ال لخصوص الّسبب واّللفظ العام الوارد على حادثٍة خاصٍة أو سبٌب خاٌص ال يختّص 
والّزركشّي،  1533: ، ص 4: الّنملة، المهّذب في علم أصول الفقه المقارن، ج: انظر. بنزول الحكم وغيرهبه بل يعّم من تّسبب 

 -هـ 8383األولى، : الطبعة، 269: ، ص 4: ج بدر الّدين محّمد بن عبد هللا بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه،
أبو الحسن علي بن محّمد بن عباس البعلّي، القواعد والفوائد األصولّية عالء الّدين وابن اّللحام،  .دار الكتبي: م، الناشر8993

: عبد الكريم الفضيلي، الناشر: م، المحقق 8999 -هـ  8337بدون طبعة، ، 318: ، ص1: ج ومايتبعها من األحكام الفرعية،
 .المكتبة العصرية

 "أ"أ من /  83نهاية ق  *
 محرر وهو خطأ" ب"في   10
 " ب"ليست في  11
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 –م منه قدّ ؛ ألّن مقتضى المواظبة على التّ 1كراهة تحريمٍ أي : وهو الحقّ  اه في الكافي  مكروهاً وسمّ 
 . م مجازٌ حريم، فاسم المحرّ بال ترك الوجوب، فلعدمه كراهة التّ   -لى هللا عليه وسلمـص

ن أعني الفعل المعيّ : ق الحكممتعلّ  2؛ ألّن ملزومكره كراهة تحريمٍ ساء تُ كر أّن جماعة النّ واستلزم ما ذُ 
 .زمحاد الاّل كره كذلك التّ تُ  ها أيضاً راة فاقتضى أنّ هها بجماعة العُ شبّ  لذلك الحكم، ثمّ  ملزومٌ 

مّ ا ترك واجب التّ إمّ : وهو أحد األمور ذي هو أفحش من كشف المرأة إذا ا زيادة الكشف؛ الّ قدم، وا 
 عورةٍ  ، وال كشفها أيضاً في حقّ  الكراهة ثابتةٌ  من قرنها إلى قدمها، فإنّ  اً محشوّ  ثوباً  مت وهي البسةٌ تقدّ 

مها ثبوت كراهة تقدّ  يقدر على ستر بعضها، ثمّ  ظر، أو زيادة كشف عورةٍ ض للنّ فكيف بالعاري المتعرّ 
ها ما تركت واجب ا أتت، فإنّ فقط لمّ  3االستدالل عليه بفعل عائشة ما يتمّ تر المذكور، إنّ وهي بهذا السّ 

 5قدر من االنكشاف المالزم لشخوصهاأوجب منه، وهللا أعلم ما هو، ألذلك ال 4هو  ألمرٍ م إالّ قدّ التّ 
              .6جال أو لغير ذلكبالرّ  شبيهةً  ، أو هو لنفس شخوصها عنهنّ عنهنّ 

                                                 

، والفرق بينه وبين الحرام؛ أّن الحرام  1 كراهة الّتحريم عند الحنفّية هي ما طلب الّشارع تركه على سبيل الجزم،  وثبت بدليٍل ظّنيٍّ
 239: ، ص 8: و ابن أمير حاج، الّتقرير والّتحبير، ج 394:، ص 1: الّزركشّي، البحر المحيط ، ج:  انظر. ثبت بدليٍل قطعيٍّ 
 202: ، ص 8: يسير الّتحرير، جو أمير بادشاه، ت

الّشمس يقتضي وجود الّنهار فطلوع : تعني الّشيء مقتضيًا لآلخر ُيسّمى األّول ملزوٌم، والّثاني الزٌم، مثال: المالزمة المطلقة 2
 229: ، ص 1: الّجرجانّي، الّتعريفات، ج: انظر.الّشمس ملزوٌم والّنهار الزمٌ 

،  2: الّزيلعّي، نصب الّراية، ج: انظر. أّنها كانت تؤّذن وتقيم وتؤّم الّنساء فتقوم وسطهنّ _ رضي هللا عنها_ُروي عن عائشة  3
أبو بكر عبد الّرّزاق بن وعبد الّرّزاق، 731: ، رقم الحديث 320: ، ص1: والحاكم، المستدرك على الّصحيحين، ج 30: ص

الثانية، : الطبعة، 5086: ، رقم الحديث 140: ، ص 3: مصّنف عبد الّرّزاق، جهمام بن نافع الحميرّي اليمانّي الّصنعانّي، 
: ، ص2: والّدار قطنّي، سنن الّدار قطنّي، ج .الهند -المجلس العلميّ : حبيب الرحمن األعظمي، الناشر: ه، المحقق8372
،  680: ، ص 2: ، خالصة األحكام، جالّنوويّ : انظر. إسناده صحيحٌ : وقال الّنووّي في الخالصة 1507: ، رقم الحديث 263

  2358: رقم الحديث
 و " ب"في  4
 بشخوصها" ب"و " أ"في  5
 أجاز جمهور الفقهاء من الّشافعّية والحنابلة إمامة المرأة للّنساء، لكّن الحنفّية كرهوا إمامتها لهّن ألّنها ال تخلو من نقص واجبٍ   6

 565: ، ص 1: ابن عابدين، رد المحتار، ج: ، بينما المالكّية منعوا ذلك مطلقًا، انظرأو مندوٍب كاألذان واإلقامة وتقّدم اإلمام
دار الفكر للطباعة : بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر، 22: ، ص 2: شرح مختصر خليل، ج محّمد بن عبد هللا، والخرشي،

 .بيروت –
، 3: جبد هللا الّزركشّي، شرح الّزركشّي على مختصر الخرقّي، محّمد بن ع والّزركشّي، 891: ، ص 3: جموع، جوالّنووّي، الم

 .دار العبيكان: م، الناشر 8992 -هـ  8382األولى، : الطبعة،  91: ص
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 [ساء في صالة الجنازةحكم جماعة النّ ]

، فدار األمر بين فعل م مكروهٌ قدّ ، وترك التّ ها فريضةٌ كره في صالة الجنازة؛ ألنّ ال تُ  واعلم أن جماعتهنّ 
ين في غيرها ولو صلّ  ل، بخالف جماعتهنّ الفرض، أو ترك الفرض لتركه، فوجب األوّ  المكروه بفعل

لفساد  ، فيكون فراغ تلك موجباً ل بها مكروهٌ نفّ ، والتّ فتكون صالة الباقيات نفالً  فرادى، فقد تسبق إحداهنّ 
 .2جدة لمن ترك القعدة األخيرةالخامسة بالسّ  1الة الباقيات، كتقييدة لّص الفرضيّ 

 [مقام اإلمام في جماعة الّنساء ] 
، أِلَنَّ َعاِئَشَة ) َماُم َوَسَطُهنَّ َفَعَلْت َكَذِلَك، َوُحِمَل ِفْعُلَها  -َرِضَي َّللاَُّ َعْنَها  -َفِإْن َفَعْلَن َقاَمْت اإلِْ

ِم ِزَياَدَة اْلَكْشفِ  ْساَلِم َوأِلَنَّ ِفي التََّقدُّ  (.اْلَجَماَعَة َعَلى اْبِتَداِء اإلِْ

من أحدهما،  م أسهل من زيادة الكشف، وال بدّ قدّ ألّن ترك التّ ( وسطهّن  4اإلمام 3قوله فإن فعلن قامت )
 .أن تأثم به 5قريرلم من التّ ، ومقتضى ما عُ مت صحّ ولو تقدّ 

 
 

 

                                                 

 لتقييد " أ"في  1
،  2:والعينّي، البناية، ج  135:، ص1:و الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 59:ص 1:ابن مودود الحنفّي، االختيار، ج: انظر 2

  335:ص
 قامة" ب"في  3
 اإلمامة" أ"في  4
كذا وكذا، _ صّلى هللا عليه وسّلم_ أن يقول الّصحابّي إّنهم كانوا يفعلون في زمان الّرسول : مثال على المرفوع من الّتقرير حكماً  5

عن أمور دينهم؛ وألّن ذلك أقّرهم على هذا الفعل ولم يمنعه؛ الّطالعه عليه لتوّفر دواعي الّسؤال _ صّلى هللا عليه وسّلم_والّرسول 
أبو ياسر محّمد بن مطر بن  الّزهرانّي،: انظر. زمان نزول الوحي، فال يفعل الّصحابة شيئًا،  ويستمّرون عليه إاّل وهو غير ممنوعٌ 

 دار الخضيري : ه، الناشر8381بدون طبعة، ، 17: ، ص 1: ماله حكم الّرفع من أقوال الّصحابة وأفعالهم، ج عثمان آل مطر،
محّمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبّي  وابن الحنبلّي، 235: ، ص 1: وابن حجر، نزهة الّنظر، ج .للنشر والتوزيع، المدينة المنورة

عبد الفتاح أبو غدة، : هـ، المحقق8371الثانية، : الطبعة، 92: ، ص 1: قفو األثر في صفوة علوم األثر، ج ،القادرّي التاذفيّ 
 .حلب –ات اإلسالمية مكتبة المطبوع: الناشر
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 –فإّنه } : فيه بعدٌ  4روجيّ السّ  3، قال2في المبسوط 1وهكذا( مل فعلها على ابتداء اإلسالم قوله وحُ )  
ج ثّم تزوّ } ، ومسلمٌ  كما رواه البخاريّ  5{ .عشرة سنةً الّنبّوة ثالث ة بعد أقام بمكّ -هللا عليه وسلم  لىـص

وما  7{. وبنى بها بالمدينة وهي بنت تسع سنين، وبقيت عنده تسع سنين 6_رضي هللا عنها_عائشة 
، فعلته حين كان 8إّنه منسوخٌ قال  بعد بلوغها، فأين ذلك من ابتداء اإلسالم، لكن يمكن أن يُ تؤّم إالّ 

 .الّنساء يحضرن الجماعة انتهى

 

 

 

 

                                                 

 هذا " أ"في  1
، : المبسوط  2 كتاٌب أّلفه شمس األئمة الّسرخسّي، وهو محّمد بن أحمد بن أبي سهٍل أبو بكر الّسرخسّي، متكلٌم، فقيٌه، أصوليٌّ

هـ ،  483 وهو في الّسجن بسبب كلمٍة نصح بها الخاقان، توّفي سنة" المبسوط"ومناظٌر من طبقة المجتهدين في المسائل، كتب 
هـ ، والكتاب مشهوٌر  334والكتاب شرٌح لكتاب الكافي في فروع الحنفّية للحاكم الّشهيد محّمد بن محّمد الحنفّي، توّفي سنة 

بمبسوط الّسرخسّي وهو المراد إذا اطلق المبسوط في شروح الهداية وغيرها، منهجه في الكتاب أّنه يذكر المسألة ويستدّل بها على 
ة، ثّم يذكر آراء بعض المذاهب األخرى وأدّلتها، ويناقشها ويرّد عليها، وقد يؤّيد مذهبًا غير الحنفّية، وكثيرًا ما يجمع مذهب الحنفيّ 

: انظر. بين الحنفّية والمذاهب األخرى جمعًا حسنًا، والكتاب من أكبر ما ُصّنف في الفقه، والفقه المقارن، وهو أكبر كتب الحنفّية
  245: ، ص1: والخطيب، لمحات في المكتبة والبحث والمصادر، ج 171: ، ص 1: المّية، ججمعة، المكتبة اإلس

 في " أ"ورد في  3
أحمد بن إبراهيم بن عبد الغنّي أبو العّباس، شمس الّدين، فقيٌه، كان حنبلّيًا ثّم تحّول إلى الحنفّية، وتوّلى الحكم : الّسّروجّي هو 4

. هـ  710،  ونزهة ذوي األلباب، توّفي سنة "تحفة األصحاب"، و"شرح الهداية"ته، له كتٌب منها الّشرعي فترة، لكّنه ُعزل قبل مو 
أحمد بن علّي بن محّمد وابن حجر،  53: ، ص 1: والقرشّي، الجواهر المضّية، ج 86: ، ص 1: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر

م، 8903 -هـ8293الثانية، : الطبعة، 104: ، ص 1: ج الّثامنة، كامنة في أعيان المائةبن أحمد بن حجر العسقالنّي، الّدرر ال
 .الهند -صيدر اباد -مجلس دائرة المعارف العثمانية : محّمد عبد المعيد ضان، الناشر: المحقق

 عليه صّلى هللا_، كما ذكره في باب هجرة الّنبي _صّلى هللا عليه وسّلم _ البخارّي، صحيح البخارّي، باب مبعث الّنبي : انظر 5
،  4: ، ج_صّلى هللا عليه وسّلم _ومسلم، صحيح مسلم، باب كم أقام الّنبي  3851: ، رقم الحديث 45: ، ص 5: ، ج_وسّلم
  2351: ، رقم الحديث 1826: ص
 بالمدينة" ب"و " أ"ورد في  6
، كما ذكره في   5173: الحديث ، رقم 17: ، ص 7: البخارّي، صحيح البخارّي، باب إنكاح الّرجل ولده الّصغار، ج: انظر  7

  5158: ، رقم الحديث 21: ، ص 7: باب من بنى بامرأة وهي بنت تسع سنين، ج
 قوله " أ"ورد في  8
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، لكن ما في حمل قوله ابتداء اإلسالم على أّنه منسوخٌ يعني يُ : ج بها بعض خللزوّ وفي نقل التّ 
 . 2ن، وتقيم، وتؤّم الّنساء فتقوم وسطهنّ أّنها كانت تؤذّ  1المستدرك

أّن " 5خعيّ عن إبراهيم النّ  4اد بن أبي سليمانيفة عن حمّ أخبرنا أبو حن: دٍ لمحمّ  3وما في كتاب اآلثار
 " .6ساء في شهر رمضان فتقوم وسطاً النّ  كانت تؤمّ _ رضي هللا عنها_عائشة 

 . 8_ لى هللا عليه وسلمـص_ ت بعد وفاة الّنبيّ استقرّ  7راويح إّنماأّن جماعة التّ  ومعلومٌ 

                                                 

هـ ، وهو كتاٌب في الحديث، فقد  405صحيح الحاكم ألُبّي عبد هللا الّضبّي الّنيسابورّي، توّفي سنة :  المستدرك على الّصحيحين 1
البخارّي ومسلٍم، وفيه أحاديث ضعيفة وموضوعة، وما أّداه اجتهاده إلى تصحيحه، وكان عنده تساهٌل في  جمع أحاديث على شرط

: ، ص 1: المعجم المفهرس، ج أحمد بن علّي بن محّمد بن أحمد بن حجر العسقالنّي،ابن حجر،: انظر. الحكم على الحديث
وحاّجي خليفة،  .بيروت –مؤسسة الّرسالة : المياديني، الناشرمحّمد شكور : م، المحقق8991-هـ8381األولى، : الطبعة، 46

  1672: ، ص 2: كشف الّظنون، ج
، سكت  731: ، رقم الحديث 320: ، ص 1: الحاكم، المستدرك على الّصحيحْين، باب فضل الّصلوات الخمس، ج: انظر 2

، 2: الّنووي، خالصة األحكام، ج: عنه، ذكر الّنووّي في الخالصة أّن الحديث رواه الّدار قطنّي والبيهقّي بإسناٍد صحيٍح، انظر
وذكر ابن حجر العسقالنّي أّن في إسناده ليث بن أبي سليم وهو ضعيٌف، لكن أخرجه عبد  2357: ، رقم الحديث 680: ص

و عبد الّرّزاق،   205: ، رقم الحديث 169: ، ص 1: ابن حجر، الّدراية، ج: سناٍد أصلح منه، انظرالّرّزاق والّدار قطنّي بإ
عبد هللا بن محّمد بن وابن أبي شيبة،  5087: ، رقم الحديث 141: ، ص 3: مصّنف عبد الّرّزاق، باب المرأة تؤّم الّنساء، ج

،  رقم  430: ، ص 1: باب المرأة تؤّم الّنساء، ج ،األحاديث واآلثار الكتاب المصنف في، إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسيّ 
  .الرياض –مكتبة الرشد : ه ، الناشر 8379األولى، : الطبعة، 4954: الحديث

: انظر. كتاٌب لإلمام محّمد بن الحسن، ذكر فيه ما ُروى عن أبي حنيفة من اآلثار وعليه شرٌح للحافظ الّطحطاوّي الحنفيّ :اآلثار 3
  1384: ، ص 2: حاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج

حّماد بن مسلم أبو إسماعيل بن أبي سليمان الكوفّي أحد أئمة الفقهاء، العاّلمة اإلمام، فقيه العراق، : حّماد بن أبي سليمان هو 4
،  1: واهر المضّية، جالقرشّي، الج: انظر. هـ  120يخطئ، كان ال يقول بخلق القرآن، وهو من عداد صغار التّابعين، توّفي 

 160: ، ص 4: وابن حّبان، الّثقات، ج 529: ، ص 5: و الّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 226: ص
إبراهيم الّنخعّي أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس الكوفّي، وهو تابعّي، وأحد األئّمة المشاهير، توّفي سنة : إبراهيم النخعّي هو 5

وابن  279: ، ص 6: وابن سعد، الّطبقات الكبرى، ط العلمية، ج 59: ، ص 1: ، تذكرة الحّفاظ، جالّذهبيّ : انظر. هـ  92
  25: ، ص 1: خّلكان، وفّيات األعيان، ج

بدون طبعة، بدون تاريخ  ، 603: ،ص1: اآلثار، باب المرأة تؤّم الّنساء، ج ،ابي عبد هللا محّمد بن الحسن الّشيبانّي،: انظر  6
 .دار الكتب العلمية، بيروت: أبو الوفا األفغانّي، دار النشر: نشر، المحقق

 أن " أ"في  7
ليلًة في رمضان إلى المسجد فإذا _ رضي هللا عنه_خرجت مع عمر بن الخطاب : "عن عبد الّرحمن بن عبد القاري أّنه قال 8

إّني أرى لو جمعت هؤالء على : سه، ويصّلي الّرجل فيصّلي بصالته الّرهط، فقال عمرالّناس أوزاٌع متفرقون، يصّلي الّرجل لنف
: ثّم عزم، فجمعهم على أبّي بن كعب، ثّم خرجت معه ليلًة أخرى والّناس يصّلون بصالة قارئهم، قال عمرُ . قارٍئ واحٍد لكان أمثل

 2010: ، رقم الحديث 45: ، ص 3: ن قام رمضان، جالبخارّي، صحيح البخارّي، باب فضل م: انظر..." نعم البدعة هذه 
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صلى هللا _  بيّ أّن النّ }  1ةورقة بنت عبد هللا بن الحارث بن عمير األنصاريّ  وما في أبي داود عن أمّ 
لعل هللا  3ض مرضاكم، ثمّ معك أمرّ  2اةزَ يا رسول هللا إئذن لي في الغَ : لّما غزا بدرًا قالت له_عليه وسلم 

وكانت قد ] هيدة،ى الشّ فكانت تسمّ : هادة، قالقّري في بيتك ، فإّن هللا يرزقك الشّ : قال يرزقني شهادةً 
: قال 4[ن لها،نًا يؤذّ أن تتخذ في دارها مؤذّ _لى هللا عليه وسلم ـص_  قرأت القرآن فاستأذنت الّنبيّ 

ى ماتت وذهبا، فأصبح لها حتّ  7غالمًا لها وجارية، فقاما إليها بالليل فغّماها بقطيفةٍ  6دّبرت 5وكانت
لبا فكانا أو من رآهما فليجئ بهما، فأمر بهما فُص ، من عنده من هذين علمٌ : عمر، فقام في الّناس فقال

عنها،  11دٍ حمن بن خاّل عن عبد الرّ  10ميعٍ جَ  9أخرجه عن الوليد بن ثمّ  ، 8{ل مصلوبين بالمدينة أوّ 

                                                 

يسّميها الّشهيدة، وأمرها أن _ صّلى هللا عليه وسّلم_أّم ورقة بنت عبد هللا بن الحارث األنصارّي مشهورٌة بكنيتها، كان الّرسول  1
: ، ص 8: ، اإلصابة، جوابن حجر 1965: ، ص 4: ابن عبد البر، االستيعاب، ج:  انظر. تؤّم أهل بيتها وكان لها مؤّذنٌ 

 165: ، ص 7: وابن األثير، أسد الغابة، ج 209
 الغزو: الغزاة، والصواب: في كل النسخ   2
 " ب"و "أ"في  تليس 3
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في  4
 قد " ب"ورد في  5
و نصر إسماعيل بن حماد أبالفارابّي،و إسماعيل بن حّماد الجوهرّي الجوهرّي، : انظر. عتق العبد بعد موت صاحبه: التدبير هو 6

: م، تحقيق 8910 -  هـ 8370الرابعة : الطبعة، 655: ، ص 2: مادة دّبر، جالّصحاح تاج الّلغة وصحاح العربّية،  الجوهرّي،
والمحيط  أبو الحسن علّي بن إسماعيل بن سيده، المحكموالمرسي،  .بيروت –دار العلم للماليين : أحمد عبد الغفور عطار، الناشر

دار الكتب العلمية : عبد الحميد هنداوي، الناشر: م، المحقق 3777 -هـ  8338األولى، : الطبعة، 314: ، ص 9: ج األعظم،
  98: ، ص 2: وابن األثير، الّنهاية في غريب الحديث، مادة دبر، ج .بيروت –
 بقطع " أ"في  7

، وابن مالك 36: ، ص 9: و منصور، تهذيب اّللغة، مادة قطف، جأب: انظر. ثوٌب مخمٌل ُيفترش، وجمعه ُقطف: القطيفة هي
م، 8913هـ 8373األولى، : الطبعة، 233: ، ص3: ج محّمد بن عبد هللا، ابن مالك الطائي، إكمال األعالم بتثليث الكالم،

القاموس المحيط، مادة قطف،  الّدين أبو طاهر محّمد بن يعقوب،مجد والفيروز آبادي، .مكة المكرمة -جامعة أم القرى : رالناش
مؤسسة : مكتب تحقيق الّتراث في مؤسسة الّرسالة، الناشر: م، تحقيق 3772 -هـ  8336الثامنة، : الطبعة،832: ، ص 8: ج

 ,للطباعة والنشر والتوزيع، بيروتالرسالة 
 .، وقال األلبانّي حسنٌ  591: ، رقم الحديث161: ، ص 1: أبو داود، سنن أبي داود، باب إمامة الّنساء، ج: انظر 8
 " أ"ليس في  9

: انظر. الوليد بن عبد هللا بن جميع الّزهرّي الكوفّي، وقد ينسب إلى جّده أيضًا، وهو ثقٌة صالح الحديث: الوليد بن جميع هو 10
اتم، وابن أبي ح 354: ، ص 6: وابن سعد، الّطبقات الكبرى، ط دار صادر، ج 35: ، ص 31: المّزي، تهذيب الكمال، ج

  8: ، ص 9: الجرح والّتعديل، ج
: عبد الّرحمن بن خالد األنصارّي، يروى عن أّم ورقة ولها صحبٌة وقيل عن أبيه عنها، ذكره ابن حّبان في الّثقات، انظر 11

طبعة، بدون بدون ، 278: ، ص 5: جمحّمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، الّتاريخ الكبير، بحواشي محمود خليل، البخارّي، 
الشيخ محمود محّمد : محّمد عبد المعيد خان، صحح هذه النسخة اإللكترونية ووضع حواشيها: تاريخ نشر، طبع تحت مراقبة
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، قال {نًا، وأمرها أن تؤّم أهل دارها يزورها، وجعل لها مؤذّ _ لى هللا عليه وسلم ـص_ وكان } : وفيه
 .سخها ينفي ثبوت النّ ، كلّ 1نها شيخًا كبيراً مؤذّ فأنا رأيت : حمنعبد الرّ 

ال : 5ان، قال فيهما ابن القطّ األنصاريّ  خالدٍ  4حمن بنعبد الرّ 3و ميعٍ الوليد بن جَ  2وفي الحديث األخير
 . 6عرف حالهما انتهىيُ 

 .7قاتابن حّبان في الثّ  *وقد ذكرهما

 .سخكانت قبل النّ  جاب بجواز كونه إخبارًا عن مواظبةٍ وقد يُ  

 ."راويحوقوله كانت تؤّم في شهر رمضان ال يستلزم التّ "

لى هللا عليه ـص_، ال يستلزم استمرار إمامتها إلى وفاته {نًا، وأمرها أن تؤّم مؤذّ  8جعل له}وقوله 
 ._وسلم

 

 

 

                                                                                                                                                    

والمّزي، تهذيب  230: ، ص 5: وابن أبي حاتم، الجرح والّتعديل، ج .الدكن –دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد : خليل، الطبعة
  98: ، ص 5: وابن حّبان، الّثقات، ج 82 :، ص 17: الكمال، ج

 .، وقال األلبانّي حسنٌ  592: رقم الحديث:  161: ، ص 1: أبو داود، سنن أبي داود، باب إمامة الّنساء، ج: انظر 1
 اآلخر " ب"في  2
 " ب"ليست في  3
 أن وهو خطأ" ب"في  4
يى بن الحميرّي الفاسّي، الحافظ العاّلمة الّناقد قاضي الجماعة، أبو الحسن علّي بن محّمد بن عبد الملك بن يح: ابن القّطان هو 5

 135: ، ص 4: الّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، ج: انظر. هـ  628، توّفي سنة "الوهم واإليهام"ومن حّفاظ الحديث ونّقاده، من تصانيفه 
  228: ، ص 16: والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 321: ، ص 4: والّزركلّي، األعالم، ج

،  5: بيان الوهم واإليهام في كتاب األحكام، ج علّي بن محّمد بن عبد الملك الكتامّي الحميرّي الفاسّي، ابن القّطان،: انظر 6
 .الرياض –دار طيبة : الحسين آيت سعيد، الناشر . د: م، المحقق 8990-هـ8381األولى ، : الطبعة ، 23: ص
 "أ"ب من /  83نهاية ق *
 492+  98: ، ص 5: ن حّبان، الّثقات، جاب: انظر  7
 .لها: له، والصواب:في كل النسخ   8
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 _ 6اسٍ عن ابن عبّ  5عن عكرمة 4عن داود بن الحصين 3دٍ بن محمّ  2عن إبراهيم 1اقوما رواه عبد الرزّ 
اس ببقاء علم ابن عبّ  8ال يقتضي ؛7{وسطهنّ  *تؤّم المرأة الّنساء تقوم}: قال_ رضي هللا عنهما

اسخ، ولكن اس النّ ابن عبّ  9تها؛ لجواز كون المراد إفادة مقامها بتقدير ارتكابها ذلك، أو خفي علىشرعيّ 

                                                 

هو خزانة علٍم، من حّفاظ الحديث الّثقات، من : عبد الرّزاق بن همام بن نافع الحميري أبو بكر الّصنعاني، قال عنه الّذهبيّ   1 
الّزركلّي، األعالم، : انظر. هـ 388، توّفي سنة "تفسير القرآن"وله " الجامع الكبير"في الحديث وُيسّمى أيضًا " المصّنف: "مصّنفاته

 -هـ  8382بدون طبعة، ، 867: ، ص26: تاريخ دمشق، ج علّي بن الحسن بن هبة هللا،ابن عساكر،و  222: ، ص 2: ج
والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ط  .دار الفكر للطباعة والّنشر والّتوزيع: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: م، المحقق 8992

  332: ، ص 1: الحديث، ج
 هيم " أ"في  2
إبراهيم بن محّمد بن أبي يحيى أبو اسحاق األسلمّي مدينّي، ُيّتهم بالكذب، قال أحمد بن حنبل بأّنه قدريٌّ : د هوإبراهيم بن محمّ  3

 1: البخارّي، الّتاريخ الكبير، ج: انظر. هـ  184معتزليٌّ كثير الحديث، ترك الّناس أحاديثه ألّنها نكرٌة ليس لها أصٌل، توفي سنة 
: ، ص 1: والجرجاني، الكامل في ضعفاء الّرجال، ج 493: ، ص 5: قات الكبرى، ط العلمية، جوابن سعد، الّطب 323: ، ص
355  

داود بن الحصين مولى عبد هللا بن عمرو بن عثمان أبو سليمان األموّي، من أهل المدينة، كان مذهبه : داود بن الحصين هو 4
ه، وثقة يحيى بن معين وقال الّنسائي وغيره ال بأس به، قال ابن المدنّي الّشراة وروايته محتّج بها؛ ألّنه لم يكن بداعية إلى مذهب

: ، ص 6: ابن حّبان، الثقات، ج: انظر. هـ  135وأبو داود ما روى عن عكرمة فمنكٌر، وتكّلم الّترمذّي في حفظه، توّفي سنة 
الّطبقات الكبرى،  ن منيع الهاشمّي بالوالء،محّمد بن سعد بوابن سعد، 260: ، ص 6: و الّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 284

مكتبة العلوم والحكم : زياد محّمد منصور، الناشر: ه، المحقق 8371الثانية، : الطبعة، 317: ، ص1: متّمم الّتابعين محّققًا، ج
 .المدينة المنورة -
فقه والقرآن وكان متزّوجًا من أم سعيد بن جبير، مولى ابن عّباس، كنيته أبوعبد هللا، من علماء الّناس في زمانه، بال: عكرمة هو 5

 219: ، ص 5: و ابن سعد، الّطبقات الكبرى، ط العلمّية، ج 230: ، ص 5: ابن حّبان، الّثقات، ج: انظر. هـ  107توّفي سنة 
  49: ، ص 7: والبخارّي، الّتاريخ الكبير، بحواشي المطبوع، ج

عبد هللا بن عّباس بن عبد المّطلب القرشّي الهاشمّي، ولد قبل الهجرة بثالث سنواٍت، كان أصحابه يسّمونه : ابن عّباس هو 6
ابن : انظر. هـ  68أن يعّلمه الحكمة وتأويل القرآن ويفّقهه في الّدين، توّفي سنة _ صّلى هللا عليه وسّلم _ بالبحر، دعا له الّرسول 

: ، ص 3: وابن األثير، أسد الغابة، ج 128: ، ص 4: وابن حجر، اإلصابة، ج 939: ، ص 3: يعاب، جعبد البّر، االست
291  

 "ب"أ من /  77نهاية ق  *
ذكر 1921: ، رقم الحديث 600: ، ص 1: عبد الرّزاق، مصنف عبد الرّزاق، باب ليس على الّنساء أذاٌن وال إقامٌة، ج: انظر  7

الّزيعلّي أّن هذا الحديث موقوٌف على ابن عّباس، وفي البيهقّي روى هذا الحديث مسندًا في باب اآلذان وفيه ضعٌف، نّص الحديث 
ليس على الّنساء أذاٌن، وال إقامٌة، وال جمعٌة، وال اغتسال " _ صّلى هللا عليه وسّلم_ في الّسنن الكبرى للبيهقّي، قال رسول هللا 

، باب تؤّم الّنساء فتقوم  187: ، ص 3: البيهقّي، الّسنن الكبرى، ج: انظر". تقّدمهّن امرأة ولكن تقوم في وسطهّن  جمعٍة، وال
 .وهو ضعيفٌ  :قال الزيلعي 32: ، ص 2: و الّزيلعّي، نصب الّراية، ج 5358: وسطهّن، رقم الحديث

 ليقتضي " ب"في  8
 عن " أ"في  9
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 ما إالّ  2[سخفي النّ ] قمنه، ولم يتحقّ  1سخعاء النّ في ادّ  اسخ، إذ ال بدّ يبقى الكالم بعد هذا في تعيين النّ 
صالة المرأة في بيتها أفضل }  4من إمكان كونه ما في أبي داود، وصحيح ابن خزيمة 3ذكر بعضهم

تي الّ  6زانةيعني الخِّ  5{.مخدعها أفضل من صالتها في بيتها من صالتها في حجرتها، وصالتها في
 .تكون في البيت

صالة المرأة إلى هللا في أشّد مكاٍن في  إّن أحبّ _} عليه وسلم  لى هللاـص_ وروى ابن خزيمة عنه 
 8{. ها وهي في قعر بيتهاو أقرب ما تكون من وجه ربّ } له والبن حّبان  وفي حديثٍ  7{. لمةً بيتها ظُ 
 .أّن المخدع ال يسع الجماعة، وكذا قعر بيتها وأشّده ظلمةً  ومعلومٌ 

ال يستلزم ثبوت كراهة الّتحريم في  9نّية، وهوما يفيد نسخ السّ وال يخفى ما فيه، وبتقدير الّتسليم فإنّ 
                                                 

 الّناسخ " ب"في  1
 "ب"و " أ"في  فين ليسمعكو ما بين ال 2
 " ب"ليست في  3
محّمد بن إسحاق بن خزيمة الّسلمّي، أبو بكر، إمام نيسابور في عصره، كان عالمًا بالحديث وفقيهًا، تزيد : ابن خزيمة هو 4

: ركلّي، األعالم، جالزّ : انظر. هـ  311، لّقبه الّسبكّي بإمام األئّمة، توّفي سنة "صحيح ابن خزيمة"كتاب منها  140مصّنفاته عن 
 207: ، ص 2: والّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، ج 225: ، ص 11: والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 29: ، ص 6
صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبًة من صحيح ابن حّبان، في أحاديثه الّصحيح والّضعيف والحسن، اسمه األصلّي مختصر  

. ، يمتاز الكتاب بعناوين طويلًة فيها كثيٌر من آرائه الفقهّية_صّلى هللا عليه وسّلم_ المختصر من المسند الّصحيح عن الّنبّي 
   42: ، ص1: وابن حجر، المعجم المفهرس، ج 129: ، ص1 :جمعة، المكتبة اإلسالمّية، ج: انظر

أبو بكر  ، وابن خزيمة، 570: ، رقم الحديث 156: ، ص 1: أبو داود، سنن أبي داود، باب الّتجديد في ذلك، ج: انظر  5
في بيتها على  صحيح ابن خزيمة، باب اختيار صالة المرأة المغيرة بن صالح بن بكر السلمّي،محّمد بن إسحاق بن خزيمة بن 

محّمد مصطفى . د: بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، المحقق ، 1688: ، رقم الحديث 94: ، ص 3: صالتها في حجرتها، ج
 .صّححه األلبانيّ  .بيروت –المكتب اإلسالمي : األعظمّي، الناشر

غير الذي يخّبأ فيه المتاع بجانب البيت أو داخل ُسمّيت الخزانة ُمْخدعًا، والَمْخَدع لغًة في الُمْخَدع وهو كالبيت الّص : الخزانة 6
، أبو عبد والفراهيديّ  620: ، ص 1: عمر، معجم الّلغة العربية المعاصرة، مادة خدع، ج: انظر. البيت الكبير أو حجرة للنوم

د إبراهيم د مهدي المخزومّي، : المحقق،115: ، ص 1: العين، باب خدع، ج الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم،
 279: ، ص1: مجمل الّلغة، ج أحمد بن فارس بن زكرياء القزوينّي الرازي، وابن فارس، .دار ومكتبة الهالل: السامرائّي، الناشر

 .بيروت –مؤسسة الرسالة : زهير عبد المحسن سلطان، دار النشر: م، دراسة وتحقيق 8916 -هـ  8376 -الطبعة الثانية ،
، رقم  96: ، ص 2: ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، باب اختيار صالة المرأة في أشّد مكاٍن في بيتها ظلمًة، ج: انظر 7

أحّب صالٍة تصّليها المرأة إلى هللا في : "_صّلى هللا عليه وسّلم_حسٌن بما قبله، وهو قول الّرسول : ، قال األلبانيّ  1692: الحديث
  1691: ، رقم الحديث"أشّد مكاٍن في بيتها ظلمةً 

، رقم  93: ، ص 3: ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، باب اختيار صالة المرأة في بيتها على صالتها في المسجد، ج:انظر  8
 12: ، وابن حّبان، صحيح ابن حّبان، ط محققًا، باب ذكر اإلخبار عّما يجب على المرأة من لزوم قعر بيتها، ج 1685: الحديث
 .اسناده صحيحٌ : ، قال األلبانيّ  5598: الحديث ، رقم 412: ، ص

 "ب"و " أ"ليست في  9
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 باع الحقّ نزيه، ومرجعها إلى خالف األولى، وال علينا أن نذهب إلى ذلك فإّن المقصود اتّ الفعل، بل التّ 
 . 1حيث كان

 

 [مقام اإلمام والمأموم ] 

َعَلْيِه  - ، َفِإنَّهُ -َرِضَي َّللاَُّ َعْنُهَما  -اْبِن َعبَّاٍس »ِلَحِديِث َوَمْن َصلَّى َمَع َواِحٍد َأَقاَمُه َعْن َيِميِنِه، )
اَلُم  اَلُة َوالسَّ َماِم« َصلَّى ِبِه َوَأَقاَمُه َعْن َيِميِنهِ  -الصَّ ُر َعْن اإلِْ َأنَُّه  -َرِحَمُه َّللاَُّ  -َوَعْن ُمَحمٍَّد . َواَل َيَتَأخَّ

ُل ُهَو الظَّاِهُر، َفِإْن َصلَّى َخْلَفُه َأْو ِفي َيَسارِِه َجاَز َوُهَو ُمِسيءٌ  َيَضُع َأَصاِبَعُه ِعْنَد َعِقِب  َماِم، َواأْلَوَّ ؛ اإلِْ
نَّةَ  َم َعَلْيِهَما، َوَعْن َأِبي ُيوُسَف  ،أِلَنَُّه َخاَلَف السُّ ْن َأمَّ اْثَنْيِن َتَقدَّ ُطُهَما، َوَنَقَل  -َرِحَمُه َّللاَُّ  -َواِ  َيَتَوسَّ

اَلُم  -َأنَُّه »َوَلَنا  -َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه  -َك َعْن َعْبِد َّللاَِّ ْبِن َمْسُعوٍد َذلِ  اَلُة َوالسَّ َم َعَلى  -َعَلْيِه الصَّ َتَقدَّ
َباَحةِ « َأَنٍس َواْلَيِتيِم ِحيَن َصلَّى ِبِهَما  (.َفَهَذا ِلْْلَْفَضِليَِّة َواأْلََثُر َدِليُل اإلِْ

_ لى هللا عليه وسلم ـص_  ، فقام الّنبيّ 2عند خالتي ميمونة قال بتّ ( اس عبّ ابن } قوله لحديث ) 
 .3عليه فقٌ متّ { . يل، فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينهي من اللّ يصلّ 
 .4فل بجماعٍة وهو بدعةٌ اًل، وأورد كيف جاز النّ وي مطوّ ورُ 

                                                 

،  1:و الّطحطاوّي، حاشية الّطحطاوّي، ج 337:،ص 2:والعينّي، البناية،ج 135:، ص 1:الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر 1
  304:ص

قوم وسطهّن، منهم ابن قدامة المقدسّي وابن حزم رّجح مجموعٌة من العلماء رأي جمهور العلماء بجواز إمامة المرأة للّنساء وت
  830: ، ص3: وابن قدامة، المغني، ج 869: ، ص 3: ابن حزم الّظاهرّي، المحّلى، ج: انظر. الّظاهريّ 

 صّلى هللا_كان اسمها بّرة، تزّوجها الّرسول _ صّلى هللا عليه وسّلم _ميمونة بنت الحارث الهاللّية، زوج الّرسول : ميمونة هي  2
هـ في عمرة القضاء، خطبها إليه جعفر بن أبي طالب، فجعلت أمرها للعّباس بن عبد المطلب، تزّوجت وهو  7سنة _ عليه وسّلم

. هـ  51حالٌل، وقد انتشر االختالف في هذه المسألة بين الفقهاء، وعبد هللا بن عّباس جزم بأّنه تزّوجها وهو محرم، توّفيت سنة 
 8: وابن حجر، اإلصابة، ج 262: ، ص 7: وابن األثير، أسد الغابة، ج 1918: ، ص 4: االستيعاب، ج ابن عبد البّر،: انظر
  322: ، ص

البخارّي، صحيح البخارّي، باب إن لم ينو اإلمام أن يؤّم ثّم جاء قوٌم فأمهم،  كما ذكره في باب الّتخفيف في الوضوء، : انظر  3
ومسلم، صحيح مسلم، باب الّدعاء   699: ، رقم الحديث 141: ، ص 1: الغسل، جوباب وضوء الّصبّيان، ومتى يجب عليهم 

  .  ، كما ذكره في أبواب أخرى  763: ، رقم الحديث 525: ، ص 1: في صالة اّلليل وقيامه، ج
الّنفل بجماعٍة عند الحنفّية ليست سّنة إاّل في قيام رمضان، فإن واظب على فعلها كانت بدعًة مكروهًة، ويؤّدي بغير أذاٍن وال   4

 39: ، ص3: ابن عابدين، رد المحتار، ج: انظر. إقامٍة، ويجوز اقتداء واحٍد بواحٍد أو اثنين بواحٍد وثالٌث بواحٍد فيه خالف
عبد الرحمن بن محّمد بن سليمان، مجمع األنهر في شرح وشيخي زاده،  216: ، ص 8: الّطحطاوّي، جوالّطحطاوّي، حاشية 

 .دار إحياء الّتراث العربيّ : بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر، 820: ، ص8: ج ملتقى األبحر،
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 .ين يجوز، وال إقامٍة بواحٍد أو اثنجيب بأّن أداءه بال أذانٍ أُ 

وال  1فرضًا، فهو اقتداء المتنّفل بالمفترض_ لى هللا عليه وسلم ـص_ د عليه هجّ كان التّ : ا نقولعلى أنّ 
 .كراهة فيه

 .لأنٍس واليتيم تعّين األوّ  3ةقّص  2هذا ولو أورد

، دٌ ر عنه كما قال محمّ ظاهرًا في محاذاة اليمين دون أن يتأخّ { فأقامني عن يمينه } ولّما كان قوله 
 .لم يذكره ثانيًا لدفع قوله 4[به قريبٌ ]والعهد 

قال هو خلفه أيضًا بل هو ، كما ال يُ  بنوع إرسالٍ قال هو عن يمينه إالّ عن اليمين ال يُ ر والمتأخّ 
 .5رٌ متأخّ 

 [مام أو يسارهى خلف اإلحكم من صلّ ] 

ن صلّ )   ذكر بعضهم من عدم ، وما 6هذا هو المذهب(  ى خلفه أو عن يساره جاز وهو مسيءٌ قوله وا 
ما : عن ذلك فقال_ لى هللا عليه وسلم ـص_ اس فعله، وسأله  بأّن ابن عبّ اإلساءة إذا كان خلفه مستدالًّ 

                                                                                                                                                    

. نابلة فعندهم جواز الجماعة في الّنفل مطلقاً ذهب الّشافعّية إلى استحباب الجماعة في صالة الّتراويح والوتر في رمضان، أّما الح
بدون طبعة، ، 60: ، ص8: فتح الوهاب بشرح منهج الّطالب، ج ّمد بن أحمد بن زكريا األنصارّي،زكريا بن مح الّسنيكي،: انظر

يز شرح الوجيز عبد الكريم بن محّمد بن عبد الكريم، العز والّرافعّي،  .دار الفكر للطباعة والنشر: م، الناشر8993-هـ8383
األولى، : علّي محّمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة: ط العلمّية، المحقق، 839: ، ص3: جالمعروف بالّشرح الكبير، 

اإلرشاد  محّمد بن أحمد بن أبي موسى الّشريف،والّشريف، .لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : م، الناشر 8990 -هـ  8380
م، 8991 -هـ 8389األولى، : عبد هللا بن عبد المحسن الّتركي، الطبعة. د: المحقق،62: ، ص 8: ، جإلى سبيل الّرشاد

، 8: عمدة الفقه، ج ، موفق الّدين عبد هللا بن أحمد بن محّمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، وابن قدامة، .مؤسسة الرسالة: الناشر
 .المكتبة العصرية: م، الناشر3773 -هـ 8332أحمد محّمد عزوز،بدون طبعة،: المحقق، 30: ص
 بالفرض وهو خطأ" ب"و " أ"في  1
 ورد " ب"في  2
 قضية " ب"و " أ"في  3
 قريب به " أ"ما بين المعكوفين في  4
والّزبيدّي، الجوهرة  56:، ص 1:و ابن عابدين، رد المحتار، ج 305:، ص 1:الّطحطاوّي، حاشية الّطحطاوّي، ج: انظر5 

 60:، ص 1:النّيرة،ج
، 1: والّسرخسّي، المبسوط، ج 159: ، ص 1: والكاسانّي،  بدائع الّصنائع، ج 43: ، ص 1: الّشيبانّي، األصل، ج: انظر  6

  43: ص
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فعله وأمره ؛ ألّن االستدالل به ليس بمكروٍه غلطٌ ، فدّل على أنّ 1ألحٍد أن يساويك في الموقف، فدعا له
 به ال ألّنه فعل ذلك، ثمّ اليمين ، ودعاؤه له لحسن تأدّ  2، وكان ذلك بمحاذاة_لى هللا عليه وسلمـص_

كانت _ لى هللا عليه وسلم ـص_ اإلقامة عن يمينه  3في أنّ  ت فهي صريحةٌ واية إن صحّ هذه الرّ 
 ._ وهللا أعلم_بمحاذاة اليمين 

بد أّنهما دخال على ع 5واألسود 4عن علقمة}  في صحيح مسلمٍ ( قل ذلك عن ابن مسعوٍد قوله ونُ )  
 نعم، فقام بينهما فجعل أحدهما عن يمينه، واآلخر عن شماله، ثمّ : ي من خلفكما ؟ قاالأصلّ : فقال 6هللا

هكذا فعل : جعلهما بين فخذيه، فلما صّلى قال طّبق بين يديه ثمّ  ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا، ثمّ 
 .7_{ملسو هيلع هللا ىلص _ رسول هللا 

                                                 

، ..."أّنه بات عند خالته ميمونة "مذكوٌر في حديث رواه ابن عّباس _ صّلى هللا عليه وسّلم_موقف ابن عّباس مع الّرسول  1
ّنما عن يساره وفي روايٍة عن شماله، سؤال والحديث مذكوٌر  بعّدة ألفاٍظ في الكتب السّتة وبدون ذكر أّن ابن عّباس وقف خلفه وا 

، ولم أقف على هذه ..."ما ألحٍد أن يساويك في الموقف : " البن عّباس، فأجاب ابن عّباس_ صّلى هللا عليه وسّلم_الّرسول 
  32: ، ص 8: في متن الحديث، وجدته فقط في المبسوط للّسرخسّي، ج... " ما ألحٍد أن يساويك في الموقف " العبارة 

: ، رقم الحديث 39: ، ص1: البخارّي، صحيح البخارّي، باب الّتخفيف في الوضوء، ج: انظر. أخرجه األئمة السّتة في كتبهم
  763: ، رقم الحديث 525: ، ص1: ومسلم، صحيح مسلم، باب الّدعاء في صالة الليل وقيامه، ج

 لمحاذاة " أ"في  2
 " أ"في  تليس 3
علقمة بن قيٍس بن عبد هللا بن الّنخع ُيكنى أبا شبل، عّم األسود بن قيس، شهد صّفين، كان حسن الّصوت في قراءة : علقمة هو 4

والبخارّي، الّتاريخ  152: ، ص 6: ابن سعد، الّطبقات الكبرى، ج: انظر. هـ  62القرآن، وكان ثقٌة كثير الحديث، توّفي سنة 
: الطبعة، 145: ، ص 2: الّثقات، ط الّدار، ج أبو الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح،والعجلّي، 41: ، ص 7: الكبير، ج
 .المدينة المنورة -مكتبة الدار : عبد العليم عبد العظيم البستوي، الناشر: م، المحقق8912 –ه 8372األولى، 

. هـ  75سود بن يزيد الّنخعّي الكوفّي أبو عمرو، تابعّي ثقة، فقهيًا يفتي، كان صّوامًا قّوامًا حّجاجًا، توّفي سنة األ: األسود هو5 
 229: ، ص 1: والعجلّي، الّثقات، ط الّدار، ج 449: ، ص 1: البخارّي، الّتاريخ الكبير، بحواشي المطبوع، ج: انظر

: الطبعة،84: ، ص 1: الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الّثقة والّسواد، ج الحسن،حمد بن محّمد بن الحسين بن والكالباذّي،
  .بيروت –دار المعرفة : عبد هللا الليثي، الناشر: ه، المحقق8370األولى، 

هللا  صّلى_عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب، أبو عبد الّرحمن الهذلّي حليف بني زهرة، قال عنه الّرسول : عبد هللا هو 6
؛ أّن رجليه عند هللا في الميزان أثقل من أحد، وهو من أوائل من أسلموا ، وقال عليه الّسالم عنه؛ لمن أراد أن يقرأ _ عليه وسّلم

، القرآن غّضًا كما أنزل، أن يقرأه على قراءة ابن مسعود، كان عالمًا بكتاب هللا، وأّول من جهر بالقرآن بمّكة، وأحد المبشرين بالجّنة
وابن  381: ، ص 3: و ابن األثير، أسد الغابة، ج 994: ، ص 3: ابن عبد البّر، االستيعاب، ج: انظر. هـ  32وّفي سنة ت

  198: ، ص 4: حجر، اإلصابة، ج
  534: ، رقم الحديث 379: ، ص 1: مسلم، صحيح مسلم، باب الّندب إلى وضع األيدي على الّركب، ج7 
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 .3على ابن مسعودٍ  2حيح عندهم الوقفوالّص . يصّح رفعهال : 1قال ابن عبد البرّ 

فعل ذلك، فلم يقل هكذا كان  أّن ابن مسعودٍ  ابت في صحيح مسلمٍ الثّ : 4في الخالصة وويّ وقال النّ  
 .5يفعله_ لى هللا عليه وسلم ـص_ رسول هللا 

: الثة، وقالورفعه في الثّ  ، لم يرفعه في األوليين،ال، فإّن مسلمًا أخرجه من ثالث طرقٍ هِّ هما ذَ قيل كأنّ 
 .6هكذا فعل إلى آخره

ذا صّح الّرفع فالجواب  إّنه   8قال الحازميّ  7ف، أو ماإّما بأّنه فعله لضيق المكان كقول المصنّ : وا 
، وهذا من أخرى هي اآلن متروكةٌ  طبيق، وأحكامٌ التّ  *ة إذ فيهاما نعلم هذه الّصالة بمكّ ؛ ألّنه إنّ منسوخٌ 
 .جملتها

 

                                                 

بد هللا بن محّمد بن عبد هللا الّنمري القرطبّي المالكّي أبو عمر، مؤّرٌخ وأديٌب ومن كبار حّفاظ يوسف بن ع: ابن عبد البّر هو 1
: الّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، ج: انظر. هـ  463الحديث، من مصّنفاته، االستيعاب، و الّتمهيد، والكافي على مذهب مالك، توّفي سنة 

م المعاجم عبد الكبير ابن محّمد الحسنّي اإلدريسّي، فهرس الفهارس واألثبات ومعج محّمد َعْبد الَحّي بنوالكّتاني،  218: ، ص 3
دار الغرب اإلسالمي : إحسان عباس، الناشر: م، المحقق8913الثانية، : الطبعة، 842: ، ص 2: ج والمشيخات والمسلسالت،

 240: ، ص 8: والّزركلّي، األعالم، ج .بيروت –
، وقد يكون _صّلى هللا عليه وسّلم_ما ُيروى عن الّصحابّي من قوٍل، أو فعٍل، وال يتجاوز به إلى رسول هللا : الموقوف هو2 

،  1: الّنووّي، الّتقريب والّتيسير، ج: انظر. وّقفه فالن على عطاء ونحوه: مّتصاًل، أو منقطعًا، ويستعمل مع غيره مقيدًا، مثال
 99: ، ص 1: والقزوينّي، مشيخة القزوينّي، ج 512: ، ص 1: على كتاب ابن الّصالح، ج وابن حجر، الّنكت 33: ص
، يوسف بن عبد هللا بن محّمد بن عبد البّر بن عاصم الّنمرّي، الّتمهيد لما في الموّطأ من المعاني ابن عبد البرّ : انظر  3

: أحمد العلوي  ومحّمد عبد الكبير البكري، الناشرمصطفى بن : هـ، تحقيق 8210بدون طبعة، ، 267: ، ص 1:ج واألسانيد،
 .المغرب –وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

  717: ، ص 2: الّنووّي، خالصة األحكام، ج: انظر4 
 2507: رقم الحديث 716: ، ص 2: الّنووّي، خالصة األحكام، ج: انظر 5
والّرواية  534: ، رقم الحديث 378: ، ص 1: ، على الّركب، جمسلم، صحيح مسلم، باب الّندب إلى وضع األيدي: انظر 6

  . والّرواية الّثالثة هي اّلتي سبق تخريجها 534: ، رقم الحديث 379: ، ص  1: الّثانية؛ نفس الباب، ج
 أما" أ"في  7
 الحازم " ب"في  8

ظ الّناس للحديث وأسانيدها ورجاله في زمانه، محّمد بن موسى بن عثمان بن حازم الحافظ أبو بكر الهمذانّي، أحف: الحازمّي هو
. هـ  584وغيرها، توّفي سنة " المختلف في أسماء البلدان"و" الّناسخ والمنسوخ"كان عنده معرفٌة بأحاديث األحكام، من مصّنفاته 

ّذهبّي، سير أعالم وال  117: ، ص 7: و الّزركلّي، األعالم، ج 13: ، ص 7: الّسبكّي، طبقات الّشافعّية الكبرى، ج: انظر
 353: ، ص 15: الّنبالء، ج

 " أ"أ من /   84نهاية ق  *
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} عن  2عن عبادة بن الوليد  المدينة تركه، بدليل ما أخرجه مسلمٌ -لى هللا عليه وسلم ـص -1قدمولّما 
ى قمت عن ي، فجئت حتّ فقام يصلّ  4في غزوةٍ _ م ى هللا عليه وسلّ صلّ _  مع الّنبيّ  3سرت: قال جابرٍ 

يديه جميعًا فدفعنا ى قام عن يساره، فأخذنا بحتّ  5يساره، فأخذ بيدي فأدارني عن يمينه، فجاء ابن صخرٍ 
 تي بعد بدرٍ على أّن هذا هو اآلخر؛ ألّن جابرًا إّنما شهد المشاهد الّ  فهذا دالٌّ  6{. ى أقامنا خلفهحتّ 

 .انتهى
؛ إاّل _ لى هللا عليه وسلمـص_إذا لم يكن دأبه  وغاية ما فيه خفاء الّناسخ على عبد هللا، وليس ببعيدٍ 

 .درة كهذه القصةإاّل في النّ إمامة الجمع الكثير دون االثنين؛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 قام وهو خطأ" ب"في   1
عبادة بن الوليد بن عبادة بن الّصامت، عداده في أهل المدينة، خرج يطلب العلم مع أبيه، سمع من : عبادة بن الوليد هو 2

والبخارّي، الّتاريخ الكبير، بحواشي محمود خليل،  144: ، ص 5: ابن حّبان، الّثقات، ج: انظر. جماعٍة من الّصحابة لقيهم،  ثقة
  96: ، ص 6: ، الجرح والّتعديل، جوابن أبي حاتم 94: ، ص 6: ج
 سررت وهو خطأ" ب"في  3
 غزاة " ب"في  4
جابر بن صخر بن أمية بن خنساء بن سنان الّسلمّي األنصارّي، وقيل جّبار بن صخر صاحب القّصة، آخى : ابن صخر هو 5

ابن عبد البّر، االستيعاب في : انظر. اّل بدرًا بينه وبين المقداد بن األسود، شهد المشاهد كلها إ_ عليه الّصالة والّسالم _الّرسول 
 543: ، ص 1: و ابن حجر، اإلصابة، ج 505: ، ص 1: وابن األثير، أسد الغابة، ج 228: ، ص 1: معرفة األصحاب، ج

 3010: ، رقم الحديث 2305: ، ص 4: مسلم، صحيح مسلم، باب حديث جابر الّطويل وقصة أبي اليسر، ج: انظر  6
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، فلم يّطلع عبد هللا على خالف ما علمه، وحديث اليتيم عن وحديث اليتيم وهو في داخل بيت امرأةٍ 
لى هللا ـص_ دعت رسول هللا  2ليكةته مُ أّن جدّ  عن أنس بن مالكٍ }  1إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة

 ي لكم، فقمت إلى حصيٍر لنا قد اسودّ قوموا فألصلّ : ّم قالصنعته، فأكل منه، ث لطعامٍ _ عليه وسلم 
، وصففت أنا واليتيم _ مى هللا عليه وسلّ صلّ _عليه رسول هللا  4، فقام، فنضحته بماءٍ 3من طول ما لبث

 .6{انصرف  ى لنا ركعتين ثمّ ،فصلّ  5وراءه، والعجوز من ورائنا

حيح، واليتيم هو ضميرة بن سعد على الّص  أنس بن مالكٍ  ته إسحاق، وهي أمّ ومرجع ضمير جدّ 
 . 9*وويّ النّ  8، قاله7الحميريّ 

 .جه ثبوت اإلباحةلكن على كال الجوابين ال يتّ  

لى هللا ـص_عن رسول هللا _ رضي هللا عنه_ ّية ما فعله ابن مسعودٍ أّما على ما ذكرناه من نسخ سنّ  

                                                 

إسحاق بن عبد هللا بن أبي طلحة األنصارّي المدنّي، أبو يحيى، كان مقّدمًا في رواية الحديث واإلتقان فيه وهو أحد : إسحاق هو 1
وابن  209: ، ص 6: والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 23: ، ص 4: ابن حّبان، الّثقات، ج: انظر. هـ  134الّثقات، توّفي سنة 

 288: ، ص 1: ، جسعد، الّطبقات الكبرى، محقّقاً 
وابن حجر، اإلصابة  259: ، ص 7: ابن األثير، أسد الغابة، ج: انظر. جّدة إسحاق بن عبد هللا، وهي صحابّية: مليكة هي 2

معرفة  حمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهانّي، وأبو نعيم، 320: ، ص 8: في تمييز الّصحابة، ج
دار الوطن : عادل بن يوسف العزازي، الناشر: م، تحقيق 8991 -هـ  8389األولى : الطبعة، 2449: ، ص 6: الّصحابة، ج

  .للنشر، الرياض
 ليس وهو خطأ" ب"و " أ"في  3
 فقال وهو خطأ" أ"في  4
 رواينا " ب"راينا ، في " أ"في  5
، كما ذكره في باب  380: ، رقم الحديث 86: ، ص 1: البخارّي، صحيح البخارّي، باب الّصالة على الحصير، ج: انظر 6

، رقم  457: ، ص 1: ، ومسلم، صحيح مسلم، باب جواز الجماعة في الّنافلة، ج...وضوء الّصبّيان ومتى يجب عليهم الغسل 
  658: الحديث

هل بيٍت من العرب، ضميرة بن أبي ضميرة يقال اسمه سعيد الحميرّي من أهل المدينة، له صحبة، كان من أ : ضميرة هو  7
محّمد بن عبد الّرحمن الّسّخاوّي، : انظر. على اللحاق بقومه_صّلى هللا عليه وسّلم _اختار الّدخول باإلسالم والمكوث مع الّرسول 

االولى : الطبعة، 465: ، ص1: جبن محّمد بن أبي بكر بن عثمان بن محّمد، الّتحفة اّللطيفة في تاريخ المدينة الّشريفة، 
خلف بن عبد وابن بشكوال،  446: ، ص 2: وابن األثير، أسد الغابة، ج .الكتب العلمّية، بيروت: م، الناشر8992-هـ8383

،  170: ، ص 1: ج الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي، غوامض األسماء المبهمة الواقعة في متون األحاديث المسندة،
 .بيروت –عالم الكتب : علّي الّسيد و محّمد كمال الّدين عز الّدين، الناشرعّز الّدين . د: ه، المحقق 8370األولى، : الطبعة

 قال" أ"في  8
 "ب"ب من /  77نهاية ق   *
 933: ، رقم الحديث 320: ، ص  1: النووي ، خالصة األحكام ، ج   9
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أّن : أعني اإلباحة هي: تبقى صفة الجواز سخ صفة الوجوب الة قولنا إذا نُ ، فألن علّ _ عليه وسلم
 1في ضمن الوجوب؛ ليصدق ، والّترك بخطاب ذلك ليست ثابتةً إلباحة بمعنى رفع الحرج عن الفعلا

هنا لعدم  ، وهي ثابتةٌ 2انتفاء الحقيقة برفع جزئها، ويبقى الجزء اآلخر؛ ألّنها قسيمته لمنافاتها له بالفعل
جانب الفعل، فيستحيل أن يكون في ضمنها اإلباحة المذكورة، وجزء لترّجح  3ةنيّ االستواء في السّ 

الفعل بعين ذلك المذكور، فبقي ثبوتها موقوفًا على خصوص دليٍل فيها ولم  4حقيقتها عدم ترّجح
 .5يوجد

جلين أبلغ من المنع الرّ _ لى هللا عليه وسلم ـص_ ابت من دفعه ف؛ فألّن الثّ وأّما على جواب المصنّ  
عليه، وما رواه أنس على  ابن مسعودٍ  6ذي رواهحمل الّتوسط الّ  أن يُ هم إالّ وهو ينفي اإلباحة، اللّ  ،القوليّ 
 .8ّنة ال للكراهةجلين إلقامة السّ قائل بالقلب، ودفع الرّ  7عارض، بناًء على أّن الة؛ حماًل لرفع التّ نيّ السّ 

 
 

                                                 

 يصدق " أ"في  1
 بالفضل " ب"في  2
 السنة " ب"و " أ"في  3
 ترجيح " أ"في  4
: ، ص 8: جبدر الّدين محّمد بن عبد هللا بن بهادر، تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج الّدين السبكّي، الّزركشّي، : انظر  5

حياء : د سيد عبد العزيز، الناشر: م، دراسة وتحقيق 8991 -هـ  8381األولى، : الطبعة، 338 مكتبة قرطبة للبحث العلمّي وا 
 مر بن الحسن بن الحسين الّتيمّي،محّمد بن عوالّرازي، 22: ، ص 3: والفنارّي، فصول البدائع، ج .ةتوزيع المكتبة المكيّ  -التراث 

الدكتور طه جابر فياض العلواني، : م، دراسة وتحقيق 8990 -هـ  8381الثالثة، : الطبعة، 372: ص ، 3: المحصول، ج
 .مؤسسة الرسالة: الناشر

 راه " ب"في  6
 يقدم " أ"ورد في  7
والّراجح جواز صالة المنفرد خلف اإلمام أو عن يساره مع اإلساءة، ألّن الجواز متعلٌق باألركان وقد وجدت، وأّما اإلساءة   8

وابن عابدين، رد  44: ،ص1: والّسرخسّي، المبسوط، ج 158: ، ص1: الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر. لمخالفة الّسّنة
  569: ، ص 1: المحتار، ج

مهور الفقهاء من الحنفّية والمالكّية والّشافعّية إلى استحباب وقوف المنفرد عن يمين اإلمام، فإن وقف عن يساره أو خلفه ذهب ج
وابن رشد الحفيد،  391: ، ص8: ابن نصر، اإلشراف على نكت الخالف، ج: انظر. جاز مع الكراهة وعند الحنابلة تفسد صالته

هـ 8332بدون طبعة، ،  821: ، ص8: ج د بن أحمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد،أبو الوليد محّمد بن أحمد بن محمّ 
وابن  22: ، ص3: وابن الّرفعة، كفاية النبيه، ج 896: ، ص8: والّشافعّي، األم، ج. القاهرة –دار الحديث : م، الناشر 3773 -

بن محّمد بن مفرج، الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الّدين محّمد بن مفلح  وابن مفلح، 63: ، ص3: الكبير، ج قدامة، الّشرح
عبد هللا بن عبد المحسن الّتركي، : م، المحقق 3772 -هـ  8333األولى : الطبعة،37: ، ص 2: ج علّي بن سليمان المرداوّي،

  . مؤسسة الرسالة: الناشر
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 [ حكم توّسط اإلمام]

ن كثر: وفي الكافي لى هللا عليه ـص_، لمواظبته م اإلمام سّنةٌ اإلمام وسطهم؛ ألّن تقدّ  ره قيامالقوم كُ  1وا 
 .انتهى ته مكروهٌ ، واإلعراض عن سنّ _ وسلم

ل بترك الواجب؛ ألّن مقتضى فعله الّتقدم على الكثير من غير ترك الوجوب، فيكون علّ أن يُ  والحقّ 
: ساء، حيث قالفي صدر إقامة المرأة النّ  2، وهو صريح الهداية فيما قّدمناط مكروهًا كراهة تحريمٍ وسّ التّ 

 .فّ ، وهو قيام اإلمام وسط الّص ألّنها ال تخلو عن ارتكاب محرمٍ 

كره باإلجماع، يُ  بجنب اإلمام، وخلفه صفٌّ  أساءوا، ولو قام واحدٌ  ، أو يسرتهفّ ولو قام في يمنة الّص  
، أو زاوية، 4اريتينمام أن يقوم بين السّ أكره لإل: وي عن أبي حنيفة، وفيها األصّح ما رُ 3رايةكذا في الدّ 

ّف اآلخر في الّص  7، واألفضل أن يقوم6؛ ألّنه خالف عمل اإلمامةناحية المسجد، أو إلى ساريةٍ  5أو
 .8إذا خاف إيذاء أحدٍ 

 .13فيه اختالفٌ  12إمكان الوقوف 11ل معاألوّ  فّ الّص  10في كراهة ترك 9و 

                                                 

 كثير وهو خطأ" ب"في  1
 قدمناه " ب"في  2
 الرواية " أ"في  3
ذكر ابن عابدين أّن من علماء الحنفّية من قال أّن من الّسّنة أن يقوم اإلمام في المحراب ليستوي الّطرفان عن يمينه وشماله،   4

كراهية أن يقوم اإلمام : ويكون إزاء وسط الّصّف، والمحاريب ُوضعت لهذا الغرض، ولكن األصّح ما ُروي عن اإلمام أبي حنيفة
ثّم أجاب ابن عابدين الّظاهر أّن وقوف اإلمام في المحراب لإلمام الّراتب لجماعٍة كثيرٍة حّتى ال يلزم عدم الخ، ... بين الّساريتين

  261: ، ص8: ابن عابدين، رد المحتار، ج: انظر. قيامه في الوسط فلو لم يلزم ذلك ال ُيكره
 من " أ"في  5
 األمة " ب"و " أ"في  6
 يقف " ب"في  7
  568: ، ص 1: وابن عابدين، رد المحتار، ج 305: ، ص 1: حاشية الّطحطاوّي، جالّطحطاوّي، : انظر 8
 " أ"ليست في  9

 "ب"و " أ"ليست في  10
 " ب"ليست في  11
 الوقوع  وهو خطأ" أ"في  12
نقل العاّلمة البيرّي عدم كراهة ترك الّصّف األّول مع إمكان الوقوف منه من باب اإليثار، وذكر الحموّي إذا سبق أحٌد إلى  13

الّصّف األّول، وجاء رجٌل أكبر سّنًا أو من أهل العلم، فاألفضل أن يتأّخر ويقّدمه ألّنها ُقربٌة أفضل من قربة الّصّف األّول، 
 8: وابن عابدين، رد المحتار، ج 273: ، ص 8: الّطحطاوّي، حاشية الّطحطاوّي، ج: انظر. ن داٍع إلى ذلكوالكراهة في تركه دو 

  269: ، ص
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. ال يضّره 3[ولو جذبه قبل الّتكبير]كبير، المقتدي بعد التّ  2يجذب 1بآخر فجاء ثالثٌ  ولو اقتدى واحدٌ  
 .4 فّ ي منفردًا خلف الّص كره أن يصلّ م اإلمام، ويُ وقيل يتقدّ 

لى ـص} _ ، وصحيح ابن حّبان عنه 6رمذيّ لما في أبي داود، والتّ  5ال تصحّ _ رحمه هللا_وعن أحمد  
واستدّل للجواز بما في  8{. الةفأمره أن يعيد الّص ى خلف الصّف رأى رجاًل صلّ  7أّنه_هللا عليه وسلم 

، فّ ، فركع دون الّص راكعٌ _ م ى هللا عليه وسلّ صلّ _ أّنه دخل المسجد والّنبي  9أبي بكرة} عن  البخاريّ 

                                                 

 ثابت وهو خطأ" أ"في  1
 بجد " أ"في  2
 "ب"في  ما بين المعكوفين ليس 3
ينتظر من يدخل المسجد فيصطّف معه من لم يجد فرجًة في أّي صفٍّ اختلف العلماء فيما ينبغي عمله، فذهب الحنفّية إلى أّنه  4

فإن خاف فوات الّركعة جذب إليه من يعرف منه ُخلقًا وعلمًا لكي ال يفتن في صالته، فإن لم يجد وقف وحده خلف الّصّف بحذاء 
وز عندهم أن يجذب اإلمام وال كراهة في ذلك، وينبغي للمقتدي الّتأخر إذا جاء ثالٌث وهو أولى من تقّدم اإلمام، أّما المالكّية فال يج

ن جذبه أحٌد ال يطيعه ويقف في الّصّف وحده، والّصحيح عند الّشافعية يستحّب أن يجذب إليه واحدًا والمستحّب أن ُيطيع  أحدًا وا 
أّما الحنابلة فال يجوز عندهم الجذب بل يجب عليه أن يقف . المجذوب، فإن خاف أن يفتن المجذوب صّلى وحده خلف الّصفّ 

حده على يمين اإلمام، فإن لم يتمّكن من الوقوف على يمين اإلمام، نّبه رجاًل من الّصّف يقف معه بالّصوت أو في الّصّف و 
محّمد بن أحمد بن محّمد، منح الجليل شرح  وعليش، 892: ، ص 8: ، المبسوط، جالّسرخسيّ : انظر. باإلشارة دون جذبه مباشرة

،  4: والّنووّي، المجموع، ج .بيروت –دار الفكر : م، الناشر8919-هـ8379بدون طبعة، ، 41: ، ص 1: جمختصر خليل، 
  186: ، ص 27: والموسوعة الفقهّية الكويتّية، ج 159: ، ص 2: وابن قدامة المقدسّي، المغني، ج 298: ص
 تقع " ب"و " أ"في  5

العّدة شرح  بد الّرحمن بن إبراهيم بن أحمد، ، عوبهاء الّدين المقدسيّ  155: ، ص 2: ابن قدامة المقدسّي، المغني، ج: انظر
،  2: والمرداوّي، اإلنصاف، ج .دار الحديث، القاهرة: م، الناشر 3772-هـ 8333، بدون طبعة، ، 106: ، ص 1: العمدة، ج

 292: ص
ّي، عمي في آخر محّمد بن عيسى بن سورة أبو عيسى، من أئّمة علماء الحديث وحّفاظه، تتلمذعلى يد البخار : الّترمذّي هو 6

الّزركلّي، : انظر. هـ  279عمره، له قدرٌة على الحفظ، من تصانيفه الجامع الكبير، وصحيح الّترمذّي والّشمائل، مات بترمذ سنة 
  153: ، ص 9: وابن حّبان، الّثقات، ج 154: ، ص 2: والّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، ج 322: ، ص 6: األعالم، ج

 " ب"ليست في  7
وسنن   682: ، رقم الحديث 182: ، ص 1: بو داود، سنن أبي داود، باب الّرجل يصّلي وحده خلف الّصّف، جأ: انظر8

وابن حّبان، صحيح   230: ، رقم الحديث 445: ، ص 1: الّترمذّي، ت شاكر، باب ما جاء في الّصالة خلف الّصّف وحده، ج
، _صّلى هللا عليه وسّلم_ابن حّبان،محققًا، باب ذكر البيان بأّن هذا المصّلي المنفرد خلف الّصفوف أعاد صالته بأمر المصطفى 

 .، صّححه األلبانيّ  2199: ، رقم الحديث 756: ، ص 5: ج
 بكر وهو خطأ" ب"في  9

رث بن كلدة، وهو ممن غلبت عليه كنيته، وُكّني بذلك ألّنه تدّلى من حصن نفيع بن مسروح، ويقال نفيع بن الحا: أبو بكرة هو
فكّناه بذلك، وكان أحد فضالء الّصحابة، وله عقب كثير بالّنصيرة، توّفي _  صّلى هللا عليه وسّلم_الّطائف ببكرة ونزل إلى الّرسول 

وابن حجر،  335: ، ص 5: األثير، أسد الغابة، جو ابن  1530: ، ص 4: ابن عبد البّر، االستيعاب، ج: انظر. هـ  51سنة 
  39: ، ص 7: اإلصابة، ج
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 ، *ي سمعت نفسًا عالياً إنّ : قال_ لى هللا عليه وسلم ـص_ سّلم  2ا، فلمّ فّ ى انتهى إلى الّص حتّ  1ثّم وثب
أنا يا رسول هللا؛ خشيت أن تفوتني : ، فقال أبو بكرةفّ ، ثّم مشى إلى الّص فّ ركع دون الّص  ذيفأّيكم الّ 

م أّن ذلك لِّ عُ ف 3{.وال تعد زادك هللا حرصاً : ، فقال ملسو هيلع هللا ىلصفّ لحقت الّص  ، ثمّ فّ كعة فركعت دون الّص الرّ 
 .األمر باإلعادة كان استحباباً 

ًا آخر، وينبغي لذلك أن ال مآلن يجذب واحدًا منه ليكون هو معه صفّ  فّ إذا جاء والّص : وللكراهة قالوا
 . 4سعهيجيبه، فتنتفي الكراهة عن هذا؛ ألّنه فعل وُ 

 [الة بي والمرأة في الّص حكم إمامة الّص ]

، َأمَّا اْلَمْرَأُة َفِلَقْوِلِه ) اَلُم َعلَ  -َواَل َيُجوُز ِللرَِّجاِل َأْن َيْقَتُدوا ِباْمَرَأٍة َوَصِبيٍّ اَلُة َوالسَّ ُروُهنَّ » -ْيِه الصَّ َأخِّ
َرُهنَّ َّللاَُّ  ِبيُّ َفِْلَنَُّه ُمَتَنفٌِّل َفاَل َيُجوُز اْقِتَداُء اْلُمْفَتِرِض ِبهِ  ،َفاَل َيُجوُز َتْقِديُمَها «ِمْن َحْيُث َأخَّ . َوَأمَّا الصَّ

ْزُه َمَشاِيُخَنا  َزُه َمَشاِيُخ َبْلٍخ، َوَلْم ُيَجوِّ َنِن اْلُمْطَلَقِة َجوَّ ، َوِمْنُهْم َمْن -َرِحَمُهُم َّللاَُّ  -َوِفي التََّراِويِح َوالسُّ
َق اْلِخاَلَف فِ  َلَواِت ُكلَِّها أِلَنَّ  ي النَّْفِل اْلُمْطَلِق َبْيَن َأِبي ُيوُسَف َوُمَحمَّدٍ َحقَّ َواْلُمْخَتاُر َأنَُّه اَل َيُجوُز ِفي الصَّ

ِبيِّ ُدوَن َنْفِل اْلَباِلِغ َحْيُث اَل َيْلَزُمُه اْلَقَضاُء ِباإْلِ  ْجَماِع، َواَل يُ َنْفَل الصَّ َعَلى  ْبِني اْلَقِويُّ ْفَساِد ِباإلِْ
ِعيِف، ِبِخاَلِف اْلَمْظُنوِن أِلَنَُّه ُمْجَتِهٌد ِفيِه َفاْعُتِبَر اْلَعاِرض َعَدًما ِبيِّ . الضَّ ِبيِّ ِبالصَّ َوِبِخاَلِف اْقِتَداِء الصَّ

اَلَة ُمتَِّحَدةٌ   . (أِلَنَّ الصَّ

إن شاء _ 6سألة المحاذاةفي م 5م عليهسنتكلّ " ( إلخ  أخروهنّ " _ لى هللا عليه وسلم ـص_ قوله فلقوله ) 
 ._هللا تعالى

، 7وايتين، والوتر عندهماواتب، وصالة العيد على إحدى الرّ أي الرّ ( نن المطلقة والسّ : قوله )  
                                                 

 دب " ب"و " أ"في  1
 فلم وهو خطأ" ب"في  2
 "أ"ب من /   84نهاية ق  *
 783: ، رقم الحديث 156: ، ص 1: البخارّي، صحيح البخارّي، باب إذا ركع دون الّصّف، ج: انظر  3
 1:و الّشيبانّي، األصل، ج 158:، ص 1:و الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 567: ، ص 1:ابن عابدين، رد المحتار، ج: انظر 4

  307: ، ص 1: والّطحطاوّي، حاشية الّطحطاوّي، ج 22:، ص
 " ب"ليست في  5
الكمال عن هذا ، وقد تكّلم "أن تقوم المرأة بحذاء الّرجل في مكاٍن مّتحٍد من أن يكون بينهما حائلٌ : " عّرفه ابن ماّزة: المحاذاة 6

 424: ، ص 1:ابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج: انظر. الحديث في مسألة ترتيب الّصفوف
الفتح المبين في حّل رموز  محّمد إبراهيم، الحفناوّي،: انظر. لفظ عندهما أو لهما أو مذهبهما أي مذهب الّصاحبين 7

 .مصر –دار الّسالم : م، الناشر3779 -ه 8327الثالثة، : الطبعة ، 9 :ومصطلحات الفقهاء واألصوليين، ص
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 .1والكسوفين، واالستسقاء عندهما

ال يجوز : ، وقالوا4ون ، ولم يجّوزه مشايخنا البخاريّ 3قياسًا على المظنون (  2قوله جّوزه مشايخ بلخ) 
ال يجوز بال : فل المطلق، فقالوافي النّ  دٍ ومحمّ  نهم من حّقق الخالف بين أبي يوسف، وم5عندهم
، دٍ أبي يوسف، ويجوز فيه عند محمّ  6فل المطلق عندنن، وكذا في النّ بين أصحابنا في السّ  خالفٍ 

 .7والمختار قول أبي يوسف

 8فال، بل المانع ، أّما البناء الحكميّ الحّسيّ قد يقال ذلك في ( عيف على الّض  بنى القويّ قوله وال يُ )  
جاب عليه، وقد يُ  ة في المبنيّ فل؛ النتفاء وصف الفرضيّ عليه كما في الفرض على النّ  فيه عدم المبنيّ 

 .بيّ في نفل الّص  واجب اإلتمام، وهذا الوجوب منعدمٌ هنا، فإّن نفل البالغ يصير  بأّن ذلك أيضًا ثابتٌ 
 .بيّ الّص  9غي جواز المظنون خلف ظهرفعلى هذا ينب: فإن قيل

                                                 

وابن عابدين ، رد  218: ، ص 8: وابن نجيم المصري، البحر الرائق ، ج  220: ، ص8: البابرتي، العناية، ج : انظر   1
  201: ، ص8: المحتار، ج 

كم، شمال غربها، كانت ُتسّمى اإلسكندرية  37حوالي بلخ والية في أفغانستان، تبعد عن عاصمتها مزار شريف ب: مشايخ بلخ  
قديمًا ومشايخ بلخ هم المشايخ اّلذين لم يلحقوا باألئّمة الّثالث أبي حنيفة وصاحبيه من هذه البلد من أمثال أحمد بن علّي الّشهير 

، 8: اللكنوّي، الفوائد البهّية، ج: انظر. بالّظهير البلخي، والبرهان البلخي علّي بن الحسن والحكم بن عبد هللا أبو مطيع البلخيّ 
: الطبعة، 309: ، ص8: معجم البلدان، ج  ياقوت بن عبد هللا الرومي،شهاب الدين أبو عبد هللا والحموّي، 837+69+30: ص

دان، البل بن جعفر بن وهب بن واضح،( يعقوب أبي)أحمد بن إسحاق  واليعقوبّي، .دار صادر، بيروت: م، الناشر 8992الثانية، 
و  .دار الكتب العلمية، بيروت: هـ، الناشر 8333األولى، : الطبعة ،886: ، ص8: ج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%AE 
اّلذي يشرع في شيٍء على ظّن أّنها عليه، ثّم يتبّين له أّنها بخالفه، فهنا ال يلزمه القضاء باإلفساد، ويجوز : المظنون هو 3

  140: ، ص1: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر. هاالقتداء ب
نت مركزًا ابخارى هي عاصمة والية بخارى، وهي خامس مدن أوزبكستان من حيث عدد الّسكان، وتقع على طريق الحرير، ك  4

يلحقوا  للعلوم والّدراسة والّثقافة ومركزًا تجارّيًا هاّمًا، وفيها جزٌء قديٌم يحتوي على تراٍث عالمّي ومشايخ بخارى هم المشايخ اّلذين لم
ن بن باألئّمة الّثالث أبي حنيفة وأبي يوسف ومحّمٍد من هذه البلدة ومن  مشايخ بخارى محّمد بن علي الحلوانّي ومحّمد بن الحس

و  93+60+30: ، ص3: محيي الّدين الحنفّي، الجواهر المضّية، ج: انظر. منصور الّنسفي ومحّمد بن عبد هللا الّسرخسكنيّ 
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%89  

  311: ، ص8: ، جوالّطحطاوّي، حاشية الّطحطاويّ  370: ، ص 8: ابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج: انظر  5
 عن " أ"في  6
،  1: البابرتّي، العناية، ج: انظر. من حّقق الخالف في النفل المطلق بين أبي يوسف ومحّمٍد هم من مشايخ بخارى وسمرقند 7

  381: ، ص1: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 344: ، ص 2: والعينّي، البناية، ج 357: ص
 النافع وهو خطأ" أ"في  8
 " أ"ليست في  9
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 .وايةهو غير محفوظ الرّ : فالجواب

علم انتفاء من ، ويُ 2الوجوب بظنّ  1روعولنا أن نمنعه؛ بناًء على الفساد في زعم المقتدي، فإّنه حال الشّ 
 .بيّ ر الّص هْ ظَ 

وجوبه، إذا ظهر بعد إفساده عدم وجوبه  4قيام ظنّ  3، وهو المؤّدي على(قوله بخالف المظنون )  
 .اه فإّنه ال يجب قضاؤهبظهور أّنه كان أدّ 

 .ومع هذا صّح بناء نفل البالغ عليه، فقد بنى المظنون على غير المظنون 

فق ، قاسه على المتّ 5اّن إذا أفسد المظنون يجب القضاء على الظّ  *فيه، إذ عند زفر مجتهدٌ  أجاب بأّنه
 6ى إذا ظهر له أن ال نسك عليه كان إحرامه الزماً ، حتّ ، فإّنه مضمونٌ مظنونٍ  نسكٍ عليه من اإلحرام ب

 .ها من الفقيرله أن يستردّ  7ن أن ال شيء عليه، ليسدقة المظنون وجوبها؛ إذا تبيّ فل، والّص للنّ 
 ، ولو عرضت ضرورةٌ 8رع، فإّنه ظهر منه أن ال يخرج من إحرامهوالجواب الفرق بالعلم بفرق الشّ 

، لم إلى ذلك، أو فاته الحجّ  حصر واضطرّ أصله من أُ  قضاءٍ  ، ثمّ ، أو دمٍ  بأفعالٍ ؛ إالّ 9توجب رفضه
يوجب  نّ فع على ذلك الظّ الدّ  دقة فإنّ القضاء؛ وأّما الّص  ، ثمّ ن شرعًا من الخروج بال لزوم شيءٍ يتمكّ 
ه دفعه األمر ثبت اآلخر؛ ألنّ ، فإذا كان الواجب منتفيًا في نفس الثواب وثبوت سقوط الواجب: أمرين
ك بواسطة ذلك للفقير فال يتمّكن من رفعه، لْ المِّ  10بًا إلى هللا تعالى يطلب به ثوابه وقد حصل، وثبتتقرّ 

من أن  لك المدفوع إليه، فكان بسبيلٍ ه لم يثبت فيه مِّ ن، فإنّ يْ ه وال دَ بخالف من دفع لقضاء ديٍن بظنّ 

                                                 

 الشرع " أ"في  1
 الوجو" أ"في  2
 عن " ب"في  3
 قياسه وهو خطأ" أ"في  4
 " ب"أ من /   78نهاية ق  *
وابن نجيم المصري، البحر  801: ، ص8: والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج  12: ، ص 2: الّسرخسّي، المبسوط، ج : انظر   5

   218: ، ص8: الّرائق، ج 
 اال م" أ"في   6
 "ب"ليست في  7
 احرام" ب"و " أ"في  8
: انظر. أن يجعل ما ُوجد من الّنّية والعبادة كالمعدوم: الّترك، ُيقال رفضت الّشيء إذا تركته، واصطالحاً : الّرفض في اّللغة  9

: الطبعة، 337: ، ص8:ج مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،محّمد بن محّمد بن عبد الّرحمن الّطرابلسّي المغربّي،  الحطاب،
 301: ، ص 33:والموسوعة الفقهّية الكويتّية، مادة رفض، ج .دار الفكر: م، الناشر8993 -هـ 8383الثالثة، 

 يثبت " أ"في  10
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 .هيستردّ 

كعة، وتمام ، كما في زيادة ما دون الرّ 1فض إجماعاً عًا قبول ما هو منها للرّ الة فقد ثبت شر ا الّص وأمّ  
 سقطاً  مُ كعة أيضًا على الخالف، فلم يلزم لزومهما إذا ظهر عدم وجوبها، والحال أّنه لم يفعلها إالّ الرّ 

 ._سبحانه وتعالى أعلم_وهللا 

 4[ال يعارض]والعارض  مان،الّض ، واألصل في نفل البالغ نّ الظّ  3عندنا بعارض 2مانوسقوط الّض 
المقتدي فاّتحد حالهما، فكان اقتداء المظنون بالمظنون  في حقّ  5عدماً  نّ تبر عارض الظّ األصل، فاعُ 

 جعله معدومًا في حقّ  ؛ وهو الّصبا فلم يصحّ نظرًا إلى األصل، وسقوط الوصف هنا بأمٍر أصليّ 
 .حد حالهما كذا في الكافيالمقتدي، فلم يتّ 

 .أم ال صالةٌ  بيّ صالة الّص  إلى أنّ  قل من المحسن من أّن اختالفهم راجعٌ وما نُ 
نّ   .6جازت بغير قناعٍ  *ت المراهقةؤمر بها تخلّقًا؛ دّل عليه لو صلّ ما يُ فقيل ال، وا 

                                                 

تذّكر مصّلي وهو راكٌع في الّثالثة أّنه قد نسي سجدًة من الّثانية، فإّنه يأتي بالّسجدة ثّم يتشّهد ويقوم للّثالثة : مثال على ذلك  1
ويكمل صالته،ألّن الّركوع والّسجود قابٌل للّرفض قبل الّتمام، أّما إذا تذّكر بعد رفعه من الّركوع فعلى الخالف ففي ظاهر الّرواية 

،  8: وابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج 800: ،ص 8: الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر. الّركوع بعد تمامه ليس بقابٍل للرفض
   10: ، ص 3: عابدين، رد المحتار، جوابن  233: ص
وكّل شيٍء جعلته وعاًء لشيٍء فقد ضمنته، والّضمان في الّصالة تعني أّن صالة اإلمام تتضّمن  ،من ضمن:  الّضامن هو  2 

صالة المقتدي ولذلك إذا كانت صالة المقتدي أقوى حااًل من صالة اإلمام فال تجوز كاقتداء الّطاهر بمن به سلس بول ـ ألّن 
: ،ص 8: والبابرتّي، العناية، ج 817: ، ص 8: رخسّي، المبسوط، جالسّ : انظر. الّشيء يتضّمن ما دونه أو مثله ال ما هو فوقه

رمزي : م، المحقق8910األولى، : الطبعة ، 988: ، ص 3: جمهرة الّلغة، ج ن الحسن بن دريد،أبو بكر محّمد ب واألزدّي، 266
 .بيروت –دار العلم للماليين : منير بعلبكي، الناشر

 يعارض " ب"و " أ"في  3
 " ب"في  عكوفين ليسما بين الم 4
 ما " أ"في  5
 " أ"أ من /  85نهاية ق  *

د بن أحمد بن محمّ  أبو منصور،: انظر. هو اّلذي قارب الحلم ولم يحتلم بعد، ُيقال رهقت الّشيء إذا دنوت منه وغشيته: المراهق
مسعد عبد الحميد : ريخ نشر، المحققبدون طبعة، بدون تا ،830: ، ص8: الّزاهر في غريب ألفاظ الّشافعي، ج األزهرّي الهروّي،
محّمد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن حميد األزدّي، تفسير غريب ما في  ،وابن أبي نصر .دار الطالئع: السعدنّي، الناشر

زبيدة محّمد سعيد عبد : م ، المحقق 8992 -ه  8382األولى،  : الطبعة، 362: ، ص8: جالصحيحين البخاري ومسلم، 
 .القاهرة -مكتبة السنة : الناشرالعزيز، 

لو صّلت المراهقة بدون قناٍع عند الحنفّية يجوز، وعند المالكّية يجوز ولكن المندوب أن تعيد الّصالة، وعند الّشافعّية ال ُتقبل   6
 29: ، ص8: الحصكفي، الّدّر المختار، ج: انظر. صالتها إاّل بقناٍع، وعند الحنابلة ال يلزمها تغطية رأسها، لكن يندب لها ذلك

دار : بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر ،11: ، ص8: ج فرامرز بن علّي، درر الحّكام شرح غرر األحكام، محّمد بنوماّل، 
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 صحّ  ها صالةٌ فق على أنّ اتُّ  1، بل لومرت بالوضوء فيه نظرٌ وقيل نعم؛ دّل عليه لو قهقهت فيها أُ  
لم يتأّت  فق على أّنها ليست صالةً ، نعم لو اتّ الخالف، فإّن دليل المانع يتناولها بتقدير كونها صالةً 

 . 3عدم الجواز 2الخالف في

 [فوف ترتيب الّص ] 
َساَء، ِلَقْوِلِه ) ْبَياَن ُثمَّ النِّ اَلُم  -َوَيُصفُّ الرَِّجاَل ُثمَّ الصِّ اَلُة َوالسَّ ي ِمْنُكْم ُأوُلو اأْلَْحاَلِم ِلَيِلنِ » -َعَلْيِه الصَّ

 (.«َوالنَُّهى

رضي هللا _ عن عبد هللا بن مسعودٍ  4سائيّ ، والنّ رمذيّ ، وأبي داود، والتّ في مسلمٍ ( ني إلخ لِّ يَ قوله لِّ )  
ذين يلونهم، ثّم ني منكم أولوا األحالم والّنهى، ثّم الّ لِّ يَ لِّ } : _لى هللا عليه وسلمـص_ بيّ عن النّ _ عنه
قيل استدالله به على سنّية  6{. األسواق 5شاتيْ اكم وهَ يلونهم، وال تختلفوا فتختلف قلوبكم، إيّ ذين الّ 

 .منهم إّنما فيه تقديم البالغين، أو نوعٍ  ساء ال يتمّ بيان، ثّم النّ جال، ثّم الّص الرّ  صفّ 

                                                                                                                                                    

: ، ص8: والّدسوقّي، الّشرح الكبير، ج 362: ، ص8: وابن البراذعي، الّتهذيب في اختصار المدونة، ج .إحياء الكتب العربّية
والّرحيبانّي، مصطفى بن سعد بن  633: ، ص8: ّي، شرح الّزركشّي، جوالّزركش 866: ، ص2: والّنووي، المجموع، ج 386

م، 8993 -هـ 8382الثانية، : ، الطبعة 227: ، ص8: عبده السيوطي شهرة، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى،  ج
 .المكتب اإلسالمي: الناشر

 "أ"ليست في   1
 على " ب"في  2
 1:و الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 229:، ص 1:والّسمرقندّي، تحفة الفقهاء، ج 180:ص،  1:الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر 3

 .والّراجح أّنها ليست بصالة  143:، ص
أحمد بن علّي شعيب أبو عبد الّرحمن، شيخ اإلسالم، والقاضي الحافظ، وهو من نِّسا، عاش في مصر ثّم خرج : الّنسائّي هو 4

الّزركلّي، : انظر. هـ  303، توّفي سنة "الضعفاء"و" المجتبى"وهو من الكتب السّتة، و" الّسنن الكبرى "الى الّرملة بفلسطين، له 
: ، ص 11: و الّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 14: ، ص 3: ّسبكّي، طبقات الّشافعّية الكبرى، جوال 171: ، ص1: األعالم، ج

79  
غريب  م بن ساّلم بن عبد هللا الهروّي،أبو ُعبيد القاسالقاسم بن سالم،: انظر. من هوش، وهو االختالط والفتن: الهيشات 5

مطبعة دائرة : محّمد عبد المعيد خان، الناشر. د: م، المحقق 8963 -هـ  8213األولى، : الطبعة، 84: ، ص 4: الحديث، ج
والّزبيدّي، تاج  68: ، ص 1: وابن أبي نصر، تفسير غريب ما في الّصحيحْين، ج .الدكن -المعارف العثمانية، حيدر آباد

  468: ، ص 17: العروس، ج
قامتها وفضل األوّ : انظر  6 : ، رقم الحديث 323: ، ص 1: ، ج...ل فاألّول منها مسلم، صحيح مسلم، باب تسوية الّصفوف وا 

  674: ، رقم الحديث 180: ، ص 1: وأبو داود، سنن أبي داود، باب من يستحّب أن يلي اإلمام في الّصّف، ج 432
لّنسائّي، وا  228: ، رقم الحديث 440: ، ص 1: منكم أولو األحالم والّنهى، ج يوالّترمذّي، سنن الّترمذّي، باب ما جاء ليلين

 .، صّححه األلبانيّ   11660: ، رقم الحديث 354: ، ص 10: الّسنن الكبرى، كتاب الّشروط، ج





 

93 

 

يا معشر : أّنه قال 1األشعريّ  عن أبي مالكٍ } واألولى االستدالل بما أخرجه اإلمام أحمد في مسنده  
، _لى هللا عليه وسلمـص_ى أريكم صالة رسول هللا اجتمعوا، واجمعوا نساءكم، وأبناءكم حتّ  2يناألشعريّ 

جال في أدنى الرّ  م فصفّ أ، ثّم تقدّ أ، وأراهم كيف يتوّض فاجتمعوا، وجمعوا أبناءهم، ونساءهم ثّم توّض 
في  4الحديث ورواه ابن أبي شيبة 3{. بيانالّنساء خلف الّص  الولدان خلفهم، وصفّ  ، وصفّ فّ الّص 

 .5مصّنفه
م بالفتح، واحتلم غلب استعماله فيما يراه لَ ائم؛ تقول منه حَ ؛ وهو ما يراه النّ مّ بالّض  مٍ واألحالم جمع ُحلُ 

بالغون ليكون ، فال يلزم كون المراد هنا ليلني الةٌ ائم من داللة البلوغ، فداللته على البلوغ التزاميّ النّ 
م منه المقصود؛ ألّنه إذا أمر أن يليه من علَ إرادة حقيقته، ويُ  7لجواز 6مجازًا؛ الستعماله في الزم معناه

 البلوغ نفس االحتالم، أو بلوغ سنٍّ  م أّن المراد أن يليه البالغون، ولو قيل إنّ لِّ ملزوم البلوغ، عُ  فّ الّص 
 .اً  مجازيّ ًا الفظين حقيقيّ ، كان إرادتهم باللّ مخصوصةٍ 

فليجتنب إذ ال  9[في الحديث] 8لتكرارٍ  العقل، وفي تفسير األحالم بالعقول لزومٌ : وهو والّنهى جمع ُنهيةٍ 
                                                 

م في الّسفينة مع األشعرّيين على الّرسول : أبو مالك األشعريّ  1 وله صحبته، اختلف في اسمه قيل _ صّلى هللا عليه وسّلم_َقدِّ
ابن األثير، أسد : انظر. كعب بن عاصم، و قيل الحارث بن الحارث، وقيل عمرو، وقيل عبيد هللا وغيره، توّفي في خالفة عمر

  218: ، ص 12: وابن حجر، تهذيب الّتهذيب، ج 1321: ، ص 3: بد البّر، االستيعاب، جوابن ع 267: ، ص 6: الغابة، ج
من أهل اليمن، وهو جمع أشعري نسبة إلى األشعر وهو نبت بن أدد بن زيد بن سبأ، وسّمّي بذلك ألّن أّمه : األشعرّيون هم 2

موسى بن  أبو محّمد محمود بن أحمد بنالعينّي،: رانظ. ولدته أشعرًا، والّشعر على كل شيء منه، ومنهم أبو موسى األشعري 
دار : بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر،29: ، ص 18: عمدة القاري شرح صحيح البخارّي، ج أحمد بن حسين الغيتابى،

  182: ، ص 12: والّزبيدّي، تاج العروس، مادة شعر، ج .بيروت –إحياء التراث العربي 
، قال األرنؤوط أّن  22906: ، رقم الحديث 540: ، ص 37: د، حديث أبي مالك األشعرّي،  جأحمد، مسند أحم: انظر 3

 إسناده ضعيٌف 
عبد هللا بن محّمد بن أبي شيبة العبسّي موالهم الكوفّي، أبو بكر، حافٌظ للحديث، من أقران أحمد بن حنبل، : ابن أبي شيبة هو 4

: ، ص 4: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. هـ  235، توّفي سنة "األحاديث واآلثارالمصّنف في "، و"المسند"له كتٌب عّدة منها 
  349: ، ص 5: وابن حجر، تهذيب الّتهذيب، ج 158: ، ص 9: و الّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 117

  3397: الحديث ، رقم 380: ، ص 8: ، ج...ابن أبي شيبة، مصّنف ابن أبي شيبة، باب من كان يتّم الّتكبير : انظر 5
هـ ، وهو كتاٌب كبيٌر جدًا جمع فيه  235لإلمام الحافظ أبو بكر عبد هللا بن محّمد بن أبي شيبة، توّفي : صّنف ابن أبي شيبة

، على طريقة المحدثين باألسانيد، مرتبًا على الكتب _ صّلى هللا عليه وسّلم_فتاوى الّتابعين، وأقوال الّصحابة، وأحاديث الّرسول 
يض جعفر بن محّمد بن أبي الفوالكتاني،  1711: ، ص 2: حاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج: انظر. واألبواب على ترتيب الفقه

-هـ8338السادسة،: الطبعة، 40: ، ص 1: ج إدريس الحسنّي اإلدريسّي، الّرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب الّسّنة المشّرفة،
  .دار البشائر اإلسالمية: محّمد المنتصر بن محّمد الّزمزمّي، الناشر: م، المحقق3777

 "أ"ليست في  6
 بجواز " أ"في  7
 " أ"ليست في  8
 أولى الحدث وهو خطأ" أ"ا بين المعكوفين في م 9





 

94 

 

 .ضرورة
 .1ساء المراهقاتساء وبعد النّ بيان والنّ الخناثى بين الّص  واعلم أّن صفّ 

 [وف في الّصالةسنن الّصفّ ]

، واالستواء فّ والّص  فّ راّص فيه، والمقاربة بين الّص تكمياًل؛ من سننه التّ  فّ ولنسق نبذًة من سنن الّص 
ي فيسوّ  فّ يأتي ناحية الّص _ لى هللا عليه وسلم ـص_ كان }  2فيه، ففي صحيح ابن خزيمة عن البراء

 فّ ون على الّص ، إّن هللا ومالئكته يصلّ ويقول ال تختلفوا فتختلف قلوبكم بين صدور القوم ومناكبهم،
 3{.لاألوّ 

استووا _} ى هللا عليه وسلم لـص_ قال : قال_  رضي هللا عنه_  من حديث عليٍّ  برانيّ وروى الطّ  
 4{.قلوبكم، وتماّسوا تراحموا تستوِّ 

أال تصّفون كما } : قال_ لى هللا عليه وسلمـص_ عنه  6رمذيّ التّ  5نن إالّ ، وأصحاب السّ وروى مسلمٌ 
ل فوف األوّ يتّمون الّص : ها، قالوكيف تصّف المالئكة عند ربّ : قالواها؟ المالئكة عند ربّ  تصفّ 

                                                 

 2:و العينّي،البناية، ج 136:، ص 1:و الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 159:، ص 1:الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر 1
 345:،ص

فصال مصّلى الّنساء عن ويتفّرع عن هذه المسألة مسألة انفصال مصّلى الّنساء عن بناء المسجد الّداخلّي، فكانت الفتوى بجواز ان
مسجد الّرجال ما دام داخل حدود المسجد، فيكفي في اقتداء الّنساء باإلمام سماع صوته بواسطة مكّبر الّصوت، فال يشترط رؤية 

فتاوى اّللجنة الّدائمة للبحوث العلمّية : انظر. اإلمام أو أحد المأمومين، أما إذا كان المصّلى خارج حدود المسجد فال يجوز
: أحمد بن عبد الّرّزاق الّدويش، الناشر: فتاوى الّلجنة الّدائمة للبحوث العلمّية واإلفتاء، جمع وترتيب، 362:، ص 6:اإلفتاء، جو 

 .الرياض –اإلدارة العامة للطبع  -رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء 
_ صّلى هللا عليه وسّلم_، أسلم صغيرًا وغزا مع الّرسول البراء بن عازب بن حارث األنصارّي الخزرجّي، أبو عمارة: البراء هو 2

ابن األثير، أسد : انظر. هـ  71غزوة وهو قائد من أصحاب الفتوح، افتتح الرّي، و شهد الجمل وصفين ونهواند، توّفي سنة  14
  46: ، ص 2: والّزركلّي، األعالم، ج 155: ، ص 1: و ابن عبد البّر، االستيعاب ، ج 206: ، ص 1: الغابة، ج

 1557: ، رقم الحديث 26: ، ص 3: صحيح ابن خزيمة، باب ذكر صالة الرّب على الّصفوف األولى ومالئكته، ج: انظر 3
: ، ص 1: وأبو داود، سنن أبي داود، باب تسوية الّصفوف، ج 18516: ، رقم الحديث 479: ، ص 3: وأحمد، مسند أحمد، ج

 . ، صّححه األلبانيّ  664: ، رقم الحديث 178
،  214: ، ص 5: المعجم األوسط، باب من اسمه أحمد، ج سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الّلخمّي، ،الّطبرانيّ : انظر 4

 90: ، ص 2: والهيثمّي، مجمع الّزوائد، ج .القاهرة –دار الحرمين : بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر ،5121: رقم الحديث
: ، ص 1: باب ما قالوا في إقامة الّصّف، ج ،ة في مصّنفه هذا الحديث على عليّ ، وأوقف ابن أبي شيب 2495: يث، رقم الحد

 . ضّعفه الهيثمي ،3533: ، رقم الحديث 309
 األربعة " ب"في  5
 النووي وهو خطأ" أ"في  6
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 2{.فّ ، ويتراّصون في الّص 1لفاألوّ 

 3{.منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه لزق فكان أحدنا يُ }  للبخاريّ  وفي روايةٍ 

} : قال_ لى هللا عليه وسلم ـص_ ه أنّ _ رضي هللا عنه_  *وروى أبو داود، واإلمام أحمد عن ابن عمر
يطان، فوف، وحاذوا بين المناكب، وسّدوا الخلل، ولينوا بأيدي إخوانكم، ال تذروا فرجاٍت للشّ أقيموا الّص 

 4{.ًا قطعه هللاه هللا، ومن قطع صفّ ًا وصلومن وصل صفّ 

  6{. فر لهغُ  فّ في الّص  من سّد فرجةً _} لى هللا عليه وسلم ـص_ عنه  حسنٍ  بإسنادٍ  5اروروى البزّ 

 

                                                 

 "ب"و " أ"في  تليس 1
تمام الّصفوف : انظر 2 مسلم، صحيح مسلم، باب األمر بالّسكون في الّصالة، والّنهي عن اإلشارة باليد، ورفعها عند الّسالم، وا 

وأبو داود، سنن أبي داود، باب تسوية الّصفوف،  430: ، رقم الحديث 322: ، ص 1: األّول، والّتراّص، واألمر باالجتماع ، ج
،  2: والّنسائّي، سنن الّنسائّي، باب حث اإلمام على رّص الّصفوف والمقاربة بينها، ج  66: ، رقم الحديث 177: ، ص 1: ج

،  998: ، رقم الحديث 317: ، ص 1: وابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب إقامة الّصفوف، ج 816: ، رقم الحديث 92: ص
 .صحيح: وقال األلبانيّ 

: ، رقم الحديث 146: ، ص 1: باب إلصاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الّصّف، ج البخارّي، صحيح البخارّي،: انظر 3
725  

 "ب"ب من /  78نهاية ق  *
عبد هللا بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشّي العدوّي، أبو عبد الّرحمن، أسلم مع أبيه وهو صغير، بايع الّرسول : ابن عمر هو

عليه _ضوان، كان من أهل العلم والورع وشديد االحتياط في الفتوى، وكثير اّتباع آثار الّرسول بيعة الرّ _ صّلى هللا عليه وسّلم _
،  3: و ابن األثير، أسد الغابة، ج 950: ، ص 3: ابن عبد البّر، االستيعاب، ج: انظر. هـ  73، توّفي سنة _الّصالة والّسالم

  155: ، ص 4: وابن حجر، اإلصابة، ج 236: ص
وأحمد، مسند أحمد، مسند   666: ، رقم الحديث 178: ، ص 1: و داود، سنن أبي داود، باب تسوية الّصفوف، جأب: انظر 4

إسناده صحيٌح رجاله ثقات غير كثير بن   :قال األرنؤوط، 5724: ، رقم الحديث 17: ، ص 10: ، ج_رضي هللا عنه_عمر 
 .صحيح: مرة، وقال األلبانيّ 

بن عبد الخالق أبو بكر البّزار، من العلماء الحافظ للحديث، من أهل البصرة، له مسندان أحدهما أحمد بن عمرو : البّزار هو 5
والّذهبّي،  189: ، ص 1: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. هـ  292كبير سّماه البحر الّزاخر، والّثاني صغير، توّفي في الّرملة سنة 

  166: ، ص 2: تذكرة الحّفاظ، ج والّذهبّي، 532: ، ص 10: سير أعالم الّنبالء، ج
أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي، ، مسند البّزار المنشور باسم البحر البّزار، : انظر 6

، (م3779م، وانتهت 8911بدأت )األولى، : الطبعة ، 4232: ، رقم الحديث 159: ، ص 10: مسند أبي جحيفة، ج الزخار،
 .المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم : محفوظ الرحمن زين هللا ، وعادل بن سعد، صبري عبد الخالق الّشافعّي، الناشر: المحقق

الهيثمّي، مجمع : وهذا الحديث لم يسمعه إاّل من عبد الّرحمن األسود وكان من أفاضل الّناس، إسناده حسن، انظر:قال الهيثمي
 . 2503: ، رقم الحديث 91: ، ص 2: الّزوائد، ج
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  1{. الةخياركم ألينكم مناكب في الّص } : قال_ لى هللا عليه وسلمـص_ ي داود عنه وفي أب

بسبب  فسحه له رياءٌ  أنّ  ، ويظنّ فّ في الّص  بجنبه علم جهل من يستمسك عند دخول داخلٍ وبهذا يُ   
قامةٌ  ك ألجله، بل ذاك إعانةٌ أّنه يتحرّ  ، فّ في الّص الفرجات المأمور بها  2لسدّ  له على إدراك الفضيلة، وا 

 .3كثيرةٌ  واألحاديث في هذا شهيرةٌ 

 

 [حكم محاذاة المرأة]
ْن َحاَذْتُه اْمَرَأٌة َوُهَما ُمْشَتَرَكاِن ِفي َصاَلٍة َواِحَدٍة َفسَ ) ْرَن ،َواِ  َدْت َصاَلُتُه إْن َوأِلَنَّ اْلُمَحاَذاَة ُمْفِسَدٌة َفُيَؤخَّ

َماُم إَماَمَتَها، َواْلِقَياُس  اِفِعيِّ َنَوى اإلِْ اْعِتَباًرا ِبَصاَلِتَها َحْيُث اَل  -َرِحَمُه َّللاَُّ  -َأْن اَل َتْفُسَد َوُهَو َقْوُل الشَّ
َوُهَو اْلُمَخاَطُب ِبِه ُدوَنَها َفَيُكوُن ُهَو التَّاِرُك . َوْجُه ااِلْسِتْحَساِن َما َرَوْيَناُه َوَأنَُّه ِمْن اْلَمَشاِهير. َتْفُسدُ 

ْن َلْم َيْنِو إَماَمَتَها َلمْ ِلَفْرِض اْلَمقَ  َماِم ،َواِ  َم َعَلى اإلِْ  اِم َفَتْفُسَد َصاَلُتُه ُدوَن َصاَلِتَها، َكاْلَمْأُموِم إَذا َتَقدَّ
، َأاَل َتَرى َأنَُّه   -َرِحَمُه َّللاَُّ  -َتُضرَُّه َواَل َتُجوُز َصاَلُتَها ، أِلَنَّ ااِلْشِتَراَك اَل َيْثُبُت ُدوَنَها ِعْنَدَنا ِخاَلًفا ِلُزَفَر 

َمامَ  . ِة إَذا اْئَتمَّْت ُمَحاِذَيةً َيْلَزُمُه التَّْرِتيُب ِفي اْلَمَقاِم َفَيَتَوقَُّف َعَلى اْلِتزَاِمِه َكااِلْقِتَداِء، إنََّما ُيْشَتَرُط ِنيَُّة اإلِْ
ْن َلْم َيُكْن ِبَجْنِبَها َرُجٌل َفِفيِه ِرَواَيَتاِن، َواْلَفْرُق عَ  ِل اَلِزٌم، َوِفي الثَّاِني َواِ  َلى إْحَداُهَما َأنَّ اْلَفَساَد ِفي اأْلَوَّ

 (. ُمْحَتَملٌ 

 

 

 

 

                                                 

 .صحيح: ، وقال األلبانيّ  672: ، رقم الحديث 180: ، ص 11: أبو داود، سنن أبي داود، باب تسوية الّصفوف، ج: انظر 1
 " أ"ليست في  2
والعينّي،  375:، ص 1:و ابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 306: ،ص1:الّطحطاوّي، حاشية الّطحطاوّي، ج: انظر 3

 90:، ص 1:ية، جالبنا
فتاوى اّللجنة الّدائمة للبحوث واإلفتاء، : انظر. وحديثًا يجوز وضع خٍط على الحصير أو اّلسجاد للمساعدة في تسوية الّصفوف

 237:، ص 6:ج
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يعني أخروهن من حيث أخرهن هللا ، ولم ( وأّنه من المشاهير  2رويناهما  1نقوله وجه االستحسا) 
ّنما هو في مسند عبد الرّ 3يثبت رفعه فضاًل عن كونه من المشاهير  على ابن مسعودٍ  موقوفٌ  4اقزّ ، وا 

كان : قال عن ابن مسعودٍ  7رعن أبي معم 6عن األعمش عن إبراهيم 5وريّ أخبرنا سفيان الثّ : قال
ون جميعًا، فكانت المرأة تلبس القالبين فتقوم عليهما فتواعد جال والّنساء في بني إسرائيل يصلّ الرّ 

، قيل فما هللا رهنّ من حيث أخّ  روهنّ خّ أ: *يقول لقي عليهم الحيض، فكان ابن مسعودٍ ، فأُ 8حليلها
 .9جال في المساجدساء يتشّرفن الرّ خذها النّ من خشٍب تتّ  القالبان؟ قال أرجلٌ 

                                                 

لقياس الّدليل المعاّرض ل: اعتقاد الشيء حسنًا، واالستحسان هو القياس الخفّي، واالستحسان اصطالحًا هو: االستحسان لغًة هو  1
سرق جماعة متاعًا من أحد البيوت وحّملوه ألحدهم وخرج به وخرجوا معه، في القياس ٌتقطع : الّظاهر ويكون فوقه بالقوة، مثال ذلك

والّرازي،  377: ،ص 3: الّسرخسّي، أصول الّسرخسّي، ج: انظر. يد من حمل المتاع وخرج به وفي االستحسان ُتقطع أيديهم كلهم
 3: ، ص 3: وعالء الّدين البخارّي، كشف األسرار، ج 832: ، ص 6: المحصول، ج

 روينا " ب"في  2
عند " ما له طرٌق محصورٌة بأكثر من اثنين( " 8: ذكَر ابُن حجر أّن المشهوَر خبٌر من أخبار اآلحاد يقسم إلى قسمين   3  

دًا فصاعدًا أم لْم يكن له إسناٌد أصاًل، والحديُث ما اشتهَر على األلسنةِّ سواًء كان له إسنادًا واح( 3. المحدثين وهو المشهور
و الّنووي،  27: ، ص8: ابن حجر، نزهة النظر، ت الرحيلي، ج: انظر. المشهوُر منه ما هو صحيٌح ومنه ما هو غير صحيح

 12: ، ص 8: الّتقريب والّتيسير، ج
هـ ، وهو جامٌع مفيٌد فيه  211ام الّصنعاني، توّفي سنة مسند عبد الرّزاق وهو مصّنف عبد الرّزاق ألبي بكر عبد الرّزاق بن هم 4

. مجّلد وفيه األحاديث واآلثار، وهو أصغر من مصّنف ابن أبي شيبة، رّتبه على الكتب واألبواب 11بعض المناكير، ُطبع في 
  182: ، ص 1: والخطيب، لمحات في المكتبة والبحث والمصادر، ج 41: ، ص1: الكتانّي، الّرسالة المستطرفة، ج: انظر

سفيان بن سعيد بن مسروق الّثورّي، أبو عبد هللا من مضر، كان سيد أهل زمانه في الّدين والّتقوى، من كتبه : سفيان الّثورّي هو 5
الّزركلّي، األعالم، : انظر. هـ  161توّفي سنة ، وكتاٍب في الفرائض، وكان حّجًة في الحفظ، "الجامع الّصغير"، و"الجامع الكبير"
  386: ، ص 2: وابن خّلكان، وفّيات األعيان، ج 250: ، ص 1: والقرشّي، الجواهر المضّية، ج 161: ، ص 3: ج
له لكثرته إبراهيم بن يزيد بن قيس بن األسود الّنخعّي، أبو عمران، الكوفّي الفقيه، صّحح جماعًة من العلماء مراسي: إبراهيم هو 6

 59: ، ص 1: الّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، ج: انظر. هـ  96في اإلرسال، وخّص البيهقّي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود، توّفي سنة 
  177: ، ص 1: وابن حجر، تهذيب الّتهذيب، ج 25: ، ص 1: وابن خّلكان، وفّيات األعيان، ج

، وهوتابعّي ثقة، وله أحاديٌث، _صّلى هللا عليه وسّلم_ ّي، ولد في حياة الّرسول عبد هللا بن سخبرة األزدّي الكوف: أبو معّمر هو 7
: ، ص 5: وابن حّبان، الّثقات، ج 69: ، ص 5: الّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج: انظر. توّفي في والية عبيد هللا بن زياد بالكوفة

  230: ، ص 5: وابن حجر، تهذيب الّتهذيب، ج 25
 خليلهما " ب"و " أ"في  8
 " أ"ب من /   85نهاية ق  *
  5115: ، رقم الحديث 149: ، ص 3: عبد الّرّزاق، مصّنف عبد الرّزاق، باب شهود الّنساء الجماعة، ج: انظر  9

األلبانّي، سلسلة األحاديث الّضعيفة : الّصحيح أّن هذا الحديث موقوٌف على ابن مسعود وهو صحيح اإلسناد، انظر :قال األلباني
إسماعيل بن محّمد العجلونّي، كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما ،والجراحيّ  981: ، رقم الحديث289: ، ص 3: والموضوعة، ج

 .القاهرة -مكتبة القدسي: ه، الناشر 8228، بدون طبعة، ، 67: ، ص1: ط القدسّي، ج ر من األحاديث على ألسنة الّناس،اشته
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من حيث  روهنّ يطان، وأخّ ساء حبائل الشّ الخبائث، والنّ  2الخمر أمّ : "يرويه 1وفي الغاية عن شيخه
 .5ّبع فلم يوجد فيهتُ ، وقد تُ 4بّوة للبيهقيّ دالئل النّ قيل وذكر أّنه في . 3ويعزوه إلى مسند رزينٍ ."هللا رهنّ أخّ 

واليتيم المتقّدم، حيث قامت العجوز من وراء أنٍس واليتيم، فقد قامت  وقد يستدّل بحديث إمامة أنسٍ  
؛ لما ذكرنا من األمر باإلعادة، أو  6_رحمه هللا_كما هو مذهب أحمد  ، وهو مفسدٌ منفردًة خلف صفٍّ 

، 7"وال تعد " _لى هللا عليه وسلم ـص_ مناه من قوله ابق ذكرها، لما قدّ الكراهة السّ  ، وهو معنىال يحلّ 
ا لنقصان جل، فإّنه إمّ للرّ  8ولو حّل مقامها معهما لمنعها، وبداللة اإلجماع على عدم جواز إمامتها

                                                 

صدر الّدين سليمان بن وهيب بن أبي العّز صدر الّدين محّمد محي الّدين األذرعّي، أبو الّربيع، وهو والد قاضي : شيخه هو  1
القضاة، كان شيخ الحنفّية في زمانه، إماٌم في دمشق، ثّم انتقل إلى مصر، فولي منصب قاضي القضاة في عهد الّظاهر بيبرس 

: انظر. هـ  677مات بدمشق، سنة " الوجيز الجامع لمسائل الجامع "رقه في غزواته، من تصانيفه وكان يحّبه حّبًا عظيمًا ال يفا
  377: ، ص 2: والقرشّي، الجواهر المضّية، ج 138: ، ص 3: الّزركلّي، األعالم، ج

 أو وهو خطأ" ب"في  2
لمحّدث، صاحب كتاب تجريد الّصحاح، جاور رزين بن معاوية بن عّمار أبو الحسن العبدرّي األندلسّي، اإلمام ا: رزين هو 3

: ، ص 3: والّزركلّي، األعالم، ج 46: ، ص 15: الّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج: انظر. هـ  534بمّكة وتوّفي فيها، توّفي سنة 
  630: ، ص 11: وابن قايماز الّذهبّي، تاريخ اإلسالم، ج 20

وهو المسّمى تجريد الّصحاح، جمع بين كتب البخارّي ومسلم والموّطأ وسنن الّترمذّي وسنن أبي داود والّنسائّي، ورّتبها : ومسنده
محّمد بن خير بن عمر بن خليفة وابن خير اإلشبيلّي،  635: ، ص 1: حاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج: انظر. على أبواب

محّمد فؤاد منصور، : م، المحقق8991-هـ8389األولى، : الطبعة، 102: ، ص 1: ج يلّي،اللمتونّي، فهرسة ابن خير اإلشب
 132: ، ص1: وجمعة، المكتبة اإلسالمّية، ج .بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر

اّلتي كانت موافقًة أحمد بن الحسين بن علّي أبو بكر، من أئّمة الحديث، وله الفضل على الّشافعّي لكثرة تصانيفه، و : البيهقّي هو 4
،  1: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. هـ  458، توّفي سنة "األسماء والّصفات"، و"المعارف"، و"الّسنن الكبرى "آلرائه، ومن مصّنفاته 

  8: ، ص 4: والّسبكّي، طبقات الّشافعّية الكبرى، ج 363: ، ص 13: والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 116: ص
فقيهي، : انظر. من أشهر ما صّنف البيهقّي في الّسيرة وقد هّذبه ابن هشام حّتى أصبح الكتاب مقترنًا باسمه: وكتابه دالئل النبوة

بدون طبعة، ،8: ، ص 1: جعبد الحميد بن علّي، جهود العلماء في تصنيف الّسيرة الّنبوّية في القرنين الّثامن والّتاسع الهجريين، 
،  1: وحاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج .مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الّشريف بالمدينة المنورة: ر، الناشربدون تاريخ نش

: الطبعة،49: ، ص 1: ج محمود محّمد، الموجز في مراجع الّتراجم والبلدان والمصّنفات وتعريفات العلوم،،والّطناحي 760: ص
 .لخانجي، القاهرةمكتبة ا: م، الناشر 8912 -هـ  8376األولى، 

والجراحّي،  36: ، ص 2: الّزيلعّي، نصب الّراية، ج: ذكر الّزيلعّي أّنه تّتبع هذا الحديث فلم يجده مرفوعًا أو موقوفًا، انظر 5
 67: ، ص 1: كشف الخفاء، ج

ونس بن صالح الدين منصور بن يوالبهوتّي،  66: ، ص 2: أبو الفرج شمس الّدين، الّشرح الكبير على متن المقنع، ج: انظر6
دار الكتب : بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر، 329: ، ص1: ج، ابن حسن بن إدريس، كّشاف القناع عن متن اإلقناع

  158: ، ص 2: وابن قدامة المقدسّي، المغني، ج .العلمّية
 11ص سبق تخريجه  7
 أما فيها " أ"في  8
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، 1والحصر باالستقراء، أو لترك فرض المقام، طلقًا، أو لفقد شرطٍ تها لإلمامٍة مُ حالها، أو لعدم صالحيّ 
 .2رف أّنه يكفي في حصر األوصافقض لما عُ وعدم وجود غير ذلك، وهذا كاٍف ما لم يرد صريح النّ 

اني ل لجواز االقتداء بالفاسق والعبد ، وال الثّ بحثت فلم أجد، ال يجوز األوّ : العدل 3ابرقول السّ  
 .ابعروط، فتعّين الرّ ل الشّ المفروض حصو  الث ألنّ تها إلمامة الّنساء، وال الثّ لصالحيّ 

ته، في صحّ  مختلفٌ  ، وهو مسلكٌ 4بره بالسّ عليه خرج مناطُ  أصله مجمعٌ  والحّق أّن هذا قياس حكمٍ  
ة طريقه فهو وما قبله إّنما يفيد أّن حرمة تحاذيهما ترك بتقدير صحّ  6، ثمّ 5وأكثر مشايخنا على نفيه

إثباتها باآلحاد ألّن أصلها به، وارجع  الجماعة يصحّ فرض المقام، ثّم كونه مفسدًا باعتبار أّن فروض 
                                                 

تصّفح جزيئات، لنحكم بحكمها على أمٍر كّلي يشمل تلك الجزيئات، مثال ذلك، الحكم على الوتر بأّنه ليس : االستقراء هو 1
. فرضًا، ألّنه يؤّدي على الّراحلة، بينما الفرض ال يؤّدى على الّراحلة، وُعّرف ذلك باالستقراء أّن الفرائض ال تؤّدى على الّراحلة

دار : م، الناشر8992 -هـ 8382األولى، : الطبعة ،41: ، ص 1: المستصفى، ج حامد محّمد بن محّمد،أبو الغزالّي،: انظر
أبو العباس شهاب الّدين أحمد بن إدريس بن عبد الّرحمن والقرافّي، 71: ، ص 5: والّرازي، المحصول، ج .الكتب العلمّية

طه عبد الّرؤوف سعد، : م، المحقق 8902 -هـ  8292ولى، األ: الطبعة، 448: ، ص 1: شرح تنقيح الفصول، ج  المالكّي،
 .شركة الطباعة الفنية المتحدة: الناشر

محمود بن عبد الرحمن  األصفهانّي،: انظر. ُيسّمى هذا في أصول الفقه الّسبر والّتقسيم وهي طريقٌة من طرق إثبات عّلة الحكم 2
م، 8916 -هـ 8376األولى، : الطبعة ، 98: ، ص 3: ب، جبيان المختصر شرح مختصر ابن الحاج بن أحمد بن محّمد،

شرح الّتلويح على الّتوضيح،  والّتفتازانّي، سعد الّدين مسعود بن عمر، .دار المدني، السعودية: محّمد مظهر بقا، الناشر: المحقق
 .مكتبة صبيح بمصر: بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر، 153: ، ص 2: ج

م، 8961الّدين أحمد بن محّمد المقري، نفح الّطيب من غصن األندلس الّرطيب، ت إحسان، الطبعة األولى، الّتلمسانّي، شهاب 
  285: ، ص 7: والّزركشّي، البحر المحيط، ج .بيروت -دار صادر: إحسان عباس، الناشر: المحقق

استخراج ماهّية الّشيء وكنهه والّسبر أيضًا الهيئة  الّسابر من سبر والّسبر التجربة وسبر الّشيء سبرًا إذا خبره وحزره والّسبر،  3
المرسي، المحكم : انظر. من يقوم بإثبات العّلة من خالل الّسبر والّتقسيم: والّلون والمنظر والّشبه، الّسابر في أصول الفقه هو

: ، ص88: ّدة سبر، جوالّزبيدّي، تاج العروس، ما 237: ، ص3: وابن منظور، لسان العرب، ج 316: ، ص 1: والمحيط، ج
 8381األولى : الطبعة، 22: ، ص3: البرهان في أصول الفقه، ج عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محّمد،والجوينّي،  393
: ، ص 2: والّرازي، المحصول، ج .بيروت -دار الكتب العلمية : صالح بن محّمد بن عويضة، الناشر: م، المحقق 8990 -هـ 

  313: ، ص 0: والّزركشّي، البحر المحيط، ج 380
حصر األوصاف في األصل "االختبار؛ وهو مسلٌك من مسالك العّلة يطلق عليه الّسبر والّتقسيم، واصطالحًا هو : الّسبر لغة 4

بطال بعضها فيتعين الباقي للعلة  : ، ص 3: ان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب، جاألصفهانّي، بي: انظر". المقيس عليه وا 
تقي الّدين أبو البقاء محّمد بن أحمد بن عبد العزيز بن وابن الّنجار الحنبلّي، 127: ، ص 1: والّسنيكي، غاية الوصول، ج 102

محّمد : ، المحققم 8990 -هـ 8381الثانية : الطبعة، 142: ، ص 4: جعلّي الفتوحّي، مختصر الّتحرير شرح الكوكب المنير، 
 .مكتبة العبيكان: الّزحيلي ونزيه حماد، الناشر

وأميربادشاه، تيسير  31: ، ص3: وعالء الّدين البخارّي، كشف األسرار، ج 380: ، ص2: الّرازي، المحصول، ج: انظر  5
  36: ، ص3: التحرير، ج

 " أ"ليست  في  6
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 .يبالة يزول عنك الرّ ل باب صفة الّص دناه في أوّ إلى ما مهّ 

ن كانت مشتركةً   أنّ إالّ  قها بها؛ كي ال تفسدها  أّن تعلّ إالّ  قصر الفساد عليه ينبني على أّن الحرمة وا 
ى صاروا مقّدمين ر اإلمام عن المأمومين حتّ أخّ فيها، بخالف تعّلقها به؛ فهو كت عليه ال باعتبار معنىً 

وعدمه؛ ]لهم لفساد صالتهم  لّ موا، إاّل أّن عدم الحِّ عليه، فإّنه ال يحّل له كما ال يحّل لهم أن يتقدّ 
 .صالتهم ال صالته 2[1فيهم ال فيه، وهو كي ال تفسد عليهم فأفسد تأخيره لمعنىً 

ف على إثبات كون الحرمة هذا المعنى يتوقّ  إاّل أنّ  كذلك هنا تفسد بمحاذاتها صالته ال صالتها، 
 .، فيتوّقف على ثبوته3روهنّ المشتركة لإلفساد عليه فقط، وال ملجأ فيه إاّل حديث أخّ 

 5زاع فساد صالته، أّما عدمه في صالتهازاع على الخصم؛ ألّن محل النّ النّ  ينتهض محلّ  4لكن
 .6ال يضّر في انتهاض المّدعي على المخالف هذا ما هذا إشكاٌل مذهبيٌّ فاق، فإنّ فباالتّ 

 [األمردحكم محاذاة ]

واية كما صّرحوا به، ك له في الرّ  من شّذ، وال متمسّ إالّ  7بعدم إفساده وأّما محاذاة األمرد فصّرح الكلّ  
مقام هوة، بل هو لترك فرض البعروض الشّ  راية لتصريحهم بأّن الفساد في المرأة غير معلولٍ في الدّ  8وال

 .بيّ وليس هذا في الّص 

                                                 

 متأخره" ب"في  1
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في  2
 " أ"ما بين المعكوفين ورد في [ ن حيثم] 3
 بكن " ب"و " أ"في  4
 هنا " أ"ورد في  5
،  1:والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 239:، ص 1:و الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 181:، ص 1:الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر 6

  137:ص
ته لمحاذاة المرأة سواء كانت تصّلي أم ال، وسواء كان بينهما حائاًل ذهب المالكّية الّشافعّية والحنابلة إلى أّن المصّلي ال تفسد صال

: والّشافعّي، األم، ج 899: ، ص3: والماوردي، الحاوي الكبير، ج 369: ، ص3: القرافي، الذخيرة، ج: انظر. أم ال ولكن تكره
عبد هللا : ، المحقق، 288: ، ص8: منتهى اإلرادات، ج تقي الّدين محّمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، وابن النجار، 896: ، ص8

: ، ص 3: وابن قدامة، المغني، ج .مؤسسة الرسالة: م، الناشر8999 -هـ 8389األولى، : بن عبد المحسن التركي، الطبعة
821  

 الفساد " ب"و " أ"في  7
 " ط"ورد في  8
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هوة األنوثة، ة الشّ عيًا عدم اشتهائه، فحصل أّن مظنّ مدّ  بيّ به صّرح بنفيه في الّص  1لومن تساهل فعلّ  
فق ذلك في المرأة ، فقد يتّ 2وباعتبار المظّنة يثبت الحكم ال باعتبار ما قد يتفق من اشتهاء الّذكر الّذكر

 .فهذا كذلكالميتة، والبهيمة وال عبرة في ذلك، 

تنفيرًا،  نَ تَّ لف النُّ من السّ  راٍف في المزاج، وقد سّماهم كثيرٌ إّن اشتهاء الّذكر يكون عن انح: وقالوا 
 .3ليمبع السّ بخالف اشتهاء األنثى فإّنه الطّ 

أو  خطوةً  *قّدمأخير بالتّ إذا حاذته بعدما شرع ونوى إمامتها فلم يمكنه التّ : والمحيط 4خيرةوفي الذّ 
فإن لم  5ر،أخّ للكراهة في ذلك؛ فتأخيرها باإلشارة وما أشبهه، فإذا فعل فقد أّخر فيلزمها التّ  خطوتين

 .6فرض المقام فتفسد صالتها دونه تفعل تركت حينئذٍ 

ق كر، فإّن الخطاب إّنما يتعلّ إلى اشتراط العقل والبلوغ في الذّ  إشارةً ( قوله وهو المخاطب به إلخ )  
 .8بالمحاذاة على هذا بيّ ، فال تفسد صالة الّص 7في بعض شروح الجامع بأفعال المكّلفين، كذا

 .وهي رواية عدم الفساد( قوله على إحداهما )  

 ، وعند األكثر يجوز بدونها؛ نظراً ّية بالنّ ال يجوز إالّ  واعلم أّن اقتداءهّن في الجمعة والعيدين عند كثيرٍ 

                                                 

 فلعلك وهو خطأ" ب"في  1
 " أ"ليست في  2
والّطحطاوي، حاشية  376: ، ص 1:و ابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 137: ، ص1:الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر 3

 329:، ص 1:الّطحطاوّي، ج
  426:، ص 1:ابن ماّزة، المحيط، ج: انظر 4

د بن أحمد بن عبد العزيز بن ماّزه البخارّي، توّفي اسمه ذخيرة الفتاوى المشهور بالّذخيرة البرهانّية لإلمام برهان الّدين محمو : الّذخيرة
حاّجي خليفة، كشف الّظنون، : انظر. هـ ، اختصرها من كتابه المشهور بالمحيط البرهانّي، وكالهما مقبوٌل عند العلماء 616سنة 
 823: ، ص 1: ج
 "ب"أ من /  79نهاية ق  *
 التأخير وهو خطأ" ب"و " أ"في   5
  336: ، ص8: المحيط البرهانّي، ج ابن ماّزة،: انظر  6 
 187الجامع الّصغير والجامع الكبير لإلمام المجتهد أبي عبد هللا محّمد بن الحسن الّشيبانّي الحنفّي، توّفي سنة : شروح الجامع 7
الكتاب،  طلب أبو يوسف منه الّتصنيف، بحيث يجمع ما حفظه عنه مّما رواه عن أبي حنيفة، كان المشايخ يعّظمون هذا. هـ 

حّتى قالوا ال يصلح المرء للفتوى، وال للقضاء إاّل إذا علم مسائله، والجامع الكبير اشتمل على عيون الّروايات ومتون الّدرايات، 
  569+  563: ، ص 1: حاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج: انظر. وللكتابين شروٌح كثيرةٌ 

 137:، ص 1: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر 8
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ن لم تستفسر حاله منه، *ّيةإلى إطالق الجواب حماًل على وجود النّ   1.وا 

 [ذاةاشروط المح]

اَلُة ُمْشَتَرَكًة، َوَأْن َتُكوَن ُمْطَلَقًة، َوَأْن َتُكوَن اْلَمْرَأُة مِ ) ْن َأْهِل َوِمْن َشَراِئِط اْلُمَحاَذاِة َأْن َتُكوَن الصَّ
ْهَوةِ  ، ِبِخاَلِف اْلِقَياسِ َوَأْن اَل َيُكوَن َبْيَنُهَما َحاِئٌل، أِلَنََّها ُعِرَفْت . الشَّ َفُيَراَعى َجِميُع َما  ، ُمْفِسَدًة ِبالنَّّصِ

 (.َوَرَد ِبِه النَّصُّ 

 : جواب المسألة له شروٌط ال بّد من بيانها( رائط إلخ قوله ومن ش)  

أن يكونا بانيين تحريمتهما على تحريمة : ، ومعنى األّولالّصالة مشتركًة تحريمًة وأداءً  أن تكون : األّول
العصر  فاقًا، فلو اقتدت ناويةاتّ  اآلخر فيما يصحّ  ، أو إحداهما على األخرى؛ بأن كان أحدهما يؤمّ إمامٍ 

رواية باب األذان تفسد، وفي  2هر فلم يصّح من حيث الفرض وصّح نفاًل فحاذته، ففيي الظّ بمصلّ 
قول ]رواية باب الحدث  4، وقيل رواية باب األذان قولهما، و3رواية باب الحدث من المبسوط ال تفسد

 دٍ مس في خاللها عندهما تنقلب نفاًل، وعند محمّ ؛ بناًء على مسألة صالة الفجر إذا طلعت الشّ 5[دٍ محمّ 
 .6دٍ فل حيث تفسد بال تردّ النّ  تفسد، بخالف ما لو نوت ابتداء

ا يقضيان ة المسبوقين فيمفيما يقضيان حقيقًة أو حكمًا، فصال أن يكون لهما إمامٌ : انيومعنى الثّ 
تحريمًة ال أداًء، فال تفسد المحاذاة فيما يقضيان مسبوقين، وتفسد فيما يقضيان الحقين، وال مشتركٌة 

؛ ألّنهما غير مشتغلين هارة، فيما إذا سبقهما الحدث في األصحّ ريق للطّ تفسد إذا حاذته في الطّ 
يقتها قياٌم وقراءٌة إلخ، وليس ن كان في حرمتها إذ حقالة ال بحقيقتها، وا  بالقضاء، بل بإصالح الّص 

اّل فسدت؛ ألّن المحكوم من ذلك ثابتًا، وقيامه في حال مشيه، أو وضوئه لم يُ  شيءٌ  عتبر جزءًا وا 
ذا انعدم قضاؤهما في هذه الحالة انعدمت الّشركة أداءً  حق ، والاّل بجزئّيته للّصالة تفسد مع الحدث، وا 

                                                 

 "أ"أ من /  86نهاية ق  *
 64:، ص 1:وماّل، درر الحكام، ج 128:، ص 1: الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر  1
 نفي " ب"في  2
 وقيل مكّرر" أ"ورد في  3
 137: ، ص 1: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر  
 "ب"ليست في  4
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في  5
والكاسانّي، بدائع  61: ، ص 1:والزبيدّي، الجوهرة الّنيرة، ج 377: ، ص 1: الّرائق، ج ابن نجيم المصري، البحر: انظر 6

  187:، ص 1:الّصنائع، ج
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ّنما لم نقل من أدرك أّول صالة من يقضي بعد فراغ اإلمام ما فاته مع اإلما م بعد ما أدركه معه، وا 
حق المسبوق، وفي فاته بعضها إلخ، كما يقع في بعض األلفاظ؛ ألّنه غير جامٍع لخروج الاّل  اإلمام ثمّ 

آ ثّم حاذته في في الفساد، فإّنهما لو اقتديا في الّثالثة فأحدثا فذهبا ليتوّض  حق تفصيلٌ المحاذاة لهذا الاّل 
والّرابعة لإلمام تفسد؛ لوجود الّشركة فيهما؛ ألّنهما  1القضاء؛ إن كان في األولى أو الّثانية وهي الّثالثة

 .الحقان 2فيهما

ن حاذته في الّثالثة والّرابعة ال تفسد لعد حق المسبوق على أّن الاّل  مها؛ ألّنهما مسبوقان، وهذا بناءٌ وا 
 .بق بهما سُ  اًل ما لحق فيه ثمّ يقضي أوّ 

 .وهذا عند زفٍر ظاهرٌ 

ن صّح عكسه لكن يجب هذا فباعتباره تفسد هذا  .3وعندنا وا 

 .للكراهة فمورثٌ  ا محاذاتها في الّصالة دون اشتراكٍ وأمّ 

ه حالة يانفيما يؤدّ  ، ويفّسر بأن يكون لهما إمامٌ مشتركًة أداءً  تحريمًة وأداءً  ثّم لو قيل بدل مشتركةٍ 
 . 4لآلخر لعّم االشتراكين المحاذاة، أو أحدهما إمامٌ 

ن كانا يُ 5الّصالة مطلقةً ] أن تكون : الّثاني  .6[ومئان فيها للعذر؛ أي ذات ركوٍع وسجوٍد، وا 
ن كانت في الحال عجوزًا شوهاء ؛ أي دخلت في حّدها،7هوةأن تكون المرأة من أهل الشّ : الّثالث ، وا 

، واألصّح أن تصلح للجماع، وال فرق بين تسعٌ  ن لم تبلغ حّدها؛ وحّدها سبع سنين، وقيلحترز به عمّ فيُ 
 .ماألجنبّية والمحرّ 

                                                 

 ثالثة " ب"في  1
 "ب"ليست في  2
ّنها ، أ"أّخروهّن من حيث أّخرهّن هللا"ألّنه عند زفر والّشافعّي ال تفسد الّصالة إاّل بترك ركٍن فالمحاذاة ُعرفت بالّنّص، وهو   3

  899: ، ص3: والماوردي، الحاوي الكبير، ج 223: ، ص3: العينّي، البناية، ج: انظر. مفسدٌة بخالف القياس
و ابن نجيم المصري، البحر  349: ، ص 2: و العينّي، البناية، ج 427: ، ص 1:ابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج: انظر 4

  377:، ص1:الّرائق، ج
والّزيلعّي، تبيين الحقائق،  424:، ص 1:وابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج 239: ، ص 1:ع الّصنائع، جالكاسانّي، بدائ: انظر 5
  137:، ص1:ج
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في  6
 137:، ص 1:والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 352:، ص 2:والعينّي، البناية، ج 61:، ص 1:الزبيدّي، الجوهرة النّيرة، ج:  انظر 7
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؛ ألّن أدنى األحوال 2، فلو كان منع المحاذاة، وأدناه قدر مؤخّرة الّرحل1أن ال يكون بينهما حائلٌ : الّرابع
مقام علت لالرتفاق بها فيه فقّدرناه بها، وغلظه مثل األصبع، والفرجة تقوم رة الّرحل جُ القعود، ومؤخّ 

 .جلالحائل، وأدناها قدر مقام الرّ 

قيل ال تفسد، وكذا إذا قامت أمامه وبينهما  جل، أو أسطوانةً تسع الرّ  رجةٌ ولو كان بينهما فُ : رايةوفي الدّ 
 .هذه الفرجة ا هـ

ذي خلفه من الّ  فّ الّنساء على الّص  ظر في صّحة هذا القيل؛ إذ مقتضاه أن ال يفسد صفّ يبعد النّ  3و
 .ال محاذاةقدر القامة واآلخر أسفله ف 4انٍ ولو كان أحدهما على دكّ  الّرجال،

 .ٍم عليه أّنها أطول منه يقع سجودها في مكاٍن متقدّ عنه بالقدم إالّ  وكذا لو كانت متأخّرةً 
سجدت  5، وركعت في آخر، وى لو تحّرمت في صفٍّ أن تكون المحاذاة في ركٍن كامٍل، حتّ : الخامس

 .صفٍّ  من كلّ  *من عن يمينها، ويسارها، وخلفها في ثالٍث، فسدت صالة

ن لم تؤدّ دٍ قيل هذا عند محمّ   ، وقيل لو حاذته أقّل من قدره ، وعند أبي يوسف لو وقفت قدره فسدت وا 
  .6ال إاّل في قدره دٍ فسدت عند أبي يوسف، وعند محمّ 

 .يلة المظلمة فالفي اللّ حّري ، فإن اختلفت كما في جوف الكعبة، وبالتّ 7أن تتحّد الجهة: الّسادس

تحريمًة وأداًء مع  مامة في ركن صالٍة مطلقٍة مشتركةٌ ة اإلأن يقال محاذاة مشتهاٍة منويّ  *والجامع 
                                                 

  329: ، ص 1: والّطحطاوّي، حاشية الّطحطاوّي، ج 91: ، ص 1: الماّل، درر الحكام، ج: انظر 1
الّرازي، مختار الّصحاح، : انظر. هي الخشبة العريضة اّلتي تحاذي رأس الّراكب، وهي اّلتي يستند إليها الّراكب: مؤّخرة الّرحل  2

المغرب في ترتيب المعرب، باب الهمزة مع  يد أبى المكارم ابن على،، ناصر بن عبد السّ والمطرزيّ  15: ، ص 1:مادة أخر، ج
 .دار الكتاب العربيّ : بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر، 22: ، ص 1: الّذال، ج

 ال " ب"و " أ"ورد في  3
الدّكان مشتٌق من الّدكة، وهو بناٌء يسّطح أعاله على وزن فعالن، وهو من دّك األرض إذا سوى ارتفاعها وهبوطها للّزرع أو   4

،  8: األزدّي، جمهرة الّلغة، مادة دّك، ج: انظر. غيره، وقيل الّدكان مشتٌق من دكن، ودكنت المتاع إذا نضدت بعضه فوق بعض
 321: ، ص 3: وابن فارس، مقاييس اّللغة، مادة دّك، ج 228: ، ص 8: لغة، جوابن فارس، مجمل الّ  883: ص
 " ب"ليست في  5
 "ب"ب من / 79نهاية ق  *
والّطحطاوّي، حاشية  377: ، ص 1: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 91:، ص 1:ماّل، درر الحكام، ج: انظر  6

  329: ، ص 1:الّطحطاوّي،ج
وابن عابدين، رد  329:، ص 1:والّطحطاوّي، حاشية الّطحطاوّي، ج 139:، ص 1:الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر 7

  575: ، ص 1: المحتار، ج
 "أ"ب من / 86نهاية ق  *
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 .1وجهٍة دون حائٍل وال فرجةٍ  نحاد مكااتّ 

عن يمينها، وآخر عن شمالها، وآخر خلفها ليس غير، فإّن من  ؛ واحدٍ 2ثّم الواحدة تفسد صالة ثالثةٍ  
ذي يليه، والمرأتان صالة أربعٍة اثنين خلفهما، واآلخرين؛ ألّن صالته يصير حائاًل بينها وبين الّ فسدت 

 .فوفًا فكانا كواحدٍة، فال يتعّدى الفساد إلى آخر الّص المثّنى ليس جمعًا تامّ 
 .3نتين فال تفسد إال صالة خمسةٍ الّثالث كالثّ : نتان كالّثالث، وعنهوعن أبي يوسف الثّ 

إلى آخر  5ثالثةٌ  ينهّن، وآخُر عن شمالهّن، وثالثةٌ بالّثالث تفسد صالة واحٍد عن يم 4أنّ : حيحوالّص 
 .الّصفوف

 الّتامّ  تي خلفهّن، والقياس في الّصفّ فوف الّ ، فتفسد صالة جميع الّص وفي رواية الّثالث كالّصف الّتامّ 
 ذي يليه، لكّنهم استحسنوا فساد الكلّ الّ  بينه وبين الّصفّ  أن يفسد به صالة صفٍّ واحٍد؛ ألّنه حائلٌ 

من صفوف  من كان بينه وبين إمامه طريٌق أو نهٌر أو صفٌّ " _هرضي هللا عن_بنقلهم عن عمر 
 ".6الّنساء فليس هو مع اإلمام

بناًء على أّن الفساد بها على  7[ورد في صالٍة مطلقةٍ  والّنّص (  به الّنّص ] قوله فيراعى جميع ما ورد)  
ل في تلخيص ، وعلّ الة مطلقًة ال في الكلّ اس، وهذا إّنما ينتهض في اشتراط كون الّص خالف القي

 . 9ركة والكمالبأّن المورد الجماعة المطلقة وهي بالشّ : 8الجامع

                                                 

الكعبة أو في  أي أن تكون جهتهما مّتحدٌة فإن احتلفت ال تفسد أيضًا عندهم، وال يتصّور اختالف الجهة إاّل في الّصالة داخل  1
: والّزيلعي، تبيين الحقائق، ج 327: ، ص8: ابن نجيم الحنفّي، الّنهر الفائق، ج: انظر. ليلٍة مظلمٍة، وصّلى كلٍّ منهما بالّتحّري 

  98: ، ص8: وماّل، درر الحّكام، ج 829: ، ص8
والّسرخسّي، المبسوط،  228:، ص 1:، جوالّسرقمندّي، تحفة الفقهاء 239: ، ص 1: الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر  2
  183: ، ص 1:ج
  829: ، ص8: الّزيلعي، تبيين الحقائق، ج: انظر  3
 "أ"ليست في  4
 "أ"ليست في  5
: ، رقم الحديث  81: ، ص 3: عبد الّرّزاق، مصّنف عبد الّرّزاق، باب الّرجل يصّلي وراء اإلمام خارجًا من المسجد، ج: انظر 6

: ، رقم الحديث 35: ، ص 2: شيبة، مصّنف ابن أبي شيبة، باب في الّرجل يصّلي بينه وبين اإلمام حائط، ج وابن أبي  4880
6115  

 "ط"ما بين المعكوفين ورد في  7
كتاب تلخيص الجامع الكبير، كتاٌب معّقد العبارة، متين المتن، لإلمام كمال الّدين محّمد بن عباد بن ملك : تلخيص الجامع هو 8

،  1:حاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج: انظر. هـ  652داود الخالطّي الحنفّي، له شروٌح عّدة منها تحفة الحريص، توّفي سنة 
  125: ، ص 2: عارفين، جوالبابانّي، هدّية ال 472: ص
من الحنفّية من قال أّن ذكر االشتراك في األداء يغني عن ذكر االشتراك في الّتحريمة، كما اكتفى بذلك في تلخيص الجامع   9
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 [ساء للجماعاتحضور النّ ]

َوابَّ ِمْنُهنَّ ِلَما ِفيِه ِمْن ) َخْوِف اْلِفْتَنِة ،َواَل َبْأَس ِلْلَعُجوِز َأْن َوُيْكَرُه َلُهنَّ ُحُضوُر اْلَجَماَعاِت،  َيْعِني الشَّ
َلَواِت  -َرِحَمُه َّللاَُّ  -َتْخُرَج ِفي اْلَفْجِر َواْلَمْغِرِب َواْلِعَشاِء، َوَهَذا ِعْنَد َأِبي َحِنيَفَة  َوَقااَل َيْخُرْجَن ِفي الصَّ

َبِق َحاِمٌل َفَتَقُع اْلِفْتَنُة، .  ُيْكَرُه َكَما ِفي اْلِعيدِ ُكلَِّها أِلَنَُّه اَل ِفْتَنَة ِلِقلَِّة الرَّْغَبِة إَلْيَها َفاَل  َوَلُه َأنَّ َفْرَط الشَّ
اَق اْنِتَشاُرُهْم ِفي الظُّْهِر َواْلَعْصِر َواْلُجُمَعِة، َأمَّا ِفي اْلَفْجِر َواْلِعَشاِء َفُهْم َنا ِئُموَن، َوِفي َغْيَر َأنَّ اْلُفسَّ

 (.َمْشُغوُلوَن، َواْلَجبَّاَنُة ُمتَِّسَعٌة َفُيْمِكُنَها ااِلْعِتزَاُل َعْن الرَِّجاِل َفاَل ُيْكَرهُ  اْلَمْغِرِب ِبالطََّعاِم
ي أصل الحكم، فإّن في إطالق الحكم ال ف] عدم الخالف في حقّ  تقييدٌ ( واب منهّن قوله يعني الشّ ) 

ال تمنعوا إماء هللا مساجد } أّنه قال _ ملسو هيلع هللا ىلص_ عنه  2[، واعلم أّنه صحّ 1عنده في البعض العجوز ممنوعةٌ 
والعلماء خّصوه بأموٍر  4{. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد؛ فال يمنعها} ، وقوله 3{. هللا

أّيما امرأٍة أصابت } : قال_ى هللا عليه وسّلم صلّ _ ل ما صّح أّنه ، فمن األوّ منصوٍص عليها ومقيسةٍ 
ال تمنعوا الّنساء من الخروج }  رق في مسلمٍ وكونه لياًل في بعض الطّ  5{. شاءمعنا العِّ بخورًا؛ فال تشهد 

  7{. يلإاّل باللّ  6[إلى المساجد] 

قد اآلن منهّن هذا؛ اعية، فلّما فُ يب لتحريكه الدّ جال؛ ألّن إخراج الطّ والّثاني حسن المالبس، ومزاحمة الرّ 
 .عليلنسخ بالتّ  هذا حينئذٍ : نعن مطلًقا، ال يقالفي المنزل مُ فن للخروج ما لم يكن عليه هّن يتكلّ ألنّ 

                                                                                                                                                    

فقد أجيب عن سبب إفراد ذكر كاّلً منهما حّتى يتبّين محّل الخالف عن محل الوفاق فمحل الوفاق االشتراك بالتحريمة ومحل 
  227: ، ص8: الّطحطاوّي، حاشية الّطحطاوّي، ج: انظر. االشتراك باألداء الخالف

ذهب أبو حنيفة إلى منع العجائز من الخروج  لصالة الّظهر والعصر والُجَمع، بينما رّخص أبو يوسف ومحّمد للعجائز   1
والحلبي، ملتقى  16: ، ص 8: ، جوماّل، درر الحّكام 38: ،ص 3: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر. بحضور الّصلوات كّلها

  863: ، ص8: األبحر، ج
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في  2
،  6: ، ص 2: البخارّي، صحيح البخارّي، باب هل على من لم يشهد الجمعة غسٌل من الّنساء والّصبيان وغيرهم، ج: انظر 3

 1: إذا لم يترّتب عليه فتنة أو أّنها ال تخرج مطّيبة، جومسلم، صحيح مسلم، باب خروج الّنساء إلى المساجد   900: رقم الحديث
  442: ، رقم الحديث 327: ، ص

  875: ، رقم الحديث 173: ، ص 1: البخارّي، صحيح البخارّي، باب استئذان المرأة زوجها للخروج إلى المسجد، ج: انظر 4
  444: لحديث، رقم ا 328: ، ص 1: مسلم، صحيح مسلم، باب خروج الّنساء، ج: انظر 5
 "ب"في  ما بين المعكوفين ليس 6
ّنما وجدت عن ابن عمر  7 ال تمنعوا نساءكم " _ صّلى هللا عليه وسّلم_عن الّرسول _ رضي هللا عنه_لم أقف على هذا الّنص وا 

: ، ج_ عنهمارضي هللا_أحمد، مسند أحمد، مسند عبد هللا بن عمر : انظر. إسناده صحيٌح على شروط الّشيخين" المساجد باّلليل
  5021: ، رقم الحديث 62: ، ص 9
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، فتين، أو هو من باب اإلطالق بشرطٍ المانعة من التّ  2بالعمومات 1[يثبت حينئذٍ ] المنع: ألّنا نقول
 .3[بانتهاء عّلته] فيزول بزواله كانتهاء الحكم 

رأى ما _ لى هللا عليه وسلم ـص_  لو أّن رسول هللا" : حيحفي الّص _ رضي هللا عنها_وقد قالت عائشة 
على أّن فيه ما رواه ابن عبد البّر بسنده  ،4" كما منعت نساء بني إسرائيل أحدث الّنساء بعده لمنعهنّ 

بختر ينة، والتّ بس الزّ أّيها الّناس انهوا نساءكم عن لُ } ترفعه_ رضي هللا عنها_عن عائشة  5مهيدفي التّ 
  6{. ينة، وتبختروا في المساجدى لبس نساؤهم الزّ لعنوا حتّ إسرائيل لم يُ في المساجد، فإّن بني 

ن كان الّنّص نة أيضًا لغلبة الفُ نعت غير المزيّ عليل المذكور مُ ظر إلى التّ وبالنّ  يبيحه؛ ألّن  ّساق، ولياًل وا 
حنيفة تفريع منع يل، وعلى هذا ينبغي على قول أبي ّساق في زماننا أكثر انتشارهم وتعّرضهم باللّ الفُ 

رون المنع للعجائز، م المتأخّ بح فإّن الغالب نومهم في وقته، بل عمّ العجائز لياًل أيضًا، بخالف الّص 
 .7ها؛ لغلبة الفساد في سائر األوقاتلوات كلّ في الّص  وابّ والشّ 

لمذكور واية في ذلك، واهر، والمغرب كالعشاء، وقد اختلف في الرّ جعل الجمعة كالظّ ( قوله والجمعة) 
هر، فتخرج في الجمعة كالعيد، والمغرب كالظّ : 8رواية المبسوط وغيره، ورواية مبسوط شيخ اإلسالم

 .9الجمعة ال المغرب

                                                 

 حينئذ يثبت " ب"ما بين المعكوفين في  1
 بالمعلومات " ب"في  2
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في  3
 869: ، رقم الحديث 173: ، ص 1: البخارّي، صحيح البخارّي، باب خروج الّنساء إلى المساجد بالليل والغلس، ج: انظر 4

  445: ، رقم الحديث 328: ، ص 1: ومسلم، صحيح مسلم، باب منع نساء بني إسرائيل المسجد، ج
الّتمهيد لما في الموّطأ من المعاني واألسانيد للحافظ أبو عمر ابن عبد البّر يوسف بن عبد هللا القرطّي، توّفي سنة : الّتمهيد 5

أبو والقّنوجّي،  1908: ، ص 2: حاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج: انظر. هـ ، وهو كتاٌب في الفقه والحديث وال نظير له 463
، 167: ، ص 1: الحّطة في ذكر الّصحاح الّستة، جالّطيب محّمد صديق خان بن حسن بن علّي ابن لطف هللا الحسينّي، 

  550: ، ص 2: عارفين، جوالبابانّي، هدّية ال .بيروت –دار الكتب التعليمية : م، الناشر8912 -هـ8372األولى، : الطبعة
وابن عبد البّر، الّتمهيد لما  4001: ، رقم الحديث 1326: ، ص 2: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب فتنة الّنساء، ج: انظر 6

 .، ضّعفه األلبانيّ  407: ، ص 23: في الموّطأ من المعاني واألسانيد، ج
 61: ، ص 1: زبيدّي، الجوهرة النّيرة، جوال 59: ، ص 1: ابن مودود الحنفّي، االختيار، ج: انظر 7
مجّلد  82هـ، ويقع في  312مبسوط اإلمام خواهرزاده محّمد بن الحسين البخارّي الحنفّي، توّفي سنة : مبسوط شيخ اإلسالم هو  8

  8217: ص ،3: حاجي خليفة، كشف الّظنون، ج: انظر. وقيل له مبسوطان وهو شرح لمبسوط اإلمام محّمد بن الحسن الّشيبانيّ 

 185: ، ص 1: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر 9
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، وال نعلم قائاًل باالحتمال الّرابع، 2هرهر، والمغرب كالظّ جعل الجمعة كالظّ  1وفي فتاوى قاضي خان
جات، وذات فيما يظهر لي دون العجائز المتبرّ  3المتفانية العجائز إالّ  في الكلّ  والمعتمد منع الكلّ 

 ._وهللا سبحانه وتعالى أعلم_مق الرّ 

، وفي مصرنا هذا ليس كذلك بل هي رِّ ْص على صالة العيد في فناء المِّ  بناءً (  سعةٌ متّ  4قوله والجّبانة)  
 .5في المساجد

 

 [حيح بالمعذوراقتداء الّص ]

الطَّاِهُر َخْلَف َمْن ُهَو ِفي َمْعَنى اْلُمْسَتَحاَضِة، َواَل الطَّاِهَرُة َخْلَف اْلُمْسَتَحاَضِة، أِلَنَّ َواَل ُيَصلِّي : َقالَ )
َماُم َضاِمٌن ِبَمْعَنى أَ  ْيُء اَل َيَتَضمَُّن َما ُهَو َفْوَقُه، َواإلِْ ِحيَح َأْقَوى َحااًل ِمْن اْلَمْعُذوِر، َوالشَّ نَُّه َتْضَمُن الصَّ

يِّ َواَل اْلُمْكَتِسي َخْلَف اْلَعاِري ِلُقوَِّة َحاِلِهمَ َصاَلتُ   (.اُه َصاَلَة اْلُمْقَتِدي، َواَل ُيَصلِّي اْلَقاِرُئ َخْلَف اأْلُمِّ

يح، ، وانفالت الرّ 7، واستطالق البطن6كمن به سلس البول( قوله خلف من هو في معنى المستحاضة )
 .8معذوٍر بمثله إذا اتحّد عذرهما ال إن اختلفائل والّرعاف، ويجوز اقتداء والجرح السّ 

 

                                                 

هـ، ذكر فيها جملًة من المسائل  293فتاوى قاضي خان لإلمام فخر الّدين حسن بن منصور األوزجندي الفرغاني، توّفي سنة  1
حاّجي : انظر. لفتوى والقضاءُنصب عين من تصّدر ل ،اّلتي يغّلب وقوعها وتمّس الحاجة إليها وكانت هذه الفتاوى مشهورٌة مقبولةٌ 

  8330: ، ص3: خليفة، كشف الّظنون، ج
 .لم أقف على هذا الّنّص في فتاوى قاضي خان  2
 المفانيه " ب"في  3
 53: ، ص 1: الّرازي، مختار الّصحاح، مادة جبن، ج: انظر. األرض المستوية الملساء اّلتي ال شجر فيها: الجبانة هي 4

  343: ، ص 1: وعمر، معجم اّللغة العربّية المعاصرة، ج  85: ، ص 11:والهروّي، تهذيب اّللغة، ج
ابن ماّزة : انظر. الخروج إلى الجّبانة في صالة العيد سّنة عند عاّمة مشايخ الحنفّية وهو ما رّجحه كثيٌر من العلماء كإبن ماّزة  5 

  877: ، ص3: المحيط البرهاني، ج
وأبو  248: ، ص 1: قلعجّي وقنيبّي، معجم لغة الفقهاء، ج: انظر. دوام سيالنه وعدم القدرة على استمساكه: بول هوسلس ال 6

  151: ، ص 1: والّزبيدّي، تاج العروس، ج 179: ، ص 1: جيب، القاموس الفقهّي، ج
  192: ، ص 1: الّرازي، مختار الّصحاح، مادة طلق، ج: انظر. يعني مشيه: استطالق البطن 7
وابن نجيم المصري، البحر الّرائق،  266: ، ص 8: والبابرتّي، العناية، ج 837: ، ص8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر  8
  213: ،ص 8: ج
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ذا كان التّ 2بمعنى الكفالة 1ال( نت صالته إلخ بمعنى تضمّ  *قوله)   ، فإذا قدر المؤتّم راعىً ن مُ ضمّ ، وا 
، فلذا ال فيه قبل فراغ اإلمام، وذلك مفسدٌ  كان كالمنفرد *عليه من األركان، 3على ما لم يقدر اإلمام

باألّمّي واألخرس، وال األّمّي باألخرس؛ ألّنه يقدر على الّتحريمة دون األخرس،  يجوز اقتداء القارئ 
 .اكع الّساجد بالمومئّمّي ال الرّ األخرس باأل 4ويجوز اقتداء

 .5من ال يحسن الفاتحة افعيّ واألّمّي عندنا من ال يحسن القراءة، وعند الشّ  

ذا فقد اإلمام شرطًا حقيقًة؛ اُ ظاهرٌ  والمبنيّ    عتبر موجودًا للحاجة إلى األداء، صار معدومًا في حقّ ، وا 
 .، والّطاهر بمن هو بمعنى المستحاضة6بس بالعاري من وراءه، فلذا ال يجوز اقتداء الاّل 

 ما لم يصحّ  لزيادة قوة صالة المأموم، وهو غير بعيٍد، وكلّ  7نضمّ بعدم التّ  والمصّنف علل الكلّ  
ال  ، فلو قهقهةً 9ياداتفي رواية باب الحدث وزيادات الزّ  8ة نفسهاالقتداء ال يصير شارعًا به في صال

 .ينتقض
على أّن فساد الجهة ال  قولهما بناءً : يفسد، قيل الّثاني ثمّ  10يعني.ي رواية باب األذان يصير شارعاً وف

                                                 

 "أ"أ من /  87نهاية ق  *
 إال وهو خطأ" ب"في   1
: ، ص 2: المرسي، المخصص، ج: انظر. نهالكفالة والكفيل الّضامن وقد كفل المرء تكّفل مؤونته، وضّمه إلى نفسه يصو   2

المطبعة : هـ، الناشر8288بدون طبعة، ،829: ،ص8: طلبة الّطلبة، ج ماعيل،عمر بن محّمد بن أحمد بن إس والّنسفّي، 333
  308: ، ص 8: والّرازي، مختار الّصحاح، مادة كفل، ج .العامرة، مكتبة المثنى ببغداد

 فاإلمام وهو خطأ" ب"في  3
 "ب"أ من / 80نهاية ق  *
 "ب"و " أ"في  تليس  4
: ، ص 4: والّنووّي، المجموع، ج 185: ، ص 1:والّشيرازّي، المهّذب، ج 313: ، ص 2:الماوردّي، الحاوي الكبير، ج: انظر 5

266  
صري، البحر الّرائق، وابن نجيم الم 61: ، ص 1: والزبيدّي، الجوهرة النّيرة، ج  336: ، ص 8: الّشيبانّي، األصل، ج: انظر 6
  382:، ص1: ج
 المتضمن" ب"و " أ"في  7
  82:، ص1:والغنيمّي، الّلباب، ج 61: ،ص 1:والزبيدّي، الجوهرة النّيرة، ج 820:  ، ص8: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر 8
 " أ"ليست في  9

د بن الحسن الّشيبانّي، له شروٌح عّدة منها شرٌح لإلمام كتاٌب في الفقه الحنفّي لإلمام محمّ : زيادات الّزيادات أو زيادة الّزيادات هو
حاّجي خليفة، كشف الّظنون، : انظر. هـ  189قاضي خان، واختصره الحاكم الّشهيد، وهو مختصر أصول الّزيادات، توّفي سنة 

الثانية : الطبعة، 254: ، ص 1: الفهرست، ج ، محّمد بن إسحاق بن محّمد الوراق البغدادّي، وابن الّنديم، 962: ، ص 2:ج
 .بيروت -دار المعرفة : إبراهيم رمضان، الناشر: م، المحقق 8990 -هـ  8380

 بمعنى " ب"في  10
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 . ٍد بناًء على عدمهحريمة، واألّول قول محمّ فسد التّ يُ 

 [مبالمتيمّ  ينئاقتداء المتوضّ ]

ِئيَن، َوَهَذا ِعْنَد َأِبي َحِنيَفَة َوَأِبي ُيوُسَف َرِحَمُهَما َّللاَُّ ) ُم اْلُمَتَوضِّ  -َوَقاَل ُمَحمٌَّد . َوَيُجوُز َأْن َيُؤمَّ اْلُمَتَيمِّ
َما َأنَُّه َطَهاَرٌة ُمْطَلَقٌة َوِلَهَذا اَل َوَلهُ . اَل َيُجوُز أِلَنَُّه َطَهاَرٌة َضُروِريٌَّة َوالطََّهاَرَة ِباْلَماِء َأْصِليَّةٌ : -َرِحَمُه َّللاَُّ 

ُر ِبَقْدِر اْلَحاَجِة َوَيُؤمُّ اْلَماِسُح اْلَغاِسِليَن، أِلَنَّ اْلُخفَّ َماِنٌع ِسَراَيَة اْلَحَدِث إَلى اْلَقدَ  ِم، َوَما َحلَّ ِباْلُخفِّ َيَتَقدَّ
 )ْلَحَدَث َلْم ُيْعَتَبْر َشْرًعا َمَع ِقَياِمِه َحِقيَقةً ُيِزيُلُه اْلَمْسُح، ِبِخاَلِف اْلُمْسَتَحاَضِة أِلَنَّ ا

خالفًا  ئين ماءٌ بأن ال يكون مع المتوّض  1قّيده شيخ اإلسالم( ئين م المتوّض قوله ويجوز أن يؤّم المتيمّ ) 
، 2الة لم يره اإلمام فسدت صالتهٍم ماًء في الّص ئ المقتدي بمتيمّ إذا رأى المتوّض  لزفر، وأصله فرعٌ 

بأّن وجوده غير مستلزٍم _ حمه هللار _خالفًا لزفر العتقاده فساد صالة إمامه لوجود الماء، ومنعه زفر 
مامه به؛ ألّن اعتقاده ، وينبغي أن يحكم بأّن محمل الفساد عندهم إذا ظّن علم إلعلمه به وهو ظاهرٌ 

 .3إمامه بذلك فساد صالة

ها، بخالف طهارة اإلطالق باعتبار عدم توّقتها جهة أّن في ال شكّ (  قوله طهارٌة ضروريةٌ )  
، وتعليله في 4ر إليها ضرورة عدم القدرة على الماءصيّ رورة باعتبار أّن المُ المستحاضة، وجهة الّض 

ابق غير ى كان محدثًا عند وجود الماء بالحدث السّ الّنهاية بأّنها طهارة تلويٍث ال ترفع الحدث، حتّ 
 .مّرٍة من أّنها رفعةٌ على ما صّرحوا به غير  مستقيمٍ 

                                                 

شيخ اإلسالم لقب جماعٍة من األئّمة العلماء، وعند اإلطالق يراد به أبو الحسن عليٍّ بن محّمٍد بن إسماعيل بن أحمد   1
الّسمعاني، : انظر. هـ222توّفي سنة " شرح مختصر القدوريّ " و" الفتاوى " األسبيجابّي الّسمرقندّي، من فقهاء الحنفّية، من مصّنفاته

 239:، ص3:والّزركلّي، األعالم، ج 202: ، ص3: لقرشّي، الجواهر المضّية، جوا 201:، ص8:الّتحبير، ج
 "أ"ليست في  2
يجوز أن يؤّم المتيّمم المتوّضئين عند أبي حنيفة وأبي يوسف وصالتهم جائزًة استحسانًا إذا لم يكن مع المتوّضئين ماًء، أّما إذا   3

إمامته لهم سواًء كان معهم ماًء أم ال وعند زفر تجوز إمامته لهم سواًء كان  كان معهم ماًء فصالتهم فاسدٌة وعند محّمد ال تجوز
وابن نجيم  56: ، ص1: والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 47: ، ص 1: الّسمرقندّي، تحفة الفقهاء، ج: انظر. معهم ماًء أم ال

  385: ، ص 1: المصري، البحر الّرائق، ج
الحنفّية طهارٌة ضروريٌة باّتفاقهم، ألّنه في الحقيقة تلويٌث، ألّنه ال يلجأ إليه إاّل عند عدم وجود  ذكر البابرتّي أّن التيّمم عند  4

البابرتّي، : انظر. الماء، كما أّنها مطلقًة غير مقيدًة بوقٍت باّتفاقهم، فيثبت به ما يثبت بالّطهارة األصلّية وهي الّطهارة بالماء
  260: ، ص8: العناية، ج
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ٍد ٍم واحدة بتيمّ في مسألة جواز الفرائض المتعدّ  1افعيّ م في البحث مع الشّ يمّ وصّرح هو في باب التّ 
م ماذا قال علماؤنا؛ حكمه زوال الحدث مطلقًا من يمّ على أّن حكم التّ  الخالف مبنيٌّ : خالفًا له، فقال

: إلى وجود الحدث، وهنا إلى شيئين  أّنه بالماء مقّدرٌ ما بقي شرطه؛ وهو العدم كما بالماء، إالّ  وجهٍ  كلّ 
لى رؤية الماء انتهى   .إلى الحدث، وا 

فع على ما قّدمنا من تحقيقه في باب وكون االنتقاض عند الوجود بظهور الحدث ال يستلزم عدم الرّ 
ذا ثبتت الجهتان فعلّ يمّ التّ  ئ رورة؛ لنفي جواز اقتداء المتوّض هنا بجهة الّض _ رحمه هللا_ دٌ ل محمّ م، وا 

 .احتياطاً 
أّيامها دون العشرة بجهة  3الّرجعة فيما إذا انقطع دم الحيضة الّثالثة في المعتّدة، و 2ل في بابوعلّ 

 رةً في الّصالة؛ ألّن اعتبارها طهاالّرجعة احتياطًا، وهما اختارا جانب اإلطالق  اإلطالق النقطاع حقّ 
 . من أجلهاكالماء ليس إالّ 

لى هللا عليه وسلم ـص_  بيّ أّنه بعثه النّ  4عمرو بن العاص} ة هذا االعتبار حديث ودّل على صحّ 
لى هللا عليه وسلم ـص_  م لخوف البرد، وعلم الّنبيّ يمّ ى بأصحابه بالتّ أميرًا على سرّيٍة، فأجنب وصلّ _
  5{. فلم يأمرهم باإلعادة_

الّرجعة؛ ألّن الّضرورة في الّصالة ال غير، فبقيت  في حقّ  فلم تكن طهارةً . رورة في الّرجعةوجانب الّض 
يمتنع اعتبارها عدمًا بعدما  حينئذٍ  6ي بها؛ ألّنهاأعني أن يصلّ : صل بها المقصودعلى العدم ما لم يتّ 

 ._عالىإن شاء هللا ت_جعة صال المقصود بها، وسنزيد كشف القناع في باب الرّ قويت باتّ 
                                                 

وابن أبي الخير العمراني، يحيى بن أبي الخير بن سالم العمرانّي، البيان  258: ، ص 1: لماوردّي، الحاوي الكبير، جا: انظر 1
: قاسم محّمد الّنورّي، الّناشر: م، المحّقق 3777 -هـ 8338األولى، : ، ، الّطبعة314: ، ص 1: في مذهب اإلمام الّشافعّي، ج

 .جدة –دار المنهاج 
بدون طبعة، ،109: ، ص 1: حاشيتا القيلوبّي وعميرة، ج القليوبّي وأحمد البرلسي عميرة، أحمد سالمةعميرة،والقليوبّي و  

 .بيروت –دار الفكر : م، الناشر8992-هـ8382
 "ب"ليست في  2
 في" أ"في  3
_ صّلى هللا عليه وسّلم_لّرسول عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم القرشّي الّسهمّي، أبو عبد هللا، واّله ا: عمرو بن العاص هو 4

 42على ُعمان ثّم واليًا على فلسطين واألردن، ثّم سار الى مصر فافتتحها، وشهد صّفين، وظّل واليًا على مصر لحين وفاته سنة 
 و ابن حجر، اإلصابة، 74: ، ص 3: و ابن األثير، أسد الغابة، ج 1188: ، ص 3: ابن عبد البر، االستيعاب، ج: انظر. هـ 
  537: ، ص 4: ج
  77: ، ص 1: البخارّي، صحيح البخارّي، باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيّمم، ج: انظر 5

 "ب"ليست في  6
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 .1بال خالفٍ  م في صالة الجنازة جائزٌ ئ بالمتيمّ اقتداء المتوّض : وفي الخالصة 

 

 [اقتداء القائم بالقاعد]

اَل َيُجوُز، َوُهَو اْلِقَياُس ِلُقوَِّة َحاِل اْلَقاِئِم : -َرِحَمُه َّللاَُّ  -َوُيَصلِّي اْلَقاِئُم َخْلَف اْلَقاِعِد، َوَقاَل ُمَحمٌَّد )
، َوُهَو َما ُرِوَي َوَنْحُن  اَلُم  -َأنَُّه »َتَرْكَناُه ِبالنَّّصِ اَلُة َوالسَّ َصلَّى آِخَر َصاَلِتِه َقاِعًدا َواْلَقْوُم  -َعَلْيِه الصَّ

 («َخْلَفُه ِقَيامٌ 

 2فاقًا، والمستوي ، وعكسه، والقاعد خلف مثله جائزًا اتّ خالفًا لمحّمدٍ ( ي القائم خلف القاعد قوله ويصلّ )  
 .كوع فعلى الخالفإن بلغت حدبته الرّ  4مرتاشيّ وذكر التّ . 3باألحدب قيل يجوز مطلقاً 

، فيجوز *صفين، وقد وجد استواء األسفلهو األقيس؛ ألّن القيام استواء النّ : 5قال في شرح الكنز
 .عندهما كما يجوز اقتداء القائم بالقاعد الستواء األعلى

 .دٌ ال تصّح إمامة األحدب للقائم ذكره محمّ  6ةهيريّ ففي الظّ  وأّما عند محّمدٍ  

 

 

                                                 

: ، ص 1:والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 111:، ص 1:والّسرخسّي، المبسوط، ج 126:، ص 1:الّشيبانّي، األصل، ج: انظر 1
56  
 المستوفي وهو خطأ" ب"في  2
والزبيدّي، الجوهرة النّيرة،  257: ، ص 1:والغنيمّي، اّللباب، ج  279: ، ص 8: ابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج: انظر 3
  62: ، ص 1:ج
يث، كان مفتَي أحمد بن إسماعيل بن محّمد بن آيد غمش، ظهير الّدين ابن أبي ثابت الحنفّي، وعالمًا بالحد: الّتمرتاشّي هو 4

،  1: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. هـ  610، توّفي سنة "التراويح"الفرائّض و"و" شرح الجامع الّصغير"خوارزم، ، من مصّنفاته، 
  167: ، ص 1: و كحالة، معجم المؤّلفين، ج 97: ص
  832: ، ص8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر 5
 "أ"ب من / 87نهاية ق  *
كتاٌب في الفقه الحنفّي أّلفه ظهير الّدين، أبوبكر، محّمد أحمد القاضي المحتسب البخارّي الحنفّي، توفي : لفتاوى الّظهيرّية هوا   6

حاّجي خليفة، كشف : انظر. جمع فيه من الواقعات، والّنوازل مما يشتّد الحاجة إليها، وغير ذلك من الفوائد. هـ  619سنة 
 11: ، ص 2: والبابانّي، هدية العارفين، ج 1226: ، ص 2: الّظنون، ج
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 .2يصّح، واألّول أصحّ : 1وفي مجموع الّنوازل

دخلت : قال 3عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعودٍ } في الّصحيحين عن ( وي إلخ قوله وهو ما رُ )
؟ _وسلم لى هللا عليهـص_هللا أال تحّدثيني عن مرض رسول  :فقلت_ رضي هللا عنها_على عائشة 

ال هم ينتظرونك : أصّلى الّناس؟ قلنا: فقال_ لى هللا عليه وسلم ـص_ قالت بلى، لّما ثقل رسول هللا 
أفاق  غمي عليه، ثمّ فأُ  6ذهب لينوء فاغتسل، ثمّ  5، ففعلنا4بِّ َض خْ ضعوا لي ماًء في المِّ : للّصالة، قال

في المسجد ينتظرون  كوفٌ والّناس عُ : لتال هم ينتظرونك يا رسول هللا، قا: أصّلى الّناس؟ فقلنا: فقال
لى هللا ـص_ رسول هللا  *فأرسل: العشاء اآلخرة، قالت 7لصالة_لى هللا عليه وسلم ـص_ رسول هللا 
_ إّن رسول هللا : فقال] أن يصّلي بالّناس، فأتاه الّرسول_ رضي هللا عنه_ إلى أبي بكرٍ _ عليه وسلم 

_ رضي هللا عنه_ أبو بكرٍ وكان ]8 ي بالّناس، فقال أبو بكرٍ ك أن تصلّ يأمر _ لى هللا عليه وسلم ـص
أنت أحّق بذلك، فصّلى بهم أبو _رضي هللا عنه _يا عمر صّل أنت، فقال عمر : رجاًل رقيقًا فقال

ًة فخرج يهادى بين رجلين أحدهما فّ وجد من نفسه خِّ _ لى هللا عليه وسلم ـص_ ، ثّم إّن رسول هللا بكرٍ 
ذهب ليتأّخر، فأومأ إليه أن ال  ا رآه أبو بكرٍ ي بالّناس، فلمّ يصلّ  هر، وأبو بكرٍ الظّ لصالة  9العّباس

                                                 

كتاٌب في فروع الحنفّية للّشيخ أحمد بن موسى بن عيسى بن مأمون الكشّي، توّفي سنة : مجموع الّنوازل والحوادث والواقعات هو 1
. بير وغير ذلكهـ ، جمع فيه فتاوى؛ منها فتاوى أبي اّلليث الّسمرقندّي، وفتاوى أبي بكر فضل، وفتاوى أبي حفص الك 550
  85: ، ص 1: والبابانّي ، هدية العارفين، ج 1606: ، ص 2: حاّجي خليفة ، كشف الّظنون، ج: انظر

 10: ، ص 8: وماّل، درر الحّكام، ج 223: ، ص 3:والعينّي، البناية، ج 832: ، ص 8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر  2

عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود، أبو عبد هللا، من سادات الّتابعين ومن الفقهاء الّسبعة، الفقيه العالم، وكان شاعرًا  3
وابن حجر، تقريب  63: ، ص1: الّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، ج: انظر. هـ  98محسنًا، وهو مؤدِّب عمر بن عبد العزيز، توّفي سنة 

  372 :، ص 1: الّتهذيب، ج
ابن أبي نصر، تفسير غريب : انظر. شبه حوٍض من حجارٍة، أو فخاٍر، أو نحاٍس ُتغسل فيها الّثياب ونحو ذلك: المخضب هو 4

،  3: والقاسم بن سالم، غريب الحديث، ج 289: ، ص 1: والّسبتّي، مشارق األنوار، ج 118: ، ص 1: ما في الّصحيحْين، ج
 91: ص
 ففعلها وهو خطأ" ب"في  5
 31: ، ص2: الّسبتّي، مشارق األنوار، ج: انظر. ناء إليك نهض،أصله من الّنهوض: لينوء 6
 "ب"ليست في  7
 "ب"ب من /  80نهاية ق  *
 "ب"و " أ"ما بين المعكوفين ليس في   8
ليه عمارة المسجد ، أبو الفضل،  كانت إ_ صّلى هللا عليه وسّلم_عّباس بن عبد المّطلب بن هشام، عّم الّرسول : العّباس هو 9

الحرام والّسقاية، ُأسر في غزوة بدٍر وكان يكتم إسالمه، ثّم أظهره يوم فتح مّكة، شهد عدد من الغزوات منها ُحنين والّطائف وتبوك، 
 وابن 817: ، ص 2: ابن عبد البّر، االستيعاب، ج: انظر. هـ  32كان من أكثر الّناس نصرًة للّرسول بعد أبي طالب، توّفي سنة 

  511: ، ص 3: وابن حجر، اإلصابة، ج 60: ، ص 3: األثير، أسد الغابة، ج
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 يصّلي وهو قائمٌ  ، فكان أبو بكرٍ تتأخر، وقال لهما أجلساني إلى جنبه، فأجلساه إلى جنب أبي بكرٍ 
هللا عليه وسلم لى ـص_  ، والّنبيّ اس يصلون بصالة أبي بكرٍ ، والنّ _لى هللا عليه وسلمـص_ بيّ بصالة النّ 

فما أنكر منه _ رضي هللا عنها_حديث عائشة  اسٍ ابن عبّ  1فعرضت على: قال عبيد هللا . قاعدٌ _
_ رضي هللا عنه_ هو عليٌّ : ال، قال: اس؟ قلتذي كان مع العبّ جل الّ شيئًا؛ غير أّنه قال أسّمت لك الرّ 

 .2انتهى{ 

 
ذي توّفي في مرضه الّ _ لى هللا عليه وسلم ـص_  بيّ صّلى النّ } : عن عائشة قالت رمذيّ وما روى التّ 

 .وقال حسٌن صحيحٌ  3{. قاعداً  فيه خلف أبي بكرٍ 

مع القوم في ثوٍب _لى هللا عليه وسلم ـص_ آخر صالٍة صاّلها رسول هللا }  عن أنسٍ  وأخرج الّنسائيّ 
 .4_ {رضي هللا عنه_ واحٍد متوّشحًا خلف أبي بكرٍ 

 .الّصحيحال يعارض ما في : فأّوالً 

تي كان فيها إمامًا صالة الّظهر يوم الّسبت، أو األحد، ال تعارض، فالّصالة الّ : قال البيهقيّ : وثانياً  
 .5ى خرج من الّدنياتي كان فيها مأمومًا الّصبح من يوم االثنين، وهي آخر صالٍة صاّلها حتّ والّ 

 

 

 

 

 
                                                 

 عن وهو خطأ" ب"في   1
ومسلم، صحيح  687: ، رقم الحديث 138: ، ص 1: البخارّي، صحيح البخارّي، باب إّنما جعل اإلمام ليؤتّم به، ج: انظر 2

  418: قم الحديث، ر  311: ، ص 1: مسلم، باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر، ج
 .صحيح: ، وقال األلبانيّ  362: ، رقم الحديث 196: ، ص 2: الّترمذّي، سنن الّترمذّي، ت شاكر، باب منه، ج: انظر 3
، وقال  785: ، رقم الحديث 79: ، ص 2: الّنسائّي، سنن الّنسائّي، باب صالة اإلمام خلف رجل من رعيته، ج: انظر 4

 .صحيح اإلسناد: األلبانيّ 
  881: ،ص 2: البيهقّي، الّسنن الكبرى، ج: انظر  5 
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إرخائه، فإّنه  تر، ثمّ في صالتهم يوم االثنين، وكشف السّ  عن أنسٍ  1وال يخالف هذا ما ثبت عن الّزهريّ 
، فخرج، فأدرك معه وجد من نفسه خّفةً _ لى هللا عليه وسلم ـص_ إّنه } كعة األولى، ثّم رّ كان في ال

أّنه } 7عن عروة6أبو األسود  5وذكر عن الّزهريّ  4في المغازي  3يدّل ما ذكر موسى بن عقبة 2{. الّثانية
أ على الفضل بن بح يتوكّ أقلع عنه الوعك ليلة االثنين، فغدا إلى الّص _عليه وسلم لى هللا ـص_ 
ى قام إلى جنب أبي بكر، حتّ _ رضي هللا عنه_له، وقد سجد الّناس مع أبي بكر  وغالمٍ  8اسالعبّ 

هللا بثوبه فقّدمه في مصاّله، فصّفا جميعًا ورسول _ لى هللا عليه وسلم ـص_ فاستأخر أبو بكر فأخذ 
ى حتّ  جلس أبو بكرٍ  كعة األخيرة، ثمّ يقرأ، فركع معه الرّ  ، وأبو بكرٍ جالٌس _ لى هللا عليه وسلم ـص_

انصرف إلى  بالّركعة األخرى، ثمّ _ لى هللا عليه وسلم ـص_قضى سجوده فتشّهد وسّلم، وأتى رسول هللا 
_ في وفاته  فيما بعثه إليه، ثمّ  9ة في عهده إلى أسامة بن زيدٍ فذكر القّص { . من جذوع المسجد جذعٍ 

                                                 

محّمد بن مسلم بن عبد هللا بن شهاب من قريش، أبو بكر، تابعّي من المدينة، أّول من دّون الحديث، وأحد كبار : الّزهري هو 1
: ، ص 5: ت الكبرى، جوابن سعد، الّطبقا 97: ، ص 7: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. هـ  124الفقهاء والحّفاظ، توّفي سنة 

  177: ، ص 4: و ابن خّلكان، وفيات األعيان، ج 348
: ، رقم الحديث 63: ، ص 2: البخارّي، صحيح البخارّي، باب من رجع القهقرة في صالته أو تقّدم بأمٍر ينزل به، ج: انظر  2

  419: م الحديث، رق 135: ، ص 1: ومسلم، صحيح مسلم، باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذر، ج 365
موسى بن عقبة بن أبي عياش األسدّي، أبو محّمد، مولى آل الّزبير، من ثقات الّرجال وعالٌم بالّسيرة الّنبوّية، من أهل المدينة،  3

 10: وابن حجر، تهذيب الّتهذيب، ج 325: ، ص 7: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. هـ  141ومن مصّنفاته المغازّي، توّفي سنة 
  266: ، ص 6: والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 360 :، ص

كتاٌب لموسى بن عقبة، وهو من كتب الّسيرة، مدحه كثيٌر من العلماء منهم يحيى بن معين، ذكر أّنه من أصّح : المغازي هو 4
والّطناحّي،  03: ، ص8: ابن حجر، المعجم المفهرس، ج: انظر. الكتب، وينصح به أحمد بن حنبل، وذكر أّن موسى ثقةٌ 

  9: ، ص8: وفقيهي، جهود العلماء في تصنيف الّسيرة الّنبوّية، ج 32: ، ص 8: ، ج...الموجز في مراجع الّتراجم 
 ذكره " ب"و " أ"في  5
. هـ  117محّمد بن عبد الّرحمن بن نوفل بن األسود القرشّي األسدّي، يروي عن عروة بن الّزبير، توّفي سنة : أبو األسود هو 6

: وابن سعد، الّطبقات الكبرى، ج 307: ، ص 9: وابن حجر، تهذيب الّتهذيب، ج 365: ، ص 7: ابن حّبان، الّثقات، ج: انظر
  367: ، ص 5
عروة بن الّزبير بن العّوام القرشّي األسدّي، أبو عبد هللا، أّمه أسماء بنت أبي بكر الّصديق، أحد الفقهاء الّسبعة : عروة هو 7

والّذهبّي، تذكرة الحّفاظ،  258: ، ص 3: ابن خّلكان، وفّيات األعيان، ج: انظر. هـ  93ة، وكان عالمًا صالحًا، توّفي سنة بالمدين
  180: ، ص 7: وابن حجر، تهذيب الّتهذيب، ج 50: ، ص 1: ج
في حنين، وفتح مّكة، توّفي _ ّلمصّلى هللا عليه وس_الفضل بن العّباس بن عبد المّطلب بن هاشم، أبو محّمد، غزا مع الّرسول  8

،  4: وابن األثير، أسد الغابة، ج 1269: ، ص 3: ابن عبد البّر، االستعياب، ج: انظر. هـ  18هـ وقيل  15هـ وقيل  13سنة 
  287: ، ص 5: و ابن حجر، اإلصابة، ج 66: ص
ّب، استعمله الّنبي وهو ابن  أسامة بن زيد بن حارثة بن عبد العزيز الكلبّي، يقال له: أسامة بن زيد هو 9 ّب بن الحِّ سنة،  18الحِّ

ابن األثير، أسد : انظر. هـ  54وأّمره على الجيش اّلذي سار الى مؤتة، واعتزل الفتن بعد مقتل عثمان الى أن مات، توّفي سنة 
  202: ، ص 1: وابن حجر، اإلصابة، ج 75: ، ص 1: و ابن عبد البّر، االستيعاب، ج 81: ، ص 1: الغابة، ج
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، حّدثنا األسود عن 1أخبرنا به أبو عبد هللا الحافظ بسنده إلى ابن لهيعة يومئذٍ _ لى هللا عليه وسلم ـص
 .عروة فذكره

رضي _ اس وعليٍّ تي خرج فيما بين العبّ مأمومًا صالة الّظهر، وهي الّ  تي صالها أبو بكرٍ فالّصالة الّ 
له، فقد  اس وغالمٍ تي خرج فيها بين الفضل بن العبّ الّصبح، وهي الّ  كان فيها إماماً  تي، والّ _ هللا عنهما

 .2حصل بذلك الجمع

 .يعني إماماً : وعلى هذا فقول المصّنف آخر صالٍة صاّلها 

في الّصالة،  أّنه كشفها يوم االثنين وهم صفوفٌ } حيحين من تارة ما في الّص والمراد بحديث كشف السّ 
الة، فأشار خارُج للّص _لى هللا عليه وسلم ـص_ على عقبه ظّنًا أّنه  ثّم تبّسم ضاحكًا، ونكص أبو بكرٍ 

 3.{ذلك  همن يوم_ لى هللا عليه وسلم ــص_ ي تر، وتوفّ دخل وأرخى السّ  *إليهم أن أتّموا، ثمّ 
 .5{أّن ذلك كان في صالة الفجر }  البخاريّ  4وفي

: 7اقتداء الجالسين بهما؛ وهما جالسان للمرض 6بعد ما أسند عن جابٍر وأسيٍد بن حضيرٍ  قال الّشافعيّ 
ّنما فعال ذلك ألنّ  _ رضي هللا عنهم_كي عن غيرهم من الّصحابة هما لم يعلما بالّناسخ، وكذا ما حُ وا 

                                                 

عبد هللا بن لهيعة بن فرعان الخضرمّي المصرّي، أبو عبد الّرحمن، عالٌم ومحّدٌث في مصر وقاٍض فيها، :  ابن لهيعة هو 1
: ، ص 4: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. هـ  174احترقت داره وكتبه، وروى مناكير، فانحدر به عن رتبة االحتجاج، توّفي سنة 

  133: ، ص 7: و الّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 373: ، ص 5: وابن حجر، تهذيب الّتهذيب، ج 115
ردي الخراسانّي، البيهقّي،: انظر 2 معرفة الّسنن واآلثار، باب صالة اإلمام قاعدًا  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوجِّ

عبد المعطي أمين قلعجي، : م، المحقق8998 -هـ 8383األولى، : ةالطبع، 5705: ، رقم الحديث 145: ، ص 4: بقياٍم، ج
، دار (دمشق -حلب )، دار الوعي (بيروت-دمشق )، دار قتيبة (باكستان -كراتشي )جامعة الدراسات اإلسالمية : الناشرون 
 .وهو حديٌث مرسلٌ  (.القاهرة -المنصورة )الوفاء 

 "أ"أ من /  88نهاية ق  *
: ، رقم الحديث 63: ، ص 2: حيح البخارّي، باب من رجع القهقرة في صالته أو تقّدم بأمٍر ينزل له، جالبخارّي، ص: انظر  3

 419: ، رقم الحديث 315: ، ص 1: ومسلم، صحيح مسلم، باب استخالف اإلمام إذا ُعرض عليه عذٌر، ج 1205
 وقال" أ"ورد في  4
 151: ، ص 1: ، ج...و يرى شيئاً صحيح البخارّي، باب هل يلتفت ألمٍر ينزل به أ: انظر 5
، من أهل العلم والّرأي، ومن أحسن الّناس صوتًا : أسيد بن حضير هو 6 أسيد بن حضير بن سماك األنصارّي األشهلّي، صحابيٌّ

األثير، ، وابن  94: ، ص 1: ابن عبد البّر، االستعياب، ج: انظر. هـ  20في زمانه، له في بيعة أبي بكر أثرًا كبيرًا، توّفي سنة 
  234: ، ص 1: وابن حجر، اإلصابة، ج 113: ، ص 1: أسد الغابة، ج

وابن أبي  4085: ، رقم الحديث 462: ، ص 2: عبد الّرّزاق، مصّنف عبد الّرّزاق، باب هل يؤّم الّرجل جالسًا، ج: انظر 7
وابن حجر، فتح الباري،  7141: ، رقم الحديث 115: ، ص2: شيبة، مصّنف ابن أبي شيبة، باب في اإلمام يصّلي جالسًا، ج

 175: ، ص 2: ج
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 .1ن بعضٍ ة يوجد عند بعٍض، ويعزب ععليه، وعلم الخاّص  ّنهم أّموا جالسين، والّناس جلوٌس محمولٌ أ
ن شرع  مذهب اإلمام أحمد أّن القاعد إن شرع قائمًا ثمّ  واعلم أنّ  جلس صّح اقتداء القائمين به، وا 
ي ليل؛ ألّنا، وهو أنهض من جهة الدّ 2جالسًا فال  .ر إليه بالّنّص صّرحنا بأّن ذلك خالف القياس صِّ

، فالّظاهر أّنه 3{جلس  ًا يهادى ثمّ الّصالة قائم خرج إلى محلّ _لى هللا عليه وسلم ـص_ أّنه } لم وقد عُ 
 .كّبر قبل الجلوس

وجب القيام فيه، وكان ذلك  على بعضها قائمًا ولو الّتحريمة وصّرحوا في صالة المريض أّنه إذا قدر 
، إذ مبدأ حلوله في ذلك المكان كان قائمًا فالّتكبير قائمًا مقدوره _لى هللا عليه وسلمـص_متحّققًا في حّقه 

 .حينئذٍ 

ذا كان كذلك فمورد الّنّص حينئٍذ اقتداء القائمين بجالٍس شرع قائماً                                                                 .  4وا 

سمع يعني أّنه كان يُ : _ {رضي هللا عنه_ والّناس يصّلون بصالة أبي بكرٍ } قال األعمش في قولها 
 .5_ملّ ى هللا عليه وسصلّ _الّناس تكبيره 

                                                 

 176: ، ص1: الّشافعّي، األّم، باب الّساعات التي ُتكره فيها الّصالة، ج: انظر 1
يا رسول : يعوده، قالوا_ صّلى هللا عليه وسّلم_فجاء رسول هللا "ذكر أبو داود في سننه عن أسيد بن حضير أّنه كان يؤّمهم، قال 

هذا الحديث ليس بمتصٍل، بينما صّححه األلبانّي، وذكر : ، قال أبو داود"إذا صّلى قاعدًا فصّلوا قعودًا : إّن إمامنا مريٌض، قال هللا
كما ذكر فتوى ألبي هريرة أّن إذا صّلى جالسٍا . أّن جابرًا اشتكى فصّلى بهم جالسًا وصّلوا معه جلوساً : ابن أبي شيبة في مصّنفه

أبو داود، سنن أبي داود، باب اإلمام يصّلي : انظر. وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح أّن أسانيدها كّلها صحيحةٌ . فصّلوا جلوساً 
 3: وابن أبي شيبة، مصّنف ابن أبي شيبة، باب في اإلمام يصّلي جالسًا، ج 670: ، رقم الحديث 862: ، ص 8: من قعوٍد، ج

  800: ، ص 3: الباري، ج وابن حجر، فتح 0821: ، رقم الحديث 882: ، ص
سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن ،وأبو داود الّسجستانيّ  163: ، ص 2: ابن قدامة المقدسّي ، المغني، ج: انظر 2

 8999 -هـ  8337األولى، : الطبعة ، 65: ، ص1: ج شداد بن عمرو األزدّي، مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود الّسجستانّي،
والّزركشّي، شرح الّزركشّي على مختصر  .مكتبة ابن تيمية، مصر: أبي معاذ طارق بن عوض هللا بن محّمد، الناشر: م، تحقيق

  116: ، ص2: الخرقّي، ج
، رقم  133: ، ص 1: البخارّي، صحيح البخارّي، باب حّد المريض أن يشهد الجماعة، وذكره في أبواٍب أخرى، ج: انظر  3

،  313: ، ص 1: ، ج...صحيح مسلم، باب استخالف اإلمام إذا عرض له عذٍر من مرٍض أو سفٍر ، ومسلم،  664: الحديث
  418: رقم الحديث

الثالثة، : الطبعة، 833: ،ص 8: الحّجة على أهل المدينة، ج أبو عبد هللا محّمد بن الحسن بن فرقد،الّشيبانّي، : انظر  4
 833: ، ص8: والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج .بيروت –عالم الكتب : لناشرمهدي حسن الكيالني القادري، ا: ه، المحقق8372

  268: ، ص3: والعينّي، البناية، ج
 والبيهقّي،  418: ، رقم الحديث313: ، ص 1: ، ج…مسلم، صحيح مسلم، باب استخالف اإلمام اذا عرض له عذر : انظر 5

: ، ص 1: الّسنن الّصغير، باب اإلمام يصّلي قاعدًا بقيام، ج الخراساني،موسى الُخْسَرْوجِّردي أحمد بن الحسين بن علي بن 
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 .وغيرهما انتهى 3نين أصواتهم في الجمعة، والعيدينالمؤذّ  2عرف جواز رفعيُ  1وبه: وفي الّدراية

الّرفع الكائن في زماننا، بل أصل الّرفع إلبالغ االنتقاالت، أّما  4ليس مقصوده خصوص: أقول
يشتمل على مّد همزة هللا، ، فإّنه غالبًا فال يبعد أّنه مفسدٌ  *ذي تعارفوه في هذه البالدخصوص هذا الّ 

ن لم يشتمل فسدٌ أو أكبر، أو بائه وذلك م ، فألّنهم يبالغون في الّصياح زيادًة على حاجة اإلبالغ، 5وا 
بالكالم الذي  إقامًة للعبادة ، والّصياح ملحقٌ  ة الللّصناعة الّنغميّ  6واالشتغال بتحريرات الّنغم إظهاراً 

بكاؤه من ذكر الجّنة والّنار ال  8الة أّنه إذا ارتفعما يفسد الّص ذلك الّصياح، وسيأتي في باب  7بساطه
ن 13[من الّنار]ذ الجّنة والّتعوّ  12لسؤال 11األّول تعّرض 10؛ ألّنه في9تفسد، ولمصيبٍة بلغته تفسد  ، وا 

وسيأتي في باب ما يفسد الّصالة ] ل به الحروف ولو صّرح به ال تفسد،إذا حّص  14قال إّن المرادكان يُ 
،ولو 16، وفي الّثاني إلظهارها15[إذا أرفع بكاؤه من ذكر الجّنة والّنار ال يفسد، ولمعيٍة بلعٍن يفسدأّنه 

                                                                                                                                                    

جامعة : عبد المعطي أمين قلعجي، دار النشر: م، المحقق8919 -هـ 8387األولى، : الطبعة، 520: ، رقم الحديث 201
 .الدراسات اإلسالمية، كراتشي 

 "ب"و " أ"في  تليس 1
 دفع  وهو خطأ" ب"و " أ"في  2
 "ب"ي ليست ف 3
 "أ"ليست في  4
 " ب"أ من /  81نهاية ق  *
عند الّتكبير في الّصالة كمّد همزة هللا أكبر أو بهمزتين " هللا أكبر"اّتفق الفقهاء على وجوب االحتراز عن زيادة تغّير معنى   5

بن سالم ابن مهنا، ( و غنيمأ)أحمد بن غانم والّنفراوي، 323: ، ص3: ابن نجيم الحنفّي، الّنهر الفائق، ج: انظر. ونحو ذلك
 .دار الفكر: م، الناشر8992 -هـ 8382بدون طبعة، ،806: ، ص8: ج الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،

مكتب البحوث : المحقق، 828: ، ص8: جمحّمد بن أحمد الخطيب الّشربيني، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، والّشربيني، 
: ، ص8: وابن الّنجار، منتهى اإلرادات، ج .بيروت –دار الفكر : ار الفكر، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشرد -والدراسات 

376  
 ادا نار" أ"في   6
 يساقطه " أ"في  7
 ارفع" أ"في  8
 صالته " أ"ورد في  9

 من " أ"في  10
 وفرعن" أ"في  11
 سؤال، بسؤال " أ"في  12
 "أ"في  ما بين المعكوفين ليس 13
 أرادا" أ"في  14
 " أ"ما بين المعكوفين ورد في  15
 الظهار " أ"في  16
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 .ني أفسد فهو بمنزلتهوامصيبتاه أو أدركو : صّرح بها فقال

يري فيه أفسد، أّن قصده إعجاب الّناس به، ولو قال اعجبوا من حسن صوتي، وتحر  وهنا معلومٌ 
 1ن فهم معنى الّصالة والعبادة، كما ال أرى ّتلحين، وال أرى ذلك يصدر ممّ من ال وحصول الحروف الزمٌ 

ن فهم معنى الّدعاء والّسؤال وما غم في الّدعاء؛ كما يفعله القّراء في هذا الّزمان، يصدر ممّ تحرير النّ 
الّنغم فيه  ر في الّشاهد سائل حاجٍة من ملٍك أّدى سؤاله وطلبه بتحريردّ لعٍب، فإّنه لو قُ  2 نوعذلك إالّ 

عب، إذ مقام طلب ة إلى قصد الّسخرية واللّ ب ألبتّ سِّ من الّرفع، والخفض، والّتغريب، والّرجوع كالّتغني نُ 
 .3ع ال الّتغنيالحاجة الّتضرّ 

 [اقتداء المومئ خلف مثله]

َماُم ُمْضَطِجًعا، أِلَنَّ َوُيَصلِّي اْلُموِمُئ َخْلَف ِمْثِلِه، اِلْسِتَواِئِهَما ِفي اْلَحاِل إالَّ َأْن ُيوِمَئ ا) ْلُمْؤَتمُّ َقاِعًدا َواإلِْ
اْلُمْقَتِدي َأْقَوى، اْلُقُعوَد ُمْعَتَبٌر َفَتْثُبَت ِبِه اْلُقوَُّة َواَل ُيَصلِّي الَِّذي َيْرَكُع َوَيْسُجُد َخْلَف اْلُموِمِئ، أِلَنَّ َحاَل 

 (.-َرِحَمُه َّللاَُّ  -َوِفيِه ِخاَلُف ُزَفَر 

ن كان اإلمام يومئ قاعدًا، والمأموم يومئ قائمًا؛ ألّن هذا القيام ( قوله ويصّلي المومئ خلف مثله )   وا 
 .ليس بركٍن، بل األولى تركه

األصّح أّنه يجوز على قول : في هذه بعد نقل الخالف فيها مرتاشيّ قال التّ ( قوله إاّل أن يومئ )  
 6القعود 5، وحكم في شرح الكنز باختيار ما في الهداية؛ ألنّ األظهر على قولهما الجواز 4ٍد، وكذامحمّ 

ه لم يقصد إليه بالحكم بل تجب معه؛ ألّنه ى يجب عند القدرة عليه بخالف االستلقاء، فإنّ حتّ  معتبرٌ 

                                                 

 و " ب"في  1
 األنواع " ب"و " أ"في  2
وابن عابدين، رد المحتار،  143: ، ص1: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 335: ، ص 1: ابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج: انظر 3
  421: ، ص 6: ج

الّتطريب في القراءة يعني تغيير الكلمة عن وضعها بزيادة حرٍف أو حركٍة أو مدٍّ أو غيرها، لو قرأ القرآن في الّصالة باأللحان، إن 
س غّير الكلمة تفسد صالته، وفي غير الّصالة يكره  قراءة القرآن باأللحان واالستماع له؛ ألّنه تشّبٌه بالفسقة ألّنهم يفعلونه في مجال

،  1: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 79: ، ص1: الّشرنباللّي، مراقي الفالح، ج: انظر. ، أما تحسين الّصوت فهو مطلوبٌ فسقهم
  76: ، ص 1: وشيخي زاده، مجمع األنهر، ج 91: ص
 ولذا " ب"في  4
 أن " أ"في  5
 العقود" أ"في  6
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 . 1الوسع الحاصل

 [ي فرضًا آخر ل بالمفترض والمفترض بمن يصلّ اقتداء المتنفّ ]

َماِم َفاَل َواَل ُيَصلِّي اْلُمْفَتِرُض َخلْ ) َف اْلُمَتَنفِِّل، أِلَنَّ ااِلْقِتَداَء ِبَناٌء، َوَوْصُف اْلَفْرِضيَِّة َوَمْعُدوٌم ِفي َحقِّ اإلِْ
ُق اْلِبَناُء َعَلى اْلَمْعُدوِم َواَل َمْن ُيَصلِّي َفْرًضا َخْلَف َمْن ُيَصلِّي َفْرًضا آَخَر، أِلَنَّ ااِلْقِتَداَء : َقاَل . َيَتَحقَّ

اِفِعيِّ . ٌة َوُمَواَفَقٌة َفاَل ُبدَّ ِمْن ااِلتَِّحادِ َشِركَ  َيِصحُّ ِفي َجِميِع َذِلَك أِلَنَّ ااِلْقِتَداَء  -َرِحَمُه َّللاَُّ  -َوِعْنَد الشَّ
اُه َعَلى َسِبيِل اْلُمَواَفَقِة، َوِعْنَدَنا َمْعَنى التََّضمُِّن ُمَراًعى َوُيَصلِّي اْلُمَتَنفِّ  ُل َخْلَف اْلُمْفَتِرِض، أِلَنَّ ِعْنَدَما َأدَّ

َق اْلِبَناءُ  َماِم َفَيَتَحقَّ اَلِة َوُهَو َمْوُجوٌد ِفي َحقِّ اإلِْ  (.اْلَحاَجَة ِفي َحقِِّه إَلى َأْصِل الصَّ
 . 3وأحمد 2وقولنا قول مالكٍ ( ي فرضًا خلف من يصّلي فرضًا آخر قوله وال من يصلّ ) 

ينذر نفس ما نذره اآلخر من الّصالة، ويجوز الحالف بالحالف؛ ألّن  اذر بالّناذر، إاّل أنوال يجوز النّ 
لّناذر بخالف المنذور ألّنه التان نفاًل في نفسهما، ولذا صّح الحالف باالواجب هنا البّر فبقيت الّص 

 .واجبٌ 
يًا ركعتّي الّطواف كالّناذرين؛ كظهر األمس بمن يصّلي ظهر اليوم، ومصلّ  *بب فصاروقد اختلف السّ 

 .بب، فال يجوز اقتداء أحدهما باآلخرألّن طواف هذا غير طواف اآلخر وهو السّ 

ن أفسدا منفردين نفاًل فال، وال خلف  4ولو اشتركا في نافلٍة فأفسداها صّح أحدهما باآلخر في القضاء، وا 

                                                 

: ، ص8: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 213: ، ص1:المبسوط، جواالّسرخسّي،  371: ، ص 1: البابارتّي، العناية، ج: انظر 1
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  297: ، ص 8: ، جالحصكفي، الدر المختار: وهذا ما رّجحه الحصكفّي وغيره من العلماء، انظر
مام دار الهجرة، إليه : مالك هو 2 مالك بن أنس بن مالك األصبحّي الحميرّي، أبو عبد هللا، أحد األئّمة األربعة عند أهل الّسّنة، وا 

ُتنسب المالكّية، كان بعيدًا عن الملوك واألمراء، مولده ووفاته في المدينة، صّنف الموّطأ، له رسالٌة في الوعظ  و كتاٌب في 
 135: ، ص 4: وابن خّلكان، وّفيات األعيان، ج 257: ، ص 5: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. هـ  179سنة المسائل، توّفي 

  150: ، ص 7: والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج
 :، ص 1: الكافي في فقه أهل المدينة، ج يوسف بن عبد هللا بن محّمد بن عبد البّر بن عاصم الّنمرّي،ابن عبد البّر، : انظر
مكتبة الرياض الحديثة، : محّمد محّمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، الناشر: م، المحقق8917/هـ8377الثانية، : الطبعة، 213

  21: ، ص 2: والخرشّي، شرح مختصر خليل، ج .الرياض
يونس بن صالح ، منصور بن والبهوتيّ  277: ، ص 2: والمرداوّي، اإلنصاف، ج 89: ، ص 2: ابن مفلح، المبدع، ج: انظر 3

حاشية : بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، ومعه، 134: ، ص 1: جالدين ابن حسن بن إدريس، الّروض المرّبع شرح زاد المستقنع، 
  .مؤسسة الّرسالة -دار المؤيد : عبد القدوس محّمد نذير،  الناشر: الّشيخ العثيمين وتعليقات الّشيخ الّسعدّي، خرج أحاديثه

 "أ"ب من /  88نهاية ق  *
 خالف" أ"في   4
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 .الّناذر

ة فسه فهي نيّ في حّق ن صّحت صالتهما؛ ألّن اإلمام منفردٌ يا الّظهر ونوى كل إمامة اآلخر ولو صلّ 
 .االقتداء باآلخر فسدت االنفراد حينئٍذ، فلو نوى كلٌّ 

ا االقتداء في الوتر بمن ، وأمّ 3ة العشاء بالّتراويحسنّ  2قبلها، و 1تية الّ ة بعد الّظهر بالّسنّ وتجوز الّسنّ 
 ._إن شاء هللا تعالى_فسنذكره في باب الوتر  ةٌ يرى أّنه سنّ 

 فلنتكلم عليه؛ إذا ثبت جواز الفرض بالّنفل ثبت في الكلّ  4(_ رحمه هللا_ افعيّ قوله وعند الشّ )  
لى هللا عليه ـص_ أّن معاذًا كان يصّلي مع رسول هللا } حيحين عن جابٍر تمّسك فيه بما في الّص 

 .لفظ مسلمٍ  6{. ثّم يرجع إلى قومه فيصّلي بهم تلك الّصالة 5عشاء اآلخرة _ وسلم

 .ذكره في كتاب األدب 7{. ي بهم الّصالة المكتوبةيصلّ ف} : وفي لفظ البخاريّ 

لى هللا عليه ـص_ كان معاذ بن جبل يصّلي مع رسول هللا } : عن جابرٍ _ رحمه هللا_ وروى الّشافعيّ 
 8.{ ولهم فريضةٌ  عٌّ ينطلق إلى قومه فيصّليها بهم هي له تطوّ  العشاء، ثمّ _ وسلم 

                                                 

 الذي " أ"في  1
 أو " أ"في  2
  62: ، ص 1:و الزبيدّي، الجوهرة النّيرة، ج 60:، ص1: ابن مودود الحنفّي، االختيار، ج: انظر 3
،  4: والّنووّي، المجموع، ج 185: ، ص 1: والّشيرازّي، المهّذب، ج 316: ، ص 2: الماوردّي، الحاوي الكبير، ج: انظر 4

  271: ص
 األخيرة " أ"في  5
: ، رقم الحديث 141: ، ص 1: البخارّي، صحيح البخارّي، باب إذا طّول اإلمام وكان للّرجل حاجٌة فخرج فصّلى، ج: انظر 6

  465: ، رقم الحديث 340: ، ص 1: ومسلم، صحيح مسلم، باب القراءة في العشاء، ج 700
ُ َعْنُه، َكاَن ُيَصلِّي َمَع النَّبِّيِّّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ "خاري المكتوبة، لفظ الب: في البخاري ال يوجد لفظة 7 َي َّللاَّ َأنَّ ُمَعاَذ ْبَن َجَبٍل َرضِّ

اَلَة، َفَقَرَأ بِّهُِّم الَبَقَرَة، َقالَ  َز َرُجٌل َفَصلَّى َصاَلًة َخفِّيَفًة، فَ : َوَسلََّم، ُثمَّ َيْأتِّي َقْوَمُه َفُيَصلِّي بِّهُِّم الصَّ إِّنَُّه ُمَنافٌِّق، : َبَلَغ َذلَِّك ُمَعاًذا، َفَقالَ َفَتَجوَّ
َنا، َوا ِّنَّ ُمَعاًذا َصلَّى بَِّنا : َفَبَلَغ َذلَِّك الرَُّجَل، َفَأَتى النَّبِّيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَقالَ  حِّ يَنا، َوَنْسقِّي بَِّنَواضِّ ِّ، إِّنَّا َقْوٌم َنْعَمُل بَِّأْيدِّ َيا َرُسوَل َّللاَّ

ْزُت، َفَزَعَم َأنِّّي ُمَنافٌِّق، َفَقاَل النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ البَ  ْمسِّ : اْقَرأْ _ َثاَلًثا _ َيا ُمَعاُذ، َأَفتَّاٌن َأْنَت : " ارَِّحَة، َفَقَرَأ الَبَقَرَة، َفَتَجوَّ َوالشَّ
البخارّي، صحيح البخارّي، كتاب األدب، باب لم ير إكفار من قال ذلك متأّواًل : رانظ" . َوُضَحاَها َوَسبِّحِّ اْسَم َربَِّك اأَلْعَلى َوَنْحَوَها 

  6107: ، رقم الحديث 27: ، ص 8: ج. أو جاهالً 
: وعبد الرّزاق ، مصّنف عبد الرّزاق ، ج 57: ، ص 1: الّشافعّي، مسند الّشافعّي، باب ال تكون صالة واحدة لشّتى، ج: انظر 8
: ، ص 4: والبيهقّي، معرفة الّسنن واآلثار، باب اختالف نّية اإلمام والمأموم وغير ذلك، ج  2265: ث، رقم الحدي 8: ، ص 2

  5729: ، رقم الحديث 153
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، وشرط ذلك علمه _لى هللا عليه وسلمـص_ اإلنكار من الّنبيّ وأجيب بأّن االحتجاج به من باب ترك 
لى هللا ـص_  من بني سلمة أّنه أتى الّنبيّ  جلٍ ر }  1ليمٍ وجاز عدٌم، يدّل عليه ما رواه اإلمام أحمد عن سُ 

يا رسول هللا إّن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام، ونكون في أعمالنا بالّنهار، فينادي : فقال_عليه وسلم 
يا معاذ ال تكن فّتانًا، إّما أن : _لى هللا عليه وسلمـص_الّصالة فنخرج إليه فيطّول علينا، فقال له ب

ّما أن تخفف عن قومك أو ] فشرع له أحد األمرين الّصالة معه وال يصّلي بقومه، 2{. تصّلي معي، وا 
منعه من اإلمامة إذا صّلى فظ أفاد على وجه الّتخفيف وال يصّلي معه، هذا حقيقة اللّ  3[الّصالة بقومه

 .لم أّنه منعه من الفرضفاق، فعُ وال تمنع إمامته باالتّ _ لى هللا عليه وسلم ـص_ معه 
بناًء على اجتهاده، _ رحمه هللا _افعّي إلى آخره من كالم الشّ  عٌ أعني هي له تطوّ : يادةوقيل إّن تلك الزّ 

 .4من جهته *عرف إالّ ولهذا ال تُ 

نودي  ثمّ : إلى أن قال 5قاعا بذات الرّ ى إذا كنّ حتّ : أقبلنا إلى أن قال}  حديث جابرٍ  ردّ وبعد هذا يُ 
                                                                                                                                                    

: انظر". هي له تطّوٌع، ولهم فريضٌة " من كالم الّشافعّي _ صّلى هللا عليه وسّلم_رجاله ثقات، وفيه زيادٌة ليست من كالم الّرسول 
: ، انظر" هي له تطّوٌع ولهم مكتوبةٌ " والّزيادة صّححها الّشافعّي والبيهقّي وغيرهما  53: ، ص 2:الّراية، ج الّزيعلّي ، نصب

وابن حجر  2436: ، رقم الحديث 698: ، ص 2: الّنووي، خالصة األحكام، باب صّحة صالة المفترض خلف المتنّفل، ج
الحسن بن أحمد بن يوسف بن محّمد بن والّصنعانّي، 101: لحديث، رقم ا 101: ، ص 2: العسقالنّي، الّتلخيص الحبير، ج

باعي، األولى ، : الطبعة ،1730: ، رقم الحديث 560: ، ص 1: فتح الغفار الجامع ألحكام سّنة نبينا المختار، ج أحمد الرُّ
 .دار عالم الفوائد: مجموعة بإشراف الّشيخ علي العمران، الناشر : هـ، المحقق  8330

سليم بن الحارث  بن ثغلبة األنصارّي الّسلمّي من بني سلمة من أهل المدينة، من رهط معاذ بن جبل، شهد بدرًا و : سليم هو 1
وابن  143: ، ص 3: وابن حجر، اإلصابة، ج 291: ، ص 2: ابن األثير، أسد الغابة، ج: انظر. كان من أّول الّشهداء في أحد

  648 :، ص 2: عبد البّر، االستيعاب، ج
، قال  20699: ، رقم الحديث  307: ، ص 34: أحمد،  مسند أحمد، ط رسالة، حديث سليم بن بني سلمة، ج: انظر 2

 .صحيٌح لغيره : األرنؤوط
 " أ"ما بين المعكوفين ليس في  3
 "ب"ب من /  81نهاية  *
جهين إاّل أن يقوم دليٌل على الّتمييز، ورّجح أّنها ذكر البيهقّي أّن ما كان موصواًل بالحديث فهو منه، وخاصة أّنه روي من و     4

من قول جابر وكان من أصحاب الّرسول وال يمكن أن يقول ما لم يعلم، فهو ذكر فعل معاٍذ وأّنه عليه الّسالم لم ينكر عليه إاّل 
األحاديث واألثار الواقعة في  سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد، البدر المنير في تخريجابن الملقن، : انظر. الّتطويل

مصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن سليمان وياسر : م، المحقق3773-هـ8332االولى، : الطبعة، 478: ، ص 4: ج الّشرح الكبير،
وابن حجر،  153: ، ص 4: والبيهقّي، معرفة الّسنن واآلثار، ج .الرياض –دار الهجرة للنشر والتوزيع : بن كمال، الناشر

 102: ، ص 2: ص الحبير، جالّتلخي
يل بسبب الّرايات اّلتي قعلى أرجلهم الّرقاع لما ُنقبت، و اختلف في سبب تسميتها بذلك فقيل بسبب أّنهم لّفوا : غزوة ذات الرقاع 5

للهجرة مع أصحابه في الّسنة الّرابعة _ صّلى هللا عليه وسّلم_خرج الّرسول . ُرّقعت، وقيل اسم شجرٍة بذلك الموقع، وقيل اسم جبلٍ 
ابن : انظر. لمواجهة غطفان، وكان جمعهم عظيمًا، ولم يحدث حرٌب بينهما، وقد خاف الّناس فصّلى بهم الّرسول صالة الخوف

 -هـ 8202الثانية، : الطبعة، 204: ، ص 2: سيرة ابن هشام، ج عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميرّي المعافري، هشام،
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 –صّلى بالطائفة األخرى ركعتين، فكانت لرسول هللا  1روا، وتأخّ  ى بطائفٍة ركعتين ثمّ بالّصالة فصلّ 
 2.{وللقوم ركعتين  أربع ركعاتٍ -لى هللا عليه وسلم ـص

ببطن نخلٍة، فصّلى  4صّلى_ لى هللا عليه وسلم ـص_ أّنه }  3[عن جابرٍ ]_ رحمه هللا_افعّي وروى الشّ 
افعّي فيه وشيخ الشّ  5{. سّلم أخرى فصّلى بهم ركعتين ثمّ  جاءت طائفةٌ  سّلم، ثمّ  بطائفٍة ركعتين ثمّ 

ما عن جابٍر، واألّول إنّ  10عن الحسن9أو غيره عن يونس  8ابن علّية 7قةأخبرنا الثّ : ، فإّنه قال 6مجهولٌ 

                                                                                                                                                    

براهيم األبياري وعبد الحفيظ الّشلبّي، الناشر مصطفى: م، تحقيق 8922 طفى البابي الحلبي شركة مكتبة ومطبعة مص: الّسقا وا 
: ، ص8: ج ، محّمد بن حّبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، الّسيرة الّنبوّية وأخبار الخلفاء،وابن حّبان،  .وأوالده بمصر

 –الكتب الثقافية : علق عليه الحافظ السيد عزيز بك وجماعة من العلماء، الناشرهـ، صّححه، و  8380 -الثالثة : الطبعة، 339
 -ه8379الثالثة ، : الطبعة،397: ، ص 1: المغازي، ج، محّمد بن عمر بن واقد الّسهمّي األسلمّي بالوالء، والواقديّ  .بيروت
  .بيروت –دار األعلمي : مارسدن جونس، الناشر: م، تحقيق8919

 ولوأ" أ"في  1
، رقم  115: ، ص 5: البخارّي، صحيح البخارّي، باب غزوة ذات الّرقاع، كما ذكره في باب القائلة بعد الجمعة، ج: انظر  2

  843: ، رقم الحديث 576: ، ص 1: ومسلم، صحيح مسلم، باب صالة الخوف، ج 4136: الحديث
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في  3
 "ب"و " أ"في  تليس 4
 أبو جعفر أحمد بن محّمد بن سالمة بن عبد والّطحاوّي، 57: ، ص 1: ّشافعّي، مسند الّشافعّي، كتاب اإلمامة، جال: انظر 5

 -هـ 8383األولى، : الطبعة، 1879: ، رقم الحديث 316: ، ص 1: شرح معاني اآلثار، ج الملك بن سلمة األزدّي الحجرّي،
 .عالم الكتب: يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الناشرد : م، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه 8993

كذلك رواه قتادة وغيره عن الحسن ومعناه ثابٌت من حديث أبي سلمة بن عبد الّرحمن عن جابٍر وهو بذلك الوجه مخرٌج : قال أحمد 
لعّي أّنه حديٌث منقطٌع، وذكر الّزي 5472: ، رقم الحديث 156: ، ص 4: البيهقّي، معرفة الّسنن واآلثار، ج: في الّصحيح، انظر

  249: ، ص 2: الّزيلعّي، نصب الّراية، ج
 مجهولة " ب"في  6
 القد " أ"في   7
إسماعيل بن إبراهيم األسدّي، أبو إسحاق، مصرّي من رجال الحديث، كان يقول بخلق القرآن، له آراٌء شاّذٌة كثيرٌة، : ابن علية هو 8

: ، ص 1: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. هـ  218ّنفات في الفقه شبيه بالجدل، توّفي سنة ومذاهبه عند أهل الّسّنة مهجورٌة، له مص
  275: ، ص 1: وابن حجر، تهذيب الّتهذيب، ج 539: ، ص 7: والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 32
من أهل زمانه في العلم والفضل  يونس بن عبيد بن دينار اإلمام أبو عبد هللا البصرّي، من صغار الّتابعين، كان: يونس هو 9

. هـ  139والحفظ واإلتقان، ومن أصحاب الّثقات، من أصحاب الحسن البصرّي، نعته الّذهبّي بأحد أعالم الهدى، توّفي سنة 
والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء،  442: ، ص 11: وابن حجر، تهذيب الّتهذيب، ج 262: ، ص 8: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر

  384: ، ص 6: ج
الحسن بن أبي الحسن يسار البصرّي، أبو سعيد، أّمه خير موالة أم سلمة، روى عن كثير من الّصحابة والّتابعين، : الحسن هو 10

. هـ  110كان فقيهًا، ثقة، عابدًا كثير العلم، ولد في المدينة في كنف علّي بن أبي طالب، من تصنيفاته فضائل مّكة، توّفي سنة 
،  1: والّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، ج 226: ، ص 2: والّزركلّي، األعالم، ج  264: ، ص 2: حجر، تهذيب الّتهذيب، جابن : انظر
  57: ص
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؛ ألّن كون فرض المسافر ركعتين واألخريان نافلًة إّنما هو عندنا، إذ عند ٌة إلزاميةٌ به حجّ  1يتّم له
 .على مذهبه ةٌ له به حجّ  فرضًا فال يتمّ  الكلّ  2افعّي يقعالشّ 

صّلى ، أو يحتمل أّنه كان حين كانت الفريضة تُ عنه وعن حديث معاذ بأّنه منسوخٌ  3وأجاب الّطحاويّ 
 .سخنُ  ثمّ مرتين 

 بعد والّنهي ال يكون إالّ : ، قال 4{. تينفي يوٍم مرّ  نهى أن تصّلى فريضةٌ } : ث ابن عمروروى حدي
  .5سخ باالحتمالاإلباحة، ونوزع في ذلك بأّنه نُ 

إذ يجب  ًا بضرٍب من االجتهاد، وهذا صحيٌح بل واجبٌ ترجيح] والجواب أّن مراده الحمل على الّنسخ 
ن عبّ متعارضين ثبتت صحّ  في كلّ  6[ومرجعه الحمل على الّنسخ  الّترجيح ما أمكن، رنا في تهما، وا 

فيقّدم على ذلك المبيح، فإّنه يستلزم حمل ذلك المبيح  7مٌ نحو أن نقول هذا محرّ  وجه الّترجيح بلفٍظ آخر
ن لم يصّرح به؛ وهذا ألّن الفعلى الّنس قاله، _ وسلم لى هللا عليه ـص_ رض أّن المبيح قد ثبت أّنه خ وا 

المتأّخر في نفس  9المحّرم ال يستلزم كون العمل به؛ إذ يجوز أن يكون المبيح هو: قال أيضاً  8وكونه
المحّرم عند  11اآلن تقرير اإلباحة، فتقديم 10فيكون المقصود منه_ لى هللا عليه وسلم ـص_ األمر منه 

                                                 

 "ب"و " أ"في  تليس 1
 "أ"في  تليس 2
أبو جعفر أحمد بن محّمد بن سالمة بن عبد الملك األزدّي الّطحاوّي، نسبته الى طحا قرية بصعيد مصر،الفقيه : الّطحاوّي هو 3

وغيرها ، " معاني اآلثار"و" اختالف العلماء"و" أحكام القرآن"الحنفّي، انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة بمصر، من مصّنفاته 
وابن خّلكان،  21: ، ص 3: والّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، ج 206: ، ص 1: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. هـ  321توّفي سنة 

  72: ، ص 1: وفّيات األعيان، ج
أبو الحسن نور الّدين علّي بن أبي والهثيمّي، 1879: ، رقم الحديث 316: ، ص1: الّطحاوي، شرح معاني اآلثار، ج: انظر  4

دار الكتب : محّمد عبد الّرّزاق حمزة، الناشر: المحقق، 121: ، ص 1: آن إلى زوائد ابن حّبان، جموارد الظم، بكر بن سليمان
 .العلمية

، ..."أبو داود، سنن أبي داود، باب إذا صّلى في جماعة : انظر". ال تصّلوا صالًة في يوٍم مرتين " وقد ذكره أبو داود بلفٍظ آخر 
 . حسٌن صحيٌح : ال األلبانيّ ، ق 209: ، رقم الحديث 821: ، ص 8: ج
  279: ، ص 2: والّزركشّي، البحر المحيط، ج 860: ، ص 2: أبو بكر الّرازي، الفصول في األصول، ج: انظر  5
 "أ"في  ما بين المعكوفين ليس 6
 المحرم " أ"في  7
 وكانه" ب"في  8
 "أ"ليست في   9

  "ب"و " أ"في  تليس 10
 فيقد" أ"في  11
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عماًل  2أي: م احتياًطاوذلك على الّتقدّ  1رأّنه أشّد الحكمين فنحمله على الّتأخ: الجهل بالمقّدم معناه
الّ عند عدم العلم بخصوص المتقرّ  *األمرين بأشقّ  ن معه يتيقّ  3 فليس معنى االحتياط أّن العمل بهر، وا 

 .6نفس األمر 5في 4رر المتقرّ بالعمل بالمتأخّ 

بعد سنين من ، وثبت 8حمله على الّنسخ أّنه ثبت صالة الخوف على ما ذكر 7إذا عرفت هذا فمعنى 
طائفٍة، فلو جاز اقتداء المفترض  بكلّ  10نافيمع المُ  بالّطائفتين صالًة واحدةً  9الهجرة أّنه صّلى

رورة، فهذا يدّل على عدم جواز ألتّم بكّل طائفٍة؛ ألّن تحّمل المنافي ال يجوز عند عدم الّض ] 11لبالمتنفّ 
 .فلالفرض بالنّ 

صحيٍح، واألّول  15وسنذكره بسندٍ  14{ اإلمام ضامنٌ _} ى هللا عليه وسلم لـص_ قوله  13كذا 12[و 
تقديمًا للمانع على ]الفرض  16رسخ من تكرّ نُ  هد، ثمّ حمل ذلك على ما عُ عكسه، فيقّدم هذا ويُ 

                                                 

 التأخير" أ"في  1
 "أ"ليست في  2
 "أ"أ من / 89نهاية ق  *
 "أ"ليست في   3
 بالمتقرر " أ"في  4
 من" أ"في  5
 18: ، ص 2: والّسرخسّي، أصول الّسرخسّي، ج 296: ، ص 2: أبو بكر الّرازي، الفصول في األصول، ج : انظر 6

  309: ، ص 3: والّزركشّي، البحر المحيط، ج
 المعنى" أ"في  7
 ذكره " أ"في  8
 "ب"و " أ"في  تليس 9

: ، ص8: الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر. األعمال الكثيرة الخارجة عن الّصالة كالّذهاب والمجيء: الُمَنافِّي هنا هي 10
333   
 بالنفل" أ"في  11
 "أ"في  ما بين المعكوفين ليس 12
 لذا" أ"في  13
اإلمام ضامٌن، والمؤّذن مؤتمن، اّللهم أرشد : " _ صّلى هللا عليه وسّلم_قال رسول هللا : متن الحديث عن أبي هريرة قال 14

،  402: ، ص 1: الّترمذّي، سنن الّترمذّي، باب ما جاء أّن اإلمام ضامن، ج: صّححه األلبانّي، انظر" األئّمة، واغفر للمؤّذنين
،  21: وأحمد، مسند أحمد، ج 517: ، ص 1: د، سنن أبي داود، باب ما يجب على المؤّذن، جوأبو داو  207: رقم الحديث

  7169: ، رقم الحديث 89: ص
 السند " أ"في  15
 تكرار" ب"في  16
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 . 1[المجّوز

دًا ذكر ال في البعض، فإّن محمّ  2الةقيل إّنما ال يجوز اقتداء المفترض بالمتنّفل في جميع الّص  هذا ثمّ 
جود فاستخلفه صّح، قبل السّ  4فسبق اإلمام الحدث كوع؛ فاقتدى به إنسانٌ مام رأسه من الرّ اإل 3إذا رفع

 .ل الّصالة ى يعيدهما بعد ذلك، وفرضًا في حّق من أدرك أوّ جدتين ويكونان نفاًل للخليفة حتّ ويأتي بالسّ 

المفترض بالمتنّفل في حّق ل إذا اقتدى بالمفترض في الّشفع الّثاني يجوز، وهو اقتداء وكذا المتنفّ  
على الخليفة، ولذا لو تركهما  جدتين بل هما فرٌض نفلّية السّ  5ة على المنع مطلقًا، ومنعواالقراءة، والعامّ 

 .فسدت؛ ألّنه قام مقام األّول فلزمه ما لزمه

مع  صالة المتنّفل المقتدي أخذت حكم الفرض بسبب االقتداء، ولهذا لزمه قضاء ما لم يدركه: وقالوا
 .8قضاء األربع 7لو أفسد عن نفسه يلزمه 6اإلمام من الّشفع األّول، وكذا

 

 [َمْن اْقَتَدى ِبِإَماٍم ُثمَّ َعِلَم َأنَّ إَماَمُه ُمْحِدٌث َأَعادَ ]

 
اَلُة َوالسَّ  -َوَمْن اْقَتَدى ِبِإَماٍم ُثمَّ َعِلَم َأنَّ إَماَمُه ُمْحِدٌث َأَعاَد، ِلَقْوِلِه ) َمْن َأمَّ َقْوًما ُثمَّ » -اَلُم َعَلْيِه الصَّ

اِفِعيِّ « َظَهَر َأنَُّه َكاَن ُمْحِدًثا َأْو ُجُنًبا َأَعاَد َصاَلَتُه َوَأَعاُدوا ِبَناًء َعَلى  -َرِحَمُه َّللاَُّ  -َوِفيِه ِخاَلُف الشَّ
َم، َوَنْحُن َنْعَتِبُر َمْعَنى التََّضمُِّن َوَذِلَك ِفي اْلَجَواِز   (.َواْلَفَسادِ َما َتَقدَّ

                                                 

 " أ"ما بين المعكوفين ليس في  1
 الصلوات " أ"في  2
 ارفع " أ"في  3
 فحديث وهو خطأ " أ"في  4
 منعوه " ب"في  5
 ولذا " ب"في  6
 لزمه " أ"في  7
وابن نجيم المصري، البحر  140: ، ص 1: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 96: ، ص 2:الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر  8

  388: ، ص 1: الّرائق، ج
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 ._ وهللا أعلم_ 2غريبٌ  1(إلخ { من أّم قومًا _} لى هللا عليه وسلم ـص_ قوله قال ) 

أّن  5عن عمرو بن دينار 4المّكيّ  3[إبراهيم بن يزيد] أخبرنا: ُد بن الحسن في كتاب اآلثاروروى محمّ 
  .7ويعيدون يعيد : نبًا، قالجُ  6علّي بن أبي طالٍب قال في الّرجل يصّلي بالقوم

رضي هللا _ًا أّن عليّ  8عن جعفرٍ  ثنا إبراهيم بن يزيد المّكّي عن عمرو بن دينارٍ حدّ : ّزاقورواه عبد الرّ 
  .9، أو على غير وضوٍء، فأعاد وأمرهم أن يعيدواصّلى بالّناس وهو جنبٌ _ عنه

 عليه وسلم لى هللاـص_به على المطلوب ما أخرجه اإلمام أحمد بسنٍد صحيٍح عنه  10[ستدلّ ا يُ وممّ ]

                                                 

: ، رقم الحديث 174: ، ص 1: ابن حجر، الّدراية، ج: انظر. ذكر ابن حجر العسقالنّي بأّنه لم يجد هذا الحديث مرفوعاً   1
األلبانّي، : انظر. ، وذكر األلبانّي أّنه ال أصل له 581: ، ص 2: وذكر الّزيلعّي أّنه غريٌب، الّزيلعّي، نصب الّراية، ج  215

  877: ، ص2: إرواء الغليل، ج
: انظر. صحيٍح وغيره والحديث الغريب ينقسم إلى" هو ما انفرد راٍو بروايته أو بزيادٍة في متنه أو إسناده : " عّرفه الّنوويّ : غريب 2

عامر بن حسن، حجّية خبر وصبري،  48: ، ص 1: والّتاذفّي، قفو األثر، ج 86: ، ص 1: الّنووي، الّتقريب والّتيسير،  ج
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف : بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر، 7: ، ص 1: جاآلحاد في العقائد واألحكام، 

 .المنورةالشريف بالمدينة 
 كريم بن زيد " أ"ما بين المعكوفين في  3
إبراهيم بن يزيد المكّي، وقيل هو إبراهيم بن يزيد الخوزّي وهو ليس بثقٍة، نسب الى سكناه شعب الخوزي بمّكة، وهو مولى عمر  4

بسطام بن عبد الّرحمن  أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن ابن معين،: انظر. هـ  151بن عبد العزيز، توّفي سنة 
أحمد محّمد نور . د: ، المحقق8909 – 8299األولى، : رواية الّدوري، الطبعة، 111: ، ص 3: تاريخ ابن معين، ج المري،

حياء التراث اإلسالمّي : سيف، الناشر ،  1: والجرجانّي، الكامل في ضعفاء الرجال،ج .مكة المكرمة -مركز البحث العلمّي وا 
 8380األولى، : الطبعة، 198: ، ص 1: ج أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، المّتفق والمفترق،ب البغدادّي،والخطي 368: ص
 .دار القادري للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق: الدكتور محّمد صادق آيدن الحامدي، الناشر: م، دراسة وتحقيق 8990 -هـ 
. هـ  126ته أبو محّمد، فقيٌه، كان مفتي أهل مّكة، فارسّي األصل، توّفي عمرو بن دينار المكّي األثرم، مولى بن باذان، كني 5

  77: ، ص 5: والّزركلّي، األعالم، ج 85: ، ص 1: والّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، ج 167: ، ص 5: ابن حّبان، الّثقات ـ ج: انظر
 بالناس " أ"في  6
والّنووّي، خالصة األحكام، باب صّحة صالة من   134: ، رقم الحديث 359: ، ص 1: محّمد بن الحسن، اآلثار، ج: انظر 7

 .ضعيف : ، وقال الّنووي  3323: ديث ، رقم الح 690: ، ص3: ، ج...صّلى خلف
لقًا برسول هللا وأشبه الّناس َخلقًا وخُ ، _صّلى هللا عليه وسّلم_جعفر بن أبي طالب أبو عبد هللا، ابن عم الّرسول : جعفر هو 8
هـ لّقبه جعفر ذو الجناحين ألّنه في الغزوة ُقطعت  8، هاجر الى الحبشة، واستشهد في غزوة مؤتة سنة _ى هللا عليه وسّلمصلّ _

 1: وابن األثير، أسد الغابة، ج 242: ، ص 1: ابن عبد البّر، االستيعاب، ج: انظر. يداه فأبدله هللا بجناحين يطير بها في الجّنة
 592: ، ص 1: ابة، جوابن حجر، اإلص 341: ، ص

   3663: ، رقم الحديث 351: ، ص 2: ، ج...عبد الرّزاق، مصّنف عبد الرّزاق ، باب الّرجل يؤّم القوم وهو جنٌب : انظر  9
  214: ، رقم الحديث 173: ، ص 1: ابن حجر، الّدراية، ج: إسناده واٍه، انظرقال : ابن حجر

 وما نستدل " أ"ما بين المعكوفين في  10
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ن، فإّنه المراد الّتضمّ  2ونحن نعتبر معنى: ، وهو ما أشار إليه المصّنف بقوله1{ اإلمام ضامنٌ } : قال_
 ن كلّ ن الّتساوي، فيتضمّ على نفي إرادة حقيقة الّضمان، وأقّل ما يقتضيه الّتضمّ  3فاقبالّضمان لالتّ 

ذا كان كذلك فبطالن صالة ا على اإلمام مثله، وغايته أن يفضل كالمممّ  فعلٍ  تنّفل خلف المفترض، وا 
اإلمام يقتضي بطالن صالة المقتدي إذ ال يتضّمن المعدوم الموجود، وهذا معنى قوله وذلك في الجواز 

 .والفساد
 بيده أن مكانكم، ثمّ  *دخل في صالة الفجر فأومأ_ لى هللا عليه وسلم ـص_ أّنه } وما أسند أبو داود 
ّني كنت جُ إّنما أنا بشرٌ : قضى الّصالة قال ااًء فصّلى بهم، فلمّ جاء ورأسه يقطر م وسنده  4{. نباً ، وا 

قبل  بال مهلةٍ  5ر كان عقيب تكبيرهذلك كان بعد شروعهم؛ لجواز كون الّتذكّ  ال يقتضي أنّ  صحيحٌ 
 .تكبيرهم

ه قبل أن قام في مصاّل ى حتّ  7[_لى هللا عليه وسلمـص_ فأتى الّنبيّ ]} : 6ذي في مسلٍم قالعلى أّن الّ  
دخل في صالة الفجر على } هذا المراد بقوله في حديث أبي داود  9فإّن كان 8{. يكّبر ذكر فانصرف

 .فال إشكال { دخل في مكانها  إرادةٍ 

ن كانا قضيّ   .تين فالجواب ما علمتوا 

                                                 

 517: ، رقم الحديث 143: ، ص 1: أبو داود، سنن أبي داود، باب ما يجب على المؤّذن من تعّهد الوقت، ج: نظرا 1
وابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب ما يجب على  207: ، رقم الحديث 402: ، ص 1: والّترمذّي، سنن الّترمذّي، ت شاكر، ج

، وقال  7169: ، رقم الحديث 89: ، ص 12: ند أحمد، جوأحمد، مس 981: ، رقم الحديث 341: ، ص 1: اإلمام، ج
 .صحيح : األلبانيّ 

 " أ"ليست في  2
 االتفاق " أ"في  3
 "ب"أ من /  82نهاية ق  *
، وقال  234: ، رقم الحديث 60: ، ص 1: أبو داود، سنن أبي داود، باب في الجنب يصّلي بالقوم وهو ناسي، ج: انظر  4

 .صحيح: األلبانيّ 
 تكبير " أ"تذكره ، في " ب"في  5
 "ب"و " أ"في  تليس 6
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في  7
   605: ، رقم الحديث 422: ، ص 1: مسلم، صحيح مسلم، باب متى يقوم الّناس للّصالة، ج: انظر 8
 "أ"ليست في  9
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عن علّي  2زجرٍ  عن عبيد هللا بن بعن أبي المهلّ  1هران عن مطيعٍ اق عن حسين بن مِّ زّ وأخرج عبد الرّ 
نبًا فأعاد ولم يعد بالّناس جُ _ رضي هللا عنه_صّلى عمر : " قال 5مامةعن أبي أُ  4عن القاسم 3بن زيدٍ 

فرجعوا إلى : قد كان ينبغي لمن صّلى معك أن يعيد، قال: _رضي هللا عنه_ له عليٌّ  6الّناس، فقال
  ". قول عليٍّ 

  .7مثل قول عليٍّ  قال القاسم، وقال ابن مسعودٍ 

 

 

 
                                                 

، من الّشاميين، أصله من الكوفة، مجمع وهو مطرح وليس مطيع كما ورد في الّنص، وهو مطرح بن يزيد أبو المهلب الكنانيّ  1
وابن حّبان،  19: ، ص 8: البخارّي، الّتاريخ الكبير، ج: انظر. على ضعفه، قال ابن حّبان ال يحتّج  بروايته بحاٍل من األحوال

 123: ، ص 4: الّذهبّي، ميزان االعتدال، ج36: ، ص 3: المجروحين، ج
ن كان عبيد هللا بن ز : عبيد هللا بن زحر هو 2 حر الّضمرّي، موالهم اإلفريقّي، ولد بافريقية ودخل العراق لطلب العلم، صدوق وا 

يخطئ ولم يخرج البخارّي من رواية بن زحر شيئًا، ضّعفه أحمد بن حنبل، وقال ابن معين منكر الحديث يروي الموضوعات، قال 
: ابن حجر، تهذيب الّتهذيب، ج: انظر. اد فقد أتى بالّطاماتإذا اجتمع عبيد هللا بن زحر مع علّي بن يزيد في اإلسن: ابن حّبان 

  62: ، ص 2: وابن حّبان، المجروحين، ج 315: ، ص 5: وابن أبي حاتم، الجرح والّتعديل، ج 12: ، ص 7
: انظر. علّي بن يزيد وليس زيد، أبو عبد الملك األلهاني الّدمشقّي،  قال ابن حّبان منكر الحديث جداً : علّي بن يزيد هو 3

أبو عبد الّرحمن أحمد بن والّنسائّي،  110: ، ص 2: وابن حّبان، المجروحين، ج 301: ، ص 6: البخارّي، الّتاريخ الكبير، ج
محمود إبراهيم زايد، : هـ، المحقق8296األولى، : الطبعة، 77: ، ص 1: الّضعفاء والمتروكون، ج شعيب بن علّي الخراسانّي،

 .حلب –دار الوعي : الناشر
القاسم بن عبد الّرحمن بن عبد هللا بن مسعود الهذلّي، أبو عبد الّرحمن، قاضي الكوفة، اإلمام المجتهد، توّفي سنة : القاسم هو 4

وابن حجر،  501: ، ص 5: والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 312: ، ص 7: ابن سعد، الّطبقات الكبرى، ج: انظر. هـ  112
  321: ، ص 8: تهذيب الّتهذيب، ج

صّلى هللا _صدي بن عجالن الباهلي، سكن مصر، ثّم انتقل للّشام، وهو آخر من مات من أصحاب الّرسول : أبو أمامة هو 5
وابن حجر،  736: ، ص 2: ابن عبد البّر، االستيعاب، ج: انظر. هـ  86هـ وقيل  81في الّشام، توّفي سنة _ عليه وسّلم

  16: ، ص 5: ألثير، أسد الغابة، جوابن ا 339: ، ص 3: اإلصابة، ج
 فقا " أ"في  6
عبيد هللا بن زجر عن علّي بن  عنن مهران بن المّطرح أبي المهلب عن حسين ب: اإلسناد المذكور في المصّنف هو كما يلي 7

أو على غير وضوٍء،  عبد الرّزاق، مصّنف عبد الرّزاق، باب الّرجل يؤّم القوم وهو جنبٌ : انظر.  يزيد عن القاسم عن أبي إمامة
عالء وابن الّتركمانّي،  382: ، رقم الحديث 173: ، ص 1: وابن حجر، الّدراية، ج  3662: ، رقم الحديث 350: ، ص 2: ج

بدون طبعة، ، 398: ، ص 2: الجوهر النقّي على سنن البيهقّي، جالّدين علّي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى الماردينّي، 
 . اسناده واهٍ : وقال ابن حجر .دار الفكر: الناشرن تاريخ نشر، بدو 
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لى هللا ـص_ عن البراء بن عازٍب عنه  2عن الّضّحاك بن مزاحمٍ  1عن جويبر وما أخرجه الّدارقطنيّ 
 4ليعد ثمّ  3فقد مضت صالتهم، وليغتسل هو إماٍم سها فصّلى بالقوم وهو جنبٌ  أّيما_} عليه وسلم 

ن صّلى بغير وضوٍء فمثل ذلك*صالته والّضّحاك لم يلق البراء، ، متروكٌ ، جويبر ٌ ضعيفٌ  5{. ، وا 
ويثبت المطلوب أيضًا بالقياس على ما لو بان أّنه صّلى بغير إحراٍم ال تجوز صالتهم إجماعًا، 

 .والمصّلي بال طهارٍة ال إحرام له

إذا  9ة الّشروععدم صحّ  8وهو ظهور مّتحدٌ  7ال أثر له، إذ الزمهما 6كن والّشرطوالفرق بين ترك الرّ 
 .10ذكر

                                                 

ابن أبي : انظر. جويبر بن سعيد البلخّي، أبو القاسم، ضعيٌف ويروي عن الّضحاك أشياء مقلوبة ومتروك الحديث: جويبر هو 1
عفاء الّرجال، والجرجانّي، الكامل في ض 217: ، ص 1: وابن حّبان، المجروحين، ج 540: ، ص 2: حاتم، الجرح والّتعديل، ج

  339: ، ص 2: ج
لقي مجموعًة من الّتابعين ولم يشافه أحدًا من : الضّحاك بن مزاحم الهاللّي، أبو القاسم، اشتهر بالّتفسير، قال ابن حّبان 2

ّنما اشتهر بالّتفسير، توّفي سنة  ابن حجر،  :انظر. هـ  106الّصحابة، وهو ثقٌة لكن ليس بتابعّي، في جميع رواياته فيها نظٌر وا 
،  6: وابن سعد، الّطبقات، ج 151: ، ص 5: والجرجانّي، الكامل في ضعفاء الّرجال، ج 454: ، ص 4: تهذيب الّتهذيب، ج

  302: ص
 "ب"ليست في  3
 ليعيد" ب"يعد ، في " أ"في  4
 "أ"ب من /  89نهاية ق  *
  1368: ، رقم الحديث 186: ، ص 2: الّدار قطنّي، سنن الّدار قطنّي، باب صالة اإلمام وهو جنب أو محدث، ج: انظر   5

جمال الّدين أبو الفرج عبد الّرحمن بن علّي بن  ابن الجوزّي،: هذا الحديث ال يصّح، جويبر متروٌك والّضّحاك لم يلق البراء، انظر
مسعد عبد الحميد محّمد : ه، المحقق 8382األولى ، : الطبعة ، 488: ، ص 1: خالف، جالّصحيح في مسائل ال ،محّمد

تنقيح  شمس الدين أبو عبد هللا محّمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز،والّذهبّي،  .بيروت –دار الكتب العلمية : السعدنّي، الناشر 
مصطفى أبو الغيط عبد الحّي عجيب، : م، المحقق  3777 -هـ  8338األولى ، : الطبعة ، 264: ، ص 1: الّتحقيق، ج

 60: ، ص 2: والّزيعلّي، نصب الّراية، ج .الّرياض –دار الوطن : الّناشر 
كّل ُمَتركٍِّب من معاٍن متغايرٍة ينطلق اسم المرّكب عليها عند " فّرق اإلمام الكاسانّي بين الّركن والّشرط، حيث ذكر أّن الّركن هو 6

، من "كّل ما يتغّير الّشيء به وال ينطلق عليه ذلك الّشيء كان شرطاً " ، فيكون كّل معنًى منها ركنًا للمرّكب، والّشرط "اجتماعها 
الكاسانّي، بدائع الّصنائع، : انظر. ة على الّركن اإليجاب والقبول في البيع، ومن األمثلة على الّشرط الّشهود في عقد الّنكاحاألمثل

   872: ، ص8: ج
 اللزامهما" أ"في   7
 "أ"ليست في   8
 و" ب"في  9

،  1:والّسمرقندّي، تحفة الفقهاء، ج 144:، ص 1:والّزيلعّي، تبيين الحقائق،ج 180: ، ص1:الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر 10
  223:ص
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، أو بال طهارٍة ليس قال إّنه كان كافرًا، أو صّليت مع العلم بالّنجاسة المانعة ّمهم زمانًا ثمّ أ 1[ فرعٌ ] 
 . 2؛ ألّن خبره غير مقبوٍل في الّديانات لفسقه باعترافهعليهم إعادةٌ 

 

 [أّم قومًا معذورين وغير معذورين معذورٌ ]

يٌّ ِبَقْوٍم َيْقَرُءوَن َوِبَقْوٍم ) َذا َصلَّى ُأمِّ يِّيَن َفَصاَلُتُهْم َفاِسَدٌة ِعْنَد َأِبي َحِنيَفَة َواِ  : َوَقااَل   -َرِحَمُه َّللاَُّ  -ُأمِّ
َماِم َوَمْن اَل َيْقَرُأ َتامٌَّة أِلَنَُّه َمْعُذوٌر َأمَّ َقْوًما َمْعُذوِريَن َوَغْيَر َمْعُذوِريَن َفَصاَر  َكَما إَذا َأمَّ اْلَعاِري َصاَلُة اإلِْ

َماَم َتَرَك َفْرَض اْلِقَراَءِة َمَع اْلُقْدَرِة َعَلْيَها َفَتْفُسَد َصاَلُتُه، َوَهَذا أِلَنَُّه َلْو اقْ . ِبِسينَ ُعَراًة َواَل  َتَدى َوَلُه َأنَّ اإلِْ
َماِم اَل َيُكوُن ِباْلَقاِرِئ َتُكوُن ِقَراَءُتُه ِقَراَءًة َلُه ِبِخاَلِف ِتْلَك اْلَمْسَأَلِة َوَأْمَثاِلَها أِلَنَّ اْلَمْوُجوَد  ِفي َحقِّ اإلِْ

ِحيُح أِلَ  يُّ َوْحَدُه َواْلَقاِرُئ َوْحَدُه َجاَز ، ُهَو الصَّ نَُّه َلْم َمْوُجوًدا ِفي َحقِّ اْلُمْقَتِدي ،َوَلْو َكاَن ُيَصلِّي اأْلُمِّ
َماُم ِفي اأْلُولَ  يًّا َفَسَدْت َتْظَهْر ِمْنُهَما َرْغَبٌة ِفي اْلَجَماَعِة  ، َفِإْن َقَرَأ اإلِْ َم ِفي اأْلُْخَرَيْيِن ُأمِّ َيْيِن ُثمَّ َقدَّ

ي َفْرِض اْلِقَراَءةِ : -َرِحَمُه َّللاَُّ  -َصاَلُتُهْم، َوَقاَل ُزَفُر  َوَلَنا َأنَّ ُكلَّ َرْكَعٍة َصاَلٌة َفاَل ُتْخَلى . اَل َتْفُسُد ِلَتَأدِّ
َمُه ِفي  َعْن اْلِقَراَءِة إمَّا َتْحِقيًقاَأْو َتْقِديًرا ْنِعَداِم اأْلَْهِليَِّة، َوَكَذا َعَلى َهَذا َلْو َقدَّ يِّ اِل َواَل َتْقِديَر ِفي َحقِّ اأْلُمِّ

دِ   ( .التََّشهُّ

 .س قارئين وخرساً وعلى هذا الخالف إذا أّم األخر ( عند أبي حنيفة إلخ  قوله فصالتهم فاسدةٌ ) 
خالية من العلم والكتابة، فاستعير لمن ال يعرف الكتابة إلى أّمة العرب، وهي األّمة ال نسبةً : واألّميّ 
 .والقراءة

 

 

 

 

 

                                                 

 قوله " أ"في  1
 370: ، ص 2: والعينّي، البناية، ج 144: ، ص 1: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر 2
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مّما إذا أّم المعذور والمومئ مثلهما، وأعلى منهما حيث تصّح صالة اإلمام ومن ( قوله وأمثالها )  
للّطهارة  الً اكع الّساجد لم يصر محّص يترك مع القدرة؛ إذ باالئتمام بالّصحيح، والرّ  1فاقًا؛ ألّنه لمبحاله اتّ 

على الّتكبير ثّم تفسد، أوان القراءة لتركها  افتتاح الكّل؛ ألّن األّمّي قادرٌ ة واألركان، ومقتضى هذا صحّ 
 .5هذا عن الكرخيّ  4، يروى 3لعجزه وحكماً  ، وصالتهم لعدمها في حّقهم حقيقةً 2[مع القدرة]

ّنما ال يلزم المقتدي به متنفّ   ال  روع؛ ألّنه إّنما صار شارعًا في صالةٍ بعد الشّ  اًل القضاء مع أّنه فسادٌ وا 
إاّل في روايٍة عن أبي يوسف  ر صالًة بال قراءٍة ال يلزمه شيءٌ ولو نذ. ذرروع كالنّ قراءة فيها، والشّ 

 .كذلك

ته؛ ألّن الفائدة إّما وجهه أّنه ال فائدة في الحكم بصحّ . روعح في الّذخيرة عدم صّحة الشّ حّ وص ،هذا 
  ،7القضاء وكالهما منتفٍ  6[أو وجوب]إلتمام، في لزوم ا

 

 

 

 

 

                                                 

 "أ"ليست في  1
 دفع للقدرة " أ"ما بين المعكوفين في  2
 نعجزه " أ"في  3
 ذلك " ب"ورد في  4
ين الكرخّي أبو حسن، فقيٌه، انتهت إليه رئاسة الحنفّية بالعراق، كثير الّصوم والّصالة وصبورًا عبيد هللا بن الحس: الكرخّي هو 5

الّزركلّي، : انظر. هـ  340، توّفي سنة "شرح الجامع الكبير"و" رسالٌة في األصول"على الفقر والحاجة، له مصّنفاٌت كثيرٌة منها 
  38: ، ص  12: والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 337: ، ص 1: ة، جوالقرشّي، الجواهر المضيّ  193: ، ص 4:األعالم، ج

 أوجوب " أ"ما بين المعكوفين في  6
: ، ص3: والعينّي، البناية، ج 818: ، ص8: والّسرخسّي، المبسوط، ج 12: ، ص 8: الّسغدّي، الّنتف في الفتاوى، ج: انظر 7

203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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، وفي ظاهر أّن خلفهما قارئٌ  2إّنما تفسد صالة األّمّي واألخرس إذا علما: 1ثّم عن القاضي أبي حازمٍ 
في  5للفساد ال يختلف الحال فيها بين الجهل والعلم، وشرط الكرخيّ  4[ألّن الفرائض] ال فرق : 3الّرواية

 .إمامة القارئ نّية اإلمامة؛ ألّنه يأتيه الفساد من قبله فيتوّقف على التزامه

شترط وهو األولى؛ ألّن الوجه المذكور وهو ترك الفرض مع القدرة عليه بعد ظهور الّرغبة في وقيل ال يُ 
ن لم ينو  .6صالة الجماعة يوجب الفساد وا 

اية عن أبي حنيفة فيه، واختلف فيه، فقيل تفسد في ال رو  الّطحاويّ  7في شرح( حيح قوله هو الّص )  
 .يخ عدمهح الشّ قل عن أبي حازٍم وصحّ ونُ . وله؛ ألّن الوجه الّسابق يقتضيهقياس ق

تفسد، وقال الكرخّي ال؛ ألّنه إّنما يقدر على  9حضر القارئ قيل لو افتتح األّمّي ثمّ : 8وفي الّنهاية
منفردًا األصّح أّن  ألّمّي بعد افتتاح القارئ فلم يقتد به وصّلىجعلها بقراءٍة قبل االفتتاح، ولو حضر ا

  .10صالته فاسدةٌ 

ألّمّي يصّلي رأيت في بعض الّنسخ لو كان القارئ على باب المسجد، أو بجواره، وا: ونقل في المحيط
                                                 

عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبو خازم أصله : أبو خازم وفي بعضها أبو حازم، هوفي أكثر من موضع يسّمى : أبو حازم 1
من البصرة، توّلى القضاء في عّدة أماكن منها الّشام والكوفة والكرخ، عالمًا بمذهب أبي حنيفة، والفرائض والحساب ونحو ذلك، من 

والّزركلّي،  397: ، ص 1: القرشّي، الجواهر المضّية، ج: ظران. هـ  292، توّفي سنة "الفرائض"، و "أدب القاضي: "تصانيفه
، 63: ، ص 11: جأبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، تاريخ بغداد وذيوله، والخطيب البغدادّي،  287: ، ص 3:األعالم، ج

 .بيروت –دار الكتب العلمية : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: هـ، دراسة وتحقيق 8380األولى، : الطبعة
 علم " ب"في  2
ظاهر الّرواية وهي مسائل األصول المروّية عن أصحاب المذهب، وهم أبو حنيفة : مسائل الحنفّية على ثالث طبقاٍت، األولى  3

وأبو يوسف ومحّمد ويلحق زفر والحسن بن زياد وغيرهما بهم، من أخذ عن اإلمام، وفي الغالب مصطلح ظاهر الّرواية يدّل على 
: والّسرخسّي، المبسوط، ج 69: ، ص 8: ابن عابدين، رد المحتار، ج: انظر. الواقعات: مسائل الّنوادر، والّثالثة: انيةالثّ . الّثالثة

  833: ، ص8: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 837: ،ص 8: والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 818: ، ص 8
 "ب"في  ما بين المعكوفين ليس 4
 الفساد " أ"في  5
: ، ص 1: وابن ماّزة، المحيط، ج 181: ، ص 1: والّسرخسّي، المبسوط، ج 185: ، ص 8:الّشيبانّي، األصل، ج : رانظ 6

409  
 " أ"في  تليس 7
هـ ، ثّم  700شرٌح لكتاب الهداية لإلمام حسام الّدين حسين بن عليٍّ المعروف بالّصنغاقي الحنفّي، فرغ منه سنة : الّنهاية هو 8

: والبابانّي، هدية العارفين، ج 2022: ، ص 2: حاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج: انظر. أكمله وكتب في آخره مسائل الفرائض
  314: ، ص1
 فصلى " أ"في  9

  882: ، ص 8: وشيخي زاده، مجمع األنهر، ج 211: ، ص 8: ابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج: انظر  10
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الة بال خالٍف، وكذا إذا كان القارئ في صالٍة غير صالة األّمّي جاز لألّمّي الّص  فيه وحده فهي جائزةٌ 
  .1فاق انتهىله باالتّ  دون انتظارٍ 

ّنما ثبتت : وفي الكافي إذا كان بجواره من يقرأ ليس عليه طلبه وانتظاره؛ ألّنه ال والية عليه ليلزمه، وا 
 .القدرة إذا صادفه حاضرًا مطاوعًا انتهى

 2تية الّ أّنه مع ظهور عدم الّرغبة في الجماعة، وعلى هذا فالخالفيّ  ة الفساد في الّثانية ال شكّ وأصحيّ 
إذا شرعا معًا منفردين واألّمّي يعلم أّن  *المصّنف فيها عدم الفساد؛ إّما أن تكون  3يحمل تصحيح

إذا كان حاضرًا مطاوعًا محمل ما في الكافي من ثبوت القدرة  4القارئ يريد الّشروع في المكتوبة، وهو
الّ  5مع نفيه ّما أن تكون صورة عرف فالمطاوعة وعدمها إّنما تُ وجوب الّطلب منه، وا   بعد الّطلب، وا 

 .خالفّية الكرخّي، وال يخفى أّن األوجه فيها تعليل الكرخّي ال المصّنف

ن  7لم تجب الجمعة 6عتبر عند أبي حنيفة، ولهذاالقدرة بقدرة الغير ال تُ : فإن قيل والحّج على األعمى وا 
 .وجد قائداً 

على االقتداء بالقارئ بال  باختيار ذلك الغير، وهنا األّمّي قادرٌ  *قدرة الغير إذا تعّلق عتبرإّنما ال تُ : قلنا
 .9قادرًا على القراءة 8اختياره فينزل

                                                 

  410: ، ص 1: الّزركشّي، البحر المحيط، ج: انظر 1
 أي " أ"في  2
 الصحيح " أ"في  3
 "ب"ب من /   82نهاية ق  *
 وهي" ب"و " أ"في   4
 تصنف " أ"في  5
 ولذا " ب"في  6
 الجمع " أ"في   7
 " أ"أ من /  90نهاية ق  *
 فيترك" أّ "في   8
 ،مّي وهو يعلم حاله، فإن حصل فعليهما إعادة الّصالة، فإذا وجد األمّي قارئًا يأتّم بهعند المالكّية ال يجوز أن يأتّم القارئ باأل   9

فإن لم يفعل فصالته فاسدة، فإن دخل في الّصالة وجاء من يحسن القراءة فال يقطع صالته، واضطرب المذهب المالكّي في 
فكانا خلف أو عن يساره بطلت صالة الجميع، أّما  بأميّ  وأميّ وجوب طلب األمّي قارئًا يصّلي وراءه، وعند الحنابلة لو اقتدى قارئ 

إن كانا عن يمينه صّحت صالة اإلمام واألمّي وفسدت صالة القارئ، وعند الّشافعّية والحنابلة ال تصّح إمامة األمّي، فإذا صّلى 
: ، ص3: ري، الّتاج واإلكليل، جالعبد: انظر. القارئ خلف األمّي وهو يعلم حاله بطلت صالة القارئ وصّحت صالة األمّي 

  369: ، ص3: والمرداوي، اإلنصاف، ج 361: ،ص  3: والنووّي، المجموع، ج 338
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 .1صّح اقتداؤه م ناويًا أن ال يؤّم أحدًا فائتّم به رجلٌ ومن الفروع المنقولة لو تحرّ  

 . 2عن أبي يوسف وهو روايةٌ ( ال تفسد : ه وقال زفرقول)  
على عدم  أي قبل أن يقعد قدره بناءً : هذا الخالف لو قّدمه في الّتشهد 3أي على( قوله وكذا على هذا )

ا وامرأٍة، أّما لو قّدمه بعد قدره صّح عندهم القارئ فصار كاستخالف صبيٍّ  4صالحّية األّمّي إلمامة
 .5خالفًا ألبي حنيفة، وهي إحدى المسائل االثنّي عشرة

 
 .ا عنده فلوجود الّصنع منه، وأمّ أّما عندهما فظاهرٌ أولى،  مرتاشيّ وجعله التّ  عند الكلّ  وقيل ال تفسد 6
اّل فهو آثمٌ  االجتهاد في تعّلم ما تصّح به الّصالة، ثمّ  7هذا واألّمّي يجب عليه  ، في القدر الواجب وا 

 .ذي ال يقدر على إخراجهمنا نحوه في إخراج الحرف الّ وقدّ 
 .9حق في الّشافيال وكذلك ذكر في الاّل : فقال ل يتقّدر بالقراءة؟ عن القيام ه 8ينئل ظهير الدّ وسُ 
 

                                                 

وابن نجيم المصري، البحر الّرائق،  19: ، ص 8: وماّل، درر الحّكام، ج 832: ، ص8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر  1
  219: ، ص8: ج
،  3: والعينّي، البناية، ج 832: ، ص 8: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 383: ، ص 8: البرهانّي، جابن ماّزة، المحيط : انظر  2
  203: ص
 "ب"و " أ"في  تليس 3
 إلقامة" ب"اإلمامة ، في " أ"في  4
 به " أ"ورد في  5

أن يرى المتيمم : ف ومحّمد وهياثنا عشرة مسألة عند أبي حنيفة تفسد فيها الّصالة خالفًا ألبي يوس: المسائل اإلثني عشر هي
الماء، انتهاء مدة المسح على الخفين، أن يتعلم األمّي آية ما لم يكن مقتديًا بقارئ، أن يجد العاري ساترًا، أن يقدر المومئ على 

الّشمس في  الّركوع والّسجود، أن يتذّكر فائته إن كان من أصحاب الّترتيب، أن يستخلف من ال يصلح لإلمامة كالمرأة، أن تطلع
صالة الفجر، أن تزول الّشمس في صالة العيدين، أن يدخل وقت العصر في الجمعة، أن تسقط الجبيرة عن برء، أن يزول 

  670: ، ص8: ابن عابدين، رد المحتار، ج: انظر. المغدور
 وقيل مكرر" أ"ورد في  6
 كل" ط" و" ب"ورد في  7
ظهير الّدين لقب جماعٍة من العلماء، فإن أطلقه الكمال بن الهمام فعلى األغلب برأيي أّنه يقصد أبو الحسن علي بن عبد  8

العزيز، ألّن الكمال في مواضع يطلق اللقب وتارة يضيف له المرغيناني، وقد ذكر القرشّي في الجواهر المضّية أّن لقب ظهير 
القرشّي، : انظر. ه 276علّي بن عبد العزيز المرغينانّي أبو الحسن أستاذ قاضي خان، توّفي سنة الّدين مطلقًا ّيقصد به اإلمام 

  263: ، ص8: الجواهر المضّية، ج
: انظر. الّشافي في فروع الحنفّية لإلمام عبد هللا بن محمود إسماعيل بن رشيد الّدين محمود بن محّمد الكردري شمس األئّمة 9

  8732: ، ص3: ّظنون، جحاّجي خليفة، كشف ال
: ، ص 1:وابن ماّزة، المحيط، ج 227: ، ص 1:والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 97: ، ص 2:الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر 

412  
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اَلة)  (َباُب اْلَحَدِث ِفي الصَّ
 
اَلةِ  ِفي اْلَحَدثُ  َسَبَقهُ  َوَمنْ )   .(اْنَصَرف الصَّ

ما ُيفسد الّصالة وما ُيكره فيها من العوارض وهي تتلو األصل فأّخرها، وقّدم هذا  1َسْبُق الحدث ووجود
 .معه دون كراهٍة، بخالف ما ُيفسد وُيكره 2لثبوت الوجود

اّل لزم الكذب 4أي من غير توّقٍف، يفيده إيقاعه جزاء الّشرط خبراً (  3قوله انصرف)  ، 5فيلزم عنده وا 
 .سدت إاّل إذا أحدث بالّنوم فمكث ساعًة ثّم انتبه فإّنه يبنيف 6[َقْدَر ركنٍ ]فإن مكث مكانه 

 .8إن لم ينو بمقامه الّصالة ال تفسد ألّنه لم يوجد جزٌء من الّصالة مع الحدث: 7وفي الُمنتقى
قلنا هو في حرمة الّصالة، فما وجد منه صالحًا لكونه جزءًا منها انصرف إلى ذلك غير مقّيٍد بالقصد 

محتاٍج إليه، فلذا كان الّصحيح أّنه لو قرأ ذاهبًا أو آيبًا تفسد؛ ألدائه ركنًا مع الحدث أو إذا كان غير 
ن قيل تفسد في الّذهاب ال اإلياب، وقيل بل في عكسه، بخالف الّذكر ال يمنع البناء في  المشي، وا 

 .األصّح ألّنه ليس من األجزاء
ّرفع ُمحتاٌج إليه لالنصراف فمجّرده ال يمنع، فلّما اقترن ال يبني؛ ألّن ال 9ولو أحدث راكعًا فرفع ُمسمِّعاً  

 .به الّتسميع ظهر قصد األداء
 10[ال إن أراد]وعن أبي يوسف، لو أحدث في سجوده فرفع مكّبرًا ناويًا إتمامه، أو لم ينو شيئًا فسدت، 

                                                 

 وجوب وهو خطأ" أ"في   1
 الوجوب وهو خطأ" أ"في   2
 العرب وهو خطأ" أ"في   3
 " أ"ليست في   4
وابن أمير حاج، الّتقرير  302: ، ص 2: والّزركشي، البحر المحيط، ج 202: ، ص 8: الّرازي، المحصول، ج: انظر  5

  823: ، ص 8: والحبير، ج
 قدركن " أ"ما بين المعكوفين في   6
وهو انتقى كتابه بعد أن هـ،  223كتاب في فروع الحنفّية للحاكم الّشهيد محّمد بن محّمد  بن أحمد، توّفي سنة : الُمنتقى هو  7

: ، ص 3: والبابانّي، هدية العارفين، ج 8128: ، ص 3: حاّجي خليفة، ج: انظر. كتاب مثل اآلمالي والّنوادر 277نظر في 
20  
وابن نجيم المصري، البحر الّرائق،  200: ، ص 3: والعينّي، البناية، ج 832: ، ص 8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر   8
  298: ، ص8: ج
 سمعا " ب"و " أ"في   9

 ألن ارادة " ب"ما بين المعكوفين في   10
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 .1االنصراف
، ال ا ختيار له فيه، وال في سببه، ولم وشرط البناء كونه حدثًا سماوّيًا من البدن، غير موجٍب للُغْسلِّ

، فال يبني بشّجٍة وعّضٍة ولو منه لنفسه، وال إلصابة نجاسٍة مانعٍة من غير  يوَجد بعده ُمناٍف له منه بدٌّ
 .2سبق حدثه خالفًا ألبي يوسف، فإن كانت منه بنى اّتفاقاً 

ابته من حدثه وغيره ال يبني والفرق لهما أّن ذاك غسل ثوبه وبدنه ابتداًء، وهذا تبعًا للوضوء، ولو أص
، وال لقهقهٍة وكالٍم واحتالٍم، وال لسيالن دّمٍل غمزها، فإن زال لّساقٍط من غير 3ولو اّتحد محّلهما

 .5فقيل يبني لعدم صنع العباد، وقيل على الخالف 4مسقٍط،
 

 .6واخُتلف فيما لو سبقه لعطاسه أو تنحنحه
                                                 

والّسمرقندّي، تحفة الفقهاء،  298: ، ص 8:وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 877: ، ص 8:ماّل، درر الحّكام، ج: انظر  1
  389: ، ص 8: ج

د رّجح الّسمرقندّي قول أبي حنيفة ومحّمٍد، بأّنه ال يبني ألّن هذه ألّن هذا الحدث حصل بغير فعله، فصار كالحدث الّسماوّي، وق
 337: ، ص 8:الّسمرقندّي، تحفة الفقهاء، ج: انظر. األحداث مّما ال يقع غالبًا، فال يلحق بالغالب

ه تبطل صالته ذهب المالكّية والّشافعّي في قوله الجديد وأحمد في أصّح رواياته أّن المصّلي إذا سبقه الحدث في صالت  2
: انظر. ويتوّضأ ويلزمه استئنافها والّراجح قول الجمهور وهو االستئناف وهو ما رّجحه مجموعٌة من العلماء منهم الّنووي وابن قدامة

عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محّمد الجويني، والجويني،  363: ، ص 8: ابن نصر، اإلشراف على نكت الخالف، ج
األولى، : عبد العظيم محمود الّديب، الطبعة/ د. أ: حققه وصنع فهارسه، 896: ، ص3: ج دراية المذهب، نهاية المطلب في

  06: ، ص3: وابن قدامة، المغني، ج 31: ، ص 1: والّنووي، المجموع، ج .دار المنهاج: م، الناشر3770-هـ8331
،  8:وشيخّي زاده، مجمع األنهر، ج 217: ، ص 3: ناية، جوالعينّي، الب 836: ، ص 8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر  3
 882: ص

الرّجل والمرأة في حكم البناء سواًء، ألّن بعض المشايخ ذكر أّن وجه المرأة وذراعيها والقدم ليس بعورٍة عند أبي حنيفة، وبالّنسبة 
اّل   فال يجوز لها بخالف أبي يوسف ومحّمٍد، فعند أبي للرأس إن أمكنها إيصال البّلة إلى الّشعر دون كشف رأسها، جاز لها البناء وا 

يوسف في غير رواية األصول أّن المرأة إذا أمكنها الوضوء دون كشف شيٍء من جسمها كاليدين والّرأس، فكشفتها ال تبني ألّنها 
، فكشفت عورتها لحاجٍة كشفت عورتها دون حاجٍة كالّرجل إذا كشف عورته دون حاجٍة ال يبني، فإن لم يمكنها الوضوء دون كشفٍ 

. جاز لها البناء كالّرجل في ذلك، بينما محّمد فقد أطلق الجواب ألّن الوضوء من غير كشٍف يوقع الحرج، فلذلك جاز لها البناء
. كشف عورتهابينما إبراهيم بن رستم، فال يجيز البناء للمرأة ألّن المرأة من قدمها إلى قرنها عورة فال يجوز لها البناء، ألنها تحتاج ل

وابن نجيم المصري، البحر الّرائق،  217:، ص 3: والعينّي، البناية، ج 313: ، ص 8:ابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج: انظر
 298: ص  8:ج

 "أ"ما بين المعكوفين ورد في [ فإن كانت_رحمه هللا _ خالفًا ألبي يوسف ]  4  
إن سال من دّمٍل دٍم كثيٍر أو قيٍح أو أصابه حجٌر أو بندقٌة فشّجه أو نحر ذلك بغير فعله، فغسل يبنى، على ما مضي من   5

 377: ، ص 8: الّشيبانّي، األصل، ج: انظر. صالته ما لم يتكّلم عند أبي يوسف أّما أبو حنيفة ومحّمد فقاال ال يعيد وال يبني
  338: ، ص8: والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 896: ص ، 8: والّسرخسّي، المبسوط، ج

في مسألة العطاس والّتنحنح، وقع الخالف فيهما واألرجح أنه يبنى في مسألة العطاس لكونه أمرًا سماويًا وال يبنى في مسألة   6
  677: ، ص8: وابن عابدين، رد المحتار، ج 297: ، ص 8: ابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج: انظر. الّتنحنح
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 .2منها بغير صنعها مبلواًل بنت باالّتفاق، وبتحّركها على الخالف 1ولو سقط الكرسف 
، وهو قول المشايخ إذا أمكنها الوضوء من غير 3وهذا بناٌء على تصّور بنائها كالّرجل خالفًا البن رستم

ن ُروي جواز كشفهما  .كشٍف، كأن تمسح على رأسها بال كشٍف، وكذا غسل ذراعيها في الّصحيح وا 
 .المرأة فسدت 4أوإذا استنجى الّرجل : جاء ففي الخالصةوأّما االستن

اّل استقبل: ثّم ُنقل من الّتجريد  .5ُيستنجى من تحت ثيابه إن أمكن وا 
ن وجد بأن تمّكن من : 6وفي الّنهاية عن القاضي أبي عليٍّ الّنسفيّ  إن لم يجد منه ُبّدًا لم تفسد، وا 

ورته فسدت، وجعل الفساد مطلقًا ظاهر المذهب في وأبدى ع 7االستنجاء وغسل الّنجاسة تحت القميص
 .8شرح الكنز

ويتوّضأ ثالثًا ثالثًا في األصّح، ويأتي بسائر سنن الوضوء، ولو جاوز ماًء يقدر على الوضوء منه 
كان بئرًا يحتاج إلى االستقاء منه وذلك  المكان، أو لعدم الوصول إلى الماء، أو*لضيق 9[إلى أبعد منه]

                                                 

أبو منصور، الّزاهر في غريب ألفاظ الّشافعّي، باب : انظر. القطن اّلذي تحتشي به المرأة ما لم يكثر سيالن الّدم: الكرسف هو  1
،  8: والّسبتّي، مشارق األنوار، مادة دري، ج 8338: ، ص 3: والفارابّي، الّصحاح، مادة كسف، ج 30: ، ص 8: الحيض، ج

  326: ص
: ، ص 8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق،  ج: انظر. سقط الكرسف من المرأة بتحريكها  َبَنْت عند محّمٍد و أبو حنيفة ال تبنيإن   2

  200: ، ص 3: والعينّي، البناية، ج 836
تفّقه على محّمٍد بن  إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزّي، الفقيه وأحد األئّمة واألعالم في عصره، كان نبياًل جليالً : ابن رستم هو  3

القرشّي، : انظر. هـ 387الحسن وروى عنه الّنوادر وُعرض عليه القضاء فامتنع، وتفّقه على يديه الجّمع الغفير، توّفي سنة 
،  8: وابن قطلوبغا، تاج الّتراجم، ج 33: ، ص 2: والّذهبّي، تاريخ اإلسالم ،ت بّشار، ج 290: ، ص 3: الجواهر المضّية، ج

  10: ص
 و " ط"في   4
  836: ، ص 8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر  5
، كان إمام عصره "الفوائد"و" الفتاوى "الحسين بن خضر الّنسفّي، قاٍض من فقهاء الحنفّية، من مصّنفاته : أبو علّي الّنسفّي هو  6

 330: ، ص 3: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. هـ 333وتفّقه ببغداد وأقام فيها، هو أستاذ شمس األئّمة الحلوانّي، توّفي سنة 
  388: ، ص 8: والقرشّي، الجواهر المضّية، ج

ابن : انظر. من قمص والقاف والميم والصاد، يدّل على لبس الّشيء، وهو لباٌس رقيٌق ُيرتدى فوقه سترًة غالباً : القميص هو  7
 391: ، ص 1: ، تهذب اّللغة، باب القاف والّسين، جوأبو منصور 30: ، ص 2: فارس، مقاييس اّللغة، مادة قمص، ج

مجمع الّلغة العربّية : بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، المؤلف ،029: ، ص 3:الوسيط، باب القاف، جومصطفى وآخرون، المعجم 
 .بالقاهرة

  836: ، ص8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر  8
  267: ، ص 8:القرشّي، الجواهر المضّية، ج: انظر. وقد سبق تعريف هذا المصطلحظاهر المذهب المقصود به ظاهر الّرواية، 

 " أ"ما بين المعكوفين ليس في   9
 " ب"أ من /   83نهاية ق   *

 تضيق" أ"في 
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، *بال عذٍر فتفسد 2، وأّما1[ال تفسد]كان في بيته فجاوزه ناسيًا العتياده الوضوء من الحوض مفسٌد، أو 
 .هذا كّله إذا سبقه في الّصالة، فلو خافه فانصرف ثّم سبقه الحدث ال يبني في ظاهر الّرواية

 وهل يستخلف لالنصراف خوفًا عنده ؟  

 . 3وز، وال قوٍل لمحّمدٍ يجوز كما في مسألة الحصر، وفي قول أبي يوسف ال يج

 [إماٌم أحدث في الّصالة] 

أَ  اْسَتْخَلفَ  إَماًما َكانَ  َفِإنْ ) اِفِعيِّ  َقْولُ  َوُهوَ  َيْسَتْقِبلَ  َأنْ  َواْلِقَياُس  .َوَبَنى َوَتَوضَّ  _ َّللاَُّ  َرِحَمهُ  _ الشَّ
ْنِحَرافَ  َواْلَمْشيَ  ُيَناِفيَها، اْلَحَدثَ  أِلَنَّ   (.اْلَعْمدَ  اْلَحَدثُ  َفَأْشَبهَ  ُيْفِسَداِنَها َوااِل

محدودب ] بأن يأخذ بثوب رجٍل إلى المحراب أو يشير إليه، والّسّنة فيه أن يفعله ( قوله استخلف) 
آخذًا بأنفه ُيوهم أّنه رعف، وله أن يستخلف ما لم يخرج من المسجد، أو يجاوز الّصفوف في  4[الّظهر

 5.حّتى جاوز وخرج بطلت صالة القوم، وفي بطالن صالته روايتانالّصحراء، فإن لم يستخلف 

وال فرق بين كون الّصفوف مّتصلًة خارج المسجد ولم يجاوزها، أو منفصلًة خالفًا لمحّمٍد في المّتصلة؛  
  .7الّصفوف حكم المسجد كما في الّصحراء 6[ألّن لمواضع]

أّن القياس بطالنها بمجّرد االنحراف، لكن ورد الّشرع به على خالفه، فيقتصر الّجواز على  8ولهما
                                                 

 " أ"ما بين المعكوفين ليس في  1
 ما " أ"في   2
 " أ"ب من /  90نهاية ق   *
: وشيخي زاده، مجمع األنهر، ج 218: ، ص 8: والبابرتّي، العناية، ج 836: ، ص 8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر  3
  802: ، ص8
 محدوب للظهر " أ"محدود بالظهر ، في " ب"ما بين المعكوفين  في  4
ّنما احتاج إلى االستخالف إلصالح صالة   5 المشهور من الّروايات أّنها ال تفسد و هو األصّح؛ ألّن اإلمام في حكم المنفرد، وا 

 397: ، ص 8:وابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج 332: ، ص8: الّسمرقندّي، تحفة الفقهاء، ج: انظر. القوم 
 فإن المواضع " أ"ما بين المعكوفين في   6
 92: ، ص8: وماّل، درر الحّكام، ج 830: ، ص8: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 201: ، ص3: العينّي، البناية، ج: انظر  7

وقد رّجح الّسرخسّي قول أبي حنيفة وأبي يوسف ألّن جميع المسجد في حكم المكان الواحد، ويدّل على ذلك لو أّن احد المصّلين 
فوف مّتصلٌة بينه وبين اإلمام صّح اقتداؤه باإلمام، وهذا المعنى غير موجوٍد خارج المسجد، صّلى في آخر المسجد ولم تكن الّص 

ّنما جعل خارج المسجد له حكم المسجد عند الّضرورة،  فالمسجد إذا لم يكن مآلن، فال يصّح اقتداء من كان خارجه باإلمام، وا 
سجد كالّصحراء والمسجد له حكم المكان الواحد دون اّتصال الّصفوف، فالمواقع اّلتي تكون الّصفوف فيها متصلٌة، يكن لها حكم الم

فاإلمام لو جاوز الّصفوف وهو في المسجد ولم يستخلف ثّم استخلف فاستخالفه صحيٌح، فلّما كان المسجد هو المعتبر في 
  880:، ص3: ، المبسوط، جالّسرخسيّ : انظر. تصحيح صالة القوم وليس اّتصال الّصفوف فكذلك هو المعتبر في فساد صالتهم

 332: ، ص8: الّسمرقندّي، تحفة الفقهاء، ج: انظر. المقصود أبو حنيفة و أبو يوسف  8
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 .1محّل الّضرورة

، أو امرأٍة فسدت صالته وُيشترط كون الخليفة صالحًا لإلمامة، فإن لم يصلح كمحْ   دٍث، أو صبيٍّ
، أو امرأٍة فخرج وتركه  وصالة القوم إن استخلفه قصدًا، فإن لم يكن قصدًا بأن لم يكن خلفه غير صبيٍّ

 .فستأتي آخر الباب 

ولو استخلف رجاًل والقوم رجاًل ونوى كلٌّ اإلمامة فاإلمام خليفة اإلمام؛ ألّنه ما دام في المسجد فحّق 
 .االستخالف له

صالة المقتدي بخليفة اإلمام، وفسدت على المقتدين بخليفة  3معًا اإلمامة جازت2إن نويا : وفي الفتاوى 
 .4القوم

ن كان  ن تقّدم أحدهما إن كان خليفة اإلمام فكذلك، وا  وال اختالف ألّن حقيقة المعّية غير مرادٍة، وا 
 .خليفة القوم فاقتدوا به ثّم نوى اآلخر فاقتدى به البعض جاز صالة األّولين دون اآلخرين

خر الّصفوف ثّم خرج من المسجد، إن نوى الخليفة اإلمامة من ساعته صار إمامًا،  ولو استخلف من آ
 فتفسد صالة من كان متقّدمه دون صالته، وصالة اإلمام األّول ومن عن يمينه، وشماله في صّفه 

ن نوى أن يكون إمامًا إذا قام مقام األّول وخرج األّول قبل أن يصل ، الخليفة إلى مكانه 5ومن خلفه، وا 
 .أو قبل أن ينوي اإلمامة فسدت صالتهم

 .وشرط جواز صالة الخليفة والقوم أن يصل الخليفة إلى المحراب قبل أن يخرج اإلمام عن المسجد

لو استخلف اإلمام رجلين أو هو رجاًل والقوم رجاًل، أو القوم رجلين أو بعضهم رجاًل : واّلذي في الّنهاية
                                                 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفّية وفي أصّح القولين عن الّشافعّية وروايٍة لإلمام أحمد أن استخالف اإلمام في الّصالة جائٌز،   1
ٍة لإلمام أحمد أّن االستخالف في الّصالة غير جائٍز والمالكّية بأّنه واجٌب في الجمعة مندوب في بينما ذهب الّشافعّي في قوٍل ورواي

غيرها واألصل في االستخالف عدم الجواز إاّل أّن الّسّنة وردت بجوازه وتختلف أسباب وشروط اإلستخالف بين المذاهب، ويندب 
. ، صّححه األلبانيّ "إذا أحدث أحدكم في صالته فليأخذ بأنفه ثّم لينصرف "أن يأخذ بأنفه موهمًا أّنه رعف لقوله عليه الّسالم 

وابن نجيم الحنفّي،  8883: ، رقم الحديث 398: ، ص 8: أبو داود، سنن أبي داود، باب استئذان المحدث اإلمام، ج: انظر
يل في  مَناهِّجُ  بو الحسن علي بن سعيد الّرجراجي،أ والرجراجي، 321: ، ص8: الّنهر الفائق، ج يلِّ ونتائج لطائف التَّْأوِّ التَّحصِّ

نة وَحلِّّ ُمشكِّالتها،   هـ 8331األولى، : أبو الفضل الّدمَياطي وأحمد بن علّي، الطبعة: اعتنى به ، 282: ، ص 8: جَشرحِّ المَدوَّ
ن الحسين بن محّمد بن محّمد بوابن الفراء،  267: ، ص2: وابن الّرفعة، كفاية النبيه، ج .دار ابن حزم: م، الناشر 3770 -

: حم، الطبعةد الاّل عبد الكريم بن محمّ . د: المحقق، 838: ، ص8: هية من كتاب الروايتين والوجهين، جخلف، المسائل الفق
 .مكتبة المعارف، الرياض: م، الناشر8912 -هـ 8372 األولى،

 جميعا " أ"ورد في   2
 جاز " ب"و " أ"في   3
 293: ، ص 8:لبحر الّرائق، جابن نجيم المصري، ا: انظر  4
 يحرم " أ"في   5
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 .هى من غير تفصيلٍ وبعضهم رجاًل، فسدت صالة الكل انت

لو تأّخر ليستخلف فلبث ينظر من يصلح فقبل أن يستخلف كّبر رجٌل من وسط الّصّف : وفيها 
 .للخالفة وتقّدم، فصالة من كان أمامه فاسدٌة، ومن خلفه جائزةٌ 

وكذا لو استخلف اإلمام رجاًل من وسط الّصّف، فخرج اإلمام قبل أن يقوم الخليفة مكانه، تفسد صالة 
 .1ّدامهمن ق

إن تقّدم رجٌل من غير تقديم أحٍد، وقام مقام األّول قبل أن يخرج اإلمام : واّلذي في فتاوى قاضي خان
عن المسجد جاز، ولو خرج اإلمام قبل أن يصل هذا الّرجل إلى المحراب ويقوم مقامه فسدت صالة 

 .عليه 4، وال غبار3اإلمام األّول انتهى 2الّرجل والقوم، وال تفسد صالة

إن لم يخرج األّول ولم يأخذ الخليفة مكانه حّتى : 5ولو استخلف فاستخلف الخليفة غيره قال الفضليّ 
اّل لم يجز، ولو استخلف ثّم أفسد قبل  استخلف جاز، ويصير كأّن الّثاني تقّدم بنفسه، أو قّدمه األّول وا 

 .أن يخرج من المسجد يضّره ال غيره

ولو جاء رجٌل في هذه الحالة فإّنه يقتدي بالخليفة، وكذا لو قعد األّول فلم يخرج من المسجد، ولو 
ثّم رجع والخليفة لم  6[في المسجد وخليفته قائٌم لم يؤّد ركنًا يتأّخر ويتقّدم األّول، ولو خرج فتوّضأ]توّضأ 

 .هو الّثاني 7يؤّد ركنًا فاإلمام

 .ما لم يخرجهذا ويصّح االقتداء باألّول 

                                                 

تقديم القوم لرجٍل كاستخالف اإلمام له، ففي اإلمامة العظمى ال فرق بين استخالف الخليفة أو اجتماع الّناس على رجٍل، فإن   1
فهذا وتقديم القوم إّياهما قّدموه قبل خروج اإلمام من المسجد فصالتهم وصالة اإلمام األّول صحيحٌة، كذلك إن قّدم اإلمام رجلين 

سواٌء، فسدت صالة الجميع إذا استوى الفريقين في العدد، فإن كان فريٌق أكثر عددًا من اآلخر، قال بعض الحنفّية صالة األكثر 
تديا جائزًة وتفسد صالة اآلخرين، لكن الّراجح فساد صالة الفريقين ، فإن اقتدى القوم بأحد اإلمامين وشّذ رجاًل أو رجلين فاق

بالّثاني، فصالة الجماعة صحيحٌة، وتفسد صالة اآلخرين، فإن وصل أحدهما قبل اآلخر إلى موضع اإلمامة فيتعّين هو لإلمامة 
والعينّي،  823: ، ص 8: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 800: ،ص8: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر. واآلخر وجوده كعدمه

 373: ، ص3: البناية، ج
 اإلمام  وهو مكّرر" أ"ي ورد ف 2
سالم مصطفى البدري، : تحقيق ،879: ، ص8: فتاوى قاضيخان، ج اإلمام فخر الّدين الحسن بن منصور، قاضيخان،  3

 .دار الكتب العلمية: م، الناشر 3779االولى، : الطبعة
 عيادة وهو خطأ" أ"في   4
القرشّي، :انظر. هـ 218محّمد بن الفضل أبو بكر الفضلّي، من تالميذه القاضي أبي علّي النسفّي، توّفي سنة : الفضلّي هو  5

  871: ، ص 3: الجواهر المضّية، ج
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في   6
 فاألّول وهو خطأ " أ"في  7
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لو أحدث وليس معه أحٌد، فلم يخرج حّتى جاء من ائتّم به ثّم خرج، كان الّثاني خليفة األّول حّتى : قالوا
 .1يقتدي به، وكذا لو توّضأ في ناحية المسجد ورجع ينبغي له أن يقتدي بالّثاني

 
قام األّول ال يجوز للّثاني ولو استخلف ثّم خرج فأحدث الّثاني فجاء األّول بعدما توّضأ قبل أن يقوم م

 . *جاز له تقديمه 3بعدما قام مقام األّول 2تقديمه، ولو جاء

 

 [إذا أحدث في الّصالة واالستخالف أدّلة من قال بالبناء] 

اَلةُ  َعَلْيهِ  _ َقْوُلهُ  َوَلَنا) اَلمُ  الصَّ ِتهِ  ِفي َأَمَذى َأوْ  َرَعفَ  َأوْ  َقاءَ  َمنْ » _ َوالسَّ أْ  َفْلَيْنَصِرفْ  َصاَل  َوْلَيَتَوضَّ

ِتهِ  َعَلى َوِلَيْبنِ  اَلةُ  َعَلْيهِ  _ َوَقالَ  «.َيَتَكلَّمْ  َلمْ  َما َصاَل اَلمُ  الصَّ  َأوْ  َفَقاءَ  َأَحُدُكمْ  َصلَّى إَذا» _ َوالسَّ

مْ  َفِمهِ  َعَلى َيَدهُ  َفْلَيَضعْ  َرَعفَ  دُ  َما ُدونَ  ُيْسَبقُ  ِفيَما ى َواْلَبْلوَ  «.ِبَشْيءٍ  ُيْسَبقْ  َلمْ  َمنْ  َوْلُيَقدِّ  َفاَل  َيَتَعمَّ

ًزا ، َأْفَضلُ  َوااِلْسِتْئَنافُ  ِبهِ  َيْلَحقُ   .(اْلِخاَلفِ  ُشْبَهةِ  َعنْ  َتَحرُّ

 .4الحديث تقّدم في فصل الّنواقض..." ( من قاء" _*صّلى هللا عليه وسّلم_قوله ولنا قوله ) 

 
                                                 

ث الّرجل، فذهب ليتوضأ ثّم أحدث اإلمام، فإّنه ينتظر حّتىى يعود الّرجل، وصورة المسألة لو أّن إمامًا كان معه رجٌل واحٌد فأحد  1
يتّم صالته مقتديًا : روى اإلمام الحسن عن أبي حنيفة أّن اإلمام إذا أحدث وليس معه إاّل رجٌل واحٌد، فتوّضأ في المسجد، قال

في المسجد فتوّضأ فإّنه يعود إلى مكانه، ويصّلي بهم ألّن  بالّثاني ألّنه متعّين لإلمامة إليه، أّما إن كان معه جماعٌة ووجد ماءً 
 301: ، ص8: الّشيبانّي، األصل، ج: انظر. اإلمامة لم تتحّول منه إلى غيره في هذه الحالة إاّل ان يستخلف ولم يحصل

  332: ، ص8: والكاساني، بدائع الّصنائع، ج 801: ، ص8: والّسرخسّي، المبسوط، ج
 " ب"ما بين المعكوفين ورد في  [األّول يتوّضأ] 2
 جاز وهو مكّرر" أ"ورد في   3
 "أ"أ من /  91نهاية ق   *

والّسرخسّي،  11: ، ص 8: والّسغدّي، النتف في الفتاوى، ج 298: ، ص 8: ابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج: انظر
  869: ، ص 8: المبسوط، ج

 "ب"ب من /  83نهاية ق   *
إذا " قال رسول هللا عليه وسلم : ، الحديث من قاء  37: ، ص 8: ذكر هذا الحديث ابن الهمام في باب نواقض الوضوء، ج  4

البيهقّي، الّسنن الكبرى، : ، انظر"قاء أحدكم في صالته أو قلس أو رعف فليتوّضأ، ثّم ليبن على ما مضى من صالته ما لم يتكّلم
: ، رقم الحديث 333: ، ص8: ، معرفة الّسنن واآلثار، باب الوضوء من القيء والّرعاف، جالبيهقيّ : ، انظر 333: ، ص 8: ج

: ، رقم الحديث 313: ، ص8: والّدارقطنّي، سنن الّدارقطنّي، باب الوضوء من الخارج من البدن كالّرعاف والقيء، ج 8803
  69: ص ،8: األلباني، ضعيف أبي داود، األم، ج: انظر. ، ضّعفه األلباني 260
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وأبي بكر الّصّديق وابن عمر وابن مسعوٍد  2[عمر وعليّ ]على  1وأخرج ابن أبي شيبه نحوه موقوفاً 
 8والّشعبيّ  7وسعيد بن ُجبيرٍ  6وسالم بن عبد هللا 5علقمة وطاوسٍ  4، ومن الّتابعين عن3وسلمان الفارسيّ 

براهيم الّنخعي وعطاءٍ  ، وكفى بهم قدوًة، على أّن _ رضي هللا عنهم_ 10ومكحوٍل وسعيد بن المسّيب 9وا 
 .11ث ُمرساًل ال نزاع فيها، وذلك حّجٌة عندنا وعند الجمهوريالحدصّحة رفع 

                                                 

إذا َرعف في صالته توّضأ ثّم بنى "أّنه كان _ صّلى هللا عليه وسّلم_ذكر ابن حجر أّن الّدارقطنّي أخرج الحديث عن الّرسول   1
، وفي إسناده عمر بن رباح متروٌك، وذكر أّن ابن أبي شيبة أخرج نحو هذا الحديث موقوفًا على عمر "على ما بقي من صالته

ابن أبي شيبة، مصّنف ابن أبي شيبة،   68: ، ص 3: الّزيلعّي، نصب الّراية، باب الحدث في الّصالة، ج :،انظر...وعلّي الخ
 82: ، ص 3: باب في اّلذي يقيء، ج

 "أ"في  ما بين المعكوفين ليس  2
نده، وصبر على سلمان الفارسّي، أبو عبد هللا، أصله من بالد فارس، وكان يطلب دين هللا تعالى، ويّتبع من يرجو ذلك ع  3

ناًء على مشّقاٍت أصابته حّتى مّن هللا عليه باإلسالم، اشتراه الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص من العتق، أّول مشاهده الخندق، وتّم حفر الخندق ب
: الغابة، جوابن األثير، أسد  621: ، ص 3: ابن عبد البّر، االستيعاب، ج: انظر. هـ 26مشورته، وكان عالمًا زاهدًا، توّفي سنة 

  881: ، ص 2: وابن حجر، اإلصابة، ج 287: ، ص 3
 "ب"ليست في   4
طاوس بن كيسان اليمانّي الهمدانّي، أبو عبد الّرحمن، روى عن ابن عمر وابن عّباس، من فقهاء أهل اليمن ومن سادات   5

والّذهبّي، تذكرة الحّفاظ،  298: ، ص 3: ّثقات، جابن حّبان، ال: انظر. هـ 878اّلتابعين، كان رأسًا في العلم والعمل، توّفي سنة 
 318: ، ص 8: وابن حجر العسقالنّي، تقريب الّتهذيب، ج 69: ، ص 8: ج
سالم بن عبد هللا بن عمر بن الخّطاب القرشّي المدنّي، أبو عمر، كان يشبه أباه في الّسمت والهدى، وهو الفقيه الحّجة، توّفي   6

وابن سعد، الّطبقات  69: ، ص 8: والّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، ج 272: ، ص 3: ان، الّثقات، جابن حبّ : انظر. هـ 876سنة 
  822: ، ص 2: الكبرى،  ج

ابن : انظر. هـ 92سنة، ُقتل سنة  39سعيد بن جبير بن هشام أبو عبد هللا، كان فقيهًا عابدًا ورعًا، قتله الحّجاج وهو ابن   7
: ، ص 3: وابن حّبان، الّثقات، ج 363: ، ص 2: والبخارّي، الّتاريخ الكبير، ج 360: ، ص 6: سعد، الّطبقات الكبرى، ج

306  
حيل بن عبد الّشعبّي أبو عمرو، من شعب همدان من أهل الكوفة، كان فقيهًا شاعرًا ومن الّتابعين، عامر بن شرا: الشعبّي هو  8

كان إمامًا حافظًا ومن رجال الحديث الّثقات، نجا من سيف الحّجاج، وولي قضاء الكوفة، يضرب المثل بحفظه، ولد في الكوفة 
 62: ، ص 8: والّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، ج 812: ، ص 2: لّثقات، جابن حّبان، ا: انظر. هـ 872ونشأ ومات فيها، توّفي سنة 

  328: ، ص 2: والّزركلّي، األعالم، ج
عطاء بن أسلم بن صفوان، أبو محّمد، تابعّي، من أجاّلء الفقهاء، ولد باليمن ونشأ بمّكة وكان محّدث أهلها : عطاء هو 9  

،  2: هـ وابن حّبان، الّثقات، ج 322: ، ص 3: الّزركلّي، األعالم، ج: نظرا. هـ 883ومفتهم، وكان عبدًا أسودًا، توّفي سنة 
    02: ، ص 8: والّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، ج 891: ص
سعيد بن المسيب بن حزن المخزومّي القرشّي، أبو محّمد، كان من سادات الّتابعين، وأحد الفقهاء الّسبعة بالمدينة، جمع بين   10

ع والّزهد، كان يعتاش من تجارة الّزيت، وكان أحفظ الّناس ألحكام عمر بن الخطاب وأقضيته، حتى سّمي راوية الفقه والحديث والور 
وابن حجر،  873: ، ص 2: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. هـ 93عمر، اّتفقوا على أّن مراسيله من أصحّ المراسيل، توّفي سنة 

  302: ، ص 3: لّثقات، جوابن حّبان، ا 338: ، ص8: تقريب الّتهذيب، ج
ذهب جمهور العلماء والمحّققين من أهل الحديث، كالّشافعّي وأحمد بن حنبل وابن المديني والقّطان وغيرهم أّن الحديث   11
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ّنما أخرج أبو داود وابن 1غريبٌ ( إلخ " إذا صّلى أحدكم " _ صّلى هللا عليه وسّلم_قوله وقال )   ، وا 
إذا صّلى أحدكم فأحدث فليأخذ بأنفه ثّم " _ صّلى هللا عليه وسّلم_ماجه من حديث عائشٍة قال 

 . 2"لينصرف

 .ولو صّح ما رواه لم يجز استخالف المسبوق إذ ال صارف له عن الوجوب

 

 [الّدليل على جواز اإلستخالف في الّصالة] 

 فما الّدليل على ثبوت االستخالف شرعًا في الّصالة؟: فإن قلت

 

 

                                                                                                                                                    

ل ال  ل وهو الّراوي والمرَسل وهو متن الحديث، فإن كان المرسِّ ضعيف ليس بحّجة حّتى يعتضّد بغيره، فهم ينظرون إلى المرسِّ
ن كان غير ذلك فليس بحّجٍة وهذا يحتاج لبحث وتتّبٍع، أّما من جهة ي رسل إال عن ثقٌة فهو حجٌة كمراسيل سعيد بن المسبب، وا 

المرَسل فيكون حّجٌة إذا جاء من طريق آخر مرسٍل أو مسنٍد غير الّطريق األّول ألّن الّضعيف مع الّضعيف يقّوي أحدهما باآلخر، 
وروايٌة عن أحمد إلى أّن الحديث المرَسل حّجٌة، وُيقبل مطلقًا إذا كان المرسل ثقٌة، وقد رّجح كثيٌر من  وذهب األحناف والمالكّية

د بن إبراهيم بن سعد هللا بن جماعة الكناني، المنهل الروي في محمّ ابن جماعة، : انظر. العلماء رأي الجمهور منهم الّسّخاوي 
ه، 8376الثانية، : محيي الدين عبد الرحمن رمضان، الطبعة. د: المحقق ،32: ، ص8: ج ،بويّ مختصر علوم الحديث النّ 

الموقظة في علم مصطلح  شمس الدين أبو عبد هللا محّمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز، والّذهبّي، .دمشق –دار الفكر : الناشر
مكتبة المطبوعات اإلسالمية : هـ، الناشر 8383الثانية، : عبد الفتاح أبو ُغّدة، الطبعة: اعتنى به، 29: ، ص8: الحديث، ج

، شمس الدين أبو الخير دمحم بن عبد الرحمن بن دمحم بن أبي بكر بن عثمان بن دمحم، الغاية في شرح الهداية في والّسّخاوي  .بحلب
بة أوالد الشيخ مكت: م، الناشر3778األولى، : أبو عائش عبد المنعم إبراهيم، الطبعة: المحقق، 866: ، ص8: ج علم الرواية،

 .للتراث
إذا أّم القوم " _ رضي هللا عنه_ ذكر ابن حجر العسقالنّي أّنه لم يجد هذا الحديث هكذا، وأخرج الّدارقطنّي موقوًفا على علّي   1

: ، الّدراية، جابن حجر: انظر". فوجد في بطنه رزءًا أو رعافًا أو قيئًا، فليضع ثوبه على أنفه، و ليأخذ بيد رجٍل من القوم فليقّدمه 
،  206: ، رقم الحديث312: ، ص8: و الّدارقطنّي، سنن الّدارقطنّي، ج 63: ، ص3: والّزيلعّي، نصب الّراية، ج 802: ، ص8

 . ذكر الّزيلعّي بأّن الحديث غريٌب أي ال أصل له
: ، رقم الحديث 216: ص،  8: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب من جاء فيمن أحدث في الّصالة كيف ينصرف، ج: انظر  2

 680: ، رقم الحديث 860: ، ص 8: وأبو داود، سنن أبي داود، باب اإلمام يحدث بعد ما رفع رأسه من آخر الّركعة، ج 8333
 . ، صّححه األلبانيّ 
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 .2وعليٍّ  عن عمرٍ  1[ابن المنذر]فيه إجماع الّصحابة، وحكاه أحمد و: قيل

الّظهر، فلّما دخل في الّصالة  6[لصالة] 5خرج علينا عمر: عن ابن عباٍس قال 4بسنده 3وروى األثرم
أخذ بيد رجٍل كان عن يمينه ثّم رجع يخرق الّصفوف، فلّما صّلينا إذا نحن بعمٍر يصّلي خلف ساريٍة، 

 .7لّما دخلت في الّصالة وكّبرت رابني شيٌء فلمست بيدي فوجدت بّلةً : فلّما قضى الّصالة قال

_ رضي هللا عنه_ إّني لقائٌم ما بيني وبين عمر: قال 8خارّي في صحيحه عن عمرو بن ميمونٍ وللب
قتلني أو أكلني الكلب حين طعنه، : غداة ُأصيب إاّل ابن عباٍس، فما هو إاّل أن كّبر فسمعته يقول

 .10فصّلى بهم 9وتناول عمر عبد الّرحمن بن عوفٍ 

                                                 

 أبي منذر وهو خطأ" أ"ما بين المعكوفين في   1
كر، ولد في حدود موت أحمد بن حنبل، من الحّفاظ، فقيٌه ومجتهٌد محّمد بن إبراهيم بن المنذر الّنيسابورّي، أبو ب: ابن المنذر هو

، توّفي سنة "األوسط في الّسنن واإلجماع"و" تفسير القرآن"و" المبسوط في الفقه: "وكان شيخ الحرم بمّكة المكرمة، ومن تصنيفاته
والّذهبّي، سير أعالم  872: ، ص 2: جوالّسبكّي، طبقات الّشافعّية،  393: ، ص 2: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. هـ 281

  277: ، ص 88: الّنبالء، ج
أحمد بن محّمد  وأحمد، 337: ،ص 3:، ج...ابن المنذر، األوسط في الّسنن واإلجماع، ذكر استخالف من يتم بالقوم: انظر  2
األولى، : الطبعة، 888: ، ص8: ة، جمسائل اإلمام أحمد رواية ابنه عبد هللا، باب اإلمام حنبل بن هالل بن أسد الّشيبانّي،بن 

  .بيروت –المكتب اإلسالمي : زهير الّشاويش، الناشر: م، المحقق8918-هـ 8378
أحمد بن محّمٍد بن هانيء الّطائّي اإلسكافّي، أبو بكر، من حّفاظ الحديث صاحب اإلمام أحمد بن حنبل، وروى : األثرم هو  3

،  8: الّزركلّي، األعالم، ج: انظر. هـ 368، توّفي سنة "ناسخ الحديث ومنسوخه"و" ثعلل الحدي: "عنه المسائل ، من مصّنفاته
  26: ، ص 1: وابن حّبان، الّثقات، ج 883: ، ص 3: والّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، ج 372: ص
 باسناده " ب"في   4
 "ب"ليست في   5
 من صالة " أ"ما بين المعكوفين في   6
، لم أقف على الحكم على 2320: ، رقم الحديث868: ، ص2: ، ج...البيهقّي، الّسنن الكبرى، باب الّصالة بإمامين : انظر  7

 .هذا األثر
دم إلى ، ثّم قعمرو بن ميمون األودّي، أبو عبد هللا، تابعيٌّ ثقٌة، أدرك الجاهلّية وأسلم على يد معاذ بن جبل في حياة الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص  8

،  3: وابن األثير، أسد الغابة، ج 837: ، ص 2: ابن حجر، اإلصابة، ج: انظر. هـ 02هـ وقيل سنة  03المدينة، توّفي سنة 
  8372: ، ص 2: وابن عبد البّر، االستيعاب، ج 362: ص
الكعبة، فسّماه الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص عبد الّرحمن بن عوف بن عبد عوف القرشّي الزهرّي، أبو محّمد، كان اسمه عبد عمرو وقيل عبد   9

وكان من عبد الّرحمن، أسلم قبل أن يدخل الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص دار األرقم، وكان من أوائل من هاجر، جمع الهجرتين، وشهد المشاهد كلها، 
هـ وقيل  28نفاق في سبيل هللا، توّفي سنة المبّشرين بالجنة، وأحد الّستة اّلذين جعل عمر الّشورى فيهم، كان كثير المال كثير اإل

وابن حجر، اإلصابة،  302: ، ص 2: وابن األثير، أسد الغابة، ج 127: ، ص 3: ابن عبد البّر، االستيعاب، ج: انظر. هـ 23
  397: ، ص 3: ج

وعبد الّرّزاق، مصّنف عبد  2077: ، رقم الحديث 82: ، ص 2: البخارّي، صحيح البخارّي، باب قّصة البيعة، ج: انظر  10
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 . 2ذات يوٍم فرعف فأخذ بيد رجٍل فقّدمه وانصرف صّلى بنا عليٌّ : بإسناده قال 1وروى سعيدٌ 

يعني أّن المعقول، أّن تجويز البناء له تخفيفًا عليه : جواٌب عن إلحاقه بالحدث العمد( والبلوى  3قوله)  
 .4لعدم الجناية، وذلك فيما فيه بلوًى وهو ما ُيسبق

 . أّما العمد فيستحّق به العقاب فضاًل عن الّتخفيف

إلى  6الوجوب 5عن {لَيْبن}بناًء على صرف قوله في الحديث و( قوله تحّرزًا عن شبهة الخالف )  
 . 8شرعّيته عليه 7اإلباحة للعلم بأّن شرعّيته للّرفق ال أنّ 

 

َماَم َواْلُمْقَتِدَي إذا أحدث]  [في الّصالة  واالُمْنَفِرَد َواإلِْ

َمامَ  َيْسَتْقِبُل، اْلُمْنَفِردَ  إنَّ  َوِقيلَ )   َشاءَ  إنْ  َواْلُمْنَفِردَ ، اْلَجَماَعةِ  ِلَفِضيَلةِ  ِصَياَنةً  َيْبِني َواْلُمْقَتِديَ  َواإْلِ

نْ  َمْنِزِلِه، ِفي َأَتمَّ   َفَرغَ  َقدْ  إَماُمهُ  َيُكونَ  َأنْ  إالَّ  َمَكاِنهِ  إَلى َيُعودُ  َواْلُمْقَتِديَ   .َمَكاِنهِ  إَلى َعادَ  َشاءَ  َواِ 

 .(َحاِئلٌ  َبْيَنُهَما َيُكونَ  اَل  َأوْ 
                                                                                                                                                    

والبيهقّي، الّسنن الكبرى، باب الّصالة بإمامين  2607: ، رقم الحديث 223: ، ص3: الّرّزاق، باب اإلمام يحدث في صالته، ج
  2321: م الحديث، رق 863: ، ص 2: أحدهما بعد اآلخر، ج

 سعيده " ب"في   1
البخاري، : انظر. ه 339سعيد بن منصور أبو عثمان الخرسانّي سكن مّكة، ثقٌة، أثنى عليه أحمد بن حنبل، وتوّفي فيها سنة 

عبد  وابن يونس، 61: ، ص 3: وابن أبي حاتم، الجرح والّتعديل، ج 286: ، ص 2: الّتاريخ الكبير، بحواشي محمود خليل، ج
دار : هـ، الناشر 8338األولى، : الطبعة ، 92: ، ص3: تاريخ ابن يونس المصرّي، ج لّرحمن بن أحمد بن يونس الّصدفّي،ا

 .الكتب العلمية، بيروت
والبيهقّي،  2607: ، رقم الحديث 223: ، ص3: عبد الّرّزاق، مصّنف عبد الّرّزاق، باب اإلمام يحدث في صالته، ج: انظر  2

  2321: ، رقم الحديث 863: ، ص 2: باب الّصالة بإمامين أحدهما بعد اآلخر، ج الّسنن الكبرى،
 8: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 313: ، ص 8: وابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج 869: ، ص 8: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر
 832: ، ص

 "أ"ليست في   3
 يشق وهو خطأ" أ"في   4
 على " ب"في   5
 الحديث وهو خطأ" أ"في   6
 ألن " أ"في   7
،  8: والّسمرقندّي، تحفة الفقهاء، ج 896: ، ص 8: والّسرخسّي، المبسوط، ج 861: ، ص 8: الّشيبانّي، األصل، ج: انظر  8
  389: ص
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] عّلله بصيانة الفضيلة، فأفاد أّنه أولى، وذكر مقابله( قوله والمقتدي يبني صيانًة لفضيلة الجماعة ) 
ن كان اّللفظ خبرًا، إذ لو كان واجبًا لم :  1[في مقابله أعني االستقبال في المنفرد فيظهر أّنه أولى، وا 

 . يجز تركه لفضيلة الجماعة

ن ش)  ، 2وقيل إن عاد تفسد لزيادة مشيٍ ( اء عاد إلى مكانه قوله وا  والّصحيح عدمه  3غير ضروريٍّ
 4.ليكون مؤّديًا الّصالة في مكاٍن واحدٍ 

أي حتمًا إاّل أن يكون إمامه قد فرغ أو ال يكون بينهما حائٌل أي مانٌع من ( قوله والمقتدي يعود ) 
 .5البناء والّطريق والّنهر: ثالثة أشياءصّحة االقتداء، وال بأس بإيراده، ومرجعه إلى 

 

حائٌط قدر قامة الّرجل ليس فيه نقٌب، فإن كان فيه وال يمكن الوصول منه؛ لكن ال يشتبه : منه 6ّولاألف
، وعلى هذا االقتداء من سطح المسجد أو 8حال اإلمام اختلفوا فيه؛ واختيار الحلوانّي الّصّحة 7عليه

 .المئذنة 
ن كان من خارج المسجد؛ وال يشتبه فعلى  9[ولهما بابٌ ] في المسجد وال يشتبه،  يجوز في قولهم، وا 

، وداره مّتصلٌة بالمسجد ال 10لو قام على سطح داره: وفي الخالصة اختار الّصّحة، وقال . الخالف
ن لم يشتبه، أو بين داره وبين المسجد وال يشتبه صّح، وعلى دّكاٍن مّتصٍل  11على جدارٍ  يصّح، وا 

                                                 

 " أ"ما بين المعكوفين ليس في   1
 شيء " ب"فشي ، في " أ"في   2
 ضرورة " أ"في   3
: ، ص8: وشيخي زاده، مجمع األنهر، ج 262: ، ص3: والعينّي، البناية، ج 869: ، ص8: وط، جالّسرخسّي، المبس: انظر  4

882 
و الّطحطاوّي، حاشية الّطحطاوّي،  91:، ص 1:وماّل، درر الحّكام، ج 218: ، ص 8:البابرتّي، العناية، ج: انظر  5
  329:، ص 1:ج
 فأّول " ط"في   6
 يشتبه  وهوو مكّرر" أ"ورد في   7
 63: ، ص8: الّزبيدّي، الجوهرة النيرة، ج: انظر  8
 وأينما ناحية " أ"في  9

 دره " أّ "في   10
 " أ"ما بين المعكوفين ورد في [ هذا أخذ له ]  11
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  .1المسجد يصّح بشرط اّتصال الّصفوفب

إذا لم تكن الّصفوف مّتصلًة عليه، فإن  3[لم يصّح، وهذا] تمّر فيه العجلة 2الّطريق اّلذي: والّثاني
الّطريق ال يجوز القيام خلف  4اّتصلت أو كان أضيق من قدر العجلة صّح، ولو كان خلفه واحٌد على

ذا قاموا مع  هذا الواحد، وكذا االثنان عند محّمٍد، خالفًا ألبي يوسف، والّثالثة يجوز خلفهم اّتفاقًا، وا 
من  6عليه وعلى جميع 5اإلمام على الّطريق صفوفًا وصّف بينه وبين اّلذي قّدامه قدر العجلة فسدت

لى نجاسٍة تفسد على من خلفهم أجمع، ولو كان بين خلفه، وكذا لو فسدت صالة صفٍّ لقيامهم ع
اإلمام ومن خلفه فسدت على الكّل أيضًا، والمانع من االقتداء في الفالة خالٌء يسع صّفين، وال يمنع 

ن  .8وسع أكثر 7في مصّلى العيد وا 

 
 ، ولو كانت فرجٌة وسط الّصفوف في9كالمسجد  *واخُتلف في مصّلى الجنازة وجعله في الّنوازل

اّل فال، فإن كان  10الّصحراء قدر حوٍض كبيٍر، وهو ما ال ينّجس إاّل بالّتغّبر وهي مّتصلٌة حولها جاز وا 
 .11صغيرًا جاز مطلقاً 

نهٌر يجري فيه زورٌق، فإن كان عليه جسٌر عليه ثالثٌة جاز االقتداء من ورائه، أو واحٌد فال، : والّثالث

                                                 

وابن ماّزة، المحيط البرهانّي،  832: ، ص 8: والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 892: ، ص 8: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر  1
  386: ، ص 8: ج
 اّلتي " أّ"في   2
 "  ب"و " أ"ما بين المعكوفين ليس في   3
 " أ"ليس في   4
 فسجب " أ"في   5
 بين " أ"ورد في   6
 فإن " أ"في   7
والّشرنباللّي، مراقي الفالح،  212: ، ص 8: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 222: ، ص 3: العينّي، البناية، ج: انظر  8
  888: ، ص8: ج
 " أ"ب من /  91نهاية ق   *
ن  اختلفوا في مصّلى الجنازة فقد صّحح ابن مازة البخارّي أن مصّلى الجنازة ليس له حكم المسجد إاّل في حقّ   9 جواز االقتداء وا 

وابن نجيم المصري،  281: ، ص 2: الّزركشّي، البحر المحيط، ج: انظر. لم تّتصل الّصفوف، وهذا القول هو المختار للفتوى 
 392: ، ص 8: والّطحطاوّي، حاشية الّطحطاوّي، ج 29: ، ص 2: البحر الّرائق، ج

 " أ"ما بين المعكوفين ورد في [ القنوت في الّصحر]  10
  216: ، ص8: وابن عابدين، رد المحتار، ج 380: ، ص 8: ابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج: انظر  11
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 .2و كان أصغر من ذلك لم يمنع في المختارالّطريق، ول 1[الخالف في]فعلى  *أو اثنان

 [من ظّن أّنه أحدث]

اَلَة، اْسَتْقَبلَ  ُيْحِدثْ  َلمْ  َأنَّهُ  َعِلمَ  ُثمَّ  اْلَمْسِجدِ  ِمنْ  َفَخَرجَ  َأْحَدثَ  َأنَّهُ  َظنَّ  َوَمنْ ) نْ  الصَّ  َخَرجَ  َيُكنْ  َلمْ  َواِ 

دٍ  َعنْ  ِرَواَيةٌ  َوُهوَ  ااِلْسِتْقَباُل، ِفيِهَما َواْلِقَياُس  َبِقَي، َما ُيَصلِّي اْلَمْسِجدِ  ِمنْ   _ َّللاَُّ  َرِحَمهُ  _ ُمَحمَّ
ْنِصَرافِ  ِلُوُجودِ  ْصاَلِح، َقْصدِ  َعَلى اْنَصَرفَ  َأنَّهُ  ااِلْسِتْحَسانِ  َوْجهُ  .ُعْذرٍ  َغْيرِ  ِمنْ  ااِل  َأنَّهُ  َتَرى  َأاَل  اإْلِ

قَ  َلوْ  ِتهِ َص  َعَلى َبَنى َتَوهََّمهُ  َما َتَحقَّ ْصاَلحِ  َقْصدَ  َفَأْلَحقَ  اَل  اْلَمَكانُ  َيْخَتِلفْ  َلمْ  َما ِبَحِقيَقِتهِ  اإْلِ

نْ   (ُعْذرٍ  َغْيرِ  ِمنْ  َكِثيرٌ  َعَملٌ  أِلَنَّهُ  َفَسَدْت  اْسَتْخَلفَ  َكانَ  ِباْلُخُروِج،َواِ 

ط القبلة، فإن في الّنهاية هي فيما إذا كان باب المسجد على غير حائ( قوله وهو روايٌة عن محّمٍد ) 
 .كان عليها وهو يمشي متوّجهًا ال تفسد باالّتفاق

ثابٌت في نفس األمر فصار كما لو ظّن ماسٌح انقضاء المّدة في الّصالة، أو ( من غير عذٍر  3قوله) 
 . 5، أو أّن عليه فائتًة ولم تكن وهللا أعلم4متّيمٌم سرابًا ماًء، أو ظّن ُحمرة دماً 

وجه صّحة هذا االعتبار جواز الّرمي ( ما لم يختلف المكان  6صالح بحقيقتهقوله فالحّق قصد اإل)  
ن غلب ظّن إصابة المسلمين ُعلم أّن  على الكّفار المتتّرسين بأسارى المسلمين بشرط قصد الكّفار، وا 

اّل لم يجز، لكن ُأظهر الّتفاوت بتقييده بعدم االستخالف واّتحاد المك 7قصد رميهم ُألحق ان بحقيقته وا 
 .8كالمسجد إذ له حكم البقعة الواحدة

ولذا لو كّرر سجدًة في زواياه لزمه سجدٌة واحدٌة، والّدار والجّبانة ومصّلى الجنازة كالمسجد عن أبي  

                                                 

 " ب"أ من / 84نهاية ق   *
 اثنين" ب"و " أ"في 

 "ب"ما بين المعكوفين ليس في   1
  212: ، ص 3: والعينّي، البناية، ج 218: ، ص 8: البابرتّي، العناية، ج: انظر  2
 "أّ "ليس في   3
 ما " أ"في   4
  310: ، ص8: وابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج 332: ، ص8: الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر  5
 بحقيقة " أ"في   6
 " أ"ليست في   7
 الواقعة  وهو خطأ" أ"في   8
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، 1[تعتكف فيه]يوسف إاّل في المرأة، فلو خرجت عن مصاّلها تفسد ألّنه كالمسجد في حّق الّرجال ولذا 
المصّنف أّن مقدار الّصفوف خلفه له حكم المسجد، ولو تقّدم قّدامه  ولو كان في الّصحراء فقد ذكر

 .فمقدار الّصفوف خلفه ا هـ 2فالحّد الّسترة، فإن لم تكن

 .واألوجه إذا لم تكن ُسترًة أن يعتبر موضع سجوده؛ ألّن اإلمام منفرٌد في حّق نفسه وحكم المنفرد ذلك

ن كان استخلف فسدت)  ن لم يجاوز الحّد المذكور، وقيل الفساد باالستخالف قولهما ال (  3قوله وا  وا 
 .قوله

 .إذا أتى الخليفة بالّركوع فسدت، وقبله ال: 4وفي متفّرقات أبي جعفرٍ 

اّل ال، ولو استخلف القوم فسدت صالتهم : وعن محّمٍد  ن لم يأت بركٍن وا  إن قام مقام األّول فسدت، وا 
 .5ال صالة اإلمام

 

 [أّنه افتتح الّصالة على غير وضوءٍ  إذا ظنّ ]

اَلةَ  اْفَتَتحَ  َأنَّهُ  َظنَّ  إَذا َما ِبِخاَلفِ  َوَهَذا)  ُوُضوءٍ  َعَلى َأنَّهُ  َعِلمَ  ُثمَّ  َفاْنَصَرفَ  ُوُضوءٍ  َغْيرِ  َعَلى الصَّ

نْ  َتْفُسدُ  َحْيثُ  ْنِصَرافَ  أِلَنَّ  َيْخُرجْ  َلمْ  َواِ  ْفِض،َأاَل  َسِبيلِ  َعَلى ااِل قَ  َلوْ  َأنَّهُ  َرى تَ  الرَّ  َتَوهََّمهُ  َما َتَحقَّ

ُفوفِ  َوَمَكانُ   .اْلَحْرفُ  ُهوَ  َفَهَذا َيْسَتْقِبُلهُ  ْحَراءِ  ِفي الصُّ مَ  َوَلوْ  اْلَمْسِجِد، ُحْكمُ  َلهُ  الصَّ اَمهُ  َتَقدَّ  ُقدَّ

ْتَرُة، ُهوَ  َفاْلَحدُّ  نْ  السُّ ُفوفِ  َفِمْقَدارُ  َتُكنْ  َلمْ  َواِ  نْ  َخْلَفُه، الصُّ  ُكلِّ  ِمنْ  ُسُجوِدهِ  َفَمْوِضعُ  ُمْنَفِرًدا َكانَ  َواِ 

 (.َجاِنٍب 

وما قّدمناه أيضًا ألّن االنصراف على سبيل ( قوله بخالف ما إذا ظّن أّنه افتتح على غير وضوٍء ) 
 .الّرفض، أال ترى أّنه لو تحّقق ما تحايله ال يبني فال يبني

                                                 

 يعلق به وهو خطأ " أ"ما بين المعكوفين في   1
 يكن " ب"و " أ"في   2
 فسد " أ"في   3
 .ف على ترجمة هذا الكتابلم أق  4
وابن ماّزة، المحيط  332: ، ص 8: والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 332: ، ص8: الّسمرقندّي، تحفة الفقهاء، ج: انظر 5

 310: ، ص 8: البرهانّي، ج
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صّلى العشاء فسّلم على ركعتين يظّنها : 1ُذكر في العيون وما يجانس هذه المسألة ما : وفي الّنهاية
ترويحًة، أو في الّظهر يظّنها جمعًة وأّنه مسافٌر يستقبل، فإن سّلم على ظّن الفراغ يبني ويسجد للّسهو؛ 
ألّنه في األّول عامٌد في الّسالم على ركعتين وسالم العمد قاطٌع، وفي األخيرة ظّن الفراغ فلم يتعّمد 

على ركعتين، وال يخفى أّنه ليس هنا قصد رفٍض أو إصالٍح أصاًل، بل ظّن تمام ما توّهمه  الّسالم
 .2وليس الّظّن قصدًا ألّنه من الكيف والقصد من الفعل

، فإن كان متعّلقه لو كان ثابتًا جاز 3أي األصل ألّنه إذا انصرف بظنٍّ ( قوله فهذا هو الحرف )  
ن كان لو كان لم يجز فظهر خالفه لم يجزالبناء فظهر خالفًا جاز البناء،   . 4وا 

 

 [أو قهقه في الّصالة عليه و نام فاحتلم أو أغميأإن جّن ]

نَّ  )  ِفي َيُكنْ  َفَلمْ  اْلَعَواِرضِ  َهِذهِ  ُوُجودُ  َيْنُدرُ  أِلَنَّهُ  اْسَتْقَبَل، َعَلْيهِ  ُأْغِميَ  َأوْ  َفاْحَتَلمَ  َنامَ  َأوْ  ُجنَّ  َواِ 

، ِبهِ  َوَردَ  َما َمْعَنى  (.َقاِطعٌ  َوُهوَ  اْلَكاَلِم ِبَمْنِزَلةِ  أِلَنَّهُ  َقْهَقهَ  إَذا َكَذِلكَ  النَّصُّ

الّتشّهد، أّما بعده فال، ألّنه إّما أن يمكث بعد  5أي إن ُوجدت قبل أن يقعد قدر( قوله استقبل ) 
 6[بهذه العوارض في مكانه فيصير مؤّديًا جزءًا من الّصالة مع الحدث، أو يضطرب]صيرورته ُمحدثًا 

ن لم يكن يقصد؛ ألّن الفعل المفسد ال يختلف  عندها وذلك فعٌل منه، وبه تتّم الّصالة عند أبي حنيفة وا 
 . 7ال، وكذا في القهقهة ألّنها أفحش من الكالم ، وهللا الموّفقبين كونه مقصودًا أو 

                                                 

، 3: كشف الّظنون، ج حاّجي خليفة،: انظر. عيون المسائل لإلمام أبي اّلليث نصر بن محّمٍد بن إبراهيم الّسمرقندّي الحنفيّ   1
 8918: ص
اليقين هو األمر الجازم والّظّن هو الطرف الّراجح والّشّك استواء الّطرفين والوهم الّطرف المرجوح، والكيف هو كّل شيٍء يقع   2

وسف ي والخوارزمّي، 221: ، ص 1: العينّي، البناية، ج: انظر. تحت جواب كيف مثل هيئة الّشيء أو حاله أو لونه ونحو ذلك
نعيم زرزور، : ضبطه وكتب هوامشه وعلق عليه ، 861: ، ص8: مفاتيح العلوم، ج بن أبي بكر بن محّمد بن علّي الّسكاكي، 

 .لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : م، الناشر 8910 -هـ  8370الثانية، : الطبعة
 لظّن " ب"في  3
وابن ماّزة، المحيط  332: ، ص 8: لكاسانّي، بدائع الّصنائع، جوا 332: ، ص8: الّسمرقندّي، تحفة الفقهاء، ج: انظر  4

 392: ، ص 8: البرهانّي، ج
 رقدر" ب"في   5
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في   6
وابن ماّزة، المحيط البرهانّي،  332: ، ص 8: والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 838: ، ص8: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر  7
  310: ، ص 8: ج
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 [إن حصر اإلمام عن القراءة]

نْ ) َمامُ  ِصرَ حَ  َواِ  مَ ، اْلِقَراَءةِ  َعنْ  اإْلِ  ُيْجِزُئُهْم، اَل  َوَقااَل  _َّللاَُّ  َرِحَمهُ  _ َحِنيَفةَ  َأِبي ِعْندَ  َأْجَزَأُهمْ  َغْيَرهُ  َقدَّ

اَلةِ  ِفي اْلَجَناَبةَ  َفَأْشَبهَ  ُوُجوُدهُ  َيْنُدرُ  أِلَنَّهُ   َأْلَزُم، َهاُهَنا َوُهوَ  اْلَعْجزِ  ِلِعلَّةِ  ااِلْسِتْخاَلفَ  َأنَّ  َوَلهُ  .الصَّ

اَلةُ  ِبهِ  َتُجوزُ  َما ِمْقَدارَ  َقَرأَ  َوَلوْ  .ِباْلَجَناَبةِ  َيْلَحقُ  َفاَل  َناِدرٍ  َغْيرُ  اْلِقَراَءةِ  َعنْ  َواْلَعْجزُ   َيُجوزُ  اَل  الصَّ

ْجَماعِ  ااِلْسِتْخاَلفُ   (إَلْيهِ  اْلَحاَجةِ  ِلَعَدِم ِباإْلِ

ن حَ )   .العّي وضيق الّصدر: فعاًل، ومصدراً  2بوزن َتعِّبَ (  1صرقوله وا 

بل يتّمها بال قراءٍة كاألمّي؛ألّن جواز االستخالف في الحدث بالّنّص، بخالف ( قوله وقاال ال يجزئه ) 
عناه بل دونه لندرة نسيان جميع ما يحفظ بخالف الحدث، ولتوّقف كل القياس، وليس الحصر في م

 .3الّصالة على الّطهارة وعدم جريان الّنيابة فيها بخالف القراءة فيهما

دث لو وجد ماًء في المسجد يتوّضأ ألّن المحْ ( وهو هنا ألزم  4[بعّلة العجز] قوله وله أّن االستخالف)  
أو عّلمه إنساٌن فسدت  5خالف بعّلة العجز، وهذا لو تعّلم من مصحفٍ به ويبني وال يحتاج إلى االست

 .صالته
 .هذا قياٌس حيث عّين العّلة وألحق: ال يقال

منه في اإللحاق بطريق الّداللة أيضًا على ما قّرر، غير أّنه يشترط  *ال بدّ  6تعيين المناط: ألّنا نقول 

                                                 

، 3: وابن قتيبة، غريب الحديث، حديث عمر بن عبد العزيز، ج 882: ، ص 2: الفراهيدّي، العين، مادة حصر، ج: انظر 1
  627: ، ص3: اح، مادة حصر، جوالجوهرّي، الّصح 293: ص
 "أ"في  تليس  2
ولكن خوفه أو خجله أنساه فامتنعت عليه القراءة أّما من نسي . من أجاز من الحنفّية االستخالف إذا كان حافظًا لكتاب هللا  3

: ، ص8: والبابرتّي، العناية، ج 830: ، ص8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر. فصار أمّيًا فال يجوز له االستخالف باإلجماع
  292: ، ص8: البحر الّرائق، جوابن نجيم المصري،  213

 " ب"و " أ"ما بين المعكوفين ليس في   4
 صحف " أ"في   5
وفي اصطالح  962: ، ص3: مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، مادة ناط، ج: انظر. موضع الّتعليق: المناط لغًة هو  6

عّلية وصٌف بنّصٍ أو إجماٍع، فيجتهد في وجودها  أن يّتفق: " األصوليين هو الوصف الكلّي وتحقيق المناط كما عّرفه الّزركشيّ 
وابن أمير حاج،  233: ، ص 0: الّزركشّي، البحر المحيط، ج: انظر. الّتحقيق في أّن الّنباش سارقٌ : مثال." في صورة الّنزاع

  310: ، ص2: وأمير بادشاه، تيسير الّتحرير، ج 838: ، ص 2: الّتقرير والّتحبير، ج
 "أ"من  أ/  93نهاية ق   *
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عليه على أهلّية االجتهاد بل على مجّرد فهم اّللغة، أال ترى إلى  2ال يتوّقف الوقوف 1كونه بحيث
، وكّل من علم من الّشرع تجويز استخالف اإلمام لسبق حدثه بعد علمه 3تسمية الّشافعّية له قياسًا جلّياً 

شروط الّصالة بادر إليه أّن ذلك لصون صالة القوم عن الفساد عند عجزه عن اإلتمام بهم عجزًا ال 
 .به داللةً  4له فيه، هو في المتنازع فيه فيلحق تسّبب

 .مع إمكان آيٍة فسدت *أي االستخالف ، ولو فعل( قوله ال يجوز باإلجماع ) 

إّنما يجوز االستخالف إذا لحقه خجٌل أو خوٌف فامتنعت عليه القراءة، أّما إذا نسي : وفي الّنهاية
ّن عنده يجوز في الّنسيان وهو في الّنهاية أيضًا فال فصار أّميًا لم يجز، وتقّدم في دليلهما ما يقتضي أ

 . 6بما يشبهه من امتناع القراءة 5يخلو من شيٍء إاّل أن يؤّول الّنسيان هنا

 [إن سبقه الحدث بعد الّتشّهد]

نْ ) دِ  َبْعدَ  اْلَحَدثُ  َسَبَقهُ  َواِ  أَ  التََّشهُّ ؤِ  ِمنْ  دَّ بُ  َفاَل  َواِجبٌ  التَّْسِليمَ  أِلَنَّ  َوَسلََّم، َتَوضَّ  التََّوضُّ

نْ  ِبِه، ِلَيْأِتيَ  دَ  َواِ  اَلةَ  ُيَناِفي َعَماًل  َعِملَ  َأوْ  َتَكلَّمَ  َأوْ  اْلَحاَلةِ  َهِذهِ  ِفي اْلَحَدثَ  َتَعمَّ  َتمَّْت  الصَّ

                                                 

 حيث " أ"في   1
 "أ"ليست في   2
القياس على عّلٍة منصوٍص : األول: وهو نوعان" رّد فرٍع إلى أصٍل بمعنى يجمعهما"عّرف أبو بكر القياس بأّنه : القياس الجليّ   3

والقياس . نبطٍة كعّلة الّرباالقياس على عّلٍة مست: ، الّثاني 0:الحشر " كي ال يكون دولٌة بين األغنياء منكم: " عليها، كقوله تعالى
، وقد ذكر أبو 32: اإلسراء " وال تقل لهما أفٍّ : " الجلّي اّلذي يسبق إليه األفهام نحو حرمة ضرب الوالدين قياسًا على قوله تعالى

صل، وهذا غير بكر الجصاص أّن القياس  الجلّي ليس بقياٍس ألّن القياس يحتاج إلى شيٍء من الّنظر والّتأّمل في حال الفرع واأل
والتفتازي، شرح التلويح على  877: ، ص 3: أبو بكر الّرازّي، الفصول في األصول، ج: انظر. موجوٍد في القياس الجليّ 

، 3: جمنصور بن محّمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى، قواطع األدلة في األصول، والمروزّي،  863: ، ص3: الّتوضيح، ج
دار الكتب : م، الناشر8999-هـ8381األولى، : حسن محّمد حسن إسماعيل الّشافعّي، الطبعةمحّمد : المحّقق ، 836: ص

 .العلمية، بيروت، لبنان
محّمد بن علّي بن محّمد والّشوكانّي،  03: ، ص 0: والّزركشّي، البحر المحيط، ج 37: ، ص 2: الّرازي، المحصول، ج: انظر

م، 8999 -هـ 8389الطبعة األولى، : الطبعة ،833: ، ص 3: جمن علم األصول،  بن عبد هللا، إرشاد الفحول إلي تحقيق الحقّ 
 .دار الكتاب العربي: الشيخ أحمد عزو عناية، الناشر: المحقق

 فليحّق " ب"في   4
 "ب"ب من /  84نهاية ق   *
 هناك " ب"و " أ"في   5
 "ب"ليست في   6

،  8: والبابرتّي، العناية، ج 830: ، ص 8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، جو  336: ، ص 8: الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر
 213: ص
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ُتُه،  َشْيءٌ  َعَلْيهِ  َيْبقَ  َلمْ  أِلَنَّهُ  َعَلْيهِ  إَعاَدةَ  اَل  َلِكنْ  اْلَقاِطِع، ِلُوُجودِ  اْلِبَناءُ  َيَتَعذَّرُ  أِلَنَّهُ  َصاَل

مُ  َرَأى َفِإنَّ  .اأْلَْرَكانِ  ِمنْ  ِتهِ  ِفي اْلَماءَ  اْلُمَتَيمِّ نْ  ، َقْبلُ  ِمنْ  َمرَّ  َوَقدْ  َبَطَلْت، َصاَل  َرآهُ  َواِ 

دِ  َقْدرَ  َقَعدَ  َبْعَدَما ةُ  َفاْنَقَضْت  َماِسًحا َكانَ  َأوْ  التََّشهُّ يْ  َخَلعَ  أوْ  ، َمْسِحهِ  ُمدَّ  ِبَعَملٍ  هِ ُخفَّ

يًّا َكانَ  َأوْ ، َيِسيرٍ  ُكوعِ  َعَلى َفَقَدر ُموِمًيا َأوْ  َثْوًبا، َفَوَجدَ  ُعْرَياًنا َأوْ  ُسوَرةً  َفَتَعلَّمَ  ُأمِّ  الرُّ

ُجوِد،َأوْ  رَ  َوالسُّ َمامُ  َأْحَدثَ  َأوْ  ،َهِذهِ  َقْبلَ  َعَلْيهِ  َفاِئَتةً  َتَذكَّ يًّا َفاْسَتْخَلفَ  اْلَقاِرئُ  اإْلِ  َأوْ  ُأمِّ

ْمُس  َطَلَعْت   َعَلى َماِسًحا َكانَ  َأوْ  اْلُجُمَعِة، ِفي اْلَعْصرِ  َوْقتُ  َدَخلَ  َأوْ  اْلَفْجرِ  ِفي الشَّ

 َوَمنْ  َكاْلُمْسَتَحاَضةِ  ُعْذُرهُ  َفاْنَقَطعَ  ُعْذرٍ  َصاِحبَ  َكانَ  َأوْ  ُبْرٍء، َعنْ  َفَسَقَطْت  اْلَجِبيَرةِ 

ُتهُ  َبَطَلْت  ِبَمْعَناَها ُتهُ  َتمَّْت  َوَقااَل  _ َّللاَُّ  َرِحَمهُ  _ َحِنيَفةَ  َأِبي َقْولِ  ِفي َصاَل  (َصاَل

للقدرة على األصل قبل حصول المقصود بالخلف، ( قوله فإن رأى المتيّمم الماء في صالته بطلت ) 
بخالف ما إذا أحدث المتيّمم في الّصالة فانصرف فوجد ماًء فإّنه يتوّضأ ويبني دون فساٍد؛ ألّن 

ض الّتيّمم برؤية الماء باعتبار ظهور الحدث الّسابق، ورؤية الماء هنا بعد انتقاضه بالحدث، فلم انتقا
 .1توجد القدرة حال قيامه فال يتحّقق انتقاضه مستندًا كذا في الّنهاية

فإن رأى المتيّمم أو المقتدي به إلخ لكان أشمل، فإّن المتوّضئ المقتدي به : وفي شرح الكنز لو قال
 .صالته برؤية الماء العتقاده قدرة إمامه بإخباره، وصالة اإلمام تاّمٌة ما لم يعلمتبطل 

وفيه في شرح قوله أو تّمت مّدة مسحه هذا إذا كان واجدًا للماء، فإن لم يجده ال تبطل، وقيل تبطل 
 .2وهي الخالفّية اّلتي قّدمناها في باب المسح على الخّفين

ال تبطل، بل يتوّضأ ويغسل رجليه ويبني؛ ألّنه إّنما  4المّدة 3تّمتولو أحدث فذهب ليتوّضأ ف: قال 
لزمه غسل رجليه لحدٍث حّل بهما للحال فصار كحدٍث سبقه للحال، والّصحيح أّنه يستقبل؛ ألّن 
انقضاء المّدة ليس بحدٍث، بل يظهر عنده الّسابق على الّشروع، فكأّنه شرع بال طهارٍة فصار كالمتيّمم 

في الّصالة  6إذا أحدثت 5[وكذا المستحاضة] ذهب للوضوء فوجده فإّنه ال يبني لما ذكرنا،إذا أحدث ف

                                                 

 296: ، ص8: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 62:، ص8: الّزبيدّي، الجوهرة النّيرة، ج: انظر  1
. تبطل وال حّظ للّرجلين في الّتيممإذا كان الماء غير موجوٌد، وانقضت مّدة المسح، فقد رّجح الّزبيدّي قول من قال أّنها ال   2

  30: ، ص8: الّزبيدّي، الجوهرة النّيرة، ج: انظر
 نمت وهو خطأ" أ"في   3
 الما" أ"في   4
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في   5
 أحدث " أ"في   6
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 .1ثّم ذهب الوقت قبل أن تتوّضأ انتهى

 .وهذا صريٌح في ثبوت الخالف في مسألة الّتيّمم

ئه عنها واّلذي يظهر أّن األسباب المتعاقبة كالبول ثّم الّرعاف ثّم القيء إّن أوجبت أحداثًا متعّددًة يجز 
وضوٌء واحٌد، فاألوجه ما في شرح الكنز وهو الموافق لما قّدمناه من قول محّمٍد فيمن حلف ال يتوّضأ 

 .من الّرعاف فبال ثّم رعف ثّم توّضأ أّنه يحنث

ن قلنا ال توجب كما قّدمنا الّنظر فيه في باب الغسل فاألوجه ما في الّنهاية وهو الحّق في اعتقادي،  وا 
هاية ليس عليه بل على ما ُنقل عن محّمٍد في باب الُغسل، فال تتفّرع مسألة الّتيّمم على لكن كالم النّ 

 .الوجه اّلذي ذكره على ما هو ظاهر اختياره

 . بأن كان واسعًا، فلو كان ضّيقًا يحتاج إلى عالٍج تّمت للمنافي( قوله بعمٍل يسيٍر ) 

 .                                                                   2ي الوقت سعةٌ أي عليه أو على إمامه وف( قوله أو تذّكر فائتًة )

يعني طلوعها مفسٌد، فإذا طلعت بعدما قعد قدر الّتشّهد قبل أن ( قوله أو طلعت الّشمس في الفجر ) 
 .3يسّلم فسدت عند أبي حنيفة خالفًا لهما

 .ولنستطرد ذكر الخالف حيث لم يذكر في الكتاب

_ } صّلى هللا عليه وسّلم_ عدم فساد الّصالة بطلوع الّشمس فيها تمّسكًا بقوله 4فمذهب الّشافعّي وغيره
 .وتقّدم تخريجه 5{من أدرك ركعًة من الّصبح قبل أن تطلع الّشمس فقد أدركها

                                                 

  839: ، ص8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر  1
والّزبيدّي، الجوهرة النّيرة،  831: ، ص 8: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 809: ، ص 8: الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر  2
  62: ، ص 8: ج
: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 823: ، ص 8: وابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج 823: ، ص 8: الّشيبانّي، األصل، ج: انظر  3
 827: ، ص8
ّي، أبو اسحاق إبراهيم بن عل والّشيرازّي، 32: ، ص3: لكبير، جوالماوردّي، الحاوي ا 92: ، ص 8: الّشافعّي، األم، ج: انظر  4

 .عالم الكتب: ، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر، 36: ، ص 8: ، جالّتنبيه في الفقه الّشافعيّ 
: ، ص8: الحطاب، مواهب الجليل، ج: انظر. ذهب المالكّية والّشافعّية والحنابلة أّن صالة الفجر ال تبطل بطلوع الّشمس بل يتّمها

  312: ، ص 8: والّزركشّي، شرح الّزركشّي، ج 370
 209: ، رقم الحديث 837: ، ص8: البخارّي، صحيح البخارّي، باب من أدرك من الفجر ركعة، ج: انظر  5
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 .مسيفيد بطريق االستدالل المتقّدم الفساد بطلوع الشّ  2المتقّدم فإّنه 1ولنا حديث عقبة بن عامرٍ 
ذا تعارضا قّدم الّنهي فيجب حمل ما رووا على ما قبل الّنهي عن الّصالة في األوقات المكروهة  3وا 

 .دفعًا إلهمال أحد الّدليلين

الّطلوع إلى أن  *وعلى هذا فيتعّذر ما ُروي عن أبي يوسف أّنه يمسك عن األفعال في أّي ركٍن وقع
 .طلوعها يوجب الفساد ال يفيد اإلمساك منعه 4[إذا كان] ترتفع، ألّنه 

: المسائل تُعرف باالثني عشرة؛ وزيد عليها ما إذا وجد ماٌء يغسل به الّنجاسة في هذه الحالة] 5وهذه
أعني بعد قدر الّتشّهد، وما إذا دخل وقٌت مكروٌه في قضاء فائتٍة في هذه الحالة، وما إذا أُعتقت وهي 

كون االنقطاع المفسد إّنما يتحّقق إذا دام وقتًا كاماًل بعد 7و 6[تر من وقتهتصّلي بغير قناٍع فلم تست
فيظهر الفساد عند أبي  9وقع االنقطاع فيه فحينئٍذ يظهر أّنه انقطاٌع مؤّثرٌ 8الوقت اّلذي صّلى فيه، و

 .حنيفة فيقضيها

                                                 

عقبة بن عامر بن عبس الجهنّي، صحابيٌّ سكن مصر وكان واليًا عليها، شهد صّفين وفتوح الّشام وكان من أحسن الّناس   1
 8702: ، ص 2: ابن عبد البّر، االستيعاب، ج: انظر. هـ 21صوتًا بالقرآن، روى عنه جماعة الّصحابة والّتابعين، توّفي سنة 

  28: ، ص 3: وابن األثير، أسد الغابة، ج 339: ، ص 3: وابن حجر، اإلصابة، ج
_ صّلى هللا عليه وسّلم_ثالث ساعات كان رسول هللا "سمعت عقبة بن عامر الجهنّي يقول : عن موسى بن علّي عن أبيه قال

تميل الّشمس  حين تطلع الّشمس بازغًة حّتى ترتفع، وحين يقوم قائم الّظهيرة حّتى: ينهانا أن نصّلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا
: ، ص8: مسلم، صحيح مسلم، باب األوقات التي ُنهي عن الّصالة فيها، ج: انظر". وحين تضّيف الّشمس للغروب حّتى تغرب

  128: ، رقم الحديث 261
 لكنه " أ"في   2
بدون طبعة،  ،803: ص،  3: الفروق، ج أبو العباس شهاب الّدين أحمد بن إدريس بن عبد الّرحمن المالكّي، القرافّي،: انظر  3

محّمد بن إسماعيل بن صالح بن محّمد الحسنّي، إجابة الّسائل شرح بغية والكحالنّي،  .عالم الكتب: بدون تاريخ نشر، الناشر
القاضي حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محّمد مقبولي : م، المحقق8916األولى، : الطبعة ،333: ، ص 8: جاآلمل، 

ز في إيضاح محّمد صدقي بن أحمد بن محّمد آل بورنو، الوجيوأبو الحارث الغزّي،  .بيروت –مؤسسة الرسالة : األهدل، الناشر
  .مؤسسة الرسالة، بيروت: م، الناشر 8996 -هـ  8386الرابعة، : الطبعة ، 17: ، ص 8: ج قواعد الفقة الكلّية،

 " أ"ب من /  93نهاية ق   *
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في   4
 هذا " ب"في   5
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في   6
 فوجب " أ"ورد في   7
 "ب"ليست في   8
 هو " أ"هو بر ، في " ب"في   9
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اّل فبمجّرد   .3ال يدّل عليه 2االنقطاع 1وا 

 

 [أم ليس بفرضٍ  ي فرٌض وج عن الّصالة بصنع المصلّ الخر ]

اَلةِ  َعنْ  اْلُخُروجَ  َأنَّ  ِفيهِ  اأْلَْصلُ  َوِقيلَ )  _ َّللاَُّ  َرِحَمهُ  _ َحِنيَفةَ  َأِبي ِعْندَ  َفْرٌض  اْلُمَصلِّي ِبُصْنعِ  الصَّ
لِ  ِفي َكاْعِتَراِضَها اْلَحاَلةِ  َهِذهِ  ِفي ِعْنَدهُ  اْلَعَواِرضِ  َهِذهِ  َفاْعِتَراُض  ِعْنَدُهَما، ِبَفْرضٍ  َوَلْيَس   ِخاَل

اَلةِ   َّللاَُّ  َرِضيَ  _ َمْسُعودٍ  اْبنِ  َحِديثِ  ِمنْ  َرَوْيَنا َما َلُهَما .التَّْسِليِم َبْعدَ  َكاْعِتَراِضَها َوِعْنَدُهَما الصَّ
لُ  اَل  اَومَ .َهِذهِ  ِمنْ  ِباْلُخُروجِ  إالَّ  ُأْخَرى  َصاَلةٍ  َأَداءُ  ُيْمِكُنهُ  اَل  َأنَّهُ  َوَلهُ  ._ َعْنهُ   اْلَفْرضِ  إَلى ُيَتَوصَّ

 ِفي َيُجوزَ  َحتَّى ِبُمْفِسدٍ  َلْيَس  َوااِلْسِتْخاَلفُ  التََّماَم، َقاَرَبْت  َتمَّْت  َقْوِلهِ  َوَمْعَنى .َفْرًضا َيُكونُ  ِبهِ  إالَّ 

َما اْلَقاِرِئ، َحقِّ  نَّ َماَمةِ  ةِ َصاَلِحيَّ  َعَدمُ  َوُهوَ  َشْرِعيٍّ  ُحْكمٍ  َضُروَرةُ  اْلَفَسادُ  َواِ   (.اإْلِ

 . 4أي في ثبوت الخالف في هذه المسائل، قيل قائله أبو سعيٍد البردعيّ ( قوله وقيل األصل فيه ) 

 .5أي إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تّمت صالتك( قوله من حديث ابن مسعوٍد )  

ومعلوٌم أّن الّطلب إّنما يتعّلق بفعل المكّلف  6(قوله وما ال يتوّصل إلى الفرض إاّل به يكون فرضًا )  
 .7بناًء على اختياره ال بال اختيارٍ 

                                                 

 فمجرد " ب"و " أ"في   1
 [  تعرف باالثني عشر وزيد عليه"  ]أ"ورد في 2   
والّزيلعّي، تبيين الحقائق،  29: ، ص 8: ، جوالكاسانّي، بدائع الّصنائع 333: ، ص 8: الّسمرقندّي، تحفة الفقهاء، ج: انظر  3
  831: ، ص 8: ج
أبو سعيد البردعّي أحمد بن الحسين، والبردعّي نسبًة إلى بلدة بردعة أو برذعة أقصى بالد أذربيجان، وهو أحد الفقهاء الكبار   4

، "يما اختلف فيه الحنفّية مع اإلمام الّشافعيّ مسائل الخالف ف: "من الحنفّية، سكن بغداد وكان شيخ الحنفّية في بغداد، من مصّنفاته
القرشّي، الجواهر : انظر. هـ في مّكة 280ناظر اإلمام داود الّظاهرّي وظهر عليه، ُقتل في وقعة القرامطة مع الُحّجاج سنة 

  238: ص ، 9: والخطيب البغدادّي، تاريخ بغداد، ج 882: ، ص 8: و الّزركلّي، األعالم، ج 60: ، ص 8: المضّية، ج
ضّعفه " إذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك: "الّتشّهد قال_ صـلى هللا عليه وسلم_حديث ابن مسعود حين عّلمه الّنبّي   5

 371: ، رقم الحديث 368: ، ص 3: الّترمذّي، سنن الّترمذّي، باب ما جاء في الّرجل يحدث في الّتشّهد، ج: انظر. األلبانيّ 
شهاب  وأبو العّباس الحنفّي، 317: ، ص 8: والّزركشّي، البحر المحيط، ج 20: ، ص8: لمستصفى، جالغزالّي، ا: انظر  6

 -هـ 8372األولى، : الطبعة ، 22: ، ص 3: ج الّدين الحسينّي الحموّي، غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر،
 .دار الكتب العلمية: م، الناشر8912

 اختياره " أ"في   7
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، ولذا لو 1بناًء على االختيار لينتفي الجبر إّنما هو في المقاصد ال الوسائل *اقتضاء الحكم: وقد يقال
جب عليه الّسعي فأفاق فتوّضأ فيه أجزأه عن الّسعي، ولو لم ُيحمل و  2[إلى المسجد]ُحمل مغمًى عليه 

ليتوّصل، فكذا إذا تحّقق القاطع في هذه الحالة بال اختياٍر حصل المقصود من القدرة على صالٍة 
 .أخرى، ولو لم يتحّقق وجب عليه فعٌل هو قربة قاطعٍ 

 .مختارًا قاطعًا ُمحّرمًا أثم لمخالفة الواجب 3فلو فعل

ء مع الحدث، إذ بالّرؤية وانقضاء المّدة وانقطاع الفساد عنده ليس لعدم الفعل بل لألدا بأنّ  4والّجواب
حرمتها حالة الّظهور، بخالف المنقضية  5العذر يظهر الّسابق فيستند الّنقض فيظهر في هذه لقيام

 .ليس بمّطرٍد، ولو سّلم أيضاً 

 .6ال خالف بينهم في أّن الخروج بفعله ليس بفرٍض ولم يرو عن أبي حنيفة: وقال الكرخيّ 

غلٌط؛ ألّنه لو كان فرضًا  7من أبي سعيٍد لّما رأى خالفه في المسائل المذكورة، وهو لٌ مْ بل هو حَ 
ّنما تبطل عنده فيها؛ ألّنه في أثنائها كيف وقد بقي عليه واجٌب وهو الّسالم  8الختّص بفعٍل هو قربٌة، وا 

رض بنّية اإلقامة يتغّير الف 12كهو قبله، ولذا 11في ذلك 10هو آخرها داخاًل فيها، واعتراض المغّير9و
 .واقتداء المسافر بالمقيم فيه

                                                 

 "ب"أ من /  85ق  نهاية  *
 السائل وهو خطأ" أ"في   1

  881: ، ص 8: وعالء الّدين البخارّي، كشف األسرار، ج 319: ، ص 8: الفنارّي، فصول البدائع، ج: انظر
 "ب"ما بين المعكوفين ليس في   2
 "أ"ما بين المعكوفين ورد في [ فإن فعل]  3 
 مبتدأ " أ"ورد في   4
 القيام " أ"في   5
 822: ، ص3: العيني، البناية، ج: انظر  6
 وهذا " ب"في   7
 انتهاها " ب"في   8
 أو " ب"و " أ"في   9

 الغير " ب"و " أ"في   10
 هذا " ب"في   11
 وكذا " ب"في   12
 "أ"ليست في   13
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اّل فهو في نفسه ( قوله واالستخالف ليس بمفسٍد )   مفسٌد فلذا  1[عمٌل كثيرٌ ]أي في حالة الحدث، وا 
ذا كان كذلك فقد فعل المفسد لغير حاجٍة إذ ال حاجة  أفسد في مسألة توّهم الحدث دون االنصراف، وا 

 . 2صالته وهو المختار ال تصّح صالته فتتمّ له إلى استخالف إماٍم 

 [من اقتدى بإماٍم بعد ما صّلى ركعًة فأحدث]

َمامُ  َفَأْحَدثَ  َرْكَعةً  َصلَّى َما َبْعدَ  ِبِإَمامٍ  اْقَتَدى َوَمنْ )  َمهُ  اإْلِ  ِفي اْلُمَشاَرَكةِ  ِلُوُجودِ   َأْجَزَأُه، َفَقدَّ

مَ  َأنْ  ِلإْلَِماِم َواأْلَْوَلى التَّْحِريَمِة، ِتِه، إْتَماِم َعَلى َأْقَدرُ  أِلَنَّهُ  ُمْدِرًكا ُيَقدِّ  َأنْ  اْلَمْسُبوقِ  َهَذالِ  َوَيْنَبِغي َصاَل

مَ  اَل  مَ  َفَلوْ  ،التَّْسِليِم َعنْ  ِلَعْجِزهِ  َيَتَقدَّ َماُم، إَلْيهِ  اْنَتَهى َحْيثُ  ِمنْ  َيْبَتِدئُ  َتَقدَّ  (.َمَقاَمهُ  ِلِقَياِمهِ   اإْلِ

فرًا، وال أفاد الّتعليل أّن األولى أن ال يقّدم مقيمًا؛ إذا كان مسا( قوله ألّنه أقدر على إتمام صالته ) 
 6[هذان، وكما]أن يتقّدم كذا  5فكما ال ينبغي للمسبوق  4ألّنهما ال يقدران على اإلتمام ، وحينئذٍ  3الحقاً 
يلزمهم اإلتمام  9خلفه ال 8لو تقّدم كذا اآلخران، أّما المقيم فألّن المسافرين 7[مدركًا للّسالم] يقّدم  6[وكما

اإلتمام باالقتداء به كما ال يلزمهم بنّية األّول بعد االستخالف، أو بنّية الخليفة لو كان مسافرًا في 
 .األصل

 .10وعند زفر ينقلب فرضهم أربعًا لالقتداء بالمقيم

 

                                                 

 "أ"ما بين المعكوفين ليس في   1
  298: ، ص 3: والعينّي، البناية، ج 99: ، ص8: ام، جوماّل، درر الحكّ  836: ، ص 8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر  2

. من أدرك الّصالة من أولها ثّم فاته بعضها بسبب نوٍم أو بالحدثِّ الّسابق، فإّنه يأتي بما سبقه اإلمام ثّم يتابعه: الاّلحق هو  3
، 8: وماّل، درر الحّكام، ج 330: ، ص8: والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 382: ، ص8: الّسمرقندّي، تحفة الفقهاء، ج: انظر
  96: ص
 "ب"ليست في   4
من لم يدرك أّول الّصالة مع اإلمام وأدرك آخرها فيجب عليه متابعة اإلمام ما عدا الّتسليم، فإذا سّلم اإلمام قام : المسبوق هو  5

وماّل،  330: ، ص8: ئع الّصنائع، جوالكاسانّي، بدا 382: ، ص8: الّسمرقندّي، تحفة الفقهاء، ج: انظر. إلى قضاء ما سبقه
 96: ، ص8: درر الحّكام، ج

 هذا وكما " أ"ما بين المعكوفين في   6
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في   7
 المسافر " ب"في   8
 "أ"ليست في   9

  96: ، ص 8: وماّل، درر الحّكام، ج 828: ، ص8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر  10
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 قلنا ليس هو إمامًا إاّل ضرورة عجز األّول عن اإلتمام لّما شرع فيه فيصير قائمًا مقامه فيما هو قدر
 .صالته

يعمل عمل األصل؛ كأّنه هو فكانوا مقتدين بالمسافر معنًى، وصارت القعدة األولى فرضًا  1[إذ الخلف]
 .على الخليفة لقيامه مقامه

أّما لو نوى اإلمام األّول اإلقامة قبل االستخالف ثّم استخلف فإّنه ُيتّم الخليفة صالة المقيمين، وهذا إذا 
إلمام إليه عند االستخالف فأفهمه قصد اإلقامة، ويقّدم بعد الّركعتين مسافرًا علم نّية اإلمام بأن أشار ا

 2يسّلم بهم ثّم يقضي المقيمون ركعتين منفردين، ولو اقتدوا به بعد قيامه بطلت صالتهم دون 
 .3المسافرين؛ ألّن اقتداءهم إّنما توجب المتابعة إلى هنا

غيره إذا خالف الواجب بأن بدأ بإتمام صالة اإلمام فإّنه حينئٍذ وأّما الاّلحق فإّنما يتحّقق في حّقه تقديم 
يقّدم غيره للّسالم ثّم يشتغل بما فاته معه، أما إذا فعل الواجب بأن قّدم ما فاته مع اإلمام ليقع األداء 

عونه ويسّلم فاته مع اإلمام، ثّم يتاب *مرّتبًا فيشير إليهم إذا تقّدم أن ال يتابعوه فينتظرونه حّتى يفرغ مّما
 . بهم

بانيًا على ذلك، فلذا قالوا لو استخلف في الّرباعية مسبوقًا ( قوله يبتدئ من حيث انتهى إليه اإلمام ) 
بركعتين فصّلى الخليفة ركعتين ولم يقعد فسدت صالته، كما لو استخلف مسافٌر مقيمًا وصّلى ركعتين 

فرع علم المسبوق بكّمّية صالة األّول، فلو لم  ولم يقعد فسدت صالته، وصالة القوم كذا هذا، ثّم هذا
يعلم يتّم ركعًة، ويقعد قدر الّتشّهد ثّم يقوم ويتّم صالة نفسه، وال يتابعه القوم بل يصيرون إلى أن يفرغ 

 .4فيصّلون ما عليهم وحدانًا، ويقعد هذا الخليفة على كل ركعٍة احتياطاً 

                                                 

 إذا تخلف وهو خطأ" أ"وفين في ما بين المعك 1
 صالة " أ"ورد في   2
لو أّن مسافرًا أّم جماعًة من المسافرين والمقيمين فأحدث واستخلف رجاًل مقيمًا، فإّن استخالفه صحيٌح، ألّنه قادٌر على إتمام   3

، ألّن المقيم صار خليفة اإلمام صالة اإلمام وال تنقلب صالة المسافرين أربعًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحّمٍد بعكس زفر
لضرورة عجزه عن اإلتمام بنفسه فيصير قائمًا مقامه بقدر صالة اإلمام، وتصير القعدة األولى عليه فرضًا، وينبغي عليه أن يتّم 

يمين فيصّلون ما بقي صالة اإلمام وهي ركعتان ثّم يقعد الّتشّهد وال يسّلم بنفسه ويستخلف مسافرًا يسّلم بهم، ثّم يقوم وهو وبقية المق
عليهم وحدانًا؛ ألّنهم بمنزلة الاّلحقين ولو اقتدوا باإلمام فسدت صالتهم وصالته تامة؛ ألّنه منفرٌد على كّل حاٍل وهم تركوا 

 8 :والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 873: ، ص8: الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر. المفروض عليهم وهو االنفراد في هذه الحالة
 96:، ص8: وماّل، درر الحّكام، ج 823: ، ص

 " أ"أ من /  92نهاية ق   *
وابن ماّزة، المحيط البرهانّي،  339: ، ص 8: والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 338: ، ص8: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر  4
  322: ، ص 3: ج
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 [إذا انتهى اإلمام إلى الّسالم فأحدث]

َذا)   اَلِم إَلى اْنَتَهى َواِ  مُ  السَّ َماِم َصاَلةَ  َأَتمَّ  ِحينَ  َأنَّهُ  َفَلوْ  ِبِهْم، ُيَسلِّمُ  ُمْدِرًكا ُيَقدِّ  َأْحَدثَ  َأوْ  َقْهَقهَ  اإْلِ

ًدا ُتهُ  َفَسَدْت  اْلَمْسِجدِ  ِمنْ  َخَرجَ  َأوْ  َتَكلَّمَ  َأوْ  ُمَتَعمِّ ٌة، اْلَقْوِم َوَصاَلةُ  َصاَل  َحقِّهِ  ِفي اْلُمْفِسدَ  أِلَنَّ  َتامَّ

لِ  ِفي ُوِجدَ  اَلةِ  ِخاَل ِهمْ  َوِفي الصَّ َمامُ  َأْرَكاِنَها َتَماِم َبْعدَ  َحقِّ لُ  َواإْلِ ُتُه، َتْفُسدُ  اَل  َفَرغَ  َكانَ  إنْ  اأْلَوَّ  َصاَل

نْ   (اأْلََصحُّ  َوُهوَ  َتْفُسدُ  َيْفُرغْ  َلمْ  َواِ 

وكأّنها غلٌط ألّنه اشتغل بتقسيٍم : أّنها تاّمٌة، قالوا 1حفصٍ احتراٌز من رواية أبي ( قوله وهو األصّح ) 
 .يستدعي المخالفة في الجواب

اّل فهو محتاٌج إلى البناء، وضحكه في هذه الحالة يفسد  2ثّم أجاب في الفصلين بأّن صالته تاّمٌة وا 
لو تذّكر : ولذا قالوا ]بعد الخروج من المسجد،  3وكذا ضحك الخليفة، وهذا ألّنه صار مأمومًا به

 4[الخليفة فائتًة فسدت صالة اإلمام األّول والّثاني والقوم، ولو تذّكرها األّول بعد ما خرج من المسجد
 .5والقوم *فسدت صالته خاّصًة، أو قبل خروجه فسدت صالته وصالة الخليفة

 [قهقهه او أحدث متعمّداً  إن لم يحدث اإلمام األول وقعد قدر الّتشّهد ثمّ ]

َمامُ  ُيْحِدثْ  َلمْ  َفِإنْ ) لُ  اإْلِ دِ  َقْدرَ  َوَقَعدَ  اأْلَوَّ ًدا َأْحَدثَ  َأوْ  َقْهَقهَ  ُثمَّ  التََّشهُّ  َلمْ  الَِّذي َصاَلةُ  َفَسَدْت  ُمَتَعمِّ

لَ  ُيْدِركْ  َماِم َصاَلةِ  َأوَّ نْ  َتْفُسُد، اَل  :ااَل َوقَ  ._ َّللاَُّ  َرِحَمهُ  _ َحِنيَفةَ  َأِبي ِعْندَ  اإْلِ  ِمنْ  َخَرجَ  َأوْ  َتَكلَّمَ  َواِ 

َماِم َصاَلةِ  َعَلى ِبَناءً  اْلُمْقَتِدي َصاَلةَ  َأنَّ  َلُهَما َجِميًعا، َقْوِلِهمْ  ِفي َتْفُسدْ  َلمْ  اْلَمْسِجدِ   َوَفَساًدا َجَواًزا اإْلِ

َماِم َصاَلةُ  َتْفُسدْ  َوَلمْ  ُتهُ  َفَكَذا اإْلِ اَلِمكَ  َوَصارَ  َصاَل  الَِّذي ِلْلُجْزءِ  ُمْفِسَدةٌ  اْلَقْهَقَهةَ  َأنَّ  َوَلهُ  .َواْلَكاَلِم السَّ

َماِم َصاَلةِ  ِمنْ  ُياَلِقيهِ  َمامَ  َأنَّ  َغْيرَ  اْلُمْقَتِدي، َصاَلةِ  ِمنْ  ِمْثُلهُ  َفَيْفُسدَ  اإْلِ  اْلِبَناءِ  إَلى َيْحَتاجُ  اَل  اإْلِ

                                                 

أحمد بن حفص المعروف بأبي حفص الكبير البخارّي، وهو إماٌم مشهوٌر أخذ العلم عن محّمٍد بن : أبو حفص الكبير هو  1
وابن قطلوبغا، تاج  60: ، ص 8: القرشّي، الجواهر المضّية، ج: انظر. ه 380الحسن وأصحابه ال يحصون، توّفي سنة 

  872: ، ص8: ّسنّية، جوالّتميمّي، الّطبقات ال 93: ، ص 8: الّتراجم، ج
 . في الفصلين أي في الفصل بين إن كان اإلمام األّول فرغ أو لم يفرغ من صالته  2
 "أ"في  تليس  3
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في   4
 "ب"ب من /  85نهاية ق   *
وابن نجيم المصري،  687: ، ص 8: وابن عابدين، رد المحتار، ج 800: ، ص8: الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر  5

 377: ، ص 8: البحر الّرائق، ج
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اَلِم ِبِخاَلفِ ، َفاِسدٌ  اْلَفاِسدِ  َعَلى ِبَناءُ َوالْ  إَلْيِه، َيْحَتاجُ  َواْلَمْسُبوقَ   ِفي َواْلَكاَلمَ  ِمْنهُ  أِلَنَّهُ  السَّ

َماِم ُوُضوءُ  َمْعَناُه،َوَيْنَتِقُض  اَلةِ  ُحْرَمةِ  ِفي اْلَقْهَقَهةِ  ِلُوُجودِ  اإْلِ  (.الصَّ

هذه المسألة إماٌم  1[صورةفي ] لفظ األّول هنا تساهٌل، إذ ليس( قوله فإن لم يحدث اإلمام األّول إلخ ) 
، إذ ليس فيها استخالٌف، بل حاصلها رجٌل أّم قومًا مسبوقين ومدركين فلّما انتهى إلى محّل 2ثانٍ 

عنده خالفًا لهما ولو كان حين انتهى إلى [صالة المسبوقين  4متعّمدًا فسدت 3الّسالم قهقه أو أحدث
عند الكّل، ثّم فساد صالة  5[ المسبوقين لم تفسد صالة مسجدمحّل الّسالم تكّلم أو خرج من ال

المسبوقين عنده مقّيٌد بما إذا لم يكونوا قضوا ركعًة بسجدتيها قبل أن يحدث اإلمام؛ بأن قام المسبوق 
إاّل بعد سالمه، أّما لو قام فقضى ركعًة فسجد  6للقضاء قبل سالم اإلمام تاركًا للواجب وهو أن ال يقوم

اإلمام لسهٍو  7[لو سجد]  تفسد صالته؛ ألّنه استحكم انفراده حّتى ال يسجدلها ثّم فعل اإلمام ذلك ال
عليه، وال تفسد صالته لو فسدت صالة اإلمام بعد سجوده، وكذا لو كان في القوم الحٌق، إن فعل 

اّل تفسد عنده  .اإلمام ذلك بعد أن قام يقضي ما فاته مع اإلمام ال تفسد وا 

ٌم للّصالة، والكالم في معناه؛ ألّن الّسالم كالٌم يشتمل على كاف الخطاب أّي متمّ ( قوله ألّنه منه )  
إذ لم يفّوت شرط الّصالة وهي الّطهارة، بل هو  8فهو من الكالم في ذاته وفي حكمه اّلذي هو اإلفساد،

 القهقهة لتفويتها الّطهارة] هو قاطٌع، فكأّنه قطع الّصالة به فلم يفسد شيٌء من صالة المسبوق، بخالف
الّتشّهد فعلى  11لو تكّلم اإلمام بعد قدر 10، ولهذا9[فتفسد جزءًا تالقيه فيفسد مثله من صالة المسبوق 

 .13يسّلموا، ولو تعّمد الحدث أو قهقه ذهبوا ولم يسّلموا 12القوم أن

                                                 

 "أ"ما بين المعكوفين ليس في   1
 بان " أ"في   2
 حدث " أ"في   3
 يفسد " أ"في   4
 " ط"ما بين المعكوفين ليس في   5
 وهو خطأ يسجد" أ"في   6
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في   7
 الفساد" أ"في   8
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في   9

 هذا " أ"في   10
 قصد وهو خطأ" أ"في   11
 ال وهو خطأ " أ"في   12
  291: ، ص 3: والعينّي، البناية، ج 219: ، ص 8: البابرتّي، العناية، ج: انظر  13
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 [فصٌل في المسبوق ] 

كالمنفرد إاّل في أربع ، هو 1وهو من لم يدرك أّول صالة اإلمام[ وهذا فصٌل في المسبوق كّنا وعدناه ]  
 :إحداها: مسائل

، أّما لو نسي أحد المسبوقين المتساويين كمّية ما 2تحريمه ال يجوز اقتداؤه وال االقتداء به ألّنه بانٍ  
 .تداٍء به صّح عليه فقضى مالحظًا لآلخر بال اق

الف المنفرد على ما وباالستئناف يصير مستأنفًا قاطعًا لألولى بخ ستئنافّبر ناويًا لاللو ك: ثانيها
 .يأتي
لو قام إلى قضاء ما سبق به وعلى اإلمام سجدتا سهٍو قبل أن يدخل معه، كان عليه أن يعود : ثالثها

فيسجد معه ما لم يقّيد الّركعة بسجدٍة، فإن لم يعد حّتى سجد يمضي وعليه أن يسجد في آخر صالته، 
 .بخالف المنفرد ال يلزمه الّسجود لسهو غيره

 .اّتفاقًا بخالف المنفرد، وال يجب عليه عند أبي حنيفة 3يأتي بتكبير الّتشريق :رابعها

حقيقًة وحكمًا، وال يقوم إلى القضاء بعد  4وفيما سوى ذلك هو منفرٌد لعدم المشاركة فيما يقضيه 
سهو يفهم أن ال  6حّتى5 *الّتسليمتين، بل ينتظر فراغ اإلمام بعدهما الحتمال سهٍو على اإلمام، فيصبر

                                                 

 "ب"ليست في   1
أّنه يبني ما يقضي على تحريمة اإلمام فهو منفرٌد في أفعاله مقتد في تحريمه، ولذلك ال يجوز أن يقتدي بغيره  أي: بان تحريمه  2

 أو غيره يقتدي به، وعّلق ابن عابدين على هذه المسألة ال يجوز اقتداؤه أّنه كالمنفرٌد؛ ألّن المنفرد بعد الّتحريمة ليس له أن يقتدي
 290: ص 8: المحتار، ج ابن عابدين، رد: انظر. بأحدٍ 
األيام الّثالثة بعد يوم الّنحر وهي أيام الحادي عشر والّثاني عشر والّثالث عشر من ذي الحّجة، والّتشريق : أيام الّتشريق هي  3

من الّتكبير في الّلغة من تقديد الّلحم إذا قطعه وأظهره للّشمس وتسميته بتكبير الّتشريق وقع على قول أبي يوسف ومحّمد ألّن شيئًا 
ال يقع في أيام التشريق عند أبي حنيفة والتكبير يجب على الّرجل العاقل المقيم الحّر من أهل المصر المصلي المكتوبة بجماعٍة 
. مستحّبٍة عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحّمد يجب على كلٍّ من يؤدي مكتوبٌة في هذه األيام بأي وصٍف كان وبأي مكانٍ 

: ، ص3: والبابرتي، العناية، ج 23: ، ص3: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 890: ، ص8: ي، بدائع الّصنائع، جالكاسان: انظر
17  
 يقتضيه وهو خطأ" ب"و " أ"في  4
 "أ"ب من /  92نهاية ق   *
 فيصير وهو خطأ" ب"في   5
 حين " أ"في   6
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 .عليه، إذ لو كان لسجد

 .1هذا إذا اقتدى بمن يرى سجود الّسهو بعد الّسالم، أّما إذا اقتدى بمن يراه قبله فال: قلت

ماسٌح تمام المّدة لو  2إذا خاف وهو: وال يقوم المسبوق قبل الّسالم بعد قدر الّتشّهد إاّل في مواضع 
عيدين والفجر أو المعذور خروج الوقت، أو خاف انتظر سالم اإلمام، أو خاف المسبوق في الجمعة وال

تمّر الّناس بين يديه، ولو قام في غيرها بعد قدر الّتشّهد صّح، وُيكره  4الحدث، أو أن 3أن يبتدره
إّنما ُجعل اإلمام لُيؤتّم به فال }  _لى هللا عليه وسلمـص_ تحريمًا؛ ألّن المتابعة واجبٌة بالّنّص، قال 

 .غير ذلك من األحاديث المفيدة للوجوب لو قام قبله 6ه مخالفٌة له، إلىوهذ 5{تختلفوا عليه 

اّل فال، هذا في المسبوق ] إن قرأ بعد فراغ اإلمام من الّتشّهد ما تجوز به الّصالة جاز: قال في الّنوازل وا 
ن لم يقر 7[بركعٍة أو ركعتين، فإن كان بثالٍث، فإن ُوجد منه قياٌم بعد تشّهد اإلمام جاز في  8أ سيقرأ، وا 

 .الباقيتين والقراءة فرٌض في ركعتين

اإلمام وتابعه في الّسالم قيل تفسد، والفتوى على أن ال تفسد،  9ولو قام حيث يصّح وفرغ قبل سالم 
ن كان اقتداؤه بعد المفارقة مفسدًا؛ ألّن هذا مفسٌد بعد الفراغ فهو كتعّمد الحدث في هذه الحالة  .وا 

ن سّلم بعده فعليه لتحّقق سهوه بعد انفراده   .ولو سّلم المسبوق مع اإلمام ساهيًا ال سهو عليه، وا 
                                                 

ذا كان للّزيادة فيسجد   1 ذهب الحنفّية إلى أّن سجود الّسهو بعد الّسالم، والمالكّية فّرقوا، فإذا كان للنقصان فيسجد قبل الّسالم، وا 
: ، ص8: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر. بعد الّسالم، والّشافعّية والحنابلة قبل الّسالم، هذا الُمفتى به وعندهم أقواٌل غير ذلك

: المدّونة، ج مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحّي، ومالك بن أنس، 383: ، ص8: مرقندّي، تحفة الفقهاء، جوالسّ  381
 83: ، ص3: والحطاب، مواهب الجليل، ج .دار الكتب العلمّية: م،  الناشر8993 -هـ 8382األولى، : الطبعة، 337: ، ص8

موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن والحّجاوي،  228: ، ص3: روع، جوابن مفلح، الف 887: ، ص 3: والّنووّي، المجموع، ج
: بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، المحقق ، 832: ، ص 8: جعيسى بن سالم الحّجاوّي، اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، 

 .بيروت -دار المعرفة : عبد اللطيف محّمد موسى الّسبكّي، الناشر
 " أ"ليست في   2
 بقتدي " أ"في   3
 " أ"ليست في   4
ومسلم،  201: ، رقم الحديث 12: ، ص 8: البخارّي، صحيح البخارّي، باب الّصالة في الّسطوح والمنبر والخشب، ج: انظر  5

 388: ، رقم الحديث 271: ، ص 8: صحيح مسلم، باب إئتمام المأموم باإلمام، ج
 في " ب"في   6
 " أ"ما بين المعكوفين ليس في   7
 استقر  وهو خطأ" أ"في   8
 السالم " أ"في   9





 

165 

 

 .فهو سالم عمٍد يمنع البناء 1ولو سّلم على ظنٍّ أّن عليه أن يسّلم معه  

 ولو ظّن اإلمام أّن عليه سهوًا فسجد وتابعه المسبوق ثّم علم أّن ال سهو عليه فيه روايتان، وبناءً  
، وبه أخذ  3ال: الكبير 2وأشبههما فساد صالة المسبوق، وقال أبو حفصٍ . عليهما اختلف المشايخ

ما يعرف في مسائل  *على أًن زيادة سجدتين كزيادة الّركعة مفسٌد على ، واألّول بناءً 4الّصدر الّشهيد
ما قّيد بالّسجدة فسدت لو تابع المسبوق اإلمام في الّسجدتين بعد: ، وبناًء على ذلك قالوا5الّسجدات

  .6صالته كزيادة ركعةٍ 

ال تفسد بزيادة سجدتين، بل الموجب للفساد : والحّق أّن الفساد ليس لذلك؛ ألّن من الفقهاء من قال
االقتداء في موضٍع عليه االنفراد فيه؛ أال ترى أّن الاّلحق إذا سجد لسهو اإلمام مع اإلمام تكون زيادة 

 .صالته مع أّنه ال تفسد صالته بذلك 7بهما، حّتى يجب عليه أن يسجد في آخر سجدتين، فإّنه ال يعتدّ 

ولو تذّكر اإلمام سجدة تالوٍة وعاد إلى قضائها؛ إن لم يقّيد المسبوق ركعته بسجدٍة فإّنه يرفض ذلك 
إلى ويتابع فيها، ويسجد معه للّسهو ثّم يقوم إلى القضاء، ولو لم يعد فسدت صالته؛ ألّن عود اإلمام 

سجود الّتالوة يرفض القعدة، وهو بعد لم يصر منفردًا؛ ألّن ما أتى به دون ركعٍة فيرتفض في حّقه 
ذا ارتفضت ال يجوز له االنفراد؛ ألّن هذا أوان افتراض المتابعة، واالنفراد في هذه الحالة  8أيضًا، وا 

ن لم يتابعه، ففي رواية روايًة  ]مفسٌد للّصالة، ولو تابعه بعد تقييدها بالّسجدة فيها فسدت  واحدًة، وا 
األصل أّن العود إلى سجدة الّتالوة  9[وجه رواية ،سد أيضًا، وفي رواية الّنوادر الكتاب الّصالة تف

 .رفض القعدة فتبّين أّنه انفرد قبل أن يقعد اإلمام
                                                 

 "ب"ليست في   1
 أحفص " أ"في  2
 هما " ب"في   3
عمر بن عبد العزيز بن عمر بن ماّزة برهان األئّمة، أبو محّمد حسام الّدين، المعروف بالّصدر الّشهيد، : الّصدر الّشهيد هو  4

 227، توّفي سنة "شرح الجامع الّصغير"والفتاوى الكبرى، ومن تصنيفاته  من أكابر الحنفّية ومن أهل خرسان، له الفتاوى الّصغرى 
  27: ، ص 2: والّزركلّي، األعالم ، ج 293: ، ص 8: القرشّي، الجواهر المضّية، ج: انظر. هـ
 "ب"أ من /  86نهاية ق   *
 327: ، ص8: الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر  5
تفسد صالة المسبوق وبه أخذ : د سهو وتابعه المسبوق في ذلك، ثّم عّلم بذلك، فيه روايتان، األولىلو ظّن اإلمام أّن عليه سجو   6

،  3: ابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج: انظر. ال تفسد وكان يفتي بذلك أبو حفص الكبير: عامة المشايخ  وهو األشهر، والّثانية
  92: ، ص 8: وماّل، درر الحّكام، ج 378: ص،  8: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 371: ص
 اخري " أ"في   7
 انقضت " ب"في   8
 " أ"ما بين المعكوفين ليس في   9
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وق؛ ألّنه أّن ارتفاض القعدة في حّق اإلمام ال يظهر في حّق المسب 1وجه رواية نوادر أبي سليمان
متابعته من كّل وجٍه فال يتعّدى حكمه إليه، كما لو ارتفضت كّلها في حّقه  2بعدما تّم انفراده وخرج عن

بعد استحكام انفراده بأن ارتّد والعياذ باهلل اإلمام بعد إتمامها، أو صّلى الّظهر يوم الّجمعة بقوٍم ثّم راح 
 .إلى الجمعة ارتفض ظهره في حّقه ال حّقهم

لإلتمام فنوى اإلمام اإلقامة حّتى تحّول فرضه  4قبل سالمه 3ترى أّن مقيمًا لو اقتدى بمسافٍر وقامأال 
ن لم  ن سجد فإن عاد فسدت، وا  ن لم يعد فسدت، وا  أربعًا، فإن لم يكن سجد عاد إلى متابعة اإلمام وا 

ن لم يتابعه وعاد إلي 5سجدًة ُصلبّيةً  *يعد ومضى عليها وأتّم ال تفسد، ولو تذّكر اإلمام ها يتابعه، وا 
ن كان قّيد ركعته : بالّسجدة تفسد في الّروايات كّلها عاد أو لم يعد ألّنه انفرد، وعليه ركنان 6فسدت، وا 

 .الّسجدة والقعدة وهو عاجٌز عن متابعته بعد إكمال الّركعة، ولو انفرد وعليه ركٌن فسدت فهنا أولى

، أو انفرد في موضع االقتداء تفسد، والّتخريج غير خاٍف واألصل أّنه إذا اقتدى في موضع االنفراد 
 .8فساد صالة المسبوق والاّلحق إذا اقتديا بمثلهما 7فيما يرد عليك، وعلى األّول ينبني

أدرك مع اإلمام  9أّول صالته في حّق القراءة وآخرها في حّق الّتشّهد، حّتى لو] ثّم المسبوق يقضي  
ركعًة من المغرب فإّنه يقرأ في الّركعتين بالفاتحة والّسورة، ولو ترك في إحداهما فسدت صالته وعليه 

 .أن يقضي ركعًة بتشّهٍد ألّنها ثانيته

                                                 

نوادر الفتاوى ألبي سليمان موسى بن سليمان الجوزجانّي ثّم البغدادّي الحنفّي، رفض تولي القضاء من : نوادر أبي سليمان هي  1
ابن مير البابانّي، : انظر. هـ 377، توّفي بعد سنة "نوادر الفتاوى "و" الخيل"السير الّصغيرة و: "طرف المأمون، من مصّنفاته

  300: ، ص 3: والبابانّي، هدية العارفين، ج 618 :، ص 3: إيضاح المكنون، ج
 من " ب"في   2
 " أ"ليست في   3
 سالم " أ"في   4
 " أ"أ من /  93نهاية ق   *
 883: ، ص 3:الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر. أي سجدًة من صلب الّصالة  5
 ركعة " أ"في   6
 نببي " ب"في   7
والّشرنباللّي، مراقي الفراح،  822: ، ص8: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 801: ، ص8 :الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر  8
 832: ، ص 8: ج
 " ب"ليست في   9
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 .ال قياساً  1ولو ترك جازت استحساناً 

ّسورة ويتشّهد؛ ألّنه يقضي ركعًة ويقرأ فيها الفاتحة وال 2[ولو أدرك ركعًة من الّرباعية فعليه أن يقضي 
يتخّير والقراءة أفضل،  4فيها كذلك وال يتشّهد، وفي الّثالثة 3اآلخر في حّق الّتشّهد ويقضي ركعًة يقرأ

فسدت؛ ألّن ما يقضي  6في إحداهما 5ولو أدرك ركعتين يقضي ركعتين يقرأ فيهما ويتشّهد، ولو ترك
وقضاها في اأُلخريين وأدرك المسبوق األخريين فالقراءة أّول صالته، ولو كان إمامه تركها من األوليين 

فيما يقضي فرٌض علي؛ ألّن تلك القراءة تلتحق بمحّلها من الّشفع األّول فقد أدرك الّثاني خاليًا عن 
 .القراءة حكماً 

ءة ال القرا 8الّتشّهد، الّصحيح أّنه يترّسل ليفرغ من الّتشّهد عند سالم اإلمام، أو في جهر 7ولو أدرك في
حّتى يقوم إلى القضاء، ولو سها في قضاء ما سبق به وقد سجد مع اإلمام لسهٍو عليه، فإّنه  9ُيثّني

 .يسجد ثانيًا في آخر صالته لسهوه 

ن لم يكن سجد تجزئه سجدتان عن الكّل كما لو تكّرر الّسهو، وهللا سبحانه وتعالى أعلم  . 10وا 
ى بعدما صّلى اإلمام بعض الصالة ركعًة مثاًل، ثّم تأّخر عنه هذا وأّما المسبوق الاّلحق وهو الذي اقتد

 .لنوٍم أو زحمٍة ولم يجد مكانًا، فإّنه يبدأ في القضاء بما أدرك اإلمام فيه ثّم بما سبق به
وهذا عند زفر فرٌض، وعندنا واجٌب على ما نذكر من قريٍب، فلو عكس هذا الّترتيب لم تصّح صالته 

 .11عنده وتصّح عندنا

                                                 

1   
 " أ"ما بين المعكوفين ليس في   2
 بقراءة " أ"في   3
 الثانية وهو خطأ " ب"في   4
 تركها " ب"و " أ"في   5
 أحد منهما " أ"في   6
 "ب"ليست في   7
 جهره " أ"في   8
 يبني وهو خطأ " أ"في   9

والكاسانّي، بدائع الّصنائع،  339: ، ص 8: والّسرخسّي، المبسوط، ج 97: ، ص 8: الّسغدّي، النتف في الفتاوى، ج: انظر  10
  802: ، ص 8: ج

ن ماّزة، المحيط واب 330: ، ص8: والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 362: ، ص8: ابن عابدين، رد المحتار، ج: انظر  11
  390: ، ص 8: البرهانّي، ج
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والفراغ يأتي بما فاته أّواًل حال  *إّما أن يستيقظ في الّرابعة أو بعدما فرغ اإلمام، فإن كان بعد الّرابعة ثمّ 
ثّم يقوم فيأتي بركعٍة ال يقرأ فيها ويقعد ألّنها ] نومه فيأتي بركعٍة ال يقرأ فيها، ويقعد متابعًة إلمامه،

ن كان  3يقرأ فيها 2، ثّم بأخرى ال1[امه ثانيته، ثّم بأخرى ال يقرأ فيها ويقعد متابعًة إلم ويقعد للختم، وا 
يصّلي فيما أدرك ما فاته مع اإلمام أّواًل ثّم يقضي ما  4كان في الّرابعة قبل الّركوع ففي شرح المجمع

فاته رعايًة للّترتيب، فلو نقض هذا الّترتيب فتابع فيما أدرك ثّم قضى ما سبقه به ثّم ما نام فيه جاز 
 .ا هـ 5زفر ال يجوزعندنا، وعند 

، وفي ثالثته  7اإلمام وفيما بعدها؛ ألّنها ثانيته 6ثّم يقعد على رأس كّل ركعٍة، أّما فيما أدرك فلمتابعة
 .للمتابعة، فإّنها قعدة ختم اإلمام وفيما بعدها ختمه

 .وال يسجد الاّلحق مع اإلمام بسهو اإلمام بل يقوم للقضاء، ثّم يسجد عن ذلك بعد الختم
ذا سها8وأّما من أدرك أّول صالة اإلمام فهو الاّلحق ال غير، وله حكم المقتدي فال يسجد للّسهو  9، وا 

فيما يقضي، وال يقرأ فيه، ولو تبّدل اجتهاده فيه في القبلة إلى غير مجتهد اإلمام بعد فراغ اإلمام  9سها
راغ اإلمام ال ينقلب أربعًا، تفسد، ولو كان مسافرًا فنوى اإلقامة فيه أو دخل مصره للوضوء فيه بعد ف

بخالف المسبوق في كّل ذلك، وُعرف من هذا أّن تعريف الاّلحق بمن أدرك أّول صالة اإلمام تساهٌل، 
 . 10بل هو من فاته بعدما دخل مع اإلمام بعض صالة اإلمام

                                                 

 "ب"ب من /   86نهاية   *
 " أ"ما بين المعكوفين ليس في   1
 "ب"ليست في   2
 " أ"ليست في   3
البن الساعاتّي، أحسن ترتيبه واختصاره، ويذكر في " مجّمع البحرين وملتقى النهرين"كتاٌب في فروع الحنفّية اسمه : المجمع هو  4

آخر كل كتاب منه ما شّذ من المسائل المتعّلقة بذلك الكتاب، جمع فيه مسائل القدورّي والمنظومة مع زيادات، عليه شروٌح كثيرٌة 
حاّجي : انظر. وغيرها من الّشروح" المسجتمع"م عبد هللا بن يوسف المستنصر باهلل والقونوّي، والعينّي سّماه منها شرح ألبي القاس

وابن قاسم، الّدليل إلى المتون العلمّية،  883: ، ص 8: والبابانّي، هدّية العارفين، ج 8299: ، ص 3: خليفة، كشف الّظنون، ج
  263: ، ص 8: ج
الكاسانّي، بدائع : انظر. عال صالٍة واحدٍة عند زفر شرٌط وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحّمد ليس شرطاً ألّن الّترتيب في أف  5

  279: ،ص 8: والّطحطاوّي، حاشية الّطحطاوّي، ج 872: ، ص8: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 820: ، ص8: الّصنائع، ج
 فمتابعة " أ"في   6
 ثابتة وهي خطأ" أ"في   7
 " أ" ليست في 8
 انتهي وهو خطأ" أ"في   9

ن  خاص مصطلح الالحق هو  10 بالحنفّية فقط، أّما جمهور العلماء من المالكّية والّشافعّية والحنابلة فلم يسّموه بهذا المصطلح وا 
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 [من أحدث في ركوعه أو سجوده]

أَ  ُسُجوِدهِ  َأوْ  ُرُكوِعهِ  ِفي َأْحَدثَ  َوَمنْ )   إْتَمامَ  أِلَنَّ  ،ِفيَها َأْحَدثَ  ِبَالَِّتي دُّ َيْعتَ  َواَل  َوَبَنى، َتَوضَّ

ْكنِ  ْنِتَقالِ  الرُّ قُ  اَل  اْلَحَدثِ  َوَمعَ  ِبااِل َعاَدِة، ِمنْ  ُبدَّ  َفاَل  َيَتَحقَّ مَ  إَماًما َكانَ  َوَلوْ  اإْلِ  َغْيَرهُ  َفَقدَّ

مُ  َدامَ  ُكوعِ  َعَلى اْلُمَقدَّ ْتَمامُ  ُيْمِكُنهُ  أِلَنَّهُ  الرُّ  .(ِبااِلْسِتَداَمةِ  اإْلِ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                    

 ،أوالوضوء اإلمام لعذٍر كالّنوم الخفيف اّلذي ال ينقض مع ه شيء من صالتهتألة في مسائلهم فهم يذكرون من فاذكروا صورة المس
اإلمام في ثاني سجدتيه، فإّنه يأتي بما  مصّلي إن غلب على ظّنه أن يدركأو الّسهو ونحو ذلك، فذهب المالكّية أّن ال ،عند الزحمة

أّنه  فإن لم يدركه فإّنه يلغي تلك الّركعة ويأتي بها بعد سالم اإلمام، أّما عند الّشافعّية قوالن األصّح منهما ،اإلمامبفاته ثّم يلحق 
الحنابلة يأتي بما فاته ثّم يلحق اإلمام فإن خاف فوات  أما ه بعد سالم اإلمام كالمسبوق،يّتبع اإلمام فيما هو فيه، ويقضي ما فات
بن كمال الدين، محّمد  الّرافعّي،: انظر. ا بعد الّسالمتي بهأقوم مقام الّركعة اّلتي تليها ويالّركعة فإّنه يتابع اإلمام ويلغي ركعته فت

هـ 8332األولى، : لجنة علمّية، الطبعة: المحقق ، 326: ، ص3: ج ، النجم الوّهاج في شرح المنهاج،موسى بن عيسى بن عليّ 
وابن  233: ، ص8: وابن نصير البغدادي، اإلشراف على نكت مسائل الخالف، ج .جدة–دار المنهاج : م، الناشر3773 -

 ، 872: ، ص8: ج  بن دمحم ابن مفلح، النكت والفوائد السنية على مشكل المحرر،إبراهيم بن دمحم بن عبد هللاتيمية الحراني، 

  .الرياض –مكتبة المعارف : ه، الناشر8373الثانية، : الطبعة
: وابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج 872: ، ص 8: والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 333: ، ص 8: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر

  390: ، ص 8
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على ما  ،على قول محّمٍد، أّما على قول أبي يوسف فال 2هذا خرج( الّركن باالنتقال  1قوله ألّن إتمام) 
يعرف في سجود الّسهو إن شاء هللا تعالى، لكن على كال المذهبين لو لم يعد ذلك الّركن فسدت 

الّصالة، أّما على قول محّمٍد فلَِّما ذكر، وأّما على قول أبي يوسف فالفتراض القومة والجلسة عنده، وال 
بأّن الّتمام على نوعين  4الّرأيين تخريجه في الكافي على *، وحاول3يتحّققان مع الّطهارة إاّل باإلعادة

ن تّمت بالوضع ماهّيًة لكن لم 5تمام ماهيٍة وتمام َمْخرٍج عن العهدة، فالّسجدة عن  7تتّم تمامًا ُمخرجاً  6وا 
 .العهدة ا هـ

 . يعني والّثاني هو المراد في الهداية

 [من تذّكر وهو راكٌع أو ساجٌد أّن عليه سجدةً ]

رَ  َوَلوْ )  ِمنْ  َرْأَسهُ  َرَفعَ  َأوْ  ُرُكوِعهِ  ِمنْ  َفاْنَحطَّ  َسْجَدةً  َعَلْيهِ  َأنَّ  َساِجدٌ  َأوْ  َراِكعٌ  َوُهوَ  َتَذكَّ

ُكوعَ  ُيِعيدُ  َفَسَجَدَها ُسُجوِدهِ  ُجوَد، الرُّ اَلةِ  َأْفَعالُ  ِلَتَقعَ  اأْلَْوَلى َبَيانُ  َوَهَذا َوالسُّ  ُمَرتََّبةً  الصَّ

نْ  اْلُمْمِكِن، ِباْلَقْدرِ  ْنِتَقالَ  أِلَنَّ  َأْجَزَأهُ  ُيِعدْ  َلمْ  َواِ   َأِبي َوَعنْ  .ُوِجدَ  َوَقدْ  َشْرطٌ  الطََّهاَرةِ  َمعَ  ااِل

ُكوعِ  إَعاَدةُ  َتْلَزُمهُ  َأنَّهُ  _ َّللاَُّ  َرِحَمهُ  _ ُيوُسفَ   .(ِعْنَدهُ  َفْرٌض  اْلَقْوَمةَ  أِلَنَّ  الرُّ
                                                 

 تمام " ب"و " أ"في   1
 على " أ"ورد في   2
صّلى _واحتّج بحديث الّرسول  القومة من الركعة والجلسة بين الّسجدتين عند أبي حنيفة ومحّمد سّنة، وعند أبي يوسف فرٌض،  3

َد، َفَدَخَل َرُجٌل، َفَصلَّى، ُثمَّ َجاَء، َفَسلََّم َعَلى ا: َعْن َأبِّي ُهَرْيَرةَ _ هللا عليه وسّلم لنَّبِّيِّّ صّلى َأنَّ النَّبِّيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َدَخَل الَمْسجِّ
اَلَم، َفَقالَ هللا عليه وسلم َفَردَّ النَّبِّيُّ َصلَّى هللُا عَ  ْع َفَصلِّّ َفإِّنََّك َلْم ُتَصلِّّ »: َلْيهِّ َوَسلََّم َعَلْيهِّ السَّ ، َفَصلَّى، ُثمَّ َجاَء، َفَسلََّم َعَلى النَّبِّيِّّ «اْرجِّ

، َفإِّنََّك َلْم ُتَصلِّّ »: َصلَّى هللُا َعَلْيهِّ َوَسلََّم َفَقالَ  ْع َفَصلِّّ ُن َغْيَرُه، َفَعلِّْمنِّي، َقالَ َوالَّذِّي َبعَ : َثاَلًثا، َفَقالَ « اْرجِّ ، َفَما ُأْحسِّ إَِّذا »: َثَك بِّالَحقِّ
، ُثمَّ اْرَكْع َحتَّى َتْطَمئِّنَّ َراكِّ  َن الُقْرآنِّ َر َمَعَك مِّ اَلةِّ، َفَكبِّّْر، ُثمَّ اْقَرْأ َما َتَيسَّ َل َقائًِّما، ُثمَّ اْسُجْد حَ ُقْمَت إَِّلى الصَّ تَّى ًعا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْعَتدِّ

ًدا، ُثمَّ اْفَعْل َذلِّ  ًدا، ُثمَّ اْرَفْع َحتَّى َتْطَمئِّنَّ َجالًِّسا، ُثمَّ اْسُجْد َحتَّى َتْطَمئِّنَّ َساجِّ البخاري، : انظر. «َك فِّي َصاَلتَِّك ُكلَِّهاَتْطَمئِّنَّ َساجِّ
، فقد 092: ، رقم الحديث821: ص ،8: صحيح البخاري، باب أمر النبي صـلى هللا عليه وسلم الذي ال يتم ركوعه باإلعادة، ج

نفى كون ( 3. األمر باإلعادة وال تجب األعادة إال عند فساد الّصالة وتفسد بفوات ركنٍ ( 8: استدّل بالحديث من ثالثة أوجه
ا اّلذين آمنوا يا أّيه: " أّما أبي حنيفة ومحّمد فقد استداّل بقوله تعالى. أمره بالطمأنينة ومطلق األمر للفرضّية( 2. الُمؤّدى صالة
: انظر. ، وهو أمٌر بمطلق الّركوع والّسجود وأجابوا عن حديث األعرابّي من عّدة وجوهٍ  00: الحج، اآلية: الّسورة". اركعوا واسجدوا

  863: ، ص8: الكاساني، بدائع الّصنائع، ج
والّطحطاوّي، حاشية  373: ، ص8: ، جالمصري، البحر الّرائق وابن نجيم 822: ، ص 8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر 

  223: ، ص8: الّطحطاوّي، ج
 " أ"ب من /  93نهاية ق   *
 الروايتين " أ"في   4
 فإّن الّسجدة " ب"في   5
 ال " ب"في   6
 تخرج " أ"في   7
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 .ُصلبّيًة أو للّتالوة 1أي( قوله أن عليه سجدًة ) 

ألّن الّترتيب ليس بفرٍض فيما شرع مكّررًا في كّل الّصالة أو كّل ركعٍة، ( وله وهذا بيان األولى ق) 
بخالف المّتحد على ما قّدمنا تفصيله في أّول صفة الّصالة فارجع إليه، وفيه خالف زفر على ما 

 .ذكرناه آنفاً 

الّثابت على ما  3[ثّم الوجوب هو]ثبوت األولوّية لجواز الوجوب،  2بقي أّن انتفاء االفتراض ال يستلزم
ومراعاة الّترتيب فيما شرع مكّررًا : قّدمه المصّنف في أّول صفة الّصالة عند عّد الواجبات، حيث قال

ولئن كان الّترتيب واجبًا فقد سقط بالّنسيان، لكّنه : من األفعال، فأشار في الكافي إلى الجواب حيث قال
 4أعني تعليل األولوّية بانتفاء االفتراض في المتكّرر، بل تعليله إّنما هو:  يدفع الوارد على العبارةال

 .5بسقوط الوجوب بالّنسيان

 .ثّم وجه قول زفر في الخالفّية أّن الّصالة مجمٌل ولم يقع البيان إاّل كذلك

لم  6ما فاته، فُعلم أّن الّترتيب بين الّركعاتممنوٌع، فإّن المسبوق مصلٍّ أّول صالته أّواًل ثّم يقضي : قلنا
، بخالف الواجب قد يقوم العذر في إسقاطه شرعًا، 7[بعذر المسبوقّية]يعتبر فرضًا؛ ألّن الّركن ال يسقط 

ن صّحت  وعلى هذا لو عكس المسبوق الاّلحق الّترتيب اّلذي ذكرناه في حّقه آنفًا كان آثمًا عندنا، وا 
إذا قضى الّسجدة  وجب عليه قضاء جميع ما أّدى بعدها لعدم االعتداد به  على قوله 8صالته، ثمّ 

 .تقديمه 9حيث كان قبله ما يفترض

 .وعندنا قضاء الّركن اّلذي حدث فيه الّذكر استحبابًا ال غير إن قضاها عقيبه

 .وله أن يؤّخرها إلى آخر الّصالة فيقضيها هناك كما هو المذكور في الهداية

                                                 

 "أ"ليست في   1
 تستلزم " ب"و " أ"في   2
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في   3
 يكونع" ب"ورد في   4
وابن عابدين، رد المحتار،  373: ، ص 8: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 00: ، ص 8: ماّل، درر الحّكام، ج: انظر  5
  683: ، ص8: ج
 المدعاة  وهو خطأ" أ"في   6
 يعّد السهو فيه وهو خطأ" أ"ما بين المعكوفين في   7
 "ب"ليست في   8
 ينتظر " أ"في   9
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في إماٍم صّلى : ي خاٍن في آخر فصل ما يوجب الّسهو ما هو ظاهٌر في خالفه، قالوفي فتاوى قاض
ركعًة وترك منها سجدًة، وصّلى أخرى وسجد لها فتذّكر المتروكة في الّسجود، أّنه يرفع رأسه من 

 .1ارتفضت فيعيدها استحسانًا ا ه] الّسجود ويسجد المتروكة ثّم يعيد ما كان فيها؛ ألّنها
ا ما قبل ذلك إلى المتروكة هل يرتفض؟ إّن كان ما تخّلل بين المتروكة وبين اّلذي تذّكر فأمّ : قال
ن لم تكن ركعًة تاّمًة فكذلك 2[فيها في  3ركعًة تاّمًة، ال ُترتفض باّتفاق الّروايات فال تلزمه إعادته، وا 

 .ظاهر الّرواية

ن : وروى الحسن عن أبي حنيفة أّنه يرتفض وقال قبله فيه تذّكر وهو راكٌع في الّثالثة أّنه ترك من وا 
ويتشّهد ثّم يقوم فيصّلي الّثالثة والّرابعة بركوعهما وسجودهما؛ ألّنه  *الّركعة الّثانية سجدًة سجد المتروكة

الّركوع  5[المتروكة رفض]قبل رفع الّرأس يقبل االرتفاض، فبسجوده  4لّما تذّكر في الّركوع والّركوع
 .مام ا هـبخالف ما بعد التّ 

ما في الكتاب ال للقاعدة التي قّدمناها في أّول باب صفة الّصالة؛ من أّن الّترتيب بين ما : األصحّ 6و
القعدة وبين غيرها مطلقًا شرٌط، ال بين المّتحد في كّل ركعٍة،  7يتحّد في كل الّصالة من األركان وهو

 9عّلق الّتمام بالقعدة، فلو جاز 8؛ ألّن الّشرعوهو المتعّدد في كّل الّصالة وبين المتعّدد في كّل ركعةٍ 
سجود الّركعة على  10تأّخر شيٍء عنها لكان ذلك الغير متعّلقه وهو منتٍف شرعًا، بخالف تقديم

ركوعها، والّركوع على القيام؛ ألّن الّركوع ُشرع وسيلًة إلى الّسجود بعده والقيام إلى الّركوع، فال يتحّقق 
معهود، وكذا بتقّدم القراءة على الّركوع؛ ألّنها زينته فال تتحّقق إاّل فيه فال يتصّور ذلك إاّل بالّتقّدم ال

على ركوع األولى  *تقديمه عليها، وبتذّكر الّسجدة في الّركوع الّثانية مثاًل من األولى لم يتحّقق تقديٌم له

                                                 

  881: ، ص8: ى قاضيخان، جقاضيخان، فتاو : انظر  1
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في   2
 جلدًا وهو خطأ" أ"في   3
 "ب"أ من /  87نهاية ق   *
 " أ"ليست في   4
 الترفض " أ"ما بين المعكوفين في   5
 هو " ب"و " أ"ورد في   6
 وهي " ب"و " أ"في   7
 الشروع  وهو خطأ" ب"في   8
 " أ"ليست في   9

 مقديم " أ"في   10
 " أ"أ من /  92نهاية ق   *
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ما هو  3يعد على 2ضًا إذا لممن الّتعدية، غاية األمر أّنه صار بعد ركوع الّثانية أي 1بل هو في مّحله
هو األمر الجائز خالفًا لزفر، وهو في الّتقدير قبله اللتحاقه بمحّله من الّركعة األولى، ووجوب كونه 

 4[ألّنه قصد]قبله يسقط بالّنسيان بدليل حال المسبوق الشتراكهما في العذر، بخالف الّسجدة في القعدة 
 .  5 يكفي اعتبارها متأّخرًة عن الّسجدة المتذّكرة فيهافي الختم كونه في القعدة معنًى وصورًة، فال 4[قصد

 . 
 

 [من أّم رجاًل واحدًا أو صبّيًا أو امرأًة فأحدث]

 ، َيْنوِ  َلمْ  َأوْ  َنَوى  إَمامٌ  َفاْلَمْأُمومُ  اْلَمْسِجدِ  ِمنْ  َوَخَرجَ  َفَأْحَدثَ  َواِحًدا َرُجاًل  َأمَّ  َوَمنْ  : َقالَ )
اَلِة، ِصَياَنةِ  ِمنْ  ِفيهِ  ِلَما لِ  َوَتْعِيينُ  الصَّ  َوُيِتمُّ  َهاُهَنا، ُمَزاَحَمةَ  َواَل  اْلُمَزاَحَمةِ  ِلَقْطعِ  اأْلَوَّ

لُ  َتهُ  اأْلَوَّ  َأوْ  َصِبيٌّ  إالَّ  َخْلَفهُ  َيُكنْ  َلمْ  َوَلوْ  َحِقيَقًة، اْسَتْخَلَفهُ  إَذا َكَما ِبالثَّاِني ُمْقَتِدًيا َصاَل

تُ  َتْفُسدُ  ِقيلَ  اْمَرَأةٌ   (أِلَنَّهُ  َتْفُسدُ  اَل  َوِقيلَ  ِلإْلَِماَمِة، َيْصُلحُ  اَل  َمنْ  اِلْسِتْخاَلفِ   ُه،َصاَل

ال شّك أّن صالة المأموم مرادٌة بهذا، أّما صالة اإلمام المحدث ( قوله لما فيه من صيانة الّصالة ) 
حّتى خرج، وقد قّدمنا فيه  7أّنها هي المرادة بناًء على فساد صالته إذا لم يستخلف 6فظاهر الّنهاية

روايتين، والّشيخ أبهم الّصالة فيراد صالة من تفسد صالته أعّم من كونه المأموم، أو اإلمام على إحدى 
 .الّروايتين

وعندي أّنه يشكل فساد صالة اإلمام؛ ألّن االستخالف ليس من أركان الّصالة بل غايته الوجوب 
دٌر عليه واإلمام منفرٌد في حّق نفسه، فغاية ما في خروجه بال تحصينًا لصالة غيره عن الفساد، وهو قا

استخالٍف تأثيمه لسعيه في فساد صالة غيره فصار كإماٍم تعّمد الّتأّخر عّمن خلفه حّتى فسدت بتقّدمهم 
 .عليه

                                                 

 محلها " أ"في   1
 يقل " أ"في   2
 "أ"في  تليس  3
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في   4
وابن ماّزة،المحيط البرهانّي،  861: ، ص 8: والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 810: ، ص 8: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر  5
  310: ، ص 8: ج
 الها " أ"في   6
 صالته " أ"ورد في   7
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 .1[أي من ال يصلح لإلمامة: ]أو أّميٌّ ( قوله ولو لم يكن خلفه إاّل صبيٌّ أو امرأٌة )  

وما حكم بكون األّول خليفًة إاّل لتصحيح صالة اإلمام ( يوجد االستخالف منه قصٌد قوله لم )  
إلصالح صالة المقتدي كان فيه إفساد صالة اإلمام، فدار  2[هذا االعتبار]والمأموم، وهنا لو اعتبرنا 

جيح األمر بينه فتفسد على اإلمام وتصّح على المقتدي وبين عدمه فينعكس فوجب الّترجيح، ووجه تر 
 . 3عدمه غنيٌّ عن البيان

 [باب ما يفسد الّصالة وما ُيكره فيها ] 
اِفِعيِّ ) ِفي اْلَخَطِإ _ َرِحَمُه َّللاَُّ _ َوَمْن َتَكلََّم ِفي َصاَلِتِه َعاِمًدا َأْو َساِهًيا َبَطَلْت َصاَلُتُه، ِخاَلًفا ِللشَّ

ْسَياِن، َوَمْفَزُعُه اْلَحِديُث اْلَمْعُروفُ  اَلمُ _َلَنا َقْوُلُه وَ . َوالنِّ اَلُة َوالسَّ إنَّ َصاَلَتَنا َهِذِه اَل َيْصُلُح _ }َعَلْيِه الصَّ
نََّما ِهَي التَّْسِبيُح َوالتَّْهِليُل َوِقَراَءُة اْلُقْرآنِ  ِفيَها َشْيٌء ِمْن َكاَلِم النَّاِس، َوَما َرَواُه َمْحُموٌل َعَلى َرْفِع . {َواِ 

ْثِم ْسَياِن، َوَكاَلًما ِفي َحاَلِة التََّعمُّدِ ِبِخاَلِف السَّ . اإلِْ  اَلِم َساِهًيا؛ أِلَنَُّه ِمْن اأْلَْذَكاِر َفُيْعَتَبُر ِذْكًرا ِفي َحاَلِة النِّ
 (.ِلَما ِفيِه ِمْن َكاِف اْلِخَطاِب 

 .إلخ 6{ُرفع عن أّمتي الخطأ والّنسيان} ( الحديث المعروف  5ومفزعه4قوله  ) 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 أو من الّصلح إلمامته  وهو خطأ " أ"ما بين المعكوفين في   1
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في   2
،  8: وماّل، درر الحّكام، ج 292: ، ص 8: والبابرتّي، العناية، ج 319: ، ص 8: ابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج: انظر  3
  877: ص
 به " أ"ورد في   4
  382: ، ص8: الّشربينّي، مغني المحتاج، ج: انظر. أي الّشافعيّ   5
 "أ"ما بين المعكوفين ورد في [ وما استكرهوا عليه]  6
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إّن هللا وضع عن أّمتي الخطأ }يذكرونه بهذا الّلفظ وال يوجد به في شيٍء من كتب الحديث، بل الفقهاء 
 .4والحاكم وقال صحيٌح على شرطهما 3وابن حّبان 2رواه ابن ماجه 1{الّنسيان، وما استكرهوا عليه

وية بن الحكم رواه مسلم من حديث معا( إلخ  5إّن صالتنا_ صّلى هللا عليه وسّلم_قوله ولنا قوله )  
 7إذ عطس رجٌل من القوم فقلت_ صّلى هللا عليه وسّلم_بينا أنا أصّلي مع رسول هللا } : قال 6الّسلميّ 

ما شأنكم تنظرون إلّي، فجعلوا يضربون  8واثكل أّماه: يرحمك هللا، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: له
صّلى هللا عليه _، فلّما صّلى رسول هللا 9بأيديهم على أفخاذهم، فلّما رأيتهم يصّمتوني، لكّني سكتّ 

، وال 10دعاني فبأبي هو وأّمي ما رأيت معّلمًا قبله وال بعده أحسن تعليمًا منه، فوهللا ما كهرني_ وسّلم
إّن هذه الّصالة ال يصلح فيها شيٌء من كالم الّناس، إّنما هو الّتسبيح، : ضربني، وال شتمني ثّم قال

                                                 

ن كان الفقهاء يذكرونه بهذا الّلفظ، وأقرب لفٍظ وجده  1 رواه " رفع هللا عن هذه األّمة ثالثاً "ذكر الّزيلعّي بأّن هذا الّلفظ لم يجده، وا 
: انظر...". إن هللا تجاوز ألمتي عن الخطأ " عدّي في الكامل وعّده من منكرات جعفر راوي الحديث، وأكثر ما يرون بلفظ  ابن

جمال الّدين أبو محّمد عبد هللا بن يوسف بن محّمد، تخريج األحاديث واآلثار والّزيلعّي،  63: ، ص 3: الّزيلعّي، نصب الّراية، ج
عبد هللا بن عبد الرحمن السعد، : هـ، المحقق8383األولى، : الطبعة ،90: ، ص2: ج للزمخشرّي، الواقعة في تفسير الكشاف

: ، ص 8: ج عبد الّرحمن بن أبي بكر، الّدرر المنتثرة في األحاديث المشتهرة،والسيوطّي،  .الرياض –دار ابن خزيمة : الناشر
جامعة الملك سعود،  -عمادة شؤون المكتبات : ي الّصّباغ، الناشرمحّمد بن لطف. د: بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، تحقيق، 832

 .الرياض
 . ، صّححه األلبانيّ  3732: ، رقم الحديث 629: ، ص 8: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب طالق المكروه، ج: انظر  2
، رقم  373: ، ص 86: ابن حّبان، صحيح ابن حّبان، ذكر األخبار عّما وضع هللا بفضله عن هذه األئّمة، ج: انظر  3

 .إسناده صحيٌح على شرط البخاريّ : قال األرنؤوط،  0389: الحديث
على شرط  صحيحٌ : ، قال الحاكم 3178: ، رقم الحديث 386: ، ص 3: الحاكم، المستدرك، كتاب الّطالق، ج: انظر 4

 . الّشيخين
 هذه " أ"ورد في  5
، كان ينزل المدينة، ويسكن في بني ُسليم، له حديٌث واحٌد حسٌن عن الّنبّي : معاوية بن الحكم السلمّي هو  6 صّلى هللُا _ صحابيٌّ

،  2: ستيعاب، جابن عبد البر، اال: انظر. ومنهم من يقطعه فيجعله عّدة أحاديث، وهو في األصل حديٌث واحدٌ _ عليه وسّلم 
  881: ، ص 6: وابن حجر، اإلصابة، ج 899: ، ص 2: وابن األثير، أسد الغابة، ج 8383: ص
 فقلنا " أ"في  7
 أخاه " أ"في  8
 "أ"ليست في  9

 نهرني " أ"كرهني، في " ب"في 10
م بن سالم، غريب الحديث، ماّدة كهر، القاس: انظر. من َكَهَر وهو االنتهار، والَكهر هو العبوس بوجه اإلنسان تهاونًا به: كهرني

وابن فارس، معجم مقاييس الّلغة، ماّدة  87: ، ص 6:وأبو منصور، تهذيب الّلغة، باب الهاء والكاف والّراء، ج 883: ، ص 8:ج
  833: ، ص 2: كهر، ج
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 .1ا هـ{ ن والّتكبير، وقراءة القرآ

، ولذا 4والحظر ال يستلزم البطالن 3، بل على أّنه محظورٌ 2وقد أجابوا بأّنه ال يصلح دلياًل على البطالن
ّنما عّلمه أحكام الّصالة  .لم يأمره باإلعادة وا 

، وما كان مفسدًا 5قلنا إن صّح فإّنما بين الحظر حالة العمد، واالّتفاق على أّنه حظٌر يرتفع إلى اإلفساد
 .المزيل شرعًا كاألكل والّشرب *الة العمد كان كذلك حالة الّسهو لعدمح

، ألّنه ضروريٌّ 6من باب الُمقتضى وال عموم له{ إّن هللا وضع عنهم } أو { ُرفع عن أّمتي } وقوله 

                                                 

  220: ، رقم الحديث 218: ، ص 8: مسلم، صحيح مسلم، باب تحريم الكالم في الّصالة، ج: انظر 1
الباطل ضّد الحق، وقد فّرق الحنفّية بين الباطل والفاسد في المعامالت، أّما في العبادات فلم يفّرقوا، فالباطل ما ال وجود له،  2

ابن : انظر. بعكس البيع الفاسد فبيٍع منعقدٍ  ،غير منعقدٍ  بيع الّصبّي باطالً : والفاسد موجوٌد مع اختالل في بعض شروطه، مثال
: ، ص8: ج ،ظائرواظر في علم الوجوه والنّ لّدين أبو الفرج عبد الّرحمن بن علّي بن محّمد، نزهة األعين النّ جمال االجوزّي، 

 .بيروت –مؤسسة الرسالة : محّمد عبد الكريم كاظم الراضي، الناشر: م ، المحقق8913 -هـ 8373األولى، : الطبعة، 896
  822: ، ص 3: وابن أمير حاج، الّتقرير والّتحبير، ج 329: ، ص8: وعالء الّدين البخارّي، كشف األسرار، ج

: انظر. وهو ما ُيذّم فاعله وُيمدح تاركه: ُيقال له المحّرم، الّذنب، المعصية، المزجور عنه، القبيح، المتوّعد عليه: المحظور 3
  36: ، ص8: الّشوكانّي، إرشاد الفحول، ج

 اإلبطال " ب"و " أ"في  4
أّن الّنهي يقتضي الفساد سواًء كان الّنهي عنه لعينه أو لغيره، وذهب بعض الشافعّية واختيار بعض  ذهب جمهور العلماء إلى

الفقهاء أّن الّنهي يقتضي الفساد في العبادات ال المعامالت، ومذهب اإلمام أبي حنيفة والّشافعّي أّن الّنهي يقتضي الفساد إن كان 
ن كان الّنهي عن الّشيء لغيره كالبيع وقت النداء يوم الجمعة ال يقتضي الفسادالّنهي عن الّشيء لعينه كالّسرقة والّزنا  : انظر. وا 

 8329: ، ص 2: والّنملة، المهّذب، ج 398: ، ص 3: والّرازي، المحصول، ج 317: ، ص 8: الّشوكانّي، إرشاد الفحول، ج
 الفساد " ب"في  5
 "ب"ب من /  87نهاية ق  *
واسأل القرية " مثل قوله تعالى ." ما ُيضمر في الكالم ضرورة تصحيحه، صيانًة له عن الخلف: " نّي هوالُمقتضى، عّرفه الّزنجا 6
 محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، والّزنجانّي، 213: ، ص 3: الّرازي، المحصول، ج: انظر. أي  واسأل أهل القرية" 

مؤسسة : محّمد أديب صالح، الناشر. د: ه، المحقق 8291ية، الثان: الطبعة، 309: ، ص 8: تخريج الفروع على األصول، ج
  876: ، ص 3: وعالء الّدين البخارّي، كشف األسرار، ج .بيروت –الّرسالة 

، فعندهم يحّرم 802: البقرة" إّنما حّرم عليكم الميتة: "ذهب جمهور العلماء بوجوب العمل بعموم المقتضى، مثال ذلك، قوله تعالى
ع بها وبيعها وشراؤها إاّل إذا دّل دليٌل على تخصيصه كاالنتفاع بإهابها بعد دبغه، بينما الحنفّية ال يقولون بعموم أكلها واالنتفا

ذا قالوا غير هذا فبدليٍل آخر الّسرخسّي، أصول الّسرخسّي، : انظر. المقتضى فعندهم أّن المسألة سابقة الّذكر خاّصًة باألكل فقط وا 
الّلمع في أصول الفقه،  أبو اسحاق إبراهيم بن علّي، والّشيرازي، 883: ، ص8: أصول الّشاشي، جوالّشاشي،  331: ، ص8: ج
أبو الحسن سيد الّدين علّي بن  واآلمدي، .دار الكتب العلمية: هـ، الناشر 8333 -م  3772الثانية : الطبعة ،31: ، ص8: ج

عبد الّرّزاق عفيفي، بدون طبعة، : المحقق، 339: ، ص3: األحكام، جم في أصول اإلحكا لّي بن محّمد بن سالم الّثعلبّي،أبي ع
  8873: ، ص 2: وابن مفلح، أصول الفقه، ج .لبنان -دمشق -المكتب اإلسالمي، بيروت: بدون تاريخ نشر، الناشر
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اّل لزم تعميمه وهو2مراٌد فال يراد غيره 1فوجب تقديره على وجٍه يصّح، واإلجماع على أّن رفع اإلثم  ، وا 
 .في غير محّل الّضرورة

فقد عّممه من حيث ال يدري، إذ قد أثبته في غير  *ومن اعتبره في الحكم األعّم من حكم الّدنيا واآلخرة
محّل الّضرورة من تصحيح الكالم، وصار كما إذا أطال الكالم ساهيًا فإّنه يقول بالفساد، فإّن الّشرع إذا 

اّل فشم  .ول عدمها، وكاألكل والّشربرفع إفساده وجب شمول الّصّحة، وا 

ّنما ُعفي القليل من العمل لعدم االحتراز عنه ألّن في الحّي حركاٍت من الّطبع وليست الّصالة، فلو   وا 
 .اُعُتبر إفساده مطلقًا لزم الحرج في إقامة صّحة الّصالة فُعفي ما لم يكثر، وليس الكالم من طبع الحيّ 

على الّسالم ساهيًا، _ رحمه هللا _للّشافعّي  3ٌب عن قياٍس مقّدرٍ جوا( قوله بخالف الّسالم ساهيًا )  
 . 4وهو ظاهٌر من الكتاب

 
 

                                                 

 "أ"ليست في  1
الثانية، : الطبعة، 301: ، ص 3:شرح صحيح البخارّي، ج الحسن علّي بن خلف بن عبد الملك،أبو  ابن بطال،: انظر 2

: ، ص 3:وماّل، مرقاة المفاتيح، ج .الرياض –مكتبة الرشد : أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: م، تحقيق3772 -هـ 8332
بدون طبعة، بدون تاريخ  ،289: ، ص 3: سبل الّسالم، ج محّمد بن إسماعيل بن صالح بن محّمد الحسنّي، والّصنعانّي، 006

 .دار الحديث: اشرنشر، الن
 "أ"ب من /  92نهاية ق  *
 تقدم " أ"في  3
ن كان ناسيًا أو جاهاًل ال تبطل بشرط أن ال يطيل : مذهب الّشافعّية في الكالم في الّصالة 4 إن كان عامدًا تبطل صالته، وا 

االحتراز عنه، وقال بعضهم ال تبطل الكالم، فإن أطال ففي ظاهر المذهب تبطل؛ ألّن الكالم الكثير ال يقع سهوًا بالعادة فيمكن 
فلم يفّرق بين القليل والكثير، ويباح عند الّشافعّية الّدعاء بشرط أن ال يكون ..." رفع عن أّمتي: "وهو القياس لقوله عليه الّسالم

الّسالم، أو شّمت العاطس خطابًا لمخلوق، فلو سّلم عليه إنساٌن أو هو سّلم فقال وعليك الّسالم ونحو هذا تبطل صالته، أّما لو رّد 
أّما الحنفّية ففّرقوا بين الّسالم والكالم؛ فالّسالم يتحّقق فيه . بغير لفظ الخطاب؛ كأن قال وعليه الّسالم فال تبطل؛ ألّنه دعاٌء محٌض 

: انظر. الّصالة معنى الخطاب عند القصد، فإن كان ناسيًا ألحق باألذكار بخالف الكالم فإّنه ينافي الّصالة على كّل حال فيبطل
،  3: وابن أبي الخيرالعمرانّي، البيان، ج 682: ، ص 8: وابن عابدين، رد المحتار، ج 877: ، ص 8:ماّل، درر الحّكام، ج

م، 8997-ه8387بدون طبعة،  ،879: ، ص 1: مختصر المزنّي، ج إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، والمزنّي، 270: ص
  13: ، ص 3: الّنووّي، المجموع، جو  .بيروت –دار المعرفة : الناشر
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 [الّتأّوه في الّصالة ] 
أِلَنَُّه َيُدلُّ ْقَطْعَها، َفِإْن َأنَّ ِفيَها َأْو َتَأوََّه َأْو َبَكى َفاْرَتَفَع ُبَكاُؤُه، َفِإْن َكاَن ِمْن ِذْكِر اْلَجنَِّة َأْو النَّاِر َلْم يَ )

ْن َكاَن ِمْن َوَجٍع َأْو ُمِصيَبٍة َقَطَعَها، أِلَنَّ ِفيِه إْظَهارَ  ِف َفَكاَن ِمْن  َعَلى ِزَياَدِة اْلُخُشوِع ، َواِ  اْلَجَزِع َوالتََّأسُّ
َوِقيَل . ْلَحاَلْيِن َوُأوِه ُيْفِسدُ َأنَّ َقْوَلُه آٍه اَل ُيْفِسُد ِفي ا_ َرِحَمُه َّللاَُّ _ َوَعْن َأِبي ُيوُسَف . َكاَلِم النَّاسِ 

ْن َكاَنَتا اأْلَْصُل ِعْنَدُه َأنَّ اْلَكِلَمَة إَذا اْشَتَمَلْت َعَلى َحْرَفْيِن َوُهَما زَاِئَدَتاِن َأْو إْحَداُهَما اَل َتْفُسُد، وَ  اِ 
َواِئِد َجَمُعوَها ِفي َقْوِلِهْم اْليَ . َأْصِليََّتْيِن َتْفُسدُ  ْوَم َتْنَساُه ، َوَهَذا اَل َيْقَوى أِلَنَّ َكاَلَم النَّاِس ِفي َوُحُروُف الزَّ

ُق َذِلَك ِفي ُحُروٍف ُكلَُّها زَ  ْفَهاَم اْلَمْعَنى، َوَيَتَحقَّ  .(َواِئدُ ُمَتَفاَهِم اْلُعْرِف َيْتَبُع ُوُجوَد ُحُروِف اْلِهَجاِء َواِ 

 .ونحوه أي قال ُأوه: 1أي قال آه أو تأّوه( قوله فإن أّن فيها )

 .أي حصل به الحروف( قوله فارتفع بكاؤه ) 

صريح كالمه أّن كونه إظهارًا للوجع بلفٍظ هو المصير له كالمًا؛ فال ( قوله فكان من كالم الّناس ) 
يحتاج في تقريره إلى قولهم؛ ألّنه إذا كان إظهارًا للوجع فكأّنه قال أدركوني أو أعينوني، بخالف إظهار 

؛ ألّنه كقول أدخلني الجّنة وأعذني من الّنار، وذلك غير مفسٍد إذ يعطي ظاهره أّن كونه الّرغبة والّرهبة
 .دااًل على ذلك الكالم صّيره كالمًا، لكّن مجّرد كونه إظهارًا لذلك هو اّلذي يصّيره كالمًا وهذا هو الحقّ 

زائدين أو أحدهما  ورّشحه في الكالم مع أبي يوسف حيث اشترط في كون الّلفظ مفسدًا؛ كونه حرفين
فهام المعنى، وال شك 2بقوله ، وهذا ال يقوى ، ألّن كالم الّناس في ُمتفاهم الُعرف َيْتبع وجود الحروف وا 

ن لم يكن فيه وضٌع، واشتراط الوضع  أّن إظهار الوجع بالّلفظ إفادة معنًى به فيكون نفسه كالمًا وا 
 .3اصطالٌح حادٌث في الكالم

                                                 

حكاية المتأّوه في صوته، قد يفعله المتوّجع فيخرج نفسًا، ليتفّرج عنه به، أّن الّرجل يئّن إذًا تأّوه، وتأّوه آَهَه الّرجل : أوه، آهِّ  1
: ، ص 8: جمهرة الّلغة، ج واألزدّي، 873: ، ص 3: الفراهيدّي، العين، باب الّثالثّي الّلفيف من باب الهاء، ج: انظر. الحزين

  323: ، ص 6: وأبو منصور، تهذيب الّلغة، ج 68
  211: ، ص 8: وابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج 338: ، ص 8: الّسمرقندّي، تحفة الفقهاء، ج: انظر 2
قام أحمد فهم منه صدور  مثل" هو تخصيص الّشيء بالّشيء بحيث إذا أطلق األّول فهم الّثاني: "الوضع عّرفه الّتاج الّسبكيّ  3

األولى، : الطبعة ،23: ،ص 8: المزهر في علوم الّلغة وأنواعها، ج عبد الّرحمن بن أبي بكر، الّسيوطّي،: انظر. القيام منه
: علم الّلغة، ج علّي عبد الواحد، ووافي، .بيروت –دار الكتب العلمية : فؤاد علي منصور، الناشر: م، المحقق8991 -هـ 8381

علم الّلغة  عران، محمود الّسعران،والسّ  .نهضة مصر للطباعة والنشر: األولى، بدون تاريخ نشر، الناشر: الطبعة ،96: ، ص 8
 .القاهرة -دار الفكر العربي: م، الناشر8990 –الثانية : الطبعة ، 22: ، ص 8: مقّدمة للقارئ العربّي، ج
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لم يلزم اشتراطه في اإلفساد؛ ألّن المعقول في اإلفساد كونه إفادة المعنى بالّلفظ، ال  ولو َسلَِّم ُثبوته لغةً 
 .بقيد كونه بطريق الوضع، إذ ليس كونه خارجًا عن عمل الّصالة متوّقفًا عليه

 .أي الخشوع والجزع: وقوله في الحالين

فًا ال تفسد، وتمّسك في ذلك بما ُروي أي في الحالين أيضًا عنده، وكذا أفٍّ مشّددًا ومخفّ : وقوله ال تفسد
 2{ال تعّذبهم وأنا فيهم 1أفٍّ ألم تعدني أن: نفخ في صالة الكسوف فقال_ صّلى هللا عليه وسّلم_أّنه } 

 .، فيجوز كونها قبل تحريم الكالم في الّصالة فال يعارض ما روينا3قلنا واقعة حاٍل ال عموم لها
 .4الكالم ونحوه من األحاديث وقوله فُأمرنا بالّسكوت وُنهينا عن

تنفِّر منه الّنفس، أين هو من أماٍن وتسهيٍل، وقد جمعها العاّلمة  5سمطٌ ( قوله في قولهم اليوم تنساه )  
 : أربع مّراٍت في هذا البيت 6ابن مالكٍ 

  8ُأنسه     نهايُة مسئوٍل أماٌن وتسهيلُ  7هناٌء وتسليٌم تال يوم

 
                                                 

 أي " ب"و " أ"في  1
وبنفس المعنى دون لفظ   83361:، رقم الحديث 261: ، ص 82: فٍظ للحديث موجوٌد في المعجم الكبير للطبرانّي، جأقرب ل  2

، انظر وابن حّبان، صحيح  8362: ، رقم الحديث 373: ، ص 8: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب ما جاء في صالة، ج: أفٍّ
: قال األلباني 3121: ، رقم الحديث 09: ، ص 0: سوف الّشمس، جابن حّبان، ذكر الخبر المدحض قول من زعم أّن عند ك

 .صحيحٌ 
واألشقر، أفعال  312: ، ص 3: وأمير باده شاه، تيسير الّتحرير، ج 30: ، ص 8: ابن أمير حاج، الّتقرير والّتحبير، ج: انظر 3

  399: ، ص 8: وداللتها، ج_ صـلى هللا عليه وسلم_ الّرسول 
ومسلم، صحيح مسلم، باب  63: ، ص 3:حيح البخارّي، باب ما ينهى عنه من الكالم في الّصالة، جالبخارّي، ص: انظر 4

  218: ، ص 8:تحريم الكالم في الّصالة، ونسخ ما كان من إباحته، ج
معها قافيٌة أبياٌت مشطورٌة تج: الّسين والميم والّطاء، أصٌل يدّل على ضّم شيٍء إلى شيٍء وشّده به، والمسمط من الّشعر: سمط 5

والمرسّي، المحكم والمحيط األعظم، مادة  878: ، ص 2: ابن فارس، مقاييس الّلغة، ج: انظر. واحدٌة مخالفًة لقوافي األبيات
  603: ، ص 8: والفيروز آبادي، القاموس المحيط، مادة سمط، ج 332: ، ص 1: سمط، ج

ّيانّي، أبو عبد هللا، إماٌم من أئّمة العلوم العربّية، ُولد باألندلس ثّم انتقل محّمد بن عبد هللا ابن مالك الّطائّي الح: ابن مالك هو 6
. هـ 603، توّفي سنة "العروض"بيت و 2777من " الكافّية الّشافّية"وله " األلفّية في الّنحو"إلى دمشق وتوّفي فيها، من أشهر كتبه 

، أبو الفداء زين الّدين قاسم، الّثقات ممن لم يقع في الكتب ْوَبَغاوابن ُقْطلُ  339: ، ص 82: الّذهبّي، تاريخ اإلسالم، ج: انظر
: شادي بن محّمد بن سالم آل نعمان، الناشر: م، دراسة وتحقيق3788 -هـ  8323األولى، : الطبعة، 297: ، ص 1: جالّسّتة، 

  332: ، ص 6: ّي، األعالم، جوالّزركل .صنعاء -مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة
 مون " أ"في  7
 322: ، ص 2: الّتلمسانّي، نفح الّطيب من غصن األندلس الّرطيب، ت إحسان، ج: انظر  8
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 .1األنين والبكاء والتأّوه يقطع مطلقًا إذا حصل منه حرفان :_ رحمه هللا_وقال الّشافعي 

وبأزيز  2{كان يصّلي بالّليل ولصدره أزيٌز كأزيز المرجل _ صّلى هللا عليه وسّلم_أّنه } ولنا ما ُروي 
 .المرجل يحصل الحروف لمن يصغى

رّد عليه ألّن كالمه في قلت هذا ال يُ : قال في الّنهاية(  3قوله ويتحّقق ذلك في حروٍف كّلها زوائد) 
 .6ا هـ 5عليهما يكون قوله كقولهما 4الحرفين ألّن في الّزائد

ويتحّقق ذلك في : وأثر هذا البحث في العبارة فقط فإّنه لو أراد بالجمع االثنين فصاعدًا، أو صّرح فقال
مع أّن كّل  7إاّل بشهودٍ  حرفين زائدين، أو أّن الجمع هنا باعتبار المتكّلمين ال متكّلٍم واحٍد مثل ال نكاح

أّنه إن كان األنين يمكن ] *ما ذكره، وهو كذلك هذا، أو عن أبي يوسف 8نكاٍح بشاهدين، طاحَ 
اّل فال  .االمتناع مع ذلك الوجع عنه يقطع الّصالة وا 

اّل ال 11خفيفًا يقطع 10إن كان ألمه: 9[_ رحمه هللا_وعن محّمٍد   .12وا 
                                                 

 279: ، ص 3: وابن أبي الخير العمرانّي، البيان، ج 813: ، ص 3: الماوردي، الحاوي الكبير، ج: انظر 1
وأحمد، مسند أحمد، ط  8383: ، رقم الحديث 82: ، ص 2: لبكاء في الّصالة، جالّنسائّي، سنن الّنسائّي، باب ا: انظر 2

 .  ، صّححه األلبانيّ  86283: ، رقم الحديث 331: ، ص 36: الّرسالة، حديث مطرف بن عبد هللا عن أبيه، ج
الحروف اّلتي وضعت لاللتماس والمسألة، نحو استخرج، كما تفيد زيادة تأكيٍد وبياٍن بسبب تكثير الّلفظ  : الحروف الّزائدة هي 3

وجمعوها أيضًا بكلماٍت أخرى، وال يعني أّنها ال تقع إاّل زوائد، فقد تكون " أمان وتسهيل" بها، وحروف الّزيادة عشرٌة مجمعها قولك 
الجنى الّدانّي في حروف أبو محّمد بدر الّدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي،  المرادّي،: انظر. لّية للكلمةمن الحروف األص

األستاذ محّمد نديم فاضل، -د فخر الدين قباوة : م، المحقق 8993 -هـ  8382األولى، : الطبعة ،33: ، ص 8: ج المعاني،
،  820: ، ص 8: ج علّي بن مؤمن بن محّمد، الممتع الكبير في الّتصريف،فور، وابن عص .دار الكتب العلمية، بيروت: الناشر
: الطبعة ، 826: ، ص 3: الخصائص، ج أبو الفتح عثمان بن جني، والموصلّي، .مكتبة لبنان: م، الناشر8996األولى، : الطبعة

 .الهيئة المصرية العامة للكتاب: الرابعة، بدون تاريخ نشر، الناشر
 .األوقاف المصرّية، موسوعة األعالم موقع وزارة

 الزوايد " ب"في  4
 قوله  وهو خطأ" ب"في  5
 291: ، ص8: البابرتّي، العناية، ج: انظر 6
: ، ص 3: الّترمذّي، ت شاكر، باب ما جاء ال نكاح إاّل ببّينة، ج: انظر. هذا الحديث موقوٌف على مجموعٍة من الّصحابة 7

  860: ، ص 2: الّزيلعّي، نصب الّراية، ج: انظر". غريٌب بهذا الّلفط: "ل الّزيلعيّ ، قا 8873: ، رقم الحديث 372
  301: ، ص 2: الفراهيدّي، العين، مادة طوح، ج: انظر. طاح يطيح طيحًا وطوحًا، لغتان من الهالك 8
 "أ"أ من /  96نهاية ق  *
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في 9

 له " أ"في  10
 "أ"ليست في  11
وابن ماّزة، المحيط البرهانّي،  689: ، ص 8: وابن عابدين، رد المحتار، ج 62: ، ص 8: الّزبيدّي، الجوهرة النّيرة، ج: رانظ 12
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 [الّصالة الّتنحنح أو تشميت العاطس في ] 
ْن َتَنْحَنَح ِبَغْيِر ُعْذٍر، ِبَأْن َلْم َيُكْن َمْدُفوًعا إَلْيِه ،َوَحَصَل ِبِه اْلُحُروُف َيْنَبِغي َأْن ُيْفِسَد عِ ) ْن َواِ  ْنَدُهَما، َواِ 

َلُه آَخُر َيْرَحُمك َّللاَُّ  َوَمْن َعَطَس َفَقالَ . َكاَن ِبُعْذٍر َفُهَو َعْفٌو َكاْلُعَطاِس َواْلُجَشاِء إَذا َحَصَل ِبِه ُحُروفٌ 
اَلِة َفَسَدْت َصاَلُتُه، أِلَنَُّه َيْجِري ِفي ُمَخاَطَباِت النَّاِس َفَكاَن ِمْن َكاَلِمِهْم، ِبِخاَلِف َما إَذا َقاَل  َوُهَو ِفي الصَّ

اِمُع اْلَحْمُد ّلِلَِّ َعَلى َما َقاُلوا أِلَنَُّه َلْم ُيَتَعاَرفْ   (.َجَواًبا اْلَعاِطُس َأْو السَّ

له بل فعله لتحسين  1إّنما لم يجزم بالجواب لثبوت الخالف فيما إذا لم يكن مدفوعاً ( قوله ينبغي إلخ ) 
تفسد، وعند غيره ال وهو الّصحيح؛ ألّن ما للقراءة ملحٌق بها،  2الّصوت، فعند الفقيه إسماعيل الّزاهد

 . 3مسموعًا فسدت خَ فَ باإلعالم أّنه في الّصالة، ولو نَ وكذا لو تنحنح 

اّل فال6له حروٌف كأفٍّ تفٍّ تفسد 5فالحلوانّي وغيره ما يكون  4واخُتلف في معنى المسموع تفسد،  7، وا 
ليه ذهب 8وبعضهم ال يشترط الحروف شيخ اإلسالم، وعلى هذا لو  *في اإلفساد بعد كونه مسموعًا، وا 

 .9نّفر طائرًا أو دعاه بما هو مسموعٌ 

ن كان بعذ)   أي مبعوث الّطبع، فإّنه حينئٍذ ال يمكنه االحتراز عنه فال : إليه 10أو مدفوعاً ( ٍر قوله وا 
، وعلى هذا ُيحمل قول أبي 11تفسد، ومثله المريض إذا كان ال يملك نفسه عنه ال تفسد كالجشاء

                                                                                                                                                    

 210: ، ص 8: ج
 مرفوعا وهو خطأ" ب"في  1
أصحابه، ومعرفة  إسماعيل بن عليٍّ بن الحسين بن محّمٍد بن زنجويه الّرازي الّزاهد المعتزلّي، كان إمامًا في فقه أبي حنيفة و 2

 38: ، ص9: ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج: انظر. هـ332الخالف بين أبي حنيفة و الّشافعّي، صّنف كتبًا كثيرًة، توّفي سنة 
بدون طبعة، ، 8076 : ، ص 3:جعمر بن أحمد بن هبة هللا بن أبي جرادة العقيلي، بغية الطلب في تاريخ حلب، وابن العديم، 

 820: ، ص8: والقرشّي، الجواهر المضّية، ج .دار الفكر: سهيل زكار، الناشر. د: المحققبدون تاريخ نشر، 
وابن عابدين، رد المحتار،  826: ، ص 8: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 323: ، ص 8: الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر 3
  689: ، ص 8: ج
 "أ"ليست في  4
 "ب"ليست في  5
 "ب "و " أ"ليست في  6
 "أ"ليست في  7
 إال" ط"ورد في  8
 "ب"أ من /   88نهاية ق  *
 878:، ص8:وماّل، درر الحّكام، ج 216: ، ص 8: ابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج: انظر 9

 مرفوعا وهو خطأ" ب"في  10
أبو منصور، تهذيب الّلغة، و  829: ، ص 6: الفراهيدّي، العين، مادة جشأ، ج: انظر. تنّفس المعدة عند امتالئها: الجشاء هو 11

  330: ، ص 0: والمرسي، المحكم، مادة جشأ، ج 93: ، ص 88: مادة جشو، ج
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 . 1يوسف في األنين إن كان ال يمكن االحتراز عنه

 .ه يرحمك هللا ال تفسد، كقوله يرحمني هللااحتراٌز عّما إذا قال لنفس( قوله فقال له آخر ) 
وعن أبي يوسف ال تفسد في قوله لغيره ذلك ألّنه دعاٌء بالمغفرة والّرحمة، وهما يتمّسكان بحديث 
معاوية بن الحكم الّسابق أّول الباب فإّنه في عين المتنازع فيه ألّن مورده كان تشميت عاطٍس، 

 .وبالمعنى اّلذي ذكره في الكتاب

َد في ( له على ما قالوا قو )   إشارٌة إلى ثبوت الخالف، ُروي عن أبي حنيفة أّن ذلك إذا عطس فَحمِّ
 .نفسه من غير أن يحّرك شفتيه فإّن حّرك فسدت صالته

: يعني إذا قصد الّتعليم، أّما إذا أراد الّتالوة فال؛ وكذا لو قيل ما مالك؟ فقال( قوله فسدت صالته ) 
، إن 2أو كان أمامه كتاٌب وخلفه رجٌل اسمه يحيى فقال يا يحيى خذ الكتاب الخيل والبغال والحمير،

 . 4المعنى فسدت ال إن أراد القراءة 3أراد إفادته

 

                                                 

والّنفخ منه ما كان مسموعًا وغير مسموٍع، وغير المسموع ال يفسد الّصالة باإلجماع، ألّنه ليس بكالٍم معهوٍد، ألّنه صوٌت  1
ن كان قلياًل، أّما النفخ المسموع يفسد منظوٌم، إاّل أّنه ُيكره ألّنه إدخال ما ليس من أع مال الّصالة في الّصالة من غير ضرورٍة وا 

: انظر. الّصالة سواًء أراد به الّتأفيف أو لم يرد، وهذا قول أبي حنيفة ومحّمٍد وقول أبي يوسف ال تفسد سواًء أراد الّتأفيف أم ال
،  8: والّزبيدّي، الجوهرة الّنّيرة، ج 826: ، ص 8: يين الحقائق، جوالّزيلعّي، تب 323: ، ص 8: الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج

  62: ص
 بقّوة" أ"ورد في  2
 إفادة " أ"في  3
إذا عطس المرء في الّصالة عند أبي حنيفة فليحمد هللا في نفسه وال يحّرك لسانه فإن حّرك لسانه تفسد صالته، وعند بعض  4

المشايخ، إذا قال يرحمك هللا لنفسه ال تفسد صالته؛ ألّنه هنا ليس بكالم؛ ألّن اإلنسان ال يكّلم نفسه، فالمرء إذا عّلق بذكٍر من 
ن لم يرد جوابه ال تفسد، مثال_ كسبحان هللا _األذكار  إخبار المصّلي بموت عزيٍز : في الّصالة فإن أراد جوابه تفسد صالته، وا 

عليه فقال الحمد هلل، أو ُأخبر بخبٍر يسوؤه  فقال الحمد هلل، إن أراد جوابه تفسد عند أبي حنيفة ومحّمٍد، وال تفسد عند أبي يوسف، 
ذا ُعرض أمٌر على المصّلي فأراد أن . يزجر آخر عن الفعل أو يأمره فذكر هللا تفسد عند أبي حنيفة وال تفسد عند أبي يوسف وا 

وشيخي زاده، مجمع  6: ، ص 3: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 262: ، ص 8: ابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج: انظر
  889: ، ص 8: األنهر، ج
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 [الفتح على اإلمام ] 
 
ْن اْسَتْفَتَح َفَفْتَح َعَلْيِه ِفي َصاَلِتِه َتْفُسُد، َوَمْعَناُه َأْن َيْفَتَح اْلُمَصلِّي َعَلى َغْيِر )  إَماِمِه أِلَنَُّه َتْعِليٌم َواِ 

اَلِة َفُيْعَفى َوَتَعلٌُّم َفَكاَن ِمْن ِجْنِس َكاَلِم النَّاِس، ُثمَّ َشَرَط التَّْكَراَر ِفي اأْلَْصِل أِلَنَُّه َلْيَس ِمْن َأْعَماِل الصَّ 
ِغيِر أِلَنَّ اْلَكاَلَم ِبنَ  ْن َفَتَح َعَلى إَماِمِه َلْم اْلَقِليُل ِمْنُه، َوَلْم ُيْشَرْط ِفي اْلَجاِمِع الصَّ ْن َقلَّ ، َواِ  ْفِسِه َقاِطٌع َواِ 

ْعًنى َيُكْن َكاَلًما ُمْفِسًدا، اْسِتْحَساًنا أِلَنَُّه ُمْضَطرٌّ إَلى إْصاَلِح َصاَلِتِه َفَكاَن َهَذا ِمْن َأْعَماِل َصاَلِتِه مَ 
ِحيُح أِلَنَُّه ُمَرخٌَّص ِفيِه، َوِقَراَءُتُه َمْمُنوٌع َعْنَها ، َوَلْو  ،َوَيْنِوي اْلَفْتَح َعَلى إَماِمِه ُدوَن اْلِقَراَءِة، ُهوَ  الصَّ

َماِم، َلْو َأَخَذ ِبَقْولِ  َماُم اْنَتَقَل إَلى آَيٍة ُأْخَرى َتْفُسُد َصاَلُة اْلَفاِتِح َوَتْفُسُد َصاَلُة اإلِْ ِه ِلُوُجوِد التَّْلِقيِن َكاَن اإلِْ
ِن ِمْن َغْيرِ  َل ِباْلَفْتِح، َوِلإْلَِماِم َأْن اَل ُيْلِجَئُهْم إَلْيِه َبْل َيْرَكعَ  َوالتََّلقُّ إَذا  َضُروَرٍة َوَيْنَبِغي ِلْلُمْقَتِدي َأْن اَل ُيَعجِّ

 .(َجاَء َأَواُنُه َأْو َيْنَتِقَل إَلى آَيٍة ُأْخَرى 

ة فُيعفى قليله، ولم يشرطه في بأن فتح غير مّرٍة؛ ألّنه فعٌل ليس من أفعال الّصال( قوله شرط الّتكرار ) 
 .1الجامع وهو الّصحيح ألّنه كالٌم فال ُيعفى قليله

هذا أعّم من كون الفتح بعد قراءة ما تجوز به الّصالة أو قبله، وقيل ( قوله لم يكن كالمًا استحسانًا )  
 .إن قرأ اإلمام ما تجوز به تفسد لعدم الحاجة إليه واألصّح األّول

احتراٌز عن قول بعضهم ينوي القراءة وهو سهٌو؛ ألّنه عدوٌل إلى المنهّي عنه ( حيح قوله هو الّص )  
قرأ في الّصالة سورة المؤمنين فترك كلمًة _ صّلى هللا عليه وسّلم_أّنه } عن المرّخص فيه بما ُروي 

؟ قال: فلّما فرغ قال ُنسخت، فقال  ظننت أّنها: هاّل فتحت علّي؟ فقال : بلى، قال: ألم يكن فيكم ُأبيٌّ
 .2{لو ُنسخت ألعلمتكم : _ صّلى هللا عليه وسّلم_

                                                 

 ،93: ، ص 8: الجامع الّصغير وشرحه الّنافع الكبير، ج عبد الحليم األنصارّي، محّمد عبد الحي بن محّمد الّلكنوّي،: انظر 1
 .بيروت –عالم الكتب : هـ، الناشر 8376األولى، : الطبعة

صّلى صالة، " _ صّلى هللا عليه وسّلم_في سنن أبي داود لفٌظ قريٌب في نفس المعنى، ولفظه عن عبد هللا بن عمر أّن الّنبّي  2
أبو داود، سنن أبي داود، باب : انظر." فما منعك: نعم، قال: بس عليه، فلّما انصرف قال ألُبّي أصّليت معنا؟ فقالفقرأ فيها فل

 .، حّسنه األلبانيّ  970: ، رقم الحديث 329: ، ص 8: الفتح على اإلمام في الّصالة، ج
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 . 1إذا استطعمك اإلمام فأطعمه: _ رضي هللا عنه_وعن عليٍّ 

هذا قول بعض المشايخ، وعاّمتهم على ما يفيده لفظ المحيط على أّنه ال ( قوله وتفسد صالة اإلمام ) 
ن انتقل وهو األوفق إلطالق المرّخص اّلذي  .2رويناه ُيفسد وا 

أوان  4اعتبروا 3أجمله للخالف فيه فإّن قاضي خان وصاحب المحيط وبكراً ( قوله إذا جاء أوانه )  
 .5الّركوع بعد قراءة ما تجوز به الّصالة

آيٍة ُأخرى أو يركع إذا قرأ الُمستحّب صونًا  6ينبغي أن ال ُيلجئهم إليه بل ينتقل إلى: وقال بعضهم
صّلى هللا عليه _ما ذكروا أّنه } للّصالة عن الّزوائد، وهذا هو الّظاهر من جهة الّدليل، أال يرى إلى 

 . 9مع أّنها كانت سورة المؤمنين بعد الفاتحة 8{فتحت علّي  7قال ألُبّي هاّل _ وسّلم

 [حكم من أجاب رجاًل في الّصالة ] 
اَلِة ِباَل إَلَه إالَّ َّللاَُّ َفَهَذا َكاَلٌم ُمْفِسٌد ِعْنَد َأِبي َحِنيَفَة َوُمَحمَِّد َرحِ وَ ) َمُهَما َّللاَُّ، َلْو َأَجاَب َرُجاًل ِفي الصَّ

َلُه َأنَُّه َثَناٌء . َواَبهُ اَل َيُكوُن ُمْفِسًدا، َوَهَذا اْلِخاَلُف ِفيَما إَذا َأَراَد ِبِه جَ : _َرِحَمُه َّللاَُّ _ َوَقاَل َأُبو ُيوُسَف 
ُيْجَعُل َجَواًبا ِبِصيَغِتِه َفاَل َيَتَغيَُّر ِبَعِزيَمِتِه، َوَلُهَما َأنَُّه َأْخَرَج اْلَكاَلَم َمْخَرَج اْلَجَواِب َوُهَو َيْحَتِمُلُه فَ 

ْن َأَراَد  ِحيِح ، َواِ  اَلِة َلْم َتْفُسْد َكالتَّْشِميِت َوااِلْسِتْرَجاِع َعَلى اْلِخاَلِف ِفي الصَّ إْعاَلَمُه َأنَُّه ِفي الصَّ
                                                 

،  3093: ، رقم الحديث 380: ، ص 8: ج ابن أبي شيبة، مصّنف ابن أبي شيبة، من رّخص في الفتح على اإلمام،: انظر 1
  323: ، رقم الحديث 600: ، ص 8: ابن حجر، الّتلخيص الحبير، ط العلمّية، ج: صّححه ابن حجر العسقالنّي، انظر

على و المنهي عنه القراءة خلف اإلمام ، والفتح على إمامه مرخص فيه، ويصّح هذا أن ينوي الّتالوة دون الّتعليم إن أراد أن يفتح 
وابن ماّزة، المحيط  326: ، ص 8: والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 893: ، ص 8: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر. غير إمامه
  211: ، ص 8: البرهانّي، ج

 211: ، ص 8: ابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج: انظر 2
 .بكذا وهو خطأٌ " أ"في  3
ة وأرّجح أّنه بكر بن محّمد بن علّي بن الفضل األنصارّي الزرنجري، أبو الفضائل، بكر اسم لثالثة أشخاٍص في الجواهر المضيّ  

الملّقب بشمس األئّمة، من أهل بخارى، ألّنه أشهر الّثالثة وأعلمهم تفّقه على يد اإلمام الحلوانّي، وكان ُيضرب به المثل في حفظه 
: انظر. ه 283ن سديد الرأي في الفتاوى وجواب الوقائع، توّفي سنة لمذهب أبي حنيفة، كان له معرفة في األنساب والّتاريخ، وكا

  802: ، ص8: القرشّي، الجواهر المضّية، ج
 أن " ب"ورد في  4
  836: ، ص8: قاضيخان، فتاوى قاضيخان، ج: انظر   5
 "أ"ليست في  6
 قال " أ"في  7
 11ص  سبق تخريجه  8
  6: ، ص 3: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 872: ، ص8: ماّل، درر الحّكام، ج: انظر 9
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ْجَماِع، ِلَقْوِلِه  اَلِة َفْلُيَسبِّحْ »_ َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم _ ِباإلِْ  («إَذا َناَبْت َأَحَدُكْم َناِئَبٌة ِفي الصَّ

ال إله إال هللا، أّما إن  بأن قيل مثاًل أمع هللا إلٌه آخر فقال( قوله وهذا الخالف فيما إذا أراد جوابه ) 
أراد إعالمه أّنه في الّصالة فال يتفّرغ للجواب فال تفسد في قول الكّل، وكذا إذا أخبر بخبٍر يسّره فقال 

 .اإلعالم 1إالّ  *الحمد هلل تفسد في قصد الجواب

مع أّنه أيضًا قصد  4[في الّصالة] 3[إعالمه أّنه] قصد 2[كما لم يتغّير عند(] قوله فال يتغّير بعزيمته )  
 .ليس هو موضوعًا له 5هناك إفادة معنًى به

وهو في الّصالة  إذا نابت أحدكم نائبةٌ _ } ه وسّلمصّلى هللا علي_قلنا خرج قصد إعالم الّصالة بقوله 
 7ال ألّنه لم يتغّير بعزيمته كما لم يتغّير عند قصد إعالمه، فإّن مناط 6الحديث، أخرجه الّسّتة{ فليسّبح 

ونه من كالم الّناس كونه لفظًا ُأفيد به معنًى ليس من أعمال الّصالة، ال كونه ُوضع إلفادة ذلك ك
 .معاوية بن الحكم، وكونه لم يتغّير بعزيمته ممنوعٌ  8فيبقى ما وراءه على المنع الّثابت بحديث

وق، فخرجُت فقيل لي لي ثالثون سنًة أستغفر هللا من قولي الحمد هلل احترق السّ : 9قال الّسرّي الّسقطي
                                                 

 "أ"ب من /  96نهاية ق  *
 ال " أ"في  1
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في  2
 أن اعالمه " أ"في  3
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في  4
 "أ"ليست في  5
ومسلم، صحيح  613: ، رقم الحديث 820: ، ص 8: ، ج...دخل ليؤّم الّناس  البخارّي، صحيح البخارّي، باب من: انظر  6

، 8: وأبو داود، سنن أبي داود، باب الّتصفيق في الّصالة، ج 338: ، رقم الحديث 286: ، ص 8:مسلم، باب تقديم الجماعة، ج
والّترمذّي، سنن الّترمذّي،  8723: ث، رقم الحدي 239: ، ص 3: والّنسائّي، سنن الّنسائّي، ج 937: ، رقم الحديث 330: ص

: وابن ماجه، سنن أبي ماجه، باب الّتسبيح للّرجال، ج 269: ، رقم الحديث 372: ، ص3: باب ما جاء أّن الّتسبيح للّرجال، ج
 8723: ، رقم الحديث 239: ، ص8
المرسي، المحكم : انظر. لعّلة هي مناط الحكمنوط، ناط الّشيء نوطًا، عّلقه، هو من مناط الثرّيا، أي بتلك المّنزلة، وا: مناط 7

،  3: أساس البالغة، مادة نوط، ج أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد،والّزمخشرّي،  337: ، ص 9: والمحيط، ماّدة َنَوَط، ج
 .بيروتدار الكتب العلمية، : محّمد باسل عيون السود، الناشر: م، تحقيق 8991 -هـ  8389األولى، : الطبعة، 271: ص

روضة  موّفق الّدين عبد هللا بن أحمد بن محّمد، وابن قدامة المقدسّي، 23: ، ص 3: والّسبتّي، مشارق األنوار، مادة نوط، ج
م، 3773-هـ8332الثانية : الطبعة ، 833: ، ص3: ج الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل،

وأمير بادشاه، تيسير  313: ، ص 2: وعالء الّدين البخارّي، كشف األسرار، ج .باعة والنشر والتوزيعمؤسسة الرّيان للط: الناشر
  822: ،ص 8: الّتحرير، ج

 " أ"ليست في  8
أبو الحسن، وهو خال أبي القاسم الجنيد وأستاذه، من كبار المتصّوفة، أحّد العّباد المجتهدين صاحب : الّسرّي الّسقطّي هو 9
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 ولم تغتّم ألمر المسلمين؟ 1سلمت دّكانك، فقلت الحمد هلل، فقلت تسرّ 

وافق عليه الفساد بالفتح على قارٍئ غير اإلمام فهو قرآٌن، وقد تغّير إلى  2وأقرب ما ينقض كالمه ما 
ن ابتداًء وأراد به األذان وقوع اإلفساد به بالعزيمة، ولو سمع المؤّذن فقال مثله مريدًا جواب األذان أو أذّ 

 .أعني وقت الّصالة: فسدت لقصد الجواب، واإلعالم لوجود زماٍن مخصوصٍ 
جوابًا لسماع _ صّلى هللا عليه وسّلم_ولو صّلى على الّنبي . 3وعند أبي يوسف ال تفسد حّتى يحيعل

فقال بسم هللا تفسد خالفًا ذكره تفسد ال ابتداًء، ولو قرأ ذكر الّشيطان فلعنه ال تفسد ولو لدغته عقرٌب 
 . *ألبي يوسف

 [حكم من صّلى ركعًة من الّظهر ثّم افتتح العصر]
 
ُروُعُه ِفي َوَمْن َصلَّى َرْكَعًة ِمْن الظُّْهِر ُثمَّ اْفَتَتَح اْلَعْصَر َأْو التََّطوَُّع َفَقْد َنَقَض الظُّْهَر، أِلَنَُّه َصحَّ شُ )

ْكَعِة، أِلَنَُّه َنَوى  َغْيرِِه َفَيْخُرُج َعْنه، َوَلوْ  اْفَتَتَح الظُّْهَر َبْعَدَما َصلَّى ِمْنَها َرْكَعًة َفِهَي ِهَي َوَيَتَجزَُّأ ِبِتْلَك الرَّ
ُروَع ِفي َعْيِن َما ُهَو ِفيِه َفَلَغْت ِنيَُّتُه َوَبِقَي اْلَمْنِويُّ َعَلى َحاِلهِ   .(الشُّ

روج عن األّول صّحة الّشروع في الُمغاير ولو من وجٍه، فمناط الخ( قوله ألّنه صّح شروعه في غيره ) 
فلذا لو كان منفردًا في فرٍض فكّبر ينوي االقتداء أو الّنفل أو الواجب أو شرع في جنازٍة فجيء بأخرى 

                                                                                                                                                    

من عجز عن أدب نفسه، كان : "رخّي، ولد في بغداد وتوّفي فيها، أّول من تكّلم في بغداد بأحوال الّصوفّية، من كلماتهمعروف الك
وابن  810: ، ص 9: الخطيب البغدادّي، تاريخ بغداد وذيوله، ط العلمّية، ج: انظر. هـ 322، توّفي سنة "عن أدب غيره أعجز

ى بن خالد بن سالم محّمد بن الحسين بن محّمد بن موس وأبو عبد الّرحمن الّسلمّي، 220: ، ص 3: خّلكان، وفّيات األعيان، ج
مصطفى عبد القادر عطا، : م، المحقق8991-هـ 8389األولى، : الطبعة،  28: ، ص8: طبقات الّصوفّية، ج الّنيسابورّي،

 .بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر
 "أ"ليست في  1
 "أ"ليست في  2
ذكر الخليل بن أحمد أّن العين والحاء ال يتأّلفان في كلمٍة واحدٍة لقرب مخرجيهما، إاّل أن ُيشتّق فعٌل يجمع بين كلمتين حّي  3

وكّحالة، معجم الّلغة، مادة  67: ، ص 8: الفراهيدّي، العين، باب العين مع الحاء، ج: انظر. حيعل، يحيعل، حيعلة: على، فنقول
  292: ، ص 8: حيعل، ج

 "ب"ب من /  88نهاية ق  *
،  8: ابن عابدين، رد المحتار، ج: انظر. ما كان ثناًء أو قرآنًا عند أبي يوسف ال يتغّير بالنّية، وعند أبي حنيفة ومحّمٍد يتغّير

 889: ، ص 8: وشيخي زاده، مجمع األنهر، ج 1: ، ص 3: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 638: ص
والّطحطاوّي، حاشية  820: ، ص8: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 360: ، ص8: لحنفّي، النهر الفائق، جابن نجيم ا: انظر

 232: ، ص8: الّطحطاوّي، ج
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بخالف ما إذا لم ينو شيئًا، ولو كان مقتديًا  2يصير مستأنفًا على الّثانية فقط، 1فكّبر ينويهما أو الّثانية؛
 .4ثانياً  3ر لالنفراد يفسد ما أّدى قبله ويصير مفتتحًا ما نواهفكبّ 

أي اّلتي ُيحتسب بها، أو اّلتي : أي تلك الّركعة اّلتي صاّلها قبل االفتتاح الّثاني هي( قوله فهي )  
دة وقع فيها االفتتاح الّثاني هي اّلتي هو فيها بعده فيحتسب بتلك الّركعة؛ حّتى لو لم يقعد فيما بقي القع

 .نّية الّثانية 5األخيرة، باعتبارها فسدت الّصالة فلغت

لم يلفظ بلسانه فإن قال نويت أن أصّلي إلخ فسدت األولى وصار مستأنفًا المنوّي  6ومعلوٌم أّن هذا إذا
 . 7ثانيًا مطلقاً 

 [حكم قراءة اإلمام من المصحف] 

َماُم ِمْن اْلُمْصَحِف َفَسَدْت ) َذا َقَرَأ اإلِْ َوَقااَل ِهَي َتامٌَّة، أِلَنََّها _ َرِحَمُه َّللاَُّ _ َصاَلُتُه ِعْنَد َأِبي َحِنيَفَة َواِ 
َرِحَمُه _ َوأِلَِبي َحِنيَفَة . ِعَباَدٌة اْنَضاَفْت إَلى ِعَباَدٍة ُأْخَرى ،إالَّ َأنَُّه ُيْكَرُه، أِلَنَُّه َتَشبٌُّه ِبَصِنيِع َأْهِل اْلِكَتاِب 

ٌن ِمْن اْلُمْصَحِف َفَصاَر كَ َأنَّ حَ _ َّللاَُّ  َما ْمَل اْلُمْصَحِف َوالنََّظَر ِفيِه َوَتْقِليَب اأْلَْوَراِق َعَمٌل َكِثيٌر، َوأِلَنَُّه َتَلقُّ
ِل َيْفَتِرَقاِن،  َن ِمْن َغْيرِِه، َوَعَلى َهَذا اَل َفْرَق َبْيَن اْلَمْوُضوِع َواْلَمْحُموِل، َوَعَلى اأْلَوَّ َلْو َنَظَر إَلى وَ إَذا َتَلقَّ
ْجَماِع ِبِخاَلِف َما إَذا َحَلَف اَل َيْقَرُأ ِكَتابَ  ِحيُح َأنَُّه اَل َتْفُسُد َصاَلُتُه ِباإلِْ  ُفاَلٍن َحْيُث َمْكُتوٍب َوَفِهَمُه َفالصَّ

اَلِة َفِباْلَعَمِل اْلَكِثيِر أِلَنَّ اْلَمْقُصوَد ُهَناِلَك اْلَفهْ _ َرِحَمُه َّللاَُّ _ َيْحَنُث ِباْلَفْهِم ِعْنَد ُمَحمٍَّد  ُم، َأمَّا َفَساُد الصَّ
 (.َوَلْم ُيوَجدْ 

 

 

                                                 

 الثالثة وهو خطأ" ب"في  1
 كان " أ"ورد في  2
 فقرأه وهو خطأ" أ"في  3
، 8: وابن عابدين، رد المحتار، ج 389: ، ص3: والعينّي، البناية، ج 838: ، ص8: شيخي زاده، مجمع األنهر، ج: انظر 4

  632: ص
 فعلت " أ"في  5
 "ب"ليست في  6
وابن عابدين، رد  87: ، ص 3: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 821: ، ص 8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر 7

 623: ، ص 8: المحتار، ج
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أّنه كان _ رضي هللا عنها_ 2[مولى عائشة] 1فُيحمل ما ُروي عن ذكوان( قوله وعلى األّول يفترقان )  
على أّنه كان موضوعًا، وعلى الّثاني كون تلك  3يؤّم بها في شهر رمضان وكان يقرأ من المصحف

اجعًة كانت قبيل الّصالة ليكون بذكره أقرب، وهو المعّول عليه في دفع قول الّشافعي يجوز بال مر 
 .4كراهةٍ 

على عاتقه، فإذا سجد وضعها،  5صّلى حاماًل ُأمامة بنت أبي العاص_ صّلى هللا عليه وسّلم_ألّنه }  
ذا قام حملها  في الّصالة من  7ياس قراءة ما تعّلمهفإّن هذه الواقعة ليس فيها تلّقٌن، وتحقيقه أّنه ق 6{وا 

غير معّلٍم حيٍّ عليها من معلمٍّ حيٍّ بجامٍع أّنه تّلقن من خارٍج وهو المناط في األصل فقط، فإّن فعل 
 .9إاّل الّتلّقن 8الخارج ال أثر له في الفساد بل المؤّثر فعل من في الّصالة وليس منه

 .10ولم يفصل في الجامع بين القليل والكثير في اإلفساد 

 .تفسد 11وقيل إن قرأ آيًة تفسد، وقيل بل قدر الفاتحة، ولو كان يحفظ إاّل أّنه نظر فقرأ ال 

                                                 

. هـ 02ها في شهر رمضان من المصحف، مدنيٌّ تابعيٌّ ثقٌة، قتل سنة ذكوان أبو عمرو مولى عائشة بنت أبي بكٍر، كان يؤمّ  1
: ، ص 8: والعجلّي، الّثقات، ج 372: ، ص 8: وابن حجر، تقريب الّتهذيب، ج 333: ، ص 3: ابن حّبان، الّثقات، ج: انظر
827 

 ولعائشة " أ"ما بين المعكوفين في  2
  837: ، ص 8: لعبد والمولى، جالبخارّي، صحيح البخارّي، باب إمامة ا: انظر 3
، َشرح الُمَقّدَمة الحضرمية  والحضرّي، 92: ، ص 3: المجموع، جالّنووّي، : انظر 4 ْوَعنِّيُّ شن الدَّ َسعيد بن محّمد َباَعلّي َباعِّ

دار المنهاج  :م، الناشر 3773 -هـ  8332األولى، : الطبعة، 260: ، ص 8: ج الُمسّمى ُبشرى الكريم بَشرح َمَسائل التَّعليم،
،  3: جمحّمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، حلّية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء،  وأبو بكر الشاشّي، .للنشر والّتوزيع، جدة

/ بيروت  -دار األرقم / مؤسسة الرسالة : ياسين أحمد إبراهيم درادكة، الناشر. د: م، المحقق8917األولى، : الطبعة ، 19: ص
 .عمان

بعد ة بنت أبي العاص بن الّربيع، أّمها زينب بنت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ولدت في عهده وكان يحّبها، تزّوجها عليٌّ بن أبي طالب أمام 5
وابن األثير، أسد  8097: ، ص 3: ابن عبد البّر، االستيعاب، ج: انظر. فاطمة ثّم تزّوجها المغيرة بن نوفل بعد مقتل عليٍّ 

 32: ، ص 1: وابن حجر، اإلصابة، ج 37: ، ص 0: الغابة، ج
ومسلم، صحيح  286: ، رقم الحديث 879: ، ص 8: ، ج...البخارّي، صحيح البخارّي، باب إذا حمل جاريًة صغيرًة : انظر 6

  232: ، رقم الحديث 212: ، ص 8: مسلم، باب جواز حمل الّصبيان، ج
 يعمله " ب"تعلم ، وفي " أ"في  7
 فيه " أ"في  8
 الّثلثين وهو خطأ" أ"في  9

 90:، ص8:اّللكنوّي، الجامع الّصغير وشرحه الّنافع الكبير، ج: انظر 10
 "أ"ليست في  11
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احتراٌز عن قول من قال إن كان مستفهمًا فسدت على قول محّمٍد، خالفًا ألبي ( قوله فالّصحيح )  
 .1ن وجوابها من الكتاب ظاهرٌ يوسف قياسًا على مسألة اليمي

بقول ما تلّقنه وهو منتٍف، وهذا الكالم في مكتوب  3الّتلّقن المقترن  2وقولهم ألّنه تلّقٌن غلٌط، إذ المفسد
 .4اتفاقاً  *غير قرآٍن، أّما في القرآن ال تفسد

واختلفوا في حّده، فقيل ما يحصل بيٍد واحدٍة قليٌل وبيدين ( قوله أّما فساد الّصالة فبالعمل الكثير )  
ن كان يشّك  كثيٌر، وقيل لو كان بحاٍل لو رآه إنساٌن من بعيٍد تيّقن أّنه ليس في الّصالة فهو كثيٌر، وا 

 .أّنه فيها أو لم يشّك أّنه فيها فقليٌل وهو اختيار العاّمة

اّل ال، قال الحلوانيّ  لى رأي المصّلي إن استكثره فكثيرٌ قيل ُيفّوض إو  هذا أقرب إلى مذهب : مفسٌد وا 
 . 5أبي حنيفة

                                                 

لو قرأ المصّلي من المصحف تفسد صالته عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف، ومحّمٍد تاّمٍة مع الكراهة، ولو نظر المصّلي إلى  1
ي يوسف ال تفسد، وعند محّمٍد تفسد، وأصل المسألة من حلف أن ال يقرأ كتاب فالن فنظر القرآن أو إلى مكتوٍب من القرآن عند أب

 8: الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر. فيه حّتى فهم يحنث عند محّمٍد، وعند أبي يوسف ال يحنث، وقيل ال تفسد صالته إجماعاً 
  633: ، ص 8: عابدين، رد المحتار، ج وابن 283: ، ص 8: وابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج 320: ، ص

 مفسد " أ"في  2
 "أ"ليست في  3
 "أ"أ من /  90نهاية ق  *
ذهب جمهور العلماء من الحنفّية أبي يوسف ومحّمد والمالكّية والّشافعّية وأحمد إلى عدم بطالن الّصالة عند القراءة من  4

مالك بن : انظر. المصحف في الفرض والّنافلة، وعند المالكّية والحنابلة ُيكره في الفرض مطلقًا، وُيكره لمن يحفظ القرآن في الّنافلة
  383: ، ص8: وابن قدامة، المغني، ج 92: ، ص3: و الّنووي، المجموع، ج 311: ، ص8: أنس، المدونة، ج

وابن عابدين، رد المحتار،  82: ، ص3: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق،ج 829: ، ص8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر
 623: ، ص 8: ج
لى خمسة أقواٍل، ذكر المصّنف ثالثًة والّرابع، الّثالث المتواليات كثيرٌة وال اختلف الحنفّية في الفاصل بين العمل القليل والكثير ع 5

ن لم يكن فقليٌل، وأبو حنيفة من  ن كثر، والخامس ما يرجع إلى قصد الفاعل فإن كان مقصودًا فكثيٌر وا  تفسد إن فصل بينها وا 
 862: ، ص8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر. عادته أن ال يقّدر في حبٍس مثل هذا بشيٍء بل يتركه إلى أمر المبتلى به

  233: ، ص 8: والّطحطاوّي، حاشية الّطحطاوّي، ج 872: ، ص8: وماّل، درر الحّكام، ج
ويتفّرع عن هذه المسألة، مسألة المحراب اإللكترونّي، وهو عبارٌة عن محراٍب يتوّسطه شاشٌة إلكترونّيٌة، أبعادها كأبعاد صفحة 

د تشغيلها يستطيع المرء تصّفح القرآن الكريم كاماًل والوقوف عند أّي صفحٍة، فتظهر مقروءًة بوضوح وبشكٍل مريٍح الكتاب، وعن
م من الشاشة، وكّلما انتهى من قراءة الّصفحة ينتقل إلى اّلتي تليها بضغطه على مقبٍس في  3للمصّلي الواقف على بعٍد تقريبًا 

الّلجنة الّدائمة للبحوث اإلسالمّية فتوى بمنع استعمال هذا الجهاز من ناحيٍة شرعّيٍة في أسورٍة يلبسها بمعصمه، فقد أصدرت 
  897:، رقم 0:، ص 3:فتاوى اّللجنة الّدائمة، ج: انظر. الّصالة
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لو أرضعت ابنها أو رضعها هو فنزل لُبنها فسدت، ولو مّص مّصًة أو : المؤّسسة 2[من الفروع]و1
ن لم تنزل، ولو مّس المصّلية بشهوٍة أو قّبلها ولو بغير  مّصتين ولم تنزل لم تفسد، وبثالٍث تفسد وا 

 .3كذا في الخالصة، وهللا أعلم بوجه الفرق . شهوٍة تفسد، ولو قّبلت المصّلي ولم يشتهها لم تفسد
 .4ولو رأى فرج المطّلقة رجعّيًا بشهوٍة يصير مراجعًا، وال تفسد في روايٍة وهو المختار

ولو كتب ثالث كلماٍت، أو دهن رأسه و لحيته، أو اكتحل، أو جعل ماء الورد على رأسه بأن تناول 
ٍن يرفع يده في رك 5القارورة فصّب على يده أو سّرح أحدهما، أو نتف ثالث شعراٍت بمراٍت أو حّك ثالثاً 

 .متداركًا أو رمى عن قوٍس أو ضرب إنساناً  6كّل مرٍة، أو قتل القملة بمرارٍ 

كذلك أو دفع الماّر بيده أو رأسه، أو تعّمم أكثر من كورين، أو تخّمرت، أو شّد الّسراويل أو زّر 
، أو أكثر من ق 7القميص أو لبسه أو الخّفين، أو مشى قدر صّفين دفعًة أو تقّدم أمام الوجه در صفٍّ

 .ساق الّداّبة بمّد رجليه تفسد

، أو غير متدارٍك أو لم يتناول 8ال إن كتب أو ضرب أو تعّمم أو حّك أو مشى أو نتف أقّل مّما عّيّناه 
 .10برجٍل واحدٍة ال تفسد 9أو ساق]القارورة بل كان في يده فمسح بها، أو نزع الّلجام أو القميص، 

اّل  2الّتكّرر دون فترةٍ  1[تفسد، يجب أن ُيحمل علىوقولهم إذا دفع الماّر بيده  ليكون عماًل كثيرًا، وا 

                                                 

 قوله " أ"ورد في  1
 "أ"ما بين المعكوفين ليست في  2
صالتها وأبو جعفر فّرق إن كان بشهوٍة فسدت، وفي الخانّية ساوى ذكر ابن نجيم أّنه في شرح الزاهدّي لو قّبل المصّلية ال تفسد  3

بين تقبيلها وتقبيله، وفي شرح الُمنية والخالصة أّن الفرق بين تقبيله وتقبيلها بأّن الّزوج هو الفاعل للجماع فما يأتيه من دواعيه 
جماع فما تأتيه من دواعيه ليس في معناه إاّل إذا اشتاهه كالّتقبيل والمّس ونحو ذلك في معناه بخالف المرأة، فإّنها ليست الفاعلة لل

وابن عابدين، رد  62: ، ص8: والزبيدّي، الجوهرة النّيرة، ج 82: ، ص3: ابن نجيم المصري، البحر الّرائق،ج: انظر. الّزوج
  639: ، ص8: المحتار، ج

سن بن عمار بن علي، نور اإليضاح ونجاة األرواح في حوالّشرنباللّي،  299: ، ص8: ابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج: انظر 4
 .المكتبة العصرّية: محّمد أنيس مهرات، الناشر: م، المحقق 3772 -هـ 8336بدون طبعة، ، 08: ، ص 8: ج الفقه الحنفّي،

  639: ، ص8: وابن عابدين، رد المحتار، ج
 مرات " أ"ورد في  5
 بمرارة " ب"في  6
 الواحد " ب"و " أ"في  7
 "أ"ما بين المعكوفين ورد في [  أو غير] 8
 مسح " ب"في  9

  883: ، ص3: وابن عابدين، رد المحتار، ج 82: ، ص3: ابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج: انظر 10
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 .فالّدفعة الواحدة عمٌل قليٌل، وقد قالوا في قتل الحّية إّنه إذا كان بعمٍل قليٍل ال تفسد، وبالكثير تفسد
الكثير في سبق  بل اختار الّسرخسّي أّنها ال تفسد بالكثير أيضًا ألّنه مرّخٌص فيه بالّنّص فكان كالمشي

 .الحدث، وال شّك أّن هذا كذلك بالّنّص 

إذا } يقول _ هللا صّلى هللا عليه وسّلم_سمعت رسول  3وهو ما في الّصحيحين عن أبي سعيٍد الخدريّ 
أحدكم إلى شيٍء يستره من الّناس فأراد أحٌد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإّنما  *صّلى

 .5وسنتكّلم فيه عند مسألة قتل الحّية فال أقّل من تقييد الفساد بكونه كثيراً  4{هو شيطاٌن 

 [حكم المرور بين يدي المصّلي ] 
ْت اْمَرَأٌة َبْين َيَدْي اْلُمَصلِّي َلْم َتْقَطْع َصاَلَتُه، ِلَقْوِلِه ) ْن َمرَّ اَلُم _ َواِ  اَلُة َوالسَّ اَل َيْقَطُع »_ َعَلْيِه الصَّ

اَلَة مُ  اَلُم _ ِلَقْوِلِه  ،إالَّ َأنَّ اْلَمارَّ آِثمٌ  «ُروُر َشْيءٍ الصَّ اَلُة َوالسَّ َلْو َعِلَم اْلَمارُّ َبْيَن َيَدْي »_ َعَلْيِه الصَّ
نََّما َيْأَثُم إَذا َمرَّ ِفي َمْوِضِع ُسُجوِدِه َعَلى مَ « اْلُمَصلِّي َماَذا َعَلْيِه ِمْن اْلِوْزِر َلَوَقَف َأْرَبِعينَ  ا ِقيَل َواَل َواِ 

انِ  كَّ  (َيُكوُن َبْيَنُهَما َحاِئٌل َوُتَحاِذي َأْعَضاُء اْلَمارِّ َأْعَضاَءُه َلْو َكاَن ُيَصلِّي َعَلى الدُّ

 
ن مّرت امرأٌة )  خّصها للّتنصيص على رّد قول الّظاهرّية أّن مرورها ُيفسد، وكذا الحمار ( قوله وا 

 .6والكلب عندهم

 

كان _ صّلى هللا عليه وسّلم_أّنه } في الّصحيحين _ رضي هللا عنها_ ووجه الجواز حديث عائشة

                                                                                                                                                    

 "أ"ما بين المعكوفين ليس في  1
 نقرة وهو خطأ" أ"في  2
نصارّي، كان من الحّفاظ المكثرين العلماء، مشهوٌر بكنيته، وأّول سعٍد بن مالٍك بن سناٍن بن الخزرج األ: أبو سعيٍد الخدرّي هو 3

،  3: وابن األثير، أسد الغابة، ج 8603: ، ص 3: ابن عبد البّر، االستيعاب، ج: انظر. هـ 03مشاهده الخندق، توّفي سنة 
 62: ، ص 2: وابن حجر، اإلصابة، ج 328: ص
 "ب"أ من /  89نهاية ق  *
ومسلم،  279: ، رقم الحديث 870: ، ص 8: البخارّي، صحيح البخارّي، باب يرّد المصّلي من مّر بين يديه، ج: انظر 4

  272: ، رقم الحديث 263: ، ص 8: صحيح مسلم، باب منع الماّر بين يدي المصّلي، ج
وابن نجيم المصري، البحر  292: ، ص 8: وابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج 892: ، ص 8: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر 5

  83: ، ص 3: الّرائق، ج
 238: ، ص 3: ابن حزم الظاهرّي، المحّلى، ج: انظر 6
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، والبيوت يومئٍذ 1{يصّلي وأنا معترضٌة بين يديه فإذا سجد غمزني فقبضت رجلّي، فإذا قام بسطتها 
 .ليس فيها مصابيح

{ ال يقطع الّصالة مرور شيٍء، وادرءوا ما استطعتم فإّنما هو شيطاٌن _ } صّلى هللا عليه وسّلم_وقوله 
ّنما روى له مسلٌم مقرونًا بجماعٍة من أصحاب الّشعبيّ  3وفي سنده مجالدٌ 2 ، وأخرج 4فيه مقاٌل، وا 

: وأبا بكٍر وعمر قالوا_ ليه وسّلمصّلى هللا ع_ أّن رسول هللا} الّدارقطنّي عن سالٍم بن عبد هللا عن أبيه 
 .7رفعه ووقفه مالٌك في الموّطأ 6، ضّعف5{ال يقطع الّصالة مرور شيٍء، وادرءوا ما استطعتم 

، واّلذي يظهر أّنه ال ينزل 8حديث ال يقطع الّصالة مرور شيٍء ضعيفٌ : وقال الّنووّي في شرح مسلمٍ 
وأبي أمامة وأنٍس وجابٍر  9ابن عمرو  الخدريّ  عن الحسن ألّنه ُيروى من عّدة طرٍق عن أبي سعيدٍ 

، وعلى كّل حاٍل 12والّطبرانّي في األوسط 11*والّدارقطنيّ  10، والّروايات في أبي داود_رضي هللا عنهم_

                                                 

ومسلم، صحيح مسلم،  213: ، رقم الحديث 16: ، ص 8: البخارّي، صحيح البخارّي، باب الّصالة على الفراش، ج: انظر  1
 283: ، رقم الحديث 266: ، ص8: باب اإلعتراض بين يدي المصّلي، ج

، ضّعفه  089: ، رقم الحديث 898: ، ص 8: أبو داود، سنن أبي داود، باب من قال ال يقطع الّصالة شيٌء، ج: انظر 2
 .األلبانيّ 

، ضعيٌف في الحديث، توّفي سنة  3 : ابن سعد، الّطبقات الكبرى، ج: انظر. هـ 833مجالد بن سعيد الهمذانّي، أبو عمير، كوفيٌّ
  92: ، ص 8:والّنسائّي، الّضعفاء والمتركون، ج  9: ، ص 1: والبخارّي، الّتاريخ الكبير، ج 239 :، ص 6
إسماعيل بن أبي خالد، بيان بن بشر البجلّي، زكرّيا بن أبي زائدة، عبد هللا بن أبي الّسفر، فراس بن : من أصحاب الشعبيّ  4

، 8:العجلّي، الّثقات، ط الّدار، ج: انظر. من كبار أصحاب الّشعبيّ  يحيى، مطرف بن طريف األشجعّي، وسليمان بن أبي سليمان
سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو وأبو داود الّسجستانّي،  328، 213، 321، 373، 862، 26: ص

-هـ8372األولى، : طبعةال، 810: ، ص8:جاألزدّي، سؤالت أبي عبيد اآلجرّي أبا داود الّسجستانّي في الجرح والّتعديل، 
 .عمادة البحث العلمّي بالجامعة اإلسالمّية، المدينة المنورة: محّمد علي قاسم العمرّي، الناشر: م، المحقق8912

  8218: ، رقم الحديث 893: ، ص 3: الّدار قطنّي، سنن الّدار قطنّي، باب صفة الّسهو، ج: انظر 5
 ضعيف " أ"في  6
وابن الجوزّي،  380: ، رقم الحديث 863: ، ص 8: مالك، موّطأ مالك، الّرخصة في المرور بين يدّي المصّلي، ج: انظر 7

  810: ، ص8: والّذهبّي، تنقيح الّتحقيق، ج 336: ، ص8: الّصحيح في مسائل الخالف، ج
 "أ"ليست في  8

ه، 8293الثانية، : الطبعة ،330: ، ص 3: لّنووّي على مسلم، جشرح ا، أبو زكريا محيي الّدين يحيى بن شرف، الّنوويّ : انظر
  .بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر

 عّمه  وهو خطأ" أ"في  9
 في نفس الصفحة  سبق تخريجه 10
 "أ"ب من /  90نهاية ق  *

 في نفس الصفحة سبق تخريجه 11
طبرانّي، وهو مرّتٌب على أسماء شيوخه على الحروف، وأغلبه من المعجم األوسط ألبي القاسم سليمان بن أحمد ال: األوسط هو12

 8020: ، ص 3: وحاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج 898: ص,  8: ابن حجر، المعجم المفهرس، ج: انظر. غرائب أحاديثهم
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يقطع الّصالة إذا لم يكن بين يديه كآخرة _ } صّلى هللا عليه وسّلم_ُيقاوم ما في صحيح مسلٍم عنه 
يا ابن أخي سألت رسول : ما بال األسود من األحمر؟ قال: قلنا. والكلب األسودالمرأة والحمار  1الّرحل
ال أشّك أّن : قال اإلمام أحمد 2{كما سألتني فقال الكلب األسود شيطاٌن _ صّلى هللا عليه وسّلم_هللا 

 .3الكلب األسود يقطع، وفي نفسي من المرأة والحمار شيءٌ 

ّنما قال ذلك: 4قال ابن الجوزيّ  ما  6وذكرت: أّنها قالت_ رضي هللا عنها_ّنه صّح حديث عائشة أل 5وا 
وهو يصّلي، _ صّلى هللا عليه وسّلم_ابن عباٍس أّنه قال أتيت رسول هللا } رويناه آنفًا، وصّح عن 

 .8ولم نجد في الكلب شيئًا انتهى 7{فنزلت عن الحمار وتركته أمام الّصّف فما بااله
ما ولم يوجد في الكلب، وتأّول الجمهور ذلك على قطع الخشوع ألّنه والحاصل أّنه قام المعارض فيه

 9[ُمحّكمان في] فإّنهما_ رضي هللا عنهما_محتمله، بخالف معارضه من حديث عائشة وابن عّباس 
 .عدم اإلفساد

وال شّك أّن الكلب معطوٌف  ويجب في مثله حمل المحتمل على ما يحتمله مما لم يعارض به المحّكم،
لزم فيه  شوع بالّنسبة إلى المرأة والحمارمعمول يقطع، فإذا لزم في عامله هذا كون المراد قطع الخعلى 

اّل أريد  .10اعندن به معنيان مختلفان وذلك ال يجوز بالّنسبة إلى الكلب أيضًا، ذلك وا 

                                                                                                                                                    

 296: ، ص 8: والبابانّي، هدّية العارفين، ج
  0003: الحديث، رقم  200: ، ص 0: الّطبرانّي، المعجم األوسط، ج: انظر

: ، ص 3: الفارابّي، الّصحاح، ماّدة َرَحَل، ج: انظر. مسكن الّرجل وما يستصحبه من األثاث، وأيضًا الّرحل البعير: الّرحل 1
8070 

  287: ، رقم الحديث 262: ، ص 8: مسلم، صحيح مسلم، باب قدر ما يستر المصّلي، ج: انظر 2
 860: ، ص 8: أبو داود الّسجستانّي، مسائل اإلمام أحمد، ج: انظر 3
عبد الّرحمن بن عليٍّ بن محّمٍد الجوزّي القرشّي البغدادّي، أبو الفرج، عاّلمة زمانه في الّتاريخ، والحديث كثير : ابن الجوزّي هو 4

الّذهبّي، : انظر. هـ 290، توّفي سنة "تلبيس إبليس"و" وخالّناسخ والمنس"و" األذكياء وأخبارهم"مصّنٍف، منها  277الّتصانيف، نحو 
 286: ، ص 2: والّزركلّي، األعالم، ج 879: ، ص 81: والّصفدّي، الوافي بالوفّيات، ج  93: ، ص 3: تذكرة الحّفاظ، ج

 "ب"ليست في  5
 ذكر " ب"و " أ"في  6
ومسلم، صحيح مسلم، باب  3383: ، رقم الحديث 801: ، ص 2: البخارّي، صحيح البخارّي، باب حّجة الوداع، ج: انظر 7

  273: ، رقم الحديث 268: ، ص 8: سترة المصّلي، ج
 332: ، ص 8: ابن الجوزّي، الّتحقيق في مسائل الخالف، ج: انظر 8
 بخالف"أ"ما بين المعكوفين  في  9
 

كافر أو كلٍب أسود او حماٍر وغيرها من الدواب،  ذهب جمهور العلماء بأّن الّصالة ال تبطل بمرور رجل أو امرأة أو صبّي أو 10
وذهب الحسن البصرّي إلى بطالنها بمرور المرأة والكلب األسود والحمار، أّما الحنابلة تبطل عندهم بمرور الكلب األسود ودليلهم 
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أس بترك الّسترة ال ب 2أّنه 1ثّم الكالم في هذه المسألة في عشرة مواضع كّلها في الكتاب إاّل واحدًا؛ وهو
َن المرور  .إذا ُأمِّ

 5بن سعيدٍ  4عن ُبسر 3الحديث في الّصحيحين عن أبي الّنضر( _ صّلى هللا عليه وسّلم_قوله لقوله ) 
في الماّر _ صّلى هللا عليه وسّلم_يسأله ماذا سمع من الّنبّي  7أرسله إلى أبي ُجهيم 6زيد بن خالدٍ ] أنّ 

لو يعلم الماّر بين يدّي _ } صّلى هللا عليه وسّلم_قال رسول هللا : بين يدّي المصّلي فقال أبو جهيم
ال أدري قال : 8قال أبو الّنضر{ المصّلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرًا له من أن يمّر بين يديه

 .9أربعين يومًا أو شهرًا أو سنةً 

جهيٍم إلى زيد بن خالٍد فساقه،  11أرسلني أبو: قال 10[ورواه البّزار عن أبي الّنضر عن ُبسر بن سعيدٍ 
                                                                                                                                                    

علماء عن األحاديث وقد أجاب جمهور ال. أّن أحاديث المرأة والحمار وجد لها معارٌض أّما الكلب األسود فخال عن معارض
و  373: ، ص8: مالك بن أنس، المدونة، ج: انظر. وع ال بطالن الّصالةشقطع عن الخالّصحيحة فإّن المراد بالقطع هو ال

  812: ، ص3: و ابن قدامة، المغني، ج 327: ، ص2: الّنووي، المجموع، ج
،  8: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج  338:، ص8:ئع، جوالكاسانّي، بدائع الّصنا 898: ، ص 8: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر
 829: ص
 "ب"ليست في  1
 " أ"ليست في  2
سالٌم بن أبي أمّية مولى عمر بن عبيد هللا بن معمر الّتيمّي القرشّي من أهل المدينة، والد إبراهيم بن أبي الّنضر : أبو الّنضر هو 3

والّذهبّي، سير   370: ، ص 6: ابن حّبان، الّثقات، ج: انظر. هـ 839وّفي سنة اّلذي يقال له بردان، صالٌح ثقٌة وكان يرسل، ت
 336: ، ص 8: وابن حجر، تقريب الّتهذيب، ج 819: ، ص 6: أعالم الّنبالء، ج

 بشر " أ"في  4
نه الّناس، ثقٌة جليٌل، بسر بن سعيٍد مولى الحضرمّيين من أهل المدينة، كان متعّبدًا متخليًا، مات ولم يخلف كفنًا يكفن به فكفّ  5

وابن سعد،  833: ، ص 8:  وابن حجر، تقريب الّتهذيب، ج 09: ، ص 3: ابن حّبان، الّثقات، ج: انظر. هـ 877توّفي سنة 
  383: ، ص 2: الّطبقات الكبرى، ج

ابن سعد، : انظر. هـ 01 زيٌد بن خالد الجهنّي، مدنيٌّ له صحبٌة، أبو عبد الّرحمن وقيل أبو طلحة، توّفي في المدينة سنة 6
: ، ص 2: وابن حّبان، الّثقات، ج 263: ، ص 2: وابن أبي حاتم، الجرح والّتعديل، ج 320: ، ص 3: الّطبقات الكبرى، ج

829 
أبو جهيم بن الحارث وقيل أبو الجهم بن الّصمة األنصارّي، كان أبوه من كبار الّصحابة، وهو أنصاريٌّ من بني مالٍك بن  7

وابن  112: ، ص2: وابن عبد البّر، االستيعاب، ج 67: ، ص 2: ابن األثير، أسد الغابة، ج: انظر. الّنجار واسمه عبد هللا
 63: ، ص 0: حجر، اإلصابة، ج

 الّنضرة " ب"في  8
ومسلم، صحيح  287: ، رقم الحديث 871: ، ص 8: البخارّي، صحيح البخارّي، باب إثم الماّر بين يدي المصّلي، ج: انظر 9

  270: ، رقم الحديث 262: ، ص8: مسلم، باب منع الماّر بين يدّي المصّلي، ج
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في  10
 "ب"ليست في  11
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، وسكت عنه البّزار، وفيه أّن المسئول زيد بن خالٍد خالف ما في 1وفيه لكان أن يقف أربعين خريفاً 
 .الّصحيحين

مالكًا، وليس بُمتعّيٍن الحتمال كون  4لمخالفته 3[في ذلك] 2وقد خّطأ الّناس ابن ُعيينة: قال ابن القّطان
أبي ُجهيٍم بعث ُبسرًا إلى زيد بن خالٍد وزيد بن خالٍد بعثه إلى أبي جهيٍم بعد أن أخبره بما عنده ليستثبته 

، وشّك أحدهما وجزم اآلخر، واجتمع ذلك كّله 5فيما عنده وهل عنده ما يخالفه، فأخبر كلٌّ بمحفوظه
غير أّن مالكًا حفظ حديث أبي جهيٍم، وابن عيينة حفظ حديث زيد بن . عن أبي الّنضر فحّدث بهما

 . 6خالدٍ 

ّنما يأثم 7قوله)  قيل هذا هو األصّح ( إذا مّر في موضع سجوده على ما قيل وال يكون بينهما حائٌل  8وا 
، ومنهم بخمسٍة، 9ألّن من قّدمه إلى موضع سجوده هو موضع صالته، ومنهم من قّدره بثالثة أذرعٍ 

منهم بأربعين، ومنهم بمقدار صّفين أو ثالثٍة، وفي الّنهاية األصّح أّنه إن كان بحاٍل لو صّلى صالة و 
لى  10الخاشعين نحو أن يكون بصره في قيامه في موضع سجوده، وفي موضع قدميه في ركوعه، وا 

                                                 

  329: ، ص 9:البّزار، مسند البّزار، ج: انظر. لد الجهنّي، عن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلصما اسند زيد بن خا 1
سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهاللّي، أبو محّمٍد الكوفّي ثّم الهاللّي، ثقٌة فقيٌه حافٌظ، وهو إماٌم حّجٌة، : ابن عيينة هو 2

لوال مالك و سفيان بن : لكن عن الّثقات، انتهى إليه علّو اإلسناد، قال اإلمام الّشافعيّ ولكّنه تغّير حفظه في آخر عمره فرّبما دلس، 
ابن حجر، : انظر. هـ 91عيينة لذهب علم الحجاز، وقال إّنه وجد أحاديث األحكام عند ابن عيينه إاّل سّتة أحاديث، توّفي سنة 

وابن سعد، الّطبقات الكبرى، ط دار  382: ، ص 0: الء، جوالّذهبّي، سير أعالم الّنب 332: ، ص 8: تقريب الّتهذيب، ج
  390: ، ص2: صادر، ج

 "أ"ما بين المعكوفين ليس في  3
 المخالفة" أ"في  4
 لمحفوظه " ب"في  5
  872: ، ص3: ابن القّطان، بيان الوهم واإليهام، ج: انظر 6
 "أ"ليست في  7
 ثم " أ"في  8
سّت قبضاٍت معتدالٍت، مثناه : الّذراع من ذرع، وهو من طرف المرفق إلى طرف اإلصبع الوسطى أي الّساعد كّله، وذرع القياس 9

سم، إاّل أّنها أصبحت وحدة  27إذرعين ويجمع على أذرعة،وهذه الوحدة كانت وما زالت تستخدم في العالم اإلسالمّي وهي تعادل 
: انظر. قياسًا للذراع 27نسان، واختلفت أطوالها باختالف العصور والبلدان حّتى بلغ عددها نجو طويلة ال عالقة بها بذراع اإل

 وآن دوزّي، 370: ، ص8: والفيومي، المصباح المنير، ج  92: ، ص 3: الفراهيدّي، العين، باب العين والّذال والّراء، ج
م، نقله إلى  3777 - 8909األولى، من : الطبعة، 82: ، ص 2: ، جتكملة المعاجم العربّية، مادة ذرع ،رينهارت بيتر آن ُدوزِّي 

وقلعجّي  .العراق -وزارة الثقافة واإلعالم: جمال الخّياط، الناشر: 87، 9محمَّد َسليم النَعيمي و جـ : 1 - 8جـ : العربّية وعّلق عليه
 327: ، ص8: وقنيبّي، معجم لغة الفقهاء، ج

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%B1%D8%A7%D8%B9_%28%D9%88%D8%AD%D8%
AF%D8%A9_%D8%B7%D9%88%D9%84%29 

 "ب"ليست في  10
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لى منكبه في سالمه ال يقع بصره  اّر ال على الم*أرنبة أنفه في سجوده، وفي حجره في قعوده، وا 
 .1ُيكره

، ورّجحه في الّنهاية بأّن 2ومختار الّسرخسّي ما في الهداية، وما ُصّحح في الّنهاية مختار فخر اإلسالم
ن كان الماّر أسفل وهو  المصّلي إذا صّلى على الّدّكان وحاذى أعضاء الماّر أعضاءه ُيكره المرور، وا 

ألّن الفرض أّنه يسجد على  3سجوده فيه؛ يعني أّنه لو كان على األرض لم يكن: ليس موضع سجوده
 .الّدكان فكان موضع سجوده ألبتة دون محّل المرور لو كان على األرض

ومع ذلك ثبتت الكراهة اّتفاقًا فكان ذلك نقضًا لما اختاره شمس األئّمة، بخالف مختار فخر اإلسالم 
م هذا الحّد اّلذي ذكرناه إذا كان ثّم ذكر شيخ اإلسال: قال. 4فإّنه ممشًى في كّل الّصور غير منقوضٍ 

 .في الّصحراء *يصّلي

يعني أّنه ما لم : فأّما في المسجد فالحّد هو المسجد؛ إاّل أن يكون بينه وبين الماّر أسطوانٌة أو غيرها
 .يكن بينهما حائٌل فالكراهة ثابتٌة، إاّل أن يخرج من حّد المسجد فيمّر فيما ليس بمسجدٍ 

ن كان بعيداً  في 5وفي جوامع الفقه  .المسجد ُيكره وا 

ن كان في المسجد ال ينبغي ألحٍد أن يمرّ : وفي الخالصة  .بينه وبين حائط القبلة 6وا 

 .يمّر ما وراء خمسين ذراعاً : وقال بعضهم]

 .1[قّدر ما بين الصّف األّول وحائط القبلة: وقال بعضهم

                                                 

 "ب"ب من /  89نهاية ق  *
وابن نجيم المصري، البحر الّرائق،  623: ، ص8: وابن عابدين، رد المحتار، ج 872: ، ص8: ماّل، درر الحّكام، ج: انظر 1
  80: ، ص3: ج
ب عليٍّ بن محّمٍد بن الحسن بن عبد الكريم البزدوّي، أبو الحسن، اإلمام الفقيه الكبير، من كبار فقهاء لق: فخر اإلسالم هو 2

الحنفّية، وفخر اإلسالم لقب جماعٍة وعند اإلطالق يقصد به البزدوّي، وهو شيخ الحنفّية وصاحب الّطريقة في المذهب، من 
 217: ، ص 3: القرشّي، الجواهر المضّية، ج: انظر. هـ 313، توّفي سنة "تفسير القرآن"و" كنز الوصول"و" المبسوط"تصانيفه 

  231: ، ص 3: والّزركلّي، األعالم، ج 19: ، ص 83:والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج
 "أ"ليست في  3
 مقبوض وهو خطأ" ب"في  4
 "أ"أ من /  91نهاية ق  *
هـ، وهو كتاٌب كبيٌر في أربعة مجلداٍت، وُيعرف  216الحنفّي، توّفي سنة  جوامع الفقه ألبي الّنصر أحمد بن محّمٍد العتابيّ  5

وخزانة  10: ، ص8: والبابانّي، هدية العارفين، ج 688: ، ص8: حاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج: انظر. بالفتاوى العتابّية
  06270: ، رقم 237: ، ص02: الّتراث، فهرس المخطوطات، ج

 من " أ"ورد  في  6
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، فمن فهم أّن بين يديه يخّص ما بينه وبين ما ُيفهم من لفظ بين يدّي المصّلي 2وُمنشأ هذه االختالفات
 .ما وقع عنده 3محّل سجوده قال به، ومن فهم أّنه يصدق مع أكثر من ذلك نفاه وعّين

واّلذي يظهر ترّجح ما اختاره في الّنهاية من مختار فخر اإلسالم وكونه من غير تفصيٍل بين المسجد 
ذلك البيت برّمته اُعُتبر بقعًة واحدًة في حّق بعض المرور بين يديه، وكون 5  4وغيره، فإّن الُمؤثم

 . 6األحكام ال يستلزم تغيير األمر الحّسّي من المرور من بعيٍد فُيجعل البعيد قريباً 

فلو كانت الّدّكان قدر القامة فهو سترٌة فال يأثم الماّر، ومن المشايخ من حّده ( قوله ويحاذى إلخ ) 
ن استتر بظهر جالٍس كان بطول الّسترة وهو ذراٌع، وغّلظ  بأّنه لو كان كذلك لما كره مرور الّراكب، وا 

 .ُسترًة وكذا الّداّبة

حيلة الّراكب أن ينزل فيجعل الّداّبة بينه وبين المصّلي فتصير هي سترٌة : واختلفوا في القائم وقالوا
 . 8المصّلي 7فيمّر، ولو مّر رجالن فاإلثم على من يلي

 

 [حكم اتخاذ الّسترة ] 
 
ْحَراِء َأْن َيتَِّخَذ َأَماَمُه ُسْتَرًة، ِلَقْوِلِه ) اَلُم _ َوَيْنَبِغي ِلَمْن ُيَصلِّي ِفي الصَّ اَلُة َوالسَّ إَذا َصلَّى »_ َعَلْيِه الصَّ

ْحَراِء َفْلَيْجَعْل َبْيَن َيَدْيِه ُسْتَرةً  اَلُم _  ،َوِمْقَداُرَها ِذَراٌع َفَصاِعًدا، ِلَقْوِلهِ « َأَحُدُكْم ِفي الصَّ اَلُة َوالسَّ َعَلْيِه الصَّ
ْحلِ »_  ْحَراِء َأْن َيُكوَن َأَماَمُه ِمْثُل ُمْؤِخَرِة الرَّ ، َوِقيَل َيْنَبِغي َأْن َتُكوَن « َأَيْعِجُز َأَحُدُكْم إَذا َصلَّى ِفي الصَّ

ْتَرِة،  ِفي ِغَلِظ اأْلُْصُبِع، أِلَنَّ َما ُدوَنُه اَل َيْبُدو ِللنَّاِظِر ِمْن َبِعيدٍ  َفاَل َيْحُصُل اْلَمْقُصوُد ، َوَيْقُرُب ِمْن السُّ
                                                                                                                                                    

 " أ"بين المعكوفين ليس في ما  1
 الخالفات " أ"في  2
 غير " أ"في  3
 الملزم وهو خطأ " أ"في  4
 بين " أ"ورد في  5
مقدار الموضع اّلذي ُيكره المرور فيه هو موضع الّسجود وهو اختيار الّسرخسّي، والّتمرتاشّي وقاضي خان وغيرهم من العلماء،  6

ومنهم من قال ُيقّدر بمقدار صّفين أو ثالثة وقيل ثالثة أذرٍع وقيل خمسٍة وقيل أربعين ذراعًا، هذا إذا كان في الّصحراء، أّما إذا 
البابرتّي، : انظر. قيل ال يجوز ألحٍد أن يمّر بين يدي المصّلي وقبلة المسجد وبعضهم قّدرها بخمسين ذراعاً كان في المسجد ف

 233: ، ص 8: والّطحطاوّي، حاشية الّطحطاوّي، ج 872: ، ص 8: وماّل، درر الحّكام، ج 372: ، ص 8: العناية، ج
 وطي " أ"في  7
وابن نجيم المصري، البحر الّرائق  876: ، ص 8: وماّل، درر الحّكام، ج 868: ، ص 8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر 8

 81: ، ص 3: ، ج
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اَلُم _ ِلَقْوِلِه  اَلُة َوالسَّ ْتَرَة َعَلى َحاِجِبِه « َمْن َصلَّى إَلى ُسْتَرٍة َفْلَيْدُن ِمْنَها»_ َعَلْيِه الصَّ ، َوَيْجَعُل السُّ
ْتَرِة إَذا َأِمَن اْلُمُروَر َوَلْم ُيَواِجْه الطَِّريقَ اأْلَْيَمِن َأْو َعَلى اأْلَْيَسِر، ِبِه َوَرَد اأْلََثُر وَ   (.اَل َبْأَس ِبَتْرِك السُّ

غريٌب بهذا الّلفظ، وأخرج ابن حّبان في  1({ إذا صّلى أحدكم _ } صّلى هللا عليه وسّلم_قوله لقوله ) 
 3[إذا صّلى أحدكم]_ } صّلى هللا عليه وسّلم_قال رسول هللا : والحاكم عن ابن عمر قال 2صحيحه

فإّن َأبى } وأخرجه أحمد والبّزار، وزاد ابن حّبان  4{فليصّل إلى ُسترٍة وال يدع أحدًا يمّر بين يديه 
 .5{فليقاتله فإّن معه القرين 

صّلى هللا _غريٌب بهذا الّلفظ، وأخرج مسلٌم عنه  6(أيعجز إلخ _ صّلى هللا عليه وسّلم_قوله لقوله )  
وأخرج عن  7{إن جعلت بين يديك مثل مؤخرة الّرحل فال يضّرك من مّر بين يديك _ } عليه وسّلم

مثل : في غزوة تبوك عن سترة المصّلي فقال_ صّلى هللا عليه وسّلم_ُسئل _ } رضي هللا عنها_عائشة 
 8{مؤخرة الّرحل 

وتشديد الخاء خطٌأ وهي الخشبة اّلتي في آخره . بضّم الميم وكسر الخاء آخره( الّرحل قوله مؤخرة )  
 .9عريضٌة تحاذي رأس الّراكب

                                                 

إذا صّلى أحدكم فليصّل إلى سترٍة " ذكر ابن حجر أّنه لم يره بقيد الّصحراء وأّنه في الباب أحاديث عن األربعة إاّل الّترمذّي بلفظ  1
 17: ، ص 3: الّزيلعي، نصب الّراية، ج: ، انظر"وليدن منها، وال يدع أحدًا يمّر بين يديه، فإن جاء أحٌد يمّر فليقاتله فإّنه شيطانٌ 

أبو داود، سنن أبي داود، باب الّدنو  923: ، رقم الحديث 873: ، ص 3: ماجه، سنن ابن ماجه، باب ادرأ ما استطعت، جوابن 
، رقم  370: ، ص8: والّنسائّي، سنن الّنسائّي، األمر بالّدنو من الّسترة، ج 692: ، رقم الحديث 812: ، ص8: من الّسترة، ج

 . ، صّححه األلبانيّ  136: الحديث
 ،  3203: ، رقم الحديث 822: ، ص 6: ابن حّبان، صحيح ابن حّبان، ذكر األمر بالّدنو من الّسترة إذا صّلى إليها، ج: انظر 2
 .إسناده حسنٌ : قال األرنؤوط 
 "أ"ما بين المعكوفين ليس في  3
 . ، على شرط مسلمٍ  938: ، رقم الحديث 218: ، ص 8: الحاكم، المستدرك، ج: انظر 4
، رقم  273: ، ص 83: والبّزار، مسند البّزار، ج 86797: ، رقم الحديث 9: ، ص 36: أحمد، مسند أحمد، ج: انظر 5

،  822: ، ص 6: ، ج...وابن حّبان، صحيح ابن حّبان، ذكر البيان بأّن قوله عليه الّسالم فإّنما هو شيطاٌن  6830: الحديث
  3261: رقم الحديث

وابن  18: ، ص3: الّزيلعّي، نصب الّراية، ج: ا الّلفظ، والّزيلعّي أّنه غريٌب بهذا الّلفظ ،انظرذكر ابن حجر أّنه لم يجده بهذ 6
  333: ، رقم الحديث 817: ، ص8: حجر، الّدراية، ج

 399: ، رقم الحديث 221: ، ص 8: مسلم، صحيح مسلم، باب سترة المصّلي، ج: انظر 7
 277: قم الحديث، ر  229: ، ص 8: مسلم، صحيح مسلم، ج: انظر 8
اختلف الفقهاء في مقدار مؤخرة الّرحل، فذهب الحنفّية بأّنها ذراٌع فما فوقه، وقال المالكّية نحو َعْظمِّ الذراع بأّنها ثلثي ذراٌع   9

وسى بن أبو محّمد محمود بن أحمد بن مالعينّي، : انظر. فأكثر، وقال الحنابلة بأّنها ذراٌع فأكثر وبعض الحنابلة قال ذراٌع فأقل
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_ } صّلى هللا عليه وسّلم_أخرجه الحاكم عنه  1إلخ(من صّلى _ صّلى هللا عليه وسّلم_قوله لقوله )  
ال يقطع الّشيطان عليه صالته } اود وفيه ورواه أبو د 2{إذا صّلى أحدكم فليصّل إلى سترة وليدن منها 

يشير إلى حديٍث أخرجه أبو داود عن ُضباعة بنت المقداد ابن : 4قلت( قوله به ورد األثر )  3{
يصّلي إلى عوٍد وال عموٍد وال _ صّلى هللا عليه وسّلم_ما رأيت رسول هللا } : قال 6عن أبيها 5األسود
 .8{و األيسر، وال يصمد له صمدًا إاّل جعله على حاجبه األيمن أ 7شجرةٍ 

 

 

 

                                                                                                                                                    

: م، الناشر3770 -هـ 8331األولى، : الطبعة ،868: ، ص8: جأحمد بن حسين الغيتابى، منحة الّسلوك في شرح تحفة الملوك، 
: ، ص8: ومالك بن أنس، المدونة، ج 833: ، ص8: والّسمرقندّي، تحفة الفقهاء، ج .قطر –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

إسحاق بن منصور بن والمروزي،  322: ، ص3: والّرافعّي، الّنجم الوّهاج، ج 323: ، ص3: يل، جوالعبدري، الّتاج واإلكل 373
سحاق بن راهويه،  عمادة : م، الناشر3773 -هـ 8332األولى، : الطبعة ،366: ، ص3: جبهرام، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وا 

  383: ، ص8: ، شرح منتهى اإلرادات، جوالبهوتي .لعربية السعوديةالبحث العلمي، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، المملكة ا
صّححه األلبانّي وسبق ..." إذا صّلى أحدكم إلى سترٍة فليدن منها " هذا الحديث ورد في الكتب األربعة إاّل الّترمذّي بلفظ  1

 .تخريجه
 891ص  جهسبق تخري 2
 .صحيح: ، قال األلباني692: ، رقم الحديث812: ، ص8: ة، جأبو داود، سنن أبي داود، باب الدنو من الستر : انظر 3
 به " ب"و " أ"ورد في  4
: ، ص 8: ابن حجر، تقريب الّتهذيب، ج: انظر. ضباعة بنت المقداد بن األسود وقيل ضبيعة بنت المقداد بن معدي كرب 5

يل وَمْعرِّفة ثيرإسماعيل بن عمر بن ك وابن كثير، 332: ، ص 22: والمّزي، تهذيب الكمال، ج 027 ، التَّْكميل في الَجْرح والتَّْعدِّ
عفاء والمَجاهِّيل، شادي بن محّمد . د: م، دراسة وتحقيق 3788 -هـ  8323األولى، : الطبعة ، 307: ، ص 3:ج الثَِّّقات والضُّ
 .والّترجمة، اليمنمركز الّنعمان للبحوث والدراسات اإلسالمّية وتحقيق الّتراث : بن سالم آل نعمان، الناشر

المقداد بن عمرو بن ثعلبة، أبو معبٍد، حالف األسود بن عبد يغوث في الجاهلّية، فتبّناه ولذلك سّمي : المقداد بن األسود هو 6
ا، المقداد بن األسود، هاجر المقداد إلى أرض الحبشة الهجرة الّثانية، وهو أّول من َعَدا به فرسه في سبيل هللا، شهد المشاهد كّله

وابن  8317: ، ص 3: وابن عبد البّر، االستيعاب، ج 838: ، ص 2: ابن سعد، الّطبقات الكبرى، ج: انظر. هـ 22توّفي سنة 
 829: ، ص 6: حجر، اإلصابة، ج

 "أ"ما بين المعكوفين ورد في [ وال يّتجه] 7
وأحمد، مسند أحمد،   692: ، رقم الحديث 813: ، ص 8: ، ج...أبو داود، سنن أبي داود، باب إذا صّلى إلى ساريٍة : انظر 8

والبيهقّي، الّسنن الكبرى، باب الّسنة  32137: ، رقم الحديث 332: ، رقم الحديث 29: ط الّرسالة، حديث المقداد بن األسود، ج
 37: ، ج...والطبرانّي، المعجم الكبير، ضباعة بنت المقداد  2303: ، رقم الحديث 212: ، ص 3: ، ج...في وقوف المصّلي 

 .،ضّعفه األلبانيّ  329: ، ص
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رواه في سننه عن ضبيعة بنت  2وبجهالة ُضباعَة، وبأّن أبا علّي بن الّسكن 1وقد أُعّل بالوليد بن كاملٍ 
 3إذا صّلى أحدكم إلى عاموٍد أو ساريةٍ _ } صّلى هللا عليه وسّلم_المقداد بن معد يكرب عن أبيها عنه 

وهذا دليٌل على االضطراب، وال يضّر  4{أو شيٍء فال يجعله نصب عينيه وليجعله على حاجبه األيسر 
 . 5ألّن هذا الحكم يعمل بمثله فيه

صّلى _أّنه } مّتفٌق عليه هكذا ( {  6ةٍ زَ نَ صّلى ببطحاء مّكة إلى عَ _ صّلى هللا عليه وسّلم_ألّنه } قوله ) 
 .7{بطحاء وبين يديه عنزٌة والمرأة والحمار يمّرون من ورائها صّلى بهم بال_ هللا عليه وسّلم
 .*ولم يكن للقوم سترٌة من كالمه ال من الحديث: وقول المصّنف

                                                 

. الوليد بن كامل أبو عبيدة البجلّي، يعّد في الّشاميين، ضّعفه األزدّي وقال البخارّي عنه عجائٌب، يروي المراسيل والمقاطيع 1
وخلق من المجهولين  شمس الدين أبو عبد هللا محّمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز، ديوان الضعفاء والمتروكينالّذهبّي، : انظر

: حماد بن محّمد األنصارّي، الناشر: م، المحقق 8960 -هـ  8210الثانية، : الطبعة، 330: ، ص 8: ج وثقات فيهم لين،
، 893: ، ص 3: إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، الّتاريخ األوسط، ج محّمد بن والبخارّي، .مكة –مكتبة النهضة الحديثة 

. القاهرة, حلب  -مكتبة دار التراث , دار الوعي : محمود إبراهيم زايد، الناشر: م، المحقق8900 –ه  8290األولى، : الطبعة
  223: ، ص 0:وابن حّبان، الّثقات، ج

سعيد بن عثمان بن سعيٍد بن الّسكن البغدادّي، من حّفاظ الحديث، نزل بمصر وتوّفي فيها، رحل  :أبو علّي بن الّسكن هو 2
: ، ص 38: ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج: انظر. هـ 222، توّفي سنة "الّصحيح المنتقى"ف، من مصّنفاته وطاف وجمع وصنّ 

  91: ، ص 2: والّزركلّي، األعالم، ج 899: ، ص 83: والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 381
  21: ، ص 82: ، جأبو منصور، تهذيب الّلغة، مادة سرى : انظر. أسطوانٌة من حجارٍة أو آجرٍ : الّسارية 3
أحمد، مسند : انظر...". أّن رسول هللا صّلى هللُا عليهِّ وسّلَم كان إذا صّلى إلى عموٍد أو خشبةٍ "هذا الحديث رواه أحمد بلفظ  4

وقد ذكر ابن القّطان أّن هذا الحديث رواه أبو علّي بن الّسكن  32138: ، رقم الحديث 333: ، ص 29: أحمد، ط الرسالة، ج
 . إسناده ضعيف: ، قال األرنؤوط 223: ، ص 2: ابن القّطان، بيان الوهم واإليهام، ج: انظر. في سننه

أن تختلف الّرواية فيه، فيروى بأوجٍه مخالفٍة لبعضها البعض، وقد يقع من راٍو واٍحد، أو بين عّدة : االضطراب في الحديث هو 5
شمس الّدين محّمد بن عمار بن محّمد بن ابن عّمار، : انظر. الحديث رواٍة، وقد يكون االضطراب في المتن والّسند، وهذا يضعف
م، دراسة  3788 -هـ  8323األولى، : الطبعة ، 839: ، ص 8: ج أحمد المصرّي، مفتاح الّسعيدّية في شرح األلفية الحديثية،

ت اإلسالمّية وتحقيق الّتراث والّترجمة، مركز الّنعمان للبحوث والّدراسا: شادي بن محّمد بن سالم آل نعمان، الناشر. د: وتحقيق
إبراهيم بن موسى بن أيوب، الّشذا واألبناسّي،  333: ، ص 3: والّزركشّي، الّنكت على مقّدمة ابن الّصالح، ج .اليمن –صنعاء 

صالح : قم، المحق8991هـ 8381الطبعة األولى : الطبعة ، 383: ، ص 8: ج الفّياح من علوم ابن الصالح رحمه هللا تعالى،
 .مكتبة الرشد: فتحي هلل، الناشر

،  3: أبو منصور، تهذيب الّلغة، ماّدة َعَنَز، ج: انظر. العنزة كهيئة العصا، وهي قدر نصف الّرمح، وهي حربٌة طويلٌة دقيقةٌ  6
الجراثيم، ماّدة عنز،  قتيبة،عبد هللا بن مسلم بن  والّدينورّي، 822: ، ص 3: وابن فارس، مقاييس الّلغة، ماّدة َعَنَز، ج 12: ص
 .وزارة الثقافة، دمشق: محّمد جاسم الحميدي، الناشر: بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، حققه ، 933: ، ص 3: ج
ومسلم، صحيح مسلم، باب  392: ، ص 876: ، ص8: البخارّي، صحيح البخارّي، باب سترة اإلمام سترة من خلفه، ج: انظر 7

  272: ، رقم الحديث 268: ، ص8: سترة المصّلي، ج
 "أ"ب من /  91نهاية ق  *
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هذا إذا كانت األرض بحيث ُيغرز فيها، فإن كانت ُصلبًة اختلفوا، فقيل ( قوله الغرز دون اإللقاء ) 
 .توضع

يه حسب اختالفهم في الوضع إذا لم يكن معه ما يغرزه أو ، وأّما الخّط فقد اختلفوا ف*وقيل ال توضع
 .يضعه

في  1فالمانع يقول ال يحصل المقصود به إذ ال يظهر من بعيٍد، والمجيز يقول ورد األثر به، وهو ما
ن. إذا صّلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد فلينصب عصاً } أبي داود  لم يكن معه  2وا 

 .واختار المصّنف األولى 5{أمامه  4وال يضّره ما مرّ  3عصًا فليخّط خطاً 
والّسّنة أولى باالّتباع؛ مع أّنه يظهر في الجملة إذ المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به كي ال 

 .ينتشر
 .6قالوا الخّط بالّطول وقالوا بالعرض مثل الهالل: قال أبو داود

تقّدم في حديث أبي داود ومعناه في ( { ادرءوا ما استطعتم _ } صّلى هللا عليه وسّلم_قوله لقوله )  
 .الّسّنة كثيٌر بغير هذا الّلفظ

  

 

 

 

 

                                                 

 "ب"ب من /  90نهاية ق  *
 "أ"ليست في  1
ذا " ب"في  2  وا 
 "أ"ليست في  3
 أمر وهو خطأ" أ"في  4
 . ، ضّعفه األلبانيّ  619: ، رقم الحديث 812: ، ص 8: أبو داود، سنن أبي داود، باب الخط إذا لم يجد عصا، ج: أنظر 5
يخ الحنفّية منعوا أن يخط خطًا إذا لم يكن معه شيٌء يغرز به، أو كانت األرض يابسة، وهو رواية عن محّمٍد، عاّمة مشا 6 

بالّطول، ومنهم من قال خطٌّ  وأجاز البعض ذلك وقيل هي روايٌة عن محّمٍد أيضًا، واختلفوا في كيفية الخّط فمنهم من قال خط ٌّ
وابن ماّزة،  260: ، ص8:  والّطحطاوّي، حاشية الّطحطاوّي، ج 822: ، ص 8: فالح، جالّشرنباللّي، مراقي ال: انظر. كالمحراب

  323: ، ص 8: المحيط البرهانّي، ج
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كان الّنبّي } روى ابن ماجه عنها قالت ( بولدي أّم سلمة _ صّلى هللا عليه وسّلم_قوله كما فعل ) 
 2ُحجرة أّم سلمة، فمّر بين يديه عبد هللا أو عمر بن أبي سلمةفي  1يصّلي_ صّلى هللا عليه وسّلم_

عليه الّصالة _صّلى  5فقال بيده هكذا فمضت، فلّما 4فرجع فمّرت زينب بنت أّم سلمة 3فقال بيده هكذا
وال ُيعرف . في طبقته جماعٌة باسمه 7وأعّله ابن القّطان بأّن محّمد بن قيسٍ  6{هّن أغلُب : قال_ والّسالم
 . 8و منهم وأّن أّمه ال ُتعرف ألبّتةمن ه

 

 

 

 

 

 

                                                 

 " ب"ليست في  1
، روى عن الّرسول ملسو هيلع هللا ىلص عّدة أحاديث، توّفي الّرسول عليه  2 عمر بن أبي سلمة بن عبد األسد بن مخزوٍم، أبو حفٍص، صحابيٌّ
الم وعمره تسع سنين، استعمله عليٌّ بن أبي طالب على فارس والبحرين، وهو ربيب رسول هللا، أّمه أّم سلمة أّم المؤمنين، توّفي السّ 

 8867: ، ص 2: ابن عبد البّر، االستيعاب، ج: انظر. هـ 16هـ وقيل  12بالمدينة في خالفة عبد الملك بن مروان قيل سنة 
 310: ، ص 3:وابن حجر، اإلصابة، ج 869: ، ص 3 :وابن األثير، أسد الغابة، ج

 "ب"و " أ"ليست في  3
زينب بنت أبي سلمة بن عبد األسد المخزومّية ربيبة الّرسول صّلى هللُا عليه وسّلم، أّمها أّم سلمة زوج الّنبّي صّلى هللُا عليه   4

زينب، كانت من أفقه نساء زمانها، ولدتها أّمها في الحبشة وحفظت  وسّلَم أّم المؤمنين، كان اسمها َبرَُّة فسّماها الّرسول عليه الّسالم
: ، ص 0: وابن األثير، أسد الغابة، ج 8122: ، ص3: ابن عبد البّر، االستيعاب، ج: انظر. عن الّرسول صّلى هللُا عليه وسّلم

 829: ، ص 1: وابن حجر، اإلصابة، ج 26
 قبل " أ"في  5
 . ، ضّعفه األلبانيّ  931: ، رقم الحديث 272: ، ص 8: ه، باب ما يقطع الّصالة، جابن ماجه، سنن ابن ماج: انظر 6

محّمٍد بن قيس الّزّيات، أبو عثمان، مدنيٌّ قاضي عمر بن عبد العزيز، شيخ ومولى أبي سفيان بن حرب، مات في فتنة الوليد   7 
مسلم بن الحجاج أبو الحسن  ومسلم، 382: ، ص 8: ٍة، جالبخارّي، الّتاريخ الكبير، بحواشي مطبوع: انظر. بن يزيد بالمدينة

عبد الّرحيم محّمد أحمد : م، المحقق8913-هـ8373األولى، : الطبعة ،230: ، ص 8:الكنى واألسماء، ج القشيرّي الّنيسابورّي،
  267: ، ص 2: ت، جوابن حّبان، الّثقا .عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة: القشقرّي، الناشر

 33: ، ص 2: ، ج...ابن القّطان، بيان الوهم واإليهام: انظر 8
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ابن أبي  2ومصّنف 1قيل هذا مبنيٌّ على أّن محّمدًا هذا قال عن أّمه، لكن لم يوجد في كتاب ابن ماجه
، وفي 4، وأّما كونه ال ُيعرف فقد عرفه ابن ماجه بقوله قاضي عمر بن عبد العزيز3شيبة إاّل عن أبيه

إذا نابت } يعني ( قوله لّما روينا من قبل ) مسلٌم واستشهد به البخارّي، أخرج له  6والّتهذيب 5الكمال
 . 8{ 7أحدكم نائبٌة وهو في الّصالة فليسّبح

 

 [حكم العبث في الّصالة ] 
اَلُم _ َوُيْكَرُه ِلْلُمَصلِّي َأْن َيْعَبَث ِبَثْوِبِه َأْو ِبَجَسِدِه، ِلَقْوِلِه : َفْصلٌ ) اَلُة َوالسَّ إنَّ َّللاََّ َتَعاَلى »_ َعَلْيِه الصَّ

اَلةِ  اَلِة َحَرا« َكرَِه َلُكْم َثاَلًثا، َوَذَكَر ِمْنَها اْلَعَبَث ِفي الصَّ اَلِة َوأِلَنَّ اْلَعَبَث َخاِرَج الصَّ ٌم َفَما َظنُّك ِفي الصَّ
َيُه َمرًَّة َواِحَدةً  ُجوِد َفُيَسوِّ َنُه ِمْن السُّ َعَلْيِه _ ، ِلَقْوِلِه ،َواَل ُيَقلُِّب اْلَحَصى، أِلَنَُّه َنْوُع َعَبٍث ،إالَّ َأْن اَل ُيَمكِّ

اَلُم  اَلُة َوالسَّ الَّ َفَذْر »_ الصَّ _ ِفيِه إْصاَلَح َصاَلِته، َواَل ُيَفْرِقُع َأَصاِبَعُه، ِلَقْوِلِه  َوأِلَنَّ « َمرًَّة َيا َأَبا َذرٍّ َواِ 
اَلُم  اَلُة َوالسَّ ُر، َوُهَو َوْضُع اْلَيِد َعَلى . « اَل ُتَفْرِقْع َأَصاِبُعَك َوَأْنَت ُتَصلِّي»_ َعَلْيِه الصَّ َواَل َيَتَخصَّ

                                                 

 . ، ضّعفه األلبانيّ  931: ، رقم الحديث 272: ، ص8: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، ج: انظر 1
 مصّنفه " ب"في  2
  3981: ، رقم الحديث 322: ، ص 8: ، ج...ابن أبي شيبة، مصّنف ابن أبي شيبة، من كان يكره أن يمّر الّرجل : انظر 3
عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم األموّي القرشّي، أبو حفٍص، الملك العادل، والخليفة الّصالح، ولد ونشأ في المدينة،  4

هـ، بويع في مسجد دمشق، ومّدتها سنتان ونصف، وأخباره كثيرٌة في عدله وحسن سياسته،  99ولي الخالفة بعهد سليمان سنة 
. هـ من سمٍّ ُدّس له 878سلك مسلك من سبقه من الخلفاء األربعة، وكانت أّمه بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، توّفي سنة 

 27: ، ص 2:والّزركلّي، األعالم، ج 19: ، ص 8:والّذهبّي، تذكرة الحّفاظ، ج 828: ، ص 2:ابن حّبان، الّثقات، ج : انظر
 الجمال وهو خطأ" ب"في  5

: الكمال في أسماء الّرجال للحافظ أبو محّمٍد عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسّي تضمن أسماء رجال الكتب الّستة
برنامج  محّمد بن جابر بن محّمد بن قاسم القيسّي،  ،الوادي آشي: انظر. ئّي وابن ماجهالبخارّي ومسلٍم وأبي داود والّترمذّي والّنسا

 -دار المغرب اإلسالمّي : محّمد محفوظ، الناشر: م، المحقق8917-ه8377األولى، : الطبعة ،308:، ص8: الوادي آشي، ج
،  8: ، جأسماء الكتب المتّمم لكشف الظنون عبد اللطيف بن محّمد بن مصطفى المتخلص بلطفي، ورياض زاده،  .بيروت -أثينا
والبابانّي، هدّية  .دمشق –دار الفكر : محّمد الّتونجي، الناشر. د: م، المحقق8912 -ه8372الثالثة، : الطبعة، 330 : ص

  219: ، ص8: العارفين، ج
 تهذيب الكمال للحافظ جمال الّدين بن زكي بن أبي محّمٍد القضاعّي الكلبّي أبو الحّجاج، حيث قام بتهذيب كتاب الكمال 66

: ، ص8: وابن حجر، المعجم المفهرس، ج 308: ، ص8: الوادي آشي، برنامج الوادي آشي، ج: انظر. وترتيبه والّزيادة عليه
  226: ، ص3: والبابانّي، هدّية العارفين، ج 800

 فليس به " أ"في  7
 812ص سبق تخريجه  8

 8: والّشرنباللّي، مراقي الفالح، ج 868: ، ص 8: الحقائق، جوالّزيلعّي، تبيين  898: ، ص 8: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر
 822: ، ص
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اَل _ اْلَخاِصَرِة أِلَنَُّه  اَلُة َوالسَّ اَلِة، َوأِلَنَّ ِفيِه َتْرَك اْلَوْضِع _ ُم َعَلْيِه الصَّ َنَهى َعْن ااِلْخِتَصاِر ِفي الصَّ
 .(اْلَمْسُنونِ 

العبُث الفعل لغرٍض غير صحيٍح، فلو كان لنفٍع كسلت العرق عن وجهه ( قوله أن يعبث )  1(فصل ) 
 .3فليس به بأٌس  2أو الّتراب

، رواه 5{والّرفث في الّصيام والّضحك على المقابر } : لوهو أّولها، ثّم قا( وعّد منها العبث  4قوله)  
عن يحيى بن  9عن عبد هللا بن دينارٍ  8عن إسماعيل بن عّياشٍ  7من طريق ابن المبارك 6القضاعيّ 
 .مرسالً  10أبي كثير

                                                 

 "ج"ليست في  1
،  8: الفارابّي، الّصحاح، ماّدة َسَلَت، ج: انظر. الّسين والاّلم والّتاء أصٌل واحٌد وهو من جلف الّشيء عن الّشيء وقشره: َسَلتَ  2

،  83: وأبو منصور، تهذيب الّلغة، باب الّسين والّتاء، ج 92: ص ، 2: وابن فارس، مقاييس الّلغة، ماّدة سلت، ج 322: ص
  360: ص
 "ط"و" ج"و" ب"ليست في  3
 "ج"ليست في  4
والقضاعّي، مسند  8220: ، رقم الحديث 232: ، ص 8: ابن المبارك، الّزهد والّرقائق، باب فضل ذكر هللا، ج: انظر 5

: انظر. ، ذكر الّذهبّي أنه حديٌث مرسلٌ  8710: ، رقم الحديث 822: ، ص 3: ج الّشهاب، إّن هللا كره لكم العبث في الّصالة،
  333: ، ص 8: الّذهبّي، ميزان االعتدال، ج

فقيهًا على بن حكمون القضاعّي المصرّي، كان القاضي أبو عبد هللا محّمد بن سالمة بن جعفر بن علّي : القضاعّي هو 6
سعد : انظر. ه 323م وصّنف وحّدث، من مصّنفاته مسند الّشهاب القضاعّي، توّفي سنة المذهب الّشافعّي، َبرِّع في عّدة علو 

أبو نصر علي بن هبة هللا بن جعفر بن ماكوال، اإلكمال في رفع االرتياب عن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى الملك، 
وابن عساكر،  .لبنان-بيروت-ر الكتب العلمية دا: م، الناشر8997 -هـ8388األولى، : ، الطبعة 882: ، ص 0: ج واألنساب،

  383: ، ص 3: وابن خلكان، وفيات األعيان، ج 869: ــ ص22: تاريخ دمشق، ج
عبد هللا بن المبارك بن واضٌح الحنظلّي بالوالء، المروزّي، أبو عبد الّرحمن، الحافظ المجاهد الّتاجر، صاحب : ابن المبارك هو 7

 818، توّفي سنة "الّرقائق"وهو أّول من صّنف فيه و" الجهاد"الّرحالت والّتصانيف، جمع الحديث والفقه وأّيام الّناس، من مصّنفاته 
والّزركلّي، األعالم،  237: ، ص8: وابن حجر، تقريب الّتهذيب، ج 266: ، ص 0: هبّي، سير أعالم الّنبالء، جالذّ : انظر. هـ
  882: ، ص 3:  ج
ن حدث عن غيرهم  8 إسماعيل بن عّياش بن سليٍم، محّدث الّشام اإلمام الحافظ، ثقٌة عدٌل، إذا حدث عن أهل بلده فصحيٌح وا 

والّذهبّي، تذكرة  227: ، ص 0:الّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج: انظر. هـ 813نظٍر، توّفي سنة فعنده اضطراٌب كثيٌر يحتاج ل
  237: ، ص 8: والّزركلّي، األعالم، ج 816: ، ص 8: الحّفاظ، ج

خارّي، الّتاريخ الب: انظر. عبد هللا بن دينار الّشامّي الّدمشقّي الّنجارّي، مولى عبد هللا بن عمر، ليس بالقوّي، منكر الحديث 9
 23: ، ص 0:وابن حّبان، الّثقات، ج 30: ، ص 2: وابن أبي حاتم، الجرح والّتعديل، ج 13: ، ص2: الكبير، ج

يحيى بن أبي كثيٍر، يحيى بن صالح الّطائّي بالوالء اليمانّي، أبو نصر ابن أبي كثير، عالم أهل اليمامة في عصره، سكن  10
والّذهبّي، سير  01: ، ص 6: ابن سعد، الّطبقات الكبرى، ج: انظر. لّتابعين، من ثقات أهل الحديثسنين في المدينة يأخذ عن ا
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 .1غريٌب بهذا الّلفظ( يا أبا ذرٍّ : _صّلى هللا عليه وسّلم_قوله لقوله )  

عن كّل شيٍء حّتى سألته عن مسح _ صّلى هللا عليه وسّلم_سألت الّنبّي } وأخرجه عبد الّرّزاق عنه 
 .2وكذا رواه ابن أبي شيبة وُروي موقوفًا عليه{ واحدًة أو دع: الحصى فقال

 في الكتب الّسّتة  4، وقد أخرج3وهو أصحّ : قال الّدارقطنيّ 

، فإن كنت ال بّد فاعاًل تصّلي ال تمسح الحصى وأنت} قال _ صّلى هللا عليه وسّلم_أّنه  5عن معيقيبٍ 
 .6{فواحدةً 

ال تفرقع _ } صّلى هللا عليه وسّلم_عن عليٍّ عنه  7وأّما حديث الفرقعة فرواه ابن ماجه عن الحارث

                                                                                                                                                    

 828: ، ص 1:والّزركلّي، األعالم، ج  373: ، ص 6: أعالم الّنبالء، ج
الرّزاق، ومصّنف  ذكر الّزيلعّي وابن حجر أّن هذا الحديث غريٌب بهذا الّلفظ، وُروي بلفٍظ آخٍر عند مسند أحمد، ومصّنف عبد 1

   818: ، ص 8: وابن حجر، الّدراية، ج 16: ، ص 3: الّزيلعّي، نصب الّراية، ج: انظر. ابن أبي شيبة
، ج: انظر 2 وعبد الّرّزاق، مصّنف عبد الرّزاق،  38336: ، رقم الحديث 228: ، ص 22: أحمد، مسند أحمد، حديث أبي ذرٍّ

وابن أبي شيبة، مصّنف ابن أبي شيبة، باب من رخص في ذلك،  3372: حديث، رقم ال 29: ، ص 3:  باب مسح الحصى، ج
حديٌث صحيٌح واإلسناد ضعيٌف،  فابن إسماعيل ومحّمٍد بن عبد : ، قال األرنؤوط 0133: ، رقم الحديث 806: ، ص 3: ج

 .الّرحمن سيئان في الحفظ ولكّنهما متابعان
: عّلل الّدارقطنّي، ج ،أحمد بن مهدي بن مسعود بن الّنعمان بن دينار البغداديّ  أبو الحسن علي بن عمر بن الّدارقطنّي،: انظر 3
محفوظ الرحمن زين هللا : المجلدات من األول، إلى الحادي عشر، تحقيق وتخريج ، 8888: ، رقم الحديث 327: ، ص 6

من الثاني عشر، إلى الخامس عشر،  الرياض، والمجلدات –دار طيبة : م، الناشر 8912 -هـ  8372األولى : السلفي، الطبعة
 .الّدمام –دار ابن الجوزي : هـ، الناشر 8330األولى، : محّمد بن صالح بن محّمد الّدباسّي، الطبعة: علق عليه

 خرج" أ" في  4
أبو بكر وعمر معيقيب بن أبي فاطمة مولى سعيٍد بن العاص، أسلم قديمًا بمّكة، ثّم هاجر إلى الحبشة الهجرة الّثانية، استعمله  5

. على بيت المال، قليل الحديث، كان أمينًا على خاتم الّنبّي صّلى هللا عليه وسّلم، توّفي آخر خالفة عثمان وقيل آخر خالفة عليٍّ 
والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء،   328: ، ص 2:وابن األثير، أسد الغابة، ج 8309: ، ص 3:ابن عبد البّر، االستيعاب، ج: انظر

 398: ص ، 3:ج
ومسلم، صحيح  8370: ، رقم الحديث 63: ، ص 3: البخارّي، صحيح البخارّي، باب مسح الحصى في الّصالة، ج: انظر 6

وابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب مسح الحصى في  236: ، رقم الحديث 210: ، ص 8: ، ج...مسلم، باب كراهة مسح 
، 3: ، ج...رمذّي، سنن الّترمذّي، ت شاكر، باب ما جاء في كراهة مسح والتّ  8736: ، رقم الحديث 230: ، ص 8: الّصالة، ج

، رقم  339: ، ص 8: وأبو داود، سنن أبي داود، باب في مسح الحصى في الّصالة، ج 217: ، رقم الحديث 337: ص
 8886: ث، رقم الحدي 26: ، ص 3: والّنسائّي، الّسنن الكبرى للّنسائّي، الّرخصة فيه مّرة، ج 936: الحديث

 الحرث" ب"في  7
الحارث األعور، أبو زهير الحارث بن عبد هللا بن كعٍب بن أسٍد الهمذانّي الكوفّي، كان فقيهًا، كثير العلم بالّرغم من ليٍن في 

 2:ديل، جابن أبي حاتم، الجرح والّتع: انظر. حديثه، اخُتلف فيه العلماء منهم من احتّج به، ومنهم من ضّعفه كأبي حاتٍم والّشعبيّ 
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 .  3وهو معلوٌل بالحارث 2{وأنت في الّصالة 1أصابعك

أن _  عليه وسّلمصّلى هللا_نهى رسول هللا } وحديث الّتخّصر أخرجوه إاّل ابن ماجه عن أبي هريرة 
وفي االختصار تأويالٌت   5{نهى عن االختصار في الّصالة } وفي لفٍظ { مختصراً  4يصّلي الّرجل

 .7وهو ما في الكتاب ويؤّيده حديٌث مرفوٌع في أبي داود مفّسٌر فيه 6أشهرها ما قال ابن سيرين
الورك، أو على الخاصرة  هو وضع اليد على الخصر وهو المستدّق فوق : 8وفي الّنهاية عن الُمغرب

؛ والّطفطفة أطراف الخاصرة، والّشراسيف أطراف الّضلع اّلذي ُيشرف 9وهو ما فوق الّطفطفة والّشراسيف
 .10على البطن انتهى

وقيل هو أن يصّلي مّتكئًا على عصًا، وقيل أن ال ُيتّم الّركوع والّسجود، وقيل أن يختصر اآليات اّلتي 

                                                                                                                                                    

  13: ، ص 2: والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 333: ، ص 8:وابن حّبان، المجروحين، ج 01: ، ص
 ألصابعك" ج"في  1
،  3: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب ما يكره في الّصالة، ج" ال تفقع أصابعك وأنت في الّصالة "لفظ الحديث في ابن ماجه  2

 . إسناده ضعيٌف لضعف الحارث: قال األلبانيّ ،  966: ، رقم الحديث 883: ص
 بالحديث وهو خطأ" ج"في  3
 "ج"ليست في  4
ومسلم، صحيح مسلم،  8389: ، رقم الحديث 66: ، ص 3: البخارّي، صحيح البخارّي، باب الخصر في الّصالة، ج: انظر 5

ود، سنن أبي داود، باب الّرجل يصّلي وأبو دا 232: ، رقم الحديث 210: ، ص 8: باب كراهة االختصار في الّصالة، ج
والّترمذّي، سنن الّترمذّي، ت بشار، باب ما جاء في الّنهي عن االختصار،   930: ، رقم الحديث 339: ، ص 8: مختصرًا، ج

،  362: ، ص 8: والّنسائّي، الّسنن الكبرى، باب الّنهي عن الّتخصر في الّصالة، ج 212: ، رقم الحديث 392: ، ص 8: ج
  966: قم الحديثر 
ابن . هـ 887محّمٍد بن سيرين أبو بكر، مولى أنس بن مالٍك، ثقٌة، كان عالمًا فقيهًا كثير العلم، وكان به صمٌم، توّفي سنة  6

،  3: والخطيب البغدادّي، تاريخ بغداد، ج 93: ، ص8:والبخارّي، الّتاريخ الكبير، ج 833: ، ص 0:سعد، الّطبقات الكبرى، ج
 386: ص
يعني »: ، قال أبو داود"عن االختصار في الّصالة: نهى رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: "الحديث عن محّمٍد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال 7

 930: ، رقم الحديث339: ، ص 8: أبو داود، سنن أبي داود، باب الّرجل يصّلي مختصرًا، ج: انظر« يضع يده على خاصرته
 .صّححه األلبانيّ 

هـ، وهو اختصار لمصّنٍف آخٍر له مستعينًا بكتٍب  687ب المغرب في ترتيب المعرب ألبي الفتح المطرزّي توّفي سنة كتا  8
م،  8196 -هـ  8282بدون طبعة، ، 238: ، ص8: اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، ج ادوارد كرنيليوس، فانديك،: أخرى انظر

: ، ص3: والبابانّي، هدية العارفين، ج .، مصر( الهالل)مطبعة التأليف : الناشرالسيد محّمد علّي الببالوي، : صححه وزاد عليه
 193:، ص88:وخزانة الّتراث، ج 311

 "ج"ليست في  9
  836: ، ص8:المطرزّي، المغرب، ج: انظر 10
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 .1الّسجدة* فيها

 [االلتفات في الّصالةحكم ] 
اَلُم _ َواَل َيْلَتِفُت، ِلَقْوِلِه ) اَلُة َوالسَّ َلْو َعِلَم اْلُمَصلِّي َمْن ُيَناِجي َما اْلَتَفَت ، َوَلْو َنَظَر ِبُمْؤِخِر _ َعَلْيِه الصَّ

اَلُم  _َعْيِنِه َيْمَنًة َوَيْسَرًة ِمْن َغْيِر َأْن َيْلِوَي ُعُنَقُه اَل ُيْكَرُه، أِلَنَُّه  اَلُة َوالسَّ َكاَن ُياَلِحُظ _ َعَلْيِه الصَّ
 (َأْصَحاَبُه ِفي َصاَلِتِه ِبُموِق َعْيَنْيهِ 

وفيه ألفاٌظ أقربها إليه ما رواه البيهقّي في ُشعب اإليمان عن  2وحديث االلتفات غريٌب بالّلفظ المذكور
يا ابن آدم لو تعلم ما في صالتك : ناديإاّل وّكل هللا به ملكًا ي 5من مؤمٍن يقوم مصّلياً  4ما}  3كعبٍ 

 .6{ومن تناجي ما التفتّ 

ال يزال هللا تعالى _ } صّلى هللا عليه وسّلم_وروى الحاكم وصّححه و أبو داود عن أبي ذرٍّ عن الّنبي 
 .والحّق أّنه حسنٌ  8{7مقباًل على العبد وهو في صالته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه

إّياك وااللتفات في  9_صّلى هللا عليه وسّلم_قال لي رسول هللا : _ هللا عنهرضي _وعن أنس } 
رواه الّترمذّي  10{الّصالة، فإّن االلتفات في الّصالة هلكٌة، فإن كان ال بّد ففي الّتطّوع ال في الفريضة

                                                 

وابن نجيم المصري، البحر الّرائق،  871: ، ص 8: وماّل، درر الحّكام، ج 862: ، ص 8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر 1
  33: ، ص 3: ج
 11: ، ص 3: الّزيلعّي، نصب الّراية، ج: انظر. ذكر الّزيلعّي أّن الحديث بهذا الّلفظ غريبٌ  2
إسحاق، يقال له كعب األحبار، من كبار علماء أهل الكتاب، أدرك عهد الّرسول صّلى كعب بن ماتٍع وقيل مانٍع الحميرّي أبو  3

وابن  223: ، ص2: ابن حّبان، الّثقات، ج: انظر. هـ23هللُا عليهِّ وسّلم ولم يره، أسلم في خالفة أبي بكر وقيل عمٍر، توّفي سنة 
 32: ، ص8:جوالّذهبّي، تذكرة الحّفاظ،  368: ، ص 3: األثير، أسد الغابة، ج

 "ج" ليست في  4
 ممن فصاله" ج"في  5
ردي الخراسانّي، البيهقّي،: انظر 6 ،  3: ، ج...شعب اإليمان، تحسين الّصالة  أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوجِّ

تور عبد الدك: م، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه 3772 -هـ  8332األولى، : الطبعة، 3120: ، رقم الحديث 310: ص
وابن حجر،  .مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند: العلي عبد الحميد حامد، الناشر

 . وهو ضعيفٌ  812: ،ص 8: الّدراية، ج
 "أ" ليست في  7
ود، سنن أبي داود، باب االلتفات وأبو دا 163: ، رقم الحديث 268: ، ص 8: الحاكم، المستدرك على الّصحيحْين، ج: انظر 8

، ضّعفه األلبانّي، في إسناده رجٌل فيه جهالٌة وهو حسٌن عند أبي داود  979: ، رقم الحديث 329: ، ص 8: في الّصالة، ج
 8211:، رقم الحديث317:،ص88:النووي، خالصة األحكام، ج

 مكّرر: إّياك: العن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص ق_ رضي هللا عنه_عن أنٍس " أ"في  9
، ضّعفه  219: ، رقم الحديث 313: ، ص  3: الّترمذّي، سنن الّترمذّي، باب ما ذكر في االلتفات في الّصالة، ج: انظر 10

 .األلبانيّ 
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 .وصّححه

ميع بدنه فسدت، ولو انحرف بج. وحّد االلتفات المكروه أن يلوي عنقه حّتى يخرج عن مواجهة القبلة 
الّترمذّي * ُيكره كالعمل الكثير ُيفسد فالقليل ُيكره، وحديث مالحظته أصحابه إلخ أخرجه 1فببعضه

صّلى هللا عليه _ 2كان_ } رضي هللا عنهما_والّنسائّي وابن حّبان والحاكم وصّححه عن ابن عّباٍس 
قال الّترمذّي غريٌب، قال ابن القّطان صحيٌح  3{يلحظ في الّصالة يمينًا وشمااًل وال يلوي عنقه _ وسّلم

ن كان غريبًا ال ُيعرف إاّل من هذه الّطريق لكن قد ظهر له طريٌق آخر  4يعني طريق الّترمذّي انتهى: وا 
 . 5في مسند البّزار

 

 [حكم اإلقعاء في الّصالة ] 
 
َأْن َأْنُقَر : َنَهاِني َخِليِلي َعْن َثاَلثٍ : _ َرِضَي َّللاَُّ َعْنُه  _ِلَقْوِل َأِبي َذرٍّ »َواَل ُيْقِعي َواَل َيْفَتِرُش ِذَراَعْيِه، )

يِك، ْقَعاءُ . «اْفِتَراَش الثَّْعَلِب  َوَأْن ُأْقِعَي إْقَعاَء اْلَكْلِب، َوَأْن َأْفَتِرَش  َنْقَر الدِّ َأْن َيَضَع َأْلَيَتْيِه َعَلى : َواإلِْ
ِحيحُ اأْلَْرِض َوَيْنِصَب ُرْكَبَتْيِه   .(َنْصًبا ُهَو الصَّ

                                                 

 أبو حنيفة" ج"وورد في " ج"ليست في  1
 "ج"ب من / 883نهاية ق *
 ألن" ج"في  2
 210: ، رقم الحديث 313: ، ص 3: ما ذكر في االلتفات في الّصالة، جالّترمذّي، سنن الّترمذّي، ت شاكر، باب : انظر 3

 223: ، رقم الحديث 310: ، ص8: وقال الّترمذّي غريٌب حسٌن والّنسائّي، الّسنن الكبرى، الّرخصة في االلتفات في الّصالة، ج
وابن حّبان، صحيح ابن حّبان، باب ، صحيٌح على شرط البخارّي،  163: ، رقم الحديث 263: ، ص 8: والحاكم، المستدرك، ج

 .، صّححه األلبانيّ  3311: ، رقم الحديث 66: ، ص 6: ذكر البيان بأّن المصّلي له، ج
 " ج"ليست في  4

 896: ، ص2:ابن القّطان، بيان الوهم و اإليهام، ج: انظر
ابن حجر، المعجم : انظر. ب الّسّتة ومسند أحمدمسند البّزار ألبي بكٍر أحمد بن عمرو البّزار، فيه األحاديث الّزائدة على الكت 5

  8613: ، ص  3: وحاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج 829: ، ص 8: المفهرس، ج
  812: ، ص8: ابن حجر، الّدراية، ج: انظر. وقد ذكر ابن حجر بأّن البّزار ذكر هذا الحديث في ترجمة مندل بن عليٍّ 

: وابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج 382: ، ص 8: والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 32: ، ص 8: اّلسرخسّي، المبسوط، ج: انظر
  209: ، ص 8

ذهب عاّمة الحنفّية أّن االلتفات المكروه يكون بتحويل الوجه عن القبلة، وقّيده في الغاية بأن يكون لغير تمّدٍد، فإّن انحرف بجميع 
ذا التفت ببصره يمنًة و  يسرًة فال ُيكره مطلقًا، واألولى تركه من غير حاّجٍة، وقد خالف صاحب الخالصة في بدنه فسدت الّصالة، وا 

  32: ، ص 3: ابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج: انظر. هذه المسألة فااللتفات المكروه عنده مفسٌد للّصالة
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رضي هللا _، وفي مسند أحمد عن أبي هريرة 1وحديث اإلقعاء واالفتراش غريٌب من حديث أبي ذرّ 
قعاٍء كإقعاء :  2عن ثالثةٍ _ صّلى هللا عليه وسّلم_نهاني رسول هللا _ } عنه عن نقرٍة كنقرة الّديك، وا 

 . 3{الكلب، والتفاٍت كالتفات الّثعلب 

ينهى عن _ صّلى هللا عليه وسّلمتعنيه _ 4كان_ } رضي هللا عنها_من حديث عائشة * الّصحيحوفي 
 .وعقبة الّشيطان اإلقعاء 5{عقبة الّشيطان، وأن يفترش الّرجل ذراعيه افتراش الّسبع

: هفقلنا ل. هي الّسّنة: قلت البن عّباس في اإلقعاء على القدمين فقال} : وأّما ما روى مسلٌم عن طاوسٍ 
 .6_{صّلى هللا عليه وسّلم_إّنا نراه جفاًء بالّرجل، فقال بل هي سّنة نبيك 

أّن اإلقعاء : ، فالجواب المحّقق عنه8أّنهم كانوا ُيقعون  7وما روى البيهقّي عن ابن عمر وابن الّزبير
؛ أن يضع أليتيه على عقبيه وركبتاه في األرض، وهو المروّي عن : على ضربين أحدهما مستحبٌّ

 . لعبادلة، والمنهّي أن يضع أليتيه ويديه على األرض وينصب ساقيها

احتراٌز عن قول الكرخّي أن ينصب قدميه كما في الّسجود ويضع أليتيه على ( قوله هو الّصحيح ) 
أي كون هذا هو المراد في : عقبيه؛ ألّن المذكور في الكتاب هو صفة إقعاء الكلب، وقوله هو الّصحيح

 .9ما قال الكرخّي غير مكروٍه بل ُيكره ذلك أيضاً الحديث ال أّن 

                                                 

ّنما وجده عند أحمد عن أبي هريرة  1 : ابن حجر، الّدراية، ج: انظر. ذكر ابن حجر في الّدراية أّنه لم يجد من حديث أبي ذر وا 
  813: ، ص8
 ثالث" ج"في  2
 " ب"أ من / 90نهاية ق * 

 "أ " ب من /  99نهاية ق 
 .، قال األرنؤوط إسناده ضعيٌف جداً  1872: ، رقم الحديث 361: ، ص 82: أحمد، مسند أحمد، مسند أبي هريرة، ج: انظر 3
 كانت" ج"و" ب"في  4
  391: ، رقم الحديث 220: ، ص 8: ، ج...مسلم، صحيح مسلم، باب ما يجمع صفة الّصالة : انظر 5
  226: ، رقم الحديث 217: ، ص 8: مسلم، صحيح مسلم، باب جواز اإلقعاء على الخفين، ج: انظر 6
عبد هللا بن الّزبير بن العّوام بن خويلٍد، أبو بكٍر، أّمه أسماء بنت أبي بكٍر، هاجر من مّكة وهي حامٌل به، وهو أّول مولوٍد في  7

ُقتل وُصلب في . هـ 62اإلسالم من المهاجرين، شهد الجمل مع أبيه وخالته، كان كثير العبادة، شديد البأس، بويع بالخالفة سنة 
وابن األثير،  970: ، ص 2:ابن عبد البّر، االستيعاب، ج: انظر. أشهر 6هـ بعد أن حوصر أكثر من  02 زمن الحّجاج سنة

  17: ، ص 3:وابن حجر، اإلصابة، ج  338: ، ص 2: أسد الغابة، ج
لخيص وابن حجر، التّ  3026: ، رقم الحديث 803: ، ص 3: البيهقّي، الّسنن الكبرى، باب القعود على العقبين، ج: انظر 8

  026: ، ص 3: الحبير، ج
وابن نجيم المصري،  382: ، ص 8: والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 833: ، ص 8: الّسمرقندّي، تحفة الفقهاء، ج: انظر 9

  32: ، ص 3: البحر الّرائق، ج
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 [حكم رّد الّسالم في الّصالة ] 
اَلمَ ) ، َواَل ِبَيِدِه، أِلَنَُّه َساَلٌم َمْعًنى َحتَّى َلْو َصاَفَح ِبِنيَِّة التَّْسِليِم َتْفُسُد ِبِلَساِنِه، أِلَنَُّه َكاَلمٌ  َواَل َيُردُّ السَّ

 .(َصاَلُتهُ 

 .2إّنه باإلشارة مكروٌه وبالمصافحة مفسدٌ  1قال شارح الكنز( ده قوله وال بي) 

قلت أجاز الباقون رّد : اآلخر في تخريج أحاديث الكتاب بعد أن ذكر المذكور هنا 3وقال الّزيلعيّ 
 .4الّسالم باإلشارة

في من أشار } قال _ صّلى هللا عليه وسّلم_ولنا حديٌث جّيٌد أخرجه أبو داود عن أبي هريرة عنه 
 . 5{الّصالة إشارًة ُتفهم، أو ُتفقه فقد قطع الّصالة 

 

 

 

                                                 

هرة وأفتى ودّرس، من مصّنفاته عثمان بن عليٍّ بن محجن، فخر الّدين الّزيلعّي، من فقهاء الحنفّية، سكن القا: شارح الكنز هو 1
ابن : انظر. هـ 032، توّفي سنة "شرح الجامع الكبير"و " تركة الكالم على أحاديث األحكام"و" تبيين الحقائق شرح كنز الّدقائق"

: ص،  6: وكّحالة، معجم المؤّلفين، ج 232: ، ص 8: والقرشّي، الجواهر المضّية، ج 373: ، ص 8:قطلوبغا، تاج الّتراجم، ج
362  

 820: ، ص 8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر 2
نصب الّراية في تخريج "عبد هللا بن يوسف بن محّمٍد الّزيلعّي، أبو محّمٍد، عالٌم بالحديث، فقيٌه، من مصنّفاته : الّزيلعّي هو 3

معجم شيوخ  ، أكرم بن محّمد زيادة،فالوجيّ ال: انظر. هـ 063هرة سنة ، توّفي في القا"تخريج أحاديث الكّشاف"و" أحاديث الهداية
 .دار ابن عفان، القاهرة -الدار األثرية، األردن : م، الناشر 3772 -هـ  8336األولى، : الطبعة ،183: ، ص 8:الّطبرّي، ج

  862: ، ص 6:وكّحالة، معجم المؤّلفين، ج 830: ، ص 3: والّزركلّي، األعالم، ج
 97: ، ص3: ة، جالّزيلعّي، نصب الّراي: انظر 4
قال األرنؤوط بأّن إسناد هذا الحديث ضعيٌف، فمحّمد بن إسحاق مدّلس، وروى الحديث بالعنعنة إاّل أّن الزيلعّي في نصب الّراية  5

أبو داود، سنن أبي داود، ت األرنؤوط، : انظر. ذكر أّن الحديث جّيد، والكمال اعتمد كثيرًا على الّزيلعّي في حكمه على األحاديث
   97: ، ص3: والزيلعي، نصب الّراية، ج 933: ، رقم الحديث 373: ، ص3: ج

 . ، ضّعفه األلبانيّ  933: ، رقم الحديث 331: ، ص 8: أبو داود، سنن أبي داود، باب اإلشارة في الّصالة، ج: انظر
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، وتعّقب بأّن أبا غطفان هو ابن طريٍف، وُيقال 2مجهولٌ  1وأعّله ابن الجوزي بابن إسحاق، وأبو غطفان
 .6وأخرج له مسّلمٌ  5والّنسائيّ  4وّثقه ابن معينٍ  3ابن مالٍك الُمّريّ 

 .8أبو غطفان مجهوٌل ال ُيقبل: 7داودوما عن الّدارقطنّي قال لنا ابن أبي 

 .وابن إسحاق ثقٌة على ما هو الحّق، وقّدمناه في أبواب الّطهارة 

مررت } قال  10والّنسائّي عن أبن عمر عن صهيبٍ * حديث أبي داود والّترمذيّ  9ثّم أخرج للخصم
ال أعلم إاّل : "، وقال{ارًة وهو في الّصالة فسّلمت عليه، فرّد علّي إش_ صّلى هللا عليه وسّلم_برسول هللا 

 .صّححه الّترمذّي وعّدة أحاديث تفيد هذا المعنى 11"أّنه قال إشارًة بُأصبعه

                                                 

ابن سعد، الّطبقات : انظر. يث، ثقةٌ أبو غطفان بن طريٍف الُمرّي، لزم عثمان وكتب له، وكتب أيضًا لمروان، كان قليل الحد1  
  289: ، ص 2:والعينّي، مغاني األخيار، ج 633: ، ص 8:وابن حجر، تقريب الّتهذيب، ج 800: ، ص 2:الكبرى، ج

 327: ، ص 8:ابن الجوزّي، العلل المتناهية، ج: انظر 2
 المزي " ج"و " ب"المروي وفي " أ"في  3
إمام الجرح والّتعديل، وسيد : يحيى بن معين بن عوٍن المّري البغدادّي، أبو زكريا، من أئّمة الحديث ومؤّرخي رجاله، من نعوته 4

، ورث من أبيه ثروًة كبيرًة أنفقها في طلب الحديث، "الكنى واألسماء"و" معرفة الّرجال"و" الّتاريخ والعلل"الحّفاظ، من مصّنفاته 
،  8:وابن حجر، تقريب الّتهذيب، ج 832: ، ص 9:الّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج: انظر. هـ 322حاّجًا سنة  وتوّفي بالمدينة

  802: ، ص 1:والّزركلّي، األعالم، ج 290: ص
 2789: ، رقم الحديث320: ، ص 2: الّنسائي، سنن الّنسائي، باب األمر بالّسكينة في اإلفاضة من عرفة، ج: انظر  5
  6 8823: ، رقم الحديث090: ، ص3: سلم، صحيح مسلم، باب أي يوم يصام في عاشوراء، جم: انظر 
، "المصابيح"أبو بكر عبد هللا بن سليمان بن األشعث الّسجستانّي الحافظ إماٌم بن إماٍم، من مصّنفاته كتاب : ابن أبي داود هو 7

اإلرشاد في  خليل بن عبد هللا بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل، القزوينّي،: انظر. هـ 286شارك أباه في بعض شيوخه، توّفي سنة 
مكتبة الرشد : محّمد سعيد عمر إدريس، الناشر. د: ه، المحقق8379األولى، : الطبعة ،687: ، ص 3:ج معرفة علماء الحديث،

  323: ، ص 3:والّذهبّي، ميزان االعتدال، ج 308: ، ص 9: والخطيب البغدادّي، تاريخ بغداد، ج .الرياض –
 8160: ، رقم الحديث322:، ص3: الّدارقطنّي، سنن الّدارقطنّي، ج: انظر 8
 يخصم" ج " في  9
 "ج "أ من / 882نهاية ق * 
صهيب بن سنان الّرومّي، ُعرف بذلك ألّنه أخذ لسان الّروم حين سّبوه وهو صغيٌر، كان إسالمه وعّمار بن ياسر في يوٍم  10

ابن : انظر. هـ 11ألّنه ترك ماله لقريش مهاجرًا، توّفي في المدينة سنة ." ربح البيع أبا يحيى: "ه الّسالمواحٍد، قال له الّرسول علي
  263: ، ص 2:وابن حجر، اإلصابة، ج 21: ، ص 2:وابن األثير، أسد الغابة، ج 022: ، ص 3:عبد البّر، االستيعاب، ج

والّترمذّي، سنن  932: ، رقم الحديث 332: ، ص 8: الّصالة، ج أبو داود، سنن أبي داود، باب رّد الّسالم في: انظر 11
،  3: والّنسائّي، الّسنن الكبرى، رد الّسالم باإلشارة في الّصالة، ج 260: ، رقم الحديث 306: ، ص 8: الّترمذّي، ت بشار، ج

 . ، صّححه األلبانيّ 8887: ، رقم الحديث 23: ص
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 .شرح الكنز وغيره من كراهة اإلشارة 1والجواب أّنه بناًء على ما في 

 

 4ال بأس أن يتكّلم مع المصّلي 3أن ال نقول به، فإّن ما في الغاية عن الحلوانّي وصاحب المحيط 2ولنا
ن حمل على ما إذا كان لضرورٍة رفعاً  للخالف؛ فالجواب بأّن  5ويجيب هو برأسه يفيد عدم الكراهة، وا 

يتأّثر عن ذلك  6مؤّيٌد عن أن_ صّلى هللا عليه وسّلم_المنع منها لما يوجبه من الّتشتيت والّشغل، وهو 
 .7المانعفلذا ُمنع، وفعله هو ولو تعارضا ُقّدم 

بشيٍء فحّرك رأسه بال  10يده أو أخبر 9أو 8سّلم على المصّلي فأشار برّد الّسالم برأسه: وفي الخالصة
 .13بأصبعه ثالثًا أو نحوه ال تفسد 12ُسئل كم صّليت فأشار 11أو بنعم أو

                                                 

 "أ " ليست في   1
 قلنا" أ " في  2
محّمٌد بن محّمٍد بن محّمٍد العاّلمة رضي الّدين برهان اإلسالم الّسرخسّي، من أكابر فقهاء الحنفّية، توّفي : حب المحيط هوصا 3

مجلدًا وله ثالثة كتٍب أخرى باسم المحيط  37، وهو كتاٌب كبيٌر في الفقه نحو "المحيط الّرضويّ : "هـ، من تصنيفاته 308سنة 
: وكّحالة، معجم المؤّلفين، ج 32: ، ص 0: والّزركلّي، األعالم، ج 839: ، ص 3: جواهر المضّية، جالقرشّي، ال: انظر. أيضاً 
  301: ، ص88
 الّصبي وهو خطأ" ب " في  4
 دفعا" ج " في  5
  بن" ج " في  6
،زين الّدين بن إبراهيم بن محّمد، اأْلَْشَباُه َوالنََّظائُِّر َعَلى َمْذَهبِّ ابن نجيم، : انظر 7 ْيَفَة النُّْعَمانِّ : الطبعة، 92: ، ص8: ج َأبِّْي َحنِّ

أمير و  .دار الكتب العلمّية، بيروت: الّشيخ زكريا عميرات، الناشر: م، وضع حواشيه وخرج أحاديثه 8999 -هـ  8389األولى، 
عن : ، الطبعة ط مكتبة الّدعوة، 323: أصول الفقه، ص عبد الوهاب، و خالف، 829:، ص2:بادشاه، تيسير الّتحرير، ج

 .شباب األزهر -مكتبة الدعوة : الطبعة الثامنة لدار القلم، بدون سنة نشر، الناشر 
 ثالثا أو نحوه" ج " ورد في  8
 يو" ج " في  9

 خبر " ج " في  10
 إذ" ج " في  11
 فأشا" ج " في  12
أّنه لو صافح المصّلي إنسانًا بنّية الّسالم : ما ذكره بعض الحنفّية من فساد الّصالة برّد الّسالم باإلشارة كان استنباطًا من فرعٍ  13

ابن : انظر. فسدت صالته، كذلك هذا فباإلشارة كالّتسليم باليد، ولم ُينقل عن أهل المذهب هذا القول بل المنقول بعدم الفساد
،  8: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 820: ، ص 8: وابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج 672: ، ص 8: حتار، جعابدين، رد الم

 298: ، ص8: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 820: ص
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 [حكم الّترّبع أو عقص الّشعر أو سدل الّثوب في الّصالة ] 

ْذٍر، أِلَنَّ ِفيِه َتْرَك ُسنَِّة اْلُقُعوِد ، َواَل َيْعِقُص َشْعَرُه، َوُهَو َأْن َيْجَمَع َشْعَرُه َعَلى َواَل َيَتَربَُّع إالَّ ِمْن عُ )
ُه ِبَخْيٍط َأْو ِبَصْمٍغ ِلَيَتَلبََّد، َفَقْد ُرِوَي َأنَُّه  اَلُم _ َهاَمِتِه َوَيُشدَّ اَلُة َوالسَّ جُ _ َعَلْيِه الصَّ ُل َنَهى َأْن ُيَصلَِّي الرَّ

اَلُم _ َوُهَو َمْعُقوٌص ،َواَل َيُكفُّ َثْوَبُه، أِلَنَُّه َنْوُع َتَجبٍُّر ،َواَل ُيْسِدُل َثْوَبُه، أِلَنَُّه  اَلُة َوالسَّ َنَهى _ َعَلْيِه الصَّ
ْدِل، َوُهَو َأْن َيْجَعَل َثْوَبُه َعَلى َرْأِسِه َوَكِتَفْيِه ُثمَّ ُيْرِسَل َأْطَراَفُه ِمنْ   .(َجَواِنِبهِ  َعْن السَّ

ألّنه من فعل الجبابرة كما عّلل؛  ؛في الّصالة فُيكره ال مطلقاً  1أي سّنّيته( قوله ألّنه ترك سّنة القعود ) 
وكذا عمر  4في غير الّصالة مع أصحابه الّترّبع 3قعوده 2كان ُجلّ _ صّلى هللا عليه وسّلم_ألّنه 

 ._رضي هللا عنه_

 .كما ذكر 7بخيٍط أو يشّد طرفيه على جبهته أو يلّبده 6من ورائه 5أي( قوله ويشّده )  

 10عن رجٍل عن أبي رافعٍ  9عن مخّول بن راشدٍ  8روى عبد الّرّزاق عن الّثوريّ ( قوله فإّنه ُروي إلخ )  

                                                 

 سنته" ب " في  1
 رحل وهو خطأ" ج " في  2
 قعود" ج " في  3
: الطبعة ، 667: ، ص8: األدب المفرد بالّتعليقات، باب الّتربع، ج لمغيرة،إسماعيل بن إبراهيم بن ا محّمد بن البخارّي،: انظر 4

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، : سمير بن أمين الّزهيرّي، الناشر: م، حققه وقابله على أصوله 8991 -هـ  8389األولى، 
 . صحيٌح لغيره: قال األلبانيّ  .الرياض

 "ج " ليست في  5
 رايه" ج " في  6
 تلبده" ج " في   7
سفيان بن سعيٍد بن مسروق الّثورّي، أبو عبد هللا،، من مصر، أمير المؤمنين في الحديث، وسّيد أهل عصره في : الّثورّي هو  8

الجامع "هـ، من مصّنفاته  868علوم الّدين، توّفي وهو مستخفيًا؛ لعرض الحكم عليه من قبل المنصور والمهدّي من بعده سنة 
،  88: ابن حجر، تقريب الّتهذيب، ج: انظر. كان آيًة في الحفظ، ما حفظ شيئًا ونسيه" الفرائض"و" ع الّصغيرالجام"و" الكبير
 872: ، ص 2: والّزركلّي، األعالم، ج 339: ، ص 0:والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 823: ص
ابن سعد، : انظر. كوفة، توّفي في أّول والية أبي جعفرٍ مخول بن راشد الّنهدّي، ُيقال له مخول بن أبي المجالد، ثقٌة، من أهل ال 9

 39: ، ص 1: والبخارّي، الّتاريخ الكبير، ج 282: ، ص 0:وابن حّبان، الّثقات، ج 221: ، ص 6: الّطبقات الكبرى، ج
ول صّلى هللُا عليه أبو رافع، ُغلبت عليه كنيته، واخُتلف في اسمه، وقيل أسلم وهو أشهرها، كان قبطيًا وأسلم، مولى الّرس  10

، شهد المشاهَد كلَّها إاّل بدرًا؛ ألّنه _رضي هللُا عْنه_وسّلم، وزّوجه سلمى موالته فولدت له عبيد هللا اّلذي أصبح خازنًا وكاتبًا لعليٍّ 
،  8:ستيعاب، جابن عبد البّر، اال: انظر. كان مقيمًا في مّكة، قيل مات قبل عثمان بيسير، وقيل في خالفة عليٍّ بن أبي طالبٍ 

 882: ، ص 0: وابن حجر، اإلصابة، ج 382: ، ص 8: وابن األثير، أسد الغابة، ج 12: ص
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 .1{أن يصّلي الّرجل ورأسه معقوٌص _ صّلى هللا عليه وسّلم_نهى رسول هللا } قال 

رضي هللا _عن أّم سلمة  3، وقال عن أبي رافعٍ 2جٍل سعيد المقبريّ ورواه الّطبرانّي به، ووضع مكان ر  
 .4الحديث_ صّلى هللا عليه وسّلم_أّنه _ عنها

: سندًا وُمْتنا، زاد 7به* عن سفيان 6قال أخبرنا المؤّمل بن إسماعيل 5وكذلك رواه إسحاق بن راهويه 
الّدارقطنّي بوهم المؤّمل في ذكرها، وروي ، وحكم 8قال إسحاق قلت للمؤّمل أفيه أّم سلمة، قال بال شكٍّ 

 .10_رضي هللا عنهما_ 9حديث أبي رافٍع بقّصٍة مع الحسن بن عليٍّ 

ُأمرت أن أسجد على سبعٍة وأن ال أكّف شعرًا وال _ } صّلى هللا عليه وسّلم_وقد أخرج الّسّتة عنه 

                                                 

وعبد الّرّزاق، مصّنف عبد الّرّزاق،   32126: ، رقم الحديث 309: ، ص 29: أحمد، مسند أحمد، حديث أبي رافع، ج: انظر 1
 . لغيره صحيحٌ : ، قال األرنؤوط 3997: ، رقم الحديث 812: ، ص 3: ج
ابن : انظر. هـ 832سعيد بن أبي سعيٍد المقبرّي، أبو سعد،  ثقٌة، كثير الحديث، ولكن اختلط قبل وفاته بأربع سنين، توّفي سنة  2

ومسلم، الكنى واألسماء،  302: ، ص 2: والبخارّي، الّتاريخ الكبير، ج 832: ، ص8:سعد، الّطبقات الكبرى، متّمم الّتابعين، ج
 293: ، ص 8:ج
 راكع وهو خطأ" ب " في  3
  323: ، ص 32: الّطبرانّي، المعجم الكبير، ج: انظر 4
هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلٍد الحنظلّي الّتميمّي المروزّي، طاف البالد لجمع الحديث، أخذ عنه البخارّي : إسحاق بن راهويه 5

، توّفي سنة "المسند"ومسلٍم وأحمد بن حنبٍل والّترمذّي والّنسائّي وغيرهم، اجتمع له الحديث والفقه والّصدق والّزهد، من تصانيفه 
والّزركلّي، األعالم،  872: ، ص8: وابن حجر، تقريب الّتهذيب، ج 12: ، ص 3:ّسبكّي، طبقات الّشافعّية، جال: انظر. هـ 321

 393: ، ص 8:ج
: انظر. هـ 376المؤمل بن إسماعيل، أبو عبد الّرحمن البصرّي العدوّي، الحافظ، ثقٌة، كثير الخطأ، جاور بمّكة توّفي سنة  6

والبخارّي، الّتاريخ الكبير بحواشي  316: ، ص 1:والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 236: ، ص8:مسلم، الكنى واألسماء، ج
 39: ، ص 1:مطبوعة، ج

 "ج " ليست في  7
 "أ"ب من / 99نهاية ق * 
  8926: ، رقم الحديث 820: ، ص 3: ابن راهويه، مسند إسحاق بن راهويه، زيادات رواية أهل مّكة، ج: انظر 8
الحسن بن عليٍّ بن أبي طالب الهاشمّي القرشّي، أبو محّمٍد، أّمه فاطمة الّزهراء بنت رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم، بايعه أهل  9

: انظر. هـ 27هـ، حقنًا لدماء المسلمين، توّفي سنة  38العراق بالخالفة بعد مقتل أبيه ثّم سّلم األمر لمعاوية في بيت المقدس سنة 
: ، ص 3: والّزركلّي، األعالم، ج 23: ، ص 0: والّذهبّي، سير أعالم الّنبالء، ج 82: ، ص 3: ر، أسد الغابة، جابن األثي

899  
 81: ، ص 0: الّدارقطنّي، علل الّدارقطنّي، ج: انظر 10
حيح ومسلم، ص 183: ، رقم الحديث 863: ، ص 8: البخارّي، صحيح البخارّي، باب الّسجود على األنف، ج: انظر 11 

،  26: ، ص 3: وابن ماجه، سنن ابن ماجه، ت األرنؤوط، ج 397: ، رقم الحديث 223: ، ص 8: باب أعضاء الّسجود، ج
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 . يهُكمّ  1وفي العقص كّفه، ويتضّمن كراهة كون المصّلي مشّمراً  

صّلى _أّنه _ } رضي هللا عنه_عن أبي هريرة ( نهى عن الّسدل _ صّلى هللا عليه وسّلم_قوله ألّنه ) 
أخرجه أبو داود والحاكم  2{نهى عن الّسدل في الّصالة، وأن يغّطي الّرجل فاه_ هللا عليه وسّلم

 .وصّححه

كثيٌر، فينبغي  4كتفيه كما يعتادهمرساًل من  3يصدق على أن يكون المنديل( قوله وهو أن يضع إلخ )  
من غير إدخال اليدين  5لمن على عنقه منديٌل أن يضعه عند الّصالة، ويصدق أيضًا على لبس القباء

 .كّميه، وقد صّرح بالكراهة فيه

منفذًا ليده،  8بثوٍب واحٍد رأسه وسائر بدنه وال يدع 7الّصّماء في الّصالة وهو أن يلتفّ  6 اْشتمالهوُيكره 
 .10مع ذلك عن محّمٍد يشترط وغيره ال يشترطه 9يشترط عدم اإلزار وهل

ومتوّشحًا ال ُيكره، وفي  11وُيكره االعتجار أن يلّف العمامة حول رأسه ويدع وسطها كما تفعله الّدعرة
                                                                                                                                                    

وأبو داود، سنن أبي  610: ، رقم الحديث 230: ، ص8: والّنسائّي، الّسنن الكبرى، الّسجود على األنف، ج 112: رقم الحديث
والّترمذّي، سنن الّترمذّي، ت بشار، باب ما جاء في الّسجود  119: ، رقم الحديث 322: ص، 8: داود، باب أعضاء الّسجود، ج

   302: ، رقم الحديث 268: ، ص8: على سبعة أعضاء، ج
 ماعس " ج " في   1
 وأبو داود، سنن أبي داود، باب ما جاء في الّسدل في  928: ، رقم الحديث 213: ، ص 8: الحاكم، المستدرك، ج: انظر 2

 . ، حّسنه األلبانيّ  632: ، رقم الحديث 803: ، ص8: الّصالة، ج
،  3: األزدّي، جمهرة الّلغة، ماّدة َنَدَل، ج: انظر. ما تغّطي به الحّرة  رأسها، ويقال من ندل، ندلت الّشيء نقلته: المنديل هو 3

  387: ، ص 2: ماّدة ندل، جوابن فارس، مقاييس الّلغة،  163: ، ص 8: وابن فارس، مجمع الّلغة، ج 313: ص
 يعتاد" ج " في  4
  202: ، ص 8: األزدّي، جمهرة الّلغة، ماّدة َقَبَو، ج: انظر. القباء هو العباء، وُسّمي بذلك؛ ألّنك تجمع أطرافه بأصابعك 5

بدون طبعة،  ،33:  ، ص 3: معجم ديوان األدب، باب َفعال بفتح الفاء، ج أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين،والفاربّي، 
 .مؤسسة دار الّشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة: دكتور أحمد مختار عمر، طبعة: م، تحقيق 3772 -هـ  8333

   827: ، ص 2: والخطابّي، غريب الحديث، ج
 اإلشتمالة" ج"و" ب"و " أ " في  6
 يلقف" ط " و" ج " بلتفت  وفي " أ " في  7
 هو خطأيدفع و " ج "  في  8
أبو منصور، : انظر. ما ُيؤزر به العورة من الّسرة إلى الّركبة، وسّمي إزارًا؛ ألّن المؤتزر يشّد به وسطه: اإلزار عند العرب هو 9

  32: ، ص8: وابن األثير، الّنهاية، ماّدة َأَزَر، ج 29: ، ص8: والّزمخشرّي، الفائق، ج 97: ، ص 8: الّزاهر، ج
  876: ، ص 8: ّكام ، جماّل، درر الح: انظر 10
 الّدعوة وهو خطأ" ب " في  11

ابن منظور، لسان العرب، ماّدة : انظر. الّدعر من الّرجال هو اّلذي ال خير فيه خائٌن، يسرق ويزني ويؤذي الّناس ويعيب أصحابه
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 . 2لضرورة العدم 1ثوٍب واحٍد ليس على عاتقه بعضه ُيكره إالّ 

 [حكم األكل و الّشرب في الّصالة ] 
اَلِة ،َفِإْن َأَكَل َأْو َشِرَب َعاِمًدا َأْو َناِسًيا َفَسَدْت َواَل )  َصاَلُتُه، َيْأُكُل َواَل َيْشَرُب، أِلَنَُّه َلْيَس ِمْن َأْعَماِل الصَّ

اَلِة ُمَذكَِّرةٌ   (أِلَنَُّه َعَمٌل َكِثيٌر َوَحاَلُة الصَّ

 .به داللةً  4كاألكل في الّصوم ناسيًا ليلحقناسيًا  3فال يكون األكل فيها( قوله وحالة الّصالة مذّكرٌة ) 
وهو قدر  5ثّم القدر اّلذي يتعّلق به الفساد ما يفسد الّصوم؛ عزّي إلى غريب الّرواية ألبي جعفرٍ 

الحّمصة من بين أسنانه، أّما من خارٍج فلو أدخل سمسمًة فابتلعها تفسد، وعن أبي حنيفة وأبي يوسف 
فابتلعها ال تفسد، ولو كان عين سكرٍة في َفيه فذابت فدخل حلقه ، ولو كانت بين أسنانه 6ال تفسد

فسدت  7فسدت، ولو لم يكن عينها بل صّلى على أثر ابتالعها فوجد الحالوة ال تفسد، ولو الك هليلجةً 
 *.العلك، ولو لم يلكها لكن دخل في جوفه منه شيٌء يسيٌر ال تفسد 8كمضغ

في َفيه بعضها فدخل في الّصالة فابتلعه ال تفسد ما لم  9وذكر شيخ اإلسالم أكل بعض الّلقمة وبقي
 . 11ملء الفم 10تكن

                                                                                                                                                    

م الوسيط، ماّدة ومصطفى وآخرون، المعج 837: ، ص3: وأبو منصور، تهذيب الّلغة، ماّدة دعر، ج 316: ، ص 3: دعر، ج
  312: ، ص8: دعر، ج

 ال" أ " في  1
والّزيلعّي، تبيين  200: ، ص 8: وابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج 389: ، ص 8: الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر 2

 863: ، ص8: الحقائق، ج
 "أ " ليست في  3
 لياتحق" ب " في  4
أحمد بن محّمٍد بن سلمة المصرّي الحنفّي، ولد في طحا في صعيد مصر، اإلمام الفقيه الحافظ صاحب : أبو جعفر الّطحاوّي هو5

معاني "المصّنفات، صنف في إختالف العلماء، والّشروط، وأحكام القرآن، انتهت إليه رياسة الحنفّية في مصر، من مصّنفاته 
 8: والّزركلّي، األعالم، ج 872: ، ص8:والقرشّي، الجواهر المضّية، ج 33: ، ص 2: الحّفاظ، جالّذهبّي، تذكرة : انظر". اآلثار
  376: ، ص

  331: ، ص 3: والعينّي، البناية، ج 63: ، ص8: الزبيدّي، الجوهرة النّيرة، ج: انظر 6
وابن منظور، لسان العرب،  26: ، ص 6: أبو منصور، تهذيب الّلغة، مادة هلج، ج: انظر. الهليلج نوٌع معروٌف من األدوية 7

  318: ، ص 6: والزبيدّي، تاج العروس، ماّدة َهَلَج، ج 293: ، ص3: ماّدة َهَلَج، ج
 لوضع" ج " في  8
 "أ " ليست في  9

 يكن" ج " في  10
 فيه" أ " في  11

،  8: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر. الّطعموالّراجح أّن الّصالة تفسد بالمضغ الكثير أو وصول عين المأكول إلى الجوف بخالف 
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 [مقام اإلمام في المحراب ]

َماِم ِفي اْلَمْسِجِد َوُسُجوُدُه ِفي الطَّاِق، َوُيْكَرُه َأْن َيُقوَم ِفي الطَّاقِ ) ، أِلَنَُّه َواَل َبْأَس ِبَأْن َيُكوَن َمَقاُم اإلِْ
َماِم ِباْلَمَكاِن، ِبِخاَلِف َما إَذا َكاَن ُسُجوُدُه ِفي الطَّاقِ ُيْشِبُه َصِنيَع   .َأْهِل اْلِكَتاِب ِمْن َحْيُث َتْخِصيِص اإلِْ

َواَيةِ  اِن، ِلَما ُقْلَنا ،َوَكَذا َعَلى اْلَقْلِب ِفي َظاِهِر الرِّ كَّ َماُم َوْحَدُه َعَلى الدُّ َراٌء ، أِلَنَُّه اْزدِ َوُيْكَرُه َأْن َيُكوَن اإلِْ
َماِم  (ِباإلِْ

 3كونه يصير ممتازًا عنهم، وكي ال ُيشتبه على من: ، وفيه طريقان2المحراب 1أي( قوله في الّطاق ) 
عن يمينه ويساره حاله حّتى إذا كان بجنبتْي الّطاق عمودان وراءهما فرجتان يطّلع منها أهل الجهتين 

ّنما هذا بالعراق ألّن محاريب هم مجّوفٌة مطّوقٌة، فمن اختار هذه الّطريقة ال ُيكره على حاله ال ُيكره، وا 
 .عنده إذا لم يكن كذلك، ومن اختار األولى ُيكره عنده مطلقاً 

الّتقّدم واجبًا عليه،  4وال يخفى أّن امتياز اإلمام مقّرٌر مطلوٌب في الّشرع في حّق المكان حّتى كان
 7المحاريب من لدنّ  6ه ُبني في المساجدما هنا كونه في خصوص مكان، وال أثر لذلك فإنّ  5وغاية

، ولو لم ُتبن كانت الّسّنة أن يتقّدم في محاذاة ذلك المكان ألّنه _صّلى هللا عليه وسّلم_رسول هللا 
يحاذي وسط الّصّف وهو المطلوب، إذ قيامه في غير محاذاته مكروٌه، وغايته اّتفاق المّلتين في بعض 

                                                                                                                                                    

وابن عابدين، رد  331: ، ص 3: والعينّي، البناية، ج 838: ، ص 3: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 892: ص
 632:، ص8:المحتار، ج

 نهي" ج " في  1
رف مكاٍن في المسجد وقيل المسجد محراٌب، أشرف المجالس ومقّدمها عند العرب، وقيل القبلة محراٌب، ألّنها أش: المحراب هو  2

محّمد بن األنبارّي، : انظر. وُيقال الغرفة ويقال مجلس الملك النفراده فيه وال يقترب منه أحٌد، كذلك محراب المسجد النفراد اإلمام
: م، المحقق8993-هـ  8383األولى، : الطبعة ، 323: ، ص 8: ج القاسم بن محّمد بن بّشار، الّزاهر في معاني كلمات الّناس،

 830: ، ص 8: والفيومي، المصباح المنير، ماّدة َحَرَب، ج .بيروت –مؤسسة الرسالة : حاتم صالح الّضامن، الناشر. د
 323: ، ص  3: والزبيدّي، تاج العروس، ماّدة حرب، ج

أّول من أحدثه عمر بن عبد  ه،شدين من بعدالمحراب أمٌر محدٌث لم يكن على زمن الّرسول صّلى هللا عليه وسّلم وال الخلفاء الّرا
 829: ، ص2: ابن حزم الّظاهرّي، المحّلى، ج: انظر. ه 11هـ، وقيل  98العزيز، لّما أعاد بناء المسجد الّنبوّي، سنة 

  892: ، ص26: والموسوعة الفقهّية الكويتّية، ج
 "ج " ليست في  3
 "ج " ليست في  4
 "ج " ليست في  5
 االمس" ج " في  6
 ان" ج " في  7





 

218 

 

 .أهل الكتاب إّنما يخّصون اإلمام بالمكان المرتفع على ما قيل فال تشّبهَ فيه على أّن  1األحكام، وال بدع
خارجها فإّنه ال ٌيكره ألّن العبرة للقدم في  2أي ورجاله( قوله بخالف ما إذا كان سجوده في الّطاق ) 

و حلف ل 4، ولذا3مكان الّصالة حّتى ُيشترط طهارته روايًة واحدة ، بخالف مكان الّسجود إذ فيه روايتان
ن كان باقي بدنه خارجها، والّصيد إذا كان رجاله في الحرم  5ال يدخل دار فالنٍ  يحنث بوضع القدم وا 

 .7ففيه الجزاء 6ورأسه خارجه صيد الحرم

 .احتراٌز مّما إذا كان معه بعض القوم فإّنه ال ُيكره( قوله وحده ) 

إمامهم بالمكان المرتفع فقوله في ظاهر * من أّنه تشّبٌه بأهل الكتاب فإّنهم يخّصون ( قوله لّما قلنا )  
بالمكان  8الّرواية احتراٌز عن رواية الّطّحاوّي أّنه ال ُيكره لعدم مناطها، وهو الّتشّبه فإّنهم ال يخّصونه

 .المنخفض
 .11ُذكر في الكتابهنا لمعنًى آخر وهو ما 10الكراهة  9والجواب أنّ 

 
 
 

                                                 

 يدع وهو خطأ" ج " و" ب" في  1
 رجال" ج " في  2
إذا كانت النجاسة في موضع الّسجود ال تجوز الّصالة عند أبي يوسف ومحّمٍد وعند أبي حنيفة روايتان، وعدم الجواز هي أصّح  3

وابن نجيم  318: ، ص8: رهانّي، جوابن ماّزة، المحيط الب 13: ، ص8: الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر. الّروايتين
  313: ، ص 8: المصري، البحر الّرائق، ج

 كذا" ج " في  4
 فالنة" ج " في  5
 الحرمة وهو خطأ" ج " في  6
 اإلجزاء" ب " في  7
 "أ"أ من / 877نهاية ق* 

،  8: وماّل، درر الحّكام، ج 862: ، ص8: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 218: ، ص 8: ابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج: انظر
  871: ص
 يخصون " أ " في  8
 "  ج " ليست في  9

 فقيل" ج " ورد في  10
وا باشتباه حال اإلمام على القوم، فإن زال ذهب جماعٌة من الحنفّية منهم أبو جعفر إلى كراهة قيام اإلمام في المحراب وعّلل 11

والعينّي، البناية،  383: ، ص 8: البابرتّي، العناية، ج: انظر. االشتباه زالت الكراهية، وأكثر الحنفية عللوا بالّتشبه بأهل الكتاب
  328: ، ص3: ج
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به الكراهة فقيل قدر القامة، وقيل ما يقع به االمتياز، وقيل  1واخُتلف في مقدار االرتفاع اّلذي تتعّلق

فيه غير  5شبه االزدراء يتحقق 4الّثاني؛ ألّن الموجب هو 3كالّسترة، وهو المختار والوجه أوجهّية 2ذراعٌ 
 .6مقتصٍر على قدر الّذراع

  
 

 [ّلي وبينه وبين القبلة شيٌء حكم من يص] 
 
ُث، أِلَنَّ اْبَن ُعَمَر ) ُربََّما َكاَن _ َرِضَي َّللاَُّ َعْنُهَما _ َواَل َباَس ِبَأْن ُيَصلَِّي إَلى َظْهِر َرُجٍل َقاِعٍد َيَتَحدَّ

ُمْصَحٌف ُمَعلٌَّق َأْو َسْيٌف ُمَعلٌَّق، أِلَنَُّهَما  َيْسَتِتُر ِبَناِفٍع ِفي َبْعِض َأْسَفارِِه، َواَل َبْأَس ِبَأْن ُيَصلَِّي َوَبْيَن َيَدْيهِ 
 .(اَل ُيْعَبَداِن، َوِباْعِتَبارِِه َتْثُبُت اْلَكَراَهُة 

 .، وكذا بحضرة الّنائمين8إلفادة نفي الكراهة بحضرة المتحّدثين خالفًا للقائلين به( يتحّدث  7قوله) 
أّنه } فضعيٌف، وقد صّح  9{تصّلوا خلف الّنائم وال المتحّدثال _ } صّلى هللا عليه وسّلم_وما ُروي عنه 

قاله 10{نائمٌة معترضٌة بينه وبين القبلة _ رضي هللا عنها_وعائشة _ صّلى هللا عليه وسّلم صّلى_
 .11الخطابيّ 

                                                 

 يتعلق"  ج " في  1
 وركع"  ج " في  2
 وجهية" أ " في  3
 "   ج " ليست في  4
 بتحقيق"  ج " في  5
وابن عابدين، رد  39: ، ص 3: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 218: ، ص 8: ابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج: انظر 6

  636: ، ص 8: المحتار، ج
ذراٌع وقد ذكر قاضي  ومقدار االرتفاع اّلذي تتعّلق به الكراهة قيل قدر قامة رجٍل متوسٍط، وهذا القول مرويٌّ عن أبي يوسف، وقيل

: انظر. خان أّن عليه االعتماد، وقيل بمقدار ما يقع به االمتياز، وهذا ما رّجحه ابن عابدين وغيره من العلماء وهو ظاهر الّرواية
: وابن عابدين، رد المحتار، ج 31: ، ص3: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 866: ، ص8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج

  637: ص ،8
 "  ج " ليست في  7
 "ج " " ط " ليست في 8
وأبو داود،  929: ، رقم الحديث 271: ، ص 8: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب من صّلى وبينه وبين القبلة شيٌء، ج: انظر 9

 . نيّ ، حّسنه األلبا 693: ، رقم الحديث 812: ، ص 8: سنن أبي داود، باب الّصالة إلى المتحّدثين والّنيام، ج
 سبق تخريجه  10
: الطبعة ، 816: ، ص 8: معالم الّسنن، ج أبو سليمان حمد بن محّمد بن إبراهيم بن الخطاب البستّي، الخطابّي،: انظر 11

 





 

221 

 

فكان إذا سجد غمزني : قالت 1نائمًة بل مضطجعًة، ولذا_ رضي هللا عنها_لم تكن عائشة : وقد ُيقال
 .2لي، فإذا قام بسطتهافقبضت رج
رضي هللا _كان ذلك الغمز المتكّرر مرارًا إيقاظًا، لكن ما في الّصحيحين عن عائشة : إاّل أن ُيقال

وأنا معترضٌة * يصّلي من صالة الّليل كّلها_ صّلى هللا عليه وسّلم_رسول هللا  3كان} قالت _ عنها
 7نائمًة ال مضطجعةً  6يقتضي أّنها كانت 5{ 4بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت

 .يقظى
ُنهيت أن } قال _ صّلى هللا عليه وسّلم_في مسند البّزار عن ابن عّباس أّن رسول هللا  8وقد يستدّل بما

ن قال البّزار ال نعلمه إاّل عن ابن عباسٍ { 9أصّلي إلى الّنيام والمحّدثين  .10وا 
اٌت ُيخاف منها الّتغليظ أو الّشغل، وفي الّنائمين إذا خاف بأّن محمله إذا كانت لهم أصو  11وُيجاب

 .13وقّدمنا أّن في كون ظهر الّنائم سترًة اختالفاً  12ظهور صوٍت يضحكه

                                                                                                                                                    

 .حلب –المطبعة العلمّية : م، الناشر 8923 -هـ  8228األولى، 
وهو شرح سنن " معالم الّسنن"محّدٌث فقيٌه، من مصّنفاته أبو سليمان، , حمد بن محّمٍد بن إبراهيم بن الخطاب البستيّ : الخطابي هو
،  2: الّذهبّي، تذكرة الحّفاظ ، ج: انظر. هـ 211، وله شعٌر، توّفي سنة "إصالح غلط المحدثين"و" بيان إعجاز القرآن"أبي داود و

  302: ، ص 3: والّزركلّي، األعالم، ج  313: ، ص 2: والّسبكّي، طبقات الّشافعّية، ج 839: ص
 كذا"  ج " في  1
 بّسطها "  ج " في  2

 898ص  سبق تخريجه
 ان"  ج " في  3
 "ب"أ من / 91نهاية ق *
 فأوتر"  ج " في  4
ومسلم، صحيح مسلم،  283: ، رقم الحديث 871: ، ص 8: البخارّي، صحيح البخارّي، باب الّصالة خلف الّنائم، ج: انظر 5

  283: ، رقم الحديث 266: ، ص  8: باب االعتراض بين يدّي المصلّي، ج
 "  ج " ليست في  6
 مضط"  ج " في  7
 بها"  ج " في  8
 المتحّدثين" ط " في  9

البّزار، مسند البّزار، : انظر. ر أّن هذا الحديث ُيروى عن ابن عّباٍس على وجهْين وهذا الوجه هو أحسن الوجهينذكر البّزا 10
  3923: ، رقم الحديث 373: ، ص 88: مسند ابن عّباس، ج

 ويجال"  ج " في  11
 بضجة"  ج " في  12
وابن عابدين، رد المحتار،  22: ، ص 3: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 383:، ص8:البابرتّي، العناية، ج: انظر 13
 623: ، ص 8: ج
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روى ابن أبي شيبة عن نافٍع قال كان ابن عمر إذا لم ( يستتر بنافٍع  2كان 1قوله ألّن ابن عمر رّبما)  
 .4ظهرك 3ولّ : إلى ساريٍة قال لي * لم يجد سبيالً 

 
رجاًل يصّلي إلى رجٍل  5رأى_ صّلى هللا عليه وسّلم_أّنه _} رضي هللا عنه_وما روى البّزار عن عليٍّ 

إلى ظهره؛ لجواز كونه كان مستقبله فأمره  8كونه كان 7واقعة حاٍل ال تستلزم 6{فأمره أن يعيد الّصالة
 .الكراهة 9فأمره باإلعادة لرفع

الكراهة، ولو صّلى إلى وجه إنساٍن وبينهما ثالٌث ظهره إلى وجه وهو الحكم في كّل صالٍة ُأّديت مع 
 . 10المصّلي لم يكره

الّرّد على من قال من الّناس  11قّدم المعمول لقصد إفادة الحصر فيفيد( قوله وباعتباره تثبت الكراهة ) 
قبال المصحف ؛ ألّن الّسيف آلة الحرب والبأس فيكره استقباله في مقام االبتهال، وفي است12بالكراهة

 .تشّبٌه بأهل الكتاب
 

                                                 

 "أ ، ج " ليست في  1
 كا"  ج " في  2
 " ج " ب من /882نهاية ق * 
 دل "  ج " في  3
: ، رقم الحديث 327: ، ص 8: ّرجل إذا صّلى إليه أم ال، جابن أبي شيبة، مصّنف ابن أبي شيبة، الّرجل يستر ال: انظر 4

3101  
 اري "  ج " في  5
والهيثمّي، مجمع  323: ، ص 3: البّزار ، مسند البّزار، ج: انظر. ذكر الهيثمّي أّن في مسند الحديث عبد األعلى الّتغلبيّ  6

 . فٌ هو ضعي: ، قال الهيثميّ  3273: ، رقم الحديث 63: ، ص 3: الّزوائد، ج
 يستلزم" أ ، ج " في  7
 "أ " ليست في  8
 لدفع"أ " في  9

استقبال المصّلي إلى  وجه إنساٍن، أو بالعكس استقبال اإلنسان وجه المصّلي مكروٌه، وال ُيكره لو صّلى إلى وجه إنساٍن  10
،  3: المصري، البحر الّرائق، ج وابن نجيم 21: ، ص 8: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر. وبينهما ثالٌث ظهره إلى وجه المصّلي

 628: ، ص 8: وابن عابدين، رد المحتار، ج 23: ص
 فتبدل"  ج " في  11
ُيكره عند المالكّية تعّمد استقبال المصحف ، أّما إذا كان في مكانه اّلذي ُيعتاد وضعه فال ُيكره، ويكره الحنابلة أن يكون في  12

محّمد بن أحمد بن رشد، البيان والّتحصيل والّشرح والّتوجيه والّتعليل ابن رشد، : انظر. القبلة شيٌء معّلٌق مصحٌف أو سيٌف أو غيره
دار : محّمد حّجي وآخرون، الناشر. د: م، حققه 8911 -هـ  8371الثانية، : الطبعة، 632: ، ص 80: جلمسائل المستخرجة، 

والبهوتّي،  809: ، ص 3: وابن قدامة المقدسّي، المغني، ج 303: ، ص8: وعليش، منح الجليل، ج .الغرب اإلسالمي، بيروت
 371: ، ص8: شرح منتهى اإلرادات، ج
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 .والجواب أّن استقبالهم إياه للقراءة منه، ال ألّنه من أفعال تلك العبادة، وقد قلنا بكراهة استقباله لذلك

 .4للّشيطان والّنفس المخالفة وعن هذا سّمي المحراب 3محاربةٌ  2ابتهال إلى هللا تعالى فهي 1والحال

 [ه تصاويرٌ في حكم الّصالة على بساطٍ ]  
 
َوِر ،َواَل َيْسُجُد َعَلى التَّ ) َصاِويِر، َواَل َبْأَس َأْن ُيَصلَِّي َعَلى ِبَساٍط ِفيِه َتَصاِويُر، أِلَنَّ ِفيِه اْسِتَهاَنًة ِبالصُّ

وَرِة، َوَأْطَلَق اْلَكَراَهَة ِفي اأْلَْصِل أِلَنَّ اْلُمَصلَّى،  ُمَعظٌَّم ،َوُيْكَرُه َأْن َيُكوَن َفْوَق َرْأِسِه أِلَنَُّه ُيْشِبُه ِعَباَدَة الصُّ
ْقِف َأْو َبْيَن َيَدْيِه َأْو ِبِحَذاِئِه َتَصاِويُر َأْو ُصوَرٌة ُمَعلََّقٌة،  إنَّا اَل َنْدُخُل َبْيًتا ِفيِه : 5ِلَحِديِث ِجْبِريلَ »ِفي السَّ

وَرُة َصِغيَرًة بِ « َكْلٌب َأْو ُصوَرةٌ  ا اَل ُتْعَبدُ ، َوَلْو َكاَنْت الصُّ َغاَر ِجدًّ . َحْيُث اَل َتْبُدو ِللنَّاِظِر اَل ُيْكَرُه أِلَنَّ الصِّ
َذا َكاَن التِّْمَثاُل َمْقُطوَع الرَّْأِس، َأْي َمْمُحوَّ  أِلَنَُّه اَل ُيْعَبُد ِبُدوِن الرَّْأِس َوَصاَر َكَما  الرَّْأِس ،َفَلْيَس ِبِتْمَثالٍ َواِ 

وَرُة َعَلى ِوَساَدٍة ُمْلَقاٍة َأْو َعَلى ِبَساٍط إَذا َصلَّى إَلى َشمْ  ٍع َأْو ِسَراٍج َعَلى َما َقاُلوا ،َوَلْو َكاَنْت الصُّ
ْتَرِة َمْفُروٍش اَل ُيْكَرُه، أِلَنََّها ُتَداُس َوُتوَطُأ، ِبِخاَلِف َما إَذا َكاَنْت اْلِوَساَدُة َمْنُصوَبًة َأْو َكاَنْت َعَلى  السُّ

َها َكَراَهًة َأْن َتُكوَن َأَماَم اْلُمَصلِّي ُثمَّ ِمْن َفْوِق َرْأِسِه ُثمَّ َعَلى َيِميِنِه ُثمَّ عَ أِلَنَُّه َتعْ  َلى ِظيٌم َلَها، َوَأَشدُّ
اَلةُ  َنِم، َوالصَّ َجاِئَزٌة ِفي َجِميع  ِشَماِلِه ُثمَّ َخْلَفُه ،َوَلْو َلِبَس َثْوًبا ِفيِه َتَصاِويُر ُيْكَرُه، أِلَنَُّه ُيْشِبُه َحاِمَل الصَّ

َيْت مَ  َع اْلَكَراَهِة َذِلَك اِلْسِتْجَماِع َشَراِئِطَها، َوُتَعاُد َعَلى َوْجٍه َغْيِر َمْكُروٍه، َوَهَذا اْلُحْكُم ِفي ُكلِّ َصاَلٍة ُأدِّ
وِح، أِلَنَُّه اَل ُيْعَبدُ ،َواَل ُيْكَرُه ِتْمَثاٌل َغْيُر ِذي ال  (.رُّ

الّصورة عامٌّ في ذي الّروح وغيره، والّتمثال خاصٌّ بمثال ذي الّروح : ي الُمغربف( قوله فيه تصاوير ) 
 7، وفيه عن ابن عّباٍس األثر قال6لكّن المراد هنا ذو الّروح، فإّن غير ذي الّروح ال ُيكره كالّشجر

 .8إن كنت ال بّد فاعاًل فعليك بتمثاٍل غير ذي الّروح: للمصّور

                                                 

 و إن كان"  ج " ورد في  1
 ومحاربة  " ج " وورد في " ج " ليست في  2
 المحاربة"ب " في  3
 المحرب"  ج " في  4

: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 383: ، ص8: والبابرتّي، العناية، ج 870: ، ص 8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر
 23: ، ص3
 ..." إّن المالئكة ال تدخل بيتاً : " أي لحديث الّرسول صّلى هللا عليه وسّلم  5
 303: ، ص8: المطرزّي، المغرب، ماّدة َصَوَر، ج: انظر 6
 يقال"  ج " في  7
وعند  822: ، ص83: والبغوّي، شرح الّسنة، ج 83209: ، رقم الحديث338: ، ص0: الّسنن الكبرى، جالبيهقّي، : انظر 8
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أي ُيكره أن يسجد على الّصورة أّواًل، وقّيدها في الجامع بأن يكون ( قوله وأطلق الكراهة في األصل )  
 .1في موضع سجوده، فإن كانت في موضع قيامه وقعوده ال ُيكره لما فيه من اإلهانة

تعظيٌم لها  2يهأّي الّسجادة اّلتي يصّلى عليها معّظٌم، فوضع الّصورة ف: ّليَص وجه ما في األصل أّن المُ 
 .3حيثما كانت منه، بخالف وضعها على البساط اّلذي لم يعّد للّصالة

الّصالة وفوق رأسه إلخ، فلو كانت الّصورة خلفه أو  4أي ُتكره( فوق رأسه * قوله وُيكره أن تكون ) 
إّن }  6ثال تكره الّصالة؛ ولكن ُتكره كراهة جعل الّصورة في البيت للحدي 5تحت رجليه ففي شرح عّتابٍ 

إاّل أّن هذا يقتضي كراهة كونها في بساٍط مفروٍش، وعدم  7{المالئكة ال تدخل بيتًا فيه كلٌب، أو صورةٌ 
 .الكراهة إذا كانت خلفه وصريح كالمهم في األّول خالفه

ثّم خلفه يقتضي خالف الّثاني أيضًا، لكن قد : 8وقوله وأشّدها كراهًة أن تكون أمام المصّلي إلى أن قال
ُيفهم  11الوثن، وليسوا يستدبرونه وال يطؤنه فيها ففيما 10بعبادة 9قال كراهة الّصالة تثبت باعتبار الّتشبهيُ 

 .ذكرنا من الهداية نظرٌ  12مّما

في ثبوتها في الّصالة باعتبار المكان كما ُكرهت الّصالة في الحّمام على أحد  13وقد ُيجاب بأّنه ال بعد
ّشياطين، وهو ُمتحّقٌق هنا ألّن امتناع المالئكة من الّدخول للّصورة مع الّتعليلين، وهو كونها مأوى ال

                                                                                                                                                    

 2: البخارّي، صحيح البخارّي، ج: انظر". إن أبيت إاّل أن تصنع فعليك بهذا الّشجر، كّل شيٍء ليس فيه روحٌ : "البخارّي بلفظ
  3332: ، رقم الحديث 813: ،ص

 16:، ص8:ع الّصغير وشرحه الّنافع الكبير، جالّلكنوّي، الجام: انظر 1
 " ج " ليست في  2
 383: ، ص8: الّشيبانّي، األصل، ج: انظر 3
 يكره" ج " في  4
الحمد هلل الموجود " هـ، أّوله  211هو كتاب لإلمام أبي الّنصر أحمد بن محّمد العتابّي البخارّي، توّفي سنة : شرح عتاب هو  5

  262: ، ص8: حاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج: انظر. ، وهو شرح للجامع الّصغير لإلمام محّمد بن الحسن الّشيباني..."بذاته
 الحديث" أ " في  6
ومسلم،  2332: ، رقم الحديث 883: ، ص 3: ، ج...البخارّي، صحيح البخارّي، باب إذا قال أحدهم آمين والمالئكة : انظر 7

 3876: ، رقم الحديث 8662: ، ص 2: صحيح مسلم، باب ال تدخل المالئكة فيه كلٌب وال صورٌة، ج
 "ج " ليست في  8
 الّتشبيه" ج"و " ب " في  9

 بعبارة وهو خطأ" ج " في  10
 فمن ما" أ " و " ج " في  11
 ما" ج " في  12
 يعد" ج " ىعد و في " ب " في  13
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تسّلط الّشياطين ال يكون إاّل لمانٍع يوجب ذلك، وكذا لو لم يتحّقق كاألرض المغصوبة فإّنه ثبتت كراهة 
 .الّصالة في خصوص مكان باعتبار معنًى فيه نفسه ال فيها

ن كان 1فلم لم يقل: فإن قيل  .ت تحت القدم وما ذكرت يفيده ألّنها في البيتبالكراهة وا 
واعد _ } رضي هللا عنها_ما أخرجه مسلم عن عائشة  2وكذا ظاهر الحديث المذكور في الكتاب وهو

جبريل في ساعٍة يأتيه فيها، فجاءت تلك الّساعة ولم يأته وفي يده _ صّلى هللا عليه وسّلم_رسول هللا 
ما :  وعده وال رسوله، ثّم التفت فإذا جرو كلٍب تحت سريره، فقال ما يخلف هللا: عصًا فألقاها، وقال 
وهللا ما دريت، فأمر به فأخرج، فجاء جبريل : ؟ فقالت3دخل هذا الكلب هاهنا*هذا يا عائشة؟ متى 

منعني : واعدتني فجلست لك فلم تأت فقال: _صّلى هللا عليه وسّلم_فقال رسول هللا _ عليه الّسالم_
 .انتهى 4{كان في بيتك، إّنا ال ندخل بيتًا فيه كلٌب وال صورٌة الكلب اّلذي 

في  7كونها 6لجميع الّصور، وهو يقول ال ُيكره 5وبه يعترض على المصّنف أيضًا حيث كان دليله عاّماً 
 .9إلى آخر ما ذكر 8وسادٍة ملقاةٍ 

 .فالجواب ال ُيكره جعلها في المكان كذلك ليتعّدى إلى الّصالة

 

 

 

 

                                                 

 نقل" ب " في  1
 يعني" أ " وورد في " أ " ليست في  2
 "ج " أ من / 883نهاية ق * 
 دعنا" ج " في  3
  3873: ، رقم الحديث 8663: ، ص 2: مسلم، صحيح مسلم، باب ال تدخل المالئكة بيتًا فيه كلٌب وال صورٌة، ج: انظر 4
 عادا وهو خطأ" ج " في  5
 يكون وهو خطأ" أ " في  6
 كونه" أ " في  7
 ملقا" أ " في  8
 ذكرنا" ج " في  9
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استأذن جبريل } جبريل مخصوٌص بذلك، فإّنه وقع في صحيح ابن حّبان، وعند الّنسائّي حديث 1و
أدخل وفي بيتك ستٌر  3كيف: ، فقال2فقال ادخل_ صّلى هللا عليه وسّلم_على الّنبّي * _عليه الّسالم_

لم يذكر و  5{أو اجعلها ُبُسطًا  4فيه تصاوير، فإن كنت ال بد فاعاًل فاقطع رءوسها أو اقطعها وسائد
 .الّنسائّي اقطعها وسائد

لها سترًا فيه  6أّنها اّتخذت على سهوةٍ _ } رضي هللا عنها_وفي البخارّي في كتاب المظالم عن عائشة 
فكانتا في البيت يجلس  7، قالت فاّتخذت منه مرفقتين_صّلى هللا عليه وسّلم_تماثيل، فهتكه الّنبّي 

 .9{يته مّتكئًا على إحداهما وفيها صورٌة ولقد رأ} زاد أحمد في مسنده  8{عليهما 

 .ما تبدو على البعد 11أي على بعٍد ما، والكبيرة( للّناظر  10قوله بحيث ال تبدو) 

 .فليس لها حكم الوثن فال ُيكره في البيت(  12قوله ألّنها ال ُتعبد)  

                                                 

 هو" ج " في  1
 فقال أدخل مكرر" ج " ورد في  2
 "ج "  ليست في 3
 " ب"ب من / 98نهاية ق * 
 وساير" ج " في  4
 863: ، ص 82: ابن حّبان، صحيح ابن حّبان، باب ذكر األخبار بأّن المالئكة ال تدخل البيوت اّلتي فيها الّتماثيل، ج: انظر 5

، صّححه  2262: لحديث، رقم ا 386: ، ص 1: والّنسائّي، الّسنن الكبرى، ذكر أشّد الّناس عذابًا، ج 2122: ، رقم الحديث
 . األلبانيّ 

حائٌط صغيٌر بين الحائطين من البيت ويجعل الّسقف على الجميع فما كان وسط البيت فهو سهوٌة، وما كان داخله فهو : الّسهوة 6
 376: ، ص 3: المرسي، المحكم، ماّدة سهو، ج: انظر. مخدٌع وقيل هو شبيه بالّرف يوضع فيه الّشيء وقيل غير ذلك

الثانية، بدون : الطبعة ، 383: ، ص 3: ج بن أحمد، الفائق في غريب الحديث واألثر،أبو القاسم محمود بن عمرو والّزمخشرّي، 
وابن الجوزّي، غريب الحديث، . لبنان –دار المعرفة : علّي محّمد البجاوي ومحّمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: تاريخ نشر، المحقق

  287: ، ص 8: ج
 نمرقتين" ط " س ىعين وفي " ج " في  7

ّما يّتكئ عليها المرفق، : نمرقين أي وسادتين والمرفق هو عظم الّذراع مّما يلي العضد، وسّميت بذلك إّما من الّرفق أي االنتفاع، وا 
  390: ، ص8: الّسبتّي، مشارق األنوار، ج: انظر. ألّن مرفق اإلنسان ُيّتكئ عليها

  3309: ، رقم الحديث 826: ، ص 2: ، ج...نان البخارّي، صحيح البخارّي، كتاب المظالم، باب هل تكسر الدّ : انظر 8
وهو : ، قال األرنؤوط 36872: ، رقم الحديث 379: ، ص 32: ، ج...أحمد، مسند أحمد، مسند الّصّديقة عائشة : انظر 9

 . صحيح
 يبدو" ج " في  10
 الكبير" أ " في  11
 تبعد" ج " في  12
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 .1وُنقل أّنه كان على خاتم أبي هريرة ذبابتان

قيل له ُيولد  3وجد عليه أسٌد ولبوٌة بينهما صبيٌّ يلحسانه، وذلك أّن ُبخت نّصرٍ  2ولّما وجد خاتم دانيال
رجاء  5في غيضةٍ  4مولوٌد يكون هالكك على يديه، فجعل يقتل من ُيولد، فلّما ولدت أّم دانيال إّياه ألقته

 .8 تعالىبمرأًى منه ليتذّكر نعم هللا 7أسدًا يحفظه ولبوٌة ترضعه فنقشه 6أن يسلم، فقّيض هللا له

، ألّن *بخيٍط ونحوه فإّنه ال ينفي الكراهة 10فّسر به احترازًا من أن ُتقطع( ممحّو الّرأس  9قوله أي)  
رأسه بحيث  11بعض الحيوانات مطّوٌق فال يتحّقق قطعه إاّل بمحوه، وهو بأن يجعل الخيط على كلّ 

الكراهة ألّن  12يديها ورجليها ال ترتفعيخفى أو يطليه بطالٍء يخفيه أو يغسله و نحو ذلك، أّما لو قطع 

                                                 

 أي صورة ذبابتان  1
 عليه الّسالم" أ " ورد في  2

ائيل او رجٌل دانيال بن حزقيل األصغر، سباه نبوخذ نّصر عندما دّمر بيت المقدس وأخذه إلى بابل وهو نبّي من أنبياء بني إسر 
أبو موسى األشعرّي وجد جثته في الفتوحات فكّفنه ودفنه، ووجد معه خاتٌم منقوٌش عليه أسٌد ولبؤٌة وبينهما  نّ صالٌح منهم، قيل أ

: ابن كثير، البداية والّنهاية، ط الفكر، ج: انظر. الخاتم المذكوزة في الّنّص قال ابن كثير أّن إسنادها حسنٌ  صبيٌّ يلحسانه، وقّصة
  33: ، ص3

: انظر. بخت نّصر بن بيت بن جوذرز الملك البابلّي، خّرب بيت المقدس وسبى أهلها وحملهم إلى بابل وقيل أّنه آمن بعد ذلك 3 
 232: ، ص08 :ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج

 للقية" ج " في  4
: ، ص2: ابن األثير، الّنهاية في غريب الحديث، ج: انظر. الّشجر الملتّف في الجبال والّسهول مع وجود الماء: غيضة هي 5

  302: ، ص 81: والّزبيدّي، تاج العروس، ماّدة َغَيَض، ج 373
 "ج " ليست في  6
 "ج " ليست في  7
لك اّلذي كان دانيال يعيش في مملكته جاءه الّسحرة وأصحاب العلم ونّبهوه إلى ميالد غالٍم سيأخذ ُملكه، ذكر في الّتاريخ أّن الم 8

د فأخذ يقتل كّل مولوٍد، وُألقى دانيال إلى األسد فأخذ األسد ولبؤته يلحسانه، ولم يضّراه وتحّققت الّرؤيا فُنقش على خاتمه صورة األس
 3: ط إحياء الّتراث، ج إسماعيل بن عمر بن كثير، ابن كثير، البداية والّنهاية،: انظر. نعمة هللا عليهوالّلبؤة وهما يلحسانه لتذّكره ب

محّمد بن  والّطبرّي، .دار إحياء التراث العربي: علي شيري، الناشر: م، المحقق 8911 -هـ  8371األولى : الطبعة، 27: ، ص
 –دار التراث : هـ، الناشر 8210الثانية، : الطبعة، 92: ، ص 3: برّي، جتاريخ الطّ  جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي

  .بيروت
 "ب " ليست في  9

 يقطع" ج " في  10
 "أ"ب من / 877نهاية ق * 
 "أ " ليست في  11
 يرتفع" ج " في  12
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 .أطرافه وهو حيٌّ  1اإلنسان قد تقطع

 .يشعر بالخالف، وقيل ُيكره( قوله على ما قالوا )  

 .4جمرًا أو ناراً  3ال يعبدونه بل الّضرام 2والّصحيح األّول، ألّنهم

، ولفظ الخبر 8في شرح المنار 7بلفظ الوجوب الّشيخ قوام الّدين الكاكيّ  6صّرح(  5قوله وتعاد)  
أيضًا على ما عرف، والحّق الّتفصيل بين كون تلك الكراهة كراهة  10، يفيده9أعني قوله وتعاد: المذكور

إن أفاد ] 13، فإّن كراهة الّتحريم في رتبة الواجب، فإّن الّظنيّ 12اإلعادة أو تنزيٍه فتستحبّ  11تحريٍم فتجب
الحقيقة مجّرٌد عن القرائن الّصارفة عنه، فالّثابت كراهة الّتحريم، أعني بطريق : المنع بداللٍة قطعّيةٍ 

                                                 

 يقطع" ج " في  1
 "ب " ليست  في  2
الفارابّي، : انظر. لحطب اّلذي يسّرع اشتعال الّنار فيه والّضريم الحريقاشتعال الّنار في الَحلفاء ونحوها، وأيضًا دقائق ا: الّضرام 3

والمرسي، المحكم  296: ، ص 2: وابن فارس، مقاييس الّلغة، ماّدة َضَرَم، ج 890: ، ص 2: الّصحاح، ماّدة َضَرَم، ج
 891: ، ص 1: والمحيط، ماّدة ضرم، ج

الّرأس فصار كالّصالة إلى سراٍج أو شمٍع فكان كما لو بين يديه ناٌر موقدٌة أو  من الحنفّية من كره الّصالة أمام تمثاٍل مقطوع 4
وابن نجيم المصري،  383: ، ص 8: والبابرتّي، العناية، ج 861: ، ص8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر. كان فيه جمرٌ 

 23: ، ص3: البحر الّرائق، ج
 يعاد" ج " في  5
 صريح" ج " في  6
 الكالي" ج " و " أ " في  7

، من مصّنفاته : قوام الّدين الكاكيّ  " جامع األسرار في شرح المنار"هو محّمٌد بن محّمٍد بن أحمد الخجندّي الّسنجارّي، فقيٌه حنفيٌّ
: واهر المضّية، جالقرشّي، الج: انظر. هـ 039، توّفي في القاهرة سنة "عيون المذاهب الكامليّ "و" معراج الّدراية في شرح الهداية"و
: ، ص 2:جأحمد بن علّي بن محّمد بن أحمد بن حجر العسقالنّي، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وابن حجر،  237: ، ص 3

 -المكتبة العلمية: علّي محّمد البّجاوي، الناشر: محّمد علّي الّنجار، مراجعة: بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، تحقيق،  8372
  26: ، ص 0:والّزركلّي، األعالم، ج .بيروت

جامع األسرار في شرح المنار للّنسفّي في األصول للّشيخ محّمٌد بن محّمٍد الكاكّي، وهو شرٌح بالقول وفي آخره كتب المؤلف  8
ن قاسم، واب 822: ، ص3: و البابانّي، هدّية العارفين، ج 8132:، ص3:حاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج: انظر. فوائد التقطها
 312:، ص8: الّدليل، ج

 يعاد"ج " في  9
 يفيد" أ " في  10
 فيجب" ج " في  11
 فيستحب" ج " و " أ " في  12
 الطبراني وهو خطأ" ج " في  13
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ن ن أفاد ندب المنع فتنزيهّيٌة أو الفعل فالمندوب 2أفاد إلزام الفعل كذلك 1[وا  كان  4ولذا 3فالوجوب، وا 
 .7واحدًا وهو ترّتب اإلثم بترك مقتضاهما 6معنىً  5الزمهما

 

 [حكم قتل الحّية والعقرب في الّصالة]
 
اَلِة، ِلَقْوِلِه ) اَلُم _ َواَل َبْأَس ِبَقْتِل اْلَحيَِّة َواْلَعْقَرِب ِفي الصَّ اَلُة َوالسَّ ُاْقُتُلوا اأْلَْسَوَدْيِن َوَلْو »_ َعَلْيِه الصَّ

اَلةِ  ْغِل َفَأْشَبَه َدْرَء اْلَمارِّ َوَيْسَتِوي َجِميُع أَ « ُكْنُتْم ِفي الصَّ ِحيُح َوأِلَنَّ ِفيِه إزَاَلُة الشَّ ْنَواِع اْلَحيَّاِت ُهَو الصَّ
ْطاَلِق َما َرَوْيَنا  .(إلِ

قال رسول : أخرج أصحاب الّسنن األربعة عن أبي هريرة قال( _ صّلى هللا عليه وسّلم_ 8قوله لقوله) 
قال الّترمذّي حسٌن  9{اقتلوا األسودين في الّصالة الحّية والعقرب _ } صّلى هللا عليه وسّلم_هللا 

 .صحيحٌ 

                                                 

 "ج " ما بين المعكوفين ليس في  1
 لذلك" أ " في  2
 الثوبوهو خطأ " ج " في  3
 كذا" ج " في  4
 الزمها"ج " في  5
 معاً " ج" و " ب" و " أ"في  6
وابن أمير حاج، الّتقرير  293: ، ص8: والّزركشّي، البحر المحيط، ج 323: ، ص 3: التفتازانّي، شرح الّتلويح، ج: انظر 7

 239: ، ص8: والّتحبير، ج
: نظرا. ، وذهب جماعٌة من الحنفّية منهم الّتمرتاشّي إلى وجوب اإلعادةمستحبالّصالة اّلتي أوديت مع الكراهة ُتعاد على وجٍه 

  367: ، ص 3: والعينّي، البناية، ج 386: ، ص8: والبابرتّي، العناية، ج 287: ، ص 2: ابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج
يتفّرع عن هذه المسألة مسألة الّصالة في الكنسية، مع وجود الّتماثيل والّصور، فقد أجاز مجمع الفقه اإلسالمّي استئجار الكنائس 

ذا كانت باّتجاه القبلة إلقامة الّصلوات الخ مس والجمعة والعيدين فيها عند الحاّجة مع تجّنب الّصالة إلى الّصور والّتماثيل، وا 
: المؤلف، 8390:، ص 2:ر اإلسالمّي بجّدة، جمجّلة مجمع الفقه اإلسالمّي الّتابع لمنظمة المؤتم: انظر. يوضع عليها ستارٌ 

 .تصدر عن منظمة المؤتمر االسالمي بجدة
 بقوله" ج "  في 8
: ، رقم الحديث 293: ، ص 8: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب ما جاء في قتل الحّية والعقرب في الّصالة، ج: انظر  9

والّترمذّي، سنن الّترمذّي، ت  938: ، رقم الحديث 333: ، ص 8: وأبو داود، سنن أبي داود، باب العمل في الّصالة، ج 8332
والّنسائّي، سنن الّنسائّي، باب قتل  297: ، رقم الحديث 273: ، ص 8: األسودين في الّصالة، جبشار، باب ما جاء في قتل 

 .صّححه األلبانيّ  8373: ، رقم الحديث 87: ، ص 2:الحّية والعقرب في الّصالة، ج
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 .، وقيل بل إذا كان قليالً 1وهو بإطالقه يشمل ما إذا احتاج إلى عمٍل كثيٍر في ذلك أو قليلٍ 
 2رخصٌة كالمشي في سبق الحدث واالستقاء من البئر* األظهر أّنه ال تفصيل فيه ألّنه: وفي المبسوط

 .3والّتوّضؤ

ه، وبحثه بأّنه ال تفصيل خالف 4وهذا يقتضي أّن االستقاء غير مفسٍد في سبق الحدث، وقد تقّدم 
الماّر إذا كُثر فإّنه أيضًا مأموٌر به بالّنص كما قّدمناه لكّنه  7مثله في عالج 6بالّنّص يستلزم 5للّرخصة

 .مفسٌد عندهم

فيما يظهر الفساد، وقولهم األمر  9هو جوابه عن عالج الماّر هو جوابنا في قتل الحّية، ثّم ُألحق 8فما
ء الّصّحة على نهج ما قالوه، ومن الفساد في صالة الخوف إذا قاتلوا في الّصالة بالقتال ال يستلزم بقا

 .10بل أثره في رفع اإلثم بمباشرة المفسد في الّصالة بعد أن كان حرامًا صحيحٌ 

احتراٌز عّما قيل ال ُتقتل الحّية البيضاء اّلتي تمشي مستويًة ألّنها من الجاّن ( قوله هو الّصحيح ) 
ياكم والحّية البيضاء فإّنها من الجّن 11اقتلوا ذا الّطفيتين واألبتر_ } هللا عليه وسّلم صّلى_لقوله  ، وا 

                                                 

 "ج " ليست في  1
 "ج " ب من / 883نهاية ق *
 البرد وهو خطأ" ج " في  2
 893: ، ص8:ج الّسرخسّي، المبسوط،: انظر 3
 يفسد وهو خطأ" ج " في  4
 في الرخصة" ط " في  5
 فيستلزم" ج " في  6
 صالح" ج " في  7
 كما" ج " في  8
 فالحق" ب " في  9

 فتصحيح" ج " في  10
،  3: الخطابي، معالم الّسنن، ج: انظر. هو قصير الّذنب من الحّيات: أفعى على ظهرها خّطان أبيضان، واألبتر: الّطفتين  11
  327: ، ص 83: والّنووي، شرح الّنووي على مسلم، ج 32: ، ص 86: البّر، الّتمهيد، ج دبوابن ع 820: ص
حين أّن الّرسول صّلى هللا عليه وسّلم نهى عن قتل الحّيات اّلتي تكون لم أقف على مصدر هذا الحديث والموجود في الّصحي  12 

: ، ص3: ، ج"وبث فيها من كّل دابةٍ : " البخاري، صحيح البخاري، باب قوله تعالى: انظر". في البيوت، إاّل األبتر وذا الّطيفتين
  3323: ، رقم الحديث8023: ، ص3: ومسلم، صحيح مسلم، باب قتل الحيات وغيرها، ج 2390: ، رقم الحديث830

الجنان اّلتي في البيوت، والجنان في اللغة هي جمع جان أو جّنة، وهو الّدقيق الخفيف وهي الحية وفي صحيح مسلم نهى عن قتل 
مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيرّي الّنيسابورّي، صحيح مسلم، باب قتل : انظر. البيضاء الطويلة وهي قّل ما تضرّ 

محّمد فؤاد عبد الباقي، : بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، المحقق ،3322: ، رقم الحديث 8022: ، ص 3: يات وغيرها، جالح
والكجراتي، دمحم طاهر بن علي الصديقي الهندي الَفتَّنِّي، مجمع بحار األنوار في . بيروت –دار إحياء التراث العربي : الناشر

 





 

231 

 

بيوت  2عاهد الجّن أن ال يدخلوا_ صّلى هللا عليه وسّلم_الكّل ألّنه  1ال بأس بقتل: وقال الّطحاويّ 
صّلى _وقد حصل في عهده ، 3أّمته، وال يظهروا أنفسهم، فإذا خالفوا فقد نقضوا عهدهم فال حرمة لهم

بقتل بعض الحّيات من الجّن، فالحّق أّن الحّل ثابٌت، ومع ذلك  4وفيمن بعده الّضرر_ هللا عليه وسّلم
 .المتوّهم من جهتهم 5فاألولى اإلمساك عّما فيه عالمة الجاّن ال للحرمة بل لدفع الّضرر

 . 7وهذا في غير الّصالة 6فإن أبت قتلها وقيل ينذرها فيقول خّلي طريق المسلمين أو ارجعي بإذن هللا،

 [من المكروهات في الّصالة ] 
َوِر أِلَنَّ َذِلَك َلْيَس ِمْن َأعْ ) اَلِة، َوَكَذِلَك َعدُّ السُّ اَلةِ َوُيْكَرُه َعدُّ اْْلِي َوالتَّْسِبيَحاِت ِباْلَيِد ِفي الصَّ . َماِل الصَّ

َأنَُّه اَل َبْأَس ِبَذِلَك ِفي اْلَفَراِئِض َوالنََّواِفِل َجِميًعا _ َرِحَمُهَما َّللاَُّ َتَعاَلى _ َوَعْن َأِبي ُيوُسَف َوُمَحمٍَّد 
نَّةُ  ُروِع َفَيْسَتْغِنَي َعْن . ُمَراَعاًة ِلُسنَِّة اْلِقَراَءِة َواْلَعَمِل ِبَما َجاَءْت ِبِه السُّ ُقْلَنا ُيْمِكُنُه َأْن َيُعدَّ َذِلَك َقْبَل الشُّ

 .(َعدِّ َبْعَدُه، َوَّللَاَُّ َأْعَلمُ الْ 
 

                                                                                                                                                    

مطبعة مجلس : م، الناشر8960 -هـ  8210الثالثة، : الطبعة ،373: ، ص8: جنن، ج مادة غرائب التنزيل ولطائف األخبار،
  826: ، ص8: والّسبتي، مشارق األنوار، ج. دائرة المعارف العثمانية

 فقبل" ج " في  1
 خلوا" ج " في  2
, َن اأْلَْنَصارِّ َكاَن َقرِّيَب َعْهٍد بُِّعْرٍس ذكر الّطحاوي في كتابه شرح مشكل اآلثار، حديث عن سهل بن سعٍد الّساعدّي، َأنَّ َفًتى مِّ   3

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم فِّي َسَفٍر  ارِّ َقائَِّمًة , َفَلمَّا َرَجَع َدَخَل َمْنزَِّلُه , َفَخَرَج َمَع َرُسولِّ هللاِّ َصلَّى َّللاَّ ْمحِّ , َفإَِّذا اْمَرَأُتُه فِّي الدَّ , َفَأْهَوى إَِّلْيَها بِّالرُّ
هِّ , ْنَت اَل َتْعَجلِّ اْدُخلِّ اْلَبْيَت َكَما أَ : َفَقاَلْت  َيٌة َعَلى فَِّراشِّ هِّ , َفَدَخَل َفإَِّذا َحيٌَّة ُمْنَطوِّ ارِّ , َفَرَكَزَها بُِّرْمحِّ , َفَوَضَعَها , َفَأْخَرَجَها إَِّلى الدَّ

ُ َعَلْيهِّ َوَسلََّم  ,َفَماَتتِّ اْلَحيَُّة َوَماَت الرَُّجُل , َواْنَتَفَض الرَُّجُل , َفاْنَتَفَضتِّ اْلَحيَُّة  ُ , َفُذكَِّر َذلَِّك لِّلنَّبِّيِّّ َصلَّى َّللاَّ َفَقاَل َرُسوُل هللاِّ َصلَّى َّللاَّ
يَنةِّ : " َعَلْيهِّ َوَسلَّمَ  نِّ ُمْسلُِّموَن بِّاْلَمدِّ َن اْلجِّ ْنَها َشْيًئا , إِّنَُّه َقْد َنَزَل َحيٌّ مِّ ُذوا بِّاهللِّ َعزَّ , َفإَِّذا َرَأْيُتْم مِّ ْنَها  َفَتَعوَّ ُثمَّ إِّْن َعاُدوا , َوَجلَّ مِّ

ي لم فأصبحوا من ُعّمار بيوتها، منه، وأجاب الّطّحاوي بعد الّتأّمل في اآلثار أّن من الجّن اّلذين َحَدثوا بالمدينة مّمن أس" َفاْقُتُلوَها
أصل الحكم بقتل الحّيات، والّظاهر عن قتلها حّتى تناشد، فإذا عادت بعد ذلك فهي خارجٌة عن محل الّنهي عن قتلها وعادت إلى 

مسلم، صحيح مسلم، باب قتل الحّيات : انظر. أّن هذا هو العهد اّلذي عاهد اّلتي صّلى هللا عليه وسّلم ان ال يدخلوا بيوتًا آمنةً 
 أبو جعفر أحمد بن محّمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة والطحاوي، 3326: ، رقم الحديث8026: ، ص3: وغيرها، ج

 8382األولى ، : شعيب األرنؤوط، الطبعة: تحقيق ،3937: ، رقم الحديث217: ، ص 0: مشكل اآلثار، ج ،األزدّي الحجريّ 
 .مؤسسة الرسالة: م، الناشر 8393هـ، 
 التضرر" ج " في  4
 و" أ " ورد في  5
 فقتلها" ج " في  6
من الحنفّية من فّرق بين العقرب والحّية فأجاز قتل العقرب في الّصالة دون الحّية؛ ألّنه ال يحتاج إلى عمٍل كثيٍر ومنهم من  7

، 8: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر. فّرق بين الجنّي وغير الجنّي والّراجح جواز قتل األسودين في الّصالة مطلقًا من غير فصلٍ 
 293: ، ص 8: وابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج 381: ، ص 8: بدائع الّصنائع، جوالكاسانّي،  893: ص
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قول محّمٍد مع أبي حنيفة ثّم محّل الخالف فيما عّد  1في الّتجريد( قوله وعن أبي يوسف ومحّمٍد ) 
 .4بقلبه أو غمز بأنامله فال كراهة 3يمسكه، أّما إذا أحصى 2باألصابع أو بخيطٍ 

الواحدة وتغميض العينين ورفعهما إلى * الّضربةُيكره العمل القليل اّلذي ال يفسد ك[ أخرى  5فروعٌ ] 
غطى فاه بكّمه أو يده  7، فإن عجز ففتح6جهة الّسماء وتغطية الفم أو األنف والّتثاؤب إذا أمكنه الكظم

الّ   .يكره 8وا 

 

، وال بأس مع 11لقصد الّتضّرع 10الّصالة أيضًا مع تشمير الكّم عن الّساعد ومكشوف الّرأس إاّل  9وُتكره
إاّل إن خاف فّوت الوقت أو  12في الّسجود، وتكره مع نجاسٍة ال تمنع* الوسط، وُيكره ستر القدمينشّد 

الجماعة وال جماعة أخرى، ويقطع الّصالة إن لم يخف ذلك إذا تذّكر هذه الّنجاسة، وكذا يقطع إلغاثة 

                                                 

الّتجريد للقدورّي اإلمام أبو الحسين أحمد بن محّمٍد الحنفّي، أفرد فيه المسائل اّلتي خالف فيها الّشافعّي، ثّم كتب الّسرخسّي  1
والبابانّي، هدّية العارفين،  236: ، ص8:حاّجي خليفة، كشف الّظنون، ج: انظر". الّتفريد"تكملة الّتجريد، واختصره القونوّي وسّماه 

 03: ، ص8: ج
 لو يحفظ وهو خطأ" ج " في  2
 لعصي" أ " في  3
: وماّل، درر الحّكام، ج 386: ، ص 8: والكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج 832: ، ص 8: اّلسمرقندّي، تحفة الفقهاء، ج: انظر 4
 871: ، ص 8
 قوله "أ " في  5
 " ب"أ من / 92نهاية ق * 
 الكضم" ب " في  6
 ففح" أ " في  7
 ال وهو خطأ" ج " في  8
 يكره" ج " في  9

 ال وهو خطأ" ج " في  10
 "أ " أ من /878نهاية ق * 

ن كان ذهب جمهور الفقهاء إلى كراهة تشمير الكّم في الّصالة، بينما ذهب المالكّية إلى كراهة تشمير الكّم في الّصالة إ  11
ألجلها، أّما إذا فعلها ال ألجلها أو خارج الّصالة فال كراهة عندهم، واّتفق العلماء على استحباب تغطية الّرأس في الّصالة وذهب 

د عبد أبو محمّ  والّثعلبّي، 629: ، ص8: محتار، جابن عابدين، رد ال: انظر. الحنفّية إلى كراهة كشف الّرأس إاّل لقصد الّتضّرع
ابي أويس دمحم بو خبزة الحسني التطواني، : المحقق، 30: ، ص8: ج نصر، التلقين في الفقة المالكي، بن عليّ  الوهاب بن

والبهوتّي،  229: ، ص8: والّطحطاوّي، حاشية الّطحطاوّي، ج .دار الكتب العلمية: م، الناشر3773-هـ8332األولى، : الطبعة
  03: ، ص8: الّروض المربع، ج

 يمنع" ج " في  12
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 .1الملهوف أو خوٍف على أجنبيٍّ أن يسقط من سطٍح أو يغرق أو يحرق ونحوه

مع  3أحد أبويه إاّل أن يستغيث، وُتكره 2ن يقطع إذا ُسرق منه أو من غيره قدر درهٍم ال لنداءوله أ
، وفي فيه درهٌم أو لؤلؤٌة تمنعه من سّنة القراءة، وفي 4مدافعة األخبثين سواٌء كان بعد الّشروع أو قبله

 .أرض غيره

اّل فإذا ابتلي بين ذلك وبين الّصالة في الّطريق إن كانت األرض مز  روعًة أو لكافٍر ففي الّطريق وا 
 .األرض 5ففي

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

قطع العبادة الواجبة بعد الّشروع فيها بدون عذٌر شرعيٌّ غير جائٍز باّتفاق الفقهاء، وذهب الحنفّية إلى وجوب قطع الّصالة   1
والعبدري، الّتاج  820: ، ص8: الّشرنباللي، مراقي الفالح، ج: انظر. إلغاثة ملهوٍف ونحوه إذا كان يقدر على الّدفع عنه

 812: ، ص3: ، المغني، جالمقدسي ن قدامةواب 00: ، ص2: واإلكليل، ج
 النداء" ج " في  2
 يكره" ج " و" أ " في  3
ذهب الحنفّية وجماعٌة من الّشافعّية والحنابلة أّن الّصالة مع مدافعة األخبثين مكروهٌة، وذهب جماعٌة من الّشافعّية منهم أبو   4

ال تصّح، وأّما المالكّية فذهبوا إلى أّن المدافعة الّشديدة ُتفسد الوضوء  زيد المروزّي إلى أّن المدافعة إذا كانت شديدًة فالّصالة
بهرام بن عبد هللا بن عبد العزيز بن  وأبو البقاء، 301: ، ص8: ابن نجيم الحنفّي، النهر الفائق، ج: انظر. وبالّتالي فساد الّصالة

: م، ضبطه وصححه3771 -هـ 8339األولى، : الطبعة ، 882: ، ص8: الّشامل في فقه اإلمام مالك، ج، عمر بن عوض
والّشريف،  372: ، ص 3: والّنووي، المجموع، ج .نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراثمركز : أحمد بن عبد الكريم نجيب، الناشر

  63: ، ص8: اإلرشاد، ج
 أو في " ج " في  5
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اّل فال بأس  2، وُيكره وقّدامه عذرٌة، كما ُيكره أن تكون 1ولو كان في بيت إنساٍن إن استأذنه فأحسن وا 
، وُيكره بحضرة 4بينه وبين هذه حائل حائٍط ال ُيكره 3قبلة المسجد إلى حّماٍم أو مخرٍج أو قبٍر، فإن كان

 5ال صالة بحضرة طعاٍم، وال وهو يدافعه} إذا كان له التفاٌت إليه للحديث المّتفق عليه طعاٍم 
عن وقتها  10يحمل على تأخيرها 9{غيره  8الّصالة لطعاٍم، وال 7ال ُتؤّخر} وما في أبي داود  6{األخبثان

 .جمعًا بينهما

يأمن اّلذي يرفع رأسه قبل  12أّما_ } صّلى هللا عليه وسّلم_عنه  11وفي الّصحيحين عن أبي هريرة
_ صّلى هللا عليه وسّلم_وعنه أّنه  13{صورته صورة حماٍر * أن يحّول هللا رأسه رأس حماٍر، أو يجعل

قال : قال 15وعن جابٍر بن سمرة 14{الّتثاؤب من الّشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع } قال 
تهيّن أقواٌم يرفعون أبصارهم إلى الّسماء في الّصالة أو ال ترجع لين_ } صّلى هللا عليه وسّلم_رسول هللا 

                                                 

  221: ، ص8: الّطحطاوّي، حاشية الّطحطاوّي، ج: انظر  1
 يكون " ج" و" ب " في   2
 "ج " ليست في  3
 "ج " ليست في  4
 يدافع" ج " و" ب " في  5
البخارّي، صحيح البخارّي، باب إذا وضع الّطعام : انظر". إذا ُوضع الَعشاء وأقيمت الّصالة فابدؤوا بالَعشاء: "وفي لفظ البخاريّ  6

: ، ص8: باب كراهة الصالة بحضرة طعام، جومسلم، صحيح مسلم،  608: ، رقم الحديث 822: ، ص 8: وأقيمت الّصالة، ج
  267: ، رقم الحديث 292

 تؤخروا" ط " في  7
 "ج " ليست في  8
، ضّعفه  2021: ، رقم الحديث 232: ، ص 2: أبو داود، سنن أبي داود، باب إذا حضرت الّصالة والَعشاء، ج: انظر  9

 .األلبانيّ 
 تأخرها" أ " في  10
 هرية" ج " في  11
 "أ  "ليست في  12
 "ج " أ من / 882نهاية ق * 
ومسلم،  698: ، رقم الحديث 837: ، ص 8البخارّي، صحيح البخارّي، باب إثم من رفع رأسه قبل اإلمام، ج  : انظر  13

  330: ، رقم الحديث 237: ، ص 8: ، ج...صحيح مسلم، باب الّنهي عن سبق اإلمام 
ومسلم،  6336: ، رقم الحديث 27: ، ص 1: البخارّي، صحيح البخارّي، باب إذا تثاءب فليضع يده على فيه، ج: انظر 14

 3993: ، رقم الحديث 3392: ، ص 3:صحيح مسلم، باب تشميت العاطس وكراهة الّتثاؤب، ج
ن عمرٍو، أبو عبد هللا، وقيل أبو خالد، ابن جابر بن يمرة بن عمرٍو بن جندٍب، وقيل جابر بن سمرة بن جنادٍة بن جندٍب ب  15 

ابن عبد البّر، : انظر. هـ 66أخت سعد الّدين ابن أبي وّقاٍص الّصحابّي، روى عن الّنبّي ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث كثيرًة، توّفي في بغداد سنة 
 233: ، ص8: ابة، جوابن حجر، اإلص 311: ، ص 8: وابن  األثير، أسد الغابة، ج 333: ، ص8:اإلستيعاب، ج
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 . 2{ 1إليهم

 [حكم استقبال القبلة بالفرج في الخالء ] 
اَلُم _ َفْصٌل َوُيْكَرُه اْسِتْقَباُل اْلِقْبَلِة ِباْلَفْرِج ِفي اْلَخاَلِء أِلَنَُّه ) اَلُة َوالسَّ . َنَهى َعْن َذِلكَ _ َعَلْيِه الصَّ

 َفْرُجُه َغْيُر ُمَواٍز ْسِتْدَباُر ُيْكَرُه ِفي ِرَواَيٍة ِلَما ِفيِه ِمْن َتْرِك التَّْعِظيِم، َواَل ُيْكَرُه ِفي ِرَواَيٍة أِلَنَّ اْلُمْسَتْدَبرَ َواالِ 
ُمَواٍز َلَها َوَما َيْنَحطُّ ِمْنُه َيْنَحطُّ  َوَما َيْنَحطُّ ِمْنُه َيْنَحطُّ إَلى اأْلَْرِض، ِبِخاَلِف اْلُمْسَتْقِبِل أِلَنَّ َفْرَجهُ . ِلْلِقْبَلةِ 
 .(إَلْيَها

إذا _ } صّلى هللا عليه وسّلم_قال ( نهى عن ذلك _ صّلى هللا عليه وسّلم_قوله ألّنه )  3(فصل ) 
 .أخرجه الّسّتة 5{فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها؛ ولكن شّرقوا أو غّربوا  4أتيتم الغائط

يومًا على بيت أختي  6رقيت} قال _ رضي هللا عنهما_لحديث ابن عمر ( قوله وال ُيكره في روايٍة )  
وألّن  8{يقضي حاجته مستقبل الّشام مستدبر الكعبة _ صّلى هللا عليه وسّلم_فرأيت الّنبّي  7حفصة

                                                 

 أن ال يرجع عليهم" ج " في  1
ومسلم، صحيح  027: ، رقم الحديث 827: ، ص 8: البخارّي، صحيح البخارّي، باب رفع البصر إلى الّسماء، ج: انظر  2

 331: ، رقم الحديث 238: ، ص8: مسلم، باب الّنهي عن رفع البصر إلى الّسماء في الّصالة، ج
زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي  وزين الّدين، 386: ، ص 8: ائع، جئع الّصنالكاسانّي، بدا: انظر

دار البشائر : عبد هللا نذير أحمد، الناشر. د: هـ، المحقق8380األولى، : الطبعة، 13: ، ص8: تحفة الملوك، ج الّرازي،
  829: ، ص8: ج والّشرنبالّي، مراقي الفالح، .بيروت –اإلسالمية 

 "ج " ليست في  3
 "ج " ليست في  4
ومسلم، صحيح مسلم،  833: ، رقم الحديث 38: ، ص 8: البخارّي، صحيح البخارّي، باب ال تستقبل القبلة بغائٍط، ج: انظر 5

وابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب الّنهي عن  363: ، رقم الحديث 333:، ص8: باب إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة، ج
وأبو داود، سنن أبي داود، باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء  281: ، رقم الحديث 882: ، ص8: استقبال القبلة بالغائط، ج

،  8:والّترمذّي، سنن الّترمذّي، ت بشار، باب في الّنهي عن استقبال القبلة بالغائط، ج 9: ، رقم الحديث 2: ، ص8:الحاجة، ج
، رقم  32: ، ص8:بال المشرق أو المغرب عند الحاجة، جوالّنسائّي، سنن الّنسائّي، األمر باستق 1: ، رقم الحديث 21: ص

  32: الحديث
  090: ، ص 3: األزدّي، جمهرة الّلغة، ماّدة َرَقَي، ج: انظر. صعدت: رقيت أرقى ُرقياً  6
صّلى هللا عليها _حفصة بنت عمٍر بن الخطاب، أمها زينب بنت مظعوٍن، من المهاجرات، صّوامة قّوامة، تزوجها الّرسول  7

ابن عبد : انظر. هـ 32هـ وقيل  38هـ ثّم طلقها تطليقًة واحدًة ثّم ارتجعها بأمٍر من هللا، توّفيت سنة  3هـ وقيل  2سنة _ وسلم
  12: ، ص 1: وابن حجر، اإلصابة، ج 60: ، ص 0: وابن األثير، أسد الغابة، ج 8183: ، ص 3: البّر، االستيعاب، ج

ومسلم، صحيح مسلم، باب  831: ، رقم الحديث 38: ، ص 8: ، باب الّتبرز في البيوت، جالبخارّي، صحيح البخاريّ : انظر  8
 336: ، رقم الحديث 332: ، ص 8: ، ج...إذا آتيتم الغائط 
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 .3، إلى آخر ما ذكره في الكتاب2لها 1فرجه غير موازٍ 

 .ابق، وهو مقّدٌم لتقّدم المانع عند المعارضةوجه الّظاهر الحديث السّ 

: واعلم أّن هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثالثة أقواٍل، وباعتبار هذه الّرواية تصير أربعة أقوالٍ 
أخذًا بعموم األّول مع تقويته بقول  5والّنخعّي وأبو حنيفة 4ذهبت طائفٌة إلى الكراهة مطلقًا منهم مجاهدٌ 

، 10هللا 9ونستغفر 8عنها  7دمنا الّشام فوجدنا مراحيض قد ُبنيت نحو الكعبة فننحرفق 6أبي أّيوب
بحديث أبي داود عن  13أخذاً  12وأحمد 11كرهوه في الفضاء دون البنيان مطلقًا منهم الّشعبّي والّشافعيّ 

الرحمن أليس قد أبا عبد : رأيت ابن عمر أناخ راحلته وجلس يبول إليها، فقلت: " 14مروان األصفر
                                                 

 نوف" ج " في  1
 بها" أ " في  2
، 88: لّطحطاوّي، جوالّطحطاوّي، حاشية ا 361: ، ص3: والعينّي، البناية، ج 389: ، ص8: البابرتي، العناية، ج: انظر 3  

  23: ص
، صالح الدين  ابن كيكلدّي،: انظر. هـ 873مجاهد بن جبٍر، ويقال جبير المّكّي أبو الحّجاج، أحد أئّمة الّتابعين، توّفي سنة  4

: م، المحقق8916 –ه  8370الثانية، : الطبعة ، 303: ، ص 8: ججامع التحصيل في أحكام المراسيل،  أبو سعيد خليل،
أحمد بن عبد الّرحيم بن الحسين الكردّي الّرازيانّي، تحفة وابن العراقّي،  .بيروت –عالم الكتب : د المجيد السلفي، الناشرحمدي عب

مكتبة : عبد هللا نوارة، الناشر: بدون طبعة ، بدون تاريخ نشر، المحقق، 393: ، ص8: ج الّتحصيل في ذكر رواة المراسيل،
 82: ، ص2:  ني األخيار، جوالعينّي، مغا .الرياض –الرشد 

 احنيفة" ج " في  5
أبو أيوب األنصارّي، خالد بن زيٍد بن كليٍب بن الّنجار، شهد سائر المشاهد ونزل عنده الّرسول صّلى هللا عليه وسّلم حّتى بنى  6

وابن  8676: ، ص 3: ابن عبد البّر، االستيعاب، ج: انظر. هـ 28هـ وقيل  27مسجده ومساكنه، توّفي في الَقْسطنطينّية عام 
 377: ، ص 3: وابن حجر، اإلصابة، ج 32: ، ص 6: األثير، أسد الغابة، ج

 فينحرف" ج " في  7
 سفر " ج " ورد في  8
 يستغفر" ج " في  9

والّزيلعّي، تبيين  20: ، ص 8: وابن مودود الحنفّي، االختيار، ج 836: ، ص 2: الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر 10
 860: ، ص8: الحقائق، ج

: ، ص 3: والّنووّي، المجموع، ج 329: ، ص 8: والّرافعّي، فتح العزيز، ج 823: ، ص 8: ، جالماوردّي، الحاوي : انظر 11
18 
، 8: ج عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب، َنْيُل الَمآرِّب بَشرح َدلِّيُل الطَّالِّب،ابن سالم الّتغلبّي، : انظر 12
مكتبة الفالح، : الدكتور محّمد ُسليمان عبد هللا األشقر، الناشر: المحقق م، 8912 -هـ  8372األولى، : الطبعة ، 22: ص

 836: ، ص8: وابن مفلح، الفروع، ج 889: ، ص 8: وابن قدامة المقدسّي، المغني، ج .الكويت
 أخذ " ج " وأخرا وفي " أ " في  13
 األصغر"ج " في  14

،  0: البخارّي، الّتاريخ الكبير، ج: انظر. ل خاقان، وقيل سالم، ثقةٌ مروان األصفر، أبو خليفة البصرّي، اختلف في اسم أبيه فقي
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". إّنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيٌء يسترك فال بأس 1عن هذا؟ قال بلى
 3، وعن ابن عمر في الّصحيحين ما ذكرناه آنفًا من رؤيته2ورواه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما

 .4_صّلى هللا عليه وسّلم_لرسول هللا 

 .5وطائفٌة رّخصوه مطلقاً 

لتعارضها ثّم رجع إلى األصل وهو اإلباحة والمعارضة بحديث ابن عمر  6فمنهم من طرح األحاديث 
_ صّلى هللا عليه وسّلم_عند الّنبي  8ُذكر} عن عائشة قالت  7المتقّدم، وما رواه ابن ماجه عن عراكٍ 

 .10{وا بمقعدي القبلةُأَراُهم قد فعلوها استقبل: بفروجهم القبلة فقال 9قوٌم يكرهون أن يستقبلوا
ن مرساًل فإّن مخرجه حسٌن، بناًء على * كان 11وقول أحمد أحسن ما في الّرخصة حديث عائشة وا 

                                                                                                                                                    

  313: ، ص8: ومسلم، الكنى واألسماء، ج 236: ، ص 8: وابن حجر، تقريب الّتهذيب، ج 269: ص
 بل" ج " في  1
، رقم 326: ، ص8: والحاكم، المستدرك، ج 67: ، رقم الحديث22: ، ص8: ابن خزيمة، صحيح ابن خزيمة، ج: انظر 2

 .على شرط البخاريّ  228: الحديث
 روايته"ج " في  3
  323ص  سبق تخريجه  4
جمال الّدين أبو محّمد علّي بن أبي يحيى زكريا بن مسعود  والمنبجّي، 836: ، ص 2: الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر 5

. د: م، المحقق8993 -هـ 8383الثانية، : ، الطبعة، 90: ، ص 8: الّلباب، ج األنصارّي، الّلباب في الجمع بين الّسّنة والكتاب،
وابن نجيم المصري، البحر  .بيروت/ لبنان  -دمشق / سوريا  -الدار الشامية  -دار القلم : محّمد فضل عبد العزيز المراد، الناشر

 26: ، ص3: الّرائق، ج
ابن المنذر، األوسط في الّسنن واإلجماع واالختالف، : انظر. وهو قول عروة بن الّزبير وربيعة بن أبي عبد الّرحمن وداود بن عليٍّ 

، 8: وابن حزم الظاهرّي، المحّلى، ج 17: ، ص8: وساعي، موسوعة مسائل الجمهور في الفقه اإلسالمّي، ج 232: ، ص8: ج
  897: ص
وابن  826: ، ص8: ابن نصر البغدادي، اإلشراف على نكت، ج: انظر. وهو قول عائشة وعروة بن ربيعة وداود بن عليٍّ   6

أبو مالك كمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب وابن الّسيد سالم،  893: ، ص8: حزم، المحّلى، ج
 .مصر –المكتبة التوفيقية، القاهرة : لناشرم، ا 3772بدون طبعة، ،  93: ، ص8: ج األئمة،

 عرار" ج " في  7
الّذهبّي، : انظر. عراك بن مالٍك الغفرّي الكنانّي المدنّي، ثقٌة فاضٌل، ولكن لم يسمع من عائشة، توّفي في خالفة يزيد بن عبد الملك

  211: ، ص8: وابن حجر، تقريب الّتهذيب، ج 318: ، ص 2:وابن حّبان، الّثقات، ج  302: ، ص 8: ديوان الّضعفاء، ج
 داكر" ج " في  8
 يستقبلون وهو خطأ "ج " في  9

باحته دون الّصحراء، ج: انظر 10 ، رقم  880: ، ص8: ابن ماجه، سنن ابن ماجه، باب الّرخصة في ذلك في الكنيف وا 
 .ضّعفه األلبانيّ  233: الحديث

 ولئن " ج " في  11
 "  أ" ب من / 878نهاية ق * 
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بأّنه مّمن يمكن كونه لقيها فقد قالوا إّنه سمع من أبي هريرة  1إنكاره أّن عراكًا سمع من عائشة مدفوعٌ 
 .في بلدٍة واحدةٍ  2عه منها مع كونهماوأبو هريرة توّفي هو وعائشة في سنٍة واحدٍة فال يبعد سما

 .الحديث 5{... تحمل ابنتين لها 4جاءتني مسكينةٌ } عراٍك عن عائشة  3وقد أخرج مسلٌم حديث
اّلذي في حديث ابن ماجه قال  7أخرج الّدارقطنّي الحديث المذكور من غير جهة حّماد بن سلمة 6ثّم قد

لّما بّلغه قول الّناس أمر _ صّلى هللا عليه وسّلم_أّنه  _ }رضي هللا عنها_* عراٌك فيها حّدثتني عائشة
 .8{بمقعدته فاستقبل بها القبلة

تمّسكًا بما أخرجه أبو داود والّترمذّي وابن حّبان في صحيحه والحاكم  9ومنهم من اّدعى الّنسخ
 10أن يستقبل القبلة_ صّلى هللا عليه وسّلم_نهى رسول هللا } والّدارقطنّي عن جابر بن عبد هللا قال 

 .ولفظ ابن حّبان ومن بعده 11{فرأيته قبل أن ُيقبض بعاٍم يستقبلها

 

 

 
                                                 

 مرفوعا وهو خطأ" ج " في  1
 كونها" ج " في  2
 عراك جاءتني عن عائشة مسكينةحديث " أ " ورد في  3
 مسلينة" ج " في  4
 3627: ، رقم الحديث 3730: ، ص 3: مسلم، صحيح مسلم، باب فضل اإلحسان إلى البنات، ج: انظر 5
 "ط " ليست في  6
 "ب"ب من / 93نهاية ق *
ولكّنه لما كبر ساء حفظه فتركه حّماد بن سلمة بن دينار البصرّي، أبو سلمة، مفتي البصرة، كان حافظًا ثقًة ومن النحاة،  7

الّذهبّي، سير : انظر. هـ 860له تصانيف عّدة، توّفي سنة , البخارّي، أّما مسلٌم فاجتهد فانتقى من حديثه ما سمع منه قبل تغّيره
  303: ، ص 3: والّزركلّي، األعالم، ج 332: ، ص8:والقرشّي، الجواهر المضّية، ج 872: ، ص 0: أعالم الّنبالء، ج

وأحمد، مسند أحمد،  866: ، رقم الحديث 92: ، ص8: الّدارقطنّي، سنن الّدارقطنّي، باب استقبال القبلة في الخالء، ج: انظر 8
 . إسناده ضعيفٌ : ، قال األرنؤوط32288: ، رقم الحديث 239: ، ص 33:ط الّرسالة، مسند الّصديقة عائشة، ج

  893: ، ص8: ابن حزم، المحلى، ج: انظر. أّن الّنسخ لالستقبال مّمن اّدعى الّنسخ ابن حزم الّظاهرّي وقال  9
 الّصالة وهو خطأ " ج " وفي " أ " ليست في  10
وأبو داود، سنن أبي داود، باب الّرخصة في ذلك،   223: ، رقم الحديث 320: ، ص 8: الحاكم، االمستدرك، ج: انظر  11
 8337: ، رقم الحديث 361: ، ص 3: حّبان، مخرجًا، ج وابن حّبان، صحيح ابن 82: ، رقم الحديث 3: ، ص8:ج

والّترمذّي، سنن الّترمذّي، ت  863: ، رقم الحديث 92: ، ص8:والّدارقطنّي، سنن الّدارقطنّي، باب استقبال القبلة في الخالء، ج
 .، حّسنه األلبانيّ  9: ، رقم الحديث 67: ، ص8: بشار، باب ما جاء من الّرخصة في ذلك، ج
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قد _ صّلى هللا عليه وسّلم_* كان رسول هللا} همة الّتدليس، ولفظهم فزالت ت 3بن صالحٍ  2أبان 1حدثنا
{ القبلة  4نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها بفروجنا إذا هرقنا الماء، ثّم رأيته قبل موته بعاٍم يبول إلى

: لعلل الكبير، وقال الّترمذّي في ا6وأبو حاتمٍ  5وأبان بن صالٍح وّثقه المزّكون يحيى بن معيٍن وأبو ُزرعة
 .7سألت محّمد بن إسماعيل يعني البخارّي عن هذا الحديث فقال حديٌث صحيحٌ 

ن صّح ال ُيقاوم 8واألحوط المنع ألّن الّناسخ ال بّد أن يكون في قّوة المنسوخ  مّما  10ما تقّدم 9وهذا وا 
 .اّتفق عليه الّسّتة وغيره مّما أخرج كثيراً 

 13الخصوصّية 12فعله وهو ليس صريحًا في نسخ الّتشريع القولّي لجواز 11مع أّن اّلذي فيه حكاية

 14أخرج الّطبرّي في تهذيب اآلثار: ولو نسي فجلس مستقباًل فذكر يستحّب له االنحراف بقدر ما يمكنه
                                                 

 منا"ج " ثنا و في "أ " في  1
 أنان" ج " في  2
 "ج "ب من / 882نهاية ق * 
. أبان بن صالٍح بن عميٍر بن عبيٍد، أبو بكٍر، من أهل الكوفة، أصله من المدينة من سبي خزاعة، توّفي سنة بضع عشرة ومئةٍ  3

،  8: والبخارّي، الّتاريخ الكبير، ج 231: ، ص 6: وابن سعد، الّطبقات الكبرى، ج 60: ، ص 6: ابن حّبان، الّثقات، ج: انظر
 328: ص
 "ج " و " أ " ليست في  4
 ازرعة" ج " في  5

أبو زرعة عبيد هللا بن عبد الكريم بن يزيٍد بن فروخ المخزومّي الّرازي، من أئّمة الحديث وحّفاظه، جالس أحمد بن حنبل، له 
، 8:وابن أبي يعلي، طبقات الحنابلة، ج 370: ، ص 1: قات، جابن حّبان، الثّ : انظر. هـ 363، توّفي بالّري سنة "مسند"

 893: ، ص 3:والّزركلّي، األعالم، ج 899:ص
  390: ، ص3: ابن أبي حاتم، الجرح والّتعديل، ج: انظر 6
عن محّمٍد بن , رواه غير واحدٍ : سألت محّمدًا عن هذا الحديث، فقال"ونّصه  32: ، ص8:الّترمذّي، العلل الكبرى، ج: انظر 7

 ."إسحاق
 المسوخ" ج " في  8
 يقام" ج " في  9

 يقدم" ج " في  10
 حكانه" ج " في  11
 بجواز" ج " في  12
 وخالف، أصول الفقه،  217: ص ،8: واألمير، إجابة الّسائل، ج 82: ، ص2: ابن أمير الحاّج، الّتقرير والّتحبير، ج: انظر 13
وابن عابدين،  23: ، ص 8: والّطحطاوّي، حاشية الّطحطاوّي، ج 26: ، ص3: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 331: ص

  238: ، ص 8: رد المحتار، ج
 االجارة وهو خطأ " ج " في  14

وتهذيب اآلثار لمحّمٍد بن جريٍر الّطبرّي، وهو من عجائب كتبه حيث ابتدأ بما صّح عن أبي بكٍر بسنده؛ بحيث تكّلم على كّل 
 





 

239 

 

صّلى هللا عليه _قال رسول هللا : عن جّده قال 3عن أبيه 2عن عبد هللا بن الحسن 1عن عمرو بن جميعٍ 
عنها إجالاًل لها لم يقم من مجلسه حّتى ُيغفر  5فذكر؛ فتحّرف 4من جلس يبول قبالة المسجد_ } وسّلم
في  7ُيكره أن يمّد رجليه: وكما ُيكره للبالغ ذلك ُيكره له أن يمسك الّصغير نحوها ليبول، وقالوا  6{له 

 .9على مكاٍن مرتفٍع عن المحاذاة 8الّنوم وغيره إلى القبلة أو المصحف أو كتب الفقه إاّل أن تكون 

 [حكم المجامعة أو التخّلي أو البول فوق المسجد] 
تَّى َيِصحَّ َوَتْكَرُه اْلُمَجاَمَعُة َفْوَق اْلَمْسِجِد َواْلَبْوُل َوالتََّخلِّي، أِلَنَّ َسْطَح اْلَمْسِجِد َلُه ُحْكُم اْلَمْسِجِد حَ )

ُعوِد إَلْيِه، َواَل َيِحلُّ ِلْلُجُنِب اْلُوُقوُف َعَلْيِه ،َواَل َبْأَس ااِلْقِتَداُء ِمْنُه ِبَمْن َتْحَتُه،  َواَل َيْبُطُل ااِلْعِتَكاُف ِبالصُّ
اَلِة ِفي اْلَبْيِت أِلَنَُّه َلْم َيْأُخْذ ُحْكَم الْ  ْن َندَ ِباْلَبْوِل َفْوَق َبْيٍت ِفيِه َمْسِجد، َواْلُمَراُد َما ُأِعدَّ ِللصَّ ْبَنا َمْسِجِد َواِ 

 .(إَلْيهِ 

 

                                                                                                                                                    

حديٍث بعلله و طرقه وفقهه الحديث وسننه، وما فيه من المعاني و الغريب، واختالف العلماء و حججهم، فتّم منه مسند العشرة و 
وحاّجي خليفة، كشف الّظنون،  869: ، ص8: اإلشبيلّي، فهرسة ابن خير، ج: انظر. البيت و الموالي، وتوّفي قبل تمامهأهل 
 32: ، ص8:والكتانّي، الّرسالة المستطرفة، ج 283: ، ص8:ج
، قاضي حلوان، مّتهٌم بالوضع، متروكٌ  1 الّذهبّي، ديوان : نظرا. عمرو بن جميع العبدّي، أبو المنذر وقيل أبو عثمان، كوفيٌّ

 221: ، ص 3: وابن حجر، لسان الميزان، ج 09: ، ص8: والّنسائّي، الّضعفاء والمتركون، ج 273: ، ص8: الّضعفاء، ج
، أبو محّمٍد، كان من العّباد له هيبٌة ولساٌن شديٌد، حبسه المنصور بالمدينة؛ ألجل بنيه  2 عبد هللا بن الحسن بن الحسن بن عليٍّ

براهيم عّدة سنين، ثّم حبسه في الكوفة حّتى مات أيام أبي جعفرمحّمٍد و  ،  8:ابن سعد، الّطبقات الكبرى متّمم الّتابعين، ج: انظر. ا 
  26: ، ص 2:وابن حّبان، الّثقات، ج 22: ، ص 2: وابن أبي حاتم، الجرح والّتعديل، ج 328: ص
 عبد هللا وهو خطأ " ج " في  3

ن أبي طالٍب الهاشمّي، أبو محّمٍد، أّمه خولة بنت منظوٍر، كان عبد الملك بن مروان يهابه، ُولّي الحسن بن الحسن بن عليٍّ ب
وابن العديم، بغية الّطلب،  838: ، ص 3: ابن حّبان، الّثقات، ج: انظر. صدقة جّده علي بن أبي طالب في عصره ووصّي أبيه

 810: ، ص 3: والّزركلّي، األعالم، ج 3233: ، ص 2: ج
 القبلة" ج " في  4
 تحرف" ج " فحرف وفي " ب " في   5
عالء الدين علي بن  المتقي،:  انظر. مرسٌل فيه كّذابذكر المتقي في كنز العمال أّن الحديث أخرجه الّطبرّي، في تهذيبه وهو  6

، 9: بال القبلة في الخالء، جالنهي عن استقحسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي، كنز العمال في سنن األقوال واألفعال، 
: م، الناشر8918-هـ8378الخامسة، : صفوة السقا، الطبعة -بكري حياني : المحقق ، 36302: ، رقم الحديث 262: ص

  .مؤسسة الرسالة
 رجله" ب " في  7
 يكون " ج " و " ب " في  8
 22: ، ص 8: الّطحطاوّي، جوالّطحطاوّي، حاشية  26: ، ص3: ابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج: انظر 9
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وال تباشروهّن وأنتم عاكفون  ﴿لقوله تعالى  2وصّرح بالّتحريم في شرح الكنز( المجامعة  1قوله وتكره) 
 .3﴾في المساجد

أّن  5فتفيد 4لكّن الحّق كراهة الّتحريم؛ ألّن داللة اآلية إّنما هي على تحريم الوطء في المسجد للمعتكف
الوطء من محظورات االعتكاف، فعند عدم االعتكاف ال يكون لفظ اآلية دااًل على منٍع، فالمنع 

ال يحرم الوطء عليه لالعتكاف لما عرف : للمسجد حينئٍذ بل لو كان معتكفًا اعتكافًا نفاًل أمكن أن يقال
ّنما يمتنع للمسجد بدليٍل على الّرواية المختارة إنهاٌء للعبادة ال إ9االعتكاف  8نفل 7أن قطع 6من بطاٌل، وا 

يجب أن يكون القطع الذي هو إنهاٌء : على إطالقها في كّل اعتكاٍف إاّل أن يقال 10آخر فليست اآلية
من المسجد ألّنه من محظوراته، ومبدؤه يقع في العبادة فصار كالخروج من  11بغير الجماع كالخروج

 .الّصالة بالحدث يكون إنهاًء محظورًا 

 12ّلم عدم داللتها على ما قلناه عينًا كانت محتملًة كون الّتحريم لالعتكاف أو للمسجد فتكون ولو سُ 
 .15الّتحريم ال الّتحريم 14كراهته 13الّداللة، وبمثلها يثبت

 

 

                                                 

 يكره" ج " في  1
 861: ، ص 8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر 2
 831: البقرة، اآلية: سورة 3
 للعتكاف" ج " في  4
 فيفيد" ج " و" أ " في  5
 "ج " ليست في  6
 القطع" ج " في  7
 فعل" ج " في  8
 و" ج " ورد في   9

 لآلية" ج " في  10
 فالخروج" أ " في  11
 فيكون " ج " في  12
 تثيت" ط " في   13
 كراهة" ط  " في  14
 "أ"أ من /  873نهاية ق* 
، 8: وماّل، درر الحّكام، ج 861: ، ص8: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 392: ، ص 3: الكاسانّي، بدائع الّصنائع، ج: انظر 15
 887: ص
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والمراد بالّتخّلي الّتغّوط ألّن سطح المسجد له حكمه إلى عنان الّسماء، وقد أمر بتطهيره والبول ينافيه، 
ذا ك  .على ما روي فكيف بالبول 2[من الّنار]الجلدة  1*ان المسجد ينزوي من الّنخامة كما تنزوي وا 

 .5إاّل للّنساء 4]فيه االعتكاف[حّتى ال يصّح ( حكم المسجد  3قوله ألّنه لم يأخذ)  
مكانًا واختلفوا في مصّلى العيد والجنازة، واألصّح أّنه إّنما له حكم المسجد في جواز االقتداء لكونه 

 .6واحدًا وهو المعتبر في جواز االقتداء

 [أحكام المسجد] 
اَلِة، َوِقيَل اَل َبْأَس ِبِه إَذا ِخيَف ) َعَلى َمَتاِع َوُيْكَرُه َأْن ُيْغَلَق َباُب اْلَمْسِجِد، أِلَنَُّه ُيْشِبُه اْلَمْنَع ِمْن الصَّ

اَلةِ  اْلَمْسِجدِ  اِج َوَماِء الذََّهِب، َوَقْوُلُه اَل  َواَل َبْأَس  ،ِفي َغْيِر َأَواِن الصَّ َأْن ُيْنَقَش اْلَمْسِجُد ِباْلِجّصِ َوالسَّ
َماِل َنْفِسِه، َأمَّا  َبْأَس ُيِشيُر إَلى َأنَُّه اَل ُيْؤَجُر َعَلْيِه َلِكنَُّه اَل َيْأَثُم ِبِه، َوِقيَل ُهَو ُقْرَبٌة َوَهَذا إَذا َفَعَل ِمنْ 

ِمْن َماِل اْلَوْقِف َما َيْرِجُع إَلى إْحَكاِم اْلِبَناِء ُدوَن َما َيْرِجُع إَلى النَّْقِش َحتَّى َلْو َفَعَل  اْلُمَتَولِّي َفَيْفَعلُ 
َواِب   .(َيْضَمُن، َوَّللَاَُّ َأْعَلُم ِبالصَّ

ومن أظلم ممن منع مساجد هللا أن ُيذكر  ﴿وهو حراٌم، قال تعالى ( قوله ألّنه يشبه المنع من الّصالة ) 
 . 7﴾فيها اسمه

 

                                                 

 ينزوي " ج " في  1
 "ب " في ما بين المعكوفين ليس  2

  8698: ، رقم الحديث 322: ، ص8: عبد الّرّزاق، مصّنف عبد الّرّزاق، ج: انظر
 837: ، ص8: ابن إبراهيم العراقي، تخريج أحاديث األحياء، ج: انظر. ذكر ابن إبراهيم أّنه لم يجد له أصٌل، وكذلك القاري 

  322: ، ص8: والجراحي، كشف الخفاء، ط القدسّي، ج
 ديوج" ج " في  3
 االعتكاف فيه" أ " ما بين المعكوفين في  4
 النساء" ج " في  5

: ، ص 8: وشيخي زاده، مجمع األنهر، ج 369: ، ص3: والعينّي، البناية، ج 861: ، ص8: الّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج: انظر
830 

وابن ماّزة،  836: ، ص 8: ّصنائع، جالكاسانّي، بدائع ال: انظر. األصّح أّن مصّلى العيد والجنازة ليس له حرمة المسجد 6
 887: ، ص 8: وماّل، درر الحّكام، ج 380: ، ص 8: المحيط البرهانّي، ج

ويتفّرع عن هذه المسألة، مسألة جواز إقامة المسجد من طابقين وأكثر إذا دعت الحاجة إلى ذلك مع مالحظة تأّخر المأمومين عن 
 329: ، ص 6: فتاوى الّلجنة الّدائمة للبحوث العلمّية واإلفتاء، ج: انظر. اإلمام مع االقتراب منه حسب اإلمكان

 883: البقرة، اآلية: سورة 7
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أحسن من الّتقييد بزماننا كما في عبارة بعضهم ( على متاع المسجد  2إذا خيف 1قوله وقيل ال بأس ) 
كذلك إاّل في  4خشية الّضرر على المسجد، فإن ثبت في زماننا في جميع األوقات ثبتت 3فالمدار

 .5أو في بعضها ففي بعضهاأوقات الّصالة أو ال فال، 

 .لما فيه من تعظيم المسجد( قوله وقيل هو قربٌة )  

الحديث،  6{إّن من أشراط الّساعة أن ُتزّين المساجد _ } صّلى هللا عليه وسّلم_لقوله * ومنهم من كرهه
 .7واألقوال ثالثٌة وعندنا ال بأس به

، أو 8ي المحراب أو الّتزيين مع ترك الّصلواتومحمل الكراهة الّتكّلف بدقائق الّنقوش ونحوه خصوصًا ف
عدم إعطائه حّقه من الّلغط فيه، والجلوس لحديث الّدنيا، ورفع األصوات بدليل آخر الحديث وهو قوله 

 10نفسه، أّما المتوّلي فيفعل ما يرجع إلى إحكام 9هذا إذا فعل من مال{ وقلوبهم خاويٌة من اإليمان } 
   .12ضمن كذا في الغاية 11البناء حّتى لو جعل البياض فوق الّسواد للّنقاء

                                                 

 به" ج " ورد في  1
 خاف" ج " في  2
 فالمراد" ج " في  3
 "ج " أ من / 886نهاية ق * 
 ثبت" ط " في  4
، 3: وماّل، درر الحّكام، ج 861: ، ص 8: قائق، جوالّزيلعّي، تبين الح 281: ، ص 2: ابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج: انظر 5

  822: ص
 : انظر". من أعالم الّساعة وأشراطها أن ُتزخرف المساجد وأن تخّرب القلوب: " نّص الحديث 6

المتقي، كنز : وذكر المتقي إسناده فيه ضعٌف، انظر 87226: ، رقم الحديث331: ، ص87: الطبراني، المعجم الكبير، ج
 .  21396: ، رقم الحديث332: ، ص83: العمال، ج

ذهب الحنفّية إلى أّنه ال بأس بتزيين المساجد وال بأس تعني رفع الحرج ال إيجاب الّثواب، بينما ذهب جمهور العلماء المالكّية   7
، 27: الّسرخسّي، المبسوط، ج: انظر. وقيل هو قربٌة حسنٌة وهو قوٌل عند الّشافعّية ،والّشافعّية والحنابلة إلى كراهة تزيين المساجد

والمطيعي،  870: ، ص3: وابن رشد القرطبّي، البيان والّتحصيل، ج 286: ، ص2: ماّزة، المحيط البرهانّي، ج وابن 312: ص
، 2: والعمرانّي، البيان في مذهب اإلمام الّشافعّي، ج 236: ، ص82: والقرافّي، الذخيرة، ج 236: ، ص82: تكملة المجموع، ج

  02: ، ص 0: رداوي، اإلنصاف، جوالم 330: ، ص8: وابن مفلح، الفروع، ج 273: ص
 الّصالة" ب " في  8
 حال وهو خطأ" ج " في  9

 األحكام"ج " الحكام و في " ب " في  10
 للبقاء وهو خطأ " ج " في  11
ال بأس به وهو المذكور في الجامع الّصغير، وقيل يكره وقيل مستحبٌّ ألّنه من : األّول: حكم نقش المسجد على ثالثة أقوالٍ  12

: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 888: ، ص8: ماّل، درر الحّكام، ج: انظر. والّراجح أّنه ال بأس به واألولى تركه. هعمارت
 830: ، ص8: وشيخي زاده، مجمع األنهر، ج 29: ، ص3
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 .المصحف بالّذهب ال بأس به 1وعلى هذا تحلية 

 . 5لها ألّنه يشبه المنع كالغلق 4المشدّ  3المصاحف واّتخاذ 2وكان المتقّدمون يكرهون شدّ 

 .وهذه فروٌع تتعّلق بأحكام المسجد

 .أولى من تزيينه، ولو قيل بأّنه قربةٌ  ال شّك أّن الّدفع للفقراء 

شيٌء إن حفر  6وال ُيحفر في المسجد بئٌر ولو كانت بئرًا قديمًة كبئر زمزم تركت، ولو ُحفر فتلف فيه 
ن كان* أهل المسجد  . 9ذلك بأهله أو ال 8بغير إذنهم ضمن أضرّ  7أو غيرهم بإذنهم ال يضمن، وا 

ذلك  11واألسطوانات ال تستقّر به فيجوز لتشرب 10ذا نزٍّ وال يجوز غرس األشجار فيه إاّل إن كان 
 .فيحصل بها الّنفع

لمتاعه، وال يجوز أن يّتخذه طريقًا بغير عذٍر، فإن كان بعذٍر ال  12وال بأس بأن يّتخذ فيه بيت 

تحتها  ألّن ما] الّنخامة بثوبه، ولو بزق كان فوق الحصير أسهل منه تحتها  14وال يبزق فيه فيأخذ 
 .حقيقةً  1[مسجدٌ 

                                                 

 حليه" ج " في  1
ه، شّدًا، فقد شّد كل ما أحكم  2 ، َشّده، َيشدُّ والّزبيدّي، تارج العروس،  323، صك 2: ب، جابن منظور، لسان العر : انظر. شدَّ

  337: ، ص 1: مادة شدد، ج
 البحاد" ج " في  3
 المشدة" ط " في  4
، 8: وماّل، درر الحّكام، ج 861: ، ص8: والّزيلعّي، تبيين الحقائق، ج 326: ، ص8: زين الّدين، تحفة الملوك، ج: انظر 5

  289: ص
 "ب " ليست في  6
 "ب"أ من / 93نهاية ق *
 "ج " ليست في  7
 اخبر وهو خطأ " ج " في  8
عند أبي حنيفة من حفر بئرًا في المسجد أو أحدث شيئًا بغير إذن أهله يضمن مطلقًا، ألّن تدبير المسجد ألهله فقد دون غيرهم،  9

بئرًا فيه نفٌع من كّل وجٍه ال فإن فعل الغير فيه مباٌح بشرط الّسالمة خالفًا ألبي يوسف ومحّمٍد فإنه ال يضمن، والفتوى من حفر 
،  6: وابن عابدين، رد المحتار، ج 080: ، ص8: الحصكفي، الّدّر المختار شرح تنوير األبصار، ج: انظر. يضمن الحافر

  216: ص
 ثرا وهو خطأ" ج " في  10
 تشرب" ج " في  11
 بيتا" ط " بب  و في " ج " في  12
  668: ، ص8: ابن عابدين، رد المحتار، ج: انظر 13
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يدفنها في الّتراب وال يدعها على  2والحصر لها حكم المسجد وليست به حقيقٌة، فإن لم يكن فيه بواري 
 3وجه األرض، وكذا ُيكره أن يمسح رجله من الّطين بأسطوانته أو حائطه، وال بأس بأن يمسح ببرٍد به

خشٍب أو حصيٍر ملقاٍة فيه، واألولى أن ال يفعل، وبتراب المسجد إن كان مجموعًا ال بأس  4أو قطعة
ن كان مبسوطًا يكره  .5به، وا 

ذا نزح الماء الّنجس من البئر كره أن يبّل به الّطين فيطّين به المسجد على قول من اعتبر نجاسة  وا 
 .وقد ذكرناه في باب األنجاس 6الّطين

 .7ن موضٌع اّتخذ لذلك ال يصّلى فيهالمسجد والمضمضة إاّل أن يكو  ويكره الّتوّضي في 

وال يجوز أن تعمل فيه الّصنائع ألّنه مخّلص هلل فال يكون محال  لغير العبادة غير أّنهم قالوا في  
فيه لمصلحته من دفع الّصبيان وصيانة المسجد ال بأس به للّضرورة، وال يدّق  8الخّياط إذا جلس

 .طّيه دقًا عنيفاً الّثوب عند 

واّلذي يكتب إن كان بأجٍر يكره، وبغير أجٍر ال يكره، هذا إذا كتب العلم والقرآن ألّنه في عبادٍة، أّما 
عندهم الّصبيان والّلغط فال لو لم يكن لغٌط ألّنهم في صناعٍة ال  10تجتمع 9هؤالء المكتبون اّلذين

لالرتزاق، ومعّلم الّصبيان القرآن كالكاتب إن  12[ليس هو هلل بل]  11عبادٍة، إذ هم يقصدون اإلجارة
                                                                                                                                                    

 "ج " ليست في  1
 بوار" ط " في  2

: والفيروز آبادي، القاموس المحيط، ج 33: ، ص8: المطرزّي، المغرب، مادة بري، ج: انظر. البواري جمع بارّي، وهو الحصير
   323: ، ص 87: والزبيدّي، تاج العروس، ماّدة َبَوَر، ج 223: ، ص8
 ببردته" ط " و " ج " في  3
 قطعت" ج " في  4
وابن عابدين، رد  237: ، ص 2: وابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج 20: ، ص3: ابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج: انظر 5

 661: ، ص 8: المحتار، ج
اختلف في طهارة الّطين، فعند أبي يوسف نجٌس وعند محّمٍد طاهٌر، وذكر أبو بكر اإلسكاف العبرة بالماء، إن طاهرًا فالّطين  6

ن كان نجسًا فالّطين نجٌس، أّما أبو نصٍر محّمٍد بن محّمٍد بن سالٍم فذكر أّن العبرة بالّطهارة فأّيهما كان طاهرًا فالكلّ   طاهٌر وا 
قّسام الّصّفار ذكر أّن العبرة للّنجس منهما فأّيهما كان نجسًا فالكّل نجٌس، وهذا ما صّححه مجموعة من العلماء منهم طاهٌر، وأبو ال

والّطحطاوّي، حاشية  331: ، ص8: وابن نجيم المصري، البحر الّرائق، ج 266: ، ص8: العينّي، البناية، ج: انظر. أبو الّليث
  821: ، ص8: الّطحطاوّي، ج

 667: ، ص 8: ابن عابدين، رد المحتار، ج: ظران  7
 إذا جاس مكّرر"  ج " في  8
 الذي" ج " في  9

 يجتمع" ج " في  10
 اإلجادة" ط " في  11
 ليتوصلوا بذلك إلى" ب " وفي " ب " ليست في  12
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 .كان ألجٍر ال، وحسبًة ال بأس به

اّل فيكره، وسكت عن كونه بأجٍر أو  ومنهم من فّصل هذا إن كان لضرورة الحّر وغيره ال ُيكره وا 
إذا ف 1، وينبغي حمله على ما إذا كان حسبًة، فأّما إن كان بأجٍر فال شّك في الكراهة، وعلى هذا*غيره

 .2كان حسبًة وال ضرورًة ُيكره ألّن نفس الّتعليم ومراجعة األطفال ال تخلو عّما ُيكره في المسجد

صالٍة جائٌز ال للمصيبة، والكالم المباح فيه مكروٌه يأكل الحسنات والّنوم  3والجلوس في المسجد بغير 
 .4فيه مكروه، وقيل ال بأس للغريب أن ينام فيه

* وانّي أّنه ذكر في الّصوم عن أصحابنا يكره أن يّتخذ في المسجد مكانًا معيناً وفي الّنهاية عن الحل
يصّلي فيه، ألّن العبادة تصير له طبعًا فيه وتثقل في غيره، والعبادة إذا صارت طبعًا فسبيلها الّترك 

 .ولذا كره صوم األبد انتهى

 .5فاسٍد، وهللا أعلمفكيف بمن اّتخذه لغرٍض آخر 

 

 احملقّق هناية النّّص 
 

 

 

                                                                                                                                                    

 "أ " ب من / 873نهاية ق * 
 ذلك" ج " و " ب " في  1
  289: ، ص 2: وابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج 302 :، ص8: الّسمرقندّي، عيون المسائل، ج: انظر 2
 لغير" ج " في  3
 "ج " ب من / 886نهاية ق * 
  223: ، ص8: الّزيلعّي، تبين الحقائق، ج: انظر  4
 بالّصواب" ج " و " ب " ورد في  5

ابن نجيم المصري، البحر و  281: ، ص 2: وابن ماّزة، المحيط البرهانّي، ج 297: ، ص 3: الّشيبانّي، األصل، ج: انظر
 20: ، ص 3: الّرائق، ج
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 : الخاتمة
 الحمُد هللِّ والّصالُة والّسالُم على المبعوثِّ رحمًة للعالمين، أّما بعد ،، 

  .باب الوترأول اّللهمَّ لَك الحمُد أْن أعنتني على إكمال هذا الّتحقيقِّ لبابِّ اإلمامةِّ من أّوله وحّتى 
على أهمية هذا  أؤّكدكتاب فتح القدير لإلمام ابن الهمام، جزٍء من تحقيق في وبعد تشّرفي بالمساهمة 

العالية بين مصّنفات المذهب الحنفّي حيث أحال إليه الكثير من المصّنفين، العلمية كتاب ومكانته لا
 ابن الهمام اّلذي ُيعتبر من العلماءِّ المجتهدين المحّققيَن؛الكمال  اإلمامِّ وذكروا اختيارات وترجيحات 

، وكان واسع االّطالع متعّمقًا في المذهب، (المحّقق)ُيطلُق عليه في كثيٍر من كتب الفقه  كانَ  والذي
ةِّ والبيان، موسوعّيًا، فتجُده ينقُل من كتب الفقه على مختلفِّ المذاهب الفقهّية، وكتب الّلغة،  جِّّ قويَّ الحِّ

 .مصّنفاتوكتب الّتاريخ والّتراجم والقواعد األصولّية والفقهّية وغير ذلك من ال
 

م رسالتي هذه بذكر بعض اختيارات وترجيحات الكمال بن الهمام من باب اإلمامة إلى أول باب وأختت
 : كتابه فتح القدير الوتر في
حّقق الكمال بن الهمام في قضية صالة الجماعة بأّنها ال تجُب إاّل على الّرجال األحرار  -8

القادرين عليها من غير حرٍج، فال تجُب على األعمى ولو وجد من يقوده عند أبي حنيفة، 
 . فذكر أّنه اّتفاٌق والخالف في الجمعة ال الجماعة

 . اإلمامةقّدم الحسب على صباحة الوجه في أوصاف األحّق ب -3
رّجح قول محّمٍد أّن الّصالة مكروهٌة خلف الفاسق في صالة الجمعة إذا تعّددت إقامتها  -2

 . في المصر الواحد وذكر أّنه المفتى به
 . لو تقّدمت إمام الّنساء تأثم والّصالة صحيحٌة عنده -3
 .اختار أن الاّلحق من فاته بعض صالة اإلمام بعدما دخل معه ليشمل الاّلحق المسبوق  -2
اّل  -6 ذكر أّن األّمّي يجب عليه كل االجتهاد في تعّلم القدر الواجب اّلذي تصّح فيه الّصالة وا 

 . فهو آثمٌ 
عند ابن الهمام أّن الاّلحق إذا بدأ بأداء فعل الواجب فقّدم ما فاته مع اإلمام فإّنه يشير  -0

يتابعوه فينتظرونه حّتى يفرغ ثّم يتابعونه ويسّلم بهم، أّما إذا خالف الواجب  الم بأن إليه
 . بحيث بدأ بإتمام صالة اإلمام فإنه حينئٍذ يقّدم غيره لإلتمام ويشتغل هو بما فاته

 . إذا نسي المصّلي سجدًة فإنه عنده يقضيها عقب الّتذّكر أو يؤّخرها إلى آخر الّصالة -1
في المحراب ليس من باب الّتشّبه بأهل الكتاب ألّن امتياز اإلمام  رّجح أّن مقام اإلمام -9

وسط الّصّف  ّدم واجبًا عليه، والمحراب يحاذيمطلوٌب شرعًا في حّق المكان، فكان الّتق
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 . ته مكروهٌ وهو المطلوب وقيامه في غير محاذا
 . مكنهلو نسي فجلس مستقباًل القبلة في الخالء فيستحّب عنده اإلنحراف بقدر ما ي -87
 . راهة تحريمٍ طء فوق المسجد والبول والّتغّوط كبأّن الكراهية في الو  رّجح -88
 . جماعة العريان كراهة تحريمٍ  ُتكره عنده -83
 . محاذاة المصّلية لمصلٍّ في صالٍة غير مشتركٍة مكروٌه غير مفسدة عنده -82
رفع الّصوت زيادًة على حاجة اإلبالغ في الّصالة واالشتغال بنغمات الّصوت كمّد همزة  -83

 . هللا أكبر ونحوها ُيفسد الّصالة عنده
 . رّجح قول محّمٍد عدم جواز إمامة األحدب للقائم -82
 . ذكر أّن اإلمام إذا كان حافظًا فنظر وقرأ من المصحف ال تفسد صالته -86

 
 : الّتوصيات

لزَم طاّلَب تِّ وبشكٍل خاّصٍ جامعة القدس أْن تتبّنى فكرَة إحياءِّ الّتراث، بأْن تُ أوصي الجامعا -8
أو أن يكون في  الّدراساتِّ العليا تحقيَق جزٍء قصيٍر من مخطوٍط له عالقٌة بعنوان رسالتهم

 . مساق منهج البحث العلميّ 
، "فتح القدير" أوصي طلبَة الّدراساتِّ العليا قسم الفقه والّتشريع بإكمال مشروع تحقيق كتاب   -3

 . فيخرج بطبعٍة علمّيٍة محّققٍة، فينتفع الجميع بهذا الكتاب القّيم
أوصي أصحاب القرار في جامعة القدس بطباعة هذا الكتاب بحّلته الجديدة المحّققة لتعّم  -2

 . الفائدة

 
 ... ربِّ العالمين والحمُد هللِّ 
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 : قائمة الفهارس

  -:فهرس اْليات القرآنية

 رقم الصفحة اْليةرقم  اسم الّسورة اْلية

 337 831 البقرة "وال تباشروهّن وأنتم عاكفون في المساجد"

ومن أظلم ممن منع مساجد هللا أن ُيذكر فيها "
 "اسمه

 338 883 البقرة

يَن "  ب 88 المجادلة ...."آَمُنواَيْرَفعِّ َّللاَُّ الَّذِّ

 

  -:فهرس األحاديث النبوّية

 رقم الصفحة الحديث

 892 ..."وهو يصّلي_ صّلى هللا عليه وسّلم_أتيت رسول هللا : ابن عباٍس أّنه قال"

راكٌع، فركع دون _ صّلى هللا عليه وسّلم _ أبي بكرة أّنه دخل المسجد والّنبي "
 ..."الّصفّ 

10 

 20 "الّنعال؛ فالّصالة في الّرحالإذا ابتّلت "

 323 "إذا أتيتم الغائط فال تستقبلوا القبلة وال تستدبروها؛ ولكن شّرقوا أو غّربوا"
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 876 "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد؛ فال يمنعها"

 61 ..."إذا أممت بالّناس فاقرأ بالّشمس وضحاها"

 832 "بقي من صالته إذا َرعف في صالته توّضأ ثّم بنى على ما"

 898 ..."إذا صّلى أحدكم إلى شيٍء يستره من الّناس"

 377 ..."إذا صّلى أحدكم إلى عاموٍد أو ساريةٍ "

 60 ..."إذا صّلى أحدكم بالّناس فليخّفف"

 833 "إذا صّلى أحدكم فأحدث فليأخذ بأنفه ثّم لينصرف"

 378 ..."إذا صّلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً "

 891 ..."إذا صّلى أحدكم فليصّل إلى ُسترٍة وال يدع"

 899 "إذا صّلى أحدكم فليصّل إلى سترة وليدن منها"

 812 "إذا نابت أحدكم نائبًة وهو في الّصالة فليسّبح"

 372 "إذا نابت أحدكم نائبٌة وهو في الّصالة فليسّبح"
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 332 ..."فقال ادخل_ عليه وسّلم صّلى هللا_على الّنبّي _ عليه الّسالم_استأذن جبريل "

 93 "استووا تستوِّ قلوبكم، وتماّسوا تراحموا"

 833 ..."حّتى إذا كّنا بذات الّرقاع إلى أن: أقبلنا إلى أن قال"

 69 "اقتربت الّساعة"

 331 "اقتلوا األسودين في الّصالة الحّية والعقرب"

 339 ..."اقتلوا ذا الّطفيتين واألبتر"

 39 "ُأبيٌّ أقرؤكم "

 92 ..."أقيموا الّصفوف، وحاذوا بين المناكب"

 93 ..."أال تصّفون كما تصّف المالئكة عند رّبها؟"

 832 "اإلمام ضامنٌ "

 322 "الّتثاؤب من الّشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع"

 32 ..."الجفاء كّل الجفاء، والكفر، والّنفاق من سمع منادي هللا"
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 91 ..."الخمر أّم الخبائث، والّنساء حبائل الّشيطان، وأّخروهنّ "

 60 ..."الّصغير، والكبير، والّضعيف"

 61 "المغرب"

 322 "أّما يأمن اّلذي يرفع رأسه قبل اإلمام"

 383 "ُأمرت أن أسجد على سبعٍة وأن ال أكّف شعرًا وال ثوباً "

 01 ..."إّن أحّب صالة المرأة إلى هللا "

 802 "إّن هللا وضع عن أّمتي الخطأ الّنسيان، وما استكرهوا عليه"

 332 "إّن المالئكة ال تدخل بيتًا فيه كلٌب، أو صورةٌ "

 02 ..."يا رسول هللا إئذن لي في الَغَزاة: لّما غزا بدرًا قالت له_ملسو هيلع هللا ىلص _ أّن الّنبّي "

 891 ..."إن جعلت بين يديك مثل"

 886 "كان في صالة الفجرأّن ذلك "

 893 ..."وأبا بكٍر وعمر_ صّلى هللا عليه وسّلم_ أّن رسول هللا"
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 28 "إن سّركم أن ُتقبل صالتكم، فليؤّمكم خياركم"

 61 ..."أّن معاذًا افتتح سورة البقرة"

 882 ..."عشاء اآلخرة_ ملسو هيلع هللا ىلص_ أّن معاذًا كان يصّلي مع رسول هللا "

 333 "من أشراط الّساعة أن ُتزّين المساجدإّن "

 863 ..."إّنما ُجعل اإلمام لُيؤتمّ "

 07 ..."قرأ بالمعّوذتين في الفجر -ملسو هيلع هللا ىلص  -أّنه "

 831 ..."دخل في صالة الفجر فأومأ بيده_ ملسو هيلع هللا ىلص _ أّنه "

 832 ..."صّلى ببطن نخلةٍ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ أّنه "

 882 ..."وجد من نفسه خّفةً _ ملسو هيلع هللا ىلص _ إّنه "

أقلع عنه الوعك ليلة االثنين، فغدا إلى الّصبح يتوّكأ على الفضل بن _ملسو هيلع هللا ىلص _ أّنه "
 ..."العّباس

882 

 880 "خرج إلى محّل الّصالة قائمًا يهادى ثّم جلس_ملسو هيلع هللا ىلص _ أّنه "

 389 ..."نائمٌة معترضةٌ _ رضي هللا عنها_وعائشة _ صّلى هللا عليه وسّلم صّلى_أّنه "
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 337 ..."رأى رجاًل يصّلي إلى رجٍل فأمره_ صّلى هللا عليه وسّلم_أّنه "

 377 ..."صّلى بهم بالبطحاء_ صّلى هللا عليه وسّلم_أّنه "

 812 ..."نقرأ في الّصالة سورة المؤمني_ صّلى هللا عليه وسّلم_أّنه "

 809 ..."كان يصّلي بالّليل_ صّلى هللا عليه وسّلم_ّنه أ"

 898 ..."كان يصّلي وأنا معترضةٌ _ صّلى هللا عليه وسّلم_أّنه "

 326 ..."لّما بّلغه قول الّناس_ صّلى هللا عليه وسّلم_أّنه "

 801 ..."نفخ في صالة الكسوف_ صّلى هللا عليه وسّلم_أّنه "

 383 "نهى عن الّسدل في الّصالة، وأن يغّطي الّرجل فاه_ هللا عليه وسّلم صّلى_أّنه "

 886 ..."أّنه كشفها يوم االثنين وهم صفوٌف في الّصالة، ثّم تبّسم ضاحكاً "

 333 ..."أّنها اّتخذت على سهوٍة لها سترًا فيه تماثيل"

 827 ..."أّيما إماٍم سها فصّلى بالقوم وهو جنٌب فقد مضت صالتهم"

شاء"  876 "أّيما امرأٍة أصابت بخورًا؛ فال تشهد معنا العِّ
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 870 ..."أّيها الّناس انهوا نساءكم عن ُلبس الّزينة، والّتبختر في المساجد"

 32 ..."بحسب المؤمن من الّشقاء، والخيبة أن يسمع المؤّذن"

 802 ..."إذ عطس_ صّلى هللا عليه وسّلم_بينا أنا أصّلي مع رسول هللا "

 00 "تؤّم المرأة الّنساء تقوم وسطهنّ "

 02 ..."وبنى بها بالمدينة_ رضي هللا عنها_ثّم تزّوج عائشة "

 326 ..."جاءتني مسكينٌة تحمل ابنتين لها"

 06 "جعل له مؤّذنًا، وأمرها أن تؤمّ "

 893 "خريفاً "

 96 "خياركم ألينكم مناكب في الّصالة"

 831 ..."إرادةٍ دخل في صالة الفجر على "

 326 ..."قوٌم يكرهون _ صّلى هللا عليه وسّلم_ُذكر عند الّنبي "

 833 ..."يا رسول هللا: فقال_ملسو هيلع هللا ىلص _ رجٍل من بني سلمة أّنه أتى الّنبّي "
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 803 "ُرفع عن أّمتي الخطأ والّنسيان"

 322 ..."رقيت يومًا على بيت أختي حفصة"

 373 ..."عن كّل شيٍء حّتى سألته_ صّلى هللا عليه وسّلم_سألت الّنبّي "

 36 "سناً "

 891 ..."في غزوة تبوك_ صّلى هللا عليه وسّلم_ُسئل "

 33 ..."صالة الّرجل في الجماعة تفضل على صالته في بيته"

 01 ..."صالة المرأة في بيتها أفضل من صالتها في حجرتها"

 62 "صّلوا خلف كّل برٍّ وفاجرٍ "

 10 ..."أّنه رأى رجاًل صّلى خلف الصّف فأمرهلى هللا عليه وسلم ـص"

شاء فطّول عليهم_ رضي هللا عنه_صّلى معاٌذ "  61 ..."العِّ

 888 ..."أميرًا على سرّيةٍ _ملسو هيلع هللا ىلص _ عمرو بن العاص أّنه بعثه الّنبّي "

ضريٌر، شاسع الّدار، ولي قائٌد ال يا رسول هللا إّني : عن ابن أّم مكتوٍم أّنه قال"
 ..."يالئمني

21 
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كان الّرجال والّنساء في بني إسرائيل يصّلون جميعًا، فكانت : عن ابن مسعوٍد قال"
 ..."المرأة تلبس القالبين

90 

 13 ..."لطعامٍ _ ملسو هيلع هللا ىلص _ عن أنس بن مالٍك أّن جّدته ُمليكة دعت رسول هللا "

 13 ..."صّليت وراء إماٍم قط أخّف صالةً ما : عن أنس"

في غزوٍة فقام _ صّلى هللا عليه وسّلم _ سرت مع الّنبّي : عن جابٍر قال"
 ..."يصّلي

12 

رضي _دخلت على عائشة : عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعوٍد قال"
 ..."أال تحّدثيني: فقلت_ هللا عنها

882 

: أصّلي من خلفكما ؟ قاال: دخال على عبد هللا فقالعن علقمة واألسود أّنهما "
 ..."نعم، فقام

18 

 831 ..."حّتى قام في مصاّله_ ملسو هيلع هللا ىلص_فأتى الّنبّي "

 36 ..."فأفقههم فقهًا، فإن كانوا في الفقه سواء"

 31 "فإن كانوا في القراءة سواًء فأعلمهم بالّسّنة"

 29 ..."رّخص لعتبان – صّلى هللا عليه وسّلم -فإّنه "
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 02 "أقام بمّكة بعد الّنبّوة ثالث عشرة سنةً -ملسو هيلع هللا ىلص  -فإّنه "

 92 "فكان أحدنا ُيلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه"

 838 "فيصّلي بهم الّصالة المكتوبة"

 838 ..."قال بّت عند خالتي ميمونة"

 898 "رجلي، فإذا قام بسطتهافكان إذا سجد غمزني فقبضت : قالت"

 371 ..."هي الّسّنة: قلت البن عّباس في اإلقعاء على القدمين فقال"

 93 ..."يأتي ناحية الّصّف فيسّوي بين صدور القوم ومناكبهم_ ملسو هيلع هللا ىلص _ كان "

 370 "يلحظ في الّصالة يمينًا وشمااًل وال يلوي عنقه_ صّلى هللا عليه وسّلم_كان "

 378 ..."يصّلي في ُحجرة أّم سلمة_ صّلى هللا عليه وسّلم_كان الّنبّي "

 320 ..."قد نهانا أن نستقبل_ صّلى هللا عليه وسّلم_كان رسول هللا "

 389 ..."يصّلي من صالة الّليل كّلها_ صّلى هللا عليه وسّلم_كان رسول هللا "

 838 ..."العشاء_  ملسو هيلع هللا ىلص_ كان معاذ بن جبل يصّلي مع رسول هللا "
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 371 ..."ينهى عن عقبة الّشيطان_ صّلى هللا عليه وسّلم_كانت تعنيه "

 389 "ال تصّلوا خلف الّنائم وال المتحّدث"

 372 "ال تفرقع أصابعك وأنت في الّصالة"

 372 ..."ال تمسح الحصى وأنت تصّلي"

 876 ..."ال تمنعوا الّنساء من الخروج"

 876 "تمنعوا إماء هللا مساجد هللاال "

 323 "ال ُتؤّخر الّصالة لطعاٍم، وال غيره"

 323 "ال صالة بحضرة طعاٍم، وال وهو يدافعه األخبثان"

 38 "ال يتخّلف عنها إاّل منافٌق "

 370 ..."ال يزال هللا تعالى مقباًل على العبد وهو في صالته ما لم يلتفت"

 32 "ال يشهدون الّصالة"

 899 "ال يقطع الّشيطان عليه صالته"





 

259 

 

 893 ..."ال يقطع الّصالة مرور شيءٍ "

 811 ..."صّلى حاماًل ُأمامة بنت أبي العاص_ صّلى هللا عليه وسّلم_ألّنه "

 383 ..."قعوده  كان ُجلّ _ صّلى هللا عليه وسّلم_ألّنه "

 29 ..."بالّناسلقد هممت أن آمر بالمؤّذن فيؤّذن، ثّم آمر رجاًل فيصّلي "

 29 ..."لقد هممت أن آمر فتيًة فيجمعوا لي حزمًا من حطبٍ "

 893 ..."لو يعلم الماّر بين يدّي المصّلي ماذا عليه لكان أن يقف"

 93 ..."لَِّيلِّني منكم أولوا األحالم والّنهى، ثّم اّلذين يلونهم"

 322 "أو ال ترجع إليهملينتهيّن أقواٌم يرفعون أبصارهم إلى الّسماء في الّصالة "

 813 "قال ألُبّي هاّل فتحت عليّ _ صّلى هللا عليه وسّلم_ما ذكروا أّنه "

 899 ..."يصّلي إلى عودٍ _ صّلى هللا عليه وسّلم_ما رأيت رسول هللا "

 376 ..."ما من مؤمٍن يقوم مصّليًا إاّل وّكل هللا به ملكًا ينادي"

 388 ..."وهو في الّصالة_ وسّلم صّلى هللا عليه_مررت برسول هللا "
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 39 "مروا أبا بكٍر فليصّل بالّناس"

 822 ..."من أدرك ركعًة من الّصبح"

 387 ..."من أشار في الّصالة إشارًة ُتفهم"

 60 "من أّم قوماً "

 329 ..."من جلس يبول قبالة المسجد فذكر"

 92 "من سّد فرجًة في الّصّف ُغفر له"

 38 "فلم يأته، فال صالة له؛ إاّل من عذرٍ من سمع الّنداء "

 23 ..."من صّلى بالّليل حسن وجهه"

 22 ..."من كثرت صالته بالّليل"

 379 ..."عن ثالثةٍ _ صّلى هللا عليه وسّلم_نهاني رسول هللا "

 833 "نهى أن تصّلى فريضٌة في يوٍم مّرتين"

 320 ..."القبلةأن يستقبل _ صّلى هللا عليه وسّلم_نهى رسول هللا "
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 376 "أن يصّلي الّرجل مختصراً _ صّلى هللا عليه وسّلم_نهى رسول هللا "

 383 "أن يصّلي الّرجل ورأسه معقوٌص _ صّلى هللا عليه وسّلم_نهى رسول هللا "

 376 "نهى عن االختصار في الّصالة"

 337 "ُنهيت أن أصّلي إلى الّنيام والمحّدثين"

 333 ..."جبريل في ساعٍة يأتيه فيها_ صّلى هللا عليه وسّلم_واعد رسول هللا "

 01 ..."وأقرب ما تكون من وجه رّبها"

 373 "والّرفث في الّصيام والّضحك على المقابر"

 28 "والمهاجر من هجر الخطايا والّذنوب"

 883 "_رضي هللا عنه_والّناس يصّلون بصالة أبي بكٍر "

، وجاهدوا مع كّل برٍّ وفاجرٍ وصّلوا على كّل برٍّ "  62 "وفاجرٍّ

إّياك  _صّلى هللا عليه وسّلم_قال لي رسول هللا : _ رضي هللا عنه_وعن أنس "
 ..."وااللتفات

370 

 333 "وقلوبهم خاويٌة من اإليمان"
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 06 ..."يزورها، وجعل لها مؤّذناً _ ملسو هيلع هللا ىلص _ وكان "

 91 "وال تعد"

 332 "مّتكئًا على إحداهما وفيها صورةٌ ولقد رأيته "

 23 "وليؤّمكما أكبركما"

 37 "يتخّلفون عن الجمعة"

 32 ..."يصّلون في بيوتهم ليست بهم عّلةٌ "

 22 "يعقد الّشيطان على قافية رأس أحدكم"

 893 ..."يقطع الّصالة إذا لم يكن بين يديه كآخرة الّرحل"

 32 ..."كانوا في الهجرة سواءً يؤّم القوم أقدمهم هجرًة، فإن "

 32 ..."يؤّم القوم أقرؤهم لكتاب هللا"
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  -:فهرس اْلثار

 

 رقم الصفحة األثر

 883 ..."مع القوم_ملسو هيلع هللا ىلص _ آخر صالٍة صاّلها رسول هللا "

كانت تؤّم الّنساء في شهر رمضان فتقوم _ رضي هللا عنها_أّن عائشة "
 "وسطاً 

03 

يعيد : علّي بن أبي طالٍب قال في الّرجل يصّلي بالقوم ُجنبًا، قالأّن "
 "ويعيدون 

830 

صّلى بالّناس وهو جنٌب، أو على غير وضوٍء، _ رضي هللا عنه_أّن علّيًا "
 "فأعاد وأمرهم أن يعيدوا

830 

 322 "بقول أبي أّيوب قدمنا الّشام فوجدنا مراحيض قد ُبنيت نحو الكعبة"

 322 ..."أناخ راحلته وجلس يبول رأيت ابن عمر"

 883 "في مرضه اّلذي توّفي فيه خلف أبي بكٍر قاعداً _ ملسو هيلع هللا ىلص _ صّلى الّنبّي "

 839 ..."بالّناس ُجنبًا فأعاد ولم يعد الّناس_ رضي هللا عنه_صّلى عمر "
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واجمعوا يا معشر األشعرّيين اجتمعوا، : عن أبي مالٍك األشعرّي أّنه قال"
 ..."_ملسو هيلع هللا ىلص_نساءكم، وأبناءكم حّتى أريكم صالة رسول هللا 

92 

أّنه كان يؤّم بها في شهر _ رضي هللا عنها_عن ذكوان مولى عائشة "
 ..."رمضان

811 

 813 "إذا استطعمك اإلمام فأطعمه: _ رضي هللا عنه_عن عليٍّ "

 02 ..."من هذين علمٌ  من عنده: فأصبح عمر، فقام في الّناس فقال"

 333 "إن كنت ال بّد فاعاًل فعليك بتمثاٍل غير ذي الّروح: قال للمصّور"

 39 "كان أبو بكٍر أعلمنا: قول أبي سعيدٍ "

 338 ..."وّل ظهرك: كان ابن عمر إذا لم يجد سبياًل إلى ساريٍة قال لي "

 817 "ال نكاح إاّل بشهودٍ "

 38 ..."مسلمًا؛ فليحافظ على هؤالء الّصلواتمن سّره أن يلقى هللا غدًا "

 22 "من سمع الّنداء ثّم لم يجب فال صالة له"

 836 ..."صّلى بنا عليٌّ ذات يوٍم فرعف: وروى سعيٌد بإسناده قال"
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من كان بينه وبين إمامه طريٌق أو نهٌر أو " _رضي هللا عنه_عن عمر “
 ..."صفٌّ 

872 

 832 ..."إّني لقائٌم ما بيني وبين عمر: قال  عن عمرو بن ميمونٍ “

صلى هللا _ لو أّن رسول هللا : " في الّصحيح_ رضي هللا عنها_قالت عائشة 
 ..."رأى ما أحدث الّنساء_ عليه وسلم 

870 
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  :فهرس األعالم

 رقم الصفحة االسم

 321 أبان بن صالح 

 03 إبراهيم النخعيّ 

 00 إبراهيم بن محّمد 

 830 إبراهيم بن يزيد المّكيّ 

 388 ابن أبي داود

 92 ابن أبي شيبة 

 892 ابن الجوزيّ 

 06 ابن القّطان

 373 ابن المبارك 

 373 ابن المنذر

 373 ابن أم مكتوم

 36 ابن حّبان

 01 ابن خزيمة

 821 ابن رستم 

 12 ابن صخر

 13 ابن عبد البر

 832 ابن علّية
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 92 ابن عمر

 892 عيينةابن 

 886 ابن لهيعة 

 38 ابن ماجه

 809 ابن مالك 

 23 ابن نمير

 882 أبو األسود 

 893 أبو النضر

 839 أبو أمامة

 322 أبو أيوب األنصاريّ 

 10 أبو بكرة

 23 أبو ثور

 833 أبو جعفر الّطحاويّ 

 893 أبو ُجهيم

 23 أبو حاتم

 823 أبو حازم 

 867 أبو حفص الكبير

 20 حنيفةأبو 

 21 أبو داود 
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 382 أبو رافع 

 320 أبو زرعة

 820 أبو سعيد البردعيّ 

 897 أبو سعيد الخدريّ 

 22 أبو سفيان

 821 أبو علّي الّنسفيّ 

 899 أبو علّي بن الّسكن 

 387 أبو غطفان

 92 أبو مالك األشعريّ 

 90 أبو معّمر

 22 أبو موسى األشعري 

 66 أبو نعيم 

 29 أبو هريرة

 20 أبو يوسف

 39 ُأبيّ 

 832 األثرم

 23 أحمد 

 882 أسامة بن زيد 

 13 اسحاق





 

269 

 

 382 اسحاق بن راهويه

 817 إسماعيل الّزاهد

 373 إسماعيل بن عّياش

 18 األسود

 886 أسيد بن حضير

 36 األشجّ 

 22 األعمش

 02 أم ورقة بنت عبد هللا بن الحارث األنصاريّ 

 811 العاصأمامة بنت أبي 

 60 أنس بن مالك 

 32 البخاريّ 

 332 بخت نّصر

 93 البراء

 92 البّزار

 892 ُبسر بن سعيد 

 91 البيهقيّ 

 10 الّترمذيّ 

 883 الّتمرتاشيّ 

 22 ثابت بن موسى
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 382 الثوريّ 

 322 جابر بن سمرة 

 22 جابر بن عبد هللا 

 830 جعفر

 839 جويبر

 372 الحارث األعور 

 69 حازم

 13 الحازميّ 

 21 الحاكم

 31 الحّجاج بن أرطئة

 832 بن أبي الحسن الحسن

 321 الحسن بن الحسن 

 383 الحسن بن عليّ 

 323 حفصة 

 22 الحلوانيّ 

 63 حّماد بن الّنعمان

 326 حّماد بن سلمة 

 03 سليمان أبي حّماد بن 

 389 الخطابيّ 
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 62 دار قطني

 332 دانيال

 23 داود

 00 داود بن الحصين

 810 ذكوان

 91 رزين

 882 الّزهريّ 

 892 زيد بن خالد الجهنيّ 

 379 الزيلعيّ 

 378 زينب بنت أبي سلمة 

 832 سالم بن عبد هللا 

 02 الّسّروجيّ 

 812 الّسري الّسقطيّ 

 382 سعيد بن أبي سعيد المقبريّ 

 832 سعيد بن المسّيب

 832 سعيد بن جبير

 832 منصورسعيد بن 

 90 سفيان الثوريّ 

 833 سلمان الفارسيّ 
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 833 سليم

 379 شارح الكنز

 22 شريك

 832 الّشعبيّ 

 22 شمس األئّمة

 870 شيخ اإلسالم

 91 (صدر الّدين) شيخه 

 63 صاحب المجتبى

 383 صاحب المحيط 

 862 الّصدر الّشهيد 

 388 صهيب بن سنان

 899 ضباعة بنت المقداد بن األسود 

 827 الضّحاك بن مزاحم الهالليّ 

 13 ضميرة

 832 طاوس بن كيسان

 32 الّطبرانيّ 

 833 الّطحاويّ 

 22 الّطلحيّ 

 822 ظهير الّدين
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 13 عبادة بن الوليد 

 882 العّباس

 02 عبد الرحمن بن خالد األنصاريّ 

 832 عبد الّرحمن بن عوف

 00 عبد الّرّزاق

 329 عبد هللا بن الحسن

 379 عبد هللا بن الزبير

 373 عبد هللا بن دينار 

 23 عبد هللا بن مسعود

 839 (زجر)عبيد هللا بن زحر 

 882 عبيد هللا بن عبد هللا بن عتبة بن مسعود

 29 عتبان بن مالك

 326 عراك بن مالك 

 882 عروة

 23 عطاء بن أبي رباح

 832 عطاء بن أسلم

 826 عقبة بن عامر بن عبس الجهنيّ 

 66 العقيليّ 

 00 عكرمة بن عّباس
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 18 علقمة

 839 (زيد) علّي بن يزيد 

 373 عمر بن أبي سلمة

 372 عمر بن عبد العزيز

 888 عمرو بن العاص

 329 عمرو بن جميع

 830 عمرو بن دينار

 832 عمرو بن ميمون 

 896 فخر اإلسالم

 882 الفضل بن العّباس بن عبد المطلب بن هاشم 

 838 الفضليّ 

 839 القاسم

 22 القّدوري 

 373 القضاعيّ 

 330 قوام الّدين الكاكيّ 

 823 الكرخيّ 

 370 كعب 

 837 مالك

 893 مجالد بن سعيد 
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 322 مجاهد بن جبر

 28 محّمد بن حسن الّشيبانيّ 

 376 محّمد بن سيرين

 373 محّمد بن قيس

 382 مخول بن راشد 

 322 مروان األصفر

 19 بخارى  مشايخ

 19 مشايخ بلخ

 839 (مطرح) مطيع 

 60 معاذ

 802 معاوية بن الحكم الّسلميّ 

 372 معيقيب

 899 المقداد بن األسود 

 62 مكحول

 13 مليكة

 893 من أصحاب الّشعبي

 882 موسى بن عقبة بن أبي عّياش األسديّ 

 383 المؤّمل بن إسماعيل

 09 ميمونة
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  -:فهرس الكلمات والمصطلحات الفقهّية والمعاني اللغوّية

 رقم الصفحة المصطلح/ الكلمة

 339 األبتر 

 93 الّنسائيّ 

 69 الّنوويّ 

 63 الهندوانيّ 

 02 الوليد بن جميع

 377 الوليد بن كامل

 373 يحيى بن أبي كثير

 388 يحيى بن معين 

 29 يزيد بن األصم

 832 يونس
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 33 األدّلة الّسمعّية 

 382 اإلزار

 90 االستحسان

 871 استطالق البطن

 99 االستقراء

 92 األشعريين

 377 االضطراب في الحديث

 801 أوه

 806 الباطل
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 29 البدعة

 29 البدعة المكّفرة





 

278 

 

 333 البواري 

 02 الّتدبير

 862 الّتشريق

 889 الّتطريب في القراءة

 27 الّتقوى 

 36 تكرمته

 871 الجبانة

 818 الجشاء

 29 الجهمّية

 28 الحديث الضعيف

 830 الحديث الغريب

 23 الحديث المنكر
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 23 الحديث الموضوع

 817 الحروف الّزائدة

 66 الحسن

 66  الحسن لغيره

 823 حصر

 33 الخبر الواحد

 01 الخزانة

 67 الخطابّية

 873 الّدكان

 336 ذبابتان

 892 الّذراع

 386 الّرجال الّدعر
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 893 الّرحل

 20 الّردغة

 97 الّرفض

 323 رقيت

 827 الّركن والّشرط
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 99 الّسابر

 377 الّسارية

 99 الّسبر

 866 السجدة الصلبّية

 373 سلت
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 33 الّسّنة

 332 الّسهوة
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 98 الّضامن

 330 الّضرام

 817 طاح
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 68 علم الكالم

 377 العنزة

 833 غزوة ذات الّرقاع

 336 غيضة
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 20 الفاسق 

 28  فرض العين

 22 فرض الكفاية

 382 القباء
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 821 الكرسف

 879 الكفالة

 802 كهرني





 

283 

 

 829 الاّلحق

 11 لفظ عندهما 

 36 لفظة غريبة
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 806 المحظور

 882 المخضب

 98 المراهق

 833  المرسل
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 822 المسائل اإلثني عشر
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 23 المستملي
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 90 المشهور
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 873 مؤّخرة الّرحل

 13 الموقوف

 818 النفخ

 332 نمرقين

 62 الهشامّية

 386 الهليلج

 93 الهيشات
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 رقم الصفحة بيت الّشعر

 809 هناٌء وتسليٌم تال يوم ُأنسه     نهايُة مسئوٍل أماٌن وتسهيلُ 

 

  -:فهرس الكتب 

 رقم الصفحة اسم الكتاب

 03 اآلثار

 893 األوسط

 23 البدائع

 327 الّتجريد
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 872 تلخيص الجامع
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 03 المستدرك على الّصحيحين
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 91 مسند رزين

 90 مسند عبد الّرّزاق

 882 المغازي 
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  -:المصادر والمراجع
 . القرآن الكريم .8
ابن إبراهيم العراقّي، زين الّدين عبد الّرحيم بن الحسين بن عبد الّرحمن بن أبي بكر بن  .3

م، 8969-هـ8219األولى، : إبراهيم، الّتقييد واإليضاح شرح مقّدمة ابن صالح، الطبعة
 .المكتبة السلفية بالمدينة المنورة: عبد الّرحمن محّمد عثمان، الناشر: المحقق

ابن أبي الخير العمرانّي، يحيى بن أبي الخير بن سالم العمرانّي، البيان في مذهب اإلمام  .2
دار  :قاسم محّمد الّنورّي، الّناشر: م، المحّقق 3777 -هـ 8338األولى، : الّشافعّي، الّطبعة

 .جدة –المنهاج 
، الجرح والّتعديل، الّرازي  ابن أبي حاتم، عبد الّرحمن بن محّمد بن إدريس بن المنذر الّتميميّ  .3

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي : م، الناشر 8923 -هـ  8308األولى، : الطبعة
الكتاب المصنف ابن أبي شيبة، عبد هللا بن محّمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسّي،  .2

 .الرياض –مكتبة الرشد : ه ، الناشر 8379األولى، : في األحاديث واآلثار، الطبعة
ابن أبي نصر، محّمد بن فتوح بن عبد هللا بن فتوح بن حميد األزدّي، تفسير غريب ما في  .6

زبيدة محّمد : م ، المحقق 8992 -ه  8382األولى،  : الصحيحين البخاري ومسلم، الطبعة
 .القاهرة -مكتبة السنة : بد العزيز، الناشرسعيد ع

: ابن أبي يعلي، محّمد بن محّمد، طبقات الحنابلة، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، المحقق .7
 بيروت -دار المعرفة : محّمد حامد الفقي، الناشر

ابن األثير، أبو الحسن علّي بن أبي الكرم محّمد بن محّمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد  .1
م،  8993 -هـ 8382األولى، : الطبعة يبانّي الجزرّي، ُأسد الغابة في معرفة الّصحابة،الشّ 

 .دار الكتب العلمّية: عادل أحمد عبد الموجود، الناشر -علّي محّمد معوض : المحقق
ابن األثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محّمد بن محّمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد  .9

دار : ، الّلباب في تهذيب األنساب، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشرالّشيبانّي الجزريّ 
 . بيروت –صادر 

ابن األثير، مجد الّدين أبو الّسعادات المبارك بن محّمد بن محّمد بن محّمد ابن عبد  .87
م 8909 -هـ 8299الكريم الّشيبانّي الجزرّي، الّنهاية في غريب الحديث واألثر، بدون طبعة، 

 .بيروت –المكتبة العلمية : طاهر أحمد الّزاوى ومحمود محّمد الطناحي، الناشر: ، المحقق
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ابن الّتركمانّي، عالء الّدين علّي بن عثمان بن إبراهيم بن مصطفى الماردينّي، الجوهر  .88
 . دار الفكر: النقّي على سنن البيهقّي، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر

و الفرج عبد الّرحمن بن علّي بن محّمد، الّصحيح في مسائل ابن الجوزّي، جمال الّدين أب .12
: مسعد عبد الحميد محّمد السعدنّي، الناشر : ه، المحقق 8382األولى ، : الخالف، الطبعة 

 .بيروت –دار الكتب العلمية 

ابن الجوزّي، جمال الّدين أبو الفرج عبد الّرحمن بن علّي بن محّمد، العلل المتناهية في  .82
: إرشاد الحق األثري، الناشر: م، المحقق8918-ه8378الثانية، : ث الواهية، الطبعةاألحادي

 .إدارة العلوم األثرية، فيصل آباد، باكستان
كشف المشكل من  الّدين أبو الفرج عبد الّرحمن بن علّي بن محّمد،ابن الجوزّي، جمال  .83

دار : البواب، الناشر علي حسين: حديث الّصحيحين، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، المحقق
 .الرياض –الوطن 

الّدين أبو الفرج عبد الّرحمن بن علّي بن محّمد، نزهة األعين النواظر جمال ابن الجوزّي،  .15
محّمد عبد الكريم : م ، المحقق8913 -هـ 8373األولى، : في علم الوجوه والنظائر، الطبعة

 .بيروت –مؤسسة الرسالة : كاظم الراضي، الناشر
بلّي، محّمد بن إبراهيم بن يوسف الحلبّي القادرّي التاذفّي، قفو األثر في صفوة ابن الحن .86

مكتبة : عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: هـ، المحقق8371الثانية، : علوم األثر، الطبعة
 .حلب –المطبوعات اإلسالمية 

: الّتنبيه، المحققابن الّرفعة، أحمد بن محّمد بن علّي األنصاري، كفاية الّنبيه في شرح  .17
 .دار الكتب العلمّية: ، الناشر3779األولى، م : الطبعة مجدي محّمد سرور باسلوم،

ابن الّسيد سالم، أبو مالك كمال بن السيد سالم، صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب  .81
 . مصر –المكتبة التوفيقية، القاهرة : م، الناشر 3772األئمة، بدون طبعة، 

عمر بن أحمد بن هبة هللا بن أبي جرادة العقيلي، بغية الطلب في تاريخ حلب،  ابن العديم، .19
 . دار الفكر: سهيل زكار، الناشر. د: بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، المحقق

ابن العراقّي، أحمد بن عبد الّرحيم بن الحسين الكردّي الّرازيانّي، تحفة الّتحصيل في ذكر  .37
 –مكتبة الرشد : عبد هللا نوارة، الناشر: ون تاريخ نشر، المحققرواة المراسيل، بدون طبعة ، بد

 .الرياض
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ابن الفراء، محّمد بن الحسين بن محّمد بن خلف، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين  .38
م، 8912 -هـ 8372األولى،: عبد الكريم بن دمحم الالحم، الطبعة. د: والوجهين، المحقق

 .مكتبة المعارف، الرياض: الناشر
هـ  8337األولى، : ابن القاسم، عبد العزيز بن إبراهيم، الّدليل الى المتون العلمّية، الطبعة .33

 .الرياض -دار الصميعي للنشر والتوزيع: م، الناشر 3777 -
ابن القّطان، علّي بن محّمد بن عبد الملك الكتامّي الحميرّي الفاسّي، بيان الوهم وااليهام  .32

الحسين آيت سعيد، . د: م، المحقق 8990-هـ8381األولى ، : في كتاب األحكام، الطبعة 
 .الرياض –دار طيبة : الناشر 

ابن القطان، علّي بن محّمد بن عبد الملك الكتامي الحميري الفاسّي، اإلقناع في مسائل  .24
: م، الناشر 3773 -هـ  8333األولى، : حسن فوزي الّصعيدّي، الطبعة: اإلجماع، المحقق
 للطباعة والنشرالفاروق الحديثة 

ابن اّللحام، عالء الّدين أبو الحسن علي بن محّمد بن عباس البعلّي، القواعد والفوائد  .32
عبد : م، المحقق 8999 -هـ  8337األصولّية ومايتبعها من األحكام الفرعية، بدون طبعة، 

 . المكتبة العصرية: الكريم الفضيلي، الناشر
ابن الملّقن، ابن الملقن سراج الّدين أبو حفص عمر بن علّي بن أحمد الّشافعّي، اإلعالم  .26

األولى، : عبد العزيز بن أحمد بن محّمد المشيقح، الطبعة: بفوائد عمدة األحكام، المحقق
 . دار العاصمة للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية: م، الناشر 8990 -هـ  8380

، سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد، البدر المنير في تخريج ابن الملقن .30
: م، المحقق3773-هـ8332االولى، : األحاديث واألثار الواقعة في الّشرح الكبير، الطبعة

دار الهجرة للنشر والتوزيع : مصطفى أبو الغيط وعبد هللا بن سليمان وياسر بن كمال، الناشر
 .الرياض –
الّنيسابورّي، أبو بكر محّمد بن إبراهيم، األوسط في الّسنن واإلجماع واالختالف، ابن المنذر  .31

أبو حماد صغير أحمد بن محّمد حنيف، : م، تحقيق 8912هـ،  8372 -األولى : الطبعة
 .الرياض –دار طيبة : الناشر
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ّي الفتوحّي، ابن الّنجار الحنبلّي، تقي الّدين أبو البقاء محّمد بن أحمد بن عبد العزيز بن عل .39
محّمد : م، المحقق 8990 -هـ 8381الثانية : مختصر الّتحرير شرح الكوكب المنير، الطبعة

 .مكتبة العبيكان: الّزحيلي ونزيه حماد، الناشر
عبد هللا : ابن الّنّجار، تقي الّدين محّمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي، منتهى اإلرادات، المحقق .31

 مؤسسة الرسالة: م، الناشر8999 -هـ 8389األولى، : بن عبد المحسن التركي، الطبعة

 8380الثانية : ابن الّنديم، محّمد بن إسحاق بن محّمد الوراق البغدادّي، الفهرست، الطبعة .28
 .بيروت -دار المعرفة : إبراهيم رمضان، الناشر: م، المحقق 8990 -هـ 

الثانية، : ير والّتحبير، الطبعةابن أمير الحاج، شمس الّدين محّمد بن محّمد بن محّمد، الّتقر  .23
 .دار الكتب العلمية: م، الناشر8912 -هـ 8372

، خلف بن عبد الملك بن مسعود بن بشكوال الخزرجي، غوامض األسماء بشكوالابن  .22
عّز . د: ه، المحقق 8370األولى، : المبهمة الواقعة في متون األحاديث المسندة، الطبعة

 .بيروت –عالم الكتب : ل الّدين عز الّدين، الناشرالّدين علّي الّسيد و محّمد كما
: ابن بطال، أبو الحسن علّي بن خلف بن عبد الملك، شرح صحيح البخارّي، الطبعة .34

 –مكتبة الرشد : أبو تميم ياسر بن إبراهيم، دار النشر: م، تحقيق3772 -هـ 8332الثانية، 
 .الرياض

النكت والفوائد السنية على ،  بن دمحم ابن مفلحإبراهيم بن دمحم بن عبد هللاابن تيمية الحراني،  .22
 .الرياض –مكتبة المعارف : الناشره، 8373الثانية، : الطبعة، مشكل المحرر

ابن جماعة، دمحم بن إبراهيم بن سعد هللا بن جماعة الكناني، المنهل الروي في مختصر  .26
الثانية، : لطبعةمحيي الدين عبد الرحمن رمضان، ا. د: علوم الحديث النبوي، المحقق

 . دمشق –دار الفكر : ه، الناشر8376
األولى، : ابن حّبان، محّمد بن حّبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد،  الّثقات، الطبعة .20

الدكتور دمحم عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف : ، تحت مراقبة8902 -  ه 8292
 .بحيدر آباد الدكن الهنددائرة المعارف العثمانية : العثمانية، الناشر

ابن حّبان، محّمد بن حّبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد،  اإلحسان في تقريب  .21
األمير عالء : م، ترتيب 8911 -هـ  8371األولى، : صحيح ابن حبان، ط محّققًا، الطبعة
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: وط، الّناشرشعيب األرنؤ : الّدين علّي بن بلبان الفارسّي، حّققه وخرج أحاديثه وعّلق عليه
 .مؤسسة الّرسالة، بيروت

ابن حّبان، محّمد بن حّبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، الّسيرة الّنبوّية وأخبار  .29
هـ، صّححه، وعلق عليه الحافظ السيد عزيز بك وجماعة  8380 -الثالثة : الخلفاء، الطبعة

 .بيروت –الكتب الثقافية : من العلماء، الناشر
ن، محّمد بن حّبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، المجروحين من المحّدثين ابن حّبا .37

دار : محمود إبراهيم زايد، الناشر: هـ، المحقق8296األولى، : والّضعفاء والمتروكين، الطبعة
 .حلب –الوعي 

ابن حجر، أحمد بن علّي بن محّمد بن أحمد بن حجر العسقالنّي، اإلصابة في تمييز  .38
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محّمد معوض، : هـ، تحقيق 8382األولى، : ابة، الطبعةالّصح
 .بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر

الّتلخيص الحبير في  أحمد بن علّي بن محّمد بن أحمد بن حجر العسقالنّي،ابن حجر،  .42
دار : م، الناشر8919 -هـ8389األولى، : تخريج أحاديث الّرافعي الكبير، ط العلمّية، الطبعة

 .الكتب العلمية

ابن حجر، أحمد بن علّي بن محّمد بن أحمد بن حجر العسقالنّي، الّدراية في تخريج  .32
الّسيد عبد هللا هاشم اليماني المدنّي، : أحاديث الهداية،بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، المحقق 

 بيروت -دار المعرفة : الناشر 
بن أحمد بن حجر العسقالنّي، الّدرر الكامنة في أعيان  ابن حجر، أحمد بن علّي بن محّمد .33

محّمد عبد المعيد ضان، : م، المحقق8903 -هـ8293الثانية، : المائة الّثامنة، الطبعة
 .الهند -صيدر اباد -مجلس دائرة المعارف العثمانية : الناشر

فهرس، ، المعجم المأحمد بن علّي بن محّمد بن أحمد بن حجر العسقالنيّ ابن حجر،  .45
مؤسسة الّرسالة : محّمد شكور المياديني، الناشر: م، المحقق8991-هـ8381األولى، : الطبعة

 .بيروت –
ابن حجر، أحمد بن علّي بن محّمد بن أحمد بن حجر العسقالنّي، الّنكت على كتاب ابن  .36

ربيع بن هادي عمير المدخلي، : م، المحقق8913-هـ8373األولى، : الّصالح، الطبعة
 .عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة: الناشر
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تبصير المنتبه بتحرير  أحمد بن علّي بن محّمد بن أحمد بن حجر العسقالنّي،ابن حجر،  .47
علّي محّمد : محّمد علّي الّنجار، مراجعة: المشتبه، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، تحقيق

 .روتبي -المكتبة العلمية: البّجاوي، الناشر
ابن حجر، أحمد بن علّي بن محّمد بن أحمد بن حجر العسقالنّي، تهذيب الّتهذيب،  .31

 . مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند: هـ، الناشر8236األولى، : الطبعة
ابن حجر، أحمد بن علّي بن محّمد بن أحمد بن حجر العسقالنّي، فتح الباري شرح صحيح  .39

محّمد فؤاد عبد الباقي، قام : رقم كتبه وأبوابه وأحاديثهه، 8209البخارّي، بدون طبعة، 
عبد العزيز بن : محب الّدين الخطيب، عليه تعليقات: بإخراجه وصّححه وأشرف على طبعه

 .بيروت –دار المعرفة : عبد هللا بن باز، الناشر
: ابن حجر، أحمد بن علّي بن محّمد بن أحمد بن حجر العسقالنّي، لسان الميزان، الطبعة .27

مؤسسة : الهند، الناشر –دائرة المعرف النظامية : م، المحقق8908-هـ 8297الثانية، 
 . األعلمي للمطبوعات بيروت

ابن حجر، أحمد بن علّي بن محّمد بن أحمد بن حجر العسقالنّي، نزهة الّنظر في توضيح  .28
عبد هللا : ه، المحقق8333األولى، : نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر، ت الّرحيلي، الطبعة

 .مطبعة سفير بالرياض: بن ضيف هللا الّرحيلي، الناشر
ابن حزم الظاهرّي، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، المحّلى باآلثار، بدون طبعة، بدون  .52

 .بيروت –دار الفكر : تاريخ نشر، الناشر
ابن خزيمة، أبو بكر محّمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمّي،  .22

محّمد مصطفى األعظمّي، . د: صحيح ابن خزيمة، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، المحقق
 .بيروت –المكتب اإلسالمي : الناشر

 8371الثانية، : ابن خلدون، عبد الّرحمن بن محّمد بن محّمد، تاريخ ابن خلدون، الطبعة .23
 .دار الفكر، بيروت: خليل شحادة، الناشر: م، المحقق 8911 -هـ 

وفّيات األعيان وأنباء  كان، شمس الّدين أحمد بن محّمد بن إبراهيم بن أبي بكر،ابن خلّ  .22
 ،2: الجزءو 8977، 7: الطبعة ،3: الجزءو  8977، 7: الطبعة ،8: لجزءأبناء الّزمان، ا

: الجزء8993، 8: الطبعة، 2: الجزءو  8908، 8: الطبعة ،3: الجزءو  8977، 7: الطبعة
 .بيروت –دار صادر : إحسان عباس، الناشر: المحقق، 8977، 7: الطبعة ،6
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ابن خير اإلشبيلّي، محّمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتونّي، فهرسة ابن خير اإلشبيلّي،  .26
دار الكتب العلمية : محّمد فؤاد منصور، الناشر: م، المحقق8991-هـ8389األولى، : الطبعة

 .بيروت –
ن محّمد بن أحمد بن رشد، بداية المجتهد ونهاية ابن رشد، أبو الوليد محّمد بن أحمد ب .20

 القاهرة -دار الحديث : م، الناشر 3773 -هـ 8332المقتصد، بدون طبعة، 
ابن رشد، محّمد بن أحمد بن رشد، البيان والّتحصيل والّشرح والّتوجيه والّتعليل لمسائل  .58

: ّجي وآخرون، الناشرمحّمد ح. د: م، حققه 8911 -هـ  8371الثانية، : المستخرجة، الطبعة
 .دار الغرب اإلسالمي، بيروت

ابن سالم الّتغلبّي، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب، َنْيُل الَمآرِّب  .29
الدكتور محّمد ُسليمان : م، المحقق 8912 -هـ  8372األولى، : بَشرح َدلِّيُل الطَّالِّب، الطبعة

 .الفالح، الكويتمكتبة : عبد هللا األشقر، الناشر
: ابن سعد، محّمد بن سعد بن منيع الهاشمّي بالوالء، الّطبقات الكبرى ، ط العلمّية، الطبعة .67

 –دار الكتب العلمية : محّمد عبد القادر عطا، الناشر: م، تحقيق 8997 -هـ  8387األولى، 
 .بيروت

متّمم الّتابعين،  ابن سعد، محّمد بن سعد بن منيع الهاشمّي بالوالء، الّطبقات الكبرى، .68
مكتبة العلوم والحكم : زياد محّمد منصور، الناشر: ه، المحقق 8371الثانية، : محّققًا، الطبعة

 .المدينة المنورة -
ابن طاهر الّرودانّي، محّمد بن محّمد بن سليمان بن الفاسّي، صلة الخلف بوصول الّسلف،  .63

دار الغرب اإلسالمي : ، دار النشرمحّمد حّجي: م، المحقق8911هـ، 8371األولى، : الطبعة
 .بيروت –
ابن عابدين، محّمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين، رد المحتار على الّدّر المختار،  .62

 .بيروت-دار الفكر: م، الناشر8993 -هـ 8383الثانية، : الطبعة
ستذكار، يوسف بن عبد هللا بن محّمد بن عبد البّر بن عاصم الّنمرّي، اال ابن عبد البر، .63

سالم محّمد عطا ومحّمد علي معوض، : م، تحقيق3777 –ه 8338األولى، : الطبعة
 .بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر
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يوسف بن عبد هللا بن محّمد بن عبد البّر بن عاصم الّنمرّي، االستيعاب في  ابن عبد البّر، .62
لي محّمد البجاوي، ع: م، المحقق 8993 -هـ  8383األولى، : معرفة األصحاب، الطبعة

 .دار الجيل، بيروت: الناشر
يوسف بن عبد هللا بن محّمد بن عبد البّر بن عاصم الّنمرّي، الّتمهيد لما في  ابن عبد البّر، .66

مصطفى بن أحمد العلوي  : هـ، تحقيق 8210الموّطأ من المعاني واألسانيد، بدون طبعة، 
 .المغرب –األوقاف والشؤون اإلسالمية وزارة عموم : ومحّمد عبد الكبير البكري، الناشر

يوسف بن عبد هللا بن محّمد بن عبد البّر بن عاصم الّنمرّي، الكافي في فقه  ابن عبد البّر، .60
محّمد محّمد أحيد ولد ماديك : م، المحقق8917/هـ8377الثانية، : أهل المدينة، الطبعة
 .مكتبة الرياض الحديثة، الرياض: الموريتاني، الناشر

 8992 -هـ  8382ساكر، علّي بن الحسن بن هبة هللا، تاريخ دمشق، بدون طبعة، ابن ع .68
 .دار الفكر للطباعة والّنشر والّتوزيع: عمرو بن غرامة العمروي، الناشر: م، المحقق

 -هـ  8338األولى : معجم ابن عساكر، الطبعة علّي بن الحسن بن هبة هللا، ابن عساكر، .69
 . دمشق –دار البشائر : اء تقي الّدين، الناشرالدكتورة وف: م، المحقق 3777

األولى، : ابن عصفور، علّي بن مؤمن بن محّمد، الممتع الكبير في الّتصريف، الطبعة .71
 . مكتبة لبنان: م، الناشر8996

ابن علّي الحكمي، حافظ بن أحمد بن علّي، أعالم الّسّنة المنشورة العتقاد الّطائفة الّناجية  .08
وزارة الشؤون اإلسالمية : هـ، الناشر8333الثانية، : ازم القاضي، الطبعةح: المنصورة، تحقيق

 . المملكة العربية السعودية -واألوقاف والدعوة واإلرشاد 
ابن عمار، شمس الّدين محّمد بن عمار بن محّمد بن أحمد المصرّي، مفتاح الّسعيدّية في  .03

شادي بن . د: م، دراسة وتحقيق 3788 -هـ  8323األولى، : شرح األلفية الحديثية، الطبعة
مركز الّنعمان للبحوث والّدراسات اإلسالمّية وتحقيق الّتراث : محّمد بن سالم آل نعمان، الناشر

 اليمن -والّترجمة، صنعاء 
 -ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكرياء القزوينّي الرازي، مجمل الّلغة، الطبعة الثانية  .02

مؤسسة : زهير عبد المحسن سلطان، دار النشر :م، دراسة وتحقيق 8916 -هـ  8376
 .بيروت –الرسالة 
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 -هـ 8299، أحمد بن فارس بن زكرياء القزوينّي، مقاييس الّلغة، بدون طبعة، ابن فارس .03
 .دار الفكر: عبد السالم محّمد هارون، الناشر: م، المحقق8909

األولى، : العلمّية، الطبعةابن قاسم، عبد العزيز بن إبراهيم بن قاسم، الّدليل إلى المتون  .75
 .دار الصميعي للنشر والتوزيع، الرياض: م، الناشر 3777 -هـ  8337

ه، 8290األولى، : ابن قتيبة، عبد هللا بن مسلم بن قتيبة الدينورّي، غريب الحديث، الطبعة .06
 .بغداد –مطبعة العاني : عبد هللا الجبوري، الناشر. د: المحقق

بدون طبعة،  ، المغني،دين عبد هللا بن أحمد بن محمّ ق الدّ موفّ  ابن قدامة المقدسّي،  .00
 .مكتبة القاهرة: م، الناشر8961 -هـ 8211

ابن قدامة المقدسّي، عبد الّرحمن بن محّمد بن أحمد بن قدامة، الّشرح الكبير على متن  .01
محّمد رشيد رضا صاحب المنار، : المقنع، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، أشرف على طباعته

 .دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع: الناشر
روضة الناظر وجنة المناظر في  ،،  موّفق الّدين عبد هللا بن أحمد بن محّمدابن قدامة،  .79

: م، الناشر3773-هـ8332الثانية : أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، الطبعة
 .مؤسسة الرّيان للطباعة والنشر والتوزيع

ق الّدين عبد هللا بن أحمد بن محّمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي، عمدة ابن قدامة، موف .17
المكتبة : م، الناشر3773 -هـ 8332أحمد محّمد عزوز،بدون طبعة،: الفقه، المحقق

 . العصرية
-هـ  8382األولى، : ابن قطلوبغا، زين الدين أبو العدل قاسم، تاج الّتراجم، الطبعة .18

 .دمشق –دار القلم : ضان يوسف، الناشرمحّمد خير رم: م، المحقق8993
لى اختصار علوم بن عمر بن كثير، الباعث الحثيث إ ابن كثير القرشّي، إسماعيل .13

دار الكتب : أحمد محّمد شاكر، الناشر: الثانية، بدون تاريخ نشر، المحقق: الحديث، الطبعة
 .العلمية، بيروت

األولى : اية، ط إحياء الّتراث، الطبعة، البداية والّنهإسماعيل بن عمر بن كثيرابن كثير،  .83
 .دار إحياء التراث العربي: علي شيري، الناشر: م، المحقق 8911 -، هـ 8371

يل وَمْعرِّفة الثَِّّقات  إسماعيل بن عمر بن كثير، ابن كثير، .13 التَّْكميل في الَجْرح والتَّْعدِّ
عفاء والمَجاهِّيل، الطبعة شادي بن . د: اسة وتحقيقم، در  3788 -هـ  8323األولى، : والضُّ
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مركز الّنعمان للبحوث والدراسات اإلسالمّية وتحقيق الّتراث : محّمد بن سالم آل نعمان، الناشر
 .والّترجمة، اليمن

: ابن كيكلدّي، صالح الدين أبو سعيد خليل، جامع التحصيل في أحكام المراسيل، الطبعة .12
 –عالم الكتب : د السلفي، الناشرحمدي عبد المجي: م، المحقق8916 –ه  8370الثانية، 
 .بيروت

حكم على أحاديثه  ابن ماجه، محّمد بن يزيد القزوينّي، سنن ابن ماجه ، ط األرنؤوط، .16
هـ  8327األولى، : الطبعة محّمد ناصر الّدين األلبانّي،: العاّلمة المحدث: وآثاره وعّلق عليه

َعبد الّلطيف  -د كامل قره بللي محمَّ  -عادل مرشد  -شعيب األرنؤوط : م، المحقق 3779 -
 .دار الّرسالة العالمّية: حرز هللا، الناشر

ابن ماّزة، برهان الّدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر، المحيط البرهانّي في الفقه  .10
م،  3773 -هـ  8333األولى، : الّنعمانّي فقه اإلمام أبي حنيفة رضي هللا عنه، الطبعة

 .دار الكتب العلمية، بيروت: م سامي الجندي، الناشرعبد الكري: المحقق
: ابن مالك، محّمد بن عبد هللا، ابن مالك الطائي، إكمال األعالم بتثليث الكالم، الطبعة .11

 .مكة المكرمة  -جامعة أم القرى : م، الناشر8913هـ 8373األولى، 
د الّرحمن المري، ابن معين،  أبو زكريا يحيى بن معين بن عون بن زياد بن بسطام بن عب .19

أحمد محّمد . د: ، المحقق8909 – 8299األولى، : تاريخ ابن معين، رواية الّدوري، الطبعة
حياء التراث اإلسالمّي : نور سيف، الناشر  .مكة المكرمة -مركز البحث العلمّي وا 

ابن مفلح، محّمد بن مفلح بن محّمد بن مفرج، الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء الّدين  .91
عبد هللا بن عبد : م، المحقق 3772 -هـ  8333األولى : ّي بن سليمان المرداوّي، الطبعةعل

 . مؤسسة الرسالة: المحسن الّتركي، الناشر

: هـ، الناشر 8383 -الثالثة : ابن منظور، محّمد بن مكرم بن على، لسان العرب، الطبعة .98
 . بيروت –دار صادر 

ابن أحمد بن موهب، توجيه ( أو محّمد صالح)ابن موهب الّسمعونّي، طاهر بن صالح  .93
عبد الفتاح أبو غدة، : م، المحقق8992 -هـ 8386األولى، : الّنظر إلى أصول األثر، الطبعة

 .حلب –مكتبة المطبوعات اإلسالمية : الناشر
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، سراج الّدين عمر بن إبراهيم بن نجيم، الّنهر الفائق شرح كنز الّدقائق، الحنفيّ  ابن نجيم .92
دار الكتب : م، الناشر3773 -هـ 8333األولى، : أحمد عزو عناية، الطبعة: المحقق
 . العلمية

 البحر الّرائق شرح كنز الّدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محّمد،، المصريّ  ابن نجيم .93
تكملة البحر الّرائق لمحّمد بن حسين بن علي : الثانية ، بدون تاريخ نشر، وفي آخره: الطبعة

دار الكتاب : منحة الخالق البن عابدين، الناشر: في القادري، وبالحاشيةالطوري الحن
 . اإلسالمي

ْيَفَة  .95 ابن نجيم، زين الّدين بن إبراهيم بن محّمد، اأْلَْشَباُه َوالنََّظائُِّر َعَلى َمْذَهبِّ َأبِّْي َحنِّ
، الطبعة ّشيخ زكريا ال: م، وضع حواشيه وخرج أحاديثه 8999 -هـ  8389األولى، : النُّْعَمانِّ
 .دار الكتب العلمّية، بيروت: عميرات، الناشر

ابن نصر المالكّي، القاضي أبو محّمد عبد الوهاب بن علي بن نصر، اإلشراف على نكت  .96
: م، الناشر8999 -هـ 8337األولى، : الحبيب بن طاهر، الطبعة: مسائل الخالف، المحقق

 .دار ابن حزم
: الطبعة، ب الحميرّي المعافري، سيرة ابن هشامابن هشام، عبد الملك بن هشام بن أيو  .90

براهيم األبياري وعبد الحفيظ الّشلبّي، : م، تحقيق 8922 -هـ 8202الثانية،  مصطفى الّسقا وا 
 . شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده بمصر: الناشر

: الطبعةتاريخ ابن يونس المصرّي،  ابن يونس، عبد الّرحمن بن أحمد بن يونس الّصدفّي، .91
 . دار الكتب العلمية، بيروت: هـ، الناشر 8338األولى، 

األبناسّي، إبراهيم بن موسى بن أيوب، الّشذا الفّياح من علوم ابن الصالح رحمه هللا تعالى،  .99
 . مكتبة الرشد: صالح فتحي هلل، الناشر: م، المحقق8991هـ 8381الطبعة األولى : الطبعة

الشامل في فقه اإلمام ، بهرام بن عبد هللا بن عبد العزيز بن عمر بن عوضأبو البقاء،  .877
، أحمد بن عبد الكريم نجيب: ضبطه وصححه، م3771 -هـ 8339األولى، : الطبعة، مالك

 . مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث: الناشر
، الوجيز في إيضاح قواعد أبو الحارث الغزّي، محّمد صدقي بن أحمد بن محّمد آل بورنو .878

 .مؤسسة الرسالة، بيروت: م، الناشر 8996 -هـ  8386الرابعة، : الفقة الكلّية، الطبعة
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أبو العّباس الحنفّي، شهاب الّدين الحسينّي الحموّي، غمز عيون البصائر في شرح األشباه  .873
 .دار الكتب العلمية: م، الناشر8912 -هـ 8372األولى، : والنظائر، الطبعة

أبو القاء الحنفّي، أيوب بن موسى الحسينّي القريمّي الكفوّي، الكليات معجم في  .872
عدنان درويش ومحّمد : المصطلحات والفروق اللغوّية، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، المحقق

 .بيروت –مؤسسة الرسالة : المصرّي، الناشر
: في األصول، الطبعة حمد بن علي أبو بكر الّرازي الجصاص، الفصولأ الّرازي،أبو بكر  .873

 .وزارة األوقاف الكويتية: م، الناشر8993 -هـ 8383الثانية، 
أبو بكر الشاشّي، محّمد بن أحمد بن الحسين بن عمر، حلّية العلماء في معرفة مذاهب  .872

مؤسسة : ياسين أحمد إبراهيم درادكة، الناشر. د: م، المحقق8917األولى، : الفقهاء، الطبعة
 .عمان/ بيروت  -رقم دار األ/ الرسالة 

 ،هـ  8371الثانية : ، القاموس الفقهّي لغًة واصطالحًا، الطبعةجيب، سعدي أبو جيبأبو  .876
 .دمشق -دار الفكر: م، الناشر 8911

أبو داود الّسجستانّي، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدّي،  .117
-هـ8372األولى، : الّسجستانّي في الجرح والّتعديل، الطبعةسؤالت أبي عبيد اآلجرّي أبا داود 

عمادة البحث العلمّي بالجامعة : محّمد علي قاسم العمرّي، الناشر: م، المحقق8912
 .اإلسالمّية، المدينة المنورة

 سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدّي، أبو داود الّسجستانّي، .871
م،  8999 -هـ  8337األولى، : مد رواية أبي داود الّسجستانّي، الطبعةمسائل اإلمام أح

 .مكتبة ابن تيمية، مصر: أبي معاذ طارق بن عوض هللا بن محّمد، الناشر: تحقيق
أبو داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدّي،  .879

محّمد ناصر الّدين : العاّلمة المحدث: ق عليهحكم على أحاديثه وآثاره وعلّ  سنن أبي داود،
: محّمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، المحقق األلبانّي،

 .بيروت –المكتبة العصرية، صيدا 
أبو عبد الّرحمن الّسلمّي، محّمد بن الحسين بن محّمد بن موسى بن خالد بن سالم  .111

مصطفى عبد : م، المحقق8991-هـ 8389األولى، : وفّية، الطبعةالّنيسابورّي، طبقات الّص 
 .بيروت –دار الكتب العلمية : القادر عطا، الناشر
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أبو منصور،  عبد الملك بن محّمد بن إسماعيل أبو منصور الّثعالبّي، الّلطائف والّظرائف،  .888
 .دار المناهل، بيروت: بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر

عبد القاهر بن طاهر بن محّمد بن عبد هللا البغدادّي الّتميمّي األسفرايينّي، أبو منصور،  .883
 –دار اآلفاق الجديدة : م، الناشر8900الّثانية، : الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية، الطبعة

 .بيروت
 أبو منصور، محّمد بن أحمد بن األزهرّي الهروّي، الّزاهر في غريب ألفاظ الّشافعّي، بدون  .113

 .دار الطالئع: مسعد عبد الحميد السعدنّي، الناشر: طبعة، بدون تاريخ نشر، المحقق

أبو نعيم، أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران، حلية األولياء  .883
بجوار محافظة  -السعادة : م، الناشر8903 -هـ 8293وطبقات األصفياء، بدون طبعة،

 . مصر
 بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران األصبهانّي، معرفة أبو نعيم، حمد بن عبد هللا .882

: عادل بن يوسف العزازي، الناشر: م، تحقيق 8991 -هـ  8389األولى : الّصحابة، الطبعة
 .دار الوطن للنشر، الرياض

األولى، : األحمد نكري، عبد الّنبّي بن عبد الّرسول األحمد نكرّي، دستور العلماء، الطبعة .886
دار الكتب العلمية : حسن هاني فحص، الناشر: م، عرب عباراته الفارسية3777 -هـ 8338

 .بيروت –
أحمد، أحمد بن محّمد بن حنبل بن هالل بن أسد الّشيبانّي، مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه  .117

المكتب : زهير الّشاويش، الناشر: م، المحقق8918-هـ 8378األولى، : عبد هللا، الطبعة
 . بيروت –اإلسالمي 

مسند اإلمام أحمد بن أحمد،  أحمد بن محّمد بن حنبل بن هالل بن أسد الّشيبانّي،أحمد،  .881
عادل  -شعيب األرنؤوط : م، المحقق 3778 -هـ  8338األولى، : ط الرسالة، الطبعة

 .مؤسسة الرسالة: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي، الناشر: مرشد، وآخرون، إشراف
محّمد بن عالء الدين علّي بن محّمد ابن أبي العّز الحنفّي، شرح األذرعّي، صدر الّدين  .889

: م، تحقيق3772 -هـ 8336المصرية األولى، : العقيدة الّطحاوّية، ط دار الّسالم، الطبعة
دار الّسالم للطباعة والنشر التوزيع : ناصر الّدين األلبانّي، الناشر: جماعة من العلماء، تخريج
 .لمكتب اإلسالميّ والّترجمة، عن مطبوعة ا
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م، 8910األولى، : األزدّي، أبو بكر محّمد بن الحسن بن دريد، جمهرة الّلغة، الطبعة .837
 .بيروت –دار العلم للماليين : رمزي منير بعلبكي، الناشر: المحقق

اإلشبيلّي، محّمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني األموّي اإلشبيلّي، فهرسة ابن خير  .121
: محّمد فؤاد منصور، الناشر: م، المحقق8991 -هـ8389الطبعة األولى، : اإلشبيلّي، الطبعة

 .بيروت –دار الكتب العلمية 
صّلى هللا عليه _األشقر، محّمد بن سليمان بن عبد هللا األشقر العتيبّي، أفعال الّرسول .833

: م، الناشر 3772 -هـ  8333السادسة، : وداللتها على األحكام الّشرعّية، الطبعة_  وسّلم
 .مؤسسة الّرسالة للّطباعه والّنشر والّتوزيع، بيروت

بيان المختصر شرح مختصر ابن  األصفهانّي، محمود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محّمد، .832
دار : محّمد مظهر بقا، الناشر: م، المحقق8916 -هـ 8376األولى، : الطبعة الحاجب،

 .المدني، السعودية
الحاج نوح بن نجاتي بن آدم األشقودرّي، سلسلة األحاديث األلبانّي، محّمد ناصر الّدين بن  .833

م ، دار  8993 -هـ  8383األولى، : الّضعيفة والموضوعة وأثرها الّسيئ في األّمة، الطبعة
 .الرياض -دار المعارف: النشر

األلبانّي، محّمد ناصر الّدين بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم األشقودرّي، صحيح أبي داود  .832
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، : م، الناشر 3773 -هـ  8332األولى، : الطبعةاألم،  –

 .الكويت
األلوسّي، نعمان بن محمود بن عبد هللا، جالء العينين في محاكمة األحمدين، بدون طبعة،  .836

 . مطبعة المدني: م، الناشر 8918 -هـ  8378
خيار المنتخب من ربيع األماسي، محّمد بن قاسم بن يعقوب األماسي الحنفّي، روض األ .830

 . دار القلم العربي، حلب: هـ، الناشر 8332األولى، : األبرار، الطبعة
اآلمدي، أبو الحسن سيد الّدين علّي بن أبي علّي بن محّمد بن سالم الّثعلبّي، اإلحكام في  .831

المكتب : عبد الّرّزاق عفيفي، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر: أصول األحكام، المحقق
 .لبنان -دمشق -اإلسالمي، بيروت

أمير بادشاه، محّمد أمين بن محمود البخارّي، تيسير الّتحرير، بدون طبعة، بدون تاريخ  .839
 .بيروت –دار الفكر : نشر، الناشر
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 - 8909األولى، من : آن دوزّي، رينهارت بيتر آن ُدوزِّي، تكملة المعاجم العربّية، الطبعة .131
جمال : 87، 9محمَّد َسليم النَعيمي و جـ : 1 - 8جـ : ق عليهم، نقله إلى العربّية وعلّ  3777

 . العراق -وزارة الثقافة واإلعالم: الخّياط، الناشر

: األنبارّي، محّمد بن القاسم بن محّمد بن بّشار، الّزاهر في معاني كلمات الّناس، الطبعة .828
 –ؤسسة الرسالة م: حاتم صالح الّضامن، الناشر. د: م، المحقق8993-هـ  8383األولى، 
 . بيروت

الباباني، إسماعيل بن محّمد أمين بن مير سليم، هدّية العارفين أسماء المؤلفين وآثار  .823
 .استانبول -طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة : م ، الناشر8928المصّنفين، بدون طبعة، 

دون تاريخ نشر، البابرتّي، محّمد بن محّمد بن محمود، العناية شرح الهداية، بدون طبعة، ب .133
 .دار الفكر: الناشر

: البخارّي، محّمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، األدب المفرد بالّتعليقات، الطبعة .823
: سمير بن أمين الّزهيرّي، الناشر: م، حققه وقابله على أصوله 8991 -هـ  8389األولى، 

 . مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض
األولى، : إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، الّتاريخ األوسط، الطبعة البخارّي، محّمد بن .822

مكتبة دار التراث , دار الوعي : محمود إبراهيم زايد، الناشر: م، المحقق8900 –ه  8290
 . القاهرة, حلب  -
الّتاريخ الكبير، بحواشي محمود خليل،  محّمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، البخارّي، .826

محّمد عبد المعيد خان، صحح هذه النسخة : بعة، بدون تاريخ نشر، طبع تحت مراقبةبدون ط
دائرة المعارف العثمانية، : الشيخ محمود محّمد خليل، الطبعة: اإللكترونية ووضع حواشيها

 .الدكن –حيدر آباد 
 األولى،: صحيح البخارّي، الطبعة محّمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، البخارّي، .820

 .دار طوق النجاة: محّمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: هـ، المحقق8333
 –ه 8370األولى، : البركتي، محّمد عميم اإلحسان المجددي،  قواعد الفقه، الطبعة .821

 .كراتشي –الصدف ببلشرز : م، الناشر8916
مسند أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خالد بن عبيد هللا العتكي، ،  البّزار، .829

، (م3779م، وانتهت 8911بدأت )األولى، : البّزار المنشور باسم البحر الزخار، الطبعة





 

316 

 

: محفوظ الرحمن زين هللا ، وعادل بن سعد، صبري عبد الخالق الّشافعّي، الناشر: المحقق
 .المدينة المنورة -مكتبة العلوم والحكم 

: ت ممن لم يقع في الكتب الّسّتة، الطبعةبن ُقْطُلْوَبَغا، أبو الفداء زين الّدين قاسم، الّثقا .141
: شادي بن محّمد بن سالم آل نعمان، الناشر: م، دراسة وتحقيق3788 -هـ  8323األولى، 

 .صنعاء -مركز النعمان للبحوث والدراسات اإلسالمية وتحقيق التراث والترجمة
العمدة، بدون طبعة، بهاء الّدين المقدسّي، عبد الّرحمن بن إبراهيم بن أحمد، العّدة شرح  .838

 .دار الحديث، القاهرة: م، الناشر 3772-هـ 8333
شرح  البهوتّي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس، الّروض المرّبع .833

حاشية الّشيخ العثيمين وتعليقات الّشيخ : ومعه زاد المستقنع، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر،
 .مؤسسة الّرسالة -دار المؤيد : س محّمد نذير،  الناشرعبد القدو : الّسعدّي، خرج أحاديثه

البهوتّي، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس، شرح منتهى اإلرادات،  .143
 .عالم الكتب: م، الناشر8992 -هـ 8383األولى، : الطبعة

منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس، كّشاف القناع عن متن  البهوتّي، .833
 .دار الكتب العلمّية: اإلقناع،بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر

البيهقّي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوجِّردي الخراساني، الّسنن الّصغير،  .832
: عبد المعطي أمين قلعجي، دار النشر: م، المحقق8919 -هـ 8387األولى، : الطبعة

 .جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي 
لبيهقّي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوجِّردي الخراسانّي، الّسنن الكبرى، ا .146

دار الكتب : محّمد عبد القادر عطا، الناشر: م، المحقق 3772 -هـ  8333الثالثة، : الطبعة
 .بيروت -العلمية

يمان، البيهقّي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوجِّردي الخراسانّي، شعب اإل .830
الدكتور عبد : م، حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه 3772 -هـ  8332األولى، : الطبعة

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار : العلي عبد الحميد حامد، الناشر
 .السلفية ببومباي بالهند

، معرفة الّسنن البيهقّي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوجِّردي الخراسانيّ  .831
عبد المعطي أمين قلعجي، : م، المحقق8998 -هـ 8383األولى، : واآلثار، الطبعة
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، (بيروت-دمشق )، دار قتيبة (باكستان -كراتشي )جامعة الدراسات اإلسالمية : الناشرون 
 (. القاهرة -المنصورة )، دار الوفاء (دمشق -حلب )دار الوعي 

يوسف الحلبي القادرّي، قفو األثر في صفوة علوم األثر،  الّتاذفّي، محّمد بن إبراهيم بن .839
مكتبة المطبوعات اإلسالمية : عبد الفتاح أبو غدة، الناشر: هـ، المحقق8371الثانية، : الطبعة

 .حلب –
الّترمذّي، محّمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضّحاك، سنن الّترمذّي، ت شاكر،  .827

: الطبعة محّمد ناصر الّدين األلبانّي،: العاّلمة المحدث: يهحكم على أحاديثه وآثاره وعّلق عل
 –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : م، الناشر 8902 -هـ  8292الثانية، 
 .مصر

سعد الّدين مسعود بن عمر، شرح الّتلويح على الّتوضيح، بدون طبعة، بدون  الّتفتازانّي، .828
 .مكتبة صبيح بمصر: تاريخ نشر، الناشر

الّتلمسانّي، شهاب الّدين أحمد بن محّمد المقري، نفح الّطيب من غصن األندلس الّرطيب،  .152
 .بيروت -دار صادر: إحسان عباس، الناشر: م، المحقق8961ت إحسان، الطبعة األولى، 

الّسنّية في تراجم الحنفّية، الّطبقات الّسنّية في  ،الطبقات تقي الدين بن عبد القادر الّتميمّي، .822
 .تراجم الحنفّية، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر

ابي : الّثعلبّي، أبو دمحم عبد الوهاب بن علي بن نصر، التلقين في الفقة المالكي، المحقق .823
كتب دار ال: م، الناشر3773-هـ8332األولى، : أويس دمحم بو خبزة الحسني التطواني، الطبعة

 . العلمية
 3772 -هـ  8333األولى، : الجديع، عبد هللا بن يوسف، تحرير علوم الحديث، الطبعة .822

 .مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت: م، الناشر
الجراحّي، إسماعيل بن محّمد العجلونّي، كشف الخفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من  .826

 -مكتبة القدسي: ه، الناشر 8228ّي، بدون طبعة، األحاديث على ألسنة الّناس، ط القدس
 . القاهرة

، كشف الخفاء ومزيل اإللباس، ت هنداوي، إسماعيل بن محّمد بن عبد الهادي الّجراحّي، .820
عبد الحميد بن أحمد بن يوسف بن هنداوي، : م، تحقيق3777 -هـ 8337األولى، : الطبعة
 .المكتبة العصرية: الناشر
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األولى، : بن عدي الجرجانّي، الكامل في ضعفاء الّرجال، الطبعةأبو أحمد  الجرجانّي، .821
: علي محّمد معوض، شارك في تحقيقه-عادل أحمد عبد الموجود: م، تحقيق8990ـ-ه8381

 .بيروت –الكتب العلمية : عبد الفتاح أبو سنة، الناشر
 –ه 8372األولى، : الجرجانّي، علي بن محّمد بن علّي الّزين الّشريف، الّتعريفات، ط .829

 .بيروت –دار الكتب العلمية : م، الناشر 8912
سلسلة : م، الناشر3772 -هـ8333الثانية : جمعة، عماد علّي، المكتبة اإلسالمّية، الطبعة .867

 .الّتراث العربّي اإلسالميّ 
م، 3778 -هـ8333الرابعة ،: جواد علي، المفّصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم، الطبعة .868

 .الساقيدار : الناشر
الجوهرّي، إسماعيل بن حّماد الجوهرّي الفارابّي، الّصحاح تاج الّلغة وصحاح العربّية،  .162

دار العلم : أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: م، تحقيق 8910 -  هـ 8370الرابعة : الطبعة
 . بيروت –للماليين 

مطلب في دراية الجويني، عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محّمد الجويني، نهاية ال .862
-هـ8331األولى، : عبد العظيم محمود الّديب، الطبعة/ د. أ: المذهب، حققه وصنع فهارسه

 . دار المنهاج: م، الناشر3770
: الجوينّي، عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محّمد، البرهان في أصول الفقه، الطبعة .863

دار الكتب : عويضة، الناشرصالح بن محّمد بن : م، المحقق 8990 -هـ  8381األولى 
 .بيروت -العلمية 

حاّجي خليفة، مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي القسطنطينّي، كشف الّظنون عن أسامي  .862
 .بغداد –مكتبة المثنى : م، الناشر8938الكتب والفنون،  بدون طبعة، 

الحكم أبو عبد هللا الحاكم دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن حمدويه بن ُنعيم بن الحاكم،  .866
فؤاد عبد . د: المحقق، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، المدخل إلى كتاب اإلكليل، الضبي

 . االسكندرية –دار الدعوة : الناشر، المنعم أحمد
الحاكم، محّمد بن عبد هللا بن محّمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الّضبّي، المستدرك على  .860

مصطفى عبد القادر عطا، : م، تحقيق8997 –ه 8388األولى، : الّصحيحين، الطبعة
 .بيروت –دار الكتب العلمية : الناشر
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، موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم الحّجاوّي، اإلقناع في الحّجاوي  .168
عبد اللطيف محّمد موسى : فقه اإلمام أحمد بن حنبل، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، المحقق

 .بيروت -دار المعرفة : الّسبكّي، الناشر
، َشرح الُمَقّدَمة الحضرمية الُمسّمى ُبشرى  .169 ْوَعنِّيُّ شن الدَّ الحضرّي، َسعيد بن محّمد َباَعلّي َباعِّ

دار المنهاج : م، الناشر 3773 -هـ  8332األولى، : الكريم بَشرح َمَسائل التَّعليم، الطبعة
 .للنشر والّتوزيع، جدة

الّطرابلسّي المغربّي، مواهب الجليل في شرح ، محّمد بن محّمد بن عبد الّرحمن الحطاب .171
 .دار الفكر: م، الناشر8993 -هـ 8383الثالثة، : مختصر خليل، الطبعة

الحفناوّي، محّمد إبراهيم، الفتح المبين في حّل رموز ومصطلحات الفقهاء واألصوليين،  .808
 . مصر –دار الّسالم : م، الناشر3779 -ه 8327الثالثة، : الطبعة

: هاب الدين أبو عبد هللا ياقوت بن عبد هللا الرومي، معجم البلدان، الطبعةالحموّي، ش .803
 .دار صادر، بيروت: م، الناشر 8992الثانية، 

األولى، : الحميرّي، نشوان بن سعيد ، شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، الطبعة .802
. لي اإلرياني، دد حسين بن عبد هللا العمري، مطهر بن ع: م، المحقق 8999 -هـ  8337

 . دمشق -بيروت ، دار الفكر  -دار الفكر المعاصر: يوسف محّمد عبد هللا، الناشر
: الخرشي، محّمد بن عبد هللا، شرح مختصر خليل، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر .803

 .بيروت –دار الفكر للطباعة 
 . ك فيصلقام باصداره مركز المل: خزانة الّتراث، فهرس المخطوطات، المؤلف .175

الخطابّي، أبو سليمان حمد بن محّمد بن إبراهيم بن الخطاب البستّي، معالم الّسنن،  .806
 .حلب –المطبعة العلمّية : م، الناشر 8923 -هـ  8228األولى، : الطبعة

األولى، : الخطيب البغدادّي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، المّتفق والمفترق، الطبعة .800
دار : الدكتور محّمد صادق آيدن الحامدي، الناشر: ة وتحقيقم، دراس 8990 -هـ  8380

 .القادري للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق
األولى، : الخطيب البغدادّي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت، تاريخ بغداد وذيوله، الطبعة .801

 .بيروت –دار الكتب العلمية : مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: هـ، دراسة وتحقيق 8380
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الخطيب، محّمد عجاج بن محّمد تميم بن صالح بن عبد هللا، لمحات في المكتبة والبحث  .809
 . مؤسسة الّرسالة: م، الناشر3778 -هـ  8333الّتاسعة عشر، : والمصادر، الطبعة

عن الطبعة الثامنة لدار : ط مكتبة الّدعوة، الطبعة  خالف، عبد الوهاب، أصول الفقه، .181
 . شباب األزهر -مكتبة الدعوة : اشر القلم، بدون سنة نشر، الن

ح العلوم، ضبطه وكتب اتيبن محّمد بن علّي الّسكاكي، مف الخوارزمّي، يوسف بن أبي بكر .818
دار : م، الناشر 8910 -هـ  8370الثانية، : نعيم زرزور، الطبعة: هوامشه وعلق عليه

 .لبنان –الكتب العلمية، بيروت 
بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن الّنعمان بن دينار  الّدار قطنّي، أبو الحسن علي بن عمر .813

محفوظ : البغدادّي،عّلل الّدار قطنّي ، المجلدات من األول، إلى الحادي عشر، تحقيق وتخريج
 –دار طيبة : م، الناشر 8912 -هـ  8372األولى : الرحمن زين هللا السلفي، الطبعة

محّمد بن صالح بن : علق عليه الرياض، والمجلدات من الثاني عشر، إلى الخامس عشر،
 .الّدمام –دار ابن الجوزي : هـ، الناشر 8330األولى، : محّمد الّدباسّي، الطبعة

الّدارقطنّي، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار  .812
نصه م، حققه وضبط  3773 -هـ  8333األولى، : البغدادّي، سنن الّدار قطنّي، الطبعة

شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز هللا، أحمد برهوم، : وعّلق عليه
 .بيروت -مؤسسة الرسالة: الناشر

الّدهلوّي، عبد الحق بن سيف الّدين بن سعد هللا البخارّي، مقّدمة في أصول الحديث،  .813
دار البشائر : الّندوّي، الناشرسلمان الحسيني : م، المحقق8916 -هـ 8376الثانية، : الطبعة

 .بيروت –اإلسالمّية 
وُض البََّسام بَترتْيبِّ َوتْخريج َفَوائِّدِّ  .812 الّدوسرّي، أبو سليمان جاسم بن سليمان حمد الفهيد، الرَّ

 .َداُر الَبَشائِّر اإلْساَلميَّة، بيروت: م، الناشر 8910 -هـ  8371األولى : َتمَّام، الطبعة
محّمد : بن مسلم بن قتيبة، الجراثيم، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، حققه الّدينورّي، عبد هللا .186

 .وزارة الثقافة، دمشق: جاسم الحميدي، الناشر
تذكرة الحّفاظ،  شمس الدين أبو عبد هللا محّمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز،الّذهبّي،  .810

 .تدار الكتب العلمية بيرو : م، الناشر8991 -هـ8389األولى، : الطبعة
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تنقيح الّتحقيق في  شمس الدين أبو عبد هللا محّمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز،الّذهبّي،  .811
مصطفى أبو الغيط : م، المحقق  3777 -هـ  8338األولى ، : أحاديث الّتعليق، الطبعة 

 .الّرياض –دار الوطن : عبد الحّي عجيب، الّناشر 
أحمد بن عثمان بن َقاْيماز، ديوان الضعفاء  الّذهبّي، شمس الدين أبو عبد هللا محّمد بن .189

م،  8960 -هـ  8210الثانية، : والمتروكين وخلق من المجهولين وثقات فيهم لين، الطبعة
 .مكة –مكتبة النهضة الحديثة : حماد بن محّمد األنصارّي، الناشر: المحقق

، سير أعالم  ازشمس الدين أبو عبد هللا محّمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيمالّذهبّي،  .897
مجموعة من : م، المحقق  8912 -هـ  8372الثالثة ، : النبالء، ط الرسالة، الطبعة 

 .مؤسسة الرسالة: المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، الناشر 
ميزان االعتدال في  شمس الدين أبو عبد هللا محّمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز،الّذهبّي،  .898

: علي محّمد البجاوي، الناشر: م، تحقيق 8962 -هـ  8213األولى، : عةنقد الرجال، الطب
 .دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت

شمس الدين أبو عبد هللا محّمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز، الموقظة في علم الّذهبّي،  .893
مكتبة : هـ، الناشر 8383الثانية، : عبد الفتاح أبو ُغّدة، الطبعة: مصطلح الحديث، اعتنى به
 . المطبوعات اإلسالمية بحلب

الم َوَوفيات الّذهبّي، شمس الّدين أبو عبد هللا محّمد بن أحمد بن عثمان، تاريخ اإلس  .892
الدكتور بشار عّواد معروف، : م، المحقق 3772األولى، : المشاهير َواألعالم، الطبعة

 .دار الغرب اإلسالميّ : الناشر
الّراجحّي، عبد العزيز بن عبد هللا بن عبد الّرحمن، شرح الطحاوّية، بدون طبعة، بدون  .893

 .تاريخ نشر
ي بكر بن عبد القادر، مختار الّصحاح، الّرازي، زين الّدين أبو عبد هللا محّمد بن أب .892

المكتبة : يوسف الشيخ محّمد، الناشر: م، المحقق8999 -هـ 8337الخامسة، : الطبعة
 .صيدا –الدار النموذجية، بيروت  -العصرية 

الّرازي، محّمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الّتيمّي، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين،  .896
 –دار الكتب العلمّية : علي سامي النشار، الناشر: خ نشر، المحققبدون طبعة، بدون تاري

 .بيروت
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 8381الثالثة، : الّرازي، محّمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الّتيمّي، المحصول، الطبعة .890
 . مؤسسة الرسالة: الدكتور طه جابر فياض العلواني، الناشر: م، دراسة وتحقيق 8990 -هـ 
محّمد الّرافعّي، فتح العزيز بشرح الوجيز، بدون طبعة، بدون تاريخ  الّرافعّي، عبد الكريم بن .891

 .دار الفكر: نشر، الناشر
الّرافعّي، عبد الكريم بن محّمد بن عبد الكريم، العزيز شرح الوجيز المعروف بالّشرح الكبير،  .899

 8380األولى، : علّي محّمد عوض وعادل أحمد عبد الموجود، الطبعة: ط العلمّية، المحقق
 .لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : م، الناشر 8990 -هـ 
، كمال الدين، محّمد بن موسى بن عيسى بن علّي، النجم الوّهاج في شرح المنهاج، الّرافعيّ  .377

 . جدة–دار المنهاج : م، الناشر3773 -هـ 8332األولى، : لجنة علمّية، الطبعة: المحقق
يل الّرجراجي، أبو الحسن علي بن سعيد الرّ  .378 يلِّ ونتائج لطائف التَّْأوِّ ُج التَّحصِّ جراجي، مَناهِّ

نة وَحلِّّ ُمشكِّالتها، اعتنى به : أبو الفضل الّدمَياطي وأحمد بن علّي، الطبعة: في َشرحِّ المَدوَّ
 . دار ابن حزم: م، الناشر 3770 -هـ  8331األولى، 

النهى في شرح مطالب أولي ، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرةالّرحيبانّي،  .373
 .المكتب اإلسالمي: الناشر، م8993 -هـ 8382الثانية، : الطبعة، غاية المنتهى

رياض زاده،عبد اللطيف بن محّمد بن مصطفى المتخلص بلطفي، أسماء الكتب المتّمم  .372
: محّمد الّتونجي، الناشر. د: م، المحقق8912 -ه8372الثالثة، : لكشف الّظنون، الطبعة

 .دمشق –دار الفكر 
األولى، : الّزبيدّي، أبو بكر بن علّي بن محّمد الحدادي العبادي، الّجوهرة النّيرة، الطبعة .373

 .المطبعة الخيرّية: هـ، الناشر8233
الّزبيدّي، أبو محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، تاج العروس من جواهر القاموس،  .372

 .دار الهداية: مجموعة من المحققين، الناشر: المحقق
األولى، : وتطبيقاتها في المذاهب األربعة، الطبعة ّزحيلّي، محّمد مصطفى، القواعد الفقهّيةال .376

 .دمشق –دار الفكر : م، الناشر 3776 -هـ  8330
الثانية عشرة، بدون تاريخ : الّزحيلي، َوْهَبة بن مصطفى، الفقه اإلسالمّي وأدّلته،  الطبعة .370

 .دمشق –دار الفكر : نشر، الناشر
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: الّزركشّي، بدر الّدين محّمد بن عبد هللا بن بهادر، البحر المحيط في أصول الفقه، الطبعة .371
 .دار الكتبي: م، الناشر8993 -هـ 8383األولى، 

: الّزركشّي، بدر الّدين محّمد بن عبد هللا بن بهادر، المنثور  في القواعد الفقهّية، الطبعة .379
 .األوقاف الكويتية وزارة: م، الناشر8912 -هـ 8372الثانية، 

الّزركشّي، بدر الّدين محّمد بن عبد هللا بن بهادر، تشنيف المسامع بجمع الجوامع لتاج  .387
د سيد عبد العزيز، : م، دراسة وتحقيق 8991 -هـ  8381األولى، : الّدين السبكّي، الطبعة

حياء التراث : الناشر  .توزيع المكتبة المكّية -مكتبة قرطبة للبحث العلمّي وا 
: الّزركشّي، محّمد بن عبد هللا الّزركشّي، شرح الّزركشّي على مختصر الخرقّي، الطبعة .388

 .دار العبيكان: م، الناشر 8992 -هـ  8382األولى، 
الخامسة : الّزركلي، خير الّدين بن محمود بن محّمد بن علّي بن فارس، األعالم، الطبعة .383

 .دار العلم للماليين: الناشر م، 3773عشر ، 
األولى، : مخشرّي، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، أساس البالغة، الطبعةالزّ  .213

دار الكتب العلمية، : محّمد باسل عيون السود، الناشر: م، تحقيق 8991 -هـ  8389
 .بيروت

الّزمخشرّي، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الفائق في غريب الحديث واألثر،  .383
علّي محّمد البجاوي ومحّمد أبو الفضل إبراهيم، : خ نشر، المحققالثانية، بدون تاري: الطبعة
 . لبنان –دار المعرفة : الناشر

: الّزنجانّي، محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، تخريج الفروع على األصول، الطبعة .382
 .بيروت –مؤسسة الّرسالة : محّمد أديب صالح، الناشر. د: ه، المحقق 8291الثانية، 

، أبو ياسر محّمد بن مطر بن عثمان آل مطر، ماله حكم الّرفع من أقوال الّزهرانيّ  .386
دار الخضيري للنشر والتوزيع، المدينة : ه، الناشر8381الّصحابة وأفعالهم، بدون طبعة، 

 .المنورة
الّزيلعّي، جمال الّدين أبو محّمد عبد هللا بن يوسف بن محّمد، تخريج األحاديث واآلثار  .217

عبد هللا بن عبد : هـ، المحقق8383األولى، : الكشاف للزمخشرّي، الطبعةالواقعة في تفسير 
 .الرياض –دار ابن خزيمة : الرحمن السعد، الناشر
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الّزيلعّي، جمال الّدين أبو محّمد عبد هللا بن يوسف بن محّمد، نصب الّراية ألحاديث  .381
زيز الّديوبندي عبد الع: م، صححه ووضع الحاشية8990-ه8381األولى، : الهداية، الطبعة

محّمد عوامة، : الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثّم أكملها محّمد يوسف الكاملفوري، المحقق
 .جدة -دار القبلة للثقافة اإلسالمية/ بيروت -مؤسسة الريان للطباعة والنشر : الناشر

: الّزيلعّي، عثمان بن علي بن محجن البارعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، الطبعة .389
 .بوالق، القاهرة -المطبعة الكبرى األميرية : هـ، الناشر 8282ألولى، ا
تحفة  ،الّرازي  زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي ،زين الّدين .221

دار البشائر : عبد هللا نذير أحمد، الناشر. د: هـ، المحقق8380األولى، : الملوك، الطبعة
 .بيروت –اإلسالمية 

: ساعي، محّمد نعيم محّمد هاني، موسوعة مسائل الجمهور في الفقه اإلسالمّي، الطبعة .221
 .دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر: م، الناشر 3770 -هـ  8331الثانية، 

الّسبتّي، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبّي، مشارق األنوار على صحاح  .333
 .المكتبة العتيقة ودار التراث: دون تاريخ نشر، دار النشراآلثار، بدون طبعة، ب

الثانية، : الّسبكّي، تاج الّدين عبد الوهاب بن تقّي الّدين، طبقات الّشافعّية الكبرى، الطبعة .332
هجر : عبد الفتاح محّمد الحلو، الناشر. محمود محّمد الطناحي ود. د: هـ، المحقق8382

 .للطباعة والنشر والتوزيع
ّي، شمس الّدين أبو الخير محّمد بن عبد الّرحمن بن محّمد بن أبي بكر بن عثمان الّسخاو  .333

م، 3772 -هـ 8333األولى، : بن محّمد، فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، الطبعة
 .مصر –مكتبة الّسّنة : علّي حسين علّي، الناشر: المحقق

بن دمحم بن أبي بكر بن عثمان بن  الّسخاوي، شمس الدين أبو الخير دمحم بن عبد الرحمن .332
: أبو عائش عبد المنعم إبراهيم، الطبعة: دمحم، الغاية في شرح الهداية في علم الرواية، المحقق

 .مكتبة أوالد الشيخ للتراث: م، الناشر3778األولى، 
الّسخاوّي، محّمد بن عبد الّرحمن بن محّمد بن أبي بكر بن عثمان بن محّمد، الّتحفة  .336

الكتب العلمّية، : م، الناشر8992-هـ8383االولى : ة في تاريخ المدينة الّشريفة، الطبعةاّللطيف
 .بيروت
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 -هـ 8383الّسرخسّي، محّمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئّمة، المبسوط، بدون طبعة،  .330
 .بيروت –دار المعرفة : م، الناشر8992

اإلكمال في رفع االرتياب عن  ،أبو نصر علي بن هبة هللا بن جعفر بن ماكوالسعد الملك،  .331
، م8997 -هـ8388 ،األولى :الطبعة، المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب

 .لبنان-بيروت-دار الكتب العلمية : الناشر
م، 8990 –الثانية : الّسعران ، محمود الّسعران، علم الّلغة مقّدمة للقارئ العربّي، الطبعة .229

 .القاهرة -دار الفكر العربي: الناشر
الدكتور : الّسغدي، أبو الحسن علّي بن الحسين بن محّمد، الّنتف في الفتاوى، المحقق .327

عمان ، -دار الفرقان : م، الناشر8913 –ه 8373الثانية، : صالح الّدين الّناهي، الطبعة
 .بيروت   -مؤسسة الرسالة 

 -الثانية : البهّية، الطبعةالّسفارينّي، أبو العون محّمد بن أحمد بن سالم، لوامع األنوار  .328
 .دمشق –مؤسسة الخافقين ومكتبتها : م، الناشر 8913 -هـ  8373

 -هـ  8383الثانية، : الّسمرقندّي، محّمد بن أحمد بن أبي أحمد، تحفة الفقهاء، الطبعة .323
 .دار الكتب العلمية، بيروت: م، الناشر 8993

األولى، : الّسمعاني، األنساب، الطبعة الّسمعاني، عبد الكريم بن محّمد بن منصور الّتميمي .233
 . مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد: م، الناشر 8963 -هـ  8213

الّسمعاني، عبد الكريم بن محّمد بن منصور الّتميمّي الّسمعاني، الّتحبير في المعجم الكبير،  .323
رئاسة ديوان  :منيرة ناجي سالم، الناشر: م، المحقق8902 -هـ8292األولى، : الطبعة

 .بغداد –األوقاف 
الّسمعانّي، عبد الكريم بن محّمد بن منصور الّتميمي الّسمعانّي، المنتخب من معجم شيوخ  .322

 -هـ  8380األولى، : موفق بن عبد هللا بن عبد القادر، الطبعة: الّسمعانّي، دراسة وتحقيق
 . دار عالم الكتب، الرياض: م، الناشر8996

ن محّمد بن أحمد بن زكريا األنصارّي، فتح الوّهاب بشرح منهج الّطالب، الّسنيكّي،  زكريا ب .326
 .دار الفكر للطباعة والنشر: م، الناشر8993-هـ8383بدون طبعة، 

الّسنيكّي، زكريا بن محّمد بن أحمد بن زكريا األنصارّي، غاية الوصول في شرح لّب  .320
 .العربية الكبرى، مصردار الكتب : األصول، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر
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السيوطّي، عبد الّرحمن بن أبي بكر، الّدرر المنتثرة في األحاديث المشتهرة، بدون طبعة،  .238
 -عمادة شؤون المكتبات : محّمد بن لطفي الّصّباغ، الناشر. د: بدون تاريخ نشر، تحقيق

 .جامعة الملك سعود، الرياض

األولى، : علوم الّلغة وأنواعها، الطبعةالّسيوطّي، عبد الّرحمن بن أبي بكر، المزهر في  .329
 .بيروت –دار الكتب العلمية : فؤاد علي منصور، الناشر: م، المحقق8991 -هـ 8381

الّسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، لب اللباب في تحرير األنساب، بدون طبعة، بدون  .337
 . بيروت –دار صادر : تاريخ نشر، الناشر

أحمد بن محّمد بن إسحاق، أصول الّشاشي، بدون طبعة،  الّشاشي، نظام الّدين أبو عليّ  .338
 .بيروت –دار الكتاب العربي : بدون تاريخ نشر، الناشر

الّشافعّي، أبو عبد هللا محّمد بن إدريس بن العّباس بن عثمان بن شافع بن عبد المّطلب بن  .333
 .بيروت –ة دار المعرف: م، الناشر8997 -هـ8387عبد مناف المطلبي، األّم، بدون طبعة، 

الّشافعّي، أبو عبد هللا محّمد بن إدريس بن العّباس بن عثمان بن شافع بن عبد المّطلب بن  .332
السيد يوسف علي الزواوي : عبد مناف المطلبي، مسند الّشافعّي، ترتيب الّسندي، تحقيق

دار : م، الناشر 8928 -هـ  8207الحسني والسيد عزت العطار الحسيني، بدون طبعة،
 .لبنان –لعلمية، بيروت الكتب ا

: الّشربيني، محّمد بن أحمد الخطيب الّشربيني، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، المحقق .244
 –دار الفكر : دار الفكر، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر -مكتب البحوث والدراسات 

 . بيروت

: يضاح، الطبعةشرح متن نور اإل الّشرنباللّي، حسن بن عمار بن علي، مراقي الفالح .332
 .المكتبة العصرية: نعيم زرزور، الناشر: م، اعتنى به وراجعه 3772 -هـ  8332األولى، 

الّشرنباللّي، حسن بن عمار بن علي، نور اإليضاح ونجاة األرواح في الفقه الحنفّي، بدون  .246
 .المكتبة العصرّية: محّمد أنيس مهرات، الناشر: م، المحقق 3772 -هـ 8336طبعة، 

. د: يف، محّمد بن أحمد بن أبي موسى الّشريف، اإلرشاد إلى سبيل الرشاد، المحققالشر  .330
مؤسسة : م، الناشر8991 -هـ 8389األولى، : عبد هللا بن عبد المحسن الّتركي، الطبعة

 .الرسالة
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، أبو الفتح محّمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد، الملل والنحل، بدون  الّشهرستانيّ  .331
 .مؤسسة الحلبيّ : تاريخ نشر، الناشرطبعة، بدون 

هـ 8382األولى، : نيل األوطار، الطبعة محّمد بن علّي بن محّمد بن عبد هللا،  الّشوكانّي، .339
 .دار الحديث، مصر: عصام الّدين الّصبابطّي، الناشر: م، تحقيق8992 -
لحّق من علم الّشوكانّي، محّمد بن علّي بن محّمد بن عبد هللا، إرشاد الفحول إلي تحقيق ا .251

الشيخ أحمد عزو عناية، : م، المحقق8999 -هـ 8389الطبعة األولى، : األصول، الطبعة
 .دار الكتاب العربي: الناشر

الثالثة، : الّشيبانّي، أبو عبد هللا محّمد بن الحسن بن فرقد، الحّجة على أهل المدينة، الطبعة .328
 .بيروت –عالم الكتب : مهدي حسن الكيالني القادري، الناشر: ه، المحقق8372

: ، اآلثار، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، المحققالّشيبانّي، أبي عبد هللا محّمد بن الحسن .323
 .دار الكتب العلمية، بيروت: أبو الوفا األفغانّي، دار النشر

شيخي زاده،عبد الرحمن بن محّمد بن سليمان، مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر، بدون  .322
 .دار إحياء الّتراث العربيّ : تاريخ نشر، الناشرطبعة، بدون 

الّتنبيه في الفقه الّشافعّي، بدون طبعة، بدون تاريخ أبو اسحاق إبراهيم بن علّي،  الّشيرازّي، .254
 .عالم الكتب: نشر، الناشر

 -م  3772الثانية : أبو اسحاق إبراهيم بن علّي، الّلمع في أصول الفقه، الطبعة الّشيرازّي، .322
 .دار الكتب العلمية: الناشرهـ،  8333

في فقة اإلمام الّشافعّي،بدون طبعة، بدون  الّشيرازّي، أبو اسحاق إبراهيم بن علّي، المهّذب .326
 .دار الكتب العلمّية: تاريخ نشر، الناشر

م،  8907األولى، : الّشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علّي، طبقات الفقهاء، الطبعة .320
 .دار الرائد العربي، بيروت: إحسان عباس، الناشر: المحقق

م،  8913الخامسة عشر، : الّصالح، صبحي إبراهيم، علوم الحديث ومصطلحه، الطبعة .321
 . دار العلم للماليين، بيروت: الناشر

صبري، عامر بن حسن، حجّية خبر اآلحاد في العقائد واألحكام، بدون طبعة، بدون تاريخ  .329
 .ف الشريف بالمدينة المنورةمجمع الملك فهد لطباعة المصح: نشر، الناشر
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الّصفدّي، صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا، الوافي بالوفّيات، لدون طبعة،  .261
 –دار إحياء التراث : أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى، الناشر: م، المحقق3777 -هـ8337
 .بيروت

: َتداعيات االنهيار، الطبعةالّصالبّي، َعلّي محّمد محّمد، الّدوَلة األمويَّة َعوامُل االزدهارِّ وَ  .368
 . دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت: م، الناشر 3771 -هـ  8339الثانية، 

م،  3776 -هـ  8330األولى، : الّصالبي، َعلّي محّمد محّمد، الّدولة الفاطمّية، الطبعة .363
 .مؤسسة اقرأ للنشر والّتوزيع والّترجمة، القاهرة: الناشر

الحسن بن أحمد بن يوسف بن محّمد بن أحمد الرُّباعي، فتح الغفار الجامع  الّصنعانّي، .362
مجموعة بإشراف الّشيخ : هـ، المحقق  8330األولى ، : ألحكام سّنة نبينا المختار، الطبعة 

 .دار عالم الفوائد: علي العمران، الناشر 
الم، بدون طبعة، الّصنعانّي، محّمد بن إسماعيل بن صالح بن محّمد الحسنّي، سبل السّ  .264

 .دار الحديث: بدون تاريخ نشر، الناشر
ْيَمرّي، الحسين بن علّي بن محّمد بن جعفر، أخبار أبي حنيفة وأصحابه، الطبعة .362 : الصَّ

 . بيروت –عالم الكتب : م، الناشر8912 –ه 8372الثانية، 
هجة المسامع الطالبّي، عبد الحي بن فخر الّدين بن عبد العلّي الحسنّي، نزهة الخواطر وب .266

 . بيروت –دار ابن حزم : م، دار النشر8999 -هـ 8337األولى، : والّنواظر، الطبعة

: الّطبرانّي، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الّلخمّي الّشامّي، المعجم الكبير، الطبعة .360
تيمية مكتبة ابن : حمدي بن عبد المجيد الّسلفّي، دار النشر: الثانية، بدون تاريخ نشر، المحقق

 .القاهرة –
الّطبرانّي، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الّلخمّي، المعجم األوسط، بدون طبعة،  .268

 .القاهرة –دار الحرمين : بدون تاريخ نشر، الناشر
: الّطبرّي، محّمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، تاريخ الّطبرّي، الطبعة .369

 .بيروت –راث دار الت: هـ، الناشر 8210الثانية، 
: أبو حفص محمود بن أحمد بن محمود، تيسير مصطلح الحديث، الطبعة طّحان الّنعيمّي، .307

 .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع: م، الناشر3773-هـ8332العاشرة، 
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الّطحاوّي، أبو جعفر أحمد بن محّمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدّي الحجرّي،  .308
: م، راجعه ورقم كتبه وأبوابه وأحاديثه 8993 -هـ 8383األولى، : شرح معاني اآلثار، الطبعة

 .عالم الكتب: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي، الناشر
الّطحاوّي، أبو جعفر أحمد بن محّمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدّي الحجرّي،  .303

: م، الناشر 8393هـ،  8382األولى ، : شعيب األرنؤوط، الطبعة: شرح مشكل اآلثار، تحقيق
 .مؤسسة الرسالة

على مراقي الفالح شرح نور  حمد بن محّمد بن إسماعيل، حاشية الّطحطاويّ أ الّطحطاوّي، .302
محّمد عبد العزيز الخالدّي، : م، المحقق8990 -هـ 8381األولى، : اإليضاح، الطبعة

 .بيروت -دار الكتب العلمية: الناشر
والبلدان والمصّنفات وتعريفات العلوم،  اجع الّتراجممحمود محّمد، الموجز في مر  الّطناحّي، .303

 .مكتبة الخانجي، القاهرة: م، الناشر 8912 -هـ  8376األولى، : الطبعة
الّثانية، بدون : الّطويل، رزق، مقّدمة في أصول البحث العلمّي وتحقيق التراث، الطبعة .302

 .المكتبة األزهرّية للّتراث: تاريخ نشر، الناشر
 . فيفي، فتاوى ورسائل، بدون طبعة، بدون تاريخ نشرعبد الراّزق ع .306
أبو بكر عبد الّرّزاق بن همام بن نافع الحميرّي اليمانّي الّصنعانّي، مصّنف  عبد الرّزاق، .300

المجلس : حبيب الرحمن األعظمي، الناشر: ه، المحقق8372الثانية، : عبد الّرّزاق، الطبعة
 .الهند -العلميّ 

 ،الثانية: الطبعة، ةالمدخل إلى دراسة المذاهب الفقهيّ ، دجمعة محمّ  يّ علعبد الوّهاب،  .301
 .القاهرة –دار السالم : الناشر،  م 3778 -هـ  8333

العثيم، عبد العزيز عبد الّرحمن بن محّمد، تحقيق القول بالعمل بالحديث الّضعيف،  .309
ذو  -، رجب ( ون العددان السابع والستون والثامن والست -السنة السابعة عشر : )الطبعة
 .الجامعة االسالمّية بالمدينة المنورة: هـ، الناشر8372الحجة 

هـ،  8336األولى، : محّمد بن صالح بن محّمد، شرح العقيدة الّسفارينّية، الطبعة العثيمين، .317
 .دار الوطن للنشر، الّرياض: الناشر
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األولى، : الطبعة العجلّي، أبو الحسن أحمد بن عبد هللا بن صالح، الّثقات، ط الّدار، .318
 -مكتبة الدار : عبد العليم عبد العظيم البستوي، الناشر: م، المحقق8912 –ه 8372

 .المدينة المنورة
العسكرّي، أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران، ديوان  .313

 . بيروت –دار الجيل : المعاني، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر
عبد المعطي : ّي، محّمد بن عمرو بن موسى بن حماد، الّضعفاء الكبير، المحققالعقيل .312

 . بيروت –دار المكتبة العلمية : م، الناشر8913 -هـ 8373األولى، : أمين قلعجي، الطبعة
عبد العزيز بن أحمد بن محّمد، كشف األسرار شرح أصول البزدوّي،  عالء الّدين البخارّي، .313

 .دار الكتاب اإلسالميّ : نشر، الناشر بدون طبعة، بدون تاريخ
محّمد بن أحمد بن محّمد، منح الجليل شرح مختصر خليل، بدون طبعة،  عليش، .312

 .بيروت –دار الفكر : م، الناشر8919-هـ8379
هـ  8339األولى، : عمر، أحمد مختار عبد الحميد، معجم الّلغة العربّية المعاصرة، الطبعة .316
 .عالم الكتب: م، الناشر 3771 -
العينّي، أبو محّمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى، منحة الّسلوك  .287

وزارة األوقاف والشؤون : م، الناشر3770 -هـ 8331األولى، : في شرح تحفة الملوك، الطبعة
 .قطر –اإلسالمية 

القاري العينّي، أبو محّمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى، عمدة  .311
 –دار إحياء التراث العربي : شرح صحيح البخارّي، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر

 .بيروت
العينّي،أبو محّمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى، البناية شرح  .319

 .بيروت –دار الكتب العلمية : م، الناشر 3777 -هـ  8337األولى، : الهداية، الطبعة
،أبو محّمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى، مغاني األخيار العينيّ  .397

محّمد : م، تحقيق 3776 -هـ  8330األولى، : في شرح أسامي رجال معاني اآلثار، الطبعة
 .دار الكتب العلمية، بيروت: حسن محّمد حسن إسماعيل، الناشر

م، 8992 -هـ 8382األولى، : لطبعةالغزالّي، أبو حامد محّمد بن محّمد، المستصفى، ا .398
 .دار الكتب العلمّية: الناشر
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الغنيمّي،عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم، الّلباب في شرح الكتاب، بدون طبعة،  .393
محّمد محيي الّدين عبد الحميد، : بدون تاريخ نشر، حققه، وفصله، وضبطه، وعلق حواشيه

 .المكتبة العلمية، بيروت: الناشر
رابي، أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين، معجم ديوان األدب، بدون طبعة، الفا .293

مؤسسة دار الّشعب : دكتور أحمد مختار عمر، طبعة: م، تحقيق 3772 -هـ  8333
 .للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة

ة، الفارابّي، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهرّي، الّصحاح تاج الّلغة وصحاح العربيّ  .393
دار العلم : أحمد عبد الغفور عطار، الناشر: م، تحقيق 8910 -  هـ 8370الّرابعة، : الطبعة

 .بيروت –للماليين 
 -هـ  8336األولى، : الفالوجّي، أكرم بن محّمد زيادة، معجم شيوخ الّطبرّي، الطبعة .392

 .دار ابن عفان، القاهرة -الدار األثرية، األردن : م، الناشر 3772
 8196 -هـ  8282وارد كرنيليوس، اكتفاء القنوع بما هو مطبوع، بدون طبعة، فانديك، اد .396

 .، مصر( الهالل)مطبعة التأليف : السيد محّمد علّي الببالوي، الناشر: م، صححه وزاد عليه
د مهدي : الفراهيدّي، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم، العين، المحقق .390

 .دار ومكتبة الهالل: لسامرائّي، الناشرالمخزومّي، د إبراهيم ا
فقيهي، عبد الحميد بن علّي، جهود العلماء في تصنيف الّسيرة الّنبوّية في القرنين الّثامن  .391

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف : والّتاسع الهجريين، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر
 .الّشريف بالمدينة المنورة

األولى، : بن محّمد، فصول البدائع في أصول الّشرائع، الطبعة الفنارّي، محّمد بن حمزة .399
دار الكتب : محّمد حسين محّمد حسن إسماعيل، الناشر: هـ،المحقق 8330 -م  3776

 .العلمية، بيروت
الثامنة، : الفيروز أبادي، مجد الّدين أبو طاهر محّمد بن يعقوب، القاموس المحيط، الطبعة .277

مؤسسة : مكتب تحقيق الّتراث في مؤسسة الّرسالة، الناشر: م، تحقيق 3772 -هـ  8336
 .الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

، أحمد بن محّمد بن علي الفيومّي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، بدون الفيومي .278
 .بيروت –المكتبة العلمية : طبعة ، بدون تاريخ نشر، الناشر
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: القاسم بن ساّلم بن عبد هللا الهروّي، غريب الحديث، الطبعة القاسم بن سالم، أبو ُعبيد .273
مطبعة دائرة : محّمد عبد المعيد خان، الناشر. د: م، المحقق 8963 -هـ  8213األولى، 

 .الدكن -المعارف العثمانية، حيدر آباد
القاسمّي، محّمد جمال الّدين بن محّمد سعيد بن قاسم الحالق، قواعد الّتحديث من فنون  .272

 .بيروت–دار الكتب العلمية : مصطلح الحديث، بدون طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر
سالم مصطفى : قاضيخان، اإلمام فخر الّدين الحسن بن منصور، فتاوى قاضيخان، تحقيق .273

 . دار الكتب العلمية: م، الناشر 3779االولى، : البدري، الطبعة
بدون  الفروق، س بن عبد الّرحمن المالكّي،القرافّي، أبو العباس شهاب الّدين أحمد بن إدري .315

 .عالم الكتب: طبعة، بدون تاريخ نشر، الناشر

القرافي، أبو العباس شهاب الّدين أحمد بن إدريس بن عبد الّرحمن المالكّي، الذخيرة،  .276
 . بيروت -دار الغرب اإلسالمي: م، الناشر 8993األولى، : الطبعة

أحمد بن إدريس بن عبد الّرحمن المالكّي، شرح تنقيح القرافّي،أبو العباس شهاب الّدين  .270
: طه عبد الّرؤوف سعد، الناشر: م، المحقق 8902 -هـ  8292األولى، : الفصول، الطبعة

 .شركة الطباعة الفنية المتحدة
القرشّي، عبد القادر بن محّمد بن نصر هللا القرشّي، الجواهر المضّية في طبقات الحنفّية،  .271

 .كراتشي –مير محّمد كتب خانه : تاريخ نشر، الناشر بدون طبعة، بدون 
القزوينّي، خليل بن عبد هللا بن أحمد بن إبراهيم بن الخليل، اإلرشاد في معرفة علماء  .319

مكتبة : محّمد سعيد عمر إدريس، الناشر. د: ه، المحقق8379األولى، : الحديث، الطبعة
 .الرياض –الرشد 

 3772 -هـ  8336األولى، : شيخة القزوينّي، الطبعةالقزوينّي، عمر بن علّي بن عمر، م .287
 .دار البشائر اإلسالمية: الدكتور عامر حسن صبري، الناشر: م، المحقق

القضاعّي، أبو عبد هللا محّمد بن سالمة بن جعفر بن علي بن حكمون، مسند الّشهاب،  .288
: ، الناشرحمدي بن عبد المجيد الّسلفيّ : م، المحقق8916 –ه 8370الثانية، : الطبعة

 .بيروت –مؤسسة الرسالة 
: حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، الطبعةو قنيبي، محّمد رواس قلعجي قلعجي و  .283

 .دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع: م، الناشر 8911 -هـ  8371الثانية، 
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وعميرة،  القليوبّي وعميرة، أحمد سالمة القليوبّي وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا القيلوبيّ  .282
 .بيروت –دار الفكر : م، الناشر8992-هـ8382بدون طبعة، 

القّنوجّي، أبو الّطيب محّمد صديق خان بن حسن بن علّي ابن لطف هللا الحسينّي، الحّطة  .283
دار الكتب التعليمية : م، الناشر8912 -هـ8372األولى، : في ذكر الّصحاح الّسّتة، الطبعة

 .بيروت –
، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الّصنائع في ترتيب الّشرائع، الكاسانّي، عالء الدين .282

 .دار الكتب العلمية: م، الناشر8916 -هـ 8376الثانية، : الطبعة
الكتاني، محّمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسنّي اإلدريسّي، الّرسالة المستطرفة  .286

محّمد : م، المحقق3777-هـ8338السادسة،: لبيان مشهور كتب الّسّنة المشّرفة، الطبعة
 .دار البشائر اإلسالمية: المنتصر بن محّمد الّزمزمّي، الناشر

الكّتاني، محّمد َعْبد الَحّي بن عبد الكبير ابن محّمد الحسنّي اإلدريسّي، فهرس الفهارس  .280
إحسان : م، المحقق8913الثانية، : واألثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسالت، الطبعة

 .بيروت –دار الغرب اإلسالمي : الناشر عباس،
الكجراتي، دمحم طاهر بن علي الصديقي الهندي الَفتَّنِّي، مجمع بحار األنوار في غرائب  .281

مطبعة مجلس دائرة : م، الناشر8960 -هـ  8210الثالثة، : التنزيل ولطائف األخبار، الطبعة
 . المعارف العثمانية

عبد الغنّي، معجم المؤّلفين، بدون طبعة، بدون  كّحالة، عمر بن رضا بن محّمد راغب بن .289
 .بيروت، دار إحياء التراث العربي بيروت -مكتبة المثنى : تاريخ نشر، الناشر

الكحالنّي، محّمد بن إسماعيل بن صالح بن محّمد الحسنّي، إجابة الّسائل شرح بغية  .321
اغي والدكتور حسن القاضي حسين بن أحمد السي: م، المحقق8916األولى، : اآلمل، الطبعة

 .بيروت –مؤسسة الرسالة : محّمد مقبولي األهدل، الناشر
: الكرمّي، مرعي بن يوسف بن أبى بكر بن أحمد، دليل الّطالب لنيل المطالب، الطبعة .238

دار طيبة : أبو قتيبة نظر محّمد الفاريابّي، الناشر: م، المحقق3773 -هـ 8332األولى، 
 .للنشر والتوزيع، الرياض

باذّي، حمد بن محّمد بن الحسين بن الحسن، الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الّثقة الكال .233
 .بيروت –دار المعرفة : عبد هللا الليثي، الناشر: ه، المحقق8370األولى، : والّسواد، الطبعة
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 اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، فتاوى الّلجنة الّدائمة للبحوث العلمّية واإلفتاء، جمع .323
اإلدارة  -رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء : أحمد بن عبد الّرّزاق الّدويش، الناشر: وترتيب

 .الرياض –العامة للطبع 
و الحسنات محّمد عبد الحّي الهندّي، الفوائد البهّية في تراجم الحنفّية، مع باللكنوّي، أ .233

محّمد بدر الّدين أبو : الّتعليقات الّسنّية على الفوائد البهّية للمؤلف نفسه، صّححه وعّلق عليه
 . السعادة، مصر: ه، طبع بمطبعة 8233فراس النعسانّي، بدون طبعة، 

حّمد عبد الحليم األنصارّي، الجامع الّصغير وشرحه الّنافع اللكنوّي، محّمد عبد الحي بن م .232
 .بيروت –عالم الكتب : هـ، الناشر 8376األولى، : الكبير، الطبعة

األولى، : ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحّي، المدّونة، الطبعةبن أنسمالك   .326
 .دار الكتب العلمّية: م،  الناشر8993 -هـ 8382

س بن مالك بن عامر األصبحّي المدنّي، موّطأ اإلمام مالك، رواية بن مالك، مالك بن أن .230
عبد الوهاب عبد اللطيف، : الثانية، بدون تاريخ نشر، تعليق وتحقيق: الحسن الّشيبانّي، الطبعة

 .المكتبة العلمية: الناشر
الماوردّي، أبو الحسن علّي بن محّمد بن محّمد بن حبيب البصرّي، الحاوي الكبير،  .231

الّشيخ عادل  -الّشيخ علّي محّمد معوض : م، المحقق 8999-هـ  8389األولى، : بعةالط
 .دار الكتب العلمية، بيروت : أحمد عبد الموجود، الناشر

المتقي، عالء الدين علي بن حسام الدين ابن قاضي خان القادري الشاذلي، كنز العمال  .239
الخامسة، : السقا، الطبعة صفوة -بكري حياني : في سنن األقوال واألفعال، المحقق

 . مؤسسة الرسالة: م، الناشر8918-هـ8378
تصدر عن : مجلة مجمع الفقه اإلسالمّي الّتابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمّي بجّدة، المؤلف .331

 .منظمة المؤتمر االسالمي بجدة
: عةالمحّمدّي، عبد القادر بن مصطفى بن عبد الّرّزاق، الّشاذ والمنكر وزيادة الّثقة، الطب .228

 .دار الكتب العلمية، بيروت: م، الناشر 3772 -هـ  8336األولى، 
المرادّي، أبو محّمد بدر الّدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علّي، الجنى الّدانّي في  .332

-د فخر الدين قباوة : م، المحقق 8993 -هـ  8382األولى، : حروف المعاني، الطبعة
 .ر الكتب العلمية، بيروتدا: األستاذ محّمد نديم فاضل، الناشر
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المرداوّي، عالء الّدين أبو الحسن علي بن سليمان، اإلنصاف في معرفة الّراجح من  .222
 .دار إحياء الّتراث العربيّ : الثانية، بدون تاريخ نشر، الناشر: الخالف، الطبعة

: المرسّي، أبو الحسن علّي بن إسماعيل بن سيده، المحكم والمحيط األعظم، الطبعة .334
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 216 ........................................................................... [ الّصالة في الّشرب و األكل حكم] 

 217 ..................................................................................... [ المحراب في اإلمام مقام]

 219 ................................................................. [ شيء   القبلة وبين وبينه يصلّي من حكم] 

 222 ...................................................................... [تصاوير   فيه بساط   على الّصالة حكم] 

 228 ........................................................................ [الّصالة في والعقرب الحيّة قتل حكم]

 231 ................................................................................. [ الّصالة في المكروهات من] 

 233 ................................................................... [ الخالء في بالفرج القبلة استقبال حكم] 

 239 ........................................................ [المسجد فوق البول أو التخلّي أو المجامعة حكم] 

 231 ................................................................................................. [المسجد أحكام] 

 236 ............................................................................................................:الخاتمة

 237 .......................................................................................................... التّوصيات

 238 .................................................................................................. :الفهارس قائمة

 238 ........................................................................................ -:القرآنية اآليات فهرس

 238 ......................................................................................-:النبويّة األحاديث فهرس

 263 ................................................................................................... -:اآلثار فهرس

 266 ................................................................................................... :األعالم فهرس

 276 ............................................... -:اللغويّة والمعاني الفقهيّة طلحاتوالمص الكلمات فهرس

 286 .................................................................................................. -: الكتب فهرس

 291 ............................................................................................ -:والمراجع المصادر

 329 ............................................................................................. -:المحتويات فهرس
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