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تحقٌق 

من أول باب سجود السهو إلى آخر باب الصالة فً الكعبة 

من كتاب فتح القدٌر للكمال بن الهمام 

 ( هــ790-861)

على الهداٌة شرح بداٌة المبتدي لبرهان الدٌن المرغٌنانً 

 ( هـ593- 511)

جمعة عطا هللا عبد الرؤوف حمدان 

رسالة ماجستٌر 

فلسطٌن - القدس 

م 2012/ هـ1433

 

 

ا عمادة الدراسات العلً

جامعة القدس 
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تحقيؽ مف أوؿ باب سجود السيو إلى آخر باب الصالة في الكعبة 

مف كتاب فتح القدير لمكماؿ بف اليماـ 

  ( ىػ790-861)

عمى 

اليداية شرح بداية المبتدي لبرىاف الديف المرغيناني 

 ( ىػ511-593)

إعداد الطالب 

جمعة عطا اهلل عبد الرؤوؼ حمداف 

جامعة القدس المفتوحة – التربية اإلسالمية / بكالوريوس 

المشرؼ 

حساـ الديف موسى عفانة . د. أ 

قدمت ىذه الرسالة استكماال لمتطمبات درجة الماجستير في الفقو و التشريع و أصولو ، مف 
برنامج الفقو و التشريع و أصولو 

جامعة القدس _ كمية الدراسات العميا

فمسطيف - القدس

 ـ 2012/ ىػ 1433
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جامعة القدس 

عمادة الدراسات العلٌا 

برنامج ماجستٌر الفقه و التشرٌع و أصوله 

إجازة الرسالة 

تحقٌق من أول باب سجود السهو إلى آخر باب الصالة فً الكعبة 

هــ  (861- 790)من كتاب فتح القدٌر للكمال بن الهمام 

هـ  (593- 511)على الهداٌة شرح بداٌة المبتدي لبرهان الدٌن المرغٌنانً 

جمعة عطا اهلل عبد الرؤوؼ حمداف :   اسـ الطالب

 20811009: الرقم الجامعً

حسام الدٌن موسى عفانة . د.أ: المشرف

هـ 1433/ رجب /  4م الموافق 2012  /  5/  24نوقشت هذه الرسالة و أجٌزت بتارٌخ 

:  من لجنة المناقشة الُمدرجة أسماؤهم و تواقٌعهم

: األستاذ الدكتور حسام الدٌن موسى عفانة  مشرفاً ورئٌساً       التوقٌع

: الدكتور محمد مطلق عساف                        ممتحناً داخلٌاً      التوقٌع

:  األستاذ الدكتور حسٌن الترتوري           ممتحناً خارجٌاً       التوقٌع

فلسطٌن - القدس

م 2012/ هـ1433
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الإهداء 

ـُ األنبياء    إلى معمـِ البشرية، و ُمخرُج الناس مف الظممات إلى النور بإذف ربو ، إما
. والمرسميف سيدنا محمد صمى اهلل عميو و سمـ

التي ما كمت و ال ممت و ىي ... أمي ... الرحيمة الرؤـو ... إلى الغالية الحنوف
.... تدعو لي في ظير الغيب

الذي أخمَص إلى اهلل تعالى و ىو يدعو لي في ... إلى والدي العزيز عمى قمبي 
... سجوده ، أف يوفقني لتعمـ دينو

إلى مف شجعتني و أعانتني ، وعممت جاىدة عمى توفير الظروؼ المناسبة لمدراسة، 
زوجتي الحبيبة،       ... بؿ وشاركتني في كثير مف مراحؿ التحقيؽ و مقارنة النسخ

. أـ إسالـ

إلى كؿ مف أعانني ، بدعوة في ظير الغيب، أو إرشاٍد إلى كتاٍب أو توفيِر المراجِع   
. والكتب الالزمِة لمتحقيؽ

.. إلى كؿ مف كاف يتابع مراحؿ دراستي ، و يسألني و يواسيني و يؤازرني

.. إلى كؿ أستاذ عممني ، أو دلني ، أو ساعدني و أرشدني 

إلى كؿ طالب عمـٍ شرعّي يبتغي وجو اهلل 

أىدي ىذا العمؿ 

. راجيًا مف اهلل العمي القديـ  أف يتقبؿ مني
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إقرار 

أقر أنا مقدـ الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير ، كأنيا نتيجة أبحاثي الخاصة ، 

ما تمت اإلشارة لو حيث كرد ، كأف الرسالة أك أم جزء منيا لـ يقدـ لنيؿ أية درجة عميا . باستثناء

. ألية جامعة أك معيد

جمعة عطا اهلل عبد الرؤوؼ حمداف : االسـ

:  التوقيع

ـ  24/5/2012/ ىػ 1433/رجب/4: التاريخ
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شكر و تقدٌر 

.. الحمُد هلل رب العالمٌن، و الصالة و السالم على المبعوِث رحمًة للعالمٌن

... سٌدنا محمد و على آله و أصحابه أجمعٌن

  (1)" من ال ٌشكر الناس ال ٌشكر هللا: " قال صلى هللا علٌه وسلم

. فبعد شكر هللا تعالى ، على توفٌقه لً، و إعانته على إتمام هذه الرسالة 

فإنه ال ٌسعنً ، بل ٌسعدنً و ٌشرفنً أن أتقدم بالشكر الجزٌل ، و بعظٌم االمتنان والعرفان 

بالجمٌل ، لصاحب الفضٌلة ، أستاذي الكبٌر، ذي العلم و الخلق ، األستاذ الدكتور حسام الدٌن عفانة 

على ما بذله معً ، خالل - أطال هللا عمره،وجعله ذخراً للعلم و العلماء، و نفع به طالب العلم - 

فترة الدراسة العلٌا، و أثناء إشرافه على رسالتً ، فلطالما استفدت منه و من توجٌهاته و 

. فجزاه هللا عنً خٌر الجزاء... مالحظاته

محمد عساف،والدكتور  حسٌن : الدكتور : كما أتوجه بالشكر أٌضاً إلى األستاذٌن الكرٌمٌن

ا ربً سبحانه و تعالى أن ٌجعل ذلك فً  ًٌ الترتوري على تفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة ، داع

. مٌزان حسناتهما

أو إخوة أعزاء، أو أصدقاء . كما و أتوجه بالشكر إلى كل من  ساعدنً فً رسالتً، من أساتذة كرام

أوفٌاء ، سواء بتوفٌر نسخ المخطوطات، أو مقابلتها، أو بتدقٌق الرسالة لُغوٌاً، أو أي عمل ساهم فً 

إنجاز هذه الرسالة سائال المولى عز و جل أن ٌجعل ذلك فً مٌزان حسناتهم، و أن ٌجزٌهم عنً 

. خٌر الجزاء

 

 

                                                 
1

ٓح ؾحء ك٢ جٌٍُٗ ُٖٔ : جُرٍ ٝجُِٛس، ذحخ: ، ًطحخ 445، ٘ 1954ٌٝجٙ جُط١ًٍٓ ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ، قى٣ع ٌهْ  : 

 .أقٖٓ ئ٤ُي
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: الممخص

تناكلت ىذه الدراسة تحقيؽ جزء مف كتاب فتح القدير ، لمشيخ كماؿ الديف محمد بف الشيخ ىماـ 

، ك ىك شرح عمى  (ىػ861)المشيكر بابف اليماـ، المتكفي سنة . الديف عبد الكاحد الحنفي السيكاسي

. (ىػ593)كتاب اليداية لئلماـ عمي بف أبي بكر المرغيناني الحنفي، المتكفي سنة 

ك أىمية ىذا البحث تكمف في أنو تحقيؽ لكتاب ميـ مف كتب الفقو اإلسبلمي ك بخاصة في المذىب 

. الحنفي؛ ألف الكتاب قد شكؿ مرجعان لعمماء الحنفية مف بعده

ك قد سمكت في دراستي ك بحثي المنيج الكصفي، حيث اعتمدت عمى ثبلث نسخ مخطكطة، كنسخة 

. مطبكعة غير محققة

رِّجي األحاديث النبكية الشريفة مف مظانيا ، . ك كاف مف منيجي أف أعزك اآليات القرآنية الكريمة ك أيخى

كأكثؽ المسائؿ مف الكتب الفقيية المعتمدة، كما عممت عمى ربط المسائؿ الكاردة في الكتاب بالمسائؿ 

. الفقيية المعاصرة ما أمكف

ك إف أىـ ما تكصمت إليو مف خبلؿ ىذا البحث، إثبات نسبة الكتاب إلى مؤلفة، ك أف عنكانو 

.  كما جاء في عنكاف النسخة المطبكعة" شرح فتح القدير"ك ليس ". فتح القدير:" الصحيح ىك 
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. كأىمية الكتاب في الفقو الحنفي ، ك حجـ المادة العممية التي حكاىا الكتاب 

نني أكصي الباحثيف بضركرة إكماؿ تحقيؽ ىذا الكتاب ، لطباعتو بشكؿ كامؿ ، كليككف مرجعان  كا 

. لمباحثيف ك الميتميف بو عمى النحك الذم ينبغي أف يككف عميو

 

- كما أكصي بتكعية الباحثيف بأىمية تحقيؽ المخطكطات، ك حثيـ عمى الخكض في ىذا المجاؿ 

؛ ألنو يعكد عمييـ بفائدة عممية كبيرة ، ك يخرج الكنكز الدفينة لؤلمة اإلسبلمية إلى - مجاؿ التحقيؽ 

. النكر

جمعة حمداف :الباحث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Abstract : 

This research is an investigation from the beginning of Al sojoud chapter to the end 

of (Al salat in Al kaabah) chapter of Fath Alkadeer  a book written by Al sheikh Kamal 

Ed-deen  Mohammed Bin Al-sheikh Hammam  Ed-deen  Abdul- Wahid Al- Hanafy Ass -

Siwasy  well – known  as  Ibn  Al- Hammam  (died in 861AH) . 

This  book  (Fath Al qadeer) , is  an  explanation  of  Al – Hidayah  written by  Al –

Imam Ali Bin Abi Bakr  Al – Marghayany  Al – Hanafy  ( died  in  593 AH)  

The importance of this research is that it  investigates one of (Al fiqh Al- Eslami ) 

books  specifically in  Al Hanafy doctrine because it forms a basic reference for  Al – 

Hanafiyyeh researchers and followers .  

In my research, I followed the descriptive approach. In the investigation  of  Fath Al 

kadeer,  I used three manuscripts and one uninvestigated, printed copy . In my approach, 

I referred to Quran verses and proved the accuracy of Ahadeeth. Furthermore , I 

documented the ideas  and issues referring to the trustworthy  Fiqeh  books. Moreover, I 

did my best to relate the issues of this book with the contemporary ones .  

The most important result of my research is that it confirms the attribution of the 

book to its  author. It has been determined , that the real title of this book is “Fath Al 

Qadeer “ not "Sharh fath Al Qadeer" as titled on the cover of the printed copy. In addition 

this book is very important reference in alhanafy fiqh. 

The study recommends future researchers to continue investigating this book to be 

published completely. 

Another recommendation is the necessity of increasing the awareness of those 

researchers in investigating the manuscripts, and I encourage such researchers to study 

this field, since the process of investigating and verifying the manuscripts results in a 

huge scientific knowledge and benefit to the researchers themselves, and this process 

surely helps them get out the hidden treasures of knowledge to the Islamic Nation.  
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بسـ اهلل الرحمف الرحيـ 

: مقدمة

... الحمد هلل الذم ىدانا ليذا ، ك ما كنا لنيتدم لك ال أف ىدانا اهلل

نحمده ك نستعينو ك نستغفره، ك نعكذ باهلل مف شركر أنفسنا ، ك مف سيئات أعمالنا ، مف ييد اهلل فبل 

... مضؿ لو، ك مف يضمؿ فبل ىادم لو

ك أشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو، ك أشيد أف محمدان عبده كرسكلو، صمى اهلل عميو ك عمى 

آلو ك أصحابو ك مف سار عمى دربو ك اىتدل بيديو إلى يـك الديف  

ك بعد،،، 

فإف اإلسبلـى ديفي اهلل تعالى ، ك إف مف أبرز ما حث عميو اإلسبلـ ، العمـ، ك بيف الرسكؿ صمى اهلل 

عميو ك سمـ مف خبلؿ أحاديثو الشريفة فضؿ العمـ ك العمماء، فالعمـ ميراث خير خمؽ اهلل األنبياء 

... عمييـ الصبلة ك السبلـ، ك العمماء ىـ كرثة األنبياء 

إف العمماء كرثة األنبياء، ك إف األنبياء لـ يكرثكا ديناران ك ال :" فقد قاؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو ك سمـ

 2"درىمان ، إنما كرثكا العمـ، فمف أخذه أخذ بحظ كافر

ـي الفضًؿ ، لما يقكمكف بو في خدمة ىذا الديف ، ك بياف أحكامو لمناس، ك لذا  .. ك إف لمعمماًء عظي

فإف مف حؽ ىؤالء العمماء عمينا، أف نقـك بنشر ما كتبكا ك ألفكا مف كتب، ك خاصة المخطكطات 
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... التي لـ تطبع بعد، أك التي طبعت ك لكف دكف تحقيؽ

. ىذه المخطكطات تنتظر ك تحتاج إلى مف يقـك بإخراجيا ك نشرىا ليستفيد الناس منيا بشكؿ عاـ

. كطمبة العمـ بشكؿ خاص

البحث : كانطبلقان مف تكجييات أستاذم الكبير الفاضؿ ، الدكتكر حساـ ، أثناء دراستي لمساؽ 

العممي ك تحقيؽ المخطكطات، مع فضيمتو ، ك شعكران مني بأىمية ما كتبو العمماء السابقكف، ك حبان 

مجاؿ - لمعمؿ في مجاؿ التحقيؽ ، فقد أحببت أف تككف رسالتي في الماجستير في ىذا المجاؿ 

.... المخطكطات- تحقيؽ 

كتكجيت إلى أستاذم الفاضؿ، طالبان منو أف يختار لي ما أقكـ بتحقيقو، فكاف نصيبي أف أقكـ 

بتحقيؽ جزء مف كتاب فتح القدير ، لئلماـ كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد، المعركؼ بابف اليماـ      

، مف أكؿ باب سجكد السيك إلى آخر باب الصبلة في الكعبة ، ك ىذا الكتاب ىك  (ىػ861/ 790)

شرح لكتاب اليداية شرح بداية المبتدم لئلماـ برىاف الديف عمي بف أبي بكر المرغيناني، 

. (ىػ593)ت

. كلمكتاب طبعات متعددة كلكنيا لـ تحقؽ تحقيقا عمميا 

كألىمية ىذا الكتاب مف الناحية العممية فإف الحاجة ماسة إلى تحقيقو تحقيقا عمميا يخدـ العمماء 

. كطمبة العمـ 

                                                                                                                                                 
، 3641: في فضؿ العمـ ، حديث رقـ :  جزء مف حديث أبي الدرداء، أخرجو أبك داككد ، كتاب العمـ ، باب 2

 .كصححو األلباني
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: الدراسات السابقة 

بدأ بعض طبلب العمـ في مرحمة الماجستير العمؿ في تحقيؽ عممي ليذا الكتاب ، سكاء طبلب 

تخصص الدراسات اإلسبلمية المعاصرة في جامعة القدس ، أك طبلب الدراسات العميا في قسـ 

القضاء الشرعي في جامعة الخميؿ، أك طبلب برنامج الفقو كالتشريع كأصكلو في كمية الدعكة جامعة 

: ككانت النتيجة أف حققت الكتب اآلتية منو. القدس

حاتـ البكرم ، جامعة الخميؿ ، كمية الدراسات : تحقيؽ كتاب أدب القضاء ، إعداد الطالب  .1

. العميا ، قسـ القضاء الشرعي 

محمد كليد القاضي ، جامعة الخميؿ ، كمية : تحقيؽ كتاب الشيادات ، إعداد الطالب  .2

. الدراسات العميا ، قسـ القضاء الشرعي 

نكر الديف الرجبي ، جامعة القدس ، : تحقيؽ كتاب الصياـ كاالعتكاؼ ، إعداد الطالب  .3

. ماجستير الدراسات اإلسبلمية المعاصرة 

كنعاف عبد الكريـ محمد ، جامعة القدس ، : تحقيؽ كتابي الصرؼ كالحكالة ، إعداد الطالب  .4

. ماجستير الدراسات اإلسبلمية المعاصرة 

جماؿ صقر ، جامعة القدس ، ماجستير الدراسات : تحقيؽ كتاب البيكع ، إعداد الطالب  .5

. اإلسبلمية المعاصرة 
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أمؿ محمد صياـ ، جامعة القدس ، ماجستير : تحقيؽ كتاب النكافؿ ، إعداد الطالبة  .6

 . الدراسات اإلسبلمية المعاصرة

رياض منير خكيص ، جامعة القدس ، ماجستير الفقو : تحقيؽ كتاب الزكاة ، إعداد الطالب  .7

 .كالتشريع كأصكلو

فداء زعاترة ، جامعة القدس ، ماجستير الفقو : تحقيؽ كتاب الطيارات ، إعداد الطالبة  .8

 . كالتشريع كأصكلو 

 مف حد القذؼ الى أكؿ كتاب السير ، : تحقيؽ جزء مف كتاب الحدكد  .9

. إياد عبداهلل غنيـ ، جامعة القدس ، ماجستير الفقو كالتشريع كأصكلو : إعداد الطالب  
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: خطة البحث

باب سجكد السيك إلى باب الصبلة في الكعبة، ك فؽ خطة مككنة مف : جاء تحقيؽ األبكاب مف

:  مقدمة ك فصميف

: المقدمة- 1

: احتكت المقدمة الحديث عف

. سبب اختيار المكضكع

. الدراسات السابقة

. عرض خطة البحث

:  الفصؿ األوؿ - 2

كىك فصؿ تمييدم ، يتضمف التعريؼ بكؿ مف اإلماـ المرغيناني ك كتابو اليداية ، ك الشيخ ابف 

. اليماـ ك كتابو فتح القدير ، بشكؿ مختصر

: كقد، اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى ثبلثة مباحث ، عمى النحك اآلتي

 التعريؼ باإلماـ المرغيناني ك كتابو اليداية ، ك يشتمؿ ىذا المبحث عمى ستة :المبحث األوؿ 

: مطالب

. اسمو و نسبو: المطمب األوؿ 
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. مولده ووفاتو: المطمب الثاني

. شيوخو و تالميذه: المطمب الثالث 

. مصنفاتو: المطمب الرابع

. التعريؼ بكتاب اليداية: المطمب الخامس

. مكانتو العممية و ثناء العمماء عميو: المطمب السادس

: التعريؼ باإلماـ ابف اليماـ و يشتمؿ عمى ستة مطالب: المبحث الثاني 

. اسمو و نسبو و مولده: المطمب األوؿ

. نشأتو و طمبة العمـ: المطمب الثاني 

. شيوخو و تالميذه،: المطمب الثالث

. مصنفاتو: المطمب الرابع

. مكانتو العممية و ثناء العمماء عميو: المطمب الخامس

. وفاتو: المطمب السادس

: التعريؼ بكتاب فتح القدير و يشتمؿ عمى ثالثة مطالب: المبحث الثالث 

اسـ الكتاب ، و تحقيؽ نسبتو إلى مؤلفو : المطمب األوؿ 
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مصادر الكتاب  . المطمب الثاني

. مميزات الكتاب و منيج المؤلؼ: المطمب الثالث

. و موضوعو التحقيؽ: الفصؿ الثاني

: و قد اشتمؿ عمى مبحثيف

:  و يشتمؿ عمى مطمبيف: وصؼ النسخ: المبحث األوؿ 

وصؼ النسخ المخطوطة : المطمب األوؿ

. وصؼ النسخ المطبوعة: المطمب الثاني

منيج التحقيؽ وصفي، مستفيدًا مف المنيجيف االستنباطي واالستقرائي، و كاف : المبحث الثاني

:  وفؽ الخطوات اآلتية

  ضبط نص الكتاب، ك ذلؾ بمقابمة النسخ بعضيا مع بعض ، ك مراجعتيا بدقة، مف أجؿ

. ك قد اتبعت طريقة النص المختار. التأكد مف صحتيا

 اتباع الرسـ اإلمبلئي الحديث .

 ترقيـ اآليات القرآنية ك بياف مكاقعيا مف السكر. 

  تخريج األحاديث النبكية مف مظانيا المعتمدة ، فإذا كاف الحديث في الصحيحيف أك في

ال خرجتو مف كتب السنة المختمفة مع بياف حكـ أىؿ الحديث   أحدىما اكتفيت بذاؾ، كا 
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. عميو

 ترجمة األعبلـ الذيف ذكرىـ، الشارح في الكتاب .

  كضعت نص اليداية لئلماـ المرغيناني في ثنايا الشرح في المكضع المناسب لو ، ك جعمتو

. بخط  غامؽ، ك بيف معككفيف، ليتميز عف الشرح

 التعريؼ بالكتب التي ذكرىا الشارح .

 تكثيؽ ما كرد في الكتاب مف نقكؿ .

 ربط المسائؿ الكاردة في الكتاب بالمسائؿ المعاصرة ما أمكف .

 شرح األلفاظ الغريبة بالرجكع إلى مظانيا .

 تكثيؽ المسائؿ الفقيية مف المصادر المعتمدة عند المذاىب األربعة .

 كضع عناكيف فرعية لممسائؿ في الكتاب. 

 الخاتمة. 

 النتائج. 

 التكصيات. 

: عمؿ الفيارس اآلتية

 .فيرس اآليات القرآنية .1
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. فيرس األحاديث النبوية .2

. فيرس المصطمحات األصولية و الفقيية و الدينية و المغوية .3

.  فيرس األعالـ المترجـ ليـ .4

. فيرس األماكف و البقاع .5

. فيرس المصادر و المراجع .6

 .فيرس الموضوعات .7
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: الفصؿ األوؿ

: ك قد احتكل عمى تعريؼو مختصرو بكؿو مف : الفصؿ التمييدم 

ك اإلماـ ابف اليماـ ك كتابو فتح القدير ، الذم ىك شرح عمى : اإلماـ المرغيناني ك كتابة اليداية

. كتاب اليداية لممرغيناني

: ك يشتمؿ ىذا الفصؿ عمى ثبلثة مباحث

التعريُؼ باإلماـ المرغيناني و كتابو اليداية و يشتمؿ ىذا المبحث عمى ستة : المبحث األوؿ 

: مطالب

. اسمو ك نسبو: المطمب األكؿ

. مكلده ككفاتو: المطمب الثاني

. شيكخو ك تبلميذه: المطمب الثالث

. مصنفاتو: المطمب الرابع

. التعريؼ بكتاب اليداية: المطمب الخامس

. مكانتو العممية كثناء العمماء عميو: المطمب السادس

 

 

 

: و يشتمؿ ىذا المبحث عمى ستة مطالب:التعريؼ باإلماـ ابف اليماـ: المبحث الثاني
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. اسمو ك نسبو  ك مكلده: المطمب األكؿ 

. نشاطو ك طمبو لمعمـ: المطمب الثاني

. شيكخو ك تبلميذه : المطمب الثالث

. مصنفاتو: المطمب الرابع

. مكانتو العممية ك ثناء العمماء عميو: المطمب الخامس

. كفاتو: المطمب السادس 

: و يشتمؿ عمى ثالثة مطالب: التعريؼ بكتاب فتح القدير . المبحث الثالث

. اسـ الكتاب ، ك تحقيؽ نسبتو إلى مؤلفو: المطمب األكؿ 

. مصادر الكتاب: المطمب الثاني

. مميزات الكتاب ك منيج المؤلؼ: المطمب الثالث

 

 

 

 

 

. التعريؼ باإلماـ المرغيناني و كتابة اليداية : المبحث األوؿ 

: اسمو و نسبو: المطمب األوؿ 

ىك العبلمة برىاف الديف ، أبك الحسف ، عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني المرغيناني، 
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. نسبة إلى فرغانة ، ك مرغيناف. الممقب بشيخ اإلسبلـ

. ك الية كراء الشاش ، كراء جيحكف ك سيحكف ، في االتحاد السكفيتي سابقان : ك فرغانة

 3.مدينة مف مشاىير ببلد فرغانة: ك مرغيناف

. مولده ووفاتو: المطمب الثاني

: ك كتب بعض أجدادم نقبلن عف خط عبلء الديف: " ذكر المكنكم تاريخ كالدة اإلماـ المرغيناني فقاؿ 

أف صاحب اليداية كلد عقيب صبلة العصر ، يـك اإلثنيف الثامف مف رجب سنة إحدل عشرة 

في سنة أربع -صمى اهلل عميو كسمـ - كخمسمائة ،ك كفؽ لحج بيت اهلل الحراـ كزيارة قبر الرسكؿ 

كأربعيف ك خمسمائة ك تكفي ليمة الثبلثانء الرابع عشر مف ذم الحجة سنة ثبلث ك تسعيف ك 

  4" خمسمائة ك دفف بسمرقند

 

 

: 5شيوخو و تالميذه: المطمب الثالث

: شيكخو: أكالن 

:  تتممذ المرغيناني عمى عدد كبير مف العمماء، منيـ

                                                 
3

ٝ .  ، ٓإْٓس جٍُْحُس ذ٤ٍٝش 1993 ، 2، 627٠/ 2ػرى جُوحوٌ ذٖ ٓكٔى، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس ، : جُو٢ٍٖ:  جٗظٍ 

، 7/ 1 ، ٝ جٍُٔؿ٤٘ح٢ٗ، جُٜىج٣س ٍٖـ جُرىج٣س، 232/ 21. ، ٝ جًُٛر٢ ، ٤ٍْ أػالّ جُ٘رالء266/ 4ج٢ًٌُُِ ، جالػالّ، 

 . ، ٓإْٓس جٍُْحُس ذ٤ٍٝش45/ 7ضكو٤ن ج٤ٖٓ ٚحُف ٖؼرحٕ،جٌُٔطرس جُطٞه٤ل٤س، ٝ ًكحُس ، ػٍٔ ٌٞح ، ٓؼؿْ جُٔإُل٤ٖ، 
4

.  ًٛج جٌُالّ يًٍٙ ج١ٌُِٞ٘ ك٢ جُلٞجتى جُر٤ٜس ك٢ ضٍجؾْ جُك٘ل٤س

 .جٌُٔطرس جُطٞك٤و٤س ، ش أ٤ٖٓ ٚحُف ٖؼرحٕ . 8/ 1جٍُٔؿ٤٘ح٢ٗ ، ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ذٌٍ، جُٜىج٣س ٍٖـ ذىج٣س جُٔرطى١، : جٗظٍ
5

، ئ٠ُ إٔ ٚحقد جُٜىج٣س ُٚ ًطحخ يًٍ ك٤ٚ ٓٗح٣هٚ، ٝ 628/ 2:  جٖحٌ  جُو٢ٍٖ ، ٚحقد جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس ك٢ جُؿُء

ضلوس ػ٠ِ ٚحقد " ٖٓ نالٍ جُوٍجءز ك٢ ًطحخ جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس ضؿى جٗٚ ًػ٤ٍجً ٓح ٣وٍٞ ػ٘ى ضٍؾٔس ذؼٝ جألػالّ

. ًُج جهطٍٛ ػ٠ِ يًٍ ذؼْٟٜ.. ٝ ٓٗح٣م جألٓحّ ٝضال٤ًٓٙ ًػ٤ٍز جُؼىو". ضلوٚ ػ٤ِٚ ٚحقد جُٜىج٣س" أٝ "جُٜىج٣س

 .142- 141ٝ جٗظٍ ك٢ ٓٗح٣هٚ ٝ ضال٤ًٓٙ ًطحخ جُلٞجتى جُر٤ٜس ك٢ ضٍجؾْ جُك٘ل٤س ١ٌُِٞ٘، 
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 6أحمد بف عبد الرشيد البخارم .

 أبك الميث أحمد بف عمر النسفي .

 7ضياء الديف أبك محمد صاعد بف أسعد .

 8شيخ اإلسبلـ عمي بف محمد بف إسماعيؿ االسبيجأبي السمرقندم .

  9ىك جد صاحب، اليداية ألمة. عمر بف حبيب الزندرامشي .

 10الصدر الشييد، أبك محمد عمر بف عبد العزيز بف عمر بف مازة. 

 11أبك حفص، عمر بف عبد المؤمف بف يكسؼ الكجكارم. 

 12أبك حفص ، عمر بف محمد بف أحمد النسفي. 

 

 13فضؿ اهلل بف عمراف أبك الفضؿ االشفكرقاني .

 14محمد بف أحمد بف عبد اهلل الخطيبي الجادكي .

. ك قد رتبت ىذه األسماء عمى حركؼ المعجـ

                                                 
6

 188/ 1جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٗٔس، :  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ 
7

 628/ 2جٍُٔؾغ جُٓحذن، :  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ
8

 .591/ 2جٍُٔؾغ جُٓحذن، :  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ
9

 643/ 2: جٍُٔؾغ جُٓحذن:  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ
10

 649/ 2: جٍُٔؾغ جُٓحذن:  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ
11

 652/ 2: جٍُٔؾغ جُٓحذن:  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ
12

 2/657:جٍُٔؾغ جُٓحذن:  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ
13

 691/ 2:  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ جٍُٔؾغ جُٓحذن
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: ثانيًا تالميذه

: تفقو عميو أكالده محمد ك عمر ، كتتممذ عمى اإلماـ المرغيناني عدد كبير مف التبلميذ منيـ

. 15المعركؼ بالسغناقي. حساـ الديف حسيف بف عمي -1

. 16"تعميـ المتعمـ طريؽ التعمـ:" برىاف اإلسبلـ الزرنكجي، صاحب كتاب  -2

. 17عمر بف عمي بف أبي بكر ، ك ىك صاحب اليداية -3

. 18عمر بف محمكد بف محمد القاضي -4

                                                                                                                                                 
14

 37/ 2: جٍُٔؾغ جُٓحذن:  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ
15

  1/212 ، ٝجُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس ، 2/247ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، :  جٗظٍ 
16

 364/ 4جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس، :  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ
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. 19شمس األئمة محمد بف عبد الستانر الكردرم -5

. 20ك ىك ابف صاحب اليداية. محمد بف عمي بف أبي بكر -6

.. 21جبلؿ الديف محمكد بف الحسيف االستركشني -7

 

 

 

 

: مصنفاتو: المطمب الرابع

بداية المبتدم في الفركع، حيث جمع فيو بيف مختصر القدكرم ، ك الجامع الصغير، لمحسف بف - 1

.  22الحسف ك اختار ترتيب الجامع، الصغير

كفاية المنتيي، ك ىك شرح لبداية المبتدم ، ك لكنو مطكالن ، خشي أف ييجر لطكلو فألؼ - 2

. 23اليداية

 .  24التجنيس في المزيد مف الفتاكل- 3

. 25المناسؾ - 4

                                                                                                                                                 
17

 657/ 2جٍُٔؾغ جُٓحذن، :  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ
18

 671/ 2جٍُٔؾغ جُٓحذن، :  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ
19

 230-228/ 3جٍُٔؾغ جُٓحذن :  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ

  
20

 277/ 3جٍُٔؾغ جُٓحذن:   جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ
21

 243/ 4جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس، :  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ
22

  وجٌ جق٤حء جُطٍجظ228- 277/ 1قحؾ٢ ن٤ِلس، ًٗق جُظٕ٘ٞ ػٖ جْأ٢ٓ جٌُطد ٝ جُلٕ٘ٞ، :  جٗظٍ
23

 ذ٤ٍٝش/  ، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس 1985، 238.٠1/ ٠2حٔ ًر١ٍ َجوٙ، ٓلطحـ  وجٌ جُٓؼحوز، :  جٗظٍ
24

 353 -352/ 1 جٗظٍ قحؾ٢ ن٤ِلس ، ًٗق جُظٕ٘ٞ ، 
25

 1830/ 2جٍُٔؾغ جُٓحذن، :  جٗظٍ 
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. 26مختار مجمكع النكازؿ- 5

. 27الفرائض- 6

. 28اليداية- 7

 

 

 

.  التعريؼ بكتاب اليداية: المطمب الخامس 

: أىمية كتاب اليداية: أوالً 

كتاب اليداية في الفقو الحنفي ، ييعد مف أىـ المدكنات التي كضعت في بياف المذىب، حيث يحتكم 

كما أنو مف أىـ ما ألؼ المرغيناني ، ك . عمى أقكاؿ أئمة المذىب الحنفي ، مف األصحاب ك األتباع

فغالبان ما ييقاؿ عنو في كتب التراجـ أنو صاحب اليداية، ك ىذا . قد اشتير اسـ المؤلؼ بيذا الكتاب

. ألىمية الكتاب

ك كاف المرغيناني قد ألؼ أكالن كتاب بداية المبتدم ، حيث جمع فيو مسائؿ اإلماـ القدكرم ، ك 

. الجامع الصغير لمحمد بف الحسف 

ثـ اختصر ىذا الشرح في كتاب " كفاية المنتيي" ثـ قاـ بشرح كتاب البداية في ثمانيف مجمدنا ، سماه

 29". اليداية" سماه

 

                                                 
26

 1624/ 2جٍُٔؾغ جُٓحذن، :  جٗظٍ
27

 1251 -1250/ 2جٍُٔؾغ جُٓحذن، :  جٗظٍ
28

 .236/ 2. ٝ ٠حٔ ًرٍٟ َجوٙ ٓلطحـ وجٌ جُٓؼحوز . 7039- 2031/ 2قحؾ٢ ن٤ِلس، ًٗق جُظٕ٘ٞ، :  جٗظٍ ك٢ ٝٚق جٌُطحخ



26 

 

 

 

 

 

 

": اليداية"منيج المؤلؼ في كتاب : ثانياً 

عادتو أف يحرر كبلـ اإلماميف مف المدعى ك الدليؿ ، ثـ يحرر مدعى اإلماـ :" قاؿ حاجي خميفة 

األعظـ ، ك يبسط دليمو بحيث يخرج الجكاب مف أدلتيما، فإذا كاف تحريره مخالفان ليذه العادة يفيـ 

، ك إذا " القدكرم" ك" الجامع الصغير " منو الميؿ إلى  ما ادعى اإلماماف، ككظيفتو أف يشرح مسائؿ 

. 30"أراد القدكرم" في الكتاب:" قاؿ 

في أكؿ كؿ مسألة ، إذا كانت مف مسائؿ القدكرم أك الجامع الصغير أك مف : كىك يذكر لفظ قاؿ

لما :"ك إذا كاف الدليؿ مف الكتاب قاؿ: ك إذا كانت مذككرة في غيرىا لـ يذكر قاؿ. مسائؿ البداية 

، ك إذا كاف مف الثابت مف أقكاؿ الصحابة "لما ركينا: "، ك إذا كاف مف الثابت مف السنة قاؿ " تمكنا

". لؤلثر:" قاؿ 

. ، ك يعبر عف الدليؿ العقمي بالفقو" لما بينا:" ك إذا كاف الدليؿ عقميان قاؿ

. 31" أراد مذىبو" عند فبلف :" أراد الركاية عنو، ك إذا قاؿ " عف فبلف  : "ك إذا قاؿ 

 

                                                                                                                                                 
29

 . ٌٝهحش ضو٣ٍرحً 10جُٔؿِى ػرحٌز ػٖ ًٍجْس ٖٓ  : 
30

 .2032/ 2قحؾ٢ ن٤ِلس ، ًٗق جُظٕ٘ٞ، :  جٗظٍ 
31

 .239/ ٠2حٔ ًرٍٟ َجوٙ، ٓلطحـ وجٌ جُٓؼحوز، :  جٗظٍ
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: األعماؿ العممية عمى كتاب اليداية: ثالثًا 

األعماؿ العممية عمى كتاب اليداية كثيرة كمتتابعة ، ك قد شممت شركحان ك حكاشيى ك تخريجات، 

. كترتيب لمسائؿ الكتاب

. ك قد أكرد صاحب كشؼ الظنكف ما يزيد عمى خمسيف عمبلن عمميان عمى ىذا الكتاب

: أذكر بعًضا منيا فيما يأتي

   ،النياية، لتمميذ صاحب اليداية اإلماـ حساـ الديف حسيف بف عمي ، المعركؼ بالسغناقي

 ىػ ، ك قد اختصر ىذا الشرح، جماؿ الديف محمكد بف أحمد بف 710الحنفي المتكفي سنة

. خبلصة النياية في فكائد اليداية: ىػ ، ك سماه770السراج القكنكم، المتكفي سنة 

 ىػ 667حميد الديف عمي بف محمد بف عمي الضرير البخارم المتكفى سنة : لمشيخ: الفكائد .

  ،معراج الدراية إلى شرح اليداية لمشيخ اإلماـ قكاـ الديف محمد بف محمد البخارم الكاكي

. ىػ749المتكفي سنة 

  فتح القدير ، لمشيخ اإلماـ كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي، المعركؼ بابف اليماـ

. ىػ 861الحنفي  المتكفي سنة 
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. ك غيرىا كثير مف كتب الشركح ك الحكاشي

 

 

: أما كتب التخريج ، فأذكر منيا اآلتي

لمشيخ  محيي الديف عبد القادر بف محمد القرشي المتكفي . العناية بمعرفة أحاديث اليداية  -1

.  ىػ 727سنة 

الكفاية في معرفة أحاديث اليداية، لمشيخ عبلء الديف عمي بف محمد بف الحسف الخبلطي ،  -2

. ىػ 708المتكفي سنة 

نصب الراية ألحاديث اليداية، لئلماـ جماؿ الديف عبد اهلل بف يكسؼ الزيمعي، المتكفي سنة  -3

. ك ىك مطبكع. ىػ 762

الدراية في منتخب تخريج أحاديث اليداية، لمشيخ أحمد بف عمي بف حجر المتكفي سنة  -4

. كىك تمخيص لكتاب نصب الراية لمزيمعي ، ك ىك مطبكع. ىػ 852
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: مكانة اإلماـ المرغيناني العممية و ثناء العمماء عميو: المطمب السادس

، ك قد ذكره المكنكم في طبقة أصحاب التخريج، فقاؿ إف عىدَّهي في ): كاف لئلماـ المرغيناني شأفه كبيره

. 32(طبقة المجتيديف إلى العقؿ السميـ أقرب

ك قد أقرَّ كثيره مف العمماء الكبار في عصره لو بالفضؿ ك التميز ، كاإلماـ قاضي خاف، كاإلماـ 

ك قاؿ عنو اإلماـ القرشي، . العتابي، ك اإلماـ محمد بف أحمد البخارم صاحب الفتكل الظييرية

. 33"العبلمة المحقكؽ صاحب اليداية ، أقر لو عصره بالفضؿ كالتقدـ:" صاحب الجكاىر المضية

 . 34" كاف مف أكعية العمـ رحمو اهلل" ك قاؿ عنو اإلماـ الذىبي، صاحب الًسيىر، 

كاف إمامان فقييان حافظان مفسران جامعان :" فقاؿ " الفكائد البيية" ك قد كصفو اإلماـ المكنكم ، في كتابو 

ضابطان لمفنكف، متقننان محققان نظاران مدققان زاىدان ك بارعان ، فاضبلن ماىران أصكليان ، أديبان شاعران ، . لمعمكـ

لـ ترى العيكف مثمو في العمـً ك األدب ، ك لو اليد الباسطة في الخبلؼ ، كالباع الممتد في المذىب، 

. 35"تفقو عمى األئمة المشيكريف

ك قد جعؿ المرغيناني في الطبقة الرابعة مف الطبقات الست التي قسـ إلييا أصحاب اإلماـ أبي 

: حنيفة ك الطبقات ىي

. طبقة المجتيديف في المذىب كالصاحبيف: األكلى 

. طبقة المجتيديف في المسائؿ التي ال ركاية فييا، كالطحاكم ك الكرخي ك السرخسي: الثانية

                                                 
32

 .141ج١ٌُِٞ٘، جُلٞجتى جُر٤ٜس، :  جٗظٍ
33

 .627/ 6جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس، :  جٗظٍ
34

 .232/  21جًُٔٛر٢، ج٤ٍُٓ، :  جٗظٍ 
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طبقة أىؿ التخريج، القادركف عمى تفصيؿ قكؿو ميجمؿو ك تكميؿ قكؿو محتمؿو مف دكف قدرة : الثالثة

. االجتياد

طبقة أصحاب الترجيح القادركف عمى تفضيؿ بعض الركايات عمى بعض بحسف الركاية ، : الرابعة

. كالقدكرم ك صاحب اليداية

. طبقة المقمديف القادريف عمى التمييز بيف القكم ك الضعيؼ ك المرجح ك السخيؼ: الخامسة

.  طبقة الذيف ال يفرقكف بيف الغث ك السميف: السادسة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعريؼ باإلماـ ابف اليماـ : المبحث الثاني

: اسمو و نسبو و مولده:المطمب األوؿ 

                                                                                                                                                 
35

 .141ج١ٌُِٞ٘، جُلٞجتى جُر٤ٜس، :  جٗظٍ
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ىك كماؿ الديف محمد بف الشيخ ىماـ الديف، عبد الكاحد بف عبد الحميد بف مسعكد الحنفي، 

. 36السيكاسي األصؿ، المصرم المكلد ك الدار ك الكفاة ، المعركؼ بابف اليماـ

. 37كالسيكاسي نسبة إلى سيكاس ، كىي مدينة تقع في تركيا ، كسط األناضكؿ مف الجية الشرقية

ىػػ ، ك كاف  مكلده 788 أك 789ىػ ك قيؿ سنة 790كلد سنة : اختمؼ في تاريخ كالدتو، فقيؿ 

 .باإلسكندرية

: نشأة ابف اليماـ و طمبو لمعمـ: المطمب الثاني

نشأ الكماؿ في بيت عمـ ، فقد كاف كالده قاضيان بسيكاس ، مف ببلد الركـ، ثـ قدـ القاىرة كتكلى 

القضاء  فييا، ثـ تكلى قضاء اإلسكندرية، ك  تزكج فييا مف بنت أحد قضاة المالكية، فرزقو اهلل بكلد 

ك مات الشيخ، عبد الكاحد ك كاف ابف اليماـ صغيران، في العاشرة مف عمره فتكلت رعايتو " الكماؿ"

. ككفالتو جدتو ألمو ك كانت امرأة صالحة، تحفظ الكثير مف القرآف الكريـ 

ـى القاىرةى مع جدتو، فأتقف حفظ القرآف كتبلكتو، كحفظ القدكرم كالمنار كالمفصؿ لمزمخشرم، كألفية  قىًد

 .ابف مالؾ 

ثـ عاد إلى اإلسكندرية ، ك أخذ يتعمـ عمى أيدم مف فييا مف العمماء ، ثـ عاد إلى القاىرة كتفقو 

 .عمى عممائيا

 .ىػ814سافر إلى  حمب مع شيخو المحب أبي الكليد بف الشحنة سنة 

                                                 
36

 ، ٠ ، 108/ 7 ، ٝ جُٓهأ١ٝ، ٓكٔى ذٖ ػرى جٍُقٖٔ ، جُٟٞء جُالٓغ ألَٛ جُوٍٕ جُطحْغ، 181- 180ج١ٌُِٞ٘، جُلٞجتى جُر٤ٜس، :  جٗظٍ

.  ػرى جُِط٤ق ػرى جٍُقٖٔ:  ّ، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس، ٞرطٚ 2003

 .، وجٌ جُلٌٍ  ذ٤ٍٝش1972 ، 2، 176٠- 166/ 1ج٢٠ٞ٤ُٓ، ؾالٍ جُى٣ٖ ػرى جٍُقٖٔ ، ذـ٤س جُٞػحز ك٢ ٠روحش جُِـ٤٣ٖٞ ٝ جُ٘كحز ، : ٝ جٗظٍ 
37

. ٓٞهغ َٝجٌز جُػوحكس ٝ ج٤ُٓحقس جُط٤ًٍس، ػ٠ِ ٖرٌس جالٗطٍٗص:  جٗظٍ

http: www.tntizm.gov.turizm/Belge Goster.aspx . 

http://www.tntizm.gov.turizm/Belge%20Goster.aspx
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ـٍ عنده طكيبلن، ك قبؿ أف يمكت المحب ، أكصى لو بنفقة، استعاف بيا عمى الرجكع إلى  ك لـ ييق

. القاىرة

ك في طريؽ عكدتو إلى القاىرة ، التقى بشيخو الخكافي ، ك سافر معو الى القدس، ك طمب العمـ 

. عمى أيدم عممائيا

ك لـ تكف ىذه الرحمة األكلى الى القدس ، بؿ كاف قد سافر قبميا مع قاضي الحنفية الزيف التفيني ، 

". الكشاؼ." ك قرأ عميو في القدس كتاب

 رحؿ إلى مكة مرات ك حج ك جاكر في الحرميف ، ك كانت رغبتو البقاء في مكة حتى مماتو كلكف 

. ضعفو ك مرضو حاؿ دكف ذلؾ

استقر في القاىرة، ك تكلي فييا عدة كظائؼ، كقاـ بتدريس الفقو بالمدرسة المنصكرية، ك بقبة الصالح 

. ، ك باألشرفية، كما تكلي مشيخة الشيخكنية

.  38- رحمو اهلل تعالى– مرض في آخر عمره كلـز الفراش حتى مات 

 

 
 

: شيوخ ابف اليماـ و تالميذه: المطمب الثالث 

 : 39شيكخو: أكالن 

: تفقو الكماؿ عمى مجمكعة مف العمماء كمنيـ 

  40.ىػ816زيف الديف أبك بكر بف حسيف بف عمر المراغي، المصرم الشافعي، ت  

                                                 
- 166/ 1 ٝ ج٢٠ٞ٤ُٓ ، ذـ٤س جُٞػحز، 113 / 108/ 7 ، ٝ جُٓكأ١ٝ، جُٟٞء جألٓغ، 181-180. ج١ٌُِٞ٘، جُلٞجتى جُر٤ٜس: جٗظٍ (1)

161- 160/ 16 ، ٝ جذٖ ضـ١ٍ ذٍو١ ، جُ٘ؿّٞ جُُجٍٛز، 167
38
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  أبك زرعة أحمد بف حافظ العصر، شيخ اإلسبلـ ، عبد الرحمف بف الحسيف بف عبد

.  41 ىػ826ت - الرحمف العراقي

  أحمد بف عمي بف محمد بف محمد بف عمي بف أحمد ، الشيير بابف حجر، ت

.  42ىػ852

 43ىػ815:رقية بنت العفيؼ عبد السبلـ بف محمد بف مزركع المدنية، ت  

  44ىػ846: جماؿ الديف عبد اهلل السنباطي الشافعي الكاعظ، ت  .

  ىػ801: كالده القاضي حماـ الديف عبد الكاحد بف عبد الحميد، ت .

  سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف فارس المصرم الحنفي المعركؼ بقارئ اليداية

 45ىػ829:، ت

 46ىػ819: عز الديف محمد بف شرؼ سديف أبي بكر بف جماعة الشافعي، ت  .

  القاضي شمس سديف محمد بف قاضي القضاة زيف الديف عبد الرحمف بف عمي التفيني

ػ  47ق849:الحنفي، ت 

  ىػ ، كتكفي 750الحافظ جماؿ الديف أبك حامد محمد بف عبد اهلل بف ظييرة ، كلد سنة

. 48ىػ 817سنة 

                                                                                                                                                 
39

 .181- 180 ٝ ج١ٌُِٞ٘ ، جُلٞجتى جُر٤ٜس، 112- 108/ 7 ، ٝ جُٓهأ١ٝ، جُٟٞء جألٓغ ، 166/ 1ج٢٠ٞ٤ُٓ، ذـ٤س جُٞػحز ، :  جٗظٍ
40

ػرى جُوحوٌ ٝ ٓكٔٞو : ، وجٌ جذٖ ًػ٤ٍ ، ذ٤ٍٝش، ش120/ 7جذٖ جُؼٔحو، ػرى جُك٢ ذٖ أقٔى ذٖ ٓكٔى ، ًٌٖجش جًُٛد، :  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ 

 ..جالٌٗحؤ٠ٝ
41

 .173/ 7جٍُٔؾغ ٗلٓٚ، :  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ
42

 110/ 7، ٝ جُٓهأ١ٝ، جُٟٞء جألٓغ، 270/ 7جذٖ جُؼٔحوٕ ًٌٖجش جًُٛد ، :  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ
43

 110/ 7 جٗظٍ جٍُٔؾغ ٗلٓٚ،
44

 .259 /7جٍُٔؾغ ٗلٓٚ :  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ
45

  .7/191جٍُٔؾغ ٗلٓٚ :  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ
46

 .139/ 7جٍُٔؾغ ٗلٓٚ .  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ
47

  .265/ 7جٍُٔؾغ ٗلٓٚ :  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔس 
48

 7/125جٍُٔؾغ  ٗلٓٚ .  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ 
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  شمس الديف محمد بف عمي بف أحمد الزراتيتي الحنبمي المقرئ ، اماـ الظاىرية

. ػ49ق825:البرقكقية، ت 

ك البف اليماـ مشايخ آخركف كثيركف، اكتفي بذكر ىذا العدد منيـ ، كىذا العدد مف المشايخ يدؿ 

. عمى اىتماـ اإلماـ ابف اليماـ بالعمـ كسعة عممو ككثرة الذيف تتممذ عمى أيدييـ

 

 

 

 

 

 

 

 

: تالميذ ابف اليماـ : ثانياً 

: تتممذ عمى ابف اليماـ عدده كبيره مف التبلميذ أذكر منيـ

برىاف الديف أبك الكفا إبراىيـ بف زيف الديف أبي ىريرة عبد الرحمف ، الكركي األصؿ القاىرم  -1

 50.ىػ922: الحنفي، إماـ السمطاف ، ك يعرؼ بابف الكركي، ت 

                                                 
49

 171 /7جٍُٔؾغ ٗلٓٚ :  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ 
50

 8/101جذٖ جُؼٔحو، ًٌٖجش جًُٛد ، :  جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ 
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زيف الديف الحافظ زكريا بف محمد بف أحمد بف زكريا األنصارم القاىرم األزىرم الشافعي  -2

 51.ىػ925: ت

عبد الحؽ بف محمد بف عبد الحؽ السنباطي القاىرم الشافعي ، ك يعرؼ كأبيو بابف عبد  -3

 931.52: الحؽ ت 

 53.ىػ879: زيف الديف قاسـ بف قطمكبغا بف عبد اهلل الجماؿ المصرم، ت -4

 54ىػ902: شمس الديف محمد بف عبد الرحمف بف محمد السخاكم ، ت -5

  55ىػ881: سيؼ الديف محمد بف محمد بف عمر بف قطمكيغا الحنفي النحكم، ت -6

 56ىػ890:شمس الديف محمد بف محمد المعركؼ بابف الشحنة، ت -7

شمس الديف محمد بف محمد بف الحسف ، المعركؼ بابف أمير حج الحمبي الحنفي،  -8

 57ىػ879:ت

 

: يحي  بف سعد الديف محمد بف محمد المناكم المصرم الشافعي ، قاضي القضاة ، ت- 9

.    58ىػ871

كىذا العدد مف التبلميذ يدؿ عمى سعة عممو ، كحب التبلميذ لو ، كترددىـ عميو لينيمكا مف 

.  عممو الغزير ، حيث أنيـ اشتيركا كبرزكا بشكؿو كبير

                                                 
51

 .8/134 جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، 
52

 179 /8 جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، 
53

 326 /7 جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ، 
54

 110 /7 جٗظٍ جُٓهأ١ٝ، جُٟٞء جُالٓغ، 
55

 332 /7جذٖ جُؼٔحو، ًٌٖجش جًُٛد، :  جٗظٍ
56

 7/349 جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ ، جٍُٔؾغ جُٓحذن 
57

 7/326 جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ، جٍُٔؾغ جُٓحذن ،

 
58

    7/312جٗظٍ ك٢ ضٍؾٔطٚ، جٍُٔؾغ جُٓحذن، : 
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 59مصنفات ابف اليماـ : المطمب الرابع

تيعىدُّ الكتب التي صنفيا ابف اليماـ قميمةه بالنسبة إلى عممو ، ك إلى الفترة الزمنية التي عاشيا 

 60.اإلماـ، كلعؿ السببى في ذلؾ يعكد إلى طكؿ مرضو ، إذ لكال طكؿي المرض لبمغ رتبة االجتياد

: ك مصنفات ابف اليماـ ىي

التحرير في أصكؿ الفقو البف اليماـ ، ك قد قاـ بشرحو تمميذه ابف أمير الحاج في كتاب  -1

" تيسير التحرير"، ك شرحو تمميذه أمير باد شاه في كتاب أسماه " التقرير ك التحبير " أسماه 

. 61"لب األصكؿ" كىما مطبكعاف، ك اختصره ابف نجيـ الحنفي في كتاب أسماه 

فتح القدير ، ك ىك شرح لميداية لممرغيناني ، ك لـ يكممو ، بؿ كصؿ الى الككالة، كىذا  -2

الكتاب ىك مكضكع الرسالة ، كقد شرع في كتابتو في شيكر ، سنة تسع كعشريف ك 

 62. ثمانمائة

. (كممتاف خفيفتاف)رسالة في إعراب حديث  -3

. زاد الفقير ، ك ىك مختصر في مسائؿ الصبلة -4

. المسايرة في أصكؿ الديف -5

. شرح بديع النظاـ الجامع بيف أصكؿ البردكم كاألحكاـ -6

. مختصر الرسالة القدسية بأدلتيا البرىانية -7

: مكانة ابف اليماـ العممية و ثناء العمماء عميو: المطمب الخامس

                                                 
59

 .7/111، جُٓهأ١ٝ ، جُٟٞء جُالٓغ،180ج١ٌُِٞ٘، جُلٞجتى جُر٤ٜس،: جٗظٍ :
60

 .7/111جُٓهأ١ٝ، جُٟٞء جُالٓغ ،: جٗظٍ :
61

 .1/358قحؾ٢ ن٤ِلس، ًٗق جُظٕ٘ٞ،: جٗظٍ :
62

 ذ٤ٍٝش/  ، وجٌ ئق٤حء جُطٍجظ1/9جذٖ جُٜٔحّ، ٓكٔى ذٖ ػرى جُٞجقى ، ٍٖـ كطف جُوى٣ٍ ، : جٗظٍ :
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كاف ابف اليماـ عبلمة : "تىبىكَّأى ابف اليماـ منزلةن عمميةن رفيعةن حيث شيد العمماء لو بذلؾ قاؿ السيكطي

ًن جدليان نظاران ، ك ... في الفقو ك األصكؿ ك النحك كالتصريؼ ك المعاني ك البياف ك التصكؼ  محققان

 63"أنا ال أقمد في المعقكالت أحدان : كاف يقكؿ 

لك طمبت حجج الديف ما كاف في بمدنا مف يقـك - : " ك كاف مف أقرأنو– ك قاؿ  البرىاف األنباسي 

 . 64"بيا غيره

لـ يزؿ ييضرب بو المثؿ في الجماؿ الميفرد مع الصيانة، ك في حيسف " ك قاؿ يحيى بف العطار 

 . 65"النغمة مع الديانة ، كالفصاحة ك اشتقاؽ البحث مع األدب 

مات ك لـ ييخمؼ بعدي مثمو في الجمع بيف عممي المنقكؿ ك المعقكؿ ، كالديف :" ك قاؿ ابف تغرم بردم

 . 66"ك الكرع، ك العفة ك الكقار في سائر الدكؿ

ًر ابف اليماـ في عمكـ الشريعة ، حيث إنو يربطي  فالقارئ في كتاب فتح القدير ، يظير لو مدل تىبىحُّ

القضايا الفقيية بأصكؿ الفقو، فيك أصكلي ، ك قد ألؼ في أصكؿ الفقو، كعمى تأليفو شركحاتو كثيرةو 

كما إف لو مصنفات عمـك المغة ، ك أصكؿ الديف كالفقو ، ك أصكؿ الفقو، كىذا يدؿ عمى تبحره : 

. كطكؿ باعو في عمـك الشريعة

كقد ارتقى ابف اليماـ إلى درجة الترجيح كاالختيار في عدة مسائؿ ، أثناء شرحو عمى اليداية، فمـ 

يكف شارحان ك ناقبلن لؤلقكاؿ فقط ، بؿ كاف يعترض عمى أقكاؿ اآلخريف ، حتى داخؿ المذىب، ك 

. يرجح ما يراه الحؽ، ك سيظير ىذا خبلؿ الحديث عف كتاب فتح القدير

 :وفاتو: المطمب السادس
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 167- 1/116ج٢٠ٞ٤ُٓ ، ذـ٤س جُٞػحز، :  جٗظٍ
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 .1/167 جٍُٔؾغ جُٓحذن، 
65

 .7/110 جٗظٍ جُٓهأ١ٝ ، جُٟٞء جُالٓغ، 
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ضعؼ ابف اليماـ في آخر عمره ، ك أصابو المرض الذم ألزمو الفراش حتى كافاه األجؿ ، ككانت 

، قاضي 67ىػ، يـك الجمعة ، ك صمى عميو ابف الديرم861كفاتو في السابع مف رمضاف في سنة 

. 68مذىب الحنفية، حيث حضر الصبلة عميو جمع غفير مف الناس، رحمة اهلل تعالى

 

 

 

 

: التعريؼ بكتاب فتح القدير ، ويشتمؿ عمى أربعة مطالب: المبحث الثالث

: اسـ الكتاب ، و تحقيؽ نسبتو إلى مؤلفو: المطمب األوؿ 

: كمما يدؿ عمى ذلؾ ما يأتي ": فتح القدير" الكتاب الذم ىك مكضكع التحقيؽ  يسمى 

فيذا تعميؽ عمى كتاب اليداية ، لئلماـ : "  أف ابف اليماـ قد ذكر ذلؾ في مقدمة كتابو، فقاؿ:أوالً 

". العبلمة برىاف الديف أبي الحسف عمى بف أبي بكر

أكبر مف قدرم، بما ال ينتسب بنسبو ، عممت أنو مف فتح جكد – ك لما جاء بفضؿ اهلل كرحمتو 

. 69... فتح القدير لمعاجز الفقير: القادر عمى كؿ شيء ، فسميتو ك هلل المنة

                                                                                                                                                 
66

 .16/160جذٖ  ضـ١ٍ ذٍو١، جُ٘ؿّٞ جُُجٍٛز، :  جٗظٍ 
67

جذٖ جُى١ٍ٣، ْؼى ذٖ ٓكٔى ذٖ ػرى هللا ذٖ ْؼى ، جُوح٢ٞ، ْؼى جُى٣ٖ أذٞ جُٓؼحوجش جُ٘حذ٢ِٓ جألَٚ، جُٔوى٢ْ جُك٘ل٢، ٣َُٗ جُوحٍٛز،  : 

ُى ذر٤ص جُٔوىِ  ُٝ  .  ٛـ867ٛـ ،  ٝضٞك٢ ٣768ُؼٍف ذحذٖ جُى١ٍ٣، 

 ، ٝج٢ًٌُُِ، جألػالّ، 1667 ، 1522، 2/896، ٝٛحؾ٢ ن٤ِلس ، ًٗق جُظٕ٘ٞ، 939، ٌهْ 3/249جُٓهأ١ٝ ، جُٟٞء جُالٓغ ، : جٗظٍ : 2
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 .1/8ٓوىٓس ٍٖـ كطف جُوى٣ٍ، :  جٗظٍ
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سكاء الكتب التي - فتح القدير–  أف ىذا الكتاب ذيكر في كثير مف الكتب بيذا االسـ :ثانياً 

كشؼ الظنكف، أك كتاب مفتاح السعادة ، أك كتب : مكضكعيا التعريؼ بالكتب كالمؤلفيف ، مثؿ كتاب

": كشؼ الظنكف" المذىب الحنفي المتأخرة التي نقمت عنو ، فقد قاؿ حاجي خميفة في كتابو 

. 70"فتح القدير"كسماه ...كشرح اليداية لمشيخ اإلماـ كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السكاسي،" 

كما أف كثيران مف المتأخريف مف الحنفية كابف عابديف ك ابف نجيـ  ك غيرىما، عندما ينقمكف عنو، 

. 71يسمكف الكتاب بفتح القدير

كما ىك مكتكب عمى النسخ المخطكطة التي " فتح القدير" فاف االسـ الصحيح لمكتاب... ك عميو

كما ىك عنكاف النسخة المطبكعة مف دار " شرح فتح القدير" ك ليس . اعتمدت عمييا في تحقيقي 

. إحياء التراث العربي

 :مصادر الكتاب: المطمب الثاني

عمى العديد مف الكتب ، ك يبدك ذلؾ بكضكح عند  مطالعة " فتح القدير" اعتمد المؤلؼ في كتابة 

. الكتاب، مما يدؿ عمى سعة االطبلع عند  ابف اليماـ 

عبلكة عمى غيرىا مف الكتب التي كاف ابف اليماـ ينقؿ منيا دكف أف يعزك إلييا، كما ىك شأف الكثير 

. مف العمماء السابقيف

ك فيما يأتي أذكر الكتب التي اعتمد عمييا ابف اليماـ ، ك أشار إلييا، مرتبةن عمى فنكنيا ، مبينان 

. المطبكع منيا ، أك غير المطبكع

: كتب التفسير: أوالً 
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 تفسير الطبرم، مطبكع .

 :كتب الفقو وأصولو: ثانياً 

 اإلسرار في األصكؿ ك الفركع ، ألبي زيد الدبكسي، غير مطبكع. 

 األصؿ، لمحمد بف الحسف، مطبكع. 

 األيضانح، لعبد الرحمف الكرماني، غير مطبكع. 

 تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ لمزيمعي، مطبكع. 

 تحفة الفقياء، لمسمرقندم ، مطبكع. 

 الجامع الصغير لمحمد بف الحسف الشيباني ، مطبكع. 

 خبلصة الفتاكل ، لمشيخ ظاىر بف أحمد البخارم ، مطبكع. 

 ذخيرة الفتاكل ، البف مازة، غير مطبكع. 

 الرسالة ، لئلماـ الشافعي، مطبكع. 

 شرح الجامع الصغير ، لمتمرتاشي، غير مطبكع. 

 شرح الجامع الصغير، لقاضي خاف، غير مطبكع. 

 شرح الزيادات، لقاضي خاف، مطبكع. 

 العناية شرح اليداية ، لمبابرتي، مطبكع. 

 الغاية شرح اليداية ، لمسركجي، غير مطبكع. 

 فتاكل العتابي، غير مطبكع. 

 فتاكل قاضي خاف ، مطبكع. 
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 قسمة التركات، لمسجاكندم ، غير مطبكع. 

 الكافي لمحاكـ الشييد،  غير مطبكع. 

 المبسكط ، لمسرخسي، مطبكع. 

 مطبكع ،  .المحمي، البف حـز

 المحيط البرىاني في الفقو النعماني ، البف مازة، مطبكع. 

 المحيط الرضكم ، لمسرخسي. 

 المفيد ك المزيد ، لمكردرم، غير مطبكع. 

 المنتقي، لمحاكـ الشييد ، غير مطبكع. 

 المنظكمة في الخبلفيات، ألبي حفص عمر بف محمد النسفي، غير مطبكع. 

 النياية ، شرح اليداية، لحساـ الديف السغناقي، غير مطبكع. 

 

: كتب الحديث: ثالثاً 

 اآلثار لمحمد بف الحسف، مطبكع .

 االستذكار لمحمد بف عبد البر، مطبكع. 

 األمكاؿ البف زنجكية، مطبكع. 

 األمكاؿ ألبي عبير القاسـ بف سبلـ، مطبكع. 

 سنف ابف ماجة، مطبكع. 

 سنف أبي داكد، مطبكع. 
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 سنف الترمذم ، مطبكع. 

 سنف الدارقطني، مطبكع. 

 السنف الكبرل لمبييقي، مطبكع. 

 سنف النسائي ، مطبكع. 

 صحيح البخارم، مطبكع. 

  صحيح مسمـ ، مطبكع. 

 صحيح ابف حباف ، مطبكع. 

 مختصر المنذرم لسنف أبي داكد، مطبكع. 

 المراسيؿ ألبي داكد، مطبكع 

 المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ ، مطبكع. 

 مسند أبي يعمي ، مطبكع. 

 مسند اسحؽ بف راىكية، مطبكع. 

 مسند البزار، مطبكع. 

 مسند الشامييف لمطبراني، مطبكع. 

 المصنؼ البف أبي شيبو، مطبكع. 

  المصنؼ لعبد الرزاؽ، مطبكع. 

 معجـ الطبراني، مطبكع. 

 معرفة السنف ك اآلثار لمبييقي، مطبكع. 
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 المكطأ لئلماـ مالؾ، مطبكع .

: كتب المغة: رابعاً 

 تقييد الميمؿ ك تمييز المشكؿ ، ألبي عمي الغساني ، مطبكع .

 تيذيب األسماء كالمغات ، لمنككم، مطبكع. 

 ديكاف األدب ألبي إبراىيـ بف اسحؽ الفارابي، مطبكع. 

 الصحاح لمجكىرم، مطبكع. 

 المؤتمؼ ك المختمؼ، لمدارقطني، مطبكع. 

 المغرب في ترتيب المعرب ، لممطرزم ، مطبكع. 

 النياية في غريب الحديث ك األثر البف األثير ،مطبكع. 

: كتب الرجاؿ: خامساً 

 الثقات البف حياف، مطبكع .

 عمي الترميذم الكبير، مطبكع. 

  الكامؿ في الضعفاء ، البف عدم ، مطبكع. 

 كتاب المجركحيف مف المحدثيف البف حباف، مطبكع. 

: كتب أحاديث األحكاـ و شروح األحاديث: سادساً 

 األحكاـ الكسطى لعبد الحؽ اإلشبيمي ، مطبكع .

 اإلماـ في أحاديث األحكاـ البف دقيؽ العيد، مطبكع ك لكنو غير كامؿ. 

 بياف الكىـ ك اإليياـ الكاقعيف في كتاب األحكاـ البف القطاف. 
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 التحقيؽ في أحاديث الخبلؼ البف الجكزم ، مطبكع. 

 تنقيح التحقيؽ البف عبد اليادم ، مطبكع. 

 شرح معاني اآلثار لمطحاكم، مطبكع. 

 مشكؿ اآلثار لمطحاكم، مطبكع. 

: كتب مصطمح الحديث: سابعاً 

 معرفة عمـك الحديث لمحاكـ ، مطبكع. 

 

 

 

 

: مميزات الكتاب و منيج المؤلؼ فيو: المطمب الثالث

البف اليماـ يعتبر مف أىـ كتبو ، حيث بذؿ فيو المؤلؼي جيدان كاضحان ، مما " فتح القدير" إف كتاب 

جعمو مرجعان أساسان لمحنفية مف بعده ، حيث أنو جاء شرحان لكتاب اليداية ، الذم لو األىمية الكبرل 

. عند الحنفية

نفس المنزلة التي لميداية، حيث قاؿ في " فتح القدير"ك قد حرص ابف اليماـ عمى أف تككف لكتابو 

ليككف عيدَّةن  لطالبي  الركاية ، كمرجعان لصارفي .. فيذا تعميؽ عمى كتاب اليداية" مقدمة كتابو 

. 72" العناية في طمب اليداية
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 .9ٓوىٓس  كطف جُوى٣ٍ ، ٘ :  جٗظٍ 
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ك يبلحظ القارئ ليذا الكتاب، أنو قد اشتمؿ عمى مادة عممية كاسعة في بابو، مف حيث الفقو 

. كاألصكؿ ك المغة ك الحديث

: ك قد تمثؿ منيج ابف اليماـ في كتابو فيما يأتي 

.   ينتقؿ طرفان مف نص اليداية المراد شرحو ، ك غالبان ما يشرح الكثير مف نصكص اليداية -1

 .يتكمـ عف القضايا  المغكية ، ك يعرؼ بيا ، ك أحيانا يرجح فييا -2

. يعطي تصكران عامان عما يريد الحديث فيو في باب معيف  -3

:  يستدؿ لممسألة الفقيية المذككرة ، ك يتبع المنيج اآلتي في االستدالؿ  -4

 

 

 .يذكر الدليؿ مف القرآف أكالن  . أ

ثـ يذكر الدليؿ مف السنة ، فاف كاف الحديث مف الصحيحيف قدمو، ك إف لـ يكف ذكر  . خ

 .الحديث في  غيرىا مف الكتب 

. يستدؿ باآلثار عف الصحابة ك يكثر مف ذلؾ . ش

. يستدؿ بالمرسؿ إف احتاج إلى ذلؾ . ظ

. يذكر الخبلؼ في المسألة إف كيجد بيف أئمة المذىب، ك يعزك األقكاؿ إلى أصحابيا-5

يتعرض ابف اليماـ لذكر قكؿ المخالؼ خارج المذىب ، إف ذكره صاحب اليداية، كيعترض عمى - 6

. أدلة الخصـ سكاء مف ناحية أصكلية أك حديثيو
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كانت شخصية ابف اليماـ العممية ظاىرة في عرضو ألكجو الركايات عف أئمة المذىب، - 7

. كاالعتراض عمى أقكاؿ أئمة المذىب التي يظير لممصنؼ ضعفيا

. أكثر ابف اليماـ مف ذكر مسائؿ لـ يتعرض ليا صاحب اليداية- 8

. ييعىرِّؼي بالكممات الغريبة ، ك يشرح بعض اآليات ك األحاديث - 9

يذكر األحاديث التي استدؿ بيا المرغيناني ، بركاياتيا مع إف اإلماـ المرغيناني يذكرىا بشكؿ  – 10

كما ك يذكر مف أخرج الحديث مف أصحاب كتب السنة، ك ييطيؿ في الحديث عف الركايات . مختصر

. مف حيث الصحة أك الضعؼ

معظـ األحاديث التي ذكرىا المصنؼ في كتابو، ك معظـ كبلمو عف انتقاد الركايات كالحديث - 11

لمزيمعي، فقد أكثر ابف اليماـ مف النقؿ عنو ببل عزك، " نصب الراية "منقكؿ مف كتاب 

حيث كقع ابف اليماـ فيما كقع فيو الزيمعي مف .  ك ىذا األسمكب معركؼ لدل العمماء السابقيف

. األخطاء، ك ىذا مما يؤخذ عميو

تجد احيانان أف عبارة ابف اليماـ معقدة ، حتى أنو يصعب فيميا، مع أنو كاف أحيانان ينقؿ - 12

السرخسي في المبسكط ، كالبخارم في : المسألة عمف سبقو ممف ىك معركؼ بسيكلة العبارة ، مثؿ 

. خبلصة الفتاكل ك كاف أحيانان يعرض المسألة بأسمكب معقد

يذكر أحيانان مسائؿ لـ يتعرض ليا صاحب اليداية ، ك يؤخرىا إلى آخر الباب أك الفصؿ، - 13

". تتمة أك فركع"كيسمييا 

.  يستدؿ ابف اليماـ بالمعقكؿ ، ك ىذا ظاىر  ككاضح في منيجو - 14
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يبلحظ أنو يكثر مف المسائؿ االفتراضية أثناء شرحو، ك شأنو في ىذا شأف أصحاب مدرسة - 15

. الرأم 

. كاف ابف اليماـ يحتج بالحديث مع اعترافو بتضعيؼ المحدثيف لو – 16

 

 

 

 

 

: التحقيؽ ، وقد اشتمؿ عمى مبحثيف:  الفصؿ الثاني

: كصؼ النسخ، كقد اشتمؿ عمى مطمبيف : المبحث األكؿ 

. ك صؼ النسخ المخطكطة: المطمب األكؿ 

. كصؼ النسخ المطبكعة: المطمب الثاني 

. منيج التحقيؽ: المبحث الثاني

. ثـ يميو األبكاب المراد تحقيقيا

: وصؼ النسخ: المبحث األوؿ 

. كصؼ النسخ المخطكطة: المطمب األكؿ 

:  عمى ثبلث نسخ خطية" فتح القدير" لقد اعتمدت في تحقيقي لكتاب

:  (أ)ورمزت ليا بالرمز : النسخة األولى 
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. ك ىي مصكرة مف نسخة أصمية محفكظة في الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة

. (أ)وصؼ النسخة

. الناسخ مجيكؿ -1

 . ىػ1044رمضاف سنة : تاريخ النسخ  -2

  .161-114 كرقة مف الكرقة 47عدد أكراؽ النسخة التي حققتيا  -3

 . سطران 31عدد أسطر الكرقة  -4

 .نسخي كاضح ك جميؿ: نكع الخط كطبيعتو -5

 .كجدت في النسخة سقط لبعض الكممات أك األسطر: سقط الكممات  -6

 .يكجد في نياية كؿ صفحة، تعقيبو -7

: (ب)ورمزت ليا بالرمز: النسخة الثانية 

كىي مصكرة مف نسخة  (274/3)كىي مكجكدة في مؤسسة إحياء التراث ، أبكديس ، القدس ، برقـ 

. أصمية محفكظة في الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة 

. مجيكؿ: الناسخ  -1

 .ىػ926/ شعباف/ 21: تاريخ النسخ -2

  .194-137 كرقة مف الكرقة 57: عدد أكراؽ النسخة التي حققتيا  -3

 .سطران 33: عدد األسطر في الكرقة -4

 .نسخي جميؿ: نكع الخط كطبيعتو  -5

 .سقط لبعض الكممات أك األسطر - كجدت في النسخ: سقط الكممات  -6
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. يكجد في نياية كؿ صفحة تعقيبو -7

: (ج)ورمزت ليا بالرمز: النسخة الثالثة

ك ىي نسخة مكجكدة في مكتبة الجامعة األردنية، كىي مصكرة عف مخطكط المكتبة الكطنية في 

 . 850باريس برقـ 

 

 

: (ج)وصؼ النسخة

. مجيكؿ: الناسخ  -1

 .مجيكؿ : تاريخ النسخ -2

 .194-141 كرقة مف الكرقة 53: عدد أكراؽ النسخة التي حققتيا  -3

 .سطران 33عدد األسطر في الكرقة  -4

 .نسخي مقركء: نكع الخط ك طبيعتو  -5

 .كجدت في النسخة سقط لكممات كأسطر: سقط الكممات -6

: وصؼ النسخة المطبوعة: المطمب الثاني

اعتمدت في تحقيقي عمى النسخة التي نشرتيا دار إحياء التراث العربي ، بيركت ، لبناف ، ك قد 

 . (ط)رمزت ليا بالرمز 

: كتب أخرل ك كاف ترتيبيا كاآلتي " فتح القدير"ك قد طبع في ىذه النسخة مع كتاب 
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ك . كتاب اليداية في أعمى الصفحة ، ك يميو كتاب فتح القدير ، ثـ يميو كتاب الكفاية عمى اليداية 

شرح النياية عمى اليداية لمبابرتي ، ك حاشية المحقؽ : قد فصؿ بينيا بخطيف ، ك في اليامش كتاب

. ىػ945سعد بف عيسى المفتي الشيير بسعدم جبمي، ت 

-515كقد جاء الجزء الذم قمت بتحقيقو في ىذه النسخة في الجزء األكؿ ك الثاني مف صفحة   

.  مف الجزء الثاني62-3 مف الجزء األكؿ ، ك مف صفحة 540

. ك قد طبع الكتاب في ىذه النسخة دكف تحقيؽ كدكف أية خدمة لمنص 

كجاء الكبلـ فيو سردان مف غير عبلمات ترقيـ ، كدكف تخريج لآليات ك األحاديث كلـ تخؿي ىذه 

. النسخة مف السقط ك األخطاء ، ك لذا  فإف الحاجة إلى تحقيؽ ىذا الكتاب ظمت قائمة

لبناف ، كىي – بيركت – كاعتمدتي أيضان عمى النسخة المطبكعة كالتي نشرتيا دار الكتب العممية 

ـى بو الشيخ عبد الرزاؽ غالب 1995الطبعة األكلى سنة   ، كىي تحتكم عمى تخريج لؤلحاديث قا

. الميدم 

: منيج التحقيؽ: المبحث الثاني 

ضبط نص الكتاب ، ك ذلؾ بمقابمة النسخ بعضيا عمى بعض ، ك مراجعتيا بدقة لمتأكد مف  -

. صحة النسخ ، ك قد اعتمدت طريقة النص المختار، كاتباع الرسـ اإلمبلئي الحديث

. ترقيـ اآليات القرآنية ك بياف مكاقعيا مف السكر -

تخريج األحاديث النبكية مف مصادرىا المعتمدة ، مع بياف الحكـ عمييا بالرجكع إلى أىؿ  -

. العمـ في ذلؾ

. ترجمة األعبلـ الذيف ذكرىـ الشارح في الكتاب -
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كضعت نص اليداية لئلماـ المرغيناني في ثنايا الشرح في المكضع المناسب لو ، ك جعمتو  -

كقد اعتمدت عمى نسخة اليداية . بخط غامؽ ، ككضعتو بيف معككفيف ، ليتميز عف الشرح

التي نشرتيا المكتبة التكفيقية ، بتحقيؽ أيمف صالح شعباف مدير مركز تحقيؽ النصكص ، 

.  القاىرة

. التعريؼ بالكتب التي ذكرىا الشارح  -

. تكثيؽ ما كرد في الكتاب مف نقكؿ ، ك ذلؾ بإرجاعيا إلى مصادرىا األصمية -

. شرح األلفاظ الغريبة بالرجكع إلى مظانيا -

. تكثيؽ المسائؿ الفقيية مف المصادر المعتمدة عند المذاىب الفقيية  -

. كضع عناكيف فرعية لممسائؿ في الكتاب ، ك جعميا بيف معككفيف  -

: عمؿ الفيارس اآلتية

. فيرس اآليات القرآنية  -1

 .فيرس األحاديث النبكية كاآلثار -2

 .فيرس األلفاظ الغريبة -3

 .فيرس األعبلـ المترجـ ليـ -4

 .فيرس األماكف  -5

 .فيرس المصادر ك المراجع -6

 .فيرس المكضكعات  -7
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 ] باب سجود السيو [

وعند الشافعي  (يسجد لمسيو في الزيادة والنقصاف سجدتيف بعد السالـ ثـ يتشيد ثـ يسمـ) ] 

ولنا قولو عميو  {أنو عميو الصالة والسالـ سجد لمسيو قبؿ السالـ}يسجد قبؿ السالـ لما روي 

سجد سجدتي }وروي أنو عميو الصالة والسالـ  {لكؿ سيو سجدتاف بعد السالـ}الصالة والسالـ 

فتعارضت روايتا فعمو فبقي التمسؾ بقولو سالما وألف سجود السيو مما ال  {السيو بعد السالـ

يتكرر فيؤخر عف السالـ حتى لو سيا عف السالـ ينجبر بو، وىذا خالؼ في األولوية، ويأتي 

.  [بتسميمتيف ىو الصحيح صرفا لمسالـ المذكور إلى ما ىو المعيود 

 ]وقت سجود السيو[

 مقيد بما إذا كاف الكقت صالحان، حتى أف مف عميو السيك في صبلة (73) (يسجد لمسيك  ): قكلو 

الصبح، إذا لـ يسجد حتى طمعت الشمس بعد السبلـ األكؿ، سقط عنو السجكد، ككذا إذا سيا في 

                                                 
(73)

ئٓح ػ٘ى ج٣ُُحوز، أٝ جُ٘وٛحٕ، جًُِجٕ ٣وؼحٕ ك٢ أكؼحٍ جُٛالز، ٝأهٞجُٜح ٖٓ هرَ :  ْؿٞو جُٜٓٞ ك٢ أقى  ٓٞٞؼ٤ٖ

ج٤ُٓ٘حٕ كو١، ال ٖٓ هرَ جُؼٔى، ٝئٓح ػ٘ى جُٗي ك٢ أكؼحٍ جُٛالز ، ٝهى جنطِق جُؼِٔحء ك٢ قٌْ ْؿٞو جُٜٓٞ، َٛ ٛٞ 

ٝكٍم ٓحُي ذ٤ٖ جُٓؿٞو ُِٜٓٞ ك٢ . ٝيٛد أذٞ ق٤٘لس ئ٠ُ أٗٚ كٍٜ. كٍٜ أٝ ْ٘س؟ كًٛد جُٗحكؼ٢ ئ٠ُ أٗٚ ْ٘س
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، ككذا في الجمعة إذا خرج كقتيا، ككؿ ما يمنع البناء إذا كجد 74قضاء الفائتة فمـ يسجد حتى احمرت

. بعد السبلـ يسقط السيك 

 

 

 

 [شروط سجود السيو]

 (75)كليس مف شرط السجكد أف يسمـ كمف قصده السجكد، بؿ لك سمـ ذاكران لمسيك كمف عزمو أف ال

يسجد كاف عميو أف يسجد كال يبطؿ سجكده، كمف شرع في الصبلة، كمف عزمو أف يفسدىا ال تفسد 

. إال بتحقيؽ ذلؾ القصد بالفعؿ، كنيتو لغك 

، كأما رفع القعدة فبل، بخبلؼ السجدة ((السيك يرفع التشيد إشارة إلى أف سجكد (ثـ يتشيد  ):  قكلو 

، فإنيما يرفعاف القعدة حتى (76)الصمبية كسجدة التبلكة إذا تذكرىما أك أحدانىما في القعدة فسجد

. يفترض القعكد بعدىما ألف محميما قبميا 

                                                                                                                                                 

ْؿٞو جُٜٓٞ ج١ًُ ٣ٌٕٞ ُألكؼحٍ جُ٘حهٛس : جألكؼحٍ، ٝذ٤ٖ جُٓؿٞو ُِٜٓٞ ك٢ جألهٞجٍ، ٝذ٤ٖ ج٣ُُحوز ٝجُ٘وٛحٕ، كوحٍ

– ٝهحٍ جألٓحّ أقٔى أٗٚ ٣كلع ػٖ جُ٘ر٢ . أٓح ْؿٞو جُٜٓٞ ٣ُُِحوز كٔ٘ىٝخ. ٝجؾد، ٝٛٞ ػ٘ىٙ ٖٓ ٠ٍٖٝ ٚكس جُٛالز

ِْْ ك٢ جغ٘ط٤ٖ كٓؿى، ِْْٝ ك٢ غالظ كٓؿى، ٝك٢ ج٣ُُحوز ٝجُ٘وٛحٕ ، ٝهحّ ك٢ : نٔٓس أ٤ٖحء-- ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - 

، 277، 1٘، جذٖ ٌٖى، ذىج٣س جُٔؿطٜى،ؼ77، 2٘جٗظٍ، جذٖ ػحذى٣ٖ، قح٤ٖس ٌو جُٔكطحٌ، ؼ. جغ٘ط٤ٖ ُْٝ ٣طٜٗى

  .1/700، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ 175، 5٘ٝج١ُٝٞ٘، جُٔؿٔٞع، ؼ
(74)

 العصر؛ بعد الشمس احمرت إذا وكذلك والعٌد، الجمعة ٌوم خروج ومثله الفجر، فً الشمس بطلوع  ٣ٓو١ ْؿٞو جُٜٓٞ

 . 2/79 المحتار، عابدٌن، ابن: انظر ، الكراهة أوقات من ذلك ألن
(75)

 .ال ٣ؼٞو: (أ) ك٢ 

()
  .(أ) خ ٖٓ /114م  ٜٗح٣س 

(76)
 . ك٤ٓؿى ٝٛٞ نطأ: (أ) ك٢ 
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كعمى ىذا لك سمـ بمجرد رفعو مف سجدة السيك يككف تاركان لمكاجب، فبل تفسد، بخبلؼ ما إذا لـ 

يقعد بعد تينؾ السجدتيف حيث تفسد بترؾ الفرض، كىذا في سجدة التبلكة عمى إحدل الركايتيف كىك 

 (77).المختار

 [السجود قبؿ السالـ وبعده]

 (78).في الكتب الستة ( {سجد لمسيك قبؿ السبلـ -صمى اهلل عميو كسمـ - أنو  }ركم  ): قكلو 

صمى الظير فقاـ -صمى اهلل عميو كسمـ - أف النبي  } (80) عف عبد اهلل بف بحينة(79)كالمفظ لمبخارم

في الركعتيف األكلييف كلـ يجمس فقاـ الناس معو، حتى إذا قضى الصبلة كانتظر الناس تسميمو كبر 

 حديث (81)في الستة أيضان { سجد بعد السبلـ } كركم أنو  {كىك جالس فسجد سجدتيف قبؿ أف يسمـ 

                                                 
77)) 

ُٞ ِْْ ذٔؿٍو ٌكؼٚ ٖٓ ْؿىض٢ جُٜٓٞ ٚكص ٚالضٚ، ٣ٌٕٝٞ ضحًٌحً ُِٞجؾد، قط٠ ُٞ ِْْ ُْٝ ٣ٓؿىٛح كٛالضٚ 

 .79، 2٘جٗظٍ جذٖ ػحذى٣ٖ، قح٤ٖس ٌو جُٔكطحٌ، ؼ . ٚك٤كس، ذهالف جُِٛر٤س كحٜٗح ًٌٖ ج٢ِٚ
78)) 

,  ًطحخ جُٜٓٞ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ جُٜٓٞ ئيج هحّ ٖٓ ًٌؼط٢ جُل٣ٍٟس1225، 1224أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ 

ٝأنٍؾٚ أذٞ . 261 ًطحخ جُٔٓحؾى، ذحخ جُٜٓٞ ك٢ جُٛالز ٝجُٓؿٞو ُٚ 570٘ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ، قى٣ع ٌهْ . 253٘

.  ٝٚككٚ جألُرح179٢ٗ ًطحخ جُٛالز، ذحخ ٖٓ هحّ ٖٓ جغ٘ط٤ٖ ُْٝ ٣طٜٗى، 1035٘، 1043: وجٝو، قى٣ع ٌهْ

 106٘/  ًطحخ ٓٞجه٤ص جُٛالز، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ْؿىض٢ جُٜٓٞ هرَ جُط391ْ٤ِٓٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ، قى٣ع ٌهْ 

 ًطحخ جُٜٓٞ، ذحخ ٓح ٣لؼَ ٖٓ هحّ ٖٓ جغ٘ط٤ٖ ٗح٤ْحً ُْٝ ٣طٜٗى، 1222قى٣ع ٌهْ : ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢. ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ

 ًطحخ ئهحٓس جُٛالز، ذحخ ٓح ؾحء ك٤ٖٔ هحّ 1207، 1206ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾٚ، قى٣ع ٌهْ . ، ٝٚككٚ جألُرح199٢ٗ٘

 . ، ٝٚككٚ جألُرح214٢ٖٗٓ جغ٘ط٤ٖ ْح٤ٛحً، ٘
79)) 

ٓكٔى ذٖ ئْٔحػ٤َ ذٖ ئذٍج٤ْٛ ذٖ جُٔـ٤ٍز جُرهح١ٌ، أذٞ ػرى هللا، ٚحقد جُؿحٓغ جُٛك٤ف جُٔؼٍٝف ذٛك٤ف 

جًُٛر٢، ضًًٍز جُكحكع، : جٗظٍ.  256ٛٝٓحش ْ٘س ٛ 149جُرهح١ٌ، ٝأ٤ٍٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ك٢ جُكى٣ع، ُٝى ك٢ ٖٞجٍ ْ٘س 

 .6/34، ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، 12/391، جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ، 2/104
80)) 

أٓٚ ذك٤٘ٚ ذ٘ص جُكحٌظ ذٖ ػرى جُٔطِد ذٖ ػرى ٓ٘حف ذٖ ه٢ٛ، ٝأذٞٙ ٓحُي ذٖ جُوٗد ٝٛٞ ق٘ىخ ذٖ ِٟٗس ذٖ 

ٝٓحش ك٢ نالكس ٓؼأ٣ٝس، ٝهى ُٗٓد إلٓٚ ُِطؼ٣ٍق - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ػرى هللا، ٠ٌ٘٣ أذح ٓكٔى، أِْْ ٝٚكد جُ٘ر٢ 

 . 4928: ، ش2/364، جذٖ قؿٍ، جإلٚحذس ك٢ ض٤ُٔ جُٛكحذس 4/55جذٖ ْؼى، جُطروحش جٌُرٍٟ، : جٗظٍ. كو١
(81)

 ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ، 114 ًطحخ جُٛالز، ذحخ ضٗر٤ي جالٚحذغ ك٢ جُٔٓؿى ٝؿ٤ٍٙ، 482٘أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ 

 1037 ٝأنٍؾٚ أذٞ وجٝو، قى٣ع ٌهْ 263 ًطحخ جُٔٓحؾى، ذحخ جُٜٓٞ ك٢ جُٛالز ٝجُٓؿٞو ُٚ، 573٘قى٣ع ٌهْ 

 392ٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ، قى٣ع ٌهْ .  ٝٚككٚ جألُرح180٢ًٗطحخ جُٛالز، ذحخ ٖٓ ٢ٓٗ جٕ ٣طٜٗى ٝٛٞ ؾحُّ، ٘

ٝأنٍؾٚ . ، ٝٚككٚ جألُرح106٢ًٗطحخ ٓٞجه٤ص جُٛالز، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ْؿىض٢ جُٜٓٞ ذؼى جُٓالّ ٝجٌُالّ، ٘

. ، ٝٚككٚ جألُرح199٢ٗ ًطحخ جُٜٓٞ، ذحخ ٓح ٣لؼَ ٖٓ ِْْ ٖٓ ًٌؼط٤ٖ ٗح٤ْحً ٝضٌِْ، ٘ 1224جُ٘ٓحت٢، قى٣ع ٌهْ 

، 215، ًطحخ جهحٓس جُٛالز، ذحخ ك٤ٖٔ ِْْ ٖٓ غ٘ط٤ٖ أٝ غالغحً ْح٤ٛحً، 1213٘ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس، قى٣ع ٌهْ 

 .  ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ
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 كأبي (83)، كفي ركاية لمسمـ{أنو صمى اثنتيف أخرييف ثـ سمـ ثـ كبر ثـ سجد  } (82)ذم اليديف

: صمى العصر فسمـ مف ثبلث، إلى أف قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - أنو  } (85) كالنسائي(84)داكد

. (86){فصمى ركعة ثـ سمـ ثـ سجد سجدتيف ثـ سمـ 

 [سجود السيو سجدتاف]

 فركاه أبك داكد كابف (87){لكؿ سيك سجدتاف بعد السبلـ  }-صمى اهلل عميو كسمـ - كأما قكلو 

لكؿ  }قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ -  أنو (90)  مف حديث ثكباف(89) عف إسماعيؿ بف عياش(88)ماجو

                                                 
( (82

ٝػحٔ قط٠ ٌٟٝ ػ٘ٚ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٝٛٞ ٌؾَ ٖٓ ذ٢٘ ٤ِْْ، ٣وحٍ جُهٍذحم، ٖٜٝى جُ٘ر٢ : يٝ ج٤ُى٣ٖ

جذٖ جالغ٤ٍ، جْى جُـحذس، : جٗظٍ. جُٔطأنٍٕٝ ٖٓ جُطحذؼ٤ٖ، ٖٜٝىٙ أذٞ ٣ٍٍٛز، ٠ْٔٝ يٝ ج٤ُى٣ٖ ألٗٚ ًحٕ ك٢ ٣ى٣ٚ ٠ٍٞ

 . ذحخ جًُجٍ. 2483ش /2، جذٖ قؿٍ، جالٚحذس، 1/109
((83

ٝضٞك٢ ك٢ ٤ٗٓأذٌٞ  ٛ 204 ٛٞ جألٓحّ ِْٓٓ ذٖ جُكؿحؼ ذٖ ِْٓٓ جُو١ٍ٤ٗ ج٤ُ٘ٓأذ١ٌٞ، ٚحقد جُٛك٤ف، ُٝى ْ٘س 

. جُٔٓ٘ى جٌُر٤ٍ، ٝج٠ٌُ٘ ٝجألْٔحء: ، جٍٖٜ ًطرٚ ٚك٤ف ِْٓٓ، ؾٔغ ك٤ٚ جغ٢٘ ػٍٗ أُق قى٣ع ٖٝٓ ٓٛ٘لحضٚ 261ْٛ٘س 

 . 2/125، ٝجًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ، 7/221، ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، 12/557جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ، : جٗظٍ
84)) 

، قىظ ػ٘ٚ  ٤ِْ202ٛٔحٕ ذٖ جالٖؼص ذٖ ٖىجو جُٓؿٓطح٢ًٗ، ٚحقد جُٖٓ٘ ، ٓكىظ جُرٍٛز، ُٝى ْ٘س : أذٞ وجٝو

 ج٢ًٌُُِ، 13/203، جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ، 2/127جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ، : جٗظٍ.  275ٛجُ٘ٓحت٢ ٝجُط١ًٍٓ، ٝضٞك٢ ْ٘س 

 . 3/122جالػالّ، 
 (85)

أقٔى ذٖ ٖؼ٤د ذٖ ػ٢ِ ذٖ ْ٘حٕ، أذٞ ػرى جٍُقٖٔ، ٚحقد جُٖٓ٘، جألٓحّ جُكحكع، ُٝى ذ٤٘ٓأذٌٞ ك٢ : جُ٘ٓحت٢

، جًُٛر٢، 2/194جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ، : جٗظٍ.  303ٛ، ًحٕ ٖحكؼ٤حً، ضٞك٢ ذلِٓط٤ٖ ْ٘س  210ٛنٍجْحٕ، ْ٘س 

 . 14/125ج٤ٍُٓ، 
(86)

جُٜٓٞ ك٢ جُٛالز ٝجُٓؿٞو ُٚ، : ، ًطحخ جُٔٓحؾى ٝٓٞجٞغ جُٛالز، ذحخ574أنٍؾٚ ِْٓٓ، قى٣ع ٌهْ : ٝجُكى٣ع

، ٝٚككٚ 177، ًطحخ جُٛالز،  ذحخ جُٜٓٞ ك٢ جُٓؿىض٤ٖ، 1018٘: ، ٝأنٍؾٚ أذٞ وجٝو، قى٣ع ٌه264ْ٘

 201، ًطحخ جُٜٓٞ، يًٍ جالنطالف ػ٠ِ أذ٢ ٣ٍٍٛز ك٢ جُٓؿىض٤ٖ، 1237٘: جألُرح٢ٗ ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢، قى٣ع ٌهْ

 . ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ
(87)

ٝأنٍؾٚ , 180 ًطحخ جُٛالز، ذحخ ٖٓ ٢ٓٗ جٕ ٣طٜٗى ٝٛٞ ؾحُّ، ٘ 1038 قٖٓ، أنٍؾٚ أذٞ وجٝو، قى٣ع ٌهْ 

: ٝقٓ٘ٚ جألُرح٢ٗ، ذِلع. 216 ًطحخ جهحٓس جُٛالز، ذحخ ٖٓ ؾحء ك٤ٖٔ ْؿى ذؼى جُٓالّ، 1219٘جذٖ ٓحؾٚ، قى٣ع ٌهْ 

 ". ك٢ ًَ ْٜٞ ْؿىضحٕ ذؼى ٓح ٣ِْٓ"
88))  

، ٌقَ ئ٠ُ جُرٍٛز ٝذـىجو ٝجُٗحّ  209ٛٓكٔى ذٖ ٣ُ٣ى جٍُذؼ٢ جُو٢٘٣ُٝ، أذٞ ػرى هللا، ُٝى ْ٘س : جذٖ ٓحؾٚ

ٍٝٓٛ، ٝجُكؿحَ ٝج١ٍُ ك٢ ٠ِد جُكى٣ع، ٝٚ٘ق ًطحذٚ ْٖ٘ جذٖ ٓحؾٚ، ٝٛٞ أقى جٌُطد جُٓ٘س جُٔؼطٔىز، ُٝٚ ًطحخ 

 7/144، ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، 13/277جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ، : جٗظٍ.  273ٛك٢ جُطل٤ٍٓ ًٝطحخ ك٢ جُطح٣ٌم، ضٞك٢ ْ٘س 

 . 2/155ٝجًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ، 
89) ) 

، ٝه٤َ ؿ٤ٍ يُي،  181ٛ، ٝضٞك٢ ْ٘س  106ٛئْٔحػ٤َ ذٖ ػ٤حٔ ذ٤ٖ ٤ِْْ جُؼ٢ٓ٘، أذٞ ػطرس جُك٢ٛٔ، ُٝى ْ٘س 

، جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد 137جذٖ قؿٍ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد، : جٗظٍ. ٚىٝم ك٢ ٌٝج٣طٚ ػٖ أَٛ ذِىٙ، ٓه١ِ ك٢ ؿ٤ٍْٛ

 . 1/162جُط٣ًٜد، 
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 انفرد بو إسماعيؿ بف عياش كليس بالقكم، كنحف نمنع (91)قاؿ البييقي {سيك سجدتاف بعد السبلـ 

 مقالة في الرجاؿ ) ( مطمقان بؿ الحؽ في ابف عياش تكثيقو مطمقان كما ىك عف أشد الناس(92)ذلؾ

 عف يحيى بف معيف ثقة، كتكىينو عف أبي إسحاؽ الفزارم ال يقبؿ (94)، قاؿ عباس(93)يحيى بف معيف
 (98) كسعيد بف عبد العزيز(97)لـ يكف بالشاـ بعد األكزاعي: ، كقاؿ (96) ، كناىيؾ بأبي زرعة(95)

                                                                                                                                                 
90) ) 

غْ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ، جٖطٍجٙ جُ٘ر٢ -٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - غٞذحٕ ذٖ ذؿىو، أذٞ ػرى هللا، ٠ُٞٓ ٌٍْٞ هللا 

جػطوٚ، كِْ ٣ٍُ ٣هىٓٚ ئ٠ُ جٕ ٓحش، كهٍؼ غٞذحٕ ئ٠ُ جُٗحّ ٍُٝٗ جٍُِٓس، غْ جٗطوَ ئ٠ُ قٔٙ، كحذط٠٘ ك٤ٜح وجٌجً، ٝضٞك٢ 

، جالٚرٜح٢ٗ، ق٤ِس 1/212، جذٖ قؿٍ، جالٚحذس، 2/102ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، : جٗظٍ.  قى٣ػحً 128، ُٝٚ  54ٛذٜح ْ٘س 

 . 1/108,جأل٤ُٝحء 
91) )  

أقٔى ذٖ جُك٤ٖٓ جُر٤ٜو٢، كو٤ٚ ٖحكؼ٢، ٝقحكع ًر٤ٍ، ًٝحٕ ٓؼٍٝكحً ذ٤ٗم نٍْحٕ، ج٤ُ٘ٓأذ١ٌٞ، ُٝى ك٢ ٖؼرحٕ 

جٗظٍ ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، . جُٖٓ٘ جٌُر٤ٍ ك٢ ػٍٗ ٓؿِىجش: ، ٖٝٓ جٍٖٜ ٓإُلحضٚ 458ٛ، ٝضٞك٢ ْ٘س  384ْٛ٘س 

 . 3/304، ٝجذٖ جُؼٔحو، ًٌٖجش جًُٛد، 3/3 ٝجُٓر٢ٌ، ٠روحش جُٗحكؼ٤س، 1/116
92)) 

 .يُي ػٖ ٣ك٢ ذٖ ٓؼ٤ٖ ٝٛٞ نطأ : (أ)ك٢ 

 .


 (خ)أ ٖٓ /137م  ٜٗح٣س 
93)) 

٣ك٢ ذٖ ٓؼ٤ٖ، ٝٛٞ جألٓحّ جُكحكع جُؿٜرً، ٤ٖم جُٔكىغ٤ٖ، أذٞ ٣ًٍَح ٣ك٢ ذٖ ٓؼ٤ٖ ذٖ ػٕٞ ذٖ ٣َحو ذٖ ذٓطحّ ذٖ 

: جٗظٍ. ، ٝٛٞ ٖٓ جتٔس جُكى٣ع 233ٛ، ٝضٞك٢ ك٢ ي١ جُوؼىز ْ٘س  158ٛػرى جٍُقٖٔ، ٠ُٞٓ ؿطلحٕ، ُٝى ْ٘س 

 . 268، ٝجذٖ أذ٢ ٣ؼ٢ِ، ٠روحش جُك٘حذِس، 280، جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، 8/172ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، 

94))  
ػرحِ جُى١ٌٝ، جألٓحّ : ٝجُٔوٛٞو ٛٞ. ػرحِ: (٠)ٝجُٛٞجخ ٓح ؾحء ك٢ . ػ٤حٔ ٝٛٞ نطأ (أ، خ، ؼ) ك٢ 1)

جُٔكىظ جُػوس جُػرص، جُؼرحِ ٓكٔى ذٖ قحضْ جُى١ٌٝ جُرـىجو١، أقى أتٔس جُكى٣ع، ٚحقد جألٓحّ أقٔى ذٖ ق٘رَ ٣ٝك٢٤ 

، 3/265: ج٢ًٌُُِ، جألػالّ: جٗظٍ.  271ٛٛ ك٢ ذـىجو ٝضٞك٢ ك٤ٜح ْ٘س 185ذٖ ٓؼ٤ٖ ٝأذٞ وجٝو جُط٤ح٢ُٓ، ُٝى ْ٘س 

 . 2/142: ٝجًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ. 5/129جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، 
(95)

ٛٞ  ئذٍج٤ْٛ ذٖ ٓكٔى ذٖ جُكحٌظ، جٓحّ ًر٤ٍ، قحكع ٝٓؿحٛى، قىظ ػ٘ٚ جألَٝجػ٢، جُػ١ٌٞ، : أذٞ ئْكن جُلُج١ٌ

.  186ٛٝٛٔح ٖٓ ٤ٖٞنٚ ٝجذٖ جُٔرحٌى، ٝؿ٤ٍْٛ، ٖٝٓ جذٍَ ٓإُلحضٚ ًطحخ ج٤ٍُٓ، ك٢ جألنرحٌ ٝجألقىجظ، ضٞك٢ ْ٘س 

، جًُٛر٢، 1/153، ٝجذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، 10/269، جُطر١ٍ، ضح٣ٌم جُطر١ٍ، 1/59ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، : جٗظٍ

 . 1/251ضًًٍز جُكلحظ، 
  (96)

 ٛ، ٝضٞك٢ 210أذٞ ٌَػس جٍُج١َ، ٤ْى جُكلحظ، ػرى هللا ذٖ ػرى ج٣ٌٍُْ ذٖ ٣ُ٣ى ذٖ كٍٝل، ٓكىظ ج١ٍُ، ُٝى ْ٘س 

 13/65، جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ، 1/148جذٖ أذ٢ ٣ؼ٢ِ، ٠روحش جُك٘حذِس، : جٗظٍ.  ٛ، ٖٓ قلحظ جُكى٣ع264ك٢ ْ٘س 

 . 14/194ٝج٢ًٌُُِ، جألػالّ، 
97)) 

 ٛ، ٖٜى 157 ٛ ٝضٞك٢ ْ٘س 88ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ػٍٔٝ ذٖ ٓكٔى جألَٝجػ٢، ُٝى ك٢ ٓى٣٘س ذؼِري ْ٘س : جألَٝجػ٢

". جُٖٓ٘ ك٢ جُلوٚ، ٝجُٔٓحتَ: "جُؼٜى٣ٖ جأل١ٞٓ ٝجُؼرح٢ْ، ًٝحٕ ٖٓ جتٔس جًُٔجٛد جُلو٤ٜس، ُٚ ٓإُلحش ػى٣ىز ٜٓ٘ح

 . 1/275، ٝأذٖ ه٘لً، جُٞك٤حش، 6/135، جالٚرٜح٢ٗ، ق٤ِس جأل٤ُٝحء، 3/320ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، : جٗظٍ
(98)

 ٛ، ٝضٞك٢ 90 ْؼ٤ى ذٖ ػرى جُؼ٣ُُ ذٖ أذ٢ ٣ك٢٤ جُط٘ٞن٢، أذٞ ٓكٔى، غوس، جٓحّ، جنط١ِ ك٢ آنٍ أٍٓٙ، ُٝى ْ٘س 

، 6/369 ٝجذٖ قرحٕ، جُػوحش، 2/31، جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، 284جٗظٍ، جذٖ قؿٍ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد، .  167ْٛ٘س 

 . 3/97ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، 
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أحفظ مف إسماعيؿ بف عياش، كغاية ما عف ابف معيف فيو، قكلو عف الشامييف حديثو صحيح كخمط 

.  ككثير عمى ىذا التفصيؿ (99)عف المدنييف، كقد استقر رأم ابف حنبؿ

 كىك الشامي   (101)  الكبلعي (100)بف عبيد  كركايتو ليػذا الحديث عف الشامييف، ركاه عف عبيد اهلل

 

 

 

 بالنكف كىك (103)، كقاؿ ابف معيف ليس بو بأس، عف زىير بف سالـ العنسي(102)الدمشقي كثقو دحيـ

 في الثقات، عف عبد الرحمف بف جبير بف نفير (104)أبك المخارؽ الشامي، ذكره ابف حياف

 . ثقة: (107) كالنسائي(106) أبك حميد، كيقاؿ أبك حمير الحمصي، قاؿ أبك زرعو(105)الحضرمي

                                                 
(99)

 ٛظص 214 ٛؿ١ٍ ٝضٞك٢ ْ٘س 164 جذٖ ق٘رَ ، ج٤ُٗرح٢ٗ جٓحّ أَٛ جُٓ٘س ، ٝجٓح جًُٔٛد جُك٘ر٢ِ ُٝى ذرـىجو ْ٘س 

 ، ٝجًُٛر٢ ج٤ٍُٓ 1/203جُٔٓ٘ى ، كٟحتَ جُٛكحذس ٝؿ٤ٍٛح ، جٗظٍ ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : ُٝٚ ٓٛ٘لحش ػى٣ىز ٜٓ٘ح 

  1/22 ، ٝجذٖ أذ٢ ٣ؼ٠ِ ، ٠روحش جُك٘حذِس ، 2/15 ، ٝجًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ 11/177
((100

 .جذٖ ػر٤ى هللا ٝٛٞ نطأ (أ)ك٢ 
101))  

ٛٞ ػر٤ى هللا ذ٤ٖ ػر٤ى جٌُالػ٢، أذٞ ٝٛد جٌُالػ٢ جُىٓٗو٢، ٌٟٝ ػٖ ٌٓكٍٞ ٝذالٍ ذٖ : ٝػر٤ى هللا جٌُالػ٢

جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد : جٗظٍ. ٝه٤َ ػ٘ٚ أٗٚ غوس. ٌٟٝٝ ػ٘ٚ جألَٝجػ٢ ٝجْٔحػ٤َ ذٖ ػ٤حٔ ٝؿ٤ٍٛٔح. ْؼى ٝؿ٤ٍٛٔح

 .7/32جُط٣ًٜد، 
(102)

جُوح٢ٞ جألٓحّ جُكحكع جُلو٤ٚ، ٓكىظ جُٗحّ، أذٞ ْؼ٤ى، ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ئذٍج٤ْٛ، ٖٓ جُطروس جُػحُػس  ػٍٗ، :  وق٤ْ

ٝضٞك٢ ٛ 170قىظ ػ٘ٚ جُرهح١ٌ ٝأذٞ وجٝو، ًٝحٕ وق٤ْ ٤ٔ٣ُ ٣ٟٝر١، ٠ُٝ هٟحء جالٌوٕ ٝهٟحء كِٓط٤ٖ، ُٝى ْ٘س 

ٝج٢ًٌُُِ، . 140: ، ٌهْ جُطٍؾٔس515، 11٘جًُٛر٢، ٤ٍْ أػالّ جُ٘رالء، ؼ: جٗظٍ. ك٢ كِٓط٤ٖ ٛ 245ْ٘س 

 . 2/58، جُكحكع جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ، 6/131جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، . 3/292ج٥ػالّ، 
(103)  

أذٞ جُٔهحٌم جُٗح٢ٓ، ١ٌٝ ػٖ ػرى هللا ذٖ ػٍٔٝ، ٝػرى جٍُقٖٔ ذٖ ؾر٤ٍ ٝجُكحٌظ ذٖ : ٤ٍَٛ ذٖ ْحُْ جُؼ٢ٓ٘

جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد : جٗظٍ. ١ٌٝٝ ُٚ أذٞ وجٝو ٝجذٖ ٓحؾس قى٣ػحً ٝجقىجً ك٢ جُٜٓٞ" جُػوحش"أ٣ٖٔ، يًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ 

 . 3/305جُط٣ًٜد، 
(104) 

أذٞ قحضْ، ٓكٔى ذٖ قرحٕ ذٖ أقٔى ذٖ قرحٕ جُرٓط٢، ُٝى ْ٘س ذٟغ ْٝرؼ٤ٖ ٝٓحتط٤ٖ ٝٛٞ ٖٓ أٝػ٤س : جذٖ قرحٕ

جُؼِْ ك٢ جُلوٚ ٝجُِـس ٝجُكى٣ع، ٝٛٞ أقى جألتٔس جٍُقح٤ُٖ ٝجُٔٛ٘ل٤ٖ جُٔك٤ٖ٘ٓ، ضٞك٢ ذٓؿٓطحًٕ ذٔى٤ٗس ذٓص ْ٘س 

٣حهٞش . 6/78ج٢ًٌُُِ، ج٥ػالّ، : جٗظٍ. ًٝطحخ جُػوحش. جُٔٓ٘ى جُٛك٤ف ك٢ جُكى٣ع: ، ُٚ ٓإُلحش ػى٣ىز ٜٓ٘ح354ٛ

 .  3/125جُكحكع جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ، . 2/171جُك١ٞٔ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ، 
105))

 ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ؾر٤ٍ ذٖ ٗل٤ٍ جُك٢ٍٟٓ، أذٞ ق٤ٔى، ٣ٝوحٍ أذٞ ق٤ٔى جُك٢ٛٔ، ٌٟٝ ػٖ أذ٤ٚ ٝأّٗ ذٖ ٓحُي 

ٚحُف جُكى٣ع، ٝيًٍٙ جذٖ : ٝؿ٤ٍٛٔح، ٌٟٝٝ ػٖ غٞذحٕ، هحٍ ػ٘ٚ أذٞ ٌَػس ٝهحٍ جُ٘ٓحت٢ أٗٚ غوس، ٝهحٍ أذٞ قحضْ 

  . 3962، ٌهْ 141 /6جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، : جٗظٍ . قرحٕ ك٢ جُػوحش 
 (106)

 .ْروص جُطٍؾٔس ُٚ 
(107)

 ..ْروص جُطٍؾٔس ُٚ 
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كاف ثقة : (109) صالح الحديث، كذكره ابف حياف في الثقات كقاؿ محمد بف سعد(108)كقاؿ أبك حاتـ

، كىك عف ثكباف (110) في األدب ((كبعض الناس يستنكر حديثو، كلـ يمتفت إليو فقد ركل لو البخارم

 .

رضي اهلل عنو  -(111)عف ابف مسعكد ((باب التكجو نحك القبمة حيث كاف))في صحيح البخارم في 

:  سمـ قيؿ لو(113)ال أدرم زاد أك نقص، فمما: (112)صمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، قاؿ إبراىيـ }-

صميت كذا ككذا، فثنى رجميو : كما ذاؾ ؟ قالكا : يا رسكؿ اهلل أحدث في الصبلة شيء ؟ قاؿ 

ذا شؾ أحدكـ في : كاستقبؿ القبمة كسجد سجدتيف ثـ سمـ، ثـ أقبؿ إلينا كقاؿ  فإذا نسيت فذكركني كا 

                                                 
108)) 

أذٞ قحضْ جٍُج١َ، ٛٞ ٓكٔى ذٖ ئو٣ٌّ ذٖ جًٌُٔ٘ ذٖ وجٝو ذٖ ٍٜٓجٕ، ٖٓ أػالّ جُٔكىغ٤ٖ، ٣وحٍ ُٚ جٍُج١َ ٗٓرس 

ٝجذٖ ًػ٤ٍ،  . 146 /2جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ، : جٗظٍ . ٛـ 277ئ٠ُ ٠ٝ٘ٚ ج١ٍُ، ٝأِٚٚ ٖٓ أٚرٜحٕ، ضٞك٢ ْ٘س 

ٝجُهط٤د جُرـىجو١،  . 27 /6ج٢ًٌُُِ، جألػالّ،  . 31 /9ٝجذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد،  . 59 /11جُرىج٣س ٝجُٜ٘ح٣س، 

  . 73 /2ضح٣ٌم ذـىجو، 
((109

 230ٝضٞك٢ ْ٘س ٛ 168ذٖ ٤٘ٓغ ج١ٍُُٛ، جُكحكع جُؼالٓس جُكؿس، أذٞ ػرى هللا جُرـىجو١، ُٝى ْ٘س .  ٓكٔى ذٖ ْؼى

ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، : جٗظٍ. جُطروحش جٌُرٍٟ، ٝٛٞ ٖٓ قلحظ جُكى٣ع: ٖٝٓ ٓإُلحضٚ. جٖطٍٜ ذٌطحذس ج٤ٍُٓ جًُجض٤س. ٛ

 .5/321، جُهط٤د جُرـىجو١، ضح٣ٌم ذـىجو، 182/، جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، 6/136ٝ
()

  .(ؼ) خ ٖٓ /141ٖٓ م  ٜٗح٣س 
110)) 

ًطحخ جالوخ جُٔلٍو ُِرهح١ٌ، ٛٞ أقى ًطد جُٓ٘س، أكٍو ُِكى٣ع ػٖ ج٥وخ جُ٘ر١ٞ، ؾٔغ ك٤ٚ ٓإُلٚ جألٓحّ 

 ذحذحً، 644ٖٓ أكؼحٍ ق٤حضٚ ج٤ٓٞ٤ُس ٖٝإٝٗٚ جُهحٚس، ٝجٖطَٔ ػ٠ِ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جُرهح١ٌ ٓح أغٍ ػٖ جُ٘ر٢ 

: جٗظٍ. ٝجٚكحذٚ ٝجُطحذؼ٤ٖ--  ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - - قى٣ػحً ٝجغٍأً ػٖ جُ٘ر٢ " 1322"ٝذِؾ ػىو جقحو٣ع جٌُطحخ 

، وجٌ جُٓالّ، جُوحٍٛز ْ٘س 1، قووٚ أقٔى ػرى جٍَُجم جُر١ٌٍ، 9٠جُرهح١ٌ، ٓكٔى ذٖ جْٔحػ٤َ، جالوخ جُٔلٍو، ٘

، 2ٓح ؾحء ك٢ جُؿُء : ٝهى ٌٟٝ جُرهح١ٌ ك٢ ًطحذٚ ػٖ جْٔحػ٤َ ذٖ ػ٤حٔ ك٢ أًػٍ ٖٓ ٓٞٞٞع ػٜ٘ح. 2004

٣ح : ٣ح ٌٍْٞ هللا ػ٢ِ٘ٔ ٓح أهٍٞ ئيج أٚركص ٝجئيج أ٤ٓٓص، هحٍ: ، ٝٛٞ جٕ جذح ذٌٍ هح1204ٍ قى٣ع ٌهْ 683/684٘

جُِْٜ كح٠ٍ جُٓٔٞجش ٝجألٌٜ، ػحُْ جُـ٤د ٝجُٜٗحوز ال ئُٚ ئال أٗص ٌخ ًَ ٢ٖء ٤ٌِٓٝٚ، أػٞي ذي ٖٓ : أذح ذٌٍ هَ

 . ٍٖ ٗل٢ٓ ٍٖٝ ج٤ُٗطحٕ ًٍٖٝٚ، ٝإٔ جهطٍف ػ٠ِ ٗل٢ٓ ْٞءجً أٝ أَؾٍٙ ػ٠ِ ِْٓٓ
( (111

ػرى هللا ذٖ ٓٓؼٞو ذٖ ؿحكَ ذٖ قر٤د، أذٞ ػرى هللا ج٢ًُُٜ، أٓٚ أّ ػرى ذ٘ص ػرى ٝو، ٖٜى ذىٌجً، :  جذٖ ٓٓؼٞو

ٓحش ذحٌُٞكس ْ٘س . ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ ؾٍٜ ذحُوٍإٓ ك٢ ٌٓس- -  ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - - ٝٛحؾٍ جُٜؿٍض٤ٖ، ٝالَّ جُ٘ر٢ 

، 1/334جًُٛر٢، ضؿ٣ٍى أْٔحء جُٛكحذس، . 3/38، جذٖ جألغ٤ٍ، أْى جُـحذس 407جذٖ ػرى جُرٍ، جالْط٤ؼحخ، : جٗظٍ. 32ٛ

 . 4/137ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، 
112)) 

ٛـ، ٝٛٞ كو٤ٚ ٝضحذؼ٢ ٖٓ ٓى٣٘س جٌُٞكس، ٝأقى جألتٔس 47ٛٞ ئذٍج٤ْٛ ذٖ ٣ُ٣ى ذٖ ه٤ّ ذٖ جألْٞو جُ٘هؼ٢، ُٝى ْ٘س 

 . ْ٘س 49ٛـ ُٝٚ ٖٓ جُؼٍٔ 96جُٔؼٍٝك٤ٖ ذحُلوٚ ك٢ جإلْالّ، ٌأٟ ج٤ُٓىز ػحتٗس، ٝضٞك٢ ْ٘س 

أذٞ ٗؼ٤ْ جألٚرٜح٢ٗ،  . 80 /1ٝج٢ًٌُُِ، جألػالّ،  . 199 – 188 /6ٓكٔى ذٖ ْؼى ذٖ ٤٘ٓغ، ٠روحٕ جذٖ ْؼى، : جٗظٍ 

  . 29 /1جذٖ جُؿ١ٌُ، ٠روحش جُوٍجء،  . 219 /4جُك٤ِس، 
113)) 

 .ٝٛٞ نطأ . ػِٔحً  : (أ، ؼ)ك٢ 
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 فيذا تشريع عاـ قكلي لو بعد (114){صبلتو فميتحرى الصكاب فميتـ عميو ثـ ليسمـ ثـ يسجد سجدتيف 

السبلـ عف سيك الشؾ كالتحرم، كال قائؿ بالفصؿ بينو كبيف تحقؽ الزيادة كالنقص فقد تـ أمر ىذا 

. الحديث في حؽ حجيتو

عيقيب - صمى اهلل عميو كسمـ- لما أكقع االستدالؿ بقكلو  (فتعارضت ركايتا فعمو إلى آخره  ):  قكلو

استدالليـ بالفعؿ، ككاف دليميـ أقكل مف جية الثبكت مع قياـ دليؿ عدـ الخصكصية، إذ قد شارككه 

الفعؿ عند  في ذلؾ ألنيـ كانكا مقتديف بو، استشعر أف ييقاؿ دليمنا أرجح ثبكتان، كترجيح القكؿ عمى

صمى اهلل عميو -- ذاؾ لك سمـ دليمكـ مف المعارض، لكف ركم أنو : ، فقاؿ (115)المساكاة في القكة

 كىك يعادلو، فتعارضت ركايتا فعمو، فبقي التمسؾ بقكلو األحط رتبة (116)سجدىما بعد السبلـ- كسمـ

في الثبكت مف ذلؾ الفعؿ، لسبلمتو مف المعارض ال لترجيحو بالفعؿ المركم ثانيان، كال لترجيح ذلؾ 

، فظير بيذا التقرير أنو إنما صير إلى ما بعد الدليميف (117)الفعؿ بو ليككف ترجيحان بكثرة الركاة

                                                 
(114)

 .، ًطحخ جُٛالز، ذحخ جُطٞؾٚ ٗكٞ جُورِس ق٤ع ًح98ٕ، 401٘أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ 
(115)

ئيج ضؼحٌٜ جُوٍٞ " جألٖرحٙ ٝجُ٘ظحتٍ"٣وٍٞ جُٓر٢ٌ ك٢ : ضٍؾ٤ف جُوٍٞ ػ٠ِ جُلؼَ ػ٘ى جُٔٓأٝجز ك٢ جُوٞز:  ٓٓأُس

٣ٝوٍٞ . جُوٍٞ ٣ىٍ ػ٠ِ جُكٌْ ٖٓ ضك٤َِ ٝضك٣ٍْ، ٝجُلؼَ ٣ىٍ ػ٠ِ ج٤ٌُل٤س... ٝجُلؼَ، كحُوٍٞ أهٟٞ ػ٠ِ جالهٟٞ

جٌٖحو "٣ٝوٍٞ جًُٗٞح٢ٗ ك٢ . ٓهحُلس كؼِٚ ُوُٞٚ، ٣ىٍ ػ٠ِ ٍٓؾٞؾ٤س ٟٕٓٔٞ جُوٍٞ: جُٗحكؼ٢ ك٢ جُٔٞجكوحش ٓح ٓلحوٙ

: ٝنالٚطٜح. إٔ ضؼحٌٜ جُلؼَ ٓغ جُوٍٞ ُٚ ػىز جهٓحّ قىٝوٛح أٌذؼس ػٍٗ هٓٔحً : ٓح ٓلحوٙ" جُلكٍٞ

-. ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ . - إٔ ٣ٌٕٞ جُلؼَ ٓهطٛح ذٚ : 1

. جٕ ٣طوىّ جُوٍٞ ػ٠ِ جُلؼَ: 2

-.  ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ . - جٕ ٣ٌٕٞ جُوٍٞ نحٚح ذٚ: 3

 .جٕ ٣ٌٕٞ جُوٍٞ ٓهطٛحً ذحألٓس: 4

. جٕ ٣ٌٕٞ جُوٍٞ ػحٓحً ُٚ ُٝالٓس: 5

: جٗظٍ. ٣وىّ جُوٍٞ ٥ٕ ُٚ ٤ٚـس ٝجُلؼَ ال ٤ٚـس ُٚ: ٣ٝوٍٞ أ٣ٟحً _ ئ٠ُ آنٍ ٓح يًٍٙ جًُٗٞح٢ٗ ك٢ ًٛج جُرحخ

ٝجُٓر٢ٌ، جالٖرحٙ . 2006٘. جُوحٍٛز/ ، جُٔٓأُس جُٓحذؼس، وجٌ جُكى٣ع4/349جُٗح٠ر٢، جُٔٞجكوحش، جُٔؿِى جُػح٢ٗ، ؼ

، 94ٝجًُٗٞح٢ٗ، جٌٖحو جُلكٍٞ، جُركع جُٓحوِ ٘. 2001، وجٌ جٌُطحخ جُؼ٤ِٔس، ذ٤ٍٝش ٠ ْ٘س2/151ٝجُ٘ظحتٍ، 

 .2004، وجٌ جذٖ قٍّ، ذ٤ٍٝش ْ٘س٠1
((116

جٕ ٖٓ »: ذؼى جُط٤ِْٓ ٝٗٛٚ: ، ًطحخ جُٛالز، ذحخ ٖٓ هح179ٍ، 1033٘أنٍؾٚ أذٞ وجٝو، قى٣ع ٌهْ : ٞؼ٤ق

 . ٝٞؼلٚ جألُرح٢ٗ« ٖي ك٢ ٚالضٚ، ك٤ِٓؿى ْؿىض٤ٖ ذؼى ٓح ٣ِْٓ
((117

.  ٛٞ ئغرحش جُلَٟ ك٢ أقى ؾحٗر٢ جُٔطوحذ٤ِٖ أٝ ؾؼَ ج٢ُٗء ٌجؾكحً :  جُطٍؾ٤ف ذٌػٍز جٍُٝجٙ، جُطٍؾ٤ف

.  جهطٍجٕ جألٓحٌز ذٔح ضوٟٞ ذٚ ػ٠ِ ٓؼحٌٞطٜح: ٝك٢ جالٚطالـ
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 أف يصار (118)الرسـ في المعارضةالمتعارضيف، ال إلى ما فكقيما، فاندفع اإلشكاالف القائبلف أف 

 عند تعارض السنة، ال إلى (119)كالقياس. إلى ما بعد المتعارضيف كالسنة عند تعارض نص الكتاب

ف كاف ترجيحا  ما فكقيما كالقكؿ فكؽ الفعؿ، فكيؼ كقؼ الصيركرة إليو عمى تعارض الفعميف،  كا 

. عندنا ((فالترجيح بكثرة الركاية باطؿ

 يمـز ككف السجكد (120)إذا سقط النظر إلى الفعؿ المكافؽ لرأينا لمزـك التساقط بالتعارض: فإف قيؿ

سجد  يمـز بعد السبلـ، فإنو حينئذ مقتضى الدليؿ القكلي، فينافيو ككف الخبلؼ في األكلكية حتى لك

. (121)قبؿ السبلـ عندنا يجكز

                                                                                                                                                 

أٓح جُطٍؾ٤ف . جُطٍؾ٤ف ضو٣ٞس أقى جُطٍك٤ٖ ػ٠ِ ج٥نٍ، ك٤ؼِْ جالهٟٞ ك٤ؼَٔ ذٚ ٣ٝطٍـ ج٥نٍ". جُٔكٍٛٞ"هحٍ ك٢ 

ك٤ٍؾف ٓح ٌٝجضٚ جًػٍ ػ٠ِ ٓح ٌٝجضٚ أهَ، ُوٞز جُظٖ ذٚ، جنطِق جأل٤ُٕٞٚٞ ك٢ قٌْ جُطٍؾ٤ف ذٌػٍز : ذٌػٍز جٍُٝجٙ

: جٍُٝجز ػ٠ِ ه٤ُٖٞ

ٝٛٞ ًٓٛد ٓحُي، ٝجُٗحكؼ٢ ك٢ جالٚف ػ٘ٚ ٝٗٙ ػ٤ِٚ أقٔى، ٌٝأٟ ٓكٔى . جٗٚ ٣ؿَٞ جُطٍؾ٤ف ذٌػٍز جٍُٝجٙ: جألٍٝ

.  ذٖ جُكٖٓ ج٤ُٗرح٢ٗ، ٝذؼٝ جُك٘ل٤س، ٝػ٤ِٚ ؾٌٜٔٞ جأل٤٤ُٖٞٚ ٝٛٞ ج١ًُ جنطحٌٙ أَٛ أٍٚٞ جُكى٣ع

أٗٚ ال ٣ؿَٞ جُطٍؾ٤ف ذٌػٍز جٍُٝجٙ جال ئيج ذِؾ جُهرٍ قى جٍُٜٗز، ٝٛٞ ًٓٛد أذ٢ ق٤٘لس، ٝأذ٢ ٣ْٞق، ٝجًػٍ : جُػح٢ٗ

ٝأذٞ ج٤ُُٞى جُرحؾ٢ ػٖ جُٔح٤ٌُس، ٝأذٞ جُٔؼح٢ُ جُؿ٢٘٣ٞ ػٖ ذؼٝ - جُك٘ل٤س، ٝٗوِٚ جُٓٔؼح٢ٗ ػٖ ذؼٝ جُٗحكؼ٤س

.  جُٔؼطُُس، ٝٛٞ ج١ًُ جنطحٌٙ جذٖ قُّ

جألٓى١، . 3/1019، ج٤ُٗرح٢ٗ، جُؼىز ٍٖـ جُؼٔىز، 2/674جُٔؼطٔى ك٢ أٍٚٞ جُلوٚ، ٓكٔى ػ٢ِ جُر١ٍٛ، : جٗظٍ

، 272، جُكحكع جُؼٍجه٢، جُطو٤٤ى ٝجأل٣ٟحًـ 1/131٘ٝجًُٜٔج٢ٗ، جالػطرحٌ ك٢ جُ٘حْم ٝجُٔ٘ٓٞل . 4/463جالقٌحّ، 

ٝجذٖ . 4/78ٝجُرُو١ٝ، ًٗق جالٍْجٌ، . 2/24، جٍُٓن٢، أٍٚٞ جٍُٓن٢ٓ، 2/177ٝج٠٠ٞ٤ُٓ، ض٣ًٜد جٍُٝج١، 

  1/179قُّ، جالقٌحّ ك٢ أٍٚٞ جالقٌحّ، 
(118) 

٢ٛ جهحٓس جُى٤َُ ػ٠ِ نالف ٓح أهحّ جُى٤َُ ػ٤ِٚ : ٢ٛ جُٔوحذِس ػ٠ِ ْر٤َ جُٔٔحٗؼس، ٝجٚطالقحً : ُـس: جُٔؼحٌٞس

/ ، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔٚ، ذ٤ٍٝش3، 217٠جٗظٍ جُؿٍؾح٢ٗ، ػ٢ِ ذٖ ٓكٔى ذٖ ػ٢ِ جُك٢٘٤ٓ، جُطؼ٣ٍلحش، ٘. جُهْٛ

. 2009ُر٘حٕ، ْ٘س 

هحٍ جُؼِٔحء ذؼىّ ضؼحٌٜ جالوُس جُٛك٤كس ذؼٟٜح ذرؼٝ، ٝجٕ جُطؼحٌٜ ؿحُرحً ٓح ٣ٌٕٞ ذٓرد كْٜ أقى ج٤ُٖٛ٘ كٜٔح 

ٝج١ًُ ػ٤ِٚ أَٛ جُٓ٘س ٝجُؿٔحػس أٗٚ ال ضؼحٌٜ ٝال ٟٗحو ذ٤ٖ ًالّ هللا . ؿ٤ٍ ٚك٤ف، ٣ٌٕٞ ْررحً ك٢ ضْٞٛ جُطؼحٌٜ

ٝق٢ ٖٓ ػ٘ى هللا، ٌُٖٝ ذو٢ جُ٘ظٍ ك٢ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ضؼح٢ُ ًٝالّ جٍٍُْٞ ػ٤ِٚ جُٓالّ، ٥ٕ ًالّ جٍٍُْٞ 

:- جالْ٘حو جَُٔٞٚ ئ٠ُ يُي ٝضو٤٤ٔٚ، كايج ٚف جالْ٘حو ٝٝؾى ضؼحٌٜ كِِك٘ل٤س ٓٓحُي ك٢ يُي ٜٓ٘ح

. ٓؼٍكس جُ٘حْم ٝجُٔ٘ٓٞل ئيج ػِْ جُطح٣ٌم- 1

كايج ػؿُ ػٖ يُي كٌَ٘ ػِٔٚ ئ٠ُ هللا، ًٔح يًٍ جُكحكع , ٝج٤ُو٢٘٤ ػ٠ِ جُظ٢٘- جُطٍؾ٤ف- ضوى٣ْ جٚكٜح ػ٠ِ ج٥نٍ- 2

كايج ضؼحٌٜ جُكى٣ػحٕ، أٝ جال٣طحٕ، أٝ ج٣٥س ٝجُكى٣ع، ك٤ٔح ٣ظٖ ٖٓ ال ٣ؼِْ كلٍٜ ػ٠ِ ًَ ِْٓٓ : ٝػ٤ِٚ. ٝؿ٤ٍٙ

جذٖ قُّ، ػ٢ِ ذٖ أقٔى ذٖ ْؼ٤ى ذٖ قُّ جالٗى٢ُٓ، جإلقٌحّ ك٢ أٍٚٞ جألقٌحّ، : جٗظٍ.....". جْطؼٔحٍ ًَ يُي،

 .2008وجٌ ج٥كحم جُؿى٣ىٙ، ذ٤ٍٝش، ْ٘س . 1/161

 . جُؿٔغ ذ٤ٖ ج٥وُس جُٔطؼحٌٞس- 3
119))  

 .ٝٛٞ نطأ. ٝجُو٤حّ: (أ)ك٢ 
()

  .(أ) أ ٖٓ /115م  ٜٗح٣س 
120)) 

 . ق٤ع ٣ُِّ جُطٓحه١ ػ٘ى ػىّ أقٌحّ جُؼَٔ ذحُٔطؼح٤ٌٖٞ ؾٔؼحَ : جُطٓحه١ ذحُطؼحٌٜ
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، أنو قبؿ السبلـ ال يجكز، فبل إشكاؿ عمى ىذه، كعمى (122)فالجكاب قد ركم في غير ركاية األصكؿ

ما ىك الظاىر فمزكـ التساقط عند عدـ إمكاف العمؿ بالمتعارضيف جمعان، كىنا يمكف إذ المعنى 

المعقكؿ مف شرعية السجكد كىك الجبر، ال ينتفي بكقكعيما قبؿ السبلـ، فيجكز ككف الفعميف بيانان 

كىك إيقاعو بعد السبلـ ىك المراد بالقكؿ، كيؤكده المعنى المذككر  ((لجكاز األمريف، كأكلكية أحدىما 

السيك تأخر عف زماف العمة كىك كقت كقكع السيك، تفاديا عف تكراره،  في الكتاب، كتقريره أف سجكد

إذ الشرع لـ يرد بو فأخر ليككف جبران لكؿ سيك يقع في الصبلة، كما لـ يسمـ فتكىـ السيك ثابت، أال 

ثـ  ترل أنو لك سجد لمسيك قبؿ السبلـ ثـ شؾ أنو صمى ثبلثان أك أربعان فشغمو ذلؾ حتى آخر السبلـ،

ف لـ يسجد بقي نقصان الزمان  ذكر أنو صمى أربعان، فإنو لك سجد بيذا النقص بتأخير الكاجب تكرر، كا 

  (123)دليؿ أف الخبلؼ في األكلكية كىذا المجكز، غير مجبكر فاستحب أف يؤخر بعد السبلـ بيذا

 [موضع سجود السيو]

                                                                                                                                                 
121) ) 

 .78، 2٘جذٖ ػحذى٣ٖ، قح٤ٖس ٌو جُٔكطحٌ، ؼ : جٗظٍ
122)) 

جنطِلص أٌجء ػِٔحء جًُٔٛد جُك٘ل٢ ٝض٣ٍٛكحضْٜ قٍٞ جُلٍم ذ٤ٖ ًٛج جالٚطالـ ٝجٚطالـ : ٌٝج٣س جألٍٚٞ

ظحٍٛ جٍُٝج٣س، ٝجٍُأ١ جٌُٜٔٗٞ أٗٚ ال كٍم ذ٤ٖ ظحٍٛ جٍُٝج٣س ٝظحٍٛ جًُٔٛد ٝٓٓحتَ جألٍٚٞ ٌٝٝج٣س جألٍٚٞ ك٢ 

ػرحٌز ػٖ جُٔٓحتَ جُط٢ ٣ٌٝص ػٖ أتٔس جًُٔٛد جألٝجتَ، أذ٢ ق٤٘لس ٝأذ٢ ٣ْٞق : ؿحُد ج٠الهحضْٜ، ٝظحٍٛ جٍُٝج٣س

ٌقٜٔٔح )هحٍ جُرحذٍض٢ ٝهح٢ٞ َجوز : ذٍٝج٣حش ظحٍٛز ٜٓٗٞوز، ٝؿ٤ٍ ظحٍٛ جٍُٝج٣س (ٌقْٜٔ هللا)ٝٓكٔى ذٖ جُكٖٓ 

جألٓا٠ُ، ٝجُ٘ٞجوٌ، ٝجُٞك٤حش، ٝجُٜح٤ٌٗٝحش ٝج٤ٌُٓح٤ٗحش، ٓٔح ٌٟٝ ػٖ جألٓحّ ٓكٔى ذٖ جُكٖٓ، ذـ٤ٍ : ٣ؼرٍ ػٖ (هللا

 .361، 1٘جُ٘و٤د، أقٔى ذٖ ٓكٔى، جًُٔٛد جُك٘ل٢، ؼ: جٗظٍ. ظحٍٛ جٍُٝج٣س
()

  .(خ) خ ٖٓ /137ٖٓ م  ٜٗح٣س 
(123)

إٔ ٣ِْٓ ك٢ ؿ٤ٍ : كحُوٍٞ. هٍٞ ٝكؼَ: كٍٟذحٕ: أٓح ج٣ُُحوز. ٣َحوز ٝٗوٛحٕ:   ج١ًُ ٣وط٢ٟ ْؿٞو جُٜٓٞ أٍٓجٕ

كٔ٘ٚ ٓح ال ٣رطَ ػٔىٙ جُٛالز، ًحالُطلحش ٝجُهطٞز : ٝأٓح جُلؼَ. ٓٞٞغ جُٓالّ ٗح٤ْحً، أٝ ٣طٌِْ ٗح٤ْحً ك٤ٓؿى ُِٜٓٞ

ٝؿ٤ٍٙ، ٝجٓح جُ٘وٛحٕ كٜٞ جٕ ٣طٍى ... ٝٓ٘ٚ ٓح ٣رطَ ػٔىٙ جُٛالز، ٣ًُحوز ًٌؼس، أٝ ًٌٞػحً أٝ ْؿٞوجً . ٝجُهطٞض٤ٖ

ٝػ٘ى . ٝػ٤ِٚ كٓؿٞو جُٜٓٞ ٝجؾد ك٢ ج٣ُُحوز ٝجُ٘وٛحٕ، ذؼى جُٓالّ ٣ٓؿى ْؿىض٤ٖ، غْ ٣طٜٗى ٣ِْٝٓ. ْ٘س ٓوٛٞوز

.  ٝػ٘ى ٓحُي، ُِ٘وٛحٕ هرَ جُٓالّ، ٣ُُِٝحوز ذؼى جُٓالّ. هرَ جُٓالّ: جُٗحكؼ٢

 . 1/279 ٝجذٖ ٌٖى، ذىج٣س جُٔؿطٜى، 1/136، نالٚس جُىالتَ، 5/187جٗظٍ ج١ُٝٞ٘، جُٔؿٔٞع، 
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لـ يحمؿ اختبلؼ :  لك سجد قبؿ السبلـ ال تجب إعادتيا بعد السبلـ فإف قمت (124)كفي الخبلصة

الفعميف عمى التكزيع عمى مكردييما، كمكرد السجكد قبؿ السبلـ كاف في النقص كمكرده بعده كاف 

. (126) كىذا المأخذ مأخذه(125)لمزيادة عمى ما تقدـ في الخبريف المذككريف، كىذا التفصيؿ قكؿ مالؾ

لكؿ سيك، أك في كؿ سيك  }- : صمى اهلل عميو كسمـ- كاف ذلؾ متحتمان لك لـ يثبت قكلو : فالجكاب

فمما كرد ذلؾ لـز حمؿ اختبلؼ الفعميف عمى بياف جكاز كبل األمريف،  { (127)سجدتاف بعد السبلـ

 . (128)غير أف األكلى كقكعو بعد السبلـ

                                                 
(124)

ُإلٓحّ جُٜٔحّ قٓحّ جُى٣ٖ ػ٢ِ جذٖ أقٔى ذٖ ٢ٌٓ " نالٚس جُىالتَ ك٢ ض٘ل٤غ جُٔٓحتَ"ٛٞ ًطحخ :  جُهالٚس

هحّ . جٍُج١َ، ٌقٔٚ هللا، ٣ٍٗـ ك٤ٚ ٓهطٍٛ جُوى١ٌٝ ك٢ جُلوٚ ػ٠ِ ًٓٛد جألٓحّ جألػظْ أذ٢ ق٤٘لس جُ٘ؼٔحٕ ٌقٔٚ هللا

أقٔى / ذ٘ٓهٚ ٝٞر١ ٗٛٚ ٝضٞغ٤وٚ ٝضه٣ٍؽ آ٣حضٚ ٝأقحو٣ػٚ ٓغ ذ٤حٕ جُكٌْ ػ٠ِ جألقحو٣ع جُٔكون أذٞ جُلَٟ  جُى٤ٓح٢٠

 .ذٖ ػ٢ِ

 .2001، ٌٓطرس ج٤ٍُٖى، ج٣ٍُحٜ، 2/533جُ٘و٤د، أقٔى ذٖ ٓكٔى ٤ٍٛٗ جُى٣ٖ جُ٘و٤د، ؼ:  جٗظٍ

(125)
 جألٓحّ ٓحُي ذٖ أّٗ ذٖ ٓحُي جألٚرك٢ جُٔى٢ٗ، أذٞ ػرى هللا، ئٓحّ وجٌ جُٜؿٍز، ٝٚحقد جًُٔٛد جُٔح٢ٌُ، ُٝى 

ضٞك٢ . ج٠ُٞٔأ : ٖٝٓ أذٍَ ٓٛ٘لحضٚ . ٛـ، ًحٕ ٚحقد ػِْ ٝكوٚ ٜٝٓحذس ٝؾالُس، أنً جُؼِْ ػٖ ٗحكغ ٝج١ٍُُٛ 93ْ٘س 

 .  179ْ٘س 

ٝجذٖ كٍقٕٞ، ئذٍج٤ْٛ ذٖ ٌٗٞ جُى٣ٖ، جُى٣رحؼ  . 48 /8جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ،  . 154 /1جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ، : جٗظٍ 

 .ٓإٔٓٞ جُؿ٘حٕ : ، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس، ذ٤ٍٝش، ش 1996، ْ٘س 1، 56٠جًُٔٛد ك٢ ٓؼٍكس أػ٤حٕ جًُٔٛد، 
126))

إٔ ْؿٞو جُٜٓٞ ٣ٌٕٞ هرَ جُٓالّ جٕ ًحٕ جُٓؿٞو ُِ٘وٙ، ٝذؼى جُٓالّ جٕ ًحٕ - ٌقٔٚ هللا-  ًٓٛد جألٓحّ ٓحُي

. 340ذ٘ى / 2جُكطحخ، ٓكٔى ذٖ ٓكٔى ذٖ ػرى جٍُقٖٔ، ٓٞجٛد جُؿ٤َِ ك٢ ٍٖـ ٓهطٍٛ ن٤َِ، ؼ : جٗظٍ. ٣ُُِحوز

 . 279٘/ 1ٝجذٖ ٌٖى، ذىج٣س جُٔؿطٜى، ؼ

(127)
 . ْرن ضه٣ٍؿٚ 

128))  
. ئ٠ُ إٔ ْؿٞو جُٜٓٞ ٓٞٞؼٚ أذىجً هرَ جُٓالّ: كًٛرص جُٗحكؼ٤س: جنطِلٞج ك٢ ٓٞجٞغ ْؿٞو جُٜٓٞ ػ٠ِ أهٞجٍ

كوحُص جٕ ًحٕ جُٓؿٞو ُِ٘وٛحٕ ًحٕ هرَ جُٓالّ، ٝجٕ : ٝكٍهص جُٔح٤ٌُس. ئ٠ُ جٕ ٓٞٞؼٚ أذىجً ذؼى جُٓالّ: ٝيٛرص جُك٘ل٤س

٠ِٚ هللا - ًحٕ ٣ُُِحوز ًحٕ ذؼى جُٓالّ، ٝهحٍ أقٔى ذٖ ق٘رَ ٣ٓؿى هرَ جُٓالّ ك٢ جُٔٞجٞغ جُط٢ ْؿى ك٤ٜح ٌٍْٞ هللا 

ذؼى جُٓالّ، - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - هرَ جُٓالّ ٣ٝٓؿى ذؼى جُٓالّ ك٢ جُٔٞجٞغ جُط٢ ْؿى ك٤ٜح ٌٍْٞ هللا - ػ٤ِٚ ِْْٝ 

 . كٔح ًحٕ ٖٓ ْؿٞو ك٢ ؿ٤ٍ ضِي جُٔٞجٞغ ٣ٓؿى ُٚ أذىجً هرَ جُٓالّ

ٛٞ جٕ ٓكَ جُٓؿٞو هرَ جُٓالّ، ٝيُي ٥ٗٚ ؾُء ٖٓ جُٛالز ٍٓضر١ ذٜح، ًٝٛج ٛٞ جُٛك٤ف، ٥ٕ : ٣ٝرىٝ ٢ُ جٕ جألٌؾف

".  ضك٤ِِٜح جُٓالّ"جُٓالّ ٣ؼطرٍ ضك٤ِالً ُوُٞٚ ػ٤ِٚ جُٓالّ 

 ، ٝجًُٗٞح٢ٗ ، 2/292 ، ٝ جُوٍجك٢ ، جًُن٤ٍز ، 5/170ٝج١ُٝٞ٘ جُٔؿٔٞع ، .  1/279جذٖ ٌٖى، ذىج٣س جُٔؿطٜى، : جٗظٍ

 ، ٝجُهط٤د جٍُٗذ٢٘٤ ، 2/415 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/173 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، ٤ٗ3/133َ جأل٠ٝحٌ ، 

  24/234 ، ٝجُْٔٞٞػس جُلو٤ٜس ج٣ٌُٞط٤س ، 1/204ٓـ٢٘ جُٔكطحؼ ، 
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، كذلؾ كاجب ما  ((كال يخفى أف بيذا الذم صرنا إليو يقع الجمع بيف كؿ المركيات القكلية كالفعمية

 .(129)أمكف، بخبلؼ ما ذىب إليو مالؾ كالشافعي رحميما اهلل

كما تعارضت ركايت فعمو كذلؾ تعارضت ركايات قكلو، فإف في الصحيح حديث : فإف قمت 

إذا شؾ أحدكـ في صبلتو فمـ يدًر كـ صمى ثبلثان أك }-: عنو صمى اهلل عميو كسمـ -(130)الخدرم

، (131)كغيره أيضان  {استيقف، ثـ يسجد سجدتيف قبؿ أف يسمـ أربعان فميطرح الشؾ كليبف عمى ما

الكبلـ في سجكد السيك عمى اإلطبلؽ لـ يعارض حديث ثكباف، فيو دليؿ قكلي أنو عمى : فالجكاب

اإلطبلؽ محمو قبؿ السبلـ، كىذا الحديث كسائر أمثالو مف القكليات خاصة في الشؾ، كليس الكبلـ 

اآلف في ىذا، عمى أف القكلية في الشؾ قد تعارضت أيضان، ركل أبك داكد كالنسائي عف عبد اهلل بف 

مف شؾ في صبلتو فميسجد سجدتيف بعدما  }قاؿ - صمى اهلل عميو كسمـ-  أف رسكؿ اهلل (132)جعفر

إسناده ال بأس :  في صحيحو، كقاؿ البييقي(134)كركاه أحمد في مسنده، قيؿ كابف خزيمة { (133)يسمـ

  .(135)بو

                                                 
()

  .(ؼ) أ ٖٓ /142ٖٓ م  ٜٗح٣س 
129))

 .  1/280 جٗظٍ، جذٖ ٌٖى، ذىج٣س جُٔؿطٜى، 

(130)
 ؿُٝز، ُْٝ 12 أذٞ ْؼ٤ى جُهى١ٌ، ْؼى ذٖ ٓحُي ذٖ ْ٘حٕ ذٖ ػر٤ى جألٗٛح١ٌ جُهٌُؾ٢، ؿُج ٓغ ٌٍْٞ هللا 

. ٛـ ٣74ٗحٌى ك٢ أقى ُٛـٍ ْ٘ٚ، ًٝحٕ ٖٓ جٌُٔػ٣ٍٖ ٖٓ ٌٝج٣س جُكى٣ع، ضٞك٢ ْ٘س 

جًُٛر٢، ٓكٔى ذٖ أقٔى، ضؿ٣ٍى أْٔحء  . 451 /2جذٖ جألغ٤ٍ، أْى جُـحذس،  . 286جذٖ ػرى جُرٍ، جالْط٤ؼحخ، : جٗظٍ 

 .، وجٌ جُٔؼٍكس، ذ٤ٍٝش318 /1جُٛكحذس، 
131)) 

، ًطحخ جُٔٓحؾى ٝٓٞجٞغ جُٛالز، ذحخ جُٜٓٞ ك٢ جُٛالز ٝجُٓؿٞو ُٚ 261، 88٘أنٍؾٚ ِْٓٓ، قى٣ع ٌهْ 

 . 3/84، ٝٓٓ٘ى أقٔى، 1466، ْٖٝ٘ جُىج٢ٌٓ، 241ٝجُٔ٘طو٢، الذٖ جُؿحٌٝو، 

(132) 
ػرى هللا ذٖ ؾؼلٍ ذٖ أذ٢ ٠حُد ذٖ ػرى جُٔطِد جُٜح٢ٖٔ جُو٢ٍٖ، ٚكحذ٢، ُٝى ذأٌٜ جُكرٗس ُٔح ٛحؾٍ أذٞجٙ 

. ٛـ 80ٛـ، ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ ُٝى ذٜح، ضٞك٢ ذحُٔى٣٘س ْ٘س 1ئ٤ُٜح ْ٘س 

 325 /7ض٣ًٜد جذٖ ػٓحًٍ،  . 76 /4ج٢ًٌُُِ، جألػالّ،  . 4591 /جذٖ قؿٍ، جإلٚحذس ك٢ ض٤٤ُٔ جُٛكحذس، ش: جٗظٍ 

. 
(133)

 . ْرن ضه٣ٍؿٚ 
(134)

، 1248ٌٝٝجٙ جُ٘ٓحت٢، قى٣ع ٌهْ . ٓٓ٘ى أَٛ جُر٤ص- 1665، قى٣ع ٌهْ 204، 12٘ أنٍؾٚ أقٔى ك٢ ٓٓ٘ىٙ، 

، ًطحخ جُٛالز، 179، 1033٘ٝٞؼلٚ جألُرح٢ٗ، ٌٝٝجٙ أذٞ وجٝو، قى٣ع ٌهْ . ، ًطحخ جُطك١ٍ، ذحخ جُطك203١ٍ٘
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فزاد أك - صمى اهلل عميو كسمـ-صمى النبي  }كأحسف منو ما في البخارم مف حديث ابف مسعكد

صميت كذا : كما ذاؾ ؟ قالكا: يا رسكؿ اهلل أحدث شيء في الصبلة ؟ فقاؿ : نقص، فمما سمـ قيؿ 

إنو لك : ككذا، قاؿ فثنى رجميو كاستقبؿ القبمة كسجد سجدتيف ثـ سمـ، ثـ أقبؿ عمينا بكجيو فقاؿ 

ذا  شؾ أحدكـ  حدث شيء أنبأتكـ بو، كلكف إنما أنا بشر أنسى كما تنسكف، فإذا نسيت فذكركني، كا 

 كىك الذم ذكرناه آنفا (136){في صبلتو فميتحر الصكاب فميتـ عميو ثـ ليسمـ ثـ يسجد سجدتيف

. مختصران 

 [ىؿ لسجود السيو سالـ؟]

، كقيؿ كالجميكر كمنيـ فخر (137) عما قالو شيخ اإلسبلـ()احتراز (ىك الصحيح  ): قكلو

 كال ينحرؼ ألف (139) أنو يأتي بتسميمة كاحدة، ثـ اختار فخر اإلسبلـ ككنيا تمقاء كجيو(138)اإلسبلـ

  . لقصد التحية، كالمراد ىنا مجرد التحميؿ (140)االنحراؼ

                                                                                                                                                 

، ج٣ؿحخ ْؿىض٢ جُٜٓٞ ػ٠ِ 431، ذحخ ٌهْ 3ذؼى جُط٤ِْٓ ٝٞؼلٚ جألُرح٢ٗ أ٣ٟحً، ٝأنٍؾٚ جذٖ ق٣ُٔس، ؼ: ذحخ ٖٓ هحٍ

ٓكٔى ذٖ جْكن ذٖ ن٣ُٔس جُٔـ٤ٍز ذٖ ذٌٍ، جُكحكع جُكؿس، ٤ٖم جإلْالّ، ُٝى : ٝجذٖ ن٣ُٔس. ذؼى جُٓالّ ال هرَ. جُِْٔٓ

- ًطحخ جُطٞق٤ى، ٝٓهطٍٛ جُٔهطٍٛ ٖٓ جُٔٓ٘ى جُٛك٤ف ػٖ جُ٘ر٢ :  ٛ، ػ٠٘ ذحُلوٚ زجُكى٣ع، ٖٝٓ ٓٛ٘لحض223ْٚ٘س 

. 6/29ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، . 14/365جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ، : جٗظٍ. جٌُٜٔٗٞ ذٛك٤ف جذٖ ن٣ُٔس- ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ 

 . 2/207جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ، 
((135 

 .، ػٖ جالػٍؼ352، 344، 343، 340، 2/134ْٖ٘ جُر٤ٜو٢، 
(136)

 . ، ًطحخ جُٛالز، ذحخ جُطٞؾٚ ٗكٞ جُورِس ْٝرن ضه٣ٍؿ98ٚ٤، 401٘أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ 
()

 .(خ)أ ٖٓ / 138 ٜٗح٣س م
137)) 

٣طِن ًٛج جُِود ػ٠ِ ػىو ٖٓ ػِٔحء جًُٔٛد جُك٘ل٢، ٝػ٘ى جال٠الم ٣ٍ٘ٛف ئ٠ُ ػ٠ِ ذٖ ٓكٔى ذٖ : ٤ٖم جإلْالّ

، ُٝٚ  535ٛك٢ ٍْٔه٘ى، ٝضٞك٢ ك٤ٜح ْ٘س ٛ 454جْٔحػ٤َ جالْر٤ؿح٢ٗ، ٝٛٞ كو٤ٚ ق٘ل٢، ٖٓ أَٛ ٍْٔه٘ى، ُٝى ْ٘س 

، جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔثس، 329/ 4ج٢ًٌُُِ، جألػالّ،: جٗظٍ". ٍٖـ ٓهطٍٛ جُطكأ١ٝ"ٝ " جُلطأ١ٝ: "ًطد ٜٓ٘ح

 . 1/319، ٝجُ٘و٤د، جًُٔٛد جُك٘ل٢، 2/567
(138)

٣كَٔ ؾٔحػس ٖٓ جُؼِٔحء ُود كهٍ جإلْالّ، ٝػ٘ى ج٠الهٚ ك٢ ًطد جُلوٚ أٝ جألٍٚٞ أٝ ؿ٤ٍٛح ك٢ :  كهٍ جإلْالّ

أذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ ٓكٔى جُرُو١ٝ، ٝٛٞ كو٤ٚ أ٢ُٞٚ ٖٓ أًحذٍ جُك٘ل٤س، ٖٓ ٌْحٕ : جًُٔٛد جُك٘ل٢، ٣ٍجو ذٚ ؿحُرحً 

ضٞك٢ . جُٔر٠ٞٓ، ًُٝ٘ جٍُٞٚٞ جُٔؼٍٝف ذأٍٚٞ جُرُو١ٝ، ٝؿ٤ٍٛح: ، ُٝٚ ضٛح٤ٗق ٜٓ٘ح400ٍْٛٔه٘ى، ُٝى ْ٘س 

 .124، ج١ٌُِٞ٘، جُلٞجتى جُر٤ٜس، 4/419، جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔثس، 4/328ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، : جٗظٍ. 482ْٛ٘س 
(139) 

جُوحتِٕٞ ذحُط٤ِٓٔس جُٞجقىز، هحتِٕٞ ذأٜٗح ػٖ ج٤ٔ٤ُٖ، جال كهٍ جإلْالّ ْٜٓ٘، كحٗٚ ٣وٍٞ جٜٗح ٖٓ ضِوحء ٝؾٜٚ، ٝٛٞ 

 .2/78جُٔكطحٌ، "جذٖ ػحذى٣ٖ، قح٤ٖس : جٍُٔٛـ ذٚ ك٢ ٍٖٝـ جُٜى٣س ًحُٔؼٍجؼ ٝجُؼ٘ح٣س ٝجُلطف، جٗظٍ
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 .(143) أخي فخر اإلسبلـ(142) كصدر اإلسبلـ(141)كمختار المصنؼ مختار شمس األئمة

 

،  فدفعو أخكه فخر اإلسبلـ بأنو مشار إليو في األصؿ في (144)القائؿ بالتسميمة إلى البدعة  كنسب

 .(146)  عف عيدة البدعة(145)كتاب الصبلة فتقصينا 

 إلى ما ىك (147)كجو مختار المصنؼ ما قالو مف صرؼ السبلـ، يعني المذككر في حديث ثكباف

.  (148)المعيكد، كالسبلـ المعيكد في الصبلة تسميمتاف

 } الدعاء في قعدة السيو {

ويأتي بالصالة عمى النبي عميو الصالة والسالـ، والدعاء في قعدة السيو ىو الصحيح ألف  ]

 .[الدعاء موضعو آخر الصالة 

                                                                                                                                                 
( 140)

  . (خ) ٤ُٓص ك٢ 
141)) 

ٓكٔى ذٖ أقٔى ذٖ أذ٢ َْٜ، أذٞ ذٌٍ جٍُٓن٢ٓ، ٚحقد جُٔر٠ٞٓ، أقى جألتٔس جٌُرحٌ، ًحٕ ئٓحٓح : ّٖٔ جألتٔس

، جذٖ ًػ٤ٍ، جُرىج٣س 5/315جألػالّ، : ج٢ًٌُُِ: جٗظٍ. 483ٛػالٓس، كو٤ٜح أ٤ُٞٚح، ٖٓ ًرحٌ جُك٘ل٤س، ضٞك٢ ْ٘س 

 . 2/8، ٝجُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔثس، 12/136ٝجُٜ٘ح٣س، 
(142)

، ٠ُٝ 421ٛٓكٔى ذٖ ٓكٔى ذٖ جُك٤ٖٓ، أذٞ ج٤ٍُٓ، ٚىٌ جإلْالّ جُرُو١ٝ، كو٤ٚ ذهحٌٟ، ُٝى ْ٘س :  ٚىٌ جإلْالّ

أٍٚٞ جُى٣ٖ، ضٞك٢ ك٢ ذهحٌٟ ْ٘س : جُوٟحء ذٍٓٔه٘ى، جٗطٜص ئ٤ُٚ ٣ٌحْس جُك٘ل٤س ك٢ ٓح ٌٝجء جٍُٜ٘، ُٚ ضٛح٤ٗق ٜٓ٘ح

 . 2/54، ٝجذٖ جُؼ٣ٍق، ٓلطحـ جُٓؼحوز، 188، ج١ٌُِٞ٘، جُلٞجتى جُر٤ٜس، 7/22ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، : جٗظٍ. 493ٛ

(143)
 ه٤َ ٣أض٢ ذحُط٤ِٔٓط٤ٖ، ٝٛٞ جنط٤حٌ ّٖٔ جألتٔس ٝٚىٌ جإلْالّ، ٝٚككٚ ك٢ جُٜىج٣س ٝجُظ٣ٍٜس ٝجُٔل٤ى ٝج٤ُ٘حذ٤غ، 

 .2/78جذٖ ػحذى٣ٖ، قح٤ٖس ٌو جُٔكطحٌ، : جٗظٍ
(144)

٢ٛ جُلؼِس جُٔهحُلس ُِٓ٘س، ٤ْٔص ذىػس ٥ٕ هحتِٜح جذطىػٜح ٖٓ ؿ٤ٍ ٓوحٍ ئٓحّ، أٝ ٢ٛ جألٍٓ جُٔكىظ ج١ًُ :  جُرىػس

- ، ذحخ جُرحء47جُؿٍؾح٢ٗ، جُطؼ٣ٍلحش، ٘: جٗظٍ. ُْ ٣ٌٖ ػ٤ِٚ جُٛكحذس ٝجُطحذؼٕٞ، ُْٝ ٣ٌٖ ٓٔح جهطٟحٙ جُى٤َُ جٍُٗػ٢

 .313، ٝجُطٜح١ٞٗ، ًٗحف جٚطالقحش جُلطٟٞ، 346٘، 345
145)) 

ضؼحٛىٝج جُوٍإٓ، كٞ ج١ًُ ٗل٢ٓ ذ٤ىٙ ُٜٞ : "ٖٓ جُطل٢ٛ، ٝٛٞ جُطهِٙ، ٝٓ٘ٚ هُٞٚ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ جُٓالّ: كطل٤ٛ٘ح

أ١ كٍجٌجً ٝيٛحذحً " جٖى ضل٤ٛحً : "، ٓطلن ػ٤ِٚ، هحٍ ٚحقد ٍٓهحز جُٔلحض٤ف ك٢ ٍٖقٚ"أٖى ضل٤ٛحً ٖٓ جالذَ ك٢ ػوِٜح

أ١ ضهِٙ ٜٓ٘ح، : ضل٢ٛ كالٕ ٖٓ جُر٤ِس: جُطهِٙ، ٣وحٍ: جُطل٢ٛ: ٝؾحء ك٢ ٓوىٓس ضل٤ٍٓ جذٖ ًػ٤ٍ. ٝضهِٛحً ٝنٍٝؾحً 

جُوح١ٌ، ٍٓهحز جُٔلحض٤ف ٍٖـ ٌٓٗحز جُٔٛحذ٤ف، جُلَٛ جألٍٝ، : جٗظٍ. ئيج ضهِٙ ٜٓ٘ح: ضل٠ٛ جُٟ٘ٞ ٖٓ جُػٍٔز: ٝٓ٘ٚ

 . 5، ٝجذٖ ًػ٤ٍ، ضل٤ٍٓ جُوٍإٓ جُؼظ٤ْ، ٓوىٓس جذٖ ًػ٤ٍ، جُؿُء جألٍٝ، 2187٘قى٣ع ٌهْ 

146))
 .جُٔٛىٌ جُٓحذن:  جٗظٍ

(147)
 . ْرن ضه٣ٍؿٚ 

(148)
 .2/78جذٖ ػحذى٣ٖ، قح٤ٖس ٌو جُٔكطحٌ، :  جٗظٍ
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.  في القعدتيف ألف كبلن منيما آخر (149)احتراز عٌما قاؿ الطحاكم (ىك الصحيح  ): قكلو 

 بعده ألف سبلـ مف عميو السيك يخرجو عندىما خبلفان لو (150)كعند محمد. كقيؿ قبؿ السجكد عندىما 

 .

 

  .(151)كذا في فتاكل قاضي خاف.  الطحاكم أحكط ()كقكؿ

 [زيادة فعؿ مف جنس الصالة]

وىذا يدؿ عمى أف سجدة  (ويمزمو السيو إذا زاد في صالتو فعال مف جنسيا ليس منيا  ): قاؿ  ] 

السيو واجبة ىو الصحيح، ألنيا تجب لجبر نقص تمكف في العبادة فتكوف واجبة كالدماء في 

نما  ذا كاف واجبا ال يجب إال بترؾ واجب أو تأخيره أو تأخير ركف ساىيا ىذا ىو األصؿ، وا  الحج، وا 

  .[وجب بالزيادة ألنيا ال تعرى عف تأخير ركف أو ترؾ واجب 

كسجدة أك ركع رككعيف ساىيان، ثـ إذا ركعيما، فالمعتبر  (إذا زاد في صبلتو فعبل مف جنسيا):قكلو 

ذكر مف   في الصبلة، كفي ركاية باب السيك الثاني، كعمى ىذا فما(152)األكؿ في ركاية باب الحدث

                                                 
(149)

٢ُُٗٔ، ٝضلوٚ ػ٤ِٚ غْ ضٍى ًٓٛرٚ 229أقٔى ذٖ ْالٓس، أذٞ ؾؼلٍ جُطكح١ٝ، ُٝى ْ٘س :  جُطكح١ٝ  ، ٚكد جُ

" .  ذ٤حٕ ٌَٓٗ ج٥غحٌ " ، "ٓؼح٢ٗ ج٥غحٌ ٍٖٝقٚ " ، "أقٌحّ جُوٍإٓ : " ٝٚحٌ ق٘ل٤حً، ٖٓ ٓٛ٘لحضٚ 

  . 21 /3جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ،  . 49 /2جُط٢ٔ٤ٔ، جُطروحش ج٤ُ٘ٓس،  . 271 /1جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس، : جٗظٍ 
(150)

ٛـ، ًٝحٕ ُٚ وٌٝ ًر٤ٍ 131ٓكٔى ذٖ جُكٖٓ ذٖ كٍهى ج٤ُٗرح٢ٗ، ٚحقد أذ٢ ق٤٘لس، أذٞ ػرى هللا، ُٝى ْ٘س:  ٓكٔى 

جألَٚ ٣ٝؼٍف ذحُٔر٠ٞٓ، : ٖٓ ٓٛ٘لحضٚ . ٛـ 189ك٢ ٍٗٗ ًٓٛد أذ٢ ق٤٘لس، ٢ُٝ جُوٟحء ٤ٍُِٖى، ٓحش ْ٘س 

.  ٝجُؿحٓغ جٌُر٤ٍ، ٝجُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ، ٝج٤ٍُٓ جٌُر٤ٍ، ٝج٤ٍُٓ جُٛـ٤ٍ، ٝج٥غحٌ 

  . 192 /8ج٢ًٌُُِ، جألػالّ،  . 122 /3جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس،  . 237جذٖ هطِٞذـح، ضحؼ جُطٍجؾْ، : جٗظٍ 
()

  .(أ) خ ٖٓ /115 ٜٗح٣س م 
(151)

جُلطأٟٝ، : ٖٓ ٓٛ٘لحضٚ . ٛـ 589ٛٞ قٖٓ ذٖ ٌٓ٘ٛٞ ذٖ أذ٢ جُوحْْ جألَٝؾ٘ى١، ضٞك٢ ْ٘س :  هح٢ٞ نحٕ 

ٍٖٝـ جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ، ٍٖٝـ جُؿحٓغ جٌُر٤ٍ، ٝكطأ٣ٝٚ ٌٜٓٗٞز ٓورُٞس، يًٍ ك٤ٜح ؾِٔس ٖٓ جُٔٓحتَ جُط٢ ٣ـِد 

.  ٝهٞػٜح، ٝضّٔ جُكحؾس ئ٤ُٜح، ٢ٛٝ ٍٓضرس ػ٠ِ ضٍض٤د جٌُطد جُلو٤ٜس 

ٝجذٖ  . 1227 /2قحؾ٢ ن٤ِلس، ًٗق جُظٕ٘ٞ،  . 16 /3جُطروحش ج٤ُ٘ٓس،  . 93 /2جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس، : جٗظٍ 

 . 2/224ٝج٢ًٌُُِ، جالػالّ،  . 151هطِٞذـح، ضحؼ جُطٍجؾْ، 
(152)

 .ٝٛٞ نطأ . جُكى٣ع  : (خ) ك٢ 
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أنو لك قرأ المسنكف ثـ ركع ثـ أحب أف يزيد في القراءة فقرأ ال يرتفض األكؿ إنما ىك عمى ركاية باب 

                    .الحدث 

.  أنو سنة عند عامة أصحابنا (153)احتراز عف قكؿ القدكرم (ىك الصحيح  ): قكلو

فبل يجب بترؾ التعكذ كالبسممة في األكلى، كالثناء كتكبيرات  (ال يجب إال بترؾ كاجب  ): قكلو 

االنتقاالت إال في تكبيرة رككع الركعة الثانية مف صبلة العيد، فإنيا ممحقة بالزكائد عمى ما عرؼ، 

. كفي كؿ تكبيرة زائدة مف صبلة العيد السجكد، ككذا فييا كميا بخبلؼ تكبيرة رككع األكلى 

. (154)كمف ذلؾ ما لك سمـ عف الشماؿ أكال ساىيا، كتقدمت

 [ترؾ القومة سيواً ]

 ساىيا بأف انحط مف الرككع ساجدان، ففي فتاكل قاضي خاف أف عميو السجكد (155)كلك ترؾ القكمة

.  كمحمد (156)عند أبي حنيفة

 (157)كىك يقتضي كجكبيا عندىما، كقد قدمنا بحثان أف كجكبيا مقتضى الدليؿ، أما عند أبي يكسؼ

. فتفسد ألنيا فرض عنده، كال تجب بترؾ رفع اليديف في العيديف كغيرىما 

                                                 
(153)

جُٔهطٍٛ ، : ٖٓ ٓإُلحضٚ . ٛـ 428ٛـ، ٝضٞك٢ ْ٘س 362أقٔى ذٖ ٓكٔى جُوى١ٌٝ جُرـىجو١، ُٝى ْ٘س :  جُوى١ٌٝ 

ًطحخ جُطؿ٣ٍى : ك٢ جُلوٚ جُك٘ل٢، جٗطٜص ئ٤ُٚ ٣ٌحْس جُك٘ل٤س ك٢ جُؼٍجم، ٖٝٓ ًطرٚ أ٣ٟحً " ٍٖٝـ ٓهطٍٛ جٌٍُن٢

.  ج١ًُ ٣ٗطَٔ ػ٠ِ جُهالف ذ٤ٖ جُٗحكؼ٢ ٝأذ٢ ق٤٘لس ٝأٚكحذٚ 

٣ْٞق ذٖ ضـ١ٍ ذٍو١، جُ٘ؿّٞ جُُجٍٛز،  . 93 /1جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس،  . 212 /1ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، : جٗظٍ 

5/ 24 .  
154))

ئي ُٞ ضٍى ضٍض٤د جٌُٓٞ ال ....  ال ٣ؿد ْؿٞو جُٜٓٞ ئال ذطٍى ٝجؾد ٖٓ ٝجؾرحش جُٛالز جال٤ِٚس، ال ًَ ٝجؾد

 .2/80جذٖ ػحذى٣ٖ، قح٤ٖس ٌو جُٔكطحٌ، : جٗظٍ.... ٣ُِٓٚ ٢ٖء ٓغ ًٞٗٚ ٝجؾرحً 
(155)

جٗظٍ . جُو٤حّ ٝجالػطىجٍ ٖٓ جًٍُٞع ٢ٛٝ ًٌٖ ، ٝال ٣ؿُء ػ٘ٚ جُٓؿٞو ذَ الذى ٖٓ ضىجًٌٚ :  جٍُٔجو ذحُوّٞ 

  5/188ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 
(156)

ٛـ، ك٢ ق٤حز 80ٛٞ جألٓحّ جُ٘ؼٔحٕ ذٖ غحذص جٌُٞك٢، ػحُْ جُؼٍجم ٝٚكحخ جًُٔٛد جُك٘ل٢، ُٝى ْ٘س :  أذٞ ق٤٘لس 

ٛـ ك٢ ذـىجو، ٖٓ أٍٖٜ ضال٤ًٓٙ ٓكٔى ذٖ جُكٖٓ، ٝأذٞ ٣ْٞق ٣ؼوٞخ ذٖ ئذٍج٤ْٛ، 150ٚـحٌ جُٛكحذس، ٝضٞك٢ ْ٘س 

" . جُ٘حِ ذحُلوٚ ػ٤حٍ ػ٘ى أذ٢ ق٤٘لس : " َٝكٍ، هحٍ ػ٘ٚ جُٗحكؼ٢ 

جُط٢ٔ٤ٔ، ضو٢ جُى٣ٖ ذٖ ػرى جُوحوٌ، جُطروحش ج٤ُ٘ٓس ك٢ ضٍجؾْ : ٝجٗظٍ  . 49 /1جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس، : جٗظٍ 

 /6جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ،    : ٝجٗظٍ .ػرى جُلطحـ جُكِٞ . و: ، وجٌ جٍُكحػ٢، ج٣ٍُحٜ، ش 1983، ْ٘س 1، 73٠ /1جُك٘ل٤س، 

390 .  
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كتأخير سجدة صمبية مف األكلى، أك تأخير القياـ إلى الثالثة بسبب الزيادة عمى  (أك تأخيره):  قكلو 

، كقيؿ بؿ بتماميا، - صمى اهلل عميو كسمـ-  كلك بحرؼ مف الصبلة عمى النبي ()التشيد ساىيان 

. كقيؿ بؿ بالميـ صؿ عمى محمد 

. كالتحقيؽ اندراج الكؿ في مسمى ترؾ الكاجب ألف عدـ التأخير كاجب، فالتأخير ترؾ كاجب 

لك افتتح فشؾ أنو ىؿ كبر لبلفتتاح ثـ تذكر أنو كبر، إف شغمو التفكر عف أداء ركف مف : كقالكا 

ال فبل، ككذا لك شؾ أنو في الظير أك العصر، أك سيا في غير ذلؾ إف  الصبلة كاف عميو السيك كا 

ف كاف قميبلن ال يجب، كلك شؾ في  تفكر قدر ركف كالرككع أك السجكد، يجب عميو سجكد السيك، كا 

ف طاؿ تفكره ، كلك انصرؼ لسبؽ حدث فشؾ أنو  ىذه في صبلة صبلىا قبميا ال سجكد سيك عميو كا 

صمى ثبلثان أك أربعان ثـ عمـ كشغمو ذلؾ عف كضكئو ساعة ثـ أتَـّ كضكءه كاف عميو السيك كألنو في 

 .  حرمتيا

كأنو أراد بو فعال واجبا إال أنو أراد بتسميتو سنة أف وجوبيا  (ويمزمو إذا ترؾ فعال مسنونا  )قاؿ  ]

. [ثبت بالسنة

 [ترؾ الفاتحة أو أكثرىا]

ألنيا  (أو القنوت أو التشيد أو تكبيرات العيديف  )ألنيا واجبة  (أو ترؾ قراءة الفاتحة  )قاؿ ]

واجبات ألنو عميو الصالة والسالـ واظب عمييا مف غير تركيا مرة وىي أمارة الوجوب ، وألنيا 

                                                                                                                                                 
(157)

٣ؼوٞخ ذٖ ئذٍج٤ْٛ ذٖ قر٤د جألٗٛح١ٌ جٌُٞك٢، جألٓحّ جُٔؿطٜى، هح٢ٞ جُوٟحز، ٚحقد أذ٢ ق٤٘لس، :  أذٞ ٣ْٞق 

: ٛـ، ٖٝٓ ٓٛ٘لحضٚ 182ٛـ، ُُّ أذح ق٤٘لس ٝقىظ ػ٘ٚ، ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ ُود ذوح٢ٞ جُوٟحز، ضٞك٢ ْ٘س 113ُٝى ْ٘س 

.  جُهٍجؼ، ج٥غحٌ، جألٓح٢ُ 

  .214 /1جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ،  . 315جذٖ هطِٞذـح، ضحؼ جُطٍجؾْ،  . 192 /8جٗظٍ  ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، 
( )

  .(ؼ) خ ٖٓ /142 ٜٗح٣س م 
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تضاؼ إلى جميع الصالة فدؿ عمى أنيا مف خصائصيا وذلؾ بالوجوب، ثـ ذكر التشيد يحتمؿ 

 .[القعدة األولى والثانية والقراءة فييما وكؿ ذلؾ واجب، وفييا سجدة ىو الصحيح

. أم في إحدل أكليي الفرض ال أخرييو  (أك ترؾ قراءة فاتحة الكتاب  ): قكلو 

كمطمقان في غير الفرض، ككذا إذا ترؾ أكثرىا ال أقميا ككذا ترؾ السكرة ال باعتبار أنو ترؾ السكرة بؿ 

. باعتبار أنو ترؾ قراءة آية طكيمة أك ثبلث آيات قصار بعد الفاتحة 

نما يتحقؽ ترؾ كؿ مف الفاتحة كالسكرة  حتى لك قرأ مف سكرة ىذا القدر فقط ال سيك عميو، كا 

بالسجكد، فإنو لك تذكر في الرككع أك بعد الرفع منو يعكد فيقرأ في ترؾ الفاتحة ثـ يعيد السكرة ثـ 

كفي السكرة بعد، ثـ يعيد الرككع الرتفاضو بالعكد , الرككع فإنيما يرتفضاف بالعكد إلى قراءة الفاتحة

إلى ما محمو قبمو عمى التعييف شرعان كيسجد لمسيك كلك لـ يتذكر كاحدة منيما إال في الشفع الثاني، 

كلك . ((159 فيو كما ال يقضيو ككيفية القضاء فارجع إليو(158) تقدـ في فصؿ القراءة ما يقتضيو منيما

ترؾ القراءة أصبلن في األكلييف قضاىا في األخرييف كتصيراف كاألكلييف فيجير فييما في الجيرية كلك 

إذا كزنتو  ، كفي ىذا(160(بدأ بحرؼ مف السكرة قبؿ الفاتحة ، فذكر فقرأ الفاتحة يسجد لمسيك لمتأخير

 السكرة مقدار ما يتأدل فيو ركف ليجب (161) في التفكر نظر، بؿ ينبغي أف يقرأ مف()بما ذكرناه

 .السيك 

كلك كرر الفاتحة في األخرييف ال سيك، كفي األكلييف متكاليان عميو السيك، ال إف فصؿ بينيما 

بالسكرة، لمزكـ تأخير الكاجب كىك السكرة في األكؿ ال الثاني، إذ ليس الرككع كاجبان بأثر السكرة، فإنو 

                                                 
(158)

 .ٝٛٞ نطأ . ٜٓ٘ح  : (أ، ؼ) ك٢ 
159))  

 1/193 ٝج٣ُُِؼ٢ ضر٤ٖ جُكوحتن 1/172جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ، : جٗظٍ
 .

 
(160)

 .1/172جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ، : جٗظٍ
( )

  .(خ) خ ٖٓ /138 ٜٗح٣س م 
(161)

 .ٝٛٞ نطأ . ٖٓ جُلحضكس  : (أ) ك٢ 
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األخرييف ألنيما  لك جمع بيف سكر بعد الفاتحة لـ يمتنع، كال يجب عميو شيء بفعؿ مثؿ ذلؾ في

محؿ القراءة مطمقان، كأصمو أف القراءة ليست كاجبة فييما فبل تتقدر بقدر يجب بعده الرككع بؿ يسف 

  .ذلؾ 

 [السيو عف القنوت]

نما يتحقؽ تركو بالرفع مف الرككع، أما لك تذكره في الرككع قبؿ  (أك القنكت  ): قكلو  أك تكبيرتو، كا 

 .أحدانىما يعكد كيقنت كيعيد الرككع كقد تقدـ، كقيؿ ال يعيد الرككع : الرفع ففيو ركايتاف 

 . (162)كاألكجو األكؿ إذا قمنا بكجكب القنكت كىك قكؿ أبي حنيفة، كعنيما أنو سنة

 ركاية عدـ العكد إلى القنكت كجعميا ظاىر الركاية، كتقدـ (164) كالفتاكل(163)ثـ رجح في البدائع

تصحيح عدـ ارتفاض الرككع لك أخذ بركاية العكد إلى قراءتو ككأنو لضعؼ كجكب القنكت كىك بو 

. (165)جدير

كلك قرأ القنكت في الثالثة كنسي قراءة الفاتحة أك السكرة أك كمييما فتذكر بعدما ركع قاـ كقرأ كأعاد 

القنكت كالرككع ألنو رجع إلى ما محمو قبمو كيسجد لمسيك، بخبلؼ ما لك نسي سجدة التبلكة كمحميا، 

فتذكرىا في الرككع أك السجكد أك القعكد، فإنو ينحط ليا ثـ يعكد إلى ما كاف فيو فيعيده استحبابان 
 .أك بعضو  (أك التشيد  ) () :(167)قكلو (166)

                                                 
(162)

   .1/193 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤ٖ جُكوحتن 1/173 جٗظٍ جٌُٓح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 
(163)

ٝيًٍ جُهالف . ًطحخ ذىجتغ جُٛ٘حتغ ُإلٓحّ جٌُحْح٢ٗ، ٖٓ ًطد جُلوٚ جُك٘ل٢ جُط٢ ضٜطْ ذٔٓحتَ جُلٍٝع :  جُرىجتغ 

. ك٤ٜح ذ٤ٖ جُلوٜحء جألق٘حف ٝؿ٤ٍْٛ ٖٓ كوٜحء جًُٔجٛد جألنٍٟ 

، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس، ْ٘س 10 /1جٌُحْح٢ٗ، ػالء جُى٣ٖ، أذٞ ذٌٍ ذٖ ٓٓؼٞو، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ك٢ ضٍض٤د جٍُٗجتغ، : جٗظٍ 

2003.  
(164)

  .1/141كطأٟٝ هح٢ٞ نحٕ، :  جٗظٍ 
(165)

 .1/172جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ، :  جٗظٍ
(166)

. جْطكٓحٗحً ، ٝجُو٘ٞش ػ٘ى جُك٘ل٤س هرَ جًٍُٞع أٓح ػ٘ى جُٗحكؼ٢ كرؼى جًٍُٞع ، أٓح جألٓحّ ٓحُي كٔ٘ؼٚ  : (أ) ك٢ 

 ، ٝجذٖ ٌٖى 5/170 ، ٝج١ُٝٞ٘ جُٔؿٔٞع ، 1/820 ، ٝجذٖ هىجٓس جُٔـ٢٘ ، 1/273جٗظٍ ، جٌُٓح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 

 1/296، ذىج٣س جُرٔؿطٜى ، 
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، ثـ قد ال (168)كعف أبي يكسؼ ال يجب عميو، قالكا إف كاف إماما يأخذ بيذا كي ال يمتبس عمى القكـ

. يتحقؽ ترؾ التشيد عمى كجو يكجب السجكد إال في األكؿ 

. كفي شرح الطحاكم أطمؽ عدـ الكجكب

تقدـ في باب الكتر أف في ذلؾ بالنسبة إلى القنكت نظران، إذ ال  (مف غير تركيا مرة  ):  قكلو 

. يساعد عميو دليمو

  .قد أسمفنا في استفادة الكجكب مف االختصاص نظر  (كألنيا تضاؼ إلى آخره ):  قكلو 

. احتراز عف جكاب القياس في التشيد األكؿ أنو سنة فبل يمـز بتركو السجكد  (ىك الصحيح  ): قكلو 

كعف قكؿ محمد بالفساد في ترؾ القعدة األكلى مف النفؿ ساىيان، كعندىما عميو فييا السيك
(169).   

أما التشيد الثاني فإنو لك تذكره بعد السبلـ يقرؤه ثـ يسمـ ثـ يسجد، فإف تذكره بعد شيء يقطع البناء 

. لـ يتصكر إيجاب السجكد 

كمف فركع ىذا أنو لك اشتغؿ بعد السبلـ كالتذكر بو فمك قرأ بعضو كسمـ قبؿ تمامو فسدت صبلتو 

، فإذا سمـ قبؿ إتمامو فقد سمـ قبؿ قعكد ()عند أبي يكسؼ ألف بعكده إلى قراءة التشيد ارتفض قعكده

. قدر التشيد 

كعند محمد تجكز صبلتو، ألف قعكده ما ارتفض أصبلن ألف محؿ قراءة التشيد القعدة فبل ضركرة إلى 

  .(170)رفضيا، كعميو الفتكل

  [نسياف الفاتحة أو السورة  ] 

                                                                                                                                                 
167))

  .(خ، ؼ) ٤ُٓص ك٢ 
( )

 . (خ)أ ٖٓ / 139 ٜٗح٣س م 
168))

 .ٝٛٞ نطأ . جُوٍٞ  : (خ) ك٢ 
(169)

  .(خ، ؼ، ٠) ٓح ذ٤ٖ جُٔؼٌٞك٤ٖ ٤ُٓص ك٢ 
()

  .(أ) أ ٖٓ /116 ٜٗح٣س م 
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كعف ىذا اختمفكا فيمف نسي الفاتحة أك السكرة حتى ركع فذكر فقاـ لمقراءة ثـ بدا لو فسجد كلـ ييعد 

. تفسد ألنو ارتفض رككعو بالقياـ، فإذا لـ يعده تفسد : الرككع، قاؿ بعضيـ 

. ال يرتفض ألف الرفض كاف لمقراءة، فإذا لـ يقرأ صار كأنو لـ يكف : كقاؿ بعضيـ 

ف لـ يؤد عمى قكؿ أبي حنيفة،  كقيؿ الفساد قياس ارتفاض الظير يكـ الجمعة بالسعي إلى الجمعة كا 

 السعي إلى الجمعة أقيـ مقاـ نفسيا لدليؿ أكجبو ىناؾ كليس القياـ أقيـ مقاـ القراءة (171)كقد يفرؽ بأف

. ىذا 

 قرأ حيف عاد إلى القياـ ثـ لـ يركع فسدت، كقكؿ مف قاؿ ال تفسد حمؿ عمى ما إذا لـ يقرأ ()كأما لك

. (172)حيف قاـ حتى سجد آخذا بأحد ذينؾ القكليف

 [قراءة التشيد في الركوع أو في السجود ] 

عميو ألنو ثناء كىما محمو، بخبلؼ قراءة القرآف فييما   كلك قرأ التشيد في الرككع أك السجكد ال سيك

 .فإف فيو السيك 

، ألف ما قبميا (174) أك بعدىا فعميو السيك(173)كلك قرأه في القياـ إف كاف قبؿ الفاتحة ال سيك عميو

. محؿ الثناء كىذا يقتضي تخصيصو بالركعة األكلى 

. كلك قرأ القرآف في القعدة إنما يجب السيك إذا لـ يفرغ مف التشيد، أما إذا فرغ فبل يجب 

. (175)كتكرار التشيد في القعدة األكلى يكجب السجكد دكف األخيرة 

                                                                                                                                                 
(170)

   1/192ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤ٖ جُكوحتن ، :   جٗظٍ 
(171)

 . ٝٛٞ نطأ. كإ: (ؼ) ك٢ 
()

  .(ؼ) أ ٖٓ /143 ٜٗح٣س م 
(172)

٥ٕ .  ُٞ ضٍى جُلحضكس ك٢ جًٍُؼس جأل٠ُٝ ٝذىأ ذـ٤ٍٛح، كِٔح هٍأ ذؼٝ جٌُٓٞز ضًًٍ، ٣ؼٞو ٣ٝوٍأ جُلحضكس غْ جٌُٓٞز

: جُلحضكس ٤ْٔص كحضكس، الكططحـ جُوٍجءز ذٜح ك٢ جُٛالز

 1/220 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/561ٝجُرٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، . 1/172جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ، : جٗظٍ
(173)

 . (أ، ٠) ٤ُٓص ك٢ 
(174)

 . (٠) ٤ُٓص ك٢ 
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 ] الجير والمخافتة في غير موضعيما [

ألف الجير في  (ولو جير اإلماـ فيما يخافت أو خافت فيما يجير تمزمو سجدتا السيو  ) ]

موضعو والمخافتة في موضعيا مف الواجبات واختمفت الرواية في المقدار، واألصح قدر ما تجوز 

بو الصالة في الفصميف ألف اليسير مف الجير واإلخفاء ال يمكف االحتراز عنو، وعف كثير ممكف، 

وما يصح بو الصالة كثير غير أف ذلؾ عنده آية واحدة وعندىما ثالث آيات، وىذا في حؽ اإلماـ 

  .[دوف المنفرد ألف الجير والمخافتة مف خصائص الجماعة 

 قؿ أك (177) أنو إذا جير في المخافتة فعميو السجكد(176)احتراز عف ركاية النكادر (كاألصح  ): قكلو 

ف خافت في الجيرية فإف كاف في أكثر الفاتحة أك ثبلث آيات مف غيرىا أك آية قصيرة عمى  كثر، كا 

ال فبل   .(178)مذىب أبي حنيفة فعميو السجكد كا 

كجو الفرؽ أف الجير في مكضع المخافتة أغمظ مف قمبو ألنو منسكخ فغمظ حكمو، كألف لصبلة 

الجير حظان مف المخافتة كىك فيما بعد األكلييف، ككذا المنفرد مخير فيو كال حظ لصبلة المخافتة في 

ف قؿ، كشرطنا الكثرة في المخافتة كذلؾ في غير الفاتحة بما  الجير بحاؿ، فأكجبنا في الجير كا 

نما شرطنا األكثرية في الفاتحة ألنيا ثناء مف كجو كلذا شرعت في األخرييف،  تصح بو الصبلة، كا 

                                                                                                                                                 
(175)

  1/193ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
 

176))
- ٢ٛ جُٔٓحتَ جُط٢ ٣ٌٝص ػٖ جتٔس جًُٔٛد جألٝجتَ، أذ٢ ق٤٘لس، ٝأذ٢ ٣ْٞق ٝٓكٔى ذٖ جُكٖٓ ج٤ُٗرح٢ٗ:  جُ٘ٞجوٌ

ًٝٛٙ جُٔٓحتَ ؾٔؼٜح جذٖ ْٔحػس، ٢ٛٝ ٓٓحتَ جُطروس . ك٢ ؿ٤ٍ ًطد جألن٤ٍ جُٔؼٍٝكس ذٌطد ظحٍٛ جٍُٝج٣س- ٌقْٔ هللا

، ٝجذٖ ػحذى٣ٖ، ٌو جُٔكطحٌ، 30، ًٝطحذٚ، ٠روحش جُلوٜحء، 2/263ً٘ر١ٍ َجوز، ٓلطحـ جُٓؼحوز، : جٗظٍ. جُػح٤ٗس

ٛٞ هح٢ٞ ذـىجو، جُؼالٓس، أذٞ ػرى هللا ٓكٔى ذٖ ْٔحػس : ٝجذٖ ْٔحػس. 2/126، ٝقحؾ٢ ن٤ِلس، ًٗق جُظٕ٘ٞ، 1/69

.  233ٛجُط٢ٔ٤ٔ جٌُٞك٢، ٚحقد أذ٢ ٣ْٞق ٝٓكٔى، قحكع ُِكى٣ع، ضٞك٢ ْ٘س 

 .5/341، ٝجُرـىجو١، ضح٣ٌم ذـىجو، 2/58، جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔثس، 6/153ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، : جٗظٍ

(177)
 .ٝٛٞ نطأ . جُٜٓٞ  : (ؼ) ك٢ 

(178)
 .1/172جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ، :  جٗظٍ
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لى جية التبلكة يكجب قدر الفرض منيا  ف كانت تبلكة حقيقة فبالنظر إلى جية الثنائية ال يكجب، كا  كا 

فاعتبرنا األكثر مبلحظة لمجيتيف، كاألصح ما في الكتاب أما في المخافتة فؤلف االحتراز عف الجير 

ككاف يسمعنا  }بالكمية منيا متعسر، فإف في مبادئ التنفسات غالبان يظير الصكت، كفي الحديث 

كأما في الفاتحة فإنيا قرآف البتة، كككنيا ثناء بصيغتو . كىك كاهلل أعمـ بيذا السبب (179)،{اآلية أحيانان 

ال أثر لو، ككثير مف القرآف الكريـ ثناء كقصص، كال يكجب اعتبار جية غير القرآنية فيو في حؽ ما 

. نحف فيو 

كككف شرعيتيا في األخرييف بمجرد ىذا االعتبار ممنكع، بؿ شرع فييما ابتداء القراءة كغيرىا مف 

 . (180)الثناء كالسككت، ىذا كمو في حؽ اإلماـ

  [ال سيو عمى المنفرد]

ألنو ميخير بيف الجير كالمخافتة، كذا في غير مكضع،  أما المنفرد فبل سيك عميو في شيء مف ذلؾ،

 مخيران في الجيرية مسمـ، أما في السرية فمنا أف نمنع تجكيز الجير لو، كقد قدمنا ()كقد يقاؿ ككنو

. (181) زيادة كبلـ فيو في فصؿ القراءة

 [سيو اإلماـ يوجب عمى المؤتـ السجود ]

                                                 
(179)

قىغ٘ح ج٢ٌُٔ ذٖ : "، ًطحخ جإليجٕ، ذحخ جُوٍجءز ك٢ جُؼٍٛ، 164ٚٛٗٝ، 762٘أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ 

٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -- ًحٕ جُ٘ر٢ : "ئذٍج٤ْٛ، ػٖ ٛٗحّ ػٖ ٣ك٢٤ ذٖ أذ٢ ًػ٤ٍ، ػٖ ػرى هللا ذٖ أذ٢ هطحوز ػٖ أذ٤ٚ هحٍ

ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ، قى٣ع . ٣وٍأ ك٢ جًٍُؼط٤ٖ ٖٓ جُظٍٜ ٝجُؼٍٛ ذلحضكس جٌُطحخ ٌْٝٞز ٌْٞز، ٣ٝٓٔؼ٘ح ج٣٥س أق٤حٗحً -- 

 . ، ًطحخ جُٛالز، ذحخ جُوٍجءز ك٢ جُظٍٜ ٝجُؼٍٛ، ذ٘ٙ ه٣ٍد ٖٓ ٗٙ جُرهح216١ٌ، 155٘، 154ٌهْ 

(180)
 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 1/166 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ ججُٛ٘حتغ ، 1/222جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :  جٗظٍ 

  . 2/81 ، ٝجذٖ ػحذى٣ٖ ، قح٤ٖس ٌو جُٔكطحٌ ، 1/194
( )

  .(أ) خ ٖٓ /116 ٜٗح٣س م 
(181)

 .1/166جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
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لتقرر السبب الموجب في حؽ األصؿ وليذا  (وسيو إماـ يوجب عمى المؤتـ السجود  ): قاؿ ] 

ألنو يصير مخالفًا إلمامو،  (فإف لـ يسجد اإلماـ لـ يسجد المؤتـ  )يمزمو حكـ اإلقامة بنية اإلماـ 

.  [وما التـز األداء إال متابعًا 

ف كاف مسبكقان لـ يدرؾ محؿ السيك معو إال أنو  (كسيك اإلماـ يكجب عمى المؤتـ السجكد  ): قكلو كا 

 معو ثـ يقـك إلى القضاء، كعف ىذا ينبغي أف (182)ال يسمـ، بؿ ينتظره بعد سبلمو حتى يسجد فيسجد
() ال يعجؿ بالقياـ بؿ يؤخر حتى ينقطع ظنو عف سجكد اإلماـ، كقد عقدنا لممسبكؽ فصبلن نافعان 

  .)183)بذيؿ باب الحدث في الصبلة فارجع إليو

يعني اإلماـ، كذلؾ مكجب لمسجكد عمى المأمـك  (لتقرر السبب المكجب في حؽ األصؿ  ): قكلو 

أحدىما لزـك النقص في صبلتو إذ ىي بناء عمى الناقصة كلذا تفسد بفسادىا فاحتاج : مف كجييف 

إلى الجابر كاإلماـ، كاآلخر لزكـ المتابعة شرعان حتى قالكا لك ترؾ بعض مف خمؼ اإلماـ التشيد 

ف خاؼ أف تفكتو  حتى قامكا معو بعد ما تشيد كاف عمى مف لـ يتشيد أف يعكد فيتشيد كيمحقو كا 

الركعة الثالثة، بخبلؼ المنفرد حيث ال يعكد ألف التشيد ىنا فرض بحكـ المتابعة، كىذا بخبلؼ ما 

إذا أدرؾ اإلماـ في السجكد فمـ يسجد معو السجدتيف فإنو يقضي السجدة الثانية ما لـ يخؼ فكت 

ركعة أخرل، فإف خاؼ ذلؾ تركيا ألف ىناؾ ىك يقضي ىاتيف السجدتيف ضمف قضاء الركعة فعميو 

أف يشتغؿ بإحراز الركعة األخرل إذا خاؼ فكتيا، كىنا ال يقضي التشيد بعد ىذا فعميو أف يأتي بو ثـ 

                                                 
(182)

  .(خ) ٤ُٓص ك٢ 
()

  .(ؼ) خ ٖٓ /143 ٜٗح٣س م 
(183)

 .1/731 ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/175جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ، :  جٗظٍ
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في - صمى اهلل عميو كسمـ- خمؼ إمامو ثـ انتبو، عمى أنو ال شؾ في أنيـ تبعكه ()يتبع، كالذم ناـ

. (184)سجكده مع أنيـ لـ يككنكا ساىيف في المتابعة في محؿ السيك بؿ عامديف

ـّ وحده ـ جواز عد]  [ سجود المؤت

ألنو لو سجد وحده كاف مخالفًا إلمامو،  (فإف سيا المؤتـ لـ يمـز اإلماـ وال المؤتـ السجود  ) ] 

 . [ ولو تابعو اإلماـ ينقمب األصؿ تبعاً 

ف كاف سجكده  (ألنو لك سجد كحده كاف مخالفان  ): قكلو  أم في نفس ما يؤديو مع اإلماـ حكمان كا 

بعد فراغ اإلماـ صكرة كما لك كاف الحقان سيا إمامو فيما فاتو معو لنكمو مثبل فانتبو بعد ذلؾ، فإنا لك 

ف كاف بعد الصبلة  ألزمناه السجكد إذا فرغ كالفرض أف إمامو لـ يسجد، لـز المخالفة ألف السجكد كا 

لكنو متصؿ بمكضع النقص ألنو عمتو عمى ما قدمناه، كلك كاف إمامو سجد بعدما انتبو ىك، أك عند 

ما جاء مف كضكئو فيما إذا كاف الفكات لسبؽ الحدث فأدركو في السجكد ال يسجد معو ألنو يبدأ 

بقضاء ما فاتو كيسجد في آخر صبلتو، كلك سجد معو ال يجزئو كال تفسد كيسجد ثانيان في آخر 

تماـ  صبلتو، بخبلؼ المسبكؽ كالمقيـ المقتدم بالمسافر فيما يؤدياف بعد اإلماـ مف قضاء المسبكؽ كا 

المقيـ إذا سييا في ذلؾ ألنو لـ يمتحؽ بمحؿ قبمو شرعان فبل مخالفة فيسجداف لسيكىما، كلك كاف عمى 

اإلماـ سيك كجب عمييما متابعتو فيتكرر السجكد في صبلة كاحدة في ىذه الصكرة، كعند 

 ال يسجد البلحؽ كال المقيـ المقتدم بالمسافر لسيك اإلماـ كال لسيكىما فيما يقضي (185)الكرخي

ف  البلحؽ كيتـ المقيـ، كما ذكرناه ىك المذككر في األصؿ، كىك الصحيح ألنيما صبلتاف حكما كا 

                                                 
()

  .(خ) خ ٖٓ /139 ٜٗح٣س م 
(184)

 1/195 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 1/731ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، . 1/176 جٗظٍ جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ، 
(185)

ٛـ، جٗطٜص ئ٤ُٚ ٌتحْس 260ػرى هللا ذٖ جُك٤ٖٓ ذٖ والٍ ذٖ وُْٜ، أذٞ جُكٖٓ جٌٍُن٢، ُٝى ْ٘س :  جٌٍُن٢ 

ٖٝٓ . ٛـ 340أٚكحخ أذ٢ ق٤٘لس ذؼى أذ٢ ْؼ٤ى جُرٍوػ٢، ًحٕ ؿ٣ٍُ جُؼِْ، ٚرٌٞجً ػ٠ِ جُلوٍ ٝجُؿٞع، ضٞك٢ ْ٘س 
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اتحدتا حقيقة لتحقؽ االنفراد كاالئتماـ، بخبلؼ صبلة البلحؽ فإنيا كاحدة حقيقة كحكمان ألنو مقتد فيما 

يقضيو حكمان، كلذا قمنا ال يسجد البلحؽ لما سيا فيو مما يقضيو ألنو مقتد فيو، أال ترل أنو ال يقرأ 

ذا سيا اإلماـ في صبلة الخكؼ سجد  .كتابعو الطائفة الثانية  فيو فيككف لك سجد مخالفان، كا 

كأما األكلى فيسجدكف بعد فراغيـ ألف الثانية مسبكقكف كاألكلى الحقكف، كلك سبؽ اإلماـ الساىي 

الحدث بعد سبلمو استخمؼ ليسجد الخميفة كما لك بقي عميو التسميـ، كليس لممسبكؽ أف يتقدـ في 

نما يسجد قبؿ  ىذا االستخبلؼ ألنو ال يقدر عميو إذ محمو بعد السبلـ كىك غير قادر عمى السبلـ، كا 

السبلـ حالة االقتداء بمف يسجد قبمو، كىك ىنا قد صار إمامان لممستخمؼ، كمع ىذا لك تقدـ لـ تفسد، 

ألنو يقدر عمى اإلتماـ في الجممة بأف يتأخر كيقدـ مدركان يسمـ بيـ كيسجد الخميفة المسبكؽ معيـ 

ألنو اآلف مقتد ثـ يقكـ إلى قضاء ما سبؽ بو، فإف لـ يسجد معيـ سجد آخر صبلتو عمى ما قدمناه 

. في فصؿ المسبكؽ 

كال يخفى أف تعميؿ عدـ قدرة المسبكؽ عمى السجكد كمنعو مف التقدـ بعدـ قدرتو عمى السبلـ النتفاء 

محمية السجكد قبمو إنما ىك عمى غير ركاية األصكؿ، أما عمى الظاىر مف أف ككنو بعد السبلـ إنما 

 قدرتو عمى السجكد بككنو في أثناء صبلتو، كال يسجد في (186)ىك األكلى فبل، فاألكجو تعميؿ عدـ

 إال مقتديان كىك قد صار إمامان، كلك لـ يكف خمؼ اإلماـ مدرؾ بؿ الكؿ مسبكقكف قامكا ()أثنائيا

                                                                                                                                                 

جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ  . 420 /4جُط٢ٔ٤ٔ، جُطروحش ج٤ُ٘ٓس، : جٗظٍ . جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ، ٝجُؿحٓغ جٌُر٤ٍ، ٝجُٔهطٍٛ: جغحٌٙ

  . 426 /15جًُٛر٢، ٤ٍْ أػالّ جُ٘رالء،  . 492 /2ج٤ُٟٔس، 
(186)

 .ٝٛٞ نطأ . ػىّ ضؼ٤َِ  : (أ) ك٢ 
()

  . (ؼ) أ ٖٓ /144 ٜٗح٣س م 



78 

 

 فرادل ألف تحريمة المسبكؽ انعقدت لؤلداء عمى االنفراد عند تعذر المتابعة، ()كقضكا ما سبقكا بو

 .  (189) يسجدكف(188)، كفي االستحساف(187)ثـ إذا فرغكا ال يسجدكف في القياس

 [سجود السيو لتأخير القعود]

ألف ما  (ومف سيا عف القعدة األولى ثـ تذكر وىو إلى حالة القعود أقرب عاد وقعد وتشيد  ) ]

 .يقرب مف الشيء يأخذ حكمو، ثـ قيؿ يسجد لمسيو لمتأخير 

يسجد )ألنو كالقائـ معنى  (ولو كاف إلى القياـ أقرب لـ يعد  )واألصح أنو ال يسجد كما إذا لـ يقـ 

.   [ألنو ترؾ الواجب  (لمسيو

ال لـ يطمؽ لو  (لمتأخير  ): قكلو  أم لتأخير القعكد، كاألصح عدمو ألف الشرع لـ يعتبره قيامان كا 

العكد فكاف معتبران قعكدان أك انتقاالن بالضركرة، كىذا االعتبار ينافيو اعتباري التأخيًر المستتبع لكجكد 

. السجكد

 أنو بأف يستكم النصؼ األسفؿ (190)األصح فيو ما في الكافي (كلك كاف إلى القياـ أقرب  ):  قكلو 

فو فما لـ يستًك فيك إلى القعكد أقرب :  . يعني كظيره بعدي ميٍنحى

                                                 
()

  .(أ) أ ٖٓ /117 ٜٗح٣س م 
(187)

ٛٞ ذ٤حٕ قٌْ أٍٓ ؿ٤ٍ ٓ٘ٛٞ٘ ػ٠ِ قٌٔٚ، ذاُكحهٚ ذأٍٓ ٓؼِّٞ قٌٔٚ ذحُ٘ٙ : ػ٘ى ػِٔحء جألٍٚٞ :  جُو٤حِ 

ٛٞ ئُكحم أٍٓ ؿ٤ٍ ٓ٘ٛٞ٘ ػ٠ِ قٌٔٚ ذأٍٓ آنٍ ٓ٘ٛٞ٘ ػ٠ِ قٌٔٚ ُالٖطٍجى : أٝ . ػ٤ِٚ ك٢ جٌُطحخ أٝ جُٓ٘س 

. ذ٤ٜ٘ٔح ك٢ ػِس جُكٌْ 

جًُٗٞح٢ٗ،  . 2004، وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢، جُوحٍٛز، ْ٘س 200أذٞ ٍَٛز، ٓكٔى أذٞ ٍَٛز، أٍٚٞ جُلوٚ، ٘: جٗظٍ 

 . 194، ٣َىجٕ، جُٞؾ٤ُ ك٢ أٍٚٞ جُلوٚ، 447٘جٌٖحو جُلكٍٞ، ٘
(188)

ٛٞ إٔ ٣ؼىٍ جُٔؿطٜى ػٖ إٔ ٣كٌْ ك٢ جُٔٓأُس ذٔػَ ٓح قٌْ ذٚ : " ػٍكٚ أذٞ جُكٖٓ جٌٍُن٢ كوحٍ :  جالْطكٓحٕ 

" .  ك٢ ٗظحتٍٛح، ُٞؾٚ أهٟٞ ٣وط٢ٟ جُؼىٍٝ ػٖ جألٍٝ 

جًُٗٞح٢ٗ،  . 2004، وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢، جُوحٍٛز، ْ٘س 238أذٞ ٍَٛز، ٓكٔى أذٞ ٍَٛز، أٍٚٞ جُلوٚ، ٘: جٗظٍ 

 . 230٘. ، ٣َٝىجٕ، جُٞؾ٤ُ ك٢ أٍٚٞ جُلو544ٚجٌٖحو جُلكٍٞ، ٘
(189)

 .1/225 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/731ٝجذٖ هىجٓس جُٔـ٢٘ ، . 1/176 جٗظٍ جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ، 
190))

ًطحخ جٌُحك٢ ك٢ جُلوٚ جُك٘ل٢، ٛٞ جنطٛحٌ ٌُطحخ جُٔر٠ٞٓ ٍُِٓن٢ٓ، ق٤ع هحّ جُكحًْ ج٤ُٜٗى أذٞ :  ًطحخ جٌُحك٢ 

ذحنطٛحٌ ًطحخ جُٔر٠ٞٓ ٓغ ذحه٢ ًطد ظحٍٛ جٍُٝج٣س، ٝأْٔحٙ  . (ٛـ334ش )جُلَٟ ٓكٔى ذٖ أقٔى ج١ٍَُٝٔ 

 .٤ُّٝ ٓطرٞػحً " . جٌُحك٢"
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 يقعد كعميو السيك، يستكم فيو القعدة ()كفي فتاكل قاضي خاف في ركاية إذا قاـ عمى ركبتيو لينيض

ف رفع أليتو مف األرض كركبتاه عمييا لـ يرفعيما ال سيك : األكلى كالثانية، كعميو االعتماد ثـ قاؿ  كا 

. ، انتيى (191)عميو، كىذا عف أبي يكسؼ

. كال يخفى أف ىذه الصكرة ىي الصكرة التي قبميا، فيككف الحاصؿ في تمؾ الصكرة اختبلؼ الركاية

 في ىذه الصكرة أف عميو السيك الميـ إال أف يحمؿ األكؿ عمى ما إذا (192)كقد اختار في األجناس

. فارقت ركبتاه األرض دكف أف يستكم نصفو األسفؿ شبو الجالس لقضاء الحاجة 

فالحاصؿ ثبكت التبلـز بيف عدـ العكد كسجكده كعدمو بينو كبيف العكد، ثـ قيؿ ما ذكر في الكتاب 

، أما ظاىر المذىب فما لـ يستًك قائمان يعكد، قيؿ (193)ركاية عف أبي يكسؼ اختارىا مشايخ بخارل

، كما (194){لو فرجع قاـ فسبحكا-صمى اهلل عميو كسمـ - أنو  }كىك األصح، كالتكفيؽ بيف ما ركل 

  بالحمؿ عمى حالتي القرب مف القياـ كعدمو ليس بأكلى منو بالحمؿ عمى (195) {أنو لـ يرجع }ركم 

الجناية برفض  االستكاء كعدمو، ثـ لك عاد في مكضع كجكب عدمو قيؿ األصح أنيا تفسد لكماؿ

لما ليس بفرض، بخبلؼ ترؾ القياـ لسجكد التبلكة، ألنو عمى خبلؼ القياس، كرد بو الشرع  الفرض

إلظيار مخالفة المستكبريف مف الكفرة، كليس فيما نحف فيو معناه أصبل عمى أنا نقكؿ الجناية ىنا 

                                                 
()

  .(خ) أ ٖٓ /140 ٜٗح٣س م 
191))

 1/109كطأٟٝ هح٢ٞ نحٕ ، :  جٗظٍ 
(192)

، ٝػىو 10895جُطر١ٍ، ٌهٜٔح . ٓهط٠ٞ، ألذ٢ جُؼرحِ أقٔى ذٖ ٓكٔى ذٖ ػٍٔ جُ٘ح٠ل٢ :  ًطحخ جألؾ٘حِ 

جٗظٍ ، ًٞذ١ٍ َجوٙ . ٛـ 446ٝٛٞ جقى كوٜحء جُك٘ل٤س جٌُرحٌ ضٞك٢ ذح١ٍُ ْ٘س .  ٚلكس، ك٢ جُلوٚ جُك٘ل411٢ٚلكحضٜح 

أ ، ٝجُ٘و٤د ، جًُٔٛد جُك٘ل٢ ، /205 -204 ، ٝجٌُل١ٞ ، ًطحخ جػالّ جالنرحٌ ، ٓهط٠ٞ ، 73، ٠روحش جُلوٜحء ، ٘ 

1/146.  
(193)

 235ٓى٣٘س ك٢ أَٝذٌٓطحًٕ، ك٢ آ٤ْح جُْٞط٠، ٝضؼى نحّٓ أًرٍ ٓىٕ أَٝذٌٓطحًٕ، ٣ٝرِؾ ػىو ٌْحٜٗح :  ذهحٌٟ 

 . ٤ٌ٣ٝرى٣ح جُْٔٞٞػس جُكٍز/ ض٤٘ٛق ضح٣ٌم آ٤ْح جُٛـٍٟ: جٗظٍ . 2008أُق ٗٓٔس، قٓد ئقٛحت٤س ػحّ 
(194)

٤ِٚص نِق جُ٘ؼٔحٕ ذٖ ذ٤ٍٗ كٜ٘ٝ ك٢ جًٍُؼط٤ٖ، :  ذٓ٘ىٙ ػٖ ػحٍٓ ٝٛٞ جُٗؼر٢، هحٍ 343 /2 ٌٝجٙ جُر٤ٜو٢ 

. كًٜج ٓٞهٞف . كٓرف جُوّٞ كؿِّ، كِٔح كٍؽ ْؿى ْؿىض٢ جُٜٓٞ ْٝؿىٗح ٓؼٚ 

 .. .ًٝٛج ػ٘ىٗح ٓح ُْ ٣ٓططْ هحتٔحً : هحٍ جُر٤ٜو٢ 
(195)

ٝٚككٚ . ، ًطحخ جُٛالز، ذحخ ٖٓ ٠ٓٗ جٕ ٣طٜٗى ٝٛٞ ؾح180ُّ، 1037٘ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو، قى٣ع ٌهْ 

 . جألُرح٢ٗ
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بالرفض كليس ترؾ القياـ لمسجكد رفضا لو، حتى لك لـ يقـ بعدىا قدر فرض القراءة حتى ركع 

صحت، ىذا كفي النفس مف التصحيح شيء، كذلؾ ألف غاية األمر في الرجكع إلى القعدة األكلى أف 

ف كاف ال يحؿ لكنو بالصحة ال يخؿ لما عرؼ أف زيادة ما  يككف زيادة قياـ ما في الصبلة كىك كا 

دكف الركعة ال تفسد إال أف يفرؽ باقتراف ىذه الزيادة بالرفض، لكف قد يقاؿ المتحقؽ لزكـ اإلثـ أيضان 

   .(196)بالرفض، أما الفساد فمـ يظير كجو استمزامو إياه فيترجح بيذا البحث القكؿ المقابؿ لممصحح

 ] السيو عف القعدة االخيرة [

ف سيا عف القعدة األخيرة حتى قاـ إلى الخامسة رجع إلى القعدة ما لـ يسجد  ) ] ألف فيو  (وا 

 .إصالح صالتو وأمكنو ذلؾ ألف ما دوف الركعة بمحؿ الرفض 

َر  (وسجد لمسيو  )ألنو رجع إلى شيء محمو قبميا فترتفض  (وألغى الخامسة  )قاؿ  ألنو أخَّ

 . [واجبًا 

 . (197)أم كاجبا قطعيا كىك الفرض ألف الكبلـ في القعدة األخيرة (ألنو أخر كاجبان ): قكلو 

 [الزيادة في الصالة ال تفسدىا]

ف قيد الخامسة بسجدة بطؿ فرضو  ) ]  عندنا خالفا لمشافعي ألنو استحكـ شروعو في النافمة  (وا 

خروجو عف الفرض وىذا ألف الركعة بسجدة واحدة صالة  قبؿ إكماؿ أركاف المكتوبة، ومف ضرورتو

 (وتحولت صالتو نفال عند أبي حنيفة وأبي يوسؼ )حقيقة حتى يحنث بيا في يمينو ال يصمي 

ألنو مظنوف، ثـ  (فيضـ إلييا ركعة سادسة ولو لـ يضـ ال شيء عميو )خالفا لمحمد عمى ما مر 

إنما يبطؿ فرضو بوضع الجبية عند أبي يوسؼ ألنو سجود كامؿ، وعند محمد برفعو ألف تماـ 

                                                 
(196)

  .1/195/ ج٣ُُِؼ٢ ضر٤ٖ جُكوحتن : جٗظٍ  
(197) 

  .2/196ٝج٣ُُِؼ٢ ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، . 2/84جذٖ ػحذى٣ٖ، ٌو جُٔكطحٌ، : جٗظٍ
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الشيء بآخره وىو الرفع ولـ يصح مع الحدث وثمرة الخالؼ تظير فيما إذا سبقو الحدث في 

 . [السجود بنى عند محمد خالفا ألبي يوسؼ رحمو اهلل 

ف قيد الخامسة بسجدة بطؿ فرضو عندنا خبلفا لمشافعي رحمو اهلل تعالى ): قكلو  لو أف  ( (198)كا 

الحاصؿ عمى ذلؾ التقدير ككنو صبلىا بزيادة ركعة، كذلؾ ليس بمفسد مثؿ زيادة ما دكنيا، كذلؾ 

 قمنا المفظ المذككر يصدؽ مع (199){صمى الظير خمسان -صمى اهلل عميو كسمـ - أنو  }لما ركم 

ترؾ القعدة األخيرة كمع فعميا، كال داللة لؤلعـ عمى خصكص أخص، فبل يدؿ عمى خصكص محؿ 

 حمبلن (200)النزاع، كىك ما إذا صبلىا خمسان مع ترؾ القعدة فجاز ككنيا مع فعميا، ثـ بترجح ذلؾ

عمى ما ىك األقرب، كلما ذكر المصنؼ مف أف الركعة الثانية نفؿ كال -صمى اهلل عميو كسمـ - لفعمو 

يتحقؽ االتصاؼ بككنو في صبلتيف متضادتي الكصفيف، فالحكـ بصحتيا حكـ بالضركرة بخركجو 

 .عف الفريضة، بخبلؼ ما دكف الركعة 

                                                 
(198)

أذ٢ ٣ْٞق )-  ػ٘ى ٓكٔى ٣لٓى أَٚ جُٛالز، ذ٘حء ػ٠ِ إٔ أَٚ جُل٤ٍٞس قط٠ ذطِص جُطك٣ٍٔس ػ٘ىٙ، ٝػ٘ىٛٔح

ال ضرطَ، ئيج ُْ ٣وؼى ٝهحّ ئ٠ُ جُهحٓٓس، كإ ُْ ٣و٤ىٛح ذحُٓؿىز ٣ؼٞو، ٝئٕ ه٤ى كٓى كٍٞٚ، ٝػ٘ى جُٗحكؼ٢ - (ٝأذ٢ ق٤٘لس

جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ، : جٗظٍ. ال ٣لٓى، ٣ٝؼٞو ئ٠ُ جُوؼىز، ٣ٝهٍؼ ػٖ جُلٍٜ ذِلع جُٓالّ ذؼى يُي ٝٚالضٚ ضحٓس

  5/187ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، . 1/179
(199)

قىغ٘ح أذٞ ج٤ُُٞى : "، ًطحخ جُٜٓٞ، ذحخ ئيج ٠ِٚ نٔٓحً، 253ٚٛٗٝ ٚلكس 1226أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ 

٠ِٚ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - قىغ٘ح ٖؼرس ػٖ جُكٌْ ػٖ ئذٍج٤ْٛ ػْ ػِؤس ػٖ ػرى هللا ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ إٔ ٌٍْٞ هللا 

ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ، . ٤ِٚص نٔٓحً، كٓؿى ْؿىض٤ٖ ذؼى ٓح ِْْ: ٝٓحيج ُٚ؟ هحٍ: أ٣َى ك٢ جُٛالز؟ هحٍ: جُظٍٜ نٔٓحً كو٤َ ُٚ

هحٍ ج١ُٝٞ٘ ك٢ . جُٜٓٞ ك٢ جُٛالز ٝجُٓؿٞو ُٚ: ، ًطحخ جُٔٓحؾى ٝٓٞجٞغ جُٛالز، ذحخ262، 91٘قى٣ع ٌهْ 

إٔ ٖٓ َجو ًٌؼس : ًٛج و٤َُ ًُٔٛد ٓحُي ٝجُٗحكؼ٢ ٝأقٔى ٝجُؿٌٜٔٞ ٖٓ جُِٓق ٝجُهِق: ٍٖـ ِْٓٓ ػود جُكى٣ع

ٝهحٍ . ك٢ ٚالضٚ ٗح٤ْحً ُْ ضرطَ ٚالضٚ، قط٠ ُٞ يًٍ يُي ذؼى جُٓالّ ذو٤َِ، ٣ٓؿى ُِٜٓٞ ٝهى ٟٓص ٚالضٚ ٚك٤كس

ئيج ًحٕ ضٜٗى ك٢ جٍُجذؼس : ٝهحٍ أذٞ ق٤٘لس. ئيج َجو ًٌؼس ْح٤ٛح ذطِص ٚالضٚ، ُُٝٓٚ ئػحوضٜح: أذٞ ق٤٘لس ٝأَٛ جٌُٞكس

كًٜج . أ١ كٍٜ. غْ َجو نحٓٓس أٞحف ج٤ُٜح ْحوْس ضٗلؼٜح ًٝحٗص ٗلالً ذ٘حء ػ٠ِ جِٚٚ ك٢ إٔ جُٓالّ ٤ُّ ذٞجؾد

ٍٖـ جألٓحّ ج١ُٝٞ٘، ًطحخ جُٔٓحؾى ٝٓٞجٞغ جُٛالز، : جٗظٍ. ِٓهٛحً ًالّ ج١ُٝٞ٘. ٛأ. جُكى٣ع ٣ٍو ًَ ٓح هحُٞٙ

 . 5/172ٝج١ُٝٞ٘، جُٔؿٔٞع ٍٖـ جًُٜٔخ، . 372
(200)

هؼى ك٢ جٍُجذؼس هىٌ جُطٜٗى، هحٍ جذٖ قؿٍ ك٢ جُلطف، ٝهُْٜٞ ٣كَٔ ػ٠ِ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -  أ١ ذطٍؾف ًٞٗٚ 

هؼى ك٢ جٍُجذؼس ٣كطحؼ ئ٠ُ و٤َُ، ذَ ج٤ُٓحم ٣ٍٖى ئ٠ُ نالكٚ، ٝػ٠ِ إٔ ج٣ُُحوز ك٢ -  ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جٗٚ 

 . (668-143)جذٖ قؿٍ، كطف جُرح١ٌ، ًطحخ جُطٜؿى، : جٗظٍ. جُٛالز ال ضلٍٓٛح



82 

 

في قضاء الفكائت مف أف بطبلف كصؼ الفرضية ال يكجب بطبلف التحريمة  (عمى ما مر  ): قكلو

عندىما خبلفا لمحمد، كبناء عمى أصؿ آخر كىك ما أسمفناه مف أف ترؾ القعدة عمى رأس الركعتيف 

، كفي تحكليا نفبل يمـز ذلؾ فيضـ إلييا ركعة سادسة (201) عندىما خبلفا لمحمد()مف النفؿ ال يفسدىا

، كىؿ يسجد لمسيك ؟ قيؿ نعـ، كالصحيح ال؛ ألف النقصاف بالفساد (202)عندىما كي ال يتنفؿ بالكتر

ف كاف الضـ كاجبان عمى ما ىك ظاىر األصؿ، لعدـ  ال ينجبر بالسجكد كلك لـ يضـ ال شيء عميو، كا 

بااللتزاـ أك إلزاـ  ، كالمزكـ إنما يثبت شرعان (203)جكاز التنفؿ بالكتر ألنو مظنكف الكجكب خبلفا لزفر

بؿ لقصد اإلسقاط، فإذا تبيف أف ليس عميو  ()الرب تعالى ابتداء، كشركعو لـ يكف لكاحد مف ىذيف

 عند أبي حنيفة كأبي يكسؼ ()شيء سقط أصبلن، كلكف لك اقتدل بو إنساف ثـ قطع لزمو قضاء ست

 .

لك قطعيا يقضي ركعتيف لما نذكر : فرؽ أبك يكسؼ بيف ىذا كبيف الفصؿ الثاني حيث قاؿ ىناؾ 

  .(204)فيو

كاختاره فخر  (كعند محمد برفعو ألف تماـ الشيء بآخره كىك الرفع كلـ يصح مع الحدث  ): قكلو 

 كأقيس، ألف السجكد لك تـ قبؿ الرفع لـ ينقضو الحدث، لكف (205)اإلسبلـ كغيره لمفتكل ألنو أرفؽ

                                                 
()

  .(ؼ)خ ٖٓ / 144 ٜٗح٣س م 
(201)

أذ٢ )-  ػ٘ى ٓكٔى ٣لٍٓ أَٚ جُٛالز، ذ٘حء ػ٠ِ جٕ أَٚ جُل٤ٍٞس قط٠ ذطِص ذطِص جُطك٣ٍٔس ػ٘ىٙ، ٝػ٘ىٛٔح

ئيج ُْ ٣وؼى ٝهحّ ئ٠ُ جُهحٓٓس، كحٕ ُْ ٣و٤ىٛح ذحُٓؿىز ٣ؼٞو، ٝجٕ ه٤ى نٍٓ كٍٞٚ، ٝػ٘ى . ال ضرطَ- (٣ْٞق ٝأذ٢ ق٤٘لس

جٗظٍ جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ . جُٗحكؼ٢ ال ٣لٍٓ، ٣ٝؼٞو ئ٠ُ جُوؼىز، ٣ٝهٍؼ ػٖ جُلٍٜ ذِلع جُٓالّ ذؼى يُي ٝٚالضٚ ضحٓس

 .1/179جُٛ٘حتغ، 
(202)

 1/179جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ، :   جٗظٍ
(203)

ٛـ، أقى جُلوٜحء جٌُرحٌ ك٢ جًُٔٛد جُك٘ل٢، جضَٛ ذأذ٢ ق٤٘لس جُ٘ؼٔحٕ، 110ذٖ ج٣ًَُٜ جُؼ٘ر١ٍ، ُٝى ْ٘س :  َكٍ 

. ٌقٔٚ هللا ضؼا٠ُ . ٛـ 158 ٖؼرحٕ ْ٘س 30ٝالَٓٚ ٓالَٓس ٤ُٛوس، قط٠ ؿِد ػ٤ِٚ جُلوٚ ٝػٍف ذٚ، ضٞك٢ ه٢ 

ٝجًُٛر٢، ٤ٍْ أػالّ . أذٞ ٍَٛز، أذٞ ق٤٘لس ق٤حضٚ ٝػٍٛٙ . جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس ك٢ ٠روحش جُك٘ل٤س : جُو٢ٍٖ : جٗظٍ 

 .1/178جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ، : جٗظٍ. ٣و٢ٟ ًٌؼط٤ٖ: ػ٘ى َكٍ . 45 /3ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، . جُ٘رالء 
()

  .(خ) خ ٖٓ /140 ٜٗح٣س م 
()

  .(أ) خ ٖٓ /117 ٜٗح٣س م 



83 

 

االتفاؽ عمى لزـك إعادة كؿ ركف كجد فيو سبؽ الحدث عند البناء، كعمى االعتداد بما لحؽ فيو 

اإلماـ المأمكـ إذا سبقو المأمكـ في ابتدائو خبلفان لزفر في ىذا، كلك كاف الركف تـ بمجرد كضعو لـ 

. يعتد بو ألف فعؿ اإلماـ حينئذو بعد تمامو، ككؿ ركف أداه المقتدم قبؿ إمامو ال يعتد بو

أم بسبب ذلؾ الحدث أمكنو : أم عمى الفرض : أم سجكد الخامسة بنى  (في السجكد  ): قكلو  

إصبلح فرضو بأف يتكضأ كيأتي فيقعد يتشيد كيسمـ كيسجد لمسيك، ألف الرفع حصؿ مع الحدث فبل 

يككف مكمبلن لمسجدة ليفسد الفرض بو، كىذا ما أعني صحة البناء بسبب سبؽ الحدث إذا لـ يتذكر 

في ذلؾ السجكد أنو ترؾ سجدة صمبية مف صبلتو، فإف تذكر ذلؾ فسدت اتفاقان لما سنذكر في تتمة 

 .نعقدىا في السجدات إف شاء اهلل تعالى 

. (206)كعند أبي يكسؼ بمجرد الكضع فسد فرضو فبل يمكنو إصبلحو إذا سبقو الحدث فيو

. بطمت كال يعكد إلييا : كقد سئؿ أبك يكسؼ فقاؿ 

. زه صبلة فسدت يصمحيا الحدث : فأخبر بجكاب محمد فقاؿ

 . (207)كزه بمعجمة مكسكرة بعدىا ىاء كممة تعجب، كىك ىنا عمى كجو التيكـ

. قيؿ قالو لغيظ لحقو مف محمد بسبب ما بمغو مف عيبو 

ف صار :  قكلو  في المسجد إذا خرب أنو ال يعكد إلى ممؾ الكاقؼ كال يخرج عف ككنو مسجدان كا 

 . مأكل لمكبلب كالدكاب

 [صحة الصالة إذا سمـ قائمًا  ]

                                                                                                                                                 
(204)

  1/173 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 1/701جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، :   جٗظٍ
(205)

 .ٝٛٞ نطأ . ؿ٤ٍ أٌكغ  : (خ) ك٢ 
(206)  

 .1/179جٗظٍ جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ، 
(207)

 4/170جذٖ ٗؿ٤ْ ، جألٖرحٙ ٝجُ٘ظحتٍ ، : ًِٔس جْطؼؿحخ ػ٘ى أَٛ جُؼٍجم ، جٗظٍ " : َٙ  "
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ألف  (ولو قعد في الرابعة ثـ قاـ ولـ يسمـ عاد إلى القعدة ما لـ يسجد لمخامسة وسمـ  ) ] 

التسميـ في حالة القياـ غير مشروع، وأمكنو اإلقامة عمى وجيو بالقعود ألف ما دوف الركعة بمحؿ 

 . [الرفض 

ليأتي - إنما يعكد مع أنو لك لـ يعد كسمـ قائمان حكـ بصحة فرضو - (عاد إلى القعدة  ): قكلو 

، كىؿ يتبعو القـك في ىذا القياـ ؟ قيؿ نعـ، فإف  ( 208)بالسبلـ في مكضعو ألنو لـ يشرع حاؿ القياـ

ف مضى في النافمة تبعكه، كالصحيح ما ذكره البمخي  عف عممائنا ال يتبعكنو (209)عاد عادكا معو، كا 

ف سجد سممكا في الحاؿ، كال يخفى  في البدعة كينتظركنو، فإف عاد قبؿ السجدة تبعكه في السبلـ، كا 

ذا عاد ال يعيد التشيد .  (210)عدـ متابعتيـ لو فيما إذا قاـ قبؿ القعدة، كا 

 ]القياـ الى الخامسة [

ف قيد الخامسة بالسجدة ثـ تذكر ضـ إلييا ركعة أخرى وتـ فرضو ) ] ألف الباقي إصابة لفظة  (وا 

نما يضـ إلييا أخرى لتصير الركعتاف نفاًل ألف الركعة الواحدة ال تجزئو   }السالـ وىي واجبة، وا 

، ثـ ال تنوباف عف سنة الظير ىو الصحيح ألف المواظبة {لنييو عميو الصالة والسالـ عف البتراء 

لتمكف النقصاف في الفرض بالخروج ال عمى  (ويسجد لمسيو استحساناً )عمييا بتحريمة مبتدأة 

 . الوجو المسنوف

وفي النفؿ بالدخوؿ ال عمى الوجو المسنوف، ولو قطعيا لـ يمزمو القضاء ألنو مظنوف ولو اقتدى 

بو إنساف فييما يصمي ستًا عند محمد ألنو المؤدى بيذه التحريمة، وعندىما ركعتيف ألنو استحكـ 

                                                 
(208)

 . 1/178جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ، :  جٗظٍ
(209)

، جْطٜٗى "جُطح٣ٌم " ، ًٝطحخ "جُؼَِ " ٛٞ ػرى هللا ذٖ ٓكٔى جُرِه٢، أذٞ ػ٢ِ، ٓكىظ ذِم، ُٚ ًطحخ :  جُرِه٢ 

.  ّ 907- ٛـ 294ػ٠ِ ٣ى جُوٍجٓطس، ضٞك٠ ْ٘س 

  . 118 /4ج٢ًٌُُِ، جألػالّ،  . 233 /2جُكحكع جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ، : جٗظٍ 
(210)

 2/665جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :   جٗظٍ
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خروجو عف الفرض ولو أفسده المقتدي فال قضاء عميو عند محمد اعتبارًا باإلماـ، وعند أبي 

 . [يوسؼ يقضي ركعتيف ألف السقوط بعارض يخص اإلماـ 

احتراز عف قكؿ مف قاؿ تنكب، كجو المختار  (ثـ ال تنكباف عف سنة الظير ىك الصحيح  ): قكلو 

ف لـ يحتج إلى -صمى اهلل عميو كسمـ - أف السنة بالمكاظبة كالمكاظبة عمييا منو  بتحريمة مبتدأة كا 

قصد السنة في كقكعيا سنة، بخبلؼ ما قدمناه في األربع بعد الظير كالعشاء فإنيا بتحريمو قصدت 

أعني صبلىا خمسان بعدما : ابتداء لمنفؿ فمذا تقع األكلياف منيا سنة، كلك كانت الصكرة في العصر 

قعد الثانية أك في الفجر سجد في الثالثة بعد القعدة، قالكا ال يضـ سادسة ألنو يصير متنفبلن بركعتيف 

بعد الفجر كالعصر كىك مكركه ، كالمختار أف يضـ، كالنيي عف التنفؿ القصدم بعدىما، ككذا إذا 

تطكع مف آخر الميؿ فمما صمى ركعة طمع الفجر، األكلى أف يتميا ثـ يصمي ركعتي الفجر ألنو لـ 

 .  (211)يتنفؿ بأكثر مف ركعتي الفجر قصدا

 

 

 [مف سيا في صالة ال يسجد في أخرى]

كالقياس أف ال يسجد ألنو صار إلى صبلة غير التي سيا فييا،  (كيسجد لمسيك استحسانان  ): قكلو 

. كمف سيا في صبلة ال يسجد في أخرل 

                                                 
(211)

ٝأقد ئ٢ُ إٔ ٣ٗلغ جُهحٓٓس ذًٍؼس غْ ٣ِْٓ غْ ٣ٓطورَ جُظٍٜ ،ًٝٛج هٍٞ ٞؼ٤ق :   هحٍ أذٞ ق٤ٔلس ٝأذٞ ٣ْٞق

ٝال ضإ٣ىٙ جألوُس ، ٝجُٛك٤ف ٓح هحُٚ ؾٌٜٔٞ جُلوٜحء ذحٕ ج٢ُِٛٔ ٓ٘لٍوجً ئيج هحّ ئ٠ُ جُهحٓٓس ٝضًًٍ ذؼى يُي كؼ٤ِٚ إٔ 

 ، 1/227 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 2/671جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ. ٣ؿِّ ٣ٝٓؿى ْؿىض٢ جُٜٓٞ 

  .2/20ٝػلحٗس ، جُىًطٌٞ قٓحّ ، ٣ٓأُٞٗي ، 
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 االستحساف أف النقصاف دخؿ في فرضو عند محمد بتركو الكاجب كىك السبلـ، كىذا النفؿ ()كجو

بناء عمى التحريمة األكلى فيجعؿ في حؽ السيك كأنيما كاحدة، كمف صمى ستان تطكعان بتسميمة كسيا 

ف كاف كؿ شفع صبلة عمى حدة بناءن عمى االتحاد الحكمي ()في  الشفع األكؿ يسجد في اآلخر كا 

كعند أبي يكسؼ النقصاف في النفؿ بالدخكؿ ال عمى الكجو الكاجب، . الكائف بكاسطة اتحاد التحريمة 

. إذ الكاجب أف يشرع في النفؿ بتحريمة مبتدأة لمنفؿ كىذه كانت لمفرض، كذا في الكافي

كبو ظير أف قكؿ المصنؼ لتمكف النقصاف في الفرض بالخركج ال عمى الكجو المسنكف، كفي النفؿ 

بالدخكؿ ال عمى الكجو المسنكف مراده مسنكف الثبكت فيعـ الكاجب كىك المراد كىك تعميؿ عمى 

المذىبيف، فاألكؿ لمحمد كالثاني ألبي يكسؼ، كظير أف ككنو استحسانان يقابمو قياس إنما ىك عمى 

 .(212 )قكؿ محمد

أما عمى قكؿ أبي يكسؼ فيسجد قياسان كاستحسانان، كقدـ قكؿ محمد ألنو المختار لمفتكل ألف مف قاـ 

مف الفرض إلى النفؿ ببل تسميـ كال تحريمة عمدان لـ يعد ذلؾ نقصانان في النفؿ ألنو أحد كجيي 

، كذا ذكره فخر اإلسبلـ، لكف أبا يكسؼ يمنع أنو أحد كجيي ()الشركع في النفؿ بؿ في الفرض

 مظنكف، كعند (213)يعني صبلة الركعتيف بعد إتماـ الركعة ال قضاء عميو ألنو: الشركع، كلك قطعيا 

.  (214)زفر يقضي ركعتيف 

كعندىما ركعتيف ألنو استحكـ  )لما ذكر  (كلك اقتدل بو إنساف فييما يصمي ستان عند محمد ): قكلو  

فانقطع إحرامو، إذ ال يتصكر ككنو في إحراميف لصبلتيف متباينتيف، كعند  (خركجو عف الفرض 

                                                 
()

  .(ؼ) خ ٖٓ /145 ٜٗح٣س م 
()

  .(خ) أ ٖٓ /141 ٜٗح٣س م 
(212)

 .1/179جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ، :  جٗظٍ
()

  .(أ) أ ٖٓ /118 ٜٗح٣س م 
((213

 .ٝٛٞ نطأ . ال  : (خ) ك٢ 
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محمد باؽو ألف إحراـ الفرض اشتمؿ أصؿ الصبلة ككصؼ الفريضة كاالنتقاؿ إلى النفؿ أكجب 

انقطاع الكصؼ دكف األصؿ، كليذا لك قاـ إلى الخامسة صار شارعان في النفؿ ببل تكبيرة االفتتاح، 

فمك كاف مف ضركرة االنتقاؿ إلى النفؿ انقطاع اإلحراـ احتيج إلى تكبيرة االفتتاح فميس اإلحراـ 

. منقطعان مطمقان 

كعندىما بدليؿ قكلو أكالن كعندىما : كاف حقو أف يقكؿ  (كعند أبي يكسؼ يقضي ركعتيف  ):  قكلو 

ركعتيف، يعني أبا حنيفة كأبا يكسؼ، ثـ الفتكل ىنا عمى قكؿ أبي يكسؼ ألف ابتداء النفؿ غير 

نما شرع في حؽ الصبي  لنقصاف عزيمتيما، فإذا (216) كالمعتكه(215)مضمكف قصدان غير مشركع، كا 

 التحؽ بيما (217)انتقصت عزيمة العاقؿ البالغ بأف شرع فيو عمى عـز إسقاط الكاجب ال عـز التطكع

 .(218)حينئذ، كىذا يخص اإلماـ فبل يتعدل إلى المقتدم

 

 ]السيو في صالة التطوع[

 (ومف صمى ركعتيف تطوًعا فسيا فييما وسجد لمسيو ثـ أراد أف يصمي أخرييف لـ يبف ) ]: قاؿ

ألف السجود يبطؿ لوقوعو في وسط الصالة، بخالؼ المسافر إذا سجد السيو ثـ نوى اإلقامة حيث 

 .[يبني ألنو لو لـ يبف يبطؿ جميع الصالة، ومع ىذا لو أدى صح لبقاء التحريمة

                                                                                                                                                 
(214)  

2/672ٝجُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، .1/178جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ، : جٗظٍ
 
. 

(215)
جُٛـٍ ٝجُكىجغس، ٝجُٛر٢ جُٛـ٤ٍ وٕٝ جُـالّ، أٝ ٖٓ ُْ ٣لطْ ذؼى، : جُٛرح ٣طِن ػ٠ِ ػىز ٓؼحٕ ٜٓ٘ح :  جُٛر٢ 

. جُٛر٢ ًٓ٘ ٝالوضٚ ئ٠ُ إٔ ٣لطْ : ٝك٢ ُٓحٕ جُؼٍخ 

  . 20ٝجُْٔٞٞػس جُلو٤ٜس، ٘. ٝجُٔؼؿْ ج١٤ُْٞ ألقٔى قٖٓ ج٣ُُحش . ُٓحٕ جُؼٍخ الذٖ ٓ٘ظٌٞ : جٗظٍ 
(216)

ٛٞ ٖٓ ًحٕ ه٤َِ جُلْٜ، ٓهط١ِ جٌُالّ، كحْى جُطىذ٤ٍ، ْٞجء ًحٕ يُي ٗحٖثحً ٖٓ أَٚ جُهِوس أٝ جٍُٜٔ :  جُٔؼطٞٙ 

. كحُؿٕ٘ٞ ٣إو١ ئ٠ُ َٝجٍ جُؼوَ أٝ جنطالُٚ، أٓح جُؼطٚ ك٤إو١ ئ٠ُ أٞؼحكٚ . ٠ٍأ ػ٤ِٚ، ٝجُؼطٚ أهَ وٌؾحش جُؿٕ٘ٞ 

آكس ٗحٖثس ػٖ جًُجش ضٞؾى نِالً ك٢ جُؼوَ، : ٗوٙ جُؼوَ ٖٓ ؿ٤ٍ ؾٕ٘ٞ أٝ وٕٛ، ٝك٢ جالٚطالـ :  ٝجُؼطٚ ك٢ جُِـس 

ُٓهطَ جُؼوَ  جُْٔٞٞػس جُلو٤ٜس، . ٝجُطؼ٣ٍلحش ُِؿٍؾح٢ٗ . ػرى جُوحوٌ ػٞوز، جُط٣ٍٗف جُؿ٘حت٢ : جٗظٍ . ٤ٛ٣ٍٝ ٚحقرٚ 

 . 1767، 219ٝجُؿٍؾح٢ٗ، جُطؼ٣ٍلحش، ٘ . 274٘
(217)

 .ٝٛٞ نطأ . ػىّ  : (خ) ك٢ 
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 .أم ليس لو أف يبني  (لـ يبف  ): قكلو 

بطالو ال يجكز إال إذا استمـز تصحيحو  (بخبلؼ المسافر  ): قكلو   الحاصؿ أف نقض الكاجب كا 

نقض ما ىك فكقو، ففي مسألة الكتاب امتنع البناء ألنو نقض لمكاجب المذككر كىك سجكد السيك 

ككجب البناء في المسافر يسجد ثـ ينكم اإلقامة لتحقؽ ذلؾ المكجب، كمف ابتمي بيف أمريف كجب 

  .(219)ًن عميو أف يختار أقميما محذكرا

حقيقة الفرؽ أف العكد إلى حرمة الصبلة بالسجكد بعد التحميؿ لضركرة ترجع  : (220)كقاؿ السرخسي

 الحرمة (221)إلى إكماؿ تمؾ الصبلة ال أخرل، كنية اإلقامة تعمؿ في إكماؿ تمؾ الصبلة فظير عكد

في حؽ صبلة أخرل، فبل  ، فأما كؿ شفع مف النفؿ فصبلة عمى حدة، كلـ تعد الحرمة(222)في حقيا

 كىك مخالؼ لما عرؼ مف (223)يمكف البناء بعدما اعتبر متحمبلن، لكف مقتضاه أف ال يصح البناء

ذا بنى قيؿ ال يسجد لمسيك في اآلخر ألف السجكد األكؿ كقع  كبلميـ فكجب أف يعكؿ عمى األكؿ، كا 

 .جابران حيف كقع، كقيؿ األصح أنو يسجد لبطبلف األكؿ بما طرأ مف كصؿ الباقي 

ومف سمـ وعميو سجدتا السيو فدخؿ رجؿ في صالتو بعد  )ويبطؿ سجود السيو ىو الصحيح  ]

ال فال   .وىذا عند أبي حنيفة وأبي يوسؼ رحميما اهلل  (التسميـ، فإف سجد اإلماـ كاف داخال وا 

ىو داخؿ سجد اإلماـ أو لـ يسجد، ألف عنده سالـ مف عميو السيو ال يخرجو عف : وقاؿ محمد 

الصالة أصاًل ألنيا وجبت جبرًا لمنقصاف فال بد مف أف يكوف في إحراـ الصالة وعندىما يخرجو 

نما ال يعمؿ لحاجتو إلى أداء السجدة فال يظير دونيا،  عمى سبيؿ التوقؼ ألنو محمؿ في نفسو، وا 

                                                                                                                                                 
(218)

 2/673جُؼ٢٘٤ جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :   جٗظٍ
(219)

 1/734 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 2/675جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :   جٗظٍ
220))

 . ْرن جُطؼ٣ٍق ذٚ 
(221)

 .ٝٛٞ نطأ . ػىّ  : (خ) ك٢ 
(222)

 2/675ٝجُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، . 1/226جٍُٓن٢ٓ، جُٔر٠ٞٓ، :   جٗظٍ
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وال حاجة عمى اعتبار عدـ العود، ويظير االختالؼ في ىذا وفي انتقاض الطيارة بالقيقية وتغير 

  . [الفرض بنية اإلقامة في ىذه الحالة 

أم النقصاف الكائف في نفس الصبلة فبل بد أف يككف في حرمة الصبلة، كال  (جبران لمنقصاف  ): قكلو 

، إذ ال مانع في العقؿ مف اعتبار الجابر بعدىا ()يخفى أف ىذه المبلزمة غير ضركرية بؿ نظرية

. متصبلن ، لكف ترككا بيانيا ألنيا اتفاقية بينيـ كزفر مع محمد 

. (224)كحاصمو أنو تراخى الحكـ عف العمة ليذه الضركرة 

نما ال يعمؿ لحاجتو إلى ):  قكلو  أم في حرمة الصبلة فبل يظير عدـ عممو السجدة  أداء ()كا 

 حمؿ ألنو لـ يتحقؽ أكاف الضركرة كىك  )(225)دكنيا أم دكف السجدة كىذا يحتمؿ ككنو قبؿ السجدة

إلى حرمة الصبلة بالسجكد، كيحتمؿ أنو قبميا متكقؼ  السجدة فبل يتأخر عممو فيثبت التحميؿ ثـ يعكد

ف لـ يسجد تبيف أنو أخرجو مف كقت كجكده إذ  عمى ظيكر عاقبتو إف سجد تبيف أنو لـ يخرجو كا 

تبيف عدـ الضركرة المكجبة لتخمؼ تحميمو عنو، ثـ ظير أف االحتماليف قكالف لممشايخ حكاه خبلفا 

كىك أسيؿ : قاؿ . ، منيـ مف اختار الثاني، كمنيـ مف اختار األكؿ(226)صريحا بينيـ في البدائع

                                                                                                                                                 
(223)

 .ٝٛٞ نطأ . ٝٛٞ ٓهحُق إٔ ال ٣ٛف جُر٘حء  : (خ) ك٢ 
()

  .(خ) خ ٖٓ /141 ٜٗح٣س م 
(224)

 2/676جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
()

  .(ؼ) خ ٖٓ /145 ٜٗح٣س م 
(225)

  .(أ)٤ُٓص ك٢ :  جُؼرحٌز ذ٤ٖ جُٔؼٌٞك٤ٖ 
(226)

. ًطحخ ذىجتغ جُٛ٘حتغ ك٢ ضٍض٤د جٍُٗجتغ، ٓإُلٚ ػالء جُى٣ٖ أذٞ ذٌٍ ذٖ ٓٓؼٞو ذٖ أقٔى جٌُحْح٢ٗ :  جُرىجتغ 

. ًطحخ جُٛالز، كَٛ ذ٤حٕ ْرد ٝؾٞخ ْؿٞو جُٜٓٞ : جٗظٍ 

ٛٞ أذٞ ذٌٍ ذٖ ٓٓؼٞو ذٖ أقٔى، ِٓي جُؼِٔحء، ضلوٚ ػ٠ِ ػالء جُى٣ٖ جٍُٓٔه٘ى١، ذو٢ ك٢ قِد قط٠ ٓحش : جٌُحْح٢ٗ 

ذىجتغ جُٛ٘حتغ ك٢ ضٍض٤د جٍُٗجتغ ك٢ : " ٖٝٓ ٓإُلحضٚ . ٝجٌُحْح٢ٗ ٗٓرس ئ٠ُ ًحْحٕ ٓى٣٘س ك٢ ضًٍٓطحًٕ . ٛـ 587ْ٘س 

" .  جُِٓطحٕ ك٢ أٍٚٞ جُى٣ٖ " ، ٝ"جُلوٚ 

 75 /3ًٝكحُس، ٓؼؿْ جُٔإُل٤ٖ،  . 371 /1قحؾ٢ ن٤ِلس، ًٗق جُظٕ٘ٞ،  . 25 /4جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس، : جٗظٍ 

 . 
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لتخريج الفركع كالتكقؼ في بقاء التحريمة، كبطبلنيا أصح ألف التحريمة كاحدة، فإذا بطمت ال تعكد 

 .انتيى. إال بإعادة كلـ تكجد 

كال يبعد جعؿ الشرع نفس السجكد كالعكد إليو إعادة، كيعني بالفركع ما ذكره مف االقتداء بعد السبلـ 

عند محمد يصير مقتديان البتة، كعندىما يكقؼ عمى السجكد، كانتقاض الطيارة بالقيقية بعده 

كعندىما ال ينتقض، ككذا لك ضحؾ المقتدم في ىذه الحالة، كفي تغير الفرض بنية  . (227)عنده

السجكد عند محمد فيصير أربعان كعندىما ال يتغير ألف النية لـ تحصؿ في حرمة  اإلقامة بعده قبؿ

الصبلة، كيسقط سجكد السيك ألنو لك سجد تغير فرضو فيككف مؤديان سجكد السيك في كسط الصبلة 

 .فيترؾ كيقكـ، كال يؤمر بأداء شيء إذ كاف في أدائو إبطالو 

كفيمف اقتدل بو إنساف بنية التطكع ثـ تكمـ ىذا المقتدم قبؿ أف يسجد اإلماـ ال يجب عمى المقتدم 

ف سجد اإلماـ ألنو تكمـ قبؿ صحة االقتداء، كعند محمد يمزمو قضاء ما  قضاء شيء عندىما، كا 

. يصمي اإلماـ 

 مف كؿ كجو، ال أف معنى التكقؼ أف يثبت الخركج () عندىما يخرج بالسبلـ(228)كقكلو في النياية

مف كجو ثـ بالسجكد يدخؿ في حرمة الصبلة، ألنو لك كاف في حرمة الصبلة مف كجو لكانت األحكاـ 

عمى عكسيا عندىما أيضان كما ىك مذىب محمد مف انتقاض الطيارة بالقيقية كلزكـ األداء 

باالقتداء، كلزكـ األربع عند نية اإلقامة عمبلن باالحتياط يشير إلى أف معنى التكقؼ المقابؿ لما 

                                                 
(227)

 أؾٔغ جُؼِٔحء إٔ جُٟكي ئيج ُْ ٣ٌٖ ك٤ٚ هٜوٜس، ال ٣رطَ جُٞٞٞء، ٝإٔ جُوٜوٜس نحٌؼ جُٛالز ال ض٘طوٝ 

ٝجنطِق جُؼِٔحء ك٢ جُٟكي ك٢ جُٛالز ئيج ًحٕ ذوٜوٜس، كًٛد ؾٌٜٔٞ جُؼِٔحء ئ٠ُ أٗٚ ال ٣٘وٝ، ٝٛٞ هٍٞ .. جُٞٞٞء

. ٝيٛد جُك٘ل٤س ئ٠ُ أٗٚ ٣٘وٝ . ٓحُي ٝجُٗحكؼ٢ ٝأقٔى : 

  . 228 /1ٝجذٖ جًٌُٔ٘، جأل١ْٝ،  . 115 /1جذٖ قؿٍ، جُطِه٤ٙ جُكر٤ٍ،  . 61 /2ج١ُٝٞ٘، جُٔؿٔٞع، : جٗظٍ 
(228)

قٓحّ جُى٣ٖ ق٤ٖٓ : ًطحخ ك٢ كٍٝع جُلوٚ جُك٘ل٢، ٝٛٞ ٍٖـ ػ٠ِ ًطحخ جُٜىج٣س ٍُِٔؿ٤٘ح٢ٗ، ٝٓإُلٚ ٛٞ :  جُٜ٘ح٣س 

. ٛـ، ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ ٍٖـ جُٜىج٣س 710ذٖ ػ٢ِ جُٓـ٘حه٢، ش ْ٘س 

 .ٝجٌُطحخ ؿ٤ٍ ٓطرٞع  . 2032 /2قحؾ٢ ن٤ِلس، ًٗق جُظٕ٘ٞ، : جٗظٍ 
()

  .(أ) خ ٖٓ /118 ٜٗح٣س م 
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اختاره مما استدؿ عميو بالفركع المذككرة ككنو في حرمتيا مف كجو دكف كجو، كىك غير الـز مف 

القكؿ بالتكقؼ لممتأمؿ، إذ حقيقتو تكقؼ الحكـ بأنو خرج عف حرمة الصبلة أكالن، فالثابت في نفس 

 معرؼ كما يفيده ما ىك مصرح بو في البدائع مف (229)األمر أحدىما عينان، كالسجكد كعدمو

التجكيزيف، كىذا قط ال يكجب الحكـ بككنو بعد السبلـ في الصبلة مف كجو دكف كجو، بؿ الكقكؼ 

عف الحكـ بأنو خرج مف كؿ كجو أك لـ يخرج مف كجو أصبلن فتأمؿ، ككاف رحمو اهلل لـ يدًر تحقؽ 

 . (230)السابؽ في معنى التكقؼ ثبكت الخبلؼ

 [التسميـ وقطع الصالة ال يسقط سجود السيو  ]

ألف السالـ غير قاطع  (ومف سمـ يريد بو قطع الصالة وعميو سيو فعميو أف يسجد لسيوه  ) ]

  .[ونيتو تغيير المشروع فمغت 

ألنو في محمو بعد القعدة فيك محمؿ منو، كنيتو تغيير المشركع  (ألف ىذا السبلـ غير قاطع  ): قكلو

كىك القطع ليرتب عميو ترؾ السجكد، كالنية المجردة عف العمؿ غير المستحؽ عميو ال يؤثر 

 ما ركنو أعماؿ الجكارح كىك السجكد فمغت، بخبلؼ نية الكفر فإنيا تؤثر إبطاؿ اإليماف (231)إبطاؿ

كالعياذ باهلل تعالى، ألف ركنو عمؿ الباطف فقط عند المحققيف، كاإلقرار إنما ىك شرط إجراء األحكاـ 

نما قيدنا العمؿ بككنو غير مستحؽ ليندفع ما يقاؿ ىذه مقركنة بالعمؿ كىك التسميـ  كىك فرض فيو، كا 

 .

                                                 
(229)

 .ٝٛٞ نطأ . ٝؿ٤ٍٙ  : (أ) ك٢ 
(230)

 2/676جُؼ٢٘٤ ، جُؼ٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
(231)

 .ٝٛٞ نطأ . ئٌٓحٕ  : (أ) ك٢ 
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ىذا كاعمـ أف ما قدمناه مف قكلنا سبلـ مف عميو السيك ال يخرجو عف حرمة الصبلة ال يستمـز كقكعو 

ال لـ  يعد إلى حرمتيا، بؿ الحاصؿ مف ىذا أنو إذا كقع في محمو كاف محمبلن مخرجان، كبعد ()قاطعان كا 

ف كاف، فإف  ذلؾ إف لـ يكف عميو شيء مما يجب كقكعو في حرمة الصبلة، كاف قاطعان مع ذلؾ كا 

سمـ ذاكران لو كىك مف الكاجبات فقد قطع كتقرر النقص كتعذر جبره إال أف يككف ذلؾ الكاجب نفس 

ف كاف ركنا فسدت ف سمـ غير ذاكرو أف عميو شيئان لـ يصر خارجان، كعمى ىذا ()سجكد السيك، كا  ، كا 

 :تجرم الفركع فمنذكر طرفان ينفع اهلل سبحانو بو إف شاء اهلل عز كجؿ فنقكؿ كال قكة إال باهلل تعالى

 فإف كاف في المسجد كلـ يتكمـ (232) إذا سمـ كانصرؼ ثـ ذكر أف عميو سجدة صمبية أك سجدة تبلكة

كجب عميو أف يأتي بو، كلك انصرؼ عف القبمة ألف سبلمو لـ يخرجو عف الصبلة، حتى لك اقتدل 

ف لـ يسجد فسدت صبلتو إذا كاف  بو إنساف بعد ىذا السبلـ صار داخبلن، فإف سجد سجد معو، كا 

المتركؾ صمبية كفسدت صبلة الداخؿ بفسادىا بعد صحة االقتداء، ككجب القضاء عمى الداخؿ حتى 

لك دخؿ في فرض رباعي متنفبلن يمزمو قضاء األربع إف كاف اإلماـ مقيمان، كركعتيف إف كاف مسافران، 

ف كاف في الصحراء فانصرؼ، إف جاكز الصفكؼ خمفو أك يمنة أك يسرة فسدت في الصمبية كتقرر  كا 

  .(233)النقص كعدـ الجبر في التبلكية كالسيكية

                                                 
((

  . (خ) أ ٖٓ /142 ٜٗح٣س م 
()

  .(ؼ) أ ٖٓ /145 ٜٗح٣س م 
(232)    

ك٢ٜ جُٓؿىز جُط٢ : ٢ٛ جُٓؿىز جُط٢ ٖٓ ِٚد جُٛالز، أ١ ؾُء ٜٓ٘ح، جٓح جُٓؿىز جُطأل٣ٝس: جُٓؿىز جُِٛر٤س

ك٢ٜ جُط٢ ٣ٌٕٞ ْررٜح قىٝظ ْٜٞ ك٢: ٝأٓح جُٓؿىز ج٣ُٜٞٓس . ْررٜح ضألٝز آ٣س ك٤ٜح ْؿىز
 

.جُٛالز
 

 
(233)

أٝ جٗٚ ضٍى ًٌٞػحً أٝ ْؿٞوجً أٝ ؿ٤ٍٛٔح ٖٓ :  ئيج ِْْ ٖٓ ٚالضٚ غْ ض٤وٖ جٗٚ ضٍى ًٌؼس أٝ ًٌؼط٤ٖ أٝ غالغحً 

جألًٌحٕ ْٟٞ ج٤ُ٘س ٝضٌر٤ٍز جإلقٍجّ ، كحٕ يًٍ جُٜٓٞ هرَ ٠ٍٞ جُلَٛ الَٓٚ جُر٘حء ػ٠ِ ٚالضٚ ، ك٤حض٢ ذحُرحه٢ 

 ٝج١ُٝٞ٘ 1/226جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، : جٗظٍ . ٣ٝٓؿى ُِٜٓٞ ، ٝجٕ يًٍ ذؼى ٠ٍٞ جُلَٛ الَٓٚ جْطث٘حف جُٛالز 

 5/176، جُٔؿٔٞع ، 
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ف مشى أمامو لـ يذكر في ظاىر الركاية، كحكمو إف كاف لو سترة بنى ما لـ يجاكزىا ال إف جاكزىا  كا 

ف لـ تكف سترة فقيؿ إف مشى قدر الصفكؼ خمفو عاد أك أكثر امتنع البناء، كىك مركم عف أبي  كا 

. يكسؼ اعتباران ألحد الجانبيف باآلخر 

كقيؿ إف جاكز مكضع سجكده ال يعكد كىك األصح، ألف ذلؾ القدر في حكـ خركجو مف المسجد 

فكاف مانعان مف االقتداء، كلك تذكر بعد السبلـ مف الظير أنو ترؾ صمبية فقاـ كاستقبؿ الظير فصمى 

أربعان فسدت، ألف نية االستقباؿ لـ تصح ألنو كاف في األكلى فصار خالطان المكتكبة بالنافمة قبؿ 

إكماؿ أركانيا، كىذه نظيري مف صمى ركعتيف مف المغرب فسمـ عمى ظف اإلتماـ ثـ تذكر فكبر 

ال فسدت ألف نية المغرب  لبلستقباؿ فصمى ثبلثان، إف صمى ركعة كقعد قدر التشيد جازت المغرب كا 

ال فبل كلك سمـ كعميو تبلكية كسيكية  ثانيان لـ تصح فبقي في األكلى، فإذا صمى ركعة كقعد تمت كا 

غير ذاكر ليا أك ذاكران لمسيك خاصة ال يعد سبلمو قاطعان ، فإذا تذكر يسجد لمتبلكة أكالن ثـ يتشيد 

ف سمـ ذاكران ليما  كيسمـ لما قدمنا مف أف سجدة التبلكة ترفع القعدة ثـ يسجد لمسيك كيتشيد كيسمـ، كا 

،  () خاصة كاف قاطعان كسقطت عنو التبلكية كالسيك المتناع البناء بسبب االنقطاع(234)أك لمتبلكية

إذا سمـ كىك ذاكره أف عميو : إال إذا تذكر أنو لـ يتشيد عمى ما في فتاكل قاضي خاف حيث قاؿ 

  .(235)سجدة التبلكة ثـ تذكر أنو لـ يتشيد فإنو ال يعكد لمتشيد كيسجد لمتبلكة كصبلتو تامة

ف سمـ كعميو صمبية كسيكية غير ذاكر ليما أك ذاكران لمسيكية لـ يكف سبلمو قاطعان كيفعؿ كاألكؿ،  كا 

ف كاف   فيك قاطع فتفسد صبلتو، كلك سمـ كعميو صمبية كتبلكية ذاكران ليما كلمصمبية خاصةكا 

كسيكية غير ذاكر ليف أك ذاكران لمسيكية لـ يقطع كيقضي األكلييف مرتبان األكؿ، فاألكؿ، كىذا يفيد 

                                                 
(234)

 .ٝٛٞ نطأ . ُِطألٝز  : (أ، ؼ، ٠) ك٢ 
((

 . . (أ)أ ٖٓ /119 ٜٗح٣س م 
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كجكب النية في المقضى مف السجدات، كسنبينو في التتمة التي تقدـ الكعد بيا ثـ يتشيد كيسمـ ثـ 

ف كاف ذاكران لمصمبية أك التبلكية فسدت ككاف سبلمو قاطعان، كىذا في الصمبية ))يسجد لمسيك ، كا 

. (236)كأما في التبلكية فالمذككر ظاىر الركاية . ظاىر ألنو سمـ عمدان ذاكرنا ركنا عميو 

 عف أبي يكسؼ ال تفسد ألف سبلمو في حؽ الركف سبلـ سيك ال يكجب (237)كركل أصحاب اإلمبلء

فساد الصبلة، كفي حؽ الكاجب عمد كىك ال يكجبو أيضان، بخبلؼ ما إذا كاف ذاكران لمصمبية دكف 

التبلكية كدفع بأف جانب الكاجب يكجب الخركج مف الصبلة كجانب الركف إف لـ يكجبو ال يمنع مف 

 .شرعان  اإلخراج، فكؿ سبلـ األصؿ فيو أف يككف مخرجان ألنو جعؿ محمبلن 

 . { (238)تحميميا التسميـ }-: صمى اهلل عميو كسمـ - قاؿ 

                                                                                                                                                 
(235)

  .98 /4كطأٟٝ هح٢ٞ نحٕ، :  جٗظٍ 
()

  .(خ) خ ٖٓ /142 ٜٗح٣س م 
(236)

 1/169جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(237)

ٓٛطِف ك٢ جُرىجتغ ٝؿ٤ٍٙ ٖٓ ًطد جُك٘ل٤س، ٝضؿى جُ٘ٓرس ك٤ٜح ئ٠ُ أذ٢ ٣ْٞق جألٓحّ جُػح٢ٗ :  أٚكحخ جألٓالء 

. ٝألذ٢ ٣ْٞق جٓالءجش ك٢ جًُٔٛد ٣ٌطرٜح ٠الذٚ . يًٍ أٚكحخ جألٓالء ػٖ أذ٢ ٣ْٞق ًًج : ػ٘ى جُك٘ل٤س، ك٤وحٍ 

إٔ ٣وؼى جُؼحُْ ٝقُٞٚ ضالًٓضٚ ذحُٔكحذٍ ٝجُوٍج٤٠ّ، ك٤طٌِْ ذٔح كطف هللا ػ٤ِٚ ٖٓ جُؼِْ، ٣ٌٝطد جُطال٤ًٓ : ٝجألٓالء 

:-  ٖٝٓ جٚكحخ جألٓالء ػٖ أذ٢ ٣ْٞق. ًٝحٕ ًٛج ػحوز أٚكحذ٘ح جُٔطوى٤ٖٓ . ٓؿِٓحً، غْ ٣ؿٔؼٕٞ ٓح ًطرٞج 

 ذٍٗ ذٖ ج٤ُُٞى -1

 ٓكٔى ذٖ ْٔحػس -2

 جُٔؼ٠ِ ذٖ ٌٓ٘ٛٞ جال١َ -3

أذٞ ٤ِْٔحٕ جُؿَٞؾح٢ٗ  -4

  .13 /1ج١ٌُِٞ٘، ػرى جُك٢ ج١ٌُِٞ٘، ٓوىٓس جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ، : جٗظٍ 
(238)

. جألٓحّ ٣كىظ ذؼىٓح ٣ٍكغ ٌأْٚ ق٤ٖ أنٍ ًٌؼس: ،ًطحخ جُٛالز، ذحخ113 ٘/618 ْٖ٘ أذ٢ وجٝو، قى٣ع ٌهْ 

قىغ٘ح ػػٔحٕ ذٖ أذ٢ ٤ٖرس، غ٘ح ٤ًٝغ ػٖ ْل٤حٕ، ػٖ جذٖ ػو٤َ، ػٖ ٓكٔى ذٖ جُك٘ل٤س، ػٖ ػ٢ِ ٢ٌٞ هللا : ٝٗٛٚ 

" . ٓلطحـ جُٛالز جُطٌٜٞ، ٝضك٣ٍٜٔح جُطٌر٤ٍ، ٝضك٤ِِٜح جُط٤ِْٓ - : " ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - هحٍ ٌٍْٞ هللا : ػ٘ٚ هحٍ 

. قٖٓ ٚك٤ف : ٝهحٍ جألُرح٢ٗ 

. ، ًطحخ جُطٜحٌز ْٜٝ٘٘ح، ذحخ ٓلطحـ جُٛالز جُطٌٜٞ، ذ٘لّ جُ٘ٙ 65، 275٘ٝك٢ ْٖ٘ جذٖ ٓحؾس، قى٣ع ٌهْ 

. قٖٓ ٚك٤ف : ٝهحٍ جألُرح٢ٗ 

، ًطحخ ٓٞجه٤ص جُٛالز  ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ضك٣ٍْ جُٛالز ٝضك٤ِِٜح، ٝٗٛٚ 68، 238٘ٝك٢ ْٖ٘ جُط١ًٍٓ، قى٣ع ٌهْ 

قىغ٘ح ٓكٔى ذٖ جُل٤َٟ، ػٖ أذ٢ ْل٤حٕ ٣ٍ٠ن جُٓؼى١، ػٖ أذ٢ ٍٟٗز، ػٖ أذ٢ ْؼ٤ى : قىغ٘ح ْل٤حٕ ذٖ ٤ًٝغ، هحٍ : 

ٓلطحـ جُٛالز جُطٌٜٞ، ٝضك٣ٍٜٔح جُطٌر٤ٍ، ٝضك٤ِِٜح جُط٤ِْٓ، ٝال - : " ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - هحٍ ٌٍْٞ هللا : هحٍ 

 .ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ . ٚالز ُٖٔ ُْ ٣وٍأ ذحُكٔى ٌْٝٞز ك٢ ك٣ٍٟس أٝ ؿ٤ٍٛح 
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 حالة السيك دفعنا لمحرج لكثرة السيك ))كألنو مف باب الكبلـ عمى ما مر إال أنو منع مف اإلخراج

كغمبة النسياف، ك ال يكثر سبلـ مف عمـ أف عميو الكاجب ألف ظاىر حاؿ المسمـ أنو ال يترؾ الكاجب 

ذا تمت عمة اإلخراج كجانب الركف غير مانع منو كما قمنا صار  فبقي مخرجان عمى أصؿ الكضع، كا 

. محككمنا بخركجو عف الصبلة شرعان قبؿ إكماؿ األركاف فتفسد 

فسدت في الكجييف ألنو ال يستطيع أف : كما أحسف عبارة محمد رحمو اهلل كأخصرىا حيث قاؿ 

ذا جعمت عميو قضاء التي كاف ناسينا ليا كجب أف يقضي  يقضي التي كاف ذاكران ليا بعد التسميـ، كا 

. (239)التي كاف ذاكران ليا 

ذا سمـ كعميو السيك كتكبير التشريؽ كالتمبية بأف كاف ميٍحًرمان في أياـ التشريؽ كا 
 ال يسقط عنو (240)

ذا أراد أف يؤدم يقدـ بعد سجدتي السيك التكبير  ذلؾ كمو سكاء كاف ذاكرنا لمكؿ أك ساىيان عف الكؿ، كا 

ثـ التمبية كلك بدأ بالتمبية قبؿ السيك سقطت سجدتا السيك كالتكبير، كلك لبى قبؿ التكبير يسقط 

 عمى (241)التكبير، كلك سمـ كعميو صمبية كتبلكية كسيك أك التكبير كالتمبية غير ذاكر ليما سجدىما

الترتيب في كجكبيما ثـ يفعؿ الباقي، كلك بدأ بالتمبية فسدت أك بالتكبير ال تفسد، كيجب عميو إعادتو 

. (242)بعد فعؿ ىذه األشياء، كاهلل سبحانو أعمـ 

لقولو  (ومف شؾ في صالتو فمـ يدر أثالثًا صمى أـ أربعًا وذلؾ أوؿ ما عرض لو استًانؼ  )] 

ف كاف  ) {إذا شؾ أحدكـ في صالتو أنو كـ صمى فميستقبؿ الصالة  }عميو الصالة والسالـ  وا 

                                                 
((

  .(ؼ) خ ٖٓ /146 ٜٗح٣س م 
(239)

 1/171جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(240)

٢ٛ ج٤ُّٞ جُكحو١ ػٍٗ ٝجُػح٢ٗ ػٍٗ ٝجُػحُع ػٍٗ ٖٓ ي١ جُكؿس، ٢ٛٝ جأل٣حّ جُػالغس ذؼى ػ٤ى :  أ٣حّ جُط٣ٍٗن 

ٌٝجٙ ِْٓٓ " . ئٕ أ٣حّ جُط٣ٍٗن أ٣حّ أًَ ٍٖٝخ ٝيًٍ هلل - : " ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جألٞك٠، ٢ٛٝ أ٣حّ ػ٤ى كوى هحٍ 

  .526، 1141٘ك٢ ٚك٤كٚ، ٌهْ 
(241)

  .(خ) ٤ُٓص ك٢ 
(242)

 2/679جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
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مف شؾ في صالتو فميتحرَّ } لقولو عميو الصالة والسالـ  (يعرض لو كثيرًا بنى عمى أكبر رأيو 

ف لـ يكف لو رأي بنى عمى اليقيف )  {الصواب  مف شؾ في } لقولو عميو الصالة والسالـ ( وا 

واالستقباؿ بالسالـ أولى، ألنو عرؼ محماًل  {صالتو فمـ يدر أثالثًا صمى أـ أربعًا بنى عمى األقؿ 

دوف الكالـ، ومجرد النية يمغو، وعند البناء عمى األقؿ يقعد في كؿ موضع يتوىـ آخر صالتو كي 

  .[ال يصير تارًكا فرض القعدة، واهلل أعمـ 

 (243*) [الشؾ في الصالة قبؿ الفراغ منيا]

قيد بالظرؼ ألنو لك شؾ بعد الفراغ منيا أك بعدما قعد قدر التشيد ال  (كمف شؾ في صبلتو ): قكلو

ا كشؾ في تعيينو قالكا  يعتبر، إال إف كقع في التعييف ليس غير، بأف تىذىكَّرى بعد الفراغ أنو ترؾ فرضن

يسجد سجدة كاحدة ثـ يقعد ثـ يقـك فيصمي ركعة بسجدتيف ثـ يقعد ثـ يسجد لمسيك الحتماؿ أف 

ف كاف  المتركؾ الرككع فبل بد مف الركعة كسجدتيف، ألف السجكد الذم كاف أكقعو دكنو ال عبرة بو كا 

سجدة فقد سجد، كلك تذكر في العصر أنو ترؾ سجدة كشؾ أنيا منيا أك مف الظير يتحرل، فإف لـ 

يقع تحريو عمى شيء، يتـ العصر كيسجد سجدة كاحدة الحتماؿ أنو تركيا منيا ثـ يعيد الظير ثـ 

، كلك لـ يعد العصر ال شيء عميو، كلك عمـ أنو أدل ركننا كشؾ أنو (244)العصر احتياطان استحبابنا 

كبر لبلفتتاح أك ال أك ىؿ أحدث أك ال أك أصابو نجاسة أك ال أك ىؿ مسح برأسو أك ال، إف كاف 

ال مضى كال يمزمو الكضكء كال غسؿ ثكبو، بخبلؼ ما لك شؾ أف ىذه تكبيرة في  أكؿ مرة استقبؿ كا 

                                                 

(
243

ْٖ نِلَُٚ كأنرٍٝٙ، كوى أقٖٓ ٣ٝطْ ذْٜ: هحٍ جُوٍجك٢( َٓ ٝهحٍ أذٞ . ُٞ ٖي جألٓحّ ذؼى ْالٓٚ، ٣ر٢٘ ػ٠ِ ٣و٤٘ٚ، كإ ْأٍ 

ئٕ قَٛ ُٚ جُٗي أٍٝ ٍٓز ، ذطِص ٚالضٚ، ٝئٕ ٚحٌ ػحوز ُٚ ، جؾطٜى ٝػَٔ ذـحُد ظ٘ٚ، ٝئٕ ُْ ٣ظٖ ٤ٖثحً : ق٤٘لس

، 5/175،  ٝج١ُٝٞ٘، جُٔؿٔٞع، 2/319، ٝجُوٍجك٢، جًُن٤ٍز، 1/132جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٟحتغ،: جٗظٍ. ػَٔ ذحألَٓ

 . 1/721ٝجذٖ هىجٓس، جُٔـ٢٘ ، 
(244)

ًِٜٝح أُلحظ ض٤ٍٗ ئ٠ُ . ٠ٔٓ٣ٝ جُٔ٘ىٝخ، ٝجُ٘حكِس، ٝجُٓ٘س، ٝجُططٞع، ٝجُٔٓطكد، ٠ٔٓ٣ٝ جإلقٓحٕ :  جالْطكرحخ 

أٝ ٛٞ ٓح ٣ػحخ .ٛٞ ٓح ٠ِد جُٗحٌع كؼِٚ ٠ِرحً ؿ٤ٍ الَّ : ٝضؼ٣ٍوٚ ػ٘ى جأل٤٤ُٖٞٚ . ٓؼ٘حٙ، ٝال ضهٍؼ ػٖ ٍٓٓحٙ 

 . 2004، وجٌ جُلٌٍ جُؼٍذ٢، ْ٘س40أذٞ ٍَٛز، ٓكٔى، أٍٚٞ جُلوٚ، جُٔ٘ىٝخ، ٘: جٗظٍ .كحػِٚ ٝال ٣ؼحهد ضحًٌٚ 

 .، ٓإْٓس جٍُْحُس 39 – 38، 1٘ػرى ج٣ٌٍُْ، جُٞؾ٤ُ ك٢ أٍٚٞ جُلوٚ، ٠. ٣َٝىجٕ، و
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االفتتاح أك القنكت فإنو ال يصير شارعان ألنو لـ يثبت لو شركع بعد ليجعؿ لمقنكت كال يعمـ أنو نكل 

. ليككف لبلفتتاح 

االفتتاح فأعاد التكبير كالثناء ثـ تذكر كاف عميو السيك كال يككف  لك شؾ في تكبيرة: كفي الفتاكل

. الثانية استقباالن كقطعنا لؤلكلى

ىذا في ترؾ الفعؿ، فمك كاف تذكر أنو ترؾ قراءة، فسدت الحتماؿ ككنيا قراءة ثبلث ركعات، كلك 

  القراءة في ركعة كاحدة كال يدرم مف أم صبلة، يعيد))كاف صمى صبلة يـك كليمة ثـ تذكر أنو ترؾ

 . ألنيما يفسداف بترؾ القراءة في ركعة (245)صبلة الفجر كالكتر

 الفجر كالمغرب كالكتر، كلك تذكر أنو تركيا ))إال إف كاف متذكران أنو ترؾ في ركعتيف فحينئذو ييعيد

في أربع أعاد الرباعيات الثبلث فقط، كعمى ىذا ينبغي إذا تذكر تركيا في ثبلث كالمسألة بحاليا أف 

. يعيد ما سكل الفجر، كال إشكاؿ أنو إذا شؾ في الكقت أنو صمى أك ال تجب عميو الصبلة 

  .كقد أسمفنا أنو إذا تيقف ترؾ صبلة مف يـك كليمة كشؾ فيو تجب عميو صبلة يـك كليمة 

 

 لو في عمره مف حيف بمغ، كقيؿ أكؿ ما ما عرض معناه أكؿقيؿ  (كذلؾ أكؿ ما عرض لو): قكلو 

  . (246)عرض في تمؾ الصبلة، كقيؿ معناه أف السيك ليس بعادة لو

الحاصؿ أنو قد ثبت عندىـ أحاديث ىي  (إذا شؾ إلى آخره-صمى اهلل عميو كسمـ - لقكلو  ): قكلو 

ف كانكا ىـ(247){إذا شؾ أحدكـ في صبلتو فميستقبؿ }-صمى اهلل عميو كسمـ - قكلو     كىك غريب، كا 

                                                 
()

  .(خ) أ ٖٓ /143 ٜٗح٣س م 
(245)

 .ٝٛٞ نطأ . ٝجُٔـٍخ  : (ؼ) ك٢ 
()

  .(أ) خ ٖٓ /119 ٜٗح٣س م 
(246)

 .2/680جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ 
(247)

  2/173ج٣ُُِؼ٢ ، ٗٛد جٍُج٣س ، :  ًٛج جُكى٣ع ال أَٚ ُٚ ، جٗظٍ 
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 صمى ثبلثان () قاؿ في الذم ال يدرم(249) عف ابف عمر(248)يعرفكنو، كمعناه في مسند ابف أبي شيبة

 . (250)يعيد حتى يحفظ: أـ أربعان 

إذا شؾ   }، كمػا فػي الصحيح (253) كشريح(252)كابف الحنفية (251)كأخرج نحكه عػف سعيد بف جبير

 

ف لـ يركه مسعر(254){أحدكـ فميتحرَّ الصكاب فميتـ عميو   (255) كتقدـ أكؿ الباب، كلفظ التحرم كا 

 الحافظ (259) كغيرىـ، فقد ركاه منصكر بف المعتمر(258) ككىيب بف خالد(257) كشعبة(256)كالثكرم

. كاعتمد عميو أصحاب الصحيح 

                                                 
(248)

ٛـ، ٝضٞك٢ 159ػرى هللا ذٖ ٓكٔى ذٖ أذ٢ ٤ٖرس جُؼر٢ٓ، جٌُٞك٢، أذٞ ذٌٍ، قحكع ُِكى٣ع، ُٝى ْ٘س :  جذٖ أذ٢ ٤ٖرس 

.  جُٔٓ٘ى ُٝٚ ًطحخ ك٢ جُطل٤ٍٓ : ٛـ، ٖٓ ٓٛ٘لحضٚ 235ْ٘س 

 .  118 – 117 /4ج٢ًٌُُِ، جألػالّ،  . 122 /11جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ،  . 17 – 16 /2جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ، : جٗظٍ 

ٖٓ أْٛ ًطد جُكى٣ع ٝج٥غحٌ ػٖ جُٛكحذس ٝجُطحذؼ٤ٖ، ٝٛٞ ٣كط١ٞ ػ٠ِ جالقحو٣ع جٍُٔكٞػس " جُٔٛ٘ق " ًٝطحذٚ 

. ٝجُٔٞهٞكس ٝجُٔوطٞػس، ٝك٤ٚ جُٛك٤ف ٝجُٟؼ٤ق 

  . 108 /4ج٢ًٌُُِ، جألػالّ،  . 1711 /2قحؾ٢ ن٤ِلس، ًٗق جُظٕ٘ٞ : جٗظٍ 
(249)

ػرى هللا ذٖ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ذٖ ٗل٤َ جُو٢ٍٖ، أذٞ ػرى هللا، ُٝى ذؼى جُرؼػس ذػالظ ٤ْٖ٘، أِْْ ٝٛٞ :  جذٖ ػٍٔ 

.  ٛـ 84ٚـ٤ٍ ٓغ أذ٤ٚ، ُْ ٣ٜٗى ذىٌجً ُٛـٍ ْ٘ٚ، ًحٕ ٖى٣ى جالضرحع ُِ٘ر٢، ٓحش ْ٘س 

  . 325 /1جًُٛر٢، ضؿ٣ٍى أْٔحء جُٛكحذس،  . 203 /3جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ،  . 419جذٖ ػرى جُرٍ، جالْط٤ؼحخ، : جٗظٍ 
((

  .(ؼ) أ ٖٓ /147ٜٗح٣س م 
((250

، ٝجذٖ 2/173ج٣ُُِؼ٢، ٗٛد جٍُج٣س، : جٗظٍ:  ، ػٖ جذٖ ػ2/203ٍٔ ٓٞهٞف، ٌٝجٙ جذٖ أذ٢ ٤ٖرس ك٢ ٓٛ٘لٚ ، 

 . 1/208قؿٍ، جُىٌج٣س، 
 

((251
 ْؼ٤ى ذٖ ؾر٤ٍ ذٖ ٛٗحّ أذٞ ٓكٔى، جألٓحّ جُكحكع جُٔوٍب جُٔلٍٓ ج٤ُٜٗى، ُٝى ك٢ نالكس ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُد 

 . ٛـ 95ٛـ، ٌٟٝ ػٖ جذٖ ػرحِ ٝأًػٍ، ٝػٖ ػرى هللا ذٖ ٓـلَ ٝػحتٗس، غوس، غرص، كو٤ٚ، هطِٚ جُكؿحؼ ْ٘س 45

 279جذٖ قؿٍ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد، ٘ . 276 – 275 /4جذٖ قرحٕ، جُػوحش،  . 343 – 321 /4جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ، : جٗظٍ 

  .93 /3ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، . 
(252)

ٛـ 21ٓكٔى ذٖ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُد، جُٜح٢ٖٔ جُو٢ٍٖ، أذٞ جُوحْْ، جُٔؼٍٝف ذحذٖ جُك٘ل٤س، ُٝى ْ٘س :  جذٖ جُك٘ل٤س 

. ٛـ، ٗٓرس ئ٠ُ أٓٚ، ٢ٛٝ نُٞس ذ٘ص ؾؼلٍ ذٖ ه٤ّ ٖٓ ذ٢٘ ق٤٘لس، غوس، ػحُْ، ٓحش ذؼى جُػٔح٤ٖٗ 81ٝضٞك٢ ْ٘س 

 . 347 /5جذٖ قرحٕ، جُػوحش،  . 652 /3جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد،  . 280جذٖ قؿٍ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد، : جٗظٍ

  . 6/270ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، 
(253)

. ٝٛٞ نطأ . ٣ٍْف  : (أ) ك٢ 

ٛٞ ٣ٍٖف ذٖ جُكحٌظ ذٖ ه٤ّ ذٖ جُؿْٜ جٌُ٘ى١، ض٠ُٞ هٟحء جٌُٞكس ُٓط٤ٖ ْ٘س، هحٍ ك٤ٚ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُد : ٣ٍٖٝف 

ٝضٍى جُوٟحء هرَ ٓٞضٚ ذٓ٘س ٝجقىز، ًٝحٕ غوس ك٢ . ٛـ 78ٛٞ أه٠ٟ جُؼٍخ، ػحٔ ٓحتس ٝغٔحٕ ٤ْٖ٘، ٝضٞك٢ ْ٘س : 

. جُكى٣ع، ٓأٓٞٗحً ك٢ جُوٟحء 

  . 132 /4ٝجألٚلٜح٢ٗ، ق٤ِس جأل٤ُٝحء،  . 100 – 90 /٠ٝ6روحش جذٖ ْؼى،  . 161 /3ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، : جٗظٍ 
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سمعت : قاؿ -رضي اهلل عنو  -(261) كابف ماجو عف عبد الرحمف بف عكؼ(260)كما أخرجو الترمذم

إذا سيا أحدكـ في صبلتو فمـ يدر كاحدة صمى أك ثنتيف  }يقكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - النبي 

فميبف عمى كاحدة، فإف لـ يدر اثنتيف صمى أك ثبلثان فميبف عمى ثنتيف، فإف لـ يدر ثبلثان صمى أك 

حديث حسف :  قاؿ الترمذم (263){ سجدتيف قبؿ أف يسمـ (262)أربعان فميبف عمى ثبلث، كليسجد

. صحيح

                                                                                                                                                 
(254)

جُٔٓحؾى ٝٓٞجٞغ جُٛالز، ذحخ جُٜٓٞ ك٢ جُٛالز ٝجُٓؿٞو : ، ًطحخ261، ٘(571)-88ٌٝجٙ ِْٓٓ، قى٣ع ٌهْ 

ئيج ٠ِٚ نٔٓحً ٌٝٝجٙ جُ٘ٓحت٢، قى٣ع ٌهْ : ، ًطحخ جُٛالز، ذحخ177، 1020٘ٝ ٌٝجٙ أذٞ وجٝو، قى٣ع ٌهْ .ُٚ

 ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ . جُٜٓٞ، ذحخ جُطكٍٟ: ، ًطحخ202، 1240٘
(255)

. ٝٛٞ نطأ . ٓٓؼٞو  : (أ) ك٢ 

ٛٞ ٓٓؼٍ ذٖ ًىجّ ذٖ ظ٤ٍٜ ذٖ ػر٤ىز ذٖ جُكحٌظ، أذٞ ِْٔس جٍُؤج٢ْ جُٜال٢ُ جٌُٞك٢، ٖٓ أضرحع جُطحذؼ٤ٖ، : ٝٓٓؼٍ 

. ٛـ، ٝٛٞ ٖٓ غوحش أَٛ جُكى٣ع ٤ٖ155م جُؼٍجم، ئٓحّ غرص غوس، ًٝحٕ ٌٖحًحً ك٢ قى٣ػٚ، ضٞك٢ ك٢ ٌؾد ْ٘س 

 . 209 /7جألٚلٜح٢ٗ، ق٤ِس جأل٤ُٝحء،  . 113 /10جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد،  . 216 /7ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، : جٗظٍ 
(256)

: ْل٤حٕ ذٖ ْؼ٤ى ذٖ ٍٓٓٝم ذٖ قر٤د ذٖ ٌجكغ ذٖ ػرى هللا جُػ١ٌٞ، جألٓحّ جُؼحُْ جُٔؿطٜى، هحٍ جًُٛر٢ :  جُػ١ٌٞ 

ٛٞ ٤ٖم جإلْالّ، ئٓحّ جُكلحظ، ٤ْى جُؼِٔحء جُؼح٤ِٖٓ ك٢ َٓحٗٚ، أذٞ ػرى هللا جُػ١ٌٞ جٌُٞك٢، جُٔؿطٜى، ٓٛ٘ق جُؿحٓغ " 

ٛـ  161ٛـ، ٝٓحش ْ٘س97، ُٝى ْ٘س "

 . 104 /3ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، ؼ . 95ٝج٢٠ٞ٤ُٓ، ٠روحش جُكلحظ، ٘ . 229 /7جًُٛر٢، ٤ٍْ أػالّ جُ٘رالء، : جٗظٍ 
(257)

ٛـ، ضحذؼ٢، ٝجْط٢ جألَٚ، 160ٛـ، ٝٓحش ْ٘س 82ٛٞ ٖو٤ن ذٖ جُكؿحؼ، أذٞ ذٓطحّ جُر١ٍٛ، ُٝى ْ٘س :  ٖؼرس 

.  ػحُْ أَٛ جُرٍٛز ٤ٖٝهٜح 

 205 /7جًُٛر٢، ٤ٍْ أػالّ جُ٘رالء،  . 193 /1جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ،  . 345 /4جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، : جٗظٍ 

  . 164 /3ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، . 
(258)

ٛـ، ٖٓ قلحظ جُكى٣ع جُػوحش، ٖٓ 725ٛـ ٝٓحش ْ٘س 165 ٤ٛٝد ذٖ نحُى ذٖ ػؿالٕ جُرح٢ِٛ ذحُٞالء، ُٝى ْ٘س 

. أَٛ جُرٍٛز، ٝٝكحضٚ ك٤ٜح، ْؿٖ كًٛد ذٍٛٙ، كٌحٕ ٢ِٔ٣ ٖٓ قلظٚ 

 . 57 – 54 /6ٝجذٖ جألغ٤ٍ، جٌُحَٓ،  . 196 /11جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد،  . 217 /1جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ، : جٗظٍ 

  . 126 /8ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، 
(259)

 ٌٓ٘ٛٞ ذٖ جُٔؼطٍٔ ذٖ ػرى هللا ج٢ُِٔٓ، أذٞ ػطحخ جٌُٞك٢، قحكع، غرص، هىٝز، ٝٛٞ ٖٓ جُطروس جٍُجذؼس ٖٓ 

. ٛـ، ٖٓ أػالّ ٌؾحٍ جُكى٣ع 132جُطحذؼ٤ٖ، ضٞك٢ ك٢ ٌٟٓحٕ ْ٘س 

. جُكحكع ج١ُُٔ، ض٣ًٜد جٌُٔحٍ  . 305 /5جًُٛر٢، ضح٣ٌم جإلْالّ،  . 312 /1جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، : جٗظٍ 

  . 304 /7ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، 
((260

ٛـ، ٝٛٞ ٖٓ ضال٤ًٓ جألٓحّ 210ٓكٔى ذٖ ػ٠ٓ٤ ذٖ ٌْٞز جُط١ًٍٓ، جُكحكع جُٔكىظ، ُٝى ْ٘س :  جُط١ًٍٓ 

.  جُؼَِ، جُؿحٓغ جُٔهطٍٛ : ٛـ ذطًٍٓ، ٖٓ ٓٛ٘لحضٚ 279جُرهح١ٌ، أ٤ٚد ذحُؼ٠ٔ ك٢ ًرٍٙ، ٓحش ْ٘س 

، ْ٘س 1، 154٠ /2جًُٛر٢، ٓكٔى ذٖ أقٔى ذٖ ػػٔحٕ، ضًًٍز جُكلحظ،  . 270 /13جًُٛر٢، ٤ٍْ أػالّ جُ٘رالء، : جٗظٍ 

  . 322 /6ٝج٢ًٌُُِ، جالػالّ، . ّ، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس 1998
(261)

 ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ػٞف ج١ٍُُٛ جُو٢ٍٖ، جُٛكحذ٢ ج٤ٍُٜٗ، أقى جُؼٍٗز جُٔر٣ٍٖٗ ذحُؿ٘س ٝأقى جُٓطس أَٛ 

ٛـ 33 ْ٘س، ضٞك٢ ْ٘س 22ذؼٍٗ ٤ْٖ٘، أِْْ ػ٠ِ ٣ى أذ٢ ذٌٍ ٝػٍٔٙ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جٌُٟٗٞ، ُٝى ذؼى جُ٘ر٢ 

.  ك٢ جُٗحّ، ٠ِٚٝ ػ٤ِٚ أ٤ٍٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ػػٔحٕ ذٖ ػلحٕ 

  . 5171جذٖ جألغ٤ٍ، أْى جُـحذس،  . 98 /1جألٚرٜح٢ٗ، ق٤ِس جأل٤ُٝحء،  . 321 /3ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، : جٗظٍ 
(262)

ِٖ ػ٠ِ غالظ ٣ٝٓؿى : ٌٝٓحٜٗح ٝؾى  (خ) ٤ُٓص ك٢   .ٝجقىز أٝ أٌذؼحً ك٤ِر
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فمما ثبت عندىـ الكؿ، سمككا فييا طريؽ الجمع بحمؿ كؿ منيما عمى محمؿ يتجو حممو عميو، 

 شؾ عرض لو إما مطمقان في عمره أك في تمؾ الصبلة إلى آخر ما (264)فاألكؿ عمى ما إذا كاف أكؿ

لو ألنو يجمع األكؿ ببل شؾ  تقدـ مف الخبلؼ، كاختير الحمؿ عمى ما إذا كاف الشؾ ليس عادة

كالثاني ظاىران، كيساعده المعنى كىك أنو قادر عمى إسقاط ما عميو دكف حرج ألف الحرج بإلزاـ 

االستقباؿ إنما يمـز عند كثرة عركض الشؾ لو، كصار كما إذا شؾ أنو صمى أك ال كالكقت باؽ 

تمزمو الصبلة لقدرتو عمى يقيف اإلسقاط دكف حرج ألف عركضو قميؿ، بخبلفو بعد الكقت ال يمـز ألف 

الظاىر خبلفو، فبل يدفع الشؾ حكـ الظاىر، كحمؿ عدـ الفساد الذم تظافر عميو الحديثاف اآلخراف 

عمى ما إذا كاف يكثر منو لمزكـ الحرج بتقدير اإللزاـ كىك منتؼ شرعان بالنافي فكجب أف حكمو العمؿ 

بما يقع عميو التحرم، كيجعؿ محمؿ الحديث الثاني، فإذا لـ يقع تحريو عمى شيء كجب البناء عمى 

 .المتيقف كىك محمؿ الثالث جمعان بيف األحاديث

ف ذكر الصكاب يقينان كبنى (265)كأما ما يفيده بعض األحاديث مف إناطة سجكد السيك بمجرد  الشؾ كا 

 . (266)عميو فمحممو أف يشغمو الشؾ قدر أداء ركف حتى يمزمو تأخير ركف أك كاجب

 

 

 [البناء عمى األقؿ ]

                                                                                                                                                 
(263)

. ، ًطحخ ٓٞجه٤ص جُٛالز، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ جٍُؾَ ٣ِْٓ ك٢ جًٍُؼط108ٖ٤، 398٘ ٌٝجٙ جُط١ًٍٓ، قى٣ع ٌهْ 

ٓح ؾحء ك٤ٖٔ ٖي ك٢ ٚالضٚ، ٌٝجٙ جُ٘ٓحت٢، : ، ًطحخ جهحٓس جُٛالز، ذحخ214، 1209ٌ٘ٝٝجٙ جذٖ ٓحؾٚ، قى٣ع ٌهْ 

 . ، ًطحخ جُٜٓٞ، ذحخ جُطك١ٍ ٝٚككٚ جألُرح202٢ٗ، 1241٘، 1240قى٣ع ٌهْ 
((264

  .(خ) ٤ُٓص ك٢ 
(265)

 .ٝٛٞ نطأ . ػٞو  : (أ) ك٢ 
(266)

  .2/680ٝ جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، . 1/219جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :  جٗظٍ 
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كىك  (كعند البناء عمى األقؿ يقعد في كؿ مكضع يتكىـ آخر صبلتو كي ال يترؾ الفرض  ): قكلو 

القعدة مع تيسر طريؽ تكصمو إلى يقيف عدـ تركيا ثـ في ىذه اإلفادة قصكر ألف المسطكر يفيد أنو 

عند البناء عمى اليقيف يقعد في كؿ مكضع يتكىمو محؿ قعكد سكاء كاف آخر صبلتو أك ال، كلنسؽ 

إذا شؾ في الفجر أف التي ىك فييا أكلى أك ثانية تحرل، فإف كقع تحريو عمى شيء أتـ : ذلؾ قالكا 

 .(267)الصبلة عميو كسجد لمسيك 

ككذا في جميع صكر الشؾ إذا عمؿ بالتحرم أك بنى عمى األقؿ يسجد، كلـ يكف مما ينبغي إغفاؿ 

 كالنياية فإف لـ يقع تحريو عمى شيء يبني عمى األقؿ فيتـ تمؾ الركعة (268)ذكر السجكد في اليداية

 أنيا ثانية ثـ يقـك فيصمي ركعة أخرل ألنيا ثانيتو بحكـ كجكب األخذ باألقؿ ثـ ()ثـ يقعد الحتماؿ

ف شؾ أنيا ثانية أك ثالثة تحرل  . يقعد كيسجد لسيكه، كا 

فإف لـ يقع تحريو عمى شيء كىك قائـ قعد كال يتـ تمؾ الركعة الحتماؿ ككنيا الثالثة فيككف تاركا 

لفرض القعدة ثـ يقـك فيصمي أخرل لجكاز ككف القياـ الذم رفضو بالقعكد ثانيتو كقد تركو فعميو أف 

ف كاف قاعدان  . يصمي أخرل ليتـ صبلتو كا 

كالمسألة بحاليا كلـ يقع تحريو عمى شيء أك كقع عمى أنيا ثالثة تحرل في القعدات فإف كقع تحريو 

أنو لـ يقعد عمى ما قبميا أك لـ يقع تحريو عمى شيء فسدت، ألف صبلتو في الكجييف دارت بيف 

. الصحة كالفساد فتفسد احتياطان 

                                                 
(267)

  . 2/93ٝ جذٖ ػحذى٣ٖ ، قح٤ٖس ٌو جُٔكطحٌ ، . 2/219جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :  جٗظٍ 
(268)

، ػرحٌز ػٖ ٍٖـ ٓهطٍٛ ػ٠ِ (593ش )ٝجُٜىج٣س، ألذ٢ جُكٖٓ جٍُٔؿ٤٘ح٢ٗ . ٝٛٞ نطأ . جُٜى٣س  : (خ) ك٢ 

ؾٔغ ك٤ٚ ذ٤ٖ ػ٤ٕٞ جٍُٝج٣س ٝٓطٕٞ جُىٌج٣س  ، ضحًٌحً ُُِٝجتى ك٢ ًَ ذحخ، ٓؼٍٞحً ػٖ ًٛج جُ٘ٞع  (ذىج٣س جُٔرطى١)ٓط٘ٚ 

 . 1/5جٍُٔؿ٤٘ح٢ٗ ، جُٜىج٣س، : جٗظٍ. ٖٓ جالْٜحخ
( )

  .(خ) خ ٖٓ /143 ٜٗح٣س م 
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ف شؾ أنيا القياـ ثـ يقـك فيصمي   أكلى أك ثالثة ال يتـ ركعة بؿ يقعد قدر التشيد كيرفض()كا 

ركعتيف ثـ يتشيد كيسجد لمسيك، كلك كاف شكو في أنيا ثانية أك أكلى كقع في سجكده يمضي فييا 

ف كانت الثانية يمزمو   .()سكاء كانت األكلى أك الثانية ألنيا إف كانت أكلى لزمو المضي فييا كا 

 .ثـ إذا رفع مف السجدة الثانية يقعد قدر التشيد ثـ يقـك فيصمي ركعة  .تكميميا 

 [الشؾ في أنيا الثانية او الثالثة ]

كلك شؾ في سجكده أنيا ثانية أك ثالثة إف كاف في السجدة األكلى أمكنو إصبلح صبلتو عمى قكؿ 

ف كانت ثالثة ال تفسد عند محمد ألنو لما  محمد ألنو إف كانت ثانية كاف عميو إتماـ ىذه الركعة، كا 

تذكر في السجدة األكلى ارتفعت تمؾ السجدة كصارت كأنيا لـ تكف كما لك سبقو الحدث فييا مف 

الركعة الخامسة، كىذا أيضان يدؿ عمى خبلؼ ما في اليداية بما قدمناه في تذكر صمبية مف أف إعادة 

. الركف الذم فيو التذكر مستحب 

ف كاف الشؾ في السجدة الثانية  كلك فرعناه عميو ينبغي أف تفسد ىنا لعدـ ارتفاض السجدة المذككرة كا 

. بطمت صبلتو 

ف كقع الشؾ  كقياس ىذا أف تبطؿ إذا كقع الشؾ بعد رفعو مف السجدة األكلى سجد الثانية أك ال، كا 

في الرباعية أنيا األكلى أك الثانية عمؿ بالتحرم عمى ما تقدـ، فإف لـ يقع تحريو عمى شيء بنى 

عمى األقؿ فيجعميا أكلى ثـ يقعد لجكاز أنيا ثانية، كالقعدة فييا كاجبة ثـ يقـك كيصمي أخرل كيقعد 

ألنيا ثانية في الحكـ كالقعدة فييا كاجبة، ثـ يقـك فيصمي أخرل كيقعد الحتماؿ أنيا رابعة ثـ يقـك 

كمان  . فيصمي أخرل كيقعد ألنيا األخيرة حي

                                                 
()

  .(أ) أ ٖٓ /120 ٜٗح٣س م 
()

  .(ؼ) خ ٖٓ /147 ٜٗح٣س م 



103 

 

، كلك شؾ في أنيا (269)بتكىـ ككف المحؿ محؿ لزكمو، كاجبان أك فرضان  فقد عممت أف القعكد منكط

الرابعة أك الخامسة أك أنيا الثالثة أك الخامسة، فيك عمى القياس الذم ذكرناه في الفجر، فيعكد إلى 

. (270)القعدة ثـ يصمي ركعة كيتشيد، ثـ يقـك فيصمي أخرل كيقعد كيسجد لمسيك

 [الشؾ في الوتر]

 كلك شؾ في الكتر كىك قائـ أنيا ثانية أك ثالثة يتـ تمؾ الركعة كيقنت فييا كيقعد ثـ يقـك فيصمي 

أخرل كيقنت فييا أيضان ىك المختار، بخبلؼ المسبكؽ في الكتر بركعتيف في رمضاف إذا قىنىتى مع 

 .اإلماـ في الثالثة ثـ قاـ إلى قضاء ما سبؽ بو ال يقنت ثانيان في ثالثتو 

ككذا لك أدرؾ اإلماـ في رككع الثالثة جعؿ كإدراكو القنكت معو، نظيره مف سمع مف إماـ آية سجدة 

فمـ يسجدىا ثـ دخؿ معو في تمؾ الركعة يسقط عنو السجكد ألنو بإدراؾ تمؾ الركعة معو صار مدركان 

لكؿ ما فييا، كىذا الفرؽ بيف المسبكؽ في الكتر كالساىي فيو في حؽ القنكت ىك مختار الصدر 

، كىذا ألف المسبكؽ مأمكر أف يقنت مع اإلماـ ألنو مدرؾ آخر صبلتو  (271)الشييد

                                                 
269))

ٛٞ ٓح ٠ِد جُٗحٌع كؼِٚ ػ٠ِ ٝؾٚ جُُِّٝ، ذك٤ع ٣ًّ ضحًٌٚ ٝٓغ جًُّ جُؼوحخ، ٣ٝٔىـ كحػِٚ :  ضؼ٣ٍق جُٞجؾد 

.  ٝٓغ جُٔىـ جُػٞجخ 

. ٛٞ جُلٍٜ ػ٘ى جُؿٌٜٔٞ، كٜٔح ْٞجء ال ٣هطِلحٕ ك٢ جُكٌْ ٝال ك٢ جُٔؼ٠٘ : ٝجُٞجؾد 

ًهرٍ ج٥قحو، : أٓح جُك٘ل٤س كاْٜٗ ٣لٍهٕٞ ذ٤ٜ٘ٔح ٖٓ ؾٜس جُى٤َُ ج١ًُ غرص ذٚ ُُّٝ جُؼوَ، كايج ًحٕ جُى٤َُ ظ٤٘حً ال هطؼ٤حً 

. ً٘ٛٞ٘ جُوٍإٓ كحُلؼَ ٛٞ جُلٍٜ : ٝئيج ًحٕ جُى٤َُ هطؼ٤حً ال ظ٤٘حً . كحُلؼَ ٝجؾد 

 321، 3٘ٝ جذٖ قُّ، جإلقٌحّ، ؼ. ، ٓإْٓس جٍُْحُس 31ػرى ج٣ٌٍُْ، جُٞؾ٤ُ ك٢ أٍٚٞ جُلوٚ، ٘. ٣َىجٕ، و: جٗظٍ 

 . 1/91 ، ٝجُٗح٠ر٢، جُٔٞجكوحش، 50آٍ ض٤ٔ٤س، جُٔٓٞوز ك٢ أٍٚٞ جُلوٚ، ٘. 
(270)

  .1/219 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 2/681جُؼ٢٘٤ ، جُؼ٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
(271)

ٛـ، ٖٓ أًحذٍ جُك٘ل٤س، هطَ ذٍٓٔه٘ى 483ٛٞ ػٍٔ ذٖ ػرى جُؼ٣ُُ ذٖ ٓحَٙ، أذٞ ٓكٔى، ُٝى ْ٘س :  جُٛىٌ ج٤ُٜٗى 

جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ ك٢ جُلوٚ، ٝجُلطأٟٝ جُٛـٍٟ ٝجٌُرٍٟ، : ُٝٚ ٓإُلحش ًػ٤ٍز ٜٓ٘ح . ٛـ 536ٝوكٖ ك٢ ذهحٌٟ ْ٘س 

. ٝػٔىز جُٔلط٢ ٝجُٔٓطٗل٢ 

ٝجذٖ  . 149ج١ٌُِٞ٘، جُلٞجتى جُر٤ٜس،  . 650 /2جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس،  . 51 /5ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، : جٗظٍ 

  .217هطِٞذـح، ضحؼ جُطٍجؾْ، 
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 في مكضعو فبل يقنت ثانيا ألف تكراره غير مشركع، كالشاؾ لـ يتيقف بكقكع األكؿ في (272)فقد قنت

. (273)مكضعو فيقنت مرة أخرل كتقدمت ىذه في باب الكتر 

أما ترؾ السجكد فقد انتظـ مما قدمناه كجكب قضائو، كىؿ تجب النية إف عمـ أنيا مف غير الركعة 

 يقع عمى شيء، كبقي شاكان في أنيا مف الركعة ))األخيرة أك تحرل فكقع تحريو عمى ذلؾ أك لـ

ف عمـ أنيا مف األخيرة ال يحتاج إلى نية، كعمى ىذا ما ذكركا  األخيرة أك ما قبميا نكل القضاء، كا 

فيمف سمـ في صبلة الفجر كعميو سجكد السيك فسجد كقعد كسمـ كتكمـ ثـ تذكر أف عميو صمبية مف 

. األكلى فسدت صبلتو 

ف تركيا مف الثانية ال تفسد، كنابت إحدل سجدتي السيك عف الصمبية ألنيا لـ تصر دينا في ذمتو  كا 

ليحتاج في صرؼ السجدة إلييا إلى النية، بخبلؼ الفصؿ األكؿ، إال في ركاية عف أبي يكسؼ أنيا 

ال تفسد في الكجييف، كلك تذكر التبلكة دكف السيك فسجد ليا ثـ تذكر أف عميو صمبية فصبلتو فاسدة 

. في الكجييف 

ال تنكب التبلكة كالسيك عف الصمبية إال إذا ظير أنو لـ يكف عميو تبلكة أك سيك  : (274)كفي المنتقى

فحينئذ كبلىما تنكباف، كلك تذكر أنو ترؾ منيا سجدتيف، إف عمـ أنو تركيما مف األكلى كاألخيرة 

. فعميو أف يسجدىما كيتشيد كيسمـ كيسجد لمسيك، أك مف األكلى فعميو أف يصمي ركعة

 تركيا سجد سجدتيف ينكم القضاء في األكلى ثـ يصمي ركعة، كمف أدركو في ()كلك لـ يعمـ كيؼ

الرككع الثاني ال يككف مدركان لتمؾ الركعة ألف السجدتيف تضماف إلى الرككع األكؿ، كفي ركاية إلى 

                                                 
(272)

 .ٝٛٞ نطأ . هِص  : (خ) ك٢ 
(273)

 1/172 جٗظٍ ، جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 
()

  .(خ) أ ٖٓ /144 ٜٗح٣س م 
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ف كاف ال يعمـ مف أييما ترؾ فإنو يسجد   الثاني، فعمى ىذه الركاية يصير))الرككع مدركان، كا 

سجدتيف أكال كيتشيد الحتماؿ أنو تركيما مف الثانية كال يسمـ، ثـ يقـك فيصمي ركعة كيتشيد كيسمـ 

 مف األكلى كيسجد لمسيك، كلك ذكر أنو ترؾ منيا ثبلث سجدات فإنو يسجد سجدة (275)الحتماؿ أنيما

 .كيصمي ركعة ثـ يتشيد كما ذكرنا كال ينكم القضاء، في السجدة 

ىذا إذا نكل بالسجدة االلتحاؽ بالركعة التي قيدىا بالسجدة، أما إذا لـ ينك ذلؾ  : (276)كقاؿ اليندكاني

. يسجد ثبلث سجدات 

يسجد ثبلث سجدات كيصمي ركعة مطمقان، كلك ذكر أنو ترؾ منيا أربع  : (277)كقاؿ خكاىر زاده

سجدات سجد سجدتيف كيضـ إلى الرككع األكؿ في ركاية، كفي ركاية إلى الرككع الثاني كيصمي 

. ركعة أخرل 

مسائمو مبنية عمى :  قاؿ (278)ثـ رأيت أف أكتب تماـ فصؿ السجدات المذككر في مختصر المحيط

منيا أف السجدة متى فاتت عف محميا ال تصح إال بالنية ألنيا كجبت قضاء، كالقضاء ال : أصكؿ 

                                                                                                                                                 
(274)

ألذ٢ جُلَٟ ٓكٔى ذٖ ٓكٔى ذٖ أقٔى، ج٤ٍُٜٗ ذحُكحًْ ج١ٍَُٝٔ ج٢ُِٔٓ ج٣ٍَُٞ ج٤ُٜٗى جُرِه٢، ضٞك٢ :  جُٔ٘طو٠ 

: ٝهى ضْ جُطؼ٣ٍق ذٚ، ٝٛٞ ٓ٘طو٠ ٖٓ ًالّ ٓكٔى ذٖ جُكٖٓ ك٢ جُ٘ٞجوٌ جُػالظ، كٜٞ ك٢ قٌْ جُ٘ٞجوٌ، جٗظٍ . 334ْ٘س 

 . ٖرٌس جُٔ٘حٛؽ جإلْال٤ٓس، ٍٖـ ًطحخ ج٤ٍُٓ جٌُر٤ٍ ٤ٍَٛ جُظحظح
()

  .(ؼ) أ ٖٓ /148 ٜٗح٣س م 
()

  .(أ) خ ٖٓ /120 ٜٗح٣س م 
(275)

 .ٝٛٞ نطأ  . (خ) ٤ُٓص ك٢ 
(276)

ٛٞ أذٞ ؾؼلٍ، ٓكٔى ذٖ ػرى هللا ٓكٔى جُٜ٘ىٝج٢ٗ جُرِه٢، ٖٓ ًرحٌ كوٜحء جُك٘ل٤س ك٢ ػٍٛٙ، ٣ِود :  جُٜ٘ىٝج٢ٗ 

، جذٖ هطِٞذـح، ضحؼ 258، 1٘جُ٘و٤د، جًُٔٛد جُك٘ل٢، : جٗظٍ.  362ٛذأذ٢ ق٤٘لس جُٛـ٤ٍ، ُلوٜٚ، ضٞك٢ ْ٘س 

 . 179، ٝج١ٌُِٞ٘، جُلٞجتى جُر٤ٜس، 264٘جُطٍجؾْ، ٘
277))

ٓكٔى ذٖ جُك٤ٖٓ ذٖ ٓكٔى، أذٞ ذٌٍ جُرهح١ٌ، جُٔؼٍٝف ذرٌٍ نٞجٍٛ َجوز، أٝ نٞجٍٛ َجوز، :  نٞجٍٛ َجوٙ 

" ، "جُٔهطٍٛ " ، "جُٔر٠ٞٓ : " ُٚ . ٛـ 483كو٤ٚ، ًحٕ ٤ٖم جألق٘حف ك٤ٔح ٌٝجء جٍُٜ٘، ُٝى ك٢ ذهحٌٟ، ٝضٞك٢ ْ٘س

.  ك٢ جُلوٚ " جُطؿ٤ّ٘ 

 . 121 /12جذٖ ًػ٤ٍ، جُرىج٣س ٝجُٜ٘ح٣س،  . 766قحؾ٢ ن٤ِلس، ًٗق جُظٕ٘ٞ،  . 100 /6ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، ؼ: جٗظٍ 

 . 1/317ٝجُ٘و٤د، جًُٔٛد جُك٘ل٢، . 259ٝجذٖ هطِٞذـح، ضحؼ جُطٍجؾْ، ٘. 3/141ٝجُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس، 
(278)

٣ٍٝجو ذٚ جُٔك١٤ جُرٍٛح٢ٗ ، ُرٍٛحٕ جُى٣ٖ جُرهح١ٌ ، ٝٛٞ ٓكٔٞو ذٖ أقٔى ذٖ ػرى جُؼ٣ُُ :  ٓهطٍٛ جُٔك١٤ 

جٗطٜص ج٤ُٚ ٌتحْس . جُرهح١ٌ ، ذٍٛحٕ جُى٣ٖ ، ٖٓ ًرحٌ جالتٔس ، ٝجػ٤حٕ جُلوٜحء ، ُٚ ج٤ُى جُط٠ُٞ ك٢ جُهالف ٝجًُٔٛد 

 ٛـ ، ٝجٌُطحخ ْٜٓ ك٢ جُلوٚ جُك٘ل٢ ، ٖٓ ٓٛ٘لحضٚ جًُن٤ٍز ، ٍٖـ جُؿحٓغ 616جًُٔٛد ذٔح ٌٝجء جٍُٜ٘ ، ضٞك٢ ْ٘س 

  3/796 ، ًٝكحُس ، ٓؼؿْ جُٔإُل٤ٖ ، 1/149جُ٘و٤د ، جًُٔٛد جُك٘ل٢ ، : جٗظٍ . جُٛـ٤ٍ ، جُٔك١٤ جُرٍٛح٢ٗ 
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نما تصير فائتة عف محميا إذا تخمؿ بينيا كبيف محميا ركعة تامة ألف ما  يتأدل إال بالنية المعينة، كا 

دكف الركعة يحتمؿ الرفض فيرتفض كتمتحؽ بمحميا، كىذا يكافؽ ما قدمناه مف فتاكل قاضي خاف مف 

. كجكب إعادة ما كقع فيو التذكر قبيؿ باب ما يفسد الصبلة 

كمنيا أنو متى كقع الشؾ في ترؾ ركعة أك سجدة فإنو يجمع بينيما لمخركج عما عميو بيقيف كتقدـ 

السجدة عمى الركعة، كلك قدـ الركعة عمييا فسدت صبلتو لجكاز أنو ترؾ السجدة ال غير، فإذا أتى 

ركعة، كمتى قدـ الركعة عمييا يصير منتقبلن إلى التطكع قبؿ إكماؿ  بيا تمت صبلتو فبل يضره زيادة

 .الفرض فتفسد صبلتو 

 تركو (280) يأتي بو احتياطان، كما تردد بيف البدعة كالسنة(279)كمنيا أف ما تردد بيف الكاجب كالبدعة

 .ألف ترؾ البدعة الـز كأداء السنة غير الـز 

لى المؤديات فأييما أقؿ فالعبرة لو، ألف اعتبار األقؿ  كمنيا أنو ينظر إلى المتركؾ مف السجدات كا 

. أسيؿ لتخريج المسائؿ

 

 [لو ترؾ سجدة مف الفجر ساىياً ] 

 كلك ترؾ سجدة مف الفجر ساىيان، ثـ ذكرىا قبؿ أف يتكمـ سجدىا كقعد كتشيد كسمـ كسجد لمسيك، 

كينكم بو ما عميو لجكاز أنو تركيا مف األكلى كلك ترؾ سجدتيف سجد سجدتيف أكالن كيقعد ثـ يقضي 

                                                 
(279)  

ٝٛٞ ك٢ ػٍف . أ١ ْوطص (36/جُكؽ)" كايج ٝؾ٤ص ؾ٘ٞذٜح: " ػرحٌز ػٖ جُٓو٠ٞ، هحٍ ضؼا٠ُ: ك٢ جُِـس: جُٞجؾد

جُلوٜحء ػٔح ٣ػرص ٝؾٞذٚ ذى٤َُ ك٤ٚ ٖرٜس جُؼىّ، ًهرٍ جُٞجقى ٝٛٞ ٓح ٣ػحخ كحػِٚ ٣ٝٓطكن ذطًٍٚ ػوٞذس ُٞال جُؼًٌ قط٠ 

. ٣َِٟ ؾحقىٙ ٝال ٣ٌلٍ ذٚ

٢ٛٝ جألٍٓ جُٔكىظ ج١ًُ ُْ . ٥ٕ هحتِٜح جذطىػٜح ٖٓ ؿ٤ٍ ٓوحٍ ئٓحّ: ٢ٛ جُلؼِس جُٔهحُلس ُِٓ٘س، ٤ْٔص جُرىػس: جُرىػس

٣ٌٖ ػ٤ِٚ جُٛكحذس ٝجُطحذؼٕٞ، ُْٝ ٣ٌٖ ٓٔح جهطٟحٙ جُى٤َُ جٍُٗػ٢
  .

.346، 345، 47جُؿٍؾح٢ٗ، جُطؼ٣ٍلحش، : جٗظٍ
 

 
(280)

ٖٓ هٍٞ أٝ كؼَ أٝ ضو٣ٍٍ- ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٓح ٚىٌ ػٖ جُ٘ر٢ :  جُٓ٘س
  .

.125جٍُٔؾغ جُٓحذن، ٘: جٗظٍ
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ركعة كتشيد الحتماؿ أنو تركيما مف ركعتيف فيمزمو قضاؤىما ال غير، كيحتمؿ أنو تركيما مف ركعة 

 . (281)فبل تككف محسكبة مف صبلتو فمزمو قضاء ركعة فيجمع بينيما احتياطان 

 

 

 

 [لو ترؾ ثالث سجدات]

كلك ترؾ ثبلث سجدات ذكر في األصؿ أنو يسجد سجدة أخرل حتى يتـ ركعة ثـ يصمي ركعة 

الصحيح أنو يسجد ثبلث سجدات كيتشيد ثـ يصمي ركعة كيتشيد  : (282)أخرل، قاؿ الفقيو أبك جعفر

ألنو أتى بسجدة كاحدة فتقيدت بيا ركعة كاحدة فإذا سجد أخرل تمتحؽ بالرككع الثاني باتفاؽ 

 فقد صمى ركعتيف كؿ ركعة بسجدة، فمتى صمى ركعة أخرل صار متطكعان بالثالثة كعميو ))الركايات

 فتفسد صبلتو فيجب أف يسجد سجدتيف أخرييف حتى يتـ الفرض كينكم في (283)سجدتاف مف الفرض

ف ترؾ أربع سجدات  ف ترؾ النية في الكؿ ال يجزئو، كا  كاحدة مف السجدات قضاء ما عميو فيجزئو، كا 

. سجد سجدتيف كيصمي ركعة، كال يخفى أف معناه إذا كاف متيقنان أنو ركع في صبلتو

 [لو ترؾ مف المغرب أربع سجدات]

                                                 
(281)

  2/198ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
(282)

جألٓحّ جُؼالٓس جُكحكع جٌُر٤ٍ ، ٓكىظ جُى٣حٌ ج٣ٍُٛٔس ٝكو٤ٜٜح ، أذٞ ؾؼلٍ أقٔى ذٖ ٓكٔى ذٖ ْالٓس : أذٞ ؾؼلٍ 

ذٖ ِْٔس ذٖ ػرى جُِٔي جالْى١ ج١ٍُٛٔ جُطكأ١ٝ جُك٘ل٢ ، ٚحقد جُطٛح٤ٗق ، ًحٕ جٓحٓح ك٢ جالقحو٣ع ٝجالنرحٌ ، 

 ، ٝجذٖ 3/808جًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، :  ٛـ ، جٗظٍ 321جٗطٜص ج٤ُٚ ٌتحْس جٚكحخ أذ٢ ق٤٘لس ذٍٔٛ ، ضٞك٢ ْ٘س 

 1/274 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ُٓحٕ ج٤ُُٔجٕ ، 2/288جُؼٔحو ، ًٌٖجش جًُٛد ، 
()

  .(خ) خ ٖٓ /144 ٜٗح٣س م 
(283)

 .ٝٛٞ نطأ . جُلؿٍ  : (٠) ك٢ 
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كلك ترؾ مف المغرب أربعان سجد سجدتيف ثـ يصمي ركعتيف ألنو أتى بسجدتيف، فيحتمؿ أنو أتى بيما 

في ركعة فعميو ركعتاف، كيحتمؿ أنو أتى بيما في ركعتيف، فعميو سجدتاف كركعة، إال أف الركعة 

 ركعتيف كيقعد بينيما، ثـ كلك ترؾ خمسان ()داخمة في الركعتيف فيسجد سجدتيف كال يقعد ثـ يصمي

ف لـ  سجد سجدة كصمى ركعتيف، قالكا ىذا إذا نكل بالسجدة عف الركعة التي قيدىا بالسجدة الكاحدة كا 

. ينك تفسد

 

 [لو ترؾ مف الظير ثالث سجدات]

ف ترؾ أربعان يسجد أربعان  كلك ترؾ مف الظير ثبلث سجدات، سجد ثبلثان كقعد ثـ صمى ركعة، كا 

ف ترؾ خمسان سجد ثبلثان كال يقعد بعدىا ألف ىذه القعدة ترددت  كيقعد ثـ يصمي ركعتيف بقعدتيف، كا 

ف تـ لو ثبلث فالقعدة بدعة، ثـ يصمي  بيف السنة كالبدعة ألنو إف تـ لو ركعتاف فالقعدة سنة ؛ كا 

ف ترؾ ستان سجد سجدتيف  ركعتيف يقعد بينيما احتياطان الحتماؿ أف صبلتو قد تمت بركعة كاحدة، كا 

. كيقعد ثـ يصمي ثبلث ركعات كيقعد بعد الثانية كالثالثة، ألنو أتى بسجدتيف 

فإف أتى بيما في الركعتيف فعميو سجدتاف كركعتاف، أك في ركعة فعميو ثبلث ركعات فيجمع بينيما، 

ف ترؾ سبعان سجد سجدة كصمى ثبلث ركعات، قالكا ىذا إذا نكل بالسجدة  عف الركعة التي قيدىا ()كا 

. بسجدة

 [الحيمة اذا سجد مف غير نية ساىياً ]

                                                 
()

  .(ؼ) خ ٖٓ /148 ٜٗح٣س م 
()

  .(أ) أ ٖٓ /121 ٜٗح٣س م 
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ذا سجد مف غير نية ساىيا ثـ تذكر فالحيمة  لجكاز صبلتو أف يأتي بسجدتيف، كينكم (284) كا 

بأحدييما عما عميو حتى تمتحؽ أحدانىما بالركعة األكلى كتمتحؽ الثانية بالركعة الثانية فصار مصميا 

ركعتيف، ثـ إذا صمى ثبلث ركعات كتشيد في الثانية مف الثبلث جازت صبلتو، كلك ترؾ ثماف 

. سجدات سجد سجدتيف كصمى ثبلث ركعات ككذلؾ العصر كالعشاء 

 

 [صمى الفجر ثالث ركعات]

لك صمى الفجر ثبلث ركعات كلـ يقعد عمى الثانية كترؾ منيا سجدة ال يعمـ كيؼ  (فصؿ منو  )

ترؾ فسدت صبلتو، ككذا لك كاف قعد الحتماؿ أنو تركيا مف األكلييف كقد انتقؿ إلى التطكع قبؿ 

إكماؿ الفرض فيحكـ بالفساد احتياطان؛ كلك ترؾ سجدتيف أك ثبلثان فاألصح أنو تفسد الحتماؿ أنو 

تركيما مف الفريضة، كلك ترؾ أربعان ال تفسد ألنو أتى بسجدتيف فبل يتقيد بيما أكثر مف ركعتيف فبل 

يصير منتقبل إلى التطكع كسجد سجدتيف ثـ يقعد ثـ يصمي ركعة، كأصمو أف المتركؾ مف السجدات 

ف كاف أكثر مف النصؼ ال تفسد، كلك صمى الظير خمسان  إذا كاف نصفيا أك أقؿ تفسد الصبلة، كا 

كترؾ سجدة إلى خمس تفسد، كلك ترؾ ستان ال تفسد، كلك ترؾ سبعان ال تفسد كيسجد ثبلث سجدات، 

كلك ترؾ ثماف سجدات سجد سجدتيف كيصمي ثبلث ركعات، كلك صمى المغرب أربعان كترؾ سجدة 

إلى أربع تفسد، كلك ترؾ خمسان ال تفسد كيسجد ثبلث سجدات كيصمي ركعة، كلك ترؾ ستان سجد 

. سجدتيف كصمى ركعتيف، كاهلل سبحانو أعمـ 

                                                 
(284)

جْْ ٖٓ جالقط٤حٍ ، ٢ٛٝ جُط٢ ضكٍٞ جٍُٔأ ػٔح ٣ٌٍٛٚ ئ٠ُ ٓح ٣كرٚ ، ٢ٛٝ جُط٣ٍوس جُط٢ ٣ؼحُؽ ذٜح ٓح ٝهغ :  جُك٤ِس 

 ، ٝجُؼ١ٌٍٓ ، جُلٍٝم جُِـ٣ٞس ، 99جُؿٍؾح٢ٗ ، جُطؼ٣ٍلحش ، ٘: جٗظٍ . ٓ٘ٚ ٖٓ نطأ وٕٝ إٔ ٣وٛى ًٛج جُهطأ 

٘287 



110 

 

إذا كاف المتركؾ : كأما إذا كاف المتركؾ رككعان فمنسؽ فصمو بتمامو مف البدائع، قاؿ رحمو اهلل 

رككعان فبل يتصكر فيو القضاء، ككذا إذا ترؾ سجدتيف مف ركعة، كبياف ذلؾ إذا افتتح الصبلة فقرأ 

كسجد قبؿ أف يركع ثـ قاـ إلى الثانية فقرأ كركع كسجد فيذا قد صمى ركعة كاحدة، كال يككف ىذا 

الرككع قضاء عف األكؿ ألنو إذا لـ يركع لـ يعتد بذلؾ السجكد لعدـ مصادفتو محمو ألف محمو بعد 

، فإذا أتى ))الرككع فالتحؽ السجكد بالعدـ فكأنو لـ يسجد ككاف أداء ىذا الرككع أداء في محمو

بالسجكد بعده صار مؤديان ركعة تامة، ككذا إذا افتتح فقرأ كركع كلـ يسجد ثـ رفع رأسو فقرأ كلـ يركع 

ثـ سجد فيذا قد صمى ركعة كاحدة كال يككف ىذا السجكد قضاء عف األكؿ ألف رككعو كقع معتبران 

لمصادفتو محمو، ألف محمو بعد القراءة كقد كجدت إال أنو تكقؼ عمى أف يتقيد بالسجدة فإذا قاـ كقرأ 

لـ يقع قيامو كقراءتو معتدا بو ألنو لـ يقع في محمو فمغا، فإذا سجد صادؼ السجكد محمو لكقكعو بعد 

فقد كجد انضماـ السجدتيف إلى الرككع فصار مصميان ركعة، ككذا إذا قرأ  رككع معتبر فتقيد رككعو بو

كركع ثـ رفع رأسو كقرأ كركع كسجد فإنما صمى ركعة ألنو تقدـ رككعاف ككجد السجكد فيمتحؽ 

 في باب الحدث جعؿ المعتبر الرككع األكؿ، كفي باب السيك مف  بأحدىما كيمغك اآلخر غير أنو

 . () جعؿ المعتبر الرككع الثاني(285)نكادر أبي سميماف

الحدث، كعمى ركاية ىذا  حتى أف مف أدرؾ الرككع الثاني ال يصير مدركان لمركعة عمى ركاية باب

الباب يصير مدركان ليا، كالصحيح ركاية باب الحدث ألف رككعو األكؿ صادؼ محمو لحصكلو بعد 

فإذا سجد يتقيد بو الرككع األكؿ فصار مصميان ركعة ؛ ككذلؾ . القراءة فكقع الثاني مكرران فبل يعتد بو 

                                                 
((

  .(خ) أ ٖٓ /145 ٜٗح٣س م 
((285

٠ْٞٓ ذٖ ٤ِْٔحٕ جُؿَٞؾح٢ٗ ، ضٞك٢ ذؼى جُٔحتط٤ٖ ، ٌٟٝ ػٖ أذ٢ ٣ْٞق ٝٓكٔى جٌُطد ٝجألٓح٢ُ ، : أذٞ ٤ِْٔحٕ 

 . 323 /7ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، : جٗظٍ . ٖٝحٌى جُٔؼ٠ِ ذٖ ٌٓ٘ٛٞ ك٢ جنً جُلوٚ ٌٝٝج٣س جٌُطد ، ٝٛٞأْٖ ٓ٘ٚ ٝجٍٖٜ  

 . 1/115جُ٘و٤د، جًُٔٛد جُك٘ل٢،  . 518 /3جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس، . جُو٢ٍٖ 

()  (ؼ) أ ٖٓ /149ٜٗح٣س م.  
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إذا قرأ كلـ يركع كسجد ثـ قاـ فقرأ كركع كلـ يسجد ثـ قاـ فقرأ كلـ يركع كسجد فإنما صمى ركعة ألف 

سجكده األكؿ لـ يصادؼ محمو لحصكلو قبؿ الرككع فمـ يقع معتدان بو ، فإذا قرأ كركع تكقؼ ىذا 

الرككع عمى أف يتقيد بسجكد بعده ، فإذا سجد بعد القراءة تقيد ذلؾ الرككع بو فصار مصميان ركعة، 

ككذا إف ركع في األكلى كلـ يسجد ثـ ركع في الثانية كلـ يسجد كسجد في الثالثة كلـ يركع، فبل شؾ 

أنو صمى ركعة كاحدة لما مر، غير أف ىذا السجكد ممتحؽ بالرككع األكؿ أـ بالثاني ؟ فيو ركايتاف 

عمى ما مر، كعميو سجكد السيك في ىذه المكاضع كميا إلدخالو الزيادة في الصبلة، كال تفسد إال في 

زيادة السجدة الكاحدة كزيادة الركعة بناء عمى أصمو أف السجدة الكاحدة : ركاية عف محمد فإنو يقكؿ 

 كأبي يكسؼ السجدة الكاحدة ليست بقربة إال سجدة ))، كعند أبي حنيفة(286)قربة كىي سجكد الشكر

التبلكة، ثـ إدخاؿ الرككع الزائد أك السجكد الزائد ال يكجب فساد الفرض ألنو مف أفعاؿ الصبلة، 

كالصبلة ال تفسد بكجكد أفعاليا بؿ بكجكد ما يضادىا بخبلؼ ما إذا زاد ركعة كاممة ألنيا فعؿ صبلة 

كامؿ فانعقد نفبل فصار منتقبلن إليو فبل يبقى في الفرض ضرةرة لمكاف فساد الفرض بيذا الطريؽ ال 

. انتيى  . (287)بخبلؼ زيادة ما دكف الركعة بطريؽ الضادة،

كككف سجدة الشكر قربة كما ىك قكؿ محمد أكجو، ألنو مقتضى األدلة السمعية المتكثرة، كستتـ 

 .الفائدة بيا آخر ىذا الفصؿ 

 [االختالؼ بيف اإلماـ والقوـ في السيو] 

                                                 
(286)

٢ٛٝ ْؿىز ضٓطكد ُٖٔ ضؿىوش ُٚ ٗؼٔٚ ضٍٓٙ، أٝ ٍٚكص ػ٘ٚ ٗؤس، ٢ٛٝ ٓػَ ْؿىز جُطألٝز ك٢ :  ْؿٞو جٌٍُٗ

 . 1/189، ْٝحذن، ٤ْى ْحذن، كوٚ جُٓ٘س، 1/346ٓكٔى ذٌٍ جْٔحػ٤َ، جُلوٚ جُٞجٞف، . و: جٗظٍ. ج٤ٌُل٤س
()

  .(أ) خ ٖٓ /121 ٜٗح٣س م 
(287)

 171 -1/170جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
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صمى كحده أك إماـ صمى بقـك : كأما االختبلؼ بيف اإلماـ كالقـك في السيك ففي فتاكل قاضي خاف 

فمما سمـ أخبره عدؿ أنؾ صميت الظير ثبلثان، قالكا إف كاف عند المصمي أنو صمى أربعان ال يمتفت 

ف شؾ في أنو صادؽ أك كاذب  كم عف محمد أنو يعيد صبلتو . (288)إلى قكؿ المخبر، كا  ري

ف لـ يكف المخبر عدال ال يقبؿ قكلو (289)احتياطان  ف شؾ في قكؿ عدليف يعيد صبلتو، كا  كلك . ، كا 

كقع االختبلؼ بيف اإلماـ كالقكـ فقالكا صميت ثبلثان كقاؿ بؿ أربعان، فإف كاف اإلماـ عمى يقيف ال يعيد 

ف لـ يكف عمى يقيف يأخذ بقكليـ، فإف اختمؼ القكـ فقاؿ بعضيـ ثبلثان كقاؿ  الصبلة بقكليـ، كا 

ف كاف معو كاحد لمكاف اإلماـ، فإف أعاد  بعضيـ أربعان كاإلماـ مع أحد الفريقيف يؤخذ بقكؿ اإلماـ، كا 

اإلماـ الصبلة كأعادكا معو مقتديف بو صح اقتداؤىـ ألف اإلماـ إف كاف الصادؽ كاف ىذا اقتداء 

ال فاقتداء  المفترض بالمفترض، كلك استيقف كاحد مف القكـ أنو صمى ثبلثان ()المتنفؿ بالمتنفؿ، كا 

كاستيقف كاحد أنو صمى أربعان كاإلماـ كالقكـ في شؾ، ليس عمى اإلماـ كالقكـ شيء لمعارضة 

المستيقف بالنقصاف المستيقف بالتماـ، كالظاىر بعد الفراغ ىك التماـ، كعمى المستيقف بالنقص اإلعادة 

ألف يقينو ال يبطؿ بيقيف غيره، كلك كاف اإلماـ استيقف أنو صمى ثبلثان كاف عميو أف يعيد بالقكـ كال 

إعادة عمى مستيقف التماـ لما قمنا ؛ كلك استيقف كاحد بالنقصاف كشؾ اإلماـ كالقكـ، فإف كانكا في 

ف لـ يعيدكا ال شيء عمييـ إال إذا استيقف عدالف بالنقصاف كأخبركا بذلؾ  . الكقت أعادكا احتياطان، كا 

 ]سجود الشكر [

                                                 
288))

 1/104 جٗظٍ كطأٟٝ هح٢ٞ نحٕ ، 
(289)

 2/111 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/176 جٗظٍ ، جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 

  .(خ) خ ٖٓ /145ٜٗح٣س م  {*}
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- أف النبي        } كصححو (290)ركل أبك داكد كابف ماجو كالحاكـ: كلنذكر الفائدة المكعكدة آنفا 

، كركل عبد الرحمف بف (291){كاف إذا جاءه أمر سر بو خر ساجدان هلل تعالى -صمى اهلل عميو كسمـ 

 فسجد فأطاؿ، (293)إلى بقيع الغرقد-صمى اهلل عميو كسمـ - خرجت مع رسكؿ اهلل } قاؿ (292)عكؼ

 عمي مرة صمى اهلل عميو بيا عشران، ()إف جبريؿ عميو السبلـ أتاني فبشرني أف مف صمى: فقاؿ 

. ركاه العقيمي في تاريخو كأحمد كالحاكـ بنحكه كقاؿ عمى شرط الشيخيف (294){فسجدت شكرا هلل 

قاؿ سألت ربي كشفعت ألمتي فأعطاني ثمث -صمى اهلل عميو كسمـ - أف النبي  }كفي أبي داكد 

أمتي فخررت ساجدان شكران لربي، ثـ رفعت رأسي فسألت ربي ألمتي فأعطاني ثمث أمتي فخررت 

ساجدان شكران لربي، ثـ رفعت رأسي فخررت ساجدان فسألت ربي ألمتي فأعطاني الثمث اآلخر فخررت 

خر -صمى اهلل عميو كسمـ - أف النبي  }، كركل البييقي بإسناد صحيح  (295){ساجدان شكران لربي

                                                 
290))

ٛـ، ًحٕ ئٓحٓحً ٖٓ أتٔس 321ٛٞ جألٓحّ ٓكٔى ذٖ ػرى هللا ذٖ ٓكٔى ج٤ُ٘ٓأذ١ٌٞ، أذٞ ػرى هللا، ُٝى ْ٘س :  جُكحًْ 

ٛـ 405جُكى٣ع ك٢ ػٍٛٙ، ٠ِد جُؼِْ ًٓ٘ ٚـٍٙ، ٝجٌضكَ ك٢ ْر٤َ يُي قط٠ ه٤َ أٗٚ ْٔغ ٖٓ أُل٢ ٤ٖم، ٓحش ْ٘س 

.  جُٔٓطىٌى، ضح٣ٌم ٤ٗٓأذٌٞ، ػِّٞ جُكى٣ع، كٟحتَ جُٗحكؼ٢ : ٖٓ ٓٛ٘لحضٚ . 

، وجٌ جٌُطد 210 /2جًُٛر٢، ٓكٔى ذٖ أقٔى، جُؼرٍ ك٢ نرٍ ٖٓ ؿرٍ،  . 162 /3جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ، : جٗظٍ 

جُٓر٢ٌ، ػرى جُٞٛحخ ذٖ ػ٢ِ ذٖ ػرى جٌُحك٢، ٠روحش جُٗحكؼ٤س : ٝجٗظٍ . ٓكٔى جُٓؼ٤ى َؿٍِٞ : جُؼ٤ِٔس، ذ٤ٍٝش، ش

 /6ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، .ٓكٔٞو جُط٘حؾ٢، ػرى جُلطحـ جُكِٞ : ، وجٌ ئق٤حء جٌُطد جُؼٍذ٤س، جُوحٍٛز، ش 155 /4جٌُرٍٟ، 

227 .  
((291

ٌٝٝجٙ جذٖ ٓحؾس، قى٣ع ٌهْ . ك٢ ْؿٞو جٌٍُٗ: جُؿٜحو، ذحخ: ، ًطحخ492، 2774٘ ٌٝجٙ أذٞ وجٝو، قى٣ع ٌهْ 

. ، ًطحخ جهحٓس جُٛالز ٝجُٓ٘س ك٤ٜح، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ جُٛالز ٝجُٓؿىز ػ٘ى جٌٍُٗ، ٝٚكف جألُرح248٢ٗ، 1394٘

 . ْؿىز جٌٍُٗ: ، ًطحخ جألٓحٓس ٝٚالز جُؿٔحػس، ذحخ566، 1٘، ؼ1063ٌٝٝجٙ جُكحًْ ك٢ جُٔٓ٘ىٌى، قى٣ع ٌهْ 
(292)

 .ْروص ضٍؾٔس ًٛج جُؼِْ :  ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ػٞف 
(293)

٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٣وغ ٍٖه٢ جُٔٓؿى جُ٘ر١ٞ ج٣ٍُٗق، ٝٛٞ ٓىكٖ أَٛ جُٔى٣٘س ٖٓ ػٜى جٍٍُْٞ :  ذو٤غ جُـٍهى 

ٝذ٘حضٚ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٝئ٠ُ ج٥ٕ، ٝهى وكٖ ذٚ أًػٍ ٖٓ ػٍٗز آالف ٖٓ جُٛكحذس ٝجُطحذؼ٤ٖ ٝأَٛ ذ٤ص جُ٘ر٢ - 

 .ٝػٔحضٚ َٝٝؾحضٚ، ػىج نى٣ؿس ٤ٓٝٔٞٗس ٌٞٞجٕ هللا ػ٤ِْٜ 
()

  .(ؼ) خ ٖٓ /149 ٜٗح٣س م 
(294)

ٓح ؾِّ هّٞ : جُىػحء ٝجُطٌر٤ٍ، ذحخ: ، ًطحخ248، 2٘، ـ2062 ٌٝجٙ جُكحًْ ك٢ جُٔٓطىٌى، قى٣ع ٌهْ 

، 1/191ٝأنٍؾٚ أقٔى ك٢ ٓٓ٘ىٙ، ؼ. ٝٛٞ قى٣ع ٚك٤ف جالْ٘حو. ٣ًًٍٕٝ هللا ُْٝ ٣ِٛٞج ًحٕ جُٔؿِّ ضٍز ػ٤ِْٜ

 . .1523ٝهحٍ قى٣ع قٖٓ، ٝأنٍؾٚ جُؼو٢ِ٤ ك٢ جُٟؼلحء، قى٣ع ٌهْ 
(295) 

ك٢ ْؿٞو جٌٍُٗ، ٝٞؼلٚ جألُرح٢ٗ، ٌٝٝجٙ : جُؿٜحو، ذحخ: ، ًطحخ492، 2775ٌ٘ٝجٙ أذٞ وجٝو، قى٣ع ٌهْ 

 ، .2/370جُر٤ٜو٢ ك٢ ْ٘٘ٚ، ؼ
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، كركل الشيخاف عف كعب بف (297){ (296)ساجدان لما جاءه كتاب عمي مف اليمف بإسبلـ ىمداف

 . (299) أنو لما جاءتو البشارة بتكبتو خر ساجدان (298)مالؾ

 (301)، كمر بو أبك بكر(300)سجد مرة لرؤية زىًمفٍ -صمى اهلل عميو كسمـ - أف النبي  }كركل الحاكـ 

.  انتيى (303){ فنزؿ كسجد شكرا هلل (302) عمر فنزؿ كسجد شكران هلل، كمر بو

-رضي اهلل عنو- ، كعمر (305)كقتؿ مسيممة (304)عند فتح اليمامة-رضي اهلل عنو -كسجد أبك بكر 

، كالحمد هلل كلي كؿ (309)مقتكالن بالنيركاف(308) عند رؤية ذم الثدية(307)، كعمي(306)عند فتح اليرمكؾ 

 . نعمة

                                                 
(296)

جُٜٔىج٢ٗ، أذٞ جُكٖٓ أقٔى، : جٗظٍ. ٢ٛ ٓؿٔٞػس ٖٓ جُورحتَ جُؼٍذ٤س جُوكطح٤ٗس، ض٘وْٓ ئ٠ُ ػىز ذطٕٞ: ٛٔىجٕ

، 2009 ٝجُرٍه٢، هرحتَ ٝأٗٓحخ آٍ ًػ٤ٍ، ٓؿِى ٝجقى، ٓطرٞع ْ٘س360-347-162-1/151ٚلس ؾ٣ٍُز جُؼٍخ، 

   .1/130ٝجُرالو١، ػحضن ذٖ ؿ٤ع، ذ٤ٖ ٌٓس ٝقٍٟٓٞش، 
(297) 

.ٝجُكى٣ع قٖٓ. ، ٖٓ قى٣ع أذ٢ جْكن ػٖ جُرٍجء2/369أنٍؾٚ جُر٤ٜو٢، 
 

 
((298 

ًؼد ذٖ ٓحُي جألٗٛح١ٌ ج٢ُِٔٓ، ٖحػٍ جإلْالّ، أِْْ هى٣ٔحً، ٖٜٝى جُؼورس، ُْٝ ٣ٜٗى ذىٌجً، ًٝحٕ أقى جُػالغس 

. ٛـ 53ٝه٤َ ْ٘س . ٛـ 50ج٣ًُٖ ضحخ هللا ػ٤ِْٜ ذؼى ضهِلْٜ ػٖ ؿُٝز ضرٞى، ضٞك٢ ْ٘س 

  . 229 /5ج٢ًٌُُِ، جألػالّ،  . 7433: جذٖ قؿٍ، جإلٚحذس، ش : جٗظٍ 
299))

، ًطحخ جُطٞذس،  ذحخ قى٣ع ضٞذس ًؼد ذٖ ٓحُي ٝٚحقر٤ٚ، ٌٝٝجٙ 1762٘،614 جُِإُإ ٝجٍُٔؾحٕ، قى٣ع ٌهْ 

ٝػ٠ِ جُػالغس ج٣ًُٖ نِلٞج، ٌٝٝجٙ ِْٓٓ، قى٣ع ٌهْ : ، ًطحخ جُطل٤ٍٓ، ذحخ970، 4677٘جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ 

 . قى٣ع ضٞذس ًؼد ذٖ ٓحُي ٝٚحقر٤ٚ: جُطٞذس، ذحخ: ، ًطحخ1369، 2769٘
300))

 .هحِٓٞ جُٔؼح٢ٗ ، ػٍذ٢ ػٍذ٢ : جُؼحٙ جُٔٞٓ٘س جُوى٣ٔس ، جٗظٍ : ج٣ٍُٔٝ ذؼحٛس ُٓٓ٘س ، ٝجُُٓحٗس :  جُُٖٓ 
301))

ػرى هللا ذٖ أذ٢ هكحكس، ُٝى ذٌٔس ذؼى ٤ٓالو جُ٘ر٢ ذٓ٘ط٤ٖ ٝٗٛق، ًٝحٕ ػحُٔحً ذحألٗٓحخ ك٢ :  أذٞ ذٌٍ جُٛى٣ن 

. ه٣ٍٕ، ٝضحؾٍجً ٚىٝهحً، ٝٛٞ أٍٝ جُهِلحء جٍُجٖى٣ٖ، ٝغح٢ٗ جغ٤ٖ٘ ك٢ جُـحٌ 

  . 102 /4ج٢ًٌُُِ، جألػالّ،  . 4808: جذٖ قؿٍ، جإلٚحذس، ش  . 28 – 26، ٠9٘روحش جذٖ ْؼى، ؼ: جٗظٍ 
302))

ذٖ ٗل٤َ جُو٢ٍٖ جُؼى١ٝ، أذٞ قلٙ، أ٤ٍٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ، ٝغح٢ٗ جُهِلحء جٍُجٖى٣ٖ، ُٝى ذؼى جُل٤َ :  ػٍٔ ذٖ جُهطحخ 

ذػالظ ػٍٗز ْ٘س، ًحٕ ئْالٓٚ كطكحً ػ٠ِ ج٤ُِٖٔٓٔ، ٖٜى جُٔٗحٛى ًِٜح، ٝجكوص آٌجؤٙ جُوٍإٓ ك٢ ؿ٤ٍ ٓٞٞغ، ٝٛٞ 

. ٛـ 23أٍٝ ٖٓ أٌل جُطح٣ٌم جُٜؿ١ٍ، ٓحش ٤ٜٖىجً ْ٘س 

جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ، ٓؿِى ٤ٍْز جُهِلحء  . 473جذٖ ػرى جُرٍ، جالْط٤ؼحخ، ٘ . 45 /5ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، : جٗظٍ 

  . 397 /1جًُٛر٢، ضؿ٣ٍى أْٔحء جُٛكحذس،  . 71جٍُجٖى٣ٖ، ٘
(303)

جألٓحٓس ٝٚالز جُؿٔحػس، ذحخ ْؿىز جٌٍُٗ، ٌٝٝجٙ جُر٤ٜو٢ : ، ًطحخ566، 1٘ ٌٝجٙ جُكحًْ ك٢ جُٔٓطىٌى، ؼ

 . ، ٝهحٍ ٍَْٓ ق2/371ٖٓك٢ ْ٘٘ٚ، ؼ
(304) 

: جٗظٍ. جْْ هى٣ْ اله٤ِْ ٖٓ جُؿ٣ٍُز جُؼٍذ٤س، ٣َٗٔ ضو٣ٍرح جُػِع جُؿ٘ٞذ٢ جٍُٗه٢ ٓٔح ٣ؼٍف ذ٘ؿى قح٤ُح: ج٤ُٔحٓس

2002، ْ٘س 38، 24٘ػ٣ٟٞس جُؿ٢ٜ٘، ٗؿى هرَ قًٍس جالٚالـ جُِٓل٤س، ٘
 .

 
((305

ٛٞ : ، ػٖ أذ٢ ػٕٞ ػٖ ٌؾَ ػٖ أذ٢ ذٌٍ، ٝجْ٘حوٙ ٞؼ٤ق، ٤ِٓٓٝٔس 2/371 ٞؼ٤ق، أنٍؾٚ جُر٤ٜو٢، 

، ٝٛٞ ٖٓ هر٤ِس -٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٤ِٓٓٔس ذٖ قر٤د أٝ ٤ِٓٓٔس جًٌُجخ، ًحٕ أقى ج٣ًُٖ جوػٞج جُ٘رٞز ك٢ َٖٓ جُ٘ر٢ 

ذ٢٘ ق٤٘لس، ًٝحٗص هر٤ِطٚ ٖٓ أضرحع جُى٣حٗس جٍُ٘ٛج٤ٗس، ًٝحٕ ٚحقد ٓ٘ٛد ِْٝطس، هطَ ك٢ ٓؼًٍس ج٤ُٔحٓس ػ٠ِ ٣ى 

.  ٛـ 11ٝق٢ٗ ذٖ قٍخ ْ٘س 

  . 226 /7ٝج٢ًٌُُِ، جألػالّ،  . 137 /2جذٖ جألغ٤ٍ، جٌُحَٓ،  . 74 /٤ْ3ٍز جذٖ ٛٗحّ، : جٗظٍ 
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 ]باب صالة المريض[

لقولو عميو الصالة والسالـ لعمراف  } (إذا عجز المريض عف القياـ صمى قاعدًا يركع ويسجد  ) ]

صؿ قائمًا، فإف لـ تستطع فقاعدًا، فإف لـ تستطع فعمى الجنب تومئ -رضي اهلل عنو -بف حصيف 

 . [؛ وألف الطاعة بحسب الطاقة  {إيماء 

 [العجز عف القياـ]

المراد أعـ مف العجز الحقيقي حتى لك قدر  (إذا عجز المريض  ): قكلو  (باب صبلة المريض  ) 

  عمى القياـ، لكف يخاؼ بسببو إبطاء برء أك كاف يجد ألمان شديدان إذا قاـ، جاز لو تركو، فإف لحقو نكع

  :)))310(كلك قدر عميو متكئا عمى عصا أك خادـ ، قاؿ الحمكاني. مشقة لـ يجز ترؾ القياـ بسببيا

                                                                                                                                                 
306))

ٛـ ذ٤ٖ جُؼٍخ ج٤ُِٖٔٓٔ ٝجألٓرٍج٣ٌٞ٠س جُر٤ُٗط٤س، ٖٓ أْٛ جُٔؼحٌى ك٢ ضح٣ٌم 15ٓؼًٍس قىغص ْ٘س :  ج٤ٍُٓٞى 

جُؼحُْ، ًحٕ جُوحتى ك٤ٜح نحُى ذٖ ج٤ُُٞى، ذؼى إٔ ض٘حٍَ ػٖ جُو٤حوز أذٞ ػر٤ىز ذٖ جُؿٍجـ، ٝوجٓص جُٔؼًٍس ْطس أ٣حّ، ًٝطد 

، ٝجذٖ 3/392، ٝجُطر١ٍ ضح٣ٌم جُطر١ٍ، 2/406جذٖ جالغ٤ٍ، جُٔحَٓ ك٢ جُطح٣ٌم، : جٗظٍ. هللا جٍُ٘ٛ ك٤ٜح ٤ُِِٖٔٓٔ 

 . 4/343ٛٗحّ، ٤ٍْز جذٖ ٛٔحّ 
307))

٠ِٚ هللا - ، أذٞٙ أذٞ ٠حُد، ُٝى هرَ ذؼػس جُ٘ر٢ -٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جذٖ ػْ ٌٍْٞ هللا :  ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُد 

ذؼٍٗ ٤ْٖ٘، أٍْع ئ٠ُ جإلْالّ، كٌحٕ أٍٝ ٖٓ أِْْ ٖٓ جُٛر٤حٕ، ًٝحٕ آنٍ جُهِلحء جٍُجٖى٣ٖ، ٝضُٝؼ - ػ٤ِٚ ِْْٝ 

ٛـ، جْطٜٗى ػ٠ِ ٣ى جُلحْن ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ِٓؿْ ْ٘س .م23، ُٝى ْ٘س -٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٖٓ كح٠ٔس ذ٘ص جٍٍُْٞ 

.   ْ٘س 60ٛـ ٝػٍٔٙ 40

ج٢ًٌُُِ،  . 61 /1ٝجألٚرٜح٢ٗ، ق٤ِس جأل٤ُٝحء،  . 83 /6ضح٣ٌم جُطر١ٍ، . ٛـ 40جذٖ جألغ٤ٍ، قٞجوظ ْ٘س : جٗظٍ 

  .296 /4جألػالّ، 
308))

ٛـ، ٝٛٞ ػالٓس 38ٗحكغ ٝه٤َ قٍهٞ٘، نحٌؾ٢ هطَ ك٢ جٍُٜ٘ٝجٕ ك٢ ٖؼرحٕ  : (يٝ جُه٣ٍٞٛز  ) يٝ جُػى٣س 

ٚك٤ف : جٗظٍ. جٌجو جُ٘ر٢ جْطثٛحٍ ػط٤ٚ ٝكٓحوٙ ك٢ جالٌٜ كأٍٓ ذوطِٚ. جُهٞجٌؼ، ًٔح ؾحء ك٢ جُكى٣ع جُٛك٤ف 

، 1064ٝٚك٤ف ِْٓٓ، قى٣ع ٌهْ . ػالٓحش جُ٘رٞز: ، ًطحخ جُٔ٘حهد، ذحخ753، 3610٘جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ 

 . 2/2448جُهٞجٌؼ ٝٚلحضْٜ، ٝجذٖ قؿٍ، جالٚحذس، : ، ًطحخ جًُُحز، ذحخ486٘
(309)

ًٌٞز ٝجْؼس ذ٤ٖ ذـىجو ٝٝج١ْ ٖٓ جُؿحٗد جٍُٗه٢، ٝك٤ٜح قىغص ٝهؼس أل٤ٍٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ :  جٍُٜ٘ٝجٕ 

ٛـ  ٠38حُد ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٓغ جُهٞجٌؼ ْ٘س 

 . ، ٝئْ٘حوٙ ؿ٤ٍ ه١ٞ 371 /2ٝأغٍ ػ٢ِ، أنٍؾٚ جُر٤ٜو٢، 
310

ػرى جُؼ٣ُُ ذٖ أقٔى ذٖ ٍٗٛ ذٖ ٚحُف جُكِٞج٢ٗ، جُِٔود ذّٗٔ جالتٔس، ٖٓ أَٛ ذهحٌٟ، جٓحّ : جُكِٞج٢ٗ ((

 ٛ، ٝوكٖ 449 أٝ 448جُك٘ل٤س ك٢ ٝهطٚ ذرهح١ٌ، ْٔغ ٓ٘ٚ ّٖٔ جالتٔس جٍُٓن٢ٓ، ٖٓ ضٛح٤ٗلٚ جُٔر٠ٞٓ، ضٞك٠ ْ٘س 

. ك٢ ذهحٌٟ

، ٝجذٖ هطِٞذـح، ضحؼ جُطٍجؾْ، 2/429، جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس، 345-4/343جُط٢ٔ٤ٔ، جُطروحش جُٓ٘س، : جٗظٍ

 .  4/13ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، . 189-190
)

  .(أ) أ ٖٓ /122ٜٗح٣س م  (
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الصحيح يمزمو القياـ متكئان، كلك قدر عمى بعض القياـ ال كمو لزمو ذلؾ القدر، حتى لك كاف إنما 

. (311) يقعد يقدر عمى قدر التحريمة لزمو أف يتحـر قائمان ثـ

كانت بي بكاسير فسألت النبي  } إال مسممان قاؿ (313) أخرجو الجماعة(312)كحديث عمراف بف الحصيف

صؿ قائمان فإف لـ تستطع فقاعدان فإف لـ تستطع فعمى : عف الصبلة، فقاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - 

 . (314){نفسا إال كسعيا ال يكمؼ اهلل} فإف لـ تستطع فمستمقيان، } ، زاد النسائي {جنب 

 

 

 

 ]العجز عف الركوع والسجود [

وجعؿ سجوده  )يعني قاعدًا ؛ ألنو وسع مثمو  (فإف لـ يستطع الركوع والسجود أومأ إيماء  ) قاؿ ]

( وال يرفع إلى وجيو شيئًا يسجد عميو )؛ ألنو قائـ مقاميما فأخذ حكميما  (أخفض مف ركوعو 

ال فأومئ برأسؾ }والسالـ  لقولو عميو الصالة فإف فعؿ  {إف قدرت أف تسجد عمى األرض فاسجد وا 

   .[ذلؾ وىو يخفض رأسو أجزأه ؛ لوجود اإليماء، فإف وضع ذلؾ عمى جبيتو ال يجزئو النعدامو 

                                                 
(311)

  1/200ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 

(
312

ػٍٔجٕ ذٖ جُك٤ٖٛ ذٖ ػر٤ى ذٖ نِق، أِْْ ْ٘س ْرغ ُِٜؿٍز، ًٝحٕ ٖٓ ْحوجش جُٛكحذس، ٝٛٞ ٖٓ جػطٍُ جُلط٘س  (

.  ٛ، ٝوكٖ ك٢ جُرٍٛز52ُْٝ ٣كحٌخ ٓغ ػ٢ِ، ًٝحٗص جُٔالتٌس ضِْٓ ػ٤ِٚ، ضٞك٢ ْ٘س 

 .5/70، ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، 8جذٖ ًػ٤ٍ، جُرىج٣س ٝجُٜ٘ح٣س ؼ: جٗظٍ

((
313

جُرهح١ٌ ك٢ ٚك٤كٚ، )ًٛج جُٔٛطِف ٣ٓطهىٓٚ جُؼِٔحء ُٔح ٌٝجٙ أٚكحخ جٌُطد جُٓطس ْٝٛ :  أنٍؾٚ جُؿٔحػس

ِْٝٓٓ ك٢ ٚك٤كٚ، ٝأذٞ وجٝو ٝجُط١ًٍٓ ٝجُ٘ٓحت٢ ٝجذٖ ٓحؾٚ ك٢ ْْٜ٘٘، ٝال جػِْ نالكحً ذ٤ٖ جُؼِٔحء ك٢ جْطهىجّ ًٛج 

. جُٔٛطِف

 ذحٍٖجف ٝضٛك٤ف 1/27،28، ؾحٓغ جألٍٚٞ ٖٓ أقحو٣ع جٍٍُْٞ، ( ٛـ 606ش، )ٓرحٌى ذٖ ٓكٔى جُؿ١َٞ، : جٗظٍ

 . ػرى جُٔؿ٤ى ٤ِْْ، ٝٓكٔى قحٓى جُلو٢

(
314

ْأُص : ػٖ ػٍٔجٕ ذٖ ق٤ٖٛ، هحٍ:" ًٛٙ ج٣ُُحوز ٤ُٓص ك٢ ْٖ٘ جُ٘ٓحت٢ جُٔطرٞع، ٝٗٙ جُكى٣ع ك٢ جُ٘ٓحت٢  (

ٖٓ ٠ِٚ هحٓحً كٜٞ أكَٟ، ٖٝٓ ٠ِٚ هحػىجً كِٚ ٗٛق »: ػٖ ج١ًُ ٢ِٛ٣ هحػىجً؟ هحٍ- ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جُ٘ر٢ 

: ، ًطحخ273٘. 1660ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ، ٝٛٞ قى٣ع ٌهْ « أؾٍ جُوحتْ، ٖٝٓ ٠ِٚ ٗحتٔحً كِٚ ٗٛق أؾٍ جُوحػى

 .كَٟ ٚالز جُوحػى ػ٠ِ جُ٘حتْ: ضو٤ٍٛ جُٛالز ك٢ جُٓلٍ، ذحخ
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 [اإليماء عند عدـ القدرة عمى الركوع و السجود ]

. أم اإليماء قائـه مقاميما (ألنو ): قكلو 

 في (315)ركل البزار في مسنده كالبييقي (إف قدرت الحديث -صمى اهلل عميو كسمـ - لقكلو  ):  قكلو 

 عف (319)، حدثنا أبك الزبير(318)، حدثنا سفياف الثكرم(317) عف أبي بكر الحنفي(316)المعرفة

عاد مريضان فرآه يصمي عمى كسادة، فأخذىا فرمى -صمى اهلل عميو كسمـ - أف النبي  } (320)جابر

ال فأكمئ : بيا، فأخذ عكدان ليصمي عميو، فأخذه فرمى بو كقاؿ  صؿِّ عمى األرض إف استطعت، كا 

ال نعمـ أحدان ركاه عف الثكرم إال  : (322) قاؿ البزار(321){إيماء كاجعؿ سجكدؾ أخفض مف رككعؾ 

 . ))انتيى . عف الثكرم(324) كعطاء(323)أبك بكر الحنفي كقد تابعو عبد الكىاب

                                                 
(315)

 .  ْرن جُطؼ٣ٍق ذٚ:  جُر٤ٜو٢
(316)

 .  ًطحخ ٓؼٍكس جُٖٓ٘ ٝج٥غحٌ ُِر٤ٜو٢:  جُٔؼٍكس
(317)

ػرى جٌُر٤ٍ ذٖ ػرى جُٔؿ٤ى ذٖ ػر٤ى هللا ٣ٍٖي ذٖ ٤ٍَٛ ذٖ ْح٣ٌس، أذٞ ٣ك٢٤ جُك٘ل٢ جُر١ٍٛ، :  أذٞ ذٌٍ جُك٘ل٢

. ٝيًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ جُػوحش. 204ٛهحٍ جالغٍّ ػٖ أقٔى غوس، ٝهحٍ ٓكٔى ذٖ ْؼى ًحٕ غوس، ضٞك٢ ذحُرٍٛز ْ٘س 

 . 7/299ٝجذٖ ْؼى، ٠روحش جذٖ ْؼى، . 6/325جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، : جٗظٍ
(318)

ٛ، 97أذٞ ػرى هللا ْل٤حٕ ذٖ ْؼ٤ى ذٖ ٍٓٓٝم ذٖ قر٤د جُػ١ٌٞ جُط٢ٔ٤ٔ ج١ٍُٟٔ، ُٝى ْ٘س :  ْل٤حٕ جُػ١ٌٞ

. ًٝحٕ ٖٓ أتٔس جإلْالّ، جٓحّ جُكلحظ، ٤ْٝى جُؼِٔحء ٝجُؼح٤ِٖٓ ك٢ َٓحٗٚ، ٓٛ٘ق ًطحخ جُؿحٓغ.  161ٛٝضٞك٢ ْ٘س 

، 6/257، ٝجذٖ ْؼى، ٠روحش جذٖ ْؼى، 1/250جًُٛر٢، ٤ٍْ أػالّ جُ٘رالء، ٝجُٔو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس، : جٗظٍ

 .  3/104ٝج٢ًٌُُِ، جالػالّ، 
(319)

.  126ٓكٔى ذٖ ِْٓٓ ذٖ ضى٣ٌّ جالْى١، أذٞ جُُذ٤ٍ، ٚىٝم ٣ىُّ، ضٞك٢ ْ٘س :  أذٞ جُُذ٤ٍ

، ضٍؾٔس 5/351جذٖ قرحٕ، جُػوحش، . 3/694، جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد 590جذٖ قؿٍ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد، : جٗظٍ

 .  7/97، ٝج٢ًٌُُِ، جألػالّ، 4/264جالٚرٜح٢ٗ ك٢ جالػالّ، 
(320)

 ؾحذٍ ذٖ ػرى هللا ذٖ ػٍٔٝ ذٖ قٍجّ ذٖ ًؼد جالٗٛح١ٌ، أذٞ ػرى هللا، ٖٜى جُؼورس جُػح٤ٗس ٓغ أذ٤ٚ ٝٛٞ ٚر٢، ه٤َ 

جٗٚ ٖٜى ذىٌجً ٝه٤َ ُْ ٣ٜٗىٛح ًًُٝي ؿُٝز أقى، ٖٜٝى ٚل٤ٖ ٓغ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُد، ٝٛٞ أنٍ ٖٓ ٓحش ذحُٔى٣٘س ٖٓٔ 

.  ْ٘س94 ٛ ٝػٍٔٙ 74ٖٜى جُؼورس، ًٝحٕ ٖٓ جٌُٔػ٣ٍٖ ك٢ جُكى٣ع جُكحكظ٤ٖ ُِٖٓ٘، ضٞك٢ ْ٘س 

 . 1/73، جًُٛر٢، ضؿ٣ٍى جْٔحء جُٛكحذس، 114، جذٖ ػرى جُرٍ، جالْط٤ٜحخ، 1/492جذٖ جالغ٤ٍ، جْى جُـحذس، : جٗظٍ
(321)

 . ، ٝجُرُجٌ ًٔح ك٢ ٗٛد جٍُج2/306ٚ٣ قى٣ع قٖٓ، أنٍؾٚ جُر٤ٜو٢، 
(322)

 . ْرن جُطؼ٣ٍق ذٚ:  جُرُجٌ
(323)

 ػرى جُٞٛحخ ذٖ ػ٠ٓ٤ ذٖ أذ٢ ق٤س، أذٞ جُوحْْ، ًحٕ ٚىٝهحً ك٢ ٌٝج٣طٚ، ٣ًٝٛد ئ٠ُ جُٞهق ك٢ جُوٍإٓ، ٝهحٍ 

، 28، 11٘جُهط٤د جُرـىجو١، ضح٣ٌم ذـىجو، ؼ: جٗظٍ. 319غوس ٠ٍٓ٣ ذحُٞهق، ٓحش ك٢ ٖؼرحٕ ْ٘س : جُىجٌ هط٢٘

 . 154، 8٘ٝجًُٛر٢، ٤ُٓجٕ جالػطىجٍ، ؼ
(324)

ٛ، ٝٓحش ْ٘س 27 ػطحء ذٖ أذ٢ ٌذحـ جُو٢ٍٖ، أذٞ ٓكٔى ج٢ٌُٔ، غوس كو٤ٚ، كحَٞ ٌُٝ٘ٚ ًػ٤ٍ جالٌْحٍ، ُٝى ْ٘س 

114ٛ  .

 . 3/101، ٝجذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، 5/198، جذٖ قرحٕ، جُػوحش، 456جذٖ قؿٍ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد، : جٗظٍ
()

  .(خ) أ ٖٓ /146 ٜٗح٣س م 
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، كمرجع ضمير النعدامو (325)كركم نحكه أيضان مف حديث ابف عمر. أبك بكر الحنفي ثقة 

. (326)اإليماء

 ]العجز عف القعود[

 (فإف لـ يستطع القعود استمقى عمى ظيره وجعؿ رجميو إلى القبمة وأومأ بالركوع والسجود  ) ] 

يصمي المريض قائمًا فإف لـ يستطع فقاعدًا فإف لـ يستطع فعمى  }لقولو عميو الصالة والسالـ 

ف استمقى عمى جنبو ) قاؿ  {قفاه يومئ إيماء، فإف لـ يستطع فاهلل تعالى أحؽ بقبوؿ العذر منو  وا 

خالفًا لمشافعي؛  لما روينا مف قبؿ إال أف األولى ىي األولى عندنا (ووجيو إلى القبمة فأومأ جاز 

شارة المضطجع عمى جنبو إلى جانب قدميو، وبو  ألف إشارة المستمقي تقع إلى ىواء الكعبة، وا 

 . [تتأدى الصالة 

يعني مستكيان كال مستندان فإنو إف قدر عميو مستندان لزمو القعكد كذلؾ  (فإف لـ يستطع القعكد ): قكلو

. عمى كزاف ما قدمناه في القياـ

ال فحقيقة  (استمقى  ): قكلو أم مرتميان عمى كسادة تحت كتفيو مادَّان رجميو ليتمكف مف اإليماء، كا 

 . (327)االستمقاء تمنع الصحيح مف اإليماء فكيؼ المريض

.  غريب، كاهلل أعمـ(328)(إلى آخره {يصمي المريض قائمان  }-صمى اهلل عميو كسمـ - لقكلو  ): قكلو 

                                                 
(325)

 .   ٛٞ جُكى٣ع جُٔطوىّ، ٌُٖٝ ٖٓ ٌٝج٣س جذٖ ػٍٔ
(326)

 1/200 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/124جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :  جٗظٍ 
(327)

  2/124 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/200ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
(328)

، ْٖٝ٘ جُىجٌ 1/290 ٞؼ٤ق، ًٛج جُهرٍ يًٍٙ ٚحقد جُٜىج٣س ٝجْطـٍذٚ ج٣ُُِؼ٢، ًًٝج، جذٖ قؿٍ ك٢ جُىٌج٣س، 

٢ِٛ٣ ج٣ٍُٔٝ هحتٔحً إٔ جْططحع، كحٕ ُْ ٣ٓططغ ٠ِٚ هحػىجً، كحٕ ُْ ٣ٓططغ أٝٓأ : ، قى٣ع ػ٢ِ ذِلع43-2/42هط٢٘، 

ٝؾؼَ ْؿٞوٙ أنق ٖٓ ًٌٞػٚ، كحٕ ُْ ٣ٓططغ إٔ ٢ِٛ٣ هحػىجً ٠ِٚ ػ٠ِ ؾ٘رٚ جال٣ٖٔ ٓٓطورالً جُورِس، كحٕ ُْ ٣ٓططغ 

. جْ٘حوٙ ٝجٙ ؾىجً : 1/290إٔ ٢ِٛ٣ ػ٠ِ ؾ٘رٚ ج٣٥ٖٔ ٠ِٚ ٓٓطِو٤حً ٌٝؾالٙ ٓؼحً ٢ِ٣ جُورِٚ، هحٍ جذٖ قؿٍ ك٢ جُىٌج٣س 

 .  2/176ج٣ُُِؼ٢، ٗٛد جٍُج٣س، : جٗظٍ



119 

 

 حجة عمى العمـك فإنو خطاب لو، ككاف مرضو (329)ثـ بتقدير عدـ ثبكتو ال ينتيض حديث عمراف

البكاسير كىك يمنع االستمقاء فبل يككف خطابو بو خطابان لؤلمة، فكجب الترجيح بالمعنى كىك أف 

المستمقي تقع  إشارتو إلى جية القبمة، كبو يتأدل الفرض بخبلؼ اآلخر، أال يرل أنو لك حققو 

إلى القبمة، كلك أتمو عمى جنب كاف إلى غير جيتيا، كما أخرج  مستمقيا كاف رككعان أك سجكدان 

  ، فإف لـ يستطع يصمي يصمي المريض قائمان  }-صمى اهلل عميو كسمـ -  عنو (330)الدارقطني

، إال أف ما تقدـ مف زيادة (332) ضعيؼ بالحسف بف الحسف العرني(331){مستمقيا رجبله مما يمي القبمة

 )) إف صحت يشكؿ عمى(333){فإف لـ يستطع فمستمقيان  }النسائي في حديث عمراف بف الحصيف 

.  االستمقاء لعمراف  إمكاف المدعي كتفيد

 

 ]عدـ القدرة عمى االيماء بالرأس [

خالفًا  (فإف لـ يستطع اإليماء برأسو أخرت الصالة عنو، وال يومئ بعينو وال بقمبو وال بحاجبيو  ) ]

لزفر لما روينا مف قبؿ، وألف نصب اإلبداؿ بالرأي ممتنع، وال قياس عمى الرأس ؛ ألنو يتأدى بو 

 .ركف الصالة دوف العيف وأختييا 

                                                 
(329)

 .  ْرن ضه٣ٍؿٚ ك٢ ذىج٣س ًٛج جُرحخ
(330)

ػ٠ِ ذٖ ػٍٔ ذٖ أقٔى ذٖ ٜٓى١، أذٞ جُك٤ٖٓ جُىجٌ هط٢٘ جُٗحكؼ٢، ُٝى ك٢ وجٌ هطٖ٘ ٖٓ جق٤حء :  جُىجٌ هط٢٘

جًُٛر٢، :  ٛ، جٗظ385ٍجُؼَِ ٝجُٖٓ٘ ٝجُٟؼلحء، ضٞك٢ ْ٘س : ٖٓ ض٤٘ٛلحضٚ. ٛ، جٓحّ جُكى٣ع ك٢ َٓح306ٚٗذـىجو ْ٘س 

 . 4/314، ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، 3/132، جًُٛر٢ ضًًٍز جُكلحظ، 16/449ج٤ٍُٓ، 
(331)

 .  ْرن ضه٣ٍؿٚ ٝٛٞ ٞؼ٤ق
(332)

ٝيًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ . ٛٞ جُكٖٓ ػرى هللا جُؼ٢ٍٗ جُرؿ٢ِ جٌُٞك٢، ٚىٝم ٤ُّ ذٚ ذأِ:  جُكٖٓ ذٖ جُكٖٓ جُؼ٢ٍٗ

 . 6/295 ٝجذٖ ْؼى، ٠روحش جذٖ ْؼى، 2/265جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، : جٗظٍ. ٣هطة: جُػوحش ٝهحٍ
(333)

 .  ْرن ضه٣ٍؿٚ
()

  .(ؼ) أ ٖٓ /150 ٜٗح٣س م 
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ف كاف العجز أكثر مف يـو وليمة إذا كاف  وقولو أخرت عنو إشارة إلى أنو ال تسقط عنو الصالة وا 

.  [مفيقا ىو الصحيح ؛ ألنو يفيـ مضموف الخطاب بخالؼ المغمى عميو 

ال أشؾ أف :  كىك ركاية عف أبي يكسؼ، كعف محمد رحمو اهلل قاؿ (334) (خبلفان لزفر  ): قكلو

 .  (335) بالعيف اإليماء برأسو يجزئو، كال أشؾ أنو بقمبو ال يجزئو كأشؾ فيو

فإف لـ يستطع فعمى قفاه يكمئ  }-صمى اهلل عميو كسمـ - يعني قكلو  (لما ركينا مف قبؿ   ): قكلو

 كال يخفى أف االستدالؿ بو مكقكؼ (336){إيماء، فإف لـ يستطع فاهلل تعالى أحؽ بقبكؿ العذر منو 

. عمى أف يثبت لغة أف مسمى اإليماء بالرأس ليس غير 

:  كأما بالعيف كالحاجب كنحكه فإشارة كنحكه ال إيماء، فيككف قكؿ الشاعر 

أرادت كبلمان فاتقت مف رقيبيا               فمـ يؾ إال كمؤىان بالحكاجب 

. مجازا ال حقيقة، كىك خبلؼ األصؿ حتى يثبت ذلؾ المفيـك كذلؾ 

ال }لذلؾ المريض -صمى اهلل عميو كسمـ - كالحؽ أف المراد بقكلو لما ركينا ما قدمو مف قكلو  كا 

   كعمى المفظ الذم ذكر في الحديث المخرج أيضان الرأس مراد فإنو قاؿ فيو(337){فأكمئ برأسؾ 

 . (338)كال يتحقؽ زيادة الخفض بالعيف بؿ إذا كاف اإليماء بالرأس {كاجعؿ سجكدؾ أخفض}

                                                 
(334)

  2/124جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :  جٗظٍ 
(335)

 1/202ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، : جٗظٍ 
(336)

ج٣ُُِؼ٢ ، : جٗظٍ . ُْ أؾىٙ ًٌٛج:  ًٛج ذؼٝ قى٣ع يًٍٙ ٚحقد جُٜى٤ُس، ٝجْطـٍذٚ ج٣ُُِؼ٢، ٝهحٍ جذٖ قؿٍ

 2/172ٗٛد جٍُج٣س ، 
(337) 

ػحو ٣ٍٟٓحً - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ػٖ ؾحذٍ إٔ ٌٍْٞ هللا : ٛٞ ذؼٝ قى٣ع ؾحذٍ، ٝهى ْرن ضه٣ٍؿٚ ٝٗٛٚ

٠ِٚ ػ٠ِ جالٌٜ جٕ جْططؼص، ٝجال كأٝٓة : كٍآٙ ٢ِٛ٣ ػ٠ِ ْٝحوز كأنًٛح ػٞوجً ٢ِٛ٤ُ ػ٤ِٚ كأنًٙ ك٢ٍٓ ذٚ ٝهحٍ

ٝجُطرٍج٢ٗ، جُٔؼؿْ جٌُر٤ٍ . 1/577جُِٓٓس جُٛك٤كس ُالُرح٢ٗ، : جٗظٍ. ج٣كحء ٝجؾؼَ ْؿٞوى جنلٝ ٖٓ ًٌٞػي

3/198 . 
(338)

  2/696جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
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 احتراز عما صححو قاضي خاف أنو ال يمزمو القضاء إذا (339)مف رككعؾ (ىك الصحيح   ): قكلو 

ف كاف  مثمو، كاختاره شيخ (340) يفيـ مضمكف الخطاب فجعمو كالمغمى عميو، كفي المحيط كثر، كا 

، كاستشيد قاضي خاف   ألف مجرد العقؿ ال يكفي لتكجو الخطاب(342) كفخر اإلسبلـ،(341)اإلسبلـ

بما عف محمد فيمف قطعت يداه مف المرفقيف كرجبله مف الساقيف ال صبلة عميو، كدفع بأف ذلؾ في 

. (343)المتيقف امتداده إلى المكت العجز

 يجب عميو كال  فبل ككبلمنا فيما إذا صح المريض بعد ذلؾ، ال فيما إذا مات قبؿ القدرة عمى القضاء

 . إذا أفطرا  في رمضاف كماتا قبؿ اإلقامة كالصحة اإليصاء بو، كالمسافر كالمريض

  كمف تأمؿ تعميؿ األصحاب في األصكؿ، كسيأتي لممجنكف يفيؽ في أثناء الشير، كلك ساعة يمزمو

 الذم جف أك أغمي عميو أكثر مف صبلة يـك كليمة ال يقضي، كفيما دكنيا  ()قضاء كؿ الشير، ككذا

اإليصاء بو إف  يقضي، انقدح في ذىنو إيجاب القضاء عمى ىذا المريض إلى يـك كليمة حتى يمزمو

. (344)قدر عميو بطريؽ، كسقكطو إف زاد 

ف كانت : ثـ رأيت عف بعض المشايخ إف كانت الفكائت أكثر مف يكـ كليمة ال يجب عميو القضاء، كا 

 .كىك الصحيح  : (345)أقؿ كجب قاؿ في الينابيع

 [ القدرة عمى القياـ دوف الركوع]

                                                 
(339)

 . ٝجُكى٣ع ْرن ضه٣ٍؿٚ. (أ، ـ، ٠) ٤ُٓص ك٢ 
(340)

ٓكٔٞو جُرهح١ٌ ذٖ ٓحَٙ، ٝٛٞ ٖٓ : جُٔك١٤ جُرٍٛح٢ٗ ك٢ جُلوٚ جُ٘ؼٔح٢ٗ، ٓإُلٚ: ًطحخ ك٢ جُلوٚ جْٔٚ:  جُٔك١٤

 .أؾَ جٌُطد جُلو٤ٜس جُٔإُلس ػ٠ِ ًٓٛد جألٓحّ جالػظْ أذ٢ ق٤٘لس جُ٘ؼٔحٕ ٌقٔٚ هللا
(341)

 .ْرن جُطٍؾٔس ُٚ:  ٤ٖم جإلْالّ
(342)

 . ْروص جُطٍؾٔس ُٚ:  كهٍ جإلْالّ
(343)

 1/201 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/697جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
()

  .(أ) خ ٖٓ /126 ٜٗح٣س م 
(344)

  2/202ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
((345

ج٤ُ٘حذ٤غ ك٢ ٓؼٍكس جألٍٚٞ ٝجُطلح٣ٌغ، ُٔكٔى ذٖ ٌٟٓحٕ ج٢ٍُٓٝ : ًطحخ ك٢ جُلوٚ جُك٘ل٢، ٝٛٞ ذؼ٘ٞجٕ:  ج٤ُ٘حذ٤غ

  1/356جُ٘و٤د ، جًُٔٛرد جُكٔل٢ ، :  ٛـ ، ٝٛٞ جقى ٍٖجـ ٓهطٍٛ جُوى١ٌٝ ، جٗظٍ 616جُكٔل٢ ، ًحٕ ق٤ح ْ٘س 
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ف قدر عمى القياـ ولـ يقدر عمى الركوع والسجود لـ يمزمو القياـ ويصمي قاعدًا يومئ  ) قاؿ ]  وا 

؛ ألف ركنية القياـ لمتوسؿ بو إلى السجدة لما فييا مف نياية التعظيـ، فإذا كاف ال يتعقبو  (إيماء 

 . [السجود ال يكوف ركنا فيتخير، واألفضؿ ىو اإليماء قاعدًا ؛ ألنو أشبو بالسجود 

ف قدر   ): قكلو  . أم المريض عمى القياـ دكف الرككع كالسجكد بأف كاف مرضو يقتضي ذلؾ (كا 

، إال أف اإليماء قاعدان أفضؿ ؛ ()المنفي المزكـ فأفاد أنو لك أكمأ قائمان جاز (لـ يمزمو   ): قكلو 

. ألنو أقرب إلى السجكد 

 يكمئ لمرككع قائمان كلمسجكد قاعدان، ثـ ىذا مبني عمى صحة المقدمة القائمة ركنية: كقاؿ خكاىر زاده 

كىك المطمكب، : لما فييا مف زيادة التعظيـ : القياـ ليس إال لمتكسؿ إلى السجكد، كقد أثبتيا بقكلو 

. فكاف طمب القياـ لتحقيقو، فإذا سقط سقط ما كجب لو 

كقد يمنع أف شرعيتو ليذا عمى كجو الحصر، لما فيو نفسو مف التعظيـ كما يشاىد في الشاىد مف 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       لذلؾ، فإذا فات أحد التعظيميف صار مطمكبان بما فيو نفسو   حتى يحبو أىؿ التجبر اعتباره كذلؾ

 ال القياـ كجب عميو    أف مف قدر عمى القعكد كالرككع كالسجكد كيدؿ عمى نفي ىذه الدعكل

 

 

 

 . (346)القعكد، مع أنو ليس في السجكد عقيبو تمؾ النياية لعدـ مسبكقيتو بالقياـ

 

                                                 
()

  .(خ) خ ٖٓ /146 ٜٗح٣س م 
(346)

  1/202ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
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 ]اتماـ الصالة قاعدًا لمف فاجئو المرض[

ف صمى الصحيح بعض صالتو قائمًا ثـ حدث بو مرض يتميا قاعدًا يركع ويسجد أو يومئ  ) ] وا 

 . [؛ ألنو بناء األدنى عمى األعمى فصار كاالقتداء  (إف لـ يقدر أو مستمقيًا إف لـ يقدر 

. ىك ظاىر الجكاب  (أك يكمئ إف لـ يقدر  ): قكلو 

إذا صار إلى اإليماء بعدما افتتح قادران عمييما فسدت ؛ ألف تحريمتو انعقدت : (347)كفي النكادر

. مكجبة ليما 

، كأداء  قمنا ال بؿ لممقدكر، غير أنو كاف إذ ذاؾ الرككع كالسجكد فمزما فإذا صار المقدكر اإليماء لـز

. (348)بعض الصبلة بيما أكلى مف أداء كميا باإليماء 

 ]قياـ مف صح اثناء الصالة قاعدًا [

ومف صمى قاعدًا يركع ويسجد لمرض ثـ صح بنى عمى صالتو قائمًا عند أبي حنيفة وأبي ) ] 

بناء عمى اختالفيـ في االقتداء وقد تقدـ  (استقبؿ: يوسؼ رحميما اهلل، وقاؿ محمد رحمو اهلل 

ف صمى بعض صالتو بإيماء ثـ قدر عمى الركوع والسجود استًانؼ عندىـ جميعا  )بيانو  ؛  (وا 

 .  [ ألنو ال يجوز اقتداء الراكع بالمومئ، فكذا البناء

يجكز  ))عند محمد ال يجكز اقتداء القائـ بالقاعد، كعندىما (بناء عمى اختبلفيـ في االقتداء   ): قكلو

 .

                                                 
((347 

 . ْرن جُطؼ٣ٍق ذٜح: جُ٘ٞجوٌ
((348 

  2/202ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، : جٗظٍ 
()

  .(ؼ) خ ٖٓ /150 ٜٗح٣س م 
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أعني الثبلثة، أما زفر فيجيزه بناء عمى إجازتو اقتداء الراكع  (استأنؼ عندىـ جميعان   ): قكلو

بالمكمئ، كلك كاف يكمئ مضطجعان ثـ قدر عمى القعكد دكف الرككع كالسجكد استاأنؼ عمى المختار 

. (349)؛ ألف حالة القعكد أقكل فبل يجكز بناؤه عمى الضعيؼ 

لك افتتحيا باإليماء ثـ قدر قبؿ أف يركع كيسجد باإليماء جاز لو أف يتميا،  : (350)كفي جكامع الفقو

. كالسجكد ثـ قدر  بخبلؼ ما بعدما أكمأ لمرككع 

 ]جواز التوكؤ عمى عصًا لمف أعياه القياـ[

؛ ألف ىذا عذر،  (ومف افتتح التطوع قائمًا ثـ أعيا ال بأس بأف يتوكأ عمى عصا أو حائط أو يقعد)]

ف كاف االتكاء بغير عذر يكره ؛ ألنو إساءة في األدب  وقيؿ ال يكره عند أبي حنيفة رحمو اهلل ؛  .وا 

وعندىما يكره ؛ ألنو ال يجوز القعود  .ألنو لو قعد عنده بغير عذر يجوز، فكذا ال يكره االتكاء

ف قعد بغير عذر يكره باالتفاؽ)عندىما فيكره االتكاء  وتجوز الصالة عنده وال تجوز عندىما،  (وا 

 .[وقد مر في باب النوافؿ

كالمبلزمة ممنكعة ؛ لجكاز  ( ال يكره االتكاء  ، فكذا  عنده بغير عذر يجكز(351)ألنو لك قعد  ): قكلو 

 يعد  أف ال يكره القعكد، كيكره االتكاء ؛ ألنو يعد إساءة أدب دكف القعكد إذا كاف ال عمى ىيئة ال

ف قعد بغير عذر يكره باالتفاؽ : ، كلذا كاف األصح خبلؼ ما ذكره المصنؼ مف قكلو  إساءة . كا 

. (352) مف غير عذر  صرح فخر اإلسبلـ بأف االتكاء يكره عند أبي حنيفة، كالقعكد ال يكره

                                                 
((349 

   1/202ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، : جٗظٍ 
(350)

 ٛـ ، ٝٛٞ ًر٤ٍ ك٢ أٌذؼس ٓؿِىجش، 586ألذ٢ ٍٗٛ أقٔى ذٖ ٓكٔى جُؼطأذ٢ جُك٘ل٢ ، جُٔطٞك٢ ْ٘س :  ؾٞجٓغ جُلوٚ 

 ، ٝكٍِٜ ًطد جُلوٚ جُك٘ل٢ ٝأُٚٞٚ 2/140ًكحُس ، ٓؼؿْ جُٔإُل٤ٖ ، جُْٔٞٞػس جُٗحِٓس ، : جٗظٍ . ٝٛٞ كو٤ٚ ٝٓلٍٓ 

 . جُٔٓطهٍؾس ٖٓ ًٗق جُظٕ٘ٞ ، قٍف ج٤ُْٔ 
(351)

 . هىٌ ٝٛٞ نطأ : (خ) ك٢ 
((352 

   2/699 ، ٝجُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 1/302ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن، : جٗظٍ 
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 ال يقدر عمى السجكد كيقدر عمى غيره مف األفعاؿ يصمي قاعدان (353)رجؿ بحمقو خراج:  [فركع  ]

ف لـ يسجد ال يسيؿ لما قدمنا في فصؿ المعذكر،  بإيماء، ككذا لك كاف بحاؿ لك سجد ساؿ جرحو، كا 

ثـ قعد كأكمأ لمسجكد جاز، كاألكؿ أكلى، كلك كاف بحاؿ لك صمى قائمان ال يقدر   فإف قاـ كقرأ كركع

. عمى القراءة كلك صمى قاعدان قدر عمييا صمى قاعدان 

 مف ساعتو يصمي عمى   تحتو شيء تنجس  مريض مجركح تحتو ثياب نجسة كىك بحاؿ كميا بسط

 مشقة بتحريكو بأف نزع الماء مف عينو  حالو، ككذا إف كاف ال يتنجس، كلكنو يزداد مرضو أك تمحقو

. دفعان لمحرج 

 [الصالة في السفينة ]

 .ومف صمى في السفينة قاعدًا مف غير عمة أجزأه عند أبي حنيفة رحمو اهلل والقياـ أفضؿ  ) ]

. ؛ ألف القياـ مقدور عميو فال يترؾ إال لعمة  (ال يجزئو إال مف عذر : وقاال 

ولو أف الغالب فييا دوراف الرأس وىو كالمتحقؽ، إال أف القياـ أفضؿ ؛ ألنو أبعد عف شبية 

الخالؼ، والخروج أفضؿ إف أمكنو ؛ ألنو أسكف لقمبو، والخالؼ في غير المربوطة والمربوطة 

 . [كالشط ىو الصحيح 

 االختيار، فإف صمى قاعدان كىك يقدر عمى القياـ أجزأه كقد أساء، كقاال  في (كالقياـ أفضؿ   ): قكلو 

 .(354)ال يجكز : 

                                                 
(353)

ضؿٔغ ٚى٣ى١ ك٢ ضؿ٣ٞق ٓـِن جُٔٓحقس وجنَ جألٗٓؿس، ٣طٌٕٞ ك٢ ج١ ٌٓحٕ : ٝجُهٍجؼ. ؾٍجـ  : (ؼ) ك٢ 

 جٗظٍ ، جُٔ٘طىٟ جُطر٢ ، ٝجُٔؼٍٜ جالٌُط٢ٍٗٝ ُِٔ٘طؿحش جُطر٤س . ذحُؿْٓ
(354)

 ئيج ِٚس جُل٣ٍٟس ك٢ جُٓل٤٘س، ُْ ٣ؿُ ُٚ ضٍى جُو٤حّ ٓغ جُوىٌز ًٔح ُٞ ًحٕ ك٢ جُرٍ، ٝذٚ هحٍ ٓحُي ٝأقٔى، ٝهحٍ 

كإ ًحٕ ُٚ ػًٌ ٖٓ وٌٝجٕ جٍُأِ ٝٗكٞٙ، ؾحَش جُل٣ٍٟس هحػىجً؛ : ٝهحٍ جُٗحكؼ٤س. ٣ؿَٞ ئيج ًحٗص ْحتٍز: أذٞ ق٤٘لس

.  ألٗٚ ػحؾُ

. 3/222ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع، . 16/117ٝجألٓحّ ٓحُي، جُٔىٝٗس جٌُرٍٟ ، . 2/101جذٖ ػحذى٣ٖ ، ٌو جُٔكطحٌ، : جٗظٍ

 .  2/90ٝجذٖ هىجٓس، جُٔـ٢٘، 
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احتراز عف  ( الصحيح  كالمربكطة كالشط ىك  ): ىي السائرة ، قكلو  (في غير المربكطة   ): قكلو 

،   كىك مقيد بالمربكطة بالشط إنو عمى الخبلؼ ثـ أطمؽ في ككف المربكطة كالشط: قكؿ بعضيـ 

ال  أما إذا كانت مربكطة في لجة البحر فاألصح إف كاف الريح يحركيا شديدان فيي كالسائرة، كا 

.  مطمقان  فكالكاقفة، ثـ ظاىر الكتاب كالنياية كاالختيار جكاز الصبلة في المربكطة في الشط

 قائمان جاز؛   ، كىي عمى قرار األرض فصمى فإف كانت مكقكفة في الشط :  (355)كفي األيضانح

 الخركج لـ تجز ()ألنيا إذا استقرت عمى األرض فحكميا حكـ األرض، فإف كانت مربكطة كيمكنو

. انتيى . ؛ ألنيا إذا لـ تستقر فيي كالدابة  الصبلة فييا

  . (356) فإنيا حينئذ كالسرير()بخبلؼ ما إذا استقرت

 [ىؿ عمى المغمى عميو قضاء؟ ]

ف كاف أكثر مف ذلؾ لـ يقض  ) ] وىذا  (ومف أغمي عميو خمس صموات أو دونيا قضى، وا 

استحساف والقياس أف ال قضاء عميو إذا استوعب اإلغماء وقت صالة كامال لتحقؽ العجز فأشبو 

 .الجنوف 

ذا قصرت قمت فال حرج،  وجو االستحساف أف المدة إذا طالت كثرت الفوائت فيتحرج في األداء، وا 

كذا ذكره أبو : والكثير أف تزيد عمى يـو وليمة ؛ ألنو يدخؿ في حد التكرار، والجنوف كاإلغماء 

. سميماف رحمو اهلل، بخالؼ النـو ؛ ألف امتداده نادر فيمحؽ بالقاصر، ثـ الزيادة تعتبر

                                                 
(355)

 ٛـ ٝٛٞ ٖٓ 543 جأل٣ٟحًـ ك٢ جُلٍٝع ُإلٓحّ جذٖ جُلَٟ ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ٓكٔى جٌٍُٓح٢ٗ جُك٘ل٢ ، جُٔطٞك٠ ْ٘س 

 ، ٓ٘طىٟ جال٤ِٖٚ ، أٍٚٞ 145ًطد جُلوٚ جُك٘ل٢ ٝأُٚٞٚ ، جٗظٍ ، قحؾ٢ ن٤ِلس ، ًٗق جُظٕ٘ٞ ، قٍف أ ، ٌهْ 

 . جُى٣ٖ ٝأٍٚٞ جُلوٚ 
()

  .(أ) أ ٖٓ /123 ٜٗح٣س م 
()

  .(خ) أ ٖٓ /147 ٜٗح٣س م 
(356)

 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ 2/701 ، ٝجُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 1/203ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 

 ،2/2. 
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مف حيث األوقات عند محمد رحمو اهلل ؛ ألف التكرار يتحقؽ بو، وعندىما مف حيث الساعات ىو 

.  [المأثور عف عمي وابف عمر رضي اهلل عنيـ واهلل أعمـ بالصواب 

 كمالؾ، (358)  كبو قاؿ الشافعي(357) (كالقياس أف ال قضاء عميو إذا استكعب كقت صبلة   ): قكلو

-صمى اهلل عميو كسمـ - أنيا سألتو  } رضي اهلل عنيا (359)كاستدال بما ركل الدارقطني عف عائشة

ليس لشيء مف ذلؾ قضاء إال أف يغمى عميو في كقت : عف الرجؿ يغمى عميو فيترؾ الصبلة فقاؿ 

.  كىذا ضعيؼ جدان، ففيو الحكـ بف عبد اهلل بف سعد األيمي(360){صبلة فيفيؽ فيو فإنو يصمييا 

 كغيره، (361)ليس بثقة كال مأمكف ككذبو أبك حاتـ: أحاديثو مكضكعة، كقاؿ ابف معيف : قاؿ أحمد 

. ترككه : كقاؿ البخارم 

 

                                                 
(357)

ٝئيج ؿِد جٍُؾَ ػ٠ِ ػوِٚ ذؼحٌٜ ؾٖ أٝ ػطٚ أٝ ٍٜٓ ٓح ًحٕ جٍُٜٔ ، جٌضلغ ػ٘ٚ :  هحٍ جُٗحكؼ٢ ٌقٔٚ هللا 

كٍٜ جُٛالز ٓح ًحٕ جٍُٜٔ ذًٛحخ جُؼوَ ػ٤ِٚ هحتٔح الٗٚ ٢ٜ٘ٓ ػٖ جُٛالز قط٠ ٣ؼوَ ٓح ٣وٍٞ ٝٛٞ ٖٓٔ ال ٣ؼوَ 

ٝٓـِٞخ ذحٍٓ ال يٗد ُٚ ك٤ٚ ، ذَ ٣إقٍ ػ٤ِٚ ٣ٌٝلٍ ػ٘ٚ ذٚ جٕ ٖحء هللا ضؼا٠ُ ؟، جال إٔ ٣ل٤ن ك٢ ٝهص ك٢ِٛ٤ ٚالز 

جُٞهص ، ٝأٓح جُٔـ٠ٔ ػ٤ِٚ كحٕ هٞٓح جْوطٞج ػ٘ٚ جُوٟحء ك٤ٔح يٛد ٝهطٚ ، ٝهّٞ أٝؾرٞج ػ٤ِٚ جُوٟحء ٖٝٓ ٛإالء ٖٓ 

 ، جذٖ ٌٖى ، ذىج٣س 1/88جُٗحكؼ٢ ، جألّ ، : جٗظٍ . جٖط٠ٍ ػ٤ِٚ جُوٟحء ك٢ ػىو ٓؼِّٞ ٝهحُٞج ٣و٢ٟ جُهّٔ كٔح وٜٝٗح 

 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 1/217 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/679 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/266جُٔؿطٜى ، 

1/303   
(358)

ٓكٔى ذٖ جو٣ٌّ ذٖ جُؼرحِ ذٖ ٖحكغ ج٢ٌُٔ، جُـ١ُ جُُٔٞى، أذٞ ػرى هللا جُو٢ٍٖ، جألٓحّ جُكحكع جُلو٤ٚ، :  جُٗحكؼ٢

: ٖٓ ٓٛ٘لحضٚ. ٛ، كحم ك٢ جُلوٚ أَٛ َٓحٗٚ، ٝٚحٌ جٓحٓحُ ٣ٍضكَ ج٤ُٚ ٝٚحٌ ُٚ ًٓٛد150ػحُْ ػٍٛٙ، ُٝى ذـُز ْ٘س 

، جًُٛر٢، ضًًٍز 10/55جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ، : جٗظٍ.  204ٛجٍُْحُس ك٢ أٍٚٞ جُلوٚ، جُٔٓ٘ى، جألّ، ضٞك٢ ك٢ ٍٓٛ ْ٘س 

 . 6/26ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، . 1/266جُكلحظ 
(359)

 ػحتٗس ذ٘ص أذ٢ ذٌٍ جُٛى٣ن، ُٝىش ذؼى جُرؼػٚ ذأٌذغ ٤ْٖ٘ أٝ نّٔ، ٝضُٝؾٜح جُ٘ر٢ ٢ٛٝ ذ٘ص ْص ٤ْٖ٘، 

ًحٗص ٖٓ أقد جَٝجؼ جُ٘ر٢ ج٤ُٚ، ذٍأٛح هللا ك٢ آ٣حش ٌْٞز جٌُ٘ٞ ُٔح جضٜٔص ك٢ قحوغس جالكَ، ٢ٛٝ ٖٓ كو٤ٜحش 

، جًُٛر٢، ضؿ٣ٍى جْٔحء جُٛكحذس، 918جذٖ ػرى جُرٍ، جالْط٤ؼحخ، : جٗظٍ. ٛ وك٘ص ك٢ جُرو٤غ58ضٞك٤ص ْ٘س . جُٛكحذس

 . 3/240، ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، 135/جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ، ـ. 286/ـ
(360)

ٝٓٓأُس هٟحء جُٔـ٠ٔ ػ٤ِٚ ٤ُٓص ك٤ٜح قى٣ع ٓٓ٘ى . ٝجٙ ذٍٔز. 1/388، ٝجُر٤ٜو٢ 2/82 أنٍؾٚ جُىجٌ هط٠٘ 

. ٝجُكى٣ع ج١ًُ ٌٝضٚ ج٤ُٓىز ػحتٗس ك٢ ْ٘ىٙ جُكٌْ ذٖ ػرى هللا ذٖ ْؼى ج٢ِ٣٥، ٓطٍٝى. ًُُٝي كوى جنطِق ك٤ٜح جُؼِٔحء

٤ُّ ذػوس ٝال : ٝهحٍ ٣ك٠٤. ٣ٍٟٝ جُٔٞٞٞػحش ػٖ ج٥غرحش: أقحو٣ػٚ ٓٞٞٞػس، ٝهحٍ جذٖ قرحٕ: ٝهحٍ ػ٘ٚ أقٔى

 . 2/177ج٣ُُِؼ٢ ، ٗٛد جٍُج٣س ، : ٓإٔٓٞ ، جٗظٍ 

(
361

ٛ ك٢ 195ٓكٔى ذٖ جو٣ٌّ ذٖ جًٌُٔ٘ جُك٘ظ٢ِ أذٞ قحضْ جٍُج١َ جألٓحّ جُكحكع جٌُر٤ٍ، ُٝى ْ٘س : أذٞ قحضْ (

ج٣ٍُٞج٤ُٜح ٗٓرطٚ، ٝض٘وَ ك٢ جُؼٍجم ٝجُٗحّ ٍٝٓٛ ٝذالو جٍُّٝ، قحكع ُِكى٣ع، ٖٓ أهٍجٕ جُرهح١ٌ ِْٝٓٓ، ضٞك٢ 

، 13/247جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ، : جٗظٍ. ٛ ًٝحٕ ػٍٔٙ أٌذغ ػٍٗز ْ٘س209ٛ، ٝذىأ ًطحذس جُكى٣ع ْ٘س 277ذرـىجو ْ٘س 

 .  6/27، ٝج٢ًٌُُِ، جالػالّ، 2/112جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ 
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.   بقية السند إلى الحكـ ىذا مظمـ كمو (362)ثـ

ف كاف أكثر مف ألؼ صبلة ؛ ألنو مرض، كتكسط أصحابنا فقالكا : كقالت الحنابمة  يقضي ما فاتو، كا 

ال كجب، كالزيادة عمى يكـ كليمة مف حيث الساعات  إف كاف أكثر مف يـك كليمة سقط:  .  القضاء، كا 

. كىك ركاية عف أبي حنيفة، فإذا زاد عمى الدكرة ساعة سقط 

ال ال، كىك األصح  كعند محمد مف حيث األكقات فإذا زاد عمى ذلؾ كقت صبلة كامؿ سقط، كا 

ف كاف محمد قاؿ ىناؾ  بقكليما فكؿ مف الثبلثة (363)تخريجان عمى ما مر في قضاء الفكائت، كا 

 في الكتاب، (364) عمى ما()مطالب بالفرؽ إال أنيما يجيباف ىنا بالتمسؾ باألثر عف عمي كابف عمر

لكف المذككر عف ابف عمر في كتب الحديث مف ركاية محمد بف الحسف عف أبي حنيفة عف حماد 

 عف ابف عمر أنو قاؿ في الذم يغمى عميو يكمان كليمة، (366) عف إبراىيـ النخعي(365)بف أبي سميماف

 (368)أخػبرنا الثكرم عػف ابف أبػي ليمى: (367)يقضػي، كقػاؿ عػبد الرزاؽ: قػاؿ

                                                 
(362)

 . ك٢ ٝٛٞ نطأ: (خ) ك٢ 
(363)

 . ٛ٘ح ٝٛٞ نطأ: (أ، خ) ك٢ 
()

  .(ؼ) أ ٖٓ /151 ٜٗح٣س م 
(364)

 . هحٍ  ٝٛٞ نطأ : (خ) ك٢ 
365))

 قٔحو ذٖ أذ٢ ٤ِْٔحٕ ذٖ ِْٓٓ جٌُٞك٢، أذٞ جْٔحػ٤َ جُؼالٓس، كو٤ٚ جُؼٍجم، أِٚٚ ٖٓ أٚرٜحٕ، ضلوٚ ذاذٍج٤ْٛ 

، جًُٛر٢، جُٛرٍ ك٢ نرٍ ٖٓ 5/231جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ، : جٗظٍ. 120ٛضٞك٢ ْ٘س . جُ٘هؼ٢، ٝٛٞ أٗرَ جٚكحذٚ ٝأكوْٜٜ

 . 1/116ؿ٤ٍ، 
(366)

ٛ، ًحٕ ٓلط٢ 46 ئذٍج٤ْٛ ذٖ ٣ُ٣ى ذٖ ه٤ّ ذٖ جالْٞو، أذٞ ػٍٔجٕ جُ٘هؼ٢، ٖٓ أَٛ جٌُٞكس، ٖٓ جُطحذؼ٤ٖ ُٝى ْ٘س 

، 4/520جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ، : جٗظٍ. 96أَٛ جٌُٞكس ٛٞ ٝجُٗؼر٢ ك٢ َٓحٜٗٔح، ًٝحٕ ٚحُكحً كو٤ٜحً ه٤َِ جُطٌِق، ضٞك٢ ْ٘س 

 . 1/59، جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ، 1/80ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، 
(367)

ًٝطحذٚ . ٛ، ُٝٚ نّٔ ٝغٔحٕٗٞ ْ٘س126 ػرى جٍَُجم ذٖ ٛٔحّ ذٖ ٗحكغ، أذٞ ذٌٍ، ٖٓ أَٛ ٚ٘ؼحء، ُٝى ْ٘س 

، جًُٛر٢، 9/563جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ، : جٗظٍ.  ٗٛحً ٓٓ٘ىجً 19202جُٔٛ٘ق، ًطحخ ػظ٤ْ ك٢ ػِْ جُكى٣ع، جقطٟٞ ػ٠ِ 

 . 3/253، ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، 1/266ضًًٍز جُكلحظ 
(368)

ٛٞ ػرى جٍُقٖٔ ذٖ أذ٢ ٠ِ٤ُ، جألٓحّ جُؼالٓس جُكحكع، أذٞ ػ٠ٓ٤ جالٗٛح١ٌ جٌُٞك٢، جُلو٤ٚ ُٝى ك٢ :  جذٖ أذ٢ ٢ِ٤ُ

ٛ، ٝقىظ ػٖ ػٍٔ ٝػ٠ِ ٝأذ٢ يٌ ٝجذٖ ٓٓؼٞو ٝؿ٤ٍْٛ، هطَ 13 أٝ 12نالكس أذ٢ ذٌٍ جُٛى٣ن أٝ هرَ يُي، ْ٘س 

، جُٟ٘ٞٝ، 1/1129، ٝجذٖ جالغ٤ٍ، جْى جُـحذس، 6/109جذٖ ْؼى، جُطروحش جٌُرٍٟ، : جٗظٍ. 82ٛذٞهؼٚ جُؿٔحؾْ ْ٘س 

 . 4/41ض٣ًٜد جالْٔحء، 
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  . (370)فمـ يقض ما فاتو  أف ابف عمر أغمي عميو شيران (369) عف نافع

، حدثنا (373)حدثنا أحمد بف يكنس:   قاؿ(372) في آخر كتابو غريب الحديث(371)كركل إبراىيـ الحربي

أغمي عمى عبد اهلل بف عمر يكمان كليمة فأفاؽ فمـ يقض :  عف نافع قاؿ (375) عف عبيد اهلل(374)زائدة

. (376)ما فاتو كاستقبؿ 

كفي كتب الفقو عنو أنو أغمي عميو أكثر مف يـك كليمة فمـ يقض، كفي بعضيا نص عميو فقاؿ 

أغمي عميو ثبلثة أياـ فمـ يقض، فقد رأيت ما ىنا عف ابف عمر كشيء منيا ال يدؿ عمى أف المعتبر 

 مف قكلو أكثر مف يـك كليمة، ككؿ مف ركايتي الشير كالثبلثة  في الزيادة الساعات إال ما يتخايؿ

 مفسران لذلؾ األكثر، كلك لـ يكف كجب ككف المراد بو خاصا مف الزيادة ؛ ألف المراد بو  األياـ يصمح

                                                 
(369)

 ٗحكغ ٠ُٞٓ ػرى هللا ذٖ ػٍٔ، أذٞ ػرى هللا جُو٢ٍٖ، ٖٓ أتٔس جُطحذؼ٤ٖ ذحُٔى٣٘س، و٢ِٔ٣ جألَٚ، ٓؿٍٜٞ جُ٘ٓد، 

أٚف جالْح٤ٗى، ٓحُي ػٖ ٗحكغ ػٖ جذٖ ػٍٔ، ضٞك٢ : جٚحذٚ جذٖ ػٍٔ ك٢ ذؼٝ ؿُٝجضٚ، غوس، غرص، كو٤ٚ، هحٍ جُرهح١ٌ

 . 29/298ج١ُُٔ، ض٣ًٜد جٌُٔحٍ، . 5/95، جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ، 649جذٖ قؿٍ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد، : جٗظٍ.  117ْٛ٘س 
(370)

   1/204ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
(371)

ؿ٣ٍد »أذٞ جْكن ئذٍج٤ْٛ ذٖ جْكن ذٖ ئذٍج٤ْٛ ذٖ ذ٤ٍٗ جُرـىجو١ جُكٍذ٢، ٚحقد ًطحخ :  ئذٍج٤ْٛ جُكٍذ٢

ٛ، ًٝحٗص ؾ٘حَضٚ 285ٛ، ٝضٞك٢ ْ٘س ٣ٝ198٘ٓد ئ٠ُ ه٣ٍس ض٠ٔٓ جُكٍذ٤س ذحُوٍخ ٖٓ ذـىجو، ُٝى ْ٘س « جُكى٣ع

جٗظٍ جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ، . ٜٓٗٞوز، ٠ِٚ ػ٤ِٚ ٣ْٞق جُوح٢ٞ، ٚحقد ًطحخ جُٖٓ٘، ٝهرٍٙ ٣ُجٌ ك٢ ذـىجو

 . 1/32، ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، 2/228، جذٖ جُؿ١َٞ، ٚلس جُٛلٞز، 2/147
(372)

ًطحخ ٓؼٍٝف ُىٟ جُؼِٔحء، ٌٜٓٗٞ ذ٤ْٜ٘، ٣ٍٟٝ ذحُٓ٘ى جُٛك٤ف جُٔطَٛ ئ٠ُ جُٔإُق، :  ًطحخ ؿ٣ٍد جُكى٣ع

٣ٝؼى ٓؼؿٔحً الُلحظ جُكى٣ع جُـ٣ٍرس جُط٢ ضكطحؼ ئ٠ُ ذ٤حٕ ٝض٤ٞٞف ٍٖٝـ، ٝٛٞ ٖٓ جٍٖٜ ٓإُلحش جألٓحّ جُكٍذ٢ كوى 

 . ؾٔغ ك٤ٚ ٖٓ ٠ٍم ج٥قحو٣ع ٝٓطٜٞٗح ٓح ؾؼِٚ ٓط٤ُٔجً ذ٤ٖ جُٔإُلحش ك٢ ًٛج جُٗإٔ
(373)

 . 1027جُٔكىظ، أقٔى ذٖ ٓكٔى ذٖ أقٔى ذٖ ٣ّٞٗ جُِٗر٢، جُٔطٞك٠ ْ٘س : أقٔى ذٖ ٣ّٞٗ
(374)

ٝهحٍ . ٣كىظ ػٖ ٣َحو ج١ٍ٤ُٜ٘ ػٖ جّٗ جقحو٣ع ٍٓكٞػس ٌٍٓ٘ز: َجتىز ذٖ أذ٢ جٍُهحو، هحٍ أذٞ قحضْ:  َجتىز

ال أو١ٌ ٖٓ ٛٞ، هحٍ جًُٛر٢ ك٢ و٣ٞجٕ : ال جػٍف نرٍٙ، ٝهحٍ جُ٘ٓحت٢: ٌٍٓ٘ جُكى٣ع، ٝهحٍ أذٞ وجٝو: جُرهح١ٌ

 .  ٌٍٓ٘ جُكى٣ع. ٤ُّ ذكؿٚ، ٝهحٍ جذٖ قؿٍ: جُٟؼلحء
(375)

ٛٞ ػر٤ى هللا ذٖ ػٍٔ ذٖ ٤ٍٓٓز جُؿ٢ٔٗ جُوٞج١ٍ٣ٌ، أذٞ ْؼ٤ى، ٖٓ جُٔٞئ٠ُ، أقى ًرحٌ أتٔس جُؼِْ :  ػر٤ى هللا

 .  235ٛذرـىجو، ًطد جُكى٣ع ػٖ قٔحو ذٖ ٣ُ٣ى، ٝٛػ٤ْ ذٖ ذ٤ٍٗ، ٝؿ٤ٍٛٔح ذحُرٍٛز ضٞك٠ ْ٘س 
(376)

 ، جألٓحّ 2/170 ، ٝجذٖ أذ٢ ٤ٖرس ك٢ ٓٛ٘لٚ ، 1/388 ، ٝجُر٤ٜو٢ ، جُٖٓ٘ جٌُرٍٟ ، 2/81  أنٍؾٚ جُىجٌهط٢٘ ، 

  ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ؾحٓغ جُٞهص ، ٝٛٞ قى٣ع ٓٞهٞف  19ٓحُي ، ج٠ُٞٔأ ، قى٣ع ٌهْ 



130 

 

ما دخؿ في الكجكد كال عمـك فيو، كحممو عمى ككف األكثرية بالساعة ليس بأكلى مف ككنيا كقتا 
(377) .

 فمـ تعرؼ في كتب الحديث، كالمذككر عنو في الفقو أنو أغمي عميو أربع (378)كأما الركاية عف عمي

  مكلى (380)، كركل الدارقطني عف يزيد(379)صمكات فقضاىف، كأىؿ الحديث يرككف ىذا عف عمار

عمار بف ياسر أف عمار بف ياسر أغمي عميو في الظير كالعصر كالمغرب كالعشاء كأفاؽ نصؼ 

 (381).الميؿ فقضاىف 

.  (382) عمى االستحباب  ليس ىذا بثابت عف عمار، كلك ثبت فمحمكؿ: قاؿ الشافعي رحمو اهلل 

. كفرؽ بيف اإلغماء كالنـك بأنو عف اختيار، بخبلؼ اإلغماء 

كجو قكلنا أف اإلغماء مرض يعجز بو صاحب العقؿ عف استعمالو مع قيامو حقيقة فبل ينافي أىمية 

 الكجكب، بؿ االختيار ؛ ألنو إنما يكجب خمبلن في القدرة، كذلؾ يكجب التأخير ال سقكط أصؿ

الكجكب؛ ألف تعمقو لفائدة األداء أك القضاء ببل حرج كلـ يقع باإلغماء كال بمجرد الجنكف اليأس عف 

                                                 
(377)

 قؿس ٓحُي ٖٝٓ يٛد ًٓٛرٚ ًٝٓٛد جذٖ ػٍٔ ك٢ يُي جٕ جُوِْ ٍٓكٞع ػٖ جُٔـ٠ٔ ػ٤ِٚ ه٤حْح ػ٠ِ جُٔؿٕ٘ٞ 

  . 1/71جذٖ ػرى جُرٍ ، جالْطًًحٌ ، : جٗظٍ . جُٔطلن ػ٤ِٚ ، الٕ جالؿٔحء ٍٜٓ ، ك٢ٜ ذكحٍ جُٔؿٕ٘ٞ جٖرٚ 
(378)

 .   ْرن جُطؼ٣ٍق ذٚ
(379)

ٛٞ أذٞ ج٤ُوظحٕ، ػٔحٌ ذٖ ٣حٍْ، ٠ُٞٓ أٝ ق٤ِق ذ٢٘ ٓهُّٝ، أٓٚ ٤ْٔس أذٞٙ ٣حٍْ، ًحٗٞج ٖٓ :  ػٔحٌ ذٖ ٣حٍْ

جذٖ : جٗظٍ. ذحُؿ٘س- ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جُٓحذو٤ٖ ُالْالّ، ٝػًذٞج ػًجذحً أ٤ُٔحً ذأ٣ى١ ْلٜحء ه٣ٍٕ، ٝهى ذٍْٗٛ جُ٘ر٢ 

، ٠روحش 135-4/129ذٖ جالغ٤ٍ، جْى جُـحذس، )، ٝ 481_2/476، جذٖ ػرى جُرٍ، جالْط٤ؼحخ، 2/512قؿٍ، جالٚحذس، 

 . 189، 3/176جذٖ ْؼى، 
(380)

 :  ٣ُ٣ى ٠ُٞٓ ػٔحٌ
(381)

، ٝجذٖ أذ٢ ٤ٖرس ك٢ ٓٛ٘ق، 1/388ٖٝٓ ٣ٍ٠وٚ جُر٤ٜو٢ ك٢ جُٖٓ٘ جٌُرٍٟ، . 2/81 جُكى٣ع أنٍؾٚ جُىجٌ هط٢٘ 

 ذحْط٤لحء، ٝيًٍ ًالّ جُٗحكؼ٢ 2/177ًٝٛٙ جالغحٌ يًٍٛح ج٣ُُِؼ٢ ك٢ ٗٛد جٍُج٣س، . ٝجُكى٣ع ٞؼ٤ق. 2/170

 .  ٝؿ٤ٍٙ
(382)

   1/88جُٗحكؼ٢ ، جألّ ،  :  جٗظٍ 
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الفائدة الثانية إال إذا امتد امتدادا يكقع إلزاـ القضاء معو في الحرج، فحينئذ يظير بو عدـ تعمقو 

 .(383)لظيكر انتفاء الفائدة المستتبعة لو 

 يظير  ، كبو() في الزكاة كالصـك إف شاء اهلل تعالى ىذا تقرير األصكؿ كسيرد عميؾ بأكفى مف ىذا

القياس السقكط مطمقان، كاالستحساف عدمو مطمقان ؛ كىذا ألف معنى القياس الذم : أنو يصح أف يقاؿ 

يقابمكنو باالستحساف ىك الكجو المتبادر بالنسبة إلى الكجو الخفي كما أفاده في البدائع مما سنذكره إف 

ال فاالستحساف قد يككف ىك القياس الصحيح ككؿ منيما يتبادر  شاء اهلل تعالى في سجكد التبلكة، كا 

 عند مبلحظة أف الكجكب يتبع تعمقو إحدل  فاألكؿ عند تجريد النظر إلى زكاؿ فيـ الخطاب كالثاني

 .()  المصمحتيف، كالخفي ىك التفصيؿ بيف المخرج كعدمو كاهلل سبحانو أعمـ

 ]باب سجود التالوة[

في آخر األعراؼ، وفي الرعد والنحؿ، وبني : سجود التالوة في القرآف أربع عشرة سجدة  )قاؿ  ]

ذا  إسرائيؿ، ومريـ واألولى في الحج، والفرقاف والنمؿ، والـ تنزيؿ و ص، وحـ السجدة، والنجـ وا 

  .(السماء انشقت واقرأ باسـ ربؾ 

وىو المعتمد والسجدة الثانية في الحج لمصالة -رضي اهلل عنو -كذا كتب في مصحؼ عثماف 

في قوؿ عمر رضي اهلل تعالى  {ال يسأموف  }عندنا، وموضع السجدة في حـ السجدة عند قولو 

                                                 
(383)

. ٢ٛ ٚالق٤س جُٗهٙ ُالُُجّ ٝجالُطُجّ، ج١ ٚالق٤طٚ ألٕ ضػرص ُٚ جُكوٞم ٝضؿد ػ٤ِٚ جُٞجؾرحش:  ج٤ِٛ٥س

: ٝض٘وْٓ ك٢ جٚطالـ جأل٤ُٞٚس ئ٠ُ ه٤ٖٔٓ

ٝأْحِ غرٞضٜح ٛٞ جُك٤حز، ًُٜٝج ضػر٤ص ًٛٙ جال٤ِٛس ُِؿ٤ٖ٘، ٝجٕ ًحٗص ٗحهٛٚ، ُٞؾٞو جُك٤حز ك٤ٚ، : أ٤ِٛس جُٞؾٞخ- 1

. ك٢ٜ ضالَٓٚ ٓىٟ جُك٤حز ٝال ضلحٌهٚ قط٠ جُٔٞش

ٝجالَٚ ك٢ غرٞضٜح ٤ُّ ٓؿٍو جالٗٓح٤ٗس ذَ جالَٚ ك٢ غرٞضٜح جُط٤٤ُٔ، ك٢ٜ ٚالق٤س جالٗٓحٕ ٥ٕ : أ٤ِٛس ج٥وجء- 2

. 2/1357جُرُو١ٝ، أٍٚٞ جُرُو١ٝ، : جٗظٍ. ٣طحُد ذح٥وجء، ٥ٕٝ ضؼطرٍ أهٞجُٚ أكؼحُٚ، ٝضطٍضد ػ٤ِٜح آغحٌٛح جٍُٗػ٤س

 . 299، ٝأذٞ ٍَٛز، أٍٚٞ جُلوٚ، 93-٣َىجٕ، جُٞ ؾ٤ُ ك٢ أٍٚٞ جُلوٚ، ـ ٝ
()

  .(خ) خ ٖٓ /147 ٜٗح٣س م 
()

  .(أ) خ ٖٓ /123 ٜٗح٣س م 
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والسجدة واجبة في ىذه المواضع عمى التالي والسامع  سواء قصد )عنو وىو المأخوذ لالحتياط 

{ السجدة عمى مف سمعيا وعمى مف تالىا} لقولو عميو الصالة والسالـ  (سماع القرآف أو لـ يقصد

ذا تال اإلماـ آية السجدة سجدىا وسجدىا المأمـو  )وىي كممة إيجاب وىو غير مقيد بالقصد  وا 

ذا تال المأمـو لـ يسجد اإلماـ وال المأمـو في الصالة وال بعد الفراغ ) اللتزامو متابعتو  (معو  ( وا 

يسجدونيا إذا فرغوا ؛ ألف السبب قد تقرر، وال مانع : عند أبي حنيفة وأبي يوسؼ، وقاؿ محمد 

. بخالؼ حالة الصالة ؛ ألنو يؤدي إلى خالؼ وضع اإلمامة أو التالوة

وليما أف المقتدي محجور عف القراءة لنفاذ تصرؼ اإلماـ عميو، وتصرؼ المحجور ال حكـ لو، 

بخالؼ الجنب والحائض ؛ ألنيما عف القراءة منيياف، إال أنو ال يجب عمى الحائض بتالوتيا كما 

.  [ال يجب بسماعيا ؛ النعداـ أىمية الصالة، بخالؼ الجنب

 ] عدد السجدات في القرآف [

، إال أنو يجعؿ في الحج   االتفاؽ بيننا كبيف الشافعي عمى أنيا كذلؾ (أربع عشرة سجدة ): قكلو 

  . (384) كسجدة في الحج (ص)كنحف نثبت سجدة في  (ص)ثنتيف كال سجكد في 

، فمما مر بالسجكد نزؿ فسجد  (ص)خطبنا عميو الصبلة كالسبلـ يكمان فقرأ  }لو ما ركل أبك داكد 

إنما ىي تكبة نبي : كسجدنا معو، كقرأىا مرة أخرل فمما بمغ السجدة تشزنا لمسجكد، فمما رآنا قاؿ 

   كتشزف بتاء مثناة مف فكؽ(385){كلكني رأيتكـ تشزتـ أراكـ قد استعددتـ لمسجكد فنزؿ كسجد كسجدنا

                                                 
(384)

 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/193 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 1/205ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 

 . 5/91ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع،  . 2/6
385))

ٝجُكحًْ . (٘): جُٓؿٞو ك٢: ، ًطحخ جُٛالز، ذحخ243، 1410٘ ٚك٤ف، أنٍؾٚ أذٞ وجٝو، قى٣ع ٌهْ 

 . ، ٖٓ قى٣ع أذ٢ ْؼ٤ى جُهى2/318١ٌ، جُر٤ٜو٢، 1/408، ٝجُىجٌ هط٠٘، 1/214، 2/432
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أنو عميو الصبلة كالسبلـ سجد } ، كما ركاه النسائي (386)ثـ شيف معجمة ثـ زام ثـ نكف معناه تييأ

. (387){في ص كقاؿ سجدىا نبي اهلل داكد تكبة كنسجدىا شكرا

غاية ما فيو أنو بيف السبب في حؽ داكد كالسبب في حقنا، كككف الشكر ال ينافي الكجكب، : قمنا 

  .فكؿ الفرائض كالكاجبات إنما كجبت شكران لتكالي النعـ 

 مخرج مسند أبي (388)كقاؿ اإلماـ الحافظ أبك محمد عبد اهلل بف محمد بف يعقكب بف الحارث

، حدثنا محمد   ، حدثنا محمد بف يكنس بف الفرج مكلى بني ىاشـ  إلي صالح(390)كتب: (389)حنيفة

 عف (393)عف عياض األشعرم (392) عف أبي حنيفة عف سماؾ بف حرب(391)بف الزبرقاف األىكازم

، كأخرج اإلماـ أحمد عف {(395)(ص)سجد في -صمى اهلل عميو كسمـ - أف النبي  } (394)أبي مكسى

                                                 
(386)

جُ٘ٗح٠ ، : جْطؼى ُٚ ، ٝجُُٕٗ : جٓطىش ٝؿِظس ، ج٢ُٗء جٖطى ، ضُٕٗ ُالٍٓ : ٍٚػٚ ضُٗٗس جألٌٜ :  ُٖٗٚ 

  ، قٍف ٔ ، ُٖٕ  8 ، ٝجذٖ ٓ٘ظٌٞ ، ُٓحٕ جُؼٍخ ، ؼ485هحِٓٞ جُٔؼح٢ٗ ، : جٗظٍ 
(387)

، ٖٓ قى٣ع جذٖ (خ)جُٓؿٞو ك٢ : جالكططحـ، ذحخ: ، ًطحخ158، 957٘:  ٚك٤ف، أنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢، قى٣ع ٌهْ

 . ٌٝجضٚ غوحش1/211ػرحِ، ٝهحٍ جذٖ قؿٍ ك٢ جُىٌج٣س 
(388)

ٖٓ أتٔس جُك٘ل٤س، : جٌُالذحي١ ج٢ًُٗٞٓٓ، أذٞ ٓكٔى ٣ٝؼٍف ذحالْطحًي:  ػرى هللا ذٖ ٓكٔى ذٖ ٣ؼوٞخ ذٖ جُكحٌظ

ًٗق ج٥غحٌ ك٢ ٓ٘حهد أذ٢ ق٤٘لس، ٝك٢ ػِٔحء جُكى٣ع ٖٓ ال ٣ٍجٙ قؿس، هحٍ جذٖ "ٚ٘ق ٓٓ٘ى أذ٢ ق٤٘لس، ٝأ٠ِٓ 

، 105ج١ٌُِٞ٘، جُلٞجتى جُر٤ٜس، : جٗظٍ.  ٛـ 340 ٛـ ٝضٞك٢ ك٢ ٖٞجٍ ْ٘س 258ؿ٤ٍ غوس، ُٚ ٓ٘ح٤ًٍ ، ُٝى ْ٘س : ج٥غ٤ٍ

 . 4/120، ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، 1/289جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس، 
(389)

أذٞ ٗؼ٤ْ ج٥ٚرٜح٢ٗ، ٌضد ك٤ٚ ٤ٖٞل أذ٢ ق٤٘لس ػ٠ِ قٍٝف جُٔؼؿْ، غْ ٍْو ضكص ًَ : ٓإُلٚ:  ٓٓ٘ى أذ٢ ق٤٘لس

 . ٤ٖم ٣ٍٝٓحضٚ، ٝجٌُطحخ ػ٠ِ جُٛك٤ف ٝجُكٖٓ
(390)

 . ً٘ص ٝٛٞ نطأ: (خ) ك٢ 
(391)

أذٞ ٛٔحّ، ٓكٔى ذٖ جُُذٍهحٕ جألٛٞج١َ، غوس، ٓؼٍٝف جُكى٣ع ٚىٝم، هحٍ جذٖ :  ٓكٔى ذٖ جُُذٍهحٕ جألٛٞج١َ

جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، : جٗظٍ. ٓؼٍٝف جُكى٣ع: ٚحُف ١ْٝ، ٝهحٍ جُرهح١ٌ: غوس، ٝهحٍ أذٞ ٌَػس: جُٔى٢٤ٗ

9/141 . 
((392

ذٖ أِٝ ذٖ نحُى ذٖ ُٗجٌ ذٖ ٓؼأ٣ٝس ذٖ قحٌغس، جُكحكع جٌُر٤ٍ، أذٞ جُٔـ٤ٍز جال٠ِٛ، جُر١ٌٍ .  ْٔحى ذٖ قٍخ

جذٖ قؿٍ، : جٗظٍ. ٤ُ123ّ ذٚ ذأِ، ٓحش ْ٘س : جٌُٞك٢، هحٍ ػ٘ٚ جذٖ ٓؼ٤ٖ، غوس، ًٝحٕ ٖؼرس ٣ٟؼلٚ، ٝهحٍ جُ٘ٓحت٢

 .6/323ٝجذٖ ْؼى، ٠روحش جذٖ ْؼى، . 4/210ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، 
(393)

٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ - ٛٞ ػ٤حٜ ذٖ ػٍٔٝ ذٖ جالٖؼ١ٍ، ٓهطِق ك٢ ٚكرطس، ٌٟٝ ػٖ جُ٘ر٢ :  ػ٤حٜ جالٖؼ١ٍ

، ٝػٖ أذ٢ ٠ْٞٓ ٝػٖ جٍٓأز أذ٢ ٠ْٞٓ، ٌٟٝ ػ٘ٚ جُٗؼر٢ ْٝٔحى ذٖ قٍخ ٝق٤ٖٛ ذٖ ػرى جٍُقٖٔ، ؾحء -ِْْٝ 

جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، : جٗظٍ. ػ٘ٚ قى٣ع ٣وط٢ٟ جُط٣ٍٛف ذٛكرطٚ، يًٍٙ جُرـ١ٞ ك٢ ٓؼؿٔٚ، ٝك٢ جْ٘حوٙ ٤ُٖ

 . 3/49، ٝجذٖ قؿٍ، جالٚحذٚ، 8/174
(394)

، هىّ ٛٞ ٝجنٞضٚ ٓغ -٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ػرى هللا ذٖ ه٤ّ ذٖ ٤ِْْ، ٚحقد ٌٍْٞ هللا :  أذٞ ٠ْٞٓ جالٖؼ١ٍ

ؾٔحػس ٖٓ جالٖؼ٤٣ٍٖ جالهِٚ ، كأِْْ ٝػحو ئ٠ُ هٞٓٚ، جْطؼِٔٚ جُ٘ر٢ ػ٠ِ ذؼٝ جالهح٤ُْ ًًُٝي ػٍٔ ذٖ جُهطحخ، 

، جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ، 3/364جذٖ جالغ٤ٍ، جْى جُـحذس، : جٗظٍ. ٖٜٝى ٝكحز أذ٢ ػر٤ىز، ٓحش ذحٌُٞكس، ٝجنطِق ك٢ ضح٣ٌم ٝكحضٚ

 . ج٢ًٌُُِ، جالػالّ. 432، جذٖ ػرى جُرٍ، جالْط٤ؼحخ، 2/380



134 

 

  رأيت رؤيا كأنا أكتب سكرة }قاؿ -رضي اهلل عنو  - (397) عف أبي سعيد(396)بكر بف عبد اهلل المزني

فقصصتيا :  ساجدان، قاؿ   يحضرني انقمب()، فمما بمغت السجدة رأيت الدكاة كالقمـ ككؿ شيء(ص)

 أف األمر صار إلى   فأفاد(398){فمـ يزؿ يسجد بيا -صمى اهلل عميو كسمـ - عمى رسكؿ اهلل 

 قد ال يعـز عمييا، فظير أف ما ركاه   مف غير ترؾ، كاستقر عميو بعد أف كاف المكاظبة عمييا كغيرىا

  . (399)إف تمت داللتو كاف قبؿ ىذه القصة

؛ ألنيا مقركنة باألمر بالرككع، كالمعيكد في مثمو  (كالسجدة الثانية في الحج لمصبلة عندنا  ): قكلو 

كاسجدم كاركعي مع  }ىك ركف الصبلة باالستقراء نحك    مف أكامر ماليا مف القرآف ككنو

 قمت يا رسكؿ اهلل أفضمت سكرة الحج (401)عقبة بف عامر} كما ركم مف حديث (400){الراكعيف

بسجدتيف؟ 

إسناده ليس بالقكم كأنو ألجؿ ابف :  قاؿ الترمذم (402){ يسجدىما فبل يقرأىما نعـ، فمف لـ: قاؿ 

  (403).لييعة

                                                                                                                                                 
(395)

 . ٝهى ضْ ضه٣ٍؿٚ. 64ٝجُكى٣ع ك٢ ٓٓ٘ى أذ٢ ق٤٘لس ٘. (ؼ) ٤ُٓص ك٢ 
(396)

ذٌٍ ذٖ ػرى هللا ذٖ ػٍٔٝ ج٢ُُٗٔ، أذٞ ػرى هللا جُر١ٍٛ، : ٝٛٞ. ذ٤ٌٍ ٝٛٞ نطأ: (أ)ك٢ :  ذٌٍ ذٖ ػرى هللا ج٢ُُٗٔ

،  108ًٛحٕ غوس غرطحً ٓأٓٞٗحً قؿس، ضٞك٢ ْ٘س : غوس، ٝهحٍ جذٖ ْؼى: ُٚ ٗكٞ ن٤ٖٓٔ قى٣ػحً، هحٍ ػ٘ٚ جذٖ ٓؼ٤ٖ ٝجُ٘ٓحت٢

 .  3/248، ٝجذٖ جالغ٤ٍ، جْى جُـحذس، 1/442جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، : جٗظٍ
(397)

 . أذٞ ْؼ٤ى جُهى١ٌ، ْؼى ذٖ ٓحُي، ْروص جُطٍؾٔس ُٚ
()

  .(ؼ) خ ٖٓ /151 ٜٗح٣س م 
(398)

، ٖٓ قى٣ع أذ٢ ْؼ٤ى، ٝهحٍ جًُٛر٢ ك٢ جُٔٓ٘ى 2/320، ٝجُر٤ٜو٢، 2/432، ٝجُكحًْ، 3/84 قٖٓ، أنٍؾٚ أقٔى، 

 .٣ٓؿىٛح: (ؼ)ٝك٢ .  ٛٞ ػ٠ِ ٠ٍٖ ِْٓٓ: ُٚ
(399)

   1/193 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/6جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :  جٗظٍ 
(400)

  1/193جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : ٝجٗظٍ . (42) ٌْٞز آٍ ػٍٔجٕ، ج٣٥س 
(401)

، ًحٕ ػحُٔحً ٓوٍتحُ ك٤ٛكحً، كو٤ٜحً -٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -  ػورس ذٖ ػحٍٓ جُؿ٠ٜ٘، جألٓحّ جُٔوٍب، ٚحقد جُ٘ر٢ 

ٖحػٍجً، ٝٛٞ أقى ج٣ًُٖ ؾٔؼٞج جُوٍإٓ، ٖٜى كطٞـ جُٗحّ، غْ كطٞـ ٍٓٛ ٓغ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘، ٖٜٝى ٚل٤ٖ ٓغ 

، 4/240 ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، 2/8جالٚلٜح٢ٗ، ق٤ِس جأل٤ُٝحء، : جٗظٍ. ، ٝوكٖ ذحُٔوطْ ذحُوحٍٛز58ٛٓؼأ٣ٝس، ضٞك٢ ْ٘س 

 . 5603جذٖ قؿٍ، جالٚحذس، ش
(402)

ضل٣ٍغ : جُٛالز، ذحخ: ، وٕٝ هُٞٚ ٖٝٓ ُْ ٣ٓؿىٛح، ًطحخ242، 1402٘ ٚك٤ف، ْٖ٘ أذ٢ وجٝوو، قى٣ع ٌهْ 

ك٢ جُٓؿىز ذحُكؽ، ٝقٓ٘ٚ جألُرح٢ٗ، : جُؿٔؼٚ، ذحخ: ، ًطحخ148، 578٘أذٞجخ جُٓؿٞو ْٖٝ٘ جُط١ًٍٓ، قى٣ع ٌهْ 

 .  ، ًِْٜ ٖٓ قى٣ع ػورس جذٖ ػحٍٓ ٝٓىجٌٙ ػ٠ِ جذٖ ٤ُٜؼس4/155ٌٝٝجٙ أقٔى ك٢ ٓٓ٘ىٙ، 
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فضػمت سكرة الحج            } عنػو عميػو الصػبلة كالسػبلـ (404)كركل أبػك داكد فػي المراسيؿ

 

 

، كقاؿ عبد اهلل بف   ما أخرجو الترمذم(406) كقد أسند ىذا كال يصح، كأخرج الحاكـ(405){بسجدتيف 

نما نقـ اختبلطو في آخر عمره   . (407)لييعة أحد األئمة، كا 

كال يخفى أف ىذا كجو ضعؼ الحديث، كفيو حديث آخر أخرجو أبك داكد كابف ماجو عف عبد اهلل بف 

أقرأه - صمى اهلل عميو كسمـ- أف النبي } )409( بنكنيف كميـ مضمكمة عف عمرك بف العاص(408)منيف

 كىك (410){خمس عشرة سجدة في القرآف، منيا ثبلث عشرة في المفصؿ، كفي سكرة الحج سجدتاف

. ضعيؼ

                                                                                                                                                 
(403)

ػرى هللا ذٖ ٤ُٜؼس ذٖ ػورس جُك٢ٍٟٓ، أذٞ ػرى جٍُقٖٔ ج١ٍُٛٔ، ٚىٝم، جنط١ِ ذؼى جقطٍجم ًطرٚ، :  جذٖ ٤ُٜؼس

، ٝأذٖ قؿٍ، 378جذٖ قؿٍ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد، : جٗظٍ. 174ٛ، ٝٓحش ْ٘س 97ًٛحٕ ٖٓ جٌُطحخ ُِكى٣ع، ُٝى ْ٘س 

 .  4/115، ٝج٢ًٌُُِ، جالػالّ، 2/411ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، 
(404)

ًطحخ ؾٔغ ك٤ٚ أذٞ وجٝو، جالقحو٣ع جٍُٔج٤َْ جُط٢ ٝهؼص ُٚ، ٝهى قووٚ ٖؼ٤د جالٌٗحؤ٠ٝ، :  ٍٓج٤َْ أذ٢ وجٝوو

، ٝجٍُٔج٤َْ ػ٘ى ػِٔحء جُكى٣ع ٓٛطِف ٣طِن ػ٠ِ ػىز ٓؼحٕ 1418ٛذ٤ٍٝش، ْ٘س - ٝٚىٌ ػٖ ٓإْٓس جٍُْحُس

:- ٜٓ٘ح

، ذـ٤ٍ، يًٍ -٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جُكى٣ع ج١ًُ ٣ٍكؼٚ جُطحذؼ٢ ًر٤ٍجً ًحٕ أّ ٚـ٤ٍجً، ئ٠ُ ٌٍْٞ هللا  - أ

جُٞجْطس ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جٍٍُْٞ، ًٝٛج جُٔؼ٠٘ ٛٞ جٌُٜٔٗٞ ػ٘ى ػِٔحء جُكى٣ع، ٝػ٠ِ ًٛج جُٔؼ٠٘ ؾحءش ٓؼظْ 

 .أقحو٣ع جٌُطحخ

ْٞجء ٝم ٌضد أذٞ وجٝو جالقحو٣ع جُط٢ - ػ٠ِ ًٛج- أٗٚ ٓح ْو١ ٖٓ جْ٘حوٙ ٌأٝ ٖٓ أ١ ٓٞٞغ، كٜٞ ٝجُٔ٘وطغ - خ

 .  قى٣ػحً 544أٌٝوٛح ػ٠ِ جألذٞجخ جُلو٤ٜس، ٝذِؾ ػىوٛح 
(405)

 .  ضوىّ ك٢ جُكى٣ع ج١ًُ هرِٚ، ٝٛٞ ٣ٍه٠ ئ٠ُ وٌؾس جُكٖٓ، ًٔح ضوىّ
(406) 

 .ْروص جُطٍؾٔس ُٚ: جُكحًْ
(407)

 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/6 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/193جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 

1/205  
((408 

ػرى هللا ذٖ ٤ٖ٘ٓ ج٤ُكٛر٢، ج١ٍُٛٔ ٖٓ ذ٢٘ ػرى ًالٍ، ٌٟٝ ػٖ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘، ٝػ٘ٚ جُكحٌظ ذٖ ْؼ٤ى 

.  6/41جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، : جٗظٍ. جُؼطو٢، ٝغوٚ ٣ؼوٞخ ذٖ ْل٤حٕ

 
((409

 ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘ ذٖ ٝجتَ ج٢ُٜٔٓ جُو٢ٍٖ، كحضف ٍٓٛ، ٝأقى ػظٔحء جُؼٍخ ٝوٛحتْٜ ٝأ٢ُٝ جٍُأ١ ٝجُكُّ 

.  43ٛ م ٛ ٝضٞك٢ ْ٘س 50ْ٘س -235ًحٕ ٖٓ جالٖىجء ػ٠ِ جإلْالّ، ٝأِْْ ك٢ ٛىٗس جُكى٣رس، ُٝى . ٝج٤ٌُٔىز ك٤ْٜ

  .2/240، ٝجًُٛر٢، ضح٣ٌم جإلْالّ، 5884، جذٖ قؿٍ، جالٚحذس، ش 7815ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، : جٗظٍ
(410)

 .  ْرن ضه٣ٍؿٚ
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.  كابف منيف ال يحتج بو (411)قاؿ عبد الحؽ

 . ()كذلؾ لجيالتو فإنو ال يعرؼ لو حاؿ: (412)قاؿ ابف القطاف

 ال (413)(تعبدكف)كجيو أنو إف كاف السجكد عند  ( عمر كىك المأخكذ لبلحتياط  في قكؿ  ):  قكلو

ف كاف عند   لـ يكف (414)(يسبحكف بو بالميؿ كالنيار كىـ ال يسأمكف )يضره التأخير إلى اآلية بعده، كا 

كأما أف ذلؾ قكؿ عمر فغريب، كقد أخرجو ابف أبي شيبة عف ابف  ،(415)السجكد قبؿ مجزئان 

 كزاد في لفظ، كأنو (417){ال يسأمكف  }السجدة عند قكلو تعالى  (حـ) أنو كاف يسجد في (416)عباس

  .  (419)لقد عجمت:   فقاؿ لو (418){إف كنتـ إياه تعبدكف  }عند قكلو تعالى  رأل رجبلن سجد

 ] حكـ سجود التالوة[

                                                 
(411)

ٛٞ ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ػرى هللا، أذٞ  ٓكٔى ج١ٌَ٥ جالٖر٢ِ٤، ٖٓ ػِٔحء جالٗىُّ ٣ٝؼٍف أ٣ٟحً ذحذٖ :  ػرى جُكن

جالقٌحّ :  ٛ، ٖٓ ٓٛ٘لحض581ٚٛ ٝضٞك٢ ْ٘س ٛ 510جُكُج٠، ًحٕ كو٤ٜحً قحكظحً ػحُٔحً ذحُكى٣ع، ٝػِِٚ، ُٝى ْ٘س 

، ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، 4/97جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ، : جٗظٍ. جٌُرٍٟ، ٝجُْٞط٠، ٝجُٛـٍٟ، جُٔؼطَ ٖٓ جُكى٣ع

.3/82جًُٛر٢، جُؼرٍ ك٢ نرٍ ٖٓ ؿ٤ٍ، . 3/281
 

 
(412)

 ٛ ض٠ُٞ جُوٟحء 562ػ٢ِ ذٖ ٓكٔى ذٖ ػرى جُِٔي جُك١ٍ٤ٔ جُلح٢ْ، جُكحكع جُؼالٓس جُ٘حهى، ُٝى ْ٘س :  جذٖ جُوطحٕ

جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ، : جٗظٍ. ذ٤حٕ جُْٞٛ ٝجال٣ٜحّ جُٞجهؼ٤ٖ ك٢ ًطحخ جألقٌحّ: ، ٖٓ ٓٛ٘لحض628َٚٓحٗحً، ضٞك٢ ْ٘س 

.7/225، جذٖ جُؼٔحو، ًٌٖجش جًُٛد، 4/331، ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، 4/134
 

 
()

  .(خ) أ ٖٓ /148 ٜٗح٣س م 
(413)

 . ٣ؼرىٕٝ ٝٛٞ نطأ(: أ)ٝك٢ . (37) ٌْٞز كِٛص، ج٣٥س 
(414)

 .(38) ٌْٞز كِٛص ج٣٥س 
(415)

 .هرِٚ: (ؼ) ك٢ 
(416)

 ػرى هللا ذٖ ػرحِ ذٖ ػرى جُٔطِد ذٖ ٛحْٖ، أذٞ جُؼرحِ، أذٖ ػْ جٍٍُْٞ، ًحٕ ٠ٔٓ٣ جُركٍ، ٝجُكرٍ، ٝضٍؾٔحٕ 

جُوٍإٓ ُٓؼس ػِٔٚ،ُٝى ٝجُ٘ر٢ ك٢ جُٗؼد، ككٌ٘ٚ جُ٘ر٢ ذ٣ٍوٚ، ٝيُي هرَ جُٜؿٍز ذػالظ ٤ْٖ٘، ٝػحُٚ جُ٘ر٢ ذحُؼِْ، ضٞك٢ 

جذٖ جالغ٤ٍ، جْى جُـحذس، : جٗظٍ.  ٛ ٝٛٞ جذٖ ْرؼ٤ٖ ْ٘س68جُ٘ر٢  ٝػٍٔٙ غالظ ػٍٗ ْ٘س، ٓحش ك٢ جُطحتق ْ٘س 

 . 1/320، جًُٛر٢، ضؿ٣ٍى جْٔحء جُٛكحذس، 3/331، جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ 3/219

(417)
 .2/178ج٣ُُِؼ٢ ، ٗٛد جٍُج٣س ، :  ، ٝجُكى٣ع أنٍؾٚ جذٖ أذ٢ ٤ٖرس ك٢ ٓٛ٘لٚ ، جٗظٍ 38 ٌْٞز كِٛص، ج٣٥س 

(418)
 .(23)ج٣٥س .  ٌْٞز كِٛص

(419)
 1/208 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/716جُؼ٢٘٤ ، جُؼ٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
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 يعني باعتبار األصؿ أك ىي أك بدليا فإنو لك تبلىا راكبان كاف (420) (كالسجدة كاجبة  ): قكلو 

. (421) لما سنذكر ؛ كألف المتمكة في الصبلة التحقت بأفعاؿ الصبلة  الكاجب اإليماء ليا

 رفعو غريب (422){السجدة عمى مف سمعيا  }كالصبلة عمى الدابة يككف سجكدىا باإليماء، كحديث 

كفي البخارم " السجدة عمى مف سمعيا " كأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو عف ابف عمر أنو قاؿ 

 عف (423)إنما السجكد عمى مف استمع، كىذا المعمؽ أخرجو عبد الرزاؽ، معمر: تعميقان، كقاؿ عثماف 

 مر بقاصو فقرأ سجدة ليسجد معو عثماف، فقاؿ (426) أف عثماف(425) عف ابف المسيب(424)الزىرم

 . (427)إنما السجكد عمى مف استمع ثـ مضى كلـ يسجد: عثماف

                                                 
(420)

ْؿىز جُطألٝز ػ٘ى جُك٘ل٤س ٝجؾرس ، ٝهحٍ جُٗحكؼ٢ ، جٜٗح ٓٓطكرس ، ٤ُٝٓص :  قٌْ ْؿىز جُطألٝز ػ٘ى جًُٔجٛد 

: جٗظٍ . ذٞجؾرس ، ًٝٓٛد ٓحُي جٗٚ ٝجقد ٝقؿٞخ جُٖٓ٘ ال ٝؾٞخ جُلٍجتٝ ، ًًُٝي جُك٘حذِس ، ُْ ٣وُٞٞج ذٞؾٞذٜح 

 ، 1/118 ، ٝجألٓحّ ٓحُي ، جُٔىٝٗس جٌُرٍٟ ، 1/180 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 1/204ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤ٖ جُكوحتن ، 

  1/157، ٝجألٓحّ جُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 89/ 5 ٝج١ُٞ٘٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/325ٝجذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 
(421)

 ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ 2/4 ، ٝجُؼ٢٘٤ ، ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/205ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 

  1/180جُٛ٘حتغ ، 
(422) 

، ػٖ جذٖ ػٍٔ ٓٞهٞكحً ٝػِوٚ جُرهح١ٌ 2/178ٓٞهٞف، أنٍؾٚ جذٖ أذ٢ ٤ٖرس ك٢ ٓٛ٘لٚ، ًٔح ك٢ ٗٛد جٍُج٣س، 

 .225ٖٓ ٌأٟ جٕ هللا ػُ ٝؾَ، ُْ ٣ٞؾد جُٓؿٞو، ٘: ػٖ ػػٔحٕ ٓٞهٞكحً ك٢ ذحخ
(423)

 ْ٘س، 58 ٛ ٝػٍٔٙ 154 ٛ، ضٞك٢ ْ٘س 96ٓؼٍٔ ذٖ ٌجٖى جالَو١، أذٞ ػٍٝز جُر١ٍٛ، ٍُٗ ج٤ُٖٔ، ُٝى ْ٘س  

جٗظٍ، . غوٚ، غرص كحَٞ، جال إٔ ك٢ ٌٝج٣طٚ ػٖ غحذص ٝجالػٕٔ ٝٛٗحّ ذٖ ػٍٝز ٤ٖثحً، ًًٝج ك٤ٔح قىظ ذٚ ك٢ جُرٍٛز

 . 7/484، جذٖ ق٤حٕ، جُػوحش، 4/125، جُط٣ًٜد، 629جذٖ قؿٍ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد، 
(424)

ٓكٔى ذٖ ِْٓٓ ذٖ ػر٤ى هللا ذٖ ػرى هللا ذٖ ٖٜحخ ج١ٍُُٛ، أذٞ ذٌٍ، جُكحكع جُلو٤ٚ، أقى جالتٔس جالػالّ، :  ج١ٍُُٛ

، جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد 7/97، ج٢ًٌُُِ، 5/326جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ، : جٗظٍ.  123ًٛحٕ غوس ًػ٤ٍ جٍُٝج٣س، ضٞك٢ ْ٘س 

 . 3/696جُط٣ًٜد، 
(425)

ْؼ٤ى ذٖ ج٤ُٓٔد ذٖ قُٕ جُٔه٢ُٓٝ، جٓطكٖ كِْ ضأنًٙ ك٢ هللا ُٞٓس جالتٔس، ٚحقد ػرحٌز ٝؾٔحػس :  جذٖ ج٤ُٓٔد

 ٛ 13ُٝى ْ٘س - ٝػلس ٝه٘حػس، ػحُْ أَٛ جُٔى٣٘س ْٖٝ٘ جُطحذؼ٤ٖ ك٢ َٓحٗٚ، ُٝى ُٓ٘ط٤ٖ أٝ أٌذغ ٟٓص ٖٓ نالكس ػٍٔ

، جالٚلٜح٢ٗ، ق٤ِس جأل٤ُٝحء، 44/، جذٖ جُؿ١َٞ، ٚلس جُٛلٞز، ـ٠5/88روحش جذٖ ْؼى، : جٗظٍ.  94ٛٝضٞك٢ ْ٘س 

 . 3/102ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، . 161/ـ
(426)

 ػػٔحٕ ذٖ ػلحٕ ذٖ أذ٢ جُؼح٘ ذٖ أ٤ٓس جُو٢ٍٖ، أ٤ٍٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ، أذٞ ػرى هللا، ُٝى ذؼى جُل٤َ ذٓص ٤ْٖ٘ ػ٠ِ 

جُٛك٤ف، أِْْ ػ٠ِ ٣ى أذ٢ ذٌٍ جُٛى٣ن، ٝٛٞ ٖٓ أٝجتَ ٖٓ أِْْ، ٝٛٞ أقى جُؼٍٗز جُٔر٣ٍٖٗ ذحُؿ٘س، ضُٝؼ جذ٘ط٢ 

، جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ، ؾُء ٤ٍْٙ 544جذٖ ػرى جُرٍ، جالْط٤ؼحخ، : جٗظٍ.  ٛ 35ٌه٤س ٝأّ ًِػّٞ، ٓحش ٤ٜٖىجً ْ٘س : جُ٘ر٢

 . 4/210، ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، 3/578، جذٖ جالغ٤ٍ، جْى جُـحذس، 149جُهِلحء ٝجٍُجٖى٣ٖ، ٘

(427) 
 .قى٣ع ٓٞهٞف، ٝهى ْرن ضه٣ٍؿٚ
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إذا قرأ ابف آدـ السجدة اعتزؿ الشيطاف يبكي  } في اإليماف يرفعو (428)كأخرج مسمـ عف أبي ىريرة

 . (429){ النار  ابف آدـ بالسجكد فسجد فمو الجنة، كأمرت بالسجكد فأبيت فمي()يقكؿ يا كيمو، أمر

 إذا حكى عف غير الحكيـ كبلمان كلـ يعقبو باإلنكار كاف دليؿ صحتو، فيذا  كاألصؿ أف الحكيـ

قسـ فيو األمر الصريح بو، : ظاىر في الكجكب مع أف آم السجدة تفيده أيضان ؛ ألنيا ثبلثة أقساـ 

ككؿ مف . كقسـ تضمف حكاية استنكاؼ الكفرة حيث أمركا بو  كقسـ فيو حكاية فعؿ األنبياء السجكد 

االمتثاؿ كاالقتداء كمخالفة الكفرة كاجب، إال أف يدؿ دليؿ في معيف عمى عدـ لزكمو، لكف داللتيا فيو 

ظنية فكاف الثابت الكجكب ال الفرض، كاالتفاؽ عمى أف ثبكتيا عمى المكمفيف مقيد بالتبلكة ال مطمقان 

نما أديت باإليماء إذا تبلىا راكبان؛  في  ألف الشركع في التبلكة راكبان مشركع كالشركع فمـز كذلؾ، كا 

 أكجب التطكع راكبان السجكد باإليماء أكجبيا  التطكع راكبان مف حيث إنيما سببا لزكـ السجدة، فكما

. (430)  التبلكة كذلؾ

نما أديت في ضمف السجدة الصمبية كالرككع لما تذكر .  كا 

كاعمـ أنو ال فرؽ بيف أف يتمكىا بالعربية أك الفارسية عند أبي حنيفة، فيـ السامع أك ال، إذا أخبر أنو 

، كعندىما يشترط عممو بأنو يقرأ القرآف، كلك قرأ بالعربية يمزمو مطمقان، لكف ال يجب عمى (*)قرأ سجدة

                                                 
((428

جًػٍ جُ٘حِ ٌٝج٣س، ٖٝٓ أؾَ جُٛكحذس، جْٔٚ ك٢ جُؿح٤ِٛس ػرى ّٖٔ ذٖ ٚهٍ، ُٔح أِْْ أْٔحٙ :  أذٞ ٣ٍٍٛز

ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ٚهٍ جُى٢ْٝ، ٗٓرس ئ٠ُ هر٤ِس وِٝ ذٖ ػىٗحٕ، ًحٕ ٖٓ أٖى جُ٘حِ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جٍٍُْٞ 

 59 ػحٓحً، ضٞك٢ ذحُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز ٝوكٖ ذحُرو٤غ ْ٘س ٠47حٍ ػٍٔٙ ذؼى جٍٍُْٞ . كوٍجً، ق٤ع ًحٕ ٣٘ط٠ٔ ئ٠ُ أَٛ  جُٛلس

، جذٖ جُؿ١َٞ، 418/، جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔٚ، ـ3/308ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، : جٗظٍ.  ػحٓحً 78ٛ ػٖ ػٍٔ ٣٘حُٛ 

 . 1/285ٚلس جُٛلٞز، 

()
  .(أ) أ ٖٓ /124 ٜٗح٣س م 

(429)
. ذ٤حٕ ج٠الم جْْ جٌُلٍ ػ٠ِ ٖٓ ضٍى جُٛالز:  ًطحخ جال٣ٔحٕ، ذحخ59، 81٘ ٚك٤ف، أنٍؾٚ ِْٓٓ، قى٣ع ٌهْ 

 . ْؿٞو جُوٍإٓ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ: ، ًطحخ جهحٓس جُٛالز، ذحخ189، 1052٘ٝجذٖ ٓحؾٚ، قى٣ع ٌهْ 
(430)

 ئيج ضال جُوحٌب ج٣س جُٓؿىز ٌجًرحً جؾُتٚ إٔ ٣ٞٓة ذٜح ، أٓح ئيج ٍُٗ ػٖ وجذطٚ ، كاٗٚ ٣ؿد ػ٤ِٚ أوجتٜح ػ٠ِ جألٌٜ، 

ٖٝٓ ضالٛح ٓح٤ٖحً ُْ ٣ؿُ ُٚ جٕ ٣ٞٓة ُٜح ، ألٕ جُٓؿىز ًٌٖ جُٛالز ، كٌٔح ال ٢ِٛ٣ جُٔح٢ٖ ذحإل٣ٔحء كًٌُي ال ٣ٓؿى 

  1/88 ، ٝجٌُحْأذ٢ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/8جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، : جٗظٍ . ذهالف جٍُجًد 
(*)

  . (ؼ) أ ٖٓ /152ٜٗح٣س م 
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 كال عمى أصـ أك كال بقراءة آية السجدة ىجاء، كما في (432)، كال تجب بكتابة(431)األعجمي ما لـ يعمـ

النجـ فمـ -صمى اهلل عميو كسمـ - قرأت عمى النبي  } (433)الصحيحيف مف قكؿ زيد بف ثابت

  ال يفيد نفي الكجكب كالسنية في المفصؿ كما استدؿ بو مالؾ رضي اهلل عنو، إذ ىك (434){يسجد

فيجكز ككنو لمقراءة في كقت مكركه، أك عمى غير كضكء، أك ليبيف أنو غير كاجب (435)كاقعة حاؿ 

أنو قرأ سجدة كىك " (436)عمى الفكر، كىذا األخير عمى التعييف محمؿ حديث عمر المركم في المكطأ

  عمى المنبر يـك الجمعة فنزؿ فسجد كسجد الناس معو، ثـ قرأىا يـك الجمعة األخرل فتييأ الناس

 " . (437) يسجد كمنعيـ عمى رسمكـ إف اهلل لـ يكتبيا عمينا إال أف نشاء فمـ: لمسجكد فقاؿ 

                                                 
(431)

 جضلن جُؼِٔحء ػ٠ِ إٔ جُوٍإٓ ٛٞ جْْ ُِ٘ظْ ٝجُٔؼ٠٘ ًٝٛج ٛٞ جُٛك٤ف ٖٓ هٍٞ أذ٢ ق٤٘لس ٝٚف ٌؾٞع أذ٢ ق٤٘لس 

، ٌْٞز جَُُٔٓ " كحهٍأٝج ٓح ض٤ٍٓ ٖٓ جُوٍإٓ :" ػٖ جألؾُجء ذحُٔؼ٠٘ ك٢ جُٛالز ُٞ ٝؾٞخ جُوٍجءز ذٜح ، ُوُٞٚ ضؼا٠ُ 

:  ، ٝال ٣٘طرن قى جُوٍإٓ ػ٠ِ جُٔؼ٠٘ ٝقىٙ ذَ قى جُوٍإٓ ٣٘طرن ػ٠ِ ٓؿٔٞع جُؼرحٌز ٝجُٔؼ٠٘ ، جٗظٍ 20ج٣٥س 

 ٝجذٖ ج٤ٍٓ جُكحؼ ، 1/25 ، ًٝٗق جالٍْجٌ ػ٠ِ أٍٚٞ جُرُو١ٝ ، 915 /2 ، م1جالٚلٜح٢ٗ ، ٓؼح٢ٗ جُرى٣غ ، ؼ

ًٓٛر٘ح جٗٚ ال ٣ؿَٞ هٍجز جُوٍإٓ ذـ٤ٍ :  ، هحٍ جألٓحّ ج١ُٝٞ٘ 2/5 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 2/213جُطو٣ٍٍ ٝجُطكر٤ٍ ، 

ُٓحٕ جُؼٍخ ْٞجء جٌٓ٘ٚ جُؼٍذ٤س أٝ ػؿُ ػٜ٘ح ْٝٞجء ًحٕ ك٢ جُٛالز أٝ ؿ٤ٍٛح ، ًٛج ًٓٛر٘ح ٝذٚ هحٍ ؾٔح٤ٍٛ جُؼِٔحء 

  3/379ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، : جٗظٍ . ، ْٜٓ٘ ٓحُي ٝأقٔى ٝوأٝٝو 

ٝال ضؿُتٚ جُوٍجءز ذـ٤ٍ جُؼٍذ٤س ٝال جذىجٍ ُلظٜح ذِلع ػٍذ٢ ْٞجء جقٖٓ هٍجتطٜح ذحُؼٍذ٤س أٝ ُْ : ٝهحٍ ج٤ُٗم جذٖ هىجٓس 

 ، ٝجذٖ ػحذى٣ٖ ، قح٤ٖس جذٖ 1/350جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : جٗظٍ . ٣كٖٓ ، ٝذٚ هحٍ جُٗحكؼ٢ ٝأذٞ ٣ْٞق ٝٓكٔى 

   1/484ػحذى٣ٖ ، 
(432)

 . ذحٌُ٘ح٣س: (ؼ) ك٢ 
(433) 

- ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٣َى ذٖ غحذص، ذٖ جُٟكحى جالٗٛحٌٟ، ٖٓ جُٔى٣٘س جُ٘ر٣ٞس، ًحٕ ٣ط٤ٔحً ٣ّٞ هىّ جُ٘ر٢ 

 ْ٘س، أِْْ ٓغ جِٛٚ ٝذحٌى جٍٍُْٞ ٓكٔى ذحُىػحء، ًحٕ ٖٓٔ هحٓٞج ذؿٔغ جُوٍإٓ ًٝحٗص 11ُِٔى٣٘س، ْٝ٘ٚ ال ٣طؿأَٝ 

، جذٖ جُؿ١َٞ، ٚلس 3/57ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، : جٗظٍ.  ٛ ك٢ ػٜى ٓؼأ٣ٝس45ضٞك٢ ْ٘س . ًِٔطٚ ٢ٛ جُكؿس ٝجُل٤َٛ

 . 2880، جذٖ قؿٍٕ جالٚحذس، ش 1/294جُٛلٞز، 
(434)

، 225ٖٓ هٍأ جُٓؿىز ُْٝ ٣ٓؿى، ٘: ْؿٞو جُوٍإٓ، ذحخ:  ًطحخ1073، 1072  أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ 

 . 265جُٔٓحؾى ٝٓٞجٞغ جُٛالز، ذحخ ْؿٞو جُطألٝز، ٘:  ًطحخ577ِْٝٓٓ، قى٣ع ٌهْ 
(435)

٢ٛ ٓٛطِف أ٢ُٞٚ ٣وٛى ذٚ جُكحوغس جُط٢ ُٜح ٓالذٓحش نحٚس ذٜح ًٝٛٙ جُٞجهؼحش ك٢ جًُٔٛد :  ٝجهؼس جُكحٍ 

جُك٘ل٢ ٢ٛ ٓٓحتَ جْط٘رطٜح جُٔؿطٜىٕٝ جُٔطحنٍٕٝ ٖٓ ػِٔحء جًُٔٛد ُٔح ْثِٞج ػٜ٘ح ُْٝ ٣ؿىٝج ك٤ٜح ٌٝج٣س ػٖ أَٛ 

 ، ٝجُط٢ٔ٤ٔ 1/364جُ٘و٤د ، جُرًٔٛد جُك٘ل٢ ، : جٗظٍ . جًُٔٛد جُٔطوى٤ٖٓ ٖٓ جألٓحّ أذ٢ ق٤٘لس ٝجٚكحذٚ ٌقْٜٔ هللا 

  .1/69 ، ٝجذٖ ػحذى٣ٖ ٌو جُٔكطحٌ ، 2/1282 ، ٝقحؾ٢ ن٤ِلس ، ًٗق جُظٕ٘ٞ ، 1/35، جُطروحش ج٤ُ٘ٓس ، 
((436

ٝجقى ٖٓ وٝأ٣ٖٝ جإلْالّ جُؼظ٤ٔس، ًٝطرٚ جُؿ٤ِِس، ٣ٗطَٔ ػ٠ِ ؾِٔس ٖٓ ج٥قحو٣ع جٍُٔكٞػس ٝج٥غحٌ :  ج٠ُٞٔأ

ٝٓإُلٚ . غْ ٛٞ ٣طٟٖٔ أ٣ٟحً ؾِٔس ٖٓ جؾطٜحوجش جُٔٛ٘ق ٝكطأٝجٙ. جُٔٞهٞكس ٖٓ ًالّ جُٛكحذس ٝجُطحذؼ٤ٖ ٖٝٓ ذؼىْٛ

. 118-111ٛٔحّ ْؼ٤ى، جُلٌٍ جُٜٔ٘ؿ٢ ػ٘ى جُٔكىغ٤ٖ، ٘.و: جٗظٍ. ٛٞ جألٓحّ ٓحُي ذٖ أّٗ، ٝهى ْروص جُطٍؾٔس ُٚ

-5ٝج٠ُٞٔأ، ُالٓحّ ٓحُي، ضكو٤ن ٍٖٝـ ٗٞجف جُؿٍجـ، جُٔوىٓس، ٘. ٣285حٍْ جُٗٔح٢ُ، ٓ٘حٛؽ جُٔكىغ٤ٖ، ٘. َو

8 . 
(437)

ٖٓ هحٍ إٔ هللا ػُ ٝؾَ ُْ ٣ٞؾد : ْؿٞو جُوٍإٓ، ذحخ:  ًطحخ226، 1077٘أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ 

  .104 ، 551٘ٝأنٍؾٚ ٓحُي،ك٢ ج٠ُٞٔأ ، قى٣ع ٌهْ . جُٓؿٞو
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 عف أبيو عف ابف (438) أخبرنا معمر عف ابف طاكس كما استدؿ بو لمالؾ مما ركل عبد الرزاؽ، قاؿ

. (440)أبي الدرداء }، كما أخرج ابف ماجو عف (439)ليس في المفصؿ سجدة: عباس كابف عمر قاال 

: المفصؿ إحدل عشرة سجدة ليس فييا شيء مف-صمى اهلل عميو كسمـ - سجدت مع النبي ] قاؿ 

، كالنمؿ، كالسجدة، كص ()، كمريـ كالحج، كالفرقاف(441)األعراؼ كالرعد، كالنحؿ، كبني إسرائيؿ

، كلك صح فميس فيو نفي السجدة في (443) فالثاني ضعيؼ بعثماف بف قائد(442){كسجدة الحكاميـ 

المفصؿ، بؿ إف اإلحدل عشرة ليس فييا شيء في المفصؿ كليس في ىذا نزاع، كلك صح االحتجاج 

أف أبا ىريرة قرأ إذا السماء  } في الصحيحيف (444) أبي رافع بو كاف مع ما قبمو معارضا بحديث

                                                 
(438)

 ػرى هللا جذٖ ٠أِٝٝ ، جألٓحّ جُٔكىظ جُػوس أذٞ ٓكٔى ج٤ُٔح٢ٗ ، ْٔغ ٖٓ جذ٤ٚ ٝجًػٍ ػ٘ٚ ٖٝٓ ػٌٍٓس ٝؿ٤ٍٛٔح، 

 ، ٝجٌُٔطرس 6/101 ٛـ ، جٗظٍ ، جًُٛر٢ ، ٤ٍْ جػالّ جُ٘رالء ؾُء ٣ٝ132ٓٞؽ جٕ ٣ؼى ٖٓ ٚـحٌ جُطحذؼ٤ٖ ، ضٞك٢ ْ٘س 

 ..  ، ػرى هللا جذٖ ٠أِٝٝ 4جإلْال٤ٓس ، ضٍجؾْ جألػالّ، قٍف ع ، ٘
((439

، ػٖ جذٖ ػرحِ ٝجذٖ ػٍٔ هحال، 182/ ٓٞهٞف ٚك٤ف، أنٍؾٚ ػرى جٍَُجم ك٢ ٓٛ٘لٚ، ًٔح ك٢ ٗٛد جٍُج٣س، ـ

 . كًًٍٙ، ٝئْ٘حوٙ ٚك٤ف، ٌؾحُٚ ًِْٜ غوحش
(440)

ٛٞ ٣ٍٔ ذٖ ٓحُي جالٗٛح١ٌ جُهٌُؾ٢، ٚكحذ٢ ٖٓ جألٗٛحٌ، ٣ِود ذكٌْ جألٓس، أِْْ ٣ّٞ ذىٌ، :  أذٞ جُىٌوجء

، ضٞك٢ ك٢ جالٌْ٘ى٣ٌس هرَ ٓوطَ ػػٔحٕ ْ٘س -٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٝٛٞ أقى ج٣ًُٖ ؾٔؼٞج جُوٍإٓ ػ٠ِ ػٜى جُ٘ر٢ 

ٝذٍْٗٛ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - و ٓكٔى ذٌٍ جْٔحػ٤َ، ٌؾحٍ أقرْٜ جٍٍُْٞ .أ: جٗظٍ.  ػحٓحً 72ٛ، ٝٛٞ جذٖ 32

 .15، ش 2جًُٛر٢، ٤ٍْ أػالّ جُ٘رالء، ؼ . ذحُؿ٘س
(441)

 . ذ٠٘ ئٍْجت٤َ جْْ ٖٓ أْٔحء ٌْٞز جإلٍْجء
()

  .(خ) خ ٖٓ /148 ٜٗح٣س م 
(442)

ػىو ْؿٞو : جهحٓس جُٛالز، ذحخ: ، ٖٓ قى٣ع أذ٢ جُىٌجء، ًطحخ189 1056٘: أنٍؾٚ جذٖ ٓحؾٚ،قى٣ع ٌهْ

 .ٝٞؼلٚ جألُرح٢ٗ.جُوٍإٓ
(443)

ٛٞ ػػٔحٕ ذٖ أقٔى ذٖ ْؼ٤ى ذٖ أقٔى ذٖ هحتى ، جُ٘ؿى١ ُٓٞىج ، جُىٓٗو٢ ٌقِس ، جُوح١ٍٛ ٌٓٓ٘ح :  ػػٔحٕ ذٖ هحتى 

 1097ٝٓىك٘ح ، ُٝى ك٢ جُؼ٤٘٤س ، ٖٓ هٍٟ ٗؿى ٝٗٗح ذٜح ٝجنً جُلوٚ ٖٓ ػالٓطٜح ج٤ُٗم ػرى هللا ذٖ يٛالٕ ، ضٞك٢ ْ٘س 

 ، ٝجُط٣ٍو٢ ، ٓؼؿْ ٓٛ٘ق جُك٘حذِس ، 5/129 ، ٝجُرٓحّ ، ػِٔحء ٗؿى ، 4/363ٛـ ، جٗظٍ ، ج٢ًٌُُِ جألػالّ، 

5/261  
(444)

ؿِرص ػ٤ِٚ ٤ً٘طٚ، ٝجنطِق ك٢ جْٔٚ، كو٤َ أِْْ، ٝٛٞ جٍٖٜ ٓح ه٤َ ك٤ٚ، ٝه٤َ ئذٍج٤ْٛ، ٝه٤َ ؿ٤ٍ يُي، :  أذٞ ٌجكغ

ُٝٚ آغحٌ ػ٤ِٔس، . ، ٖٜى قٍٝخ جُ٘ر٢ ًِٜح جال ذىٌجً -٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ًحٕ ؿالكحً ُِؼرحِ غْ ٝٛرٚ جُؼرحِ ُِ٘ر٢ 

 . 2جًُٛر٢، ٤ٍْ جػالّ جُ٘رالء، ؼ : جٗظٍ. 40ٛضٞك٢ ْ٘س 
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يسجدىا -صمى اهلل عميو كسمـ - لك لـ أرى النبي : ما ىذه السجدة ؟ قاؿ : ، فقمت لو  انشقت فسجد

 .(445){لـ أسجد، ال أزاؿ أسجدىا حتى ألقاه

صمى اهلل عميو - سجدنا مع رسكؿ اهلل  } عنو أيضان قاؿ (446)كأخرجكا إال الترمذم عف أبي سممة

سبلـ أبي ىريرة كاف في(447){في إذا السماء انشقت، كاقرأ باسـ ربؾ -كسمـ     كىذا أقكل مما قبمو، كا 

. السنة السابعة مف اليجرة 

. كلك تعارضان كاف االحتياط في اإليجاب 

عمى أف في الحج سجدتيف بتقدير صحتو عمى ما  كمما استدؿ بو عمى الكجكب استدالؿ الشافعية بو

. (448)رتبة الكاجب   ذكرناه فإنو أفاد كراىة التحريـ لمقراءة دكف سجكد كىي

 .(449)مف صيغ اإللزاـ  {عمى  } لفظ: يعني  (كىي كممة إيجاب   ): قكلو

 عمى مف  أم النص المكجب لمسجدة بالسماع غير مقيد السماع بالقصد فتجب (كىك   ): قكلو

ف لـ يقصد، كقد قدمنا مف حديث عثماف مع القاص  ما يفيد خبلفو كىك تقيده بو، كاهلل (450)سمعيا، كا 

. سبحانو أعمـ 

                                                 
((445

، 1078ٝقى٣ع ٌهْ . جإليجٕ، ذحخ جُؿٍٜ ك٢ جُؼٗحء:  ًطحخ164، 768٘، 766:  أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ

جُٔٓحؾى : ، ًطحخ578ٖٓ ٌأٟ إٔ هللا ػُ ٝؾَ ُْ ٣ٞؾد جُٓؿٞو، ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ، قى٣ع ٌهْ : ، ذحخ226٘

 . 266ٝٓٞجٞغ جُٛالز، ذحخ ْؿٞو جُطألٝز، ٘
(446)  

أذٞ ِْٔس ذٖ ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ػٞف ج١ٍُُٛ، جُٔى٢ٗ، ه٤َ جْٔٚ ػرى هللا، ٝه٤َ جْٔحػ٤َ، غوس ٌٓػٍ، ٖٓ جُْٞط٠ 

: جٗظٍ. ،ًٝحٗص ٝكحضٚ ذحُٔى٣٘س104، ٝه٤َ 94ٖٓ جُطحذؼ٤ٖ، ُٝى ْ٘س ذٟغ ٝػ٣ٍٖٗ، ٝجنطِق ك٢ ضح٣ٌم ٝكحضٚ، كو٤َ 

 .5/1، جذٖ ق٤حٕ، جُػوحش، 4/531، جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد 6745جذٖ قؿٍ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد، 
(447)

، ِْٝٓٓ، 225ئيج جُٓٔحء جٗٗوص، ٘: ذحخ ْؿىز. ْؿٞو جُوٍإٓ:  ًطحخ1074أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ 

 ، 1058 ، ٝجذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ ، 265جُٔٓحؾى ٝٓٞجٞغ جُٛالز، ذحخ ْؿٞو جُطألٝز، ٘:  ًطحخ578قى٣ع ٌهْ 

 ، 159 ، 961٘جهحٓس جُٛالز ٝجُٓ٘س ك٤ٜح ، ذحخ ػىو ْؿٞو جُوٍإٓ ، ٝجُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ :  ، ًطحخ 190٘

، ًطحخ جُٛالز 243 ٕ 1407ً٘طحخ جالكططحـ ، ذحخ ْؿٞو جُٜٓٞ ك٢ ئيج جُٓٔحء جٗٗوص ، ٝأذٞ وأٝٝو ، قى٣ع ٌهْ ،

 .، ذحخ جُٓؿٞو ك٢ ئيج جُٓٔحء جٗٗوص ، ٝجهٍأ 
(448)

 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/193 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 1/205ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 

2/6   
(449)

   2/717جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
(450)

 .جُؼح٢ٞ ٝٛٞ نطأ: (أ) ك٢ 
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عمؿ بالتزاـ المتابعة ؛ ألف الفرض فيما إذا تبل في السرية أما إذا  ( متابعتو (451)اللتزامو  ): قكلو 

  .تبل في الجيرية حتى سمع المقتدم فبل حاجة إلى ىذا التعميؿ إذ السماع مكجب عميو ابتداء

إف سجد المأمـك كتابعو اإلماـ أك التبلكة إف سجد  (ألنو يؤدم إلى خبلؼ مكضكع اإلمامة   ):  قكلو

صمى - قاؿ  اإلماـ كتابعو التالي المأمـك ؛ ألف مكضكع التبلكة أف يسجد التالي كيتابعو السامع، كلذا

 كلذا كانت السنة (453){ (452)كنت إمامنا لك سجدت لسجدنا }لمتالي الذم لـ يسجد - اهلل عميو كسمـ 

  .(454)أف يتقدـ التالي كيصؼ القـك خمفو فيسجدكف 

.  يستحب أف ال يرفع رأسو قبمو: كفي الخبلصة 

 المحجكر عميو كتصرفو، كأثر ()أثر الحجر عدـ اعتبار فعؿ (كتصرؼ المحجكر إلى آخره  ): قكلو 

 الممنكع مف  ىك النيي تحريـ الفعؿ ال ترؾ االعتبار ؛ ألنو مطمقان ال يعدـ المشركعية، فالمحجكر

  .(455)التصرؼ عمى كجو ينفذ فعؿ الغير عميو شاء أك أبى كما لك فعمو ىك في حاؿ أىميتو

 قراءة لو كتصرؼ كلي   القراءة حتى نفذ قراءة اإلماـ عميو كصارت كالمأمـك كذلؾ مف حيث

المحجكر كأنو تصرفو فكاف محجكران فبل تعتبر قراءتو ككانت كعدميا، بخبلؼ الجنب كالحائض 

يتأتى عمى  فإنيما منيياف فكانت ممنكعة ؛ ال أنو يعتبر كجكدىا بعدميا، كال يخفى أف ىذا التعميؿ ال

                                                 
(451)

 .ال ال ُطُجٓٚ: (خ، ؼ) ك٢ 
(452)

 .ْؿىٗح ٓؼي: (ؼ) ك٢ 
(453)

، ًِْٜ ػٖ ػطحء 324/، ك٢ جٍُٔج٤َْ، ٝجُر٤ٜو٢، ـ7، ًًٝج أذٞ وجٝو، ـ 1/122 ٍَْٓ قٖٓ، أنٍؾٚ جُٗحكؼ٢ 

 .ذٖ ٣ٓحٌ ٍْٓالً ذ٘كٞٙ
(454)

 ْؿٞو جُطألٝز ، ٣طٞؾٚ ػ٠ِ جُوحٌب ك٢ ٚالز ًحٕ أٝ ك٢ ؿ٤ٍ ٚالز ، ٝجنطِلٞج ك٢ جُٓحٓغ َٛ ػ٤ِٚ جُٓؿٞو جّ ال 

ئيج ًحٕ هؼى : ، كوحٍ أذٞ ق٤٘لس ػ٤ِٚ جُٓؿٞو ُْٝ ٣لٍم ذ٤ٖ جٍُؾَ ٝجٍُٔجز ، ٝهحٍ ٓحُي ٣ٓؿى جُٓحٓغ ذ٤٠ٍٖٗ جقىٛٔح 

جذٖ ٌٖى ، ذىج٣س : جٗظٍ . ٤ُٓٔغ جُوٍإٓ ، ٝجالنٍ جٕ ٣ٌٕٞ جُوحٌب ٣ٓؿى ٝٛٞ ٓغ ًٛج ٖٓٔ ٣ٛف جٕ ٣ٌٕٞ جٓحٓح ُِٓحٓغ 

   2/5 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/328جُٔؿطٜى ، 
() 

  .(أ) خ ٖٓ /124ٜٗح٣س م 
(455)

ٝجُكؿٍ . ٓطِن جُٔ٘غ ، ٝك٢ جالٚطالـ ٓ٘غ ٗلحي ضٍٛف ه٢ُٞ ال كؼ٢ِ ُٛـٍ ٌٝم ٝؾٕ٘ٞ :  جُكؿٍ ك٢ جُِـس 

: جٗظٍ . ك٢ ج٣ٍُٗؼس ٛٞ ٓ٘غ جالٗٓحٕ ػٖ جُطٍٛف ك٢ ٓحُٚ أٝ ٛٞ جُٔ٘غ ػٖ ج٤ٖحء ٓهٛٞٚس ذأٝٚحف ٓهٛٞٚس 
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بمحجكر عميو   قراءة المؤتـ ظنان منو أنو االحتياط، فميس حينئذ قكؿ محمد في السرية فإنو يستحسف

أعني استحساف القراءة في السرية عف محمد ضعيؼ، كالحؽ : عنده بؿ مجكز لو الترؾ إال أف ذلؾ 

 منيما كعمييما بتبلكتيما، كليس ()ىذا الكجكب بالسماع  خبلفو عمى ما أسمفنا، كلما كاف مقتضى أنو

إال أنو ال عمى الحائض بتبلكتيا  يجب كما : كذلؾ إذ ال يجب عمى الحائض بتبلكتيا استثناه بقكلو

ال يجب بسماعيا مف غير حائض ؛ ألف ثبكت السبب لمصبلة ال يظير في حقيا، كالسجدة جزء 

، بؿ نظران إلى ذاتيا اعتبرت عبادة مستقمة، فبل فرؽ، فبل يجب عمييا (456)الصبلة ال بقيد الجزئية

  .(457)بسببيا كما ال تجب الصبلة عمييا بسببيا

 الصبلة كال قضاؤىا كالحائض كالنفساء كالكافر كالصبي (*) أف كؿ مف ال تجب عميو فالحاصؿ

عمى السامع منيـ إذا كاف أىبلن، لكف ذكر شيخ  كالمجنكف ليس عمييـ بالتبلكة كالسماع سجكد، كيجب

 أك طير؛ ألف السبب سماع تبلكة صحيحة، (458) أك نائـ  بالسماع مف مجنكف اإلسبلـ أنو ال يجب

 في الصبي فميكف ىك المعتبر إف كاف  كصحة التبلكة بالتمييز كلـ يكجد، كىذا التعميؿ يفيد التفصيؿ

ال فبل  . لو تمييز كجب بالسماع منو، كا 

                                                                                                                                                 

 ، ٝجُك٘ر٢ِ ، جُٔرىع ك٢ ٍٖـ 2/358 ، ٝج٢ُِٚٞٔ ، جالنط٤حٌ ُطؼ٤َِ جُٔهطحٌ ، 86جُؿٍؾح٢ٗ ، جُطؼ٣ٍلحش ، ٘ 

   11/254جُٔو٘غ ، 
()

  .(ؼ) خ ٖٓ /152 ٜٗح٣س م 
(456)

 .٣ل٤ى جُهر٣ٍس: (ؼ) ك٢ 
(457)

 ٤ُّ ػ٠ِ جُكحتٝ ْؿىز هٍجز أٝ ْٔؼص ، الٕ جُٓؿىز ًٌٖ ٖٓ جُٛالز ٝجُكحتٝ ال ضُِٜٓح جُٛالز ، ذهالف 

ٝجٕ هٍجتٜح ٝٓؼٚ هّٞ كٓٔؼٞٛح ْؿى . جُؿ٘د كحٗٚ ضُِٓٚ جُٛالز ذٓرد جُٞهص كطُِٓٚ جُٓؿىز ذحُطألٝز أٝ جُٓٔحع 

ً٘ص جٓحٓ٘ح : " ًٌٛج هحٍ ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ُِطح٢ُ . َْؿىٝج ٓؼٚ ، ُْٝ ٣ٍكؼٞج ٌؤْْٜ هرِٚ الٕ جُطح٢ُ جٓحّ جُٓحٓؼ٤ٖ 

 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/5جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، : ، كٌحٗٞج ك٢ قٌْ جُٔوطى٣ٖ ، جٗظٍ " ُٞ ْؿىز ُٓؿىٗح ٓؼي 

1/205  
() 

 .(خ) أ ٖٓ /149ٜٗح٣س م 
(458)

 .هحتْ ٝٛٞ نطأ: (خ) ك٢ 
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ف   أنيا إذا سمعيا مف طير ال تجب ىك المختار، كمف نائـ الصحيح: كفي الخبلصة   تجب، كا 

. (459)، فأفاد الخبلؼ في األكليف  سمعيا مف الصدل ال تجب

 ] سماع آية السجدة خارج الصالة [

 ىو الصحيح ؛ ألف الحجر ثبت في حقيـ فال يعدوىـ (ولو سمعيا رجؿ خارج الصالة سجدىا  ) ] 

] . 

 بؿ عمى قكؿ محمد،  احتراز عما قيؿ ال يسجدىا عمى قكليما لمحجر (ىك الصحيح   ): قكلو 

كاستضعؼ بعضيـ تعميؿ المصنؼ بالحجر عف القراءة إذ مقتضاه أف ال تجب عمى السامع مف 

المقتدم خارج الصبلة، كقكؿ المصنؼ ؛ ألف الحجر ثبت في حقيـ فبل يعدكىـ يدفع ىذا 

. (460)االستضعاؼ 

 ]سماع مف في الصالة اية السجدة ممف ليس معيـ في الصالة[

ف سمعوا وىـ في الصالة سجدة مف رجؿ ليس معيـ في الصالة لـ يسجدوىا في الصالة ) ] ؛ (وا 

 (وسجدوىا بعدىا  )ألنيا ليست بصالتية ؛ ألف سماعيـ ىذه السجدة ليس مف أفعاؿ الصالة 

؛ ألنو ناقص لمكاف النيي فال يتأدى بو  (ولو سجدوىا في الصالة لـ يجزىـ  )لتحقؽ سببيا 

 .الكامؿ 

. ؛ ألف مجرد السجدة ال ينافي إحراـ الصالة (ولـ يعيدوا الصالة  )لتقرر سببيا  (وأعادوىا  )قاؿ 

                                                 
(459)

كًًٍ ٤ٖم جإلْالّ جٗٚ ال ٣ؿد ُؼىّ ٚكس :  جنطِق جُطٛك٤ف ك٢ ٝؾٞذٜح ػ٠ِ جُٓحٓغ ذحُٓٔحع ٖٓ ٗحتْ أٝ ٓؿٕ٘ٞ 

ٝال ضؿد ْؿىز جُطألٝز ذٓٔحػٜح ٖٓ جُط٤ٌٞ ػ٠ِ جُٛك٤ف ، ٝه٤َ ضؿد ك٢ جُكؿس ٛٞ جُٛك٤ف ، . جُطألٝز ُلوى جُط٤٤ُٔ 

الٗٚ ْٔغ ًالّ هللا ، ًًٝج جُهالف ذٓٔحػٜح ٖٓ جُوٍو جُٔؼِْ ، ٝال ضؿد ذٓٔحػٜح ٖٓ جُٛىٟ ، ٝٛٞ ٓح ٣ؿ٤د ٓػَ 

جٍُٗٗرال٢ُ ، ٍٓجم جُلالـ ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ ْؿٞو جُطألٝز ، : جٗظٍ . ٚٞضي ك٢ جُؿرحٍ ٝجُٛكح١ٌ ٝٗكٞٛح 

 1/205 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/5ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 
(460)

جُطألٝز أٝ جُٓٔحع ، ًَ ٝجقى ٜٓ٘ٔح ػ٠ِ قحُٚ ٓٞؾد ك٤كد ػ٠ِ جُطح٢ُ جالْٚ :  ْرد ٝؾٞخ جُٓؿىز جقى ٤ٖث٤ٖ 

   1/206 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 1/180جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ . ٝجُٓحٓغ ج١ًُ ُْ ٣طَ 
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 . [وفي النوادر أنيا تفسد ؛ ألنيـ زادوا فييا ما ليس منيا، وقيؿ ىو قوؿ محمد رحمو اهلل 

 السجدة   فعبل في الصبلة فتككف فميست مف أفعاؿ الصبلة حتى تستتبع (ليست بصبلتية   ): قكلو 

، ثـ صكاب النسبة فيو (461)حينئذ زيادة منييان عنيا فتككف ناقصة فبل يتأدل بيا ما كجب كامبل

ذا كانكا قد صمكية    إلى المؤنث كنسبة(462) حذفكىا في نسبة المذكر  برد ألفو كاكا كحذؼ التاء، كا 

الرجؿ إلى بصرة مثبل فقالكا بصرم ال بصرتي كي ال يجتمع تاءاف في نسبة المؤنث فيقكلكف بصرتية 

. فكيؼ بنسبة المؤنث إلى المؤنث 

بناء عمى أف زيادة سجدة تفسد : أم المذككر في النكادر قكؿ محمد ال قكليما  (كقيؿ ىك   ): قكلو 

. عنده 

 يتقرب بيا إلى اهلل تعالى،  كعندىما زيادة ما دكف الركعة ال تفسد، كىك بناء عمى أف السجدة المفردة

.  قربة فتفسد  عند محمد فقد زادكا

 يككف السجكد  كعندىما ما دكف الركعة ليس بقربة شرعان إال في محؿ النص كىك سجكد التبلكة، فبل

كحده قربة في غيره فمـ يزيدكا ما ىك قربة فكاف كزيادة رككع أك قياـ فبل تفسد كما ال تفسد بذلؾ 
(463) .

 ]ليس عمى مف دخؿ الصالة بعد سجود اإلماـ سجود [

فإف قرأىا اإلماـ وسمعيا رجؿ ليس معو في الصالة فدخؿ معو بعدما سجدىا اإلماـ لـ يكف )] 

ف دخؿ معو قبؿ أف يسجدىا سجدىا ) ؛ ألنو صار مدركًا ليا بإدراؾ الركعة  (عميو أف يسجدىا وا 

                                                 
(461)

 ُٞ ْٔؼٜح ج٢ُِٛٔ ٖٓ ؿ٤ٍز ْؿى ذؼى جُٛالز ، ُطكون جُٓرد ٝٛٞ جُٓٔحع ، ٝال ٣ٓؿىٛح ك٤ٜح الٜٗح ٤ُٓص 

  1/187  ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ، 1/206ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، : جٗظٍ . ذٛالض٤ٚ 
(462) 

 .ٝٛٞ نطأ. جًًٌُٔٞ: (خ)ك٢ 
(463)

   2/723جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
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ف لـ يدخؿ معو سجدىا وحده)؛ ألنو لو لـ يسمعيا سجدىا معو فيينا أولى (معو لتحقؽ ( وا 

 . [السبب

يعني دخؿ معو في تمؾ الركعة، أما لك دخؿ في الثانية كاف  (  بعدما سجدىا  فدخؿ معو  ): قكلو 

. عميو أف يسجدىا بعد الفراغ

ف كانت ال تجرم في األفعاؿ إال :  كقكلو  ألنو صار مدركان ليا بإدراؾ الركعة ؛ يفيده، كالنيابة، كا 

 جميع ما تضمنتو الركعة بإدراؾ الرككع مما لـ يكف  أنيا أثر القراءة فالتحقت بيا عمى أف ادراؾ

قضاؤه شرعان فيو ضركرم، كالقياـ منو كىك فعؿ، كخرج تكبيرات العيد ؛ ألنيا مف جنس تكبيرة الرككع 

. فالتحقت بيا فقضيت فيو 

ف لـ يدخؿ معو سجدىا لتحقؽ السبب   ) :  قكلو كككف الصحيح أف السبب في حؽ السامع  (كا 

نما السماع شرط ال يمنع مف السجكد خارج الصبلة إذ لـ يقـ دليؿ عمى أف  التبلكة ال السماع، كا 

التبلكة في الصبلة ال تنعقد سببا إال بالنسبة إلى مف في الصبلة، عمى أنو قد أجيب بأف اختبلفيـ في 

السبب عمى السامع أىك السماع أك التبلكة يكجب االحتياط في السجكد عمى الخارج، بخبلؼ السماع 

 ()االحتياط مع ىذا االختبلؼ أف ال يسجد في الصبلة إذ النظر في الصبلة لتبلكة مف ليس فييا، فإف

لى ككنو السماع يكجبيا فييا  . إلى ككف السبب التبلكة يمنعيا فييا، كا 

 فاالحتياط أف ال يسجد في  كالكاجب صكف الصبلة عف الزكائد إال ما ال شؾ في شرعيتو فييا

 . (464)الصبلة

                                                 
(

  .(أ) أ ٖٓ /125ٜٗح٣س م  (
(464)

 ئيج ونَ جألٓحّٓٞ ٓغ جألٓحّ ك٢ جُٛالز ك٢ جًٍُؼس جُػح٤ٗس ، ًٝحٕ جألٓحّ هى ْؿى ْؿىز جُطألٝز ك٢ جًٍُؼس جأل٠ُٝ 

. 2/13ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، . 2/724جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : كحٗٚ ال ْؿٞو ػ٠ِ جُٔأّٓٞ ، جٗظٍ 

  . 5/91ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 



147 

 

 ] ال قضاء لسجود التالوة في الصالة خارج الصالة [

؛ ألنيا صالتية وليا (وكؿ سجدة وجبت في الصالة فمـ يسجدىا فييا لـ تقض خارج الصالة) ] 

  .[ مزية الصالة، فال تتأدى بالناقص

.  عمى مف في تمؾ الصبلة ))أم بتبلكة الصبلة ( ككؿ سجدة كجبت في الصبلة  ): قكلو 

 تأدييا في إحراـ  () مزية لتأديتيا في حرمة الصبلة، فكجكب أم لمصمكية (كليا مزية   ): قكلو 

 لتأدية ما كجب  كامبلن، ناقصان ، كىك عمة عدـ قضائيا خارجيا  الصبلة ىك المستمـز في الصبلة

، كمقتضى ىذا جكاز تأخيرىا مف ركعة إلى ركعة بعد أف ال يخمي  بالتحقيؽ ال مجرد تسميتيا صمكية

الصبلة عنيا، كقد يستاننس لو بما قدمناه في سجكد السيك مف أنو إذا تذكر سجدة التبلكة في ركف 

  فسجد ليا ال يعيده، كما تقدـ مف أنو لك أخرىا بعد التذكر إلى آخر الصبلة أجزأه ؛ ألف الصبلة

، لكف صرح في البدائع بأنيا   ال يستمـز جكاز التأخير، بؿ المراد أجزأتو السجدة آخر الصبلة كاحد

 حتى طالت التبلكة تصير  ، كأنو إذا أخرىا(466) أدائيا  في فصؿ بياف كقت(465)كاجبة عمى الفكر

 ؛ ألف ىذه السجدة صارت مف أفعاؿ الصبلة ممحقة بنفس التبلكة فمذا فعمت فييا مع (467)قضاء كيأثـ

، فإنيا كاجبة عمى التراخي عمى ما ىك  أنيا ليست مف أصؿ الصبلة بؿ زائدة، بخبلؼ غير الصمكية

. المختار، كقيؿ بؿ عمى الفكر أيضان 

                                                 
(*)

  .(ؼ) أ ٖٓ /153ٜٗح٣س م .
() 

  .(خ) خ ٖٓ /149ٜٗح٣س م 

 
(465)

 .ٝٛٞ نطأ. جُوىٌ : (خ) ك٢ 
(466)

  1/191جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(467)

 جٕ ٝؾٞخ ْؿىز جُطألٝز ك٢ جُٛالز ػ٠ِ جُلٌٞ ، ٝٛٞ جٕ ال ضطٍٞ جُٔىز ذ٤ٖ جُطألٝز ٝذ٤ٖ جُٓؿىز ، كايج ٓح ٠حُص 

 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، 1/192جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ . كوى ونِص ك٢ ق٤ُ جُوٟحء ٝٚحٌ جغٔح ذحُطل٣ٞص ػٖ جُٞهص 

  1/205ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 
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كيؼ يتحقؽ عدـ السجكد كسجدة التبلكة تتأدل في ضمف سجدة الصبلة نكل أك لـ ينك : فإف قيؿ 

مراده إذا سجد لمصبلة بعد : كما ذكره في فتاكل قاضي خاف ككذا تتأدل في ضمف الرككع ؟ قمنا 

 قرأ ثبلث آيات كركع،  ، كما نحف فيو إذا لـ يسجد عمى الفكر حتى لك  في الصبلة الرككع عمى الفكر

تتأدل في  أك سجد صمبية ينكم بيا التبلكة لـ تجز ؛ ألف السجدة صارت دينا عميو ؛ لفكات كقتيا فبل

 .(468)ضمف الغير، كيعرؼ ذلؾ مف سكؽ عبارتو 

رجؿ قرأ آية سجدة في الصبلة، فإف كانت السجدة في آخر السكرة أك قريبان مف آخرىا بعدىا : قاؿ 

ف شاء سجد ثـ يعكد إلى القياـ  آية أك آيتاف إلى آخرىا فيك بالخيار، إف شاء ركع بيا ينكم التبلكة، كا 

ف ف كصؿ بيا سكرة أخرل كاف أفضؿ، كا   لـ يسجد لمتبلكة عمى الفكر حتى ختـ  فيختـ السكرة، كا 

السكرة ثـ ركع كسجد لصبلتو تسقط عنو سجدة التبلكة ؛ ألف بيذا القدر مف القراءة ال ينقطع الفكر، 

 نكل في السجدة السجدة لمتبلكة أك لـ  كلك ركع لصبلتو عمى الفكر كسجد تسقط عنو سجدة التبلكة

ف لـ ينك   .ينًك، ككذا إذا قرأ بعدىا آيتيف أجمعكا أف سجدة التبلكة تتأدل بسجدة الصبلة، كا 

 ال بد لمرككع مف النية حتى ينكب:  كاختمفكا في الرككع، قاؿ شيخ اإلسبلـ، كالمعركؼ بخكاىر زاده

ف قرأ بعد السجدة ثبلث آيات كركع لسجدة التبلكة قاؿ شيخ  عف سجدة التبلكة، نص عميو محمد، كا 

ال ينقطع ما لـ يقرأ أكثر مف : ينقطع الفكر كال ينكب الرككع عف السجدة، كقاؿ الحمكاني: اإلسبلـ 

.  ثبلث آيات انتيى

                                                 
(468)

 جُٞجؾد ٛٞ ضؼظ٤ْ هللا ، ذؿٜس ٓهٛٞٚس ٢ٛٝ جُٓؿٞو ، ُٝٞ ضال آ٣س جُٓؿىز نحٌـ جُٛالز ًٌٝغ ُْٝ ٣ٓؿى ال 

٣هٍؼ ػٖ جُٞجؾد ، ٝيُي ُٔح ١ٌٝ ػٖٔ ػرى هللا ذٖ ٓٓؼٞو ٝػرى هللا ذٖ ػٍٔ ٢ٌٞ هللا ػْٜ٘ جٜٗٔح ًحٗح جؾحَج جٕ 

ٝضؼظ٤ْ هللا ذحًٍُٞع . ٣ًٍغ ػٖ جُٓؿٞو ك٢ جُٛالز ، ُْٝ ٣ٍو ػٖ ؿ٤ٍٛٔح نالف يُي ، كٌحٕ يُي ذُُٔ٘س جالؾٔحع 

    1/190جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : ٤ُّ ذحوٕٝ ٖٓ جُطؼظ٤ْ ُٚ ذحُٓؿٞو ، جٗظٍ 
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فظير أف ذلؾ مقيد بأف يسجد لمصبلة بعد الرككع عمى الفكر، كقد صرحكا بأنو إذا لـ يسجد كلـ يركع 

حتى طالت القراءة ثـ ركع كنكل السجدة لـ يجز، ككذا إذا نكاىا في السجدة الصمبية؛ ألنيا صارت 

 كذا في البدائع في فصؿ كيفية  دينا عميو، كالديف يقضى بما لو ال بما عميو، كالرككع كالسجكد عميو

. كجكبيا، كسيظير أف قكؿ الحمكاني ىك الركاية إف شاء اهلل تعالى

 سجدة الصبلة حالة الفكر في البدائع ما   اإلجماع عمى عدـ االحتياج إلى النية في ذكر مف ىذا كما

  .(469)يفيد خبلفو مف ثبكت الخبلؼ

.  القراءة ىؿ تشترط النية لقياـ الرككع مقاـ سجدة التبلكة ؟  ثـ إذا ركع قبؿ أف يطكؿ: قاؿ 

 الحالة، كقد كجد  فقياس ما ذكرنا مف النكتة أف ال يحتاج ؛ ألف الحاجة إلى تحصيؿ التعظيـ في ىذه

 إذا لـ ينك بصيامو عف االعتكاؼ، كالذم دخؿ المسجد إذا ()نكل أك لـ ينك كالمعتكؼ في رمضاف

يحتاج إلى النية : اشتغؿ بالفرض غير ناك أف يقـك مقاـ تحية المسجد، كمف مشايخنا مف قاؿ 

إذا تذكر سجدة تبلكة في الرككع يخر ساجدان فيسجد كما : كيدعي أف محمدان أشار إليو، فإنو قاؿ 

  عقيب التبلكة ك  بيف أف يككف الرككع الذم تذكر فيو()تذكر ثـ يقـك فيعكد إلى الرككع، كلـ يفصؿ

 مف غير نية لكاف ال يأمره بأف يسجد ()ببل فصؿ أك بو، فمك كاف الرككع مما ينكب عف السجدة

لمتبلكة بؿ قاـ نفس الرككع مقاـ التبلكة، ثـ اشتغؿ رحمو اهلل بدفع داللة المركم عف محمد بما ال 

 كصـك المعتكؼ في رمضاف كالصبلة، كذكر جكاب القائؿ عنو بأف  يقكل، ثـ طالبو بالفرؽ بيف ىذا

الكاجب األصمي ىنا ىك السجكد، إال أف الرككع أقيـ مقامو مف حيث المعنى كبينيما مف حيث 

                                                 
(469)

    189- 1/180جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(

  .(خ) أ ٖٓ /150ٜٗح٣س م  (
(

  .(أ) خ ٖٓ /125ٜٗح٣س م  (
()

  .(ؼ) خ ٖٓ /153 ٜٗح٣س م 
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 إذا لـ ينك،  الصكرة ال تتأدل الصكرة فرؽ، فممكافقة المعنى تتأدل السجدة بالرككع إذا نكل، كلمخالفة

بخبلؼ صـك الشير فإف بينو كبيف صـك االعتكاؼ مكافقة مف جميع الكجكه، ككذا في الصبلة ثـ 

كاف بيا عبرة فبل يتأدل الكاجب بو،  لكف ىذا غير سديد ؛ ألف المخالفة مف حيث الصكرة إف: قاؿ 

ف نكل، فإف مف نكل إقامة غير ما كجب عميو مقاـ ما كجب ال يقكـ إذا كاف بينيما تفاكت   .كا 

ف لـ يكف بيا عبرة فبل حاجة لو إلى النية كما في الصكـ كالصبلة، كعذر الصكـ ليس بمستقيـ؛  كا 

 القائؿ إنو  ألف بيف الصكميف مخالفة مف حيث سبب الكجكب فكانا جنسيف مختمفيف، كليذا قاؿ ىذا

 يحتاج في السجدة الصمبية إلى أف ينكم  لك لـ ينك بالرككع أف يككف قائمان مقاـ سجدة التبلكة، كلـ يقـ

 . (471)انتيى.  بينيما مخالفة الختبلؼ سببي كجكبيما (470)أيضان ؛ ألف

 القراءة عمى ما ىك   بكجكب النية في إيقاع السجدة الصمبية عف التبلكة فيما إذا لـ تطؿ فيذا تصريح

 في صدر ىذا المنقكؿ فمـ يصح ما تقدـ مف نقؿ اإلجماع عمى عدـ  أصؿ الصكرة كما نقمناه

نما أكردنا تماـ عبارتو إلفادة ما تضمنتو مف الفكائد ؛ ثـ قاؿ  ىذا كمو إذا ركع كسجد : اشتراطيا، كا 

 حتى طالت القراءة ثـ ركع ينكييا أك لـ ينكىا في الرككع كنكاىا في (472)عمى الفكر، فإف لـ يفعؿ

؛ ألنيا صارت دينا في ذمتو لفكاتيا عف محميا ؛ ألنيا لكجكبيا بما ىك مف أفعاؿ  السجكد لـ تجزه

. الصبلة التحقت بأفعاؿ الصبلة شرعان بدليؿ كجكب أدائيا في الصبلة مف غير نقص فييا 

 بعد الفراغ؛   لـ يكجب فسادىا يكجب نقصانيا، ككذا ال تؤدل  ما ليس مف الصبلة فييا إف كتحصيؿ

 إال بتحريمة الصبلة كسائر أفعاليا، كمبنى األفعاؿ اف  ألنيا صارت جزءان مف الصبلة فبل تؤدل

                                                 
((470

 .ال ٝٛٞ نطأ : (خ) ك٢ 
(471)

   1/191جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :   جٗظٍ 
((472

 . ٣وَ ٝٛٞ نطأ: (أ) ك٢ 
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دينان،   فإذا لـ يؤد في محميا حتى فات صارت ، فكذا ىذه  كؿ فعؿ في محمو المخصكص(473)يؤدل

كالديف يقضى بما لو ال بما عميو كالرككع كالسجكد عميو فبل يتأدل بو الديف، بخبلؼ ما إذا لـ تصر 

؛ ألف الحاجة ىناؾ إلى التعظيـ عند تمؾ التبلكة كقد كجد في ضمنيما فكفى، كداخؿ المسجد ًن دينا

إذا صمى الفرض كفى عف تحية المسجد لحصكؿ تعظيـ المسجد بو، غير أف الرككع لـ يعرؼ قربة 

 .(474) تتأدل بو السجدة إذا تبل في الصبلة ال خارجيا  في الشرع منفردا عف الصبلة فمذا

إف تأدييا في ضمف الرككع ىك القياس كاالستحساف عدمو، كالقياس ىنا مقدـ : قد قالكا : فإف قمت 

.  بكشؼ ىذا المقاـ (475)عمى االستحساف فأسعفني

 المعاني التي يناط بيا الحكـ كمف القياس ما كاف  فالجكاب أف مرادىـ مف االستحساف ما خفي مف

ظاىران متبادران فظير مف ىذا أف االستحساف ال يقابؿ القياس المحدكد في األصكؿ بؿ ىك أعـ منو، 

 آخر متبادر   يككف بالقياس إذا كاف لقياس()قد يككف االستحساف بالنص كقد يككف بالضركرة كقد

كذلؾ خفي كىك القياس الصحيح، فيسمى الخفي استحسانان بالنسبة إلى ذلؾ المتبادر فثبت بو أف 

مسمى االستحساف في بعض الصكر ىك القياس الصحيح، كيسمى مقابمو قياسان باعتبار الشبو 

 أف (477) سممة المقابؿ ما ظير بالنسبة إلى االستحساف ظف محمد بف (476)كبسبب ككف القياس

 تقكـ مقاـ سجدة التبلكة ال الرككع، ككاف القياس عمى قكلو أف تقـك الصمبية، كفي   ىي التي الصمبية

 أمر ظاىر فكاف ىك القياس، كفي (478)ال تقـك بؿ الرككع ؛ ألف سقكط السجدة بالسجدة االستحساف

                                                 
(473)

 . ُٖ ضإو١ ٝٛٞ نطأ: (أ) ك٢ 
(474)

   1/191جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(475)

 .ٝٛٞ نطأ. كحْطلط٠: (٠)كحْطـ٢٘ ٝك٢  : (خ، ؼ) ك٢ 
()

  .(خ) خ ٖٓ /150 ٜٗح٣س م 
((476 

 .جُو٤حّ ٝٛٞ نطأ: (أ، خ)ك٢ 
(477) 

ٛٞ ٓكٔى ذٖ ِْٔس، أذٞ ػرى هللا، ٣٘ٓد ئ٠ُ ذِم، ضلوٚ ػ٠ِ أذ٢ ٤ِْٔحٕ جُؿَٞؾح٢ٗ، ٓحش ْ٘س : ٓكٔى ذٖ ِْٔس

 .  168، ٝج١ٌُِٞ٘، جُلٞجتى جُر٤ٜس، 1/ـ/3جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔس، : جٗظٍ.  ْ٘س87، ُٝٚ  278ٛ
(478)

 . ٖٓ ٝٛٞ نطأ : (خ) ك٢ 
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كصـك يـك مف   مقاـ نفسيا فبل تقـك مقاـ غيرىا،()؛ ألف ىذه السجدة قائمة االستحساف ال يجكز

رمضاف ال يقـك عف نفسو كعف قضاء يـك آخر، فصح أف القياس كىك األمر الظاىر ىنا مقدـ عمى 

 القياس يأبى الجكاز؛ ألنو الظاىر، كفي االستحساف  االستحساف، بخبلؼ قياـ الرككع مقاميا كأف

، لكف عامة المشايخ عمى أف الرككع ()يجكز كىك الخفي فكاف حينئذ مف تقديـ االستحساف ال القياس

قمت فإف أراد أف يركع بالسجدة : ىك القائـ مقاميا، كذا ذكره محمد رحمو اهلل في الكتاب، فإنو قاؿ 

أما في القياس فالرككع في ذلؾ كالسجدة سكاء ؛ ألف كؿ ذلؾ صبلة، : نفسيا ىؿ يجزئو ذلؾ ؟ قاؿ 

. كأما في االستحساف فينبغي لو أف يسجد، كبالقياس نأخذ كىذا لفظ محمد 

كجو القياس عمى ما ذكره محمد أف معنى التعظيـ فييما كاحد، فكانا في حصكؿ التعظيـ بيما جنسا 

ما مخالفة لمف استكبر ، فكاف الظاىر ىك (479)كأحدان، كالحاجة إلى تعظيـ اهلل إما اقتداء بمف عظـ، كا 

. الجكاز 

كجو االستحساف أف الكاجب ىك التعظيـ بجية مخصكصة كىك السجكد بدليؿ أنو لك لـ يركع عمى 

الفكر حتى طالت القراءة ثـ نكل بالرككع أف يقع عف السجدة ال يجكز، ثـ أخذكا بالقياس لقكة دليمو 

 كانا أجازا أف يركع عف السجكد في الصبلة، كلـ  كذلؾ لما ركم عف ابف مسعكد كابف عمر أنيما

  يرك عف غيرىما خبلفو فمذا قدـ القياس، فإنو ال ترجيح لمخفي لخفائو كال لمظاىر لظيكره، بؿ يرجع

 المعاني، فمتى قكم الخفي أخذكا بو، أك الظاىر أخذكا بو، غير  في الترجيح إلى ما اقترف بيما مف

الخفي المعارض لو، فمذا حصركا مكاضع  أف استقراءىـ أكجد قمة قكة الظاىر المتبادر بالنسبة إلى

                                                 
()

  .(ؼ) أ ٖٓ /154 ٜٗح٣س م 
()

  .(أ) أ ٖٓ /126 ٜٗح٣س م 
(479)

 . جْطٌطْ ٝٛٞ نطأ : (خ) ك٢ 
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تقديـ القياس عمى االستحساف في بضعة عشر مكضعان تعرؼ في األصكؿ ىذا أحداىا كال حصر 

 (480).لمقابمو 

 أف السجكد بيا أفضؿ ىكذا مطمقان في البدائع، كجيو أنو إذا سجد  ثـ النص عف أبي حنيفة رحمو اهلل

ثـ قاـ كركع حصؿ قربتيف، بخبلؼ ما إذا ركع، كألنو بالسجكد مؤد لمكاجب بصكرتو كمعناه، كأما 

بالرككع فبمعناه كال شؾ أف األكؿ أفضؿ، كىك خبلؼ ما في بعض المكاضع مف أنيا إذا كانت آخر 

 فركع كما رفع رأسو دكف قراءة كره لو ذلؾ   سجد ليا، كقاـ السكرة فاألفضؿ أف يركع بيا، ثـ اذا

سكاء كانت اآلية في كسط السكرة أك ختميا أك بقي إلى الختـ آيتاف أك ثبلث ؛ ألنو يصير بانيا 

الرككع عمى السجكد فينبغي أف يقرأ ثـ يركع، فإف كانت في كسط السكرة فينبغي أف يختميا إذا رفع 

ف كاف ختميا ينبغي أف يقرأ آيات ف كاف بقي منيا آيتاف أك  ثـ يركع، كا   مف سكرة أخرل ثـ يركع، كا 

خبلؼ نعممو، كفي الثبلث  ثبلثة كسكرة بني إسرائيؿ كاالنشقاؽ كاف لو أف يركع بيا في اآليتيف ببل

، كقيؿ ال ينقطع بالثبلث كىك األحؽ () قيؿ ال يجزئ الرككع بيا النقطاع الفكر بالثبلث: اختمفكا 
(481). 

 إلى رأم المجتيد أك يعتبر ما يعد طكيبلن عمى أف جعؿ ثبلث (482)كفي البدائع األكجو أف يفكض

قمت أرأيت الرجؿ يقرأ السجدة : آيات قاطعة لمفكر خبلؼ الركاية، فإف محمدا ذكر في كتاب الصبلة 

                                                 
((480

ئٕ جالْطكٓحٕ ػ٘ىٗح أقى جُو٤حِ، ٣ٝوٍٞ ٚىٌ ج٣ٍُٗؼس، ئٕ جُو٤حِ ٣٘وْٓ ئ٠ُ ؾ٢ِ ٝنل٢، :  ٣وٍٞ جُرُو١ٝ

كحُهل٢ ٠ٔٓ٣ ذحالْطكٓحٕ، ٌُ٘ٚ جػْ ٖٓ جُو٤حِ جُهل٢، كإ ًَ ه٤حِ نل٢ جْطكٓحٕ، ٤ُّٝ ًَ جْطكٓحٕ ه٤حْحً نل٤حُ، 

: جٗظٍ. الٕ جالْطكٓحٕ هى ٣طِن ػ٠ِ ؿ٤ٍ جُو٤حِ جُهل٢، ٌُٖٝ جُـحُد أٗٚ ئيج يًٍ جالْطٓكحٕ، أ٣ٌى جُو٤حِ جُهل٠

، ٝٚىٌ ج٣ٍُٗؼس، جُط٤ٞٞف ك٢ 1123٘/ 4جُرُو١ٝ، ػ٠ِ ذٖ ٓكٔى جُرُو١ٝ، ًُ٘ جٍُٛٞ ئ٠ُ ٓؼٍكس جألٍٚٞ، ؼ

 .2، 3٘قَ ؿٞج ٓؼٖ جُط٘ؼطك٤ف، ؼ
()

  .(خ) أ ٖٓ /151 ٜٗح٣س م 
(481)

 1/189جٌُحْح٢ٗ ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(482)

 . ٣لٍٜ ٝٛٞ نطأ : (خ) ك٢ 
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ىك : كىك في الصبلة، كالسجدة في آخر السكرة، إال آيات بقيت مف السكرة بعد آية السجدة، قاؿ

ف   .(483)شاء سجد بيا بالخيار إف شاء ركع بيا، كا 

فإف أراد يسجد بيا عند : نعـ، قمت : فإف أراد أف يركع بيا ختـ السكرة ثـ ركع بيا ؟ قاؿ : قمت 

،  إف شاء: الفراغ مف السجدة ثـ يقـك فيتمك ما بعدىا مف السكرة كىك آيتاف أك ثبلث ثـ يركع، قاؿ نعـ

ف شاء كصؿ بيا سكرة أخرل  . كا 

 ليست قاطعة لمفكر كال مدخمة لمسجدة في حيز القضاء، ثـ لك سجد  كىذا نص عمى أف الثبلث آيات

 السكرة ثـ يركع، ثـ عمؿ في البدائع أفضمية كصؿ السكرة بما يقتضي (484)بيا ينبغي أف يقرأ باقي

 آيات ()ألف الباقي مف خاتمة السكرة دكف ثبلث:  آيتيف كىك قكلو  قصره عمى ما إذا كاف الباقي

فكاف األكلى أف يقرأ ثبلث آيات كي ال يصير بانيان لمرككع عمى السجكد، كىك خبلؼ ما جعمو حكمان 

ف كاف بقي إلى الختـ قدر آيتيف: ليذا التعميؿ حيث قاؿ   .(485)أك ثبلث  كا 

 ] السجدة الواحدة تجزئ عف تالوتيف [

ومف تال سجدة فمـ يسجدىا حتى دخؿ في صالة فأعادىا وسجد أجزأتو السجدة عف التالوتيف  ) ] 

 .؛ ألف الثانية أقوى لكونيا صالتية فاستتبعت األولى  (

. وفي النوادر يسجد أخرى بعد الفراغ ألف لألولى قوة السبؽ فاستويا 

                                                 
(483)

 1/188جٌُحْح٢ٗ،  ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
((484

 . ٓح ك٢ ٝٛٞ نطأ : (ؼ) ك٢ 
() 

  .(ؼ) خ ٖٓ /154ٜٗح٣س م 
(485)

  2/727جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
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ف تالىا فسجد ثـ دخؿ في الصالة فتالىا سجد  )لمثانية قوة اتصاؿ المقصود فترجحت بيا : قمنا  وا 

؛ ألف الثانية ىي المستتبعة وال وجو إلى إلحاقيا باألولى ؛ ألنو يؤدي إلى سبؽ الحكـ عمى  (ليا 

 . [السبب 

يعني إذا لـ يتبدؿ مجمس التبلكة مع مجمس الصبلة، فإف  (أجزأتو السجدة عف التبلكتيف   ): قكلو 

. تبدؿ فمكؿ سجدة 

ىذه المسألة إما مندرجة في المسألة التي بعدىا كىي أف تكرير تبلكة سجدة في مجمس : فإف قيؿ 

كاحد يكجب سجدة كاحدة أكال، فإف كاف نظرا إلى اتحاد المجمس فينبغي لو إذا سجد لؤلكلى ثـ دخؿ 

 أنو إذا كررىا في مجمس كفتو سجدة  في الصبلة فتبلىا ال يجب عميو السجكد ؛ ألف الحكـ في اآلتية

ف لـ يكف بناء عمى اختبلؼ المجمس بالصبلة كما  سكاء قدميا أك كسطيا أك أخرىا عف التبلكات، كا 

. (486)باألكؿ كنحكه فينبغي أف ال يكفيو إال سجدتاف 

 لعدـ اعتبارىـ اختبلؼ المجمس بالصبلة ؛ ألف الشركع فييا   مكضكعو مف جزئيات()كجكابو أف

 بيف أف يسجد لؤلكلى فبل يغني  عمؿ قميؿ، لكف خص مكضكعيا مف حكـ ذلؾ العاـ، ففصؿ فييا

.  فيغني عف األكلى، أك ال يسجد لكاحدة منيما فيسقطاف  عف السجكد لمصمكية

 الثانية مستتبعة لؤلكلى إف لـ يسجد لؤلكلى؛  كالحاصؿ أنو يجب التداخؿ في ىذه عمى كجو تككف

ألف اتحاد المجمس يكجب التداخؿ، كككف الثانية قكية بسبب قكة السبب الذم ىك التبلكة الفريضة، 

كتفاكت المسببات بحسب تفاكت األسباب منع مف جعؿ األكلى مستتبعة، إذ استتباع الضعيؼ القكم 

. عكس المعقكؿ، كنقض األصكؿ، فكجب التداخؿ عمى الكجو المذككر 

                                                 

(486)
  1/207ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 

()
  .(أ) خ ٖٓ /126 ٜٗح٣س م 
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ذا لـ يسجد لمصمكية كقد صارت تبلكة األكلى مندرجة فييا سقطتا لما تقدـ مف أف كؿ سجدة كجبت  كا 

 . (487)فييا امتنع قضاؤىا في الصبلة فمـ يسجد

 ]تكرار تالوة السجدة ال يقتضي تكرار السجود[

ومف كرر تالوة سجدة واحدة في مجمس واحد أجزأتو سجدة واحدة، فإف قرأىا في مجمسو  ) ] 

ف لـ يكف سجد لألولى فعميو السجدتاف  فاألصؿ  (فسجدىا ثـ ذىب ورجع فقرأىا سجدىا ثانية، وا 

أف مبنى السجدة عمى التداخؿ دفعا لمحرج، وىو تداخؿ في السبب دوف الحكـ، وىذا أليؽ 

مكاف التداخؿ عند اتحاد المجمس لكونو جامعا، لممتفرقات فإذا  بالعبادات والثاني بالعقوبات وا 

اختمؼ عاد الحكـ إلى األصؿ، وال يختمؼ بمجرد القياـ بخالؼ المخيرة ؛ ألنو دليؿ اإلعراض وىو 

 .المبطؿ ىنالؾ 

وفي تسدية الثوب يتكرر الوجوب، وفي المنتقؿ مف غصف إلى غصف كذلؾ في األصح، وكذا في 

؛ ألف السبب في حقو  (ولو تبدؿ مجمس السامع دوف التالي يتكرر الوجوب  )الدياسة لالحتياط 

عمى ما قيؿ، واألصح أنو ال يتكرر الوجوب  (وكذا إذا تبدؿ مجمس التالي دوف السامع  )السماع 

 . [عمى السامع لما قمنا 

اندرج بعض شرحيا فيما ذكرنا قبميا، كالمحتاج إليو ىنا  (كمف كرر تبلكة سجدة إلى آخره  ): قكلو 

كجو ثبكتو، كالباقي ظاىر مف  بياف أف األليؽ في العبادات عند ثبكت التداخؿ ككنو في السبب كبياف

. الكتاب 

كاف يسمع مف جبريؿ آية السجدة كيقرؤىا -صمى اهلل عميو كسمـ - أما الثاني فبالنص، كىك أنو 

كاف يكرر حديثو ثبلثان -صمى اهلل عميو كسمـ -  مع أنو (488)عمى أصحابو كال يسجد إال مرة كاحدة

                                                 
(487)

 1/208ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
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ليعقؿ عنو، فكيؼ بالقرآف، كبداللة اإلجماع عمى أف السميع إذا قرأىا ال تجب إال سجدة كاحدة كقد 

 تجب بالسماع كحده كبالتبلكة كحدىا (489)تحقؽ في حقو التبلكة كالسماع ككؿ سبب عمى حدتو حتى

. إذا كاف التالي أصـ 

 تكرار القراءة محتاج إليو لمحفظ كالتعميـ كاالعتبار، فمك تكرر الكجكب لحرج ()كالمعقكؿ كىك أف

الناس زيادة حرج، فإف أكثر الناس ال يحفظ مف عشر مرات بؿ أكثر فيمـز الحرج مف جية إلزاـ 

 أك يتعسر جدان، كىك مدفكع بالنص فكجب القكؿ  ، كفي حفظ القرآف فإنو كاف يتعذر الحكـ كذلؾ

 ذلؾ النص كاإلجماع ىك الحرج البلـز بتقدير إيجاب التكرار اقتصر (490)بالتداخؿ، كلما كاف مثير

. (491)المصنؼ عمى التمسؾ بو 

 أف األصؿ في التداخؿ ككنو في الحكـ ؛ ألنو أمر حكمي ثبت، بخبلؼ القياس إذ  كأما األكؿ فاعمـ

 حسان بخبلؼ (492) باألسباب ؛ لثبكت األسباب  أف لكؿ سبب حكما فيميؽ باألحكاـ ال االصؿ

 غير المحسكس، لكنا لك قمنا بو  األحكاـ، كاعتبار الثابت حسان غير ثابت أبعد مف اعتباره كذلؾ في

التداخؿ ؛ ألنو بالنظر إلى األسباب يتعدد، كبالنظر إلى الحكـ يتحد  في الحكـ في العبادات لبطؿ

؛ ألنا خمقنا ليا، بخبلؼ  فيتعدد ؛ ألنو إذا دارت بيف الثبكت كالسقكط ثبتت ؛ ألف مبناىا عمى التكثير

، كألف المتحقؽ تأثير المجمس   حتى إذا دارت كذلؾ سقطت العقكبات ؛ ألف مبناىا عمى الدرء كالعفك

                                                                                                                                                 
(488)

 . 75 ًٛج جُكى٣ع ُْ أٌٙ، ٝهى ذ٤ٙ ُٚ جُكحكع ذٖ هِطٞذـح ك٢ ضه٣ٍؽ جالنط٤حٌ، ٘
(489)

 . ػ٠ِ ٝٛٞ نطأ (أ) ك٢ 
((

  .(خ) خ ٖٓ /151 ٜٗح٣س م 
(490)

 .ٓر٤ٖ  : (خ) ك٢ 
(491)

 ٖٓ ًٌٍ ْؿىز ٝجقىز ك٢ ٓؿِّ ٝجقى أؾُتٚ ْؿىز ٝجقىز كحٕ هٍتٜح ك٢ ٓؿِٓٚ كٓؿىٛح غْ يٛد ٌٝؾغ ٝهٍتٜح 

 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ 2/729جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖؼ جُٜىج٣س ، : غح٤ٗس ٝئٕ ُْ ٣ٌٖ ْؿى ُأل٠ُٝ كؼ٤ِٚ ْؿىضحٕ ، جٗظٍ 

   2/117 ، ٝجذٖ ػحذى٣ٖ ، قح٤ٖس ٌو جُٔكطحٌ ، 1/182جُٛ٘حتغ ، 
(492) 

 . ج٣٥حش ٝٛٞ نطأ : (خ)ك٢ 
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، فعمـ أنو في   البيع كغيره، كىذا التداخؿ تقييد بالمجمس في جميع األسباب ال األحكاـ عمى ما في

 .(493)السبب 

. كفائدتو تظير فيما لك زنى فحد ثـ زنى يحد ثانيان، كلك تبل فسجد ثـ تبل ال يجب السجكد ثانيان 

 أنيا لك خيرت قائمة فقعدت ال   دليؿ اإلعراض ىك المبطؿ ىناؾ ؛ أال ترل()أم (كىك   ): قكلو 

. يخرج األمر مف يدىا 

فمك كاف اختبلؼ المجمس يحصؿ بالقياـ خرج إذ ال فرؽ، فعمـ أف خركجو مف القياـ لئلعراض ال 

عف قياـ إعراض بؿ ىك أجمع لمرأم، ثـ تبدؿ المجمس قد يككف حقيقة  لمقياـ، كليس في القعكد

باختبلؼ المكاف، إال في اليسير فإنو ال يختمؼ بخطكة أك خطكتيف، ككؿ مف البيت كالمسجد مجمس 

ف كانت  كاحد، فمك انتقؿ مف مكاف إلى آخر في البيت أك المسجد ال يتكرر الكجكب، ككذا السفينة، كا 

سائرة ال يكجب سيرىا اختبلؼ المكاف، كالمجمس كالدابة إذا كاف في الصبلة كىك راكب كالسفينة ؛ 

ألف جكاز الصبلة شرعان اعتبار لؤلمكنة المتعددة مكانان، بخبلؼ المشي بالقدـ فإنو ال مكجب العتبار 

لك كاف خمفو غبلـ يمشي كىك في : ، كلذا قالكا   صبلة الماشي األمكنة المتعدد فيو مكانان، إذ لـ تجز

الراكب، أما إذا لـ يكف في الصبلة كىي سائرة  الصبلة راكبان، ككررىا تكرر الكجكب عمى الغبلـ دكف

 .فيتكرر الكجكب 

                                                 
(493)

 جألَٚ ك٢ ًٛج إٔ ٓر٠٘ جُٓؿىز ػ٠ِ جُطىجنَ ٣ؼ٢٘ ك٢ جالْطكٓحٕ ٝجُو٤حِ إٔ ٣ؿد ٌَُ ضألٝز ٝجُكٌْ ٣طٌٌٍ 

ذطٌٌٍ جُٓرد ٝيُي ٌكؼح ُِكٍؼ الٕ ج٤ُِٖٔٓٔ ٣كطحؾٕٞ ئ٠ُ ضؼ٤ِْ جُوٍإٓ ٝضؼِٔٚ ٝيُي ٣كطحؼ ئ٠ُ جُطٌٍجٌ ؿحُرحً ، 

  2/730جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : ٝئُُجّ جُطٌٍجٌ ك٢ جُٓؿىز ٣ل٢ٟ ئ٠ُ جُكٍؼ  ، جٗظٍ 
()

  .(ؼ) أ ٖٓ /155 ٜٗح٣س م 
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  يختمؼ المجمس، كقد يككف حكمان بأف أكؿ أكثر مف لقمتيف في غيرًن كقيؿ إذا كاف المسجد كبيرا

مكاف التبلكة أك تكمـ أكثر مف كممتيف أك شرب أك نكح أك ناـ مضطجعان أك أرضعت كلدان أك أخذ في 

ف اتحد المجمس ال إف .  كاف يسيران  بيع أك شراء أك عمؿ يعرؼ بو أنو قطع لما كاف قبؿ ذلؾ، كا 

.  االنتقاؿ فييا مف ركعة إلى أخرل اختبلؼ المجمس  الصبلة، فعند محمد يكجب()كاختمفكا في

.  كعند أبي يكسؼ ال، فمك قرأىا في ركعة ثـ كررىا في أخرل كجبت أخرل عنده، خبلفان ألبي يكسؼ

 . (494)لو أف القكؿ بالتداخؿ يؤدم إلى إخبلء إحدل الركعتيف عف القراءة فتفسد

ليس مف ضركرة الحكـ باالتحاد في حؽ حكـ بطبلف العدد في حؽ حكـ آخر فقمنا بالعدد في : قمنا 

. حكـ ىك جكاز الصبلة كباالتحاد فيما قمنا 

كقد أفاد تعميؿ محمد أف التكرار فيما إذا كررىا في النفؿ أك الكتر مطمقان كفي الفرض في الركعة 

كاحدة ؛ ألف المانع مف التداخؿ منتؼ  الثانية، أما لك كررىا بعد أداء فرض القراءة ينبغي أف تكفيو

 . (495)حينئذ مع كجكد المقتضي

 في    كػذلؾ()كفي تسدية الثكب يتكرر الكجكب، كفي المنتقؿ مف غصف إلى غصف  ): قكلو

ىذا المفظ يدؿ عمى أف اختبلؼ المشايخ في األخيريف : في النياية  ( كذلؾ (496)األصح كفي الدياسة

كاختمؼ في تسدية الثكب  : (497)ال في التسدية، لكف ذكر االختبلؼ فيو أيضان، قاؿ التمرتاشي

                                                 
( )

  .(أ) أ ٖٓ /127 ٜٗح٣س م 
(494)

 2/731 ، ٝجُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 1/183جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(495)

   2/732 ، ٝجُؼ٢٘٤ ، جُر٘حتس ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 2/12جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :  جٗظٍ 
()

  .(خ) أ ٖٓ /152 ٜٗح٣س م 
(496)

٢ٛ ٍٓقِس ٍِٛ جُٔكٍٛٞ، ُلَٛ جُكد ػٖ ج٤ُٓوحٕ ٝجُٓ٘حذَ : ٝجُى٣حْس. جُىٌج٣ٚ ٝٛٞ نطأ (أ، خ، ؼ) ك٢ 

ق٤ع ٣كَٔ جُٔكٍٛٞ ذؼى قٛحوٙ ئ٠ُ ٌٓحٕ ذؿحٗد جٌُُٔػس، ٣ٝٞٞغ ذٌَٗ وجت١ٍ، ٣ٝكح٠ ذ٤ٍٚق وجت١ٍ ٖٓ 

 . 2/732جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جُكؿحٌز ٝجُؿٙ ، جٗظٍ 
(497)

 ٛـ ، ٗٓرس ئ٠ُ ضٍٔضحٔ جقىٟ هٍٟ 600ٛٞ ظ٤ٍٜ جُى٣ٖ أقٔى ذٖ جْٔحػ٤َ جُطٍٔضح٢ٖ جُٔطٞك٠ ْ٘س :  جُطٍٔضح٢ٖ

نٞجٌَّ ، جٓحّ ؾ٤َِ جُوىٌ ػح٢ُ جالْ٘حو ، ٟٓطِغ ػ٠ِ قوحتن ج٣ٍُٗؼس جُك٘ل٤س ، ُٚ ٍٖـ جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ ، ًٝطحخ 

  1/11 ، ٝج١ٌُِٞ٘ ، جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ ، 38جُو٢ٍٖ ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔٚ ، : جُطٞج٣ٌم ٝؿ٤ٍ يُي ، جٗظٍ 



160 

 

 كالدياسة كالذم يدكر حكؿ الرحى كالذم يسبح في الماء كالذم تبل في غصف ثـ انتقؿ إلى آخر،

، حتى أف (498) يعتبر مختمفا في الغصنيف كاألصح اإليجاب لتبدؿ المجمس، كلذا  في الحؿ كالحـر

 .الحبلؿ لك رمى صيدا عمى غصف شجرة أصميا في الحؿ كالغصف في الحـر يجب الجزاء 

 (499)كاعمـ أف تكرر الكجكب في التسدية بناء عمى المعتاد في ببلدىـ مف أنيا أف يغرس الحائؾ

خشبات يسكم فييا السدل ذاىبا كجائيا، أما عمى ما ىي بببلد اإلسكندرية كغيرىا بأف يديره عمى 

. (500)دائرة عظمى كىك جالس في مكاف كاحد فبل يتكرر الكجكب 

، ككذا إذا تبدؿ (501)عمى السامع اتفاقان  (كلك تبدؿ مجمس السامع دكف التالي تكرر الكجكب   ): قكلو 

 أيضان، كاألصح أنو ال يتكرر عميو؛ لما قمنا  مجمس التالي دكف السامع يتكرر الكجكب عمى السامع

: ، قاؿ  إف السبب في السماع السماع كلـ يتبدؿ مجمسو فيو، كظاىر الكافي ترجيح أنو يتكرر

األصؿ أف التبلكة سبب باإلجماع ؛ ألف السجدة تضاؼ إلييا كتتكرر بتكررىا، كفي السماع خبلؼ 

 (502){السجدة عمى مف سمعيا  }-صمى اهلل عميو كسمـ - يعني قكلو : إنو سبب لما ركينا : قيؿ 

 السبب في حؽ السامع التبلكة، كالسماع شرط عمؿ التبلكة في حقو، ففي  إلى آخره، كالصحيح أف

. المسألة األكلى تتكرر إجماعان 

أما عمى قكؿ البعض فؤلف السبب السماع كمجمس السماع متعدد، كأما عمى قكؿ الجميكر فؤلف 

 المسألة الثانية يتكرر ()اتحاد المجمس أبطؿ العدد في حؽ التالي فمـ يظير ذلؾ في حؽ غيره، كفي

                                                 
(498)

 .جُٛل٤ٖ  : (خ) ك٢ 
(499) 

 .جُكح٣َ  : (ؼ)ك٢ 
(500)

  1/208، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/732جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
(501)

 ، 2/733جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ 
(502)

 212ج٣ُُِؼ٢ ، ٗٛد جٍُج٣س ، ٘: جٗظٍ . ، ٝهحٍ ؿ٣ٍد2/178 ال أَٚ ُٚ ك٢ جٍُٔكٞع، يًٍٙ ج٣ُُِؼ٢، ؼ 
()

  .(ؼ) خ ٖٓ /155 ٜٗح٣س م 
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 ، كقيؿ ال يتكرر ؛ ألف السبب في حقو السماع(504) ال الشرط(503)؛ ألف الحكـ يضاؼ إلى السبب
(505). 

 ] التكبير لمسجود دوف رفع اليديف [

اعتبارًا بسجدة الصالة وىو  (ومف أراد السجود كبر ولـ يرفع يديو وسجد ثـ كبر ورفع رأسو  ) ] 

؛ ألف ذلؾ لمتحمؿ وىو  (وال تشيد عميو وال سالـ  )المروي عف ابف مسعود رضي اهلل تعالى عنو 

 .[يستدعي سبؽ التحريمة وىي منعدمة 

يشير إلى أف التكبيرتيف مندكبتاف ال كاجبتاف فبل يرفع يديو فييما؛  (اعتباران بسجدة الصبلة   ): قكلو 

ف اشترط ليا ما يشترط لمصبلة مما سكل ذلؾ، كيقكؿ في السجدة ما يقكؿ  ، كا  ألنو لمتحريـ، كال تحـر

. (506)في سجدة الصبلة عمى األصح 

 ؛ ألنو تعالى أخبر عف (507){سبحاف ربنا إف كاف كعد ربنا لمفعكالن  }كاستحب بعضيـ أف يقكؿ 

يخركف لؤلذقاف سجدان كيقكلكف سبحاف ربنا إف كاف كعد ربنا   لمفعكالن  }، قاؿ تعالى  أكليائو بذلؾ

                                                 
(503)

ٓح ؾؼِٚ جٍُٗع ٓؼٍكحً ُكٌْ ٍٖػ٢، ذك٤ع : ٓح ٣طَٞٚ ذٚ ئ٠ُ ٓوٛٞوٛح، ٝك٢ جالٚطالـ:  جُٓرد ك٢ جُِـس

ٛٞ جألٍٓ جُظحٍٛ جُٟٔر٠ٞ ج١ًُ ؾؼِٚ جُٗحٌع أٓحٌز ُٞؾٞو : أٝ. ٣ٞؾى ًٛج جُكٌْ ػ٘ى ٝؾٞوٙ، ٣ٝ٘ؼىّ ػ٘ى ػىٓٚ

، ٝجأل١ٍٓ، ججالقٌحّ ك٢ 55، ٣َىجٕ، جُٞؾ٤ُ ك٢ أٍٚٞ جُلوٚ، 128٘، 1٘جُـُج٢ُ، جُٔٓطٛل٢، ؼ: جٗظٍ. جُكٌْ

 . 54ٝأذٞ ٍَٛز، أٍٚٞ جُلوٚ، ٘. 11، 1٘أٍٚٞ جالقٌحّ، ؼ
(504)

ٓح ٣طٞهق ٝؾٞو ج٢ُٗء ػ٠ِ ٝؾٞوٙ، ًٝحٕ نحٌؾحً ػٖ : ٝك٢ جالٚطالـ. جُؼالٓس جُالَٓس: ك٢ جُِـس:  ج٠ٍُٗ

ػرى ج٣ٌٍُْ، جُٞؾ٤ُ . ٣َىجٕ، و: جٗظٍ. قو٤وٚ، ٝال ٣ُِّ ٖٓ ٝؾٞوٙ ٝؾٞو ج٢ُٗء،ٌُٖٝ ٣ُِّ ٖٓ ػىٓٚ ػىّ يُي ج٢ُٗء

 .  58ٝأذٞ ٍَٛز، أٍٚٞ جُلوٚ، ٘. 59ك٢ أٍٚٞ جُلوٚ، ٘
(505)

 أذطَ جٍُٗع ضؼىو جُطألٝز جُٔطٌٌٍز ك٢ قن جُطح٢ُ قٌٔح الضكحو ٓؿِٓٚ ال قو٤وطح ، كِْ ٣ظٍٜ يُي ك٢ قن جُٓحٓغ 

 ، ٝجذٖ ػحذى٣ٖ ، 2/733جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : كحػطرٍش نو٤وس جُطؼىو ، كٌٌٍ جُٞؾٞخ ػ٤ِٚ ، جٗظٍ 

   2/117نح٤ٖس ٌو جُٔكطحٌ ، 
(506)

جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س : جٗظٍ .  جُطٌر٤ٍ ك٢ ْؿٞو جُطألٝز ْ٘س ، ٣ٍكغ ذٚ جُٛٞش ، ٝٛٞ ٤ُّ ذٞجؾد ، ٝال ٣ٍكغ ك٤ٚ ٣ى٣ٚ 

  2/734ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 

هحٍ جٚكحذ٘ح ٌقْٜٔ هللا ئيج ْؿى ُِطألٝز ك٢ ؿ٤ٍ جُٛالز ٟٗٞ ًٝرٍ ُالقٍجّ ، غْ ٣ٌرٍ : ٝهحٍ ج١ُٝٞ٘ ك٢ جُٔؿٔٞع 

 1/208 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 5/102ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، : ضٌر٤ٍز جنٍٟ ١ُِٜٞ ٖٓ ؿ٤ٍ ٌكغ ج٤ُى ، جٗظٍ 
(507)

 . (108) ٌْٞز جإلٍْجء، ج٣٥س 
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، فإف كانت السجدة في الصبلة فيقكؿ فييا ما    كينبغي أف ال يككف ما صحح عمى عمكمو(508){

 مما كرد، كسجد كجيي   سبحاف ربي األعمى، أك نفبلن قاؿ ما شاء  فييا، فإف كانت فريضة قاؿ يقاؿ

الميـ اكتب لي عندؾ بيا أجران، كضع عني بيا كزرا، كاجعميا لي )،كقكلو (509)لمذم خمقو إلى آخره

ف كاف خارج الصبلة قاؿ كؿ ما أثر (510)(، كتقبميا مني كما تقبمتيا مف عبدؾ داكدًن عندؾ ذخرا ، كا 

. مف ذلؾ 

. (511)ال يكبر عند االنحطاط، كعنو يكبر عنده ال في االنتياء : كعف أبي حنيفة

كقيؿ يكبر في االبتداء ببل خبلؼ، كفي االنتياء عمى قكؿ محمد نعـ، كعمى قكؿ أبي يكسؼ ال، 

 فيسجد، ركم ذلؾ عف عائشة ؛ كألف الخركر  كالظاىر األكؿ لبلعتبار المذككر، كيستحب أف يقكـ

 .  أكمؿ  فيو  أكلئؾ الذم مدح بو

 ]كراىة اف يقرأ السورة ويدع اية السجدة[

؛ ألنو يشبو االستنكاؼ  (ويكره أف يقرأ السورة في الصالة أو غيرىا ويدع آية السجدة  )قاؿ  ]

 .؛ ألنو مبادرة إلييا  (وال بأس بأف يقرأ آية السجدة ويدع ما سواىا  )عنيا 

أحب إلي أف يقرأ قبميا آية أو آيتيف دفعا لوىـ التفضيؿ واستحسنوا : قاؿ محمد رحمو اهلل 

 . [إخفاءىا شفقة عمى السامعيف 

 

                                                 
(508)

 . (108-107) ٌْٞز جالٍْجء، ج٣٥س 
(509)

ٝك٢ ْٖ٘ أذ٢ . ، ًطحخ جُؿٔؼس، ذحخ ٓح ٣وٍٞ ك٢ ْؿٞو جُوٍآ148ٕ، 580ْٖ٘٘ جُط١ًٍٓ قى٣ع ٌهْ /  ٚك٤ف

ج١ُٝٞ٘ ، : ٝجٗظٍ . ، ًطحخ جُٛالز، ذحخ ٓح ٣وٍٞ ئيج ْؿى، ٝٚككٚ جألُرح244٢ٗ، 1414٘وجٝو قى٣ع ٌهْ 

   1/208 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤ٖ جُكوحتن ، 5/104جُٔؿٔٞع ، 
(510)

ْٖ٘ جذٖ ٓحؾٚ، . ، ًطحخ جُؿٔؼس، ذحخ ٓح ٣وٍٞ ك٢ ْؿٞو جُوٍآ149ٕ، 579٘ قٖٓ، ْٖ٘ جُط١ًٍٓ، قى٣ع ٌهْ 

 . ْؿٞو جُوٍإٓ، ٝقٌْ ػ٤ِٚ جألُرح٢ٗ ذأٗٚ قٖٓ: ، ًطحخ جهحٓس جُٛالز، ذحخ189، 1053٘قى٣ع ٌهْ 
(511)

 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ 1/208 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/740جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 

 ،2/10  
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 . (512)أم محمد إلى آخره (قاؿ   ): قكلو 

 . (513) (دفعا لكىـ التفضيؿ   ): قكلو 

 ] ال تفضيؿ آلي السجدة [

ف كاف   آم  أم تفضيؿ  السجدة عمى غيرىا، كالكؿ مف حيث إنو كبلـ اهلل تعالى في رتبة، كا 

لبعضيا بسبب اشتمالو عمى ذكر صفات الحؽ جؿ جبللو زيادة فضيمة باعتبار المذككر ال باعتباره 

. مف حيث ىك قرآف 

.  كاحد كسجد لكؿ منيا كفاه اهلل ما أىمو ()كفي الكافي قيؿ مف قرأ آم السجدة كميا في مجمس

سكرة يقرأىا ؛ ألف فيو قطعان لنظـ القرآف كتغييران  كما ذكر في البدائع في كراىة ترؾ آية السجدة

 أم تأليفو، فكاف (514){فإذا قرأناه فاتبع قرآنو}لتأليفو، كاتباع النظـ كالتأليؼ مأمكر بو، قاؿ اهلل تعالى 

. التغيير مكركىان يقتضي كراىة ذلؾ 

 يضره ذلؾ، كالمستحب أف يقرأ معيا آيات؛ ليككف   أيضان لك قرأ آية السجدة مف بيف السكرة لـ()كفيو

أدؿ عمى مراد اآلية ؛ كليحصؿ بحؽ القراءة ال بحؽ إيجاب السجدة، إذ القراءة لمسجكد ليست 

. انتيى. (515)بمستحبة فيقرأ معيا آيات ؛ ليككف قصده إلى التبلكة ال إلى إيجاب السجكد 

 جير حثان ليـ عمى  كقيؿ إف كقع في قمبو عدـ اإلشفاؽ عمييـ (شفقة عمى السامعيف   ): قكلو 

 . (516)الطاعة

                                                 
(512)

 1/102ك٢ جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ ، :  هحُٚ ٓكٔى 
(513)

 ، ٝجذٖ ػحذى٣ٖ ، قح٤ٖس 2/736جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  إٔ ٣لَٟ ذؼٝ جال٣حش ػ٠ِ ذؼٝ ، جٗظٍ 

 2/119ٌو جُٔكطحٌ ، 
()

  .(أ) خ ٖٓ /127 ٜٗح٣س م 
(514) 

 . (18)ٌْٞز جُو٤حٓس، ج٣٥س 
()

  .(خ) خ ٖٓ /152 ٜٗح٣س م 
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أنو تبل  }-صمى اهلل عميو كسمـ - إذا تبل عمى المنبر سجد كيسجدكف معو لما ركم عنو  (فركع  )

 كقدمنا أف السنة في أدائيا أف يتقدـ التالي كيصؼ (517){ كسجد الناس معو  عمى المنبر فنزؿ كسجد

، كلذا يستحب أف ال يسبقكه بالكضع كال (518)السامعكف خمفو، كليس ىذا اقتداء حقيقة بؿ صكرة

بسبب مف األسباب ال    بالرفع، فمك كاف حقيقة ائتماـ لكجب ذلؾ، كصرح بأنو لك فسدت سجدة التالي

إذا تبل راكبان أك مريضان ال يقدر عمى السجكد أجزأه اإليماءي كتقدـ بعضو، كلك  يتعدل إلى الباقيف،

جاز إال عمى    فمـ يسجد ثـ ركب فأكمأ ليا(520) الراكب فسجد كاف أكلى بالجكاز، فمك نزؿ(519)نزؿ

 .قكؿ زفر ىك يقكؿ لما نزؿ كجب أداؤىا عمى األرض فصار كما لك تبلىا عمى األرض 

لك أداىا قبؿ نزكلو جاز فكذا بعدما نزؿ كركب ؛ ألنو يؤدييا باإليماء في الكجييف كقد كجبت : قمنا 

. بيذه الصفة 

 

 

 ]ما يشترط لسجدة التالوة[

  إلى جية كيشترط لمسجدة ما يشترط لمصبلة سكل التحريمة مف النية كاالستقباؿ كالستر، كيجزم

ذا تبل في كقت غير مكركه، ال يجزيو السجكد في مكركه أك في مكركه التحرم عند االشتباه ، فمـ  ، كا 

، كقدمناىا في فصؿ  يسجد حتى جاء كقت آخر مكركه فسجد ليا فيو، قيؿ يجكز كقيؿ ال يجكز

                                                                                                                                                 
(515)

ٝجقد ئ٢ُ إٔ ٣وٍأ هرِٜح آ٣س أٝ آ٣ط٤ٖ وكؼحً ُطْٞٛ جُطل٤َٟ ، ٝجْطكٖٓ جُٔٗح٣م جنلحءٛح : "  هحٍ ٓكٔى ك٢ جُٛالز 

  2/736جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : الؾَ جُٗلوس ػ٠ِ جُٓحٓؼ٤ٖ ، جٗظٍ 
(516)

 2/736جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
(517)

 .  ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ (٘)ًطحخ جُٛالز، ذحخ جُٓؿٞو ك٢ . 243، 1410٘ ْٖ٘ أذ٢ وجٝو، قى٣ع ٌهْ 
(518)

 2/5 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 2/736جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
(519) 

 .ضٍى ٝٛٞ نطأ  : (خ، ؼ)ك٢ 
(520)

 . ضٍى ٝٛٞ نطأ : (خ) ك٢ 
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، كيفسدىا ما يفسد الصبلة مف الحدث العمد كالكبلـ كالقيقية كعميو إعادتيا (521) المكركىة()األكقات
(522) .

عند  كقيؿ ىذا عمى قكؿ محمد ؛ ألف العبرة عنده لتماـ الركف كىك الرفع كلـ يحصؿ عميو بعد، كأما

 كىك حسف، كال كضكء  أبي يكسؼ فقد حصؿ الكضع قبؿ ىذه العكارض كبو يتـ، فينبغي أف ال تفسد

  .(523)عميو بالقيقية اتفاقان لما قدمناه في الطيارة كاهلل أعمـ

 ]باب صالة المسافر[

 (السفر الذي يتغير بو األحكاـ أف يقصد مسيرة ثالثة أياـ وليالييا بسير اإلبؿ ومشي األقداـ  ) ]

" يمسح المقيـ كماؿ يـو وليمة والمسافر ثالثة أياـ وليالييا -" صمى اهلل عميو وسمـ - لقولو 

. عمت الرخصة الجنس ومف ضرورتو عمـو التقدير

بيـو وليمة – رحمو اهلل – بيوميف وأكثر اليـو الثالث والشافعي – رحمو اهلل – وقدرُه أبو يوسؼ 

، وعف أبي حنيفة التقدير  (والسير المذكور ىو الوسط  )في قوؿ، وكفى بالسنة حجة عمييما 

، (وال يعتبر السير في الماء )بالمراحؿ وىو قريب مف األوؿ، وال معتبر بالفراسخ ىو الصحيح، 

. [ في الجبؿ يميؽ بحالو كمامعناه ال يعتبر بو السير في البر، فأما المعتبر في البحر بما 

 ]السفر الذي تتغير بو األحكاـ [

السفر عارض مكتسب كالتبلكة، إال أف التبلكة عارض ىك عبادة في نفسو إال بعارض، بخبلؼ 

 فمذا أخر ىذا الباب عف ذاؾ، كالسفر لغة قطع المسافة، كليس كؿ قطع يتغير بو األحكاـ مف  السفر

                                                 
()

  .(ؼ) أ ٖٓ /156 ٜٗح٣س م 
(521) 

 .جٌٌٍُٔز ٝٛٞ نطأ  : (خ)ك٢ 
(522)

 ٣ٗط٠ٍ ك٢ جُٓؿىز جُطٜحٌز ٖٓ جالٗؿحِ ذىٗح ٌٝٓحٗح ٝغ٤حذح ْٝطٍ جُؼٌٞز ٝجْطورحٍ جُورِس ٝج٤ُ٘س ًَٝ ٓح ٣لٓى 

 ، ٝج٣ُُِؼ٢ 1/186، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/738جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ . جُٛالز ٣لٓىٛح 

  1/208، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 
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جكاز اإلفطار كقصر الرباعية كمسح ثبلثة أياـ كليالييا عمى الخؼ، فبيف ذلؾ السفر الذم يتعمؽ بو 

تغير ىذه األحكاـ كأخذ فيو مع المقدار الذم ذكره القصد، فأفاد أنو لك طاؼ الدنيا مف غير قصد 

أمير خرج مع جيشو في طمب العدك :  أياـ ال يترخص، كعمى ىذا قالكا (524)إلى قطع مسيرة ثبلثة

ف طالت المدة، ككذا المكث في ذلؾ  كلـ يعمـ أيف يدركيـ فإنيـ يصمكف صبلة اإلقامة في الذىاب، كا 

 كلك أسمـ حربي فعمـ بو أىؿ داره فيرب منيـ (525)المكضع أما في الرجكع فإف كاف مدة سفر قصركا

ف لـ يعممكا بو أك عممكا كلـ يخشيـ عمى نفسو فيك عمى إقامتو،  يريد ثبلثة أياـ لـ يصر مسافران، كا 

كعمى اعتبار القصد تفرع في صبي كنصراني خرجا قاصديف مسيرة ثبلثة أياـ، ففي أثنائيا بمغ 

الصبي كأسمـ الكافر، يقصر الذم أسمـ فيما بقي كيتـ الذم بمغ؛ لعدـ صحة القصد كالنية مف الصبي 

  .حيف أنشأ السفر بخبلؼ النصراني، كالباقي بعد صحة النية أقؿ مف ثبلثة أياـ

أم جنس : بالرخصة كىي مسح ثبلثة أياـ الجنس -صمى اهلل عميو كسمـ - أم الرسكؿ  (عـ): قكلو 

. المسافريف ؛ ألف البلـ في المسافر لبلستغراؽ ؛ لعدـ المعيكد المعيف 

عمـك التقدير   ضركرة عمـك الرخصة الجنس حتى أنو يتمكف كؿ مسافر مف مسح ثبلثة أياـ()كمف

 .بثبلثة أياـ لكؿ مسافر 

                                                                                                                                                 
(523)

  1/179جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(

524
): 

ٝجٍُٔجو ذ٤ٍٓ جُػالغس أ٣حّ ػ٠ِ ٓح جػطٔىٙ جُك٘ل٤س، ٤ٍْ جُٔٓحكٍ أًػٍ  ج٤ُّٞ ٖٓ أهٍٛ أ٣حّ جُٓ٘س، ٝٛٞ ال ٣ُ٣ى  

.   ٤ًِٞ ٓط81ٍػٖ 

  .5/430ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع، : جٗظٍ
(525)

ٝيٛد  . 5/422ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، : ال ٣ؿَٞ جُوٍٛ جال ك٢ ْلٍ ٣رِؾ غٔح٤ٗس ٝجٌذؼ٤ٖ ٤ٓال ذحُٜح٢ٖٔ ، جٗظٍ : 

ٓحُي ٝجُٗحكؼ٢ ٝأقٔى ٝؾٔحػس ًػ٤ٍز ئ٠ُ جٕ جُٛالز ضوٍٛ ك٢ أٌذؼس ذٍو ، ٝيُي ٤ٍٓٓز ٣ّٞ ذح٤ٍُٓ ج١٤ُْٞ ، ٝهحٍ 

أذٞ ق٤٘لس ٝأٚكحذٚ ٝجٌُٞك٤ٕٞ أهَ ٓح ضوٍٛ ك٤ٚ جُٛالز غالغس أ٣حّ ، ٝجٕ جُوٍٛ ٛٞ ُٖٔ ْحٌ ٖٓ أكن ئ٠ُ أكن ، ٝهحٍ 

 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ 1/242جذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، : جُوٍٛ ك٢ ًَ ْلٍ ه٣ٍرحً ًحٕ أٝ ذؼ٤ىجً ، جٗظٍ : أَٛ جُظحٍٛ 

 9/217 ، ٝجذٖ قُّ ، جُٔك٠ِ ، 1/93جُٛ٘حتغ ، 

(
 (

  .(خ) أ ٖٓ /153 ٜٗح٣س م 
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 أف كؿ مسافر يمسح ثبلثة أياـ، فمك كاف السفر الشرعي أقؿ مف ذلؾ لثبت مسافر ال  ()فالحاصؿ

يمكنو مسح ثبلثة، أياـ كقد كاف كؿ مسافر يمكنو ذلؾ ؛ كألف الرخصة كانت منتفية بيقيف فبل تثبت 

إال بتيقف ما ىك سفر في الشرع، كىك فيما عيناه إذ لـ يقؿ أحد بأكثر منو، لكف قد يقاؿ المراد يمسح 

. المسافر ثبلثة أياـ إذا كاف سفره يستكعبيا فصاعدان 

  قد صاركا إليو عمى ما ذكركا مف:  ؛ ألنا نقكؿ  يصار إليو إنو احتماؿ يخالفو الظاىر فبل: ال يقاؿ 

أف المسافر إذا بكر في اليـك األكؿ كمشى إلى كقت الزكاؿ حتى بمغ المرحمة فنزؿ بيا لبلستراحة 

 بكر في اليـك الثاني كمشى إلى ما بعد الزكاؿ كنزؿ ثـ بكر في الثالث كمشى إلى  كبات فييا ثـ

، كعمى ىذا خرج (527)الصحيح أنو يصير مسافران عند النية:  (526)الزكاؿ فبمغ المقصد، قاؿ السرخسي

ف قالكا بقية كؿ يكـ ممحقة بالمنقضي منو لمعمـ بأنو ال بد مف  الحديث إلى غير االحتماؿ المذككر، كا 

تخمؿ االستراحات ؛ لتعذر مكاصمة السير ال يخرج بذلؾ مف أف المسافر مسح أقؿ مف ثبلثة أياـ، 

فإف عصر اليكـ الثالث في ىذه الصكرة ال يمسح فيو فميس تماـ اليكـ الثالث ممحقان بأكلو شرعان حيث 

لـ تثبت فيو رخصة السفر كال ىك سفر حقيقة، فظير أنو إنما يمسح ثبلثة أياـ شرعان إذا كاف سفره 

ثبلثة، كىك عيف االحتماؿ المذككر مف أف بعض المسافريف ال يمسحيا كآؿ إلى قكؿ أبي يكسؼ، كال 

ف صححو شمس األئمة نخمص إال بمنع صحة ىذا القكؿ كاختيار مقابمو،   .(528)كا 

                                                 
()

  .(أ) أ ٖٓ /128 ٜٗح٣س م 

(
526

ٛٞ ّٖٔ جالتٔس،ٓكٔى ذٖ أقٔى ذٖ أذ٢ َْٜ، أذٞ ذٌٍ جٍُٓن٢ٓ ٚحقد جُٔر٠ٞٓ، أقى ٍُتٔس : جٍُٓن٢ٓ (

، ٝه٤َ ؿ٤ٍ 483جٌُرحٌ، ًحٕ جٓحٓحً ػالٓس، كو٤ٜحً أ٤ُٞٚحً، أ٠ِٓ ًطحذٚ جُٔر٠ٞٓ ٝٛٞ ك٢ جُٓؿٖ، ضٞك٢ ك٢ قىٝو ْ٘س 

 .5/315، ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، 158، ج١ٌُِٞ٘، جُلٞجتى جُر٤ٜس، 3/78جٗظٍ جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔٚ، . يُي
527

 ، ًٝٛج جُوٍٞ ؿ٤ٍ ِْٓٓ ذٚ ػ٘ى جُؼِٔحء ، ذَ جٕ جُوٍٞ جٍُجؾف ك٢ 1/236جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، : جٗظٍ  ((

 .جُٔٓأُس جٕ جُٔٓحكٍ ٤ٛ٣ٍ ٓٓحكٍجً ذحٍُٗٝع كو١ ٤ُّٝ ذح٤ُ٘س 
(528)

  1/209 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن، 2/744جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
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ال يقصر ىذا المسافر، كأنا ال أقكؿ باختيار مقابمو بؿ إنو ال مخمص مف الذم : كعمى ىذا نقكؿ 

أكردناه إال بو، كأكرد أف لزـك ثبلثة أياـ في السفر ىك عمى تقديرىا ظرفا ليمسح، كلـ ال يجكز ككنيا 

نو  ال ينفي تحقؽ مسافر في أقؿ مف ثبلثة، ()ظرفا لمسافر، كالمعنى المسافر ثبلثة أياـ يمسح، كا 

 في  قدفيقصر مسافر أقؿ مف ثبلثة ؛ ألف مناط رخصة القصر السفر، كلـ يتحقؽ بعد نقؿ فيو، كال 

صمى اهلل -   عنو}، كيدؿ عمى القصر لمسافر أقؿ مف ثبلثة حديث ابف عباس إجراء حكـ الرخصة

 فإنو (529){ في أدنى مف أربعة برد مف مكة إلى عسفاف يا أىؿ مكة ال تقصركا]:قاؿ -عميو كسمـ 

.   (530)يفيد القصر في األربعة برد، كىي تقطع في أقؿ مف ثبلثة أياـ

.  فبقي قصر األقؿ ببل دليؿ (531)كأجيب يضعؼ الحديث بضعؼ راكيو عبد الكىاب بف مجاىد

كلك سمـ فيك استدالؿ بالمفيكـ أيضان ؛ ألف القصر في أربعة برد أك أكثر إذا كاف قطعيا في أقؿ مف 

.  في أقؿ مف أربعة برد  ثبلثة إنما ثبت بمفيكـ ال تقصركا

الـز جعمو ظرفان لمسافر كما ىك جكاز مسح األقؿ كذلؾ ىك يقتضي جكاز مسح المسافر : فإف قيؿ 

. دائمان ما داـ مسافران 

. فإف تـ ما ذكر جكابان عف ذلؾ البلـز بقي ىذا محتاجان إلى الجكاب 

ال لـز  فالجكاب أف بقية  الحديث لما كاف أف المقيـ يمسح يكمان كليمة بطؿ ككنيا ظرفان لممسافر، كا 

اتحاد حكـ السفر كاإلقامة في بعض الصكر، كىي صكرة مسافر يكـ كليمة ؛ ألنو إنما يمسح يكمان 

                                                 
((

  . (ؼ) خ ٖٓ /156  ٜٗح٣س م 
(529)

، ٌٝؾحٍ غوحش 185، 184، 1/183، ٝٛٞ ك٢ ٓٓ٘ى جُٗحكؼ٢ 3/137، ٝجُر٤ٜو٢، 1/387 أنٍؾٚ جُىجٌ هط٢٘، 

 ٤ًِٞٓطٍجً ٖٓ ٌٓس ٖٔحالً، ٝضطرغ ٖٓ جُ٘حق٤س 80ذِىز ضوغ ػ٠ِ ذؼى : ٝػٓلحٕ. ًِْٜ، ٝجُٛٞجخ ك٢ ًٛج جُكى٣ع جُٞهق

 . جُك١ٞٔ ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ، قٍف ع ، جُرحخ جُهحّٓ ، ٝٛٞ ك٢ هِْ جٍُٔكٞع: جٗظٍ . جالوج٣ٌس ٓكحكظس جُؿّٔٞ
(530)

  1/209ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
(531)

 ػرى جُٞٛحخ ذٖ ٓؿحٛى ذٖ ؾرٍ ج٢ٌُٔ، ٠ُٞٓ ػرى جُٞٛحخ ذٖ جُٓحتد جُٔه٢ُٓٝ، ٌٟٝ ػٖ ػطحء ذٖ أذ٢ ٌذحـ 

. ٤ُّ ذػوس ٝال ٣ٌطد قى٣ػٚ: ٤ُّ ذ٢ٗء ٝهحٍ جُ٘ٓحت٢: ًًجخ ٝهحٍ أقٔى: ٝأذ٤ٚ ٝٓؿحٛى ذٖ ؾرٍ ج٢ٌُٔ، هحٍ ػ٘ٚ ْل٤حٕ

 .  368، 1٘، ٝجذٖ قؿٍ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد، ؼ400، 6٘جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، ؼ: جٗظٍ
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الشرع بيف المسافر كالمقيـ، كيؤيد ككنو ظرفان؛ ليمسح أف  كليمة، كىك معمـك البطبلف لمعمـ بفرؽ

السكؽ ليس إال لبياف كمية مسح المسافر ال إلطبلقو، كعمى تقدير ككف الظرؼ لمسافر يككف يمسح 

 .مطمقان كليس بمقصكد 

إشارة إلى سير اإلبؿ كمشي األقداـ، فيدخؿ سير البقر بحر  (كالسير المذككر إلى آخره  ): قكلو 

. (532)العجمة كنحكه 

 عشر، ()احتراز عما قيؿ يقدر بيا فقيؿ بأحد كعشريف فرسخان، كقيؿ بثمانية (ىك الصحيح ):  قكلو

نما كاف الصحيح أف ال  كقيؿ بخمسة عشر، ككؿ مف قدر بقدر منيا اعتقد أنو مسيرة ثبلثة أياـ، كا 

يقدر بيا ؛ ألنو لك كاف الطريؽ كعرا بحيث يقطع في ثبلثة أياـ أقؿ مف خمسة عشر فرسخان قصر 

. بالنص 

كعمى التقدير بأحد ىذه التقديرات ال يقصر فيعارض النص فبل يعتبر سكل سير الثبلثة، كعمى 

 بمشي األقداـ لك سارىا مستعجبلن كالبريد في يكـ قصر فيو كأفطر لتحقؽ سبب  اعتبار سير الثبلثة

الرخصة كىك قطع مسافة ثبلثة بسير اإلبؿ كمشي األقداـ، كذا ذكر في غير مكضع، كىك أيضان مما 

ف قطع فيو مسيرة أياـ،  يقكم اإلشكاؿ الذم قمناه، كال مخمص إال أف يمنع قصر مسافر يكـ كاحد، كا 

ال لـز القصر لك قطعيا في ساعة صغيرة كقدر درجة كما لك كاف صاحب  كرامة الطي ؛ مع ()كا 

:  أنو قطع مسافة ثبلثة بسير اإلبؿ كىك بعيد االنتفاء مظنة المشقة كىي العمة  ألنو يصدؽ عميو

أعني التقدير بسير ثبلثة أياـ أك أكثرىا ؛ ألنيا المجعكلة مظنة لمحكـ بالنص المقتضي أف كؿ 

                                                 
(532)

جهَ ٓٓحكس ٣وٍٛ ك٤ٜح جُٛالز ٤ٍٓٓز غالغس ج٣حّ ٤ُٝح٤ُٜٖ ذ٤ٍٓ جالذَ ٢ٗٓٝ جالهىجّ ك٢ جهٍٛ ج٣حّ جُٗطحء أٝ ػ٠ِ 

: جٗظٍ.  ٤ٍْ جُر٣ٍى ٝجذطحتٚ جُؼَٔ ، ٝج١ُْٞ ٛٞ جًًٌُٔٞ ٝٛٞ ٤ٍْ جُوحكِس ، ٝٗوىٌٙ ك٢ أ٣حٓ٘ح ًٛٙ ذػٔح٤ٖٗ ٤ًِٞ ٓطٍجً 

  1/209 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤ٖ جُكوحتن ، 2/742جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜى٣س ، 
()

  .(خ) خ ٖٓ /153 ٜٗح٣س م 
()

(أ) خ ٖٓ /128ٜٗح٣س م 
. 
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مقاـ الكؿ عند أبي يكسؼ، كعميو ذلؾ الفرع  مسافر يتمكف مف مسح ثبلثة أياـ، غير أف األكثر يقاـ

 ما إذا كصؿ عند الزكاؿ مف اليـك الثالث إلى المقصد، فمك صح تفريعيـ جكاز الترخص منع  كىك

تقديرىـ أدنى مدة سير يـك كاحد إذا قطع فيو قدر ثبلثة بسير اإلبؿ بطؿ الدليؿ، كال دليؿ غيره في 

 (533)أعني تقديرىـ أدنى السفر الذم يترخص فيو بثبلثة، كاهلل تعالى أعمـ: السفر فيبطؿ أصؿ الحكـ 

 .

ف كانت تمؾ  كىك أف تككف (بما  يميؽ بحالو   ): قكلو  مسافة ثبلثة فيو إذا كانت الرياح معتدلة، كا 

المسافة بحيث تقطع في البر بيـك كما في الجبؿ يعتبر ككنو مف طريؽ الجبؿ بالسير الكسط ثبلثة 

. (534)أياـ، كلك كانت تقطع مف طريؽ السيؿ بيـك فالحاصؿ أف تعتبر المدة في أم طريؽ أخذ فيو

 ]فرض المسافر في الرباعية ركعتاف [

وقاؿ الشافعي رحمو اهلل فرضو  (وفرض المسافر في الرباعية ركعتاف ال يزيد عمييما  )قاؿ  ] 

 .األربع والقصر رخصة اعتبارًا بالصـو 

 )ولنا أف الشفع الثاني ال يقضى وال يؤثـ عمى تركو، وىذا آية النافمة بخالؼ الصـو ؛ ألنو يقضى 

ف صمى أربعًا وقعد في الثانية قدر التشيد أجزأتو األولياف عف الفرض واألخريات لو نافمة   (وا 

ف لـ يقعد في الثانية قدرىا بطمت  )اعتبارًا بالفجر، ويصير مسيئًا لتأخير السالـ  ؛ الختالط (وا 

 . [النافمة بيا قبؿ إكماؿ أركانيا 

يعني ليس معنى ككف الفعؿ فرضان إال ككنو مطمكبان البتة قطعان أك ظنان  (  كىذا آية النافمة  ): قكلو 

عمى الخبلؼ االصطبلحي، فإثبات التخيير بيف أدائو كتركو رخصةن في بعض األكقات ليس حقيقتو 

                                                                                                                                                 
 

(533) 
هىٌش جُٔٓحكس ذحُلٍجْم كو٤َ ٝجقى ٝػٍٕٗٝ كٍْهح ، ٝه٤َ غٔح٤ٗس ػٍٗ كٍْهح ، ٝه٤َ نٔٓس ػٍٗ كٍْهح 

 1/210 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/742جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ .
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إال نفي افتراضو في ذلؾ الكقت لممنافاة بينو كبيف مفيـك الفرض، فيمـز بالضركرة أف ثبكت 

 مع قياـ االفتراض ال يتصكر إال في التأخير كنحكه مف عدـ إلزاـ بعض الكيفيات التي ()الترخص

الفقير  عيدت الزمة في الفرض، كىذا المعنى قطعي في اإلسقاط فيمـز ككف الفرض ما بقي، بخبلؼ

إذا حج، حيث يقع عف الفرض إف لـ ينك النفؿ مع أنو ال يأثـ بتركو ؛ ألنو افترض عميو حيف صار 

 .(535)داخؿ المكاقيت 

كأما كقكع الزائد عمى القراءة المسنكنة فرضان ال نفبل مع أنو ال يأثـ بتركيا فجكابو ما سمؼ في فصؿ 

، ىذا كفيو حديث عائشة رضي اهلل عنيا في  القراءة، حس أف الكاجب أحد األمريف، فارجع اليو

 فأقرت صبلة السفر كزيد في صبلة الحضر  فرضت الصبلة ركعتيف ركعتيف }الصحيحيف قالت 

فرض اهلل الصبلة حيف فرضيا ركعتيف أتميا في الحضر كأقرت صبلة السفر  } كفي لفظ قالت (536){

                                                                                                                                                 
(534)

  2/748جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
()

  .(ؼ) أ ٖٓ /157 ٜٗح٣س م 
(535)

:  جضلن جُؼِٔحء ػ٠ِ ؾٞجَ هٍٛ جُٛالز ُِٔٓحكٍ ، ٝجنطِلٞج ك٢ قٌْ جُوٍٛ ػ٠ِ أٌذؼس أهٞجٍ 

. جٕ جُوٍٛ كٍٜ جُٔٓحكٍ جُٔطؼ٤ٖ ػ٤ِٚ ٝذٚ هحٍ أذٞ ق٤٘لس ٝجٌُٞك٤ٕٞ ذحٍْْٛ : جُوٍٞ جألٍٝ 

. جٕ جُوٍٛ ٝجالضٔحّ ًالٛٔح كٍٜ ٓه٤ٍ ُٚ ٝهحُٚ ذؼٝ أٚكحخ جُٗحكؼ٢ : جُوٍٞ جُػح٢ٗ 

. جٕ جُوٍٛ ْ٘س ٝذٚ هحٍ ٓحُي ك٢ أٍٖٜ جٍُٝج٣حش ػ٘ٚ : جُوٍٞ جُػحُع 

جٕ جُوٍٛ ٌنٛس ٝجٕ جالضٔحّ أكَٟ ٝذٚ هحٍ جُٗحكؼ٢ ك٢ جٍٖٜ جٍُٝج٣حش ػ٘ٚ ، ٝٛٞ جٌُٔ٘ٛٞ ػ٘ى : جُوٍٞ جٍُجذغ 

ّْ : أٚكحذٚ، هحٍ جألٓحّ أقٔى  . 2/748جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ . ئٕ جُٔٓحكٍ ئٕ ٖحء ٠ِٚ ًٌؼط٤ٖ، ٝئٕ ٖحء أض

  . 5/437ٝجُؼ٢٘٤ ، ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ،  . 1/240ٝجذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 
(536)

، ٝأنٍؾٚ ٤ً89ق كٍٞص جُٛالز ك٢ جالٍْجء، ٘: ، ًطحخ جُٛالز، ذحخ350   أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ 

 . 315، ًطحخ ٚالز جُٔٓحك٣ٍٖ ٝهٍٛٛح، ذحخ ٚالز جُٔٓحك٣ٍٖ ٝهٍٛٛح، 685ِْ٘ٓٓ، قى٣ع ٌهْ 
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فما باؿ عائشة تتـ في  : (538)قمت لعركة:  الزىرم   في لفظ قاؿ  زاد(537){عمى الفريضة األكلى 

. (539)(إنيا تأكلت كما تأكؿ عثماف): السفر؟ قاؿ

صمى اهلل عميو كسمـ - ، ثـ ىاجر النبي  فرضت الصبلة ركعتيف ركعتيف }  كفي لفظ لمبخارم قالت

.  ذكره في باب مف أيف أرخكا التاريخ(540){ففرضت أربعان، فتركت صبلة السفر عمى األكلى -

ف كاف مكقكفان  إف زيادة صبلة الحضر كانت: كىذه الركاية ترد قكؿ مف قاؿ  قبؿ اليجرة، كىذا كا 

فيجب حممو عمى السماع ؛ ألف أعداد الركعات ال يتكمـ فييا بالرأم، كككف عائشة تتـ ال ينافي ما 

إذا أتـ كانت األخرياف : إذ الكبلـ في أف الفرض كـ ىك، ال في جكاز إتماـ أربع، فإنا نقكؿ : قمنا 

نافمة، لكف فيو أف المسنكف في النفؿ عدـ بنائو عمى تحريمة الفرض، فمـ تكف عائشة رضي اهلل عنيا 

 خبلؼ السنة في السفر، فالظاىر أف كصميا بناء عمى اعتقاد كقكع الكؿ فرضان ()تكاظب عمى

فميحمؿ عمى أنو حدث ليا تردد أك ظف في أف جعميا ركعتيف لممسافر مقيد بحرجو باإلتماـ، يدؿ 

 عف أبيو عف عائشة (541)عميو ما أخرجو البييقي أك الدارقطني بسند صحيح عف ىشاـ بف عركة

يا ابف :  أنيا كانت تصمي في السفر أربعان، فقمت ليا لك صميت ركعتيف، فقالت  رضي اهلل عنيا 

                                                 
(537)

جُطح٣ٌم : ، ذحخ-٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جٚكحخ جُ٘ر٢ : جٚكحخ: ، ًطحخ3935   أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ 

ٚالز : ٚالز جُٔٓحك٣ٍٖ ٝهٍٛٛح، ذحخ: ، ًطحخ685. ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ، قى٣ع ٌهْ. 822ٖٓ أ٣ٖ أٌنٞج جُطح٣ٌم، ٘

 .  315٘. جُٔٓحك٣ٍٖ
(538)

 ػٍٝز ذٖ جُُذ٤ٍ ذٖ جُؼٞجّ ذٖ ن٣ِٞى جُو٢ٍٖ جألْى١، أذٞ ػرى هللا جُٔى٢ٗ، ُٝى ك٢ أٝجتَ نالكس ػػٔحٕ، ٖٓ 

، 3/92جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، , 454جذٖ قؿٍ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد، : جٗظٍ . 94جُْٞط٠ ٖٓ جُطحذؼ٤ٖ، غوس، ضٞك٢ ِ

 .  ـ4/26. ج٢ًٌُُِ، جالػالّ
(539)

 ًطحخ ضو٤ٍٛ جُٛالز، ذحخ ٣وٍٛ ئيج نٍؼ ٖٓ ٓٞٞؼٚ، ٝأنٍؾٚ 228، 1090٘  أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، قى٣ػٍهْ 

 .  ٚالز جُٔٓحك٣ٍٖ: ٚالز جُٔٓحك٣ٍٖ، ذحخ: ، ًطحخ685ِْٓٓ، قى٣ع ٌهْ 
540))

جُطح٣ٌم ٖٓ : ، ذحخ-٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جٚكحخ جُ٘ر٢ : ، ًطحخ822، 3935٘ أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ 

 . أ٣ٖ جٌنٞج جُطح٣ٌم
()

  .(خ) أ ٖٓ /154 ٜٗح٣س م 
(541) 

ذٖ جُُذ٤ٍ ذٖ جُؼٞجّ جُو٢ٍٖ جألْى١ أذٞ جًٌُٔ٘، ٝه٤َ أذٞ ػرى هللا جُٔى٢ٗ، ٖٓ ٚـحٌ جُطحذؼ٤ٖ، : ٛٗحّ ذٖ ػٍٝز

، ٝجذٖ 665جذٖ قؿٍ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد، : جٗظٍ.  ْ٘س87 ُٝٚ 146، ٖوٚ، كو٤ٚ ٌذٔحوُّ، ضٞك٢ ْ٘س 61ُٛٝى ْ٘س 

 . 8/87، ٝج٢ًٌُُِ، جالػالّ، 5/502، ٝجذٖ ق٤حٕ، جُػوحش، 4/275قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، 
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أم تأكلت أف : إنيا تأكلت : ، كىذا كاهلل أعمـ ىك المراد مف قكؿ عركة  "(542)أختي إنو ال يشؽ عمي

اإلسقاط مع الحرج، ال أف الرخصة في التخيير بيف األداء كالترؾ مع بقاء االفتراض في المخير في 

  .(543)أدائو ؛ ألنو غير معقكؿ

ىذا ما في كتب الحديث، كأما المذككر في بعض كتب الفقو مف أنيا كانت ال تعد نفسيا مسافرة بؿ 

 لما سئمت عف )544("أنا أـ المؤمنيف فحيث حممت فيك دارم" حيث حمت كانت مقيمة، كنقؿ قكليا 

-  كاف المركم عف رسكؿ اهلل  ، كلذا ذلؾ فبعيد، كيقتضي أف ال يتحقؽ ليا سفر أبدان في دار اإلسبلـ

-رضي اهلل عنو -عف ابف عمر  }المكاظبة عمى القصر في صحيح البخارم -صمى اهلل عميو كسمـ 

في السفر فمـ يزد عمى ركعتيف حتى قبضو اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ - صحبت رسكؿ اهلل 

كصحبت أبا بكر فمـ يزد عمى ركعتيف حتى قبضو اهلل، كصحبت عمر فمـ يزد عمى ركعتيف حتى ]

لقد  }، كقد قاؿ تعالى (545)[قبضو اهلل، كصحبت عثماف فمـ يزد عمى ركعتيف حتى قبضو اهلل تعالى

 .انتيى  .(546){كاف لكـ في رسكؿ اهلل أسكة حسنة 

كىك معارضه لممركٌم مف أف عثماف كاف يتـ، كالتكفيؽ أف إتمامو المركم كاف حيف قاـ بمنى أياـ 

، ()، كال شؾ أف حكـ السفر منسحب عمى إقامة أياـ منى فساغ إطبلؽ أنو أتـ في السفر(547) منى

                                                 
(542)

 ذٓ٘ى ٚك٤ف ػٖ ػٍٝز ػٖ ػحتٗس ٓٞهٞكحً، ٌٝؾحُٚ أغرحش ٌؾحٍ 3/143 ٓٞهٞف ٚك٤ف، أنٍؾٚ جُر٤ٜو٢ 

 .571/جُرهح١ٌ ِْٝٓٓ، ٝٚككٚ جُكحكع ك٢ جُلطف، ـ
(543)

  .1/210ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 

544))
 . ، ٓٞهغ جُطلح٤ٍْ 2/146جُؼٔحو١ ، أذٞ جُٓؼٞو ، جٌٖحو جُؼوَ ج٤ُِْٓ ئ٠ُ ُٓج٣ح جٌُطحخ ج٤ُِْٓ ، :  جٗظٍ 

(545)
 . (أ، ؼ، ٠) ٓح ذ٤ٖ جُٔؼوٞك٤ٖ ٤ُٓص ك٢ 

(546)
، ًطحخ ضو٤ٍٛ 229، 1102٘، 1101ٝجُكى٣ع أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ . (21) ٌْٞز جالقُجخ، ج٣٥س 

ٚالز جُٔٓحك٣ٍٖ ٝهٍٛٛح، ذحخ : ، ًطحخ318، 694٘جُٛالز، ذحخ ٖٓ ُْ ٣ططٞع ك٢ جُٓلٍ، ِْٝٓٓ، قى٣ع ٌهْ 

 . هٍٛ جُٛالز ذ٠٘ٔ
(547)

 جػطٔى ػػٔحٕ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ جضٔحٓٚ ذحٗٚ ضأَٛ ذٌٔس ، ٝػٖ أذ٢ ٣ٍٍٛز ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ أٗٚ ئٗٔح أضْ ألٗٚ ٟٗٞ 

جإلهحٓس ذٌٔس ذؼى جُكؽ ، ٝه٤َ كؼَ يُي ٖٓ أؾَ جإلػٍجخ ج٣ًُٖ قٍٟٝج ٓؼٚ ُثال ٣ظٕ٘ٞ إٔ كٍٜ جُٛالز ًٌؼط٤ٖ 

جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جذطىجء قٍٟجً ْٝلٍجً ، ٝه٤َ ألٗٚ ًحٕ ئٓحّ جُٔإ٤ٖ٘ٓ كٌحٗٚ ك٢ ُُٓ٘ٚ ، جٗظٍ 

2/751.  
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 خبلفتو ؛ ألنو تأىؿ بمكة عمى ما ركاه أحمد أنو صمى  ثـ كاف ذلؾ منو بعد ما مضى المصدر مف

ني سمعت : بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عميو فقاؿ  أييا الناس إني تأىمت بمكة منذ قدمت، كا 

 مع أف في (548){ بمد فميصؿ صبلة المقيـ  مف تأىؿ في }يقكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - رسكؿ اهلل 

فرض اهلل الصبلة عمى لساف نبيكـ  }الباب ما ىك مرفكع، ففي مسمـ عف ابف عباس رضي اهلل عنيما

 (549){في الحضر أربع ركعات، كفي السفر ركعتيف، كفي الخكؼ ركعة -صمى اهلل عميو كسمـ - 

ركعتيف في -صمى اهلل عميو كسمـ - افترض رسكؿ اهلل       } بمفظ (550)كىذا رفع، كركاه الطبراني

 . (551){السفر كما افترض في الحضر أربعان 

: قاؿ–رضي اهلل عنو - عف عمر (552)كأخرج النسائي كابف ماجو عف عبد الرحمف بف أبي ليمى

 األضحى ركعتاف، كصبلة الفطر ركعتاف، كصبلة الجمعة ركعتاف ()صبلة السفر ركعتاف، كصبلة]

 كركاه ابف حباف في صحيحو، (553){-صمى اهلل عميو كسمـ - تماـ غير قصر عمى لساف محمد 

                                                                                                                                                 
()

  .(أ) أ ٖٓ /129 ٜٗح٣س م 
(548)

 . ٛٞ ٞؼ٤ق: ، هحٍ ج1/62٢ٔ٤ُٜٗ ٞؼ٤ق، أنٍؾٚ أقٔى، 
(549)

 . 315ٚالز جُٔٓحك٣ٍٖ ٝهٍٛٛح، ذحخ ٚالز جُٔٓحك٣ٍٖ ٝهٍٛٛح، ٘: ، ًطحخ687  أنٍؾٚ ِْٓٓ، قى٣ع ٌهْ 
(550)

٤ِْٔحٕ ذٖ أقٔى ذٖ أ٣ٞخ ذٖ ٓط٤ٍ جُِه٢ٔ جُٗح٢ٓ جُطرٍج٢ٗ، أذٞ ِْٓٓ جُوحْْ، ٚحقد جُٔؼحؾْ :  جُطرٍج٢ٗ

ٝجِٛٚ ٖٓ ٠ر٣ٍس ٝج٤ُٜح ٗٓرطٚ، أٓٚ ٖٓ ػٌح، ًحٕ ٚحقد قى٣ع ضٞك٢ ذأٚرٜحٕ ٛ 260جُػالغس، ُٝى ك٢ ػٌح ْ٘س 

، جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ، 16/120جًُٛر٢، ج٤ٍُٓ، : جٗظٍ. جُٔؼحؾْ جُػالغس، ٝوالتَ جُ٘رٞز: ، ٖٝٓ ٓٛ٘لحض360ٛٚ

 .  3/121، ٝج٢ًٌُُِ، جالػالّ، 3/85
(551)

 .  2/189 ًٛٙ جٍُٝج٣س ُِطرٍج٢ٗ، ًٔح ك٢ ٗٛد جٍُج٣س، 
(552)

جألٓحّ جُؼالٓس جُكحكع، أذٞ ػ٠ٓ٤ جالٗٛح١ٌ جٌُٞك٢، ُٝى ك٢ نالكس أذ٢ ذٌٍ، ٝه٤َ ك٢ :  ػرى جٍُقٖٔ ذٖ أذ٢ ٠ِ٤ُ

نالكس ػٍٔ، جْطؼِٔٚ جُكؿحؼ ػ٠ِ جُوٟحء، غْ ػُٓٚ غْ ٍٞذٚ، ٖٜى جٍُٜ٘ٝجٕ ٓغ ػ٢ِ، ٝهطَ ذٞهؼس جُؿٔحؾْ 

 .  4/143جًُٛر٢، ٤ٍْ أػالّ جُ٘رالء، : جٗظٍ. 82ْٖٛ
((

  .(ؼ) خ ٖٓ /157 ٜٗح٣س م 
553))

ْٖٝ٘ . ٚالز جُؼ٤ى٣ٖ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ:، ًطحخ ٚالز جُؼ٤ى٣ٖ، ذحخ258، 1566٘  ْٖ٘ جُ٘ٓحت٢، قى٣ع ٌهْ 

 . ، ًطحخ جهحٓس جُٛالز، ذحخ ضو٤ٍٛ جُٛالز ك٢ جُٓلٍ، ٝٚككٚ جألُرح191٢ٗ، 1063٘ذٖ ٓحؾٚ، قى٣ع ٌهْ 
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عبللو بأف عبد  مدفكع بثبكت ذلؾ حكـ بو مسمـ في مقدمة كتابو، لـ (554)الرحمف لـ يسمع مف عمر كا 

 .(555)لنفمية الركعتيف كفايةيكف شيء مف ذلؾ كاف فيما حققناه مف المعنى المفيد 

كاعمـ أف مف الشارحيف مف يحكي خبلفان بيف المشايخ في أف القصر عندنا عزيمة أك رخصة، كينقؿ 

اختبلؼ عبارتيـ في ذلؾ، كىك غمط ؛ ألف مف قاؿ رخصة عنى رخصة اإلسقاط، كىك العزيمة، 

 . كتسميتيا رخصة مجاز كىذا بحيث ال يخفى عمى أحد

 ]تعمؽ السفر بالخروج مف المصر[

ذا فارؽ المسافر بيوت المصر صمى ركعتيف  ) ] ؛ ألف اإلقامة تتعمؽ بدخوليا فيتعمؽ السفر  (وا 

 .بالخروج عنيا 

وال يزاؿ عمى حكـ السفر  )وفيو األثر عف عمي رضي اهلل عنو، لو جاوزنا ىذا الخص لقصرنا 

ف نوى أقؿ مف ذلؾ قصر  ؛  (حتى ينوي اإلقامة في بمدة أو قرية خمسة عشر يومًا أو أكثر، وا 

ألنو ال بد مف اعتبار مدة ألف السفر يجامعو المبث فقدرناىا بمدة الطير ؛ ألنيما مدتاف موجبتاف، 

وىو مأثور عف ابف عباس وابف عمر رضي اهلل عنيـ، واألثر في مثمو كالخبر، والتقييد بالبمدة 

  .[وىو الظاىر . والقرية يشير إلى أنو ال تصح نية اإلقامة في المفازة 

ذا فارؽ   ): قكلو  بياف لمبدأ القصر، كيدخؿ في بيكت المصر ربضو، كقد صح عنو عميو  (كا 

 . (556){أنو قصر العصر بذم الحميفة  }الصبلة كالسبلـ 

                                                 
(554)

 . ٝٛٞ نطأ. ْٜٓ٘ (أ، خ) ك٢ 
(555)

  1/210ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
(556)

، 228ضو٤ٍٛ جُٛالز، ذحخ ٣وٍٛ ئيج نٍؼ ٖٓ ٓٞٞؼٚ، ٘: ، ًطحخ1089: أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ

ٝي١ . 316ٚالز جُٔٓحك٣ٍٖ ٝهٍٛٛح، ٘: ٚالز جُٔٓحك٣ٍٖ ٝهٍٛٛح، ذحخ: ، ًطحخ690ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ، قى٣ع ٌهْ 

 ٤ًِٞٓطٍجً، ٝضرطؼى ػٖ ٌٓس 13ٛٞ جٌُٔحٕ ج٠ُٔٓٔ ج٥ٕ ذأذ٤حٌ ػ٢ِ، ٢ٛٝ ه٣ٍرس ٖٓ جُٔى٣٘س، ق٤ع ٣رطؼى ػٜ٘ح : جُكِل٤س

جٍُٓن٢ٓ ، : جٗظٍ . ٢ٛٝ أذؼى جُٔٞجه٤ص ػٖ ٌٓس، ٝٛٞ ألَٛ جُٔى٣٘س ُٖٝٔ ٣ٍٓٚ ٖٓ ؿ٤ٍ أَٛ جُٔى٣٘س.  ٤ًِٞٓطٍجً 428

 .2/365 ، ٝجُوٍجك٢ ، جًُن٤ٍز ، 1/236جُٔر٠ٞٓ ، 
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إنا : أنو خرج مف البصرة فصمى الظير أربعان ثـ قاؿ-رضي اهلل عنو -كركل ابف أبي شيبة عف عمي 

 . (557)لك جاكزنا ىذا الخص لصمينا ركعتيف

.  في المختار (558) ىك مقدر بغمكة عند المفارقة يتحقؽ مبدأ الفناء إذ: فإف قيؿ 

كقيؿ بأكثر مما سنذكره في باب الجمعة، كالفناء ممحؽ بالمصر شرعان حتى جازت الجمعة كالعيداف 

أجيب بأنو إنما ألحؽ بو فيما . فيو، كمقتضاه أف ال يقصر بمجرد المفارقة لمبيكت بؿ إذا جاكز الفناء 

 ال مطمقان، كأما عمى قكؿ مف منع الجمعة فيو إذا كاف منقطعان   فيو()ىك مف حكائج أىمو المقيميف

. عف العمراف فبل يرد اإلشكاؿ 

إف كاف بينو كبيف المصر أقؿ مف قدر غمكة كلـ : فصؿ في الفناء، فقاؿ : كفي فتاكل قاضي خاف 

ف كاف بينيما مزرعة أك كانت المسافة بينو كبيف  يكف بينيما مزرعة يعتبر مجاكزة الفناء أيضان، كا 

ذا كانت قرية أك قرل متصمة بربض المصر  المصر قدر غمكة يعتبر مجاكزة عمراف المصر ىذا، كا 

. ال يقصر حتى يجاكزىا 

كفي الفتاكل أيضان إف كاف في الجانب الذم خرج منو محمة منفصمة عف المصر كفي القديـ كانت 

. (559)متصمة بالمصر ال يقصر حتى يجاكز تمؾ المحمة 

كالحاصؿ أنو قد صدؽ مفارقة بيكت المصر مع عدـ جكاز القصر، ففي عبارة الكتاب إرساؿ غير 

ظاىر،  كاقع ؛ كلك ادعينا أف بيكت تمؾ القرل داخمة في مسمى بيكت المصر اندفع ىذا لكنو تعسؼ

                                                 
(557)

ج٣ُُِؼ٢ ، ٗٛد جٍُج٣س قى٣ع :  ، ٌٝٝجٙ ػرى جٍَُجم ك٢ ٓٛ٘لٚ ، جٗظٍ 2/443 ٌٝجٙ جذٖ أذ٢ ٤ٖرس ك٢ ٓٛ٘لٚ ، 

  .220 -219 ، ٘ 140ٌهْ 
(558)

أٝ ٢ٛ . ٢ٛٝ غالغٔحتس يٌجع ئ٠ُ أٌذغ ٓحتس، ٝؾٔؼٜح ؿِٞجش: ٤ٌٓس ْْٜ أذؼى ٓح ٣وىٌ ػ٤ِٚ، ٝه٤َ:  جُـِٞز ك٢ جُِـس

 . 38جُْٔٞٞػس جُلو٤ٜس ج٤٘٣ٌُٞس، جُؿُء : جٗظٍ.  ؾُءجً ٖٓ جُلٍْم25ؾُء ٖٓ 
()

  .(خ) خ ٖٓ /154 ٜٗح٣س م 
(559)

 ، 2/754 ، ٝجُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 2/37جذٖ ٗؿ٤ْ ، جُركٍ جٍُجتن ، ذحخ ٚالز جُٔٓحكٍ ، :  جٗظٍ 

  1/236ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 
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آخر جاز  المعتبر مجاكزة بيكت الجانب الذم خرج منو، فمك جاكزىا كتحاذيو بيكت مف جانب ثـ

 .القصر 

ظاىر أف المراد حتى يدخؿ قرية أك بمدان  (كال يزاؿ عمى حكـ السفر حتى ينكم إلى آخره ): قكلو 

ال فنية اإلقامة بالقرية كالبمد متحققة حاؿ سفره إلييا قبؿ دخكليا، لكف تركو لظيكره  فينكم ذلؾ، كا 

 .   مف تعميؿ ما قبمو بقكلو ؛ ألف اإلقامة تتعمؽ بدخكليا، كفيو أثر عمي كاالستفادة

فقصر كىك يرل البيكت، فمما رجع قيؿ لو ىذه -رضي اهلل عنو -كخرج عمي : قاؿ البخارم تعميقان 

الككفة قاؿ ال حتى ندخميا، يريد أنو صمى ركعتيف كالككفة بمرأل منيـ فقيؿ لو إلخ، كقد أسنده عبد 

رضي -خرجنا مع عمي :  قاؿ (560)اخبرنا الثكرم عف كفاء بف إياس األسدم: الرزاؽ فصرح بو قاؿ 

كنحف ننظر إلى الككفة فصمى ركعتيف ثـ رجعنا فصمى ركعتيف كىك ينظر إلى القرية، فقمنا -اهلل عنو 

. (561)ال حتى ندخميا : أال تصمي أربعان ؟ قاؿ : لو 

 (562)ثـ بقاء حكـ السفر مف حيف المفارقة ناكيان لمسفر إلى غاية نية اإلقامة في بمد خمسة عشر يكمان 

. مقيد بأف يككف بعد استكماؿ مدة السفر كبأف ال يككف مف دار الحرب كىك مف العسكر قبؿ الفتح

كأيضان اشتراط النية مطمقان في ثبكت اإلقامة ليس كاقعان، فإنو لك دخؿ مصره صار مقيمان بمجرد 

. دخكلو ببل نية 

                                                 
(560)

 .ه٤َ ػ٘ٚ ك٢ جُطو٣ٍد ك٤ٚ ٤ُٖ :  ٝكحء ذٖ ئ٣حِ جألْى١
(561)

 ذال 2/469، ًالٛٔح ٓٞهٞكحً ػٖ ػ٢ِ ٝجُرهح١ٌ ٓؼِوح 3/146، ٝجُر٤ٜو٢ 2/350 ٓٞهٞف، أنٍؾٚ ػرى جٍَُجم، 

 . ْ٘ى 
(562)

ًٛج جألٍٓ ك٤ٚ غٔح٤ٗس ػٍٗ هٞال يًٍٛح جُؼ٢٘٤ ك٢ جُر٘ح٣س ، جال جٕ جالٍٖٜ ٜٓ٘ح ٛٞ ٓح ػ٤ِٚ كوٜحء جألٓٛحٌ ُْٜٝ ك٢ 

جٗٚ ئيج جَٓغ جُٔٓحكٍ ػ٠ِ جهحٓس أٌذؼس ج٣حّ جضْ ، ٝجُػح٢ٗ ًٓٛد أذ٢ ق٤٘لس : " جقىٛح ًٓٛد ٓحُي ٝجُٗحكؼ٢ : يُي غالغس

جٗٚ ئيج جَٓغ ػ٠ِ جهحٓس نٔٓس ػٍٗ ٣ٞٓح جضْ ، ٝجُػحُع ًٓٛد أقٔى ٝوأٝٝو ، جٗٚ ئيج جَٓغ ػ٠ِ جًػٍ ٖٓ : ٝجُػ١ٌٞ 

 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/236 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/245جذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، : أٌذؼس ج٣حّ جضْ ، جٗظٍ 

  .2/757 ، ٝجُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 2/112
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 حتى يعـز عمى الرجكع إلى بمده قبؿ استكماؿ مدة السفر، ()كاألحسف في الضابط ال يزاؿ مسافران 

 يدخميا بعد االستكماؿ، أك يدخؿ غيرىا فينكم اإلقامة بيا كحدىا خمسة ()، أك(563)كلك في المفازة

فصاعدان كليست مف دار الحرب، كىك مف العسكر الداخميف، كالمفاىيـ المخالفة لمقيكد  عشر يكمان 

كميا مذككرة في الكتاب مسائؿ مستقمة، غير أنو لـ يذكر فيو مسألة العـز عمى الرجكع، كىي أنو إذا 

ثبت حكـ السفر بالمفارقة ناكيان لمسفر، ثـ بدا لو أف يرجع لحاجة أكالن فرجع صار مقيمان في المفازة 

ف كاف بينو كبيف بمده (564)، كقياسو أف ال يحؿ فطره حتى أنو ييصمي أربعان أربعان   في رمضاف، كا 

  يكمانف ؛ ألنو انتقض السفر بنية اإلقامة الحتمالو النقض إذ لـ يستحكـ إذا لـ يتـ عمة، فكانت

. اإلقامة نقضان لمعارض ال ابتداء عمة اإلتماـ 

  كلك قبؿ العمة مفارقة البيكت قاصدان مسيرة ثبلثة أياـ ال استكماؿ سفر ثبلثة أياـ بدليؿ ثبكت حكـ

السفر بمجرد ذلؾ فقد تمت العمة لحكـ السفر فيثبت حكمو ما لـ يثبت عمة حكـ اإلقامة احتاج إلى 

. الجكاب 

 في كؿ مرحمة ()يعني حقيقة المبث مع قياـ حقيقة السفر يكجد (ألف السفر يجامعو المبث   ): قكلو 

  .(565)فبل يمكف اعتبار مطمعو

                                                 
()

  .(أ) خ ٖٓ /129 ٜٗح٣س م 
(563)

هحٍ أذٞ ". كال ضكٓرْٜ٘ ذٔلحَز ٖٓ جُؼًجخ: "هحٍ ضؼا٠ُ. ٝجقىز جُٔلأَٝ،ٝضؼ٠٘ جُ٘ؿحز ٝجُرؼى ٖٓ جُؼًجخ:  جُٔلحَز

 .  كَٞ: جذٖ ٓ٘ظٌٞ، ُٓحٕ جُؼٍخ، ٓحوز: ذٔ٘ؿحز ٖٓ جُؼًجخ، جٗظٍ: جْكن
()

  .(ؼ) أ ٖٓ /158 ٜٗح٣س م 
(564)

 . كظٖ ٝٛٞ نطأ : (خ) ك٢ 
() 

  .(خ) أ ٖٓ /155ٜٗح٣س م 
(565)

 جٕ ٟٗٞ جُٔٓحكٍ جالهحٓس أهَ ٖٓ نٔٓس ػٍٗ ٣ٞٓحً هٍٛ ٚالضٚ ألٕ جػطرحٌ جُٔىز أٍٓ ال ذى ٓ٘ٚ ٝألٕ جُٔٓحكٍ 

: ٌذٔح ٣ِرع ك٢ ذؼٝ جُٔٞجٞغ ، كال ذى ٖٓ إٔ ٣وىٌ ٓىز جُِرع كوىٌز ذٔىز جُطٍٜ ، ٝٛٞ ٓأغٌٞ ػٖ جذٖ ػرحِ ، جٗظٍ 

  .1/237 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 2/758جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 



179 

 

إذا قدمت بمدة :  عنيما قاال (566)أخرجو الطحاكم (كىك مأثكر عف ابف عباس كابف عمر   ): قكلو 

ف كنت ال تدرم متى تظعف  كأنت مسافر كفي نفسؾ أف تقيـ خمس عشرة ليمة فأكمؿ الصبلة بيا ، كا 

. فاقصرىا 

، أف ابف عمر كاف (569) عف مجاىد(568)، حدثنا عمر بف ذر(567)حدثنا ككيع: كركل ابف أبي شيبة 

.  أتـ  إذا أجمع عمى إقامة خمسة عشر يكمان 

حدثنا أبك حنيفة، حدثنا مكسى بف مسمـ عف مجاىد عف عبد اهلل  : (570)كقاؿ محمد في كتاب اآلثار

ف كنت  إذا كنت مسافران فكطنت نفسؾ عمى إقامة خمسة: بف عمر قاؿ  عشر يكمان فأتمـ الصبلة، كا 

  .(571)ال تدرم متى تظعف فاقصر

احتراز عما سيذكره مف الركاية عف أبي يكسؼ؛  (كاألثر في مثمو كالخبر كىك الظاىر   ): قكلو 

. ألنو ال مدخؿ لمرأم في المقدرات الشرعية، كقد ينافيو

                                                 
(566)

، كو٤ٚ، جٗطٜص ج٤ُٚ 321ٛ، ٝضٞك٢ ْ٘س 239ٛ جُطكأ١ٝ أقٔى ذٖ ٓكٔى ذٖ ْالٓس، أذٞ ؾؼلٍ جُطكأ١ٝ، ُٝى ْ٘س 

، ٓؼح٢ٗ ج٥غحٌ "أقٌحّ جُوٍإٓ:" ٣ٌحْس جُك٘ل٤س ذٍٔٛ، كلوٚ ػ٠ِ ًٓٛد جُٗحكؼ٢، غْ ضكٍٞ ق٘ل٤حً، ٖٓ ٓٛ٘لحضٚ

، جًُٛر٢، 1/271، جُو٢ٍٖ، جُؿٞجٍٛ ج٤ُٟٔٚ، 1/206ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، : جٗظٍ. ،"، ذ٤حٕ ٌَٓٗ ج٥غحٌ"ٍٖٝقٚ

 .  3/21ضًًٍز جُكلحظ، 
(567)

، 129 ٤ًٝغ ذٖ جُؿٍجـ ذٖ ٤ِٓف جٍُٝج٢ْ، أذٞ ْل٤حٕ جٌُٞك٢، ٓكىظ جُؼٍجم، غوس قحكع ػحذى، ُٝى ذأٚرٜحٕ ْ٘س 

ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، : جٗظٍ. ،"ضل٤ٓإ جُوٍإٓ، ٝجُٖٓ٘، ٝجُٔؼٍكس ٝجُطح٣ٌم، ٝجُُٛى: ، ُٚ ًطد ٜٓ٘ح 197ٛٝٓحش ْ٘س 

 .. 7/562، جذٖ قرحٕ، جُػوحش، 1/224، جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ، 674، جذٖ قؿٍ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد، 8/117
(568)

 ػٍٔ ذٖ يٌ ذٖ ػرى هللا ذٖ ٌَجٌز جًُٜٔج٢ٗ جٍُٔٛر٢، ٖٓ ٌؾحٍ جُكى٣ع، ٖٓ أَٛ جٌُٞكس، ًحٕ ٌأْحً ك٢ 

، جذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، 5/46ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، : جٗظٍ.  153ٛجالٌؾحء، كحنطِلٞج ك٢ ٚكس قى٣ػٚ، ضٞك٢ ْ٘س 

7/444 . 
(569)

ٝضٞك٢ ْ٘س ٛ 21 ٓؿحٛى ذٖ ؾرٍ، أذٞ جُكؿحؼ ج٢ٌُٔ، ٠ُٞٓ ذ٢٘ ٓهُّٝ، ضحذؼ٢، ٓلٍٓ ٖٓ أَٛ ٌٓس، ُٝى ْ٘س 

، جًُٛر٢، 5/278ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، : جٗظٍ. ٤ٖم جُوٍجء ٝجُٔل٣ٍٖٓ، ٣ٝوحٍ أٗٚ ٓحش ٝٛٞ ْحؾى: ، هحٍ جًُٛر٢ 104ٛ

 . 117/ج٤ٍُٓٙ، جُٔؿِى جٍُجذغ، جذٖ جُؿ١َٞ، ٚلس جُٛلٞز، ـ
(570)

.  ًطحخ ج٥غحٌ، ُإلٓحّ ٓكٔى ذٖ جُكٖٓ ج٤ُٗرح٢ٗ،  ٝٛٞ ًطحخ ٣ؼطرٍ ٖٓ ًطد جُى٤َُ جُٜٔٔس ك٢ جًُٔٛد جُك٘ل٢

٠رؼس وجٌ جُ٘ٞجوٌ، ٣ٌْٞح، . ٣ٝوغ ك٢ ٓؿِى٣ٖ ضْ وٓؿٜٔح ٍٓجػحز ُِطٍه٤ْ. ٝٛٞ ٖٓ أٝجتَ ًطد أوُس جًُٔٛد جُك٘ل٢

 .  2008ّ- 1429ٛ، ٠1ِ. ُر٘حٕ، ذ٤ٍٝش/ وٓٗن
(571)

 . 212-1/211 ٝك٢ جُىٌج٣س، 184-183/ ًٛٙ جالنرحٌ، يًٍٛح ج٣ُُِؼ٢ ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ـ



180 

 

فقدرناىا بمدة الطير؛ ألنيما مدتاف مكجبتاف، فيذا قياس أصمو مدة الطير، كالعمة ككنيا :  قكلو 

مكجبة ما كاف ساقطان كىي ثابتة في مدة اإلقامة كىي الفرع فاعتبرت كميتيا بيا كىك الحكـ، 

صبلحو بأنو بعد ثبكت التقدير بالخبر، كجدناه عمى كفؽ صكرة قياس ظاىر، فرجحنا بو المركم  كا 

عف ابف عمر عمى المركم عف عثماف أنيا أربعة أياـ كما ىك مذىب الشافعي، كقد أخرج الستة عف 

مف المدينة إلى مكة فصمى ركعتيف ركعتيف -صمى اهلل عميو كسمـ - خرجنا مع رسكؿ اهلل }أنس 

 كال يمكف حممو عمى أنيـ (572){أقمنا بيا عشران : كـ أقمتـ بمكة ؟ قاؿ : حتى رجعنا إلى المدينة قيؿ 

قبؿ أربعة أياـ، غير أنيـ اتفؽ ليـ أنيـ استمركا إلى عشر ؛ ألف الحديث إنما ىك في حجة  عزمكا

. الكداع، فتعيف أنيـ نككا اإلقامة حتى يقضكا النسؾ 

أقاـ -صمى اهلل عميو كسمـ - أنو  }نعـ كاف يستقيـ ىذا لك كاف في قصة الفتح، لكف الكائف فييا 

  في (574)البخارم مف حديث ابف عباس، كحديث أنس  ركاه(573){بمكة تسع عشرة يقصر الصبلة 

. حجة الكداع

 مكة صبح رابعة مف ذم الحجة كىك يـك  دخؿ-صمى اهلل عميو كسمـ - فإنو  }، (575) قالو المنذرم

، ثـ (577) ليمة األربعاء كفي مثؿ تمؾ الميمة اعتمرت عائشة مف التنعيـ(576)األحد، كبات بالمحصب

                                                 
(572)

ضو٤ٍٛ جُٛالز،  ذحخ ٓح ؾحء ك٢ جُطو٤ٍٛ ًْٝ : ، ًطحخ227، 1080٘ ٚك٤ف، أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ 

ٚالز جُٔٓحك٣ٍٖ ٝهٍٛٛح، ذحخ ٚالز جُٔٓحك٣ٍٖ : ، ًطحخ317، 693٘ٗو٤ْ قط٠ ضوٍٛ ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ، قى٣ع ٌهْ 

. ًْ ٣وٍٛ جُٔٓحكٍ ئيج هحّ ذرِىز؟: ، ًطحخ جهحٓس جُٛالز، ذحخ193، 1077ٌ٘ٝٝجٙ جذٖ ٓحؾس، قى٣ع ٌهْ . ٝهٍٛٛح

. ، ًطحخ ضو٤ٍٛ جُٛالز ك٢ جُٓلٍ، ذحخ جُٔوحّ ج١ًُ ٣وٍٛ ذٔػِٚ جُٛالز237، 1452ٌ٘ٝٝجٙ جُ٘ٓحت٢، قى٣ع ٌهْ 

ٌٝٝجٙ جُط١ًٍٓ، قى٣ع ٌهْ . ، ًطحخ جُٛالز، ذحخ قط٠ ٣ٜطْ جُٔٓحك210ٍ، 1233ٌ٘ٝٝجٙ أذٞ وجٝو، قى٣ع ٌهْ 

 . ، ًطحخ جُك٤ٔس، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ًْ ضوٍٛ جُٛالز142، 548٘
(573)

، 889، 429٘، 298٘ٝقى٣ع ٌهْ . ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ جُطو227ٍ٤ٛ، 1080٘أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ 

 . ذٌٔس َٖٓ جُلطف- ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ذحخ ٓوحّ جُ٘ر٢ 
(574)

-  جّٗ ذٖ ٓحُي ذٖ جٍُٟ٘ جالٗٛح١ٌ جُهٌُؾ٢، أٓٚ أّ ٤ِْْ ذ٘ص ِٓكحٕ، أذٞ قُٔز، ًحٕ ػٍٔٙ ُٔح هىّ جُ٘ر٢ 

ػٍٗ ْ٘ٞجش، نىّ ٌٍْٞ هللا وػح ُم جٍٍُْٞ ذحُرًٍس ك٢ جُٔحٍ ٝجُُٞى، ٓحش جُ٘ر٢ ٝػٍٔٙ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ 

جذٖ ػرى . 7/10، ٠روحش جذٖ ْؼى، 24/جٗظٍ ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، ـ. ٝػٍٔٙ ٗحُٛ جُٔحتس. 93ٛػٍٕٗٝ ْ٘س، ضٞك٢ ْ٘س 

 . 1/294، جذٖ جالغ٤ٍ، جْى جُـحذس، 53جُرٍ، جالْط٤ؼحخ، 
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طكاؼ الكداع سحران قبؿ الصبح مف يكـ األربعاء، كخرج صبيحتو -صمى اهلل عميو كسمـ -  طاؼ

  .(578){كىك اليـك الرابع عشر فتمت لو عشر لياؿ 

في -صمى اهلل عميو كسمـ - تمؾ كاقعة حاؿ فيجكز ككف اإلقامة فييا كانت منكية منو : كلك قيؿ 

 .مكة كمنى فبل يصير لو بذلؾ حكـ اإلقامة عمى رأيكـ 

لـ يكف ليخرج مف مكة إلى صبيحة يـك التركية فيككف -صمى اهلل عميو كسمـ - معمـك أنو : قمنا 

إف أربعة أقؿ :  بو قكلكـ (579)عزمو عمى اإلقامة بمكة إلى حينئذ، كذلؾ أربعة أياـ ككامؿ، فينتفي

. مدة اإلقامة

 ]دخوؿ المصر مع عدـ نية اإلقامة [

ولو دخؿ مصرًا عمى عـز أف يخرج غدا أو بعد غد ولـ ينو مدة اإلقامة حتى بقي عمى ذلؾ  )]

وعف جماعة مف الصحابة  .؛ ألف ابف عمر أقاـ بأذربيجاف ستة أشير وكاف يقصر  (سنيف قصر 

 . [رضي اهلل عنيـ مثؿ ذلؾ 

 بالذاؿ الساكنة المعجمة بعد ىمزة (580)( رضي اهلل عنيما أقاـ بأذربيجاف ()ألف ابف عمر  ): قكلو 

كالباء مكسكرة بعدىا الياء المثناة مف تحت قرية، ركل عبد الرزاؽ بسنده أف ابف عمر أقاـ بأذربيجاف 

. (581)ستة أشير يقصر الصبلة 

                                                                                                                                                 
(575)

ٛٞ ػرى جُؼظ٤ْ ذٖ ػرى جُو١ٞ ذٖ ػرى هللا ذٖ ْالٓس ذٖ ْؼى، ٤ٖم جإلْالّ، ٢ًَ جُى٣ٖ أذٞ أقٔى :  ج١ًٌُ٘ٔ

ٓهطٍٛ ْٖ٘ : ، هٍأ جُوٍإٓ ٝضأوخ ٝضلوٚ، غْ ٠ِد جُكى٣ع كرٍع ك٤ٚ، ٖٝٓ ٓٛ٘لحض581ٛٚج١ًٌُ٘ٔ جُٗحكؼ٢، ُٝى ْ٘س 

-4/153جًُٛر٢، ضًًٍز جُكلحظ، : جٗظٍ. 656ٛضٞك٢ ْ٘س . أذ٢ وجٝو، ٓهطٍٛ ٚك٤ف ِْٓٓ، ٝجُطٍؿ٤د ٝجُط٤ٍٛد

 .  480-7/479، جذٖ جُؼٔحو، ًٌٖجش جًُٛد، 4/30، ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، 154
(576)

ٓٞٞغ ك٤ٔح ذ٤ٖ ٌٓس ٠٘ٓٝ، ٝٛٞ ئ٠ُ ٠٘ٓ أهٍخ، ٝٛٞ ٖٓ جُكٛرحء أٝ جُكٛد ٝٛٞ ج٢ٍُٓ :  جُٔكٛد

 . ٣5/74حهٞش جُك١ٞٔ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ، : جٗظٍ. ذحُك٠ٛ، ٢ٛٝ ٚـحٌ جُك٠ٛ ًٝرحٌٙ
(577)

ٓٓؿى جُط٘ؼ٤ْ أقى ٓٓحؾى ٌٓس، ٣وغ ػ٠ِ قىٝو ٣ٍ٠ن جُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز، ٣ٝؼطرٍ أقى ٓٞجه٤ص جالقٍجّ ألَٛ :   جُط٘ؼ٤ْ

: جٗظٍ.  ٓطٍجً 6148ٌٓس، ٣ٝوغ ك٢ جُؿٜس جُٗٔح٤ُس جُـٍذ٤س ٖٓ جُٔٓؿى جُكٍجّ، ٝضوىٌ جُٔٓحكس ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ جُكٍجّ قٞج٢ُ 

 . 4/289ٚلحش أَٛ ٌٓس، ٓٞهغ جُكؽ ٝجُؼٍٔز، ٝضح٣ٌم جُطر١ٍ، 
(578)

 .ػٍٔز جُط٘ؼ٤ْ: جُؼٍٔز: ًطحخ. 366، 1784٘أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ 
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ارتج عمينا الثمج كنحف بأذربيجاف :  بإسناد صحيح أف ابف عمر قاؿ (582)كركل البييقي في المعرفة

. ستة أشير في غزاة، فكنا نصمي ركعتيف، كقيدأنو كاف مع غيره مف الصحابة يفعمكف ذلؾ 

 ()  ببعض ببلد فارس سنيف(583)كنا مع عبد الرحمف بف سمرة: كأخرج عبد الرزاؽ عف الحسف قاؿ 

 كأخرج عف أنس بف مالؾ أنو كاف مع عبد الممؾ بف (584)، فكاف ال يجمع كال يزيد عمى الركعتيف

  .(586) بالشاـ شيريف يصمي ركعتيف ركعتيف(585)مركاف

 ]اذا نوى العسكر اإلقامة في دار الحرب قصروا[

ذا دخؿ العسكر أرض الحرب فنووا اإلقامة بيا قصروا وكذا إذا حاصروا فييا مدينة أو حصنًا  ) ] وا 

وكذا إذا حاصروا أىؿ ) ؛ ألف الداخؿ بيف أف ييـز فيقر وبيف أف ينيـز فيفر فمـ تكف دار إقامة  (

؛ ألف حاليـ مبطؿ عزيمتيـ، وعند  (اإلسالـ في غير مصر أو حاصروىـ في البحر  البغي في دار

 .يصح في الوجييف إذا كاف الشوكة لو لمتمكف مف القرار ظاىراً : زفر رحمو اهلل 

 .[وعند أبي يوسؼ رحمو اهلل يصح إذا كانوا في بيوت المدر ؛ ألنو موضع إقامة

                                                                                                                                                 
(579)

 ٝٛٞ نطأ. ك٤٘رـ٢  : (خ) ك٢ 
()

  .(ؼ) خ ٖٓ /158 ٜٗح٣س م 
(580)

٢ٛ ٝجقىز ٖٓ ْص وٍٝ ض٤ًٍس ٓٓطوِس ك٢ ٓ٘طوس جُوٞهحَ ك٢ أٌٝج٤ْح ضوغ ك٢ ٓلطٍم جُطٍم ذ٤ٖ :  أيٌذ٤ؿحٕ

أٌٝٝذح جٍُٗه٤س ٝآ٤ْح جُـٍذ٤س، ٣ٝكىٛح ذكٍ ه٣ُٖٝ ئ٠ُ جٍُٗم ٤ٌْٝٝح ٖٓ جُٗٔحٍ، ٝؾٌٞؾ٤ح ئ٠ُ جُٗٔحٍ جُـٍذ٢ 

 . جُٗرٌس جُؼٌ٘رٞض٤س. ٤ٌ٣ٝر٤ى٣ح، جُْٔٞٞػس جُكٍز: جٗظٍ. ٝأ٤٘٤ٌٓح ئ٠ُ جُـٍخ ٝج٣ٍجٕ ئ٠ُ جُؿ٘ٞخ
(581)

  2/533 ًٛج جالغٍ ٌٝجٙ ػرى جٍَُجم ك٢ ٓٛ٘لٚ ، 
582))

 9/42جُر٤ٜو٢ ، جُٖٓ٘ جٌُرٍٟ ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ ٖٓ هحٍ ٣وٍٛ جذىج ٓحُْ ٣ؿٔغ ٌٓػح ، :  جٗظٍ 
(583)

 ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ٍْٔز ذٖ قر٤د ذٖ ػرى ّٖٔ جُو٢ٍٖ، أذٞ ْؼ٤ى، ٚكحذ٢ ٖٓ جُوحوز جُٞالز، أِْْ ٣ّٞ كطف ٌٓس، 

٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ْٝٔحٙ جُ٘ر٢ " ػرى ًالٍ"، ًحٕ جْٔٚ ك٢ جُؿح٤ِٛس 50ٖٜٛى ؿُٝز ٓإضٚ، ضٞك٢ ك٢ جُرٍٛز ْ٘س 

ٝجذٖ قؿٍ، . 6/190، ٝجذٖ قؿٍ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد، 3/307ج٢ًٌُُِ، جالػالّ، : جٗظٍ.  قى٣ػحً 14ػرى جٍُقٖٔ، ُٚ - 

 . 5125جإلٚحذس، جُطٍؾس 
()

  .(أ) أ ٖٓ /130 ٜٗح٣س م 
584))

 2/536ػرى جٍَُجم ، جُٔٛ٘ق ، :  جٗظٍ 
(585)

، ٖٓ جػحظْ جُهِلحء  86ٛٝضٞك٢ ْ٘س ٛ 26 ػرى جُِٔي ذٖ ٍٓٝجٕ ذٖ جُكٌْ جأل١ٞٓ جُو٢ٍٖ، أذٞ ج٤ُُٞى، ُٝى ْ٘س 

ج٢ًٌُُِ، : جٗظٍ.  65ٛٝوٛحضْٜ، ٗٗأ ك٢ جُٔى٣٘س، كو٤ٜحً ٝجْغ جُؼِْ، ٓطؼرىجً، ٗحٌْحً، جٗطوِص ج٤ُٚ جُهالكس ذٔٞش أذ٤ٚ ْ٘س 

 .  10/388 ٝجُهط٤د جُرـىجو١، ضح٣ٌم ذـىجو، 8/56، جُطر١ٍ، ضح٣ٌم جُطر١ٍ، 4/165جالػالّ، 
(586)

، ٝٚكف جْح٤ٗىٛح ٢ٛٝ ك٢ ْٖ٘ جُر٤ٜو٢، 2/185 ًٛٙ جالغحٌ ٚك٤كس، أٌٝوٛح ج٣ُُِؼ٢ ك٢ ٗٛد جٍُج٣س، 

 2/760جُؼ٢٘٤ ، جُؼ٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : ٝجٗظٍ . 3/152
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كمجرد نية اإلقامة ال تتـ عمة في ثبكت حكـ اإلقامة كما في المفازة،  ( دار إقامة  فمـ تكف  ) :  قكلو

فكانت البمد مف دار الحرب قبؿ الفتح في حؽ أىؿ العسكر كالمفازة مف جية أنيا ليست بمكضع 

إقامة قبؿ الفتح ؛ ألنيـ بيف أف ييزمكا فيقركا أك ييزمكا فيفركا، فحالتيـ ىذه مبطمة عزيمتيـ ؛ ألنيـ 

مع تمؾ العزيمة مكطنكف عمى أنيـ إف ىزمكا قبؿ تماـ الخمسة عشر كىك أمر مجكز لـ يقيمكا، كىذا 

ف  معنى قياـ التردد في اإلقامة فمـ تقطع النية عمييا، كال بد في تحقؽ حقيقة النية مف قطع القصد، كا 

 بيا الكثير قائـ، ()كانت الشككة ليـ ؛ ألف احتماؿ كصكؿ المدد لمعدك، ككجكد مكيدة مف القميؿ ييـز

كذلؾ يمنع قطع القصد، كبيذا يضعؼ تعميؿ أبي يكسؼ الصحة إذا كانكا في بيكت المدر ال إف 

، كعمى ىذا  كانكا في األخبية ؛ ألف مجرد بيكت المدر ليس عمة ثبكت اإلقامة بؿ مع النية كلـ تقطع

 خمسة عشر يكمان ال يتـ، كفي  قالكا فيمف دخؿ مصران لقضاء حاجة معينة ليس غير كنكل اإلقامة

. (587)أسير انفمت منيـ ككطف عمى إقامة خمسة عشر في غار كنحكه لـ يصر مقيمان 

 ]نية اإلقامة مف أىؿ الكأل [

يروى ذلؾ  (ونية اإلقامة مف أىؿ الكأل وىـ أىؿ األخبية، قيؿ ال تصح، واألصح أنيـ مقيموف  ) ] 

 . [ عف أبي يوسؼ ؛ ألف اإلقامة أصؿ فال تبطؿ باالنتقاؿ مف مرعى إلى مرعى

                                                 
()

  .(خ) خ ٖٓ /155 ٜٗح٣س م 
(587)

 ئيج ونَ جُؼٌٍٓ أٌٜ جُكٍخ ك٘ٞٝج جالهحٓس ٝقحٍٚٝج أَٛ جُرـ٢ ك٢ وجٌ جإلْالّ ك٢ جٍُٔٛ أٝ قحٍْٚٝٛ ك٢ 

جُركٍ ، كحٜٗح ال ضٌٕٞ وجٌ جهحٓس ، ٝػ٘ى أذ٢ ٣ْٞق ضٛف ٤ٗس جالهحٓس ك٢ ذ٤ٞش جُٔىٌ الٜٗح ٓٞٞغ جهحٓس ٝهٍجٌ، جٗظٍ 

  .1/212 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/764جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : 
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يعني ىـ ال يقصدكف سفران بؿ االنتقاؿ مف  ( مف مرعى إلى مرعى  فبل تبطؿ باالنتقاؿ  ):  قكلو

مرعى إلى مرعى، كىذا ؛ ألف عادتيـ المقاـ في المفاكز فكانت في حقيـ كالقرل في حؽ أىؿ القرل 
(588) .

كعف أبي يكسؼ أف الرعاء إذا كانكا في ترحاؿ في المفاكز مف مساقط إلى مساقط الغيث كمعيـ 

مرعى كثير الكؤل كالماء كاتخذكا المخابز  رحاليـ كأثقاليـ كانكا مسافريف حيث نزلكا إال إذا نزلكا

كالمعالؼ كاألكارم كالخياـ كعزمكا عمى إقامة خمسة عشر يكمان كالماء كالكؤل يكفييـ، فإني أستحسف 

أف أجعميـ مقيميف، كال بد مف تقييد سفرىـ بذلؾ بأف يقصدكا في االبتداء مكضعان مسيرة ثبلثة أياـ 

. (589)حتى ينتقض بو حكـ اإلقامة التي كانت ليـ، بعد ذلؾ يجيء ىذا التفصيؿ ذكره في البدائع 

. أما مف ليس مف أىؿ البادية بؿ ىك مسافر فبل يصير مقيمان بنية اإلقامة في مرعى أك جزيرة 

 ]اقتداء المسافر بالمقيـ [

ف اقتدى المسافر بالمقيـ في الوقت أتـ أربعًا  ) ]  ؛ ألنو يتغير فرضو إلى أربع لمتبعية كما  (وا 

ف دخؿ معو في فائتة لـ تجزه  )يتغير بنية اإلقامة التصاؿ المغير بالسبب وىو الوقت  ؛ ألنو  (وا 

ال يتغير بعد الوقت النقضاء السبب، كما ال يتغير بنية اإلقامة فيكوف اقتداء المفترض بالمتنفؿ في 

 . [حؽ القعدة أو القراءة 

كىك االقتداء بالسبب كىك الكقت، كفرض المسافر قابؿ لمتغيير حاؿ قياـ  (التصاؿ المغير  ): قكلو 

. الكقت، فإنو لك نكل اإلقامة فيو تغير إلى أربع 

                                                 
(588)

 جالٗطوحٍ ػحٌٜ ٝجالَٚ جالهحٓس ، ٝال ٣رطَ جالَٚ ذحُؼحٌٜ ، ٝجالػٍجخ جالًٍجو ٝجُطٍجً٘س ٝجٍُػحز ج٣ًُٖ 

٣ٌٕٓ٘ٞ ك٢ ذ٤ٞش جُٗؼٍ ٝجُٛٞف ٓو٤ٕٔٞ الٕ ٓوحْٜٓ جُٔلحَز ػحوز ٝذٚ هحٍ جُٗحك٢ٜ ، جٓح ئيج جضٍقِٞج ػٖ ٓٞٞغ 

جهحٓطْٜ ك٢ ج٤ُٛق ٝهٛىٝج ٓٞٞؼح جنٍ ُالهحٓس ك٢ جُٗطحء ذ٤ٖ جُٔٞٞؼ٤ٖ ٤ٍٓٓز غالغس ج٣حّ ، كحْٜٗ ٤ٛ٣ٍٕٝ 

 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/765جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : ٓٓحك٣ٍٖ ك٢ جُط٣ٍن ػ٘ى أذ٢ ق٤٘لس ، جٗظٍ 

  .1/99 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 5/450
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 . (590)فبعد قبكلو لمتغير تكقؼ تحقؽ التغير عمى مجرد سبب كقد كجد كىك االقتداء

انعقاد االقتداء سببا لمتغير مكقكؼ عمى صحة اقتداء المسافر بالمقيـ، كصحتو مكقكفة : فإف قيؿ 

 لـ يتغير لـز أحد األمريف مف اقتداء المفترض بالمتنفؿ في حؽ القعدة أك  عمى تغير فرضو إذ ما

. القراءة، فقد تكقؼ التغير عمى االقتداء كصحتو عمى التغير كىك دكر 

 معية ال دكر ترتب بأف تثبت صحة االقتداء كالتغير معان إال أنو في المبلحظة  فالجكاب أنو دكر

 كال مانع إال عدـ  يككف ثبكت التغير لتصحيح االقتداء ؛ ألنو مطمكب شرعان ما لـ يمنع منو مانع

 التغير بما يصمح سببان لو فميكف طمب الشرع تصحيح االقتداء ()التغير، كىك ليس ببلـز لفرض ثبكت

سببا لو أيضان فيثبت عند االقتداء فتثبت الصحة معو، بخبلؼ ما إذا خرج الكقت ؛ ألنو حينئذو ال 

يقبميا لتقرره في الذمة ركعتيف فيصير كالصبح فبل يمكف فبل يصح، كىذا إذا خرج الكقت قبؿ 

. االقتداء 

أما إذا اقتدل بو في الكقت ثـ خرج قبؿ الفراغ فبل يفسد كال يبطؿ اقتداؤه ؛ ألنو حيف اقتدل صار 

، ككذا لك ناـ خمؼ اإلماـ  فرضو أربعان لمتبعية كالمقيـ كصبلة المقيـ ال تصير ركعتيف بخركج الكقت

ذا كاف تغيره ضركرة االقتداء فمك أفسد : حتى خرج الكقت فانتبو بطريؽ أكلى  أعني يتـ أربعان، كا 

بخبلؼ ما لك اقتدل بالمقيـ في فرضو ينكم النفؿ حيث يصمي أربعان إذا أفسد ؛  صمى ركعتيف لزكالو،

ألنو التـز أداء صبلة اإلماـ كىنا لـ يقصد سكل إسقاط فرضو غير أنو تغير ضركرة المتابعة، 

بخبلؼ ما لك اقتدل المقيـ بالمسافر فأحدث اإلماـ فاستخمؼ المقيـ ال يتغير فرضو إلى األربع مع 

                                                                                                                                                 
(589)

   .1/99جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(590)

 ه٤ى جالهطىء ذوُٞٚ ك٢ جُٞهص الٕ جُٔٓحكٍ ال ٣وطى١ ذحُٔو٤ْ نحٌؼ جُٞهص ُُِّ جهطىجء جُٔلطٍٜ ذحُٔط٘لَ ك٢ قن 

 ، 1/99جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جُوؼىز ، ألٕ جُوؼىز جأل٠ُٝ كٍٜ ك٢ قوٚ ٝٗلَ ك٢ قن جألٓحّ ، جٗظٍ 

  .2/766 ، ٝجُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 1/243ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ، 
()

  .(ؼ) خ ٖٓ /159 ٜٗح٣س م 
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أنو صار مقتديان بالخميفة المقيـ ؛ ألنو لما كاف المؤتـ خميفة عف المسافر كاف المسافر كأنو اإلماـ 

فيأخذ الخميفة صفة األكؿ، حتى لك لـ يقعد عمى رأس الركعتيف فسدت صبلة الكؿ مف المسافريف 

 .  ()كالمقيميف

َـّ مسافر مسافريف كمقيميف فقبؿ أف يسمـ بعد التشيد عمى رأس الركعتيف تكمـ كاحد مف  كلك أ

 اإلقامة فإنو يتحكؿ فرضو كفرض المسافريف الذيف لـ يتكممكا   أك قاـ فذىب ثـ نكل اإلماـ المسافريف

أربعان لكجكد المغير في محمو، كصبلة مف تكمـ تامة ؛ ألنو تكمـ في كقت لك تكمـ إمامو لـ تفسد فكذا 

 فرضو أربعان ثـ ()صبلة المقتدم إذا كاف بمثؿ حالو، كلك تكمـ بعد نيتو فسدت صبلتو ؛ ألنو انقمب

. (591)تكمـ، كلكف يجب عميو صبلة المسافريف ركعتيف ؛ ألف األربع لمتبعية كقد زالت بفساد الصبلة 

ف دخؿ معو في فائتة  ): قكلو  أم في فائتة عمى المأمـك المسافر سكاء كانت فائتة عمى اإلماـ  (كا 

المقيـ أك ال بأف صمى المقيـ ركعة مف الظير مثبلن أك ركعتيف ثـ خرج الكقت فاقتدل بو مسافر في 

 . (592)الظير ؛ ألف الظير فائتة في حؽ المسافر ال في حؽ اإلماـ

األكؿ فإنيا فرض  إف اقتدل بو في الشفع (اقتداء المفترض بالمتنفؿ في حؽ القعدة األكلى   ): قكلو 

نما أطمؽ اسـ النفؿ مجازان الشتراكيما في  عمى المسافر الذم لـ يتغير فرضو كاجبة عمى اإلماـ، كا 

عدـ فساد الصبلة بالترؾ أك القراءة إف اقتدل بو في الشفع الثاني، فإف القراءة فيو نفؿ عمى اإلماـ، 

                                                 
((

  .(أ) خ ٖٓ /130 ٜٗح٣س م 
( )

  .(خ) أ ٖٓ /156 ٜٗح٣س م 
(591)

   1/99جٌُٓح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(592)

 ونٍٞ جُٔٓحكٍ ٓغ جُٔو٤ْ ك٢ ٚالز كحتطس ال ٣ؿُؤٙ جالهطىجء ، أٓح ئيج ونَ جُٔٓحكٍ ك٢ ٚالز جُٔو٤ْ ك٢ جُٞهص غْ 

 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، 2/768جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : يٛد جُٞهص كحٜٗح ال ضلٓى ٝهى ٝؾى جالهطىجء ذؼىٙ ، جٗظٍ 

   .5/458جُٔؿٔٞع ، 
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ف فرض أنو لـ يقرأ في األكلييف ؛ ألف قراءتو ىذه تمتحؽ باألكلييف ؛ ألف فرض القراءة يجب جعمو  كا 

 . (593)فييما فيخمك الثاني عف القراءة بالكمية

 ]إمامة المسافر بالمقيميف [  

ف صمى المسافر بالمقيميف ركعتيف سمـ وأتـ المقيموف صالتيـ  )] ألف المقتدي التـز الموافقة  (وا 

في الركعتيف فينفرد في الباقي كالمسبوؽ، إال أنو ال يقرأ في األصح ؛ ألنو مقتد تحريمة ال فعاًل 

والفرض صار مؤدى فيتركيا احتياطًا، بخالؼ المسبوؽ ؛ ألنو أدرؾ قراءة نافمة فمـ يتأد الفرض 

؛ ألنو  (أتموا صالتكـ فإنا قـو سفر : ويستحب لإلماـ إذ سمـ أف يقوؿ  ): فكاف اإلتياف أولى، قاؿ

 . [عميو الصالة والسالـ قالو حيف صمى بأىؿ مكة وىو مسافر 

احتراز عما قيؿ يقرءكف ؛ ألنيـ منفردكف، كليذا يجب السجكد عمييـ إذا سيكان  (في األصح  ): قكلو 

 .

 القراءة   أدرككا أكؿ صبلة اإلماـ تكره تحريمة حيف :   فإنو بالنظر إلى االقتداء (احتياطان   ): قكلو 

،  تستحب تحريمان، كبالنظر إلى عدمو فعبلن إذ لـ يفتيـ مع اإلماـ ما يقضكف كقد أدرككا فرض القراءة

ذا دار الفعؿ بيف كقكعو مستحبان أك محرمان ال يجكز فعمو، بخبلؼ المسبكؽ فإنو أدرؾ قراءة نافمة،  كا 

كلك فرض أف اإلماـ لـ يكف قرأ في األكلييف فإنيا حينئذ تمتحؽ بيما كيخمك الشفع الثاني كما ذكرنا 

فدارت قراءتو بيف أف تككف مكركىة تحريمان أك ركنان تفسد الصبلة  فمـ يدرؾ قراءة أصبلن حكمان إذ ذاؾ

                                                 
(593)

  .2/767جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
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 الفرض أشد مف ارتكاب المكركه تحريمان (594)بتركو، فاالحتياط في حقو القراءة ؛ ألف ارتكاب ترؾ
(595).  

الحتماؿ أف يككف خمفو مف ال  (أتمكا صبلتكـ إلى آخره: كيستحب لو إذا سمـ أف يقكؿ  ): قكلو 

 بفساد صبلة نفسو بناء  كال يتيسر لو االجتماع باإلماـ قبؿ ذىابو فيحكـ حينئذ يعرؼ حالو عند حالو 

 إذا اقتدل (596) إفساده بسبلمو عمى ركعتيف، كىذا محمؿ ما في الفتاكل  ظف إقامة اإلماـ ثـ()عمى

.  ال يدرم أمسافره ىك أك مقيـ ال يصح ؛ ألف العمـ بحاؿ اإلماـ شرط األداء بجماعة، انتيى بإماـ

رجؿ صمى بالقـك الظير ركعتيف في قرية كىـ ال  :   في االبتداء لما في المبسكط  ال أنو شرط

 مف حاؿ  يدركف أمسافر ىك أـ مقيـ فصبلتيـ فاسدة سكاء كانكا مقيميف أـ مسافريف ؛ ألف الظاىر

سألكه فأخبرىـ  مف في مكضع اإلقامة أنو مقيـ، كالبناء عمى الظاىر كاجب حتى يتبيف خبلفو، فإف

 .(597)أنو مسافر جازت صبلتيـ ، انتيى

نما كاف قكؿ اإلماـ ذلؾ مستحبان ؛ ألنو لـ يتعيف معرفة صحة صبلتو ليـ  فإنو ينبغي أف يتمكا ثـ  كا 

.  المعرفة  يسألكه فتحصؿ

 }قاؿ -رضي اهلل عنو - ركاه أبك داكد كالترمذم عف عمراف بف حصيف {أتمكا صبلتكـ  }  كحديث

كشيدت معو الفتح، فأقاـ بمكة ثماف عشرة ليمة ال -صمى اهلل عميو كسمـ - غزكت مع رسكؿ اهلل 

                                                 
(594)

 . ٌٍٓٝٛس ٝٛٞ نطأ : (خ) ك٢ 
(595)

 ال ٣ؿَٞ جُوٍٛ ُٖٔ جتْ ذٔو٤ْ جٗح ئيج جتطْ جُٔو٤ْ ذٔٓحكٍ ، كحْٜٗ ٣طٕٔٞ ذؼى إٔ ٣ِْٓ جألٓحّ جُٔٓحكٍ ، هحٍ جُٗحكؼ٢ 

ج١ُٝٞ٘ : ٠ٍٖ جُوٍٛ أال ٣وطى١ ذٔو٤ْ ، كٖٔ جهطىٟ ذٔو٤ْ ٓطٖٔ ك٢ ُكظس ٖٓ ٚالضٚ  ُُٓٚ جإلضٔحّ ، جٗظٍ : جألٚكحخ 

  .2/99 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ ُٛ٘حتغ ، 5/460، جُٔكٔٞع ، 
()

  .(ؼ) خ ٖٓ /159 ٜٗح٣س م 
(596)

  ، ٝكطأٟٝ هح٢ٞ نحٕ ، ذحخ 2/770جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جُٔوٛٞو كطأٟٝ هح٢ٞ نحٕ ، جٗظٍ 

  .1/164ٚالز جُٔٓحكٍ 
(597)

   .1/243جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :  جٗظٍ 
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 كلك قاـ   ىذا(598).صححو الترمذم {يا أىؿ مكة صمكا أربعان فإنا قكـ سفر : يصمي إال ركعتيف يقكؿ 

المقتدم المقيـ قبؿ سبلـ اإلماـ فنكل اإلماـ اإلقامة قبؿ سجكده رفض ذلؾ كتابع اإلماـ، فإف لـ يفعؿ 

.  يستحكـ خركجو عف صبلة اإلماـ قبؿ اإلماـ ؛ ألنو ما لـ يسجد لـ كسجد فسدت صبلتو

 انفرد فسدت، بخبلؼ   التغير فكجب عميو االقتداء فييما، فإف كقد بقي عمى اإلماـ ركعتاف بكاسطة

حيث كجب  ما لك نكل اإلماـ بعد ما سجد المقتدم فإنو يتـ منفردان، فمك رفض كتابع فسدت القتدائو

ىناؾ  االنفراد، كقدمنا في باب الحدث في الصبلة مسألة استخبلؼ اإلماـ المسافر مقيمان فارجع إلييا

شكا في   اآلخر، فمما شرعان ()مسافر كمقيـ أـ أحدىما ( (600)كىذه مسائؿ لمزيادات ) (599)كأتقنيا

مامة () حكـ بفسادىا اإلماـ استقببل ؛ ألف الصبلة متى فسدت مف كجو كجازت مف كجكه ، كا 

. المقتدم مفسدة، كاحتماؿ ككف كؿ منيما مقتديان قائـ فتفسد عمييما 

 عف مكانيما، أما قبمو فيجعؿ مف عف يميف اآلخر مقتديان حمبلن عمى السنة،   تأكيمو إذا افترقا قيؿ

حتى أحدث أحدىما  اليميف ليس شرطان ليجعؿ دليبلن، كلك لـ يشكا كقيؿ ال ؛ ألف قياـ المقتدم عف

 ثـ شكا فسدت صبلة مف خرج أكالن ال الثاني ؛ ألف األكؿ سكاء كاف  فخرج ثـ أحدث اآلخر فخرج

 عف (601)مكضع المأمكـ إمامان أك مقتديان لما خرج أكالن صار مقتديان بالمتأخر، ثـ إذا خرج الثاني خبل

                                                 
(598)

ٝٞؼلٚ جألُرح٢ٗ، ْٖٝ٘ . 209، ًطحخ جُٛالز، ذحخ ٓط٠ ٣طْ جُٔٓحكٍ؟ 1229٘ ْٖ٘ أذٞ وجٝو، قى٣ع ٌهْ 

، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ جُطو٤ٍٛ -٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ، ًطحخ جُؿٔؼس ػٖ ٌٍْٞ هللا 141، 545٘جُط١ًٍٓ، قى٣ع ٌهْ، 

٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ - قؿؿص ٓغ ٌٍْٞ هللا : "ٝٗٛٚ. ك٢ جُٓلٍ، ذِلع ٣هطِق ػٖ جُ٘ٙ، ٝهحٍ جألُرح٢ٗ ػ٘ٚ قٖٓ ٚك٤ف

ك٠ِٛ ًٌؼط٤ٖ، ٝقؿؿص ٓغ أذ٢ ذٌٍ، ك٠ِٛ ًٌؼط٤ٖ، ٝٓغ ػٍٔ ك٠ِٛ ًٌؼط٤ٖ، ٝٓغ ػػٔحٕ ْص ٤ْٖ٘ ٖٓ - ِْْٝ 

 . نالكطٚ أٝ غٔح٢ٗ ٤ْٖ٘، ك٠ِٛ ًٌؼط٤ٖ
(599)

 .2/770جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
(600)

٤ْٔص ذًٜج جالْْ الٕ ٓكٔى ذٖ جُكٖٓ  ًحٕ ٣هطِق ئ٠ُ أذ٢ ٣ْٞق ، ًٝحٕ ٣ٌطد ٖٓ جٓح٤ُٚ ، كؿٍٟ ػ٠ِ ُٓحٕ 

أذ٢ ٣ْٞق جٕ ٓكٔىج ٣ٗن ػ٤ِٚ ضه٣ٍؽ ًٛٙ جُٔٓحتَ كرِـس ، كر٘حٙ ٓطلٍػح ػ٠ِ ًَ ٓٓحُس ذحذح ، ْٝٔحٙ ج٣ُُحوجش ، أ١ 

قحؾ٢ ن٤ِلس ، ًٗق جُظٕ٘ٞ ، جُؿُء جُػح٢ٗ ، ٝجٌُٔطرس جُلو٤ٜس جُك٘ل٤س ، ٖرٌس : ٣َحوز ػ٠ِ ٓح جٓالٙ أذٞ ٣ْٞق ، جٗظٍ 

 .جالٗطٍٗص 
()

  .(خ) خ ٖٓ /156 ٜٗح٣س م 
()

  .(أ) أ ٖٓ /131 ٜٗح٣س م 
(601)

 . جألٓحّ ٝٛٞ نطأ : (خ) ك٢ 
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بصبلة غيره ليمـز مف فساد  اإلماـ كذلؾ مفسد، بخبلؼ الثاني فإنو خرج كىك إماـ فبل تعمؽ لصبلتو

صبلة الغير فسادىا كيصمي أربعان مسافران كاف أك مقيمان، كيقرأ في الركعة الثانية كيجمس عمى رأس 

الركعتيف ؛ ألف ذلؾ فرض عمى المسافر إف كاف إمامان، كعمى المقيـ إف اقتدل بالمسافر كتحكلت 

ف لـ يعمـ األكؿ خركجان فسدت صبلتيما ؛ ألف صبلة المتقدـ  إمامتو إليو، كاحتماؿ االقتداء ثابت، كا 

 لخمك  فاسدة كاحتماؿ التقدـ ثابت في كؿ منيما، ككذا إف خرجان معا لفساد صبلة المقتدم منيما

 .مكاف اإلماـ كاحتماؿ االقتداء في كؿ منيما ثابت 

كلك صميا ركعتيف كقعدا كلـ يحدثا ثـ شكا في اإلماـ لـ تفسد صبلتيما بؿ يقكـ المقيـ كيتـ أربعان 

ف كاف مقتديان انتيى اقتداؤه  كيتابعو  المسافر ؛ ألف المقيـ إف كاف إمامان كاف لو أف يصمي أربعان، كا 

إذا قعد إمامو قدر التشيد، كيتابعو المسافر في ذلؾ ؛ ألنو إف كاف إمامان تمت صبلتو فبل تضره 

ف كاف مقتديان انقمب فرضو أربعان، كاحتماؿ االقتداء ثابت حتى لك لـ يتابعو  المتابعة في الزيادة، كا 

فسدت لما قمنا، كلك لـ يشكا حتى أحدث أحدىما فخرج ثـ اآلخر كذلؾ ثـ شكا بعدما رجعا مف 

 الثاني ؛ ألف األكؿ لك كاف مقيمان، فإف كاف مقتديان ()دكف الكضكء فسدت صبلة مف خرج أكالن 

 .بالمسافر ال تفسد صبلتو ؛ ألنو خرج بعدما انتيى اقتداؤه 

ف كاف إماما فسدت صبلتو ؛ ألنو لما خرج أكال صار    مقتديان بالمسافر، فإذا خرج المسافر بعده كا 

   بعد الفراغ عف  كاف األكؿ مسافران إف كاف إماما لـ تفسد صبلتو ؛ ألنو خرج فسدت صبلتو، فإف

ف كاف مقتديان تفسد صبلتو لخركج  اإلماـ بعده  األركاف فمـ يصر مقتديان بالمقيـ النتياء االقتداء، كا 

 بالفساد كالمتأخر ال تفسد صبلتو ؛   صبلة مف خرج أكالن مف كجو كجازت مف كجو فيحكـ ففسدت

ف  ألنو منفرد عند الخركج، كيصمي ركعتيف ليصير أربعان ؛ ألنو إف كاف مقيمان ال بد لو مف ذلؾ، كا 
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ف شكا في الذم خرج أكال فسدت صبلتيما  كاف مسافران فباالقتداء يجب ذلؾ كاحتماؿ االبتداء ثابت، كا 

ف خرجا معا فصبلة المقيـ تامة ؛  ؛ ألف صبلة المتقدـ فاسدة كاحتماؿ التقدـ في حؽ كؿ ثابت، كا 

ف كاف مقتديان انتيى حكـ االقتداء فصار منفردان،  ألنو لك كاف إماما لـ تتحكؿ إمامتو إلى المسافر، كا 

ف شكا بعدما صميا ثبلثان أك  كصبلة المسافر فاسدة الحتماؿ أنو كاف مقتديان كقد خبل مكاف إمامو، كا 

أربعان كلـ يحدثا، القياس أنو تعتبر األحكاؿ كتفسد صبلة المقيـ الحتماؿ أنو كاف مقتديان بالمسافر في 

. الشفع الثاني 

تجكز صبلتيما، كيجعؿ المقيـ إمامان حمبلن ألمرىما عمى الصحة ؛ ألف الظاىر : كفي االستحساف 

مف المسمـ الجرم عمى مكجب الشرع كما قمنا فيمف أحـر بنسكيف كنسييما، القياس أف تمزمو عمرتاف 

  . كحجتاف

.  كىك القرآف (*)كفي االستحساف تمزمو حجة كعمرة حمبلن ألمره عمى المسنكف المتعارؼ

ككذلؾ مسافر كمقيـ أـ أحدىما صاحبو في الظير كتركا القعدة عمى رأس الركعتيف فسمما كسجدا 

لمسيك ثـ شكا في اإلماـ يجعؿ المقيـ إمامان، ككذا لك تركا القراءة في األكلييف أك أحداىما، فمما سمما 

إذا جعمنا المقيـ إمامان في مسألتنا، فإف أحدث المقيـ أكالن كخرج  كسجدا لمسيك شكان يجعؿ المقيـ إمامان 

ثـ أحدث المسافر كخرج فسدت صبلة المقيـ كجازت صبلة المسافر فإف أحدثا معان أك متعاقبان كخرجا 

ف خرجا عمى  معا فسدت صبلة المسافر بخمك  مكاف اإلماـ كجازت صبلة المقيـ ؛ ألنو منفرد، كا 

 .  أكليما خركجان فسدت صبلتيما لما قمنا فيما تقدـ () يعمـ التعاقب كال

 

                                                                                                                                                 
()

  .(ؼ) أ ٖٓ /160 ٜٗح٣س م 

() (خ)أ ٖٓ / 157ٜٗح٣س م.
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 ]اتماـ المسافر اذا دخؿ في مصره [

ف لـ ينو المقاـ فيو  )] ذا دخؿ المسافر في مصره أتـ الصالة وا  ؛ ألنو عميو الصالة والسالـ  (وا 

 .وأصحابو رضي اهلل عنيـ كانوا يسافروف ويعودوف إلى أوطانيـ مقيميف مف غير عـز جديد 

؛ ألنو لـ يبَؽ  (ومف كاف لو وطف فانتقؿ عنو واستوطف غيره ثـ سافر ودخؿ وطنو األوؿ قصر  )

وطنًا لو ؛ أال ترى أنو عميو الصالة والسالـ بعد اليجرة عد نفسو بمكة مف المسافريف ؛ وىذا ألف 

 [األصؿ أف الوطف األصمي يبطؿ بمثمو دوف السفر، ووطف اإلقامة يبطؿ بمثمو وبالسفر وباألصمي 

. 

قيد باألمريف فإنو إذا لـ ينتقؿ عنو بؿ استكطف آخر بأف اتخذ  (فانتقؿ عنو كاستكطف غيره   ): قكلو 

 . (602)لو أىبلن في اآلخر فإنو يتـ في األكؿ كما يتـ في الثاني

. (603){ قـك سفر فإنا }ىك في الحديث المذككر آنفا حيث قاؿ  (عد نفسو مف المسافريف  ): قكلو 

كطف أصمي كىك مكلد اإلنساف أك : قيؿ األكطاف ثبلثة  (كىذا ؛ ألف األصؿ إلى آخره  ): قكلو 

مكضع تأىؿ بو كمف قصده التعيش بو ال االرتحاؿ، كلك تزكج المسافر في بمد لـ ينًك اإلقامة فيو قيؿ 

. يصير مقيمان كقيؿ ال 

. ككطف إقامة كىك ما ينكم اإلقامة فيو خمسة عشر يكمان فصاعدان عمى نية أف يسافر بعد ذلؾ 

 

                                                                                                                                                 
()

  .(أ) خ ٖٓ /131 ٜٗح٣س م 
(602)

جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ : جٗظٍ.  ُٞ جٗطوَ ذ٘لٓٚ ٝأنً ٠ٝ٘حً ك٢ ذِىز أنٍٟ ٤ٛ٣ٍ ًَ ٝجقى ٜٓ٘ٔح ٠ٝ٘حً أ٤ِٚحً 

  .  2/772جُٜىج٣س ، 
(603)

ٖٓ جُٔى٣٘س " ٘"نٍؾ٘ح ٓغ جُ٘ر٢ :  ًٛج ذؼٝ جُكى٣ع جُٔطوىّ ، ٣ٝىٍ ػ٠ِ يُي قى٣ع جّٗ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ، هحٍ 

: ئ٠ُ ٌٓس كٌحٕ ٢ِٛ٣ ًٌؼط٤ٖ ًٌؼط٤ٖ قط٠ ٌؾؼ٘ح ئ٠ُ جُٔى٣٘س ، ه٤َ ًْ جهٔطْ ذٌٔس ، هحٍ جهٔ٘ح ذٜح ػٍٗجً ، جٗظٍ 

 ، ًطحخ ضو٤ٍٛ جُٛالز ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ جُطو٤ٍٛ ًْٝ ٣و٤ْ قط٠ ٣وٍٛ ، 1081ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ ، 

  .2/773ٝجُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 
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 . (604)ككطف سكنى كىك ما ينكم اإلقامة بو أقؿ مف خمسة عشر يكمان 

.  السفر فيو كالمفازة، كلذا تركو المصنؼ(605)كالمحققكف عمى عدـ اعتبار الثالث ؛ ألنو يكصؼ

 ال ينتقض إال باالنتقاؿ عنو كاستيطاف آخر كما قمنا ال بالسفر كال بكطف اإلقامة، ككطف  كاألصمي

.  كالسفر   ككطف اإلقامة اإلقامة ينتقض باألصمي

كتقديـ السفر ليس بشرط لثبكت األصمي باإلجماع، كىؿ ىك شرط لثبكت كطف اإلقامة ؟ عف محمد 

في ركاية ال يشترط كما ىك ظاىر الركاية، كفي أخرل إنما يصير الكطف كطف إقامة : فيو ركايتاف 

بشرط أف يتقدمو سفر كيككف بينو كبيف ما صار إليو منو مدة سفر، حتى لك خرج مف مصره ال 

ف ()لقصد السفر فكصؿ  إلى قرية كنكل اإلقامة بيا خمسة عشر ال تصير تمؾ القرية كطف إقامة، كا 

مسيرتيا  كاف بينيما مدة سفر لعدـ تقدـ السفر، ككذا إذا قصد مسيرة سفر كخرج فمما كصؿ إلى قرية

مف كطنو دكف مدة السفر ثـ نكل اإلقامة بيا خمسة عشر ال يصير مقيمان كال تصير تمؾ القرية كطف 

 .(606)إقامة 

بغدادم كككفي خرجا مف كطنيما يريداف قصر ابف : كالتخريج عمى الركايتيف في شرح الزيادات 

ذلؾ، فمما قدماه    ليقيما بو خمسة عشر، كبيف ككفة كبغداد خمسة مراحؿ كالقصر منتصؼ(607)ىبيرة

 ؛ ألف  خرجا منو إلى الككفة ليقيما بيا يكمان ثـ يرجعا إلى بغداد فإنيما يتماف الصبلة بيا إلى الككفة

                                                 
(604)

ٛٞ ٓح ًحٕ ذحُط٠ٖٞ ذحألَٛ أٝ ذحُُٞى ٢ْٔٝ أ٣ٟحً ٠ٖٝ جُوٍجٌ ، ٠ٖٝٝ جإلهحٓس ٛٞ إٔ ١ٞ٘٣ :  ج٠ُٖٞ جأل٢ِٚ 

جُٔٓحكٍ جإلهحٓس ك٢ ذِى نٔٓس ػٍٗ ٣ٞٓح ًكٛحػىجً ، ٠ٔٓ٣ٝ أ٣ٟحً ج٠ُٖٞ جُكحوظ ٝج٠ُٖٞ جُٔٓطؼحٌ ، ٣ٝرطَ ٠ٖٝ 

  1/243 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 2/774جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جإلهحٓس ذحُٓلٍ الٕ جُٓلٍ ٞىٙ ، جٗظٍ 

. 
(605)

 . ُٞ ٍٚف ٝٛٞ نطأ : (خ) ك٢ 
()

  .(ؼ) خ ٖٓ /160 ٜٗح٣س م 
(606)

  . 2/774جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
(607)

٣٘ٓد ئ٠ُ ٣ُ٣ى ذٖ ػٍٔ ذٖ ٛر٤ٍز ، ٝٛٞ ٖٓ أٍٖٜ هٌٛٞ جُٞالز ك٢ ضح٣ٌم جُؼٍجم جأل١ٞٓ ، :  هٍٛ جذٖ ٛر٤ٍٙ 

  . ٣4/365حهٞش جُك١ٞٔ ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ ، : جٗظٍ .  ٛـ ٤ٖ132ىٙ ذ٤ٖ جٌُٞكس ٝذـىجو ، ٝهطَ جذٖ ٛر٤ٍز ْ٘س 
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خركجيما مف كطنيما إلى القصر ليس سفران، ككذا مف القصر إلى الككفة فبقيا مقيميف إلى الككفة، 

ف قصد  المركر عمى القصر ؛ ألنيما قصدا  فإف خرجا مف الككفة إلى بغداد يقصراف الصبلة، كا 

. بغداد كليس ليما كطف، أما الككفي ؛ فؤلف كطنو بالككفة نقض كطف القصر 

. يعني الزيادات يقصر: كأما البغدادم فعمى ركاية الحسف يتـ الصبلة، كعمى ركاية ىذا الكتاب 

كجو ركاية الحسف أف كطف البغدادم بالقصر صحيح ؛ ألنو نكل اإلقامة في مكضعيا كلـ يكجد ما 

. ينقضيا، كقياـ كطنو بالقصر يمنع تحقؽ السفر 

كجو ركاية ىذا الكتاب أف كطف اإلقامة ال يككف إال بعد تقديـ السفر ؛ ألف اإلقامة مف المقيـ لغك، 

. انتيى .  فمـ يصح كطنو بالقصر فصار مسافران إلى بغداد  كلـ يكجد تقديـ السفر

 الناقض لكطف اإلقامة ما ليس فيو مركر عمى كطف اإلقامة أك ما ()كركاية الحسف تبيف أف السفر

.  مدة السفر   بعد سير يككف المركر فيو بو

 خمسة عشر، ثـ خرج منيا إلى   فنكل اإلقامة بيا(609) خرج إلى بمبيس(608)في ديارنا قاىرم: كمثالو 

دخميا بدا لو أف يرجع إلى القاىرة كيمر ببمبيس، فعمى ركاية اشتراط السفر بكطف  ، فمما(610)الصالحية

 .اإلقامة يقصر إلى القاىرة، كعمى األخرل يتـ 

 قدـ الككفة (611)كمثاؿ انتقاض كطف اإلقامة بمثمو يبيف ما قمنا أيضان، كىك ما ذكركه مف خراساني

 ثـ خرج منيا إلى الحيرة كنكل المقاـ بيا خمسة عشر يكمان ثـ خرج مف  كنكل اإلقامة بيا شيران 

                                                 
()

  .(خ) خ ٖٓ /157 ٜٗح٣س م 
608))

 .ٗٓرس ئ٠ُ جُوحٍٛز ، ػحٚٔس ؾ٣ٌٜٞٔس ٍٓٛ جُؼٍذ٤س :  هح١ٍٛ 
609))

 .جْْ ٓ٘طوس ك٢ ٓكحكظس جُٗحٌه٤س ذٍٔٛ :  ذِر٤ّ 
610))

 . ٓى٣٘س ضحذؼس ًٍُُٔ جُك٤٘٤ٓس ، جقى ٍٓجًُ ٓكحكظس جٍُٗه٤س ك٢ ٍٓٛ:  جُٛحُك٤س 
611))

  نٍْح٢ٗ ٗٓرس ئ٠ُ نٍْحٕ ك٢ جكـحٗٓطحًٕ ، ٝضوغ ٓح ذ٤ٖ ٖٔحٍ ج٣ٍجٕ ٖٝٔحٍ جُؼٍجم ٝٛٞ جه٤ِْ ًٍو١ ،
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 يريد العكد إلى خراساف كمر بالككفة فإنو يصمي ركعتيف ؛ ألف كطنو بالككفة كاف كطف (612)الحيرة

إقامة، كقد انتقض بكطنو بالحيرة ؛ ألنو كطف إقامة مثمو، ككذا كطنو بالحيرة انتقض بالسفر ؛ ألنو 

كطف إقامة فكما خرج مف الحيرة عمى قصد خراساف صار مسافران كال كطف لو في مكضع فيصمي 

ف لـ يكف نكل اإلقامة بالحيرة خمسة عشر يكمان أتـ الصبلة بالككفة ؛  ركعتيف حتى يدخؿ خراساف، كا 

ألف كطنو بالككفة لـ يبطؿ بالخركج إلى الحيرة ؛ ألنو ليس بكطف مثمو كال سفر فيبقى كطنو بالككفة 

 . ()كما كاف

كلك أف الخراساني ارتحؿ مف الككفة يريد مكة فقبؿ أف يسير ثبلثة أياـ ذكر حاجة بالككفة فعاد فإنو 

يقصر ؛ ألف كطنو بالككفة بطؿ بالسفر، بخبلؼ ما لك عـز عمى العكد إلى الكطف األصمي، فإنو إذا 

ف كاف بينيما مدة سفر ال  لـ يكف بيف ىذا المكضع الذم بمغ إليو ككطنو مسيرة سفر يصير مقيمان، كا 

 األكؿ ترؾ السفر، فنية اإلقامة قبؿ  يصير مقيمان فيقصر حتى يدخؿ كطنو ؛ ألف العـز في الكجو

 . (613) السفر عمى ما تقدـ استحكاـ

:  النكادر  إلى جية أخرل فبقي مسافران كما كاف، كفي كفي الكجو الثاني ترؾ السفر إلى جية كقصده

خرج مف مصره مسافران ثـ افتتح الصبلة فسبقو حدث فمـ يجد الماء فنكل أف يدخؿ مصره كىك قريب 

 ؛ ألف قصد الدخكؿ ترؾ السفر فحصمت النية ()صار مقيمان مف ساعتو، دخؿ مصره أك لـ يدخؿ

مقارنة لمفعؿ فصحت، فإذا دخمو صمى أربعان، فإف عمـ قبؿ أف يدخمو أف الماء أمامو فمشى إليو 

 ال يصير  فتكضأ صمى أربعان أيضان ؛ ألنو بالنية صار مقيمان، فبالمشي بعد ذلؾ في الصبلة أمامو

                                                 
612))

 .ٓى٣٘س ضح٣ٌه٤س ضوغ ؾ٘ٞخ ١ْٝ جُؼٍجم ، جٗظٍ ٖرٌس جالٗطٍٗص ٝٓؼؿْ جُٔؼح٢ٗ  :  جُك٤ٍز 
((

  .(أ) أ ٖٓ /132 ٜٗح٣س م 
(613)

  .2/774جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
((

  .(ؼ) أ ٖٓ /161 ٜٗح٣س م 
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ف قارنت النية فعؿ السفر حقيقة ؛ ألنو لك جعؿ مسافران لفسدت ؛ ألف  مسافران في حؽ تمؾ الصبلة، كا 

 عنو حرمة الصبلة، بخبلؼ اإلقامة ؛ ألنيا ترؾ السفر كحرمة الصبلة ال تمنعو عنو،  السفر يمنع

فمك تكمـ حيف عمـ أف الماء أمامو أك أفسد الصبلة بمفسد ثـ كجد الماء فتكضأ، إف كجده في مكانو 

ف مشى أمامو حتى كجده صمى ركعتيف ؛ ألنو صار مسافران ثانيا بالمشي بنية السفر  صمى أربعان، كا 

. (614)خارج الصبلة، بخبلؼ المشي في حرمة الصبلة 

كقد تكرر لنا أف المسافر يصير مقيمان بنية اإلقامة في حرمة الصبلة حتى يتـ أربعان، فمنتـ  الكبلـ  

يصير مقيمان بنية اإلقامة في الصبلة حتى : فيو بذكر ما يستثنى مف ذلؾ كما يتفرع عميو فنقكؿ 

يتغير فرضو إلى الرباعية، إال إف خرج الكقت كىك فييا فنكل اإلقامة لتقرر الفرض ركعتيف بخركج 

ال أف يككف الحقا فراغ  إمامو المسافر ثـ نكل اإلقامة ؛ ألف البلحؽ مقتد حكما حتى (615)الكقت، كا 

لمتغير في حؽ  ال يقرأ كال يسجد لمسيك، ففراغ اإلماـ كأنو فراغو كبو يستحكـ الفرض كلـ يبؽ محتمبل

. اإلماـ، فكذا في حؽ البلحؽ، بخبلؼ المسبكؽ 

ذا عرؼ ىذا فمك نكاىا بعدما قعد قدر التشيد كلـ يسمـ تغير، ككذا لك كاف قاـ إلى الثالثة ساىيان  كا 

قعد أكالن فنكاىا قبؿ أف يسجد ؛ ألنو لـ يخرج عف المكتكبة قبؿ النية إال أنو يعيد القياـ كالرككع ؛ 

كجدت بعد خركجو  ألنيما نفؿ فبل ينكباف عف الفرض، فإف لـ ينك حتى سجد ال يتغير ؛ ألف النية

 إلييا أخرل ؛ ليككف التطكع بركعتيف فيما إذا كاف قعد كبأربع فيما إذا لـ يكف ()منو، كلكنو يضيؼ

قعد لما عرؼ في سجكد السيك عندىما، كال يضـ عند محمد لفساد أصؿ الصبلة بفساد الفرضية، 

كلك أف مسافران صمى الظير ركعتيف كترؾ القراءة فييما أك في أحدييما كتشيد ثـ نكاىا قبؿ السبلـ أك 

                                                 
614))

 1/100جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(615)

 .كٍع  : (ؼ) ك٢ 
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قاـ إلى الثالثة ثـ نكاىا قبؿ أف يسجد تحكؿ فرضو أربعان عندىما كيقرأ في األخرييف قضاء عف 

 .األكلييف 

 فساد الصبلة عنده بترؾ القراءة في ركعة، ككاف القياس  كعند محمد تفسد صبلتو لما مر مف اف

 لما سمؼ لو مف فسادىا بتركيا في ركعتيف، لكنو استحسف ىنا فقاؿ  عمى قكؿ أبي حنيفة أف تفسد

ف تركت القراءة في الركعتيف ؛ ألف صبلة المسافر بعرض أف يمحقيا مدد نية  ببقاء التحريمة، كا 

اإلقامة فيقضي القراءة في الباقي فبل يتحقؽ تقرر المفسد إال بالخركج عف تمؾ الصبلة، بخبلؼ فجر 

 بعد السجكد أنيا تفسد باإلجماع، كلك نكاىا بعد السبلـ كعميو سيك تقدـ  المقيـ، كال يشكؿ لك نكاىا

 (616) عميو السيك يخرجو أك ال ؟ أنو يتغير عند محمد خبلفان ليما بناء عمى أف سبلـ مف

 ]نية االقامة في أكثر مف مصر خمسة عشر يومًا [

ذا نوى المسافر أف يقيـ بمكة ومنى خمسة عشر يومًا لـ يتـ الصالة) ] ؛ ألف اعتبار النية في (وا 

موضعيف يقتضي اعتبارىا في مواضع، وىو ممتنع ؛ ألف السفر ال يعرى عنو إال إذا نوى المسافر 

 .أف يقيـ بالميؿ في أحدىما فيصير مقيمًا بدخولو فيو ؛ ألف إقامة المرء مضافة إلى مبيتو

ومف فاتتو صالة في السفر قضاىا في الحضر ركعتيف، ومف فاتتو في الحضر قضاىا في السفر  )

؛ ألف القضاء بحسب األداء، والمعتبر في ذلؾ آخر الوقت ؛ ألنو المعتبر في السببية عند  (أربعًا 

 . [عدـ األداء في الوقت 

أم آخر الكقت ىك المعتبر في السببية في حؽ المكمؼ ؛ ألنو أكاف تقرره دىٍينىان في  (  ألنو  ): قكلو 

ذمتو، كصفة الديف تعتبر حاؿ تقرره كما في حقكؽ العباد، كأما اعتبار كؿ الكقت إذا خرج في حقو 

                                                                                                                                                 
()

  .(خ) أ ٖٓ /158 ٜٗح٣س م 
616))

 1/99جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
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 العبادات كاممة،  فميثبت الكاجب عميو بصفة الكماؿ إذ األصؿ في أسباب المشركعات أف تطمب

نما تحمؿ نقصيا لعركض  مع تكجو طمبيا فيو إذا عجز عف أدائيا قبمو،   تأخيره إلى الجزء الناقص كا 

كبخركجو عف غير إدراؾ لـ يتحقؽ ذلؾ العارض فكاف األمر عمى األصؿ مف اعتبار كقت الكجكب 

 .

إذا سافر كقد بقي مف الكقت قدر ما يمكنو أف يصمي فيو صبلة السفر يقضي صبلة : كقاؿ زفر 

ف كاف الباقي دكنو صمى صبلة المقيـ لما عمـ مف أف مذىبو أف السببية ال تنتقؿ مف ذلؾ  السفر، كا 

 ىذا قالكا فيمف صمى () إلى الذم يسع التحريمة كقد أسمفناه، كعمى()، كعندنا تنتقؿ(617)الجزء

الظير كىك مقيـ أربعان ثـ سافر كصمى العصر ركعتيف ثـ تذكر أنو ترؾ شيئان في منزلو فرجع فتذكر 

أنو صمى الظير كالعصر ببل طيارة، فإنو يصمي الظير ركعتيف كالعصر أربعان ؛ ألف صبلة الظير 

صارت كأنيا لـ تكف كصارت دينا في الذمة في آخر كقتيا كىك مسافر فيو فصارت في ذمتو صبلة 

 خرج كقتيا كىك مقيـ، كال يشكؿ عمى ىذا المريض إذا فاتتو صبلة في  السفر، بخبلؼ العصر فإنو

  مرضو الذم ال يقدر فيو عمى القياـ فإنو يجب أف يقضييا في الصحة قائمان ؛ ألف الكجكب بقيد

حالة العذر زاؿ   لـ يؤدىا القياـ غير أنو رخص لو أف يفعميا حالة العذر بقدر كسعو إذ ذاؾ، فحيث

 يفعميا المريض قاعدان إذا فاتت عف زمف الصحة، أما صبلة  سبب الرخصة فتعيف األصؿ، كلذلؾ

. (618) اشتراؾ لفظ الرخصة  إال ركعتيف ابتداء، كمنشأ الغمط المسافر فإنيا ليست

 

                                                 
617))

  .1/100جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
()

  .(أ) خ ٖٓ /132 ٜٗح٣س م 
()

  .(ؼ) خ ٖٓ /161 ٜٗح٣س م 
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 ]السفر الذي تقصر فيو الصالة[

سفر المعصية : وقاؿ الشافعي رحمو اهلل  (والعاصي والمطيع في سفرىما في الرخصة سواء  ) ] 

ال يفيد الرخصة ؛ ألنيا تثبت تخفيفًا فال تتعمؽ بما يوجب التغميظ، ولنا إطالؽ النصوص، وألف 

نما المعصية ما يكوف بعده أو يجاوره فصمح متعمؽ الرخصة   . [السفر ليس بمعصية، وا 

يعني المعصية ؛ كىذا ألف قصد قطع الطريؽ، كقتاؿ اإلماـ  ( بما يكجب التغميظ  فبل تتعمؽ ): قكلو 

، كقياـ العدة لممرأة يكجب صيركرة نقؿ الخطأ معصية فيمنع  العدؿ، كاإلباؽ لمعبد كعدـ المحـر

الرخصة قياسان عمى قطاع الطريؽ في منعيـ مف صبلة الخكؼ إذا خافكا اإلماـ كعمى زكاؿ العقؿ 

 . (619)بمحظكر عدـ سقكط الخطاب

 

 كاف مريضان أك عمى سفر فعدة مف  كمف }أم نصكص الرخصة قاؿ تعالى : كلنا إطبلؽ النصكص 

 . (621){يمسح المسافر ثبلثة أياـ كليالييا  } كقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ (620){أياـ أخر 

 القصر عمى مسمى السفر فكجب إعماؿ إطبلقيا إال بمقيد   المفيدة تعميؽ()كما قدمنا مف األحاديث

كلـ يكجد، أما نص الكتاب ؛ فؤلنو لك تـ القياس الذم عينو لـ يصمح مقيدان لو عندنا فكيؼ كلـ يتـ 

                                                                                                                                                 
(618)

ئيج ٟٗٞ جُٔٓحكٍ جٕ ٣و٤ْ ك٢ جًػٍ ٖٓ ٍٓٛ ٓىز نٔٓس ػٍٗ ٣ٞٓح كحٗٚ ال ٣طْ جُٛالز ألٗٚ ال ١ٞ٘٣ جإلهحٓس ك٢ ًَ 

 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ 2/775جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : ٝجقى ٜٓ٘ح نٔٓس ػٍٗ ٣ٞٓح كال ٤ٛ٣ٍ ٓو٤ٔح ، جٗظٍ 

  5/472 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/98جُٛ٘حتغ ، 
(619)

 ال ٣ؿَٞ جُوٍٛ جال ك٢ ْلٍ ٤ُّ ذٔؼ٤ٛس أٓح ئيج ْحكٍ ُٔؼ٤ٛس ًحُٓلٍ ُوطغ جُط٣ٍن ٝهطحٍ ج٤ُِٖٔٓٔ كال ٣كَٞ 

جُوٍٛ ٝال جُطٍنٙ ذٗة ٖٓ ٌنٙ جُٔٓحكٍ ألٕ جٍُنٙ ال ضطؼِن ذحُٔؼح٢ٚ ، ٝالٕ ك٢ ؾٞجَ جٍُنٙ ك٢ ْلٍ 

جُٔؼ٤ٛس ئػحٗس ػ٠ِ جُٔؼ٤ٛس ، ًٝٛج ال ٣ؿَٞ ، جٓح ػ٘ى جُك٘ل٤س ، كحٕ ْلٍ جُٔؼ٤ٛس ٣ل٤ى جٍُنٛس ٝجُؼح٢ٚ ًـ٤ٍٙ 

 ، ٝجُوٍجك٢ ، جًُن٤ٍز ، 5/445ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، : جٗظٍ . ك٢ جُطٍنٙ ذٍنٛس جُٔٓحك٣ٍٖ ًـ٤ٍز ٖٓ جُٔط٤ؼ٤ٖ 

 . 2/102ٝجذٖ هىجٓس، جُٔـ٢٘، . 1/215 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/367
(620)

 .185 ٌْٞز جُروٍز، ج٣٥س 
(621)

ال ُؼرٍز ٤ِْٝس . ذحخ جُطٞه٤ص ك٢ جُٔٓف ػ٠ِ جُهل٤ٖ. جُطٜحٌز: ، ًطحخ148، 276٘أنٍؾٚ ِْٓٓ، قى٣ع ٌهْ 

 . جُٔٞجٚالش، ٌُٜٝ٘ح ُؼرٍز جُٔٓحكس
()  (خ) خ ٖٓ /158ٜٗح٣س م. 
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فبل يصمح مقيدان لو كال لغيره مف األحاديث، كذلؾ الختبلؼ الجامع فإف المؤثر في أصمو في منع 

  الرخصة عدـ سببيا، كذلؾ أف سبب الرخصة ال بد أف يككف مباحان، كىك في صبلة الخكؼ الخكؼ

. أعني قطع الطريؽ: كىك في قطاع الطريؽ سبب عف نفس المعصية 

 صبلة الخكؼ ليـ كانت المعصية نفسيا ىي  ، فمك ثبتت الرخصة أعني جكاز كسبب السبب سبب

 أعني شرب:   عف المعصية نفسيا المكجبة لمتخفيؼ، ككذا زكاؿ العقؿ ىك السبب كىك مسبب

 قطع  المسكر إلى آخر ما قدرناه، بخبلؼ ما نحف فيو فإف السبب السفر كليس ىك مستند إلى

الطريؽ، فإف الذم صيره مسافران ليس قطع الطريؽ بؿ الشركع في السير المخصكص ال باعتبار 

 مانع مف  المعصية ككانت ىي مجاكرة لو، كذلؾ غير الطريؽ أصبل فعرم السبب في نفسو عف

اعتبار ما جاكره شرعان كالصبلة في المغصكبة كالمسح عمى خؼ مغصكب كالبيع كقت النداء ككثير 

 .مف النظائر، كىذا بناء عمى أف المراد بالسبب الفاعمي ال الغائي 

 التبع كالعبد كالغبلـ كالجندم كالمرأة إذا كفاىا ميرىا كاألجير كالتمميذ كاألسير كالمكره،  [فركع  ]

تعتبر نية اإلقامة كالسفر مف متبكعيـ دكنيـ، فيصيركف مقيميف كمسافريف بنيتيـ، كلك نكل المتبكع 

اإلقامة كال يعممكف، اختمفكا في كقت لزكميـ حكـ اإلقامة، فقيؿ مف كقت نية المتبكعيف، كقيؿ مف 

كقت عمميـ كما في تكجو خطاب الشرع كعزؿ الككيؿ، كاألحكط األكؿ فيككف كالعزؿ الحكمي 

فيقضكف ما صمكا قصران قبؿ عمميـ، كفي العبد المشترؾ بيف مسافر كمقيـ، قيؿ يتـ، كقيؿ يقصر، 

كقيؿ إف كاف بينيما ميايأة في الخدمة قصر في نكبة المسافر كأتـ في نكبة المقيـ، كيتفرع عمى 

اعتبار النية مف المتبكع أف العبد لك أـ سيده في السفر فنكل السيد اإلقامة صحت، حتى لك سمـ 

. العبد عمى رأس الركعتيف فسدت صبلتيما 
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 رأس الركعتيف فسدت، كلك كاف ()ككذا لك باعو مف مقيـ حاؿ سفره كالعبد في الصبلة فسمـ عمى

العبد أـ مع السيد غيره مف المسافريف فنكل السيد اإلقامة صحت نيتو في حؽ عبده ال في حؽ القـك 

في قكؿ محمد، فيقدـ العبد عمى رأس الركعتيف كأحدان مف المسافريف ليسمـ بيـ ثـ يقكـ ىك كالسيد فيتـ 

مقيـ ال ينقمب فرض  كؿ منيما أربعان، كىك نظير ما إذا صمى مسافر بمقيميف كمسافريف فأحدث فقدـ

القكـ أربعان، كىي المسألة التي ذكرناىا في باب الحدث في الصبلة، ثـ بماذا يعمـ العبد ؟ قيؿ ينصب 

 .المكلى أصبعيو أكالن كيشير بأصبعو ثـ ينصب األربع كيشير بيا 

 () بو مف بمدة، كالغريـ إذا لزمو غريمو أك حبسو(622) ليؤتى كفي حكـ األسير مف بعث إليو الكالى

إف كاف قادران عمى أداء ما عميو كمف قصده أف يقضي دينو قبؿ خمسة عشر يكمان فالنية في السفر 

ال فنية الحابس، كلك أسمـ كافر مسافر أك بمغ صبي مسافر اختمؼ فييما، فالشيخ  كاإلقامة نيتو، كا 

 مقيميف، كقيؿ  أبك بكر بف الفضؿ عمى أنو إف كاف بينيما كبيف المقصد أقؿ مف ثبلثة أياـ كانا

يصمياف ركعتيف، كقيؿ الصبي إذا بمغ يصمي أربعان كالكافر إذا أسمـ يصمي ركعتيف بناء عمى أف نية 

.  الكافر معتبرة

 ]ال جمع بيف الظير والعصر في وقت أحدًاىما في السفر[

 كالمغرب مع   في كقت أحداىما  كال يجمع عندنا في سفر بمعنى أف يصمي العصر مع الظير

 بأف يؤخر األكلى إلى آخر كقتيا فينزؿ فيصمييا في آخره كيفتتح  العشاء كذلؾ خبلفا لمشافعي، بؿ

 .(623)اآلتية في أكؿ كقتيا، كىذا جمع فعبلن ال كقتان 

                                                 
()

  .(ؼ) أ ٖٓ /162 ٜٗح٣س م 
(622)

 . ٢ُٞ٤ُ ٝٛٞ نطأ : (خ) ك٢ 
((

  .(أ) أ ٖٓ /133 ٜٗح٣س م 
623))

 ، 2/109 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 2/373 ، ٝجُوٍجك٢ ، جًُن٤ٍز ، 5/480ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :  جٗظٍ 

 . 2/334ٝجٍُٔوأ١ٝ ، جالٗٛحف ، 
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صمى اهلل عميو -ما رأيت رسكؿ اهلل  }- رضي اهلل عنو - ما في الصحيحيف عف ابف مسعكد  لنا

 صمى صبلة لغير كقتيا إال بجمع، فإنو جمع بيف المغرب كالعشاء بجمع، كصمى صبلة ()- كسمـ

صمى اهلل -  فعميا فيو منو   يعني غمس بيا فكاف قبؿ كقتيا المعتاد(624){ قبؿ كقتيا  الصبح مف الغد

. ككأنو ترؾ جمع عرفة لشيرتو -عميو كسمـ 

تفريط، إنما  ليس في النكـ }قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - كما في مسمـ مف حديث ليمة التعريس أنو 

حديث   فيعارض ما فييما(625){ كقت صبلة أخرل   الصبلة حتى يدخؿ التفريط في اليقظة أف يؤخر

كاف إذا عجؿ بو السير يؤخر الظير إلى أكؿ كقت العصر -صمى اهلل عميو كسمـ - أنو  }أنس 

 كفي لفظ ليما (626){فيجمع بينيما، كيؤخر المغرب حتى يجمع بينيا كبيف العشاء حيف يغيب الشفؽ 

 (627){ بيف المغرب كالعشاء بعد أف يغيب الشفؽ عجؿ السير السفر اجمعكاف إذا  }عف ابف عمر 

كيترجح حديث ابف مسعكد بزيادة فقو الراكم، كبأنو أحكط فيقدـ عند التعارض، أك يحمؿ الشفؽ 

                                                 
()

  .(خ) أ ٖٓ /159 ٜٗح٣س م 
(624)

جُكؽ، ذحخ جْطكرحخ ٣َحوز جُطـ٤ِّ ذٛالز جُٛرف ٣ّٞ جُ٘كٍ : ، ًطحخ247، 811٘ ٓطلن ػ٤ِٚ، قى٣ع ٌهْ

وجٌ . 247جُِإُإ ٝجٍُٔؾحٕ ك٤ٔح جضلن ػ٤ِٚ ج٤ُٗهحٕ، ٘: جٗظٍ. ذحُُٔوُلس ٝجُٔرحُـس ك٤ٚ ذؼى ضكو٤ن ٠ِٞع جُلؿٍ

 .  جُكى٣ع، جُوحٍٛز
(625)

هٟحء جُٛالز جُلحتطٚ، ٌٝٝجٙ : جُٔٓحؾى ٝٓٞجٞغ جُٛالز، ذحخ: ، ًطحخ311، 681٘   ٌٝجٙ ِْٓٓ، قى٣ع ٌهْ 

 .  ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ. جُٛالز، ذحخ ٖٓ ٗحّ ػٖ ٚالز أٝ ض٤ٜٓح: ، ًطحخ82، 437٘أذٞ وجٝو، قى٣ػٍهْ 
(626)

ضو٤ٍٛ جُٛالز، ذحخ ئيج جٌضكَ ٣ؼى ٓح َجؿص جُّٗٔ، : ، ًطحخ231، 1112٘   ٌٝجٙ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ 

ذحخ ؾٞجَ جُؿٔغ ذ٤ٖ جُٛالض٤ٖ ك٢ . ٚالز جُٔٓحك٣ٍٖ ٝهٍٛٛح: ، ًطحخ322، 704ٌ٘ٝٝجٙ ِْٓٓ، قى٣ع ٌهْ، 

 .  جُٓلٍ
(627)

ضو٤ٍٛ جُٛالز، ذحخ جُؿٔغ ك٢ جُٓلٍ ذ٤ٖ جُٔـٍخ : ، ًطحخ230، 1106٘ ٌٝجٙ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ   

ٚالز جُٔٓحك٣ٍٖ ٝهٍٛٛح، ذحخ ؾٞجَ جُؿٔغ ذ٤ٖ : ، ًطحخ322، 703٘ٝجُؼٗحء، ٌٝٝجٙ ِْٓٓ، قى٣ع ٌهْ 

كؼ٘ى جُٗحكؼ٤س ٣ؿَٞ جُؿٔغ ذ٤ٖ جُظٍٜ : جنطِق جُؼِٔحء ك٤ٜح ئ٠ُ ًٓجٛد : ٓٓحُس جُؿٔغ ك٢ جُٓلٍ . جُٛالض٤ٖ ك٢ جُٓلٍ

ٝجُؼٍٛ ٕ ٝذ٤ٖ جُٔـٍخ ٝجُؼٗحء ك٢ جُٓلٍ ج١ًُ ضوٍٛ ك٤ٚ جُٛالز ، ٝذٚ هحٍ جُؿٌٜٔٞ ٖٓ جُؼِٔحء ٖٓ جُِٓق 

ٝجُهِق ، ٝذٚ هحٍ ٓحُي ٝأقٔى ، ٝٛٞ هٍٞ أذ٢ ٣ْٞق ٝٓكٔى جذٖ جُكٖٓ ، ٝهحٍ جُكٖٓ جُر١ٍٛ ٝجذٖ ٣ٍ٤ْٖ ، 

ال ٣ؿٞو جُؿٔغ ذٓرد جُٓلٍ ذكحٍ ، ٝجٗٔح ٣ؿَٞ ك٢ ػٍكحش ك٢ ٝهص جُظٍٜ : ٌٝٓكٍٞ ٝجُ٘هؼ٢ ٝأذٞ ق٤٘لس ٝجٚكحذٚ 

 ، ٝجٍُٔوأ١ٝ ، 2/373 ، ٝجُوٍجك٢ ، جًُن٤ٍز ، 5/482ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، : ، ٝك٢ جُُٔوُلس ك٢ ٝهص جُؼٗحء ، جٗظٍ 

  . 2/109 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 2/334جالٗٛحف ، 
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المذككر عمى الحمرة فإنو مشترؾ بينو كبيف البياض الذم يمي أطرافو عمى ما قدمناه، فيككف حينئذو 

 .(628) عيف ما قمناه مف أف ينزؿ في آخر الكقت فيصمي الكقتية فيو ثـ يستقبؿ الثانية في أكؿ كقتيا

كقد كقع في أحاديث الجمع شيء مف االضطراب ؛ ففي بعضيا عف ابف عباس رضي اهلل عنيما 

كفي  {بيف الظير كالعصر كالمغرب كالعشاء مف غير خكؼ كال سفر-صمى اهلل عميو كسمـ - جمع }

قيؿ البف  {جمع بيف الظير كالعصر كالمغرب كالعشاء بالمدينة مف غير خكؼ كال مطر  }بعضيا 

، كلـ يقؿ منا كمنيـ بجكاز الجمع لذلؾ (629)] أمتو أراد أف ال يحرج: ما أراد إلى ذلؾ ؟ قاؿ : عباس 

.   معارضة ظاىرة (631) يعارضو(630)، كما تقدـ مف حديث ليمة التعريس أحد ككيؼ

 ]باب صالة الجمعة[

لقولو عميو  (ال تصح الجمعة إال في مصر جامع، أو في مصمى المصر، وال تجوز في القرى  ) ] 

: والمصر الجامع  {ال جمعة وال تشريؽ وال فطر وال أضحى إال في مصر جامع  }الصالة والسالـ 

كؿ موضع لو أمير وقاض ينفذ األحكاـ ويقيـ الحدود، وىذا عند أبي يوسؼ رحمو اهلل، وعنو أنيـ 

إذا اجتمعوا في أكبر مساجدىـ لـ يسعيـ، واألوؿ اختيار الكرخي وىو الظاىر، والثاني اختيار 

الثمجي، والحكـ غير مقصور عمى المصمي بؿ تجوز في جميع أفنية المصر ؛ ألنيا بمنزلتو في 

 . [حوائج أىمو 

                                                 
628))

ْٞجء ًحٕ جُكى٣ع ٣ٍٝٓح ذحٌُؼ٠٘ أٝ جُِلع ، ٝيُي الٕ جُلو٤ٚ ئيج ْٔغ ٓح ٣ٔط٘غ قِٔٚ ػ٠ِ :  جُطٍؾ٤ف ذلوٚ جٍُأ١ٝ 

ج٢٠ٞ٤ُٓ ، ضى٣ٌد جٍُأ١ٝ ، : ظحٍٛٙ ذكع ػ٘ٚ قط٠ ٣ٟطِغ ػ٠ِ ٓح ٣ٍُٝ ذٚ جالٌٖحٍ ، ذهالف جُؼح٢ٓ ، جٗظٍ 

  282 ، جُ٘ٞع جُٓحوِ ٝجُػالغٕٞ ، ٝأذٞ ظٍٜز ٓكٔى ، أذٞ ق٤٘لس ، 2/173٘
629))

ٚالز جُٔٓحك٣ٍٖ ٝهٍٛٛح، ذحخ جُؿٔغ ذ٤ٖ جُٛالض٤ٖ ك٢ : ، ًطحخ324، 705٘ ٌٝجٙ ِْٓٓ، قى٣ع ٌهْ    

 . جُكٍٟ
(630)

هٟحء جُٛالز : جُٔٓحؾى ٝٓٞجٞغ جُٛالز، ذحخ: ، ٝهىضْ ضه٣ٍؿٚ، ًطحخ311، 681٘ أنٍؾٚ ِْٓٓ، قى٣ع ٌهْ 

 . جُلحتطٚ
(631)

 . ٤ُّ ٣ؼحٌٞٚ ٝٛٞ نطأ : (خ) ك٢ 
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 ىنا في   مناسبتو مع ما قبمو تنصيؼ الصبلة لعارض، إال أف التنصيؼ (باب صبلة الجمعة  ) 

خاص مف الصبلة، كىك الظير، كفيما قبمو في كؿ رباعية، كتقديـ العاـ ىك الكجو، كلسنا نعني أف 

. الجمعة تنصيؼ الظير بعينو بؿ ىي فرض ابتداء نسبتو النصؼ منيا

 ]فرضية صالة الجمعة[

إذا نكدم }كاعمـ أكالن أف الجمعة فريضة محكمة بالكتاب كالسنة كاإلجماع، يكفر جاحدىا، قاؿ تعالى 

 رتب األمر بالسعي لمذكر عمى النداء لمصبلة، )632({لمصبلة مف يـك الجمعة فاسعكا إلى ذكر اهلل

فالظاىر أف المراد بالذكر الصبلة، كيجكز ككف المراد بو الخطبة، كعمى كؿ تقدير يفيد افتراض 

، فاألكؿ ظاىر كالثاني كذلؾ ؛ ألف افتراض السعي إلى الشرط كىك المقصكد لغيره فرع الجمعة

. (633)افتراض ذلؾ الغير 

أال ترل  أف مف لـ يجب عميو الصبلة ال يجب عميو السعي إلى الخطبة باإلجماع، كالمذككر في 

صمى اهلل عميو كسمـ - التفسير أف المراد الخطبة كالصبلة كىك األحؽ بصدقو  عمييما معا ، كقاؿ 

مممكؾ، أك امرأة أك صبي، أك : الجمعة حؽ كاجب عمى كؿ مسمـ في جماعة إال أربعة }-

. )634({مريض

كلـ يسمع -صمى اهلل عميو كسمـ - رأل النبي : ركاه أبك داكد عف طارؽ بف شياب، كقاؿ طارؽ 

 .منو انتيى 

                                                 
632

  .(9) ٌْٞز جُؿٔؼس ، ج٣٥س 


  .(ؼ) خ ٖٓ /162 ٜٗح٣س م 
(633)

جذٖ ٌٖى ، :  ٚالز جُؿٔؼس ، كٍٜ ػ٤ٖ ، الٜٗح ذىٍ ٖٓ ٝجؾد ٝٛٞ جُظٍٜ ، ٝٛٞ ج١ًُ ػ٤ِٚ جُؿٌٜٔٞ ، جٗظٍ 

 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 5/619 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/330 ، ٝجُوٍجك٢ ، جًُن٤ٍز ، 1/224ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 

2/134.  
634

 ، ًطحخ جُٛالز ذحخ جُؿٔؼس ُِِٔٞى ٝجٍُٔأز ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ، 185 ، ٘ 1067 ْٖ٘ أذ٢ وأٝٝو ، قى٣ع ٌهْ 

٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ - ٠حٌم ٌأٟ جُ٘ر٢ :  ، ًِْٜ ػٖ ٠حٌم ذٖ ٖٜحخ ، ٝهحٍ أذٞ وأٝٝو ػٖ ػورس 172 /3ْٝ٘ٚ جُر٤ٜ٤و٢ ،

 .، ُْٝ ٣ٓٔغ ٓ٘ٚ ٤ٖثحً -ِْْٝ 
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كليس ىذا قدحا في صحبتو كال في الحديث، فإف غايتو أف يككف مرسؿ صحابي كىك حجة بؿ بياف 

. لمكاقع 

 . (636)الحديث عمى شرط الشيخيف: )635(قاؿ النككم 

 ]  (637)  عدـ وجوب الجمعة عمى الصبي والممموؾ والمسافر[

صمى اهلل عميو -  رضي اهلل عنو، عنو )638(كأخرج البييقي مف طريؽ البخارم عف تميـ الدارم 

 -.كسمـ 

 كركاه الطبراني عف الحكـ بف )639({مسافر  الجمعة كاجبة إال عمى صبي أك مممكؾ أك }قاؿ 

كابف -رضي اهلل عنو  -، كركل  مسمـ عف أبي ىريرة{المرأة كالمريض  }، ك زاد فيو )640(عمركيو

يقكؿ عمى أعكاد منبره - صمى اهلل عميو كسمـ -  اهلل عمر رضي اهلل عنيما أنيما سمعا رسكؿ

، كعف {)641(لينتييف أقكاـ عف كدعيـ الجمعات أك ليختمف اهلل عمى قمكبيـ ثـ ليككنف  مف الغافميف}

                                                 
635

٣ك٠٤ ذٖ ٍٖف ذٖ ١ٍٓ ذٖ قٖٓ جُكُج٢ٗ جُكٌٞج٢ٗ ، ج١ُٝٞ٘ ، جُٗحكؼ٢ ، أذٞ ٣ًٍَح ، ٣ك٠٤ جُى٣ٖ ، :  ج١ُٝٞ٘ 

 ٛـ ، ٖٓ هٍٟ قٌٞجٕ ذ٣ٌٞٓح ، ٝج٤ُٚ ٗٓرطٚ ، ػالٓس جُلوٚ جُكى٣ع ، ًحٕ ٖى٣ى جٌُٞع ٝجُُٛى، 631ُٝى ك٢ ٗٞج ْ٘س 

جُٜٔ٘حؼ ك٢ ٍٖـ ٚك٤ف ِْٓٓ ، ٜٓ٘حؼ جُطحُر٤س ، ض٣ًٜد جالْٔحء ٝجُِـحش :  ٛـ ، ٖٓ ٓٛ٘لحضٚ 676ضٞك٢ ك٢ ٗٞج ْ٘س 

 ، جذٖ هح٢ٞ ٖٜرس ، أذ٢ ذٌٍ ذٖ أقٔى ، 174  /4 ، جًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 473 /8ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ: ، جٗظٍ 

 .ػ٢ِ ػٍٔز . و:  ، ٌٓطرس جُػوحكس جُى٤٘٣س ، ش 473 /٠1روحش جُلوٜحء جُٗحكؼ٤س ، 
(636)

  .5/621ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :  جٗظٍ 
(637)

 2/221 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/22 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 5/621ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :  جٗظٍ 
638

 ٛـ ، ًٝحٕ ٣ٌٖٓ جُٔى٣٘س ، غْ 9ض٤ْٔ ذٖ أِٝ ذٖ نحؾس جُىج١ٌ ، أذٞ ٌه٤س ، ٚكحذ٢ ، أِْْ ْ٘س :  ض٤ْٔ   جُىج١ٌ 

 40 قى٣ػحً ، ٓحش ك٢ كِٓط٤ٖ ْ٘س 18جٗطوَ ئ٠ُ جُٗحّ ذؼى ٓوطَ ػػٔحٕ ، كٍُ٘ ذ٤ص جُٔوىِ ، ٌٟٝ ُٚ جُرهح١ٌ ِْٝٓٓ 

. ٛـ 

 ، جذٖ ذىٌجٕ جُك٘ر٢ِ ، ض٣ًٜد جذٖ ػٓحًٍ ، 310 /1 ، جذٖ جُؿ١َٞ ، ٚلس جُٛلٞز ، 87 /2جٗظٍ ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 

3/ 344. 
639

 ، ًِْٜ ٖٓ قى٣ع ض٤ْٔ جُىج١ٌ ، جْ٘حوٙ ٞؼ٤ق 183 /3 ، ٝجُر٤ٜو٢ ، 335 /2   أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ك٢ ضح٣ٌهٚ ، 

 ُٟؼق جُكٌْ ذٖ ػٍٔٝ
640

جُهط٤د جُرـىجو١ ، ًطحخ : ٛٞ ػرى هللا ج١ٍُٜٝ ، ٌْٖ ذـىجو ٝقىظ ذٜح ًٝحٕ غوس ، جٗظٍ : جُكٌْ ذٖ ػ٣ٍٝٔس  

 . ، يًٍ ٖٓ جْٔٚ ٓكٔى ٝجْْ جذ٤ٚ ػٍٔٝ 3/124ضح٣ٌم ذـىجو ، 


  .(أ) خ ٖٓ /133 ٜٗح٣س م 


  .(خ) خ ٖٓ /159 ٜٗح٣س م 
641

  ، ذحخ جُطـ٤ِع ك٢ ضٍى جُؿٔؼس 391 ، ٘ 865   ٌٝجٙ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 
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مف ترؾ ثبلث  }:قاؿ- صمى اهلل عميو كسمـ-  ككانت لو صحبة عف النبي )642(أبي الجعد الضمرم

  .)643({جمع تياكنا بيا طبع اهلل عمى قمبو 

. ركاه أحمد كأبك داكد كالترمذم كالنسائي كحسنو، كابف  خزيمة كابف حباف في صحيحييما 

 (644)]ُحرمة ترؾ صالة الجمعة[

 {مف ترؾ الجمعة ثبلث مرات مف غير ضركرة طبع اهلل عمى قمبو }-صمى اهلل عميو كسمـ - كقاؿ 

مف ترؾ ثبلث  }-صمى اهلل عميو كسمـ - كقاؿ .  ركاه أحمد بإسناد حسف كالحاكـ كصححو )645(

 ركاه الطبراني في الكبير مف حديث جابر (646){جمعات مف غير عذر كتب مف المنافقيف 

: ، لكف لو شكاىد فبل يضره تضعيؼ جابر ، كعف ابف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ )647(الجعفي

 .)648({مف ترؾ الجمعة ثبلث جمع متكاليات فقد نبذ اإلسبلـ كراء ظيره}

                                                 
642

 أذٞ جُؿؼى ذٖ ؾ٘حوز ذٖ قُٔز ج١ٍُٟٔ ، ُٚ ٚكرس ، ُٝٚ وجٌ ك٢ ذ٢٘ ٍٞٔز ذحُٔى٣٘س ٖٓ ذ٢٘ ٍٞٔز ذٖ ذٌٍ ذٖ 

. ػرى ٓ٘حز ، جذٖ ً٘حٗس ، جٌُ٘ح٢ٗ ج١ٍُٟٔ ، ه٤َ جْٔٚ جالوٌع ، ٝه٤َ ؾ٘حوز ، ٝه٤َ ػٍٔٝ ذٖ ذٌٍ ، هحُٚ أذٞ ػٍٔ 

جذٖ جالغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ك٢ ٓؼٍكس جُٛكحذس ، ًطحخ ج٠ٌُ٘ ، قٍك٢  : جٗظٍ 

 .جُـٍٟٔ ٝٛٞ نطأ  : (ؼ)جٍُٟٔ ، ٝك٢  : (خ)ك٢ 
643

 ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ جُطٗى٣ى ك٢ ضٍى جُؿٔؼس ، هحٍ جألُرح٢ٗ ٛٞ 183 ، 1052٘ ْٖ٘ أذ٢ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

 ًطحخ جُؿٔؼس ، ذحخ جُطٗى٣ى ك٢ جُطهِق ػٖ جُؿٔؼس ، 224 ، ٘ 1369قٖٓ ٚك٤ف ، ْٖٝ٘ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ 

 ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ضٍى جُؿٔؼس ٖٓ ؿ٤ٍ 132 ، ٘ 500هحٍ جألُرح٢ٗ قٖٓ ٚك٤ف ، ْٖٝ٘ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 .ػًٌ ، هحٍ جألُرح٢ٗ قى٣ع قٖٓ ٚك٤ف 
(644)

  .1/256 ، جٌُٓح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/22جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :  جٗظٍ 
645

ئْ٘حو :  ، ٖٓ قى٣ع أذ٢ هطحوز ، ٝهحٍ ج٤ُٜػ٢٘ 192 /2 ، ٝأقٔى ًٔح ك٢ جُٔؿٔغ ، 488 /2 قٖٓ ، أنٍؾٚ جُكحًْ ، 

 .ٚك٤ف جإلْ٘حو : قٖٓ ، ٝهحٍ جُكحًْ 
646

 ٖٓ قى٣ع أْحٓس ذٖ ٣َى ، كحُكى٣ع 193 /2 ٣ٗرٚ جُكٖٓ ، أنٍؾٚ جُطرٍج٢ٗ ك٢ جٌُر٤ٍ ، ًٔح ك٢ جُٔؿٔغ ، 

 .ُٗٞجٛىٙ ٣وٍخ ٖٓ جُكٖٓ 
647

ؾحذٍ ذٖ ٣ُ٣ى ذٖ قحٌظ جُؿؼل٢ ، أذٞ ػرى هللا ، ضحذؼ٢ ، ٖٓ كوٜحء ج٤ُٗؼس ، ٖٓ أَٛ جٌُٞكس ، أغ٠٘ :  ؾحذٍ جُؿؼل٢ 

ػ٤ِٚ ذوٛٚ ٌؾحٍ جُكى٣ع ، ٝجضٜٔٚ آنٍٕٝ ذحُوٍٞ ذحٍُؾؼ٤س ، ًٝحٕ ٝجْغ جٍُٝج٣س ، ٣ُٗٚ جُؼِْ ذحُى٣ٖ ، ٓحش ذحٌُٞكس 

.  ٛـ 182ْ٘س 

 .176 /1 ، جًُٛر٢ ، ٤ُٓجٕ جالػطىجٍ ، 46 / 2 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 105 /2ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
648

 ، ػٖ جذٖ ػرحِ ٓٞهٞكحً ، ٝهحٍ 628 ، ذٍهْ 174 /1 ٓٞهٞف قٖٓ ، ٌٝجٙ أذٞ ٣ؼ٠ِ ، ًٔح ك٢ جُٔطحُد جُؼح٤ُس ، 

٠رغ هللا ػ٠ِ هِرٚ :  ، ٌُٖٝ ػؿٍٙ 193 /2ٌؾحُٚ ٌؾحٍ ٚك٤ف ، ٝأنٍؾٚ جذٖ ٤ٖرس  : 193 /2ج٤ُٜػ٢ٔ ك٢ جُٔؿٔغ ، 

. 
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نما أكثرنا فيو  نكعان ما مف اإلكثار  لما نسمع  جماع المسمميف عمى ذلؾ، كا  كىذا باب يحتمؿ جزءان  كا 

عف بعض الجيمة أنيـ ينسبكف إلى مذىب الحنفية عدـ افتراضيا، كمنشأ غمطيـ ما سيأتي مف قكؿ 

نما : القدكرم  كمف صمى الظير يكـ الجمعة في منزلو، كال عذر لو كره لو ذلؾ كجازت صبلتو، كا 

. أراد حـر عميو كصحت الظير، فالحرمة لترؾ الفرض كصحة الظير لما سنذكر

 . (649)آكد مف الظير كبإكفار جاحدىا كقد صرح أصحابنا بأنيا فرض

 

 ]شروط وجوب الجمعة[

. الحرية، كالذككرة كاإلقامة، كالصحة، كسبلمة الرجميف كالعينيف: كلكجكبيا شرائط في المصمي 

 . (650)إذا كجد األعمى قائدا لزمتو: كقاال 

. أجيب بأنو غير قادر بنفسو فبل تعتبر  قدرة غيره كالزمف إذا كجد مف يحممو 

المصر، كالجماعة، كالخطبة، كالسمطاف، كالكقت، كاإلذف العاـ، حتى لك أف كاليا : كشرائط في غيره 

 }أغمؽ باب بمد كجمع بخدمو كحشمو  ، كمنع الناس مف الدخكؿ لـ يجز أخذان مف إشارة قكلو تعالى 

.  فإنو أم تشيير ) 651({نكدم لمصبلة 

المسجد الداخؿ فيو انتظمو اسـ المصر، كفناءه ىك  يعني فناءه فإف (أك في مصمى المصر  ): قكلو 

المكاف المعد لمصالح المصر متصؿه بو أك منفصؿ بغمكة، كذا قدره محمد في النكادر، كقيؿ بميؿ، 

                                                 
(649)

 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/257 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 1/222ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 

5/623. 
(650)

  2/22جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، : جٗظٍ .
651

  .(9) ٌْٞز جُؿٔؼس ، ج٣٥س 
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كقيؿ بميميف، كقيؿ بثبلثة أمياؿ، كقيؿ إنما تجكز في الفناء إذا لـ يكف بينو كبيف المصر مزرعة، إال 

. (652)أنو لما أعطى اشتراط المصمى 

 ] ال تصح الجمعة اال في مصر جامع [

أم   : (653)كالحكـ غير مقصكر عمى المصمى بؿ تجكز في جميع أفنية المصر: قاؿ المصنؼ 

ف لـ يكف في مصمى فييا   (654)(إلى آخره {ال جمعة  }-صمى اهلل عميو كسمـ - ك قكلو لقكلو  )كا 

نما ركاه ابف أبي شيبة مكقكفان عمى عمي ) 655(رفعو المصنؼ ال جمعة كال  }-: رضي اهلل عنو -، كا 

  )  656({تشريؽ كال صبلة فطر كال أضحى إال في مصر جامع أك في مدينة عظيمة 

، كركاه عبد الرزاؽ مف حديث عبد الرحمف السممي رضي اهلل عنو - عف عمي  ) 657(صححو ابف حـز

 . ) 659( ككفى بقكؿ عمي حجة) 658( ( مصر جامعال تشريؽ كال جمعة إال في): قاؿ -

                                                 
(652)

، 2/144 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 5/619 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/331جُوٍجك٢ ، جًُن٤ٍز ، :  جٗظٍ 

  1/226 ، ٝجذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 1/258ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 
(653)

جُك٣ٍس ، ٝجًًٌُٞز ، ٝجالهحٓس ، ٝجُٛكس : ْطس ك٢ ٗلّ ج٠ُِٛٔ ٢ٛٝ :  ٍٖجت١ ُُّٝ جُؿٔؼس جغ٢٘ ػٍٗز ٠ٍٖح 

جٍُٔٛ جؾحٓغ ، : ، ْٝالٓس جٍُؾ٤ِٖ ٝجُرٍٛ ، ٝضؿد ػ٠ِ جالػ٠ٔ ئيج ٝؾى هحتىج ، ْٝطس ك٢ ؿ٤ٍ ٗلّ ج٠ُِٛٔ  ٢ٛٝ 

ًَ ٓٞٞغ ُٚ ج٤ٍٓ ٝهحٜ ٣٘لً جالقٌحّ : ٝجُِٓطحٕ ، ٝجُؿٔحػس ، ٝجُهطرس ، ٝجُٞهص ٝجالظٍٜ ، ٝجٍُٔٛ جُؿحٓغ 

 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، 2/23 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 2/786جُؼ٢ٔ٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : ٣ٝو٤ْ جُكىٝو ، جٗظٍ 

  5/647جُٔؿٔٞع ، 
654

ؿ٣ٍد  : 2/195 ال أَٚ ُٚ ك٢ جٍُٔكٞع ، ًُج أػٍٜ ػ٘ٚ جذٖ جُٜٔحّ ُْٝ ٣طٔٚ ، ٝهحٍ ج٣ُُؼ٢ِ ك٢ ٗٛد جٍُج٣س 

 .ُْ جؾىٙ ٣ؼ٢٘ ٍٓكٞػحً :  كوحٍ 1/214ٍٓكٞػحً، ٝٝجكوٚ جذٖ قؿٍ ك٢ جُىٌج٣س 
655

 جٍُٔٛ ٝٛٞ نطأ : (ؼ) ك٢ 
656

 ، هحٍ جذٖ قؿٍ ك٢ جُىٌج٣س ، 3/167 ، ًًٝج ػرى جٍَُجم ، 101/ 2 ٓٞهٞف ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جذٖ أذ٢ ٤ٖرس ، 

 . .جْ٘حوٙ ٞؼ٤ق  : 1/214
657

أذٞ ػرى جٍُقٖٔ ج٠ُِٔٓ ، ٓكٔى ذٖ جُك٤ٖٓ ذٖ ٓكٔى ٠ْٞٓ جالي١ٌ ج٠ُِٔٓ : ٝجُٛٞجخ :  ػرى جٍُقٖٔ ج٢ُِٔٓ 

ٌو ٤ٖم جُٛٞك٤س ٝٚحقد ضح٣ٌهْٜ ٠ٝروحضْٜ : ج٤ُ٘ٓأذ١ٌٞ أذٞ ػرى جٍُقٖٔ ، ٖٓ ػِٔحء جُٔطٛٞكس ، هحٍ جًُٛر٢ 

.  ٛـ  412 ٛـ ، ٝضٞك٢ ْ٘س 325ٝضل٤ٍٓجضْٜ ، ُٝى ْ٘س 

  118 / 6 ، ٝجًُٛر٢ ، ٤ُٓجٕ جالػطىجٍ ، 247/ 7 ، جًُٛر٢ ، ٤ٍْ جػالّ جُ٘رالء ، 6/99جٗظٍ ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 


  .(ؼ) أ ٖٓ /163 ٜٗح٣س م 
658

 . ، ًالٛٔح ػٖ ػ٢ِ ٓٞهٞكحً 3/179 ، ٝجُر٤ٜو٢ ، 3/167 ٓٞهٞف ٚك٤ف ، أنٍؾٚ ػرى جٍَُجم ، 
659

 .هىٝز  : (خ، ؼ ، ٠  ) ك٢ 
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- أف أكؿ جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسكؿ اهلل  }اهلل عنيما   كأما ما ركل ابف عباس رضي

 .  ) 660( {بجكاثا قرية بالبحريف -صمى اهلل عميو كسمـ 

فبل ينافي المصرية تسمية الصدر األكؿ اسـ القرية، إذ القرية تقاؿ عميو في عرفيـ كىك لغة القرآف، 

 أم مكة كالطائؼ، ) 661({كقالكا لكال نزؿ ىذا القرآف عمى رجؿ مف القريتيف عظيـ  }قاؿ اهلل تعالى 

. كال شؾ أف مكة مصر 

 بالبحريف فيي مصر، إذ ال يخمك الحصف عف حاكـ عمييـ كعالـ، كفي الصحاح أف جكاثا حصف

: ) 662( كلذا قاؿ في المبسكط

، ككيؼ كالحصف يككف بأم سكر كال يخمك ما كاف كذلؾ عما قمنا عادة (663) إنيا مدينة في البحريف

 .

أكؿ مف جمع بنا : أنو قاؿ ) 665(عف أبيو كعب بف مالؾ) 664(كما ركم عف عبد الرحمف بف كعب 

: ، ككاف كعب إذا سمع النداء ترحـ عمى أسعد لذلؾ قاؿ ) 666(في حرة  بني بياضة أسعد بف زرارة 

                                                 
660

جُؿٔؼس ك٢ جُوٍٟ ٝجُٔىٌْس ٝقى٣ع ٌهْ :  ًطحخ جُؿٔؼس، ذحخ 188 ، ٘ 892   أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ،قى٣ع ٌهْ 

 . ، ذحخ ٝكى ػرى ه٤ّ 4371٘،204
661

 .(31) ٌْٞز جُُنٍف ، ج٣٥س 


  .(خ) أ ٖٓ /160 ٜٗح٣س م 
662

 . ٓؿِس 30ًطحخ ك٢ جُلوٚ جُك٘ل٢ ، ٍُِٓن٢ٓ ، ٣ٝوغ ك٢ :  جُٔر٠ٞٓ 
(663)

  .2/788 ، ٝجُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 2/23جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :  جٗظٍ 
664

٠ِٚ - ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ًؼد ذٖ ٓحُي جالٗٛح١ٌ ، أذٞ جُهطحخ جُٔى٢ٗ ، غوس ، ٖٓ ًرحٌ جُطحذؼ٤ٖ ُٝى ك٢ ػٜى جُ٘ر٢

: ، ٝضٞك٢ ك٢ نالكس ٤ِْٔحٕ ذٖ ػرى جُِٔي ، ٌٟٝٝ ُٚ جُؿٔحػس ، ٝيًٍٙ جذٖ ق٤حٕ ك٢ جُػوحش، جٗظٍ - هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ 

/ 22 ، ٝجذٖ ػرى جُرٍ ، جالْط٤ؼحخ ، 863/ 22 ، ٝجُرحه٢ ، جُطؼى٣َ ٝجُطؿ٣ٍف ، 349/ 12جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، 

851  
665

 ًؼد ذٖ ٓحُي ذٖ ػٍٔٝ ذٖ جُو٤ٖ ، جالٗٛح١ٌ ، ج٢ُِٔٓ ، جُهٌُؾ٢ ، ٚكحذ٢ ، ٖٓ جًحذٍ جُٗؼٍجء ٖٓ أَٛ 

، ٖٜٝى جًػٍ جُٞهحتغ ، ػ٢ٔ ك٢ جنٍ ػٍٔٙ ، ٝػحٔ ْرؼحً - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جُٔى٣٘س ، ًحٕ ٖٓ ٖؼٍجء جُ٘ر٢ 

 ، جذٖ قؿٍ ، 5/228جٗظٍ ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، .  ٛـ50 قى٣ػح ، ٝو٣ٞجٕ ٖؼٍ ، ٓحش ْ٘س 80ْٝرؼ٤ٖ ْ٘س ، ُٚ 

 273 ، جُهٌُؾ٢ ، نالٚس ض٣ًٜد جٌُٔحٍ ، 7433: جإلٚحذس ، ش
666

 جْؼى ذٖ َجٌز ذٖ ػىِ جُ٘ؿح١ٌ ، ٖٓ جُهٌُؼ ، أقى جُٗؿؼحٕ جألٍٖجف ك٢ جُؿح٤ِٛس ٝجإلْالّ ، ٖٓ ٌْحٕ 

جُٔى٣٘س ، هىّ هِس ك٢ ػٍٛ جُ٘رٞز ، ًٝحٕ ـٍٞ ٖٓ هىٜٓح ذحإلْالّ ، ٝٛٞ ـكى جُ٘ورحء جإلغ٢٘ ػٍٗ ، ًحٕ ٗو٤د ذ٢٘ 

. ٛـ ، ٝوكٖ ك٢ جُرو٤غ1جُ٘ؿحٌ ، ٓحش ٓحش هرَ ٝهؼس ذىٌ ْ٘س 

 .138 ، جُوْٓ جُػح٢ٗ 3 ، ٠روحش جُٛكحذس الذٖ ْؼى 1/300جٗظٍ ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 
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، ذكره ) 667(المدينة-صمى اهلل عميو كسمـ - أربعكف، فكاف قبؿ مقدـ النبي : قمت كـ كنتـ ؟ قاؿ 

البييقي في المعرفة كغيره مف أىؿ العمـ فبل يمـز حجة ؛ ألنو كاف قبؿ أف تفرض الجمعة، كبغير 

لمييكد يـك يجتمعكف فيو : أيضان عمى ما ركم في القصة أنيـ قالكا -صمى اهلل عميو كسمـ - عممو 

يـك السبت : كؿ سبعة أياـ، كلؤلنصار يكـ، فمنجعؿ يكمان نجتمع  فيو نذكر اهلل تعالى كنصمي، فقالكا 

 كذكرىـ   فصمى بيـ) 668(لمييكد، كيكـ األحد لمنصارل، فاجعمكه يـك العركبة فاجتمعكا إلى مسجد

 فتذكر ) 669(المدينة-صمى اهلل عميو كسمـ - كسمكه يـك الجمعة، ثـ أنزؿ اهلل فيو بعد قدـك النبي 

التراكيح لما اجتمعكا إليو في الميمة الثالثة مخافة أف -صمى اهلل عميو كسمـ - عند ىذا ترؾ النبي 

يؤمر بو ، كلك سمـ فتمؾ الحرة مف  أفنية المصر كلمفناء حكـ المصر فسمـ حديث عمي عف 

، ثـ يجب أف يحمؿ عمى ككنو سماعان ؛ ألف دليؿ االفتراض مف كتاب اهلل تعالى ) 670(المعارض

يفيده عمى العمـك في األمكنة فإقدامو عمى نفييا في بعض األماكف ال يككف إال عف سماع ؛ ألنو 

 . (671)المستمر في مثمو، كفي الصمكات الباقيات أيضان  خبلؼ لمقياس 

 ليس عمى إطبلقو اتفاقان بيف األمة إذ ال ) 672({فاسعكا إلى ذكر اهلل  }كالقاطع لمشغب أف قكلو تعالى 

يجكز إقامتيا في البرارم إجماعان كال في كؿ قرية عنده، بؿ بشرط أف ال يظعف أىميا عنيا صيفا كال 

شتاء، فكاف خصكص المكاف مرادان فييا مف اآلية إجماعان، فقدر القرية الخاصة كقدرنا المصر كىك 

                                                 
667

 . ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ جُؿٔؼس ك٢ جُوٍٟ 185 ، 1069٘ قٖٓ ، ْٖ٘ أذ٢ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 
668

. ْؼى : (خ) ك٢ 

 (أ)أ ٖٓ م /134 ٜٗح٣س م 
669

،ٝٗٓرٚ ُؼرى جٍَُجم ، ٝػرى هللا ق٤ٔى ٝجذٖ جًٌُٔ٘ ٌٝٝٙ ػٖ 6/218 ًٛج جالغٍ يًٍٙ ج٢٠ٞ٤ُٓ ك٢ جُىٌ جُٔ٘ػٌٞ ،

 " .كحْؼٞج ئ٠ُ يًٍ هللا :" ، ئ٠ُ هُٞٚ ضؼا٠ُ " غْ جٍُٗ هللا ك٤ٚ :" جذٖ ٣ٍ٤ْٖ ذطكحٓٚ ، ٝهُٞٚ ضؼا٠ُ 
670

 .جُٔؼحٌٞس ، ٝٛٞ ػٖ ػ٢ِ ٓٞهٞف ، ٤ُّٝ ذٍٔكٞع  : (خ) ك٢ 
(671)

  .217/ 1ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
672

  .(9) ٌْٞز جُؿٔؼس ج٣٥س 
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-رضي اهلل عنو -، كىك لك عكرض بفعؿ غيره كاف عمي (673)أكلى لحديث عمي رضي اهلل عنو

مقدما عميو، فكيؼ كلـ يتحقؽ معارضة ما ذكرنا إياه، كليذا لـ ينقؿ عف الصحابة أنيـ حيف فتحكا 

الببلد اشتغمكا بنصب المنابر كالجمع إال في األمصار دكف القرل، كلك كاف لنقؿ كلك آحادان، كلك 

. ( 674(مصر اإلماـ مكضعا كأمرىـ باإلقامة فيو جاز، كلك منع أىؿ مصر أف يجمعكا لـ يجمعكا

إذا نيى مجتيدان لسبب مف األسباب أراد بو أف يخرج ذلؾ المكضع  : ) 675(كقاؿ الفقيو أبك جعفر

ضراران فميـ أف يجمعكا عمى مف يصمي، كلك مصر مصرا ثـ  عف أف يككف مصران جاز، أما متعنتا كا 

نفر الناس عنو لخكؼ كنحكه ثـ عادكا ال يجمعكف إال بإذف، كلك دخؿ القركم المصر يـك الجمعة 

ف نكل الخركج منو  قبؿ كقتيا ال تمزمو  كنكل أف . يمكثو لزمتو، كا 

.  يخرج مف يكمو كلك بعده ال يمزمو ) 676(إف نكل  أف : قاؿ الفقيو 

، كالمرأة إذا كانت قاضية فإنو يجكز قضاؤىا إال ) 677(احترازان عف المحكـ (كيقيـ الحدكد  ): قكلو  

. في الحدكد كالقصاص، كاكتفى بذكر الحدكد عف القصاص ؛ ألف ممؾ إقامتيا في ممكو

. أم مف المذىب  (كىك الظاىر   ):  قكلو 

المصر كؿ بمدة فييا سكؾ كأسكاؽ كبيا رساتيؽ ككاؿ ينصؼ المظمـك مف الظالـ : كقاؿ أبك حنيفة 

ذا كاف القاضي  كعالـ يرجع إليو في الحكادث، كىذا أخص مما اختاره المصنؼ، قيؿ كىك األصح، كا 

كقد كقع شؾ في بعض قرل مصر مما ليس فييا كاؿ كقاض :  أغنى عف التعدد يفتي كيقيـ الحدكد

                                                 
673

 . ٛٞ جُكى٣ع جُٔطوىّ ، ٝهى ضْ ضه٣ٍؿٚ 
674

 1/218ج٣ُُِؼ٢ ، ٗر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
675

جُْٔٞٞػس :  ٛـ ، جٗظٍ 318ٛٞ جألٓحّ جُهحكع ، جُلو٤ٚ جُكٔل٢ ، أذٞ ؾؼلٍ جُطكأ١ٝ ، ضٞك٢ ْ٘س :  جُلو٤ٚ أذٞ ؾؼلٍ 

 .جُؼٍذ٤س جُؼح٤ُٔس ، ٖرٌس جالٗطٍٗص 
676

 .جٕ ال ، ٝٛٞ نطأ  : (أ) ك٢ 
677

 .جُكٌْ : (خ)  ك٢ 


  .(ؼ) خ ٖٓ /163 ٜٗح٣س م 
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نازالف بيا بؿ ليا قاضو يسمى قاضي الناحية كىك قاضو يكلى الككرة بأصميا فيأتي القرية أحيانان 

 أف ليا كاليان فيفصؿ ما اجتمع فييا مف التعمقات كينصرؼ ككاؿ كذلؾ، ىؿ ىك مصر نظرا إلى

. بيا ؟   أك ال نظران إلى عدميا ) 678(كقاضيان 

ال لـ تكف قرية أصبلن، إذ كؿ قرية مشمكلة بحكـ كقد  يفرؽ  كالذم يظير اعتبار ككنيما مقيميف بيا كا 

بالفرؽ بيف قرية ال يأتييا حاكـ يفصؿ بياالخصكمات حتى يحتاجكف إلى دخكؿ المصر في كؿ 

ذا اشتبو عمى اإلنساف ذلؾ ينبغي أف يصمي أربعان بعد  حادثة لفصميا، كبيف ما يأتييا فيفصؿ فييا، كا 

ف  الجمعة ينكم بيا آخر فرض أدركت كقتو كلـ أؤده بعد، فإف لـ تصح الجمعة كقعت ظيره كا 

صحت كانت نفبلن، كىؿ تنكب عف سنة الجمعة ؟ قدمنا الكبلـ في باب شركط الصبلة فارجع 

 . (679)إليو

 .سابقة أك ال ينبغي أف يصمي ما قمنا  الجمعة كشؾ في أف جمعتو ككذا إذا تعددت

  

 ]عدـ جواز تعدد الجمعة في مصر واحد [ 

كأصمو أف عند أبي حنيفة ال يجكز تعددىا في مصر كاحد، ككذا ركل أصحاب اإلمبلء عف أبي 

 680(يكسؼ أنو ال يجكز في مسجديف في مصر، إال أف يككف بينيما نير كبير حتى يككف كمصريف

، ككاف يأمر بقطع الجسر ببغداد لذلؾ، فإف لـ يكف  فالجمعة لمف سبؽ، فإف صمكا معا أك لـ يدًر )

. السابقة فسدتا 

                                                 


  .(خ) خ ٖٓ /160 ٜٗح٣س م 
678

 .((أ، خ، ؼ) ٤ُٓص ك٢ 
(679)

 1/260جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
680

 .٣ٍُٖٛٔ ٝٛٞ نطأ : (خ)  ك٢ 
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. كعنو أنو يجكز في مكضعيف إذا كاف المصر عظيمان ال في ثبلثة 

. (681)ك عف محمد يجكز تعددىا مطمقان 

الصحيح مف مذىب أبي حنيفة جكاز إقامتيا : ، كليذا قاؿ السرخسي (682)كركاه محمد عف أبي حنيفة

ال جمعة اال في مصر، شرط المصر، فإذا : في مصر كاحد في مسجديف فأكثر، كبو نأخذ إلطبلؽ 

 . (683)تحقؽ تحقؽ في حؽ كؿ منيا

 المنع أنيا سميت جمعة الستدعائيا الجماعات فيي جامعة ليا، كاألصح األكؿ خصكصان كجو ركاية

إذا كاف مصران كبيران، كمصر فإنو في إلزاـ اتحاد المكضع حرجان بينا الستدعائو تطكيؿ المسافة عمى 

األكثر، مع أف الكجو المذككر مما يتسمط عميو المنع، كما قمنا مف الكبلـ في كقكعيا عف السنة إنما 

ىك إذا زاؿ االشتباه بعد األربع لتحقؽ كقكعيا نفبلن، أما إذا داـ االشتباه قائمان فبل يجـز بككنيا نفبل ؛ 

ليقع النظر في أنيا سنة أك ال، فينبغي أف يصمي بعدىا السنة ؛ ألف الظاىر كقكعيا ظيران ؛ ألنو ما 

. أعمـ  لـ يتحقؽ كجكد الشرط لـ يحكـ بكجكد الجمعة فمـ يحكـ بسقكط الفرض، كاهلل سبحانو كتعالى

عميو بأف يأتي  كمف كاف مف مكاف مف تكابع المصر فحكمو حكـ أىؿ المصر في كجكب الجمعة

 .المصر فميصميا فيو 

                                                 
(681)

ؾٞجَ ئهحٓس جُؿٔؼس ك٢ ٓٞٞؼ٤ٖ : جألٍٝ :  جنطِق جالتٔس ك٢ ؾٞجَ ضؼىو جُؿٔؼس ك٢ جٍُٔٛ جُٞجقى ػ٠ِ ػىز آٌجء 

جذٖ هىجٓس جُٔـ٢٘ ، : جٗظٍ . ػىّ ؾٞجَ ضؼىوٛح ك٢ جٍُٔٛ جُٞجقى : جُػح٢ٗ . ك٢ جُرِى ُِكحؾس ٝال ٣ؿَٞ ٓغ ػىٜٓح 

 ، 1/221 ٝجُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 1/261 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 1/229 ، ٝجذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 2/190

  2/400 ، ٝجُك٘ر٢ِ ، جالٗٛحف ، 5/771 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/190ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 
(682)

 1/261جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(683)

 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، 1378جُطر١ُ٣ٍ ، ٍٓهحز جُٔلحض٤ف ٍٖـ ٌٓٗحز جُٔٛحذ٤ف ، جُلَٛ جُػحُع ، ًطحخ جُٛالز ، :  جٗظٍ 

  1/260ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 


  .(أ) خ ٖٓ /134 ٜٗح٣س م 
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ال فبل،  كاختمفكا فيو ؛ فعف أبي يكسؼ إف كاف المكضع يسمع فيو النداء مف المصر فيك مف تكابعو كا 

كعنو كؿ قرية متصمة بربض المصر، كغير المتصمة ال، كعنو أنيا تجب في ثبلثة فراسخ، كقاؿ 

. (684)بعضيـ قدر ميؿ، كقيؿ قدر ميميف، كقيؿ ستة أمياؿ 

، كقيؿ إف أمكنو أف يحضر الجمعة كيبيت بأىمو مف غير تكمؼ تجب ) 686( ستة) 685(كعف مالؾ

ال فبل  . (687)عميو الجمعة كا 

   .) 688(كىذا حسف: قاؿ في البدائع 

 ] جواز إقامة الجمعة بمنى [

 .وتجوز بمنى إذا كاف األمير أمير الحجاز، أو كاف مسافرًا عندىما  ) ]

. ؛ ألنيا مف القرى حتى ال يعيد بيا  (ال جمعة بمنى : وقد قاؿ محمد 

وليما أنيا تتمصر في أياـ الموسـ وعدـ التعييد لمتخفيؼ، وال جمعة بعرفات في قوليـ جميعا ؛ 

. ألنيا قضاء وبمنى أبنية 

 .[والتقييد بالخميفة وأمير الحجاز ؛ ألف الوالية ليما، أما أمير الموسـ فيمي أمور الحج ال غير 

 تتمصر في المكسـ  الجتماع مف ينفذ األحكاـ كيقيـ الحدكد ) 689(أم منى (كليما أنيا  ): قكلو 

كاألسكاؽ كالسكؾ، قيؿ فييا ثبلث سكؾ، كغاية ما فييا أنو يزكؿ تمصرىا بزكاؿ المكسـ، كذلؾ غير 

قادح في مصريتيا قبمو، إذ ما مف مصر إال كيزكؿ تمصره في الجممة كمع ذلؾ تقاـ فيو الجمعة، 

                                                 
684))

  .1/93جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
685

 .ذِىٙ ، ٝٛٞ نطأ  : (خ)  ك٢ 
686

 .غالغس ج٤ٓحٍ ، ٝٛٞ نطأ  : (ؼ)  ك٢ 
(687)

  .1/149جألٓحّ ٓحُي ، جُٔىٝٗس جٌُرٍٟ ، :  جٗظٍ 
688

  .1/260جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛٔحتغ ، :   جٗظٍ 
689

 .جُك١ٞٔ ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ: جٗظٍ .ضوغ ذ٤ٖ ٌٓس ُٝٓوُلس ، ٝك٤ٜح ٣ٞؾى ٓٓؿى جُه٤ق يٝ جُل٘حء جُٞجْغ :    ٠٘ٓ 
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كىذا يفيد أف األكلى في الذم قدمناه مف قرل مصر أف ال يصح فييا إال حاؿ حضكر المتكلي، فإذا  

ذا ظعف امتنعت، كاهلل أعمـ  . حضر صحت كا 

كعدـ التعييد بمنى ال النتفاء المصرية  بؿ لمتخفيؼ، فإف الناس مشغكلكف بالمناسؾ كالعيد الـز فييا 

 في فيحصؿ مف إلزامو مع اشتغاليـ بما ىـ فيو الحرج ، أما الجمعة فميست ببلزمة، بؿ إنما تتفؽ

نما اقتصر المصنؼ) 690(أحياف مف الزماف فبل حرج مع أنيا فريضة كالعيد سنة أك كاجب  ، كا 

عمى ىذا الكجو مف التعميؿ دكف التعميؿ بأف منى مف أفنية مكة ؛ ألنو فاسد ؛ ألف بينيما فرسخيف، 

.  (691)كتقدير الفناء بذلؾ غير صحيح 

إذا نكل المسافر أف يقيـ بمكة كمنى خمسة عشر يكمان ال يصير مقيمان فعمـ : قاؿ محمد في األصؿ  

. اعتبارىما شرعان مكضعيف

 يعني أف ثبكت كالية اإلقامة لمجمعة ىك المصحح بعد ككف المحؿ (ألف الكالية ليما  ):  قكلو 

ف كاف قصد السفر لمحج فالسفر إنما يرخص  صالحا لمتمصير كىك قائـ في كؿ منيما، كالخميفة كا 

في الترؾ ال أنو يمنع صحتيا، كسيجيء أنو يجكز لممسافر أف يـؤ في الجمعة، فكذا يجكز أف يأذف 

ف كاف إنما قصد الطكؼ في كالياتو فأظير؛ ألنو حينئذ غير  في اإلقامة إذا كاف ممف لو اإلذف، كا 

                                                 


  .(خ) أ ٖٓ /161 ٜٗح٣س م 
690

. ٚالز جُؼ٤ى٣ٖ ٝجؾرس ك٢ جالٚف ػ٠ِ ٖٓ ضؿد ػ٤ِٚ جُؿٔؼس  :   جُك٘ل٤س ، هحُٞج

ًًُٝي هحٍ جُٗحكؼ٤س  . ٢ٛ ْ٘س  ؿرٍ ٓإًىز ، ض٢ِ جُٞضٍ ك٢ جُطأ٤ًى :  جُٔح٤ٌُس ، هحُٞج 

ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٌُحْح٢ٗ : جٗظٍ .ٚالز جُؼ٤ى كٍٜ ًلح٣س ػ٠ِ ًَ ٖٓ ضُِٓٚ ٚالز جُؿٔؼس : جُك٘حذِس ، هحُٞج 

  .2/223 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 6/52 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/275


  .(ؼ) أ ٖٓ /164 ٜٗح٣س م 
(691)

 ألذ٢ ق٤٘لس ٝأذ٢ ٣ْٞق جٕ ٠٘ٓ ض٤ٍٛ ٍٓٛج ك٢ ج٣حّ ْْٓٞ جُكؽ ، ُٔح ٣ٌٕٞ ك٤ٜح ٖٓ جْٞجم ِْٝطحٕ ، كط٤ٍٛ 

ًٓحتٍ جألٓٛحٌ ، ٝجٗٔح ال ٠ِٛ٣ ٚالز جُؼ٤ى ك٤ٜح الؾَ جُطهل٤ق ػٖ جُ٘حِ الْٜٗ ٓٗطلِٕٞ ذحٌٓٞ جُٔ٘حْي ، جٓح 

كحٜٗح ٖٓ جُكَ ٤ُٝٓص ٖٓ ك٘حء ٌٓس ، ٝذ٤ٜ٘ح ٝذ٤ٖ ٌٓس أٌذؼس كٍجْم ، ٝال ؾٔؼس ُؼٍكحش ك٢ هُْٜٞ ؾ٤ٔؼح، : ػٍكحش 

جُؼ٢٘٤ ، : جٗظٍ . أ١ ك٢ هٍٞ أذ٢ ق٤٘لس ٝأذ٢ ٣ْٞق ٝٓكٔى ٝذٚ هحٍ جُٗحكؼ٢ ٝأقٔى ٝجْكحم ٝٛٞ هٍٞ ج١ٍُُٛ 

  .1/149 ، ٝجألٓحّ ٓحُي ، جُٔىٝٗس جٌُرٍٟ ، 2/794جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 



216 

 

مسافر حتى ال يقصر الصبلة في طكفو  كالسائح، بخبلؼ ما إذا كاف المحؿ غير صالح لمتمصير 

. إذا سافر الخميفة فميس لو أف يجمع في القرل كالبرارم: فمذا قالكا 

 ] ال تقاـ الجمعة إال بأمر السمطاف [

ألنيا تقاـ بجمع عظيـ، وقد تقع  (وال يجوز إقامتيا إال لمسمطاف أو لمف أمره السمطاف  ) ]

 . [المنازعة في التقدـ والتقديـ، وقد تقع في غيره فال بد منو تتميما ألمره 

فخرج القاضي الذم لـ يؤمر بإقامتيا كدخؿ العبد إذا قمد كالية ناحية فتجكز  (أك لمف أمره  ): قكلو 

ف لـ تجز أقضيتو كأنكحتو، كالمرأة إذا كانت سمطانة يجكز أمرىا باإلقامة ال إقامتيا، كلمف  إقامتو كا 

ف لـ يؤذف لو في االستخبلؼ، بخبلؼ القاضي ال يممؾ االستخبلؼ إف لـ يؤذف   أمره أف يستخمؼ كا 

. (692)لو فيو 

كالفرؽ أف الجمعة مؤقتة تفكت بتأخيرىا، فاألمر بإقامتيا مع العمـ بأف المأمكر عرض لؤلعراض 

المكجبة لمتفكيت أمر باالستخبلؼ داللة بخبلؼ القاضي ؛ ألف القضاء غير مؤقت، كجكاز اإلقامة 

، كصاحب الشُّرىط كالقاضي إلى أف يصؿ كاؿ آخر باعتبار ) 693(فيما إذا مات كالي مصر لخميفتو

أنيـ كانكا ممف ينكب عنو فييا حاؿ حياتو فبمكتو ال ينعزلكف كما إذا كاف حيا فكاف األمر مستمران 

 إذا مات السمطاف كلو أمراء عمى أشياء مف أمكر المسمميف فيـ عمى كالياتيـ يقيمكف: ليـ؛ كلذا قالكا 

                                                 
(692)

 ال ٣ؿَٞ جهحٓس جُؿٔؼس جال ُِِٓطحٕ أٝ جُه٤ِلس ج١ًُ ٤ُّ كٞهٚ ٝجٍ أٝ ُٖٔ أٍٓٙ ، ألٕ جُؿٔؼس ضوحّ ذؿٔغ ػظ٤ْ ٖٓ 

 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤ٖ جُكوحتن ، 1/259 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/794جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جُ٘حِ ، جٗظٍ 

: كحٕ ئيٕ جألٓحّ ػ٘ىْٛ ٤ُّ ذ٠ٍٗ ك٢ ٚكس جُؿٔؼس ٝذٚ هحٍ جألٓحّ ٓحُي ٝجُٗحكؼ٢ ٝجٗظٍ : ٝجٓح جُك٘حذِس  . 1/219

 .  2/188جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 

 :جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ًٛٙ جُٔٓأُس ػ٠ِ ه٤ُٖٞ -

. أٗٚ ال ٣ٗط٠ٍ ئيٕ جُِٓطحٕ ٝٛٞ هٍٞ ؾٌٜٔٞ جُؼِٔحء، ٝذٚ هحٍ ٓحُي ٝجُٗحكؼ٢ ٝأقٔى ٝأذٞ غٌٞ: جألٍٝ

. ٝجُٛك٤ف أٗٚ ٤ُّ ذ٠ٍٗ: هحٍ جذٖ هىجٓس. أٗٚ ٣ٗط٠ٍ ئيٕ جُِٓطحٕ، ٝٛٞ هٍٞ أذ٢ ق٤٘لس ٝجُكٖٓ : جُػح٢ٗ

. 1/204ٝجُٗحكؼ٢، جألّ، . 1/142ٝجألٓحّ ٓحُي، جُٔىٝٗس، . 2/173جذٖ هىجٓس، جُٔـ٢٘، : جٗظٍ
 

693
 .جُه٤ِلس : (خ)  ك٢ 
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إقامتو  الجمعة بخبلؼ ما لك اجتمعت العامة عمى تقديـ رجؿ عند مكت ذلؾ الكالي حيث ال تجكز

 .النتفاء ما قمنا 

 ليما اإلقامة إال بأمر بعد اإلسبلـ ) 694(كلك أمر نصراني أك صبي عمى مصر فأسمـ كبمغ ليس

 جاز ليما اإلقامة ؛ ألف اإلضافة في كالبمكغ، كلك قيؿ ليما إذا أسممت أك بمغت فصؿ فأسمـ كبمغ

.  الكالية جائزة 

إذا كاف التفكيض إلييما قبؿ الجمعة فأسمـ كأدرؾ جاز ليما اإلقامة، كاألمي : كعف بعض المشايخ 

كاألخرس إذا أمرا بو فحفظ كبر ، كعمى األكؿ ال يجكز ؛ ألف التفكيض كقع باطبل، كالمتغمب الذم 

بيف الرعية سيرة األمراء كيحكـ بحكـ الكالية تجكز الجمعة بحضرتو ؛  ال منشكر لو إف كانت سيرتو

 .ألف بذلؾ تتحقؽ السمطنة فيتـ الشرط، كاإلذف بالخطبة إذف بالجمعة كعمى القمب 

إف السمطاف  إذا كاف يخطب فجاء سمطاف آخر، إف أمره أف يتـ الخطبة يجكز : كفي نكادر الصبلة  

ف  كيككف ذلؾ القدر خطبة كيجكز لو أف يصمي بيـ الجمعة ؛ ألنو خطب بأمره فصار نائبا عنو، كا 

يأمره كسكت كأتـ األكؿ  فأراد الثاني أف يصمي بتمؾ الخطبة ال تجكز  ؛ ألف سككتو محتمؿ،  لـ 

؛ ألنيا خطبة  ككذا إذا حضر الثاني كقد فرغ األكؿ مف خطبتو فصمى الثاني بتمؾ الخطبة ال يجكز

إماـ  معزكؿ كلـ تكجد مف الثاني، كىذا كمو إذا عمـ األكؿ حضكر الثاني، فإف لـ يعمـ كخطب 

كصمى كالثاني ساكت جازت ؛ ألنو ال يصير معزكالن إال بالعمـ إال إذا كتب إليو كتاب العزؿ أك أرسؿ 

. ) 695(رسكالن فصار معزكالن ، ثـ إذا صمى صاحب الشرط جاز ؛ ألف عماليـ عمى حاليـ

                                                 
694

 .ذٜح : (أ، ؼ)  ك٢ 


  .(أ) أ ٖٓ /135 ٜٗح٣س م 
695

 . 1/261 ، ذحخ ٗٞجوٌ جُٛالز ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/87جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :   جٗظٍ 


. (خ)خ ٖٓ / 161ٜٗح٣س م  


 .(ؼ)خ ٖٓ / 161ٜٗح٣س م  
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حقيقة ىذا الكجو أف اشتراط السمطاف كي ال يؤدم إلى  ( إلى آخرهألنيا تقاـ بجمع عظيـ  ):  قكلو 

 أك الجمع، فإف ثكراف الفتنة أم ألمر ىذا الفرض: عدميا كما يفيده قكلو فبل بد منو تتميمان ألمره 

يكجب تعطيمو، كىك متكقع إذا لـ يكف التقدـ عف أمر سمطاف تعتقد طاعتو أك تخشى عقكبتو، فإف 

التقدـ عمى جميع أىؿ المصر يعد شرفان كرفعة فيتسارع إليو كؿ مف مالت ىمتو إلى الرياسة فيقع 

 . (696)التجاذب كالتنازع كذلؾ يؤدم إلى التقاتؿ

 كاقعة (697)محصكر-رضي اهلل عنو -أقاـ بالناس كعثماف -رضي اهلل عنو -كما ركم أف عميان 

-عف إذنو كما يجكز ككنو عف غير إذنو فبل حجة فيو لفريؽ، فيبقى قكلو  ، فيجكز ككنو(698)حاؿ

ك مف تركيا كلو إماـ جائر أك عادؿ، أال فبل جمع اهلل شممو كال بارؾ لو في  }-صمى اهلل عميو كسمـ 

 الحديث ركاه ابف ماجو كغيره حيث اشترط  في لزكميا اإلماـ، كما ) 699({أمره، أال كال صبلة لو 

 .يفيده قيد الجممة الكاقعة حاال مع ما عيناه مف المعنى سالميف مف المعارض 

 }، كال شؾ أف إطبلؽ قكلو تعالى (700)أربع إلى السمطاف، كذكر منيا الجمعة كالعيديف: كقاؿ الحسف 

مقيد بخصكص مكاف ك مخصكص منو كثير كالعبيد كالمسافريف فجاز تخصيصو بظني  {فاسعكا 

. آخر فيخص  بمف أمره السمطاف أيضان 

                                                 
(696)

 جُؿٔؼس ضوحّ ذؿٔغ ػظ٤ْ ٖٓ جُ٘حِ ٝهى ضوغ جُٔ٘حَػس ك٢ جُطوىّ ُالٓحٓس ، ك٤وٍٞ ٝجقى أٗح أ٢ِٚ ذحُ٘حِ ، ٣ٝوٍٞ 

جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ : آنٍ أٗح أ٢ِٚ ذْٜ ، كطوغ جُهٛٞٓس ذ٤ْٜ ، ٝال أال ٣كىظ يُي كال ذى ٖٓ جُِٓطحٕ ، جٗظٍ 

  . 2/795جُٜىج٣س ، 
697))

  .2/174جذص هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، :  جٗظٍ 
(698)

ٝجُٞجهؼحش ك٢ جًُٔٛد . ًٛٙ جُؿِٔس ٓٛطِف أ٢ُٞٚ ٣وٛى ذٚ جُكحوغس جُط٢ ُٜح ٓالذٓحش نحٚس ذٜح :  ٝجهؼس قحٍ 

ٓٓحتَ جْط٘رطٜح جُٔؿطٜىٕٝ جُٔطحنٍٕٝ ٖٓ ػِٔحء جًُٔٛد ، ُٔح ْثِٞج ػٜ٘ح ُْٝ ٣ؿىٝج ك٤ٜح ٌٝج٣س : جُك٘ل٢ ػرحٌز ػٖ 

 ، 364/ 1جُ٘و٤د ، جًُٔٛد جُك٘ل٢ ، : ػٖ أَٛ جًُٔٛد جُٔطلى٤ٖٓ ٖٓ جألٓحّ أذ٢ ق٤٘لس ٝجٚكحذٚ ٌقْٜٔ هللا ، جٗظٍ 

  .1/69 ، ٝجذٖ ػحذى٣ٖ ، ٌو جُٔكطحٌ ، 2/1282ٝقحؾ٢ ن٤ِلس ، ًٗق جُظٕ٘ٞ ، 
699

جهحٓس جُٛالز ، ذحخ ك٢ كٍٜ جُؿٔؼس ، ٝٞؼلٚ جألُرح٢ٗ :  ًطحخ 194 ، ٘ 1081  ْٖ٘ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 

 .  ، هحٍ جُر١ٍ٤ٚٞ ك٢ جُُٝجتى ، ئْ٘حوٙ ٞؼ٤ق 171 ، 90/ 2ًًٝج ك٢ جُر٤ٜو٢ ، 
(700)

ٓٓحتَ : جٗظٍ . جُكٌْ ٝجُل٢ء جُؿٜحو ٝجُؿٔؼس : أٌذغ ٖٓ جإلْالّ ئ٠ُ جُِٓطحٕ :  هحٍ جُكٖٓ جُر١ٍٛ ٌقٔٚ هللا 

  392جألٓحّ أقٔى ، ٌٝج٣س جٌٍُٓح٢ٗ ، ٘
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 ] الوقت مف شرائط الجمعة [

إذا }لقولو عميو الصالة والسالـ  (ومف شرائطيا الوقت فتصح في وقت الظير وال تصح بعده  ) ] 

( ولو خرج الوقت وىو فييا استقبؿ الظير وال يبنيو عمييا )  {مالت الشمس فصؿ بالناس الجمعة 

 . [الختالفيما 

صمى - أنو }ك ركم  ( إلى آخره(701){إذا مالت الشمس  }-صمى اهلل عميو كسمـ - لقكلو   ): قكلو 

إذا مالت الشمس فصؿ بالناس : لما بعث مصعب بف عمير إلى المدينة قاؿ -اهلل عميو كسمـ 

يصمي -صمى اهلل عميو كسمـ - كاف  }-رضي اهلل عنو - كفي البخارم عف أنس ) 702({الجمعة

كنا  }-رضي اهلل عنو  -) 704(، كأخرج مسمـ عف سممة بف األككع) 703({الجمعة حيف تميؿ الشمس 

 . (706) الحديث) 705({إذا زالت الشمس -صمى اهلل عميو كسمـ - نجمع مع رسكؿ اهلل 

: قاؿ - بكسر السيف الميممة - ) 707(كأما ما ركاه الدارقطني كغيره مف حديث عبد اهلل بف سيداف

فكاف خطبتو قبؿ الزكاؿ، كذكر عف عمر -رضي اهلل عنو -شيدت الجمعة مع أبي بكر الصديؽ 

. ) 708(فما رأيت أحدان عاب ذلؾ كال أنكره : كعثماف نحكه، قاؿ 

                                                 
(701)

ج٣ُُِؼ٢ ، ٗٛد جٍُج٣س ك٢ ضه٣ٍؽ جقحو٣ع جُٜىج٣س ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ ٚالز :  ًٛج جُكى٣ع ؿ٣ٍد ، جٗظٍ 

  234جُؿٔؼس ، جُؿُء جُػح٢ٗ ، ٘ 
702

 .ُْ جؾىٙ  : 1/215 ، ٝهحٍ جذٖ قؿٍ ك٢ جُىٌج٣س 2/195جْطـٍذس ج٣ُُؼ٢ِ ، ك٢ ٗٛد جٍُج٣س :   ًٛج جُهرٍ 
703

 . ًطحخ جُؿٔؼس ، ذحخ ٝهص جُؿٔؼس ئيج ُُٗص جُّٗٔ 190 ، ٘ 904  ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 
704

ذٖ ػٍٔٝ ذٖ ْ٘حٕ جألًٞجع جأل٠ِْٔ ، ٚكحذ٢ ، ٖٓ ج٣ًُٖ ذح٣ؼٞج ضكص جُٗؿٍز ، ؿُج ٓغ :   ِْٔس ذٖ جالًٞجع 

 77ْرغ ؿُٝجش ، ٜٓ٘ح جُكر٤رس ٝن٤رٍ ٝق٤ٖ٘ ًٝحٕ ٖؿحػحً ٝذطالً ٌج٤ٓحً ػىجءجً ، ُٚ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جُ٘ر٢ 

.  ٛـ74قى٣ػحً ، ضٞك٢ ك٢ جُٔى٣٘س ْ٘س 

  .230 / 6 ، ٝض٣ًٜد ذٖ ػٓحًٍ ، 4/38 ، ٠روحش ذٖ ْؼى ، 3/113ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
705

 .ٚالز جُؿٔؼس ق٤ٖ ضٍُٝ جُّٗٔ : جُؿٔؼس ، ذحخ :  ًطحخ 389 ، ٘ 860  ٚك٤ف ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 
(706)

  1/219ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
707

، هحٍ جُ٘ؿح١ٌ ال ٣طحذغ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جُٔطٍٝو١ ج٢ُِٔٓ ، ٚكحذ٢ ، ٌأٟ جُ٘ر٢ :   ػرى هللا ذٖ ٤ْىجٕ 

ػ٤ِٚ ، ٣ؼ٢٘ قى٣ػٚ ػٖ أذ٢ ذٌٍ ك٢ ٚالز جُؿٔؼس هرَ ٗٛق جُٜ٘حٌ ، ٝهحٍ جذٖ ػى١ ُٚ قى٣ع ٝجقى ، ٝٛٞ ٖرٚ 

 ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ك٢ ض٤٤ُٔ 4/266جٗظٍ جذٖ ْؼى جُطروحش جٌُرٍٟ ، . جُٔؿٍٜٞ ، ٝجػىٙ جذٖ قرحٕ ك٢ جُطحذؼ٤ٖ 

  .4525 ، ش 4/8جُٛكحذس ، 
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. لك صح لـ يقدح في خصكص ما نحف فيو، فكيؼ كقد اتفقكا عمى ضعؼ ابف سيداف 

كاعمـ أف الدعكل مركبة مف صحتيا في كقت الظير ال بعده، فيرد أنو إنما يتـ ما ذكر  دليبلن لتماميا 

إذا اعتبر مفيـك الشرط كىك ممنكع عندىـ ، أك يككف فيو إجماع كىك منتؼ في جزئي  الدعكل ؛ 

ألف مالكان يقكؿ ببقاء كقتيا إلى الغركب، كالحنابمة قائمكف بجكاز أدائيا قبؿ الزكاؿ، كقيؿ إذا كاف يكـ 

 . (709)عيد

كيجاب بأف شرعية الجمعة مقاـ الظير عمى خبلؼ القياس ؛ ألنو سقكط أربع بركعتيف فتراعى 

في  الخصكصيات التي كرد الشرع بيا ما لـ يثبت دليؿ عمى نفي اشتراطيا، كلـ يصميا خارج الكقت

عمره كال بدكف الخطبة فيو فيثبت اشتراطيما كككف الخطبة في الكقت، حتى لك خطب قبمو ال يقع 

اشتراطو كككنيا  (710(بخبلؼ ما قاـ الدليؿ عمى عدـ الشرط كعمى اشتراط نفس الخطبة إجماع،

 جمسة قدر ما يستقر كؿ عضك مف مكضعو يحمد في األكلى كيتشيد كيصمي عميو خطبتيف بينيما

كيعظ الناس، كفي الثانية كذلؾ إال أنو يدعك مكاف الكعظ لممؤمنيف -صمى اهلل عميو كسمـ - 

كالمؤمنات كما قالو الشافعي ؛ ألنو قاـ الدليؿ عند أبي حنيفة رحمو اهلل عمى أنو مف السنف أك 

 . (711)الكاجبات ال شرط عمى ما سنذكر

 ]الخطبة مف شرائط الجمعة [

                                                                                                                                                 
708

 ، ٝأذٞ ٗؼ٤ْ ٤ٖم جُ٘ؿح١ٌ ك٢ ًطحخ جُٛالز ُٚ 206/ 1 ، ٝجذٖ أذ٢ ٤ٖرٚ ، 2/17  ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جُىجٌ هط٢٘ ، 

  196 ،2/195 ، ًِْٜ ػٖ ػرى هللا ذٖ ٤ْىجٕ ذٚ ، ٝٞؼلٚ ج٣ُُؼ٢ِ ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ، 2/387، ًٔح ك٢ كطف جُرح١ٌ 
(709)

ًحٕ ٣لؼَ يُي ، هحٍ ِٓٓٔس ذٖ جالًٞع ، - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -  جُٔٓطكد جهحٓس جُؿٔؼس ذؼى جُُٝجٍ ، الٕ جُ٘ر٢ 

ٝػٖ جّٗ جٕ جُ٘ر٢ ًحٕ ٢ِٛ٣ جُؿٔؼس ق٤ٖ " ٓطلن ػ٤ِٚ ." ً٘ح ٗؿٔغ ٓغ جُ٘ر٢ ئيج َجُص جُّٗٔ غْ ٍٗؾغ ٗطرغ جُل٢ء 

 ، ٝجذٖ 1/372 ، ٝجُىْٞه٢ ، قح٤ٖس جُىْٞه٢ ، 2/144جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : جٗظٍ . أنٍؾٚ جُرهح١ٌ . ض٤َٔ جُّٗٔ 

 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ 2/331 ، ٝجُوٍجك٢ ، جًُن٤ٍز ، 5/661 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/226ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 

 ،2/163 
710

 . غرٞش ، ٝٛٞ نطأ : (خ)  ك٢ 


  .(أ) خ ٖٓ  /135 ٜٗح٣س م 
(711)

  .5/664 ، ٝج١ُٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/24 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/257جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
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ما صالىا بدوف الخطبة في عمره -صمى اهلل عميو وسمـ - ؛ ألف النبي  (ومنيا الخطبة  ) ]

بو جرى  (ويخطب خطبتيف يفصؿ بينيما بقعدة  )بو وردت السنة  (وىي قبؿ الصالة بعد الزواؿ )

؛ ألف القياـ فييما متوارث، ثـ ىي شرط الصالة فيستحب  (ويخطب قائمًا عمى طيارة  )التوارث 

لحصوؿ المقصود إال أنو يكره  (ولو خطب قاعدًا أو عمى غير طيارة جاز  )فييا الطيارة كاألذاف 

فإف اقتصر عمى ذكر اهلل جاز عند أبي حنيفة  )لمخالفتو التوارث ولمفصؿ بينيما وبيف الصالة 

؛ ألف الخطبة ىي الواجبة، والتسبيحة أو  (ال بد مف ذكر طويؿ يسمى خطبة : وقاال .رحمو اهلل 

 .التحميدة ال تسمى خطبة 

. وقاؿ الشافعي ال تجوز حتى يخطب خطبتيف اعتبارًا لممتعارؼ 

. مف غير فصؿ  {فاسعوا إلى ذكر اهلل  }ولو قولو تعالى 

 .[الحمد هلل فأرتج عميو فنزؿ وصمى : أنو قاؿ -رضي اهلل عنو -وعف عثماف 

 ككنيا بعد الزكاؿ عمى ما ذكرناه، كمف الفقو كالسنة تقصيرىا يفيد (كمف شرائطيا الخطبة   ): قكلو 

كتطكيؿ الصبلة بعد اشتماليا عػمى ما ذكرناه آنفا مػف المكعظة كالتشيد كالصػبلة  

. (712)كككنيا خطبتيف 

، كتعاد (713)قدرىما قدر سكرة مف طكاؿ المفصؿ إلى آخره كتقدـ أيضان كجو اشتراطيا: كفي البدائع 

عمى كجو األكلكية لك تذكر اإلماـ فائتة في صبلة الجمعة، كلك كانت الكتر حتى فسدت الجمعة لذلؾ 

                                                 


  .(خ) أ ٖٓ /162 ٜٗح٣س م 
(712)

 جُهطرس ٠ٍٖ ٖٓ ٍٖجت١ جُؿٔؼس ال ضٛف ذىٜٝٗح ، ًًُي هحٍ ػطحء ٝجُ٘هؼ٢ ٝهطحوز ٝجُػ١ٌٞ ٝجُٗحكؼ٢ ، 

 2/341 ، ٝجُوٍجك٢ ، جًُن٤ٍز ، 1/231 ، ٝجذٖ ٌٖى، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 5/669ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، : ٝؿ٤ٍْٛ ، جٗظٍ 

  .2/150 ، جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 2/24، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 
(713)

 .1/263جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
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 الخطبة،كاف فاشتغؿ بقضائيا، ككذا لك كاف أفسد الجمعة فاحتاج إلى إعادتيا أك افتتح التطكع بعد

لـ يعد الخطبة أجزأه ، ككذا إذا خطب جنبان، كيكفي لكقكعيا الشرط حضكر كاحد كذا في الخبلصة، 

ف كانكا صمان أك  كىك خبلؼ ما يفيده ظاىر شرح الكنز حيث قاؿ بحضرة جماعة تنعقد بيـ الجمعة كا 

. نيامان، انتيى 

. أما الصبلة فبل بد فييا مف الثبلثة عمى ما يأتي

كاعمـ أف الخطبة شرط االنعقاد في حؽ مف ينشئ التحريمة لمجمعة ال في حؽ كؿ مف صبلىا، 

لك : كاشترط حضكر الكاحد أك  الجمع ؛ ليتحقؽ معنى الخطبة ؛ ألنيا مف النسبيات، فعف ىذا قالكا

أحدث اإلماـ فقدـ مف لـ يشيدىا جاز أف يصمي بيـ الجمعة ؛ ألنو باف تحريمتو عمى تمؾ التحريمة 

   .) 714(المنشأة

كالخطبة شرط انعقاد الجمعة في حؽ مف ينشئ التحريمة فقط، أال يرل إلى صحتيا مف المقتديف 

الذيف لـ يشيدكا الخطبة، فعمى ىذا كاف القياس فيما لك أفسد ىذا الخميفة أف ال يجكز أف يستقبؿ بيـ 

أفسد  الجمعة، لكنيـ استحسنكا جكاز استقبالو بيـ ؛ ألنو لما قاـ مقاـ األكؿ التحؽ بو حكما، كلك

 كاف األكؿ أحدث قبؿ الشركع فقدـ مف يشيد الخطبة ال يجكز،  األكؿ استقبؿ بيـ فكذا الثاني، كلك

ليس مف أىؿ إقامة الجمعة  كلك قدـ ىذا المقدـ غيره ممف شيدىا قيؿ يجكز، كقيؿ ال يجكز ؛ ألنو

بنفسو فبل يجكز منو االستخبلؼ، بخبلؼ ما لك قدـ األكؿ جنبان شيدىا فقدـ ىذا الجنب طاىران 

شيدىا حيث يجكز ؛ ألف الجنب الشاىد مف أىؿ اإلقامة بكاسطة االغتساؿ فصح منو االستخبلؼ، 

بخبلؼ ما لك قدـ األكؿ صبيان أك معتكىان أك امرأة أك كافران فقدـ غيره ممف شيدىا لـ يجز ؛ ألنيـ لـ 

                                                 


  .(ؼ) أ ٖٓ /165 ٜٗح٣س م 
714

  .2/27جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :    جٗظٍ 
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يصح استخبلفيـ فمـ يصرُّ أحدىـ خميفة فبل يممؾ االستخبلؼ، فالمتقدـ عف استخبلؼ أحدىـ متقدـ 

ف جاز في غيرىا مف الصمكات الشتراط إذف السمطاف لممتقدـ  بنفسو، كال يجكز ذلؾ في الجمعة كا 

صريحا أك داللة فييا كما قدمنا دكف غيرىا، كال داللة إال إذا كاف المستخمؼ تحقؽ بكصؼ الخميفية 

 .(715)شرعان كليس أحدىـ كذلؾ

أما في حؽ غير الكافر فمعدـ األىمية مع العجز عف اكتسابيا بخبلؼ الجنب، كأما في الكافر فؤلف 

كالية السمطنة، كال يجكز أف يثبت لمكافر كالية السمطنة عمى ) 716(ىذا مف أمكر الديف، كىك يعتمد

المسمميف، بخبلؼ ما لك قدـ األكؿ مسافران أك عبدا حيث يجكز خبلفا لزفر عمى ما سيأتي، فمك لـ 

يقدـ األكؿ أحدان فتقدـ صاحب الشرطة أك القاضي جاز ؛ ألف ىذا مف أمكر العامة، كقد قمدىما 

اإلماـ ما ىك مف أمكر العامة فنزال منزلتو ؛ كألف الحاجة إلى اإلماـ لدفع التنازع في التقدـ كذا 

بتقدميما لكجكد دليؿ اختصاصيما مف بيف الناس كىك ككف كؿ منيما نائبا لمسمطاف كمف  يحصؿ

 .عمالو 

 ): فمك قدـ أحدىما رجبلن شيد الخطبة جاز ؛ ألنو ثبت لكؿ منيما كالية التقديـ فمو كالية التقدـ قكلو

ىذا صكرة قياس عمة الحكـ في أصمو ككنو شرطان لمصبلة لكنو  (ثـ ىي شرط الصبلة إلى آخره

 مكجكدا غير عمة، إذ األذاف ليس شرطا، فاألكلى ما عينو  في األصؿ فضبل عف ككنو) 717(مفقكد

أم في حدكده لكراىة األذاف في داخمو، كيزاد أيضان : في الكافي جامعان كىك ذكر اهلل في المسجد 

                                                 
(715)

  .2/26جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :  جٗظٍ 
716

 .٣و٤ى ، ٝٛٞ نطأ  : (خ)  ك٢ 
717

 . ٓ٘لٍو ، ٝٛٞ نطأ  : (خ)  ك٢ 


  .(خ) خ ٖٓ /162 ٜٗح٣س م 
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فيقاؿ ذكر في المسجد يشترط لو الكقت فتستحب الطيارة فيو كتعاد استحبابان إذا كاف جنبان 

. (718)كاألذاف

كىك الذكر كالمكعظة ؛ كىذا ألف المعقكؿ مف اشتراطيا جعميا مكاف  (لحصكؿ المقصكد  ):  قكلو 

الركعتيف تحصيبلن لفائدتيا مع التخفيؼ حيث لـ يحصؿ مقصكدىا مع اإلتماـ، كقد أثر عف عمي 

كىذا حاصؿ مع القعكد كما معو ، ألنيا ) 719( لمكاف الخطبة  رضي اهلل عنيما إنما قصرتكعائشة

كما ظف الشافعي رحمو اهلل ؛ أال ترل  أقيمت معو مقاـ الركعتيف ؛ ليشترط ليا ما اشترط مف الصبلة 

، فعمـ أف القياـ فييا أفضؿ؛ ألنو أبمغ لئلعبلـ إذ كاف إلى عدـ اشتراط االستقباؿ فييا كعدـ الكبلـ

. (720)أنشر لمصكت فكاف مخالفتو مكركىان 

انظركا :  يخطب قاعدان فقاؿ ) 722( المسجد يـك الجمعة كابف أـ الحكـ) 721(كدخؿ كعب بف عجرة

ذا رأكا تجارة أك ليكان انفضكا إلييا كترككؾ قائمان  }: إلى ىذا الخبيث يخطب قاعدان كاهلل تعالى يقكؿ  كا 

. ليس بشرط عندىـ ، كلـ يحكـ ىك كال غيره بفساد تمؾ الصبلة، فعمـ أنو) 724(ركاه مسمـ) 723( {

                                                 
(718)

٣ٌٍٙ ُِهط٤د جٕ ٣طٍى جُطٜحٌز :  ٣ٝٓطكد ك٢ جُهطرس جُطٜحٌز ٖٓ جُؿ٘حذس ٝجُكىظ ًحإليجٕ ، هحٍ جُٔح٤ٌُس 

: جُك٘حذِس : جُٛـٍٟ ٝجٌُرٍٟ ك٢ جُهطرط٤ٖ ، ٝهحٍ جُك٘ل٤س  جُطٜحٌز ك٢ قحُس جُهطرس ْ٘س ػ٘ىٗح ٤ُٝٓص ذ٠ٍٗ ، ٝهحٍ 

 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع 2/803جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ . جٖطٍج٠ جُطٜحٌز ك٢ جُهطرط٤ٖ ك٤ٚ ٌٝج٣طحٕ 

 .  26/ 2 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 2/82 ، ٝجُه٢ٍٖ ، ٍٖـ جُه٢ٍٖ ، 5/674، 


  .(أ) أ ٖٓ /136 ٜٗح٣س م 
719

ًحٗص جُؿٔؼس أٌذؼحً ، :  ػٖ ْؼ٤ى ذٖ ؾر٤ٍ ، هحٍ 3/196  جغٍ ػ٢ِ ٝػحتٗس ، ُْ جػػٍ ػ٤ِٚ ، ٝجٗٔح جنرٍٙ جُر٤ٜو٢ ، 

 .كؿؼَ جُهطرس ٌٓحٕ جًٍُؼط٤ٖ ، يًٍٙ ذال ْ٘ى 


  . (ؼ) خ ٖٓ /165 ٜٗح٣س م 
(720)

 .5/669  ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/231جذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، :  جٗظٍ 
721

  ًؼد ذٖ ػؿٍز جالٗٛح١ٌ جُٓح٢ُٔ جُٔى٢ٗ ، ٖٓ أَٛ ذ٤ؼس جٍُٕٞٞ ، ُٚ ػىز جقحو٣ع ، ٌٝجٙ ػ٘ٚ ذٔٞٙ قىظ 

  .57جًُٛر٢ ، ٤ٍْ أػالّ جُ٘رالء ، جُؿُء جُٓحوِ ، : جٗظٍ .  ٛـ 52ذحٌُٞكس ٝذحُرٍٛز ، ٝٓحش ْ٘س 
722

ػرى جٍُقٖٔ ػرى هللا ذٖ أذ٢ ػو٤َ جُػول٢ ، أقى : ق٤ٌْ ، ٝٛٞ نطح ، ٝجُٛٞجخ جذٖ أّ جُكٌْ  : (خ، ؼ، ٠ )  ك٢ 

٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - أنص ٓؼأ٣ٝس ذٖ أذ٢ ْل٤حٕ ، ُٝى ك٢ ػٜى جُ٘ر٢ " أّ جُكٌْ " جألٍٓجء ك٢ جُؼٍٛ جأل١ٞٓ ، أٓٚ 

.  ٛـ 66ٛـ ، ضٞك٢ ْ٘س 57ذؼى ٓٞش ٣َحو ْ٘س " جٌُٞكس "  ٛـ ٝٝالٙ نحُٚ ٓؼأ٣ٝس 53، ٝؿُج جٍُّٝ ْ٘س - 

  .6218:  ، جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش 3/312جٗظٍ ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 
723

 .(11)  ٌْٞز جُؿٔؼس ، ج٣٥س 
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 ]مقدار الخطبة[

. قيؿ أقمو عندىما قدر التشيد (ال بد مف ذكر طكيؿ   ):  قكلو 

 مف غير فصؿ بيف ككنو ذكران طكيبلن يسمى ) 725({فاسعكا إلى ذكر اهلل  }كلو قكلو، تعالى :  قكلو 

صمى اهلل - خطبة أك ذكران ال يسمى خطبة فكاف الشرط الذكر األعـ بالقطع، غير أف المأثكر عنو 

أعني الذكر المسمى بالخطبة كالمكاظبة عميو فكاف ذلؾ كاجبان أك : اختيار أحد الفرديف -عميو كسمـ 

سنة، ال أنو الشرط الذم ال يجزئ غيره إذ ال يككف بيانان ؛ لعدـ اإلجماؿ في لفظ الذكر، كقد عمـ 

كجكب تنزيؿ المشركعات عمى حسب أدلتيا، فيذا الكجو يغني عف قصة عثماف فإنيا لـ تعرؼ في 

: كتب الحديث بؿ في كتب الفقو، كىي أنو لما خطب في أكؿ جمعة كلي الخبلفة صعد المنبر فقاؿ 

إف أبا بكر كعمر كانا يعداف ليذا المقاـ مقاالن كأنتـ إلى إماـ فعاؿ : الحمد هلل، فأرتج عميو، فقاؿ 

 727( منكـ إلى إماـ قكاؿ، كستأتيكـ الخطب بعد كأستغفر اهلل لي كلكـ، كنزؿ كصمى بيـ) 726(أحكج

، فكاف إجماعان منيـ، إمػا عمى  ) 728(لـ ينكر عميو أحػد منيـ)

ف لـ تسـ بو عرفان  ما عمى ككف نحك الحمد هلل كنحكىا تسمى خطبة لغة كا  ، (729)عدـ اشتراطيا كا 

مف يطع اهلل كرسكلو فقد رشد كمف يعصيما فقد : لمذم قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - قاؿ  }كليذا 

                                                                                                                                                 
724

ٝئيج ٌأٝ ضؿحٌز أٝ ُٜٞجً جٗلٟٞج " ك٢ هُٞٚ ضؼا٠ُ :  ًطحخ جُؿٔؼس ، ذحخ 391 ، ٘ 864  ٌٝجٙ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 

، ػ٘ى ِْٓٓ ٝجُ٘ٓحت٢ جٕ ج١ًُ ًحٕ ٣هطد ٛٞ ػرى جٍُقٖٔ ذٖ جّ جُكٌْ ، ٝٛٞ جُٛٞجخ ، ٝػ٤ِس " ج٤ُٜح ٝضًٍٞى هحتٔح 

 .هٍٞ جذٖ جّ ق٤ٌْ هٍٞ ػ٤ٍ ٤ْى٣ى 
725

 .(9)  ٌْٞز جُؿٔؼس ج٣٥س 
726

 .كوحٍ جٍٓـ ٝٛٞ نطأ  : (ؼ)جنٍؼ، ٝك٢  : (خ)  ك٢ 
727

  1/262جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :   جٗظٍ 
728

، ٝجغٍ ػػٔحٕ ٝجٗٚ جٌضؽ ػ٤ِٚ ، ُْٝ ٣ٍو ٓٓ٘ىجً ، ٝجٗٔح يًٍٙ جُوحْْ ذٖ غحذص جٍُٓهٓط٢ ، ك٢  (ؼ)  ٤ُٓص ك٢ 

 1/215 ، ٝجهٍٙ جذٖ قؿٍ ك٢ جُىٌج٣س ، 2/197ًطحخ ؿ٣ٍد جُكى٣ع ٖٓ ؿ٤ٍ ْ٘ى ، هحُٚ ج٣ُُؼ٢ِ ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ، 
(729)

 1/231 ، ٝجذٖ ٌٖى ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 5/683 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/262جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 

  .2/30، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 
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 فسماه خطيبان بيذا القدر مف الكبلـ، كالخطاب القرآني إنما تعمقو ) 730({غكل بئس الخطيب أنت 

باعتبار المفيـك المغكم ؛ ألف الخطاب مع أىؿ تمؾ المغة بمغتيـ يقتضي ذلؾ ؛ كألف ىذا العرؼ إنما 

يعتبر في محاكرات الناس بعضيـ لبعض لمداللة عمى غرضيـ، فأما في أمر بيف العبد كربو تعالى 

فيعتبر فيو حقيقة المفظ لغة، ثـ يشترط عنده في التسبيحة كالتحميدة أف تقاؿ عمى قصد الخطبة، فمك 

حمد لعطاس ال يجزئ عف الكاجب، كمقتضى ىذا الكبلـ أنو لك خطب كحده مف غير أف يحضره 

أحد أنو يجكز، كىذا الكبلـ ىك المعتمد ألبي حنيفة فكجب اعتبار ما يتفرع عنو، كفي األصؿ قاؿ 

فيو ركايتاف، فميكف المعتبر أحداىما المتفرعة عمى األخرل ال بد مف حضكر كاحد كما قدمنا، كال 

 بحضرة الرجاؿ صـه أك نياـه أك ال يسمعكف لبعدىـ كلك عبيدان تجزئ بحضرة النساء كحدىف كتجزئ

. (731)أك مسافريف 

يكره لمخطيب أف يتكمـ في حاؿ الخطبة لئلخبلؿ بالنظـ إال أف يككف أمران بمعركؼ لقصة  [فرع ]

 .) 732(عمر مع عثماف كىي معركفة

 ] العدد في الجمعة [

وأقميـ عند أبي حنيفة ثالثة سوى  )؛ ألف الجمعة مشتقة منيا (ومف شرائطيا الجماعة  ) ] 

 .واألصح أف ىذا قوؿ أبي يوسؼ وحده : قاؿ  (اثناف سواه : اإلماـ، وقاال 

 . لو أف في المثنى معنى االجتماع ىي منبئة عنو

                                                 
730

 . ًطحخ جُؿٔؼس ، ذحخ ضهل٤ق جُٛالز ٝجُهطرس 393 ، 870٘  ٌٝجٙ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 


  .(خ) أ ٖٓ /163 ٜٗح٣س م 
(731)

  . 1/262جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
732

ذ٤٘ٔح ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ٣هطد ذحُ٘حِ ٣ّٞ جُؿٔؼس ، ئي ونَ ػػٔحٕ ذٖ ػلحٕ كؼٍ٘ ذٚ ػٍٔ :   ػٖ أذ٢ ٣ٍٍٛز هحٍ 

٣ح ج٤ٍٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ٓحَوش ق٤ٖ ْٔؼص جُ٘ىجء جٕ ضٞٞأش غْ : ٓح ذحٍ ٌؾحٍ ٣طأنٍٕٝ ذؼى جُ٘ىجء ، كوحٍ ػػٔحٕ : ، كوحٍ 

ئيج ؾحء جقىًْ ئ٠ُ  ): ٣وٍٞ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٝجُٞٞٞء أ٣ٟحً ، جُْ ضٓٔؼٞج ٌٍْٞ هللا : جهرِص ، كوحٍ ػٍٔ 

  2/27جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :  ، ًطحخ جُؿٔؼس، جٗظٍ 383 ، 845٘، ٌٝجٙ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ  (جُؿٔؼس ك٤ِـطَٓ 
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وليما أف الجمع الصحيح إنما ىو الثالث ؛ ألنو جمع تسمية ومعنى، والجماعة شرط عمى حدة، 

 . [وكذا اإلماـ فال يعتبر منيـ 

 كال يشترط ككنيـ ممف حضر الخطبة، كقاال (733) (كأقميـ عند أبي حنيفة ثبلثة سكل اإلماـ  ): قكلو 

اثناف سكل اإلماـ، كقاؿ الشافعي أربعكف، كال حجة لو في حديث أسعد بف زرارة أنيـ كانكا 

صمى اهلل عميو - ، كما ال حجة لمف نفى اشتراط األربعيف بأف يـك النفكر بقي معو ) 734(أربعيف

. اثنا عشر-كسمـ 

أما األكؿ ؛ فؤلف اتفاؽ ككف عددىـ أربعيف في ذلؾ اليكـ ال يقتضي تعيف ذلؾ العدد شرعان، كما ركاه 

مضت السنة أف في كؿ ثبلثة إمامان كفي كؿ أربعيف فما فكقو جمعة كأضحى كفطران : عف جابر 

. ضعيؼ 

، كأما الثاني فؤلف ككف الباقي اثني عشر أك أحد عشر أك ثمانية ) 735(ال يحتج بمثمو: قاؿ البييقي 

عشر عمى اختبلؼ الركايات قابمو ركاية ككف الباقي أربعيف الكؿ أقكاؿ منقكلة في الباقي، كتصحيح 

. متعيف منيا بطريقة لـ يثبت لنا 

كأيضان بقاء أكلئؾ ال يستمـز الشركع بيـ لجكاز شركعو بأكثر بأف رجعكا أك جاء غيرىـ فصار 

 اإلثنيف كككف الجمع مسمى الجماعة متحقؽ في: المتحقؽ ككف الشرط الجماعة، فقاؿ أبك يكسؼ 

                                                 
733))

ض٘ؼوى :  جُٗحكؼ٤س ٣ٗح٠ٌٕٞ أٌذؼ٤ٖ ، ٝهحٍ ٌذ٤ؼس جضؼوى ذحغ٢٘ ػٍٗ ، ٝهحٍ أذٞ ق٤٘لس ٝجُػ١ٌٞ ٝج٤ُِع ٝٓكٔى 

ذأٌذؼس أقىْٛ جألٓحّ ، ٝق٢ٌ ػٖ أذ٢ ٣ْٞق جٗؼوحوٛح ذػالغس أقىْٛ جألٓحّ ، ٝهحٍ جُكٖٓ ذٖ ٚحُف ٝوأٝٝو ض٘ؼوى 

 ، ٝجٍُٔوأ١ٝ ، 5/648 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/268جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : ذحغ٤ٖ٘ أقىْٛ جألٓحّ ، جٗظٍ 

  .1/376 ، ٝجُىْٞه٢ ، قح٤ٖس جُىْٞه٢ ، 2/378جالٗٛحف ، 
734

  قى٣ع قٖٓ ، ٝضوىّ ، ٝٛٞ ٖٓ ٌٝج٣س ًؼد ذٖ ِٓي ك٢ نرٍ أٍٝ ؾٔؼس ، ًحٗص ذحُٔى٣٘س ٝٛٞ ك٢ ْٖ٘ أذ٢ وجٝو ، 

 .جُٛالز ، ذحخ جُؿٔؼس ك٢ جُوٍٟ :  ، ًطحخ 185 ، 1069٘قى٣ع ٌهْ 
735

 . ، ًالٛٔح ٖٓ قى٣ع ؾحذٍ 177/ 3 ، ٝجُر٤ٜو٢ ، 2/4  ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جُىجٌ هط٢٘ ، 


  .(ؼ) أ ٖٓ /166 ٜٗح٣س م 
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، الصيغي أقؿ مدلكلو ثبلثة ال يمس ما نحف فيو، إذ الشرط ليس جماعة يككف مدلكؿ صيغة الجمع

صيغة جمع فقد طمب ) 738( {) 737(فاسعكا }؛ ألف قكلو تعالى (736)كىما قاال بؿ الشرط ذلؾ 

الحضكر معمقان بمفظ الجمع، كىك الكاك إلى ذكر يستمـز ذاكران فمـز ككف الشرط جمعان ىك مسمى لفظ 

 .(739)الجمع مع اإلماـ كىك المطمكب 

 

 

 

 

 ] ال تنعقد الجمعة بالنساء والصبياف [

ف نفر الناس قبؿ أف يركع اإلماـ ويسجد ولـ يبؽ إال النساء والصبياف استقبؿ الظير عند  ) ] وا 

إذا نفروا عنو بعدما افتتح الصالة صمى الجمعة، فإف نفروا عنو بعدما ركع : أبي حنيفة، وقاال 

 .خالفًا لزفر  (ركعة وسجد سجدة بنى عمى الجمعة 

. إنيا شرط فال بد مف دواميا كالوقت : وىو يقوؿ 

. وليما أف الجماعة شرط االنعقاد فال يشترط دواميا كالخطبة 

                                                 


  .(أ) خ ٖٓ /136 ٜٗح٣س م 
736))

  .2/24جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :  جٗظٍ 
737

 .كحْؼٞج ئ٠ُ يًٍ هللا  :(خ)  ك٢ 
738

  .(9)  ٌْٞز جُؿٔؼس ، ج٣٥س 
(739)

   2/24 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/268جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
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وألبي حنيفة أف االنعقاد بالشروع في الصالة، وال يتـ ذلؾ إال بتماـ الركعة؛ ألف ما دونيا ليس 

بصالة فال بد مف دواميا إلييا بخالؼ الخطبة فإنيا تنافي الصالة فال يشترط دواميا، وال معتبر 

.  [ببقاء النسواف، وكذا الصبياف ؛ ألنو ال تنعقد بيـ الجمعة فال تتـ بيـ الجماعة 

 . (740)يعني مف ال تنعقد بيـ الجمعة (إال النساء كالصبياف   ): قكلو 

، كحاصؿ المذككر مف كجيو كجيتيـ (741)فعنده إذا نفركا قبؿ القعدة بطمت (خبلفان لزفر   ):  قكلو 

معارضة قياسو عمى الكقت بقياسيـ عمى الخطبة، ثـ نقض قياسو بأنو لك كانت الجماعة كالكقت لـ 

تصح صبلة المسبكؽ بركعة في الجمعة ؛ ألنو منفرد فيما يقضيو، ك كما ال تصح صبلة الجمعة إذا 

إنيا شرط االنعقاد لكف انعقاد الصبلة كالمصمي تحقؽ : كاف بعضيا خارج الكقت كأبك حنيفة يقكؿ 

تمامو مكقكؼ عمى كجكد تماـ األركاف ؛ ألف دخكؿ الشيء في الكجكد بدخكؿ جميع أركانو، فما 

 . (742)يسجد ال يصير مصميان 

 الجماعة قبؿ السجكد كذىابيـ قبؿ التكبير مف جية أنو عدـ ، فكاف ذىاب الركف ركف بؿ مفتتحان 

الجماعة قبؿ تحقؽ مسمى الصبلة، كيظير مف ىذا التقدير أنو يجكز مكافقتو إياىا في إلحاؽ 

ف خالفيما في االكتفاء بكجكدىا حاؿ  الجماعة بالخطبة في أنو ال يشترط بقاؤىا إلى آخر الصبلة، كا 

 . (743)أم مف كجو زفر ككجييـ كلـ نقؿ كجييما: االفتتاح فمذا قمنا حاصؿ المذككر مف كجيو 

 ]عدـ وجوب الجمعة عمى المسافر والمراة والمريض والعبد واألعمى [

                                                 
(740)

 جٖطٍج٠ جُؿٔحػس غحذص ٓطِوحً ، غْ ٣ٗط٠ٍ ك٢ جُػالغس إٔ ٣ٌٞٗٞج ذك٤ع ٣ِٛكٕٞ ُإلٓحٓس ك٢ ٚالز جُؿٔؼس قط٠ ئٕ 

جٍُٓن٢ٓ ، : ٗٛحخ جُؿٔؼس ال ٣طْ ذحُ٘ٓحء ٝجُٛر٤حٕ ٣ٝطْ ذحُؼر٤ى ٝجُٔٓحك٣ٍٖ ألْٜٗ ٣ِٛكٕٞ ُإلٓحٓس ك٤ٜح ، جٗظٍ 

  . 1/268 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ، 25/ 2جُٔر٠ٞٓ ، 
(741)

 ، 2/815جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ . ئيج ٗلٍٝج ػٖ جألٓحّ كحٗٚ ٢ِٛ٣ جُظٍٜ :  ػ٘ى َكٍ 

  .  2/34ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 
(742)

   .2/817جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
(743)

  ؟ 1/258 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 1/221ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
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؛ ألف المسافر يخرج في (وال تجب الجمعة عمى مسافر وال امرأة وال مريض وال عبد وال أعمى) ]

الحضور، وكذا المريض واألعمى، والعبد مشغوؿ بخدمة المولى، والمرأة بخدمة الزوج فعذروا دفعا 

؛ ألنيـ تحمموه فصاروا  (فإف حضروا وصموا مع الناس أجزأىـ عف فرض الوقت  )لمحرج والضرر 

 . [كالمسافر إذا صاـ 

الشيخ الكبير الذم ضعؼ ممحؽ بالمريض فبل  (كال تجب الجمعة عمى مسافرو إلى آخره  ): قكلو 

 . (744)تجب عميو كأطمؽ في العبد

كقد اختمفكا في المكاتب كالمأذكف كالعبد الذم حضر مع مكاله باب المسجد لحفظ الدابة إذا لـ 

 بالحفظ، كينبغي أف يجرم الخبلؼ في معتؽ البعض إذا كاف يسعى، كال تجب عمى العبد ) 745(يخؿ

. )746(الذم يؤدم الضريبة، كلممستانجر أف يمنع األجير عف حضكر الجمعة في قكؿ أبي حفص

ف كاف بعيدان يسقط عنو بقدر ) 747(كقاؿ الدقاؽ  ليس لو منعو، فإف كاف قريبا ال يحط عنو شيء، كا 

 بالصبلة لـ يكف لو ذلؾ، كالمطر حط عني الربع بقدر اشتغالي : ) 748(اشتغالو، فإف قاؿ األجير

أقاـ -صمى اهلل عميو كسمـ - الشديد كاالختفاء مف السمطاف الظالـ مسقط، ك في الكافي صح أنو 

. (749)الجمعة بمكة مسافران 

                                                 
(744)

 ، 2/193 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/229 ، ٝجذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 5/622ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :  جٗظٍ 

  .2/339ٝجُوٍجك٢ ، جًُن٤ٍز ، 
745

 .٣كَ ، ٝٛٞ نطأ  : (خ)  ك٢ 
746

 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 43 ، ٝجذٖ ٗؿ٤ْ ، جُركٍ جٍُجتن ، 86٘جذٖ ٓحَز ، جُٔك١٤ جُرٍٛح٢ٗ ، ٘:    جٗظٍ 

2/194.  
747

جُكحكع جألٝقى أذٞ ػرى هللا ٓكٔى ذٖ ػرى جُٞجقى ذٖ ٓكٔى جالٚرٜح٢ٗ جُىهحم ، ُٝى ْ٘س ذٟؼٖ ٝغالغ٤ٖ :   جُىهحم 

جًُٛر٢ ، ٤ٍْ أػالّ جُ٘رالء ، :  ، ٝٛٞ ٖٓ جُطروس جُٓحذؼس ٝجُؼ٣ٍٖٗ ، جٗظٍ 516ٝأٌذغ ٓحتس ، ٓحش ك٢ ٖٞجٍ ْ٘س 

1/474 .   
748

 .جأل٤ٍْ ، ٝٛٞ نطأ  : (أ)  ك٢ 


  .(خ) خ ٖٓ /163 ٜٗح٣س م 
(749)

 ، ٓػِٚ ، كوى أ٠ِن ؾٔحػس ٖٓ أَٛ 1/258 ٓح يًٍٙ جذٖ جُٜٔحّ أٗٚ ٌٝو ك٢ جٌُحك٢ ًًُٝي ك٢ ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 

جُؼِْ ػىّ جهحٓطٚ جُؿٔؼس ك٢ ْلٍٙ ، ُٝٞ هىٌ جٗٚ جهحّ جُؿٔؼس ، كـح٣س ٓح ك٢ جألٍٓ جٗٚ جِْٓ ك٤ٜح ، ٝجال ك٢ٜ هحتٔس 

ٖحٛى ُٜح كٖٔ ج١ًُ ٤ْطوىّ ذ٤ٖ ٣ى٣ٚ ك٢ ئهحٓطٜح ، كٜٞ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٓلٍٝٞس ػ٠ِ أَٛ ٌٓس ٝجٕ ًحٕ جُ٘ر٢ 
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 ] جواز إمامة المسافر والعبد والمريض في الجمعة [

ال يجزئو ؛ ألنو ال فرض عميو : وقاؿ زفر  (ويجوز لممسافر والعبد والمريض أف يؤـ في الجمعة) ]

 .فأشبو الصبي والمرأة 

ولنا أف ىذه رخصة، فإذا حضروا يقع فرضا عمى ما بيناه، أما الصبي فمسموب األىمية، والمرأة ال 

تصمح إلمامة الرجاؿ، وتنعقد بيـ الجمعة ؛ ألنيـ صمحوا لإلمامة فيصمحوف لالقتداء بطريؽ 

 . [األولى 

إشارة إلى قكلو ؛ ألنيـ تحممكا إلى آخره، فيقع فرضا فصار كمسافر  (عمى ما بينا   ): قكلو 

. (752)فرضا   (751( صاـ رمضاف يقع (750(إذا

 ] كراىة صالة الظير يـو الجمعة في المنزؿ قبؿ نزوؿ اإلماـ [

ومف صمى الظير في منزلو يـو الجمعة قبؿ صالة اإلماـ وال عذر لو كره لو ذلؾ وجازت  ) ]

 .ال يجزئو ؛ ألف عنده الجمعة ىي الفريضة أصالة: وقاؿ زفر  (صالتو 

. والظير كالبدؿ عنيا، وال مصير إلى البدؿ مع القدرة عمى األصؿ 

                                                                                                                                                 

ٝٓؼِّٞ إٔ ٖٜٞو جُٔٓحكٍ ٝجُٔٓطوٍ ُِؿٔؼس جكَٟ ٝجػظْ جؾٍج ق٤ع ال ٓٗلس ، ٝهى ػوى ػرى جٍَُجم , جٓحّ ج٤ُِٖٔٓٔ 

إٔ جألٓحّ ُٚ جٕ ٣ط٠ُٞ جهحٓس جُؿٔؼس ك٢ جُرِى ج١ًُ : ٝجُٛك٤ف ك٢ جُٔٓحُس . ذحخ جألٓحّ ٣ؿٔغ ق٤ع ًحٕ  " 3:360" 

 ، 1/258ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٌُحْح٢ٗ : جٗظٍ , ٣ٍٔ ذٚ أٝ ٤٘٣د ؿ٤ٍٙ ، ال جٗٚ ضُِٓٚ جُؿٔؼس ق٤ع ًحٕ ئيج ًحٕ ٓٓحكٍ 

  .2/130ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 
750

  .2/195جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، :   جٗظٍ 
751

 .ك٤وغ : (ؼ)  ك٢ 
(752)

جٕ :  هحٍ أذٞ ق٤٘لس ٝجُٗحكؼ٢ ، ٣ؿَٞ جٕ ٣ٌٕٞ جُؼرى جٓحٓح ك٤ٜح ٝٝجكوْٜ ٓحُي ك٢ جُٔٓحكٍ ، ٝق٢ٌ ػٖ أذ٢ ق٤٘لس 

جُؿٔؼس ضٛف ذحُؼر٤ى ٝجُٔٓحك٣ٍٖ الْٜٗ ٌؾحٍ ضٛف ْٜٓ٘ جُؿٔؼس ، ٝػ٘ى جُك٘حذِس جْٜٗ ٖٓ ؿ٤ٍ أَٛ كٍٜ جُؿٔؼس كِٖ 

  .  2/186جذٖ كىجٓس جُٔـ٢٘ ، : ض٘ؼوى جُؿٔؼس ذْٜ ُْٝ ذؿُ جٕ ٣إٓٞ ك٤ٜح ًحُ٘ٓحء ٝجُٛر٤حٕ ، جٗظٍ 
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ولنا أف أصؿ الفرض ىو الظير في حؽ الكافة، ىذا ىو الظاىر إال أنو مأمور بإسقاطو بأداء 

الجمعة، وىذا ؛ ألنو متمكف مف أداء الظير بنفسو دوف الجمعة لتوقفيا عمى شرائط ال تتـ بو 

 . [وحده، وعمى التمكف يدور التكميؼ 

ال بد مف ككف المراد حـر عميو ذلؾ، كصحت الظير ؛ ألنو ترؾ  (كره لو ذلؾ إلى آخره ): قكلو 

الفرض القطعي باتفاقيـ الذم ىك آكد مف الظير فكيؼ ال يككف مرتكبان محرمان، غير أف الظير تقع 

ف كاف مأمكران باإلعراض عنيا  . صحيحة كا 

ال يجكز ؛ ألف الفرض في حقو الجمعة كالظير بدؿ عنيا ؛ ألنو مأمكر بأداء الجمعة : كقاؿ زفر 

معاقب بتركيا، كمنيي عف أداء الظير مأمكر باإلعراض عنيا ما لـ يقع اليأس عف الجمعة، كىذا 

. (753)ىك صكرة األصؿ كالبدؿ، كال يجكز أداء البدؿ مع القدرة عمى األصؿ 

كأكؿ كقت الظير حيف  }-صمى اهلل عميو كسمـ - بؿ فرض الكقت الظير بالنص، كىك قكلو : قمنا 

 مطمقان في األياـ كداللة اإلجماع أعني اإلجماع عمى أف بخركج الكقت يصمي ) 754({تزكؿ الشمس 

الظير بنية القضاء، فمك لـ يكف أصؿ فرض الكقت الظير لما نكل القضاء، كالمعقكؿ إذ أصؿ 

كالظير أقرب ؛  الفرض في حؽ الكؿ ما يتمكف كؿ مف أدائو بنفسو، فما قرب إلى كسعو فيك أحؽ

نما  لتمكنو منو كذلؾ بخبلؼ الجمعة ؛ لتكقفيا عمى شرائط ال تتـ بو كحده، كتمؾ ليست في كسعو، كا 

                                                 
(753)

 ٖٓ ٝؾرص ػ٤ِٚ جُؿٔؼس ئيج ٠ِٚ جُظٍٜ هرَ إٔ ٢ِٛ٣ جألٓحّ جُؿٔؼس ُْ ٣ٛف ، ٣ُِٝٓٚ جُٓؼ٢ ئ٠ُ جُؿٔؼس إٔ 

ٝإٔ ظٖ أٗٚ ال . ظٖ أٗٚ ٣ىًٌٜح ، ألٜٗح جُٔلٍٝٞس ػ٤ِٚ ، كحٕ أوًٌٜح ٓؼٚ ٚالٛح ، ٝإٔ كحضطٚ كؼ٤ِٚ ٚالز جُظٍٜ 

ًٛج هٍٞ ٓحُي ٝجُػ١ٌٞ ٝجُٗحكؼ٢ ك٢ جُؿى٣ى ، ٝذٚ هحٍ . ٣ىًٌٜح جٗطظٍ قط٠ ٣ط٤وٖ إٔ جألٓحّ هى ٠ِٚ غْ ٢ِٛ٣ جُظٍٜ 

كحٗٚ ٠ِٚ ٓح ُْ ٣هح٠د ذٚ : جٓح ػ٘ى جُك٘حذِس . ٝهحٍ أذٞ ق٤٘لس ٝجُٗحكؼ٢ ك٢ جُوى٣ْ ضٛف ظٍٜٙ هرَ ٚالز جألٓحّ . َكٍ 

، ٝ جُؼ٢٘٤ ، 197/ 2جذٖ هىجٓس جُٔـ٢٘ ، : ٝضٍى ٓح ن٠ٞد ذٚ ، كِْ ضٛف ًٔح ُٞ ٠ِٚ جُؼٍٛ ٌٓحٕ جُظٍٜ ، جٗظٍ 

ًٛج جٕ ًحٕ ٖٓٔ ضؿد ػ٤ِْٜ ٚالز جُؿٔؼس جٓح ٖٓ ال ضؿد ػ٤ِٚ ٚالز جُؿٔؼس  . 823/ 2جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 

ًحُٔٓحكٍ ٝجُؼرى ٝجٍُٔجز ٝج٣ٍُٔٝ ، ْٝحتٍ جُٔؼ٣ًٌٖٝ كِٚ جٕ ٢ِٛ٣ جُظٍٜ هرَ ٚالز جألٓحّ ك٢ هٍٞ جًػٍ أَٛ جُؼِْ 

  2/198جُٔـ٢٘ ، / جذٖ هىجٓس : ، جٗظٍ 
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يحصؿ لو ذلؾ اتفاقان باختيار آخريف كاختيار السمطاف كقدرتو في األمر، كاختيار آخر كآخر ليحصؿ 

 بو معيما الجماعة كغير ذلؾ، فكاف الظير أكلى باألصمية، كعمى األكؿ أف يقاؿ مفاده أف كؿ كقت

نما يفاد بعكس االستقامة ليا  ظير يدخؿ حيف تزكؿ كالمطمكب أف كؿ ما زالت دخؿ كقت الظير، كا 

الكمية أعني العكس معمكـ قطعان مف  كىك ال يثبت كميان سممناه، لكف خركج الزكاؿ يكـ الجمعة مف تمؾ

الشرع لمقطع بكجكب الجمعة فيو كالنيي عف تركيا إلى الظير، كال يخفى ضعؼ الكجو الثالث، إذ لك 

تـ استمـز عدـ كجكب الجمعة عمى كؿ فرد كالمتحقؽ كجكبيا عمى كؿ كاحد فيحصؿ مف األمتثاؿ 

تكفر الشركط، كالمعكؿ عميو الكجو الثاني، كىك يستمـز عدـ تخصيص األكؿ، فيمـز أف كجيو حينئذو 

كجكب الظير أكالن ثـ يجب إسقاطو بالجمعة، كفائدة ىذا الكجكب حينئذ جكاز المصير إليو عند 

.  الجمعة إذ  كانت صحتيا تتكقؼ عمى شرائط ربما ال تتحصؿ فتأمؿ العجز عف

ذا كاف كجكب الظير ليس إال عمى ىذا المعنى يمـز مف كجكبيا كذلؾ صحتيا قبؿ تعذر الجمعة،  كا 

 .(755)كالفرض أف الخطاب قبؿ تعذرىا لـ يتكجو عميو إال بيا 

 ] بطالف الظير بالسعي [

ال : فإف بدا لو أف يحضرىا فتوجو إلييا واإلماـ فييا بطؿ ظيره عند أبي حنيفة بالسعي، وقاؿ ) ]

؛ ألف السعي دوف الظير فال ينقصو بعد تمامو، والجمعة فوقيا (يبطؿ حتى يدخؿ مع اإلماـ

 .فينقصيا وصار كما إذا توجو بعد فراغ اإلماـ 

                                                                                                                                                 
754

أٝهحش جُٛالز جُهّٔ ، ٖٓ :  ًطحخ جُٔٓحؾى ٝٓٞج٤ٞغ جُٛالز ، ذحخ 280 ، ٘ 173  ٌٝجٙ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 

ٝهص جُظٍٜ ئيج َجُص جُّٗٔ ، ًٝحٕ : هحٍ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - قى٣ع ػرى هللا ذٖ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘ جٕ ٌٍْٞ هللا 

 ......".ظَ جٍُؾَ ًطُٞٚ ، ٓح ُْ ٣كٍٟ جُؼٍٛ ،


  .(ؼ) خ ٖٓ /166 ٜٗح٣س م 


  .(أ) أ ٖٓ /137 ٜٗح٣س م 
(755)

  .   1/223ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
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ولو أف السعي إلى الجمعة مف خصائص الجمعة فينزؿ منزلتيا في حؽ ارتفاض الظير احتياطًا 

 .[بخالؼ ما بعد الفراغ منيا ؛ ألنو ليس بسعي إلييا

ىذا إذا كاف اإلماـ في الصبلة بحيث يمكنو أف  (بطمت  ظيره عند أبي حنيفة بالسعي  ): قكلو 

ف لـ يدركيا أك كاف لـ يشرع ، لكنو ال يرجك إدراكيا لمبعد كنحكه ال تبطؿ عند أبي حنيفة  يدركيا، كا 

، ثـ المعتبر في السعي االنفصاؿ (756)عند العراقييف، كتبطؿ عنده في تخريج البمخييف كىك األصح

عف داره فبل تبطؿ قبمو عمى المختار، كقيؿ إذا خطا خطكتيف في البيت الكاسع تبطؿ 

 حتى لك أفسدىا بعد الشركع فييا ال كفي ركاية حتى يتميا معو (حتى يدخؿ مع اإلماـ   ):  قكلو 

يبطؿ الظير، كال فرؽ عمى ىذا الخبلؼ بيف المعذكر كالعبد كغيره، ك حتى لك صمى المريض 

. الظير ثـ سعى إلى الجمعة بطؿ ظيره عمى الخبلؼ  

. (757)ال يبطؿ ظير المعذكر ؛ ألف الجمعة ليست فرضان عميو : كقاؿ زفر 

. قمنا إنما رخص لو تركيا لمعذر، كبااللتزاـ التحؽ بالصحيح 

ف  (ألف السعي دكف الظير   ): قكلو  ؛ ألنو حسف لمعنى في غيره بخبلؼ الظير، كنقض الظير كا 

كاف مأمكران بو لكنو لضركرة أداء الجمعة ؛ إذ نقض العبادة قصدا ببل ضركرة حراـ فبل تنتقض دكف 

نقض الظير لمزـك  أدائيا كليس السعي األداء، كحاصؿ كجو قكؿ أبي حنيفة أف االحتياط في الجمعة

االحتياط في تحصيميا، كىك بو فينزؿ ما ىك مف خصائيا منزلتيا لذلؾ ؛ ألنو المحقؽ لبلحتياط في 

نما كاف السعي مف خصائيا ؛ ألنو أمر بو فييا كنيي عنو في غيرىا، قاؿ اهلل تعالى   }تحصيميا، كا 

                                                 
(756)

 ٖٓ ال ػًٌ ُٚ إٔ ٣كٍٟ ُِؿٔؼس ، ٝهى ٠ِٚ جُظٍٜ ك٢ ُُٓ٘ٚ ٣ّٞ جُؿٔؼس هرَ ٚالز جألٓحّ كطٞؾٚ ئ٠ُ جُؿٔؼس 

ٝجألٓحّ ُْ ٣لٍؽ ذؼى ٖٓ ٚالز جُؿٔؼس ذطَ ظٍٜٙ ج١ًُ ٚالٙ ك٢ ُُٓ٘ٚ ػ٘ى أذ٢ ق٤٘لس ذحُٓؼ٢ ، أ١ ذٔؿٍو جُؼ٢ٓ 

 ، ٝج٣ُُِؼ٢ 2/197 ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 2/825جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : ْٞجء أوٌى جألٓحّ جّ ال ، جٗظٍ 

  .   1/222، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 


  .(خ) أ ٖٓ /164 ٜٗح٣س م 
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إذا أتيتـ الصبلة فبل تأتكىا كأنتـ تسعكف  }كقاؿ صمى اهلل عميو كسمـ) 758( {فاسعكا إلى ذكر اهلل 

 .الحديث  ) 759({

فكاف االشتغاؿ بو كاالشتغاؿ بيا، فالنقض بيا إقامة لمسبب العادم مقاـ المسبب احتياطان كمكنة 

الكصكؿ ثابتة نظرا إلى قدرة اهلل، كىي تكفي لمتكميؼ، بخبلؼ ما إذا كاف السعي بعد الفراغ منيا؛ 

ألنو ليس إلييا كال إمكاف لمكصكؿ، ك ىذا التقرير بناء عمى أف المراد بالسعي ما يقابؿ المشي كليس 

كذلؾ، ككذا البطبلف غير مقتصر عمى السعي بؿ لك خرج ماشيا أقصد مشى بطمت ؛ أال يرل أنيـ 

أكردكا الفرؽ بيف السعي إلى الجمعة كتكجو القارف إلى عرفات حيث لـ تبطؿ بو عمرتو حتى يقؼ، 

بأنو منيي عنو ال مأمكر بو فبل ينزؿ منزلتو مع أنو ليس ىناؾ جامع السعي منصكصا ليطمب كجو 

. الفرؽ في الحكـ بعد كجكد الجامع 

فالحؽ في التقرير أنو مأمكر بعد إتماـ الظير بنقضيا بالذىاب إلى الجمعة، فذىابو إلييا مشركع في 

. (760)طريؽ نقضيا المأمكر بو فيحكـ بنقضيا بو احتياطان لترؾ المعصية 

 ] كراىة صالة الظير لممعذوريف بجماعة يـو الجمعة في المصر [

                                                                                                                                                 
(757)

 .    1/269جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛٔحتغ ، :  جٗظٍ
758

 .(9 )  ٌْٞز جُؿٔؼس ، ج٣٥س 
759

ال ٣ٓؼ٠ ئ٠ُ جُٛالز  ، ٝقى٣ع : جإليجٕ ، ذحخ :  ًطحخ 141 ، ٘ 636  ٚك٤ف ، ٌٝجٙ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

. ج٢ُٗٔ ئ٠ُ جُؿٔؼس :  ، ذحخ 190 ، ٘ 809ٌهْ 

جُٔٓحؾى ٝٓٞج٤ٞغ جُٛالز ، ذحخ جْطكرحخ جض٤حٕ جُٛالز ذٞهحٌ :  ًطحخ 270 ، ٘ 602ٌٝٝجٙ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 .٤ٌْٝ٘س 
(760)

 جُٓؼ٢ وٕٝ جُظٍٜ ، الٗٚ ٤ُّ ٓوٛٞوج ذ٘لٓٚ ، ٝجُظٍٜ ٓوٛٞو ذ٘لٓٚ كال ٣٘وٟٚ ذؼى ضٔحٓٚ ، الٕ جالػ٠ِ ال 

٣٘وٝ ذحالو٢ٗ ، ٝجُؿٔؼس كٞهٜح أ١ كٞم جُظٍٜ ، ٣ٍٟ أذٞ ق٤٘لس جٕ جُٓؼ٢ ٖٓ نٛحتٙ جُؿٔؼس ، ٝهى ٠ٜٗ ػٖ 

، ئيج جه٤ٔص جُٛالز كال ضحضٞٛح ضٓؼٕٞ ٝجضٞٛح ضٕٔٗٞ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جُٓؼ٢ ك٢ ْحتٍ جُٛألٝجز ، ُوُٞٚ 

جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : ٌٝجٙ جألٓس جُٓطس ، جٗظٍ " ٝػ٤ٌِْ ج٤ٌُ٘ٓس ، كٔح أوًٌطْ كِٛٞج ٝٓح كحضٌْ كحضْ 

2/827   .  
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لما  (ويكره أف يصمي المعذوروف الظير بجماعة يـو الجمعة في المصر، وكذا أىؿ السجف  ) ] 

فيو مف اإلخالؿ بالجمعة إذ ىي جامعة لمجماعات، والمعذور قد يقتدي بو غيره بخالؼ أىؿ السواد 

 . [الستجماع شرائطو  (ولو صمى قـو أجزأىـ)؛ ألنو ال جمعة عمييـ 

قبؿ الجمعة، ككذا بعدىا، كمف فاتتيـ  (كيكره أف يصمي المعذكركف الظير بجماعة   ): قكلو 

 (761) .الجمعة فصمكا الظير تكره ليـ الجماعة أيضان 

ىذا الكجو ىك مبنى عدـ جكاز  (لما فيو مف اإلخبلؿ بالجمعة ىي جامعة لمجماعات   ):  قكلو 

 جكاز تعددىا، المختارة عند السرخسي كغيره مف تعدد الجمعة في المصر الكاحد، كعمى الركاية

فكجيو أنو ربما يتطرؽ غير المعذكر إلى االقتداء بيـ، كأيضان فيو صكرة معارضة الجمعة بإقامة 

. (762)غيرىا 

 

 

 ] إدراؾ ركعة مع اإلماـ يـو  الجمعة [

صمى اهلل عميو - وبنى عميو الجمعة لقولو  (ومف أدرؾ اإلماـ يـو الجمعة صمى معو ما أدركو  ) ]

ف كاف أدركو في التشيد أو في سجود السيو  ) {ما أدركتـ فصموا، وما فاتكـ فاقضوا  }-وسمـ  وا 

 .بنى عمييا الجمعة عندىما 

                                                 
(761)

ئيج ًحٕ ػًٌٙ : ٝجقد جنلحء جُؿٔحػس ُثال ٣طٜٔٞج ك٢ جُى٣ٖ ٝهحٍ ؾٌٜٔٞ جالٚكحخ :  هحٍ جُٗحكؼ٢ ٌقٔٚ هللا 

  .   5/637ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، : ظحٍٛج ُْ ٣ٓطكد جالنلحء ، الْٜٗ ال ٣طٜٕٔٞ ق٤ٖ جيٕ ، جٗظٍ 


  .(ؼ) أ ٖٓ /167 ٜٗح٣س م 
(762)

، 2/190جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : جٗظٍ .  ضؿَٞ جهحٓس جُؿٔؼس ك٢ ٓٞٞؼ٤ٖ ٖٓ جُرِى ُِكحؾس ، ٝال ٣ؿَٞ ٓغ ػىٜٓح 

   . 2/23ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ،  / 1/229 ، ٝجذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 1/258ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 
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ف أدرؾ أقميا بنى : وقاؿ محمد رحمو اهلل  إف أدرؾ معو أكثر الركعة الثانية بنى عمييا الجمعة، وا 

؛ ألنو جمعة مف وجو ظير مف وجو لفوات بعض الشرائط في حقو، فيصمي أربعًا  (عمييا الظير 

اعتبارا لمظير ويقعد ال محالة عمى رأس الركعتيف اعتبارا لمجمعة، ويقرأ في األخرييف الحتماؿ 

. النفمية 

وليما أنو مدرؾ لمجمعة في ىذه الحالة حتى يشترط نية الجمعة، وىي ركعتاف، وال وجو لما ذكر؛ 

 . [ألنيما مختمفاف فال يبني أحدىما عمى تحريمة اآلخر 

-أخرج الستة في كتبيـ عف أبي سممة عف أبي ىريرة  (-صمى اهلل عميو كسمـ - لقكلو   ): قكلو 

إذا أقيمت الصبلة فبل تأتكىا كأنتـ -صمى اهلل عميو كسمـ - قاؿ رسكؿ اهلل  }: قاؿ -رضي اهلل عنو 

 كأخرجو أحمد كابف ) 763({تسعكف كأتكىا تمشكف كعميكـ السكينة، فما أدركتـ فصمكا كما فاتكـ فأتمكا 

عف  (765(عف الزىرم ) )764(حباف في النكع الثاني كالسبعيف مف القسـ األكؿ عف سفياف بف عيينة 

أخطأ ابف : قاؿ مسمـ  {كما فاتكـ فاقضكا  }عف أبي ىريرة مرفكعا كقاؿ ) 766(سعيد بف المسيب 

. عيينة في ىذه المفظة، كال أعمـ ركاىا عف الزىرم غيره 

                                                 
763

 ، ً٘طَ 106 ، 572٘، ٌٝٝجٙ أذٞ وأٝٝو ، قى٣ع ٌهْ .  ٚك٤ف ، ْٝرن ضه٣ٍؿٚ ٖٓ ٚك٤ك٢ جُرهح١ٌ ِْٝٓٓ 

 ، ًطحخ جُٔٓحؾى ٝجُؿٔحػس ، ذحخ 147 ، 775٘جُٛالز ، ذحخ جُٛؼ٢ ئ٠ُ جُٛالز ، ٌٝٝجٙ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 

 ، ًطحخ ٓٞجه٤ص جُٛالز ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ج٢ُٗٔ ئ٠ُ 91 ، 327٘ج٢ُٗٔ ئ٠ُ جُٛالز ، ٌٝٝجٙ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 .جُٔٓؿى 
764

 ٛـ ، ٖٓ جُْٞط٠ ٖٓ جضرحع 107  ْل٤حٕ ذٖ ػ٤٤٘س ذٖ أذ٢ ػٍٔجٕ ٤ٕٓٔٞ جُٜال٢ُ ، أذٞ ٓكٔى جٌُٞك٢ ، ُٝى ْ٘س 

 ٛـ 198جُطحذؼ٤ٖ ، غوس قحكع كو٤ٚ ، جٓحّ قؿس ، ئال جٗٚ ضـرٍ قلظٚ ذحنٍٙ ًٝحٕ ٌذٔح وُّ ٌُٖٝ ػٖ جُػوحش ، ضٞك٢ ْ٘س 

. ذٌٔس 

 .403/ 6 ، جذٖ قرحٕ ، جُػوحش ، 455 / 8 ، جًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ ، 291جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، : جٗظٍ 
765

ٓكٔى ذٖ ِْٓٓ ذٖ ػرى هللا ذٖ ٖٜحخ ج١ٍُُٛ ، أذٞ ذٌٍ ، جُكحكع جُلو٤ٚ ، جقى جتٔس جألػالّ، ًحٕ غوس ، :   ج١ٍُُٛ 

. ٛـ123ًػ٤ٍ جٍُٝج٣س ، ضٞك٢ ْ٘س 

  .696 / 3 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 97/ 7 ، ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 5/326جًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ ، : جٗظٍ 
766

ذٖ قُٕ ذٖ أذ٢ ٝٛد جُٔه٢ُٓٝ جُو٢ٍٖ،أذٞ ٓكٔى ، ٤ْى جُطحذؼ٤ٖ ٝجقى جُلوٜحء جُٓرؼس ك٢ :   ْؼ٤ى ذٖ ج٤ُٓٔد 

 ٛـ ، ؾٔغ ذ٤ٖ جُكى٣ع ٝجُلوٚ ٝجُُٛى ٝجٌُٞع ، ًٝحٕ ٣ؼ٤ٕ ٖٓ جُطؿحٌز ذح٣ُُص ، ضٞك٢ ذحُٔى٣٘س 13جُٔى٣٘س ، ُٝى ْ٘س 

.  ٛـ 94ْ٘س 
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كنظر فيو بأف أحمد ركاه في مسنده عف ) 767( {فاقضكا  }قاؿ فيو ابف عيينة كحده : كقاؿ أبك داكد 

كركاه البخارم في كتابو المػفرد   {فاقضكا  }عبد الرزاؽ عف معمر عف الزىرم بو كقاؿ 

كمف حديث  (770) {فاقضكا  }كقاؿ   عف الزىرم بو) 769(مف حديث الميث (768(في األدب

عف الزىرم عف أبي ) 772(حدثنا يكنس  قاؿ :  عف الزىرم بو نحكه، كمف حديث الميث )771(سميماف

 في المستخرج عف أبي ) 773( أبك نعيـكذلؾ، كركاه-رضي اهلل عنو -سممة كسعيد عف أبي ىريرة 

 عف الزىرم بو نحكه، فقد تابع ابف عيينة جماعة، ) 775(عف ابف أبي حبيب ) 774(داكد الطيالسي 

. كبيف المفظيف فرؽ في الحكـ 

                                                                                                                                                 

 ، 44/ 2 ، جذٖ جُؿ١َٞ ، ٚلٞز جُٛلٞز ، 88 / 5 ، ٠روحش ذٖ ْؼى ، 102 / 3ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 

 .161/ 2جالٚرٜح٢ٗ ، ق٤ِص جأل٤ُٝحء ، 
767

جُٓؼ٢ ئ٠ُ جُٛالز ، ٝجذٖ : جُٛالز ، ذحخ :  ًطحخ 106 ، ٘ 275  قٖٓ ٚك٤ف، ْٖ٘ أذ٢ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

 ، ػٖ ٣ٍ٠ن جذٖ 2/297 ، ٝجُر٤ٜو٢ ، 2145 ، ٝجذٖ قرحٕ ، 2/238 ، ٝأقٔى ، 935 ، ٝجُك٤ٔى١ ، ٤ٖ2/358رس ، 

 .ػ٤٘٤س ػٖ أذ٢ ٣ٍٍٛز ٍٓكٞػحً 
768

ٝٛٞ ًطحخ جكٍوٙ جألٓحّ جُرؿح١ٌ ػٖ جُؿحٓغ جُٛك٤ف ، ٣ٝٗطَٔ ػ٠ِ جقحو٣ع :   ًٝطحخ جالوخ جُٔلٍو ُِرهح١ٌ 

ذحذحً ، ٝؾِٔس ٓح ك٤ٚ ٖٓ  (644)َجتىز ػٔح ك٢ جُٛك٤ف ، ٝك٤ٚ ه٤َِ ٖٓ جالغحٌ جُٔٞهٞكس ٢ٛٝ ًػ٤ٍز جُلحتىز ، ٝهى ضٟٖٔ 

قى٣ػحً ٝجغٍجً، ٝهى قووٚ ٝػِن ػ٤ِٚ ٍٖٝـ ؿ٣ٍد جُلحظٚ ، أقٔى جُر١ٌٍ ،  (1322)جالقحو٣ع جٍُٔكٞػس ٝجُٔٞهٞكس 

ٝجُكى٣ع أنٍؾٚ .  2004ّ/  ٛـ 1424ٝٚىٌ ك٢ ٠رؼطٚ جأل٠ُٝ ك٢ ذ٤ٍٝش ػٖ وجٌ جُٓالّ ُِطرحػس ٝجٍُ٘ٗ ، ْ٘س 

 635جُرهح١ٌ ك٢ ًطحخ جإليجٕ ، ذحخ هٍٞ جٍُؾَ كحضط٘ح جُٛالز ، 
769

ذٖ ْؼى ذٖ ػرى جٍُقٖٔ جُل٢ٜٔ ، أذٞ جُكحٌظ ج١ٍُٛٔ ، ٠ُٞٓ ػرى جٍُقٖٔ ذٖ نحُى ذٖ ٓٓحكٍ ، ُٝى :   ج٤ُِع 

 ، ٝجذٖ 542جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، :  ٛـ ، جٗظٍ 175 ٛـ ، غوس غرص كو٤ٚ ٝجٓحّ ، ضٞك٢ ْ٘س 93 ٛـ أٝ 94ْ٘س 

 .5/248 ، ٝج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 484-3/481 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 7/360قرحٕ ، جُػوحش ، 
770))

  2/533ٓٓ٘ى جألٓحّ أقٔى ، :  جٗظٍ 
771

جذٖ : جٗظٍ .ٛـ 133ًػ٤ٍ جُؼرى١ ، أذٞ وجٝو ، ٝأذٞ ٓكٔى ، ال ذأِ ذٚ ك٢ ؿ٤ٍ ج١ٍُُٛ ، ٓحش ْ٘س :   ٤ِْٔحٕ 

  ..16 /2 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 301قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، 


  .(أ) خ ٖٓ /137 ٜٗح٣س م 
772

  ٣ّٞٗ ذٖ ٣ُ٣ى ذٖ أذ٢ جُ٘ؿحٌ جال٢ِ٣ ، غوس ، ئال جٗٚ ك٢ ٌٝج٣طٚ ػٖ ج١ٍُُٛ ٝٛٔحً ه٤ِالً ، ٝك٢ ؿ٤ٍ ج١ٍُُٛ نطأ  

 .4/274 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 711جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، : جٗظٍ 


  .(خ) خ ٖٓ /164 ٜٗح٣س م 
773

 336أقٔى ذٖ ػرى هللا ذٖ أقٔى جالٚرٜح٢ٗ ، قحكع ، ٓإٌل ، ٖٓ جُػوحش ك٢ جُكلع ٝجُٞج٣س ، ُٝى ْ٘س :   أذٞ ٗؼ٤ْ 

.  ٛـ ذحٚرٜحٕ 430ٛـ ذحٚرٜحٕ ، ٖٓ ضٛح٤ٗق ، ٤ِٓس جأل٤ُٝحء ٠ٝروحش جالٚل٤حء ، ٝؿ٤ٍٛح ، ضٞك٢ ْ٘س 

 ، جذٖ 1/52 ، ٝجًُٛر٢ ، ٤ُٓجٕ جالػطىجٍ ، 3/7 ، جذٖ جُٓر٢ٌ ، ٠روحش جُٗحكؼ٤س ، 1/157ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ: جٗظٍ 

 .1/201قؿٍ ، ُٓحٕ ج٤ُُٔجٕ ، 
774

٤ِْٔحٕ ذٖ وجٝو ذٖ ؾحذٍ ، ٠ُٞٓ ه٣ٍٕ ، ٖٓ ًرحٌ قلحظ جُكى٣ع كح٢ٌْ جالَٚ ، ُٝى ْ٘س :   أذٞ وجٝو جُط٤ح٢ُٓ 

ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، :  ٛـ ، ًحٕ ٣كىظ ٖٓ قلظٚ ، ُٚ ٓٓ٘ى ، جٗظٍ 204 ٛـ ، ٌْٖ جُرٍٛز ٝضل٢ ذٜح ْ٘س 133

 ، ٝجُكى٣ع ٌٝجٙ أذٞ ٗؼ٤ْ ك٢ 2/96 ، جذٖ جالغ٤ٍ ، جالُرحخ ، 24/ 9 ، ٝجُهط٤د جُرـىجو١ ، ضح٣ٌم ذـىجو ، 3/125

  304جُٔٓطهٍؼ ، 
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ما : قاؿ  {فاقضكا  }قاؿ ما يدركو المسبكؽ أكؿ صبلتو، كمف أخذ بمفظ  {أتمكا  }فمف أخذ بمفظ 

 . (776)آخرىا يدركو

الصكاب أنو ال فرؽ، فإف القضاء ىك اإلتماـ في عرؼ الشارع،  : ) 777(قاؿ صاحب تنقيح التحقيؽ

.   انتيى) 779({فإذا قضيت الصبلة  } ) 778({فإذا قضيتـ مناسككـ فاذكركا اهلل   }قاؿ تعالى 

كال يخفى أف كركده بمعناه في بعض اإلطبلقات الشرعية ال ينفي حقيقتو المغكية كال تصيره الحقيقة 

الشرعية فمـ يبؽ إال صحة اإلطبلؽ، ككما يصح أف يقاؿ قضى صبلتو عمى تقدير إدراؾ أكليا ثـ 

ذا تكافأ  فعؿ باقييا، ككذلؾ يصح أف يقاؿ عمى تقدير إدراؾ آخرىا ثـ فعؿ تكميميا أتـ صبلتو، كا 

اإلماـ حسا كالمتابعة كعدـ االختبلؼ عمى  اإلطبلقاف يرجع إلى أف المدرؾ ليس إال آخر صبلة 

اإلماـ كاجب عمى المأمكـ، كمف متابعتو ككف ركعتو ركعتو، فإذا كانت ثالثة صبلة اإلماـ كجب 

. حكما لكجكب المتابعة ككنيا ثالثة المأمكـ، كيمزمو ككف ما لـ يفعمو بعده أكليا

. بأف يشاركو في رككعيا ال بعد الرفع منو  (إف أدرؾ معو أكثر الركعة الثانية   ): قكلو 

                                                                                                                                                 
775

 ٣ُ٣53ى ذٖ أذ٢ قر٤د ٣ْٞى جالي١ٌ ، أذٞ ٌؾحء ج١ٍُٛٔ ، غوٚ ، كو٤ٚ ، ًٝحٕ ٣ٍَْ ، ُٝى ْ٘س :   جذٖ أذ٢ قر٤د 

 ، جذٖ قرحٕ ، جُػوحش ، 695ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، : جذٖ قؿٍ :  ٛـ ، ٝهى هحٌخ جُػٔح٤ٖٗ ، جٗظٍ 128ٛـ ، ٝضٞك٢ ْ٘س 

  .408 / 4 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 5/546
(776)

     2/36جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :  جٗظٍ 
777

ٛٞ ٓكٔى ذٖ أقٔى ذٖ ػرى جُٜحو١ ، أذٞ ػرى هللا ، جُؿٔحػ٢ِ٤ ج٤ُٗرح٢ٗ جالَٚ ، كو٤ٚ :   ٚحقد ض٘و٤ف جُطكو٤ن 

 ٛـ ، ُٚ ٓٛ٘لحش ػى٣ىز ٜٓ٘ح 744 ٛـ ، الَّ ٤ٖم جإلْالّ جذٖ ض٤ٔ٤س ٓىز ، ضٞك٢ ْ٘س 704ٝٓكىظ ٝٓلٍٓ ، ُٝى ْ٘س 

جُطكو٤ن ك٢ " ض٘و٤ف جُطكو٤ن ك٢ جقحو٣ع جُطؼ٤ِن الذٖ جُؿ١َٞ ، جْط٘ى ٝضؼود ك٤ٚ ػ٠ِ جذٖ جُؿ١َٞ ك٢ ًطحخ : ًطحذٚ 

 ، 2005 ، 1 ، 5/115٠جذٖ ٌؾد ، ػرى جٍُقٖٔ ذٖ أقٔى ، ج٣ًَُ ػ٠ِ ٠روحش جُك٘حذِس ، : ، جٗظٍ " جقحو٣ع جُهالف 

ذحٖح ، جْٔحػ٤َ ، أ٣ٟحًـ جٌُٔ٘ٞخ ك٢ ج٣ًَُ ػ٠ِ : ػرى جٍُقٖٔ جُؼػ٤ٔ٤ٖ ، ٝجٗظٍ . و: ٌٓطرس جُؼر٤ٌحش ، ج٣ٍُحٜ ، ش 

 . ، وجٌ جق٤حء جُطٍجظ جُؼٍذ٢ 330؟1ًٗق جُظٕ٘ٞ ػٖ جْح٢ٓ جٌُطد ٝجُلٕ٘ٞ ، 
778

 .(200)  ٌْٞز جُروٍز ، ج٣٥س 
779

 .(10)  ٌْٞز جُؿٔؼس ، ج٣٥س 
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مف أدرؾ ركعة  }كما ركاه ) 780( {كما فاتكـ فاقضكا  }إلى قكلو  {إذا أتيتـ الصبلة  }كليما إطبلؽ 

ال صمى أربعان لـ يثبت، كما في الكتاب مف المعنى ) 781( {مف الجمعة أضاؼ إلييا ركعة أخرل   كا 

 .(782)المذككر حسف 

 ] حرمة الكالـ والصالة أثناء الخطبة إال تحية المسجد[

ذا خرج اإلماـ يـو الجمعة ترؾ الناس الصالة والكالـ حتى يفرغ مف خطبتو  ) ] رضي اهلل -قاؿ  (وا 

ذا : وىذا عند أبي حنيفة رحمو اهلل، وقاال -: عنو  ال بأس بالكالـ إذا خرج اإلماـ قبؿ أف يخطب وا 

الكراىة لإلخالؿ بفرض االستماع وال استماع ىنا، بخالؼ الصالة ؛ ألنيا  نزؿ قبؿ أف يكبر ؛ ألف

 .قد تمتد

مف غير  {إذا خرج اإلماـ فال صالة وال كالـ  }وألبي حنيفة رحمو اهلل قولو عميو الصالة والسالـ 

. [فصؿ، وألف الكالـ قد يمتد طبعا فأشبو الصالة 

 (783({إذا خرج اإلماـ فبل صبلة كال كبلـ }-صمى اهلل عميو كسمـ : - كألبي حنيفة قكلو   ): قكلو 

خركجو يقطع الصبلة، }رفعو غريب، كالمعركؼ ككنو مف كبلـ الزىرم، ركاه مالؾ في المكطإ قاؿ 

 . ) 784({ككبلمو يقطع الكبلـ 

                                                 
780

 .  ٛٞ ذؼٝ قى٣ع ضوىّ ، ٝٛٞ ٚك٤ف
781

ٝجٕ ُْ ٣ىٌى ًٌؼس ، ك٤َِٛ جٌذغ ًٌؼحش :  ، ٖٓ قى٣ع أذ٢ ٣ٍٍٛز ذ٣ُحوز 2/11  ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جُىجٌهط٢٘ ، 

" ال جَٚ ًُٜج جُكى٣ع ، جٗٔح جُٔطٖ : ٝهحٍ أذٞ قحضْ :  ِٝٓهٛٚ 41-2/40، ًًٝج يًٍٙ جذٖ قؿٍ ك٢ ضِه٤ٙ جُكر٤ٍ ، 

 .ًٛج قى٣ع ؿ٤ٍ ٓكلٞظ : ٝهحٍ جُىجٌهط٢٘ ك٢ جَُِٔ " . ٖٓ أوٌى ٖٓ جُٛالز ًٌؼس 
(782)

 ٖٓ أوٌى جألٓحّ ٣ّٞ جُؿٔؼس ٠ِٚ ٓؼٚ ٓح أوًٌٚ ٝذ٠٘ ػ٤ِٜح جُؿٔؼس ، ْٞجء أوًٌٚ ك٢ جًٍُؼس جأل٠ُٝ أٝ ك٢ 

كِٞ أوٌى جألٓحّ . قى٣ع ٌٝجٙ جُٓطس " ٓح أوًٌطْ كِٛٞج ٝٓح كحضٌْ كحهٟٞج - : ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جُػح٤ٗس ، ُوُٞٚ 

قحٍ ًٞٗٚ ك٢ جُطٜٗى أٝ ك٢ ْكٞو جُٜٓٞ ذ٘ح ػ٤ِٜح جُؿٔؼس ، أ١ ٢ِٛ٣ ًٌؼط٤ٖ ػ٘ى أذ٢ ق٤٘لس ٝأذ٢ ٣ْٞق ، أٓح ػ٘ى 

ٓكٔى كحٗٚ جٕ أوٌى ٓغ جألٓحّ جًػٍ جًٍُؼس جُػح٤ٗس أ١ أوًٌٚ ك٢ جًٍُٞع ، ذ٠٘ ػ٤ِٜح جُؿٔؼس ، ٠ِٚٝ ًٌؼط٤ٖ، ٝجٕ 

جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : ذ٠٘ ػ٤ِٜح جُظٍٜ ، أ١ ٠ِٚ جٌذغ ًٌؼحش ، جٗظٍ / أوًٌٚ ذؼى جًٍُٞع ُِػح٤ٗس 

 ، 5/740 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/222 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/180 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 2/831

ٝػ٘ى جُٗحكؼ٤س ، ٖٓ ونَ ٝجألٓحّ ك٢ جُٛالز جقٍّ ذٜح كحٕ أوٌى ٓؼٚ جًٍُٞع ٖٓ جُػح٤ٗس كوى أوٌى جُؿٔؼس ، كحٕ ِْْ 

ج١ُٝٞ٘ : جٗظٍ . جألٓحّ جٞحف ج٤ُٜح جنٍٟ ، ٝجّ ُْ ٣ىٌى جًٍُٞع كوى كحضص جُؿٔؼس كايج ِْْ جألٓحّ جضْ جُٛالز 

  .5/740جُٔؿٔٞع ، 
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كانكا يكرىكف : كأخرج ابف أبي شيبة في مصنفو عف عمي كابف عباس كابف عمر رضي اهلل عنيـ 

. (785)الصبلة كالكبلـ بعد خركج اإلماـ 

كالحاصؿ أف قكؿ الصحابي حجة فيجب تقميده عندنا إذا لـ ينفو شيء آخر مف السنة، كلك تجرد 

المعنى المذككر عنو كىك أف الكبلـ يمتد طبعا، أم يمتد في النفس فيخؿ باالستماع، أك أف الطبع 

يفضي بالمتكمـ إلى المد فيمـز ذلؾ، كالصبلة أيضان قد تستمـز المعنى األكؿ فتخؿ بو استقؿ 

. بالمطمكب 

 ) 787(]كعف الزىرم. إذا قعد اإلماـ عمى المنبر ،،[: قاؿ ) 786(كأخرج ابف أبي شيبة عف عركة 

. قاؿ في الرجؿ يجيء يـك الجمعة كاإلماـ يخطب، يجمس كال يصمي 

إذا قمت  }قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - ، عنو -رضي اهلل عنو -كأخرج الستة عف أبي ىريرة 

 الصبلة  كىذا يفيد بطريؽ الداللة منع) 788({لصاحبؾ يـك الجمعة كاإلماـ يخطب أنصت فقد لغكت 

                                                                                                                                                 
783

ٌكؼٚ ْٝٛ كحقٕ ، ٝجٗٔح ٛٞ ًالّ : ؿ٣ٍد ٍٓكٞع ، ٝهحٍ جُر٤ٜو٢  : 2/201  هحٍ ج٣ُُؼ٢ِ ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ، 

 .1/215ج١ٍُُٛ ، ٝٝجكوٚ  جذٖ قؿٍ ك٢ جُىٌج٣س ، 
784

  58 /274ٝٛٞ ٓوطٞع الٗٚ هٍٞ ضحذؼ٢ قى٣ع ٌهْ :   ٓوطٞع ، ٌٝجٙ ٓحُي ، ػٖ ج١ٍُُٛ هُٞٚ 
(785)

 ػٖ ػطحء ، ٝػ٘ى جُٗحكؼ٢ ٌقٔٚ هللا ٢ِٛ٣ ضك٤س جُٔٓؿى ك٢ قحٍ جُهطرس ٝذٚ هحٍ 217 أنٍؾٚ جُطكأ١ٝ ، ٘ 

 ، ٝجذٖ 2/164جذص هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : أقٔى ، ٝهحٍ ٓحُي ، ٝج٤ُِع ، ٝأذٞ ق٤٘لس ، ٣ؿِّ ٣ٌٍٝٙ ُٚ جٕ ٣ًٍغ ، جٗظٍ 

  1/235ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 
786

 .  ػٍٝز ذٖ جُُذ٤ٍ ، ْروص جُطٍؾٔس ُٚ 
787

جذٖ : جٗظٍ " ئيج هؼى جألٓحّ ػ٠ِ جُٔ٘رٍ كال ٚالز : " ، ٝضٌِٔس هٍٞ ػٍٝز  (أ)  جُؼرحٌز ذ٤ٖ جُٔؼٌٞك٤ٖ ٤ُٓص ك٢ 

  .2/5أذ٢ ٤ٖرس ، جُٔٛ٘ق ، 
788

 ، ًطحخ جُؿٔؼس ، ذحخ جالٗٛحش ٣ّٞ جُؿٔؼس ٝجألٓحّ ٣هطد ، 195 ، ٘ 934:   ٌٝجٙ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

 ، ًطحخ جُؿٔؼس ، ذحخ جالٗٛحش ٣ّٞ جُؿٔؼس ك٢ جُهطرس  ، ٌٝٝجٙ جُ٘ٓحت٢ 385 ، ٘ 851ٌٝٝجٙ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ  

 ، 1112 ، ًطحخ جُؿٔؼس ، ذحخ جالٗٛحش ُِهطرس ٣ّٞ جُؿٔؼس ، ٌٝٝجٙ  ، قى٣ع ٌهْ 229 ، 1402٘، قى٣ع ٌهْ 

:  ، ًطحخ 134 ، 512ٌ٘ٝٝجٙ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ .  ، ًطحخ ، جُٛالز ، ذحخ جٌُالّ ٝجألٓحّ ٣هطد 192٘

 ، 1110ٌٝٝجٙ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ . ٓح ؾحء ك٢ ًٍج٤ٛس جٌُالّ ٝجألٓحّ ٣هطد ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ : جُؿٔؼس ، ذحخ 

 .ٓحؾحء ك٢ جالْطٔحع ُِهطرس:  ، ًطحخ جهحٓس جُٛالز ، ذحخ 199٘


  .(ؼ) خ ٖٓ /167 ٜٗح٣س م 
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كتحية المسجد ؛ ألف المنع مف األمر بالمعركؼ كىك أعمى مف السنة كتحية المسجد فمنعو منيا 

. ) 789(أكلى، كلك خرج كىك فييا يقطع عمى ركعتيف

- جاء رجؿ كالنبي  }العبارة مقدمة عمى الداللة عند المعارضة كقد ثبتت، كىك ما ركم : فإف قيؿ 

صؿ ركعتيف كتجكز فييما : أصميت يا فبلف ؟ قاؿ ال، قاؿ : يخطب فقاؿ - صمى اهلل عميو كسمـ 

 المعارضة غير الزمة منو ؛ لجكاز ككنو قطع الخطبة حتى فرغ كىك كذلؾ، ركاه  فالجكاب أف) 790({

 عف قتادة ) 792(عف أبيو)791(الدارقطني في سننو مف حديث عبيد بف محمد العبدم، حدثنا معتمر

يخطب، فقاؿ لو النبي -صمى اهلل عميو كسمـ - دخؿ رجؿ المسجد كرسكؿ اهلل  }عف أنس قاؿ ) 793(

ثـ ) 794({قـ فاركع ركعتيف، كأمسؾ عف الخطبة حتى فرغ مف صبلتو -: صمى اهلل عميو كسمـ - 

حدثنا معتمرعف :  العبدم ككىـ فيو، ثـ أخرجو عف أحمد بف حنبؿ ) 795(أسنده عبيد بف محمد: قاؿ 

 .(796)الحديث  {جاء رجؿ  }أبيو قاؿ 

                                                 
789

  .1/264جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :   جٗظٍ 
790

ٖٓ ؾحء ٝجألٓحّ ٣هطد ٠ِٚ :  ، ًطحخ جُؿٔؼس ، ذحخ 195 ، 931٘ ، 930  ٌٝجٙ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

. ًٌؼط٤ٖ نل٤لط٤ٖ

 . ، ًطحخ جُؿٔؼس ، ذحخ جُطك٤س ٝجألٓحّ ٣هطد 394 ، 875ٌ٘ٝٝجٙ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 
791

 ٛـ ، ٓكىظ 106  ٓؼطٍٔ ذٖ ٤ِْٔحٕ ذٖ ٠ٍنحٕ ، ٖٓ ٓٞج٢ُ ذ٢٘ ٍٓز ، جُط٢ٔ٤ جُىجٌ ، أذٞ ٓكٔى ، ُٝى ْ٘س 

.  ٛـ 187جُرٍٛز ك٢ ػٍٛٙ ، ًحٕ قحكظحً غوس ، قىظ ػ٘ٚ ًػ٤ٍٕٝ ْٜٓ٘ أقٔى ذٖ ق٘رَ ، ضٞك٢ ْ٘س 

 .1/245 ، جًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 7/265جٗظٍ ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 
792

  ٤ِْٔحٕ ذٖ ٠ٍنحٕ ، أذٞ جُٔؼطٍٔ جُط٢ٔ٤ جُر١ٍٛ ، ٍُٗ ك٢ ذ٢٘ ض٤ْ كو٤َ جُط٢ٔ٤ ، ٌٟٝ ػ٘ٚ جّٗ ذٖ ٓحُي ، 

ٛٞ غوس ، ٝهحٍ ٣ك٠٤ ذٖ ٓؼ٤ٖ ٝجُ٘ٓحت٢ ٝؿ٤ٍٛٔح ، غوس ، ضٞك٢ ذحُرٍٛز ك٢ ي١ جُوؼىز ، : ٝؿ٤ٍٙ ، هحٍ أقٔى ذٖ ق٘رَ 

.  ْ٘س 97 ، ػٖ 143ْ٘س 

  .86 ٌهْ 6جًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ ، جُؿُء : جٗظٍ 
793

  هطحوز ذٖ وػحٓس ذٖ هطحوز ذٖ ػ٣ُُ ، أذٞ جُهطحخ جُٓى٢ْٝ جُر١ٍٛ ، ٓلٍٓ ، قحكع ، ٣ٍٍٞ جْٔٚ ، ُٝى ْ٘س 

هطحوز جقلع أَٛ جُرٍٛز ، ًٝحٕ ٣ٍٟ جُوىٌ ، ٝهى ٣ىُّ ك٢ جُكى٣ع ، ٓحش ذٞجْطس :  ٛـ ، هحٍ أقٔى ذٖ ق٘رَ 61

.  ٛـ 118جُطحػٕٞ ْ٘س 

  .1/427جذٖ كٌِحٕ ، جُػوحش ،  .1/115 ، جًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 5/189ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
794

 . ، ٖٓ أقحو٣ع أّٗ 2/15  ٚك٤ف ، أنٍؾٚ جُىجٌهط٢٘ ، 
795

 .ٓكٔى ذٖ ػر٤ى ، ٝٛٞ نطأ: (٠)  ك٢ 
(796)

  . 1/264جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
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 (797) حجةالمرسؿ: كىذا المرسؿ ىك الصكاب، كنحف نقكؿ : قاؿ  {ثـ انتظره حتى صمى  }كفيو 

فيجب اعتقاد مقتضاه عمينا، ثـ رفعو زيادة إذ لـ يعارض ما قبميا فإف غير ساكت عف أنو أمسؾ عف 

ال لـ تقبؿ زيادة، كما زاده  الخطبة أك ال، كزيادة الثقة مقبكلة، كمجرد زيادتو ال تكجب الحكـ بغمطو كا 

ال ) 798( {إذا جاء أحدكـ الجمعة كاإلماـ يخطب فميركع ركعتيف كليتجكز فييما }مسمـ فيو مف قكلو 

ينفي ككف المراد أف يركع مع سككت الخطيب لما ثبت في السنة مف ذلؾ أك كاف قبؿ تحريـ الصبلة 

 . (799)في حاؿ الخطبة فتسمـ تمؾ الداللة عف المعارض

يحـر في : كىذه فركع تتعمؽ بالمحؿ كقدمنا في باب صفة الصبلة، كيتعيف أف ال يخمى عنيا مظنتيا 

ف كاف أمرا بمعركؼ  أك تسبيحا، كاألكؿ كالشرب كالكتابة، كيكره تشميت  العاطس الخطبة الكبلـ كا 

. كرد السبلـ 

. (800)كعف أبي يكسؼ ال يكره الرد ؛ ألنو فرض 

                                                 
(797)

ػىّ جالقطؿحؼ ذحُكى٣ع : جُوٍٞ جألٍٝ :  جنطِق جالتٔس ك٢ جالقطؿحؼ ك٢ جُكى٣ع جٍَُْٔ ػ٠ِ أهٞجٍ جٍٖٜٛح غالغس 

 ، 7 ، ٍٝٓج٤َْ أذ٢ قحضْ ، 5/753٘ ، ٝجُط١ًٍٓ ، جُؼَِ جُٛـ٤ٍ ، 30ٓلىٓس ٚك٤ف ِْٓٓ ، ٘: جٍَُْٔ ، جٗظٍ 

 ، 25 ، ٝأذٞ وأٝٝو ، ك٢ ٌْحُطٚ ئ٠ُ أَٛ ٌٓس ، 5/755٘هحُٚ جُط١ًٍٓ ك٢ آنٍ ْ٘٘ٚ ، : جالقطؿحؼ ذٚ : جُوٍٞ جُػح٢ٗ 

جُط١ْٞ ك٢ جالقطؿحؼ ك٢ جٍَُْٔ ك٤ورِٚ ذ٠ٍٝٗٚ ، ًٝٛج ٌج١ :  ، جُوٍٞ جُػحُع 12ٝيًٍٙ جُكحًْ ك٢ جُٔىنَ ، ٘

: جُٗحكؼ٢ ، ِٝٓهٙ ًٛٙ ج٠ٍُٝٗ 

ئيج ٖحًٌٚ جُكلحظ ُْ : ئيج ٢ْٔ ٖٓ أٌَْ ػ٘ٚ ٢ْٔ غوس ، غحُػحً : جٕ ٣ٌٕٞ جٍَُْٔ ٖٓ ًرحٌ جُطحذؼ٤ٖ ، غح٤ٗحً : أٝالً 

إٔ ٣ٍٟٝ ٖٓ ٝؾٚ آنٍ ٍْٓالً ، أٝ ٣ٞجكن هٍٞ أٝ ػَٔ : إٔ ٣ْٟ٘ ئ٠ُ يُي أقى جألٌٓٞ ج٥ض٤س : ٣هحُلٞٙ ، ٌجذؼحً 

 ، ٝجذٖ ٌؾد ، ٍٖـ جُؼَِ ، 467 -461جُٗحكؼ٢ ، جٍُْحُس ، ٘: جٗظٍ . ٚكحذ٢ ، أٝ ٣لط٢ ذ٘وطٛحٙ أًػٍ أَٛ جُؼِْ 

1/299-310 .  
798

 .  ٌٝجٙ جُرهح١ٌ ِْٝٓٓ ، ْٝرن ضه٣ٍؿٚ 
(799)

 ، ٝجُىْٞه٢ ، قح٤ٖس جُىْٞه٢، 1/91جذٖ قُّ ، جُٔك٠ِ ، :  ٣كٍّ جٌُالّ ٣ٝؿد جالٗٛحش قحٍ جُهطرس ، جٗظٍ 

  .1/234 ، ٝجذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 2/417 ، ٝجٍُٔوأ١ٝ ، جالٗٛحف ، 2/28 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/387


  .(خ) أ ٖٓ /165 ٜٗح٣س م 


  .(أ) أ ٖٓ /138 ٜٗح٣س م 
(800)

 ض٤ٔٗص جُؼح٠ّ جغ٘حء جُهطرس ال ٣إض٠ ذٚ ػ٘ى جُك٘ل٤س ، نالكح ُِٗحكؼ٢ ، ٝٛٞ ٌٝج٣س ػٖ أذ٢ ٣ْٞق ، ٝجػطرٍ ، 

أذٞ ٣ْٞق جٕ ٌو جُٓالّ ، ٣ٌٕٞ ك٣ٍٟس ئيج ًحٕ جُٓالّ ضك٤س ، ٝك٢ قحٍ جُهطرس جُِْٔٓ ٓٔ٘ٞع ٖٓ جُٓالّ كال ٣ٌٕٞ 

، ٝج١ُٝٞ٘ 2/29 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/233جذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، : جٗظٍ . ؾٞجذٚ كٍٞح ًٔح ك٢ جُٛالز 

  .1/264 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/165 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 5/687، جُٔؿٔٞع ، 
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الخطبة بؿ يرتكب بسبلمو مأثما ؛  ذاؾ اذا كاف السبلـ مأذكنا فيو شرعان كليس كذلؾ في حالة: قمنا 

ألنو بو يشتغؿ خاطر السامع عف الفرض، كألف رد السبلـ يمكف تحصيمو في كؿ كقت، بخبلؼ 

- سماع الخطبة، كعمى ىذا الكجو الثاني فرع بعضيـ قكؿ أبي حنيفة، أنو ال يصمي عمى النبي 

 .عند ذكره في الخطبة -صمى اهلل عميو كسمـ 

ينبغي أف يصمي في نفسو ؛ ألف ذلؾ مما يشغمو عف سماع الخطبة فكاف إحرازا : كعف أبي يكسؼ 

لمفضيمتيف كىك الصكاب، كىؿ يحمد إذا عطس؟ الصحيح نعـ في نفسو، كلك لـ يتكمـ لكف أشار 

بعينو أك بيده حيف رأل منكران الصحيح ال يكره، ىذا كمو إذا كاف قريبان بحيث يسمع ، فإف كاف بعيدان 

 801(بحيث ال يسمع اختمؼ المتأخركف فيو ؛ فمحمد بف سممة اختار السككت، كنصير بف يحيى

اختار القراءة، كعف أبي يكسؼ اختيار السككت كقكؿ ابف سممة، كحكي عنو النظر في كتابو )

صبلحو بالعمـ،كمجمكع . (802) ما ذكر عنو أكجو  كا 

ف كاف لبلستماع ال لذاتو، لكف الكبلـ كالقراءة لغير مف بحيث يسمع  فإف طمب السككت كاإلنصات كا 

قد يصؿ إلى أذف مف بحيث يسمع فيشغمو عف فيـ ما يسمع أك عف السماع، بخبلؼ النظر في 

. الكتاب كالكتابة 

 ]-صمى اهلل عميو وسمـ - ذاف واحد عمى عيد الرسوؿ أ [

ذا أذف المؤذنوف األذاف األوؿ ترؾ الناس البيع والشراء وتوجيوا إلى الجمعة  ) ]  لقولو تعالى  (وا 

 . {فاسعوا إلى ذكر اهلل وذروا البيع}

                                                 
801

 ٛـ ، ٝٛٞ جقى ًرحٌ ػِٔحء جُلوٚ 368  ٤ٍٛٗ ذٖ ٣ك٠٤ جُرِه٢ ، جقى ٓٗح٣م أذ٢ ٌٓ٘ٛٞ جُٔحض٣ٍى١ ، ضٞك٢ ْ٘س 

 .جُْٔٞٞػس ج٤ٍُٔٓز ، ْٓٞٞػس جُلٍم جُٔ٘طٓرس ُإلْالّ  : جُك٘ل٢ ٝجٌُالّ ، ك٢ يُي جُؼٍٛ  جٗظٍ 
(802)

   1/264 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/29جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :  جٗظٍ 
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ذا صعد اإلماـ المنبر جمس وأذف المؤذنوف بيف يدي المنبر  ) بذلؾ جرى التوارث ولـ يكف عمى  (وا 

ىو المعتبر في وجوب : إال ىذا األذاف، وليذا قيؿ -صمى اهلل عميو وسمـ - عيد رسوؿ اهلل 

السعي وحرمة البيع، واألصح أف المعتبر ىو األوؿ إذا كاف بعد الزواؿ لحصوؿ اإلعالـ بو، واهلل 

.  [أعمـ 

 ]سنة الجمعة القبمية[

أخرج الجماعة إال  (إال ىذا األذاف -صمى اهلل عميو كسمـ - كلـ يكف عمى عيد رسكؿ اهلل  ): قكلو 

كاف النداء يـك الجمعة أكلو إذا جمس اإلماـ عمى المنبر : "  قاؿ ) 803(مسمما عف السائب بف يزيد

-كأبي بكر كعمر رضي اهلل عنيما، فمما كاف عثماف -صمى اهلل عميو كسمـ - عمى عيد رسكؿ اهلل 

 زاد: " كفي ركاية لمبخارم  " ) 804(ككثر الناس زاد النداء الثالث عمى الزكراء -رضي اهلل عنو 

كزاد ابف ماجو عمى دار في السكؽ يقاؿ ليا الزكراء، كتسميتو ثالثان ؛ ألف اإلقامة " النداء الثاني 

، ىذا كقد تعمؽ بما ذكرنا مف أنو لـ يكف ) 805({بيف كؿ أذانيف صبلة  }تسمى أذانا كما في الحديث 

، (806)إال ىذا األذاف بعض مف نفى أف لمجمعة سنة-صمى اهلل عميو كسمـ - عمى عيد رسكؿ اهلل 

                                                 
803

  جُٓحتد ذٖ ٣ُ٣ى ذٖ ْؼ٤ى ذٖ ضٔحٓس جالْٞو ، ُٝى ك٢ جُٓ٘س جُػح٤ٗس ٖٓ جُٜؿٍز ، ًحٕ ػحٓالً ُؼٍٔ ػ٠ِ ْٞم جُٔى٣٘س 

ػ٘ى ٌؾٞػٚ ٖٓ ضرٞى ، ضٞك٢ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٓغ ػرى هللا ذٖ ػطرس ذٖ ٓٓؼٞو ، نٍؼ ٓغ جُٛر٤حٕ ُِوحء جُ٘ر٢ 

. ٛـ  ذحُٔى٣٘س 91ْ٘س 

 ، جًُٛر٢ ، ضؿ٣ٍى أْٔحء جُٛكحذس ، 2/401 ، جذٖ جألغ٤ٍ ، أْى جُـحذس ، 313جذٖ ػرى جُرٍ ، جالْط٤ؼحخ ، : جٗظٍ 

  .3/68 ، ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 1/207
804

 ، ضكو٤ن ٠ٚ ػرى جٍُؤٝف 191ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ٘: جٗظٍ . وجٌ ٍٓضلؼس ك٢ جُٓٞم ٣وحٍ ُٜح يُي :   ٝجٌُُٝجء 

 ، 6/9 ، 915 ، 913 ، 912ٌٝجٙ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ . 2003ْؼى ، ٌٓطرس جال٣ٔحٕ ، جٌُٔ٘ٛٞز ، ٠ ؾى٣ىز ، ْ٘س 

جإليجٕ ٣ّٞ جُؿٔؼس ، ذحخ جُٔإيٕ جُٞجقى ٣ّٞ جُؿٔؼس ، ذحخ جُؿِِٞ ػ٠ِ جُٔ٘رٍ :  ، ًطحخ جُؿٔؼس ، ذحخ191-192٘ 

 .ػ٘ى جُطأي٣ٖ ، ٝذحخ جُطأي٣ٖ ػ٘ى جُهطرس 
805

 .ذ٤ٖ ًَ ئيج٤ٖٗ ٚالز : ٚالز جُٔٓحك٣ٍٖ ٝهٍٛٛح ، ذحخ :  ، ًطحخ 380 ، 838٘  ٌٝجٙ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 
(806)

 هحٍ جُك٘ل٤س ٝجُٗحكؼ٤س جٕ ْ٘س جُؿٔؼس جُور٤ِس ًٓ٘س جُظٍٜ جُور٤ِس ٝهطح ٝػىوج ، ٝهحٍ جُٔح٤ٌُس ٣ٌٍٙ ُٗهٙ ٣وطىٟ 

٤ُّ ُِؿٔؼس ْ٘س ٌجضرس هرِٜح ذَ ٣ٓطكد جٌذغ ًٌؼحش ػ٠ِ : ذٚ ًؼحُْ ، جُط٘لَ ػ٘ى جإليجٕ جألٍٝ ال هرِٚ ، ٝهحٍ جُك٘حذِس 

 ، ٝجُىٌو٣ٍ ، جٍُٗـ 1/216 ، ٝجُؿحذ١ٍ ، جُٜٔ٘حؼ ، 1/2228ج٢ُِٚٞٔ ، جالنط٤حٌ ، : جٗظٍ . ٝؾٚ جُ٘لَ جُٔطِن 

  2/220 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 2/46 ، 1/496 ، ٝجُرٜٞض٢ ، ًٗحف جُو٘حع ، 1/511جُٛـ٤ٍ ، 
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أكممو  إذا رقى المنبر أخذ ببلؿ في األذاف فإذا-صمى اهلل عميو كسمـ  - فإنو مف المعمـك أنو كاف

، فمتى كانكا يصمكف السنة ؟ كمف ظف أنيـ إذا فرغ ) 807(في الخطبة-صمى اهلل عميو كسمـ - أخذ 

كاف -صمى اهلل عميو كسمـ - مف األذاف قامكا فركعكا فيك مف أجيؿ الناس، كىذا مدفكع بأف خركجو 

بعد الزكاؿ بالضركرة فيجكز ككنو بعدما كاف يصمي األربع، كيجب الحكـ بكقكع ىذا المجكز لما 

يصمي إذا زالت الشمس أربعان -صمى اهلل عميو كسمـ -أنو كاف }قدمناه في باب النكافؿ مف عمكـ، 

 . {) 808(ىذه ساعة تفتح فييا أبكاب السماء فأحب أف يصعد لي فييا عمؿ صالح: كيقكؿ 

كلذا يجب في حقيـ ؛ ألنيـ أيضان يعممكف الزكاؿ ، إذ ال فرؽ بينيـ كبيف المؤذف في ذلؾ الزماف ؛ 

اعتمادىـ، بؿ ربما يعممكنو بدخكؿ الكقت ليؤذف عمى ما عرؼ مف  ألف اعتماده في دخكؿ الكقت

 . ) 809(حديث ابف أـ مكتكـ

 ] سنة الجمعة البعدية [

 بعد الجمعة ركعتيف كاف يصمي-صمى اهلل عميو كسمـ - أف النبي  }كفي الصحيح عف ابف عمر 

أنو إذا كاف بمكة فصمى الجمعة تقدـ فصمى ركعتيف ثـ تقدـ  } كفي أبي داكد عف ابف عمر ) 810({

                                                 


  .(ؼ) أ ٖٓ /168 ٜٗح٣س م 
807

ًٝحٕ جُطأي٣ٖ  " 915  ٛٞ ذؼٝ قى٣ع جُٓحتد ذٖ ٣ُ٣ى ، ٝهى ضوىّ هرَ قى٣ع ٝجقى ، كل٢ ٌٝج٣س جُرهح١ٌ ، ذٍهْ 

 .جُؿِِٞ ػ٠ِ جُٔ٘رٍ ػ٘ى جُطأي٣ٖ : ، ًطحخ جُؿٔؼس ، ذحخ " ٣ّٞ جُؿٔؼس ق٤ٖ ٣ؿِّ جألٓحّ 
808

ٓح ؾحء ك٢ جُٛالز ػ٘ى جُُٝجٍ ، ٝٚككٚ :  ، ًطحخ جُٞضٍ ، ذحخ 126 ، 478٘  ْٖ٘ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 1/216جذٖ جُو٤ْ ، َجو جُٔؼحو ، : ٝجٗظٍ .  ، ٖٓ قى٣ع ػرى هللا ذٖ جُٓحتد 3/411جألُرح٢ٗ ، ٌٝٝجٙ أقٔى ك٢ ٓٓ٘ىٙ ، 
809

، ًحٕ ٣ٍٍٞجً ، ٝجّ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ػٍٔٝ ذٖ أّ ٌٓطّٞ ، ٚكحذ٢ ٖٓ ٚكحذس ٌٍْٞ هللا :   جذٖ جّ ٌٓطّٞ 

ٌٓطّٞ ٢ٛ ػحتٌس ذ٘ص ػرى هللا ، ُُٗص ك٤ٚ ذىج٣س ٌْٞز ػرّ ، ٝٛٞ جُٛكحذ٢ ج١ًُ ج٠ِن ػ٤ِٚ ُود جُٛكرس ، ٓغ جٗٚ ُْ 

، قٍٟ قٍخ جُوحو٤ْس ، ٝهحضَ ك٤ٜح ٝٛٞ جػ٠ٔ ، ٌٝؾغ ذؼىٛح ئ٠ُ جُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٣ٍٟ جُ٘ر٢ 

، جذٖ جُؿ١َٞ ، ٚلس جُٛلٞز ٠4/153روحش ذٖ ْؼى، : ٛـ ، هر٤َ ٝكحز ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ، جٗظٍ 23، كطٞك٢ ك٤ٜح ْ٘س 

 . 5/83 ، ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 1/237، 


  .(خ) خ ٖٓ /165 ٜٗح٣س م 
810

جُٛالز ذؼى جُؿٔؼس ٝهرِٜح ، ٝقى٣ع ٌهْ :  ، ًطحخ  جُؿٔؼس ، ذحخ 196 ، ٘ 937  ٌٝجٙ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

 ، ذحخ جُٛالز ذؼى 398 ، ٘ 882 ، ذحخ ٓح ؾحء جُططٞع ٓػ٠٘ ٓػ٠٘  ، ٌٝٝجٙ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 240 ، ٘ 1165

 .جُؿٔؼس 
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ذا كاف بالمدينة فصمى الجمعة ثـ رجع إلى بيتو فصمى ركعتيف، كلـ يصؿ في  فصمى أربعان، كا 

 فقد أثبت ستان ) 811({يفعؿ ذلؾ -صمى اهلل عميو كسمـ - كاف رسكؿ اهلل : المسجد، فقيؿ لو، فقاؿ 

بعد الجمعة بمكة، فالظاىر أنيا سنة، غير أنو إذا كاف بالمدينة كفييا المنزؿ المييأ لو صمى فيو، 

كىك بمكة في صبلة الجمعة إنما كاف مسافران فكاف يصمييا في المسجد فمـ يعمـ ابف عمر كؿ ما كاف 

في بيتو بالمدينة فيذا محمؿ اختبلؼ الحاؿ في البمديف، فيذا البحث يفيد أف السنة بعدىا ست، كىك 

. (812)قكؿ أبي يكسؼ، كقيؿ قكليما 

أنو كاف يصمي قبؿ الجمعة " كأما أبك حنيفة فالسنة بعدىا عنده أربع أخذا بما ركم عف ابف مسعكد 

ليو ذىب ابف المبارؾ" ) 813(أربعان كبعدىا أربعان  .  كالثكرم) 814(قالو الترمذم في جامعو، كا 

إذا صمى أحدكـ الجمعة  }-صمى اهلل عميو كسمـ - كفي صحيح مسمـ عف أبي ىريرة عف النبي 

كاف إذا صمى في المسجد  }، كقد ذكر أبك داكد عف ابف عمر أنو ) 815({فميصؿ بعدىا أربع ركعات 

ذا صمى في بيتو صمى ركعتيف   . (817)، كاهلل سبحانو أعمـ) 816({صمى أربعان، كا 

 

                                                 
811

 ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ جُٛالز ذؼى جُؿٔؼس ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ، 194 ، 1130٘  ْٖ٘ أذ٢ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

 . ، ًالٛٔح ٖٓ قى٣ع ػطحء ػٖ جذٖ ػٍٔ 3/240ْٖٝ٘ جُر٤ٜو٢ ، 
(812)

  2/219جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، :  جٗظٍ 
813

 ًالٛٔح ػٖ هطحوز 2/195 ، ٝجُطرٍج٢ٗ  ك٢ جٌُر٤ٍ ًٔح ك٢ جُٔؿٔغ 3/247  ٓٞهٞف قٖٓ ، أنٍؾٚ ػرى جٍَُجم ، 

 .ػٖ جذٖ ٓٓؼٞو ٓٞهٞكحً 
814

 ٛـ ، 118ػرى هللا ذٖ جُٔرحٌى ج١ٍَُٝٔ ، جقى جالتٔس جألػالّ، غوس ، كو٤ٚ ػحُْ ، ؾٞجو ، ُٝى ْ٘س :   جذٖ جُٔرحٌى 

.  ٛـ٠181ِد جُؼِْ ٝٛٞ جذٖ ػ٣ٍٖٗ ْ٘س جك٠٘ ػٍٔٙ ذحالْلحٌ ضحؾٍجً ٝٓؿحٛىجً ٝقحؾحً ، ضٞك٢ ْ٘س 

 ، ج٢ًٌُُِ ، 378 ، جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، 1/201 ، جًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 8/378جًُٛر٢ ج٤ٍُٓ ، : جٗظٍ 

 ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ جُٛالز هرَ جُؿٔؼس، ٝهحٍ جألُرح٢ٗ 202 ، 1129٘ ، ٝجُكى٣ع ٌٝجٙ جذٖ ٓحؾس ٌهْ 4/115جألػالّ

 .ٞؼ٤ق ؾىجً 
815

 ، ًطحخ جُؿٔؼس ، ذحخ جُٛالز ذؼى جُؿٔؼس ، ٤ُّٝ ك٢ ِْٓٓ 397 ، 881٘  ٚك٤ف ، ٌٝجٙ ِْٓٓ  ، قى٣ع ٌهْ 

 ".ًٌؼحش " ُلع 
816

جُٛالز :  ، ٝهى ْرن ضه٣ٍؿٚ ، ًطحخ ك٢ جُٛالز ، ذحخ 194 ، 1130٘  ٚك٤ف ، ْٖ٘ أذ٢ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

 .ذؼى جُؿٔؼس 


  .(أ) خ ٖٓ /138 ٜٗح٣س م 
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 ]باب صالة العيديف[

عيداف : وفي الجامع الصغير  (وتجب صالة العيد عمى كؿ مف تجب عميو صالة الجمعة  )قاؿ  ]

 .اجتمعا في يـو واحد، فاألوؿ سنة، والثاني فريضة، وال يترؾ واحد منيما 

وىذا تنصيص عمى السنة، واألوؿ عمى الوجوب وىو رواية عف أبي -: رضي اهلل عنو -قاؿ 

. حنيفة

صمى اهلل عميو - عمييا، ووجو الثاني قولو -صمى اهلل عميو وسمـ - وجو األوؿ مواظبة النبي 

 {ال إال إف تطوع : ىؿ عمى غيرىف ؟ فقاؿ :  }في حديث األعرأبي عقيب سؤالو قاؿ -وسمـ 

 . [واألوؿ أصح، وتسميتو سنة لوجوبو بالسنة 

 ] باب صالة العيديف[

ال خفاء في كجو المناسبة بيف صبلة العيد كالجمعة، كلما اشتركت صبلة  (باب صبلة العيديف  )

العيد كالجمعة في الشركط حتى اإلذف العاـ إال الخطبة، لـ تجب صبلة العيد إال عمى مف تجب 

. عميو الجمعة، كاختصت الجمعة بزيادة قكة االفتراض فقدمت 

 ذكره لتنصيصو عمى السنية، كفي النياية لمخالفتو لما في (818) (كفي الجامع الصغير   ): قكلو 

القدكرم كىك دأبو في كؿ ما تخالؼ فيو ركاية الجامع كالقدكرم، كىك سيك ؛ فإف القدكرم لـ يتعرض 

 . (819)لصفة صبلة العيد أصبل

                                                                                                                                                 
(817)

 .  2/219جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، :   جٗظٍ 
(818)

 .  ؾالٍ جُى٣ٖ ج٢٠ٞ٤ُٓ : ًطحخ جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ ٖٓ قى٣ع جُر٤ٍٗ ج٣ًٍُ٘ ، ٓإُلٚ :   جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ 
(819)

جٖطرٚ جًُٔٛد ك٢ ٚالز جُؼ٤ى ، جٜٗح ٝجؾرس جّ ْ٘س ، كحًًٌُٔٞ ك٢ جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ :  هحٍ ّٖٔ جالتٔس جٍُٓن٢ٓ 

ٌٟٝٝ جُكٖٓ ػٖ . ػ٤ىجٕ جؾطٔؼح ك٢ ٣ّٞ ٝجقى كحألٍٝ ْ٘س ، ٝجُػح٢ٗ ك٣ٍٟس ٝجالظٍٜ جٜٗح ْ٘س : جٜٗح ْ٘س ، الٗٚ هحٍ 

ُْٝ ٣طؼٍٜ جُوى١ٌٝ ك٢ ٓهطٍٛٙ ئ٠ُ جُٞؾٞخ . أذ٢ ق٤ٔلس جٗٚ ضؿد ٚالز جُؼ٤ى ػ٠ِ ٖٓ ضؿد ػ٤ِٚ ٚالز جُؿٔؼس 
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. (820)كقكلو كتجب صبلة العيد عمى مف تجب عميو الجمعة زيادة في البداية

أم مف غير ترؾ كىك ثابت في  (-صمى اهلل عميو كسمـ - كجو األكؿ مكاظبة النبي   ):  قكلو 

، كاقتصر المصنؼ لما رأل أف االستدالؿ (821)بعض النسخ، أما مطمؽ المكاظبة فبل يفيد الكجكب

 غير ظاىر ؛ ألنو ظاىر في التكبير ال صبلة العيد، )822({عمى ما ىداكـ كلتكبركا اهلل}بقكلو تعالى 

كىك بصدؽ عمى التعظيـ بمفظ التكبير كغيره، كلك حمؿ عمى خصكص لفظو كاف التكبير الكائف في 

لو عف العيدة، كىك ال يستمـز كجكب الصبلة لجكاز إيجاب شيء في مسنكف،  صبلة العيد مخرجان 

. بمعنى مف فعؿ سنة صبلة العيد كجب عميو التكبير 

نعـ لك كجب ابتداء كشرطت الصبلة في صحتو كجبت الصبلة ؛ ألف إيجاب المشركط إيجاب الشرط 

لكنو لـ يقؿ بو أحد، ككذا االستدالؿ بأنو شعار لمديف مقصكدان لذاتو يقاـ ابتداء، بخبلؼ األذاف 

 كصبلة الكسكؼ ؛ ألنو لغيره فتجب كالجمعة غير مستمـز لجكاز استناف شعار كذلؾ مع أنو تعدية

غير حكـ األصؿ إلى الفرع، إذ حكـ األصؿ االفتراض إال أف يجعؿ المزـك فيصح القياس، كككنو 

عمى خبلؼ قدر ثبكتو في األصؿ غير قادح بؿ ذلؾ كاجب فيما إذا كاف حكـ األصؿ بقاطع، فإنو 

.  (823) القطع أصبلن إذا عدل بالقياس ال يثبت في الفرع قطعان ؛ ألف القياس ال يفيد

                                                                                                                                                 

 ، ٝجُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س 2/27جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، : ٢ِٛ٣ٝ جألٓحّ ذحُ٘حِ ًٌؼط٤ٖ ، جٗظٍ : ٝال ئ٠ُ جُٓ٘س ، ٝجٗٔح هحٍ 

ٝػ٘ى جُك٘حذِس ٢ٛ كٍٜ  . 6/53ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، : ٝػ٘ى جُٗحكؼ٢ ٢ٛ ْ٘س ، جٗظٍ  . 2/851ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 

  .2/98ن٤َِ جُه٢ٍْ ، : ٢ٛ ْ٘س ٓإًىز ، جٗظٍ : ٝػ٘ى جُٔحٌُرس . 2/223جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : جٗظٍ . ػ٠ِ جٌُلح٣س 
(820)

 ، 2/327  ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/247جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ .  جٖحٌز ئ٠ُ جٕ ٚالز جُؼ٤ى ٝجؾرس 

  1/143ٝجذٖ ًػ٤ٍ ، جُرىج٣س ٝجُٜ٘ح٣س  ، 
(821)

ٖٓ ػ٤ٍ ضٍى ٣ىٍ ػ٠ِ جُٞؾٞخ ، ٝالٜٗح ٚالز ضهطٙ ذؿٔحػس ، ٝٞغ ُٜح نطرس كٌحٗد "  ٘" ٓٞجظرس جُ٘ر٢ 

  1/275 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجب جُٛ٘حتغ ، 2/853جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ . ٝجؾرس ًحُكٔؼس 
822

 . . (185 ) ٌْٞز جُروٍز ، ج٣٥س 


  .(ؼ) خ ٖٓ /168 ٜٗح٣س م 
(823)

: ؟ هحٍ ال .ُألػٍجذ٢ ج١ًُ ْأُٚ َٛ ػ٢ِ ؿ٤ٍْٛ – ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - هُٞٚ : ٝٛٞ ًٜٞٗح ْ٘س :  جُٞؾٚ جُػح٢ٗ 

 ، 46أنٍؾٚ جُرهح١ٌ قى٣ع ٌهْ . ئال إٔ ضطٞع ، ٝٛٞ قى٣ع ٚك٤ف ، أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ِْٝٓٓ ك٢ ًطحخ جإل٣ٔحٕ 

  .2/854جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  ، ذحخ جًُُحز ك٢ جإلْالّ ، جٗظٍ 23٘
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 إما لـ يكف عممو )824(ركاية كدراية لممكاظبة ببل ترؾ، كحديث األعرابي (كاألكؿ ىك األصح): قكلو 

. ؛ ألنو مف أىؿ البكادم كال صبلة عيد فييا أك كاف قبؿ كجكبيا

 ]استحباب األكؿ قبؿ الخروج لممصمى]

لما  (ويستحب في يـو الفطر أف يطعـ قبؿ أف يخرج إلى المصمى ويغتسؿ ويستًاؾ ويتطيب  ) ]

أنو عميو الصالة والسالـ كاف يطعـ في يـو الفطر قبؿ أف يخرج إلى المصمى، وكاف يغتسؿ  }روي 

؛ (ويمبس أحسف ثيابو ) وألنو يـو اجتماع فيسف فيو الغسؿ والطيب كما في الجمعة  {في العيديف 

 (ويؤدي صدقة الفطر)ألنو عميو الصالة والسالـ كانت لو جبة فنؾ أو صوؼ يمبسيا في األعياد 

ويتوجو إلى المصمى، وال يكبر عند أبي حنيفة رحمو اهلل في  )إغناء لمفقير ليتفرغ قمبو لمصالة 

. اعتبارًا باألضحى  (طريؽ المصمى، وعندىما يكبر 

ولو أف األصؿ في الثناء اإلخفاء، والشرع ورد بو في األضحى ؛ ألنو يـو تكبير، وال كذلؾ يـو 

؛ ألنو عميو السالـ لـ يفعؿ ذلؾ مع حرصو عمى  (وال يتنفؿ في المصمى قبؿ العيد  )الفطر 

في المصمى خاصة، وقيؿ فيو وفي غيره عامة ؛ ألنو عميو السالـ لـ  الصالة، ثـ قيؿ الكراىة

 . [يفعمو 

صمى اهلل - كاف  }اإلنساف، كيستحب ككف ذلؾ المطعكـ حمكان لما في البخارم  (أف يطعـ  ): قكلو 

 كأما حديث الغيسؿ لمعيديف )825({ال يغدك في يكـ الفطر حتى يأكؿ تمرات كيأكميف كتران -عميو كسمـ 

. (829) غريب )828( أك صكؼ)827(، كحديث لبسو جبة فنؾ)826(فتقدـ في الطيارة

                                                 
824

ٝك٢ جُٔك١٤ ػٖ أذ٢ ٣ْٞق جٜٗح ْ٘س ٝجؾرس أ١ . ٝؾٞخ ٚالز جُؼ٤ى ، ٝض٤ٔٓطٚ ْ٘س ُٞؾٞذٚ ذحُٓ٘س :  جٌجو ذحألٍٝ 

٠ِٚ هللا - هُٞٚ :  ، ٝجُكى٣ع جُٔوٛٞو 2/854جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ . جٕ جُٞؾٞخ ًحٕ ذحُٓ٘س 

ٝجُكى٣ع ٌٝجٙ جُرهح١ٌ ِْٝٓٓ ك٢ . كوحٍ ال ، ئال إٔ ضطٞع " َٛ ػ٢ِ ؿ٤ٍٖٛ :" ُألػٍجذ٢ ػو٤رس ْإجُٚ - ػ٤ِٚ ِْْٝ 

  .2/247ج٣ُُِؼ٢ ، ٗٛد جٍُج٣س ك٢ ضه٣ٍؽ جقحو٣ع جُٜىج٣س ، : جٗظٍ . جال٣ٔحٕ 
825

 . جألًَ ٣ّٞ جُلطٍ هرَ جُهٍٝؼ :  ، ًطحخ جُؼ٤ى٣ٖ ، ذحخ 200 ، ٘ 953   ٌٝجٙ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 
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 برد حبرة  في كؿ كاف يمبس-صمى اهلل عميو كسمـ - أنو  }كركل البييقي مف طريؽ الشافعي 

   )831(يـك العيد حمة يمبس-صمى اهلل عميو كسمـ - كاف  } ركاه الطبراني في األكسط )830({عيد

. (833) انتيى)832({حمراء

كاعمـ أف الحمة الحمراء عبارة عف ثكبيف مف اليمف فييما خطكط حمر كخضر ال أنو أحمر بحت، 

. فميكف محمؿ البردة أحدىما 

كالسنة أف يخرج اإلماـ إلى الجبانة كيستخمؼ مف يصمي بالضعفاء  (كيتكجو إلى المصمى   ):  قكلو 

 . (834)في المصر بناء عمى أف صبلة العيد في مكضعيف جائزة باالتفاؽ

ف لـ يستخمؼ لو ذلؾ  كتخرج العجائز لمعيد ال الشكاب، (835)كعند محمد تجكز في ثبلثة مكاضع، كا 

يكره، كقاؿ خكاىر : قاؿ بعضيـ : كال يخرج المنبر إلى الجبانة، كاختمفكا في بناء المنبر بالجبانة 

. (836)حسف في زماننا، كعف أبي حنيفة ال بأس بو : زاده 

                                                                                                                                                 
826

ٓح ؾحء ك٢ : جهحٓس جُٛالز ، ذحخ :  ، ًطحخ 233 ، 1315٘ ٝٛٞ ٞؼ٤ق ، ٌٝجٙ جذٖ ٓحؾٚ ك٢ ْ٘٘ٚ ، قى٣ع ٌهْ 

٣ـطَٓ ٣ّٞ جُلطٍ ٣ّٝٞ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ًحٕ ٌٍْٞ هللا : ػٖ جذٖ ػرحِ هحٍ : جالؿطٓحٍ ك٢ جُؼ٤ى٣ٖ ، ٝٗٛٚ 

 . جالٞك٠
827

ًطد جْلَ ًٛٙ  : (خ)ٍٞخ ٖٓ جُػؼحُد ، كٍٝضٚ جؾٞو جٗٞجع جُلٍجء ، ٝض٠ٔٓ كٍجؤٙ كطٌحً أ٣ٟحً ، ٝك٢ :  جُل٘ي 

، جْط٘رٍٞ ، وجٌ جُىػٞز ، ْ٘س 2٠،2 ،ؼ703، جٗظٍ جُٔؼؿْ ج١٤ُْٞ ، ٘.كٍٝضٜح ٖٓ ج٤٠د جُلٍجء : جٌُِٔس ٓؼ٘حٛح ٛٞ 

1989ّ  . 
828

أنٍؾٚ جُر٤ٜو٢ ٖٓ :  ، ٝهحٍ 209/ 3 ؿ٣ٍد ، ًٌٛج يًٍٙ ٚحقد جُٜىج٣س ، ٝجْطـٍذٚ ج٣ُُؼ٢ِ ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ، 

ْٖ٘ : جٗظٍ . ًحٕ ٣ِرّ ذٍو قرٍز ك٢ ًَ ػ٤ى- ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جٕ جُ٘ر٢ : ٣ٍ٠ن جُٗحكؼ٢ ػٖ ػ٢ِ ذٖ جُك٤ٖٓ 

 . 1/206 ، جألّ ُِٗحكؼ٢ ، 3/280جُر٤ٜو٢ ، 
(829)

   6/57 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/224ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 


  .(خ) أ ٖٓ /166 ٜٗح٣س م 
830

 . . جُٓحذن (4) ٛٞ جُكى٣ع جُٔطوىّ ك٢ جُٜحٕٓ ٌهْ 
831

 . ذٍوز  : (٠) ك٢ 
832

 ، ػٖ ػ٢ِ ذٖ جُك٤ٖٓ ، ػٖ جذٖ ػرحِ ، ٝأنٍؾٚ 1/189 قٖٓ ، أنٍؾٚ جُطرٍج٢ٗ ك٢ جأل١ْٝ ، ًٔح ك٢ جُٔؿٔغ 

 .  ، ػٖ قى٣ع ؾحذٍ 3/280جُر٤ٜو٢ ، 
(833)

  .1/224ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
(834)

ٝجٕ جضٓغ . جُٓ٘س جٕ ض٠ِٛ ٚالز جُؼ٤ى ك٢ ج٠ُِٛٔ ، ٝضؿَٞ ٚالز جُؼ٤ى ك٢ جُٛكٍجء ٝضؿَٞ ك٢ جُٔٓؿى 

جٚكٜٔح ٝٛٞ جُٔ٘ٛٞ٘ ك٢ جألّ جٕ ٚالضٜح ك٢ جُٔٓؿى جكَٟ ، ٝجُػح٢ٗ جٕ ٚالضٜح : جُٔٓؿى ُْٝ ٣ٌٖ ػًٌ كٞؾٜحٕ 

  . 1/267 ، ٝجُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 6/56ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، : ك٢ جُٛكٍجء جكَٟ ، جٗظٍ 
(835)

  .2/39 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/275جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 



252 

 

الخبلؼ في الجير بالتكبير في الفطر ال في أصمو ؛ ألنو داخؿ في  (كال يكبر إلى آخره ): قكلو 

. (837)عمـك ذكر اهلل تعالى ؛ فعندىما يجير بو كاألضحى، كعنده ال يجير، كعف أبي حنيفة كقكليما

كفي الخبلصة ما يفيد أف الخبلؼ في أصؿ التكبير كليس بشيء، إذ ال يمنع مف ذكر اهلل بسائر 

. األلفاظ في شيءو مف األكقات بؿ مف إيقاعو عمى كجو البدعة 

كاذكر ربؾ في نفسؾ  }بالذكر بدعة يخالؼ األمر مف قكلو تعالى  رفع الصكت: فقاؿ أبك حنيفة 

، كقد كرد بو في (839) فيقتصر فيو عمى مكرد الشرع)838({تضرعان كخيفة كدكف الجير مف القكؿ 

 جاء في التفسير أف المراد التكبير )840({كاذكركا اهلل في أياـ معدكدات  }األضحى كىك قكلو تعالى 

كلتكبركا اهلل عمى }، كاألٍكلىى االكتفاء فيو باإلجماع عميو لما سنذكر في قكلو تعالى (841)األياـ في ىذه

 كركل )843({كلتكممكا العدة كلتكبركا اهلل عمى ما ىداكـ  }فقد قاؿ تعالى :  فإف قيؿ )842({ما ىداكـ

كاف -صمى اهلل عميو كسمـ - أف رسكؿ اهلل  } أف عبد اهلل بف عمر أخبره )844(الدارقطني عف سالـ

 .)845( { حتى يأتي المصمى يكبر في الفطر مف حيف يخرج مف بيتو

                                                                                                                                                 
(836)

  . 2/41 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/275جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(837)

 ال ٣ٌرٍ قٍٜج ػ٘ى أذ٢ ق٤٘لس ك٢ ػ٤ى جُلطٍ ، ٝػ٘ى أذ٢ ٣ْٞق ٝٓكٔى ٣ؿٍٜ ، جٓح ك٢ جالٞك٠ كحٗٚ ٣ؿٍٜ 

ُٝطٌِٔٞج جُؼىز ُٝطٌرٍٝج هللا ػ٠ِ ٓح : " ٝيًٍ جُطكأ١ٝ جٗٚ ٣ؿٍٜ ك٢ جُؼ٤ى٣ٖ ؾ٤ٔؼح ٝجقطؿٞج ذوُٞٚ ضؼا٠ُ . ذحُطٌر٤ٍ 

 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن، 2/224 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/279جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : ، جٗظٍ " ٛىجًْ 

جُٗحكؼ٢ ، : جٗظٍ . ٝجقد جظٜحٌ جُطٌر٤ٍ ؾٔحػس ٝكٍجوز : جٓح جُٗحكؼ٢ كوحٍ  . 1/399 ، ٝقح٤ٖس جُٛأ١ٝ ، 1/224

  .1/275جألّ ، 
838

 . (205) ٌْٞز جالػٍجف ، ج٣٥س 
(839)

   1/224ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
840

 . . (203) ٌْٞز جُروٍز ج٣٥س 
(841)

 . 1/116 ، ٝٚـٞز جُطلح٤ٍْ ، 1/184جُٛحذ٢ٗٞ ، ٓهطٍٛ ضل٤ٍٓ جذٖ ًػ٤ٍ ، :  جٗظٍ 
842

  . (185) ٌْٞز جُروٍز ، ج٣٥س 
843

 . . (185) ٌْٞز جُروٍز ، ج٣٥س 
844

ُْ ٣ٌٖ أقى ٖٓ أَٛ :  ْحُْ ذٖ ػرى هللا ذٖ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ، أذٞ ػٍٔ ، جقى جُلوٜحء جُٓروس ، هحٍ ػ٘ٚ جألٓحّ ٝهللا 

.  ٛـ 106َٓحٗٚ جٖرٚ ذٖٔ ه٠ٟ ٖٓ جُٛحُك٤ٖ ك٢ جُُٛى ٝجُلَٟ ، ٓحش ْ٘س 

 .4/457 ، جًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ ، 3/71 ، ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 1/676جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، : جٗظٍ 


  .(أ) أ ٖٓ /139 ٜٗح٣س م 
845

ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن، : ٝجٗظٍ  . 1/288 ، جُكحًْ ، 3/279 ، ٝجُر٤ٜو٢ 2/44 ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جُىجٌهط٢٘ ، 

2/224.  
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فالجكاب أف صبلة العيد فييا التكبير، كالمذككر في اآلية بتقدير ككنو أمران عمى ما تقدـ فيو أعـ منو، 

كمما في الطريؽ ؛ فبل داللة عمى التكبير المتنازع فيو  لجكاز ككنو ما في الصبلة، كلما كانت  

. داللتيا عميو ظنية ؛ الحتماؿ التعظيـ كاف الثابت الكجكب 

 المقدسي، ثـ ليس فيو أنو )846(كالحديث المذككر ضعيؼ بمكسى بف محمد بف عطاء أبي الطاىر

. )847(كاف يجير بو كىك محؿ النزاع، ككذا ركل الحاكـ مرفكعان كلـ يذكر الجير 

أنو كاف إذا غدا يـك الفطر كيـك األضحى : نعـ ركل الدارقطني عف نافع مكقكفان عمى ابف عمر 

. )848(يجير بالتكبير حتى يأتي المصمى ثـ يكبر حتى يأتي اإلماـ 

، كقكؿ صحابي ال يعارض بو عمـك اآلية القطعية (849)الصحيح كقفو عمى ابف عمر: قاؿ البييقي 

 . )850({كدكف الجير  }إلى قكلو  {كاذكر ربؾ  }أعني قكلو تعالى : الداللة 

 . فكيؼ كىك معارض بقكؿ صحابي آخر )851({خير الذكر الخفي}-صمى اهلل عميو كسمـ - كقاؿ 

أجف الناس : أكبر اإلماـ ؟ قيؿ ال، قاؿ : أنو سمع الناس يكبركف فقاؿ لقائده  }ركم عف ابف عباس 

كقاؿ )852( {فما كاف أحد يكبر قبؿ اإلماـ-صمى اهلل عميو كسمـ - ؟ أدركنا مثؿ ىذا اليكـ مع النبي 

. ال  ينبغي أف تمنع العامة عف ذلؾ لقمة رغباتيـ في الخيرات : أبك جعفر 

                                                 
846

: جُظحٍٛ ، ٝٛٞ نطأ ، ٠ْٞٓٝ ذٖ ٓكٔى ، هحٍ ػ٘ٚ جذٖ ػى١ جٗٚ ٣ٍٓم جُكى٣ع ، ٝهحٍ أذٞ قحضْ جٍُج١َ : (أ) ك٢ 

٣كىظ ػٖ جُػوحش ذحُرٞج٤٠َ ٝجُٔٞٞٞػحش : ًحٕ ٣ًٌخ ٣ٝأض٢ ذحالذح٤٠َ ، ٝهحٍ أذٞ ٌَػس ًحٕ ٣ًٌخ ، ٝهحٍ جُؼو٢ِ٤ 

. ًحٕ ٣ٟغ ػ٠ِ جُػوحش : ، ٝهحٍ جذٖ قرحٕ 

 ، ٌهْ  516٘/ 220جُؼَِ جُٔط٘ح٤ٛس ُِكحكع ذٖ جُؿ١َٞ ، : ٝ.قى٣ع وُٝس جُلوٍجء / ٓ٘طى٣حش ٌٜٝ جُٛحُك٤ٖ : جٗظٍ 

 . ، ٝضح٣ٌم وٓٗن الذٖ ػٓحًٍ ، قٍف جُالّ ، يًٍ ٖٓ جْٔٚ ٠ْٞٓ  854جُكى٣ع 
847

 . ٛٞ جُكى٣ع جُٔطوىّ  
848

 ، ًِْٜ ػٖ ػٍٔ ٓٞهٞكحً ، ٤ُّٝ 1/298 ، ٝجُكحًْ 3/279 ، ٝجُر٤ٜو٢ ، 2/45 ٓٞهٞف قٖٓ ، أنٍؾٚ جُىٌجهط٢٘ 

 " .٣ؿٍٜ ذحُطٌر٤ٍ" ػ٘ى جُكحًْ ُلع 
(849)

 . ،  ٝٛٞ قى٣ع  قٖٓ ًٔح ك٢ ٚك٤ف جُؿحٓغ 2/885 ، 4934جُر٤ٜو٢ ، ٖؼد جال٣ٔحٕ ،قى٣ع ٌهْ :   جٗظٍ 
850

  .(205) ٌْٞز جألػٍجف ، ج٣٥س 
851

 ، ًِْٜ ػٖ ٓكٔى ذٖ ػرى جٍُقٖٔ 731 ، ٝأذٞ ٣ؼ٠ِ ، 809 ، ٝجذٖ قرحٕ ، 180-1/172 ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ أقٔى ، 

 .ذٖ أذ٢ ُر٤رس ػٖ ْؼى ذٖ أذ٢ ٝهح٘ ٍٓكٞػحً 
852

  .1/280ٝجٗظٍ جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، " . جؾٖ جُ٘حِ "  ئ٠ُ هُٞٚ 2/165 ٓٞهٞف ، ٌٝجٙ جذٖ أذ٢ ٤ٖرس ، 
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كيستحب أف يرجع مف غير الطريؽ  التي ذىب منيا إلى المصمى ؛ ألف سكاف القرية تشيد ففيو 

 . )853(تكثير لمشيكد

 

 ]النيي عف التنفؿ قبؿ صالة العيد [

كعامة المشايخ عمى كراىة التنفؿ قبميا في  ( قبؿ صبلة العيد كال يتنفؿ في المصمى  ):  قكلو 

أف النبي  }؛ لما في الكتب الستة عف ابف عباس (854)المصمى كالبيت، كبعدىا في المصمى خاصة 

 كأخرج الترمذم عف )855({خرج فصمى بيـ العيد لـ يصؿ قبميا كال بعدىا -صمى اهلل عميو كسمـ - 

صمى اهلل عميو كسمـ - أنو خرج في يـك عيد فمـ يصؿ قبميا كال بعدىا، كذكر أف النبي  }ابف عمر 

 صححو الترمذم، كىذا النفي بعد الصبلة محمكؿ عميو في المصمى لما ركل ابف ماجو )856({فعمو -

 )860( بف عمرك الرقي)859( عف عبد اهلل)858( عف الييثـ بف جميؿ)857(اخبرنا محمد بف يحيى: 

                                                 
853

  .6/67 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/235جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، :   جٗظٍ 


  .(ؼ) أ ٖٓ /169 ٜٗح٣س م 
(854)

 . 2/431 ، ٝجٍُٔوأ١ٝ ، جالٗٛحف ، 2/241جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : جٗظٍ .  ال ٣ط٘لَ هرَ ٚالز جُؼ٤ى ٝال ذؼىٛح 

ٝهى ٌٝو ك٢ ذىجتغ جُٛ٘حتغ ٌُِحْح٢ٗ جٗٚ ٣ٓطكد جٕ ٣ططٞع ذؼى ٚالز جُؼ٤ى أ١ ذؼى جُلٍجؽ ٖٓ جُهطرس ، جٓح هرَ ٚالز 

 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔكٔٞع ، 1/280جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ . جُؼ٤ى ، كال ضطٞع ك٢ ج٠ُِٛٔ ٝال ك٢ جُر٤ص 

6/68.  
855

 1431 ًطحخ جُؼ٤ى٣ٖ ، ٝقى٣ع ٌهْ 206 ، ٘ 989 ، قى٣ع ٌهْ 201 ، 964٘ أنٍؾٚ جُ٘ؿح١ٌ  ، قى٣ع ٌهْ 

 884 ، ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 1224 ، 5883٘ ، ٝقى٣ع ٌهْ 1223 ، ٘ 5881 ، ٝقى٣ع ٌهْ 279، ٘ 

 .ضٍى جُٛالز هرَ جُؼ٤ى ٝذؼىٛح ، ك٢ ج٠ُِٛٔ :  ، ًطحخ ٚالز جُؼ٤ى٣ٖ ، ذحخ 402، ٘
856

ٓح ؾحء الٚالز هرَ جُؼ٤ى :  ، ًطحخ جُؿٔؼس ، ذحخ 140 ، ٘ 538:  قٖٓ ٚك٤ف ، أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 . قٖٓ ٚك٤ف : ٝال ذؼىٛح ، ٝهحٍ جألُرح٢ٗ 
857

 ٛـ ، ٝضٞك٢ ْ٘س 172 ٓكٔى ذٖ ٣ك٢ ذٖ ػرى هللا ذٖ نحُى ذٖ كٍجِ ذٖ يؤ٣د ج٢ًُُٜ ، غوس قحكع ؾ٤َِ ، ُٝى ْ٘س 

 ، جذٖ قرحٕ ، جُػوحش ، 728/ 3 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 597جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، :  ٛـ ، جٗظٍ 258

9/115. 
858

: جُكحكع جألٓحّ جٌُر٤ٍ جُػرص ، أذٞ َْٜ جالٗطح٢ً ، ٝٛٞ ذـىجو١ ٌْٖ جٗطح٤ًس ، هحٍ جُىجٌهط٢٘ :  ج٤ُٜػْ ذٖ ؾ٤َٔ 

جًُٛر٢ ، ٤ٍْ جألػالٓحُ٘رالء  :  ٛـ ، جٗظٍ 213غوس قحكع ، ٝهحٍ أقٔى ذٖ ػرى هللا جُؼؿ٢ِ ، غوس ٚحقد ْ٘ٚ ضٞك٢ ْ٘س 

  .56 ، ٌهْ 102، 
859

. ػر٤ى هللا ، ٝٛٞ نطأ  : (ؼ) ك٢ 

  .(خ) خ ٖٓ /166ٜٗح٣س م * 
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 عف أبي سعيد الخدرم )862( عف عطاء بف يسار)861(عف عبد اهلل بف محمد بف عقيؿ بف أبي طالب

ال يصمي قبؿ العيد شيئان فإذا رجع إلى منزلو صمى -صمى اهلل عميو كسمـ - كاف رسكؿ اهلل  }قاؿ 

 . )863({ركعتيف 

 ] وقت صالة العيديف [

ذا حمت الصالة بارتفاع الشمس دخؿ وقتيا إلى الزواؿ، فإذا زالت الشمس خرج وقتيا  ) ]   (وا 

ألنو عميو السالـ كاف يصمي العيد والشمس عمى قيد رمح أو رمحيف، ولما شيدوا باليالؿ بعد }

 . [ {الزواؿ أمر بالخروج إلى المصمى مف الغد

استدؿ بالحديثيف عمى أف  (كاف يصمي العيد إلى آخره-صمى اهلل عميو كسمـ - ألف النبي   ): قكلو  

كقتيا مف االرتفاع إلى الزكاؿ، كذكر الحديث األكؿ كما ذكر كفي أبي داكد كابف ماجو عف يزيد بف 

صاحب رسكؿ اهلل -رضي اهلل عنو  -)865(خرج عبد اهلل بف بسر }:  بضـ المعجمة  قاؿ )864(خمير

إنا كنا : مع الناس في يـك عيد فطر أك أضحى فأنكر إبطاء اإلماـ فقاؿ-صمى اهلل عميو كسمـ - 

                                                                                                                                                 
860

غوس :  ػرى هللا ذٖ ػٍٔٝ جٍُه٢ ، جذٖ أذ٢ ج٤ُُٞى جألْى١ ، ٓٞالْٛ جٍُه٢ جُكحكع جٌُر٤ٍ أذٞ ٝٛد، هحٍ أذٞ قحضْ 

. ًحٕ ػر٤ى هللا غوس ٚىٝهحً ، ًػ٤ٍ جُكى٣ع : ٚىٝم ، ال جػٍف ُٚ قى٣ػحً ٌٍٓ٘جً ، ٝهحٍ جذٖ ْؼى 

 .جْالٕ ٣ٝد ، جٌُٔطرس جإلْال٤ٓس ، ػر٤ى هللا ذٖ ػٍٔٝ جٍُه٢ : جٗظٍ 
861

جألٓحّ جُٔكىظ ، جٓٚ ٣َ٘د ذ٘ص جألٓحّ ػ٢ِ جذٖ أذ٢ ٠حُد قىظ ػٖ :  ػرى هللا ذٖ ٓكٔى ذٖ ػو٤َ ذٖ أذ٢ ٠حُد 

ال : ٤ُٖ جُكى٣ع ، ٝهحٍ جذٖ ن٣ُٔس : هحٍ أذٞ قحضْ : جذٖ ػٍٔ ، ٝؾحذٍ ٝجّٗ ٝؿ٤ٍْٛ ، ٝقىظ ػ٘ٚ جُػ١ٌٞ ٝؿ٤ٍٙ 

 . ٛـ 140جقطؽ ذٚ ُٓٞء قلظٚ ، ٓحش ْ٘س 
862

ضحذؼ٢ ، ٠ُٞٓ جّ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ٤ٓٔٞٗس ذ٘ص جُكحٌظ ، أذٞ ٓكٔى ، ًحٕ هحٚحً ٝجػظحً ؾ٤َِ جُوىٌ ، :  ػطحء ذٖ ٣ٓحٌ 

٤ٍْ أػالّ جُ٘رالء ، : جًُٛر٢ :  ْ٘س ، جٗظٍ 84 ٛـ ٝٛٞ جذٖ 103ٌٟٝ ػٖ جٜٓحش جُٔإ٤ٖ٘ٓ ، هطِٚ جُكؿحؼ ْ٘س 

  . 4/163ؼ
863

 ، ًطحخ جهحٓس جُٛالز ٝجُٓ٘س ك٤ٜح ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ جُٛالز  هرَ 230 ، 1293٘ ْٖ٘ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 

 .  ، ٝٚكك1/297ٚٚالز جُؼ٤ى ٝذؼىٛح ، ٝقٓ٘ٚ جألُرح٢ٗ ، ٝأنٍؾٚ جُكحًْ ، 
864

ج٢ُٗ٤ُ ، أذٞ ضو٢ ، ٖح٢ٓ : ق٤ٔى ، ٝٛٞ نطأ ٝجُٛٞجخ ن٤ٍٔ ، ٣ُ٣ٝى ذٖ ن٤ٍٔ  : (ؼ)ق٤ٍٔ ، ٝك٢  : (خ)  ك٢ 

. أذٞ ضو٢ ًحٕ ٓطو٘حً ُِكى٣ع: ٖٝٓ جُطحذؼ٤ٖ ، ًحٕ ٖٓ جُػوحش جُٛىجه٤ٖ ، هحٍ ػ٘ٚ أذٞ قحضْ جٍُج١َ 

  .31هرحتَ ق٣ٍ٤ٔس ٓؼٍٝكس ، ذ٘ى : جٗظٍ 
865

ذٍٓ  ، ٝٛٞ ػرى هللا ذٖ ذٍٓ جُٔح٢َٗ ، أذٞ ٚلٞجٕ ، ٣ٝوحٍ أذٞ ذٍٓ ، ٖٓ : ذٍٗ ، ٝٛٞ نطأ ٝجُٛٞجخ  : (خ) ك٢ 

 ػحٓحً ٝٛٞ 95 ٛـ ، ػٖ ػٍٔ 88ذ٢٘ ٓحَٕ ذٖ ٌٓ٘ٛٞ ، ٚكحذ٢ ، ًحٕ ٖٓٔ ٠ِٚ ئ٠ُ جُورِط٤ٖ ، ضٞك٢ ذكٔٙ ْ٘س 

 ، 307/ 7 ، ض٣ًٜد جذٖ ػٓحًٍ، 4555جالٚحذس ، ش: جذٖ قؿٍ :  قى٣ػحً ، جٗظٍ 50جنٍ جُٛكحذس ٓٞضحً ذحُٗحّ ، ُٚ 

 .4/74ٝج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 
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 صححو النككم )866({قد فرغنا ساعتنا ىذه، كذلؾ حيف التسبيح-صمى اهلل عميو كسمـ - مع النبي 

. كالمراد بالتسبيح التنفؿ .في الخبلصة 

يشيدكف أنيـ رأكا -صمى اهلل عميو كسمـ - أف ركبا جاءكا إلى رسكؿ اهلل  }: كفي أبي داكد كالنسائي 

ذا أصبحكا غدكا إلى مصبلىـ  .  {اليبلؿ باألمس فأمرىـ أف يفطركا، كا 

 . (867)كبيف في ركاية ابف ماجو كالدارقطني أنيـ قدمكا آخر النيار

- حدثني عمكمتي  مف األنصار مف أصحاب رسكؿ اهلل  : )868(كلفظو عف أبي عمير بف أنس

أغمي عمينا ىبلؿ شكاؿ فأصبحنا صيامان، فجاء ركب مف آخر النيار  }قالكا -صمى اهلل عميو كسمـ 

صمى - أنيـ رأكا اليبلؿ باألمس، فأمرىـ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ - فشيدكا عند رسكؿ اهلل 

 : )870( قاؿ الشيخ جماؿ الديف)869({أف يفطركا كأف يخرجكا إلى عيدىـ مف الغد -اهلل عميو كسمـ 

كبيذا المفظ حسف الدارقطني إسناده، ىذا كصححو النككم في الخبلصة، كال يخفى بعد ىذا أف لفظ 

إياىـ -صمى اهلل عميو كسمـ - آخر النيار يصدؽ عمى الكقت المكركه مف بعد العصر كقبمو فأمره 

بالخركج مف الغد ال يستمـز ككنو لخركج الكقت بدخكؿ الزكاؿ ؛ لجكاز  ككنو لمكراىة في ذلؾ الكقت، 

فبل بد مف دليؿ يفيد أف المراد بآخر النيار ما بعد الظير، أك يككف في تعييف كقتيا ىذا إجماع 

حدثنا فيد، : فيغني عنو، كقد كجد ذلؾ الدليؿ، كىك ما كقع في بعض طرقو مف ركاية الطحاكم 

                                                 
866

 ، ذحخ ٝهص جُهٍٝؼ ُِؼ٤ى ، ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾٚ ، قى٣ع 195 ، 1135٘ ٚك٤ف ، أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

 .  ، ذحخ ك٢ ٝهص ٚالز جُؼ٤ى٣ٖ ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 233 ، ٘ 1317ٌهْ 
(867)

 .  ، ًطحخ جُٛالز ذحخ ئيج ُْ ٣هٍؼ جألٓحّ ُِؼ٤ى 198 ، 1157٘  ٌٝجٙ أذٞ وأٝٝو ، قى٣ع ٌهْ 
868

 أذٞ ػ٤ٍٔ ذٖ جّٗ ذٖ ٓحُي جالٗٛح١ٌ ، ه٤َ جْٔٚ ػرى هللا ، غوس ، جٓٚ جُلحٌػس ذ٘ص جُٔػ٠٘ ذٖ قحٌٗٚ جُرطَ 

  . 1/229 ، أذٞ ٗؼ٤ْ ، ٓؼٍكس جُٛكحذس ، 417 ، ٠416روحش ذٖ ْؼى ، : جٌُٜٔٗٞ ، جٗظٍ 
869

ئيج ُْ ٣هٍؼ جألٓحّ ُِؼ٤ى ٖٓ :  ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ 198 ، ٘ 1157 ٚك٤ف ، أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

ٓح ؾحء ك٢ :  ، ًطحخ جهحٓس جُٛالز ٝجُٓ٘س ك٤ٜح ، ذحخ 290 ، ٘ ٣1653ٞٓٚ ، ٝأنٍؾٚ ذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ ، 

 .. جُٜٗحوز ػ٠ِ ٌؤ٣س جُٜالٍ ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 
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 عف )873( عف أبي بشر جعفر بف إياس)872(، حدثنا ىشيـ بف بشير)871(حدثنا عبد اهلل بف صالح

أف اليبلؿ خفي عمى الناس في آخر  }أبي عمير بف أنس بف مالؾ، أخبرني عمكمتي مف األنصار 

فأصبحكا صيامان، فشيدكا عند -صمى اهلل عميو كسمـ - ليمة مف شير رمضاف في زمف رسكؿ اهلل 

 الميمة الماضية، فأمر رسكؿ بعد زكاؿ الشمس أنيـ رأكا اليبلؿ-صمى اهلل عميو كسمـ - رسكؿ اهلل 

الناس بالفطر فأفطركا تمؾ الساعة، كخرج بيـ مف الغد فصمى بيـ -صمى اهلل عميو كسمـ - اهلل 

.  )874({صبلة العيد

 ]التكبير في صالة العيد [

ويصمي اإلماـ بالناس ركعتيف، يكبر في األولى لالفتتاح وثالثًا بعدىا، ثـ يقرأ الفاتحة وسورة،  ) ] 

 .ويكبر تكبيرة يركع بيا 

وىذا قوؿ ابف  (ثـ يبتدئ في الركعة الثانية بالقراءة، ثـ يكبر ثالثًا بعدىا، ويكبر رابعة يركع بيا 

. مسعود، وىو قولنا 

                                                                                                                                                 
870

أذٞ ٓكٔى ػرى هللا ذٖ ٣ْٞق ذٖ ٓكٔى ، جُك٘ل٢ ، ج٣ُُِؼ٢ ، ضٓرس ئ٠ُ ٣َِغ ، قحكع ٓطوٖ ، :   ج٤ُٗم ؾٔحٍ جُى٣ٖ 

ج٢ًٌُُِ، جألػالّ، :  ٛـ، جٗظ762ٍٓكىظ ، ٖٝٓ ٓٛ٘لحضٚ ٗٛد جٍُج٣س القحو٣ع جُٜىج٣س ، ضٞك٢ ك٢ جُوحٍٛز ْ٘س 

4/147.  
871

ذٖ ٓكٔى ، ذٖ ِْٓٓ ، جألٓحّ جُٔكىظ ، ٤ٖم ج٤٣ٍُٖٛٔ ، أذٞ ٚحُف جُؿ٢ٜٔ ، ٓٞالْٛ :  ػرى هللا ذٖ ٚحُف 

ج١ٍُٛٔ، ًحضد ج٤ُِع ذٖ ْؼى، ًحٕ ٚىٝهح ك٢ ٗلٓٚ ، ٖٓ جوػ٤س جُؼِْ ، ٗوَ ػٖ جذٖ ٣ّٞٗ ٝؿ٤ٍٙ ، ٓٞش أذ٢ ٚحُف 

  .167 ، 10جًُٛر٢ ، ٤ٍْ جػالّ جُ٘رالء ، ؼ:  ٛـ ، ٝهى هحٌخ جُطٓؼ٤ٖ ٖٓ ػٍٔٙ ، جٗظٍ 223، ك٢ ٣ّٞ ػحٌٖٞجء ْ٘س 
872

 ٛـ ، ٓلٍٓ ٖٓ 104 ٤ْٗٛ ذٖ ذ٤ٍٗ ذٖ أذ٢ نحَّ هحْْ ذٖ و٣٘حٌ ج٠ُِٔٓ ، أذٞ ٓؼأ٣ٝس ج٢ُِٔٓ  جُٞجْط٢ ، ُٝى ْ٘س 

.  ٛـ 183غوحش جُٔكىغ٤ٖ ، ًحٕ ٓكىظ ذـىجو ، ُُٝٓٚ جألٓحّ جذٖ ق٘رَ جٌذغ ْ٘ٞجش ، ضٞك٢ ْ٘س 

 3/257 ، ٝجًُٛر٢ ، ٤ُٓجٕ جالػطىجٍ ، 14/85 ، جُهط٤د جُرـىجو١ ، ضح٣ٌم ذـىجو ، 8/89ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 

 129، ش 8ٝجًُٛر٢ ، ٤ٍْ جػالّ جُ٘رالء ، .
873

 ٛـ ، ٝه٤َ ْ٘س 125ذ١ٍٛ جألَٚ ، ٖٓ جُطروس جُهحٓٓس ٖٓ جُطحذؼ٤ٖ ، ضٞك٢ ْ٘س : أذٞ ذٍٗ ، ؾؼلٍ ذٖ ئ٣حِ . 

 ذٌٔس ، ٌضرطٚ ػ٘ى جًُٛر٢ ٚىٝم ، ٝػ٘ى جذٖ قؿٍ ، غوس ، ٌٟٝ ُٚ جُرهح١ٌ ِْٝٓٓ ٝأذٞ وجٝو ، ٝجُط١ًٍٓ 126

 ، ٝئْالّ ٣ٝد  ، جٌُٔطرس جإلْال٤ٓس ، أذٞ ذٍٗ ، 2/84جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، : ٝجُ٘ٓحت٢ ٝجذٖ ٓحؾٚ ، جٗظٍ 

 .ؾؼلٍ ذٖ ئ٣حِ 


  .(أ) خ ٖٓ /139 ٜٗح٣س م 
874

:  ، ٖٓ ٌٝج٣س أذ٢ ػ٤ٍٔ ػٖ جّٗ ، ٝئْ٘حوٙ قٖٓ ، ٝجٗظٍ 1/386 قٖٓ ، أنٍؾٚ جُطكأ١ٝ ك٢ جُٔؼح٢ٗ ، 

 .1/225ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوطثن ، 
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. يكبر في األولى لالفتتاح وخمسًا بعدىا وفي الثانية يكبر خمسًا ثـ يقرأ : وقاؿ ابف عباس 

. وفي رواية يكبر أربعًا، وظير عمؿ العامة اليـو بقوؿ ابف عباس ألمر بنيو الخمفاء 

فأما المذىب فالقوؿ األوؿ ؛ ألف التكبير ورفع األيدي خالؼ المعيود فكاف األخذ باألقؿ أولى ثـ 

بالتكبيرات مف أعالـ الديف حتى يجير بو فكاف األصؿ فيو الجمع وفي الركعة األولى يجب إلحاقيا 

بتكبيرة االفتتاح لقوليا مف حيث الفريضة والسبؽ، وفي الثانية لـ يوجد إال تكبيرة الركوع فوجب 

الضـ إلييا، والشافعي أخذ بقوؿ ابف عباس، إال أنو حمؿ المروي كمو عمى الزوائد فصارت 

 . [التكبيرات عنده خمس عشرة أو ست عشرة 

مػا  – صمى اهلل عميو كسمـ - اعمـ أنو ركم عف رسكؿ اهلل  (كىذا قكؿ ابف مسعكد  ): قكلو 

 

. (875)يكافؽ رأم الشافعي كما يكافؽ رأينا، ككذا عف الصحابة 

صمى اهلل عميو - كاف  }أما ما عنو صمى اهلل عميو كسمـ، ففي أبي داكد كابف ماجو عف عائشة 

يكبر في العيديف في األكلى بسبع كفي الثانية بخمس قبؿ القراءة سكل تكبيرتي  - كسمـ 

. (877)، كقد استشيد بو مسمـ  تفرد بو ابف لييعة:  كركاه الحاكـ كقاؿ )876({الرككع

                                                 
(875)

يٛد ٓحُي ئ٠ُ إٔ جُطٌر٤ٍ ك٢ جأل٠ُٝ ٖٓ ًٌؼط٢ جُؼ٤ى٣ٖ ْرغ ٓغ ضٌر٤ٍز جإلقٍجّ : ػىو جُطٌر٤ٍجش ك٢ ٚالز جُؼ٤ى  

٣ٌرٍ ْرغ ٤ُّ ك٤ٜح ضٌر٤ٍز جالكططحـ : ٝهحٍ جُٗحك٢ ك٢ جألّ . ، هرَ جُوٍجءز ، ٝك٢ جُػح٤ٗس ْس ٓغ ضٌر٤ٍز جُو٤حّ ٖٓ جُٓؿٞو 

ٝهحٍ أذٞ ق٤٘لس  ذٌرٍ ك٢ جأل٠ُٝ غالغحً ذؼى . ، كايج هحّ ك٢ جُػح٤ٗس هحّ ذطٌر٤ٍز جُو٤حّ غْ ًرٍ نّٔ ْٟٞ ضٌر٤ٍز جُو٤حّ 

ضٌر٤ٍز جالقٍجّ ، غْ ٣وٍأ جّ جُوٍإٓ ٌْٝٞز ، غْ ٣ًٍغ ، كايج هحّ ُِػح٤ٗس ًرٍ ٝهٍجز جُلحضكس ٌْٝٞز غْ ًرٍ غالظ ضٌر٤ٍجش 

 ، 1/277 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 1/270 ، ٝجُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 1/318جذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، : جٗظٍ . 

  . 2/236ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 
876

جُطٌر٤ٍ ك٢ جُؼ٤ى٣ٖ، :  ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ 197 ، 1150٘ ، 1149  ٚك٤ف ، أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

ُْ ٣ٌرٍ جألٓحّ ك٢ ٚالز : ٓح ؾحء ك٢ :  ، ًطحخ جهحٓس جُٛالز ، ذحخ 228 ، 1280٘ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾٚ ، قى٣ع ٌهْ 

 . 6/70 ، ٝأقٔى 1/298جُؼ٤ى٣ٖ ؟ ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ، ٌٝٝجٙ جُكحًْ، 
(877)

  .1/599 ، 1150  ، جُكحًْ ، جُٔٓطىٌى قى٣ع ٌهْ 1/225ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
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كفي الباب عف عائشة كابف عمر كأبي ىريرة كالطرؽ إلييـ فاسدة، كفي أبي داكد كابف ماجو : قاؿ 

التكبير -صمى اهلل عميو كسمـ - قاؿ النبي  }:  قاؿ )878(أيضان عف عبد اهلل بف عمرك بف العاص

كخمس في }زاد الدارقطني بعد  {في الفطر سبع في األكلى كخمس في الثانية كالقراءة بعدىما كمتييما 

سألت البخارم عنو فقاؿ : قاؿ الترمذم في العمؿ  :  قاؿ النككم)879({الثانية سكل تكبيرة الصبلة 

 . (880)صحيح

 عف )882( بف عبد اهلل بف عمرك بف عكؼ المزني)881(كأخرج الترمذم كابف ماجو عف كثير

كبر في العيديف في األكلى سبعان -صمى اهلل عميو كسمـ - أف رسكؿ اهلل } )884( عف جده)883(أبيو

حديث حسف كىك أحسف شيءو  : )886( قاؿ الترمذم)885({قبؿ القراءة كفي اآلخرة خمسان قبؿ القراءة

. ركم في ىذا الباب

                                                 
878

ذٖ ٝجتَ ، أذٞ ٓكٔى ، ٝه٤َ أذٞ ػرى جٍُقٖٔ ، جقى جُؼرحوُس جُٓحذو٤ٖ جألٌذؼس :   ػرى هللا ذٖ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘ 

 قى٣ع ، ُٝى ْ٘س 700جُٓحذو٤ٖ ئ٠ُ جإلْالّ ، ٖٝٓ جٌُٔػ٣ٍٖ ٖٓ جٍُٝج٣س ، ٓحش ذحُطحتق ٝجنطِق ك٢ ْ٘س ٝكحضٚ ، ُٝٚ 

.  ٛـ 65 م ٛـ ، ٝضٞك٢ ْ٘س 7

 ، جذٖ 373 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، 3/345 ، جذٖ جالغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ، 4/111ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ

  . 421ػرى جُرٍ ، جالْط٤ؼحخ ، 
879

جُطٌر٤ٍ ك٢ جُؼ٤ى٣ٖ ، :  ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ 107 ، 1152٘ ، 1151  قٖٓ ، أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

ٓح ؾحء ك٢ ُْ ٣ٌرٍ جألٓحّ ك٢ ٚالز :  ، ًطحخ جهحٓس جُٛالز ، ذحخ 228 ، 1178٘ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾٚ ، قى٣ع ٌهْ 

 . جُؼ٤ى ؟ ، ٝقٓ٘ٚ جألُرح٢ٗ 


  .(خ) أ ٖٓ /167 ٜٗح٣س م 
(880)

  .2/46جُط١ًٍٓ ، جُؼَِ جُٔلٍو ، ذحخ جُطٌر٤ٍ ك٢ جُؼ٤ى٣ٖ ، جُىجٌهط٢٘ ، ْٖ٘ جُىجٌهط٢٘ ، : جٗظٍ  
881

 . ذٌٍ ، ٝٛٞ نطأ  : (ؼ)ضٌر٤ٍ ، ٝك٢  : (أ)  ك٢ 


  .(ؼ) خ ٖٓ /169 ٜٗح٣س م 
882

جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد : ٞؼ٤ق ، جك٠ٍ ك٢ ٗٓرٚ ئ٠ُ جًٌُخ ، جٗظٍ :   ًػ٤ٍ ذٖ ػرى هللا ذٖ ػٍٔٝ ذٖ ػٞف ج٢ُُٗٔ 

 . 2/426 ، ج٢ًٌُُِ ، ٗٛد جٍُج٣س ، 3/462 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 536جُط٣ًٜد ، 
883

 373جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، :   ػرى هللا ذٖ ػٞف ج٢ُُٗٔ جُٔى٢ٗ ، ٖٓ جُْٞط٠ ٖٓ جُطحذؼ٤ٖ ، ٓورٍٞ ، جٗظٍ 

  . 5/41  ، ٝجذٖ قرحٕ جُػوحش ، 2/394، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 
884

ئ٠ُ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جٗٚ هىّ ٓغ جُ٘ر٢ :   ػٍٔٝ ذٖ ػٞف ذٖ ٣ُ٣ى ذٖ ٤ِٓكس ، ًحٕ هى٣ْ جإلْالّ ، ٣وحٍ 

 ، جذٖ 4/247جذٖ جالغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ، : جٗٚ أٍٝ ٓٗحٛىٙ جُه٘ىم ، ٓحش ذحُٔى٣٘س أٝ ج٣ح ٓؼأ٣ٝس ، جٗظٍ : جُٔى٣٘س ، ٣ٝوحٍ 

  .1/414 ، جًُٛر٢ ، ضؿ٣ٍى جْٔحء جُٛكحذس ، 499ػرى جُرٍ ، جالْط٤ؼحخ ، 
885

ك٢ جُطٌر٤ٍ ذ٤ٖ جُؼ٤ى٣ٖ ، :  ، ًطحخ جُؿٔؼس ، ذحخ 139 ، 563٘  ٚك٤ف ، أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

ٓح ؾحء ك٢ ًْ ٣ٌرٍ جألٓحّ ك٢ ٚالز :  ، ًطحخ جهحٓس جُٛالز ،ذحخ 288 ، 1279٘ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 

 . ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ .جُؼ٤ى٣ٖ 
886

 . ج١ٍُُٛ ، ٝٛٞ نطأ  : (ؼ)  ك٢ 
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ليس في ىذا الباب أصح :  عف ىذا الحديث فقاؿ )888(سألت محمدان  : )887(كقاؿ في عممو الكبرل

. (889)منو كبو أقكؿ 

أف سعيد بف  }كقد ركيت أحاديث عدة غيرىا تكافؽ ىذه، كفي أبي داكد ما يعارضيا، كىك 

صمى اهلل - كيؼ كاف رسكؿ اهلل  : )891( سأؿ أبا مكسى األشعرم كحذيفة بف اليماف)890(العاص

كاف يكبر أربعان تكبيره عمى الجنائز، : كالفطر ؟ فقاؿ أبك مكسى  يكبر في األضحى-عميو كسمـ 

 سكت )892({كذلؾ كنت أكبر في البصرة حيث كنت عمييـ: صدؽ، فقاؿ أبك مكسى : فقاؿ حذيفة 

، كىك ممحؽ بحديثيف، إذ تصديؽ حذيفة ركاية لمثمو، )893(عنو أبك داكد ثـ المنذرم في مختصره

 لو بعبد الرحمف )894(كسككت أبي داكد كالمنذرم تصحيح أك تحسيف منيما، كتضعيؼ ابف الجكزم

.  نقبلن عف ابف معيف كاإلماـ أحمد معارض بقكؿ صاحب التنقيح فيو كثقو غير كاحد)895(بف ثكباف

                                                 
887

جُؼَِ جٌُر٤ٍ ، ٝٓإُلٚ جألٓحّ جُط١ًٍٓ ، ًٝٛج جٌُطحخ ػرحٌز ػٖ جقحو٣ع ٣ٍٝ٣ٜح :   جُؼَِ جٌُرٍٟ ، ٝجالْْ جُٛك٤ف 

ٗٛح ٓٓ٘ىجً ،  ( 484)جألٓحّ جُط١ًٍٓ ذحْح٤ٗىٙ ، غْ ٣ؼورٜح ذحُكٌْ ػ٠ِ ًَ قى٣ع ٜٓ٘ح ، ٝهى ذِـص ٗٛٞ٘ ًٛٙ جٌُطد 

. ُْ ٣ٍضرٜح ػ٠ِ ٗكٞ ٓح 

 .ٖرٌس ٌٓٗحز جإلْالّ ، ػِّٞ جُكى٣ع ، ٗرًز ػٖ ًطحخ ػَِ جُط١ًٍٓ جٌُر٤ٍ : جٗظٍ 
888

جألٓحّ جُوىٝز ، جُٛحوم ، أذٞ ػرى هللا جُو٢ٍٖ جُٔى٢ٗ ، ُٝى ك٢ نالكس ػرى جُِٔي ذٖ ٍٓٝجٕ ، :   ٓكٔى ذٖ ػؿالٕ 

ُْ ٣ٌٖ ذحُٔى٣٘س جقى جٖرٚ ذأَٛ جُؼِْ ٖٓ جذٖ ػؿالٕ ، ٝهى : ٌٟٝ أذٞ قحضْ جٍُج١َ ،ػٖ ٌؾَ ػٖ جذٖ جُٔرحٌى هحٍ 

 . 142/ 62جًُٛر٢ ، ٤ٍْ جألػالٓحُ٘رالء ، :  ٛـ ، جٗظٍ 148ٝغوٚ أقٔى جذٖ ق٘رَ ، ٣ٝك٠٤ ذٖ ٓؼ٤ٖ ، ضٞك٢ ْ٘س 
(889)

  6/73ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :  جٗظٍ 
890

ذٖ ْؼ٤ى ذٖ جُؼح٘ ذٖ ج٤ٓس ، جأل١ٞٓ جُو٢ٍٖ ، ٚكحذ٢ ٖٓ جألٍٓجء جُٞالز جُلحضك٤ٖ ، ُٝى ْ٘س :   ْؼ٤ى ذٖ جُؼح٘ 

ٛـ ، ٝضٍذ٠ ك٢ قؿٍ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ، ٝٝالٙ ػػٔحٕ جٌُٞكس ٝٛٞ ٖحخ ، ٝػٚ ج٤ُٚ ٓؼأ٣ٝس ٝال٣س جُٔى٣٘س ئ٠ُ جٕ 3

.  ٛـ 59ٓحش ْ٘س  

  .5/19 ، ٠ٝروحش جذٖ ْؼى ، 3261:  ، جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش3/96ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
891

ق٣ًلس ذٖ قَٓ  ذٖ ؾحذٍ جُؼر٢ٓ ، أذٞ ػرى هللا ، ٚكحذ٢ ، ٖٓ جُٞالز جُٗؿؼحٕ جُلحضك٤ٖ ، ًحٕ :   ق٣ًلس جذٖ ج٤ُٔحٕ 

ك٢ جُٔ٘حكو٤ٖ ، ُْ ٣ؼِْٜٔ جقى ؿ٤ٍٙ ، ٝالٙ ػٍٔ جُٔىجتٖ ذلحٌِ ضٞك٢ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٚحقد ٍْ جُ٘ر٢ 

.  قى٣ػحً 225 ٛـ ، ُٝٚ ك٢ ًطد جُكى٣ع 36ذحُٔىجتٖ ْ٘س 

  .1/317 ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، 2/212 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 2/171ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
892

 ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ جُطٌر٤ٍ ك٢ جُؼ٤ى٣ٖ ٝهحٍ 197 ، 1153٘  قٖٓ ٚك٤ف ، أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

ج٣ُُِؼ٢ ، :  ، ٝجٗظٍ 3/289 ، ٝجُر٤ٜو٢ ، 4/416 ، ٝأقٔى ، 2/172جألُرح٢ٗ قٖٓ ٚك٤ف ، ٝأنٍؾٚ جذٖ أذ٢ ٤ٖرس ، 

 . 1/225ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 
893

ًطحخ ٖٓ ًطد جُكى٣ع ج٣ٍُٗق ٝػِٞٓٚ ، جنطٍٛ ك٤ٚ جألٓحّ ج١ًٌُ٘ٔ ْٖ٘ أذ٢ وجٝو ، ُٝٚ :   ٓهطٍٛ ج١ًٌُ٘ٔ 

 .ٓهطٍٛ ٚك٤ف ِْٓٓ : ٓهطٍٛجً جنٍ ٠ٔٓ٣ 
894

ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ػ٢ِ ذٖ ٓكٔى جُؿ١َٞ جُو٢ٍٖ ، أذٞ جُلٍؼ ، ػالٓس ػٍٛٙ ، ك٢ جُطح٣ٌم :   جذٖ جُؿ١َٞ 

. جُٔلط٢ ك٢ جُطل٤ٍٓ ، جُطكو٤ن ك٢ جقحو٣ع جُهالف :  ٛـ ، ٖٓ ٓٛ٘لحضٚ 597 ٛـ ك٤ٜح 510ٝجُكى٣ع ، ُٝى ذرـىجو٣س ْ٘س 
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.  في سنده )896(ليس بو بأس، لكف أبك عائشة: كقاؿ ابف معيف 

   . (897)ال أعرؼ حالو: قاؿ ابف القطاف 

مجيكؿ، كلك سمـ فحديث  ابف لييعة ضعيؼ أيضان بو لك لـ يظير فيو سبب  : )898(كقاؿ ابف حـز

 عف )899(غيره فكيؼ كقد باف اضطرابو فيو ؟ فمرة كقع فيو عف ابف لييعة عف يزيد بف أبي حبيب

 عف عركة عف )901( عف الزىرم، كقيؿ عنو عف أبي األسكد)900(كمرة عنو عف عقيؿ الزىرم،

.  عف أبي ىريرة )902(عائشة، كقيؿ عنو عف األعرج

                                                                                                                                                 

  .1/379 ، ٝٓحؾد ن٤ِلس ، ًٗق جُظٕ٘ٞ ، 21/365 ، جًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ ، 3/316ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
895

جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس :   ػرى جٍُقٖٔ ذٖ غٞذحٕ جُؼح١ٍٓ ٓٞالْٛ ، ٝجُى ٓكٔى ، يًٍٙ جُطرٍج٢ٗ ك٢ جُٛكحذس ، جٗظٍ 

  . 258 ، 12٘ ، ٝجُك٢٘٤ٓ ، جالًٔحٍ ٍُؾحٍ أقٔى ، 293٘/42، 
896

 ٛـ ، 70  أذٞ ػحتٗس ، جُكحٌظ ذٖ ٣ْٞى جُط٢ٔ٤ٔ ، جٌُٞك٢ ، ٖٓ جُطروس جُػح٤ٗس ، ٖٓ ًرحٌ جُطحذؼ٤ٖ ، ضٞك٢ ذؼى ْ٘س 

. غوس ٌك٤غ جًًٍُ ، ٝيًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ جُػوحش : غوس غرص ، ٝػ٘ى جًُٛر٢ : ٌضرطٚ ػ٘ى جذٖ قؿٍ 

  . 2/143جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، : جٗظٍ 
(897)

 ٛـ ٖٓ ًرحٌ ٓ٘طوى١ 628جذٖ جُوطحٕ أذٞ جُكٖٓ ػ٢ِ ذٖ ٓكٔى ، جُٔؼٍٝف ذحذٖ جُوطحٕ جُلح٢ْ ضٞك٢ ْ٘س  

  . 10/144 ، ٝجذٖ جُؼٍذ٢ ، ػحٌٞس جالقٞي١ ، 498ج٢٠ٞ٤ُٓ ، ٠روحش جُكلحظ ، : جٗظٍ , جُكى٣ع ٝجٍُؾحٍ 
898

ػ٢ِ ذٖ أقٔى ذٖ ْؼ٤ى ذٖ قُّ جُظح١ٍٛ ، أذٞ ٓكٔى ، ػحُْ جالٗىُّ ك٢ ػٍٛٙ ، ٝجقى جتٔس جإلْالّ :   جذٖ قُّ 

ٛـ ، ٗٗأ ػ٠ِ ًٓٛد جُٗحكؼ٢ غْ ٚحٌ ػ٠ِ ًٓٛد وأٝٝو ، جٗطوى ًػ٤ٍج ٖٓ جُؼِٔحء ٝجُلوٜحء ، 384، ُٝى ذو٠ٍرس ْ٘س 

.  ٛـ 456ضٞك٢ ْ٘س 

 .3/227 ، ٝجًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 18/184 ، جًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ ، 4/254ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
899

 ٛـ ، ٝهى ٣ْٞ128ى جالي١ٌ ، أذٞ ٌؾحء ج١ٍُٛٔ ، غوس ، كو٤ٚ ، ًٝحٕ ٣ٍَْ ، ضٞك٢ ْ٘س :   ٣ُ٣ى ذٖ أذ٢ قر٤د 

. هحٌخ جُػٔح٤ٖٗ 

 . 408 / 4 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 5/546 ، جذٖ قرحٕ جُػوحش ، 695جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، : جٗظٍ 
900

 ٛـ ػ٠ِ جُٛك٤ف ك٢ ٍٓٛ 144أذٞ نحُى جأل٢ِ٣ ٓٞالْٛ ، غوس غرص ، ضٞك٢ ْ٘س :   ػو٤َ ذٖ نحُى ذٖ ػو٤َ جأل٢ِ٣ 

 ، جذٖ 3/130 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 462جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، : ٖٓ قلحظ جُكى٣ع ، غوس ، جٗظٍ 

  .4/242 ، ٝج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 305/ 7ق٤حٕ ، جُػوحش ، 
901

  أذٞ جألْٞو جُىؤ٢ُ ، ظحُْ ذٖ ػٍٔٝ ذٖ ْل٤حٕ ذٖ ؾ٘ىٍ جُىؤ٢ُ جٌُ٘ح٢ٗ ، ٝجٞغ ػِْ جُ٘كٞ ، ًحٕ ٓؼىٝوجً ٖٓ 

.  ٛـ 69جُلوٜحء ، ٖٓ جُطحذؼ٤ٖ ، ٖٜى ٓؼًٍس ٚل٤ٖ ، ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ ٗو١ جُٔٛكق ، ٓحش ذحُرٍٛز ْ٘س 

 104 / 7 ، جذٖ ذىٌجٕ ، ض٣ًٜد جذٖ ػٓحًٍ ، 4322:  ، جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش 3/236ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 

. 
902

ِْٔس ذٖ و٣٘حٌ جُه٢ُٗٝ ، أذٞ قحَّ ، ٣ٝوحٍ ُٚ جالػٍؼ ، ػحُْ جُٔى٣٘س ٝهح٤ٜٞح ٤ٖٝهٜح ، كح٢ٌْ :   جألػٍؼ 

 1/125 ، جًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 3/113ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 140جالَٚ ، ًحٕ َجٛىجً ػحذىجً ضٞك٢ ْ٘س 

 2/88 ، جذٖ جُؿ١َٞ ، ٚلس جُٛلٞز ، 4/143، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 
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كاالضطراب فيو مف ابف لييعة، كالحديثاف المذاف يميانو منع القكؿ بتصحيحيما ابف : قاؿ الدارقطني 

ف خرجنا عف ظاىر المفظ لكف أكجبو أف كثير بف عبد اهلل : القطاف في كتابو كأكلو، كقاؿ  كنحف كا 

. عندىـ متركؾ 

. ال يساكم شيئان، كضرب عمى حديثو في المسند كلـ يحدث عنو : قاؿ أحمد 

كاىي : متركؾ، كقاؿ أبك زرعة : ليس حديثو بشيء، كقاؿ النسائي كالدارقطني : كقاؿ ابف معيف 

. الحديث، كأقطع الشافعي رحمو اهلل فيو القكؿ 

حديث -صمى اهلل عميو كسمـ - ليس في تكبير العيديف عف النبي :  حنبؿ رحمو اهلل  كقاؿ ابف

نما آخذ فيو بفعؿ أبي ىريرة  صحيح،  .)903(كا 

 )905( عف عمقمة)904(إسحاؽ كأما ما عف الصحابة فأخرج عبد الرزاؽ أخبرنا سفياف الثكرم عف أبي

أف ابف مسعكد كاف يكبر في العيديف تسعان، أربعان قبؿ القراءة ثـ يكبر فيركع، كفي الثانية " كاألسكد 

 . )906("يقرأ، فإذا فرغ كبر أربعان ثـ ركع 

كاف ابف مسعكد جالسان كعنده حذيفة كأبك : أخبرنا معمر عف أبي إسحاؽ عف عمقمة كاألسكد قاؿ 

سؿ األشعرم، : مكسى األشعرم، فسأليـ سعيد بف العاص عف التكبير في صبلة العيد، فقاؿ حذيفة 

                                                 
903

 ، هحٍ جُرهح١ٌ ك٤ٔح ٗوِٚ ، جُط١ًٍٓ ػ٘ٚ 2/218 ، ؾحء ك٢ ٗٛد جٍُج٣س 218-2/217  ًٛج ًِٚ ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ، 

 .(جُٛك٤ف ٓح ٌٝجٙ ٓحُي ٝؿ٤ٍٙ ٖٓ جُكلحظ ػٖ ٗحكغ ػٖ أذ٢ ٣ٍٍٛز ٖٓ كؼِٚ  ): 
904

. جذٖ جْكن ، ٝٛٞ نطأ  : (ؼ )  ك٢ 

ٛٞ أقٔى ذٖ ٓكٔى ذٖ ئذٍج٤ْٛ جُػؼِر٢ ، ٓلٍٓ ٖٓ أَٛ ٤ٗٓأذٌٞ ، ُٚ جٖطـحٍ ذحُطح٣ٌم ، ُٝٚ ضل٤ٍٓ جُػؼِر٢ : ٝأذٞ جْكن 

 ، ٝجذٖ ًػ٤ٍ ، جُرىج٣س 1/212 ، ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 1/22جذٖ نٌِحٕ ، جُػوحش ، :  ٛـ ، جٗظٍ 427، ضٞك٢ ْ٘س 

  .12/40ٝجُٜ٘ح٣س ، 
905

  ػِؤس ذٖ ػالغس ذٖ ػٞف جٌُألذ٢ جُؼح١ٍٓ ، ٖٓ جُٛكحذس ، ًحٕ ك٢ جُؿح٤ِٛس ٖٓ جٍٖجف هٞٓٚ ذ٢٘ ٌذ٤ؼس ذٖ 

 ، جذٖ 4/274ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 20ػحٍٓ ، ق٤ِٔحً ػحهالً ، جْطؼِٔٚ ػٍٔ ػ٠ِ قٌٞجٕ ، ٝٓحش ذٜح ْ٘س 

 .1/391 ، جًُٛر٢ ، ضؿ٣ٍى جْٔحء جُٛكحذس ، 570 ، ٝجذٖ ػرى جُرٍ ، جالْط٤ؼحخ ، 83-4/82جالغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ، 
906

 . ، ػٖ جذٖ ٓٓؼٞو ٓٞهٞكحً ، ٝجْ٘حوٙ ؾ٤ى ٌؾحُٚ ًِْٜ غوحش 3/75  أنٍؾٚ ػرى جٍَُجم ، 
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يكبر أربعان ثـ يقرأ ثـ ): سؿ عبد اهلل فإنو أقدمنا كأعممنا، فسألو، فقاؿ ابف مسعكد : فقاؿ األشعرم 

 . )907( (يكبر فيركع، ثـ يقكـ في الثانية فيقرأ ثـ يكبر أربعان بعد القراءة

 عف )909( عف الشعبي)908(ىشيـ، كأخبرنا مجالد حدثنا: طريؽ آخر ركاه ابف أبي شيبة 

. كاف عبد اهلل بف مسعكد يعممنا التكبير في العيديف تسع تكبيرات : "  قاؿ )910(مسركؽ

 كالمراد بالخمس تكبيرة االفتتاح كالرككع" خمس في األكلى كأربع في اآلخرة، كيكالي بيف القراءتيف 

. كثبلث زكائد، كباألربع بتكبيرة الرككع 

قاؿ أخبرنا أبك حنيفة عف حماد بف أبي سميماف عف إبراىيـ : طريؽ آخر ركاه محمد بف الحسف 

النخعي عف عبد اهلل بف مسعكد، ككاف قاعدان في مسجد الككفة معو حذيفة بف اليماف  كأبك مكسى 

إف : "  كىك أمير الككفة يكمئذ فقاؿ )912( بف أبي معيط)911(، فخرج عمييـ الكليد بف عقبةاألشعرم

                                                 
907

 ، ػٖ ػِوس ٝجالْٞو ، ٝيًٍجٙ ، ٝٛٞ ٓٞهٞف ػ٠ِ جذٖ ٓٓؼٞو ، 3/293  ٓٞهٞف ، ؾ٤ى ، أنٍؾٚ ػرى جٍَُجم ، 

 .ٌٝؾحُٚ غوحش 
908

  ٓؿحُى ذٖ ْؼ٤ى ذٖ ػ٤ٍٔ جُٜٔىج٢ٗ ، أذٞ ػٍٔٝ ، ٣ٝوحٍ أذٞ ػ٤ٍٔ ، ٣ٝوحٍ أذٞ ْؼ٤ى جٌُٞك٢ ، ٤ُّ ذحُو١ٞ ، ٝهى 

.  ٛـ 144ضـ٤ٍ ك٢ آنٍ ػٍٔٙ ، ضٞك٢ ْ٘س 

 2/343 ، ٝجذٖ قرحٕ ، جُٔؿٍٝق٤ٖ ، 4/24 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 605جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، : جٗظٍ 

 .5/277، جال٢ًٌِ ، جألػالّ، 
909

 ٛـ 19أذٞ ػٍٔٝ ٝجُٗؼر٢ ، ٖٓ جُْٞط٠ ٖٓ جُطحذؼ٤ٖ ، غوس ، ٌٜٗٗٞ ، كو٤ٚ كحَٞ ، ُٝى ْ٘س :   ػحٍٓ ذٖ ٍٖجق٤َ 

.  ٛـ 103، ٝٛٞ ٖٓ ٌؾحٍ جُكى٣ع جُػوحش ، ٓحش ذحٌُٞكس ، ْ٘س 

 ، جذٖ 265-2/264 ، ٝض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 342 ، جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، 3/251ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 

  .5/185قرحٕ ، جُػوحش ، 
910

٠ِٚ -   ٍٓٓٝم ذٖ جألؾىع ذٖ ٓحُي ذٖ ج٤ٓس جُٜٔىج٢ٗ جُٞوجػ٢ ، ٖٓ ًرحٌ جُطحذؼ٤ٖ ، هىّ ٖٓ ج٤ُٖٔ ذؼى ٝكحز جُ٘ر٢ 

، ٣ٝوحٍ جٗٚ ٍْم ٝٛٞ ٚـ٤ٍ ، ك٢ٔٓ ٍٓٓٝهح ، ٝػىجوٙ ك٢ ًرحٌ جُطحذؼ٤ٖ ، ٝك٢ جُٔه٤ٍٟٖٓ ج٣ًُٖ - هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ 

. ٛـ 63، ضٞك٢ ْ٘س - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - أِْٔٞج ك٢ ق٤حز جُ٘ر٢ 

 ، جذٖ قرحٕ ، جُػوحش 4/63 ، جًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ ، 614 ، جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، 7/215ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ

 ،5/456 .  


  .(خ) خ ٖٓ /167 ٜٗح٣س م 


  .(أ) أ ٖٓ /140 ٜٗح٣س م 
911

 .ػطرس ، ٝٛٞ نطأ : (خ،ؼ)  ك٢ 
912

ج٤ُُٞى ذٖ ػورس ذٖ أذ٢ ٓؼ١٤ ، أذٞ ٝٛد ، جأل١ٞٓ جُو٢ٍٖ ، ٖٓ كط٤حٕ ه٣ٍٕ ٖٝؼٍجتْٜ ٝجؾٞجوْٛ ، ٝٛٞ :   ٛٞ 

.  ٛـ 61جنٞ ػػٔحٕ ذٖ ػلحٕ الٓٚ ، أِْْ ٣ّٞ كطف ٌٓس ، ٝهى ٓحش ذحٍُهس ، ْ٘س 

 ، ٝجُكحًْ ج٤ُ٘ٓأذ١ٌٞ ، ٓؼٍكس ػِّٞ جُكى٣ع 9149:  ، جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش 8/122ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 

 ،193.  
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، فأمره عبد اهلل بف مسعكد أف يصمي أخبره يا أبا عبد الرحمف: غدا عيدكـ فكيؼ أصنع ؟ فقاال 

بغير أذاف كال إقامة، كأف يكبر في األكلى خمسان كفي الثانية أربعان، كأف يكالي بيف القراءتيف، كأف 

 .(913)" يخطب بعد الصبلة عمى راحمتو 

في األكلى : في التكبير في العيد تسع تكبيرات : " كقد ركم عف ابف مسعكد أنو قاؿ : قاؿ الترمذم 

. )914(" خمسان قبؿ القراءة، كفي الثانية يبدأ القراءة ثـ يكبر  أربعان مع تكبيرة الرككع 

 . (915)كقد ركم عف غير كاحد مف الصحابة نحك ىذا

. كىذا أثر صحيح قالو بحضرة جماعة مف الصحابة 

. كمثؿ ىذا يحمؿ عمى الرفع ؛ ألنو مثؿ نقؿ أعداد الركعات 

 . (916)ركم عف أبي ىريرة كابف عباس رضي اهلل عنيـ ما يخالفو: فإف قيؿ 

غايتو معارضة، كيترجح أثر ابف مسعكد بابف مسعكد مع أف المركم عف ابف عباس متعارض : قمنا 

 عف  )917(؛ فركم عنو كمذىبيـ مف ركاية ابف أبي شيبة، حدثنا ككيع عف ابف جريج

 

 . (918)"أف ابف عباس كبر في عيد ثبلث عشرة سبعان في األكلى كستان في اآلخرة " عطاء 

                                                 


  .(ؼ) أ ٖٓ /170 ٜٗح٣س م 
(913)

  1/225ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
914

 ، ًًٝج أٌٝوٛح ج٣ُُؼ٢ِ ك٢ 2/176، ٝجذٖ ٤ٖرس ،  . 296 -3/291  ًٛٙ جالغحٌ يًٍٛح ػرى جٍَُجم ك٢ ٓٛ٘لٚ ، 

  .2/215ٗٛد جٍُج٣س ، 
(915)

   1/277 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/864جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
(916)

   2/865جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
917

ػرى جُِٔي ذٖ ػرى جُؼ٣ُُ ذٖ ؾ٣ٍؽ جُو٢ٍٖ ، أذٞ ج٤ُُٞى : جذٖ ؾ٣ٍؽ : ؾ٣ٍف ، ٝٛٞ نطأ ، ٝجُٛٞجخ  : (خ)  ك٢ 

 ، جذٖ 4/160ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 150ٝأذٞ نحُى ، غوس كو٤ٚ ، كحَٞ ، ًٝحٕ ٣ىُّ ٣ٍَْٝ ، ضٞك٢ ْ٘س 

 .94-93/ 7 ، جذٖ قرحٕ ، جُػوحش ، 618-2/616 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 426قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، 
(918)

  .2/215ج٣ُُِؼ٢ ، ٗٛد جٍُج٣س ، :  ًٛج جُكى٣ع ٌٝجٙ جذٖ أذ٢ ٤ٖرس ك٢ ٓٛ٘لٚ ، جٗظٍ 
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أف ابف عباس كبر في عيد "  عف عمار بف أبي عمار )920( أخبرنا حميد)919( يزيد بف ىاركف حدثنا

 " . )921(ثنتي عشرة تكبيرة سبعان في األكلى كخمسان في اآلخرة

 عف عبد اهلل بف )922(حدثنا ىشيـ  أخبرنا خالد الحذاء: كركم عنو كمذىبنا، فركل ابف أبي شيبة 

 يكـ عيد فكبر تسع تكبيرات خمسان في األكلى كأربعان في )924(صمى ابف عباس: "   قاؿ )923(الحارث

 . (925)"اآلخرة، ككالى بيف القراءتيف 

.  مثؿ ذلؾ فاضطرب المركم )927( المغيرة بف شعبة)926(كفعؿ: كركاه عبد الرزاؽ كزاد فيو 

كأثر ابف مسعكد لك لـ يسمـ كاف مقدما فكيؼ كىك سالـ الضطراب معارضو، كبو يترجح المرفكع 

بيف  القراءتيف منو بأف التكبير ثناء، كالثناء شرع  في األكلى  المكافؽ لو، كيختص ترجيح المكاالة

أكؿ كىك دعاء االفتتاح فيقدـ تكبيرىا، كحيث شرع في الثانية شرع مؤخران كىك القنكت فيؤخر تكبير 

  .(928)الثانية كفؽ المعيكد

                                                 
919

 206 ٛـ ، ٝضٞك٢ ْ٘س 118 أٝ 117أذٞ نحُى ، غوس ، ٓطوٖ ، ػحذى ، ُٝى ْ٘س :   ٣ُ٣ى ذٖ ٛحٌٕٝ ذٖ َئيجٕ ج٢ُِٔٓ 

ج٢ًٌُُِ ، : جٗظٍ . ٛـ ، ٖٓ قلحظ جُكى٣ع جُػوحش  ، ًحٕ ٝجْغ جُؼِْ ذحُى٣ٖ ، ي٤ًحً ًر٤ٍ جُٗإٔ جِٚٚ ٖٓ ٗؿحٌٟ 

 ، جذٖ قرحٕ ، جُػوحش، 4/931 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 702 ، جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، 8/190جألػالّ، 

7/632.  
920

 ٛـ ، ٖٓ قلحظ جُكى٣ع، 180  ق٤ٔى ذٖ ٓهِى ذٖ هط٤رس جالي١ٌ جُ٘ٓحت٢ جُٔؼٍٝف ذحذٖ َٗؿ٣ٞس ، ُٝى ك٢ قىٝو ْ٘س 

جًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ ، : جُطٍؿ٤د ٝجُط٤ٍٛد ، جألٓٞجٍ ، جٗظٍ :  ٛـ ، ٖٓ ٓٛ٘لحضٚ 215جظٍٜ جُٓ٘س كٍٗٓح ، ٓحش ْ٘س 

  .2/101 ، جًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ، 2/283 ، ٝج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 12/19
921

 .جألنٍٟ ، ٝٛٞ نطأ  : (خ)  ك٢ 
922

نحُى ذٖ ٍٜٓجٕ ، جألٓحّ جُكحكع جُػوس ، أذٞ جُٔ٘حٍَ جُرٍٟٛ ، جٌُٜٔٗٞ ذحُكًجء ، جقى جألػالّ، :   نحُى جُكًجء 

  .68 ، 62جًُٛر٢ ، ٤ٍْ جػالّ جُ٘رالء ، : جٗظٍ . ٌٟٝ جّٗ ذٖ ٓحُي ، هحٍ ك٤ٚ أقٔى ذٖ ق٘رَ غرص ، ٝهحٍ جُ٘ٓحت٢ غوس 
923

ذٖ ؾُء جُُذ٤ى١ ، ٚكحذ٢ ، ٌْٖ ٍٓٛ ، ٝػ٢ٔ هرَ ٝكحضٚ ، ٝٛٞ جنٍ ٖٓ ٓحش ٖٓ :   ػرى هللا ذٖ جُكحٌظ 

.  ٛـ 86جُٛكحذس ، ٌٟٝ ػ٘ٚ ج٣ٍُٕٛٔٞ جقحو٣ع ، ضٞك٢ ْ٘س 

  .4589:  ، جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش 4/77ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ
924

 .جذٖ ٓٓؼٞو ، ٝٛٞ نطأ  : (أ)  ك٢ 
(925)

   1/225ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
926

 .ٝهٍٞ : (ؼ)  ك٢ 
927

 م ٛـ ، أِْْ 20  جُٔـ٤ٍز ذٖ ٖؼرس ذٖ أذ٢ ػحٍٓ ذٖ ٓٓؼٞو جُػول٢ ، أذٞ ػرى هللا ، ٚكحذ٢ ُٝى ك٢ جُطحتق ْ٘س 

: جٗظٍ.  ٛـ 59 قى٣ػحً ، ضٞك٢ ْ٘س 136 ٛـ ، ٖٜٝى جُكى٣رس ٝج٤ُٔحٓس ، ٝالٙ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ػ٠ِ جُرٍٛز ، ُٚ 5ْ٘س 

  .406/ 4 ، جذٖ جالغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ، 8181:  ، جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش277/ 7ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 
(928)

  . 1/225ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
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يعني المركم عنو مف التكبيرات اثنتي عشرة أك ثبلث  (كالشافعي أخذ بقكؿ ابف عباس   ): قكلو 

عشرة، كالمصنؼ لـ يذكر الركايتيف ىكذا عنو بؿ إنو يكبر في األكلى لبلفتتاح كخمسان بعدىا، كفي 

الثانية خمسان ثـ يقرأ أك أربعان، إال أف ىذا بعدما عمـ مف طريقتنا أف كؿ مركم في العدد يحمؿ عمى 

شمكلو األصميات، كالزكائد تمتفت  منو إلى ككف  المركم عنو ثبلث عشرة، تكبيرات االفتتاح 

كالرككعيف مع العشر أك التسع، فاكتفى بيذا القدر مف المزـك في االحالة عمى المركم عف ابف 

عباس، إال أف عد تكبيرة االفتتاح  في األكلى دكف تكبيرة القياـ في الثانية تخصيص مف غير 

.  إلى ككف المركم أربع عشرة كثبلث عشرة )929(مخصص، كعمى اعتبارىا  إنما يقع  االلتفات

. المخصص  اتصاؿ االفتتاح بالزكائد : فإف قيؿ 

 إلى ككنو أحد عشر )930(فمـ يتجو عد  تكبيرة رككع األكلى كعمى عدـ اعتباره يقع االلتفات: قمنا   

 .(931)أك عشران 

 ] رفع اليديف في تكبيرات العيديف  [

يريد بو ما سوى تكبيرتي الركوع لقولو عميو الصالة  (ويرفع يديو في تكبيرات العيديف  )قاؿ  ]

 .وذكر مف جممتيا تكبيرات األعياد  {ال ترفع األيدي إال في سبع مواطف  }والسالـ 

 . [وعف أبي يوسؼ أنو ال يرفع، والحجة عمينا ما روينا 

تقدـ الحديث في باب صفة الصبلة كليس فيو تكبيرات  (كذكر مف جممتيا تكبيرات األعياد ): قكلو 

. األعياد، كاهلل تعالى أعمـ 

                                                 
929

 .جُػوحش  : (خ)  ك٢ 
930

 .أالضلحم ، ٝٛٞ نطأ : (خ)  ك٢ 
(931)

 جألهٞجٍ ك٢ ػىو جُطٌر٤ٍجش ضٓؼس ػٍٗز هٞالً ٜٓ٘ح ْص ٌٝج٣حش ػٖ جذٖ ػرحِ ، ٝجالنطالف ٓكٍٔٞ ػ٠ِ إٔ ًَ 

: جٗظٍ , ك٢ جألقٞجٍ جُٔهطِلس ، جال جٕ جُك٘ل٤س ٌؾكٞج جهٞجٍ جذٖ ٓٓؼٞو - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - يُي كؼِٚ جٍٍُْٞ 

 .6/72 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/277 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/867جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 
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. فما ركم عف أبي يكسؼ أنو ال ترفع األيدم فييا ال يحتاج فيو إلى القياس عمى تكبيرات الجنائز

 العدـ )932( بؿ يكفي فيو ككف المتحقؽ مف الشرع ثبكت التكبير، كلـ يثبت الرفع فيبقى عمى

. (933)األصمي

ف كاف كيسكت بيف كؿ تكبيرتيف قدر ثبلث تسبيحات فإف المكاالة  تكجب  االشتباه عمى الناس، كا 

مف الكثرة بحيث ال يكفي في دفع االشتباه عنيـ ىذا القدر فصؿ بأكثر أك كاف يكفي لذلؾ أقؿ سكت 

. (934)أقؿ ، كليس بيف التكبيرات عندنا ذكر مسنكف ؛ ألنو لـ ينقؿ 

. )936((ىؿ أتاؾ حديث الغاشية ) ك )935((سبح اسـ ربؾ األعمى )كينبغي أف يقرأ في ركعتي العيد ب 

عف  )939( عف حبيب بف سالـ)938(عف أبيو )937(ك ركل أبك حنيفة عف إبراىيـ بف محمد بف المنتشر

أنو كاف يقرأ في العيديف كيـك الجمعة  }-صمى اهلل عميو كسمـ - عف النبي  )940(النعماف بف بشير

                                                 
932

 .ػ٠ِ جُ٘حِ : (خ)  ك٢ 
(933)

 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/39 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/277جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 

 .2/237 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/226


  .(خ) أ ٖٓ /168 ٜٗح٣س م 
(934)

  ، ٝ جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/277 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 1/226ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 

2/238. 
935

 .(1)  ٌْٞز جالػ٠ِ ، ج٣٥س 
936

 .(1)  ٌْٞز جُـح٤ٖس ، ج٣٥س 
937

  ئذٍج٤ْٛ ذٖ ٓكٔى ذٖ جُٔ٘طٍٗ ذٖ جالؾىع جُٜىج٢ٗ جٌُٞك٢ ، ٌٟٝ ػٖ أذ٤ٚ ٝأّٗ ذٖ ٓحُي ٝؿ٤ٍْٛ ، هحٍ أقٔى ٝأذٞ 

 ، ٠ٝروحش جذٖ 137 ، 1٘جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، ؼ: جٗظٍ . غوس ٚىٝم ، ٝيًٍٙ جذٖ قرحٕ ، ك٢ جُػوحش : قحضْ 

  .183 ، 2٘ ، ٝج١ُُٔ ، ض٣ًٜد جٌُٔحٍ ، ؼ184 ، 2ْ٘ؼى ، ؼ
938

ٓكٔى ذٖ جُٔ٘طٍٗ جالؾىع ذٖ ٓحُي جُٜٔىج٢ٗ جٌُٞك٢ ، ٌٟٝ ػٖ جذ٤ٚ جُٔ٘طٍٗ ٝػٖ جذٖ ػٍٔ :   أذٞ ئذٍج٤ْٛ جُٔ٘طٍٗ 

. ًحٕ غوس ، ُٝٚ أقحو٣ع ه٤ِِس : ٝػحتٗس ٝؿ٤ٍْٛ ، ٝغوس أقٔى ٝهحٍ ن٤ٍجً ، ٝيًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ جُػوحش ، ٝهحٍ جذٖ ْؼى 

  .496 ، ٘ 26 ، ج١ُُٔ ، ض٣ًٜد جٌُٔحٍ ، ؼ416 ، 9٘جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، ؼ: جٗظٍ 
939

ك٤ٚ ٗظٍ ، : غوس ، ٝهحٍ جُ٘ؿح١ٌ :   قر٤د ذٖ ْحُْ ٠ُٞٓ جُ٘ؼٔحٕ ذٖ ذ٤ٍٗ ًٝحضرٚ ، ال ذأِ ذٚ ، هحٍ أذٞ قحضْ 

 ، 1 ، ٝجُؼو٢ِ٤ ، جُٟؼلحء جٌُر٤ٍ ، ؼ161 ، 2٘جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، ؼ: ٝيًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ جُػوحش ، جٗظٍ 

٘263.  
940

  جُ٘ؼٔحٕ ذٖ ذ٤ٍٗ ذٖ ْؼى ذٖ غؼِرس ، جُهٌُؾ٢ جالٗٛح١ٌ ، أذٞ ػرى هللا ، ٖٓ أؾالء جُٛكحذس ، ٖٓ أَٛ جُٔى٣٘س ، 

 ٛـ ، ٖٜى ٚل٤ٖ ، ٢ُٝٝ جُوٟحء ذىٓٗن ، ٝٛٞ أٍٝ ُٓٞٞو ُٝى ك٢ جالٗٛحٌ ذؼى جُٜؿٍز ، 2 قى٣ػح ، ُٝى ْ٘س 124ُٚ 

. ٛـ 65ضٞك٢ ْ٘س 

 ، جذٖ 8730:  ، جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش 10/447 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 8/36ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 

  .5/22جالغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ، 
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 كركاه أبك حنيفة رحمو اهلل مرة في العيديف )941({بسبح اسـ ربؾ األعمى كىؿ أتاؾ حديث الغاشية 

 .(942)فقط 

، ثـ إف غمب عمى ظنو إدراكو في الرككع إف كبر قائمان كبر قائمان  [فركع   ] أدرؾ اإلماـ راكعان يحـر

فيما  ثـ ركع ألف القياـ ىك المحؿ األصمي لمتكبير، كيكبر برأم  نفسو ؛ ألنو مسبكؽ، كىك منفرد

ف خشي فكت رككع اإلماـ ركع (943)يقضي، كالذكر الفائت يقضى قبؿ فراغ  اإلماـ بخبلؼ الفعؿ ، كا 

 يديو؛ ألف الكضع عمى الركبتيف سنة في محمو، ، كال يرفع(944)ككبر في رككعو خبلفان ألبي يكسؼ

ف رفع اإلماـ رأسو سقط عنو ما بقي مف التكبير ؛ ألنو إف أتى بو  كالرفع يككف سنة ال في محمو، كا 

في الرككع لـز ترؾ المتابعة المفركضة لمكاجب، كالقكمة ليست معتبرة بؿ شرعت لمفصؿ حتى لـ 

يصر مدركان لمركعة بإدراكيا فبل تككف محبلن لمتكبير أداء كال قضاء، كلك أدركو في القكمة ال يقضييا 

ف خالؼ رأيو ؛ ألنو باالقتداء )945(فيو ؛ ألنو يقضي   الركعة مع تكبيراتيا المأمكـ يتبع  اإلماـ، كا 

  .(946)حكمو عمى نفسو فيما يجتيد  فيو فمك جاكز أقكاؿ الصحابة إف سمع منو التكبير ال يتابعو

كاختمفكا فيو، قيؿ يتبعو إلى ثبلث عشرة، كقيؿ إلى ست عشرة، فإف  زاد عميو فقد خرج عف حد 

ف سمع مف المبمغ كبر معو كلك زاد عمى  االجتياد فبل يتابعو ؛ لتيقف خطئو كالمتابعة في المنسكخ، كا 

ست عشرة لجكاز الخطأ مف المبمغ فيما سبؽ فبل يترؾ الكاجب لبلحتماؿ، كالبلحؽ  يكبر برأم إمامو 

 .؛ ألنو خمفو، بخبلؼ المسبكؽ 

                                                 
941

 . ، ذحخ ٓح ٣وٍأ ك٢ ٚالز جُؿٔؼس 396 ، ٘ 878  ٚك٤ف ، أنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 
(942)

  2/234 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 2/40 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/277جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(943)

  .1/278جٌُحْح٢ٗ  ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(944)

جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ : ال ٣ٌرٍ الٗٚ كحش ػٖ ٓكِٜح ٝٛٞ جُو٤حّ ك٤ٓو١ ًحُو٠ٞ٘ ، جٗظٍ : هحٍ أذٞ ٣ْٞق :  جٗظٍ 

  . 2/40 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/278جُٛ٘حتغ ، 


  .(أ) خ ٖٓ /140 ٜٗح٣س م 
945

 .ال ٣و٢ٟ ٝٛٞ نطأ : (خ)  ك٢ 
(946)

  .2/40 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/278جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :   جٗظٍ 
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كمف دخؿ مع اإلماـ في صبلة العيد في التشيد يقضي بعد فراغ اإلماـ صبلة العيد باالتفاؽ، 

. (947)بخبلؼ الجمعة ؛ كلك قرأ الفاتحة أك بعضيا فذكر أنو لـ يكبر كبر كأعاد القراءة 

ف ذكر بعد ضـ  السكرة كبر كلـ يعد ؛ ألف القراءة تمت بالكتاب كالسنة فبل يحتمؿ النقض، )948(كا 

 .بخبلؼ ما قبمو ألنيا  لـ تتـ إذ  لـ يتـ الكاجب فكأنو لـ يشرع فييا فيعيدىا رعاية لمترتيب

. يقرأ أكالن ثـ يقضي ثـ يكبر تكبيرات العيد-رضي اهلل عنو -كلك سبؽ بركعة كرأل رأم ابف مسعكد 

 . (949)يكبر أكالن ؛ ألف ما يقضيو المسبكؽ أكؿ صبلتو في حؽ األذكار  إجماعان : كفي النكادر 

كجو الظاىر أف البداءة بالتكبير تؤدم إلى المكاالة  بيف التكبيرات، كىك خبلؼ اإلجماع، كلك بدأ 

 .(950)؛ ألنو  بدأ بالقراءة فييما -رضي اهلل عنو -بالقراءة يككف مكافقا لعمي 

كلك كبر اإلماـ أربعان برأم ابف عباس فتحكؿ إلى رأم ابف مسعكد يدع ما بقي مف التكبير  كيبدأ في 

-الثانية بالقراءة ؛ ألف  تبدؿ الرأم يظير في المستقبؿ ؛ كلك فرغ مف التكبير فتحكؿ إلى رأم عمي 

كىك في القراءة ال يعيد التكبير ؛ ألف ما مضى عمى الصحة ؛ ألنو يؤدم إلى -رضي اهلل عنو 

تكسيط  القراءة بيف التكبيرات، كىك خبلؼ اإلجماع، كلك كبر برأم ابف مسعكد فتحكؿ إلى رأم ابف 

ف تحكؿ بعد ضـ السكرة ال يعيد القراءة  . عباس بعد ما قرأ الفاتحة كبر ما بقي كأعاد الفاتحة، كا 

 

                                                 
(947)

 ٝئٕ أوٌى جألٓحّ ك٢ جُطٜٗى ؾِّ ٓؼٚ ، كايج ِْْ جألٓحّ هحّ ك٠ِٛ ًٌؼط٤ٖ ٣حض٢ ك٤ٜٔح ذحُطٌر٤ٍ ، الٗٚ أوٌى ذؼٝ 

 ، 2/44جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : جُٛالز جُط٢ ٤ُٓص ٓرىُس ٖٓ أٌذغ ، كوٟحٛح ػ٠ِ ٚلطٜح ًٓحتٍ جُِٛٞجش ، جٗظٍ 

   . 2/279ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 
948

 .نطْ : (ؼ)  ك٢ 
(949)

 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، 1/279جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ .  ك٢ ٗٞجوٌ أذ٢ ٤ِْٔحٕ ٣رىأ ذحُطٌر٤ٍ غْ جُوٍجءز 

   .2/40جُٔر٠ٞٓ ، 
(950)

 جٕ جُٔٓرٞم ٣و٢ٟ ٓح كحضٚ ًٔح كحضٚ ، ٝهى كحضٚ ػ٠ِ ٝؾٚ ٣وىّ جُطٌر٤ٍ ك٤ٚ ػ٠ِ جُوٍجءز ، ك٤و٤ٟٚ ًًُي ، ًٝٛج 

ًٓٛد ػ٢ِ ٌٞد جُِس ػ٘ٚ ٝال ٖي جٕ جُؼَٔ ذٔح هحُٚ جقى جُٛكحذس أٝال ٖٓ جُؼَٔ ذٔح ُْ ٣وَ ذٚ جقى جي ٛٞ ذح٠َ 

  .  1/279جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ . ذ٤و٤ٖ 
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 ] خطبتا العيد بعد الصالة [

يعمـ الناس فييا صدقة  )بذلؾ ورد النقؿ المستفيض  (ثـ يخطب بعد الصالة خطبتيف  )قاؿ  ] 

 . [؛ ألنيا شرعت ألجمو  (الفطر وأحكاميا 

ال شؾ في كركد النقؿ مستفيضان بالخطبة،  (ثـ يخطب خطبتيف بذلؾ كرد النقؿ المستفيض   ): قكلو 

 ، )951(حدثنا يحيى بف حكيـ:  عمى الكيفية المستمرة فبل، إال ما ركل ابف ماجو أما بالتنصيص

 ، حدثنا أبك )953( ، حدثنا عبيد اهلل بف عمرك الرقي، حدثنا إسماعيؿ بف مسمـ)952(حدثنا أبك بحر

يكـ فطر أك أضحى فخطب قائمان -صمى اهلل عميو كسمـ - خرج رسكؿ اهلل  }الزبير عف جابر قاؿ 

السنة أف : كما ركم عف ابف مسعكد أنو قاؿ :  ، قاؿ النككم في الخبلصة )954({ثـ قعد قعدة ثـ قاـ 

الخطبة  يخطب في العيد بخطبتيف يفصؿ بينيما بجمكس ضعيؼ غير متصؿ، كلـ يثبت  في تكرير

 ، فمك خطب قبؿ الصبلة خالؼ السنة كال يعيد )955(شيء ، كالمعتمد فيو القياس عمى الجمعة

. (956)الخطبة 

 

                                                 


  .(خ) خ ٖٓ /168 ٜٗح٣س م 
951

  ٣ك٠٤ ذٖ ق٤ٌْ ذٖ ٚلٞجٕ ذٖ ج٤ٓس جُؿٔؼ٢ ، ٖٓ غوحش ٌؾحٍ جُكى٣ع ٖٓ أَٛ ٌٓس ، ٢ُٝ جألٓحٌز ك٤ٜح ٣ُ٤ُى ذٖ 

  .11/198 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 8/143ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ . ٓؼأ٣ٝس ج٣حّ غٌٞز ػرى هللا جذٖ جُُذ٤ٍ 
952

جالق٘ق ذٖ ه٤ّ ذٖ ٓؼأ٣ٝس ذٖ ق٤ٖٛ ، جألٓحّ جٌُر٤ٍ ، جُؼحُْ : أذٞ ٍٗٛ ، ٝٛٞ نطأ ، ٝٛٞ  : (ؼ)  أذٞ ذكٍ ، ك٢ 

٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ -  م ٛـ ، ٝأِْْ ك٢ ق٤حز جُ٘ر٢ 3جُ٘ر٤َ أذٞ ذكٍ ، جْٔٚ ٞكحى ٝه٤َ ٚهٍ ، ًٝحٕ ٤ْى ض٤ْٔ ، ُٝى ْ٘س 

جٗظٍ .  ٛـ 72ٝٝكى ػ٠ِ ػٍٔ ، ًحٕ غوس ، ٓإٔٓٞ ، ه٤َِ جُكى٣ع ، ًٝحٕ ٚى٣وحً ُٔٛؼد ذٖ ػ٤ٍٔ ، ضٞك٢ ْ٘س - ِْْٝ 

  .7/10 ، ض٣ًٜد جذٖ ػٓحًٍ ، 7/66 ، ٠روحش جذٖ ْؼى ، 1/267ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : 
953

ج٢ٌُِٔ ، أذٞ جْكن ، ًحٕ ذ٣ٍٛحً ، ٌُٝ٘ٚ ٍُٗ ٌٓس  ٤ْٖ٘ ، كؼٍف ذًُي ، ًحٕ ُٚ ٌأ١ :   جْٔحػ٤َ جذٖ ِْٓٓ 

غوس ، ٝيًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ جُػوحش ، ٝهحٍ جُ٘ٓحت٢ ك٢ : ٝكطٟٞ ٝذٍٛ ، ٝقلع ُِكى٣ع ، هحٍ ػ٘ٚ ٣ك٠٤ ذٖ ٓؼ٤ٖ 

 ، ٠ٝروحش جذٖ ْؼى ، 3/198 ، ٝج١ُُٔ ، ض٣ًٜد جٌُٔحٍ ، 1/290جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، : جٗظٍ . غوس : جُط٤٤ُٔ 

7/274.  
954

 ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ جُهطرس ك٢ جُؼ٤ى٣ٖ ، ٝقٌْ جألُرح٢ٗ 229 ، 1289٘  ٌٍٓ٘ ، أنٍؾٚ ذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 

 .ػ٤ِٚ ذحٗٚ ٌٍٓ٘ ْ٘ىجً ٝٓط٘حً 
955

  .2/221  ئ٠ُ ٛ٘ح ًالّ ج١ُٝٞ٘ ، ٗوِٚ ج٣ُُؼ٢ِ ك٢ 
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 ]ال قضاء لمف فاتتو صالة العيد مع اإلماـ [

؛ ألف الصالة بيذه الصفة لـ تعرؼ قربة إال  (ومف فاتتو صالة العيد مع اإلماـ لـ يقضيا  ) ]

 .بشرائط ال تتـ بالمنفرد 

؛ ألف ىذا  (فإف غـ اليالؿ وشيدوا عند اإلماـ برؤية اليالؿ بعد الزواؿ صمى العيد مف الغد  )

فإف حدث عذر يمنع مف الصالة في اليـو الثاني لـ يصميا )تأخير بعذر وقد ورد فيو الحديث 

؛ ألف األصؿ فييا أف ال تقضى كالجمعة إال أنا تركناه بالحديث، وقد ورد بالتأخير إلى اليـو (بعده

 . [الثاني عند العذر 

. (957)يعني الذم تقدـ كفيو ما قمنا  (كقد كرد فيو الحديث   ): قكلو 

 ] استحباب االغتساؿ والتطيب [

ويؤخر األكؿ حتى يفرغ مف  )لما ذكرناه  (ويستحب في يـو األضحى أف يغتسؿ ويتطيب  ) ]

أنو عميو السالـ كاف ال يطعـ في يـو النحر حتى يرجع فيأكؿ مف أضحيتو } لما روي  (الصالة 

ويصمي ركعتيف ) ؛ ألنو عميو السالـ كاف يكبر في الطريؽ ( وىو يكبر )  {ويتوجو إلى المصمى 

ويعمـ الناس فييا ) ؛ ألنو عميو السالـ كذلؾ فعؿ ( ويخطب بعدىا خطبتيف ) كذلؾ نقؿ  (كالفطر 

  [؛ ألنو مشروع الوقت، والخطبة ما شرعت إال لتعميمو  (األضحية وتكبير التشريؽ 

 ] األكؿ قبؿ الخروج يـو الفطر وعدمو يـو األضحى [  

                                                                                                                                                 
(956)

 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، 2/239جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : جٗظٍ .  نططرطح جُؼ٤ى ذؼى جُٛالز ، ال ٗؼِْ ك٤ٚ نالكح ذ٤ٖ ج٤ُِٖٔٓٔ 

  . 1/267ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 
(957)

ٖٓ كحضطٚ ٚالز جُؼ٤ى كال هٟحء ػ٤ِٚ الٜٗح كٍٜ ًلح٣س ٝهحّ ذٜح ٖٓ قِٛص جٌُلح٣س ذٚ ، ٖٝٓ جقد هٟحءٛح كٜٞ 

ٝهحٍ  . 1/279 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/444جذٖ هىجٓس،  جُٔـ٢٘  ، : جٗظٍ , ٓه٤ٍ جٕ ٖحء ٚالٛح أٌذؼحً 

: جٗظٍ. ٖٓ كحضطٚ ٚالز جُؼ٤ى ٠ِٚ أٌذؼحً : ٝهى ١ٌٝ ػٖ جذٖ ٓٓؼٞو هحٍ . جُٗحكؼ٢ ٤ِٛ٣ٜح ٝقىٙ ًٔح ٢ِٛ٣ جألٓحّ 

 .6/92 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/433 ، ٝجٍُٔوأ١ٝ ، جالٗٛحف ، 1/279جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 
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أخرج الترمذم كابف ماجو كابف حباف في صحيحو كالحاكـ في  (لما ركم إلى آخره  ): قكلو 

صمى - كاف رسكؿ اهلل  } قاؿ )959( عف بريدة)958(المستدرؾ كصحح إسناده عف عبد اهلل بف بريدة

زاد الدارقطني  {ال يخرج يـك الفطر حتى يطعـ، كال يطعـ يـك األضحى حتى يرجع -اهلل عميو كسمـ 

 ، كصحح زيادة الدارقطني )961( كصححو ابف القطاف في كتابو(960){فيأكؿ مف األضحية  }كأحمد 

 (963)حاصؿ ما ركينا  كتبناه فيما تقدـ  (ألنو عميو السبلـ كاف يكبر في الطريؽ):   قكلو)962(أيضان 

 .

 

 ] تأخير صالة العيد لعذر [

فإف كاف عذر يمنع مف الصالة في يـو األضحى صالىا مف الغد وبعد الغد وال يصمييا بعد ) ]

؛ ألف الصالة مؤقتة بوقت األضحية فتتقيد بأياميا لكنو مسيء في التأخير مف غير عذر (ذلؾ

 .لمخالفة المنقوؿ 

                                                 
958

ذٖ جُك٤ٛد جأل٢ِْٔ ، أذٞ َْٜ ، هحٜ ، ٖٓ ٌؾحٍ جُكى٣ع جِٚٚ ٖٓ جٌُٞكس ، ٌْٖ جُرٍٛز :   ػرى هللا ذٖ ذ٣ٍىز 

.  ٛـ 115 ٛـ ، ٝضٞك٢ ك٢ ٍٓٝ ْ٘س 14، ٢ُٝٝ جُوٟحء ذٍٔٝ ، كػرص ك٤ٚ ئ٠ُ جٕ ضٞك٢ ، ُٝى ْ٘س 

  306/ 7 ، ٝجذٖ ػٓحًٍ ، جالْط٤ؼحخ ، 5/157 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 4/74ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
959

ذ٣ٍى ، ٝجُٛٞجخ ذ٣ٍىز ،  : (خ)  ك٢ 

ذ٣ٍىز ذٖ جُك٤ٛد ذٖ ػرى هللا ذٖ جُكحٌظ جأل٠ِْٔ ، ٖٓ جًحذٍ جُٛكحذس أِْْ هرَ ذىٌ ، ُْٝ ٣ٜٗىٛح ، ٖٜٝى :  ٝٛٞ 

ٚىهحش هٞٓٚ ، ٌْٖٝ جُٔى٣٘س ، ٝجٗطوَ ئ٠ُ جُرٍٛز  غْ ئ٠ُ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ن٤رٍ ٝكطف ٌٓس ، ٝجْطؼِٔٚ جُ٘ر٢ 

.  قى٣ػحً 167 ٛـ ، ُٚ 63ٍٓٝ كٔحش ذٜح 

 .27 ، جأل٢ِٓ ، جُٔ٘طهد ٖٓ ي٣َ ج٣ًَُٔ،1/432 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 2/50ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
(960)

    1440 ، ٝجٌُٔٗحز ، قىذع ٌهْ ، 180 أنٍؾٚ جُىجٌهط٢٘ ، 
961

ذ٤حٕ جُْٞٛ ٝجال٣ٜحّ جُٞجهؼ٤ٖ ك٢ ًطحخ جالقٌحّ ، ُالٓحّ أذ٢ جُكٖٓ جذٖ جُوطحٕ ، ئٓح ًطحخ جالقٌحّ كٜٞ "   ًطحخ 

 .ُِكحكع ػرى جُكن جالٖر٢ِ٤ 
(962

 
)

، - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -  ، ًطحخ جُؿٔؼس ػٖ جٍٍُْٞ 140 ، 542٘ ٚك٤ف ، أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

ئهحٓس جُٛالز :  ، ًطحخ 305 ، 1756٘ذحخ جألًَ ك٢ ٣ّٞ جُلطٍ هرَ جُهٍٝؼ ، ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾٚ ، قى٣ع ٌهْ 

 .ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ . ك٢ جألًَ ٣ّٞ جُلطٍ هرَ إٔ ٣هٍؼ : ٝجُٓ٘س ك٤ٜح ، ذحخ 
(963)

  .1/279جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :   جٗظٍ 
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وىو أف يجتمع الناس يـو عرفة في بعض المواضع  (والتعريؼ الذي يصنعو الناس ليس بشيء  )

تشبييا بالواقفيف بعرفة ؛ ألف الوقوؼ بعرفو عبادة مختصة بمكاف مخصوص فال يكوف عبادة 

 . [دونو كسائر المناسؾ 

. ظاىر مثؿ ىذا المفظ أنو مطمكب االجتناب  (ليس بشيء  ): قكلو 

كعف أبي : أم ليس بشيء يتعمؽ بو الثكاب كىك يصدؽ عمى اإلباحة، ثـ قاؿ : كقاؿ في النياية 

فعؿ -رضي اهلل عنو -يكسؼ كمحمد في غير ركاية األصكؿ أنو ال يكره لما ركم أف ابف عباس 

. (964)ذلؾ بالبصرة انتيى 

 )965( مف ركاية  األصكؿ الكراىة، كىك الذم يفيده التعميؿ بأف الكقكؼكىذه المقاسمة تفيد أف مقابمو

.   في غيره )967(  مخصكص فبل يككف قربة)966(عيد قربة في مكاف

كجكابو عف المركم عف ابف عباس أنو ما كاف لمتشبو يقتضي أف الكراىة معمقة بقصد التشبو، 

  )968(كاألكلى الكراىة لمكجو المذككر، كألف فيو حسمان لمفسدة اعتقادية تتكقع مف العكاـ، كنفس

ف لـ يقصد  . الكقكؼ ككشؼ الرءكس يستمـز التشبو كا 

                                                 
(964)

جالْطكرحخ ، ٝٛٞ ٌٝج٣س ػٖ جألٓحّ أقٔى ٗوِٜح : جألٍٝ :  جُطؼ٣ٍق ذـ٤ٍ ػٍكس ُِؼِٔحء ك٤ٚ أٌذؼس جهٞجٍ ٢ٛٝ 

ٝٛٞ ًٓٛد ًػ٤ٍ ٖٓ جُٛكحذس ٝجُطحذؼ٤ٖ ٝأذ٢ : جُؿٞجَ ذال ًٍجٛس : ٚحقد جالٗٛحف ػٖ ج٤ُٗم ضو٢ جُى٣ٖ ، جُػح٢ٗ 

: ٝهى ٗوِٜح جألٓحّ ج١ُٝٞ٘ ػٖ ٗحكغ ٠ُٞٓ ػٍٔ ، جٍُجذغ : جٌٍُجٛس : ٣ْٞق ٝٓكٔى ، ٝٛٞ أ٣ٟحً ًٓٛد جُك٘حذِس ، جُػحُع 

جٍُٔوأ١ٝ ، : ٝٗوَ يُي ػٖ جألٓحّ أذ٢ ذٌٍ جُط٢ٖٞ٠ٍ جُٔح٢ٌُ ، ق٤ع ػىٙ ٖٞٔ جُرىع جٌٍُٔ٘ز ، جٗظٍ : جُطك٣ٍْ 

 ، ٝجُو٠ٍر٢ ، ضل٤ٍٓ 2/130 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/227 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/142جالٗٛحف ، 

 ، ٝجُرٜٞض٢ ، ًٗق 2/260 ، ٝجٍُٗذ٢٘٤ ، ٓـ٢٘ جُٔكطحؼ ، 8/140 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 419/ 2جُو٠ٍر٢ ، 

  .2/60جُو٘حع ، 


  .(ؼ) أ ٖٓ /171 ٜٗح٣س م 
965

 .جُٞهص : (أ)   ك٢ 
966

 ػ٘ى هُٞٚ ك٢ قٌْ ، ٝٛٞ نطأ: (أ)  ك٢ 
967

 .هُٞٚ ، ٝٛٞ نطأ : (ؼ)  ك٢ 
968

 .٤ُّٝ ٛٞ نطأ : (ؼ)  ك٢ 
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 ال يكره، أما قصد ذلؾ اليـك فالحؽ أنو إف عرض الكقكؼ في ذلؾ اليكـ بسبب يكجبو كاالستسقاء

  ذلؾ )969(في جامع التمرتاشي لك اجتمعكا لشرؼ بالخركج فيو فيك معنى التشبو إذا تأممت، كما

 .(970)اليكـ جاز يحمؿ عميو ببل كقكؼ ككشؼ 

 ]فصؿ في تكبيرات التشريؽ[

ويبدأ بتكبير التشريؽ بعد صالة الفجر مف يـو عرفة، ويختـ عقيب صالة العصر مف يـو  ) ]

 .عند أبي حنيفة  (النحر 

يختـ عقيب صالة العصر مف آخر أياـ التشريؽ، والمسألة مختمفة بيف الصحابة، فأخذا : وقاال 

بقوؿ عمي أخذا باألكثر، إذ ىو االحتياط في العبادات، وأخذ بقوؿ ابف مسعود أخذا باألقؿ ؛ ألف 

.  [الجير بالتكبير بدعة 

 

 ] تكبيرات أياـ التشريؽ [

 كاإلضافة بيانية أم التكبير الذم ىك التشريؽ، فإف التكبير ال (971) (فصؿ في تكبير التشريؽ  )

يسمى تشريقا إال إذا كاف بتمؾ األلفاظ في شيء مف األياـ المخصكصة فيك حينئذ متفرع عمى قكؿ 

الكؿ، كما في الكافي مما يدفع ىذا، كىك ما ذكره في جكاب االعتراض عمى االستدالؿ ألبي حنيفة 

                                                 
969

 .جٍُٗف ، ٝٛٞ نطأ  : (أ ، خ)  ك٢ 
(970)

   .1/276 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛٔحتغ ، 1/226ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :   جٗظٍ 
(971)

 جضلن جُٛكحذس ػٍٔ ٝػ٢ِ ٝجذٖ ٓٓؼٞو ٢ٌٞ هللا ػْٜ٘ جٕ ٣رىأ ذحُطٌر٤ٍ ٖٓ ٚالز جُـىجز ٖٓ ٣ّٞ ػٍكس ، ٝذٚ جنً 

كؼ٘ى أذ٢ ق٤٘لس ٣رىج جُطٌر٤ٍ ذؼى ٚالز جُلؿٍ ٖٓ ٣ّٞ ػٍكس ، ٣ٝهطْ ػو٤د ٚالز جُؼٍٛ . ػالٓحت٘ح ك٢ ظحٍٛ جٍُٝج٣س 

٣هطْ ػو٤د ٚالز جُؼٍٛ ٖٓ جنٍ : جٓح أذٞ ٣ْٞق ٝٓكٔى كوحال . ٖٓ ٣ّٞ جُ٘كٍ ٝٛٞهٍٞ جذٖ ٓٓؼٞو ٝػِؤس ٝجُ٘هؼ٢ 

جُٔر٠ٞٓ ، / جٍُٓن٢ٓ : ج٣حّ جُط٣ٍٗن ٝٛٞ هٍٞ ػٍٔ جذٖ جُهطحخ ٝػ٢ِ ٝػرى هللا ذٖ ػرحِ ٢ٌٞ هللا ػْٜ٘ ، جٗظٍ 

    1/227 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/884 ، ٝجُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 2/43
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  أم ال تكبير إال في مصر بأنو )972({ال جمعة كال تشريؽ  }بالتكبير بأثر  عمى اشتراط المصر 

يستمـز أف اإلضافة في تكبير التشريؽ معناىا تكبير التكبير مف أف المراد التشريؽ في ىذا األثر، ال 

في تمؾ اإلضافة يقتضي عدـ صحة اإلضافة عمى معنى التكبير، لكف الحؽ صحتيا عمى اعتبار 

إضافة العاـ إلى الخاص مثؿ مسجد الجامع كحركة اإلعراب فيجب  اعتبارىا كذلؾ تصحيحان، فحينئذ 

ما قيؿ لقب الفصؿ  إنما كقع عمى قكليما ؛ ألف شيئان مف التكبير ال يقع في أياـ التشريؽ عند أبي 

حنيفة، أك باعتبار القرب ؛ ليككف عمى قكؿ الكؿ غير الـز ، كأيضان إنما يمـز لك أضيفت التكبيرات 

إلى أياـ التشريؽ، لكف إنما أضيفت إلى التشريؽ نفسو، فإنما يصح ما ذكر إذا أريد بالتشريؽ أياـ 

. التشريؽ، أك قدرت األياـ مقحمة  بيف المتضايفيف كال داعي  إليو فميرد بو ما ذكرنا

.  التكبير لمذبح لـ يمـز ما ذكر كىك ظاىر كلك أريد الذبح نفسو عمى بعد إضافة

كعمى ىذا فما في الخبلصة مف قكلو أياـ التشريؽ ثبلثة كأياـ النحر ثبلثة ستة  تنقضي بأربعة؛ ألف 

األكؿ نحر فقط كاألخير  تشريؽ فقط كالمتكسطاف نحر كتشريؽ ال يصح، فإف التشريؽ في أياـ 

أف يحمؿ عمى التكبير أك الذبح، أك تشريؽ المحـ بإظياره لمشمس بعد تقطيعو ليتقدد،  التشريؽ يجب

  ال يككف في األكؿ )973(التشريؽ بالمعنى الثالث: كعمى كمييما يدخؿ يكـ النحر فييا  إال أف يقاؿ 

. ظاىران 

 ]حكـ تكبيرات التشريؽ [ 

. كاختمؼ في أف تكبيرات التشريؽ كاجبة في المذىب أك سنة، كاألكثر عمى أنيا كاجبة 

                                                 
(972

 
) 

 ، ؿ٣ٍد ٍٓكٞػحً ، ٝجٗٔح ٝؾىٗحٙ ٓٞهٞكحً ػ٠ِ 2/195 ال جَٚ ُٚ ك٢ جٍُٔكٞع ، هحٍ ج٣ُُؼ٢ِ ك٢ ٗٛد جٍُج٣س 

 .ػ٢ِ 


  .(خ) أ ٖٓ /169 ٜٗح٣س م 
973

 .(خ)جُػحذص ، ٤ُٝٓص ك٢ : (أ)  ك٢ 
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. ك  دليؿ السنة أنيض  كىك مكاظبتو صمى اهلل عميو كسمـ

  فالظاىر منيا ذكر اسمو )974({كيذكركا اسـ اهلل في أياـ معمكمات  }كأما االستدالؿ بقكلو تعالى 

  )975({عمى  ما رزقيـ مف بييمة األنعاـ}عمى الذبيحة نسخا لذكرىـ عمييا غيره في الجأىمية بدليؿ 

. إف الذكر كناية عف نفس  الذبح : بؿ قد قيؿ 

كىك ما ركاه ابف أبي  (-رضي اهلل عنو -كالمسألة مختمفة بيف الصحابة فأخذا بقكؿ عمي   ): قكلو 

رضي اهلل - عف عمي )978( عف شقيؽ)977( عف زائدة عف عاصـ)976(حدثنا حسف بف عمي: شيبة 

 . (979)أنو كاف يكبر بعد الفجر يكـ عرفة إلى صبلة العصر مف  آخر أياـ التشريؽ-عنو 

أخبرنا أبك حنيفة عف حماد بف أبي سميماف عف إبراىيـ النخعي عف عمي : كركاه محمد بف الحسف 

بف أبي طالب فذكره، كأخذ  ىك بقكؿ ابف مسعكد رضي اهلل عنو، كىك ما ركاه ابف أبي شيبة 

. (980)أيضان 

                                                 
974

 .(28)  ٌْٞز جُكؽ ، ج٣٥س 
975

 .(28)  ٌْٞز جُكؽ ج٣٥س 
976

  قٖٓ ذٖ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُد ، جُٜح٢ٖٔ جُو٢ٍٖ أذٞ ٓكٔى ، نحّٓ جُهِلحء جٍُجٖى٣ٖ ٝأنٍْٛ ، ُٝى ذحُٔى٣٘س 

، ًحٕ ػحهالً ق٤ِٔحً ٓكرحً ُِه٤ٍ ، ك٤ٛكحً ٖٓ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -  ٛـ ، جٓٚ كح٠ٔس ذ٘ص ٌٍْٞ هللا 3جٌُٔ٘ٞز ْ٘س 

.  ُِٜؿٍز 50أقٖٓ جُ٘حِ ٓ٘طوحً ٝذى٣ٜس ، قؽ ػ٣ٍٖٗ قؿس ٓح٤ٖحً ، ضٞك٢ ْ٘س 

  .1/328 ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، 2/295 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 2/199ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
977

:  ٛـ ، ٖٓ قلحظ جُكى٣ع ، غوس ، جٗظٍ 140  ٛٞ ػحْٚ ذٖ ِْٔحٕ أذٞ ػرى جٍُقٖٔ جُر١ٍٛ ، غوس ، ضٞك٢ ْ٘س 

 1،112 ، جًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 2/252 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 3/248ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 
978

: جٗظٍ.  ٛـ 64  ٖو٤ن ذٖ غٌٞ ذٖ ػل٤ٍ ج٢ٍُْٝ جُر١ٍٛ ، جُطحذؼ٢ ، ٖٝٓ جُػوحش ػ٘ى ٌؾحٍ جُكى٣ع ، ضٞك٢ ْ٘س 

 .299 ، جذٖ قُّ ، ؾٍٜٔز جألٗٓحخ ، 4/316 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 3/171ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 
(979)

: جقىٛح: ضٌر٤ٍ جالٞك٠ ك٢ ٝهطٚ غالغس جهٞجٍ :   ، ذىأ جُطٌر٤ٍ 2/884جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :   جٗظٍ 

٣رطىأ ذؼى ؿٍٝخ جُّٗٔ ٖٓ : ٣رطىأ ذؼى جُظٍٜ ٖٓ ٣ّٞ جُ٘كٍ ئ٠ُ جٕ ٢ِٛ٣ جُٛرف ٖٓ جنٍ ج٣حٕ جُط٣ٍٗن ، ٝجُػح٢ٗ 

جٕ ٣رطىأ ذؼى ٚالز جُٛد : ٝجُػحُع . ٤ُِس جُؼ٤ى ه٤حْح ػ٠ِ ػ٤ى جُلطٍ ، ٣ٝوطؼٚ ئيج ٠ِٚ جُٛرف ٖٓ جنٍ ج٣حٕ جُط٣ٍٗن 

  6/94ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، : ٖٓ ٣ّٞ ػٍكس ٣ٝوطؼٚ ذؼى ٚالز جُؼٍٛ ٖٓ جنٍ ج٣حّ جُط٣ٍٗن ، جٗظٍ 
(980)

  .1/195جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :   جٗظٍ 
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كاف عبد اهلل يكبر مف صبلة :  قاؿ )982( عف أبي إسحاؽ عف األسكد)981(حدثنا أبك األحكص

اهلل أكبر اهلل أكبر ال إلو إال اهلل كاهلل :   يكـ عرفة إلى صبلة العصر مف يكـ النحر يقكؿ )983(الفجر

. )984(أكبر اهلل أكبر كهلل الحمد

 ال كقكؿ مف جعؿ الفتكل عمى قكليما خبلؼ مقتضى الترجيح، فإف الخبلؼ فيو مع رفع الصكت

. في نفس الذكر

 .(985)األذكار اإلخفاء ك الجير بو بدعة، فإذا تعارضا في الجير ترجح األقؿ  كاألصؿ في

يجير في المكتكبات -صمى اهلل عميو كسمـ - كاف رسكؿ اهلل  }كأخرج الحاكـ عف عمي كعمار قاال 

ببسـ اهلل الرحمف الرحيـ، ككاف يقنت في صبلة الفجر، ككاف يكبر مف يكـ عرفة صبلة الغداة 

 . )986({كيقطعيا صبلة العصر آخر أياـ التشريؽ 

  صاحب )988(إنو خبر كاه كأنو مكضكع، فإف عبد الرحمف:   كقاؿ )987( كصححو،كتعقبو الذىبي

ال فيك مجيكؿ)989(مناكير، كسعيد إف كاف الكريزم . كأخرجو البييقي كضعفو.   فيك ضعيؼ كا 

                                                 
981

. ، ٝٛٞ نطأ . جألنٞ٘: (خ،ؼ)  ك٢ 

ٓكٔى ذٖ ج٤ُٜػْ ذٖ قٔحو جُػول٢ ، ذحُٞالء ، جُرـىجو١ ، هح٢ٞ ػٌرٍٟ ، جٌُٜٔٗٞ ذأذ٢ جالقٞ٘ ، : ٝأذٞ جألقٞ٘ 

 ، جًُٛر٢ ، ٤ٍْ جػالّ جُ٘رالء، 7/132ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ  . 279ًحٕ ٖٓ غوحش قلحظ جُكى٣ع ، ضٞك٢ ْ٘س 

132/157.  
982

ج٢ًٌُُِ ، :   جألْٞو ذٖ ٣ُ٣ى ذٖ ه٤ّ جُ٘هؼ٢ ، ضحذؼ٢ ، كو٤ٚ ، ٖٓ جُكلحظ ، ًحٕ ػحُْ جٌُٞكس ك٢ ػٍٛٙ ، جٗظٍ 

  . 2/102 ، ٝجالٚلٜح٢ٗ ، ق٤ِس جأل٤ُٝحء ، 1/48 ، جًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 1/330جألػالّ، 
983

 .جُ٘كٍ ، ٝٛٞ نطأ : (خ)  ك٢ 
984

 .1/222 ، ػٖ جذٖ ٓٓؼٞو ٓٞهٞكحً، ٝٚككٚ جُكحكع ك٢ جُىٌج٣س 2/168  ٓٞهٞف ، أنٍؾٚ جذٖ أذ٢ ٤ٖرس ، 


  .(ؼ) خ ٖٓ /171 ٜٗح٣س م 
(985)

 ٓٓحُس ضٌر٤ٍجش جُط٣ٍٗن ٓهطِلس ذ٤ٖ جُٛكحذس ، كحنً أذٞ ٣ْٞق ٝٓكٔى ذوٍٞ ػ٢ِ ، جنًج ذحالًػٍ جي ٛٞ جالقط٤ح٠ 

ك٢ جُؼرحوجش ٝٛٞ جًػٍ ٖٓ ضٌر٤ٍجش جذٖ ٓٓؼٞو ، ٝجنً أذٞ ق٤٘لس ذوٍٞ جذٖ ٓٓؼٞو ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ، جنًج ذحالهَ ، 

جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ " . جوػٞج ٌذٌْ ضٍٟػح ٝنل٤س : " ٝالٕ جُؿٍٜ ذحُطٌر٤ٍ ذىػس ُوُٞٚ ضؼا٠ُ 

2/885.   
986

ٍٙ ، ًحٗٚ : ، ٖٓ قى٣ع ػ٢ِ ٝػٔحٌ ٓؼحً ، ٝٚككٚ ، ٌٝوٙ جًُٛر٢ ذوُٞٚ 1/199  أنٍؾٚ جُكحًْ،  ذَ ٛٞ نرٍ ٝج

 .ٓٞٞٞع
987

 ٛـ ، قحكع ، ٓإٌل ، ػالٓس 673  جًُٛر٢ ، ٓكٔى ذٖ أقٔى ذٖ ػػٔحٕ جًُٛر٢ ، أذٞ ػرى هللا ، ُٝى ذىٓٗن ، ْ٘س 

 ، 347 ، 34 ، جًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 5/326ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ . ٛـ 748ٓكون ، ضٞك٢ ذىٓٗن ْ٘س 

  .5/216ٝجُٓر٢ٌ ، ٠روحش جُٗحكؼ٤س جٌُرٍٟ ، 
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 ]صيغة التكبير  [

. اهلل أكبر اهلل أكبر، ال إلو إال اهلل واهلل أكبر، اهلل أكبر وهلل الحمد: والتكبير أف يقوؿ مرة واحدة  ]

 . [ىذا ىو المأثور عف الخميؿ صموات اهلل عميو 

 عند أىؿ الحديث )991(لـ يثبت ((990)كىك مأثكر عف الخميؿ: كالتكبير أف يقكؿ، إلى قكلو  ): قكلو 

، كقاؿ )992(عند ابف أبي شيبة كسنده جيد-رضي اهلل عنو - ذلؾ، كقد تقدـ مأثكرا عف ابف مسعكد 

كيؼ كاف يكبر عمي : قمت ألبي إسحاؽ :   قاؿ )993(حدثنا يزيد بف ىاركف، حدثنا شريؾ: أيضان 

كانا يقكالف اهلل أكبر اهلل أكبر ال إلو إال اهلل كاهلل أكبر، اهلل أكبر كهلل : كعبد اهلل بف مسعكد ؟ قاؿ 

كانكا  :  عف ابراىيـ قاؿ)995( عف منصكر)994(حدثنا جرير: الحمد، ثـ عمـ عف الصحابة فقاؿ 

اهلل أكبر اهلل أكبر ال إلو إال اهلل كاهلل أكبر، : يكبركف يكـ عرفة كأحدىـ مستقبؿ القبمة في دبر الصبلة 

  . )996(اهلل أكبر كهلل الحمد

                                                                                                                                                 
988

  ػرى جٍُقٖٔ ذٖ أذ٢ ٣َى جُر٤ِٔح٢ٗ ، ًحٕ أذٞٙ ٠ُٞٓ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ، ُٝٚ ٌٝج٣س ػٖ جذٖ ػ٤حِ ٝؿ٤ٍٙ ، 

.  ٛـ 90ٝجنطِق ٌؾحٍ جُكى٣ع ك٢ ضٞغ٤وٚ ، ضٞك٢ ْ٘س 

 ، ٝجُهٌُؾ٢ ، نالٚس ض٣ًٜد جٌُٔحٍ، 6/149 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 3/307ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 

190.  
989

ْٓٞٞػس جُكى٣ع ج٣ٍُٗق ، ػ٠ِ : جٗظٍ .   ْؼ٤ى ذٖ ػ٠ٓ٤ ج١ُ٣ٌٍُ  جُر١ٍٛ ، أذٞ ػػٔحٕ ، ٞؼ٤ق جُكى٣ع 

  .1/326ٖرٌس جْالّ ٣ٝد ، ٝأذٞ ٗؼ٤ْ ، جنرحٌ جٚرٜحٕ ، 
(990)

 .  2/43 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/227ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :   جٗظٍ 
991

 .غْ غرص ، ٝٛٞ نطأ  (أ)  ك٢ 
992

 . ػٖ جذٖ ٓٓؼٞو ٓٞهٞكحً ، ٌٝؾحُٚ غوحش 2/168  ٓٞهٞف ، أنٍؾٚ جذٖ أذ٢ ٤ٖرس ك٢ ٓٛ٘لٚ ، 
993

 ٛـ ، ٚىٝم ، ٣هطة ًػ٤ٍجً ، ضـ٤ٍ 95أذٞ ػرى هللا ، ػحُْ ذحُكى٣ع ، كو٤ٚ ، ُٝى ْ٘س :   ٣ٍٖي ذٖ ػرى هللا جُ٘هؼ٢ 

 ، جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد 3/163ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ذحٌُٞكس 177قلظٚ كوى ٢ُٝ جُوٟحء ذحٌُٞكس ، ضٞك٢ ْ٘س 

 .1/214 ، جًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 6/444 ، ٝجذٖ قرحٕ ، جُػوحش ، 317جُط٣ًٜد ، 
994

 ٛـ ذح١ٍُ ، ٌقَ ج٤ُٚ 110  ؾ٣ٍٍ ذٖ ػرى جُك٤ٔى ذٖ ه٠ٍ جٍُج١َ جُٟر٢ ، ٓكىظ ج١ٍُ ك٢ ػٍٛٙ ، ُٝى ْ٘س 

 ، جذٖ 2/119ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 188جُٔكىغٕٞ ُٓؼس ػِٔٚ ، ًحٕ غوس ، ٚك٤ف جُكى٣ع ، ضٞك٢ ْ٘س 

  .6/145 ، جذٖ قرحٕ ، جُػوحش ، 1/297 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 171قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، 
995

أذٞ ػطحخ ، ٖٓ جػالّ ٌؾحٍ جُكى٣ع ٖٓ أَٛ جٌُٞكس ، ُْ ٣ٌٖ أقلع :   ٌٓ٘ٛٞ ذٖ جُٔؼطٍٔ ذٖ ػرى هللا ج٢ُِٔٓ 

 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 7/305ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 132جُكى٣ع ٓ٘ٚ ، ًٝحٕ غوس غرطحً ، ضٞك٢ ْ٘س 

  .5/40 ، جالٚرٜح٢ٗ ، ق٤ِس جأل٤ُٝحء ، 1/312


  .(أ) خ ٖٓ /141 ٜٗح٣س م 
996

  .2/167  أغٍ جُ٘هؼ٢ ، ٌٝجٙ جذٖ أذ٢ ٤ٖرس ، 
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 ، فظير أف جعؿ  )997(ككذا في الحديث الضعيؼ الذم ذكرناه عمى ما ركاه الدارقطني عف جابر

 . (998)التكبيرات ثبلثان في األكلى كما يقكلو  الشافعي ال ثبت لو

 ] التكبير عقب الصموات المفروضات  [

وىو عقيب الصموات المفروضات عمى المقيميف في األمصار في الجماعات المستحبة عند  ) ]

أبي حنيفة وليس عمى جماعات النساء إذا لـ يكف معيف رجؿ، وال عمى جماعة المسافريف إذا لـ 

 .يكف معيـ مقيـ 

. ؛ ألنو تبع لممكتوبة، ولو ما روينا مف قبؿ  (ىو عمى كؿ مف صمى المكتوبة : وقاال 

والتشريؽ ىو التكبير كذا نقؿ عف الخميؿ بف أحمد، وألف الجير بالتكبير خالؼ السنة، والشرع ورد 

بو عند استجماع ىذه الشرائط، إال أنو يجب عمى النساء إذا اقتديف بالرجاؿ، وعمى المسافريف عند 

. اقتدائيـ بالمقيـ بطريؽ التبعية 

. صميت بيـ المغرب يـو عرفة فسيوت أف أكبر فكبر أبو حنيفة : قاؿ يعقوب 

ف ترؾ التكبير ال يتركو المقتدي، وىذا ؛ ألنو ال يؤدي في حرمة الصالة فمـ لـ يكف  دؿ أف اإلماـ وا 

نما ىو مستحب   . [اإلماـ فيو حتما وا 

كأما تقييد استنانو  أك إيجابو بككنو عقيب المفركضات ؛ فؤلف قكليـ كاف يفعؿ كذا دبر الصبلة 

. (999)يتبادر منو المكتكبات بحسب غمبة  استعماليـ في ذلؾ 

                                                 
997

٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ - ًحٕ ٌٍْٞ هللا :  ، ذٓ٘ىٙ ػٖ ؾحذٍ هحٍ 2/49  ذح٠َ ، ٍٓجو جُٔٛ٘ق ٓح أنٍؾٚ جُىجٌهط٢٘ ، 

٣ٌرٍ ك٢ ٚالز جُلؿٍ ٣ّٞ ػٍكس ئ٠ُ ٚالز جُؼٍٛ ٖٓ آنٍ أ٣حّ جُط٣ٍٗن ، ق٤ٖ ٣ِْٓ ٖٓ جٌُٔطٞذحش ، هحٍ - ِْْٝ 

ك٤ٚ ؾحذٍ جُؿؼل٢ ٢ْء جُكحٍ ، ٝػٍٔٝ ذٖ ٍٖٔ هحٍ ػ٘ٚ : هحٍ جذٖ جُوطحٕ  : 2/224ج٣ُُؼ٢ِ ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ، 

 .ٌٍٓ٘ جُكى٣ع : َجتؾ ًًجخ ، ٝهحٍ جُرهح١ٌ ٝأذٞ قحضْ : جُٓؼى١ 
(998)

 ، 6/107 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/227 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/247جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، :   جٗظٍ 

 . 2/44 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/324ٝجذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 
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كال تشريؽ إال في مصر : أراد قكلو ال جمعة، إلى قكلو  (كلو ما ركيناه مف قبؿ  ): قكلو 

. )1000(جامع

. (1001)كال يخفى عدـ داللتو عمى المطمكب كالتحمؿ ال يجدم إال الدفع 

قيد بو، فإف المسافريف إذا اقتدكا بمسافر في المصر فيو ركايتاف،  (عند اقتدائيـ بالمقيـ  ): قكلو 

.  (1002)كالمختار أف ال كجكب عمييـ

كاختمفكا عمى قكؿ أبي حنيفة ىؿ الحرية شرط كجكبو أك ال ؟ كفائدتو إنما تظير إذا أـ العبد قكما مف 

 . (1003)شرطيا قاؿ ال، كمف ال قاؿ نعـ

ىذا لفظ محمد، كيعقكب ىك أبك يكسؼ رحمو اهلل، كتضمنت الحكاية مف  (قاؿ يعقكب  ): قكلو 

الفكائد الحكميو أنو إذا لـ يكبر اإلماـ ال يسقط عف المقتدم بؿ يكبر ىك كالعرفية جبللة قدر أبي 

يكسؼ عند اإلماـ، كعظـ منزلة اإلماـ في قمبو حيث نسي ما ال ينسى عادة حيف عممو خمفو، كذلؾ 

أف العادة إنما ىك نسياف التكبير األكؿ كىك الكائف عقيب فجر عرفة، فأما بعد تكالي ثبلثة أكقات 

يكبر فييا إلى الرابع فمـ تجر العادة بنسيانو ؛ لعدـ بعد العيد بو، كلك خرج مف المسجد أك تكمـ 

  .(1004)عامدا أك ساىبان  أك أحدث عامدا سقط عنو التكبير

                                                                                                                                                 
(999)

ج١ُٝٞ٘ : جٗظٍ . كىذٍ جُٛالز ٝجغٍٛح ٝكٌٞٛح ٖٓ ؿ٤ٍ جٕ ٣طهَِ ٓح ٣وطغ قٍٓس جُٛالز –  أٓح ٓكَ جوجتٚ جُطٌر٤ٍ 

 ، ٝجذٖ هىجٓس ، 1/227 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 1/196 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 6/95، جُٔؿٔٞع ، 

  . 2/247جُٔـ٢٘ ، 
(1000

 
) 

 . ضوىّ ك٢ ٚالز جُؿٔؼس ، ٝٛٞ ٓٞهٞف ػ٠ِ ػ٢ِ 
(1001)

   2/44جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :   جٗظٍ 


  .(خ) خ ٖٓ /169 ٜٗح٣س م 
(1002)

  . 1/197 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتؾ جُٛ٘حتغ ، 2/44جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :   جٗظٍ 
(1003)

جٍُٓن٢ٓ ، : جٗظٍ ,  ُْ ٣ٗط٠ٍ أذٞ ق٤٘لس ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ك٢ جُطٌر٤ٍ جُك٣ٍس ، ًٔح ال ضٗط٠ٍ ك٢ ٚالز جُؿٔؼس 

جٗٚ ال ٣ؿد جال ػ٠ِ جٍُؾحٍ جُؼحه٤ِٖ جُٔو٤ٔ٤ٖ جالقٍجٌ ٖٓ :  ، ٝك٢ ذىجتؾ جُٛ٘حتغ ، هحٍ أذٞ ق٤٘لس 2/44جُٔر٠ٞٓ ، 

  .1/197جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ . أَٛ جألٓٛحٌ ٝج٤ُِٖٛٔ جٌُٔطٞذس ذؿٔحػس ٓٓطكرس 
(1004)

   2/893جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :   جٗظٍ 
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كلك أحدث ناسيان بعد السبلـ  قبؿ التكبير، األصح أنو يكبر  كال :  كفي االستدبار عف القبمة ركايتاف 

. يخرج لمطيارة، كالمسبكؽ يتابع اإلماـ في سجكد السيك كال يتابعو في التكبير، كلك تابعو ال تفسد

 .التمبية تفسد، كيبدأ المحـر بالتكبير ثـ بالتمبية  كفي

ف  كمف نسي صبلة مف أياـ التشريؽ، فإف ذكر في أياـ التشريؽ  مف تمؾ السنة قضاىا ككبر، كا 

 ] فيما اذا قضى في اياـ تشريؽ أخرل [قضى بعدىا لـ يكبر إال في ركاية عف أبي يكسؼ رحمو اهلل،

)1005(. 

 ]باب صالة الكسوؼ]

 (إذا انكسفت الشمس صمى اإلماـ بالناس ركعتيف كييئة النافمة في كؿ ركعة ركوع واحد  )قاؿ  ] 

 .ركوعاف : وقاؿ الشافعي 

لو ما روت عائشة، ولنا رواية ابف عمر، والحاؿ أكشؼ عمى الرجاؿ لقربيـ فكاف الترجيح لروايتو 

وعف محمد مثؿ قوؿ أبي حنيفة أما  (ويطوؿ القراءة فييما ويخفي عند أبي حنيفة، وقاال يجير  )

التطويؿ في القراءة فبياف األفضؿ، ويخفؼ إف شاء ؛ ألف المسنوف استيعاب الوقت بالصالة 

. والدعاء، فإذا خفؼ أحدىما طوؿ اآلخر 

وألبي حنيفة  {جير فييا -صمى اهلل عميو وسمـ - أنو  }وأما اإلخفاء والجير فميما رواية عائشة 

نيا صالة النيار وىي  رواية ابف عباس وسمرة رضي اهلل عنيـ، والترجيح قد مر مف قبؿ، كيؼ وا 

 . [عجماء 

. صبلة العيد كالكسكؼ كاالستسقاء متشاركة في عكارض ىي الشرعية نياران ببل أذاف كال إقامة

                                                 
1005

  2/893جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ .(أ)  جُؼرحٌز ذ٤ٖ جُٔؼوٞك٤ٖ ٤ُٓص ك٢ 
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كصبلة العيد آكد ؛ ألنيا كاجبة، كصبلة الكسكؼ سنة ببل خبلؼ بيف الجميكر أك كاجبة عمى قكلو ، 

 اهلل الشمس )1006(كسؼ: كاستناف صبلة االستسقاء مختمؼ فيو، فظير كجو ترتيب أبكابيا، كيقاؿ 

. (1007)يتعدل، ككسفت  الشمس ال يتعدل 

:  قاؿ جرير 

حممت أمران عظيمان فاصطبرت لو          كقمت فيو بأمر اهلل يا عمران 

 (1008)     فالشمس طالعة ليست بكاسفة             تبكي عميؾ نجـك الميؿ كالقمرا

" كنجكـ الميؿ أيضان " قمة كاألكثر لفظ كا  ندبة ال نداء، كىك شاىد الندب بيا عمى" يا عمران : " قكلو 

. أم غمبتو في البكاء، كالقمرا عطؼ عميو : نصب بتبكي ؛ ألنو مضارع باكيتو فبكيتو 

 ألؼ اإلطبلؽ التي تمحؽ كركم برفع النجـك فيك فاعؿ تبكي، كالقمرا منصكب عمى المعية، كاأللؼ

. القكافي المطمقة 

صمى اهلل عميو -  كجكبيا لؤلمر في قكلو )1009(كسببيا  الكسكؼ، كصفتيا سنة، كاختار في األسرار

كألنيا صبلة تقاـ عمى سبيؿ :  قاؿ )1010({إذا رأيتـ شيئان مف ىذه فافزعكا إلى الصبلة  }-كسمـ 

الشيرة فكاف شعارا لمديف حاؿ الفزع، كالظاىر أف األمر لمندب ؛ ألف المصمحة دفع األمر المخكؼ 

                                                 
1006

 .ًٝٗلص ٝٛٞ نطأ  : (ؼ)ًٗق ، ٝك٢  : (أ) ك٢ 
(1007)

 ، ٝجذٖ ٌٖى ، ذىج٣س 1/401ٝجُىْٞه٢ ، قح٤ٖس جُىْٞه٢ ،  . 1/280جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 

  .2/273ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، .  ، 6/111ٝٝ ج١ُٝٞ٘ ، جُٔكٔٞع ،   . 1/307جُٔؿطٜى ، 
(1008)

 .    ، وجٌ ٚحوٌ ، ذ٤ٍٝش 304و٣ٞجٕ ؾ٣ٍٍ ذٖ ػط٤س ، ٘:  جٗظٍ 


  .(ؼ) أ ٖٓ /172 ٜٗح٣س م 
1009

 ً٘حخ جالٍْجٌ ُِىذ٢ْٞ ، ٝٛٞ ػرى هللا ذٖ ػٍٔ ذٖ ػ٠ٓ٤ جُىذ٢ْٞ جُك٘ل٢ ، أذٞ ٣َى ، ًحٕ أقى ٖٓ ٣ٍٟخ ذٚ 

جألٍْجٌ ، ٝضو٣ْٞ : جُٔػَ ك٢ جُ٘ظٍ ٝجْطهٍجؼ جُكؿؽ ، ٝٛٞ أٍَ ٖٓ جذٍَ ػِْ جُهالف ئ٠ُ جُٞؾٞو ، ٖٓ ٓإُوحضٚ 

 ، ٝجذٖ ػٔحو جُك٘ر٢ِ ، ًٌٖجش جًُٛد ، 192جذٖ هطِٞذـح ، ضحؼ جُطٍجؾْ ، : جٗظٍ .  ٛـ 430جالوُس ، ضٞك٢ ْ٘س 

3/345.  
1010

 ، ًطحخ جٌُٓٞف، ذحخ جًًٍُ ك٢ جٌُٓٞف، ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، 222 ، 1059٘: أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

 . ، ًطحخ جٌُٓٞف ، ذحخ ٚالز جٌُٓٞف 409 ، 901٘:قى٣ع ٌهْ 
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فيي مصمحة تعكد إلينا دنيكية ؛ ألف الكبلـ فيما لك كاف الخمؽ  كميـ عمى الطاعة ثـ كجدت ىذه 

األفزاع فإنو بتقدير اليبلؾ يحشركف عمى نياتيـ كال يعاقبكف، 

ال لكانت فرضا  ف لـ يككنكا عمى ذلؾ فتفترض  التكبة، كىي ال تتكقؼ عمى الصبلة كا  .  كا 

يستمـز الكجكب، إذ ال مانع مف استناف  شعار  كقد بينا في باب العيديف أف المعنى المذككر ال

 .مقصكد ابتداء فضبل عف شعار يتعمؽ بعارض 

 . (1011)كأجمعكا عمى أنيا تصمى بجماعة كفي المسجد الجامع أك مصمى العيد

 . (1012)كال تصمى في األكقات المكركىة

أم ببل أذاف كال إقامة كال خطبة، كينادل الصبلة جامعة ليجتمعكا  إف لـ  (كييئة النافمة   ): قكلو 

 . (1013)يككنكا اجتمعكا

خسفت الشمس في حياة رسكؿ اهلل صمى اهلل  }أخرج الستة عنيا قالت  (لو ركاية عائشة  ): قكلو 

 الناس إلى المسجد فقاـ فكبر كصؼ-صمى اهلل عميو كسمـ - ، فخرج رسكؿ اهلل عميو كسمـ

سمع اهلل لمف حمده ربنا كلؾ : كراءه، فاقترأ قراءة طكيمة ثـ كبر فركع رككعا طكيبلن ثـ رفع رأسو فقاؿ 

الحمد،ثـ  قاـ فاقترأ قراءة طكيمة ىي أدنى مف القراءة األكلى، ثـ كبر فركع رككعا طكيبلن ىك أدنى 

مف األكؿ، ثـ قاؿ سمع اهلل لمف حمده ربنا لؾ الحمد، ثـ فعؿ في الركعة الثانية مثؿ ذلؾ، فاستكمؿ 

أربع ركعات كأربع سجدات، كانجمت الشمس قبؿ أف ينصرؼ، ثـ قاـ فخطب الناس فأثنى عمى اهلل 

                                                 
(1011)

 ، ٝجُىْٞه٢ ، قح٤ٖس جُىْٞه٢ 1/281 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 6/123ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :   جٗظٍ 

   .2/274 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/403،
(1012)

 .  2/281 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 2/282جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :   جٗظٍ 
(1013)

  .6/112ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :   جٗظٍ 
*

 . (خ) أ ٖٓ /170 ٜٗح٣س م 

  .(أ) أ ٖٓ /142ٜٗح٣س م ** 
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كالقمر آيتاف مف آيات اهلل ال يخسفاف لمكت أحد كال لحياتو، فإذا  إف الشمس: بما ىك أىمو ثـ قاؿ 

 . انتيى )1014({رأيتـ ذلؾ فافزعكا إلى الصبلة 

 }كفي الصحيحيف عف ابف عباس كعبد اهلل بف عمرك بف العاص نحكه، كلفظ ابف عمرك في مسمـ 

- نكدم الصبلة جامعة فركع -صمى اهلل عميو كسمـ - لما انكسفت الشمس في عيد رسكؿ اهلل 

 )1015({ركعتيف في سجدة ثـ قاـ فركع ركعتيف في سجدة ثـ جمي عف الشمس- صمى اهلل عميو كسمـ 

 .

عبد اهلل بف عمرك بف العاص  :   يعني)1016(لعمو ابف عمرك قيؿ   (كلنا حديث ابف عمر  ): قكلو 

 .فتصحؼ  عمى بعض النساخ ؛ ألنو لـ يكجد عف ابف عمر 

 عف أبيو عف عبد اهلل بف )1017(أخرج أبك داكد كالنسائي كالترمذم في الشمائؿ عف عطاء بف السائب

صمى - انكسفت الشمس عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، فقاـ  }عمرك بف العاص قاؿ 

فمـ يكد يركع  ثـ ركع فمـ يكد يرفع  ثـ رفع فمـ يكد يسجد  ثـ سجد فمـ يكد يرفع ثـ - اهلل عميو كسمـ 

 )1018({رفع   فمـ يكد يسجد  ثـ سجد فمـ يكد يرفع  ثـ رفع ، كفعؿ في الركعة  األخرل مثؿ ذلؾ 

                                                 
1014

 ، ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، 1/280جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ . أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ِْٝٓٓ ، ْٝرن ضه٣ٍؿٚ 

 ، ًطحخ جهحٓس جُٛالز ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ٚالز جٌُٓٞف ، ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ 225 ، 1263٘قى٣ع ٌهْ 

 ، 1180 ، ًطحخ جٌُٓٞف ، ذحخ هىٌ جُوٍجءز ك٢ ٚالز جٌُٓٞف ، ٝأنٍؾٚ أذٞ وأٝٝو ، قى٣ع ٌهْ 244 ، 1493٘

 ، ًطحخ جٌُٓٞف ذحخ ٓح 561 ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ ٖٓ هحٍ جٌذغ ًٌؼحش ، ٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 202٘

 .ؾحء ك٢ ٚالز جٌُٓٞف
1015

 ، ًطحخ جٌُٓٞف ، ذحخ ٠ٍٞ جُٓؿٞو ك٢ جٌُٓٞف ، ِْٝٓٓ ، 220 ، 1051٘ أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

 . ، ًطحخ جٌُٓٞف ، ذحخ يًٍ جُ٘ىجء ذٛالز جٌُٓٞف جُٛالز ؾحٓؼس 415 ، 910٘قى٣ع ٌهْ 
1016

 .ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘ : (خ) ك٢ 
1017

: جٗظٍ .  ٛـ 136 ػطحء جذٖ جُٓحتد جُػول٢ جٌُٞك٢ ، أذٞ ٓكٔى ، ٣ٝوحٍ أذٞ جُٓحتد ، ٚىٝم ، جكطي ، ضٞك٢ ْ٘س 

  .7/251 ، ٝجذٖ قرحٕ ، جُػوحش ، 3/103 ، جذٖ قؿٍ ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ،456جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، 
1018

ٖٓ هحٍ ٣ًٍغ ًٌؼط٤ٖ ، :  ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ 204 ، 1194٘ ٚك٤ف أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

٤ًق ٚالز جٌُٓٞف ، : جٌُٓٞف ، ذحخ :  ، ًطحخ 242 ، 1482٘ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ، أنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ 

 .ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 
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 انتيى كىذا (1021) عطاء بف السائب)1020(، كلـ يخرجاه مف أجؿ(1019)كأخرجو  الحاكـ كقاؿ صحيح

. تكثيؽ منو لعطاء 

ال يحتج :  ىك ثقة، كقاؿ ابف معيف )1023(كقاؿ أيكب .)1022(كقد أخرج البخارم مقركنان بأبي بشر

. بحديثو 

. كفرؽ اإلماـ أحمد بيف مف سمع منو قديمان كحديثان 

بينا أنا كغبلـ  } قاؿ )1025( عف سمرة بف جندب)1024( أبك داكد كالنسائي عف ثعمبة بف عباد كأخرج

مف األنصار نرمي غرضيف لنا حتى إذا كاف الشمس قيد رمحيف أك ثبلثة في عيف الناظريف مف 

انطمؽ بنا إلى المسجد فكاهلل ليحدثف : األفؽ اسكدت حتى آضت كأنيا تنكمة، فقاؿ أحدنا لصاحبو 

فدفعنا فإذا ىك بارز ، : في أمتو حدثان، قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - شأف ىذه الشمس لرسكؿ اهلل 

فاستقدـ فصمى فقاـ كأطكؿ ما قاـ بنا في صبلة قط ال تسمع لو صكتان، ثـ ركع بنا كأطكؿ ما ركع 

 ال نسمع  لو صكتان، ثـ ركع بنا كأطكؿ ما ركع بنا في صبلة قط ال نسمع لو )1026(قط بنا في صبلة

                                                 
(1019)

 .    ، ًطحخ جٌُٓٞف644 ، 161265٘ أنٍؾٚ جُكحًْ ك٢ جُٔٓطىٌى ، قى٣ع ٌهْ 
1020

 .أَٚ  : (ؼ) ك٢ 
(1021)

  1/281جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :   جٗظٍ 
1022

 310 ٛـ ، ضٞك٢ ْ٘س 224ٓكٔى أقٔى ذٖ قٔحو ، أذٞ ذٍٗ جالٗٛح١ٌ ، جٍُج١َ ، جُىٝال٢ُ ، ُٝى ْ٘س :  أذٞ ذٍٗ 

ٛـ ، ًحٕ أذٞٙ ٖٓ أَٛ جُؼِْ ، جًػٍ جٍُٝج٣س ٝؾحُّ جُؼِٔحء ، ٝغولٚ ألذ٢ ق٤٘لس ، هحٍ جذٖ ًػ٤ٍ ، جقى جالتٔس ٖٓ قلحظ 

 .جًُٛر٢ ، ٤ٍْ جػالّ جُ٘رالء ، جًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، ٝجذٖ جٌُػ٤ٍ ، جُرىج٣س ٝجُٜ٘ح٣س : جٗظٍ . جُكى٣ع 
1023

 ٛـ ، غرص ، قؿٚ ، ٖٓ ًرحٌ جُلوٜحء جُؼرحو 66 ج٣ٞخ ذٖ أذ٢ ض٤ٔٔس ٤ًٓحٕ جُٓهط٤ح٢ٗ ، أذٞ ذٌٍ جُر١ٍٛ ، ُٝى ْ٘س 

جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، :  ْ٘س ، جٗظٍ 65 ٛـ ، ُٝٚ 131، ٌجٟ جّٗ جذٖ ٓحُي ، ٝه٤َ جٗٚ ْٔغ ٓ٘ٚ ، ضٞك٢ ْ٘س 

  .2/38 ، ٝج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 6/51 ، جذٖ قرحٕ ، جُػوحش ، 201-200 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ،147
1024

 غؼِرس ذٖ ػرحو جُؼرى١ جُر١ٍٛ ، ٌٟٝ ػٖ ٍْٔز ذٖ ؾ٘ىخ ، ٝجذ٤ٚ ػرى جُؼرى١ ُٝٚ ٚكرس ، ٌٟٝٝ ُٚ جُرهح١ٌ 

 ، 2104:  ، جُرهح١ٌ ، جُطح٣ٌم جٌُر٤ٍ ، ش 844ج١ُُ ، ض٣ًٜد جٌُٔحٍ ، جُؿُء جٍُجذغ ، ش: جٗظٍ . ك٢ جكؼحٍ جُؼرحوز 

 .ٛحْٖ جُ٘ى١ٝ ٝجنٍٕٝ : ذحخ غؼِرس ، ضكو٤ن 
1025

ذٖ ٛالٍ ذٖ ق٣ٍؽ ، جنطِق ك٢ ٤ً٘طٚ ، ٚكحذ٢ ، ٌْٖ جُرٍٛز ، ٝجْطؼَٔ ٝج٤ُحً ػ٤ِٜح ٝػ٠ِ :  ٍْٔز ذٖ ؾ٘ىخ 

ج٢ًٌُُِ : جٗظٍ .  ٛـ 60، ًحٕ ٖى٣ىجً ػ٠ِ جُهٞجٌؼ ، ضٞك٢ ْ٘س - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جٌُٞكس ، ؿُج ٓغ ٌٍْٞ هللا 

  .300 ، جذٖ ػرى جُرٍ ، جالْط٤ؼحخ ، 2/554٘ ، جذٖ جالغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ، 3/139، جألػالّ، 
1026

 .كو١ ، ٝٛٞ نطأ  : (خ) ك٢ 
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سمـ   في الركعة الثانية، ثـصكتا ثـ فعؿ في الركعة األخرل مثؿ ذلؾ، فكافؽ تجمي الشمس جمكسو

 . ىذه ركاية أبي داكد)1027({فحمد اهلل كأثنى عميو كشيد أف ال إلو إال اهلل كشيد أنو عبده كرسكلو

صمى اهلل - كسفت الشمس عمى عيد رسكؿ اهلل  }كفي أبي داكد  مف حديث النعماف بف بشير  

، كفي النسائي مف )1028({فجعؿ يصمي ركعتيف ركعتيف كيسأؿ عنيا حتى انجمت -عميو كسمـ 

صمى - انكسفت الشمس عمى عيد رسكؿ اهلل  } عف النعماف بف بشير قاؿ )1029(حديث أبي قبلبة

. فخرج يجر ثكبو فزعا حتى أتى المسجد فمـ يزؿ يصمي حتى انجمت -اهلل عميو كسمـ 

إف ناسان يزعمكف أف الشمس كالقمر ال ينكسفاف إال لمكت عظيـ مف العظماء كليس كذلؾ، إف : قاؿ 

. الشمس كالقمر ال ينكسفاف لمكت أحد كال لحياتو، كلكنيما آيتاف مف آيات اهلل 

 خشع لو، فإذا رأيتـ ذلؾ فصمكا كأحدث صبلة صميتمكىا مف المكتكبة إف اهلل إذا بدا لشيء مف خمقو

 (1031) كركل معنى ىذه الجممة األخيرة اإلماـ أحمد في مسنده كالحاكـ كقاؿ عمى شرطيما)1030({

 بعدما نقؿ عف ابف معيف  أبك قبلبة عف )1032(كأبك قبلبة أدرؾ النعماف بف بشير قالو أبك حاتـ

. النعماف بف بشير مرسؿ 

                                                 


  .(ؼ) خ ٖٓ /172 ٜٗح٣س م 
1027

 ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ ٖٓ هحٍ جٌذغ ًٌؼحش ، ٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ، 202 ، 1184٘ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

ٓح ؾحء ك٢ ٚلس جُوٍجءز : ، ذحخ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جُؿٔؼس ػٖ ٌٍْٞ هللا :  ، ًطحخ 145 ، 560٘قى٣ع ٌهْ 

 .ضٞع آنٍ:  ، ًطحخ جٌُٓٞف ، ذحخ 243 ، 1484٘ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ .ك٢ جٌُٓٞف ، ٝٞؼلٚ جألُرح٢ٗ
1028

 .٣ًٍغ ًٌؼط٤ٖ :ٖٓ هحٍ :  ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ 204 ، 1193٘ ٌٍٓ٘ ، أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 
1029

 104ػرى هللا ذٖ ٣ُ٣ى ، أذٞ هالذس جُؿ٢ٍٓ ، ًحٕ كو٤ٜحً ػحُٔحً ذحُلوٚ ذ٤ٍٛجً ذحُوٟحء ، ٓحش ذحُٗحّ ْ٘س :  أذٞ هالذس 

 .3 ، جًُٛر٢ ، ٤ٍْ جػالّ جُ٘رالء ، ؼ9جذٖ ًػ٤ٍ ، جُرىج٣س ٝجُٜ٘ح٣س ، ؼ: جٗظٍ . ٛـ ، ٠ِد ُِوٟحء كٍٜخ ٓ٘ٚ
1030

٤ًق ٚالز جٌُٓٞف ، :  ، ًطحخ جٌُٓٞف ، ذحخ 242 ، 1482٘ ٚك٤ف ، أنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ 

 .ٚك٤ف جإلْ٘حو : ، ٝهحٍ جُكحًْ 1/332 ، ٝجُكحًْ ، 1/330ٝأنٍؾٚ جُطكأ١ٝ ، 
(1031)

 1/649 ، 1278 ، ٝجُٔٓطىٌى ُِكحًْ ، قى٣ع ٌهْ 19647 ، قى٣ع ٌهْ 61 ،5/60ٓٓ٘ى جألٓحّ أقٔى ، :  جٗظٍ

  . 
1032

َْٜ ذٖ ٓكٔى ذٖ ػػٔحٕ جُؿ٢ٔٗ جُٓؿٓطح٢ًٗ ، ٖٓ ًرحٌ جُؼِٔحء ، ٖٓ أَٛ جُرٍٛز ، ُٚ ٤ٗق ٝغالغٕٞ :   أذٞ قحضْ 

 ، ٝج٢٠ٞ٤ُٓ ، ذـ٤س 218 ، ذٖ نٌِحٕ جُٞك٤حش ، 3/143ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، :  ٛـ ، جٗظٍ 248ًطحذحً ، ضٞك٢ ْ٘س 

  .265جُٞػحز ، 
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 عف أيكب عف أبي قبلبة عف )1034(، حدثنا كىيب)1033(حدثنا مكسى بف إسماعيؿ: كركاه أبك داكد 

فصمى ركعتيف فأطاؿ فييا  القياـ، ثـ انصرؼ } كفيو  {الشمس  كسفت } قاؿ )1035(قبيصة اليبللي

إنما ىذه اآليات يخكؼ اهلل بيا عباده، فإذا رأيتمكىا فصمكا كأحدث صبلة : كقد انجمت فقاؿ 

 ثـ ركاه بسند آخر فأدخؿ بيف أبي قبلبة كقبيصة ىبلؿ بف )1036({صميتمكىا مف المكتكبة 

 ىذا ال يقدح في : )1038(، فقد عرؼ الساقط في السند األكؿ فمذا قاؿ الشيخ النككم)1037(عامر

 .صحة الحديث فإف ىبلالن ثقة

-صمى اهلل عميو كسمـ - خسفت الشمس عمى عيد رسكؿ اهلل } )1039(كأخرج البخارم عف أبي  بكرة

إف [: فخرج يجر رداءه حتى انتيى إلى المسجد كثاب الناس إليو، فصمى بيـ ركعتيف فانجمت، فقاؿ 

الشمس كالقمر آيتاف مف آيات اهلل يخكؼ اهلل  بيما عباده، فإذا كاف ذلؾ فصمكا حتى ينكشؼ ما بكـ 

منيا ما فيو أنو :  أمكر فيذه األحاديث منيا الصحيح ، كمنيا الحسف قد  دارت عمى ثبلثة)1040(  ]

. صمى ركعتيف 

                                                 
1033

 ٠ْٞٓ ذٖ جْٔحػ٤َ جُٔ٘و١ٍ ٓٞالْٛ جُر١ٍٛ جُطرٞي٢ً، أذٞ ِْٔس قحكع ُِكى٣ع ، ٖٓ أَٛ ذٍٛز ، ضٞك٢ ْ٘س 

 ، ٝجذٖ جُؼٔحو ، ًٌٖجش جًُٛد ، 335 -10/333 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 7/320ج٢ًٌُُِ ، : جٗظٍ .  ٛـ 223

2/52.  
1034

 ٛـ ، ٖٓ قلحظ جُكى٣ع جُػوحش ، 107 ٤ٛٝد ذٖ نحُى ذٖ ػؿالٕ جُرح٢ِٛ ذحُٞالء ، جٌٍُجذ٢ٓ٤ ، أذٞ ذٌٍ ، ُٝى ْ٘س 

ج٢ًٌُُِ ، :  ٛـ ، جٗظٍ 165ٖٓ أَٛ جُرٍٛز ، ْؿٖ كًٛد ذٍٛٙ ، كٌحٕ ٢ِٔ٣ ٖٓ قلظٚ ، ضٞك٢ ذحُرٍٛز ْ٘س 

  .11/169 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 1/217 ، جًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 8/126
1035

هر٤ٛس ذٖ جُٔهحٌم ذٖ ػرى هللا ذٖ ٞىجو ذٖ ٌذ٤ؼس جُؼح١ٍٓ جُٜال٢ُ ، ػىوٙ ك٢ أَٛ جُرٍٛز ، :  هر٤ٛس جُٜال٢ُ 

 ، جذٖ جالغ٤ٍ ، جْؼى 618جذٖ ػرى جُرٍ ، جالْط٤ؼحخ ، : جٗظٍ . ، ٠ٌ٘٣ جذح ذٍٗ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٝكى ػ٠ِ جُ٘ر٢ 

 .2/11 ٝجًُٛر٢ ، ضؿ٣ٍى جْٔحء جُٛكحذس ، 4/365جُـحذس ، 
1036

 .ٖٓ هحٍ جٌذغ ًٌؼحش ، ٝٞؼلٚ جألُرح٢ٗ:  ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ 203 ، 1185٘ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 
1037

 ، جذٖ 8/91ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛالٍ ذٖ ػحٍٓ ذٖ ٚؼٛس ، ٖٓ َٛٞجٕ ، ٖٓ ػىٗحٕ ، ؾى ؾح٢ِٛ 

 ، ًطحخ جُٛالز ، 203 ، 1186٘ ، ٝجٍُٝج٣س ك٢ ْٖ٘ أذ٢ وأٝٝو ، قى٣ع ٌهْ 6/11نِىٕٝ ، ٓوىٓحش جذٖ نِىٕٝ ، 

 .ذحخ ٖٓ هحٍ جٌذغ ًٌؼحش 
1038

 .ٓك٢ جُى٣ٖ ج١ُٝٞ٘ ، ٝهى ْروص جُطٍؾٔٚ ُٚ :  ج٤ُٗم ج١ُٝٞ٘ 
1039

 52 قى٣ػحً ، ضٞك٢ ذحُرٍٛز ْ٘س 132 أذٞ ذٌٍز، ٗل٤غ ذٖ جُكحٌظ ذٖ ًِىز جُػول٢ ، ٚكحذ٢ ٖٓ أَٛ جُطحتق ، ُٚ 

 8795:  ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش10/469 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 8/44ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ . ٛـ 

 . 
1040

 .جٌُٓٞف ، ذحخ جُٛالز ك٢ ًٓٞف جُّٗٔ :  ، ًطحخ 217 ، 1040٘   أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 
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كمنيا األمر بأف يجعمكىا كأحدث ما صمكه مف المكتكبة كىي الصبح، فإف كسكؼ الشمس كاف عند 

. ، فأفاد أف السنة ركعتاف )1041(ارتفاعيا قدر رمحيف عمى ما في حديث سمرة

، )1042(كمنيا ما فصؿ فأفاد تفصيمو أنيا برككع كاحد كما في حديث سمرة كابف عمرك بف العاص

. (1043) رككعيف خركج عف الظاىر  كحمؿ الركعتيف عمى أف في كؿ ركعة

الركعة اسـ لؤلفعاؿ التي آخرىا السجدتاف كقبميما رككع أعـ مف ككنو كأحدان أك أكثر؛ ألنا : ال يقاؿ 

نمنعو ؟ بؿ المتبادر مف لفظ ركعة األفعاؿ المخصكصة التي ىي قياـ كاحد كقراءة كاحدة كرككع كاحد 

. كسجدتاف فيك مفيكميان في عرؼ أىؿ الشرع ال ما اشتمؿ عمى قراءتيف كقياميف كرككعيف

. كأما في الصدر األكؿ فيك أيضان كذلؾ 

كيقاؿ أيضان لمجرد الرككع، فيك إما مشترؾ بيف مجمكع األفعاؿ التي منيا الرككع الكاحد كبينو بدليؿ 

 كالمراد )1044({فاستكمؿ أربع ركعات كأربع سجدات }ما رككه عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت 

 . (1045)عندىـ أربع رككعات  قسمت كؿ رككع ركعة

 .(1046)ركعتيف في سجدة  ككذا ما في حديث ابف عمرك الذم رككه فركع

ما مجاز عرفي فيو كىك الظاىر ؛ ألنيـ حيث أرادكا  قيدكه بالقرينة الدالة عميو كما في قكلو ركعتيف  كا 

في سجدة، كقكليا أربع ركعات كأربع سجدات، كحيث  أرادكا األكؿ أطمقكا اسـ الركعة كالركعتيف مع 

                                                                                                                                                 


  .(أ) خ ٖٓ /142 ٜٗح٣س م 
1041

 .ٛٞ ٍْٔز ذٖ ؾ٘ىخ ، ْٝروص جُطٍؾٔس ُٚ :  قى٣ع ٍْٔز ضوىّ ، ٝٛٞ قى٣ع قٖٓ ، ٍْٝٔز 
1042

 . ٝهى ْرن ضه٣ٍؿٚ 
(1043)

 ، ٝجذٖ 2/75 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/280جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ ك٢ ٤ًل٤س ٚالز جٌُٓٞف 

  6/118 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/274هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 
1044

 ، ًطحخ جٌُٓٞف ، ذحخ نطرس جألٓحّ ك٢ جٌُٓٞف ، ٝأنٍؾٚ 218 ، 1046٘ أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

 . ، ًطحخ جٌُٓٞف ، ذحخ ٚالز جٌُٓٞف ، ٝهى ضوىّ ك٢ أٍٝ جُرحخ 901ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 
(1045)

  .1/281جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :   جٗظٍ 
(1046)

 . ْرن ضه٣ٍؿس ٝٛٞ ك٢ ٚك٤ف جُرهح١ٌ  
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أف المجاز خير  مف االشتراؾ، فظير أف حقيقة لفظ ركعتيف ما كاف كؿ ركعة برككع كاحد كمجازىا 

، فإرادة قياميف كقراءتيف كرككعيف بعدىا سجكداف بيا ليس بحقيقة، كال المستعمؿ نفس الرككع الكاحد

. مجاز ثبت استعماليـ لو 

 دليؿ  كقد كجد كىك ككف أحاديث )1047(فإف قيؿ إمكاف الحمؿ عميو يكفي في الحمؿ عميو إذا أكجبو

. الرككعيف أقكل، قمنا ىذه أيضان في رتبتيا 

أما حديث البخارم آخران فبل  شؾ، ككذا ما قبمو مف حديث النسائي كأبي داكد، كالباقي ال ينزؿ عف 

درجة الحسف، كقد تعددت طرقو فيرتقي إلى الصحيح، فيذه عدة أحاديث كميا صحيحة حينئذ فكافأت 

ما فيو كثرة الركاة  أحاديث الرككعيف كككف بعض تمؾ اتفؽ عمييا الكؿ أصحاب الكتب الستة، غاية

 الذم ركيناه أيضان في الكتب الخمسة كالمعنى ىك المنظكر )1048(كال ترجيح عندنا بذلؾ، ثـ المعنى

نما تفرؽ  في آحاد الكتب كثنائيا  خصكصيات المتكف  . (1049)إليو، كا 

. كلك سممنا أنيا أقكل سندا فالضعيؼ قد يثبت مع صحة الطريؽ بمعنى آخر، كىك كذلؾ فييا 

، فإف منيـ مف ركل رككعيف كما فإف أحاديث تعدد الرككع اضطربت كاضطرب فييا الركاة أيضان 

 . (1050)تقدـ، كمنيـ مف ركل ثبلث رككعات

                                                 
1047

 .ٝؾى : (ؼ) ك٢ 
1048

 .جُٔؼرٍ ، ٝٛٞ نطأ  : (ؼ) ك٢ 
(1049)

  .1/281جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :   جٗظٍ 


  .(خ) أ ٖٓ /171 ٜٗح٣س م 
(1050)

ٓوط٠ٟ ًٓٛد جألٓحّ أقٔى جٗٚ ٣ؿَٞ إٔ ٢ِٛ٣ ٚالز جٌُٓٞف ػ٠ِ ًَ :  ٓٓحُس جًٍُٞػ٤ٖ ك٢ جًٍُؼس جُٞجقىز 

، هحٍ أقٔى ، ١ٌٝ ػٖ جذٖ ػرحِ ، ٝػحتٗس ك٢ ٚالز جٌُٓٞف جٌذغ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٚلس ٣ٌٝس ػٖ جُ٘ر٢ 

١ٌٝٝ ػٖ جذٖ ػرحِ جٗٚ ٠ِٚ ْص ًٌؼحش . ًٌؼحش ٝجٌذغ ْؿىجش ، ٝأٓح ػ٢ِ ك٤وٍٞ ْص ًٌؼحش ٝجٌذغ ْؿىجش 

٠ِٚ هللا - ٝهحٍ ذؼٝ أَٛ جُؼِْ ضؿَٞ ٚالز جٌُٓٞف ػ٠ِ ًَ ٚلس ٚف إٔ جُ٘ر٢ . ٝجٌذغ ْؿىجش ًًُٝي ق٣ًق 

٠ِٚ ْص ًٌؼحش ٝأٌذغ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - كؼِٜح ، ٝهى ١ٌٝ ػٖ ػحتٗس ٝجذٖ ػرحِ جٕ جُ٘ر٢ - ػ٤ِٚ ِْْٝ 

 ، ٝج١ُٝٞ٘ 2/278جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : ْؿىجش ، ١ٌٝٝ ػ٘ٚ أٗٚ ٠ِٚ أٌذغ ًؼحش ْٝؿىض٤ٖ ك٢ ًَ ًٌؼس ، جٗظٍ 

  .1/229 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 6/112، جُٔؿٔٞع ، 
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فصمى ست -صمى اهلل عميو كسمـ - كسفت الشمس عمى عيد رسكؿ اهلل  }فركل مسمـ عف جابر 

 .، كىذا أيضان يؤيد ما تقدـ مف إطبلؽ اسـ الركعة (1051){ركعات بأربع سجدات 

- كسفت الشمس عمى عيد رسكؿ اهلل  }كركل مسمـ أيضان عف جابر نفسو حديث الرككعيف قاؿ 

في يـك شديد الحر فصمى بأصحابو فأطاؿ القياـ حتى جعمكا يخركف، ثـ ركع -صمى اهلل عميو كسمـ 

فأطاؿ ثـ رفع فأطاؿ ثـ ركع فأطاؿ  ثـ سجد سجدتيف ثـ قاـ فصنع نحكا مف ذلؾ، فكانت أربع 

ثبلث  رككعات ككما قدمنا عنيا :  ككذا أخرج مسمـ عف عائشة إنيا )1052({ركعات كأربع سجدات 

ف كانت ركاية الرككع )1053(برككعيف ، كعمرك بف العاص تقدـ عنو ركاية الرككع الكاحد كالرككعيف كا 

الكاحد اختمؼ في تصحيحيا، بخبلؼ ركاية الرككعيف فإف ذلؾ ال يخمك عف إيياف ظف الركاية األكلى 

صمى  فقرأ ثـ  -صمى اهلل عميو كسمـ - أنو  } ، كأخرج مسمـ أربع رككعات عف ابف عباس (1054)عنو

 كفي لفظ )1055({كاألخرل مثميا : ركع ثـ قرأ ثـ ركع ثـ قرأ ثـ ركع ثـ  قرأ ثـ ركع  ثـ سجد، قاؿ 

، كلـ )1057(مثؿ ذلؾ-رضي اهلل عنو -، كأخرج عف عمي )1056({في أربع سجدات ثماف ركعات}

. يذكر لفظ عمي بؿ أحاؿ عمى ما قبمو 

                                                 
(1051)

ك٢ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -  ، ًطحخ جٌُٓٞف ، ذحخ ٓح ػٍٜ ُِ٘ر٢ 412 ، 10/904 ٌٝجٙ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 . ٚالز جٌُٓٞف 
1052

- ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -  ، ًطحخ جٌُٓٞف ، ذحخ ٓح ػٍٜ ػ٠ِ جُ٘ر٢ 411 ، 904٘ أنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 .ك٢ ٚالز جٌُٓٞف 
1053

 . ضوىّ ضه٣ٍؿٚ ك٢ أٍٝ جُرحخ ، ٌٝجٙ جُؿٔحػس
(1054)

  .1/281جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :   جٗظٍ 
1055

 ، ًطحخ جٌُٓٞف ، ذحخ يًٍ ٖٓ هحٍ أٗٚ ًٌغ غٔحٕ ًٌؼحش ك٢ 414 ، 909٘ ٚك٤ف أنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 .أٌذغ ْؿىجش 
1056

 ،ًطحخ جٌُٓٞف ،  ذحخ يًٍ ٖٓ هحٍ جٗٚ ًٌغ غٔحٕ ًٌؼحش ك٢ جٌذغ 414 ، 908٘   أنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 .ْؿىجش
1057

 .  ، ٖٓ قى٣ع ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُد 3/330 ، ٝجُر٤ٜو٢ ، 1/143 ٞؼ٤ق، أنٍؾٚ أقٔى ، 
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 عف أبي بف )1058(أخرج أبك داكد مف طريؽ أبي جعفر الرازم: كركم أيضان خمس رككعات  

صمى بيـ في كسكؼ الشمس فقرأ سكرة مف الطكاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - أف النبي  } )1059(كعب

فركع  خمس ركعات كسجد سجدتيف، كفعؿ في الثانية مثؿ ذلؾ، ثـ جمس يدعك حتى تجمى كسكفيا 

 كأبك جعفر فيو مقاؿ تقدـ في باب الكتر، كاالضطراب مكجب لمضعؼ فكجب ترؾ ركايات )1060({

 . (1061)التعدد كميا إلى ركايات غيرىا

فكجب أف يصمي عمى ما ىك المعيكد صح،  االضطراب شمؿ ركايات صبلة الكسكؼ: كلك قمنا 

أعني نحك  : كيككف متضمنا ترجح ركايات االتحاد  ضمنا ال قصدان كىك المكافؽ لركايات اإلطبلؽ  

 كعف ىذا )1062({ ينكشؼ ما بكـ فإذا كاف ذلؾ فصمكا حتى }-صمى اهلل عميو كسمـ - قكلو 

عمى أنو لما أطاؿ في الرككع أكثر مف  االضطراب الكثير كفؽ بعض مشايخنا بحمؿ ركايات التعدد ،

المعيكد جدان كال يسمعكف لو صكتان عمى ما تقدـ في ركاية رفع مف خمفو متكىميف رفعو كعدـ سماعيـ 

لـ - صمى اهلل عميو كسمـ - االنتقاؿ ، فرفع الصؼ  الذم يمي  مف رفع، فمما رأل مف خمفو أنو 

يرفع  فمعميـ انتظركه عمى تكىـ أف يدركيـ فيو، فمما يئسكا مف ذلؾ رجعكا إلى الرككع فظف مف 

 ثـ لعؿ ركايات الثبلث كاألربع (فرككا كذلؾ-صمى اهلل عميو كسمـ - خمفيـ أنو رككع بعد رككع منو 

 .(بناء عمى اتفاؽ تكرر الرفع مف الذم خمؼ األكؿ

                                                 
1058

ػ٠ٓ٤ ذٖ ٓحٛحٕ ، ػحُْ ج١ٍُ ، ُٝى ذحُرٍٛز ، ُٝى ك٢ قىٝو جُطٓؼ٤ٖ ك٢ ق٤حز جُٛكحذس ، :  أذٞ ؾؼلٍ جٍُج١َ 

  .40:  ، ش 720جًُٛر٢ ، ٤ٍْ جػالّ جُ٘رالء ، : غوس، ٚىٝم ، ٝهحٍ أقٔى ٝجُ٘ٓحت٢ ، ٤ُّ ذحُو١ٞ ، جٗظٍ 
1059

 أذ٢ ذٖ ًؼد ذٖ ه٤ّ ذٖ ػر٤ى ، ٚكحذ٢ ، جٗٛح١ٌ ، ًحٕ هرَ جإلْالّ ٖٓ جقرحٌ ج٤ُٜٞو ، ًٝحٕ ٖٓ ًطحخ 

، 2/3 ، ٠روحش جذٖ ْؼى ، 1/82ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، :  ٛـ ، جٗظٍ 21جُٞق٢، ٖٜى ذىٌجً ٝجقىجً ٝجُه٘ىم ، ضٞك٢ ْ٘س 

  .1/188جذٖ جُؿ١َٞ ، ٚلس جُٛلٞز ، 
1060

 ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ ٖٓ هحٍ أٌذغ ًٌؼحش ، ٝجُكحًْ، 202 ، 1182٘ ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

 . ، ًِْٜ ٖٓ قى٣ع أذ٢ ذٖ ًؼد 3/329 ، ٝجُر٤ٜو٢ 1/333
(1061)

  .   2/898جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :   جٗظٍ 


  .(أ) أ ٖٓ /143 ٜٗح٣س م 
1062

 . ٛٞ ذؼٝ ٖٓ قى٣ع ػحتٗس ، ٝهى ضوىّ ك٢ أٍٝ جُرحخ ، ٌٝٝجٙ جُؿٔحػس 
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. كىذا كمو إذا كاف الكسكؼ الكاقع في زمنو مرة كاحدة 

فإف حمؿ عمى أنو تكرر مراران عمى بعد أف يقع نحك ست مرات في نحك عشر سنيف ؛ ألنو خبلؼ 

العادة، كاف رأينا أكلى أيضان ؛ ألنو لما لـ ينقؿ تاريخ فعمو المتأخر في الكسكؼ المتأخر فقد كقع 

التعارض فكجب اإلحجاـ عف  الحكـ بأنو  كاف المتعدد عمى كجو التثنية أك الجمع ثبلثان أك أربعان أك 

 خمسان، أك كاف المتحد فبقي المجزكـ بو استناف الصبلة مع التردد في كيفية معينة مف المركيات،

فيترؾ كيصار إلى المعيكد ثـ يتضمف ما قدمنا مف الترجيح، كاهلل سبحانو كتعالى أعمـ بحقيقة 

 . (1063)الحاؿ

أكشؼ لمرجاؿ، كىك يتـ لك لـ يرًك حديثى الرككعيف أحد غير عائشة  كالمصنؼ رجح بأف الحاؿ

. رضي اهلل عنيا مف الرجاؿ، لكف قد سمعت مف ركاه  فالمعكؿ عميو ما صرنا إليو 

 ]تطويؿ القراءة[

 فعمو  كما مر في حديث ) (؛ ألنو  صمى اهلل عميو كسمـ (أما التطكيؿ فبياف األفضؿ   ):  قكلو

، كىذه الصكرة حينئذ )1064(عائشة كعبد اهلل بف عمرك بف العاص مف ركاية عطاء بف السائب كسمرة

مستثناة مما سمؼ في باب اإلمامة مف أنو ينبغي أف يطكؿ اإلماـ  بيـ الصبلة، كلك خففيا جاز كال 

فجعؿ  }يككف مخالفا لمسنة ؛ ألف المسنكف استيعاب الكقت بالصبلة كالدعاء، فإف ركاية أبي داكد 

  يعطي  أنو لـ يبالغ في التطكيؿ كما في)1065({يصمي ركعتيف ركعتيف كيسأؿ عنيا حتى انجمت 

                                                 
(1063)

  . 2/902جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :   جٗظٍ 


  .(خ) خ ٖٓ /171 ٜٗح٣س م 
1064

 . ًٛٙ جالقحو٣ع ضوىٓص ك٢ ًٛج جُرحخ 
1065

:  ، ػٖ جُ٘ؼٔحٕ ذٖ ذ٤ٍٗ ٝهى ضوىّ ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ 204 ، 1193٘ ٌٍٓ٘ ، أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

 .ٖٓ هحٍ ٣ًٍغ ًٌؼط٤ٖ 
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 إذ الظاىر أنيا لـ تمكث مع مثؿ ىذا )1066(ركاية جابر أنو جعؿ الصحابة يخركف لطكؿ القياـ

. الطكؿ ما يسع ركعتيف ركعتيف 

، ك المندكب مجرد استيعاب الكقت كما ذكر مطمقان كما  في حديث (1067)كالحؽ أف السنة التطكيؿ

فإذا رأيتمكىا فادعكا اهلل كصمكا  }إلى أف قاؿ  {انكسفت الشمس  }المغيرة بف شعبة في الصحيحيف 

 . )1069({فإذا رأيتـ كسكفان فاذكركا اهلل حتى تنجمي }، كلمسمـ مف حديث عائشة )1068({حتى تنجمي 

 

 

 ] الجير في صالة الكسوؼ [

في -صمى اهلل عميو كسمـ- جير النبي  }في الصحيحيف عنيا قالت  (ك قكلو كلنا  ركاية عائشة  )

صمى اهلل - جير  } )1071( الحديث، كلمبخارم مف حديث أسماء)1070({صبلة الخسكؼ بقراءتو 

                                                 
1066

 . 2/906جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : ٝجٗظٍ . ٌٝجٙ ِْٓٓ ٝهى ضوىّ 
(1067)

 جُطط٣َٞ ك٢ جُوٍجءز ُر٤حٕ جألكَٟ ال ُر٤حٕ جُٞؾٞخ ، ٝػ٤ِٚ كحُطط٣َٞ ؿ٤ٍ ٝجؾد ، أ١ جٗٚ ُر٤حٕ جُٓ٘س ، ٣ٝهلق 

جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ : جٗظٍ , جُوٍجءز جٕ ٖحء ، ألٕ جُٜىف ٛٞ جْط٤ؼحخ ٝهص جٌُٓٞف أ١ جْطـٍجهٚ ذحُٛالز ٝجُىػحء 

 .  2/906ٍٖـ جُٜىج٣س ، 
1068

 ، ًطحخ جٌُٓٞف ، ذحخ جُىػحء ك٢ جٌُٓٞف ، ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، 222 ، 1060٘   أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

 .يًٍ جُ٘ىجء ذٛالز جٌُٓٞف جُٛالز ؾحٓؼس :  ، ًطحخ جٌُٓٞف ، ذحخ 416 ، 915٘قى٣ع ٌهْ 
1069

 .  ٚك٤ف ٝهى ضوىّ ك٢ أٍٝ جُرحخ 
1070

 ، ًطحخ جٌُٓٞف ، ذحخ جُؿٍٜ ذحُوٍجءز ك٢ جٌُٓٞف ، ِْٝٓٓ ، 223 ، 1065٘   أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

 .ٚالز جٌُٓٞف :  ، ًطحخ جٌُٓٞف ، ذحخ 409 ، 901٘قى٣ع ٌهْ 
1071

 أْٔحء ذ٘ص أذ٢ ذٌٍ جُٛى٣ن ، َٝؼ جُُذ٤ٍ ذٖ جُؼٞجّ ، أّ ػرى هللا جذٖ جُُذ٤ٍ ، يجش جُ٘طحه٤ٖ ، أنص ػحتٗس ألذ٤ٜح 

 ، ٝجذٖ 1/305ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، :  ٛـ ، ذؼى هطَ جذٜ٘ح ػرى هللا ، جٗظٍ 73 جٗٓحٗحً ، ٝضٞك٤ص ْ٘س 17، أِْٔص ذؼى 

  .1/87 ، جذٖ ػرى جُرٍ ، جالْط٤ؼحخ ، 7/7جألغ٤ٍ ، أْى جُـحذس ، 
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صمى  } ركاه أبك داكد كالترمذم كحسنو كصححو، كلفظو )1072({في صبلة الكسكؼ -عميو كسمـ 

  )1073({صبلة الكسكؼ فجير فييا بالقراءة 

،  أما حديث ابف عباس فركل أحمد كأبك  (كألبي حنيفة ركاية ابف عباس كسمرة  ): قكلو 

الكسكؼ  فمـ -صمى اهلل عميو كسمـ - صميت مع النبي  } في مسندييما عف ابف عباس )1074(يعمى

 كفيو ابف لييعة، كركاه أبك نعيـ في الحمية مف طريؽ الكاقدم عف )1075({أسمع منو حرفا مف القراءة 

يـك كسفت الشمس فمـ أسمع -صمى اهلل عميو كسمـ - صميت إلى جنب رسكؿ اهلل }ابف عباس قاؿ 

 )1078( مف الطريقيف ثـ مف طريؽ  الحكـ بف أباف(1077)، كركاه البييقي في المعرفة(1076){لو قراءة 

ف كانكا ال يحتج بيـ كلكنيـ عدد ركايتيـ تكافؽ الركاية : ، ثـ قاؿ (1079)كما ركاه الطبراني كىؤالء كا 

                                                 
1072

ٚالز جُ٘ٓحء ٓغ جٍُؾحٍ ك٢ :  ، ًطحخ جٌُٓٞف ، ذحخ 220 ، ٘ 1053 )  أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ - ٓح ػٍٜ ػ٠ِ جُ٘ر٢ :  ، ًطحخ جٌُٓٞف ، ذحخ 413 ، 905٘جٌُٓٞف ، ِْٝٓٓ ، قى٣ع ٌهْ ، 

 .ك٢ ٚالز جٌُٓٞف - ِْْٝ 
1073

جُٓ٘س :  ، ٝهحٍ ج١ُٝٞ٘ ك٢ جُٔؿٔٞع 2/274جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : ٝجٗظٍ . ٛٞ قى٣ع ػحتٗس ٝهى ضوىّ ضه٣ٍؿٚ 

 ، ٝال ٣ؿٍٜ ذحُوٍجءز ك٢ ٚالز جُؿٔحػس ك٢ 6/113ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، : جٗظٍ , إٔ ٣ٍٓ ذحُوٍجءز ك٢ ًٓٞف جُّٗٔ 

جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ : جٗظٍ , ًٓٞف جُّٗٔ ػ٘ى أذ٢ ق٤٘لس ، ٝػ٘ى أذ٢ ٣ْٞق ٣ؿٍٜ ذٜح ، ٝهٍٞ ٓكٔى ٟٓطٍخ 

جُىْٞه٢ ، قح٤ٖس : جٗظٍ , جٌُٜٔٗٞ جٜٗح ض٠ِٛ ٍْج ٝه٤َ ؾٍٜج ُثال ٣ٓأّ جُ٘حِ : ٝػ٘ى ٓحُي  , 1/281جُٛ٘حتغ ، 

  .1/309 ، ٝجذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 1/402جُىْٞه٢ ، 
1074

 ٛـ ، غوس 210 أذٞ ٣ؼ٠ِ ، أقٔى ذٖ ػ٢ِ ذٖ جُٔػ٠٘ جُط٢ٔ٤ٔ ج٢ُِٚٞٔ ، قحكع ، ٖٓ ػِٔحء جُكى٣ع ، ُٝى ْ٘س 

: جٗظٍ .  ٛـ 307ٌٜٓٗٞ ، ٗؼطٚ جًُٛر٢ ذٔكىظ جَُٔٞٚ ، ػٍٔ ٣ٞ٠الً قط٠ ٗحُٛ جُٔحتس ، ضٞك٢ ذحَُٔٞٚ ْ٘س 

  .174 / 14 ، ٝجًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ ، 2/199 ، جًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 1/171ج٢ًٌُُِ جألػالّ، 
1075

  .3/335 ، ٝجُر٤ٜو٢ ، 2745 ، ٝأذٞ ٣ؼ٠ِ ، 1/293 قٖٓ ُطٍهٚ ، أنٍؾٚ أقٔى ، 
(1076)

 .    6/332 ٌٝجٙ أذٞ ٗؼ٤ْ ، ك٢ جُك٤ِس ، 
(1077)

 .    5/462 ٌٝجٙ جُر٤ٜو٢ ، ك٢ جُٔؼٍكس ٖٓ ٣ٍ٠ن جذٖ ٤ُٜؼس ، 
1078

جُؼى٢ٗ جُٛ٘ؼح٢ٗ ، أذٞ ػ٠ٓ٤ ، ٚىٝم ػحذى ، ُٝٚ أٝٛحّ ٖٓ جُطروس جُٓحوْس ، غوس ، ٚحقد :  جُكٌْ ذٖ ئذحٕ 

 ، ٝجُرهح١ٌ ، جُطح٣ٌم جٌُر٤ٍ 12/174جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، :  ، جٗظٍ 154ْ٘س ، ُٝى ْ٘س غٔح٤ٖٗ ، ٝٓحش ْ٘س 

 ،22/336.  
(1079)

     2/276ج٣ُُِؼ٢ ، ٗٛد جٍُج٣س ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ ٚالز جٌُٓٞف ، : جٗظٍ ,  ٌٝجٙ جُطرٍج٢ٗ ك٢ جُٔؼؿْ 
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قرأ نحكان مف سكرة -صمى اهلل عميو كسمـ - أنو }الصحيحة عف ابف عباس في الصحيحيف 

 . )1080({البقرة

. (1081)فيو دليؿ عمى أنو لـ يسمع ما قرئ ، إذ لك سمعو  لـ يقدره بغيره : قاؿ الشافعي رحمو اهلل 

كيكافؽ أيضان ركاية محمد بف  {صميت إلى جنبو  }كيدفع حممو عمى بعده ركاية الحكـ بف أباف 

  )1083({فحزرت  قراءتو  } بإسناده عف عائشة قالت )1082(إسحاؽ

. )1084(قاؿ الترمذم حسف صحيح  {ال نسمع لو صكتا  }كأما حديث سمرة فتقدـ، كفيو 

كالحؽ أف تقدير ابف عباس لسكرة البقرة ال يستمـز عدـ سماعو ؛ ألف اإلنساف قد ينسى المقركء 

المسمكع بعينو كىك ذاكر لقدره فيقكؿ قرأ نحك سكرة كذا، فاألكلى حممو عمى اإلخفاء ال بالنظر إلى 

صمى اهلل  - )1085( إلى جانب رسكؿ اهللصميت }ىذه الداللة بؿ بالنظر إلى ما تقدـ مف حديث 

ذا حصؿ التعارض كجب الترجيح بأف األصؿ في صبلة النيار اإلخفاء)1086({-عميو كسمـ  .  كا 

أكشؼ لمرجاؿ فقد يقاؿ بؿ  في  يعني أف الحاؿ: كأما قكؿ المصنؼ كالترجيح قد مر مف قبؿ 

، كمعمـك أنيف في آخر خصكص ىذه المادة تترجح ركاية النساء ىنا ؛ ألنيا إخبار عف القراءة

                                                 
1080

 ، ًطحخ جٌُٓٞف ، ذحخ ٚالز جٌُٓٞف 220 ، ٘ 1052 ٚك٤ف ، ٝٛٞ ذؼٝ قى٣ع أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، ٌهْ 

 414 ، 907٘:  ، ذحخ ًلٍجٕ جُؼ٤ٍٗ ٝٛٞ جُُٝؼ ، ِْٝٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 1105 ، 5197٘: ؾٔحػس ، ٝقى٣ع ٌهْ 

 .ك٢ ٚالز جٌُٓٞف - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ، ًطحخ جٌُٓٞف ، ذحخ ٓح ػٍٜ ػ٠ِ جُ٘ر٢ 
(1081)

   .1/278جُٗحكؼ٢ ، جألّ ، :   جٗظٍ 
1082

 ٓكٔى ذٖ جْكن ذٖ ٣ٓحٌ جُٔى٢ٗ ، أذٞ ذٌٍ ، ٣ٝوحٍ أذٞ ػرى هللا ، ٣َُٗ جُؼٍجم جٓحّ جُٔـح١َ ، ٖٓ ٚـحٌ 

 ، جذٖ قؿٍ، 6/28ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 151جُطحذؼ٤ٖ، ٚىٝم ٣ىُّ ٢ٌٓٝ ذحُط٤ٗغ ٝجُوىٌ ، ضٞك٢ ْ٘س 

 .507-3/504 ، جذٖ قؿٍ ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 546ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، 
1083

 . ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ جُوٍجءز ك٢ جٌُٓٞف203 ، 1187٘ قٖٓ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 
1084

 ، ً٘حخ أذٞجخ جُٓلٍ ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ٚلس جُوٍجءز ك٢ جٌُٓٞف ، 145 ، 562٘  ٌٝجٙ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 .ٝٞؼلٚ جألُرح٢ٗ 


  .(ؼ) أ ٖٓ /174 ٜٗح٣س م 
1085

 .ؾ٘د ُؼٔٚ ، ٝٛٞ نطأ  : (ؼ ) ك٢ 
1086

 . ْرن ضه٣ٍؿٚ 


  .(أ) خ ٖٓ /143 ٜٗح٣س م 



296 

 

الصفكؼ أك في حجرىف، فإذا أخبرف عف الجير دؿ عمى تحققو  بزيادة بحيث يصؿ  الصكت 

نيا    عميو السبلـصبلة النيار إلى آخر قكلو؛ لقكلوإلييف، فالمعتبر ما رجع إليو آخران مف قكلو كيؼ كا 

 . (1088) حديثاف)1087({بالدعاء  }إلى قكلو  {فاذكركا اهلل  }

 ]استحباب الصالة في كؿ فزع[

 }-  صمى اهلل عميو كسمـ: - كمعنى األكؿ تقدـ في حديث عائشة، كتقدـ في حديث المغيرة قكلو 

في ظممة أك :  كفي مبسكط شيخ اإلسبلـ قاؿ )1089({ رأيتمكىا فادعكا اهلل كصمكا حتى تنجمي  فإذا

 . (1090)ريح شديدة الصبلة حسنة

 . (1092) لزلزلة بالبصرة)1091(كعف ابف عباس أنو صمى

 

 

 ] الدعاء بعد صالة الكسوؼ [

                                                 
1087

 . ْرن ضه٣ٍؿٚ ، ٝٛٞ ٚك٤ف ، ذَ ٓطلن ػ٤ِٚ 
(1088)

  . 907 -2/906جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :   جٗظٍ 
1089

 .  ٌٝجٙ ج٤ُٗهحٕ ْٝرن ضه٣ٍؿٚ
(1090)

  . 2/75جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :   جٗظٍ 
1091

 .، ٝٛٞ نطأ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ  : - (خ) ك٢ 
(1092)

ًٌٛج ٚالز :  ٚف ػٖ جذٖ ػرحِ ٢ٌٞ هللا ػٜ٘ٔح ، جٗٚ ٠ِٚ ك٢ َُُُس ذحُرٍٛز ًٛالز جٌُٓٞف ، غْ هحٍ 

 ، ٝٚككٚ 3/343 ، ٝجُر٤ٜو٢ ك٢ جُٖٓ٘ جٌُرٍٟ ، 3/101 ، ٝػرى جٍَُجم ، 2/472ج٣٥حش ، ٌٝجٙ جذٖ أذ٢ ٤ٖرس ، 

ضٓطكد جُٛالز ك٢ ًَ كُع ، ًح٣ٍُف جُٗى٣ىز ٝجُُُُُس ٝجُظِْ :  ، ٝهحٍ جٌُحْح٢ٗ 2/521جُكحكُ ك٢ كطف جُرح١ٌ ، 

 ، ٝؾحء ك٢ كطف جُؿ٤َِ ، 1/282جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : ٝجُٔطٍ جُىجتْ ، ٌُٜٞٗح ٖٓ جالكُجع ٝجالٛٞجٍ ، جٗظٍ 

ٝض٘ىخ جُٛالز ُُُُُِٚ ٝٗكٞٛح ٖٓ جال٣حش جُٔهٞكس ًحُٞذحء ، ٝجُطحػٕٞ ، جكًئيج ٝؾٔحػس ، : ٍٖـ ٓهطٍٛ ن٤َِ 

 ، 5/61ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :  ، ٝجٗظٍ 1/333كطف جُؿ٤َِ ، ٍٖـ ٓهطٍٛ ن٤َِ ، : جٗظٍ , ًٌؼط٤ٖ أٝ جًػٍ 

  .5/358 ، ٝجذٖ ض٤ٔ٤س ، جُوطأٟٝ جٌُرٍٟ ، 2/66ٝجُرٜٞض٢ ، ًٗحف جُو٘حع ، 
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إذا رأيتـ مف ىذه األفزاع  }لقولو عميو الصالة والسالـ  (ويدعو بعدىا حتى تنجمي الشمس  ) ]

ويصمي بيـ اإلماـ الذي ) ، والسنة في األدعية تأخيرىا عف الصالة {شيئًا فارغبوا إلى اهلل بالدعاء 

 . [تحرزا عف الفتنة  (يصمي بيـ الجمعة فإف لـ يحضر صمى الناس فرادى 

كاإلماـ مخير إف شاء دعا مستقببلن جالسان أك قائمان أك يستقبؿ  (كالسنة في األدعية تأخيرىا   ): قكلو 

. القـك بكجيو دعا كيؤمنكف 

. (1093)كىذا أحسف : قاؿ الحمكاني 

. (1094)كلك قاـ كدعا معتمدا عمى عصى أك قكس كاف أيضان حسنان 

 ]ال جماعة في خسوؼ القمر[

نما يصمي (أو لخوؼ الفتنة  )لتعذر االجتماع في الميؿ  (وليس في خسوؼ القمر جماعة ) ] ، وا 

إذا رأيتـ شيئًا مف ىذه األىواؿ فافزعوا إلى الصالة  }كؿ واحد بنفسو ؛ لقولو عميو الصالة والسالـ 

 . [؛ ألنو لـ ينقؿ ( وليس في الكسوؼ خطبة )  {

 } كما ركل الدارقطني عف ابف عباس (1095) ( القمر جماعة إلى آخرهك ليس في خسكؼ  ): قكلو 

 )1096({صمى في كسكؼ الشمس كالقمر ثماف ركعات في أربع سجدات-صمى اهلل عميو كسمـ - أنو 

سناده جيد، كما أخرج عف عائشة قالت كاف يصمي في -صمى اهلل عميو كسمـ - إف رسكؿ اهلل  }: كا 

                                                 
(1093)

 .  2/907 ، ٝجُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 2/183جذٖ ػحذى٣ٖ ، ٌو جُٔكطحٌ ، :   جٗظٍ 
(1094)

 ًٛٙ جُٛالز ال ٣و٤ٜٔح ذحُؿٔحػس ئال جألٓحّ ج١ًُ ٢ِٛ٣ ذحُ٘حِ جُؿٔؼس ٝجُؼ٤ى٣ٖ ، ٣ٝىػٞج جألٓحّ ذؼى ٚالز 

 ، 2/74جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، : جٌُٓٞف قط٠ ضٌ٘ٗق جُّٗٔ ، كايج كٍؿٞج ٖٓ جُٛالز ٣ؿد جش ٣ىػٞ ، جٗظٍ 

جُٗحكؼ٢ ، جألّ ، : ذهطد ذؼى ضؿ٢ِ جُّٗٔ ، جٗظٍ :  ، ٝهحٍ جُٗحكؼ٢ 2/907ٝجُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 

   .2/183 ، ٝجذٖ ػحذى٣ٖ ـ ٌو جُٔكطحٌ ، 1/279


  . (خ) أ ٖٓ /172 ٜٗح٣س م 
(1095)

 جألَٚ ك٢ ٚالز جُ٘ٞجكَ إٔ ض٠ِٛ ك٢ جُر٤ص ألقحو٣ع ًػ٤ٍز ٣ٝهٍؼ ػٖ ًٛج جألَٚ ٓح غرص ذحُى٤َُ ًٛالز 

 ، ٝجذٖ ػرى جُرٍ ، جالْطًًحٌ، 243جألٓحّ ٓحُي ، جُٔىٝٗس جٌُرٍٟ ، : جٗظٍ . جٌُٓٞف ، ٣ٝرو٠ ٓح ػىجٙ ػ٠ِ جألَٚ 

  . 1/402 ، ٝجُىْٞه٢ ، قح٤ٖس جُىْٞه٢ ، 2/430 ، ٝجُوٍجك٢ ، جًُن٤ٍز ، 2/417
1096

 . ، ٖٓ قى٣ع جذٖ ػرحِ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ 2/64 أنٍؾٚ جُىجٌهط٢٘ ، 
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فيو سعيد بف :  قاؿ ابف القطاف )1097({كسكؼ الشمس كالقمر أربع ركعات كأربع سجدات 

، كال أعرؼ حالو، فميس فيو تصريح  بالجماعة فيو، كاألصؿ عدميا حتى يثبت )1098(حفص

. التصريح بو، كما ذكره مف المعنى يكفي  لنفييا 

صمى - أم بطريؽ قصد الشرعية بؿ لدفع كىـ مف تكىـ أنو لمكت إبراىيـ  (ألنو لـ ينقؿ   ):  قكلو 

. (1099)فيك لسبب عرض كانقضى -اهلل عميو كسمـ 

 ]باب صالة االستسقاء[

ليس في االستسقاء صالة مسنونة في جماعة، فإف صمى الناس وحدانا جاز، : قاؿ أبو حنيفة  ) ]

نما االستسقاء الدعاء واالستغفار  } اآلية، { فقمت استغفروا ربكـ إنو كاف غفارا } لقولو تعالى  (وا 

يصمي اإلماـ : وقاال )  {استسقى ولـ ترو عنو الصالة -صمى اهلل عميو وسمـ - ورسوؿ اهلل 

رواه ابف { صمى فيو ركعتيف كصالة العيد -صمى اهلل عميو وسمـ - أف النبي } لما روي  (ركعتيف 

 .عباس

. فعمو مرة وتركو أخرى فمـ يكف سنة، وقد ذكر في األصؿ قوؿ محمد وحده: قمنا 

 

 ] الجير بالقراءة [

صمى اهلل عميو - أف النبي }لما روي  (ثـ يخطب  )اعتبارا بصالة العيد  (ويجير فييما بالقراءة  )

وال خطبة عند ) ثـ ىي كخطبة العيد عند محمد، وعند أبي يوسؼ خطبة واحدة  {خطب-وسمـ 

                                                 
1097

 . ، ٖٓ قى٣ع ػحتٗس ٢ٌٞ هللا ػٜ٘ح 2/64 ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جُىجٌهط٢٘ ، 
1098

 ْؼ٤ى ذٖ قلٙ ذٖ ػٍٔٝ ذٖ ٗل٤َ ، أذٞ ػٍٔٝ جُكٍج٢ٗ ج٢ٍُِٓ ٖٓ جُطروس جٍُجذؼس ٝجُؼ٣ٍٖٗ ، ْٔغ ٤ٍَٛ ذٖ 

جًُٛر٢ ، ضح٣ٌم :  ٛـ ، ٝٝغوٚ جذٖ ق٤حٕ ، جٗظٍ 37ٓؼأ٣ٝس ٝٓؼوَ ذٖ ػرى هللا ٝؿ٤ٍٛٔح ، ضٞك٢ ك٢ ٌٟٓحٕ ْ٘س 

 .جإلْالّ ، ْٝٓٞٞػس جُكى٣ع ج٣ٍُٗق ػ٠ِ ٖرٌس ئْالّ ٣ٝد 
(1099)

  . 2/909جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :   جٗظٍ 
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- أنو }لما روي ( ويستقبؿ القبمة بالدعاء ) ؛ ألنيا تبع لمجماعة وال جماعة عنده  (أبي حنيفة 

. لما روينا ( ويقمب رداءه )  {استقبؿ القبمة وحوؿ رداءه -صمى اهلل عميو وسمـ 

. وىذا قوؿ محمد، أما عند أبي حنيفة فال يقمب رداءه ؛ ألنو دعاء فيعتبر بسائر األدعية : قاؿ 

 . [؛ ألنو لـ ينقؿ أنو أمرىـ بذلؾ  (وال يقمب القـو أرديتيـ  )وما رواه كاف تفاؤاًل 

 يخرجكف لبلستسقاء ثبلثة أياـ، كلـ ينقؿ أكثر منيا متكاضعيف (1100) (باب صبلة االستسقاء  ) 

متخشعيف في ثياب خمؽ مشاة يقدمكف الصدقة كؿ يـك بعد التكبة إلى اهلل تعالى، إال في مكة كبيت 

. (1101)المقدس فيجتمعكف في المسجد

. (1102)مفيكمو استنانيا فرادل كىك غير مراد  (قاؿ أبك حنيفة إلى آخره  ):  قكلو 

 

 يعني في ذلؾ (1103) (استسقى كلـ تيركى عنو الصبلة -صمى اهلل عميو كسمـ - كرسكؿ اهلل   ): قكلو

، كلك تعدل بصره )1105 ( المخرج)1104(االستسقاء فبل يرد أنو غير صحيح كما قاؿ اإلماـ الزيمعي

                                                 
(1100)

٠ِٛ٣ ك٤ٜح :  ال ٚالز ك٢ جالْطٓوحء جٗٔح ك٤ٜح جُىػحء ك٢ هٍٞ أذ٢ ق٤٘لس ٝأذ٢ ٣ْٞق ٌقْٜٔ هللا ، ٝهحٍ ٓكٔى 

 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ 2/76جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، : جٗظٍ . ًٌؼط٤ٖ ذؿٔحػس ًٛالز جُؼ٤ى ، جال جٗٚ ٤ُّ ك٤ٜح ضٌر٤ٍجش 

 ، ٢ٛٝ ػ٘ى أقٔى ْ٘س ٓإًىز ، 6/134ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :  ، ٢ٛٝ ػ٘ى جُٗحكؼ٢ ْ٘س ، جٗظٍ 1/282جُٛ٘حتغ ، 

 ، ٝػ٤ِٚ 1/405جُىْٞه٢، قح٤ٖس جُىْٞه٢ ، :  ، ٝػ٘ى ٓحُي ، ْ٘س ، جٗظٍ 2/283جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : جٗظٍ 

 . كحُٛٞجخ جٜٗح ْ٘س ، ٝهللا جػِْ 
(1101)

ج١ُٝٞ٘ ، : جٗظٍ .  ٣حٍٓ جألٓحّ جُ٘حِ ذّٛٞ غالغس ج٣حّ هرَ جُهٍٝؼ ، ٣ٝهٍؾٕٞ ك٢ ج٤ُّٞ جٍُجذغ ْٝٛ ٤ٚحّ 

  6/136جُٔؿٔٞع ، 
(1102)

جٌُحْح٢ٗ ، :  جٌجو أذٞ ق٤٘لس ذوُٞٚ ال ٚالز ك٢ جالْطٓوحء ، جُٛالز ذؿٔحػس ، أ١ ال ٚالز ك٤ٚ ذؿٔحػس ، جٗظٍ 

  1/282ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 
(1103)

- ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - نٍؼ ٌٍْٞ هللا : "  ذَ ٌٟٝ جُرهح١ٌ ك٢ ٚك٤كٚ ػٖ ػرحو ذٖ ض٤ْٔ ػٖ ػٔٚ هحٍ 

، ًطحخ 214 ، 1024٘ٚك٤ف جُرٜح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ : جٗظٍ " . ٣ٓطٓو٢ ك٠ِٛ ًٌؼط٤ٖ ؾٍٜ ك٤ٜٔح ذحُوٍجءز 

 . جالٚطٛوحء ، ذحخ جُؿٍٜ ذحُوٍجءز ك٢ جالْطٓوحء
1104

ػرى هللا ذٖ ٣ْٞق ذٖ ٓكٔى ج٣ُُؼ٢ِ ، أذٞ ٓكٔى ، ؾٔحٍ جُى٣ٖ ، كو٤ٚ ، ػحُْ ذحُكى٣ع ، جِٚٚ ٖٓ ج٣ُُِغ :  ج٣ُُؼ٢ِ 

ٗٛد جٍُج٣س ك٢ ضه٣ٍؽ جقحو٣ع جُٜىج٣س ، ك٢ جًُٔٛد "  ٛـ ، ٖٓ ًطرٚ 763، ٝٝكحضٚ ذحُوحٍٛز ْ٘س  (ك٢ جُٛٞٓحٍ )

  .1/402 ، جًُٗٞح٢ٗ ، جُرىٌ جُطحُغ ، 4/147ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ " جُك٘ل٢ 
1105

 ، ًطحخ جُٛالز ، 2/281ج٣ُُِؼ٢ ، ٗٛد جٍُج٣س ، : ٝجٗظٍ .جُٔكٍؼ ، ٝٛٞ نطأ  : (ؼ)، ٝك٢  (خ) ٤ُٓص ك٢ 

 .ذحخ جالْطٓوحء 
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إلى قدر سطر حتى رأل قكلو في جكابيما قمنا فعمو مرة كتركو أخرل فمـ يكف سنة لـ يحممو عمى 

نما يككف سنة ما كاظب عميو، كلذا قاؿ شيخ اإلسبلـ   . (1106)فيو دليؿ عمى الجكاز: النفي مطمقان كا 

 ] جواز صالة االستسقاء بجماعة [

الذيف قالكا : )1108(، كبو أيضان يبطؿ قكؿ العز(1107)عندنا يجكز لك صمكا بجماعة، كلكف ليس سنة

تارة يدعكف عقيب : بمشركعية  صبلة االستسقاء لـ  يقكلكا بتعينيا، بؿ ىي عمى ثبلثة أكجو 

. الصمكات، كتارة يخرجكف إلى المصمى فيدعكف مف غير صبلة، كتارة يصمكف جماعة كيدعكف

كأبك حنيفة لـ يبمغو الكجو الثالث فمـ يقؿ بو، كالعجب أنو قاؿ بعد نقمو قكؿ المصنؼ قمنا فعمو مرة 

كتركو أخرل فمـ يكف سنة ، كىك مصرح بعمميـ بفعمو، ككذا قكؿ غير المصنؼ المركم فيو شاذ فيما 

، كىك ظاىر جكاب الركاية، فإف عبارتو في الكافي الذم ىك جمع كبلـ محمد قاؿ 1109تعـ بو البمكل

أنو خرج كدعا }-صمى اهلل عميو كسمـ - ال صبلة في االستسقاء إنما فيو الدعاء، بمغنا عف النبي : 

صمى اهلل عميو - عمر، أنو صعد المنبر فدعا فاستسقى، كلـ يبمغنا عف النبي   كبمغنا عف)1110({

 .انتيى .(1111)في ذلؾ صبلة إال حديث كاحد شاذ ال نأخذ  بو -كسمـ 

                                                 
(1106)

  . 2/283جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، :   جٗظٍ 
(1107)

 ؾٞجَ ٚالز جالْطٓوحء ٓ٘لٍو٣ٖ أ١ ك٢ ؿ٤ٍ ؾٔحػس ، ٝٛٞ جُٓ٘س ، جٓح ُٞ ِٚٞٛح ؾٔحػس ك٤ٌٕٞ يُي ٓهحُق 

  .2/913جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : ُِٓ٘س ، هحٍ أذٞ ق٤٘لس جٕ ِٚٞج ٝقىجٗح كال ذأِ ذٜح ، جٗظٍ 
1108

ػرى جُؼ٣ُُ ذٖ ػرى جُٓالّ ذٖ أذ٢ جُوحْْ ذٖ جُكٖٓ ج٢ُِٔٓ جُىٓو٢ٗ ، ػُ جُى٣ٖ :  جُؼُ ذٖ ػرى جُٓالّ ، ٝٛٞ 

:  ٛـ ، جٗظٍ 660 ٛـ ٝضٞك٢ ذحُوحٍٛز ، ْ٘س 577جُِٔود ذِٓطحٕ جُؼِٔحء ، كو٤ٚ ٖحكؼ٢ ، ذِؾ ٍٓضرس جالؾطٜحو ، ُٝى ْ٘س 

  .170-5/80 ، ٝجذٖ جُٓر٢ٌ ، ٠روحش جُٗحكؼ٤س ، 4/21ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 
1109

ضٞهق جُلوٜحء ػ٘ى ًٛج جُٔٛطِف، كحُؼّٔٞ ٛٞ جٍُٗٔٞ، ٝجُرِٟٞ ٢ٛ جالنطرحٌ أٝ جألٓطكحٕ ج١ًُ ٣٘طؿؼ٘ٚ ٓٗوس  : 

. ذحُـس

. ٣ًًٍٝ ػِٔحء جألٍٚٞ إٔ ػّٔٞ جُرِٟٞ ٛٞ ٓح ضّٔ جُكحؾس ئ٤ُٚ ك٢ ػّٔٞ جألقٞجٍ

٣ًًٍٝ جُلوٜحء إٔ ػّٔٞ جُرِٟٞ ٛٞ جُكحُس أٝ جُكحوغس جُط٢ ضَٗٔ ًػ٤ٍجً ٖٓ جُ٘حِ ٣ٝطؼًٌ جالقطٍجَ ػٜ٘ح ؛ ُٔح ك٤ٜح ٖٓ 

 .ذىٌ ذٖ جُك٤ٔى ٤ٔٛٓس. ٤ٚى جُلٞجتى، و: جٗظٍ. ٓٗوس ذحُـس
1110

ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ قى٣ع .  ، ًطحخ جالْطٓوحء ، ذحخ جُىػحء ك٢ جالْطٓوحء هحتٔحً 1023 أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

  ، ًطحخ ٚالز جالْطٓوحء 405 ، 894٘: ٌهْ 
(1111)

  .1/282جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :   جٗظٍ 
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. كىذا صريح مف جية الركاية في عمـ محمد بو 

مف أيف يمـز ككف  ما عممو محمد رحمو اهلل كمف بعده مف الركاية معمكمان ألبي حنيفة ؟ : فإف قيؿ 

.  بؿ الظاىر تمقييـ ذلؾ عنو كمف أيف عمـ أنو لـ يبمغو كبمغ أتباعو: قمنا 

ثـ الجكاب عنو بما ذكر كفي عدـ األخذ بو لشذكذه، كيمزمو أنيـ لك صمكا بجماعة كاف 

، كقد  صرح الحاكـ أيضان  في باب صبلة الكسكؼ مف الكافي بقكلو كيكره صبلة (1112)مكركىا

، كىذا خبلؼ ما ذكر شيخ اإلسبلـ رحمو (1113)التطكع جماعة ما خبل قياـ رمضاف كصبلة الكسكؼ

.  ىك مػا في السنف-صمى اهلل عميو كسمـ - اهلل ثـ  الحديث الػذم ركم مػف  صػبلتو 

 ككاف  أمير )1115(أرسمني الكليد بف عتبة:  ، قاؿ )1114(األربعة عف إسحاؽ بف عبد اهلل بف كنانة

خرج رسكؿ  }: فقاؿ - صمى اهلل عميو كسمـ - المدينة إلى ابف عباس أسألو عف استسقاء رسكؿ اهلل 

 مبتذالن متكاضعان متضرعان حتى أتى المصمى فمـ يخطب خطبتكـ- صمى اهلل عميو كسمـ - اهلل 

 )1116({ىذه، كلكف لـ يزؿ في الدعاء كالتضرع كالتكبير، كصمى ركعتيف كما كاف يصمي في العيد 

. صححو الترمذم 

                                                 


  . (ؼ) خ ٖٓ /174 ٜٗح٣س م 
(1112)

  .1/282 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/912جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :   جٗظٍ 
(1113)

 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 1/402 ، ٝجُىْٞه٢ ، قح٤ٖس جُىْٞه٢ ، 6/123ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :   جٗظٍ 

  .1/229 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ،1/281
1114

 جْكحم ذٖ ػرى هللا ذٖ ً٘حٗس جُو٢ٍٖ جُؼح١ٍٓ ، ٣ٝوحٍ جُػول٢ جُٔى٢ٗ ، ٠ُٞٓ ذ٢٘ ػحٍٓ ذٖ ُإ١ ، ٝجُى ػرى 

جٍُقٖٔ ، ٖٓ جُطروس جُػحُػس ٖٓ جُطحذؼ٤ٖ ٌٟٝ ُٚ أذٞ وجٝو جُط١ًٍٓ ٝجذٖ ٓحؾٚ ٝجُ٘ٓحت٢ ، ٌضرطٚ ػ٘ى جًُٛر٢ ٝجذٖ قؿٍ 

ٓى٢ٗ غوس ، ٝيًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ جُػوحش : ، ٝهحٍ ػرى جٍُقٖٔ ذٖ أذ٢ قحضْ " ٤ُّ ذٚ ذأِ : " ، ٚىٝم ، ٝهحٍ جُ٘ٓحت٢ 

  .1/239 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 22/2ج١ُُٔ ، ض٣ًٜد جٌُٔحٍ ، : جٗظٍ . 
1115

 ج٤ُُٞى ذٖ ػطرس ذٖ أذ٢ ْل٤حٕ ذٖ قٍخ جأل١ٞٓ ، ٖٓ ٌؾحالش ذ٢٘ ج٤ٓس كٛحقس ٝقِٔحً ًٍٝٓحً ، ٢ُٝ جُٔى٣٘س ْ٘س 

 8/120ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 64 ٛـ ، ٝضٞك٢ ذحُطحػٕٞ ْ٘س 62 ٛـ ، ك٢ ج٣حّ ٓؼأ٣ٝس ، قؽ ذحُ٘حِ ْ٘س 57

  .1/140 ٝجألٓحّ ج٤ُحكؼ٢ ، ٍٓآز جُؿ٘حٕ ، 3/202، جذٖ جالغ٤ٍ ، جٌُحَٓ ، 


  . (أ) أ ٖٓ /144 ٜٗح٣س م 
1116

 ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ ؾٔحع  أذٞجخ ٚالز جالْطٓوحء  199 ، 1165٘ قٖٓ ، أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

ٓح : ، ذحخ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جُؿٔؼس ػٖ ٌٍْٞ هللا : . ، ًطحخ 144 ، 558٘أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

.  ؾحء ك٢ ٚالز جالْطٓوحء
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 عف ابف عباس كأبي ىريرة ركاية إسحاؽ بف عبد اهلل بف كناف : )1117(كقاؿ المنذرم في مختصره

أف  } أخرجو الستة )1118(مرسمة، كال يضر ذلؾ، فقد صح مف حديث عبد اهلل بف زيد بف عاصـ

كرفع يديو  خرج بالناس يستسقي فصمى بيـ ركعتيف كحكؿ رداءه-صمى اهلل عميو كسمـ - رسكؿ اهلل 

، (1119)كليس ىذا عند مسمـ{ جير فييا بالقراءة } زاد البخارم فيو  {فدعا كاستسقى كاستقبؿ القبمة 

إنو عبد اهلل بف زيد بف عبد ربو، بؿ ىك ابف زيد بف عاصـ : ككىـ البخارم ابف عيينة في قكلو 

 .)1120(المازني

فصمى ركعتيف كبر في األكلى سبع تكبيرات  }كأما ما ركاه الحاكـ عف ابف عباس كصححو كقاؿ فيو 

 ككبر فييا خمس )1122(ىؿ أتاؾ حديث الغاشية[كقرأ في الثانية )1121(سبح اسـ ربؾ األعمى[كقرأ ب

 . (1124) فميس بصحيح كما زعـ بؿ ىك ضعيؼ معارض)1123({تكبيرات 

منكر الحديث : أما ضعفو فبمحمد بف عبد العزيز بف عمر بف عبد الرحمف بف عكؼ ، قاؿ البخارم 

. كالنسائي متركؾ، كأبك حاتـ ضعيؼ الحديث ليس لو حديث مستقيـ 

                                                                                                                                                 

. ؾِِٞ جألٓحّ ػ٠ِ جُٔ٘رٍ ُالْطٓوحء : جالْطٓوحء ، ذحخ :  ، ًطحخ 248، 1508٘أنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ 

 .ٓح ؾحء ك٢ ٚالز جالْطٓوحء : جهحٓس جُٛالز ، ذحخ :  ، ًطحخ 225 ، 1266٘ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 

. (خ)خ ٖٓ /172ٜٗح٣س م * 
1117

ٓهطٍٛ ٚك٤ف ِْٓٓ ، :  ٓهطٍٛ ج١ًٌُ٘ٔ ُالٓحّ ػرى جُؼظ٤ْ ذٖ ػرى جُو١ٞ ج١ًٌُ٘ٔ ، ُٝٚ ٓهطٍٛجٕ ، أقىٛٔح 

 .ٝجألنٍ ٓهطٍٛ ْٖ٘ أذ٢ وأٝٝو 
1118

 م ٛـ ، ًحٕ 7 ػرى هللا ذٖ ٣َى ذٖ ػحْٚ ذٖ ًؼد جُرهح١ٌ جألٗٛح١ٌ ، ٚكحذ٢ ٖٓ أَٛ جُٔى٣٘س ، ُٝى ْ٘س 

: جٗظٍ .  ٛـ 63 قى٣ػحً ، هطَ ك٢ ٝهؼس جُكٍز ْ٘س 48ٖؿحػحً ، ٖٜى ذىٌجً ، ٝهطَ ٤ِٓٓٔس جًٌُجخ ٣ّٞ ج٤ُٔحٓس ، ُٚ 

  5/223 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 4/88ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 
(1119)

 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ 1/283 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/913جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :   جٗظٍ 

  2/26 ، 1278  ، ٝجُكى٣ع ك٢ ٓهطٍٛ ْٖ٘ أذ٢ وأٝٝو ١ًٌُِ٘ٔ ، 1/230جُكوحتن ، 
1120

 . ٝهى ْرن ضه٣ٍؿٚ 1023   أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 
1121

  .(1) ٌْٞز جالػ٠ِ ج٣٥س 
1122

 .(1) ٌْٞز جُـح٤ٖس ، ج٣٥س 
1123

ٌٝوٙ :  ، ٝٚككٚ جُكحًْ 3/348 ، ٝجُر٤ٜو٢ ، 2/661 ، ٝجُىجٌهط٢٘ ، 1/326 ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جُكحًْ ، 

جقىٛٔح ٞؼق :  ، ٞؼ٤ق ٖٓ ٝؾ٤ٜٖ 2/240جًُٛر٢ ذحٕ ػرى جُؼ٣ُُ ك٤ٚ ٞؼ٤ق ، ٝهحٍ ج٣ُُؼ٢ِ ك٢ ٗٛد جٍُج٣س 

جٗٚ ٓؼحٌٜ ذٔح ٌٝجٙ : ٓطٍٝى ، ٝجُػح٢ٗ : ٌٍٓ٘ جُكى٣ع ، ٝهحٍ جُ٘ٓحت٢ : ٓكٔى ذٖ ػرى جُؼ٣ُُ ، هحٍ ػ٘ٚ جُرهح١ٌ 

 .جُطر١ٍ ٖٓ قى٣ع جّٗ 
(1124)

  1/283جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :   جٗظٍ 
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. يركم عف الثقات المعضبلت حتى سقط االحتجاج بو: كقاؿ ابف حباف 

استسقى }-صمى اهلل عميو كسمـ - كأما المعارضة فيما أخرجو الطبراني في األكسط عف أنس عنو 

تكبيرة  فخطب قبؿ الصبلة، كاستقبؿ القبمة كحكؿ رداءه ثـ نزؿ فصمى ركعتيف لـ يكبر فييما إال

عمى ركعتيف – صمى اهلل عميو كسمـ - لـ يزد  }، كأخرج أيضان عف ابف عباس قاؿ )1125({تكبيرة 

لك كاف ثابتان الشتير - صمى اهلل عميو كسمـ -  ككجو الشذكذ أف فعمو )1126({مثؿ صبلة الصبح 

 كألنكركا عميو إذا  لـ يفعؿ ؛ ألنيا كانت بحضرة )1127(نقمو اشتياران كاسعان كلفعمو عمر حيف استسقى

لبلستسقاء، فمما لـ يفعؿ لـ -صمى اهلل عميو كسمـ - جميع الصحابة ؛ لتكافر الكؿ في الخركج معو 

ينكركا كلـ يشتير ركايتيا في الصدر األكؿ بؿ ىك عف ابف عباس كعبد اهلل بف زيد عمى اضطراب 

  .كيفيتيا عف ابف عباس كأنس كاف ذلؾ شذكذا فيما حضره الخاص كالعاـ كالصغير كالكبير  في

كاعمـ أف الشذكذ يراد  باعتبار الطرؽ  إلييـ، إذ لك تيقنا عف الصحابة المذككريف رفعو لـ يبؽ 

ذا  مشينا عمى ما اختاره شيخ اإلسبلـ كىك الجكاز مع عدـ السنية فكجيو أنو  صمى اهلل - إشكاؿ، كا 

أف  }إف فعمو مرة كما قمتـ فقد تركو أخرل فمـ يكف سنة، بدليؿ ما ركم في الصحيحيف - عميو كسمـ 

يا رسكؿ اهلل ىمكت : قائـ يخطب، فقاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - رجبل دخؿ المسجد كرسكؿ اهلل 

الميـ أغثنا الميـ أغثنا -: صمى اهلل عميو كسمـ - األمكاؿ كانقطعت السبؿ فادع اهلل يغيثنا، فقاؿ 

فبل كاهلل ما نرل بالسماء مف سحاب كال قزعة كما  بيننا -: رضي اهلل عنو - قاؿ أنس  الميـ أغثنا

                                                 
1125

  ، ٖٓ قى٣ع جّٗ ، ٌْٝص ػ٘ٚ ج٣ُُؼ٢ِ 2/241 ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جُطرٍج٢ٗ ك٢ جأل١ْٝ ، ًٔح ك٢ ٗٛد جٍُج٣س 
1126

 . ، ٖٓ قى٣ع جذٖ ػرحِ 2/241 ٞؼ٤ق ، ٌٝجٙ جُطر١ٍ ، ًٔح ك٢ ٗٛد جٍُج٣س 
1127

ْإجٍ جُ٘حِ :  ، ًطحخ جالْطٓوحء ، ذحخ 211 ، ٘ 1010 ٚك٤ف ، ٝجٍُٔجو ٓح أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

: ، ذحخ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -  ، ًطحخ جٚكحخ جُ٘ر٢ 776 ، 3710٘جألٓحّ جالْطٓوحء ئيج هكطٞج ، ٝقى٣ع ٌهْ 

 .يًٍ جُؼرحِ ذٖ ػرى جُٔطِد ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ 
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فطمعت مف كرائو سحابة مثؿ الترس، فمما تكسطت السماء انتشرت : كبيف سمع مف بيت كال دار قاؿ 

.  الحديث)1128({ثـ أمطرت 

يعني فيككف خطبتيف يفصؿ بينيما بجمكس كلذا قابمو  (ثـ ىي كخطبة العيد عند محمد   ):  قكلو 

، )1129(بقكلو كعند أبي يكسؼ خطبة كاحدة، كال صريح في المركيات مكافؽ قكؿ محمد إنيا خطبتاف

صمى في االستسقاء -صمى اهلل عميو كسمـ - أنو  } أنو أخذه مف المركم عف ابف عباس كيحتمؿ

الطبراني السابقة،   مع ركاية الخطبة في حديث أنس المذككر في ركاية)1130({ركعتيف كصبلة العيد 

 فتككف كخطبة العيد، )1131({ثـ خطبنا كدعا اهلل }كفي حديث أبي ىريرة مف ركاية ابف ماجو قاؿ فيو 

، ثـ في حديث ابف عباس عمى ما قدمناه   .كىك غير الـز

 فإنو يفيد نفي الخطبة المعيكدة كىي خطبة الجمعة ال (1132) (بخطبتكـ  ىذه فمـ يخطب): قكلو 

أصؿ الخطبة، فإف  النفي إذا دخؿ عمى مقيد انصرؼ إلى القيد ثـ أفاد ثبكت  أصؿ الحكـ في 

 المحاكرات الخطأبية ال بالنسبة إلى األحكاـ الشرعية عندنا، كمطمقان عند الثبلثة فمذا لـ ينتيض،

                                                 
1128

 ، 1021 ، ًطحخ جُؿٔؼس ، ٌكغ ج٤ُى٣ٖ ك٢ جُهطرس ، ٝقى٣ع ٌهْ 195 ، 932٘ أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

 ، ًطحخ 406 ، 897٘، ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ قى٣ع ٌهْ ، " قٞج٤ُ٘ح ٝال ػ٤ِ٘ح "  ، ذحخ جُىػحء ئيج ًػٍ جُٔطٍ 213٘

 ٚالز جالْطٓوحء ، ذحخ جُىػحء ك٢ جالْطٓوحء
1129

 نطرس جالْطٓوحء ًهطرس جُؼ٤ى ػ٘ى ٓكٔى ، أ١ نطرط٤ٖ ٣لَٛ ذ٤ٜ٘ٔح ذؿِٓس ، ٝػ٘ى أذ٢ ٣ْٞق نطرس ٝجقىز ، 

 ، ٝجُؼ٢٘٤ ، 1/283 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/77جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، : جٗظٍ . ٝػ٘ى أذ٢ ق٤٘لس ال نطرس 

  .2/919جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 


  . (ؼ) أ ٖٓ /175 ٜٗح٣س م 
1130

. أذٞجخ ٚالز جالْطٓوحء : جُٛالز ، ذحخ :  ، ًطحخ 199 ، 1165٘ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قىذع ٌهْ 

. ٤ًق ٚالز جالْطٓوحء :  ، ًطحخ جالْطٓوحء ، ذحخ 250 ، 1521٘ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ قى٣ع ٌهْ ، 

ٓح : ، ذحخ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -  ، ًطحخ جُؿٔؼس ػٖ ٌٍْٞ هللا 144 ، 558٘ٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

. ؾحء ك٢ ٚالز جالْطٓوحء ، ٝقٓ٘ٚ جألُرح٢ٗ 

 . ٓح ؾحء ك٢ ٚالز جالْطٓوحء : جهحٓس جُٛالز ، ذحخ :  ، ًطحخ 225 ، 1266٘ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 
1131

 ، ًطحخ جهحٓس جُٛالز ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ٚالز 226 ، 1268٘ ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 

 .  ، جْ٘حوٙ ٚك٤ف 1/226 ، ٝهحٍ جذٖ قؿٍ ك٢ جٍُج٣س ، 3/347جالْطٓوحء ، ٝجُر٤ٜو٢ ، 
(1132)

  . 2/77 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 2/288جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، :   جٗظٍ 
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مف استدؿ بحديث ابف عباس ىذا اإلماـ أحمد عمى نفي الخطبة في االستسقاء، فإف أحمد *استدؿ  

. (1133)ينفييا كقكؿ أبي حنيفة رضي اهلل عنيما

كأما عمى أصمنا فحاصمو نفي الخطبة المخصكصة، كىك ال يستمـز ثبكت أصميا نفيا  لداللة المفيـك 

في األحكاـ فتبقى عمى العدـ حتى يقـك دليؿ، كأنت قد عممت أنيا ركيت كال بد لئلماـ أحمد إذا كاف 

 أف يحكـ بعدـ صحة الكارد فييا فينتفي الدليؿ كنفي المدرؾ الشرعي يكفي لنفي الحكـ ينفييا

. (1134)الشرعي

ف دؿ،  أما حديث ابف عباس المتقدـ مف ركاية األربعة فإف لـ يدؿ عمى كجكد الخطبة فبل إشكاؿ، كا 

فإف  صححو الترمذم فقد سكت عنو الحاكـ كسككتو مشعر بضعفو عنده، كتقدـ حكـ الحافظ 

 عف )1137( بأنو تفرد بو النعماف بف راشد)1136( أنيا مرسمة، كحديث أبي ىريرة أعؿ)1135(المنذرم

. الزىرم 

. (1138)ىك صدكؽ كلكف في حديثو كىـ كثير انتيى: كقاؿ البخارم فيو 

فبل يحتمؿ التفرد مع ىذا كقد ركل اإلماـ أحمد في مسنده مف حديث عبد اهلل بف زيد بف عاصـ 

 كلـ يقؿ باستنانيا كذلؾ )1139({يستسقي فبدأ الصبلة قبؿ الخطبة- صمى اهلل عميو كسمـ - خرج }

                                                 

  .(خ) أ ٖٓ /173ٜٗح٣س م ** 
(1133)

 .  2/77 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 6/147ج١ُٝٞ٘ ، جُٔكٔٞع ، :   جٗظٍ 
(1134)

٠ِٚ ٚالز جالْطٓوحء ٝنطد ، ٝذٚ هحٍ ػٞجّ أَٛ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - غرص جٕ جُ٘ر٢ :  هحٍ جذٖ جًٌُٔ٘ 

جٗظٍ . جُؼِْ جال جذح ق٤٘لس ، ٝنحُلٚ أذٞ ٣ْٞق زٓكٔى جذٖ جُكٖٓ ، كٞجكن ْحتٍ جُؼِٔحء ، ٝجُٓ٘س ٣ٓطـ٠٘ ذٜح ػٖ جُوٍٞ 

  . 1/283 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/285جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : 
1135

 . ػرى جُؼظ٤ْ ذٖ ػرى جُو١ٞ ج١ًٌُ٘ٔ ، ْروص جُطٍؾٔس ُٚ :  جُكحكع ج١ًٌُ٘ٔ 
1136

 . أػ٠ِ  : (ؼ) ك٢ 
1137

 ، جذٖ 654جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، :  جُ٘ؼٔحٕ ذٖ ٌجٖى جُؿ١ٌُ ، أذٞ جْكن ، ٚىٝم ٢ْء جُكلع ، جٗظٍ 

  . 4/230 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 7/522قرحٕ جُػوحش ،
(1138)

 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، 2/239جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : جٗظٍ .  نططرطح جُؼ٤ى ذؼى جُٛالز ، ال ٗؼِْ ك٤ٚ نالكح ذ٤ٖ ج٤ُِٖٔٓٔ 

    .1/267ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 
1139

٠ِٚ ك٢ جالْطٓوحء ًٌؼط٤ٖ ًٛالز جُؼ٤ى ، أنٍؾٚ جٚكحخ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جٕ جُ٘ر٢ :  قى٣ع جذٖ ػرحِ 

 ، ٝجُ٘ٓحت٢ ك٢ ذحخ ٤ًق ٚالز جالْطٓوحء 1165 ، قى٣ع ٌهْ 199أذٞ وأٝٝو ك٢ جالْطٓوحء ٘ : جُٖٓ٘ جألٌذؼس 
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الـز ضعؼ الحديث، كأنت عممت أف ضعفو ال يمـز فيو ككنو بضعؼ  بعض الرجاؿ بؿ العمؿ 

 . )1140(كثيرة

 

 ]رفع اليديف في الدعاء لالستسقاء[

صمى اهلل عميو - شكا الناس إلى رسكؿ اهلل  }قالت  كفي  سنف أبي داكد عف عائشة رضي اهلل عنيا

: قحكط المطر، فأمر بمنبر فكضع لو في المصمى ككعد الناس يكمان يخرجكف فيو، قالت -كسمـ 

عز - حيف بدا حاجب الشمس فقعد عمى المنبر فكبر كحمد اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ - فخرج 

  ثـ قاؿ إنكـ شككتـ جدب  دياركـ كاستئخار المطر عف زمانو عنكـ كقد أمركـ   اهلل عز كجؿ- كجؿ

الحمد هلل رب العالميف الرحمف الرحيـ ممؾ  يـك الديف : أف تدعكه ككعدكـ أف يستجيب لكـ، ثـ قاؿ 

ال إلو إال اهلل يفعؿ ما يريد، الميـ أنت اهلل ال إلو إال أنت الغني كنحف الفقراء، أنزؿ عمينا الغيث 

  .(1141)كاجعؿ ما أنزلت لنا قكة كببلغا إلى حيف 

ثـ رفع يديو فمـ يزؿ في الرفع حتى بدا بياض إبطيو، ثـ حكؿ إلى الناس ظيره، كقمب أك حكؿ رداءه 

سحابة فرعدت كبرقت  كىك رافع يديو ثـ أقبؿ عمى الناس كنزؿ مف المنبر فصمى ركعتيف، فأنشأ اهلل

، فمما رأل )1142(مسجده حتى سالت السيكؿ- صمى اهلل عميو كسمـ - ثـ أمطرت بإذف اهلل فمـ يأت 

                                                                                                                                                 

 1/640 ، ٝجُكحًْ ك٢ جُٔٓطىٌى ، 558 ، قى٣ع ٌهْ 144 ، ٝجُط١ًٍٓ ك٢ جالْطٓوحء ، 1521٘ ، قى٣ع ٌهْ 250،

  . 1259، قى٣ع ٌهْ 
1140

 . جُٛىٌ أًػٍٙ ، ٝٛٞ نطأ  : (ؼ) ك٢ 
(1141)

  .  1/283جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :   جٗظٍ 
1142

 . جُؼ٤ٕٞ  : (ؼ) ك٢ 
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 اهلل عمى كؿ شيء قدير كأني عبده  أشيد أف: سرعتيـ إلى الكف ضحؾ حتى بدت نكاجذه ، فقاؿ 

.  انتيى )1143({كرسكلو 

سناده جيد  . قاؿ أبك داكد حديث غريب كا 

 بيذه بسبب )1144(كذلؾ الكبلـ السابؽ ىك المراد بالخطبة كما قالو بعضيـ، كلعؿ اإلماـ أحمد أعمو

. الغرابة  باالضطراب 

. (1145)فإف الخطبة فيو مذككرة قبؿ الصبلة، كفيما تقدـ مف حديث أبي ىريرة بعدىا ككذا في غيره 

حياتو بالمدينة أكثر مف سنتيف، السنة التي  كىذا إنما يتـ إذا تـ استبعاد أف االستسقاء كقع حاؿ

ال فاهلل سبحانو أعمـ بحقيقة الحاؿ   .استسقى فييا بغير صبلة، كالسنة التي صمى فييا، كا 

. (1146)كفيو أنو أمر بإخراج المنبر ، كقاؿ المشايخ ال يخرج كليس اال بناء عمى عدـ حكميـ بصحتو

 ] صيغة الدعاء في االستسقاء [

أنو كاف يدعك بو في االستسقاء -صمى اهلل عميو كسمـ - ىذا كيستحسف أيضان الدعاء بما يؤثر عنو 

 ،الميـ (1147) مجمبل سحا عاما طبقا دائما*الميـ اسقنا غيثنا مغيثان ىنيئان مريئنا مريعان غدقنا }: كىك 

اسقنا الغيث كال تجعمنا مف القانطيف  ، الميـ إف بالببلد كالعباد كالخمؽ مف الؤلكاء كالضنؾ ما ال 

نشكك  إال إليؾ ، الميـ أنبت لنا الزرع كأدر لنا الضرع كاسقنا مف بركات السماء كأنبت لنا مف بركات 

                                                 
1143

ٝقٓ٘ٚ . ٌكغ ج٤ُى٣ٖ ك٢ جالْطٓوحء :  ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ 200 ، 1173٘ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

 .جألُرح٢ٗ
1144

 . أػِْ ، ٝٛٞ نطأ  : (ؼ) ك٢ 
(1145)

 جُٓ٘س جٕ ٣هطد ُالْطٓوحء ذؼى جُٛالز ٝجٕ ٣ىػٞج ك٢ جُهطرس جأل٠ُٝ ٝجٕ ٣ٓطورَ جُورِس ك٢ جغ٘حء جُهطرس جُػح٢ٗ 

   1/283ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ،  / 6/147ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، : جٗظٍ . ٝجٕ ٣كٍٞ ٌوجءٙ 
(1146)

 ال ٣هٍؼ جُٔ٘رٍ ك٢ جالْطٓوحء ٝال ٣ٛؼىٙ الٗٚ نالف جُٓ٘س ، ٝجْطٓو٠ ػٍٔ ذحُؼرحِ ، كحؾِٓٚ ػ٠ِ جُٔ٘رٍ 

  2/77 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/283جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ , ٝٝهق ذؿحٗرٚ ٣ىػٞ 


  . (ؼ) خ ٖٓ /175 ٜٗح٣س م 
(1147)

   1/230 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 1/287 ، ٝجُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 2/291جذٖ هىجٓس جُٔـ٢٘ ، :   جٗظٍ 
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 فإذا مطركا قالكا )1149(  ، الميـ إنا نستغفرؾ إنؾ كنت غفارا فأرسؿ السماء عمينا مدرارا(1148)األرض

:  صيبا نافعنا، كيقكلكف مطرنا بفضؿ اهلل كبرحمتو، فإف زاد المطر حتى خيؼ التضرر قالكا الميـ: 

كبقية ما سيؽ  { األكدية كمنابت الشجر  الميـ حكالينا كال عمينا، الميـ عمى اآلكاـ كالظراب  كبطكف

يا رسكؿ اهلل ىمكت األمكاؿ كتقطعت   }أعني استسقاه عمى المنبر حتى قاؿ ذلؾ الرجؿ : مف الحديث

فبل كاهلل ما : الميـ أغثنا الميـ أغثنا الميـ أغثنا، قاؿ أنس : السبؿ، فادع اهلل يغيثنا، فرفع يديو كقاؿ

فطمعت مف كرائو : نرل في السماء مف سحاب كال قزعة كما بيننا كبيف  سمع مف بيت كال دار، قاؿ 

.  الشمس سبتان )1150(سحابة مثؿ الترس، فمما تكسطت السماء انتشرت ثـ أمطرت، فبل كاهلل ما رأينا

قائـ يخطب -صمى اهلل عميو كسمـ - رجؿ مف ذلؾ الباب في الجمعة المقبمة كرسكؿ اهلل  قاؿ ثـ دخؿ

فرفع : يا رسكؿ اهلل ىمكت األمكاؿ كانقطعت السبؿ فادع اهلل يمسكيا عنا،  قاؿ: فاستقبمو  قائمان فقاؿ 

الميـ حكالينا كال عمينا، الميـ عمى اآلكاـ كالظراب : يديو ثـ قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - رسكؿ اهلل 

 كقياس ما ذكرنا )1151({فأقمعت كخرجنا نمشي في الشمس  : كبطكف األكدية كمنابت الشجر، قاؿ

. مف االستسقاء إذا تأخر المطر عف أكانو فعمو أيضان لك ممحت المياه المحتاج إلييا أك غارت

اعتراؼ  بركايتو كمنع استنانو ؛ ألنو فعؿ  ألمر  ال يرجع إلى معنى  (كما ركاه كاف تفاؤال  ):  قكلو 

. (1152)العبادة كاهلل أعمـ

                                                 
(1148)

  2/293جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، :   جٗظٍ 
1149

  . 2/98جالغحٌ جُٞجٌوز ك٢ وػحء جالْطٓوحء جذٖ قؿٍ ، ضِه٤ٙ جُكر٤ٍ ، :  جٗظٍ 


  .(خ) خ ٖٓ /173ٜٗح٣س م * 
1150

 . ٣ٌٝ٘ح ، ٝٛٞ نطأ  : (خ) ك٢ 
1151

 .  ، ًطحخ جالْطٓوحء ، ذحخ جالْطٓوحء ك٢ جُٔٓؿى جُؿحٓغ211 ، 1013٘   أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 
(1152)

 ٓح ٌٝجٙ ٓكٔى ٖٓ جُكى٣ع ج١ًُ جقطف ذٚ ًطٖ الؾَ جُطلحؤٍ ، ٤ُوِد قحُْٜ ٖٓ جُؿىخ ئ٠ُ جُهٛد ، كِْ ٣ٌٖ 

جُؼ٢ٔ٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ : جٗظٍ . ال ضأ٣َٝ ُٚ ْٟٞ جٕ ٣وحٍ ضـ٤ٍ ج٤ُٜثس ٤ُطـ٤ٍ جُٜٞجء : ُر٤حٕ جُٓ٘س ، ٝك٢ جُٔر٠ٞٓ 

  2/77 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 2/921جُٜىج٣س ، 
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صمى - استسقى النبي  } ليس كذلؾ، عند أبي داكد (1153)المخرج: قاؿ الزيمعي (لـ ينقؿ  ): قكلو 

كعميو خميصة سكداء، فأراد أف يأخذ بأسفميا فيجعمو أعبلىا فمما ثقمت قمبيا  عمى -اهلل عميو كسمـ 

 .انتيى.(1156)قاؿ الحاكـ عمى شرط مسمـ {كتحكؿ الناس معو  } (1155) زاد اإلماـ أحمد)1154({عاتقو 

. ألنو لـ ينقؿ أنو أمرىـ بذلؾ فنقؿ أنيـ فعمكا ذلؾ ال يمسو  : كدفع بأنو إنما قاؿ في اليداية 

كأجيب بأف تقريره إياىـ إذ حكلكا أحد األدلة، كىك مدفكع بأف تقريره الذم ىك مف الحجج ما كاف عف 

عممو، كلـ يدؿ شيء مما ركم عمى عممو بفعميـ ثـ تقريره بؿ اشتمؿ عمى ما ىك ظاىر في عدـ 

 . (1157)عممو بو،  كىك ما تقدـ مف ركاية أنو إنما حكؿ بعد تحكيؿ ظيره إلييـ

 }: كاعمـ أف ككف التحكيؿ كاف تفاؤال جاء  مصرحا بو في المستدرؾ مف حديث جابر كصححو قاؿ 

  )1158({كحكؿ رداءه ليتحكؿ القحط 

 كفي )1159({كقمب رداءه لكي ينقمب القحط إلى الخصب  }كفي طكاالت الطبراني مف حديث أنس 

 .لتتحكؿ  السنة مف الجدب  إلى الخصب ذكره مف  قكؿ ككيع  : )1160(مسند إسحاؽ

                                                 
(1153)

 .  ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ جالْطٓوحء 2/281ج٣ُُِؼ٢ ، ٗٛد جٍُج٣س ، :   جٗظٍ 
1154

ٚالز جالْطٓوحء ٝضل٣ٍؼٜح ، :  ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ 199 ،1164٘ ٚك٤ف ، أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

. ٚككٚ جألُرح٢ٗ 

 ، ًِْٜ ٖٓ 4/41 ، ٝأقٔى ، 1/327 ، ٝجُكحًْ ، 2867 ، ٝجذٖ قرحٕ ، 1415 ، ٝجذٖ ن٣ُٔس ، 1/324ٝجُطكأ١ٝ 

 . قى٣ع ػرى هللا ذٖ ٣َى 
(1155)

  .4/41ٓٓ٘ى جألٓحّ أقٔى ، :  جٗظٍ 
(1156)

جْطورَ جُورِس ٝقٍٞ ٌوجءٙ ، ًٝٛج هٍٞ ٓكٔى ، ٝذٚ هحٍ ٓحُي ٝجُٗحكؼ٢ ٝأقٔى - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -  ١ٌٝ جٗٚ 

جُؼ٢٘٤ ، : كال ٣وِد جٍُوجء ػ٘ىٙ الٕ جالْطٓوحء وػحء ٝجالو٣ؼ٤س ال ٣وِد ك٤ٜح جٍُوجء ، جٗظٍ : ٝجًػٍٕٝ ، جٓح أذٞ ق٤٘لس 

 326/.1  ، ٝجُكحًْ ، جُٔٓطىٌى ، 2/920جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 
(1157)

   .2/920جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :   جٗظٍ 
1158

 ، ًالٛٔح ٖٓ قى٣ع ؾؼلٍ جُٛحوم ، ػٖ ٓكٔى جُرحهٍ ػٖ ؾحذٍ ، 3/351 ، ٝجُر٤ٜو٢ ، 1/638 أنٍؾٚ جُكحًْ ، 

 . ٝهحٍ جُكحًْ ، ٚك٤ف جإلْ٘حو  
1159

 .  ضوىّ ضه٣ٍؿٚ ك٢ جُكى٣ع جُٓحذن 
1160

 جْكن ذٖ ٌج٣ٞٛس ، جْكن ذٖ ئذٍج٤ْٛ ذٖ ٓهِى جُك٘ظ٢ِ جُط٢ٔ٤ٔ ج١ٍَُٝٔ ، ػحُْ نٍْحٗس ك٢ ػٍٛٙ ، ٝٛٞ جقى 

ًرحٌ جُكلحظ ، ٠حف جُرالو ُؿٔغ جُكى٣ع ، ٝجنً ػ٘ٚ جألٓحّ أقٔى ٝجُرهح١ٌ ِْٝٓٓ ٝجُط١ًٍٓ ٝجُ٘ٓحت٢ ٝؿ٤ٍْٛ ، ُٝى 

 ، 1/216 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 1/292ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 238 ٛـ ، ٝضٞك٢ ْ٘س 161ْ٘س 

  . 1/85ٝجًُٛر٢ ، ٤ُٓجٕ جالػطىجٍ ، 
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 ] عدـ حضور أىؿ الذمة لالستسقاء [

نما تنزؿ عمييـ المعنة (وال يحضر أىؿ الذمة االستسقاء  ) ]  .[؛ ألنو الستنزاؿ الرحمة، وا 

نما تنزؿ عمييـ المعنة   ): قكلو  أكرد عميو أنو إف أريد الرحمة الخاصة  (ألنو  الستنزاؿ الرحمة كا 

نما ىك الستنزاؿ الغيث الذم ىك الرحمة العامة ألىؿ الدنيا كالكافر مف أىميا  . (1161)فممنكع، كا 

ىذا  كلكف ال يمكنكف مف أف يستسقكا كحدىـ الحتماؿ أف يسقكا فقد يفتف بو ضعفاء العكاـ، كاهلل 

. المكفؽ 

 ]باب صالة الخوؼ[

طائفة إلى وجو العدو، وطائفة خمفو، فيصمي : إذا اشتد الخوؼ جعؿ اإلماـ الناس طائفتيف  ) ]

بيذه الطائفة ركعة وسجدتيف، فإذا رفع رأسو مف السجدة الثانية مضت ىذه الطائفة إلى وجو 

العدو وجاءت تمؾ الطائفة، فيصمي بيـ اإلماـ ركعة وسجدتيف وتشيد وسمـ ولـ يسمموا، وذىبوا 

؛ ألنيـ  (إلى وجو العدو، وجاءت الطائفة األولى فصموا ركعة وسجدتيف وحدانا بغير قراءة 

وتشيدوا وسمموا ومضوا إلى وجو العدو، وجاءت الطائفة األخرى، وصموا ركعة  )الحقوف 

أف } واألصؿ في رواية ابف مسعود ( وتشيدوا وسمموا ) ؛ ألنيـ مسبوقوف  (وسجدتيف بقراءة 

 . {صمى صالة الخوؼ عمى الصفة التي قمنا -صمى اهلل عميو وسمـ - النبي 

ف أنكر شرعيتيا في زماننا فيو محجوج عميو بما روينا   .[وأبو يوسؼ وا 

                                                 
(1161)

 ال ٣هٍؼ أَٛ جًُٓس ك٢ جالْطٓوحء ، ٝال ٣ٌٖٔ أَٛ جًُٓس ٖٓ جُهٍٝؼ ئ٠ُ جالْطٓوحء ػ٘ى ػحٓس جُؼِٔحء ، ٝهحٍ 

 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ 2/77جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، : جٗظٍ . جٕ نٍؾٞج ُْ ٣ٔ٘ؼٞج ٖٓ يُي : ٓحُي ٢ٌٞ هللا ػْٜ٘ 

  .6/143ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ،  .  2/923 ، ٝجُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 1/284جُٛ٘حتغ ، 
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ف اشتركا في أف شرعيتيما بعارض خكؼ  (باب صبلة الخكؼ  )  أكردىا بعد االستسقاء ؛ ألنيما  كا 

لكف سبب ىذا الخكؼ في االستسقاء سماكم، كىنا اختيارم  لمعباد كىك كفر الكافر كظمـ الظالـ ؛ 

 .(1162)كألف أثر العارض في االستسقاء في أصؿ الصبلة كىنا في كصفيا 

 ]اشتداد الخوؼ ليس بشرطاً [

اشتداده  ليس بشرط بؿ الشرط حضكر عدك أك سبع، فمك رأكا سكادا  (إذا اشتد الخكؼ   ): قكلو 

ف(1163)ظنكه عدكا صمكىا، فإف تبيف كما ظنكا جازت لتبيف  سبب الرخصة  ظير  خبلفو لـ ، كا 

انصرفت الطائفة مف نكبتيا في الصبلة قبؿ أف تتجاكز  الصفكؼ فإف  تجز، إال إف ظير  بعد أف

يتكقؼ الفساد إذا ظير أنو لـ يحدث عمى * ليـ أف يبنكا استحسانان كمف انصرؼ عمى ظف الحدث

مجاكزة الصفكؼ، كلك شرعكا بحضرة العدك فذىب ال يجكز ليـ االنحراؼ كاالنصراؼ لزكاؿ سبب 

. (1164)الرخصة، كلك شرعكا في صبلتيـ ثـ حضر جاز االنحراؼ لكجكد المبيح

 

 ]لزـو الصالة اذا تنازع القوـ في الصالة خمؼ اإلماـ [

                                                 
(1162)

..." ٝئيج ً٘ص ك٤ْٜ كحهٔص ُْٜ جُٛالز : "  ٚالز جُهٞف غحذطس ذحٌُطحخ ٝجُٓ٘س ، جٓح ٖٓ جٌُطحخ كوُٞٚ ضؼا٠ُ 

٠ِٚ - ًحٕ ٢ِٛ٣ جُهٞف ، ُٝوُٞٚ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - كػرص جٕ جُ٘ر٢ :  ، ٝجٓح ٖٓ جُٓ٘س 102ٌْٞز جُ٘ٓحء ج٣س 

ٝك٢ جُهٞف ًٌؼس ، ٌٝجٙ ِْٓٓ ًطحخ ٚالز جُٔٓحك٣ٍٖ ٝهٍٓٛح ، ذحخ ٚالز جُٔٓحك٣ٍٖ - :" .... هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ 

ٝهى جنطِق جُؼِٔحء ك٢ ٚالز جُكٞف  . 2/250جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، :  ، جٗظٍ 315 ، 687٘ٝهٍٓٛح ، قى٣ع ٌهْ ، 

، ٝٛٞ هٍٞ أذ٢ ق٤٘لس ٝٓكٔى ٌقٜٔٔح هللا ، ٝٛٞ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - كْٜٔ٘ ٖٓ هحٍ ذٍٔٗٝػ٤طٜح ذؼى ٌٍْٞ هللا : 

: ٝهحٍ جُكٖٓ ذٖ ٣َحو ال ضؿَٞ ، ٝٛٞ هٍٞ أذ٢ ٣ْٞق جالنٍ ، ٝهحٍ جُٗحكؼ٢ ، ٝجالٚكحخ . هٍٞ أذ٢ ٣ْٞق جألٍٝ 

، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/242جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ . ٚالز جُهٞف ؾحتُز ك٢ ًَ هطحٍ ٤ُّ ذكٍجّ 

  .       5/538 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/45
(1163)

جُؼر٢٘ ، جُر٘ح٣س : جٗظٍ . قٍٟز جُؼىٝ ال قو٤وس جُهٞف ، الٕ قٍٟز جُؼىٝ جه٤ْ ٓوحّ جُهٞف :  جٍُٔجو ذحُهٞف 

  . 2/186 ، ٝجذٖ ػحذى٣ٖ ، قحٖرس ٌو جُٔكطحٌ ، 2/253 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 2/925ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 


  . (ؼ) أ ٖٓ /176 ٜٗح٣س م 


  .(خ) أ ٖٓ /174ٜٗح٣س م  * 
(1164)

 .  2/925جُؼ٢٘٤، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىجذس ، :  جٗظٍ 
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 عمى الصفة المذككرة إنما تمـز إذا تنازع القـك في الصبلة خمؼ اإلماـ، )1165(كاعمـ أف صبلة الخكؼ

أما إذا لـ يتنازعكا فاألفضؿ أف يصمي بإحدل الطائفتيف تماـ الصبلة، كيصمي بالطائفة األخرل إماـ 

. (1166)آخر تماميا

مف الرباعية إف كاف مسافران أك كانت الفجر أك  (فيصمي بيذه الطائفة ركعة كسجدتيف   ):  قكلو 

 . (1167)الجمعة أك العيد

. يعني مشاة، فإف ركبكا في ذىابيـ فسدت صبلتيـ (مضت ىذه الطائفة   ): قكلو 

يدخؿ في ىذا المقيـ خمؼ المسافر حتى  (ألنيـ مسبكقكف: كجاءت الطائفة األكلى إلى قكلو ):  قكلو 

 .(1168)كبقراءة إف كاف مف الثانية يقضي ثبلث ركعات ببل قراءة إف  كاف مف الطائفة األكلى،

ركل أبك داكد عف خصيؼ  (إلى آخره-رضي اهلل عنو -كاألصؿ فيو ركاية ابف مسعكد   ): قكلو 

صمى اهلل - صمى رسكؿ اهلل  } عف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ )1170( عف أبي عبيدة)1169(الجزرم

ركعة، ثـ - صمى اهلل عميو كسمـ - فقامكا صفا خمفو كصفا مستقبؿ العدك فصمى بيـ -عميو كسمـ 

ركعة ، ثـ -صمى اهلل عميو كسمـ - جاء اآلخركف فقامكا في مقاميـ كاستقبؿ ىؤالء العدك فصمى بيـ 

سمـ فقاـ ىؤالء فصمكا  ألنفسيـ ركعة كسممكا، ثـ ذىبكا فقامكا مقاـ أكلئؾ مستقبمي العدك، كرجع 

                                                 
1165

 .، ٝٛٞ نطأ .جٌُٓٞف  : (ؼ) ك٢ 
(1166)

   .2/925جُؼ٢٘٤، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىجذس ، : جٗظٍ 
(1167)

 1/243 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 5/545 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/254جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : جٗظٍ 
(1168)

   .2/926جُؼ٢٘٤، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىجذس ، : جٗظٍ 
1169

ٛٞ جذٖ ػرى جٍُقٖٔ جُؿ١ٌُ أذٞ ػٕٞ ، ٚىٝم ، ٢ْء جُكع ، ن١ِ ذحنٍٙ ، ٢ٌٓٝ :  ن٤ٛق جُؿ١ٌُ 

 .2/542 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 232جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، : جٗظٍ .  ٛـ 137ذحالٌؾحء ، ٓحش ْ٘س 
1170

ػحٍٓ ذٖ ػرى هللا ذٖ جُؿٍجـ ذٖ ٛالٍ جُل١ٍٜ جُو٢ٍٖ ، جأل٤ٍٓ جُوحتى : ٝأذٞ ػر٤ىز.ػر٤ى هللا ، ٝٛٞ نطأ  : (ؼ) ك٢ 

جٗظٍ .  ٛـ 18 م ٛـ ، ٝٛٞ ٚكحذ٢ ، ٝجقى جُؼٍٗز جُٔر٣ٍٖٗ ذحُؿ٘س ، ُود ذأ٤ٖٓ ًٛٙ جألٓس ، ضٞك٢ ْ٘س 40، ُٝى ْ٘س 

  .1/142 ، ٝجذٖ جُؿ١َٞ ، ٚلس جُٛلٞز ، 3/252ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : 
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 كأعؿ بأبي عبيدة لـ يسمع مف أبيو )1171({أكلئؾ إلى مقاميـ فصمكا ألنفسيـ ركعة ثـ سممكا 

 . (1172)كخصيؼ  ليس بالقكم

غزكت مع  } أف يحمؿ عمى حديث ابف عمر في الكتب الستة كالمفظ لمبخارم قاؿ كيمكف: قيؿ 

- ، فكازينا العدك فصاففناىـ، فقاـ رسكؿ اهلل )1173(قبؿ نجد-صمى اهلل عميو كسمـ - رسكؿ اهلل 

يصمي لنا، فقامت طائفة معو  فصمى كأقبمت طائفة عمى العدك كركع رسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ 

بمف معو كسجد سجدتيف ثـ انصرفكا مكاف الطائفة األكلى التي لـ -صمى اهلل عميو كسمـ - اهلل 

بيـ ركعة كسجد سجدتيف ثـ سمـ، فقاـ كؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - تصؿ، فجاءكا فركع رسكؿ اهلل 

ركعة كسجد سجدتيف ثـ سمـ، فقاـ كؿ كاحد منيـ فركع لنفسو ركعة كسجد  كاحد منيـ فركع لنفسو

 كال يخفى أف كبل مف الحديثيف إنما يدؿ عمى بعض المطمكب كىك مشي الطائفة )1174({سجدتيف 

تماـ الطائفة الثانية في مكانيا مف خمؼ اإلماـ كىك أقؿ تغييرا  . (1175)األكلى كا 

                                                 
1171

٢ِٛ٣ ذٌَ ٠حتلس ًٌؼس : ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ ٖٓ هحٍ 214 ، 1244٘ ٞؼ٤ق أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

 .غْ ٣ِْٓ ، ٝٞؼلٚ جألُرح٢ٗ  
(1172)

  2/46  ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُ٘ر٠ٞٓ ، 2/928جُؼ٢٘٤، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىجذس ، : جٗظٍ 
1173

ٟٛرس ضوغ ك٢ ١ْٝ ٖرٚ ؾ٣ٍُز جُؼٍخ ، ٢ٛٝ جًرٍ جه٤ِْ ؾـٍجك٢ ك٢ ؾ٣ٍُز جُؼٍخ ٝك٢ جٌُِٔٔس جُؼٍذ٤س :  ٗؿى 

جُٓؼٞو٣س ، ٝضؼ٢٘ ذحُِـس جالٌٜ جٍُٔضلؼس ، ٝضؼطرٍ ٗؿى جْحِ جٌُِٔٔس جُٓؼٞو٣س ٠ٞٓٝ٘حً ٌُػ٤ٍ ٖٓ جُكٟحٌجش جُوى٣ٔس 

، ٗٓهس " جُؼو٤ن "  ، ٣ٝحهٞش جُك١ٞٔ ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ ، 413 ، 3٘جذٖ ٓ٘ظٌٞ ، ُٓحٕ جُؼٍخ ، ؼ: جٗظٍ . ٝجُؼ٣ٍوس 

  .1240ٓٞهغ جٌُٞجم ، ٘ 
1174

. ٚالز جُهٞف :  ، ًطحخ جُهٞف ، ذحخ 197 ، 942٘ أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، قى٣ع ٌهْ 

.  ، ًطحخ ٚالز جُٔٓحك٣ٍٖ ٝهٍٛٛح ، ذحخ ٚالز جُهٞف 380 ، 839٘ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 

٢ِٛ٣ ذٌَ ٠حتلس ًٌؼس غْ ٣ِْٓ :  ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ ٖٓ هحٍ 213 ، 1243٘ٝأنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

. ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 

ٓح ؾحء ك٢ ٚالز جُهٞف ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ :  ، ًطحخ جُؿٔؼس ، ذحخ 145 ، 564٘ٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 .

.  ، ًطحخ ٚالز جُهٞف ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 253 ، 1539٘ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ 

ٓح ؾحء ك٢ ٚالز جُهٞف ، : جهحٓس جُٛالز ، ذحخ :  ، ًطحخ 224 ، 1260٘ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ  

 .ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 
(1175)

ٝجذٖ . ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/243 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 5/545ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، : جٗظٍ 

  .2/247 2/255هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 
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كقد ركم تماـ صكرة الكتاب مكقكفان عمى ابف عباس مف ركاية أبي حنيفة، ذكره محمد في كتاب 

، كال يخفى أف ذلؾ مما ال مجاؿ لمرأم فيو ؛ ألنو تغيير بالمنافي في (1176)اآلثار، كساؽ إسناد اإلماـ

 . )1177(الصبلة فالمكقكؼ فيو كالمرفكع

. (1178)ركم عف أبي يكسؼ  جكازىا مطمقان، كقيؿ ىك قكلو األكؿ  (كأبك  يكسؼ   ): قكلو 

كصفتيا عنده فيما إذا كاف العدك  في جية القبمة أف يحرمكا مع اإلماـ كميـ كيركعكا ، فإذا سجد 

سجد معو الصؼ األكؿ كالثاني يحرسكنيـ، فإذا رفع رأسو تأخر الصؼ األكؿ كتقدـ الثاني، فإذا 

 . (1179)سجد سجدكا معو، كىكذا يفعؿ في كؿ ركعة

فمتقـ طائفة منيـ معؾ  }كالحجة عميو ما ركينا مف حديث ابف عمر كابف مسعكد ، كقاؿ سبحانو 

 )1180({ معؾكلتأت طائفة أخرل لـ يصمكا فميصمكاكبأخذكا اسمحتيـ فاذا سجدكا فميككنكا مف كراكـ 

جعميـ سبحانو كتعالى طائفتيف، كصرح بأف بعضيـ فاتو شيء مف الصبلة معو كعمى ما ذكره لـ 

. يفتيـ شيء 

 

 

                                                 
(1176)

 .    ، ذحخ ٚالز جُهٞف 1/248ج٤ُٗرح٢ٗ ، ٓكٔى ذٖ جُكٖٓ ، جالغحٌ ، :  جٗظٍ 
1177

ٝٛٞ ٓح أ٤ٞق ئ٠ُ جُٛكحذ٢ ، هٞالً ًحٕ أٝ كؼالً أٝ ضو٣ٍٍجً ، ٓطٛالً ًحٕ أٝ ٓ٘وطؼحً ، هحٍ جذٖ :  جُكى٣ع جُٔٞهٞف 

. ٝٛٞ ٓح ٣ٍٟٝ ػٖ جُٛكحذس ٖٓ هُْٜٞ ٝجكؼحُْٜ : ٚالـ ك٢ ضؼ٣ٍلٚ ُِكى٣ع جُٔٞهٞف 

نحٚس ، ْٞجء ًحٕ ج١ًُ أٞحكٚ جُٛكحذ٢ أٝ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٛٞ ٓح أ٤ٞق ئ٠ُ جٍٍُْٞ : جُكى٣ع جٍُٔكٞع 

.  جُطحذؼ٢ ، أٝ ٖٓ ذؼىٛٔح ، ْٞجء جًحٕ ٓح أٞحكٚ هٞالً أٝ كؼالً أٝ ضو٣ٍٍجً أٝ ٚلس أٝ ض٣ٍٛكحً 

: ِٓطو٠ أَٛ جُكى٣ع ، جُٗرٌس جُؼٌ٘رٞض٤س ، ٝئذٍج٤ْٛ ػرى هللا جُالقْ ، ٍٖـ جنطٛحٌ ػِّٞ جُكى٣ع ، ٓٞهغ : جٗظٍ 

 .ؾحٓغ ٤ٖم جإلْالّ جذٖ ض٤ٔ٤س 
(1178)

 ، ٝجُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س 2/45 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/242جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 

 ،2/930 .  
(1179)

، 5/542 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/47 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/243جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 

 .   1/247 ، ٝجُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 2/252ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 
1180

  .102:  ٌْٞز جُ٘ٓحء ، ج٣٥س 
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 ] حرمة رفع الرأس قبؿ اإلماـ [

 ركعتيا الثانية إذا رفع رأسو مف السجدة الثانية  انتظر ىذه الطائفة حتى تصمي: كقكؿ الشافعي 

كتسمـ كتذىب كتأتي األخرل فيصمي بيـ ركعتو الثانية، فإذا رفع رأسو مف السجدة الثانية انتظر ىذه 

 . (1181)الطائفة حتى تصمي  ركعتيا الثانية كتشيد كسمـ كسممكا معو

 ركعتيـ بعد تسميمو، ، إال أنو يتشيد كيسمـ كال ينتظرىـ فيصمكف)1182(كمذىب مالؾ ىذا أيضان 

كالكؿ مف فعمو عميو الصبلة كالسبلـ مقبكؿ، كرجحنا نحف ما ذىبنا إليو مف الكيفية بأنو أكفؽ 

 )1183(المؤتـ كيسجد قبؿ اإلماـ لمنيي عنو، بالمعيكد  استقراره شرعان في الصبلة، كىك أف ال يركع

 .كأف ال ينقمب مكضكع اإلمامة حيث ينتظر اإلماـ المأمـك 

ذا } لقكلو تعالى )1184(كركم عنو أنيا ليست مشركعة إال في زمف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كا 

 اآلية ، شرط إلقامتيا ككنو فييـ فبل تجكز إذا لـ يكف )1185({كنت فييـ فأقمت ليـ الصبلة 

 . (1186)فييـ

 ال )1188(ال حجة لمف تمسؾ بيا لما عرؼ مف أصمنا أف المعمؽ بالشرط: )1187(قاؿ في النياية 

يكجب عدـ الحكـ عند عدـ الشرط بؿ ىك مكقكؼ عمى قياـ الدليؿ، فإذا قاـ عمى كجكد الحكـ لـز 

انتيى  (1189)كقد قاـ ىنا، كىك فعؿ الصحابة رضكاف اهلل عمييـ بعد كفاتو عميو الصبلة كالسبلـ 

                                                 


  . (خ) خ ٖٓ /174 ٜٗح٣س م 
(1181)

   5/542ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، : جٗظٍ 
1182

  .258-1/254جذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، :  جٗظٍ 


  . (ؼ) خ ٖٓ /176 ٜٗح٣س م 
1183

ئٗٔح ؾؼَ :  ، ًطحخ جإليجٕ ، ذحخ 151 ، 691٘ ًٝٛج ٚك٤ف ، ٝٛٞ ٤ٗ٣ٍ ئ٠ُ ٓح أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

ئٓح ٣هٕ أقىًْ ئيج :" ، هحٍ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جألٓحّ ٤ُإضْ ذٚ ، ٖٓ قى٣ع أذ٢ ٣ٍٍٛز ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ، إٔ جُ٘ر٢ 

 ".ٌكغ ٌأْٚ هرَ جألٓحّ إٔ ٣ؿؼَ هللا ٌأْٚ ٌأِ قٔحٌ ، أٝ ٣ؿؼَ هللا ٌٚٞضٚ ٌٚٞش قٔحٌ 
1184

 ، ٝضرؼٚ 2/244 ًٛج ٓ٘وٍٞ ػٖ أذ٢ ٣ْٞق ، ًٔح يًٍ ٚحقد جُٜىج٣س ، ًًٝج أٌٝوٙ ج٣ُُؼ٢ِ ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ،

 .ػ٠ِ يُي ج٢ُُٗٔ 
1185

  .102 ٌْٞز جُ٘ٓحء ج٣٥س ، 
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 ؛ ليدفع بأنو  ليس بحجة، بؿ بأف (1190)كال يخفى أف استدالؿ أبي يكسؼ ليس باعتبار مفيـك الشرط

الصبلة مع المنافي ال تجكز في الشرع ثـ إنو أجازىا في صكرة بشرط، فعند عدمو يبقى عمى ما كاف 

مف عدـ الشرعية ال أف عدـ الشرعية عند عدمو مدلكؿ لمتركيب الشرطي، فالجكاب الحؽ أف األصؿ 

كما انتفى باآلية حاؿ ككنو فييـ كذلؾ انتفى بعده بفعؿ الصحابة مف غير نكير ، فدؿ إجماعيـ عمى 

أنيـ غزكا مع : عمميـ مف جية الشارع بعدـ اختصاصيا بحاؿ ككنو فييـ، فمف ذلؾ ما في أبي داكد 

، )1192( فصمى بنا صبلة الخكؼ كركم أف عمياصبلىا يكـ صفيف)1191(عبد الرحمف بف سمرة كابؿ

، كسعد بف أبي كقاص في حرب المجكس )1193(كصبلىا أبك مكسى األشعرم بأصبياف

                                                                                                                                                 
(1186)

  .  149/.1جألٓحّ ٓحُي ، جُٔىٝٗس جٌُرٍٟ ، : جٗظٍ 
1187

ًطحخ ك٢ كٍٝع جُلوٚ جُك٘ل٢ ، ٝٛٞ ٍٖـ ػ٠ِ ًطحخ جُٜىج٣س ٍُِٔؿ٤٘حت٢ ، ٝٓإُلٚ ٛٞ قٓحّ جُى٣ٖ ذٖ :  جُٜ٘ح٣س 

 ٛـ ، ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ ٍٖـ جُٜىج٣س ، ٝهى جنطٍٛٙ ٓكٔٞو ذٖ أقٔى جُوو٢ٗٞ ، ضٞك٢ ْ٘س 710ػ٢ِ جُٓـ٘حه٢ ، ضٞك٢ ْ٘س 

/ 2قحؾ٢ ن٤ِلس ، ًٗق جُظٕ٘ٞ ، : جٗظٍ .  ٛـ ، ْٝٔحٙ نالٚس جُٜ٘ح٣س ك٢ كٞجتى جُٜىج٣س ، ٝجٌُطحخ ؿ٤ٍ ٓطرٞع 770

2032.  
1188

ٓح ٣طٞهق ٝؾٞوٙ ػ٠ِ ٝؾٞو : ج٠ٍُٗ : ضؼ٤ِن ٤ٖة ذ٤ٗة ذك٤ع ئيج ٝؾى جألٍٝ ٝؾى جُػح٢ٗ ، ٝه٤َ :  ج٠ٍُٗ 

. ٓح ٣طٞهق غرٞش جُكٌْ ػ٤ِٚ : ج٠ٍُٗ : ٝه٤َ . ج٤ُٗة ٣ٌٕٝٞ نحٌؾحً ػٖ ٓح٤ٛطٚ ٝال ٣ٌٕٞ ٓإغٍجً ك٢ ٝؾٞوٙ 

  .59 ، ٣َىجٕ ، جُٞؾ٤ُ ، 129٘جُؿٍؾح٢ٗ ، جُطؼ٣ٍلحش ، ذحخ ج٤ُٖٗ ، ٘: جٗظٍ 
(1189)

 ، ٝجذٖ ػحذى٣ٖ ، قح٤ٖس ٌو 2/46  ، جٍُٓن٢ٓ ، ج٠ٞٓ٤ُٔ ، 2/932جُؼ٢٘٤، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىجذس ، : جٗظٍ 

  .2/166جُٔكطحٌ ، 
(1190)

جٕ : ٓح ال ٣ٞؾى ج٠ٍُٝٗٔ وٝٓٚ ، ٝال ٣ُِّ جٕ ٣ٞؾى ػ٘ىٙ ، ٝهحٍ ك٢ جُٔكٍٛٞ : هحٍ جُـحَج٢ٗ :  ٓلّٜٞ ج٠ٍُٗ 

ٝه٤َ ج٠ٍُٗ ٓح ٣ٓطُِّ ٓل٤ٚ ٓل٢ جٍٗ جنٍ ، ال ػ٠ِ ػ٠ِ , ج٠ٍُٗ ٛٞ ج١ًُ ٣طٞهق ػ٤ِٚ جُٔإغٍ ك٢ ضحغ٤ٍٙ ال ك٢ يجضٚ 

جٗٚ ٓح ٣طٞهق ػ٤ِٚ جُٞؾٞو ، ٝال ونَ ُٚ ك٢ جُطحغ٤ٍ : ٝؾٚ جُٓرر٤س ك٤هٍؼ جُٓرد ٝقُؤٙ ، ٝجقٓص ٓح ه٤َ ك٢ قىٙ 

 ، 2/165 ، ٝجُـُج٢ُ ، جُٔٓطٛل٠ ، 348جًُٗٞح٢ٗ ، جٌٖحو جُلكٍٞ ، ٘: جٗظٍ . ٝجالكٟحء ، ك٤هٍؼ ؾُء جُٓرد 

  .1/180ٝجُٗح٠ر٢ ، جُٔٞجكوحش ، 
1191

٢ٛٝ ػحٚٔس ؾ٣ٌٜٞٔس جكـحٗٓطحًٕ جإلْال٤ٓس ، ٝجًرٍ ٓىٜٗح ، ٝجًٍُُٔ جُػوحك٢ ٝجالهطٛحو١ ُِرالو ، ضوغ :  ًحذَ 

.  ٤ِٕٓٞ ٗٓٔس 3.5ػ٠ِ ٞلحف ٍٜٗ ًحذَ ، ٣رِؾ ػىو ٌْحٜٗح 

 . ، ٣ٌٝر٤ى٣ح ، جُْٔٞٞػس جُكٍز ، جُٗرٌس جُؼٌ٘رٞض٤س ٣6/181حهٞش جُك١ٞٔ ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ ، : جٗظٍ 
1192

 ٛـ ، ٢ٛ39 جُٔؼًٍس جُط٢ ٝهؼص ذ٤ٖ ؾ٤ٕ ذٖ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُد ٝؾ٤ٕ ٓؼأ٣ٝس ذٖ أذ٢ ْل٤حٕ ، ْ٘س :  ٚل٤ٖ 

  ٤ٌ٣ٝ6/130ر٤ى٣ح ، جُْٔٞٞػس جُكٍز ، ٝجُك١ٞٔ ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ ، : جٗظٍ . ٝقِٛص ذؼى ٓؼًٍس جُؿَٔ 
1193

 ًْ ؾ٘ٞخ ٠ٍٜجٕ ، ٝضكط١ٞ ػ٠ِ ًْ ٛحتَ ٖٓ جُطٍجظ ٢ٛ340 جقىٟ ٓىٕ ج٣ٍجٕ ، ػ٠ِ ذؼى :  جٚرٜحٕ 

٤ٌ٣ٝر٤ى٣ح ، جُْٔٞٞػس جُكٍز : جٗظٍ . ٝجألْٞجم جُطٍجغ٤س جٌُرٍٟ جُٔ٘ظٔس ، جُط٢ ُْ ٣َٛ ئ٤ُٜح جُؼحذػٕٞ ٝجُٔٓطؼٍٕٔٝ 

  .6/5، ٝجُك١ٞٔ ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ ، 
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 كمعو الحسف بف عمي كحذيفة بف اليماف كعبد اهلل بف عمرك بف العاص، كسأليا )1194(بطبرستاف

 .(1195)سعيد بف العاص أبا سعيد الخدرم فعممو فأقاميا 

 ]كيفية صالة الخوؼ [

أف ابف عمر كاف إذا سئؿ عف صبلة الخكؼ قاؿ : في البخارم في  تفسير سكرة البقرة عف نافع  كما

 لـ يصمكا، طائفة منيـ بينيـ كبيف العدكيتقدـ اإلماـ كطائفة مف الناس فيصمي بيـ ركعة  كتككف : 

فإذا صمى الذيف معو ركعة استانخركا مكاف الذيف لـ يصمكا كال يسممكف، كيتقدـ الذيف لـ يصمكا 

 اإلماـ، كقد صمى ركعتيف، فيقـك كؿ كاحد مف الطائفتيف فيصمكف ؛ فيصمكف معو ركعة ثـ ينصرؼ

ألنفسيـ ركعة بعد أف ينصرؼ اإلماـ، فيككف كؿ كاحد مف الطائفتيف قد صمى ركعتيف،فإف كاف  

خكؼ ىك أشد مف ذلؾ صمكا  رجاال قياما  عمى أقداميـ أك ركبانا مستقبمي القبمة أك غير مستقبمييا 

)1196(. 

، )1198({يقـك اإلماـ : أنو قاؿ في صبلة الخكؼ قاؿ  } )1197(كفي الترمذم عف سيؿ بف أبي حثمة

. الحديث

                                                 
1194

، ًٝحٕ  (ذكٍ ه٣ُٖٝ )ٝال٣س ٖٓ ٝال٣حش ج٣ٍجٕ هى٣ٔحً ، ضوغ ئ٠ُ جُؿ٘ٞخ جٍُٗه٢ ٖٓ ذكٍ ٠رٍْطحٕ :  ٠رٍْطحًٕ 

. جِٜٛح ًػ٤ٍٝ جُكٍٝخ ، ًٝحٗص ؾُء ٖٓ ٌِٓٔس جُؼٍخ ، ؿُجٛح ْؼ٤ى ذٖ جُؼح٘

  .٤ٌ٣ٝ6/141ر٤ى٣ح ، جُْٔٞٞػس جُكٍز ، ٝجُك١ٞٔ ، ٓؼؿْ جُرِىجٕ ، : جٗظٍ 
(1195)

 ، ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/46 ، جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 2/931جُؼ٢٘٤، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىجذس ، : جٗظٍ 

2/43.   


  . (أ) أ ٖٓ /146 ٜٗح٣س م 
1196

، ػٖ جذٖ ػٍٔ ، ... ، ًطحخ جُطل٤ٍٓ ، ذحخ كحٕ نلطْ كٍؾحالً 936 ، 4535٘   أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

جٌُحْح٢ٗ : ٝجٗظٍ- .٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ال جٌٟ جذٖ ػٍٔ يًٍ يُي ئال ػٖ جُ٘ر٢ : هحٍ ٗحكغ : هحٍ ٓحُي : ٝك٢ أنٍٙ 

 .1/243، ذىجتغ ُٛ٘حتغ ، 
1197

. نطٔٚ ، ٝٛٞ نطأ  : (أ ، خ ، ؼ) ك٢ 

٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - هرٝ جُ٘ر٢ :  ٛـ ، هحٍ جُٞجهى١ 3َْٜٝ ذٖ أذ٢ قػٔس ذٖ ْحػىز ، جالٗٛح١ٌ جأل٢ْٝ ، ُٝى ْ٘س 

.  ٤ْٖ٘ ، ٌُ٘ٚ قلع ػ٘ٚ ، ضٞك٢ أٍٝ أ٣حّ ٓؼأ٣ٝس 8ٝٛٞ جذٖ - 

  .12/470 ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، 484 /12جذٖ جالغ٤ٍ ، أْى جُـحذس ، : جٗظٍ 
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ال لقاال  قاـ : فالصيغتاف في الحديثيف  صيغة  الفتكل ال إخبار عما كاف عميو الصبلة السبلـ فعؿ كا 

:  فصؼ خمفو إلى آخره دكف أف يقكؿ يقـك   اإلماـ، كلذا قاؿ مالؾ في األكؿ   عميو الصبلة السبلـ

. (1199)- صمى اهلل عميو كسمـ- ال أرل عبد اهلل بف عمر ذكر ذلؾ إال عف رسكؿ اهلل : قاؿ نافع 

 عف ىذا الحديث )1201(سألت يحيى بف سعيد القطاف:  في الثاني )1200(كقاؿ محمد بف بشار

. )1202(فحدثني عف شعبة

 عف سيؿ بف أبي )1205( عف صالح بف خكات)1204( عف أبيو)1203(عف عبد الرحمف بف القاسـ

، قاؿ )1206(بمثؿ حديث يحيى بف سعيد األنصارم- صمى اهلل عميو كسمـ - حثمة عف النبي 

                                                                                                                                                 
1198

ٓح ؾحء ك٢ ٚالز جُهٞف  ، ٝٚككٚ :  ، ًطحخ جُؿٔؼس ، ذحخ 146 ، 565٘ أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 ، ًطحخ جهحٓس جُٛالز ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ٚالز جُهٞف ، 224 ، 1259٘جألُرح٢ٗ ، ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 

 .ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 
(1199)

 1/392جُىْٞه٢ ، قح٤ٖس جُىْٞه٢ ، : جٗظٍ 
1200

 ٛـ ، 167 ٓكٔى ذٖ ذٗحٌ ذٖ ػػٔحٕ ذٖ وجٝو ذٖ ٤ًٓحٕ جُؼرى١ جُر١ٍٛ ، أذٞ ذٌٍ ، جُٔؼٍٝف ذر٘ىجٌ ، ُٝى ْ٘س 

 205ًطد ػٖ ذ٘ىجٌ ٗكٞجً ٖٓ ن٤ٖٓٔ جُق قى٣ع ، ٌٟٝ ػ٘ٚ جُرهح١ٌ : ٖٓ قلحظ جُكى٣ع جُػوحش ، هحٍ أذٞ وجٝو 

 ، ٝجذٖ قؿٍ 3/490 ، ٝجًُٛر٢ ، ٤ُٓجٕ جالػطىجٍ ، 6/52ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  قى٣ػحً 460جقحو٣ع ، ِْٝٓٓ 

  .9/70، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 
1201

ٓح ٌأ٣ص ذؼ٢٘٤ ٓػَ :  ٛـ ، ٖٓ قلحظ جُكى٣ع ، غوس ، قؿس ، هحٍ أقٔى 120 ٣ك٠٤ ذٖ كٍٝل جُوطحٕ ، ُٝى ْ٘س 

 ، ٝجًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 188-9/175 ، جًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ ، 8/147ج٢ًٌُُِ جألػالّ، : جٗظٍ . ٣ك٠٤ جُوطحٕ 

1/274.  
1202

 ٖؼرس ذٖ جُكؿحؼ ذٖ جٌُٞو جُؼط٢ٌ جالَو١ ، جُٞجْط٢ غْ جُر١ٍٛ ، أذٞ ذٓح٠ ، ٖٓ جتٔس ٌؾحٍ جُكى٣ع قلحظحً 

ج٢ًٌُُِ ، : جٗظٍ .  ٛـ 166 ٛـ ، ٖٓ جػالّ ضحذؼ٢ جُطحذؼ٤ٖ ، ٌْٖ ذحُرٍٛز ، ٝضٞك٢ ذٜح ْ٘س 82ٝضػر٤طحً ، ُٝى ْ٘س 

  .7/184 ، ٝجذٖ جُؼٔحو ، ًٌٖجش جًُٛد ، 3،301 ، ٝجُٓهأ١ٝ ، جُٟٞء جُالٓغ ، 3/164جألػالّ، 
1203

 ػرى جٍُقٖٔ ذٖ جُوحْْ ٓكٔى ذٖ أذ٢ ذٌٍ جُٛى٣ن ، جُو٢ٍٖ جُط٢ٔ٤ ، أذٞ ٓكٔى جُٔى٢ٗ جُلو٤ٚ ، ٖٓ ج٣ًُٖ ػحٍٚٝج 

ٚـحٌ جُطحذؼ٤ٖ ، غوس ؾ٤َِ ، ٖٓ ْحوجش أَٛ جُٔى٣٘س كوٜح ٝػِٔحً ٝو٣حٗس ، ٝقلظح ُِكى٣ع ٝجضوحٗحً ، ضٞك٢ ك٢ جُٗحّ ْ٘س 

 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، 2/545 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 3/322ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 126

  .7/62 ، جذٖ قرحٕ ، جُػوحش ، 409
1204

 جُوحْْ ذٖ ٓكٔى ذٖ أذ٢ ذٌٍ جُٛى٣ن ، جُو٢ٍٖ جُط٢ٔ٤ ، أذٞ ٓكٔى ، ٣ٝوحٍ أذٞػرى جٍُقٖٔ ، جُٔى٢ٗ ، جقى جُلوحء  

 ، 5/180جٗظٍ ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، .  ٛـ 107 ٛـ ، ٝضٞك٢ ْ٘س 37جُٓرؼس ، ٖٓ جُْٞط٠ جُطحذؼ٤ٖ ، غوس ، ُٝى ْ٘س 

  .5/302 ، ٝجذٖ قرحٕ جُػوحش ، 3/419 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 526ٝجذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، 
1205

 ٚحُف ذٖ نٞجش ذٖ ؾر٤ٍ ذٖ جُ٘ؼٔحٕ جالٗٛح١ٌ جُٔى٢ٗ ، ضحذؼ٢ ؾ٤َِ ، ٌٟٝ ػٖ جذ٤ٚ ٝنحُى ذٖ َْٜ ذٖ أذ٢ 

. ه٤َِ جُكى٣ع : قػٔس ، ٝػ٘ٚ جذ٘ٚ نٞجش ٝؿ٤ٍٙ ، هحٍ جُ٘ٓحت٢ ، غوس ، ٝيًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ جُػوحش ، ٝهحٍ جذٖ ْؼى 

 ، ٝجذٖ ْؼى ، ٠روحش جذٖ ْؼى 4/352ٓ٘طىٟ ٗٓٔحش جُلٖ ، جُٗرٌس جُؼٌ٘رٞض٤س ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، : جٗظإٌ 

 ،2/259.  
1206

 ٣ك٠٤ ذٖ ْؼ٤ى ذٖ ه٤ّ جالٗٛح١ٌ جُرهح١ٌ ، أذٞ ْؼ٤ى ، هحٜ ، ٖٓ جًحذٍ أَٛ جُكى٣ع ٝأَٛ جُٔى٣٘س ، ٢ُٝ 

 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد 8/147ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 143جُوٟحء ذحُٔى٣٘س ك٢ َٖٓ ذ٢٘ ج٤ٓس ، ضٞك٢ ْ٘س 

  .11/221جُط٣ًٜد ، 
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 بف مػحمد، كرفػعو شعبة حسف صحيح، لـ يرفعو يحيى بف سعػيد األنصارم عف القاسـ: الترمذم 

المصنؼ فيك محجكج بما  ، كحينئذ ال يخفى أف قكؿ)1207(عف عبد الرحمف بف القاسـ بف محمد

ركينا ليس بشيء ؛ ألف أبا يكسؼ أخبر بما ركل عنو عميو الصبلة السبلـ ثـ يقكـ  ال يصمى 

 . )1208(بعده

 ]كيفية الصالة إذا كاف اإلماـ مقيمًا [

ف كاف اإلماـ مقيمًا صمى بالطائفة األولى ركعتيف وبالثانية ركعتيف  )قاؿ  ] أنو  }لما روي  (وا 

ويصمي بالطائفة األولى مف المغرب )  {عميو السالـ صمى الظير بالطائفتيف ركعتيف ركعتيف 

ألف تنصيؼ الركعة الواحدة غير ممكف، فجعميا في األولى أولى  (ركعتيف، وبالثانية ركعة واحدة 

 . [بحكـ السبؽ 

أخرج أبك  ( {أنو عميو الصبلة كالسبلـ صمى الظير بالطائفتيف ركعتيف ركعتيف  }لما ركم   ): قكلو 

  في خكؼ الظير فصؼ[-صمى اهلل عميو كسمـ - صمى النبي  } قاؿ )1209(داكد عف أبي بكرة

 ركعتيف ثـ سمـ، فانطمؽ الذيف صمكا معو فكقفكا مكقؼ *بعضيـ خمفو كبعضيـ بإزاء العدك فصمى

صمى اهلل  - )1210(أصحابيـ ثـ جاء أكلئؾ فصمكا خمفو فصمى بيـ ركعتيف ثـ سمـ فكانت لرسكؿ اهلل

أقبمنا مع  } كركل مسمـ في صحيحو عف جابر قاؿ )1211({أربعان كألصحابو ركعتيف -عميو كسمـ 

                                                 


  . (خ) أ ٖٓ /175 ٜٗح٣س م 
1207

  (خ) ٓح ذ٤ٖ جُٔؼٌٞك٤ٖ ٤ُٓص ك٢ 
1208

-  ٣ؼ٢٘ جٕ ًٛٙ جالقحو٣ع ٓح نل٤ص ػ٠ِ أذ٢ ٣ْٞق ، ٝجٗٔح كْٜ ٖٓ جال٣حش ٝجالقحو٣ع ًٜٞٗح نحٚس ك٢ جُ٘ر٢ 

 - . ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ 
1209

 .ٗل٤غ ذٖ جُكحٌظ ، ْروص ضٍؾٔطٚ : ٝأذٞ ذٌٍٙ . ذٌٍ ٝٛٞ نطأ  : (ؼ) ك٢ 


  . (ؼ) أ ٖٓ /177ٜٗح٣س م * 
1210

  (خ) ٓح ذ٤ٖ جُٔؼوٞك٤ٖ ٤ُٓص ك٢ 
1211

٢ِٛ٣ ذٌَ ٠حتلس ًٌؼط٤ٖ  :  ، ًطحخ ٚالز جُٛالز ، ذحخ ٖٓ هحٍ 215 ، 1248٘ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

 . ، ًطحخ ٚالز جُهٞف ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 256 ، 1555٘ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ . ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 
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كنا إذا أتينا عمى شجرة :  قاؿ )1212(حتى إذا كنا بذات الرقاع-صمى اهلل عميو كسمـ - رسكؿ اهلل 

فجاء رجؿ مف المشركيف كسيؼ رسكؿ : ، قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - ظميمة تركناىا لرسكؿ اهلل 

صمى اهلل عميو -  ثـ قاؿ لرسكؿ اهلل )1213(معمؽ بشجرة فأخذه فاخترطو-صمى اهلل عميو كسمـ - اهلل 

صمى اهلل عميو - اهلل يمنعني منؾ، قاؿ فتيدده أصحاب رسكؿ اهلل : مف يمنعؾ مني ؟ قاؿ -: كسمـ 

ثـ نكدم بالصبلة فصمى بطائفة ركعتيف ثـ تأخركا، كصمى : فأغمد السيؼ كعمقو ، قاؿ -كسمـ 

أربع ركعات كلمقـك -صمى اهلل عميو كسمـ - فكانت لرسكؿ اهلل : بالطائفة األخرل ركعتيف قاؿ 

.  فيذاف الحديثاف ىماالمعكؿ عمييما في ىذه المسألة )1214({ركعتاف

كعمى اعتبار األكؿ ال يككف مقيمان ؛ ألنو صرح بالسبلـ فيو عمى رأس الركعتيف، كمطمكب المصنؼ 

ف حمؿ عميو حمبل لو عمى  ف اعتبر الثاني فميس فيو أنيا الظير، كا  أنو إذا كاف مقيمان فعؿ ذلؾ، كا 

. )1215(حديث أبي بكرة 

الصبلة كعف السبلـ عمى رأس كؿ ركعتيف لـز ككنو في السفر  كغاية األمر أنو سكت فيو عف تسمية

ف لـ يحمؿ عميو لـز إما اقتداء  ؛ ألنيا غزكة ذات الرقاع ثـ يمـز  اقتداء المفترض بالمتنفؿ، كا 

قصدا، كالكؿ  المفترض بالمتنفؿ في األخرييف، أك جكاز اإلتماـ  في السفر، أك خمط النافمة بالمكتكبة

ممنكع عندنا، كاألخير مكركه فبل يحمؿ عميو فعمو عميو الصبلة كالسبلـ كاختار الطحاكم في حديث 

                                                 
1212

ك٢ جُٓ٘س جٍُجذؼس ُِٜؿٍز ، ٞى ذ٢٘ غؼِرس ٝذ٢٘ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٢ٛ ؿُٝز هحّ ذٜح جُ٘ر٢ :  يجش جٍُهحع 

ٓكحٌخ ٝؿطلحٕ ، ذؼى جٕ ذِـٚ ئْٜٗ ٣ؼىٕٝ جُؼىز ُـُٝ جُٔى٣٘س ، كهٍؼ ئ٤ُْٜ ك٢ أٌذؼٔحتس ٖٓ ج٤ُِٖٔٓٔ ، ٝه٤َ 

جُكِر٢، : جٗظٍ . ْرؼٔحتس ، ٝجْطهِق ػ٠ِ جُٔى٣٘س أذٞ يٌ جُـلح١ٌ ، ٤ْٔٝص ذًجش جٍُهحع ، الْٜٗ ٌكؼٞج ك٤ٜح ٌج٣طْٜ 

، ؿُٝز يجش جٍُهحع ، ٝٛحٌٕٝ ، ض٣ًٜد ٤ٍْز جذٖ ٛٗحّ ، - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ج٤ٍُٓز جُكِر٤س ، ذحخ ٓـح٣َٚ 

 2 ،122٠، 3٘ ، جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س جُكى٣ػس ، جُوحٍٛز ، ٝجذٖ ٛٗحّ ، ج٤ٍُٓز جُ٘ر٣ٞس ، ؼ1964، 2٘ ، 206٠٘

 .، وجٌ جُلؿٍ ُِطٍجظ ، جُوحٍٛز 
1213

 .ُٓحٕ جُؼٍخ ، ن٠ٍ ، ٝجُٔؼؿْ ج١٤ُْٞ : جٗظٍ. جْطِٚ ٖٓ ؿٔىٙ :  جنط٠ٍ ٤ْلٚ 
1214

 . ، ًطحخ ٚالز جُٔٓحك٣ٍٖ ٝهٍٛٛح ، ذحخ ٚالز جُهٞف 382 ، 843٘   أنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 
1215

  ْرن ضه٣ٍؿٚ 
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لى اآلف لـ  أبي بكرة أنو كاف في كقت كانت الفريضة تصمى مرتيف كتحقيقو ما سمؼ فارجع إليو ، كا 

 .(1216)يتـ دليؿ عمى المسألة مف السنة 

كاألكلى فيو التمسؾ بالداللة، فإنو لما شطرت الصبلة بيف الطائفتيف في السفر غير المغرب كذلؾ 

في الحضر عند تحقؽ السبب، كىك الخكؼ، لكف الشطر في الحضر ركعتاف فيصمي باألكلى 

ذا ترجح عند التعارض  (فجعميا في األكلى أكلى   ): ركعتيف كبالثانية ركعتيف قكلو  أم يترجح ، كا 

فييا لـز اعتباره، فمذا لك أخطأ فصمى بالطائفة األكلى ركعة كبالثانية ركعتيف فسدت عمى الطائفتيف، 

أما األكلى فبلنصرافيـ  في غير أكانو، كأما الثانية ؛ فؤلنيـ لما أدرككا الركعة الثانية صاركا مف 

. الطائفة األكلى إلدراكيـ الشفع األكؿ كقد انصرفكا في أكاف رجكعيـ فتبطؿ 

كاألصؿ أف االنصراؼ في أكاف العكد مبطؿ، كالعكد في أكاف االنصراؼ ال يبطؿ ؛ ألنو مقبؿ كاألكؿ 

 في أكانو، كلك أخر االنصراؼ ثـ معرض، فبل يعذر  إال في المنصكص عميو كىك االنصراؼ

أكاف عكده، كلك جعميـ ثبلث طكائؼ  انصرؼ قبؿ أكاف عكده صح ؛ ألنو أكاف انصرافو ما لـ يجئ

كصمى بكؿ طائفة ركعة، فصبلة األكلى فاسدة كصبلة الثانية كالثالثة صحيحة، كالمعنى ما قدمنا 

كتقضى الثانية كالثالثة أكال ببل قراءة ؛ ألنيـ الحقكف فييا كتشيدكا، ثـ الركعة األكلى بقراءة ؛ ألنيـ 

مسبكقكف كالمسبكؽ ال يقضي ما سبؽ بو حتى يفرغ مف قضاء ما أدركو كلك كاف صمى باألكلى 

 صبلة األكلى أيضان لما  قمنا، ككذا تفسد صبلة ركعة كبالثانية ركعة ثـ باألكلى ركعة فسدت

                                                 
(1216)

 ، ٝجذٖ ػحذى٣ٖ ، قح٤ٖس 1/244 ، ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/933جُؼ٢٘٤، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىجذس ، : جٗظٍ 

  .1/408 ، ٝجُطكأ١ٝ ، ٍٖـ ٓؼح٢ٗ ج٥غحٌ ، 2/64  ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ٗٛد جٍُج٣س ، 2/188ٌو جُٔكطحٌ ، 


  . (أ) أ ٖٓ /146 ٜٗح٣س م 


  . (خ) خ ٖٓ /175 ٜٗح٣س م 
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الطائفتيف في الرباعية إذا صمى بكؿ ركعة، كعمى ىذا لك جعميـ أربعان في الرباعية كصمى بكؿ ركعة 

 .(1217)فسدت صبلة األكلى كالثالثة دكف الثانية كالرابعة

ثـ تقضي الطائفة الثانية الثالثة كالرابعة أكالن بغير قراءة، ثـ األكلى بقراءة كالطائفة الرابعة تقضي 

، كيتخير مف في الثالثة ؛ ألنيـ مسبكقكف بثبلث ركعات، كلك جعميـ طائفتيف فصمى ركعتيف بقراءة

باألكلى ركعتيف فانصرفكا إال رجبلن منيـ فصمى الثالثة مع اإلماـ ثـ انصرؼ فصبلتو تامة ؛ ألنو مف 

قبؿ  الطائفة األكلى كما بعد الشطر األكؿ إلى الفراغ أكاف انصرافيـ، ككذا لك انصرؼ بعد الرابعة

ف كاف في غير أكانو ؛ ألنو أكاف عكد الطائفة  القعكد كلك انحرؼ بعد التشيد قبؿ السبلـ ال تفسد كا 

األكلى كىك منيـ لكنيا ال تفسد النتياء األركاف حتى لك بقي عميو شيء بأف كاف مسبكقا بركعة 

. (1219) المفسد في حقو )1218(فسدت، كصبلة اإلماـ جائزة بكؿ حاؿ لعدـ

 ] القتاؿ حاؿ الصالة يبطميا [

؛ ألنو عميو السالـ شغؿ عف أربع  (وال يقاتموف في حاؿ الصالة، فإف فعموا بطمت صالتيـ  ) ]

 . [صموات يـو الخندؽ، ولو جاز األداء مع القتاؿ لما تركيا 

قيؿ فيو نظر ؛ ألف صبلة الخكؼ إنما شرعت في  (كلك جاز األداء مع القتاؿ لما تركيا   ): قكلو 

 . (1220)الصحيح بعد الخندؽ فمذا لـ يصميا إذ ذاؾ

إف صبلة الخكؼ بذات الرقاع كىي قبؿ الخندؽ ىك قكؿ ابف إسحاؽ  : )1221(كقكلو في الكافي

. (1222)كجماعة أىؿ السير في تاريخ ىذه الصبلة كىذه الغزكة 

                                                 
(1217)

 .2/262جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : جٗظٍ 
1218

 .٣وىّ ، ٝٛٞ نطأ  : (ؼ) ك٢ 
(1219)

 1/233 ، ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/262جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : جٗظٍ 
(1220)

ٝئٕ ُْ ٣وىٌ ػ٠ِ جُٛالز ئال ٓوحضالً ٠ِٚ ٝجػحو ًَ :  ، ٝهحٍ جُٗحكؼ٢ 1/233ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، : جٗظٍ 

     1/257جُٗحكؼ٢ ، جألّ ، : جٗظٍ . ٚالز ٤ِٛ٣ٜح ٝٛٞ ٓوحضَ 
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  التصريح بأف تأخير الصبلة يـك )1223(كاستشكؿ بأنو قد تقدـ في طريؽ حديث الخندؽ لمنسائي

الخندؽ كاف قبؿ نزكؿ صبلة الخكؼ، كركاه ابف أبي شيبة كعبد الرزاؽ كالبييقي كالشافعي 

 عف عبد )1226( عف سعيد المقبرم)1225( كأبك يعمى المكصمي كميـ عف ابف أبي ذئب)1224(كالدارمي

فذكره إلى أف  {حبسنا يـك الخندؽ  }  )1228( عف أبيو )1227(الرحمف بف أبي سعيد الخدرم

.   انتيى )1229({فرجاالن أك ركباننا }كذلؾ قبؿ أف تنزؿ :"قاؿ

كىذا ال يمس ما نحف فيو ؛ ألف الكبلـ في الصبلة حالة القتاؿ، كىذه اآلية تفيد الصبلة راكبا لمخكؼ 

كنحف نقكؿ بو، كىي المسألة التي بعد ىذه كال تبلـز بيف الرككب كالقتاؿ، فالحؽ أف نفس صبلة 

                                                                                                                                                 
1221

ذحنطٛحٌ ًطحذٚ جُٔر٠ٞٓ ٓغ ذحه٢ ًطد ظحٍٛ  ( ٛـ 334ش )هحّ جُكحًْ ج٤ُٜٗى ٓكٔى ذٖ أقٔى ج١ٍَُٝٔ :  جٌُحك٢ 

ِٓطو٠ جًُٔجٛد جُلو٤ٜس : جٗظٍ .  ٓؿِىجً 14ٝٛٞ " جُٔر٠ٞٓ ك٢ جُلوٚ " جٍُٝج٣س ٝجْٔحٙ ذحٌُحك٢ ، غْ ٍٖـ جٍُٓن٢ٓ ك٢ 

 .ٝجُىٌجْحش جُؼ٤ِٔس ، أْٛ ًطد جًُٔٛد جُك٘ل٢ 
(1222)

 ٛـ ، 4 ٛـ ، ٝه٤َ ك٢ أٝجنٍ ٌذ٤غ جُػح٢ٗ ْ٘س 4ؿُٝز يجش جٍُهحع ٝهؼص هرَ ؿُٝز جُه٘ىم ، كوى ٝهؼص ك٢ ْ٘س 

 211-206ٛحٌٝش ، ض٣ًٜد ٤ٍْز جذٖ ٛٗحّ ، ٘:  ٛـ ، ُ٘ظٍ 5 ٛـ ، جٓح ؿُٝز جُه٘ىم كٌحٗص ك٢ ٖٞجٍ ْ٘س 7ٝه٤َ 

 .     2/937، ٝجُؼ٢٘٤ ، جُؼ٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 
1223

 . ُِٓح٢ُٔ ، ٝٛٞ نطأ  : (ؼ) ك٢ 
1224

 ٛـ ، ٖٓ قلحظ جُكى٣ع ُٚ جُٔٓ٘ى ك٢ 181ػرى هللا ذٖ ػرى جٍُقٖٔ جُىج٢ٌٓ جٍُٓٔه٘ى١ ، ُٝى ْ٘س :  جُىج٢ٌٓ 

 ، 4/95ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 255، ضٞك٢ ْ٘س " ْٖ٘ جُىٌج٢ٓ " جُكى٣ع ، ٝجُؿحٓغ جُٛك٤ف ٠ٔٓ٣ٝ 

  .5/294 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 2/105جًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 
1225

ٓكٔى ذٖ ػرى جٍُقٖٔ ذٖ جُٔـ٤ٍز ذٖ جُكحٌظ ، ٖٓ ذ٢٘ ػحٍٓ ذٖ ُإ١ ، ٖٓ ه٣ٍٕ ، ضحذؼ٢ ، ٖٓ :  جذٖ أذ٢ يتد 

 ٛـ ، ٝٛٞ ٖٓ أَٛ جُٔى٣٘س ًٝحٕ ٗل٢ ذٜح ، ٖٓ أٌٝع جُ٘حِ ٝجكِْٟٜ ك٢ ػٍٛٙ ، ٝضٞك٢ 80ٌٝجز جُكى٣ع ، ُٝى ْ٘س 

 ، ٝجذٖ نٌِحٕ ، ٝك٤حش جالػ٤حٕ 9/301 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 198ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ  . 158ْ٘س 

،1/452.  
1226

 ْؼ٤ى جُٔور١ٍ ،جألٓحّ جُٔكىظ جُػوس ، أذٞ ْؼى ، ْؼ٤ى ذٖ أذ٢ ْؼ٤ى ٤ًٓحٕ ج٤ُِػ٢ ٓٞالْٛ جُٔى٢ٗ جُٔـ١ٍ٤ ، ًحٕ 

 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد 83 ، 2جًُٛر٢ ، ٤ٍْ جػالّ جُ٘رالء ، ؼ: جٗظٍ . ٣ٌٖٓ ذٔورٍز جُرو٤غ ، ًٝحٕ ٖٓ أٝػ٤س جُكى٣ع 

  .5/85 ، ٝجذٖ ْؼى ، ٠روحش جذٖ ْؼى ، 4/34جُط٣ًٜد ، 
1227

 ػرى جٍُقٖٔ ذٖ أذ٢ ْؼ٤ى جُهى١ٌ ، ْؼى ذٖ ٓحُي جالٗٛح١ٌ جُهٌُؾ٢ ، أذٞ قلٙ ، ٣ٝوحٍ أذٞ ٓكٔى ، ٣ٝوحٍ 

 ٛـ ، ٝٛٞ جذٖ ْرغ ْٝرؼ٤ٖ ، ٝهحٍ 112ٓحش ْ٘س : غوس ، ٝيًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ جُػوحش ، ٝهحٍ : أذٞ ؾؼلٍ ، هحٍ جُ٘ٓحت٢ 

. ضحذؼ٢ ٓى٢ٗ غوس : جُؼؿ٢ِ 

  .5/267 ، ٝجذٖ ْؼى ، ٠روحش جذٖ ْؼى ، 6/167جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، : جٗظٍ 
1228

 . أذٞ ْؼ٤ى جُهى١ٌ ، ْؼى ذٖ ٓحُي ذٖ ْ٘حٕ ، ٝهى ْروص جُطٍؾٔس ُٚ 
1229

 . 239 ٌْٞز جُروٍز ، ج٣٥س 

 ، 3/25 ، ٝأنٍؾٚ أقٔى ، 1492 ، ٌهْ 1/358 ، أنٍؾٚ جُىٌج٢ٓ ، 2/17ٝجُكى٣ع ٚك٤ف ، أنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، 

  .3/251ٝجُر٤ٜو٢ ، 
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ف غزكة ذات )1230(الخكؼ بالصفة المعركفة مف  الذىاب كاإلياب إنما شرعت بعد الخندؽ  ، كا 

  . )1231(الرقاع بعد الخندؽ

  في مدعى المصنؼ في ىذه المسألة، أما األكؿ فقد ثبت أنو عميو الصبلة )1232(ثـ ال يضرنا

صمى اهلل عميو - كاف رسكؿ اهلل  }  صبلة الخكؼ كما قاؿ أبك ىريرة )1233(كالسبلـ صمى بعسفاف

إف ليؤالء  صبلة :   كعسفاف فحاصر المشركيف، فقاؿ المشرككف )1234(نازال بيف ضجناف-كسمـ 

ىي أحب إلييـ مف أبنائيـ كأمكاليـ، أجمعكا أمركـ ثـ ميمكا عمييـ ميمة كاحدة، فجاء جبريؿ فأمره أف 

 .  كذكر الحديث )1235({أصحابو نصفيف يقسـ

- كنا مع رسكؿ اهلل  }  : )1236(حديث حسف صحيح، كفي ركاية أبي  عياش الزرقي: قاؿ الترمذم 

  فساقو كقاؿ فنزلت صبلة الخكؼ بيف الظير )1237(فصمى بنا الظير-صمى اهلل عميو كسمـ 

.    الحديث، ركاه أحمد كأبك داكد كالنسائي )1238({كالعصر، كصمى بنا العصر ففرقنا فرقتيف 

                                                 
1230

 ٛـ ، ق٤ع هحّ جُِٕٔٓٔٞ ذكلٍ ن٘ىم 5ؿُٝز جُه٘ىم ، ٝض٠ٔٓ ؿُٝز جالقُجخ ، ًٝحٗص ك٢ ٖٞجٍ ْ٘س :  جُه٘ىم 

 ، ٝٛحٌٕٝ ، ػرى جُٓالّ ٛحٌٕٝ ، ض٣ًٜد 3٘،130جذٖ ٛٗحّ ، ج٤ٍُٓز جُ٘ر٣ٞس ، ؼ: جٗظٍ . قٍٞ جُٔى٣٘س ُكٔح٣طٜح 

  .211ج٤ٍُٓز جُ٘ر٣ٞس ، ٘
1231

جذٖ ٛٗحّ ، : جٗظٍ .  ٛـ 5 ٛـ ك٢ ؾٔحوٟ جأل٠ُٝ ، ؿُٝز جُه٘ىم ًحٗص ْ٘س 4 ؿُٝز يجش جٍُهحع ًحٗص ْ٘س 

  .130 ، 122٘ ، 3٘ج٤ٍُٓز جُ٘ر٣ٞس ، ؼ
1232

 .ُٔح ٍٗٛٗح ، ٝٛٞ نطأ  : (ؼ) ك٢ 
1233

 ًْ ، ٝػٓلحٕ َٜٓ٘ ٖٓ ٌٓس ػ٠ِ 310ٝجو١ ٣وغ ٖٔحٍ ٌٓس ، ٝػٓلحٕ ٓ٘طوس ضرؼى ػٖ جُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز :  ػٓلحٕ 

  .250ٛحٌٕٝ ػرى جُٓالّ ، ض٣ًٜد ٤ٍْز جذٖ ٛٗحّ ، ٘: جٗظٍ . ٍٓقِط٤ٖ 
1234

ٓؼؿْ جألٓحًٖ جُؼٍذ٤س : جٗظٍ . ٝجو١ ٣وغ ؾ٘ٞخ ػٓلحٕ ذٓطس ػٍٗ ٤ًالً ، ػ٠ِ جُؿحوز ئ٠ُ ٌٓس :  ٞؿ٘حٕ 

 .ٝجإلْال٤ٓس 
1235

: ، ذحخ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جُوٍجءجش ػٖ جٍٍُْٞ :  ، ًطحخ 678 ، 3035٘ أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 ، ًطحخ ٚالز جُهٞف ، 254 ، 1544ٖ٘ٝٓ ٌْٞز جُ٘ٓحء ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ  ، ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ 

 .ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 
1236

٣َى ذٖ : أذٞ ػ٤حٔ جٌُُه٢ ػر٤ى ، ٝه٤َ : ٝأذٞ ػ٤حٔ جٌُُه٢ ، ٛٞ . جٌُٞه٢  : (ؼ)جَُُه٢ ، ٝك٢  (أ) ك٢ 

٠ِٚ - ، ٌٟٝ ػ٘ٚ ، ٖٜٝى ٓغ جٍٍُْٞ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٓؼأ٣ٝس ذٖ جُٛحٓص ذٖ ٣َى ذٖ نِىز ، ٚكد جُ٘ر٢ 

جذٖ هىجٓس ، جالْطرٛحٌ ك٢ ٗٓد : جٗظٍ . ، ٓحش ك٢ َٖٓ ٓؼأ٣ٝس ذؼى جالٌذؼ٤ٖ ٝه٤َ ذؼى جُه٤ٖٓٔ - هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ 

 . ٛـ 1391، وجٌ جُلٌٍ ، ، ْ٘س 1جُٛكحذس جالٗٛحٌ ضكو٤ن ػ٢ِ ض٣ٜٞحٕ ، و
1237

 .جُظٍٜ ٝػ٠ِ ج٤ُِٖٔٓٔ ٣ّٞ جي ٖٓ نحُى  : (ؼ)جُظٍٜ ٝػ٠ِ ج٤ًٍُٖٗٔ ٣ّٞ جي نحُى ، ٝك٢   : (خ ، ٠) ك٢ 
1238

 . 60 /42 أنٍؾٚ أقٔى ك٢ ٓٓ٘ىٙ ، 

.  ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ ٚالز جُهٞف ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 211 ، 1236٘ٝأنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 
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أنو عميو الصبلة  } ، كأما الثاني فقد صح )1239(كال خبلؼ أف غزكة عسفاف كانت بعد الخندؽ

  عمى ما ذكرناه مف  ركاية مسمـ عف جابر، فمـز أنيا )1240({كالسبلـ صمى الخكؼ بذات الرقاع 

بعد الخندؽ كبعد عسفاف كيؤيد ىذا أف أبا ىريرة كأبا مكسى األشعرم شيدا غزكة ذات الرقاع كما في 

أنو شيد غزكة ذات الرقاع، كأنيـ كانكا يمفكف عمى أرجميـ الخرؽ لما  }الصحيحيف عف أبي مكسى 

،  )1241({نقبت فسميت غزكة ذات الرقاع 

- ىؿ صميت مع رسكؿ اهلل :  سأؿ أبا ىريرة )1242(أف مركاف بف الحكـ } كالسنف كفي مسند أحمد

 . )1243({صبلة الخكؼ ؟ قاؿ نعـ، قاؿ متى ؟ قاؿ عاـ غزكة نجد -صمى اهلل عميو كسمـ 

رضي اهلل - كاف في غزكة خيبر  ، فإف إسبلـ أبي ىريرة)1244(كىذا يدؿ عمى أنيا بعد غزكة خيبر

، فمف جعميا قبؿ الخندؽ فقد كىـ ، كأما الثالث فمما كىي بعد الخندؽ، فيي بعد ما ىك بعد-عنو 

. ذكرناه 

                                                                                                                                                 

 . ، ًطحخ ٚالز جُهٞف ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 256 ، 1550٘ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ 
1239

.  ٛـ 6 ؿُٝز ػٓلحٕ ك٢ ؾٔحوز جأل٠ُٝ ، ْ٘س 

  .130 ، 32٘جذٖ ٛٗحّ ج٤ٍُٓز جُ٘ر٣ٞس ، : جٗظٍ .  ٛـ 5ؿُٝز جُه٘ىم ، ك٢ ٖٞجٍ ْ٘س 
1240

٢ٛٝ ؿُٝز ًحٗص ك٢ جُٓ٘س جٍُجذؼس ُِٜؿٍز ، ٤ْٔٝص ذًجش جٍُهحع ، الْٜٗ ٌكؼٞج ك٢ ٌج٣حضْٜ، :  ؿُٝز يجش جٍُهحع 

  . 122جذٖ ٛٗحّ ، ج٤ٍُٓز جُ٘ر٣ٞس ، ٘: جٗظٍ . ٣ٝوحٍ يجش جٍُهحع ٖؿٍز ذًُي جُٔٞهغ 
1241

ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، .  ، ًطحخ جُٔـح١َ ، ذحخ ؿُٝز يجش جٍُهحع 60 ، 4128٘   أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

ًٝالٛٔح ػٖ أذ٢ ذٍوز ػٖ أذ٢ . ، ًطحخ جُؿٜحو ٝج٤ٍُٓ ، ذحخ ، ؿُٝجش يجش جٍُهحع 927 ، ٘ 1816قى٣ع ٌهْ 

 ٠ْٞٓ  .

جوٌؼ جُٔٛ٘ق ٖٜٞو أذ٢ ٣ٍٍٛز ٝأذ٢ ٠ْٞٓ ٓؼحً ُـُٝز يجش جٍُهحع ، ٝجُٛٞجخ ، جٕ قى٣ع أذ٢ ٣ٍٍٛز ٤ُّ : ض٘ر٤ٚ 

ك٢ جُٛك٤ك٤ٖ ، ٝجٗٔح ٌٝجٙ جٚكحخ جُٖٓ٘ ، ٝٛٞ جُكى٣ع جالض٢ ، الٕ ؿُٝز يجش جٍُهحع ٢ٛ ؿُٝز ٗؿى ًٝحٗص ك٢ 

 . ٛـ 4ؾٔحوٟ جأل٠ُٝ ْ٘س 


  . (خ) أ ٖٓ /176 ٜٗح٣س م 
1242

 ٛـ 2 ٍٓٝجٕ ذٖ جُكٌْ ذٖ أذ٢ جُؼح٘ ذٖ ج٤ٓس ذٖ ػرى ّٖٔ ذٖ ٓ٘حف ، أذٞ ػرى جُِٔي ، ن٤ِلس ج١ٞٓ ، ُٝى ْ٘س 

ك٢ ٌٓس جٌٍُٔٓس ، ٝٗٗأ ك٢ جُطحتق ، ٌْٖٝ جُٔى٣٘س ، هحضَ ك٢ ٝهؼس جُؿَٔ هطحالً ٖى٣ىجً ، ٖٜٝى ٚل٤ٖ ٓغ ٓؼأ٣ٝس، 

 ، ٝجذٖ قؿٍ ، 10/91 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 8/207ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، :  ٛـ ، جٗظٍ 65ضٞك٢ ْ٘س 

  .8320جإلٚحذس ، ش 
1243

، ٝٚككٚ ...ؾ٤ٔؼح ...  ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ ٖٓ هحٍ ٣ٌرٍٝ 212 ، 1240٘ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

 ، ٝجُر٤ٜو٢، 2/320 ، ٝأقٔى ، 1361 ، ، ٝجذٖ ن٣ُٔس 2878 ، ٝجذٖ قرحٕ ، 3/173جألُرح٢ٗ ، ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ 

  .1/314 ، ٝجُطكأ١ٝ ، 3/264
1244

  .3/214جذٖ ٛٗحّ ج٤ٍُٓز جُ٘ر٣ٞس ، : جٗظٍ .  ٛـ 7 ؿُٝز ن٤رٍ ، ك٢ ٓكٍّ ْ٘س 



326 

 

كتكضيحو أف المدعي أف ال يصمى  حالة المقاتمة كالمسايفة، كىذا مما يدؿ عميو تأخيره الصبلة يـك 

بعدىا مف صبلة الخكؼ بالصفة الخاصة  ()الخندؽ، إذ لك جازت في تمؾ الحالة لـ يؤخر كالمشركع

ف اشتممت اآلية عمى األمر بأخذ األسمحة فإنو ال ينفي كجكب االستئناؼ إف كقع  لـ يفد جكازه، كا 

محاربة، فالقدر المتحقؽ في فائدة األمر بأخذ األسمحة إباحة القتاؿ الذم ىك ليس مف أعماؿ الصبلة 

  .(1245)بؿ ىك مف المفسدات

فأفادت حؿ فعؿ ىذا المفسد بعد أف كاف حراما فيبقى كؿ ما عمـ عمى ما عمـ ما لـ ينفو ناؼ، كالذم 

. كاف معمكما حرمة مباشرة المفسد كثبكت الفساد بفعمو 

 .(1246)كالقدر الذم يستمزمو األمر بأخذ األسمحة رفع  حرمة ال غير فيبقى األمر  فتجب اإلعادة

 

 

 ] كيفية الصالة إذا  اشتد الخوؼ [

فإف اشتد الخوؼ صموا ركبانًا فرادى يومئوف بالركوع والسجود إلى أي جية شاءوا إذا لـ  ) ]

وسقط التوجو لمضرورة { فإف خفتـ فرجااًل أو ركبانًا } لقولو تعالى  (يقدروا عمى التوجو إلى القبمة 

. 

 . [وعف محمد أنيـ المصموف بجماعة، وليس بصحيح النعداـ االتحاد في المكاف 

ذا اشتد الخكؼ   ): قكلو  . بأف ال يدعيـ العدك يصمكف نازليف  بؿ يياجمكنيـ  (كا 

                                                                                                                                                 


  . (أ) أ ٖٓ /147 ٜٗح٣س م 


  . (ؼ) أ ٖٓ /178 ٜٗح٣س م 
(1245)

      2/263جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : جٗظٍ 
(1246)

 .5/568 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/244جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 
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. يعني الركباف (كعف محمد أنيـ يصمكف بجماعة): قكلو 

قد  جكز ليـ ما ىك أشد مف ذلؾ كىك : لكف محمدان يقكؿ  (النعداـ االتحاد في المكاف  ):  قكلو 

 . (1247)الذىاب كالمجيء كاالنحراؼ عف القبمة

كالجكاب بأف ما ثبت شرعان مما ال مدخؿ لمرأم فييا ال يتعداىا ، إنما ينتيض إذا كاف إلحاؽ محمد 

 مكقكؼ، عمى أف )1248(جكز ليـ ما ىك أشد لكف تمامو: بالقياس لكنو بالداللة حيث قاؿ 

 عميو عمى )1250(كاف لحاجة فضيمة الجماعة، مما ال يفتقر اإلطبلع  ىك أشد شرعان )1249(تجكيزىا

 كىك ممنكع، ىذا كلك كاف عمى دابة كاحدة جاز اقتداء المتأخر منيما بالمتقدـ )1251(أىمية اجتياد

  .(1252)اتفاقا

 ]باب الجنائز[

ذا احتضر الرجؿ وجو إلى القبمة عمى شقو األيمف  ) ] اعتبارا بحاؿ الوضع في القبر ؛ ألنو  (وا 

ولقف  )أشرؼ عميو، والمختار في بالدنا االستمقاء ؛ ألنو أيسر لخروج الروح واألوؿ ىو السنة 

والمراد { لقنوا موتاكـ شيادة أف ال إلو إال اهلل } -: صمى اهلل عميو وسمـ - لقولو  (الشيادتيف 

بذلؾ جرى التوارث، ثـ فيو تحسينو  (فإذا مات شد لحياه وغمض عيناه  )الذي قرب مف الموت 

.  [فيستحسف 

                                                 
(1247)

ئيج جٖطى جُهٞف ُْٝ ٣طٌٖٔ ٖٓ ضل٣ٍن جُؿ٤ٕ ، ِٚٞج ٌؾحال ًٌٝرحٗح ، ٓٓطور٢ِ جُورِس ٝؿ٤ٍ ٓٓطور٤ِٜح ، ُوُٞٚ 

، 1/233 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/268جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : ، جٗظٍ " كحٕ نلطْ كٍؾحال أٝ ًٌرحٗح :"ضؼا٠ُ 

  . 5/568ٝج١ُٝٞ٘،  جُٔؿٔٞع ، .  1/258 ، ٝجذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 1/245ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 
1248

 .ُإلٓحٓس ، ٝجُٔوٛٞو ذىالُس جُ٘ٙ : (ؼ) ك٢ 
1249

 . ضؿَٞ ٓح  : (ؼ)ٝك٢ . ضك٣ٍٍ ٓح  : (خ) ك٢ 
1250

 . جال٠الم  : (خ) ك٢ 
1251

 . أِٚٚ جؾطٜحوجً  : (ؼ) ك٢ 
(1252)

 5/568 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/48 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/245، ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 

   . 
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صبلة الجنازة صبلة مف كجو ال مطمقة، ثـ ىي متعمقة بعارض ىك آخر ما يعرض لمحي في دار 

. التكميؼ ككؿ منيما يستقؿ بمناسبة تأخيرىا عف كؿ الصمكات فكيؼ كقد اجتمعا 

 ] صفة صالة الجنازة [

. كليذه الصبلة كغيرىا صفة كسبب كشرط، كركف كسنف كآداب 

 . (1253)أما صفتيا ففرض كفاية

. كسببيا الميت المسمـ فإنيا كجبت قضاء لحقو 

. كركنيا سيأتي بيانو 

. كأما شرطيا فما ىك شرط لمصبلة المطمقة كتزيد ىذه بأمكر سنذكرىا 

 ككنو مكفنا بثبلثة أثكاب أك بثيابو في الشييد، كككف ىذا مف سنف الصبلة تسأىبل، )1254(كسننيا

. كآدابيا كغيرىا، كالجنازة بالفتح الميت كبالكسر السرير 

كالمحتضر مف قرب  مف المكت، كصؼ بو لحضكر مكتو أك مبلئكة المكت، كعبلمات االحتضار 

أف تسترخي قدماه فبل ينتصباف ، كيتعكج أنفو كتنخسؼ صدغاه، كتمتد جمدة خصييو؛ النشمار  

. (1256)، كال يمتنع حضكر الجنب كالحائض كقت االحتضار(1255)الخصيتيف بالمكت

 ] ما يفعؿ بالميت [

                                                 
(1253)

، 2/63 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/311جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، . 1/238ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، : جٗظٍ 

  . 2/341 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 5/270ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 
1254

 .ْٝررٜح : (ؼ) ك٢ 
(1255)

      1/234، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/942جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ 
(1256)

ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ : جٗظٍ . ذحنٍجؼ جُكحتٝ ٝجُ٘لٓحء ٝجُؿ٘د ٝٛ٘حى ٖٓ جؾحَ ُْٜ ؿَٓ ج٤ُٔص : ٛ٘حى ٖٓ هحٍ

 ، جذٖ ػحذى٣ٖ ، قح٤ٖس ٌو 2/947 ، جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 6/240  ،ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/309، 

  .2/193جُٔكطحٌ ، 
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لـ يذكر فيو كجو كال يعرؼ إال نقبل، كاهلل أعمـ باأليسر منيما، كال شؾ أنو  (ألنو أيسر   ): قكلو

 رأسو قميبل ليصير  أيسر لتغميضو كشد لحييو، كأمنع مف تقكس أعضائو، ثـ إذا ألقي عمى القفا ترفع

.  كجيو إلى القبمة دكف السماء

فؤلنو عميو الصبلة ك السبلـ لما قدـ المدينة سأؿ عف   }أما تكجييو  (كاألكؿ ىك السنة   ): قكلو 

كأكصى أف يكجو إلى القبمة لما احتضر، فقاؿ   فقالكا تكفي كأكصى بثمثو لؾ، )1257(البراء بف معركر

. (1259) ركاه الحاكـ)1258({ ثمثو عمى كلده عميو الصبلة كالسبلـ أصاب الفطرة، كقد رددت

 ] توجيو وجو الميت إلى القبمة عمى شقو األيمف [

كأما أف السنة ككنو عمى شقو األيمف فقيؿ يمكف االستدالؿ عميو بحديث النـك في الصحيحيف عف 

إذا أتيت مضجعؾ فتكضأ كضكءؾ لمصبلة ثـ  }البراء بف عازب عنو عميو الصبلة كالسبلـ قاؿ 

فإف مت مت عمى : الميـ إني أسممت نفسي إليؾ، إلى أف قاؿ : اضطجع عمى شقؾ األيمف كقؿ 

 قالت اشتكت )1261( كليس فيو ذكر القبمة، كما ركل اإلماـ أحمد عف أـ سممى)1260({الفطرة 

                                                 
1257

. ٓـٌٍٝ ، ٝٛٞ نطأ  : (ؼ)ٓؼٍُٝ ، ٝك٢  : (أ) ك٢ 

ٝجُرٍجء ذٖ ٓؼٌٍٝ ذٖ ٚهٍ جالٗٛح١ٌ جُهٌُؾ٢ ج٢ُِٔٓ أذٞ ذٍٗ ، ٚكحذ٢ ، ٖٜى جُؼورس ، ًٝحٕ أقى جُ٘ورحء جإلغ٠٘ 

ج٢ًٌُُِ ، : جٗظٍ .  م ٛـ 1ػٍٗ ٖٓ جالأٚحٌ ، ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ ٓحش ٖٓ جُ٘ورحء ، ضٞك٢ هرَ جُٜؿٍز ذٍٜٗ ٝجقى ػحّ 

  .1/203 ، ٝجذٖ جُؿ١َٞ ، ٚلس جُٛلٞز ، 1/144 ، جذٖ قؿٍ ، جإلٚحذس ، 2/47جألػالّ، 


  . (خ) خ ٖٓ /176 ٜٗح٣س م 
1258

 ، ًالٛٔح ػٖ ٣ك٠٤ ذٖ ػرى هللا ذٖ أذ٢ هطحوز ػٖ أذ٤ٚ ، ٝجُكى٣ع 3/384 ، ٝجُر٤ٜ٤و٢ ، 1/334 أنٍؾٚ جُكحًْ ، 

 ٍَْٓ. 
(1259)

 ، 944 ، 2/942جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : ٗٙ ػ٤ِٚ جُٗحكؼ٢ ، ٝهحٍ ذٚ ٓحُي ٝأقٔى ، جٗظٍ 

 .     1/331 ، ٝجذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 1/234 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 1/299ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 
1260

 ، ًطحخ جُىػٞجش ، ذحخ ئيج ذحش ٠حٍٛج ، ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، 1289 ، 6311٘ أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ ، 

 . جًًٍُ ٝجُىػحء ٝجُطٞذس ٝجالْطـلحٌ ، ذحخ ٓح ٣وٍٞ ػ٘ى جُّ٘ٞ ٝجنً جُٟٔؿغ:  ، ًطحخ 1342 ، 2710٘قى٣ع ٌهْ 
1261

. جّ ِْٔس ، ٝٛٞ نطأ  : (ؼ) ك٢ 

٠ِٚ هللا - ، ٖٜىش ٝهؼس ق٤ٖ٘ ، ٝٛرٜح ُِ٘ر٢ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٢ٛ جٍٓأز أذ٢ ٌجكغ ، ٠ُٞٓ جُ٘ر٢ : ٝجّ ٠ِْٔ 

، ٌٟٝٝ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٚل٤س ذ٘ص ػرى جُٔطِد ، كحػطوٜح ٝضُٝؾٜح أذٞ ٌجكغ ، ٌٝش ػٖ جُ٘ر٢ - ػ٤ِٚ ِْْٝ 

 ، ٝجذٖ قؿٍ ، 12/454 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 5/478جذٖ جالغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ، : جٗظٍ . ػٜ٘ح جذٜ٘ح ػر٤ى هللا 

 .4/333جالٚحذس ، 



330 

 

 رضي اهلل عنيا شككاىا التي قبضت فييا فكنت أمرضيا، فأصبحت يكمان كأمثؿ ما )1262(فاطمة

 يا أمو أعطني ثيأبي الجدد، فأعطيتيا فمبستيا، ثـ قالت :  لبعض حاجتو فقالت رأيتيا، كخرج عمي

يا أمو قدمي لي فراشي كسط البيت، ففعمت كاضطجعت فاستقبمت القبمة، كجعمت يدىا تحت خدىا، : 

 فضعيؼ، )1263(يا أمو إني مقبكضة اآلف كقد تطيرت فبل يكشفني أحد، فقبضت مكانيا: ثـ قالت 

غير أثر عف إبراىيـ  كتاب الجنائز لو مف   في باب المحتضر)1264(كلذا لـ يذكر ابف شاىيف

عمى شقو األيمف ما " كعف عطاء بف أبي رباح نحكه بزيادة " بالميت القبمة  يستقبؿ" النخعي قاؿ 

، كألنو قريب مف الكضع في القبر كمف اضطجاعو في مرضو ، كالسنة "عممت أحدان تركو مف ميت 

 .  (1265)فييما ذلؾ فكذا فيما قرب منيما

 ]تمقيف الميت [

.   أخرجو الجماعة إال البخارم عف الخدرم)1266({لقنكا مكتاكـ شيادة أف ال إلو إال اهلل  }كحديث 

. كركم مف حديث أبي ىريرة كأخرج مسمـ نحكه سكاء 

                                                 
1262

ٛـ ، جٜٓح نى٣ؿس ذ٘ص ن٣ِٞى ، ضُٝؾص ٖٓ ج٤ٍٓ . م18، ُٝىز ْ٘س - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -  كح٠ٔس ذ٘ص ٓكٔى 

جُٔإ٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُد ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ،ك٢ جُٓ٘س جُػحٓ٘س ػٍٗز ٖٓ ػٍٔٛح ، ُٝٝىش ُٚ جُكٖٓ ٝجُك٤ٖٓ ٝجّ 

 ، ٠رلحش جذٖ 5/132ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 11ًِػّٞ ٣َٝ٘د ، ٝػحٖص ذؼى جذ٤ٜح ْطس جٍٖٜ ، ضٞك٤ص ْ٘س 

  .380 ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ًطحخ جُ٘ٓحء ، ش20-8/11ْؼى ، 


  . (ؼ) خ ٖٓ /178 ٜٗح٣س م 
1263

  .3/276 ، ٝجذٖ جُؿ١َٞ ك٢ جُٔٞٞٞػحش ، 6/461 ٌٍٓ٘ ، أنٍؾٚ أقٔى ، 
1264

 ٛـ ، 297 جذٖ ٖح٤ٖٛ ، ػٍٔ ذٖ أقٔى ذٖ ػػٔحٕ ذٖ ٖح٤ٖٛ ، أذٞ قلٙ ، ٝجػع ػالٓس ٖٓ أَٛ ذـىجو ، ُٝى ْ٘س 

: جٗظٍ .  ٛـ 385، ضٞك٢ ْ٘س " جُطل٤ٍٓ " ، " جُٓ٘س" ًحٕ ٖٓ قلحظ جُكى٣ع ، ُٚ ٗكٞ غالغٔحتس ٓٛ٘ق ، ٜٓ٘ح ًطحخ 

  .11/265 ، جُهط٤د جُرـىجو١ ، ضح٣ٌم ذـىجو ، 5/40ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 


  . (أ) خ ٖٓ /147 ٜٗح٣س م 
(1265)

      1/234 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 6/179ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، : جٗظٍ 
1266

.  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ضِو٤ٖ جُٔٞض٠ ال جُٚ ئال هللا 417 ، 916٘   أنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 

.  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ك٢ جُطِو٤ٖ 562 ، 3117٘ٝأنٍؾٚ أذٞ وأٝٝو ، قى٣ع ٌهْ 

.  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ضِو٤ٖ ج٣ٍُٔٝ ػ٘ى جُٔٞش 233 ، 967٘ٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

.  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ضِو٤ٖ ج٤ُٔص 295 ، 1826٘ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ 

.  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ٓحؾحء ك٢ ضِو٤ٖ ج٤ُٔص ال جُٚ ئال هللا257 ، 1445٘ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 

 3/238 ، ٝجذٖ أذ٢ ٤ٖرس ، 3/3ٝأنٍؾٚ أقٔى ، 
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مف  }-صمى اهلل عميو كسمـ - مثؿ لفظ القتيؿ في قكلو  (كالمراد الذم قرب مف المكت   ): قكلو 

 . )1267({قتؿ قتيبل فمو سمبو 

القبر، فقيؿ يفعؿ لحقيقة ما ركينا، كنسب إلى أىؿ السنة   كىك في)1268(كأما التمقيف بعد المكت

 . )1269(كالجماعة، كخبلفو إلى المعتزلة

 فبلف يا ابف فبلف اذكر دينؾ الذم كنت عميو في دار  يا: كقيؿ ال يؤمر بو كال ينيى عنو كيقكؿ 

الدنيا شيادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدا رسكؿ اهلل، كال شؾ أف المفظ ال يجكز إخراجو عف حقيقتو 

. (1270)إال بدليؿ فيجب تعيينو 

ال لـ يفد، يمكف جعمو [كما في الكافي مف أنو إف كاف مات مسمما لـ يحتج إليو بعد المكت  كا 

يعني أف المقصكد منو التذكير في كقت تعرض الشيطاف لو كىذا ال يفيد بعد : الصارؼ 

. )1271](المكت

                                                 
1267

كإجو ػرى : جٗظٍ .  ، ًطحخ جُؿٜحو ، ذحخ جْطكوحم جُوحضَ ِْد جُوط٤َ 366 ، 1144٘ ٓطلن ػ٤ِٚ ، قى٣ع ٌهْ 

، 3142جُرحه٢ ، جُِإُإ ٝجٍُٔؾحٕ ك٤ٔح جضلن ػ٤ِٚ ج٤ُٗهحٕ ، وجٌ جُكى٣ع جُوحٍٛز ، ٝأنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ ، 

ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ ,  ، ًطحخ كٍٜ جُهّٔ ، ذحخ ٖٓ ُْ ٣هّٔ جالْالخ ٖٝٓ هطَ هط٤ال كِٚ ِْرٚ 659٘

ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  ، ًطحخ جُؿٜحو ٝج٤ٍُٓ ، ذحخ جْطكوحم جُوحضَ ِْد جُوط٤َ ، ٝجٗظٍ 884 ، 1751٘

1/234. 
1268

جنًٙ ٝضٌٖٔ ٓ٘ٚ ، ٝال ٣هٍؼ جْطؼٔحٍ جُلوٜحء ُٚ ػٖ ًٛٙ : كٜٔٚ ، ٝضِو٘ٚ : ُوٖ جٌُالّ :  جُطِو٤ٖ ٓٛىٌ ُوٖ ، ٣وحٍ 

. جُٔؼح٢ٗ جُِـ٣ٞس 

ُو٘ٞج ٓٞجضٌْ ال جُٚ ئال - :" ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٝجُطِو٤ٖ ْ٘س ػ٘ى جالقطٟحٌ ، ق٤ع ٣ِوٖ جُٔكطٍٟ جُٜٗحوز ، ُوُٞٚ 

، ئٓح جُطِو٤ٖ ذؼى جُٔٞش ، كوى جنطِق ك٤ٚ ، كًٛد جُٔح٤ٌُس ٝذؼٝ جٚكحخ جُٗحكؼ٢ ٝج٣ُُؼ٢ِ ٖٓ جُك٘ل٤س ، ئ٠ُ " " هللا 

أٓح جُطِو٤ٖ ذؼى جُىكٖ كِْ جؾى : جٕ ًٛج جُطِو٤ٖ ال ذأِ ذٚ ، جٓح جُك٘حذِس كال ٣ٍٕٝ يُي ، ٝك٢ جُٔـ٢٘ ػ٠ِ جٍُٗـ جٌُر٤ٍ 

 .ش ، ضِو٤ٖ :  ، قٍف 13جُْٔٞٞػس جُلو٤ٜس ج٤ٌُٗٞس ، ؼ: جٗظٍ . ػٖ أقٔى ٓ٘ٚ ٤ٖثحً 
1269

كٍهس جْال٤ٓس ٗٗأش ك٢ أٝجنٍ جُؼٍٛ جأل١ٞٓ ، ٝض٘ٓد ئ٠ُ ج٤ُٗم ٝجَٚ ذٖ ػطحء ، جقى جذٍَ :  جُٔؼطُُٚ 

ذحٕ جُؼوَ ٝجُلطٍز ج٤ُِٓٔس هحوٌجٕ ػ٠ِ ض٤٤ُٔ : ضال٤ًٓ جُكٖٓ جُر١ٍٛ ، ض٤ُٔش ذطوى٣ْ جُؼوَ ػ٠ِ جُ٘وَ ، ٝهحُٞج 

.  جُكالٍ ٝجُكٍجّ ذٌَٗ ضِوحت٢ 

جُطٞق٤ى ، ٝجُؼىٍ ، ٝجُُُٔ٘س ذ٤ٖ ج٤ُُُٖ٘ٔ ، ٝجُٞػى ٝجُٞػ٤ى ، ٝجألٍٓ ذحُٔؼٍٝف : ٝجػطوىٝج ٝجذحألٍٚٞ جُهٔٓس ٢ٛٝ 

. ٝج٢ُٜ٘ ػٖ جٌٍُٔ٘ 

جُْٔٞٞػس . وجٌ جُٔؼٍكس ، جٌُٔطرس جُؼ٣ٍٛس ، ذ٤ٍٝش . ، ٠ 115 ، 21٘جُرـىجو١ ، جُلٍم ذ٤ٖ جُلٍم ، ٘: جٗظٍ 

 .ج٤ٍُٔٓز ك٢ جالو٣حٕ ٝجًُٔجٛد ٝجالقُجخ جُٔؼحٍٚز 
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كقد يختار الشؽ األكؿ كاالحتياج إليو في حؽ التذكير لتثبيت الجناف لمسؤاؿ فنفي  الفائدة مطمقان 

. (1272)ممنكع 

. نعـ  الفائدة األصمية منتفية 

كعندم أف مبنى ارتكاب ىذا المجاز ىنا عند أكثر مشايخنا ىك أف الميت ال يسمع عندىـ عمى ما 

. صرحكا بو في كتاب األيماف في باب اليميف بالضرب 

بحيث يفيـ، كالميت ليس كذلؾ لعدـ  لك حمؼ ال يكممو فكممو ميتا ال يحنث ؛ ألنيا تنعقد عمى ما

  . (1273)السماع

 ]ألىؿ القميب -صمى اهلل عميو وسمـ -  خطاب النبي [

 ، )1275( ،ما أنتـ بأسمع لما أقكؿ منيـ)1274(في أىؿ القميب-صمى اهلل عميو كسمـ - كأكرد قكلو 

ذلؾ -صمى اهلل عميو كسمـ - كيؼ يقكؿ : كأجأبكا تارة بأنو مردكد مف عائشة رضي اهلل عنيا قالت 

 كتارة بأف  )1277({إنؾ ال تسمع المكتى  } )1276({كما أنت بمسمع مف في القبكر  }كاهلل تعالى يقكؿ 

                                                                                                                                                 
(1270)

٣ٓطكد جٕ ٣ِوٖ ذؼى : ال ٣ِوٖ ػ٘ى جُك٘ل٤س ذؼى جُٔٞش ًٔح ك٢ ظحٍٛ جٍُٝج٣س ، ٝػ٘ى جُٗحكؼ٢ : جُطو٤ِٖ ذؼى جُٔٞش 

 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، 2/191 ، ٝجذٖ ػحذى٣ٖ ، قح٤ٖس ٌو جُٔكطحٌ ، 2/947جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ , جُىكٖ 

       1/166 ، ٝجألٓحّ ٓحُي ، جُٔىٝٓس جٌُرٍٟ ، 1/234ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 
1271

  .(خ) ٓح ذ٤ٖ جُٔؼٌٞك٤ٖ ٤ُٓص ك٢ 
(1272)

ال ٠ٜ٘٣ ػٖ جُطو٤ِٖ ذؼى جُىكٖ ، الٗٚ ال ٌٍٞ ك٤ٚ ، ذَ ك٤ٚ ٗلغ ، كحٕ ج٤ُٔص ٣ٓطحًّٗ ذحًًٍُ ، ػ٠ِ ٓح ٌٝو ك٢ 

 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ 424-6/406 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/191جذٖ ػحذى٣ٖ ، نح٤ٖس ٌو جُٔكطحٌ ، : جٗظٍ , جالغحٌ 

      1/234جُكوحتن ، 
(1273)

  .     2/945، جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
1274

 . ْٝٛ جٌُلٍز ج٣ًُٖ هطِٞج ٣ّٞ ذىٌ :  أَٛ جُو٤ِد
1275

 ، ًطحخ جُٔـح١َ ، ذحخ هطَ أذ٢ ؾَٜ ، ٖٓ قى٣ع جّٗ ذٖ 828 ، 3796٘   أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

٠ِٚ - ٣ح ٌٍْٞ هللا ٓح ضٌِْ ٖٓ جؾٓحو ال جٌٝجـ ُٜح ، كوحٍ ٌٍْٞ هللا : هحٍ ػٍٔ : ٓحُي ػٖ أذ٢ ٠ِٔس ذأغْ ٓ٘ٚ ، ٝك٤ٚ 

 " . ٝج١ًُ ٗلّ ٓكٔى ذ٤ىٙ ، ٓح جٗطْ ذحْٔغ ُٔح جهٍٞ ْٜٓ٘ - " هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ 
1276

  . 22 ٌْٞز كح٠ٍ ، ج٣٥س 
1277

 . 80 ٌْٞز جَُ٘ٔ ، ج٣٥س 

 هطَ أذ٢ ؾَٜ :  ، ًطحخ جُٔـح١َ ، ذحخ 830 ، 3979٘ٝجُكى٣ع أنٍؾٚ جُرهح١ٌ قى٣ع ٌهْ ، 
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معجزة كزيادة حسرة عمى الكافريف، كتارة بأنو مف ضرب -صمى اهلل عميو كسمـ - تمؾ خصكصية لو 

 .  (1278)المثؿ كما قاؿ عمي رضي اهلل عنو

 

 

 

 ] سماع الميت قرع نعاؿ المشيعيف [

 الميـ إال أف يخصكا )1279({إف الميت ليسمع  قرع نعاليـ إذا انصرفكا  }كيشكؿ عمييـ  ما في مسمـ 

ذلؾ بأكؿ الكضع في القبر مقدمة لمسؤاؿ ، جمعا بينو كبيف اآليتيف، فإنيما يفيداف تحقيؽ عدـ 

سماعيـ، فإنو تعالى شبو الكفار بالمكتى إلفادة تعذر سماعيـ كىك فرع عدـ سماع المكتى، إال أنو 

عمى ىذا ينبغي التمقيف بعد المكت ؛ ألنو يككف حيف إرجاع الركح فيككف حينئذ لفظ مكتاكـ في 

، إال  ( طائفة مف المشايخ، أك ىك مجاز باعتبار ما كاف نظرا إلى أنو اآلف حيحقيقتو، كىك قكؿ

مف في بدنو الركح، كعمى كؿ حاؿ يحتاج إلى دليؿ آخر في التمقيف حالة االحتضار، إذ ال يراد 

الحقيقي كالمجاز معا كال مجازياف، كليس يظير معنا يعـ الحقيقي كالمجازم يعتبر مستعمبل فيو ؛ 

. ليككف مف عمـك المجاز لمتضاد، كشرط إعماليـ فييما أف ال يتضادا

 .  (1280)ثـ ينبغي في التمقيف في االحتضار أف يقاؿ بحضرتو كىك يسمع كال يقاؿ لو قؿ

                                                 
(1278)

جذٖ :ٝجٓح ضِو٤٘ٚ ذؼى وك٘ٚ كحْطكرٚ جالًػٍ ٝٝجكوْٜ أ١ جُك٘حذِس ٝجُٔح٤ٌُس ٝجُٗحكؼ٤س جٗظٍ :  هحٍ جألٓحّ جذٖ ٓلِف 

  .     3/41 ، ٝج٢ٍُِٓ ، ٜٗح٣س جُٔكطحؼ ، 3/383ٓلِف ، جُلٍٝع ، 
1279

.  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ج٤ُٔص ٣ٓٔغ نلن جُ٘ؼحٍ 276 ، 1338٘ ٚك٤ف ٛٞ ذؼٝ قى٣ع ، أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، 

 ، ًطحخ جُؿ٘س ٝٚلس ٗؼ٤ٜٔح ٝجِٜٛح ، ذحخ ػٍٜ ٓوؼى ج٤ُٔص ٖٓ 1416 ، 2870٘ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 . جُؿ٘س أٝ جُ٘حٌ ػ٤ِٚ 


  .(خ) أ ٖٓ /177 ٜٗح٣س م 
(1280)

 ٣ٓطكد جٕ ٣ٞؾٚ جُٔكطٍٟ ئ٠ُ جُورِس ػ٠ِ ٖوٚ جال٣ٖٔ ، ًٔح ٣ٞؾٚ ك٢ جُورٍ ، ألٗٚ هٍخ ٓٞضٚ ، ك٤ٟؿغ ًٔح 

، " ُو٘ٞج جٓٞجضٌْ ال جُٚ جال هللا - " ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٣ٟؿغ ج٤ُٔص ك٢ جُِكى ، ٣ِٝوٖ ًِٔس جُٜٗحوز ُوٍٞ جُ٘ر٢ 
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ذا ظير منو كممات تكجب الكفر ال يحكـ بكفره كيعامؿ معاممة: قالكا  مكتى المسمميف حمبل عمى  كا 

أنو في حاؿ زكاؿ عقمو، كلذا اختار بعض المشايخ أف يذىب عقمو قبؿ مكتو ليذا الخكؼ، كبعضيـ 

الغني الكريـ   المكت، كالعبد الضعيؼ مؤلؼ ىذه الكممات فكض أمره إلى الرباختاركا قيامو حاؿ

كمف  }متككبل عميو طالبا منو جمت عظمتو أف يرحـ عظيـ  فاقتي بالمكت عمى اإليماف كاإليقاف 

 كال حكؿ كال قكة إال باهلل العمي العظيـ، ثـ يقكؿ مغمضو بسـ اهلل )1281({يتككؿ عمى اهلل فيك حسبو 

كعمى ممة رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، الميـ يسر عميو أمره، كسيؿ عميو ما بعده، كأسعده 

  . (1282)بمقائؾ، كاجعؿ ما خرج إليو خيرا مما خرج عنو

 ]فصؿ في الغسؿ[

ذا ما أرادوا غسمو وضعوه عمى سرير  ) ]  (وجعموا عمى عورتو خرقة  )لينصب الماء عنو  (وا 

ليمكنيـ  (ونزعوا ثيابو  )إقامة لواجب الستر، ويكتفي بستر العورة الغميظة ىو الصحيح تيسيرا 

.  [التنظيؼ 

 ] حكـ غسؿ الميت [

 مشكبل فإنو )1283(غسؿ الميت فرض باإلجماع، إذا لـ يكف الميت خنثى (فصؿ في الغسؿ  ) 

. (1284)قيؿ ييمـ، كقيؿ يغسؿ في ثيابو كاألكؿ أكلى: مختمؼ فيو 

                                                                                                                                                 

 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن 1/299، ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : ٝجٍُٔجو ٖٓ ج٤ُٔص جُٔكطٍٟ الٗٚ هٍخ ٓٞضٚ جٗظٍ 

  . 2/304ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ،  . 1/234، 
1281

 .3: ٌْٞز جُطالم ج٣٥س 
(1282)

 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن 2/305 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 2/193، جذٖ ػحذى٣ٖ ، قح٤ٖس ٌو جُٔكطحٌ ، : جٗظٍ 

 ،1/235    .  
1283

ج١ًُ ال ٣هِٙ ًًٍُ ٝال ألٗػ٠ ، أٝ ج١ًُ ُٚ ٓح ٍُِؾحٍ ٝجُ٘ٓحء ؾ٤ٔؼح ، كٔأنٞيز ٖٓ جُه٘ع ، :  جُه٘ػ٠ ك٢ جُِـس 

جٗظٍ . ٝٛٞ ج٤ُِٖ ٝجٌٍُ٘ ٝك٢ ٖٓ ُٚ جُطح جٍُؾحٍ ٝجُ٘ٓحء ، أٝ ٖٓ ٤ُّ ُٚ ٢ٖء ٜٓ٘ح جٚال ، ُٝٚ غود ٣هٍؼ ٓ٘ٚ جُرٍٞ 

  .619 /7، ٝجذٖ هىجوٓس،  جُٔـ٢٘ ،  (20،21،23)جُْٔٞٞػس جُلو٤ٜس ج٣ٌُٞط٤س ، : 
(1284)

 6/196 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/58 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/299، ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 

   .   1/407 ، ٝجُىْٞه٢ ، قح٤ٖس جُىْٞه٢ ، 2/308، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 
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. قيؿ كنكع مف المعنى : كسند اإلجماع مف السنة 

 )1286( عف محمد بف ذككاف)1285(أما السنة فما ركل الحاكـ في المستدرؾ مف طريؽ ابف  إسحاؽ

كاف [-صمى اهلل عميو كسمـ - قاؿ رسكؿ اهلل : قاؿ -رضي اهلل عنو -عف الحسف عف أبي بف كعب 

 {آدـ رجبلن أشعر طكاالن كأنو نخمة سحكؽ فمما حضره المكت نزلت المبلئكة بحنكطو ككفنو مف الجنة

 مات عميو السبلـ غسمكه بالماء كالسدر ثبلثان كجعمكا في الثالثة كافكرا، ككفنكه في كتر مف فمما

 كسكت عنو، ثـ )1287(]ىذه سنة كلد آدـ مف بعده: الثياب، كحفركا لو لحدان كصمكا عميو كقالكا 

يا  } عف أبي بف كعب مرفكعا نحكه، كفيو قالكا )1288(عف عتي بف ضمرة السعدم أخرجو الحسف

 كقاؿ صحيح اإلسناد، كلـ يخرجاه ؛ ألف عتي )1289({بني آدـ ىذه سنتكـ مف بعده فكذاكـ فافعمكا 

. بف ضمرة ليس لو راك غير  الحسف ، كحديث ابف عباس في الذم كقصتو راحمتو في الصحيحيف 

.  الحديث )1290({اغسمكه بماء كسدر  }كفيو 

                                                 
1285

ٛٞ ج٤ُٗم جُٔكىظ ٓكٔى ذٖ جْكن ذٖ ٣ٓحٌ ذٖ ن٤حٌ ، أذٞ ذٌٍ جُو٢ٗ٣ٍ جُٔى٢ٗ جُٔطِر٢ ، ُٝى ْ٘س :  جذٖ جْكن 

ج٤ٍُٓز جُ٘ر٣ٞس ، ٝٛٞ جَٚ ًطحخ ج٤ٍُٓز جُ٘ر٣ٞس الذٖ ٛٗحّ ، ضٞك٢ ْ٘س :  ٛـ ، ٝٗٗأ ك٢ ذ٤ثس ػ٤ِٔس ، ٖٝٓ ٓٛ٘لحضٚ 80

، ٝج٢ًٌُُِ ، " أقٔى ك٣ٍى ج٣ُُٔى١ " جذٖ جْكن ، ج٤ٍُٓز جُ٘ر٣ٞس ، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ، ضكو٤ن : جٗظٍ .  ٛـ 151

  .1/163 ، ٝجًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 9/38 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 6/28جألػالّ، 
1286

ٛٞ ٓكٔى ذٖ أذ٢ ٚحُف جُٓٔحٕ ، جنٞ ٤َْٜ ٠ُٞٓ ؾ٣ٍ٣ٞس ذ٘ص جالقّٔ جُـطلح٢ٗ ، يًٍٙ جذٖ :  ٓكٔى ذٖ يًٞجٕ 

. ٞؼ٤ق : ٤ُّ ذػوس ، ٝهحٍ جُىجٌهط٢٘ : قرحٕ ك٢ جُػوحش ، ٝه٤َ جٗٚ ٞؼ٤ق جُكى٣ػع ًػ٤ٍ جُهطأ ، ٝهحٍ جُ٘ٓحت٢ 

 ، 25/184 ، ٝج١ُُٔ ، ض٣ًٜد جٌُٔحٍ ، 7/417 ، ٝجذٖ قرحٕ ، جُػوحش ، 62/141جًُٛر٢ ، ٤ُٓجٕ جالػطىجٍ ، : جٗظٍ 

 ، ٝجذٖ 62/141جًُٛر٢ ، ٤ُٓجٕ جالػطىجٍ ، : جٗظٍ 20:ش)قٍف جًُجٍ  (ٓكٔى)ٝجُرهح١ٌ ، جُطح٣ٌم جٌُر٤ٍ ، ذحخ 

قٍف  (ٓكٔى) ، ٝجُرهح١ٌ ، جُطح٣ٌم جٌُر٤ٍ ، ذحخ 25/184 ، ٝج١ُُٔ ، ض٣ًٜد جٌُٔحٍ ، 7/417قرحٕ ، جُػوحش ، 

  .(203:ش)جًُجٍ 


  .(أ) أ ٖٓ /148 ٜٗح٣س م 
1287

  ، ػٖ جُكٖٓ ػٖ أذ٢ ذٖ ًؼد ٍٓكٞػحً 1/345 ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جُكحًْ ، 
1288

ٌٟٝ ػٖ أذ٢ ٝؿ٤ٍٙ ، ًٝحٕ غوس :  ػط٢ ذٖ ٍٞٔز جُٓؼى١ جُر١ٍٛ ، ٌٟٝ ػ٘ٚ جُكٖٓ جُر١ٍٛ ، هحٍ جذٖ ْؼى 

جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد : جٗظٍ . ٛـ  (47)ه٤َِ جُكى٣ع ، ػىجُطٚ ٓؿُٜٞس جُكحٍ ، ٝيًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ جُػوحش ، ٓحش ْ٘س 

  . 7/146 ، ٝجذٖ ْؼى ، ٠روحش جذٖ ْؼى  ، 7/92جُط٣ًٜد ، 
1289

 ، ًِْٜ ػٖ جُكٖٓ ػٖ 28-1/27 ، ٝجذٖ ْؼى 3/404 ، ٝجُر٤ٜو٢ ، 345-1/344 ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جُكحًْ ، 

 .ػط٢ جُٓؼى١ ػٖ أذ٢ ذٖ ًؼد ٍٓكٞػحً ذحُلحظ ٓهطِلس 
1290

 ، ٘ 753ٓكٔى كإجو ػرى جُرحه٢ ، جُِإُإ ٝجٍُٔؾحٕ ك٤ٔح جضلن ػ٤ِٚ ج٤ُٗهحٕ ، قى٣ع ٌهْ :  ٓطلن ػ٤ِٚ ، جٗظٍ 

 ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، 260 ٘ 1253ٝأنٍؾٚ جُرهح١ٌ قى٣ع ٌهْ . ، ًطحخ جُكؽ ، ذحخ ٓح ٣لؼَ جُٔكٍّ ئيج ٓحش 228

  .262  ، ذحخ جٌُلٖ ك٢ غٞذ٤ٖ ، 1265٘ٝقى٣ع ٌهْ . ذحخ ؿَٓ ج٤ُٔص ٝٝٞٞتٚ ذحُٔحء ٝجُٓىٌ 
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اغسمنيا ثبلثان أك خمسان أك  } أنو عميو الصبلة ك السبلـ قاؿ ليف في ابنتو )1291(كحديث أـ عطية

.  ركاه الجماعة )1292({سبعان 

 كالناس يتكارثكنو، كلـ  )1293(كأبك بكر بعده-صمى اهلل عميو كسمـ - كقد غسؿ سيدنا رسكؿ اهلل 

 .  (1294)يعرؼ تركو إال في الشييد

 (1295)]حؽ المسمـ عمى المسمـ [

 كذكر منيا )1297(لممسمـ عمى المسمـ ثمانية حقكؽ } عنو عميو الصبلة ك السبلـ)1296(كما في الكافي

 . )1298(]غسؿ الميت، اهلل أعمـ بو

المسمـ عمى المسمـ خمس رد السبلـ، كعيادة  حؽ }كالذم في الصحيحيف عنو عميو الصبلة ك السبلـ

جابة الدعكة، كتشميت العاطس  خمس تجب لممسمـ } كفي لفظ ليما  {المريض، كاتباع الجنازة، كا 

ذا استنصحؾ فانصح  }فزادكا  {حؽ المسمـ عمى المسمـ ست  } كفي لفظ لمسمـ )1299({عمى أخيو  كا 

 . )1300({لو 

                                                 
1291

٢ٛ ٤ٓٗرس ذ٘ص جُكحٌظ جالٗٛح١ٌ ، هحٓص ذحٌُػ٤ٍ ٖٓ جالػٔحٍ جُؼظ٤ٔس ، ٝجٖطٍٜش ذؼِٜٔح ٝقٌٔطٜح :  جّ ػط٤س 

ك٢ ْرغ ؿُٝجش ، - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٌٝؾحقس ػوِٜح ، ذٍَش ك٢ ؾٔحٍ جُكى٣ع ٝجُلوٚ ، ٖٝحًٌص ٓغ جٍٍُْٞ 

جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس : جٗظٍ .  ٛـ ٢ٛٝ70 جُط٢ ؿِٓص ٣َ٘د ذ٘ص ٌٍْٞ هللا ٠ِٚ ػ٤ِٚ ِْْٝ ، ضٞك٤ص ك٢ قىٝو ْ٘س 

  .8/261 ، 12167: ك٢ ض٤ُٔ جُٛكحذس ، ش
1292

.  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ؿَٓ ج٤ُٔص ٝٝٞٞتٚ ذحُٔحء ٝجُٓىٌ 260 ، 1253٘ أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

ك٢ ؿَٓ ج٤ُٔص ، ٝأنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 426 ، 939٘ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 ، 303 ، 1881٘ ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ؿ٤َٓ ج٤ُٔص ، ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ 566 ، 3142٘

 ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 259 ، 1458ً٘طحخ جُؿ٘حتُ ، ؿ٤َٓ ج٤ُٔص ذحُٔحء ٝجُٓىٌ ، ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 

 .  ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ؿ٤َٓ ج٤ُٔص 110 ، 592٘ٝأنٍؾٚ ٓحُي ، قى٣ع ٌهْ . ٓح ؾحء ك٢ ؿ٤َٓ ج٤ُٔص 
1293

 ذؼى  : (خ) ك٢ 
(1294)

  .2/59 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/300ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 
(1295)

    .2/58ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، : جٗظٍ 
1296

 .ًطحخ جُلوٚ جُك٘ل٢ ، ُِكحًْ ج٤ُٜٗى :  جٌُحك٢ 
1297

 .  ، ًٛج قى٣ع ٓح ػٍكطٚ ٝال ٝؾىضٚ 2/2557ؿ٣ٍد ؾىجً ، هحٍ ج٣ُُؼ٢ِ ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ، 
1298

  . (خ)ٓح ذ٤ٖ جُٔؼٌٞك٤ٖ ٤ُٓص ك٢ 
1299

ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، .  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ جألٍٓ ذحضرحع جُؿ٘حت257ُ ، 1240٘ أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

 .جُٓالّ ، ذحخ ٖٓ قن جُِْٔٓ ػ٠ِ جُِْٔٓ ٌٝجٙ جُٓالّ :  ، ًطحخ 1096 ، 2162٘قى٣ع ٌهْ 
1300

 .جُٓالّ ، ذحخ ٖٓ قن جُِْٔٓ ػ٠ِ جُِْٔٓ ٌٝجٙ جُٓالّ :  ، ًطحخ 1096 ، 2162٘ أنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 
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 ] غسؿ الميت  فرض كفاية وليس فرض عيف [

ثـ عقؿ أىؿ اإلجماع أف ايجابة لقضاء حقو فكاف عمى الكفاية لصيركرة حقو مقضيا بفعؿ 

. (1301)البعض

كأما المعنى ؛ فؤلنو كإماـ القـك حتى ال تصح ىذه الصبلة بدكنو، كطيارة اإلماـ شرط فكذا طيارتو 

فيك فرع ثبكت كجكب غسمو سمعا فميس ىك معنى مستقبلن بالنظر إلى نفسو في إفادة كجكب الغسؿ 

 .

 ] سبب وجوب غسؿ الميت [

ىذا كاختمؼ في سبب كجكبو قيؿ ليس لنجاسة تحؿ بالمكت بؿ لمحدث ؛ ألف المكت سبب 

نما اقتصر عمى األعضاء األربعة فيو لمحرج لبلسترخاء كزكاؿ  العقؿ، كىك القياس في الحي، كا 

 .  (1302)لكثرة تكرر سبب الحدث منو

فمما لـ يمـز سبب الحرج في الميت عاد األصؿ ؛ كألف نجاسة الحدث تزكؿ بالغسؿ ال نجاسة المكت 

. لقياـ مكجبيا بعده 

كقيؿ كىك األقيس سببو نجاسة المكت ؛ ألف اآلدمي حيكاف دمكم فينجس بالمكت كسائر الحيكاف، 

. كلذا لك حمؿ ميتا قبؿ غسمو ال تصح صبلتو، كلك كاف لمحدث لصحت كحمؿ المحدث

                                                 
(1301)

، ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  ؿَٓ ج٤ُٔص ٝضٌل٤٘ٚ ٝجُٛالز ػ٤ِٚ ، كٍٜ ًلح٣س ذحؾ٘حع ج٤ُِٖٔٓٔ ،جٗظٍ 

  .    1/333 ، جذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 2/308 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 2/58 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/300


  . (خ) خ ٖٓ /177 ٜٗح٣س م 
(1302)

 .     2/193 ، جذٖ ػحذى٣ٖ ، قح٤ٖس ٌو جُٔكطحٌ ، 1/300، ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 
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 ] طيارة المسمـ بالغسؿ [

غاية ما في الباب أف اآلدمي المسمـ خص باعتبار نجاستو المكتية زائمة بالغسؿ تكريما، بخبلؼ 

. الكافر فإنو ال يطير بالغسؿ كال تصح صبلة حاممو بعده 

. كقكلكـ نجاسة المكت ال تزكؿ لقياـ مكجبيا مشترؾ اإللزاـ فإف سبب الحدث أيضان قائـ بعد الغسؿ

 فإف صحت )1303({ اهلل إف المؤمف ال ينجس حيا كال ميتا سبحاف }كقد ركم في حديث أبي ىريرة 

 .  (1304)كجب ترجيح أنو لمحدث

 ] ىؿ يغسؿ الكافر اف كاف لو ولي مسمـ ؟[

كىؿ يغسؿ الكافر إف كاف لو كلي مسمـ، كىك كؿ ذم رحـ محـر ؟ غسمو مف غير مراعاة سنة 

ف لـ يكف ال يغسؿ، كىؿ يشترط لمغسؿ النية ؟  . الغسؿ بؿ كغسؿ الثكب النجس كا 

الظاىر أنو يشترط إلسقاط كجكبو عف المكمؼ ال لتحصيؿ طيارتو ىك، كشرط صحة الصبلة عميو 

عف أبي يكسؼ في الميت إذا أصابو المطر أك جرل عميو الماء ال ينكب عف الغسؿ ؛ ألنا أمرنا 

 .  (1305)كألنا لـ نقض حقو بعد.انتيى .بالغسؿ 

 

 ] غسؿ الغريؽ [

                                                 


  . (ؼ) خ ٖٓ /179 ٜٗح٣س م 
1303

. ق٤حً ٝال ٤ٓطحً :  ٞؼ٤ق ذًٜج جُِلع ، ٝهى ٌٝو ذىٕٝ ُلع 

 ، ًطحخ جُؼِْ ، ػٍف جُؿ٘د ٝإٔ جُِْٔٓ ال ٣٘ؿّ ، ٝأنٍؾٚ 73 ، 283٘: ٚك٤ف أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

 . ، ًطحخ جُك٤ٝ ، ذحخ جُى٤َُ ػ٠ِ إٔ جُِْٔٓ ال ض٘ؿّ 180 ، 37ِْ٘ٓٓ ، قى٣ع ٌهْ ، 
(1304)

  .2/315 ،  ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 2/949جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ 
(1305)

 1/335، جذص ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 6/212 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/302جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 

 2/315، جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 
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إف نكل الغسؿ عند : يغسؿ ثبلثان في قكؿ أبي يكسؼ، كعف محمد في ركاية: كقالكا في الغريؽ 

ف لـ ينك فثبلثان  . (1306)اإلخراج مف الماء يغسؿ مرتيف، كا 

. جعؿ حركة اإلخراج بالنية غسمة، كعنو يغسؿ مرة كاحدة كأف ىذه ذكر فييا القدر الكاجب

. قيؿ طكالن إلى القبمة، كقيؿ عرضا  (كضعكه عمى سريره):  قكلو 

 . (1307)األصح كيفما تيسر: قاؿ السرخسي 

؛ ألف العكرة ال يسقط حكميا بالمكت، قاؿ عميو  (1308) (ككضعكا عمى عكرتو خرقة   ): قكلو 

  )1309({ال تنظر إلى فخذ حي كال ميت  }الصبلة ك السبلـ لعمي 

 ] عدـ جواز تغسيؿ الرجؿ المرأة وبالعكس [

، ككذا يجب عمى الغاسؿ في استنجاء الميت عمى  (1310)كلذا ال يجكز تغسيؿ الرجؿ المرأة كبالعكس

قكؿ أبي حنيفة كمحمد أف يمؼ عمى يده خرقة ليغسؿ سكءتو، ككذا عمى الرجاؿ إذا ماتت المرأة كال 

. (1311)امرأة تغسميا أف ييمميا رجؿ كيمؼ عمى يده خرقة لذلؾ، كال يستنجى الميت عند أبي يكسؼ

                                                 
(1306)

، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، جوجخ جُٔكطٍٟ 2  ، ٝج٢ٍُِٓ ، ٜٗح٣س جُٔكطحؼ ، 332-2/402، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : جٗظٍ 

 1/332 ، ٝجٍُٗذ٤ط٢ ، ٓـ٘د جُٔكطحؼ ، 2/124، ٝجُى٤ٓح٢٠ ، جػحٗس جُطحُر٤ٖ ، 
(1307)

  2/59جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، : جٗظٍ 
(1308)

  ، 2/59 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 2/950جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ 
1309

ك٢ ْطٍ ج٤ُٔص ػ٘ى ؿِٓٚ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 566 ، 3140٘ ٞؼ٤ق ؾىجً ، أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

 ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ؿَٓ ج٤ُٔص ، هحٍ جألُرح٢ٗ ، 259 ، 1460٘ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ . 

 .ٞؼ٤ق ؾىجً 
(1310) 

 ٗوَ جذٖ جًٌُٔ٘ ك٢ ًطحذٚ جإلؾٔحع ٝجإلٍٖجف، ئؾٔحع ج٤ُِٖٔٓٔ إٔ ٍُِٔأز ؿَٓ ٝؾٜٜح، ُٝوى أ٠ٚٝ أذٞ ذٌٍ    

أ٠ُٝ جُ٘حِ ذـَٓ ج٤ُٔص ػٛحذطٚ جأٌلهٍخ : إٔ ضـِٓٚ جٍٓأضٚ أْٔحء ذ٘ص ػ٤ّٔ، ٝهحٍ جُٗحكؼ٢– ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ –

 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 6/206 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/304جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ .  كحألهٍخ

2/308،311.  
(1311)

 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 215-6/208 ،  ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/304ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 

 ، ٝجذٖ ػحذى٣ٖ ، قح٤ٖس 1/167 ، ٝجألٓحّ ٓحُي ، جُٔىٝٗس جُرٍٟ ، 2/477 ، ٝجٍُٔوأ١ٝ ، جالٗٛحف ، 2/314-319

  ،       2/196ٌو جُٔكطحٌ ، 
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احترازا عف ركاية النكادر أنو يستر مف سرتو إلى ركبتو، كصححيا في  (ىك الصحيح   ):  قكلو 

. لحديث عمي المذككر آنفا  )1312(النياية

 في قميص كاسع الكميف أك  يغسؿ)1313(السنة أف: كعند الشافعي  (قكلو كنزعكا عنو ثيابو  ) 

. )1314(يشرط كماه ؛ ألنو عميو الصبلة كالسبلـ غسؿ في قميصو

ذاؾ خصكصية لو عميو الصبلة ك السبلـ بدليؿ ما ركم أنيـ قالكا نجرده كما نجرد مكتانا أـ : قمنا 

: كفي ركاية-صمى اهلل عميو كسمـ - ال تجردكا رسكؿ اهلل : نغسمو في ثيابو ؟ فسمعكا ىاتفا يقكؿ 

صمى اهلل - ، فيذا يدؿ عمى أف عادتيـ المستمرة في زمنو )1315(اغسمكه في قميصو الذم مات فيو

التجريد ؛ كألنو يتنجس بما يخرج منو كيتنجس الميت بو كيشيع بصب  الماء عميو -عميو كسمـ 

-رضي اهلل عنو -؛ ألنو لـ يخرج منو إال طيب، فقاؿ عمي -صمى اهلل عميو كسمـ - بخبلؼ النبي 

 .(1316)طبت حيا كميتا: 

 

 

 ] وضوء الميت بال مضمضة وال استنشاؽ  [

؛ ألف الوضوء سنة االغتساؿ، غير أف إخراج  (ووضوءه مف غير مضمضة وال استنشاؽ  ) ] 

 . [اعتبارا بحاؿ الحياة  (ثـ يفيضوف الماء عميو  )الماء منو متعذر فيتركاف 

                                                 
1312

 . ٛـ ، ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ ٍٖـ جُٜىج٣س 710 جُٜ٘ح٣س ٍٖـ جُٜىج٣س ، ُِٓـ٘حه٢ ، ضٞك٢ ْ٘س 
1313

 .جٕ ال ، ٝٛٞ نطأ  : (أ) ك٢ 


  . (أ) خ ٖٓ /148 ٜٗح٣س م 
1314

 .1٘،302 جٗظٍ جُٗحكؼ٢ ، جألّ ، ؼ
1315

 . ، ٖٓ ٣ٍ٠و٤ٖ ػٖ ٣ك٠٤ ذٖ ػرحو جُُذ١ٍ٤ ، ػٖ ػحتٗس 3/387 قٖٓ ، أنٍؾٚ جُر٤ٜو٢ ، 
(1316)

 .2/92 ، جُرٜٞض٢ ،ًٗحف جُو٘حع ، 2/448 ، ٝجُوٍجك٢ ، جًُن٤ٍز ، 1/300، ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 
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كاستحب بعض العمماء أف يمؼ الغاسؿ عمى اصبعو  (مف غير مضمضة كاستنشاؽ   ):  قكلو 

خرقة يمسح بيا أسنانو كلياتو كشفتيو كمنخريو كعميو عمؿ الناس اليكـ، كىؿ يمسح رأسو في ركاية 

 بؿ *صبلة األثر ال ،  كالمختار أف يمسح ، كال يؤخر غسؿ رجميو عف الغسؿ كال يقدـ غسؿ يديو

. (1318) بيما، كالميت يغسؿ بيد غيره )1317(يبدأ بكجيو، كبخبلؼ الجنب ؛ ألنو يتطير

 ] الوضوء لمميت [

ما ذكر مف الكضكء في حؽ البالغ كالصبي الذم يعقؿ الصبلة، فأما الذم ال يعقميا : قاؿ الحمكاني 

. (1319)فيغسؿ كال يكضأ ؛ ألنو  لـ يكف بحيث يصمي

فإنو إذا أراد الغسؿ المسنكف في حالة  (ثـ يفيض  الماء عميو ثبلثان اعتبارا بحالة الحياة   ):  قكلو  

. (1320)الحياة تكضأ ثـ أفاض الماء عميو ثبلثان، كسنذكر كيفية ذلؾ 

 

 

 ] تبخير السرير وترًا [

نما يوتر ؛ لقولو عميو السالـ  (ويجمر سريره وترًا  ) ] إف اهلل وتر  }لما فيو مف تعظيـ الميت، وا 

.  [ {يحب الوتر 

                                                 

*


  .(خ) خ ٖٓ /178 ٜٗح٣س م 
1317

 .ٝألٗٚ ٣٘ظٍ  : (خ) ك٢ 
(1318)

  .319/ 2   ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 59/ 2جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، : جٗظٍ 
(1319)

 ، ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 319/-2 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/301ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 

  1/339 ،ٝجذٖ ٌٖى ـ ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 1/302 ، ٝجُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 1/333 ، ٝجٍُٗذ٢٘٤ ، ٓـ٢٘ جُٔكطحؼ ، 1/236
(1320)

،  ٝجألٓحّ ٓحُي ، جُٔىٝٗس 322-2/320 ،  ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/301ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 

  .  1/167جُرٍٟ ، 
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أم يبخر، كىك أف يدكر مف بيده المجمرة حكؿ سريره ثبلثان أك خمسان  (كيجمر سريره كتران   ): قكلو 

نما يكتر ؛ ألف اهلل تعالى كتر يحب الكتر  كما في الصحيحيف عنو عميو الصبلة (1321)أك سبعان، كا 

إف هلل تسعة كتسعيف اسما مائة إال كاحدان، مف أحصاىا دخؿ الجنة، إنو كتر يحب الكتر  }كالسبلـ 

قاؿ : قاؿ-رضي اهلل عنو - كأخرج الحاكـ كصححو كابف حباف في صحيحو عف جابر )1322({

 كجميع ما يجمر فيو الميت )1323({إذا أجمرتـ الميت فأكتركا  }-صمى اهلل عميو كسمـ - رسكؿ اهلل 

 الكريية كعند غسمو، كعند تكفينو، كال يجمر خمفو كال في إلزالة الرائحة عند خركج ركحو: ثبلث

 . )1324({ال تتبعكا الجنازة بصكت كال نار  }القبر ؛ لما ركم 

 ]اضافة السدر الى الماء [ 

لحصوؿ  (فإف لـ يكف فالماء القراح  )مبالغة في التنظيؼ  (ويغمي الماء بالسدر أو بالحرض  ) ]

  [ليكوف أنظؼ لو  (ويغسؿ رأسو ولحيتو بالخطمي  )أصؿ المقصود 

: كعند الشافعي ال يغمي، كحديث غسؿ آدـ كقكؿ المبلئكة  (كيغمي الماء بالسدر إلى آخره  ): قكلو 

، ثـ تقريره في شريعتنا بثبكت التصريح ببقاء ذلؾ كىك قكلو عميو الصبلة ك السبلـ (1325)كذلؾ فافعمكا

                                                 
(1321)

  .       1/235 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/953جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ 
1322

هلل ٓحتس جْْ ؿ٤ٍ ٝجقى ، ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ :  ، ًطحخ جُىػٞجش ، ذحخ 1305 ، 6410  أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

ك٢ جْٔحء هللا ضؼا٠ُ ٝكَٟ ٖٓ :  ، ًطحخ جًًٍُ ٝجُىػحء ٝجُطٞذس ٝجالْطـلحٌ ، ذحخ 1329 ، 2677٘:، قى٣ع ٌهْ 

 .أقٛحٛح 
1323

  .3/331 ، ٝأقٔى ، 3031 ، جذٖ قرحٕ ، 1/355 قٖٓ ، أنٍؾٚ جُكحًْ ، 


  . (ؼ) أ ٖٓ /180 ٜٗح٣س م 
1324

ك٢ جضرحع ج٤ُٔص ذحُ٘حٌ ، ٝٞؼلٚ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ، ذحخ 570 ، 3171٘ أنٍؾٚ أذٞ وأٝٝو ، قى٣ع ٌهْ 

 .1/238ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، : ٝجٗظٍ  .3/395 ، ٝجُر٤ٜو٢ ، 2/528جألُرح٢ٗ ، ٝأنٍؾٚ أقٔى ، 
(1325)

ُٔح ضٞك٢ جوّ ػِٓطٚ جُٔالتٌس ذحُٔحء ٝضٍجً : " ًٛج ُكى٣ع ذح٠َ ، ٝهى ٌٝجٙ جذٖ ػى١ ، ٝجُكى٣ع جُٛك٤ف ٛٞ 

 ، ٝهحٍ قى٣ع ٚك٤ف جالْ٘حو ، ٝأنٍؾٚ جُطرٍج٢ٗ ، 2/595أنٍؾٚ جُكحًْ ، " ٝجُكىٝج ُٚ ٝهحُٞج ًٛٙ ْ٘س جوّ ك٢ ُٝىٙ 

  .2/924 ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ، ك٢ ٚك٤ف جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ ، 8/157ك٢ جُٔؼؿْ جأل١ْٝ ، 
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اغسمنيا ثبلثان أك خمسان أك سبعان  } كفي ابنتو )1326({اغسمكه بماء كسدر  }في الذم كقصتو راحمتو 

ال فالماء كاؼ فيو، كال شؾ أف )1327({  يفيد أف المطمكب المبالغة في التنظيؼ ال أصؿ التطيير، كا 

تسخينو كذلؾ ىما يزيد في تحقيؽ المطمكب فكاف مطمكبا شرعان، كحقيقة ىذا الكجو إلحاؽ التسخيف 

بخمطو بالسدر في حكـ ىك االستحباب بجامع المبالغة في التنظيؼ، كما يخاؿ مانعا كىك ككف 

سخكنتو تكجب انحبلؿ ما في الباطف فيكثر الخارج ىك عندنا داع ال مانع ؛ ألف المقصكد يتـ إذ 

يحصؿ باستفراغ ما في الباطف تماـ النظافة كاألماف مف تمكيث الكفف عند حركة الحامميف، كالحرض 

نما يغسؿ رأسو بالخطمي)1328(أشناف أم خطمي  : )1329( غير مطحكف، كالماء القراح الخالص كا 

 .(1330)العراؽ إذا كاف فيو شعر 

ثـ يضجع عمى شقو األيسر فيغسؿ بالماء والسدر حتى يرى أف الماء قد وصؿ إلى ما يمي  ) ]

التخت منو، ثـ يضجع عمى شقو األيمف فيغسؿ حتى يرى أف الماء قد وصؿ إلى ما يمي التخت 

تحرزا ( ثـ يجمسو ويسنده إليو ويمسح بطنو مسحا رفيقا ) ؛ ألف السنة ىو البداءة بالميامف (منو

 . [عف تمويث الكفف 

. شركع في بياف كيفية الغسؿ  (ثـ يضجع عمى شقو األيسر   ): قكلو 

                                                 
1326

 ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ك٢ 163 ، 544٘ ٓطلن ػ٤ِٚ ، جُِإُإ ٝجٍُٔؾحٕ ك٤ٔح جضلن ػ٤ِٚ ج٤ُٗهحٕ ، قى٣ع ٌهْ 

 ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ؿَٓ ج٤ُٔص ٝٝٞٞتٚ ذحُٔحء 260 ، 1253٘ٝأنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ . ؿ٤َٓ ج٤ُٔص 

 . ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ك٢ ؿَٓ ج٤ُٔص 426 ، 939٘ٝجُٓىٌ ، ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 
1327

.  ، ذحخ ٓح ٣لؼَ جُٔكٍّ ئيج ٓحش 753 ٓطلن ػ٤ِٚ ، جُِإُإ ٝجٍُٔؾحٕ ك٤ٔح جضلن ػ٤ِٚ ج٤ُٗهحٕ ، قى٣ع ٌهْ 

 ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ؿَٓ ج٤ُٔص ٝٝٞٞتٚ ذحُٔحء ٝجُٓىٌ ، ٝأنٍؾٚ 260 ، 1253٘ٝأنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

 . ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ك٢ ؿَٓ ج٤ُٔص 426 ، 939ِْ٘ٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 
1328

جُؼٍجم  )، أٖ٘حٕ  (هطٍ)أٗٞجع ٖؿ٤ٍجش ٓؼٍٔز ، يجش ٤ْوحٕ ٓل٤ِٛس ، ٖٝٓ أْٔحتٚ جُٗحتؼس ، ٖؼٍجٕ :  جألٖ٘حٕ 

. ٣ٞؾى ك٢ جٌُِٔٔس جُٓؼٞو٣س ، ٝج٤ُٖٔ ، ٝػٔحٕ ، ٖٝٔحٍ جك٣ٍو٤ح ، ٝٛٞ جُكٍ٘ ج١ًُ ٣ٓـَ ذٚ جُػ٤حخ . (٣ٌْٞٝح 

  www.google pages .comٓٞهغ جػٗحخ إٔٝ ال٣ٖ ، : جٗظٍ 
1329

 .ٍَٛز ذ٣ٍس ، ٤٠رس جٍُجتكس :   جُهط٢ٔ 
(1330)

 ، 1/302، جُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 6/213 ،  ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/301ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 

  2/953 ، ٝجُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖل جُٜىج٣س ، 2/59جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 
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لما غسمنا  }  قالت )1331(كحاصمو أف البداءة بالميامف مف السنة في البخارم مف حديث أـ عطية

  كىك )1332({ابدأف بميامنيا كمكاضع الكضكء منيا : قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - ابنة رسكؿ اهلل 

دليؿ تقديـ كضكء الميت، فإذا فرغ مف كضكئو غسؿ رأسو كلحيتو بالخطمي مف غير تسريح، ثـ 

يضجعو عمى شقو األيسر لتككف البداءة في الغسؿ بشقو األيمف، فيغسؿ بالماء القراح حتى ينقيو 

كيرل أف الماء قد خمص إلى ما يمي التخت منو كىك الجانب األيسر، كىذه غسمة، ثـ يضجعو عمى 

 األيمف فيغسؿ بالماء المغمي فيو سدران كحرض إف كاف، حتى ينقيو كيرل أف الماء قد كصؿ  جانبو

 بطنو مسحا   إليؾ كتمسح إلى ما يمي التخت منو كىك الجانب األيمف كىذه ثانية، ثـ تقعده كتسنده

رفيقا، فإف خرج منو شيء غسمت ذلؾ المحؿ المصاب ثـ تضجعو عمى األيسر فتصب غاسبل بالماء 

 .  (1333)الذم فيو الكافكر كقد تمت الثبلث

  كغيره كذلؾ، )1334(كلـ يفصؿ المصنؼ في مياه الغسبلت بيف القراح كغيره، كذكر شيخ اإلسبلـ

نما يبدأ بالقراح أكال ليبتؿ ما عميو مف الدرف  بالماء أكال فيتـ قمعو  كىك ظاىر مف كبلـ الحاكـ، كا 

 أف يغسؿ األكلياف  بماء الكافكر  ، األكلىبالماء كالسدر، ثـ يحصؿ تطييب البدف بعد النظافة

 . (1335)بالسدر كما ىك ظاىر الكتاب ىنا

                                                 
1331

٤ٓٗرس ذ٘ص جُكحٌظ جالٗٛح١ٌ ، ٓكىغس ٓؿحٛىز ، هحٓص ذحػٔحٍ ػظ٤ٔس ٖٓ جؾَ جإلْالّ ، ٝجٖطٍٜش :    جّ ػط٤س 

ذؼِٜٔح ٝقٌٔطٜح ٌٝؾحقس ػوِٜح ، ٖٓ كوٜحء جُٛكحذس ، ُٜح ػىز جقحو٣ع ، جنً ػٜ٘ح ًػ٤ٍ ٖٓ أَٛ ذٍٛز جُلوٚ ، نحٚس 

. كوٚ جُؿ٘حتُ ٝؿَٓ ج٤ُٔص 

  .41ش/2جٗظٍ جًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ ،ؼ
1332

 ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ك٢ ؿَٓ ج٤ُٔطُ ٝأنٍؾٚ 164 ، 546٘  ٓطلن ػ٤ِٚ ، جُِإُإ ٝجٍُٔؾحٕ ، قى٣ع ٌهْ 

 . ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ٓح ٣ٓطكد جٕ ٣ـَٓ ٝضٍج262 ، 1254٘جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 
(1333)

، 2/320 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 6/217 ،  ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/301ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 

 2/59جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 
1334

 .  ٤ٖم جإلْالّ ، ػ٢ِ ذٖ ٓكٔى جالْر٤ؿح٢ٗ ، ٝهى ْروص جُطٍؾٔس ُٚ 


  .(أ) أ ٖٓ /149 ٜٗح٣س م 


  .(خ) خ ٖٓ /178 ٜٗح٣س م 
(1335)

        2/955 ، جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 1/300ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 
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أنو كاف يأخذ الغسؿ عف أـ عطية، يغسؿ بالسدر  } )1336(كأخرج أبك داكد عف محمد بف سيريف

يقمص ثـ يبسط الكفف عمى ما   كسنده صحيح، ثـ ينشؼ ثـ)1337({مرتيف كالثالثة بالماء كالكافكر 

نذكر ثـ يكصع عميو، فإذا كضع مقمصا عميو كضع حينئذ الحنكط في رأسو كلحيتو كسائر جسده، 

. (1338)كالكافكر عمى مساجده كما تيسر مف الطيب إال ما سنذكر 

 ] ال يعاد الغسؿ اذا خرج مف الميت شيء [

؛ ألف الغسؿ عرفناه بالنص وقد  (فإف خرج منو شيء غسمو وال يعيد غسمو وال وضوءه  ) ]

في أكفانو ويجعؿ الحنوط )أي الميت  (ويجعمو)كي ال تبتؿ أكفانو  (ثـ ينشفو بثوب  )حصؿ مرة 

 . [؛ ألف التطيب سنة والمساجد أولى بزيادة الكرامة (عمى رأسو ولحيتو والكافور عمى مساجده

أم المفعكؿ عمى كجو السنة عرؼ كجكبو بالنص مرة كاحدة مع قياـ سبب  (ألنو الغسؿ   ): قكلو 

النجاسة كالحدث كىك المكت مرة كاحدة أعـ مف ككنو قبؿ خركج شيء أك بعده فبل يعاد الكضكء كال 

. (1339)الغسؿ ؛ ألف الحاصؿ بعد إعادتو ىك الذم كاف قبمو 

 ]الحنوط ومواقع السجود [

كالحنكط عطر مركب مف أشياء طيبة، كمساجده مكاضع سجكده جمع مسجد بالفتح ال غير كذا في 

 كاليداف كالركبتاف كالرجبلف، كال بأس بسائر الطيب إال الزعفراف )1340(المغرب، كىي الجبية

. (1342) في حؽ الرجؿ ال المرأة )1341(كالكرس

                                                 
1336

 ٛـ ، جٓحّ ٝهطٚ ك٢ ػِّٞ جُى٣ٖ ذحُرٍٛز ، 33  ٓكٔى ذٖ ٣ٍ٤ْٖ جُر١ٍٛ ، جألٗٛح١ٌ ذحُٞالء ، أذٞ ذٌٍ ، ُٝى ْ٘س 

.  ٛـ 110ضحذؼ٢ ، ٖٓ جٍٖجف جٌُطحخ ، ضلوٚ ٌٟٝٝ جُكى٣ع ، ٝجٖطٍٜ ذحٌُٞع ٝجُطوٟٞ ، ضٞك٢ ك٢ جُرٍٛز ْ٘س 

  .2/263 ، ٝجألٚلٜح٢ٗ ، ق٤ِس جأل٤ُٝحء ، 9/214 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 6/154ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
1337

 ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ٤ًق ٣ـَٓ ج٤ُٔص ، ٝٚككٚ 567 ، 3147٘  ًٛج جالغٍ ، أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، ٌهْ 

 .جألُرح٢ٗ 
(1338)

  1/301ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 
(1339)

 .2/327 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 6/218 ،  ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/237ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، : جٗظٍ 
1340

 .جُؿٔؼس  : (خ)  ك٢ 
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مسؾ فأكصى أف يحنط -رضي اهلل عنو -كاف عند عمي :  قاؿ )1343( أبي كائؿكأخرج الحاكـ عف

 كركاه ابف أبي شيبة )1344(ىك  فضؿ حنكط رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: بو ك قاؿ

,  (1346)إسناده حسف : ، كقاؿ النككم  (1345)كالبييقي

 

 ] ال يقص شعر الميت وال ظفره [

عالـ : لقوؿ عائشة رضي اهلل عنيا (وال يسرح شعر الميت وال لحيتو وال يقص ظفره وال شعره  ) ]

تنصوف ميتكـ، وألف ىذه األشياء لمزينة وقد استغنى الميت عنيا، وفي الحي كاف تنظيفا الجتماع 

 . [الوسخ وصار كالختاف 

: )1347(بكزف  تبككف، قاؿ أبك عبيد (عبلـ تنصكف ميتكـ : لقكؿ عائشة رضي اهلل عنيا   ): قكلو 

 إذا مددت ناصيتو، فأرادت عائشة أف الميت ال يحتاج إلى )1348(ىك مأخكذ مف نصكت الرجؿ

                                                                                                                                                 
1341

. جٌُٞظ : (خ)  ك٢ 

. ٤ٚؾ ٖٓ جُط٤د ، ٠ٔٓ٣ٝ جالْى ُٓػلٍجً الٗٚ ٌٝو جُِٕٞ ٣ٍٟخ ئ٠ُ جُٛلٍز : جُُػلٍجٕ 

ػرحٌز ػٖ ٌٝم ٖؿٍ ٓطكٕٞ ج٤ُٚ ج٤َُ٘ ، ضهٟد ذٚ جُؼٍِٝ ؾٜٓٔح ًِٚ ٝال ض٣ُِٚ ئال ذؼى أٌذؼس أ٣حّ : ٝجٌُِٞ 

ٝجذٖ ٓ٘ظٌٞ ، ُٓحٕ جُؼٍخ  . 2/333ضك٤َِ ذٖ أقٔى ، جُؼ٤ٖ ، : جٗظٍ . ٤ُٟل٢ ػ٠ِ ؾٜٓٔح ُٞٗحً جذ٤ٟحً ٌٝجتكس ٤٠رس 

. 
(1342)

 ، ٝجذٖ ػحذى٣ٖ ، قح٤ٖس ٌو 1/168 ، ٝجألٓحّ ٓحُي ، جُٔىٝٗس جُرٍٟ ، 2/60جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، : جٗظٍ 

  .       2/197جُٔكطحٌ ، 


  .(ؼ) خ ٖٓ /180 ٜٗح٣س م 
1343

ٝٓح ٌجٙ ، - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٛٞ ٖو٤ن ذٖ ِْٔس ، جألٓحّ جٌُر٤ٍ ، ٤ٖم جٌُٞكس ، أوٌى جُ٘ر٢ :   أذٞ ٝجتَ 

جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، : جٗظٍ  . 382ٝقىظ ػٖ ًػ٤ٍ ٖٓ جُٛكحذس ، ْٜٓ٘ ػٍٔ ٝػػٔحٕ ٝػ٢ِ ، ٓحش ْ٘س 

 .3/28 ، ٝجذٖ جُؿ١َٞ ، ٚلس جُٛلٞز ،4/329
1344

 2/113 ، ٝٛٞ قى٣ع قٖٓ ، هحٍ ج١ُٝٞ٘  ك٢ ٌٝٞس جُطحُر٤ٖ ، 3/405 ، ٝجُر٤ٜ٤و٢ ، 1/361  أنٍؾٚ جُكحًْ ، 

 .، ئْ٘حوٙ قٖٓ 
(1345)

 ، ًطحخ 2/486 ، ٝجُر٤ٜو٢ ، جُٖٓ٘ جُٛـ٤ٍ ، 11022 ، قى٣ع ٌهْ 2/460، ٓٛ٘ق جذٖ أذ٢ ٤ٖرس ، : جٗظٍ 

 . جُؿ٘حتُ
(1346)

  .2/113 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، ٌٝٞس جُطحُر٤ٖ ، 5/154ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، : جٗظٍ 
1347

  أذٞ ػر٤ى ، جُوحْْ ذ٤ٖ ْالّ ج١ٍُٜٝ ، جالَو١ جُهُجػ٢ ، ٖٓ ًرحٌ جُؼِٔحء ذحُكى٣ع ٝجالوخ ٝجُلوٚ ، ُٝى ْ٘س 

 ، جًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 5/176ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 224 ٛـ ك٢ ٍٛجز ، ٝضؼِْ ذٜح ، ضٞك٢ ْ٘س 157

  .7/315 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 2/5
1348

 .15/328جذٖ ٓ٘ظٌٞ ، ُٓحٕ جُؼٍخ ، :  جٗظٍ 
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تسريح الرأس، كعبرت باألخذ بالناصية تنفيرا عنو، كبنت عميو االستعارة التبعية في الفعؿ 

أنيا رأت "  عف حماد عف إبراىيـ  عف عائشة )1350( ركاه عبد الرزاؽ عف سفياف الثكرم(1349)كاألثر

 عف حماد عف )1352( كركاه أبك حنيفة)1351("عبلـ تنصكف ميتكـ : امرأة يكددف رأسيا بمشط فقالت 

 المغيرة  عف إبراىيـ عف  ىشيـ  أخبرنا حدثنا: إبراىيـ كركاه إبراىيـ الحربي في كتابو غريب الحديث 

.  رأسو فقالتو  عائشة أنيا سئمت عف الميت يسرح

 

 

 ]تغسيؿ الزوج امرأتو [

 كلزفر في الثاني )1353(ال يغسؿ الزكج امرأتو كال  أـ الكلد سيدىا، خبلفا لمشافعي في األكؿ [فركع  ]

؛ ألنيما صارتا أجنبيتيف، كعدة أـ الكلد لبلستبراء ال أنيا مف حقكؽ الكصمة الشرعية، بخبلؼ عدة 

ف كانت محرمة أك صائمة أك مظاىرا منيا إال أف تككف  معتدة عف  الزكجة فمذا تغسؿ ىي زكجيا كا 

نكاح فاسد بأف تزكجت المنككحة ففرؽ بينيما كردت  إلى األكؿ فمات كىي في عدة النكاح الفاسد، 

ال إف كانت أختاف أقامت كؿ منيما البينة أنو تزكجيا ، كدخؿ بيا  كلك انقضت بعد مكتو غسمتو، كا 

                                                 
(1349)

 ، ٝجُكى٣ع ٌٝجٙ ػرى جٍَُجم ك٢ 2/324 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 6/232ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :   جٗظٍ 

ج٣ُُِؼ٢ ، ٗٛد جٍُج٣س ك٢ ضه٣ٍؽ أقحو٣ع جُٜىج٣س ، ذحخ جُؿ٘حتُ : جٗظٍ . ٓٛ٘وٚ ، ذحخ جُؿحتُ ، ٝيًٍٙ جُر٤ٜو٢ ضؼ٤ِوحً 

 ،2/308  .  
1350

 .ٓكٔى ذٖ ِْٓٓ ذٖ ضىٌِ ، ٝهى ْروص جُطٍؾٔس ُٚ :   ْل٤حٕ جُػ١ٌٞ 
1351

 ، ٌٝٝجٙ ػرى 2/260 ، ٓؼِوحً ، ٝػِوٚ ػرى جٍَُجم ًٔح ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ، 3/390  ٓٞهٞف ، يًٍٙ جُر٤ٜو٢ ، 

ج٣ُُِؼ٢ ، ٗٛد جٍُج٣س ك٢ ضه٣ٍؽ جقحو٣ع جُٜىج٣س : جٗظٍ " . ًطحخ جالغحٌ " جٍَُجم ك٢ ٓٛ٘لٚ ٝٓكٔى ذٖ جُكٖٓ ك٢ 

 ،3/480.  
1352

 .ٌٝٝجٙ ػرى جٍَُجم ػٖ ئذٍج٤ْٛ جُػ١ٌٞ  : (خ)  ك٢ 
1353

 .6/208ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :   جٗظٍ 
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كال يدرل األكلى منيما، أك كاف قاؿ لنسائو أحدانكف  طالؽ كمات قبؿ البياف فبل تغسمو كاحدة منيف 
(1354). 

ف كانت في  ككذا لك بانت قبؿ مكتو بسبب مف األسباب ردتيا أك تمكينيا ابنو أك طبلقو ال تغسمو كا 

. العدة 

. كلك ارتدت بعد مكتو فأسممت قبؿ غسمو ال تغسمو، خبلفا لزفر في ىذا 

الردة بعد المكت ال ترفع النكاح الرتفاعو بالمكت كقد زاؿ المانع باإلسبلـ في العدة : ىك يقكؿ 

. بخبلفيا قبمو، كالعدة الكاجبة عمييا بطريؽ االستبراء حتى تقدر باألقراء 

 .النكاح قائـ لقياـ أثره فارتفع بالردة : قمنا 

. ككذا لك كانا مجكسييف فأسمـ كلـ تسمـ ىي حتى مات ال تغسمو 

فإف أسممت غسمتو، خبلفا ألبي يكسؼ، ىكذا ذكر في المبسكط  كذكر أيضان مثمو فيمف كطئ أخت 

زكجتو بشبية حتى حرمت عميو زكجتو إلى أف تنقضي عدة المكطكءة فمات فانقضت ال تغسمو 

. (1355)زكجتو 

 كالشرح في ىذه كمسألة  المجكسية انو يحؿ ليا غسمو عندنا خبلفا لزفر، )1356(كذكر في المنظكمة

 . (1357) المكتفالمعتبر  في حمو عندنا حالة الغسؿ كعنده حالة

                                                 
(1354)

، 2/311 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 6/209 ،  ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/304ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 

  ،       2/63 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 2/961جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ، 
(1355)

 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، 2/962 ، جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 1/304ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 

  2/63جُٔر٠ٞٓ ، 
1356

ألذ٢ قلٙ ػٍٔ ذٖ ٓكٔى ذٖ أقٔى ذٖ جْٔحػ٤َ ذٖ ُؤحٕ ، جٍُٓٔه٘ى١ ، جُك٘ل٢ ، جُٔطٞك٠ ْ٘س :   جُٔ٘ظٞٓس 

: جٗظٍ , ٗظْ جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ ك٢ كوٚ جُك٘ل٤س : ُٚ ٓٛ٘لحش ًػ٤ٍز ٜٓ٘ح .  ٛـ ، ٝٛٞ ٚحقد جُؼو٤ىز جُ٘ٓل٤س 537

 .جُكحؾ٢ ، جُْٔٞٞػس جُؼٍذ٤س ، جُ٘ٓل٢ ، ػٍٔ ذٖ ٓكٔى 


  .(خ) أ ٖٓ /179 ٜٗح٣س م 
(1357)

   1/305ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 
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 .ككذا لك أف الزكجة كطئت بشبية فاعتدت فمات زكجيا فانقضت عدتيا بأثره 

ذا لـ يكف لمرجؿ زكجة كال رجؿ يغسمو، ال تغسمو بنتو كال أحد مف ذكات محارمو،  بؿ تيممو [كا 

غيره بغير ثكب، كال تيممو مف تعتؽ  بمكتو إال بثكب، كالصغير  )1358( ]أحدانىف أك أمتو أك أمة

إذا لـ يبمغا حد الشيكة يغسميما الرجاؿ كالنساء، كقدره في األصؿ بأف يككف قبؿ أف يتكمـ،  كالصغيرة

.  كالفحؿ )1360( كالمجبكب)1359(كالخصي

ذا ماتت المرأة كال امرأة، فإف كاف محـر مف الرجاؿ يمميا باليد، كاألجنبي  بالخرقة كيغض بصره كا 

. (1361)عف  ذراعييا ال فرؽ بيف الشابة كالعجكز، كالزكج في امرأتو أجنبي إال في غض البصر

 ] وجود الماء بعد تيمـ الميت [

. كلك لـ يكجد ماء فيممكا الميت كصمكا عميو ثـ كجدكه غسمكه كصمكا عميو ثانيا عند أبي يكسؼ

. كعنو يغسؿ كال تعاد الصبلة عميو 

 .(1362) ذلؾ العضك، كلك بقي نحك األصبع ال يغسؿكلك كفنكه كقد بقي منو عضك لـ يغسؿ يغسؿ

 ]مف دفف بال غسؿ [

 فرؽ بيف الصبلة  كلك دفف ببل غسؿ كأىالكا عميو التراب يصمى عمى قبره كال ينبش، ىكذا عف محمد

 .عميو ببل غسؿ قبؿ الدفف كبعده 

                                                 
1358

  .(خ)  ٓح ذ٤ٖ جُٔؼوٞك٤ٖ ٤ُٓص ك٢ 
1359

جُْٔٞٞػس : هطؼص جٗػ٤حٙ ٓغ ؾِىضٜٔح َ جٗظٍ : ٖٓ هطغ يًٍٙ أٝ ِْص ن٤ٛطحٙ ، ك٢ جالٚطالـ : ُـس :   جُه٢ٛ 

 . ،نٛحء87٘/ 19جُلو٤ٜس ج٤ٌُٗٞس ، جُؿُء 
1360

. ٛٞ ج١ًُ جْطإِٚص ًٓج٤ًٍٙ : ُـس :   جُٔؿرٞخ 

جُْٔٞٞػس جُلو٤ٜس ج٤٘٣ٌُٞس ، : جٗظٍ . ٛٞ ٖٓ هطغ يًٍٙ جٚالً ، أٝ ٛٞ ٖٓ هطٚ يًٍٙ ٝن٤ٛطحٙ : ك٢ جالٚطالـ 

 . ، جُؿد 87٘ / 19جُؿُء 


  .(أ) خ ٖٓ /149 ٜٗح٣س م 
(1361)

  .      6/210 ،  ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/305ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 


  .(ؼ) أ ٖٓ /181 ٜٗح٣س م 
(1362)

  .2/334 ،  ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/304ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 
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ذا كجد أطراؼ ميت أك بعض بدنو لـ  يغسؿ كلـ يصؿ عميو بؿ يدفف إال إف كجد أكثر مف  كا 

. النصؼ مف بدنو فيغسؿ كيصمى عميو، أك كجد النصؼ كمعو الرأس فحينئذ يصمى 

  (1363)كلك كاف مشقكقا نصفيف طكال فكجد أحد الشقيف لـ يغسؿ كلـ يصؿ عميو

 ] عدـ معرفة الميت أمسمـٌ ىو أـ كافر [

ذا كجد ميت ال يدرل أمسمـ  ىك أـ كافر ؟ فإف كاف في قرية مف قرل أىؿ اإلسبلـ كعميو )1364(كا 

ف كاف في قرية مف قرل أىؿ الكفر كعميو سيماىـ لـ يصؿ  سيماىـ غسؿ كصمي عميو، كا 

 .(1365)عميو

. كليس في الغسؿ استعماؿ القطف في الركايات الظاىرة 

 )1366(في صماخيو: كعف أبي حنيفة أنو يجعؿ القطف المحمكج في منخريو  كفمو، كقاؿ بعضيـ 

. في دبره أيضان : أيضان، كقاؿ بعضيـ 

 . (1368)كاستقبحو عامة العمماء  : )1367(قاؿ في الظييرية

 ]ال يجوز االستئجار عمى غسؿ الميت[

كال يجكز االستئجار عمى غسؿ الميت، كيجكز عمى الحمؿ كالدفف، كأجازه بعضيـ في الغسؿ أيضان 
(1369). 

                                                 
(1363)

  .     2/73 ، جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 6/415 ،  ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/303ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 
1364

 . أ٤ٓص ، ٝٛٞ نطأ  : (أ،ؼ)  ك٢ 
(1365)

  6/349 ،  ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/303ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 
1366

. جٕ جُٛٔحل ٛٞ جاليٕ ٗلٜٓح : غود جاليٕ ج١ًُ ٣ل٢ٟ ئ٠ُ جٍُأِ ، ٣ٝوحٍ : جُٛٔحل :   ٚٔحن٤س 

 ُٓحٕ جُؼٍخ : جٗظٍ 
1367

جُٔٓحتَ جُظ٣ٍ٤ٜس ، ًطحخ ٣طٟٖٔ جُٔٓحتَ جُٞجٌوز ٖٓ ج٤ُٗم ق٤ٖٓ ذٖ جُكٖٓ جذٖ ٣ّٞٗ ذٖ ٣ْٞق :   جُظ٣ٍ٤ٜس 

. ذٖ ظ٤ٍٜ جُى٣ٖ جُظ١ٍ٤ٜ 

 .ٓوىٓس ًطحخ ؾٞجذحش جُٔٓحتَ جُظ٣ٍ٤ٜس ، ٤ُِٗم ق٤ٖٓ ذٖ جُكٖٓ جُظ١ٍ٤ٜ : جٗظٍ 
(1368)

  .1/237 ، ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 1/308ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 
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 (1370)كيكره لمغاسؿ أف يغسؿ كىك جنب أك حائض 

  .)1371(كيندب الغسؿ مف غسؿ الميت

  ]تكفيف الميت[

أنو عميو الصالة }لما روي  (السنة أف يكفف الرجؿ في ثالثة أثواب إزار وقميص ولفافة  ) ]

وألنو أكثر ما يمبسو عادة في حياتو فكذا بعد مماتو  {والسالـ كفف في ثالثة أثواب بيض سحولية 

اغسموا : وىذا كفف الكفاية لقوؿ أبي بكر (فإف اقتصروا عمى ثوبيف جاز، والثوباف إزار ولفافة  )

ثوبي ىذيف وكفنوني فييما، وألنو أدنى لباس األحياء، واإلزار مف القرف إلى القدـ، والمفافة كذلؾ، 

.   [والقميص مف أصؿ العنؽ إلى القدـ 

 ]تقديـ تكفيف الميت عمى سداد الديف[

 قدـ عمى الديف، فإف كاف الميت مكسرا كجب في مالو،  ىك فرض كفاية، كلذا (فصؿ في التكفيف  ) 

ف لـ يترؾ شيئان فالكفف عمى مف تجب عميو نفقتو إال الزكج في قكؿ محمد  . كا 

. (1372)كعند أبي يكسؼ يجب  عمى الزكج كلك تركت ماال كعميو الفتكل، كذا في غير مكضع 

ذا تعدد مف كجبت النفقة عميو عمى ما يعرؼ في النفقات فالكفف عمييـ عمى  قدر ميراثيـ كما  كا 

 . (1373)كانت النفقة كاجبة عمييـ

                                                                                                                                                 
(1369)

 58/ 2 ، جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 2/308 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/300ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 

  .1/333،جذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 
(1370)

ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ : ٗظٍ . ًٛٙ ٓٓأُس نالك٤س ، كْٜٔ٘ ٖٓ جؾحَ جنً جالؾٍز ػ٠ِ ؿَٓ ج٤ُٔص ْٜٝٓ٘ ٖٓ ٓ٘غ 

  .  1/392 ،  ٝجٍُٗذ٢٘٤ ، ٓـ٢٘ جُٔكطحؼ ، 1/299جُٛ٘حتغ ، 
1371

 ، ٝجذٖ جُٔطٍٜ ، 6/236 ، ذحخ ؿَٓ ج٤ُٔص ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/58جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :   جٗظٍ 

  .2/133ضًًٍز جُلوٜحء ، 
(1372)

 ،جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ 6/243 ،  ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 309-308-1/306ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 

  .1/237 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/60، 
(1373)

  .6/243 ،  ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/309جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 
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عمى : كلك كاف معتؽ شخص كلـ يترؾ شيئان كترؾ خالة مكسرة يؤمر معتقو بتكفينو ؛ كقاؿ محمد 

ف لـ يكف لو مف تجب عميو نفقتو فكفنو في بيت الماؿ ، فإف لـ يعط ظممان أك عجزان (1374)خالتو، كا 

فعمى الناس، كيجب عمييـ أف يسألكا لو، بخبلؼ الحي إذا لـ يجد ثكبا يصمي فيو ال تجب عمى 

الناس أف يسألكا لو بؿ يسأؿ ىك ؛ فمك جمع رجؿ الدراىـ لذلؾ ففضؿ شيء منيا إف عرؼ صاحب 

ف لـ يعرؼ كفف محتاجا آخر بو، فإف لـ يقدر عمى صرفيا إلى الكفف يتصدؽ  الفضؿ رده عميو، كا 

. بيا 

كلك مات في مكاف ليس فيو إال رجؿ كاحد ليس لو إال ثكب كاحد كال شيء لمميت ؛ لو أف يمبسو كال 

ذا نبش الميت كىك طرم كفف ثانية مف جميع الماؿ، فإف كاف قسـ مالو فالكفف  يكفف بو الميت، كا 

ؿى عف الديف شيء مف التركة، فإف لـ  عمى الكارث دكف الغرماء كأصحاب الكصايا، فإف لـ يكف فىضى

ف كانكا .  الماؿ  قبضكا ال يسترد منيـ شيء كىك في بيت يكف الغرماء قبضكا ديكنيـ ييبدأ بالكفف، كا 

كاف لو أف يأخذه،  كال يخرج الكفف عف ممؾ المتبرع بو، فمذا لك كفف رجبل ثـ رأل الكفف مع شخص

. (1375)ككذا إذا افترس الميت سبع كاف الكفف لمف كفنو ال لمكرثة

كفف }: في الكتب الستة عف عائشة قالت  (كفف - صمى اهلل عميو كسمـ - لما ركم أنو  ):  قكلو 

في ثبلثة أثكاب بيض سحكلية مف كرسؼ ليس فييا قميص كال -صمى اهلل عميو كسمـ - رسكؿ اهلل 

قرية باليمف، :  كسحكؿ )1376({عمامة 

                                                 
(1374)

  . 1/309ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 


  . (خ) خ ٖٓ /178 ٜٗح٣س م 
(1375)

 .1/304 ،  جُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 1/309ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 
1376

ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، . ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ جُػ٤حخ جُر٤ٝ ٌُِلٖ 262 ، 1264٘  أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

، 567 ، 3151٘ ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ك٢ ًلٖ ج٤ُٔص ، ٝأنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 428 ، 941٘قى٣ع ٌهْ 

 ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ًلٖ 237 ، 996ً٘طحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ك٢ جٌُلٖ ، ٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

ًلٖ جُ٘ر٢ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 305 ، 1897٘، ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ ، - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جُ٘ر٢ 
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  . (1378) الضـ)1377( كفتح السيف ىك المشيكره، كعف األزىرم

أف ليس القميص في ىذه الثبلثة بؿ خارج عنيا كما قاؿ مالؾ رحمو اهلل  (أف المراد)فإف حمؿ عمى 

: لـز ككف السنة أربعة أثكاب، كىك مردكد بما في البخارم عف أبي بكر قاؿ لعائشة رضي اهلل عنيما 

ف عكرض )1379({في كـ ثكب كفف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو  كسمـ  ؟  فقالت في ثبلثة أثكاب  }  كا 

- رضي اهلل عنو  -)1382( عف جابر بف سمرة)1381( في الكامؿ)1380(بما ركاه ابف عدم

زار، كلفافة :  في ثبلثة أثكاب كفف النبي صؿ اهلل عميو كسمـ }قاؿ   فيك ضعيؼ )1383({قميص، كا 

 .بناصح بف عبد اهلل الككفي، كلينو النسائي، ثـ إف كاف ممف يكتب حديثو ال يكازم حديث عائشة

أف النبي  }كما ركل محمد بف الحسف عف أبي حنيفة عف حماد بف أبي سميماف عف إبراىيـ النخعي 

 مرسؿ،  )1384({ كفف في حمة يمانية كقميص صمى اهلل عميو كسمـ

                                                                                                                                                 

٠ِٚ -  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ًلٖ جُ٘ر٢ 1469، ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - 

 - .هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ 
1377

. ج١ٍُُٛ ، ٝٛٞ نطأ  : (أ)  ك٢ 

 ٛـ ، ٝضٞك٢ 282ٛٞ ٓكٔى ذٖ أقٔى جالٍَٛ جُٜى١ٝ، أذٞ ٌٓ٘ٛٞ ، أقى جالتٔس ك٢ جُِـس ٝجألوخ ، ُٝى ْ٘س : جال١ٍَٛ 

  .1/501 ، جذٖ نٌِحٕ ، ٓلطحـ جُٓؼحوز ، 5/311ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 370ْ٘س 
(1378)

         1/303، جُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 6/248ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، : جٗظٍ 
1379

 .ٓٞش ٣ّٞ جالغ٤ٖ٘ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 286 ، 1387٘  أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 
1380

ػرى هللا ذٖ ػى١ ذٖ ػرى هللا ذٖ ٓكٔى ذٖ ٓرحٌى ذٖ جُوكطحٕ جُؿٍؾح٢ٗ ، أذٞ أقٔى ، ػالٓس جُكى٣ع :   جذٖ ػى١ 

جٌُحَٓ ك٢ ٓؼٍكس جُٟؼلحء ٝجُٔط٤ًٍٖٝ ٖٓ جٍُٝجز ٝٛٞ ٖٓ جالتٔس جُػوحش ك٢ "  ٛـ ، ُٚ ًطحخ 277ٌٝؾحُٚ ، ُٝى ْ٘س 

  ، ٝٓؿِس جُؿحٓؼس جإلْال٤ٓس ذحُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز4/103ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ . جُكى٣ع 
1381

 ؾُءجً ، ٝٛٞ ًٔح 18، ٠رغ ٓ٘ٚ " ك٢ ٓؼٍكس جُٟؼلحء ٝجُٔط٤ًٍٖٝ ٖٓ جٍُٝجز " ًطحخ ، الذٖ ػى١ ، :   جٌُحَٓ 

  .4/103ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ . ك٢ ًٗق جُظٕ٘ٞ ْطٕٞ ؾُءجً 
1382

  ؾحذٍ ذٖ ٍْٔز ذٖ ؾ٘حوز جُٓٞجت٢ ، ٚكحذ٢ ، ًحٕ ق٤ِق ذ٢٘ ٍَٛز ، ُٚ ٝالذ٤ٚ ٚكرس ، ٌٟٝ ُٚ جُرهح١ٌ 

 1/212 ، جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، 2/104ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 74 قى٣ػحً ضٞك٢ ْ٘س 14ِْٝٓٓ ، ٝؿ٤ٍٛٔح ، 

  .2/39، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 


  . (ؼ) خ ٖٓ /181 ٜٗح٣س م 
1383

 ، ٖٓ قى٣ع ؾحذٍ ذٖ ٍْٔز ٝجػِٚ ذ٘حٚف ذٖ ػرى هللا جٌُٞك٢ ، 7/47  ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جذٖ ػى١ ك٢ جٌُحَٓ ، 

 .ٌٍٓ٘ جُكى٣ع : ٤ُّ ذػوس ، ٝهحٍ جْٔحػ٤َ جذحٕ : ٝٗوَ ػٖ ٣ك٠٤ هُٞٚ 


  .(أ) أ ٖٓ /150 ٜٗح٣س م 
1384

 ، ذحخ ؿَٓ ج٤ُٔص ، ػٖ ئذٍج٤ْٛ ٍْٓالُ ٌٝٝجٙ ػرى جٍَُجم ذ٘كٞٙ ػٖ 39أنٍؾٚ ٓكٔى ك٢ جالغحٌ ٘:   ٍَْٓ 

  .2/310ج٣ُُِؼ٢ ، ٗٛد جٍُج٣س ، : جُكٖٓ ، جٗظٍ 



354 

 

ف كاف حجة عندنا لكف ما كجو تقديمو عمى حديث عائشة، فإف أمكف أف يعادؿ )1385(كالمرسؿ  كا 

. حديث عائشة بحديث القميص بسبب تعدد طرقو منيا الطريقاف المذاف ذكرنا 

. (1387) نحكه مرسبلن )1386(كما أخرج عبد الرزاؽ عف الحسف البصرم

: أثكاب  في ثبلثة-صمى اهلل عميو كسمـ - كفف رسكؿ اهلل  }كما ركل أبك داكد عف ابف عباس قاؿ 

  .)1389( كىك مضعؼ بيزيد بف أبي زياد)1388({قميصو الذم مات فيو، كحمة نجرانية 

ال ففيو تأمؿ  . ثـ ترجح بعد المعادلة بأف الحاؿ في تكفينو أكشؼ لمرجاؿ ثـ البحث  كا 

 فكيؼ يمبسكنو (1390){أنو عميو الصبلة كالسبلـ غسؿ في قميصو الذم تكفي فيو  }كقد ذكركا 

. (1391)األكفاف فكقو كفيو بمميا ؟ كاهلل سبحانو أعمـ 

، كليس في الكفف عمامة عندنا، كاستحسنيا (1392)كالحمة في عرفيـ مجمكع ثكبيف أك إزار كرداء

بعضيـ لما ركم عف ابف عمر أنو كاف يعممو كيجعؿ العذبة عمى كجيو كأحبيا البياض كال بأس 

                                                 
1385

  جُكى٣ع جٍَُْٔ ٣أنً ذٚ جُك٘ل٤س ، ٣ٝلِٟٞٗٚ ػ٠ِ جُكى٣ع جُٔطَٛ أق٤حٗحً ، نالكحً ُِٗحكؼ٤س ج٣ًُٖ ٣ٍكٟٕٞ 

. جالقطؿحؼ جٍَُْٔ ٓطِوحً 

، أٝ ٛٞ ٓح ْوى ٖٓ ئْ٘حوٙ جٍُج١ٝ جالػ٠ِ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٓح ٌٝجٙ جُطحذؼ٢ ػٖ ٌٍْٞ هللا : ٝجُكى٣ع جٍَُْٔ 

 ".جُٛكحذ٢" 
1386

جُكٖٓ ذٖ أذ٢ جُكٖٓ ٣ٓحٌ جُر١ٍٛ ، جالٗٛح١ٌ ٓٞالْٛ أذٞ ْؼ٤ى ٠ُٞٓ ٣َى ذٖ غحذص ، ٖٓ :   جُكٖٓ جُر١ٍٛ 

.  ٛـ 110 ٛـ ، ٝضٞك٢ ْ٘س 21جُْٞط٠ جُطحذؼ٤ٖ ، غوس كو٤ٚ كحَٞ ٌٜٓٗٞ ، ًٝحٕ ٣ٍَْ ًػ٤ٍجً ٣ٝىُّ ، ُٝى ْ٘س 

  194 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، 1/388. ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ،2/226ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
(1387)

  .3/6169 ، ٝٓٛ٘ق ػرى جٍَُجم ، 3/400جُر٤ٜو٢ ، جُٖٓ٘ جٌُرٍٟ ، : جٗظٍ 
1388

 .ك٢ جٌُلٖ ، ٝٞؼلٚ جألُرح٢ٗ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 567 ، 3153٘  أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 
1389

جألٓحّ جُٔكىظ ، أذٞ ػرى هللا جُٜح٢ٖٔ ، ٓٞالْٛ جٌُٞك٢ ، ٖٓ ٚـحٌ جُطحذؼ٤ٖ ، ُٚ يًٍ ك٢ :   ٣ُ٣ى ذٖ أذ٢ ٣َحو 

  .160 ،ش6جذٖ جالغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ، ١ ، جًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ ، ؼ: جٗظٍ . جُٛكحذس ، ٣ؼى ك٢ أَٛ ٍٓٛ 
(1390)

 ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ك٢ ْطٍ ج٤ُٔص ػ٘ى ؿِٓٚ ، ٝقٓ٘ٚ 566 ، 3141ٌ٘ٝجٙ أذٞ وأٝٝو ، قى٣ع ٌهْ 

 .جألُرح٢ٗ 
(1391)

 ،       1/273 ، ٝج٣ُُِـ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/967جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :جٗظٍ 
(1392)

        2/967 ، جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 6/248ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، : جٗظٍ 
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بالبركد كالعصب كالكتاف لمرجاؿ، كيجكز لمنساء الحرير كالمزعفر كالمعصفر اعتبارا لمكفف بالمباس 

 . (1393)في الحياة كالمراىؽ في التكفيف كالبالغ، كالمراىقة كالبالغة

أم عدد الثبلث أكثر ما يمبسو عادة في حياتو فكذا بعد مماتو، فأفاد  أف أكثر ما  (كألنو  ): قكلو 

. يكفف فيو الرجؿ ثبلثة، كصرح بأف أكثر ما يكفف فيو الرجؿ ثبلثة غير كاحد مف المصنفيف

مقتضاه أنو إذا مات كلـ يترؾ سكل ثبلثة أثكاب ىك البسيا ليس غير كعميو ديكف يعطى : كقد يقاؿ 

إذا كاف بالماؿ كثرة : لرب الديف ثكب منيا ألف األكثر ليس بكاجب بؿ ىك المسنكف، كقد قالكا 

جائز في  كبالكرثة قمة فكفف السنة أكلى مف كفف الكفاية، كىذا يقتضي أف كفف الكفاية كىك الثكباف

حالة  السعة، ففي حاؿ عدميا ككجكد الديف ينبغي أف ال يعدؿ عنو تقديما لمكاجب، كىك الديف عمى 

في حاؿ  غير الكاجب كىك الثبلثة، لكنيـ سطركا في غير مكضع أنو ال يباع منو شيء لمديف كما

. (1394)الحياة إذا أفمس كلو ثبلثة أثكاب ىك البسيا ال ينزع عنو شيء فيباع كال يبعد الجكاب

ف اقتصركا عمى ثكبيف جاز  ):  قكلو   كثرة فيك أكلى، كعمى إال أنو اف كاف بالماؿ قمة كبالكرثة (كا 

القمب كفف السنة أكلى، ككفف الكفاية أقؿ ما يجكز عند االختيار، كفي حالة الضركرة بحسب ما يكجد 

 .

حدثنا يزيد بف  : (1395)ركل اإلماـ أحمد في كتاب الزىد (-رضي اهلل عنو -لقكؿ أبي بكر  ): قكلو 

 مكلى الزبير بف العكاـ عف )1397( عف عبد اهلل التيمي)1396(ىاركف، أخبرنا إسماعيؿ بف أبي خالد

: تمثمت بيذا البيت -رضي اهلل عنو -لما احتضر : عائشة رضي اهلل عنيا قالت 

                                                 
(1393)

        2/60 ،  جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/307ٝجٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : جٗظٍ 
(1394)

  .       1/303 ، ٝجُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 2/969جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ 


  .(خ) أ ٖٓ /180 ٜٗح٣س م 
(1395)

  163جألٓحّ ، أقٔى ، ًطحخ جُُٛى ، : جٗظٍ 
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أعاذؿ ما يغني الثراء عف الفتى        إذا حشرجت يكمان كضاؽ بيا الصدر 

كجاءت سكرة المكت بالحؽ ذلؾ ما كنت منو تحيد  }يا بنية ليس كذلؾ، كلكف قكلي ):  فقاؿ ليا 

  ثـ انظركا ثكبي ىاتيف ، فاغسمكىما ثـ كفنكني فييما فإف الحي أحكج إلى       الجديد)1398({

)1399(  .

قاؿ أبك : " قالت [كركل عبد الرزاؽ أخبرنا  معمر عف الزىرم عف عركة عف عائشة رضي اهلل عنيا 

  :  )1400( ]اغسمكىما ككفنكني فييما، فقالت عائشة: بكر لثكبيو المذيف كاف يمرض فييما 

 

  . )1401( "ال، الحي أحكج إلى الجديد مف الميت :أال نشترم لؾ جديدان ؟ قاؿ 

. الغسيؿ كالجديد سكاء في الكفف  : )1402(كفي الفركع

. (1403)ذكره في التحفة 

 

 ]-صمى اهلل عميو وسمـ -  كفف الرسوؿ [

                                                                                                                                                 
1396

جُكحكع جألٓحّ جٌُر٤ٍ أذٞ ػرى هللا جُرِه٢ جالقّٔ ، ٓٞالْٛ جٌُٞك٢ ، ٝجْْ جذ٤ٚ ٍُٛٓ ، :   جْٔحػ٤َ ذٖ أذ٢ نحُى 

. ٝه٤َ ْؼى ٝه٤َ ًػ٤ٍ ، ٖٓ جُطروس جٍُجذؼس ٖٓ جُطحذؼ٤ٖ 

  .30ضٍؾٔطٚ  / 6جًُٛر٢ ، ٤ٍْ أػالّ جُ٘رالء ، ؼ: جٗظٍ 
1397

. ج٢٘ٔ٤ُ ، ٝٛٞ نطأ  : (ؼ)جُط٢ٔ٤ٔ ، ٝك٢  : (أ)  ك٢ 

٠ُٞٓ جُُذ٤ٍ ذٖ جُؼٞجّ ، ػرى هللا ذٖ ػر٤ى هللا ذٖ أذ٢ ٤ٌِٓس ، أذٞ ذٌٍ جُط٢ٔ٤ ج٢ٌُِٔ ، ضٞك٢ ْ٘س : ٝػرى هللا جُط٢ٔ٤ 

جذٖ ًػ٤ٍ ، ؾحٓغ جُٔٓح٤ٗى : جٗظٍ .  ٛـ ، ٝٛٞ هحٜ ، ٖٓ ٌؾحٍ جُكى٣ع جُػوحش ، ٝالٙ جذٖ جُُذ٤ٍ هٟحء جُطحتق 117

  .31/50ٝجُٖٓ٘ ،
1398

  .19  ٌْٞز م ، ج٣٥س 
1399

 .ٓٞش ٣ّٞ جالغ٤ٖ٘ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 286 ، 1387٘ أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ    
1400

 .(خ)  ٓح ذ٤ٖ جُٔؼٌٞك٤ٖ ٤ُٓص ك٢ 
1401

 ، ػٖ ج١ٍُُٛ ػٖ ػٍٝز ػٖ ػحتٗس ٝجْ٘حوٙ ٚك٤ف ، ًًٝج ٚككٚ جذٖ 6178  ٚك٤ف أنٍؾٚ ػرى جٍُجَم 

  .1/231قؿٍ ك٢ جُىٌج٣س 
1402

  .115كٍٝع جُلوٚ جُكٔل٢ ، ٘:   جُلٍٝع 
(1403)

  .1/476 ، ٝجٍُٓٔه٘ى١ ، ضكلس جُلوٜحء ، 1/307جٌُحْح٢ٗ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
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صمى اهلل عميو - في كـ كفف رسكؿ اهلل  }ىذا كفي البخارم غير ىذا عف عائشة أف أبا بكر قاؿ ليا 

في ثبلثة أثكاب بيض ليس فييا قميص كال عمامة، قاؿ في أم يـك تكفي رسكؿ اهلل : ؟ قالت -كسمـ 

 يـك االثنيف، قاؿ أرجكفيما بيني كبيف الميؿ فنظر إلى ثكب عميو  ؟ قالت-صمى اهلل عميو كسمـ - 

، قمت  اغسمكا ثكبي ىذا كزيدكا عميو ثكبيف ككفنكني  فييا: كاف يمرض فيو بو درع مف زعفراف فقاؿ 

إف ىذا خمؽ، قاؿ الحي أحؽ بالجديد مف الميت إنما ىك لمميمة، فمـ يتكؼ حتى أمسى مف ليمة : 

  . )1404({الثبلثانء كدفف قبؿ أف تصبح 

صديد الميت، فإف كقع التعارض في حديث أبي :  ، كالميمة مثمث الميـ  كالردع بالميمبلت األثر

بكر ىذا حتى كجب تركو ألف سند عبد الرزاؽ ال ينقص عف سند البخارم، فحديث ابف عباس في 

كفي " ككفنكه في ثكبيف "  قاؿ فيو عميو الصبلة كالسبلـ  الكتب الستة في المحـر الذم كقصتو ناقتو

 كاعمـ أف الجمع ممكف، فبل يترؾ بأف يحمؿ ما في عبد الرزاؽ كغيره مف )1405("كفي ثكبيو " لفظ 

. بكر   أبيحديث

ذكر بعض المتف دكف كمو بخبلؼ ما في البخارم، كحينئذ فيككف حديث ابف عباس ىك   أنو عمى 

: الشاىد، لكف ركاية ثكبيو تقتضي أنو لـ يكف لو معو غيرىما فبل يفيد ككنو كفف الكفاية، بؿ قد يقاؿ

إنما كاف ذلؾ لمضركرة فبل يستمـز جكاز االقتصار عمى ثكبيف حاؿ القدرة عمى األكثر، إال أنو خبلؼ 

 . (1406)األكلى كما ىك كفف الكفاية، كاهلل سبحانو أعمـ 

                                                 
1404

 . ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ٓٞش ٣ّٞ جإلغ٤ٖ٘ 1387  ٌٝجٙ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 
1405

 ، ٝجُ٘ٓحت٢، 996 ، ٝجُط١ًٍٓ ،3151 ، ٝأذٞ وجٝو ، 941 ، ِْٝٓٓ ، 1264 ْرن ضه٣ٍؿٚ ، أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، 

  .1469 ، ٝجذٖ ٓحؾس 1897


  .(أ) خ ٖٓ /150 ٜٗح٣س م 
(1406)

 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع 1/306 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/970جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 

 ،6/248 .  
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ال إشكاؿ في المفافة مف القرف إلى القدـ، كأما  (كاإلزار مف القرف إلى القدـ، كالمفافة كذلؾ ):  قكلو 

أكال كىك مف المنكب [  يقمص: ككف اإلزار كذلؾ ففي نسخ مف المختار كشرحو اختبلؼ في بعضيا 

.  إلى القدـ، كيعطؼ عميو إلى آخره)1408(  ، كيكضع عمى اإلزار كىك مف القرف)1407( ]إلى القدـ

اإلزار كىك مف المنكب القدـ، ثـ يعطؼ، كأنا ال أعمـ كجو  يقمص كيكضع عمى: كفي بعضيا 

كفنكه في " مخالفة إزار الميت إزار الحي مف السنة، كقد قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ في ذلؾ المحـر 

 أعطى البلتي غسمف  كىما ثكبا إحرامو إزاره كرداؤه، كمعمـك أف إزاره مف الحقك، ككذا (1409)"ثكبيو 

. ابنتو حقكه عمى ما سنذكر 

ببل جيب كدخريص ككميف ككذا في الكافي، كككنو ببل جيب  (كالقميص مف أصؿ العنؽ  ): قكلو 

 .  (1410)بعيدا، إال أف يراد بالجيب الشؽ النازؿ عمى الصدر

 ] البدء بجانب الكفف األيسر [

كما في حاؿ الحياة،  (فإذا أرادوا لؼ الكفف ابتدءوا بجانبو األيسر فمفوه عميو ثـ باأليمف  ) ]

وبسطو أف تبسط المفافة أوال ثـ يبسط عمييا اإلزار ثـ يقمص الميت ويوضع عمى اإلزار ثـ يعطؼ 

ف خافوا أف ينتشر الكفف عنو عقدوه  )اإلزار مف قبؿ اليسار ثـ مف قبؿ اليميف، ثـ المفافة كذلؾ  وا 

 . [صيانة عف الكشؼ  (بخرقة 

                                                 
1407

  .(خ)  ٓح ذ٤ٖ جُٔؼٌٞك٤ٖ ٤ُٓص ك٢ 
1408

 .جٌُٔ٘د  : (خ)  ك٢ 
1409

 . ْرن ضه٣ٍؿٚ
(1410)

   6/267 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/971جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
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ليقع األيمف فكقو كلـ يذكر العمامة، ككرىيا بعضيـ ألنو يصير  (ابتدءكا بجانبو األيسر  ): قكلو 

الكفف بيا شفعا، كاستحسنو بعضيـ ألف ابف عمر كاف يعمـ الميت كيجعؿ ذنب العمامة عمى 

. (1411)كجيو

 ] كفف المرأة [

زار وخمار ولفافة وخرقة تربط فوؽ ثديييا  ) ] لحديث أـ  (وتكفف المرأة في خمسة أثواب درع وا 

وألنيا  {أعطى المواتي غسمف ابنتو خمسة أثواب -صمى اهلل عميو وسمـ - أف النبي  }عطية 

 . [تخرج فييا حالة الحياة فكذا بعد الممات 

كنت فيمف غسؿ أـ كمثـك  }:  قالت )1412( قيؿ الصكاب ليمى بنت قانؼ (لحديث أـ عطية  ): قكلو 

فكاف أكؿ ما أعطانا الحقاء ثـ الدرع ثـ الخمار ثـ الممحفة -صمى اهلل عميو كسمـ -  رسكؿ اهلل بنت

 )1414(  ركاه أبك داكد، كركل حقكه في حديث غسؿ زينب)1413( {ثـ أدرجت بعد في الثكب اآلخر 

كىك في األصؿ معقد اإلزار كجمعو أحؽ كأحقاء، ثـ سمي بو اإلزار لممجاكرة، كىذا ظاىر في أف 

إزار الميتو  كإزار الحي مف الحقك فيجب ككنو في الذكر كذلؾ لعدـ الفرؽ في ىذا، كقد حسنو 

ف أعمو ابف القطاف بجيالة بعض الركاة، كفيو نظر إذ ال مانع مف حضكر أـ عطية غسؿ  النككم كا 

                                                 
(1411)

 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع 1/309 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/971جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 

   2/338 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 2/60 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 6/260، 
1412

ٝػٜ٘ح وجٝو ذٖ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -   ٠ِ٤ُ ذ٘ص هحٗق جُػول٤س ، ٚكحذ٤س ، ًٝحٗص ك٤ٖٔ ؿَٓ جّ ًِػّٞ ذ٘ص جُ٘ر٢ 

 ، ٝػٍٔ ًكحُس ، جػالّ جُ٘ٓحء ، 12/400جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد : جٗظٍ . ػحْٚ ذٖ ػٍٝز ذٖ ٓٓؼٞو جُػول٢ 

  .8،ؼ11721جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ،ٌهْ  .4/336


  . (خ) خ ٖٓ /180 ٜٗح٣س م 
1413

 .ك٢ ًلٖ جٍُٔأز  ، ٝٞؼلٚ جألُرح٢ٗ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 568 ، 3157٘  أنٍؾٚ أذٞ وأٝٝو ، قى٣ع ٌهْ 
1414

، ًرٍٟ ذ٘حضٚ ، ضُٝؼ ذٜح جذٖ نحُطٜح أذٞ جُؼح٘ ذٖ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ذ٘ص ٤ْى جُرٍٗ ٓكٔى :   ٣َ٘د 

  .464 ، جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش3/67ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ . ٛـ 8جٍُذ٤غ، ضٞك٤ص ْ٘س 
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أـ كمثـك تكفيت كىك عميو الصبلة كالسبلـ غائب :  بعد زينب، كقكؿ المنذرم )1415( أـ كمثكـ

إنيا ماتت سنة تسع بعد زينب بسنة كصمى :  في كتاب الصحابة )1416( معارض بقكؿ ابف األثير

حدثنا : كىي التي غسمتيا أـ عطية، كيسنده ما ركل ابف ماجو : عمييا عميو الصبلة كالسبلـ، قاؿ 

 عف محمد بف سيريف عف )1418(  عف أيكب)1417( أبك بكر بف أبي شيبة، حدثنا عبد الكىاب الثقفي

: كنحف نغسؿ ابنتو أـ كمثـك فقاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - دخؿ عمينا رسكؿ اهلل  }: أـ عطية قالت 

اغسمنيا ثبلثان أك خمسان أك أكثر مف ذلؾ إف رأيتف ذلؾ بماء كسدر، كاجعمف في اآلخرة كافكران، فإذا 

، كما  كىذا سند صحيح)1419( {أشعرنيا إياه : فرغتف فآذنني، فمما فرغنا آذناه، فألقى إلينا حقكه كقاؿ

.   (1420) في مسمـ مف قكلو مثؿ ذلؾ في زينب ال ينافيو لما قمناه آنفا

 

 ]كفف السنة[ 

                                                 
1415

ٖٓ َٝؾطٚ جأل٠ُٝ ن٤ؿس ذ٘ص ن٣ِٞى ، ضُٝؾٜح ػػٔحٕ ذٖ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٖٓ ذ٘حش جٍٍُْٞ :   جّ ًِػّٞ 

 ، ٝجذٖ جالغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ، 5/231ج٢ًٌُُِ ، جالػالّ، :  ٛـ ، جٗظٍ 9 ٛـ ، ٝضٞك٤ص ػ٘ٚ ذحُٔى٣٘س ْ٘س 3ػلحٕ ْ٘س 

  .1470:  ، جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ًطحخ جُ٘ٓحء ، ش5/612
1416

 ٛـ ، ٖٓ جُؼِٔحء 555ػ٢ِ ذٖ ٓكٔى ذٖ ػرى ج٣ٌٍُْ جُؿ١ٌُ ، جذٖ جالغ٤ٍ ، جُٔإٌل جألٓحّ ، ُٝى ْ٘س :   جذٖ جالغ٤ٍ 

.  ٛـ 630ٝؿ٤ٍٛح ، ضٞك٢ ْ٘س " جْى جُـحذس ك٢ ٓؼٍكس جُٛكحذس " ٝ " جٌُحَٓ " ذحُ٘ٓد ٝجالوخ ، ُٝٚ ضٛح٤ٗق ، ٜٓ٘ح 

  1/347 ، جذٖ نٌِحٕ ، ٝك٤حش جالػ٤حٕ ، 4/331ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
1417

ٛٞ جألٓحّ جُكحكع جُكؿس ، أذٞ ٓكٔى ، ذٖ جُٞٛحخ ػرى جُٔؿ٤ى ذٖ جُِٛص ، جُػول٢ جُر١ٍٛ :   ػرى جُٞٛحخ جُػول٢ 

:  ٛـ ، ٝٛٞ ٖٓ جُطروس جُطحْؼس ٖٓ جُطحذؼ٤ٖ ، جٗظٍ 1911 ٛـ ، ًحٕ غوس ، ٝك٤ٚ ٞؼق ، ضٞك٢ ْ٘س 108، ُٝى ْ٘س 

  .10/226 ، ٝجذٖ جٌُػ٤ٍ ، جُرىج٣س ٝجُٜ٘ح٣س ،137ش/92جًُٛر٢ ، ٤ٍْ جػالّ جُ٘رالء ، 
1418

 ٛـ ، ًحٕ 66  ج٣ٞخ ذٖ أذ٢ ض٤ٔٔس ، ٤ًٓحٕ جُٓهط٤ح٢ٗ جُر١ٍٛ ، أذٞ ذٌٍ ، ٤ْى كوٜحء ػٍٛٙ ، ضحذؼ٢ ، ُٝى ْ٘س 

 2/38ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  قى٣ع 800ٖٓ جُ٘ٓحى جُُٛحو ، ٖٓ قلحظ جُكى٣ع ، ًحٕ غرطحً غوس ، ١ٌٝ ػ٘ٚ ٗكٞ 

  .3/3 ، ٝجالٚلٜح٢ٗ ، ق٤ِس جأل٤ُٝحء ، 1/297، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 
1419

ٓح ؾحء ك٢ ؿَٓ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 259 ، ٖٓ قى٣ع ذٖ ػط٤س ، 1458٘  أنٍؾٚ جذٖ ٓحؾٚ ، قى٣ع ٌهْ 

ٓح ؾحء ك٢ ؿ٤َٓ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 426 ، 939٘ج٤ُٔص ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ، ٌٝٝجٙ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 

. ج٤ُٔص 

.  ُٓحٕ جُؼٍخ ، قٍف جُكحء ، قوحً : جٗظٍ . ٠ٌٓ كالٕ ذكوٞٙ ، ئيج ٠ٌٓ ذحَجٌٙ : جالَجٌ ، ٣وحٍ : ٝجُكوٞ 

  .(ؼ) خ ٖٓ /183ٜٗح٣س م *
(1420)

جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ك٢ ؿَٓ ج٤ُٔص ، جٗظٍ 427 ، 938٘ /40 ٚك٤ف ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 ، ٝجذٖ هىجٓس ، 6/262 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/308 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/972ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 

   2/339جُٔـ٢٘ ، 
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ف اقتصروا عمى ثالثة أثواب جاز ثـ ىذا بياف كفف السنة، ) ] وىو كفف ) وىي ثوباف وخمار  ( وا 

 . الكفاية، ويكره أقؿ مف ذلؾ 

رضي -ألف مصعب بف عمير  (وفي الرجؿ يكره االقتصار عمى ثوب واحد إال في حالة الضرورة 

وتمبس المرأة الدرع أوال ثـ يجعؿ  )كفف الضرورة  حيف استشيد كفف في ثوب واحد وىذا-اهلل عنو 

 .شعرىا ضفيرتيف عمى صدرىا فوؽ الدرع، ثـ الخمار فوؽ ذلؾ تحت اإلزار، ثـ اإلزار ثـ المفافة

ألنو عميو الصالة والسالـ أمر بإجمار أكفاف ابنتو }  (وتجمر األكفاف قبؿ أف يدرج فييا وترًا : قاؿ 

 . [، واإلجمار ىو التطييب، فإذا فرغوا منو صموا عميو ألنيا فريضة {وترًا 

 . (1421)لـ يعيف الثكبيف (كىي ثكباف كخمار  ): قكلو  

 

 ]كفف الكفاية [

زار، كلفافة : كفف الكفاية ليا ثبلثة : )1422( كفي الخبلصة . قميص، كا 

فمـ يذكر الخمار، كما في الكتاب مف عد الخمار أكلى، كيجعؿ الثكباف قميصا كلفافة، فإف بيذا 

. (1423)يككف جميع عكرتيا مستكرة بخبلؼ ترؾ الخمار 

. لـ يذكر مكضع الخرقة  (كتمبس المرأة الدرع إلى آخره ): قكلو 

فكؽ األكفاف كي ال تنتشر، كعرضيا ما بيف ثدم المرأة إلى السرة، كقيؿ   : )1424( كفي شرح الكنز

. (1425)ما بيف الثدم إلى الركبة كي ال ينتشر الكفف عف الفخذيف كقت المشي 

                                                 
(1421)

 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/237 ، ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/974جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 

   2/339 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 6/264
1422

 . ٛٞ ًطحخ نالٚس جُىالتَ ك٢ ض٘و٤ف جُٔٓحتَ ، ٍُِج١َ ، ٝهى ْرن جُطؼ٣ٍق ذحٌُطحخ :   جُهالٚس 
(1423)

  306/.1 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 1/237ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
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. )1426( تربط الخرقة فكؽ األكفاف  عند الصدر فكؽ اليديف : كفي التحفة 

  )1428(    أخرج الجماعة إال ابف ماجو عف خباب بف األرت)1427( ألف مصعب بف عمير ): قكلو 

 فكقع أجرنا عمى اهلل، فمنا مف  نريد كجو اهلل-صمى اهلل عميو كسمـ - ىاجرنا مع رسكؿ اهلل  }: قاؿ 

مضى لـ يأخذ مف أجره شيئان منيـ مصعب بف عمير قتؿ يكـ أحد كترؾ نمرة، فكنا إذا غطينا بيا 

ذا غطينا بيا رجميو بدا أف -صمى اهلل عميو كسمـ - رأسو، فأمرنا رسكؿ اهلل  رأسو بدت رجبله، كا 

 . )1429( {نغطي رأسو كنجعؿ عمى رجميو اإلذخر

 غريب، كقدمنا مف المستدرؾ )1430( {ألنو عميو الصبلة كالسبلـ أمر بإجمار أكفاف ابنتو  } ): قكلو 

  )1431( "فأكتركا "كفي لفظ البف حباف  {إذا أجمرتـ الميت فأجمركه ثبلثان  } عنو عميو الصبلة كالسبلـ

.  (1433) سنده صحيح)1432( قيؿ {جمركا كفف الميت ثبلثان  }كفي لفظ البييقي 

                                                                                                                                                 
1424

ًُ٘ "ٝٛٞ ًطحخ ٓلَٛ ُلهٍ جُى٣ٖ ػػٔحٕ ذٖ ػ٢ِ ج٣ُُؼ٢ِ ذٍٗـ ك٤ٚ ًطحخ " ٍٖـ ًُ٘ جُىهحتن : :   ٍٖـ جٌُُ٘ 

ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤ٖ جُكوحتن ٍٖـ ًُ٘ جُىهحتن ، : جٗظٍ . ُالٓحّ جُ٘ٓل٢ ، ٝٛٞ ًطحخ كوٚ ك٢ جًُٔٛد جُك٘ل٢ " جُىهحتن

 . جُوحٍٛز / جُٔوىٓس ، جُٔطرؼس جٌُرٍٟ جأل٣ٍ٤ٓس 
(1425)

  .1/308 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 1/238ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
1426

   . 1/477جٍُٓٔه٘ى١ ، ضكلس جُلوٜحء ، :   جٗظٍ 
1427

ذٖ ٛٗحّ ذٖ ػرى ٓ٘حف جُو٢ٍٖ ، ٚكحذ٢ ، ٖؿحع ، ٖٓ جُٓحذو٤ٖ ك٢ جإلْالّ أِْْ ك٢ ٌٓس :   ٓٛؼد ذٖ ػ٤ٍٔ 

ًٝطْ جْالٓٚ ، ٍٝٛخ ٓغ ٖٓ ٛحؾٍ ئ٠ُ جُكرٗس غْ ػحو ئ٠ُ ٌٓس ، ٝٛحؾٍ ئ٠ُ جُٔى٣٘س ًٝحٕ أٍٝ ٖٓ ؾٔغ جُؿٔؼس ذٜح ، 

 . 8004: ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش3/82 ، ٠روحش جذٖ ْؼى ، 7/248ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 3ضٞك٢ ْ٘س 
1428

أذٞ ٣ك٠٤ ، أٝ أذٞ ػرى هللا ، ٚكحذ٢ ٖٓ جُٓحذو٤ٖ أِْْ ْحوِ ْطس، :   نرحخ ذٖ جالٌش ذٖ ق٘رِس ذٖ ْؼى جُط٢ٔ٤ٔ 

ج٢ًٌُُِ ، : جٗظٍ . ٛـ 37 قى٣ػحً ضٞك٢ ْ٘س 32ٝٛٞ أٍٝ ٖٓ جظٍٜ جْالٓٚ ، ٌٟٝ ُٚ جُرهح١ٌ ِْٝٓٓ ٝؿ٤ٍٛٔح  

  . 1/143 ، ٝجالٚرٜح٢ٗ ، ق٤ِس جأل٤ُٝحء ، 1/416 ، ٝجذٖ قؿٍ ، جإلٚحذس ،2/301جألػالّ، 
1429

ئيج ُْ ٣ؿى ًل٘حً ، ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 264 ، 1276٘  أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

 ، 3155ٝأنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ . ك٢ ًلٖ ج٤ُٔص :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 427 ، 940٘قى٣ع ٌهْ  

 ، ًطحخ 867 ، 3853٘ٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ . ًٍج٤ٛس جُٔـحالز ك٢ جٌُلٖ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ568٘

ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ .ٓ٘حهد ٓٛؼد ذٖ ػ٤ٍٔ : ، ذحخ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جُٔ٘حهد ػٖ ٌٍْٞ هللا 

.  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، جُو٤ٔٙ ك٢ جٌُلٖ 306 ، 1903٘

ٗرحش ػٗر٢ ٓؼٍٔ يٝ ٌجتكس  ػط٣ٍس ٤ًَس ضٗرٚ ك٢ جُـحُد ٌجتكس جٌُٞو ٝٛٞ ٖٓ جُ٘رحضحش جُطر٤س ك٢ : ٝجالينٍ 

. جُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز 

 .ًّٞ .٤٠رس ٗص : ٓٞهغ : جٗظٍ 
1430

 2/60جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :  ٝجْطـٍذٚ ، ٝجٗظٍ 2/264  ال جَٚ ُٚ ًٌٛج يًٍٙ ج٣ُُِؼ٢ ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ،
1431

  . 278)، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ك٢ ٚك٤ف جُؿحٓغ  (14131)  ٌٝجٙ أقٔى 
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 ]فصؿ في الصالة عمى الميت[

، كلذا قاؿ في كجو (1434)كقكلو في التحفة إنيا كاجبة في الجممة محمكؿ عميو: ىي فرض كفاية 

ككنو عمى الكفاية ألف ما ىك الفرض كىك قضاء حؽ الميت يحصؿ بالبعض، كاإلجماع عمى 

. (1435)االفتراض، كككنو عمى الكفاية كاؼ 

  كالحمؿ عمى )1436( {كصؿ عمييـ إف صبلتؾ سكف ليـ  }كقيؿ في مستند األكؿ قكلو تعالى 

 صبلة جنازة، لكف ىذا إذا لـ يصرح أىؿ التفسير المفيـك الشرعي أكلى ما أمكف كقد أمكف بجعميا

. (1437)بخبلؼ ىذا 

  فمك كاف فرض عيف لـ يتركو )1438( {صمكا عمى صاحبكـ  }كفي الثاني قكلو عميو الصبلة كالسبلـ 

. عميو الصبلة كالسبلـ

 ]شروط صحة صالة الجنازة[

 القيد ال تجكز عمى غائب كال [كشرط صحتيا إسبلـ الميت كطيارتو ككضعو أماـ المصمي، فميذا

.   مف كجو)1439(حاضر محمكؿ عمى دابة أك غيرىا، كال مكضكع متقدـ عميو المصمي، كىك كاإلماـ

                                                                                                                                                 
1432

 ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ئيج ؾٍٔضْ ج٤ُٔص كأٝضٍٝج ، 678 ، 1350٘  ٌٝجٙ جُكحًْ ك٢ جُٔٓطىٌى ، قى٣ع ٌهْ ، 

 ، ٌٝٝجٙ جُر٤ٜو٢ ، قى٣ع ٌهْ ، 7/301 ، 3031، ٌٝٝجٙ جذٖ قرحٕ قى٣ع ٌهْ ".ئيج جؾٍٔضْ ج٤ُٔص كأٝضٍٝج " ٝٗٛٚ 

6494 ، 3/405  

  .(أ) أ ٖٓ /151ٜٗح٣س م *
(1433)

   2/340 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 2/60 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/307جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(1434)

  .1/491جٍُٓ٘ه٘ى١ ، ضكلس جُلوٜحء، :  جٗظٍ 
(1435)

 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/311 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 1/169ٓحُي ، جُٔىٝٗس جٌُرٍٟ ، :  جٗظٍ 

  . 2/341 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 2/126 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 6/270
1436

  . 103:   ٌْٞز جُطٞذس ، ج٣٥س 


  .(خ) أ ٖٓ /181 ٜٗح٣س م 
(1437)

َٚ ػ٤ِْٜ أ١ جوع ُْٜ ٝجْطـلٍ ُْٜ ، ٝهحٍ ك٢ ٚلٞز جُطلح٤ٍْ :  هحٍ ٚحقد ٓهطٍٛ جذٖ ًػ٤ٍ ك٢ ضو٤ٍٓ ج٣٥س 

  .  2/165 ـ ٝٓهطٍٛ ضو٤ٍٓ جذٖ ًػ٤ٍ ، 1/521جُٛحذ٢ٗٞ ، ٚلٞز جُطلح٤ٍْ ، : ٓػَ يُي ، جٗظٍ 
1438

 .ٖٓ ضٌلَ ػٖ ٤ٓص و٣٘حً ً: ،ًطحخ جٌُلحُس ، ذحخ 469، 2295٘  أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 
1439

 . (خ)  ٓح ذ٤ٖ جُٔؼٌٞك٤ٖ ٤ُٓص ك٢ 
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نما قمنا مف كجو ألف صحة الصبلة عمى الصبي أفادت أنو لـ يعتبر إماما مف كؿ كجو، كما أنيا  كا 

إذا دفف ببل غسؿ كلـ يمكف إخراجو إال بالنبش سقط ىذا : كعف ىذا قمنا . (1440)صبلة مف كجو 

 لمضركرة ، بخبلؼ ما إذا لـ ييؿ عميو التراب بعد فإنو يخرج [الشرط كصمي عمى قبره ببل غسؿ 

.    ببل غسؿ جيبل مثبل كال يخرج إال بالنبش تعاد لفساد األكلى)1441(فيغسؿ، كلك صمي عميو

. (1442)كقيؿ تنقمب األكلى صحيحة عند تحقؽ العجز فبل تعاد 

 

 

 

 

 1443 ]صالة الغائب [

 كأما صبلتو عميو الصبلة كالسبلـ عمى النجاشي كاف إما ألنو رفع  سريره لو حتى رآه عميو الصبلة 

غير  كىذا  بحضرتو فتككف صبلة مف خمفو عمى ميت يراه اإلماـ كبحضرتو دكف المأمكميف كالسبلـ

ف كاف احتماال لكف في المركم ما يكمئ إليو،  كىك ما ركاه ابف حباف 1444مانع مف االقتداء، كىذا كا 

إف أخاكـ النجاشي  }: في صحيحو مف  حديث عمراف بف الحصيف أنو عميو الصبلة كالسبلـ قاؿ 

                                                 
(1440)

 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 6/270 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/206جذٖ ػحذى٣ٖ ، قح٤ٖس ٌو جُٔكطحٌ ، :  جٗظٍ 

2/356.  
1441

  .(خ) ٓح ذ٤ٖ جُٔؼٌٞك٤ٖ ٤ُٓص ك٢ 
(1442)

  2/73 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 6/415 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/303جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
:   أهٞجٍ جًُٔجٛد جألٌذؼس ك٢ ٚالز جُـحتد1443

.يٛد جُٗحكؼ٤س ٝجُك٘حذِس ك٢ جُوٍٞ جُٔؼطٔى ػ٘ىْٛ ئ٠ُ إٔ ٚالز جُـحتد ٍٓٗٝػس ٝؾحتُز ك٢ قن جُِْٔٓ ج١ًُ ٣ٔٞش ك٢ ذِى آنٍ
 

. ٝيٛد جُك٘ل٤س ٝجُٔح٤ٌُس ئ٠ُ إٔ ٚالز جُـحتد ؿ٤ٍ ٍٓٗٝػس ، ٝٛٞ ٌٝج٣س ػٖ أقٔى، جنطِق جُٔح٤ٌُس َٛ ٢ٛ ٌٍٓٝٛس أٝ ٓكٍٓس ػ٠ِ ه٤ُٖٞ ك٢ ًٓٛرْٜ

، ٝجذٖ ػحذى٣ٖ، ٌو 2/458ٝجُوٍجك٢، جًُن٤ٍز، . 4/54ٝجًُٗٞح٢ٗ، ٤َٓ جألٝضحٌ، . 3/399ٝجذٖ قُّ، جُٔك٠ِ،. 2/382ٝجذٖ هىجٓس، جُٔـ٢٘، . 1/308جُٗحكؼ٢، جألّ، : جٗظٍ

.2/209جُٔكطحٌ، 
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  أربعان كىـ ال يظنكف أف  تكفي فقكمكا صمكا عميو، فقاـ عميو الصبلة كالسبلـ كصفكا خمفو، فكبر

  فيذا المفظ يشير إلى أف الكاقع خبلؼ ظنيـ ألنو ىك فائدتو المعتد بيا، )1445( {جنازتو بيف يديو 

ما أف ذلؾ خص بو النجاشي فبل فإما أف يككف سمعو منو عميو الصبلة كالسبلـ  أك كشؼ لو، كا 

ف كاف أفضؿ منو كشيادة خزيمة   . )1447(  مع شيادة الصديؽ)1446( يمحؽ بو غيره كا 

نزؿ جبريؿ  }  كيقاؿ الميثي )1448( بؿ قد صمى عمى غيره  كىك معاكية بف معاكية المزني: فإف قيؿ 

إف معاكية بف المزني مات بالمدينة أتحب أف : يا رسكؿ اهلل :   فقاؿ )1449( عميو السبلـ بتبكؾ

أطكم لؾ األرض فتصمي عميو ؟ قاؿ نعـ، فضرب بجناحو عمى األرض فرفع لو سريره فصمى عميو 

كخمفو صفاف مف المبلئكة عمييـ السبلـ، في كؿ صؼ سبعكف ألؼ ممؾ، ثـ رجع فقاؿ عميو الصبلة 

كقراءتو إياىاجائيا  {قؿ ىك اهلل أحد  }بحبو سكرة : بـ أدرؾ ىذا ؟ قاؿ : كالسبلـ لجبريؿ عميو السبلـ 

                                                                                                                                                 
1444

ٓؼؿْ : جٗظٍ. أٖحٌ ئ٤ُٚ ذ٤ىٙ أٝ ذؼ٤٘ٚ أٝ ذكحؾر٤ٜأٝ ذٍأْٚ أٝ ذـ٤ٍٛح ، ًىالُس ػ٠ِ جُٔٞجكوس : جإلٖحٌز، أٝٓأ ئ٤ُٚ: جإل٣ٔحء : 

 .جُِـس جُؼٍذ٤س جُٔؼحٍٚ، هحِٓٞ جُٔؼح٢ٗ
1445

 ، ٖٓ قى٣ع ػٍٔجٕ ذٖ ق٤ٖٛ ، ٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 3102  ٚك٤ف ، أنٍؾٚ جذٖ قرحٕ ، قى٣ع ٌهْ 

، ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢، قى٣ع - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٓح ؾحء ك٢ ٚالز جُ٘ر٢ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 246 ، 1031٘

 .  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ جُٛلٞف ػ٠ِ جُؿ٘حَز 316 ، 1070ٌ٘هْ 


  . (ؼ) أ ٖٓ /183 ٜٗح٣س م 
1446

  ن٣ُٔس ذٖ غحذص جالٗٛح١ٌ أذٞ ػٔحٌ ، ٚكحذ٢ ، ٖٓ جٍٖجف جألِٝ ك٢ جُؿح٤ِٛس ٝجإلْالّ ، ٖٝٓ ٖؿؼحْٜٗ 

 ٛـ، 37جُٔوى٤ٖٓ ، ًحٕ ٖٓ ٌْحٕ جُٔى٣٘س ، ػحٔ ئ٠ُ نالكس ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُد ٖٜٝى ٓؼٚ ٚل٤ٖ ، كوطَ ك٤ٜح ، ْ٘س 

 ، جذٖ 425 ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، 2،305ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  قى٣ػح 38ٌٟٝ ُٚ جُرهح١ٌ ِْٝٓٓ ٝؿ٤ٍٛٔح 

  . 1/293جُؿ١َٞ ، ٚلس جُٛلٞز ، 
1447

ئيج ػِْ جُكحًْ ٚىم :  ، ًطحخ جُوٟحء ، ذحخ 647 ، 3607٘ ٤ٗ٣ٍ جُٔٛ٘ق ُٔح أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

. ٖٜحوز ن٣ُٔس ذٜٗحوز ٌؾ٤ِٖ- ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - كؿؼَ ٌٍْٞ هللا : ٖحٛىٙ جُؼحم ، ٣ؿَٞ جٕ ٣و٢ٟ ذٚ ، ٝجنٍٙ 

 2/67 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 6/335ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، : ٝجٗظٍ .ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 
1448

٠ِٚ - ، نِلٚ جُ٘ر٢ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -   ٓؼأ٣ٝس ذٖ ٓؼأ٣ٝس ج٢ُُٗٔ ، ٚكحذ٢ ؾ٤َِ ، ضٞك٢ ك٢ ق٤حز جُ٘ر٢ 

ك٢ جُٔى٣٘س ػ٘ىٓح نٍؼ ذحُؿ٤ٕ ئ٠ُ ضرٞى ، الٗٚ ٣ٍٓٝ ، ٝجضحٙ نرٍ ٓٞضٚ ، كوحّ ٠ِٚ هللا كٛق - هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ 

 ، ٝج٢٠ٞ٤ُٓ ، جُىٌ 3/436جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، : جٗظٍ .جُ٘حِ ٠ِٚٝ ذحُؿ٤ٕ  ػ٤ِٚ ، ٝٓحش ك٢ جُٔى٣٘س 

  .8/674جُٔ٘ػٌٞ،
1449

ٓ٘طوس ضوغ ٖٔحٍ ؿٍخ جٌُِٔٔس جُٓؼٞو٣س ، ذؿٞجٌ وُٝس جالٌوٕ ، ٣كىٛح ٖٓ جٍُٗم جُؿٞف ٝقحتَ ، ٖٝٓ :   ضرٞى 

ٓ٘طوس ضرٞى  ، ٣ٌٝر٤ى٣ح جُْٔٞٞػس جُكٍز : جٗظٍ . جُؿ٘ٞخ جُٔى٣٘س جٌُٔ٘ٞز ، ٖٝٓ جُـٍخ ن٤ِؽ جُؼورس ٝجُركٍ جالقٍٔ 

 .، جُٗرٌس جُؼٌ٘رٞض٤س 
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   كابف سعد)1451(  ركاه الطبراني مف حديث أبي أمامة)1450( {كذاىبا كقائمان كقاعدان كعمى كؿ حاؿ 

  )1455(   لما استشيد بمؤتة)1454(   كعمي كزيد كجعفر)1453(   في الطبقات مف حديث أنس)1452(

   عف عاصـ بف عمر بف قتادة)1457( حدثني محمد بف صالح  : )1456( عمى ما في مغازم الكاقدم

 لما التقى }:   قاؿ)1460(   عف عبد اهلل بف أبي بكر)1459(  ، كحدثني عبد الجبار بف عمارة)1458(

 لو ما بينو كبيف الشاـ (عمى المنبر ككشؼ-صمى اهلل عميو كسمـ - الناس بمؤتة جمس رسكؿ اهلل 

                                                 
1450

، 180 ، ٝجذٖ ج٢ُ٘ٓ ك٢ ج٤ُّٞ ٝج٤ُِس ، 7537 ، ٝك٢ جٌُر٤ٍ ، 831  ٌٍٓ٘ ، أنٍؾٚ جُطرٍج٢ٗ ك٢ ٓٓ٘ى جُٗح٤٤ٖٓ ، 

 . ًٛج قى٣ع ٌٍٓ٘ : ًِْٜ ػٖ أذ٢ جٓحٓس ٍٓكٞػحً ، ٝهحٍ جًُٛر٢ 
1451

َى١ّ ذٖ ػؿالٕ ذٖ ٝٛد جُرَح٢ِّٛ ٤ً٘طٚ أذٞ أٓحٓس، ٚكحذ٢ ، ًحٕ ٓغ ػ٢ِ ك٢ ٚل٤ٖ ٌْٖٝ جُٗحّ ، :   أذٞ جٓحٓس  ُٚ

.  ٛـ 81 قى٣ػح ، ضٞك٢ ْ٘س 250ٝضٞك٢ ك٢ جٌٜ قٔٙ ، ٝٛٞ جنٍ ٖٓ ٓحش ٖٓ جُٛكحذس ذحُٗحّ ، ُٚ ك٢ جُٛك٤ك٤ٖ 

  .4054:  ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش4/420 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 3/203ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
1452

 ٛـ ك٢ جُرٍٛز ، ٓإٌل غوس ، ٖٓ قلحظ 168ٓكٔى ذٖ ْؼى ذٖ ٤٘ٓغ ج١ٍُُٛ ، أذٞ ػرى هللا ، ُٝى ْ٘س :   جذٖ ْؼى 

ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 230جُكى٣ع ، ٝٛٞ ٚحقد ٠روحش جُٛكحذس جُٔؼٍٝف ذطروحش جذٖ ْؼى ، ضٞك٢ ْ٘س 

ًٝطحذٚ جُطروحش .  ٛـ 5/230 ، جُهط٤د جُرـىجو١ ، ضح٣ٌم ذـىجو ، 9/182 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 6/136

ٝجْطؼٍٜ ك٤ٚ ق٤حضٚ ٖٓ ٚـٍٙ قط٠ ذؼػطٚ ٣َٝٗٔ ًًُي ضٍجؾْ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جٌُرٍٟ ، ٣ط٘أٍٝ جنرحٌ جُ٘ر٢ 

.  1978ّ/جذٖ نٌِحٕ ، ٝك٤حش جالػ٤حٕ ، ضكو٤ن قٓحٕ ػرحِ ، وجٌ ٚحوٌز ذ٤ٍٝش : جٗظٍ . جُٛكحذس جُطحذؼ٤ٖ 

  .3/38ٝجُكى٣ع ٌٝجٙ جُطرٍج٢ٗ ك٢ جٌُر٤ٍ ًٔح ك٢ ٓؿطٔغ جُُٝجتى ، 
1453

 ، ًالٛٔح ٖٓ قى٣ع أّٗ، 3/38037 ، ٝجُطرٍج٢ٗ ك٢ جٌُر٤ٍ ًٔح ك٢ جُٔؿٔغ ، 4267  ٌٍٓ٘ ، أنٍؾٚ أذٞ ٣ؼ٠ِ ، 

 .  ، ٛٞ قى٣ع ٞؼ٤ق ، ٞؼلٚ جُكحكع 5/253ٌٍٓ٘ ، ٝهحٍ ج١ُٝٞ٘ ك٢ ٍٖـ جًُٜٔخ ، : هحٍ جًُٛر٢ 
1454

  ؾؼلٍ ذٖ أذ٢ ٠حُد ، ٚكحذ٢ ٛح٢ٖٔ ، ٖٓ ٖؿؼحْٜٗ ، ٣وحٍ ُٚ ؾؼلٍ جُط٤حٌ ، ٝٛٞ جنٞ ج٤ٍٓ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ػ٢ِ ذٖ 

ج٢ًٌُُِ : جٗظٍ . ٛـ 8أذ٢ ٠حُد ، جْٖ ٖٓ ػ٢ِ ذؼٍٗ ٤ْٖ٘ ، ٖٝٓ جُٓحذو٤ٖ ئ٠ُ جإلْالّ ، هطَ ك٢ ٓؼًٍس ٓإضس ْ٘س 

  . 1/205 ، ٝجذٖ جُؿ١َٞ ، ٚلس جُٛلٞز ، 1/237 ، جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، 2/125، جألػالّ، 
1455

ؿُٝز ٝهؼص  ك٢ جالٌوٕ ك٢ ؾٔحوٟ جأل٠ُٝ ٖٓ جُؼحّ جُػحٖٓ ُِٜؿٍز ، ًٝحٗص ذ٤ٖ ج٤ُِٖٔٓٔ ٝجٍُّٝ ، :   ٓإضس 

: جٗظٍ . ٣َى ذٖ قحٌغس ، ٝؾؼلٍ ذٖ أذ٢ ٠حُد ، ٝػرى هللا ذٖ ٌٝجقس ، غْ جْطِْ جألٓحٌز نحُى ذٖ ج٤ُُٞى : ٝجْطٜٗى ك٤ٜح 

 .ٓ٘طى٣حش جذ٘حء جالٌوٕ ، جُٗرٌس جُؼٌ٘رٞض٤س 
1456

ًطحخ هى٣ْ : أذٞ ػرى هللا ٓكٔى ذٖ ػٍٔ ذٖ ٌجكى ج٢ُٜٔٓ جٌُٜٔٗٞ ذحُٞجهى١ ، ٝجٌُطحخ : ُٔإُلٚ :   ٓـح١َ جُٞجهى١ 

جُٞجهى١ ، ٓـح١َ جُٞجهى١ ، ٓوىٓس جٌُطحخ ، : جٗظٍ . ك٢ ج٤ٍُٓز جُ٘ر٣ٞس ، ٝهحٓص ك٢ ضح٣ٌم جُك٤حز جُ٘ر٣ٞس ك٢ جُٔى٣٘س 

٘1 .  
1457

  ٓكٔى ذٖ ٚحُف جُوكطح٢ٗ جُٔؼحك١ٍ ، جالٗى٢ُٓ جُٔح٢ٌُ ، أذٞ ػرى هللا ، جنً ػٖ ًػ٤ٍ ٖٓ ُو٢ ٖٓ جُٔكىغ٤ٖ ، ُٚ 

 ، ٠ل١ٍ جُطِٔٓح٢ٗ ، ٗوغ 6/162ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  383ًٙطحخ ك٢ ضح٣ٌم أَٛ جالٗىُّ ، ضٞك٢ ْ٘س 

 .1/395جُطر٤د ، 
1458

  ػحْٚ ذٖ ػٍٔ ذٖ هطحوز ذٖ جُ٘ؼٔحٕ ، أذٞ ػٍٔ جُظل١ٍ جالٗٛح١ٌ جُٔى٢ٗ ، ٣ٝوحٍ أذٞ ػٍٔٝ ، جقى جُؼِٔحء ، 

 ٛـ ، ٝٛٞ جٚف ، ًٝحٕ ؾىٙ ٖٓ كٟالء 120 ٙ، ٝه٤َ ْ٘س 119ٝغوس أذٞ ٌَػس ٝجُ٘ٓحت٢ ٝؿ٤ٍٛٔح ، ضٞك٢ ْ٘س 

جًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ ، : جٗظٍ . جُٛكحذس ٝٛٞ ج١ًُ ٌٝ جُ٘ر٢ ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ ػ٘ٚ ، ٓلحوش ًٔح ًحٗص ذحيٕ هللا 

 . ، ٝجٌُٔطرس جإلْال٤ٓس ، ضٍجؾْ جألػال52/110ّ
1459

  ػرى جُؿرحٌ ذٖ ػٔحٌز جالٗٛح١ٌ جُٔى٢ٗ ، ٌٟٝ ػٖ ػرى هللا ذٖ أذ٢ ذٌٍ ٝؿ٤ٍٙ ، يًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ جُػوحش 

جًُٛر٢ ، ٤ُٓجٕ : ٤ٖم ُِٞجهى١ ٓؿٍٜٞ  جٗظٍ : ٤ٖم ٣ٍٟٝ جُٔوح٤٠غ ، ٌٟٝٝ ػ٘ٚ جُكؿح٣َٕٞ ، ٝهحٍ جُٔى٢ٗ : كوحٍ 

  . 108 ، 6 ، ٝجُرهح١ٌ ، جُطح٣ٌم جٌُر٤ٍ ، ؼ3/388 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ُٓحٕ ج٤ُُٔجٕ ، ؼ42/239جالػطىجٍ ، 
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  فمضى حتى )1461(أخذ الراية زيد بف حارثة: فيك ينظر إلى معتركيـ، فقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ

 جعفر )1462(استغفركا لو، دخؿ الجنة كىك يسعى، ثـ أخذ الراية: استشيد كصمى عميو كدعا لو كقاؿ 

كدعا لو كقاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - بف أبي طالب فمضى حتى استشيد، فصمى عميو رسكؿ اهلل 

  . )1463({استغفركا لو دخؿ الجنة فيك يطير فييا بجناحيف حيث شاء: 

 لو، كما ذكر )1464(إنما ادعينا الخصكصية بتقدير أف ال يككف رفع لو سريره كال ىك مرئي: قمنا 

. بخبلؼ ذلؾ 

ىذا  مع ضعؼ الطرؽ فما في المغازم مرسؿ مف الطريقيف، كما في الطبقات ضعيؼ بالعبلء كىك 

  كقد )1466( ، كيقاؿ ابف يزيد اتفقكا عمى ضعفو، كفي ركاية الطبراني بقية  بف الكليد)1465(ابف زيد

 الخصكصية أنو لـ يصؿ عمى غائب إال عمى ىؤالء كمف سكل  ، ثـ دليؿ)1467(عنعنو

  صرح فيو بأنو رفع لو ككاف بمرأل منو مع أنو قد تكفي خمؽ منيـ رضي اهلل عنيـ )1468(النجاشي

                                                                                                                                                 
1460

: جٗظٍ .  ٛـ 11  ػرى هللا ذٖ أذ٢ ذٌٍ جُٛى٣ن ، ٚكحذ٢ ، أِْْ هى٣ٔحً ٖٜى كطف ٌٓس ٝق٤٘٘حً ٝجُطحتق ، ضٞك٢ ْ٘س 

  . 1/262 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، ض٣ًٜد جالْٔحء ، 4559:  ، جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش4/99ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 
1461

جً ، ٝجٖطٍضٚ نى٣ؿس ذ٘ص ن٣ِٞى ، :  ٣َى ذٖ قحٌغس  ًٍ ذٖ ٍٖقر٤َ جٌُِر٢ ، ٚكحذ٢ ، جنططق ك٢ جُؿح٤ِٛس ٚـ٤

ق٤ٖ ضُٝؾٜح ، كطر٘حٙ ، جُ٘ر٢ هرَ جإلْالّ ، ٝجػطوٚ َٝٝؾٚ ذ٘ص ػٔطٚ ، ؾؼِص -  ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - كٞٛرطٚ ُِ٘ر٢ 

 1/563 ، جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، 3/57ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 8ُٚ جألٓحٌز ك٢ ؿُٝز ٓإضس كحْطٜٗى ك٤ٜح ْ٘س 

  . 1/147، ٝجذٖ جُؿ١َٞ ، ٚلس جُٛلٞز ، 
1462

 جٍُٝج٣س ، ٝٛٞ نطأ   : (خ) ك٢ 
1463

 ، ٝٝجكوٚ جذٖ 2/284 ٍَْٓ ، ٌٝجٙ جُٞجهى١  ك٢ جُٔـح١َ ، يًٍ ؿُٝز ٓإضس ، ٝٛٞ ٍَْٓ ًٔح هحٍ ج٣ُُؼ٢ِ ، 

 . جُٜٔحّ 
1464

 . ٍٟٓٝ  : (ؼ) ك٢ 
1465

- ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جُك٢ٍٟٓ ، ٚكحذ٢ ، ٖٓ ٌؾحٍ جُلطف ك٢ ٚىٌ جإلْالّ ، ٝالء جٍٍُْٞ :  ػالء ذٖ ٣َى 

 ، 5644:  ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش4/245ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 21 ٛـ ، ضٞك٢ ْ٘س 8جُرك٣ٍٖ ْ٘س 

  . 1/341ٝج١ُٞ٘ ، ض٣ًٜد جالْحءز 
1466

  نحُى ذٖ ج٤ُُٞى ذٖ جُٔـ٤ٍز جُٔه٢ُٓٝ جُو٢ٍٖ ، ٤ْق هللا ، جُلحضف جٌُر٤ٍ ، جُٛكحذ٢ ًحٕ ٓظلٍجً نط٤رحً ٤ٛٗكحً ، 

جٗظٍ ى ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، .هحو ٓؼحٌى ًػ٤ٍز ٝجٗطٍٛ ك٤ٜح .  ٛـ 7أِْْ هرَ جُلطف ٌٓس ، ٝٛٞ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘ ، 

  .  1/268 ، ٝجذٖ جُؿ١َٞ ، ٚلس جُٛلٞز ، 1/413 ، جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، 2/300
1467

 . ، ٝٛٞ ٓطَٛ جٕ ُْ ٣ٌٖ ضى٤ُّ ٝجٌٖٓ جُِوحء " ًلالٕ ػٖ كالٕ " ػٖ "  جُكى٣ع جُٔؼ٘ؼٖ ، ٝٛٞ ٓح جض٠ ك٤ٚ ذِلع 


  . (خ) خ ٖٓ /181 ٜٗح٣س م 
1468

جٚكٔس ذٖ ج٣ؿٍ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ، : ُود ٣طِن ػ٠ِ ِٓٞى جُكرٗس ، ٝجُٔوٛٞو ِٓي جُكرٗس ٝجْٔٚ :  جُ٘ؿح٢ٖ 

  . 1318جُؿحٓغ جُٛك٤ف ، قى٣ع ٌهْ : ػ٤ِٚ ، جٗظٍ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - أِْْ ُٝٔح ٓحش ٠ِٚ جُ٘ر٢ 
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غيبا في األسفار كأرض الحبشة كالغزكات كمف أعز الناس عميو كاف   القراء، كلـ يؤثر قط عنو بأنو 

ال يمكتف أحد  } تكفي مف أصحابو حريصا حتى قاؿ صمى عمييـ ككاف عمى الصبلة عمى كؿ مف

.   عمى ما سنذكر)1469({منكـ إال آذنتمكني بو، فإف صبلتي عميو رحمة لو 

 

 ]أركاف صالة الجنازة[

إف حقيقتيا ىك الدعاء : كأما أركانيا فالذم يفيـ مف كبلميـ أنيا الدعاء كالقياـ كالتكبير لقكليـ

كالمقصكد منيا، كلك صمى عمييا قاعدان مف غير عذر ال يجكز ككذا راكبا، كيجكز  القعكد  لمعذر، 

كؿ تكبيرة بمنزلة ركعة، : كيجكز اقتداء القائميف بو عمى الخبلؼ السابؽ في باب اإلمامة، كقالكا 

كقالكا يقدـ  الثناء كالصبلة عمى النبي عميو الصبلة كالسبلـ ألنو سنة الدعاء ، كال يخفى أف التكبيرة 

.  (1470) األكلى شرط ألنيا تكبيرة اإلحراـ

  ]أولى الناس بالصالة عمى الميت [

فإف لـ )ألف في التقدـ عميو ازدراء بو  (وأولى الناس بالصالة عمى الميت السمطاف إف حضر  ) ] 

ألنو رضيو في ( فإف لـ يحضر فيستحب تقديـ إماـ الحي ) ألنو صاحب والية  (يحضر فالقاضي 

 .حاؿ حياتو 

 . [ (ثـ الولي واألولياء عمى الترتيب المذكور في النكاح  )قاؿ 

                                                 


  . (أ) خ ٖٓ /151 ٜٗح٣س م 
1469

ٓحؾحء ك٢ جُٛالز ػ٠ِ جُـ٤ٍ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 269 ، 1528٘ ٚك٤ف ، أنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 

  . 4/388، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ، ٝأنٍؾٚ أقٔى ، 
(1470)

  ، 2/354 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 2/67 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 6/335ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :  جٗظٍ 

 1/358 ، ٝجذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 1/427جُىْٞه٢ ، قح٤ٖس جُىْٞه٢ ، 
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ثـ إماـ المصر كىك  (إف حضر  )الخميفة أكلى  (كأكلى الناس بالصبلة عميو إلى آخره ): قكلو 

ٍط، ثـ خميفة الكالي، ثـ خميفة القاضي، ثـ إماـ الحي، ثـ كلي  سمطانو، ثـ القاضي، ثـ صاحب الشُّرى

. الميت ، كىك مف سنذكر 

الكلي أكلى مطمقان، كىك ركاية عف أبي حنيفة كبو قاؿ الشافعي، ألف ىذا حكـ : كقاؿ أبك يكسؼ 

. (1471)يتعمؽ بالكالية كاإلنكاح فيككف الكلي مقدما عمى غيره فيو 

:   كقاؿ )1473(  قدـ سعيد بف العاص لما مات الحسف)1472(كجو األكؿ ما ركم أف الحسيف بف عمي

لكال السنة ما قدمتؾ، ككاف سعيد كاليا بالمدينة يعني متكلييا، كىك الذم يسمى في ىذا الزماف 

.  النائب، كألف في التقدـ عمييـ ازدراء بيـ كتعظيـ  أكلي األمر كاجب 

 . (1474)كأما إماـ الحي فمما ذكر، كليس تقديمو بكاجب بؿ ىك استحباب  كتعميؿ الكتاب يرشد إليو

.  أكلى مف إماـ الحي إماـ المسجد الجامع: (1475)كفي جكامع الفقو 

يستثنى منو األب مع االبف، فإنو لك اجتمع لمميت أبكه  (كاألكلياء عمى الترتيب إلى آخره ): قكلو 

 .(1476)كابنو فاألب أكلى باالتفاؽ عمى األصح 

                                                 
(1471)

 ، ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ 1/316 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/980جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 

ٝجُٗحكؼ٢ . 2/113، ٝجُه٢ٍٖ، ٓهطٍٛ ٤ْى١ ن٤َِ، 2/218 ، ٝجذٖ ػحذى٣ٖ ، قح٤ٖس ٌو جُٔكطحٌ ، 1/238جُكوحتن ، 

  2/363 ،َجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/313، جألّ ، 
1472

 جُكٖٓ ذٖ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُد ، جُٜح٢ٖٔ جُو٢ٍٖ ، جُٓر١ ج٤ُٜٗى ، جذٖ كح٠ٔس جٍُُٛجء ، ٝٛٞ جقى ٤ْى١ أَٛ 

 ٛـ 61 ٛـ ك٢ جُٔى٣٘س ٝٗٗأ ك٢ ذ٤ص جُ٘رٞز ، هطِٚ ْ٘حٕ ذٖ جّٗ جُ٘هؼ٢ ك٢ ػٜى ٣ُ٣ى ذٖ ٓؼأ٣ٝس ْ٘س 4جُؿ٘س ، ُٝى ْ٘س 

  .

  . 384 ، ٝجًُٛر٢ ، ضح٣ٌم جإلْالّ ، 2/243٘ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
1473

 .  جُكٖٓ ذٖ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُد ، ٝهى ْروص جُطٍؾٔس ُٚ 
(1474)

   2/362 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 281-2/280جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
(1475)

 ٛـ، ٣ٝوغ ك٢ أٌذؼس ٓؿِىجش ، 586ألذ٢ ٍٗٛ أقٔى ذٖ ٓكٔى جُؼطأذ٢ جُك٘ل٢ ، جُٔطٞك٠ ْ٘س ، :  ؾٞجٓغ جُلوٚ 

    1/611قحؾس ن٤ِلس ، ًٗق جُظٕ٘ٞ ، : جٗظٍ 


  . (ؼ) خ ٖٓ /183 ٜٗح٣س م 
(1476)

   2/88جذٖ قؿٍ ، ضِه٤ٙ جُكر٤ٍ ، :  جٗظٍ 
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كقيؿ تقديـ األب قكؿ محمد، كعندىما االبف أكلى عمى حسب اختبلفيـ في النكاح ؛ فعند محمد أب 

 . (1477)المعتكىة أكلى بإنكاحيا مف ابنيا، كعندىما ابنيا أكلى

كجو الفرؽ أف الصبلة تعتبر   فييا الفضيمة كاألب أفضؿ، ككذا يقدـ األسف عند االستكاء كما في 

أخكيف شقيقيف أك ألب أسنيـ أكلى، كلك قدـ األسف أجنبيا ليس لو ذلؾ، كلمصغير منعو ألف الحؽ 

نما قدمنا األسف بالسنة، قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ في حديث القسامة  ليما الستكائيما في الرتبة، كا 

  كىذا يفيد أف الحؽ لبلبف عندىما، إال أف السنة أف يقدـ ىك أباه، )1479("ليتكمـ أكبركما  " )1478(

كيدؿ عميو قكليـ سائر القرابات أكلى مف الزكج إف لـ يكف لو منيا ابف، فإف كاف فالزكج أكلى منيـ 

إف تقديمو عمى نفسو كاجب بالسنة، كلك كاف : ألف الحؽ لبلبف كىك يقدـ  أباه، كال يبعد أف يقاؿ 

أحدىما شقيقا كاآلخر ألب جاز تقديـ الشقيؽ األجنبي، كمكلى العتاقة كابنو أكلى مف الزكج، 

كالمكاتب أكلى بالصبلة عمى عبيده كأكالده، كلك مات العبد كلو كلي حر فالمكلى أكلى عمى األصح، 

، ككذا إف كاف الماؿ (1480)ككذا المكاتب إذا مات كلـ يترؾ كفاء فإف أديت الكتابة كاف الكلي أكلى

ف لـ يكف لمميت كلي فالزكج أكلى ثـ الجيراف مف األجنبي؛ كلك حاضرا يؤمف  عميو التكلي  ، كا 

  )1482(  أف الكصية باطمة، كفي نكادر ابف رستـ)1481(أكصى أف يصمي عميو فبلف ففي العيكف

. (1483)جائزة، كيؤمر فبلف بالصبلة عميو 

                                                 
(1477)

   1/317 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 981-2/980جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
1478

جهْٓ جهٓحٓحً ٝهٓحٓس ، ئ١ قِق قِلحً ٝجٍُٔجو ذٜح ٛ٘ح جال٣ٔحٕ ، ئ١ ج٣ٔحٕ :ُـس جْْ ٓٛىٌ ٖٓ هُْٜٞ :  جُوٓحٓس 

  . 8/64 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، ؼ2/233ٓهطحٌ جُٛكحـ ، ؼ: جٗظٍ . ٌٍٓٝٙ ك٢ وػٟٞ هطَ ٓؼّٛٞ
1479

 ، ًطحخ جُوٓحٓس ٝجُٔكحٌذ٤ٖ ٝجُوٛح٘ 837 ، 1669٘ٓؼ٠٘ جُكى٣ع ك٢ ٚك٤ف ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ ، :  جٗظٍ 

 ٝجُى٣حش، ذحخ جُوٓحٓس 
(1480)

  2/983جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 


  . (خ) أ ٖٓ /183 ٜٗح٣س م 
1481

ٌُِح٢ً ، ٝٛٞ ٓهط٠ٞ ٓهطٍٛ ، ض٘أٍٝ ٓ٘ٚ جُٔإُق ٌقٔٚ هللا جًُٔجٛد جألٌذؼس ، / ػ٤ٕٞ جًُٔجٛد :  جُؼ٤ٕٞ 

ْٝحٌ ك٤ٚ ػ٠ِ ذ٤حٕ  جُكٌْ ٝكوحً ًُِٔٛد جُك٘ل٢ ، ٤ٍٗٓجً ئ٠ُ ٓح ػ٤ِٚ جُلطٟٞ ، ذىٕٝ جْطىالٍ ، ٝٛٞ ًطحخ ٛحّ ك٢ 

. جًُٔٛد جُك٘ل٢ 
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 . الفتكل عمى األكؿ : (1484)قاؿ الصدر الشييد

 ]صالة غير الوالي والسمطاف[

ف )يعني إف شاء لما ذكرنا أف الحؽ لألولياء  (فإف صمى غير الولي أو السمطاف أعاد الولي  )]  وا 

ألف الفرض يتأدى باألولى والتنفؿ بيا غير مشروع،  (صمى الولي لـ يجز ألحد أف يصمي بعده 

وليذا رأينا الناس تركوا عف آخرىـ الصالة عمى قبر النبي عميو الصالة والسالـ وىو اليـو كما 

 . [وضع 

ىذا اذا كاف ىذا الغير غير  مقدـ عمى  (فإف صمى غير الكلي كالسمطاف أعاد الكلي  ): قكلو 

. الكلي، فإف كاف ممف لو التقدـ عميو كالقاضي كنائبو لـ يعد

ف صمى الكلي  ):  قكلو  ف كاف كحده لـ يجز ألحد أف يصمي بعده، كاستفيد عدـ إعادة مف  (كا  كا 

بعد الكلي إذا صمى مف ىك مقدـ عمى الكلي بطريؽ الداللة ألنيا إذا منعت اإلعادة بصبلة الكلي 

كالتعميؿ المذككر كىك أف الفرض تأدل، كالتنفؿ بيا . (1485)فبصبلة مف ىك مقدـ عمى الكلي أكلى

غير مشركع يستمـز منع الكلي أيضان مف اإلعادة إذا صمى مف الكلي أكلى منو إذ الفرض كىك قضاء 

حؽ الميت تأدل بو فبل بد مف استثناء مف لو الحؽ مف منع التنفؿ كادعاء أف عدـ المشركعية في 

                                                                                                                                                 

 ( ٛـ370ش )ٛٞ ٓكٔى ذٖ أقٔى جٌُح٢ً ، هٞجّ جُى٣ٖ ، ج٤ُٗم جألٓحّ جُؼالٓس ، ض٤ًِٔ ػرى جُؼ٣ُُ جُرهح١ٌ : ٝجٌُح٢ً 

. ٚحقد ًٗق جالٍْجٌ ك٢ ٍٖـ جُٔحٌ ، ٝػ٤ٕٞ جًُٔجٛد ، ٝٓؼٍجؼ جُىٌج٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س 

  .2/285 ، ٝجُ٘و٤د ، جًُٔٛد جُك٘ل٢ ، 186ج١ٌُِٞ٘ ، جُلٞجتى جُر٤ٜس ، ٘: جٗظٍ 
1482

ًطرٜح جألٓحّ ٓكٔى ذٖ  ( ٛـ 201ش )ًطحخ جُ٘ٞجوٌ ، ُالٓحّ أذ٢ ذٌٍ ئذٍج٤ْٛ ذٖ ٌْطْ ج١ٍَُٝٔ :  ٗٞجوٌ جذٖ ٌْطْ 

. جُكٖٓ ج٤ُٗرح٢ٗ ٌقٔٚ هللا 

 1/2 ، ٝجُرـىجو١ ، ٛى٣س جُؼحٌك٤ٖ ، 2/1981قحؾ٢ ن٤ِلس ، ًٗق جُظٕ٘ٞ ، : جٗظٍ 
(1483)

:  جقن جُ٘حِ ذحُٛالز ػ٠ِ ج٤ُٔص ، ٖٓ أ٠ٚٝ ُٚ جٕ ٢ِٛ٣ ػ٤ِٚ ، جٓح ػ٘ى جالتٔس ، أذ٢ ق٤٘لس ٝٓحُي ٝجُٗحكؼ٢ 

   2/362ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : كح٢ُُٞ جقن ، الٜٗح ٝال٣س ضطٍضد ػ٠ِ جُؼٛرحش ، جٗظٍ 
(1484)

ٛٞ أذٞ ٓكٔى ػٍٔ ذٖ ػرى جُؼ٣ُُ ذٖ ػٍٔ ، جُرهح١ٌ ، قٓحّ جُى٣ٖ ،جُٛىٌ ج٤ُٜٗى ، ًحٕ جٓحّ :  جُٛىٌ ج٤ُٜٗى 

ٛـ ، ٖٓ ضٛح٤ٗلٚ جٌُػ٤ٍز ، جُلطأٟٝ ، ٍٖٝـ جوجخ جُوح٢ٞ ، ُِهٛحف ، ٍٖٝـ 536جُلٍٝع ٝجألٍٚٞ ، هطَ ْ٘س 

  1/147 ، ٝجُ٘و٤د ، جًُٔٛد جُك٘ل٢ ، 91ًٞذ١ٍ َجوز ، ٠روحش جُلوٜحء ، ٘: جُؿحٓغ جُٛـ٤ٍ ، جٗظٍ 
(1485)

  1/317 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/983جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
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حؽ مف ال حؽ لو، أما مف لو الحؽ فتبقى الشرعية ليستكفي حقو، ثـ استدؿ عمى عدـ شرعية التنفؿ 

بترؾ الناس عف آخرىـ الصبلة عمى قبر النبي صمى اهلل عميو كسمـ، كلك كاف مشركعا لما أعرض 

 التقرب إليو عميو الصبلة كالسبلـ بأنكاع الطرؽ الناس كميـ مف العمماء كالصالحيف كالراغبيف في

. لـ يشرع لمف صمى مرة التكرير : عنو، فيذا دليؿ ظاىر عميو فكجب اعتباره، كلذا قمنا 

بعدما صمى عميو أىمو  فؤلنو عميو الصبلة [أنو عميو الصبلة كالسبلـ صمى عمى قبر  }كأما ما ركم 

.  )1486( ]كالسبلـ كاف لو حؽ التقدـ في الصبلة

 

 

 ] إذا دفف الميت ولـ يصؿ عميو [

ف دفف الميت ولـ يصؿ عميو صمي عمى قبره  )] ألف النبي عميو الصالة والسالـ صمى عمى  (وا 

والمعتبر في معرفة ذلؾ أكبر الرأي ىو  (ويصمى عميو قبؿ أف يتفسخ  )قبر امرأة مف األنصار 

  .[الصحيح الختالؼ الحاؿ والزماف والمكاف

ركل ابف حباف كصححو كالحاكـ كسكت  (ألنو عميو الصبلة كالسبلـ صمى عمى قبر امرأة  ): قكلو 

خرجنا مع رسكؿ اهلل  }:   قاؿ )1488( عف عمو يزيد بف ثابت)1487(عنو عف خارجة بف زيد بف ثابت

                                                 


  .(أ) أ ٖٓ /152 ٜٗح٣س م 
1486

 ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 269 ، 1528٘ٝجُكى٣ع ٌٝجٙ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ . (خ) ٓح ذ٤ٖ جُٔؼٌٞك٤ٖ ٤ُٓص ك٢ 

  3/591 ، ٝجُكحًْ ، 4/388ٌٝٝجٙ أقٔى ، .ك٢ جُٛالز ػ٠ِ أَٛ جُورِس ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 
1487

 ٛـ ، ٝٛٞ جقى جُلوٜحء جُٓرؼس ك٢ 29 نحٌؾس ذٖ ٣َى ذٖ غحذص جالٗٛح١ٌ ، أذٞ ٣َى ، ٖٓ ذ٢٘ جُ٘ؿحٌ ، ُٝى ْ٘س 

 ، جذٖ نٌِحٕ ، 2/293ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٙ 99جُٔى٣٘س ، ضحذؼ٢ ، أوٌى َٓحٕ ػػٔحٕ ، ٝضٞك٢ ذحُٔى٣٘س ْ٘س 

 ،2/189 ، ٝجالٚلٜح٢ٗ ، ق٤ِس جأل٤ُٝحء ،1/168ٝك٤حش جالػ٤حٕ ،
1488

 ٣ُ٣ى ذٖ غحذص جالٗٛح١ٌ ، جنٞ ٣َى ذٖ غحذص ٝٛٞ جْٖ ٓ٘ٚ ، ٚكحذ٢ ٖٜى ذىٌجً ، ٝه٤َ ذَ ٖٜى جقىجً ، ٝهطَ ٣ّٞ 

ج٤ُٔحٓس ٤ٜٖىجً ، ٝه٤َ ٢ٌٓ ْْٜ ٣ّٞ ج٤ُٔحٓس كٔحش ك٢ جُط٣ٍن ال قوحً ، هحٍ ج١ٍُُٛ ٝجذٖ جْكن ، ٌٟٝ ػ٘ٚ نحٌؾس 

 ..٣ٌٝر٤ى٣ح جُٔٓٞػس جُكٍز ، ٝجذٖ جالغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ك٢ ٓؼٍكس جُٛكحذس جذؿى١ : جٗظٍ . ذٖ ٣َى 



373 

 

أال : فقاؿ  صمى اهلل عميو كسمـ، فمما كردنا البقيع إذا ىك بقبر فسأؿ عنو ؟ فقالكا فبلنة فعرفيا

فبل تفعمكا، ال أعرفف ما مات منكـ ميت ما كنت بيف : كنت قائبل صائما، قاؿ : آذنتمكني ؟ قالكا 

 عميو أربعان أطيركـ إال آذنتمكني بو فإف  صبلتي عميو رحمة، ثـ أتى القبر فصففنا خمفو ككبر

})1489(  

  أنو أخبره )1491(  عف أبي أمامة بف سيؿ بف حنيؼ)1490( كركل مالؾ في المكطأ عف ابف شياب

بمرضيا، فقاؿ عميو الصبلة -صمى اهلل عميو كسمـ - أف مسكينة مرضت، فأخبر رسكؿ اهلل  }

إذا ماتت فآذنكني بيا، فخرجكا بجنازتيا ليبل فكرىكا أف يكقظكه، فمما أصبح أخبر بشأنيا : كالسبلـ

يا رسكؿ اهلل كرىنا أف نخرجؾ ليبل أك نكقظؾ، فخرج : ألـ آمركـ أف تؤذنكني بيا ؟ فقالكا : فقاؿ 

  . )1492({حتى صؼ بالناس عمى قبرىا ككبر أربع تكبيرات -صمى اهلل عميو كسمـ - رسكؿ اهلل 

. كما في الحديث أنو صفيـ خمفو 

                                                 


  .(ؼ) أ ٖٓ /184 ٜٗح٣س م 
1489

 ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ك٢ جُٛالز ػ٠ِ أَٛ جُورِس ٝٚككٚ 269 ، 1528٘ ٌٝجٙ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 

  .759 ، ٝٚككٚ ، ٌٝٝجٙ جذٖ قرطٖ ، ك٢ ٚك٤كٚ ، 3/591 ، ٝجُكحًْ ، 4/388جألُرح٢ٗ ، ٌٝٝجٙ أقٔى ، 
1490

ٓكٔى ذٖ ِْٓٓ ذٖ ػر٤ى هللا ذٖ ػرى هللا ذٖ ٖٜحخ ج١ٍُُٛ ، أذٞ ذٌٍ ، جُكحكع جُلو٤ٚ ، جقى جالتٔس :  جذٖ ٖٜحخ 

 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد 7/97ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، :  ٛـ ، جٗظٍ 123جألػالّ، ًحٕ غوس ، ًػ٤ٍ جٍُٝج٣س ، ضٞك٢ ْ٘س 

    5/326 ، ٝجًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ ، 3/696جُط٣ًٜد ، 
1491

جْٔٚ جْؼى جالٗٛح١ٌ ، جُٔى٢ٗ ، ٢ْٔ ذحْْ ٢ً٘ٝ ذ٤ٌ٘طٚ ، ُٝى ك٢ ق٤حض٢ ك٢ جُ٘ر٢ :  أذٞ جٓحٓس ذٖ َْٜ ذٖ ق٤٘ق 

هحٍ .أوٌى جُ٘ر٢ ُْٝ ٣ٓٔغ ٓ٘ٚ :  ٛـ ، ٝهى جنطِق ك٢ ٚكرطٚ ، هحٍ جُرهح١ٌ ٠ِٚ123 هللا ػ٤ِس ِْْٝ ٝضٞك٢ ْ٘س 

جذٖ ػرى جُرٍ، : جُرهح١ٌ ك٢ جُطح٣ٌم جٌُر٤ٍ ، جٗٚ ٖٜى ذىٌجً ٠ِٚٝ ػ٤ِٚ ػ٢ِ ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ ٝٓحش ذؼى ٚل٤ٖ َ جٗظٍ 

  .12/27 ، 1/501جالْط٤ؼحخ ، 
1492

 ، ًطحخ 109 ،458٘أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ  . 112 ،607ٍَْ٘ٓ ؾ٤ى ، أنٍؾٚ ٓحُي ، قى٣ع ٌهْ  . 

جُٛالز :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 676 ، 3203٘:ًّ٘ جُٔٓؿى ، ٝأنٍؾٚ أذٞ وأٝٝو ، قى٣ع ٌهْ : جُٛالز ، ذحخ 

جٍُٓػس :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 307 ، 1907٘ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ، ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ . ػ٠ِ جُورٍ 

 .ذحُؿ٘حَز ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 
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أتى عمى قبر -صمى اهلل عميو كسمـ - النبي  } أخبرني مف شيد [كفي الصحيحيف عف الشعبي قاؿ

 ، فيو )1494](مف حدثؾ بيذا  ؟ قاؿ ابف عباس  : )1493(قاؿ الشيباني {منبكد فصفيـ فكبر أربعان 

ف لـ يكف الكلي، كىك خبلؼ مذىبنا، فبل مخمص  دليؿ عمى أف لمف لـ يصؿ أف يصمي عمى القبر كا 

 . (1495)اصبلن كىك في غاية البعد مف الصحابة إال بادعاء أنو لـ يكف صمي عمييا

 ]الصالة عمى عضو]

عمى عضك، كقد قدمناه في فصؿ الغسؿ، كذلؾ ألنو إذا كجد [ كمف فركع عدـ تكرارىا عدـ الصبلة

 لـ تعرؼ شرعان إال عمى تماـ الجثة، إال أنو ألحؽ )1496(]الباقي صمي عميو فيتكرر، كألف الصبلة

.  (1497)األكثر بالكؿ فيبقى في غيره عمى األصؿ

ألنو صار مسمما لمالكو  ىذا إذا أىيؿ التراب سكاء كاف غسؿ أك ال (صمى عمى قبره  ):  قكلو 

 كيصمى عميو، كقدمنا تعالى كخرج عف  أيدينا فبل يتعرض لو بعد، بخبلؼ ما إذا لـ ييؿ فإنو يخرج

أنو إذا دفف بعد الصبلة قبؿ الغسؿ إف أىالكا عميو ال يخرج كىؿ يصمى عمى قبره، قيؿ ال، كالكرخي 

نعـ، كىك االستحساف ألف األكلى لـ يعتد بيا لترؾ الشرط مع اإلمكاف، كاآلف زاؿ اإلمكاف فسقطت 

فرضية الغسؿ ألنيا صبلة مف كجو كدعاء مف كجو، فبالنظر إلى األكؿ ال تجكز  ببل طيارة أصبل، 

لى الثاني تجكز . ببل عجز، فقمنا تجكز بدكنيا حالة العجز ال القدرة عمبل بالشبييف كا 

                                                 
1493

٤ِْٔحٕ ذٖ أذ٢ ٤ِْٔحٕ جْٔٚ ك٤ٍَٝ ٣ٝوحٍ نحهحٕ ، ٣ٝوحٍ ػٍٔٝ ، أذٞ جْكن ، ج٤ُٗرح٢ٗ جٌُٞك٢ ، :  ج٤ُٗرح٢ٗ 

 4/197 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 1/153جًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، : جٗظٍ . ٠ُٞٓ ٤ٖرحٕ ذٖ غؼِرس ، قحكع قؿس 

  2568 ٌهْ 249، ٝضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، 
1494

ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع .  ، ًطحخ جإليجٕ ، ذحخ ٝٞٞء جُٛر٤حٕ 182 ، 857٘ أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ ، 

 . ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ جُٛالز ػ٠ِ جُورٍ 434 ، 954ٌ٘هْ 
(1495)

 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 6/415 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/986جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 

 2/207 ، جذٖ ػحذى٣ٖ ، قح٤ٖس ٌو جُٔكطحٌ ، 2/73
1496

 .(خ) ٓح ذ٤ٖ جُٔؼوٞك٤ٖ ٤ُٓص ك٢ 
(1497)

   1/358 ، ٝجذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 2/73 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 6/337ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :  جٗظٍ 


  .(خ) خ ٖٓ /182 ٜٗح٣س م 
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. احتراز عما عف أبي حنيفة أنو  يصمى إلى ثبلثة أياـ  (ىك الصحيح  ):  قكلو 

أم حاؿ الميت مف السمف كاليزاؿ كالزماف مف الحر كالبرد كالمكاف إذ  (الختبلؼ الحاؿ  ): قكلو 

منو ما يسرع باإلببلء كمنو ال، حتى لك كاف في رأييـ أنو تفرقت أجزاؤه قبؿ الثبلث ال يصمكف إلى 

. (1498) الثبلث

 ] كيفية صالة الجنازة  [

والصالة أف يكبر تكبيرة يحمد اهلل عقيبيا، ثـ يكبر تكبيرة يصمي فييا عمى النبي صمى اهلل  ) ]

ألنو  (عميو وسمـ، ثـ يكبر تكبيرة يدعو فييا لنفسو ولمميت ولممسمميف ثـ يكبر الرابعة ويسمـ 

 . [عميو الصالة والسالـ كبر أربعًا في آخر صالة صالىا فنسخت ما قبميا 

سبحانؾ الميـ كبحمدؾ : عف أبي حنيفة يقكؿ  (كالصبلة أف يكبر تكبيرة يحمد اهلل عقيبيا  ): قكلو 

صمى اهلل - إلى آخره، قالكا ال يقرأ الفاتحة إال أف يقرأىا بنية الثناء، كلـ تثبت القراءة عف رسكؿ اهلل 

. (1499)-عميو كسمـ 

  كيصمي )1501(  كاف ال يقرأ في الصبلة عمى الجنازة)1500(كفي مكطأ مالؾ عف نافع أف ابف عمر

، كيدعك في الثالثة لمميت كلنفسو كألبكيو  بعد التكبيرة الثانية كما يصمي في التشيد، كىك االكلى

ف دعا بالمأثكر فما أحسنو كأبمغو . (1502)كلممسمميف، كال تكقيت في الدعاء سكل أنو بأمكر اآلخرة، كا 

 ]الدعاء في صالة الجنازة [

                                                 
(1498)

  ، جذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى 2/352 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 2/986جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 

 ،1/352 
(1499)

  1/313جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
1500

 م ٛـ ، ٗٗأ 10ػرى هللا ذٖ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ جُؼى١ٝ ، أذٞ ػرى جٍُقٖٔ ، ٚكحذ٢ ، ُٝى ْ٘س :  ػرى هللا ذٖ ػٍٔ 

 4/108ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، :  ٛـ ، جٗظٍ 73ك٢ جإلْالّ ، ٛحؾٍ ئ٠ُ جُٔى٣٘س ٓغ جذ٤ٚ ، ٖٜٝى كطف ٌٓس ، ضٞك٢ ْ٘س 

  .367 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، 2/369ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، .
1501

  ، ػٖ جذٖ ػٍٔ ٍٓكٞػحً 192 .1/228 ٓٞهٞف ٚك٤ف ، أنٍؾٚ ٓحُي ، 
(1502)

   2/366 ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/308 ، ٝجُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 1/348جذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، :  جٗظٍ 
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عمى -صمى اهلل عميو كسمـ - أنو صمى مع رسكؿ اهلل  }  )1503(كمف المأثكر حديث عكؼ بف مالؾ

الميـ اغفر لو كارحمو، كعافو كاعؼ عنو، كأكـر منزلو  ككسع مدخمو، : جنازة كحفظ مف دعائو 

كاغسمو بالماء كالثمج كالبرد كنقو مف الخطايا كما ينقى الثكب األبيض مف الدنس، كأبدلو دارا خيرا 

مف داره، كأىبل خيرا مف أىمو، كزكجا خيرا مف زكجو، كأدخمو الجنة، كأعذه مف عذاب القبر كعذاب 

.  كالترمذم كالنسائي  ركاه مسمـ)1504({حتى تمنيت أف أككف ذلؾ الميت : النار، قاؿ عكؼ 

إذا -صمى اهلل عميو كسمـ - كاف رسكؿ اهلل  }:   عف أبيو قاؿ )1505(كفي حديث إبراىيـ األشيؿ

الميـ اغفر لحينا كميتنا، كشاىدنا كغائبنا، كصغيرنا ككبيرنا، كذكرنا : صمى عمى الجنازة قاؿ 

كركاه أبك سممة بف عبد الرحمف عف أبي : الترمذم كالنسائي، قاؿ الترمذم    كركاه)1506({كأنثانا

 . عميو كسمـ ىريرة عف النبي صمى اهلل

كفي ركاية  {منا فأحيو عمى اإلسبلـ، كمف تكفيتو منا فتكفو عمى اإليماف  الميـ مف أحييتو }كزاد فيو 

 .ألبي داكد نحكه 

. كمف تكفيتو منا فتكفو عمى اإلسبلـ  }كفي أخرل 

                                                 
1503

 ػٞف ذٖ ٓحُي جالٖؿؼ٢ جُـطلح٢ٗ ، ٚكحذ٢ ٖٓ جُٗؿؼحٕ جٍُؤْحء ، أٍٝ ٓٗحٛىٙ ن٤رٍ ، ًٝحٕ ٓؼٚ ٌج٣س 

 ، ٝجذٖ قؿٍ ، 5/96ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  قى٣ػحً ٣67ّٞ جُلطف ، ٍُٗ قٔٙ ٌْٖٝ وٓٗن ، ُٚ " جٖؿغ"

  .6103:جالٚحذس ، ش
1504

جُىػحء ٤ُِٔص ك٢ جُٛالز ، ٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 438 ، 963٘ أنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 

ٓح ٣وٍٞ ك٢ جُٛالز ػ٠ِ ج٤ُٔص ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ، ٝأنٍؾٚ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 243 ، 1025٘، قى٣ع ٌهْ 

ٓح ٣وٍٞ ك٢ جُٛالز ػ٠ِ ج٤ُٔص،ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 265 ، 1500٘جذٖ ٓحؾٚ ، قى٣ع ٌهْ

 . ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ جُىػحء 317 ،1983٘قى٣ع ٌهْ 


  .(أ) خ ٖٓ /152 ٜٗح٣س م 
1505

غوس ، ٝهحٍ : ٚكحذ٢ جذٖ أذ٢ قر٤د جالٗٛح١ٌ ، هحٍ أقٔى ، : ئذٍج٤ْٛ أذٞ جْٔحػ٤َ جال٢ِٜٖ :  ئذٍج٤ْٛ جالَٖٜ 

 ، ٝجذٖ جالغ٤ٍ ، جْى 1/94جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، : جذٖ ٓؼ٤ٖ ٤ُّ ذ٢ٗ ، ٝهحٍ جُرهح١ٌ ٌٍٓ٘ جُكى٣ع ، جٗظٍ 

  .1/94جُـحذس ، 
1506

.  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ى ٓح ٣وٍٞ ك٢ جُٛالز ػ٠ِ ج٤ُٔص 243 ، 1024٘ أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 ..  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ جُىػحء 318 ، 1986٘ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ، ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ 


  . (ؼ) خ ٖٓ /184 ٜٗح٣س م 
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  كفي مكطأ مالؾ عمف سأؿ أبا ىريرة كيؼ يصمى عمى )1507({الميـ ال تحرمنا أجره، كال تفتنا  بعده 

أتبعيا مف عند أىميا، فإذا كضعت كبرت كحمدت اهلل : أنا لعمر اهلل أخبرؾ : "الجنازة فقاؿ أبك ىريرة 

الميـ عبدؾ كابف عبدؾ كابف أمتؾ، كاف يشيد أف ال إلو إال أنت، كأف : كصميت عمى نبيو، ثـ أقكؿ 

محمدا عبدؾ كرسكلؾ، كأنت أعمـ بو ، 

ف كاف مسيئا فتجاكز عف سيئاتو  . الميـ إف كاف محسنا فزد في إحسانو ق، كا 

صمى  }  قاؿ )1509( كركل أبك داكد عف كاثمة بف األسقع)1508(" الميـ ال تحرمنا أجره كال تفتنا بعده 

الميـ إف فبلف بف : عمى رجؿ مف المسمميف فسمعتو يقكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - بنا رسكؿ اهلل 

الميـ  : فبلف في ذمتؾ كحؿ في جكارؾ، فقو مف فتنة القبر ك عذاب النار، كأنت أىؿ الكفاء كالحؽ

يعني :   كركم أيضان مف حديث أبي ىريرة سمعتو)1510({اغفر لو كارحمو إنؾ أنت الغفكر الرحيـ 

الميـ أنت ربيا كأنت خمقتيا كأنت ىديتيا لئلسبلـ كأنت قبضت  }: النبي عميو الصبلة كالسبلـ يقكؿ 

  )1511({ركحيا كأنت أعمـ بسرىا كعبلنيتيا جئنا شفعاء فاغفر ليا 

 

                                                 
1507

 ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ جُىػحء ٤ُِٔص ، ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾٚ ، 567 ، 3201٘ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

ٓح ؾحء ك٢ جُىػحء ك٢ جُٛالز ػ٠ِ جُؿ٘حَز ، ٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 265 ، 1498٘قى٣ع ٌهْ 

  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ٓح ٣وٍٞ ك٢ جُٛالز ػ٠ِ ج٤ُٔص ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 243 ، 1024٘قى٣ع ٌهْ 
1508

ٓح ٣وٍٞ ج٢ُِٛٔ ػ٠ِ جُؿ٘حَز ، ذٓ٘ى :  ، ذحخ 112 ، 609٘ ٓٞهٞف ٚك٤ف ، أنٍؾٚ ٓحُي ، قى٣ع ٌهْ 

 .ٚك٤ف ػٖ أذ٢ ٣ٍٍٛز ٓٞهٞكحً 
1509

 م ٛـ ، ٖٓ أَٛ جُٛلس ، 32 ٝجغِس ذٖ جالْوغ ذٖ ػرى جُؼُٟ ذٖ ػرى ٣ح٤َُ ، ج٤ُػ٢ جٌُ٘ح٢ٗ ، ٚكحذ٢ ، ُٝى ْ٘س 

.  ٛـ 83 قى٣ػح ، ضٞك٢ ْ٘س 76 ٤ْٖ٘ ، ٝٛٞ جنٍ جُٛكحذس ٓٞضحً ك٢ وٓٗن ، ُٚ 105نىّ جُ٘ر٢ غالظ ٤ْٖ٘ ، ػحٔ 

  . 1/279 ، ٝجذٖ جُؿ١َٞ ، ٚلس جُٛلٞز ، 5/77 ، جذٖ جالغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ، 8/107ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 


  .(خ) أ ٖٓ /183 ٜٗح٣س م 
1510

جُىػحء ٤ُِٔص ، ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 575 ، 3020٘ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

ٓح ؾحء ك٢ جُىػحء ػ٠ِ جُؿ٘حتُ ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ، ٝأنٍؾٚ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 265 ، 499٘قى٣ع ٌهْ 

  3074 ، ٝجذٖ قرحٕ ، 3/491أقٔى ، 
1511

 . ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ جُىػحء ٤ُِٔص ، ٝٞؼلٚ جألُرح٢ٗ 575 ، 3200٘ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 
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. (1512)مف غير ذكر بعدىا في ظاىر الركاية  (ثـ يكبر الرابعة كيسمـ  ):  قكلو 

  أك )1513({ربنا آتنا في الدنيا حسنة كفي اآلخرة حسنة كقنا عذاب النار  }كاستحسف بعض المشايخ 

   )1514( {ربنا ال تزغ قمكبنا بعد إذ ىديتنا كىب لنا مف لدنؾ رحمة انؾ انت الكىاب}

 ] الصالة عمى الجنازة في أوقات الكراىة [

 ، فمك فعمكا لـ تكف )1515(كينكم بالتسميمتيف الميت مع القكـ، كال يصمكف في األكقات المكركىة

ذا جيء بالجنازة بعد الغركب بدءكا بالمغرب ثـ بيا ثـ بسنة  عمييـ اإلعادة كارتكبكا النيي، كا 

. (1516)المغرب

 ]تكبيرات صالة الجنازة [

 . (1517) (ألنو عميو الصبلة كالسبلـ كبر أربعان إلى آخره ):  قكلو

أف الناس : أبك حنيفة عف حماد بف أبي سميماف عف إبراىيـ النخعي  أنبانا: ركل محمد بف الحسف 

كانكا يصمكف عمى الجنائز خمسان كستان كأربعان حتى قبض النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ثـ كبركا كذلؾ 

: ففعمكا ذلؾ، فقاؿ ليـ عمر -رضي اهلل عنو -في كالية أبي بكر الصديؽ ثـ كلي عمر بف الخطاب 

إنكـ معشر أصحاب محمد متى تختمفكف تختمؼ الناس بعدكـ كالناس حديث عيد بالجأىمية، فأجمعكا 

ينظركا آخر جنازة كبر عمييا النبي  عمى شيء يجمع عميو مف بعدكـ، فأجمع رأم أصحاب محمد أف

                                                 
(1512)

  1/315 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/991جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
1513

  .20 1 ٌْٞز جُروٍز ، ج٣٥س
1514

  .8 ٌْٞز جٍ ػٍٔجٕ ، ج٣٥س 
1515

ٖٝٓ ذؼى ٚالز جُؼٍٛ قط٠ _ 2ٖٓ ذؼى ٚالز جُٛرف قط٠ جٍُٗٝم ، _ 1:  جألٝهحش جٌٍُٔٝٙ ك٤ٜح جُٛالز 

ٝػ٘ى ٓح ٣ٛؼى جألٓحّ جُٔ٘رٍ ٣ّٞ جُؿٔؼس ئال ُٖٔ ؾحء جُٔٓؿى ٓطأنٍج ، كِٚ ٚالز ضك٤س جُٔٓؿى ك٢ ًٛٙ _ 3جُـٍٝخ ،

. جُكحٍ ٝجألٓحّ ٣هطد 

 ، ٝٓؿٔٞع كطأ١ٝ 1990 ، وجٌ جُٔ٘حٌ ، جُوحٍٛز ، 1٘،300ٓكٔى ذٌٍ ، جُلوٚ جُٞجٞف ، ؼ.جْٔحػ٤َ ، و: جٗظٍ 

 .ٌْٝحتَ ج٤ُٗم ٓكٔى ٚحُف جُؼػػ٤ٔ٤ٖ ، جُٔؿِى جٍُجذغ ػٍٗ ، ذحخ ٚالز جُططٞع 
(1516)

   2/416 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 6/275 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/316جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
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آخر جنازة  }حتى قبض فيأخذكف بو كيرفضكف ما سكاه، فنظركا فكجدكا -صمى اهلل عميو كسمـ - 

. )1518({أربعان -صمى اهلل عميو كسمـ - كبر عمييا رسكؿ اهلل 

: كفيو انقطاع بيف إبراىيـ كعمر كىك غير ضائر عندنا، كقد ركل أحمد مف طريؽ آخر مكصكال قاؿ 

جمع عمر الناس فاستشارىـ :  عف أبي كائؿ قاؿ )1519(حدثنا ككيع حدثنا سفياف عف عامر بف شقيؽ

سبعان، كقاؿ بعضيـ -صمى اهلل عميو كسمـ - كبر النبي : في التكبير عمى الجنازة، فقاؿ بعضيـ 

. (1520)خمسان، كقاؿ بعضيـ أربعان، فجمع عمر عمى أربع كأطكؿ الصبلة 

-صمى اهلل عميو كسمـ - آخر ما كبر النبي  }: كركل الحاكـ في المستدرؾ عف ابف عباس قاؿ 

تكبيرات ، ككبر عمر عمى أبي بكر أربعان، ككبر ابف عمر عمى عمر أربعان، ككبر  عمى الجنائز أربع

، ككبر الحسيف بف عمي عمى الحسف أربعان، ككبرت المبلئكة عمى  الحسف بف عمي عمى عمي أربعان 

   .)1522( سكت عميو الحاكـ، كأعمو الدارقطني بالفرات بف السائب قاؿ متركؾ] )1521(آدـ أربعان 

                                                                                                                                                 
(1517)

 ، 2/63 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 6/304 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/312جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 

    1/241ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 
1518

 ، ذحخ جُٛالز ػ٠ِ جُؿ٘حَز ، ػٖ ئذٍج٤ْٛ جُ٘هؼ٢ ، ٝٛٞ ُْ ٣ىٌى 40 ٍَْٓ ، أنٍؾٚ ٓكٔى ك٢ جالغحٌ ، ٘

 .ػٍٔ
1519

 ػحٍٓ ذٖ ٖو٤ن ذٖ قؿٍز جالْى١ جٌُٞك٢ ، ْٔغ جذح ٝجتَ ، ٌٟٝ ػ٘ٚ ٓٓؼٍ ٝجذٖ ػ٤٤٘س ٝجُػ١ٌٞ ، ٤ُٖ جُكى٣ع ، 

: جٗظٍ. ٤ُّ ذٚ ذأِ : ٞؼ٤ق جُكى٣ع ، ٝيًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ جُػوحش ، ٝهحٍ جُ٘ٓحت٢ : ، هحٍ جذٖ ٓؼ٤ٖ .ٖٓ جُٓحوْس 

 ، ٝجذٖ ْؼى ، ٠روحش جذٖ ْؼى، 5/63ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ،  .3093: جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، ع،ش 

  .2983:  ، ٝجُرهح١ٌ ، جُطح٣ٌم جٌُر٤ٍ ، ذحخ ػحٍٓ ، ش6/329
(1520)

    6/132ٓٓطى أقٔى ، :  جٗظٍ 
1521

 ، 4/37 ، ًالٛٔح ػٖ جذٖ ػرحِ ، ٝأنٍؾٚ جُرٜو٢ ، 2/72 ، ٝجُىجٌهط٢٘ ، 1/386 ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جُكحًْ ، 

 .ٞؼلٚ جُر٤ٜو٢ 
1522

ٓطٍٝى جُكى٣ع ، هحُٚ جألٓحّ جُ٘ٓحت٢ ك٢ كٍجش جُٓحتد ، ٤ً٘طٚ أذٞ ٤ِْٔحٕ ، ١ٍٝ٣ :  جُلٍجش ذٖ جُٓحتد جُؿ١ٌُ 

ػٖ ٤ٕٓٔٞ ذٖ ٍٜٓجٕ ، ١ٍٝ٣ ػ٘ٚ ٖرحذٚ ذٖ ْٞجٌ ٝجُؼٍجه٤ٕٞ ، ًحٕ ٓكٔى ١ٍٝ٣ جُٔٞٞٞػحش ػٖ جالغرحش ، ٣ٝحض٢ 

جُٔؼٟالش ػٖ جُػوحش ، ال ٣ؿَٞ جالقطؿحؼ ذٚ ٝال جُٞج٣س ػ٘ٚ ، جنرٍٗح جُك٘ر٢ِ ، هحٍ قىغ٘ح أقٔى ذٖ ٤ٍَٛ ، ػٖ ٣ك٠٤ 

: جُ٘ٓحت٢ ، جُٟؼلحء ٝجُٔط٤ًٍٖٝ ، جُلٍجش ذٖ جُٓحتد ، ٝ : جٗظٍ . كٍجش جُٓحتد ٤ُّ قى٣ػٚ ذ٢ٗء : ذٖ ٓؼ٤ٖ هحٍ 

 .جذٖ قرحٕ ، جُٔؿٍٝق٤ٖ ، ذحخ جُلحء ، جُلٍجش ذٖ جُٓحتد 
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:   كضعفو البييقي، قاؿ )1524(عف النضر بف عبد الرحمف(1523)كأخرجو البييقي في سننو كالطبراني 

كقد ركم مف كجكه كميا ضعيفة إال أف اجتماع أكثر الصحابة رضي اهلل عنيـ عمى األربع كالدليؿ 

. عمى ذلؾ 

  عف  )1526(حدثنا أبك بكر محمد بف إسحاؽ  : )1525(كركاه أبك نعيـ األصبياني في تاريخ أصبياف

 ، حدثنا نافع )1529(  حدثنا شيباف بف فركخ)1528( ، حدثنا إبراىيـ بف محمد بف الحارث)1527(عمراف

كاف يكبر عمى -صمى اهلل عميو كسمـ - أف النبي  }  حدثنا عطاء عف ابف عباس )1530(أبك ىرمز

 تكبيرات إلى  بدر سبع تكبيرات، كعمى بني ىاشـ خمس تكبيرات، ثـ كاف آخر صبلتو أربعأىؿ

                                                 
(1523)

 ، 11516 ، ٝجُطرٍج٢ٗ ، جُٔؼؿْ جٌُر٤ٍ ، قى٣ع ٌهْ 4/53 ، 6835ْٖ٘ جُر٤ٜو٢ ، قى٣ع ٌهْ :  جٗظٍ 

11/209 
1524

 جٍُٟ٘ ذٖ ػرى جٍُقٖٔ أذٞ ػٍٔ جُهُجٌ جٌُٞك٢ ، ٌٟٝ ػٖ ػٌٍٓس ٠ُٞٓ جذٖ ػرحِ ٝػػٔحٕ ذٖ ٝجهى جُؼ١ٍٔ ، 

. ٤ُّ ذ٢ٗء ، ٝهحٍ أذٞ ٌَػس ٤ُٖ جُكى٣ع ٝيًٍٙ جُؼو٢ِ٤ ك٢ جُٟؼلحء : ٞؼ٤ق جُكى٣ع ، ٝهحٍ جذٖ ٓؼ٤ٖ 

  .43/ 32ٝجذٖ ًػ٤ٍ ، ؾحٓغ ج٤ُٖ٘ٓٔ ٝجُٖٓ٘ ،  . 10/395جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، : جٗظٍ 
1525

ًطحخ ك٢ ضٍجؾْ ٌؾحٍ جُكى٣ع ٖٓ أَٛ جٚرٜحٕ ، ٖٝٓ قِٜح ٖٓ جُٛكحذس ٝجُطحذؼ٤ٖ ، ػ٠ِ :  ضح٣ٌم جٚرٜحٕ 

أذٞ ٗؼ٤ْ جالٚرٜح٢ٗ ، ٌضرس قٓد : ٗٓحء ، ٝجُٔإُق  (3)ٌؾال ٝ (1888)ؿٍجٌ ضح٣ٌم ذـىجو ، جٖطَٔ ػ٠ِ ضٍؾٔطٚ 

قٍٝف جُٔؼؿْ ، ٓٓطػ٤٘حً جُٛكحذس ، ق٤ع هىّ ضٍؾٔطْٜ هرَ جٍُٗٝع ك٢ جُٔؼؿْ ٝجػطٔى ك٢ جُطٍض٤د أٝجتَ جُكٍٝف 

. كو١ 

 .جالٚرٜح٢ٗ ، أذٞ ٗؼ٤ْ جالٚرٜح٢ٗ ، ضح٣ٌم جٚرٜحٕ ، هٛس جٌُطحخ : جٗظٍ 
1526

 أذٞ ذٌٍ ٓكٔى ذٖ جْكن ذٖ ٣ٓحٌ جُٔى٢ٗ ، أذٞ ذٌٍ ، ٣ٝوحٍ  أذٞ ػرى هللا ، ٣َُٗ جُؼٍجم ، جٓحّ جُٔـح١َ ٖٓ 

جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد : جٗظٍ .  ٛـ ، ٣ٝوحٍ ذؼىٛح 150ٚـحٌ جُطحذؼ٤ٖ ، ٚىٝم ، ٣ىُّ ، ٢ٌٓٝ ذحُط٤ٗغ ، ٝجُوىٌ ْ٘س 

  .6/28 ، ٝج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 507-3/504 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 546جُط٣ًٜد ، 
1527

 ٛـ ذحُٔى٣٘س 117 ػٍٔجٕ ذٖ أذ٢ جّٗ جُو٢ٍٖ جُؼح١ٍٓ ، ٍُٗ جالٌْ٘ى٣ٌس ، ٖٓ ٚـحٌ جُطحذؼ٤ٖ ، غوس ، ضٞك٢ ْ٘س 

 5/220 ، ٝجذٖ قرحٕ ، جُػوحش ، 3/314 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 498جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، : ، جٗظٍ 

. 
1528

 ئذٍج٤ْٛ ذٖ ٓكٔى ذٖ جُكحٌظ ذٖ جْٔحء ذٖ نحٌؾس جُلُج١ٌ ، أذٞ جْكن ، ٖٓ ًرحٌ جُؼِٔحء ، ًحٕ ٖٓ جٚكحخ 

. ًطحخ ج٤ٍُٓ ، ك٢ جالنرحٌ ٝجالقىجظ:  ٛـ ، ُٚ ًطد ًػ٤ٍز ، ٜٓ٘ح 188جألَٝجػ٢ ٝٓؼح٣ٍٚٚ ، ضٞك٢ ك٢ ذـىجو ْ٘س 

  .1/251 ، جًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 1/153 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 1/59ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
1529

ٝٛٞ ٤ٖرحٕ ذٖ أذ٢ ٤ٖرس ، جُٔكىظ جُكحكع جُٛىٝم ، أذٞ ٓكٔى جُكرط٢  ٓٞالْٛ ال٢ِ٣ :  ٤ٖرحٕ ذٖ كٍٝل 

.  ٛـ ، ْٔغ قٔحو ذٖ ِْٔس ٝؿ٤ٍٙ ، ٝقىظ ػ٘ٚ ِْٓٓ ٝأذٞ وجٝو ٝؿ٤ٍٛٔح 140جُر١ٍٛ ، ٓٓ٘ى ػٍٛٙ ، ُٝى ْ٘س 

  .4/340جٌُٔطرس جإلْال٤ٓس ، ٤ٖرحٕ ذٖ كٍٝل ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، : جٗظٍ 
1530

٤ُّ ذ٢ٗء ، ٤ُّٝ ذػوس ، ٝٛٞ ٓطٍٝى جُكى٣ع : ٠ُٞٓ ٣ْٞق ج٢ُِٔٓ جُر١ٍٛ ، هحٍ جذٖ ٓؼ٤ٖ :  ٗحكغ أذٞ ٍُٛٓ 

 8/205 ، ٝجُٜػ٢ٔ٤ ، ٓؿٔٞع جُُٝجتى ، 32/40جذٖ ًػ٤ٍ ، ؾحٓغ جُٔٓح٤ٗى ٝجُٖٓ٘ : جٗظٍ . ٤ُّ ذػوس : ، ٝهحٍ جُ٘ٓحت٢ 

 .، ٝجُْٔٞٞػس جُكى٣ع ، جٌُحَٓ ك٢ ٞؼلحء جٍُؾحٍ ، ٖٓ جْٔٚ ٗحكغ ، ٗحكغ ج٢ُِٔٓ أذٞ ٍُٛٓ 


  .(ؼ) أ ٖٓ /185 ٜٗح٣س م 


  .(أ) أ ٖٓ /153 ٜٗح٣س م 
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أنو كاف آخر صبلة كبر  }-صمى اهلل عميو كسمـ -  ، كقد رفع إلى النبي )1531({أف خرج مف الدنيا 

.   عف عمر مف ركاية الدارقطني، كضعفو )1532({فييا أربعان 

  )1536( عف القاسـ)1535(  عف عبد الكارث بف سفياف )1534(  في االستذكار)1533(كركل أبك عمر

  عف مركاف بف  معاكية )1538(  عف عبد الرحمف بف إبراىيـ دحيـ)1537(عف  ابف كضاح

  عف )1541( عف أبي بكر بف سميماف بف أبي حثمة)1540( عف عبد اهلل بف الحارث )1539(الفزارم

                                                 
1531

 ، ٝأذٞ ٗؼ٤ْ ك٢ ضح٣ٌم أٚرٜحٕ ، ًٔح ك٢ ٗٛد 3/35 ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جُطرٍج٢ٗ ك٢ جٌُر٤ٍ ، ًٔح ك٢ جُٔؿٔغ 

 . ، ًالٛٔح ػٖ جذٖ ػرحِ ، ٝهحٍ ج٤ُٜػ٢ٔ ك٤ٚ ٗحكغ أذٞ ٍٍٛٓ ، ٝٛٞ ٞؼ٤ق 2/267جٍُج٣س 
1532

  .2/76 ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جُىجٌهط٢٘ ، 
1533

٣ْٞق ذٖ ػرى هللا ذٖ ٓكٔى ذٖ ػرى جُرٍ ج١ٍُٔ٘ جُو٠ٍر٢ جُٔح٢ٌُ ، ٖٓ ًرحٌ قلحظ جُكى٣ع ، ُٝى :  أذٞ ػٍٔ 

 ٛـ ، 436 ٛـ ، ٣وحٍ ُٚ قحكع جُٔـٍخ ، ٌقَ ٌقالش ٣ٞ٠ِس ك٢ هٍخ جالٗىُّ ٍٖٝهٜح ، ضٞك٢ ْ٘س 368ذو٠ٍرس ْ٘س 

 ، ٝجًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ 8/240ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ . ٖٓ ٓٛ٘لحضٚ جالْط٤ؼحخ ، ؾحٓغ ذ٤حٕ جُؼِْ ٝكِٟٚ ، ٝؿ٤ٍٛٔح 

 .217/ 3 ، ٝجًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 18/153، 
1534

 جالْطًًحٌ جُؿحٓغ ًُٔٛد كوٜحء جألٓٛحٌ ٝػِٔحء جالهطحٌ ، ٛٞ ًطحخ ٖٓ ًطد جُكى٣ع جُلٚ جُكحكع جذٖ ػرى جُرٍ 

ُٔح ك٢ ج٠ُٞٔأ ٖٓ جُٔؼح٢ٗ ٝجالْح٤ٗى ، ٝهى جٞحف ك٤ٚ ٍٖـ جهأ٣َٝ جُٛكحذس " جُط٤ٜٔى " ػ٠ِ ج٠ُٞٔأ ذؼىٛح جُق ًطحذٚ 

 .جذٖ ػرى جُرٍ ، جالْطًًحٌ ، جُٔوىٓس : جٗظٍ . ٝجُطحذؼ٤ٖ ، ٌٝضرٚ ػ٠ِ أذٞجخ ج٠ُٞٔأ 
1535

جُٔكىظ جُػوس ، جُؼحُْ جُُجٛى ، أذٞ جُوحْْ جُو٠ٍر٢ ، جُِٔود –  ػرى جُٞجٌظ ذٖ ْل٤حٕ ذٖ ؾرٍٕٝ ذْٟ جُؿ٤ْ 

 ، 17جًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ ، جُؿُء : جٗظٍ . ٛـ 395 ٛـ ، ٠ِٝد جُؼِْ ك٢ جُكىجغس ، ٝضٞك٢ ْ٘س 317ذحُكر٤د ، ُٝى ْ٘س 

 .جُطروس جُػح٤ٗس ٝجُؼ٣ٍٖٗ 
1536

هحْْ ذٖ جٚرؾ ذٖ ٓكٔى ذٖ جُر٤ح٢ٗ جُو٠ٍر٢ ، ٓكىظ جالٗى٢ُٓ ، جِٚٚ ٖٓ ذ٤حٗٚ ٖٓ جػٔحٍ ه٠ٍرس ، ُٝى :  جُوحْْ 

 340ػ٠ِ ٤ٛأز ٚك٤ف ِْٓٓ ، ٝؿ٤ٍٛح ، ضٞك٢ ْ٘س " جُٛك٤ف " " ذٍ جُٞجُى٣ٖ " ، ٝ  (ٓٓ٘ى ٓحُي  ) ٛـ ، ُٚ 247ْ٘س 

. ٛـ 

 3/67 ، ٝجًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 5/173ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
1537

جألٓحّ جُكحكع ، ٓكىظ جالٗىُّ ، أذٞ ػرى هللا ، ٓكٔى ذٖ ٝٞحـ ذٖ ذ٣ُغ جٍُٔٝج٢ٗ ، ٓكىظ ٖٓ :  جذٖ ٝٞحـ 

ك٢ جُُٛى ٝجٍُهحتن ، ٝجُوطٔحٕ ، ك٢ جُكى٣ع " جُؼرحو ٝجُؼٞجذى : "  ٛـ ، ٚ٘ق ًطرحً ٜٓ٘ح 199أَٛ ه٠ٍرس ، ُٝى ْ٘س 

 .5/416 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ُٓحٕ ج٤ُُٔجٕ ، 7/133ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 286ٝؿ٤ٍٛح ضٞك٢ ْ٘س 
1538

 وق٤ْ ، ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ئذٍج٤ْٛ ذٖ ػٍٔٝ جأل١ٞٓ ، أذٞ ْؼ٤ى ، ٓكىظ جُٗحّ ك٢ ػٍٛٙ جُلو٤ٚ جُكحكع ، ُٝى ْ٘س 

: جٗظٍ .  ٛـ ك٢ كِٓط٤ٖ 245 ٛـ ، ًٝحٕ ػ٠ِ ًٓٛد جألَٝجػ٢ ، ٢ُٝ هٟحء جالٌوٕ ٝكِٓط٤ٖ ، ضٞك٢ ْ٘س 170

 2/50 ، ٝجًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 11/515 ، جًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ ، 3/292ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 
1539

 ٍٓٝجٕ ذٖ ٓؼح٣ٝس ذٖ جُكحٌظ ذٖ أْٔحء جُلُج١ٌ ، أذٞ ػرى هللا جٌُٞك٢ ، ٣َُٗ ٌٓس ٝوٓٗن ، غوس قحكع، ٣ىُّ 

 4/52 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 612جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، : جٗظٍ .  ٛـ 193جْٔحء ج٤ُٗٞل ، ضٞك٢ ْ٘س 

 7/483، ٝجذٖ قرحٕ ، جُػوحش ، 


  .(خ) خ ٖٓ /183 ٜٗح٣س م 
1540

 ٛـ ، ٖٓ جٍٖجف ه٣ٍٕ ، ٖٓ أَٛ جُٔى٣٘س ، جٓٚ ٛ٘ى 9ذٖ ٗٞكَ جُٜح٢ٖٔ جُو٢ٍٖ ، ُٝى ْ٘س :  ػرى هللا ذٖ جُكحٌظ 

 ، ٝجذٖ قؿٍ ، 4/77ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 84جنص ٓؼأ٣ٝس ، ًحٕ ٌٝػحً ظحٍٛ جُٛالـ ، ضٞك٢ ْ٘س 

  .6164: جالٚحذس ، ش
1541

 أذٞ ذٌٍ ذٖ ٤ِْٔحٕ ذٖ أذ٢ قػٔس ذٖ ؿحْٗ ذٖ ػرى هللا ذٖ ػٞف ٖٓ غوحش جُطحذؼ٤ٖ ذحُٔى٣٘س ، ٖٓٔ ُٚ ٝػِْ جالٗٓحخ 

 ، 5/223 ، ٠ٝروحش جذٖ ْؼى 1/623جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، : جٗظٍ . ٝج٣حّ جُ٘حِ ، يًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ جُػوحش 

 12/23ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 
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يكبر عمى الجنائز أربعان كخمسان كسبعان -صمى اهلل عميو كسمـ - كاف النبي }:   قاؿ )1542(أبيو

فكبر أربعان، ثـ ثبت النبي  كثمانيا، حتى جاء مكت النجاشي فخرج إلى المصمى فصؼ الناس كراءه

  كركاه الحارث بف أبي )1543({عمى أربع حتى تكفاه اهلل عز كجؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - 

.   في مسنده عف ابف عمر بمفظ ابف عباس كزاد شيئان )1544(أسامة

- أف رسكؿ اهلل  }  عف أنس بف مالؾ )1546( الناسخ كالمنسكخ[  في كتاب)1545(كأخرج الحازمي

 بني ىاشـ سبع تكبيرات، )1547(]كبر عمى أىؿ بدر سبع تكبيرات، كعمى-صمى اهلل عميو كسمـ 

.   كضعؼ )1548({ككاف آخر صبلة صبلىا أربعان حتى خرج مف الدنيا 

  فمذا قاؿ )1549({أف آخر صبلة منو عميو الصبلة كالسبلـ كانت أربع تكبيرات مف عدة  }كقد ركم 

ال تكقيت في التكبير، كجمعكا بيف األحاديث بأنو عميو الصبلة كالسبلـ كاف يفضؿ : بعض العمماء 

أىؿ بدر عمى غيرىـ، ككذا بنك ىاشـ، ككاف يكبر عمييـ خمسان كعمى مف دكنيـ أربعان، كأف الذم 

                                                 
1542

ه٤َ جٕ جْٔٚ ػرى هللا جذٖ ق٣ًلس ، ٝه٤َ ػى١ جذٖ ًؼد ، ٝٛٞ ٝجُى أذ٢ ذٌٍ جذٖ ٤ِْٔحٕ جذٖ أذ٢ قػٔس، :  أذٞ قػٔس 

 .ج١ًُ ْروص ضٍؾٔطٚ 
1543

 ، ٖٓ قى٣ع ٤ِْٔحٕ جذٖ أذ٢ 2/268 ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جذٖ ػرى جُرٍ ك٢ جالْطًًحٌ ، ًٔح ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ، 

  6/259قػٔس، ٝجٗظٍ ، جذٖ ػرى جُرٍ ، جالْطًًحٌ ، 
1544

 ٛـ ، 186جُكحٌظ جذٖ ٓكٔى ذٖ أذ٢ جْحٓس وجٍٛ جُط٢ٔ٤ٔ ، ٖٓ قلحظ جُكى٣ع ، ُٝى ْ٘س :  جُكحٌظ جذٖ أذ٢ جْحٓس 

 ، 2/175 ، ٝجًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 2/157ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، ، : جٗظٍ .   ٛـ 282ُٚ ٓٓ٘ى ُْ ٣ٍضرٚ ، ضٞك٢ ْ٘س 

  1/210جُٓٔ٘ى ، : ٝجٗظٍ  .1/205ٝجًُٛر٢ ، ٤ُٓجٕ جالػطىجٍ ، 
1545

ٓكٔى ذٖ ٠ْٞٓ ذٖ ػػٔحٕ ذٖ قحَّ ، أذٞ ذٌٍ ، ٣َٖ جُى٣ٖ ، جُٔؼٍٝف ذحُكح٢َٓ ، ذحقع ، ٖٓ :  جُكح٢َٓ 

جُ٘حْم ٝجُٔ٘ٓٞل ، ٝػؿحُس جُٔرطىأ :  ٛـ  ك٢ ذـىجو ، ٝجْط٠ٜٞ٘ح ، ُٚ ٓإُلحش ًػ٤ٍز ٜٓ٘ح 548ٌؾحٍ جُكى٣ع ، ُٝى ْ٘س 

.  ْ٘س 36 ٛـ ، ٝػٍٔٙ 584ك٢ جُ٘ٓد ، ٝجُٔإضِق ٝجُٔهطِق ك٢ جْٔحء جُرِىجٕ ، ًحٕ غوس قؿس ، ضٞك٢ ٝٛٞ ٖحخ ْ٘س 

  .1/488 ، ٝجذٖ نٌِحٕ ، ٝك٤حش جالػ٤حٕ ، 7/118ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
1546

جالػطرحٌ ك٢ ذ٤حٕ جُ٘حْم ٝجُٔ٘ٓٞل  ٖٓ جالغحٌ ، : ًطحخ ، ٓإُلٚ ٛٞ جُكح٢َٓ ٝٛٞ ذؼ٘ٞجٕ :  جُ٘حْم ٝجُٔ٘ٓٞل 

جُكح٢َٓ ، : جٗظٍ . ٓؿِى ٝجقى ، ٝٛٞ ًطحخ ٣طؼِن ذؼِْ ٗحْم جُكى٣ع ٝٓ٘ٓٞنٚ كٜٞ ػِْ ؾ٤َِ يٝ ؿٌٞ ٝؿٜٔٞ 

  .44٘/1جالػطرحٌ ك٢ جُ٘حْم ٝجُٔ٘ٓٞل ٖٓ جالغحٌ ،ؼ
1547

 (خ) ٓح ذ٤ٖ جُٔؼوٞك٤ٖ ٤ُٓص ك٢ 
1548

 ، ٖٓ ٣ٍ٠ن ٗحهغ أذ٢ ٍُٛٓ ػٖ جّٗ ٍٓكٞػح ، ًًٝج جُطرٍج٢ٗ 126 ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جُكح٢َٓ ك٢ ٗحْهٚ ، ٘

 ٗحهغ ًٛج ٞؼ٤ق  : 3/35ك٢ جٌُر٤ٍ ، ٝهحٍ ج٤ُٜػ٢ٔ ك٢ جُٔؿٔغ 
1549

 . ْرن ضه٣ٍؿٚ ، ًَٝ ٌٝج٣حضٚ ٝج٤ٛس 
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حكي مف آخر صبلتو لـ يكف الميت مف بني ىاشـ، كجعؿ بعضيـ حديث النجاشي في الصحيحيف 

سبلمو متأخر    )1550( .ناسخان ألف ركاية أبي ىريرة، كا 

، فإف ضعؼ اإلسناد غير قاطع ببطبلف المتف (1551)كال يخفى أنو نسخ باالجتياد كالحؽ ىك النسخ

بؿ ظاىر فيو، فإذا تأيد بما يدؿ عمى صحتو مف القرائف كاف صحيحا كقد تأيد، كىك كثرة الطرؽ 

 كانتشارىا في اآلفاؽ خصكصا مع كثرة المركم عنو ذلؾ مف الصحابة فإنو يدؿ عمى أف آخر ما

ف )1552(تقرر عميو الحاؿ منو عميو الصبلة كالسبلـ األربع، عمى أف حديث أبي حنيفة صحيح   كا 

كاف مرسبل لصحة المرسؿ بعد ثقة الركاة عندنا، كعند نفاة المرسؿ إذا اعتضد بما عرؼ في مكضعو 

كاهلل  كاف صحيحا، كىذا كذلؾ فإنو قد اعتضد بكثرة في الطرؽ كالركاة كذلؾ يغمب ظف الحقية ،

. سبحانو أعمـ 

 ]اذا كبر االماـ خمسًا ال يتابعو المأمـو [

خالفا لزفر ألنو منسوخ لما روينا، وينتظر تسميمة  (ولو كبر اإلماـ خمسًا لـ يتابعو المؤتـ  ) ]

 . [اإلماـ في رواية وىو المختار 

مبنى الخبلؼ عمى أنو منسكخ أك ال ؛ فعند زفر كىك ركاية عف أبي يكسؼ  (ألنو  منسكخ  ): قكلو 

كبر خمسان -رضي اهلل عنو -ال، بؿ ىك مجتيد فيو بناء عمى أنو لـ يثبت نسخو، كقد ركم أف عميا 

 .

                                                 
1550

جُٛالز ػ٠ِ جُؿ٘حتُ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 274 ، 1327٘ ٚك٤ف ، أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

 .ك٢ جُطٌر٤ٍ ػ٠ِ جُؿ٘حَز :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 433 ، 951٘ذح٠ُِٛٔ، ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ ، 
(1551)

جًُٗٞح٢ٗ ، : جٗظٍ . ٌكغ جُكٌْ جٍُٗػ٢ ذى٤َُ ٍٖػ٢ ٓطأنٍ: ٛٞ جإلذطحٍ ٝجإلَجُس ،ٝٛٞ:  جُ٘ٓم ك٢ جُِـس 

  .1/152جُٔٓطٛل٠ ، /  ، ٝجُـُج٢ُ 414جٌٖحو جُلكٍٞ ، 
1552

جُطٌر٤ٍ أٌذؼحً ٛٞ ج١ًُ ػ٤ِٚ جُؿٌٜٔٞ :  ْرن ضه٣ٍؿٚ ، ٍٝٓجوٙ ٍَْٓ ئذٍج٤ْٛ جُ٘هؼ٢ ، ٝهى ضوىّ ضه٣ٍؿٚ ، كحتىز 

٣ٌرٍ أٌذؼحً ال ٣ُ٣ى ٝال ٣٘وٙ ، ٌٟٝ يُي : ٝهحٍ جًػٍ أَٛ جُؼِْ  " 124ِْلحً ٝنِلحً ، ؾحء ك٢ جالػطرحٌ ُِكح٢َٓ ٘

جذٖ جُك٘ل٤س ، ٝجُٗؼر٢ ٝػِؤس ، ٝؿ٤ٍْٛ ، : ػٖ ػٍٔ ٝجُكٖٓ ٝجُك٤ٖٓ ٝأذ٢ ٣ٍٍٛز ٝجذٖ ػرحِ ، ٖٝٓ جُطحذؼ٤ٖ 

 .ٝجْطىُٞج ذحقحو٣ع جُ٘ؿح٢ٖ 
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كاف اجتياده أيضان -رضي اهلل عنو -قد ثبت النسخ بما قررناه  آنفا، كغاية األمر أف عميا : قمنا 

عمى عدـ النسخ، ثـ كاف مذىبو التكبير عمى أىؿ بدر ستان، كعمى الصحابة خمسان، كعمى سائر 

 . (1553)المسمميف أربعان 

كعمى تقدير صحتو فيككف الكائف بيننا أربعان أربعان النقراض الصحابة رضي اهلل عنيـ، فمخالفتو 

. مخالفة اإلجماع المتقرر فيجـز بخطئو فبل يككف فصبل مجتيدا فيو، بخبلؼ تكبيرات العيد

كفي أخرل يسمـ كما يكبر الخامسة ، كالظاىر أف البقاء في حرمة  (في ركاية كىك المختار ):  قكلو 

. الصبلة بعد فراغيا ليس بخطأ مطمقان، إنما الخطأ في المتابعة في الخامسة 

إنما ال يتابعو في الزائد عمى األربعة إذا سمع مف اإلماـ، أما إذا لـ يسمع إال : كفي بعض المكاضع 

. (1554) مف المبمغ فيتابعو، كىك قياس ما ذكركه في تكبيرات العيد مما قدمناه

 ] البدء بالثناء ثـ الصالة [

واإلتياف بالدعوات استغفار لمميت والبداءة بالثناء ثـ بالصالة سنة الدعاء، وال يستغفر لمصبي  ] 

.  [الميـ اجعمو لنا فرطا، واجعمو لنا أجرا وذخرا، واجعمو لنا شافعا مشفعا : ولكف يقوؿ 

 . (1555)يفيد أف تركو غير مفسد فبل يككف ركنا (كالبداءة بالثناء ثـ بالصبلة سنة الدعاء  ): قكلو 

سمع } قاؿ )1556(ىذا كركل أبك داكد كالنسائي في الصبلة كالترمذم في الدعكات عف فضالة بف عبيد

صمى - رجبل يدعك لـ يمجد أك لـ يحمد كلـ يصؿ عمى النبي -صمى اهلل عميو كسمـ - رسكؿ اهلل 

                                                 
(1553)

   2/387 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/312جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(1554)

   2/387 ، ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/312جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(1555)

 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ 1/312 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/997جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 

 ،2/366   
1556

 كٟحُس ذٖ ػر٤ى ذٖ ٗحكً ذٖ ه٤ّ جالٗٛح١ٌ جأل٢ْٝ ، أذٞ ٓكٔى ، ٚكحذ٢ ٖٓٔ ذح٣غ ضكص جُٗؿٍز ، ٖٜى جقىجً 

ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  قى٣ػحً 50 ٛـ ، ُٚ 53ٝٓح ذؼىٛح ، ٖٜٝى كطف جُٗحّ ٍٝٓٛ ـ ضٞك٢ ك٢ وٓٗن  ْ٘س 

  .8/267 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 6994 ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش ، 5/146
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 اهلل إذا صمى أحدكـ فميبدأ بتمجيد أك بتحميد: عجؿ ىذا، ثـ دعاه فقاؿ لو : فقاؿ -اهلل عميو كسمـ 

 )1557({ثـ يدعك بعد بما شاء-صمى اهلل عميو كسمـ - كالثناء عميو، ثـ يصمي عمى النبي   تعالى

 . صححو الترمذم

عند أبي حنيفة  (ولو كبر اإلماـ تكبيرة أو تكبيرتيف ال يكبر اآلتي حتى يكبر أخرى بعد حضوره  ) ]

 .ومحمد 

. يكبر حيف يحضر ألف األولى لالفتتاح، والمسبوؽ يأتي بو : وقاؿ أبو يوسؼ 

وليما أف كؿ تكبيرة قائمة مقاـ ركعة، والمسبوؽ ال يبتدئ بما فاتو إذ ىو منسوخ، ولو كاف حاضرًا 

. [فمـ يكبر مع اإلماـ ال ينتظر الثانية باالتفاؽ ألنو بمنزلة المدرؾ 

أربع كأربع : لقكؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ  (كليما  أف كؿ  تكبيرة قائمة مقاـ ركعة  ): قكلو 

 فسدت صبلتو كما لك ترؾ ركعة مف الظير، فمك لـ ينتظر الظير، كلذا لك ترؾ تكبيرة كاحدة منيا

. (1558)تكبير اإلماـ لكاف قاضيا ما فاتو قبؿ أداء ما أدرؾ مع اإلماـ، كىك منسكخ 

كاف الناس  }:  قاؿ )1560(عف معاذ)1559(في مسند أحمد كالطبراني عف عبد الرحمف بف أبي ليمى

إذا سبؽ الرجؿ ببعض صبلتو سأليـ فأكمأكا إليو -صمى اهلل عميو كسمـ - عمى عيد رسكؿ اهلل 

                                                 


  . (ؼ) خ ٖٓ /185 ٜٗح٣س م 
1557

جُىػحء ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ، ٝأنٍؾٚ :  ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ 255 ، 1481٘ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

جُطٔؿ٤ى ٝجُٛالز ػ٠ِ جُ٘ر٢ ك٢ جُٛالز ٝٚككٚ :  ، ًطحخ جُٜٓٞ ، ذحخ 208 ، 1284٘جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ 

 ، ًطحخ جُىػٞجش ، ٓح ؾحء ك٢ ٠ ٓغ جُىػٞجش ػٖ جُ٘ر٢ 270 ، 3477٘ٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ ، . جألُرح٢ٗ 

 . ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - 


  .(خ) أ ٖٓ /184 ٜٗح٣س م 
(1558)

  2/999جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
1559

جألٓحّ جُؼالٓس جُكحكع ، أذٞ ػ٠ٓ٤ جالٗٛح١ٌ جٌُٞك٢ جُلو٤ٚ ، ُٝى ك٢ نالكس جُٛى٣ن ، :  ػرى جٍُقٖٔ ذٖ أذ٢ ٠ِ٤ُ 

: جٗظٍ .  ٛـ 82أٝ هرَ يُي ، ٝقىظ ػٖ ػٍٔ ٝػ٢ِ ٝأذ٢ يٌ ٝؿ٤ٍْٛ ، ٝهطَ جذٖ أذ٢ ٠ِ٤ُ ذٞهؼس جُؿٔحؾْ ، ْ٘س 

  ،4/143جًُٛر٢ ، ٤ٍْ جػالّ جُ٘رالء ، ؼ
1560

 ٓؼحي ذٖ ؾرَ ذٖ ػٍٔٝ ذٖ أِٝ جالٗٛح١ٌ جُه٢ٌُٓ ، أذٞ ػرى جٍُقٖٔ ، جقى جُٓرؼس ج٣ًُٖ ٖٜىٝج جُؼورس ٖٓ 

ذ٤٘ٚ ٝذ٤ٖ ػرى هللا ذٖ ٓٓؼٞو ، ٖٜى جُؼورس ٝذىٌجً ٝجُٔٗحٛى ًِٜح ، - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جالٗٛحٌ ، ٝجن٠ ٌٍْٞ هللا 
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 فيقضي ما سبؽ ثـ يدخؿ مع القكـ، فجاء معاذ كالقـك قعكد في صبلتيـ بالذم سبؽ بو، فيبدأ

فقعد، فمما فرغ قاـ  قضى ما كاف سبؽ بو، فقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ قد سف لكـ معاذ فاقتدكا بو، 

إذا جاء أحدكـ كقد سبؽ بشيء مف الصبلة فميصؿ مع اإلماـ بصبلتو، فإذا فرغ اإلماـ فميقض ما 

 كتقدـ أف في سماع ابف أبي ليمى مف معاذ نظر في باب األذاف كركاه الطبراني عف )1561({سبقو بو 

فجاء معاذ : كاف الناس عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، إلى أف قاؿ  }أبي أمامة قاؿ 

 ، كركاه الشافعي )1563( فساؽ الحديث، كضعؼ سنده ، كركاه عبد الرزاؽ كذلؾ )1562({كالقـك قعكد 

فساقو إال أنو  {كاف الرجؿ إذا جاء كقد صمى الرجؿ شيئان مف صبلتو  }عف عطاء بف أبي رباح 

 )1564({فقاؿ عميو الصبلة كالسبلـ إف ابف مسعكد سف لكـ سنة فاتبعكىا  }جعؿ الداخؿ ابف مسعكد 

منسكخا كفى االتفاؽ عمى أف ال يقضي ما سبؽ بو قبؿ األداء مع  كىذاف مرسبلف كال يضر، كلك يكف

 .اإلماـ 

معنى االفتتاح كالقياـ مقاـ : التكبيرة األكلى معنياف  في: إال أف أبا يكسؼ يقكؿ : قاؿ في الكافي 

ركعة، كمعنى االفتتاح يترجح فييا كلذا خصت برفع اليديف، فعمى ىذا الخبلؼ لك أدرؾ اإلماـ بعد 

ما كبر الرابعة، فاتتو الصبلة عمى قكؿ أبي حنيفة ال أبي يكسؼ، كلك جاء بعد األكلى يكبر بعد 

سبلـ اإلماـ عندىما  خبلفا لو بناء عمى انو ال يكبر عندىما حتى يكبر اإلماـ بحضكره فيمـز مف 

                                                                                                                                                 

 ٛـ ، ٝٛٞ 18هح٤ٞح ئ٠ُ ج٤ُٖٔ ، ٓحش ذ٘حق٤س جالٌوٕ ك٢ ٠حػٕٞ ػٔٞجِ ْ٘س - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٝذؼػٚ جٍٍُْٞ 

 ، ٝج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 5/197 ، ٝجذٖ جالغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ، 650جذٖ ػرى جُرٍ ، جالْط٤ؼحخ ، : جٗظٍ .  ْ٘س 38جذٖ 

7/258.  


  .(أ) خ ٖٓ /153 ٜٗح٣س م 
1561

٤ًق جإليجٕ ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ، ٝأنٍؾٚ :  ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ 94 ، 506٘ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

  .5/246أقٔى ، 
1562

ْ٘ىٙ ٞؼ٤ق :  ، ٝهحٍ ج٣ُُِؼ٢ 2/273 ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جُطرٍج٢ٗ ٖٓ قى٣ع أذ٢ جٓحٓس ، ًٔح ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ، 

  1/234، ًًٝج ٞؼلٚ جذٖ قؿٍ ك٢ جُىٌج٣س ، 
1563

   1/234 ، ٝجُىٌج٣س ،2/273 ذَ ٌٝجٙ ػٖ ػرى جٍُقٖٔ ذٖ أذ٢ ٠ِ٤ُ ٍْٓالً ، ًٔح ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ، 
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انتظاره صيركرتو مسبكقا بتكبيرة فيكبرىا بعده، كعند أبي يكسؼ ال ينتظره بؿ يكبر كما حضر، كلك 

. (1565)كبر كما حضر كلـ ينتظر ال تفسد عندىما لكف ما أداه غير معتبر

 ]المسبوؽ يقضي ما فاتو بعد السالـ[

.  (1566) ثـ المسبكؽ يقضي ما فاتو مف التكبيرات بعد سبلـ اإلماـ نسقا بغير دعاء

 

 ]ال تجوز صالة الجنازة إال بحضورىا[

ألنو لك قضاه بو ترفع الجنازة فتبطؿ الصبلة ألنيا ال تجكز إال بحضكرىا، كلك رفعت قطع التكبير 

. (1567)إذا رفعت عمى األكتاؼ 

إف كاف إلى األرض أقرب يأتي بالتكبير ال إذا كاف إلى األكتاؼ أقرب، كقيؿ ال يقطع : كعف محمد 

. حتى تباعد 

 .  (1568)يفيد أنو ليس بمدرؾ حقيقة (ألنو بمنزلة المدرؾ  ): قكلو 

بؿ اعتبر مدركا لحضكره التكبير، دفعا لمحرج، إذ حقيقة إدراؾ الركعة بفعميا مع اإلماـ ، كلك شرط 

في التكبير المعية ضاؽ األمر جدا إذ الغالب تأخر النية قميبل عف تكبير اإلماـ فاعتبر مدركا 

.   بحضكره

 ]موضع قياـ اإلماـ أثناء الصالة عمى الجنازة[

                                                                                                                                                 
1564

 ، ػٖ ػطحء ٝٛٞ ٍَْٓ ، 2/273 ًٛج جالغٍ ػٖ ػطحء ، ٌٝجٙ جُر٤ٜو٢ ك٢ جُٔؼٍكس ، ًٔح ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ، 

 .ػطحء ُْ ٣ىٌى جذٖ ٓٓؼٞو 
(1565)

  1/313 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/999جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
(1566)

 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ 1/314 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/999جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 

 ،2/351   
(1567)

   2/354، جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : جٗظٍ ,  جٓح ؿ٤ٍْٛ كطؿَٞ ٚالز جُـحتد 
(1568)

  1/314جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
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ألنو موضع القمب وفيو نور  (ويقـو الذي يصمي عمى الرجؿ والمرأة بحذاء الصدر  ) قاؿ ] 

 .اإليماف فيكوف القياـ عنده إشارة إلى الشفاعة إليمانو 

رضي اهلل -وعف أبي حنيفة أنو يقـو مف الرجؿ بحذاء رأسو ومف المرأة بحذاء وسطيا ألف أنسا 

. ىو السنة : فعؿ كذلؾ وقاؿ -عنو 

.  [قمنا تأويمو أف جنازتيا لـ تكف منعوشة فحاؿ بينيا وبينيـ 

 ]الوقوؼ بحذاء صدر الجنازة [

كنت في سكة المربد فمرت  }:  قاؿ)1569(ركم عف نافع أبي غالب (ألف أنسان فعؿ كذلؾ  ): قكلو 

 فتبعتيا فإذا أنا برجؿ عميو كساء رقيؽ )1570(جنازة عبد اهلل بف عمير: جنازة معيا ناس كثير، قالكا 

: أنس بف مالؾ، قاؿ : فقالكا  : )1571(مف ىذا الدىقاف: عمى رأسو خرقة تقيو مف الشمس، فقمت 

فمما كضعت الجنازة قاـ أنس فصمى عمييا كأنا خمفو ال يحكؿ بيني كبينو شيء، فقاـ عند رأسو ككبر 

يا أبا حمزة المرأة األنصارية، فقربكىا كعمييا : أربع تكبيرات لـ يطؿ كلـ يسرع ، ثـ ذىب يقعد فقالكا 

نعش أخضر، فقاـ عند عجيزتيا فصمى عمييا نحك صبلتو عمى الرجؿ ثـ جمس، فقاؿ العبلء بف 

يصمي عمى الجنائز -صمى اهلل عميو كسمـ - يا أبا حمزة ىكذا كاف رسكؿ اهلل  : )1572(زياد

                                                 
1569

٤ٖم ، : أذٞ ؿحُد جُرح٢ِٛ جُه٤ح٠ جُر١ٍٛ ، ٌٟٝ ػٖ جّٗ ذٖ ٓحُي ٝجُؼالء ذٖ ٣َحو ، هحٍ أذٞ قحضْ :  ٗحكغ 

 ، ٝجذٖ ًػ٤ٍ ، ؾحٓغ جُٔٓح٤ٗى ٝجُٖٓ٘ ، 12/176جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، : جٗظٍ . ٝيًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ جُػوحش 

33/515  
1570

ذٖ ػرحِ ػرى ه٤ّ ذٖ ػ٤ِْ ذٖ قرحٕ جٌُِر٢ جُؼ٢ِٔ ، أذٞ ٝٛد ًحٕ ذطالً ٖؿحػحً ٣ٍٖلحً ، ٍُٗ :  ػرى هللا ذٖ ػ٤ٍٔ 

 ، ٝجذٖ ْؼى ، ٠روحش جذٖ ْؼى 3/237 ، ٝجذٖ جالغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ، 3/325جُطر١ٍ ، ضح٣ٌم جُطر١ٍ ، : جٗظٍ . جٌُٞكس 

 ،3/538 ، 5/287.  
1571

 .ًِٔس ًحٗص ضطِن ػ٠ِ جٍٖجف ذالو كحٌِ ٝي١ٝ جُٔ٘حٚد جٍُك٤ؼس ْٜٓ٘ :  جُىٛوحٕ 
1572

٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ -  جُؼالء ذٖ ٣َحو ذٖ ٓطٍ ذٖ ٣ٍٖف ، جُوىٝز جُؼحذى ، أذٞ ٍٗٛ جُؼى١ٝ جُر١ٍٛ ، جٌَْ ػٖ جُ٘ر٢ 

، ٝقىظ ػٖ ػٍٔجٕ ذٖ ق٤ٖٛ ٝؿ٤ٍٙ ، ٌٟٝٝ ػ٘ٚ هطحوز ٝئذٍج٤ْٛ ذٖ أذ٢ ػرِس ٝؿ٤ٍٛٔح ، ٓحش ك٢ جنٍ - ِْْٝ 

 .  ٛـ 94ٝال٣س جُكؿحؼ ، ْ٘س 
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، إلى أف قاؿ أبك {، فقاؿ نعـ  رأس الرجؿ كعجيزة المرأةكصبلتؾ، يكبر عمييا أربعان كيقكـ عند

فسألت عف صنيع أنس في قيامو عمى المرأة عند عجيزتيا فحدثكني أنو إنما كاف ألنو لـ : غالب 

  )1573( .تكف النعكش، فكاف يقـك حياؿ عجيزتيا يسترىا مف القكـ، مختصر مف لفظ أبي داكد

شيخ، : صالح، كأبك حاتـ:ابف معيف  : كركاه الترمذم كنافع أبك غالب البأىمي الخياط البصرم  قاؿ 

. كذكره ابف حباف  في الثقات 

صميت خمؼ أنس عمى جنازة فقاـ حياؿ : قد يعارض ىذا بما ركل أحمد أف أبا غالب قاؿ : قمنا 

. )1574(صدره 

كالمعنى الذم عقؿ في القياـ حياؿ الصدر كىك ما عينو في الكتاب يرجح ىذه الركاية، كيكجب  

بسبب عدـ  التعدية إلى المرأة، كال يككف ذلؾ تقديما لمقياس عمى النص في المرأة ، ألف المركم كاف 

 صمى عمى  أنو عميو الصبلة كالسبلـ }النعش فتقيد بو كاإللحاؽ مع كجكده، كما في الصحيحيف 

 ال ينافي ككنو الصدر بؿ الصدر كسط باعتبار تكسط )1575({امرأة ماتت في نفاسيا فقاـ كسطيا 

األعضاء، إذ فكقو يداه كرأسو كتحتو بطنو كفخذاه، كيحتمؿ أنو كقؼ كما قمنا، إال أنو ماؿ إلى العكرة 

 .   (1576)في حقيا فظف الراكم ذلؾ لتقارب المحميف

                                                 


  .(خ) خ ٖٓ /184 ٜٗح٣س م 


  .(ؼ) أ ٖٓ /186 ٜٗح٣س م 
1573

أ٣ٖ ٣وّٞ جألٓحّ ٖٓ ج٤ُٔص ئيج ٠ِٚ :   ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 574 ، 3194٘:  أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

ٓح ٣وٍٞ ك٢ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ، ذحخ 243 ، 1024٘: ٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ .ػ٤ِٚ ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 

ٓح :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ264 ، 1494٘جُٛالز ػ٠ِ ج٤ُٔص ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ، ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾٚ ، قى٣ع ٌهْ 

 ، ًِْٜ ػٖ ٗحكغ ػٖ 204 ،3/118، ٌٝٝجٙ أقٔى ، .ؾحء ك٢ أ٣ٖ ٣وّٞ جألٓحّ ئيج ٠ِٚ ػ٠ِ جُؿ٘حَز ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 

 .أذ٢ ؿحُد ػٖ جّٗ 
1574

   .12701ٓٓ٘ى جألٓحّ أقٔى ، قى٣ع ٌهْ ، :  جٗظٍ 
1575

جُٛالز ػ٠ِ جُ٘لٓحء ْٝ٘طٜح ، ٝأنٍؾٚ :  ، ًطحخ جُك٤ٝ ، ذحخ 82 ، 332٘ أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

 .ج٣ٖ ٣وّٞ جألٓحّ ٖٓ ج٤ُٔص ُِٛالز ػ٤ِٚ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 438 ، 964ِْ٘ٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 
(1576)

 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/312، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 1/242ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 

   2/341 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 6/292
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 ] الصالة عمى الجنازة ركباناً  [

 .في القياس ألنيا دعاء  (فإف صموا عمى جنازة ركبانا أجزأىـ  ) ] 

ال تجزئيـ ألنيا صالة مف وجو لوجود التحريمة فال يجوز تركو مف غير عذر : وفي االستحساف 

 . [احتياطًا 

حتى اشترط ليا ما سكل الكقت مما يشترط لمصبلة ؛ فكما أف ترؾ  ( مف كجو ألنيا صبلة ): قكلو 

التكبير كاالستقباؿ يمنع االعتداد بيا كذلؾ ترؾ القياـ كالنزكؿ احتياطان، الميـ إال أف يتعذر النزكؿ 

. كطيف كمطر فيجكز 

 كال تجكز الصبلة كالميت عمى دابة أك أيدم الناس ألنو كاإلماـ، كاختبلؼ المكاف مانع مف االقتداء
(1577)  .

 ] اإلذف في صالة الجنازة [

 .ألف التقدـ حؽ الولي فيممؾ إبطالو بتقديـ غيره  (وال بأس باإلذف في صالة الجنازة  ) ] 

 .[أي اإلعالـ، وىو أف يعمـ بعضيـ بعضا ليقضوا حقو : ال بأس باألذاف : وفي بعض النسخ 

حممو المصنؼ عمى اإلذف لمغير بالتقدـ في الصبلة، كيحتمؿ أيضان اإلذف  (كال بأس باإلذف  ): قكلو 

لممصميف باالنصراؼ إلى حاليـ كي ال يتكمفكا حضكر الدفف كليـ مكانع، كىذا ألف انصرافيـ بعد 

. (1578)الصبلة مف غير استئذاف مكركه 

                                                 


  .(أ) أ ٖٓ /154 ٜٗح٣س م 
(1577)

 ال ٣ؿَٞ جٕ ٢ِٛ٣ ػ٠ِ جُؿ٘حَز ٝٛٞ ٌجًد ، الٗٚ ٣لٞش جُو٤حّ جُٞجؾد ، ًٝٛج هٍٞ أذ٢ ق٤٘لس ٝجُٗحكؼ٢ ، جٗظٍ 

   2/371 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/315جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : 
(1578)

  1/317 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/1004جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
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إف فرغكا فعمييـ أف يمشكا خمؼ الجنازة إلى أف ينتيكا إلى القبر، كال يرجع أحد ببل : كعبارة الكافي 

. إذف، فما لـ يؤذف ليـ فقد يتحرجكف، كاإلذف مطمؽ لبلنصراؼ ال مانع مف حضكر الدفف 

ف  ذكره بمفظ ال بأس فإنو لـ يطرد فيو ككف ترؾ مدخكلو اكلى عرؼ  كعمى ىذا فاألكلى ىك اإلذف كا 

.  في مكاضع 

أم اإلعبلـ، كىك أف يعممو بعضيـ بعضا ليقضكا حقو ال : ال بأس باألذاف  : كفي بعض النسخ 

. سيما إذا كانت الجنازة يتبرؾ بيا كلينتفع الميت بكثرتيـ 

ففي صحيح مسمـ كسنف الترمذم كالنسائي عف عائشة رضي اهلل عنيا عنو عميو الصبلة كالسبلـ قاؿ 

 )1579({ما مف ميت يصمي عميو أمة مف المسمميف يبمغكف مائة كميـ يشفعكف فيو إال شفعكا فيو }

. ككره بعضيـ أف ينادل عميو في األزقة كاألسكاؽ ألنو نعي أىؿ الجاىمية 

كاألصح أنو ال يكره بعد أف لـ يكف مع تنكيو بذكره كتفخيـ بؿ أف  يقكؿ العبد الفقير إلى اهلل تعالى 

فبلف بف فبلف ألف فيو تكثير الجماعة مف المصميف كليس مثمو نعي الجاىمية، بؿ المقصكد بذلؾ 

. (1580)اإلعبلـ بالمصيبة بالدكراف مع ضجيج كنياحة كما يفعمو فسقة زماننا 

ليس منا مف ضرب الخدكد كشؽ الجيكب كدعا بدعكل  }-: صمى اهلل عميو كسمـ - قاؿ 

 . متفؽ عميو )1581({الجاىمية

 كالصالقة التي ترفع صكتيا عند المصيبة، كال )1582({ الصالقة كالحالقة كالشاقة  لعف اهلل }كقاؿ 

. (1583)بأس بإرساؿ الدمع كالبكاء مف غير نياحة 

                                                 
1579

ٖٓ ٠ِٚ ػ٤ِٚ ٓحتس ٖلؼٞج  ك٤ٚ ، ٝأنٍؾٚ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 432 ، 947٘ أنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 

ٓح ؾحء ك٢ جُٛالز ػ٠ِ جُؿ٘حَز ، ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 244 ، 1029٘جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 .كَٟ ٖٓ ٠ِٚ ػ٤ِٚ ٓحتس :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 318 ، 1991٘قى٣ع ٌهْ 
(1580)

   2/431 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 6/279 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/299جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
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 ] الصالة عمى الجنازة في المسجد [

مف صمى عمى جنازة }لقولو عميو الصالة والسالـ  (وال يصمى عمى ميت في مسجد جماعة  ) ] 

وألنو بني ألداء المكتوبات، وألنو يحتمؿ تمويث المسجد، وفيما إذا كاف  {في المسجد فال أجر لو

 . [الميت خارج المسجد اختالؼ المشايخ رحميـ اهلل 

 مكركه سكاء كاف الميت )1584(في الخبلصة (كال يصمى عمى ميت في مسجد جماعة  ): قكلو 

 المسجد، أك كاف اإلماـ مع بعض القـك كالقـك في المسجد، أك كاف الميت خارج المسجد كالقـك في

. (1585)خارج المسجد كالقـك الباقكف في المسجد ، أك الميت في المسجد كاإلماـ كالقـك خارج المسجد 

. )1586(ىذا في الفتاكل الصغرل 

  . رحمو اهلل انتيى)1587(ىك المختار خبلفا لما أكرده النسفي: قاؿ 

كىذا اإلطبلؽ في الكراىة بناء عمى أف المسجد إنما بني لمصبلة المكتكبة كتكابعيا مف النكافؿ كالذكر 

. كتدريس العمـ 

                                                                                                                                                 
1581

ٓح ذ٠ٜ٘ ػٖ وػٟٞ جُؿح٤ِٛس ، :  ، ًطحخ جُٔ٘حهد ، ذحخ 738 ، 3519٘ أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ  

 . ، ًطحخ جال٣ٔحٕ ، ضك٣ٍْ ٍٞخ جُهىٝو 67 ، 103٘ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 
1582

 ، ًطحخ جال٣ٔحٕ ، ذحخ ضك٣ٍْ  ٍٞخ جُهىٝو ٖٝن جُؿ٤ٞخ ، ٝأنٍؾٚ 67 ، 104٘ أنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 . ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ٓح ٣ٜ٘ح ػٖ جُكِن ػ٘ى ج٤ُٛٔرس 268 ، 1296٘جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 
(1583)

   2/429 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 6/433ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :  جٗظٍ 
1584

 . ْرن جُطؼ٣ٍق ذًٜج جٌُطحخ 


  . (خ) أ ٖٓ /185 ٜٗح٣س م 
(1585)

جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ . ال ذأِ ذحُٛالز ػ٠ِ ج٤ُٔص ك٢ جُٔٓؿى ، ئيج ُْ ٣هق ض٣ِٞػٚ 

 ، 2/372 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 6/275 ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/360 ، جذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 2/1005

   2/538جٍُٔوأ١ٝ ، جالٗٛحف ، 
1586

 ٛـ ، ٝهحّ ذطكو٤وٚ 834ٓإُلٚ ج٤ُٗم جألٓحّ جْٔحػ٤َ ذٖ ٓكٔى ذٖ ػٍٔ جُكرح٢ٗ ، جُٔطٞك٢ ْ٘س :  جُلطأ١ٝ جُٛـٍٟ 

.  ض٣ٍْ ُِىٌجْحش ٝجٍُ٘ٗ : ، ٝػرى جُوحوٌ جُؼ٤ىٌِٝ ، ٓكٔى ٣ِْٓ ػرى جٌُ٘ٞ ، ٝهحٓص ذٍ٘ٗٙ 

جُكرح٢ٗ ، جُلطأ١ٝ : جٗظٍ . ٝٛٞ ًطحخ ٣ر٤ٖ ك٤ٚ جُٔإُق ج٤ٔٛس جُلطٟٞ ٖٓ ج٣ٍُٗؼس ٝٓوىجٌ ٓح ٣وح٤ْٚ جُؼِٔحء ك٢ يُي 

 . . جُٛـٍٟ ، ضؼ٣ٍق ذحٌُطحخ 
1587

ٛٞ أذٞ جُرًٍحش ، ػرى هللا ذٖ أقٔى ذٖ ٓكٔٞو جُ٘ٓل٢ ، قحكع جُى٣ٖ ، جقى جُُٛحو جُٔطحن٣ٍٖ ٝجُؼِٔحء : جُ٘ٓل٢ 

ًُ٘ جُىهحتن ك٢ جُلوٚ ، ٝجُٔ٘حٌ ك٢ جألٍٚٞ : جُؼح٤ِٖٓ ، ٝٚحقد جُطٛح٤ٗق جُٔل٤ىز ك٢ جُلوٚ ٝجألَٝٚ ٝجُطل٤ٍٓ ٜٓ٘ح 

 ، ٝجُط٢ٔ٤ٔ ، جُطروحش 110ًٞذ١ٍ َجوز ، ٠روحش جُلوٜحء ، ٘:  ٛـ ، جٗظٍ 710ٝجُٔىجٌى ك٢ جُطل٤ٍٓ ، ضٞك٢ ْ٘س 

   1/149 ، ٝجُ٘و٤د ، جًُٔٛد جُك٘ل٢ ، 4/154ج٤ُ٘ٓس ، 
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 الكراىة الحتماؿ تمكيث المسجد، *كقيؿ ال يكره إذا كاف الميت خارج المسجد، كىك بناء عمى أف

كاألكؿ ىك األكفؽ إلطبلؽ الحديث الذم يستدؿ بو المصنؼ، ثـ ىي كراىة تحريـ أك تنزيو ؟ 

ركايتاف، كيظير لي أف األكلى ككنيا تنزييية، إذ الحديث ليس ىك نييا غير مصركؼ كال قرف الفعؿ 

. (1588)بكعيد بظني بؿ سمب األجر، كسمب األجر  ال يستمـز ثبكت استحقاؽ العقاب لجكاز اإلباحة

إف الصبلة نفسيا سبب مكضكع الثكاب فسمب الثكاب مع فعميا ال يككف إال باعتبار ما : كقد يقاؿ 

. يقترف بيا مف إثـ يقاـك ذلؾ، كفيو نظر ال يخفى

أخرج أبك داكد كابف ماجو عف ابف  ( {مف صمى عمى جنازة  }لقكلو عميو الصبلة كالسبلـ ):  قكلو 

صمى اهلل عميو كسمـ - قاؿ رسكؿ اهلل : عف أبي ىريرة قاؿ  (1589)أبي ذئب عف صالح مكلى التكأمة

فبل شيء  }كركاية  {فبل شيء لو  }كركم  {مف صمى عمى ميت في المسجد فبل أجر لو  }-

عمره ، أسند النسائي إلى   ال تعارض المشيكر، كمكلى التكأمة ثقة لكنو اختمط في آخر)1590({عميو

ابف معيف أنو قاؿ ثقة لكنو اختمط قبؿ مكتو، فمف سمع منو قبؿ ذلؾ فيك ثبت حجة، ككميـ عمى أف 

 .ابف أبي ذئب راكم ىذا الحديث عنو سمع منو قبؿ االختبلط فكجب قبكلو، بخبلؼ سفياف كغيره 

                                                 

  .(ؼ) خ ٖٓ /186 ٜٗح٣س م *
(1588)

   2/372 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 6/275 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/287جُوٍجك٢ ، جًُن٤ٍز ، :  جٗظٍ 
1589

ال ذأِ : ٚحُف ذٖ ٗرٜحٕ جُٔى٢ٗ ، ٠ُٞٓ جُطٞأٓس ، ٚىٝم ، جنط١ِ ذحنٍٙ ، هحٍ جذٖ ػى١ :  ٚحُف ٠ُٞٓ جُطٞأٓس 

 ٛـ ، ٝهى جنطأ ٖٓ َػْ جٕ جُرهح١ٌ 26 أٝ 25ذٍٝج٣س جُوىٓحء ػ٘ٚ ، ًحٕ أذ٢ يتد ٝجذٖ ؾ٣ٍف ٖٓ جٍُجذؼس ، ٓحش ْ٘س 

. ٚحُف ٤ُّ ذحُو١ٞ : جنٍؼ ُٚ ، هحٍ جألُرح٢ٗ 

 ، جُ٘ٓحت٢ ، جُٟؼلحء ، 2892: جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، قٍف جُٛحو ، يًٍ ٖٓ جْٔٚ ٚحُف ، ش: جٗظٍ 

٘294 .  
1590

جُٛالز ػ٠ِ جُؿ٘حَز ك٢ جُٔٓؿى ، هحٍ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 573 ، 3191٘ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

:  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 268 ، 1517٘ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ " .كال ٢ٖء ُٚ " قٖٓ ٌُٖ ذِلع : جألُرح٢ٗ 

 .ٓح ؾحء ك٢ جُٛالز ػ٠ِ جُؿ٘حتُ ك٢ جُٔٓؿى 
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ادخمكا بو المسجد حتى أصمي :  قالت عائشة )1591(لما تكفي سعد بف أبي كقاص }كما  في مسمـ 

عمى ابني بيضاء -صمى اهلل عميو كسمـ - كاهلل لقد صمى النبي : عميو، فأنكركا ذلؾ عمييا فقالت 

أكال كاقعة حاؿ ال عمـك ليا فيجكز ككف ذلؾ كاف لضركرة :  قمنا )1592({في المسجد سييؿ كأخيو 

ككنو كاف معتكفا، كلك سمـ عدميا فإنكارىـ كىـ الصحابة كالتابعكف دليؿ عمى أنو استقر بعد ذلؾ  

 كلـ يسكت مدفكع بأف غاية ما في عمى تركو، كما قيؿ لك كاف عند أبي ىريرة عمـ ىذا الخبر لركاه

سككتو مع عممو ككنو سكغ  ىك كغيره االجتياد ، كاإلنكار الذم يجب عدـ السككت معو ىك المنكر 

 مف قاـ بو ال الفصكؿ المجتيد فييا ، كىـ رضي اهلل عنيـ لـ يككنكا أىؿ لجاج )1593(العاصي

. خصكصا مع مف ىك أىؿ االجتياد 

كاعمـ أف الخبلؼ إف كاف في السنة ىك إدخالو المسجد أك ال فبل شؾ في بطبلف قكليـ، كدليميـ ال 

يكجبو ألنو قد تكفي خمؽ مف المسمميف بالمدينة، فمك كاف المسنكف األفضؿ إدخاليـ أدخميـ، كلك كاف 

كذلؾ لنقؿ كتكجو مف تخمؼ عنو مف الصحابة إلى نقؿ أكضاع الديف في األمكر خصكصا األمكر 

التي يحتاج إلى مبلبستيا ألبتة، كمما يقطع بعدـ مسنكنيتو إنكارىـ، كتخصيصيا رضي اهلل عنيا في 

كاف سنة في كؿ ميت ذلؾ كاف ىذا مستقرا عندىـ ال ينكركنو ألنيـ كانكا  الركاية ابني بيضاء، إذ لك

ف كاف -صمى اهلل عميو كسمـ - كاف : حينئذ يتكارثكنو، كلقالت  يصمي عمى الجنائز  في المسجد ؛ كا 

                                                 
1591

 ْؼى ذٖ أذ٢ ٝهح٘ ٓحُي ذٖ ج٤ٛد ذٖ ػرى ٓ٘حف جُو٢ٍٖ ج١ٍُُٛ ، أذٞ جْكن ، جُٛكحذ٢ جأل٤ٍٓ كحضف جُؼٍجم ، 

ٛـ ، ٝٛٞ جقى جُٓطس ج٣ًُٖ ػ٤ْٜ٘ ػٍٔ ُِهالكس ، ٝجقىؾؽ جُؼٍٗز ج٣ٍُٖٗٔ ذحُؿ٘س ، . م23ٝٓىجتٖ ًٍٟٓ ، ُٝى ْ٘س 

 ، جذٖ 3/87ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، :  ٛـ جٗظٍ 55 قى٣ػح ، ش ْٔس 271ٖٜى ذىٌجً ٝجكططف جُوى٤ْس ، ُٚ ك٢ ًطد جُكى٣ع 

  .1/138 ، ٝجذٖ جُؿ١َٞ ، ٚلس جُٛلٞز 3/483قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 
1592

َْٜ ٤َْٜٝ ٝٚلٞجٕ ، ٝجْٜٓ جُرٟحء جْٜٔح ٝػى ، : ذ٘ٞ ذ٤ٟحء غالغس جنٞز : هحٍ جُؼِٔحء :  جذ٢٘ ذ٤ٟحء 

ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ جُٛالز ػ٠ِ جُؿ٘حَ ك٢ : جٗظٍ . ٝجُر٤ٟحء ٝٚق ، ٝأذْٞٛ ٝٛد ذٖ ٌذ٤ؼس جُو٢ٍٖ جُل١ٍٜ 

ٝجُكى٣ع ٚك٤ف . ، ٝجذٖ قؿٍ ، جْى جُـحذس ، ذحخ ج٤ُٖٓ ٝجُٜحء. جُٔإ١ٝ ، ٍٖـ ج١ُٝٞ٘ ػ٠ِ ِْٓٓ  . 973جُٔٓؿى ، 

 . ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ جُٛالز ػ٠ِ جُؿ٘حتُ ك٢ جُٔٓؿى 441 ، 973٘أنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ : 
1593

 . جُوح٢ٚ  : (ؼ)ٝك٢ . جُوح٢ٞ  : (خ) ك٢ 
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في اإلباحة كعدميا فعندىـ مباح كعندنا مكركه، فعمى تقدير كراىة التحريـ يككف الحؽ عدميا كما 

ذكرنا، كعمى كراىة التنزيو كما اخترناه فقد ال يمـز الخبلؼ ألف مرجع التنزييية إلى خبلؼ األكلى 

 .(1594)إنو مباح في المسجد، كخارج المسجد أفضؿ فبل خبلؼ : فيجكز أف يقكلكا 

أف مدعاىـ الجكاز كأنو خارج المسجد أفضؿ فبل خبلؼ * ثـ ظاىر كبلـ بعضيـ في االستدالؿ

. حينئذ 

  ثبت أف أبا بكر كعمر صمي عمييما في المسجد، كمعمـك أف عامة )1595(كذلؾ قكؿ الخطابي

ف ثبت حديث  المياجريف كاألنصار شيدكا الصبلة عمييما، كفي تركيـ اإلنكار دليؿ عمى الجكاز، كا 

ف  }كقكلو تعالى " عمى " البلـ بمعنى  صالح مكلى التكأمة  فيتأكؿ عمى نقصاف األجر، أك تككف كا 

  انتيى، فقد صرح بالجكاز كنقصاف األجر كىك المفضكلية ؛ كلك أف أحدان منيـ )1596({أسأتـ فميا 

- ادعى أنو في المسجد أفضؿ حينئذ يتحقؽ الخبلؼ كيندفع بأف األدلة تفيد  خبلفو، فإف صبلتو 

. عمى مف سكل ابني بيضاء -صمى اهلل عميو كسمـ 

  يفيد سنيتيا خارج المسجد، ككذا المعنى  الذم )1597({ال أجر لمف صمى في المسجد  }كقكلو 

 ابني بيضاء دليؿ الجكاز في المسجد، كالمركم مف صبلتيـ عمى أبي بكر كعمر عيناه، كحديث

 . (1598)رضي اهلل عنيما في المسجد ليس صريحا في أنيما أدخبله

                                                 
(1594)

   2/372 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 2/1006جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 

*


  .(خ) خ ٖٓ /185 ٜٗح٣س م 
1595

قٔى ذٖ ٓكٔى ذٖ ئذٍج٤ْٛ ذٖ جُهطحخ جُرٓط٢ أذٞ ٤ِْٔحٕ ، كو٤ٚ ٓكىظ ، ٖٓ أَٛ ذٓص ، ٖٓ َٗٓ ٣َى :  جُهطأذ٢ 

ج٢ًٌُُِ ، : جٗظٍ .  ٛـ 388 ٛـ ، ُٚ ٓإُلحش ًػ٤ٍز ، ضٞك٢ ْ٘س 319ُٝى ْ٘س  . (أن٢ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ  )ذٖ جُهطحخ 

  .1/166 ، ٝجذٖ نٌِحٕ ، ٝك٤حش جالػ٤حٕ ، 2/273جألػالّ، 
1596

 .ك٢  : (ؼ) ك٢ 
1597

  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ جُٛالز ػ٠ِ جُؿ٘حَز ك٢ جُٔٓؿى441 ، ٘ 973 ٚك٤ف ْرن ضه٣ٍؿٚ ، ٚك٤ف ِْٓٓ 
(1598)

   2/372 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 2/1006جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
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ما ترؾ أبك بكر : " البييقي بسنده عف عائشة رضي اهلل عنيا قالت  أما حديث أبي بكر فما  أخرج

 كىذا بعد أنو في سنده إسماعيؿ " (1599)دينارا كال درىما، كدفف ليمة الثبلثانء كصمي عميو في المسجد

  كىك متركؾ ال يستمـز إدخالو المسجد لجكاز أف يكضع خارجو كيصمي عميو مف فيو )1600(الغنكم

اخبرنا الثكرم كمعمر عف ىشاـ : إذا كاف عند بابو مكضع لذلؾ، كىذا ظاىر فيما أسند عبد الرزاؽ 

ما يصنع ىؤالء؟ كاهلل : رأل أبي رجاال يخرجكف مف المسجد ليصمكا عمى جنازة فقاؿ : بف عركة قاؿ 

 . ، فتأممو )1601(ما صمي عمى أبي إال في المسجد

كلك سمـ   " )1602(صمي عمى  عمر في المسجد: " كىك في مكطأ مالؾ عف نافع عف ابف عمر قاؿ 

-صمى اهلل عميو كسمـ - فيجكز ككنيـ انحطكا إلى األمر الجائز لككف دفنيـ كاف بحذاء رسكؿ اهلل 

في مكاف المسجد محيط بو، كما ذكرناه مف الكجو قاطع في أف سنتو كطريقتو المستمرة لـ تكف 

  .(1603)إدخاؿ المكتى المسجد، كاهلل سبحانو أعمـ

 ]تعدد الجنازات [

ثـ اعمـ أف الصبلة الكاحدة كما تككف عمى ميت كاحد تككف عمى أكثر، فإذا اجتمعت الجنائز إف شاء 

ف شاء كضع الكؿ كصمى عمييـ صبلة كاحدة، كىك في كيفية كضعيـ  استاننؼ لكؿ ميت صبلة كا 

                                                 
(1599)

 - .  ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ضًٍس ٌٍْٞ  / 7/274 أنٍؾٚ جُر٤ٜو٢ ك٢ جُىالتَ ، 
1600

جْٔحػ٤َ ذٖ جذحٕ ، أذٞ جْكن جٌُٞك٢ ، جُك٘ح٠ جًٌُجخ هحٍ جُرهح١ٌ ٝؿ٤ٍٙ ، ٓطٍٝى جُكى٣ع :  جْٔحػ٤َ جُـ١ٞ٘ 

 ، ٝجذٖ 349 ، 10٘جًُٛر٢ ، ٤ٍْ جػالّ جُ٘رالء ، ؼ: جٗظٍ .  ٛـ ، ٝٛٞ ٖٓ جُطروس جُكحو٣س ػٍٗز 210، ٓحش ْ٘س 

.  4/13قؿٍ ، ٗٛد جٍُج٣س ، 

  .(أ) خ ٖٓ /154ٜٗح٣س م * 
1601

ٌؾحُٚ غوحش ، ٌٝجٙ ػرى جٍَُجم ، ٝجْ٘حوٙ :  ،ٝهحٍ جذٖ قؿٍ 1/235 ًٛج جالغٍ ، جغرطٚ جُهطأذ٢ ، ًٔح ك٢ جُىٌج٣س ،

 .ؾ٤ى
1602

ج٠ُٞٔأ ، ُالٓحّ ٓحُي ، : جٗظٍ ..  ، ػٖ ٗحكغ  ػٖ ػرى هللا ذٖ ػ232ٍٔ ، 1/230 جغٍ ػٍٔ ، أنٍؾٚ ٓحُي ، 

 .  ، ذحخ جُٛالز ػ٠ِ جُؿ٘حتُ ك٢ جُٔٓؿى 113 ، 615٘قى٣ع ٌهْ 
(1603)

 ، ٝجذٖ ٌٖى ، ذىج٣س 1/242 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ،  ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/207جذٖ ػحذى٣ٖ ، قح٤ْس ٌو جُٔكطحٌ ، :  جٗظٍ 

  .358 -2/372 ،  جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/308 ، ٝجُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 1/360جُٔؿطٜى ، 
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ف شاء كضعيـ كأحدان كراء كاحد  بالخيار إف شاء كضعيـ بالطكؿ سطرا كأحدان كيقكـ عند أفضميـ، كا 

. إلى جية القبمة 

كترتيبيـ بالنسبة إلى اإلماـ كترتيبيـ في صبلتيـ خمفو حالة الحياة فيقرب منو األفضؿ فاألفضؿ 

كيبعد عنو المفضكؿ فالمفضكؿ، ككؿ  مف بعد عنو كاف إلى جية القبمة أقرب، فإذا اجتمع رجؿ 

ذا كصبي جعؿ الرجؿ  )1604(كاف معيما خنثى إلى جية اإلماـ كالصبي إلى جية القبمة كراءه، كا 

جعؿ خمؼ الصبي ؛ فيصؼ الرجاؿ إلى جية اإلماـ ثـ الصبياف كراءىـ ثـ الخناثى ثـ النساء ثـ 

المراىقات، كلك كاف الكؿ رجاال ركل الحسف عف أبي حنيفة يكضع أفضميـ كأسنيـ مما يمي اإلماـ، 

 ذلؾ عندم أف يككف أىؿ الفضؿ مما يمي اإلماـ كلك اجتمع حر كعبد  أحسف: ككذا قاؿ أبك يكسؼ 

. (1605)فالمشيكر تقديـ الحر عمى كؿ حاؿ 

إف كاف العبد أصمح قدـ، كلك اجتمعكا في قبر كاحد كضعيـ عمى : كركل الحسف عف أبي حنيفة 

- عكس ىذا فيقدـ األفضؿ فاألفضؿ  إلى القبمة، كفي الرجميف يقدـ أكثرىما قرآنا كعمما كما فعؿ 

 . )1606(في قتمى أحد مف المسمميف-صمى اهلل عميو كسمـ 

. فإذا كضعكا لمصبلة كأحدان خمؼ كاحد إلى القبمة 

. يجعؿ رأس كؿ كاحد أسفؿ مف رأس صاحبو ىكذا درجا : قاؿ ابف أبي ليمى 

                                                 
1604

ٖهٙ ُٚ جُطح جٍُؾحٍ ٝجُ٘ٓحء ، أٝ ٤ُّ ُٚ ٢ٖء : ك٢ جُِـس  ٖٓ جُه٘ع ، ٝٛٞ ج٤ُِٖ ، ٝك٢ ج٣ٍُٗؼس :  جُه٘ػ٠ 

 ، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ، 840 ، ذحخ جُهحء ، 106جٗظٍ جُؿٍؾح٢ٗ ، ػ٢ِ ذٖ ٓكٔى ، جُطؼ٣ٍوحش ، ٘. ٜٓ٘ٔح جٚال 

  2009ُر٘حٕ ، ْ٘س / ذ٤ٍٝش 


  .(أ) أ ٖٓ /155 ٜٗح٣س م 
(1605)

، ٝجذٖ ٌٖى ، ذىج٣س 170 /1 ، ٝجألٓحّ ٓحُي ، جُٔىٝٗس جٌُرٍٟ ، 1/315جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 

 -2/342 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 6/296 ،  ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/314 ، ٝجُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 1/351جُٔؿطٜى ، 

420 .  
1606

جٕ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ جُٛالز ػ٠ِ ج٤ُٜٗى ٖٓ قى٣ع ؾحذٍ 277 ، 1343٘ أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

ج٣ٜٔح جًػٍ جنًجً :" ًحٕ ٣ؿٔغ ذ٤ٖ جٍُؾ٤ِٖ ك٢ هط٠ِ جقى ك٢ غٞخ ٝجقى ٣ٝوٍٞ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٌٍْٞ هللا 



398 

 

 كصاحبيو دفنكا ىكذا كالكضع لمصبلة ىك حسف ألف النبي صمى اهلل عميو كسمـ: كقاؿ أبك حنيفة 

. كذلؾ 

ف كضعكا رأس كؿ بحذاء رأس اآلخر فحسف، كىذا كمو عند التفاكت في الفضؿ، فإف لـ يقع : قاؿ  كا 

: تفاكت ينبغي أف ال يعدؿ عف المحاذاة، كال يشترط في سقكط  فرض الصبلة عمى الميت جماعة 

لك صمى اإلماـ عمى طيارة كظير  لممأمكميف أنيـ كانكا عمى غير طيارة صحت، : كعف ىذا قالكا 

 .  (1607)كال يعيدكف لبلكتفاء بصبلة اإلماـ بخبلؼ العكس

 ] الصالة عمى الطفؿ [

إذا استيؿ  }لقولو عميو الصالة والسالـ  (ومف استيؿ بعد الوالدة سمي وغسؿ وصمي عميو  ) ] 

ف لـ يستيؿ لـ يصؿ عميو  وألف االستيالؿ داللة الحياة فتحقؽ في حقو  {المولود صمي عميو، وا 

ف لـ يستيؿ أدرج في خرقة  )سنة الموتى  لما روينا،  (ولـ يصؿ عميو  )كرامة لبني آدـ  (وا 

 . [ويغسؿ في غير الظاىر مف الرواية ألنو نفس مف وجو، وىو المختار 

أف يككف منو ما يدؿ عمى الحياة مف حركة  : االستيبلؿ  (كمف استيؿ غسؿ  إلى آخره ): قكلو 

عضك أك رفع صكت، كالمعتبر في ذلؾ خركج أكثره حيا حتى لك خرج أكثره كىك يتحرؾ صمى عميو، 

   عف أبي)1608(كفي األقؿ ال، كالحديث المذككر ركاه النسائي في الفرائض عف المغيرة بف مسمـ

                                                                                                                                                 

جٗح ٤ٜٖى ػ٠ِ ٛإالء ٣ّٞ جُو٤حٓس ، ٝجٍٓ - " ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ُِوٍإٔ ؟ هايج ج٤ٍٖ ئ٠ُ جقىٛٔح هىٓٚ ك٢ جُِكى ، هحٍ 

 ".ذىكْٜ٘ ذىٓحتْٜ ُْٝ ٣َٛ ػ٤ِْٜ ، ُْٝ ٣ـِٓٞج 


  .(خ) أ ٖٓ /186 ٜٗح٣س م 
(1607)

 ، ٝجذٖ 6/299 ،١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/314 ٝجُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 1/351جذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، :  جٗظٍ 

  . 2/342هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 
1608

أذٞ ِْٔس جٍُٓجؼ ، ٝٛٞ جنٞ ػرى جُؼ٣ُُ ذٖ ِْٓٓ جُو٢ِٔٓ ُٝى ذٍٔٝ ، ٌْٖٝ جُٔىجتٖ ، ٝقىظ :  جُٔـ٤ٍز ذٖ ِْٓٓ 

ذٜح ػٖ ػرى هللا ذٖ ذ٣ٍىز ، ٝأذ٢ ٣ٍْٓ ٚحقد أذ٢ ٣ٍٍٛز ، ٝؿ٤ٍٛٔح ، ٌٟٝٝ ػ٘ٚ ْل٤حٕ جُػ١ٌٞ ، ٖٝرحذس ذٖ ْٞجٌ 

.  ، ٝؿ٤ٍٛٔح 

جُٔـ٤ٍز ذٖ ِْٓٓ ٝجُهط٤د جُرـىجو١ ، ضح٣ٌم ذـىجو ، ذحخ :جًُٛر٢ ، ٤ٍْ جػالّ جُ٘رالء ، جُطرؼس جُٓحذؼس ، ش: جٗظٍ 

 .ج٤ُْٔ ، يًٍ ٖٓ جْٔٚ ٓـ٤ٍز 
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كلممغيرة بف مسمـ :  قاؿ النسائي )1609({إذا استيؿ الصبي صمي عميو ككرث  }الزبير عف جابر 

 .غير حديث منكر 

.  (1610)ىذا إسناده صحيح: ركاه الحاكـ عف سفياف عف أبي الزبير بو  قاؿ 

الطفؿ ال يصمى عميو كال يكرث كال يرث  }كأما تاـ معنى ما ركاه المصنؼ فيك ما عف جابر رفعو 

كالنسائي كابف ماجو كصححو ابف حباف كالحاكـ، [  أخرجو الترمذم )1611({حتى يستيؿ 

. ركم مكقكفا كمرفكعا ككأف المكقكؼ أصح انتيى : )1612(] قاؿ الترمذم

كأنت سمعت غير مرة أف المختار في تعارض الكقؼ كالرفع تقديـ الرفع ال الترجيح باألحفظ كاألكثر 

بعد كجكب أصؿ الضبط كالعدالة كأما معارضتو بما ركاه الترمذم مف حديث المغيرة كصححو أنو 

  فساقطة، إذ )1613({السقط يصمى عميو كيدعى لكالديو بالمغفرة كالرحمة }عميو الصبلة كالسبلـ قاؿ 

.   مقدـ عمى اإلطبلؽ عند التعارض)1614(الحظر

                                                 
1609

هٓٔس جُٔٞج٣ٌع ، ٝأنٍؾٚ أذٞ وجٝو :  ، ًطحتد جُلٍجتٝ ، ذحخ 467 ، 2750٘ أنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 

ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ، ٝأنٍؾٚ . ك٢ جُُٔٞٞو ٣ٓطَٜ ُْ ٣ٔٞش :  ، ًطحخ جُلٍجتٝ ، ذحخ 519 ، 2920٘، قى٣ع ٌهْ 

ئيج جْطَٜ جُٛر٢ ٌٝظ :  ، ًطحخ جُلٍجتٝ ، ذحخ 2/497 ، ؼ8087جُكحًْ ، ج٤ُ٘ٓأذ١ٌٞ ، ك٢ جُٔ٘ىٌى ، قى٣ع ٌهْ 

 . ٠ِٚٝ ػ٤ِٚ 


  . (ؼ) خ ٖٓ /187 ٜٗح٣س م 
(1610)

 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، 1/302 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/1009جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 

 ، ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ 1/356  ، جذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 2/393 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 345-6/341جُٔؿٔٞع ، 

  1/243جُكوحتن ، 
1611

ٓح ؾحء ك٢ ضٍى جُٛالز ػ٠ِ جُؿ٘ر٤ٖ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 245 ، 1032٘ أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

ٓح ؾحء :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 266 ، 1508٘قط٠ ٣ٓطَٜ ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ، ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 

 ٖٓ جُٛالز ػ٠ِ جُطلَ ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ،
1612

 (خ) ٓح ذ٤ٖ جُٔؼوٞك٤ٖ ٤ُٓص ك٢ 
1613

ٓح ؾحء ك٢ جُٛالز ػ٠ِ جال٠لحٍ ، :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 244 ، 1031٘ أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 . ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ج٢ُٗٔ جٓحّ جُؿ٘حَز 3180َٚككٚ جألُرح٢ٗ ، ٝأنٍؾٚ أذٞ وأٝٝو ، قى٣ع ٌهْ 
1614

. ٛٞ ٓح ٣ػحخ ذطًٍٚ ٣ٝؼحهد ػ٠ِ كؼِٚ :  جُكظٍ 

 .744 ، ذحخ جُكحء ، 93جُؿٍؾح٢ٗ ، جُطؼ٣ٍلحش ، ٘: جٗظٍ 
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كلك لـ يثبت كفى في  نفيو ككنو نفسا مف كجو كجزءا مف الحي مف كجو، فعمى  (لما ركينا  ):  قكلو 

األكؿ أف يغسؿ كيصمى عميو، كعمى الثاني  ال كال، فأعممنا  الشبييف فقمنا يغسؿ عمبل باألكؿ كال 

. يصمى عميو عمبل بالثاني، كرجحنا خبلؼ ظاىر الركاية 

 .  (1615)أنو يغسؿ كيمؼ في خرقة خمقة أعضائو، كالمختار كاختمفكا في غسؿ السقط الذم لـ تتـ 

 

 ] إذا سبي الصبي فانو تابع ألحد أبويو[

ذا سبي صبي مع أحد أبويو ومات لـ يصؿ عميو  ) ]  إال أف يقر باإلسالـ وىو )ألنو تبع ليما  (وا 

ف لـ ) ألنو يتبع خير األبويف دينا ( أو يسمـ أحد أبويو ) ألنو صح إسالمو استحسانا  (يعقؿ وا 

. [ألنو ظيرت تبعية الدار فحكـ باإلسالـ كما في المقيط (يسب معو أحد أبويو صمي عميو 

كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة فأبكاه ييكدانو  }-صمى اهلل عميو كسمـ - قاؿ  (ألنو تبع ليما  ): قكلو 

ما كفكرا     )1616({أكينصرانو أكيمجسانو حتى يككف لسانو يعرب عنو إما شاكرا كا 

أم بكجكده " أف يؤمف باهلل " أم يعقؿ صفة اإلسبلـ، كىك ما في الحديث  (كىك يعقؿ  ): قكلو 

أم بإرساليـ " كرسمو " أم إنزاليا " ككتبو " أم بكجكد مبلئكتو  " كمبلئكتو " كربكبيتو لكؿ شيء 

  كىذا دليؿ )1617("كالقدر خيره كشره مف اهلل " أم البعث بعد المكت " كاليـك اآلخر " عمييـ السبلـ 

لك  :ال إلو إال اهلل ال يكجب الحكـ باإلسبلـ ما لـ يؤمف بما ذكرنا، كعمى ىذا قالكا : أف مجرد قكؿ 

                                                 
(1615)

 ، جذٖ ٌٖى ، ذىج٣س 1/243 ، ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/1012جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 

   2/393 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/356جُٔؿطٜى ، 
1616

ئيج أِْْ جُٛر٢ كٔحش َٛ ٠ِٛ٣ ػ٤ِٚ ، :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 280 ، 1359٘ أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، ٖٓ قى٣ع 

 . ، ًطحخ جُوىٌ ، ذحخ ٓؼ٠٘ ًَ ُٓٞٞو ٣ُٞى ػ٠ِ جُلطٍز 1318 ، 2658٘ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 
1617

- ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ْإجٍ ؾر٣ٍَ جُ٘ر٢ :  ، ًطحخ جال٣ٔحٕ ، ذحخ 24 ، 50٘ أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

 ، ًطحخ جال٣ٔحٕ ، ذحخ 31-30 ، 9،10٘ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ . ػٖ جال٣ٔحٕ ٝجإلْالّ ٝجالقٓحٕ ٝػِْ جُٓحػس 

 .ذ٤حٕ جال٣ٔحٕ ك٢ جإلْالّ : 
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اشترل جارية أك تزكج امرأة فاستكصفيا صفة اإلسبلـ فمـ تعرفو ال تككف مسممة كالمراد مف عدـ 

المعرفة ليس ما يظير مف التكقؼ في جكاب ما اإليماف ما اإلسبلـ كما يككف مف بعض العكاـ 

لقصكرىـ في التعبير، بؿ قياـ الجيؿ بذلؾ بالباطف مثبل بأف البعث  ىؿ يكجد أك ال، كأف الرسؿ 

نزاؿ الكتب عمييـ كاف أك ال يككف في اعتقاده اعتقاد طرؼ  اإلثبات لمجيؿ البسيط، فعف ذلؾ  كا 

ال أعرفو، كقمما يككف ذلؾ لمف نشأ في دار اإلسبلـ، فإنا نسمع ممف يقكؿ في جكاب ما قمنا : قالت 

ال أعرؼ كىك مف التكحيد كاإلقرار كالخكؼ مف النار كطمب الجنة بمكاف، بؿ كذكر ما يصمح 

استدالال في أثناء أحكاليـ كتكمميـ عمى ما يصرح باعتقاد ىذه األمكر، ككأنيـ يظنكف أف جكاب ىذه 

.  فيحجمكف عف الجكاباألشياء إنما يككف بكبلـ خاص منظـك كعبارة عالية خاصة

أقكاىا تبعية األبكيف أك أحدىما : اعمـ أف التبعية عمى مراتب  (تبعية الدار  ألنو ظيرت ):  قكلو 

. أم في أحكاـ الدنيا ال في العقبى فبل يحكـ بأف أطفاليـ في النار   ألبتة بؿ فيو خبلؼ 

ال في  قيؿ يككنكف خدـ أىؿ الجنة، كقيؿ إف كانكا قالكا بمى يكـ أخذ العيد عف اعتقاد ففي الجنة كا 

. النار 

إني أعمـ أف اهلل ال يعذب أحدان بغير ذنب، كىذا نفي ليذا التفصيؿ، : كعف محمد أنو قاؿ فييـ 

كتكقؼ فييـ أبك حنيفة رضي اهلل عنو، كاختمؼ بعد تبعية الكالدة، فالذم في اليداية تبعية الدار، كفي 

  عند عدـ أحد األبكيف يككف تبعا لصاحب اليد كعند عدـ صاحب اليد يككف تبعا لمدار)1618(المحيط

                                                 


  .(أ) خ ٖٓ /155 ٜٗح٣س م 
1618

جُٔك١٤ جُرٍٛح٢ٗ ك٢ جُلوٚ جُ٘ؼٔح٢ٗ ، ٓإُلٚ ، ٓكٔٞو جُرهح١ٌ ذٖ : ًطحخ ك٢ جُلوٚ جُك٘ل٢ ، ذؼ٘ٞجٕ :  جُٔك١٤ 

ٓحَز ، ٝٛٞ ًطحخ ْٜٓ ك٢ جُلوٚ ، ٣ٝؼى ٖٓ جؾَٔ جٌُطد جُلو٤ٜس جُٔإُلس ػ٠ِ ًٓٛد جألٓحّ جالػظْ أذ٢ ق٤٘لس جُ٘ؼٔح٢ٗ 

ًًُي ٍٖـ جُٔٛطِكحش جُٞجٌوز " جُلوٚ جُ٘ؼٔح٢ٗ " ق٤ع ٝٞف جُـ٣ٍد ٖٓ جالُلحظ جُٞجٌوز ك٢ ًطد " . ٌقٔٚ هللا"

 . ٖرٌس ٓٗطحش جال٤ْٔس ، جُط٤٘ٛق جُؼحّ ، جُلوٚ جُك٘ل٢ : جٗظٍ . جػطٔحوج ػ٠ِ جُٔؼحؾْ جُِـ٣ٞس جُٔؼطرٍز 
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كلعمو أكلى، فإف مف كقع في سيمو صبي مف الغنيمة في دار الحرب فمات يصمي عميو كيجعؿ 

. (1619) مسمما تبعا لصاحب اليد

 

 

 ] الكافر يغسمو وليو المسمـ [

ذا مات الكافر ولو ولي مسمـ فإنو يغسمو ويكفنو ويدفنو  ) ] -رضي اهلل عنو -بذلؾ أمر عمي  (وا 

في حؽ أبيو أبي طالب، لكف يغسؿ غسؿ الثوب النجس ويمؼ في خرقة وتحفر حفيرة مف غير 

. [مراعاة سنة التكفيف والمحد، وال يوضع فييا بؿ يمقى 

القريب ال يفيد، ألف المؤاخذة  ، كما دفع بو  مف أنو أراد)1620(عبارة معيبة (كلو كلي مسمـ  ): قكلو 

يعني القريب فشمؿ ذكم األرحاـ : إنما ىي عمى نفس التعبير بو بعد إرادة القريب بو، كأطمؽ الكلي 

. كاألخت كالخاؿ كالخالة 

ثـ جكاب المسألة مقيد بما إذا لـ يكف لو قريب كافر، فإف كاف خمي بينو كبينيـ كيتبع الجنازة مف 

 يكف كفره كالعياذ باهلل بارتداد، فإف كاف يحفر لو حفيرة كيمقى فييا كالكمب كال يدفع بعيد، ىذا إذا لـ

. إلى مف انتقؿ إلى دينيـ، صرح بو في غير مكضع

 ، )1621(أخبرنا محمد بف عمر الكاقدم: ركل ابف سعد في الطبقات (بذلؾ أمر عمي  ):  قكلو 

  عف )1624(  عف جده)1623( عف أبيو)1622(حدثني معاكية بف عبد اهلل بف عبيد اهلل بف أبي رافع

                                                 
(1619)

 ، جذٖ ٌٖى ، ذىج٣س 1/243 ، ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/1015جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 

   1/357جُٔؿطٜى ، 
1620

 . ٓؼ٤٘س  : (خ، ؼ) ك٢ 


  .(ؼ) أ ٖٓ /188 ٜٗح٣س م 
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بمكت أبي طالب بكى -صمى اهلل عميو كسمـ - لما أخبرت رسكؿ اهلل  }قاؿ -رضي اهلل عنو -عمي 

كجعؿ : ففعمت ثـ أتيتو، فقاؿ لي اذىب فاغتسؿ، قاؿ : اذىب فغسمو ككفنو ككاره، قاؿ : ثـ قاؿ لي 

يستغفر لو أياما كال يخرج مف بيتو حتى نزؿ عميو جبريؿ عميو -صمى اهلل عميو كسمـ - رسكؿ اهلل 

  كركل أبي  )1625({اآلية  {ما كاف لمنبي كالذيف آمنكا أف يستغفركا لممشركيف  }السبلـ بيذه اآلية 

:  الشيخ الكافر قد مات فما ترل فيو؟ قاؿ  إف عمؾ } أبي داكد كالنسائي قاؿ  شيبة الحديث بسند

 . { كامره بالغسؿ )1626(أرل أف تغسمو كتجنو

نما لـ نذكره نحف مف  السنف اذىب فكار أباؾ ثـ ال تحدث شيئان حتى  } ألنو قاؿ فييما )1627(كا 

إال ما قد   كليس فيو األمر بغسمو)1628({تأتيني، فذىبت فكاريتو كجئتو، فأمرني فاغتسمت كدعا لي 

يفيـ مف طريؽ االلتزاـ الشرعي بناء  عمى ما عرؼ مف أنو لـ يشرع الغسؿ إال مف غسؿ الميت دكف 

                                                                                                                                                 
1621

ٓكٔى ذٖ ػٍٔ ذٖ ٝجهى ج٢ُٜٔٓ جأل٢ِْٔ ذحُٞالء ، أذٞ ػرى هللا جُٞجهى١ ، ٖٓ جهىّ :  ٓكٔى ذٖ ػٍٔ جُٞجهى١ 

ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ ذحُٔى٣٘س 170جُٔإٌن٤ٖ ك٢ جإلْالّ ، ٖٝٓ جٍْٖٜٛ ، ٖٝٓ قلحظ جُكى٣ع ، ُٝى ْ٘س 

  . 1/506 ، ٝجذٖ نٌِحٕ ، ٝك٤حش جالػ٤حٕ ، 1/317 ، ٝجًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 6/311
1622

 ٓؼأ٣ٝس ذٖ ػرى هللا ذٖ ؾؼلٍ ذٖ أذ٢ ٠حُد جُو٢ٍٖ جُٜح٢ٖٔ جُٔى٢ٗ ، ٖٓ جُطروس جٍُجذؼس ٖٓ جُطحذؼ٤ٖ ٌٟٝ ُٚ 

جُ٘ؿح١ٌ ضؼ٤ِوح ، ٝجُ٘ٓحت٢ ، ٝجذٖ ٓحؾس ، ٌٝضرطٚ ػ٘ى جذٖ قؿٍ ، ٓورٍٞ ، ٝػ٘ى جًُٛر٢ غوس ، ٝيًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ 

 جُػوحش 
1623

 ػرى هللا ذٖ ػر٤ى هللا ذٖ أذ٢ ٌجكغ ، ُورٚ ػرحو ، ٌٟٝ جذ٤ٚ ٝؾىٙ ٝأذ٢ ؿطلحٕ ذٖ ٣ٍ٠ق ج١ٍُٔ ، ٝػ٘ٚ ذٖ أذ٢ 

قى٣ػحً ٝجقىجً ك٢ جُٞٞٞء ٖٓ /ٛالٍ ٝػٍٔٝ ٝٓكٔى ذٖ ػؿالٕ ، يًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ جُػوحش ، ٌٟٝ ُٚ ِْٓٓ ٝجُ٘ٓحت٢ 

  .3/202 ، جذٖ جالغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ، 5/270ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، : جذٖ قؿٍ: ٓٓ٘س جُ٘حٌ ، جٗظٍ 
1624

، ٝػ٘ٚ أٝالوٙ ئذٍج٤ْٛ ٝػرى هللا ٝٓكٔى - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -  ػر٤ى هللا جذٖ أذ٢ ٌجكغ جُٔى٢ٗ ، ٠ُٞٓ جُ٘ر٢ 

: ًحٕ غوس ًػ٤ٍ جُكى٣ع ، جٗظٍ : غوس ، ٝيًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ جُػوحش ، ٝهحٍ جذٖ ْؼى : ٝؿ٤ٍْٛ، ٝهحٍ قحضْ ٝجُهط٤د 

   7/10جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ،
1625

  113:  ٌْٞز جُطٞذس ، ج٣٥س 

 ، ٖٓ ٣ٍ٠ن جُٞجهى١ ػٖ ػ٢ِ ٝجُكى٣ع جْ٘حوٙ ٞؼ٤ق 1/88ٝجُكى٣ع ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جذٖ ْؼى ك٢ جُطروحش ، 

 ، ٝجًُٗٞح٢ٗ ، ضل٤ٍٓ كطف جُوى٣ٍ 283 ، 3ُٟ٘ؼق جُٞجهى١ ، ٌُٖ ٣ٜٗى ُٚ ٓح ذؼىٙ ، ٝج٢٠ٞ٤ُٓ ، جُىٌ جُٔ٘ػٌٞ ، ؼ

 1٘،603، ضل٤ٍٓجش ٌْٞز جُطٞذس ، ؼ
1626

 . ًٝل٘ٚ  : (ؼ)ٝضؿرٚ ، ٝك٢  :(خ) ك٢ 
1627

 . جُ٘ر٤٤ٖ  : (ؼ) ك٢ 
1628

جٍُؾَ ٣ٔٞش ُٚ هٍجذس ٍٓٗى ، ٝقى٣ع :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 578 ، 3214٘ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

ٓٞجالز جٍُٔٗى ، :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 320 ، 2006٘ٝٞؼلٚ جألُرح٢ٗ ، ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ 

جيٛد ٗٞجٌ جذحى ، ٝال ضكىغٖ قىغحً قط٠ : جٕ ػٔي ج٤ُٗم جُٟحٍ ٓحش ، كٖٔ ٣ٞجٌٙ ؟ هحٍ : ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ٝٗٛٚ 

 .ضحض٢٘٤ ، كٞج٣ٌطٚ ، غْ ؾثص ، كح٢ٍٗٓ ، كحؿطِٓص ، ٝيًٍ وػحء ُْ جقلظٚ
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مف الجنابة كيـك كاف عميو الصبلة كالسبلـ يغتسؿ }دفنو كتكفينو، كىك ما ركاه أبك داكد عف عائشة 

 . كىك ضعيؼ )1629({الجمعة كغسؿ الميت 

 حسنو الترمذم )1630({مف غسؿ ميتا فميغتسؿ، كمف حممو فميتكضأ  }كركل ىك  كالترمذم مرفكعا 

كضعفو الجميكر، كليس في ىذا كال في شيء مف طرؽ عمى حديث صحيح، لكف طرؽ حديث عمي 

كثيرة، كاالستحباب يثبت بالضعيؼ غير المكضكع، كلـ يذكر المصنؼ ما إذا مات المسمـ كليس لو 

أف الييكدم لما آمف  }قريب إال كافر، كينبغي أف ال يمي ذلؾ منو بؿ يفعمو المسممكف، أال ترل 

عند مكتو قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ ألصحابو تكلكا أخاكـ -صمى اهلل عميو كسمـ - برسكؿ اهلل 

 كلـ يخؿ  بينو كبيف الييكدم، كيكره أف يدخؿ الكافر في قبر قرابتو مف المسمميف ليدفنو )1631({
(1632) .

 ]فصؿ في حمؿ الجنازة[

ذا حمموا الميت عمى سريره أخذوا بقوائمو األربع  ) ] بذلؾ وردت السنة، وفيو تكثير الجماعة  (وا 

يضعيا السابؽ عمى أصؿ : السنة أف يحمميا رجالف : وزيادة اإلكراـ والصيانة، وقاؿ الشافعي 

 .ىكذا حممت-رضي اهلل عنو -عنقو، والثاني عمى أعمى صدره، ألف جنازة سعد بف معاذ 

 . [كاف ذلؾ الزدحاـ المالئكة عميو : قمنا 

 

                                                 


  .(خ) أ ٖٓ /187 ٜٗح٣س م 
1629

 .  ، ْٝرن ضه٣ٍؿٚ ، ٝٞؼلٚ جألُرح٢ٗ 67 ، 348٘ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 
1630

ٓح ؾحء ك٢ جُـَٓ ٖٓ ؿَٓ ج٤ُٔص ، :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 569 ، 3161٘ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

ٓح ؾحء ك٢ جُـَٓ ٖٓ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 236 ، 993٘ٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ .ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 

 ٓح ؾحء ك٢ ؿَٓ ج٤ُٔص  :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 260 ، 463٘ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ . ؿَٓ ج٤ُٔص 
1631

 .  ُْ جػػٍ ػ٤ِٚ
(1632)

 ، ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ 1/303 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/1015جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 

   2/315 ،  ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/244جُكوحتن ، 
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 (فصؿ في حمؿ الجنازة  )

ركل ابف سعد في الطبقات بسند ضعيؼ  (  ىكذا حممت )1633(ألف جنازة سعد بف معاذ ): قكلو 

أنو عميو الصبلة كالسبلـ حمؿ جنازة سعد بف معاذ مف بيتو بيف العمكديف حتى   خرج بو مف الدار }

  . )1634(كالدار تككف ثبلثيف ذراعان : قاؿ الكاقدم  {

. كركاه الشافعي بسند ضعيؼ انتيى  : (1635)قاؿ النككم في الخبلصة

. (1636)إال أف اآلثار في الباب ثابتة عف الصحابة كغيرىـ 

تكفي جابر بف عبد اهلل فشيدناه، فمما خرج سريره : "   قاؿ )1637(ركل الطبراني عف ابف الحكيرث

بيف عمكدم السرير، فأمر بو  -رضي اهلل عنو   -)1638(مف حجرتو إذا حسف بف حسف بف عمي

الحجاج أف يخرج ليقؼ مكانو فأبى، فسألو بنك جابر أال خرجت فخرج، كجاء الحجاج حتى كقؼ بيف 

 كضع كصمى عميو الحجاج، ثـ جاء إلى القبر فنزؿ  حسف بف عمكدم السرير كلـ يزؿ حتى

                                                 
1633

 ْؼى ذٖ ٓؼحي ذٖ جُ٘ؼٔحٕ ذٖ جٍٓب جُو٤ّ جأل٢ْٝ جالٗٛح١ٌ ، ٚكحذ٢، ٖٓ جالذطحٍ ، ٖٓ أَٛ جُٔى٣٘س ، ًحٗص ُٚ 

 ٛـ ، ٝوكٖ ذحُرو٤غ ، ٝػٍٔٙ ْرغ ٝغالغٕٞ ْ٘س ، ٤ْ5حوز جألِٝ ، ٝقَٔ ُٞجءْٛ ٣ّٞ ذىٌ  ، ٖٜٝى جقىج، ضٞك٢ ْ٘س 

 ، جذٖ 3/88ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ . ، ٝجٛطُ ػٍٔ جُكٖٔ ُٔٞضٚ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٝقُٕ ػ٤ِٚ جُ٘ر٢ 

  .3197: ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش1/180جُؿ١َٞ ، ٚلس جُٛلٞز ، 
1634

 .  ، ٖٓ ٣ٍ٠ن جُٞجهى١ ػٖ ٤ٖٞل ٖٓ ذ٢٘ جالَٖٜ 3/10 ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جذٖ ْؼى ك٢ جُطروحش ،
1635

نالٚس جالقٌحّ ك٢ ٜٓٔحش جُٖٓ٘ ٝهٞجػى جإلْالّ ١ُِٝٞ٘ ، قووٚ ٝنٍؼ : "  جُهالٚس ١ُِٝٞ٘ ، ًطحخ ذؼ٘ٞجٕ 

 . ق٤ٖٓ جْٔحػ٤َ جُؿَٔ : جقحو٣ػٚ 
(1636)

 2/56 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 6/368 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/309ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 

   1/307 ، ٝجُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 2/288 ، ٝجُوٍجك٢ ، جًُن٤ٍز ، 2/540، جٍُٔوأ١ٝ ، جالٗٛحف ، 
1637

، ٌٟٝ ػ٘ٚ أذٞ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -  ٓحُي ذٖ جُك٣ٍٞظ ج٤ُِػ٢ ، ٚكحذ٢ ، ٤ً٘طٚ ، أذٞ ٤ِْٔحٕ ، ْٔغ جُ٘ر٢ 

، ٝجذٖ 10/12ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، : جذٖ قؿٍ : جٗظٍ .  ٛـ 74هالذس ك٢ جُٛالز ، جهحّ ك٢ جُرٍٛز ، ٝٓحش ك٤ٜح ْ٘س 

  3/342قؿٍ ، جالٚحذس ، 
1638

 ٛـ ، ذحُٔى٣٘س ٝه٠ٟ ق٤حضٚ ك٤ٜح ، ٝٛٞ جقى 41 جُكٖٓ ذٖ جُكٖٓ ذٖ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُد ، أذٞ ٓكٔى ، ُٝى ْ٘س 

جًُٛر٢ ، ٤ٍْ : جٗظٍ .  ٛـ 97جذ٘حء جُكٖٓ جُٓر١ ذٖ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُد ٖٓ َٝؾطٚ نُٞٚ ذ٘ص ٓ٘ظٌٞ ، ٝضٞك٢ ْ٘س 

  . 4/162 ، ٝجذٖ ذىٌجٕ جُك٘ر٢ِ ، ض٣ًٜد جذٖ ػٓحًٍ ، 2/187 ، ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 4/17جػالّ جُ٘رالء ، ؼ


  . (أ) أ ٖٓ /156 ٜٗح٣س م 
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 في قبر ، فأمر بو الحجاج أف يخرج ليدخؿ مكانو فأبى عمييـ، فسألو بنك جابر فخرج، )1639(حسف

. (1640)" فدخؿ الحجاج الحفرة حتى فرغ 

  سنة عشريف، كحممو عمر بيف عمكدم السرير )1641(تكفي أسيد بف حضير: كأسند الطبراني قاؿ 

. (1642)حتى كضعو بالبقيع كصمى عميو 

رأيت أبا ىريرة :   قاؿ )1644(  عف أبيو)1643(كركل البييقي مف طريؽ الشافعي عف عبد اهلل بف ثابت

كمف طريؽ الشافعي أيضان عف -رضي اهلل عنو -يحمؿ بيف عمكدم سرير سعد بف أبي كقاص 

رأيت عثماف بف عفاف يحمؿ بيف العمكديف المقدميف كاضعا السرير :   قاؿ )1645(طمحة عيسى بف

. عمى كأىمو 

  قائمان )1647(  أنو رأل ابف عمر في جنازة رافع بف خديج)1646( يكسؼ  بف ماىؾكمف طريقو عف

 .بيف قائمتي السرير 

                                                 
1639

 .ق٤ٖٓ ، ٝٛٞ نطأ  : (ؼ) ك٢ 
(1640)

   340 ٌٝجٙ جُطرٍج٢ٗ ك٢ ٓؼؿٔٚ ، ٘ 
1641

جْى ذٖ جُك٤ٍٟ ذٖ ْٔحى ذٖ ػط٤ي جأل٢ْٝ ، أذٞ ٣ك٠٤ ، ٚكحذ٢ ، ًحٕ ٣ٍٖلح ك٢ جُؿح٤ِٛس :  ج٤ْى ذٖ ق٤ٍٟ 

ٝجإلْالّ ، ٖٜى جُؼورس جُػح٤ٗس ٓغ جُٓرؼ٤ٖ ٖٓ جالٗٛحٌ ، ًٝحٕ جقى جُ٘ورحء جالغ٢٘ ػٍٗ ، ٖٜٝى جقىجً ، ٝجُه٘ىم ، ضٞك٢ 

 ، 1/347 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 1/330ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  قى٣ػح 18 ٛـ ، ُٚ 20ذحُٔى٣٘س ْ٘س 

  .1/201ٝجذٖ جُؿ١َٞ ، ٚلس جُٛلٞز ، 
(1642)

   340 ٌٝجٙ جُطرٍج٢ٗ ، ٘
1643

 ػرى هللا ذٖ غحذص ج١ٍَُٝٔ ، أذٞ ؾؼلٍ جُ٘ك١ٞ ، ٌٟٝ ػٖ ٚهٍ ذٖ ػرى هللا ذٖ ذ٣ٍىز قى٣ػحً ٝجقىجً ، ٝػ٘ٚ ض٤ِٔس 

جذٖ قؿٍ ، : جٗظٍ . ٣ك٢ ذٖ ٝجٞف ج١ٍَُٝٔ ، هِص هٍأش ذه١ جًُٛر٢ ك٢ ج٤ُُٔجٕ ٤ٖم ال ٣ؼٍف ضلٍو ػ٘ٚ أذٞ ض٤ِٔس 

  . 127-3/126 ، ٝجذٖ قؿٍ ، جْى جُـحذس ، 5/148ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 
1644

١ٍٝ٣ ػ٘ٚ أذٞ ؿحُد جٌُُج١ٌ ، ٣ٝأض٢ جٕ جْٔٚ ٓكٔى ذٖ أقٔى ذٖ غحذص ، ٝٛٞ ١ٍٝ٣ :  أذٞ ػرى هللا ذٖ غحذص 

 ، جُهط٤د جُرـىجو١ ، ضح٣ٌم ذـىجو ، 13، 1٘جُطٍٜج٢ٗ ، ٗٞجذؾ جٍُٝجز ، ؼ: جٗظٍ . ًطد جُكٖٓ ذٖ ٓكٔى جذٖ ِْٔؼس 

  . 284، 1٘ؼ
1645

 ػ٠ٓ٤ ذٖ ٠ِكس ذٖ ػر٤ى هللا ، أذٞ ٓكٔى جُو٢ٍٖ جُط٢ٔ٤ٔ جُٔى٢ٗ ، قىظ ػٖ جذ٤ٚ ٝٓؼأ٣ٝس ٝأذ٢ ٣ٍٍٛز ٝؿ٤ٍْٛ ، 

ٝػ٘ٚ جال١ٍَٛ ، ٝٓكٔى ذٖ ئذٍج٤ْٛ ٝؿ٤ٍٛٔح ، يًٍٙ جذٖ ْؼى ك٢ جُطروس جأل٠ُٝ ٖٓ أَٛ جُٔى٣س ، ٝهحٍ ًحٕ غوس ًػ٤ٍ 

 ، 8/168جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، : جٗظٍ .  ٛـ 100جُكى٣ع ، ٝهحٍ جذٖ ٓؼ٤ٖ ، غوس ، ٝغوس جذٖ قرحٕ ، ٓحش ْ٘س 

  .5/164ٝجذٖ ْؼى ، ٠روحش جذٖ ْؼى ، 


  .(ؼ) خ ٖٓ /188 ٜٗح٣س م 
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  يحمؿ بيف عمكدم سرير )1648(رأيت ابف الزبير: كمف طريقو عف شريح أبي عكف عف  أبيو قاؿ 

  .)1649(المسكر بف مخرمة

ىذه مكقكفات كالمرفكع منيا ضعيؼ، ثـ ىي كقائع أحكاؿ فاحتمؿ ككف ذلؾ فعمكه ألنو السنة : قمنا 

. أك لعارض اقتضى في خصكص تمؾ األكقات حمؿ االثنيف 

ال داللة فييا عمى حمؿ االثنيف لجكاز حمؿ األربعة كأحدىـ بيف العمكديف بأف : كالحؽ أف نقكؿ

يحمؿ المؤخر عف كتفو األيمف كىك مف جية يسار الميت، كالمقدـ عمى األيسر كىك مف جية يميف 

الميت، فميحمؿ عميو لما أف بعض المركم عنيـ الفعؿ المذككر ركم عنيـ خبلفو ، ركل ابف أبي 

رأيت : "   قاؿ )1650( في مصنفييما حدثنا ىشيـ عف أبي عطاء عف عمي األزدم[شيبة كعبد الرزاؽ

 أخبرني الثكرم عف عباد بف ]  )1651(كركل عبد الرزاؽ"عمر في جنازة فحمؿ بجكانب السرير األربع 

مف حمؿ : قاؿ -رضي اهلل عنو -  عف أبي ىريرة )1653( ، أخبرني أبك الميـز)1652(منصكر

 . )1654( بجكانبيا األربع فقد قضى الذم عميوالجنازة

                                                                                                                                                 
1646

جُلح٢ٌْ ، ٖٓ ٓٞج٢ُ أَٛ ٌٓس ، قىظ ػٖ قٌْ ذٖ قُجّ ، ٝأذ٢ ٣ٍٍٛز ، ٝػرى هللا ذٖ ػٍٔ ، :  ٣ْٞق ذٖ ٓحٛي 

 ٛـ ، ٝٛٞ ٖٓ 113ضٞك٢ ْ٘س :  ٛـ ، ٝهحٍ جُٞجهى١ 114 ٙ، ٝه٤َ 110ٓحش ْ٘س : ٝجذٖ ػرحِ هحٍ ج٤ُٜػْ ذٖ ػى١ 

  . 11/421 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 5/68جًُٛر٢ ، ٤ٍْ جػالّ جُ٘رالء ، : جٗظٍ . جُطروس جُػح٤ٗس ٖٓ جُطحذؼ٤ٖ 
1647

ذٖ ٌجكغ جالٗٛح١ٌ جأل٢ْٝ جُكحٌغ٢ ، ٚكحذ٢ ، ًحٕ ػ٣ٍق هٞٓٚ ذحُٔى٣٘س ، ٖٜى جقىج :  ٌجكغ ذٖ نى٣ؽ 

 ، 3/12ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  قىغح 78 ٛـ ، ُٝٚ 74ٝجُه٘ىم ، ضٞك٢ ك٢ جُٔى٣٘س ، ٖٜى جقىجً ٝجُه٘ىم ، ْ٘س 

   2/186 ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، 3/229ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 
1648

 ٛـ ، ٝٛٞ أٍٝ ُٓٞٞو ك٢ جُُٔٞى ك٢ جُٔى٣٘س ، 1 ػرى هللا ذٖ جُُذ٤ٍ ذٖ جُؼٞجّ جُو٢ٍٖ جالْى١ ، أذٞ ذٌٍ ، ُٝى ْ٘س 

: جٗظٍ .  قى٣ػح 33 ٛـ ، ًحٕ ٖٓ نطرحء ه٣ٍٕ جُٔؼىٝو٣ٖ ، ُٚ ك٢ ًطد جُكى٣ع 73ذؼى جُٜؿٍز ، هطَ ك٢ ٌٓس ٌٓس ْ٘س 

  .1/22 ، ٝجذٖ جُؿ١َٞ ، ٚلس جُٛلٞز ، 4/87ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 
1649

 ٛـ ، ٖٓ كٟالء جُٛكحذس 2 جٌُٔٓٞ ذٖ ٓهٍٓس ذٖ ٗٞكَ ذٖ ج٤ٛد جُو٢ٍٖ ج١ٍُُٛ ، أذٞ ػرى جٍُقٖٔ ، ُٝى ْ٘س 

.  ٛـ 64ٝكوٜحتْٜ ، هحٍ ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ػٞف ، ٌٟٝ ػٖ جُهِلحء جألٌذؼس ٝؿ٤ٍْٛ ٖٓ جًحذٍ جُٛكحذس ، ضٞك٢ ْ٘س 

  .7995:  ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش7/225ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
1650

٤ٖم ٞؼ٤ق جُكى٣ع ، ٝهحٍ : ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ْحٌز ج٤ُٗرح٢ٗ ، جالَو١ جُر١ٍٛ ، هحٍ أذٞ قحضْ :  ػ٢ِ جالَو١ 

جُٗح٢ٓ ٝؿ٤ٍٛٔح ، ٌٟٝٝ ػ٘ٚ ٠ْٞٓ جْٔحػ٤َ ، : جُرهح١ٌ ، ك٢ قى٣ػٚ ٗظٍ ، ٌٟٝ ػٖ غحذص جُر٘حت٢ ٌٝٓكٍٞ 

  . 2/55 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ُٓحٕ ج٤ُُٔجٕ ، 7/267جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، : ٝٓكٔى ذٖ أذ٢ ذٌٍ جُٔوى٢ٓ ، جٗظٍ 
1651

  . (خ،ؼ) ٓح ذ٤ٖ جُٔؼٌٞك٤ٖ ٤ُٓص ك٢ 
1652

أذٞ ِْٔس جُطحؾ٢ جُر١ٍٛ ،ٖٓ جُطروس جُٓحوْس ٖٓ جُطحذؼ٤ٖ ١ٌٝ ػٖ ػٌٍٓس :  ػرحو ذٖ ٌٓ٘ٛٞ جألٓحّ جُوح٢ٞ 

ٝجُوحْْ ٝػطحء ٝؿ٤ٍْٛ ، ٌٟٝ ػ٘ٚ ٣ك٠٤ جُوطحٕ ٣ُ٣ٝى ذٖ ٛحٌٕٝ ٝؿ٤ٍٛٔح ، ٢ُٝ جُوٟحء ذحُرٍٛز نّٔ ٤ْٖ٘ ، 
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. خبلؼ ما ذىبكا إليو -صمى اهلل عميو كسمـ - ثـ قد صح عف رسكؿ اهلل 

 عف عبد اهلل بف )1655(حدثنا شعبة عف منصكر بف المعتمر: ركل عبد الرزاؽ كابف أبي شيبة 

مف اتبع الجنازة فميأخذ بجكانب "  عف أبيو عبد اهلل بف مسعكد قاؿ )1656(نسطاس عف أبي عبيدة

اخبرنا اإلماـ أبك حنيفة، حدثنا منصكر بف المعتمر بو : كركل محمد بف الحسف " السرير األربعة 

 . (1657){مف السنة حمؿ الجنازة بجكانب السرير األربعة  }: قاؿ 

ف شاء  مف اتبع الجنازة فميأخذ بجكانب السرير }: كركاه ابف ماجو بو كلفظو  كميا فإنو مف السنة، كا 

ف خبلفو إف تحقؽ مف )1659( { )1658((فميدع ثـ إف شاء فميدع)  فكجب الحكـ بأف ىذا ىك السنة كا 

بعض السمؼ فمعارض، كال يجب عمى  المناظر تعينو ، كقد يشاء فيبدم محتمبلت مناسبة يجكزىا 

 .تجكيزا كضيؽ المكاف أك كثرة الناس أك قمة الحامميف كغير ذلؾ 

: لقد شيده}كأما كثرة المبلئكة كما ذكر المصنؼ عمى ما ركل ابف سعد عنو عميو الصبلة كالسبلـ 

 . )1660({يعني سعدا سبعكف ألؼ ممؾ لـ ينزلكا إلى األرض قبؿ ذلؾ، كلقد ضمو ضمة ثـ فرج عنو

                                                                                                                                                 

 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ٗٛد 100ش /72جًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ ، : جٗظٍ .  ٛـ 152ٞؼ٤ق ، ٣ٌطد قى٣ػٚ ، ش ْ٘س : هحٍ أذٞ قحضْ 

  104 ، 2٘ ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ،ؼ22/333جٍُج٣س القحو٣ع جُٜىج٣س ، 
1653

أذٞ جُُّٜٔ : هحٍ ج١ًٌُ٘ٔ . ٣ُ٣ى ذٖ ْل٤حٕ :  أذٞ جُُّٜٔ جُط٢ٔ٤ٔ جُر١ٍٛ ٖٓ جُٟؼلحء ك٢ جُكى٣ع ، ٝجْٔٚ 

: جٗظٍ . ٤ُّ ذحُو١ٞ : ٞؼ٤ق ، هحٍ أذٞ ٌَػس : ذحْٔس ٣ُ٣ى ذٖ ْل٤حٕ ، ذ١ٍٛ ٓطٍٝى ، ٝٛٞ ذٝ هحٍ جذٖ ٓؼ٤ٖ 

 . 7/238 ، ٝجذٖ ْؼى ، ٠روحش جذٖ ْؼى ، 12/224جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 


  . (خ) خ ٖٓ /187 ٜٗح٣س م 
1654

  288-2/286 جٗظٍ ًٛٙ جالغحٌ ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ، 
1655

 ٝٛٞ نطأ.جُٔؼطٔى  : (خ) ك٢ 
1656

ػحٍٓ ذٖ ػرى هللا ذٖ ٓٓؼٞو ج٢ًُُٜ ، جٌُٞك٢ ، ٌٟٝ ػٖ جذ٤ٚ ُْٝ ٣ٓٔغ ٓ٘ٚ ، :  أذٞ ػر٤ىز ذٖ ػرى هللا ذٖ ٓٓؼٞو 

 ، 5/68جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، : جٗظٍ . ٌٟٝٝ ػٖ أذ٢ ٠ْٞٓ جالٖؼ١ٍ ٝؿ٤ٍٛٔح ، يًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ جُػوحش 

 .17/99ٝجذٖ ًػ٤ٍ ، ؾحٓغ جُٔٓح٤ٗى ٝجُٖٓ٘ ، 
(1657)

  6/368 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/244ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
1658

  .(خ، ؼ) ٓح ذ٤ٖ جُو٤ْٖٞ ٤ُٓص ك٢ 
1659

ٓح ؾحء ك٢ ٖٜٞو جُؿ٘حتُ ، ٝٞؼلٚ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 262 ، 1478٘ أنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 

ٖٓ جضرغ ؾ٘حَز ، ك٤ِكَٔ ذؿٞجٗد ج٣ٍٍُٓ ًِٜح ، كحٗٚ ٖٓ جُٓ٘س ، غْ جٕ ٖحء ك٤ِطٞع ، ٝجٕ ٖحء : جألُرح٢ٗ ، ٝٗٛٚ 

 ك٤ِىع ، ٝٛٞ جُٛٞجخ 
1660

 ، 1/237، ٖٓ قى٣ع جذٖ ػٍٔ ٍٓكٞػح ، ٝهحٍ جذٖ قؿٍ ك٢ جُىٌج٣س ،3/9أنٍؾٚ جذٖ ْؼى ك٢ جُطروحش ، :  قٖٓ 

. جْ٘حوٙ ٚك٤ف 
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 )1661({رأيت المبلئكة تحممو  }كما ركاه الكاقدم في المغازم مف قكلو عميو الصبلة كالسبلـ 

 عف الكثافة عمى ما )1663( يتجو محمبل عمى تقدير تجسميـ عمييـ السبلـ ال تجردىـ)1662(فإنما

. عميو أصؿ خمقتيـ 

 فمـ تكجب مزاحمة حسية كال منعا )1664({مع كؿ عبد ممكاف، كفييا أكثر إلى سبعيف  }: كفي اآلثار 

مف اتصاؿ بينؾ كبيف إنساف، كال حمؿ شيء عمى المنكبيف كالرأس، الميـ إال أف يراد أف  بسبب 

 لمجنازة )1665(حمميـ عمييـ السبلـ اكتفي عف تكميؿ األربعة مف الحامميف، كألف ما ذىبنا إليو أصكف

عف السقكط، كككف ذلؾ أشؽ عمى الحامميف مصمحة معارضة بمفسدة تعريضو عمى السقكط 

، كألنو أكثر إكراما لمميت كأعكف عمى تحصيؿ سنة )1666(خصكصا في مكاطف الزحمة كالمحجر

.  كالدابة اإلسراع كأبعد مف التشبيو بحمؿ األمتعة فإنو مكركه، كنناكره حماؿ عمى الطير

 ] المشي بالجنازة [

ما : " ألنو عميو الصالة والسالـ حيف سئؿ عنو قاؿ  (ويمشوف بو مسرعيف دوف الخبب  ) ] 

  .[" دوف الخبب 

                                                                                                                                                 

ٞٔس جُورٍ ٝٞـططٚ ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ، :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 328 ، 2055٘ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ 

 ٝجْ٘حوٙ ٚك٤ف ، ػ٠ِ ٠ٍٖ ِْٓٓ ، ٌؾحُٚ ًِْٜ غوحش ٝٛٞ ٓطَٛ 
1661

 . ، ٖٓ قى٣ع أذ٢ ْؼ٤ى ذحغْ ٓ٘ٚ 2/287 ٞؼ٤ق أنٍؾٚ جُٞجهى١ ك٢ جُٔـح١َ ، ًٔح ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ، 
1662

 ٝٛٞ نطح. هحتٔحً  : (ؼ) ك٢ 
1663

 .ٝٛٞ نطأ . ذهٍٝؾْٜ  : (ؼ) ك٢ 
1664

: جٗظٍ .  ٌٝو ك٢ ًٛج جُرحخ جقحو٣ع ٝج٤ٛس ، ٝذؼٝ جالغحٌ ػٖ جذٖ ػرحِ ٝٓؿحٛى ٝؿ٤ٍٛٔح ٖٓ جتٔس جُطل٤ٍٓ 

ُٚ ٓؼورحش ٖٓ :"  ك٢ ضل٤ٍٓ هُٞٚ ضؼا٠ُ 2/521 ، ٝجذٖ ًػ٤ٍ ، ضل٤ٍٓ جُوٍإٓ جُؼظ٤ْ ، 4/47ج٢٠ٞ٤ُٓ ، جُىٌ جُٔ٘ػٌٞ ، 

 ".ذ٤ٖ ٣ى٣ٚ ٖٝٓ نِلٚ 
1665

 إٔٛٞ ، ٝٛٞ نطأ  : (ؼ) ك٢ 
1666

 .ٝجُٔكؿٖ  : (٠) ك٢ 
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ضرب مف العدك دكف العنؽ كالعنؽ خطك فسيح فيمشكف بو دكف ما  ( )1667(دكف الخبب ): قكلو 

 (1668) .دكف العنؽ، كلك مشكا بو الخبب كره ألنو ازدراء بالميت

أخرج أبك داكد كالترمذم عف ابف  ( حيف سئؿ عنو إلى آخره  ألنو عميو الصبلة كالسبلـ ):  قكلو 

ما دكف : عف المشي مع الجنازة فقاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - سألنا رسكؿ اهلل  }مسعكد قاؿ 

.  كىك مضعؼ )1669({الخبب

ف أسرعكا بالجنازة، فإف تؾ صالحة فخير تقدمكنيا }كأخرج الستة قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ  إليو، كا 

.  كيستحب اإلسراع بتجييزه كمو مف حيف يمكت)1670({تؾ غير ذلؾ فشر تضعكنو عف رقابكـ 

 } كراىة الجموس قبؿ اف يوضع عف أعناؽ الرجاؿ [

ذا بمغوا إلى قبره يكره أف يجمسوا قبؿ أف يوضع عف أعناؽ الرجاؿ) ]  ألنو قد تقع الحاجة إلى  (وا 

 . [التعاوف والقياـ أمكف منو 

كألف المعقكؿ مف ندب الشرع لحضكر دفنو  (الحاجة إلى التعاكف إلى آخره ألنو قد تقع ): قكلو 

إكراـ الميت، كفي جمكسيـ قبؿ كضعو ازدراء بو كعدـ التفات إليو، ىذا في حؽ الماشي معيا، أما 

القاعد عمى الطريؽ إذا مرت بو أك عمى القبر إذا جيء بو فبل يقـك ليا،كقيؿ يقكـ، كاختير األكؿ لما 

                                                 
1667

 جُؿ٘د ، ٝٛٞ نطأ  : (خ) ك٢ 
(1668)

 ، ٝجٍُٓن٢ٓ ، 352-6/372 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/1022جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 

 1/244، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/231 ، ٝجذٖ ػحذى٣ٖ ، قح٤ٖس ٌو جُٔكطحٌ ، 2/56جُٔر٠ٞٓ ، 
1669

جالٍْجع ذحُؿ٘حَز ، ٝٞؼلٚ جألُرح٢ٗ ، :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 572 ، 3184٘ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

ٝٞؼلٚ .ٓح ؾحء ك٢ ج٢ُٗٔ نِق جُؿ٘حَز :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 240 ، 1011٘ٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 .جألُرح٢ٗ 


  . (أ) خ ٖٓ /156 ٜٗح٣س م 
1670

 ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ جٍُٟٓ ذحُؿ٘حَز ، ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع 272 ، 1315٘ أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

 ، 572 ، 3181٘جالٍْجع ذحُؿ٘حَز ، ٝأنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 429 ، 944ٌ٘هْ 

 ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ 241 ، 1015ً٘طحخ جُؿ٘حتُ ، جالٍُْغ ذحُؿ٘حَز ، ٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

جٍُٓػس ذحُؿ٘حَز ، :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 307 ، 1910٘جالٍْجع ذحُؿ٘حَز ، ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ 

 .ٓح ؾحء ك٢ ٖٜٞو جُؿ٘حَز :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 262 ، 1477٘ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 



411 

 

أمرنا بالقياـ في الجنازة ثـ جمس بعد ذلؾ -صمى اهلل عميو كسمـ - كاف رسكؿ اهلل  }ركم عف عمي 

 . (1672) بيذا المفظ ألحمد)1671({كأمرنا بالجمكس 

 

 ] كيفية حمؿ الجنازة [

أف تضع مقدـ الجنازة عمى يمينؾ ثـ مؤخرىا عمى يمينؾ ثـ مقدميا عمى  (وكيفية الحمؿ : قاؿ  ] 

 . [يسارؾ ثـ مؤخرىا عمى يسارؾ إيثارا لمتيامف، وىذا في حالة التناوب 

ىك حكاية خطاب أبي حنيفة ألبي يكسؼ، كالمراد بمقدـ الجنازة يمينيا، كيميف  (أف تضع  ): قكلو 

 مستمؽ عمى ظيره، فالحاصؿ أف تضع يسار السرير  الجنازة بمعنى الميت ىك يسار السرير ألنو

المقدـ عمى يمينؾ ثـ يساره المؤخر ثـ يمينو المقدـ عمى يسارؾ ثـ يمينو  المؤخر ألف في  ىذا إيثارا 

. (1673)لمتيامف 

األفضؿ لممشيع لمجنازة المشي خمفيا كيجكز أماميا إال أف يتباعد عنيا أك يتقدـ الكؿ فيكره  (فرع  )

. كال يمشي عف يمينيا كال عف شماليا، كيكره لمشيعيا رفع الصكت بالذكر كالقراءة، كيذكر في نفسو 

. كعند الشافعي  المشي أماميا أفضؿ، كقد نقؿ فعؿ السمؼ عمى الكجييف كالترجيح بالمعنى 

ىـ مشيعكف فيتأخركف كالشفيع : ىـ شفعاء كالشفيع يتقدـ ليميد المقصكد، كنحف نقكؿ : ىك يقكؿ 

المتقدـ ىك الذم ال يستصحب المشفكع لو في الشفاعة كما نحف فيو بخبلفو، بؿ قد ثبت شرعان إلزاـ 

                                                 
1671

 ، ٝجُر٤ٜو٢ 1/488 ، ٝجُطكأ١ٝ ، 3056 ، ٝجذٖ قرحٕ ، 273 ، ٝأذٞ ٣ؼ٠ِ ، 1/82 قٖٓ ، أنٍؾٚ أقٔى ، 

، ٝأذٞ وجٝو  (962) ، ًِْٜ ٖٓ قى٣ع ػ٢ِ ، ٝجْ٘حوٙ قٖٓ ، ُٝٚ ٠ٍم أنٍٟ ضو٣ٞٚ ، كوى أنٍؾٚ ِْٓٓ 4/27،

 .ًحٕ ٣وّٞ ك٢ جُؿ٘حتُ غْ ؾِّ ذؼى - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ، ٝؿ٤ٍٛٔح جٕ ٌٍْٞ هللا (3175)
(1672)

 ، 6/381 ، ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/244 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/57ٝجٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :  جٗظٍ 

   . 2/374ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 


  . (خ) أ ٖٓ /188 ٜٗح٣س م 
(1673)

، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/245 ، ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/1024جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 

   .2/361 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 6/368
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تقديمو حالة الشفاعة لو أعني  حالة الصبلة، فثبت شرعان عدـ اعتبار ما اعتبره، كاهلل سبحانو أعمـ 
(1674).  

 ]فصؿ في الدفف[

 (ويدخؿ الميت  ) {والمحد لنا والشؽ لغيرنا}لقولو عميو الصالة والسالـ  (ويحفر القبر ويمحد  ) ]

 .{أنو عميو الصالة والسالـ سؿ ساّلً }مما يمي القبمة خالفا لمشافعي، فإف عنده يسؿ سال لما روي 

ولنا أف جانب القبمة معظـ فيستحب اإلدخاؿ منو، واضطربت الروايات في إدخاؿ النبي عميو 

 . [ الصالة والسالـ

 

 

 ] المحد [

ضركرة مف رخك األرض فيخاؼ أف ينيار    إال أف يككف)1675(السنة عندنا المحد (كيمحد  ): قكلو 

 ، بؿ ذكر لي أف بعض األرضيف مف الرماؿ يسكنيا بعض األعراب )1676(المحد فيصار إلى الشؽ

. ال يتحقؽ فييا الشؽ أيضان، بؿ يكضع الميت كيياؿ عميو نفسو التراب 

                                                 
(1674)

 ، جذٖ ٌٖى ، ذىج٣س جُٔؿطٜى ، 1/244 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/56جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :  جٗظٍ 

   .2/366 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 6/378  ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/310، ٝجُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 1/344
1675

جٕ ٣كلٍ جْلَ ؾىجٌ جُورٍ جألهٍخ ئ٠ُ جُورِس ٌٓحٗح، ٣ٞٞغ ك٤ٚ ج٤ُٔص ػ٠ِ ؾ٘رٚ جأل٣ٖٔ ، ٓٓطورال جُورِس ، :  جُِكى 

جُٓك٤رح٢ٗ ، أقٌحّ جُٔوحذٍ ك٢ ج٣ٍُٗؼس .و: غْ ضٓى ًٛٙ جُكلٍز ذحُطٞخ جُِرٖ ، نِق ظٍٜ ج٤ُٔص ، غْ ٣ٜحٍ جُطٍجخ جٗظٍ 

  30جإلْال٤ٓس ، ٘
1676

إٔ ٣كلٍ ك٢ ١ْٝ جُورٍز ، قلٍز ػ٠ِ هىٌ ج٤ُٔص ػ٠ِ ؾ٘رٚ جأل٣ٖٔ ، ٓٓطورال جُورِس ، غْ ضٓوق ًٛٙ جُكلٍز :  جُٗن 

جُٓك٤رح٢ٗ ، ، أقٌحّ جُٔوحذٍ .و: جٗظٍ .ذأقؿحٌ أٝ ؿ٤ٍٛح ، ٣ٍٝكغ جُٓوق ه٤ِال ذك٤ع ال ٣ّٔ ج٤ُٔص ، غْ ٣ٜحٍ جُطٍجخ 

 30ك٢ ج٣ٍُٗؼس جإلْال٤ٓس ، ٘

-٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٝجُِكى ٝجُٗن ؾحتُجٕ ذاؾٔحع جُؼِٔحء ، ؿ٤ٍ إٔ جُِكى جكَٟ ، الٗٚ ٛٞ ج١ًُ كؼَ ذورٍ جٍٍُْٞ 

جؾٔغ :" ٝهحٍ ج١ُٝٞ٘ - . ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جُٓ٘س إٔ ٣ِكى هرٍ ج٤ُٔص ، ًٔح ٚ٘غ ذورٍ جُ٘ر٢ : " هحٍ جذٖ هىجٓس . 

   6/395 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع، ؼ2/379جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، ؼ: جٗظٍ . جُؼِٔحء جٕ جُىكٖ ك٢ جُِكى ٝك٢ جُٗن ؾحتُجٕ
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 ، قاؿ )1678(  ركاه الترمذم عف ابف عباس كفيو عبد األعمى بف عامر)1677(كالحديث المذككر

. فيو مقاؿ : الترمذم 

ككاف بالمدينة رجؿ يمحد كآخر  -صمى اهلل عميو كسمـ - لما تكفي النبي  }كركاه ابف ماجو عف أنس 

نستخير ربنا كنبعث إلييما فأييما سبؽ تركناه، فأرسؿ إلييما فسبؽ صاحب المحد، : يضرح، فقالكا 

 )1680(عف سعد" كحديث مسمـ  ظاىر فيو، ك ما أخرج  .] )1679(فمحدكا النبي صمى اهلل عميو كسمـ

بف أبي كقاص أنو قاؿ في مرضو الذم مات فيو الحدكا لي لحدا كانصبكا عمي المبف نصبا كما صنع 

 أنو عميو الصبلة كالسبلـ الحد ، )1682(كىك ركاية عف سعد  " )1681(برسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ

أنو عميو الصبلة كالسبلـ ألحد كنصب عميو المبف نصبا  }كركل ابف حباف في صحيحو عف جابر 

  كاستحب بعض الصحابة أف يرمس في التراب )1683({كرفع قبره مف األرض نحك شبر 

. (1685)، يركل ذلؾ عبد اهلل بف عمرك بف العاص )1684(رمسا

                                                 
1677

. ك٢ جُِكى ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 579 ، 3208٘ أنٍؾٚ أذٞ وأٝٝو ، قى٣ع ٌهْ 

جُِكى ٝجُٗن ، ٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 321 ، 2009٘ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ 

جُِكى ُ٘ح ، ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع - : ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٓح ؾحء ك٢ هُٞٚ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 1045ٌهْ 

 .ٓح ؾحء ك٢ جْطكرحخ جُِكى :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 273 ، 1554ٌ٘هْ 
1678

 ػرى جالػ٠ِ ذٖ ػحٍٓ جُػؼِر٢ ، جٌُٞك٢، هحٍ ػ٘ٚ جُكحكع ذٖ قؿٍ ، ٚىٝم ذْٜ ، ٝٛٞ ٖٓ جُطروس جُٓحوْس ٖٓ 

 ، هْٓ ٖٓ جْٔٚ ػرى جالػ٠ِ ئ٠ُ ػرى 7جذٖ قؿٍ ، ُٓحٕ ج٤ُُٔجٕ ، ؼ: جٗظٍ . جُطحذؼ٤ٖ ، ٌٟٝ ػٖ ٓكٔى ذٖ جُك٘ل٤س 

 . ػرى جالػ٠ِ :  ، ذحخ 1743: جُك٤ٔى ، ٝجُرهح١ٌ ، جُطح٣ٌم جٌُر٤ٍ ، ش
1679

 . ٓح ؾحء ك٢ جُٗن ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 273 ، 1557٘ أنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 
1680

 .ٝٛٞ نطأ . ْؼ٤ى  : (ؼ) ك٢ 
1681

ك٢ جُِكى ٝٗٛد جُِرٖ ػ٠ِ ج٤ُٔص ، :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 439 ، 966٘   أنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 

ٓح ؾحء ك٢ جْطكرحخ جُِكى ، ٝٚككٚ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 273 ، 1556٘ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 

 . جألُرح٢ٗ
1682

 ٝٛٞ نطأ . ٖٜى  : (ؼ) ك٢ 
1683

 ، ٖٓ قى٣ع ؾحذٍ ، ٝهحٍ ج٤ُٗم ٖؼ٤د جالٌٗحؤ٠ٝ ، 6635 قٖٓ أنٍؾٚ جذٖ قرحٕ ، ك٢ ٚك٤كٚ ، قى٣ع ٌهْ 

 جْ٘حوٙ ٚك٤ف ػ٠ِ ٠ٍٖ ِْٓٓ  
1684

ًطٔٚ ، : ٌّٓ جُهرٍ ٣ٍٓٓٚ ٌٓٓحً : جُوحِٓٞ جُٔك١٤ ، ٝك٢ ُٓحٕ جُؼٍخ – ًطٔحٕ جُهرٍ ٝجُىكٖ ٝجُورٍ :  جٍُّٓ 

ٌّٓ :   ، ٝك٢ ج١٤ُْٞ 2/378وك٘ٚ ْٟٝٞ ذٚ جالٌٜ ، ؼ: ٌّٓ ج٤ُٔص ٌٓٓحً : ئٓح ك٢ جُٔـ٢٘ . ٝج٢ُٗ وك٘ٚ ٝؿطحٙ 

 .ؿطحٙ ذحُطٍجخ ، وك٘ٚ : كؼَ غالغ٢ ٓطؼىو، ٌّٝٓ ج٤ُٔص : 
(1685)

 ، ٝجُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 1/245 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/1026جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 

  . 2/375 ، ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 6/393، ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/315



414 

 

. ليس أحد جنبي أكلى بالتراب مف اآلخر: كقاؿ 

 ] كيفية إدخاؿ الميت [

كذلؾ أف تكضع الجنازة في جانب القبمة مف القبر كيحمؿ  (كيدخؿ الميت مما يمي القبمة  ): قكلو 

 (1686) .الميت منو فيكضع في المحد فيككف اآلخذ لو مستقبؿ القبمة حاؿ األخذ

بإزاء  ىك بأف يكضع السرير في مؤخر القبر حتى يككف رأس الميت (فإف عنده يسؿ سبل  ):  قكلو 

مكضع قدميو مف القبر، ثـ يدخؿ رأس الميت القبر  كيسؿ كذلؾ فتككف  رجبله مكضع رأسو، ثـ 

أخبرنا الثقة عف عمر بف : يدخؿ  رجبله كيسؿ كذلؾ، قد قيؿ كؿ منيما كالمركم لمشافعي األكؿ قاؿ 

مف -صمى اهلل عميو كسمـ - سؿ رسكؿ اهلل  } عف ابف عباس قاؿ )1688(  عف عكرمة)1687(عطاء

  . )1689({قبؿ رأسو 

  ال         )1692(  كأبي النضر)1691(  كربيعة)1690(أخبرنا بعض أصحابنا عف أبي الزناد: كقاؿ 

،                       { قبؿ رأسو سؿ مف- صمى اهلل عميو كسمـ - أف النبي  }اختبلؼ بينيـ في ذلؾ 

                                                 
(1686)

 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/245 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 1/38جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 

2/374 .   
1687

 ػٍٔٝ ذٖ ػطحء ذٖ أذ٢ جُهٞجٌ ج٢ٌُٔ ذ٢٘ ػحٍٓ ، ٌٟٝ ػٖ جذٖ ػرحِ ٝجُٓحتد ذٖ ٣ُ٣ى ٝؿ٤ٍٛٔح ٌٟٝٝ ػ٘ٚ 

جذٖ قؿٍ ، : جٗظٍ . غوس ، ٝيًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ جُػوحش : جذٖ ؾ٣ٍؽ ٝجْٔحػ٤َ ذٖ ج٤ٓس ، هحٍ جذٖ ٓؼ٤ٖ ٝأذٞ ٌَػس 

   33/389 ، ٝجذٖ ًػ٤ٍ ، ؾحٓغ جُٔٓح٤ٗى ٝجُٖٓ٘ ، 7/409ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 
1688

جُو٢ٍٖ جُٜح٢ٖٔ ، أذٞ ػرى هللا جُٔى٢ٗ ، ٠ُٞٓ ػرى هللا ذٖ ػرحِ ، ٖٓ :  ػٌٍٓس ذٖ ػرى هللا جُرٍذ١ٍ جُٔى٢ٗ 

جذٖ قؿٍ ، : جٗظٍ :  ٛـ ، ٝه٤َ ذؼى يُي ذحُٔى٣٘س 104جُْٞط٠ ٖٓ جُطحذؼ٤ٖ، غوس ، غرص ، ػحُْ ذحُطل٤ٍٓ ، ضٞك٢ ْ٘س 

 ، ٝج٢ًٌُُِ ، 5/229 ، ٝجذٖ قرحٕ ، جُػوحش ، 3/134/138 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 463ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، 

 . 4/244جألػالّ، 
1689

جُوح١ٌ ، ػ٢ِ ذٖ ِْطحٕ ٓكٔى :  ، ٝجٗظٍ 1/315 ، ٝك٢ جألّ ، 1/215 ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جُٗحكؼ٢ ك٢ جُٔٓ٘ى ، 

  . 1705: جُوح١ٌ ، ٍٓهحز جُٔلحض٤ف ٍٖـ ٌٓٗحز جُٔٛحذ٤ف ، ٓٓحُس 
1690

ػرى هللا ذٖ يًٞجٕ جُو٢ٍٖ جُٔى٢ٗ ، ٓكىظ ، ٖٓ ًرحٌْٛ ، ًحٕ ْل٤حٕ ٤ٔٓ٣ٚ أذٞ جُٔإ٤ٖ٘ٓ ك٢ :  أذٞ جُُٗحو 

 ٛـ ، ًٝحٕ غوس ك٢ جُكى٣ع ، ػحُٔح ذحُؼٍذ٤س ك٤ٛكحً ، ضٞك٢ ك٢ جُٔى٣٘س 65جُكى٣ع، ٠ٌ٘٣ٝ ذأذ٢ ػرى جٍُقٖٔ ، ُٝى ْ٘س 

.  ٛـ 131ْ٘س

   7/382 ، ٝجذٖ ذىٌجٕ ، ض٣ًٜد جذٖ ػٓحًٍ ، 1/126 ، ٝجًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 4/85ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
1691

 ٌذ٤ؼس ذٖ أذ٢ ػرى جٍُقٖٔ ، ٝجْْ جذ٤ٚ كٍٝل جُط٢ٔ٤ ، أذٞ ػػٔحٕ جُٔى٢ٗ ، جٓحّ قحكع ، كو٤ٚ ٓؿطٜى ، ٣ٝؼٍف 

جًُٛر٢ ، ضًًٍز : جٗظٍ .  ٛـ 143 ٛـ ، ٝه٤َ ْ٘س 136ذٍذ٤ؼس جٍُأ١ ، غوس ٌٜٓٗٞ ، ٤ٖم جألٓحّ ٓحُي ، ضٞك٢ ْ٘س 

  .3/17 ، ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 3/258 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 1/148جُكلحظ ، 
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سناد أبي داكد صحيح، كىك ما أخرج عف أبي إسحاؽ السبيعي)1693(ككذلؾ أبك بكر كعمر  )1694(  كا 

، فصمى عميو ثـ )1696( أف يصمي عميو عبد اهلل بف يزيد الخطمي)1695(أكصاني الحارث: قاؿ 

. )1697(ىذا مف السنة : أدخمو القبر مف قبؿ رجمي القبر كقاؿ 

 كركم أيضان مف طرؽ ضعيفة، قمنا إدخالو عميو الصبلة كالسبلـ مضطرب فيو، فكما ركم ذلؾ

. ركم خبلفو 

 أبك داكد في المراسيؿ عف حماد بف أبي سميماف عف إبراىيـ النخعي كمف قاؿ التيمي فقد أخرج

  )1698(] فإف حمادا انما يركم عف إبراىيـ، كصرح بو ابف أبي شيبة في مصنفو فقاؿ عف حماد[كىـ، 

 {أدخؿ القبر مف قبؿ القبمة كلـ يسؿ سبل-صمى اهلل عميو كسمـ - أف النبي }عف إبراىيـ النخعي 

أنو عميو  }  كأخرج ابف ماجو في سننو عف أبي سعيد )1699(كزاد ابف أبي شيبة كرفع قبره حتى يعرؼ
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جْكن ذٖ ئذٍج٤ْٛ ذٖ ٣ُ٣ى أذٞ جٍُٟ٘ جُلٍجو٢ٓ٣ ، ٠ُٞٓ ػٍٔ ذٖ ػرى جُؼ٣ُُ ، ًحٕ ٖٓ جُػوحش :  أذٞ جٍُٟ٘ 

ِٓطو٠ أَٛ جُكى٣ع ، ٝٓؼؿْ ٤ٖٞل جُرهح١ٌ ، ٌهْ : جُرٌحت٤ٖ ، هحٍ جُ٘ٓحت٢ ٤ُّ ذٚ ذأِ ، ٌٟٝ ػ٘ٚ جُرهح١ٌ َ جٗظٍ 

 ، ٝػ٢ِ ذٖ جُكٖٓ ، ضح٣ٌم ٓى٣٘س وٓٗن 1/199 ، ٓؿالش جُكى٣ع ٝػِٞٓٚ ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، ؼ40

،8/170 .  


  . (ؼ) خ ٖٓ /189 ٜٗح٣س م 
1693

ٛٞ ٍَْٓ ، ٝك٢ :  ، ٝهحٍ جذٖ جُطًٍٔح٢ٗ 4/54 ، ٝػ٘ٚ جُر٤ٜو٢ 1/315 ًٛج جالغٍ أنٍؾٚ جُٗحكؼ٢ ك٢ جألّ ، 

 . ْ٘ىٙ ٓؿٍٜٞ 
1694

ػٍٔٝ ذٖ ػرى هللا ، ٖٓ ذ٢٘ ي١ ٣كٔى ، أذٞ جُٓر٤غ جُُٜٔج٢ٗ جٌُٞك٢ ، غوس ٌٓػٍ ، ػحذى ، ُٝى :  أذٞ جْكن جُٓر٤ؼ٢ 

 ، جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد، 5/81ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 127 ٛـ ، جنط١ِ ذحنٍٙ ، ضٞك٢ ْ٘س 33ْ٘س 

  . 3/284 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 493
1695

 . جُكٍظ  : (خ، ٠) ك٢ 
1696

 ػرى هللا ذٖ ٣ُ٣ى جُهط٢ٔ ، ٖٓ ذ٢٘ نطٔس ، جأل٢ْٝ جالٗٛح١ٌ ، أذٞ ٠ْٞٓ ، ج٤ٍٓ ، ٖٓ جٚكحخ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ 

٠حُد ، ٖٜى جُكى٣ر٤س ٝٛٞ ٚـ٤ٍ ، ٖٜٝى جُؿَٔ ٝٚل٤ٖ ٓغ ػ٢ِ ، ٢ُٝ ٌٓس الذٖ جُُذ٤ٍ ٓىز ٤ٓ٣ٍز ، غْ ٝالٙ جٌُٞكس 

 ، ٝجذٖ قؿٍ ، 5024:  ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش4/146ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 70كطٞك٢ ك٤ٜح ْ٘س 

  . 6/78ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 
1697

٤ًق ٣ىنَ ج٤ُٔص هرٍٙ ، ٝٚككٚ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 578 ، 3211٘ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 

 .  ، ًِْٜ ػٖ أذ٢ جْكن 4/54 ، ٝجُر٤ٜو٢ ، 3/130جألُرح٢ٗ ، ٝأنٍؾٚ جذٖ أذ٢ ٤ٖرس ، 


  .(أ) أ ٖٓ /157 ٜٗح٣س م 


  . (خ) خ ٖٓ /188 ٜٗح٣س م 
1698

  (خ،ؼ) ٓحذ٤ٖ جُٔؼٌٞك٤ٖ ٤ُٓص ك٢ 
1699

 ، ًالٛٔح ػٖ ئذٍج٤ْٛ ، جُ٘هؼ٢ ٍْٓال ، 377 ، ٝأذٞ وجٝو ك٢ ٍٓج٤ِْٚ ، 3/130 ٍَْٓ ، أنٍؾٚ جذٖ أذ٢ ٤ٖرس ، 

 ٍْٝٓالش جُ٘هؼ٢ ؾ٤ىز ، ئال جٕ قٔحوجً ٚىٝم ٤ْة جُكلع ًٔح ك٢ جُطو٣ٍد  
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  كعمى ىذا ال حاجة إلى ما دفع بو )1700({أخذ مف قبؿ القبمة كاستقبؿ استقباال  الصبلة كالسبلـ

دفف في  االستدالؿ األكؿ  مف أف سمو لمضركرة ألف القبر في أصؿ الحائط ألنو عميو الصبلة كالسبلـ

قبض فيو فبل يمكف  أخذه مف جية القبمة، عمى أنو لـ يتكؼ ممتصقا إلى الحائط بؿ  المكاف الذم

  )1701({مات بيف حاقنتي كداقنتي  } :مستندا إلى عائشة، عمى ما في الصحيحيف كانت تقكؿ

ف كاف فراشو إلى الحائط ،ألنو حالة استناده إلى عائشة مستقبؿ  يقتضي ككنو مباعدا مف الحائط، كا 

إنما يتكفى مستقببل، فغاية األمر أف يككف مكضع المحد  القبمة لمقطع بأنو عميو الصبلة كالسبلـ

ممتصقان إلى أصؿ الجدار، كمنزؿ القبر قبمة، كليس اإلدخاؿ مف جية القبمة إال أف يكضع الميت 

 تعارض ما ركاه كما ركيناه فتساقطا : عمى سقؼ المحد ثـ يؤخذ الميت كحينئذ نقكؿ 

  .(1702)كلك ترجح األكؿ كاف لمضركرة كما قمنا

  ] الدفف ليالً [

، كقد كجدنا التشريع المنقكؿ عنو عميو الصبلة (1703)كغاية فعؿ غيره أنو فعؿ صحابي ظف السنة ذلؾ

كالسبلـ في الحديث المرفكع خبلفو، ككذا عف بعض أكابر الصحابة، فاألكؿ ما ركل الترمذم عف 
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ٓح ؾحء ك٢ جونحٍ ج٤ُٔص جُورٍ ، ٝجٌٍٗٙ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 273 ، 1552٘ أنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 

 .جألُرح٢ٗ  
1701

 4451،6510 ، 4450 ، 4449 ، 1389 ، 3100، 890: ؿ٣ٍد ذًٜج جُِلع ، ٝهى أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

 ، ًطحخ كٟحتَ 1220 ، 2444٘ ، 2443:  ، ًطحخ كٍٜ جُهّٔ ، ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 651، ٘

ك٢ ذ٤ط٢ ٝك٢ ٢ٓٞ٣ ٝذ٤ٖ ْك١ٍ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٓحش ٌٍْٞ هللا : جُٛكحذس ، ًِْٜ ٖٓ قى٣ع ػحتٗس هحُص 

ئٓح ٤ْحم جُٔٛ٘ق ، ك٤ِّ ك٢ جُرهح١ٌ ِْٝٓٓ ، ٝجٗٔح ٛٞ ػ٘ى أقٔى . ٝٗك١ٍ ، ًٛج ُلع جُرهح١ٌ ِْٝٓٓ ُٝٚ ضطٔس 

،6/77 .  
(1702)

  ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ 1/319، جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/1029جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 

  .6/401 ، ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/345جُكوحتن ، 
(1703)

 .2/417جذٖ هىجٓس، جُٔـ٢٘ ،  . 6/420 ، ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/245ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
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أنو عميو الصبلة كالسبلـ دخؿ قبر ليبل فأسرج لو سراج فأخذه مف قبؿ القبمة، كقاؿ  }ابف عباس 

.  انتيى .حديث حسف:   كقاؿ )1704({رحمؾ اهلل إف كنت ألكاىا تبلء لمقرآف، ككبر عميو أربعان 

 ، كقد اختمفكا فييما كذلؾ يحط الحديث )1706(  كمنياؿ بف خميفة)1705(مع أف فيو الحجاج بف أرطاة

عف درجة الصحيح ال الحسف، كسنذكره في أمر الحجاج بف أرطاة في باب القراف إف شاء اهلل تعالى 

 .

  أربعان كأدخمو مف قبؿ )1707(أف عميا كبر عمى يزيد بف المكفؼ" كالثاني ما أخرج ابف أبي شيبة 

. (1708)"القبمة 

 . (1710)"كأدخمو مف قبؿ القبمة  أنو كلى ابف عباس فكبر عميو أربعان   " )1709(كأخرج عف ابف الحنفية

 ] ما يقولو واضع الميت في قبره [

كذا قالو عميو الصالة  (بسـ اهلل وعمى ممة رسوؿ اهلل : فإذا وضع في لحده يقوؿ واضعو  ) ]

بذلؾ أمر رسوؿ اهلل  (ويوجو إلى القبمة)في القبر -رضي اهلل عنو -والسالـ حيف وضع أبا دجانة 
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ٓح ؾحء ك٢ جُىكٖ ك٢ ج٤َُِ ، ٝٞؼلٚ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 250 ، 1057٘ أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 . ، ًالٛٔح ٖٓ قى٣ع جذٖ ػرحِ 3/131جألُرح٢ٗ ، ٝأنٍؾٚ جذٖ أذ٢ ٤ٖرس ، 
1705

 جُكؿحؼ ذٖ أ٠ٌأز ذٖ غٌٞ جُ٘هؼ٢ ، هح٢ٞ أَٛ جٌُٞكس ، ًحٕ ٖٓ ٌٝجز جُكى٣ع ٝقلحظٚ ، جْطلط٢ ٝٛٞ جذٖ ْص 

: جٗظٍ.  ٛـ 145ػٍٗز ْ٘س  ، ٢ُٝٝ هٟحز جُرٍٛز ، ًٝحٕ ض٤حٛح ٓؼؿرح ، ٣ؼحخ ، ذطــ٤ٍ جُلحظ جُكى٣ع ، ضٞك٢ ْ٘س 

 . 2/168 ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 8/230 ، جُهط٤د جُرـىجو١ ، ضح٣ٌم ذـىجو ، 2/196ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 
1706

 ٜٓ٘حٍ ذٖ ن٤ِلس أذٞ هىجٓس جُؼؿ٢ِ ، جٌُٞك٢ ، هحٍ جُى١ٌٝ ٝؿ٤ٍٙ ٝؿ٤ٍٙ ػٖ جذٖ ٓؼ٤ٖ ، ٞؼ٤ق ، ٝهحٍ أذٞ قحضْ 

جٗظٍ . أنٍؾٚ جذٖ ن٣ُٔس ك٢ ٚك٤كٚ : ٚحُف ٣ٌطد قى٣ػٚ ، هحٍ جُرهح١ٌ ، ٚحُف ك٤ٚ ٗظٍ ، ٝهحٍ جُ٘ٓحت٢ ٞؼ٤ق : 

جُرهح١ٌ ، جُطح٣ٌم جٌُر٤ٍ ، : جٗظٍ  . 3/225،464 ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، 10/283جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، : 

 ، ٝجًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، جُطرؼس جُػحٓ٘س ، ٝجُىٌ ج٤ُ٘ٓس ، ٌؾحٍ جُطل٤ٍٓ جٓحّ جُٔل٣ٍٖٓ ، جذٖ 1964ذحخ ٜٓ٘حٍ ، 

 1499قؿٍ جُطر١ٍ ، 
1707

ًحٕ ٖٓ جٚكحخ ػ٢ِ ٠ٌٞ هللا ػ٘ٚ ، ٝٓحش ك٢ نالكطٚ ، ك٠ِٛ ػ٤ِٚ ، ُٝٚ يًٍ ٤ُٝٓص ُٚ :  ٣ُ٣ى ذٖ جٌُٔلق 

 ، جُهط٤د جُرـىجو١ ، ضح٣ٌم 8/130جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، : جٗظٍ . ٌج٣س ، جونِٚ ػ٢ِ ك٢ هرٍٙ ٓٔح ٢ِ٣ جُورِس 

   . 1/194 ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالغ٤حٌ ذٔؼٍكس ج٥غحٌ ، 3/218ذـىجو ، 
(1708)

 :  جٗظٍ 
1709

 ٛـ ، ٝٛٞ أنٞ جُكٖٓ ٝجُك٤ٖٓ ، أٓٚ نُٞٚ 21ٓكٔى ذٖ ػ٢ِ ذٖ أذ٢ ٠حُد ، أذٞ جُوحْْ ، ُٝى ْ٘س : جذٖ جُك٘ل٤س 

 ، ٠5/66روحش جذٖ ْؼى ، : جٗظٍ.  ٛـ 81ذ٘ص ؾؼلٍ جُك٘ل٤س ، ًحٕ ٝجْغ جُؼِْ ٌٝػح ، أْٞو جُِٕٞ ضٞك٢ ذحُٔى٣٘س ْ٘س 

  .6/27  ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 3/174 ، ٝجالٚلٜح٢ٗ ، ق٤ِس جأل٤ُٝحء ، 2/42ٝجذٖ جُؿ١َٞ ، ٚلس جُٛلٞز ، 
(1710)

 3/131ٓٛ٘ق جذٖ أذ٢ ٤ٖرس :  جٗظٍ 
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 (ويسوى المبف عمى المحد  )لوقوع األمف مف االنتشار  (وتحؿ العقدة  )-صمى اهلل عميو وسمـ - 

.  [ألنو عميو الصالة والسالـ جعؿ عمى قبره المبف 

غمط، فإف أبا دجانة  (حيف كضع أبا دجانة -صمى اهلل عميو كسمـ - ىكذا قاؿ النبي  ): قكلو 

 ، لكف ركل ابف )1711(في كقعة اليمامة-صمى اهلل عميو كسمـ - االنصارم تكفي بعد رسكؿ اهلل 

إذا -صمى اهلل عميو كسمـ - كاف النبي  }ماجو حديث الحجاج بف أرطاة عف نافع عف ابف عمر 

كقاؿ " كباهلل " زاد الترمذم بعد باسـ اهلل  {باسـ اهلل كعمى ممة رسكؿ اهلل : أدخؿ الميت القبر قاؿ 

. حسف غريب

إذا كضعتـ مكتاكـ في قبكرىـ  }كركاه أبك داكد مف طريؽ آخر بدكف الزيادة، كركاه الحاكـ كلفظو 

.   كصححو، كفيو طرؽ أخرل عديدة )1712({فقكلكا باسـ اهلل كعمى ممة رسكؿ اهلل 

 ، كاستؤنس لو بحديث )1713(غريب (-صمى اهلل عميو كسمـ - كيكجو بذلؾ أمر رسكؿ اهلل   ): قكلو 

فذكر منيا استحبلؿ  {ىي تسع : يا رسكؿ اهلل ما الكبائر ؟ قاؿ : أف رجبل قاؿ  }أبي داكد كالنسائي 

. (1715) ، كاهلل أعمـ)1714(البيت الحراـ قبمتكـ  أحياء كأمكاتا
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ًٌٛج ٝهغ ك٢ جُٜىج٣س ٝجُٔر٠ٞٓ ٝٛٞ ؿ١ِ ، غْ يًٍ ًالٓحً ٓلحوٙ إٔ أذحً  : 2/300 هحٍ ج٣ُُؼ٢ِ ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ، 

 ٛـ ك٢ نالكس 12وؾحٗس ٓحش ك٢ ٝهؼص ج٤ُٔحٓس ، ك٢ قٍخ جٍُوز ، ٝٝجكوٚ جذٖ جُٜٔحّ ًٔح ضٍٟ ، ٝٛٞ جُٛك٤ف ْ٘س 

 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ 2/1031جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ . أذ٢ ذٌٍ ، يًٍٙ جذٖ أذ٢ ق٤ػٔس ك٢ ضح٣ٌهٚ 

  1/317 ، ٝجُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 6/403 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/319جُٛ٘حتغ ، 
1712

ك٢ جُىػحء ٤ُِٔص ئيج ٝٞغ ك٢ هرٍٙ ، :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 578 ، 3213٘ أنٍؾٚ أذٞ وأٝٝو ، قى٣ع ٌهْ 

 69 ، 59 ، 40 ، 2/27ٝأقٔى ، - . ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ذْٓ هللا ٝػ٠ِ ْ٘س ٌٍْٞ هللا : ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ ، ٝٗٛٚ 

ٓح ٣وٍٞ ئيج :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 248 ، 1046٘ ، ٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ قى٣ع ٌهْ ، 1/366 ، ٝجُكحًْ ، 127، 

ٓح :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 272 ، 1550٘ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ . جونَ  ج٤ُٔص جُورٍ ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 

 . ؾحء ك٢ جونحٍ ج٤ُٔص جُورٍ ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 
1713

ؿ٣ٍد ، ٝٝجكوٚ جذٖ جُٜٔحّ ، ٝهحٍ جذٖ :  ، ٝهحٍ 2/302 ال أَٚ ُٚ ذًٜج جُِلع ، يًٍٙ ج٣ُُِؼ٢ ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ، 

  2/1034جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جٗظٍ .  ، ُْ جؾىٙ 1/241قؿٍ ك٢ جُىٌج٣س ، 
1714

ٓح ؾحء ك٢ جُطٗى٣ى ك٢ أًَ ٓحٍ ج٤ُط٤ْ ، :  ، ًطحخ ج٤ُٛى ، ذحخ 510 ، 2875٘ أنٍؾٚ أذٞ وأٝٝو ، قى٣ع ٌهْ 

 ، ًِْٜ ٖٓ قى٣ع ػر٤ى 3/408 ، ٝجُر٤ٜو٢ ، 4/259 ، 1/59 ، ٝجُكحًْ ، 7/89ٝقٓ٘ٚ جألُرح٢ٗ ، ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، 

 . ذٖ ػ٤ٍٔ ػٖ أذ٤ٚ ٍٓكٞػحً 
(1715)

 .2/1034جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
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اخرج مسمـ عف سعد بف أبي كقاص أنو  (ألنو عميو الصبلة كالسبلـ جعؿ في قبره المبف  ):  قكلو 

المبف نصبا كما صنع برسكؿ اهلل صمى  قاؿ في مرضو الذم مات فيو الحدكا لي لحدا كانصبكا عمي

  " )1717(نصب عميو المبف نصبا"  ابف حباف، كفيو  كتقدـ مع حديث)1716(اهلل عميو كسمـ

 . (1718)الحديث

 ] تسجية قبر المرأة دوف قبر الرجؿ [

ألف مبنى حاليف  (ويسجى قبر المرأة بثوب حتى يجعؿ المبف عمى المحد وال يسجى قبر الرجؿ  ) ] 

ألنيما إلحكاـ البناء والقبر  (ويكره اآلجر والخشب)عمى الستر ومبنى حاؿ الرجاؿ عمى االنكشاؼ 

وفي الجامع الصغير،  (وال بأس بالقصب  )موضع البمى، ثـ باآلجر يكوف أثر النار فيكره تفاؤال 

 .[ويستحب المبف والقصب ألنو عميو الصالة والسالـ جعؿ عمى قبره طف مف قصب 

كمنيـ مف عمؿ بأف اآلجر  مستو النار كدفع بأف السنة أف يغسؿ  (ألنيما مف إحكاـ البناء  ): قكلو 

بالماء الحار ، فعمـ أف مس النار لـ يعتبر مانعا في الشرع كاألكلى ما في الكتاب، كفي الدفع نكع 

. نظر

. كىك بضـ الطاء  حزمة (جعؿ عمى قبره طف مف قصب  ألنو عميو الصبلة كالسبلـ ):  قكلو 

جعؿ عمى قبره طف مف -صمى اهلل عميو كسمـ - أف رسكؿ اهلل  } )ركل ابف أبي شيبة عف الشعبي 

  كىك مرسؿ، كأسند ابف سعد في الطبقات، أكصى أبك ميسرة عمرك بف شرحبيؿ )1719( ( {قصب 

                                                 
1716

 .ك٢ جُِكى ٝٗٛد جُِرٖ ػ٠ِ ج٤ُٔص  :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 439 ، 966٘ أنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 


  . (ؼ) أ ٖٓ /190 ٜٗح٣س م 


  . (خ) أ ٖٓ /189 ٜٗح٣س م 
1717

:  ، ٖٓ قى٣ع ؾحذٍ ، ٝهحٍ ج٤ُٗم ٖؼ٤د جالٌٗحؤ٠ٝ 6635: قٖٓ ، أنٍؾٚ جذٖ قرحٕ ك٢ ٚك٤كٚ ، قى٣ع ٌهْ 

 . ئْ٘حوٙ ٚك٤ف ػ٠ِ ٠ٍٖ ِْٓٓ 
(1718)

 .2/1034جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
1719

 .  ، ػٖ جُٗؼر٢ ٍْٓال ، ٝجٍَُْٔ قؿس ػ٘ى جُك٘ل٤س ٝجُٔح٤ٌُس 3/133 ٍَْٓ ، أنٍؾٚ جذٖ ٤ٖرس ك٢ ٓٛ٘لٚ ، 
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إني رأيت المياجريف يستحبكف :   كقاؿ   أف يجعؿ عمى لحده طنا مف قصب)1720(اليمداني

.   انتيى)1721(ذلؾ

كال يمـز ذلؾ خطأ ىذا الحديث لمعارضة ما تقدـ، فإنو ال منافاة لجكاز أف يككف قد كضع المبف عمى 

. (1722)نصبا مع قصب كمؿ بو إلعكاز  في المبف أك غير ذلؾ  قبره عميو الصبلة كالسبلـ

 ] النيي عف تربيع القبر [

ألنو عميو الصالة والسالـ نيى عف  }أي ال يربع  (ثـ يياؿ التراب ويسنـ القبر وال يسطح  ) ] 

 . [ومف شاىد قبره عميو الصالة والسالـ أخبر أنو مسنـ  {تربيع القبور 

صمى اهلل - كمف شاىد قبر النبي  ( )1723(ألنو عميو الصبلة كالسبلـ نيى عف تربيع القبكر ): قكلو 

. أخبر أنو مسنـ -عميو كسمـ 

أنو نيى عف تربيع  }-صمى اهلل عميو كسمـ - حدثنا شيخ لنا يرفع ذلؾ إلى النبي : قاؿ أبك حنيفة 

  كركل محمد بف الحسف أخبرنا أبك حنيفة عف حماد بف أبي سميماف عف )1724({القبكر كتجصيصيا 

كقبر أبي بكر كعمر ناشزة مف -صمى اهلل عميو كسمـ - أخبرني مف رأل قبر النبي : "إبراىيـ قاؿ 

  . )1725("األرض كعمييا فمؽ مف مدر أبيض

                                                 
1720

أذٞ ٤ٍٓٓز ، جٌُٞك٢ ، قىظ ػٖ ػٍٔ ٝػ٢ِ ٝجذٖ ٓٓؼٞو ، ٝؿ٤ٍْٛ ، ًٝحٕ جٓحّ :  ػٍٔٝ ذٖ ٍٖقر٤َ جُٜٔىج٢ٗ 

جًُٛر٢ ، ٤ٍْ جػالّ جُ٘رالء ، : جٗظٍ . ٓٓؿى ذ٢٘ ٝجوػس ، ٖٓ جُؼرحو جأل٤ُٝحء ، ٓحش ك٢ ٝال٣س ػر٤ى هللا ذٖ ٣َحو 

  . 2/170ؼ


  .(أ) خ ٖٓ /157 ٜٗح٣س م 
1721

 ، ًالٛٔح ػٖ أذ٢ جْكن ، ٝجْ٘حوٙ 3/133 ، ٝجذٖ أذ٢ ٤ٖرس ، 6/73 ٓٞهٞف ، أنٍؾٚ جذٖ ْؼى ك٢ ٠روحضٚ ، 

 . ٚك٤ف 
(1722)

  ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ 1/319 ، جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/1035جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 

 . 2/377 ، جذٖ هىجٓس، جُٔـ٢٘ ، 6/397 ، ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/245جُكوحتن ، 
1723

كٜٞ ذ٘حؤٛح : إٔ ٣ؿؼَ جُورٍ يج َٝج٣ح هحتٔس ٓغ ضٓط٤كٚ ك٢ ٓوحذَ ض٤٘ٓٔٚ ، أٓح ضؿ٤ٛٙ جُورٌٞ:  ضٍذ٤غ جُورٌٞ 

 .ذحُؿٙ
1724

ِٙ ، ألٕ ُٚ ػِطحٕ :  ، ٖٓ ٣ٍ٠ن 42 ٞؼ٤ق ، ٌٝجٙ ٓكٔى ك٢ ج٥غحٌ ٘ أذ٢ ق٤٘لس ػٖ ٤ٖم ُٚ ٍْٓالً ، ٝجْ٘حوٙ ٝج

 . ؾٜحُس ٤ٖم أذ٢ ق٤٘لس ، ٝجالٌْحٍ : 
1725

 .  ، ػٖ جُ٘هؼ٢ ٍْٓال ٌٝؾحُٚ غوحش 42 ٍَْٓ قٖٓ ، ٌٝجٙ ٓكٔى ك٢ ًطحخ ج٥غحٌ ، ٘
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قبر  } حدثو أنو رأل )1727( أف سفياف التمار)1726(كفي صحيح البخارم عف أبي بكر بف عياش

.  {مسنما -صمى اهلل عميو كسمـ - النبي 

صمى اهلل - دخمت البيت الذم فيو قبر النبي :" كركاه ابف أبي شيبة في مصنفو كلفظو عف سفياف 

  كما )1728("كقبر أبي بكر كعمر مسنمة-صمى اهلل عميو كسمـ - فرأيت قبر النبي -عميو كسمـ 

دخمت عمى عائشة رضي اهلل عنيا فقمت  }: عكرض بو مما ركل أبك داكد عف القاسـ بف محمد قاؿ 

كصاحبيو، فكشفت عف ثبلثة  -صمى اهلل عميو كسمـ - يا أمو اكشفي لي عف قبر رسكؿ اهلل  : 

 ، ليس معارضا ليذا  )1730({الحمراء   مبطكحة ببطحاء العرصة)1729(قبكر ال مشرفة كال الطئة

. (1731)حتى يحتاج إلى الجمع بأدنى تأمؿ

حدثنا : كأيضان ظير أف القاسـ أراد أنيا مسنمة بركاية أبي حفص بف شاىيف في كتاب الجنائز، قاؿ 

 ، حدثنا عبد الرحمف )1733( ، حدثتا عبد اهلل بف سعيد)1732(عبد اهلل بف سميماف بف األشعث

                                                 
1726

ٝٛٞ نطأ  . جذٖ ػرحِ  : (ؼ) ك٢ 

ٝأذٞ ذٌٍ ذٖ ػ٤حٔ ذٖ ْحُْ جالْى١ جٌُٞك٢ ، جُٔوٍب جُك٘ح٠ ، ٠ُٞٓ ٝجَٚ ذٖ ق٤حٕ ، جالقىخ جالْى١ ، ُٝى ػحّ 

 ٛـ ، ضحذؼ٢ ؾ٤َِ ، ٖٓ جُطروس جُٓحذوس ٖٓ ًرحٌ جُطحذؼ٤ٖ ، ٌٟٝ ُٚ جُرهح١ٌ ِْٝٓٓ 100 ٛـ ، ٝه٤َ 96 ٛـ ، ٝه٤َ 95

ٝجذٖ جُؿ١َٞ ، ٚلٞز  .8/34جًُٛر٢ ، ٤ٍْ جػالّ جُ٘رالء ، ؼ: جٗظٍ . ٝأذٞ وجٝو ٝجُط١ًٍٓ ٝجُ٘ٓحت٢ ٝجذٖ ٓحؾس 

 .جُٛلٞز ، ٝؿ٤ٍٛح 
1727

ٛٞ جذٖ و٣٘حٌ ػ٠ِ جُٛك٤ف ، ٝه٤َ جذٖ ٣َحو ، ٝٛٞ ٖٓ ًرحٌ جُطحذؼ٤ٖ ، ٝهى ُكن ػٍٛ جُٛكحذس ، :  ْل٤حٕ جُطٔحٌ 

 .  ، ٚك٤ف جُرهح١ٌ ، ًطحخ جُؿ٘حتُ 1325جذٖ قؿٍ ، كطف جُرح١ٌ ، ٓٓحُس ٌهْ : جٗظٍ . ُْٝ أٌ ُٚ ٌٝج٣س ػٖ ٚكحذ٢ 
1728

 ، ذٓ٘ىٙ ػٖ ْل٤حٕ جُطٔحٌ ، ٝٛٞ جذٖ و٣٘حٌ ، 287 ، 1390٘ جغٍ قٖٓ ، أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، ػود قى٣ع ٌهْ 

 - . ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٓح ؾحء ك٢ هرٍ جُ٘ر٢ : ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 
1729

 . ٤٠ٝس  : (ؼ) ك٢ 
1730

 ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ك٢ ض٣ٞٓس جُورٍ ٝٞؼلٚ جألُرح٢ٗ ، 579 ، 3220٘ أنٍؾٚ أذٞ وجٝٝو ، قى٣ع ٌهْ 

 .  ، ًالٛٔح ػٖ جُوحْْ ذٖ ٓكٔى ، ٝهحٍ جُكحًْ ٚك٤ف جالْ٘حو 1/369ٝأنٍؾٚ جُكحًْ ، 
(1731)

  ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 1/320 ، جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 6/409ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :  جٗظٍ 

 ، 2/380 ، جذٖ هىجٓس، جُٔـ٢٘ ، 1/246
1732

 ػرى هللا ذٖ جالٖؼع جالَو١ جُٓؿٓطح٢ًٗ ، أذٞ ذٌٍ ذٖ أذ٢ وجٝو ، ٖٓ ًرحٌ قلحظ جُكى٣ع ُٚ ضٛح٤ٗق ، ًحٕ جٓحّ 

 ، 4/91ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 6/3 ٛـ ، ذٓؿٓطحًٕ ، ضٞك٢ ك٢ ذـىجو ْ٘س 230أَٛ جُؼٍجم ، ُٝى ْ٘س 

  .2/43 ، ٝجًُٛر٢ ، ٤ُٓجٕ جالػطىجٍ ، 2/298ٝجًُٛر٢ ، ضًًٍز جُكلحظ ، 
1733

 ، جذٖ 2/3جذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، :  ػرى هللا جذٖ  ْؼ٤ى جُٔور١ٍ ، أذٞ ػرحو ج٤ُِع جُٔى٢ٗ ، ٓطٍٝى َ جٗظٍ 

  1/501 ، ٝجذٖ ق٤حٕ ، جُٔؿٍٝق٤ٖ ، 2/345قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ،
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سألت ثبلثة كميـ لو في قبر رسكؿ اهلل :  عف جابر قاؿ )1735(  عف عمرك بف شمر)1734(المحاربي

جعفر محمد بف عمي ، كسألت القاسـ بف محمد بف أبي  أبا أب ، سألت-صمى اهلل عميو كسمـ - 

إنيا : أخبركني عف قبكر آبائكـ في بيت عائشة فكميـ قالكا : بكر، كسألت سالـ بف عبد اهلل قمت

   .)1736(مسنمة

أبعثؾ عمى ما بعثني عميو  }: قاؿ لي عمي :   قاؿ )1737(كأما ما في مسمـ عف أبي اليياج األسدم

  )1738({أف ال تدع تمثاال إال طمستو  كال قبرا مشرفا إال سكيتو-صمى اهلل عميو كسمـ - رسكؿ اهلل 

فيك عمى ما كانكا يفعمكنو مف تعمية القبكر بالبناء الحسف العالي، كليس مرادنا ذلؾ القدر بؿ قدر ما 

 .(1739)يبدك مف األرض كيتميز عنيا، كاهلل سبحانو أعمـ 

ال يدخؿ أحدان مف النساء القبر كال يخرجيف إال الرجاؿ كلك كانكا أجانب، ألف مس األجنبي  [تتمة  ]

ليا بحائؿ عند الضركرة جائز في حياتيا، فكذا بعد مكتيا، فإذا ماتت كال محـر ليا دفنيا أىؿ 

 رضاع كلك مف الصبلح مف مشايخ جيرانيا، فإف لـ يككنكا فالشباب الصمحاء، أما إف كاف ليا محـر

. أك صيرية نزؿ كألحدىا

                                                 
1734

ٛٞ ػرى جٍُقٖٔ ذٖ ٓكٔى ذٖ ٣َحو جُٔكحٌذ٢ ، أذٞ ٓكٔى جٌُٞك٢ ، هحٍ ػ٘ٚ جذٖ ٓؼ٤ٖ  :  ػرى جٍُقٖٔ جُٔكحٌذ٢ 

جذٖ قؿٍ : جٗظٍ .  ٛـ 195ٚىٝم ئيج قىظ ػٖ جُػوحش ، ضٞك٢ ْ٘س : ٤ُّ ذٚ ذحِ ، ٝهحٍ أذٞ قحضْ : ٝجُ٘ٓحت٢ ، أ٣ٟحً 

  .6/236، ض٣ًٜد ج٣ًُٜد ، 
1735

.  ػٍٔٝ ذٖ ٍٖٔ أذٞ ػرى هللا  جُؿؼل٢ جٌُٞك٢ ، ًحٕ ٞؼ٤لح ؾىج ٓطٍٝى جُكى٣ع ، ضٞك٢ ك٢ نالكس أذ٢ ؾؼلٍ 

  .6/380جذٖ ْؼى ، جُطروحش جٌُرٍٟ ، : جٗظٍ 
1736

 ػٖ ػٍٔٝ ذٖ ٍٖٔ ػٖ ؾحذٍ 2/305أنٍؾٚ جذٖ ٖح٤ٖٛ ك٢ ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ًٔح ك٢ ٗٛد جٍُج٣س ، :  ٞؼ٤ق 

 .ٝٛٞ جُؿؼل٢ 
1737

ػ٢ِ ٝػٔحٌ ، ٝػ٘ٚ ، جذ٘ح ؾ٣ٍٍ ، :  أذٞ ج٤ُٜحؼ جالْى١ ، ق٤حٕ ذٖ جُك٤ٖٛ ، جالْى١ جٌُٞك٢ ، ٌٟٝ ػٖ 

جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد : جٗظٍ . ضحذؼ٢ غوس : ٌٝٓ٘ٛٞ ٝأذٞ ٝجتَ ٝجُٗؼر٢ ، يًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ جُػوحش ، ٝهحٍ جُؼؿ٢ِ 

  .6/223 ، ٝجذٖ ْؼى ، ٠روحش جذٖ ْؼى ، 3/62جُط٣ًٜد ، 
1738

 .  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ جألٍٓ ذط٣ٞٓس جُورٌٞ 440 ، 969٘   أنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 
(1739)

 1/170جألٓحّ ٓحُي ، جُٔىٝٗس جٌُرٍٟ ، :  جٗظٍ 


  .(خ) خ ٖٓ /189 ٜٗح٣س م 
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  .)1740(كال ينبش بعد إىالة التراب لمدة طكيمة كال قصيرة إال لعذر

كالعذر أف يظير أف األرض مغصكبة أك يأخذىا شفيع، كلذا لـ   : )1741(قاؿ المصنؼ في التجنيس

يحكؿ كثير مف الصحابة كقد دفنكا بأرض الحرب إذ ال عذر، فإف أحب صاحب األرض أف يسكم 

ف . فإف شاء ترؾ حقو في باطنيا . القبر كيزرع فكقو كاف لو ذلؾ فإف حقو في باطنيا كظاىرىا  كا 

 . (1742)شاء استكفاه كمف األعذار أف يسقط في المحد ماؿ، ثكب أك درىـ ألحد

  في امرأة دفف ابنيا  كىي غائبة في غير بمدىا فمـ تصبر كأرادت نقمو )1743(كاتفقت كممة المشايخ

 . أنو ال يسعيا ذلؾ، فتجكيز شكاذ بعض المتأخريف ال يمتفت إليو

كلـ يعمـ  خبلؼ بيف المشايخ في أنو ال ينبش كقد دفف ببل غسؿ أك ببل صبلة فمـ يبيحكه لتدارؾ 

فرض لحقو يتمكف منو بو، أما إذا أرادكا نقمو قبؿ الدفف أك تسكية المبف فبل بأس بنقمو نحك ميؿ أك 

. ميميف 

. (1744)ألف المسافة إلى المقابر قد تبمغ ىذا المقدار : قاؿ المصنؼ في التجنيس 

قكؿ محمد بف سممة ذلؾ دليؿ عمى أف نقمو مف بمد إلى بمد مكركه، كالمستحب أف : كقاؿ السرخسي 

قالت حيف زارت قبر أخييا عبد  ، كنقؿ عف عائشة  أنيا(1745)يدفف كؿ في مقبرة البمدة التي مات بيا
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  .2/378 ، جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، ؼ396 /6 ، ٝج١ُٝٞ٘، جُٔؿٔٞع ، 1/322جُٗحكؼ٢ ، جألّ ، :  جٗظٍ 
1741

. جُٔوٛٞو ٛٞ ًطحخ جُطؿ٤ّ٘ ٍُِٔؿ٤٘ح٢ٗ:  جُطؿ٤ّ٘ 
  
(1742)

، ، 2/416 ، جذٖ هىجٓس، جُٔـ٢٘ ، 1/246،  ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/74جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :  جٗظٍ 

 .423-6/417ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 
1743

جُ٘و٤رحش : جٗظٍ . ك٢ جٚطالـ جُك٘ل٤س ، ٖٓ ُْ ٣ىٌى جألٓحّ جذح ق٤٘لس ٌقٔٚ هللا ٖٓ ػِٔحء ًٓٛرٚ :  جُٔٗح٣م 

  . 1/51 ، ٝجُُق٢ِ٤ ، جُلوٚ جإلْال٢ٓ ٝجوُطٚ ، 4/495 ، ٝجذٖ ػحذى٣ٖ ، ٝجُٔكطحٌ ، 1/328جًُٔٛد جُك٘ل٢ ، 


  . (ؼ) خ ٖٓ /190 ٜٗح٣س م 
(1744)

 ، 2/115 ، جذٖ ػحذى٣ٖ ، ٌو جُٔكطحٌ ، 2/73 ،  جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 6/423ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :  جٗظٍ 

 3/327جذٖ ٓلِف ، جُلٍٝع ، 
(1745)

  5/217، جذٖ ٓحَز ، جُٔك١٤ جُرٍٛح٢ٗ ، 2/384جذٖ هىجٓس، جُٔـ٢٘ ، :  جٗظٍ 
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لك كاف األمر فيؾ إلي ما نقمتؾ كلدفنتؾ حيث :   ككاف مات بالشاـ كحمؿ منيا )1746(الرحمف

   .)1747(مت

في النقؿ مف بمد إلى بمد ال إثـ لما نقؿ أف يعقكب عميو السبلـ مات : ثـ قاؿ المصنؼ في التجنيس 

 بعدما أتى عميو زماف  بمصر فنقؿ إلى الشاـ، كمكسى عميو السبلـ نقؿ تأبكت يكسؼ عميو السبلـ

  . )1748(مف مصر إلى الشاـ ليككف مع آبائو انتيى

 شرع مف قبمنا كلـ  تتكفر فيو شركط ككنو شرعان لنا إال أنو نقؿ عف سعد بف أبي كال يخفى أف ىذا

ثـ قاؿ  كقاص أنو مات في ضيعة عمى أربعة فراسخ مف المدينة فحمؿ عمى أعناؽ الرجاؿ  إلييا

كذكر أنو إذا مات في بمدة يكره نقمو إلى األخرل ألنو اشتغاؿ بما ال يفيد بما فيو تأخير : المصنؼ 

. دفنو ككفى بذلؾ كراىة 

كمف حفر قبرا في مقبرة ليدفف فيو فدفف غيره ال ينبش لكف يضمف قيمة الحفر، كال يدفف  صغير كال 

كبير في البيت الذم كاف فيو فإف ذلؾ خاص باألنبياء بؿ ينقؿ إلى مقابر المسمميف، كال يدفف اثناف 

في قبر كاحد إال لضركرة، كال يحفر قبر لدفف آخر إال إف بمي األكؿ فمـ يبؽ لو عظـ إال أف ال يكجد 

 . (1749)بد فيضـ عظاـ األكؿ كيجعؿ بينيما حاجز مف تراب

ال ألقكه في البحر بعد الغسؿ كالتكفيف  كمف مات في سفينة دفنكه إف أمكف الخركج إلى أرض، كا 

  . )1750(كالصبلة
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 ػرى جٍُقٖٔ ذٖ أذ٢ ذٌٍ جُٛى٣ن ، ٚكحذ٢ ، قٍٟ ج٤ُٔحٓس ، ٖٜٝى ؿُٝ جك٣ٍو٤س ٝقٍٟ ٝهؼس جُؿَٔ ٓغ 

ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، :  ٛـ ، جٗظٍ 53 جقحو٣ع ضٞك٢ ْ٘س 8ٖو٤وطٚ ػحتٗس ، ٝونَ ٍٓٛ ، ُٚ ك٢ ًطد جألقحو٣ع 

 .5143: ، جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش3/311
1747

 .5143:  ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش2/401جذٖ ػرى جُرٍ، جالْطؼ٤حخ ، :  جٗظٍ 
1748

  ًٛٙ جالنرحٌ ٓطِوحز ػٖ أَٛ جٌُطحخ ، ضٍجؾغ ك٢ هٛٙ جالٗر٤حء ٝجالهى٤ٖٓ 


  .(أ) أ ٖٓ /158 ٜٗح٣س م 
(1749)

 423-2/383 ، جذٖ هىجٓس، جُٔـ٢٘ ، 6/389ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :  جٗظٍ 
1750

   6/392 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/377جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، ؼ:  جٗظٍ 
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ال شد بيف لكحيف  كعف أحمد يثقؿ ليرسب، كعف الشافعية كذلؾ إف كاف قريبا مف دار الحرب، كا 

ليقذفو البحر فيدفف كيكره الدفف في األماكف التي تسمى فساقي  كالجمكس عمى القبر  

فما يصنعو الناس ممف دفنت أقاربو ثـ دفف  حكالييـ خمؽ مف كطء تمؾ القبكر إلى  ككطؤه، كحينئذ

 .(1751)أف يصؿ إلى قبر أبيو  مكركه 

كيكره النـك عند القبر كقضاء الحاجة، بؿ أكلى ككؿ ما  لـ يعيد في السنة، كالمعيكد منيا ليس إال 

: في الخركج إلى البقيع كيقكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - كاف  يفعؿ  زيارتيا كالدعاء عندىا قائمان كما

نا إف شاء اهلل بكـ الحقكف، أسأؿ اهلل لي كلكـ العافية}  { )1752(السبلـ عميكـ دار قكـ مؤمنيف، كا 
(1753) .

 

 ]القراءة عند القبر[

 . (1754)كاختمؼ في إجبلس القارئيف ليقرأك عند القبر كالمختار عدـ الكراىة

 

 

 

 

                                                 
(1751)

 2/382  ،جذٖ هىجٓس، جُٔـ٢٘ ، 1/320 ، جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 6/441ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :  جٗظٍ 
1752

 ٓح ٣وحٍ ػ٘ى ونٍٞ جُورٌٞ ُِىػحء ألِٜٛح  :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ،ذحخ 443 ، 975٘  أنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 


  .(خ) أ ٖٓ /190 ٜٗح٣س م 
(1753)

  .6/443 ، ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/289  ، جُوٍجك٢ ، جًُن٤ٍز ، 1/320جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(1754)

ئيج ونِطْ جُٔوحذٍ ، جهٍؤج ج٣س : ال ذأِ ذحُوٍجءز ػ٘ى جُورٍ ، ٝهى ١ٌٝ ػٖ جألٓحّ أقٔى أٗٚ هحٍ :  جُوٍجءز ػ٘ى جُورٍ 

جُوٍجءز ػ٘ى جُورٍ ذىػس ، ًٝٛج ٛٞ جُٛٞجخ ٝال ٣ؿَٞ : ج٢ٌٍُْ ٝغالظ ٍٓجش هَ ٛٞ هللا جقى ، ١ٌٝ ػ٘ٚ جٗٚ هحٍ 

    2/426جذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، : كؼِٜح ، ٝال ٚالز ػ٘ى جُورٌٞ ، الٕ يُي ٖٓ نٛحتٙ جُٔٓحؾى ، جٗظٍ 
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 1755]شؽ بطف الميت[

كفي التجنيس مف عبلمة النكازؿ امرأة حامؿ ماتت كاضطرب في بطنيا شيء ككاف رأييـ أنو كلد 

حي شؽ بطنيا، فرؽ بيف ىذا كبيف ما إذا ابتمع الرجؿ درة فمات كلـ يدع ماال عميو القيمة كال يشؽ 

. (1756)بطنو ألف  في المسألة األكلى إبطاؿ حرمة الميت لصيانة حرمة الحي فيجكز 

أما في المسألة الثانية إبطاؿ حرمة األعمى كىك اآلدمي لصيانة حرمة األدنى كىك الماؿ، كال كذلؾ 

. في المسألة األكلى انتيى 

كيكضحو االتفاؽ عمى أف حرمة المسمـ ميتا كحرمتو حيا، كال يشؽ بطنو حيا لك ابتمعيا إذا لـ تخرج  

. مع الفضبلت فكذا ميتا، بخبلؼ شؽ بطنيا إلخراج الكلد إذا عممت حياتو 

.   جعؿ عدـ شؽ بطنو عف محمد )1757(كفي االختيار

مقدـ عمى حؽ اهلل  أنو يشؽ ألف حؽ اآلدمي )1759(  عف أصحابنا )1758(كركل الجرجاني: ثـ قاؿ 

. كىذا أكلى . تعالى كمقدـ عمى حؽ الظالـ المتعدم، انتيى 
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:  ٣٘وْٓ جُط٣ٍٗف ٖٓ ق٤ع جُـٍٜ ئ٠ُ غالغس أهٓحّ: ض٣ٍٗف ؾػع جُٔٞض٠ : 

 .جُط٣ٍٗف ُٔؼٍكس ْرد جُٞكحز ػ٘ى جالٖطرحٙ ك٢ ؾ٣ٍٔس، ٠ٔٓ٣ٝ جُطد جٍُٗػ٢ . أ

 .جُط٣ٍٗف ُٔؼٍكس ْرد جُٞكحز ػٔٞٓحً، ٠ٔٓ٣ٝ جُط٣ٍٗف ج٢ٍُٞٔ . خ

 .جُط٣ٍٗف ُٔؼٍكس ض٤ًٍد جُؿْٓ ٝأػٟحتٚ ٖٓ أؾَ ضؼِْ جُطد ػٔٞٓحً  . ش

ٝك٢ ئؾحَز جُو٤ٖٔٓ جألٍٝ ٝجُػح٢ٗ ضكو٤ٌن ُٔٛحُف ًػ٤ٍز ك٢ ٓؿحالش جألٖٓ ٝجُؼىٍ ٝٝهح٣س جُٔؿطٔغ ٖٓ جألٍٓجٜ، 

ًُٜٝج أؾحَ ٓكِّ ٤ٛثس ًرحٌ جُؼِٔحء جُط٣ٍٗف ٣ًُٜٖ جُـ٤ٍٖٞ ، أٓح جُوْٓ جُػحُع ، ٝٛٞ جُط٣ٍٗف ُِـٍٜ جُطؼ٢ٔ٤ِ ، 

. كإ جُٔؿِّ ٣ٍٟ ؾٞجَ ض٣ٍٗف ؾػس ج٥و٢ٓ ُٔح ٣كون يُي ٖٓ ٓٛحُف ًػ٤ٍز ظٍٜش ك٢ ٓؿحالش جُطد جُٔهطِلس

  .ٛـ20/8/1396، ذطح٣ٌم 47هٍجٌ ٤ٛثس ًرحٌ جُؼِٔحء ذٗإٔ ض٣ٍٗف ؾػس جُِْٔٓ ، ٌهْ : جٗظٍ
(1756)

 .2/413جذٖ هىجٓس، جُٔـ٢٘ ، :  جٗظٍ 
1757

" ، ًٝٛج جٌُطحخ ػرحٌز ػٖ ٍٖـ ٓهطٍٛ ُِٔإُق ػ٠ِ ٓط٘ٚ ( ٛـ 683ش ) جالنط٤حٌ ُطؼ٤َِ جُٔهطحٌ ٢ُِِٚٞٔ ،

، ٤ٗ٣ٍ ك٤ٚ ئ٠ُ ػَِ ٓٓحتِٚ ٓؼح٤ٜٗح ، َٝجو ك٤ٚ ٓح ضؼْ ذٚ جُرِٟٞ ، ٖٝٓ جٍُٝج٣حش ٓح ٣كطحؼ ج٤ُٚ ك٢ " جُٔهطحٌ ُِلطٟٞ 

  ، ذطٍٛف  1/6 ، ٝج٢ُِٚٞٔ ، جالنط٤حٌ ، 2/542جُ٘و٤د ، جًُٔٛد جُك٘ل٢ ، : جٗظٍ . جُلطٟٞ 
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 . (1760) قدمنا أف ذلؾ االحتراـ يزكؿ بتعديوكالجكاب عف ما

 ]التعزية[

أياـ كىك خبلؼ األكلى، كيكره في المسجد، كتستحب التعزية لمرجاؿ  كيجكز الجمكس لممصيبة ثبلثة

مف عزل أخاه بمصيبة كساه اهلل مف حمؿ  }-صمى اهلل عميو كسمـ - كالنساء البلتي ال يفتف لقكلو 

  )1762({مف عزل مصابا فمو مثؿ أجره }-صمى اهلل عميو كسمـ -   كقكلو )1761({الكرامة يـك القيامة 

  كيكره اتخاذ )1763({مف عزل ثكمى كسي برديف في الجنة  }-صمى اهلل عميو كسمـ - كقكلو 

 .الضيافة مف الطعاـ مف أىؿ الميت ألنو شرع في السركر ال في الشركر، كىي بدعة مستقبحة 

كنا نعد االجتماع  :   قاؿ )1764(كركل اإلماـ أحمد كابف ماجو بإسناد صحيح عف جرير بف عبد اهلل

. )1765(إلى أىؿ الميت كصنعيـ الطعاـ مف النياحة 
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 ٛـ ، ػالٓس ُٚ ضٛح٤ٗق ض٣ُى ػٖ جُه٤ٖٓٔ ، 740ػ٢ِ ذٖ ٓكٔى ذٖ ػ٢ِ ، ج٤ُٓى ج٣ٍُٗق ، ُٝى ْ٘س :  جُؿٍؾح٢ٗ 

جُؿٍؾح٢ٗ ، :  ذ٤ٍٗجَ ، ٝوكٖ ذطٍذس ٝهد وجنَ ٌْٞ ٤ٍٖجَ ، جٗظٍ 816ضٞك٢ ٣ّٞ جألٌذؼحًء ، ٌذ٤غ جالنٍ ، ْ٘س 

  1971 ، وجٌ جٌُطد جُؼ٤ِٔس ، ذ٤ٍٝش ُر٘حٕ ، ْ٘س 7جُطؼ٣ٍلحش ، ٘
1759

ٝٓكٔى ذٖ جُكٖٓ ، " ٝأذ٢ ٣ْٞق " أذ٢ ق٤٘لس " ػ٠ِ جالتٔس جُػالغس " جٚكحذ٘ح" جٌُٜٔٗٞ ج٠الم :  جٚكحذ٘ح 

: جٗظٍ . أذ٢ ٣ْٞق ٝ ٓكٔى ذٖ جُكٖٓ كو١ ، ًٔح ٣طِن ػ٠ِ ػِٔحء جًُٔٛد ػٔٞٓح : ٌُٖ هى ٣طِن ػ٠ِ جُٛحقر٤ٖ 

  .4/495 ، ٝجذٖ ػحذى٣ٖ ، ٌو جُٔكطحٌ ، 1/314جُ٘و٤د ، جًُٔٛد جُك٘ل٢ ، 


  . (ؼ) أ ٖٓ /191 ٜٗح٣س م 
(1760)

  6/417ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :  جٗظٍ 
1761

.  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ غٞخ ٖٓ ػُٟ ٓٛحذح 281 ، 1601٘ أنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 

 .  ، ًالٛٔح قى٣ع ػٍٔٝ ذٖ قُّ ٍٓكٞػح 59/ 4ٝقٓ٘ٚ جألُرح٢ٗ ، ٝجُر٤ٜو٢ ، 
1762

ٓح ؾحء ك٢ غٞجخ ٖٓ ػُٟ ٓٛحذح ، :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 254 ، 1073٘ أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

ٓح ؾحء ك٢ غٞخ ٖٓ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 281 ، 1602٘ٝٞؼلٚ جألُرح٢ٗ ، ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 

 ػُٟ ٓٛحذح ٝٞؼلٚ جألُرح٤ُٗ
1763

 . ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، جنٍ ك٢ كَٟ جُطؼ٣ٍق ، ٝٞؼلٚ جألُرح٢ٗ 254 ، 1076٘ أنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 
1764

، ذحٌذؼ٤ٖ ٣ٞٓح ، ًٝحٕ قٖٓ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -  ؾ٣ٍٍ ذٖ ػرى هللا ذٖ ؾحذٍ جُرؿ٢ِ ، أِْْ هرَ ٝكحز جُ٘ر٢ 

ٝٝٚلٚ .  ٛـ 51جٌُٛٞز ، جذ٠ِ ذالء قٓ٘ح ك٢ كطٞـ جُؼٍجم ، ٍُٗ جٌُٞكس غْ ضكٍٞ ئ٠ُ هٍه٤ٓ٤ح ، ٝٓحش ك٤ٜح ْ٘س 

 ، ٝجًُٛر٢ ، ٤ٍْ جػالّ جُ٘رالء ، 1/233جذٖ جألغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ، : جٗظٍ . ػٍٔ ذٖ جُهطحخ ذحٗٚ ٣ْٞق جألٓس ذؿٔحُٚ 

  . 1/187 ، ٝجُهط٤د جُرـىجو١ ، ضح٣ٌم ذـىجو ، 2/380
1765

 ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ج٢ُٜ٘ ػٖ 282 ، 1612٘ ، ٝجذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 2/204 ٚك٤ف ، أنٍؾٚ أقٔى ، 

 ، ٝجذٖ هىجٓس، 1/246ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، : جٗظٍ .جالؾطٔحع ئ٠ُ أَٛ ج٤ُٔص ٝٚ٘ؼٚ جُطؼحّ ، ٚككٚ جألُرح٢ٗ 

 .2/408جُٔـ٢٘ ، 
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صمى - كيستحب لجيراف أىؿ الميت كاألقرباء األباعد تييئة طعاـ ليـ يشبعيـ يكميـ كليمتيـ لقكلو 

  حسنو الترمذم كصححو )1766({اصنعكا آلؿ جعفر طعاما فقد جاءىـ ما يشغميـ  }-اهلل عميو كسمـ 

الحاكـ كألنو بر كمعركؼ، كيمح عمييـ في األكؿ ألف الحزف يمنعيـ مف ذلؾ فيضعفكف، كاهلل 

. (1767)أعمـ

 ]باب الشييد[

الشييد مف قتمو المشركوف، أو وجد في المعركة وبو أثر، أو قتمو المسمموف ظمما ولـ يجب  ) ]

 .ألنو في معنى شيداء أحد  (بقتمو دية فيكفف ويصمى عميو وال يغسؿ 

فكؿ مف قتؿ بالحديدة  {زمموىـ بكموميـ ودمائيـ وال تغسموىـ  }وقاؿ عميو الصالة والسالـ فييـ 

ظمما وىو طاىر بالغ ولـ يجب بو عوض مالي فيو في معناىـ فيمحؽ بيـ، والمراد باألثر الجراحة 

ألنيا داللة القتؿ، وكذا خروج الدـ مف موضع غير معتاد كالعيف ونحوىا، والشافعي يخالفنا في 

الصالة عمى الميت : الصالة ويقوؿ السيؼ محاء لمذنوب فأغنى عف الشفاعة، ونحف نقوؿ 

 . [إلظيار كرامتو، والشييد أولى بيا، والطاىر عف الذنوب ال يستغني عف الدعاء كالنبي والصبي 

 

 

 ] سبب تسميتو شييداً [

                                                 
1766

ك٢ ٚ٘ؼٚ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 565 ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، 565٘ ، 3132٘ أنٍؾٚ أذٞ وأٝٝو ، قى٣ع ٌهْ 

 ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ٓح 237 ، 998٘ٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ ، . جُطؼحّ ألَٛ ج٤ُٔص ، ٝقٓ٘ٚ جألُرح٢ٗ 

 .1/372ٝأنٍؾٚ جُكحًْ ، . ؾحء ك٢ جُطؼحّ ٣ٛ٘غ ألَٛ ج٤ُٔص ، ٝقٓ٘ٚ جألُرح٢ٗ 
(1767)

 .2/413 ، ٝجذٖ هىجٓس ، جُٔـ٢٘ ، 1/246ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
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كجو فصمو، كتأخيره ظاىر، كسمي شييدان إما لشيكد المبلئكة إكرامان لو، أك ألنو  (باب الشييد  ) 

. (1768)مشيكد لو بالجنة، أك  لشيكده أم حضكره حيان يرزؽ عند ربو عمى المعنى الذم يصح

أعني عدـ تغسيمو كنزع : ىذا  تعريؼ لمشييد الممزـك لمحكـ المذككر  (الشييد إلى آخره):  قكلو 

.  كغيره شييد )1769(ثيابو ال لمطمقو  فإنو أعـ مف ذلؾ عمى ما سنذكره  إف شاء اهلل  مف أف المرتث

كىذا التعريؼ عمى قكؿ الكؿ بناء عمى ما اختاره بعضيـ مف أف المختمؼ فيو مف األحكاـ 

إال ما يجب بشبية األبكة، كلك :  تجتنب  في الحد لكف يحتاج إلى قيد مدخؿ كىك قكلنا كاألكصاؼ

أريد تصكيره عمى رأم أبي حنيفة قيؿ كؿ مسمـ مكمؼ ال غسؿ عميو قتؿ  ظمما مف أىؿ الحرب أك 

البغي أك قطاع الطريؽ بأم آلة كانت كبجارح مف غيرىـ كلـ تجب بقتمو دية بنفس القتؿ كلـ يرتث  

فظمما مخرج لممقتكؿ بحد أك قصاص أك افترسو سبع أك سقط عميو بناء أك سقط مف شاىؽ أك غرؽ 

ف كاف شييدا  . )1770(فإنو يغسؿ كا 

، أك رمى مسمـ إلى الكفار فأصاب مسمما، كأما إذا انفمتت دابة كافر فأكطأت مسمما مف غير سائؽ

أك نفرت دابة مسمـ مف سكاد الكفار، أك نفد  المسممكف منيـ فألجئكىـ إلى خندؽ أك نار كنحكه فألقكا 

أنفسيـ، أك جعمكا حكليـ الحسؾ فمشى عمييا مسمـ فمات بو، لـ يكف شييدا خبلفا ألبي يكسؼ، ألف 

. (1771)فعمو كفعؿ الدابة دكف حامؿ يقطع النسبة إلييـ 

                                                 
(1768)

  .1/247ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
1769

ٖٓ ٣٘وَ ٖٓ ْحقس جُٔٞجؾٜس ٝذٚ ذو٤س ٖٓ ق٤حز ، أٝ ضِو٠ ػالؾح أٝ ض٘أٍٝ ٠ؼحٓح ، : ٝٛٞ ػ٘ى جُلوٜحء :  جٍُٔضع 

. كحٗٚ ٣ـَٓ ٠ِٛ٣ٝ ػ٤ِٚ 

جٍُج١َ ، ٓهطحٌ جُٛكحـ ، : جٌضع كالٕ ، قَٔ ٖٓ جُٔؼًٍس ٌغ٤ػحً ، ئ١ ؾ٣ٍكح ٝذٚ ٌٓن ، جٗظٍ : ٣ٝوحٍ ك٢ جُلوٚ 

  .3/213 ، ٝجذٖ جُو٤ْ ، َجو جُٔؼحو ، 6685 ، 4 ، ٝجُ٘ٓحت٢ ، جُٓ٘ى جٌُرٍٟ ، ؼ198


  . (أ) خ ٖٓ /158 ٜٗح٣س م 
1770

 .1/320  ،جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 1/232جٍُٓن٢ٓ ، ٍٖـ ج٤ٍُٓ جٌُر٤ٍ ، :  جٗظٍ 


  .(خ) خ ٖٓ /190 ٜٗح٣س م 
(1771)

 ، جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ 1/247  ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 1/320جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 

 .2/1046جُٜىج٣س ، 
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أما لك طعنكىـ حتى ألقكىـ في نار أك ماء، أك نفركا دابة فصدمت مسممان، أك رمكا ناران بيف المسمميف 

المسمميف، أك أرسمكا ماء فغرؽ بو مسمـ، فإنيـ يككنكف شيداء اتفاقا، ألف القتؿ  فيبت بيا ريح إلى

 . (1772)مضاؼ إلى العدك تسبيبان 

.  ينبغي أف ال يغسؿ ألف جعمو تسبيب لمقتؿ (1774) في الحسؾ)1773(فإف قيؿ

. ما قصد بو القتؿ يككف تسبيبا كما ال فبل، كىـ قصدكا بو الدفع ال القتؿ : قمنا 

. كقكلنا بجارح ال يخص الحديد بؿ يشمؿ النار كالقصب 

كقكلنا بنفس القتؿ احتراز عما إذا كجب بالصمح عف دـ العمد بعد ما كجب القصاص، كعما إذا قتؿ 

الكالد كلده فالكاجب الدية، كالكلد شييد ال يغسؿ في الركاية المختارة، فإف مكجب فعمو ابتداء 

 . (1775)القصاص ثـ ينقمب ماال لمانع  األبكة، كباقي القيكد ظاىرة، كستخرج مما سيكرد مف األحكاـ

 .(1776)غريب تمامو  (قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ في شيداء إلى آخره ): قكلو

 ] األمر بعدـ غسؿ الشييد [

إني شييد :  فقاؿ (1777) عمى قتمى أحدأنو عميو الصبلة كالسبلـ أشرؼ }كفي مسند اإلماـ أحمد 

.  انتيى)1778({عمى ىؤالء زممكىـ بكمكميـ كدمائيـ 

                                                 
(1772)

، ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 1/347  ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 1/321جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 

6/352 .  
1773

 . هطَ  : (ؼ) ك٢ 
(1774)

ٓح ٣ؼَٔ ٖٓ جُكى٣ى ػ٠ِ ٓػحٍ جُٗٞى ، ٣ِٝو٠ قٍٞ جُؼٌٍٓ ، ٣ٝرع ك٢ ٍٓٔجش جُه٤َ ، ك٤٘ٗد ك٢ :  جُكٓي 

جذٖ ٓ٘ظٌٞ ، ُٓحٕ جُؼٍخ ، قٍف جُكحء ، : جظٍ , قٞجكٍٛح ، ٝجُكٓي ٗرحش ُٚ غٍٔز نٗ٘س ، ضؼِن ذحٚٞجف جُـْ٘ 

 قٓي  
(1775)

  1/248  ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 1/321جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(1776)

 ، كوحٍ ؿ٣ٍد ، ٝٝجكوٚ جذٖ جُٜٔحّ ، ٝهحٍ 2/307 ال جَٚ ُٚ ذًٜج جُِلع يًٍٙ ٚحقد جُٜىج٣س ، ٝضؼورٚ ج٣ُُِؼ٢ ، 

 .  ، ُْ جؾىٙ ذًٜج جُِلع1/242جُكحكع ك٢ جُىٌج٣س ، 


  . (ؼ) خ ٖٓ /191 ٜٗح٣س م 
(1777)

 ، 2/474 ، جُوٍجك٢ ، جًُن٤ٍز ، 2/49  ، جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/321جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 

  1/165جألٓحّ ٓحُي ، جُٔىٝٗس جٌُرٍٟ ، 
1778

 ". َِْٓٞٛ ذٌِْٜٞٓ ٝال ضـِْٓٞٛ :  ، ٝٗٛٚ 5/431 ٓٓ٘ى جألٓحّ أقٔى ، ؼ
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. إال أنو يستمـز عدـ الغسؿ، إذ مع الغسؿ ال يبقى دـ  

 بف سعد )1779(احاديث منيا ما أخرج البخارم كأصحاب السنف عف الميث: كفي ترؾ غسؿ الشييد 

أنو عميو الصبلة كالسبلـ  }عف الزىرم عف عبد الرحمف بف كعب بف مالؾ عف جابر بف عبد اهلل 

أييما  أكثر أخذا لمقرآف، فإذا أشير لو إلى أحدىما : كاف يجمع بيف الرجميف مف قتمى أحد كيقكؿ 

زاد  {أنا شييد عمى ىؤالء يـك القيامة، كأمر بدفنيـ في دمائيـ كلـ يغسميـ : قدمو في المحد كقاؿ 

ال أعمـ أحدان تابع الميث مف أصحاب :  قاؿ النسائي )1780(]البخارم كالترمذم كلـ يصؿ عمييـ

 . يؤثر عند البخارم تفرد الميث باإلسناد المذككر )1782(، كلـ)1781(اإلسناد الزىرم عمى ىذا

رمي رجؿ بسيـ في صدره  أك في حمقو فمات فأدرج في ثيابو كما  }كأخرج أبك داكد عف جابر قاؿ 

.  كسنده صحيح )1783({-صمى اهلل عميو كسمـ - ىك كنحف مع رسكؿ اهلل 

زممكىـ بدمائيـ فإنو ليس كمـ يكمـ  }-صمى اهلل عميو كسمـ - قاؿ رسكؿ اهلل : كأخرج النسائي قاؿ 

 )1784({في سبيؿ اهلل إال يأتي يـك القيامة يدمى لكنو لكف الدـ كالريح ريح  المسؾ 

كالحاصؿ أنو إذا كجد ميتا في  (ككذا خركج الدـ مف مكضع غير معتاد كالعيف كنحكىا  ):  قكلو 

المعركة فبل يخمك إما أف يكجد بو أثر أك ال، فإف كجد فإف كاف خركج دـ مف جراحة ظاىرة فيك 

                                                 
1779

 ٝٛٞ نطأ . ج٤ُٔص  : (خ) ك٢ 
1780

. ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ جُٛالز ػ٠ِ ج٤ُٜٗى 277 ، 1343٘ أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

.  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ج٤ُٜٗى ٣ـَٓ ، ٝٚككٚ جألُرح٢ٗ 565 ، 3138٘ٝأنٍؾٚ أذٞ وأٝٝو ، قى٣ع ٌهْ 

.  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ ٓح ؾحء ك٢ ضٍى جُٛالز ػ٠ِ ج٤ُٜٗى 945 ، 1036٘ٝأنٍؾٚ جُط١ًٍٓ ، قى٣ع ٌهْ 

. جُٛالز ػ٠ِ جُٜٗىجء :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 313 ، 1955٘ٝأنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ 

 ٓح ؾحء ك٢ جُٛالز ػ٠ِ جُٜٗىجء ٝوكْٜ٘ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 267 ، 1514٘ٝأنٍؾٚ جذٖ ٓحؾس ، قى٣ع ٌهْ 
1781

 ، ػٖ قٓحٕ ذٖ ٠ْٞٓ ػٖ جذٖ جُٔرحٌى ػٖ ج١ٍُُٛ ذٚ ، 4/34 ذَ ضحذؼٚ جذٖ جُٔرحٌى ، كوى أنٍؾٚ جُر٤ٜو٢ ،

 ٝجْ٘حوٙ قٖٓ ٌؾحُٚ ًِْٜ غوحش ٌؾحٍ جُرهح١ٌ  
1782

 ٝٛٞ نطأ . ُٝٞ  : (خ) ك٢ 
1783

 ك٢ ج٤ُٜٗى ٣ـَٓ ، ٝقٓ٘س جألُرح٢ٗ  :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 565 ، 3133٘ أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، قى٣ع ٌهْ 
1784

ٓٞجٌجز ج٤ُٜٗى ك٢ وٓٚ ، ٝٚككٚ :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 320 ، 2002٘ أنٍؾٚ جُ٘ٓحت٢ ، قى٣ع ٌهْ 

 .جألُرح٢ٗ  
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شييد أك غير ظاىرة فإف كاف مف مكضع معتاد كاألنؼ كالدبر كالذكر لـ نثبت شيادتو فإف اإلنساف 

ف كاف األثر مف  ف كاف مف غير معتاد كاألذف كالعيف حكـ بيا كا  قد يبكؿ دما مف شدة الخكؼ، كا 

ف لـ يكف بو أثر أصبل  ال يككف شييدا ألف الظاىر أنو  غير رض ظاىر كجب أف يككف شييدا، كا 

. (1785)لشدة خكفو انخمع قمبو 

ف كاف خبلفو :  إف ظير مف الفـ فقالكا كأما إف عرؼ أنو مف الرأس بأف يككف صافيا غسؿ، كا 

. عرؼ أنو مف الجكؼ فيككف مف جراحة فيو فبل يغسؿ 

كأنت عممت أف المرتقى مف الجكؼ قد يككف عمقا فيك سكداء  بصكرة الدـ، كقد يككف رقيقا مف قرحة 

. في الجكؼ ، عمى ما تقدـ مف الطيارة ، فمـ يمـز ككنو مف جراحة حادثة، بؿ ىك أحد المحتمبلت

 ]الصالة عمى الشييد[

 ذكركه في بعض كتب الفقو حديثا، كىك كذلؾ في )1786( (ىك يقكؿ السيؼ محاء لمذنكب  ):  قكلو 

نما معتمد الشافعي رحمو اهلل ما في البخارم عف جابر  صحيح ابف أنو عميو الصبلة  }حباف، كا 

- أف النبي  } كىذا معارض بحديث عطاء بف أبي رباح )1787({ لـ يصؿ عمى قتمى أحد  كالسبلـ

، فيعارض حديث )1788( أبك داكد في المراسيؿأخرجو {صمى عمى قتمى أحد -صمى اهلل عميو كسمـ 

                                                 
(1785)

، جٍُٓن٢ٓ ، 2/1049  ، ٝجُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 1/323، جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 

  . 6/350 ، ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/249 ، جذٖ ػحذى٣ٖ ، ٌو جُٔكطحٌ ، 2/51جُٔر٠ٞٓ ، 


  . (خ) أ ٖٓ /191 ٜٗح٣س م 
1786

 ، ٝجُر٤ٜو٢ 4663 ، ٝجذٖ قرحٕ ، 2/206 ، ٝجُىج٢ٌٓ ، 4/185 ، ٝأقٔى ،1267 قٖٓ ، أنٍؾٚ جُط٤ح٢ُٓ ،

،9/164   
1787

 .  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ جُٛالز ػ٠ِ ج٤ُٜٗى277 ، 1343٘ أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 


  .(أ) أ ٖٓ /159 ٜٗح٣س م 
1788

: ٝهحٍ جُٗحكؼ٢ ك٢ جألّ "  ، ػٖ ػطحء ٍْٓال  ْرن ضه٣ٍؿٚ ، 393 ٍَْٓ ، أنٍؾٚ أذٞ وجٝو ، ك٢ ٍٓج٤ِْٚ ، 

: جٗظٍ . ٢ِٛ٣ ػ٠ِ هط٠ِ جقى - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ؾحءش جالنرحٌ ًحٜٗح ػ٤حٕ ٖٓ ٝؾٞٙ ٓطٞجضٍز جٕ جُ٘ر٢ 

   .305 ، 1٘جُٗحكؼ٢، جألّ ، ؼ
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 ناؼ، كنمنع أصؿ المخالؼ في تضعيؼ )1789(جابر عندنا، ثـ يترجح بأنو مثبت كحديث جابر

فقد رسكؿ اهلل  }:  معناه قبؿ كقد ركل الحاكـ عف جابر قاؿ المرسؿ، كلك سمـ فعنده إذا اعتضد برفع

رأيتو عند تمؾ الشجرة، فجاء : حمزة حيف فاء الناس مف القتاؿ، فقاؿ رجؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - 

نحكه، فمما رآه كرأل  ما مثؿ بو شيؽ كبكى، فقاـ رجؿ مف -صمى اهلل عميو كسمـ - رسكؿ اهلل 

األنصار فرمى عميو بثكب، ثـ جيء بحمزة فصمى عميو، ثـ بالشيداء فيكضعكف إلى جانب حمزة 

صمى اهلل عميو - كقاؿ  {فيصمي عمييـ، ثـ يرفعكف كيترؾ حمزة حتى صمى عمى الشيداء كميـ 

 مختصر، كقاؿ صحيح اإلسناد كلـ يخرجاه )1790({حمزة سيد الشيداء عند اهلل يـك القيامة  }-كسمـ 

ف ضعفو يحيى)1791(إال أف في سنده مفضؿ بف صدقة أبك حماد الحنفي  كالنسائي )1792(، كىك كا 

 يكثقو، ككاف أحمد بف محمد بف شعيب يثني عميو )1793(كاف عطاء بف مسمـ: فقد قاؿ األىكازم 

.  ثناء تاما 

ما أرل بو بأسا، فبل يقصر الحديث عند درجة الحسف، كىك حجة استقبلال فبل  : كقاؿ ابف عدم

. أقؿ مف صبلحيتو عاضدا لغيره 

                                                 
1789

٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ - ؾحءش جالنرحٌ ًحٜٗح ػ٤حٕ ٖٓ ٝؾٞٙ ٓطٞجضٍز جٕ جُ٘ر٢ : ٝهحٍ جُٗحكؼ٢ ك٢ جألّ "  ْرن ضه٣ٍؿٚ ، 

   305 ، 1٘جُٗحكؼ٢ ، جألّ ، ؼ: جٗظٍ . ٢ِٛ٣ ػ٠ِ هط٠ِ جقى - ِْْٝ 
1790

 ، 1/685 ، 3676 ، ٖٓ قى٣ع ؾحذٍ ٓطٞال ، ٝجُكى٣ع ك٢ ٚك٤ف جُؿحٓغ ، ٌهْ 2/119 أنٍؾٚ جُكحًْ ، 

 .ٝقٓ٘ٚ جألُرح٢ٗ
1791

٤ُّ ذو١ٞ ، ٣ٌطد قى٣ػٚ ، : ٤ُّ ذ٢ٗء ، ٝهحٍ أذٞ قحضْ :  ٓلَٟ ذٖ ٚىهس ، أذٞ قٔحو جُك٘ل٢ ، هحٍ ػ٘ٚ ٓؼ٤ٖ 

ٓطٍٝى  : ٝٞؼلٚ أذٞ ٌَػس ، ٝهحٍ جُ٘ٓحت٢ ك٤ٚ 

 ، ٝجٌُٔطرس جإلْال٤ٓس جُٗحِٓس 8/515 ، ٝجذٖ أذ٢ قحضْ ، جُؿٔغ ٝجُطؼى٣َ ،7/406جُرهح١ٌ ، جُطح٣ٌم جٌُر٤ٍ ، : جٗظٍ 

،8/415   
1792

  ٣ك٠٤ ذٖ ٓؼ٤ٖ ، ٝهى ْروص جُطٍؾٔس ُٚ  
1793

ٛٞ ك٢ :  ػطحء ذٖ ِْٓٓ ذٖ ٤ٍٓٓز جُهٍْح٢ٗ ، ٣َُٗ وٓٗن ٝذ٤ص جُٔوىِ ، ٝغوس جذٖ ٓؼ٤ٖ ، ٝهحٍ جُىجٌ هط٢٘ 

 ٛـ ، ٓلٍٓ ، ًحٕ ٣ـُٝ ، ٣ٌٝػٍ ٖٓ جُطٜؿى ك٢ ج٤َُِ ، ضٞك٢ ذح٣ٌكح ٝوكٖ ك٢ ذ٤ص جُٔوىِ ْ٘س 50ٗلٓٚ غوس ، ُٝى ْ٘س 

  .4/235 ، ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 1/192، ٝجذٖ ػٔحٌ جُك٘ر٢ِ ، ًٖءجش جًُٛد ،: جٗظٍ .  ٛـ 135


  . (ؼ) أ ٖٓ /192 ٜٗح٣س م 
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، حدثنا عطاء بف السائب عف )1795(، حدثنا حماد بف سممة)1794(كأسند أحمد حدثنا عفاف بف مسمـ

كاف النساء يـك أحد خمؼ المسمميف يجيزف عمى جرحى المشركيف،  }مسعكد قاؿ  الشعبي عف ابف

حمزة كجيء برجؿ مف األنصار فكضع إلى -صمى اهلل عميو كسمـ - فكضع النبي : إلى أف قاؿ

جنبو، فصمى عميو فرفع األنصارم كترؾ حمزة، ثـ جيء بآخر فكضع إلى جنب حمزة فصمى عميو 

 كىذا أيضان ال ينزؿ عف درجة الحسف، كعطاء بف )1796({رفع كترؾ حمزة صمى يكمئذ سبعيف صبلة 

السائب فيو ما تقدـ في باب صبلة الكسكؼ، كأرجك أف حماد بف سممة ممف أخذ عنو قبؿ التغير، 

 ممف ذكر أنو أخذ عنو قبؿ ذلؾ، ككفاتو تأخرت عف كفاة عطاء بنحك )1797(فإف حماد بف زيد

خمسيف سنة، كتكفي حماد بف سممة قبؿ ابف زيد بنحك اثني عشر سنة فيككف صحيحا، كعمى اإلبياـ 

 .ال ينزؿ عف الحسف 

ثـ قدـ : لما انصرؼ المشرككف عف قتمى أحد، إلى أف قاؿ  }كأخرج الدارقطني عف ابف عباس قاؿ 

حمزة فكبر عميو عشران، ثـ جعؿ يجاء بالرجؿ فيكضع كحمزة -صمى اهلل عميو كسمـ - رسكؿ اهلل 

عف    كىذا أيضان ال ينزؿ)1798({مكانو حتى صمى عميو سبعيف صبلة، ككانت القتمى يكمئذ سبعيف 

الحسف، ثـ لك كاف الكؿ ضعيفا ارتقى الحاصؿ إلى درجة الحسف، ثـ كاف عاضد المراسيؿ سيد 

                                                 
1794

جذٖ قؿٍ : جٗظٍ .  ٛـ ك٢ ذـىجو 219 ػلحٕ ذٖ ِْٓٓ ذٖ ػرى هللا جُرح٢ِٛ ، أذٞ ػػٔحٕ جُٛلحٌ ،غوس غرص ، ضٞك٢ ذؼى 

 ، ٝج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 8/522 ، ٝجذٖ قرحٕ ، جُػوحش ، 3/119 ، ٝجذٖ قؿٍ ض٣ًٜد جُط٣ًٜد 459، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ، 

4/238   
1795

 قٔحو ذٖ ِْٔس ذٖ و٣٘حٌ جُر١ٍٛ ، أذٞ ِْٔس ذٖ أذ٢ ٚهٍز ، غوس ، ػحذى ، ٓلط٢ جُرٍٛز ، ٝجقى ٌؾحٍ جُكى٣ع ، 

 ٛـ  167ُٔح ًرٍ ْحء قلظٚ كطًٍٚ جُرهح١ٌ ، ضٞك٢ ْ٘س 

  . 6/616 ، ٝجذٖ قرحٕ ، جُػوحش ، 215/ ، ٝجذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد 2/272ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
1796

ًالٛٔح ػٖ ػطحء ذٖ جُٓحتد ، ػٖ جُٗؼر٢ ػٖ جذٖ ٓٓؼٞو  / 3/9 ، ٝجذٖ ْؼى ،1/463 ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ أقٔى ، 

 ، ٝجذٖ جُٓحتد ٚىٝم ، ئال جٗٚ جنط١ِ ذحنٍٙ ًٔح ك٢ جُطو٣ٍد  
1797

 ْ٘س ، ًٝحٕ 81 ٛـ ُٝٚ 179 قٔحو ذٖ ٣َى ذٖ وٌْٛ جالَو١ ، ٤ً٘طٚ أذٞ جْٔحػ٤َ ، غوس غرص كو٤ٚ ، ضٞك٢ ْ٘س 

. ٣كلع أٌذؼس جالف قى٣ع 

 ، 1/480 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 214 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ضو٣ٍد جُط٣ًٜد ،2/271ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 

  . 6/217ٝجذٖ قرحٕ ، جُػوحش ، 
1798

 . ، ٖٓ قى٣ع جذٖ ػرحِ 4/118 ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جُىجٌهط٢٘ ، 
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  )1799( ربو بف عبد اهللعبد حدثني: التابعيف عطاء بف أبي رباح، عمى أف الكاقدم في المغازم قاؿ 

. عف عطاء عف ابف عباس فذكره 

  عف عبد الرحمف بف بشار )1800(حدثني ركيـ بف عامر عف سعيد بف عاصـ: كأسند في فتكح الشاـ 

 كنت في الجيش الذم كجيو أبك بكر: عف الكاقصي عف سيؼ مكلى ربيعة بف قيس اليشكرم قاؿ 

 كأرض فمسطيف فذكر (1802)  إلى أيمة] (1801)كمف معو مف المسمميف[الصديؽ مع عمرك بف العاص 

 .القصة

كفييا أنو قتؿ مف المسمميف مائة كثبلثكف، كصمى عمييـ عمرك بف العاص كمف معو مف المسمميف، 

 . )1803(ككاف مع عمرك تسعة آالؼ مف المسمميف

ال يخفى أف  المقصكد األصمي مف  (الصبلة عمى الميت إلظيار كرامتو : كنحف نقكؿ  ):  قكلو 

إذا : الصبلة نفسيا االستغفار لو كالشفاعة كالتكريـ، يستفاد إرادتو مف إيجاب ذلؾ عمى الناس فنقكؿ 

أكجب الصبلة عمى الميت عمى المكمفيف تكريما ، فؤلف يكجبيا عمييـ عمى الشييد أكلى، ألف  

 .(1804)استحقاقو لمكرامة أظير

                                                 


  . (خ) خ ٖٓ /191 ٜٗح٣س م 
1799

 ػرى ٌذٚ ذٖ ػرى هللا ، ٝٚٞجذٚ ػرىٙ ٝٛٞ جُٛـحٌ ، ػرىٙ ذٖ ػرى هللا جُٛـحٌ ، أذٞ ْٜح ًٞك٢ جالَٚ ،ٚىٝم ، 

جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد : جٗظٍ . ٓٓطو٤ْ جُكى٣ع :  ٛـ ، ٝيًٍٙ جذٖ قرحٕ ك٢ جُػوحش ٝهحٍ 57غوس ، ٓحش ذحالٛٞجٌ ْ٘س 

  6/401جُط٣ًٜد ، 
1800

 ْؼ٤ى ذٖ ػحْٚ ذٖ ًؼد ذٖ ه٤ّ ذٖ ئذٍج٤ْٛ ، جالٌذ٢ِ جالَٚ غْ ج٢ُِٚٞٔ ، ٖٓ ذ٤ص جُؼِْ ٝج٣ٍُحْس ذٍع ك٢ 

 13/131 ، ٝجذٖ ًػ٤ٍ ، جُرىج٣س ٝجُٜ٘ح٣س ، 1/108جذٖ نٌِحٕ ، ٝك٤حش جالػ٤حٕ ، : جٗظٍ . جُؼِّٞ 
(1801)

  . (٠) ٓح ذ٤ٖ جُٔؼٌٞك٤ٖ ٤ُٓص ك٢ 
(1802)

، ٝجٚكحخ جُٓرص ْٛ  (جالقٍٔ )ه٣ٍس ذ٤ٖ ٓى٣ٖ ٝجُطٌٞ ، ٌْٜ٘ح كثس ٖٓ ج٤ُٜٞو ػ٠ِ ْحقَ ذكٍ جُوُِّ :  ج٣ِس 

جُٛحذ٢ٗٞ ، ٓهطٍٛ جذٖ ًػ٤ٍ ، ٌْٞز جالػٍجف :  ، جٗظٍ 163أَٛ ج٣ِس ، ج٣ًُٖ ٌٝو يًٍْٛ ك٢ ٌْٞز جالػٍجف ج٣٥س 

 ،163 ، 2/55    
1803

  جُٞجهى١ ٞؼ٤ق ، ٝجضٜٔٚ ذؼْٟٜ 
(1804)

، جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ 1/248  ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 1/324جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 

 .2/1050جُٜىج٣س ، 
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لك اقتصر عمى النبي كاف أكلى، فإف الدعاء في الصبلة عمى الصبي   (كالنبي كالصبي  ):  قكلو 

. (1805)ألبكيو 

 بمكتاىـ لـ يصؿ عمييـ إال أف يككف مكتى   ىذا كلك اختمط قتمى المسمميف بقتمى الكفار أك مكتاىـ

. (1806)المسمميف أكثر، فيصمي حينئذ عمييـ كينكم أىؿ اإلسبلـ فييا بالدعاء 

 

 ] مف قتمو أىؿ الحرب فيو شييد [

ألف شيداء  (ومف قتمو أىؿ الحرب أو أىؿ البغي أو قطاع الطريؽ فبأي شيء قتموه لـ يغسؿ  ) ] 

 .[ أحد ما كاف كميـ قتيؿ السيؼ والسالح

ألف القتؿ في قتاليـ مثمو في قتاؿ أىؿ الحرب ألف قتاليـ  (فبأم شيء قتمكه كاف شييدا  ): قكلو 

  كسمي )1807({فقاتمكا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهلل  }مأمكر بو كأىؿ الحرب، قاؿ تعالى 

قطاع الطريؽ محاربي اهلل كرسكلو، كالقطع بأف محارب اهلل كرسكلو يجب قتالو عمى أنيـ بغاة 

. (1808)فيدخمكف في التي تبغي بالمفيـك المغكم، فالمقتكؿ منيـ بإذف نفسو ابتغاء مرضاة اهلل تعالى

اهلل أعمـ بذلؾ، كال حاجة إليو في ثبكت ذلؾ الحكـ،  (ما كاف كميـ قتيؿ السيؼ كالسبلح  ):  قكلو 

 . (1809) إذ ىك المناط في قتيؿ  المشركيفإذ يكفي فيو ثبكت بذلو نفسو ابتغاء مرضاة اهلل تعالى

 ] غسؿ الجنب إذا استشيد [

                                                 
(1805)

جُ٘ر٢ ٓطٍٜ ٖٓ جًُٗٞخ ، ٝٓغ ًٛج ٢ِٚ ػ٤ِٚ ، ٝوٌؾس جالٗر٤حء ال ٣رِـٜح جقى ، ًًُٝي جُٛر٢ ٓطٍٜ ٖٓ 

  2/54، جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 2/1050جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، : جًُٗٞخ ، ٝهى ٢ِٚ ػ٤ِٚ ، جٗظٍ 
(1806)

  .2/404 ، جذٖ هىجٓس، جُٔـ٢٘ ، 6/349 ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/54جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، :  جٗظٍ 
(1807)

  .9 ٌْٞز جُكؿٍجش ج٣٥س 
(1808)

  .6/351 ، ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/52  ، جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 1/320جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 


  . (أ) خ ٖٓ /159 ٜٗح٣س م 
(1809)

ك٢ قن - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -  الٕ ْٜٓ٘ ٖٓ وكغ ذحُكؿٍ ، ْٜٝٓ٘ ٖٓ هطَ ذحُؼ٠ٛ ، ٝؿ٤ٍ يُي ، ٝػْٔ جُ٘ر٢ 

  2/1054جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :   ضٍى ؿِْٜٓ ، جٗظٍ 
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ذا استشيد الجنب غسؿ عند أبي حنيفة  ) ] ال يغسؿ، ألف ما وجب بالجنابة سقط : وقاال  (وا 

 .بالموت والثاني لـ يجب لمشيادة 

. وألبي حنيفة أف الشيادة عرفت مانعة غير رافعة فال ترفع الجنابة 

وقد صح أف حنظمة لما استشيد جنبا غسمتو المالئكة، وعمى ىذا الخالؼ الحائض والنفساء إذا 

طيرتا وكذا قبؿ االنقطاع في الصحيح مف الرواية، وعمى ىذا الخالؼ الصبي ليما أف الصبي أحؽ 

. بيذه الكرامة 

ولو أف السيؼ كفى عف الغسؿ في حؽ شيداء أحد بوصؼ كونو طيرة، وال ذنب عمى الصبي فمـ 

 . [يكف في معناىـ 

ألف كجكبو لكجكب ما ال يصح إال بو   (سقط بالمكت  )كىك الغسؿ  (ما كجب بالجنابة  ): قكلو 

أقيمت مقاـ الغسؿ الكاجب بالمكت الحتباس * كقد سقط ذلؾ بالمكت فيسقط الغسؿ ألف الشيادة 

الدماء أف قتؿ بغير جارح أك لتمطخو بيا إف قتؿ بجارح مع قياـ الكجكب فكذا الكاجب قبمو كلو أف 

ال لرتب مقتضاه، أما رفعيا لنجاسة . الشيادة عيدت مانعو مف ثبكت المتنجس بالمكت  بالتمطخ كا 

كانت قبميا فمكقكؼ عمى السمع، كلـ يرد بذلؾ إال في نجاسة الحدث لمقطع إجماعا بأنو ال يكضأ 

شييد مع العمـ باستمزاـ كؿ مكت لمحدث األصغر أقمو ما يحصؿ بزكاؿ العقؿ قبيمو، فمك بقي الحاؿ 



438 

 

  )1810(عمى عدـ السمع لكفى في إيجاب الغسؿ فكيؼ كالسمع يكجبو، كىك ما صح مف حديث

. (1812) ، كبو يندفع قكليما سقط بسقكط ما كجب ألجمو )1811(حنظمة

دخاؿ القبر  كلك لـ يكف قمنا في جكابو لـ لـ  يشرع غسؿ الجنابة لمعرض عمى اهلل عز  كجؿ كعبل كا 

كما كاف مشركعا لمقراءة كالمس، كقد ال يجب كاحد منيما ليتحقؽ سقكطو، فإف أصمحكا العبارة فقالكا 

سقط لعدـ فائدتو كىي التكصؿ بو إلى فعؿ ما ال يحؿ إال بو دفع بتجكيز تمؾ الفائدة كىي العرض 

عمى الرب جؿ جبللو، فيبقى الكجكب الذم كاف ثابتا قبؿ المكت بناء عمى أف صفة تعمقو قبؿ المكت 

. لمتكصؿ إلى ما ال يحؿ بدكنو حالة الحياة كالعرض إف مات قبؿ الغسؿ 

كالحؽ أف الدفع ليس إال بالنص، كىك حديث حنظمة ألف ليـ أف يدفعكا ىذا بأف الكجكب قبؿ المكت 

غيره، أك ال ينتقؿ إلى غيره إال بدليؿ، فنرجع في إيجادىـ ذلؾ   بغيره فيككاف متعمقا بو كبعده

ال لـ : فإف قالكا : الدليؿ إلى حديث حنظمة  ىك إنما يفيد إرادة اهلل سبحانو تكريمو ال أنو كاجب كا 

 .يسقط بفعؿ غير اآلدمييف ألف الكجكب عمييـ 

                                                 
1810

جٕ - :" ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - هحٍ ٌٍْٞ هللا :  ، ٝٗٛٚ 3/204 ، ٝجُكحًْ ، 7025 قٖٓ أنٍؾٚ جذٖ قرحٕ ، 

٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ - نٍؼ ٝٛٞ ؾ٘د ُٔح ْٔغ جُٜحتؼس ، كوحٍ : ٚحقرٌْ ق٘ظِس ضـِٓٚ جُٔالتٌس ، كِٓٞج ٚحقرطٚ ، كوحُص 

 .ٝجْ٘حوٙ قٖٓ" . ، كًجى هى ؿِٓطٚ جُٔالتٌس - ِْْٝ 
1811

-  ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -  ق٘ظِس ذٖ أذ٢ ػحٍٓ جالٗٛح١ٌ جأل٢ْٝ ، ٖٓ ذ٢٘ ػٍٔٝ ذٖ ػٞف ، قٔح٣س ٌٍْٞ هللا 

جُٔى٣٘س ، ٣ٝؼى ٖٓ جُطروس جُػح٤ٗس ٖٓ جُٛكحذس قٍف - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - أِْْ ٓغ هٞٓٚ جالٗٛحٌ ، ُٔح هىّ جُ٘ر٢ 

. ؿ٤َٓ جُٔالتٌس ، ٝجْطٜٗى ٣ّٞ جقى ، ق٤ع هطِٚ ٖىجو ذٖ جألِٝ : ذحْٔٚ 

  .75 ، ٝجذٖ ٛٗحّ ، ج٤ٍُٓز جُ٘ر٣ٞس ، 1/112٘جذٖ جُرٍ ، جالْط٤ؼحخ ك٢ ٓؼٍكس جالٚكحخ ، ؼ: جٗظٍ 
(1812)

 ، جذٖ هىجٓس، جُٔـ٢٘ ، 1/248  ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 1/322جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 

2/399  


  .(خ) أ ٖٓ /192 ٜٗح٣س م 
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فادة لو، فجاز أف يسقط بفعميـ ذلؾ ما المقصكد بو الفعؿ، : قمنا  كاف ذلؾ أكؿ تعميـ لمكجكب كا 

  سقط بفعميـ ألنو ابتداء إفادة الكجكب )1813(بخبلؼ ما بعد األكؿ، كغسؿ المبلئكة آدـ عميو السبلـ

 . (1814)مع ككف المقصكد نفس الفعؿ، كلـ يسقط ما بعده إال بفعؿ المكمفيف

  فميس بدافع ألنو )1815({زممكىـ بكمكميـ كال تغسمكىـ  }كأما معارضتو  بقكلو عميو الصبلة كالسبلـ 

في معنييف ليس ىك حنظمة منيـ، كلك كاف في الكؿ كىك منيـ كاف قبؿ العمـ بأنو كاف جنبا ألف 

العمـ بذلؾ إنما كاف مف زكجتو بعد العمـ بغسؿ المبلئكة لو عمى ما يفيده نص حديثو، كىك ما ركاه 

يقكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - سمعت رسكؿ اهلل  }: ابف حباف كالحاكـ عف عبد اهلل بف الزبير قاؿ 

إف صاحبكـ حنظمة تغسمو المبلئكة عمييـ السبلـ، فسمكا : كقد قتؿ حنظمة بف أبي عامر الثقفي 

-صمى اهلل عميو كسمـ - ، فقاؿ رسكؿ اهلل )1816(خرج كىك جنب لما سمع اليائعة: صاحبتو، فقالت 

صحيح عمى شرط مسمـ، كليس عند الحاكـ فسمكا :   كقاؿ الحاكـ )1817({لذلؾ غسمتو المبلئكة : 

  أخت عبد اهلل بف أبي ابف )1818(صاحبتو يعني زكجتو، كىي جميمة بنت أبي ابف  سمكؿ

 ، ككاف قد بنى بيا تمؾ الميمة فرأت في مناميا كأف بابا مف السماء فتح كأغمؽ دكنو )1819(سمكؿ

                                                 
1813

  ، ػٖ جُكٖٓ ػٖ أذ٢ ذٖ ًؼد ، ٍٓكٞػح 1/345 ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جُكحًْ ، 
(1814)

 2/1056جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
1815

  ضوىّ ضه٣ٍؿٚ ، ٝٛٞ ؿ٣ٍد ذًٜج جُِلع ، ٌُٖٝ ؾحء ٓؼ٘حٙ ك٢ جقحو٣ع ٚك٤كس 
1816

جُل٤ٍَٝ جذحو١ ، جُوحِٓٞ : جُٛٞش ضلُع ٓ٘ٚ ٝضهحكٚ ٖٓ ػىٝ ، جٗظٍ : جُٜحضلس ، ٝجُٜحتؼس ٢ٛ  : (خ،ؼ) ك٢ 

  ، ٓحوز ٛحع2/1004 ، ٝٓؿٔغ جُِـس جُؼٍذ٤س ، جُٔؼؿْ ج١٤ُْٞ ، 777جُٔك١٤ ، كَٛ جُٜحء ، 
1817

  .3/204 ، ٝجُكحًْ ، 7025 ضوىّ ضه٣ٍؿٚ ، ٝٛٞ قٖٓ ، أنٍؾٚ جذٖ قرحٕ ، 
1818

جنص ػرى هللا ذٖ أذ٢ ذٖ  ٍِْٞ ، ٝجذ٘س َػ٤ْ جُٔ٘حكو٤ٖ ، َٝٝؾس ػ٣ٍّ جُٓٔحء ق٘ظِس :  ؾ٤ِٔس ذ٘ص أذ٢ ذٖ ٍِْٞ 

جذٖ جالغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ، : جٗظٍ . ذٖ أذ٢ ػحٍٓ جٍُجٛد ج١ًُ ؿِٓطٚ جُٔالتٌس ، ٢ٛٝ ٚحقرس أٍٝ نِغ ك٢ جإلْالّ 

  581 ، ٝجذٖ ػرى جُرٍ ، جالْط٤ؼحخ ، 1325٘٘
1819

ٖٓ نُجػس ، ٌجِ جُٔ٘حكو٤ٖ ٖٓ أَٛ جُٔى٣٘س ًحٕ ٤ْى جُهٌُؾ٢ ك٢ جنٍ ؾح٤ِٛطْٜ :  ػرى هللا ذٖ أذ٢ ذٖ ٍِْٞ 

.  ٛـ 9ك٠ِٛ ػ٤ِٚ ، ضٞك٢ ْ٘س - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جظٍٜ جإلْالّ ذؼى ٝهؼس ذىٌ ، ضو٤س ، ُٝٔح ٓحش ضوىّ جُ٘ر٢ 

 ج٢ًٌُُِ ، جالػالّ، ٠ٝ335روحش جذٖ ْؼى ، جُوْٓ جُػح٢ٗ ، ٖٓ جُؿُء جُػحُع ، ٝجذٖ قُّ ،ٓؿٍٜ جالٗٓحخ ، : جٗظٍ

4/65.  
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مف الغد، فمما أصبحت دعت بأربعة مف قكميا فأشيدتيـ أنو دخؿ بيا خشية أف  فعرفت أنو مقتكؿ

 .(1820)يقع في ذلؾ نزاع 

إني رأيت [-صمى اهلل عميو كسمـ - كقاؿ رسكؿ اهلل  }ذكره الكاقدم كابف سعد في الطبقات، كزاد 

قاؿ أبك  {المبلئكة تغسؿ حنظمة بف أبي عامر بيف السماء كاألرض بماء المزف في صحاؼ الفضة 

صمى اهلل عميو - ذىبنا إليو فكجدناه يقطر رأسو ماء، فرجعت فأخبرت رسكؿ اهلل  }  : )1821(أسيد

.   الحديث )1822({-كسمـ 

 بسنده عف عركة بف الزبير خرج حنظمة بف أبي عامر كقد كاقع )1823(كفي غريب الحديث لمسرقسطي

  فحمؿ عميو )1824( أبا سفياف بف حربامرأتو، فخرج كىك جنب لـ يغتسؿ، فمما التقى الناس لقي

فسقط أبك سفياف عف فرسو فكثب عميو حنظمة كقعد عمى صدره يذبحو فمر بو جعكنة بف شعكب 

                                                 
(1820)

 ،  جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ 1/249  ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 1/322جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 

  2/1056جُٜىج٣س ، 
1821

 أذٞ ج٤ْى جُٓحػى١ ، ٓحُي ذٖ ٌذ٤ؼس ، ٖٓ ًرٍجء جالٗٛحٌ ، ٖٜى ذىٌج ٝجُٔٗحٛى ، ًحٗص ٓؼٚ ٌج٣س ذ٢٘ ْحػىز ٣ّٞ 

 ، جذٖ قؿٍ 5/261جٗظٍ ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، .  ٛـ 60 قى٣ػح ، ضٞك٢ ْ٘س 28جُلطف ، ٝه٤َ جٗٚ جنٍ جُرى٤٣ٌٖ ٓٞضح ، ُٚ 

  .10/15 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 7630: ، جالٚحذس ، ش
1822

  2/316 ، ٝجٗظٍ ، ٗٛد جٍُج٣س ، 8/279 أنٍؾٚ جذٖ ْؼى ك٢ جُطروحش ، 
1823

 ٛـ ، 255هحْْ ذٖ غحذص ذٖ قُّ جُؼٞك٢ جٍُٓهٓط٢ ، أذٞ ٓكٔى ػحُْ ذحُكى٣ع ٝجُِـس ، ُٝى ْ٘س :  جٍُٓهٓط٢ 

 ، ٝجُٔل١ٍ جُطِٔٓح٢ٗ ، ٗلف جُط٤د ٖٓ ؿٖٛ 5/174ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 313ٝضٞك٢ ك٢ ٍْهٓطس ْ٘س 

  .1/346جالٗىُّ ج٤٠ٍُد ،


  .(ؼ) أ ٖٓ /193 ٜٗح٣س م 
1824

 م ٛـ ، ًحٕ ٖٓ 57ٚهٍ ذٖ قٍخ ذٖ ج٤ٓس ، ٚكحذ٢ ، ٖٓ ْحوجش ه٣ٍٕ ك٢ جُؿح٤ِٛس ، ُٝى ْ٘س :  أذٞ ْل٤حٕ 

 ٛـ ، ٝجذ٠ِ ذؼى جْالٓٚ ذالء قٓ٘ح ، ضٞك٢ 8ٌؤْحء ج٤ًٍُٖٗٔ ك٢ قٍخ جإلْالّ ػ٘ى ظٌٜٞٙ ، أِْْ ٣ّٞ كطف ٌٓس ْ٘س 

 ، جًُٛر٢ ، ضؿ٣ٍى جْٔحء 813 ، ٝجذٖ ػرى جُرٍ ، جالْط٤ؼحخ ، 3/9جذٖ جالغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ، :  ٛـ ، جٗظٍ 31ْ٘س 

  . 3/201، ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 1/263جُٛكحذس ،
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ألحميف صاحبي :  فاستغاث بو أبك سفياف فحمؿ عمى حنظمة فقتمو كىك يرتجز كيقكؿ )1825(الكناني

 . )1826(كنفسي بطعنة مثؿ شعاع الشمس كفي الكاقدم سمى القاتؿ األسكد بف شعكب

احتراز عف الركاية األخرل أنو لـ يكف الغسؿ كاجبا عمييما قبؿ  (في الصحيح مف الركاية):  قكلو 

. المكت إذ ال يجب قبؿ االنقطاع 

كجو المختارة  أف الدـ مكجب لبلغتساؿ عند االنقطاع، كقد حصؿ االنقطاع بالمكت، كال بد مف 

ال فيك مشكؿ بأدنى  إلحاقو بالجنب إذ قد صار أصبل معمبل بالعرض عمى اهلل سبحانو، كا 

. (1827)تأمؿ

كىي سقكط الغسؿ، فإف سقكطو إلبقاء أثر المطمكمية،  (إف الصبي أكلى بيذه الكرامة   ):  قكلو

القيامة أشد  خصكمة البييمة يكـ:  أشد حتى قاؿ أصحابنا كغير المكمؼ أكلى بذلؾ ألف مظمكميتو

. (1828)مف خصكمة المسمـ

حاصمو إما إبداء قيد زائد في العمية فإنيما عمبل السقكط بابقاء  (كلو أف السيؼ إلى آخره  ):  قكلو 

 القتؿ طيرة، أم جعؿ القتؿ في سبيؿ اهلل طيرة عف أثر المظمكمية فقاؿ ىك العمة إبقاء أثرىا تجعؿ

الذنكب إبقاء ألثر الظمـ، كال ذنب عمى غير المكمؼ فمـ يتحقؽ تأثير القتؿ في حقو ليذا الحكـ، كأما 

                                                 
1825

 ؾؼٞٗس ذٖ ٖؼٞخ جٌُ٘ح٢ٗ ، ػرى ّٖٔ ذٖ ٓحُي ذٖ ؾؼٞٗس ذٖ ػ٣ٍٞز ذٖ ٖؿغ جذٖ ػحٍٓ ذٖ ٤ُع ، ٖٝؼٞخ جٍٓجز 

ٖٓ كُجػس ٢ٛٝ جّ جالْٞو ، ًٝحٕ جالْٞو ق٤ِلح ألذ٢ ْل٤حٕ جذٖ قٍخ ، ٖٜٝى ٓؼٚ جقىج ، ْٝٔغ ؾؼٞٗس ٖٓ ػٍٔ ذٖ 

.  جُهطحخ 

  .1/537 ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ك٢ ض٤٤ُٔ جُٛكحذس ، 5/61جذٖ ْؼى ، جُطروحش جٌُرٍٟ ، : جٗظٍ 
1826

 جالْٞو ذٖ ٖؼٞخ ، ج٤ُِػ٢ ، هحٍ جُٞجهى١ ، ٝهحٍ جذٖ ْؼى ، ٛٞ ٖىجو ذٖ أِٝ ذٖ ٖؼٞخ ج٤ُِػ٢ أذٞ ذٌٍ ذٖ 

. ٖؼٞخ ج٤ُِػ٢ ، ٝجٓح ٖؼٞخ ك٢ٜ جٓٚ ذحضلحم ، ٝٛٞ  ج١ًُ هطَ ق٘ظِس جٍُجٛد ، ٢ٌٞ هللا ػ٘ٚ 

 . 2/29 ، ٝجذٖ ٛٗحّ ، ج٤ٍُٓز جُ٘ر٣ٞس ،ؼ3849: ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش7/44جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، : جٗظٍ 

  .2/318ج٣ُُؼ٢ِ ، ٗٛد جٍُج٣س ،: ٝجٗظٍ 
(1827)

 ، ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع 2/1057  ، جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ،1/323جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 

 ،6/354   


  .(أ) أ ٖٓ /160 ٜٗح٣س م 
(1828)

 2/1057 جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 1/249ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 


  . (خ) خ ٖٓ /192 ٜٗح٣س م 
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منع العمة كتعيينيا مجرد جعؿ الشيادة طيرة إكراما، كعمى كؿ حاؿ فقكلو أكلى التفاؽ الكؿ عمى 

اعتبار التكريـ في إسقاط الغسؿ بالقتؿ، كالتكريـ في جعؿ القتؿ طيرة مف الذنكب أظير منو في إبقاء 

. (1829) أثر الظمـ أك ىك غير مكجكد معو أصبل

 ]ال يغسؿ الدـ عف الشييد [

وينزع عنو الفرو والحشو  )لما روينا  (وال يغسؿ عف الشييد دمو، وال ينزع عنو ثيابو  ) ]

إتماما ( ويزيدوف وينقصوف ما شاءوا ) ألنيا ليست مف جنس الكفف  (والقمنسوة والسالح والخؼ 

 . [ لمكفف

أم يزيدكف إذا كاف ما عميو مف غير جنس الكفف أك ناقصا  (كيزيدكف كينقصكف ما شاءكا  ): قكلو 

. عف العدد المسنكف 

 . (1830)كينقصكف إذا كاف  زائدا عميو

 

 

 ] المرتث يغسؿ [

وىو مف صار خمفا في حكـ الشيادة لنيؿ مرافؽ الحياة ألف بذلؾ يخؼ  (ومف ارتث غسؿ  )قاؿ  ]

أف يأكؿ أو يشرب أو يناـ أو يداوى أو ينقؿ : واالرتثاث  )أثر الظمـ فمـ يكف في معنى شيداء أحد 

 .ألنو ناؿ بعض مرافؽ الحياة  (مف المعركة حيا 

                                                 
(1829)

  2/1058 ، جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 1/322جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
(1830)

 جُٔوٛٞو جْٜٗ ٣ُ٣ىٕٝ أٝ ٣٘وٕٛٞ ػٖ جُؼىو جُٕٔٓ٘ٞ ك٢ جٌُلٖ ، ٝج٤ٍُٟٔ ٣ؼٞو ػ٠ِ أ٤ُٝحء جُوط٤َ ٝهى جْطىُٞج 

، 1/248  ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 1/324جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، : ذًٜج جٕ ػىو جُػالغس ٤ُّ ذالَّ ، جٗظٍ 

  ، 2/475 ، جُوٍجك٢ ، جًُن٤ٍز ، 6/363، ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، 2/1059جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 
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وشيداء أحد ماتوا عطاشى والكأس تدار عمييـ فمـ يقبموا خوفا مف نقصاف الشيادة، إال إذا حمؿ 

مف مصرعو كي ال تطأه الخيوؿ، ألنو ما ناؿ شيئًا مف الراحة، ولو آواه فسطاط أو خيمة كاف 

ألف تمؾ الصالة  (ولو بقي حيا حتى مضى وقت صالة وىو يعقؿ فيو مرتث  )مرتثا لما بينا 

. صارت دينا في ذمتو وىو مف أحكاـ األحياء 

وىذا مروي عف أبي يوسؼ، ولو أوصى بشيء مف أمور اآلخرة كاف ارتثاثا عند أبي يوسؼ : قاؿ 

. ألنو ارتفاؽ 

 . [وعند محمد ال يكوف ألنو مف أحكاـ األموات 

بو  تعميؿ لقكلو خمفا في حكـ الشيادة، كحكـ الشيادة أف ال يغسؿ، كقيد (لنيؿ مرافؽ الحياة   ): قكلو 

. (1831)ألنو لـ يصرح  خمفا في نفس الشيادة بؿ ىك شييد عند اهلل تعالى 

. (1832)ككف ىذا كقع لشيداء أحد اهلل أعمـ بو  (كشيداء أحد إلى آخره ): قكلو 

انطمقت يـك :  قاؿ )1833(كركل البييقي في شعب اإليماف بسنده عف أبي جيـ بف حذيفة العدكم

إف كاف بو رمؽ سقيتو كمسحت كجيو، فإذا بو : اليرمكؾ أطمب ابف عمي كمعي شنة  ماء فقمت 

ينشد، فقمت أسقيؾ ؟ فأشار أف نعـ، فإذا رجؿ يقكؿ آه، فأشار ابف عمي أف انطمؽ بو إليو فإذا ىك 

 أخك عمرك بف العاص، فأتيتو فقمت أسقيؾ ؟ فسمع آخر يقكؿ آه فأشار )1834(ىشاـ بف العاص

                                                 
(1831)

، جُوٍجك٢ ، جًُن٤ٍز، 2/1060  ، جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 1/324جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 

 .2/400 ، جذٖ هىجٓس، جُٔـ٢٘ ، 2/476
(1832)

 ، 2/1060  ، جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 1/231جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
1833

ػحٍٓ أٝ ػ٢ٔ ٌأٝ ػر٤ى جذٖ ق٣ًلس ذٖ ؿحْٗ ، ٖٓ ه٣ٍٕ ٖٓ ذ٢٘ ػى١ جذٖ ًؼد ، :  أذٞ  ؾْٜ ذٖ ق٣ًلس جُؼى١ٝ 

 ، 3/250ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ .  ٛـ 70أِْْ ٣ّٞ كطف ٌٓس ، ٝجٖطٍى ك٢ ذ٘حء جٌُؼرس ٍٓض٤ٖ ، ضٞك٢ ْ٘س 

  .2/17 ، ٝجًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ ،ؼ206:  ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، جٌُُ٘ ، ش369ٝجُُذ١ٍ٤ ، ضٓد ه٣ٍٕ ،
1834

 ٛٗحّ ذٖ جُؼح٘ ذٖ ٝجتَ ذٖ ٛحْٖ ، ٚكحذ٢ ، جنٞ ػٍٔٝ ذٖ جُؼح٘ ، أِْْ ذٌٔس هى٣ٔحً ، ٝٛحؾٍ ئ٠ُ ذالو 

 ٛـ ، ًٝحٕ 13جُكرٗس جُٜؿٍز جُػح٤ٗس ، غْ ونَ ئ٠ُ جُٔى٣٘س ، كٜٗى جُٞهحتغ ، ٝهطَ ك٢ جؾ٘حو٣ٖ ، ٝه٤َ ك٢ ج٤ٍُٓٞى ْ٘س 

  .8967: ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش4/140 ، ٠ٝروحش جذٖ ْؼى ،8/86ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ . ٚحُكح ٖؿحػح 
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ىشاـ أف انطمؽ إليو فجئتو فإذا ىك قد مات، فرجعت إلى ىشاـ فإذا قد مات، فرجعت إلى ابف عمي 

. (1835)فإذا ىك قد مات

 كعكرمة بف أبي )1837( أف الحارث بف ىشاـ)1836(كأسند ىك كالطبراني عف حبيب بف أبي ثابت

 أثبتكا يـك اليرمكؾ، فدعا الحارث بماء يشربو، فنظر إليو )1839( كعياش بف أبي ربيعة)1838(جيؿ

عكرمة فقاؿ ارفعكه إلى عكرمة، فرفعكه إليو فنظر إليو عياش فقاؿ عكرمة ارفعكه إلى عياش، فما 

. )1840(كصؿ إلى عياش كال إلى أحد منيـ حتى ماتكا كما ذاقكا

أم كيقدر عمى أدائيا حتى يجب القضاء، كذا  (أك يمضي عميو كقت صبلة كىك يعقؿ  ):  قكلو 

 . (1842)، كاهلل أعمـ بصحتو)1841(قيده في شرح الكنز

                                                 
(1835)

  22 ، ٝجُر٢ٜ٤ ، ٖؼد جال٣ٔحّ ، ذحخ 2/372ٝج٣ُُِؼ٢ ، ٗٛد جٍُج٣س ، :  جٗظٍ 
1836

جألٓحّ جُكحكع ، كو٤ٚ جٌُٞكس ، أذٞ ٣ك٠٤ جُو٢ٍٖ جالْى١ ٓٞالْٛ ، ٝجْْ جذ٤ٚ ه٤ّ ذٖ و٣٘حٌ ، :  قر٤د ذٖ أذ٢ غحذص 

جًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ : جٗظٍ . ٛـ 119قىظ ػٖ ػٍٔٝ جذٖ ػرحِ ٝجّ ِْٔس ٝؿ٤ٍْٛ ، هحٍ أذٞ قحضْ ٚىٝم غوس ، ٓحش ْ٘س 

  .5/367 ، ٝجذٖ جالغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ، 2/164 ، جذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 2/59، ؼ
1837

 جُكحٌظ ذٖ ٛٗحّ ذٖ جُٔـ٤ٍز ذٖ ػرى هللا ذٖ ػٍٔ ذٖ ٓهُّٝ ، أذٞ ػرى جٍُقٖٔ ، جنٞ أذٞ ؾَٜ ألذ٣ٞٚ ٖٜى ذىٌج 

 ، ٝجًُٛر٢ 1/643جذٖ جالغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ، : جٗظٍ .  ٛـ 15ًحكٍج ، أِْْ ٣ّٞ جُلطف ، ٖٜى ق٤٘٘ح ٝجْطٜٗى ٣ّٞ ج٤ٍُٓٞى 

  2/158 ، ٝج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 153-151 ، ٝجذٖ ػرى جُرٍ ، جالْط٤ؼحخ ، 1/111، ضؿ٣ٍى جْٔحء جُٛكحذس ، 
1838

 ػٌٍٓس ذٖ أذ٢ ؾَٜ ػٍٔٝ ذٖ ٛٗحّ جُٔه٢ُٓٝ جُو٢ٍٖ ، ٖٓ ٚ٘حو٣ى ه٣ٍٕ ، ك٢ جُؿح٤ِٛس ٝجإلْالّ ، ًحٕ ٛٞ 

، أِْْ ذؼى كطف ٌٓس ، ٝقٖٓ جْالٓٚ ، كٜٗى جُٞهحتغ ، - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٝأذٞٙ ٖٓ جٖى جُ٘حِ ػىأٝز ُِ٘ر٢ 

.  ْ٘س 62 ٛـ ، ٝػٍٔٙ 13ٝجْطٜٗى ك٢ ج٤ٍُٓٞى ْ٘س 

  .5640: ، جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش4/244ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 
1839

 ػ٤حٔ ذٖ أذ٢ ٌذ٤ؼس ، جنٞ أذ٢ ؾَٜ الٓٚ ، ٝجنٞ ػرى هللا ذٖ ٌذ٤ؼس الذ٤ٚ ٝجٓٚ ، أِْْ هرَ ونٍٞ جٍٍُْٞ وجٌ 

 15، ٓحش ْ٘س - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - جالٌهْ ، ٝهرَ جٕ ٣ىػٞ ك٤ٜح ، ٝٛحؾٍ ٓغ ػٍٔ ذٖ جُهطحخ هرَ ٛؿٍز جٍٍُْٞ 

. ٛـ ذحُٗحّ ك٢ نالكس ػٍٔ ، ٝه٤َ جْطٜٗى ذح٤ُٔحٓس ٝه٤َ ذح٤ٍُٓٞى 

 ، ٝجذٖ جالغ٤ٍ ، جْى جُـحذس ، 8/170 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 2/323جذٖ ٛٗحّ ، ٤ٍْز جذٖ ٛٗحّ ، : جٗظٍ 

4/161  
1840

  ، ٝجذٖ ًػ٤ٍ ، جُرىج٣س ٝجُٜ٘ح٣س ، جُؿُء جُٓحذغ ، ٝهؼس ج٤ٍُٓٞى2/318ج٣ُُِؼ٢ ، ٗٛد جٍُج٣س ، :  جٗظٍ 
1841

ٍٖـ ًُ٘ جُىهحتن ، ُٔكٔى ذٖ ػرى هللا جالُلٍج٢ٛ ج١ٍُٜٝ جُٔؼٍٝف ذحُٔال ٤ٌٖٓٓ : جُٔوٛٞو ًطحخ :  ٍٖـ جٌُُ٘ 

، ٝٛٞ ًطحخ ك٢ جًُٔٛد جُك٘ل٢ ، ٝٛٞ ٍٖـ ٌُطحخ ًُ٘ جُىهحتن ٝٛٞ ٓطٖ ٝؾ٤ُ ، ُهٙ ك٤ٚ جألٓحّ  ( ٛـ945ش )، 

.. ذًًٍ ٓح ػْ ٝهٞػٚ ًٝػٍ ٝؾٞوٙ " جُٞجك٢ " جُ٘ٓل٢ ًطحذٚ 

  302 ، ٝجُ٘ٓل٢ ، ًُ٘ جُىهحتن ، 482 ، 2٘جُ٘و٤د ، جًُٔٛد جُك٘ل٢ ، ؼ: جٗظٍ 
(1842)

  1062/ 2  ، جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 1/321جٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، :  جٗظٍ 
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كفيو إفادة أنو إذا لـ يقدر عمى األداء ال يجب القضاء، فإف أراد إذا لـ يقدر لمضعؼ مع حضكر 

المريض أنو ال  العقؿ فككنو يسقط بو القضاء قكؿ طائفة، كالمختار كىك ظاىر كبلمو في باب صبلة

ف أراد لغيبة العقؿ فالمغمى عميو يقضي ما لـ يزد عمى صبلة يكـ كليمة فمتى يسقط  يسقط، كا 

. (1843)القضاء مطمقان لعدـ قدرة األداء مف الجريح 

في الكافي، أك عاش مكانو يكمان كليمة ألنو ليس في معنى  (كىذا مركم عف أبي يكسؼ  ): قكلو 

 .شيداء أحد إذ لـ يبؽ أحد منيـ حيا يكمان كامبل أك ليمة 

.  كقت صبلة كامبل يغسؿ ألنو كجب عميو تمؾ الصبلة كىك مف أحكاـ األحياءكعف أبي يكسؼ

كعند ): كعنو إف عاش بعد الجرح أكثر اليـك أك أكثر الميمة يغسؿ إقامة لؤلكثر مقاـ الكؿ قكلو 

 )1844(قيؿ االختبلؼ بينيما فيما إذا أكصى بأمكر الدنيا، أما بأمكر اآلخرة فبل يككف مرتثا (محمد

.  اتفاقا

. كقيؿ الخبلؼ في الكصية بأمكر اآلخرة، كفي أمكر الدنيا يككف مرتثا اتفاقا 

. (1845)كقيؿ ال خبلؼ بينيما، فجكاب أبي يكسؼ فيما إذا كانت بأمكر الدنيا كمحمد ال يخالفو 

. كجكاب محمد فيما إذا كانت بأمكر اآلخرة كأبك يكسؼ ال يخالفو فييا 

كمف االرتثاث أف يبيع أك يشترم أك يتكمـ بكبلـ كثير، بخبلؼ القميؿ فإف ممف شيد أحدان مف تكمـ 

 بعد انقضاء الحرب، كأما قبؿ انقضائيا فبل يككف مرتثا ، كىذا كمو إذا كاف)1846(كسعد بف الربيع

. (1847) بشيء مما ذكرنا

                                                 
(1843)

  2/1062، جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 1/446جذٖ هىجٓس، جُٔـ٢٘ ، :  جٗظٍ 


  . (ؼ) خ ٖٓ /193 ٜٗح٣س م 
1844

ٝٛٞ ج١ًُ ٣ٓو١ ك٢ جُٔؼًٍس ؾ٣ٍكح أٝ ٓػه٘ح ذحُؿٍجـ ٝذٚ ٌٓن : ٝٛٞ نطأ ٝجُٛٞجخ ٍٓضػح .ٍٓضرح  : (ؼ) ك٢ 

 .ٖٓ جُك٤حز ْٝرن جُطؼ٣ٍق ذٚ 
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 ]غسؿ القتيؿ اذا وجد في المصر[

إال إذا  )ألف الواجب فيو القسامة والدية فخؼ أثر الظمـ  (ومف وجد قتيال في المصر غسؿ  ) ]

ألف الواجب فيو القصاص وىو عقوبة والقاتؿ ال يتخمص عنيا ظاىرا،  (عمـ أنو قتؿ بحديدة ظمما 

 .إما في الدنيا أو العقبى 

ما ال يمبث بمنزلة السيؼ ويعرؼ في الجنايات إف شاء اهلل : وعند أبي يوسؼ ومحمد رحميما اهلل 

 . [تعالى 

أم كيعمـ قاتمو عينا، أما مجرد كجدانو مذبكحا ال يمنع  (إال أف يعمـ أنو قتؿ بحديدة ظمما  ): قكلو 

غسمو كقد يستفاد ىذا مف قكلو ألف الكاجب فيو القصاص ألف كجكبو إنما يتحقؽ عمى القاتؿ المعيف، 

. (1848) ىذا إذا عنى  بالقصاص استيفاءه عمى كلي األمر ال تسميـ القاتؿ نفسو لو

 ] غسؿ مف قتؿ في حد او قصاص والصالة عميو [

ألنو باذؿ نفسو إليفاء حؽ مستحؽ عميو،  (ومف قتؿ في حد أو قصاص غسؿ وصمي عميو  ) ]

 . [ وشيداء أحد بذلوا أنفسيـ البتغاء مرضاة اهلل تعالى فال يمحؽ بيـ

 )1849({أنو عميو الصبلة كالسبلـ غسؿ ماعزان  }كقد صح  (ألنو باذؿ نفسو  ): قكلو 

                                                                                                                                                 
(1845)

، جذٖ ػحذى٣ٖ ، ٌو 2/1063 ، جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 1/249ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 

  2/251جُٔكطحٌ ، 
1846

 ْؼى ذٖ جٍُذ٤غ ذٖ ػٍٔٝ ، ٖٓ ذ٢٘ قحٌظ ، ذٖ جُهٌُؼ ، ٚكحذ٢ ، ٖٓ ًرحٌْٛ ، ًحٕ أقى جُ٘ورحء ٣ّٞ جُؼورس ، 

.  ٛـ 3ٖٝٚ ٓٞهؼس ذىٌ ٝجْطٜٗى ٣ّٞ جقى ، ْ٘س 

  1/191 ، ٝجذٖ جُؿ١َٞ ، ٚلس جُٛلٞز ، 3174:  ، جذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش 3/85ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، : جٗظٍ 


  .(خ) أ ٖٓ /193 ٜٗح٣س م 
(1847)

 . 2/251 ، جذٖ ػحذى٣ٖ ، ٌو جُٔكطحٌ ، 1/249ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 
(1848)

، جٍُٓن٢ٓ ، 2/1063 ، جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 1/249ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 

   .2/476 ، جُوٍجك٢ ، جًُن٤ٍز ، 2/249 ، جذٖ ػحذى٣ٖ ، ٌو جُٔكطحٌ ، 2/52جُٔر٠ٞٓ ، 
1849

-  ٓحػُ ذٖ ٓحُي جأل٢ِْٔ ، ٝٛٞ ػ٣ٍد ذٖ ٓحُي ، ٝٓحػُ ُود ُٚ ، ٝٛٞ هر٤ِس أِْْ ٝهى ٌقٔٚ ٌؾٔٚ ٌٍْٞ هللا 

- ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ُوى ضحخ ضٞذس ُٞ هٓٔص ذ٤ٖ جٓٚ ُٞ ْؼطْٜ ، ٝهى ْأُٞج جٍٍُْٞ : ، ٝهحٍ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ 

، أنٍؾٚ جذٖ أذ٢ ٤ٖد ك٢ ٓٛ٘لٚ ، ػٖ " جٚ٘لٞج ذٚ ٓح ضٛ٘لٕٞ ذٔٞضحًْ : ؿَٓ ٓحػُ ٝضٌل٤٘ٚ ٝجُٛالز ػ٤ِٚ كوحٍ 

  1/320 ، ٝجٌُحْح٢ٗ ، ذىجتغ جُٛ٘حتغ ، 2/52جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، : جٗظٍ  . 10779ذ٣ٍىز ، 
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 ] الباغي وقاطع الطريؽ ال ُيَصمَّى عميو [

لـ يصؿ -رضي اهلل عنو -ألف عميا  (ومف قتؿ مف البغاة أو قطاع الطريؽ لـ يصؿ عميو  ) ]

 . [عمى البغاة 

 . )1851( غريب، كاهلل أعمـ)1850( (ألف عميا إلى آخره ): قكلو 

 ]الصالة عمى قاتؿ نفسو[

. مف قتؿ نفسو عمدا اختمؼ فيو المشايخ  [قكلو  ]

. قيؿ يصمى عميو، كقيؿ ال 

كمنيـ مف حكى فيو خبلفا بيف أبي يكسؼ كصاحبيو، فعنده ال يصمى عميو، كعندىما يصمى عميو 

كليما أف دمو ىدر فصار كما لك مات حتؼ أنفو .ألبي يكسؼ أنو ظالـ بالقتؿ فيمحؽ بالباغي 
(1852)  .

صمى اهلل عميو - أتي النبي  }كفي صحيح مسمـ ما يؤيد قكؿ أبي يكسؼ عف جابر بف سمرة قاؿ 

  .)1853({برجؿ قتؿ نفسو بمشاقص فمـ يصؿ عميو -كسمـ 

 ]باب الصالة في الكعبة[

 .خالفا لمشافعي فييما  (الصالة في الكعبة جائزة فرضيا ونفميا  ) ]

                                                 
1850

  2/250 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 2/476جُوٍجك٢ ، جًُن٤ٍز ، :  جٗظٍ 
1851

  .(خ، ؼ) ٤ُٓص ك٢ 


  .(أ) خ ٖٓ /160 ٜٗح٣س م 
(1852)

 ، جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 1/250 ، ٝج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، 6/365ج١ُٝٞ٘ ، جُٔؿٔٞع ، :  جٗظٍ 

2/1066  
1853

ضٍى جُٛالز ػ٠ِ هحضَ ٗلٓٚ ، ذًٜج جُِلع ، :  ، ًطحخ جُؿ٘حتُ ، ذحخ 444 ، 987٘ أنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 .ٖٓ قى٣ع ؾحذٍ ذٖ ٍْٔز 
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ولمالؾ في الفرض ألنو عميو الصالة والسالـ صمى في جوؼ الكعبة يـو الفتح، وألنيا صالة 

  [استجمعت شرائطيا لوجود استقباؿ القبمة ألف استيعابيا ليس بشرط 

 ]باب الصالة في الكعبة[

 } كقكلو تعالى )1854(سيك، فإف الشافعي رحمو اهلل يرل جكاز الصبلة فييا (خبلفان لمشافعي  ): قكلو 

 ظاىر  فيو ألف األمر بالتطيير لمصبلة فيو  )1855({أف طيرا بيتي لمطائفيف كالعاكفيف كالركع السجكد 

 . (1856)ظاىر في صحة الصبلة فيو

دخؿ الكعبة -صمى اهلل عميو كسمـ - أف النبي  }كفي الصحيحيف عف مالؾ عف نافع عف ابف عمر 

:  كأغمقيا عميو، ثـ مكث فييا، قاؿ  ابف عمر)1859( كعثماف بف طمحة)1858( كببلؿ)1857(ىك كأسامة

جعؿ عمكديف عف  يساره : ما صنع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ؟ قاؿ : فسألت ببلال حيف خرج 

، ككاف )1860(ككاف البيت يكمئذ عمى ستة أعمدة {كعمكدا عف يمينو كثبلثة أعمدة كراءه ثـ صمى 

ىذا يـك الفتح عمى ما صرحا بو عف أيكب  عف نافع عف ابف عمر، فيذا كغيره في الصحيحيف 

                                                 
1854

 .  جنٍ ًٛج جُرحخ ٤ٌُٕٞ نطْ ًطحخ جُٛالز ذٔح ٣طرٍى ذٚ قحالً ٌٝٓحٗحً 
1855

  .125 ٌْٞز جُروٍز، ج٣٥س 
(1856)

، جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ 2/1068 ، جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، 1/250ج٣ُُِؼ٢ ، ضر٤٤ٖ جُكوحتن ، :  جٗظٍ 

  .1/119 ، جألٓحّ جُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 2/253 ، جذٖ ػحذى٣ٖ ، ٌو جُٔكطحٌ ، 2/79، 
1857

٠ِٚ هللا -  جْحٓس ذٖ ٣َى ذٖ قحٌغس ، أذٞ ٓكٔى ، ٚكحذ٢ ؾ٤َِ ، ُٝى ذٌٔس ٝٗٗح ػ٠ِ جإلْالّ، ًٝحٕ ٌٍْٞ هللا 

ػ٠ِ ؾ٤ٕ ك٤ٚ أذٞ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ٣كرٚ قرح ؾٔح ، ٛحؾٍ ٓغ جُ٘ر٢ ئ٠ُ جُٔى٣٘س ، جْطؼِٔٚ جٍٍُْٞ - ػ٤ِٚ ِْْٝ 

 ، ٠ٝروحش جذٖ 1/29 ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، 1/291ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، :  ٛـ ، جٗظ54ٍذٌٍ ٝػٍٔ ، ضٞك٢ ْ٘س 

  .4/42ْؼى ، 
1858

 44، ٌٟٝ ُٚ جُرهح١ٌ ِْٝٓٓ - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ -  ذالٍ ذٖ ٌذحـ جُكر٢ٗ ، أذٞ ػرى هللا ، ٓإيٕ ٌٍْٞ هللا 

، 1/171 ، ٝجذٖ جُؿ١َٞ ، ٚلس جُٛلٞز ، 2/73ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، :  ٛـ ، جٗظٍ 20قى٣ػح، ضٞك٢ ك٢ وٓٗن ْ٘س 

  . ٠ٝ3/169روحش جذٖ ْؼى ، 
1859

 ػػٔحٕ ذٖ ٠ِكس ذٖ أذ٢ ٠ِكس ، ػرى هللا جُو٢ٍٖ جُؼرى١ٌ ، ٚكحذ٢ ، ًحٕ قحؾد جُر٤ص جُكٍجّ ، أِْْ ٓغ نحُى 

ٓلطحـ جٌُؼرس ج٤ُٚ ، ٓحش ذحُٔى٣٘س - ٠ِٚ هللا ػ٤ِٚ ِْْٝ - ذٖ ج٤ُُٞى ك٢ ٛىٗس جُكى٣ر٤س ، ٖٜٝى كطف ٌٓس ، كىكغ جٍٍُْٞ 

 ، ٝج١ُٝٞ٘ ، 5442: ، ٝجذٖ قؿٍ ، جالٚحذس ، ش4/207ج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، :  ٛـ ، ٝه٤َ ذٌٔس ، جٗظٍ 42ْ٘س 

  .1/320ض٣ًٜد جالْٔحء ، 
1860

 ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ جُٛالز ذ٤ٖ جُٓٞج١ٌ ك٢ ؿ٤ٍ ؾٔحػس ، 117 ، 505٘ أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

جْطكرحخ ونٍٞ جٌُؼرس ٝؿ٤ٍٙ ٝجُٛالز :  ، ًطحخ جُكؽ ، ذحخ 632 ، 1329٘ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ 

 .ك٤ٜح،ٝجُىػحء ك٢ ٗٞجق٤ٜح ًِٜح  
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دخؿ الكعبة كفييا ست سكار، -صمى اهلل عميو كسمـ - أف النبي  }يعارض ركايتيما عف ابف عباس 

 كيقدـ عميو بأنو مثبت كىك أكلى مف النافي ، كمف تأكؿ )1861({فقاـ عند سارية فدعا كلـ يصؿ 

مرتكب  لمجمع بيف : فإف قيؿ . بأنو أراد بالصبلة الدعاء فخركج عف الظاىر )1862(حديث ببلؿ

صمى  : فسألت ببلال }قيؿ تأكيؿ ينفيو  الصريح كىك ما في البخارم عف ابف عمر قاؿ . األحاديث 

نعـ ركعتيف بيف الساريتيف عمى يساره إذا دخمت، : في الكعبة ؟ قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - النبي 

  لكنو معارض بما في حديث أيكب في الصحيحيف )1863({ثـ خرج فصمى في كجو الكعبة ركعتيف 

عدـ سؤالو ال يستمـز عدـ :   كما قد يقاؿ )1864({كنسيت أف أسألو كـ صمى }مف قكؿ ابف عمر 

دخميا -صمى اهلل عميو كسمـ - بشيء لمف تأمؿ السياؽ فاألكلى أف يجمع بينيما بأنو  إخباره ليس

يكـ النحر فمـ  يصؿ، كدخميا مف الغد فصمى، كذلؾ في حجة الكداع، كىك مركم عف ابف 

.   بإسناد حسف أخرجو الدارقطني فيحمؿ حديث ابف عباس عميو )1865(عمر

تعارض فيو المانع كالمبيح :  عما يقاؿ خرج بو عف الجكاب (ألف استيعابيا ليس بشرط  ): قكلو 

باعتبار أنو مستدبر بعضيا كمستقبؿ بعضيا، فتضمف منع ككف استدبار بعضيا مانعا، بؿ المانع 

. (1866) عدـ الشرط كالشرط استقباؿ البعض كقد كجد فمـ يتحقؽ مانع

 

                                                 
1861

ٝجضهًٝج ٖٓ ٓوحّ ئذٍج٤ْٛ " هُٞٚ ضؼا٠ُ :  ، ذحخ جُٛالز ، ذحخ 98 ، 398٘ أنٍؾٚ جُرهح١ٌ ، قى٣ع ٌهْ 

جْطكرحخ ونٍٞ جٌُؼرس ُِكحؼ ٝؿ٤ٍٙ ، :  ، ًطحخ جُكؽ ، ذحخ 633 ، 1330٘، ٝأنٍؾٚ ِْٓٓ ، قى٣ع ٌهْ "٠ِٛٓ 

 . ٝجُٛالز ك٤ٜح ، ٝجُىػحء ك٢ ٗٞجق٤ٜح ًِٜح 
1862

   .12 ٌٝجٙ ػ٘ٚ جذٖ ػٍٔ ، ٝهى ضوىّ ضه٣ٍؿٚ ك٢ جُٜحٕٓ ٌهْ 
1863

، 117 ، 505٘قى٣ع ٌهْ :  ضوىّ ضه٣ٍؿٚ ، قى٣ع أنٍؾٚ جُرهح١ٌ، ًطحخ جُٛالز ، ذحخ جُٛالز ذ٤ٖ جُٓٞج١ٌ 

 .جْطكحخ ونٍٞ جٌُؼرس :  ، ًطحخ جُكؽ ، ذحخ 633 ، 1329٘قى٣ع : ِْٝٓٓ 
1864

  .(1329):  ضوىّ ضه٣ٍؿٚ أ٣ٟحً ، ٖٓ ٌٝج٣س ، جذٖ ػٍٔ ػٖ ذالٍ، أنٍؾٚ ِْٓٓ 
1865

  ، ٖٓ ًٛج جُٞؾٚ  2/329 ، ٖٓ قى٣ع جذٖ ػٍٔ ، ًًٝج جُر٤ٜ٤و٢ ، 2/51 ٞؼ٤ق ، أنٍؾٚ جُىجٌهط٢٘ ،


  .(ؼ) أ ٖٓ /193 ٜٗح٣س م 
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 ] جواز الصالة جماعة داخؿ الكعبة [

ألنو متوجو إلى  (فإف صمى اإلماـ بجماعة فييا فجعؿ بعضيـ ظيره إلى ظير اإلماـ جاز  ) ]

ومف جعؿ منيـ ظيره إلى وجو اإلماـ  )القبمة، وال يعتقد إمامو عمى الخطأ بخالؼ مسألة التحري 

ذا صمى اإلماـ في المسجد الحراـ فتحمؽ الناس حوؿ  ) لتقدمو عمى إمامو (لـ تجز صالتو  وا 

الكعبة وصموا بصالة اإلماـ، فمف كاف منيـ أقرب إلى الكعبة مف اإلماـ جازت صالتو إذا لـ يكف 

ومف صمى عمى ظير الكعبة  ) ألف التقدـ والتأخر إنما يظير عند اتحاد الجانب (في جانب اإلماـ 

خالفا لمشافعي ألف الكعبة ىي العرصة، واليواء إلى عناف السماء عندنا دوف  (جازت صالتو 

إال أنو يكره  أال ترى أنو لو صمى عمى جبؿ أبي قبيس جاز وال بناء بيف يديو،: البناء ألنو ينقؿ 

  [-صمى اهلل عميو وسمـ - لما فيو مف ترؾ التعظيـ، وقد ورد النيي عنو عف النبي 

كيحكؿ، كالقبمة ال تتحكؿ  في غير الضركرة حتى لك انقؿ  تمؾ األحجار كجب  (لقكلو ألنو ينقؿ  ) 

 ذلؾ  المكاف، كلك صمى عمى جبؿ أرفع مف الكعبة جازت، فيمـز مف مجمكع التكجو إلى خصكص

 .ىاتيف أف القبمة ىي تمؾ العرصة  إلى عناف السماء 

أف رسكؿ -رضي اهلل عنو -أخرج ابف ماجو في سننو عف عمر  (كقد كرد النيي إلى آخره ): قكلو 

سبع مكاطف ال تجكز الصبلة فييا ، ظير بيت اهلل، كالمقبرة،  }قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - اهلل 

 كأشار الترمذم إلى ىذه الطريؽ )1867({كالمزبمة كالمجزرة، كالحماـ كعطف اإلبؿ كمحجة الطريؽ

                                                                                                                                                 
(1866)

 ، جألٓحّ جُٗحكؼ٢ ، جألّ ، 2/79، جٍُٓن٢ٓ ، جُٔر٠ٞٓ ، 2/1072جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 

1/120. 


  . (خ) خ ٖٓ /193 ٜٗح٣س م 
1867

 ، ًطحخ جُٔٓحؾى ٝجُؿٔحػس ، ذحخ جُٔٞجٞغ جُط٢ ضٌٍٙ ك٤ٜح 142 ، 747٘ أنٍؾٚ جذٖ ٓحؾٚ ، قى٣ع ٌهْ 

 . جُٛالز ، ٞؼلٚ جألُرح٢ٗ
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 كأما  أبك صالح )1869( كاتب الميث كىك مختمؼ فيو قاؿ صاحب التنقيح)1868(كأعؿ بأبي صالح

 . (1870)كاتب الميث فقد كثقو جماعة كتكمـ فيو آخركف كاهلل تعالى أعمـ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1868

ػرى هللا ذٖ ٚحُف جُؿ٢ٜٔ ٓٞالْٛ ، ج١ٍُٛٔ ، ًحضد ج٤ُِع ذٖ ْؼى ، جألٓحّ جُٔكىظ ، :  أذٞ ٚحُف ، ًحضد ج٤ُِع 

: جٗظٍ .  ، ٌٟٝ ػٖ ٓؼأ٣ٝس ذٖ ٓٛحُف جُك٢ٍٟٓ ٝؿ٤ٍٙ ، ٌٟٝٝ ُٚ أذٞ وجٝو ٝجُ٘ٓحت٢ ٝجذٖ ٓحؾس 223ضٞك٢ ْ٘س 

 . 5/228 ، ٝجذٖ قؿٍ ، ض٣ًٜد جُط٣ًٜد ، 12 ، جُطروس 167 / 10جًُٛر٢ ، ج٤ٍُٓ ، ؼ
1869

ػرى هللا ذٖ ٓٓؼٞو ذٖ ٓكٔٞو جُٔكرٞذ٢ ، جُلو٤ٚ ، جأل٢ُٞٚ ، جألٓحّ جُؼالٓس ، ٚحقد :  ٚحقد جُط٘و٤ف 

: جٗظٍ .  ٛـ 747ض٘و٤ف جألٍٚٞ ، ٍٖـ جُٞهح٣س ، ٝجُ٘وح٣س ٓهطٍٛ جُٞهح٣س ، ضٞك٢ ْ٘س : جُطٛح٤ٗق جُٔل٤ىز ، ٜٓ٘ح 

 ، 203 ، ٝجذٖ هطِٞذـح ، ضحؼ جُطٍجؾْ ، 4/197٘ ، ٝج٢ًٌُُِ ، جألػالّ، 1/151جُ٘و٤د ، جًُٔٛد جُك٘ل٢ ، ؼ

  .4/429ٝجُط٢ٔ٤ٔ ، جُطروحش ج٤ُ٘ٓس ، 
(1870)

  .2/254، جذٖ ػحذى٣ٖ ، ٌو جُٔكطحٌ ، 2/1075جُؼ٢٘٤ ، جُر٘ح٣س ك٢ ٍٖـ جُٜىج٣س ، :  جٗظٍ 
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: الخاتمة 

أحمد اهلل تبارؾ كتعالى عمى تكفيقو لي ، كمنو عمي ، أف يسر لي كأعانني عمى تحقيؽ ىذا الجزء 

. البف اليماـ  (فتح القدير)مف ىذا الكتاب الياـ ، 

: كألخص النتائج التي تكصمت إلييا فيما يأتي 

  لمشيخ محمد بف عبد الكاحد " فتح القدير" إف الكتاب الذم قيمت بتحقيؽ قسـ منو اسمو

. السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ 

  مكانة عممية عظيمة بيف عمماء عصره - ابف اليماـ– إف ليذا اإلماـ .

  إف األبكاب التي قمت بتحقيقيا تحتكم عمى مادة عممية ضخمة مف حيث المسائؿ الفقيية

رضي – كاألدلة الشرعية مف آيات قرآنية كريمة، كأحاديث نبكية شريفة، كآثار عف الصحابة 

-. اهلل عنيـ

  كالقراءة فيو تعمـ طالب العمـ كيفية التعامؿ مع اآلراء " فتح القدير " إف مطالعة كتاب

المخالفة ككيفية الرد عمييا ، كما يتعمـ طالب العمـ اآلداب في نقد اآلخريف، كاحتراـ العمماء 

. مع كثرة نقمو لمخبلؼ في المسائؿ / السابقيف ، كىذا ما ظير مف ابف اليماـ 

  يتمتع بشخصية عممية فذة ، كظير تبحره بالعمـك الشرعية – كما ظير لي – كاف ابف اليماـ

. ل المجاالت تكسعة اطبلعو عمى كتب غيره في ش

  ا في كثير مف لـ يكف ابف اليماـ مقمدا ناقبل ألقكاؿ مف سبقو فقط بؿ رأيتو محققان مرجحن

المكاطف ، فرأيتو يرجح ما يراه صكابنا ، كال يتقيد بما رجحو صاحب اليداية ، كال متقيدان 

. بظاىر الركاية 



453 

 

  كاف تأليؼ ابف اليماـ ليذا الكتاب خدمة جمية لممذىب الحنفي ، كيدؿ عمى ذلؾ ، اعتماد

 الحنفية 

 

" . فتح القدير " بعده عمى كتابو 

  ظير اعتماد ابف اليماـ بشكؿ كبير عمى كتاب نصب الراية لمزيمعي ، في تخريج األحاديث

. كنقد الركايات 

  ا ما ييشاع عف الحنفية مف اىتماميـ كتقديميـ العقؿ عمى النقؿ ، فقد احتكل ليس صحيحن

الكتاب عمى مادة كبيرة مف األدلة النقمية مف الكتاب الكريـ كالسنة النبكية كاآلثار عف 

- . رضي اهلل عنيـ–الصحابة 

  اعتمد المؤلؼ عمى كثيرو مف المصادر الحنفية ، التي ما زالت مخطكطة ، بالرغـ مف أف

. بعضيا ذك قيمة عممية كبيرة في المذىب الحنفي 

: التوصيات 

: بعد ىذا كمو أراني أكصي بما يأتي 

  لما في ذلؾ مف أىمية " فتح القدير " استكماؿ تحقيؽ بقية كتاب .

  برازه إلى حيز الكجكد محققا . طباعة الكتاب بعد تحقيقو بشكؿ كامؿ كا 

  تكعية طبلب العمـ كحثيـ عمى تحقيؽ المخطكطات ، لما لذلؾ مف أىمية .

  إبراز ما لتحقيؽ المخطكطات مف فائدة عممية كبيرة عمى الطالب نفسو .
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  بياف الفائدة العممية العظيمة التي تعكد عمى األمة االسبلمية ، بإخراج ىذه الكنكز الدفينة في

. صفحات المخطكطات إلى النكر 

 

 

 

فيارس  

الدراسة كالتحقيؽ 
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فيرس اآليات القرآنية 
الصفحة السورة ورقـ اآلية اآلية 

 181 185البقرة   ك مف كاف مريضان أك عمى سفر 

 219 200البقرة  فإذا قضيتـ مناسككـ فاذكركا اهلل  

 361 201البقرة  ربنا آتنا في الدنيا حسنة ك في اآلخرة حسنة  

 232 203البقرة  ك اذكركا اهلل في أياـ معدكدات 

 308 239البقرة   فرجاالن أك ركبانان 

 361 8آؿ عمراف     ربنا ال تزغ قمكبنا بعد إذ ىديتنا  

 116 42آؿ عمراف    كاسجدم ك اركعي مع الراكعيف 

 296 102النساء ك إذا كنت فييـ فأقمت ليـ الصبلة 

 232 205األعراؼ  كاذكر ربؾ في نفسؾ تضرعان ك خفية 

 346 103التكبة  ك صؿ عمييـ إف صبلتؾ سكف ليـ 

 388 113التكبة  ما كاف لمنبي ك الذيف آمنكا أف يستغفركا لممشركيف 

 314 80النمؿ  إنؾ ال تسمع المكتى  

 314 22فاطر  ك ما أنت بمسمع مف في القبكر 

 118 37فصمت  إف كنتـ إياه تعبدكف 

 113 38فصمت  يسبحكف لو بالميؿ ك النيار ك ىـ ال يسأمكف  

 143 108اإلسراء  سبحاف ربنا إف كاف كعد ربنا لمفعكالن 
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 256 28الحج  ليشيدكا منافع ليـ ك يذكركا اسـ اهلل  

 190 31الزخرؼ   ك قالكا لكال نزؿ ىذا القرآف عمى رجؿ مف القريتيف عظيـ  

 339 19ؽ كجاءت سكرة المكت بالحؽ 

 185 9الجمعة  يا أييا الذيف آمنكا إذا نكدم لمصبلة مف يـك الجمعة 

 219 10الجمعة  فإذا قضيت الصبلة فانتشركا في األرض 

 205 11الجمعة  ك إذا القكا تجارة أك ليكان انفضكا إلييا 

 316 3الطبلؽ  ك مف يتككؿ عمى اهلل فيك حسبو 

 145 18القيامة  فإذا قرأناه فاتبع قرآنو      

 248  1األعمى  سبح اسـ ربؾ األعمى      

 248 1الغاشية  ىؿ أتاؾ حديث الغاشية

 
 
 
 
 

 
 
 
 

فيرس األحاديث النبوية 
رقـ الصفحة الحديث 
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 325. ابدأف بميامنيا كمكاضع الكضكء منيا

 407-. صمى اهلل عميو كسمـ - أبعثؾ عمى ما بعثني عميو رسكؿ اهلل 

 432أتى الني صمى اهلل عمي كسمـ برجؿ قتؿ نفسو 

 356. أتى عمى قبر منبكذ فصفيـ فكبر أربعان 

 407أنيا مسنمة : أخبركني عف قبكر آبائكـ في بيت عائشة ، فكميـ قالكا 

 360أربعان -صمى اهلل عميو كسمـ - آخر جنازة كبر عمييا رسكؿ اهلل 

 214إذا أتيتـ الصبلة فبل تأتكىا ك انتـ تسعكف 

 309. إذا أتيت مضجعؾ فتكضأ كضكءؾ لمصبلة

 345. إذا أجمرتـ الميت فأجمركه ثبلثان 

 323. إذا أجمرتـ الميت فأكتركا

 382إذا استيؿ الصبي صمي عميو ككرث 

 223إذا أقيمت الصبلة فبل تأتكىا ك انتـ تسعكف  

 382. إذا جاء أحدكـ الجمعة ك اإلماـ يخطب فميركع ركعتيف ك ليتجكد فييما 

 219إذا خرج اإلماـ فبل صبلة ك ال كبلـ 

 262إذا رأيتـ شيئان مف ىذه فافزعكا إلى الصبلة 

 46إذا سيا أحدكـ في صبلتو فمـ يدر 

 42إذا شؾ أحدكـ فميتحر الصكاب 

 46إذا شؾ أحدكـ في صبلتو فمـ يدركـ صمى 
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 81إذا شؾ أحدكـ في صبلتو فميستقبؿ 

 226إذا صمى أحدكـ الجمعة فميصؿ بعدىا أربع ركعات 

 368إذا صمى أحدكـ فميبدأ بتمجيد أك بتحميد اهلل 

 119إذا قرأ ابف آدـ السجدة   

 220إذا قمت لصاحبؾ يـك الجمعة ك اإلماـ يخطب انصت فقد لغكت  

 225إذا كاف بمكة فصمى الجمعة تقدـ فصمى ركعتيف 

 356. إذا ماتت فآذنكني بيا

 403إذا كضعتـ مكتاكـ في قبكرىـ فقكلكا بسـ اهلل كعمى ممة رسكؿ اهلل 

 387. اذىب فكار أباؾ ثـ ال تحدث شيئان حتى تأتيني

 282. استقى فخطب قبؿ الصبلة 

 289. ك عميو خميصو سكداء-صمى اهلل عميو كسمـ - استقى النبي 

 394أسرعكا بالجنازة، فإف تؾ صالحة فخير تقدمكنيا إليو 

 286اشيد أف اهلل عمى كؿ شيء قدير كاني عبده كرسكلو 

 310. أصاب الفطرة كقد رددت ثمثو عمى كلده

 221. ال : أصميت يا فبل ف ؟ قاؿ 

 413اصنعكا آلؿ جعفر طعامان فقد جاءىـ ما يشغميـ 

 316اغسمنيا ثبلثان أك خمسان أك سبعان 

 316اغسمكه بماء ك سدر  
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 155ركعتيف في السفر -صمى اهلل عميو كسمـ - افترض رسكؿ اهلل 

 210أقاـ الجمعة بمكة مسافران 

 161أقاـ بمكة تسع عشرة يقصر الصبلة 

 397. ألحدكا لي لحدان ك انصبكا عمي المبف نصبان 

 416أنا شييد عمى ىؤالء يـك القيامة 

 283الميـ أغثنا الميـ أغثنا الميـ أغثنا 

 360الميـ اغفر لو ك ارحمو انؾ أنت الغفكر الرحيـ 

 359الميـ اغفر لحينا كميتنا كشاىدنا كغائبنا 

 358الميـ اغفر لو كارحمو ك عافو ك اعؼ عنو ك أكـر نزلو 

 143. الميـ اكتب لي عندؾ بيا أجران 

 360الميـ أنت ربيا ك أنت خمقتيا ك أنت ىديتيا لئلسبلـ 

 360الميـ إف فبلف بف فبلف في ذمتؾ ك حؿ في جكارؾ 

 288. الميـ حكالينا ك ال عمينا

 360الميـ ال تحرمنا أجره  ك ال تفتنا بعده 

 300اهلل يمنعني منؾ 

 297إف ابف عمر كاف إذا سئؿ عف صبلة الخكؼ 

 347. إف أخاكـ النجاشي تكفي فقكمكا صمكا عميو 

 365إف آخر صبلة منو عميو الصبلة ك السبلـ كانت أربع تكبيرات مف عدة  
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 188إف أكؿ جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسكؿ اهلل  

 95إف جبريؿ عميو السبلـ أتاني فبشرني 

 404جعؿ عمى قبره طف مف قصب -صمى اهلل عميو كسمـ - إف رسكؿ اهلل 

 263إف الشمس كالقمر آيتاف مف آيات اهلل 

 204انظركا إلى ىذا الخبيث يخطب قاعدان 

 99إف قدرت 

انكسفت الشمس عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ فقاـ صمى اهلل 

عميو كسمـ 

264 

 266إنما ىذه اآليات يخكؼ اهلل بيا عبادة  

 114إنما ىي تكبة نبي 

 314. إف الميت يسمع قرع نعاليـ إذا انصرفكا

 265إف ناسان يزعمكف إف الشمس كالقمر ال ينكسفاف إال لمكت عظيـ   

 400إف النبي صمى اهلل عميو ادخؿ القبر مف قبؿ القبمة ك لـ يسؿ سبلن  

 117اقرأه خمس عشرة سجدة في القرآف -صمى اهلل عميو كسمـ - أف النبي 

 95خر ساجدان لما جاءه كتاب عمي -صمى اهلل عميو كسمـ - أف النبي 

 434دخؿ الكعبة  -صمى اهلل عميو كسمـ - أف النبي 

 96سجد مرة لرؤية زمف -صمى اهلل عميو كسمـ - أف النبي 

 122" ص"أف النبي صمى سجدة في 
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صمى بيـ في كسكؼ الشمس فقرأ مف -صمى اهلل عميو كسمـ - إف النبي 
الطكاؿ 

270 

 38أف النبي صمى اهلل عميو ك سمـ صمى الظير فقاـ في الركعتيف األكلييف  

 95كاف إذا جاءه  أمر سر بو  خر ساجدان -صمى اهلل عميو كسمـ - أف النبي 

 400. انو عميو الصبلة ك السبلـ اخذ مف قبؿ القبمة ك استقبؿ استقباالن 

 403الحد ك نصب عميو المبف -صمى اهلل عميو كسمـ - انو 

 145انو تبل عمى المنبر فنزؿ ك سجد 

 189انو عميو الصبلة ك السبلـ حمؿ جنازة سعد بف معاذ مف بيتو 

 280انو خرج كدعا 

 38انو صمى اثنتيف أخرييف ثـ صمى ثـ كبر ثـ سجد  

 38انو صمى العصر فسمـ مف ثبلث  

 64. صمى الظير خمسان -صمى اهلل عميو كسمـ - انو 

 297يقـك اإلماـ : انو قاؿ في صبلة الخكؼ قاؿ 

 62قاـ فسبحكا لو فرجع -صمى اهلل عميو كسمـ - انو 

 182كاف إذا عجؿ بو السير يؤخر الظير -صمى اهلل عميو كسمـ - انو 

 138. انو صمى اهلل عميو كسـ كاف يسمع مف جبريؿ آية السجدة

 156انو قصر العصر بذم الحميفة 

 364انو كاف آخر صبلة كبر فييا أربعان 

 413إني شييد عمى ىؤالء زممكىمـ بكمكميـ كدمائيـ 
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 323إف هلل تسعة ك تسعيف اسما مائة إال كاحدان 

 153. أنيا كانت تصمي في السفر أربعان 

 384أف يؤمف باهلل ك مبلئكتو ككتبو 

 399أكصاني الحارث أف يصمي عميو عبد اهلل بف يزيد الخطمي 

 189أكؿ مف جمع بنا في حرة  بني بياضو  

 315بسـ اهلل كعمى ممة رسكؿ اهلل 

 224. بيف كؿ أذانيف صبلة

 78تحميميا التسميـ 

 238التكبير في الفطر سبع في األكلى ك خمس في الثانية 

 388. تكلكا أخاكـ

 284. ثـ خطبنا كدعا اهلل

 345جمركا كفف الميت ثبلثان 

 183بيف الظير ك العصر ك المغرب ك العشاء -صمى اهلل عميو كسمـ - جمع 

 184. الجمعة حؽ كاجب عمى كؿ مسمـ

 185. الجمعة كاجبة إال عمى صبي أك مممكؾ أك مسافر

 317حؽ المسمـ عمى المسمـ خمس 

 317حؽ المسمـ عمى المسمـ ست 

 418حمزة سيد الشيداء ك عند اهلل يـك القيامة  



463 

 

 339الحي أحؽ بالجديد مف الميت 

 281. مبتذالن ك متكاضعان -صمى اهلل عميو كسمـ - خرج رسكؿ اهلل 

 285يستسقي فبدأ الصبلة قبؿ الخطبة -صمى اهلل عميو كسمـ - خرج 

يكـ الفطر أك األضحى فخطب -صمى اهلل عميو كسمـ - خرج رسكؿ اهلل 

قائمان 

250 

 233خرج فصمى بيـ العيد لـ يصؿ قبميا كال بعدىا 

 355فمما كردنا البقيع -صمى اهلل عميو كسمـ - خرجنا مع رسكؿ اهلل 

 160مف المدينة الى مكة -صمى اهلل عميو كسمـ - خرجنا مع رسكؿ اهلل 

 158ك نحف ننظر الى الككفة -رضي اهلل عنو -خرجنا مع عمي 

 232. خير الذكر الخفي

 342دخؿ عمينا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

 161دخؿ مكة صبح رابعة مف ذم الحجة 

 425ذىبنا إليو فكجدناه يقطر رأسو ماء 

 115رأيت رؤيا ك أنا  اكتب سكرة ص 

 393رأيت المبلئكة تحممو 

 401رحمؾ اهلل إف كنت ألكاىان تبلء لمقرآف ك كبر عميو أربعان 

 417. رمي رجؿ بسيـ في صدره

 417زممكىـ بدمائيـ فإنو ليس كمـ يكمـ في سبيؿ اهلل 
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 102سألت ربي كشفعت ألمتي 

 329سبحاف اهلل ، اف المؤمف ال ينجس حبا ك ال ميتان 

 447سبع مكاطف ال يجكز الصبلة فييا 

 43سجد بعد السبلـ 

 128إحدل عشرة سجدة -صمى اهلل عميو كسمـ - سجدت مع النبي 

 121سجدىا نبي اهلل داكد تكبة 

 125السجدة عمى مف سمعيا 

 394السقط يصمى عميو ك يدعا لكالديو بالمغفرة ك الرحمة 

 421السبلـ عميكـ دار قـك مؤمنيف، ك إنا إف شاء اهلل بكـ الحقكف 

 162في السفر -صمى اهلل عميو كسمـ - صحبت رسكؿ اهلل 

 163صبلة السفر ركعتاف كصبلة األضحى ركعتاف 

 382. صمى عمى امرأة ماتت في نفاسيا فقاـ كسطيا

 355صمكا عمى صاحبكـ 

 427صمى عمى قتمى احد  

 53فزاد أك نقص -صمى اهلل عميو كسمـ - صمى النبي 

 278صمى فقرأ ثـ ركع 

 292. صمى في االستسقاء ركعتيف كصبلة العيد

 308صمى النبي عميو الصبلة كالسبلـ في خكؼ الظير 
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 444في الكعبة -صمى اهلل عميو كسمـ - صمى النبي 

 97صؿ قائمان فاف لـ تستطع فقاعدان 

 42ال ادرم زاد أك نقص : ، قاؿ إبراىيـ-صمى اهلل عميو كسمـ - صمى النبي 

 100صؿ عمى األرض إف استطعت 

 383الطفؿ ال يصمى عميو ك ال يكرث ك ال يرث حتى يستيؿ 

 121عمى رسمكـ اف اهلل لـ يكتبيا عمينا 

 328عبلـ تنصكف ميتكـ 

 169ك شيدت معو الفتح -صمى اهلل عميو كسمـ - غزكت مع رسكؿ اهلل 

 292- صمى اهلل عميو كسمـ - غزكت مع رسكؿ اهلل 

 424غسؿ المبلئكة آدـ عميو السبلـ 

 272فإذا رأيتمكىا فادعكا اهلل 

 272فإذا رأيتيـ كسكفا فاذكركا اهلل حتى تنجمي 

 263فاستكمؿ أربع ركعات كأربع سجدات 

 236الناس بالفطر فأفطركا تمؾ الساعة  -صمى اهلل عميو كسمـ - فأمر رسكؿ اهلل 

ذا أصبحكا غدكا إلى مصبلىـ   236فأمرىـ أف يفطركا كا 

 235فأمرىـ رسكؿ اهلل أف يفطركا ك أف  يخرجكا إلى عيدىـ مف الغد 

 169فإنا قـك سفر 

 102فإف لـ يستطع فعمى قفاه  
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 152فرض اهلل الصبلة حيف فرضيا ركعتيف 

 153فرضت الصبلة ركعتيف ركعتيف 

 182فصمى ركعتيف كبر في األكلى سبع تكبيرات 

 151فيأكؿ مف أضحيتو 

 346في كـ ثكب كفف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو ك سمـ 

 403قاؿ ىي تسع 

 120النجـ فمـ يسجد -صمى اهلل عميو كسمـ - قرأت عمى النبي 

 274قرأ نحكان مف سكرة البقرة 

 231قـ فاركع ركعتيف 

ذا صمى في بيتو صمى ركعتيف   226كاف اذا صمى في المسجد صمى أربعان كا 

 232كاف اذا غدا يـك الفطر ك يـك األضحى يجير في التكبير 

 182كاف اذا عجؿ السير السفر جمع بيف المغرب كالعشاء 

 365كاف آخر صبلة صبلىا أربعان حتى خرج مف الدنيا 

 395امرنا بالقياـ في الجنازة ثـ جمس - صمى اهلل عميو كسمـ - كاف رسكؿ اهلل 

 225. يصمي اذا زالت الشمس أربعان -صمى اهلل عميو كسمـ - كاف رسكؿ اهلل 

 225كاف يصمى بعد الجمعة ركعتيف 

 226. كاف يصمى قبؿ الجمعة أربعان ك بعدىا أربعان 

 234ال يصمي قبؿ العيد شيئان -صمى اهلل عميو كسمـ - كاف رسكؿ اهلل 
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 229ال يغدك في يـك الفطر -صمى اهلل عميو كسمـ - كاف رسكؿ اهلل 

 229. يغتسؿ يـك الفطر ك يـك األضحى-صمى اهلل عميو كسمـ - كاف رسكؿ اهلل 

 365يكبر عمى الجنائز أربعان ك خمسان  -صمى اهلل عميو كسمـ - كاف النبي 

 237يكبر في العيديف في االكلى سبع -صمى اهلل عميو كسمـ - كاف رسكؿ اهلل 

 327مسؾ –رضي اهلل عنو -كاف عند عمي 

: الى اف قاؿ -صمى اهلل عميو كسمـ - كاف الناس عمى عيد رسكؿ اهلل 

فجاء معاذ ك القـك قعكد 

369 

كاف يقرأ في العيديف كيـك الجمعة سبح اسـ ربؾ األعمى كىؿ أتاؾ حديث 

الغاشية 

246 

 239كاف يكبر أربعان تكبيره عمى الجنائز 

 231كاف يكبر في الفطر مف حيف يخرج مف بيتو حتى يأتي المصمى   

 230كاف يمبس برد حبره 

 230يمبس يـك العيد حمة حمراء -صمى اهلل عميو كسمـ - كاف 

 238كبر في العيديف في االكلى سبعان قبؿ القراءة 

كسفت الشمس عمى عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو سمـ فجعؿ يصمي 

ركعتيف ركعتيف 

265 

 333في ثبلثة اثكاب بيض سحكلية -صمى اهلل عميو كسمـ - كفف رسكؿ اهلل 

زار  : في ثبلث اثكاب -صمى اهلل عميو كسمـ - كفف النبي   335قميص كا 
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قميصو الذم : في ثبلث اثكاب-صمى اهلل عميو كسمـ - كفف رسكؿ اهلل 

مات فيو كحمة نجرانية 

336 

 335كفف في حمو يمانية كقميص 

 340كفنكه في ثكبيو 

 384كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة فأبكيو ييكدانو اك ينصرانو اك يمجسانة 

 199اذا زالت الشمس   -صمى اهلل عميو كسمـ - كنا نجمع مع رسكؿ اهلل 

 305فصمى بنا الظير -صمى اهلل عميو كسمـ - كنا مع رسكؿ اهلل 

 412كنا نعد االجتماع إلى أىؿ الميت ك صنعيـ الطعاـ مف النياحة 

 123كنت إماما لك سجدت لسجدنا 

 371كنت في سكة المربد فمرت جنازة معيا ناس كثير 

 341-   صمى اهلل عميو كسمـ - كنت في مف غسؿ اـ كمثـك بنت رسكؿ اهلل 

 379. ال اجر لمف صمى في المسجد 

 323ال تتبعكا الجنازة بصكت ك ال نار 

 321ال تجردكا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

 188. ال تشريؽ ك ال جمعة إال في مصر جامع

 320ال تنظر الى فخذ حي ك ال ميت 

 188ال جمعة ك ال تشريؽ كال صبلة فطر كال أضحى 



469 

 

 425لذلؾ غسمتو المبلئكة 

 375. لعف اهلل الصالقة ك الحالقة ك الشاقة

 39. لكؿ سيك سجدتاف بعد السبلـ

 392لقد شيده يعيني سعد سبعكف ألؼ ممؾ 

 317لممسمـ عمى المسمـ ثمانية حقكؽ 

 387بمكت أبي طالب  -صمى اهلل عميو كسمـ - لما أخبرت رسكؿ اهلل 

 416لما انصرؼ المشرككف عف قتمى احد 

ك كاف بالمدينة رجؿ يمحد ك -صمى اهلل عميو كسمـ - لما تكفي النبي 

اآلخر يضرح 

397 

 

 263لما انكسفت الشمس في عيد رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

 282ركعتيف مثؿ صبلة الصبح -صمى اهلل عميو كسمـ - لـ يزد 

 418لـ يصؿ عمى قتمى احد  

 109ليس الشيء مف ذلؾ قضاء 

 182ليس في النـك تفريط 

 185لينتييف اقكاـ عف كدعيـ الجمعات 
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 313. ما أنتـ بأسمع لما اقكؿ منيـ

 400مات بيف حاقنتي كداقنتي 

 394ما دكف الخبب  

 434ما صنع رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

 374ما مف ميت يصمي عميو امة مف المسمميف يبمغكف مائة 

 393مع كؿ عبد ممكاف ، ك فييا أكثر الى سبعيف 

 392مف اتبع جنازة فميأخذ بجكانب السرير كميا 

 219مف أدرؾ ركعة مف الجمعة أضاؼ إلييا ركعة أخرل  

 186مف ترؾ ثبلث جمعات مف غير عذر كتب مف المنافقيف 

 186مف ترؾ ثبلث جمع تياكنان بيا طبع اهلل عمى قمبو 

 186. مف ترؾ ثبلث جمع متكاليات فقد نبذ اإلسبلـ كراء ظيره

 186مف ترؾ الجمعة ثبلث مرات مف غير ضركرة طبع  اهلل عمى قمبو 

 47. مف شؾ في صبلتو فميسجد سجدتيف بعدما يسمـ

 412مف عز أخاه بمصيبة كساه اهلل مف حمؿ 

 412مف عز ثكمى كسي برديف في الجنة 

 412مف عز مصابا فمو مثؿ أجره 

 388. مف غسؿ ميتان فميغتسؿ، ك مف حممو فميتكضأ

 311مف قتؿ قتيبل فمو سمبو 
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 348نزؿ جبريؿ عميو السبلـ بتبكؾ 

 403نصب عميو المبف نصبان 

 116. نعـ فمف لـ يسجدىما فبل يقرأىما

 344نريد كجو اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ - ىاجرنا مع رسكؿ اهلل 

 305الخكؼ ؟ قاؿ نعـ -صمى اهلل عميو كسمـ - ىؿ صميت مع رسكؿ اهلل 

 418ىك يقكؿ السيؼ محاء لمذنكب 

 102ك إال  فأكمئ برأسؾ 

 212كأكؿ كقت الظير حيف نزكؿ الشمس مطمقان في األياـ 

 419حمزة ثـ جيئ بآخر  -صمى اهلل عميو كسمـ - كضع النبي 

 57ك كاف يسمعنا اآلية أحيانان 

 316ك كفنكه في ثكبيف 

 216كما فاتكـ فاقضكا 

 198ك مف تركيا ك لو إماـ جائر اك عادؿ 

 435ك نسيت أف اسألو كـ صمى 

 406ك صاحبيو -صمى اهلل عميو كسمـ - يا أمة اكشفي لي عف قبر رسكؿ اهلل 

 316.. يا بني آدـ ىذه سنتكـ مف بعده

 338يا بنيو ، ليس كذلؾ ، ك لكف قكلي 

 100يصمي المريض قائمان 
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 111يمسح المسافر  ثبلثة أياـ ك ليالييا 

 
 

 
 

فيرس المصطمحات األصولية و الفقيية و الحديثية و المغوية 

 الصفحة المصطمح

 344 اإلذخر

 80 االستحباب

 324 األشناف

 112 األىمية 

 78 أياـ التشريؽ

 89 البدعة

 406 التجنيس

 43 الترجيح

 107 الخراج

 330 الخصي

 320 الخنثي

 371 الدىقاف
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 44 ركاية األصكؿ

 327 الزعفراف

 142 السبب

 75السجدة التبلكية 

 75 سجدة السيك

 95 سجدة الشكر

 75 السجدة الصمبية

 142 الشرط

 396 الشؽ

 70 الصبي

 332 الصماخ

 332 الظييرية

 156 الغمكة

 352 القسامة

 61 القياس

 396 المحد

 330 المجبكب

 44 المعارضة
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 70 المعتكه

 57 النكادر

 86 الكاجب

 327 الكرس
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 فيرس األعالـ المترجـ ليـ

 الصفحة العمـ

 359 إبراىيـ األشيمي

 111 إبراىيـ الحربي

 40 إبراىيـ بف محمد الفزارم

 246 إبراىيـ بف محمد بف المنتشر

 110 إبراىيـ النخعي

 270 أبي بف كعب

 221 أحمد بف حنبؿ

 45 أحمد بف عمي

 111 أحمد بف يكنس

 256 أبك األحكص محمد بف الييثـ 

 334 األزىرم محمد بف أحمد

 443 أسامة بف زيد

 398 أبك النضر–اسحؽ بف ابراىيـ 

 248 أبك اسحؽ أحمد بف محمد الثعمبي

 298 اسحؽ بف راىكية

 290 اسحؽ بف عبد اهلل بف كنانة

 198 اسعد بف زرارة

 280 أسماء بنت أبي بكر

 280 إسماعيؿ بف أباف

 345 إسماعيؿ بف أبي خالد

 44 إسماعيؿ بف عياش
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 246 حذيفة بف اليماف 

 247 عمي بف أحمد-ابف حـز 

 343 الحسف البصرم

 107 الحسف بف الحسف العرني

 262 حسف بف عمي

 262 الحسيف بف عمي

 102 أبك حفص بف شاىيف

 193 أبك حؽ الضمرم

 280 الحكـ بف أباف

 287 عبد الرحمف بف عبد اهلل الثقفي–ابف أـ الحكـ 

 192 الحكـ بف عمرك

 104 أحمد بف عمي بف بدراف- الحمكاني

 104 عبد العزيز بف أحمد– الحمكاني 

 426 حماد بف سممة 

 249 حماد بف أبي سميماف 

 362 خارجة بف زيد بف ثابت

 351 خالد بف ميراف- خالد الحذاء

 357 خالد بف الكليد

 352 خباب بف األرت

 43 الخرباؽ ذك اليديف 

 354 خزيمة بف ثابت 

 300 خصيؼ الجزرم

 387 الخطأبي محمد بف محمد 
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 261 شقيؽ بف ثكر

 333 شقيؽ بف سممة

 54 السرخسي-شمس األئمة 

 363 محمد بف مسمـ-ابف شياب 

 371 شيباف بف فركخ

 4 عمي بف محمد- شيخ اإلسبلـ 

 87 ابف أبي شيبة

 306 صالح بف خكات

 385 صالح بف نبياف

 434 صخر بف حرب

 92 الصدر الشييد

 355 صدم بف عجبلف

 126 ابف طاككس 

 161 سميماف بف أحمد-الطبراني

 55 أحمد بف محمد-الطحاكم

 224 أبك داكد-الطيالسي

 246 أبك عائشة

 115 عائشة بنت أبي بكر

 263 عاصـ بف سميماف األحكؿ

 356 عاصـ بف عمر بف قتاده

 300 أبك عبيدة 

 434 عامر بف حذيفة

 249 عامر بف شراحيؿ
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 342 عبداهلل بف عدم-ابف عدم

 159 عركة بف الزبير

 286 العز بف عبد السبلـ 

 105 عطاء بف أبي رباح 

 271 عطاء بف السائب

 427 عطاء بف مسمـ 

 241 عطاء بف يسار

 324 نسيبة بنت الحارث االنصارية-أـ عطية 

 428 عفاف بف مسمـ 

 122 عقبة بف عامر

 247 عقيؿ بف خالد األيمي

 407 عكرمة بف عبد اهلل البربرم

 438 عكرمة بف أبي جيؿ

 380 العبلء بف زياد

 357 عبلء بف زيد

 248 عمقمة بف عبلثة

 247 ابف حـز-عمي بف أحمد 

 400 عمي األزدم

 103 عمي بف أبي طالب

 349 ابف األثير-عمي بف محمد

 54 االسبيجاني-عمي بف محمد

 117 عمار بف ياسر

 102 عمر بف الخطاب
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 87 ابف الحنفية- محمد بف عمي

 395 محمد بف عمر الكاقدم

 104 أبك الزبير- محمد بف مسمـ

 291 محمد بف مسمـ الزىرم

 253 أبك ابراىيـ -محمد بف المنتشر 

 371 محمد بف مكسى بف عثماف الحازمي

 262 أبك األحكص-محمد بف الييثـ 

 371 محمد بف كضاح

 241 محمد بف يحيى اليذلي

 344 محيي الديف النككم

 313 مركاف بف الحكـ

 372 مركاف بف معاكية

 121 بكر بف عبد اهلل -المزني

 43 مسمـ بف الحجاج

 249 مسركؽ بف االجدع

 399 المسكر بف مخرمة

 351 مصعب بف عمير

 377 معاذ بف جبؿ

 395 معاكية بف عبداهلل بف عبيد اهلل بف أبي رافع

 228  بف سميماف بف طرخافرمعتـ

 124 معمر بف راشد االزدم

 45 يحيى بف معيف -ابف معيف 

 251 المغيرة بف شعبة 
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فيرس األماكف والبقاع 
 الصفحة المكاف
 162 اذربيجاف
 296 اصبياف
 62 بخارل

 95 بقيع الغرقد
 347 تبكؾ
 161 التنعيـ
 306 خيبر

 300 ذات الرقاع
 156 ذم الحميفة
 296 صفيف
 304 ضجناف
 297 طبرستاف
 304 عسفاف
 296 كابؿ

 161 المحصب
 194 منى
 348 مؤتو
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 293 نجد
 97 النيركاف
 97 اليرمكؾ

 
 

 
 

قائمة المصادر والمراجع 

 1423 كاألثر، ط الحديث غريب في النياية محمد، بف المبارؾ السعادات أبك األثير، ابف 

 .عكيضة  صبلح:عميو كعمؽ أحاديثو خرج بيركت، العممية، الكتب دار ـ، 2002 ق، 2،

 ،خميؿ، المكتبة مختصر شرح في اإلكميؿ جكاىر األبي، السميع عبد صالح األزىرم 

 .بيركت الثقافية،

 ،مكتبة ، 1995النبي حديث مف الكسطى األحكاـ الرحمف، عبد بف الحؽ عبد اإلشبيمي 

 .السامرائي صبحي السمفي، حمدم:ت الرياض، الرشد،

 ،مكتبة ، 11950 ط المصميف، كاختبلؼ اإلسبلمييف مقاالت إسماعيؿ، بف عمي األشعرم 

 الحميد عبد الديف محيي محمد :ت القاىرة، المصرية، النيضة

 ،العممية، بيركت الكتب دار ، 1، 1994 ط الكبرل، المدكنة أنس، بف مالؾ األصبحي. 
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 .معركؼ

 ،ط منار السبيؿ، أحاديث تخريج في الغميؿ إركاء لباألبببببب الديف، ناصر محمد األلباني 

 بيركت اإلسبلمي، المكتب ، 1، 1979
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 ،مكتبة1995 جديدة، طبعة الصحيحة، األحاديث سمسمة الديف، ناصر محمد األلباني  

 .الرياض المعارؼ،

 ،مكتبة1، 1992 ط كالمكضكعة، الضعيفة األحاديث سمسمة الديف، ناصر محمد األلباني  

 الرياض المعارؼ،

 ،مكتبة ، 1، 2000 ط كالترىيب، الترغيب ضعيؼ الديف، ناصر محمد األلباني 

 ،ذا ذكرتيا، الكتاب عف الكاممة المعمكمات تكفرت  حيث.الرياض المعارؼ  تتكفر لـ كا 

 .المعمكمات المكجكدة عمى اقتصرت

 ،المكتب3، 1988 ط ، كزيادتو الصغير الجامع ضعيؼ الديف، ناصر محمد األلباني  

سبلمي،  .بيركت اإلو

 ،العربي التراث إحياء دار المعاني، ركح محمكد، األلكسي. 

 ،الصميعي، عمؽ دار ، 1، 2003 ط األحكاـ، أصكؿ في اإلحكاـ محمد، بف عمي اآلمدم 

 .العفيفي الرزاؽ عبد: عميو

 ،دار الكتب ، 1، 2007 ط اليداية، شرح العناية محمكد، بف محمد بف محمد البابرتي 

 محركس بف عمرك: بو اعتنى العممية،

 ،الكتب كالفنكف، أسامي عف الظنكف كشؼ عمى الذيؿ في المكنكف أيضانح إسماعيؿ، باشا 

 .العربي التراث إحياء دار

 ،باكستانف الرشيدية، المكتبة الفتاكل، خبلصة أحمد، بف طاىر البخارم. 
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 ،فخر اإلسبلـ أصكؿ عف األسرار كشؼ أحمد، بف العزيز عبد الديف عبلء البخارم 

 عمر اهلل عبد:ت بيركت، العممية، الكتب دار ، 1، 1997 ط البزدكم،

 ،السبلـ ـ، دار 3، 2000 ط البارم، فتح مع البخارم صحيح إسماعيؿ، بف محمد البخارم 
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 ،1، 2003 البزار، ط بمسند المعركؼ خار ز البحر الخالؽ، عبد بف عمرك بف أحمد البزار 

 . اهلل زيف محفكظ.د :ت المنكرة، المدينة كالحكـ، العمكـ مكتبة ـ،

 التراث دار إحياء المصنفيف، كآثار المؤلفيف أسماء العارفيف ىدية باشا، البغدادم، إسماعيؿ 

 .بيركت العربي،

 ،مكتبة منيـ، الناجية الفرقة كبياف الفرؽ بيف الفرؽ طاىر، بف القاىر عبد البغدادم 
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 ،الكتب كالمكاضع، عالـ الببلد أسماء مف استعجـ ما معجـ العزيز، عبد بف اهلل عبد البكرم 

 .السقا مصطفى:ت بيركت، ،

 مؤسسة2، 1993 ط بمباف ابف بترتيب حباف ابف صحيح بمباف، بف عمي بمباف، ابف  

 .األرناؤكط شعيب:ت بيركت، الرسالة،

 ،عالـ الكتب، ، 1، 1997 ط اإلقناع، متف عف القناع كشاؼ يكنس، بف منصكر البيكتي 

 .الٌضناكم أميف محمد:ت بيركت،

 ،الرسالة، بيركت مؤسسة ، 1، 2003 ط الفقيية، القكاعد مكسكعة صدقي، محمد البكرنك. 
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 ،الكعي، القاىرة، دار ، 1، 1991 ط كاآلثار، السنف معرفة الحسيف، بف أحمد البييقي 

 .قمعجي المعطي عبد.د:ت

 ،اعتنى بالكتاب الرياض، المعارؼ، مكتبة ،1 ط الترمذم، سنف سكرة، بف محمد الترمذم: 

 .سمماف آؿ حسف بف مشيكر

 ،صبحي:الكتب، ت عالـ ، 1، 1989 ط الكبير، الترمذم عمؿ عيسى، بف محمد الترمذم 

 .كآخركف السامرائي

 1، 1992 كالقاىرة، ط مصر ممكؾ في الزاىرة النجكـ يكسؼ، الديف جماؿ تىغرم بردم، ابف 

 .الديف شمس محمد :عميو كعمؽ لو قدـ بيركت، العممية، الكتب دار ،

 ،دار ، 11983 ط الحنفية، تراجـ في السنية الطبقات القادر، عبد بف الديف تقي التميمي 

 .الحمك الفتاح عبد.د:ت الرياض، الرفاعي،

 ،عمي.د:لبناف، ت مكتبة ، 1، 1996 ط الفنكف، اصطبلحات كشاؼ عمي، محمد التيانكم 

 .دحركج

 الكفاء، المنصكرة، دار ، 3، 2005 ط الفتاكل، مجمكع الحميـ، عبد بف أحمد تيمية، ابف 

 . الجزار عامر الباز، أنكر: بيا اعتنى

 ،بيركت الفكر، دار ، 1، 1998 ط التعريفات، محمد، بف عمي الجرجاني. 

 ،العممية، بيركت، الكتب دار الصحابة، معرفة في الغابة أسد محمد، بف عمي الجزرم 

 .المكجكد عبد أحمد معكض، عمي:ت
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 ق دار 1، 1415 ط الخبلؼ، أحاديث في التحقيؽ عمي، بف الرحمف عبد الجكزم، ابف 

 .الحميد عبد مسعد :ت بيركت، العممية، الكتب

 دار الكتب ، 1، 1986 ط كالمترككيف، الضعفاء عمي، بف الرحمف عبد الجكزم، ابف 

 .القاضي اهلل عبد:ت العممية،

 11997 ط المرفكعات، األحاديث مف المكضكعات عمي، بف الرحمف عبد الجكزم، ابف ، 

 بكياجيبلر الديف نكر:ت الرياض السمؼ، أضكاء

 دار ، ط 1 ، 1992 كاألمـ، الممكؾ تاريخ في المنتظـ عمي، بف الرحمف عبد الجكزم، ابف 

 .عطا القادر عبد كمصطفى محمد:ت لبناف، العممية، الكتب

 ،أحمد:لممبلييف، ت العمـ دار ، 3، 1984 ط الصحاح، حماد، بف إسماعيؿ الجكىرم 

 .عطار

 ،دار الكفاء، ق 4، 1418 ط الفقو، أصكؿ في البرىاف اهلل، عبد بف الممؾ عبد الجكيني 

 .الديب العظيـ عبد:ت

 ،1998، 2 ط كالجماعة، السنة أىؿ عند الفقو أصكؿ معالـ حسيف، بف محمد الجيزاني ، 

 .الجكزم ابف دار

 دار إحياء كالفنكف، الكتب أسامي عف الظنكف كشؼ اهلل، عبد بف مصطفى خميفة، حاجي 

 .العربي التراث

 الكتب  دار ، 2، 1997 الحديث،ط عمكـ ،معرفة اهلل عبد بف ،محمد الحاكـ

 .حسيف معظـ السيد:العممية،بيركت،ت
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 دار  ، 1، 2000 ط المحدثيف، مف المجركحيف كتاب حباف، بف محمد حباف، ابف

 .السمفي حمدم:ت الرياض، الصميعي،

 مطبعة مجمس ـ، 1973 ق 1، 1393 ط الثقات، أحمد، بف حباف بف محمد حباف، ابف 

 .الباكستانف أباد، حيدر العثمانية، المعارؼ دائرة

 ابف ،  .شاكر محمد أحمد:ت التراث، دار مكتبة المحمى، أحمد، بف عمي حـز

 ،الخميؿ، طبعة مختصر لشرح الجميؿ مكاىب الرحمف، عبد بف محمد بف محمد الحطاب 

 .عميرات زكريا :ت الكتب، عالـ دار ـ، 2003 ، ق 1423 خاصة

 ،دار ، 1،1985 ط كالنظائر، األشباه شرح البصائر عيكف غمز محمد، بف أحمد الحمكم 

 .بيركت العممية، الكتب

 ،بيركت الفكر، دار البمداف، معجـ اهلل، عبد بف ياقكت الحمكم. 

 ت المكتب اإلسبلمي، ، 1980 سنة ، خزيمة ابف صحيح إسحاؽ، بف محمد خزيمة، ابف: 

 .األعظمي مصطفى محمد

 دار صادر، الزماف، أبناء كأنباء األعياف كفيات بكر، أبي بف محمد بف أحمد خمكاف، ابف 

 .عباس إحساف:ت بيركت،

 ،ت الرسالة، بيركت، مؤسسة ـ، 1، 2004 ط الدارقطني، سنف عمر، بف عمي الدارقطني: 

 .األرناؤكط شعيب

 ،مكفؽ.د:الغرب، ت دار ، 1، 1986 ط ، كالمختمؼ المؤتمؼ عمر، بف عمي الدارقطني 

 .القادر عبد
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 المعارؼ،الرياض،اعتنى بالطبعة ،مكتبة1 داكد،ط أبي األشعث،سنف بف ،سميماف داكد أبك 

 .سمماف آؿ حسف مشيكر

 بيركت، ت الرسالة، مؤسسة ، 2، 1998 ط المراسيؿ، األشعث، بف سميماف داكد، أبك: 

 .األناؤكط شعيب

 ،الشيخ :بيركت، ت الفكر، دار الكبير، الشرح عمى الدسكقي حاشية عرفة، محمد الدسكقي 

 .عميش محمد

 ت دار المحقؽ، ق، 1420 األحكاـ، أحاديث في اإلماـ عمي، بف محمد العيد، دقيؽ ابف: 

 .حميد آؿ اهلل عبد بف سعد

 ،بيركت المعرفة، دار الصحابة، أسماء تجريد عثماف، بف أحمد بف محمد الذىبي. 

 ،دار الكتب ، 1998 ق 1، 1419 ط الحفاظ، تذكرة عثماف، بف أحمد بف محمد الذىبي 

 .عميرات زكريا:ت بيركت، العممية،

 ،مؤسسة الرسالة ، 2، 1982 ط النببلء، أعبلـ سير عثماف، بف أحمد بف محمد الذىبي 

 .األرناؤكط شعيب:ت

 بيركت، الكتب العممية، دار غبر، مف خبر في العبر عثماف، بف أحمد بف محمد ، الذىبي 

 .زغمكؿ السعيد محمد:ت

 ،دار الكتب الستة، في ركاية لو مف معرفة عف الكاشؼ عثماف، بف أحمد بف محمد الذىبي 

 .أحمد الخطيب عكامة، محمد:ت القرآف، عمكـ مؤسسة اإلسبلمية، لمثقافة القبمة

 ،مف الباحثيف مجمكعة:ت ـ، 1، 2006 ط العمؿ، حاتـ، أبي بف الرحمف عبد الرازم. 
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 ،إحياء التراث دار ، 1، 1953 ط كالتعديؿ، الجرح حاتـ، أبي بف الرحمف عبد الرازم 

 .بيركت العربي،

 ،العمد كاضح.د: شرح الجيؿ، دار ، 1، 1995 ط النميرم، الراعي ديكاف الراعي. 

 مكتبة  ، 1، 2005 ط الحنابمة، طبقات عمى الذيؿ أحمد، بف الرحمف عبد رجب، ابف

 العثيميف الرحمف عبد.د:ت الرياض، العبيكاف،

 بيركت الفكر، القكاعد،دار أحمد، بف الرحمف عبد رجب، ابف. 

 المكتبة التكفيقية، المقتصد، كنياية المجتيد بداية محمد، بف أحمد بف محمد رشد، ابف 

 سعد بف الحكيـ عبد:ت القاىرة،

 ،عبد:الككيت، ت حككمة مطبعة ، 2، 1987 ط العركس تاج مرتضى، محمد الزبيدم 

 . فراج الستانر

 القمـ ـ،دار 2، 1989 ،ط الفقيية القكاعد ،شرح محمد الزرقا،أحمد . 

 ،أضكاء  ، 1، 1998 ط الصبلح، ابف مقدمة عمى النكت جماؿ، بف محمد الزركشي

 .فريج العابديف زيف .د :ت السمؼ،

 ،كزارة األكقاؼ ، 1993،2 ط المحيط، البحر اهلل، عبد بف بيادر بف محمد الزركشي 

 .العاني القادر عبد: بتحريره قاـ الككيت، الدينية، كالشئكف

 ،كزارة ، 1982األكلى، الطبعة عف مصكر القكاعد، في المنثكر بيادر، بف محمد الزركشي 

 غدة أبك الستانر عبد:ت الككيت، اإلسبلمية، كالشئكف األكقاؼ

 ،بيركت لممبلييف، العمـ دار ، 15، 2002 ط األعبلـ، الديف، خير الزركمي. 
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 ،العربي الفكر دار حنيفة، أبك محمد، زىرة. 

 ،دار الكتب ، 1، 2000 ط الدقائؽ، كنز شرح الحقائؽ تبييف عمي، بف عثماف الزيمعي 

 عناية أحمد:ت بيركت، العممية،

 ،مؤسسة الرياف، ، 1، 1997 ط اليداية، ألحاديث الراية نصب يكسؼ، بف اهلل عبد الزيمعي 

 .عكامة محمد:ت بيركت،

 دار الكتب ، 1، 2000 ،ط النيريف كممتقى البحريف عمي،مجمع بف الساعاتي،أحمد ابف 

 .العممية

 ،اإلسبلمي المكتب اإلسبلمي، التشريع في كمكانتيا السنة مصطفى، السباعي. 

 ،إحياء الكتب دار الكبرل، الشافعية طبقات الكافي، عبد بف عمي بف الكىاب عبد السبكي 

 .الحمك الفتاح عبد الطناحي، محمكد:ت القاىرة، العربية،

 ،دار ـ، 1،2003 ط التاسع، القرف ألىؿ البلمع الضكء الرحمف، عبد بف محمد السخاكم 

 .الرحمف عبد المطيؼ عبد: ضبطو العممية، الكتب

 ،الكتب العممية، دار ، 1، 1993 ط السرخسي، أصكؿ سيؿ، أبي بف محمد السرخسي 

 األفغاني الكفاء أبك:ت بيركت،

 ،بيركت المعرفة، دار المبسكط،، سيؿ، أبي بف محمد السرخسي. 

 ،محمد.د:القاىرة، ت التراث، دار ، 3، 1998 ط الفقياء، تحفة الديف، عبلء السمرقندم 

 .البر عبد
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 ،الكتب  دار ، 1، 1999 ط األصكؿ، في األدلة قكاطع محمد، بف منصكر السمعاني

 .الشافعي حسف محمد:ت العممية،

 ،2، 1979 كالنحاة، ط المغكييف طبقات في الكعاة بغية الرحمف، عبد الديف جبلؿ السيكطي 

 إبراىيـ محمد:ت بيركت، الفكر، دار ،

 ،عبد رفعت بف:ت المنصكرة، الكفاء، دار ، 1، 2001 ط األـ، إدريس، بف محمد الشافعي 

 .المطمب

 ،محمد شاكر أحمد:ت بيركت، العممية، المكتبة الرسالة، إدريس، بف محمد الشافعي. 

 ،العممية المكتبة الحديث، في السيكطي ألفية محمد، أحمد شاكر. 

 ،الجيؿ دار ، 1981 اإلسبلمي، االقتصادم المعجـ أحمد، الشرباصي. 

 ،1997 المنياج، ط ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني الخطيب، بف محمد الشربيني 

 .عياتي خميؿ محمد:ت بيركت، المعرفة، دار ، 1،

 ،سامي:مصر ت اليقيف، دار ، 1، 1999 ط الفقو، أصكؿ مذكرة األميف، محمد الشنقيطي 

 .العربي

 ،ت المعرفة، بيركت، دار ، 3، 1993 ط كالنحؿ، الممؿ الكريـ، عبد محمد الشيرستانني 

 .فاعكر عمي مينا، أمير:

 2000، 1 ط األصكؿ، عمـ مف الحؽ تحقيؽ إلى الفحكؿ إرشاد عمي، بف محمد:الشككاني 

 .العربي سامي :ت الرياف، مؤسسة الفضيمة، دار ،
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 ،دار  ـ، 1، 1998 ط األخيار، منتقى شرح األكطار نيؿ عمي، بف محمد الشككاني

 .شيحا خميؿ :ت بيركت، المعرفة،

 ،الكفاء األفغاني أبك:ت الكتب، عالـ ، 1، 1990 ط األصؿ، الحسف، بف محمد الشيباني. 

 ،بيركت الكتب ،عالـ 1، 1996 ،ط الصغير الجامع الحسف، بف محمد الشيباني،. 

 ،العممية، بيركت الكتب دار ، 1، 2000 ط الكبير، الجامع الحسف، بف محمد الشيباني 

 .تامر محمد.د:ت.

 ،الرسالة،  مؤسسة ، 1، 1998 ط حنبؿ، بف أحمد مسند ىبلؿ، بف أحمد الشيباني

 .األرناؤكط شعيب:بيركت

 حمد:الرياض، ت الرشد، مكتبة ، 1، 2004 ط المصنؼ محمد، بف اهلل عبد شيبة، ابف 

 .المحيداف محمد الجمعة،

 1998 ممتقى األبحر، شرح في األنير مجمع سميماف، بف محمد بف الرحمف عبد زاده، شيخ 

 .المنصكر عمراف خميؿ :ت بيركت، العممية، الكتب دار ـ،

 ،عباس إحساف:ت العربي، الرائد دار الفقياء، طبقات عمي، بف إبراىيـ الشيرازم. 

 ،ق بف الرزاؽ عبد الصنعاني  ،حبيب  ت العممي، المجمس منشكرات المصنؼ، ماـ

 .األعظمي

 في مكضكعات السيادة كمصباح السعادة دار مفتاح مصطفى، بف أحمد زاده، كبرم طاش 

،  .بيركت العممية، الكتب دار ، 1، 1985 ط العمـك
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 ،حمدم:القاىرة، ت تيمية، ابف مكتبة ،2 ط الكبير، المعجـ أحمد، بف سميماف الطبراني 

 .السمفي

 ،الرسالة، بيركت مؤسسة ، 1، 1984 ط الشامييف، مسند أحمد، بف سميماف الطبراني 

 .السمفي حمدم:ت:

 ،دار ىجر، ، 1، 2001 ط القرآف، آم تأكيؿ عف البياف جامع جرير، بف محمد الطبرم 

 .التركي اهلل عبد:ت

 ،شعيب:الرسالة، ت مؤسسة ـ، 1، 1994 ط اآلثار، مشكؿ شرح محمد، بف أحمد الطحاكم 

 .األرناؤكط

 ،يكسؼ.د:الكتب، ت عالـ ، 1، 1994 ط اآلثار، معاني شرح ، محمد بف أحمد الطحاكم 

 .مرعشمي

 ىجر  ،دار 1، 1999 الطيالسي،ط داكد أبي داكد،مسند بف ،سميماف الطيالسي

 .التركي محمد:،الجيزة،ت

 1996 األبصار، ط تنكير شرح المختار الدر عمى المحتار رد أميف، بف محمد عابديف، ابف 

 .الحمبي البأبي مصطفى كمطبعة شركة ، 2 ،

 عبد:بيركت، ت قتيبة، دار ، 1، 1993 ط االستذكار، اهلل، عبد بف يكسؼ البر، عبد ابف 

 .قمعجي المعطي

 ق 1423، 1 ط األصحاب، معرفة في االستيعاب اهلل، عبد بف يكسؼ البر، عبد ابف 

 مرشد عادؿ :كخرجو صححو.األردف األعبلـ، دار ـ، 2002
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 كاألسانيد، سنة المعاني مف المكطأ في لما التمييد اهلل، عبد بف يكسؼ البر، عبد ابف 

 .فبلح سعيد :ت ـ، 1967

 أضكاء1، 2007 ط التعميؽ، أحاديث في التحقيؽ تنقيح أحمد، بف محمد اليادم، عبد ابف  

 .الخباني سامي:ت الرياض، السمؼ،

 محمد خميؿ:ت العممية، الكتب دار ، 1، 1986 ط األمكاؿ، سبلـ، بف القاسـ عبيد، أبك 

 .ىراس

 ،بيركت الفكر، دار ، 1، 1997 ط الحديث، عمكـ في النقد منيج الديف، نكر العتر. 

 الييثـ ابف دار المستقنع، زاد عمى الممتع الشرح صالح، بف محمد عثيميف، ابف. 

 عبد  عادؿ :ت العممية، الكتب دار ، الرجاؿ ضعفاء في الكامؿ اهلل، عبد عدم، ابف

 .المعكض عمي المكجكد،

 الفكر، بيركت، دار ، 1995 سنة دمشؽ، مدينة تاريخ الحسف، بف عمي عساكر، ابف 

 .العمركم عمر:ت

 ،1996 األربعة، ط األئمة رجاؿ بزكائد المنفعة تعجيؿ محمد، بف عمي بف أحمد العسقبلني 

 .الحؽ إمداد اهلل إكراـ .د : ت بيركت، البشائر، دار ـ، 1،

 ،دار ـ، 1999 ق 1، 1420 ط التيذيب، تقريب عمي، بف أحمد العسقبلني ،  ابف حـز

 .عكامة محمد تحقيؽ بيركت،

 1 الكبير، ط الرافعي أحاديث تخريج في الحبير عمي،التمخيص بف العسقبلني،أحمد 

 . العممية الكتب ـ،دار 1989 ، ق1419
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 ،عادؿ  الزيبؽ، إبراىيـ اعتناء الرسالة، مؤسسة التيذيب، تيذيب عمي، بف أحمد العسقبلني

 .مرشد

 ،المعرفة، دار اليداية، أحاديث تخريج في الدراية عمي، بف أحمد العسقبلني 

 .اليماني ىاشـ اهلل عبد : ت بيركت

 ،دار السبلـ ، 3، 2000 ط البخارم، صحيح شرح البارم فتح عمي، بف أحمد العسقبلني. 

 ،سمماف:بو اعتنى اإلسبلمية، المطبكعات مكتب الميزاف، لساف عمي، بف أحمد العسقبلني  

 .غدة أبك

 ،ط مصطمح الحديث، في الفكر نخبة تكضيح في النظر نزىة عمي، بف أحمد العسقبلني 

 .الرحيمي اهلل عبد:ت الرياض، سفير، مطبعة ق، 1، 1422

 1968، 2 ط دكاد، أبي سنف شرح في المعبكد عكف الحؽ، شمس محمد آبادم، العظيـ ، 

 .عثماف الرحمف عبد:ت المحسف، عبد محمد الناشر،

 ،عبد.د:العممية، ت الكتب ،،دار 1 1984 ط الكبير، الضعفاء عمرك، بف محمد العقيمي 

 .قمعجي المعطي

 ،5 2000 ج يسألكنؾ مكسى، بف الديف حساـ عفانة 

 ،المكتبة العممية، تكزيع ، 1، 2007 ط ، 12 ج يسألكنؾ مكسى، بف الديف حساـ عفانة 

 .ديس أبك القدس،

 ،ق جمعية 1، 1407 ط الصحابة، أقكاؿ في اإلصابة إجماؿ كيكمدم، بف خميؿ العبلئي 

 .األشقر عمر:ت اإلسبلمي، التراث إحياء
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 دار ذىب، مف أخبار في الذىب شذرات محمد، بف أحمد بف الحي عبد العماد، ابف 

 األرناؤكط كمحمكد القادر عبد:ت بيركت، كثير، ابف. 

 ،بيركت الفكر، دار ، 2، 1990 ط اليداية، شرح البناية أحمد، بف محمكد العيني . 

 ،الرشد، الرياض، مكتبة ، 1، 1999 ط داكد، أبي سنف شرح أحمد، بف محمكد العيني 

 .المصرم خالد:ت

 ،فكترا، كرياطة كمطبعة مكتبة الديف، عمكـ إحياء محمد، بف محمد الغزالي 

 ،مف في اإلحياء ما تخريج في األسفار في األسفار حمؿ عف المغني كبيامشو أندكنيسيا 

 .العراقي لمحافظ األخبار

 ،حافظ حمزة.د:ت األصكؿ، عمـ مف المستصفى محمد، بف محمد الغزالي. 

 ،عالـ  دار ، 1، 2001 ط المشكؿ، كتمييز الميمؿ تقييد محمد، بف الحسيف الغساني

 .شمس محمد العمراني، عمي:بالكتاب اعتنى المكرمة، مكة الفكائد،

 ،العممية المكتبة الكتاب، شرح المباب الغني، عبد الغنيمي. 

 ،عمر أحمد.د:ت الشعب، دار مؤسسة األدب، ديكاف إبراىيـ، بف إسحاؽ الفارأبي. 

 ،ط كتاب األحكاـ، في الكاقعيف كاإليياـ الكىـ بياف الحؽ، عبد بف محمد بف عمي الفاسي 

 .سعيد الحسيف.د:ت طيبة، دار ، 1، 1997

 باريس، اعتنى السمطانية، الطباعة دار البمداف، تقكيـ محمد، بف إسماعيؿ الفداء، أبك 

 . كككيف ماؾ الباركف: بالطبعة
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 ط ، عمماء المذىب أعياف معرفة في المذىب الديباج الديف، نكر بف إبراىيـ فرحكف، ابف 

 .الٌجناف مأمكف:ت العممية، الكتب دار ، 1، 1996

 ،األرقـ دار ، 1، 1997 ط العناية، باب فتح سمطاف، بف عمي القارم. 

 بيامش الفتاكل مطبكع خاف، قاضي فتاكل األزكجندم، منصكر بف حسف خاف، قاضي 

 .صادر دار ق، 2، 1300 ط اليندية،

 الدينية،  الثقافة مكتبة الشافعية، الفقياء طبقات أحمد، بف بكر أبك شيبة، قاضي ابف

 . عمر عمي.د:ت

 دار الكتب ، 1، 1981 ط المناظر، كجنة الناظر ركضة أحمد، بف اهلل عبد قدامة، ابف 

 .بيركت العممية،

 اهلل التركي عبد.د:ت ىجر، دار ، 1، 1997 ط الكافي، أحمد، بف اهلل عبد قدامة، ابف. 

 القاىرة الحديث، دار المغني، أحمد، بف عبد قدامة، ابف. 

 ،محمد بكخبزة:ت بيركت، الغرب، دار ، 1، 1994 ط الذخيرة، إدريس، بف أحمد القرافي 

 152 . ،الحنفية، ط طبقات في المضية الجكاىر محمد، بف محمد بف القادر عبد القرشي 

 .الحمك الفتاح د،عبد:ت بيركت، الرسالة، مؤسسة ، 2، 1993

 ،القاىرة كىبة، مكتبة ، 21، 1994 ط الزكاة، فقو يكسؼ، القرضاكم. 

 ،عبد:الرسالة، ت مؤسسة ، 1، 2006 ط القرآف، ألحكاـ الجامع أحمد، بف محمد القرطبي 

 .التركي اهلل
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 محمد:دمشؽ، ت القمـ، دار ، 1، 1992 ط التراجـ، قاسـ،تاج بف الديف زيف قطمكبغا، ابف 

 .يكسؼ خير

 ،بيركت النفائس، دار ، 1، 1996 ط الفقياء، لغة معجـ ركاس، محمد قمعجي. 

 ،ط بيف الفقياء، المتداكلة األلفاظ تعريفات في الفقياء أنيس اهلل، عبد بف قاسـ القكنكم 

 .يحيى مراد.د :عميو عمؽ بيركت، العممية، الكتب دار ـ، 2004 ق 1، 1424

 ابف ق، دار 1، 1423 ط العالميف، رب عف المكقعيف إعبلـ بكر، أبي بف محمد القيـ، ابف 

 .حسف مشيكر:ت السعكدية، الجكزم،

 ،1419، 2 ط ، الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع سعكد، بف بكر أبي الديف عبلء الكاساني 

 .دركيش محمد:ت بيركت، العربي، التراث إحياء دار ـ، 1998 ق،

 ،1986 المصنفة، ط السنة كتب مشيكر لبياف المستطرفة الرسالة جعفر، بف محمد الكتاني 

 .الكتاني المنتصر محمد : ت بيركت، اإلسبلمية، البشائر دار ، 4،

 1996، 1 ط الحديث، عمكـ اختصار شرح الحثيث الباعث كثير، بف كثير،اسماعيؿ ابف ، 

 .الحمبي عمي:ت الرياض، المعارؼ، مكتبة

 ،الرسالة، مؤسسة ، 8، 1997 ط القديمة، العرب قبائؿ معجـ رضا، عمر كحالة 

 بيركت. 

 ،عدناف دركيش، :ت بيركت، الرسالة، مؤسسة ، 1998 الكميات، مكسى، بف أيكب الكفكم 

 .المصرم محمد

 ،بيركت المعرفة، دار الحنفية، تراجـ في البيية الفكائد الحي، عبد محمد المكنكم. 
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 ،الصغير بيامش الجامع الصغير،مطبكع الجامع شرح الكبير الحي،النافع عبد محمد المكنكم 

 .،بيركت الكتب ،عالـ 1، 1996 ،ط

 الرياض المعارؼ، مكتبة ،1 ط ماجة، ابف سنف يزيد، بف محمد ماجة، ابف. 

 2004، 1 ط النعماني، الفقو في البرىاني المحيط أحمد، بف محمكد المعالي أبك مازة، ابف 

 الجندم الكريـ عبد:ت بيركت، العممية، الكتب دار ،

 ،دار ابف ، 1، 1989 ط الدينية، كالكاليات السمطانية األحكاـ محمد، بف عمي الماكردم 

 .البغدادم أحمد.د:ت الككيت، قتيبة،

 ،العممية، بيركت الكتب دار ، 1، 1994 ط الكبير، الحاكم ، محمد بف عمي الماكردم 

 .المكجكد عبد عادؿ معكض، عمي:ت.

 ،جامع الترمذم، بشرح األحكذم تحفة الرحيـ، عبد بف الرحمف عبد بف محمد المباركفكرم 

 .المطيؼ عبد الكىاب عبد:ت بيركت، الفكر، دار

 باغ، كراتشي آراـ كتب، تجارتً  كارخانو محمد، نكر :الناشر .العدلية األحكاـ مجمة. 

 كتاب2 ط المكرمة، بمكة اإلسبلمي الفقيي المجمع قرارات اإلسبلمي، الفقيي المجمع  

 .اإلسبلمي الفقيي المجمع عف صادر

 ،دار ، 1997، 1 ط الخبلؼ، مف الراجح معرفة في اإلنصاؼ سميماف، بف عمي المرداكم 

 .الشافعي محمد:ت العممية، الكتب

 ،ـ، 2000، ق 1421 الفقو، أصكؿ في التحرير شرح التحبير سميماف، بف عمي المرداكم 

 .كآخركف الجبريف الرحمف عبد .د :ت الرياض، الرشد، مكتبة



499 

 

 ،دار السبلـ، ، 1، 2000 ط المبتدم، بداية شرح اليداية بكر، أبي بف عمي المرغيناني 

 .عاشكر حافظ تامر، محمد:ت

 ،مؤسسة2، 1983 ط الرجاؿ، أسماء في الكماؿ تيذيب يكسؼ، الحجاج أبك المزم  

 .معركؼ بشار.د:ت بيركت، الرسالة،

 ،1، 1979 المعرب، ط ترتيب في المغرب عمي، بف السيد عبد بف الديف ناصر المطرزم ، 

 .مختار الحميد عبد فاخكرم، محمكد:ت حمب، زيد، بف أسامة مكتبة

 دار الكتب ، 1، 1997 ط المقنع، شرح المبدع اهلل، عبد بف محمد بف إبراىيـ مفمح، ابف 

 .الشافعي محمد:ت بيركت، العممية،

 1 ط أحمد، اإلماـ أصحاب ذكر في األرشد المقصد محمد، بف إبراىيـ مفمح، ابف 

 1990 ، الرياض الرشد، مكتبة. 

 بف محمد منظكر، ابف ،  .بيركت صادر، دار ، 3، 2004 ط العرب، لساف مكـر

 ق، مطبعة 1329 سنة األحكاـ، غرر شرح الحكاـ درر فرامكز، بف محمد خسرك، منبل 

 .كامؿ أحمد

 بحث المقادير المعاصرة إلى الشرعية كالمكايؿ المكازيف تحكيؿ في بحث اهلل، المنيع،عبد، 

 االنترنت شبكة عمى منشكر

 ،دار المعرفة، ، 1، 1998 ط المختار، لتعميؿ االختيار محمكد، بف اهلل عبد المكصمي 

 .الجرجاني العؾ خالد: ت بيركت،
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 دار ، 1983األكلى، الطبعة عف مصكر كالنظائر، األشباه إبراىيـ، بف الديف زيف نجيـ، ابف 

 . الحافظ محمد:ت بيركت، الفكر،

 بيركت دار المعرفة ،2 ط الدقائؽ، كنز شرح الرائؽ البحر إبراىيـ، بف الديف زيف نجيـ، ابف. 

 ،دار  ، 1، 1995 ط الفقيية، االصطبلحات في الطمبة طمبة محمد، بف عمر النسفي

 .العؾ خالد:ت بيركت، النفائس،

 1998، 1 ط المدينة، عالـ مذىب عمى المعكنة عمي، بف الكىاب عبد المالكي، نصر ابف 

 .الشافعي محمد:ت بيركت، العممية، الكتب دار ،

 ،دار  ، 1، 1997 ط القيركاني، زيد أبي رسالة عمى الدكاني الفكاكو غنيـ، بف أحمد النىفراكم

 . 189 / الرشد، مكتبة ، 1، 2001 ط ، 313 عمي الكارث عبد:ت العممية، الكتب

 . الرياض1 الحنفي، المذىب محمد، بف أحمد النقيب،

 ،عبد :دمشؽ، ت القمـ، دار ق، 1، 1408 ط التنبيو، ألفاظ تحرير شرؼ، بف يحيى النككم 

 .الدقر الغني

 ،إدارة عني بالطبعة العممية، الكتب دار كالمغات، األسماء تيذيب شرؼ، بف يحيى النككم 

 .المنيرية الطباعة

 ،الكتب، دار عالـ ، 2003 خاصة، طبعة الطالبيف، ركضة النككم، شرؼ بف يحيى النككم 

 .معكض عمي المكجكد، عبد عادؿ:ت الرياض،

 ،محمد نجيب:ت جدة، اإلرشاد، مكتبة الميذب، شرح المجمكع شرؼ، بف يحيى النككم 

 .مطيعي
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 ،المطبعة1، 1929 ط الحجاج، بف مسمـ صحيح شرح المنياج شرؼ، بف يحيى النككم  

 .باألزىر المصرية

 ،الكتب العممية، دار ، 2، 1997 ط الحديث، عمكـ معرفة اهلل، عبد بف محمد النيسأبكرم 

 .حسيف معظـ السيد:ت بيركت،

 ،الرياض، اعتنى طيبة، دار ، 1، 2006 ط مسمـ، صحيح الحجاج، بف مسمـ النيسأبكرم 

 .الفاريأبي محمد بالكتاب،

 العربي، بيركت التراث إحياء دار القدير، فتح شرح الكاحد، عبد بف محمد اليماـ، ابف. 

 األكقاؼ  كزارة2، 1983 ط الككيتية، الفقيية المكسكعة اإلسبلمية، كالشئكف األكقاؼ كزارة 

 .الككيت اإلسبلمية، كالشئكف

 الثقافة الغربية، دار ، 2، 1993 ط المكصمي، يعمى أبي مسند عمي، بف أحمد يعمى، أبك 

 .أسد حسيف:ت دمشؽ

 1، 1998 ط الحنابمة، الفقياء طبقات يعمى، أبي بف محمد الحسيف أبك يعمى، أبك 

 عمر محمد عمر .د :ت القاىرة، الدينية، الثقافة مكتبة. 

 ،دار الكتب ، 1، 1996 ط العربية، المغة في شكاىد المفصؿ المعجـ بديع، أميؿ يعقكب 

بيركت  العممية،

 
 
 
 
 



502 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
فيرس الموضوعات 

الصفحة  العنواف

ا  اإلقرار

ب  الشكر ك التقدير

ج  الممخص بالمغة العربية

ق  الممخص بالمغة االنجميزية

ز  المقدمة

 1 الفصؿ التمييدم:-الفصؿ االكؿ

 3 التعريؼ باالماـ المرغيناني ك كتابو اليداية: المبحث األكؿ

 3 اسمو ك نسبو: المطمب األكؿ

 3 مكلده ككفاتو: المطمب الثاني

 4 شيكخو ك تبلميذه: المطمب الثالث
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 7 مصنفاتو: المطمب الرابع 

 8 التعريؼ بكتابو اليداية: المطمب الخامس

 12 مكانتو العممية كثناء العمماء عميو: المطمب السادس

 14 التعريؼ باإلماـ ابف اليماـ: المبحث الثاني

 14 اسمو ك نسبو كمكلده: المطمب األكؿ

 14 نشاطو كطمبو لمعمـ: المطمب الثاني

 16 شيكخو ك تبلميذه: المطمب الثالث

 19 مصنفاتو: المطمب الرابع

 20 مكانتو العممية ك ثناء العمماء عميو: المطمب الخامس

 21 كفاتو: المطمب السادس

 22 التعريؼ بكتاب فتح القدير: المبحث الثالث

 22 اسـ الكتاب ك تحقيؽ نسبتو إلى المؤلؼ:المطمب األكؿ

 23 مصادر الكتاب: المطمب الثاني

 28 مميزات الكتاب ك منيج المؤلؼ: المطمب الثالث

 31 التحقيؽ: الفصؿ الثاني

 31 كصؼ النسخ: المبحث األكؿ

 33 كصؼ النسخ المخطكطة: المطمب األكؿ

 33 كصؼ النسخ المطبكعة: المطمب الثاني
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 34 منيج التحقيؽ: المبحث الثاني

 36 باب سجود السيو

 36كقت سجكد السيك  

 37 شركط سجكد السيك

 37 السجكد قبؿ السبلـ ك بعده

 39 سجكد السيك سجدتاف

 45 مكضع سجكد السيك

 48 ىؿ لسجكد السيك سبلـ

 49الدعاء في قعدة السيك 

 50 زيادة فعؿ مف جنس الصبلة

 51 ترؾ القكمة سيكان 

 52 ترؾ الفاتحة أك أكثرىا

 53 السيك عف القنكت

 55 نسياف الفاتحة أك السكرة

 56 قراءة التشيد في الرككع أك السجكد

 56الجير كالمخافتة في غير مكضعيما 

 58ال سيك عمى المنفرد 

 58 سيك اإلماـ يكجب عمى المأتـ السجكد
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 59 عدـ جكاز سجكد المؤتـ كحده

 61 سجكد السيك لتأخير القعكد

 63السيك عف القعدة األخيرة 

 64 الزيادة في الصبلة ال تفسدىا

 67 صحة الصبلة اذا سمـ قائمان 

 67القياـ إلى الخامسة 

 69مف سيا في صبلة ال يسجد في أخرل 

 71السيك في صبلة التطكع 

 74التسميـ كقطع الصبلة ال يسقط سجكد السيك  

 79 الشؾ في الصبلة قبؿ الفراغ منيا

 84 البناء عمى االقؿ

 85 الشؾ في أنيا الثانية أك الثالثة

 86 الشؾ في الكتر

 89 لك ترؾ سجدة مف الفجر ساىيان 

 90 لك ترؾ ثبلث سجدات

 90 لك ترؾ مف المغرب أربعان 

 91 لك ترؾ مف الظير ثبلثان 

 91 الحيمة اذا سجد مف غير نية ساىيان 
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 92 لك صمى الفجر ثبلث ركعات

 94 االختبلؼ بيف االماـ ك القـك في السيك

 95سجكد الشكر 

 97 باب صالة المريض

 98 العجز عف القياـ 

 100 العجز عف الرككع كالسجكد

 100اإليماء عند عدـ القدرة عمى الرككع كالسجكد 

 101العجز عف القعكد 

 102عدـ القدرة عمى اإليماء بالرأس 

 104 القدرة عمى القياـ دكف الرككع

 105إتماـ الصبلة قاعدان لمف فاجئو المرض 

 105قياـ مف صح أثناء الصبلة قاعدان  

 106جكاز التككؤ عمى عصا لمف اعياه القياـ 

 107 الصبلة في السفينة

 108 ىؿ عمى المغمى عمية قضاء؟

 113 باب سجود التالوة

 114 عدد السجدات في القرآف

 118 حكـ سجكد التبلكة
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 125سماع آية السجدة خارج الصبلة 

 126سماع مف في الصبلة اية السجدة ممف ليس معيـ في الصبلة  

 127ليس عمى مف دخؿ الصبلة بعد سجكد االماـ سجكد 

 128 ال قضاء لسجكد التبلكة في الصبلة خارج الصبلة

 136السجدة الكاحد تجزئ عف تبلكتيف  

 137تكرار تبلكة السجدة ال يقتضي تكرار السجكد 

 142التكبير لمسجكد دكف رفع اليديف 

 143كراىة اف يقرأ السكرة كيدع آية السجدة  

 144ال تفضيؿ آلم السجدة  

 146ما يشترط لسجدة التبلكة  

 146 باب صالة المسافر

 147 السفر الذم تتغير بو األحكاـ

 151فرض المسافر في الرباعية ركعتاف 

 156 تعمؽ السفر بالخركج مف المصر

 162 دخكؿ المصر مع عدـ نية اإلقامة 

 163 إذا نكل العسكر اإلقامة في دار الحرب قصركا 

 164 نية اإلقامة مف أىؿ الكؤل

 165 اقتداء المسافر بالمقيـ 
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 167 إمامة المسافر بالمقيميف 

 172 اتماـ المسافر اذا دخؿ مصره 

 177 نيتو اإلقامة في اكثر مف مصر خمسة عشر يكمان 

 179 السفر الذم تقصر فيو الصبلة 

 183 باب صالة الجمعة

 184 فرضية صبلة الجمعة  

 185 عدـ كجكب الجمعة عمى الصبي 

 186 حرمة ترؾ صبلة الجمعة

 187 شركط كجكب الجمعة

 188 ال تصح الجمعة إال في مصر جامع

 192 عدـ جكاز تعدد الجمعة في مصر كاحد  

 194جكاز إقامة الجمعة بمنى 

 195 ال تقاـ الجمعة إال بأمر السمطاف

 198 الكقت مف شرائط الجمعة

 200 الخطبة مف شرائط الجمعة

 206 العدد في الجمعة

 208 ال تنعقد الجمعة بالنساء ك الصبياف

 209 عدـ كجكب الجمعة عمى المسافر كالمرأة كالمريض كالعبد كاألعمى 
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 210 جكاز إمامة المسافر ك العبد كالمريض في الجمعة

 211 كراىة صبلة الظير لممعذكريف بجماعة يـك الجمعة في المصر

 213 بطبلف الظير بالسعي

 216 إدراؾ ركعة مع اإلماـ يـك الجمعة

 219 حرمة الكبلـ ك الصبلة أثناء الخطبة إال تحية المسجد

 223 -صمى اهلل عميو كسمـ-أذاف كاحد عمى عيد الرسكؿ 

 224 سنة الجمعة القبمية 

 225 سنة الجمعة البعدية 

 227 باب صالة العيديف

 229 استحباب األكؿ قبؿ الخركج إلى المصمى

 233 النيي عف التنفؿ قبؿ صبلة العيد 

 234 كقت صبلة العيديف

 236 التكبير في صبلة العيد

 245 رفع اليديف في تكبيرات العيديف

 249 خطبتا العيد بعد الصبلة

 250 ال قضاء لمف فاتتو صبلة العيد مع اإلماـ 

 251 استحباب االغتساؿ كالتطيب 

 251 األكؿ قبؿ الخركج يـك الفطر كعدمو يـك األضحى 
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 252 تأخير صبلة العيد لعذر 

 253 فصؿ في تكبيرات التشريؽ 

 254 تكبيرات أياـ التشريؽ 

 255حكـ تكبيرات التشريؽ  

 257صيغة التكبير  

 258التكبير عقب الصمكات المفركضات  

 260باب صالة الكسوؼ 

 272 تطكيؿ القراءة 

 273 الجير في صبلة الكسكؼ 

 275 استحباب الصبلة في كؿ فزع 

 276 الدعاء بعد صبلة الكسكؼ

 276 ال  جماعة في خسكؼ القمر  

 277 باب صالة االستسقاء

 278 الجير بالقراءة

 279 جكاز صبلة االستسقاء بجماعة

 286 رفع اليديف في الدعاء لبلستسقاء

 287 صيغة الدعاء في االستسقاء

 290 عدـ حضكر أىؿ الذمة االستسقاء
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 290 باب صالة الخوؼ

 291 اشتداد الخكؼ ليس شرطان 

 292 لزـك الصبلة اذا تنازع القـك في الصبلة خمؼ اإلماـ

 295 حرمة رفع الرأس قبؿ اإلماـ

 297 كيفية صبلة الخكؼ

 299 كيفية الصبلة اذا كاف االماـ مقيمان 

 302 القتاؿ حاؿ الصبلة يبطميا

 307 كيفية الصبلة إذا اشتد الخكؼ

 308 باب الجنائز

 308 ما يفعؿ بالميت 

 309تكجيو كجو الميت الى القبمة عمى شقو األيمف 

 311 تمقيف الميت 

 313 ألىؿ القميب -صمى اهلل عميو كسمـ - خطاب النبي 

 314 سماع الميت قرع نعاؿ المشيعيف 

 315 فصؿ في غسؿ الميت 

 315 حكـ غسؿ الميت

 317 حؽ المسمـ عمى المسمـ

 318 غسؿ الميت فرض كفاية كليس فرض عيف
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 318 سبب كجكب غسؿ الميت 

 319 طيارة المسمـ بالغسؿ 

 319 ىؿ يغسؿ الكافر اف كاف لو كلي مسمـ 

 320 غسؿ الغريؽ

 320 عدـ جكاز تغسيؿ الرجؿ المرأة كبالعكس 

 322 كضكء الميت ببل مضمضة كال استنشاؽ  

 322 الكضكء لمميت 

 323 تبخير السرير كتران 

 323 اضافة السدر الى الماء

 326 ال يعاد غسؿ اذا خرج مف الميت شيء  

 327 الحنكط كمكاقع السجكد 

 328 ال يقص شعر الميت كال ظفره 

 329 تغسيؿ الزكج امرأتو 

 331 كجكد الماء بعد تيمـ الميت  

 331 مف دغف ببل غسؿ 

 332 عدـ معرفة الميت امسمـ ىك اـ كافر 

 332 ال يجكز االستجار عمى غسؿ الميت 

 333 تكفيف الميت 
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 333 تقديـ تكفيف الميت عمى سداد الديف 

 339 - صمى اهلل عميو كسمـ - كفف الرسكؿ 

 340 البدء بجانب الكفف األيسر 

 341 كفف المرأة 

 343 كفف السنة 

 343 كفت الكفاية 

 345فصؿ في الصبلة عمى الميت  

 346شركط صحة صبلة الجنازة  

 347صبلة الغائب  

 350أركاف صبلة الجنازة  

 351أكلى الناس بالصبلة عمى الميت  

 353صبلة غير الكالي كالسمطاف  

 355 إذا دفف الميت ك لـ يصؿ عميو

 356 الصبلة عمى عضك

 357 كيفية صبلة الجنازة

 358 الدعاء في صبلة الجنازة

 361 الصبلة عمى الجنازة في أكقات الكراىة

 361تكبيرات صبلة الجنازة  
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 366إذا كبر االماـ خمسان ال يتابعو المأمكـ  

 367البدء بالثناء ثـ الصبلة  

 370 المسبكؽ يقضي ما فاتو بعد السبلـ

 370 ال تجكز صبلة الجنازة إال بحضكرىا

 371 مكضع قياـ اإلماـ أثناء الصبلة عمى الجنازة

 372 الكقكؼ بحذاء صدر الجنازة

 373 الصبلة عمى الجنازة ركبانان 

 373 اإلذف في صبلة الجنازة

 375 الصبلة عمى الجنازة في المسجد

 380 تعدد الجنازات

 382 الصبلة عمى الطفؿ 

 384 إذا سبي الصبي فإنو تابع ألحد أبكيو

 386 الكافر يغسمو كليو المسمـ 

 388 فصؿ في حمؿ الجنازة

 393 المشي بالجنازة

 394 كراىة الجمكس قبؿ أف يكضع عف أعناؽ الرجاؿ

 395 كيفية حمؿ الجنازة 

 396 فصؿ في الدفف
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 397 المحد

 398 كيفية إدخاؿ الميت 

 401 الدفف ليبلن 

 402 ما يقكلو كاضع الميت في قبره

 404 تسجية قبر المرأة دكف قبر الرجؿ

 405 النيي عف تربيع القبر

 410 القراءة عند القبر 

 411شؽ بطف الميت 

 412التعزية  

 413 باب الشييد

 414 سبب تسميتو شييدان 

 416 األمر بعدـ غسؿ الشييد 

 418 الصبلة عمى الشييد 

 421 مف قتمو أىؿ الحرب فيك شييد

 422 غسؿ الجنب اذا استشيد 

 427 ال يغسؿ الدـ عف الشييد 

 428 المرتث يغسؿ 

 431غسؿ القتيؿ إذا كجد في المصر 
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 432 غسؿ مف قتؿ في حد اك قصاص كالصبلة عميو 

 432الباغي كقاطع الطريؽ ال يصمى عميو 

 432الصبلة عمى قاتؿ نفسو  

 433 باب الصالة جماعة داخؿ الكعبة 

 433 جواز الصالة جماعة داخؿ الكعبة

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


