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 اإلىداء

إلى الٌذم رٌباني صغيران، كعٌممني كيؼ أيمسؾي بالقمـ 

معنى الٌشجاعة كالٌرجكلة كالكـر إلى الٌذم تعممتي منوي 

كبان مميئةن باألمؿري إلى الٌذم أفنى حياتوي، كي يينير لنا دي 

إلى الٌذم دعاني لتحصيؿ العمـ الٌشرعي، منذي الٌصغر

 زؿيرعاني بعطفو كحنانو كطيبتو كلـ يى إلى الٌذم كاف 

بقيى صابران محتسبان يحتمؿي األلـففي صٌحتو،  ربوي الٌذم ابتبلهي إلى 

ذا العمؿ إلى كالدم الغالي فضيمةى المستشار الٌشيخ رياض ياسر العيساكم حفظو ا كرعاه، أيىدم ى

يشفيوي كيعافيوي، كأف ييكفقني لتحصيًؿ رضاهي ، سائبلن المكلى عٌز كجٌؿ في عيبلهي، أف افعالعمـ النٌ الٌطيب ك 

  .عند حيسًف ظٌنوً كأداًء كاجبو، كأف أككف 

 ـ رياض؛ الميربيةأي  الحاٌجة كداد جٌدتيإلى  ،قديركر كالتٌ ىذا العمؿ مع خالص الشٌ أيىدم كذلؾ ك 
لى ة كاأليْـّ الحانية صاحبة األيدم البيضاء، ك الفاضم يب، القمب الطٌ أيـ ياسر صاحبة  ةالعزيز  تيكالدا 

لى ك   الٌذيف دعمكني ؛كداد كحبل كعذكب كمركة كجيياف كأخكاتيياسر كيسرم كأنس كمحمد إخكاني ا 
لى رتي الٌتعميمٌية، ك مسي طكاؿ الٌتي صبرت كتحمٌمت غيابي كانشغالي عنيا  ؛عمي الكفٌية أيـرفيقة دربي ا 

لى أبنائي فمذات كبدم عميٌ في سبيؿ تحقيًؽ ىذه الٌرسالة داد حفظيما ا كرعاىما كجعمييما مف كك  ، كا 
 .   الٌصالحيف



أ

إقرار:

يا نتيجة أبحاثي مت لجامعة القدس؛ لنيؿ درجة الماجستير كأنٌ يا قدٌ أقر أنا معد ىذه الرسالة بأنٌ 
ـ لنيؿ أم ىذه الٌدراسة، أك أم جزء منيا، لـ يقدٌ  اإلشارة لو حيثما كرد، كأفٌ  الخاٌصة، باستثناء ما تـٌ 

آخر. أك معيدو  عميا ألم جامعةو  رجةو د

 التكقيع:

 .خالد رياض ياسر بدر حمداف االسـ:

 ـ20/6/2016التاريخ: 



ب 

الشكر والعرفان.

ـي بالٌشكر الجزيؿ كالمحٌبًة الخالصة كالٌتقدير البٌلئؽ، فإٌنو ال يعترؼي بالفضًؿ ألصحابًو إال ذككهي،  أتقٌد
  يزاؿ يقٌدموي لي كإلخكاني طمبةً ، عمى ما قٌدموي كالالعزيز عزيز ابفً يخ عيركة عكرمة صبرم الالشٌ  لمٌدكتكر

رشادهي  ميـ، فمكال نصحوي العمـ الٌشرعي، مف الٌنصيحة الٌطيبة كالٌتكجيو الٌصحيح كاإلرشاد السٌ  بعد تكفيًؽ  كا 
 ا؛ لما خرجت ىذه الٌرسالة بيذا الٌشكؿ الٌطيب، فمو مني كٌؿ الٌشكر كالٌتقدير.  

سدَّد ا خطاهي الٌدكتكر كصفي الكيبلني  ،أيضان لؤلخ الغالي كالٌصديؽ العزيز كالٌناصح األميف كالشكري 
يبة كاإلرشاد الٌسميـ، الٌذم دعمني الكممة الطٌ المكعظة الحسنة ك الحكمة ك  صاحبً خير،  ككفقوي لكؿٌ 

بائع  و كمثؿً كفيان مثم فكاف صديقان  الٌتعمـ،دكاـ قباؿ عمى العمـ ك كدعاني لئل ،كشٌجعني منذ الٌصغر
م ال تخمك صحبتوي مف الخير. المسؾ الذٌ 

عمى يديًو في  تكال أنسى في ىذا المقاـ الٌدكتكر الٌشيخ حساـ الٌديف عفانة حفظوي اي كرعاهي، الٌذم تتممذي 
ر، كالٌذم دراستي الجامعٌية األيكلى كفي مرحمة الماجستير، فعٌممني العمـ الٌنافع كأرشدني إلى كٌؿ خي

أكرمني اي مف خبللًو لتحقيًؽ ىذه الٌرسالة، فيك الٌذم أشار عمٌي بيذا العنكاف كنصحني بدراستًو 
 كتحقيقًو فمو جزيؿي الٌشكر.

تيـ، كاكتسبت اسع خبر كالٌشكر أيضان لمعمماء األفاضؿ الٌذيف نيمتي مف بحًر عمكميـ، كاستفدتي مف كا
في كمٌية القرآف كالٌدراسات اإلسبلمٌية  ييـعم تي الكراـ الٌذيف تتممذي ذتاعمى أيدييـ، أست مياراتو طيبةن 

كدىـ العظيمة، تمكنتي مف إتماـ ىذا العمؿ، فميـ يكفي كمٌية الٌدراسات العميا، الٌذيف بفضؿ ا ثـٌ بج
، كدعكاتو صادقةو لممكلى عٌز كجٌؿ أف ييكرميـ في الٌدنيا كاآلخرة كأف ي نفع بيـمني كؿ احتراـو كتقديرو

 اإلسبلـ كالمسمميف.   

كالٌشكر مكصكؿه لؤلخ الغالي خادـً العمـً كالعمماًء كطمبًة العمـً الٌشرعي، الٌشيخ يكسؼ األكزبكٌي حفظوي 
ـي مكتبًة المسجًد األقصى المبارؾ؛ الٌذم كقؼ إلى جانبي منذي بدايًة المشكار مع ىذه  ا كرعاهي، قٌي

ي أنجزىا في ىذا الكقًت القصير، كقٌدـ لي كٌؿ الٌتسييبلت في سبيؿ الٌرسالة المباركة، كساعدني ك
.تحصيؿ النُّسًخ الميخطكطًة كساعدني في مقابمتيا، فجزاه ا عٌني خير الجزاء



ج 

كالٌشكري كذلؾ لؤلخ محٌمد الٌصفدم رئيسي قسـ المخطكطات في مؤٌسسة إحياًء الٌتراث كالبحكث 
رةي مكتبة دار إسعاؼ الٌنشاشيبٌي، كاأليخت بسمة العٌباسي المكٌظفة اإلسبلمٌية، كاألخت دعاء قٌرش مدي

في مؤٌسسة إحياء الٌتراث كالبحكث اإلسبلمٌية، عمى مساعدتيـ لي في تحصيًؿ الٌنسخ المخطكطة 
، كإلدارة جامعة القدس العريقة منارة العمـ كحاضنة العمماء الٌتي عشت  المتكفرة لدييـ بسرعةو كسيكلةو

 .نفيا سنكاتو ًطكاؿو كدرست في ك

كال يفكتني أف أتقٌدـ بالٌشكر كالٌتقدير لؤلخ الٌشيخ غالب ناصر الٌديف حفظوي اي كرعاهي، مدير مديرٌية 
الٌتعميـ الٌشرعي كالتٌأىيؿ الٌتابعة لدائرة أكقاًؼ القدًس الٌشريؼ كشؤكف المسجد األقصى المبارؾ، عمى 

أيتـٌ ىذا العمؿ، فمو مني كٌؿ الٌشكر كالٌتقدير، كالٌشكر أيضان  دعمًو المعنكٌم كتكجييًو الٌدائـ لي كي
الٌذيف ساندكني  ،مديرٌية الٌتعميـ الٌشرعي كالتأىيؿدائرة أكقاؼ القدس الٌشريؼ ك لزمبلئي المكظفيف في 
    .كشٌجعكني أثناء دراستي

كا شة، الٌذيف تكرمكا عمٌي ككافقأعضاء لجنة المناقالكراـ كختامان كؿُّ الٌشكر كالٌتقدير كالعرفاف، لئلخكة 
كالٌذم كاف لو األثر البٌناء،  نقدالك ميـ السٌ  رشاداإلك يب الطٌ  صحنٌ ال قدمكا ليعمى مناقشة ىذه الٌرسالة، ك 

  .عمى الكجًو األدٌؽ كاألكمؿ ياإخراجفي الكبير 



د

الممخص

سكندر البرككٌم ىذه دراسةه كتحقيؽه لرسالة معٌدؿ الٌصبلة لئلماـ محٌمد بف بير عمٌي بف إ
 .ىػ(، كىي رسالةه تتعمؽ بالٌصبلة981ىػ_929)

كلقد بٌيف المؤٌلؼ فييا حكـ تعديؿ األركاف في الٌصبلة، حيث كٌضح المعنى المقصكًد بتعديؿ األركاف، 
ثـ ذكر أقكاؿ الفقياء في ىذه المسألة؛ مدعمان ذلؾ باألدٌلة الٌشرعية، كاختار أحد األقكاؿ الكاردة في ىذه 

 .ألة، كالٌتي تؤكد فىرضٌية تعديًؿ األركافالمس

ثـٌ تحٌدث المؤٌلؼ عف كجكب متابعة المأمكـ لئلماـ في الٌصبلة، مستشيدان بالعديد مف األحاديث الٌنبكٌية 
 .الٌصبلة، كعف حكـ صبلة المنفردفي الٌشريفة، كفي الختاـ تحٌدث عف سنف الٌصؼ 

ىذه المخطكطة، حيث قاـ بنسخ المتف مف إحدل الٌنسخ، كلقد اٌتبع الباحث المنيج الكصفي في تحقيًؽ 
كاٌتبع المنيج الٌتاريخي في الحديث ثـٌ قابؿ البقٌية عمييا مع إثبات الفركؽ كاالختبلفات في اليامش، 

  .ثـٌ قاـ بدراسة المتف كفؽ األسس العممٌية المعتمدة في تحقيًؽ المخطكطاتعف حياة مؤٌلؼ الرٌسالة، 

الٌتي تكصٌؿ إلييا الباحث في دراستو ما يمي: كمف أىـ النتائج 

 كاف يشاري إليوً حيث العيثمانٌية،  البرككٌم كاف مف العمماء المعتبريف في ظٌؿ الٌدكلة اإلماـ فٌ إ_ 1
بوي في تالٌناس، فذاع صيتوي، كانتشرت كي  قي طبعًو كتكاضعًو في تعاممًو معبالبناف؛ لسعة عممًو كري 
  .طبٌلبيـدىا العمماء كمناىج دراسٌيةو لتمالمشرؽ كالمغرب، كاع

في كثير مف  األحناؼ اإلماـ البرككٌم كاف مف أتباع المذىب الحنفي، ككاف يأخذ بأقكاؿ الفقياء فٌ إ_ 2
المسائؿ الٌشرعٌية، كمع ذلؾ لـ يٌتصؼ بالٌتعصب المذىبي، فكاف يكرد الٌرأم كالٌرأم المخالؼ لوي، 

 .رعي، ككانت ىذه سمتوي الغالبة في جميع كتبوً كيختاري ما رٌجحوي الٌدليؿ الشٌ 

اف _ تكٌصؿ الباحث إلى أٌف رسالة معٌدؿ الٌصبلة كانت منياجان ييدرسي لطمبة العمـ في مختمؼ البمد3
كتب اي سبحانو كتعالى ليا القبكؿ عند العمماء، فاعتمدكىا كشرحكىا  حيثاإلسبلميًة شرقان كغربان، 
، فمقد انتشرت أكسعالٌصبلةً  ؿً دَّ عى د قطره يخمك مف نسخةو مخطكطةو لرسالة مي ايككدٌرسكىا لتبلميذىـ، فبل 

 .انتشار كالقت كٌؿ قبكؿو كترحاب



ه

"Mu`dal Al-Salah" by the AL-Barkawiyy 

Prepared by: khaled Riad Yaser Hamdan 

Supervised by: Dr. Orwah Akrima Sabri 

Abstract 

This is a study and investigation for the message " Mu`dal Al-Salah" ie " The Prayers 

Adaption" by the Imam Muhammad Bin Bier `Ali Bin Iskander Al-Barkawiyy ( 929-981 

H. ) This message is concerned with prayers' services. 

In this message, the author showed the verdict of how the Prayers' Arkan procedures are 

adapted and he also showed up the applicable meaning of those procedures, mentioned the 

opinions of Islamic scientists in that issue granting Islamic evidences and taking one which 

assures the necessity of adapting the Arkan procedures. 

Then the author talked about obligatory of following the Imam by all the followers in the 

prayers' service quoting a lot of honorable prophetical  traditions and lately, he talked 

about  the ways of both the group and single prayers' services. 

In regard, the searcher used the descriptive method for achieving this script. He copied the 

text of the tradition (Al- mutn)  from one of the copies and matched it with the other copies 

showing up the main differences in the margin, then he studied the text according to the 

scientific criteria of the scripts. 

Some of the most important results the researcher discussed: 

1. That the Imam Al-Barkawiyy was one of the considerable Islamic scientists in the

Ottoman Empire. He was brilliant for his great knowledge, high manners and he behaved 

modestly when dealing with others. So he became famous and his books were published 

and taught in the East and West as curricula. 

2. Al-Imam  Al-Barkawiyy was a follower of the Hanafi Principle and was following the

Hanafi preachers concerning a lot of Islamic issues. Despite that, he was not accused of 

fundamentalism. He used to offer two paradoxical opinions for the same issue and to 

choose what seemed to have Islamic evidence as it appears in most of his books. 

3. The researcher got to the fact that the message  " Mu`dal Al-Salah" was a curriculum

taught for scholars in most of the Islamic Countries in the East and the West. That message 

was accepted- by God willing- by scientists and then taught to their students as it was 

widely spread in all the Islamic countries.     



و 

الُمحّقق ُمقّدمة

إٌف الحمدى ، نحمدهي كنستعينوي كنستغفرهي كنستيديو، كنعكذي با مف شركًر أنفسنا، كمف سٌيئات أعمالنا، 
ٍف ييدًه اي فيك المييتد، كمف ييضمؿ فمف تجدى لو كليان ميرشدان، كأشيدي أٌف ال إلو إاٌل ا كحدهي ال شريؾ  مى

 .لو، كأشيدي أٌف محٌمدان عبدهي كرسكلوي 

1﴾ يا َأيَُّيا ال ِذيَن آَمُنوا ات ُقوا الم َو َحق  ُتقاِتِو َوال َتُموُتن  ِإال  َوَأْنُتْم ُمْسِمُمونَ ﴿ 

َوَخَمَق ِمْنيا َزْوَجيا َوَبث  ِمْنُيما ِرجااًل َكِثيرًا  يا َأيَُّيا الن اُس ات ُقوا َرب ُكُم ال ِذي َخَمَقُكْم ِمْن َنْفٍس واِحَدةٍ  ﴿
2﴾ َوِنساًء َوات ُقوا الم َو ال ِذي َتساَئُموَن ِبِو َواْْلَْرحاَم ِإن  الم َو كاَن َعَمْيُكْم َرِقيباً 

ُكْم َأْعماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم َوَمْن ُيِطِع يا َأيَُّيا ال ِذيَن آَمُنوا ات ُقوا الم َو َوُقوُلوا َقْواًل َسِديدًا ُيْصِمْح لَ ﴿ 
3﴾ الم َو َوَرُسوَلُو َفَقْد فاَز َفْوزًا َعِظيماً 

ِإن ا  ﴿أٌما بعد؛ فإٌف ا سبحانوي كتعالى قد تكٌفؿ بحفظ ىذا الٌديف كرعايتًو كالٌذكًد عنو، فقاؿ سبحانوي: 
ن   ْلَنا الذِّْكَر َواِ  تماـ أمرًه فقاؿ سبحانو: أيضان ، كتعٌيد 4﴾ا َلُو َلحاِفُظوَن َنْحُن َنز  ُيِريُدوَن ِلُيْطِفُؤا ﴿ بنشره كا 

ِديِن اْلَحقِّ ُنوَر الم ِو ِبَأْفواِىِيْم َوالم ُو ُمِتمُّ ُنورِِه َوَلْو َكرَِه اْلكاِفُروَن ُىَو ال ِذي َأْرَسَل َرُسوَلُو ِباْلُيدى وَ 
تعالى لدينًو؛ أف قٌيض لوي ، ككاف مف حفظ ا سبحانو ك 5﴾يِن ُكمِِّو َوَلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن ِلُيْظِيَرُه َعَمى الدِّ 

عامميف ميخمصيف، أقبمكا عمى كتاب رٌبيـ، فقرؤكه كتدٌبركهي كعممكا بأحكامًو، كطٌبقكا سٌنة  عمماء
ـ الٌشرعي طمبان كتحصيبلن ثـ كا بالعمسٌمـ في جميع شؤكف حياتيـ، كاىتمٌ ك الميصطفى صٌمى ا عميوي 
.نقبلن كتصنيفان ثـٌ تعميمان كتمقينان 

ـى منذ صغرًه، كارتحؿ  ككاف مف بيف ىؤالء العمماًء، عالـه جميؿي القدر، رفيعي المكانة كالمنزلة، طمبى العم
بدًع في سبيؿ تحصيمًو كنيمًو، فبرع في شٌتى العمكـ، كصٌنؼ في ميختمؼ المجاالًت كالفينكف، كتصٌدل لم

ىيـ لؤلمر بالمعركؼ كالٌنيي عف اعرت في عصره، ثـٌ نصحى الٌناسى كدكالخيرافات كاالنحرافات الٌتي انتش

.102سكرة آؿ عمراف، اآلية:1
.1سكرة الٌنساء، اآلية:2
.71_70سكرة األحزاب، اآلية:3
9سكرة الحجر، اآلية:4
9_8سكرة الٌصؼ، اآلية:5
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المينكر، فذاع صيتوي كانتشرت كتبوي كأقبؿ الٌناس عميًو ينيمكف مف عممًو كيسترشدكف بقكلًو كرأيًو، فكاف 
  .مثاالن ييحتذل بو في مشارؽ األرض كمغاربيا

، صاحبي الٌتصانيؼ بف ـ محٌمد ذلكـ ىك اإلما ـي العامؿي الميخمصي الميتقفي بير عمٌي البرككٌم، العال
الماتعة، الٌتي القت قبكالن كتقديران عند العمماء كالفقياء في زمانو كمف بعد كفاتو، فاىتمكا بيا كدرسكىا 

معتبران لمعباد في  كشرحكىا، كجعمكىا مناىجان يٌدرسكنيا لٌطبلبيـ، فانتشرت في الببلد كغدت مرجعان 
 مختمًؼ المجاالت.

ـي البرككٌم تتعمؽي بالٌصبلة، تحٌدث فييا عف  ككاف مف بيف ىذه الٌتصانيؼي المتعٌددة، رسالةه كتبيا اإلما
مسألة ىاٌمةو، قٌصر فييا الكثيركف في زمانو، مع أىميتيا كتضافر األدٌلة الٌشرعٌية في التٌأكيد عمييا 

ا، فكانكا ال ييتٌمكف بيا بشكؿو عمني كجماعٌي؛ مٌما حٌرؾ الغيرة في قمب اإلماـ كالٌدعكة إلى االلتزاـ بي
فرادىا في رسالةو ميستقٌمةو لبياف حكميا عند الفقياء، كحٌتى يقيـ  البرككم، كدفعوي إلى الحديث عنيا كا 

ف نصيحةن منوي الحٌجة الٌشرعٌية عمى ىؤالء الميقٌصريف، كييعٌمـ كٌؿ مف اٌدعى بأٌنو مف الجاىميف، كتكك 
 لعاٌمة المسمميف.

ـي البرككٌم حكـى تعديؿ األركاف في الٌصبلة، بذكر  تمؾ ىي رسالةي معٌدؿ الٌصبلة، الٌتي بٌيف فييا اإلما
خرو يقكؿ بسيٌنيىتيا، مع بياف األٌدلة الٌشرعية عمييا آلة ما بيف قائؿو بفىٍرًضيَّتيا ك أقكاؿ الفقياء في ىذه المسأ

كالسُّنة الٌنبكٌية الٌشريفة، ثيـٌ تتطرؽ لمحديث عف اآلفات الميترٌتبة عمى الٌتقصير في مف القرآف الكريـ 
ذلؾ، كبعد ذلؾ شرعى في الحديًث عف كجكب متابعة المأمكـ لئلماـ في الٌصبلة مع بياف األٌدلة الٌشرعٌية 

عف صبلة  عمى ذلؾ، ثيـٌ شرح سنف الٌصؼ مع بياف كجكب تسكية الٌصفكؼ كختـ رسالتوي بالحديث
 المنفرد.

أف كفقني لبلٌطبلع عمى ىذه الٌرسالة كمف ثيـٌ تحقيقيا فضؿ ا سبحانوي كتعالى عمٌي،  ككاف مف عظيـ
خراجيا مف جديدو كي تطبعى كتينشرى بيذه الٌصكرة الٌطيبة، فموي الحمدي في األكلى كاآلخرة  بشكؿو عممي، كا 

 .في إتماـ أمكرنا كمقاصدنا عمى عظيـ نعمو ككثير عطاياهي كعمى تكفيقوى لنا

 أسباب اختيار ىذا الموضوع: 

 كمف األسباب الٌتي دعتني الختيار ىذه الٌرسالة:



 
 

 ح

ٍف ييًرًد المَّوي  أكالن: حرصي عمى العمـ الٌشرعي، فقد كرد عف رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ أٌنو قاؿ: " مى
ٍيرىان، ييفىقٍّْيوي ًفي الدّْيًف " ًبًو خى

ؼه عظيـه افخر بًو كأحمدي ا عميو، أف كنتي كال زلتي طالبان لمعمـ ، كىذا شر 1
، فاإلماـ البرككٌم قد  الٌشرعي، كمف جممة ىذا العمـ، ىذه الٌرسالة المفيدة لممسمـً في كٌؿ زمافو كمكافو
ميحت لذلؾ  كتبيا لبياف حكـو شرعي رأل تقصيران فيو مف قبؿ الٌناس في زمانو، كأنا أرل أنيا قد صى
الٌزماف كىي صالحةه ليذا الٌزماف كذلؾ، لما اشتممت عميو مف العمـ الٌنافع، كفييا مف الخيًر ما ييؤىميا 

  .لتككف مرجعان لمٌناس في مستقبؿ الٌزماف

ثانيان: مكضكع ىذه الٌرسالة، فيي تتحدث عف الٌركف الثٌاني مف أركاف اإلسبلـ، كأٌكؿي عمؿو يحاسبي عميو 
مراتو عمى األقؿ،  خمس القيامة، كىي عبادةه مشركعةه يؤٌدييا المسمـ في اليكـ كالٌميمة العبد أماـ ا يكـ

فكاف ىذا سببان مقنعان كميحٌفزان دافعان لؤلقداـ عمى تحقيًؽ ىذه الٌرسالة، خدمةن ليذا الٌديف العظيـ، كنشران 
 .لمعمـ الٌشرعي بيف المسمميف

ه الٌرسالة، فعندما كقفت عمى سيرتوي الحافمة، كقرأت بعضان مف ىذ باإلماـ البرككم صاحًب ثالثان: تعمُّقي 
في قمبي ككجداني، فيذا  طيبةه  العمماء بحٌقو، ارتسمت لوي صكرةه  مؤٌلفاتًو القٌيمة، كاٌطمعت عمى أقكاؿً 

الٌرجؿ كاف صادعان بالحٌؽ، مخمصان في عممًو كعممًو ال ييرائي كال يينافؽ، كال يخش في ا لكمة الئـ، 
خٌمى عف زىرًة الحياة الٌدنيا كضٌحى بالمنصب كالكظيفة، في سبيؿ نشر الحٌؽ كالٌذكد عف الٌديف ت

 .ترمة، فكاف صاحب كممةو كمبدأ، كعزيمةو راسخةو ال تفي اكالٌتصدم لمبدًع اليدٌ 

ئان حٌتى أرد لوي شي ،مثمو في ىذا الٌزماف، فحققتي رسالتوي كترجمتي لحياتوفقمت لنفسي كـ نحف بحاجةو ل
 .عمموً بعممًو ك أدعك الٌناس لبلقتداء مف ثـٌ ، ك عمينا عرفانان بجميمو ككاجبوً  حٌقو؛ران مف ييس

 المنيج المّتبع:

، سخ المعتمدة لرسالة معٌدؿ الٌصبلةفي تحقيؽ النٌ  كقد اتٌبعت المنيج الكصفي مع المقارنة كالٌتحميؿ
، أٌما عصرهً في ياسية كالحالة العممٌية الٌسائدة في دراسة حياة المؤٌلؼ كالحالة السٌ كالمنيج الٌتاريخي 

                                                             
1
ىػ(، صحيح البخارم، كتاب العمـ، باب مف ييرد ا 256)تأخرجو: البخارم، أبك عبد ا محٌمد بف إسماعيؿ البخارم

كلية لمٌنشر (، اعتنى بو: أبك صييب الكرمي، بيت األفكار الدٌ 71(، حديث رقـ )39بو خيران ييفٌقيوي في الٌديف، ص)
 .(1998_1419كالٌتكزيع، )الٌرياض_الٌسعكدية(، )
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المنيج الميتٌبع قي تحقيؽ ىذه المخطكطة، فقد تحٌدثي عنو بشكؿو مفصؿو في المبحث الثٌالث مف قسـ 
 .الٌدراسة

 

  خطة الدراسة:

 ، كما يمي:فنّية اشتممت خطة البحث عمى مقّدمة وقسمين وخاتمة وفيارس

 

 الموضوع وأسباب اختياره والمنيج المّتبع وخطة البحث.  اشتممت عمى أىمية  :المقّدمة

 

  ويشمل: ،قسم الّدراسةالقسم اْلول: 

  المبحث األٌكؿ: الٌتعريؼ باإلماـ البرككٌم كعصرًه، كفيو مطمباف:

  لبرككم، كفيو فرعاف:المطمب األٌكؿ: الٌتعريؼ بعصر اإلماـ ا

  الفرع األٌكؿ: الحالة الٌسياسٌية:

  الفرع الثٌاني: الحالة العممٌية:

:   المطمب الثٌاني: الٌتعريؼ باإلماـ البرككٌم، كفيو سبعةي فركعو

  .الفرع األٌكؿ: اسموي كنسبتوي ككنيتوي 

 . الفرع الثٌاني: مكلدهي كنشأتوي 

 . الفرع الثٌالث: طمبوي لمعمـ

  .ميذهي الفرع الٌرابع: شيكخوي كتبل

  .الفرع الخامس: مؤلفاتوي 

  .الفرع الٌسادس: مكانتوي العممٌية كثناءي العمماًء عميو



 
 

 ي

  الفرع الٌسابع: كفاتو

  ثٌاني: الٌتعريؼ بالكتاب )رسالة معٌدؿ الٌصبلة(، كفيو مطمباف:المبحث ال

:   المطمب األٌكؿ: الٌتعريؼ بالكتاب، كفيو ثمانية فركعو

 .الفرع األٌكؿ: اسـ الكتاب

  .الفرع الثٌاني: نسبتوي لممؤٌلؼ

 .أليؼالفرع الثٌالث: زمفي التٌ 

  .الكتاب الفرع الٌرابع: مكضكع

  .الفرع الخامس: منيج المؤٌلؼ في تأليؼ الكتاب

  .الفرع الٌسادس: المصادر الٌتي اعتمد عمييا المؤٌلؼ

  .الفرع الٌسابع: أىمٌيةي الكتاب كقيمتوً 

  .الفرع الثٌامف: شركحوي 

  المطمب الثٌاني: النسخ المعتمدة في التٌأليؼ ككصفيا، كفيو فرعاف:

 ؿ: الٌنسخ المعتمدة في الٌتحقيؽ.األكٌ  فرعال

 الثٌاني: تفاصيؿ الٌنسخ المعتمدة في الٌتحقيؽ ككصفيا. فرعال

  المبحث الثٌالث: المنيج الميتٌبع في الٌتحقيؽ كالٌصعكبات في أثناء الٌتحقيؽ، كفيو مطمباف:

  المطمب األٌكؿ: المنيج الميتٌبع في الٌتحقيؽ.

 المطمب الثٌاني: الٌصعكبات الٌتي كاجيتني في أثناء الٌتحقيؽ.

 المعتمدة في التحقيؽ. صكر الصفحات األكلى كاألخيرة مف النسخ
 

  ، ويشمل:حقيققسم التّ القسم الثّاني: 

  الّنص محققًا.



 
 

 ك

 الخاتمة: اشتممت عمى أىّم النتائج والّتوصيات.

 ة، وفيرس اْلعالم، وفيرسويّ ات القرآنية، وفيرس اْلحاديث النبرس اآلييوىي فالفيارس الفنّية: 
 فيرس المحتويات .و المصادر والمراجع، 

 كتبوي                                                            

 العيساكمٌ  خالد رياض ياسر حمدافيخ الشٌ                                                           

 ق1437//شعباف14بت فجر يكـ السٌ                                                            

 ـ21/5/2016المكافؽ                                                           
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 ، وفيو مطمبان: المبحث اْلّول: الّتعريف باإلمام البركوّي وعصرهِ 

 

 :فرعانعصر اإلمام البركوي، وفيو : الّتعريف بّولالمطمب اْل 

 .: الحالة الّسياسّيةالفرع اْلّول

 .: الحالة العممّيةالفرع الثّاني

 

 :فروعٍ  سبعةُ  : الّتعريف باإلمام البركوّي، وفيوثّانيالمطمب ال

 .وكنيتوُ  ،وُ تنسبو  ،: اسموُ لاْلوّ  الفروع

 .ونشأتوُ  ،مولدهُ  :الثّانيالفرع 

 .: طمبُو لمعممثّالثالفرع ال

 .وتالميذهُ  ،: شيوخوّرابعال فرعال

 .: مؤّلفاتوُ خامسال فرعال

 .عميوِ  العمماءِ  وثناءُ  ،انتُو العممّية: مكدسالّسا فرعال

 .: وفاتوُ ّسابعال فرعال
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 :فرعان: الّتعريف بعصر اإلمام البركوي، وفيو ّولالمطمب اْل 

 .: الحالة الّسياسّيةالفرع اْلّول

 .: الحالة العممّيةالفرع الثّاني
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 الحالة الّسياسّية: الفرع اْلّول: 

ىػ( أم في القرف العاشر اليجرم، ككانت فترة 981ىػ( ك)929في الفترة ما بيف ) عاش اإلماـ البرككم
حياتو في ظٌؿ حكـ الٌدكلة العثمانٌية الٌتي ترٌبعت عمى عرش الخبلفة اإلسبلمٌية سٌتة قركف متتالية، 

عثمانية كانت بداية تأسيس الٌدكلة اللقد ك ، فريقيا كأكركباا  بسطت نفكذىا عمى ثبلث قاٌراتو ىي: آسيا ك 
يجرم، حٌتى سقكطيا بعد الحرب العالمٌية األكلى، كبيذا االعتبار فيي أطكؿ الٌدكؿ الفي القرف الٌسابع 

 .1كامتدادان  ان فكذنأكثر اإلسبلمٌية مف حيث المككث ك 

كلقد عاصر اإلماـ البرككم عيد اثنيف مف سبلطيف الٌدكلة العيثمانٌية ىما: الٌسمطاف سميماف األٌكؿ 
ىػ(، كالٌسمطاف سميـ الثٌاني كالٌذم 974ىػ( إلى العاـ )926القانكني، كالٌذم حكـ منذ العاـ )المٌمقب ب
  .2ىػ(982ىػ( إلى العاـ )974العاـ ) ذحكـ من

كالحديث عف الحالة الٌسياسٌية لمفترة الٌتي عاشيا اإلماـ البرككم في ظٌؿ الٌدكلة العثمانٌية، يتمثٌؿ 
كاألكضاع الٌسياسٌية الٌسائدة في عيد الٌسمطانيف المذككريف أعبله،  بالحديث عف األعماؿ كالفتكحات

 كتفصيؿ ذلؾ كاآلتي:

ا الٌسمطاف ًفي غرَّة  أواًل: الٌسمطاف سميماف القانكني: ىك سميماف األٌكؿ ابف الٌسمطاف سميـ األٌكؿ، كلد ىىذى
الٌتفكؽ كالٌتقٌدـ مت لدرجة عاليةو مف ككص الٌدكلة اٍلعثمانٌية ًفي عيدهً ازدىرت قد لىػ(، ك 900شٍعبىاف سنة )

حرصًو عمى تنظيـ أمكر شٌدة كىىيكى عىاشر ميميكؾ آؿ عيٍثمىاف كقد ليٌقب بالقانكني؛ ل، في شٌتى المجاالت
                              .                           3رة الفتكحات كازدياد عدد الٌسكافالٌدكلة كسٌف القكانيف العادلة، نظران الٌتساع رقعة الٌدكلة ككث

                                                             
1

(، دار الٌتكزيع كالٌنشر 45كىامؿ النييكض كأسباب السُّقكط، ص)الٌصبٌلبي، عىمي محمد محٌمد، الٌدكلة العيثمانٌية عى 
 .(2001_1421(، )1اإلسبلمٌية، )القاىرة_مصر(، ط)

2
 (.200/252)ص الٌسابؽ، المصدر

3
(، العقد المنظـك في ذكر أفاضؿ الٌرـك مطبكع مع الٌشقائؽ الٌنعمانٌية 992منؽ عمٌي، عمٌي بف أكزف بالي بف محٌمد )ت

ابف  (.1975_1395(، )1(، دار الكتاب العربي، )بيركت_لبناف(، ط)377_375لٌدكلة العثمانٌية، ص)في عمماء ا
(، 550_10/549ىػ(،  شذرات الٌذىب في أخبار مف ذىب، )1089العماد العىكرم، عبد الحي بف أحمد بف محمد )ت

فريد، محٌمد فريد بؾ بف أحمد  (.1986_1406(، )1تحقيؽ: محمكد األرناؤكط، دار ابف كثير، )دمشؽ_سكرٌيا(، ط)
(، تحقيؽ: إحساف حقٌي، دار الٌنفائس، )بيركت_لبناف(، 199_198ىػ(، تاريخ الٌدكلة العمٌية العثمانٌية، ص)1338)ت
.(200(. الٌصبٌلبي، الٌدكلة العيثمانٌية عىكىامؿ النييكض كأسباب السُّقكط، ص)1981_1401(، )1ط)
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ـى قىاًصدان اٍلقيٍسطىٍنًطيًنيَّة كدخميا ًفي يىٍكـ عد كفاة كالدًه كب شىكَّاؿ سنة  16الٌسمطاف سميـ األٌكؿ، قىا
ببلغ تىكليتو عمى عرش 926) اٌصا لوي، كا  كىانىت باككرة أعمالو تٍعييف مرٌبيو قىاسـ باشا مستشاران خى ىػ(، كى

فىة اٍلعيظٍ  دينىة، بخطاباتو مفعمة بالٌنصائح كاآليات القرآنٌية اٍلخبلى ة كأشراؼ مىكَّة كىاٍلمى مىى ًإلىى كىافَّة اٍلكيالى
 .1( سنة48الميبٌينة فضؿ اٍلعٍدؿ كالقسط، كاستمٌرت خبلفتوي )

  :2الفتن الّتي واجيتو في أثناِء حكموِ 

عف حركة الجياد، حيث ظٌف الكالةي  تمرٌدات شغمتوي  ةً ابتمى الٌسمطاف سميماف القانكني في عيده بأربع
 .الٌطمكحكف أٌف فرصة االستقبلؿ بأقاليميـ حاف كقتيا

، كأعمف العصياف عمييا ق(926في العاـ ) كلةالشاـ بتمرد عمى الدٌ  يفقاـ جاف بردم الغزالي كال
قطع و فشؿ في ذلؾ كأمر السمطاف سميماف بقمع الفتنة فقمعت ك  أنٌ كحاكؿ أف يستكلي عمى حمب، إاٌل 
 .مردعمى انتياء التٌ  سطنبكؿ داللةن إرأس المتمرد جاف بردم كأرسؿ إلى 

ق(، ككاف ىذا 930عاـ )في الكأٌما الٌتمرد الثٌاني فقد قاـ بو أحمد شاه الخائف في مصر ككاف ىذا 
الباشا طامعان في منصب الٌصدر األعظـ كلـ يفمح في تحقيؽ ىدفو، كطمب مف السمطاف أف يعينو كاليان 

مصر فعينو. كما أف كصؿ إلى مصر حتى حاكؿ استمالة الناس كأعمف نفسو سمطانان مستقبلن إال  عمى
أف أىؿ الٌشرع كجنكد الٌدكلة العثمانٌية مف اإلنكشارٌية، قامكا ضد الكالي المتمرد كقتمكه كظؿ اسمو في 

 .كتب الٌتاريخ مقركنان باسـ الخائف

في  3مرد شيعي رافضي قاـ بو بابا ذك الٌنكف في منطقة يكزغادكالٌتمرد الثٌالث ضد خميفة المسمميف ىك ت
، حيث جمع ىذا البابا مابيف ثبلثة آالؼ كأربعة آالؼ ثائر كفرض الخراج عمى ق(932العاـ )

                                                             
(. 375ر أفاضؿ الٌرـك مطبكع مع الٌشقائؽ الٌنعمانٌية في عمماء الٌدكلة العثمانٌية، ص)منؽ عمٌي، العقد المنظـك في ذك 1

 (.199_198فريد، تاريخ الٌدكلة العمٌية العثمانٌية، ص)
(. الٌصبٌلبي، الٌدكلة العيثمانٌية عىكىامؿ النييكض كأسباب السُّقكط، 199_198فريد، تاريخ الٌدكلة العمٌية العثمانٌية، ص) 2

 (.200ص)
كـ( تقريبان، كىي اليـك محافظة  220تعرؼ باسـ يكزغاد أك يكزغات، كتقع في كسط تركيا، تبعد عف العاصمة أنقرة ) 3

  مستقٌمة. 
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%88%D8%B2%D8%BA%D8%A7%D8%AA_(%

D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9) 
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المنطقة، كقكيت حركتو حتى أنو استطاع ىزيمة بعض القكاد العثمانييف الذيف تكجيكا لقمع حركتو، 
 .سطنبكؿإالٌنكف كأيرسؿ رأسو إلى  يمة بابا ذككانتيت فتنة الٌشيعة ىذه بيز 

كالٌتمرد الٌرابع ضد الٌدكلة العثمانية في عيد سميماف القانكني كاف تمردان شيعيان رافضيان أيضان، ككاف عمى 
قامكا بقتؿ  حيث، عيٌ يش (30.000)ككاف عدد أتباعو  2كمرعش 1رأسو قمندر جمبي في منطقتي قكنية

لقمع ىذا العصياف فقتمو  تكٌجو بيراـ باشاعمى إثر ذلؾ ىاتيف المنطقتيف، المسمميف السُّنييف في 
العيصاة، ثـٌ نجحت الحيمة معيـ إذ أٌف الٌصدر األعظـ إبراىيـ باشا، قد استماؿ بعض رجاؿ قمندر 

 .مت قٌكاتو كىيـز كقيتؿ كانتيى بذلؾ تمردهي تجمبي، فقي 

 3:ومن الفتوحات العسكرّية الّتي تحّققت في عيده

 .ىػ(927فتح مدينة بمغراد سنة )

 .ىػ(929فتح جزيرة ركدس سنة )ك 

كتأسست في عيده البحرٌية العثمانٌية  ،كبعد ذلؾ انشغؿ الٌسمطاف سميماف القانكني بالعممٌيات البحرٌية
شرقي البحر األبيض المتكسط، كخاضت جيكشو العديد مف الحركب البحرٌية في أنحاء قاٌرة أكركبا، 

ف مف البرتغاؿ كغيرىـ، كحمى شكاطئ الجزيرة يصارل الٌصميبيٌسمطاف سميماف بمكاجية النٌ قاـ الككذلؾ 
العربية مف ىجماتيـ، ككانت الٌدكلة العثمانٌية في عيده قكٌية ميابة الجانب تخشاىا أعتى الٌدكؿ 

  .4الثٌاني نة ابنو الٌسمطاف سميـىػ( كخمفوي في الٌسمط974العاـ ) توي المنيةي فيفاكالممالؾ، حٌتى ك 

                                                             
كبيا كبأقصرل  ،مف أعظـ مدف اإلسبلـ بالرـك ،كنكف مكسكرة كياء مثناة مف تحت خفيفةبالضـ ثـ السككف  قيكًنيىةي: 1

ياقكت الحمكم، أبك عبد ا . ي في جنب الجامعكبيا قبر أفبلطكف الحكيـ بالكنيسة التٌ  سكنى ممككيا، قاؿ ابف اليركم:
(، 2بيركت_لبناف(، ط)دار صادر، )(، 4/415)ق(، معجـ البمداف، 626ياقكت بف عبد ا الركمي )ت

(1415_1995.) 
ليا سكراف  ،مدينة في الثغكر بيف الشاـ كببلد الرـك ؛بالفتح ثـ السككف كالعيف ميممة مفتكحة كشيف معجمة :مىٍرعىشي 2

شيد أحدث الرٌ  ثـٌ  ،د الشيير بمركاف الحماريعرؼ بالمركاني بناه مركاف بف محمٌ  ،كخندؽ كفي كسطيا حصف عميو سكر
 (.5/107. المصدر السابؽ، )ة كىك مما يمي باب الحدثالمدينة، كبيا ربض يعرؼ بالياركنيٌ بعده سائر 

(. الٌصبٌلبي، الٌدكلة العيثمانٌية عىكىامؿ النييكض كأسباب السُّقكط، 203_199فريد، تاريخ الٌدكلة العمٌية العثمانٌية، ص) 3
 (.202ص)

 .(205فريد، تاريخ الٌدكلة العمٌية العثمانٌية، ص) 4
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الٌسمطاف  ،بايزيد الثٌاني بف سميـ األكؿ بف سميماف القانكني بف الٌسمطاف سميـ الثٌاني ثانيًا:
ب سنة ) 6لد ًفي كي الحادم عشر،  العثماني لَّى اٍلممؾ بعد 930رىجى ىػ( كىىيكى اٍبف رككسبلف الٌركسٌية، تىكى

ٍيًف سىار 974ربيع أكؿ سنة ) 9مكت ابيو كىكصؿ ًإلىى اٍلقيٍسطىٍنًطيًنيَّة ًفي  بعد أف مكث بيىا يىٍكمى ق(، كى
ًدينىة سكدكار العمى عجؿ ًإلىى  رجاعيا جٌثة كىاًلده  ستقباؿمى ًدينىة ًإلىى اٍلقيسٍ كا  لما كصؿ مى طىٍنًطيًنيَّة، كى

الخارجية كالكاليات ييعممييـ نبأ تٌكليو الٌسمطنة، كقد اٌستمرت فترة  صكفيا أرسؿ الرُّسيؿ ًإلىى كىافَّة الممالؾ
  .1ىػ(982ىػ( إلى العاـ )974حكمًو مف العاـ )

ف مٌتصفان بما يؤٌىموي لمقياـ بما كاصؿ الٌسمطاف سميـ الثٌاني الفتكحات العسكرٌية مف بعد أبيو، لكٌنو لـ يك
قاـ بو كالده؛ مف الحفاظ عمى رقعة الٌدكلة الممتدة عمى مساحةو شاسعة، لكٌف ا قٌيض لوي كزيران صالحان 
ىك محٌمد باشا صقممي؛ الٌذم كاف  يمتاز بحسف السياسة كالكياسة كقبؿ ذلؾ الكالء التٌاـ لمٌسمطاف 

 .2ىيبتيا في نفكس أعدائياالجديد، فحفظى لمٌدكلة مكانتيا ك 

 :3أىّم أعمالِو الّسياسّية والعسكرّية

ىػ(، عمى أف 974كفي عيد الٌسمطاف سميـ الثٌاني تمت الميصالحة بيف الٌدكلة العثمانٌية كالٌنمسا سنة )
ف الٌسنكية لمٌدكلة العثمانٌية كمقدارىا ثبلثك  4تحتفظ الٌنمسا بأمبلكيا في المجر، كتدفع بالمقابؿ الجزية

ىػ( لقمع الٌثكار ىناؾ، 976ألؼ دككا، كمف أعمالو كذلؾ أف أرسؿ جيشان عظيمان إلى ببلد اليمف سنة )
كتـٌ النصر لوي كدخمت جيكش الٌدكلة العثمانية فاتحةن صنعاء، كما فتحت في عيده جزيرة قبرص في 

حضف الٌدكلة ىػ( كىـز الٌنمساكييف فييا، ككذلؾ حافظ عمى تكنس مف أف تيسمب مف 978العاـ )
العثمانٌية مف قبًؿ الٌدكؿ األكركبٌية، بأف أرسؿ البحرٌية العثمانٌية إلى شكاطئيا بقيادة القائد البحرم 

 المتمٌرس خير الٌديف بربركس. 

                                                             
 (.253فريد، تاريخ الٌدكلة العمٌية العثمانٌية، ص) 1
 (.254المصدر السابؽ، ص) 2
(. الٌصبٌلبي، الٌدكلة العيثمانٌية عىكىامؿ النييكض كأسباب السُّقكط، 256_255فريد، تاريخ الٌدكلة العمٌية العثمانٌية، ص) 3

 (.202/213ص)
ذ مف أىؿ 4 ف ، الذّْمَّة، كىاٍلجمع الجزم مثؿ المٍّْحيىة كالمحى اٍلًجٍزيىة: ًباٍلكىٍسًر اٍسـ لما ييٍؤخى نَّمىا سميت بذلؾ أًلىنَّيىا تجزم عى كىاً 

ق(، دستكر العمماء، 12)ت قبؿ  سكؿبي بف عبد الرٌ عبد النٌ األحمد نكرم،  .الذّْمٌّْي أىم تقضي كتكفي عىف اٍلقتؿ
 (.2000_1420(، )1ٌية، )بيركت_لبناف(، ط)(، عرب عبارتو الفارسٌية: حسف ىاني فحص، دار الكتب العمم1/273)

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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عى ممؾ بكلكنيا، كذلؾ مف خبلؿ اعتراؼ اٍلبىاب العالي بالٌتحالؼ الًَّذم  كتجددت أيضان في عيدًه اٍلييٍدنىة مى
ا بىي ٌددت مىعى شارؿ التَّاًسع ممؾ فرنسا االتفاقيات الًَّتي حصؿ مى كىذىًلؾى جي ف ممؾ بكلكنيا كأمير البغداف، كى

مىٍييىا تٌمت بىيف الدكلتيف ًفي عصر السٍُّمطىاف سيمىٍيمىاف، كأيد السٍُّمطىاف سميـ االمتيازات القينصمٌية  كىزىاد عى
 فداء العبيد الفرنسييف. ميا منح الحككمة الفرنسية حؽ، مف أىأخرل امتيازاتو 

ًفي ىىًذه األ دىاًئف دلكى ًزيرىة كريد كىغىيرىىا، كفتحت مى نسنيك كانتيبارم عمى ثناء غزت المراكب العثمانية جى
لٌما رأت البندقية اٍلبىٍحر اإل مىٍييىا ك درياتيكي، كى ، أراضييامف  كثيرو  الٌسيطرة عمىتغٌمب العثمانييف عى

تـٌ بىينيـ ااًلتّْفىاؽ عمى محاربة الٌدكلة العثمانٌية بحران خكفن تيكاف، الفابابا استعانت بإسبانيا ك  ا مف امتداد كى
د  ا مف إحدل خميبلتو  يطاليا، فىجمعيكاإسمطتيا عمى ًببلى مراكبيـ كىجعميكا دكف جكاف اٍبف شارلكاف ًسفىاحن

مىٍييىا، فسارت الٌسفف المسيحٌية ًإلىى شكاطئ الدكلة، كقابمت اٍلب ادىل  17حرٌية العثمانٌية في أميران عى مى جي
ث سىاعىات ميتىكىاًليىة اٍنتيى األمر 979األكلى سنة ) ىػ( ًباٍلقرًب مف ليبنة، كاشتبؾ بىينيـ اٍلًقتىاؿ ميدَّة ثىبلى

كانت ىىًذه أٌكؿ كىاقعىة حصمت بىيف الٌدكلة العثمانٌية مف ًجيىة كأكثر  بٍعدىىا بانتصار الٌقكات المسيحية كى
مسيحيتيف مف ًجيىة أخرل، كاشتراؾ البابا ًفييىا يدٌؿ عمى أٌف المحرؾ ليىًذًه الحركب ضد مف دكلتيف 

 ، كىاًدث كالحركب ًفيمىا بعد الى السياسة كىمىا يدعكفى الٌدكلة اإلسبلمٌية الكحيدة ىيكى الٌديف، كىمىا أيدتوي اٍلحى
ٍع، كىافى ليىذىا اٍلفىٍكز رنة فىرح ًفي قيميكب المسيحييف أٍجمى ًنيسىة مارم بطرس  كى تَّى أٌف البابا خطب ًفي كى حى

بركما، كشكر القائد دكف جكاف كجنكدهي عمى انتصاره عمى الٌسفف اإلسبلمٌية، كبقي الٌسمطاف سميـ الثٌاني 
 .ىػ(982مجاىدان يذكد عف حياض الٌدكلة العثمانٌية إلى أف كافتو المنيةي في العاـ )

ة العثمانٌية بدأت تضعؼي في أكاخر عيد الٌسمطاف سميـ الثٌاني عمى ف أف الٌدكليكقد اعتبر بعض المٌؤرخ
 .1ف أنيا لـ تفقد شيئان مف أراضيياالٌرغـ م

كبيذا العرض المكجز، يتبٌيفي لنا الحالة الٌسياسية الٌسائدة في الٌدكلة العثمانية، في الفترة الٌتي عاشيا  
ىما الٌسمطاف سميماف القانكني كابنو الٌسمطاف  اإلماـ البرككم تحت حكـ سمطانييف عثمانييف عظيميف،

 .سميـ الثٌاني

 
                                                             

1
الٌصبٌلبي، الٌدكلة العيثمانٌية عىكىامؿ النييكض كأسباب السُّقكط،  .(257_256العمٌية العثمانٌية، ص) فريد، تاريخ الٌدكلة

 .(218ص)
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 الحالة العممّية: الفرع الثّاني: 

منذ  كالٌدعـ المادٌم كالمعنكمٌ  ،مف االحتراـ كالٌتقدير فر كالٌنصيب األكبرك كاف لمعمـ كالعمماء الحٌظ األ
كالعمماء كالٌتدريس كالتٌأليؼ،  بالعمـتأسيس الٌدكلة العثمانية، كيرجع ذلؾ إلى اىتماـ سبلطيف آؿ عثماف 

، يـحكم استقرار كاستمرارفي  مف األسباب الرئيسيةً ذلؾ  لعمميـ أفٌ  ؛أكلكا العمـ اىتمامان بالغان حيث 
ميابةن بيف األمـ، لذا ليست  اىمةمـ، فمقياسيـ أٌف األٌمةي الجكاٌتساع رقعة دكلتيـ كزيادة قكٌتيـ بيف األ

تمُّكا ببناء المدارس كالمعاىد الٌدينية كالمستشفيات كالمراكز الٌطبية، كقٌدمكا نرل بكٌؿ كضكحو أنيـ اى
 .الكثير مف العطايا كاليبات لمعمماء كقٌربكىـ كرفعكا مف مكانتيـ

كخيري دليؿو عمى ذلؾ األلقاب كالميٌسميات كالٌتشريفات، الٌتي حظي بيا العمماء في عيد الٌدكلة العثمانٌية 
ا، كمف ذلؾ لقب األفندم: الٌذم كاف يطمؽ عمى العمماء، كخصكصان الٌذيف يعممكف عمى امتداد عصكرى

الٌديف يجيب  عمماءفي مينة اإلفتاء، ككذلؾ لقب اإلماـ: لمٌداللة عمى المكانًة الٌسامية لحاممًو فيك مف 
كاف حامموي يث في ذلؾ الٌزماف، حاحتراموي أينما حٌؿ، كلقبي شيخ اإلسبلـ: كالٌذم يعتبر منصبان عظيمان 

يتمٌيع بصبلحياتو كبيرةو في مختمؼ شؤكف الٌدكلة، كلقب المكلى: الٌذم كاف يعني العالـ المتمكف مف 
العمـ الٌشرعي، كقاضي العسكر: الٌذم كاف مف أىـٌ أعمالو تقسيـ تركة الجنكد الٌذم قضكا في الحركب 

عمى مستحٌقييا، كغير ذلؾ مف الميسٌميات كاأللقاب
1. 

أيضان؛ أٌف احتراـ العمماء كتقديرىـ كاف مف أىـٌ التقاليد الٌراسخة في الٌدكلة العثمانٌية عمى  كمف ذلؾ
امتداد تاريخيا، فقد تمٌتع رجاؿ الييئة العممٌية بأكسع االمتيازات، كيٌتضحي ذلؾى مف خبلؿ المعاممة 

ٌتي كانت تيمنح ألبنائيـ مف الخاٌصة الٌتي كانكا يتمقكنيا في الٌضرائب كالجزاءات، كفي االمتيازات ال
خبلؿ قانكف أبناء المكالي )مكالي زاده قانكني(، كالٌذم يقضي بتعييف أبناًء مشاىير العمماء كأحفادىـ، 

 .2في كظيفة الٌتدريس بالمدارس العثمانٌية براتب يكمٌي يصؿي إلى أربعيف آقجو

                                                             
 (.15الٌصبٌلبي، الٌدكلة العيثمانٌية عىكىامؿ النييكض كأسباب السُّقكط، ص) 1
(، 16ىػ(، ذيؿ الٌشقائؽ الٌنعمانٌية في عمماء الٌدكلة العثمانٌية، ص)979د بف عمٌي الٌرضكم )تعاشؽ جمبي، أحم 2

 (.2007_1428(، )1تحقيؽ: عبد الٌرزاؽ بركات، دار اليداية لمٌطباعة كالٌنشر، )القاىرة_مصر(، ط)
في عيد الٌسمطاف أكرخاف مف الفضة،  ق(729كاآلقجة: ىي العممة الٌسائدة في الٌدكلة العثمانٌية، ضربت ألٌكؿ مٌرة سنة )

ككؿ ست أقجيات شاىية، ككؿ اثني عشر فمسان أقجو، كىذه األنكاع ىي النقكد الٌتي كانت دارجةن بيف الٌناس. الغٌزٌم، 
(، دار القمـ، 1/246(، نير الٌذىب في تاريخ حمب، )1351كامؿ بف حسيف بف محمد بف مصطفى البالي الحمبي )ت

 (.1999_1419(، )2)دمشؽ_سكريا(، ط)
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فنارم ككاف يعمؿي قاضيان عثمانٌيان، رٌد الٌتي تظيري مكانة العمماء، ما كرد أٌف المكلى ال حكادثكمف ال
شيادة الٌسمطاف يمدـر بايزيد عندما شيدى أمامو في إحدل القضايا، فمٌما سيئؿ القاضي عف ذلؾ قاؿ: إٌف 
الٌسمطاف تارؾه لصبلًة الجماعة فبل تقبؿي شيادتو، فما كاف مف الٌسمطاف إال أف بنى جامعان أماـ قصره، 

 .1الحيف كلـ يترؾ الجماعة بعد ذلؾ

ككذلؾ فقد زٌكج الٌسمطاف بايزيد إحدل بناتو لمٌشيخ شمس الٌديف البخارم؛ كالٌذم كاف يتمتعي بمكانةو كبيرةو 
 .2عند الٌسبلطيف العثمانييف في زمانو فكانكا يذىبكف إليو كيتبٌرككف بدعائوً 

يا الحياة العممٌية كاألدبٌية في ىك الٌذركة الٌسامقة الٌتي بمغت ؛كال ريب أٌف عيد الٌسمطاف سميماف القانكني
، كأصبح أكثر كفي عيدًه تخٌمص األدبي الٌتركي مف ربقة تقميد األدب الفارسيٌ  ،ةتاريخ الدكلة العثمانيٌ 

 .3ربان مف األدب اإلسبلمٌي العربيٌ قي 

إلماـ _ كىؤالء قد عاصركا افي ظٌؿ الٌدكلة العثمانٌيةكابغ مف العمماء كالفقياء النٌ  ظير الكثيري  كلقد
اإلفتاء في  ىػ( كالٌذم كاف عمدةى 932جٌمالي )تاإلماـ عبلء الٌديف عمٌي بف أحمد ال _، أمثاؿى  البرككمٌ 

ىػ( الٌذم حاز لقب شيخ اإلسبلـ كلوي 940ابف كماؿ باشا )تكالٌشيخ زماف الٌسمطاف سميـ كابنو سميماف، 
ق( الٌذم تكٌلى المشيخة اإلسبلمٌية بعد 945كالٌشيخ سعد ا بف عيسى )ت العديد مف الميؤٌلفات الٌنافعة،

 ابف كماؿ ككلي منصب القضاء كعمؿ بالٌتدريس كلوي حاشيةه عمى تفسير البيضاكم كشرحه عمى اليداية،
ىػ( أحد الفقياء األصكلييف أيسندي إليو كظيفة القضاء 954كالٌشيخ محيي الٌديف محٌمد بف إلياس زاده )ت

 ىػ( صاحب الٌتصانيؼ الميتنٌكعة كممتقى األبحر،956ف محٌمد الحمبي )تكالٌشيخ إبراىيـ ب كالٌتدريس،
 ىػ( مف تآليفو الشقائؽ النُّعمانٌية في الٌتراجـ،968بطاشكبرم زاده )ت كالٌشيخ أحمد بف مصطفى الشيير

ىػ( الفقيو العالـ كميفسر القرآف الكريـ،982كشيخ اإلسبلـ أبي السعكد أفندم )ت
4. 

                                                                                                                                                                                         
 

1
ىػ(، الشقائؽ الٌنعمانٌية في عمماء الٌدكلة العثمانٌية مطبكع مع 968طاٍشكيٍبرم زىادىٍه، أحمد بف مصطفى بف خميؿ )ت

( ،  (.1975_1395(، )1(، دار الكتاب العربي، )بيركت_لبناف(، ط)1/18العقد المنظـك في أفاضؿ الٌرـك

2
 .(1/36المرجع الٌسابؽ، )

3
 .(202بي، الٌدكلة العيثمانٌية عىكىامؿ النييكض كأسباب السُّقكط، ص)الٌصبٌل 

4
الٌصبٌلبي، الٌدكلة العيثمانٌية عىكىامؿ النييكض . (18لعثمانٌية، ص)عاشؽ جمبي، ذيؿ الٌشقائؽ الٌنعمانٌية في عمماء الٌدكلة ا

 .(202كأسباب السُّقكط، ص)
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إذ ظير تياره  ؛يار الٌسني الٌرسمي لمٌدكلةظير انقساـه حاده في التٌ  ،ميماف القانكنيٌ الٌسمطاف س كفي عيد
قاضي زاده مف بعده، ككاف ىذا الٌتيار عمى  كتمميذهي  جديده تزٌعموي اإلماـ محٌمد أفندم البرككمٌ  سمفيّّ 

ح، كالبعد عف الٌنفاؽ صراعو مع الٌدكلة كعممائيا؛ نظران لدعكتو لمٌزىد كالٌسير عمى خطى الٌسمؼ الٌصال
كالٌتزلًؼ لمحكاـ، كعدـ تسييس األحكاـ الٌشرعٌية بما يتناسب مع مصالح الٌدكلة أك المصالح الٌشخصٌية 

 .لرجاؿ الٌسياسة

 جدلٌية كثيرةو تفاعؿ معيا الكثيرأحدث تمكجاتو كتفاعبلتو  ،بمثابةو حجرو في بركةو راكدةو ككاف ىذا التٌيار 
 ،ا المكقؼ المتأٌزـ عالمان مف عمماء الٌدكلة العثمانٌية البارزيف كىك كاتب جمبيمف الٌناس، كقد دعا ىذ

إلى دراسة األكضاع العممية كرصدىا في كتابو خاص سٌماه )ميزاف الحٌؽ في اختيار الحٌؽ(، ككاف 
الغمك  رأيوي أف الٌتيار الٌسمفي الٌذم نشأ عمى يد اإلماـ البرككم كتزٌعموي قاضي زاده كقتئذ، يقكـ عمى

  .1كيدعك إلى الٌتقميد كاليرطقة

مف خبلؿ الٌتيار الٌذم نشأى  ،بيا تأثيرهً مدل ك  العممٌية في عيد اإلماـ البرككم ىذا ممخصه كجيزه لمحياة
كأخذ بالٌظيكر في الٌدكلة العثمانٌية شيئان فشيئان عمى اٌتساع ريقعتيا، كبيافه مقتضبه لمدل  ،عمى يديوً 

كلة العثمانٌية عمى اختبلؼ فتراتيـ بالعمـ كالٌتعمـ، كما قٌدمكه مف دعـو ماليو كمعنكمو اىتماـ الٌسبلطيف الدٌ 
    .في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ

 

 
                                                             

(، ترجمة: صالح سعداكم، مكتبة 247_246ة في الٌدكلة العثمانٌية، ص)أكجاؽ، أحمد بٌشار، الحياة الٌدينٌية كالفكريٌ 1
  .(1999_1419(، )1زىراء الٌشرؽ، )القاىرة_مصر(، ط)

مسؾ، كىي مف مصطمحات تَّ ألخذ كالكاليرطقة: مصدر ىرطؽ كىي البدعةي في الٌديف، كأصميا يكناني كمعناىا ا
ة أليصكؿ الٌديف،  كربما قالكا: ىرتقة كصاحبيا ىرطكقي، كيقاؿ في الٌنصارل، كتأتي بمعنى: اإلتياف بالبدع الميخالف

 .جمعيا: ىراطقة كاراتقة، كىرطؽ الٌرجؿ: صار ىرطكقيان، أم ميحدثان لمبدع كالخرافات
، )1300ديكًزم، رينيارت بيتر آف )ت  (، نقموي إلى العربٌية كعٌمؽ عميو: 11/12ىػ(، تكممة المعاجـ العربية، ماٌدة ىـر

 .(1979_1399(، )1الخٌياط، كزارة الٌثقافة كاإلعبلـ العراقٌية، )بغداد_العراؽ(، ط)جماؿ 
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 :فروعٍ  سبعةُ : الّتعريف باإلمام البركوّي، وفيو ثّانيالمطمب ال

 وكنيتُو. ،وُ تنسبو  ،ل: اسموُ اْلوّ  الفروع

 .ونشأتوُ  ،مولدهُ  الثّاني:الفرع 

 .: طمبُو لمعممثّالثالفرع ال

 .وتالميذهُ  ،: شيوخوّرابعال فرعال

 .: مؤّلفاتوُ خامسال فرعال

 .عميوِ  العمماءِ  وثناءُ  ،: مكانتُو العممّيةدسالّسا فرعال

 .: وفاتوُ ّسابعال فرعال
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 :وكنيتوُ  ،ونسبتوُ  ،اسموُ الفرع اْلّول: 

 أواًل: اسمُو:

، ككاف يمٌقب بعٌدة أك البيركيمك حنفٌي البرككم أك البركميد بف بير عٌمي بف إسكندر الٌركمي الىك محمٌ 
 .1الٌديف الٌديف كمحيي الٌديف كزيفي  ألقابو ىي: تقيُّ 

 

كاشتييرى عنوي أٌنو كاف ييعرؼ بمحٌمد أفندم
العثمانيىة؛  ٌدكلة، كاألفندمي: ىك لقبه شاع استعمالوي في ال2

، ثـٌ صار يطمؽي عمى مف تصٌدر لئلفتاءكتحديدان اٌصة بالعمماء لمٌداللة عمى المكانة المرمكقة الخ
 .عٌظميف بشكؿو عاـو المي 

 

 

 

                                                             
ىػ(، طرب األمائؿ بتراجـ األفاضؿ مطبكع مع الفكائد البيية 1304)ت بف محٌمد األنصارم الٌمكنكم، محٌمد عبد الحيٌ  1

(. الكٌتاني، 1998_1418(، )1لبناف(، ط)(، تحقيؽ: أحمد الزعبي، دار األرقـ، )بيركت_558في تراجـ الحنفٌية، ص)
ٌي الحسني اإلدريسي )ت ىػ(، فيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسبلت، 1382محٌمد عىٍبد الحى

(. 1982_1402(، )2(، تحقيؽ: إحساف عٌباس، دار الغرب اإلسبلمي، )بيركت_لبناف(، ط)1074_2/1073)
(، دار العمـ لممبلييف، 62_6/61(، األعبلـ، )1396)ت د بف فارسمحمكد بف محمٌ يف بف ًركمي، خير الدٌ الزّْ 

ىػ(، ىدٌيةي العارفيف 1399(. البغدادم، إسماعيؿ بف محمد أميف الباباني )ت2002_1422(، )15)، ط)بيركت_لبناف(
_تركٌيا(، إسطنبكؿتيا البيٌية، )(، طيبع بعناية ككالة المعارؼ الجميمة في مطبع2/252أسماء المؤلفيف كآثار المصٌنفيف، )

(، دار إحياء 9/123ىػ(، معجـ المؤلفيف، )1408(. كٌحالة، عمر بف رضا بف محٌمد )ت1955_1375(، )1ط)
التراث العربي، )بيركت_لبناف(، )د.ط(، )د.ت(. نكييض، عادؿ نكييض، معجـ المفسريف مف صدر اإلسبلـ كحتى 

لد، مؤسسة نكييض الثٌقافٌية لمٌتأليؼ كالٌترجمة كالٌنشر، )بيركت_لبناف(، (، تقديـ: حسف خا2/506العصر الحاضر، )
 .(1988_1409(، )3ط)

الٌدكلة العثمانٌية، منؽ عمٌي، العقد المنظـك في ذكر أفاضؿ الٌرـك مطبكع مع الٌشقائؽ الٌنعمانٌية في عمماء  2
 .(437_436ص)
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 :_1وكنيتوُ  ،نسبتوُ ثانيًا: 

 .، نسبةن إلى ببلد الٌركـ كىي األناضكؿ المكجكدةي في تركٌيا، فأصموي مف تمؾ الببلدعيرؼى بالٌركميٌ 

تبعوي، كالٌذم كاف منتشران كمعمكالن بًو كعيرؼ بالحنفٌي، نسبةن إلى المذىب الفقيي الٌذم كاف ينتمي إليو كي
 .في الٌدكلة العثمانٌية الٌتي عاش في ظٌميا

كىي  2، نسبةن إلى ًبٍركىيأكالبيركيمك كما عيرؼ بالًبرًككم بكسر الباء كالكاؼ أك الًبٍركمي أك البيٍركمي
مدرّْسان في  3أحمد أفندمالمدينةي الٌتي سكف فييا أكاخر حياتو كدٌرس في مدارسيا، حيث عٌينوي عطاء ا 

 .المدرسة الٌتي بناىا في مسقط رأسو مدينة ًبٍركىي، كبيا حضرتوي الكفاة

 .كىذا ىك الٌنسب الذم اشيتير كذاع صيتوي بو بيف العمماء كالعكاـ في مختمؼ أرجاًء العالـ

 
                                                             

ع مع الٌشقائؽ الٌنعمانٌية في عمماء الٌدكلة العثمانٌية، منؽ عمٌي، العقد المنظـك في ذكر أفاضؿ الٌرـك مطبك  1
(. 558(. الٌمكنكم، طرب األمائؿ بتراجـ األفاضؿ مطبكع مع الفكائد البيٌية في تراجـ الحنفٌية، ص)437_436ص)

(. الًزًركمي، األعبلـ، 2/1074الكتٌاني، فيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسبلت، )
(. كٌحالة، معجـ المؤلفيف، 2/252(. البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصٌنفيف، )62_6/61)
العرابي، سمطاف بف عبيد العرابي، تحقيؽ رسالة دامغة المبتدعيف ككاشفة بطبلف الممحديف لئلماـ البرككم،  .(9/123)

 (.2005_1425)(، 1(، جامعة إـ القرل، )الٌرياض_السعكدٌية(، ط)40ص)
تعرؼ باسـ قصبة بىٍركىي كتقع إلى غرب مف تركٌيا قرب مدينة أزمير حاليان، خٌرجت الكثير مف العمماء منيـ: عطاء  2

ىػ(، مسالؾ األبصار في 749ا البرككم كاإلماـ البرككم صاحب الٌترجمة. العٌدكم، أحمد بف يحيى بف فضؿ ا )ت
جمع الٌثقافي العممي في أبك ظبي، )أبك ظبي_اإلمارات العربٌية المٌتحدة(، (، الم375_3/373ممالؾ األمصار، )

 .(2003_1423(، )1ط)
 ،، سعى في طمب العمـ منذ صغرهً بتركيا كلد كنشأ في قصبة بركي ،ىك عطاء ا أحمد المعٌمـ الٌسمطاني البرككمٌ  3

الٌشيخ أبك الٌسعكد أفندم كسعد ا قاضي  فتمقى العمـ عف كثيرو مف عمماء عصرًه الٌذيف سكنكا تركيا، كمنيـ
القسطنطينٌية كالٌشيخ سعدم جمبي الٌذم زٌكجو إحدل بناتو، كاف مدٌرسان في المدرسة الٌسمطانٌية ثـٌ أصبح معممان لمٌسمطاف 

ثمانٌية مطبكع مع ىػ(. طاٍشكيٍبرم زىادىٍه، الشقائؽ الٌنعمانٌية في عمماء الٌدكلة الع979سميـ الثٌاني، حضرتو الكفاة سنة )
، )العقد المنظكـ في أفا الٌدكلة العثمانٌية، . عاشؽ جمبي، ذيؿ الٌشقائؽ الٌنعمانٌية في عمماء (1/407ضؿ الٌرـك

 .(121_120ص)
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ثـٌ ذاعى صيتوي بيف  ،بلميذهً مف ت ككافالفضؿ كاف يسمى ب ان ابنلوي مـ يكيف ميشتيران بيا، مع أٌف فنيتو كأٌما كي 
  .1كمؤٌلفاتوً  كفضموً  ، كلقد أٌلؼ كتابان مستقبلن ترجـ فيو لحياة كالدهً كالدهً كفاة العمماء مف بعد 

 ونشأتُو : ،مولدهُ : الثّاني الفرع

ـي البرككم في العاـ ) لدى اإلما ٌف مكلدهي كاف قبؿ ذلؾ بثبلث سنكاتو أم في العاـ إ، كقيؿ: 2ىػ(929كي
، كلكف األٌكؿ ىك األصكب ألٌف اإلماـ البرككم أثبتوي لنفسو بنفسو حيث قاؿ في الٌرسالة 3ىػ(926)

   .4«ىػ( 929يكـي كالدتي يكـى عشرةى في جمادل األكلى سنة )» االعتقادٌية: 

ٍسٍر، كىي مدينةه تقعي في الٌشماؿ الغربي مف تركٌيا كبيا نشأى كترعرع  .ككاف مكلدهي في مدينة بأًليكى

 .5عميًو فإٌف البرككم تركٌي األصؿ كالمنشأك 

 

 

 

 

 

                                                             
كلقد حاكلت جاىدان تحصيؿ ىذا الكتاب الٌذم ترجـ فيو ابف اإلماـ البرككم الٌشيخ فضؿ ا لكالده كسٌماه )ذكير ترجمة  1

كخصكصان أف كتب الٌترجمة األخرل أغفمت  ،برككٌم ككقفيتوي لممصحؼ الٌذم كتبوي( لما فيو مف معمكماتو قيمةو محٌمد ال
مركز الممؾ فيصؿ اة اإلماـ البرككم، لكني لـ أستطع تحصيموي، مع أنني قرأت في فيرس يالكثير مف الٌتفاصيؿ عف ح

، (5_06909برقـ حفظو ) ٌف ىذه الكتاب مخطكطه قد تمت فيرستوأ لمبحكث كالٌدراسات اإلسبلمٌية )الٌرياض_الٌسعكدٌية(،
 .فنمنا بذلؾ شرؼ المحاكلة كاي المكفؽ

 .(6/61الًزًركمي، األعبلـ، ) 2
 .(2/252البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصٌنفيف، ) 3
 (،تركٌيا، )إسطنبكؿ_/أ(، المكتبة السميمانية7طة )ىػ(، الٌرسالة االعتقادٌية، مخطك 981البرككم، محٌمد بير عمٌي )ت 4

 .(1035) الحفظ رقـ
 .(6/61الٌزركمي، األعبلـ، ) 5
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 :1طمبُو لمعممالفرع الثّالث: 

وو مف كالدًه اإلماـ العالـ بير عمي، كالٌذم كاف عالمان مف يطمب اإلماـ البرككم العمـ كىك صغير بتكج
لد كنشأى بعمماء الٌدكلة العثمانٌية آنذاؾ، ككاف يعمؿي مدٌرسان في مدينة  فييا اإلماـ البرككم،  أًليكىسر الٌتي كي

 .لمف أىثبت كفاءةن عممٌيةن كبيرةن كىي كظيفةه ميمةه ال تعطى إاٌل 

ان عمى عادًة ا ، أف حفظ القرآف كامبلن كىك صغير، دىٍرجى ـى لعمماء الٌسابقيف في ذلؾ ككانت بدايةى تمٌقيًو العم
 .الٌزماف

الحرص عميو كعمى تعميمًو، فتمقى عف كالده  ثـٌ تمقَّى ميختمؼ العمكـً عف كالدًه الٌذم كاف حريصان أتـٌ 
 .العمـ الٌشرعي كىك صغير كغيره مف شتى فنكف العمـ كاألدب

قباؿو عميو منذ صغرًه، الٌسبب الٌرئيسي  ككاف لما تمٌتع بو اإلماـ البرككم مف نباغةو كنباىةو كحبو لمعمـً كا 
مانٌية في ذلؾ الكقت، كىي مدينة العث في تكجيو كالدًه لوي لمٌدراسة في العاصمة الٌسياسية لمٌدكلة

 .ا أفضؿ، كبيا مجاالته أكسع كأخصبسطنبكؿ، ألٌف الٌدراسة بيإ

سطنبكؿ، ككانت ىذه إالٌسمطاف محٌمد الفاتح في مدينة فالتحؽ اإلماـ البرككم بالمدارس الٌتي أنشأىا 
ٌتدريس كالمناىج المعتمدة، المدارس بمثابة الجامعات _ في مقياس اليكـ _ مف حيث الٌدراسة كطريقة ال

 .   مـ الٌشرعي كعمكـ الٌمغة العربيةفكاف الٌطبلب يفدكف إلييا مف جميع أنحاء تركٌيا كغيرىا لتمقي الع

إلى أف أصبح يشاري إليو بالبناف، كقد برع في  ،سةن كمطالعةن كمذاكرةن ر اأكٌب البرككم عمى طمب العمـ مد
مؤلفاتو كتنٌكعيا، فبرع في الٌتفسير كالحديث كالفقو كالعقيدة  ددعكىذا كاضحه ظاىره مف  ،عمكـو متنكعة
بذلؾ أصبح ف مان بالبياف كالحساب كالفمؾ،ٌنو كاف عالإكالٌتجكيد كالمغة العربية حتى  كعمـ الفرائض

 . عبٌلمة عصرًه ككحيد دىرهً 

                                                             
(. الٌمكنكم، طرب األمائؿ بتراجـ 437منؽ عمٌي، العقد المنظـك في ذكر أفاضؿ الٌرـك مطبكع مع الٌشقائؽ، ص) 1

يارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات (. الكٌتاني، فيرس الف558األفاضؿ مطبكع مع الفكائد البيية، ص)
(. البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصٌنفيف، 6/62(. الًزًركمي، األعبلـ، )2/1074كالمسمسبلت، )

(، نكييض، معجـ المفسريف مف صدر اإلسبلـ كحتى العصر الحاضر، 9/123(. كٌحالة، معجـ المؤلفيف، )2/252)
 (.45بي، تحقيؽ رسالة دامغة المبتدعيف ككاشفة بطبلف الممحديف لئلماـ البرككٌم، ص)العرا .(2/506)
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العراؽ كاليند كالٌصيف  كعيرؼ عنوي اتٌباعوي لممذىب الحنفي، حيث انتشر ىذا المذىب انتشاران كاسعان في
 .كببلد ما كراء الٌنيريف كببلد العجـً كميا

طٌبقت الٌدكلة العثمانٌية مذىب أبي حنيفة في جميع الكاليات الٌتي كانت تحت سمطانيا، ككاف مف  حيث
سطنبكؿ الٌتي درس بيا اإلماـ البرككم كعاش إز الخبلفة كعاصمة الٌدكلة مدينة جممة ىذه الكاليات مرك

 .صباهي  أياـ

ممذىب الحنفي في كثيرو مف الٌرسائؿ كالكتب المتعمقة بالفقو، حيث كثرت نقكلتوي عف ل ز اٌتباعوقد بر لك 
 .معٌدؿ الٌصبلة رسالةـ، كىذا ما لمستو في تحقيقي لكتب عمماء الحنفية كاستشياده بأقكالي

أف اإلماـ البرككم كاف نابذان  كمع أٌف المذىب الحنفي كاف المذىب الٌرسمي لمٌدكلة في تمؾ الفترة، إاٌل 
لمٌتقميد كالٌتعصب المذىبي، ككاف يدعك دكمان إلى الٌتمسؾ بالكتاب كالٌسنة ألٌنيما األصؿ في ثبكت 

   األحكاـ الٌشرعٌية

كقد رزقني ا كالحمدي  مف العمكـ العربٌية كالعقمٌية كالمعارؼ » كفي ذلؾ يقكؿ متحدثان عف نفسو: 
ٌية الٌشريفة، ما أمٌيز بو بيف الٌصحيح كالٌسقيـ كالقكم كالٌضعيؼ كالخطأ كالٌصكاب، كانحٌؿ الٌدينٌية الٌشرع

عف قمبي عيقدة الٌتقميد بعض االنحبلؿ، كامتزج تحقيقي بالٌتحقيؽ كاإلتقاف، كعرفتي طبقات العمماء 
 .الكامميف رضكاف ا عمييـ أجمعيف

فييا القيشر مف الٌمباب، أفٌصؿي البدع الٌسائدة في األعصار  أردتي أف أيصٌنؼ رسالةن في ىذا الباب، أمٌيزي 
كاألمصار، كأبيف الٌسنف المترككة الثٌابتة باألحاديث كاآلثار، كأنقؿ أٌكالن اختبلفات العمماء الفاضميف، ثـٌ 

 . 1«أيمٌيز الحٌؽ بالٌدالئؿ كالبراىيف، كأعيف الٌضعفاء ككتبيـ حٌتى ال يقمد الٌطالبكف إياىـ 

 

 

 

                                                             
ة /ب(، محفكظة بدار الكتب القكميٌ 2/أ_2ىػ(، شرح األربعيف حديثان، مخطكطة )981البرككم، محٌمد بير عمٌي )ت 1

 .حديث( 1891بتيمكر، رقـ الحفظ )
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 وتالميذُه:  ،شيوخوُ لفرع الّرابع: ا

 شيوُخ اإلمام البركوي:  أّواًل:

ر إاٌل أف معظـ الكتب تتممذ البرككم عمى يد كككبةو مف العمماء كالمشايخ في زمانو، كىـ ببل شؾ كيث
 :1لو لـ تذكر إاٌل القميؿ منيـ، كىـ تالٌتي ترجم

رشدهي كمعمموي األٌكؿ، حيثي كاف مف العمماء العامميف _ كالديهي اإلماـ بير عمٌي البرككم: كيعتبر كالدهي م1
في زمانو كما ذكرتي سابقان، كاىٌتـ بتعميـ ابنو محٌمد منذ نيعكمة أظاًفًرًه، ككاف لوي بالغي األثر في تكٌجيو 

 .العممي

ىػ(: ككاف يعرؼ بالٌشمس األصغر مف ببلد كرمياف، 957_ المكلى شمس الٌديف أحمد البٌلزمي)ت2
سطنبكؿ، كأخذ منو أصكؿ المذىب إفي مدرسة محمكد باشا في العاصمة  البرككمٌ اإلماـ س كقد درٌ 

 .الحنفي كالقضايا الفقيٌية المتعمقًة بو

ىػ(: كاف مف أشير العمماء في عصره، طمب العمـ 982_ المكلى عبد الٌرحمف بف عمي األماسي )ت3
ء، ثـٌ أصبح ييعرؼي بقاضي العسكر في عيد عمى ابف كماؿ كغيره، ككاف قد تٌكلى الٌتدريس ثـٌ القضا

 .الٌسمطاف سميماف القانكني

ىػ(: تٌكلى التدريس في مدينة قكنية، ثيـٌ تدٌرج 974_ أخي زاده قرماني محيي الٌديف محٌمد بف نكر )ت4
سطنبكؿ، ثـٌ قيٌمد إٌسمطاف محٌمد الفاتح في العاصمة في الٌتدريس إلى أف عيٌيف مدرّْسان في مدارس ال

ناطكلي، ثـٌ تقاعد أاضيان بالعساكر المنصكرة بكالية ضاء حمب ثـٌ نيقؿ إلى قضاء أدرنة، ثـٌ صار قق
 .دريس في دار الحديث الٌسميمانٌيةتٌ العنوي كاشتغؿ ب

                                                             
، )طاٍشكيٍبرم زىادىٍه، الشقائؽ الٌنعمانٌية في  1 (. 1/301عمماء الٌدكلة العثمانٌية مطبكع مع العقد المنظـك في أفاضؿ الٌرـك

(. منؽ عمٌي، العقد المنظـك في ذكر أفاضؿ 111عاشؽ جمبي، ذيؿ الٌشقائؽ الٌنعمانٌية في عمماء الٌدكلة العثمانٌية، ص)
(. الٌمكنكم، طرب األمائؿ بتراجـ 437/476_436الٌرـك مطبكع مع الٌشقائؽ الٌنعمانٌية في عمماء الٌدكلة العثمانٌية، ص)

(. الكتٌاني، فيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ 559األفاضؿ مطبكع مع الفكائد البيٌية في تراجـ الحنفٌية، ص)
(. البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف 62_6/61(. الًزًركمي، األعبلـ، )2/1074كالمشيخات كالمسمسبلت، )

العرابي، تحقيؽ رسالة دامغة المبتدعيف ككاشفة  .(9/123(. كٌحالة، معجـ المؤلفيف، )2/252لمصٌنفيف، )كآثار ا
 (.49بطبلف الممحديف لئلماـ البرككم، ص)
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ىؤالء ىيـ أبرزي شيكخ اإلماـ البرككم الٌذيف لقييـ كتمقى العمـ عنيـ، كمٌما ال شٌؾ فيو أٌف عالمان كاإلماـ 
، لكٌف ىذا ما كصؿ البرككم ال  بٌد كأف يككف قد تتممذ عمى العديد مف العمماء باإلضافة لٌمذيف ذكرتي
 .لحياتو تبلؿ كيتب الٌتراجـ الٌتي ترجمإلينا مف خ

كرة، ال يقؼي عند صنؼو اإلى أٌف اإلماـ البرككم كاف كاسع االطبلع كالمذأيضان كال بٌد أف نشير ىنا 
فمقد كاف حريصان تماـ الحرص عمى تثقيؼ نفسو بنفسو، كاكتساب  كاحدو مف أصناًؼ العمـ دكف غيره،

 .المعارؼ كالميارات مف خبلؿ قراءة الكتب المختمفة

كيظيري ذلؾ جميان؛ مف خبلؿ مصٌنفاتو المتنكعة كالٌتي اشتممت عمى عٌدة أنكاعو مف أنكاًع العمـ، ككذلؾ 
 يتأٌتى بسيكلةو ألم إنساف، فبل بٌد لوي مف دقتيا كشمكليتيا لممجاالت الٌتي تحٌدثت عنيا، كىذا ما ال

قباؿو منقطع الٌنظير عمى العمـ كالٌتعمـ، كىذا ما تمٌييز بو اإلماـ البرككم رحمةي ا  سعيو كاجتيادو كا 
 عميو.

 :_1ثانيًا: تالميُذ اإلمام البركوي

 أسماؤىـ:الٌتالية  ،أشير تبلميذ اإلماـ البرككم كالٌذيف نقمتيـ لنا كيتب الٌترجمة من

 ىػ(: مف990_ الٌشيخ عبد الٌنصير أفندم بف عبد ا الٌركمي المعركؼ بخكاجو زاده األقشيرم )ت1
اإلماـ البرككم، كىك أٌكؿ مف شرح كتابوي )الٌطريقة المحٌمدٌية( بأمرو منو، ككاف يعمـ في  ذيأخٌص تبلم
 .مجاؿ اإلفتاء

                                                             
ىػ(، الشقائؽ الٌنعمانٌية في عمماء الٌدكلة العثمانٌية مطبكع مع 968طاٍشكيٍبرم زىادىٍه، أحمد بف مصطفى بف خميؿ )ت 1

، )العقد المنظك  (. عاشؽ جمبي، ذيؿ الٌشقائؽ الٌنعمانٌية في عمماء الٌدكلة العثمانٌية، 1/407ـ في أفاضؿ الٌرـك
(. منؽ عمٌي، العقد المنظـك في ذكر أفاضؿ الٌرـك مطبكع مع الٌشقائؽ الٌنعمانٌية في عمماء الٌدكلة 121_120ص)

(، كشؼ الظنكف عف أسامي 1067مبي )ت(. حاجي خميفة، مصطفى بف عبد ا كاتب ج437_436العثمانٌية، ص)
الميحٌبي، محمد أميف بف فضؿ ا (. 1941_1361(، )1(، مكتبة الميثنَّى، )بغداد_الًعراؽ(، ط)1/81الكتب كالفنكف، )

(، دار صادر، )بيركت_لبناف(، )د.ط(، 3/286ىػ(، خبلصةي األثر في أعياف القرف الحادم عشر، )1111الحمكم )ت
(. الكتٌاني، 559طرب األمائؿ بتراجـ األفاضؿ مطبكع مع الفكائد البيٌية في تراجـ الحنفٌية، ص) الٌمكنكم، )ب.ت(.

(. 6/201(. الًزًركمي، األعبلـ، )2/1074فيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسبلت، )
(. نكييض، 9/123الة، معجـ المؤلفيف، )(. كحٌ 2/252البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصٌنفيف، )
 .(2/506معجـ الميفٌسريف مف صدر اإلسبلـ كحٌتى العصر الحاضر، )
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ىػ(: كقد ألؼ اإلماـ البرككم كتابان في عمـ 1032_ ابنوي الٌشيخ فضؿي ا بف محٌمد البرككم )ت2
ٌبًو البنو فضؿ ا، كذكر في الكتاب أٌنوي مف أحٌب  الٌصرؼ كسٌماه )باألمثمة الفضمٌية( مف عظيـ حي

 .ابنائو إليو

كلقد أخذ فضؿ ا مختمؼ العمكـ كالفنكف عف كالدًه، ككاف ذا عمـو كمكانةو عاليةو بيف الناس، حريصه 
فى البياف جميؿ سمف لقيوي، ككاف فصيح الٌمساف حى  كاإلرشاد كتقديـ الٌنصيحة الٌنافعة لكؿٌ  عمى الكعظ

  .القدر

اإلماـ البرككم كمف  يذ: كاف مف تبلم_ الٌشيخ مصمح الٌديف أفندم المعركؼ بأكالمشمي أك األكالمشي3
ان نافعان مختصرٌا سٌماهي أنجبيـ، اىتـٌ بشرح كتاب )إظيار األسرار( لئلماـ البرككم، حيث شرحوي شرح

 .)كشؼ األسرار(

 : 1مؤلفاتوُ الفرع الخامس: 

كاف اإلماـ البرككم مف بحكر العمـ، كلقد خٌمؼ كراءهي الكثير مف المؤلفات الٌنافعة كالماتعة في مختمؼ 
ف كاف   .ىا العمـ الٌشرعي بأنكاعوزي أبر المجاالت، كا 

أجزاءو صغيرةو كأخرل كبيرةو، ككاف مٌما ألفوي اإلماـ البرككم  كلقد بمغت مؤلفاتوي ستةن كخمسيف كتابان ما بيف
، بعضيا كصايا عامةو كبعضيا فتاكل فقيٌية كغير ذلؾ  .بالٌمغة الٌتركية خمسة كتبو

 أٌما مؤلفاتو بالٌمغة العربٌية فيي كاآلتي:_

                                                             
منؽ عمٌي، العقد المنظـك في ذكر أفاضؿ الٌرـك مطبكع مع الٌشقائؽ الٌنعمانٌية في عمماء الٌدكلة العثمانٌية،  1

(. الٌمكنكم، طرب األمائؿ بتراجـ 1/81نكف، )(. حاجي خميفة، كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالف437_436ص)
(. الكتٌاني، فيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ 558األفاضؿ مطبكع مع الفكائد البيية في تراجـ الحنفٌية، ص)

(. البغدادم، إسماعيؿ بف محٌمد أميف 62_6/61(، الًزًركمي، األعبلـ، )1074_2/1073كالمشيخات كالمسمسبلت، )
(، دار إحياء الٌتراث العربي، 1/5ىػ(، إيضاح المكنكف في الٌذيؿ عمى كشؼ الٌظنكف، )1399)تالباباني 

(. كٌحالة، معجـ 2/252)بيركت_لبناف(، )د.ط(، )ب.ت(. البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصٌنفيف، )
(. سانجاقمي، سالـ 2/506عصر الحاضر، )(، نكييض، معجـ المفسريف مف صدر اإلسبلـ كحتى ال9/123المؤلفيف، )

ـ القيرل، )الٌرياض_ الٌسعكدٌية(، أي (، جامعة 100_1/94ع في تركٌيا، )كىبي، اإلماـ البرككم كجيكدهي في مقاكمة البد
 .(2001_1422(، )1ط)
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 أواًل: في مجال العقيدة اإلسالمّية:_ 

ة بالٌمغة الٌتركية، ثـٌ ترجميا الميؤلؼ إلى المغة العربية، كليا _ الٌرسالة االعتقادية: كأصؿ ىذه الٌرسال1
 .(1182( ك )1035نسختاف خٌطيتاف في المكتبة السميمانية بتركٌيا برقـ )

_ كتاب اإلرشاد في العقائد كالعبادات: لٌخص فيو اإلماـ البرككم بعض مسائؿ العقائد كالعبادات، 2
 .(3706نية برقـ )كلوي نسخة خٌطية في المكتبة الٌسميما

، لو نسخة خطٌية في 3 _ شرح آمنت: كىك شرح مختصر لشركط اإليماف الكاجبة عمى كؿ مسمـو
 .(1051المكتبة الٌسميمانٌية برقـ )

_ دامغة المبتدعيف ككاشفة بطبلف الميمحديف: كىذا الكتاب لوي نسختاف خٌطيتاف األكلى بدار الكتب 4
 .(2762كتبة األزىر الٌشريؼ برقـ )(، كالثٌانية بم315المصرٌية برقـ )

_ أحكاؿ أطفاؿ المسمميف: أٌلفوي بعد كفاة ابنو محٌمد حميـ، تحدث فيو عف أحكاؿ أطفاؿ المسمميف في 5
سطنبكؿ، كما طيبع بيامش كتاب )شرح إاآلخرة، كلقد طيبع ضمف مجمكع رسائؿ اإلماـ البرككم في 

 سطنبكؿ.إىػ( في 1396مة تركٌية طيبعت عاـ )ىػ(، كلوي ترج1326شرعة اإلسبلـ( ببيركت عاـ )

 ثانيًا: في مجال تفسير القرآن الكريم وعمم الّتجويد:_ 

، ثـٌ فٌسر سكرة الفاتحة كسكرة البقرة إلى 1 _ مقٌدمة في الٌتفسير: تكٌمـ فييا عف أصكؿ الٌتفسير باختصارو
 ىػ( بالٌرياض.1413ٌدىش عاـ )اآلية التٌاسعة كالٌتسعيف، حقَّقو الٌشيخ عبد الٌرحمف بف صالح ال

تبة جامعة _ أحسفي القصص: كىك عبارة عف تفسير لسكرة يكسؼ عميو الٌسبلـ، لوي نسخة خطٌية بمك2
 .(4139سطنبكؿ برقـ )إ

سطنبكؿ، كطبع فييا إبلث كعشركف نسخة خطية في مكتبات _ الٌدر اليتيـ: في عمـ الٌتجكيد، كلو ث3
 ىػ(.1301ىػ( كفي أزمير سنة )1280سنة )

 .سطنبكؿإمكتبات في ة الٌستة: كليا عٌدة نسخ خطٌية _ رسالة في بياف رسكـ المصاحؼ العثمانيٌ 4
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 ثالثًا: في مجال الحديث الّنبوي الّشريف:_

_ شرح األحاديث األربعيف: كىك شرح ألربعيف حديثان اختارىا اإلماـ البرككم كلكنو لـ يكمؿ شرحيا 1
حيا محٌمد آقكرماني، كطبع الكتاب ثبلث طبعات في اسطنبكؿ آخرىا حيث كافتو المنٌية، فأكمؿ شر 

 .ىػ(1290ىػ(، كترجـ إلى الٌمغة الٌتركية عاـ )1326سنة )

خرىا في العاـ آسطنبكؿ إٌدة نسخ خطٌية كطبعت ست مرات في _ رسالة في أصكؿ الحديث: ليا ع2
 القارصي.محمكد ىػ( كشرحيا الٌشيخ 1326)

ستحساف: كىك عبارة عف مجمكعة أحاديث جمعيا اإلماـ البرككم مف سبعيف _ كتاب اإليماف كاال3
(، كنسخان أيخرل خطٌية 1194ان، لوي نسخة خطٌية بخط المؤلؼ بمكتبة نكر عثمانٌية برقـ )يمرجعان حًديثً 
 .سطنبكؿإبمكتبات 

مت بالمدينة ؼ حكر ": لوي نسخة خطٌية بمكتبة عا إّنما اْلعمال بالّنيات_ رسالة في شرح حديث " 4
  .تحت اسـ مجاميع الٌرسالة األكلى ،(8/133المنكرة برقـ )

 رابعاُ: في مجال الفقو اإلسالمي:_ 

_ رسالة في عمـ الفرائض: ٌألفيا اإلماـ البرككم أثناءى كجكده في أدرنة، كليا العديد مف الٌنسخ في 1
 .المكتبة الٌسميمانٌية

 .سطنبكؿإية: لو نسخ عديدة في مكتبات ليدا_ تعميقاته عمى كتاب العناية شرح ا2

_ حاشية اإليضاح كاإلصبلح: رٌد فييا المؤلؼ عمى األخطاء الٌتي كقع فييا ابف الكماؿ في الفتاكل 3
 .سطنبكؿإقيٌية، كليا أربع نسخ في مكتبات الٌصادرة عنو كالمتعٌمقة ببعض المسائؿ الف

كجد ليا نسخة خٌطية بالمكتبة الٌسميمانٌية برقـ _ رسالة في أحكاـ األراضي العشرية كالخراجٌية: كي4
(1238). 

_ رسالة في المصافحة: بٌيف فييا اإلماـ البرككم بدعٌية المصافحة عقب الٌصمكات، كقد طبعت 5
 .ىػ(1408سطنبكؿ عاـ )إالبرككم بعناية إبراىيـ صكباشي بضمف مجمكع رسائؿ اإلماـ 

 .في المكتبة الٌسميمانٌية_ شرح شركط الٌصبلة: لوي عٌدة نسخ خطٌية 6
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_ رسالة معٌدؿ الٌصبلة أك رسالةي تعديؿ أركاف الٌصبلة: شرع اإلماـ البرككم في تأليفيا سنة 7
ىػ(، كقد طيبعت ضمف مجمكع رسائؿ اإلماـ البرككم بعناية أحمد ىادم القٌصار مف خبلؿ دار 975)

 .ىػ(1396ة مرات آخرىا في العاـ )الكتب العممٌية ببيركت، كقد ترجـ إلى الٌمغة الٌتركٌية عدٌ 

 .كتماـ الٌسداد فأسأؿ ا تعالى القبكؿ كالٌتكفيؽ نافعةحقيقيا في ىذه الٌرسالة الكقد نمتي شرؼى ت

 .(1174_ رسالة سجكد الٌسيك: كىي نسخة خطٌية مكجكدة بالمكتبة الٌسميمانٌية برقـ )8

عمى البدع المتعمقة بزيارة القبكر، كلقد طبعت  _ رسالة في زيارة القبكر: ألفيا اإلماـ البرككم ردان 9
سطنبكؿ، كما طيبعت مف قبؿ الرئاسة العاٌمة إلدارة البحكث إمجمكع رسائؿ اإلماـ البرككم في  ضمف

 .طبعات كترجمة بالمغة التركٌية ىػ(، كليا عٌدة1404العممٌية كاإلفتاء كالٌدعكة كاإلرشاد بالٌرياض عاـ )

األمكات: يتعٌمؽ بمسائؿ العبادات، لو نسخة خطٌية بمكتبة ممَّت في اسطنبكؿ  _ نكر األحياء كتحفة10
 .(186برقـ )

_ رسالة إنقاذ اليالكيف: كقد رٌد فييا عمى مف يأخذ األيجرة عمى تبلكة القرآف الكريـ، ككقؼ الٌنقكد 11
 .ليذا الغرض، ألَّفيا بالٌمغة التركية ثـ ترجميا إلى الٌمغة العربية

اسطنبكؿ ضمف مجمكع رسائؿ اإلماـ البرككم، كما طيبعت بيامش كتاب )شرحي شرعة طيبعت في 
ىػ(، كطيبعت كذلؾ بتحقيؽ الٌشيخ حمدم عبد المجيد الٌسمفي بالٌرياض 1326اإلسبلـ( ببيركت عاـ )

 .ىػ(1420عاـ )

د نشرىا عاـ كقد حٌققيا الٌدكتكر الٌشيخ حساـ الٌديف عفانة حفظو ا كرعاه تحقيقان عمميان، كأعا
  .ىػ(، كفييا مف الفائدة الٌشيء العظيـ1423)

_ حاشية إنقاذ اليالكيف: ألفيا اإلماـ البرككم تكممةن لمٌرسالة الٌسابقة، كليا نسخة خطية بالمكتبة 12
 .(3832السميمانية برقـ )

فياـ القاصريف: كىي عبارة عف تكضيح لرسالة )إنقاذ اليالكيف(،13 مف كلوي أكثر  _ إيقاظ الٌنائميف كا 
سطنبكؿ ضمف مجمكع رسائؿ اإلماـ البرككم إسطنبكؿ، كقد طيبع في إأربعيف نسخة خطٌية في مكتبات 

 .كطبع كذلؾ بيامش كتاب )شرح شرعة اإلسبلـ(
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_ حاشية إيقاظ الٌنائميف: رٌد فييا اإلماـ البرككم عمى الٌذيف اعترضكا عمى آرائو في رسائمو 14
 .كتاب )شرح شرعة اإلسبلـ(الٌسابقة، كطيبعت بيامش 

_ الٌسيؼ الٌصاـر في عدـ جكاز كقؼ المنقكؿ: رد فيو اإلماـ البرككم عمى رسالة كتبيا أبك الٌسعكد 15
ىػ(، ثـٌ طبع الكتاب ضمف مجمكع رسائؿ 979أفندم في جكاز كقؼ المنقكؿ كالٌدراىـ ألفوي في العاـ )
 .ىػ(1326ـ( عاـ )اإلماـ البرككم، كما طيبع بيامش )شرح شرعة اإلسبل

كقد اعتنى بيا الٌشيخ عبد العظيـ حسيف سميب الٌتميمي، رئيس محكمة االستئناؼ الٌشرعٌية في القدس 
 .ىػ(1436أعاد طبعتيا في العاـ )الٌشريؼ ك 

ت كأربعكف نسخة خطٌية في _ ذخر المتأىميف كالنساء في تعريؼ األطيار كالٌدماء: يكجد لو س16
بيامش ا، كطبع الكتاب ضمف مجمكع رسائؿ اإلماـ البرككم، كطبع كذلؾ سطنبكؿ كغيرىإمكتبات 

كلوي ترجمة إلى المغة التركٌية، كشرحوي العمماء عٌدة شركح، منيا شرح ابف ، كتاب )شرح شرعة اإلسبلـ(
 .عابديف المعركؼ باسـ )منيؿ الكارديف مف بحار الفيض عمى ذخر المتأىميف في مسائؿ الحيض(

شرح الكقاية لصدر الٌشريعة: حاكـ فييا بيف ابف كماؿ باشا كبياء الٌديف زاده مكلى _ حاشية عمى 17
 .ىػ(953محيي الٌديف )ت

 خامسًا: في مجال اْلخالق والّزىد والّرقائق: 

_ الٌطريقة المحمدٌية كالٌسيرة األحمدٌية: كىك مف أعظـ كتب اإلماـ البرككم كأشيرىا، ألفو لبياف الفيـ 1
االلتزاـ بالكتاب كالسنة كآثار سمؼ األمة، كتكمـ فيو عف بعض المسائؿ المتعمقة بالزىد الصحيح لمعنى 

ىػ( قبؿ كفاتو بسنةو كاحدةو، كلو العديد مف الٌطبعات المنتشرة، 980كالكرع كالتقكل، كفرغ مف تأليفًو عاـ )
 .كقاـ الكثير مف العمماء بشرحًو حتى كصمت شركحو عمى ما يزيد عف ثبلثيف شرحان 

_ جبلء القمكب: كىك عبارة عف كتاب كعظي، فيو تذكير بحقيقة الٌدنيا كالمكت، كأىمية األعماؿ 2
(، كلو سبعكف 1477لو نسخة خطية بالمكتبة السميمانية برقـ )، الصالحة، كسعة رحمة ا تعالى

ارم في يبسطنبكؿ، كطبع الكتاب عدة مرات آخرىا بتحقيؽ الدكتكر عامر الزٌ إنسخة خطية بمكتبات 
 .ىػ(1416العاـ )
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_ رسالة في تفضيؿ الغني الٌشاكر عمى الفقير الٌصابر: طبعت بتحقيؽ محمد خير يكسؼ ببيركت 3
 .ىػ(1414في العاـ )

كر الجيرم: رٌد فييا المؤلؼ عمى الٌرقص كالٌدكراف اٌلذم يفعموي الميتٌصكفة، طبعت _ رسالة في الذٌ 4
 .ىػ(1408نبكؿ عاـ )سطإمف مجمكع رسائؿ اإلماـ البرككم بض

 .ىػ(1408سطنبكؿ عاـ )إمف مجمكع رسائؿ اإلماـ البرككم ب_  محٌؾ الٌصكفية: طبعت ض5

ماـ البرككم عمى أبي السعكد أفندم حينما إلفراط كالتفريط: كىك ردّّ مف اإل_ القكؿ الكسيط بيف ا6
 .أجاز التغني كالمحف، يكجد لو أربع نسخ خطٌية بالمكتبة الٌسميمانٌية

 ._ نكادر األخبار7

 ._ نكر األخيار8

 ._ راحة الٌصالحيف9

 سادسًا: في مجال الفرق اإلسالمية:_

 .(2/32_ الردُّ عمى الٌشيعة: كلو نسخة خطٌية بمكتبة برليف برقـ )1

 ._ تحفة المسترشديف في بياف مذاىب كفرؽ المسمميف: طبعت بتحقيؽ الٌدكتكر عكني إلحاف2

 عربّية:_سابعًا: في مجال الّمغة ال

( ألبي حنيفة رب )المقصك ماـ البرككم كتاكىك كتابه في الٌصرؼ، شرح فيو اإل_ إمعاف األنظار: 1
( سنةن، كطبع الكتاب عٌدة مرات آخرىا سنة 23ىػ( كلو مف العمر )952كشرع في تأليفو سنة )

 .ىػ(1331)

كأضاؼ إلييما المؤلؼ  _ رسالة في الٌصرؼ: كىك عبارة عف خبلصة لكتابي )البناء( ك)المقصكر(،2
 .(410بعض اإلضافات، كلو نسخة خطٌية بالمكتبة الٌسميمانٌية برقـ )

كلو عٌدة شركح،  _ كفاية المبتدم: كىك مف الكتب الٌتي كانت متداكلةن في مدارس الٌدكلة العثمانٌية3
 .سطنبكؿإكطبع كثيران في 
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كلو نسخ  االسـ تحببان بابنو األكبر فضؿ ا،ضمٌية: ألفوي اإلماـ البرككم كسٌماه بيذا _ األمثمة الف4
 .سطنبكؿإخطٌية كثيرة في مكتبات 

_ إظيار األسرار: في النحك العربي، ككاف يدٌرس في مدارس الٌدكلة العثمانٌية كطبع أكثر مف أربعيف 5
 .مٌرة كلو ثبلثيف شرحان 

قؽ في _ امتحاف األذكياء: كىك عبارة عف شرح لكتاب )لٌب األلباب في عمـ ا6 إلعراب لمبيضاكم(، حي
 .ىػ(1410كمٌية دار العمكـ بجامعة القاىرة سنة )

 ._ تعميقات عمى امتحاف األذكياء7

سطنبكؿ أكثر إفي تركٌيا كشرح كثيران، طيبع في شران ت_ العكامؿ: كىك كتاب في النحك، ككاف مشتيران من8
 .( طبعة37مف )

  .(446لوي نسخةه خطٌيةه بالمكتبة الٌسميمانٌية برقـ )_ تعميقات عمى الفكائد الٌضيائٌية لمجامي: 9

 ._ شرح مختصر الكافي في الٌنحك العربي10

 ثامًن: في مجال اآلداب:_ 

سطنبكؿ عاـ إكاشتيرت بآداب البرككم، طبعت في _ رسالة اآلداب: كتسٌمى برسالة المناظرة، 1
 .ىػ(، كقد طبعت مع مجمكع رسائمو1281)

 ياسية:_ تاسعًا: في مجال السّ 

 ._ ذخر الممكؾ: كلو عٌدة نسخ خطٌية بالمكتبة الٌسميمانٌية1

 عاشرًا: في مجال الفمك:_

 .(88نطاليا برقـ )أالٌشير: لوي نسخة خطٌية بمكتبة  _ رسالة في تبييف غيرَّة1
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 مكانتُو العممّية وثناُء العمماِء عميو:الفرع الّسادس: 

مف خبلؿ مجالسًو كدركسًو كتآليفو المتعددة  ،فيعة لئلماـ البرككمٌ ظيرت المكانة العممية الٌساميةي كالرٌ 
كبذلًو العمـ لطبٌلبو، حيثي كاف مف أبرز العمماء العامميف الٌصادعيف بالحٌؽ في الٌدكلة العثمانٌية، ككاف 

 .ذا نشاطو عممي كدعكم متمٌيز، ككاف مف المشيكريف المرمكقيف بيف األتراؾ

و كاف ييمقَّبي باإلماـ، كال شٌؾ أف اإلمامة في الٌديف منزلةه عظيمةه، ككانت كذلؾ كخير دليؿو عمى ذلؾ، أنٌ 
في الٌدكلة العثمانية آنذاؾ، كييذكر أٌف اإلماـ البرككم كاف العالـ الكحيد الٌذم ليقّْبى باإلماـ مف بيف 

 .1عمماء األتراؾ في زمانو

عظيـ لو مف األىمية الٌشيء الكثير، ككاف  ككذلؾ عيرؼ عنوي لىقىبي اإلماـ محٌمد أفندم، كىك لقبه 
 .خاصان برجاؿ الٌديف في ظٌؿ الٌدكلة العثمانٌية ثـٌ أصبح عامان ليشمؿ المناصب العميا في الٌدكلة

أفضؿ المتٌأخريف اإلماـ العالـ العامؿ » عنو:  2ابف عابديفالٌشيخ كمف ثناء العمماء عميو، ما قالوي 
ٌشيخ محمد بف بير عمٌي البرككم صاحب الٌطريقة المحٌمدٌية كغيرىا مف الميحٌقؽ الميدٌقؽ الكامؿ، ال

  3«المؤٌلفات الٌسنٌية 

 

 

 

 
                                                             

 (.437العثمانٌية، ص) منؽ عمٌي، العقد المنظـك في ذكر أفاضؿ الٌرـك مطبكع مع الٌشقائؽ الٌنعمانٌية في عمماء الٌدكلة 1
ماـ الحنفٌية في عصره، مكلده في  2 ىك محٌمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقٌي، فقيو الٌديار الٌشامٌية كا 

ىػ(، لو مف المؤٌلفات )رٌد المحتار عمى الٌدر المختار( كيعرؼ بحاشية ابف عابديف ك)رفع األنظار 1198دمشؽ سنة )
الٌدر المختار( ك)العقكد الدرية في تنقيح الفتاكم الحامدية ( كغيرىا، حضرتوي الكفاة بدمشؽ سنة  عما أكرده الحمبي عمى

(. نكييض، معجـ المفسريف مف صدر اإلسبلـ كحتى العصر الحاضر، 6/42ق(ػ الًزًركمي، األعبلـ، )1252)
(2/496). 
الة منيؿ الكارديف مف بحار الفيض عمى ىػ(، مجمكعة رسائؿ ابف عابديف، رس1252ابف عابديف، محٌمد أميف )ت 3

 .(، دار إحياء الٌتراث العربي، )بيركت_لبناف(، )د.ط(، )د.ت(1/68ذخر الميتأٌىميف في مسائؿ الحيض، )
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 .1«اإلماـ العابد الكرع الٌنبيو» عو آخر: كقاؿ في مكض

: » في حٌقو 2األعبلـكتاب كمف ثناء العمماء عميو كبياف عظيـ قدره ككاسع عممًو ما قالوي صاحب 
كندر البركمي الٌركمي محيي الديف: عالـه بالعربية نحكان كصرفا،ن لوي اشتغاؿه محٌمد بف بير عمٌي بف إس
 .3«بالفرائض كمعرفةه بالٌتجكيد

محمد بف بير عمي البرككم الٌركمي الحنفي تقي الديف: صكفيه كاعظه، نحكمه »كأيضان ما كرد في حٌقو: 
، مشارؾه في غير ذلؾ  .4«فقيوه، مفسره محدثه فرضيه

عتبر مف ، أٌف اإلماـ البرككم يي كتقدير العمماء لو ة أيضان قٌلة عمى مكانتو العممٌية الٌسامدكمف خير األ
لمبدع كالخرافات كمحاربان ميجدّْدم اإلسبلـ في القرف العاشر اليجرم في الببلد الٌتركٌية، إذ كاف مجاىدان 

اعتبره العمماءي امتدادان لمدرسة زيفيـ كباطميـ، حتى لالٌتي انتشرت في حينًو، كرادان عمى أىميا كمبينان 
 .رحموي ا 5ةشيخ اإلسبلـ ابف تيميٌ 

                                                             
بف عابديف، مجمكعة رسائؿ ابف عابديف، رسالة منيؿ الكارديف مف بحار الفيض عمى ذخر الميتأٌىميف في مسائؿ ا 1

 (.1/173)، الحيض
ك الغيث خيري الٌديف بف محمكد بف محٌمد بف عمي بف فارس الٌزركمي الٌدمشقي، كمف المعركؼ أف الٌزركمٌية ىك أب 2

ىػ(، مؤٌرخ كدبمكماسي كشاعر مف أشير كتبو األعبلـ 1893عشيرة كردٌية فيك مف أكراد دمشؽ، كلد في بيركت سنة )
، ( في القاىرة. الٌزركميٌ 1396اتيـ، حضرتو الكفاة سنة )كمؤٌلف كاإلسبلميٌ  عف أعبلـ األدب العربيٌ  والٌذم تحٌدث في

ىػ(، إتحاؼ المطالع بكفيات أعبلـ القرف الثالث 1400(. ابف سكدة، عبد الٌسبلـ بف عبد القادر )ت8/267األعبلـ، )
 .(1997_1417(، )1د حجي، دار الغرب اإلسبلمي، )بيركت_لبناف(، ط)(، تحقيؽ: محمٌ 2/630عشر كالٌرابع، )

 .(6/61لٌزركمي، األعبلـ، )ا 3
 .(9/123كٌحالة، معجـ المؤلفيف، ) 4
رَّاًني اٍبف تىٍيًمية كتيمٌية لقبي جده اأٍلىعٍ  5 ـ اٍلحى ًميـ بف عبد السَّبلى ٍيخ ىك أىبيك اٍلعىبَّاس تىًقٌي الٌديف أىٍحمد بف عبد اٍلحى مىى، الشَّ

اًئـ كىاٍبف أبي الييسر 661ميحدث، كلد بحراف سنة )اإًلمىاـ اٍلعىالـ اٍلميفىٌسر اٍلفىًقيو اٍلميٍجتىيد الٍ  ىػ(، سمع مف اٍبف عبد الدَّ
كالكماؿ اٍبف عبد كىخمؽه كثير، قرأ كاشتغؿ كانتقى كبرع في عمـك الحديث، كانتيت إليو الٌرئاسة في مذىب اإلماـ أحمد بف 

ىػ( 728مفيدة، حضرتو الكفاة سنة )حنبؿ، كدٌرس كأفتى كتصدر لئلقراء كاإلفادة عٌدة سنيف كصٌنؼ الٌتصانيؼ ال
(، تحقيؽ: 12_7/11ىػ(، الكافي بالكفٌيات، )764مسجكنان في قمعة دمشؽ. الٌصفدم، خميؿ بف أيبؾ بف عبد ا )ت

(. ابف العماد العىكرم، 2000_1420(، )1أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى، دار إحياء التٌراث، )بيركت_لبناف(، ط)
 .(1/144الٌزركمي، األعبلـ، ). (143_8/142مف ذىب، ) ب في أخبارشذرات الٌذى
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كمٌمف اعتبر اإلماـ البرككم ميجٌددان في ىذا العصر، الٌشيخ محٌمد رشيد رضا
رحموي ا، حيث أشار  1

إلى أنوي مف الميجٌدديف في تركيا، الٌذيف عممكا لخدمة اإلسبلـ كالمسمميف
2. 

فإٌف  األحكاؿ أٌف شيرتو كصيتو إٌنما ذاع في تركٌيا فقط، بؿ عمى العكس تمامان كىذا ال يعني بحاؿو مف 
ٌف كيتبوي انتشرت في ربكع العالـ اإلسبلمي بيف طمبة العمـ _  صيتو مؤل األفؽ لغزارة عممًو كدٌقةى فيمًو، كا 

 .3حاؿ حياتو كبعد كفاتو_ ينيمكف مف عمكميا كالخير الٌذم اشتممت عميو

فكاف _ أم اإلماـ البرككم _ يٌدرسي تارةن، كيعظي أيخرل بما ىك أليؽ كأحرل، : » 4لمنظكـجاء في العقد ا
فقصدهي الٌناس مف مكافو سحيؽ، كاجتمع عميو الٌطبلب كاشتغمكا عميو مف كٌؿ فصؿو كباب، كأكٌب ىك 

بسبلسؿ  عمى االشتغاؿ بيكمو كأمسًو، كانتفع بكعظو كدرسو، فكـ مف أسيرو في غيابة الجيالة، مقٌيدو 

                                                             
ىك محٌمد رشيد بف عمي رضا بف محٌمد بف محٌمد بف منبل عمي خميفة القممكني، البغدادم األصؿ الحسيني الٌنسب،  1

في  أحد رجاؿ اإلصبلح في العالـ اإلسبلمي، كمف الكيتٌاب العالميف بالحديث كاألدب كالتاريخ كالتٌفسير، كلد كنشأ
ىػ(، فبلـز الٌشيخ محٌمد 1315القممكف كىي مف أعماؿ طرابمس الٌشاـ كتعمـ فييا كفي طرابمس، ثـ رحؿ إلى مصر سنة )

عبده كتتممذ عميو، ثـٌ رحؿ إلى اليند كالحجاز كأكركبا كعاد فاستقر بمصر إلى أف تكفي بيا فجأةن كديفف بالقاىرة سنة 
مجمدان، ك)تفسير القرآف الكريـ( كلـ يكمموي، ك)تاريخ األستاذ  34( أصدر منيا ىػ(، مف أشير آثاره مجمة )المنار1354)

نكييض، معجـ المفسريف مف صدر اإلسبلـ  .(6/126اإلماـ الشيخ محمد عبده ( كغير ذلؾ. الٌزركمي، األعبلـ، )
 .(530_2/529كحتى العصر الحاضر، )

ىػ(، مقالة بعنكاف )تصديره لمتاريخ( 1350اآلخرة سنة )(، جمادل 2/ص32رضا، محٌمد رشيد، مجمة المنار، مجمد) 2
 بقمـ الٌشيخ محٌمد رشيد رضا.

(، 378_377الٌصعيدم، عبد المتعاؿ الٌصعيدم، المجٌددكف في اإلسبلـ مف القرف األٌكؿ إلى القرف الٌرابع عشر، ص) 3
 .المطبعة الٌنمكذجية، )القاىرة_مصر(، )د.ط(، )د.ت(

: كىك ذيؿه لمٌشقائؽ الٌنعمانٌية في أحكاؿ عمماء الٌركـ لطاٍشكيٍبرم زىادىٍه، كمؤٌلفو عمي  العقد المنظـك في ذكر 4 أفاضؿ الٌرـك
كؼ بمنؽ، ذكرى فيو ما غفؿ عنوي المٌؤلؼ مف أسماء العمماء حتى  نىًفٌي اٍلمىٍعري كًمي، األديب اٍلحى ء الدَّيف الرُّ بف بالي عىبلى

نيىة كلد سنة )أكائؿ الٌدكلة المرادٌية الٌثالثة، ك  اء مرعش، مف 934أصموي مف بىٍمدىة عىبلى نىشىأ باآلستانة، كتكلى قىضى ىػ( كى
اًشيىة تىٍغًيير اٍلًمٍفتىاح( اًلٍبًف كىمىاؿ ًفي اٍلمعىاًني كىاٍلبىيىاف، حضرتو الكفاة سنة ) (. حاجي 992تصانيفو )إفاضة الفٌتاح ًفي حى

(. البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار 2/1057)خميفة، كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، 
 .(1/749المصٌنفيف، )
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عاد إلى الٌسبيؿ  ،ناؿ بسببو مف شرؼ العمـ كعٌزهي ما نالو، ككـ مف تائوو بما ىٌموي ىكاه ،الٌشؤكف كالبطالة
 .1« بيداهي 

 : 2وفاتوالفرع الّسابع: 

ىػ(، عمى إثر مرًض الٌطاعكف الٌذم ألـ بو، كقد 981حضرتو الكفاة في شير جمادل األكلى سنة )
 .( سنةن 52إلى اسطنبكؿ، كدفف في بركي ككاف لو مف العمر )كافتوي المنيُّة في سفره 

، كاعترفكا بإمامتو كفضمو، كعاشكا مع أخبلقو وي كقدرهي عرفكا حقٌ عاصركهي ك الٌذيف  نعاهي بعض العمماءكلقد 
الة الٌتي تحرؼي األمة  الكريمة كشمائمو العظيمة، كرأكا بصدؽو جرأتوي في قكؿ الحٌؽ، كمحاربتو لمبدع الضى

 .جادة الٌصكاب كدرب الٌسنةعف 

                                                             
 .(437منؽ عمٌي، العقد المنظـك في ذكر أفاضؿ الٌرـك مطبكع مع الٌشقائؽ الٌنعمانٌية، ص) 1
(. 437لعثمانٌية، ص)منؽ عمٌي، العقد المنظـك في ذكر أفاضؿ الٌرـك مطبكع مع الٌشقائؽ الٌنعمانٌية في عمماء الٌدكلة ا 2

(، الكٌتاني، فيرس 559الٌمكنكم، طرب األمائؿ بتراجـ األفاضؿ مطبكع مع الفكائد البيية في تراجـ الحنفٌية، ص)
(. البغدادم، ىدٌيةي 6/61(، الًزًركمي، األعبلـ، )2/1074الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسبلت، )

(، نكييض، معجـ المفسريف مف 9/123(. كٌحالة، معجـ المؤلفيف، )2/252ثار المصٌنفيف، )العارفيف أسماء المؤلفيف كآ
 (2/506صدر اإلسبلـ كحتى العصر الحاضر، )
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 : 1كمف ذلؾ ما نيظـ شعران في حقو

 ا أٌيد شيخنا                كبو البريَّة قد نفع                         

 البرككمُّ أمامنا               شيخي الٌديانة كالكرع                        

 كجميع حٌجتيـ قطع        بسط المقالة باليدل                           

 كاعمـ أف البرككم            عدك أصحاب البدع                 ثـٌ قاؿ:

 فيك المجيدي الٌذاب عف       سنف الٌرسكؿ كما شرع                         

 حبره تقيه حالـه               جمع الٌديانة كالكرع                         

 رفع اإللو محٌموي              عند البرٌية فارتفع                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ىػ(، نقبلن عف سانجاقمي، اإلماـ 1014ىذه قصيدة في مدح اإلماـ البرككم، لمشيخ العبلمة عمي بف سمطاف القارم )ت 1

 .(1/159في تركٌيا، ) البرككم كجيكدهي في مقاكمة البدع
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 المبحث الثّاني: الّتعريف بالكتاب )رسالة معّدل الّصالة(، وفيو مطمبان:

 :فروعٍ  المطمب اْلّول: الّتعريف بالكتاب، وفيو ثمانيةُ 

 .اسم الكتاب الفرع اْلّول:

 .: نسبتُو لممؤّلفالثّاني فرعال

 .: زمن الّتأليفالثّالث فرعال

 .: موضوع الكتابالّرابع فرعال

 .: منيج المؤّلف في تأليف الكتابالخامس فرعال

 .ابوِ تالّتي اعتمد عمييا المؤّلف في ك : المصادرالّسادس فرعال

 .: أىمية الكتاب وقيمتوِ الّسابع فرعال

 .: شروحوُ الثّامن فرعال

 

 :فرعانليف ووصفيا، وفيو في الّتأ المطمب الثّاني: النسخ المعتمدة

 .: الّنسخ المعتمدة في الّتحقيقلاْلوّ  فرعال

 .: تفاصيل الّنسخ المعتمدة في الّتحقيق ووصفياالثّاني فرعال
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 :فروعٍ المطمب اْلّول: الّتعريف بالكتاب، وفيو ثمانية 

 .اسم الكتاب الفرع اْلّول:

 .الثّاني: نسبتُو لممؤّلف فرعال

 .ن الّتأليفالثّالث: زم فرعال

 .الّرابع: موضوع الكتاب فرعال

 .الخامس: منيج المؤّلف في تأليف الكتاب فرعال

 .ابوِ تالّتي اعتمد عمييا المؤّلف في ك الّسادس: المصادر فرعال

 .الّسابع: أىمية الكتاب وقيمتوِ  فرعال

 .الثّامن: شروحوُ  فرعال
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 اسم الكتاب: الفرع اْلّول: 

ءو ليذه الٌرسالة، منيا ما أيثبت عمى الٌنسخ المخطكطة كمنيا ما ذيكر في كتب الٌترجمة كردت عٌدةي أسما
الٌتي ترجمت لحياة اإلماـ البرككم، كمنيا أيضان ما ذيكر في فيارس المخطكطات اإلسبلمٌية الخاصة 

 بالمكتبات العربٌية كالعالمٌية، كتفصيؿ ىذه األسماء كما يمي: 

(: كىذا أكثري األسماًء شيكعان كذكران في الٌنسخ المخطكطة ككتب الٌترجمة بلةً صَّ ال ؿً دَّ عى مي  _ )رسالةي 1
الٌطريقة المحمدٌية كتابًو كفيارس المخطكطات، كىك االسـ الٌذم اختارهي اإلماـ البرككم كذكرهي في 

عمى  ، كميعىدًَّؿ: ىي مصدر ميمي تدؿُّ ألة نسبًة ىذه الٌرسالة لمؤٌلفياكسيأتي تفصيؿ ذلؾ في مس
 .الكثرة في تعديؿ الٌصبلة كتأديتيا بالٌشكؿ الٌسميـ المشركعالمبالغة ك 

، ككردت ىذه الٌتسمية في مع زيادةو بسيطةو  (: كىك قريبه مف االسـ األٌكؿبلةً الصَّ  ؿً دَّ عى _ )رسالةه في مي 2
 ؼ 5908)الحفظ رقـ  ،الٌنسخة المخطكطة كالمكجكدًة لدل جامعة الممؾ سعكد، قسـ المخطكطات

1734/8). 

(: كىذا االسـي مشتؽه مف المكضكع الٌرئيسي الٌذم تحدثت عنو ىذه الٌرسالة، _ )تعديؿي أركاًف الٌصبلةً 3
كمف المخطكطات الٌتي أكردت ىذا االسـ، الٌنسخة المخطكطةي المكجكدة لدل مكتبة المسجد األقصى 

 .المبارؾ، كسيأتي الحديث عنيا في الٌنسخ المعتمدة في الٌتحقيؽ

إضافةو تفصيمٌية لمحتكل  ع(: كىك قريبه مف االسـ الٌسابؽ م_ )تعديؿ أركاف الٌصبلة كالقكمة كالجمسة4
ـ الٌرسالة، كىذا االسـي ثبت فقط في الٌنسخة المخطكطة كالمكجكدة لدل جامعة الممؾ سعكد، قس

 .(986/3ؼ  4870)الحفظ رقـ  ،المخطكطات

كآفات الٌترؾ(: كىذا االسـ أيضان مشتٌؽ مف المكاضيع الٌتي _ )رسالةه سنٌيةه في بياف أدٌلة الكجكب 5
تحٌدثت عنيا الرسالة، كقد أكردت ىذا االسـ الٌنسخة المخطكطة كالمكجكدة لدل جامعة اإلماـ محٌمد بف 

 .(172)الحفظ رقـ  ،سعكد اإلسبلمٌية، المكتبة المركزية قسـ المخطكطات

كاألكثر  ،فإٌف االسـ الٌشائع كالٌذم اختارهي المصٌنؼ لياكبعد حصر األسماء الكاردة ليذه الٌرسالة، 
كىك األشمؿ في الٌداللة عمى محتكل  استعماالن بيف العمماء سابقان كحديثان ىك )رسالةي معٌدؿ الٌصبلة(،
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، خبلفان لؤلسماء األيخرل كالٌتي مف في ىذا الٌتحقيؽ بإذف ا تعالى كعميو فيك االسـ المعتمدي  الٌرسالة،
 .حتمؿ أف تككف مف كضًع النُّساخ أك ميفيرسك المخطكطاتالم

 نسبتُو لممؤّلف:  الفرع الثّاني:

، كمٌما يدؿي عمى ذلؾ كيؤكدهي، أٌف الٌصبلة؛ ثابتةي الٌنسبة لئلماـ محٌمد بير عمٌي البرككمٌ  ؿً دَّ عى رسالة مي 
تب نسبتييا إليو مف خبلؿ الكي  بًو الٌطريقة المحمدٌية، ككذلؾ ثبتتانسبيا لنفسو في كت اإلماـ البرككمٌ 

الٌتي ترجمت لحياتو كبٌينت مٌصنفاتو _ كمف جممتيا ىذه الٌرسالة _، ككذلؾ الكتب الفقيٌية الٌتي بحثت 
 مسألة تعديؿ األركاف، كىي كاآلتي:

نٍَّفنىا ًفي بى » _ ذكرىا اإلماـ البرككم في كتابو الٌطريقة الميحمدٌية، حيث قاؿ ما نٌصوي: 1 قىٍد صى يىاًف ىىًذًه كى
اـً _ مى فيكًؼ كميكىافىقىة اإلًٍ ثىًة _ يعني بذلؾ تىٍعًديؿي اأٍلىٍركىاًف كتىٍسًكيىةي الصُّ ةً ميعىدَّ ًرسىالىةى ) الثَّبلى بلى قىٍد ًؿ الصَّ (، كى

ا ًفييىا فىعىمىٍيؾ ًبًو ريجيكعنا كىعىمىبلن  ارىةى مى  .1«ذىكىٍرنىا عيصى

: آاؿ في مكضعو كق ا نىقىؿى » خرو مىى مى ٍف اٍلًيدىايىًة، كىاٍلكىاًقعي فً  عى ًء عى بلى نّْؼي ًفي اٍلجى ًؿ ي مىكىاًضعى ًمٍف )ميعىدَّ اٍلميصى
ًة(  بلى  .2«الصَّ

 .(1/81_ حاجي خميفة صاحب كتاب كشؼ الٌظنكف عف أسامي الكيتب كالفنكف، )2

 .(3/50_ محٌمد خميؿ الحسيني صاحب كتاب سمؾ الٌدرر في أعياف القرف الثٌاني عشر، )3

_ عبد الحٌي الكتٌاني صاحب كتاب فيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات 4
 .(2/1073كالمسمسبلت، )

 .(6/61_ خير الٌديف بف محمكد الًزًركمي صاحب كتاب األعبلـ، )5

_ إسماعيؿ بف محٌمد البغدادم، صاحب كتاب إيضاحي المكنكف في الٌذيؿ عمى كشؼ الٌظنكف، 6
(1/5). 

                                                             
1
ىػ(، بريقة محمكدٌية في شرح طريقة محمدٌية كشريعة نبكٌية 1156)ت القكنكم مصطفى بف عثماف ، محٌمد بفخادميال

 .(1930_1348(، )1ط))القاىرة_)مصر(، (، مطبعة الحمبي، 4/186، )لئلماـ البرككمٌ  في سيرة أحمدٌية

2
.(3/140المصدر الٌسابؽ، )
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عيؿ بف محٌمد البغدادم، صاحب كتاب ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصٌنفيف، _ إسما7
(2/252.) 

 .(9/123_ عمر بف رضا كٌحالة صاحب كتاب ميعجـ المؤلفيف، )8

_ عادؿ نكييض صاحب كتاب معجـ المفسريف مف صدر اإلسبلـ كحتى العصر الحاضر، 9
(2/506). 

كتاب اإلماـ البرككم كجيكدهي في مقاكمة البدع في تركٌيا، _ سالـ كىبي سانجاقمي، صاحب 10
(1/96). 

 .(1/125_ مشيكر بف حسف آؿ سمماف صاحب كتاب القكؿ المبيف في أخطاء الميصٌميف، )11

ؿ الٌصبلة قد طيبعت _ دكف تحقيؽ_ ضمف مجمكع رسائؿ اإلماـ أضؼ إلى ذلؾ كٌمو؛ أٌف رسالة معدَّ 
أحمد ىادم القٌصار، في دار الكتب العممٌية )بيركت_لبناف( سنة  (، بعناية:226_205البرككم ص)

(1431_2011).  

كىنا تجدر اإلشارةي إلى أٌف بعض الفيارس الخاٌصة بالمخطكطات اإلسبلمٌية كالمكتبات العربٌية، قد 
دي أخطأت في نسبة الٌرسالة معٌدؿ الٌصبلة لمؤلؼو أخر اسموي حسف أفندم، كالٌذم مف الممكف أٌنوي أح

 .ىذه الٌرسالة خ الٌذيف قامكا بنسخاالٌنس

رسالةي تعديؿ األركاف، (: » 152حيث جاء في فيرس مخطكطات المسجد األقصى المبارؾ ص)
تبحث في أحكاؿ الٌصبلة كالمصٌميف كذلؾ لما شاىدهي المؤٌلؼ مف أحكاؿ الٌناس في ببلد الٌترؾ، اسـ 

 .«جامع القاعة في بركسا  ىػ(، ككاف إماـ1000المؤٌلؼ حسف أفندم )ت بعد 

( 2008_1429ككذلؾ فيرس مخطكطات فمسطيف المٌصكرة قسـ الفقو الحنفي المطبكع سنة ) 
(، حيث نيسبت ىذه الٌرسالة بشكؿو خاطئو إلى حسف أفندم الكاعظ كاإلماـ بجامع القمعة 49_3/48)ج

 ببركسا.

الة معٌدؿ الٌصبلة لئلماـ البرككم أمره قطعيه ال كعميو كبعد ما تـٌ ذكرهي آنفان، فإٌف الحكـي بصحًة نسبًة رس
  .مجاؿ لمٌشبية فيو
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 زمُن الّتأليف: الفرع الثّالث: 

خر آماـ البرككم، كالٌتي أٌلفيا في مف الكاضح أٌف رسالة معٌدؿ الٌصبلة ىي مف الكيتب الميتأخرة لئل
يا، طٌكلةي كالٌدقيقة الٌتي اشتممت عميسنكات حياتو، كدليؿي ذلؾ أسمكبوي كمنيجوي في تأليفيا كالٌتفاصيؿ المي 

سنكاتو طكيمةو مف المذاكرة كالمطالعة كخبرةو عميقةو في أحكاؿ الميصٌميف فيذه الٌرسالة كانت نتاجان ل
كأخطائيـ، كمعرفةو كاسعةو بالمذىب الحنفي ككتب الفقياء المختمفة ككتب الحديث الٌشريؼ ككتب 

 .الٌتخريج كذلؾ

سخ تاريخى فراًغ اإلماـ البرككم مف تأليؼ ىذه الٌرسالة، كلكٌنيا لـ تذكر متى شرع كلقد أكردت إحدل النٌ 
في تأليفيا، حيث جاء في الٌنسخة المخطكطة كالمكجكدة لدل جامعة اإلماـ محٌمد بف سعكد اإلسبلمٌية، 

ي ( _ كىي مف الٌنسخ المعتمدة في الٌتحقيؽ كسيأت174المكتبة المركزٌية قسـ المخطكطات برقـ )
ىػ( أم قبؿ كفاتو بسبع 975كصفيا الحقان _، أٌف اإلماـ البرككم فرغى مف تأليؼ ىذه الٌرسالة سنة )

 .سنكات، كىي الٌنسخة الكحيدةي دكف غيرىا مف الٌنسخ، الٌتي ذكرت تاريخان يتعمؽي بزمف التأليؼ

الميحٌمدٌية كما ذكرت سابقان، ككذلؾ فقد أشار اإلماـ البرككم إلى تأليفو ىذه الٌرسالة في كتابًو الٌطريقة 
كلقد ذىب معظـ الباحثيف _ كخصكصان أكلئؾ الٌذيف حٌققكا كتاب الٌطريقة المحٌمدٌية _ إلى القكؿ بأٌف 

ىػ(، بحسب الٌتاريخ 980ىذا كتاب مف أكاخر مؤلفات اإلماـ البرككم، حيث فرغ مف تأليفو في العاـ )
   .1المذككر عمى بعض الٌنسخ المخطكطة

مف المعقكؿ أف يشير اإلماـ البرككم إلى فراغًو مف تأليؼ رسالة معٌدؿ الٌصبلة حينما شرع في فكاف 
ريقة المحمدٌية، كىذا الٌنيج نراهي في أيامنا الحالٌية حينما يشيري بعض تأليؼ الكتاب التٌالي كىك الطٌ 

 .الكتٌاب إلى مؤٌلفاتيـ الٌسابقة مف خبلؿ المؤٌلفات الجديدة

 

 
                                                             

  .(1/81يقة محمكدٌية في شرح طريقة محمدٌية كشريعة نبكٌية في سيرة أحمدٌية، )القكنكم، بر 1
(، دار القمـ، )دمشؽ_سكرٌيا(، 19الٌندكم، محٌمد رحمة ا حافظ، تحقيؽ الٌطريقة المحمدٌية كالٌسيرة األحمدٌية، ص)

  .(2011_1432(، )1ط)
.(1/95تركٌيا، )سانجاقمي، اإلماـ البرككم كجيكدهي في مقاكمة البدع في  
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 موضوع الكتاب: بع: الفرع الّرا

ؿ الٌصبلة عبارةن عف دراسةو شاممةو لمسائًؿ تعديؿ األركاف في الٌصبلة، حيث أراد عدَّ تعتبري رسالةي مي 
 .الميصٌنؼي أف يبيف الحكـ الٌشرعي في ىذه المسألة لمرٌد عمى كٌؿ مف قصر فييا

اء، كسرد أقكاؿ الفقياء األربعًة كلقد بدأ الميصٌنؼي حديثوي ببياف معنى تعديؿ األركاف في اصطبلح الفقي
_ اإلماـ أبك حنيفة كاإلماـ مالؾ كاإلماـ الٌشافعي كاإلماـ أحمد _ فييا، ثـٌ تفصيؿ أقكاؿ العمماء في 

لة مف خبلؿ نقؿ أقكاليـ مف كتبيـ، كالٌتي ىي في األصؿ مف أب الحنفي فيما يتعٌمؽ بيذه المسالمذى
مع ذكًر أدلتيـ الٌنقمٌية كالعقمٌية كشرحيا كالٌتعميؽ عمييا بما  الكتب المعتمدة في نقؿ المذىب الحنفي،

 .يناسبيا

ثـٌ احتٌج باألدٌلًة الٌشرعٌية الٌتي تيدٌلؿي عمى حكـ تعديؿ األركاف في الٌصبلة مف الٌناحية الٌشرعية، 
الٌنصكص الفقيية مف األحاديث الٌنبكٌية الٌشريفة، كنقؿ العديد مف  ان لذلؾ بآياتو قرآنٌيةو كالكثيرمستشيد

عف فقياء الحنفٌية كغيرىـ، في شرح كبياف كجو االستدالؿ مف ىذه األٌدلة، مع تكضيحيا كالٌتعميؽ 
 .عمييا كذلؾ

كمف ثـٌ شرعى المؤٌلؼي في بياف اآلفات كالعكاقب المترتبة عمى ترؾ تعديؿ األركاف في الٌصبلة، كفٌصميا 
ؼ مف مغبًة القياـ بمثؿ ىذا العمؿ، ميدٌعمان ذلؾ باألحاديث بشكؿو مرتبو يبعثي في الٌنفس الٌرىبة كالخك 

الٌنبكٌية الٌشريفة كبأقكاؿ العمماء المتعٌمقة بيذه القضية كالٌتي نقميا عف كتبيـ، كخصكصان كتاب تنبيوي 
  .الغافميف ككتاب تعميـ المتعٌمـ

كران أقكاؿ العمماء مف المذىب اكبعد ذلؾ؛ تطٌرؽ المؤٌلؼ إلى حكـ متابعة المأمكـ لئلماـ في الٌصبلة، ذ
مستشيدان باألٌدلة الٌشرعٌية مف الٌسنة الٌنبكية ك  ،بعد أف نقميا مف كتبيـ المعتمدة الحنفي في ىذا المجاؿ

 .مع شرحيا كالٌتعميؽ عمييا

كفي الختاـ، شرح المؤٌلؼ ما يتعمؽ بسينف الٌصؼ مع بياف أقكاؿ العمماء مف المذىب الحنفي في ىذا 
استشيد باألدٌلة الٌشرعٌية مف الٌسنة الٌنبكٌية الٌشريفة، ثـٌ شرع في بياف كجو االستدالؿ مف ىذه الباب، ك 

األدٌلة الٌشرعية، مع ذكر أقكاؿ الفقياء في المسائؿ المتفٌرعة عف ىذا الباب، كٌرجح بيف أقكاليـ، كمف ثـٌ 
 .بٌيف حكـ صبلة المنفرد
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 تاب:منيج المؤّلف في تأليف الكالفرع الخامس: 

بعد االطبلع عمى رسالة معٌدؿ الٌصبلة لئلماـ البرككم، ظير لي بكٌؿ كضكحو أٌف اإلماـ البرككم كاف 
، كلـ يكف يخالؼ ىذا المنيج في سرده كتفصيمو لممسائؿ المختمفة  يعمؿ كفؽ منيجو عمميو كاضحو

ف اليماـ في تأليفو لكتاب المتعٌمقة بتعديؿ أركاف الٌصبلة، ككاف كاضحان عميو تأٌثره بأسمكب الكماؿ اب
 .)فتح القدير(

كتاب )فتح القدير( كفي أكثر مف كمف الجدير ذكرهي أٌف اإلماـ البرككم كاف قد أكثرى مف الٌنقكالت عف 
، فالٌتأثري بابف الييماـ كاف حاصبلن في أسمكبو المعتمد في الٌتأليؼ، ككذلؾ في نقؿ أقكالًو كآرائو مكضكعو 

 .غيرىا مف أقكاؿ الفقياءالفقيية كترجيحيا عمى 

كأٌما تكضيح منيج اإلماـ البرككم في تأليفًو لرسالة معٌدؿ الٌصبلة، فيمكف إجمالوي مف خبلؿ الٌنقاط 
 التٌالية: 

ف كاف 1 _ االستدالؿ بالكتاب كالٌسنة: فكاف غالبان ما يستدؿُّ بالمصادر األصمٌية لمٌتشريع اإلسبلمي، كا 
؛ ألٌف األحاديث الٌنبكٌية الٌشريفة تناكلت المكاضيع استداللًو باآليات القرآنٌيةاستداللوي باألحاديث أكثر مف 
، ككاف يعتني بعزك األحاديث الٌصبلة بكثرةو كفٌصمت معالميا كبنكدىا ؿً دَّ عى الٌتي تحدثت عنيا رسالة مي 

مييا في بعض الٌشريفة إلى كتب الٌسنة التي أخرجتيا مع اإلتياف بيا بنفس الٌنص كالٌركاية كالحكـ ع
األحياف، ىذا باإلضافة إلى بياف كجو االستدالؿ مف ىذه اآليات كاألحاديث، كبياف المعنى المستفاد 

 .منيا إف كاف فييا غمكض أك إشكاؿ

_ االستدالؿ ببعض أقكاؿ الٌصحابة: كاستداللًو باألثر الكارد عف عمر بف الخٌطاب رضي اي عنوي 2
ؾ األثر الكارد عف عثماف ابف عٌفاف رضي اي عنو في ىذا الباب في مسألة تسكية الٌصفكؼ، ككذل

أيضان، كترجيحًو لمذىب الٌصحابي في كجكب تسكية الٌصفكؼ كتقديمًو عمى غيره، ككذلؾ استداللو 
 .بلةلمصٌ  برأم ابف عمر رضي ا عنو في تحريـ مسابقة اإلماـ في الٌصبلة، كاعتبر ذلؾ مبطبلن 

في بياف الحكـ كاالستعانة بيا العمماء: كترجيحاتيـ كخاٌصةن عمماء الحنفٌية  أقكاؿإلى  جكعرٌ _ ال3
، مع مناقشة ىذه رسالة معٌدؿ الٌصبلةالٌشرعي الخاص بالمسائؿ الفقيٌية المتنكعة الٌتي اشتممت عمييا 

بذكر  األقكاؿ كبياف أدلتيا كالترجيح فيما بينيا، ككاف ينسب القكؿ لصاحبو أك لمكتاب الٌذم نقؿ عنو
اسـ ذلؾ الكتاب، كقد غمب عميو الٌنكع الثٌاني بأف يذكر اسـ الكتاب دكف المؤٌلؼ، كمف العمماء الٌذيف 
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استدٌؿ بأقكاليـ الجرجاني كالكرخي كأبك الحسيف القدكرم كصاحب اليداية كابف اليماـ صاحب فتح 
 .القدير كغيرىـ 

ف ىذا االستدالؿي مبنٌيان عمى فيمًو العميؽ _ االستدالؿ العقمي كالٌترجيح: في بعض األحياف، ككا4
لنصكص القرآف الكريـ كالٌسنة الٌنبكية، كاٌطبلعو عمى أقكاؿ الفقياء المختمفة كالمتعمقة بالمسائؿ الفقيية 
الٌتي يناقشيا، ككاف ترجيحوي يككف في ختاـ عرضًو لممسائؿ الفقيية بعد الٌشرح كالٌتفصيؿ فييا بما 

   .الٌتكٌسًع في بعض األحياف، كمثاؿ ذلؾ استداللوي عمى كجكب تسكية الٌصفكؼيناسبيا مع اإلسياب ك 

_ الٌتعريؼ بالمصطمحات المغكٌية كالفقيية: عمى اعتبار أٌف الحكـى عمى الٌشيء فرعه عف تٌصكره، فكاف 5
حات قبؿ الٌشركع ببياف الحكـ الٌشرعي لمسألةو فقيٌية، يكٌضحي المعنى المقصكد مف األلفاظ كالمصطم

المتعٌمقة بيا، كذلؾ مف خبلؿ نقؿ ىذه الٌتعريفات مف الكتب الفقيية المعتمدة، كلـ يكف يكتًؼ بالٌنقؿ مف 
مرجعو كاحدو بؿ بأكثر مف مرجعيف، كمثاؿ ذلؾ تكضيحوي لممعنى المقصكد مف تعديؿ األركاف قبؿ 

لميغًرب لئلماـ المطرزٌم الٌشركع في بياف حكميا عند المذاىب الفقيية حيث نقؿ ىذا الٌتكضيح مف ا
 .كمف الفتاكل الٌتاتارخانٌية

_ الٌتعرض لبعض القضايا الميتعٌمقة بأصكؿ الفقو: كمثاؿ ذلؾ قضيةي الفساد كالبطبلف كالفرؽ بيف 6
الفرض كالكاجب عند الحنفية كتقسيـ الفرض عند الحنفية، ككذلؾ قضية الكراىة الٌتحريمٌية كالكراىة 

 .التٌنزييٌية كغيرىا

_ طريقة عرضًو لممسائؿ الفقيٌية: كاف اإلماـ البرككم يذكري المسألةى الفقيٌية كيكٌضح المعاني 7
كالمفاىيـ المتعٌمقة بيا إف كاف فيو لبسه أك إشكاؿ، ثـٌ يذكري القكؿ الٌصكاب فييا كينسب ىذا القكؿ 

عف عمماء الحنفٌية  ؿ الٌصبلةكغالبان ما كانت نيقكالتيوي في رسالة معدٌ  لصاحبو أك الكتاب الٌذم نقؿ منو
إاٌل في بياف حكـ تعديؿ األركاف فقد بٌيف حكميا في المذاىب الفقيٌية األربعة، ثـٌ يذكر أقكاؿ المخالفيف 
كيسرد بعض أٌدلتيـ في بعض األحياف، ثـٌ يذكر األٌدلة الٌشرعٌية مبتدأن بالقرآف الكريـ ثـ الٌسنة الٌنبكٌية 

ح لكجو االستدالؿ عمى ذلؾ، كمف ثـٌ يدعـ كيختار ما يراهي صكابان مف ىذه الٌشريفة مع الشرح كالتكضي
   .األقكاؿ
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 المصادر الّتي اعتمد عمييا المؤّلف:الفرع الّسادس: 

تنقسـ المصادر الٌتي اعتمد عمييا اإلماـ البرككم في تأليفو لرسالة معٌدؿ الٌصبلة إلى أربعة أقساـ 
 ٌتبةن بحسب تاريخ كفاة المؤٌلفيف مف األقدـ فاألحدث_ :بحسب مكضكعيا، كىي كما يمي _مير 

 أواًل: ُكتب الّتفسير والّتعريفات الفقيّية:

 ._ الميغًرب في ترتيب الميعًرب لناصر بف أبي المكاـر الميطرزمٌ 1

 ._ أنكار الٌتنزيؿ كأسرار الٌتأكيؿ المشيكر باسـ تفسير البيضاكم لعبد ا بف محٌمد البيضاكمٌ 2

  .الٌكشاؼ لعمر بف عبد الٌرحمف البيبيانيٌ  _ كشؼي 3

 ثانيًا: ُكتب الحديث الّنبوي الّشريف وشروحيا:

 ._ الميكٌطأ لمالؾ بف أنس األيصبحيٌ 1

 ._ الميسند ألحمد بف محٌمد بف حنبؿ الٌشيبانيٌ 2

 ._ صحيح البخارٌم لمحٌمد بف إسماعيؿ البخارمٌ 3

 ._ صحيح مسمـ لمسمـ بف الحٌجاج الٌنيسابكرمٌ 4

 ._ سينف ابف ماجة لمحٌمد بف يزيد القزكينيٌ 5

 ._ سينف أبي داكد لسميماف بف األشعث الٌسجستانيٌ 6

 ._ سينف الٌترمذٌم لمحٌمد بف عيسى الٌترمذمٌ 7

 .باسـ البحر الٌزخار ألحمد بف عمرك الٌبزار عركؼ_ مسند البٌزار الم8

 ._ سينف الٌنسائٌي ألحمد بف شعيب الٌنسائيٌ 9

 .أبي يعمى ألحمد بف عمٌي الٌتميميٌ  _ ميسند10

زيمة لمحٌمد بف إسحاؽ النيسابكرمٌ 11  ._ صحيح ابف خي
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 ._ صحيح ابف حباف لمحٌمد بف حٌباف البستيٌ 12

 ._ الميعجـ الكبير لسميماف بف أحمد الٌطبرانيٌ 13

 ._ الميعجـ األكسط لسميماف بف أحمد الٌطبرانيٌ 14

 .دارقطنيٌ _ سينف الٌدارقطني لعمٌي بف عمر ال15

 ._ الميستدرؾ عمى الٌصحيحيف لمحٌمد بف عبد ا النيسابكرٌم الشيير بالحاكـ النيسابكرمٌ 16

 ._ الٌسنف الكبرل ألحمد بف الحسيف البييقيٌ 17

 ._ الجامع لشعب اإليماف ألحمد بف الحسيف البييقيٌ 18

 ._ الٌترغيب كالٌترىيب إلسماعيؿ بف محٌمد األصبيانيٌ 19

 حديث الّنبوي الّشريف:كتب ُشروح ال

 ._ المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحٌجاج ليحيى بف شرؼ الٌنككم1

 ._ تحفةي األبرار في شرح مشارؽ األنكار لمحٌمد بف محٌمد البابرتيٌ 2

 ._ الكككب الٌدرارم في شرح صحيح البخارم لمحٌمد بف يكسؼ الكرمانيٌ 3

 البركوي مباشرًة:ثالثًا: الُكتب الفقيّية الّتي نقل عنيا اإلمام 

 ._ الكافي في فركع الحنفية لمحٌمد بف أحمد المركزٌم الٌشيير بالحاكـ الٌشييد1

 ._ تنبيوي الغافميف لنصر بف محٌمد الٌسمرقندمٌ 2

 ._ الحاكم لمحمد بف إبراىيـ الحصيرمٌ 3

 ._ تعميـ الميتعٌمـ لبرىاف الٌديف الٌزرنكجيٌ 4

 .ف أبي بكر المرغينانيٌ _ اليداية شرح بداية المبتدم لعمٌي ب5

 ._ قينية المينية لتتميـ الغينية لمختار بف محمكد الٌزاىدمٌ 6
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 ._ االختيار لتعميؿ المختار لعبد ا بف محمكد المكصميٌ 7

 ._ شرح مىجمعي البحريف ألحمد بف عمٌي الٌساعاتيٌ 8

 ._ الٌنياية شرح اليداية لحسيف بف عمٌي الٌصغناقيٌ 9

 .ح كنز الٌدقائؽ لعثماف بف عمٌي الٌزيمعيٌ _ تبييف الحقائؽ شر 10

 ._ شرح الكقاية لعبيد ا بف مسعكد الٌشيير بصدر الٌشريعة11

 ._ شرح فتح القدير عمى اليداية لمكماؿ ابف اليماـ الٌسيكاسيٌ 12

  ._ شرح المينية إلبراىيـ الحمبيٌ 13

 الكتب الفقيّية الّتي نقل عنيا اإلمام البركوي بواسطة:

 .األثر ليشاـ بف عبيد ا الٌرازمٌ  _ صبلةي 1

 ._ مختصر الٌطحاكٌم ألحمد بف محٌمد الٌطحاكمٌ 2

 ._ الٌتجريد ألحمد بف محٌمد القدكرمٌ 3

 _ جامع الجكامع كمكدع البدائع في فركع الحنفٌية لمحٌمد بف الكليد الٌسمرقندٌم ,4

 ._ المبسكط لمحٌمد بف أحمد الٌسرخسيٌ 5

 .د بف محٌمد الكاشغرمٌ _ مينية الميصٌمي لمحمٌ 6

 رابعًا: ُكتب الفتاوى الّشرعية الّتي نقل عنيا اإلمام البركوي مباشرًة:

  ._ خيبلصة الفتاكل لظاىر بف أحمد البخارمٌ 1

 ._ الفتاكل الٌظييرٌية لظيير الٌديف محٌمد البخارمٌ 2

 ._ الفتاكل الٌتاتارخانٌية لعالـ بف عبلء األنصارمٌ 3

 .ة لمحٌمد بف محٌمد الكردرمٌ _ الفتاكل البٌزازيٌ 4
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 ُكتب الفتاوى الّشرعّية الّتي نقل عنيا اإلمام البركوي بواسطة:

 ._ الفتاكل الٌنسفٌية لعمر بف محٌمد الٌنسفيٌ 1

 ._ فتاكل قاضي خاف لحسف بف منصكر األكزجندمٌ 2

 أىمّيُة الكتاب وقيمتِو:الفرع الّسابع: 

ماـ البرككم في المكضكع الٌذم تناقشوي، فيي تبحثي في مسائؿ تكمفي أىمٌيةي )رسالة معٌدؿ الٌصبلة( لئل
عمكد الٌديف كأٌكؿ ما يحاسبي عميو العبدي يكـ اني مف أركاف اإلسبلـ ك ىاٌمةو تتعٌمؽي بالٌصبلة؛ الٌركف الثٌ 

 .القيامة، كأفضؿ األعماؿ الٌتي يتقرب بيا العبادي إلى ا

 أٌف اإلماـ البرككمٌ ة كاالٌطبلع عف كثب عمى حياة مؤلفيا _؛ _ بعد دراسة ىذه الٌرسال كمما استنتجتيوي 
في تأليؼ  ، حينما شرعى كجعمت ىجرتوي تحقيؽ مرضاة رب العالميف قد أخمص نٌيتو  سبحانو كتعالى

ىذه الٌرسالة العظمية، فكاف جزاءي ا سبحانوي كتعالى لوي مف جنًس عممو، بأف رزقوي القىبيكؿى كالٌتكفيؽى 
ادى في العمؿ، ككتبى ليذًه الٌرسالًة الٌنجاح بأف تككف نبراسان كمرجعان ىاٌمان لمدارسيف كالباحثيف في كالٌسد

 مسألة تعديؿ أركاف الٌصبلة.

فالٌسببي الٌرئيسيي الٌذم دفع اإلماـ البرككم لكتابة ىذه الٌرسالة _ كما كٌضح في المقٌدمة _ غيرتوي الٌدينية 
مف تقصيرو في حٌؽ الٌصبلة كعدـ إتماميا بالٌشكؿ المطمكب الٌذم يرضي مما أحدث الٌناس في زمانو؛ 

رٌب العالميف كيحقؽي سٌنة رسكلو األميف صٌمى ا عميو كسٌمـ، فمـ يرضى بذلؾ التقصير كشٌمر عف 
ساعد الجٌد كاالجتياد كأقبؿ عمى رٌب العباد كشرع في تأليؼ ىذه الٌرسالة، لكي تككف كممةى حؽٍّ في 

اطؿ، كىذه ىي الٌصفة الٌتي اتصؼ بيا اإلماـ البرككم، فقد كاف جريئان في قكؿ الحٌؽ ال يخشى كجو الب
     .في ا لكمة الئـ

كحينما شرعتي في جمع النُّسخ المخطكطًة لبدء تحقيؽ ىذه الٌرسالة، تبٌيف لي بأٌنيا كانت ًمنياجان يدٌرسي 
كاإلسبلمية في المشرؽ كالمغرب، كدليؿ ذلؾ كثرةي لطمبًة العمـ الٌشرعي في مختمؼ األمصار العربية 

فيو نسخةه مخطكطةه  قطره عربيه أك إسبلميه إاٌل ككجدالٌنسًخ الميخطكطة الٌتي كقفت عمييا فبل يكاد 
ليذه الٌرسالة، ككذلؾ إقباؿ العمماء عمييا، كشرحيا كالٌتعميؽ عمييا، كالتأكيد عمى أىميتيا كصٌحة 

   .لى االلتزاـ بما جاءت بوً مضمكنيا، كدعكة الٌناس إ
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 شروحُو: الفرع الثّامن: 

حظيت رسالة معٌدؿ الٌصبلة لئلماـ البرككٌم باىتماـ العمماء قديمان كحديثان؛ نظران لما اشتممت عميو مف 
العمـ الٌنافع، كالٌتفاصيؿ الميطٌكلًة الٌصحيحًة في مسألة تعديؿ أركاف الٌصبلة كما يتعمؽي بيا، ككاف مف 

عمت منيجان ييٌدرسي لطمبة العمـ اىتماـ  .العمماء بيا؛ أف جي

كفي ىذه المسألة سأذكري الٌشركح عمى رسالة معٌدؿ الٌصبلة؛ بذكر اسـ الٌشارح كاسـ الكتاب كىؿ ىك 
مخطكطه أـ مطبكعه كأماكف كجكدًه في العالـ، عسى أف تناؿ ىذه الٌشركح اىتماـ طمبة العمـ كي يحٌققكىا 

 كىي كما يمي: كينشركىا مف جديد،

_ منيؿي اليداةي في شرح معٌدؿ الٌصبلة لمبرككم: كىي مخطكطةه لمحٌمد بف عبد اليادم الٌسندٌم الٌتتكٌم 1
 :1ىػ(، كليا العديد مف الٌنسخ المخطكطة، كىي مكجكدةه في1138)ت

 .( قسـ الفقو الحنفي309أ_ مكتبة الحـر المٌكي )الٌرياض_الٌسعكدٌية(، رقـ الحفظ )

خةه أخرل في المكتبة المحمكدٌية في المدينة المينٌكرة، )الٌرياض_الٌسعكدٌية(، رقـ الحفظ ب_ كنس
(2658/6_1234). 

ـي  ج_ كنسخةه أخرل في مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالٌدراسات اإلسبلمٌية، )الٌرياض_الٌسعكدٌية(، رق
 .(09869الحفظ )

 .(6/369ظ )جد_ كىنالؾ نسخةه أخرل في مركز الممؾ فيصؿ، رقـ الحف 

 .(T 781ق_ كنسخة أخرل أخيرة في مكتبة جكف ريبلندز، )انجمترا_بريطانيا(، رقـ الحفظ )

 

 

                                                             
1
خزانةي الٌتراث: كىي فيرس لممخطكطات اإلسبلمٌية في المكتبات كالخزانات كمراكز المخطكطات في العالـ، كتشتمؿ 

عمى معمكمات تفصيمٌية عف أماكف كجكد المخطكطات كأرقاـ حفظيا في المكتبات كالخزائف العالمية، قاـ بإصدارىا 
تفاصيؿ _الٌسعكدٌية(، يمكف الكصكؿ إلييا مف خبلؿ مكقع المكتبة الٌشاممة، مركز الممؾ فيصؿ بف سعكد، )الٌرياض

 .(18171(، رقـ تسمسمي )19/929)مخطكطة منيؿ اليداة، 
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ىػ(، كليا 1142_ شرح معٌدؿ الٌصبلة: كىي مخطكطة لمكسى بف أحمد البركاتٌي الٌنكدكٌم )ت2
 :1نسختاف، كىي مكجكدةه في

 .(42958_2711أ_ المكتبة األزىرٌية، )القاىرة_مصر(، رقـ الحفظ )

 .(1309سطنبكؿ، )أنقرة_تركٌيا(، رقـ الحفظ )إب_ كىنالؾ نسخةه أيخرل في جامعة 

(، كقد اٌطمعت عمى إحدل ىذه 1309كىذه المخطكطة تمت طيباعتيا بدكف تحقيؽ في تركٌيا سنة )
 الٌنسخ.

ان قبؿ _ شرح معٌدؿ الٌصبلة لئلماـ البرككٌم: كىي مخطكطةه ألحمد بف بكر األرضركمٌي )كاف حيٌ 3
 :2ىػ(، كليا نسختاف1174العاـ 

ؼ  6244أ_ األكلى في جامعة الممؾ سعكد، )الٌرياض_الٌسعكدٌية(، قسـ المخطكطات، رقـ الحفظ )
1252/2). 

  .(195:2ب_ كىنالؾ نسخة أخرل في المكتبة األزىرٌية، )القاىرة_مصر(، رقـ الحفظ )

  .كقد اٌطمعت عمى إحدل ىذه الٌنسخ

ف شرح معٌدؿ الٌصبلة لمبرككٌم: كىي مخطكطة لحسف بف مصطفى األيدنٌي، كليا _ تحفة الخاشعي4
 :3نسختاف مكجكدةه في

 .(599أ_ المكتبة المركزٌية بجٌدة، )الٌرياض_الٌسعكدٌية(، رقـ الحفظ )

مجاميع _ حسكنة  363ب_ كىنالؾ نيسخة أيخرل في المكتبة األزىرٌية، )القاىرة_مصر(، رقـ الحفظ )
12886). 

                                                             
1
 .(45541(،، رقـ تسمسمي )46/643خزانةي الٌتراث، )

2
سميماف بف أحمد،  مكتبة جامعة الممؾ سعكد، قسـ المخطكطات، )العبادات_الفقو اإلسبلمي كأصكلو(، اسـ الٌناسخ:

(، 14.5*23(، مقياس الٌصفحة )21(، عدد األسطر )77ىػ(، عدد األكراؽ )1174تاريخ الٌنسخ: )
 .)الٌرياض_الٌسعكدٌية(

3
 .(64669(، رقـ تسمسمي )64/263خزانةي الٌتراث، )
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 .د اٌطمعت عمى إحدل ىذه الٌنسخكق

 :  1_ شرح معٌدؿ الٌصبلة لمبرككٌم كىي مخطكطةه، ألبي بكر ابتركركٌي، مكجكدةه في5

ـي الحفظ )  (.06668أ_ في مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالٌدراسات اإلسبلمٌية، )الٌرياض_الٌسعكدٌية(، رق

كيكجد منيا نسختاف كىي مكجكدةه  _ شرح معٌدؿ الٌصبلة: كىي مخطكطةه إلسماعيؿ الككزلحصرم،6
 :2في

 .(17425_ ف ع 67/3أ_ المكتبة الخديكٌية، )القاىرة_مصر(، رقـ الحفظ )

ب_ كىنالؾ نسخة أخرل مف ىذه المخطكطة في مكتبة قيكلة، )القاىرة_مصر(، رقـ الحفظ  
(365/1.) 

 :3كجكدةه في_ الٌتكفيةي شرح معٌدؿ الٌصبلة: كىي مخطكطةه بدكف ذكر اسـ المؤٌلؼ، م7

ـي الحفظ )  (.2_09977أ_ مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالٌدراسات اإلسبلمٌية، )الٌرياض_الٌسعكدٌية(، رق

كمف العمماء المعاصريف الٌذيف درسكا )رسالة معٌدؿ الٌصبلة( كعٌمقكا عمييا، أك أعادكا طبعاتيا كما ىي 
 دكف تحقيؽ، الٌتاليةي أسماؤىـ: 

ىػ(، حيث طيبعت رسالة معدؿ الٌصبلة بتعميقاتو عمييا في 1366لممتاني )ت_ الٌشيخ عبد الٌتكاب ا1
(، كلكني لـ أتمكف مف 1999_1419مكتبة أضكاء الٌسمؼ، )الٌرياض_السعكدٌية( طبعة أكلى، سنة )

 تحصيؿ ىذه الٌنسخة.

ؿ ىػ(، حيث أعاد طباعة رسالة معٌدؿ الٌصبلة مف خبل1433_ الشيخ حمدم عبد المجيد الٌسمفي )ت2
بحثو نشرهي في مجمة الحكمة _ كىي مجٌمة عممٌية شرعٌية تصدري كٌؿ أربعة أشيرو تعنى بالبحكث 

(، الصادر في شير 21كالٌدراسات اإلسبلمٌية كتحقيؽ المخطكطات كمقرىا في المدينة المينٌكرة _ العدد )
 .(37(، ككاف مجمكع صفحاتيا )2001_1421صفر سنة )

                                                             
1
 (9767(، رقـ تسمسمي )10/687خزانةي الٌتراث، )

2
 .(45542)(، رقـ تسمسمي 46/644المصدر الٌسابؽ، )

3
 .(18371(، رقـ تسمسمي )20/126المصدر الٌسابؽ، )
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جزءو بسيطو  ، كالٌتعميؽ عمىدكف الحكـ عمييا أحاديثيا معظـارةن عف تخريجو للمٌرسالة عب ككانت دراستوي 
الٌنقكالت الٌتي أكردىا مف  القميؿ، كتكثيؽ بشكؿو مكجزو كمختصرو  القضايا الفقيية الٌتي كردت فييا مف

 لٌصفحةاإلماـ البرككم كنسبتيا إلى أصحابيا، كذكر أسماء الكتب الٌتي اشتممت عمييا مع بياف الجزء كا
، مع إضافة بعض الحكاشي المكجكدة في بعض الٌنسخ المخطكطة كالٌتعميؽ عمييا، في بعض األحياف

كخصكصان في تخريج األحاديث الكاردة في  لرسالة معٌدؿ الٌصبلةكقد استعنت بيذا البحث في تحقيقي 
 .الٌرسالة

ممحقةن مع  ة معٌدؿ الٌصبلةرسال_ الشيخ محمد رحمة ا حافظ محٌمد الٌندكم، حيث أعاد طباعة 3
كتاب الطيمأنينة كاالعتداؿ في أركاف الٌصبلة البف تيمٌية، كقد طبع ىذا الكتاب مف خبلؿ مطبعة 

(، مع مراجعة الشيخ محٌمد محيي 2003_1424المكتب اإلسبلمي، )بيركت_لبناف( طبعة أكلى سنة )
 .الٌديف األصفر، كلـ أتمكف مف تحصيؿ ىذه الٌنسخة أيضان 

الٌشيخ أحمد ىادم القٌصار، حيث أعاد طباعة ىذه الٌرسالة دكف تحقيؽ ضمف مجمكع رسائؿ _ 4
نقاذ  اإلماـ البرككم، حيث اشتمؿ ىذا المجمكع عمى عٌدة رسائؿ لئلماـ البرككم ىي: جبلء القمكب، كا 

يقاظ الٌنائميف، كالحاشية عمى إيقاظ الٌنائميف، كأحكاؿ أطفاؿ المسمميف، كزي ارة القبكر، كذخر اليالكيف، كا 
المتاىميف، كمعٌدؿ الٌصبلة، كحاشية في رٌد أقكاؿ أبي الٌسعكد، كرسالة متعٌمقة باألكقاؼ لمعبٌلمة أبي 

 .الٌسعكد

كقد طيبع ىذا المجمكع مف خبلؿ دار الكتب العممٌية )بيركت_لبناف( طبعة أكلى سنة 
 .لبرككم (، كاشتمؿ في مقٌدمتو عمى ترجمةو مكجزةو لئلماـ ا2011_1431)
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 :فرعانالمطمب الثّاني: النسخ المعتمدة في الّتأليف ووصفيا، وفيو 

 .ل: الّنسخ المعتمدة في الّتحقيقاْلوّ  فرعال

 .الثّاني: تفاصيل الّنسخ المعتمدة في الّتحقيق ووصفيا فرعال
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 ل: الّنسخ المعتمدة في الّتحقيق.اْلوّ  فرعال
 الّتحقيق:  الّنسخ المعتمدة في 

 ثبلًث بعادةن يكتفى  ونسخو مخطكطة _ مع أنٌ  الٌصبلة( عمى سبع ؿً دَّ عى )لرسالة مي  اعتمدتي في تحقيقي
_، كالٌسبب في ذلؾ حرصي عمى إثبات المتف بالٌشكؿ الٌسميـ كالٌدقيؽ  في تحقيؽ المخطكطات سخو ني 

تحصيميا، فقد كقفت عمى ما يزيد الذم كضعوي المؤٌلؼ، ككذلؾ لكثرة الٌنسخ المخطكطة الٌتي استطعت 
عف عشريف نسخةو ليذه الٌرسالة؛ منتشرةن في مختمؼ أرجاء العالـ كىذا مما يؤكدُّ أىميتيا كقيمتيا، كمف 

أجمع بيف بركة الحـر المكٌي باعتماد الٌنسخة الٌتي حٌصمتييا مف مكتبة مٌكة أف ذلؾ أيضان أٌني أردتي 
مقدسٌية إحداىا محفكظةه في الميكرمة، كبركة بيت المقدس باعتما المسجد األقصى مكتبة د أربع نسخ و

ـي االٌتكاؿ  .المبارؾ، فا ي المستعاف كعميو تما

 الثّاني: تفاصيل الّنسخ المعتمدة في الّتحقيق ووصفيا. فرعال
 أما تفاصيُل الّنسخ الُمعتمدة لمّتحقيق ووصفيا، فيو كما يمي: 

كىي باسـ )معٌدؿ الٌصبلة( تأليؼ: محمد بف بير عمٌي البركمٌي، _ نسخة مكتبة جامعة الممؾ سعكد: 1
(، 20ىػ( في قصبة سيكاس، كعدد أكراقيا )1016نسخيا: عبد ا بف محٌمد سنة، تاريخ الٌنسخ: )

( سـ، كىي نسخةه 15*20(، كمقياس الكجو الكاحد مف كٌؿ كرقة )17كعدد األسطر في كٌؿ كجوو )
ٌشكؿ، عمييا بعض الٌتعميقات في معظـ األكراؽ مع إشارةو كتكضيحاتو حسنةه خطيا خط نسخو حسفو ال

بالمكف األحمر، محفكظةه في مكتبة جامعة الممؾ سعكد، قسـ العبادات، الفقو اإلسبلمي كأدٌلتو، رقـ 
(، كىي مف أقدـ الٌنسخة المكجكدة في العالـ كأقربيا لزمف كفاة المؤٌلؼ، 1322/9ؼ  6532الحفظ )

 .بالٌرمز )ك( في الٌتحقيؽ قد رمزت لياك 

_ نسخة جامعة اإلماـ محٌمد بف سعكد اإلسبلمٌية: كىي باسـ )معٌدؿ الٌصبلة( تأليؼ: محٌمد بف بير 2
عمٌي البركمٌي أك البرككٌم الٌركمي محيي الٌديف، نسخيا: محٌمد أفندم، بدكف ذكًر تاريخ الٌنسخ، عدد 

( سـ، 13*19كمقياس الكجو الكاحد مف كٌؿ كرقة ) (،15(، كعدد األسطر في كٌؿ كجوو )23أكراقيا )
قميمةه في بعض الحكاشي، ككذلؾ بعض اإلشارات بالمكف  اته حسنةه بخٌط الٌنسخ، عمييا تعميق كىي نسخةه 

األحمر، محفكظة في جامعة اإلماـ محٌمد بف سعكد اإلسبلمٌية، المكتبة المركٌزية، قسـ المخطكطات، 
 .يا بالٌرمز )ـ( في الٌتحقيؽ(، كقد رمزت ل174رقـ الحفظ )
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ف كاف قدٌيمان  ظننتي كىذه المخطكطة  أٌنيا كيتبت بخٌط المؤٌلؼ؛ لقٌمة األخطاء فييا، ككضكح خٌطيا كا 
تمت بجممة )تمت رسالة بركمي _ ثـٌ تبعتيا في  شكيٌ في كمتداخبلن في بعض األحياف، كمٌما زاد  أٌنيا خي

ممة_ محٌمد أفندم بعكف ا  الممؾ الكٌىاب(، فالتبس األمر عمٌي؛ ىؿ أٌف محمد أفندم فقرةو جديدةو جي
المذككر ىك نفسوي اإلماـ البرككٌم، كقد ذكرت سابقان أٌف اإلماـ البرككٌم كاف ييمقبي بمحٌمد أفندم، أـ أٌنوي 

كز حفظ المخطكطات اناسخي ىذه المخطكطة، فاستعنت بأحد اإلخكة الميختٌصيف، الٌذم راسؿ بعض مر 
 .، كلكف لـ نحصيؿ عمى ردٍّ بيذا الخصكصفي العالـ

ككذلؾ فيي الٌنسخة المخطكطة الكحيدة الٌتي ذكرت تاريخان يتعٌمؽ بزمف الٌتأليؼ، حيث كرد فييا أٌف 
ىػ(، فمف الميمكًف أف تككف ىذه الٌنسخة بخٌط المؤٌلؼ، أك أٌف 975المؤٌلؼ فرغ مف تأليفيا في العاـ )

أك عاصرهي عمى األقؿ، ليعمـ تاريخ فراغ المؤٌلؼ مف كتابتيا، ككرد في  الٌناسخ كاف مف تبلميذ الميؤٌلؼ
ىػ(، ككانت إدارة جامعة اإلماـ محٌمد 1232نيايتيا كذلؾ عبلمة تمٌمؾو باسـ مصطفى ابف سفياف سنة )

بف سعكد، حينما فيرست ىذه المخطكطة اعتبرت أٌف محٌمد أفندم المذككر ىك الٌناسخ، فأخذت برأييـ 
 .االحتياطمف باب 

_ نسخة مكتبة مٌكة المكرمة: كىي باسـ )معٌدؿ الٌصبلة( لمبرككٌم، نسخيا: حسيف بف حمزة، تاريخ 3 
(، كعدد األسطر في كٌؿ كجوو 25ىػ(، عدد أكراقيا )1136الٌنسخ: في الثٌالث مف شير رجب سنة )

ـ ىذه الٌتعميقات بيافه الحكاشي كمعظ كثيرةه  اته حسنةه بخٌط الٌنسخ، عمييا تعميق (، كىي نسخةه 15)
لممسائؿ الفقيية كشركحه لؤلحاديث الٌنبكٌية الٌشريفة، ككذلؾ عمييا بعض اإلشارات بالمكف األحمر، 
كىنالؾ بعض الكممات بالٌمغة الٌتركٌية، محفكظة في مكتبة مٌكة الميكٌرمة، قسـ المخطكطات، رقـ الحفظ 

 .حقيؽ( فقو حنفي، كقد رمزت ليا بالٌرمز )ؾ( في التٌ 91)

( لمبرككم، لـ ييذكر فييا الٌصبلة أركافمبارؾ: كىي باسـ )رسالةي تعديؿ _ نسخة المسجد األقصى ال4
(، 24اسـ الٌناسخ كال سنةي الٌنسخ إاٌل أٌنو مقٌدره في القرف الثٌالث عشر اليجرم تقريبان، عدد أكراقيا )

( سـ، كىي 13.5*19.5كرقة )(، كمقياس الكجو الكاحد مف كٌؿ 15كعدد األسطر في كٌؿ كجوو )
، كخاليةه مف الحكاشي كالٌتعميقات تمامان، كفييا تآكيؿ في كثيرو  مكتكبةه بخط الٌنسخ بشكؿو كاضحو كجميؿو
مف المكاضع مف جراء األرضة، كلكٌف ىذا التٌآكؿ لـ يؤٌثر عمى المتف، كعمييا عبلمةي تمٌمؾ في البداية 

(، 41_فقو350بة المسجد األقصى المبارؾ، رقـ الحفظ )باسـ: أحمد تكحيد، كىي محفكظةه في مكت
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كقد تٌمت المقابمة عمى الٌنسخة األصمٌية ليذه المخطكطة في رحاب المسجد األقصى المبارؾ، بعد أف 
ـي المكتبة الٌشيخ يكسؼ األكزبكٌي جزاه اي خيران، كقد رمزتي ليا بالٌرمز )ؽ( في الٌتحقيؽ  .زٌكدني بيا قٌي

ة الٌدعكة كأصكؿ الٌديف: كىي باسـ )معٌدؿ الٌصبلة( لمبرككم، نسخيا: الٌشيخ منبٌل _ نسخة مكتب5
(، كعدد 18(، عدد أكراقيا )1122مصطفى، تاريخ الٌنسخ: في الثٌامف كالعشريف مف شير محٌرـ سنة )

( سـ، كىي مكتكبةه 14.4*20.3(، (، كمقياس الكجو الكاحد مف كٌؿ كرقة )17األسطر في كٌؿ كجوو )
، كفييا القميؿ مف الحكاشي كالٌتعميقات في بعض الٌصفحات كليس في ب خط الٌنسخ بشكؿو كاضحو كجميؿو

جميعيا، كالمخطكطة عمييا عبلمة تمٌمؾ باسـ منبٌل أحمد الٌطكسيو لي، كىي محفكظةه في مكتبة كٌمية 
/ب( لغاية 69)(، مف ص32الٌدعكة كأصكؿ الٌديف الٌتابعة لجامعة القدس ضمف مجمكع، رقـ الحفظ )

 ./أ(، كقد رمزتي ليا بالٌرمز )د( في الٌتحقيؽ87)

_ نسخة مكتبة دار إسعاؼ الٌنشاشيبٌي: كىي باسـ )معٌدؿ الٌصبلة( لمبرككم، لـ ييذكر فييا اسـ 6
(، 16الٌناسخ كال سنةي الٌنسخ إاٌل أٌنو مقٌدره في أكائؿ القرف الثٌالث عشر اليجرم تقريبان، عدد أكراقيا )

( سـ، كىي 12.2*19.8(، كمقياس الكجو الكاحد مف كٌؿ كرقة )19األسطر في كٌؿ كجوو )كعدد 
، فييا القميؿ مف الحكاشي كالٌتعميقات في بعض الٌصفحات  مكتكبةه بخط فارسٌي بشكؿو كاضحو كجميؿو
شاراته بالمكف األحمر، كيكجد بيا ثقكبه مف األرضة في بعض األكراؽ، كىي  كليس في جميعيا كا 

ـ_ج( مف الٌصفحة 87/230ظةه في مكتبة دار إسعاؼ الٌنشاشيبي ضمف مجمكع، رقـ الحفظ )محفك 
/ب(، كذكر أٌف مصدرىا مف الٌسيد إسحاؽ مكسى الحسيني، كقد رمزتي ليا 253/ب( لغاية )237)

 .بالٌرمز )س( في الٌتحقيؽ

ككم، لـ ييذكر فييا اسـ _ نسخة الجامعة العبرٌية في القدس: كىي باسـ )رسالة تعديؿ األركاف( لمبر 7
الٌناسخ كال سنةي الٌنسخ إاٌل أٌنو مقٌدره في الٌنصؼ األخير مف القرف الحادم عشر اليجرم تقريبان، عدد 

( 13.4*20(، كمقياس الكجو الكاحد مف كٌؿ كرقة )21(، كعدد األسطر في كٌؿ كجوو )15أكراقيا )
بالمتف كاألحاديث الٌنبكٌية، كىي مكتكبةه في داخؿ  سـ، عمييا الكثير مف الٌتعميقات كالحكاشي المتعٌمقة

مستطيؿو تـٌ رسموي بالٌمكف األحمر لفصؿ المتف عف الحكاشي، كىذه المخطكطة مكجكدة في الجامعة 
(، كفييا سقطه بمقدار 770.1العبرية في القدس ضمف مجمكعة ييكدا، قسـ العبادات، رقـ الحفظ )

 .ًو في اليامش، كقد رمزتي ليا بالٌرمز )ع( في الٌتحقيؽكقد أشرت إليو في مكضع اتو ثبلث كرق
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كعميو فإف النُّسخ األربع األخيرة ىي الٌنسخ المقدسية الٌتي اعتمدتيا في الٌتحقيؽ كىي نسخة مكتبة 
دار إسعاؼ الٌنشاشيبٌي كنسخة مكتبة كنسخة كأصكؿ الٌديف المسجد األقصى كنسخة كٌمية الٌدعكة 

   .كا المكفؽ بذلؾ بركة بيت المقدس ، فحزتي الجامعة العبرٌية
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 ، وفيو مطمبان: المنيج الُمّتبع في الّتحقيق والّصعوبات في أثناء الّتحقيق: ثّالثالمبحث ال

 

 .المنيج الُمّتبع في الّتحقيقالمطمب اْلّول: 

 .الّصعوبات الّتي واجيتني في أثناء الّتحقيقالمطمب الثّاني: 
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 .المنيج الُمّتبع في الّتحقيقاْلّول: المطمب 

_ المتف: نظران لعدـ الٌتأكد مف كجكد نسخةو مخطيكطةو بخٌط المؤٌلؼ، كتكٌفر العديدى مف الٌنسخ 1
المخطكطًة الميتشابيًة، كعدـ كجكد مٌيزات فريدة في إحداىا دكف األخرل، فقد اعتمدت طريقةى الٌنص 

بلة( بالشكؿ الٌسميـ كالقريب مف كضع المؤٌلؼ، حيث اعتمدتي المختار إلثبات متف )رسالة معٌدؿ الصٌ 
نسخةى المسجد األقصى المبارؾ لكي تككف ىي الٌنسخةي األـ _ ألٌنيا ىي الٌنسخةي األكلى الٌتي حصمت 
عمييا، كقد حصمت عمييا أصميةن فنسختيا في رحاب المسجد األقصى المبارؾ، كخٌطيا كاضحه جميؿه 

 .ابمتي باقي الٌنسخ عمييا، مع إثبات الفركؽ كاالختبلفات في اليامشسيؿي القراءة_، ثـٌ ق

، ثيـٌ عزكتييا إلى أماكنيا في الٌسكر مع ﴿  ﴾_ اآليات القرآنية: كضعتيا في قكسيف مزٌىريف ىكذا2
 ذكر رقـ اآلية.

 الة معٌدؿ الٌصبلةاديث الٌنبكٌية الٌشريفة في متف رس_ األحاديث الٌنبكٌية الٌشريفة: كردت الكثيري مف األح3
مٌما استكجب عنايةن خاصٌة بيا، فقمتي بكضعيا بيف إشارتي تنصيصو ىكذا "  "، ثـٌ خٌرجت األحاديث 
الٌنبكية كاآلثار مف كتب الحديث الٌتي أكردتيا، بذكًر اسـ الكتاب كالباب الٌذم كردت فيو كالفصًؿ الٌذم 

، كاسـ الٌراكم أك الميٌحدث إف كاف الحديثي كاردان دٌلت عميو، مع ذكر رقـ الجزء كالٌصفحة كرقـ الحديث
، ككذلؾ فقد ذكرت صاحب الٌركاية المثبتة في المتف، في حاؿ في المعاجـ كالمعجـ الكبير لمٌطبراني

 .تعٌدد الٌركايات كاختبلؼ نٌصيا

بالٌطريقة  أٌما بالٌنسبة لمحكـ عمى األحاديث؛ فإذا كاف الحديث كاردان في الٌصحيحيف استكفيت بتخريجوً 
يف بالٌصحة كالقبكؿ، كأٌما ، ألٌف األٌمة أجمعت عمى تمٌقي ىذيف الكتابحكـ عميوبله كلـ أالٌتي ذكرتييا أع

رد في غيرىما؛ فقد قيمتي بتخريجو بالطريقة المتٌبعة، ثيـٌ بٌينتي حكموي مف حيث الٌصحة أك الٌضعؼ، إذا ك 
 .كخصكصان أقكاؿ اإلماـ األلباني رحمةي ا عميوبنقؿ أقكاؿ المحٌدثيف المعتمدة في ىذا المجاؿ، 

، باستثناء مشاىير ىـ في متف رسالة معٌدؿ الٌصبلةؤ _ األعبلـ: ترجمتي لجميًع األعبلـً الكاردًة أسما4
الٌصحابة كعمر بف الخٌطاب كعثماف بف عفاف رضكاف ا عمييـ، كأٌما طريقةي الٌترجمة: فقد ترجمت 

بقٌية الٌصحابة رضكاف ا عمييـ ترجمت ليـ مف الكتب المعتمدة في ترجمة لؤلعبلـ بحسب فئاتيـ، ف
الٌصحابة ككتاب االستيعاب في معرفة األصحاب البف عبد البر، كالفقياء ترجمتي ليـ مف خبلؿ كتب 
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الٌطبقات المعتمدة لكٌؿ مذىبو فقيي، ككذلؾ ىك الحاؿ بالٌنسبة لممفسريف كالمحٌدثيف حيث ترجمتي ليـ 
تب طبقات الميفٌسريف ككتاب الٌسيكطي المعركؼ باسـ )طبقات الميفٌسريف( ككتاب )تذكرة الحٌفاظ( مف كي 

 .لمٌذىبي الخاص بالمحٌدثيف، ككنت أرجع إلى مصدريف معتمديف في كٌؿ ترجمة

 _ الكتب: كأٌما بالٌنسبة لمكتًب الٌتي اعتمد عمييا اإلماـ البرككٌم في تأليفًو لرسالة معٌدؿ الٌصبلة5
كالكاردة في المتف، فقد عٌرفتي بيا جميعيا: بذكر اسـ الكتاب كامبلن كاسـ المؤٌلؼ كسنة كفاتو كمكضكع 
الكتاب، كالٌشركح أك الحكاشي عميو إف كجدت، كقد رجعتي إلى مصدريف معتمديف لمٌتعريؼ بكٌؿ كتاب، 

جميع  ة، كقد كضعتكالفنكف لحاجي خميف كمف ىذه المصادر، كتاب كشؼ الٌظنكف عف أسامي الكيتب
 .بيف قكسيف ىبللٌييف ىكذا )  ( الكتب الكارة في المتف

_ أقكاؿي العمماًء: كٌثقتي جميع أقكاًؿ الٌسادة العمماء الفقيٌيًة كغيرىا كتمؾ الميتعٌمقة بشركح الحديث 6
رجعت إلى الٌنبكٌم الٌشريؼ، الكاردًة في متف رسالة معٌدؿ الٌصبلة كالتي نقميا اإلماـ البرككم، حيث 

يا بالٌشكؿ  كى ىذه األقكاؿ _ مطبكعةن كانت أالكتب الٌتي اشتممت عم مخطكطة _، كضبطُّ نصَّ
الٌصحيح في المتف، كأشارتي إلى الٌنقص أك االختبلفات المكجكدًة في متف الٌنسخ المخطكطة كأثبتي 

الجزء كالٌصفحة، ككضعت ذلؾ كٌموي في اليامش، باإلضافة إلى ذكر اسـ الكتاب كالمؤٌلؼ كسنة كفاتًو ك 
 .، لتمييزىا عف باقي الٌنصكص في المتف»  «ىذه األقكاؿ بيف ميزدكجيف ىكذا  

المسائؿ األصكلٌية كالفقيٌية، الٌتي أشار إلييا اإلماـ  معظـاألصكلٌية كالفقيٌية: كٌضحتي  _ المسائؿ7
، البرككم في رسالة معٌدؿ الٌصبلة، حيثي رجعتي إلى الكتب األصكلٌية كا لفقيٌية المعتمدة في كٌؿ مذىبو

كبٌينتي أقكاؿ السادة العمماء في ىذه المسائؿ _ مع مراعاة الٌترتيب الٌزمانٌي بيف المذاىب الفقيٌية _، 
كذكرت أدلٌتيـ كناقشتيا في بعض األحياف، ككنت أعتمد عمى مصدريف في بياف حكـ كٌؿ مسألةو عمى 

 .األقؿ

بًة أك الميشكمًة: كٌضحت المقصكد بيذه المصطمحات، مف خبلؿ _ الميصطمحات الفقيٌية أك الغري8
الٌرجكع إلى كتب الٌمغة العربٌية أك كتب الٌتعريفات أك الكتب الفقيٌية الميتعٌمقة بيا، كأثبت ذلؾ كٌموي في 

      .اليامش
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ًظ _ التزمت في تحقيقي لرسالة معٌدؿ الٌصبلة بالرسـ اإلمبلئي الحديث، حيث كردت بعض األلفا9
بخبلؼ قكاعد ىذا الٌرسـ، فأثبتيا في المتف كفؽ الٌرسـ اإلمبلئي الحديث، كلـ أشر إلى ذلؾ في 
اليامش، كمثاؿ ذلؾ كممة الٌصبلة فقد كردت في معظـ الٌنسخ المخطكطة: الصمكة، فأثبتيا بالٌشكؿ 

 .السميـ: الٌصبلة

ا _كىي كثيرةه _، كلـ أشر إلى ذلؾ في ككذلؾ فقد أكممت االختصاراًت الكاردة في المتف كأثبتيا بكاممي
 .اليامش، كمف األمثمة عمييا، رضو: رضي اي عنوي،  رح: رحموي ا، الٌظا: الٌظاىر، الٌطا: الطُّمأنينة

لكضع العناكيف الفرعٌية لممسائؿ الفقيٌية  يفالقكس يفتي ىذالقكساف المستطيبلف ] [: استعمم _10
 .كلـ أشر إلى ذلؾ في اليامش بداخميما كالٌتي ىي مف إضافتي،

في المتف، لكضع الجمًؿ الٌتي كقع فييا نقصه  يفالقكس يفككفاف } {: استعممتي ىذ_ القكساف المع11
أك اختبلؼه ما بيف الٌنسخ، كأثبتي ذلؾ كٌموي في اليامش مقركنان برمز الٌنسخة الٌتي كقع فييا ذلؾ 

 .االختبلؼ

كالمصادر الٌتي رجعتي إلييا في الٌتحقيؽ، بذكر اسـ الٌشيرة  _ كثٌقتي في اليامش أسماءى الكيتبً 12
ىػ(، 555لممؤٌلؼ، ثـٌ االسـ الٌشخصي مع تاريخ الكفاة بالٌتقكيـ اليجرم بيف قكسيف ىبللٌييف ىكذا )ت

كاسـ الكتاب كامبلن كالجزء كالٌصفحة، كذكرت اسـ الميحٌقؽ أك الٌشارح إف ٌكجد، ثـ اسـ جية الٌنشر، 
ًدىا كرقـ الٌطبعة حيث رمز لو بالٌرمز )ط(، كسنة الٌطباعة، كفي حاؿ عدـ كجكد رقـ كمكاف كجك 

 .لمٌطبعة رمز لذلؾ )د.ط(، كفي حاؿ عدـ كجكد تاريخو لمٌنشر رمزت لذلؾ )د.ت(

أٌما بالٌنسبة لممخطكطات، فقد ذكرت تفاصيؿ المٌؤلؼ كميا الٌتي أشرتي إلييا في الٌنقطة الٌسابقة، مع 
 .مخطكط كامبلن، كرقـ الجزًء كالٌمكحًة، كمكاف كجكد ىذا المخطكط كرقـ حفظًو إف كجدذكر اسـ ال

ككذلؾ إذا تكرر المصدر الٌذم استعنتي بو مرتيف متتاليتيف، فقد أثبتوي في اليامش بمفظ المصدر 
   .  ابؽ، مع ذكر رقـ الجزء كالٌصفحةالسٌ 

ـ الٌمكحة مقركنان ؽ الٌنسخ المخطكطة، بذكر رق_ أشرتي في اليامًش إلى نياية كٌؿ لكحةو مف أكرا13
 .كثرة النسخ المعتمدة في الٌتحقيؽ، كلـ أستعمؿ إشارًة الٌنجمة لبرمز الٌنسخة
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_  كضعتي صكران لمكحة األكلى كاألخيرة مف كٌؿ نسخةو مف الٌنسخ المعتمدة في الٌتحقيؽ، كأكردتيا 14
 قبؿ قسـ الٌتحقيؽ.    

: اآليات القرآنٌية كاألحاديث الٌنبكٌية الٌشريفة في نياية الٌتحقيؽ لكؿو مففٌنٌية  _ كضعتي فيارس15
 . كالمصادر، كالمراجع، كالمحتكيات كاألعبلـ كالكتب،
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 .الّصعوبات الّتي واجيتني في أثناء الّتحقيقالمطمب الثّاني: 

 ، ما يمي:الٌتي كاجيتني في أثناء الٌتحقيؽالٌصعكبات مف أشٌد 

_ الٌرجكع إلى الكثير مف الٌنسخ المخطكطة الٌتي اعتمد عمييا اإلماـ البرككٌم في )رسالة معٌدؿ 1
الٌصبلة(، حيث كاجيتني صعكبةه بالغةه في تحصيؿ بعض ىذه الٌنسخ، ألٌنيا لـ تكف متكفرة في بعض 

مف ىذه األحياف، ككذلؾ المشٌقةي الحاصمةي في الكصكؿ إلى مكاف استدالؿ اإلماـ البرككٌم 
المخطكطات، فصعكبةي قراءة الخٌط ككبر حجـ المخطكط أخذ جيدان كبيران ككقتان كثيران، كلكف كالحمدي  

ؿ المقصكد، كأثبت ذلؾ تمكنتي مف تحصيؿ جميع الٌنسخ الكاردة في المتف، كأشرت إلى مكاف االستدال
 .في اليامش

ـي كاإلشكاؿي الحاصؿي في أسماء بعض األعبلـً 2 كالكتب، كمف ذلؾ أٌف اإلماـ البرككم قد أكرد  _ اإلبيا
نقبلن عف الفتاكل الٌتاتارخانٌية؛ ذكر فيو اسـ عمـو ىك ىشاـ، كلـ يذكر أٌية تفاصيؿ أخرل تتعمؽ بيذا 
االسـ، كبعد بحثو طكيؿو اىتديت إلى االسـ الكامؿ ليذا العمـ كأكردتي ترجمتوي في اليامش، ككذلؾ نقموي 

ة؛ حيث ذكر اسـ عمـو ىك عمٌي بف أحمد، كلكني اىتديت إلى ترجمتًو بعد بحثو عف الفتاكل الٌنسفيٌ 
 .ش أيضان ، كأكردتيا في اليامكتدقيؽ

ككذلؾ اإلشكاؿ الحاصؿي في أسماء بعض الكتب، كمثاؿ ذلؾ كتاب الحاكم، ىؿ ىك كتاب الحاكم 
كبعد االطبلع عمى  لمغزنكٌم _ كىك مطبكع _، القدسيٌ  لمحصيرم _ كىك مخطكط _ أـ كتاب الحاكم

 .لحصيرم، كاألمثمةي عمى ذلؾ كثيرةالكتابيف تٌبيف أف المراد ىك الحاكم لئلماـ ا

في  اعتمدتي  أننيحقيؽ، فكما ذكرت سابقان _ كثرة الٌفركقات كاالختبلفات بيف الٌنسخ المعتمدًة لمتٌ 3
االختبلفات الحاصمة  ةكثر تحقيقي لرسالة معٌدؿ الٌصبلة عمى سبع نيسخو مخطكطة، كلقد تفاجأت مف 

ـٌ أ ، كأثبت في اليامش ىذه االختبلفات مرفقان ثبتي في المتف ما رأيتوي صكابان في بينيا، فدرستيا جميعيا ٌث
   برمز الٌنسخة المخطكطة الٌتي كقعت فييا.
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 صور الصفحات اْلولى واْلخيرة من النسخ المعتمدة في التحقيق
 ولى من النسخة والصفحة اْل 
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 ة االخيرة من النسخة والصفح
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 الصفحة االولى من النسخة م
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 الصفحة اْلخيرة من النسخة م
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 الصفحة اْلولى من النسخة ك
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 الصفحة اْلخيرة من النسخة ك
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 الصفحة اْلولى من النسخة ق
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 الصفحة اْلخيرة من النسخة ق
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 الصفحة اْلولى من النسخة د
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 د الصفحة اْلخيرة من النسخة
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 الصفحة اْلولى من النسخة س
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 الصفحة اْلخيرة من النسخة س
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 الصفحة اْلولى من النسخة ع
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 الصفحة اْلخيرة من النسخة ع
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 انيالقسم الثّ 

 قص المحقالنّ 

 الّصالةِ  لِ د  ُمعَ 
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 1}وبو نستعين{حيم حمن الرّ بسم ا الرّ 

 ،عماليااإلسبلـ كأفضؿ أ يف كعركةكجعميا رأس الدى  ،2تعديمياك  بلةً الصٌ  قامةً بإ مر عبادهي أالذم   الحمدي 
رة كقي  كأساسان  كعمادان  ،يمافكاإل فرً الكي  بيف كفارقان  كميزانان  كبرىانان  ،يرافكمطفىء النٌ  كنجاةن كمفتاحان  كنكران 

 ما كأكؿ{كماحي الخطايا  ،نكب كخير األعماؿككفارة الذٌ  ،بو العبدي  كأكؿ ما يحاسبي  ،عيف الحبيب
 .ربىخران كقي ذي  7ت لوي مف تمٌ لً  }6كبىطي  َـّ ثي {كبى طي  َـّ ثي  5كبىفطي ، ما يبقى 4كآخر }3فرض

                                                             
 ما بيف المعككفيف ليس في )ع(. 1

 .كردت في )د( في تعديميا 2

 ما بيف المعككفيف سقط مف )س(. 3

 .كردت في )س( كأكؿ 4

ٍسفي ﴿ تأكيؿ قكلو أكرد اإلماـ الٌطبرم عٌدة معاني لكممة )طكبى( حيث قاؿ: كقد اختمؼ أىؿ التأكيؿ في  5 طيكبىى لىييـٍ كىحي
 (.29) اآلية: الٌرعد، ﴾ سكرةمىآبو 

ـي: ًنٍعـ ما ليـ، حدثني جعفر بف محٌمد البركرم مف أىؿ الككفة قاؿ: حٌدثنا أبك زكريا الكمبي، عف عمر بف  فقاؿ بعضي
 نافع قاؿ: سيئؿ عكرمة عف طكبى ليـ، قاؿ: ًنعـى ما ليـ.

 الد األحمر، عف جكيبر، عف الٌضحاؾ طكبى ليـ، قاؿ: غبطةه ليـ.كقاؿ آخركف: غبطةه ليـ، حٌدثنا أبك خ
كقاؿ آخركف: فرحه كقيرَّةي عيف، حدثني عمي بف داكد كالمثنى بف إبراىيـ قاال: حدثنا عبد ا قاؿ: حدثني معاكية، عف 

 عمي، عف ابف عباس طكبى ليـ، يقكؿ: فرحه كقيرَّة عيف.
ٍسنىى ليـ، حٌدثنا محمٌ  د بف عبد األعمى قاؿ: حدثنا محمد بف ثكر، عف معمر، عف قتادة: طكبى ليـ كقاؿ آخركف: حي

 ىذه كممةه عربيةه، يقكؿ الرجؿ: طكبى لؾ: أم أصبتى خيرنا.
، حدثنا أبك كريب قاؿ، حدثنا ابف يماف، عف أشعث، عف  كقاؿ آخركف: اسـ مف أسماء الجنة، كمعنى الكبلـ، الجنة ليـي

ابف عباس طكبى ليـ، قاؿ: اسـ الجنة، بالحبشية، كحٌدثنا ابف حميد قاؿ: حدثنا جعفر، عف سعيد بف جبير، عف 
 يعقكب، عف جعفر، عف سعيد بف مشجكج في قكلو: )طكبى ليـ( قاؿ: )طكبى( : اسـ الجنة باليندية.

عف  كقاؿ آخركف: )طكبى ليـ(  شجرة في الجنة، حدثنا محمد بف عبد األعمى قاؿ: حدثنا محمد بف ثكر، عف معمر،
األشعث بف عبد ا، عف شير بف حكشب، عف أبي ىريرة )طكبى ليـ(: شجرة في الجنة يقكؿ ليا: تىفىتَّقي لعبدم عما 

 شاء، فتتفتؽ لو عف الخيؿ بسركجيا كليجيميا، كعف اإلبؿ بأزٌمتيا، كعما شاء مف الكسكة. 
(، تحقيؽ: 440_16/434، )أكيؿ القرآفجامع البياف في تق(، 310الٌطبرم، أبك جعفر محٌمد بف جرير اآلممي )ت

 (.  2000_1420(، )1أحمد محٌمد شاكر، مؤسسة الٌرسالة، )دمشؽ_سكريا(، ط)
 ما بيف المعككفيف سقط مف )د(. 6

 سقطت مف )س(. 7
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يف الذٌ  ،2كآلو كصحبو د خير مف عٌدليا كسٌكاىا ببل منكرو محمٌ  1سموفضؿ ري بلـ عمى أبلة كالسٌ كالصٌ 
 .كربالمعركؼ كنيكا عف المن 3الٌصبلة كآتكا الٌزكاة كأمركا رض فأقامكاٌكنكا في األمي 

منيا  6بؿ ترككا ،رعايتيا رعكىا حؽٌ  فما{ 5يكاتالشٌ  بعكاة كاتٌ بلأضاعكا الصٌ  خمؼه  4ـفخمؼ مف بعدى
 .}9في الجمسة كالقكمة{ ةمأنينالطُّ  }8امسيٌ ال  7،نف كالكاجباتالسٌ 

 

                                                             
 كردت في )د( كرسكلو. 1

 كردت في )د( كأصحابو. 2

 /ب مف نسخة ؾ.1نياية  3

 /ب مف نسخة ـ.1نياية  4

بلةى كىاتَّبىعيكا الشَّيىكاًت فىسىٍكؼى يىٍمقىٍكفى غىيِّا قكلو عٌزكجؿ: ﴿  كىذا اقتباسه مف 5 ٍمؼه أىضاعيكا الصَّ ـٍ خى مىؼى ًمٍف بىٍعًدًى سكرة  ﴾فىخى
سى » (، قاؿ مجاىده: 59مريـ، اآلية: ) مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى مَّدو صى اًلًحي أيمًَّة ميحى ذىىىاًب صى ـٍ ًعٍندى ًقيىاـً السَّاعىًة، كى ك ىي ، يىٍنزي ـى مَّ

مىى بىٍعضو ًفي اأٍلىًزقًَّة  ييـٍ عى  «.بىٍعضي

ٌمٍكىىا في غير كقتيا.  كقاؿ غيرهي: أضاعكىا حينما صى

. كيكىىىا ألبتَّة كىذا ىك األشبوي، ألٌنو يدؿُّ عمى أٌنو ييٍعنىى ًبًو الكفىاري اعيكىىا كتىرى   كقيؿ: أضى

(، تحقيؽ: محٌمد 1/456ىػ(، تفسير مجاىد، )104مخزكمي )تمجاىد، أبك الحٌجاج مجاىد بف جبر المكي القرشي ال
 (.1989_1410(، )1عبد الٌسبلـ أبكالٌنيؿ، دار الفكر اإلسبلمي الحديثة، )القاىرة_مصر(، ط)

عرابًو، )311الٌزجاج، إبراىيـ بف الٌسرم بف سيؿ )ت (، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده شمبي، 3/335ىػ(، معاني القرآف كا 
 (.1998_1408(، )1يركت_لبناف(، ط)عالـ الكتب، )ب

  /ب مف نسخة د.69نياية  6

 /ب مف نسخة ك.1نياية  7

 ما بيف المعككفيف مطمكسه في نسخة ـ. 8

 ما بيف المعككفيف كرد في ) ك ؾ ع ( في القكمة كالجمسة. 9
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 ،}3ان ما رأسال يرفعكف ليي {تراىـ  ،ترككىا رأسان  2كثرىـكأ 1}وي  تعالى عصم مف ااٌل إ{جمعكا عمى تركيا أ
حقان سي  حقان ثـٌ سي  حقان ثـٌ فسي  ،جكدككع كالسٌ كا الرٌ كأنما لـ ييقىؿ ليـ أتمٌ  ،جكدككع كالسٌ كف الرٌ تمٌ ـ ال يي يي كبعضي 

 .ان رقى ان كخى قصى نى  لمف كانت لوي 

كساكل الرُّضاةي }في الببلد كشاعت بيف العيبَّاد،  5ىذه بميةن أليمةن كمصيبةن عظيمةن، طارت }4كلما كانت} 
 .الكاجب عمييا 8اإلنكار 7لترؾ }6فاعميا

ككف ليذا  ألئبٌل  ؛الكجكب كآفات الترؾة دلٌ بيف فييا أأي  أف أكتب رسالةن  ،ةي كتني الحميَّ كحرَّ  ،خذتني الغيرةي أ
لى يكـ إ كذخران  ، العالميف لى ربٌ إ ككسيمةن  ،ة المسمميفي لعامٌ منٌ  كتككف نصيحةن  ،اضيفالمنكر مف الرٌ 

 .يفالدٌ 

 

 

 

 

 
                                                             

 ما بيف المعككفيف كرد في ) ك ؾ ـ ع ( إال مف عصمو ا. 1

 /ب مف نسخة ؽ.1نياية  2

 بيف المعككفيف كرد في )د( ال يرفعكف رأسان ليما، كفي نسخة )ؾ( ال يرفعكف ليا رأسان. ما  3

 ما بيف المعككفيف سقط مف )ؾ(. 4

 /ب مف نسخة ع.1كردت في )ـ( كطارت، نياية  5

 كردت في )ؽ( كساكل الرُّضاةي في فاعميا. 6

 كردت في )س( الترؾ. 7

 ة س./ب مف نسخ237كردت في )د( إنكار، نياية  8
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عف  4فشٌمرتي  ،إال مكافقتو 3كال يىسىعيًني ،مخالفتو 2ال يساعدني 1مٌمف ليَّ في ىذا الشأف إشارةه كقد كقع إ
 .العباد كاجتياد كتككمت عمى ربّْ  جدٍّ 

 6كتعييف المذىبقكاؿ الفقياء فييا كأ ،األركاف كالقكمة كالجمسة تعديؿً  5في تفسير بتيا عمى مقدمةو كرتَّ 
 .رؾفي آفات التٌ  كتنبيوه  ،10نةالكتاب كالسٌ  9فم 8تودلٌ في أ 7كمطمبه  ،المختار

في  12خاتمةن  زدتي  ،ؼسنف الصٌ  11كترؾ ،بلةفي أفعاؿ الصٌ  اإلماـً  مسابقةي  ،نكريف آخريفمي  ا رأيتي ثـٌ لمٌ 
 .حقيؽسديد كالتٌ كفيؽ كمنو التٌ كبا التٌ  ،14ؼالصٌ  13بياف كجكب المتابعة كسنف

                                                             
 كردت في )ع( ًمٍف. 1

 كردت في )س( يساعد. 2

 كردت في ) ـ ك س ( يكافقني. 3

 /أ مف نسخة ـ.2كردت في ) ع ك د ( فتشٌمرت، نياية  4

 /أ مف نسخة ؾ.2نياية  5

 كردت في )ع( مذاىب. 6

 كردت في )ـ( كالمطمب. 7

 كردت في )د( أٌدلة. 8

 /أ مف نسخة ؽ.2نياية  9

 ك./أ مف نسخة 2نياية  10

 كردت في )د( في ترؾ. 11

 /أ مف نسخة د.70نياية  12

 كردت في )د( في سنف. 13

 كردت في ) ـ س ع ( الصفكؼ. 14
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 []تفسيُر تعديِل اْلركانِ  مةقدّ المُ 

ًزمُّ ماـ اإل كرهي ما ذى  هي كأظير  ركافً األ ما قيؿ في تفسير تعديؿً  أشمؿي  الميطىرّْ
 ،2(غربالمي )في  اي  رحموي  1

بيف  كالقعدةي  ،بينيما جكد كالقكمةً ككع كالسٌ الجكارح في الرٌ  تسكيفي  »:كىك 3(ةخانيٌ )الٌتاتار ؿ عميو في كعكَّ 
  .4« جدتيفالسٌ 
 

                                                             
ىك أبك الفتح ناصر بف أبي المكاـر عبد السيد بف عمي الميطرزم الحنفي المقمب برىاف الٌديف، برع فى الفقو كالمغة  1

، قرأ ب538كالعربية، كلد سنة ) بمده عمى أبيو عبد السيد كعمى أبي المؤيد المكفؽ بف أحمد خطيب ىػ( بجرجانية خكارـز
، كسمع الحديث مف أبي عبد ا محمد بف عمي التاجر، لو كتاب )اإليضاح( فى شرح مقامات الحريرم  خكارـز
ك)المصباح( في الٌنحك ك)المعرب( في الٌمغة شرحو كرتبو في كتابو )المغرب في ترتيب المعرب(، حضرتو الكفاة 

ىػ(، معجـ األدباء )إرشاد 626ىػ(. ياقكت الحمكم، أبك عبد ا ياقكت بف عبد ا الركمي )ت610بخكارـز سنة )
(، 1(، تحقيؽ: إحساف عباس، دار الغرب اإلسبلمي، )بيركت_لبناف(، ط)6/2741األريب إلى معرفة األديب(، )

ىػ(، الجكاىر المضٌية في 775كفاء القرشي )ت(. القرشي، أبك محمد عبد القادر بف محٌمد بف أبي 1993_1413)
 (.   1993_1413(، )1(، تحقيؽ: عبد الفتاح محٌمد الحمك، دار ىجر لمطباعة كالنشر، ط)3/528طبقات الحنفية، )

مميا فيقىيىاء اٍلميغًرب ًفي تىٍرًتيب الميعًرب:_ ألبي الفتح الميطرزم كىك كتابه ًفي المُّغىة تكمـ ًفيًو عمى األلفاظ الًَّتى يستع 2
الحنفٌية مف اٍلغىًريب، اختصره المؤلؼ مف مصنؼو آخر لو ىك كتاب )الميعرب( كيقع في جزئيف مف الحجـ المتكسط. 

(، مطبعة سركيس، 2/1760ىػ(، معجـ المطبكعات العربٌية كالميعٌربة، )1351سركيس، يكسؼ بف إلياف بف مكسى )ت
 (.2/488دٌم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصٌنفيف، )(. البغدا1928_1346(، )1)القاىرة_مصر(، ط)

ىػ(، كىك كتابه 786التٌاتارخانٌية في الفتاكل:_ لئلماـ الفقيو عالـ بف العبلء األنصارم الٌدىمكم اليندم الحنفٌي )ت 3
)الخانية( ك)الٌظييرٌية(، كقٌدـ عظيـ في الفتاكل يقع في مجمدات جمع فيو المؤلؼ مسائؿ )المحيط البرىاني( ك)الٌذخيرة( ك

بابان في ذكر العمـ ثـ رتَّبوي عمى أبكاب اليداية، كذكر أٌنوي جمعوي بأمرو مف الخاف األعظـ تاتارخاف كلذلؾ اشتير بو، كقيؿ 
 ىػ( لٌخصيا كىذبيا في مجمد. حاجي خميفة، كشؼ الظنكف956إنو سماه )زاد المسافر(، ثـ إٌف اإلماـ إبراىيـ الحمبي )ت

 (.1/435(. البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصٌنفيف، )1/268عف أسامي الكتب كالفنكف، )

، ناصر بف أبي المكاـر )ت 4 (، تحقيؽ: محمكد الفاخكرم كعبد 2/46ىػ(، اٍلميغًرب ًفي تىٍرًتيب الميعًرب، )610الميطرزمُّ
 (.1979_1399(، )1يا(، ط)الحميد مختار، مكتبة أسامة بف زيد، )دمشؽ_سكر 

(، تحقيؽ: سٌجاد حسيف، مطبعة دائرة 1/510ىػ(، الفتاكل الٌتاتارخانٌية، )786الٌدىمكٌم، عالـ بف العبلء األنصارم )ت
 (.1987_1407(، )1المعارؼ العثمانية، )حيدر آباد_اليند(، ط)
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ـي القياـً مف الرُّككع ،الطيمأنينة في الٌرككع كالٌسجكد» كىك:  1كيىقربي منو ما ذيكر في )االختيار( تما  ،كا 
 .2«كالقعدة بيف الٌسجدتيف 

ؿي مى تى حٍ المي  4حمؿي فيي  ،3مكؿً حكماف في الشُّ كىذاف مي 
 8لمصنفوً  7(البحريف 6شرح مجمع) عمييما كعبارةً  5

 :قاؿ حيثي 

                                                             
كى عبد ا مىٍحميكد بف مكدكد بف مىٍحميكد اٍلمكًصًمي، مف ااًلٍخًتيىاري لتعميًؿ اٍلميٍختىاًر:_ ألبي اٍلفضؿ اٍلمكًصًمي كىىي  1

تصانيفو: )اٍلميٍختىار لٍمفىٍتكىل( أٌلفوي في عنفكاف شبابًو كاختار فيو قكؿ اإلماـ أبي حنيفة، فتداكلتو األيدم كطيمب منو شرحان 
، كذكرى فركعان ييحتاج إلييا كييعتمد في لو؛ فشرحو شرحان أشار فيو إلى عمًؿ المسائؿ التي بحثيا كمعانييا المستفادة منيا

كىك مف الكتب المعتمدة في المذىب الحنفي. حاجي خميفة، كشؼ  ،الٌنقًؿ عمييا كسٌماهي )االختيار لتعميؿ المختار(
 (.1/462(. البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصٌنفيف، )2/1622الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، )

(، عٌمؽ عميو: محمكد 1/52ىػ(، االختيار لتعميؿ الميختار، )683ف مكدكد المكصمٌي، عبد ا بف محمكد )تاب 2
 أبكدقيقة، دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، )د.ط(، )د.ت(.

ب ب في ترتيغرً طرزم صاحب المي لئلماـ المي لمصطمح تعديؿ األركاف، األكؿ المقصكد بيما: التفسيراف السابقاف  3
فظ الكاضح الٌداؿ عمى ىك المٌ  :حكـ، كالمفظ المي البف مكدكد المكصمي صاحب االحتيار لتعميؿ المختارالثاني ب ك عرً المي 

 . بشكؿو مباشرو دكف لبسو أك غمكضو المراد المعنى 

 /أ مف نسخة س.238نياية  4

5 .  كردت في )د( الميتىحٌمؿي

 /ب مف نسخة ـ.1نياية  6

مم 7 تىقىى النَّيّْريًف:_ في فركع الحنفٌية لئلماـ مظفري الٌديف أحمد بف عمي بف ثعمب المعركؼ بابف مىجمعي البىحريف كى
ىػ(، جمع فيو مسائؿ القدكرم كالمنظكمة مع زياداتو كرتٌبوي فأحسف ترتيبو كأبدعى في 694الساعاتي البغدادم الحنفي )ت

امف مف ثٌ الئؿ المتعمقة بذلؾ الكتاب، فىرغى مف تأليفو في اختصاره، كذكرى في آخر كؿ كتابو منو ما شذَّ عنوي مف المسا
ىػ(، ثـ شرحوي في مجمديف كبيريف ألفو ألبي القاسـ عبد ا بف يكسؼ المستنصر با. حاجي خميفة، 690رجب سنة )

 (.1/100(. سركيس، معجـ المطبكعات العربٌية كالميعٌربة، )2/1599كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، )

 /أ مف نسخة ع.2نياية  8
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الطيمأنينةي في الٌرككع كالٌسجكد، ككذا إتماـ  :كىك: تعديؿي أركاف الٌصبلة اي  رحموي  3يكسؼ }2أبك 1}قاؿ» 
تماـ ،القياـ بينيما   ،بتركوً  5الصبلةي  4فرضه تبطؿي  ،القعكد بيف السجدتيف كا 

                                                             
 ليست في ) ـ ك س (. 1

 ما بيف المعككفيف كرد في )د( قاؿ ألبي يكسؼ، ككرد في )ؾ( قاؿ أبي يكسؼ. 2

ىػ( أخذ الفقو 113ىك أبك يكسؼ يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب القاضي األنصارم الككفي البغدادم، كلد بالككفة سنة ) 3
مذىبو كالميقٌدـ بيف أصحابو، كاف فقييان عبلمةن مف حفاظ الحديث كليى القضاء  عف اإلماـ أبي حنيفة كىك أكؿ مف نشر

لثبلثة خمفاء ىـ الميدم كاليادم كالرشيد، مف كتبو )الخراج(  ك)اآلثار( ك)أدب القاضي(، حضرتو الكفاة سنة 
ٍيمىرم، أبكعبد ا الحسيف بف عمي بف محمد )ت182) (، عالـ 1/98كأصحابو، )ىػ(، أخبار أبي حنيفة 436ىػ(. الصَّ

 (.3/661(. القرشي، الجكاىر المضٌية في طبقات الحنفية، )1985_1405(، )2الكتب، )بيركت_لبناف(، ط)

 كردت في ) ع ك س د ( يبطؿي. 4

 /ب مف نسخة ؾ.2نياية  5
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اي  رحموي  2الٌشافعي 1كبو قاؿ
3 »4. 

 

 

 

 

 

                                                             
 /ب مف نسخة ؽ.2نياية  1

ع فيقاؿ لو الشافعي كما ينسب إلى عبد ىك محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شافع القرشي، يينسب إلى شاف 2
المطمب فيقاؿ المطمبي كما ينسب إلى مكة ألنيا مكطف أجداده فيقاؿ لو المكي، كلد بمدينة غزة بفمسطيف سنة 

ىػ(، تفقو بمكة عمى شيخ الحـر مسمـ بف خالد الزنجي كسفياف بف عيينة اليبللي، كرحؿ إلى المدينة قاصدنا األخذ 150)
ىػ(. 204س، مف مصنفاتو كتاب )الرسالة( ك)األـ( ك)أحكاـ القرآف(، حضرتو الكفاة بمصر سنة )عف مالؾ بف أن

(، تحقيؽ: إحساف عباس، دار الرائد 75_1/71ىػ(، طبقات الفقياء، )476الٌشيرازم، إبراىيـ بف عمي الشيرازم)ت
ىػ(، تيذيب األسماء 676ت(. النككم، يحيى بف شرؼ الٌنككم )1970_1930(، )1العربي، )بيركت_لبناف(، ط)

 (، اعتنى بو: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، )د.ط(، )د.ت(.51_1/44كالمغات، )

 .ديؿ األركاف_ عند الٌشافعية ركفه كالطُّمأنينة في الٌصبلة _كالٌتي ىي في معنا تع 3

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج،  ىػ(،977الخطيب الٌشربيني، شمس الٌديف محٌمد بف أحمد )ت
 (.1994_1415(، )1(، دار الكتب العممٌية، ط)1/340)

ف قؿَّ مطمئن: » لمماكردم ما نٌصوي  جاء في الحاكمك  مىى رككعو الٌذم كصفنا زمانان كا  : أىٍف يىٍثبيتى عى ، ان فىأىمَّا الطُّمىٍأًنينىةي فىييكى
ةي ًإالَّ ًبًو كىىيكى ريٍكفه كىاًجبه الى تيجٍ  بلى  «. ًزئي الصَّ

(، تحقيؽ:عمي 2/119ىػ(، الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الٌشافعي، )450الماكردم، عمي بف محٌمد البغدادم )ت
 (. 1999_1419(، )1ركت_لبناف(، ط)محٌمد معٌكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الكتب العممٌية، )بي

_أ(، جامعة ميتشغاف  1/67ىػ(، شرح مجمع البحريف، مخطكطة )ج694ف ثعمب )تابف الساعاتي، أحمد بف عمي ب 4
 الكاليات المتحدة األمريكٌية، كالمخطكطة مف دكف رقـ.
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جبات في عٌد كا ا رحموي  3ريعةتاج الشٌ  2في شرح قكؿ حيث قاؿ: _ا  رحموي  1ريعةً الشٌ  صدرً  كعبارةي 
في  نافي الطمئاكىك  ؛5عندىما 4و فرضه نٌ افعي فإألبي يكسؼ كالشٌ  خبلفان  ركافً األ كتعديؿي »  _بلةالصٌ 
 6}كبيف{ جكدككع كالسٌ بيف الرُّ  نافي كذا االطمئك  ،تسبيحو بمقدارً  كقٌدرى  ،جكدالسٌ كذا في ككع ك الرٌ 
  .7«جدتيفالسٌ 

 

 

 

 
                                                             

يمقب بصدر الشريعة  ،ىك عبيد ا بف مسعكد بف تاج الٌشريعة محمكد بف أحمد صدر الشريعة األكبر المحبكبي 1
ٍبر مدقؽ لو تصانيؼ مفيدة منيا )التنقيح( األصغر، كيتصؿ نسبو بالصحابي الجميؿ ع بادة بف الصامت، عالـ محقؽ كحى

ىػ(. القرشي، الجكاىر المضٌية في 747في أصكؿ الفقو ك)شرح الكقاية( ك)مختصر الكقاية( حضرتو الكفاة سنة )
(، دار 4/197(، األعبلـ، )1396(. الًزًركمي، خير الديف بف محمكد بف محمد بف فارس)ت3/464طبقات الحنفية، )

 (.2002_1422(، )15ط) العمـ لممبلييف، )بيركت_لبناف(،

 ليست في ) ـ س (. 2

 ا يتصؿ نسبوي  ىك محمكد بف صدر الشريعة األكبر أحمد بف عبيد ا جماؿ الديف المحبكبي يكٌنى بأبي عبد 3
كتاب )التنقيح( جمع فيو بيف كبلـ حابي الجميؿ عبادة بف الصامت، اإلماـ الكبير األصكلي صاحب الفنكف، لو بالصٌ 

البزدكدم ككبلـ ابف الحاجب كرتبو ترتيبان حسنان، كفي الفكائد أٌنو صاحب )الكقاية( انتخبيا مف )اليداية(؛ صٌنفيا ألجؿ 
حفظ ابف ابنو صدر الشريعة عبيدا بف مسعكد كلو كذلؾ )الفتاكل كالكاقعات(. القرشي، الجكاىر المضٌية في طبقات 

 (.4/369ية، )الحنف

 /ب مف نسخة ك.2نياية  4

 .يكسؼ كالشافعي خبلفان ألبي حنيفة كمحٌمدأم: أبك  5

 ما بيف المعككفيف كرد في )د( بيف. 6

(، دراسة 2/120ىػ(، شرح الكقاية كمعو منتيى الٌنقاية عمى شرح الكقاية، )747صدرالشريعة، عبيد ا بف مسعكد )ت 7
 (.2006_1427(، )1الكٌراؽ لمٌطباعة كالٌنشر، )عٌماف_األردف(، ط) كتحقيؽ: صبلح أبك الحاج، مؤسسة
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 كالجمسةي  ركاف كليس القكمةي مف تعديؿ األمأنينة فييما لطي ا فيككفي  ؛ركنافً  جكدكالسٌ  1}ككعالرٌ  :قيؿ{ف فإ
 ؟ ركافاأل فييما مف تعديؿً  الطمأنينةي  3عدُّ تي فكيؼ  2ركنيف

 ،عمى ما سيجئي إف شاء ا تعالىكايات الرأس في بعض الرٌ  ككذا رفعي  ،خبلؼ ببل ركفه  4االنتقاؿ :مناقي 
سمية إلى مذىب أبي يكسؼ في التٌ  6نظرميب أك يي غباب التٌ  ف يككف مفكيمكف أ ،ليما تعديبلن  5ككففي

 افعي فإٌف القكمة كالجمسة ركناف عندىما.كالشٌ 

ـي  :بالقكمةً  7كالمرادي   .جكدككع كالسٌ بيف الرٌ  القيا

 .جدتيفالسٌ  بيف 8الجمكس :كبالجمسةً 

                                                             
ف قيؿ. 1  ما بيف المعككفيف كرد في )د( كا 

 كردت في )ـ( مف ركنيف. 2

 كردت في )ؽ( يعدي. 3

 /ب مف نسخة د.70نياية  4

 كردت في )ؽ( فتككف. 5

 كردت في ) ـ س( ننظر. 6

 /أ مف نسخة ـ3نياية  7

 ليست في )د(. 8
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 تعديل اْلركان[]المقدار الواجب في 

 .«4 دناهي أ 3تقدير 2سبيحةو بمقداًر تر كقدٌ  » 1ر الشريعة بقكلومراد صد فٌ إ ثـٌ 

 .8« مقداري تسبيحةو  7كأدناهي  »حيثي قاؿ:  ا 6رحمو 5يمعيح بو الزَّ كقد صرَّ 

 كسيجئي تحقيقو في المطمًب إف شاء اي تعالى. ،أعمى كأكسط 9فتقتضي أفعؿ التفضيؿ مرتبتيف أخرييف

 

 

 

 

                                                             
 /أ مف نسخة ؾ.3ة نياي 1

 كردت في )ك( التسبيحة. 2

 كردت في )ع( تقديرهي. 3

 (.2/120صدري الشريعة، شرح الكقاية، ) 4

ىػ( 705ىك أبك عمرك عثماف بف عمي بف محجف بف يكنس الميمقب فخر الٌديف الزيمعي الحنفي، قدـ القاىرة سنة ) 5
في شرح كنز الدقائؽ( ك)تركة الكبلـ عمى أحاديث األحكاـ( دٌرس كأفتى كصٌنؼ كانتفع الناس بو، لو )تبييف الحقائؽ 

ىػ(. القرشي، الجكاىر المضٌية في طبقات 743ك)شرح الجامع الكبير(، حضرتو الكفاة فى رمضاف بقرافة مصر سنة )
 (.4/210(. الًزًركمي، األعبلـ، )2/519الحنفية، )

 /أ مف نسخة ؽ.3نياية  6

 ليست في )ع(. 7

، )743اف بف عمي بف محجف )تالٌزيمعي، عيثم 8 ٍمًبيّْ (، 1/106ىػ(، تبييف الحقائؽ شرح كنز الٌدقائؽ كمعو حاشية الشّْ
 (.1893_1313(، )1المطبعة الكبرل األميرٌية، )القاىرة_مصر( ط)

 كردت في )س( أخرتيف. 9
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 [عند الفقياء اْلركانِ  تعديلِ  حكمُ ]

  :_شياءو أ ىينا ستةي  فٌ أ 5كىك ،4فصيؿإلى التٌ  فمحتاجةه  3}في ىذه االشياء{ 2الفقياءً  1قكاؿي ا أمٌ كأ

 .امى يً يٍ تً يَّ نً كٍ في ري  كال شبيةى  7ال خبلؼجكد ك كالسٌ  6ككعالرٌ  :ىاحدي أ

بمقدار {دناه كر أىكقد ذي  ،ف المفاصؿحتى تطمئ 9فييما الجكارحً  عديميما أم تسكيفي ت :8انيياكث
رحمو  12جانيالجر { عمى تخريجً  فسنةه  11ا عندىمامٌ كأ ،افعييكسؼ كالشٌ بي عند أ كىك ركفه  ،10}تسبيحة

 13}عمى تخريج كاجبه ك  ا

                                                             
 كردت في ) س ـ ( قكؿ. 1

 /ب مف نسخة س.238نياية  2

 ما بيف المعككفيف ليس في )ع(. 3

 ردت في ) ـ س د ( تفصيؿ.ك  4

 /ب مف نسخة ع.2نياية  5

 /أ مف نسخة ك.3نياية  6

 كردت في )س( اختبلؼ. 7

 كردت في )ع( ثانييما. 8

 ليست في ) ؽ د ع س (. 9

 ما بيف المعككفيف ليس في ) ؽ ؾ س د ك (. 10

 المقصكدي أبك حنيفة كصاحبو محٌمد. 11

جرجاني الفقيو الحنفي كأحدي األعبلـ، تفقو عمى أبي بكر الٌرازم كتفقو ىك أبك عبد ا محٌمد بف يحيى بف ميدم ال 12
عميو أبك الحسيف القدكرم كأحمد بف محٌمد الٌناطفي، كاف يٌدرس بالمسجد الذم بقطيعة الٌربيع مف آثاره )القكؿ المنصكر 

كأبي أحمد الغطريفي، ركل  في زيارة سيد القبكر( ك)ترجيح مذىب أبي حنيفة(، حٌدث عف عبد ا بف إسحاؽ البصرم
ىػ( كدفف 398عنو إسماعيؿ بف عمي الٌسماف كأبك نصر الٌشيرازم، حصؿ لوي الفالج فى آخر عمره حضرتو الكفاة سنة )

 (.7/136(. الًزًركمي، األعبلـ، )398_3/397بجانب قبر أبي حنيفة. القرشي، الجكاىر المضٌية في طبقات الحنفية، )
 مف )س(. ما بيف المعككفيف سقط 13
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 .3( 2اليداية)كذا في رحمو ا  1الكرخي

 ]تفصيل حكم تعديل اْلركان عند الحنفّية[
ٌنةن مشركعةه إلكماؿ ركف، فيككف سي  5ىذه طمأنينةه  أفٌ  :الجرجانيٌ  قكؿً  فكجوي  » :4كقاؿ في )الٌنياية(

 .كالطمأنية في االنتقاؿ

عمى  8سان قيا فيككف كاجبان  ،بنفسو مقصكدو  كماؿ ركفو إل 7مشركعةه  ةي نمأنيىذه الطُّ  :الكرخي 6قكؿً  ككجوي 
 ،ةءالقرا

                                                             
ق(، سكف 260، كلد سنة )مف أىؿ كرخ ىك أبك الحسيف عبيد ا بف الحسيف بف داٌلؿ بف دليـ الفقيو الحنفي الكرخي 1

بغداد كدرس بيا الفقو ثـ صار التدريس ببغداد إليو بعد أبي حاـز القاضي كأبي سعيد البرذعي، كانتيت إليو رئاسة 
ككاف مع غزارة عممو ككثرة ركاياتو عظيـ العبادة ككثير الصبلة كالصياـ د، النذىب الحنفي كانتشر أصحابو في الببل

حٌدث عف إسماعيؿ بف إسحاؽ القاضي كأحمد بف يحيى الحمكاني، ركع عنو ابف حيكيو كابف شاىيف، كالتقرب إلى ا، 
ٌذىبي، محٌمد بف (. ال494_2/493ق(. القرشي، الجكاىر المضٌية في طبقات الحنفية، )340حضرتو الكفاة سنة )

(، دار الحديث، )القاىرة_مصر(، )د.ط(، 12/38ق(، سير أعبلـ النببلء، )748أحمد بف عثماف )ت
(1427_2006 .) 
ىػ( كىك شرح عمى 593اليداية: في فركع الحنفٌية لشيخ اإلسبلـ برىاف الٌديف عمي بف أبي بكر المرغيناني الحنفي )ت 2

ٌنو في الحقيقة كالشرح لمختصر القدكرم كلمجامع الٌصغير لمحمد بف حسف الشيباني، متف لو سماه )بداية الميبتدم(، كلك
غناقي )ت ىػ( كسمَّاه 710كقد اعتنى بو: الفقياء قديمان كحديثان فشرحو تمميذه اإلماـ حساـ الٌديف حسيف بف عمي الصَّ

ر لمعاجز الفقير(. حاجي خميفة، كشؼ الظنكف )النياية(، ككذلؾ شرحوي اإلماـ كماؿ الٌديف ابف اليماـ كسمَّاه )فتح القدي
 (.1/560(. البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصٌنفيف، )2/2022عف أسامي الكيتب كالفنكف، )

ىػ(، اليداية شرح بداية المبتدم مع شرح العبلمة 593المرغيناني، أبك الحسف عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ )ت 3
(، اعتنى بو: نعيـ أشرؼ نكر أحمد، إدارة القرآف كالعمـك اإلسبلمٌية، 328_1/327(، )1303لمكنكم )تعبدالحي ا

 (. 1997_1417(، )1)كراتشي_باكستاف(، ط)
الٌنياية: في الفقو الحنفي كىك شرح لكتاب اليداية لممرغيناني، ألفوي تمميذه اإلماـ حساـ الٌديف حسيف بف عمي  4

غنىاقى  ىػ(، كىك أكؿ مف شرح اليداية عمى ما ذكره السُّيكطي في )طبقات الٌنحاة(، فرغ 710ي الحنفي )تالمعركؼ بالصَّ
ىػ( ككتب في آخره مسائؿ الفرائض، كقد اختصر ىذا الشرح جماؿ الديف محمكد 700منو في شير ربيع األكؿ سنة )

ائد اليداية(. حاجي خميفة، كشؼ ىػ( في مجمد سماه )خبلصة النياية في فك 770بف أحمد بف الٌسراج القكنكم )ت
 (.1/314(. البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصٌنفيف، )2/2022الظنكف عف أسامي الكيتب كالفنكف، )

 كردت في )ع( الطمأنينة. 5
 ليست في )ع(. 6
 /ب مف نسخة ـ.3سقطت مف )ع(، نياية  7
 سقطت مف )ع(. 8
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ليظير  فقمت بالفرؽ، 2خرآ داء ركفو أ بو إمكافي  ما المقصكدي نٌ كا   ،فإٌنو ليس بمقصكدو  االنتقاؿ 1بخبلؼ 
 .4 « 3انتيى فتينمأنيفاكت بيف الطُّ التٌ 

                                                             

 /أ مف نسخة د.2نياية  1
 /ب مف نسخة ؾ.3ياية ن 2
غنىاقىي، حسيف بف عمي)ت 3 _أ(، مكتبة المسجد األقصى المبارؾ، 1/88ىػ(، الٌنياية شرح اليداية، مخطكطة)ج710الصَّ

 (.2/395رمز الحفظ )ج
: بأٌنو لي 4 س اختمؼ فقياء الحنفٌية في مسألًة تعديؿ األركاف في الٌصبلة عمى قكليف، فذىب أبك حنيفة كمحٌمد إلى القكؿى

ؿى  ، بينما ذىب أبك يكسؼ إلى القكؿ: بأٌنوي فرض تبطؿ الٌصبلةي بتركًو، كاستدٌؿ لذلؾ بحديث اأٍلىٍعرىاًبيّْ الًَّذم دىخى بفرضو
ؿّْ  ـٍ تيصى ؿّْ فىًإنَّؾ لى ـٍ فىصى : قي ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ةى، فىقىاؿى لىوي النًَّبيُّ صى بلى _سيأتي تفصيموي  ىىكىذى اٍلمىٍسًجدى كىأىخىؼَّ الصَّ ثى مىرَّاتو ا ثىبلى

كتخريجو_، فاالستدالؿ بالحديث مف ثبلثة أكجو، أحدىا أٌنوي أمرهي باإلعادة، كاإلعادةي ال تجب إال عند فساد الٌصبلة، 
ينة، كمطمؽ كفسادىا بفكات الٌركف، كالثٌاني أٌنوي نفى ككف الميؤدَّل صبلةن بقكلو: فإنؾ لـ تصٌؿ، كالٌثالث أٌنوي أمرهي بالطُّمأن

 األمر ًلٍمفىٍرًضيًَّة.
ديكا  ﴿كاحتجا لنفي الفرضٌية بقكلو تعالى:  ، كاألمري بمطمًؽ (77)سكرة الحج: اآلية  ﴾يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اٍركىعيكا كىاٍسجي

، يقاؿ: ركعت الٌنخمة إذا مالت إلى األر  ض، كالٌسجكد: الٌتطأطؤي الٌرككع كالٌسجكد، فالٌرككع في الٌمغة: االنحناءي كالميؿي
، يقاؿ: سجدت الٌنخمة إذا تطأطأت، فإذا أتى بأصؿ االنحناء كالكضع، فقد امتثؿ إلتيانو بما ينطمؽي عميو  كالخفضي

 االسـ، فأٌما الطُّمأنينة فدكاـه عمى أصؿ الفعؿ، كاألمر بالفعؿ ال يقتضي الٌدكاـ.
خان لمكتاب كلكف يصمحي مكمبلن، فيحمؿي أمرهي باالعتداؿ عمى كأٌما حديثي األعرابي فيك مف اآلحاد، فبل يصمحي ناس

تىمىكًُّف الٌنقصاف الفاحش الذم يكجب عدميا مف كجوو، كأمرهي باإلعادة عمى  الكجكب، كنفيًو الٌصبلة عمى نفي الكماؿ، كى
نزكؿ تحريميا تكميبلن الكجكب جبران لمٌنقصاف، أك عمى الٌزجر عف المعاكدة إلى مثمًو، كاألمر بكسر دناف الخمر عند 

 لمغرض.
ثيـٌ الطُّمأنينة في الٌرككع كاجبةه عند أبي حنيفة كمحٌمد، كذا ذكره الكرخي حتى لك تركيا ساىيان يمزمو سجكد الٌسيك، كذكر 

بيف الجرجاني أٌنيا سنة، حتى ال يجب سجكد الٌسيك بتركيا ساىيٌا، ككذا القكمة الٌتي بيف الٌرككع كالٌسجكد كالقعدة الٌتي 
كماؿ الٌركف كاجبه كإكماؿ القراءة  الٌسجدتيف، كالٌصحيح ما ذكرهي الكرخي؛ ألٌف الطُّمأنينة مف باب إكماؿ الٌركف، كا 

 بالفاتحة.
(، دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، 1/113ىػ(، تحفةي الفقياء، )540الٌسمرقندم، محٌمد بف أحمد بف أبي أحمد )ت

ىػ(، بدائع الٌصنائع في ترتيب 587ني، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني )ت(. الكاسا1994_1414(، )2ط)
 (.1986_1406(، )2(، دار الكتب العممٌية، ط)106_1/105الٌشرائع، )
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مسألةه تدؿي عمى أٌف قكؿى محمدو  5محمدو 4عف  3عف ىشاـو  2كفي )صبلة األثًر( »: 1كفي )الٌتاتارخانٌية(
  .6 « مثؿى قكًؿ أبي يكسؼ انتيى

 

 

 

 

 

                                                             
 /ب مف نسخة ؽ.3نياية  1

ب الحنفي حيث صبلةي األثًر: لمؤلفو ىشاـ بف عبيد ا الٌرازم، فٌصؿ فيو أحكاـ الٌصبلة بناٌء عمى أقكاؿ أئمة المذى 2
بٌيفى أقكاليـ كالخبلؼ فييا مستشيدان بالدليؿ مع ترجيح المناسب، كقد اعتمد عميو العديد مف فقياء الحنفية في كتبيـ مثؿ 
كتاب المحيط البرىاني في الفقو الٌنعماني البف مىازىةى، ككتاب البحر الٌرائؽ شرح كنز الٌدقائؽ البف نجيـ المصرم. حاجي 

 (.8/87(. الًزًركمي، األعبلـ، )2/1081كف عف أسامي الكيتب كالفنكف، )خميفة، كشؼ الظن

ىك ىشاـ بف عبيد ا الٌرازم الٌسني الفقيو أحد أئمة الٌسٌنة كمف اتباع المذىب الحنفي، تفٌقو عمى أبي يكسؼ كمحٌمد  3
و كمحمد بف سعيد العطار حٌدث عف مالؾ بف أنس كحماد بف زيد كطبقتيـ، حٌدث عنو بقية بف الكليد كىك مف شيكخ

كأبكحاتـ الرازم كطائفةه سكاىـ، كاف مف بحكر العمـ كجمع بيف الحديث كالفقو، مف مؤلفاتو )النكادر( ك)صبلة األثر( 
(. الًزًركمي، 570_3/568(. القرشي، الجكاىر المضٌية في طبقات الحنفية، )221حضرتو الكفاة في الٌرم سنة )

 (.8/87األعبلـ، )

 )ـ( بف. كردت في 4

ماـ أىؿ الٌرأم، أصمو دمشقٌي قدـى  5 ىك أبك عبد ا محٌمد بف الحسف بف فرقد الٌشيباني مكالىـ صاحب أبي حنيفة كا 
( كنشأ بالككفة، ثـٌ سكف بغداد كحٌدث بيا سمع العمـ مف أبي حنيفة كسفياف الثكرم 132أبكهي العراؽ فكلد بكاسط سنة )

عمرك األكزاعي، ركل عنو الشافعي كالقاسـ بف سبلـ كعمي بف مسمـ الطكسي، مف  ككتب أيضان عف مالؾ بف أنس كأبى
ىػ(. 189مؤلفاتو )المبسكط( في فركع الفقو ك)الزيادات( ك)الجامع الكبير( كغيرىا، حضرتو الكفاة بالرم كدفف بيا سنة )

 (.6/80) (. الًزًركمي، األعبلـ،125_3/122القرشي، الجكاىر المضٌية في طبقات الحنفية، )

 (.1/505الدّْىمكم، الفتاكل التٌاتارخانٌية، ) 6
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  ؟جكدككع كالسٌ العتداؿ في الرٌ محمد عف ترؾ ا سئؿي  » :رحمو ا 1كقاؿ ابف اليماـ

  .4« صبلتو }3جكزتال {ف أخاؼ إني أ"  :2فقاؿ

  .7(نيةشرح المي )في  كرهي ذى  رحموي ا 6حنيفة بيأككذا ركم عف  ،5(بلصةالخي )ككذا في 

                                                             
1
ىك محمد بف عبد الكاحد بف عبد الحميد ابف مسعكد السيكاسي ثـ اإلسكندرم كماؿ الديف المعركؼ بابف اليماـ، إماـه 

كجاكر ( كنبغ في القاىرة كأقاـ بحمب مٌدة ىػ790مف عمماء الحنفية، أصمو مف سيكاس ككلد باإلسكندرية سنة )
بالحرميف، مف كتبو )فتح القدير( في شرح اليداية ك)التحرير( في أصكؿ الفقو ك)زاد الفقير( مختصر في فركع الحنفية، 

(، البدر الطالع ىػ1250( بمصر. الشككاني، محمد بف عمي بف محمد الشككاني)تىػ861حضرتو الكفاة سنة )
(، 1حسف حبلؽ، دار ابف كثير، )دمشؽ_سكريا(، ط)(، تحقيؽ: محمد 2/754بمحاسف مف بعد القرف السابع، )

 .(6/255(. الًزًركمي، األعبلـ، )2006_1427)

2
 .سقطت مف )س(

3
 .جكزي( ال ؽما بيف المعككفيف كرد في )

(، 1/307(، شرح فتح القدير عمى اليداية شرحي بداية المبتدم، )ىػ861ابف اليماـ، محمد بف عبدالكاحد السيكاسي)ت4
  .(2003_1424(، )1كخٌرج أحاديثو: عبدالٌرٌزاؽ غالب الميدم، دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، ط)عٌمؽ عميو 

5
(، كىك كتاب مشيكر معتمده ىػ542شيد البخارم الحنفي )تخبلصةي الفتاكل: لمشيخ اإلماـ طاىر بف أحمد بف عبد الرٌ 

)كتاب الٌنصاب(، فكتب الخبلصة جامعةن لمركاية خاليةن في مجمد، كىك في األصؿ تمخيصه لكتابيو )خزانة الكاقعات( ك
الفصكؿ كاألجناس عمى رأس كؿ كتاب ليككف عكنان لمف ابتمي  ةعف الٌزكائد مع بياف مكاضع المسائؿ، ككتب فيرس

(. 1/718بالفتكل، كلمٌزيمعي الميحٌدث تخريجي أحاديثو. حاجي خميفة، كشؼ الظنكف عف أسامي الكيتب كالفنكف، )
 .(1/430دادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصٌنفيف، )البغ

6
مكلى بني تيـ ا بف ثعمبة كيقاؿ: إٌنو مف أبناء الفرس،  ،ىك أبك حنيفة الٌنعماف بف ثابت بف زكطي الٌتيمي الككفي

ماف كالٌزىرم كقتادة (، ركل عف حٌماد بف أبي سميىػ80اإلماـ فقيو عالـ العراؽ صاحب المذىب الحنفي كلد سنة )
جمعوي  لو مسنده ضي كمحمد بف الحسف كزفر كخبلئؽ، كخمؽ، كعنو ابنو حٌماد كككيع كعبد الٌرزاؽ كأبك يكسؼ القا

(.  ىػ150الناس في الفقو عياؿه عمى أبي حنيفة، حضرتو الكفاة سنة ) يبيع الخز، كفيو قاؿ الٌشافعي: كاف خزازان  ،تبلميذهي 
ٍيمىرم، أخبار أب  .(28_1/26(، القرشي، الجكاىر المضٌية في طبقات الحنفية، )17_1/15ي حنيفة كأصحابو، )الصَّ

7
ـٌ القسطسطيني )ت ىػ( خطيب جامع الٌسمطاف محٌمد، 956شرح المنية: لمشيخ إبراىيـ بف محٌمد بف إبراىيـ الحمبي ث

الميصٌمي(، أطنبى فيو كأجاد كىك المعركؼ شرح منية المصمي لئلماـ الكاشغرم كسٌماهي )غنية الميتىمٌمي في شرح مينية 
حاجي خميفة، كشؼ الظنكف عف أسامي الكيتب  )بالحمبي الكبير(، ثـٌ اختصرهي كىٌذبوي كىك المعركؼ )بالحمبي الٌصغير(.

 ،(1/13سركيس، معجـ المطبكعات العربٌية كالميعٌربة، ) .(2/1886كالفنكف، )
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 []ما يترتب عمى ترك تعديل اْلركان

إٌف مف ترؾ االعتداؿ في  رحمو ا 2سبلـ أبك اليسرصدر اإلقاؿ القاضي اإلماـ  » :1كفي )الٌظييرية(
ذاك  ،اإلعادة 3الٌرككع كالٌسجكد يمزمو     .5الفرض الثٌاني دكف األٌكؿ د يككفي أعا 4ا 

كلـ يتعٌرض أٌف الفرضى ىك  ،اإلعادةي  7ا أٌنو يمزموي  رحموي  6رخسياألئمة السٌ  كذكرى الٌشيخ اإلماـ شمسي 
 .9« انتيى 8الثٌاني أك األىٌكؿ

                                                             
1
(، ذكر فييا أٌنو جمع ىذه ىػ619بكر محٌمد بف أحمد القاضي البخارم الحنفي )تالفتاكل الٌظييرٌية: لظيير الٌديف أبي 

كانتخب الشيخ بدر الٌديف  الفتاكل مف )الكاقعات( ك)الٌنكازؿ( مٌما يشتدي االفتقار إليو، كىي غير )الفكائد الٌظييرٌية(،
كسٌماهي )المسائؿ البدرٌية  ،االطبلع عميو رى ثي ( منيا ما يكثر االحتياج إليو بحذؼ ما كى ىػ855محمكد بف أحمد العيني )ت

المينتخبة مف الفتاكل الٌظييرٌية( كقاؿ: كىك كتابه مشتمؿه عمى مسائؿ مف كتب الميتقدميف ال يستغني عنيا عمماء 
(. البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء 2/1226المتأخريف. حاجي خميفة، كشؼ الظنكف عف أسامي الكيتب كالفنكف، )

 .(1/74كآثار المصٌنفيف، ) المؤلفيف

2
ىك أبك اليسر محٌمد بف محٌمد بف الحسيف بف عبد الكريـ البزدكٌم صدر اإلسبلـ كىك أخك اإلماـ عمي البزدكٌم كلد 

(، تفقو عميو ركف األئمة عبد الكريـ بف محٌمد كأبكبكر محمد السمرقندم ككلدهي القاضي أبك المعالي أحمد، ىػ421سنة )
مرقند كانتيت إليو رئاسة الحنفية في ما كراء النير، لو تصانيؼ منيا )أصكؿ الديف(، حضرتو الكفاة في كٌلي القضاء بس

(. الًزًركمي، األعبلـ، 99_4/98(. القرشي، الجكاىر المضٌية في طبقات الحنفية، )ىػ493بخارل في شير رجب سنة )
(7/22). 

3
 ./ب مف نسخة ك4نياية 

4
 .كردت في )ك( فإذا

5
 ./أ مف نسخة س239 نياية

6
ىك أبك بكر محٌمد بف أحمد بف أبي سيؿ الٌسرخسي شمس األئمة مف أىؿ سرخس في خراساف، قاضو مف كبار 

األحناؼ لـز اإلماـ محمد عبد العزيز الحمكاني كتفقو منو، أشير كتبو )المبسكط( ك)شرح الجامع الكبير( ك)شرح 
(. 81_3/78لقرشي، الجكاىر المضٌية في طبقات الحنفية، )ا (.ىػ483مختصر الطحاكم( حضرتو الكفاة سنة )

 .(5/315األعبلـ، )الًزًركمي، 

7 .  كردت في )د ك ؾ س ( يمـز
 /أ مف نسخة ع.3كردت في )س( لؤلكؿ، نياية  8
_أ(، مكتبة جامعة 22ىػ(، الفتاكل الٌظييرية، مخطكطة )619البخارم، ظيير الٌديف محٌمد بف أحمد القاضي )ت 9

 (.B. or. 006_01ؾ_ألمانيا، رمز الحفظ )اليبزي
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 2مع كراىة تيى إذ ىك الحكـ في كؿ صبلة أيدّْ  ،كال إشكاؿ في كجكب اإلعادة » :1ماـكقاؿ ابف اليٌ 
 ،باألكؿ7 اني يقتضي عدـ سقكطوً الثٌ  6كجعموي  ،ال يتكرري  الفرضى  ألفٌ ك  ،5لؤلكؿ 4جابران كيككف  ،3حريـالتٌ 

يحتسبي الكامؿ  11إذ ،مف ا تعالى ذلؾ امتنافه  10إفٌ  :9قاؿإال أف يي  ،كف ال الكاجبالرٌ  8كىك الـز ترؾ
ـى سبحانو أى ًم ف تأخر عف الفرض لما عى  .13« لو انتيىسيكقع  12ٌنوكا 

                                                             
1
 .كردت ) د ك ؾ س ( ابف ىماـ

2
 ./أ مف نسخة ـ4نياية 

3
  .سقطت مف )س(، ككردت في )د( الٌتحريمٌية
فٌرؽ الحنفيةي بيف ما ثبت بدليؿو قطعي كما ثبت بدليؿو ظني فيما يتعٌمؽ باألحكاـ الٌتكميفٌية، كبناءن عميو فقد فٌرقكا بيف  

محرمان؛ ييثاب تاركوي كيعاقب في داللتو كثبكتو يـ كالكراىة، فجعمكا ما ثبت الٌنييي عنو نييان جازمان بدليؿو قطعيو الٌتحر 
ـٌ إٌف الكراىة عند الحنفٌية تقسـ إلى في داللتو كثبكتو فاعمو، كما ثبت الٌنييي عنو نييان جازمان بدليؿو ظني  مكركىان، ث

بت الٌنيي عنو نييان جازمان بدليؿو ظٌني كأخبار اآلحاد كالقياس، كىي تقابؿي الكاجب قسميف: كراىة الٌتحريـ: كىي ما ث
، كىي  عندىـ كييعٌبري عنيا بالكراىة الٌشديدة أك أشد الكراىة، ككراىة التٌنزيو: كىي ما ثبت النييي عنو نييان غير جازـو

يقدـ ما ثبت قطعيان  حرجيثار المترتبة عميو، فعند التٌ تقابؿ المندكب عندىـ في الثٌبكت، كثمرةي ىذا التٌفريؽ تظير في اآل
ابف مكدكد المكصمٌي، االختيار  عمى ما ثبت ظنيان، كما أٌف إنكار ما ثبت قطعيان يخرج مف المٌمة بخبلؼ ما ثبت ظنيان.

دار  (،1/329)ير،ىػ(، التٌقرير كالٌتحب879ابف أمير الحاج، محٌمد بف محٌمد ابف المؤقت )ت .(2/26لتعميؿ الميختار، )
 (.1983_1403(، )2الكتب العممٌية، ط)

4
 .كردت في )ع( جبائران ككردت في )س( جائزان 

5
 كردت في )ؽ ع د ـ ( لؤلكلى

6
 .كردت في )س( كجعؿ

7
 .كردت في )د( سقكط

8
 .كردت في )ـ( لترؾ

9
 ./أ مف نسخة ؾ4نياية 

10
 .ليست في )ـ(

11
ذا  .كردت في )ك( كا 

12
 ./أ مف نسخة ؽ4نياية سقطت مف )ك(، 

13
 .(1/308ابف اليماـ، شرحي فتح القدير عمى اليداية شرح بداية المبتدم، )
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ذ ال لغيره إ 4كاف مقصكدان  3فكا   ،يضان أ كىك ركفه  2{الرككع كالسجكد{االنتقاؿ منيما  1إفٌ  :كثالثيا
 .ال بومف األركاف إما بعدىما  5يتحقؽي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 كردت في )س( فقط. 1

 ما بيف المعككفيف ثبتت في )ـ( فقط. 2

نو. 3  كردت في )ـ( كا 

 كردت في )ع( المقصكد. 4

 /ب مف نسخة د.71نياية  5
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 ]حكم رفع الرأس من الّركوع والّسجود عند الحنفّية[
 .منيما الرأسً  رفعي  :1كرابعيا

الرأس مف رفع  فٌ أكر في بعضيا ذي  ؛بي حنيفةعف أ 3تٍ فى مى اختى  2كاياتي الرٌ  » :(ةخانيٌ اتار التٌ )قاؿ في 
ليسا  ،جدتيفكالجمسة بيف السٌ  ،ككعأس مف الرٌ إلى القياـ عند رفع الرٌ  هي كدعى  ٌماأف ،جكد فرضككع كالسٌ الرٌ 

 .4« انتيى بفرض كىك قكؿ محمدو 

و نٌ إل ؛ال يجكز ،أقربجكد لى السٌ و إذا كاف إأنٌ  كاألصحي  ،فعكتكممكا في مقدار الرٌ  » :كقاؿ في )اليداية(
ف ،ساجدان  يعدُّ   .7« انيةالثٌ  6فيتحقؽي جالسان  و يعدُّ نٌ إل ؛أقرب جازالجمكس لى إ 5كاف كا 

                                                             
 كردت في )س( كرابعيما. 1

 ية.كردت في )س( الركا 2

3 .  كردت في ) ع س د ( اٍختيًمؼى

 (.509_1/508الدّْىمكم، الفتاكل التٌاتارخانٌية، ) 4

 كردت في )ـ( كأنو. 5

 /أ مف نسخة ك.4نياية  6

 (.1/334المرغيناني، اليداية شرح بداية المبتدم مع شرح العبلمة عبدالحي المكنكم، ) 7
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ٌنما الرُّكف ىك اال ،1جدة رفع الرأس ليس بركففي السٌ  » :كقاؿ في )النياية( أداء  2نتقاؿ إلٌنوي ال يمكنوكا 
رفع الرأس ضركرة  4فمزمو ،3 أٌنو ال يمكنو االنتقاؿ إلى الثٌانية إاٌل بعد رفع الرأسالثانية إاٌل بو، إاٌل 

 7عمى كسادةو  6ف يسجدأب ،نتقاؿ مف غير رفع الرأساال 5حتى لك أمكنو ،إمكاف االنتقاؿ إلى غيره
ف لـ يكجد الٌرفع. 9الكسادةي حتى كقع جبيتوي عمى األرض 8فأيزيمت  أجزأهي كا 

إلى ككع فاالنتقاؿ الرٌ في ا مٌ كأ ،12(يدجر )التٌ في رحمو ا  11دكرمالقي  10فالحسيأبك  يخىكذا قاؿ الشٌ 
 .14« ركنان انتيى عنوي  الرأسً  جعؿ رفعي فبل يي  ؛صبلن أ 13أسالرٌ ممكف مف غير رفع جكد السٌ 

                                                             
 كردت في )ـ( ركف. 1
 ب مف نسخة ـ.  /4كردت في )ـ( يمكف، نياية  2
 /ب مف نسخة د.239/ب مف نسخة ؾ، نياية 4نياية  3
 كردت في ) ؾ د س ع ( فيمزمو. 4
 كردت في )ك ـ ( أمكف. 5
 /ب مف نسخة ؽ.4نياية  6
 كردت في )ـ( الكسادة. 7
 كردت في )س( فإف زالت. 8
 /ب مف نسخة ع.30نياية  9

 كردت في ) ع س د ؾ ( أبك الحسف. 10
ىػ(، 362أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر بف حمداف الفقيو الحنفي المعركؼ بالقدكرم، كلد سنة ) ىك أبك الحسيف 11

تفقوى عمى أبي عبد ا محمد بف يحيى الجرجاني، تفقو عميو الفقيو أبك نصر أحمد بف محمد بف محمد كشرح مختصره، 
لقدكرم( في فقو الحنفٌية ك)الٌتجريد( كركل الحديث عف محمد بف عمي بف سكيد المؤدب، مف مصٌنفاتو )مختصر ا

(. الًزًركمي، 250_1/247ىػ(. القرشي، الجكاىر المضٌية في طبقات الحنفية، )428ك)التقريب(، حضرتو الكفاة سنة )
 (.1/212األعبلـ، )

حنيفة كأصحابو  الٌتجريد: لئلماـ أبي الحيسيف القدكرم، كىك كتابه في مجمدو كبير أفرد فيو المسائؿ الخبلفٌية بيف أبي 12
مف جية كالٌشافعي مف جيةو أخرل، بألفاظ مكجزة ثـ يرجح القكؿ الٌراجح عمى غيره ليشترؾ المبتدم كالمتكسط في فيمو 

ىػ(، ثـٌ كتب أبك بكر عبد الٌرحمف بف محٌمد الٌسرخسي تكممتو، كلجماؿ الٌديف محمكد بف 405شرع في إمبلئو سنة )
(. 1/346بالتٌفريد(. حاجي خميفة، كشؼ الظنكف عف أسامي الكيتب كالفنكف، )أحمد القكنكم مختصرهي المسٌمى )

 (.1/74البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصٌنفيف، )
 سقطت مف )ؽ(. 13
غنىاقىي، الٌنياية شرح اليداية، مخطكطة ) 14  _ب(.1/88الصَّ
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 3جكدكالسٌ  ككع الرٌ  2الرأس مف رفعي  1كأٌما ؛فريضة االنتقاؿ فٌ أ بي حنيفةى كعف أ » :(ةخانيٌ الٌتاتار )كفي 
 .5« ىانتي حيحي مف مذىبوالصٌ  كىكى  4كالعكًد إلى القياـ فميس بفرضو 

ذا ركع المي ك »  :6(الحاكم)كفي  يضان كفييا أ كىك _ساجدان  حتى خرَّ  ،ككعفمـ يرفع رأسو مف الرٌ  ميصٌ ا 
  .8« يكالسٌ  7عميو سجدتا و يجبي نٌ أ ،رحميـ ا تعالىمف أصحابنا  ةو يحكي عف عدٌ  _ساهو 

 

 

 

 

                                                             
 سقطت مف )ك(. 1

 كردت في )ـ( في. 2

 كردت في )س( فقط. 3

 /أ مف نسخة د.  72كردت في )ك( فرض، نياية  4

 (.1/509الدّْىمكم، الفتاكل التٌاتارخانٌية، ) 5

ىػ(، تمميذ 505حاكم الحصيرم: في الفركع الحنفٌية لمشيخ اإلماـ محٌمد بف إبراىيـ بف أنكش الحيصيرم الحنفي )ت 6
ثيره مف فتاكل المشايخ يرجع إليو كيعتمد شمس األئمة السرخسي كىك أصؿه مف أصكؿ كيتب الحنفٌية، كفيو شيء ك

(. البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف 1/624عميو. حاجي خميفة، كشؼ الظنكف عف أسامي الكيتب كالفنكف، )
 (.2/79كآثار المصٌنفيف، )

ىػ(. 593لحنفي )تكىك غير كتاب الحاكم القدسٌي في الفركع لمقاضي جماؿ الٌديف أحمد بف محٌمد بف نكح الغزنكٌم ا
(. البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار 1/627حاجي خميفة، كشؼ الظنكف عف أسامي الكيتب كالفنكف، )

 (.1/89المصٌنفيف، )

 كردت في )د( سجدة، ككردت في )ك( السجدة. 7

 أٌية تفاصيؿ أخرل. _أ(، بدكف1/21ىػ(، الحاكم، مخطكطة )ج505الحصيرم، محٌمد بف إبراىيـ بف أنكش )ت 8
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 لُطمأنينة في القومة والجمسة عند الحنفّية[]حكم ا
 .القكمة كالجمسة :كخامسيا

 .مأنينة فييماالطُّ  :1كسادسيا

 سنةه عند أبي حنيفةى  ،3ة فييانمأنيكالقكمة كالطُّ  ،2}كالطمأنينة فييا{الجمسة  ثـٌ  » :يمعيقاؿ الزٌ 
 .4«كمحمد

 .7 « ؽسنةه باالتفا 6في االنتقاؿً  5كاالعتداؿي  » :كفي )الخيبلصة(

 

 

 

 

 

 

                                                             
 كردت في )ع( كالٌسادسيا. 1

 ما بيف المعككفيف سقط مف ) ؽ ؾ (. 2

 ليست في )س(. 3

4 ( ، مًبيّْ  (.1/108الزيمعي، تبييف الحقائؽ شرح كنز الٌدقائؽ كمعو حاشية الشَّ

 /أ مف نسخة ـ.5/أ مف نسخة ؾ، نياية 5نياية  5

 /ب مف نسخة ك.4نياية  6

المكتبة األزىرٌية خاص _ب(، 24ىػ(، خبلصةي الفتاكل، مخطكطة)542أحمد بف عبد الٌرشيد )تالبخارم، طاىر بف  7
 (.26789(، رمز الحفظ )1950)
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مأنينة كأٌما الطُّ  ،جكدككع كالسٌ مأنينة الرٌ في طي  1الكرخي كالجرجاني إٌنما اختبلؼي  »كفي )الٌنياية(: 
 .4«عمى قكؿ أبي حنيفة كمحمد  3بكاجبةو  2فاتفقا عمى أٌنيا سنة كليست ؛المشركعة في االنتقاؿ

  .7« 6عكك ـ بترؾ قكمة الرٌ ثو يأأنٌ  ،رحميـ ا تعالىصحابنا كعف أ » :5(ييريةالظٌ )كفي 

                                                             
1
 سقطت مف )س(

2
 ./أ مف نسخة ؽ5نياية 

يف فٌرؽ األصكلٌيكف بيف الفرض كالكاجب عمى قكليف: فذىب جميكر الحنفٌية كاإلماـ أحمد في ركايةو عنوي، إلى التٌفرقة ب3
الفرض كالكاجب، كجعمكا لكٌؿ كاحدو منيما معنى خاصان بو، كأصؿ ىذا التٌفريؽ أٌف ما ثبتى كجكبوي بدليؿو قطعيو ال شبيةى 
، أٌما الكاجب فيك ما ثبت بدليؿو فيو شبيةه، كذلؾ كاآلية المؤكلة أك  فيو؛ كالكتاب كالٌسنًة المتكاترة كاإلجماع فيك فرضه

حاد، كمف االختبلفات بينيما أٌف الفرض ال ييتسامحي في تركًو عمدان كال سيكان كأركاف الحديث الٌصحيح مف خبر اآل
، كذلؾ كالٌصبلة في الٌثكب الٌنجس عند مف يرل جكازىا  الٌصبلة، بينما الكاجب فإٌنو قد ييتسامحي فيو إف كقع مف غير عمدو

ب تارؾ الفرض، كعميو فإٌف مينكر الفرض ييكٌفر عمى ىذه الحالة، كمف ذلؾ أيضان أٌف عقاب تارؾ الكاجب أدنى مف عقا
 .بينما ال ييكٌفر مينكر الكاجب

بينما ذىب جميكر األصكلييف مف المالكٌية كالٌشافعية كركايةو عف اإلماـ أحمد، إلى عدـ التٌفرقة بيف الفرض كالكاجب بؿ 
اؿو مف األحكاؿ في الحكـ كال في المعنى كال ىما لفظاف مترادفاف يرداًف في لساف الٌشرع لمعنى كاحد، كال يختمفاف بإم ح

 .في ما يترتب عمييما مف حيًث األداء أك اإلنكار
)بيركت_لبناف(،  المعرفة، (، دار1/110الٌسرخسي، ) ، أصكؿ(ىػ483ت)سيؿ  أبي بف أحمد بف الٌسرخسي، محٌمد 

األصكؿ،  عمـ إلى لكصكؿا ، تقريب(ىػ741ت) الكمبي جزم ابف أحمد بف محٌمد )د.ط(، )د.ت(. الغرناطي،
 (. الغزالي،2003_1424(، )1، )بيركت_لبناف(، ط)ةدار الكتب العمميٌ إسماعيؿ،  حسف محمد: (، تحقيؽ214ص)
دار الكتب  ،افيبلـ عبد الشٌ تحقيؽ: محمد عبد السٌ (، 53، ص)المستصفى، ىػ(505كسي )تد الطٌ د بف محمٌ محمٌ 
د الجماعيمي عبد ا بف أحمد بف محمٌ  ،المقدسي ابف قدامةى (. 1993_1413(، )1، )بيركت_لبناف(، ط)ةالعمميٌ 

 (، 154_1/153، )ة المناظر في أصكؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿاظر كجنٌ النٌ  ركضةي  ،ىػ(620ت)
 .(2002_1423(، )2، ط)كزيعشر كالتٌ باعة كالنٌ مؤسسة الرٌياف لمطٌ 

4
غنىاقىي، الٌنياية شرح اليداية، مخ  ._أ(1/88طكطة )الصَّ

5
 .كردت في ) ؾ ك ( الظيرية

6
 ./أ مف نسخة س240نياية 

7
 ._أ(22البخارم، الفتاكل الٌظييرية، مخطكطة )
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 :فقاؿ ،األركاف جميعان تشديدان بميغان  في شرحًو في تعديؿً  2دركقد شٌدد القاضي الصٌ : » 1كفي )القينية(
كماؿ كؿّْ ركفو كاجبه عند أبي حنيفة كمحمد ككع في الرٌ  ، فيمكثي افعي فرضه كعند أبي يكسؼ كالشٌ  ،كا 

 .4ؿي عضكو منوك 3جكد كفي القكمة بينيما حتى يطمئفى كالسٌ 

كلك تركيا عمدان  ،يكحٌتى لك ترؾ شيئان منيا ساىيان يمزمو السٌ  ،دىذا ىك الكاجب عند أبي حنيفة كمحمٌ 
كمف طاؼ  ،رتيب كنحكهً التٌ  7سقكط 6حؽٌ معتبرةن في  5بلة، كتككفعيد الصٌ أىشدَّ الكراىة كيمزمو أف يي  يكرهي 

نبان يمزموي   .8«ىذا انتيى  عتبر ىك األكؿ ككذاكالمي  ،اإلعادة جي

 

                                                             
1
قينيةي المينيًة لتتميـ الغينية: عمى مذىب أبي حنيفة لمشيخ اإلماـ أبي الٌرجاء نجـ الٌديف مختار بف محمكد الٌزاىدم الحنفي 

ٌنو استصفاىا مف )منية الفقياء( أليستاذه بديع بف منصكر العراقي، كسماىا )قينية المنية (، ذكر في أكليا أىػ658)ت
لتتميـ الغنية(، كرقَّـ أسامي الكتب كالمفتيف بأكؿ حركفيا. حاجي خميفة، كشؼ الظنكف عف أسامي الكيتب كالفنكف، 

 .(2/423) (. البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصٌنفيف،2/1357)

2
ىك أبك المعالي أحمد بف محٌمد بف محٌمد بف الحسيف الٌنسفي البزدكٌم عيرؼ بالقاضي الصدر، مف أىؿ بخارل كلد بيا 

تفقو عمى كالده حتى برعى فى العمـ كسمع مف أبي المعيف ميمكف المكحكلي، كلقي األكابر ككلي القضاء ببخارل كحمدت 
رك فى طريؽ الحٌج كحٌدث ببغداد، حضرتو الكفاة بسرخس فى جمادل األكلى سنة سيرتوي كأممى فييا مدةن ثـٌ كرد م

 .(310_1/309( كعقدى لو العزاء بيا ثـٌ حيمؿ إلى بخارل. القرشي، الجكاىر المضٌية في طبقات الحنفية، )ىػ542)
 .(1/212الًزًركمي، األعبلـ، )

 كردت في )ع( تطمئف. 3

 /أ مف نسخة ع.4نياية  4

 ) س د ( كيككف.كردت في  5

 سقطت مف )ؽ(. 6

 /ب مف نسخة د.72نياية  7

 ، مخطكطةىػ(، قينيةي المينيًة لتتميـ الغينية658الٌزاىدم، مختار بف محمكد الغزميني )ت 8
رمز الحفظ )الٌرياض_الٌسعكدية(، _ب(، مكتبة جامعة الممؾ سعكد قسـ المخطكطات، 17_أ/17)
 (.1564/2ؼ  7382)
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 5شدى أى ييكرهي  4كلكف 3وكلك ترؾ القكمة جازت صبلتي  2كفي شرح مختصر الٌطحاكم: » 1كفي )التٌاتارخانية(
 .6« الكراىةً 

ثـٌ القكمةي كالجمسةي سنةه عندىما أم »كقاؿ ابف اليماـ في شرح قكؿ )اليداية(: 
 ،باتفاًؽ المشايخ 7

 ،8ؼ، كعند أبي يكسؼ ىذه فرائض لممكاظبة الكاقعة بيانان بخبلًؼ الطيمأنينة عمى ما سمعت مف الخبل
 .كأنت عممت حاؿ الطمأنية كينبغي أف يككف القكمة كالجمسة كاجبتيف لممكاظبة

  9ةً ربعالسنف األ كلما ركل أصحابي 

 

 
                                                             

 ة ؾ./ب مف نسخ5نياية  1

ىػ(، قاؿ في 321مختصر الطحاكم: في فركع الحنفٌية لئلماـ أبي جعفر أحمد بف محمد الطٌحاكم الحنفي )ت 2
جمعتي في كتابي ىذا أصناؼى الفقو الٌتي ال يسع اإلنساف جيميا، كبٌينتي الجكابات عنيا مف قكؿ أبي حنيفة » الميقٌدمة: 

، كقد أيكًلعى الٌناس في شرحًو؛ فشرحو شيخ اإلسبلـ عمي بف محٌمد «زني كأبي يكسؼ كمحمد، كرتَّبىوي كترتيب مختصر الم
(، كبعده الٌشيخ أحمد بف منصكر الٌطبرم السمرقندم شرحوي عمى غايةو مف الٌتطكيؿ، كاإلماـ أبكبكر 535الٌسمرقندم )ت

مد الٌسرخسي ( _محتمؿ أنوي ىك المقصكد ىينا_، كشرحو اإلماـ محٌمد بف أح370أحمد بف عمي الجٌصاص )ت
(. سركيس، 1628_1/1627ىػ( في خمسة أجزاء. حاجي خميفة، كشؼ الظنكف عف أسامي الكيتب كالفنكف، )483)ت

 (.699_2/698معجـ المطبكعات العربٌية كالميعٌربة، )

 سقطت مف )ـ(. 3

 /ب مف نسخة ـ.5نياية  4

 /أ مف نسخة ك.5نياية  5

 (.1/509الدّْىمكم، الفتاكل التٌاتارخانٌية، ) 6

 ليست في )ك(. 7

 /ب مف نسخة ؽ.5نياية  8

 أصحاب السنف األربع: سنف ابف ماجة كسنف أبي داكد كسنف الٌترمذم كسنف الٌنسائي. 9
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اًرمُّ  أىبييمف حديث  2كالبييقي 1قطنيار كالدَّ  مىٍسعيكدو األىٍنصى
ى ا عميو بي صمى عف النَّ  عنوي  اي  يى ضً رى  3

 أٌنو قاؿ: ،ـكسمى 

                                                             
ىك عمي بف عمر بف أحمد بف ميدم بف مسعكد بف النعماف البغدادم الفقيو المحدث الٌدارقطني، يكنى بأبي الحسف  1

ىػ(، طمب العمـ صغيران ككاف مف بحكر العمـ كانتيى إليو الحفظ كمعرفة 306د سنة )مف أىؿ محمة دار القطف ببغداد كل
ٍيًو النيسابكرم كأبي الطاىر الذىمي كخمؽه كثير، كحدَّثى عنو الحافظ أبك عبد ا  يَّكى عمؿ الحديث كرجالو، سمع مف ابف حى

مصنفان،  80حتى بمغت مصنفاتو أكثر مف  الحاكـ كالحافظ عبد الغني كأبك نعيـ األصبياني كغيرىـ، صٌنؼ الكثير
ٌفاظ، )748ىػ(. الذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي )ت385حضرتو الكفاة سنة ) (، 134_3/132ىػ(، تذكرة الحي

(. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 1998_1419(، )1تحقيؽ: زكريا عميرات، دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، ط)
(16/449.) 

أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخسكجردم الخراساني كيكٌنى بأبي بكر، كبييؽ التي ينسب إلييا مف أعماؿ ىك  2
ىػ( طمب العمـ صغيران فسمع مف أبي الحسف محمد بف الحسيف كالعمكم كالحاكـ كعبدا بف 384نيسابكر، كلد سنة )

البحيرم كغيرىما، مف أشير كتبو )السنف الكبرل(  يكسؼ األصبياني، كحٌدث عنو أبك إسماعيؿ األنصارم كأبك بكر
(. 221_3/219ىػ(. الذىبي، تذكرة الحٌفاظ، )458ك)األسماء كالصفات( ك)الترغيب كالترىيب(، حضرتو الكفاة سنة )

 (.165_18/163الذىبي، سير أعبلـ النببلء، )

رج مشيكره بكنيتو، كيعرؼ كذلؾ بأبي ىك عقبة بف عمرك بف ثعمبة أبك مسعكد األنصارم مف بني الحارث بف الخز  3
مسعكد البدرم؛ ألنو رضي ا عنو كاف يسكف بدران، نزؿ الككفة ككاف مف أصحاب عمي فاستخمفو عمييا لما سار إلى 

ىػ(، كقيؿ: مات أياـ خبلفة عمي، كقيؿ: بؿ كانت كفاتو بالمدينة في خبلفة 42صفيف، حضرتو الكفاة في الككفة سنة )
ىػ(، االستيعاب في معرفة األصحاب، 463بد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبدا الٌنمرم )تمعاكية. ابف ع

(. الذىبي، سير 1992_1412(، )1(، تحقيؽ: عمي البجاكم، دار الجيؿ، )بيركت_لبناف(، ط)1075_3/1074)
 (.241_4/240(. الًزًركمي، األعبلـ، )107_4/105أعبلـ النببلء، )



 
 

112 

ؿي ًفييىا ظىٍيرىهي ًفي الرُّكيكعً  ـي الرَّجي ةه الى ييًقي بلى كًد  1" الى تيٍجًزئي صى  .2"كىالسُّجي

 .صحيحه  حسفه  حديثه  :3رمذمقاؿ التٌ  

                                                             
 /ب مف نسخة س.240نياية  1
 أخرجو:_ 2

ىػ(، سنف ابف ماجة، أبكاب إقامة الصمكات كالسنة فييا، باب 273ابف ماجة، أبك عبد ا محٌمد بف يزيد القزكيني )ت
(، حققو كضبط نصو كخٌرج أحاديثو: شعيب األرنؤكط كأخركف، دار 870(، حديث رقـ)2/47الرككع في الٌصبلة، )

 «.حديثه صحيحه » (. قاؿ الميحٌقؽ:  2009_1430(، )1الرسالة العالمية، )دمشؽ_سكريا(، ط)
ىػ(، سنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب صبلة مف ال يقيـ صمبو في 275أبك داكد، سميماف بف األشعث السجستاني )ت

(، حكـ عمى أحاديثو كعٌمؽ عميو: محٌمد ناصر الٌديف األلباني، مكتبة 855(، حديث رقـ)150الٌرككع كالٌسجكد، ص)
 «. حديث صحيح » (. قاؿ األلباني: 2004_1424(، )2منشر كالتكزيع، )الرياض_السعكدية(، ط)المعارؼ ل

ىػ(، سنف الترمذم، كتاب مكاقيت الصبلة عف رسكؿ ا صٌمى ا عميو 279الترمذم، محمد بف عيسى بف سكرة)ت
عمى أحاديثو كآثاره كعٌمؽ عميو:  (، حكـ265(، حديث رقـ)75كسٌمـ، باب ما جاء فيمف ال ييقيـ صمبو في الٌرككع، ص)

قاؿ (. 1997_1417(، )1محمد ناصرالٌديف األلباني، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، )الٌرياض_الٌسعكدية(، ط)
 .« صحيحه  حسفه  حديثه  » :2رمذمالتٌ 

(، 168لٌرككع، ص)ىػ(، سينف الٌنسائي، كتابي االفتتاح، بابي إقامة الٌصمب في ا303الٌنسائي، أحمد بف شعيب بف عمي)
(، حكـ عمى أحاديثو كعٌمؽ عميو: محمد ناصرالٌديف األلباني، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، 1027حديث رقـ)

 (.1997_1417(، )1)الٌرياض_السعكدية(، ط)

ع ىػ(، سنف الدارقطني، كتاب الصبلة، باب لزـك إقامة الصمب في الركك 385الٌدارقطني، عمي بف عمر الدارقطني )ت 
(، حققو كضبط نصو كعٌمؽ عميو: شعيب األرنؤكط كآخركف، مؤسسة الرسالة، 1316(، حديث رقـ)2/155كالسجكد، )

، كىك حديثه صحيحه » (. قاؿ الميحقؽ: 2004_1424(، )1)بيركت_لبناف(، ط)  «.إسنادهي ثابته

الصبلة، فصؿ تحسيف الصبلة  ىػ(، الجامع لشعب اإليماف، باب458البييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي )ت
(، حققو كخٌرج أحاديثو: 2861(، حديث)4/490كاإلكثار منيا ليبلن كنياران كما حضرنا عف السمؼ الصالحيف في ذلؾ، )

 «.ثقات  رجالوي » (. قاؿ المحقؽ: 2003_1423(، )1عبدالعمي حامد، مكتبة الرشد، )الرياض_السعكية(، ط)

سى بف الٌضحاؾ الٌترمذم الحافظ البارع الضرير، قيؿ أٌنو كلدى أعمى؛ كالصحيح ىك محمد بف عيسى بف سكرة بف مك  3
سحاؽ بف راىكيو 210أنو أضر في كبره بعد رحمتو ككتابتو العمـ، كلد في حدكد سنة ) ىػ(، حٌدث عف قتيبة بف سعيد كا 

كأبك حامد أحمد بف عبد كمحمد بف عمرك السكاؽ البمخي كغيرىـ، حدث عنو أبك بكر أحمد بف إسماعيؿ السمرقندم 
ىػ( 279ا بف داكد المركزم كغيرىـ، مصنؼ )الجامع( ك)العمؿ(  ك)الشمائؿ النبكية( كغيرىا، حضرتو الكفاة سنة )

 (.1/212(. الًزًركمي، األعبلـ، )277_13/270بترمذ. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، )
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في  2كر في )فتاكل قاضي خاف(لما ذي  ،يك فيوالسٌ  سجكدً  1عميو إيجاب كيدؿُّ  ،كلعٌمو كذلؾ عندىما
يجكز  ؛4ى خر ساجدان ساىيان حتٌ  3}ككعمف الرٌ {ي إذا ركع كلـ يرفع رأسو صمٌ المي  :يكيكجب السٌ ما  فصؿً 

 ضً عمى الفرائ 5أنيا فرائضه كييحمؿي قكؿ أبي يكسؼ  ،يكد كعميو السٌ في قكؿ أبي حنيفة كمحمٌ  صبلتوي 
  .9« انتيى الخبلؼي  فيرتفعي  8الكاجبةي  7كىي 6ةً العمميٌ 

                                                             
 كردت في )س( أبحاث. 1

ىػ( معمكؿه 592كرةه مقبكلةه لئلماـ فخر الٌديف حسف بف مىنصكر األكزجندم )تفتاكل قاضي خاف: كىي فتاكل مشي 2
بيا كمتداكلةه بيف أيدم العمماء كالفقياء ككانت نيصب عيًف مف تصٌدر لمحكـ كاإلفتاء، ذيكر فييا جممةه مف المسائؿ التي 

الكتب المعركفة. حاجي خميفة، كشؼ  يغمب كقكعيا كتمس الحاجة إلييا كتدكر عمييا كاقعات األمة، كرتٌبت عمى ترتيب
 (.2/1227الظنكف عف أسامي الكيتب كالفنكف، )

 ما بيف المعككفيف سقط مف )ؾ(. 3

 سقطت مف )س(. 4

ـٍ أىفَّ اٍلفىٍرضى نىٍكعىاًف: » فٌصؿ عمماء الحنفٌية في الفرض عمى قسميف، جاء في حاشية رد المحتار ما نٌصوي:  5 كىاٍعمى
ٍمًس فىًإنَّيىا فىٍرضه ًمٍف ًجيىًة اٍلعىمىًؿ الى يىًحؿُّ تىٍركي فىٍرضه عىمىبلن كىًعمٍ  مىكىاًت اٍلخى ؿي كىالصَّ فىٍرضه عىمىبلن فىقىٍط. فىاأٍلىكَّ يىفيكتي منا، كى يىا كى

ا بىٍعدىىىا قىٍبؿى قىضى  ٍعنىى أىنَّوي لىٍك تىرىؾى كىاًحدىةن ًمٍنيىا الى يىًصحُّ ًفٍعؿي مى كىازي ًبفىٍكًتيىا؛ ًبمى فىٍرضه ًمٍف ًجيىًة اٍلًعٍمـً اٍلجى ككىًة. كى ٍتري اًء اٍلمى
تَّى يىٍكفيري ًبًإٍنكىاًرىىا، كىالثَّاًني كىاٍلًكٍتًر  مىٍيًو اٍعًتقىاديىىا حى ٍعنىى أىنَّوي ييٍفتىرىضي عى لىٍيسى كىااًلٍعًتقىاًد؛ ًبمى أًلىنَّوي فىٍرضه عىمىبلن كىمىا ذىكىٍرنىاهي كى

اًبفىٍرضو ًعٍممنا، أىٍم الى  ًلذى ًؼ ًفيًو، كى شيٍبيىًة ااًلٍخًتبلى تَّى إنَّوي الى يىٍكفيري ميٍنًكريهي ًلظىنّْيًَّة دىًليًمًو كى ييسىمَّى كىاًجبنا؛  ييٍفتىرىضي اٍعًتقىاديهي، حى
ٍكنيوي  نىًظيريهي مىٍسحي ريبيًع الرٍَّأًس، فىًإفَّ الدًَّليؿى اٍلقىٍطًعيَّ أىفىادى أىٍصؿى اٍلمىٍسًح، كىأىمَّا كى ا  كى ـى ًعٍندى اٍلميٍجتىًيًد مى ، لىًكنَّوي قىا بيًع فىًإنَّوي ظىنّْيّّ قىٍدرى الرُّ
ا أىٍم عىمىًميِّا ، فىسىمَّاهي فىٍرضن ارى قىًريبنا ًمٍف اٍلقىٍطًعيّْ تَّى صى ًليمىوي الظَّنّْيَّ حى حى دى  «.رىجَّ

(، دار الفكر، 4_2/3) ىػ(، رد المحتار عمى الٌدر المختار،1252ابف عابديف، محمد أميف بف عمر)ت
 (.1992_1412(، )2)بيركت_لبناف(، ط)

 كردت في )س( العممٌية. 6

 /أ مف نسخة ؾ.6نياية  7

 كردت في )ؽ( كاجبة، ككردت في )ؾ( كاجبتو. 8

 (.1/308ابف اليماـ، شرح فتح القدير عمى اليداية شرح بداية المبتدم، ) 9
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أٌف ميقتضى الٌدليؿ في كؿٍّ مف الطيمأنينة 2تكأنت عمم »أيضان:  1كقاؿ
 .4«كالقكمًة كالجمسًة الكجكًب  3

:  5كقاؿ مبو في الجمسًة كالقكمة فيك آثـه لما تقدَّـ» في مكضعو آخرو  . 6«ثـٌ اعتقادم أٌنو إذا لـ يسٌك صي
 []الّترجيح

و نٌ أل ؛نظره ا  رحموي  9فخا لة قاضيبمسأ 8في استشيادهً  :ا تعالى 7عصموي  عيؼي الضَّ  العبدي  يقكؿي 
اني لما ؿ الثٌ كٌ األ كال يستمزـي  ،القكمة 10ال بترؾأس ترؾ رفع الرٌ  يك بمجردً يجاب السٌ يحتمؿ أف يككف إ

 .(نيةالقي ك) (ةخانيٌ الٌتاتار ( ك)ةييريٌ الظٌ )كلكف يكفي في ىذا الباب ما نقمنا عف  ،نفان أعرفت 
في  11كرلما ذي  صحيحو  غيري  كرفع الخبلؼً  ،سؼفي مذىب أبي يك  الفرض عمى الكجكب حمؿي  يضان كأ

بي عند أ األركافً  تعديؿً  12بترؾً  ة تبطؿي بلالصٌ  فٌ أ ؛سابقان  كقد ذكرنا بعضوي .عتبرةتب المي عدةو مف الكي 
 ،كنيةفي الرٌ  كىذا نصه  ،افعيالشٌ  مذىبي  13ونٌ كأيكسؼ 

                                                             
 /ب مف نسخة ع.4نياية  1
 /أ مف نسخة ـ.6نياية كردت في )ؾ( عممت،  2
 ./أ مف نسخة د73نياية  3
 (.1/308ابف اليماـ، شرح فتح القدير عمى اليداية شرح بداية المبتدم، ) 4
 /ب مف نسخة ك.5نياية  5
 (.1/314ابف اليماـ، شرح فتح القدير عمى اليداية شرح بداية المبتدم، ) 6
 /أ مف نسخة ؽ.6نياية  7
 .كردت في )ـ( الشيادة 8

الحسف بف منصكر بف أبي القاسـ محمكد بف عبد العزيز األكزجندم الفرغاني اإلماـ الكبير المعركؼ بقاضي  ىك 9
خاف شيخ الحنفية، تفقو عمى اإلماـ أبي إسحاؽ إبراىيـ بف إسماعيؿ بف أبي نصر الٌصفارم كاإلماـ ظيير الٌديف أبي 

سحاؽ إبراىيـ بف عمي المرغيناني، تفقوى عميو شمس األئمة الحسف عمي بف عبد العزيز المرغيناني كنظاـ الٌديف أبي إ
محمد بف عبد الٌستار الكردرم كأبك المحاسف محمكد الحصيرم كغيرىـ، لو )الفتاكل( في أربعة أسفار كبار ك)شرح 

ىػ(. القرشي، الجكاىر 592الجامع الصغير( فى مجمديف كبيريف ك)شرح أدب القضاء لمخصاؼ(، حضرتو الكفاة سنة )
ًركًمي، األعبلـ، )15/386(. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، )94_2/93المضٌية في طبقات الحنفية، )  (.2/224(. الزّْ

 كردت في )س( ترؾ. 10
 كردت في )س( ذكرنا. 11
 سقطت مف )ـ(. 12
 /أ مف نسخة س.241نياية  13



 
 

115 

افعي كأبي الشٌ  ذىبمك ،3حيحةلصٌ كاية اعمى الرٌ رحميا ا  2كمذىب مالؾ 1حمداإلماـ أمذىب  فٌ إ َـّ ثي  
  5ياابقة كفىرضيَّتً تة السٌ السٌ  4ة األمكريكسؼ في ركنيٌ 

                                                             
1
الفقيو كالمحٌدث صاحب المذىب، كلد  ىك أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد بف إدريس الشيباني أبك عبد ا

( تكفي أبكه صغيران فكفمتو أمو، كاف في حداثتو يختمؼ إلى مجمس القاضي أبي يكسؼ ثـ ترؾ ىػ164في بغداد سنة )
ذلؾ كأقبؿ عمى سماع الحديث ككاف سنو ست عشرة سنة، ثـ حج عدة مرات كجاكر بمكة مرتيف، ثـ سافر إلى عبد 

في الببلد كاآلفاؽ كسمع مف مشايخ العصر امتحف في مسألة خمؽ القرأف فصبر، مف أشير  الرزاؽ في اليمف كقد طاؼ
تبلميذه البخارم كمسمـ كأبك داكد صاحب السنف ككلداه صالح كعبدا كغيرىـ، مف مصنفاتو )المسند في الحديث( 

حمد بف أبي يعمى الفراء ( ليمة الجمعة. ابف أبي يعمى، أبكالحسيف مىػ241ك)التفسير(، حضرتو الكفاة سنة )
(، تحقيؽ: عبدالرحمف العثيميف، األمانة العامة لبلحتفاؿ بمركر مائة عاـ عمى 22_1/8(، طبقات الحنابمة، )ىػ526)ت

ابف الجكزم، أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف  .(1999_1419(، )1تأسيس المممكة، )الرياض_السعكدية(، ط)
(، 2(، تحقيؽ: عبدا التركي، دار ىجر، ط)22_1/16د بف حنبؿ، )(، مناقب اإلماـ أحمىػ597محمد )ت

(1409_1989). 

ىك مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك بف الحارث األصبحي الحميرم، أبك عبد ا إماـ دار اليجرة 2
ليو تنسب المالكية، كلد سنة ) : نافع كابف المنكدر، كالزىرم، ( أخذ العمـ عفىػ93كأحد األئمة األربعة عند أىؿ السنة كا 

كعبد ا بف دينار كغيرىـ، مف أشير تبلميذه عمٌي بف القاسـ كسحنكف كأسد بف الفرات، لو العديد مف المصنفات منيا 
ابف فرحكف،  .(ىػ179)المكطأ( كرسالة في )الكعظ( ك)الرد عمى القدرية( ك)تفسير غريب القرآف( حضرتو الكفاة سنة )

(، تحقيؽ: 80_56ىب في معرفة أعياف عمماء المذىب، ص)ذٌ يباج المي (، الدٌ ىػ799يف ابف فرحكف )ترالدٌ إبراىيـ بف نك 
(. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 1996_1417(، )1مأمكف الجٌناف، دار الكتب العممية، )بيركت_لبناف(، ط)

(7/150_156).  

3
 .كردت في )ك( الصحيح

4
 ./ب مف نسخة ؾ6نياية 

ـٍ أىفَّ اٍلقىٍكؿى ًبفىٍرًضيًَّتيىا » ياء المالكٌية في حكـ تعديؿ أركاف الٌصبلة، جاء في حاشية الٌصاكم ما نٌصوي: اختمؼ فق5 اٍعمى
كؽه: مىٍف تىرىؾى _أم الطُّمأنينة في الٌصبلة_  رُّ ًلذىا قىاؿى زى اًجًب، كىاٍلمىٍشييكري ًمٍف اٍلمىٍذىىًب أىنَّيىا سينَّةه كى وي اٍبفي اٍلحى حى حَّ الطُّمىٍأًنينىةى  صى

ًقيؿى إنَّيىا فىًضيمىةه  مىى اٍلمىٍشييكًر، كى ٍقًت عى  الٌسالؾ ، بمغة(ىػ1241ت) الخمكتي محٌمد بف أحمد . الٌصاكم،« أىعىادى ًفي اٍلكى
 .المعارؼ، )القاىرة_مصر(، )د.ط(، )د.ت( دار المسالؾ، ألقرب

تنقسـ أفعاؿي  »نٌصوي:  كاف، جاء في شرح منيى اإلرادات مااألر  أٌما بالنسبة لعمماء الحنابمة فقد اتفقكا عمى ركنية تعديؿ
ُـّ إال بيا؛ فشبٌ  األٌكؿ: ما ال يسقطي عمدان  ؛الٌصبلة كأقكاليا إلى ثبلثة أقساـ يت كال سيكان كىي األركاف، ألٌف الٌصبلة ال تت

ـٌ قاؿ في مكضعو «. بركف البيت الٌذم ال يقـك إال بو، كبعضيـي سٌماىا فركضان  األركاف ىذه عدّْ أخرو عند شركعًو في ث
فعؿو منيا  ا تقدـ، ألمره صمى ا عميو كسمـ لممسيء في صبلتو عند ذكر كؿٌ في كؿ فعؿو ممٌ  طمأنينةالكالعاشر » 

ف قؿ، كقيؿ: بقدر الٌذكر الكاجب البيكتي، منصكر بف يكنس «. ليتمكف مف اإلتياف بو   بالطمأنينة، كىي: الٌسككف، كا 
(، 1(، عالـ الكتب، )بيركت_لبناف(، ط)217_1/216ىػ(، دقائؽ أكلي الٌنيى لشرح المنتيى، )1051)تبف صبلح 

(1414_1993). 
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نما كا ٌ ، ببل خبلؼ 3كناف كفرضافري  2النتقاؿجكد كاككع كالسٌ عني الرٌ أى 1االثنيف منيا ا ذكرنا أفٌ فظير ممَّ 
 ركاياتو  4ثي كمحمد ثبل نيفةحبي جكد عف أكالسٌ ككع ة الرٌ ننيمأفي طي  كأفٌ  ،الباقيةً  في األربعةً  الخبلؼي 

 .كنيةكأضعفيا احتماؿ الرٌ  7ةيٌ نكدكنيا السي  6الكجكب 5صحياأ

 11كعند ،كاأليخرل الٌركنية ،الكجكب 10يماأصح ،ركايتيف 9عف أبي حنيفة 8في رفع الرأس منيما كأفٌ 
 .كفد ري محمٌ 

، كاألخرل 13ةه ىي الٌسنيةمشيكرةه ظاىر  12كفي القكمة كالجمسة كالطمأنينة فييما عنيما ركايتيف، األكلى
  .الكجكب

 

 

 

 

 
                                                             

1
 .ما( منيسكردت في )

2
 ./ب مف نسخة ـ6نياية 

3
 .كردت في )ع( فرضياف

4
 .كردت في ) ؽ ؾ ـ ك ( ثبلثة

5
 .كردت في س )صحتيا(

6
 ./ب مف نسخة ؽ6نياية 

7
 ./أ مف نسخة ك6ك ـ ( الٌسنة، نياية  كردت في ) ؽ ؾ

8
 ./ب مف نسخة د73نياية 

9
 ./أ مف نسخة ع5نياية 

10
 .كردت في ) ؽ ؾ ك ـ ع ( أصحيا

11
 .كردت في )ـ( كعف

12
 ثبتت في ) ؾ ـ (

13
 .كردت )س( الٌسنة
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نية عمى السٌ عمى 1فاقيما كاجتماعيمامف دعكل اتٌ  ،ىماكغير  (يايةالنٌ )ككر في )الخيبلصة( ما ذي  حمؿي كيي 
 . فقد سمعت ركاية الكجكب عنيما فيما سبؽاٌل كا   ،3المشيكرة أك عمى تخريجيـ 2كاياتالرٌ 

جكد كرفع الرأس ككع كالسٌ ة الرٌ نعني طمأنيأ ،األربعة كبي كايات كجكالرٌ  4ف ىذه المذاىبحيح مالصٌ  ثـٌ 
ف  ،أثـ  ككجب إعادتيا 5فييما، لك ترؾ شيئان منيا عمدان  كالجمسة كالطمأنية عنيما كالقكمة سيكان  6كافكا 
 .يكالسٌ  7فعميو سجدتا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 كردت في ) س د ـ ( إجماعيما. 1

 كردت في ) ؾ ـ ( الٌركاية. 2

 كردت في )ع( تخريجيما.   3

 كردت في )س( مذىب 4

 /أ مف نسخة ب.7نياية  5

 ثبتت فقط في )ك(. 6

 .كردت في )د( سجدة، كليست في )س( 7
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ـ بغير ترؾ مع اإلنكار الٌنبي عميو الٌصمكة كالٌسبل 3بأمكرو منيا: مكاظبة 2يثبت 1الكاجب ثـٌ اعمـ أفٌ 
 .5كمنيا خبر الكاحد 4الٌظني الدّْاللة عمى الٌتارؾ، كمنيا اآليةي 

ٌنا نذكر  كبعضيا  ،عكلعمى تماـ الدٌ  ؿُّ بعضيا يد ،حيحعمى المذىب الصٌ  لةن إف شاء ا تعالى أدٌ  6كا 
 .كفيؽعمى بعضيا كبا التٌ 

 
                                                             

1
 .كردت في )ؾ( الكجكب

2
 /ب مف نسخة س241كردت في ) د ك ( ثبت، نياية 

3
 ./أ مف نسخة ـ7نياية 

 ،غيرهي  ىؼ عف ىذا المعنى كيراد منو معنصر كؿ كيي حتمؿ أف يؤي كلكف يي  ى؛عمى معن ما دؿٌ  يالٌداللة: ى اآلية الٌظنيةي 4

كىءو  ﴿مثؿ قكلو تعالى:  بٍَّصفى ًبأىنفيًسًيفَّ ثىبلىثىةى قيري غة العربية ، فمفظ القرء في المٌ 228اآلية:  ،البقرةسكرة  ﴾ كىاٍلميطىمَّقىاتي يىتىرى
المطمقات يتربصف  عمى أفٌ  ص دؿٌ عمى الحيض، كالنٌ  يطمؽي تارةن أيخرل ير، ك يطمؽ عمى الطٌ فتارةن  ،بيف معنييف مشترؾه 

اللة عمى معنى كاحد مف ، فيك ليس قطعي الدٌ حيضاتو  ، كيحتمؿ أف يراد ثبلثي أطيارو  ثبلثة قركء، فيحتمؿ أف يراد ثبلثةي 
  .المعنييف، كليذا اختمؼ المجتيدكف في أف عدة المطمقة ثبلث حيضات أك ثبلثة أطيار

مىٍيكي  ﴿كمثؿ قكلو تعالى:   مىٍت عى اللة عمى ص يحتمؿ الدٌ كالنٌ  ، فمفظ الميتة عاـه 3 ، اآلية:المائدةسكرة  ﴾ ـي اٍلمىٍيتىةي حيرّْ
أك لفظ  مشترؾ أك لفظ عاـه  ص الذم فيو نصه حريـ بما عدا ميتة البحر، فالنٌ ص التٌ خصٌ كيحتمؿ أف يي  ،ميتةو  تحريـ كؿٌ 

 .مف المعاني الممكنة اللة عمى غيرهاللة، ألنو يدؿ عمى معنى كيحتمؿ الدٌ أك نحك ىذا يككف ظني الدٌ  مطمؽه 
(، دار الخير لمطباعة كالنشر 1/170ىػ(،الكجيز في أصكؿ الفقو اإلسبلمي، )1436الٌزحيمي، محٌمد مصطفى)ت
 .(2006_1427(، )2كالتكزيع، )دمشؽ_سكريا(، ط)

بقةو أك في جميع الٌطبقات، كما خبر الكاحد: ىك ما لـ تجتمع فيو شركطي الحديث المتكاتر، فيشمؿ ما ركاهي الكاحد في ط5
 ركاهي االثناف كما ركاه الٌثبلثة فصاعدان ما لـ يصؿ إلى عدد التكاتر، كينقسـ إلى

مف  جماعةه  اهي كسمٌ  ،مشيكر: ىك ما ركاه ثبلثةي ركاةو فصاعدا كلـ يصؿ إلى حٌد الٌتكاتر كسمي بذلؾ، لكضكحًو كظيكرهي 
 .فاض الماء يفيض فيضان  مف مأخكذه  ،المستفيض النتشارهً بالفقياء: 

 .مف االثنيف كىكذا، كقد يزيد في بعض طبقاتوً  كالعزيز: كىك ما ال يركيو أقؿُّ مف االثنيف عف أقؿٌ 
أبك شييبة، محٌمد بف محٌمد بف سكيمـ )ت .ىك الحديث الٌذم تفٌرد بركايتو راكو كاحدو في كٌؿ الٌطبقات أك بعضياك كالغريب: 

(، دار الفكر العربي، )بيركت_لبناف(، )د.ط(، 202_198صطمح الحديث، ص)ىػ(، الكسيط في عمـك كم1403
(، مكتبةي العمـ، 9_6ىػ(، مصطمح الحديث، ص )1421)د.ت(. ابف عثيميف، محٌمد بف صالح بف محٌمد )ت 

 .(1994_1415(، )1)القاىرة_مصر(، ط)

6
 ./أ مف نسخة ؽ7نياية 
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 [الةفي الصّ اْلركان  تعديلِ  وجوبِ عمى  ةُ دلّ اْل] المطمب

 []من القرآن الكريم

بلةى  ﴿تعالى:  1أما الكتاب فقكلوي  قامةي  2﴾ أىًقيميكا الصَّ  يا كحفظيا مف أف يقع زيغه أركانً  تعديؿي  ؛ةبلالصٌ  كا 
ـى ًمٍف أ ،فعاليافي أ كذا قاؿ  ،القائـ 4العكدى  3قكيمان يشبوي  فصار ،زاؿ اعكجاجوكأ اهي كسكٌ  موي م قكَّ أ العكد قا

  .ريفالمفسٌ مف  6كغيرهي  5القاضي

كاـ بالدٌ  ر اإلقامةى كقد فسٌ  ،عٌيفقمنا نعـ لك تى  ،ا يدؿ عمى الفرضٌية ال الكجكبذلمكجكب فإف قيؿ ى كاألمري 
كف يركاف لـ األ تعديؿً  غيرى  8، فمما احتممت7كبأدائيا ،ألدائيا شمرً كالتٌ  ،كبالتجمدً  ،كالمحافظةً  ،عمييا

 .قطعي الدَّاللة

 

 

                                                             
 /ب مف نسخة ك.6نياية  1

 .72ة سكرة األنعاـ، اآلي 2

 كردت في )س( شبو. 3

 سقطت مف )د(. 4

ىك أبك الخير عبد ا بف عمر بف محٌمد بف عمي ناصر الٌديف البيضاكٌم، كاف إمامان عبلمةن عارفان بالفقًو كالتٌفسير  5
كؿ( كاألصميف كالعربية كالمنطؽ، نٌظارا صالحان متعٌبدا زاىدان شافعيان، صٌنؼ )مختصر الكٌشاؼ( ك)المنياج في األص

ىػ(، 945ىػ(. الٌداككدم، محمد بف عمي بف أحمد )ت685كغير ذلؾ، كلي القضاء بشيراز كحضرتو الكفاة بتبريز سنة )
(. الًزًركمي، األعبلـ، 1983_1403(، )1(، دار الكتب العممية، )بيركت_لبناف(، ط)249_1/248طبقات المفسريف، )

(4/110_111.) 

 /أ مف نسخة د.74نياية  6

 /ب مف نسخة ع.5)ـ(، نياية ليست في  7

 سقطت مف )س( . 8
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 .غيرهعمى  رجحانوً قمنا بي  ،1مع االحتماؿ فكيؼ يككف حجةن  :قيؿفإف 

لى الحقيقة أ ؿي كاألكٌ  » :لقاضيقاؿ ا  .2 « قربأظير كا 

ةى ﴿  كحقيقة 4عديةلمتٌ  مف القياـ كاليمزةي  قامةي اإل :3(الكشؼ)كقاؿ صاحب  بلى ييًقيميكفى الصَّ يجعمكف  ؛5﴾ كى
ـى أ 6ني استعماؿ نحككثر استعماالن أعو بالمعنى الثاني ألكنٌ  ،ك قكيمةن أ ة قائمةن بلالصٌ  قا

بمعنى  ،العكدى  7
أيضان راجعان  8حقيؽف كاف القكيـ في التٌ ا  ك  ،سكٌاه أكثر مف استعماؿ نحك أقاـ زيدان بمعنى جعمو منتصبان 

  .نتصبإلى معنى المي 

 

                                                             
 ./ب مف نسخة ؾ7نياية  1

(، تحقيؽ: 39_1/38ىػ(، أنكار التٌنزيؿ كأسرار التٌأكيؿ، )685البيضاكم، عبد ا بف عمر بف محٌمد الٌشيرازم)ت 2
 .(1998_1418(،)1محٌمد عبد الٌرحمف المرعشمي، دار إحياء الٌتراث العربي، )بيركت_لبناف(، ط)

ىػ(، لو حاشيةه في 745ىك اإلماـ العبلمة عمر بف عبد الٌرحمف بف عمر البيبياني الكناني الفارسي القزكيني )ت 3
مجمد عمى كتاب الكٌشاؼ عف حقائؽ غكامض الٌتنزيؿ لئلماـ الزمخشرم سماه: )الكشؼ(، ذكر فييا أنو أيشير إليو 

ككتب فييا ما تمقفو مف األئمة الماضيف، أك استنبطو بميامف  بتأليؼ ىذه الحاشية ممف أمرهي عندهي مطاع، فشرع بيا
(. كٌحالة، عمر بف رضا 2/1475أنكارىـ كقد مٌيزىا بأقكؿ. حاجي خميفة، كشؼ الظنكف عف أسامي الكيتب كالفنكف، )

 .(، دار إحياء التراث العربي، )بيركت_لبناف(، )د.ط(، )د.ت(7/289ىػ(، معجـ المؤلفيف، )1408بف محٌمد )ت

 ./ب مف نسخة ـ7نياية  4

 (.3)سكرة البقرة، اآلية  5

 .سقطت مف )س( 6

 ./ب مف نسخة ؽ7نياية  7

 .كردت في )ع( حقيقة، ككردت في )ك( الحقيقة 8
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نو أ 3كالحؽٌ  ،فييا نو حقيقةه آخر ما ذكر مف تسكية األجساـ أللى األركاف إ 2لتعديؿاستعير  1وإنٌ  :فقيؿ
يف كالرأم لنحك الدٌ  4بؿ الكصؼ بالقكيـ ،كاءعمى السٌ  ف التقكيـ يقع عمى القبيمتيففيو أيضان أل يقةه حق

 ،جعمكا الٌنقؿ مف المحسكس أعني االنتصاب 7ىؤالء 6أشبييا مف المعاني أكثر، ككأف 5ريؽ كماكالطٌ 
ٌصنؼ كال خبلؼ في كىذا ما أثره الم ،إلى المحسكس كىك تسكية العكد كنحكه ثـٌ منو إلى المعقكؿ

  .9ىانتي كىذا أرجح المحامؿ 8حقيؽالتٌ 

 .بكبلـو طكيؿو  10ثة األخيرةبلثـٌ ضعَّؼ الكجكه الثٌ 

 
 
 
 
 

                                                             
 ليست في )س(. 1

 /أ مف نسخة س.242نياية  2

 /أ مف نسخة ك.7نياية  3

 كردت في )ك( التٌقكيـ. 4

 سقطت مف )ؾ(. 5

 باقي النسخ ككاف، كاألكؿ ىك األصح.ثبتت في )ـ( فقط كفي  6

 سقطت مف )ك(. 7

 ./ب مف نسخة د74نياية  8

_أ(، مكتبة جامعة 14_ب/13ىػ(، كشؼ الكٌشاؼ، مخطكطة )745البيبياني، عمر بف عبد الٌرحمف بف عمر )ت 9
 (.pp.1038متشيغاف الكاليات المتحدة األمريكية، رمز الحفظ )

 كردت في ) ـ ؽ ع د ( األيخر. 10
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ـي مّْ لك سي  :ا تعالى عيؼ عصموي الضٌ  1العبدىذا  يقكؿ  كاإلقامةي  ،3تيافبل خبلؼ في مجازيّْ  ،2ضعفيا ـ عد
نيا عمى ما لى الحقيقة مإ أك أقربى  ،)الكشؼ( كر فيعمى ما ذي  قةن قيحا مٌ إركاف في معنى تعديؿ األ

كالمجاز األقرب إلى الحقيقة أكلى مف  ،تعٌذر الحقيقة 5ال عندمصير إلى المجاز إ 4، كالالقاضي هي ذكر 
 .7الكافي في إيجاب العمؿ فبل أقٌؿ مف إيجاب الٌظفَّ  ،6األبعد

 
 
 

                                                             
1
 .ليست في ) ـ ؽ ع د (

2
 .كردت في )ع( مضعفيا

3
 ./أ مف نسخة ؾ8كردت في )س( مجازتيا، نياية 

4
 ./أ مف نسخة ـ8نياية 

5
 ./أ مف نسخة ؽ8نياية 

6
 ./أ مف نسخة ع6نياية 

ؽَّ الشيء إذا كجب، كاشتقاقوي مف الٌشيء المحقَّؽ كىك الميٍحكى 7 ـ، تقكؿ: ثكب الحقيقةي كالمجاز: الحقيقةي مف قكلنا: حى
و بعضان. فالحقيقةي: ىي الكبلـ  ؽّّ كحقيقةه: أم جنسه مف الكبلـ ييصدّْؽ بعضي محقَّؽ النٍَّسج أم ميٍحكىميو، كقكلنا: حى
حسانو  ،المكضكعي مكًضعىو الذم ليس باستعارةو كال تمثيؿ، كال تقديـه فيو كال تأخير، كقكؿ القائؿ: أحمدي اى عمى ًنعىًمًو كا 

 .كالمعنى الميراد منوالكبلـ المتداكؿ ما بيف الٌناس  كىذا أكثر
: إذا استفَّ ماضيان، تقكؿي: جاز بنا فبلفه كجازى عمينا فاًرسه ىذا ىك األصؿ، ثـ  كزي كأٌما المجاز: فمأخكذه مف جازى يىجي

دُّ كال ييٍمنىع، كتقكؿ: عندنا دراىـي كىضىح كا كىازى الكاًزنىة، أم: تقكؿ: يجكز أف تفعؿى كذا أم: يىٍنفيذ كال ييرى ًزنىة كأخرل تىجيكزي جى
ف لـ تكف كاًزنة فيي تجكز مجازىىا كجكازىا ًلٍقرًبيا منيا. فيذا تأكيؿ قكلنا: مجاز، أم: إٌف الكبلـ الحقيقٌي  إف ىذه كا 

استعارىةو ككؼٍّ ما ليس في يىٍمضي ًلسىنىنىًو ال ييٍعتىرض عميو، كقد يككف غيرهي يجكز جكازه لقيربو منو، إالّْ أٌف فيو مف تشبيوو ك 
، كمف ىذا في كتاب  ، فيذا تشبيو كقد جاز مجاز قكلو: عطاؤه كثير كاؼو األكؿ، كذلؾ كقكلؾ: عطاءي فبلف ميٍزفه كاكؼه

مىى اٍلخيٍرطيكـً  ﴿ا جؿ ثناؤه:  كىاًر الٍ  ﴿: جؿ ثناؤهي  كقاؿ ،فيذا استعارةه  16القمـ، اآلية: سكرة ﴾سىنىًسميوي عى لىوي اٍلجى ميٍنشىآتي كى
ـً  اأٍلىٍعبلى  ىذا تشبيو.ك  24سكرة الٌرحمف، اآلية: ﴾ًفي اٍلبىٍحًر كى

غة العربية كمسائميا كسنف العرب في كبلميا، احبي في فقو المٌ ىػ(، الصٌ 395ابف فارس، أحمد بف فارس بف زكريا)ت
 بكر أبي بف الٌرحمف بد. الٌسيكطي، ع(1997_1418(، )1(، دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، ط)150_149ص)

 العممٌية، الكتب منصكر، دار عمي (، تحقيؽ: فؤاد283_1/281كأنكاعيا، ) الٌمغة عمـك في ، الميزىر(ىػ911ت)
 .(1998_1418(، )1)بيركت_لبناف(، ط)
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 []من الّسنة الّنبوية الّشريفة

 :نذكر بعضيادان كلج ا السنة فكثيرةه كأمٌ 

ٍنوي مالكان  اٌل إ 1الٌستة ئمةي منيا ما ركل األ ٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى رىًضيى اي عى مىيٍ "  عى مَّى اي عى ـى أىفَّ النًَّبيَّ صى مَّ سى ًو كى
اءى  مَّى، ثيَـّ جى ؿه فىصى ؿى رىجي ٍسًجدى فىدىخى ؿى المى مىى النًَّبيّْ صٌمى ا عميو كسمـ دىخى ـى عى مَّ دَّ  ،فىسى مَّى اي  فىرى النًَّبيُّ صى

مىٍيوً  :  عى ـى فىقىاؿى مىٍيًو السَّبلى ـى عى مَّ سى ؿّْ كى ـٍ تيصى ؿّْ فىًإنَّؾى لى مَّى2اٍرًجٍع فىصى مَّى اي  ، فىصى مىى النًَّبيّْ صى ـى عى مَّ اءى، فىسى  ثيَـّ جى
ؿّْ  : اٍرًجٍع فىصى ـى فىقىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى ـٍ تي  عى ؿّْ فىًإنَّؾى لى ٍيرىهي اؿى ثىبلىثنا، فىقى  صى ا أيٍحًسفي غى ؽّْ فىمى  ، 3فىعىمٍّْمًني : كىالًَّذم بىعىثىؾى ًبالحى

 

 

 

 
                                                             

 ،البخارم كمسمـ يالكيتب الٌستة أك كتب األميات الٌست، ىك مصطمح يطمؽ عمى صحيح أك كيتب الحديث الٌستة 1
بي داكد كالٌترمذم كالٌنسائي كابف ماجة، حيث كانت في األصؿ خمسة كتعرؼ باسـ )األصكؿ ألسنف كتب العمى ك 

 محٌمد بف طاىر المقدسيٌ  ستة، ككاف ذلؾ عمى يدً فأصبحت تعرؼ بالكيتب ال ماجة ابف الخمسة( فأليحؽ بيا كتاب
 .الٌستة( ىػ( صاحب كتاب )شركطي األئمةً 507)ت

ـي ثـٌ درج عمى ىذا أصحابي كتًب األطراًؼ ككتًب الٌرجاًؿ، كمر  ؛ إلى أٌف إلماـ مالؾا مكطأ مىابف ماجةى ع سنفجع تقدي
 .كٌطأ مكجكدةه في الكتًب الخمسةً بينما نجدي أفَّ أحاديث المي كثيرةه  الكيتب الخمسة زكائد ابف ماجة عمى

ـى الميكطأى عمى سنف ابف ماجة كؿه مف أبي الحسف أحمد  ىػ( في كتابو )الٌتجريد في الجمع بيف 535ت(الٌسرقسطيكقد قدَّ
امع اأٍليصيكؿ ىػ(606الجزرم )ت كابف األثيرالٌصحاح(  ًديث الرَّسيكؿ( في كتابو )جى ، كمف الكاضح أٌف اإلماـ مف حى

 البرككم يقدموي كذلؾ.

(، 230_1/229ىػ(، تكجيو النظر إلى أصكؿ األثر، )1338الجزائرم، طاىر بف صالح بف أحمد الٌسمعكني )ت
 (.1995_1416(، )1تحقيؽ: عبدالفٌتاح أبكغٌدة، مكتبة المطبكعات اإلسبلمٌية، )دمشؽ_سكريا(، ط)

 /ب مف نسخة ك.7نياية  2

 /ب مف نسخة س.242نياية  3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%A7%D8%AC%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B7%D8%A3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D8%B1
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ـى:  مىٍيًو السَّبلى ـى عى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى بٍّْر، ثيَـّ اٍقرىٍأ مىا تىيىسَّرى مىعىؾى ًمفى قىاؿى النًَّبيُّ صى بلىًة، فىكى ًإذىا قيٍمتى ًإلىى الصَّ
ٍع  ا، ثيَـّ اٍرفى القيٍرآًف، ثيَـّ اٍركى تَّى تىٍطمىًئفَّ سىاًجدن ٍد حى تَّى تىٍعتىًدؿى قىاًئمنا، ثيَـّ اٍسجي تَّى تىٍطمىًئفَّ رىاًكعنا، ثيَـّ اٍرفىٍع حى ٍع حى

بلىًتؾى كيمّْيىا تَّى تىٍطمىًئفَّ سىاًجدنا، ثيَـّ اٍفعىٍؿ ذىًلؾى ًفي صى ٍد حى اًلسنا، ثيَـّ اٍسجي تَّى تىٍطمىًئفَّ جى  .1" حى

                                                             
 أخرجو:_ 1

(، 163البخارم، صحيح البخارم، كتاب األذاف، باب أمر النبي صمى ا عميو كسمـ الذم ال يتـ رككعو باإلعادة، ص)
 (، كالٌركاية لو.793حديث رقـ )

ة، باب كجكب قراءة الفاتحة في ىػ(، صحيح مسمـ، كتاب الصبل261مسمـ، أبكالحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابكرم)ت
نو إذا لـ يحسف الفاتحة كال أمكنو تعمميا قرأ ما تيسر لو مف غيرىا، ص ) (، 397(، حديث رقـ )186كؿ ركعة كا 

 (.2006_1427(، )1اعتنى بو: نظر محمد الفاريابي، دار طيبة، )الرياض_السعكدية(، ط)

(، حديث 151ال يقيـ صمبو في الرككع كالسجكد، ص)داكد، سنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب صبلة مف  أبك
 .(856رقـ)

رمذم، سنف الترمذم، كتاب مكاقيت الصبلة عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسٌمـ، باب ما جاء في كصؼ الصبلة، التٌ 
 (.303(، حديث رقـ)84ص)

 (.1313ث رقـ)(، حدي214النسائي، سنف النسائي، كتاب السيك، باب أقؿ ما ييجزم مف عمؿ الصبلة، ص)
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تعديؿ  عمى أفٌ  يدؿٌ  ؛ارفع حتى تعتدؿ قائمان  ثـٌ  قكلوي  » :3)شرح المشارؽ( 2في1يفيخ أكمؿ الدٌ قاؿ الش
  .4« انتيى كاجبه  األركاف فييا

 

 (غربالمي )مف  7هي عمى ما نقمنا ،القكمة ةً ننيمألطي  6ركافعمى شمكؿ تعديؿ األ اللةه دً  كبلموً  5كفي
 .ى ركاية الكجكب فيياكعم (االختيار)ك
 
 

                                                             
1
ا محٌمد بف محٌمد محمكد أكمؿي الٌديف ابف الٌشيخ شمس الٌديف ابف الٌشيخ جماؿ الٌديف الٌركمي البابرتي،  ىك أبك عبد

ًلدى سىنة ) ( كنسبتوي إلى بابرتي قرية مف أعماؿ دجيؿ ببغداد ىػ714عبٌلمةي المتأٌخريف كخاتمةي المحٌققيف مف فقياء الحنفٌية كي
ـٌ إلى القاىرة كعيرض عميو القضاء مراران فامتنع، مف كقيؿ باب ؿى إلى حمب ث ، رىحى رت بتركيا، برعى كسادى كأفتى كدرَّس كأفادى

(. ابف قيطميكبغا، ىػ786كتبًو )العناية في شرح اليداية( ك)التٌقرير( عمى أصكؿ البزدكم، حضرتو الكفاة بمصر سنة )
(، تحقيؽ: محٌمد خير يكسؼ، دار القمـ، 277_1/276(، تاج التراجـ، )ىػ879ٍكًني )تأبكالعدؿ قاسـ بف قيٍطميٍكبىغىا السٍُّكدي 

 .(7/42(. الًزًركمي، األعبلـ، )1992_1413(، )1)دمشؽ_سكرٌيا(، ط)

 /ب مف نسخة ؾ.8نياية  2

نفي، كىك في األصؿ تيحفةي األبرار في شرح مشارؽ األنكار: لمشيخ أكمؿي الٌديف محٌمد بف محٌمد بف محمكد البابرتي الح3
شرحه عمى كتاب )مشارؽ األنكار الٌنبكية مف صحاح األخبار المصطفكٌية( لئلماـ رضي الٌديف حسف بف محمد الٌصغاني 

( حديثان كرتبوي بترتيبو 2246صحيح البخارم كمسمـ فقط_ )ما نقموي مف (، جمع فيو مف األحاديث الصحاح _ىػ650)ت
اعتنى بو العمماء عنايةن فائقةن كيظير ذلؾ جميان مف كثرة شيركحًو كاختصاراتو. حاجي  ( بابان، كقد12أنيؽو كجعمو في )

(. البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار 1690_2/1689خميفة، كشؼ الٌظنكف عف أسامي الكيتب كالفنكف، )
 .(2/171المصٌنفيف، )

/أ(، بدكف 703فةي األبراًر في شرح مشارؽ األنكار، مخطكطة )ىػ(، تيح786البابرتي، محٌمد بف محٌمد بف محمكد )ت 4
 أية تفاصيؿ أخرل.

 /ب مف نسخة ؽ.8نياية  5

 /ب مف نسخة ـ.8نياية  6

 /أ مف نسخة د.75نياية  7

 كردت في ) ؽ ؾ ع س ـ  د ( نقمنا.
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ًف البىرىاًء بًف عىاًزبو  2كمسمـ 1ما ركل البخارمكمنيا  عى
ٍنوي  3 :  أٌنوي  رىًضيى اي عى مَّى " قىاؿى كىافى ريكيكعي النًَّبيّْ صى

ـى كى  بلى الًقيىا ا خى كيكًع، مى فىعى رىٍأسىوي ًمفى الرُّ ذىا رى بىٍيفى السٍَّجدىتىٍيًف كىاً  سيجيكديهي كى ـى كى مَّ سى مىٍيًو كى يبنا ًمفى القيعيكدى قىرً اي عى
 .4"السَّكىاءً 

 
  .عمى المكاظبةً  كىذا يدؿُّ 

                                                             
ارم نسبةن إلى بخارل البمد ىك أبك عبد ا محٌمد بف إسماعيؿ بف الميغيرة البخارم اإلماـ المحٌدث، سٌمي بالبخ 1

كىك مف كبار الحفاظ الفقياء، كمف أىـ ىػ( نشأ يتيمان كطمب العمـ كىك صغير، 194المعركًؼ بما كراء الٌنير، كلد سنة )
سمع مف: عبد ا بف محمد الجعفي كمحٌمد بف عمماء الحديث الٌنبكم الٌشريؼ كعمـك الرجاؿ كالجرح كالتعديؿ كالعمؿ، 

م كسريج بف النعماف كغيرىـ، ركل عنو خمؽه منيـ الترمذم كابف خزيمة كأبك بكر محمد بف إسحاؽ كأبك سبلـ البيكند
بكر بف أبي الدنيا، مف أشير مؤلفاتو: )الجامع الصحيح( ك)التاريخ الكبير( ك)األدب المفرد( حضرتو الكفاة سنة 

 (.394_12/391ـ النببلء، )(. الذىبي، سير أعبل558_2/555ىػ(. الٌذىبي، تذكرة الحٌفاظ، )256)

ىػ( 204ىك أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف كرد بف ككشاذ القشيرم النيسابكرم اإلماـ المحٌدث، كلد بنيسابكر سنة ) 2
مف شيكخو اإلماـ أحمد بف حنبؿ كالبخارم كيحيى بف يحيى الٌتميمي كالقعنبي كغيرىـ، ركل عنو خمؽه منيـ عمي بف 

ىك يعتبر ثاني أصح الٌكىاب كعمي بف الحسيف الٌرازم كالٌترمذم، مف مصٌنفاتو )صحيح مسمـ( ك الحسيف كمحمد بف عبد 
)الكنى كالعمؿ( ك)الطبقات( ك)أكىاـ المحدثيف( ك)سؤاالت أحمد كتاب في الحديث الٌنبكم الٌشريؼ بعد صحيح البخارم ك

( سنة. الذىبي، تذكرة الحٌفاظ، 57)ىػ( بنيسابكر كلو مف العمر 261بف حنبؿ( كغيرىا، حضرتو الكفاة سنة )
 (.559_12/557(. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، )127_2/125)

، يكنى بأبي عمارة، نزؿ الككفة، تكفي أياـ مصعب بف الزبير، الحارث بف عدم بف جشـعازب بف بف البراء ىك  3
كعبد ا بف يزيد األنصارم، كبنكه: تخمؼ عف بدر لصغر سنو، ككاف أكؿ مشيد شيده الخندؽ، ركل عنو: أبك جحيفة، 

ابف حجر العسقبلني، اإلصابة في  (.2/559البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، ) ابف عبد الربيع كيزيد كعبيد.
 .(1/411تمييز الصحابة، )

 أخرجو:_  4

(، حديث رقـ 163البخارم، صحيح البخارم، كتاب األذاف، باب حد إتماـ الرككع كاالعتداؿ فيو كالطمأنينة، ص)
 (، كالركاية لو.792)

 (.471(، حديث رقـ )217مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب اعتداؿ أركاف الصبلة كتخفيفيا في تماـ، ص )
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ٍكعىتىوي، فى "  :كفي ركايةو  ٍدتي ًقيىامىوي فىرى ، فىكىجى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى دو صى مَّ عى ميحى ةى مى بلى ٍقتي الصَّ مى اٍعًتدىالىوي بىٍعدى رى
ٍمسىتىوي ريكيكًعًو،  ٍمسىتىوي سىٍجدى بىٍيفى السٍَّجدىتىٍيًف، فى  1فىسىٍجدىتىوي، فىجى ا بىٍيفى التٍَّسًميـً كىااًلٍنًصرىاًؼ، قىًريبنا ًمفى  2تىوي، فىجى مى
  .3"السَّكىاءً 

طالة الٌطمأنينة في الٌرككع كالٌسجكد كالتٌ  القراءةً  5فيو دليؿه عمى تخفيؼ »: ا رحموي  4ككمكقاؿ النٌ  شيد كا 
  .6« كفي االعتداؿ عف الٌرككع كعف الٌسجكد

كذلؾ في {يسير عمى بعض  بعضيا كاف فيو طكؿه  عمى أفٌ  قكلو قىًريبنا ًمفى السَّكىاًء دؿَّ  » :كقاؿ أيضان 
ال فقد ثبت  10األحكاؿ 9}محمكؿه عمى بعض 8أٌف ىذا الحديث 7، كاعمـكلعٌمو أيضان في الٌتشيد ،القياـ كا 

 .11«األحاديثي بتطكيؿ القياـ انتيى 

                                                             
1
 ./ب مف نسخة ع6نياية 

2
 ./أ مف نسخة ك8نياية 

3
(، حديث رقـ 217اـ، ص )أخرجو:_ مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب اعتداؿ أركاف الصبلة كتخفيفيا في تم
(471).  

4
ىك أبك زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم بف حسف الحزامي الحكراني الٌنككم الشافعٌي عبلمةي زمانو بالفقو كالحديث، 

لييا نسبتو، تتممذ عمى يد إسحاؽ بف أحمد المغربي كالرضي بف برىاف الديف 631مكلده سنة ) ( بنكل مف قرل حكراف كا 
سماعيؿ بف أبي ا ليسر، مف أشير تبلميذه صدر الديف الداراني كعبلء الديف بف العطار كأبك الحجاج المزم كالقاضي كا 

)المنياج في شرح مسمـ( ك)األذكار( ك)رياض الصالحيف(، حضرتو  مصٌنفاتوابف النسيب، مف ك محيي الديف الزرعي 
(، تحقيؽ: 397_8/395افعية الكبرل، )(، طبقات الش771يف )ت(. السبكي، عبدالكىاب بف تقي الدٌ 676الكفاة سنة )

(. الًزًركمي، األعبلـ، 1993_1413(، )2محمكد الٌطناحي كعبد الفتاح الحمك، دار ىجر لمطباعة كالنشر، ط)
(8/149_150). 

5
 .كردت في )د( تحقيؽ

6
(، 4/188) (، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج،676الٌنككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت

 .(1971_1392(، )2دار إحياء الٌتراث العربي، )بيركت_لبناف(، ط)

7
 ./أ مف نسخة ؾ9/أ مف نسخة ؽ، نياية 9نياية 

8
 ./أ مف نسخة س243نياية 

9
 .ما بيف المعككفيف سقط مف )د(

10
 ./أ مف ـ9نياية 

11
 .(4/188الٌنككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، )
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 الُطمأنينة في القومة والجمسة[ ما تتحقق بو]
 2ةننيمأطي عمى مراتب عمى أ اللةه دً  ريؼالشٌ  في ىذا الحديثً  :ا تعالى عصموي  الضعيؼي  1العبدي يقكؿ 

ث الفاتحة كثبل إذ ال بد في القياـ مف قراءة ،تقريبان ة الفاتحة ءيسع فيو قرا 3كىك ما ؛القكمة كالجمسة
 .ياتو آ

يـي أف يقرأ سبحانؾ المٌ  :كالٌظاىر
كأقؿ مراتب القرب مف مساكاتيا أف يزيد عمى  ،عكذ كالبسممةإلخ كالتٌ  4

 .نصفيا

: " أىًتمُّكا  5كمنيا ما ركياه ـى قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍنوي أىفَّ نىًبيَّ اً صى ٍف أىنىس بفي مىاًلؾو رىًضيى المَّوي عى أيضان عى
الرُّكيكعى كىالسُّجيكدى "

6. 

 .كجكبيا إٌنما يككف بالطمأنينة فيدؿي عمى 7كاالتماـ

 

                                                             
1
 .س ( ليست في ) ؽ ؾ

2
 .كردت في )ؾ( الطُّمأنينة

3
كردت في )ـ( فقط جممة )عبارة عف المقدر في الكقت( كلـ أثبتيا في المتف إلنيا عمى األغمب مف إضافة الٌناسخ، 

   .كيستقيـ النص بدكنيا

4
 .ليست في ) س د ـ (

رج اإلماـ مسمـ في صحيحو عف عمر بف كىذا إشارةه إلى دعاء االستفتاح الٌذم ييقرأي حيف الٌشركع في الٌصبلة، حيث أخ
تىعىالىىالخطاب رضي ا عنو أٌنو كاف يجير بيؤالء الكممات يقكؿ: "  ، كى تىبىارىؾى اٍسميؾى ، كى ٍمًدؾى ًبحى انىؾى المَّييَـّ كى ،  سيٍبحى دُّؾى جى

 ". كىالى ًإلىوى غىٍيريؾى 

 .(399(، حديث رقـ )187، ص )ر بالبسممةحيٌجة مف قاؿ ال يجيبلة، باب كتاب الصٌ أخرجوي: مسمـ، صحيح مسمـ، 

5
 .كردت في ) د ـ ( ركاه

أخرجو:_البخارم، صحيح البخارم، كتاب األيماف كالنذكر، باب كيؼ كانت يميف النبي صمى ا عميو كسمـ، 6
 .(6644(، حديث رقـ )1269ص)

تماميا كالخشكع  (، حديث رقـ 202فييا، ص )مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب األمر بتحسيف الصبلة كا 
 .كالٌركايةي لوي  ،(425)

7
 ./ب مف نسخة د75نياية 
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ك بف العاص مرً عف عى ا  ـي يي مى حً رى  4زيمةكابف خي  3بك يعمىأك  2في )الكبير( 1الٌطبرانيكمنيا ما ركل 
ٍنيي  بف حسنة رحبيؿكشى  5كخالد بف الكليد   .ـرىًضيى اي عى

 
 

                                                             
1
لييا ىك أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشٌ  امي مف كبار المحدثيف، أصمو مف طبرية الشاـ كا 

اشـ بف مرثد الطبراني (، رحؿ إلى الحجاز كاليمف كمصر كالعراؽ كفارس، سمع مف ىىػ260نسبتو كلد بعكا سنة )
براىيـ بف أبي سفياف كسمع مف نحك ألؼ شيخ أك يزيدكف، حدث عنو ابف مندة كأبكبكر بف  كأحمد بف مسعكد الخياط كا 
مردكيو كأبكنعيـ األصبياني كغيرىـ، لو ثبلثة معاجـ في الحديث ككتاب في )التفسير( ك)دالئؿ النبكة(، حضرتو الكفاة 

(. 203_12/201(. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، )87_3/85لذىبي، تذكرة الحٌفاظ، )( في أصفياف. اىػ360سنة )
 (.3/121الًزًركمي، األعبلـ، )

المعجـ الكبير: في الحديث الٌشريؼ لئلماـ الحافظ أبي القاسـ سميماف بف أحمد الٌطبراني، رتب فيو أسماء الٌصحابة 2
، ثـ رتبوي األمير عبلء الٌديف عمي بف خمسةو كعشريف ألؼ حديثو عمى نحك  رضكاف ا عمييـ عمى الحركؼ مشتمبلن 

( ترتيبان حسنان، كألبي سعد عبد الكريـ بف محمد السمعاني كتابه عميو بعنكاف )الٌتحبير في ىػ731بمباف الفارسي )ت
العارفيف أسماء  البغدادم، ىدٌيةي . (2/1737المعجـ الكبير(. حاجي خميفة، كشؼ الٌظنكف عف أسامي الكيتب كالفنكف، )

 .(1/396المؤلفيف كآثار المصٌنفيف، )

3
ىك أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثنى بف يحيى بف عيسى بف ىبلؿ التميمي المكصمي محدث المكصؿ كلد في شكاؿ 

ية، (، ارتحؿ كىك ابف خمس عشرة سنةن بتكجيوو مف أبيو كخالو محمد بف أحمد بف أبي المثنى ثـ بيمتو العالىػ210سنة )
سمع مف أحمد بف حاتـ الطكيؿ كأحمد التسترم كأحمد بف إبراىيـ المكصمي كغيرىـ، حٌدث عنو النسائي كابف حباف 
كالطبراني كابف عدم كغيرىـ، صنؼ عدة كتب في الزىد كالرقائؽ، كلو معجـ لشيكخو كمف أحسف كتبو )المسند(، 

(. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 200_2/199(. الذىبي، تذكرة الحٌفاظ، )ىػ307حضرتو الكفاة سنة )
(11/107_109). 

4
ىك أبك بكر محٌمد بف إسحاؽ بف خيزيمة بف المغيرة بف صالح بف بكر الٌسممي النيسابكرم المشيكر بابف خزيمة 

( كعيني في حداثتو بالحديث كالفقو حتى صار ييضرب بو المثؿ في سعة العمـ ىػ223الحافظ المحٌدث، كلد سنة )
قاف، رحؿ إلى الشاـ كالعراؽ كمصر كالجزيرة، كسمع مف إسحاؽ بف راىكيو كمحمد بف حميد كلـ يحدث عنيما كاإلت

لصغره كسمع مف محمكد بف غيبلف كمحمد بف أباف المستممي، حٌدث عنو الشيخاف خارج صحيحييما كمحمد بف عبد 
ثبات صفة الرب( ك)صحيح ابف ا بف عبد الحكـ أحد شيكخو كخمؽ ال يحصكف، لو العديد مف الكتب من يا )التكحيد كا 

(. الذىبي، سير أعبلـ 208_2/207(. الذىبي، تذكرة الحٌفاظ، )ىػ311خزيمة( ك)فكائد الفكائد(، حضرتو الكفاة سنة )
 .(6/29(. الًزًركمي، األعبلـ، )230_11/225النببلء، )

5
 ./ب مف نسخة ك8نياية 
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َـّ ريكيكعىوي يى "  ـى رىأىل رىجيبلن الى ييًت مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مّْي، فىقىاؿى رىسيكؿي أىفَّ رىسيكؿى اً صى كًدًه كىىيكى ييصى ٍنقيري ًفي سيجي
مَّى اي  مَّدو صى ٍيًر ًممًَّة ميحى مىى غى اًلًو ىىًذًه مىاتى عى مىى حى : لىٍك مىاتى ىىذىا عى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىٍيًو اً صى  عى

" ـى مَّ سى كى
1.  

ٍنوي رىأىل رىجيبلن الى  5ذىٍيفىةى " إف حي قاؿ:  4بف كًىب عف زيدو  3ما ركل البخارم 2كمنيا ٍبف اليماف رىًضيى اي عى
ٍيفىةي  ذى بلىتىوي قىاؿى لىوي حي ى صى ا قىضى ُـّ ريكيكعىوي كىالى سيجيكدىهي، فىمىمَّ ييًت

6، مٍَّيتى ا صى : لىٍك ميتَّ ميتَّ  : مى : كىأىٍحًسبيوي قىاؿى قىاؿى
دو  مَّ ٍيًر سينًَّة ميحى مىى غى مىٍيًو عى مَّى اي عى ـى صى مَّ سى   .7" كى

                                                             
 أخرجوي:_  1

ىػ(، المعجـ الكبير، حديث أبك عبد ا األشعرم عف خالد بف 360ماف بف أحمد الطبراني )تالٌطبراني، أبك القاسـ سمي
(، حققو كخٌرج أحاديثو: حمدم عبد المجيد الٌسمفي، مكتبة ابف تيمية، 3840(، حديث رقـ )4/115الكليد، )

 (، كالركايةي لو.1983_1404(، )2)القاىرة_مصر(، ط)

ىػ(، مسند أبي يعمى المكصمي، حديث خالد بف الكليد، 307بف المثنى التميمي )ت أبك يعمى المكصمي، أحمد بف عمي
(، حققو كخٌرج أحاديثو: حسيف سميـ أسد، دار المأمكف لمتراث، )دمشؽ_سكريا(، 7184(، حديث رقـ )13/140)

 يتـ صبلتوي نسي إسناده جيد، كذكره الييثمي في مجمع الٌزكائد  باب فيمف ال» (. قاؿ المحقؽ: 1988_1409(، )1ط)
سنادهي حسف  ـٌ قاؿ: كا   «.رككعيا كسجكدىا، ث

ىػ(، صحيح ابف خيزيمة، كتاب الٌصبلة، باب إتماـ الٌسجكد 311ابف خيزيمة، أبك بكر محمد بف إسحاؽ الٌنيسابكرم )ت
(، 665قـ )(، حديث ر 1/331كالٌزجر عف انتقاصو كتسمية المنتقص رككعوي كسجكدهي سارقان أك ىك سارؽه مف صبلتو، )

 (.1980_1400(، )1حٌققوي كخٌرج أحاديثو: محمد األعظمي، المكتب اإلسبلمي، )دمشؽ_سكريا(، ط)

 /ب مف نسخة.9نياية  2
 /ب مف نسخة ؽ.9نياية  3
ـى، ىاجر  4 مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى إليو فبمغتو ىك أبك سيميماف زيد ٍبف كىب الجييني، أدرؾ الجاىمية كأسمـ في حياة النًَّبٌي صى

كفاتو في الطريؽ كىك معدكده في كبار الٌتابعيف، سكف الككفة كصحب عمي ٍبف أىًبي طالب، سمع مف عمر بف الخطاب 
كعمٌي كابف مسعكد كأبي ذر كحذيفة كأبي مكسى كقرأ القرآف عمى ابف مسعكد، ركل عنو إسماعيؿ بف أبي خالد كسممة 

ىـ كاتفقكا عمى تكثيقو كجبللتو، تكفي بعد كقعة الجماجـ في حدكد سنة بف كييؿ كحبيب بف أبي ثابت كاألعمش كغير 
 (.5/110(. الٌذىبي، سير أعبلـ النببلء، )2/559ىػ(. ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، )83)
 /أ مف نسخة ع.7نياية  5
 /ب مف نسخة ـ.9نياية  6
 (.808(، حديث رقـ )166إذا لـ يتـ السجكد، ص) أخرجو:_ البخارم، صحيح البخارم، كتاب األذاف، باب 7
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لىٍك ميتَّ "  :كفي ركايةو  مَّى اي  ؛كى دنا صى مَّ ٍيًر الًفٍطرىًة الًَّتي فىطىرى المَّوي ميحى مىى غى مىٍييىاميتَّ عى ـى عى مَّ سى مىٍيًو كى  .1"  عى
  .كفي ىذيف الحديثيف تيديده عظيـ 

ًف النٍُّعمىاًف ٍبًف ميرَّةى  3أمكطٌ مالؾ في الي  2كمنيا ما ركاهي  عى
:  أىفَّ  4 ـى قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ا رىسيكؿى المًَّو صى " مى

ٍكفى ًفي الشَّاًرًب  ذىًلؾى قىٍبؿى أىٍف ييٍنزىؿى ًفيًيـٍ _ كىالسَّاًرًؽ كىالزَّاًني؟ تىرى ـي قىاليك  _ كى رىسيكليوي أىٍعمى : ا: المَّوي كى ىيفَّ  قىاؿى
ًفيًيفَّ عيقيكبىةه، تىوي قى كىأىٍسكىأي السَّرً  فىكىاًحشي كى بلى تىوي يىا رىسيكؿى المًَّو؟ ًة الًَّذم يىٍسًرؽي صى بلى كىٍيؼى يىٍسًرؽي صى ، قىاليكا: كى

ُـّ ريكيكعىيىا كىالى سيجيكدىىىا : الى ييًت  .5" قىاؿى

 بأسكئيا. ؾى نُّ فما ظى  حراـه  رقةي فالسٌ 
                                                             

 (.791(، حديث رقـ )162أخرجو:_ البخارم، صحيح البخارم، كتاب األذاف، باب إذا لـ يتـ السجكد، ص) 1
 /ب مف نسخة س.243نياية  2

3
قديـه (، كىك كتابه ىػ179المكطأ في الحديث: لئلماـ مالؾ بف أنس الحميرم األصبحي المدني إماـ اليجرة )ت

كمبارؾه، قصد فيو مؤلفوي جمع الٌصحيح مف الحديث الٌشريؼ، لكف إٌنما جمع الصحيح عنده، ال عمى اصطبلح أىؿ 
كىذا خبلؼ ما اصطمح عمماء الحديث  ،مقطكعة السند صحيحةك  ،الحديث، ألنو يرل المراسيؿ كالببلغات صحيحة

ـي ماـ الشٌ اإل عنو، قاؿ الشريؼ بان أكثر صكابان مف كتاب مالؾ، كفي ركايةو: أصح مف كتاب في األرض كتا افعي: ما أعم
(. سركيس، معجـ المطبكعات العربٌية 2/1908مالؾ. حاجي خميفة، كشؼ الٌظنكف عف أسامي الكيتب كالفنكف، )

 .(2/1610كالميعٌربة، )

4
 كأنس بف مالؾ، ركل ىك الٌنعماف بف ميرة األنصارم الٌزرقي المدني، ركل عف عمي بف أبي طالب كجرير بف عبد ا

جعفر محمد بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب، كقاؿ النسائي: ثقةه،  عنو يحيى بف سعيد األنصارم كأبك
كذكرهي ابف حباف في الٌثقات، قاؿ أبك حاتـ الرازم: ركل عف الٌنبي صمى ا عميو كسمـ مرسبلن كىك تابعي، كذكره مسمـ 

المدينة، كذكرهي بف مندة في الٌصحابة ثـٌ صححو ألٌنو تابعي ال صحبة لو. ابف األثير، أبك في الٌطبقة األكلى مف أىؿ 
(، 5/323(، أسد الغابة في معرفة الصحابة، )ىػ630الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد الشيباني الجزرم)ت

(. ابف حجر 1994_1415(، )1تحقيؽ: عادؿ عبد المكجكد كعمي معكض، دار الكتب العممية، )بيركت_لبناف(، ط)
(، اإلصابة في تمييز الصحابة، ىػ852العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني )ت

(، 1(، تحقيؽ: عادؿ عبد المكجكد كعمي معكض، دار الكتب العممية، )بيركت_لبناف(، ط)400_6/399)
(1415_1995). 

(، المكطأ، كتاب قصر الصبلة في السفر، باب العمؿ في ىػ179مالؾ، مالؾ بف أنس األصبحي المدني )تأخرجو:_ 5
الباقي، دار إحياء التراث العربي،  (، رقمو كخٌرج أحاديثو: محمد فؤاد عبد72(، حديث رقـ )1/167جامع الصبلة، )

 (. 1985_1406(، )1)بيركت_لبناف(، ط)
يث عف الٌنعماف بف مرة، كىك حديثه صحيحه مسنده قاؿ ابف عبد البر: " لـ يختمؼ الٌركاة عف مالؾ في إرساؿ ىذا الحد

(، الٌتمييد لما ىػ463مف كجكهو مف حديث أبي ىريرة كأبي سعيد ". ابف عبد البر، أبكعمر يكسؼ بف عبدا النمرم)ت
(، تحقيؽ: مصطفى أحمد العمكم كمحمد عبدالكبير البكرم، كزارة عمكـ 23/409في الميكٌطأ مف المعاني كاألسانيد، )

 .(1967_1387ألكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية المغربية، )الدار البيضاء_المغرب(، )د.ط(، )ا
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ًف ٍبًف ًشٍبؿو  2سائيكالنٌ  1بك داكدأ كمنيا ما ركاهي  ٍبًد الرٍَّحمى ٍف عى عى
ٍنوي  رىًضيى  3 اي عى

4 : نىيىى رىسيكؿي المًَّو " ، قىاؿى
ٍف نىٍقرىًة اٍلغيرىاًب  ـى عى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى صى

ٍسًجدً 6عً ، كىاٍفًترىاًش السَّبي 5 ؿي اٍلمىكىافى ًفي اٍلمى طّْفى الرَّجي ، كىأىٍف ييكى
7، 

 

                                                             
ىك أبك داكد سميماف بف األشعث بف شداد األزدم الٌسجستاني أصمو مف سجستاف، محٌدث البصرة اإلماـ العالـ كلد  1

يرىـ، ركل عنو الٌترمذم كابنو أبك بكر ىػ(، ركل عف مسمـ بف إبراىيـ كأبي الكليد الطيالسي كابف المديني كغ202سنة )
ىك مف أشير كحرب الكرماني كأبك عكانة كأبك بشر الدكالبي كأبك بكر الخبلؿ كغيرىـ، صاحب كتاب )السنف( ك 

(. الًزًركمي، 128_2/127ىػ(. الذىبي، تذكرة الحٌفاظ، )275)المراسيؿ(، حضرتو الكفاة في شكاؿ سنة )مصٌنفاتو ك
 (.3/122األعبلـ، )

الخراساني النسائي اإلماـ المحٌدث، كلد سنة بف سناف بف بحر ىك أبك عبد الٌرحمف أحمد بف شعيب بف عمي  2
ىػ( بنسا، رحؿ في طمب العمـ إلى خراساف كالحجاز كمصر كالعراؽ كالجزيرة كالشاـ كالثغكر ثـ استكطف مصر، 215)

سحاؽ بف راىكيو، حٌدث عنو أبك بشر تفٌرد بالمعرفة كاإلتقاف في عمـ الحديث كعمك اإلسناد، سمع م ف قتيبة بف سعيد كا 
الدكالبي كأبك عمي الحسيف النيسابكرم كأبك القاسـ الطبراني، لو مف الكتب )السنف الكبرل( ك)السنف الصغرل( ك)مسند 

النببلء،  (. الذىبي، سير أعبلـ2/192ىػ( شييدان. الذىبي، تذكرة الحٌفاظ، )303مالؾ( كغير ذلؾ حضرتو الكفاة سنة )
(11/79_81.) 

ىك عبد الٌرحمف بف شبؿ بف عمرك بف زيد بف نجدة األنصارم األكسي صحابيه جميؿه، كأخكه عبد ا بف شبؿ لوي  3
صحبة، نزؿ عبد الرحمف الٌشاـ ركل عنو تميـ بف محمكد كيزيد بف خمير كأبك راشد الحبراني كأبك سبلـ األسكد، خٌرج 

فرد( كأبك داكد كالنسائي كابف ماجة، مات في إمارة معاكية. ابف األثير، أيسد الغابة في معرفة لو البخارٌم في )األدب الم
 (.6/267(. ابف حجر العسقبلني، اإلصابة في تمييز الصحابة، )3/455الصحابة، )

 /أ مف نسخة ك.9نياية  4

ة بيف الٌسجدتيف مف غير أف يقعد بينيما، شبَّيوي نقر الغراب: الٌنقري في الٌصبلة ىك: ترؾ الطُّمأنينة في الٌسجكد كالمتابع 5
بنقر الغراب إذا كقع عمى الجيفة فأكؿ منيا، فتراه يتابع بيف نقراتو لمحميا. ابف األثير، أبك السعادات مبارؾ بف محمد 

ر (، تحقيؽ كتخريج: عبد القاد3496(، حديث رقـ )5/368ىػ(، جامع األصكؿ في أحاديث الٌرسكؿ، )606الجزرم )ت
 (.1971_1390(، )1األرناؤكط، مكتبة دار البياف، )القاىرة_مصر(، ط)

كافتراش الٌسبع: ىك أف يضع ساعديو عمى األرض في الٌسجكد كما يقعد الكمبي في بعض حاالتو، ككذلؾ غيره مف  6
 (.5/368السباع. المصدر السابؽ، )

 /أ مف نسخة ؾ.10نياية  7
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طّْفي اٍلبىًعيري   كىمىا ييكى
1"2.  

ًميّْ ٍبًف شىٍيبىافى  عىفٍ  4كابف خزيمة كابف حباف 3ةحمد كابف ماجكمنيا ما ركاه اإلماـ أ ٍنوي،  5عى رىًضيى اي عى
 :  قىاؿى

 
                                                             

م أف يألؼ الرجؿ مكانان معمكمان مف المسجد يصمي فيو، كالبعير ال يأكم مف كيكطف بالمكاف كما يكطف البعير: أ 1
عىطىف إال إلى مىٍبرىؾ دىًمت قد أكطنو كاتخذه ميناخان، كقيؿ: ىك أف يبرؾ عمى ركبتيو قبؿ يديو إذا أراد السجكد كبيركؾ 

 (. 5/368)البعير عمى المكاف الذم أكطنو. ابف األثير، جامع األصكؿ في أحاديث الٌرسكؿ، 
(، 152أخرجو: أبكداكد، سنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب صبلة مف ال يقيـ صمبو في الرككع كالسجكد، ص) 2

 «. حديثه حسفه » (، كالركاية لو، قاؿ المحقؽ:  862حديث رقـ)
ر ما ينقض ىػ(، السنف الكبرل، كتاب السيك ذك303النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني )ت

(، حققو كخرج أحاديثو: حسف عبد 700(، حديث رقـ )1/352الصبلة كما ال ينقضيا، باب النيي عف نقرة الغراب، )
(. كالحديث ركاه أبك داكد، كالنسائي في السنف 2001_1421(، )1المنعـ شمبي، مؤسسة الرسالة، )بيركت_لبناف(، ط)

بي سممة األنصارم، كىك حديث حسف بشكاىده. ابف األثير، جامع الكبرل، كالٌدارمي، كأحمد في مسنده مف حديث أ
 (. 5/368األصكؿ في أحاديث الٌرسكؿ، )

ىك أبك عبد ا محٌمد بف يزيد الٌربعي القزكيني ابف ماجة، مف أىؿ قزكيف كأحد األئمة في عمـ الحديث كحافظ قزكيف  3
ىػ(، سمع مف عمي 209الٌرم في طمب الحديث كلد سنة )في عصره، رحؿ إلى البصرة كبغداد كالٌشاـ كمصر كالحجاز ك 

بف محمد الٌطنافسي كأكثر عنو كجبارة بف المغمس كىك مف قدماء شيكخو كمصعب بف عبد ا كغيرىـ، حٌدث عنو 
محمد بف عيسى األبيرم كأبكالطيب أحمد بف ركح البغدادم كأبكعمرك أحمد المديني كآخركف، صٌنؼ كتابو )سنف ابف 

(. الًزًركمي، 2/155ىػ( في شير رمضاف. الٌذىبي، تذكرة الحٌفاظ، )273)تفسير القرآف( حضرتو الكفاة سنة )ماجة( ك
 (.7/144األعبلـ، )

ىك أبك حاتـ محٌمد بف حٌباف بف أحمد بف تميـ التميمي البستي ابف حباف الحافظ اإلماـ، كلد في بست مف ببلد  4
رحؿ إلى خراساف كالشاـ كمصر كالعراؽ كالجزيرة كتكلى قضاء سمرقند مدةن ثـ سجستاف كتنقؿ في األقطار طمبان لمعمـ ف

عاد إلى نيسابكر كمنيا إلى بمده، سمع النسائي كأبي يعمى المكصمي كأبي بكر بف خزيمة كغيرىـ، حٌدث عنو الحاكـ 
لٌضعفاء(، حضرتو الكفاة كمنصكر الخالدم كأبك الحسف الزكزني كغيرىـ، صٌنؼ )المسند الصحيح( ك)التاريخ( ككتاب )ا

(. الًزًركمي، األعبلـ، 184_12/183(. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، )3/89ىػ(. الٌذىبي، تذكرة الحٌفاظ، )354سنة )
(6/78_79.) 
ىك أبك يحيى عمي بف شيباف بف محرز بف عمرك بف عبد ا بف عمرك بف حنيفة سكف اليمامة، كاف أحد الكفد مف  5

م خرج لمبايعة الٌنبي صمى المَّو عميو كسٌمـ، لو أحاديث أخرجيا البخارم في األدب المفرد كأبكداكد كابف بني حنيفة الذٌ 
ماجة كابف خزيمة كابف حباف منيا مف طريؽ عبد المَّو بف بدر عف عبد الرحمف بف عمي بف شيباف عف أبيو. ابف 

(. ابف 4/87، أيسد الغابة في معرفة الصحابة، )(. ابف األثير3/1089عبدالبر، االستيعاب في معرفة األصحاب، )
 (.4/463حجر العسقبلني، اإلصابة في تمييز الٌصحابة، )
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رىٍجنىا"  خى
يٍ  1 ٍمفىوي، فىمىمىحى ًبميٍؤًخًر عى مٍَّينىا خى ـى فىبىايىٍعنىاهي كىصى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًنًو حتى قدمنا عمى رىسيكًؿ المًَّو صى

تىوي  بلى ـي صى ٍمبىوي  –، يىٍعًني رىجيبلن الى ييًقي مَّ  - صي ى النًَّبيُّ  صى كًد، فىمىمَّا قىضى كيكًع كىالسُّجي ـى ًفي الرُّ مَّ سى مىٍيًو كى  ى المَّوي عى
ةى،  بلى : يىا مىٍعشىرى اٍلميٍسًمًميفى قى الصَّ مٍ  اؿى ـي صي ٍف الى ييًقي ةى ًلمى بلى كيكًع كىالسُّجيكدالى صى  .2" بىوي ًفي الرُّ

ى عم يدؿُّ  كىذا الحديث ،كالجمسةً  بترؾ القكمةً  يعني ،جكدككع كالسٌ الرٌ  ًب في عق م ال يستكم ظيرهي أ
  .كجكبيما

 

                                                             
 /أ مف نسخة ـ.10نياية  1

 أخرجو:_  2

(، 871(، حديث رقـ)2/47ابف ماجة، سنف ابف ماجة، أبكاب إقامة الصمكات كالسنة فييا، باب الرككع في الٌصبلة، )
إسناده صحيح، كىك في مصنؼ ابف أبي شيبة، كأخرجو ابف سعد في الٌطبقات، كابف أبي : » قاؿ المحقؽ كالركاية لو.

 «.عاصـ في اآلحاد كالمثاني 

ابف خزيمة، صحيح ابف خزيمة، كتاب الصبلة، باب إيجاب إعادة الصبلة التي ال يتـ المصمي فييا سجكده إذ الصبلة 
 (.667(، حديث رقـ )1/333عنو، ) التي ال يتـ المصمي رككعيا كال سجكدىا غير مجزئة

ىػ(، مسند اإلماـ أحمد، حديث عمي بف شيباف رضي ا عنيما، 241أحمد، أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني)ت
(، 1(، شرحو كصنع فيارسو: حمزة أحمد الزيف، دار الحديث، )القاىرة_مصر(، ط)16249(، حديث رقـ )12/517)
(1416_1995.) 

ده صحيح، كعبدالٌرحمف بف عمي بف شيباف الكارد في السند ثقة أثنكا عميو، كذكر حديثو البخارم في إسنا» قاؿ الٌشارح: 
 ( «. 6/260التٌاريخ الكبير)

ىػ(، صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، كتاب الصبلة، باب 739ابف بمباف، عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسي)ت
(، تحقيؽ 1891(، حديث رقـ )5/217لمرء صمبو في رككعو كسجكده، )صفة الصبلة: ذكر الزجر عف أف ال يقيـ ا

 (. 1993_1414(، )2كتخريخ: شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، )بيركت_لبناف(، ط)

، كبيذا قاؿ البكصيرم في مصباح الٌزجاجة، ككذلؾ أخرجو يعقكب بف » قاؿ المحقؽ:  إسنادهي صحيحه كرجالوي ثقاته
 «.ريخ، كالبييقي مف طيرؽو عف مبلـز بف عمرك كصححوي ابف خيزيمة سفياف في المعرفة كالتا
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:  2عىفٍ  1أبك يعمى كاألصبيانيي  كمنيا ما ركاهي  ٍنوي، قىاؿى ًميٍّ ٍبًف أىًبي طىاًلبو رىًضيى اي عى يىاًني رىسيكؿي نى " عى
مىٍيًو  مَّى المَّوي عى ـى أىٍف أىٍقرىأى كى المًَّو صى مَّ سى :  3أىنىاكى قىاؿى ثىًؿ رىاًكعه، كى بلًتًو كىمى ٍمبىوي ًفي صى ـي صي ًميُّ مىثىؿي الًَّذم ال ييًقي يىا عى

نىا ًنفىاسييىا أيٍسًقطىتٍ  مىٍت، فىمىمَّا دى مى ٍبمىى حى لىدو  فىبل ًىيى ذىاتي  ،حي ٍمؿو كىال ًىيى ذىاتي كى  .4" حى

 

 

 

                                                             
ىك إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف عمي القرشي الٌتيمي الٌطمحي األصبيانيُّ أبك القاسـ، الحافظ الكبير شيخ  1

نة كأممى كصنؼ ىػ(، رحؿ إلى بغداد كنيسابكر كسمع بعدة مدائف كجاكر س457اإلسبلـ الممقب بقكاـ السُّنة كلد سنة )
في الرجاؿ كأحكاليـ، سمع مف أبي عمرك بف منده كعائشة بنت الحسف كأبي منصكر بف شكركيو، حٌدث عنو السمعاني 
كالٌسمفي كالمديني، مف مصٌنفاتو )الترغيب كالترىيب( ك)دالئؿ النبكة( ك)الحجة في بياف المحجة( كغيرىا، حضرتو الكفاة 

(. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 51_4/50ذىبي، تذكرة الحٌفاظ، )ىػ( يـك عيد األضحى. ال535سنة )
 (.1/323(. الًزًركمي، األعبلـ، )470_14/469)

 /ب مف نسخة ع.7نياية  2

 /أ مف س.244نياية  3

 أخرجو:_  4

(، 315(، حديث رقـ )268_1/267أبك يعمى المكصمي، مسند أبي يعمى المكصمي، مسند عمي بف أبي طالب، )
 «.إسناده ضعيؼ لضعؼ مكسى بف عبيدة الٌربذم » ة لوي، قاؿ الميحقؽ: كالٌركاي

ىػ(، الٌترغيب كالٌترىيب، باب في الٌترغيب في 535األصبياني، أبك القاسـ إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ الجكزم )ت
ـٌ الصبلة، ) باف، دار (، اعتنى بو: أيمف صالح شع1913(، حديث رقـ )2/422الٌصبلة، فصؿ في عقكبة مف ال يت

 (.1993_1413(، )1الحديث، )القاىرة_مصر(، ط)

ىػ(، سمسمة األحاديث الٌضعيفة 1420األلباني، محٌمد ناصرالٌديف األلباني )ت«". حديث ضعيؼ » قاؿ األلباني: 
(، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، 1257(، حديث رقـ )3/412كالمكضكعة كأثرىا الٌسيئ في األمة، )

 (.1988_1408(، )2ية(، ط))الرياض_السعكد
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 ]حكم ترك القومة والجمسة في الّصالة[
في  4بإقامة الٌصمب 3ما المرادافذ ىي إ 2ة بترؾ القكمة كالجمسةبلالصٌ  1ببطبلف شعري ي شبيوي كىذا التٌ 
 .7الكجكب 6بخبر الكاحد فيثبت 5الفرضٌية كالٌركنية ال تثبتاف كلكفٌ  ،الٌصبلة

                                                             
الٌصحة كالبطبلف: لفظ الٌصحة ييطمؽ باعتباريف أحدىما: أف ييراد بذلًؾ ترتبي آثار العمؿ عميو في الٌدنيا، كما نقكؿ في 1

العبادات إٌنيا صحيحةه؛ بمعنى أٌنيا مجزئةه كمبرئةه لمٌذمة، كمسقطةه لمقضاًء فيما فيو قضاء، ككما نقكؿ في العادات إٌنيا 
صحيحة، بمعنى أٌنيا محصمةه شرعان لؤلمبلؾ كما يرجع إلى ذلؾ، كالثاني:أف ييراد بًو ترتبي آثاًر العمؿ عميو في اآلخرة، 

 .كترتب الٌثكاب؛ فيقاؿ: ىذا عمؿه صحيحه، بمعنى أٌنو يرجى بو الٌثكاب في اآلخرة
ف يرادى بو عدـ ترتب آثار العمؿ عميو في الٌدنيا، كأٌما البطبلف، كىك ما يقابؿ معنى الٌصحة؛ كلو معنياف أيضان أحدىما: أ

كما نقكؿ في العبادات: إنيا غير مجزئة، كال مبرئة لمذمة، كال مسقطة لمقضاء؛ فيي باطمة بذلؾ المعنى، غير أٌف ىنا 
د تككف نظران؛ فإٌف ككف العبادة باطمة إٌنما ىك لمخالفتيا لما قصد الشارع فييا، حسبما ىك مبيف في مكضعو، كلكف ق

أك سجدةن،  ،المخالفة راجعة إلى نفس العبادة؛ فيطمؽ عمييا لفظ البطبلف إطبلقان؛ كالٌصبلة مف غير نية، أك ناقصةن ركعةن 
ف كانت متصفة بو؛  أك نحك ذلؾ مما يخؿ بيا مف األصؿ، كقد تككف راجعة إلى كصؼ خارجي منفؾ عف حقيقتيا كا 

 .كالٌصبلةي في الٌدار المغصكبة مثبلن 
معنى الثٌاني: أف يراد بالبطبلف عدـ ترتب آثار العمؿ عميو في اآلخرة كىك الٌثكاب، كيتصكر ذلؾ في العبادات كال

كالعادات، فتككف العبادة باطمة باإلطبلؽ األكؿ؛ فبل يترتب عمييا جزاء؛ ألنيا غير مطابقة لمقتضى األمر بيا، كقد 
أيضا. فاألكؿ: كالمتعبد رئاء الناس؛ فإف تمؾ العبادة غير مجزئة تككف صحيحة باإلطبلؽ األكؿ كال يترتب عمييا ثكاب 

 كال يترتب عمييا ثكاب، كالثٌاني: كالمتصدؽ بالٌصدقة يتبعيا بالمفَّ كاألذل.
كمٌما يتعٌمؽ بيذا، البطبلف كالفساد عند الحنفٌية؛ فالباطؿ عندىـ ما كاف الخمؿ في أصمًو، أم في ركفو مف أركانو كال 

، كأٌما الفاسد فيك ما كاف الخمؿ في كصؼو ميترتب عميو  عف أركانو كقد  ف أكصافو، أم في شرطو خارجو أٌم أثر شرعيو
 .تترتب عميو بعضي آثاره دكف البعض اآلخر

(، تحقيؽ: مشيكر بف حسف آؿ 460_1/451ىػ(، المكافقات، )790الٌشاطبي، إبراىيـ بف مكسى بف محمد الٌمخمي )ت
  .(1/333)(. ابف أمير الحاج، الٌتقرير كالٌتحبير،1997_1417(، )1)الٌرياض_ الٌسعكدٌية(، ط)سٌمماف، دار ابف عٌفاف، 

2
 /ب مف نسخة ؽ10نياية 

3
 .كردت في ) ؽ د س ع ( المراد

4
 ./ب مف نسخة ك9نياية 

5
 .كردت في )ـ( تثبت، ككردت في )د( يثبتاف

6
 .كردت في ) د ؾ ـ ( فثبت

7
 ./ب مف نسخة ؾ10نياية 
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ٍنوي حمد أماـ كاإل ،(الكبير)براني في الطٌ  كمنيا ما ركاهي  ًميٍّ رىًضيى اي عى ٍف طىٍمًؽ ٍبًف عى عى
1  : قىاؿى  "قىاؿى

ـى:رىسيكؿي اً صى  مَّ سى مىٍيًو كى ظيري اي الى يىنٍ  مَّى اي عى
ٍبدو  2 ًة عى بلى ؿَّ ًإلىى صى ٍمبىوي بىٍيفى  ؛عىزَّ كىجى ـي ًفييىا صي الى ييًقي

كًدىىا سيجي  .3" ريكيكًعيىا كى

 ى ا عميو وسّمم[بي صمّ ]صفة القومة والجمسة في صالة النّ 

اًلؾو رىًضيى الكمنيا ما ركاه البخارم كمسم ٍف أىنىسو ٍبًف مى :ـ عى ٍنوي قىاؿى ا "  مَّوي عى ـٍ كىمى مّْيى ًبكي ًإنّْي الى آليك أىٍف أيصى
مّْي ًبنىا، قىاؿى ثىاًبته  ـى ييصى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى رىأىٍيتي رىسيكؿى اً صى

ـٍ تىٍصنىعيكنىوي، 4 ٍيئنا الى أىرىاكي : فىكىافى أىنىسه يىٍصنىعي شى
فىعى رىٍأسىوي ًمفى كىافى  ا ًإذىا رى بى قىاًئمن ،  الرُّكيكًع اٍنتىصى فىعى رىٍأسىوي ًمفى السٍَّجدىًة مىكىثى ذىا رى ، كىاً  تَّى يىقيكؿى اٍلقىاًئؿي قىٍد نىًسيى حى
تَّى  .5" يىقيكؿى اٍلقىاًئؿي قىٍد نىًسيى  حى

                                                             
1
ٍبًد اٍلعيزَّل الٌسحيمي الحنفي اليمامي كالد قيس بف طمؽ، لوي  ًميّْ ٍبًف اٍلميٍنًذًر ٍبًف قىٍيًس ٍبًف عى  صحبةه ىك أبك عمي طىٍمؽي ٍبفي عى

ككفادة كركاية ككاف مف الكفد الذيف قدمكا عمى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ مف اليمامة فأسممكا، مخرج حديثو عف 
النبكم في المدينة المنكرة، ركل  ارتحؿ فسكف البصرة، كمف حديثو في الٌسنف أنو شارؾ في بناء المسجدأىؿ اليمامة ثـٌ 

البر، االستيعاب في معرفة األصحاب،  المَّو بف بدر كعبد الٌرحمف بف سناف. ابف عبد عنو ابنو قيس كابنتو خمدة كعبد
(. ابف حجر العسقبلني، اإلصابة في تمييز الصحابة، 3/91(. ابف األثير، أيسد الغابة في معرفة الصحابة، )2/776)
(3/437). 

2
 ./ب مف نسخة ـ10/ب مف نسخة د، كنياية 76نياية 

 أخرجو:_ 3
 .(8260(، حديث رقـ )8/405الرحمف بف عمي بف شيباف عف طمؽ بف عمي، ) الطبراني، المعجـ الكبير، حديث عبد

 .«ثقات  ( كرجالوي 4/22)اإلماـ أحمد في مسنده  ركاهي  »قاؿ المحقؽ: 
(. كالركاية لو، قاؿ 16235(، حديث رقـ )12/513أحمد، مسند اإلماـ أحمد، حديث طمؽ بف عمي رضي ا عنو، )

 .«إسنادهي صحيحه كرجالوي مشيكركف » الٌشارح: 

4
مد ثابت ٍبف أى لؤم بف غالب، قاؿ عنو أنس سمـ البيناني اٍلبىٍصًرٌم، كبنانة الذم منيـ ثابت ىـ بنك سعد بف ىك أىبك ميحى

سمع مف ابف  حديثان  (250)بف مالؾ: إٌف ثابتان لمفتاحه مف مفاتيح الخير، ككاف قد صحب أنسان أربعيف عامان، لو نحك 
( ىػ123اد بف سممة كىماـ بف يحيى حضرتو الكفاة سنة )حمٌ ك شعبة عمر كابف الٌزبير كأنس بف مالؾ كغيرىـ، سمع منو 

 .(520_5/519(. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، )95_1/94ي، تذكرة الحٌفاظ، )عمى الٌراجح. الذىب

، (821(، حديث رقـ )168أخرجو:_ البخارم، صحيح البخارم، كتاب األذاف، باب المكث بيف السجدتيف، ص)5
، حديث رقـ (218مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب اعتداؿ أركاف الصبلة كتخفيفيا في تماـ، ص ) كاية لو.كالرٌ 
(472).  
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فىعى رىٍأسىوي بىٍيفى السٍَّجدىتىٍيفً  كفي ركاية " ذىا رى  .1" كىاً 

ٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو كد ما ركاه أبك داا كمني ٍنوي  عى : رىًضيى المَّوي عى ةن ًمٍف  "قىاؿى بلى زى صى ٍمؼى رىجيؿو أىٍكجى مٍَّيتي خى مىا صى
مَّ  سى مىٍيًو كى مَّى اي عى كىافى رىسيكؿي رىسيكًؿ المًَّو صى ، كى اـو ـى ًفي تىمى

2 : ا قىاؿى ـى ًإذى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى عى المَّوي سىمً  المًَّو صى
ًمدىهي  ٍف حى ، ثيَـّ يي  ًلمى ـى : قىٍد أىٍكىى تَّى نىقيكؿى ـى حى ـى " كىبّْري قىا : قىٍد أىٍكىى تَّى نىقيكؿى افى يىٍقعيدي بىٍيفى السٍَّجدىتىٍيًف حى كى دي، كى يىٍسجي كى

3 
 .ك نسيأم غمط أ

مىاًلؾى  عفما ركاه البخارم  4كمنيا
ٍيًرًث  5 كى ٍبفى الحي

رىًضيى  6
ٍنوي  7 اًبًو: أٌنوي  المَّوي عى ـٍ " قىاؿى أًلىٍصحى أىالى أينىبّْئيكي

 : ؟ قىاؿى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى بلىةى رىسيكًؿ المًَّو صى بلىةو _صى ٍيًر ًحيًف صى ذىاؾى ًفي غى ،كى ـى ثيَـّ رىكىعى فىكىبَّرى فىعى  _ فىقىا ثيَـّ رى
ـى ىينىيَّةن   .8" رىٍأسىوي، فىقىا

                                                             
(، السُّنف الكبرل، كتاب الٌصبلة، باب المكث بيف السجدتيف، ىػ458أخرجو:_ البييقي، أحمد بف الحسيف البييقي )ت1
(، 3(، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، ط)2744(، حديث)2/174)
(1424_2003 ) 

 .«رجو الشيخاف البخارم كمسمـ حديث صحيح؛ أخ »قاؿ المحقؽ:  

2
 ./أ مف نسخة ؽ11نياية 

3 (، حديث 150أبكداكد، سنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب طكؿ القياـ مف الرككع كبيف السجدتيف، ص)أخرجه:
 .(853رقـ)

 .«حديثه صحيحه  »قاؿ الميحقؽ )األلباني(: 

4
 ./ب مف نسخة س244نياية 

5
 ./أ مف نسخة ع8نياية 

6
، كيقاؿ لوي كذلؾ مالؾ بف الحارث، ىك مى  بىالىةى الميثي أىبيك سيمىٍيمىافى ـى ٍبًف زى نىٍيًس ٍبًف أىٍشيى ٍيًرًث ٍبًف خي كى لوي صحبةه اًلؾي ٍبفي اٍلحي

حيث قدـ عمى الٌنبي صمى ا عميو كسمـ فأقاـ عميو في شيبةو مف قكمو، فعمميـ الٌصبلة كأمرىـ بتعميميـ القـك إذا 
حديثان في كتب السنف، اتفؽ البخارم كمسمـ عمى حديثيف كانفرد البخارم  (15)ثـ ارتحؿ فسكف البصرة كلو  رجعكا إلييـ،

(. ابف عبد البر، ىػ94بحديث، حٌدث عنو أبك قبلبة كنصر بف عاصـ كابنو الحسف، حضرتو الكفاة بالبصرة سنة )
ابف حجر  .(5/18حابة، )ة في معرفة الصٌ سد الغابابف األثير، أي  (.5/2460االستيعاب في معرفة األصحاب، )
 .(5/532حابة، )العسقبلني، اإلصابة في تمييز الصٌ 

7
 ./أ مف ؾ11نياية 

8
 .(818(، حديث رقـ )168البخارم، صحيح البخارم، كتاب األذاف، باب المكث بيف السجدتيف، ص)أخرجه:
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ٍف أىبً  1ما ركاه مسمـكمنيا  ٍدًرمّْ عى ٍنوي  ي سىًعيدو اٍلخي :  رىًضيى المَّوي عى مىٍيًو " قىاؿى مَّى اي عى كىافى رىسيكؿي اً صى
فىعى رىٍأسىوي ًمفى  ـى ًإذىا رى مَّ سى كى

2 : كيكًع قىاؿى ا ًشٍئتى ًمٍف شىٍيءو  الرُّ ًمٍؿءي مى ٍمدي ًمٍؿءي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض، كى بَّنىا لىؾى اٍلحى رى
ا قىاؿى اٍلعىٍبدي  بىٍعدي، أىٍىؿى  ؽُّ مى ٍجًد، أىحى الثَّنىاًء كىاٍلمى

ٍبده، 3 كيمُّنىا لىؾى عى ا  كى ، كىالى ميٍعًطيى ًلمى ا أىٍعطىٍيتى اًنعى ًلمى المييَـّ الى مى
دُّ  دّْ ًمٍنؾى اٍلجى ، كىالى يىٍنفىعي ذىا اٍلجى مىنىٍعتى

4 " 5. 

 .ة القكمةنطمأني كفي ىذا الحديث تطكيؿي 

                                                             
 /أ مف نسخة ـ.11نياية  1

 /أ مف نسخة ك.10نياية  2

 مف نسخة د. /أ77نياية  3

دُّ ": فقد جاء في االستذكار:  ى ك 4 دّْ ًمٍنوي اٍلجى ا اٍلجى دُّ ًبفىٍتًح اٍلًجيـً كىىيكى » أىمَّا قىٍكليوي: " كىالى يىٍنفىعي ذى طًَّأ اٍلجى كىايىةي ًفي اٍلميكى فىالرّْ
ًديًث، كىىيكى الًَّذم فىسَّرىهي أىبيك عيبىٍيدو كىغىيٍ  .اأٍلىٍغمىبي ًعٍندى أىٍىًؿ اٍلحى ظُّ كىىيكى الًَّذم تيسىمّْيًو اٍلعىامَّةي اٍلبىٍختي  ريهي بًإنَّوي اٍلحى

. نَّمىا يىٍنفىعيوي اٍلعىمىؿي ًبطىاعىًتؾى ٍعنىاهي الى يىٍنفىعي ذىا اٍلًغنىى ًعٍندىؾى ًغنىاهي، كىاً  : مى  قىاؿى أىبيك عيبىٍيدو

مَّ  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى دّْ كىاٍحتىجَّ ًبقىٍكًؿ النًَّبيّْ صى ابي اٍلجى ذىا أىٍصحى مييىا اٍلفيقىرىاءي، كىاً  نًَّة، فىًإذىا عىامَّةي مىٍف يىٍدخي مىى بىاًب اٍلجى : " قيٍمتي عى ـى
ابى اٍلًغنىى.  مىٍحبيكسيكفى "يىٍعًني أىٍصحى

ًبيبو يىقيكؿي الى  قىٍد كىافى عىٍبدي اٍلمىًمًؾ ٍبفي حى ، كى ٍسًر اٍلًجيـً ًديثي ًبكى ًكمى ىىذىا اٍلحى قىٍد ري ؛ كىىيكى ااًلٍجًتيىادي.كى كزي ًفيًو ًإالَّ اٍلكىٍسري   يىجي

ـى المَّوي  نَّمىا لىوي مىا قىسى ٍزًؽ اٍجًتيىاديهي، كىاً  دنا ًفي طىمىًب الرّْ ٍعنىى ًفيًو أىنَّوي الى يىٍنفىعي أىحى : كىاٍلمى مىى قىٍدًر قىاؿى ٍزؽي عى لىٍيسى الرّْ لىوي ًمٍنوي، كى
لىًكفَّ المَّ  ـي.ااًلٍجًتيىاًد كى ًري ـي اٍلكى ًمي يىٍمنىعي، الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى اٍلحى  وى ييٍعًطي مىٍف يىشىاءي كى

سىفه ميٍحتىمىؿه غىٍيري مىٍرفيكعو  ا كىٍجوه حى : ىىذىا أىٍيضن مىيٍ  ،قىاؿى أىبيك عيمىرى مَّى المَّوي عى ـي ًبمىا أىرىادى رىسيكؿي المًَّو صى ـى ًبقىٍكًلًو كىالمَّوي أىٍعمى مَّ سى ًو كى
 «.ؾى ذىلً 

(، تحقيؽ: سالـ محٌمد عطا كمحٌمد 8/270ىػ(، االستذكار، )463ابف عبد البر، أبك عمر يكسؼ بف عبدا النمرم)ت
 (.2000_1421(، )1عمي معكض، دار الكتب العممٌية،)بيركت_لبناف(، ط)

(، حديث رقـ 220أخرجو:_ مسمـ، صحيح مسمـ، كتابي الٌصبلة، باب ما يقكؿي إذا رفع رأسو مف الٌرككع، ص ) 5
(477 .) 
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ـى  كمنيا ما ركاهي مسمـه  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍنييا قىالىٍت: " كىافى رىسيكؿي اً صى ٍف عىاًئشىةى رىًضيى المَّوي عى كأبك داكد عى
ةى ًبالتٍَّكًبيًر كىاٍلًقرىاءىةً  بلى ٍمدي ًلمًَّو رىبّْ اٍلعىالىًميفى  ﴿ًبػ  1يىٍستىٍفًتحي الصَّ كىافى ًإذى 2﴾ اٍلحى ـٍ ييٍشًخٍص رىٍأسى ، كى كىعى لى ـٍ  وي ا رى لى كى

 ، لىًكٍف بىٍيفى ذىًلؾى ٍبوي كى كّْ فىعى رىٍأسىوي ييصى كىافى ًإذىا رى دٍ  كى ـٍ يىٍسجي كيكًع لى كىافى ًإذىا رى  ًمفى الرُّ ا، كى تَّى يىٍستىًكمى قىاًئمن فىعى رىٍأسىوي حى
تَّى ًمفى السٍَّجدىةً  ٍد حى ـٍ يىٍسجي لى

ٍكعى  3 كىافى يىقيكؿي ًفي كيؿّْ رى اًلسنا، كى كىافى يىٍفًرشي ًرٍجمىوي يىٍستىًكمى جى تىٍيًف التًَّحيَّةى، كى
كىافى يىنٍ  يىٍنًصبي ًرٍجمىوي اٍلييٍمنىى، كى ٍف عيٍقبىًة الشٍَّيطىافً اٍلييٍسرىل كى يىى عى

ٍيوً  ،4 ؿي ًذرىاعى يىٍنيىى أىٍف يىٍفتىًرشى الرَّجي كى
5 

اٍفًترىاشى السَّبيعً 
ةى ًبالتٍَّسًميـً 6 بلى ـي الصَّ كىافى يىٍخًت  .7"، كى

                                                             
 /ب مف نسخة ؽ.11نياية  1

 .2: سكرة الفاتحة، اآلية 2

 /ب مف نسخة ؾ.11نياية  3

عيٍقبىًة الشٍَّيطىاًف: بضـ العيف، كفي الركاية األخرل عىًقًب الشٍَّيطىاًف بفتح العيف ككسر القاؼ ىذا ىك الصحيح المشيكر، 4
و؛ كىك أف يمصؽ أىٍليىٍيًو باألرض كينصب ساقيو كيضع يديو عمى األرض، كفسره أبك عبيدة كغيره باإلقعاء المنيي عن

 كما يفرش الكمب كغيره مف الٌسباع.

 (.4/213الٌنككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، )

 /ب مف نسخة ـ.11نياية  5

ٍيًو اٍفًترىاشى السَّبيًع: بأف يبسطيم 6 يىٍنيىى أىٍف يىٍفتىًرشى الرَّجيؿي ًذرىاعى  ا في سجكده كفيسر السبع بالكمب.كى

 (.4/214الٌنككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، )

 أخرجو:_  7

مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب ما يجمع صفة الصبلة كما يفتتح بو كيختـ بو كصفة الرككع كاالعتداؿ منو 
لجمكس بيف السجدتيف كفي التشيد األكؿ، ص كالسجكد كاالعتداؿ منو كالتشيد بعد كؿ ركعتيف مف الرباعية كصفة ا

 (، كالٌركاية لو.498(، حديث رقـ )227)

 (.783(، حديث رقـ)139أبك داكد، سنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب مف لـ يجير بػ بسـ ا الرحمف الرحيـ، ص)
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 .عمى المكاظبة تدؿي  1األحاديث الخمسةي  ذهً كى

 [في الّصالة ترك تعديل اْلركانالمترّتبة عمى فاُت اآلو ]نبيتّ ال

ريعة يا كانت كالشٌ نٌ فإ ،مأنية فييمافضبلن عف الطُّ ترككا القكمة كالجمسة  2اسالنٌ  كثرى اعمـ أف أ 
و عمى ما نٌ فإ؛ 5اآلتيةلآلفات ان عنكان 4االعتياد 3ركاف بطريؽكنحف نجعؿ ترؾ تعديؿ األ ،المنسكخة

كليف ة األنطمأني ف كاف ترؾي كا   ،كالجمسة 6جكد كالقكمةككع كالسٌ لرٌ ة اننيمألطمة شامؿ عرفت في المقدٌ 
  .اسقميبلن بيف النٌ 

 ييحبي  سكرافه  أك عالـه  ،العكاـ 8مغركر بعادة ال جاىؿه ال يحتاج إلى ذكرىا إ ظاىرةه  كثيرةه  7آفاتوي  :فنقكؿ
 تعكدً  مف ضررً  11اآلف ببالي 10ي يحضركالتٌ  ،أك غافؿ مشغكؿ بمصالح األناـ ،طاـالحي  ككثرةى  الجاهى 9

 .ثبلثكف 12فاتوآترؾ تعديؿ األركاف ك 

                                                             
 /ب مف نسخة ك.10نياية  1

 /أ مف نسخة س.245نياية  2

 /ب مف نسخة ع8نياية  3

 في نسخة )د( االعتبار. كردت 4

 ثبتت فقط في )ؾ(. 5

 /ب مف نسخة د.77نياية  6

 كردت في )س( أقاموي. 7

 /أ مف نسحة ؽ.12نياية  8

 كردت في )ؾ( بحب. 9

10 .  كردت في ) ك ؾ( تخطري

 كردت في )س( بياني. 11

/أ مف نسخة ؾ.12نياية  12
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 ،1زؽ كالبركةسباب الجالبة لمرٌ أقكل األة كتعظيميا مف بلالصٌ  ركافتعديؿ أ فإفٌ  ؛إيراث الفقر :كؿاأل
 .4 (ـتعميـ المتعمّْ )في  كرى ذى كذا  3البة لوالسٌ  2سبابمف األياكف بيا كالتٌ 

في دينو كال  خرة كسقكط الحرمة عندىـ فيتيمكنولمف يرل مف عمماء اآل 5ضً غيراث البي إ :انيكالثٌ 
  .6}كاألفعاؿقكاؿ األ{يعتمدكف عميو في 

الطمأنينة في  7كمف اعتاد ترؾ القكمة أك الجمسة أ فٌ لشيادة فإااس بسقكط النٌ  حقكؽً  ضاعةي إ :الثكالثٌ 
 .ؿعدَّ ى كال يي زكٌ صار ميصٌران عمى المعصية فبل يي  8ييماإحد

  

  .نكر صار سببان لمعصيًة الغيرفإذا لـ يي  ،يرل كالٌرابع: إيجاب اإلنكار عمى كؿ قادرو 

                                                             
1
 .كردت في ) س ـ ك د ؾ ( كتركوي، ككردت في )ع( كبركتوي 

2
 .سقطت مف )د(

3
.ليست في )ؾ(
ـي الميتعٌمـ: لئلماـ برىاف الٌديف الٌزرنكجي مف تبلمذة صاحب )اليداية(، كىك كتابه نفيسه جدان كمختصره مشتمؿه 4 تعمي

عمى فصكؿو في الٌنية كماىية العمـ ككيفية اختياره كتعظيمو، كفي الٌشفقة كالٌتككؿ كغيرىا، شرحو ابف إسماعيؿ في 
اف مراد الٌثالث كترجمو لمغة الٌتركية الشيخ عبد المجيد بف نصكح بف إسرائيؿ كسٌماه )إرشادي الٌطالبيف في عصر اٌلسمط

(. سركيس، معجـ المطبكعات 1/425تعميـ الميتعمّْميف(. حاجي خميفة، كشؼ الٌظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، )
  .(2/969العربٌية كالميعٌربة، )

اف الٌديف الٌزرنكجي حينما شرع في تفصيؿ األسباب الجالبة لمٌرزؽ كفيما يمنعي الٌرزؽ حيث قاؿ: كىذا ما ذكرهي اإلماـ برى

 ،«كأقكل األسباب الجاذبة لمٌرزؽ إقامةي الٌصبلة بالٌتعظيـ كالخشكع، كتعديؿي األركاف كسائر كاجباتيا كسننيا كآدابيا   »
في الكبير عف ابف عباس مرفكعان بمفظ " الى يرد اٍلقدر ًإالَّ  ما أخرجو الحاكـ في مستدركو كالٌطبرانيبكاستشيد لذلؾ 

فَّ  ،الدُّعىاء، كىالى يًزيد ًفي اٍلعيمر ًإالَّ اٍلبر  ﴿ييًصيبوي "، ثـ قرأ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ:  بالذنبً  زؽى الرّْ  حرـي يي لى  ؿى جي الرَّ  كىاً 
ابى اٍلجى  ـٍ كىمىا بىمىٍكنىا أىٍصحى  (.18_17سكرة القمـ، اآليات ) ﴾نًَّة ًإٍذ أىٍقسىميكا لىيىٍصًرمينَّيىا ميٍصًبًحيفى كىال يىٍستىٍثنيكفى ًإنَّا بىمىٍكنىاىي

(، الٌدار الٌسكدانٌية لمكتب، 88_87الٌزرنكجي، برىاف الٌديف الٌزرنكجي، تعميـ المتعٌمـ طريؽ الٌتعٌمـ، ص)
_الٌسكداف(، ط)  .(2004_1425(، )1)الخرطـك

5
.نسخة ـ/أ مف 12نياية 
6
كردت في ) ك ؾ ( األفعاؿ كاألقكاؿ

7
./أ مف نسخة ك11نياية 
8
.كردت في ) ك س د ( أحدىما
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 لككنوً  ، كىك أبعدي مف المغفرةً 1أك أكثر كالخامس: إظياري المعصية لمٌناس في كٌؿ يكـو كليمةو خمس مراتو 
 يقكؿ لبعضً  4}أف ا تعالى{ 3فإٌنو أقرب منيا، إذ جاء في األخبار 2إخفائياأيخرل بخبلؼ  معصيةن 

 .7رىا اليكـككذلؾ استي  6سترتيا عميؾ في الٌدنيا ،ذنكبو 5عبادًه عند عرضً 

 ثنتيف. 9المعصية 8ادس: كجكبي اإلعادة أك فىٍرًضيَّتييىا عمى ما ذيكر في المقٌدمة، فإذا لـ يعد صاركالسٌ 

  .10لما ذيكر في المطمب _منوي  با العياذي _كت عمى غير مٌمة محمدو ابع: المكالسٌ 

 
 

                                                             
 /ب مف نسخة س.245نياية  1

 /ب مف نسخة ؽ.12نياية  2

 كردت في ) س د ( الخبر. 3

 ما بيف المعككفيف سقط مف )س(. 4

 /أ مف د.78نياية  5

 /ب مف نسخة ؾ.12نياية  6

ٍف  كىذا إشارةه  7 ٍفكىافى ٍبًف ميٍحًرزو عى إلى حديث الٌرسكؿ المصطفى صٌمى عميًو كسٌمـ الذم أخرجو البخارم كمسمـ عىٍف صى
: يىا اٍبفى عيمىرى كىٍيؼى سىمً  ، فىقىاؿى اءىهي رىجيؿه ا أىنىا أىٍمًشي مىعىوي ًإٍذ جى : " بىٍينىمى ، قىاؿى ٍبًد المًَّو ٍبًف عيمىرى مَّى عى مىٍيًو ٍعتى رىسيكؿى المًَّو صى اي عى
عى عى  تَّى يىضى ؿَّ حى بًّْو عىزَّ كىجى : يىٍدنيك اٍلميٍؤًمفي ًمٍف رى ًمٍعتيوي يىقيكؿي : سى ـى يىٍذكيري ًفي النٍَّجكىل؟ قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كىنىفىوي _ أم ستره كعفكه_، كى

: رى  ؟ فىيىقيكؿي ريهي ذينيكبىوي ىىٍؿ تىٍعًرؼي :  فىييقىرّْ ًحيفىتىوي، قىاؿى تَّى فىذىكىرى صى ، حى ، رىبّْ أىٍعًرؼي ـٍ : نىعى ؟ فىيىقيكؿي : ىىٍؿ تىٍعًرؼي ، فىيىقيكؿي بّْ أىٍعًرؼي
، كىأىنىا أىٍغًفريىىا لىؾى اٍليىكٍ  مىٍيؾى : ًإنّْي سىتىٍرتييىا عى سىنىاًتًو، كىأىمَّ يىٍبميغىوي ًبًو مىا شىاءى المَّوي أىٍف يىٍبميغى، ثيَـّ يىقيكؿي : فىييٍعطىى ًكتىابى حى ، قىاؿى ا ـى

ؤكًس اأٍلىٍشيىاًد، قىاؿى المَّوي تىعىالىى:  مىى ري مىى  ﴿اٍلكىاًفري فىيينىادىل عى ـٍ أىالى لىٍعنىةي المًَّو عى بًّْي مىى رى ًء الًَّذيفى كىذىبيكا عى يىقيكؿي اأٍلىٍشيىادي ىىؤيالى كى
 .18" سكرة ىكد، اآلية  ﴾الظَّاًلًميفى 

 /أ مف نسخة ع.9نياية  8

 كردت في )س( معصية. 9

 ( مف ىذا البحث.120كرد  في ص) 10
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 .2يضان كر فيو أالٌسراؽ لما ذي  بؿ ىك أسكءي  ؛ارؽ عميوطبلؽ السٌ إ ةي صحٌ  :1امفكالثٌ 

  .3يضان أكر فيو لما ذي  ،توالحرماف مف نظر ا تعالى إلى صبل :اسعتٌ كال

ٍنوي  صبيانيلما ركل األ ،ةبلالصٌ  بكؿً دـ قى عى  :كالعاشر ٍيرىةى رىًضيى اي عى ٍف أىًبي ىيرى ؿى  "مرفكعان عى ًإفَّ الرَّجي
مّْي ًستّْيفى سى  ةه لىييصى بلى ا تيٍقبىؿي لىوي صى كيكعى  ؛نىةن مى ُـّ الرُّ ُـّ السُّجيكدى كىالى ييًت ييًت ُـّ السُّجيكدى، كى ُـّ الرُّكيكعى كىالى ييًت  .4" لىعىمَّوي ييًت

ٍنوي  5براني في )األكسط(لما ركل الطٌ  ،ة جدعاءبلكالحادم عشر: ككف الصٌ  ٍيرىةى رىًضيى اي عى ٍف أىًبي ىيرى عى
 : ـى " قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى

: لىكٍ  6 اًضره اًبًو كىأىنىا حى ا أًلىٍصحى يىٍكمن
ـٍ ىىًذًه السَّاًريىةي  7 ًدكي كىافى أًلىحى

تىوي الًَّتي ًىيى ًلمَّوً لىكىًرهى أىٍف تيٍجدىعي، كى  بلى ـٍ فىيىٍجدىعي صى ديكي ، فىًإفَّ المَّوى الى يىٍقبىؿي 8ٍيؼى أىٍف يىٍعيىدى أىحى ـٍ تىكي بلى ، فىأىًتمُّكا صى
ا   .9" ًإالَّ تىامِّ

                                                             
 /ب مف نسخة ـ.11نياية  1
 ( مف ىذا البحث.121)ص في  كرد 2
 ( مف ىذا البحث.127ص )كرد في  3

أخرجو :_ األصبياني، الترغيب كالترىيب، باب في الترغيب في الصبلة، فصؿ في عقكبة مف ال يتـ الصبلة، 4
 .(1922(، حديث رقـ )2/426)

سنادهي حسف كرجالو كميـي  »قاؿ األلباني:  . األلباني، محمد ناصرالديف « ثقاته  أخرجوي األصبياني في الٌترغيب، كا 
(، مكتبة 2535(، حديث رقـ )6/82(، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، )ىػ1420األلباني )ت

 .(1996_1416(، )1المعارؼ لمنشر كالتكزيع، )الرياض_السعكدية(، ط)

5
صاحب المعجـ الكبير  ،جـي األكسط: في الحديث الٌنبكم الٌشريؼ لئلماـ أبي القاسـ سميماف بف أحمد الٌطبرانيالمع

الحركؼ. حاجي ترتيب ريفة بناءن عمى أسماء شيكخو عمى كالٌصغير، رتب في معجمو األكسط األحاديث الٌنبكية الشٌ 
البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار (. 2/1737خميفة، كشؼ الٌظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، )

.(1/396المصٌنفيف، )
6
./ب مف نسخة ك11نياية 
7
./أ مف نسخة ؽ13نياية 
8
./أ مف نسخة ؾ13نياية 
 .(242_6/241الطبراني، المعجـ األكسط، باب الميـ مف اسمو محمد، حديث محمد بف عمي الصائغ، )9

يء. األلباني، سمسمة األحاديث الٌضعيفة كالمكضكعة كالجدعي: ىك قطع بعض الشٌ  « حديث مكضكع »قاؿ األلباني: 
.(5282(، حديث رقـ )444_11/443كأثرىا الٌسيئ في األمة، )
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طَّاًب  صبيانيُّ لما ركل األ ،1بلة كعدـ عركجياالكجو بالصٌ  ضربي  :اني عشركالثٌ  ٍف عيمىرى ٍبًف اٍلخى  عى
ٍنوي رىًضيى اي  :   عى مَّ " قىاؿى ـى: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى مَّ سى مىٍيًو كى ؿٍّ ًإالَّ ى المَّوي عى ا ًمٍف ميصى ٍف يىًميًنوً مى لىوي مىمىؾه عى   كى
مىمىؾه عىفٍ  يىا عيرىجى 2يىسىاًرهً  كى يىا ، فىًإٍف أىتىمَّ ـٍ ييًتمَّ ٍف لى ًبيىا، كىاً 

مىىضي  3 رىبى ًبيىا عى
  .5 " كىٍجًيوً  4

ٍف زيمة خابف  لما ركل ،فييا مرهي كترؾ أسبحانو كتعالى  الربٌ  اجاةً نفي م دبً األ سكءى  :شرالث عكالثٌ  عى
 : ٍنوي قىاؿى ٍيرىةى رىًضيى اي عى ـى نىادىل " أىًبي ىيرى مَّ ا سى ، فىمىمَّ ـى الظٍُّيرى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مَّى ًبنىا رىسيكؿي المًَّو صى صى

: لصُّ رىجيبلن كىافى ًفي آًخًر ا ـى فيكًؼ، فىقىاؿى ـٍ ًإذىا قىا دىكي مّْي؟ ًإفَّ أىحى ، أىالى تىتًَّقي المَّوى أىالى تىٍنظيري كىٍيؼى تيصى في يىا فيبلى
ا يىقيكـي يينىاًجي رىبَّوي، فىٍميىٍنظيٍر كىٍيؼى يينىاًجيوً  مّْي ًإنَّمى  6." ييصى

 
 

 

                                                             
 كردت في )س( خركجيا. 1

 /أ مف نسخة س.246نياية  2

 /ب مف نسخة د.78نياية  3

 /أ مف نسخة ـ.13نياية  4

(، حديث 2/423باب في الترغيب في الصبلة، فصؿ في عقكبة مف ال يتـ الٌصبلة، )األصبياني، الٌترغيب كالٌترىيب،  5
 (.1914رقـ )

(، 9/479األلباني، سمسمة األحاديث الٌضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة، )«. حديثه ضعيؼه » قاؿ األلباني: 
 (.4497حديث رقـ )

مر بالخشكع في الصبلة إذ الميصمي يناجي ربو كالمناجي ربو ابف خزيمة، صحيح ابف خزيمة، كتاب الصبلة، باب األ 6
يجب عميو أف يفرغ قمبو لمناجاة خالقو عز كجؿ كال يشغؿ قمبو التعمؽ بشيء مف أمكر الدنيا يشغمو عف مناجاة خالقو، 

 (.474(، حديث رقـ )1/241)

(، حديث 4/135مف فقييا كفكائدىا، ) األلباني، سمسمة األحاديث الٌصحيحة كشيء«. حديثه حسفه » قاؿ األلباني: 
 (.1604رقـ )
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ٍنوي مرفكعان أىبً  عف 1رمذملما ركل التٌ  ؛كالخسراف ةي يبى الخى  :ابع عشركالرٌ  ي ىيرىٍيرىةى رىًضيى اي عى
ؿى  " :2 ًإفَّ أىكَّ

اسىبي ًبًو العىٍبدي يى  ًموً مىا ييحى ًة ًمٍف عىمى ٍكـى الًقيىامى
ابى  3 ٍف فىسىدىٍت فىقىٍد خى ، كىاً  حى ٍت فىقىٍد أىٍفمىحى كىأىٍنجى ميحى تيوي، فىًإٍف صى بلى صى

ًسرى   .4"كىخى

كلكٌف  ،كأحمد كمالؾ 6يافععمى قكؿ أبي يكسؼ كالشٌ  ذا أفةكاف ى ؛البطبلف المراد بالفسادً  5فإف كاف
 ،فى تى حـ إذا انٍ المُّ  دى سى فى كى  ،المؤلكء إذا اصفرَّ  دى سى فى  :يقاؿ، 8فيوتىغىيُّري الكصؼ المرغكب  7المراد بو الٌظاىر أفٌ 

 .آفةن عمى قكؿ أبي حنيفة كمحمد الفاسد فيككف البيعي  كمنوي 

 

                                                             
.9نياية  1  /ب مف نسخة ع، كىنا بداية الٌسقط مف ىذه النسخة بمقدار ثبلث كرقاتو

ـى قكالن 2 مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى لو أك الحديث المرفكع: اختمؼى في حدّْ الحديًث المرفكًع، فالمشيكري أنَّوي: ما أيضيؼ إلى الٌنبي صى
فعمى ىذا يدخؿي فيو المتصؿي ، بلن، سكاءه أضافىوي إليو صحابيّّ أك تابعيّّ أك مىٍف بعدىىما، سكاءه اٌتصؿى إسناديهي أـ الفع

.  كالمرسؿي كالمنقطعي كالمعضؿي
ـى، أك فعًمًو. فعمى ىذا ال مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : ىك ما أخبرى فيو الصحابيُّ عف قكًؿ الرسكًؿ صى تدخؿي فيو  كقاؿ الخطيبي

 .مراسيؿي التابعيفى كمىٍف بعدىىيـ
ًؿ، فقد عىنىى بالمرفكًع المتصؿى  عىؿى مف أىًؿ الحديًث المرفكعى في ميقىابىمىًة الميٍرسى  .فقطكقاؿ ابفي الصبلًح: كمىٍف جى

(، تحقيؽ: 1/181)ىػ(، شرح التٌبصرة كالٌتذكرة ألفية العراقي، 806العراقي، عبد الٌرحيـ بف الحسيف بف عبد الٌرحمف )ت 
.(2002_1423(، )1عبد الٌمطيؼ اليميـ كماىر ياسيف فحؿ، دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، ط)

 /ب مف نسخة ؽ.13نياية  3

الترمذم، سنف الترمذم، كتاب مكاقيت الصبلة عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسٌمـ، باب ما جاء أف أكؿ ما يحاسب 4
 .(413(، حديث رقـ)112ص) ،لصبلةبو العبد يـك القيامة ا

«حديث صحيح »  قاؿ المحقؽ )األلباني(: 
 ليست في )س(. 5

 /ب مف نسخة ؾ.13نياية  6

 /أ مف نسخة ك.12نياية  7

ثبتت فقط في نسخة )ؾ(. 8
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براني في )األكسط( عف عىبد اً ٍبف لما ركل الطٌ  ،األعماؿ 1سائر دً كالخامس عشر: ككنو سببان لفسا
مىحى لىوي  مرفكعان، " 2رضي ا عنو قيرط ٍت صى مىحى ةي، فىًإٍف صى بلى ًة الصَّ اسىبي ًبًو اٍلعىٍبدي يىٍكـى اٍلًقيىامى ؿي مىا ييحى أىكَّ

ًموً  ٍف فىسىدىٍت فىسىدى سىاًئري عىمى ًمًو، كىاً   .3" سىاًئري عىمى

المراد ظيييكري ك 
 5تر عمى فسادهالمراد بصبلح سائر عممو السٌ  كما أفٌ  ،تر كاإلغماضكعدـ السٌ  فسادهً  4

ٍبطي  ،كعٌده صبلحان ال فساد ما صميح مف سائر عممو   .بالمعصية كال نقكؿ بو 7العمؿً  6فإٌنو حى

 
 

 
                                                             

 /ب مف نسخة ـ. 13نياية  1

اسمو كاف شيطاف  حمد بف حنبؿ بإسنادو حسف أفٌ اـ أىك عىبد اً ٍبف قيرط األىزًدٌم كييقاؿ: الثُّماًلٌي لو صحبة، ركل اإلم 2
فغٌيره النبٌي صمى المَّو عميو كسٌمـ كسٌماه عبدا، ركل عف النبي صمى ا عميو كسمـ كعف خالد بف الكليد كعمرك بف 

أبي سعيد بف العاص، كركل حديثو أبك داكد كالنسائي كابف حٌباف كالحاكـ، شيد اليرمكؾ كفتح دمشؽ كأرسمو يزيد بف 
سفياف بكتابو إلى أبي بكر الصديؽ كاستعممو أبك عبيدة عمى حمص مرتيف كلـ يزؿ عمييا حتى تكفي أبك عبيدة، ثـ 

ىػ(. ابف األثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، 56استعممو معاكية عمى حمص أيضان، استشيد بأرض الٌرـك سنة )
 . (4/179الصحابة، ) (. ابف حجر العسقبلني، اإلصابة في تمييز261_3/260)
(، 2/240أخرجو:_ الطبراني، المعجـ األكسط، باب األلؼ مف اسمو محمد، حديث أحمد بف أبي عكؼ المعٌدؿ، ) 3

 .(1859حديث رقـ )
األلباني، سمسمة األحاديث الٌصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا،  .«الحديثي صحيحه بمجمكع طيرقًو » قاؿ األلباني:  
 .(1358يث رقـ )(، حد345_3/343)

كىنا قد جانب المؤلؼ الٌصكاب _غفر ا لوي كلنا_ حينما خٌرجى ىذا الحديث كنسبوي لمٌصحابي عبد ا بف قرط، ألٌنو إٌنما 
 ركم عف أنسو بف مالؾ رضي ا عنيما.

، ككردت في )د( ظيييكرهي. 4  كردت في ) ؽ ع ( ظىيىرى

 /أ مف نسخة د.79نياية  5

 نسخة س. /ب مف246نياية  6

كردت في )د( األعماؿ. 7
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 كيجبي  ،حقان لمعذاب بالٌناريككف عاصيان مست األركافً  كافؿ بترؾ تعديؿً مف صٌمى النٌ  أفٌ  :ادس عشركالسٌ 
 .معصيةن أخرل مثؿ األكلى 2فإذا لـ ييعد يككفي  ،1عميو إعادتيا

كف مستحقان ال لمعذاب كلك لـ يصؿى ال يك ،فاعةكحرماف الشٌ  4كاف مستحقٌا لمعتاب 3الٌسنيةكلك تنٌزلنا إلى 
كبدا ليـ مف ا ما لـ  ؛يف يحسبكف أنيـ يحسنكف صنعان مف الذٌ  كحرماف الشفاعة فيككفي  5بكال لمعتا

ناشئ مف الجيؿ كالغركر نعكذ با مف  7ـالمبيف كالغبف العظي كىذا ىك الخسرافي  ،6يككنكا يحتسبكف
 .ركرالشٌ 

 
 

 
 
 

                                                             
 كردت في ) س ـ ( قضاؤىا. 1

 /أ مف نسخة ؽ.14نياية  2

 /أ مف نسخة ؾ.14نياية  3

 كردت في ) د س( لمعقاب. 4

 كردت في )د س( لمعقاب. 5

ؿَّ سى ﴿ كىذا إشارةه إلى قكلو تعالى:  6 ـٍ ًباأٍلىٍخسىًريفى أىٍعماالن الًَّذيفى ضى ـٍ يىٍحسىبيكفى أىنَّييـٍ قيٍؿ ىىٍؿ نينىبّْئيكي ياًة الدٍُّنيا كىىي ٍعييييـٍ ًفي اٍلحى
ـي لىييـٍ يىكٍ  ًبطىٍت أىٍعماليييـٍ فىبل نيًقي ًلقاًئًو فىحى ـٍ كى بًّْي كا ًبآياًت رى ٍنعان أيكلًئؾى الًَّذيفى كىفىري ٍزنان ييٍحًسنيكفى صي سكرة الكيؼ ﴾،  ـى اٍلًقيامىًة كى

ا في الٌدنيا أعماالن كانكا يركف أٌنيا تنفعيـ يـك القيامة كمف جممة ذلؾ الٌصبلة، أم أٌنيـ عممك (، 105_103اآليات: )
؛ أم ظير ليـ مف  ـٍ يىكيكنيكا يىٍحتىًسبيكفى فنكف كلكٌنيـ قصركا في أدائيا كأضاعكا الحٌؽ الكاجب فييا، فىبىدا لىييـٍ ًمفى المًَّو ما لى

غةه في الكعيد الذم ينتظركنو لقاء تقصيرىـ في جانب ربيـ. األلكسي، العقكبات ما لـ يكف في حسابيـ، كىذا زيادةه كمبال
(، تحقيؽ: 12/267(، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالٌسبع المثاني، )1270محمكد بف عبد ا الحسيني )ت

 (.1995_1415(، )1عمي عبد البارم عطية، دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، ط)

 مف نسخة ك./ب 12نياية  7
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 ،اىد لما تركو ىذا العالـ كالزٌ اٌل ببلـز كا  التعديؿ ليس  فٌ أ كيظفٌ  ف يقتدم بو الجاىؿي أ :1ابع عشركالسٌ 
  .الدىر لى آخرإ قى كزرهي فيمكت كيب ،مةالى يكـ القياقتدل بو إمف  كؿّْ  عميو مثؿ كزر فيككفي 

ٍف  ،رمذمكالتٌ  لما ركل مسمـ كالنسائي كابف ماجة ًريًر ٍبًف عى ٍبًد اً رىًضيى اي جى عى
ٍف "  :مرفكعان عنوي  2 مى

ٍف عىًمؿى  ًكٍزري مى مىٍيًو ًكٍزريىىا كى يّْئىةن، كىافى عى ـً سينَّةن سى ٍسبلى ٍيًر أىٍف يىٍنقيصى ًمٍف  سىفَّ ًفي اإلًٍ ًبيىا ًمٍف بىٍعًدًه، ًمٍف غى
ـٍ شىٍيءه   .3" أىٍكزىاًرًى

                                                             
 /أ مف نسخة ـ.14نياية  1

، أسمـ في الٌسنة الٌتي تكفي فييا 2 ًميُّ اًلًؾ ٍبًف نىٍصر اٍلبىجى اًبًر ٍبًف مى ٍبًد المًَّو ٍبًف جى ًريري ٍبفي عى رسكؿ ا صٌمى  ىك أىبىك عىٍمرك جى
ككاف عمر بف الخطاب رضي ا عنو ا عميو كسٌمـ ككاف قد دعا لو بالثبات كاليداية، فاؽ الناس في الجماؿ كالقامة، 

يسميو يكسؼ ىذه األمة لجمالو، سكف الككفة إلى خبلفة عمي ثـ تحكؿ عنيا مفارقان لمف كاف يسب الصحابة، ركل عنو 
البر،  ىػ(. ابف عبد56أنس بف مالؾ كقيس بف أبي حاـز كالشعبي كبنكه عبيد ا كالمنذر، حضرتو الكفاة سنة )

(. ابف حجر 1/529(. ابف األثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، )238_1/236األصحاب، )االستيعاب في معرفة 
 (.582_1/581العسقبلني، اإلصابة في تمييز الصحابة، )

 أخرجو:_  3

مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، باب الحث عمى الٌصدقة كلك بشؽ تمرة، أك كممة طيبة كأنيا حجاب مف النار، ص 
 (، كالٌركاية لوي.1017ـ )(، حديث رق452)

 (.2554(، حديث رقـ)398الٌنسائي، سنف الٌنسائي، كتاب الٌزكاة، باب الٌتحريض عمى الٌصدقة، ص)

 (.203(، حديث رقـ)1/140ابف ماجة، سنف ابف ماجة، أبكاب السنة، باب مف سف سنة حسنة أك سيئة، )

 عميو كسٌمـ، باب ما جاء فيمف دعا إلى ىدل فاتبع أك إلى الٌترمذم، سنف الٌترمذم، كتاب العمـ عف رسكؿ ا صٌمى ا
 (. 2675(، حديث رقـ)602ضبللة، ص)
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ٍنوي مرفكعان:  1كما ركاه أحمد كالحاكـ ذىٍيفىةى ٍبًف اٍليىمىاًف رىًضيى المَّوي عى ٍف حي ٍف سىفَّ شىرِّا فىاٍستيفَّ ًبوً  "عى مى
كىافى  2

ٍف يىتًَّبعي  ًمٍف أىٍكزىاًر مى مىٍيًو ًكٍزريهي كى ٍنتى عى ٍيرى مي ـٍ شىٍيئنا 3ًقصو وي غى  .4 " ًمٍف أىٍكزىاًرًى

 .اىدبالعالـ كالزٌ  مختصةه  5كىذه اآلفةي 

 6عمر بلة عند ابفلمصٌ  بؿ مبطؿه  فعاؿ كىي حراـه اإلماـ في األ لمسابقةً  ككنو سببان  :امف عشركالثٌ 
 .إف شاء ا تعالى كسيجيء في الخاتمة 7كزفرو 

 
                                                             

ماـ د بف عبد ا بف محمٌ ىك أبك عبد ا محمٌ  1 د الٌطيماني الٌنيسابكرم المعركؼ بابف البيع، الحافظ الكبير كا 
ىػ( بنيسابكر، طمب الحديث مف الٌصغر باعتناء 321) كاف مف أىؿ الفضؿ كالعمـ كالمعرفة كالحفظ، كلد سنة ،ثيفالمحدٌ 

ير، ركل عف أبيو كأبي العباس األصـ كغيرىـ، فرحؿ إلى العراؽ كحٌج ثـ جاؿ في خراساف كما كراء النٌ  ؛أبيو كخالو
( الٌشيرازم كغيرىـ، مف تصانيفو )المستدرؾ عمى الصحيحيف( ك)تاريخ نيسابكر الٌدارقطني كالبييقي كأحمدحٌدث عنو 

(. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، 165_3/162ىػ(. تذكرة الحٌفاظ، )405ك)عمـك الحديث(، حضرتو الكفاة سنة )
(12/571_574 .) 
 /ب مف نسخة ؽ.14نياية  2
 /ب مف نسخة د.79نياية  3
 أخرجو:_  4

 (، كالٌركاية لوي.23182(، حديث رقـ )16/581أحمد، مسند اإلماـ أحمد، حديث حذيفة بف اليماف رضي ا عنو، )
طبعة متضمنة انتقادات _  ىػ(، المستدرؾ عمى الصحيحيف405الحاكـ الٌنيسابكرم، محٌمد بف عبدا النيسابكرم )

، كتاب التفسير: _ الٌذىبي رحمو ا كبذيمو تتبع أكىاـ الحاكـ الٌتي سكت عمييا الذىبي ألبي عبد الرحمف الكادعي
(، دار الحرميف لمطباعة كالنشر، )القاىرة_مصر(، 3964(، حديث رقـ )2/607، )تفسير سكرة إذا السماء انفطرت

 (.1997_1417(، )1ط)
رضي ا  ، إنما اتفقا عمى حديث جرير ابف عبد اىذا حديثه صحيحه اإلسناد كلـ يخرجاه بيذا المفظ» قاؿ الحاكـ: 

 .«فقط  "عنو "مف سٌف في اإلسبلـ
عنو  أبك عبيدة بف حذيفة بف اليماف ركل »: ى المستدرؾ ميعٌقبان عمى حكـ الحاكـعم يؿقاؿ الكادعي صاحب الذٌ ك 

 «. يذيب، كلـ يكثقوي معتبر فيك مجيكؿ الحاؿ، كحديث جرير ما أخرجوي إال مسمـجماعة كما في تيذيب التٌ 
 /ب مف نسخة ؾ.14نياية  5
 /أ مف نسخة س.247نياية  6
بف سميـ بف قيس العنبرم، الفقيو الحنفي أصمو مف أصبياف كلد سنة  ىك أبك اليذيؿ زفر بف اليذيؿ بف قيس 7
ىػ(، صاحب اإلماـ أبي حنيفة كالذم كاف يفضمو كيقكؿ ىك أقيسي أصحابي، جمع بيف العمـ كالعبادة ككاف مف 110)

كل عنو أصحاب الحديث ثـ غمب عميو الرأم، أقاـ بالبصرة ككلي قضاءىا، ركل عف األعمش كأبي حنيفة كجماعة، كر 
 ( بالبصرة في كاليةىػ158حساف بف إبراىيـ الكرماني كأكثـ بف محمد كعبد الكاحد بف زياد كطائفة، حضرتو الكفاة سنة )

(.3/45الًزًركمي، األعبلـ، ) (.209_2/207أبي جعفر. القرشي، الجكاىر المضٌية في طبقات الحنفية، )
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ترؾ إذا مثبلن   ؛إلتياف األذكار المشركعة في االنتقاالت بعد تماـ االنتقاؿ سببان  اسع عشر: ككنوً كالتٌ  
كالتكبيري  ك ىما معان أك ربنا لؾ الحمد أ لمف حمدهي  1يقع سمع ا ،ة فيياننيالقكمة أك الطمأ

 حيف 2
س مف أف يقكؿ سمع ا لمف حمده حيف رفع الرٌ نة أكالسٌ  ،جكدكبير بعد السٌ بؿ قد يقع التٌ  ،االنخفاض

 .كبير حيف االنخفاضكمة كالتٌ الق طمأنينةكربنا لؾ الحمد حيف  ،ككعالرٌ 

اني بعد كبير الثٌ بعض التٌ  يقعي  3بؿ قد ،ؿ حيف االنخفاضكٌ كبير األبعض التٌ  ذا ترؾ الجمسة يقعي ككذا إ{
 .5}مكركه افي تيكىذا اإل{ 4}اني حيف االنخفاضفع كالثٌ حيف الرٌ  كؿي األ كبيري ف يقع التٌ نة أكالسٌ  ،جكدالسٌ 

 .7كيكرهي تحصيؿي األذكار المشركعًة في االنتقاالت بعد تماـ االنتقاؿ » ة(: )الٌتاتارخانيٌ  6قاؿ في

في )المينية(ك 
تركيا  ؛بعد تماـ االنتقاؿ كراىتاف قاالتً في االنت المشركعةً  أم في إتياف األذكارً  ،كفيوً  :8
 .10« 9، كتحصيميا في غير مكضعيا انتيىعف مكضعيا

                                                             
 /ب مف نسخة ـ.14نياية  1

 /أ مف نسخة ك.13نياية  2

 ما بيف المعككفيف ليس في )ك(. 3

 ما بيف المعككفيف سقط مف )س(. 4

 كردت في )ؽ( كىذا االتياف مكركىان، ككردت في )س( كىذاف االيتاناف مكركىاف. 5

 /أ مف نسخة ؽ.15نياية  6

 سقطت مف )ؾ(. 7

 /أ مف نسخة ؾ.15كردت في )ك( منية الميصمي، نياية  8
(، كىك: كتاب معركؼه 705لمٌشيخ اإلماـ سديدي الٌديف محٌمد بف محٌمد الكاشغرم )تمينية المٌصمي كغينية المبتدم: 

ـٌ إفى الشيخ إبراىيـ بف محٌمد الحمبي ألَّؼ  كمتداكؿه بيف الحنفية، كقد شرحوي ابف أمير الحاج شرحان بسيطان في مجمديف، ث
شؼ الظنكف عف أسامي الكيتب كالفنكف، شرحان جامعان كبيران في مجمد سٌماه )غينية المتمٌمي(. حاجي خميفة، ك

(.2/140(. البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصٌنفيف، )2/1886)

 /أ مف نسخة د.80نياية  9

(.1/566الدّْىمكم، الفتاكل التٌاتارخانٌية، ) 10
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مف  4ؼك بؿ الحر  3الحركةً  2الجمي بترؾ 1حفي ما المٌ ، إذكارً ر المكركىة في األمك أحد األ كـي زي لي  :العشركفك 
ال  ثةبلالثٌ  كبير كىذهحميد كالتٌ سميع كالتٌ و يجمع بيف التٌ نٌ ، فإال سيما المنفرد الجميع رعة ليتكمـغاية السٌ 

 .حفكالمٌ  5دماجال باإلة فييا إنأك الطمأني جكد إذا ترؾ القكمةكالسٌ ككع أس مف الرٌ تسع بيف رفع الرٌ 

 ،عرفت كراىتو 7جكد فقدبعضيا في السٌ  ا تحصيؿي مٌ كأ ،ببل خبلؼ حف حراـه كالمٌ  » :6(ةالبزازيٌ )قاؿ في 
 .9« 8}ركرً الشُّ  كىك أىكفي {عض البً  كأٌما ترؾي 

 

 

 

 

                                                             
 كردت في )س( لمحف. 1

 كردت في )س( ترؾ. 2

 كردت في )س( الحرمة. 3

 الحرؼ، ككردت في بالحركؼ. كردت في )ؽ( 4

 كردت في )ؾ( بإدماج. 5

البٌزازٌية في الفتاكل: لمٌشيخ اإلماـ حافظ الٌديف محٌمد بف محٌمد بف شياب المعركؼ بابف البٌزاز الكردرم الحنفي  6
هي الدليؿ، (، كىك كتابه جامعه لٌخصى فيو: زبدة مسائؿ الفتاكل كالكاقعات مف الكتب المختمفة، ثـٌ رجح ما ساعد827)ت

(. 812كذكر األئمةي أٌف عميو التعكيؿ كسماهي )الجامع الكجيز(، فرغ مف جمعو كتأليفو كما ذكرهي في أكاسط كتابًو سنة )
(. البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار 1/242حاجي خميفة، كشؼ الٌظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، )

 (.2/185المصٌنفيف، )

 /أ مف نسخة ـ.15) س د ـ ( كقد، نياية كردت في  7

 /ب مف نسخة ك.13ما بيف المعككفيف كرد في )س( كىذا ىك الشركر، نياية  8

(، الفتاكل البٌزازية مطبكعه مع الفتكل اليندية كفتاكل قاضي 827ابف البٌزاز، محٌمد بف محٌمد بف شياب الكردرم )ت 9
(.1890_ 1310، )(1(، دار صادر، )بيركت_لبناف(، ط)4/64خاف، )
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 كؿٌ  فٌ مف أ ،نكبالذٌ  4في باب 3(تنبيو الغافميف)في  2يثبك المٌ أالفقيو  ما ذكرهي  ،لى ما ذكرناإ 1نضُـّ كي
 .5ليا عشرة عيكب كاحدةو  سيئةو 

 .مرهإسخاط خالقو عميو بمخالفة أ :كالعشركف{فنقكؿ كالحادم  

                                                             
 كردت في )ؽ( كلننضـ، ككردت في ) د س ( كلننضـ. 1
ىك أبك الٌميث نصر بف محٌمد بف أحمد بف إبراىيـ الٌسمرقندم الحنفي الممقب بإماـ اليدل، اإلماـ الفقيو كالمحٌدث  2

د بف الفضؿ بف الٌزاىد، أخذ الفقو عف أبي جعفر الينداكم ك نصير بف يحيى كأبي يكسؼ، كركل الحديث عف محم
أنيؼ البخارم كجماعة، كركل عنو أبك بكر محمد بف عبد الرحمف الٌترمذم كغيره، مف أشير مصٌنفاتو )تفسير القرآف( 

( عمى األرجح. عبد القادر القرشي، الجكاىر المضٌية في 373ك)خزانة الفقو( ك)تنبيو الغافميف(، حضرتو الكفاة سنة )
 (.8/27(. الًزًركمي، األعبلـ، )334_12/333ذىبي، سير أعبلـ النببلء، )(. ال545_3/544طبقات الحنفية، )

( بابان، قاؿ الٌذىبي: فيو 94تنبيوي الغافميف: في المكعظًة ألبي الٌميث الٌسمرقندم الحنفي، كىك في مجمد كمرتب عمى ) 3
. حاجي خميفة، كشؼ الٌظنكف عف أسامي مكضكعات كثيرةه، ركاه عنو: أبك بكر الٌترمذم، كلو ترجمةه بالٌتركية كبالفارسٌية

 (.2/490(. البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصٌنفيف، )1/487الكتب كالفنكف، )
 /ب مف نسخة س.247نياية  4

نَّؾى ىىًذًه » جاء في تنبيو الغافميف لمٌسمرقندم في بياف عاقبة الٌذنكب كاإلصرار عمييا ما نصوي:  اءى  ﴿اآٍليىةي: الى تىغيرَّ مىٍف جى
ـٍ ال ييٍظمىميكفى  اءى ًبالسَّيّْئىًة فىبل ييٍجزىل ًإال ًمٍثمىيىا كىىي مىٍف جى سىنىًة فىمىوي عىٍشري أىٍمثىاًليىا كى ، أًلىنَّوي قىًد اٍشتيًرطى 160األنعاـ: سكرة  ﴾ ًباٍلحى

سىنىًة اٍلمىًجيءي ًبيىا يىٍكـى اٍلًقيىامىًة، كىاٍلعىمىؿي سى  فَّ السَّيّْئىةى كىاًحدىةه، ًفي اٍلحى لىًكفَّ اٍلمىًجيءى يىٍكـى اٍلًقيىامىًة شىًديده، كىاً  مىى اٍلعىاًمًؿ، كى ٍيؿه عى
مىى نىفٍ  اًلقىوي عى طى خى لييىا: أىفَّ اٍلعىٍبدى ًإذىا عىًمؿى سىيّْئىةن فىقىٍد أىٍسخى لىًكٍف لىيىا عىٍشره ًمفى اٍلعيييكًب أىكَّ مىيٍ كى .ًسًو، كىىيكى قىاًدره عى ٍقتو  ًو ًفي كيؿّْ كى

، عىديكُّ المًَّو كىعىديكُّهي.  كىالثَّاًني: أىنَّوي فىرَّحى مىٍف ىيكى أىٍبغىضي ًإلىٍيًو، كىىيكى ًإٍبًميسي
نَّةي. : تيبىاًعديهي ًمٍف أىٍحسىًف اٍلمىكىاًضًع، كىىيكى اٍلجى  كىالثَّاًلثي

بيوي ًإلىى شىرّْ اٍلمىكىاًضًع، كىىي  ـي.كىالرَّاًبعي: تيقىرّْ يىنَّ  كى جى
بُّ ًإلىٍيًو، كىًىيى نىٍفسيوي. فىا مىٍف ىيكى أىحى : أىنَّوي جى اًمسي  كىاٍلخى

مىقىيىا المَّوي تىعىالىى طىاًىرىةن. قىٍد خى : نىجَّسى نىٍفسىوي، كى  كىالسَّاًدسي
فىظىةي. ـي اٍلحى ابىوي الًَّذيفى الى ييٍؤذيكنىوي، كىىي  كىالسَّاًبعي: آذىل أىٍصحى

 : ـى ًفي قىٍبًرًه.كىالثَّاًمفي مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى فى النًَّبيَّ صى  أىٍحزى
. نىييـٍ ـٍ ًبذىًلؾى كىأىٍحزى ، كىآذىاىي مىى نىٍفًسًو المٍَّيؿى كىالنَّيىارى  كىالتَّاًسعي: أىٍشيىدى عى
، فىأىمَّ  ـٍ ًميّْيفى كىغىٍيًرًى ًئًؽ ًمفى اآٍلدى بلى ًميعى اٍلخى افى جى : أىنَّوي خى دو ًعٍندىهي شىيىادىةه، فىًإنَّوي الى كىاٍلعىاًشري ، فىًإنَّوي لىٍك كىافى أًلىحى ًميّْيفى ا ًخيىانىةي اآٍلدى

بلى  ًميًع اٍلخى ٍنًبًو، كىأىمَّا اٍلًخيىانىةي ًلجى اًحًبًو أًلىٍجًؿ ذى ؽَّ صى ٍنًبًو، فىييٍبًطؿي حى ىٍجًؿ ذى افى ًئًؽ، فىًإنَّوي يىًقؿُّ اٍلمىطىري ًإذى يىٍقبىؿي شىيىادىتىوي ألى ، فىكى ا أىٍذنىبى
ًئًؽ. بلى ًميًع اٍلخى  ًفي ذىًلؾى ًخيىانىةن ًلجى

: ًقيؿى ـى نىٍفًسًو ًبمىٍعًصيىًتًو كى ًفي ذىًلؾى كيمًّْو ظيٍم ، كى ، فىًإفَّ ًفي الذٍَّنًب ىىًذًه اٍلعيييكبى مىى نىٍفًسًو،  فىًإيَّاؾى كىالذٍَّنبى ؿي النَّاًس مىٍف بىًخؿى عى أىٍبخى
ـى نىٍفسىوي ًبمىٍعًصيىًة المًَّو تىعىالىى، أًلىفَّ مىٍف عىًمؿى اٍلمىٍعًصيىةى فىقىٍد أىٍىمىؾى ًبمىا ًفيًو سىعىادى  ـي النَّاًس مىٍف ظىمى  .«نىٍفسىوي  ةه، كىأىٍظمى

(، تحقيؽ: يكسؼ عمي بديكم، دار ابف 373_372(، تنبيو الغافميف، ص)373الٌسمرقندم، نصر بف محٌمد )ت 5
(.2000_1421، )(3كثير، )دمشؽ_سكريا(، ط)
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 .كعدك ا تعالى كىك إبميس 3: تفريحي عدكهً 2}كالعشركف 1انيكالثٌ 

 .بيعدهي مف الجٌنة{: 4كالثٌالث كالعشركف

 .ـى مف جينَّ  ابع كالعشركف: قربوي كالرٌ 

 .فسوي : جفاءي مف ىك أحٌب إليو كىك نى 5{الخامس كالعشركفك 

 .6تعالى طاىرةن  كقد جعميا اي  نفسوً  كالٌسادس كالعشركف: تنجيسي  

 .يف ال يؤذكنوي الذٌ  الحفظةً  كالٌسابع كالعشركف: إيذاءي 

 .كالثٌامف كالعشركف: إحزاف الٌنبي صٌمى ا عميو كسمـ في قبره

يذاؤىـ بذلؾ اسع كالعشركف: إشيادهي كالتٌ   .7عمى نفسو األرض كالميؿ كالٌنيار كا 

  .نًب بالذٌ  يقؿي  المطرى  ألفَّ  بلثكف: الخيانةي لجميع الخبلئؽً كالثٌ 

 
 
 
 
 

                                                             
 /ب مف نسخة ؽ.15نياية  1

 ما بيف المعككفيف سقط مف )س(. 2

 ليست في )د(. 3

 /ب مف نسخة ؾ.15نياية  4

 ما بيف المعككفيف سقط مف )د(. 5

 كردت في )س( ظاىرة. 6

./ب مف نسخة د80نياية  7
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 ]نكتٌة مؤّثرة[
تتعظي  ؾى لعمٌ  مؤثرةن  لؾ نكتةن  ذكري ي أإنٌ  ،ة فييمانمأنيك الطٌ ثـٌ اعمـ أىيُّيا الميصمَّي الٌتارؾ لمقكمة كالجمسة أ

 .2كفبلحو  صبلحو  كعبلمةي  ،لى الحؽَّ إ كميؿه  فيؾ إنصاؼه  1كاف إف ،كتتنبوي 

 ؾيككف عدد ركعات ؛نف المؤكدةً كالكاجبات كالسٌ  3ضعمى الفرائ ،يمةكالمٌ ف اقتصرت في اليكـ ؾ إكىي أنٌ 
 .قكمة كجمسة 5ركعة كفي كؿٌ  ،ثيفكثبل 4ثنتيفا

كلك تركت أنفسيما أيضان  ،ان كذنبان أربعةن كستيف إثم يصيري  ،7اممني 6ة كٌؿ كاحدةو نفمك تركت طيمأني
َـّ  ،كثمانيةن كعشريف ذنبان  مئةن  8يصيري  ذا ضي  ،كخمسيف ذنبان  ظيار صار مئتيف كستةن معصيةي اإل إليوً  كا 

َـّ  ذا ضي قبؿ اإلماـ في كٌؿ ركعة مع  انيةكمنيا إلى الثٌ  ،األكلى 10جدةإلى السٌ  ككع الرٌ  9مف اليكمي إليو  كا 
 .بلثمئةو كأربعة كثمانيف ذنبان صار المجمكع ث ،إظيارىما

ـي اإلعادًة الكاجبةً  ـٌ إليو عد ذا ضي  .كتسعيفى ذنبان  صارى المجمكعي ثبلثمئةو كخمسةن  ،كا 

 
 

                                                             
 /ب مف نسخة ـ.15نياية  1

 ليست في )د(. 2

 /أ مف نسخة ك.14نياية  3

 ي )ع( ثنتيف.كردت ف 4

 /أ مف نسخة ؽ.16نياية  5

 /أ مف نسخة ؾ.16نياية  6

 كردت في ) ؽ ك ع ( منيا. 7

 سقطت مف )ك(. 8

 /أ مف نسخة س.248نياية  9

كردت في )ؾ( السجكد. 10
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 :مكركىاتو  ةي أربع ركعةو  صار في كؿٌ  القكمةى  1ذا ترؾى كا  

 .مةالقك  لىكىك رفع الرأس إ ،عف مكضعوً  ا لمف حمدهي  سمعى  ترؾي  :كلياأ

 .لى السجدةإ كمي كىك اليى  ،ي غير مكضعوتيانو فإ :كثانييا

 .القكمة ةي ننيمأكىك طي  ،2ترؾ ربنا لؾ الحمد عف مكضعوً  :كثالثيا

 :سنفو  أربعً  ترؾي  فيمزـي  ،3جدةكمي إلى السٌ كىك اليى  ،في غير مكضعو تيانوي إ :بعياكرا

 .حيف الرفع سمع ا لمف حمدهي  تيافي إ :ىااحدإ

ـي  :4كثانييا  .كمالي 6حاؿ 5تيانوً إ عد

 .ة القكمةنمأنيحاؿ طي  ،ربنا لؾ الحمدي  إتيافي  :7كثالثيا

 .كعشريف كثمانيةن  مئةن  ،المكركىات 9فصار عددي  8،حاؿ اليكم عدـ إتيانوي  :كرابعيا

 

                                                             
 كردت في )ؾ( تركت. 1

 /أ مف نسخة ـ.16نياية  2

 /أ مف نسخة د.81نياية  3

 /ب مف نسخة ؾ.16نياية  4

 نسخة ؽ. /م مف16نياية  5

 كردت في ) ك س د ؾ ( حيف. 6

 /ب مف نسخة ك.14نياية  7

 نياية السقط في نسخة )ع(. 8

كردت في )س( عدـ. 9



 
 

147 

َـّ إليو إظيار كؿٍّ مف ىذه المكركىات فإٌف إظيارى المكركهً  ،فإذا ضي
مئتيف  صار المجمكعي  ،مكركهه أيضان  1

 .كترؾ سنةو كستة كخمسيف مكركىان 

كمثؿ اقتداء الغير بو  ،نكارأعني عدـ اإل ؛الغيرً  لمعصيةً  سببان  خر مثؿ ككنوً األي  2}كىذا سكل اآلفات}
يذاءي  ،في األذكار حفي كالمٌ  حزاف ،الحفظةً  كا   .عميو كسمـبي صمى ا النٌ  كا 

ربعو قبؿ العصر حى كأيجد كالضالتٌ  كافؿ مثؿ صبلةً بالنٌ ذا اشتغؿ ا إمٌ ، كأكركىذا إذا اقتصر عمى ما ذي 
 .، فيزداد الٌذنكب كالمكركىات جدان 5العشاء كنحك ذلؾ 4قبؿ 3أربعو ك 

كخمسيف  تيف كستةن كمئ ،ذنبان  كتسعيف كخمسةو  ثبلثمئةو  يفعؿ كٌؿ يكـو كليمةو  6مف ؛مف العقبلء فيؿ يعدُّ 
 .8فو في تركيماكمف غير ضررو بىيّْ  7، مف غير فائدةو ظاىرةو دنيكيةو أك أكثر ةو نٌ مكركىان كترؾ سي 

 

 

 

 

                                                             
 كردت في )د( المكركىات. 1

2 .  ما بيف المعككفيف كرد في )س( كبيذا آفاته

 ثبتت فقط في )ؾ(. 3

 ليست ) ع س ـ (. 4

 /ب مف نسخة س.248نياية  5

 /ب مف ـ.16نياية  6

 كردت في )د( نبكٌية. 7

 كردت في ) ع س ( تركيا. 8
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كخمسيف سنةن  3لحدا  ك  صار تاركان مثبلن ستمئةن  مأنينة فييما،كالطُّ  2كالجمسة 1كلك تنٌزلنا إلى سينٌية القكمة
 .4فاعةمؤكدةن في كٌؿ يكـو كليمةو، كفي ترؾ كؿّْ سٌنة عتابه كحرمافي الشٌ 

حرـى ف تي أ ،العاقؿ يا األخي أيُّ  5فيؿ ترضى لنفسؾ
 7يالتٌ  ،يفالمرسميف كحبيب رٌب العالم مف شفاعة سيدّْ  6

تعالى  9لؾ ينجيؾ مف عذاب ا مقبكؿو  عمؿو  مُّ كأ ،8األكلياء كالٌنبييفى ؽ حتٌ يرجكىا كيطمبيا كؿ الخبلئ
  .بييفخاتـ النٌ  11شفاعةي  10مؾى ف لـ ينإ ،ةدخمؾ الجنٌ كيي  كسخطوً 

يٌ رينا ف يي إليو أ كنتضرعي  كنسألوي  ،ئات أعمالناكمف سيٌ نفسنا أ با تعالى مف شركرً  فنعكذي  يا اكـ أيٌ كا 
ياكـ ا ان حقٌ  خكاف الحؽٌ اإل يٌ كيي  ،باعوتٌ كيرزقنا كا  ياكـ الباطؿ باطبلن كيرزقنا كا  إٌنو كريـه  ،ـ اجتنابوي اكي رينا كا 

رحيـه جكاده حكيـه 
12. 

 

                                                             
 /أ مف نسخة ؽ.17نياية  1

 /أ مف نسخة ؾ.17نياية  2

 كردت في )د( كاحد، ككردت في )ؽ( ككاحدان. 3

 /أ مف نسخة ك.15نياية  4

 /ب مف نسخة د.81نياية  5

6 .  كردت في )س( ييحـر

 كردت في )س( الذم. 7

 كردت في )س( األنبياء. 8

 /أ مف نسخة ع.10 نياية 9

 كردت في ) ك ؾ ( تنمؾ. 10

 كردت في )س( شفاعتوي. 11

/أ مف نسخة ـ.17نياية  12
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 [إلمامالمأموم ل وجوب متابعة] الخاتمة

ككع مف الرٌ  م رأسوي قتدلك رفع المي »:(ةخانيٌ اتار التٌ )ما في  قكاؿ الفقياءاإلماـ فمف أ متابعةً لة كجكب دٌ أٌما أ
 .2«عكدف ييجب عميو أماـ اإل 1جكد قبؿكالسٌ 

ـي  4كأدركوي  3ماـإذا سجد قبؿ اإل »:آخرو  كفي مكضعو  كلكف  ،5بلثةً فييا جاز عمى قكؿ عممائنا الثٌ  اإلما
 ،قتدم أف يفعؿ ذلؾكره لممي يي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 كردت في )س( قتؿ. 1

 (.1/540الدّْىمكم، الفتاكل التٌاتارخانٌية، ) 2

 /ب مف نسخة ؽ.17نياية  3

 /ب مف نسخة ؾ.17/أ مف نسخة س، كتياية 249نياية  4

أبك يكسؼ كمحٌمد رحمة ا عمييـ جميعان. المقصكد بيـ: أبكحنيفة كصاحباهي  5
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 .2 1«كقاؿ زيفر ال يجكز 

 

                                                             
 (.1/542الدّْىمكم، الفتاكل التٌاتارخانٌية، ) 1

متابعةي المأمـك لئلماـ عند الحنفٌية: ذىب فقياء الحنفٌية إلى القكؿ بأٌف متابعة اإلماـ كاجبةه، كتفصيؿ ذلؾ أٌنوي ال  2
ع االقتداء، كاختمؼ في المتابعة في الٌركف القكلي كىك القراءة؛ خبلؼ في لزكـي المتابعة في األركاف الفعمٌية إذ ىي مكضك 

 فالمشيكر عندىـ ال يتابع فييا، بؿ يستمع كيينصت كفيما عدا القراءة مف األذكار يتابعوي.

تىوي، ب ؿ كالحاصؿي أٌف متابعة اإلماـ في الفرائض كالكاجبات مف غير تأخير كاجبةه، فإف عارضيا كاجبه ال ينبغي أف ييفكَّ
ـٌ يقـك ألٌف اإلتياف بو ال يفكت المتابعة  يأتي بو ثـ يتابع، كما لك قاـ اإلماـ قبؿ أف يتـ المقتدم الٌتشيد فإٌنو يتموي ث
نما يؤخرىا، كالمتابعةي مع قطعًو تفكتو بالكمٌية، فكاف تأخير أحدي الكاجبيف مع اإلتياف بيما أكلى مف ترؾ أحدىما  بالكمٌية كا 

ـي قبؿ تسبيح المقتدم ثبلثان، فاألصح أٌنو يتابعوي ألٌف ترؾ الٌسنةى  بالكمٌية، بخبلؼ ما إذا عارضيا سٌنة، كما لك رفع اإلما
 أكلى مف تأخير الكاجب، عمى اعتبار تقديـ الكاجب عمى الٌسنة. 

ة األكلى أك سجكًد كمتابعةي المأمكـً لئلماـ في الكاجبات تجبي فعبلن ككذا تركان، كترؾ القنكت أك تكبيرات العيد أك القعد
الٌسيك أك الٌتبلكة فيتركو المؤتـ أيضان، كأٌنو ليس لوي أف يتابعوي في البدعة كالمنسكخ كما ال تعمؽ لو بالٌصبلة، فبل يتابعوي 

 لك زاد سجدةن أك زاد عمى أقكاؿ الصحابة في تكبيرات العيديف أك عمى أربعو في تكبيرات الجنازة.

مـك لئلماـ في الٌسنف، فإٌنيا ال تجبي فعبلن ككذا تركان، فبل يتابعوي في ترؾ رفع اليديف في كأٌما بالٌنسبة لمتابعة المأ
 الٌتحريمة كالثناء كتكبير الٌرككع كالٌسجكد كالتسبيح فييما كالٌتسميع.

ـى مف ىذا أٌف المتابعة ليست فرضان، بؿ تككف  ككذا ال يتابعوي في ترؾ الكاجب القكلي الٌذم ال يمـز مف فعمو المخالفة، فعيم
كاجبةن في الفرائض كالكاجبات الفعمٌية، كتككف سنةن في الٌسنف ككذا في غيرىا عند معارضة سنةو، كتككف خبلؼ األكلى 
إذا عارضيا كاجبه آخر كتككف غيري جائزةو إذا كانت في فعؿ بدعةو أك منسكخو أك ما ال تعمؽ لو بالٌصبلة، أك في ترؾ ما 

إلماـ في كاجب فعمي كالٌتشيد كالٌسبلـ، بخبلؼ القنكت كتكبيرات العيديف، إذ يمـز مف فعميما يمـز مف فعمو مخالفة ا
 المخالفة في الفعؿ كىك القياـ مع رككع اإلماـ.

 (.1/145الكاساني، بدائع الٌصنائع في ترتيب الٌشرائع، )

( ، ٍمًبيّْ  (.116_1/115الٌزيمعي، تبييف الحقائؽ شرح كنز الٌدقائؽ كمعو حاشية الشّْ

(.472_1/470ابف عابديف، رد المحتار عمى الٌدر المختار، )
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  .2«ركع مقتدو فمحقوي إماموي صٌح ككيرهى  »: 1كفي )الكافي(

 .إعادتييا 3كقد عرفت في المقدمة أٌف الٌصبلة المكركىة تجبي 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
                                                             

(، جمع فيو كتاب محٌمد 334الكافي: في فركع الحنفٌية لمحاكـ الٌشييد محٌمد بف محٌمد بف أحمد المركزم الحنفي )ت 1
ف المشايخ، منيـ بف الحسف )المبسكط( كما في جكامعو، كىك كتابه معتمده في نقؿ المذىب الحنفي، شرحو جماعةه م

( 480شمس األئمة الٌسرخسي، كىك المشيكر )بمبسكط الٌسرخسي(، كشرحو اإلماـ أحمد بف منصكر األسبيجاني )ت
(. البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف 2/1378أيضان. حاجي خميفة، كشؼ الٌظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، )

 (.2/37كآثار المصٌنفيف، )

ىػ(. حاجي 710الكافي شرح الكافي في فركع الحنفٌية لئلماـ أبي البركات عبد ا بف أحمد الٌنسفي )ت كىك غير كتاب
(. البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار 2/1992خميفة، كشؼ الٌظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، )

 (.1/464المصٌنفيف، )

/أ(، المكتبة األزىرٌية 10_1(، الكافي في الفركع، )مخطكطة ج334)تالحاكـ الٌشييد، محٌمد بف محٌمد المركزم  2
 كالمخطكطة مف غير رقـ.

كردت في )س( يجب. 3
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 وجوب متابعة المأموم لإلمام [الّشرعّية عمى ّدلُة اْل] 

ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى مىٍيًو  ،ٍنوي رىضًي اي ع 1كمف األحاديث الٌشريفة ما ركاه البيخارم عى مَّى اي عى ًف النًَّبيّْ صى عى
ـي ًلييٍؤتىَـّ ًبوً  ا ًعؿى اإًلمى ا جي : " ًإنَّمى ـى أىنَّوي قىاؿى مَّ سى ًمعى المَّوي  كى : سى ذىا قىاؿى مىٍيًو، فىًإذىا رىكىعى، فىاٍركىعيكا، كىاً  فىبلى تىٍختىًمفيكا عى

ًمدىهي،  ٍف حى ٍمدي، كىا ً  فىقيكليكاًلمى بَّنىا لىؾى الحى دى رى ديكا " 2ذىا سىجى  .3فىاٍسجي

ـي ًلييٍؤتىَـّ  ا مى ًعؿى اإلًٍ : " ًإنَّمىا جي ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًبًو فىًإذىا  كما ركاهي أبك داكد عنو أيضان، قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى
ذىا رىكىعى فىاٍركىعيكا ، كىاً  تَّى ييكىبّْرى كا حى كا، كىالى تيكىبّْري كىبَّرى فىكىبّْري

ذىا قىاؿى سىًمعى المَّوي كىالى  4 تَّى يىٍركىعى، كىاً   تىٍركىعيكا حى
ٍف  5 ًلمى

ٍمدي  لىؾى اٍلحى ـه كى ٍمدي، _قىاؿى ميٍسًم بَّنىا لىؾى اٍلحى ًمدىهي، فىقيكليكا المَّييَـّ رى حى
تَّى 6 ديكا حى ديكا، كىالى تىٍسجي دى فىاٍسجي ذىا سىجى _، كىاً 

دى"  .7يىٍسجي

 

 

 

 

                                                             
 /ب مف نسخة ك.15نياية  1

 /أ مف نسخة د.82نياية  2

(، حديث رقـ 152أخرجو:_ البخارم، صحيح البخارم، كتاب األذاف، باب إقامة الٌصؼ مف تماـ الٌصبلة، ص) 3
(722.) 

 /ب مف نسخة ع.10نياية  4

 /ب مف نسخة ـ.17نياية  5

 (.411(، حديث رقـ )194أخرجو:_ مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب ائتماـ المأمـك باإلماـ، ص ) 6

(. قاؿ 603(، حديث رقـ)111أخرجوي:_ أبكداكد، سنف أبي داكد، كتاب الٌصبلة، باب األماـ ييصمي مف قعكد، ص) 7
«.حديث صحيح (: » المحقؽ )األلباني
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: رىًضيى اي عنوي  أىنىسو ٍبًف مىاًلؾو  سائي عىفٍ كالنٌ  1كما ركاه مسمـ مىٍيًو " ، قىاؿى مَّى اي عى مَّى ًبنىا رىسيكؿي اً صى صى
ـى ذىاتى يىٍكـو  مَّ سى ةى أىٍقبىؿى  ،كى بلى ى الصَّ ا قىضى : فىمىمَّ مىٍينىا ًبكىٍجًيًو، فىقىاؿى ، فىبلى تىٍسًبقيكًني عى ـٍ ، ًإنّْي ًإمىاميكي أىيُّيىا النَّاسي

كي  كدً ًبالرُّ  .2" كىالى ًباٍلًقيىاـً كىالى ًبااًلٍنًصرىاؼً  كًع كىالى ًبالسُّجي

ـي  كفيوً  »ككم: قاؿ النٌ   .4« 3}مكر كما في معناىا كالمراد باالنصراؼ الٌسبلـ انتيىاأل{ ىذهً  تحري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 /أ مف نسخة ؾ.18نياية  1

(، 202أخرجو:_ مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب النيي عف سبؽ اإلماـ برككع أك سجكد كنحكىما، ص ) 2
 (، كالٌركاية لوي. 426حديث رقـ )

(، حديث 223)النسائي، سنف الٌنسائي، كتاب الٌسيك، باب النيي عف مبادرة اإلماـ باالنصراؼ مف الٌصبلة، ص
 (.1363رقـ)

 ما بيف المعككفيف سقط مف )د(. 3

 (.4/150النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، ) 4
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ٍيرىةى ركاه مسمـ  كما ٍف أىًبي ىيرى :  رىًضيى اي عٍنوي  عى : كىافى رىسيكؿي اً صى " قىاؿى ـى ييعىمّْمينىا يىقيكؿي مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى
ـى  ا مى كا اإلًٍ كا ؛الى تيبىاًدري الّْيفى  ،ًإذىا كىبَّرى فىكىبّْري : كىالى الضَّ ذىا قىاؿى كىاً 

ذىا رىكىعى  فىقيكليكا 1 ، كىاً  آًميفى
2  : ذىا قىاؿى فىاٍركىعيكا، كىاً 

ًمدىهي، فىقيكليكاسىًمعى ا ٍف حى بَّ ا ي ًلمى ٍمدي لمييَـّ رى  .3" نىا لىؾى اٍلحى

 .4" كىالى تىٍرفىعيكا قىٍبمىوي  " زاد في ركايةو 

 وي كأنٌ  ،جكدككع كالسٌ كبير كالقياـ كالقعكد كالرٌ في التٌ  ؛إلمامو المأمكـ 5متابعةً  كفيو كجكبي  » :ككمقاؿ النٌ 
  .7« 6يفعميا بعد اإلماـ

                                                             
 /ب مف نسخة س.249نياية  1

 /أ مف نسخة ك.16نياية  2

 (، حديث رقـ195أخرجو:_ مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب النيي عف مبادرة اإلماـ بالتكبير كغيره، ص ) 3
(415.) 

(، حديث رقـ 195أخرجو:_ مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب النيي عف مبادرة اإلماـ بالتكبير كغيره، ص ) 4
(415.) 

 كردت في )ع( المتابعة. 5

 /ب مف نسخة د.82نياية  6

(.4/132النككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، ) 7
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ٍف أىًبي ٍيرىةى  كما ركاه مالؾ في المكطأ عى ىيرى
:  عٍنوي ي رىًضيى ا 1 وي قىٍبؿى " أىنَّوي قىاؿى يىٍخًفضي الًَّذم يىٍرفىعي رىٍأسىوي كى

ا نىاًصيىتيوي ًبيىًد شىٍيطىافو  ، فىًإنَّمى اـً مى   . 2" اإلًٍ

ٍف أىًبي تة إال مالكان السٌ  االئمةي  ركاهي كما  ٍيرىةى  3عى رىًضيى اي ىيرى
: عٍنوي  4 مىٍيوً " قىاؿى مَّى اي عى ًف النًَّبيّْ صى ـى  عى مَّ سى كى

:قىا ديكيـٍ  ؿى ا يىٍخشىى أىحى _ أىمى ـٍ ديكي فىعى رىٍأسىوي قىٍبؿى  _أىٍك الى يىٍخشىى أىحى ًإذىا رى
، أىٍف يىٍجعىؿى المَّوي رىٍأسىوي رىٍأسى  5 اـً اإًلمى

تىوي  ، أىٍك يىٍجعىؿى المَّوي صيكرى ارو  ًحمىارو  .6" صيكرىةى ًحمى

                                                             
 /أ مف نسخة ـ.18نياية  1
 (.57(، حديث رقـ )1/92المكطأ، كتاب الصبلة، ما يفعؿ مف رفع رأسو قبؿ اإلماـ، )مالؾ،  -أخرجو: 2

ركاهي مالؾه مكقكفان عف محٌمد بف عمرك مالؾ، عف محٌمد بف عمرك بف عمقمة، عف مميح بف عبد » قاؿ ابف عبد البر: 
ىريرة عف  عمرك، عف مميح عف أبيا الٌسعدم عف أبي ىريرة كلـ ييختمؼ عميو فيو، كركاه الدراكردم عف محٌمد بف 

ابف عبد البر، الٌتمييد لما في الميكطَّأ مف «. الٌنبي عميو السبلـ مرفكعان، كال يصح إال مكقكفان بيذا اإلسناد كا أعمـ 
 (.13/59المعاني كاألسانيد، )

 /ب مف نسخة ؾ.18نياية  3
 /ب مف نسخة ؽ.18نياية  4
 /أ مف نسخة ع.11نياية  5
 _ أخرجو: 6

(، كالٌركاية 691(، حديث رقـ )147البخارم، صحيح البخارم، كتاب األذاف، باب إثـ مف رفع رأسو قبؿ اإلماـ، ص)
  لوي.

(، حديث رقـ 202مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الٌصبلة، باب النيي عف سبؽ اإلماـ برككع أك سجكد كنحكىما، ص )
(427 .) 

(، حديث 114لتشديد فيمف يرفع قبؿ اإلماـ أك يضع قبمو، ص)أبكداكد، سنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب ا
 (.623رقـ)

الترمذم، سنف الترمذم، كتاب مكاقيت الصبلة عف رسكؿ ا صمى ا عميو كسٌمـ، باب ما جاء في التشديد في الذم 
 (.582(، حديث رقـ)149يرفع رأسو قبؿ اإلماـ، ص)

 (.828(، حديث رقـ)137ادرة اإلماـ، ص)النسائي، سنف النسائي، كتاب اإلمامة، باب مب
معنى ىذا الحديث الكعيد لمف خالؼ إمامو في أفعاؿ الٌصبلة كمف خالؼ اإلماـ، فقد خالؼ سينة » قاؿ ابف بٌطاؿ: 

، كأجزأتو صبلتو عند جميكر العمماء؛ ألف الٌنبي عميو السبلـ، لـ يقؿ إف مف فعؿ ذلؾ فصبلتو فاسدة، كفى  المأمـك
ف القاسـ، عف مالؾ: أف مف رفع قبؿ إمامو يظف أنو رفع، فميرجع ساجدنا أك راكعنا، كال يقؼ ينتظره، فإف المجمكعة الب

ابف بٌطاؿ، أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ «. عجٌؿ اإلماـ فميتمادل كيجزئو، كىك قكؿ أكثر العمماء 
(، 2مكتبة الرشد، )الٌرياض_السعكدية(، ط)(، تحقيؽ: ياسر بف إبراىيـ، 2/318، )مىػ(، شرح صحيح البخار 449)ت
(1423_2003.) 
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جكد ككع كالسٌ إلى الرٌ  بؽي في الخفضً السٌ  ؛عميو1كيقاسي  »الٌديف في )شرح المشارؽ(:  يخ أكمؿي قاؿ الشٌ 
 .3« كفيو: أٌف فاعؿ ذلؾ متعرض لكقكع المتكعد بو ،المخالفة 2لجامع

"  :كقد سبؽ قكلو عميو الصبلة كالسبلـ 4ال حاجة إلى القياسعيؼ عصموي ا تعالى الضٌ  العبدي  يقكؿي 
ال تبادركا "  :كقكلو "، فبل تسبقكني بالرككع"  :قكلوك  "، كال تسجدكا حتى يسجد ،كال تركعكا حتى يركع

  .حريـبو دكف التٌ  المتكعدً  عرض لكقكعً إلى القياس في التٌ نعـ يحتاج  "، اإلماـ

ـي  » :ككمكقاؿ النٌ    .5«ىىذىا كيمُّوي بىيىافه ًلًغمىًظ تىٍحًريـً ذىًلؾى كىالمَّوي أىٍعمى

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 كردت في )د( فيقاس. 1

 كردت في ) ـ ؾ ( بجامع. 2

 /أ(.281البابرتي، تيحفةي األبراًر في شرح مشارؽ األنكار، )مخطكطة  3

اًمعىةو، كقاؿ بعضيـ: تىٍحًصيؿي حكـً األىصٍ  4 : ىيكى ردُّ فرعو ًإلىى أىصمًو بعٌمةو جى ؿ ًفي اٍلفىٍرع؛ الشتباىيما ًفي ًعٌمة القياسي
 (.2/200الٌسرخسي، أصكؿ الٌسرخسي، )الحكـ. 

 (.4/151الٌنككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحٌجاج، ) 5
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رب المثؿ فضي  ،العقكبات5ر سائ ال تشبوي  4عقكبةه  المسخ فٌ أ 3، كذلؾشديده  كعيده 2كىذا» : 1كقاؿ الكرماني
 .صبلةن لمف فعؿ ذلؾ 7ال يرل 6ككاف ابف عمر رضي ا عنو ،كيحذر ليتقى ىذا الصنيعي 

 ]حكم صالة من رفع رأسُو قبل اإلمام[

ف : كاف عميو أكقالكا ،فيو 9غمظبلة مع شٌدة الكراىة كالتٌ عميو إعادة الصٌ 8 العمماء فإٌنيـ لـ يركا أما أكثري ك 
 .10«ماـ انتيى جكد حتى يرفع اإلككع أك السٌ يعكد إلى الرٌ 

 

                                                             
(، برعى 717ىك محمد بف يكسؼ بف عمي بف سعيد الكرماني ثـ البغدادم شمس الٌديف أصموي مف كرماف ككلد سنة ) 1

ير كالعربية، ذاع صيتوي في بغداد ثـ دخؿ دمشؽ كمصر، قرأ بيا صحيح البخارم عمى نصر في الفقو كالحديث كالتفس
الٌديف الفارقي، ثـٌ حٌج كرجع إلى بغداد كاستكطنيا، كاف تاـ الخمؽ فيو بشاشة كتكاضع لمفقراء كأىؿ العمـ، يأتي إليو 

رم في شرح صحيح البخارم( ك)شرح لمختصر السبلطيف في بيتو كيسألكنو الدعاء كالنصيحة، مف كتبًو )الككاكب الدرا
(. الًزًركمي، األعبلـ، 786ابف الحاجب( سماهي )الٌسبعة الٌسيارة( ألنو جمع فيو سبعة شركح، حضرتو الكفاة سنة )

(7/153.)  

 /ب مف نسخة ك.16نياية  2

 /أ مف نسخة س.250نياية  3

 /ب مف نسخة ـ.18نياية  4

 سقطت مف )ع(. 5

 نسخة ؽ./أ مف 19نياية  6

 /أ مف نسخة ؾ.19نياية  7

 /أ مف نسخة د.83نياية  8

 كردت في ) ـ ع ك ( التغميظ. 9

(، دار إحياء 5/74(، الككاكب الٌدرارم في شرح صحيح البخارم، )786الكرماني، محٌمد بف يكسؼ بف عمي )ت 10
(.1981_1401(، )2الٌتراث العربي، )بيركت_لبناف(، ط)
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ٍيرىةى  (كسط)األفي  برانيي ركاه الطٌ  كما ٍف أىًبي ىيرى مىٍيًو رىًضيى اي عٍنوي عى مَّى اي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى قىاؿى
ـى:  مَّ سى ـٍ " كى دىكي مّْفي أىحى ا ييؤى فىعى مى اـً  رىٍأسىوي  ًإذىا رى مى كّْ  ؛قىٍبؿى اإلًٍ  .1"ؿى المَّوي رىٍأسىوي ًإلىى كىٍمبأىٍف ييحى

اًزبو  مَّى اي  رىًضيى اي عٍنوي  كما ركاه البخارم كمسمـ عف البىرىاءي ٍبفي عى ٍمؼى النًَّبيّْ صى مّْي خى : " كينَّا نيصى قىاؿى
ٍف  : سىًمعى المَّوي ًلمى ا قىاؿى ـى فىًإذى مَّ سى مىٍيًو كى تَّىعى ده ًمنَّا ظىٍيرىهي حى ـٍ يىٍحًف أىحى ًمدىهي، لى حى

مىٍيًو  2 مَّى اي عى عى النًَّبيُّ صى يىضى
مىى األىٍرًض  ٍبيىتىوي عى ـى جى مَّ سى  .3"كى

رىٍيثو  مسمـه  كما ركاهي  ٍمًرك ٍبًف حي ٍف عى عف عى
نوي  4 : " رىضيى اي عى مىٍيوً  قىاؿى مَّى اي عى ٍمؼى النًَّبيّْ صى مٍَّيتي خى  صى

ـى اٍلفىٍجرى  مَّ سى كىاًر اٍلكينَّسً  ﴿فىسىًمٍعتيوي يىٍقرىأي  ،كى نًَّس اٍلجى ـي ًباٍلخي تَّى  5﴾ فىبلى أيٍقًس ؿه ًمنَّا ظىٍيرىهي حى كىافى الى يىٍحًني رىجي كى
َـّ سىاًجدنا "  .6يىٍستىًت

  .العاقؿ 7كاألحاديثي في ىذا كثيرةه كفيما ذكرنا كفايةه لممسمـ 

                                                             
(، 4/293جـ األكسط، باب العيف مف اسمو العباس، حديث العباس بف الربيع بف ثعمب، )أخرجو:_ الطبراني، المع 1

 (.4239حديث رقـ )
األلباني، سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة، «. ضعيؼه شاذه بيذا الٌمفظ » قاؿ األلباني: 

 (.5049(، حديث رقـ )88_11/84)
 /ب مف نسخة ع.11نياية  2
 أخرجو:_ 3

، ص )  (، كالٌركاية لوي.811(، حديث رقـ )166البخارم، صحيح البخارم، كتاب األذاف، باب السجكد عمى سبعة أعظـو
 (.474(، حديث رقـ )218مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب متابعة اإلماـ كالعمؿ بعده، ص )

ي، رأل النبي صٌمى ا عميو كسمـ كسمع منو ىك أبك سعيد عمرك بف حريث بف عمرك بف عثماف القرشي المخزكم 4
كمسح برأسو كدعا لو بالبركة، نزؿ الككفة كسكنيا كقيؿ إٌنو أكؿ قرشي اتخذ بالككفة داران ككلي إمارتيا، ركل عف النبٌي 

بمى صمى المَّو عميو كسٌمـ كأبي بكر كعمر كعمي كابف مسعكد كغيرىـ، كركل عنو ابنو جعفر كآخركف، شيد القادسية كأ
(. ابف األثير، 3/1172(. ابف عبدالبر، االستيعاب في معرفة األصحاب، )85فييا ببلءن حسنان حضرتو الكفاة سنة )

 (.582_1/581(. ابف حجر العسقبلني، اإلصابة في تمييز الٌصحابة، )4/200أيسد الغابة في معرفة الٌصحابة، )
 .16سكرة التككير، اآلية  5
 أخرجو :_ 6

 (.475(، حديث رقـ )219مـ، كتاب الصبلة، باب متابعة اإلماـ كالعمؿ بعده، ص )مسمـ، صحيح مس
 /ب مف نسخة ؽ.19نياية  7
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 فالصّ  ا سننُ مّ وأ

 .كا بيف مناكبيـكا كسكٌ فكؼ تراصٌ ذا قامكا في الصٌ كا   » :(ةخانيٌ اتار التٌ ) 2في 1قاؿ فما

 .كينة كالكقارة بالسٌ بلإلى الصٌ  كينبغي أف يجيء ،كف الخمؿكيسدٌ  :4(3جامع الجكامع)كفي 

 .ماـ في الرككعخاؼ الفكت ككذلؾ إذا أدرؾ اإلف كا   :(بلصةالخي )كفي 

  .حاذم اإلماـ أفضميـيي  كينبغي أف :5كفي )جامع الجكامع(
ؼ يصؿ إلى الصٌ  7ككع ما لـال يدخؿ في الرٌ  ؛ككعرٌ الإذا دخؿ المسجد كاإلماـ في  :)الخيبلصة( 6كفي

 .8«انتيى

ا تساكت المكاضع فعف يميف ، فإذ9ماـأقرب لئلكأفضؿي مكاف المأمكـ حيث يككف » كفييا أيضان: 
 اإلماـ.

                                                             
 /أ مف نسخة ـ.19نياية  1

 /أ مف نسخة ك.17نياية  2

 /ب مف ؾ.19نياية  3

ًليد الٌسم 4 مَّد بف اٍلكى كىاًمع كمكدع اٍلبىدىاًئع: في فركع الحنفٌية ألبي عمي ميحى امع اٍلجى (، اشتمؿ عمى 450رقندم الحنفي )تجى
كع(، ك)مىٍجميكع اٍلفىتىاكىل( كى  ًئؿ السمعية المتعٌمقة باٍلمسىاًئؿ الشٍَّرًعيَّة، مف مصنقاتو )الجامع األصغر ًفي اٍلفيري غير ذىًلؾ. الدَّالى

لمؤلفيف كآثار (. البغدادم، ىدٌيةي العارفيف أسماء ا2/71حاجي خميفة، كشؼ الٌظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، )
 (.2/71المصٌنفيف، )

 /ب مف نسخة د.83نياية  5

 ليست في )ؽ(. 6

 /ب مف نسخة س.250نياية  7

 (.1/623الدّْىمكم، الفتاكل التٌاتارخانٌية، ) 8

 كردت في )ك( إلى األماـ. 9
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ف لـ يجد في الصؼ األ  .كؿ فرجةن يقكـ في الثاني ألنو أقرب إلى األكؿكفي )الخبلصة(: كا 

 ،جاؿالرٌ  فكؼ في حؽٌ فضؿ الصٌ عف أ 4حمدأ كعمي بف 3با الفضؿ الكرمانيأ سألتي  2:{1(سفيةالنٌ )كفي }
 .9« كليا انتيىأ 8مكاتالصٌ 7سائركفي  6خرىاآة الجنازة في صبل :5فقاال

 .كاالستكاء فيو 3}كالٌصؼ{ 2بيف الٌصؼ ربةي مف سنًف الٌصؼ الٌتراصي فيو كالمقا »: 1يماـالكقاؿ ابف 

                                                             
(، صاحب )المنظكمة(، 537الفتاكل الٌنسفٌية: لنجـ الٌديف عمر بف محٌمد الٌنسفي الحنفي، الشيير بعبلمة سمرقند )ت 1

كالفتكل الٌنسفية ىي فتاكاهي الٌتي أجاب بيا عف جميع ما سئؿ عنو في أيامو، دكف ما جمعو لغيره. حاجي خميفة، كشؼ 
 (.2/1854(. سركيس، معجـ المطبكعات العربٌية كالميعٌربة، )2/1230الٌظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، )

 كقاؿ الٌنسفي. ما بيف المعككفيف كرد في ) ك ؾ ( 2

ىك أبك الفضؿ عبد الرحمف بف محٌمد بف أميركيو بف محٌمد الكرماني، شيخ الحنفٌية كمفتي خراساف كلد بكرماف سنة  3
(، تفقو بمرك عمى محمد بف الحسيف القاضي، كبرع كأخذ عنو األصحاب كانتشرت تبلمذتو كبىعيدى صيتو، ركل عف 457)

امي، سمع منو السمعاني كمحمد بف يكسؼ بف أحمد القنطرم، مف تصانيفو )الجامع أبيو كأبي الفتح بف عبد ا اليشٌ 
( 543الكبير( ك)التجريد فى الفقو( فى مجمد كشرحو فى ثبلث مجمدات كسماه )اإليضاح(، حضرتو الكفاة بمرك سنة )

لًزًركمي، األعبلـ، (. ا390_2/388في ذم القعدة. عبد القادر القرشي، الجكاىر المضٌية في طبقات الحنفية، )
(3/327.) 

ىك عمي بف أحمد بف مكٌي الٌرازم الحنفي اإلماـ حساـ الٌديف، قدـ دمشؽ كسكنيا ككاف يدرس بالمدرسة الٌصادرية،  4
كيفتي عمى مذىب أبي حنيفة رضي ا عنو كيناظر فى مسائؿ الخبلؼ، سمع منو عمر بف بدر المكصمي، كضع 

كرم سماه )خبلصة الٌدالئؿ فى تنقيح المسائؿ( كىك كتابه في الفقو الحنفي مخٌرج كتابان نفيسان عمى مختصر القد
( كدفف خارج باب الفراديس. عبد 598األحاديث يقع فى مجمد ضخـ ككضع عميو شرحان مفيدان، حضرتو الكفاة سنة )

 (.43/256) (. الًزًركمي، األعبلـ،544_2/543القادر القرشي، الجكاىر المضٌية في طبقات الحنفية، )

 كردت في ) د س ـ ( فقاؿ. 5

 كردت في )د( أخرهي. 6

 كردت في ) ؽ ك ـ ( آخر. 7

 كردت في )د( الصبلة. 8

(.1/623الدّْىمكم، الفتاكل التٌاتارخانٌية، ) 9
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ًف اٍلبىرىاًء ٍبًف عىاًزبو  رىًضيى  ففي صحيح ابف خزيمة عى
4  : مىيٍ " اي عنوي قىاؿى مَّى اي عى ًو كىافى رىسيكؿي المًَّو صى

ـى يىٍأًتي نىاًحيىةى  مَّ سى كى
ؼّْ  5 يى  ،الصَّ ـٍ كى نىاًكًبًي مى ديكًر اٍلقىٍكـً كى ييسىكّْم بىٍيفى صي : كى ، ًإفَّ  6الى قيكؿي ـٍ تىٍختىًمفيكا فىتىٍختىًمؼى قيميكبيكي

ؿً  فيكًؼ اأٍليكى مىى الصُّ مُّكفى عى ًئكىتىوي ييصى مىبلى  .7"المَّوى كى

ٍكا  9ًمفٍ  8كركل الطبراني : " اٍستىكى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى ًميّْ ٍبًف أىًبي طىاًلبو قىاؿى حديث عى
ميكا "تىٍستى  اسُّكا تىرىاحى تىمى ، كى ـٍ ًكم قيميكبيكي

10. 

                                                                                                                                                                                         
1
 .كردت في )ؽ( ابف ىماـ

2
./أ مف نسخة ؽ20نياية 
3
.سقط مف )د(ما بيف المعككفيف 
4
 ./أ مف نسخة ع12نياية 

5
./أ مف نسخة ؾ20نياية 
6
./ب مف نسخة ـ19نياية 
ابف خزيمة، صحيح ابف خزيمة، كتاب اإلمامة في الصبلة كما فييا مف السنف، باب ذكر صبلة الرب عمى الصفكؼ  7

 (.1557(، حديث رقـ )3/26األيكؿ كمبلئكتو، )

سائي في اإلمامة باب كيؼ يقـك اإلماـ ركاهي أبك داكد في الٌصبلة باب تسكية الٌصفكؼ، كالنٌ » قاؿ ابف األثير: 
سناده صحيح   (.3876( حديث رقـ )5/613ابف األثير، جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ، )«. الٌصفكؼ، كا 

 /ب مف نسخة ك. 17نياية  8

كردت في )ك( في. 9

(، 5/214، )أخرجو:_ الطبراني، المعجـ األكسط، باب الميـ مف اسمو محمد، حديث محمد بف ىشاـ المستممي 10
 (. 5121حديث رقـ )

 قاؿ سريجي ابف يكنس أحد ركاة الحديث تماسكا يعني: ازدحمكا في الٌصبلة، كقاؿ غيرهي "تماٌسكا": تكاصمكا.

األلباني، سمسمة األحاديث الٌضعيفة كالمكضكعة كأثرىا الٌسيئ في األمة، «. حديثه ضعيؼه » قاؿ األلباني: 
(.5045(، حديث رقـ )78_11/77)
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ـى نف إال التٌ كركل مسمـ كأصحاب السٌ  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ؼُّ " : أنُّو قىاؿى  رمذم عنو صى فُّكفى كىمىا تىصي أىالى تىصي
ًئكىةي  بّْيىا اٍلمىبلى كىٍيؼى تىصيؼُّ ًعٍندى رى بّْيىا، قى  ، قىاليكا: كى ًئكىةي ًعٍندى رى : اٍلمىبلى فيكؼى اأٍليكلىىاؿى كفى  ،ييًتمُّكفى الصُّ يىتىرىاصُّ كى

1 
 .2"  ًفي الصَّؼّْ 

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ٍف اٍبًف عيمىرى رىًضي اي عنوي، أىفَّ رىسيكؿى اً صى كركل أبك داكد كأحمد عى
: " أىًقيميكا  3 قىاؿى

ئً  فيكًؼ اٍلمىبلى فُّكفى ًبصي ا تىصي ، فىًإنَّمى فيكؼى ًلينيكا ًفي أىٍيًدم ،كىةً الصُّ ، كى مىؿى سيدُّكا اٍلخى نىاًكًب، كى اذيكا بىٍيفى اٍلمى كىحى
4 

ٍف قىطىعى  مى تىعىالىى، كى مىوي اي تىبىارىؾى كى صى فِّا كى ؿى صى صى ٍف كى مى اتو ًلمشٍَّيطىاًف، كى كا فيريجى ، كىالى تىذىري ـٍ فِّا قىطىعىوي ًإٍخكىاًنكي  صى
تىعىالىى" اي تىبىارىؾى كى

5 . 

قىدىمىوي ًبقىدىًموك  اًحًبًو، كى ٍنًكًب صى ٍنًكبىوي ًبمى دينىا ييٍمًزؽي مى كىافى أىحى : "كى  .6"في ركاية البيخارمي

                                                             
 /أ مف د84نياية  1
 أخرجو:_  2

تماـ  مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب األمر بالسككف في الصبلة كالنيي عف اإلشارة باليد كرفعيا عند الٌسبلـ كا 
 (، كالٌركاية لوي. 430(، حديث رقـ )203الصفكؼ األكؿ كالتراص فييا كاألمر باالجتماع، ص )

 (.992(، حديث رقـ)2/127ة الصمكات كالسنة فييا، باب إقامة الصفكؼ، )ابف ماجة، سنف ابف ماجة، أبكاب إقام
 (.661(، حديث رقـ)120أبكداكد، سنف أبي داكد، كتاب الصبلة: تفريع أبكاب الصفكؼ، باب تسكية الصفكؼ، ص)

 (.816(، حديث رقـ)135النسائي، سنف النسائي، كتاب اإلمامة، حث اإلماـ عمى رص الصفكؼ كالمقاربة بينيا، ص)
 /أ مف نسخة س251نياية  3
 /ب مف نسخة ؽ20نياية  4
 أخرجو:_ 5

 (.661(، حديث رقـ)120أبكداكد، سنف أبي داكد، كتاب الصبلة: تفريع أبكاب الصفكؼ، باب تسكية الصفكؼ، ص)
 و.(، كالٌركاية ل5724(، حديث رقـ )5/216أحمد، مسند اإلماـ أحمد، حديث عبد ا بف عمر رضي ا عنو، )

إسنادهي صحيحه، كمعنى كلينكا بأيدم إخكانكـ؛ أم إذا جاء رجؿ إلى الٌصؼ فذىب » قاؿ الٌشارح )شعيب األرنؤكط(: 
يدخؿ فيو فينبغي أف يميف لو كؿ رجؿو منكبيو حتى يدخؿ في الٌصؼ، كىذا تفسير أبي داكد كىك الٌصحيح الجيد 

جمع أليف كىك بمعنى السككف كالكقار كالخشكع، كىك تفسير  الكاضح، خبلفان لما فٌسر بو ابفي األثير حيث قاؿ: ىي
مستبعد غير متجوو. كفرجات: بضمتيف جمع فرجة بضـ الفاء كسككف الراء، قاؿ ابف األثير: كىك الخمؿ الذم يككف بيف 

 «.المصميف في الٌصفكؼ، فأضافيا إلى الٌشيطاف تفظيعان لشأنيا كحمبلن عمى االحتراز منيا 
خارم، صحيح البخارم، كتاب األذاف، باب إلزاؽ المنكب بالمنكب كالقدـ بالقدـ في الٌصؼ، ص أخرجو:_ الب 6
 (.725(، حديث رقـ )152)
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ـى عنو  فو حس سنادو بإ 1ارالبزٌ  كركل مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ؼّْ غيًفرى لىوي "  :صى ةن ًفي الصَّ ٍف سىدَّ فيٍرجى  .2" مى

مَّى اي  عنوي  بي داكدى أى يةً كفي ركا ـى صى مَّ سى مىٍيًو كى  عى
ةً  : "قاؿ 3 بلى ـٍ مىنىاًكبى ًفي الصَّ ـٍ أىٍليىنيكي  .4" ًخيىاريكي

                                                             
ىك أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ البصرم البزار الحافظ العبلمة، حٌدث عف ىدبة بف خالد كعبد األعمى بف  1

ركف القرشي كغيرىـ، حٌدث عنو ابف قانع كأبك القاسـ الطبراني كأحمد حماد كعبد ا بف معاكية الجمحي كعيسى بف ىا
بف الحسف بف أيكب التميمي، ارتحؿ في آخر عمره إلى أصبياف كبغداد كالشاـ كالنكاحي ينشر عممو، ذكره الدارقطني 

اني صغير، حضرتو فأثنى عميو كقاؿ: ثقة يخطئ كيتكؿ عمى حفظو، لو مسنداف أحدىما كبير سماه )البحر الزاخر( كالث
(. الًزًركمي، 534_10/532(. الذىبي، سير أعبلـ النببلء، )2/166ىػ(. تذكرة الحٌفاظ، )292الكفاة بالرممة سنة )

 (.1/189األعبلـ، )

ىػ(، مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخار، مسند أبي 292أخرجو:_  البٌزار، أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ )ت 2
ٍيفىةى رض (، تحقيؽ: عادؿ بف سعد، مكتبة العمـك كالحكـ، 4232(، حديث رقـ )10/159ي ا عنو، )جيحى

 (.1988_ 1988(، )1)الرياض_السعكدية(، ط)

(، 11/79األلباني، سمسمة األحاديث الٌضعيفة كالمكضكعة كأثرىا الٌسيئ في األمة، )«. حديثه ضعيؼه » قاؿ األلباني: 
 (.5047حديث رقـ )

 مف نسخة ؾ. /ب20نياية  3

(، حديث 119أخرجو:_ أبكداكد، سنف أبي داكد، كتاب الصبلة: تفريع أبكاب الصفكؼ، باب تسكية الصفكؼ، ص) 4
 «.حديثه صحيحه » (. قاؿ الميحقؽ)األلباني(: 672رقـ)

ـٍ  : " ًخيىاريكي ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ًؽ كىاآٍلدىاًب، "كقىكليوي صى ًة ، أىٍم: ًفي اأٍلىٍخبلى بلى ـٍ مىنىاًكبى ًفي الصَّ مىى "ك" أىٍليىنيكي _ نيًصبى عى
مى  ٍضًع يىًدًه عى ده ًبااًلٍسًتكىاًء، أىٍك ًبكى ؼّْ كىأىمىرىهي أىحى ٍعنىاهي أىنَّوي ًإذىا كىافى ًفي الصَّ : مى ٍعنىى التٍَّمًييًز _ ًقيؿى ، فىاٍلمى ٍنًكًبًو يىٍنقىادي كىالى يىتىكىبَّري ى مى

ـي اٍنًقيى   ادنا.أىٍسرىعيكي

ٍنًكًبًو مىٍنًكبى صى  اؾُّ ًبمى ًة، فىبلى يىٍمتىًفتي كىالى ييحى بلى قىاًر ًفي الصَّ ًكينىًة كىاٍلكى كـي السَّ ٍعنىاهي ليزي : مى ًقيؿى قىارنا.كى كى ًكينىةن كى ـٍ سى ٍعنىى أىٍكثىريكي  اًحًبًو، فىاٍلمى

مى  ـٍ ًلًضيًؽ اٍلمىكىاًف عى ديكي ٍعنىاهي الى يىٍمتىًنعي أىحى : مى ًقيؿى مىًؿ.كى ؼّْ ًلسىدّْ اٍلخى كؿى بىٍيفى الصَّ  ى مىٍف ييًريدي الدُّخي

(، دار 3/853ق(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، )1014القارم، عمي بف سمطاف محٌمد المبل اليركم )ت
 (. 2002_1422(، )1الفكر، )بيركت_لبناف(، ط)
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ـي كبيذا يي  و نٌ رياء بسبب أ لوي  3وي ف فسحى أ كيظفُّ  ،ؼبجنبو في الصٌ  داخؿو  2عند دخكؿ 1ؾمف يتمسَّ  جيؿي  عم
 ،4}ؼبيا في الصٌ {كر مالمأالفرجات  قامة لسدٌ إدراؾ الفضيمة كا   لو عمى إعانةبؿ ذلؾ  ،جمويتحرؾ أل

 .5« انتيى شييرةه  حاديث في ىذا كثيرةه كاأل

 :عصموي ا تعالى عيؼي الضَّ  7العبدي  6يقكؿي 

ٍف أىًبي ىيرىٍيرىةى مسمـ البخارم ك  منيا ما ركل :  رىًضيى اي عنوي  عى ـى قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  "أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى
ـي النَّاسي  مىٍيًو الىٍستىيىميكالىٍك يىٍعمى ـٍ يىًجديكا ًإالَّ أىٍف يىٍستىًيميكا عى ًؿ، ثيَـّ لى ا ًفي النّْدىاًء كىالصَّؼّْ األىكَّ مى

8"9. 

                                                             
 /ب مف نسخة ع.12نياية  1

 /أ مف نسخة ـ.20نياية  2

وي.كرد 3  ت في )ـ( فتحى

 ما بيف المعككفيف ليس في )ؾ(. 4

 (.1/371بف اليماـ، شرح فتح القدير عمى اليداية شرحي بداية المبتدم، )ا 5

 /أ مف نسخة ك.18نياية  6

 ليست في )س(، ككردت في )د( عبد. 7

ـي ااًلٍقًترىاعي، كمعنا» قاؿ الٌنككم:  8 ، كىااًلٍسًتيىا ـٌ لـ النّْدىاءي ىيكى اأٍلىذىافي ه أٌنيـ لك عممكا فضيمة األذاف كقدرىا كعظيـ جزائو؛ ث
يجدكا طريقان يحصمكنوي بًو لضيؽ الكقت عف أذافو بعد أذاف، أك لككنو ال يؤذف لممسجد إال كاحد، القترعكا في تحصيمو، 

لـ يسمح بعضيـ  كلك يعممكف ما في الٌصؼ األكؿ مف الفضيمة، نحك ما سبؽ كجاءكا إليو دفعة كاحدةن كضاؽ عنيـ؛ ثـٌ 
 «.لبعض بو، القترعكا عميو، كفيًو إثباتي القرعًة في الحقكؽ الٌتي يزدحـ عمييا كيتنازع فييا 

 (.4/158الٌنككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحٌجاج، )

 أخرجو:_ 9

 (. 615(، حديث رقـ )134البخارم، صحيح البخارم، كتاب األذاف، باب االستياـ في األذاف، ص )

قامتيا كفضؿ األكؿ فاألكؿ منيا كاالزدحاـ عمى الٌصؼ مسم ـ، صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب تسكية الصفكؼ كا 
(.437(، حديث رقـ )205األكؿ كالمسابقة إلييا كتقديـ أكلي الفضؿ كتقريبيـ مف اإلماـ، ص )
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ٍف خي سائي كابف كالنٌ  ةى ما ركاه ابف ماجك  ٍنوي  1ًعٍربىاًض ٍبًف سىاًريىةى الزيمة كالحاكـ عى رىسيكؿى  أىفَّ "  :رىًضيى اي عى
مَّى اي  ثناعى  2المًَّو صى ـى كىافى يىٍستىٍغًفري ًلمصَّؼّْ اٍلميقىدَّـً ثىبلى مَّ سى مىٍيًو كى

ًلمثَّاًني مىرَّةن  3   4" كى

 

 

                                                             
فة الٌتي ىك أبك نجيح العرباض بف سارية الٌسممي، صاحبي رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسمٌ  1 ـ كأحد أصحاب الصُّ

بالمسجد الٌنبكم كأحدي البٌكائيف، سكف حمص كركل عف الٌنبي صٌمى ا عميو كسٌمـ كأبي عبيدة، ركل عنو: جبير بف 
نفير كأبك رىـ السماعي كعبد الرحمف بف عمرك السممي، كيحيى بف أبي المطاع كآخركف كحديثو في الٌسنف األربعة، 

ىػ( كقيؿ: تكفي في فتنة ابف الزبير. ابف عبدالبر، االستيعاب في معرفة األصحاب، 75حضرتو الكفاة سنة )
(. ابف حجر العسقبلني، اإلصابة في تمييز الصحابة، 4/19(. ابف األثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، )3/1238)
(4/398_399.) 

 /أ مف نسخة ؽ.21نياية  2

 /ب مف نسخة د.84نياية  3

 أخرجو:_  4

(، حديث 2/130ماجة، سنف ابف ماجة، أبكاب إقامة الصمكات كالسنة فييا، باب فضؿ الصؼ المقدـ، )ابف 
 (، كالٌركاية لو.996رقـ)

 «.حديثه صحيحه » قاؿ المحقؽ)شعيب األرنؤكط(: 

 (. 817(، حديث رقـ )135النسائي، سنف النسائي، كتاب اإلمامة، فضؿ الصؼ األكؿ عمى الثاني، ص)

حيح ابف خزيمة، كتاب اإلمامة في الصبلة كما فييا مف السنف، باب ذكر استغفار النبي صمى ا عميو ابف خزيمة، ص
 (. 1558(، حديث رقـ )3/27كسمـ لمصؼ المقدـ كالثاني، )

(، حديث رقـ 1/326الحاكـ النيسابكرم، المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الٌصبلة، كتاب اإلمامة كصبلة الجماعة، )
(791 .) 

ىذا حديثه صحيحي اإلسناًد عمى الكجكه كٌميا، إاٌل أٌف الٌشيخيف لـ ييخرّْجاه لعٌمة االنقطاع في الٌركاية عف » اؿ الحاكـ: ق
«.العرباض بف سارية 
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 : ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى : قىاؿى رىسيكؿي اً صى ٍيرىةى، قىاؿى ٍف أىًبي ىيرى كما ركاه مسمـ كأبك داكد كالترمذم كالنسائي عى
لي "  اًؿ أىكَّ فيكًؼ الرّْجى ٍيري صي شىرُّىىا آًخريىىاخى لييىا ،يىا كى شىرُّىىا أىكَّ فيكًؼ النّْسىاًء آًخريىىا كى ٍيري صي  .1"كىخى

، سكاء 5ما يمي اإلماـ 4ىك 3كالحؽُّ أٌف الٌصؼى األٌكؿٌ  »: 2خي أكمؿ الٌديف في )شرح المشارؽ(قاؿ الٌشي
 .7« 6مو مقصكرةه كنحكىا أك لـ يتخٌمؿكسكاء تخمٌ  ،ك متأخران جاء صاحبو متقدمان أ

 

 

 

                                                             
 أخرجو:_  1

قامتيا كفضؿ األكؿ فاألكؿ منيا كاالزدحاـ عمى الصؼ  مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الصبلة، باب تسكية الصفكؼ كا 
 (.440(، حديث رقـ )206سابقة إلييا كتقديـ أكلي الفضؿ كتقريبيـ مف اإلماـ، ص )األكؿ كالم

أبكداكد، سنف أبي داكد، كتاب الصبلة: تفريع أبكاب الصفكؼ، باب صؼ النساء ككراىية التأخر عف الصؼ األكؿ، 
 (. 678(، حديث رقـ)122ص)

مى ا عميو كسٌمـ، باب ما جاء في فضؿ الصؼ الٌترمذم، سنف الٌترمذم، كتاب مكاقيت الصبلة عف رسكؿ ا ص
 (.224(، حديث رقـ)65األكؿ، ص)

(، حديث رقـ 136الٌنسائي، سنف النسائي، كتاب اإلمامة، ذكر خير صفكؼ النساء كشر صفكؼ الرجاؿ، ص)
(820.) 

 /أ مف نسخة ؾ.21نياية  2

 سقطت مف )س(. 3

 /ب مف نسخة س.251نياية  4

 ./ب مف نسخة ـ20نياية  5

 كردت في )ؾ( يتخمموي. 6

/أ(.477البابرتي، تيحفةي األبراًر في شرح مشارؽ األنكار، )مخطكطة  7
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ٍف عىاًئشىةى  ـى: " رىًضيى اي عنيا كما ركاه أبك داكد عى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى الى يىزىاؿي  قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى
ًؿ حى  ؼّْ اأٍلىكَّ ًف الصَّ كفى عى ري ـي المَّوي ًفيقىٍكـه يىتىأىخَّ رىىي تَّى ييؤىخّْ

 .2النَّاًر" 1

ًف اٍلبىرى يضان ركاه أ كما اًزبو عى ٍنوي  اًء ٍبًف عى : قىاؿى رىسيكًؿ المًَّو صى  رىًضيى اي عى : قىاؿى ـى مَّ سى مىٍيًو كى ًإفَّ  "مَّى اي عى
بُّ ًإلىى المًَّو مً  ٍطكىةو أىحى مىا ًمٍف خي ، كى ؿى فيكؼى اأٍليكى مىى الًَّذيفى يىميكفى الصُّ مُّكفى عى ًئكىتىوي ييصى مىبلى ٍطكىةو يىٍمًشييىا المَّوى كى ٍف خي

فِّا    3" يىًصؿي ًبيىا صى

                                                             
 /أ مف نسخة ع.13نياية  1

أخرجو:_ أبكداكد، سنف أبي داكد، كتاب الصبلة: تفريع أبكاب الصفكؼ، باب صؼ النساء ككراىية التأخر عف  2
 (.679(، حديث رقـ)122الصؼ األكؿ، ص)

 «.حديثه صحيحه » حقؽ)األلباني(: قاؿ الم 

(، 101أخرجوي:_ أبكداكد، سنف أبي داكد، كتاب الٌصبلة، باب في الصبلة تقاـ كلـ يأت اإلماـ ينتظركنو قعكدان، ص) 3
 (. 543حديث رقـ)

، إلٌف فيو مجيكالن ال يعمـ كىك رجؿه مف الككفة » قاؿ األلباني:   «.إسنادهي ضعيؼه

(، مؤسسة 86(، حديث رقـ )1/193ىػ(، ضعيؼ سنف أبي داكد، )1420ٌديف األلباني)تاأللباني، محٌمد ناصر ال
 (.2003_1423(، )1غراس لمنشر كالتكزيع، )الككيت_الككيت(، ط)
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ٍف أىنىسً كما ركاه أيضان  رىًضيى  ٍبًف مىاًلؾو  1عى
ٍنوي  2 مَّى ااي عى ٍف رىسيكًؿ المًَّو صى :، عى ـى قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى كا " ي عى ريصُّ

ى  اذيكا ًباأٍلىٍعنىاًؽ، فىكىالًَّذم نىٍفًسي ًبيىًدًه ًإنّْي ألى قىاًربيكا بىٍينىيىا كىحى ـٍ كى فيكفىكي ؼّْ صي مىًؿ الصَّ رىل الشٍَّيطىافى يىٍدخيؿي ًمٍف خى
ذىؼي  كىأىنَّيىا اٍلحى

3 "4. 
مَّى ا : كفي ركايةو أخرل أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى ـى قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى ، ثيَـّ الًَّذم يىًميوً " ي عى ـى ؼَّ اٍلميقىدَّ ا 5أىًتمُّكا الصَّ ، فىمى

رً  كىافى ًمٍف نىٍقصو فىٍميىكيٍف ًفي الصَّؼّْ    .6" اٍلميؤىخَّ
ٍف عىاًئشىةى  كما ركاه أيضان  ٍنييا 7عى مىٍيوً  رىًضيى اي عى مَّى اي عى ـى:  قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي المًَّو صى مَّ سى ًإفَّ المَّوى  "كى

يىاًمفً  مىى مى مُّكفى عى ًئكىتىوي ييصى مىبلى كى
فيكؼً  8  .9" الصُّ

                                                             
 /ب مف نسخة ؽ.21نياية  1

 /ب مف نسخة ك.18نياية  2

: بفتح الحاء الميممة كفتح الذاؿ المعجمة بعدىا فاء، جمعي حذفةو كىي  3 ذىؼي غنـه صغار سيكد أكثر ما تككف باليمف، كاٍلحى
كقيؿ: ىي صغار جيرد ليس ليا آذاف كال أذناب يجاء بيا مف جيرىش اليمف، كقيؿ: ىي غنـه صغاره حجازية، كعند 

ذؼ، قيؿ: يا رسكؿ ا كما أكالد الحذىًؼ؟ قاؿ: غنـ سيكد صغار  الحاكـ: " رصكا الصفكؼ ال يتخممكـ مثؿي أكالد الحى
ف باليمف  . تككى

(، تحقيؽ: خالد إبراىيـ المصرم، مكتبة 3/218ىػ(، شرح سنف أبي داكد، )855العيني، محمكد  بف أحمد الغيتابي )ت
 (.1999_1420(، )1الرشد، )الٌرياض_الٌسعكدية(، ط)

(، حديث 120أخرجو:_ أبكداكد، سنف أبي داكد، كتاب الٌصبلة: تفريع أبكاب الٌصفكؼ، باب تسكية الٌصفكؼ، ص) 4
 «.حديثه صحيحه » (، قاؿ الميحقؽ)األلباني(: 667)رقـ

 /أ مف نسخة د.85نياية  5

(، حديث 121أخرجو:_ أبكداكد، سنف أبي داكد، كتاب الصبلة: تفريع أبكاب الصفكؼ، باب تسكية الصفكؼ، ص) 6
 «.حديث صحيح » (، قاؿ الميحقؽ)األلباني(: 671رقـ)

 /ب مف نسخة ؾ.21نياية  7

 ـ./أ مف 21نياية  8

أخرجو:_ أبكداكد، سنف أبي داكد، كتاب الصبلة: تفريع أبكاب الصفكؼ، باب مف يستحب أف يمي اإلماـ في الصؼ  9
 (.676(، حديث رقـ)121ككراىية التأخر، ص)

(.104(، حديث رقـ )1/232األلباني، ضعيؼ سنف أبي داكد، )«. حديث ضعيؼ بيذا المفظ » قاؿ األلباني: 
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ًف اٍبًف عى  (الكبير)براني في كما ركاه الطٌ  ٍنوي  بَّاسو عى مىٍيًو  رىًضيى اي عى مَّى اي عى : قىاؿى رىسيكؿي اً صى قىاؿى
ـى:  مَّ سى ٍسًجًد اأٍلىٍيسىرى ًلًقمًَّة أىٍىًمًو، فىمىوي أىٍجرىافً  "كى اًنبى اٍلمى ٍف عىمَّرى جى   1" مى

ٍف عىاًئشىةى اف كالحاكـ حمد كابف خزيمة كابف حبٌ ابف ماجةى كأ كما ركاهي  ٍنييارىًضيى اي  عى قىالىٍت: قىاؿى رىسيكؿي   عى
: " ًإفَّ اى  ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مىى الًَّذيفى يىًصميكفى  2اً صى مُّكفى عى ـ ييصى ـي السَّبلى مىٍيًي تىوي عى ًئكى مىبلى ؿَّ كى عىزَّ كىجى

فيكؼى    3" الصُّ

                                                             
 .(11459(، حديث رقـ )11/190المعجـ الكبير، حديث عطاء عف ابف عباس، ) أخرجو:_ الطبراني،1

مىٍنبىعي الفىكىاًئًد، 807. الييثمي، عمي بف أبي بكر بف سميماف)ت« ضعيؼه  حديثه  »قاؿ الييثمي:  كىاًئًد كى (، مىٍجمىعي الزَّ
 .(2001_1422(، )1ط) القادر عطا، دىاري الكتب العممية، )بيركت_لبناف(، (، تحقيؽ: محمد عبد2/209)

ألٌف ما كرد في الحديث الذم أخرجو الطبراني بسنده عف ، السابقيفأف نشير إلى أنو ال تعارض بيف الحديثيف  كىنا ال بدٌ 
، كىذا ما يفيـ مف الحديث كىك قمةي المصميف في الجية اليسرل مف المسجد ابف عباس كاف لمعنى عارض يزكؿ بزكالو

ٍسًجًد  ندهً بس ةالذم أخرجو ابف ماج ـى ًإفَّ مىٍيسىرىةى اٍلمى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى عىٍف اٍبًف عيمىرى رضي ا عنو قىاؿى " ًقيؿى ًلمنًَّبيّْ صى
ًف  ـى: مىٍف عىمَّرى مىٍيسىرىةى اٍلمىٍسًجًد كيًتبى لىوي ًكٍفبلى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  ." أٍلىٍجرً ًمٍف اتىعىطَّمىٍت، فىقىاؿى النًَّبيُّ صى

ـٌ إفٌ  ف كاف ىك األصؿ، لكفٌ  ث ظر إلى اليسار إذا خبل فتعميره أكلى مف اليميف، كعمى ىذا فبل بد مف النٌ  اليميف كا 
 .فمتكف في اليميف رفيف، فإف كانت زيادةه الطٌ 
قو (، حق1/532(، حاشية السندم عمى سنف ابف ماجة، )1138ندم، أبكالحسف محمد بف عبد اليادم التتكم)تالسٌ 

.(1996_1416(، )1كخٌرج أحاديثو: خميؿ مأمكف شيحا، دار المعرفة، )بيركت_لبناف(، ط)
 ./أ مف نسخة س252نياية  2
 أخرجو:_  3

 .(24262(، حديث رقـ )17/314أحمد، مسند اإلماـ أحمد، حديث الٌسيدة عائشة رضي ا عنيا، )
كما فييا مف الٌسنف، باب ذكر صبلة الٌرب كمبلئكتوي عمى كاصؿ  ابف خيزيمة، صحيح ابف خيزيمة، كتاب اإلمامة في الٌصبلة

 .(1550(، حديث رقـ )3/23الٌصفكؼ، )
ابف بمباف، صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، كتابي الٌصبلة، باب ذكر مغفرة ا جؿ كعبل مع استغفار المبلئكة لمف يصؿ 

 .(2163(، حديث رقـ )5/536الصفكؼ المبتكرة، )
 .(778(، حديث رقـ )1/321النيسابكرم، المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب الصبلة، كتاب اإلمامة كصبلة الجماعة، )الحاكـ 

 .«ىذا حديثه صحيحه عمى شرط مسمـو كلـ يخرجاهي » قاؿ الحاكـ: 
مة بف أخرجو ابف كىب في كتابًو الجامع عف أسا »قاؿ اإلماـ األلباني في معرض حكمو عمى ىذا الحديث ما نصوي: 

زيد الميثي، عف عثماف بف عركة بف الزبير، عف أبيو، عف عائشة زكج النبي صمى ا عميو كسمـ، عف رسكؿ ا صمى 
ا عميو كسمـ. كىذا إسناده حسفه مف ركاية ابف كىب عف أسامة، كقد ركاه الحاكـ مف ىذا الكجو كصححو، ككافقو 

 (. 2234(، حديث رقـ )5/274ة كشيء مف فقييا كفكائدىا، )األلباني، سمسمة األحاديث الٌصحيح .« الذىبي
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ٍف سىدَّ  " ة:ابف ماج1 زاد مى فىعىوي المَّوي ًبيىاكى ةن رى فيٍرجى
ةن دى  2  .3" ٍرجى

ةى الباىميبراني كما ركاه احمد كالطٌ  ٍف أىًبي أيمىامى عى
ٍنوي  4 مىٍيًو رىًضيى اي عى مَّى اي عى : قىاؿى رىسيكؿي اً صى قىاؿى

ـى:  مَّ سى فَّ الصُّ " كى ـٍ أىكٍ فيكؼى أىٍك لىتيٍطمىسىفَّ كيجيكىى لىتيسىكُّ ارىكي فَّ أىٍبصى لىتيٍغًمضي ـٍ كى ارى لىتيٍخطىفىفَّ أىبٍ  كي ـٍ "صى كي
5. 

                                                             
 كردت في )ك( كزاد. 1

 /أ مف نسخة ؽ.22نياية  2

 أخرجوي:_  3

(، 995(، حديث رقـ)2/129ابف ماجة، سنف ابف ماجة، أبكاب إقامة الصمكات كالسنة فييا، باب إقامة الصفكؼ، )
 «.يثه حسفه حد» كالٌركاية لو. قاؿ الميحقؽ )شعيب األرنؤكط(: 

ىك صدم بف عجبلف بف كىب أبك أمامة الباىمي غمبت عميو كنيتوي، صاحب رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ كنزيؿ  4
حمص، ركل عممان كثيران كحٌدث عف عمر كمعاذ كأبي عبيدة، ركل عنو خالد بف معداف كشرحبيؿ بف مسمـ كرجاء بف 

امة الباىمي آخر مف بقي بالشاـ مف أصحاب رسكؿ ا صمى ا عميو حيكة كآخركف، قاؿ سفياف بف عيينة: كاف أبك أم
(. ابف األثير، أيسد الغابة في معرفة 2/736(. ابف عبدالبر، االستيعاب في معرفة األصحاب، )81كسمـ، تكفي سنة )

 (. 7/16(. ابف حجر العسقبلني، اإلصابة في تمييز الٌصحابة، )3/15الٌصحابة، )

 أخرجو:_  5

 (، كالٌركاية لوي.22225(، حديث رقـ )36/559مسند اإلماـ أحمد، حديث أبي أمامة الباىمي رضي ا عنو، ) أحمد،

 «.إسنادهي ضعيؼه جدان » قاؿ الميحقؽ )شعيب األرنؤككط(: 

 (. 7859(، حديث رقـ )8/253الٌطبراني، المعجـ الكبير، حديث القاسـ بف عبد الٌرحمف عف أبي أمامة الباىمي، )

كفي ىذا الحديث يقسـي رسكؿي ا صٌمى ا عميو كسٌمـ قسما مؤكدان، كىك ال ييقسـ كذلؾ إال لميـو جدان، فيقكؿ: _ما  »
معناه_  كا إف لـ تسككا الٌصفكؼ كما يحبي اي كرسكليوي، فا تعالى يطمسي كجكىكـ بأف يغيرىا كيمحك ما فييا مف 

حان كاحدان كاإلقفاء، أك يغيرىا بما يصيبيا مف الٌضعؼ كاليكاف كاألمراض كالٌذلة العيف كاألنؼ كالحاجب، فيجعميا لك 
 «. كنحك ذلؾ 

(، الفتح الٌرباني لترتيب ميسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ الٌشيباني 1378الٌساعاتي، أحمد بف عبد الٌرحمف بف محٌمد )ت
 (، )د. ت(.2اء الٌتراث العربي، )بيركت_لبناف(، ط)(، دار إحي5/311كمعو بمكغ األماني مف أسرار الفتح الٌرباني، )
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ٍف أىًبي مىٍسعيكدو كما ركاه مسمـ كالنسائي  عى
اًرمّْ  1 ٍنوي األىٍنصى :  رىًضيى اي عى مَّى اي " قىاؿى كىافى رىسيكؿي اً صى

ـى  مَّ سى مىٍيًو كى ةً  عى بلى نىاًكبىنىا ًفي الصَّ : يىٍمسىحي مى يىقيكؿي ـٍ أيكليك فىتىٍختىًمؼى قيميكبيكي  اٍستىكيكا كىالى تىٍختىًمفيكا " كى ، ًليىًمًني ًمٍنكي ـٍ
ـً كىالنُّيىى الًَّذيفى يىميكنىييـٍ ثيَـّ  ، ثيَـّ الًَّذيفى يىميكنىييـٍ اأٍلىٍحبلى

2". 

ٍف كما ركاه مسمـ  النٍُّعمىافى ٍبفى بىًشيرو عى
ٍنوي  3 مىٍيوً " : قىاؿى  رىًضيى اي عى مَّى اي عى ـى  كىافى رىسيكؿي اً صى مَّ سى كى

فيك  ا ييسىكّْم ًبيىا اٍلًقدىاحى  4فىنىاييسىكّْم صي تَّى كىأىنَّمى حى
ٍنوي  ،5 قىٍمنىا عى تَّى رىأىل أىنَّا قىٍد عى ـى حى ا فىقىا رىجى يىٍكمن تَّى ، ثيَـّ خى  6كىادى  حى

، فىقىاؿى  ٍدريهي ًمفى الصَّؼّْ ، فىرىأىل رىجيبلن بىاًدينا صى ييكىبّْري
، أىٍك لى 7 ـٍ فيكفىكي فَّ صي اًلفىفَّ اي بىٍيفى : ًعبىادى اً لىتيسىكُّ ييخى

ـٍ " كًىكي كيجي
8. 

                                                             

 /ب مف نسخة ع.13نياية  1

 أخرجو:_  2

قامتيا كفضؿ األكؿ فاألكؿ منيا كاالزدحاـ عمى الٌصؼ  مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الٌصبلة، باب تسكية الٌصفكؼ كا 
 (، كالٌركاية لوي.432ث رقـ )(، حدي204األكؿ كالمسابقة إلييا كتقديـ أكلي الفضؿ كتقريبيـ مف اإلماـ، ص )

 (.810(، حديث رقـ )134الٌنسائي، سنف الٌنسائي، كتاب اإلمامة، ذكر كيؼ يقٌكـ اإلماـ الصفكؼ، ص)

الٌنعماف بف بشير بف ثعمبة بف سعد بف خبلس األنصارم الخزرجي كألبكيو صحبة، كىك أكؿ مكلكد  ،ىك أبك عبد ا 3
ي صمى المَّو عميو كسٌمـ كخالد بف عبد المَّو بف ركاحة كعمر كعائشة. ركل عنو لؤلنصار بعد اليجرة، ركل عف الٌنب

محمد كبشير مف أبنائو كالشعبي كحميد بف عبد الرحمف كغيرىـ، استعممو عمي عمى الككفة ثـ معاكية عمى حمص 
اس إلى بيعة عبد ا بف الزبير كاستعممو عمييا بعده ابنو يزيد، ككاف ىكاه مع معاكية كابنو يزيد، فمما مات يزيد دعا النٌ 

(. 4/1496(. ابف عبد البر، االستيعاب في معرفة األصحاب، )64فخالفو أىؿ حمص فخرج منيا فاتبعكه كقتمكه سنة )
 (.5/368(. ابف حجر العسقبلني، اإلصابة في تمييز الصحابة، )5/310ابف األثير، أسد الغابة في معرفة الصحابة، )

 خة ؾ./أ مف نس22نياية  4

القداح بكسر القاؼ: ىي خشب الٌسياـ حيف تنحتي كتبرل، كاحدىا قدح بكسر القاؼ، كمعناهي: يبالغ في تسكيتيا _  5
أم الٌصفكؼ_ حٌتى تصير كأنما يقٌكـ بيا الٌسياـ، لشٌدة استكائيا كاعتداليا. الٌنككم، المنياج شرح صحيح مسمـ بف 

 (.4/157الحٌجاج، )
 د./ب مف نسخة 85نياية  6

/ب مف نسخة ـ.21نياية  7

قامتيا كفضؿ األٌكؿ فاألٌكؿ منيا كاالزدحاـ  8 أخرجو:_ مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الٌصبلة، باب تسكيةي الٌصفكؼ كا 
(.436(، حديث رقـ )205عمى الٌصؼ األٌكؿ كالمسابقة إلييا كتقديـ أكلي الفضؿ كتقريبيـ مف اإلماـ، ص )
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 1ذىب جماىيركىذا مذىبنا كمي  ،صبلةالٌ فيو جكاز الكبلـ بيف اإلقامة كالدخكؿ في  » :ككمقاؿ النٌ 
 . 2«العمماء

اًلؾو  كما ركاه البخارمُّ  ٍف أىنىًس ٍبًف مى ٍنوي  كمسمـ عى : قىاؿى رىسيكؿي  رىًضيى اي عى قىاؿى
مَّى اي عى  3 : اً صى ـى مَّ سى مىٍيًو كى

 " ، ـٍ فيكفىكي ؼّْ سىكُّكا صي ةً  فىًإفَّ تىٍسًكيىةى الصَّ بلى اـً الصَّ  .4"ًمٍف تىمى

بلىةً  " :كفي ركايةو   ًة الصَّ  .5"ًمٍف ًإقىامى

ٍف نىاًفعو  أكطٌ مالؾ في المي  كما ركاهي  طَّاًب  " 6عى ٍنوي أىفَّ عيمىرى ٍبفى اٍلخى  يىةً كىافى يىٍأميري ًبتىٍسكً  رىًضيى اي عى
فيكؼً  اؤيكهي فى  ،الصُّ تٍ فىًإذىا جى كهي أىٍف قىًد اٍستىكى  .7"كىبَّرى  أىٍخبىري

                                                             
 .ليست في )ع( 1
.(4/157نياج شرح صحيح مسمـ بف الحٌجاج، )الٌنككم، الم 2
/ب مف نسخة ؽ.22نياية 3

قامتيا كفضؿ األكؿ فاألكؿ منيا كاالزدحاـ أخرجوي 4 :_ مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الٌصبلة، باب تسكية الصفكؼ كا 
 (.433(، حديث رقـ )204عمى الصؼ األكؿ كالمسابقة إلييا كتقديـ أكلي الفضؿ كتقريبيـ مف اإلماـ، ص )

، صحيح البخارٌم، كتاب األذاف، باب إقامة الصؼ مف تماـ الصٌ 5 (، حديث رقـ 152بلة، ص )أخرجو:_ البخارمُّ
(723.) 

نافع بف ىرمز كيقاؿ ابف كاكس مكلى عبد ا بف عمر بف الخٌطاب القرشي العدكم المديني، أصمو  ،ىك أبك عبد ا 6
كاية، سمع مف ابف عمر كأبي نة، إماـه في العمـ متفؽه عميو صحيحي الرٌ مف المغرب ككاف مف أئمة التابعيف في المدي

ا بف عمر، ركل عنو صالح بف كيساف  سعيد الخدرم كأبي ىريرة كالقاسـ بف محمد كزيد كسالـ كعبيد ا بني عبد
جريج كابنو عمر بف كمكسى بف عقبة كأيكب كمالؾ كعبيد ا بف عمر كابف أبي ذئب كالميث بف سعد كاألكزاعي كابف 

(. الٌسيكطي، عبد الٌرحمف بف أبي بكر 77_1/76ىػ(. الٌذىبي، تذكرة الحٌفاظ، )117نافع، حضرتو الكفاة سنة )
 (.1983_1403(، )1(، طبقات الحٌفاظ، دارالكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، ط)1/47ىػ(، )911الٌسيكطي )ت

(، حديث رقـ 1/158السفر، باب ما جاء في تسكية الصفكؼ، ) أخرجو:_ مالؾ، المكطأ، كتاب قصر الٌصبلة في 7
(44.) 

ند فيو انقطاع أخرجو اإلماـ مالؾ في المؤطأ بسنده؛ حدثني يحيى عف مالؾ عف نافع عف عمر بف الخطاب، كىذا السٌ 
ف أيكب عف نعاني مف طريؽ معمر علـ يدرؾ عمر، كلكف لو شاىد مف األثر الذم أكرده عبد الرزاؽ الصٌ  ان ٌف نافعأل

 كىذا سنده  ،فكؼ يككؿ بذلؾ رجاالن كبر حتى تعتدؿ الصٌ كاف عمر ال يي  نافع عف عبد ا بف عمر رضي ا عنيما قاؿ:
ر)تصحيحه  جى كىاًئًد المسىانيد الٌثمىاًنيىًة ىػ852. ابف حجر العسقبلني، أبكالفضؿ أحمد بف عميّْ بف حى (، المطىالبي العىاليىةي ًبزى

(. ابف 1998_1419(، )1ا، دار العاصمة، )الرياض_السعكدية(، ط) ناصر بف محمد العبد (، تحقيؽ:3/660)
(.3869( حديث رقـ )5/610سكؿ، )األثير، جامع األصكؿ في أحاديث الرٌ 
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 ]حكم تسوية الّصفوف[
ٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو  كما ركاه البخارمُّ  ٍنوي  عى ًدينىةى فىًقيؿى لىوي: 1، أىنَّوي رىًضيى اي عى ـى المى ٍنذي يىٍكـً  " قىًد مىا أىٍنكىٍرتى ًمنَّا مي

ًيٍدتى رى  ؟ قىاؿى عى ـى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى فيكؼى 2سيكؿى المًَّو صى ـٍ الى تيًقيميكفى الصُّ ا أىٍنكىٍرتي شىٍيئنا ًإالَّ أىنَّكي  .3" : مى

 .4فكؼالصٌ  لـ يتـٌ  ثـ مفإ بابي : سكية حيث قاؿم عمى كجكب التٌ البخار  كبيذا الحديث استدؿٌ 

ٍيرىةى يضان بما ركاه البخارم أ 7استدؿ ليـ، ك 6سنةن مؤكدةن 5كأٌما الجميكر فذىبكا إلى ككنيا ٍف أىًبي ىيرى عى
ٍنوي  : "رىًضيى اي عى ـى أىنَّوي قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى ًف النًَّبيّْ صى ؼَّ  عى أىًقيميكا الصَّ

ةى  8 بلىًة، فىًإفَّ ًإقىامى ًفي الصَّ
بلىةً  الصَّؼّْ ًمفٍ  ٍسًف الصَّ   .9 " حي

  .عمى الكجكب 11كذلؾ زيادةه  عمى تماموً  10يء زيادةه سف الشٌ فإف حي 

                                                             
 /ب مف نسخة س.252نياية  1

 /ب مف نسخة ك.19نياية  2

 (.724(، حديث رقـ )152ـ الصفكؼ، ص )أخرجو:_ البخارم، صحيح البخارم، كتاب األذاف، باب إثـ مف ال يت 3

 /ب مف نسخة ؾ.22نياية  4

 كردت في )ع( ككنىوي. 5

تىتىعىمَّؽي ًبتىٍرًكيىا كىرىاىىةه أىٍك ًإسىا. ليست في ) س ك ؾ ( 6 بلىًة كالسُّنَّةي اٍلميؤىكَّدىةي: ًىيى مىا تىكيكفي إقىامىتييىا تىٍكًميبلن ًلمدّْيًف، كى ءىةه ،كىصى
مىاعىًة  مىى سى اٍلجى مىٍييىا عى ـى كىاظىبى عى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ذىًلؾى أًلفَّ النًَّبيَّ صى نىٍحًكىىا، كى ا كىاأٍلذىاًف كىاإٍلقىامىًة كى تيسىمَّى أىٍيضن ًبيؿ اٍلًعبىادىًة، كى

(، دار الٌصفكة، 25/265كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمٌية بالككيت، المكسكعة الفقيٌية الككيتٌية، ) بسينًَّة اٍلييدىل.
 (.1984_1404(، )1)القاىرة_مصر(، ط)

 كردت في )د( بيـ. 7

 /أ مف نسخة ع. 14نياية  8

(، حديث رقـ 152أخرجو:_ البخارم، صحيح البخارم، كتاب األذاف، باب إقامة الٌصؼ مف تماـ الٌصبلة، ص ) 9
(722.) 

 /أ مف نسخة ؽ.23نياية  10

/أ مف نسخة ـ.22نياية  11
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 رجيح[]التّ 
أال  ،فإٌف الحسفى قد يككف داخميان كقد يككف خارجيان  ؛نظره  2فيو :عيؼ عصموي ا تعالىالضٌ  1العبدي  يقكؿ
 .حسنان أيضان  6كرثوي تي  5ةكالمحسنات البديعيٌ  ،الكبلـ حسنان  4إلى قكليـ قكاعد المعاني كالبياف تكرث 3ترل

إذ ىك  8}مع البخارم{كالٌترجيح  ،" فإٌف األمر حقيقةه في الكجكب سٌككا بنحك" 7فييعارضي  كلك سمـ
ـى عدـ الٌترجيح مع البخارمُّ  ،األحكط في باب العبادة   ،كلك سيٌم

                                                             
 ت في )ع(، ككردت في )د( عبد.ليس 1

 /أ مف نسخة د.86نياية  2

 ىكذا كردت في نسخة )ك(، أٌما في باقي الٌنسخ فقد كردت ييرل.   3

 كردت في )د( يكرث. 4

ىي كجكه تحسيف الكبلـ مف ناحية المَّفظ كالجناس كالسَّجع، أك مف ناحية المعنى كالمطابقة المحسنات البديعٌية:  5
 كالتَّكرية.

 .ة كلفظيةة إلى قسميف: معنكيٌ سـ المحسنات البديعيٌ كتق

.  فالمعنكية: ىي الٌتي يككف الٌتحسيف بيا راجعنا إلى المعنى أصالةن، كىك إف تبعو تحسيف المفظ فيككف غير مقصكدو

ف تبعوي تحسيف المعنى، كلكنو أيضن فظيٌ كالمٌ   ا غير مقصكد.ة: ىي الٌتي يككف التحسيف بيا راجعنا إلى المفظ أصالةن، كىك كا 

كقد أجمع العمماء عمى أٌف ىذه المحسنات ال سيما المفظية منيا، ال تقع مكقعيا مف الحسف، إال إذا طمبيا المعنى بحيث 
االسترساؿ فييا، كالكلع بيا ألٌف المعاني ال تديف لؤللفاظ في كؿ  بذالناثر مندكحةن عنيا؛ لذلؾ ال يحال يجد الشاعر أك 

 في كؿ حيف.مكضع، كال تنقاد ليا 

(، المكتبة األزىرية لمتراث، )القاىرة_مصر(، )د.ط(، 163_1/162عكني، حامد عكني، المنياج الكاضح لمببلغة، )
 )د.ت(.

 كردت في )ـ( ييكًرثيوي. 6

 كردت في )د( فيتعارض. 7

(.ما بيف المعككفيف ليس في )د ؾ 8
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 .ا فظَّير قكَّةي مذىًب البخارمُّ كقد أمر عمر كعثماف بالٌتسكية ككاظبكا عميي 1فييصار إلى قكؿ الصحابيٌ 

                                                             
 كردت في )ك( الٌصحابة.  1

كثبت لدينا عف أحدو مف الٌصحابة رضكاف ا عمييـ مف فتكل أك قضاء في حادثةو لـ مذىب الٌصحابي: ىك ما نقؿ إلينا 
 يرد فييا نصه شرعي كلـ يحصؿ عمييؿ إجماع.

 تحرير محٌؿ الٌنزاع: ال خبلؼ بيف العمماء أٌف مذىب الٌصحابي ليس بحجةو عمى غيره مف الٌصحابة.

 قائموي أك خالفوي فيو أحده مف الٌصحابة.كال خبلؼ أٌف مذىب الٌصحابي ليس حجةن إذا رجع عنو  

 كال خبلؼ في حجٌية ما اتفؽ عميو الٌصحابة باعتباره إجماعان. 

كيبقى محؿ الٌنزاع في ىذه المسألة أٌنو إذا ما كرد قكؿه عف صحابيو في حادثةو لـ تحتمؿ اإلشيار، بإف كانت مٌما ال تعُـّ 
 ىؿ يعتبر ىذا القكؿ حجةه عمى الذيف مف بعده إـ ال.بو البمكل أك مٌما ال تقعي بو الحاجة لمكٌؿ، 

ذىب الحنفيةي إلى القكؿ: بأٌنوي إذا كاف مٌما ال يدرؾ بالرأم فيك حجةه عندىـ باالتفاؽ، كيشمؿي ما ىك عمى خبلؼ 
 القياس.

ذا كاف يدرؾي بالٌرأم، كلكنو اشتير كلـ يعمـ لو مخالؼ فيك حجةه أيضان. كأٌما إذا كاف مٌما يدرؾ بالرأم كلكنو لـ  كا 
 يشتير، فيك مختمؼ فيو عندىـ، فمنيـ مف قاؿ بحجيتو، كمنيـ مف قاؿ بعدميا. 

 أٌما المالكٌية كاإلماـ أحمد في ركايةو عنو، فذىبكا إلى القكؿ بإٌنوي حجةه كيترؾي القياس بو مطمقان.

 ؿ بإٌنو ليس حجةن مطمقان. كأٌما الٌشافعٌية كاإلماـ أحمد في الٌركاية الثٌانية عنو، فذىبكا إلى القك 

(، دار الكتاب 3/217ىػ(، كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم، )730البخارم، عبد العزيز بف أحمد بف محٌمد )ت
 اإلسبلمي، )دمشؽ_سكريا(، )د.ط(، )د. ت(.

تب العممٌية، (، دار الك1/128ىػ(، أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ، )684القرافي، أحمد بف إدريس بف عبد الٌرحمف )ت
 )بيركت_لبناف(، )د.ط(، )د.ت(.

(، تحقيؽ: عبد الٌرزاؽ 92_2/90ىػ(، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، )631اآلمدم، عمي بف أبي عمي بف محمد )ت
 عفيفي، المكتب اإلسبلمي، )بيركت_لبناف(، )د.ط(، )د.ت(.

(، تحقيؽ: محمد عبد 4/117رٌب العالميف، )ىػ(، إعبلـي المكٌقعيف عف 751ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب )ت
 (.1991_1411(، )1السبلـ إبراىيـ، دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، ط)
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ٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو بك داكد كما ركاه ا ٍنوي  عى :  رىًضيى اي عى ـى ًإفَّ رىسيكؿى المًَّو صى " قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى ا  مَّى اي عى كىافى ًإذى
ذى  ًة أىخى بلى ـى ًإلىى الصَّ : هي ًبيىًميًنًو ثيَـّ اٍلتىفىتى قىا فيكفىكيـٍ  1اٍعتىًدليكا فىقىاؿى ذىهي ًبيىسىاًرهً  ،سىكُّكا صي :  ثيَـّ أىخى اٍعتىًدليكا فىقىاؿى

كا فيكفىكيـٍ  2سىكُّ   .3" صي

ٍف أىًبي سييىٍيًؿ ٍبًف مىاًلؾو  مالؾ في المكطأكما ركاه  عى
ٍف أىًبيوً  4 :5عى عى كينٍ  "؛ أىنَّوي قىاؿى تي مى

 عيٍثمىافى ٍبًف عىفَّافى  6
ٍنوي  بلىةي  ،رىًضيى اي عى ًت الصَّ ٍؿ أيكىمّْميوي  ي،ًفي أىٍف يىٍفًرضى لً  كىأىنىا أيكىمّْميوي  فىقىامى ـٍ أىزى ٍصبىاءى _فىمى كىىيكى ييسىكّْم اٍلحى

اؿه ًبنىعٍ  اءىهي ًرجى تَّى جى كى  مىٍيًو_ حى فيكؼ،ً قىٍد كىافى كى ـٍ ًبتىٍسًكيىًة الصُّ كهي  مىيي ٍت؛فىأىٍخبىري فيكؼى قىًد اٍستىكى قىاؿى ًلي: فى  أىفَّ الصُّ
ؼّْ   .8" ثيَـّ كىبَّرى  7اٍستىًك ًفي الصَّ

                                                             
 /أ مف نسخة ك.20نياية  1

/أ مف نسخة ؾ.23/أ مف نسخة س، كنياية 253نياية  2

 (.670(، حديث رقـ)121كؼ، ص)أبكداكد، سنف أبي داكد، كتاب الٌصبلة: تفريع أبكاب الٌصفكؼ، باب تسكية الٌصف 3
نما يصح في ىذا الباب مف الحديث الكارد عنو » قاؿ األلباني:  حديثه ضعيؼه كال يصحي منو األمري بتسكية الصفكؼ، كا 

صمى ا عميو كسمـ: " سكيكا صفكفكـ؛ فإف تسكية الٌصفكؼ مف إقامة الصبلة " أخرجو الشيخاف كغيرىما مف طريؽ 
 (.103(، حديث رقـ )1/231أبي داكد، )سنف اني، ضعيؼ األلب«. أخرل عف أنس 

عـٌ ك حميؼ بني تيـ مف قريش  ،نافع بف مالؾ بف أبي عامر بًف عمرك بًف الحارث األيصبحي المدني ،ىك أبك سييؿ 4
مالؾ بف أنس، ركل عف أبيو كأنس بف مالؾ كسعيد بف المسيب كغيرىـ، ركل عنو الٌزىرم كعبد العزيز بف محمد 

 ،تأخر إلى قريب الثبٌلثيف كمائةك ردم كابف أخيو مالؾ بف أنس، قدـ عمى عمر بف عبد العزيز في خبلفتو، الدراك 
ىػ(، إسعاؼ الميبطَّأ برجاؿ 911حضرتو الكفاة  في إمارة أبي العباس. الٌسيكطي، عبدالرحمف بف أبي بكر الٌسيكطي )ت

(. الٌذىبي، سير أعبلـ النببلء، 1988_1408(، )1ط)(، دار الرياف لمتراث، )القاىرة_مصر(، 2/358المكطَّأ، )
(5/283.) 
ىك أبك أنس مالؾ بف أبي عامر بًف عمرك بًف الحارث األصبحي، جدُّ مالؾ بف أنس إماـ المالكٌية، حميؼي عثماف بف  5

بي طالب عبيد ا التيمي القرشي مف أىؿ المدينة، يركم عف عمر كعثماف كأبي ىريرة كعائشة كطمحة كعقيؿ بف أ
كغيرىـ، ركل عنو بنكه أنس كالربيع كنافع كسميماف بف يسار كجماعة، ككاف فيمف فرض لو عثماف مف بيت الماؿ ككثقو 

 (.2/350ىػ( سنة. الٌسيكطي، إسعاؼ الميبطَّأ برجاؿ المكطَّأ، )74الٌنسائي، حضرتو الكفاة كعمره )
 /أ مف نسخة ؽ.23نياية  6

/ب مف نسخة ـ.22نياية  7

(، حديث رقـ 1/158خرجو:_ مالؾ، المكطأ، كتاب قصر الصبلة في السفر، باب ما جاء في تسكية الصفكؼ، )أ 8
سنادهي صحيح » (. قاؿ ابف األثير: 45) «. ركاهي مالؾه في المكطأ، كابف أبي شيبة في المسند، كالبييقي في الٌسنف، كا 

 (.3869ث رقـ )( حدي5/610ابف األثير، جامع األصكؿ في أحاديث الٌرسكؿ، )
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 منفرد[]حكم صالة ال

ٍف  رمذمي التٌ  كما ركاهي  ٍعبىد{عى ةى ٍبًف مى ٍنوي  1{كىاًبصى رىًضيى اي عى
ـى "  :2 مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى رىأىل  أىفَّ رىسيكؿى المًَّو صى

ؼّْ كىٍحدىهي  رىجيبلن  ٍمؼى الصَّ مّْي خى ـى أىٍف ييًعيدى  ،ييصى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى ةفىأىمىرىهي النًَّبيُّ صى بلى  .3" الصَّ

 

 

 

 

 

 
                                                             

 ما بيف المعككفيف كرد في )ك( كاىبة بف معيد. 1

ٍعبىًد ٍبًف عيبىٍيًد ٍبًف قىٍيًس ٍبًف كىٍعًب مف بني أسد بف خزيمة، لوي صحبة  ،ىك أبك سالـ كفي ركايةو أبك شٌداد 2 ةي ٍبفي مى مع كىاًبصى
، مف خشية ا ككاف كثير البكاء ال يممؾ دمعتو ،تحكؿ إلى الٌرقة ثـٌ كمف سكف الككفة رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسٌمـ، 

ركل عف الٌنبي صٌمى ا عميو كسمـ أحاديث كعف ابف مسعكد كأـ قيس بنت محصف كغيرىـ، كركل عنو سالـ كعمرك 
مف أبنائو كالشعبي كزياد بف أبي الجعد كغيرىـ، حضرتو الكفاة بالٌرقة أياـ ىاركف الرشيد كقبره عند منارة المسجد 

 جامع. ال

 (.4/1583ابف عبدالبر، االستيعاب في معرفة األصحاب، )

 (.5/398ابف األثير، أيسد الغابة في معرفة الٌصحابة، )

 (.462_6/461ابف حجر العسقبلني، اإلصابة في تمييز الٌصحابة، )

 أخرجو:_ 3

ـ، باب ما جاء في الٌصبلة خمؼ الٌترمذم، سينف الٌترمذم، كتاب مكاقيت الٌصبلة عف رسكؿ ا صٌمى ا عميو كسمٌ 
 (. 231(، حديث رقـ)66الٌصؼ كحده، ص)

«.حديثه صحيحه كرجالوي كميـ ثقات رجاؿ مسمـ » قاؿ الميحقؽ )األلباني(: 
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 ،5وي مى بى قً  ذا كجد فرجةن ىذا إ ،4عمى كراىتيا بلة كالجميكري الصٌ  3فسادلى إ 2ذىبكا 1فبعض العمماء

 

                                                             
 /ب مف نسخة د.86نياية  1

 سقطت مف )ـ(. 2

 كردت في )س( بفساد. 3

خمؼ الٌصؼ لغير عذرو إذا كاف مع  حكـ صبلة المنفرد خمؼ الٌصؼ: اختمؼ الفقياء في حكـ صبلة المنفرد 4
 الجماعة، عمى قكليف:

القكؿ األكؿ: كىك قكؿي بعًض الحنفٌية كالٌسرخسي كالكاساني كالمالكٌية كالٌشافعية، الٌذيف يركف صحة صبلة المنفرد خمؼ 
، باب إذا ركع كحٌجتيـ في ذلؾ ما أخرجو البخارم في صحيحو )كتاب األذافالٌصؼ، إاٌل أٌف ىذه الٌصحة مع الكراىة، 

ـى كىىيكى رىاًكعه،  (783دكف الٌصؼ، حديث رقـ  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى عىٍف أىًبي بىٍكرىةى ٌرًضيى اي عنٌو، أىنَّوي اٍنتىيىى ًإلىى النًَّبيّْ صى
مىٍيوً  مَّى المَّوي عى ، فىذيًكرى ذىًلؾى ًلمنًَّبيّْ صى ؼّْ كىعى قىٍبؿى أىٍف يىًصؿى ًإلىى الصَّ ا كىالى تىعيٍد ". فىرى : " زىادىؾى المَّوي ًحٍرصن ، فىقىاؿى ـى مَّ سى  كى

فإٌف الٌنبي صمى ا عميو كسمـ لـ يأمرهي باإلعادة، فدٌؿ ىذا عمى صحة صبلة المنفرد خمؼ الٌصؼ، كمعنى قكلو " كال  
نت راكعه، فإنيا كمشية أٌنو نييه عف العكد إلى اإلحراـ خارج الٌصؼ، كقيؿ: ال تعد إلى دخكلؾ في الصؼ كأ تعد "

 البيائـ، كقيؿ: ال تعد إلى إتياف الٌصبلة مسرعنان.

، فمف صٌمى خمؼ  القكؿ الٌثاني: كىكؿ قكؿ الحنابمة، الٌذيف يقكلكف ببطبلف صبلة المنفرد خمؼ الٌصؼ لغير عذرو
 الصفحة الٌسابقة.الٌصؼ كحده ركعةن كاممةن لغير عذرو بطمت صبلتو، كحٌجتيـ في ذلؾ حديث كابصة المذككر في 

 (.1/146الكاساني، بدائع الٌصنائع في ترتيب الٌشرائع، )

(، تحقيؽ: سعيد أعراب، دار الغرب 2/261ىػ(، الٌذخيرة، )684القرافي، أحمد بف إدريس بف عبد الٌرحمف )ت
 (.1994_1414(، )1اإلسبلمي، )بيركت_لبناف(، ط)

 (.2/341افعي، )الماكردم، الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشٌ 

(، دار الكتب 1/300ىػ(، الكافي في فقو اإلماـ أحمد، )620ابف قدامة المقدسي، عبد ا بف أحمد بف محٌمد )ت
 (.1994_1414(، )1العممٌية، )بيركت_لبناف(، ط)

 ليست في )س(. 5



 
 

179 

  .تمت 4ـؼ المقدٌ لى جنبو مف الصٌ إ رجؿو  كال يمـز في المختار جذبي ، 3كرهيي  2لـ 1كجدذا لـ تكا   

                                                             
 كردت في )ؽ ـ س د ( يكجد. 1

 كردت في )س( ال. 2

 كردت في )ك( تيكره. 3

ميكر خبلفان لمحنابمة عمى ما ذكرت آنفان، فعندىـ _ أم الحنابمة _ مف لـ يجد مكضعان في الٌصؼ يقؼ كىذا عند الج 4
فيو، كقؼ عف يميف اإلماـ إف أمكنو ذلؾ، فإف لـ يمكنوي الكقكؼ عف يميف اإلماـ، فموي أف يينىبّْوى رجبلن مف الٌصؼ الميٌقدـ 

   يتبعو مف ينبيو.ليقؼ معو، كينبيو بكبلـو أك بنحنحة أك إشارة،و ك 
ُـّ الكاجب إال بو، كيكره تنبييو بجذبو لكرد الٌنص في ذلؾ، كاستقبحو اإل ماـ أحمد كظاىرهي الكجكب، ألٌنو مف باب ما لـ يت

   بغير إذنو. معولما فيو مف الٌتصرؼ 
؛ أًلىفَّ اٍلحى »  كصحح ابف قدامة في المغني جكاز الجذب بقكلو: كىازي ذىًلؾى ًحيحي جى مىى كىالصَّ كًد عى ازى كىالسُّجي الىةى دىاًعيىةه إلىٍيًو، فىجى

رى  فنا ًفيًو، إنَّمىا ىيكى تىٍنًبيوه لىوي ًليىٍخريجى مىعىوي، فىجى رُّ لىٍيسى ىىذىا تىصى اـً كى اؿى الزّْحى ًمًو حى مّْيى مىعىوي؛ ظىٍيًرًه أىٍك قىدى ٍسأىلىًتًو أىٍف ييصى ل مىٍجرىل مى
ٍف النًَّبيّْ صى  ًكمى عى قىٍد ري ـٍ " _  سبؽ تخريجو ص)كى : " ًلينيكا ًفي أىٍيًدم إٍخكىاًنكي ـى أىنَّوي قىاؿى مَّ سى مىٍيًو كى ًلؾى 162مَّى المَّوي عى ( _ ييًريدي ذى

.» 

(، مكتبة القاىرة، )القاىرة_مصر(، 2/159ىػ(، الميغني، )620ابف قدامة المقدسي، عبد ا بف أحمد بف محٌمد )ت
 (. 1968_1388)د.ط(، )

(، دار الحديث، )القاىرة_مصر(، 1/106ىػ(، العيٌدة شرحي العيمدة، )624، عبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد )تالمقدسي
 (.2003_1424)د.ط(، )
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 الخاتمة

ة لئلماـ البرككٌم، فإٌني أحمدي ا تعالى أف كفقني إلتماـ الٌصبل ؿً دَّ عى بعد االنتياء مف تحقيؽ رسالة مي 
ف أجميا ىذا العمؿ، كيٌسر لي األسباب حتى أيؤٌدم حٌقو بما يرضيًو عٌني، كبما يحقؽي الغاية الٌتي م

ر كالثٌناء الحسف عمى عظيـ نعمًو في األكلى كاآلخرة، كلوي الٌشكسبحانوي  الحمدي  وي مكيتبت ىذًه الٌرسالة، ف
 .طائو ككرموً كع

 كفي ختاـ ىذا البحث سأسردي أىـٌ الٌنتائج الٌتي تكصمت إلييا، كىي كما يمي:

ـي البرككٌم مف العمماء المعتبر 1 كاف يشاري إليو بالبناف؛ حيث يف في ظٌؿ الٌدكلة العيثمانٌية، _ كاف اإلما
بوي في المشرؽ شرت كتالٌناس، فذاع صيتوي، كانت قي طبعًو كتكاضعًو في تعاممًو معلسعة عممًو كري 

 بيـ.كالمغرب، كاعتمدىا العمماء كمناىج دراسٌيةو لطبٌل 

_ عمى الٌرغـ مف المكانة العالٌية الٌتي كصؿى إلييا اإلماـ البرككٌم، كالمناصب الٌرسمٌية الٌتي تقٌمدىا، 2
تبلؼ درجاتيـ، كلمكظفي الٌدكلة عمى اخ ر،األم يمف تقديـ الٌنصح كاإلرشاد لكل إاٌل أٌف ذلؾ لـ يمنعوي 

 ، فحينما رأل المنكرى ينتشري ما بيف الٌناس، كاف صمبان في قكؿ كممة الحٌؽ، ال يخشى في ا لكمة الئـو
كخيري دليؿو عمى ذلؾ؛ أٌنو كتب العديد مف الكتب كالٌرسائؿ في رٌد األقكاؿ كاآلراء الٌتي اختارىا اإلماـ 

ر كالمعتبريف _ في بعض المسائؿ الٌشرعية، كمف ذلؾ أبك السعكد أفندم _ ككاف مف رجاؿ الٌدكؿ الكبا
عكد حينما رسالة الٌسيؼ الٌصاـر في عدـ جكاز كقؼ الٌنقكد كالٌدراىـ، كالٌتي رد فييا قكؿ اإلماـ أبك السٌ 

 . ذلؾأفتى بجكاز 

ٌتي كتبيا كأبدع اللمصٌنفات كالمؤٌلفات الميتنكعة، _ لقد ترؾ اإلماـ البرككٌم إرثان عمميان كبيران، يتمٌثؿي با3
فييا، كبٌيف فييا الكثير مف األحكاـ الٌشرعٌية، في مختمؼ المسائؿ كالقضايا الٌتي تيـي المجتمع كالفرد 

 .اءعمى السك 

جتماعٌي، حيث كاف ينظري في حاؿ المجتمع ا مصمحو ٌف اإلماـ البرككٌم كاف بمثابة ، أ_ اتضح لي4
،  زفيو، نظرة الٌناقد البصير، فيمي الٌذم يعيشي  الخبيث مف الٌطيب، ثـٌ ييقري الٌناس عمى كؿ طيبو كخيرو

، حيث كانت ىذه الٌرسالة _ رسالة معٌدؿ الٌصبلة مف االنحرافات كالبدع اليٌدامة كيحارب ما عدا ذلؾ
 _، بمثابًة ردو عمميو لمحاربة البدعة كالحٌد مف انتشارىا ما بيف الٌناس. 
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ثابة السيؼ الٌصاـر الٌذم اسٌتموي في كجو الباطؿ، فإٌف الٌناظر في ككانت محاربتوي بالقمـ، فكاف قمموي بم
مؤٌلفات اإلماـ البرككٌم يرل أٌف معظميا كاف السبب الٌرئيسي في كتابتيا كتأليفًيا، ىك إصبلح المجتمع 

.         كالنأم بو عف كٌؿ شرو

فقياء مف ىذا المذىب في كثير _ كاف اإلماـ البرككٌم مف أتباع المذىب الحنفي، ككاف يأخذ بأقكاؿ ال5
مف المسائؿ الٌشرعٌية، كمع ذلؾ لـ يٌتصؼ بالٌتعصب المذىبي، فكاف يكرد الٌرأم كالٌرأم المخالؼ لوي، 

 كيختاري ما رٌجحوي الٌدليؿ الٌشرعي، ككانت ىذه سمتوي الغالبة في جميع كتبًو.

سمائيا، كالٌتي ذكرتييا في المبحث األكؿ _ ثبت لدٌم بشكؿو مؤٌكدو أٌف رسالة معٌدؿ الٌصبلة مع تعدًد أ6
 .حينما عٌرفتي بيذه الٌرسالة، ىي مف تأليؼ اإلماـ البرككٌم رحمةي ا عميو

اف في مختمؼ البمدالٌشرعي _ تبٌيف لي أٌف رسالة معٌدؿ الٌصبلة كانت منياجان ييدرسي لطمبة العمـ 7
ىا كشركحيا ك ى ليا القبكؿ بيف العمماء فاعتمدي كتب اي سبحانو كتعال حيثاإلسبلميًة شرقان كغربان، 

د قطره يخمك مف نسخةو مخطكطةو لرسالة معٌدؿ الٌصبلة، فمقد انتشرت أكسع اكدٌرسكىا لتبلميذىـ، فبل يك
 انتشار كالقت كٌؿ قبكؿو كترحاب.

اإلماـ _ تحدثت رسالةي معٌدؿ الٌصبلة لئلماـ البرككٌم، عف تعديؿ األركاف في الٌصبلة، حيث تكٌسع 8
البرككٌم في بياف حكـ ىذه المسألة، كأكردى األٌدلة الٌشرعٌية الٌتي تؤكد الٌرأم الٌذم اختارهي كرٌجحوي، 

 .كالميتمثّْؿ بفرضٌية تعديؿ األركاف في الٌصبلة

_ تحٌدث اإلماـ البرككٌم في رسالة معٌدؿ الٌصبلة عف متابعة المأمكـ لئلماـ، كأكٌد عمى كجكب ذلؾ، 9
 .ٌدلة الٌشرعٌية في ىذه المسألة كمناقشة األقكاؿ األخرلمع ذكر األ

_ كفي الختاـ تحٌدث عف سنف الٌصؼ كذكر العديد مف ىذه الٌسنف، كبٌيف حكـ صبلة المنفرد، حيث 10
كحدهي، إذا لـ يجد فرجةن في الٌصؼ الٌذم أماموي، كذكر الٌدليؿ ٌرأم القائؿ بجكاز صبلة المنفرد اختار ال

 .لؾالٌشرعي عمى ذ
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 الّتوصيات:

 كٌم، فإني أيكصي بما يمي:ركً لئلماـ البً  الٌصبلةً  ؿً دَّ عى بعد االنتياء مف تحقيؽ رسالة مي 

مف  مزيدبالأكالن: الجامعات كمركز البحث العممي كالمكتباًت الٌتي تيعنى بالمخطكطاًت العربٌية: أكصييـ 
، لنفًض تتعمؽي بعمكـ الٌشريعة اإلسبلمٌية تمؾ الٌتي صكصان كخ ،بالمخطكطات العربٌيةكالعناية االىتماـ 

عادة إحيائًو كنشرًه بيف الٌناس لبلستفاد الٌزماف غبارً  ًة منوي بالٌطرؽ المتنكعة، عف ىذا الكنًز الٌثميف، كا 
مكاقع اإللكتركنٌية، حتى الالمخطكطات كنشرىا عمى  تصكيري  الخطكات الٌتي تيعيفي عمى ذلؾ؛ كمف أبرز

كصكؿ إلييا بكٌؿ سيكلةو، ككذلؾ إنشاءي قاعدًة بياناتو إلكتركنٌيةو تحتكم عمى جميع المف الباحث  تمكفي
تاحة المجاًؿ أماـ  الٌطبلب في الباحثيف ك المعمكمات الميتعٌمقة بالمخطكطات العربٌية كاإلسبلمٌية، كا 

ة إلى ىذا باإلضافكٌؿ ما يمـز في سبيؿ إنجاح ذلؾ، تقديـً ك  لتحقيًؽ ىذه المخطكطات ،لجامعاتا
ككسيمةو مف كسائؿ البحث العممي المعتبرة في الجامعات، كخصكصان  اعتماد منيج تحقيؽ المخطكطاتً 

 .في الجامعات الفمسطينٌية

ثانيان: إخكاني طمبةى العمـ الٌشرعي: أكصييـ بدراسة حياة اإلماـ البرككٌم، كاإلقباؿ عمى كتبًو المتنكعة 
عادة نشرىكعمى شركحيا كذلؾ، لدراستيا كتحقيًؽ ا كف، مالمسم اكي يستفيد مني المخطكط منيا، كا 

، كىك لـ يقٌصر في حٌؽ األمًة حينما أفنى حياتوي معممان  فاإلماـ البرككٌم قد أكرموي ا بعمـو كاسعو راسخو
كأداء كاجب ىذا العالـ  ،لمخير كميصٌنفان لمعمـ النافع، فإٌف مف الكاجب عمينا مبلقاة اإلحساف باإلحساف

مع الٌشركح الفقيٌية عمى  ،ضؿ رحمةي ا عميو، كلقد ذكرتي عناكيف مؤٌلفات اإلماـ البرككٌم جميعياالفا
 .رسالة معٌدؿ الٌصبلة في قسـ الٌدراسة، مع بياف أماكف تكاجدىا في العالـ لمف أراد االىتماـ بيا

عندما شرعتي في تحقيؽ ثالثان: اإلخكة كاضعي فيارس المخطكطات في الجامعات كالمكتبات العربٌية: ف
ىذه الٌرسالة، تفاجأت مف األخطاء المكجكدًة في كثيرو مف فيارس المخطكطات العربية كاإلسبلمٌية، 
كخصكصان في الجامعات كالمكتبات العربٌية كاإلسبلمٌية، فأكصي إخكاني المفيرسيف؛ بضركرة تحٌرم 

حٌتى لك استمـز األمر قراءة  ،رجة األكلىكاسـ المؤٌلؼ بالدٌ  ،الٌدقة في الفيرسة مف حيث اسـ المخطكط
بعض الٌصفحات مف المخطكط لمتأكد مف صحًة عنكانو كاسـ مؤٌلفو، مع االىتماـ بالكضع المادٌم 

    .لممخطكط حتى ال يتعرٌض لمٌتمؼ



 
 

183 

 مسرد االيات

رقم   رقم االية  السورة اآلية

 الصفحة 

ٍمدي ًلمًَّو رىبّْ اٍلعىالىًميفى  ﴿  130 2 تحةالفا ﴾ اٍلحى

ةى ﴿  بلى ييًقيميكفى الصَّ  110 3 البقرة ﴾ كى

ؽَّ تيقاًتًو كىال تىميكتيفَّ ﴿   ك 102 آؿ عمراف يا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى حى

ـٍ ًمٍف نىٍفسو كاًحدىةو  ﴿ مىقىكي ـي الًَّذم خى  ك 1 النساء يا أىيُّيىا النَّاسي اتَّقيكا رىبَّكي

بلةى أىًقيميكا ا ﴿  109 72 األنعاـ ﴾ لصَّ

ـٍ ﴿  قيكليكا قىٍكالن سىًديدان ييٍصًمٍح لىكي يا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى كى

ـٍ   أىٍعمالىكي

 ك 71-70 االحزاب

نَّا لىوي لىحاًفظيكفى  ﴿ ٍلنىا الذٍّْكرى كىاً   ك 9 الحجر ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ

لىٍك كىًرهى ييًريديكفى ًلييٍطًفؤيا نيكرى ال﴿  ُـّ نيكًرًه كى ـٍ كىالمَّوي ميًت مًَّو ًبأىٍفكاًىًي

ؽّْ ًلييٍظًيرىهي  ًديًف اٍلحى كفى ىيكى الًَّذم أىٍرسىؿى رىسيكلىوي ًباٍلييدل كى اٍلكاًفري

لىٍك كىًرهى اٍلميٍشًركيكفى  مىى الدّْيًف كيمًّْو كى  ﴾عى

 ك 9-8 الصؼ

كىاًر الٍ ﴿  نًَّس اٍلجى ـي ًباٍلخي  158 16 التككير ﴾كينًَّس فىبلى أيٍقًس
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 مسرد االحاديث

 الصفحة طرف الحديث

كيكعى كىالسُّجيكدى   118 أىًتمُّكا الرُّ

، ثيَـّ الًَّذم يىًميوً  ـى ؼَّ اٍلميقىدَّ  168 أىًتمُّكا الصَّ

ؿّْ  ـٍ تيصى ؿّْ فىًإنَّؾى لى  113 اٍرًجٍع فىصى

 176 اٍستىًك ًفي الصَّؼّْ ثيَـّ كىبَّرى 

ٍكا تى  ميكااٍستىكى اسُّكا تىرىاحى تىمى ، كى ـٍ  161 ٍستىًكم قيميكبيكي

ذىهي ًبيىسىاًرًه فىقىاؿى  ، ثيَـّ أىخى ـٍ فيكفىكي  176 اٍعتىًدليكا سىكُّكا صي

كىٍيؼى تىصيؼُّ  ًئكىةي ًعٍندى رىبّْيىا، قىاليكا: كى ا تىصيؼُّ اٍلمىبلى فُّكفى كىمى  162 أىالى تىصي

ـٍ  ديكي  155 أىمىا يىٍخشىى أىحى

مىى الًَّذيفى ًإفَّ ا مُّكفى عى ـ ييصى ـي السَّبلى مىٍيًي ًئكىتىوي عى مىبلى ؿَّ كى  169 ى عىزَّ كىجى

ؿى  فيكؼى اأٍليكى مىى الًَّذيفى يىميكفى الصُّ مُّكفى عى ًئكىتىوي ييصى مىبلى  167 ًإفَّ المَّوى كى

فيكؼً  يىاًمًف الصُّ مىى مى مُّكفى عى ًئكىتىوي ييصى مىبلى  168 ًإفَّ المَّوى كى

ٍنوي رىأىل رىجيبلن الى يي إف حي  ُـّ ريكيكعىوي كىالى سيجيكدىهي ذىٍيفىةى ٍبف اليماف رىًضيى اي عى  120 ًت

ةً  بلى نىاًكبى ًفي الصَّ ـٍ مى ـٍ أىٍليىنيكي  163 ًخيىاريكي

شىرُّىىا آًخريىىا لييىا كى اًؿ أىكَّ فيكًؼ الرّْجى ٍيري صي  166 خى

ؼّْ كىحٍ  ٍمؼى الصَّ مّْي خى بل ييصى ـى أىٍف رىأىل رىجي مَّ سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى دىهي، فىأىمىرىهي النًَّبيُّ صى
ة بلى  ييًعيدى الصَّ

177 

اذيكا ًباأٍلىٍعنىاؽً  قىاًربيكا بىٍينىيىا كىحى ـٍ كى فيكفىكي كا صي  168 ريصُّ
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ـى  مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى مَّدو صى ةى مىعى ميحى بلى ٍقتي الصَّ  118 رىمى

 ، ـٍ فيكفىكي ةً سىكُّكا صي بلى اـً الصَّ  172 فىًإفَّ تىٍسًكيىةى الصَّؼّْ ًمٍف تىمى

ـٍ  كًىكي اًلفىفَّ اي بىٍيفى كيجي ، أىٍك لىييخى ـٍ فيكفىكي فَّ صي  171 ًعبىادى اً لىتيسىكُّ

ٍجدىتىٍيًف ك بىٍيفى السَّ سيجيكديهي كى ـى كى مَّ سى مىٍيًو كى مَّى اي عى  116 كىافى ريكيكعي النًَّبيّْ صى

ًلمثَّاًني مىرَّةن كىافى يى  ثنا كى  165 ٍستىٍغًفري ًلمصَّؼّْ اٍلميقىدَّـً ثىبلى

كا ؛ ًإذىا كىبَّرى فىكىبّْري ـى ا مى كا اإلًٍ  154 الى تيبىاًدري

كيكعً  ؿي ًفييىا ظىٍيرىهي ًفي الرُّ ـي الرَّجي ةه الى ييًقي بلى  102 الى تيٍجًزئي صى

ُـّ ريكيكعىيىا كىالى سيجيكدىىىا  121 الى ييًت

ـي المَّوي ًفيالى  رىىي تَّى ييؤىخّْ ًؿ حى ؼّْ اأٍلىكَّ ًف الصَّ كفى عى ري  167 يىزىاؿي قىٍكـه يىتىأىخَّ

ٍمبىوي بىٍيفى  ـي ًفييىا صي ؛ الى ييًقي ٍبدو ًة عى بلى ؿَّ ًإلىى صى  127 الى يىٍنظيري اي عىزَّ كىجى

ٍيًر ًممَّةً  مىى غى اًلًو ىىًذًه مىاتى عى مىى حى  120 لىٍك مىاتى ىىذىا عى

مىٍيًو  ـٍ يىًجديكا ًإالَّ أىٍف يىٍستىًيميكا عى ًؿ، ثيَـّ لى ؼّْ األىكَّ ا ًفي النّْدىاًء كىالصَّ ـي النَّاسي مى لىٍك يىٍعمى
 الىٍستىيىميكا

164 

ـٍ ىىًذًه السَّاًريىةي لىكىًرهى أىٍف تيٍجدىعي  ًدكي  134 لىٍككىافى أًلىحى

ؼّْ غيًفرى لىوي  ةن ًفي الصَّ ٍف سىدَّ فيٍرجى  163 مى

ٍف سىفَّ شىرِّا فىاٍستيفَّ ًبوً   140 مى

ٍف عىًمؿى ًبيىا ًمٍف بىٍعًدهً  ًكٍزري مى مىٍيًو ًكٍزريىىا كى يّْئىةن، كىافى عى ـً سينَّةن سى ٍسبلى ٍف سىفَّ ًفي اإلًٍ  139 مى

ٍسًجًد اأٍلىٍيسىرى ًلًقمًَّة أىٍىًمًو، فىمىوي أىٍجرىافً  اًنبى اٍلمى ٍف عىمَّرى جى  169 مى

ٍف ييرً  ٍيرىان، ييفىقٍّْيوي ًفي الدّْيفً مى  ح ًد المَّوي ًبًو خى
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تَّى يىقيكؿى اٍلقىاًئؿي قىٍد نىًسيى  ، حى فىعى رىٍأسىوي ًمفى السٍَّجدىًة مىكىثى ذىا رى  127 كىاً 

طّْفي اٍلبىًعيري  ا ييكى ٍسًجًد كىمى ؿي اٍلمىكىافى ًفي اٍلمى طّْفى الرَّجي  122 كىاٍفًترىاًش السَّبيًع، كىأىٍف ييكى

اًحًبوً  ٍنًكًب صى ٍنًكبىوي ًبمى دينىا ييٍمًزؽي مى كىافى أىحى  162 كى

ٍبوي  كّْ ـٍ ييصى لى ـٍ ييٍشًخٍص رىٍأسىوي كى كىافى ًإذىا رىكىعى لى  130 كى

كيكًع كىالسُّجيكد ٍمبىوي ًفي الرُّ ـي صي ٍف الى ييًقي ةى ًلمى بلى  124 يىا مىٍعشىرى اٍلميٍسًمًميفى الى صى
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 مسرد االعالم

 لصفحة ا  العمم

 105 حمد بف حنبؿأ

 125 األصبيانيٌ  إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ

 115 أكمؿ الٌديف البابرتي

 170 أمامة الباىميٌ 

 118 أنس بف مالؾ 

 116 البخارم

 116 البراء بف عازب 

 163 البزار

 102 البييقي

 83 تاج الٌشريعة 

 102 الترمذم

 28 ةتيميابف 

 127 اٍلبىٍصًرمٌ  البينانيثابت بف أسمـ 

 86 الجرجاني

ًميُّ جرير بف عبد ا   139 اٍلبىجى

 140 الحاكـ الٌنيسابكرم 
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 123 حٌباف ابف 

 140 حذيفة بف اليماف 

 95 الحسيف القدكرم بك أ

 90 حنيفةبك أ

 119 خالد بف الكليد

 119 خيزيمةابف 

 100 الدارقطني

 122 داكدابك 

 28 الزركمي

 140 ؿاليذيزفر بف 

ينيزيد بف كىب   120 الجي

 85 الزيمعي

 91 السرخسي

 129 سعيد الخدرم بك أ

 82 الشافعي

 119 شرحبيؿ بف حسنة

 83 صدر الشريعة

 119 الٌطبراني
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ًميّْ   127 طىٍمؽي ٍبفي عى

 27 عابديفابف 

 130 عائشة بنت أبي بكر

 169 عباس ابف 

 160 الكرماني  عبد الرحمف

 137 ف قيرطعىبد اً بٍ 

 122 عبدالٌرحمف بف شبؿ

 55 عثماف بف عفاف 

 165 بف سارية  العرباض

 14 عطاء ا أحمد أفندم

 125 عمي بف أبي طالب 

 160 عمي بف أحمد بف مكيٌ 

 123 عمي بف شيباف

 39 عمر ابف 

 35 عمر بف الخٌطاب

 110 البيبيانيعمر بف عبد الٌرحمف 

 119 عمرك بف العاص

 158 ك بف حريثعمر 
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 91 البزدكمالقاضي اإلماـ صدر اإلسبلـ محٌمد بف محٌمد 

 109 البيضاكمٌ القاضي 

 99 القاضي الٌصدر

 104 قاضي خاف

 86 الكرخي

 157 الكرماني

 143 الٌسمرقندم الٌميث نصر بف محٌمدبك أ

 123 ماجةابف 

 176 األصبحي  مالؾ بف أبي عامر

ٍيرً  كى  128 ًث مىاًلؾي ٍبفي اٍلحي

 105 مالؾ بف انس

 89 يبانيالشٌ محٌمد بف الحسف 

 29 محمد رشيد رضا

 101 مسعكد األنصارمأبك 

 116 مسمـ

 79 المطرزم

 176 األصبحي  نافع بف مالؾ

 172 نافع بف ىرمز
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 122 النسائي

 171 الٌنعماف بف بشير

 121 الٌنعماف بف ميرة

 117 الٌنككم

 113 ىريرةبك أ

 89 الٌرازمٌ  عبيد اىشاـ بف 

 90 يكاسيالسٌ اليماـ 

ٍعبىدً  ةي ٍبفي مى  177 كىاًبصى

 119 يعمىبك أ

 81 يكسؼبك أ
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 مسرد المصادر والمراجع

ىػ(، أسد 630األثير، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد الشيباني الجزرم)تابف  .1
مي معكض، دار الكتب العممية، الغابة في معرفة الصحابة، تحقيؽ: عادؿ عبد المكجكد كع

  .(1994_1415(، )1)بيركت_لبناف(، ط)

(، جامع األصكؿ في أحاديث ىػ606األثير، أبكالسعادات مبارؾ بف محمد الجزرم )تابف  .2
(، 1القادر األرناؤكط، مكتبة دار البياف، )القاىرة_مصر(، ط) تحقيؽ كتخريج: عبد الرسكؿ،

(1390_1971). 

ىػ(، مسند اإلماـ أحمد، شرحو كصنع فيارسو: 241ف حنبؿ الشيباني)تأحمد، أحمد بف محمد ب .3
 .(1995_1416(، )1مصر(، ط)_يف، دار الحديث، )القاىرةحمزة أحمد الزٌ 

ب عبارتو عرٌ  ، دستكر العمماء،ق(12)ت قبؿ  سكؿبي بف عبد الرٌ عبد النٌ األحمد نكرم،  .4
 (.2000_1420(، )1لبناف(، ط)الفارسٌية: حسف ىاني فحص، دار الكتب العممٌية، )بيركت_

ىػ(، الٌترغيب كالٌترىيب، 535األصبياني، أبكالقاسـ إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ الجكزم )ت .5
 .(1993_1413(، )1اعتنى بو: أيمف صالح شعباف، دار الحديث، )القاىرة_مصر(، ط)

راس لمنشر أبي داكد، مؤسسة غسنف ىػ(، ضعيؼ 1420األلباني، محٌمد ناصر الٌديف األلباني)ت .6
 .(2003_1423(، )1كالتكزيع، )الككيت_الككيت(، ط)

ىػ(، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف 1420يف األلباني )تالدٌ  األلباني، محمد ناصر .7
 (.1996_1416(، )1فقييا كفكائدىا، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، )الرياض_السعكدية(، ط)

ىػ(، سمسمة األحاديث الٌضعيفة كالمكضكعة 1420تالٌديف األلباني ) األلباني، محٌمد ناصر .8
 (.1988_1408كأثرىا الٌسيئ في األمة، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، )الرياض_السعكدية(،)

(، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ 1270األلكسي، محمكد بف عبد ا الحسيني )ت .9
(، 1الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، ط) كالٌسبع المثاني، تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية، دار

(1415_1995.) 
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ىػ(، اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ، تحقيؽ: عبد 631اآلمدم، عمي بف أبي عمي بف محمد )ت .10
 الٌرزاؽ عفيفي، المكتب اإلسبلمي، )بيركت_لبناف(، )د.ط(، )د.ت(.

بير، دار الكتب العممٌية، ىػ(، الٌتقرير كالٌتح879أمير الحاج، محٌمد بف محٌمد ابف المؤقت )تابف  .11
 .(1983_1403(، )2ط)
أكجاؽ، أحمد بٌشار، الحياة الٌدينٌية كالفكرٌية في الٌدكلة العثمانٌية، ترجمة: صالح سعداكم، مكتبة  .12

 (.1999_1419(، )1زىراء الٌشرؽ، )القاىرة_مصر(، ط)

ارؽ األنكار، (، تيحفةي األبراًر في شرح مشىػ786البابرتي، محٌمد بف محٌمد بف محمكد )ت .13
 مخطكطة بدكف أية تفاصيؿ أخرل.

ىػ(، صحيح البخارم، اعتنى بو: أبك 256البخارم، أبك عبد ا محٌمد بف إسماعيؿ البخارم)ت .14
(، 1(، ط)صييب الكرمي، بيت األفكار الدكلية لمٌنشر كالٌتكزيع، )الٌرياض_الٌسعكدية

(1418_1998.) 

المكتبة ، (، خبلصةي الفتاكل، مخطكطةىػ542البخارم، طاىر بف أحمد بف عبد الٌرشيد )ت .15
 (.26789)رمز الحفظ  ،(1950ة خاص )األزىريٌ 

مكتبة  ،(، الفتاكل الٌظييرية، مخطكطةىػ619البخارم، ظيير الٌديف محٌمد بف أحمد القاضي )ت .16
 .(B. or. 006_01جامعة اليبزيؾ_ألمانيا، رمز الحفظ )

ىػ(، كشؼ األسرار شرح أصكؿ البزدكم، دار 730البخارم، عبد العزيز بف أحمد بف محٌمد )ت .17
 .ت( الكتاب اإلسبلمي، )دمشؽ_سكريا(، )د.ط(، )د.

، المكتبة السميمانية، ىػ(، الٌرسالة االعتقادٌية، مخطكطة981البرككم، محٌمد بير عمٌي )ت .18
 (.1035) الحفظ رقـ (،تركٌيا)إسطنبكؿ_

يثان، مخطكطة، محفكظة بدار الكتب ىػ(، شرح األربعيف حد981البرككم، محٌمد بير عمٌي )ت .19
 .حديث( 1891ة بتيمكر، رقـ الحفظ )القكميٌ 

البٌزار، أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ، مسند البزار المنشكر باسـ البحر الزخار، تحقيؽ:  ابف .20
 (.1988_ 1988(، )1عادؿ بف سعد، مكتبة العمكـ كالحكـ، )الرياض_السعكدية(، ط)
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، الفتاكل البٌزازية مطبكعه مع الفتكل اليندية (827)ت بف شياب الكردرم البٌزاز، محٌمد بف محٌمد  .21
 .(1كفتاكل قاضي خاف، دار صادر، )بيركت_لبناف(، ط)

ق(، شرح صحيح البخارم، تحقيؽ: ياسر بف 449ابف بٌطاؿ، عمٌي بف خمؼ بف عبد الممؾ )ت .22
 . (2003_1423(، )2إبراىيـ، مكتبة الٌرشد، )الٌرياض_الٌسعكدٌية(، ط)

ىػ(، إيضاح المكنكف في الٌذيؿ عمى كشؼ 1399البغدادم، إسماعيؿ بف محٌمد أميف الباباني )ت .23
 .الٌظنكف، دار إحياء الٌتراث العربي، )بيركت_لبناف(، )د.ط(، )ب.ت(

سماء المؤلفيف كآثار ىػ(، ىدٌيةي العارفيف أ1399البغدادم، إسماعيؿ بف محمد أميف الباباني )ت .24
(، 1عناية ككالة المعارؼ الجميمة في مطبعتيا البيٌية، )استانبكؿ_تركٌيا(، ط)طيبع بالمصٌنفيف، 

(1375_1955).  
ابف بمباف،  ىػ(، صحيح ابف حباف بترتيب739)ت بمباف، عبلء الديف عمي بف بمباف الفارسيابف  .25

 (. 1993_1414(، )2سالة، )بيركت_لبناف(، ط): شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرٌ جتحقيؽ كتخري

مكتبة جامعة ، (، كشؼ الكٌشاؼ، مخطكطةىػ745حمف بف عمر )تبياني، عمر بف عبد الرٌ البي .26
 (.pp.1038متشيغاف الكاليات المتحدة األمريكية، رمز الحفظ )

ىػ(، دقائؽ أكلي الٌنيى لشرح المنتيى، عالـ 1051)ت حالبيكتي، منصكر بف يكنس بف صبل .27
 (.1993_1414(، )1الكتب، )بيركت_لبناف(، ط)

ىػ(، أنكار الٌتنزيؿ كأسرار التٌأكيؿ، 685)ت يضاكم، عبد ا بف عمر بف محٌمد الٌشيرازمالب .28
، (1تحقيؽ: محٌمد عبد الٌرحمف المرعشمي، دار إحياء الٌتراث العربي، )بيركت_لبناف(، ط)

(1418_1998.) 

أحاديثو: ىػ(، الجامع لشعب اإليماف، كخٌرج 458)ت بكر أحمد بف الحسيف البييقي كالبييقي، أب .29
 .(2003_1423(، )1عبدالعمي حامد، مكتبة الرشد، )الرياض_السعكية(، ط)

، السُّنف الكبرل، تحقيؽ: محمد عبد القادر (458)ت أحمد بف الحسيف البييقيأبك بكر البييقي،  .30
 (.2003_1424(، )3عطا، دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، ط)
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(، سنف الترمذم، حكـ عمى أحاديثو كآثاره كعٌمؽ ػى279)ت الترمذم، محمد بف عيسى بف سكرة .31
(، 1عميو: محمد ناصرالٌديف األلباني، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، )الٌرياض_الٌسعكدية(، ط)

(1417_1997.) 

ىػ(، تكجيو النظر إلى أصكؿ األثر، 1338الجزائرم، طاىر بف صالح بف أحمد الٌسمعكني )ت .32
 .  (1995_1416(، )1كتبة المطبكعات اإلسبلمٌية، )دمشؽ_سكريا(، ط)تحقيؽ: عبدالفتٌاح أبكغٌدة، م

(، مناقب اإلماـ أحمد بف ىػ597الجكزم، أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد )تابف  .33
 (.1989_1409(، )2حنبؿ،  تحقيؽ: عبدا التركي، دار ىجر، ط)

كف عف أسامي الكتب (، كشؼ الظن1067حاجي خميفة، مصطفى بف عبد ا كاتب جمبي )ت .34
  .(1941_1361(، )1كالفنكف، مكتبة الميثنَّى، )بغداد_الًعراؽ(، ط)

(، الكافي في الفركع، )مخطكطة(، المكتبة 334الحاكـ الٌشييد، محٌمد بف محٌمد المركزم )ت .35
 ة كالمخطكطة مف غير رقـ.األزىريٌ 

طبعة  _مستدرؾ عمى الصحيحيفىػ(، ال405تالحاكـ الٌنيسابكرم، محٌمد بف عبدا النيسابكرم ) .36
متضمنة انتقادات الٌذىبي رحمو ا كبذيمو تتبع أكىاـ الحاكـ الٌتي سكت عمييا الذىبي ألبي عبد 

  .(1997_1417(، )1دار الحرميف لمطباعة كالنشر، )القاىرة_مصر(، ط) ،الرحمف الكادعي _

ىػ(، اإلصابة في 852)تحجر العسقبلني، أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف حجر العسقبلني ابف  .37
تمييز الصحابة، تحقيؽ: عادؿ عبد المكجكد كعمي معكض، دار الكتب العممية، )بيركت_لبناف(، 

 .(1995_1415(، )1ط)

ر حجر العسقبلني، أبكابف  .38 جى ىػ(، المطىالبي 852)تالعسقبلني  الفضؿ أحمد بف عميّْ بف حى
اًنيىًة، تح كىاًئًد المسىانيد الٌثمى ا، دار العاصمة،  قيؽ: ناصر بف محمد العبدالعىاليىةي ًبزى

 (. 1998_1419(، )1)الرياض_السعكدية(، ط)

 ىػ(، الحاكم، مخطكطة بدكف أٌية تفاصيؿ أخرل.505الحصيرم، محٌمد بف إبراىيـ بف أنكش )ت .39
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ىػ(، بريقة محمكدٌية في شرح طريقة 1156)ت القكنكم ، محٌمد بف مصطفى بف عثمافخادميال .40
(، 1ط))القاىرة_)مصر(، مطبعة الحمبي،  ،لئلماـ البرككمٌ  عة نبكٌية في سيرة أحمدٌيةمحمدٌية كشري

(1348_1930.) 

خزانةي الٌتراث: كىي فيرس لممخطكطات اإلسبلمٌية في المكتبات كالخزانات كمراكز المخطكطات  .41
المكتبات في العالـ، كتشتمؿ عمى معمكمات تفصيمٌية عف أماكف كجكد المخطكطات كأرقاـ حفظيا في 

كالخزائف العالمية، قاـ بإصدارىا مركز الممؾ فيصؿ بف سعكد، )الٌرياض_الٌسعكدٌية(، يمكف الكصكؿ 
 .إلييا مف خبلؿ مكقع المكتبة الٌشاممة

زيمة، أبكبكر محمد بف إسحاؽ الٌنيسابكرم )ت ابف .42 زيمة، كتاب 311خي ىػ(، صحيح ابف خي
(، 1ي، المكتب اإلسبلمي، )دمشؽ_سكريا(، ط)الٌصبلة، حٌققوي كخٌرج أحاديثو: محمد األعظم

(1400_1980.) 

ىػ(، مغني المحتاج إلى معرفة معاني 977الخطيب الٌشربيني،  شمس الٌديف محٌمد بف أحمد )ت .43
 (.1994_1415(، )1ألفاظ المنياج، دار الكتب العممٌية، ط)

ط نصو كعٌمؽ ىػ(، سنف الدارقطني، حققو كضب385الٌدارقطني، عمي بف عمر الدارقطني )ت .44
 (.2004_1424(، )1عميو: شعيب االرنؤكط كأخركف، مؤسسة الرسالة، )بيركت_لبناف(، ط)

(، سنف أبي داكد، حكـ عمى أحاديثو كعٌمؽ ىػ275داكد، سميماف بف األشعث السجستاني)تك أب .45
 (،2عميو: محمد ناصرالديف األلباني، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، )الرياض_السعكدية(، ط)

(1424_2004). 

ىػ(، طبقات المفسريف، دار الكتب العممية، 945الٌداككدم، محمد بف عمي بف أحمد )ت .46
 .(1983_1403(، )1)بيركت_لبناف(، ط)

ىػ(، الفتاكل الٌتاتارخانٌية،، تحقيؽ: سٌجاد حسيف، 786الٌدىمكٌم، عالـ بف العبلء األنصارم )ت .47
 (.1987_1407(، )1ليند(، ط)مطبعة دائرة المعارؼ العثمانية، )حيدر آباد_ا

ىػ(، تكممة المعاجـ العربية، نقموي إلى العربٌية كعٌمؽ عميو: 1300ديكًزم، رينيارت بيتر آف )ت .48
 (.1979_1399(، )1جماؿ الخٌياط، كزارة الثٌقافة كاإلعبلـ العراقٌية، )بغداد_العراؽ(، ط)
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دار الحديث، (، سير أعبلـ النببلء، 748الذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف )ت .49
 (.2006_1427)القاىرة_مصر(، )د.ط(، )

ىػ(، تذكرة الحفاظ، تحقيؽ: زكريا عميرات، 748الذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف الذىبي )ت .50
  .(1998_1419(، )1دار الكتب العممية، )بيركت_لبناف(، ط)

صديره ىػ(، مقالة بعنكاف )ت1350رضا، محٌمد رشيد،  مجمة المنار، جمادل اآلخرة سنة ) .51
 .لمتاريخ( بقمـ الٌشيخ محٌمد رشيد رضا

مكتبة ، ىػ(، قينيةي المينيًة لتتميـ الغينية، مخطكطة658الٌزاىدم، مختار بف محمكد الغزميني )ت .52
 .جامعة الممؾ سعكد قسـ المخطكطات

عرابًو، تحقيؽ: عبد الجميؿ عبده 311الٌزجاج، إبراىيـ بف الٌسرم بف سيؿ )ت .53 ىػ(، معاني القرآف كا 
 (.1998_1408(، )1مبي، عالـ الكتب، )بيركت_لبناف(، ط)ش

ىػ(،الكجيز في أصكؿ الفقو اإلسبلمي،  دار الخير لمطباعة 1436الٌزحيمي، محٌمد مصطفى)ت .54
 .(2006_1427(، )2كالنشر كالتكزيع، )دمشؽ_سكريا(، ط)

ممبلييف، (، األعبلـ، دار العمـ ل1396الًزًركمي، خير الديف بف محمكد بف محمد بف فارس)ت .55
 (.2002_1422(، )15ط) )بيركت_لبناف(،

الٌدار الٌسكدانٌية لمكتب،  الٌزرنكجي، برىاف الٌديف الٌزرنكجي، تعميـ المتعٌمـ طريؽ الٌتعٌمـ، .56
 (.2004_1425(، )1)الخرطكـ_الٌسكداف(، ط)

ة (، تبييف الحقائؽ شرح كنز الٌدقائؽ كمعو حاشيىػ743الٌزيمعي، عيثماف بف عمي بف محجف )ت .57
، المطبعة الكبرل األميرٌية، )القاىرة_مصر( ط) ٍمًبيّْ  .(1893_1313(، )1الشّْ

(، الفتح الٌرباني لترتيب ميسند اإلماـ أحمد 1378الٌساعاتي، أحمد بف عبد الٌرحمف بف محٌمد )ت .58
بف حنبؿ الٌشيباني كمعو بمكغ األماني مف أسرار الفتح الٌرباني، دار إحياء الٌتراث العربي، 

 (، )د. ت(.2ت_لبناف(، ط))بيرك 

جامعة ميتشغاف   ،الساعاتي، أحمد بف عمي بف ثعمب، شرح مجمع البحريف، مخطكطةابف   .59
 الكاليات المتحدة األمريكٌية، كالمخطكطة مف دكف رقـ.
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ـ القيرل، أسانجاقمي، سالـ كىبي، اإلماـ البرككم كجيكدهي في مقاكمة البدع في تركٌيا،  جامعة  .60
 (.2001_1422(، )1كدٌية(، ط))الٌرياض_ الٌسع

(، طبقات الشافعية الكبرل، تحقيؽ: محمكد الٌطناحي 771يف )تبكي، عبدالكىاب بف تقي الدٌ السٌ  .61
 .(1993_1413(، )2كعبد الفتاح الحمك، دار ىجر لمطباعة كالنشر، ط)

ىػ(، أصكؿ الٌسرخسي، دار المعرفة، 483الٌسرخسي، محٌمد بف أحمد بف أبي سيؿ )ت .62
 بناف(، )د.ط(، )د.ت(. )بيركت_ل

ىػ(، معجـ المطبكعات العربٌية كالميعٌربة، مطبعة 1351سركيس، يكسؼ بف إلياف بف مكسى )ت .63
 (. 1928_1346(، )1سركيس، )القاىرة_مصر(، ط)

ار الكتب العممٌية، دىػ(، تحفةي الفقياء، 540الٌسمرقندم، محٌمد بف أحمد بف أبي أحمد )ت .64
 (. 1994_1414(، )2)بيركت_لبناف(، ط)

(، تنبيو الغافميف، تحقيؽ: يكسؼ عمي بديكم، دار ابف 373الٌسمرقندم، نصر بف محٌمد )ت .65
 (.2000_1421(، )3كثير، )دمشؽ_سكريا(، ط)

(، حاشية السندم عمى سنف ابف 1138)ت الٌسندم، أبكالحسف محمد بف عبد اليادم التتكم .66
(، 1رفة، )بيركت_لبناف(، ط)ماجة، حققو كخٌرج أحاديثو: خميؿ مأمكف شيحا، دار المع

(1416_1996.) 

ىػ(، إتحاؼ المطالع بكفيات أعبلـ القرف الثالث 1400سكدة، عبد الٌسبلـ بف عبد القادر )ت  .67
(، 1تحقيؽ: محمد حجي، دار الغرب اإلسبلمي، )بيركت_لبناف(، ط) عشر كالٌرابع،

(1417_1997.) 
ىر في عمكـ الٌمغة كأنكاعيا، تحقيؽ: فؤاد ىػ(، الميز 911الٌسيكطي، عبد الٌرحمف بف أبي بكر )ت .68

 (.1998_1418(، )1عمي منصكر، دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، ط)

ىػ(،  طبقات الحٌفاظ، دارالكتب العممٌية، 911الٌسيكطي، عبد الٌرحمف بف أبي بكر الٌسيكطي )ت .69
 .)بيركت_لبناف(
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إسعاؼ الميبطَّأ برجاؿ المكطَّأ، دار  (،ىػ911الٌسيكطي، عبدالرحمف بف أبي بكر الٌسيكطي )ت .70
 .(1988_1408(، )1الرياف لمتراث، )القاىرة_مصر(، ط)

ىػ(، المكافقات، تحقيؽ: مشيكر بف حسف 790الٌشاطبي، إبراىيـ بف مكسى بف محمد الٌمخمي )ت .71
 .(1997_1417(، )1آؿ سٌمماف، دار ابف عٌفاف، )الٌرياض_ الٌسعكدٌية(، ط)

ىػ(، الكسيط في عمكـ كمصطمح الحديث، دار 1403محٌمد بف سكيمـ )ت  شييبة، محٌمد بف بكأ .72
    الفكر العربي، )بيركت_لبناف(، )د.ط(، )د.ت(.

(، البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف ىػ1250الشككاني، محمد بف عمي بف محمد الشككاني)ت .73
  .(2006_1427(، )1السابع، تحقيؽ: محمد حسف حبلؽ، دار ابف كثير، )دمشؽ_سكريا(، ط)

ىػ(، طبقات الفقياء، تحقيؽ: إحساف عباس، دار 476الٌشيرازم، إبراىيـ بف عمي الشيرازم)ت .74
  .(1970_1930(، )1الرائد العربي، )بيركت_لبناف(، ط)

ىػ(، بمغة الٌسالؾ ألقرب المسالؾ، دار المعارؼ، 1241الٌصاكم، أحمد بف محٌمد الخمكتي )ت .75
  )القاىرة_مصر(، )د.ط(، )د.ت(.

ىػ(، شرح الكقاية كمعو منتيى الٌنقاية عمى شرح 747صدر الشريعة، عبيد ا بف مسعكد )ت .76
(، 1الكقاية، دراسة كتحقيؽ: صبلح أبك الحاج، مؤسسة الكٌراؽ لمٌطباعة كالٌنشر، )عٌماف_األردف(، ط)

(1427_2006.) 

ؿ إلى القرف الٌرابع الٌصعيدم، عبد المتعاؿ الٌصعيدم، المجٌددكف في اإلسبلـ مف القرف األكٌ  .77
 .عشر، المطبعة الٌنمكذجية، )القاىرة_مصر(، )د.ط(، )د.ت(

ىػ(، الكافي بالكفٌيات، تحقيؽ: أحمد األرناؤكط 764الٌصفدم، خميؿ بف أيبؾ بف عبد ا )ت .78
  .(2000_1420(، )1كتركي مصطفى، دار إحياء التٌراث، )بيركت_لبناف(، ط)

مي محمد محٌمد، الدٌ  .79 كلة العيثمانٌية عىكىامؿ النييكض كأسباب السُّقكط، دار الٌتكزيع الٌصبٌلبي، عى
 (.2001_1421(، )1كالٌنشر اإلسبلمٌية، )القاىرة_مصر(، ط)

ٍيمىرم، أبكعبد ا الحسيف بف عمي بف محمد )ت .80 ىػ(، أخبار أبي حنيفة كأصحابو، 436الصَّ
القادر القرشي، الجكاىر  (. عبد1985_1405(، )2(، عالـ الكتب، )بيركت_لبناف(، ط)1/98)

 (.3/661المضٌية في طبقات الحنفية، )
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ىػ(، الشقائؽ الٌنعمانٌية في عمماء الٌدكلة 968طاٍشكيٍبرم زىادىٍه، أحمد بف مصطفى بف خميؿ )ت .81
 ،(1دار الكتاب العربي، )بيركت_لبناف(، ط) العقد المنظكـ في أفاضؿ الٌركـ، العثمانٌية مطبكع مع

(1395_1975.) 
ىػ(، رد المحتار عمى الٌدر المختار، دار الفكر، 1252عابديف، محمد أميف بف عمر)تابف  .82

 .(1992_1412(، )2)بيركت_لبناف(، ط)

عابديف، محٌمد أميف، مجمكعة رسائؿ ابف عابديف، رسالة منيؿ الكارديف مف بحار الفيض ابف  .83
 بيركت_لبناف(، )د.ط(، )د.ت(.عمى ذخر الميتأٌىميف في مسائؿ الحيض، دار إحياء الٌتراث العربي، )

ىػ(، ذيؿ الٌشقائؽ الٌنعمانٌية في عمماء الٌدكلة 979عاشؽ جمبي، أحمد بف عمٌي الٌرضكم )ت .84
(، 1العثمانٌية، تحقيؽ: عبد الٌرزاؽ بركات، دار اليداية لمٌطباعة كالٌنشر، )القاىرة_مصر(، ط)

(1428_2007.) 
(، الٌتمييد لما في الميكٌطأ مف ىػ463)ت مرما الن عمر يكسؼ بف عبد عبد البر، أبكابف  .85

الكبير البكرم، كزارة عمكـ األكقاؼ  المعاني كاألسانيد، تحقيؽ: مصطفى أحمد العمكم كمحمد عبد
 (.1967_1387كالشؤكف اإلسبلمية المغربية، )الدار البيضاء_المغرب(، )د.ط(، )

االستذكار،  تحقيؽ: سالـ محٌمد ىػ(، 463عمر يكسؼ بف عبدا النمرم)ت عبد البر، أبكابف  .86
 (.2000_1421(، )1عطا كمحٌمد عمي معكض، دار الكتب العممٌية،)بيركت_لبناف(، ط)

ىػ(، االستيعاب في معرفة األصحاب،  463عمر يكسؼ بف عبدا الٌنمرم)ت البر، أبك عبد ابف .87
  .(1992_1412(، )1تحقيؽ: عمي البجاكم، دار الجيؿ، )بيركت_لبناف(، ط)

عرابي، سمطاف بف عبيد العرابي، تحقيؽ رسالة دامغة المبتدعيف ككاشفة بطبلف الممحديف لئلماـ ال .88
 (.2005_1425(، )1البرككٌم، جامعة إـ القرل، )الٌرياض_السعكدٌية(، ط)

ىػ(، الجكاىر المضٌية في 775القادر بف محمد بف أبي كفاء القرشي )ت محمد عبد القرشي، أبك .89
(، 1ؽ: عبد الفتاح محمد الحمك، دار ىجر لمطباعة كالنشر، ط)طبقات الحنفية، تحقي

(1413_1993   .) 

ىػ(، مصطمح الحديث، مكتبةي العمـ، 1421عثيميف، محٌمد بف صالح بف محٌمد )ت ابف  .90
 (.1994_1415(، )1)القاىرة_مصر(، ط)
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 ىػ(، مسالؾ األبصار في ممالؾ األمصار،749العٌدكم، أحمد بف يحيى بف فضؿ ا )ت .91
(، 1المجمع الٌثقافي العممي في أبك ظبي، )أبك ظبي_اإلمارات العربٌية المٌتحدة(، ط)

(1423_2003.) 
ىػ(، شرح الٌتبصرة كالٌتذكرة ألفية 806العراقي، عبد الٌرحيـ بف الحسيف بف عبد الٌرحمف )ت  .92

(، 1ت_لبناف(، ط)العراقي، تحقيؽ: عبد الٌمطيؼ اليميـ كماىر ياسيف فحؿ، دار الكتب العممٌية، )بيرك 
(1423_2002.) 

ىػ(،  شذرات الٌذىب في أخبار مف 1089العماد العىكرم، عبد الحي بف أحمد بف محمد )تابف  .93
 (. 1986_1406(، )1ذىب، تحقيؽ: محمكد األرناؤكط، دار ابف كثير، )دمشؽ_سكرٌيا(، ط)

عكني، حامد عكني، المنياج الكاضح لمببلغة، المكتبة األزىرية لمتراث، )القاىرة_مصر(،  .94
 )د.ط(، )د.ت(.

ىػ(، شرح سنف أبي داكد، تحقيؽ: خالد إبراىيـ 855)ت يالعيني، محمكد بف أحمد الغيتاب .95
 (.1999_1420(، )1المصرم، مكتبة الرشد، )الٌرياض_الٌسعكدية(، ط)

ىػ(، تقريب الكصكؿ إلى عمـ األصكؿ، 741مد ابف جزم الكمبي )تالغرناطي، محٌمد بف أح .96
 .(2003_1424(، )1تحقيؽ: محمد حسف إسماعيؿ، دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، ط)

ىػ(، المستصفى، تحقيؽ: محمد عبد الٌسبلـ عبد 505الغزالي، محٌمد بف محٌمد الٌطكسي )ت .97
  .(1993_1413(، )1ف(، ط)الٌشافي، دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبنا

(، نير الذىب في 1351الغٌزٌم، كامؿ بف حسيف بف محمد بف مصطفى البالي الحمبي )ت .98
 (.1999_1419(، )2دار القمـ، )دمشؽ_سكريا(، ط) تاريخ حمب،

 
ىػ(، الٌصاحبي في فقو الٌمغة العربية كمسائميا كسنف 395فارس، أحمد بف فارس بف زكريا)تابف  .99

 .(1997_1418(، )1،  دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، ط)العرب في كبلميا

ىػ(، الٌديباج الميٌذىب في معرفة أعياف 799فرحكف، إبراىيـ بف نكرالٌديف ابف فرحكف )تابف  .100
(، 1تحقيؽ: مأمكف الجٌناف، دار الكتب العممية، )بيركت_لبناف(، ط) عمماء المذىب،

(1417_1996).  
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ىػ(، تاريخ الٌدكلة العمٌية العثمانٌية، تحقيؽ: إحساف 1338حمد )تفريد، محٌمد فريد بؾ بف أ .101
 .(1981_1401(، )1حقٌي، دار الٌنفائس، )بيركت_لبناف(، ط)

ق(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 1014القارم، عمي بف سمطاف محٌمد المبل اليركم )ت .102
 (. 2002_1422(، )1المصابيح، دار الفكر، )بيركت_لبناف(، ط)

ىػ(، العيٌدة شرحي العيمدة، دار 624المقدسي، عبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد )ت قدامةابف  .103
 (.2003_1424الحديث، )القاىرة_مصر(، )د.ط(، )

ىػ(، الكافي في فقو اإلماـ أحمد، 620قدامة المقدسي، عبد ا بف أحمد بف محٌمد )تابف   .104
 (.1994_1414(، )1دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، ط)

ىػ(، الميغني، مكتبة القاىرة، 620قدامة المقدسي، عبد ا بف أحمد بف محٌمد )ت ابف .105
 (. 1968_1388)القاىرة_مصر(، )د.ط(، )

ىػ(، ركضةي الٌناظر كجٌنة 620قدامةى المقدسي، عبد ا بف أحمد بف محٌمد الجماعيمي )تابف  .106
سة الرٌياف لمٌطباعة كالٌنشر كالٌتكزيع، المناظر في أصكؿ الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ، مؤس

 .(2002_1423(، )2ط)

ىػ(، الٌذخيرة، تحقيؽ: سعيد أعراب، دار 684القرافي، أحمد بف إدريس بف عبد الٌرحمف )ت .107
 (.1994_1414(، )1الغرب اإلسبلمي، )بيركت_لبناف(، ط)

اء الفركؽ، دار ىػ(، أنكار البركؽ في أنك 684القرافي، أحمد بف إدريس بف عبد الٌرحمف )ت .108
 الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، )د.ط(، )د.ت(.

(، 277_1/276ىػ(، تاج التراجـ، )879قيطميكبغا، أبكالعدؿ قاسـ بف قيٍطميٍكبىغىا السٍُّكديٍكًني )ت .109
  .(1992_1413(، )1تحقيؽ: محٌمد خير يكسؼ، دار القمـ، )دمشؽ_سكرٌيا(، ط)

ىػ(، إعبلـي المكٌقعيف عف رٌب العالميف، تحقيؽ: 751)ت القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكبابف  .110
 (.1991_1411(، )1محمد عبد السبلـ إبراىيـ، دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، ط)

ىػ(، بدائع الٌصنائع في ترتيب 587الكاساني، أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني )ت .111
 .(1986_1406(، )2الٌشرائع، دار الكتب العممٌية، ط)
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ٌي الحسني اإلدريسي )ت .112 ٍبد الحى ىػ(، فيرس الفيارس كاألثبات كمعجـ 1382الكتٌاني، محٌمد عى
المعاجـ كالمشيخات كالمسمسبلت،  تحقيؽ: إحساف عٌباس، دار الغرب اإلسبلمي، )بيركت_لبناف(، 

 .(1982_1402(، )2ط)
لتراث العربي، ىػ(، معجـ المؤلفيف، دار إحياء ا1408كٌحالة، عمر بف رضا بف محٌمد )ت .113

 )بيركت_لبناف(، )د.ط(، )د.ت(.

(، الككاكب الٌدرارم في شرح صحيح البخارم،  786الكرماني، محٌمد بف يكسؼ بف عمي )ت .114
 .(1981_1401(، )2دار إحياء الٌتراث العربي، )بيركت_لبناف(، ط)

فكائد ىػ(، طرب األمائؿ بتراجـ األفاضؿ مطبكع مع ال1304الٌمكنكم، محٌمد عبد الحٌي )ت .115
(، 1البيية في تراجـ الحنفٌية، تحقيؽ: أحمد الزعبي، دار األرقـ، )بيركت_لبناف(، ط)

(1418_1998.) 
ىػ(، سنف ابف ماجة، أبكاب إقامة 273ماجة، أبكعبدا محمد بف يزيد القزكيني)تابف   .116

سالة الصمكات كالسنة فييا، حققو كضبط نصو كخٌرج أحاديثو: شعيب األرنؤكط كأخركف، دار الر 
  .(2009_1430(، )1العالمية، )دمشؽ_سكريا(، ط)

ىػ(، المكطأ، كتاب قصر الصبلة في السفر، 179مالؾ، مالؾ بف أنس األصبحي المدني )ت .117
باب العمؿ في جامع الصبلة، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، )بيركت_لبناف(، 

 (.1ط)

ىػ(، الحاكم الكبير في فقو مذىب اإلماـ 450الماكردم، عمي بف محٌمد البغدادم )ت .118
الٌشافعي،تحقيؽ:عمي محٌمد معٌكض كعادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، 

  .(1999_1419(، )1ط)
ىػ(، تفسير مجاىد،  104مجاىد، أبك الحٌجاج مجاىد بف جبر المكي القرشي المخزكمي )ت .119

(، 1لٌنيؿ، دار الفكر اإلسبلمي الحديثة، )القاىرة_مصر(، ط)تحقيؽ: محٌمد عبد الٌسبلـ أبكا
(1410_1989.) 

ىػ(، خبلصةي األثر في أعياف القرف 1111الميحٌبي، محمد أميف بف فضؿ ا الحمكم )ت .120
  .الحادم عشر، دار صادر، )بيركت_لبناف(، )د.ط(، )ب.ت(
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(، 1)الٌرياض_الٌسعكدية(، ط)الٌديف األلباني، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع،  محمد ناصر .121
(1417_1997 .) 

ىػ(، اليداية شرح بداية 593المرغيناني، أبك الحسف عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ )ت .122
(، اعتنى بو: نعيـ أشرؼ نكر أحمد، إدارة 1303الحي المكنكم )ت المبتدم مع شرح العبلمة عبد

 (. 1997_1417)(، 1القرآف كالعمكـ اإلسبلمٌية، )كراتشي_باكستاف(، ط)

ىػ(، صحيح مسمـ، اعتنى بو: نظر 261الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابكرم)ت مسمـ، أبك .123
 (.2006_1427(، )1محمد الفاريابي، دار طيبة، )الرياض_السعكدية(، ط)

، ناصر بف أبي المكاـر )ت .124 ىػ(، اٍلميغًرب ًفي تىٍرًتيب الميعًرب، تحقيؽ: محمكد 610الميطرزمُّ
  .(1979_1399(، )1الحميد مختار، مكتبة أسامة بف زيد، )دمشؽ_سكريا(، ط) الفاخكرم كعبد

(، العقد المنظكـ في ذكر أفاضؿ الٌركـ 992منؽ عمٌي، عمٌي بف أكزف بالي بف محٌمد )ت .125
(، 1مطبكع مع الٌشقائؽ الٌنعمانٌية في عمماء الٌدكلة العثمانٌية، دار الكتاب العربي، )بيركت_لبناف(، ط)

(1395_1975.) 
مكدكد المكصمٌي، عبد ا بف محمكد، االختيار لتعميؿ الميختار، عٌمؽ عميو: محمكد ابف  .126

 أبكدقيقة، دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، )د.ط(، )د.ت(.

الٌندكم، محٌمد رحمة ا حافظ، تحقيؽ الٌطريقة المحمدٌية كالٌسيرة األحمدٌية، دار القمـ،  .127
 (. 2011_1432(، )1)دمشؽ_سكرٌيا(، ط)

ىػ(، السنف الكبرل، 303النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني )ت .128
(، 1حققو كخرج أحاديثو: حسف عبد المنعـ شمبي، مؤسسة الرسالة، )بيركت_لبناف(، ط)

(1421_2001 .) 
يو: ىػ(، سينف الٌنسائي، حكـ عمى أحاديثو كعٌمؽ عم303الٌنسائي، أحمد بف شعيب بف عمي) .129

(، 1محمد ناصرالٌديف األلباني، مكتبة المعارؼ لمنشر كالتكزيع، )الٌرياض_السعكدية(، ط)
(1417_1997.) 

(، المنياج شرح صحيح مسمـ 676الٌنككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت .130
 (.1971_1392(، )2بف الحجاج، دار إحياء الٌتراث العربي، )بيركت_لبناف(، ط)
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ىػ(، تيذيب األسماء كالمغات، اعتنى بو: مصطفى 676، يحيى بف شرؼ الٌنككم )تككمالنٌ  .131
 عبد القادر عطا، دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، )د.ط(، )د.ت(.

نكييض، عادؿ نكييض، معجـ المفسريف مف صدر اإلسبلـ كحتى العصر الحاضر، تقديـ:  .132
(، 3رجمة كالٌنشر، )بيركت_لبناف(، ط)حسف خالد، مؤسسة نكييض الٌثقافٌية لمٌتأليؼ كالتٌ 

(1409_1988). 
ىػ(، شرح فتح القدير عمى اليداية شرحي بداية 861اليماـ، محمد بف عبدالكاحد السيكاسي)تابف  .133

المبتدم، عٌمؽ عميو كخٌرج أحاديثو: عبدالٌرٌزاؽ غالب الميدم، دار الكتب العممٌية، )بيركت_لبناف(، 
 (.1ط)

ٍنبىعي الفىكىاًئًد، تحقيؽ: محمد 807كر بف سميماف)تالييثمي، عمي بف أبي ب .134 مى كىاًئًد كى عي الزَّ (، مىٍجمى
 (.2001_1422(، )1عبد القادر عطا، دىاري الكتب العممية، )بيركت_لبناف(، ط)

ىػ(، معجـ األدباء )إرشاد 626ياقكت الحمكم، أبك عبد ا ياقكت بف عبد ا الركمي )ت .135
(، 1تحقيؽ: إحساف عباس، دار الغرب اإلسبلمي، )بيركت_لبناف(، ط) األريب إلى معرفة األديب(،

(1413_1993).  

 ق(، معجـ البمداف، دار626ركمي )تياقكت الحمكم، أبك عبد ا ياقكت بف عبد ا ال .136
 (.1995_1415(، )2صادر، )بيركت_لبناف(، ط)

 
ند أبي يعمى ىػ(، مس307المكصمي، أحمد بف عمي بف المثنى التميمي )تيعمى  بكأ  .137

(، 1المكصمي، حققو كخٌرج أحاديثو: حسيف سميـ أسد، دار المأمكف لمتراث، )دمشؽ_سكريا(، ط)
(1409_1988). 

(، طبقات الحنابمة، تحقيؽ: ىػ526الحسيف محمد بف أبي يعمى الفراء )ت ، أبكبك يعمىأ .138
المممكة، عبدالرحمف العثيميف، األمانة العامة لبلحتفاؿ بمركر مائة عاـ عمى تأسيس 

 .(1999_1419(، )1)الرياض_السعكدية(، ط)
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