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اإلعؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾداء

اإلْــــــــــــــــــذاء

أُىدُ ىرا اجليد املتٌاضغ/

إىل قبئدُ ًقدًتِ ًهؼلِّوِ حجْيب زسٌل اهلل ﷺ ،مجؼنب اهلل ثو يف فسدًسو األػلَ ،ثؼد أى ّسقنب هي حٌضو ﷺ
شسثخً ىنْئخً هسّئخً ال ًظوأ ثؼدىب أثداً..
إىل قدسنب احلجْجخ ،إىل حْفب ًّبفب ًػسقالى ًتل السثْغ ًمل الجقبع الفلسطْنْخ اليت اقرتة هٌػد اللقبء هبب..
إىل شيداء اإلسالمً ،شيداء القضْخ الفلسطْنْخً ،هَي سبز ػلَ دزهبن أًلئل اجملبىدًى املساثطٌى ػلَ ثغٌز
فلسطني احلجْجخً ،املساثطني يف سبحبد األقصَ املجبزك ،حفظين اهلل ًسدَّد خطبىنً ،تقجل جيبدىن..
إىل أسسٍ احلسّخ الصبثسّي الثبثتني القبىسّي لسجبًْين ،داػْبً اهلل أى ّقس ػٌْى ذًّين ًشؼجين ،ثبلفسج القسّت
هي سجٌى الغبصجني..
إىل أهِ احلنٌى ًأثِ الغبيلً ،إخٌاًِ األحجبةً ،أخٌاتِ الغبلْبدً ،شًجيت زفْقخ دزثًِ ،طفليتَّ الغبلْتني 0لْبى
ًأهبًِ قسح ػْينَّ..
إىل زًح جدُ احلجْت هسثِ األجْبل "أثٌ صالح" ،سبئالً اهلل زثنب السحْن أى ميي ػلْو ثسمحتو ًػفٌهً ،أى
حيشسًب هؼو يف جنبدٍ ًهنس ،يف هقؼد صدقٍ ػند هلْل هقتدز..
إىل زًح شقْقيت الغبلْخ شيْدح الؼلن 0آّخ ،أسأل اهلل أى ّتقجليب هغ الشيداءً ،أى جيوؼنب هبب يف جنبد الفسدًس هغ
النجْني ًالصدِّّقني ًالشيداء ًالصبحلنيً ،حسي أًلئل زفْقبً..
ًإىل مجْغ أحجبثِ ًإخٌاًِ..
أُىدُ حبثِ ىرا..

ب
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شكــــز ٔعزفــــبٌ

ِ
ي وأَ ْن أَ ْعمل ص ِ
اِلاً تَ ْر َ
ب أ َْوِز ْع ِِن أَ ْن أَ ْش ُك َر نِ ْع َمتَ َ
ك الَِِّت أَنْ َع ْم َ
ضاهُ
﴿ر ِّ
ََ َ
ت َعلَ َّي َو َعلَى َوال َد َّ َ
امتثاالً لقكلو تعالىَ :
ك ِِف ِعب ِ
ني﴾(.)1
اد َك َّ
َوأَ ْد ِخل ِِْن بَِر ْْحَتِ َ
الصاِلِِ َ
َ

كانطبلقاً مف قكلو ﷺ" :م ْف َال َي ْش ُك ُر َّ
َّللاَ"(.)2
اس َال َي ْش ُك ُر َّ
الن َ
َ
َّ
َّ
اء بما كانكا يعممكف ،كأطمق جزاء
فقد تأذف رُبنا لئف ُشكر َّأنو َ
يرضو لنا كيزيد ،بل يحب الشاكريف جز ً
اّلل ال َّ ِ
ين﴾( ،)3كلما عرؼ عدك هللا إبميس قدر مقاـ
الشكر إطبلقاً حيث ُذكر ،كقكلو تعالىَ ﴿ :و َسيَ ْج ِزي َُّ
شاك ِر َ
ِ
َّه ْم ِم ْن بَ ْ ِ
ني
أجل المقامات كأعبلىا ،جعل غايتو أف يسعى في قطع الناس عنو فقاؿُ :
﴿ُثَّ آلتِيَ ن ُ
الشكر ،ك َّأنو مف ّ

ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ين﴾(.)4
أَيْدي ِه ْم َوم ْن َخلْف ِه ْم َو َع ْن أ َْْيَاِن ْم َو َع ْن ََشَائل ِه ْم َوال ََت ُد أَ ْكثَ َرُى ْم َشاك ِر َ

فإني
عمي ،كعمى ك َّ
كاني أضرع إلى هللا أف يكزعني أف أشكر نعمتو َّ
الدؼ ،كأف أعمل صالحاً يرضاهّ ،

أحمده فيك خالقي مف عدـ ،كجاعمي شيئاً أُذكر..
ُ
ككن ُو ربي ،ك َّأنو لـ يكمني إلى نفسي طرفة عيف ،كلو الحمد أف َّ
أتـ
كفقني في رسالتي ىذه ،ك َّ
أحمده ُ
ثـ ُ

عمي أف عشت آثار التكفيق عياناً..
النعمة َّ
فت بإشرافو عمى بحثي ،د .نعيـ سمارة
َّ
شر ُ
ثـ إني أتقدـ مف فضمية أستاذؼ الدكتكر المشرؼ الذؼ ُ
المصري عمى جيده كاحسانو ،فجالستو عف ُقرب ،فألفيتو ذؤابة ُخُمق منيف ُّ
بيي
سني الرتبة العمميةَّ ،
الذرػَّ ،
ِ
خير ما جزػ أستاذاً عف تمميذه..
المنزلة األدبية ،فجزاه هللا ّ
عني َ
كعمى درب ُّ
شيخي الفاضميف الحبيبيف أ .د .دمحم سعيد منصكر ،ك د .بساـ حسف العف عمى
الشكر
َّ
ِ
ِ
اء ليا بما َّلذ مف الفرائد ،كطاب مف القبلئد ،كتصكيباً ما
تقبُّميما نقاش الرسالة ،إسياماً في رفعة جكدتيا ،كاثر ً
عساه كقع فييا مف ز ٍ
ٍ
تقصير ،فجزاىما هللا عني ،كعف طمبة العمـ كل خير ،كجعميما كذلؾ ذخ اًر
لل ،أك
لمعالميف.

ك ُّ
أخص منيا كميتنا الحبيبة كمية
الصرح العممي الشامخ ،ك ُّ
الشكر مكصكؿ إلى جامعة األزىر َّ
الغراءَّ ،
الشريعة منارة العمـ كالعمماء ،عمى جيدىا المبارؾ في رعاية المسيرة العممية لنيل العمكـ َّ
َّ
الشرعية..

ثـ إني أزجي شك اًر فريداً إلى زمبلئي الكراـ في العمل ،في مدرسة الكرمل الثانكية ممثم ًة بإدارتيا التي
يسرت لي كل ٍ
عسر في عممي ،كالشكر لمعممييا كمكظفييا ،سائبلً هللا أف يجعميـ ذخ اًر ،كمنبعاً لمعمماء..
َّ

) )1سكرة النمل :جزء اآلية (.)19
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ٍ
شد هللا بيما أ ِ
الدؼ الحبيبيف ،المذيف َّ
حاجة ،كلـ
كل
َزرؼ ،فقد لبَّيا لي َّ
كختاـ مسؾ العرفاف أبثُّو لك َّ

ِ
يقص ار لحظ ًة في حقي؛ تيسي اًر لمبحث العممي ،فضبلً عف دعائيما لي بالسؤدد كالَقبكؿ آناء الميل كأطراؼ
ّ
النيار ..
ٍ
ِ
ِ
كل ك ٍ
كفضيمة ،حتى ُي ِّسر لمرسالة
اجب
قدـ َّ
ككذا لزكجتي الصابرة المحتسبة "أـ ُس َييل" التي ما فتئت تُ ّ
الظيكر بالصكرة التي ترػ ..

كعمى السبيل أخي العزيز "عبد الرحيـ أبك الميند" الذؼ َّ
جل كعبل أف
ضدؼ بو ،كأسألو َّ
شد هللا َع ُ
َّ
كيتمناه ..
يستجيب دعاه ،كيكرمو كأىمو بما يحبو
إلي معركفاًَّ ،
كقدـ لي نصحاً ،ممف التقيتيـ في مسيرة الحياة.
كختاماً فالشكر مكصكؿ لكل مف أسدػ َّ

د

طضخصػاضرداضق

يهخـــص انزصبنـــخ

تناكلت الرسالة مسائل الصبلة في كتاب الحجة عمى أىل المدينة لئلماـ دمحم بف الحسف َّ
الشيباني
ٍ
فصكؿ ،كخاتمة...
دراس ًة فقيي ًة مقارنة ،كقد جاءت الرسالة في أربعة
تناكلت فيو حياة اإلماـ دمحم بف الحسف َّ
الشيباني ،ككتابو الحجة عمى أىل
أما الفصل التمييدي :فقد
ُ

كتناكلت أيضاً في ىذا الفصل حياة راكؼ الكتاب كىك اإلماـ عيسى بف أباف ،كختمتُو بالتعريف بفقياء
المدينة،
ُ
أىل المدينة.

فكس ْمتُو بتكطئة لمصبلة ككاجباتيا كمبطبلتيا  ،حيث َّ
قدمت فيو عف ركف الصبلة
أما الفصل األكؿَ :
تناكلت فيو بعض
كذكرت فيو حكـ الصبلة ،كحكـ تاركيا جحكداً ،كتاركيا تكاسبلً أك تياكناً ،ثـ
في اإلسبلـ،
ُ
ُ
كاجبات الصبلة ،كختمتو بتناكؿ مسألة مف مبطبلت الصبلة.

تـ فيو دراسة خمساً مف سنف
كالفصل الثاني:
تناكلت فيو بعضاً مف سنف كرخص الصبلة ،حيث َّ
ُ
تـ فيو دراسة ٍ
أقرتيا الشريعة السمحة في
ثبلث مف نكافل الصبلة ،ثـ ختمتُو ببعض الرخص التي َّ
الصبلة ،ك َّ

الصبلة.

تخص صبلة الجماعة ،حيث جاء
كالفصل الثالث مف البحث:
تناكلت فيو بعض أحكاـ اإلمامة التي ُّ
ُ

تناكلت فيو مسائل متفرق ًة.
فيو بعض أحكاـ االقتداء باإلماـ ،ثـ
ُ

أىـ النتائج التي تكصمت ليا ،كالتكصيات المنبثقة عنيا.
أما الخاتمة :فقد اشتممت عمى ِّ
َّ

ه

Abstract

Abstract

The study has discussed the prayer issues on AlHoja book on Al Madina
citizens for Imam Mohammed Ben Al Hassan Al Shibani.
{acomparative fiqh study}.

The study is divided into four chapters and a conclusion.

The introductory chapter: The researcher discusses the life of the Imam Al

Shibani and his book Al Hoja on Al Madina Citizens and also the life of the

bock’s narrator Imam Essa Ben Aban and his conclusion and also introduces Al
Madina scientists.

The first chapter includes the description of the prayer and its Conditions

and invalidity. The researcher introduces the prayer in Islam and its rule for who
ignore or neglect it and prayer’s conditions and it’s invalidity.

The Second chapter: The researcher discusses some of sunnah and

licences of pary where the researcher studies five issues of sunnah and three of
Al Nawafel and concludes it with some licences.

The third chapter: The researcher discusses some of Al Imama rules which

concern Al Jama prayer in which prayers have to follow the Imam and some
different issues.

The Conclusion Contains the most important results and recommendation

which come from.
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اضططضبػاِّول:ػصغلغقػاضجطّٓػبغنػاضؿالتغن ػ
ػ
.49

 881ػ

اضططضبػاضثاظي:ػتحدغدػطداسقػاضمؿر ػ
ػ
.30

 818ػ

اضططضبػاضثاضث:ػطدةػشؿرػاضؿالةػسيػاضدلر ػ
ػ
.38

 811ػ

اضططضبػاضرابّٓ:ػاضوترػرضىػاضراحضقػسيػاضدلر ػ
ػ
.31

 844ػ

.34

ػ

انفصم انثبنث :يٍ أدكبو اإليبيخ

 847ػ

.33

ػ

اضطبحثػاِّول:ػاالشتداءػباإلطامػ ػ

 841ػ

اضططضبػاِّول:ػطتابفقػاإلطامػسيػاضجضوس ػ
ػ
.35

 849ػ

اضططضبػاضثاظي:ػاضمراءةػخضفػاإلطام ػ
ػ
.31

 835ػ

اضطبحثػاضثاظي:ػطدائلػطتلرشقػسيػؿالةػاضجطارق ػ
ػ
.37

 851ػ

ح

سنرسػاضطحتوغات

اضططضبػاِّول:ػاضرصوعػدونػاضؿف ػ
ػ
.31

 854ػ

اضططضبػاضثاظي:ػإرادةػاضؿالةػجطارق ػ
ػ
.39

 851ػ

.50

اخلبمتخ ػ

ػ

اضظتائج ػ
ػ
.58

 815ػ

اضتوؿغات
ػ
.51

 811ػ

.54

ػ

انفٓبرس انعبيخ

 619ػ

سنرسػاضطؿادرػواضطراجّٓ ػ
ػ
.53

 870ػ

سنرسػاآلغاتػاضمرآظغق ػ
ػ
.55

 819ػ

سنرسػاِّحادغثػاضظبوغقػواآلثار ػ
ػ
.51

 898ػ

سنرسػاِّرالم ػ
ػ
.57

 899ػ

ط
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ادلقذيــــــــــــخ

ِ
السمطاف الظاىر ،كالبرىاف
العمي القادر القكؼ القاىر الرحيـ الغافر الكريـ الساتر ذؼ
الحمد ﵀
ِ
ّ
كمالؾ كل ميت ،كحي ،خمق فأحسف ،كصنع فأتقفَّ ،
كقدر فغفر ،كأبصر فستر،
خالق كل شيء،
الباىر،
ُ
ُ
كسمطانو فسبحانو ما أعظـ شأنو ،كالصبلة كالسبلـ عمى
أمره،
ككرـ فعفاِّ ،
ُ
عـ فضُمو ،كاحسانو ،كظير ُ

المبعكث بشي اًر ،كنذي اًر ،كداعياً إلى هللا بإذنو كسراجاً مني اًر فأكضح الداللة ،كأزاح الجيالة :دمحم سيد المرسميف،
كاماـ المتقيف ،كعمى آلو األبرار ،كأصحابو المصطفيف األخيار ،كبعد:

َّ
المسمى بعمـ الحبلؿ ،كالحراـ ،كعمـ
فإنو ال عمـ بعد العمـ با﵀ ،كصفاتو أشرؼ مف عمـ الفقو ،كىك
َّ

الشرائع ،كاألحكاـ ،لو ُبعث الرسل ،كأنزؿ الكتب إذ ال سبيل إلى معرفتو بالعقل المحض دكف معكنة السمع،
شاء ومن ي ْؤ َ ِ
ِ
ُوِت َخ ْْياً َكثِْياً َوَما يَ َّذ َّكر إِال أُولُو األَلْبَ ِ
اب﴾( ،)1كقيل :في
كقاؿ هللا تعالى﴿ :يُ ْؤِِت ا ِْل ْك َمةَ َم ْن يَ َ ُ َ َ ْ ُ
ُ
ت ا ِْل ْك َمةَ فَ َق ْد أ ِ َ
بعض كجكه التأكيل ىك عمـ الفقو(.)2
ِ ِ َّ
َكُرِك َؼ أ َّ
اؿَ :قِد ْمت ِألَتَ َعَّم َـ التَّ َش ُّي َد َف َب َكى ُع َم ُر
اؿَ :ما أَْق َد َمؾ َق َ
َف َرُجبلً َقد َـ م ْف الشا ِـ إَلى ُع َم َر َ فَق َ
َّللاِ ِإني َألَرجك ِمف َّ ِ
َّ ِ
َّ
َف َال ُي َعِّذ َبؾ أ ََبداً.
اؿَ :كَ َّ ّ
َّللا أ ْ
ُْ ْ
َحتى ْاب َتم ْت ل ْح َيتُ ُو ثُ َّـ َق َ
قاؿ ابف الجكزؼ" :أعظـ دليل عمى فضيمة الشيء النظر إلى ثمرتو ،كمف تأمل ثمرة الفقو ،عمـ أنو

أفضل العمكـ ،فإف أرباب المذاىب فاقكا بالفقو الخبلئق أبداً ،كاف كاف في زمف أحدىـ مف ىك أعمـ منو بالقرآف

أك بالحديث أك بالمغة.

عمى أنو ينبغي لمفقيو أال يككف
أجنبياً عف باقي العمكـ ،فإنو ال يككف فقيياً ،بل يأخذ مف كل عمـ
ِّ

بحع ،ثـ يتكفر عمى الفقو فإنو عز الدنيا كاآلخرة").(3

ِّ
الحض عمى ىذا النكع مف العمـ أكثر مف أف تُحصى ،كقد كثُر تصانيف
كاألخبار كاآلثار في
مشايخنا في ىذا الفف قديماً كحديثاً ،ككميـ أفادكا ،كأجادكا.

اخترت أث اًر
أحببت أف أندرج في سمؾ الطبلب المتفقييف أمبلً في النجاة كالمحاؽ بركب الصالحيف ،ف
ُ
ف ُ
ِ
السفر الجميل المكسكـ بػ "اضحجقػرضىػ
عظيماً مف آثار العمماء الفقياء ،ليككف بستاني الذؼ أخدمو ،أال كىك ّ

أعلػاضطدغظق" لئلماـ العبلمة دمحم بف الحسف َّ
الشيباني -رحمو هللا -لجبللة قدر ىذا المجتيد المطمق الفقيو
ِ
المحدث كلكثرة ثناء العمماء عميو ،كحسبي ما ذكره الشافعي -رحمو هللا -عنو" :سمعت مف دمحم بف الحسف
ّ
ٍ
آف نزؿ بمغتو"(.)4
أفيـ منو ،ككاف إذا تكمـ ُخِّي َل أف القر َ
ِك َ
قر بعير ،كما رأيت رجبلً سميناً َ
لمصبلة في اإلسبلـ منزلة ال تعدليا منزلة عبادة أخرػ ،فيي عماد الديف الذؼ ال يقكـ إال بيا،
كألف َّ
إيجابيا بمخاطبة رسكلو ﷺ ليمة اإلسراء كالمعراج مف غير
كىي أكؿ ما أكجبو هللا تعالى مف العبادات ،تكلَّى
َ
) )1سكرة البقرة :جزء اآلية (.)269
) )2الكاساني :بدائع الصنائع (.)2/1

) )3ابف الجكزؼ :صيد الخاطر (.)177/1

))4الصيمرؼ :أخبار أبي حنيفة كأصحابو (.)128

ي
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كصى بيا رسكؿ هللا  أمتو عند مفار ِ
قة الدنيا ،كألف معرفة أحكاـ الصبلة الزمة
كاسطة ،كىي آخر
َّ
كصي ٍة َّ
َ
ُ
ٍ
أقف عمى مسائل الصبلة الكاردة في ىذا
كيعبد ربو
تصح صبلتُو،
مصل حتى
لكل
َّ
ً
َ
أحبب ُت أف َ
عبادة صحيحةْ ،

آثرت أف يككف
البحث تحت عنكاف:
ُ
الكتاب العظيـ ،كقد ُ

َّ
يضبئم انصالح يٍ كتبة احلجخ عهى أْم ادلذٌُخ نإليبو حمًذ ثٍ احلضٍ انشٍجبًَ
يٍ ثبة افتتبح انصالح إىل ثبة غضم اجلًعخ
دراصخ فقٍٓخ يقبرَخ

ٍ
ٍ
ِ
األرض ٍ
محمكد؛
مبارؾ
بأثر
ليمك َث في
كهللا َّ -
الناس؛ ُ
جل كعبل -أسأؿ أف يكفقني في تسطير ما ينفع َ
ف
جفاء.
لئبل يكك زبداً ،فيذىب ً
ِ
كمسك ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أصدر الكتاب َة في ىذا المكضكع الياـ ِ
العمماء فيو ،ثـ
كجيكد
اختياره،
غات
بذكر أىميَّتو
كآثرت أف ّ
ُ
ّ
ٍ
ٍ
منيج َّ
كفق الترتيب اآلتي:
محدٍد
كفق
ضمنتيا فصكَلو ،كمباحثَو،
إثبات
ٍ
خطة َّ
ُ
َ
مسطكر ،كذلؾ َ
كمطالبوَ ،
ِّ

ً
أٔال :أًٍْخ ادلٕضٕع ٔيضٕغبد اختٍبرِ:

 -1أىمية المؤلف كىك اإلماـ دمحم بف الحسف َّ
الشيباني ،ذلؾ اإلماـ المجتيد التقي.

َ -2ك ْكف ىذا الكتاب مف كتب الخبلؼ الفقيي العالي؛ حيث يعتبر أكؿ كتاب في فقو الخبلؼ.
 -3تنمية الممكة الفقيية كالمناظرة كترجيح األقكاؿ.

ِ
عمل جماعي ضخـ يخدـ الفقو بخدمة ِ
ِ
 -4إف ىذا العمل جزء مف ٍ
الحجة
كتاب
أكعيتو النفيسة ،كىك
أحد
َ
ُ
َ
ُ
ِ
عمى ِ
الجامعة العزي ِزة في مرحمتي البكالكريكس ،كالماجستير مف حيث
طبلب ىذه
أىل المدينة ،كما يخدـ
َ
الدراسة ،كالرسائل العممية.

 -5أىمية معرفة الراجح مف األحكاـ الفقيية الخاصة بالركف األعظـ في اإلسبلـ بعد الشيادتيف ،كىك ركف
الصبلة.

ً
ثبٍَب :انذراصبد انضبثقخ:

ِ
درجة الماجستير أبكاباً مختمف ًة مف كتاب الحجة عمى أىل المدينة ،كلكف بعد
قد بحث زمبلئي في
ٍ
ِ
َّ
باحث آكػ إليو كتاب الصبلة مف كتاب الحجة عمى أىل
أعثر عمى
النظر في ُج ّل الدراسات كالبحكث ،لـ ْ
ٍ
ٍ
أحبب ُت أف أتقدـ ليذه الثَّغرة الفقيية كاتباً فييا ،كأجمع ما تناثر مف المادة
المدينة في دراسة مستقمة؛ لذلؾ ْ
َّ
مصنفات عممائنا –رضي هللا عنيـ -بعك ِف هللا تعالى.
العممية في شتات

ك
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ً
ثبنثب :يُٓج انجذث:

ٍ
ٍ
كبما َّ
تخصيا ،فالمنيج الذؼ سمكتُو في ىذا البحث مكجز في
نيجيا ،كطرائق ُّ
أف لكل دراسة بحثية ُ
النقاط اآلتية:
ثاظغاّ:ػرارغتُػأثظاءػاضبحثػاِّطورػاآلتغق :ػ
اخترت المنيج الكصفي التحميمي المقارف ،بما يتفق مع
اتبعت األسمكب العممي في كتابة األبحاث ،ك ُ
ُ
الخطة المتبعة في كتابة الرسائل كاألبحاث الجامعية بحيث تشتمل عمى:
 -1تقسيـ الرسالة إلى فصكؿ كمباحث كمطالب.

 -2مراعاة الدقة العممية في نسبة األقكاؿ ألصحابيا ،مع تكثيق ذلؾ ،مراعياً في ذكر المراجع في الحاشية
ترتيب في ػالمذاىب ترتيباً زمنياً ،مقدماً اسـ الشيرة لممصنف عمى اسـ الكتاب ،ثـ ِ
أدكف رقـ الجزء كالصفحة،
ّ
كباقي التكثيقات أرجئتُيا لقائمة المصادر كالمراجع في ذيل البحث.

 -3عزك اآليات الكريمة إلى مكاضعيا في القرآف الكريـ ،بإثبات اسـ السكرة ،كرقـ اآلية ،كاف كاف جزًء مف
ذكرت ذلؾ ،عمى النحك :سكرة البقرة :جزء اآلية (.)269
آية
ُ
النبكية إلى ِ
 -4رد األحاديث َّ
مظانيا مف الكتب التسعة ما استطعت لذلؾ سبيبلً ،مقركنة بالحكـ عمييا ما
ّ
ثـ تكثيقيا بإثبات اسـ الكتاب ،كالباب
أمكف ،باستثناء صحيحي البخارؼ كمسمـ؛ لتمِّقي َّ
األمة ليما بالَقبكؿَّ ،
كلقبو ،كرقـ الحديث.

 -5عزك اآلثار الكاردة عف السمف إلى مصادرىا غاية المستطاع ،في حاؿ لـ أتمكف مف ذلؾ فقد كثَّقت مف
الكتاب الذؼ كجدتيا فيو.

 -6كضع عبلمات الترقيـ كالتشكيل حسب األصكؿ.
 -7تبييف معاني المفردات كالتراكيب الغريبة بالرجكع إلى كتب المغة المعتمدة ،كشركح الحديث النبكؼ
الشريف.

 -8الترجمة لمف أظنُّو مغمك اًر مف األعبلـ الذيف كرد ذكرىـ في البحث ،كترجمت لبعض البمداف.
 -9ذكر في خاتمة البحث أىـ النتائج كالتكصيات.

ِ
كتسيل االستفادة منيا.
 -80عمل فيارس تخدـ الرسالة،
ّ
ثاظغاّ:ػطظنجغقػررضػاضطدأضقػصاضتاضي :ػ

أكردت صكرة المسألة كما كردت عند اإلماـ َّ
الشيباني في كتابو الحجة عمى أىل المدينة مف كتاب
-1
ُ
ٍ
ٍ
مسألة كما في كتابو -رحمو هللا ،-أك بزيادة
كل
ككس ْم ُت َّ
تخصيص تتطمب ذلؾ في بعضيا ،عمماً
الصبلةَ ،
جمعت المطالب كرتبتيا حسب مكضكعيا ،غير ممتزٍـ بالترتيب الذؼ اتَّبعو اإلماـ في كتابو.
بأنني قد
ُ
ذكرت تحرير محل النزاع ،كذلؾ بذكر مكاطف االتفاؽ كالخبلؼ بيف الفقياء الكارد في المسألة المراد
-2
ُ

دراستيا.

ل
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رجعت إلى المصادر األصمية مف كتب الفقو كأصكلو ،لجمب أقكاؿ الفقياء في المسألة ،مقتص اًر ذلؾ عمى
-3
ُ
المذاىب الفقيية األربعة ،مف خبلؿ استقراء النصكص المتعمقة بالمكضكع المراد ،ثـ دراستيا ،كتحميميا؛
َّ
لمكصكؿ إلى معاني كعمل كأسرار األحكاـ ،يعقبيا َّ
المصنفات المعاصرة.
النظر في

ذكرت سبب الخبلؼ في المسائل التي كقع فييا اختبلؼ كينبني عمى ذكره ترجيح.
-4
ُ
 -5ذكر ُت أدلة المذاىب الفقيية ،مع مناقشة ما أمكف منيا.

مبيناً ذلؾ مف مكافقة أك مخالفة قكؿ اإلماـ
 -6ذكر ُت القكؿ الراجح مف بيف أقكاؿ الفقياء في المسألةِّ ،
ٍ
ٍ
َّ
الشيباني في المسألة ،ثـ أذكر ِ
مسكغات الترجيح ،دكف
مذىب أك قكؿ.
تعصب ألؼ
ّ
نيت ما
ماىية الصبلة ،كما استث ُ
 -7استَ ُ
ثنيت مسأل َة "في سجكد القرآف" ،مف باب الصبلة؛ ككنيا خارجة عف ّ

اتفق عميو فقياؤنا مف المسائل الكاردة في الباب ،مثل :المركر بيف يدؼ المصمي ،باب الرجل يفتح عمى

الرجل في الصبلة كيفتح عمى إمامو في الصبلة.
ً
راثعب :خطخ انجذث:

كفيو مبحثاف-:

انفصم انتًٍٓذي:
َّ
َّ
اإليــبو انشٍجبًَٔ ،كتبثّ احلجـخ

اضطبحثػاِّول:ػحغاةػاإلطامػطحطدػبنػاضحدنػاضذَّغباظيػ ػ
كفيو أربعة مطالب:

المطمب األكؿ :اسمػػػػػػػػػػػػػو كمكلػػػػػػػػػػػػػػده ككفاتػػػػػػػو.

المطمب الثاني :فضائمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كصفاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو.
المطمب الثالث :طمبػػػو لمعمـ كشيكخػػػو كتالميػػػػػػػذه.
المطمب الرابع :جيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكده العمميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة.

اضطبحثػاضثاظي:ػاضتفرغفػبصتابػ"اضحجَّقػرضىػأعلػاضطدغظق"ػوسمناءػأعلػاضطدغظق ػ
كفيو ثبلثة مطالب:
المطمب األكؿ :تعػػػػػريف عػػػػػػػاـ بالكتػػػػػػػػػػػػػػػػػاب.
المطمب الثاني :راكي الكتاب (عيسى بف َأباف).

المطمب الثالث :فقيػػػػػػػػػػػاء أىػػػػػػػل المدينػػػػػػػػػػػػػة.

م
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انفصم األٔل:

كفيو مبحثاف:

تٕطئخ نهصالح ٔٔاججبتٓب ٔيجطالتٓب

اضطبحثػاِّول:ػتوطئقػضضؿالة ػ
كفيو مطمباف:

المطمب األكؿ :تعريف الصالة كمنزلتيا كحكمة مشركعيتيا.

المطمب الثاني :حكػػػػػػػػػػػـ الصػػػػػػػػالة كحكػػػػػػػػػػػػػػـ تاركيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا.

اضطبحثػاضثاظي:ػطنػواجباتػوطبطالتػاضؿالة ػ
كفيو أربعة مطالب:

المطمب األكؿ :القػػػػػػػػػػػػػراءة فػػػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػػػػالة.

المطمب الثاني :صػػػػػػػػػػػػػػػػػػالة المػغمػػػػػػى عميػػػػػػػػػػػػو.

المطمب الثالث :مكضػػػػػػػػػػػػػػػػع سجكد السيػػػػػػػػػػػػػػػػك.

المطمب الرابع :الضحػػػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػػػػػالة.

انفصم انثبًَ:

كفيو ثبلثة مباحث:

يٍ صُــٍ ٔرخص انصــالح

اضطبحثػاِّول:ػطنػدظنػاضؿالة ػ
كفيو خمسة مطالب:

المطمب األكؿ :رفػػػػػع اليديػػػػػػػػػػف فػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػالة.
المطمب الثاني :الجير بػ "ببسم

ميحرلا نمحرلا هللا".

المطمب الثالث :القنػػػػػػػكت فػػػػي صػػػػػػالة الفجػػػػػػػػػػػػر.
المطمب الرابع :ىيئػػػػػػػػػة الجمكس فػػػػػػي الصػػػػػػػػالة.

المطمب الخامس :صيغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة التشيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد.

اضطبحثػاضثاظي:ػطنػظواسؾؾلػاضؿؾؾالة ػ
كفيو ثبلثة مطالب:

المطمب األكؿ :عػػػػػػػػػػػػػػدد ركعػػػػػػػػػػػات النافمػػػػػػػػػػػػػػة.

المطمب الثاني :قضػػػػػػػػػػػاء نافمػػػػػػػػػػػة الفجػػػػػػػػػػػػػػػػػر.

المطمب الثالث :عػػػػػػػػػػػػػػدد ركعػػػػػػػػػػػات الكتػػػػػػػػػػػػػػػػر.
ن
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اضطبحثػاضثاضث:ػطؾؾنػرخصػاضؿؾؾؾؾؾالة ػ
كفيو أربعة مطالب:

المطمب األكؿ :كيفيػػػػػػػػػػة الجمع بيف الصالتيػػػػف.

المطمب الثاني :مسافػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة القصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر.

المطمب الثالث :قصػػػػػػػػػػر الصالة في السفػػػػػػػػػػػػػػػر.

المطمب الرابع :الكتػػػػػػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػػػي السفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر.
انفصم انثبنث:

كفيو مبحثاف:

يــــٍ أدكـــــبو اإليبيــــخ

ػاضطبحثػاِّول:ػاالشتؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾداءػباإلطؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾؾامػ ػ
كفيو مطمباف:

المطمب األكؿ :متابعػػػػػة اإلمػػػػػاـ فػػػػػي الجػػػػمكس.

المطمب الثاني :القػػػػػػػػػػػػراءة خمػػػػػػػػػػػػػػف اإلمػػػػػػػػػػػػاـ.

اضطبحثػاضثاظي:ػطدائلػطتلرشقػسيػؿالةػاضجطارق ػ
كفيو مطمباف:

المطمب األكؿ :الركػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكع دكف الصػػػػػػػػػػػػػػف.

المطمب الثاني :إعػػػػػػػػػػػػادة الصػػػالة جماعػػػػػػػػػػػػة.

اخلبمتخ:

وشدػـطَّظتناػأعمَّػاضظتائجػاضتيػتوؿضتُػإضغنا،ػواضتوؿغاتػاضطظبثمقػرظنا ػ
فإف ذلؾ ال يسمـ منو أحد ،كال
كختام ا :ال يت َّ
عجب الكاقف عمى ما في ىذا العمل مف َس ْيكؼ كخطئيّ ،
يستنكفو بشر...

ِ
هللا لَوج ُدوا فِ ِ
ِ ِ ِ
يو ا ْختِالَفا َكثِْياً﴾(.)1
﴿ولَ ْو َكا َن م ْن عند غَ ِْي َ َ
قاؿ هللا -تبارؾ كتعالىَ :-

الرسالة عمى َّ
أت كتاب ِّ
الشافعي ثمانيف َم َّرة ،فما مف
كقاؿ الفقيو أبك إبراىيـ المزني -رحمو هللا" :-قر ُ
ِ
غير كتاِبو"(.)2
م ٍرة إال ككاف يقف عمى خطأ ،فقاؿ الش
افعي" :ى ْيو ،أبى هللا أف يككف كتاب صحيح َ
ّ ّ
) )1سكرة النساء :جزء اآلية (.)82

) )2البخارؼ :كشف األسرار (.)4/1

س
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ِ
دت خطأً ،كال ُّ
تعم ُّ
كحرصت عمى إعداد
ىكػ،
قت ُقدرتي َكُك ْسعي ،كال َّ
ُ
بذلت َج ْيدؼ ،كاستغر ُ
كحسبي ّأني ُ
أردت ً
َّ ٍ
كند ٍرة في العمـ ...فإف كِّفْقت فمف هللا كحده ،كلو ُّ
الشكر كالفضل
جيداً ،مع قمة في الكقتَ ،
ىذا العمل إعداداً ِّ
ُ
كِ
عما في نفسي ،أك نبا فيمي فأستغفر هللا منو ،كأسألو الصفح،
المَّنة ،كاف َّ
قصرت عف التعبير َّ
زؿ قممي ،أك َّ
كالتجاكز عنو.

الرغبة في ُج ْكده كاحسانو دكف
الرجاء أف يرزقني اإلخبلص في العمل كّمِو ،ك َّ
كالى هللا إلحاحي في َّ
غيره ،كأف ينفعني بيذه ِّ
كتأمميا ،أك استفاد منيا،
كمف أشرؼ عمى إعدادىاَّ ،
ككل مف قرأىا ،أك نظرىا َّ
الرسالةَ ،

ٍ
ِ
شيء ٍ
َّ
قدير ،كباإلجابة جدير..
كل
فإف هللا عمى ّ

ع

ال

اإلطامػاضذغباظيػوصتابهػاضحجق

اضلؿلػاضتطنغدي

انفصم انتًٍٓذي

َّ
اإليبو انشٍجبًَ ٔكتبثّ احلجخ
ٔفٍّ يجذثبٌ:

َّ
ادلجذث األٔل :دٍبح اإليبو حمًذ ثٍ احلضٍ انشٍجبًَ
ادلجذث انثبًَ :تعزٌف ثكتبة "احلجخ عهى أْم ادلذٌُخ"ٔ ،فقٓبء أْم ادلذٌُخ

1
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اضلؿلػاضتطنغدي

ادلجذث األٔل:
َّ

دٍبح اإليبو حمًذ ثٍ احلضٍ انشٍجبًَ
(ْ132ـْ189 -ـ)
ٔفٍّ أرثعخ يطبنت:

ادلطهت األٔل :امســــّ ٔيٕنـــــــذِ ٔٔفبتـــــّ.
ادلطهت انثبًَ :فضبئهـــــــــّ ٔصفبتـــــــــــــّ.
ادلطهت انثبنث :طهجّ نهعهى ٔشٍٕخّ ٔتاليٍذِ.
ادلطهت انزاثع :جٓــــــــــــٕدِ انعهًٍــــــــخ.

2
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اضلؿلػاضتطنغدي

ادلطهت األٔل

امسّ ٔيٕنذِ ٔٔفبتّ
أوالّ:ػادطهػوظدبه(:)1

ػ ػ

ىك اإلماـ المجتيد دمحم بف الحسف بف فرقد ،أبك عبد هللا َّ
الشيباني( ،)2صاحب أبي حنيفة كاماـ أىل
الرأؼ ،أصمو دمشقي مف قرية تسمى َح َرْستَا( ،)3كقيل :أصمو مف الجزيرة مف منتجع بني شيباف مف ديار
ربيعة ثـ صار كالده في جند الشاـ ،كأقاـ أىمو مرًة في َح َرْستَا كمرًة بقرية في فمسطيف كمتاىما مف أرض
الشاـ ،كمف ىناؾ انتقمكا إلى الككفة(.)4
ثاظغاّ:ػطوضدهػوظذأته :ػ
ط( ،)5سنة اثنتيف كثبلثيف كمائة ،كنشأ بالككفة ،كلما بمغ سف التمييز تعمـ القرآف الكريـ
ُكلِد في ك ِاس ْ
كحفع منو ما تيسر لو ،كأخذ يحضر دركس المغة العربية كالركاية ،ككانت الككفة إذ ذاؾ ميد العمكـ العربية
كدار الحديث كالفقو منذ نزليا كبار الصحابة  كاتخذىا عمي بف أبي طالب  عاصمة الخبلفة ،ككاف أكؿ
حضكره لمجالس أبي حنيفة كىك في سف الرابعة عشرة.
كعرؼ
طمب الحديث ،كسمع سماعاً كثي اًر ،كجالس أبا حنيفة كسمع منو ،كنظر في الرأؼ فغمب عميوُ ،

بو كنفذ فيو ،كجمس لتعميـ الناس في مسجد الككفة كىك ابف عشريف سنة ،كقدـ بغداد فنزليا كاختمف إليو

الناس كسمعكا منو الحديث كالرأؼ ،كخرج إلى الرقة كىاركف أمير المؤمنيف بيا ،فكَّاله قضاء ِّ
الرقة ثـ عزلو(.)6
ػ

ٍ
ٍ
)َّ (1
مستقمة :منيا كتاب الذىبي المكسكـ باإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو ،كمنيا كتاب بمكغ
مصنفات
صنف العمماء في سيرِتو
األماني في ترجمة اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني ،لمككثرؼ ،كمنيا اإلماـ دمحم بف الحسف َّ
الشيباني نابغة الفقو اإلسبلمي

لمدكتكر :عمي أحمد الندكؼ ،ىذا غير ما أكرده الخطيب البغدادؼ في تاريخ بغداد.

)َّ )2
الشيباني :نسبة إلى شيباف  ،كىي قبيمة معركفة في بكر بف كائل ،كىك شيباف بف ذىل بف ثعمبة ،السمعاني :األنساب
(.)198/8
)َ )3حَر ْس َتا :قرية كبيرة عامرة كسط بساتيف دمشق عمى طريق حمص ،بينيا كبيف دمشق أكثر مف فرسخ .الحمكؼ :معجـ
البمداف ( ،)241/2كاْلَفرس ُخ ثَ َبلثَ ُة أَمي ٍ
اؿ ،د .سعدؼ أبك حبيب :القامكس الفقيي ()282/1؛ كعميو فإف الفرسخ يعدؿ
َْ
َ َْ
( 5.544كـ) ،حيث إف الميل يعادؿ(1848ـ).

) )4البغدادؼ ،تاريخ بغداد ( ،)561/2الككثرؼ :بمكغ األماني (.)5 -4
) )5ك ِّ
كسماىا بكاسط ،ألنيا متكسطة بيف البصرة كالككفة .انظر :الحمكؼ :معجـ البمداف
اسط :مدينة بالعراؽ بناىا
َّ
الحجاجَّ ،
(.)347/5

) )6انظر :البغدادؼ :تاريخ بغداد ( ،)561/2الككثرؼ :بمكغ األماني (.)5
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اضلؿلػاضتطنغدي

ثاضثّا:ػوساته :ػ
الشيباني سبع ًة كخمسيف عاماً ،مؤل بيا الدنيا عمماً كنك اًر ،كانت كفاتو –رحمو هللا -عاـ
عاش اإلماـ ّ

الرؼ( ،)1كفي ىذه الرحمة تُكِفي اإلماـ دمحم.
189ىػ ،كىك العاـ الذؼ كاف الخميفة الرشيد سائ اًر إلى َّ
َ
ركػ البغدادؼ بسنده عف أحمد بف يحيى ،يقكؿ« :تُكِفي الكسائي كدمحم بف الحسف في يكـ ك ٍ
احد ،فقاؿ الرشيد:
َ
دفنت اليكـ المغة كالفقو»(.)2
ُ
بالرؼ أنشأ ،يقكؿ:
لما دفف الرشيد
محمد بف الحسف كالكسائي يعني َّ
ك َّ
َ
ِ
ِ
ض ِاة ُم َح َّمٍدَ ...فأَ ْذ َرْي ُت َد ْم ِعي َكاْلُف َؤ ُاد َع ِم ُيد
أَسْف ُت َعَمى َقاضي اْلُق َ
ِ ِ
ِ
اء تَ ِم ُيد
ض اْلَف َ
َكأَْقَمَقني َم ْك ُت اْلك َسائ ِّي َب ْع َدهَُ ...كَك َاد ْت ِبي األ َْر ُ
ضُ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
يف َنِد ُيد(.)3
فما َل ُي ْـ في اْل َعاَلم َ
ُى َما َعال َماف أ َْكَد َيا َفتُخ ّرَماَ ...

)َّ )1ي
الحاج عمى طريق السابمة
ط
ِّ
أميات الببلد كأعبلـ المدف كثيرة الفكاكو كالخيرات ،كىي مح ّ
الر  :ىي مدينة مشيكرة مف ّ
كقصبة ببلد الجباؿ ،بينيا كبيف نيسابكر مائة كستكف فرسخاً (حكالي ثمانمائة كسبع كثمانكف كيمك مت اًر) ،كتبعد عف قزكيف
سبعة كعشركف فرسخاً (حكالي مائة كخمسكف كيمك مت اًر) .انظر :الحمكؼ :معجـ البمداف (.)116/3
) )2البغدادؼ :تاريخ بغداد (.)561/2

) )3الذىبي :مناقب اإلماـ أبك حنيفة كصاحبيو (.)94
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اضلؿلػاضتطنغدي

ادلطهت انثبًَ

فضبئهّ ٔصفبتّ

ططاػذُصرػسيػوؿلهػجطضقّ :ػ
ذكياً متَّقد الذىف ،سريع الخاطر ،قكؼ الذاكرة ،ذا نفس كثَّابة إلى
 -كاف دمحم بف الحسف-رحمو هللاَّ -

الخمُق لمغاية ،سميناً خفيف الركح(.)1
الخمق ك ُ
المعالي ،جميل َ
أيت أعقل ،كال أفقو ،كال أزىد ،كال أكرع ،كال أحسف نطقاً
 كقاؿ اإلماـ الشافعي-رحمو هللا" :-ما ر ُكايراداً مف دمحم بف الحسف"(.)2
ططاػرُويػسيػربادته :ػ

 قاؿ َّالطحاكؼ :سمعت أحمد بف أبي عمراف يحكي عف بعض أصحاب دمحم بف الحسف« ،أف دمحماً
كاف حزبو في كل يك ٍـ ٍ
كليمة ثمث القرآف».
سمعت بك اًر العمي ،يقكؿ" :إنما أخذ ابف سماعة ك ِعيسى ْب ُف أ ََب ٍ
اف
 كقاؿ أبك خازـ القاضي(،)3ُ
َ
الصبلة مف دمحم بف الحسف"(.)4
ططاػرُويػسيػزعدهػواجتظابهػضضرغادق :ػ
عف دمحم بف سماعة ،قاؿ" :كاف سبب مخالطة دمحم بف الحسف السمطاف أف أبا يكسف القاضي ُش ْكِكر

رجل َّ
في ٍ
يكلى قضاء ِّ
الرقة ،فقاؿ ليـ :ما أعرؼ لكـ رجبلً يصمح غير دمحم بف الحسف ،فإف شئتـ فاطمبكه مف
ٍ
قاض
الككفة ،قاؿ :فأشخصكه ،فمما قدـ جاء إلى أبي يكسف ،فقاؿ :لماذا أشخصت؟ قاؿ :شاكركني في

فأحببت أف
لمرقة ،فأشرت بؾ كأردت بذلؾ معنى أف هللا قد بث عممنا ىذا بالككفة كالبصرة كجميع المشرؽ،
ُ
تككف بيذه الناحية ليبث هللا عممنا بؾ بيا كبما بعدىا مف الشامات ،فقاؿ :سبحاف هللاأ أما كاف لي في نفسي
مف المنزلة ما أخبر بالمعنى الذؼ مف أجمو أشخصأ فقاؿ :ىـ أشخصكؾ ،ثـ أمره بالرككب ،فركبا كدخبل
عمى يحيى بف خالد بف برمؾ ،فقاؿ ليحيى :ىذا دمحم ،فشأنكـ بو ،فمـ يزؿ يخكؼ دمحماً حتى كلِي قضاء
َ
الرقة(.)5
) )1انظر :الذىبي ،مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو ( ،)94الككثرؼ :بمكغ األماني (.)5
حماد ،كىك قكؿ
) )2الذىبي ،مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو ( ،)87كقاؿ فيو« :لـ َيرك ىذا عف الربيع ،إال أحمد بف َّ
منكر».

) )3أبك خازـ القاضي (ت 400 -198 :ق) :عبد الحميد بف عبد العزيز ،القاضي أبك خازـ السككني البصرؼ ثـ البغدادؼ
الحنفي الفقيو ،كلِي قضاء الشاـ كقضاء الككفة ثـ استقضاه المعتضد عمى قضاء الشرقية .انظر :الذىبي :تاريخ اإلسبلـ
َ
(.)971/6

) )4الذىبي :مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو (.)94
) )5الذىبي :مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو (.)87
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ططاػرُويػسيػشوةػرضطه( :)1ػ
ِ
بكتاب هللا مف دمحم بف الحسف".
أعمـ
 عف أحمد بف عطية،سمعت أبا عبيد ،يقكؿ" :ما ر ُ
ُ
أيت َ
 كقاؿ اإلماـ الشافعي-رحمو هللا" :-لك أشاء أف أقكؿ نزؿ القرآف بمغة دمحم بف الحسف لقمتولفصاحتو".
كنت إذا رأيتو
أيت أفصح منوُ ،
أيت سميناً أخف ركحاً مف دمحم بف الحسف ،كما ر ُ
 كقاؿ أيضاً" :ما ر ُيق أر كأف القرآف نزؿ بمغتو".
()2

حممت عف دمحم بف الحسف حمل ُبختي
 كقاؿُ " :دمحم بف الحسف".
يؤخر".
ِّ

تغير كجيو ،ما خبل
كتباً ،كما
ناظرت أحداً إال َّ
ُ

ِ
يقدـ حرفاً كال
 كقاؿ " :كاف دمحم بف الحسف الشيباني إذا أخذ في المسألة كأنو قرآف ينزؿ عميو ال ّكسئل اإلماـ أحمد مف أيف لؾ ىذه المسائل الدقيقة؟ فقاؿ" :مف كتب دمحم بف الحسف".
 ُ -ككاف لو مجمس في مسجد الككفة كىك ابف عشريف سنة(.)3

ططاػرُويػسيػسطظتهػوذصائه :ػ
شؿتهػطّٓػاإلطامػطاضكػبنػأظس :ػ
 ُركؼ عف مجاشع بف يكسف ،قاؿ :كنت بالمدينة عند مالؾ كىك يفتي الناس ،فدخل عميو دمحم بفالحسف صاحب أبي حنيفة كىك حدث ،فقاؿ :ما تقكؿ في جنب ال يجد الماء إال في المسجد؟ فقاؿ مالؾ :ال
يدخل الجنب المسجد.
قاؿ :فكيف يصنع كقد حضرت الصبلة كىك يرػ الماء؟ قاؿ :فجعل مالؾ يكرر ال يدخل الجنب
المسجد؛ فمما أكثر عميو قاؿ لو مالؾ :فما تقكؿ أنت في ىذا؟ قاؿ :يتيمـ كيدخل فيأخذ الماء مف المسجد
كيخرج فيغتسل.
قاؿ :مف أيف أنت؟ قاؿ :مف أىل ىذه ،كأشار إلى األرض.
فقاؿ :ما مف أىل المدينة أحد ال أعرفو.
فقاؿ :ما أكثر مف ال تعرؼ ،ثـ نيض.
فقالكا لمالؾ :ىذا دمحم بف الحسف صاحب أبي حنيفة.
) )1انظر الذىبي :مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو (.)86 -80
اسانيَّة ،تنتج ِمف بي ِف عر ٍ
) )2ب ْختي :بخت :البخت كالبخِتيَّة :د ِخيل ِفي اْلعربِي ِ
اإلبل الخر ِ
َّة ،أَعجمي م َعَّرب ،كِىي ِ
بية كفالِ ٍج .ابف
ُْ
ُْ
ُ
َ
ُْ َ ُ ْ َ ْ
ََ
ُ
َ َ
منظكر :لساف العرب (.)9/2
) )3البغدادؼ :تاريخ بغداد (.)561/2
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فقاؿ مالؾ :دمحم بف الحسف كيف يكذب كقد ذكر أنو مف أىل المدينة؟ قالكا :إنما قاؿ مف أىل ىذه ،كأشار إلى

األرض.
قاؿ :ىذا ُّ
عمي مف ذاؾ(.)1
أشد َّ

طنػأشواضهػاضطذنورة :ػ

أحل آخر ،ككبلىما يسعو أف يجتيد ،فالصكاب
اختمف في مسألةَّ ،
فحرـ فقيو ك َّ
قاؿ-رحمو هللا" :-إذا ُ
عند هللا كاحد حبلؿ أك حراـ ،كال يككف عنده حبلؿ كحراـ كىك شيء كاحد ،فأما أف يقكؿ قائل :قد أحل فقيو
كحرـ فقيو في فرج كاحد ككبلىما صكاب عند هللا ،فيذا ما ال ينبغي أف يتكمـ بو ،كلكف الصكاب عند هللا
كاحد ،كقد أدػ القكـ ما كمفكا بو حيف اجتيدكا ككسعيـ ما فعمكا ،كىذا قكؿ أبي حنيفة كأبي يكسف كقكلنا"(.)2

) )1البغدادؼ :تاريخ بغداد (.)561/2
) )2الذىبي :مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو (.)84
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ادلطهت انثبنث
طهجّ نهعهى ٔشٍٕخّ ٔتاليٍذِ

أوالّ:ػطضبهػضضفضم :ػ

ٍ
جماعة مف العمماء ،كمف أشيرىـ أبي حنيفة ،كمسعر بف كداـ ،كسفياف
سمع العمـ في الككفة عف

الثكرؼ ،كعمر بف ذر ،ككتب أيضاً عف مالؾ بف أنس ،كأبى عمرك األكزاعي ،كزمعة بف صالح ،كبكير بف
عامر ،كأبي يكسف القاضي ،كسكف بغداد َّ
كحدث بيا.

كتب شيئاً مف العمـ عف أبي حنيفة ،ثـ الزـ أبا يكسف مف بعده حتى برع في الفقو ،كرحل إلى إماـ

أىل المدينة كالزمو ثبلث سنيف كسمع منو سبعمائة حديثاً كنيفاً.

كانتيت إليو رياسة الفقو بالعراؽ بعد أبي يكسف ،كيعتبر ناشر مذىب أبي حنيفة ،كاف مف أذكياء

العالـُ ،كّلِي قضاء القضاة لمرشيد ،كناؿ مف الجاه كالحشمة ما ال مزيد عميو (.)1
ططاػرُويػسيػذدةػاعتطاطهػباضفضم :ػ

فأنفقت خمسة عشر ألفاً عمى النحك كالشعر ،كخمسة
اؿ عف نفسو" :ترؾ أبي ثبلثيف ألف درىـٍ،
ُ
َق َ
عشر ألفاً عمى الحديث كالفقو"(.)2

ِ
جدؼ
كركػ أبك خازـ القاضي قاؿ :حدثني ابف بنت دمحم بف الحسف ،قاؿ :قمت ألمي :صفي ما كاف ّ

يعمل في منزلو قالت" :كاف كهللا يا ُبني يككف في ىذا البيت كحكلو الكتب ما كنت أسمع لو كمم ًة غير أني
أراه يشير بحاجبو كأصبعو"(.)3
ثاظغاّ:ػذغوخهػوطنػروىػرظنم :ػ

ِ
ِ
مشايخو الذيف
كنخص بالذكر مف بينيـ أشير
المحدثيف،
ُّ
تتممذ اإلماـ دمحم عمى يد كثير مف الفقياء ك ّ

تأثَّر بيـ في تككيف عقميتو الفقيية كمسيرتو العممية:
-8ػاإلطامػأبوػحظغلقػ(ت:ػ850عؾ) :ػ

إماـ الحنفية الفقيو المجتيد المحقق ،أحد األئمة األربعة عند أىل َّ
السنة ،اإلماـ العمـ الككفي الفقيو مكلى بني
تميـ هللا بف ثعمبة كلد سنة ثمانيف مف اليجرة كتكفي في نصف شكاؿ كقيل في رجب كقيل في شعباف سنة
خمسيف كمائة ،كرأػ أنس بف مالؾ  غير مرة بالككفة).(4
) )1انظر :البغدادؼ :تاريخ بغداد ( ،)561/2الذىبي :مناقب اإلماـ أبي حنيفة كصاحبيو ( ،)79ابف قطمكبغا :تاج التراجـ
(.)237/1

) )2البغدادؼ :تاريخ بغداد (.)561/2
) )3الككثرؼ :بمكغ األماني (.)7
) )4الصفدؼ :الكافي بالكفيات (.)89/27
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-1ػاإلطامػطاضكػبنػأظسػ(ت:ػ879عؾ) :ػ
إماـ دار اليجرة ،أبك عبد هللا مالؾ بف أنس بف مالؾ بف أبي عامر بف عمرك بف الحارث األصبحي،
المدني ،حميف بني تيـ مف قريش ،فيـ حمفاء عثماف أخي طمحة بف عبيد هللا أحد العشرة ،كمكلد مالؾ عمى
األصح :في سنة ثبلث كتسعيف ،عاـ مكت أنس خادـ رسكؿ هللا  كنشأ في صكف كرفاىية كتجمل).(1
لمف ْتيا ،كجمس لئلفادة ،كلو إحدػ كعشركف سنة،
كطمب مالؾ العمـ كىك ابف بضع عشرة سنةَّ ،
كتأىل ُ

َّ
ط ِر ّّؼ ،كقصده طمب ُة العمـ مف اآلفاؽ في آخر دكلة أبي جعفر المنصكر،
كحدث عنو جماعة كىك َح ّّي َش ّّ
اب َ
كما بعد ذلؾ ،كازدحمكا عميو في خبلفة الرشيد إلى أف مات).(2
-4ػاإلطامػأبوػغودف،ػغفموبػبنػإبراعغمػ(ت:ػ811عؾ) :ػ

ِ
المحدث ،قاضي القضاة ،يعقكب بف إبراىيـ بف حبيب بف حبيش بف
ىك اإلماـ ،المجتيد ،العبلمة،
ّ
سعد بف بجير بف معاكية األنصارؼ(.)3

كَّاله مكسى بف الميدؼ القضاء بيا ،ثـ ىاركف الرشيد مف بعده ،كىك أكؿ مف ُدعي بقاضي القضاة
في اإلسبلـ(.)4
كاف مكلده سنة ثبلث عشرة كمائة( ،)5كتُكفي يكـ الخميس أك لكقت الظير لخمس َخَم ْك َف مف شير

ربيع األكؿ سنة اثنتيف كثمانيف كمائة ببغداد(.)6
ثاضثاّ:ػتالطغذهػوطنػروىػرظه:

تتممذ عمى اإلماـ دمحم كثير مف العمماء ،فمف تبلميذه أبك عبيد القاسـ بف سبلـ كىشاـ بف عبيد هللا
الرازؼ كأبك سميماف الجكزجاني كأبك حفص الكبير أحمد بف حفص البخارؼ كداكد بف رشيد كغيرىـ كثير(،)7
كمف أشير مف أخذ عنو العمـ:
-6ػاإلطامػاضذاسفيػ(ت:ػ402عؾ) :ػ

ِ
حممت
مقد اًر لما أخذ عف دمحم بف الحسف مف الفقو كالعمـ ،قاؿ الذىبي" :قاؿ الشافعي:
كاف اإلماـ الشافعي ّ
ُ
عف دمحم بف الحسف كقر بعير كتباً(.)8

) )1الذىبي :سير أعبلـ النببلء (.)49/8
) )2المرجع نفسو (.)55/8

( )3انظر :الذىبي :تاريخ اإلسبلـ ( ،)276/12الذىبي :سير أعبلـ النببلء (.)469/7
( )4البغدادؼ :تاريخ بغداد ( ،)245/14ابف خمكاف :كفيات األعياف (.)379/6
( )5البغدادؼ :تاريخ بغداد ( ،)247/14الذىبي :سير أعبلـ النببلء (.)470/7

( )6ابف خمكاف :كفيات األعياف ( ،)388/6البغدادؼ :تاريخ بغداد (.)263/14
) (7الذىبي :سير أعبلـ النببلء (.)135/9
) (8المرجع نفسو.
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ِ
مقد اًر لمشافعي كذكائو كحرصو عمى العمـ ،فكاف يخمك بو كال يبخل
كما كاف اإلماـ دمحم بف الحسف ّ

أيت دمحم بف الحسف يعظـ أحداً مف أىل العمـ إعظامو
عميو بكقتو كعممو ،قاؿ أبك حساف الزيادؼ" :ما ر ُ
لمشافعي ،كلقد جاءه يكماً فمقيو كقد ركب دمحم بف الحسف فرجع دمحم إلى منزلو كخبل بو يكمو إلى الميل ،كلـ
يأذف ٍ
ألحد عميو"(.)1

-1ػاإلطامػذفغبػبنػدضغطانػاضصغداظيػاضصوسيػ(ت:ػ103عؾ) :ػ
مف أصحاب دمحم كأبي يكسف ،قاؿ شعيب أممى عمينا دمحم بف الحسف قاؿ :قاؿ أحد قضاتنا القاسـ بف
معف :إذا اختمف الزكجاف في متاع البيت فجميع ما في البيت بينيما نصفيف( ،)2قدـ مصر كمات بيا ،كركػ
عف دمحم مسائل نكادر(.)3
-4ػاإلطامػطفضىػبنػطظؿورػاضرازيػ(ت:ػ188عؾ) :ػ

ِ
محدث ثقة حافع ،كفقيو مف أىل الرأؼ ،ركػ الكتب كالنكادر عف أبي يكسف كدمحم بف الحسف ،ككاف
ّ
رفيقاً ألبي سميماف الجكزجاني في الركاية ،كلكنو كاف أصغر َّ
سناً منو؛ كركػ الحديث عف مالؾ كالميث بف
سعد كغيرىما ،كركػ عنو عمي بف المديني كالبخارؼ كغيرىما ،كقد سكف بغداد ،كطمبو المأمكف لمقضاء

فأبى(.)4
-3ػاإلطامػإبراعغمػبنػرُدتمػاضطروزيػ(ت:ػ188عؾ) :ػ

كاف يذكر ٍ
بفقو كعبادة ،كاف أكالً مف أصحاب الحديث ،ثـ خرج إلى دمحم بف الحسف فكتب كتبيـ
ُ
فقربو المأمكف ،كقد كثَّقو يحيى بف معيف ،كتكمـ فيو
كعرض عميو القضاء فمـ َيْقَبموَّ ،
فاختمف الناس إليوُ ،
َّ
المحدثيف بسبب الرأؼ ،مات في اليكـ العاشر كىك يكـ األربعاء لعشر بقيف مف جمادؼ اآلخرة سنة
بعض
إحدػ عشرة كمائتي(.)5
-5ػأددػبنػاضلرات،ػأبوػربدػاضضهػاضحراظيػ(ت.ػ184عؾ) :ػ
ىك الفقيو المالكي القاضي ،ركػ أسد عف مالؾ بف أنس المكطأ كعف أبي يكسف القاضي كدمحم بف
ككتَ َب عمـ أبي حنيفة ،كقد نفدت نفقة أسد كىك عند دمحم فكمـ فيو الدكلة
الحسف ،كغمب عميو عمـ الرأؼَ ،
فنفذكا إليو عشرة آالؼ درىـ(.)6

) (1الشيرازؼ :طبقات الفقياء ( ،)61/1النككؼ :تيذيب األسماء (.)79/1
( )2محيي الديف الحنفي :الجكاىر المضية (.)257/1
)َّ (3
الطحاكؼ :شرح معاني اآلثار (.)218/3

) (4البغدادؼ :تاريخ بغداد ( ،)188/13الذىبي :ميزاف االعتداؿ (.)477/6
) (5انظر محيي الديف الحنفي :الجكاىر المضية ( ،)37/1ابف حجر :لساف الميزاف (.)56/1
) (6الذىبي :سير أعبلـ النببلء (.)225/10
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–1ػػغحغىػبنػطفغنػ(ت.ػ144عؾ) :ػ
كاف إماماً ربانياً ،عالماً حافظاً ،ثبتاً متقناً ،كلد يحيى في سنة ثماف كخمسيف كمائة( ،)1قاؿ أحمد بف

عقبة :سألت يحيى بف معيف كـ كتبت مف الحديث يا أبا زكريا؟ قاؿ :كتبت بيدؼ ىذه ستمائة ألف حديث،
قاؿ أحمد :كاني أظف أف المحدثيف قد كتبكا لو بأيدييـ ستمائة ألف ،كستمائة ألف(.)2
قاؿ عباس الدكرؼ :سمعت يحيى بف معيف يقكؿ :كتبت الجامع الصغير عف دمحم بف الحسف(.)3
مات في المدينة أياـ الحج قبل أف يحج كىك يريد مكة ،سنة ثبلث كثبلثيف كمائتيف(.)4

( )1انظر :البغدادؼ :تاريخ بغداد ( ،)172/14ابف خمكاف :كفيات األعياف ( ،)139/6الذىبي :سير أعبلـ النببلء ()123/9
كما بعدىا.

( )2البغدادؼ :تاريخ بغداد ( ،)187/14ابف خمكاف :كفيات األعياف (.)140/6
( )3البغدادؼ :تاريخ بغداد (.)172/2
( )4البغدادؼ :تاريخ بغداد (.)190/14
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ادلطهت انزاثع

أوضّا:ػجنودهػسيػرضمػاضلمه :ػ

جٕٓدِ انعهًٍخ

ِ
طبقتو ،كتباً في الفقو قدر ما كصل إلينا مف دمحم بف الحسف َّ
الشيباني؛
لـ يصل إلينا مف أؼ عال ٍـ في
َ
المدكنة في ِ
ِ
ِ
فقو المذاىب.
لمكتب
كتبو ىي العماد
بل إف َ
كال يخفى مبمغ استمداد الكتب المدكنة في المذاىب مف كتب دمحم بف الحسف فاألسدية التي ىي أصل

المدكنة في مذىب مالؾ إنما أُِّلفت تحت ضكء كتب دمحم ،كالشافعي إنما َّألف قديمو كجديده بعد أف َّ
تفقو عمى
دمحم ككتب كتبو كحفع منيا ما حفع ،كابف حنبل كاف يجيب في المسائل مف كتب دمحم كىكذا مف بعدىـ مف
الفقياء(.)1
 صتبػطحطدػبنػاضحدنػاضذَّغباظي،ػواضتيػتُدَّطىػبصتبػظاعرػاضرواغق :ػ
مركية بطريق
ىذه الكتب الستة تعتبر مف كتب ظاىر الركاية في المذىب الحنفي ،مف حيث إنيا َّ

الشيرة أك التَّكاتر ،كىي:
ُ

 -1األصل المعركؼ بالمبسكط :كىك الذؼ يقاؿ عنو إف الشافعي كاف حفظو ك َّألف األـ عمى محاكاتو ،كأسمـ
حكيـ مف أىل الكتاب بسبب مطالعتو ،كقاؿ :ىذا كتاب دمحمكـ األصغر فكيف كتاب دمحمكـ األكبر؟.
 -2الجامع الكبير :كىك كتاب جامع لجبلئل المسائل مشتمل عمى عيكف الركايات كمتكف الدرايات ،بحيث كاد
أف يككف معج اًز كما يقكؿ األكمل في شرحو عمى تمخيص الخبلطي لمجامع الكبير.
كسبب
 -3الجامع الصغير :كىك كتاب مبارؾ مشتمل عمى نحك ألف كخمسمائة كاثنتيف كثبلثيف مسألة،
ُ
ِ
تأليفو إشارة مف ِ
شيخو أبي يكسف القاضي.
ً
 -4الزيادات كزيادة الزيادات :ألفيما بعد الجامع الكبير استدراكاً لما فاتو فيو مف مسائل.
 -5السير الكبير :كىك مف أكاخر ما َّألفو دمحم بف الحسف.
ِّ -6
السَير الصغير :يركيو عف أبي حنيفة(.)2

) )1انظر الككثرؼ :بمكغ األماني (.)62
) )2الندكؼ :اإلماـ دمحم نابغة الفقو اإلسبلمي (.)142
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 صتبػطحطدػبنػاضحدنػاِّخرى:ػاضتيػتُفرفػباضظَّوادر،ػضظدرةػوجودعا،ػوالحتوائناػرضىػظوادرػ
اضطدائلػسيػاضطذعب :ػ
فرعيا حينما كاف قاضياً ِّ
ِّ -1
بالرقة.
دكف فيو المسائل التي َّ
الرقيات :كقد َّ

 -2الكيسانيات :كىي التي ركاىا عنو شعيب بف سميماف الكيساني ،يركييا الطحاكؼ عف سميماف بف شعيب
عف أبيو عف دمحم.
 -3الجرجانيات :يركييا عنو عمي بف صالح الجرجاني.

 -4الياركنيات :كىي مسائل جمعيا اإلماـ دمحم في زمف ىاركف الرشيد(.)1
 -5النكادر :ركاية إبراىيـ بف رستـ ،كآخر ركاية ابف سماعة ،كآخر ركاية ىشاـ بف عبيد هللا الرازؼ.
َّ
كتابا في
 -6الكسب :يقاؿ إنو مات قبل إتمامو ككانكا سألكه أف يؤلف كتاباً في الكرع فأجابيـ أني أل ُ
فت ً
البيكع ،يريد أف المرء إذا طاب مكسبو حسف عممو(.)2
الحجة عمى أىل المدينة :كيعتبر مف الكتب التي تنزؿ منزلة كتب ظاىر الركاية(.)3
َّ -7
ثاظغاّ:ػجنودهػسيػرضمػاضحدغثػورواغته :ػ
 -8رواغتهػضطوطأػطاضك :ػ

ائل ِ
عندما بدأ المكطأُ يذيع في أك ِ
عيد الميدؼ ،رحل محمد إلى اإلماـ مالؾ كالزمو ثبلث سنيف ،كجممة ما

صح ذلؾ بطرؽ عنو ،كسمع مف سائر شيكخ
سمعو مف لفع مالؾ مف الحديث نحك سبعمائة حديث مسند كما َّ
يادة عمى ما كاف سمعو منيـ في رحمتو السابقة.
المدينة في ىذه الرحمة ،ز ً
يادة كنقصاً ،يشير إلى بعض ذلؾ الدارقطني في جزء َّألفو
كلممكطأ نحك اثتنيف كعشريف ركاية تختمف ز ً

في اختبلؼ المكطآت كاتفاقيا ،كمكطأ دمحم يعد مف أجكد المكطآت إف لـ يكف أجكدىا مطمًقا؛ ألنو سمعو مف

لفظو ٍ
بترك في مدة ثبلث سنيف ،كألنو يذكر بعد أحاديث األبكاب ما إذا كانت تمؾ األحاديث مما أخذ بو فقياء
العراؽ أك خالفكه مع سرد األحاديث التي بيا خالفكا تمؾ األحاديث ،كىذه ميزة عظيمة يمتاز بيا مكطأ دمحم
عف باقي المكطآت(.)4

)َّ )1
الطحطاكؼ :حاشيتو (.)15/1

) )2انظر الككثرؼ :بمكغ األماني (.)69-62
) )3الندكؼ :اإلماـ دمحم نابغة الفقو اإلسبلمي (.)142
) )4انظر :الككثرؼ :بمكغ األماني (.)11 -10
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 -1صتابػاآلثار :ػ

يركؼ فيو عف أبي حنيفة أحاديث مرفكعة كمكقكفة كمرسمة ،كقد َّألف فيو ابف حجر العسقبلني

(اإليثار بمعرفة ركاة اآلثار).
-4ػطدظدػأبيػحظغلقػاضطفروفػبظدخقػطحطد( .)1ػ
فقد كاف لئلماـ أبي حنيفة خمسة عشر مف المسانيد جمعيا لو فحكؿ عمماء الحديث ،كمنيا مسند لو
جمعو اإلماـ دمحم بف الحسف الشيباني -رحمو هللا تعالى -كركاه عنوُ ،ي َّسمى :نسخة دمحم ،كىك مطبكع
كمتداكؿ(.)2

) )1انظر :الككثرؼ :بمكغ األماني (.)68
) )2انظر القارؼ :شرح مسند أبي حنيفة (.)8
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ادلجذث انثبًَ:
تعزٌف ثكتبة "احلجخ عهى أْم ادلذٌُخ"
ٔفقٓبء أْم ادلذٌُخ
ٔفٍّ ثالثخ يطبنت:

ادلطهت األٔل :تعزٌف عـــــــبو ثبنكتــــــبة
َ
ادلطهت انثبًَ :رأي انكتبة (عٍضى ثٍ أثبٌ)
ادلطهت انثبنث :فقٓـــبء أْــم ادلذٌُـــــــــخ
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ادلطهت األٔل

تعزٌف عبو ثبنكتبة
أوالّ:ػسصرةػاضصتاب :ػ
لما رحل اإلماـ دمحم -رحمو هللا -إلى المدينة المنكرة لمسماع مف اإلماـ مالؾ سمع مف غيره أيضاً ،ثـ
َّ
ِ
بحجج ثـ جمع تمؾ الحجج في ٍ
سماه
جرت المناقشة كالمناظرة بينو كبيف عمماء المدينة ،ك َّ
كتاب َّ
َُ
احتج عمييـ َ
ِ
يسى ْب ِف
(صتابػاضحجَّق ػرضىػأعلػاضطدغظق)َّ ،
كلما انصرؼ إلى العراؽ ركاه عنو تبلميذه ،كاشتُير بركاية ع َ

أ ََب ٍ
عمماء الككفة يتداكلكنو فيما بينيـ(.)1
اىتـ بو
اف -رحمو هللا ،-ك َّ
ُ
ثاظغاّ:ػطظنجػاضطؤضفػسيػاضصتاب :ػ

كاف المؤلف في الكتاب يذكر أكالً في الباب قكؿ شيخو اإلماـ أبي حنيفة ثـ يتناكؿ ما قالو أىل
المدينة ،كفي الغالب تراه ينتصر لقكؿ إمامو كيحتج لو عمى أىل المدينة كتارة يذكر قكؿ اإلماـ مالؾ فيما بيف
أقكاؿ المدينة ،كفي النادر تراه يرجح قكؿ اإلماـ مالؾ( ،)2كذلؾ كما في عدد ركعات َّ
النافمة في صبلة الميل.
ثاضثاّ:ػأؿوضهػاضلمنغق:
ٍ
ٍ
ٍ
الفقيو عمى استنباط
ميمة تُعيف
فقيية
أصكؿ
المتتبع لمنيجو في الكتاب يجد أنو يحتكؼ عمى
َ
ِّ
األحكاـ ،كمنيا:
فيـ السمف
 .1إذا جاء الحديثاف مختمفاف فينبغي أف ُين َ
ظر إلى أشبييما بالحق َ
فيؤخذ بو ،كأف ُيراعى في ذلؾ ُ
لمحديث كعمُميـ بو.
 .1إذا جاءت اآلثار مبيمة دكف تفسير فيي عمى جممتيا ،حتى تأتي البينة بتفسيرىا(.)3
رابفاّ:ػطصاظتهػاضفضطغقػواضلمنغق :ػ
ىذا الكتاب بحمد هللا كبير الشأف ،عظيـ البرىاف ،كثير النفع يشتمل عمى المباحث اآلتية :الطيارة،
الصبلة ،الصكـ ،الزكاة ،المناسؾ ،البيكع ،المضاربة ،الحبس(الكقف) ،الشفعة ،النكاح ،الطبلؽ ،المساقاة،
المزارعة ،الفرائض ،كالديات ،كالقصاص(.)4

)َّ )1
الندكؼ :اإلماـ دمحم نابغة الفقو اإلسبلمي ( ،)144مقدمة أبي الكفاء األفغاني :لكتاب الحجة (.)1
)َّ )2
الندكؼ :اإلماـ دمحم نابغة الفقو اإلسبلمي ( ،)144مقدمة أبي الكفاء األفغاني :لكتاب الحجة (.)2
)َّ )3
الندكؼ :اإلماـ دمحم نابغة الفقو اإلسبلمي (.)144
) )4مقدمة أبي الكفاء األفغاني لكتاب الحجة (.)2
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كىذا الكتاب مف الكتب التي تتجمَّى فييا شخصية اإلماـ دمحم االجتيادية ،فإف لو فيو اجتيادات

كاختيارات يحيد بيا عف قكؿ اإلماـ أبي حنيفة.
شق اإلماـ دمحم طريقاً جديداً في ىذا الميداف
كانو مف الكتب القيمة في المناظرات الفقيية ،كبيذا َّ

أيضاً ،كال يخفى ما في ىذه الطريقة مف تفتيح المدارؾ الفقيية(.)1

الشافعي في األـَّ ،
كعمق عميو ،كناقش رأؼ أبي حنيفة الذؼ نقمو دمحم ،كرأؼ أىل
كقد ركػ ىذا الكتاب
ُّ
ٍ
مسألة إما إلى مكافقة أبي حنيفة ،ك إما إلى مكافقة أىل المدينة كليذا
المدينة ،كانتيى مف المناقشة في كل
الكتاب ميزة مف ناحيتيف:
األكلىَّ :إنو ثابت َّ
كدكنو في األـ.
السند ،صادؽ الركاية ،كحسبؾ أف تعمـ أف الشافعي ركاهَّ ،
األخرى :فيو استدالؿ بالقياس كالسنة كاآلثار ،فيك مف الفقو المقارف ،كاذا أُضيفت إليو تعميقات
ممحصاً مكزكناً (.)2
الشافعي كمكازنتو بيف اآلراء المختمفة كاف فقياً مقارناً َّ

)َّ )1
الندكؼ :اإلماـ دمحم نابغة الفقو اإلسبلمي (.)144
) )2أبك زىرة :أبك حنيفة حياتو كعصره (.)243
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ادلطهت انثبًَ
َ ْ َ َ
رأي انكتبة ( ِعٍضى ثٍ أثبٌ)

ِ
أحد األئمة األعبلـَّ ،
تفقو عمى دمحم بف الحسف ،كصحبو ،ككلي
ص َدَقة بف مكسىُ ،
يسى ْب ُف أ ََباف بف َ
ع َ
َ
قضاء البصرة ،كك ِ
السخاء ،كسعة العمـ(.)1
صف بالذكاء ،ك َّ
ُ
اف سخياً جداً ،كاف يقكؿ كهللا لك أتيت بر ٍ
قاؿ أبك خازـ القاضي :كاف ِعيسى ْب ُف أ ََب ٍ
جل يفعل في مالو
َ
كفعمي في مالي لحجرت عميو( ،)2كقاؿ َّ
سمعت بكار بف ُقتَيبة يقكؿ سمعت ىبلؿ بف يحيى يقكؿ:
الطحاكؼ:
ُ
ما في اإلسبلـ قاض أفقو منو يعني ِعيسى ْب ُف أ ََب ٍ
اف في كقتو ،قاؿ الطحاكؼ :كسمعت بكار بف قتيبة يقكؿ
َ
()3
كاف لنا قاضياف ال مثل ليما إسماعيل بف حماد ك ِعيسى ْب ُف أ ََب ٍ
اف .
َ

قاؿ دمحم بف سماعة" :كاف ِعيسى ْب ُف أ ََب ٍ
حسف الكجو ،ككاف يصّمِي معنا ككنت أدعكه إلى أف يأتي
اف
َ
َ
دمحم بف الحسف ،فيقكؿ ىؤالء قكـ يخالفكف الحديث ،ككاف عيسى حسف الحفع لمحديثَّ ،
فصمى معنا يكماً
الصبح؛ فكاف يكـ مجمس دمحم فمـ أفارقو حتى جمس في المجمس ،فمما فرغ دمحم أدنيتو إليو كقمت لو :ىذا ابف

أخيؾ َأباف بف صدقة الكاتب ،كمعو ذكاء كمعرفة بالحديث ،كأنا أدعكه إليؾ فيأبى ،كيقكؿ :إنا نخالف الحديث
فأقبل عميو كقاؿ :لو يا بني ما الذؼ رأيتنا نخالفو مف الحديث؟ ال تشيد عمينا حتى تسمع منا؛ فسألو يكمئذ
عف خمسة كعشريف باباً مف الحديث فجعل دمحم بف الحسف يجيبو عنيا كيخبره بما فييا مف المنسكخ كيأتي

ظننت أف في
بالشكاىد كالدالئل ،فالتفت إلي بعدما خرجنا فقاؿ كاف بيني كبيف النكر ستر فارتفع عني ،ما
ُ
ّ
()4
ممؾ هللا مثل ىذا الرجل يظيره لمناس كلزـ دمحم ابف الحسف لزكماً شديداً حتى تفقو" .

ٍ
كقاؿ أبك خازـ القاضي" :إنما لزـ ِعيسى ْب ُف أ ََب ٍ
أشير"(.)5
اف دمحم بف الحسف ست َة
َ
كقد أسند الحديث عف إسماعيل بف جعفر ،كىشيـ ،كيحيى بف زكريا بف أبي زائدة ،كدمحم بف الحسف.

كركػ عنو :الحسف بف سبلـ السكاؽ(.)6

أحاديث زعـ أف أصحاب أبي حنيفة يخالفكنيا ،قاؿ
بف ىارك َف المأمك َف ِب ِعَّد ِة
َّ
َ
كلما أُتى عيسى ُ
المأمكف إلسماعيل بف حماد كلبشر كالبف سماعة :إف لـ تبينكا الحجة كاال منعتكـ مف الفتكػ بيذا القكؿ؛

كجمعت الناس عمى خبلفو ،كلـ يكف ِعيسى ْب ُف أََب ٍ
اف حضر ،كاف دكنيـ
يعني الذؼ يخالف ىذه األحاديث،
ُ
َ

) )1ابف قطمكبغا :تاج التراجـ ( ،)227/1كانظر :محيي الديف الحنفي :الجكاىر المضية (.)401/1
) )2الصيمرؼ :أخبار أبي حنيفة كأصحابو (.)149
) )3انظر الصيمرؼ :أخبار أبي حنيفة كأصحابو ( ،)150كالذىبي :تاريخ اإلسبلـ (.)651/5
) )4الصيمرؼ :أخبار أبي حنيفة كأصحابو (.)132
) )5المرجع نفسو (.)147
) )6البغدادؼ :تاريخ بغداد ( ،)479/12كانظر الذىبي :تاريخ اإلسبلـ (.)651/5
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في السف ،فكضع إسماعيل بف حماد كتابا كاف سباباً كمو ،كتكمف يحيى بف أكثـ فمـ يعمل شيئاً ،فكضع
ِعيسى ْب ُف أ ََب ٍ
اف كتابو الصغير فأدخل عمى المأمكف ،فمما قرأه قاؿ:
َ
حسدكا الفتى إذ لـ ينالكا سعيو  ...فالناس أعداء لو كخصكـ
كضرائر الحسناء قمف لكجييا  ...حسداً كبغياًّ :إنو لذميـ(.)1
ثـ َّ
صنف كتاب "الحجة" الكبير ،ككتاب "خبر الكاحد" ،ككتاب "الجامع" ،ككتاب" إثبات القياس"،
ككتاب "اجتياد الرأؼ"(.)2

كركؼ عف دمحم بف سعد قاؿ :سنة إحدػ كعشريف كمئتيف فييا مات ِعيسى ْب ُف أ ََب ٍ
اف بف صدقة،
َ
حج ثـ قدـ البصرةَ منصرفاً ،فمات بعد
كدفف ،ككاف َّ
قاضي أىل البصرة بالبصرة ،يكـ األربعاء في المحرـ ُ
قدكمو بأياـ(.)3

) )1انظر :ابف قطمكبغا :تاج التراجـ ( ،)227/1الذىبي :تاريخ اإلسبلـ (.)651/5
) )2ابف قطمكبغا :تاج التراجـ (.)227/1
) )3البغدادؼ :تاريخ بغداد (.)479/12
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ادلطهت انثبنث

فقٓبء أْم ادلذٌُخ
اختمف المحدثكف كالفقياء في فقياء أىل المدينة كعددىـ ،فذىب األغمب إلى أنيـ عددىـ سبعة،
كذىب آخركف إلى أف عددىـ عشرة ،قاؿ النككؼ" :مف الفضبلء التابعيف الفقياء السبعة فقياء المدينة :سعيد
بف المسيب ،كعركة بف الزبير ،كالقاسـ بف دمحم ،كعبيد هللا ابف عبد هللا بف عتبة بف مسعكد ،كخارجة بف زيد،
كسميماف بف يسار ،كفى السابع ثبلثة أقكاؿ ،ىل ىك أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ؟ أك سالـ بف عبد
هللا بف عمر ابف الخطاب؟ أك أبك بكر بف عبد الرحمف بف الحارث بف ىشاـ؟( ،)1كقاؿ ابف القيـ" :ككاف
المفتكف بالمدينة مف التابعيف :ابف المسيب ،كعركة بف الزبير ،كالقاسـ بف دمحم ،كخارجة بف زيد ،كأبا بكر بف
عبد الرحمف بف حارث بف ىشاـ ،كسميماف بف يسار ،كعبيد هللا بف عبد هللا بف عتبة بف مسعكد ،كىؤالء ىـ
الفقياء"(.)2
كقاؿ النككؼ" :قاؿ يحيى بف سعيد( :)3كاف فقياء المدينة عشرة :سعيد بف المسيب ،كأبك سممة بف
عبد الرحمف ،كالقاسـ ،كسالـ ،كعركة ،كعبيد هللا بف عبد هللا بف عتبة ،كقبيصة بف ُذؤيب ،ك َأباف بف عثماف،
كخارجة بف زيد ،كسميماف بف يسار(.")4
كسأقكـ في ىذا المطمب بالتعريف باختصار بالفقياء العشرة لممدينة المنكرة في زمانيـ ،جمعاً بيف القكليف

في أسماء كعدد فقياء أىل المدينة:

 -1دفغدػبنػاضطدغبػ(ت:ػ98ػ800-عؾ):ػ
سعيد بف المسيب بف حزف بف أبي كىب بف عمرك ،اإلماـ أبك دمحم القرشي المخزكمي المدني.
ضيف منيا.
عالـ أىل المدينة ببل مدافعةُ ،كلد في خبلفة عمر  ألربع َم ْ
سيد التابعيف مف الطراز األكؿ ،جمع بيف الحديث كالفقو كالزىد كالعبادة كالكرع.
كاف سعيد ِّ
رأػ عمر ،كسمع :عثماف ،كعمياً ،كزيد بف ثابت ،كسعد بف أبي كقاص ،كعائشة ،كأبا مكسى

األشعرؼ ،كأبا ىريرة ،كجبير بف مطعـ ،كعبد هللا بف زيد المازني ،كأـ سممة ،كطائفة مف الصحابة .
)َّ )1
النككؼ :تيذيب األسماء كالمغات (.)16/1
) )2ابف القيـ :إعبلـ المكقعيف (.)19/1

) )3يحيى بف سعيد األنصاري :ىك اإلماـ أبك سعيد يحيى بف سعيد بف قيس بف عمرك األنصارؼ النجارؼ المدني التابعي،
قاضى المدينة ،كأقدمو المنصكر العراؽ ،فكَّاله قضاء الياشمية ،سمع أنس بف مالؾ ،كالسائب بف يزيد ،كسعيد بف
المسيب ،كالقاسـ بف دمحم ،كسميماف بف يسار ،كخبلئق مف األئمة ،ركػ عنو ىشاـ بف عركة ،كحميد الطكيل ،كيحيى بف

سعيد القطاف كغيرىـ .انظر َّ
النككؼ :تيذيب األسماء كالمغات (.)153/2

)َّ )4
النككؼ :تيذيب األسماء كالمغات (.)97/1
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ركػ عنو :الزىرؼ ،كقتادة ،كعمرك بف دينار ،كيحيى بف سعيد ،كبكير بف األشج ،كشريؾ بف أبي نمر ،كداكد
بف أبي ىند ،كآخركف.
كأرسل عف :النبي ﷺ كعف :أبي بكر الصديق .
ككاف زكج بنت أبي ىريرة  ،ككاف مبلزماً لو كأعمـ الناس بحديثو.

كقاؿ قتادة :ما رأيت أحداً أعمـ مف سعيد بف المسيب ،ككذا قاؿ محككؿ ،كالزىرؼ(.)1

 -2خارجقُػبنُػزغدِػبنِػثابتٍػ(ت:ػ99عؾ):
أبك زيد خارجة بف زيد بف ثابت األنصارؼ؛ ككاف خارجة تابعياً جميل القدر ،أدرؾ زماف عثماف بف
"أفرض ُكـ زيد"(.)2
عفاف  ،كأبكه زيد بف ثابت  مف أكابر الصحابة  ،كفي حِّقو قاؿ رسكؿ هللا ﷺ:
ُ
ِ
غت منيا
ذكر دمحم بف سعد أف خارجة قاؿ :رأيت في المناـ ّ
كأني بنيت سبعيف درج ًة ،فمما فر ُ
تدىكرت ،كىذه السنة لي سبعكف سنة قد أكممتيا؛ قاؿ :فمات فييا(.)3
 -3اضمادمُػبنُػطحطدِػبنِػأبيػبصرٍػ(ت:ػ808عؾ-ػ880عؾ):
القاسـ بف دمحم بف أبي بكر الصديق القرشي التيمي المدني الفقيو أبك دمحم.
حجر عمتو أـ المؤمنيف -رضي
ُكلد في خبلفة عثماف  ،ككاف خي اًر مف أبيو بكثير ،نشأ بعد قتل أبيو في ْ
هللا عنيا ،-فسمع منيا ،كمف :ابف عباس ،كابف عمر ،كمعاكية ،كصالح بف خكات ،كفاطمة بنت قيس،
كطائفة .
ركػ عنو :ابنو عبد الرحمف بف القاسـ ،كالزىرؼ ،كربيعة ،كابف المنكدر ،كجعفر بف دمحم ،كابف عكف،
كأفمح بف حميد ،كأيكب السختياني ،كآخركف.
ككاف فقيياً إماماً مجتيداً كرعاً عابداً ثقة حجة ،كركؼ عف يحيى بف سعيد األنصارؼ ،قاؿ :ما أدركنا

أحداً بالمدينة نفضمو عمى القاسـ بف دمحم.

كقاؿ سفياف بف عيينة :أعمـ الناس بحديث عائشة -رضي هللا عنيا -ثبلثة :القاسـ ،كعركة ،كعمرة.

كقاؿ يحيى القطاف :فقياء المدينة عشرة ،فذكر منيـ القاسـ.
قاؿ خميفة :مات في آخر سنة ست ،أك أكؿ سنة سبع كمائة(.)4

) )1ابف خمكاف :كفيات األعياف ( ،)375/2كانظر الذىبي :سير أعبلـ النببلء ( ،)218/4تاريخ اإلسبلـ (.)1013/2
) )2ابف ماجة :سننو ،افتتاح الكتاب في اإليماف كفضائل الصحابة  كالعمـ ،فضائل زيد بف ثابت  ،)55/1( رقـ
( ، )154الترمذؼ :سننو ،أبكاب المناقب عف رسكؿ هللا ﷺ ،باب مناقب معاذ بف جبل ،كزيد بف ثابت ،كأبي ،كأبي عبيدة

بف الجراح  ،)665/5( رقـ ( ،)3791كقاؿ :حديث حسف صحيح.

) )3انظر :ابف خمكاف :كفيات األعياف ( ،)223/2ابف حجر :تيذيب التيذيب ( ،)74/3الزركمي :األعبلـ (.)293/2
) )4انظر الذىبي :تاريخ اإلسبلـ ( ،)138/3ابف حجر :تيذيب التيذيب (.)333/8
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 -3رروةػبنػاضزبغرػ(ت:ػ94عؾ):

ِ
الصحابة العشرة
أحد
أبك عبد هللا عركة بف الزبير بف العكاـ بف خكيمد القرشي األسدؼ ،كأبكه الزبير بف العكاـُ ،
ِ
عمة َّ
النبي ﷺ ،كأـ عركة أسماء بنت أبي بكر الصديق  ىي ذات
المشيكد ليـ بالجنة  ،كىك ابف َّ
صفية َّ
النطاقيف كاحدػ عجائز الجنة ،كعركة شقيق أخيو عبد هللا بف الزبير ،كقد كردت عنو الركاية في حركؼ
القرآف ،كسمع خالتو عائشة أـ المؤمنيف -رضي هللا عنيا ،-كركػ عنو ابف شياب الزىرؼ كغيره.
ككاف عالماً صالحاً ،كأصابتو األكمة في رجمو كىك بالشاـ عند مجمس الكليد بف عبد الممؾ ،فقطعت

رجمو في مجمس الكليد ،كالكليد مشغكؿ عنو بمف يحدثو ،فمـ يتحرؾ كلـ يشعر الكليد أنيا قطعت حتى ككيت
فكجد رائحة الكي ،كلـ يترؾ كرده تمؾ الميمة ،كيقاؿ :إنو مات كلده دمحم في تمؾ السفرة فمما عاد إلى المدينة

ِ ِ
صباً﴾  ،كعاش بعد قطع رجمو ثماني سنيف.
قاؿ﴿ :لََق ْد لَقينَا م ْن َس َف ِرََن َى َذا نَ َ
()1

كانت كالدتُو سنة اثنتيف كعشريف ،كقيل ست كعشريف لميجرة ،كتُكفي في قرية لو بقرب المدينة يقاؿ
ليا ُف ْرع  -بضـ الفاء كسككف الراء -كىي مف ناحية الربذة ،بينيا كبيف المدينة أربع لياؿ ،كىي ذات نخيل
كمياه ،سنة ثبلث كتسعيف ،كقيل أربع كتسعيف ،كدفف ىناؾ ،قالو ابف سعد ،كىي سنة الفقياء .)2(
 -5دضغطانُػبنُػغدارػ(ت:ػ807عؾ) :ػ
أبك أيكب  -كيقاؿ أبك عبد الرحمف ،سميماف بف يسار مكلى ميمكنة زكجة رسكؿ هللا ﷺ ،ككاف
سميماف أخاً لعطاء بف يسار ،ككاف عالماً ثقة عابداً ِ
كرعاً حج ًة؛ قاؿ الحسف بف دمحم :سميماف بف يسار عندنا
أفيـ مف سعيد بف المسيب ،كلـ يقل أعمـ كال أفقو ،كركػ عف ابف عباس كأبي ىريرة كأـ سممة .

ركػ عنو الزىرؼ كجماعة مف األكابر.
ككاف المستفتي إذا أتى سعيد بف المسيب يقكؿ لو :اذىب إلى سميماف بف يسار ،فإنو أعمـ مف بقي اليكـ.
َ
كقاؿ قتادة :قدمت المدينة ،فسألت :مف أعمـ أىميا بالطبلؽ فقالكا :سميماف بف يسار.
تُكفي سنة سبع كمائة ،كقيل سنة مائة ،كهللا أعمـ ،كىك ابف ثبلث كسبعيف سنة(.)3

ر َبغدُػاضضهِػبنُػربدِػاضضهِػبنِػرتبقَػ(ت:ػ-98ػ800عؾ):ػ
ُ -6

ُع َبيد هللا بف عبد هللا بف عتبة بف مسعكد ،أبك عبد هللا اليذلي المدني الضرير ،كأخك عكف.
ركػ عف :عائشة ،كأبي ىريرة ،كابف عباس ،كأبي سعيد ،كجماعة .
) )1سكرة الكيف :جزء اآلية (.)62

) )2انظر :ابف خمكاف :كفيات األعياف (.)255/3
) )3انظر ابف العماد :شذرات الذىب ( ،)43/2العجمي :تاريخ الثقات ( ،)207/1ابف أبي خيثمة :التاريخ الكبير (،)163/2
ابف خمكاف :كفيات األعياف (.)399/2
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ركػ عنو :الزىرؼ ،كصالح بف كيساف ،كعراؾ بف مالؾ ،كأبك الزناد ،كآخركف كثيركف.
ككاف إماماً حج ًة حافظاً مجتيداً ،قاؿ :ما سمعت حديثا قط فأشاء أف أعيو إال كعيتو.

كسئل عراؾ بف مالؾ :مف أفقو مف رأيت؟ قاؿ :أعمميـ سعيد بف المسيب ،كأغزرىـ في الحديث
ُ
عركة ،كال تشاء أف تفجر مف عبيد هللا بح اًر إال فجرتو.

إلي مف الدنيا.
كعف عمر بف عبد العزيز قاؿ :ألف يككف لي مجمس مف عبيد هللا ُّ
أحب َّ
ِ
مؤدب عمر بف عبد العزيز(.)1
عبيد هللا أيضاً مف الشعراء ،كقيل :ىك ّ
ككاف ُ
 -7أبوػدضطقَػبنُػربدِػاضرحطنِػ(ت:ػ93عؾ):

أبك سممة بف عبد الرحمف بف عكؼ الزىرؼ المدني الفقيو ،قاؿ مالؾ :اسمو كنيتو ،كقيل :اسمو عبد
هللا.
ركػ عف :أبيو ،كعثماف ،كأبي قتادة األنصارؼ ،كأبي أسيد الساعدؼ ،كأبي ىريرة ،كابف عباس،
كحساف بف ثابت ،كطائفة مف الصحابة كالتابعيف .

ِ
فح ِرـ بذلؾ كثي اًر مف عممو ،قالو الزىرؼ.
ككاف ُيناظر َ
ابف عباس -رضي هللا عنيما -كيماريوُ ،
ركػ عنو :سالـ أبك النضر ،كابف أخيو سعد بف إبراىيـ ،كأبك الزناد ،كيحيى بف أبي كثير ،كالزىرؼ،

كأبك حازـ األعرج ،كابنو عمر بف أبي سممة ،كيحيى بف سعيد األنصارؼ ،كدمحم بف عمرك بف عمقمة ،كخمق
سكاىـ.
ككاف إماماً حج ًة ،كاسع العمـ ،قاؿ الزىرؼ :أدركت أربع ًة بحك اًر :عركة ،كسعيد بف المسيب ،كأبك

سممة ،كعبيد هللا بف عبد هللا بف عتبة.

قاؿ ابف سعد :تُكفي أبك سممة بالمدينة سنة أربع كتسعيف في خبلفة الكليد بف عبد الممؾ كىك ابف

اثنتيف كسبعيف سنة(.)2

 -1داضمػبنػربدػاضضهػبنػرطرػبنػاضخطابػ(ت:ػ801عؾ):
ىك أبك عمر ،كيقاؿ :أبك عبد هللا سالـ بف عبد هللا بف عمر بف الخطاب القرشي العدكػ المدني
التابعي ،اإلماـ ،الفقيو ،الزاىد ،العابد.
سمع أباه ،كأبا أيكب األنصارؼ ،كرافع بف خديج ،كأبا ىريرة ،كعائشة  ،كسمع جماعات مف
التابعيف.
) )1انظر ابف العماد :شذرات الذىب ( ،)393/1العجمي :الثقات ( ،)317/1ابف أبي خيثمة :التاريخ الكبير (،)160/2
َّ
الدارمي :مشاىير عمماء األمصار ( ،)106/1الذىبي :تاريخ اإلسبلـ (.)1137/2

) )2انظر ابف سعد :الطبقات الكبرػ ( ،)118/5ابف أبي خيثمة :التاريخ الكبير ( ،)137/2الذىبي :تاريخ اإلسبلـ
( ،)1198/2سير أعبلـ النببلء (.)166/5
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كركػ عنو جماعات مف التابعيف ،منيـ عمرك بف دينار ،كنافع مكلى أبيو ،كالزىرؼ ،كمكسى بف

عقبة ،كحميد الطكيل ،كغيرىـ مف التابعيف.
كرد عف سعيد بف المسيب أنو قاؿ :كاف عبد هللا بف عمر -رضي هللا عنيما -أشبو كلد عمر بو،

كلد ِ
ككاف سالـ أشبو ِ
عبد هللا بو.
َ
كعف مالؾ بف أنس اإلماـ ،قاؿ :لـ يكف أحد أشبو بمف مضى مف الصالحيف في الزىد كالقصد
كالعيش مف سالـ بف عبد هللا بف عمر ،كاف يمبس الثكب بدرىميف.

يقبل ابنو سالماً ،كيقكؿ:
كقاؿ العجمي في الثقات :حدثني أبي :عبد هللا ،قاؿ :كاف عبد هللا بف عمر ِّ
أحبؾ حبيف :حب اإلسبلـ ،كحب القرابة(.)1
شيخ يقبل شيخاً ،كيقكؿ :إني ُّ
 -9شُبغؿقػبنػذؤغبػ(ت:ػ-11ػ17ػعؾ):
ىك أبك سعيد ،كيقاؿ :أبك إسحاؽ قبيصة بف ذؤيب بف حمحمة بف عمرك الخزاعي المدنيُ ،كلد عاـ
الفتح ،كقيل :عاـ اليجرة ،كالمشيكر عاـ الفتح ،كىك تابعي ،سمع زيد بف ثابت ،كأبا الدرداء ،كأبا ىريرة .
ركػ عف أبي بكر الصديق ،كعمر ،كعبد الرحمف بف عكؼ ،كعبادة بف الصامت ،كجابر ،كعمرك
بف العاص ،كابف عباس ،كتميـ َّ
أـ سممة  مرسبلً.
الدارؼ ،كعائشة ،ك ِّ
ركػ عنو رجاء بف حيكة ،كالزىرؼ ،كمكحكؿ ،كخبلئق مف التابعيف كغيرىـ ،كأجمعكا عمى تكثيقو
كجبللتو.

قاؿ الشعبيُ :ق َب ْيصة مف أعمـ الناس بقضاء ز ِيد بف ثابت ،كقاؿ دمحم بف سعد :سمع مف عثماف بف
عفاف  ،ككاف آثر الناس عند عبد الممؾ بف مركاف ،ككاف عمى خاتمو ،ككاف البريد إليو ،ككاف يق أر الكتب
إذا كردت ،ثـ يدخميا إلى عبد الممؾ ،فيخبره بما فييا ،ككاف ثقة مأمكناً ،كثير الحديث ،كقاؿ أبك الزناد فيما
ركاه عنو األعمش :كاف فقياء المدينة سعيد بف المسيب ،كعركة بف الزبير ،كقبيصة بف ذؤيب ،كعبد الممؾ

بف مركاف قبل أف يدخل في اإلمارة(.)2
 -80أبَانػبنُػرثطانػ(ت805:عؾ) :ػ
ىك أبك سعيد َأباف بف عثماف بف عفاف بف أبى العاص بف أمية بف عبد شمس بف عبد مناؼ
القريشي األمكؼ المدني التابعي الكبير ،يمتقى مع رسكؿ هللا ﷺ في عبد مناؼ ،كأمو أـ عمرك بنت جندب
الدكسية ،سمع أباه ،كزيد بف ثابت -رضي هللا عنيما.-
ركػ عنو الزىرؼ ،كعمر بف عبد العزيز ،كخبلئق مف التابعيف كغيرىـ.
) )1انظر ابف سعد :الطبقات الكبرػ ( ،)149/5العجمي :الثقات ( ،)174/1النككؼ :تيذيب األسماء كالمغات (.)207/1

النككؼ :تيذيب األسماء كالمغات
) )2انظر ابف سعد :الطبقات الكبرػ ( ،)311/7ابف أبي خيثمة :التاريخ الكبير (ّ ،)145/2
(.)56/2
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بحديث كال ٍ
ٍ
فقو مف َأباف بف عثماف.
قاؿ عمرك بف شعيب :ما رأيت أحداً أعمـ
كقاؿ يحيى بف سعيد :كاف فقياء المدينة عشرة :سعيد بف المسيب ،كأبك سممة بف عبد الرحمف ،كالقاسـ،
كسالـ ،كعركة ،كعبيد هللا بف عبد هللا بف عتبة ،كقبيصة بف ذؤيب ،ك َأباف بف عثماف ،كخارجة بف زيد،
كسميماف بف يسار .كاتفق العمماء عمى أنو ثقة.
كحج بالناس فييا سنتيف ،كتُكفي في كاليتو جابر بف عبد
كانت كالية َأباف عمى المدينة سبع سنيفَّ ،
هللا كدمحم بف الحنفية –رضي هللا عنيماَّ ،-
فصمى عمييما بالمدينة كىك ك ٍ
اؿ(.)1

النككؼ :تيذيب األسماء كالمغات (.)97/1
) )1انظر ابف سعد :الطبقات الكبرػ (ّ ،)115/5
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انفصم األٔل:

تٕطئخ نهصالح ٔٔاججبتٓب ٔيجطالتٓب
ٔفٍّ يجذثبٌ:

ادلجذث األٔل :تٕطئـــــــخ نهصـــــــالح

ادلجذث انثبًَ :يٍ ٔاججبد ٔيجطالد انصالح
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ادلجذث األٔل:

تٕطئــــــخ نهصـــــالح
ٔفٍّ يطهجبٌ:

ادلطهت األٔل :تعزٌف انصالح ٔيُزنتٓب ٔدكًخ يشزٔعٍتٓب

ادلطهــــت انثبًَ :دكــــــى انصــــالح ٔدكـــــى تبركٓــــــب
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ادلطهت األٔل
أوالّ:ػتفرغفػاضؿالة :ػ

تعزٌف انصالح ٔيُزنتٓب ٔدكًخ يشزٔعٍتٓب

 الصالة لغة:

ُّ
االستغفار(.)1
اء ،ك
ُ
الد َع ُ
()2
ص ِّل َعلَْي ِه ْم َّ
اء َؾ.
ص َالتَ َ
إن َ
اؿ ََّّللا تَ َعاَلىَ ﴿ :و َ
ك َس َك ٌن ََلُ ْم﴾  ،أ ْ
َق َ
َؼ ُد َع َ
كعف أَِبي ىريرة َ ،قاؿَ :قاؿ رسكؿ هللاِ ﷺِ" :إ َذا د ِعي أَحد ُكـ َفْمي ِجبَ ،فِإف َكاف ِ
ص ِّلَ ،كِا ْف
َُ ْ َ َ
َْ
ُ َ َُ ْ ُ ْ
َ َ َُ ُ
صائماًَ ،فْمُي َ
ْ َ َ
()3
ص ِّل) :فميدع ألىل الطعاـ بالمغفرة كالبركة(.)4
اف ُمْف ِط اًرَ ،فْم َي ْ
َك َ
ط َع ْـ"  .قاؿ الجميكر :معنى (َفْمُي َ
 الصالة شرع ا:
ػ

أقكاؿ كأفعاؿ مخصكصة ُمْفتتحة بالتَّكبيرُ ،م ْختتمة بالتَّسميـ(.)5

ثاظغاّ:ػطظزضتناػسيػاالدالم :ػ
لمصبلة في اإلسبلـ منزلة ال تعدليا منزلة عبادة أخرػ ،فيي عماد الديف الذؼ ال يقكـ إال بو ،لقكؿ
َّ
الص َبلة ،كِذركة سن ِ
ام ِو ِ
"رْس األَم ِر ِ
الج َي ُاد"( ،)6كىي أكؿ ما أكجبو هللا تعالى
كدهُ َّ ُ َ ْ َ ُ َ َ
اإل ْس َبل ُـَ ،ك َع ُم ُ
رسكؿ هللا َ :أ ُ
ْ
مف العبادات ،تكلَّى إيجابيا بمخاطبة رسكلو ﷺ ليمة اإلسراء كالمعراج مف غير كاسطة.
ِ ِ
ِ
ٍِ
ض ْت َعَمى َّ
ص ْت َحتَّى
النِب ِّي َّ 
الصَم َك ُ
ُس ِر َؼ ِبو َخ ْمس َ
اؿُ" :ف ِر َ
عف أ ََن ُس ْب ُف َمالؾ َ ق َ
ات َلْيَم َة أ ْ
يف ،ثُ َّـ ُنق َ
كدؼ :يا مح َّمد ِإَّنو َال يبَّدؿ اْلَقكؿ َلد َّؼ ،كاِ َّف َلؾ ِبيِذ ِه اْلخم ِ ِ
ِ
ِ
يف"(.)7
س َخ ْمس َ
َْ
ُجعَم ْت َخ ْمساً ،ثُ َّـ ُن َ َ ُ َ ُ ُ ُ َ ُ ْ ُ َ َ
َ َ
ِ ِ
اس ُب
كىي أكؿ ما ُيحاسب عميو العبد؛ فعف أبي ىريرة  قاؿ :قاؿ رسكؿ هللا " :إ َّف م ْف أ ََّك َؿ َما ُي َح َ
ِ
ِب ِو َّ
الص َبلةُ"(.)8
ام ِة َّ
الن ُ
اس َي ْكَـ اْلق َي َ

) )1ابف فارس معجـ مقاييس المغة ( ،)300/3الرازؼ :مختار الصحاح ( ،)178/1ابف منظكر :لساف العرب (.)464/14
) )2سكرة التكبة :جزء اآلية (.)103
) )3مسمـ :الصحيح ،كتاب النكاح ،باب األمر بإجابة الداعي إلى دعكة ( ،)1054/2رقـ (.)1431

) )4شرح دمحم فؤاد عبد الباقي في شرح صحيح مسمـ ،باب األمر بإجابة الداعي إلى دعكة ( ،)1054/2رقـ (..)1431
) )5الييتمي :تحفة المحتاج ( ،)415/1المعبرؼ :فتح المعيف ( ،)36/1ابف مفمح :المبدع ( ،)263/1البيكتي :الركض المربع
(.)60/1
) )6الترمذؼ :سننو ،كتاب اإليماف ،باب ما جاء في حرمة الصبلة ( ،)12/2رقـ ( ،)2616كقاؿ ىذا حديث حسف صحيح،
ضِ
اج ِع﴾ ( ،)214/10رقـ (.)11330
كالنسائي :السنف الكبرػ ،كتاب التفسير ،باب قكلو تعالى﴿ :تَ تَ َج َ
اَف ُجنُوبُ ُه ْم َع ِن ال َْم َ
) )7أحمد :المسند ،مسند أنس  ،)86/20( رقـ ( ،)12641الترمذؼ :سننو ،كتاب الصبلة ،باب ما جاء كـ فرض هللا عمى
صححو األلباني فيو.
عباده مف الصمكات؟ ( ،)417/1رقـ ( ،)213ك َّ

كصححو األرناؤكط فيو.
) )8أحمد :المسند ،مسند المكثريف مف الصحابة  ،مسند أبي ىريرة  ،)299/15( رقـ (،)9494
َّ
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كصى بيا رسكؿ هللا  أمتو عند مفار ِ
قة الدنيا ،حيث جعل يقكؿ  -كىك يمفع أنفاسو
كىي آخر
َّ
كصي ٍة َّ
َ
ُ
األخيرة :-ما ركتو أ ُُّـ سَمم َة -رضي هللا عنياَ ،-قاَلت :ك ِ ِ ِ ِ ِ
َّة رس ِ
الص َبل َة،
"الص َبل َة َّ
كؿ هللاِ َّ :
ْ َ َ
اف م ْف آخر َكصي َ ُ
َ َ
()2
)
1
(
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
يض ِب َيا لِ َس ُان ُو" .
ص ْد ِرِهَ ،ك َما َيف ُ
َك َما َمَم َك ْت أ َْي َم ُان ُك ْـ" َحتى َج َع َل َنب ُّي هللا ﷺ ُيَم ْجم ُج َيا في َ
ِ
ُّ
ِ
اؿ
آخر ما ُيْفقد مف الديف ،فإف ضاعت ضاع ّ
كالصبلة ُ
اؿَ :ق َ
ام َة الباىمي َ ق َ
ُم َ
الديف كموَ ،ع ْف أَبي أ َ
رسكؿ َّ ِ
ِ
َّ
َّث النَّ ِ َِّ ِ
ض َّف ُعرػ ِْ
يياَ ،فأ ََّكُل ُي َّف
ض ْت ُع ْرَكة تَ َشب َ
اإل ْس َبل ِـ ُع ْرَكًة ُع ْرَكًةَ ،ف ُكم َما ْانتُق َ
َّللا ﷺَ" :لتُْنتََق َ
ُ
َ
َُ ُ
اس بالتي َتم َ
()3
ِ
الص َبلةُ" .
َنْقضاً :اْل ُح ْك ُـ َكآخ ُرُى َّف َّ
ثاضثاّ:ػحصطقػطذرورغقػاضؿالة( :)4ػ

 -1الصبلةُ نكر ،فكما أف النكر ُيستضاء بو فكذلؾ الصبلة تيدؼ إلى الصكاب ،كتمنع مف المعاصي ،كتنيى
عف الفحشاء كالمنكر ،كزاجرة عف فعل المنكرات ،كسبب لتكفير السيئات ،عف أبي ىريرة  أنو سمع رسكؿ
اب أَحِد ُكـ ي ْغتَ ِسل ِمنو ُك َّل يك ٍـ خمس مر ٍ
هللا  يقكؿ" :أ ََرْأيتُ ْـ َلك أ َّ
ات َى ْل َي ْبَقى ِم ْف َد َرِن ِو َشيء؟" َقاُلكا:
َف َني اًر ِب َب ِ َ ْ َ ُ ْ ُ
َ َ ْ َ َّ
ْ
ال يبَقى ِمف درِن ِو َشيءَ ،قاؿَ" :ف َذلِؾ ِم ْثل َّ ِ
الخم ِ
ط َايا"(.)5
الخ َ
سَ ،ي ْم ُحك هللا ِب ِي َّف َ
َْ
ْ ََ
َ ُ
َ
الصَم َكات َ ْ
ْ
نفسو ،كتقر
 -2الصبلة صمة بيف العبد كربو ،كىي عماد الديف ،يجد فييا المسمـ لذة مناجاة ربو ،فتطيب ُ
صدره ،كتُقضى حاجتُو ،كبيا يرتاح مف ىمكـ الدنيا كآالميا.
قمبو ،كينشرح
عينو،
ُ
ُ
كيطمئف ُ
ُ
 -3الصبلة ليا ظاىر يتعمق بالبدف كالقياـ كالجمكس ،كالرككع كالسجكد ،كسائر األقكاؿ كاألعماؿ ،كليا باطف
يتعمق بالقمب ،كيككف بتعظيـ هللا -تعالى ،-كتكبيره ،كخشيتو ،كمحبتو ،كطاعتو ،كحمده ،كشكره ،كذؿ العبد

كخضكعو لربو ،فالظاىر يتحقق بفعل ما جاء عف النبي ﷺ في الصبلة ،كالباطف يتحقق بالتكحيد كاإليماف،

كاإلخبلص ،كالخشكع.

 -4أمر هللا كل مسمـ بعد إق ارره بالشيادتيف أف يقيد حياتو بأربعة أشياء (الصبلة ،الزكاة ،الصياـ ،الحج)
كىذه أركاف اإلسبلـ ،كفي كل منيا تمريف لتنفيذ أكامر هللا عمى نفس اإلنساف ،كمالو ،كشيكتو ،كطبيعتو؛

ليقضي حياتو حسب أمر هللا كرسكلو ،كحسب ما يحب هللا كرسكلو ،ال حسب ىكاه.

) )1يَم ْجمِّج َيا :لجمج فبلف :أؼ تردد ِفي َك َبلمو كلـ ُيِب ْف .انظر الحميرؼ :شمس العمكـ ( ،)5979/9مجمع المغة العربية
بالقاىرة :المعجـ الكسيط (.)816/2
) )2أحمد :المسند ،مسند أـ سممة –رضي هللا عنيا ،)84/44( -رقـ ( ،)26483كحكـ عميو األرناؤكط في المصدر نفسو:
حديث صحيح لغيره.

) )3ابف حباف :صحيحو ،كتاب التاريخ ،ذكر اإلخبار بأف أكؿ ما يظير مف نقض عرػ اإلسبلـ مف جية األمراء فساد الحكـ
كالحكاـ ( ،)111/15رقـ ( ،)6715الحاكـ :المستدرؾ عمى الصحيحيف ،كتاب األحكاـ ( ،)104/4رقـ ( ،)7022كقاؿ:
كاإلسناد كمو صحيح.

) )4التكيجرؼ :مختصر الفقو اإلسبلمي في ضكء القرآف كالسنة (.)445/1

) )5البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب مكاقيت الصبلة،باب :الصمكات الخمس كفارة ( ،)112/1رقـ ( ،)528مسمـ :الصحيح،
كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،باب المشي إلى الصبلة ،)462/1( ...رقـ (.)667
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 -5المسمـ في الصبلة ينفذ أكامر هللا عمى كل عضك مف أعضائو ليتدرب عمى طاعة هللا كتنفيذ أكامر هللا

في شؤكف حياتو كميا ،في أخبلقو ،كمعامبلتو ،كطعامو ،كلباسو ،كىكذا حتى يككف مطيعاً لربو داخل

الصبلة.
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ادلطهت انثبًَ

أوالّ:ػحصمػاضؿالة :ػ

دكى انصالح ٔدكى تبركٓب

األصل في كجكبيا  :الكتاب ،كالسنة ،كاإلجماع.
الصبلةُ كاجبة ،ك
ُ
ِ
الصالةَ َوآتُوا َّ
الزَكاةَ.)1(﴾ ...
يموا َّ
أما الكتاب :فقكلو تعالىَ ﴿ :وأَق ُ
كَقكلو تَعاَلى﴿ :وما أ ُِمروا إِال لِي عب ُدوا َّ ِ
صني لَوُ ال ِّدين حنَ َف ِ
الصال َة َويُ ْؤتُوا َّ
الزَكاةَ﴾(.)2
يموا َّ
اّللَ ُُمْل ِ َ
َ ُْ
اء َويُق ُ
َ ُ َ
ْ َ
ََ ُ
َّللا عنيماَ -قاؿَ :قاؿ رسكؿ َّ ِ
ِ
ِ ِ
اإلسبلَـ َعَمى َخم ٍ
َّ
س:
َ َ َُ ُ
ْ
كأما السنة :فما ركػ ْاب ُف ُع َم َرَ -رض َي َّ ُ َ ْ ُ َ
َّللا ﷺ ُ"بن َي ْ ُ
اء َّ ِ
ِ
الصبلَ ِة ،كاِيتَ ِ
َّللاَُ ،كأ َّ
اف"(.)3
كؿ َّ
َف الَ ِإَل َو ِإ َّال َّ
َّللاَِ ،كاَِقا ِـ َّ
َش َي َادة أ ْ
ضَ
ص ْك ِـ َرَم َ
الزَكاةَ ،ك َ
َف ُم َح َّمداً َرُس ُ
َ
الح ِّجَ ،ك َ
الصبلة(.)4
األم ُة عمى
كمف اإلجماع :فقد
َّ
فرضي ِة َّ
أجمعت َّ
ْ
ثاظغاّ:ػحصمػتاركػاضؿَّالة :ػ
تارؾ الصبلة عمى ضربيف:

أحدىما :أف يتركيا جاحداً لكجكبيا.

كالثاني :أف يتركيا تياكناً أك تكاسبلً ،معتقداً لكجكبيا.
 حصمػتاركػاضؿالةػجحوداّػضوجوبنا :ػ

كيعامل معامم ُة المرتد؛ ألنيا مف
ال خبلؼ بيف الفقياء في أف مف ترؾ الصبلة جاحداً ليا يككف مرتداًُ ،
ِ
الديف بالضركرة(.)5
األحكاـ المعمكمة مف ّ
قاؿ ابف عبد البر" :كأجمع المسممكف أف جاحد فرض الصبلة كافر حبلؿ دمو"(.)6

) )1سكرة البقرة :جزء اآلية (.)110
) )2سكرة البينة :جزء اآلية (.)5

) )3البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب اإليماف ،باب قكؿ النبي ﷺ"ُ :بِني
َ
الصحيح ،كتاب اإليماف ،باب قكؿ النبي ﷺ"ُ :بِني ِ
اإل ْسبلَـ َعَمى َخ ْم ٍ
س"
ُ
َ
) )4الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)90/1ابف رشد :بداية المجتيد ( ،)96/1العمراني :البياف ( ،)8/2البيكتي :كشاؼ القناع
ِ
اإل ْسبلَـ َعَمى َخ ْم ٍ
س" ( ،)11/1رقـ ( ،)8مسمـ:
ُ
( ،)45/1رقـ (.)16

(.)222/1

) )5المنبجي :المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب ( ،)155/1القرافي :الذخيرة ( ،)482/2الماكردؼ :الحاكؼ الكبير
( ،)525/2النككؼ :المجمكع ( ،)13/3ابف قدامة :المغني ( ،)329/2البيكتي :كشاؼ القناع (.)227/1
) )6ابف عبد البر :االستذكار (.)235/1
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 أطاػحصمػتاركػاضؿالةػتناوظاّػأوػصدالّ،ػضضلمناءػسغهػثالثقُػأشوالٍػوعي( :)1ػ
َّ
صّمِي ،كقاؿ بو الحنفية(.)2
أكلاُ :يحبس ُ
كيضرب َحتى ُي َ
ثاني اُ :ينتظر حتى تضيق كقت الصبلة التي تمييا ثـ ُيقتل َّ
حداً ال كف اًر ،كىك قكؿ المالكية كالشافعية(.)3

كيدعى مف اإلماـ أك مف ينكبو ،فإف أبى استُتيب ثبلثاً؛
ثالثاُ :ينتظر حتى يتضايق كقت الصبلة التي بعدىاُ ،
فإف أبى ُقتل كف اًر ،كىك قكؿ الحنابمة(.)4

اقتصرت عمى ذكر مذاىب الفقياء األربعة فييا ،دكف إيراد األدلة ،كالقكؿ
تجاكزت التفصيل في ىذه المسألة ،حيث
) )1قد
ُ
ُ
الراجح منيا ،كذلؾ لعدـ اإلطالة ،كألنيا ليست مف مسائل البحث.
) )2ابف عابديف :رد المحتار ( ،)352/1المنبجي :المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب (ُ ،)157/1مبل خسرك :درر الحكاـ
(.)50/1
ِّ
الحطاب :مكاىب الجميل ( ،)421/1الخرشي :شرح مختصر خميل (،)227/1
) )3ابف جزؼ الكمبي :القكانيف الفقيية (،)34/1
الشافعي :األـ ( ،)291/1النككؼ :المجمكع ( ،)14/3الرممي :نياية المحتاج (.)428/2

) )4انظر :ابف قدامة :المعني ( ،)329/2المرداكؼ :اإلنصاؼ ( ،)401/1البيكتي :كشاؼ القناع ( ،)228/1ابف مفمح:
المبدع (.)271/1
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ادلجذث انثبًَ:

يٍ ٔاججبد ٔيجطالد انصالح
ٔفٍّ أرثعخ يطبنت:

ادلطهت األٔل :انقـــزاءح يف انصـــــالح

ادلطهت انثبًَ :صالح ادلغًى عهٍــــّ
ادلطهت انثبنث :يٕضع صجٕد انضٕٓ

ادلطهت انزاثع :انضذـــــــك يف انصالح
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ؿورةػاضطدأضق :ػ

ادلطهت األٔل
انقزاءح يف انصالح

قاؿ اإلماـ دمحم بف الحسف:

قاؿ أبك حنيفة :ينبغي لإلماـ كالذي يصمي كحده أف يق أر في الركعتيف األكلييف مف كل صالة بأـِّ

القرآف كسكرة معيا ،كأما في الركعتيف األ ْخرييف مف العشاء كالظير كالعصر كالركعة الثالثة مف المغرب،

سبح ،كأف يق أر
فإنو يقكؿ إف شاء ق أر في ذلؾ بفاتحة الكتاب ،كاف شاء سكت كلـ يق أر شيئا ،كاف شاء َّ

بفاتحة الكتاب أحب إلينا.

كقاؿ أىل المدينة :العمل عندنا أف يق أر في الركعتيف األكلييف بأـِّ القرآف كسكرة ،كفي األخرييف بأـِّ

القرآف كسكرة ،كليس العمل عندنا في قراءة سكرة مع القرآف إل في األربع جميع ا ،كليس أف يق أر في
الركعتيف األخرييف إل بأـ القرآف فقط.

كقالكا :إف لـ يق أر في الركعتيف األخرييف بسكرة مع أـ القرآف ،أجزأه ذلؾ متعمدا كاف أك ساىيا ،كقد أساء

في التعمد(.)1

تحرغرػطحلػاضظزاع :ػ
ال يكجد بيف أىل العمـ خبلفاً في أنو ُي َس ُّف في صبلة اإلماـ كالمنفرد قراءة سكرة مع الفاتحة في
الركعتيف األكلييف مف كل صبلة( ،)2كانما كقع الخبلؼ في قراءة الفاتحة كالسكرة في الركعتيف األُخرييف.
أشوالػاضلمناء :ػ

ِّ
ثالثة أقكاؿ كىي:
خريْيف عمى
اختمف الفقياء فيما يقرأه المصمي في الركعتيف األ َ
القكؿ األكؿ :إف المصمي بالخيار في الركعتيف األُخرَي ْيف ،إف شاء ق أر الفاتحة ،كاف شاء سكت ،كاف شاء
سبح ،كاألفضل قراءة الفاتحة ،كىك قكؿ الحنفية ،كرأؼ اإلماـ دمحم بف الحسف(.)3
َّ

القكؿ الثاني :يجب عمى المصمي أف يق أر الفاتحة في الركعتيف األُخرَي ْيف مف الرباعية ،كالثالثة مف الثبلثية،
كيستحب قراءة سكرة فييما بعد الفاتحة ،كىك قكؿ الشافعي في الجديد(.)4
ُ

(َّ )1
الحجة (.)106/1
الشيبانيَّ :

( )2الشيباني :الحجة ( ،)106/1الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)110/1ابف عبد البر :الكافي في فقو أىل المدينة (،)202/1

السالؾ إلى أشرؼ المسالؾ ( ،)16/1الماكردؼ:
ابف جزؼ الكمبي :القكانيف الفقيية ( ،)44/1شياب الديف المالكي :إرشاد َّ
الحاكؼ الكبير ( ،)236/2الغزالي :الكسيط ( ،)122/2ابف قدامة:

(.)552/1

( )3الكاساني :بدائع الصنائع (َّ ،)111/1
الحجة (.)106/1
الشيبانيَّ :
( )4الماكردؼ :الحاكؼ الكبير ( ،)236/2الغزالي :الكسيط (.)122/2

34

المغني ( ،)354/1الزركشي :شرح الزركشي

توطئقػضضؿالةػوواجباتناػوطبطالتنا

اضلؿلػاِّول

القكؿ الثالث :أف يقتصر المصمي عمى الفاتحة في الركعتيف األخرييف مف الرباعية ،كالثالثة مف الثبلثية ،كال

()1
كركؼ نحك ذلؾ عف عمي كابف
يق أر سكرة بعد الفاتحة ،كىك قكؿ المالكية ،كالشافعي في القديـ ،كالحنابمة ُ ،
مسعكد كعائشة كأبي ىريرة كجابر كأبي الدرداء .)2(

دببػاضخالف :ػ
احتماؿ عكدة الضمير في قكلو َ..." ل ْـ َيْق َْأر
بعضيا ،كذلؾ أف مف ق أر في الكل منيا أك في الجزء،

ِ
ُـ اْل ِكتَ ِ
اب"..
ييا ِبأ ِّ
فَ
أؼ :في ركعة أك ركعتيف لـ يدخل تحت قكلو " :لـ
()3

عمى كل أجزاء الصبلة أك عمى

يق أر فييا" ،كىذا االحتماؿ بعينو ىك الذؼ جعل أبا حنيفة يترؾ القراءة أيضاً في بعض الصبلة أؼ( :في

الركعتيف األخيرتيف)( .)4ػ
اِّدضق :ػ

أدضقػ أؿحابػاضمولػاِّول:ػادتدلػاضمائضونػبأنػاضطؿضيػباضخغارػسيػاضرصفتغنػاِّخرغغن،ػإنػذاءػشرأػ
اضلاتحق،ػوإنػذاءػدصت،ػوإنػذاءػدبَّّّػباآلثار،ػوعي :ػ
ُخ َرَي ْي ِف"،
َ -1ع ْف َعِم ٍي َك َع ْبِد َّ
َّللاِ بف مسعكد –رضي هللا عنيما -أََّن ُي َما َق َ
اال" :ا ْق َْأر ِفي ْاألُكَل َي ْي ِفَ ،ك َسِّب ْح ِفي ْاأل ْ
ّ
()5
ِ
ِ
ِ
ُخ َرَي ْي ِف" .
اؿ"َ :يْق َأُر في ْاألُكَل َي ْي ِفَ ،كُي َسِّب ُح في ْاأل ْ
كفي ركاية َع ْف َعم ٍّي  أََّن ُو َق َ
ِ
الصبلة ،كال يكجد فييما
خرَي ْيف مف َّ
األثر عمى مشركعية التسبيح في الركعتيف األُ َ
كجو الدللة :يدؿ ُ
ما يكجب القراءة.

ُخري ْي ِف ِبَف ِاتح ِة اْل ِكتَ ِ
اب،
افَ ،ع ْف َع ِائ َش َة -رضي هللا عنيا" :-أََّن َيا َك َان ْت تَْق َأُر ِفي َّ
َ -2ع ْف َذ ْك َك َ
الرْك َعتَ ْي ِف ْاأل ْ َ َ
َ
كؿِ :إَّن َما ُى َما ُد َعاء"(.)6
َكتَُق ُ

كجو الدللة :فيو داللة عمى أف قراءة الفاتحة في الركعتيف األخرييف ،يككف عمى كجو الثناء ،كليس

عمى كجو القراءة(.)7

( )1ابف عبد البر :الكافي في فقو أىل المدينة ( ،)202/1ابف جزؼ الكمبي :القكانيف الفقيية ( ،)44/1الغزالي :الكسيط
( ،)124/2العمراني :البياف ( ،)203/2الزركشي :شرح الزركشي ( ،)552/1ابف القاسـ :حاشية الركض المربع
(.)133/2

( )2أحمد :المسند ( ،)14/23ابف رجب :فتح البارؼ (.)79/7
كصححو األرناؤكط فيو.
) )3أحمد :المسندُ ،مسند المكثريف مف الصحابة ُ ،مسند أبي ىريرة  ،)369/12( رقـ (،)7406
ِّ
( )4ابف رشد :بداية المجتيد (.)136/1
( )5ابف أبي شيبة :المصنف ،كتاب الصمكات ،باب مف كاف يقكؿ يسبح في األخرييف كال يق أر ( ،)327/1رقـ (-3742
الراية ( :)148/2فيو انقطاع ،كىك عف عائشة غريب.
 ،)3743قاؿ الزيمعي في نصب َّ
(َّ )6
الط َّحاكؼ :شرح مشكل اآلثار ،باب بياف مشكل ما ركؼ عف أصحاب رسكؿ هللا  في الركعتيف األخرييف مف الصمكات
التي تزيد عمى ركعتيف ( ،)53/12رقـ ( ،)4634كقاؿ الطحاكؼ :فأردنا أف ننظر في ذلؾ لنعمـ مف عاصـ ىذا ،ىل ىك
عاصـ بف عبيد هللا؟ فبل نجعل حديثو حجة لما يتكمـ بو أىل األسانيد فيو ،أك ىل ىك عاصـ بف أبي النجكد فنجعمو حجة؟
( )7البابرتي :العناية شرح اليداية (.)453/1
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الصناِب ِحي َقاؿَّ :
َ -3ع ْف م ْحم ِ
يع أ َّ
ف أَِبي َب ْك ٍر  اْل َم ْغ ِر َب َح ْي ُث َي َم ُس ِث َياِبي ِث َي َاب ُوَ ،فَم َّما
كد ْب ِف َربِ ٍ
"صم ْي ُت َخْم َ
َف ُّ َ ّ َ َ
َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َك ِ
ِ
الرْكعة ْاآلخ ِرة َق أَر َفاتح َة اْلكتَ ِ
ك
اب ،ثُ َّـ َق َأرََ ﴿ :ربَّنَا َال تُ ِز ْ
ك َر ْْحَةً إِنَّ َ
ب لَنَا م ْن لَ ُدنْ َ
غ قُلُوبَنَا بَ ْع َد إِ ْذ َى َديْ تَ نَا َو َى ْ
َ
َ َ َ
اف في َّ َ

َّاب﴾(.)2()1
أَنْ َ
ت ال َْوى ُ

كجو الدللة :أف قراءة اآلية لـ تكف عمى كجو القراءةَّ ،إنما كاف عمى كجو الدعاء ،فقد ركؼ عف

مكحكؿ َّ
فدؿ عمى صحة ما قيل بأف القراءة في األخرييف؛
اءة لكنيا كانت
دعاءَّ ،
الشامي :كهللا ما كانت قر ً
ً
إنما ىي دعاء كتسبيح ال كالقراءة في األكلييف(.)3
أدضقػأؿحابػاضمولػاضثاظي:ػادتدلػاضمائضونػبوجوبػشراءةػاضلاتحقػسيػاضرصفتغنػاِّخرغغنػطنػ
اضربارغق،ػواضثاضثقػطنػاضثالثغق،ػوادتحبابػشراءةػدورةػسغنطاػبفدػاضلاتحقػباضدظَّقػاضظَّبوغَّقػ
واِّثر -:ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
ُّ
كؿ َّ ِ ِ
 -1ع ْف أَِبي س ِع ٍيد اْل ُخ ْد ِرِؼ َ قاؿ" :ح َزرَنا ِقياـ رس ِ
الرْك َعتَ ْي ِف ْاألُكَل َي ْي ِف ِم َف
ص ِر ِفي َّ
َ
ّ
َّللا  في الظ ْي ِر َكاْل َع ْ
َ َ ْ َ َ َُ
َ
ِ
ِ
ُّ
ف ِمف َذلِؾ ،كح َزرنا ِقي ِ
النص ِ
ِ
الرْك َعتَ ْي ِف
ص ِر ِفي َّ
ام ُو ِفي ْاأل ْ
الظ ْي ِر َق ْد َر ثَ َبلث َ
ام ُو في اْل َع ْ
ُخ َرَي ْي ِف َعَمى ّ ْ
ْ َ َ َ َْ َ َ
يف َآي ًةَ ،كق َي َ
ِ
ِ
ُخريي ِف ِمف ُّ
النص ِ
ف ِم ْف َذلِ َؾ"(.)4
الظ ْي ِر َك ْاأل ْ
ْاألُكَل َي ْي ِف َعَمى َق ْد ِر ْاأل ْ َ َ ْ َ
ص ِر َعَمى ّ ْ
ُخ َرَي ْي ِف م َف اْل َع ْ

ضـ السكرة إلى الفاتحة في األخرييف أيضاً( ،)5كفيو داللة
كجو الدللة :ىذا الحديث يدؿ عمى أنو َّ 
الرْك َعتَ ْي ِف ْاألُكَل َي ْي ِف َعَمى َق ْد ِر
عمى قراءة غير الفاتحة معيا في األخرييف ،كيزيده داللة عمى ذلؾ قكلو ِ " :في َّ
ُخريي ِف ِمف ُّ
الظ ْي ِر" كمعمكـ أنو كاف يق أر في األكلييف مف العصر سكرة غير الفاتحة(.)6
ْاأل ْ َ َ ْ َ
ثاظغاّ:ػاِّثر :ػ
َّللاِ ْب َف ُعمر -رضي هللا عنيماَ -ك َ ِ
َع ْف َن ِاف ٍع أ َّ
صَّمى َك ْح َدهَُ ،يْق َأُر ِفي ْاأل َْرَب ِع َج ِميعاً ِفي
َف َع ْب َد َّ
ََ
اف "إ َذا َ
ِ
ِ ِ ِ
الس ِ َّ ِ ِ
اف َيْق أُر أ ْ ِ
آف كس ٍ
كرة ِم َف اْلُق ْر ِ
ص َبل ِة
ُك ِّل َرْك َع ٍةِ ،بأ ِّ
َح َياناً ب ُّ َ
آفَ ،كَك َ َ
ُـ اْلُق ْر ِ َ ُ َ
كرتَْيف َكالث َبلث في ا َّلرْك َعة اْل َكاح َدة ،م ْف َ
كرة س ٍ
ٍ
ُـ اْلُق ْر ِ
كرة"(.)7
الرْك َعتَ ْي ِف ِم َف اْل َم ْغ ِر ِب َك َذلِ َؾ ِبأ ِّ
يض ِةَ ،كَيْق َأُر ِفي َّ
اْلَف ِر َ
آف َك ُس َ ُ َ
) )1سكرة آؿ عمراف :اآلية (.)8
( )2عبدالرزاؽ :المصنف ،كتاب الصبلة ،باب القراءة في المغرب ( ،)110/2رقـ ( ،)2699البييقي :السنف الكبرػ ،جماع
كصححو األلباني
أبكاب صفة الصبلة ،باب مف استحب قراءة السكرة بعد الفاتحة في األخرييف ( ،)93/2رقـ (،)2479
َّ

في أصل صفة صبلة النبي .)468/2( 

( )3جماؿ الديف الممطي :المعتصر مف المختصر مف مشكل اآلثار (.)41/1
( )4البخارؼ :الصحيح الجامع ،القراءة خمف اإلماـ ،باب القراءة في الظير في األربع كميا ( ،)69/1رقـ ( ،)182مسمـ:
الصحيح ،كتاب الصبلة ،باب القراءة في الظير كالعصر ( ،)333/1رقـ (.)452
( )5القارؼ :مرقاة المفاتيح (.)689/2

( )6الصنعاني :سبل السبلـ (.)262/1
( )7مالؾ :المكطأ ،باب الرجل يق أر السكر في الركعة الكاحدة مف الفريضة ( ،)64/1رقـ ( ،)133الشافعي :المسند ،كتاب
الصبلة ،باب في صفة الصبلة ( ،)84/1رقـ ( ،)234كقاؿ الشيخ عبد القادر األرناؤكط في جامع األصكؿ في أحاديث=
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يدؿ
كجو الدللة :قراءة عبدهللا بف عمر -رضي هللا عنيما -لمسكرة مع أـ القراف في األربع جميعاًُّ ،
ِ
أـ القراف في األُخرييف.
عمى
استحباب قراءة السكرة مع ِّ
أدضقػأؿحابػاضمولػاضثاضث:ػادتدلَّػاضمائضونػبمراءةػاضلاتحقػسيػاضرصفتغنػاُِّخرغغنػطنػاضربارغق،ػ
واضثاضثقػطنػاضثالثغق،ػوالػغمرأػسغنطاػدورةػبفدػاضلاتحقػباضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
َّللاِ ب ِف أَِبي َقتادة( )1عف أَِب ِ
ِ
النِب َّي َ كاف يْق أُر ِفي ُّ
ُـ ِ
الكتَ ِ
َف َّ
يو " :أ َّ
اب،
الظ ْي ِر ِفي األُكَل َي ْي ِف ِبأ ِّ
َ ََ َْ
َ -1ع ْف َع ْبد َّ ْ
َ ََ
ِ
ُخري ْي ِف ِبأ ِ ِ ِ
ط ِّك ُؿ ِفي
ط ِّك ُؿ ِفي َّ
كرتَْي ِفَ ،كِفي َّ
الرْك َع ِة األُكَلى َما الَ ُي َ
اآلي َةَ ،كُي َ
ُـ الكتَاب َكُي ْسم ُع َنا َ
الرْك َعتَْي ِف األ ْ َ َ
َك ُس َ
ّ
ِ َّ ِ ِ
ِ
الص ْب ِح"(.)2
ص ِر َك َى َك َذا ِفي ُّ
ا َّلرْك َعة الثان َيةَ ،ك َى َك َذا في َ
الع ْ
كجو الدللة :الحديث كاضح الداللة عمى قراءة الفاتحة في الركعتيف األخرييف ،كالثالثة مف الظير

كالعصر ،كأنو ال يزيد عمى فاتحة الكتاب(.)3
َّللاِ َ د َخل المس ِج َد َف َد َخل رجلَ ،فصَّمىَ ،فسَّمـ َعَمى َِّ
َ -2ع ْف أَِبي ُى َرْي َرَة " :أ َّ
اؿ:
كؿ َّ
َ َُ
النب ِّي َ ،ف َرَّد َكَق َ
َف َرُس َ
َ َْ
َ
َ َ
النِب ِي َ ،فَقاؿِ :
"ارِج ْع َفص ِّلَ ،فِإَّن َؾ َل ْـ تُص ِّل"َ ،ف َر َج َع ُيصّمِي َكما صمَّى ،ثُ َّـ َجاءَ ،فسَّمـ َعَمى َّ
ص ِّل،
َ ْ
ْ
"ارج ْع َف َ
َ َ
َ
َ
َ
َ َ َ
ّ
ِِ
َفِإَّنؾ َلـ تُص ِل" ثَبلَثاًَ ،فَقاؿ :ك َّالِذؼ بعثَؾ ِبالح ِق ما أ ِ
الصبلَ ِة َف َكِّب ْر،
اؿِ" :إ َذا ُق ْم َت ِإَلى َّ
ََ َ َ ّ َ ْ
َ ْ َ ّ
ُحس ُف َغ ْي َرهَُ ،ف َعّم ْمنيَ ،فَق َ
َ َ
ِ ِ
آف ،ثُ َّـ ارَكع حتَّى تَ ْ ِ ِ
َّ
ثُ َّـ ا ْق َْأر ما تََي َّس َر م َع َؾ ِم َف الُق ْر ِ
ط َمِئ َّف
اس ُج ْد َحتَّى تَ ْ
ْ ْ َ
ط َمئ َّف َراكعاً ،ثُ َّـ ْارَف ْع َحتى تَ ْعد َؿ َقائماً ،ثُ َّـ ْ
َ
َ
ِ ()4
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ِ
صبلَت َؾ ُكّم َيا" .
اجداً ،ثُ َّـ ْارَف ْع َحتَّى تَ ْ
ط َمئ َّف َجالساًَ ،كا ْف َع ْل َذل َؾ في َ
َ
ٍ
َّ
سمى صبلة ،لقكلو  بعد أف عممو ما يفعمو في ركعة
دؿ الحديث عمى أف َّ
كجو الدللةَّ :
كل ركعة تُ َّ
ِ ِ
فدؿ عمى إيجاب الفاتحة في كل ركعة(.)5
صبلَِت َؾ ُكّمِ َيا"َّ ،
" َكا ْف َع ْل َذل َؾ في َ
اضطظاشذق :ػ

أوالّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأنَّػاضطؿضِّيػباضخغار،ػإنػذاءػشرأػاضلاتحق،ػوإنػذاءػدصت،ػوإنػذاءػدبَّّّ :ػ
ُيرد عمى أصحاب ىذا القكؿ بعدة ٍ
ردكد كمناقشات ،منيا(:)6

=الرسكؿ البف األثير ( :)348/5إسناده صحيح.
( )1عبد هللا بف أبي قتادة بف ربعي :مف الخزرج  ،كأمو سبلفة بنت البراء بف معركر مف بني سممةُ ،يكنى بأبي يحيى ،كقد
قميل الحديث .انظر :ابف سعد :الطبقات الكبرػ
ركػ عف أبيو ،تُكفي بالمدينة في خبلفة الكليد بف عبد الممؾ ،ككاف ثق ًة َ
(.)274/5

( )2البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب األذاف ،باب :يق أر في األخرييف بفاتحة الكتاب ( ،)155/1رقـ ( ،)776مسمـ :الصحيح،
كتاب الصبلة ،باب القراءة في الظير كالعصر ( ،)333/1رقـ (.)451

( )3ابف رجب :فتح البارؼ (.)79/7

( )4البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب األذاف ،باب كجكب القراءة لئلماـ كالمأمكـ (،)152/1رقـ ( ،)757مسمـ :الصحيح،
كتاب الصبلة ،باب كجكب قراءة الفاتحة في كل ركعة ( ،)297/1رقـ (.)397

( )5الصنعاني :سبل السبلـ (.)254/1
( )6النككؼ :المجمكع ( ،)362/3ابف قدامة :المغني (.)350/1
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ِ ِ
ص َبلِت َؾ ُكّمِ َيا" كفي
 -1بحديث أبي ىريرة  في "المسيء صبلتو" ،كقكؿ النبي  فيو "ثُ َّـ ا ْف َع ْل َذل َؾ في َ
ٍ
دؿ األحاديث عمى
بإسناد
ركاية ذكرىا البييقي
ٍ
صحيح" :ثُ َّـ ا ْف َع ْل َك َذلِ َؾ ِفي ُك ِّل َرْك َع ٍة َك َس ْج َد ٍة"( ،)1حيث ت ُّ

كجكب قراءة الفاتحة في كل ركعة ،كبو ُيرد القكؿ بجكاز ترؾ الفاتحة في األخرييف.
َّللاِ ب ِف أَِبي َقتادة ،عف أَِب ِ
ِ
النِب َّي َ كاف يْق أُر ِفي ُّ
ُـ ِ
الكتَ ِ
َف َّ
يو " :أ َّ
اب،
الظ ْي ِر ِفي األُكَل َي ْي ِف ِبأ ِّ
َ ََ َْ
 -2كبما ركػ َع ْبد َّ ْ
َ ََ
ُـ ِ
الكتَ ِ
اب  .)2("...ففي الحديث داللة أيضاً عمى قراءة الفاتحة في
ُخ َرَي ْي ِف ِبأ ِّ
كرتَْي ِفَ ،كِفي َّ
الرْك َعتَْي ِف األ ْ
َك ُس َ
األخرييف ،كليس التسبيح فييما .ػ

ثاظغاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبوجوبػشراءةػاضلاتحقػسيػاضرصفتغنػاِّخرغغنػطنػاضربارغق،ػواضثاضثقػ
طنػاضثالثغق،ػوادتحبابػشراءةػدورةػسغنطاػبفدػاضلاتحق -:ػ
َّللاِ ْب َف ُعمر -رضي هللا عنيماَ -ك َ ِ
ُ -1يجاب عف استدالليـ أ َّ
صَّمى َك ْح َدهَُ ،يْق َأُر ِفي ْاأل َْرَب ِع
َف َع ْب َد َّ
ََ
اف "إ َذا َ
آف كس ٍ
كرة ِم َف اْلُق ْر ِ
آف "...مف جانبيف:
َج ِميعاً ِفي ُك ِّل َرْك َع ٍة ِبأ ِّ
ُـ اْلُق ْر ِ َ ُ َ
األكؿ :يحتمل أف يفعل ذلؾ عبد هللا بف عمر -رضي هللا عنيما -إذا َّ
صمى كحده حرصاً عمى التطكيل في
ُ
كيحتمل أف يفعل ذلؾ في النافمة ،غير أف لفع األربع ركعات في
الصبلة ،إف كانت األربع ركعات فريضةُ ،
الفريضة أظير؛ ألنو ال عرؼ في الشرع ألربع ركعات مف النافمة؛ فحمل المفع عمييا أكلى(.)3

الثاني :الظاىر ككنيا فريضة ،كاألكجو أف ُيقاؿ :إف ىذا مذىب ابف عمر -رضي هللا عنيما ،-كىك
مجتيد(.)4

 -2كاستدالليـ بما ركاه أبك سعيد الخدرؼ :

()5
يجاب عنو :بأنو يحمل فعمو  عمى الجكاز ال عمى َّ
فيدؿ عمى أنو غير مكركٍه ،خبلفاً لمف
السنة ُّ ،

كرىو( .)6كهللا أعمـ.
اضترجغّّ :ػ

كل
بعد النظر في أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ ،كالمناقشات كالردكد عمى األقكاؿ كاألدلة التي استدؿ بيا ُّ

فر ٍ
يق ،فإنو يظير لي أف الراجح ىك ما ذىب إليو جميكر الفقياء بكجكب قراءة الفاتحة في الركعتيف

أـ الكتاب
األُخرييف ،كاقتصار القراءة فييما عمى ذلؾ ،مع عدـ الكراىية ،كعدـ اإلنكار عمى مف ق أر سكرة بعد ِّ
رجحو اإلماـ دمحم بف الحسف ،كذلؾ لؤلسباب التالي ذكرىا:
فييما ،كىك مخالف لما َّ

) )1البييقي :السنف الكبرػ ،جماع أبكاب صفة الصبلة ،باب ما يفعل في كل ركعة كسجدة ،)181/2( ...رقـ (.)2765
( )2سبق تخريجو ص (.)37
( )3الباجي :المنتقى (.)147/1

( )4المكنكؼ :التعميق الممجد عمى مكطأ دمحم (.)438/1

( )5القارؼ :مرقاة المفاتيح ( ،)689/2ابف رجب :فتح البارؼ (.)80/7
( )6ابف رجب :فتح البارؼ (.)80/7
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صحة األدلة التي استدؿ بيا أصحاب ىذا القكؿ ،كعدـ كركد مناقشات كردكد عمى ىذه األدلة ،مع كجكد
َّ -1
ذلؾ عمى أدلة األقكاؿ األخرػ.

ِ
ِ ِ
ؾ ُكّمِ َيا".
ص َبلت َ
 -2قكؿ النبي  لممسيء صبلتو" :ثُ َّـ ا ْف َع ْل َذل َؾ في َ
 -3ما ُركؼ عف كبار فقياء الصحابة  ،أمثاؿ عمي كابف مسعكد كعائشة كأبي ىريرة كجابر كأبي
الدرداء ،)1(يدعـ كيقكؼ ىذا القكؿ باالقتصار عمى الفاتحة.

 -4إف ما بعد األكلييف مف الركعات مبني عمى التخفيف ،كيشيد لو أنو ال يستحب فييما الجير في الصمكات
أخف مف الركعتيف األكلييف ،كيشيد لو
الجيرية ،كمف يرػ قراءة السكرة في الركعتيف األُخرييف يؤثر أف تككف َّ
حديث أبي سعيد الخدرؼ .)2(

واضضهػتفاضىػأرضمػ ،،،ػ

( )1أحمد :المسند ( ،)14/23ابف رجب :فتح البارؼ (.)79/7
( )2الجكيني :نياية المطمب (.)154/2
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ادلطهت انثبًَ

ؿورةػاضطدأضق :ػ

صالح ادلغًى عهٍّ

قاؿ اإلماـ دمحم بف الحسف:

قاؿ أبك حنيفة :في الرجل يمرض فيغمى عميو أنو إذا كاف أغمى عميو يكم ا كليمة أك أقل مف ذلؾ
ِّ
يقض إل الصالة التي أفاؽ في كقتيا.
قضى مف صالتو ،كاف أغمي عميو أكثر مف ذلؾ لـ

كقاؿ أىل المدينة :إذا أفاؽ المغمى عميو كعميو مف النيار ما يصمي فيو الظير كركعة مف العصر

قبل أف تغرب الشمس صمى الظير كالعصر جميعا ،فإف لـ يبق عميو مف النيار إل ما يصمي فيو إحدى

الصالتيف أك ركعة كاحدة صمى العصر.

قالكا :كاذا أفاؽ ليالا كعميو مف الميل ما يصمي فيو المغرب كركعة مف العشاء قبل أف يطمع الفجر
صمى المغرب كالعشاء جميع ا ،كاف لـ يبق عميو مف الميل إل ما يصمي فيو إحدى الصالتيف أك ركعة كاحدة

صمى العشاء(.)1

تحرغرػطحلػاضظزاع :ػ
ال ُيخالف أحد مف الفقياء في كجكب الصبلة التي حدثت اإلفاقة في كقتيا المحدد ليا شرعاً ،كقد
بقي مف الكقت ما يسع تمؾ الصبلة ،كسكاء أكانت اإلفاقة عف جنكف أـ غيره ،كلكف الخبلؼ بيف الفقياء في
قضاء الصمكات التي كانت حاؿ اإلغماء(.)2
أشوالػاضلمناء :ػ
اختمف الفقياء في قضاء المغمى عميو لمصالة التي فاتتو حاؿ إغمائو عمى ثالثة أقكاؿ ،كىي:
القكؿ األكؿ :أف المغمى عميو إف أُ ْغمي عميو خمس صمك ٍ
ات قضاىا ،كاف زادت سقط فرض القضاء في
ُ
()3
الكل ،كىك مذىب الحنفية ،كقكؿ اإلماـ دمحم بف الحسف .

القكؿ الثاني :أف المغمى عميو ال يمزمو قضاء الصبلة إال التي يفيق في جزٍء مف كقتيا ،كىذا مذىب المالكية
كالشافعية ،كركاية عند الحنابمة(.)4

(َّ )1
الحجة (.)154/1
الشيبانيَّ :

) )2انظرَّ  :
الس ْغدؼ :النتف في الفتاكػ ( ،)80/1ابف عبد البر :الكافي في فقو أىل المدينة
الشيباني:
َّ
الحجة (ُّ ،)154/1
( ،)237/1ابف رشد الجد :البياف كالتحصيل ( ،)167/2ابف رشد :بداية المجتيد ( ،)107/1الماكردؼ :الحاكؼ (،)38/2
الرافعي :فتح العزيز ( ،)94/3ابف قدامة :المغني ( ،)290/1الزركشي :شرح الزركشي (.)497/1

(َّ )3
الحجة ( ،)158/1السرخسي :المبسكط ( ،)217/1السمرقندؼ :تحفة الفقياء ( ،)192/1الكاساني :بدائع
الشيباني:
َّ
الصنائع ( ،)246/1الزيمعي :تبييف الحقائق (.)201/1

( )4ابف عبد البر :الكافي في فقو أىل المدينة ( ،)237/1ابف رشد الجد :البياف كالتحصيل ( ،)167/2ابف رشد :بداية المجتيد
( ،)107/1الفكاكو الدكاني ( ،)235/1الماكردؼ :الحاكؼ ( ،)38/2الشيرازؼ :الميذب ( ،)105/1النككؼ :المجمكع=
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القكؿ الثالث :أف المغمى عميو َيقضي جميع الصمكات التي كانت حاؿ إغمائو ،كذىب إليو الحنابمة في
المشيكر عندىـ(.)1
دببػاضخالف :ػ
تردد المغمى عميو بيف النائـ كالمجنكف ،فمف شبيو بالنائـ أكجب عميو القضاء ،كمف شبيو بالمجنكف

أسقط عنو الكجكب(.)2
اِّدضق :ػ

تػشـاعا،ػوإنػ
أدضقػأؿحابػاضمولػاِّول:ػادتدلػاضمائضونػبأنػاضطكطىػرضغهػإنػأُزطيػرضغهػخطسُػؿضوا ٍ
زادتػدمطػسرضػاضمـاءػسيػاضصلػباِّثرػواإلجطاعػواضطفمول :ػ
أوالّ:ػاِّثر :ػ

َف ع َّمار بف ي ِ
ِ
ُغ ِمي َعَم ْي ِو ِفي
اس ٍر رِمي ،فأ
َع ِف َي ِز ُيد َمكَلى َعبد َّ
حمف ْبف الحارث الُق َرش ّي" :أ َّ َ َ ْ َ َ
الر َ
ُ َ َ ْ َ
ِ
الظي ِر كاْلعص ِر كاْلم ْغ ِر ِب كاْل ِع َش ِ
ُّ
ُّ
المي ِلَ ،ف َّ
اءَ ،فأََفاؽ ِنص َّ
ِ
اء"(.)3
َ ْ َ
ف ْ
صمى الظ ْي َر ثُ َّـ اْل َع ْ
َ
َ
ْ َ َ ْ َ َ
ص َر ثُ َّـ اْل َم ْغر َب ثُ َّـ اْلع َش َ
كجو الدللة :أف قضاء عمار بف ياسر لمصمكات التي فاتتو حاؿ إغمائو ،كىي دكف الخمس

صمكات ،يدلل عمى كجكب قضاء المغمى عميو لما دكف الخمس صمكات.
ثاظغاّ:ػاإلجطاع :ػ

إجماع الصحابة ؛ فقد ُركؼ عف عمي كعمار كعبد هللا بف عمر مثل قكلنا ،كلـ ُيرك عف غيرىـ
خبلُفو؛ فيككف إجماعاً(.)4
ثاضثاّ:ػاضطفمول :ػ
 -1إف مجرد العقل ال يكفي لتكجو الخطاب()5؛ حيث اعتبركا إف كجكد العقل ال ُيعد مكجباً لمقضاء فيما زاد
عمى الخمس صمكات.

 -2لما ُع ِرؼ أف العجز عف األداء ال يسقط القضاء؛ ّإنما يسقط بسبب الحرج ،كانما الحرج إذا دخل الفائت
في حد الكثرة ،كالحد الفاصل بيف القميل كالكثير ىك ست صمكات(.)6

=( ،)6/3المرداكؼ :اإلنصاؼ (.)390/1
( )1الخرقي :مختصر الخرقي ( ،)20/1ابف قدامة :المغني ( ،)290/1الزركشي :شرح الزركشي (.)497/1
( )2ابف رشد :بداية المجتيد (.)193/1

( )3عبدالرزاؽ :المصنف ،كتاب الصبلة ،باب صبلة المريض عمى الدابة ،كصبلة المغمى عميو ( ،)497/2رقـ (،)4156
الدارقطني :سننو ،كتاب الجنائز ،باب الرجل يغمى عميو ،)452/2( ...رقـ ( ،)1859كقاؿ ابف حجر في الدراية
( ،)210/1رقـ ( :)271في إسناده ضعف.

( )4السمرقندؼ :تحفة الفقياء (.)192/1

( )5البابرتي :العناية شرح اليداية (َّ ،)6/2
الحداد :الجكىرة النيرة (.)80/1
( )6السمرقندؼ :تحفة الفقياء ( ،)192/1كانظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)246/1
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أدضقػأؿحابػاضمولػاضثاظي:ػادتدلَّػاضمائضونػبأنػاضطُكطىػرضغهػالػغضزطهػشـاءػاضؿالةػإالػاضتيػغلغقػسيػ
جزءٍػطنػوشتناػباضدظَّقػاضظَّبوغَّقػواِّثرػواضمغاسػواضطفمول :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
َف َع ِائ َش َة -رضي هللا عنياَ -زك َج َِّ
 -1أ َّ
الص َبل َة
كؿ َّ
َّللاِ َ ع ِف َّ
الرُج ِل ُي ْغ َمى َعَم ْي ِو َف َي ْت ُر َؾ َّ
النب ِّي َ :سأََل ْت َرُس َ
ْ
َفَقاَلتَ :قاؿ رسكؿ َّ ِ
ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ٍ ِ ِ
يق َك ُى َك ِفي
ْ
ضاء ِإ َّال أ ْ
َّللا َ" :ل ْي َس ِب َش ْيء م ْف َذل َؾ َق َ
ص َبلةَ ،ف َيف ُ
َ َُ ُ
َف ُي ْغ َمى َعَم ْيو في َكْقت َ
()1
كْقِتيا َفي ِ
ييا" .
صّم َ
َ َ َُ
كجو الدللة :الحديث ظاىر الداللة في أف المغمى عميو ال يمزمو قضاء الصبلة ،إال الصبلة التي
يفيق في كقتيا؛ فيمزمو قضاءىا.

َف رسكؿ َّ ِ
طمُع َّ
ِ
الش ْم ُسَ ،فَق ْد أ َْد َر َؾ
"م ْف أ َْد َر َؾ ِم َف ُّ
الص ْب ِح َرْك َع ًة َق ْب َل أ ْ
َف تَ ْ َ
َّللا َ ق َ
َ -2ع ْف أَبي ُى َرْي َرَة  :أ َّ َ ُ َ
اؿَ :
ِ
َّ
ص َر"(.)2
ُّ
ص ِر َق ْب َل أ ْ
َف تَ ْغ ُر َب الش ْم ُسَ ،فَق ْد أ َْد َر َؾ َ
الص ْب َحَ ،ك َم ْف أ َْد َر َؾ َرْك َع ًة م َف َ
الع ْ
الع ْ
كجو الدللة :أنو إذا أدرؾ مف ال يجب عميو الصبلة ركعة مف كقتيا لزمتو تمؾ الصبلة ،كذلؾ في

الصبي يبمغ ،كالمجنكف كالمغمى عميو يفيقاف ،كالحائض كالنفساء تطيراف ،كالكافر يسمـ ،فمف أدرؾ مف ىؤالء

ركعة قبل خركج كقت الصبلة لزمتو تمؾ الصبلة(.)3

ثاظغاّ:ػاِّثر:ػ ػ
ُغ ِمي َعَم ْي ِوَ ،ف َذ َى َب َعْقُم ُوَ ،فَمـ َيْق ِ
َع ْف َن ِاف ٍع أ َّ
الص َبل َة"(.)4
َّللاِ ْب َف ُع َم َر -رضي هللا عنيما" -أ
َف َع ْب َد َّ
ض َّ
ْ
ْ َ
كجو الدللة :يدؿ األثر عمى عدـ كجكب قضاء المغمى عميو لمصبلة التي فاتتو حاؿ إغمائو.
ثاضثاّ:ػاضمغاس :ػ
القياس عمى الحائض؛ فالحائض ال تقضي الصبلة التي ذىب كقتيا؛ ككذا المغمى عميو(.)5

( )1الدارقطني :سننو ،كتاب الجنائز ،باب الرجل ُيغمى عميو ( ،)452/2رقـ ( ،)1860البييقي :السنف الكبرػ ،جماع أبكاب
المكاقيت ،باب المغمى عميو يفيق ،)571/1( ...رقـ ( ،)1820كقاؿ ابف عبد اليادؼ :تنقيح التحقيق ( :)294/2حديث
ال يصح ،كقاؿ الزيمعي :نصب الراية ( :)177/2ضعيف جداً.
( )2البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب مكاقيت الصبلة ،باب مف أدرؾ مف الفجر ركعة ( ،)120/1رقـ ( ،)579مسمـ:
الصحيح،كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،باب مف أدرؾ ركعة مف الصبح ( ،)424/1رقـ (.)608

( )3النككؼ :شرح مسمـ (.)105/5

( )4مالؾ :المكطأ ،كتاب كقكت الصبلة ،باب ما جاء في دلكؾ الشمس كغسق الميل ( ،)13/1رقـ ( ،)24البييقي :السنف

صححو أيمف صالح شعباف في
الكبرػ ،جماع أبكاب المكاقيت ،باب المغمى عميو يفيق ،)570/1( ...رقـ ( ،)1818ك َّ

جامع األصكؿ البف األثير ( ،)202/5رقـ (.)3261
( )5ابف رشد :بداية المجتيد (.)107/1
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رابفاّ:ػاضطفمول( :)1ػ
 -1ألف زكاؿ العقل إذا لـ يمزـ معو قضاء المتركؾ في المدة الطكيمة ،لـ يمزـ معو قضاء المتركؾ في المدة
القصيرة.

 -2ألف كل صبلة لك مضى عمييا كقتيا في الجنكف لـ يقض ،فإذا مضى عميو كقتيا في اإلغماء لـ يقض
قياساً عمى ما زاد عمى اليكـ كالميمة.

 -3ألف كل معنى يسقط معو أداء الصبلة يسقط معو قضاء الصبلة كالصغر.
أدضقػأؿحابػاضمولػاضثاضث:ػادتدلَّػاضمائضونػبأنَّػاضطُكطىػرضغهػغَمـيػجطغَّٓػاضؿضواتػاضتيػصاظتػحالػ
إزطائهػباِّثرػواضمغاس :ػ
أوالّ:ػاِّثر :ػ

الرحم ِف ُّ ِ
ِ
ِ
ِ
َف ع َّمار بف ي ِ
ُغ ِمي َعَم ْي ِو ِفي
اس ٍر رِمي ،فأ
اؿَ :حَّدثَني َي ِز ُيد" :أ َّ َ َ ْ َ َ
السّد ِّؼ َق َ
إس َماع ُ
َع ِف ْ
يل ْب ُف َع ْبد َّ ْ َ
ُ َ َ ْ َ
ِ
الظي ِر كاْلعص ِر كاْلم ْغ ِر ِب كاْل ِع َش ِ
ُّ
ُّ
المي ِلَ ،ف َّ
اءَ ،فأََفاؽ ِنص َّ
ِ
اء"(.)2
َ ْ َ
ف ْ
صمى الظ ْي َر ثُ َّـ اْل َع ْ
َ
َ
ْ َ َ ْ َ َ
ص َر ثُ َّـ اْل َم ْغر َب ثُ َّـ اْلع َش َ
كجو الدللة :أف قضاء عمار بف ياسر لمصمكات التي أُغمي عميو فييا ،يدؿ عمى أف المغمى

عميو َيقضي جميع الصمكات التي أُغمي عميو في كقتيا.
ثاظغاّ:ػاضمغاس :ػ

أف حكـ المغمى عميو حكـ النائـ ،ال يسقط عنو قضاء شيء مف الكاجبات التي يجب قضاؤىا

كالصبلة كالصياـ(.)3
اضطظاشذق :ػ

أوالّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأنػاضطكطىػرضغهػإنػأزطيػرضغهػخطسػؿضواتػشـاعا،ػوإنػزادتػدمطػسرضػ
اضمـاءػسيػاضصل :ػ

 -1أنو ال يكجد نص أتى بما قالو أصحاب ىذا القكؿ؛ ألنو أسقط عف المغمى عميو ست صمك ٍ
ات ،كلـ َير
عميو قضاء شيء منيف ،كأكجب عميو إف أُغمي عميو خمس صمكات أف يقضييف ،كال نص في ذلؾ(.)4

 -2أنو ال قياس حتى بقكليـ حيث لـ يقس المغمى عميو عمى المجنكف في إسقاط القضاء ،كال قاس المغمى
عميو عمى النائـ في كجكب القضاء عميو في كل ما ناـ عنو(.)5

( )1الماكردؼ :الحاكؼ (.)38/2
( )2سبق تخريجو ص (.)41

( )3ابف قدامة :المغني (.)290/1
( )4انظر ابف حزـ :المحمى باآلثار (.)8/2
( )5ابف حزـ :المحمى باآلثار (.)9/2
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 -3أف المغمى عميو ال يعقل ،كال يفيـ؛ فالخطاب عنو مرتفع ،كاذا كاف غير مخاطب بيا في كقتيا الذؼ ألزـ
الناس أف يؤدكىا فيو ،فبل يجكز أداؤىا في غير كقتيا؛ ألنو لـ يأمر هللا تعالى بذلؾ ،كصبلة لـ يأمر هللا

تعالى بيا ال تجب(.)1

أما استدالليـ بقضاء عمار بف ياسر  فيما دكف الخمس:
َّ -4

فيَناقش مف جانبيف:
األكؿ :أنو قد خالفو ابف عمر -رضي هللا عنيما -فقد أُغمي عميو ،كلـ َيقض(.)2
َ
الثاني :قاؿ الشافعي :ىذا ليس بثابت عف عمار بف ياسر  ،ألنو ركاية يزيد مكلى عمار  كىك مجيكؿ،

كالراكؼ عنو إسماعيل بف عبد الرحمف السدؼ ،ككاف يحيى بف معيف يستضعفو ،كلـ يحتج بو البخارؼ ،كقاؿ:

كلك ثبت فمحمكؿ عمى االستحباب(.)3

 -5أما استدالليـ باإلجماع فيك غير صحيح؛ حيث إف اإلجماع منقكض بما ُنقل عف الصحابة خبلفو.
ثاظغاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأنػاضطكطىػرضغهػالػغضزطهػشـاءػاضؿالةػإالػاضتيػغلغقػسيػجزءٍػطنػوشتنا :ػ
إف االستدالؿ بحديث عائشة -رضي هللا عنيا ،-بأنو ال يمزـ إال قضاء الصبلة التي يفيق المغمى
عميو في جزء مف كقتيا.

يناقش :بأنو حديث ضعيف ،كفيو نظر؛ حيث يكجد في إسناده الحكـ بف عبد هللا األيمي ،كىك

متركؾ ،فكاف عبدهللا بف المبارؾ يكىنو ،كنيى أحمد بف حنبل عف حديثو(.)4

ثاضثاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأنَّػاضطكطىػرضغهػغضزطهػشـاءػجطغّٓػاضؿضواتػاضتيػساتتهػحالػإزطائه :ػ
 .1أف عبدهللا بف عمر -رضي هللا عنيما -قد أُغمي عميو ثبلثة أياـ ،كلـ يقض ،حيث جاء في ركاية

ِ
يقض"(.)5
أيكب ،عف نافع ،عف ابف عمر -رضي هللا عنيما" -أنو أُغمي عميو ثبلثة أياـ ،كليالييف ،فمـ

 .1أف المغمى عميو ال يعقل ،كال يفيـ؛ فالخطاب عنو مرتفع ،كاذا كاف غير مخاطب بيا في كقتيا الذؼ ألزـ
الناس أف يؤدكىا فيو ،فبل يجكز أداؤىا في غير كقتيا؛ ألنو لـ يأمر هللا تعالى بذلؾ ،كصبلة لـ يأمر هللا

تعالى بيا ال تجب(.)6

( )1المصدر السابق.

( )2انظر :الماكردؼ :الحاكؼ ( ،)39/2الزيمعي :نصب الراية (.)177/2
( )3انظر َّ
المخمي :مختصر خبلفيات البييقي (.)475/1
( )4البييقي :السنف الكبرػ ،جماع أبكاب المكاقيت ،باب المغمى عميو يفيق ،)571/1( ...رقـ ( ،)1820كانظر :الزيمعي:
نصب الراية (.)177/2

( )5البييقي :السنف الكبرػ ،جماع أبكاب المكاقيت ،باب المغمى عميو يفيق ،)570/1( ...رقـ ( ،)1818معرفة السنف
كاآلثار ،كتاب الصبلة ،باب مف أغمي عميو ،فمـ يفق حتى ذىب كقت الصبلة ،)219/2( ...رقـ (.)2465
( )6ابف حزـ :المحمى باآلثار (.)9/2
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 .4أما استدالليـ بقياس المغمى عميو عمى النائـ فإنو غير َّ
مسم ٍـ بو؛ ألف النائـ معو إدراؾ بمعنى أنو يستطيع
أف يستيقع إذا أيقظو آخر ،بخبلؼ المغمى عميو فبل يستطيع االستيقاظ إذا أكقع؛ فافترقا.
اضترجغّّ :ػ

بعد النظر في أدلة كل ٍ
قكؿ مف أقكاؿ الفقياء ،كالمناقشات الكاردة عمييا ،يتبيف أف الراجح ما ذىب

المغمى عميو ال يمزمو قضاء الصبلة ،إال الصبلة التي يفيق في جزء مف كقتيا؛ ألف الكقت
إليو القائمكف بأف ُ
لـ يخرج كقد عاد إليو رشده ،كالصبلة تؤدػ في الكقت المكتكب ،كىك مخالف لما رَّجحو اإلماـ دمحم بف

الحسف ،كذلؾ لما يأتي:

 .1قكة األدلة التي استدؿ بيا أصحاب ىذا القكؿ ،ككركد المناقشات كالردكد التي تطعف في أدلة األقكاؿ

األخرػ.

 .2إف عدـ قضاء عبدهللا بف عمر -رضي هللا عنيما -لمصمكات عمى ركاية إغمائو لمدة يكـ كليمةُ ،ي ُّ
رد بو
قكؿ الحنفية القائميف بالقضاء فيما دكف اليكـ كالميمة ،كعدـ قضائو لمصمكات عمى ركاية إغمائو ثبلثة أياـ ُي ُّ
رد

بو قكؿ الحنابمة القائميف بالقضاء مطمقاً ،ككما ىك معمكـ فقد كاف  مف أىل الكرع كالعمـ ،ككاف كثير اإلتباع
ِّ
التحرؼ كاالحتياط كالتكقي في فتكاه(.)1
آلثار رسكؿ هللا  ،شديد

 .4ضعف الركاية التي استدؿ بيا الفريقاف اآلخراف ،بقضاء عمار بف ياسر
إغمائو ،كلك ثبت فمحمكؿ عمى االستحباب ،كما قاؿ اإلماـ الشافعي(.)2
واضضهػتفاضىػأرضمػ ،،،ػ

( )1ابف عبد البر :االستيعاب (.)951/3
) )2انظر َّ
المخمي :مختصر خبلفيات البييقي (.)475/1
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ادلطهت انثبنث

يٕضع صجٕد انضٕٓ
ؿورةػاضطدأضق :ػ
قاؿ اإلماـ دمحم بف الحسف:
قاؿ أبك حنيفة :كل سيك كجب في الصالة عف زيادة أك نقصاف ،فإف اإلماـ إذا تشيد َّ
سمـ ،ثـ
سجد سجدتي السيك ،ثـ يتشيد كيسمِّـ كليس شيء مف السيك يجب سجكده قبل السالـ.
كقاؿ أىل المدينة :كل سيك يككف بنقصاف مف الصالة َّ
فإنما يسجد لو قبل السالـ ،ألف السجدتيف
في ذلؾ إتماـ لمصالة كانما يسجدىما مف كجبتا عميو بعد التشيد اآلخر ثـ يسمـ بعد السجدتيف ،إل أنو
يتشيد فييما ثـ يسمـ تسميـ الصالة ،ككل سيك كجب بزيادة في الصالة فسجدتا السيك فيو بعد السالـ
كيتشيد فييما بعد ذلؾ كيسمِّـ(.)1
تحرغرػطحلػاضظزاع :ػ
عدة أقك ٍ
اتفق الفقياء عمى مشركعية سجكد السيك في الصبلة( ،)2كقد اختمفكا في مكضعع عمى َّ
اؿ،
أبرزىا ما ذىب إليو أصحاب المذاىب األربعة.
أشوالػاضلمناء :ػ
اختمف الفقياء في مكضع السجكد لمسيك عمى ثالثة أقكاؿ ،كىي:
القكؿ األكؿ :محل سجكد السيك يككف بعد السبلـ ،سكاء كاف السيك بإدخاؿ زيادة في الصبلة أك نقصاف
فييا ،كىك مذىب الحنفية ،كقكؿ اإلماـ دمحم بف الحسف( ،)3كالحنابمة في ثبلثة مكاضع(.)4

)َّ )1
الحجة (.)223/1
الشيبانيَّ :

) )2انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)164/1الشرنببللي :مراقي الفبلح ( ،)178/1ابف جزؼ :القكانيف الفقيية (،)51/1
ابف رشد :بداية المجتيد ( ،)201/1الشربيني :مغني المحتاج ( ،)427/1ابف مفمح :المبدع ( ،)448/1البيكتي :الركض

المربع (.)105/1

) )3السرخسي :المبسكط ( ،)219 /1الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)172/1مبل خسرك :درر الحكاـ (َّ ،)150/1
الشيباني:
ُ
الحجة (.)223/1
َّ
) )4عند الحنابمة يككف بعد السبلـ في ثبلثة مكاضع:
أحدىا :إذا َّ
سمـ مف نقصاف في صبلتو سجد بعد السبلـ؛ لحديث ذؼ اليديف .
ظنو سجد بعد السبلـ؛ لحديث ابف مسعكد =.
الثاني :إذا بنى عمى غالب ِّ

=الثالث :إذا نسي السجكد قبل السبلـ سجده بعده؛ ألنو فاتو الكاجب فقضاه ،كعف أحمد :أف جميعو قبل السبلـ ،إال أف ينساه
قبل أف يسمـ ،تنظر :ابف قدامة :المغني ( ،)18/2الكافي في فقو اإلماـ أحمد ( ،)282/1ابف القيـ :زاد المعاد=
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القكؿ الثاني :إف كاف يسجد لمنقصاف فقبل السبلـ ،كاف كاف يسجد لمزيادة فبعد السبلـ كىك مذىب المالكية،
كالشافعي في القديـ ،كقكؿ لمحنابمة(.)1
القكؿ الثالث :السجكد يككف قبل السبلـ بعد التشيد في الزيادة كالنقصاف ،كىك قكؿ الشافعية في المذىب،
كالراجح عند الحنابمة(.)2
دببػاضخالف :ػ
يرجع سبب اختبلؼ الفقياء في مكضع سجكد السيك إلى أنو ﷺ ثبت عنو أنو سجد قبل السبلـ،
كسجد بعد السبلـ(.)3
اِّدضق :ػ
أدضقػأؿحابػاضمولػاِّول:ػادتدلػاضمائضونػبأنَّػاضدجودػضضدنوػغصونػبفدػاضدالمػباضدظَّقػاضظَّبوغَّقػ
واِّثرػواضطفمول :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
َ -1ع ْف َعْمَقم َةَ ،ع ْف َع ْبِد هللاِ بف مسعكد  ،أ َّ َِّ
الس َبل ِـ َكاْل َك َبلـِ"(.)4
الس ْي ِك َب ْع َد َّ
"س َج َد َس ْج َدتَ ِي َّ
َف النب َّي ﷺَ :
َ
ٍ
فصل بيف الزيادة كالنقصاف(.)5
كجو الدللة :الحديث نص في أف السجكد بعد السبلـ مف غير

ٍ
ِ
َّ ِ
َف رسكؿ هللاِ ﷺ َّ
ِ
َ -2ع ْف ِع ْم َر َ ِ
اـ
ص ْي ٍف " :أ َّ َ ُ َ
صمى اْل َع ْ
َ
اف ْبف ُح َ
ص َرَ ،ف َسم َـ في ثَ َبلث َرَك َعات ،ثُ َّـ َد َخ َل َم ْنزَل ُوَ ،فَق َ
ِ ِ
طكؿَ ،فَقاؿ :يا رسكؿ هللاِ َف َذ َكر َلو ِ
ِ
اف َي ُج ُّر
اف ِفي َي َد ْي ِو ُ
يع ُوَ ،ك َخ َرَج َغ ْ
ض َب َ
اؽَ ،كَك َ
اؿ َل ُو اْلخ ْرَب ُ
صن َ
َ َ َُ َ
إَل ْيو َرُجل ُيَق ُ
َ ُ َ
الن ِ
ِرَداءهَُ ،حتَّى ْانتَيى ِإَلى َّ
صَّمى َرْك َع ًة ،ثُ َّـ َسَّم َـ ،ثُ َّـ َس َج َد َس ْج َدتَْي ِف ،ثُ َّـ
اسَ ،فَق َ
َص َد َؽ َى َذا َقاُلكاَ :ن َع ْـَ" ،ف َ
اؿ :أ َ
َ
َ
َّ ()6
َسم َـ" .

=(.)281/1
الديف المالكي :إرشاد السالؾ إلى
) (1ابف رشد :بداية المجتيد ( ،)202 /1الثعمبي :التمقيف في الفقو المالكي ( ،)48 /1شياب ّ

أشرؼ المسالؾ ( ،)21/1المنشميمي :خبلصة الجكاىر الزكية في فقو المالكية ( ،)23/1الجكيني :نياية المطمب

( ،)239/2العمراني :البياف ( ،)346/2ابف قدامة :الكافي في فقو اإلماـ أحمد ( ،)282/1المغني ( ،)18/2ابف مفمح:
المبدع (.)451/1

) (2الماكردؼ :الحاكؼ الكبير ( ،)214 /2الشيرازؼ :التنبيو في الفقو الشافعي ( ،)37/1النككؼ :المجمكع (،)110/4
األنصارؼ :الغرر البيية ( ،)368/1ابف قدامة :الكافي في فقو اإلماـ أحمد ( ،)282/1المغني (.)18/2
) (3ابف رشد :بداية المجتيد (.)202/1

) (4مسمـ :الصحيح ،كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،باب السيك في الصبلة كالسجكد لو ( ،)402/1رقـ (.)572
) (5الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)173/1السرخسي :المبسكط (.)219/1
) (6مسمـ :الصحيح ،كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،باب السيك في الصبلة كالسجكد لو ( ،)404/1رقـ (.)574
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كجو الدللة :الحديث ظاىر الداللة في أف السيك في نقصاف الصبلة يككف بسجكد السيك بعد
الصبلة ،كما فعل رسكؿ هللا ﷺ.
ثاظغاّ:ػاِّثر:ػ ػ
ِ
َع ْف َع ْبِد هللاِ ْب ِف َعب ٍ
الس َبل ِـ"(.)1
الس ْي ِك َب ْع َد َّ
اؿَ " :س ْج َدتَا َّ
َّاس َ -رض َي هللاُ َع ْن ُي َماَ ،-ق َ
ٍ
فصل
كجو الدللة :إف الحديث جاء عاـ بمفظو عمى أف سجكد السيك يككف بعد السبلـ ،مف غير
بيف الزيادة كالنقصاف.
ثاضثاّ:ػاضطفمول:
 -1إذا كقع االختبلؼ في فعل رسكؿ هللا ﷺ ُيصار إلى قكلو ،كفي حديث ثكباف "لِ ُك ِّل س ْي ٍك س ْج َدتَ ِ
اف َب ْع َد َما
َ َ
ُي َسّمِ ُـ" ،دليل عمى أنو بعد السبلـ(.)2
ِ
ِ
محل النقصاف باإلجماع ،كانما كاف لمعنى ،ذلؾ المعنى يقتضي التأخير عف
 -2ألف سجكد السيك أُ ّخر عف ّ
السبلـ ،كىك أنو لك َّأداه ىناؾ ثـ سيا مرة ثانية كثالثة كرابعة يحتاج إلى أدائو في كل ٍ
محل ،كتكرار سجكد

صبلة ك ٍ
ٍ
احتر اًز عف التكرار ،فينبغي أف ُي َّ
ؤخر أيضاً عف
ا
احدة غير مشركع ،فأُ ِّخر إلى كقت السبلـ
السيك في
السبلـ حتى إنو لك سيا عف السيك ال يمزمو أخرػ فيؤدؼ إلى التكرار(.)3

 -3كألف إدخاؿ الزيادة في الصبلة يكجب نقصاناً فييا ،فمك أتى بالسجكد قبل السبلـ يؤدؼ إلى أف يصير
الجابر لمنقصاف مكجباً زيادة نقص كذا غير صكاب(.)4
أدضقػأؿحابػاضمولػاضثاظي:ػادتدلػاضمائضونػبأنػاضدجودػضضدنوػطنػاضظمؿانػغصونػشبلػاضدالم،ػوطنػ
اضزغادةػبفدػاضدالمػباضدظَّقػاضظَّبوغَّقػواضطفمول :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
ِ
ِ
يريف قاؿ :س ِمعت أَبا ىريرة  يُقكؿَّ " :
ص ِرَ ،ف َسَّم َـ ِفي
َ ْ ُ َ َُ ْ َ َ
 -1عف ُم َح َّم َد ْب َف س ِ َ
صمى َل َنا َرُس ُ
ص َبل َة اْل َع ْ
كؿ هللا ﷺ َ
َ ُ َ
ِ
ِ ِ
رْكعتَي ِفَ ،فَقاـ ُذك اْليدي ِف َفَقاؿ :أَُق ِ
"ك ُّل َذلِ َؾ َل ْـ َي ُك ْف"،
ص َر ِت َّ
كؿ هللا ﷺُ :
كؿ هللا أ َْـ َنس َ
ََ ْ
َ َْ
اؿ َرُس ُ
يت؟ َفَق َ
الص َبلةُ َيا َرُس َ
َ
َ

)َّ (1
الط َّحاكؼ :شرح معاني اآلثار ،كتاب الصبلة ،باب سجكد السيك في الصبلة ىل ىك قبل التسميـ أك بعده؟ ( ،)441/1رقـ
كحسنو األلباني في صحيح أبي داكد -األـ (.)201/4
(َّ ،)2566

) (2السرخسي :المبسكط (.)220/1

) (3الكاساني :بدائع الصنائع (.)173/1
) (4الكاساني :بدائع الصنائع (.)173/1
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ِ
ِ
الن ِ
كؿ هللاِ ﷺ َعَمى َّ
َص َد َؽ ُذك اْل َي َد ْي ِف؟" َفَقالُكاَ :ن َع ْـ،
اؿَ :ق ْد َك َ
اف َب ْع ُ
اس َفَق َ
كؿ هللا َفأَْق َب َل َرُس ُ
ض َذل َؾَ ،يا َرُس َ
َفَق َ
اؿ" :أ َ
ِ
الص َبل ِة ،ثُ َّـ َس َج َد َس ْج َدتَ ْي ِفَ ،ك ُى َك َجالِسَ ،ب ْع َد التَّ ْسمِيـِ"(.)1
كؿ هللاِ ﷺ َما َب ِق َي ِم َف َّ
كؿ هللا "َفأَتَ َّـ َرُس ُ
َيا َرُس َ
استدؿ بو المالكية عمى أف السجكد لمسيك مف الزيادة يككف بعد السبلـ ،كذلؾ َّ
ألنو ﷺ سجد بعد
كجو الدللة:
َّ
السبلـ ،حيث إف السيك كاف لزيادة الركعتيف التي فاتتاه ﷺ(.)2

النِب َّي ﷺ صمَّى ِب ِيـ َّ
ِ
ِ
الظ ْي َرَ ،فَقاـ ِفي َّ ِ
َف َّ
َّللاِ ْب ِف ُب َح ْي َن َة " :أ َّ
اـ
َ -2ع ِف َع ْب َد َّ
َ
الرْك َعتَ ْيف األُكَل َي ْيف َل ْـ َي ْجم ْسَ ،فَق َ
َ
ُ
ِ
ِ
ظ َر َّ
َّ
َف ُي َسِّم َـ ،ثُ َّـ
ضى َّ
الصبلَ َة َك ْانتَ َ
يم ُو َكب ََّر َك ُى َك َجالسَ ،ف َس َج َد َس ْج َدتَ ْي ِف َق ْب َل أ ْ
اس َم َع ُو َحتَّى ِإ َذا َق َ
الن ُ
الن ُ
اس تَ ْسم َ
َسَّم َـ"(.)3

كجو الدللة :الحديث يدؿ عمى أف النقص في الصبلة يجبر بسجكد السيك قبل السبلـ؛ فقد فاتو ﷺ

الجمسة األكلى فسجد قبل السبلـ لمنقص الذؼ حدث في الصبلة.

الظير خمساً"َ ،ف ِقيل َلو :أ َِزيد ِفي َّ ِ
ِ
ُّ
النِب َّي ﷺ َّ
َّللاِ ْب ِف مسع ٍ
َف َّ
كد " :أ َّ
يت؟
َ -3ع ْف َع ْبِد َّ
الص َبلة أ َْـ َنس َ
َ ُ َ
َْ ُ
صمى ْ َ َ ْ
َ
"َف َس َج َد َس ْج َدتَ ْي ِف َب ْع َد َما َسَّم َـ"(.)4

كجو الدللة :الحديث يدؿ عمى أف الزيادة في الصبلة تجبر بسجكد السيك بعد السبلـ ،كما فعل

رسكؿ هللا ﷺ.
ثاظغاّ:ػاضطفمول :ػ
فيؤتى بو في محل النقصاف عمى ما قالو الشافعي،
أف السيك إذا كاف نقصاناً فالحاجة إلى الجابرُ ،

فأما إذا كاف زيادة فتحصيل السجدة قبل السبلـ يكجب زيادة أخرػ في الصبلة ،كال يكجب رفع شيء ،فيؤخر
إلى ما بعد السبلـ(.)5
أدضقػأؿحابػاضمولػاضثاضث:ػادتدلػاضمائضونػبأنَّػدجودػاضدنوػغصونػشبلػاضدالمػباضدظَّقػواضطفمول :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ

) )1البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب األدب ،باب ما يجكز مف ذكر الناس ،)16/8( ..رقـ ( ،)6051مسمـ :الصحيح ،كتاب
المساجد كمكاضع الصبلة ،باب السيك في الصبلة كالسجكد لو ( ،)403/1رقـ (.)573
َّ
الحطاب :مكاىب الجميل (َّ ،)16/2
النفراكؼ :الفكاكو الدكاني (.)216/1
) )2انظر :ابف رشد :بداية المجتيد (،)203/1

) (3البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب األذاف ،باب مف لـ َير التشيد األكؿ كاجباً ،)165/1( ...رقـ ( ،)829مسمـ :الصحيح،
كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،باب السيك في الصبلة كالسجكد لو ( ،)399/1رقـ (.)570
) (4البخارؼ :الصحيح الجامع ،أبكاب ما جاء في السيكَ ،ب ُ ِ
صَّمى َخ ْمساً ( ،)68/2رقـ ( ،)1236مسمـ :الصحيح،
اب إ َذا َ
كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،باب السيك في الصبلة كالسجكد لو ( ،)401/1رقـ (.)572
) )5الكاساني :بدائع الصنائع (.)173/1
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 -1ع ِف عبد َّ ِ
النِب َّي ﷺ َّ ِ ِ َّ
اف ِم ْف أَصح ِ
َف َّ
اب َّ
النِب ِي ﷺ" :أ َّ
اـ ِفي
َ َ َْ
َّللا ْب َف ُب َح ْي َن َة َ ،كَك َ
ْ َ
َ
صمى بي ُـ الظ ْي َرَ ،فَق َ
ّ
ِ
الرْك َعتَ ْي ِف األُكَل َي ْي ِف َل ْـ َي ْجمِ ْسَ ،فَقاـ َّ
يم ُو َكب ََّر َك ُى َك َجالِس،
َّ
ضى َّ
الصبلَ َة َك ْانتَ َ
اس َم َع ُو َحتَّى ِإ َذا َق َ
ظ َر النَّ ُ
الن ُ
اس تَ ْسم َ
َ

َف ُي َسّمِ َـ ،ثُ َّـ َسمَّ َـ"(.)1
َف َس َج َد َس ْج َدتَ ْي ِف َق ْب َل أ ْ
كجو الدللة :قاؿ الخطابي" :فيو أف مكضع سجدتي السيك قبل السبلـ ،كمف فرؽ بأف السيك إذا كاف
مف نقصاف سجد قبل السبلـ ،كاذا كاف مف زيادة سجد بعد السبلـ ،لـ يرجع فيما ذىب إليو إلى فر ٍؽ
صحيح"(.)2

ِِ
ٍِ
ِ
ِ
ِ
كؿ هللاِ ﷺِ" :إ َذا َش َّ
صَّمى ثَ َبلثاً
ؾ أَ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
َ -2ع ْف أَبي َسعيد اْل ُخ ْد ِرِّؼ َ ،ق َ
ص َبلتوَ ،فَم ْـ َي ْدر َك ْـ َ
َحُد ُك ْـ في َ
ِ
طرِح َّ
الش َّ
صَّمى َخ ْمساً َشَف ْع َف
استَْيَق َف ،ثُ َّـ َي ْس ُجُد َس ْج َدتَ ْي ِف َق ْب َل أ ْ
َف ُي َسّم َـَ ،فِإ ْف َك َ
أ َْـ أ َْرَبعاًَ ،فْم َي ْ َ
ؾ َكْل َي ْب ِف َعَمى َما ْ
اف َ

اف صَّمى ِإ ْتماماً ِأل َْرَب ٍع َك َانتَا تَ ْرِغيماً لِ َّ
طِ
اف"(.)3
مش ْي َ
َ
ص َبلتَ ُوَ ،كاِ ْف َك َ َ
َل ُو َ
َّللاِ ﷺ َقاؿِ" :إ َّف أَح َد ُكـ ِإ َذا َقاـ ُيصّمِي جاء َّ
َ -3ع ْف أَِبي ُى َرْي َرَة  :أ َّ
كؿ َّ
افَ ،فَم َب َس َعَم ْي ِو َحتَّى الَ
الش ْي َ
طُ
َ
َف َرُس َ
َ ْ
َ َ
َ َ
ي ْد ِرؼ َكـ َّ
ِ
ِ
َحُد ُك ْـَ ،فْم َي ْس ُج ْد َس ْج َدتَ ْي ِف َك ُى َك َجالِس"(.)4
صمىَ ،فإ َذا َك َج َد َذل َؾ أ َ
َ َ ْ َ
كجو الدللة :الحديثاف نص في أف السجكد في الزيادة كالنقص يككف قبل السبلـ"(.)5
ثاظغاّ:ػاضطفمول( :)6ػ
 .1ألنو سجكد عف سبب كقع في صبلتو فكجب أف يككف محمو في الصبلة قياساً عمى سجكد التبلكة.
 .2ألنو جبراف لمصبلة فكجب أف يككف محمو في الصبلة كمف نسي سجدة.
 .3ألنو لك كاف محمو بعد السبلـ لكجب إف فعمو ناسياً قبل السبلـ أف يسجد ألجمو بعد السبلـ ،كفي
إجماعيـ عمى ترؾ السجكد لو بعد السبلـ دليل عمى أف محمو قبل السبلـ.
 .4ألنو سجكد لمسيك كجبراف لمصبلة ،كما كاف جبراناً لمشيء كاف كاقعاً فيو.
اضطظاشذق :ػ
أوالّ:ػطظاشذقػاضمائضغنػبأنَّػطحلػدجودػاضدنوػبفدػاضدالم :ػ

) (1سبق تخريجو ص (.)49

) )2العيني :عمدة القارؼ (.)108/6
) (3مسمـ :الصحيح ،كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،باب السيك في الصبلة كالسجكد لو ( ،)400/1رقـ (.)571
) (4البخارؼ :الصحيح الجامع ،أبكاب ما جاء في السيكَ ،ب ُ ِ
صَّمى َخ ْمساً ( ،)69/2رقـ ( ،)1232مسمـ :الصحيح،
اب إ َذا َ
كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،باب السيك في الصبلة ( ،)398/1رقـ (.)389
) (5الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)215/2

) )6انظر :الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)215/2
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ما رككه مف األخبار فالجكاب عنيا أنيا منسكخة  :حيث ُركؼ عف الزىرؼ أنو قاؿ :كل قد فعل رسكؿ
هللا ﷺ ،إال أف تقديـ السجكد قبل السبلـ آخر األمريف( ،)1كيؤكد النسخ أف ابف مسعكد  ركػ سجكد السيك
بعد السبلـ كىك متقدـ اإلسبلـ قد ىاجر اليجرتيف ،كابف عباس  ،كأبك سعيد الخدرؼ  ركيا سجكد السيك
قبل السبلـ ،ككاف البف عباس  حيف قبض رسكؿ هللا ﷺ ثبلث عشرة سنة ،كقيل :سبع سنيف ككاف أبك
سعيد  مف أحداث األنصار ،كأصاغرىـ(.)2
ثاظغاّ:ػطظاشذقػاضمائضغنػبأنَّػدجودػاضدنوػغصونػشبلػاضدالمػرظدػاضظمؿان،ػوبفدػاضدالمػرظدػ
اضزغادة :ػ
 -1الجكاب عف تعمقيـ باألحاديث فيك أف ركاية الفعل متعارضة ،فبقي لنا ركاية القكؿ مف غير تعارض(.)3
 -2ما ذكر مالؾ مف الفصل بيف الزيادة كالنقصاف غير سديد؛ ألنو سكاء نقص أك زاد ،كل ذلؾ كاف نقصاناً؛
كألنو لك سيا مرتيف إحداىما بالزيادة كاألخرػ بالنقصاف ماذا يفعل؟ كتكرار سجدتي السيك غير مشركع(.)4
 -4أما االستدالؿ بحديث ذؼ اليديف :
فيجاب عنو :بأف ىذا الحديث محمكؿ عمى أف تأخيره كاف سيكاً ال مقصكداً؛ كال يبعد ىذا فإف ىذه
الصبلة كقع فييا السيك بأشياء كثيرة ،فيذا الحديث محتمل مع أنو لـ يأت لبياف حكـ السيك؛ فكجب تأكيمو
عمى كفق حديثي أبي سعيد كعبد الرحمف الكارديف لبياف حكـ السيك الصريحيف المذيف ال يمكف تأكيميما كال
يجكز ردىما(.)5
ثاضثاّ:ػطظاشذقػاضمائضغنػبأنَّػدجودػاضدنوػغصونػشبلػاضدالم :ػ
 -1ما ذىبكا إليو بأف سجكد السيك يككف قبل السبلـ مف خبلؿ استدالليـ باألحاديث:
يناقش :بأنو قد ثبت عف النبي ﷺ السجكد بعد السبلـ؛ كذلؾ كما كرد في الحديث الصحيح الذؼ

َف النَِّب َّي ﷺ صَّمى ُّ
َّللاِ ْب ِف مسع ٍ
كد " :أ َّ
الظ ْي َر
ركاه أبك ىريرة  في قصة ذؼ اليديف ،ككما ركػ َع ْبِد َّ
َْ ُ
َ
خمساً"َ ،ف ِقيل َلو :أ َِزيد ِفي َّ ِ
ِ
يت؟ "َف َس َج َد َس ْج َدتَ ْي ِف َب ْع َد َما َسَّم َـ"(.)6
الص َبلة أ َْـ َنس َ
َ ُ َ
َْ
السبلـ.
كليذا ال نستطيع أف نرد األحاديث الصحيحة التي ثبت فييا سجكد النبي ﷺ بعد َّ

) )1البغكؼ :شرح السنة (.)285/3
) )2انظر المرجع نفسو.
) (3الكاساني :بدائع الصنائع (.)173/1
) (4الكاساني :بدائع الصنائع (.)173/1
) )5النككؼ :المجمكع (.)111/4
) )6سبق تخريجو ص (.)49
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 -2أما استدالليـ مف المعقكؿ بأف سجكد السيك يككف جبراناً لمصبلة ،كما كاف جبراناً لمشيء كاف كاقعاً فيو.
فيناقش :مف أيف ليـ بأف جبر الشيء ال يككف إال فيو ال بائنا عنو؟ كىـ مجمعكف عمى أف اليدؼ،
كالصياـ :يككناف جب اًر لما نقص مف الحج ،كىما بعد الخركج عنو ،كأف عتق الرقبة أك الصدقة ،أك صياـ
الشيريف جبر لنقص كطء التعمد في نيار رمضاف كبعض ذلؾ ال يجكز إال بعد تمامو ،كسائر ذلؾ يجكز
بعد تمامو(.)1
اضترجغّّ :ػ
بعد االستعانة با﵀ كالنظر في أقكاؿ الفقياء -رحميـ هللا -الكاردة في المسألة ،كاألدلة التي استدؿ
ِ
يق عمى ما اختارهَّ ،
كل فر ٍ
أرجح َّ
بأف المصمي إذا سيا في صبلتو كتعيف عميو سجكد
بيا ُّ
فإنني بعكف هللا ّ
مخير بيف السجكد قبل التسميـ أك بعده ،كىذا فيما كاف مف السيك غير مك ٍ
افق لمسيك الذؼ سجد
السيك ،فيك َّ
لو ﷺ قبل السبلـ أك بعده ،كأما في السيك الذؼ سجد لو ﷺ فينبغي االقتداء بو في ذلؾ كايقاع السجكد في
الكل َّ
رجحو اإلماـ دمحم بف
سنة ،كىك مخالف لما َّ
المكضع الذؼ سجد فيو ﷺ ،كما عدا ذلؾ فيك بالخيار ك ُّ
الحسف ،كذلؾ لؤلسباب اآلتية:
 -1أف َّ
صح عنو مما يدؿ عمى
صح عنو َّأنو سجد قبل التسميـ،
كصح عنو َّأنو سجد بعده ،أما ما َّ
َّ
النبي ﷺ َّ
صح عنو مما يدؿ عمى
أنو قبل التسميـ فحديث عبد الرحمف بف عكؼ  ،كأبي سعيد الخدرؼ  ،كأما ما َّ
أنو بعد التسميـ فكحديث ذؼ اليديف  الثابت في الصحيحيف.
 -2الجزـ بأف محميما بعد السبلـ فقط؛ ىك طرح لبعض األحاديث الصحيحة ال لمكجب؛ إال لمجرد مخالفتيا
لما قالو فبلف أك فبلف ،كما أف الجزـ بأف محميما قبل التسميـ فقط؛ طرح لبعض األحاديث الصحيحة لمثل
ذلؾ(.)2
 -3أف ىذا الترجيح َّ
يكفق لمجمع بيف األدلة ،دكف إىماؿ بعضيا كالتمسؾ باآلخر ،كمعمكـ أصكلياً أف إعماؿ
الدليميف أكلى مف إىماؿ أحدىما.
قاؿ الشككاني" :كأحسف ما يقاؿ في المقاـ إنو يعمل عمى ما تقتضيو أقكالو كأفعالو ﷺ مف السجكد قبل
السبلـ كبعده ،فما كاف مف أسباب السجكد مقيداً بقبل السبلـ سجد لو قبمو ،كما كاف مقيداً ببعد السبلـ سجد
مخي اًر بيف السجكد قبل السبلـ كبعده مف غير فر ٍؽ بيف الزيادة
لو بعده ،كما لـ يرد تقييده بأحدىما كاف َّ

) )1ابف حزـ :المحمى باآلثار (.)85/3
)ِ )2
القَّنكجي :الركضة الندية (.)128/1
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صَ ،فْم َي ْس ُج ْد
كالنقص لما أخرجو مسمـ في صحيحو عف ابف مسعكد  أف النبي ﷺ قاؿِ" :إ َذا َزَاد َّ
الرُج ُل أ َْك َنَق َ
َس ْج َدتَ ْي ِف"( ،)1كجميع أسباب السجكد ال تككف إال زيادة أك نقصاً أك مجمكعيما"(.)2
واضضهػتفاضىػأرضمػ...

) )1مسمـ :الصحيح ،كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،باب السيك في الصبلة كالسجكد لو ( ،)403/1رقـ (.)572
) )2الشككاني :نيل األكطار (.)134/3
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ادلطهت انزاثع

ؿورةػاضطدأضق :ػ

انضذك يف انصالح

قاؿ اإلماـ دمحم بف الحسف:

قاؿ أبك حنيفة -رحمو هللا :-مف ضحؾ في صالتو إف َّتبسـ أك َّ
كشر يمضي عمى صالتو كقد
الكضكء كالصال َة جميع ا؛ ألف القيقية( )1بمنزلة الكالـ
أساء في تعم ِّد ذلؾ ،كاف َق ْيَقو في صالتو أعاد
َ
فيغالط الصالة كىك حدث في الصالة ينقض الكضكء كليس بحدث في غير الصالة كبذلؾ جاءت اآلثار.
كقاؿ أىل المدينة :القيقية في الصالة بمنزلة الكالـ الذي ينقض ،كل يعاد منيا الكضكء(.)2

تحرغرػطحلػاضظزاع :ػ
أجمع الفقياء عمى أف التبسـ ال يفسد الصبلة ،كأف القيقية في الصبلة تفسد الصبلة ،كأجمعكا عمى
أف الضحؾ في غير الصبلة ال ينقض طيارة ،كال يكجب كضكءاً()3؛ كلكنيـ اختمفكا في حكـ القيقية في
الصبلة ىل تنقض الصبلة فقط؟ أـ تنقض الصبلة كالكضكء جميعاً؟
أشوالػاضلمناء :ػ

ىما:

اختمف الفقياء ىل تنقض القيقية الصالة فقط؟ أـ تنقض الكضكء كالصالة مع ا ،كذلؾ عمى قكليف

القكؿ األكؿ :أف القيقية في الصبلة تنقض الصبلة كالكضكء جميعاً ،كىك مذىب الحنفية ،كقكؿ اإلماـ دمحم
بف الحسف(.)4

القكؿ الثاني :أف القيقية في الصبلة تنقض الصبلة فقط ،كال تنقض الكضكء ،كىك مذىب جميكر الفقياء
(المالكية كالشافعية كالحنابمة)(.)5
دببػاضخالف :ػ
اختبلؼ اآلثار الكاردة في الباب؛ حيث جاءت بعض اآلثار التي تدؿ عمى أف القيقية في الصبلة

) )1اْلَقيَقيةِ :في َّ ِ
كؿَ :ق ْو َق ْو .الرازؼ :مختار الصحاح ( ،)261/1ابف منظكر :لساف العرب
الض ِحؾ َم ْع ُركَفة َكِى َي أ ْ
ْ َ
َف تَُق َ
(.)531/13
)َّ )2
الحجة (.)203/1
الشيبانيَّ :

) )3ابف المنذر :األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ ( ،)253/3ابف المنذر :اإلجماع (.)34/1
) )4السرخسي :المبسكط ( ،)77/1الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)32/1البخارؼ :المحيط البرىاني في الفقو النعماني (،)69/1
الزيمعي :تبييف الحقائق (.)11/1

) )5القرافي :الذخيرة ( ،)235/1العدكؼ :حاشيتو ( ،)330/1اآلبي :الثمر الداني ( ،)186/1الماكردؼ :الحاكؼ الكبير
( ،)203/1العمراني :البياف ( ،)195/1الرافعي :فتح العزيز ( ،)3/2ابف قدامة :المغني ( ،)131/1البيكتي :كشاؼ
القناع ( ،)401/1السيكطي :مطالب أكلي النيى (.)520/1

54

توطئقػضضؿالةػوواجباتناػوطبطالتنا

اضلؿلػاِّول

تنقض الكضكء كالصبلة ،كجاءت آثار أخرػ تدؿ عمى أنيا تنقض الصبلة دكف الكضكء.
اِّدضق :ػ
أدضق ػأؿحاب ػاضمول ػاِّول :ػادتدل ػاضمائضون ػبأن ػاضمنمنق ػسي ػاضؿالة ػتظمض ػاضؿالة ػواضوـوء ػجطغفاّػ
باضدظَّقػاضظَّبوغَّقػواضطفمول :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
النِب ُّي ﷺ يصِّمي ِبأَصحاِب ِوَ ،ف ِ
الري ِ
َ -1ع ْف أَِبي العالِي ِة ِ
َعمى تَ َرَّدػ ِفي ِب ْئ ٍرَ ،ك َّ
اح ِي(" :)1أ َّ
ض َم ْف
َ
ضح َؾ َب ْع ُ
ْ َ
َُ
َف أ ْ َ
ْ َ َ َّ ّ
النِب ُّي ﷺ مف ض ِحؾ ِم ْنيـ "أ ِ
اف ُيصِّمي م َع النَِّب ِي ﷺَ ،فأَم َر َّ
الص َبل َة"(.)2
كء َك َّ
َ ْ َ َ ُْ ْ
َف ُيع َيد اْل ُك ُ
َ
َ
َك َ َ
ض َ
ّ
كجو الدللة :أمر النبي ﷺ لمضاحكيف بإعادة الكضكء كالصبلة معاً ،يدؿ عمى أف الضحؾ ناقض
لمكضكء كالصبلة جميعاً.
ِ
َ -2ع ْف ِع ْم َر َ ِ
الص َبل َة"(.)3
كء َك َّ
َع َاد اْل ُك ُ
اؿِ" :إ َذا َق ْيَق َو أ َ
ص ْي ِف َ ،ع ِف النَّب ِّي ﷺ َق َ
اف ْبف اْل ُح َ
ض َ
كجو الدللة :إخبار النبي ﷺ بأف القيقية مكجبة إلعادة الكضكء كالصبلة ،يدؿ عمى أف الضحؾ
ناقض لمكضكء كما أنو ناقض لمصبلة.
ثاظغاّ:ػاضطفمول :ػ
َّ -1
أف الفرؽ بيف القيقية كبيف سائر األحداث ظاىر ،كىك أف المقصكد بالصبلة إظيار الخشكع ،كالضحؾ
ينافيو فناسب المجازاة بانتقاض الطيارة زج اًر لو ،كاإلرث كالكصية يبطبلف بالقتل(.)4

َّ -2
حسو فأشبو نكـ المضطجع كالمجنكف(.)5
أف مف بمغ ىذه الغاية مف الضحؾ في ىذه الحالة ،ربما غاب ُّ

أدضقػأؿحابػاضمول ػاضثاظي:ػادتدلػاضمائضونػبأنػاضمنمنقػسيػاضؿالةػتظمضػاضؿالةػسمط،ػوالػتظمضػ

اضوـوءػباآلثارػواضمغاس :ػ
أوالّ:ػاآلثار :ػ

 -1عف جاِب ِر ب ِف عبِد َّ ِ
الص َبل َة َكَال ُي ِع ُيد
ض ِح َؾ َّ
الص َبل ِة َفِإَّن ُو ُي ِع ُيد َّ
الرُج ُل ِفي َّ
اؿِ" :إ َذا َ
َ ْ َ ْ َْ
َّللا -رضي هللا عنيماَ -ق َ
) )1أبك العالية الرياحي البصري :رفيع بف ميراف ،مكلى امرأة مف بني رياح بف يربكع ،حي مف بني تميـ ،أعتقتو سائبة ،أدرؾ
الجاىمية ،كأسمـ بعد مكت النبي ﷺ بسنتيف ،كدخل عمى أبي بكر الصديق  ،كصمى خمف عمر بف الخطاب .

المزؼ :تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ (.)214/9
) )2عبدالرزاؽ :المصنف ،كتاب الصبلة ،باب الضحؾ كالتبسـ في الصبلة ( ،)376/2رقـ ( ،)3760ابف أبي شيبة:

المصنف ،كتاب الصمكات ،باب مف كاف يعيد الصبلة كالكضكء ( ،)341/1رقـ ( ،)3917الدارقطني :سننو ،كتاب

الطيارة ،باب أحاديث القيقية في الصبلة كعمميا ( ،)300/1رقـ ( ،)605كقاؿ فيو :قاؿ أبك أمية :ىذا حديث ُمنكر.

) )3البصرؼ :معجـ ابف األعرابي ،باب الباء ( ،)251/1رقـ ( ،)465الدارقطني :سننو ،كتاب الطيارة ،باب أحاديث القيقية
في الصبلة كعمميا ( ،)302/1رقـ ( ،)612كحكـ عميو نبيل سعد الديف َسميـ َجَّرار :اإليماء إلى زكائد األمالي كاألجزاء
( ،)333/5رقـ ( )4778فقاؿ :ىذا حديث منكر باطل.
) )4الزيمعي :تبييف الحقائق (.)11/1
) )5الزيمعي :تبييف الحقائق (.)11/1
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كء"(.)1
اْل ُك ُ
ض َ

َّ -2أنو قد كرد مثل ذلؾ عف عدد مف الصحابة  منيـ :عبد هللا بف مسعكد كجابر بف عبد هللا كأبك مكسى
األشعرؼ ،كمف التابعيف عطاء كالزىرؼ كعركة بف الزبير .)2(
ثاظغاّ:ػاضمغاس :ػ
الكضكء خارج الصبلة فبل تكجبو داخميا قياساً عمى العطاس كالسعاؿ ،أك نقكؿ
أف القيقية ال تُكجب
َ
لك أكجبتو داخل الصبلة ألكجبتو خارج الصبلة قياساً عمى الريح(.)3
اضطظاشذق :ػ

ثاظغاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأنػاضمنمنقػسيػاضؿالةػتظمضػاضؿالةػواضوـوءػجطغفاّ :ػ
 -1استدالليـ بحديث أبي العالية الرياحي ُيناقش مف كجييف(:)4
فيحمل عمى االستحباب ،قاؿ دمحم بف سيريف" :ال تأخذكا بمراسيل الحسف
األكؿ :أنو مرسل؛ كاف َّ
صح ُ

عمف أخذا"( ،)5كقاؿ النككؼ" :كأما ما نقمكه عف أبي العالية كرفقتو كعف عمراف
كأبي العالية ،فإنيما ال يبالياف َّ
كغير ذلؾ مما رككه فكميا ضعيفة كاىية باتفاؽ أىل الحديث(.)6

الثاني :أنو ال ُي ُّ
ظف ذلؾ بالصحابة ؛ ألنيـ كانكا خيار األمة ،ككصفيـ هللا بالرحمة كالرأفة ،فكيف
يضحككف مف ٍ
رجل كقع في بئر؟
كأجيب عنوَّ :أننا ما ركينا أف الخمفاء الراشديف  ،أك العشرة المبشريف أك المياجريف األكليف  ،أك

فقياء الصحابة  ،ككبار األنصار ىـ الذيف ضحككا بل كاف الضاحؾ بعض األحداث ،أك األعراب ،أك
بعض المنافقيف لغمبة الجيل عمييـ(.)7

 -2أما استدالليـ بما ركػ عمراف بف حصيف  فيك ضعيف( ،)8كال يقكػ لبلستدالؿ بو عمى ما ذىب إليو
الحنفية.

 -3كأما قياسيـ فبل يصح؛ ألف األحداث ال تثبت قياساً؛ ألنيا غير معقكلة العمة؛ كلك َّ
صح لكاف منتقضاً
بغسل الجنابة فإنو ُيبطمو خركج المني ،كال يبطمو الضحؾ في الصبلة باإلجماع(.)9

) )1عبدالرزاؽ :المصنف ،كتاب الصبلة ،باب الضحؾ كالتبسـ في الصبلة ( ،)377/2رقـ ( ،)3766أبك يعمى :مسند أبي
يعمى ،مسند جابر ،)204/4( رقـ ( ،)2313كحكـ عميو حسيف سميـ أسد فيو بأف :إسناده صحيح عمى شرط مسمـ.

) )2الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)203/1

) )3القرافي :الذخيرة ( ،)235/1كانظر النككؼ :المجمكع ( ،)61/2كابف قدامة :المغني (.)131/1
) )4العمراني :البياف (.)196/1

) )5الماكردؼ :الحاكؼ الكبير ( ،)204/1البيكتي :شرح منتيى اإلرادات (.)74/1
) )6النككؼ :المجمكع (.)61/2

) )7الكاساني :بدائع الصنائع (.)32/1

) )8الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)204/1
) )9النككؼ :المجمكع (.)61/2
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ثاظغاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأنػاضمنمنقػسيػاضؿالةػتظمضػاضؿالةػسمط،ػوالػتظمضػاضوـوء :ػ
 -1االستدالؿ بما ركػ جابر -رضي هللا عنيما -بأف مف قيقو يعيد الصبلة ،كال يعيد الكضكء.
يجاب عنو:

َّللاِ ﷺ" :مف ِ ِ ِ
ِ
ص َبلِت ِو َفْم َيتَ َك َّ
ض ْأ ،ثُ َّـ لُِي ِعِد
كؿ َّ
َْ َ
اؿ َل َنا َرُس ُ
اؿَ :ق َ
أكلا :أنو قد ُركؼ  َع ْف َجاب ٍر َ ،ق َ
ضح َؾ م ْن ُك ْـ في َ
الص َبل َة"( ،)1كىذا يعارض خبر جابر ؛ فيسقط ،كخبرنا ُركؼ مف غير تعارض(.)2
َّ
ثاني ا :إف ثبت فأنو محمكؿ عمى ما دكف القيقية إذا بانت منو الحركؼ تكفيقاً بيف الدالئل ،كألف ذلؾ ينقض
الصبلة عندنا دكف الكضكء(.)3

الكضكء خارج الصبلة فبل تكجبو داخميا قياساً عمى العطاس كالسعاؿ ،كقكليـ
 -2أما قكليـ القيقية ال تُكجب
َ
لك أكجبتو داخل الصبلة ألكجبتو خارج الصبلة قياساً عمى الريح.
يجاب عنو :يجكز أف يختمف حاؿ العبادة كما قبميا في حاؿ المحظكراتَّ ،
فيغمع ما يصادؼ العبادة،
كيخفف ما لـ يصادفيا ،كالكطء في اإلحراـ كالصكـ(.)4
اضترجغّّ:

ػ ػ

بعد النظر في أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ ،كالمناقشات الكاردة عمييا يتبيف بأف الراجح ما ذىب إليو جميكر الفقياء
رجحو اإلماـ دمحم بف الحسف ،كذلؾ
مف أف القيقية في الصبلة تُبطميا ،كال تنقض الكضكء ،خبلفاً لما َّ

لؤلسباب األتية:

استدؿ بو جميكر الفقياء عمى ما ذىبكا إليو ،كعدـ كركد
صحة حديث جابر -رضي هللا عنيما ،-الذؼ
-1
َّ
َّ
المناقشات عميو التي تُضعف منو.
استدؿ بيا الحنفية عمى ما ذىبكا إليو ،ككركد المناقشات عمييا التي تُضعف مف
 -2ضعف األدلة التي
َّ
االستدالؿ بيا.

 -3أف نكاقض الكضكء ال تثبت بالقياس ،ألنيا غير معمكمة العمة ،قاؿ النككؼ" :نكاقض الكضكء محصكرة،
فمي ْثبتيا ،كلـ ُيثبت في النقض بالضحؾ شيء أصبلً"(.)5
فمف َّادعى ز ً
يادة ُ
واضضهػتفاضىػأرضمػ ،،،ػ

) )1الدار قطني :سننو ،كتاب الطيارة ،باب أحاديث القيقية في الصبلة كعمميا ( ،)315/1رقـ ( ،)647كقاؿ فيو :قاؿ لنا أبك
بكر النيسابكرؼ :ىذا حديث منكر ال يصح.
) )2القدكرؼ :التجريد (.)204/1

) )3انظر :القدكرؼ :التجريد ( ،)204/1الكاساني :بدائع الصنائع (.)32/1
) )4القدكرؼ :التجريد (.)205/1
) )5النككؼ :المجمكع (.)61/2
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انفصم انثبًَ:

يٍ صٍُ ٔرخص انصالح
ٔفٍّ ثالثخ يجبدث:

ادلجذث األٔل :يٍ صُـــٍ انصــالح

ادلجذث انثبًََٕ :افــــم انصـــالح

ادلجذث انثبنث :يٍ رخص انصـالح
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ادلجذث األٔل:

يٍ صُـٍ انصـالح

ٔفٍّ مخضخ يطبنت:

ادلطهت األٔل :رفـــــع انٍذٌــــــٍ فــــــً انصـــالح
ادلطهت انثبًَ :اجلٓز ثـ "ثضى اهلل انزمحٍ انزدٍى"

ادلطهت انثبنث :انقُـــــٕد فــــً صالح انفجـــــــــز
ادلطهت انزاثعٍْ :ئــــــــــخ اجلهــٕس يف انصــــــالح

ادلطهت اخلبيش :صٍغــــــــــــــخ انتشــــــــــــــٓذ
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ادلطهت األٔل

ؿورةػاضطدأضق :ػ

رفع انٍذٌٍ يف انصالح

قاؿ اإلماـ دمحم بف الحسف:

قاؿ أبك حنيفة  :إذا افتتح الرجل الصالة كبر كرفع يديو حذك أذنيو في افتتاح الصالة كلـ

يرفعيما في شيء مف تكبير الصالة غير تكبيرة الفتتاح.

كقاؿ أىل المدينة :يرفع يديو حذك منكبيو إذا افتتح الصالة ،كاذا كبر لمرككع ،كاذا رفع رأسو مف
الرككع رفعيما كذلؾ أيضا ،كقاؿ سمع هللا لمف حمد ربنا كلؾ الحمد ،فيرفع يديو في ىذا ِّ
كمو حذك
منكبيو(.)1

تحرغرػطحلػاضظزاع :ػ
اتفق جميكر الفقياء عمى أف رفع اليديف في الصبلة َّ
سنة( ،)2كاجمعكا عمى أف رفع اليديف عند تكبيرة

اإلحراـ سنة( ،)3كلكف كقع الخبلؼ في باقي المكاضع التي تُرفع فييا اليداف.
أشوالػاضلمناء :ػ

اختمف الفقياء في مكاضع رفع اليديف في الصالة عمى أربعة أقكاؿ ،كىي:

القكؿ األكؿ :تُرفع اليداف عند تكبيرة اإلحراـ فقط ،كىك مذىب الحنفية ،كالمالكية في ركاية ابف القاسـ ،كىك
قكؿ اإلماـ دمحم بف الحسف(.)4

القكؿ الثاني :تُرفع اليداف في ثبلثة مكاضع :عند تكبيرة اإلحراـ ،كعند الرككع ،كعند الرفع مف الرككع ،كىذا
في ركاية لئلماـ مالؾ ،كمذىب الشافعية كالحنابمة(.)5

القكؿ الثالث :تُرفع اليداف في أربعة مكاضع :عند تكبيرة اإلحراـ ،كعند الرككع ،كعند الرفع مف الرككع ،كعند
القياـ مف التشيد األكؿ ،كىك قكؿ معتمد عند النككؼ مف الشافعية ،كركاية لمحنابمة(.)6

ٍ
فع في الصبلة ،في ركاية لمحنابمة(.)7
القكؿ ال اربع :تُرفع اليداف عند كل
خفض كر ٍ
(َّ )1
الحجة (.)94/1
الشيبانيَّ :

( )2العيني :البناية شرح اليداية ( ،)167/2القرطبي :المقدمات المميدات ( ،)163/1ابف رشد :بداية المجتيد (،)141/1

الماكردؼ :الحاكؼ الكبير ( ،)98/2النككؼ :المجمكع ( ،)309/3ابف قدامة :المغني (.)339/1
الم َحّمِي :مزيد النعمة لجمع أقكاؿ األئمة (.)102/1
)َ )3
(َّ )4
الحجة ( ،)94/1السرخسي :المبسكط ( ،)14/1العيني :البناية شرح اليداية ( ،)167/2القيركاني :النكادر
الشيباني:
َّ
كالزيادات (.)170/1

( )5القيركاني :النكادر كالزيادات ( ،)170/1القرطبي :المقدمات المميدات ( ،)163/1الشافعي :األـ ( ،)126/1العمراني:
البياف ( ،)171/2المرداكؼ :اإلنصاؼ ( ،)88/2البيكتي :كشاؼ القناع (.)391/1

( )6النككؼ :المجمكع ( ،)525/3المرداكؼ :اإلنصاؼ (.)88/2
( )7ابف القيـ :بدائع الفكائد (.)90/3
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دببػاضخالف :ػ
اختبلؼ اآلثار الكاردة في ذلؾ ،كمخالفة عمل أىل بالمدينة لبعضيا(.)1
اِّدضق :ػ
أدضقػأؿحابػاضمولػاِّول:ػادتدلػاضمائضونػبرسّٓػاضغدغنػرظدػتصبغرةػاإلحرامػسمطػباضدظَّقػاضظَّبوغَّقػ
واِّثرػواضطفمول :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
كؿ َّ ِ
كد َ قاؿ" :أ ََال أُصّمِي ِب ُكـ ص َبل َة رس ِ
َّللاِ ْب ُف مسع ٍ
صَّمىَ ،فَم ْـ َي ْرَف ْع َي َد ْي ِو ِإ َّال ِفي أ ََّك ِؿ
َ -1ع ْف َع ْبُد َّ
َْ ُ
َ
َّللا ؟ َف َ
َُ
ْ َ
َ
َم َّ ٍرة"(.)2
َف رسكؿ َّ ِ
ِ
بلة ،رَفع ي َد ْي ِو ِإَلى َق ِر ٍ
ٍ
يب ِم ْف أُ ُذ َن ْي ِو ،ثُ َّـ َال
اف ِإ َذا ا ْفتَتَ َح َّ
َّللا َ ك َ
الص َ َ َ َ
َ -2ع ِف اْل َب َراء ْب ِف َع ِازب " :أ َّ َ ُ َ
كد"(.)3
َي ُع ُ
كجو الدللة مف الحديثيف :تدؿ األحاديث داللة كاضحة عمى ما ذىب إليو القائمكف بأف رفع اليديف

في الصبلة ال يككف إال عند تكبيرة اإلحراـ فقط.
ثاظغاّ:ػاِّثر :ػ

كرد عف عمي بف أبي طالب كعبد هللا بف مسعكد -رضي هللا عنيما -أنيما ال يرفعاف في شيء مف
ذلؾ إال في تكبيرة االفتتاح(.)4

كجو الدللة :يدؿ القكؿ عمى أف رفع اليديف ال يككف إال في تكبيرة االفتتاح؛ حيث إف عمي بف أبي

طالب كعبد هللا بف مسعكد -رضي هللا عنيما -كانا أعمـ برسكؿ هللا  مف عبد هللا بف عمر -رضي هللا

عنيما.)5(-

ثاضثاّ:ػاضطفمول :ػ
إف رفع اليديف شرع إلعبلـ األصـ بالشركع في الصبلة ،كليذا ال َيرفع في تكبيرة ىي عمـ لبلنتقاؿ
عندنا؛ ألف األصـ يرػ االنتقاؿ فبل حاجة إلى رفع اليديف(.)6

( )1ابف رشد :بداية المجتيد (.)142/1
( )2الترمذؼ :سنف الترمذؼ ،أبكاب الصبلة عف رسكؿ هللا ﷺ ،باب رفع اليديف عند الرككع ( ،)40/2رقـ ( ،)257كقاؿ:
حديث حسف.

( )3أبك داكد :سننو ،أبكاب تفريع استفتاح الصبلة ،باب مف لـ يذكر الرفع عند الرككع ( ،)200/1رقـ ( ،)749كضعفو
األلباني فيو.

) )4البييقي :معرفة السنف كاآلثار ،كتاب الصبلة ،باب مف قاؿ :ال يرفع يديو في الصبلة إال عند االفتتاح ( ،)418/2رقـ
صححو َّ
الطحاكؼ كما قاؿ ابف التركماني في الجكىر النقي عمى سنف البييقي (.)79/2
( ،)3260كقد َّ
( )5انظرَّ :
الحجة (.)95 -94/1
الشيبانيَّ :
( )6الكاساني :بدائع الصنائع (.)199/1
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أدضق ػأؿحاب ػاضمول ػاضثاظي :ػادتدل ػاضمائضون ػبرسّٓ ػاضغدغن ػرظد ػتصبغرة ػاإلحرام ،ػورظد ػاضرصوع،ػ
واضرسّٓػطظهػباضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
ِ
الص َبل َة َرَف َع َي َد ْي ِو َحتَّى
كؿ هللا ِ إ َذا ا ْفتَتَ َح َّ
اؿَ " :أرَْي ُت َرُس َ
َ -1ع ْف َع ْبُد هللا ْب ُف ُع َمر -رضي هللا عنيماَ -ق َ
ِ ِ
ِ
الس ْج َدتَ ْي ِف"(.)1
َف َي ْرَك َعَ ،كاِ َذا َرَف َع ِم َف ُّ
الرُككِعَ ،كَال َي ْرَف ُع ُي َما َب ْي َف َّ
ُي َحاذ َؼ َم ْنك َب ْيوَ ،كَق ْب َل أ ْ
ِ
 -2عف أَِبي ِق َبلب َة ،أََّنو أرَػ مالِؾ بف اْلحكي ِر ِث ِ" إ َذا َّ
َف َي ْرَك َع َرَف َع َي َد ْي ِو،
صمى َكب ََّر ،ثُ َّـ َرَف َع َي َد ْيوَ ،كاِ َذا أ ََرَاد أ ْ
َْ
ُ َ َ َ ْ َ َُ ْ
َ
َ
()2
ِ
الرُككِع َرَف َع َي َد ْي ِو"َ ،ك َحَّد َث "أ َّ
اف َيْف َع ُل َى َك َذا" .
ْس ُو ِم َف ُّ
كؿ هللا َ ك َ
َف َرُس َ
َكاِ َذا َرَف َع َأر َ
 -3عف عْمَقم َة ب ِف ك ِائ ٍل عف أَِب ِ
ِ ِ
يو َك ِائ ِل ْب ِف ُح ْج ٍر  أََّن ُوَ " :أرَػ َّ
الص َبل ِة َكب ََّر،
يف َد َخ َل ِفي َّ
َْ
النِب َّي َ رَف َع َي َد ْيو ح َ
َْ َ َ ْ َ
ِ
ِ
َخ َرَج َي َد ْيو ِم َف الثَّ ْك ِب ،ثُ َّـ َرَف َع ُي َما ،ثُ َّـ
َف َي ْرَك َع أ ْ
ض َع َي َدهُ اْلُي ْم َنى َعَمى اْلُي ْس َرػَ ،فَم َّما أ ََرَاد أ ْ
ف ِبثَ ْكِبو ،ثُ َّـ َك َ
ثُ َّـ اْلتَ َح َ
اؿَ :س ِم َع هللاُ لِ َم ْف َح ِم َدهُ َرَف َع َي َد ْي ِوَ ،فَم َّما َس َج َد َس َج َد َب ْي َف َكَّف ْي ِو"(.)3
َكب ََّر َف َرَك َعَ ،فَم َّما َق َ
كجو الدللة مف األحاديث :تدؿ األحاديث الكاردة داللة كاضحة عمى مشركعية رفع اليديف في الصبلة
عند االفتتاح ،كعند الرككع ،كالرفع منو.
أدضقػأؿحابػاضمولػاضثاضث:ػادتدلػاضمائضونػبأنػرسّٓػاضغدغنػغصونػسيػأربفقػطواـّٓ،ػرظدػتصبغرةػ
اإلحرام،ػواضرصوع،ػواضرسّٓػطنػاضرصوع،ػورظدػاضمغامػطنػاضتذندػاِّولػباضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
اء( ،)4عف أَِبي حميٍد َّ ِ ِ
طٍ
اؿَ :س ِم ْعتُ ُو َك ُى َك ِفي َع َش َ ٍرة ِم ْف
َ -1ع ْف ُم َح َّمُد ْب ُف َع ْم ِرك ْب ِف َع َ
َْ
ُ َْ
الساعد ِّؼ َ ،ق َ
ِ
َعَمم ُكـ ِبص َبل ِة رس ِ
أَصح ِ
اب َِّ
َّللاِ َ ،قاُلكاَ :ما ُك ْن َت أَْق َد َم َنا َل ُو
كؿ َّ
النب ِّي  أ َ
ْ َ
َحُد ُى ْـ أَُبك َقتَ َاد َة ْب ُف ِرْبع ٍّي َيُق ُ
َُ
كؿ :أ ََنا أ ْ ُ ْ َ
َّللاِ ِ إ َذا َقاـ ِإَلى َّ ِ
ِ
اعتََد َؿ
كؿ َّ
الص َبلة ْ
اؿَ " :ك َ
اؿَ :بَمىَ ،قاُلكاَ :فأ ْع ِر ْ
اف َرُس ُ
ضَ ،فَق َ
ص ْح َب ًةَ ،كَال أَ ْكثَ َرَنا َل ُو إ ْت َياناً؟ َق َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
َّ
اؿَّ :
َقائماًَ ،كَرَف َع َي َد ْيو َحتَّى ُي َحاذ َؼ ِب ِي َما َم ْنك َب ْيوَ ،فِإ َذا أ ََرَاد أ ْ
َّللاُ
َف َي ْرَك َع َرَف َع َي َد ْيو َحتى ُي َحاذ َؼ بي َما َم ْنك َب ْيو ،ثُ َّـ َق َ
ِ
ِ
ِ
اعتََد َؿَ ،فَمـ ُي ِ
َّللاُ لِ َم ْف َح ِم َدهُ،
اؿَ :س ِم َع َّ
ْس ُو َكَل ْـ ُيْقن ْعَ ،كَك َ
أَ ْك َب ُرَ ،كَرَك َع ،ثُ َّـ ْ
ض َع َي َد ْيو َعَمى ُرْك َبتَْيو ،ثُ َّـ َق َ
ص ّك ْب َأر َ
ْ َ
ِ
ظ ٍـ ِفي مك ِ
ض ِع ِو معتَِدالً ،ثُ َّـ َىكػ ِإَلى األَر ِ ِ
َّللاُ أَ ْك َب ُر،
اؿَّ :
اعتََد َؿَ ،حتَّى َي ْرِج َع ُك ُّل َع ْ
َكَرَف َع َي َد ْيو َك ْ
ْ
ُْ
ض َساجداً ،ثُ َّـ َق َ
َْ
َ
ِ
ثُ َّـ جاَفى عضدي ِو عف ِإب َ ِ
اعتََد َؿ َحتَّى َي ْرِج َع ُك ُّل
الي ْس َرػ َكَق َع َد َعَم ْي َيا ،ثُ َّـ ْ
َ ُ َْ َ ْ ْ
َصاِب َع ِر ْجَم ْيو ،ثُ َّـ ثََنى ِر ْجَم ُو ُ
َ
ط ْيو َكَفتَ َخ أ َ
ِ ِِ ِ
عْ ِ
ِ
ظ ٍـ
اؿَّ :
اعتََد َؿ َحتَّى َي ْرِج َع ُك ُّل َع ْ
َّللاُ أَ ْك َب ُر ،ثُ َّـ ثََنى ِر ْجَم ُو َكَق َع َد َك ْ
َ
ظ ٍـ في َم ْكضعو ُم ْعتَدالً ،ثُ َّـ َى َكػ َساجداً ،ثُ َّـ َق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ ِ
الس ْج َدتَ ْي ِف َكب ََّر َكَرَف َع َي َد ْيو َحتَّى
ص َن َع ِفي َّ
اـ م َف َّ
في َم ْكضعو ،ثُ َّـ َن َي َ
ض ثُ َّـ َ
الرْك َعة الثان َية م ْث َل َذل َؾَ ،حتى إ َذا َق َ

( )1البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب األذاف ،باب رفع اليديف في التكبيرة ( ،)148/1رقـ ( ،)735مسمـ :الصحيح ،كتاب
الصبلة ،باب استحباب رفع اليديف حذك المنكبيف ،)292/1( ...رقـ (.)390

( )2مسمـ :الصحيح ،كتاب الصبلة ،باب استحباب رفع اليديف حذك المنكبيف ،)293/1( ...رقـ (.)391
( )3مسمـ :الصحيح ،كتاب الصبلة ،باب كضع يده اليمنى عمى اليسرػ  ،)301/1( ...رقـ (.)401

( )4دمحم بف عمرك بف عطاء بف عياش القرشي العامري :أبك عبد هللا المدني ،كانت لو ىيئة كمركءة ،ككانكا يتحدثكف بالمدينة
في حياتو أف الخبلفة تفضي إليو لييئتو كمركءتو كعقمو ككمالو ،لقي ابف عباس كغيره مف أصحاب رسكؿ هللا  ،تُكفي
في خبلفة الكليد بف يزيد بف عبد الممؾ ،ككاف ثقة ،كلو أحاديث .انظر المزؼ :تيذيب الكماؿ (.)211/26
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ِ ِ
َِّ
ِ ِ
ِ
ِ ِِ
ييا
ص َن َع َك َذلِ َؾَ ،حتَّى َك َان ِت َّ
يف ا ْفتَتَ َح َّ
ص َن َع ح َ
الرْك َع ُة التي تَ ْنَقضي ف َ
الص َبل َة ،ثُ َّـ َ
ُي َحاذ َؼ بي َما َم ْنك َب ْيوَ ،ك َما َ
ص َبلتُ ُو أ َّ
الي ْس َرػ َكَق َع َد َعَمى ِشِّق ِو ُمتَ َكِّركاً ،ثُ َّـ َسَّم َـ"(.)1
َخ َر ِر ْجَم ُو ُ
َ
ِ ِ
َّللاِ َ كاف يرَفع يدي ِو ِإ َذا َكبَّر لِ َّ ِ
طالِ ٍب " :أ َّ
َف
كؿ َّ
َ -2ع ْف َعمِ ِّي ْب ِف أَِبي َ
مص َبلة َح ْذ َك َم ْنك َب ْيوَ ،كاِ َذا أ ََرَاد أ ْ
َ َ ْ ُ ََ ْ
َ
َف َرُس َ
الرْك َعتَْي ِف َف َع َل ِم ْث َل َذلِ َؾ.)2("...
اـ ِم َف َّ
ْس ُو ِم َف ُّ
َي ْرَك َعَ ،كِا َذا َرَف َع َأر َ
الرُككِعَ ،كِا َذا َق َ
كجو الدللة مف الحديثيف :تدؿ األحاديث داللة صريحة ككاضحة عمى ما ذىب إليو القائمكف برفع

اليديف عند تكبيرة اإلحراـ ،كعند الرككع ،كالرفع منو ،كعند القياـ مف التشيد األكؿ لمركعة الثالثة.
أدضق ػأؿحاب ػاضمول ػاضرابّٓ :ػادتدل ػاضمائضون ػبأن ػرسّٓ ػاضغدغن ػغصون ػطّٓ ػصل ػخلضٍ ػورسٍّٓ ػباضدظَّقػ
واِّثر :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
يو َ قاؿ" :أَتيت رسكؿ َّ ِ
َّار ب ِف ك ِائ ِل ب ِف حج ٍر ،عف أَِب ِ
ِ
اف لِي ِم ْف َك ْج ِي ِو َما َال
َْ
َّللا َ ،ف َك َ
َع ْف َع ْبد اْل َجب ِ ْ َ ْ ُ ْ
َ َْ ُ َ ُ َ
ِ َّ
َف لِي ِب ِو ِمف كج ِو رج ٍل ِمف ب ِادي ِة اْلعر ِبَّ ،
أِ
ُح ُّب أ َّ
ض َع َب ْي َف
اف َي ْرَف ُع َي َد ْيو ُكم َما َكب ََّرَ ،كَرَف َع َكَك َ
صم ْي ُت َخْمَف ُو َكَك َ
ْ َ َ ََ
ْ َْ َُ
َ
ِ ِ ِ (.)3
الس ْج َدتَ ْي ِفَ ،كُي َسّمِ ُـ َع ْف َي ِم ِين ِو َك َع ْف ش َمالو"
َّ
ٍ
فع ،حتى عند
كجو الدللة :يدؿ الحديث عمى مشركعية رفع اليديف في الصبلة مع كل
خفض كر ٍ
اليكؼ لمسجكد ،كالرفع منو ،كال يقتصر الرفع عمى مكض ٍع معيف.
ثاظغاّ:ػاِّثر:ػ ػ

ٍ
فع" ،كقاؿ
نقل ابف األثرـ عف اإلماـ أحمد بف حنبل كقد ُسِئل عف رفع اليديف ،فقاؿ" :في كل
خفض كر ٍ
ٍ
فع"(.)4
ابف األثرـ" :كرأيت أبا عبدهللا  -أحمد بف حنبل -يرفع يديو في الصبلة في كل
خفض كر ٍ
اضطظاشذق:
أوالّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبرسّٓػاضغدغنػرظدػتصبغرةػاإلحرامػسمط :ػ
 -1استدالليـ بحديث عبدهللا بف مسعكد .
يجاب عنو مف كجييف:

( )1الترمذؼ :سنف الترمذؼ ،أبكاب الصبلة عف رسكؿ هللا  ،باب ما جاء في كصف الصبلة ( ،)105/2رقـ ( ،)304كقاؿ:
حديث حسف صحيح ،كمعنى قكلو :إذا قاـ مف السجدتيف رفع يديو ،يعني :إذا قاـ مف الركعتيف.

( )2البخارؼ :قرة العينيف برفع اليديف في الصبلة ( ،)7/1رقـ ( ،)1الترمذؼ :سنف الترمذؼ ،أبكاب الدعكات ( ،)487/5رقـ
( ،)3423كقاؿ الترمذؼ :حديث حسف صحيح.
( )3اإلماـ أحمد :المسند ،مسند الككفييف ،حديث كائل بف حجر  ،)152/31( رقـ ( ،)18861كقاؿ شعيب االرناؤكط،
كعادؿ مرشد :صحيح دكف رفع اليديف عند السجكد ،كىذا إسناد ضعيف النقطاعو ،أبك داكد :سنف أبي داكد ،أبكاب تفريع

فع مع الرفع مف السجكد.
استفتاح الصبلة ،باب رفع اليديف في الصبلة ( ،)192/1رقـ ( ،)723كقاؿ :لـ ُيذكر فيو الر ُ
( )4ابف القيـ :بدائع الفكائد (.)89/3
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األكؿ :إف حديث عبدهللا بف مسعكد  قد اختمف المحدثكف في الحكـ عميو ،بيف مف قاؿ بصحتو( )1كمف
حكـ بضعفو ،كقاؿ أنو لـ يثبت.
فقد قاؿ عبد هللا بف المبارؾ :لـ يثبت حديث ابف مسعكد  أنو ال يرفع إال أكؿ مرة.

الثاني :قاؿ أبك سميماف الخطابي(" :)2قد يجكز أف يذىب ذلؾ عمى ابف مسعكد  ،كما قد ذىب عميو األخذ
يطبق بيديو عمى األمر األكؿ ،كخالفو الصحابة ُّ 
كميـ في ذلؾ"(.)3
بالركبة في الرككع ،ككاف ِّ
 -2ما استدلكا بو مف حديث البراء بف عازب .

يجاب عنو :بأنو حديث ضعيف( ،)4قاؿ ابف عيينة :حدثنا يزيد بف أبي زياد ،عف ابف أبي ليمى ،كلـ
ِ
مت الككف َة سمعتو يحدث بو ،فيقكؿ :ال يعكد .فظننت أنيـ َّلقنكه ،كقاؿ الحميدؼ:
يقلَّ :
ثـ ال يعكد ،فمما قد ُ
يزيد بف أبي زياد ساء حفظو في آخر عمره ،كخمط(.)5

تـ التسميـ بصحة الحديثيف؛ فيككف الترجيح ألحاديث الجميكر أكلى لخمسة أكجو(:)6
 -3ثـ لك َّ

أعدؿ رك ًاة ،فالحق إلى قكليـ أقرب.
أحدىا :أنيا
ُّ
أصح إسناداً ،ك ُ
الثاني :أنيا أكثر رك ًاة ،فظف الصدؽ في قكليـ أقكػ ،كالغمط منيـ أبعد.

الثالث :أنيـ مثبتكف ،كالمثبت يخبر عف شيء شاىده كركاه ،فقكلو يجب تقديمو لزيادة عممو .كالنافي لـ َير
شيئاً ،فبل ُيؤخذ بقكلو ،كلذلؾ قدمنا قكؿ الجارح عمى المعدؿ(.)7
عمـ بركايتو
كنصكا عمى الرفع في الحالتيف المختمف فييما ،كالمخالف ليـ َّ
فصمكا في ركايتيـُّ ،
الرابع :أنيـ َّ
المختمف فيو كغيره ،فيجب تقديـ أحاديث الجميكر لنصيا كخصكصيا ،عمى أحاديثيـ العامة التي ال نص
فييا ،كما يقدـ الخاص عمى العاـ( ،)8كالنص عمى الظاىر المحتمل(.)9

فيدؿ ذلؾ عمى قكتيا.
الخامس :أف أحاديث الجميكر عمل بيا السمف مف الصحابة كالتابعيف ُّ ،
( )1قاؿ األلباني :أصل صفة صبلة النبي  :)611/2( ىذا سند صحيح ،رجالو رجاؿ مسمـ.

( )2أبك سميماف الخطابي (ت :)411 :أبك سميماف حمد بف دمحم بف إبراىيـ بف الخطاب البستي؛ ك َّ
الخطابي نسبة إلى جده

الخطاب المذككر ،كاف فقيياً أديباً محدثاً لو التصانيف البديعة :منيا "غريب الحديث" ك "أعبلـ السنف في شرح البخارؼ"،

ابف خمكاف :كفيات األعياف (.)215/2

( )3البغكؼ :شرح السنة ،كتاب الصبلة ،باب رفع اليديف عند تكبير االفتتاح.)25/3( ...
( )4قاؿ األلباني في ضعيف أبي داكد -األـ :كىذا إسناده ضعيف رجالو ثقات؛ إال أف ابف أبي ليمى -كىك دمحم بف عبد الرحمف
بف أبي ليمى -سيئ الحفع جداً (.)289/1

( )5الحميدؼ :مسند الحميدؼ ،أحاديث البراء بف عازب  ،)573/1( رقـ ( ،)741البييقي :السنف الكبرػ ،جماع أبكاب
صفة الصبلة ،باب مف لـ يذكر الرفع إال عند االفتتاح ( ،)110/2رقـ (.)2528
( )6ابف قدامة :المغني (.)359/1

( )7ابف رشد :مختصر المستصفى ( ،)76/1المرداكؼ :التحبير شرح التحرير (.)1926/4
( )8الرازؼ :المحصكؿ ( ،)103/3الطكفي :شرح مختصر الركضة (.)560/2
( )9التفتازاني :شرح التمكيح عمى التكضيح ( ،)241/1ابف العثيميف :األصكؿ مف عمـ األصكؿ (.)82/1
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 -4أما استدلليـ باألثر :بأف عمي بف أبي طالب كعبد هللا بف مسعكد -رضي هللا عنيما -كانا أعمـ برسكؿ
هللا  مف عبد هللا بف عمر -رضي هللا عنيما.-

فيناقش :أننا ال ُننكر فضمو ،لكف ُيَقَّدـ عمى أميرؼ المؤمنيف عمر كعمي -رضي هللا عنيما -كسائر
َّ
يرجح عمى جميعيـ؟ مع أف ابف مسعكد  قد ترؾ قكلو في
مف معيـ كبل ،كال يساكؼ كاحداً منيـ ،فكيف ّ
الصبلة في أشياء ،منيا أنو كاف يطبق في الرككع ،يضع يديو بيف ركبتيو ،فمـ يؤخذ بفعمو ،كأخذ بركاية غيره

في كضع اليديف عمى الركبتيف ،كتركت قراءتو كأخذ بقراءة زيد بف ثابت  ،ككاف ال يرػ التيمـ لمجنب،

فترؾ ذلؾ بركاية مف ىك أقل مف ركاة أحاديثنا كأدنى منيـ فضبلً ،فيا ىنا أكلى(.)1
ثاظغاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػباضرسّٓ ػرظدػاالستتاح،ػورظدػاضرصوع،ػواضرسّٓػطظه،ػورظدػاضمغامػطنػ
اضتذندػاِّودط :ػ
 -1االستدالؿ بما ركػ عبد هللا بف عمر -رضي هللا عنيما -بالرفع في ىذه المكاضع.

يجاب عنو :أنو قد جاء الثَ ْبت عف عمي بف أبي طالب كعبد هللا بف مسعكد -رضي هللا عنيما -أنيما

ال يرفعاف في شيء مف ذلؾ إال في تكبيرة االفتتاح ،فعمي بف أبي طالب كعبد هللا بف مسعكد -رضي هللا

عنيما -كانا أعمـ برسكؿ هللا  مف عبد هللا بف عمر(.)2

 -2أف رفع اليديف ُشرع إلعبلـ األصـ بالشركع في الصبلة ،كليذا ال يرفع في تكبيرة ىي عمـ لبلنتقاؿ عندنا؛
ألف األصـ يرػ االنتقاؿ فبل حاجة إلى رفع اليديف(.)3

ثاضثاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػرظدػصلػخلضٍػورسٍّٓ :ػ
ٍ
فع:
 -1استدالليـ بحديث كائل بف حجر عمى الرفع عند كل
خفض كر ٍ

يجاب عنو :بأف زيادة الرفع بيف السجدتيف زيادة منكرة( ،)4كأنيا مخالفة لما ثبت في الصحيحيف عف

ابف عمر ،أنو قاؿ..." :ككاف ال يفعل ذلؾ في السجكد"(.)5

 -2أف حديث ابف عمرَّ 
مقدـ عمى حديث كائل بف حجر لسببيف:
أصح إسناداً.
األكؿ :أنو
ُّ

( )1ابف قدامة :المغني (.)359/1

(َّ )2
الحجة (.)95 -94/1
الشيبانيَّ :

( )3الكاساني :بدائع الصنائع (.)199/1
( )4أبك داكد :سنف أبي داكد ،أبكاب تفريع استفتاح الصبلة ،باب رفع اليديف في الصبلة ( ،)192/1رقـ ( ،)723كقاؿ :لـ
يذكر فيو الرفع مع الرفع مف السجكد.

( )5البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب األذاف ،باب رفع اليديف في التكبيرة ( ،)148/1رقـ ( ،)735مسمـ :الصحيح ،كتاب
الصبلة ،باب استحباب رفع اليديف حذك المنكبيف ،)292/1( ...رقـ (.)390
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الثاني :إنو عمى تقدير صحة ىذا المفع في حديث كائل بف حجر ،فإف ابف عمر–رضي هللا عنيما -أطكؿ
َّ
أصح كأكلى أف
أعمـ بصبلتو مف كائل بف حجر ،فحديث ابف عمر -رضي هللا عنيما-
ُّ
صحب ًة لمنبي  ،ك ُ
ُيعمل بو مف حديث كائل بف حجر ،كعميو العمل عند جماعة فقياء األمصار القائميف بالرفع(.)1
اضترجغّّ :ػ

بعد النظر في األدلة التي استدؿ بيا أصحاب األقكاؿ في المسألة ،كالمناقشات الكاردة عمييا ،يتبيف أف

الراجح ىك ما ذىب إليو أصحاب القكؿ الثالث القائمكف بأف المكاطف التي ُي ُّ
سف فييا رفع اليديف في الصبلة،
ىي تكبيرة اإلحراـ ،كعند الرككع ،كالرفع منو ،كعند القياـ مف التشيد األكسط ،كىك مخالف لما ذىب إليو
اإلماـ دمحم بف الحسف ،كذلؾ لؤلسباب التالية:

 -1سبلمة األدلة التي استدلكا بيا مف االعتراضات ،كالمناقشات ،كصحة األحاديث التي استدلكا بيا.

 -2كثرة اآلثار التي كردت عف الصحابة  كالتي تدؿ عمى استحباب رفع اليديف في ىذه المكاضع ،قاؿ

البخارؼ" :ككذلؾ ُيركػ عف سبعة عشر َنْفساً مف أصحاب النبي  أنيـ كانكا يرفعكف أيدييـ عند الرككع
منيـ أبك قتادة األنصارؼ  ،كأبك أسيد الساعدؼ البدرؼ  ،كدمحم بف مسممة البدرؼ  ،كسيل بف سعد الساعدؼ ،
كعبد هللا بف عمر بف الخطاب  ،كعبد هللا بف عباس بف عبد المطمب الياشمي  ،كأنس بف مالؾ خادـ رسكؿ

هللا ﷺ  ،كأبك ىريرة الدكسي  ،كعبد هللا بف عمرك بف العاص  ،كعبد هللا بف الزبير بف العكاـ القرشي  ،ككائل

بف حجر الحضرمي  ،كمالؾ بف الحكيرث  ،كأبك مكسى األشعرؼ  ،كأبك حميد الساعدؼ األنصارؼ كعمر بف

الخطاب  ،كعمي بف أبي طالب  ،كأـ الدرداء رضي هللا تعالى عنيـ "(.)2

 -3ترجيح أدلة مف قاؿ بمشركعية الرفع عند القياـ مف التشيد األكسط عمى مف اسثنى الرفع عنده ،مع
صحة أدلة الفريقيف ،كدكف تعارض بينيما ،فيرجح ىذا القكؿ تطبيقاً لمقاعدة األصكلية أف المثبت َّ
مقدـ عمى

النافي(.)3

واضضهػتفاضىػأرضمػ ،،،ػ

( )1انظر :ابف عبد البر :التمييد ( ،)227/9ابف رجب :فتح البارؼ (.)354/6
( )2البخارؼ :قرة العينيف (.)7/1
( )3سبط ابف الجكزؼ :إيثار اإلنصاؼ في آثار الخبلؼ (.)404/1
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ادلطهت انثبًَ

ؿورةػاضطدأضق :ػ

اجلٓز ثجضى اهلل انزمحٍ انزدٍى

قاؿ اإلماـ دمحم بف الحسف:

قاؿ أبك حنيفة :ل ينبغي لإلماـ أف يجير ببسم

كقاؿ أىل المدينة :مثل قكؿ أبي حنيفة(.)1

ميحرلا نمحرلا هللا في شيء مف صالتو.

تحرغرػطحلػاضظزاع-:ػ ػ
ميحرلا نمحرلا هللا في الصبلة ،لكنيـ اختمفكا في حكـ اإلسرار

اتفق الفقياء عمى مشركعية قراءة ببسم
أك الجير بيا عند القراءة(.)2
أشوالػاضلمناء :ػ

اختمف الفقياء في حكـ الجير بالبسممة في الفاتحة عمى ثالثة أقكاؿ ،كىي:

القكؿ األكؿُ :ي َس ُّف اإلسرُار بيا ،كىك مذىب الحنفية ،كالحنابمة( ، )3كقكؿ اإلماـ دمحم بف الحسف(.)4
الجير بيا في الجيرية ،كاإلسرُار بيا في السرية ،كىك مذىب الشافعية ،كقكؿ لممالكية(.)5
القكؿ الثانيُ :ي َس ُّف
ُ

القكؿ الثالثُ :ي ْك َره أف يأتي بيا س اًر أك جي اًر في المكتكبة ،أما النافمة فإف شاء ترؾ ،كاف شاء قرأ ،كىك
مشيكر مذىب المالكية(.)6
دببػاضخالف :ػ
سبب الخبلؼ في ىذا يرجع إلى أمريف:

أحدىما :اختبلؼ اآلثار في ىذا الباب.
كالثاني :اختبلفيـ :ىل بسم

ميحرلا نمحرلا هللا آية مف فاتحة الكتاب أـ ال()7؟ ،فمف قاؿ بأف البسممة آية مف

الفاتحة ذىب إلى الجير بيا ،كمف قاؿ بأنيا ليست آية مف الفاتحة ذىب إلى اإلسرار بيا.
ػ
(َّ )1
الحجة (.)96/1
الشيبانيَّ :

) )2انظرَّ :
الحجة ( ،)96/1القرافي :الذخيرة ( ،)176/2الماكردؼ :الحاكؼ ( ،)108/2ابف قدامة :المغني
الشيباني:
َّ
(.)345/1

( )3السرخسي :المبسكط ( ،)15/1الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)203/1ابف قدامة :المغني ( ،)345/1البيكتي :شرح منتيى
اإلرادات (.)188/1

(َّ )4
الحجة (.)96/1
الشيبانيَّ :

( )5القرافي :الذخيرة ( ،)176/2الماكردؼ :الحاكؼ ( ،)108/2العمراني :البياف ( ،)185/2النككؼ :المجمكع (.)333/3
( )6ابف رشد :بداية المجتيد ( ،)132/1القرافي :الذخيرة (.)176/2
( )7ابف رشد :بداية المجتيد (.)132/1
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اِّدضق :ػ
ن ػاإلدرار ػباضبدطضق ػسيػاضؿالة ػباضدظَّق ػاضظَّبوغَّقػ
د ُّ
أدضقػأؿحابػاضمول ػاِّول :ػادتدل ػاضمائضون ػبأظهػ ُغ َ
واضطفمول -:ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
النِب َّي  كأَبا بك ٍر ،كعمر -ر ِ
َ -1ع ْف أ ََن ِ
َف َّ
س ْب ِف َمالِ ٍؾ " :أ َّ
الصبلَ َة ِبػ
ضي َّ
َّللاُ َع ْن ُي َماَ -ك ُانكا َيْفتَِت ُحك َف َّ
َ َ َْ َ ُ ََ َ َ
ِ
ِِ ِ
يف"(.)2(")1
العاَلم َ
الح ْمُد َّّلِل َر ّب َ
" َ
س ب ِف م ِال ٍؾ  أََّنو َقاؿَّ :
ِ
ف َّ
اف
النِب ِّي َ كأَِبي َب ْك ٍرَ ،ك ُع َم َرَ ،ك ُع ْث َم َ
"صم ْي ُت َخَم َ
ُ َ َ
كفي ركاية لمسمـَ :ع ْف أ ََن ْ َ
ِِ
ِ
ِ
الرِحيـِ"(ِ )3في أ ََّك ِؿ ِ
اء ٍة َكَال ِفي
ر
ق
يفَ ،ال َي ْذ ُك ُرك َف "ِب ْس ِـ هللاِ ال َّر ْح َم ِف َّ
َ ،ف َك ُانكا َي ْستَْفت ُحك َف ِباْل َح ْمُد َّّلِل َر ِّب اْل َعاَلم َ
َ
َ
ِ
آخ ِرَىا"(.)4

كجو الدللة :الحديثاف يدالف عمى عدـ مشركعية الجير بالبسممة ،بل ُي َس َّف اإلسرُار بيا؛ حيث إف نفي
َ
القر ِ
اءة محمكؿ عمى نفي السماع ،كنفي السماع يدؿ عمى نفي الجير(.)5
الص َبل ِة ،أَُقكؿِ :بس ِـ َّ ِ
 -2عف اب ِف عبِد َّ ِ
الرحم ِف َّ ِ
َّ ٍ
اؿ ِلي:
اؿَ :س ِم َعِني أَِبي َكأ ََنا ِفي َّ
َ ْ ْ َْ
الرحيـَِ ،فَق َ
َّللا ْب ِف ُم َغفلَ ،ق َ
ُ ْ
َّللا َّ ْ َ
َّللاِ  كاف أَبغ ِ ِ
ِ
اب رس ِ
ِ
الح َد ُث ِفي
كؿ َّ
َؼ ُب َن َّي ُم ْح َدث ِإي َ
َ َ َْ َ
ض إَل ْيو َ
اؿَ :كَل ْـ أ ََر أ َ
َّاؾ َك َ
الح َد َثَ ،ق َ
أْ
َحداً م ْف أ ْ
َص َح َ ُ
ِ ِ
ِ
اؿَ " :كَق ْد صَّم ْي ُت م َع َّ
َس َم ْع
النِب ِّي َ ،ك َم َع أَِبي َب ْك ٍرَ ،ك َم َع ُع َم َرَ ،ك َم َع ُع ْث َم َ
اإل ْس َبل ِـ َ-ي ْعني م ْن ُوَ -ق َ
اف َ ،فَم ْـ أ ْ
َ
َ
(.)6
ِِ
ني﴾"
العالَ ِم َ
َحداً ِم ْن ُي ْـ َيُقكُل َياَ ،ف َبل تَُقْم َياِ ،إ َذا أ َْن َت َصَّم ْي َت َفُق ْل﴿ :اِلَ ْم ُد َّّلل َر ِّ
ب َ
أَ
كجو الدللةَّ :
أف نيي عبدهللا بف مغفل  البنو عف الجير بالبسممة في الصبلة ،يدؿ عمى الجير بيا
َ
مخالفة ليديو  ،مما يدؿ عمى استحباب اإلسرار بيا ،كترؾ الجير.
ثاظغاّ:ػاضطفمول :ػ

ال ريب أنو لـ يكف يجير بيا دائماً في كل يك ٍـ ٍ
كليمة خمس مر ٍ
ات أبداً حض اًر كسف اًر ،كيخفى ذلؾ عمى
َ
خمفائو الراشديف ،كعمى جميكر أصحابو ،كأىل بمده في األعصار الفاضمة ،ىذا مف أمحل المحاؿ(.)7

( )1سكرة الفاتحة :اآلية (.)2

( )2البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب األذاف ،باب ما يقكؿ بعد التكبير ( ،)149/1رقـ (.)743
( )3سكرة الفاتحة :اآلية (.)1
( )4مسمـ :صحيح مسمـ ،كتاب الصبلة ،باب حجة مف قاؿ ال يجير بالبسممة ( ،)299/1رقـ (.)399
السارؼ (.)77/2
( )5القسطبلني :إرشاد َّ

( )6الترمذؼ :سنف الترمذؼ ،أبكاب الصبلة عف رسكؿ هللا ﷺ ،باب ما جاء في ترؾ الجير ب ػ ﴿بسمميحرلا نمحرلا هللا ﴾ (،)12/2
ضعف الحفاظ ىذا الحديث ،كأنكركا عمى الترمذؼ تحسينو ،كابف خزيمة،
رقـ ( ،)244كقاؿ :حديث حسف ،كقاؿ النككؼَّ :
كابف عبد البر ،كالخطيب ،كقالكا :إف مداره عمى ابف عبدهللا بف مغفل ،كىك مجيكؿ ،انظر النككؼ :الخبلصة (.)369/1

( )7ابف القيـ :زاد المعاد (.)200/1
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أدضقػأؿحابػاضمولػاضثاظي:ػادتدلػاضمائضونػباضجنرػباضبدطضقػسيػاضؿالةػباضدظَّقػاضظَّبوغَّقػواِّثر :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
()2
 -1عف نعي ٍـ اْلمج ِم ِر(َ )1قاؿ" :صَّميت كراء أَِبي ىريرة َ فَق أرَ﴿ :بِس ِم َِّ
الرِح ِ
ُـ اْلُق ْر ِ
آف
يم﴾  ،ثُ َّـ َق َأَر ِبأ ِّ
الر ْْحَ ِن َّ
اّلل َّ
َُ ْ َ َ
ْ
َ ْ َُْ ُ ْ
َ
َ َ ْ ُ ََ َ
()3
ِ
ِ
ِ
ض ِ
اؿ َّ
كؿُ :كَّم َما َس َج َد
َحتَّى ِإ َذا َبَم َغ ﴿...غَ ِْْي ال َْم ْغ ُ
وب َعلَْي ِه ْم َوَال الضَّالّ َ
اس :آم َ
اؿ" :آم َ
الن ُ
يف َكَيُق ُ
يف"َ ،فَق َ
ني﴾ َ ،فَق َ
كس ِفي ِاال ْثنتي ِف َقاؿِ َّ :
َّ
"َّللاِ أَ ْك َب ُر" ،كِا َذا َقاـ ِم َف اْل ُجُم ِ
اؿ"َ :ك َّالِذؼ َنْف ِسي ِب َيِد ِه ِإِّني َأل َْش َب ُي ُك ْـ
َّ
َ َْ
"َّللا أَ ْك َب ُر"َ ،كِا َذا َسم َـ َق َ
َ
َ
َ
ص َبل ًة ِبرس ِ
َّللاُ .)4("
كؿ َّ
َُ
َ
كجو الدللة :كصف أبي ىريرة َّ 
يقر بسم ميحرلا نمحرلا هللا ،يدؿ عمى سماعو ليا مف
بأنو  كاف أ
النِبي  ،كىذا يدؿ عمى ِ
َّ
جيره بيا.
النِب ِي ؟ َفَقاؿَ " :كانت مِّداً" ،ثُ َّـ َق أَر﴿ :بِس ِم َِّ
ِ
ف َك َان ْت ِق َراءةُ َّ
الر ْْحَ ِن
اّلل َّ
ْ
اؿُ :سئ َل أ ََنس َ ك ْي َ
َ
َ
َ -2ع ْف َقتَ َاد َةَ ،ق َ
َْ َ
َ
ّ
ِ (.)5
الرِح ِ
الرحيـِ"
يم﴾َ ،ي ُمُّد ِبِب ْس ِـ َّ
الر ْح َم ِفَ ،كَي ُمُّد ِب َّ
َّللاَِ ،كَي ُمُّد ِب َّ
َّ

كجو الدللة :استدؿ بو القائمكف باستحباب الجير بالبسممة في الصبلة ،ألف ككف قراءتو كانت عمى

الصفة التي كصفيا أنس  تستمزـ سماع أنس  ليا منو .)6(
النِبي  يْفتِتح ص َبلتو ِبػ ػ ﴿بِس ِم َِّ
الرِح ِ
َ -3ع ْف ْاب ِف َعَّب ٍ
يم﴾"(.)7
الر ْْحَ ِن َّ
اّلل َّ
اؿَ :
اف َّ ُّ
"ك َ
ْ
َ َ ُ َ َُ
اس -رضي هللا عنيماَ -ق َ
ُـ سَمم َة -رضي هللا عنيا -أََّنيا سِئَم ْت ع ْف ِقراء ِة رس ِ
َ -4ع ْف َع ْبِد َّ ِ ِ ِ
َّللاِ َ ،فَقاَل ْت:
كؿ َّ
َ َ َ َُ
َ ُ
َّللا ْبف أَبي ُمَم ْي َك َةَ ،ع ْف أ ِّ َ َ
ِِ
الر ْْح ِن َّ ِ
طع ِقراءتو آي ًة آي ًة﴿ :بِس ِم َِّ
ِ
الرِح ِيم ( )3مالِ ِ
ك يَ ْوِم
الر ْْحَ ِن َّ
ني (َّ )2
اّلل َّ َ
ب ال َْعالَ ِم َ
الرح ِيم ( )1ا ِْلَ ْم ُد َّّلل َر ِّ
َ
" َك َ
ْ
اف ُيَق ّ ُ َ َ َ ُ َ َ
ال ِّدي ِن (.)9(")8(﴾)4
الم ْج ِمر ألنو كاف يجمر المسجد ،كقاؿ
( )1نعيـ بف عبد هللا المجمر :أبك عبد هللا المدني ،مكلى آؿ عمر بف الخطاب ،سمي ُ
الم ْج ِمر يقكؿ :جالست أبا ىريرة  عشريف سنة ،ركػ
كركؼ عف مالؾ بف أنس أنو قاؿ:
ُ
النسائي عنو :ثقةُ ،
سمعت نعيماً ُ
لو الجماعة ،تكفي حكالي مائة كعشريف لميجرة .انظر ِّ
المزؼ :تيذيب الكماؿ (.)487/29
( )2سكرة الفاتحة :اآلية (.)1
) )3سكرة الفاتحة :جزء اآلية (.)7
( )4اإلماـ أحمد :المسند ،مسند المكثريف مف الصحابة  ،مسند أبي ىريرة  ،)277/16( رقـ ( ،)10449النسائي :السنف
الكبرػ ،كتاب االفتتاح ،باب قراءة ﴿بسمميحرلا نمحرلا هللا ﴾ ( ،)134/2رقـ ( ،)905كقاؿ األلباني :التعميقات الحساف عمى
صحيح ابف حباف ( :)303/3ضعيف.
( )5البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب فضائل القرآف ،باب مد القراءة ( ،)195/6رقـ (.)5046
( )6الشككاني :نيل األكطار (.)238/2
( )7الترمذؼ :سننو ،أبكاب الصبلة عف رسكؿ هللا ﷺ ،باب مف رأػ الجير ب ػ ﴿بسمميحرلا نمحرلا هللا ﴾ ( ،)14/2رقـ (.)245
كقاؿ :كليس إسناده بذاؾ ،كقاؿ األلباني :ضعيف سنف الترمذؼ ( :)28/1ضعيف اإلسناد.

( )8سكرة الفاتحة :اآلية (.)4 -1

( )9اإلماـ أحمد :مسنده ،مسند النساء ،حديث أـ سممة زكج النبي ﷺ ( ،)206/44رقـ ( ،)26583كحكـ عميو شعيب
األرناؤكط بأنو :صحيح لغيره.
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كجو الدللة مف الحديثيف :إف كصف عبد هللا بف عباس كأـ سممة  لقراءة النبي ﷺ بيذه الصفة ،كافتتاحو
لمصبلة بالبسممة ،يد ُّؿ عمى سماعيما لمبسممة في الصبلة؛ ما يدؿ عمى استحباب الجير بيا في الصبلة.
ثاظغاّ:ػاِّثر :ػ

س بف مالِ ٍؾ َ قاؿ" :صَّمى مع ِاكي ُة ِ باْلمِدين ِة ص َبلة َفجير ِفييا ِباْل ِقراء ِة َفَمـ يْق ْأر ﴿بِس ِم َِّ
ِ
اّلل
ْ
َُ َ
ََ ْ ََ
َ َ َ ً َ ََ َ
َ َ
عف أ ََن ْ َ َ
ِ
مس َِّ
ِ
آف كَلـ يْق أر ِ
الرِح ِ
يم﴾ ِأل ُِـ اْلُق ْر ِ
الص َبل َة َفَم َّما سمَّـ
ؾ َّ
الر ْْحَ ِن َّ
َّ
يف َي ْي ِكؼ َحتَّى َق َ
كرِة التي َب ْع َد َىا كَلـ ُي َكِّب ْر ح َ
ضى تْم َ
َََ
ْىا ل ُّ َ
َ ْ
َ ْ
ّ
َ َ
ِ
اج ِريف ك ْاأل َْن ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
اؿَ :فَم ْـ
َس َرْق َت َّ
الص َبل َة أ َْـ َنس َ
يت َق َ
صار م ْف ُك ّل َم َكافَ :يا ُم َعاكَي ُة أ َ
َن َاداهُ َم ْف َسم َع َذل َؾ م َف اْل ُم َي َ َ َ
(.)1
يص ِل بعد َذلِؾ ِإ َّال َق أَر ﴿بِس ِم َِّ
مس ِ َِّ
ِ
يف يي ِكؼ س ِ
الرِح ِ
يم﴾ ِأل ُِـ اْلُق ْر ِ
اجداً"
الر ْْحَ ِن َّ
اّلل َّ
ُ َ ّ ََْ َ
ْ
آف َكلِ ُّ َ
َ
كرة التي َب ْع َد َىا َكَكب ََّر ح َ َ ْ َ
ّ
دؿ إنكار الصحابة  عمى فعل معاكية  بعدـ جيره بالبسممة ،عمى إجماعيـ بأف
كجو الدللةَّ :
المستحب ىك الجير بيا عند قراءة الفاتحة في الصبلة.

أدضقػأؿحابػاضمول ػاضثاضث :ػادتدلػاضمائضونػبصراعغقػاإلتغانػباضبدطضق ػدراّػأو ػجنراّ ػسي ػاضطصتوبقػ
باضدظَّقػاضظَّبوغَّق -:ػ
ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ
اء ِة ِباْل َح ْمُد َِّّلِلِ َر ِّب
كؿ هللاِ َ ي ْستَْفِت ُح َّ
َ -1ع ْف َعائ َش َة –رضي هللا عنياَ -قاَل ْتَ " :ك َ
اف َرُس ُ
الص َبل َة بالت ْكبيرَ ،كاْلق َر َ
ِ
يف.)2("...
اْل َعاَلم َ
كجو الدللة :الحديث ظاىر الداللة في كراىية اإلتياف بالبسممة ،كيظير ذلؾ مف افتتاحو القراءة في

الصبلة بالحمد ،كليس البسممة ،مما يدؿ عمى عدـ الجير بيا.
الص َبل ِة ،أَُقكؿِ :بس ِـ َّ ِ
 -2عف اب ِف عبِد َّ ِ
الرحم ِف َّ ِ
َّ ٍ
اؿ لِي:
اؿَ :س ِم َعِني أَِبي َكأ ََنا ِفي َّ
َ ْ ْ َْ
الرحيـَِ ،فَق َ
َّللا ْب ِف ُم َغفلَ ،ق َ
ُ ْ
َّللا َّ ْ َ
َّللاِ  كاف أَبغ ِ ِ
ِ
اب رس ِ
ِ
الح َد ُث ِفي
كؿ َّ
َؼ ُب َن َّي ُم ْح َدث ِإي َ
َ َ َْ َ
ض إَل ْيو َ
اؿَ :كَل ْـ أ ََر أ َ
َّاؾ َك َ
الح َد َثَ ،ق َ
أْ
َحداً م ْف أ ْ
َص َح َ ُ
ِ ِ
ِ
اؿَ " :كَق ْد صَّم ْي ُت م َع َّ
َس َم ْع
النِب ِّي َ ،ك َم َع أَِبي َب ْك ٍرَ ،ك َم َع ُع َم َرَ ،ك َم َع ُع ْث َم َ
اإل ْس َبل ِـ َ-ي ْعني م ْن ُوَ -ق َ
افَ ،فَم ْـ أ ْ
َ
َ
ِِ
ني﴾"(.)3
العالَ ِم َ
َحداً ِم ْن ُي ْـ َيُقكُل َياَ ،ف َبل تَُقْم َياِ ،إ َذا أ َْن َت َصَّم ْي َت َفُق ْل﴿ :اِلَ ْم ُد َّّلل َر ِّ
ب َ
أَ
كجو الدللة :أف الحديث ظاىر الداللة في ترؾ اإلتياف بالبسممة عند القراءة(.)4
اضطظاشذق :ػ
أوالّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػباإلدرارػباضبدطضق :ػ
 -8استدالليـ بركاية أنس  في الركاية األكلى" :يستفتحكف بالحمد ﵀ رب العالميف".

يجاب عنو :أف المقصكد أنيـ يستفتحكف بالفاتحة قبل غيرىا؛ فميس فيو تعرض لنفي البسممة أك إثباتيا(.)5

( )1الدارقطني :سنف الدارقطني ،كتاب الصبلة ،باب كجكب قراءة "بسم

ميحرلا نمحرلا هللا" في الصبلة كالجير بيا (،)83/2

رقـ ( ،)1187كقاؿ :رجالو كميـ ثقات.
( )2مسمـ :الصحيح ،كتاب الصبلة ،باب ما يجمع صفة الصبلة كما يفتتح بو ،)357/1( ...رقـ (.)498
( )3سبق تخريجو ص (.)68

( )4الشككاني :نيل األكطار (.)238/2
( )5ابف رجب :فتح البارؼ (.)393/6
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 -2أما استدالليـ بما ركػ ابف عبدهللا بف مغفل ،عمى اإلسرار بالبسممة في الصبلة.
(.)1

يحتج بو؛ ألنو حديث ضعيف
فيجاب عنو :بأنو ال
ُّ

 -3كاستدالىـ بالمعقكؿ َّ
بأنو :ال ريب أنو لـ يكف يجير بيا دائماً في كل يكـ كليمة خمس مرات أبداً حض اًر
كسف اًر ،كيخفى ذلؾ عمى خمفائو الراشديف ،كعمى جميكر أصحابو ،كأىل بمده في األعصار الفاضمة ،فإف ذلؾ

يعتبر مف أمحل المحاؿ.

يجاب عنو :بأنو لك كاف اإلسرار بالبسممة َّ
سنة ،لكاف ذلؾ مستفيضاً كالركعتيف األخرييف
ثاظغاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػباضجنرػباضبدطضق :ػ
 -1استدالليـ بما ركاه نعي ٍـ اْلمج ِم ِر َقاؿ :صَّميت كراء أَِبي ىريرة َ فَق أرَ﴿ :بِس ِم َِّ
الرِح ِ
يم﴾...
الر ْْحَ ِن َّ
اّلل َّ
َُ ْ َ َ
ْ
َُْ ُ ْ
َ
َ َ ْ ُ ََ َ
()3
يجاب عميو مف عدة كجكه :
(.)2

األكؿ :إف ىذا الحديث ليس بصريح في الجير ،إنما فيو أنو ق أر البسممة ،كىذا يصدؽ بقراءتيا س اًر.
الثاني :كعمى تقدير أف يككف جير بيا ،فيحتمل أف يككف جير بيا ليعمـ الناس استحباب قراءتيا في الصبلة،
كما جير عمر  بالتعكذ لذلؾ.

الثالث :أنو ليس في الحديث تصريح بأف جميع ما فعمو أبك ىريرة  في ىذه الصبلة نقمو صريحاً عف النبي
 ،كاَّنما فيو أف صبلتو أشبو بصبلة النبي  مف غيره.
ِ
ف َك َان ْت ِقراءةُ َِّ
"ك َان ْت َمِّدا"....
اؿَ :
اؿُ :سئ َل أ ََنس َك ْي َ
النب ِّي ؟ َفَق َ
 -2كاستدالليـ بما ركػ َقتَ َاد َةَ ،ق َ
ََ
يجاب عنو :بأنو يدؿ عمى صفة قراءة النبي  ،ال عمى أنو يجير بالبسممة في الصبلة ،بل إف
الثابت عف أنس  عدـ الجير كما تقدـ.

َّاس  ،أنو َقاؿَ " :كاف النَِّبي  يْفتِتح ص َبلتو ِب ػ ﴿بِس ِم َِّ
الرِح ِ
 -3كأما استدالليـ بركاية ْاب ِف َعب ٍ
يم﴾".
الر ْْحَ ِن َّ
اّلل َّ
ُّ
َ
ْ
َ َ ُ َ َُ
َ
فيجاب عنو مف كجييف:
يحتج بو.
األكؿ :بأنو ضعيف ،ال
ُّ

الثاني :أنو محتمل لئلسرار أك الجير.
ُـ سَمم َة –رضي هللا عنيا ،-أََّنيا سِئَم ْت ع ْف ِقراء ِة رس ِ
 -4كاستدالليـ بما ركػ َع ْبِد َّ ِ ِ ِ
كؿ
َ َ َ َُ
َ ُ
َّللا ْبف أَبي ُمَم ْي َك َةَ ،ع ْف أ ِّ َ َ
طع ِقراءتو آي ًة آي ًة﴿ :بِس ِم َِّ
َّ ِ
ِ
الرِح ِ
يم﴾."....
الر ْْحَ ِن َّ
اّلل َّ
َّللا َ ،فَقاَل ْتَ " :ك َ
ْ
اف ُيَق ّ ُ َ َ َ ُ َ َ
(:)4

يجاب عنو بأف ىذا ليس بحجة لكجكه

يح في الجير ،كيمكف أنيا سمعتو س اًر في ِ
بيتيا ،لقربِيا منو.
األكؿ :إنو ليس بصر ٍ
ضع ف الحفاظ ىذا الحديث ،كأنكركا عمى الترمذؼ تحسينو ،كابف خزيمة ،كابف عبد البر ،كالخطيب ،كقالكا:
( )1قاؿ النككؼَّ :
إف مداره عمى ابف عبدهللا بف مغفل ،كىك مجيكؿ ،انظر النككؼ :الخبلصة (.)369/1

( )2الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)109/2

( )3ابف رجب :فتح البارؼ (.)409-408/6
( )4العيني :شرح سنف أبي داكد (.)421/3
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ِ
يسردىا.
مقصكدىا
الثاني :إف
اءتَو ،كال ُ
َ
ُ
اإلخبار بأنو كاف يرتّل قر َ
الثالث :إف المحفكظ فيو كالمشيكر أنو ليس في الصبلة؛ كانما قكلو" :في الصبلة" ،زيادة مف عمر بف
ىاركف ،كىك مجركح تكمـ فيو غير ك ٍ
احد مف األئمة .قاؿ أحمد بف حنبل :ال أركؼ عنو شيئاً ،كقاؿ النسائي:
ُ
متركؾ الحديث.
ثاضثاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبصراعغقػاالدرارػأوػاضجنرػباضبدطضقػسيػاضؿالةػاضطصتوبق :ػ
 -1االستدالؿ بحديث عائشة-رضي هللا عنيا -بأنو  كاف يستفتح الصبلة بالتكبير....

ؤكؿ أنو  كاف يخفي التسمية ،كىك قكؿ عمي بف أبي طالب ،كعبد هللا
يجاب عنو :بأنو يمكف أف ُي َّ
()1
سر بالبسممة( ،)2كقد
بف مسعكد -رضي هللا عنيما ، -بل ذىب البعض إلى أنو ظاىر الداللة في أنو كاف ُي ُّ

قيل :إف الدليل إذا تطرؽ إليو االحتماؿ سقط بو االستدالؿ(.)3

يحتج بو؛ ألنو
 -2كأما ما استدلكا بو بما ركػ ابف عبدهللا بف مغفل ،عمى اإلسرار بالبسممة في الصبلة ،فبل
ُّ
حديث ضعيف.
اضترجغّّ :ػ
يتبيف أف الراجح ما ذىب إليو
بعد النظر في أقكاؿ الفقياء ،كأدلتيـ ،كمناقشاتيا كالردكد في المسألةَّ ،

رجحو اإلماـ دمحم
الحنفية كالحنابمة ،بأنو ُي َس ُّف اإلسرار بالبسممة في الفاتحة في الصبلة ،كىك ذات الرأؼ الذؼ َّ
بف الحسف ،كذلؾ لما يأتي:
النِب َّي  كأَبا بك ٍر ،كعمر -ر ِ
 -1قكة األدلة التي استدلكا بيا ،خاصة ما ركػ أ ََن ِ
َف َّ
س ْب ِف َمالِ ٍؾ " :أ َّ
ضي َّ
َّللاُ
َ َ َْ َ ُ ََ َ َ
(.)4
ِِ
ني﴾"
َع ْن ُي َماَ -ك ُانكا َيْفتَِت ُحك َف َّ
العالَ ِم َ
الصبلَ َة ِب ػ ﴿اِلَ ْم ُد َّّلل َر ِّ
ب َ
كع ْنو أََّنو َقاؿَّ " :
ف َّ
اف َ ،ف َك ُانكا َي ْستَْفِت ُحك َف ِباْل َح ْمُد َِّّلِلِ َر ِّب
النِب ِّي َ كأَِبي َب ْك ٍرَ ،ك ُع َم َرَ ،ك ُع ْث َم َ
صم ْي ُت َخَم َ
َ
ُ َ َ
()5
ِ
ِ
ِ
يم﴾ ِفي أ ََّك ِؿ ِقراء ٍة كَال ِفي ِ
الرح ِ
آخ ِرَىا" .
الر ْْحَ ِن َّ
يفَ ،ال َي ْذ ُك ُرك َف ﴿بِ ْس ِم هللا َّ
اْل َعاَلم َ
ََ َ
 -2أنو ليس في الجير بالبسممة حديث صحيح صريح يكافئُ حديث أنس  في عدـ الجير ،كعميو
فصحيح تمؾ
فاألكلى اإلسرار بيا ،حيث قاؿ ابف القيـ في األدلة التي استدلكا بيا عمى الجير.." :
ُ
صحيح .)6("...ػػواضضهػتفاضىػأرضمػ ،،،ػ
يحيا غير
ٍ
غير صر ٍ
يح ،كصر ُ
األحاديث ُ
ػ

( )1المبسكط :السرخسي (.)15/1
( )2انظر :القارؼ :مرقاة المفاتيح (.)653/2

( )3القرافي :أنكار البركؽ في أنكاء الفركؽ ( ،)87/2الشاطبي :المكافقات (.)302/4

( )4البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب األذاف ،باب ما يقكؿ بعد التكبير ( ،)149/1رقـ (.)743
( )5مسمـ :الصحيح ،كتاب الصبلة ،باب حجة مف قاؿ ال يجير بالبسممة ( ،)299/1رقـ (.)399
( )6ابف القيـ :زاد المعاد (.)200/1
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ادلطهت انثبنث

ؿورةػاضطدأضق :ػ

انقُٕد( )1يف صالح انفجز

قاؿ اإلماـ دمحم بف الحسف:

قاؿ أبك حنيفة -رحمو هللا :-ل قنكت في صالة الفجر؛ ألف رسكؿ هللا  قنت شي ار كاحدا كلـ
يقنت قبمو كل بعده ،كلـ يقنت أبك بكر حتى فارؽ الدنيا...
كقاؿ أىل المدينة :يقنتكف في صالة الفجر بعد الرككع ،كذكر مالؾ بف أنس عف ىشاـ بف عركة

()2

عف أبيو أنو كاف ل يقنت في شيء مف الصالة كل في الكتر ،إل أنو كاف يقنت في صالة الفجر قبل أف
يركع الركعة األخيرة إذا قضى قراءتو ،قاؿ مالؾ كعمى ذلؾ كاف الناس في زماف األكؿ.)3(...

تحرغرػطحلػاضظزاع :ػ
القنكت في الكتر مشركع في الجممة عند الجميكر خبلفاً لمالؾ( ،)4كاختمف الفقياء في حكـ القنكت في

صبلة الصبح.

أشوالػاضلمناء :ػ
اختمف أىل العمـ في حكـ القنكت في صالة الفجر عمى ثالثة أقكاؿ ،كىي:

القكؿ األكؿ :إف القنكت في الفجر غير مشركع ،كىك مذىب الحنفية ،كالحنابمة( ،)5كقكؿ اإلماـ دمحم بف
الحسف.

( )1القنكت في المغة :مشتق مف الفعل الثبلثي قنت ،كيجمع عمى ُقَّنت ،كيطمق القنكت في المغة عمى معاف عدة ،أقف عمى
خمسة منيا كىي :اإلمساؾ عف الكبلـ ،الدعاء في الصبلة ،القياـ ،طكؿ القياـ ،العبادة .انظر :ابف منظكر :لساف العرب

(.)74-73/2
 أما القنكت شرع ا :فيك "الدعاء في الصبلة" ،قاؿ ابف حجر" :القنكت يطمق عمى معاف كالمراد بو ىنا" :الدعاء في
الصبلة في محل مخصكص مف القياـ" .ابف حجر :فتح البارؼ ( ،)490/2كقاؿ الباجي" :كالمراد بالقنكت" :الدعاء في
آخر الصبلة" .الباجي :المنتقى (.)281/1
( )2ىشاـ بف عركة (ت831 :ق)ُ :يكنى أبا المنذر ،كاف ثق ًة ثبتاً كثير الحديث حجة ،مات ىشاـ بف عركة ببغداد ،كدفف في
مقبرة الخيزراف .انظر ابف سعد :الطبقات الكبرػ (.)375/5
(َّ )3
الحجة (.)97/1
الشيبانيَّ :

) )4السرخسي :المبسكط (َّ ،)164/1
الحداد :الجكىرة النيرة ( ،)57/1ابف رشد :بداية المجتيد ( ،)213/1القيركاني :النكادر
كالزيادات ( ،)490/1الماكردؼ :الحاكؼ الكبير ( ،)151/2العمراني :البياف ( ،)268/2ابف قدامة :المغني (،)111/2
المرداكؼ :اإلنصاؼ ( ،)170/2كاختمفكا في أنو كاجب أك مستحب ،كفي أنو يككف في جميع السنة أك في رمضاف فقط،
كينظر ىذا في كتب الفقياء.

(َّ )5
الحجة ( ،)99/1السرخسي :المبسكط ( ،)165/1الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)273/1ابف قدامة ،المغني
الشيباني:
َّ
( ،)114/2المرداكؼ :اإلنصاؼ (.)174/2
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كيستحب المداكمة عميو ،كىك مذىب المالكية ،كالشافعية(.)1
القكؿ الثاني :إنو سنَّة مؤكدةُ ،
القكؿ الثالث :ال ُيس ُّف القنكت إال في َّ
الن ِازلة( ،)2كذلؾ عند بعض متأخرؼ الحنفية ،كركاية لئلماـ أحمد(.)3
َ
دببػاضخالف :ػ

 -1اختبلؼ اآلثار المنقكلة في ذلؾ عف النبي .

 -2قياس بعض الصمكات في ذلؾ عمى بعض ،أؼ :التي قنت فييا النبي  عمى التي لـ يقنت فييا(.)4
األدلة:

أدضق ػأؿحاب ػاضمول ػاِّول :ػادتدل ػاضمائضون ػبأن ػاضمظوت ػسي ػاضلجر ػزغر ػطذروع ،ػباضمرآن ػاضصرغمػ
واضدظَّقػاضظٌَبوغَّقػواضمغاس :ػ
أوالّ:ػاضمرآنػاضصرغم:

قكلو تعالى﴿ :لَيس لَ َ ِ
وب َعلَْي ِه ْم أ َْو يُ َع ِّذبَ ُه ْم فَِإنَّ ُه ْم ظَالِ ُمو َن﴾(.)5
ك م َن ْاأل َْم ِر َش ْيءٌ أ َْو يَتُ َ
ْ َ

كجو الدللة :ىذه اآلية ناسخة لمقنكت الذؼ كاف النبي  يفعمو بعد الرككع في الركعة األخيرة مف

الصبح.
ثاظغاّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ

اء ِمف أَحي ِ
َف رسكؿ هللاِ َ قنت َشي اًر يدعك عَمى أَحي ٍ
َ -1ع ْف أ ََن ٍ
اء اْل َع َر ِب ،ثُ َّـ تََرَك ُو"
َ َ ْ َْ ُ َ
ْ َْ
َْ
س " :أ َّ َ ُ َ
كجو الدللة :الحديث يدؿ عمى عدـ مشركعية القنكت في جميع الصمكات ،كيظير ىذا مف تَ ْركو 
لمقنكت بعد مكاظبتو عميو.
َّللاِ َ قنت َشي اًر يدعك عَمى أ ٍ ِ
ِ ِ
 -2ك َع ْنو " :أ َّ
صَّي َة،
كؿ َّ
َح َياء م َف اْل َع َر ِبِ ،رْع ٍلَ ،كَبني ل ْح َي َ
َ َ ْ َْ ُ َ
ْ
َف َرُس َ
افَ ،ك ُع َ
كَذ ْكك ِ
الص ْب ِح"(.)7
ص َبل ِة ُّ
َ ََ
اف في َ
(.)6

كجو الدللة :إف تحديد قنكتو  بشير ،يدؿ عمى عدـ مبلزمتو  لمقنكت في الفجر ،كىذا يدؿ عمى

عدـ مشركعيتو.

(َّ )1
الشافعي :األـ ( ،)177/7النككؼ :المجمكع ( ،)494/3الدسكقي :الحاشية (.)248/1
الن ِّازَلةَّ :
الن ِ
)َّ )2
الد ْى ِر تَْن ِزُؿ ِب َّ
الش ِد َيدةُ ِم ْف َش َد ِائ ِد َّ
اس .ابف فارس :مجمل المغة ( ،)864/1الرازؼ :مختار الصحاح (.)308/1
( )3ابف اليماـ :فتح القدير ( ،)434/1ابف مفمح :المبدع (.)16/2
( )4ابف رشد :بداية المجتيد (.)140/1
( )5سكرة آؿ عمراف :اآلية (.)128

( )6مسمـ :الصحيح ،كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،باب استحباب القنكت في جميع الصبلة ( ،)469/1رقـ (.)677
( )7أحمد :المسند ،مسند المكثريف مف الصحابة  ،مسند أنس بف مالؾ  ،)412/21( رقـ ( ،)14002كحكـ عميو شعيب
األرناؤكط كآخركف بأف :إسناده صحيح ،كرجالو ثقات رجاؿ الشيخيف.
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صَّمي َت َخْمف رس ِ
َّللاِ َ كأَِبي َب ْك ٍرَ ،ك ُع َم َر،
كؿ َّ
َ ْ
َ َُ
خم ِ ِ ِ
َؼ ُب َن َّي
يف ،أ َ
س سن َ
اؿ" :أ ْ
َك ُانكا َيْقُنتُك َف؟َ ،ق َ
َْ

ِ
ٍِ
ِ
اؿُ :قْم ُت ِألَِبيَ :يا أ ََب ِةِ ،إَّن َؾ َق ْد
َ -3ع ْف أَبي َمالؾ األ َْش َجع ِّيَ ،ق َ
كع ْثماف ،كعمِ ِي ب ِف أَِبي َ ِ
الككَف ِة َن ْحكاً ِم ْف
اى َنا ِب ُ
طال ٍب َ ،ى ُ
َُ َ َ ََ ّ ْ
ُم ْح َدث؟"(.)1
كجو الدللةَّ :
كصف طارؽ بف أشيـ  لصبلة النبي  ،كالخمفاء الراشديف مف بعده بأنيـ ال
إف
َ
يقنتكف ،كأف القنكت محدث ،يدؿ عمى أنو غير مشركع؛ ألف كل محدث بدعة ،كالبدعة منيي عنيا.
ِ ِ
ٍ ِ
ِ ِ
ٍ
صَم َك ِات ِو"(.)2
اؿَ " :ما َق َن َت َرُس ُ
َ -4ع ْف َع ْبد هللا ْب ِف َم ْس ُعكد َ ق َ
كؿ هللا  في َش ْيء م ْف َ
ِ
كجو الدللةَّ :
القنكت في الحديث في صبلتو  ،يدؿ عمى عدـ مشركعيتو ،كأف القنكت
أف نفي
َ
منسكخ.
ثاضثاّ:ػاضمغاس :ػ

 -1قالكا بأف صبلة الفجر مفركضة ،فمـ ُي ُّ
سف القنكت فييا كبقية الصمكات.
 -2فقد فيـ الحنفي ُة مف ِ
ترؾ َّ
النبي  القنكت في الفجر عمى أف القنكت فييا منسكخ ،مستدليف بحديث النبي
َف َّ
َ ع ِف اْل َب َرِاء ْب ِف َع ِاز ٍب " :أ َّ
الص ْب ِحَ ،كِفي اْل َم ْغ ِر ِب"( ،)3كقد ُنسخ القنكت في المغرب
النِب َّي َ ،ق َن َت ِفي ُّ
باإلجماع ،فكذلؾ القنكت في الفجر فإنو منسكخ(.)4
أدضقػأؿحابػاضمول ػاضثاظي :ػادتدل ػاضمائضونػبأنػاضمظوتػسيػاضلجرػدظقْ ػطؤصدةْ،ػوغدتحبػاضطداوطقػ
رضغهػباضدظَّقػاضظَّبوغَّقػواآلثار :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
ٍِ
َ -1ع ْف أ ََن ِ
كؿ هللاِ َ يْقُن ُت ِفي اْلَف ْج ِر َحتَّى َف َار َؽ ُّ
الد ْن َيا"(.)5
اؿ َرُس ُ
"ما َز َ
س ْب ِف َمالؾ َ ق َ
اؿَ :
كجو الدللة :استمرار فعل النبي  كمبلزمتو لمقنكت حتى فارؽ الدنيا ،يدؿ عمى أنو سنة فعمية
اقتداء بو .
كاظب عمييا النبي  ،كعمى استحباب المداكمة عميو
ً
َّللاِ َ كاف ِإ َذا أَراد أَف يدعك عَمى أ ٍ
ِ
َ -2ع ْف أَِبي ُى َرْي َرَة  قاؿ" :أ َّ
َحٍدَ ،ق َن َت َب ْع َد
كؿ َّ
َ
َ َ ْ َْ ُ َ َ
َحد أ َْك َي ْد ُع َك أل َ
َ
َف َرُس َ
ِ
َّ
َّ
الرُككِعَ ،فربَّما َقاؿِ" :إ َذا َقاؿ :س ِمع َّ ِ
المي َّـ أ َْن ِج ِ
الكلِ ِيدَ ،ك َسَم َم َة ْب َف
ُّ
َّللاُ ل َم ْف َحم َدهُ ،الم ُي َّـ َرب ََّنا َل َؾ َ
َ َ َ
ُ َ َ
الكل َيد ْب َف َ
َ
الح ْمُد ُ
ِ
ِِ
ِِ
َّاش بف أَِبي ربِيع َةَّ ،
ف" َي ْج َي ُر ِب َذلِ َؾ،
اشُد ْد َك ْ
الم ُي َّـ ْ
اج َعْم َيا سن َ
طأَتَ َؾ َعَمى ُم َ
ى َشاـٍَ ،ك َعي َ ْ َ
كس َ
ض َرَ ،ك ْ
َ َ
يف َكسني ُي ُ
( )1أحمد :المسند ،مسند المكييف ،حديث طارؽ بف أشيـ األشجعي أبي مالؾ  ،)214/25( رقـ ( ،)15878الترمذؼ:
سننو ،أبكاب الصبلة عف رسكؿ هللا ﷺ ،باب في ترؾ القنكت ( ،)252/2رقـ ( ،)402كقاؿ" :ىذا حديث حسف صحيح،
كالعمل عميو عند أكثر أىل العمـ".

( )2البييقي :السنف الكبرػ ،جماع أبكاب صفة الصبلة ،باب مف لـ ير القنكت في صبلة الصبح ( ،)301/2رقـ (.)3154
( )3أحمد :المسند ،مسند الككفييف ،حديث البراء بف عازب  ،)485/30( رقـ ( ،)18520كحكـ شعيب األرناؤكط في
المصدر نفسو :بأف إسناده صحيح.

( )4الكاساني :بدائع الصنائع (.)273/1
( )5عبدالرزاؽ :المصنف ،كتاب الصبلة ،باب القنكت ( ،)109/3رقـ ( ،)4964اإلماـ أحمد :المسند ،مسند المكثريف مف
ضعفو شعيب األرناؤكط.
الصحابة  ،مسند أنس بف مالؾ  ،)95/20( رقـ ( ،)12657ك َّ
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المي َّـ العف ُفبلَناً كُفبلَناًِ ،أل ٍ ِ
َّ
ِِ ِ
كَكاف يُق ِ
ِ
َّللاُ:
الع َر ِب" َحتَّى أ َْن َزَؿ َّ
صبلَ ِة َ
الف ْج ِرْ َ ُ " :
ْ
َح َياء م َف َ
َ َ َ ُ
َ
صبلَتو في َ
كؿ في َب ْعض َ
()2( )1
ك ِم َن األ َْم ِر َش ْيءٌ. " ﴾...
س لَ َ
﴿لَْي َ
ِ
َّللا َع ْنيما" :-أََّن ُو س ِمع رسكؿ َّ ِ ِ
 -3كنحكه َع ْف َع ْبِد َّ ِ ِ
الرُككِع ِفي
ْس ُو ِم َف ُّ
َ َ َُ َ
َّللا  إ َذا َرَف َع َأر َ
َّللا ْبف ُع َم َر َ -رض َي َّ ُ ُ َ
ِ
َّ
المي َّـ العف ُفبلََناً كُفبلًَناً كُفبلََناً ،بعد ما يُقكؿ س ِمع َّ ِ
ؾ
َّ
الرْك َع ِة اآل ِخ َرِة ِم َف َ
كؿْ َ ُ " :
َّللاُ ل َم ْف َحم َدهَُ ،رَّب َنا َكَل َ
ََْ َ َ ُ َ َ
الف ْج ِرَ ،يُق ُ
َ
َ
(.)3
ك ِم َن األ َْم ِر َش ْيءٌ﴾ِ ...إَلى َق ْكلِ ِو﴿ :فَِإنَّ ُه ْم ظَالِ ُمو َن﴾"
س لَ َ
َ
الح ْمُد"َ ،فأ َْن َزَؿ ََّّللاُ﴿ :لَْي َ
كجو الدللة مف الحديثيف :أف النبي  كاف يقنت بعد القياـ مف الرككع في الفجر ،كىذا يدؿ عمى

المداكمة.

ِ
اء ْب ِف َع ِاز ٍب " :أ َّ
الص ْب ِح َكاْل َم ْغ ِر ِب"(.)4
اف َيْقُن ُت ِفي ُّ
كؿ هللا َ ك َ
َف َرُس َ
َ -4ع ْف اْل َب َر ُ
ِ
الرْكع ِة ِ
ِ
ِ
اآلخ َرِة ِم ْف
صبلَ َة النَِّب ِّي َ ،ف َك َ
اف أَُبك ُى َرْي َرَة َ يْقُن ُت في َّ َ
َ -5ع ْف أَبي ُى َرْي َرَة َ ق َ
اؿَ " :ألَُق ّرَب َّف َ
اء ،ك ِ
ِ ِ
ِ
الع َش ِ
الظي ِر ،كصبلَ ِة ِ
ُّ
الصب ِح ،بعد ما يُقكؿ :س ِمع َّ ِ
يف
َّللاُ ل َم ْف َحم َدهَُ ،ف َي ْد ُعك لْم ُم ْؤ ِمن َ
صبلَة ُّ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ
ْ
َ َ
َ َ
الكَّف َار"(.)5
ُ

صبلَ ِة
َ

َكَيْم َع ُف

كجو الدللة مف الحديثيف :أنيا تُ ْثبت القنكت في صبلة الصبح ،مف خبلؿ كصف صبلتو  ،كيدؿ
التزاـ النبي  كأصحابو الكراـ بالقنكت في الفجر ،عمى أنو َّ
كيستحب المداكمة عميو.
سنة مؤكدةُ ،
ثانيا :اآلثار:

النيِد ِؼ ع ِف اْلُقن ِ
الرُككِعُ .قْم ُت:
اؿَ " :ب ْع َد ُّ
كتِ ،في ُّ
ُ
اؿَ :سأَْل ُت أ ََبا ُع ْث َم َ
اف َّ ْ ّ َ
الص ْب ِح َفَق َ
َ -1ع ْف اْل َع َّك ُاـ ْب ُف َح ْم َزَةَ ،ق َ
(.)6
اف "
اؿَ :ع ْف أَِبي َب ْك ٍر َك ُع َم َر َك ُع ْث َم َ
َع َّم ْف؟ َق َ
ِ ٍ ()7
ِ ِ
اؿَ" :ق َن َت َعِم ّّي ِ في اْلَف ْج ِر"(.)8
َ -2ع ْف َع ْبد هللا ْب ِف َم ْعقل َق َ
كجو الدللة مف اآلثار :أنيا تثبت القنكت في صبلة الصبح ،كيدؿ التزاـ النبي  كصحابتو الكراـ
بالقنكت في الفجر ،عمى أنو َّ
كيستحب المداكمة عميو.
سنة مؤكدةُ ،

( )1سكرة آؿ عمراف :جزء اآلية (.)128

ؾ ِم َف األ َْم ِر َشيء﴾ ( ،)38/6رقـ (.)4560
( )2البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب تفسير القرآف ،باب ﴿َل ْي َس َل َ
ْ
ؾ ِم َف األ َْم ِر َشيء﴾ ( ،)38/6رقـ (.)4559
( )3البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب تفسير القرآف ،باب ﴿َل ْي َس َل َ
ْ
( )4مسمـ :الصحيح ،كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،باب استحباب القنكت ( ،)470/1رقـ (.)678
( )5البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب األذاف ،باب فضل الميـ ربنا لؾ الحمد ( ،)158/1رقـ (.)797

كحسنو
( )6البييقي :السنف الكبرػ ،كتاب الصبلة ،باب الدليل عمى أنو لـ يترؾ أصل القنكت ،)288/2( ...رقـ (َّ ،)3108
فيو.

( )7عبد هللا بف معقل بف مقرف المزني :اإلماـ ،أبك الكليد المزني ،الككفي ،ألبيو صحبة ،حدث عف :أبيو ،كعمي ،كابف

مسعكد ،ككعب بف عجرة .قاؿ أحمد العجمي :تابعي ثقة مف خيار التابعيف تكفي :سنة ثماف كثمانيف بػالبصرة .الذىبي:
ّ
سير أعبلـ النببلء (.)206/4

( )8البييقي :السنف الكبرػ ،جماع أبكاب صفة الصبلة ،باب الدليل عمى أنو لـ يترؾ أصل القنكت في صبلة الصبح
( ،)290/2رقـ ( ،)3115كقاؿ :ىذا عف عمي  صحيح مشيكر.
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أدضقػأؿحابػاضمولػاضثاضث :ػادتدلػاضمائضونػبفدم ػطذرورغق ػاضمظوتػإالػسيػاضظَّازضق ػباضدظَّقػاضظَّبوغَّقػ
واآلثارػواضطفمول :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ

َ -1ع ْف أ ََن ٍ
َف َّ
س " :أ َّ
اف َال َيْقُن ُت ِإ َّال ِإ َذا َد َعا لَِق ْك ٍـ أ َْك َد َعا َعَمى َق ْكـٍ"
النِب َّي َ ك َ
كجو الدللة :يدؿ الحديث عمى حصر قنكت النبي  في الدعاء لقكـ ،أك الدعاء عمييـ ،كىذا ما
(.)1

يؤكد عمى مشركعية القنكت في النكازؿ فقط.
 -2عف أَِبي مالِ ٍؾ األ َْشج ِع ِي َقاؿُ :قْمت ِألَِبي :يا أَب ِةِ" ،إَّنؾ َق ْد َّ
ف
َ ّ َ ُ
َْ
َ
صم ْي َت َخْم َ
َ َ
َ
َ
الككَف ِة نحكاً ِمف خم ِ ِ ِ
كع ْثماف ،كعمِ ِي ب ِف أَِبي َ ِ
يف،
اى َنا ِب ُ
س سن َ
طال ٍب َ ،ى ُ
َُ َ َ ََ ّ ْ
َْ
ْ َْ

ُم ْح َدث؟"(.)2

رس ِ
َّللاِ َ كأَِبي َب ْك ٍرَ ،ك ُع َم َر،
كؿ َّ
َُ
َؼ ُب َن َّي
أَ
اؿ" :أ ْ
َك ُانكا َيْقُنتُك َف؟"َ ،ق َ

َؼ ُب َن َّي ُم ْح َدث؟" :ىك المكاظبة كالمداكمة عمى
كجو الدللة :أف المقصكد بقكلو محدث في قكلو" :أ ْ
القنكت في الفجر ،كعميو فإف المكاظبة عمى القنكت منيي عنيا ،كىذا يدؿ عمى أف القنكت المشركع ما كاف

في النكازؿ.

ػ ػ

ثاظغاّ:ػاآلثار:
ِ (.)3
ِ
ٍ َّ
ِ
ِ ِ ٍِ
ِ
ِ
ص َبل ِة اْل َغ َداة"
اؿُ :
َ -1ع ْف َغال ُب ْب ُف َف ْرَقد الط َّح ُ
اف َق َ
"ك ْن ُت ع ْن َد أ ََنس ْبف َمالؾ َ ش ْي َرْيفَ ،فَم ْـ َيْقُن ْت في َ
كجو الدللة :في الحديث داللة عمى عدـ مبلزمة أنس بف مالؾ  لمقنكت في الفجر ،كىذا يدؿ
عمى أف ما ركؼ فيو القنكت عف أنس إنما كاف عند النكازؿ.

 -2عف أبي بكر كعمر كعثماف  أنيـ كانكا ال يقنتكف في الفجر

(.)4

ِ
ص ْرَنا َعَمى َعُد ِّكَنا"(.)5
 -3كعف عمي " :لما قنت في صبلة الصبح ،أنكر الناس ذلؾ ،فقاؿ" :إَّن َما ْ
استَ ْن َ
 -4كعف ابف عباس كابف مسعكد كابف عمر كابف الزبير  أنيـ كانكا ال يقنتكف في صبلة الصبح(.)6

( )1ابف خزيمة :صحيحو ،كتاب الصبلة ،باب ذكر البياف أف النبي  لـ يكف يقنت دىره كمو ( ،)314/1رقـ (،)620
كصححو د .دمحم مصطفى األعظمي.
َّ

( )2سبق تخريجو ص (.)75

( )3الطبراني :المعجـ الكبير ،باب األلف ،صفة أنس بف مالؾ كىيأتو  ،)245/1( رقـ (.)693
( )4ابف أبي شيبة :المصنف ،كتاب صبلة التطكع كاإلمامة ،...باب مف كاف ال يقنت في الفجر ( ،)103-102/2رقـ
(.)6990 -6974 -2972
( )5المصدر نفسو :كتاب صبلة التطكع كاإلمامة ،...باب مف كاف ال يقنت في الفجر ( ،)103/2رقـ ( ،)6982كقاؿ ابف
التركماني :الجكىر النقي ( ،)205/2سنده صحيح.

( )6المصدر السابق ،)101/2( :رقـ ( ،)6967-6966ك( ،)102/2رقـ ( ،)6978 -6971 -6970ك( ،)104/2رقـ
(.)6998
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ُ -5ركؼ عف الصديق " :أنو قنت عند محاربة الصحابة  مسيممة كعند محاربة أىل الكتاب ،ككذلؾ قنت
عمر  ككذا عمي  في محاربة معاكية  ،كمعاكية  في محاربتو ،كىذا ُي ْن ِشئُ لنا أف القنكت لمنازلة
مستمر لـ ُي ْن َسخ(.)1
ثاضثاّ:ػاضطفمول :ػ

َّأنو لك كاف رسكؿ هللا  قنت في صبلة الفجر ،ككانت سنة راتبة لـ يخف ذلؾ ،كلنقمكه كنقل جير

صح فيك محمكؿ عمى النكازؿ بالدعاء لقكـ أك عمى قكـ(.)2
القراءة ،كلذلؾ فكل ما فعمو  إف َّ
اضطظاشذق :ػ
أوالّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأنػاضمظوتػسيػاضلجرػزغرػطذروعٍػوطظدوخ :ػ

ك ِم َن ْاأل َْم ِر َش ْيءٌ  ﴾...عمى أف القنكت منسكخ.
س لَ َ
 -1استدالليـ بقكلو تعالى﴿ :لَْي َ
يجاب عنو مف كجييف:

األكؿ :أف ىذا ليس مكضع نسخ؛ كانما نبَّو هللا تعالى عمى نبيو عمى أف األمر ليس إليو ،كأنو ال يعمـ

مف الغيب شيئاً إال ما أعممو ،كأف األمر كمو ﵀ يتكب عمى مف يشاء كيعجل العقكبة لمف يشاء ،كالتقدير:
ليس لؾ مف األمر شيء ،ك﵀ ما في السمكات كما في األرض دكنؾ كدكنيـ يغفر لمف يشاء كيتكب عمى مف

يشاء فبل نسخ ،كهللا أعمـ (.)3

الثاني :أف سبب نزكؿ اآليات ما ثَبت ِفي ِ
يح مسمِ ٍـ َع ْف أ ََن ٍ
س  ،أ َّ
كؿ هللاِ ُ ك ِس َر ْت
ََ
َف َرُس َ
صح ِ ُ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ُحٍدَ ،ك ُش َّج ِفي َأر ِْس ِوَ ،ف َج َع َل َي ْسُم ُت َّ
َّي ْـَ ،كَك َس ُركا
كؿَ " :ك ْي َ
َرَباع َيتُ ُو َي ْكَـ أ ُ
الد َـ َع ْن ُوَ ،كَيُق ُ
ف ُيْفم ُح َق ْكـ َش ُّجكا َنبي ُ
ِ
رب ِ
اع َيتَ ُو ،ك ُىك َي ْد ُع ُ ِ
ك ِم َن ْاأل َْم ِر َش ْيءٌ .)4(﴾...
س لَ َ
ََ
كى ْـ إَلى هللا؟"َ ،فأ َْن َزَؿ هللاُ َع َّز َك َج َّل﴿ :لَْي َ
َ َ

 -2كاستدالليـ بما ركػ أ ََن ٍ
س  ،بأنو  ترؾ الدعاء بعد أف التزمو شي اًر ،كبما ُركؼ َع ْف أَِبي ُى َرْي َرَة :
ك ِم َن األ َْم ِر َش ْيءٌ﴾.
س لَ َ
عف تركو لمدعاء بد نزكؿ اآلية الكريمة ﴿لَْي َ
يجاب عنيما :أف المراد مف قكلو" :ثـ تركو" ىك ترؾ الدعاء عمى أكلئؾ الكفار كلعنتيـ فقط ،ال ترؾ
ِ ِ ٍِ
"ما
جميع القنكت ،أك أنو ترؾ القنكت في غير الصبح ،كىذا التأكيل ِّ
متعيف؛ ألف حديث أ ََنس ْبف َمالؾ َ 
كؿ هللاِ َ يْقُن ُت ِفي اْلَف ْج ِر َحتَّى َف َار َؽ ُّ
الد ْن َيا"( )5صحيح صريح؛ فيجب الجمع بينيما ،كما ذكر متعيف
اؿ َرُس ُ
َز َ
لمجمع( ،)6كمعمكـ أف اإلعماؿ أكلى مف اإلىماؿ.

( )1ابف اليماـ :فتح القدير (.)434/1
( )2السيكطي :شرح سنف ابف ماجة (.)88/1
( )3القرطبي :الجامع ألحكاـ القرآف (.)200/4

( )4مسمـ :الصحيح ،كتاب الجياد كالسير ،باب غزكة أحد ( ،)1417/3رقـ (.)1791
( )5سبق تخريجو ص (.)75
( )6النككؼ :المجمكع (.)505/3
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 -3أما استدالليـ بركاية أبي مالؾ األشجعي عمى أف القنكت محدث كبدعة:
فيجاب عنو مف ثالثة كجكه:

األكؿ :أنو ليس في ىذا الحديث دليل عمى أنيـ ما قنتكا قط ،بل اتفق أف طارقاً األشجعي صمى خمف كل
منيـ ،كأخذ بما رأػ ،كمف المعمكـ أنيـ كانكا يقنتكف في النكازؿ ،كىذا الحديث يدؿ عمى أنيـ ما كانكا
يحافظكف عمى قنكت راتب ،كهللا أعمـ(.)1

َؼ ُب َن َّي ُم ْح َدث؟" ،ىك الدكاـ كاالستمرار عمى القنكت ،ال القنكت مطمقاً ،جمعاً
الثاني :أف المراد مف قكلو" :أ ْ
بيف األحاديث ،ما يدؿ عمى أف القنكت في المكتكبة كاف مخصكصاً بأياـ المياـ كالنكازؿ كالكقائع(.)2

الثالث :أف الذيف أثبتكا القنكت معيـ زيادة كىـ أكثر؛ فكجب تقديميـ(.)3
 -4كاستدالليـ بحديث َع ْبِد هللاِ ْب ِف مسع ٍ
كد  بأنو  لـ يقنت في شيء مف صمكاتو.
َْ ُ
يجاب عنو مف كجييف:

الس ْحمي ،كىك شديد الضعف متركؾ.
األكؿ :أنو ضعيف جداً؛ ألنو مف ركاية دمحم بف جابر َ
الثاني :كألنو نفي ،كحديث أنس  إثبات؛ فقدـ لزيادة العمـ ،كالمثبت مقدـ عمى النافي(.)4

 -5كاستدالليـ بالقياس عمى صبلة المغرب في النسخ.

الصبح مخالفة ليا لما ُيختص مف تقدـ
يجاب عنو :بأف قياسو عمى سائر الصمكات ال يص ُّح ،ألف
َ
األذاف ليا ،كالتثكيب في أذانيا ،ككذلؾ القنكت(.)5
ثاظغاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأنػاضمظوتػسيػاضلجرػدظَّقػطؤصدة،ػوغُدتحبػاضطداوطقُػرضغه :ػ

 -1استدالليـ بما ركػ أنس بف مالؾ  بأنو " ما زاؿ يقنت في الفجر إلى أف فارؽ الدنيا".
يجاب عنو مف كجييف:

عما سألو عنو(.)6
األكؿ :إف تخصيص ىذا بالفجر فبحسب سؤاؿ السائل ،فإنما سألو عف قنكت الفجر فأجابو َّ

الثاني :أف القنكت في الحديث محمكؿ عمى طكؿ القياـ ،فإنو ُيسمى قنكتاً ،كال شؾ أف صبلة الصبح أطكؿ
الصمكات قياماً؛ كلذلؾ فيككف اإلشكاؿ نشأ مف اشتراؾ لفع القنكت بيف القياـ كبيف الخضكع كالسككت كالدعاء
كغيرىا ،أك أنو كاف يقنت إذا دعا لقكـ أك دعا عمييـ ،لمجمع بينيما(.)7

( )1الزيمعي :نصب الراية (.)131/2
( )2المباركفكرؼ :مرعاة المفاتيح (.)308/4
( )3النككؼ :المجمكع (.)505/3
( )4المصدر نفسو.

( )5الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)152/2
( )6ابف القيـ :زاد المعاد (.)274/1
( )7البيكتي :كشاؼ القناع ( ،)421/1كابف اليماـ :فتح القدير (.)432/1
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َف رسكؿ َّ ِ
ِ
اف ِإ َذا أ ََرَاد
َّللا َ ك َ
 -2كما ركػ أَبك ُى َرْي َرَة  :أ َّ َ ُ َ
َّللاِ ب ِف عمر -ر ِ
َّللاُ َع ْن ُي َما ،-أََّن ُو َس ِم َع
ضي َّ
كنحكه َع ْف َع ْبِد َّ
ْ ُ ََ َ َ
َّ
ِ
الع ْف ُفبلَناً َكُفبلَناً َكُفبلَناً...
اآلخ َرِة ِم َف َ
كؿ" :الم ُي َّـ َ
الف ْج ِرَ ،يُق ُ

أَف يدعك عَمى أ ٍ
ِ
َحٍدَ ،ق َن َت َب ْع َد،...
ْ َْ ُ َ َ
َحد أ َْك َي ْد ُع َك أل َ
َ
رسكؿ َّ ِ ِ
الرْك َع ِة
الرُككِع ِفي َّ
ْس ُو ِم َف ُّ
َُ َ
َّللا  إ َذا َرَف َع َأر َ

يجاب عنيما :إف ترؾ النبي  لمدعاء بعد نزكؿ اآلية الكريمة ،يدؿ عمى نسخو كعدـ استحبابو،

حيث إنيا تدؿ عمى كجكب ترؾ القنكت في الفجر(.)1

ِ
اء ْب ُف َع ِاز ٍب " :أ َّ
الص ْب ِحَ ،كاْل َم ْغ ِر ِب" ،كبما ركػ
اف َيْقُن ُت ِفي ُّ
كؿ هللا َ ك َ
َف َرُس َ
 -3كاستدالليـ بما ركػ اْل َب َر ُ
أَِبك ُى َرْي َرَة  قاؿ :ألُق ِرب َّف صبلة َّ
النِب ِي ...
َ َ َ َّ َ َ ََ ّ
يجاب عنيما مف كجييف:
األكؿ :أف كل ما جاء مف القنكت في الصمكات الفرض قد ُنسخ عمى ما بينَّا.

الثاني :كيف تستدؿ الشافعية بركاية البراء بف عازب  كىـ ال َيركف القنكت في المغرب ،فيعممكف ببعض
الحديث كيترككف بعضو؛ كىذا تحكـأ(.)2
اضترجغّّ :ػ
بعد النظر في أقكاؿ الفقياء ،كأدلتيـ ،كالمناقشات كالردكد الكاردة عمييا؛ فإنو يظير لي أف الراجح أف

القنكت في الفجر ليس َّ
محمد بف الحسف ،كانَّما القنكت الكارد مختص
سنة راتبة؛ كىذا مكافق لقكؿ اإلماـ َّ
َّ
بالنكازؿ( ،)3كذلؾ لما يمي:

 -1استفاضة النصكص التي استدؿ بيا القائمكف بيذا القكؿ ،كالتي تثبت أف قنكتو  كاف لسبب ،أك نازلة
تحل بالمسمميف.

كيستحب المداكمة عميو ،ال تسمـ مف
 -2أف األدلة التي استدؿ بيا القائمكف باعتبار القنكت في الفجر سنَّةُ ،
االعتراضات ،ألف غاية ما فييا باستثناء قكؿ أنس " :ما زاؿ رسكؿ هللا  يقنت حتى فارؽ الدنيا" ،أنيا
تثبت حصكؿ القنكت في الفجر مف قبل النبي  ،كىذا ما ال يجادليـ فيو اآلخركف ،كاَّنما الخبلؼ في

استم ارريتو َّ
كسنة(.)4

َّ -3أنو لك كاف رسكؿ هللا  قنت في صبلة الفجر ،ككانت َّ
خف ذلؾ عمى صحابتو الكراـ،
سنة راتبة لـ َي َ
صح فيك محمكؿ عمى َّ
النكازؿ بالدعاء لقكـ أك عمى
كلنقمكه كنقل جير القراءة ،كلذلؾ فكل ما فعمو  إف َّ
قكـ.

( )1العيني :البناية شرح اليداية (.)496/2
( )2العيني :البناية شرح اليداية (.)496/2

) )3أالحع أف كثي اًر مف أئمتنا –حفظيـ هللا -يقنت في الصمكات بشكل عشكائي ،ال ىك يمتزـ بالقنكت في صبلة الفجر ،كال ىك
ممتزـ بالقنكت في َّ
النكازؿ ،كانما يدعك كفق ما يريد ،كىذا مخالف ليديو .
( )4الشككاني :نيل األكطار (.)400/2
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 -4كأما حديث أنس ِّ 
فيعك ر عميو ما ركاه الخطيب مف طريق قيس بف الربيع عف عاصـ بف سميماف ،قمنا
ألنس  إف قكماً ما يزعمكف أف النبي  لـ يزؿ يقنت في الفجر فقاؿ" :كذبكا إنما قنت شي اًر كاحداً يدعك
عمى حي مف أحياء المشركيف" ،كقيس بف الربيع كاف كاف ضعيفاً لكنو لـ ُيتيـ بالكذب ،كقد ركػ ابف خزيمة
في صحيحو َع ْف أ ََن ٍ
َف َّ
س " :أ َّ
اف َال َيْقُن ُت ِإ َّال ِإ َذا َد َعا لَِق ْك ٍـ أ َْك َد َعا َعَمى َق ْك ٍـ"()1؛ فاختمفت
النِب َّي َ ك َ
حجة(.)2
األحاديث عف أنس  كاضطربت؛ فبل يقكـ لمثل ىذا َّ

 -5التزاـ النبي  كصحابتو الكراـ بالقنكت عند النكازؿ ،كذلؾ كما في قنكتو  في حادثة بئر معكنة،
ِ
الصديق  عند محاربة الصحابة  لمسيممة الكذاب ،كعند محاربة أىل الكتاب ،ككذلؾ قنكت عمر
كقنكت
ّ
 ،ككذا عمي  في محاربة معاكية  ،كمعاكية في محاربتو  ،كميا تؤكد أف القنكت مختص بالنكازؿ،
ٍ
صبلة دكف صبلة.
كال يقتصر عمى
واضضهػتفاضىػأرضمػ ،،،ػ

( )1سبق تخريجو ص (.)77
( )2الشككاني :نيل األكطار (.)401/2
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ادلطهت انزاثع

ٍْئخ اجلهٕس يف انصالح
ؿورةػاضطدأضق :ػ
قاؿ اإلماـ دمحم بف الحسف:
قاؿ أبك حنيفة :في الجمكس في الصالة في الركعة الثانية ،كفي آخر الصالة سكاء ينصب اليمنى
كيفترش اليسرى افتراشا.
كقاؿ أىل المدينة :في الجمسة األكلى مثل قكؿ أبي حنيفة؛ فإذا كانت الجمسة في آخر الصالة
أفضى بأليتيو إلى الرض كأخرج رجمية جميع ا مف جانب كاحد(.)1
تحرغرػطحلػاضظِّزاع:ػ ػ
اتفق الفقياء عمى مشركعية الجمكس األكؿ في الصبلة( ،)2كاتفق الجميكر عمى أف الجمكس األخير
ركف مف أركاف الصبلة( ،)3كقد اختمف الفقياء في ىيئة الجمكس األكؿ كاألخير في الصبلة.
أشوالػاضلمناء :ػ
اختمف الفقياء في ىيئة الجمكس في الصالة عمى ثالثة أقكاؿ ،كىي:
()4

القكؿ األكؿ :ىيئة الجمكس في التشيد ىي االفتراش

()5

لمرجل ،كالتكرؾ

لممرأة سكاء أكاف في الجمسة األكلى

أـ األخيرة ،كذىب إليو الحنفية ،كاإلماـ دمحم بف الحسف(.)6
القكؿ الثاني :الجمكس متكركاً في التشيد األكؿ كاألخير ،كالرجل كالمرأة فييما سكاء ،كىك قكؿ المالكية(.)7
)َّ )1
الحجة (.)269/1
الشيبانيَّ :

) )2انظر :القرافي :الذخيرة (َّ ،)211/2
النفراكؼ :الفكاكو الدكاني ( ،)268/2العدكؼ :حاشيتو ( ،)401/2الشربيني :اإلقناع

( ،)141/1السمرقندؼ :تحفة الفقياء ( ،)136/1الكاساني :بدائع الصنائع (َّ ،)163/1
الحداد :الجكىرة النيرة (،)50/1
الكْم َكَذاني :اليداية عمى مذىب اإلماـ أحمد( ،)87/1ابف مفمح :المبدع ( ،)444/1ابف عثيميف :الشرح الممتع (.)322/3
َ

) )3السرخسي :المبسكط ( ،)80/2الكاساني :بدائع الصنائع (َّ ،)113/1
النفراكؼ :الفكاكو الدكاني ( ،)268/2العدكؼ :حاشيتو
الكْمَكَذاني :اليداية عمى مذىب اإلماـ
( ،)401/2الرافعي :فتح العزيز( ،)493/3الحصني :كفاية األخيار (َ ،)109/1
أحمد ( ،)87/1ابف قدامة:الكافي في فقو اإلماـ أحمد (.)256/1

السارؼ (.)127/2
) )4الفتراش :أف يجمس المصمي عمى رجمو اليسرػ ،كينصب اليمنى .انظر القسطبلني :إرشاد ّ
السارؼ
) )5التكرؾ :أف يقِّدـ المصِّمي رجَمو اليسرػ ،كينصب األخرػ ،كيقعد عمى مقعدتو .انظر القسطبلني :إرشاد َّ
(.)127/2

)َّ (6
الشيباني :األصل المعركؼ بالمبسكط ( ،)7/1السرخسي :المبسكط ( ،)24/1البابرتي :العناية شرح اليداية (،)312/1
الميداني :المباب في شرح الكتاب ( ،)73/1الشرنببللي :مراقي الفبلح (.)109/1

) (7مالؾ :المدكنة (،)168/1القرطبي :الكافي في فقو أىل المدينة ( ،)204/1ابف رشد :بداية المجتيد ( ،)144/1ابف جزؼ=
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القكؿ الثالثَّ :
السن ُة في ىيئة الجمكس في الصبلة ىي االفتراش في أثنائيا ،كالتكرؾ في آخرىا ،كىك قكؿ
الشافعية كالحنابمة(.)1
دببػاضخالف :ػ
ِ
ِ
الصبلة.
تكضح ىيئ َة
الجمكس في َّ
سبب اختبلفيـ في ذلؾ تعارض األحاديث ،التي ّ
اِّدضق :ػ
أدضقػأؿحابػاضمولػاِّول:ػادتدلَّػاضمائضونػبأظهػغُدنُّػاالستراشػسيػعغئقػاضجضوسػسيػاضؿالة،ػباضدظَّقػ
اضظَّبوغَّقػواضطفمول :ػ
أوال:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
 -8عف ك ِائ ِل ب ِف حج ٍر اْلحضرِم ِي َ ،قاؿَ" :قِدمت ِ
ظرَّف ِإَلى ص َبل ِة رس ِ
َّللاِ ﷺَ ،فَم َّما
كؿ َّ
َْ َ ْ ُ ْ
المد َين َةُ ،قْم ُتَ :أل َْن ُ َ
َ
َُ
َ
ُْ َ
َ َْ ّ
ِِِ
ِ
ِ
ِ
ص َب ِر ْجَم ُو
َجَم َس َ-ي ْعني لِمتَّ َش ُّيد :-ا ْفتَ َر َ
الي ْس َرػَ ،كَك َ
الي ْس َرػ َ-ي ْعنيَ -عَمى َفخذه ُ
ض َع َي َدهُ ُ
ش ِر ْجَم ُو ُ
الي ْس َرػَ ،كَن َ
الي ْم َنى"(.)2
ُ
كجو الدللة :يدؿ الحديث عمى صفة جمكسو ﷺ في صبلتو ،بأف ِ
كينصب
يفرش ْ
رجَمو اليسرػُ ،
اليمنى ،كلـ ِّ
يفرؽ بيف القعكد األكؿ كاألخير؛ فيبقى األمر عمى عمكمو.

 -3عف ع ِائ َش َة -رضي هللا عنياَ ،-قاَلتَ " :كاف رسكؿ هللاِ ﷺ  ...يْف ِرش ِرجَمو اْليسرػ كي ْن ِ
ص ُب ِر ْجَم ُو اْلُي ْم َنى،
ْ
َْ َ
َ ُ ْ ُ ُْ َ ََ
َ َُ ُ
()3
الرجل ِذر ِ ِ
اف َي ْنيى َع ْف ُعْق َب ِة َّ
طِ
الص َبل َة
اف َي ْخِت ُـ َّ
اش َّ
الش ْي َ
اع ْيو ا ْفت َر َ
َف َيْفتَ ِر َ
اف َ ،كَي ْن َيى أ ْ
السُب ِعَ ،كَك َ
ش َّ ُ ُ َ َ
َكَك َ َ
ِبالتَّ ْسمِيـِ"(.)4

كجو الدللة :قكليا" :يْف ِرش ِرجَمو اْليسرػ كي ْن ِ
ص ُب ِر ْجَم ُو اْلُي ْم َنى" :معناه يجمس مفترشاً كفيو حجة ألبي
َ ُ ْ ُ ُْ َ ََ
ف
اء فيو جميع الجمسات(.)5
حنيفة -رضي هللا عنو -كمف كافقو أف الجمكس في الصبلة يكك مفترشاً سك ً
=الكمبي :القكانيف الفقيية (.)46/1

) (1الماكردؼ :الحاكؼ الكبير ( ،)197/2الشربيني :مغني المحتاج ( ،)377/1ابف قدامة :الكافي في فقو اإلماـ أحمد
( ،)253/1المغني ( ،)386/1البيكتي :كشاؼ القناع (.)392/1
) (2أحمد :المسند ،مسند الككفييف ،حديث كائل بف حجر  ،)142/31( رقـ ( ،)18850الترمذؼ :سننو ،أبكاب الصبلة عف
رسكؿ هللا ﷺ ،باب كيف الجمكس في التشيد؟ ( ،)85/2رقـ ( ،)292كقاؿ :ىذا حديث حسف صحيح ،كالعمل عميو عند

أكثر أىل العمـ.
ط ِّ
) )3ع ْقَب ِّة َّ
اف :ىك اإلقعاء المنيي عنو كىك أف يمصق ألييو باألرض كينصب ساقيو كيضع يديو عمى األرض كما يفرش
الشْي َ
الكمب كغيره مف السباع .النككؼ :شرح صحيح مسمـ (.)214/4
) ) 4مسمـ :الصحيح ،كتاب الصبلة ،باب ما يجمع صفة الصبلة كما يفتتح بو كيختـ بو ،)357/1( ...رقـ (.)498
) )5النككؼ :شرح صحيح مسمـ (.)214/4
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ثاظغاّ:ػاضطفمول :ػ
اش أكلى مف التكرؾ(.)1
أف التكرؾ ُّ
أشق عمى البدف ،فكاف االفتر ُ
نػاضتوركػسيػجطغّٓػعغئاتػاضجضوسػسيػاضؿالةػ
د ُّ
أدضقػأؿحابػاضمولػاضثاظي:ػادتدلػاضمائضونػبأظهػغُ َ
باِّثر :ػ
َّللاِ ب ِف عبِد َّ ِ
ِ
ِ
َّللاِ ْب َف
اف َي َرػ َع ْب َد َّ
َع ْف َع ْبِد َّ
َّللا ،أََّن ُو أ ْ
َخ َب َرهُ :أََّن ُو َك َ
الر ْح َم ِف ْب ِف الَقاسـَِ ،ع ْف َع ْبد َّ ْ َ ْ
الصبلَ ِة ِإ َذا جَمسَ ،فَفعْمتُو كأَنا يكمِئٍذ حِد ُ ِ
رِ
َّللاِ ْب ُف
الس ِّفَ ،ف َن َي ِاني َع ْبُد َّ
ضي َّ
َّع ِفي َّ
َ ُ َ َ َْ َ َ
َ َ
َّللاُ َع ْن ُي َماَ ،-يتَ َرب ُ
يث ّ
َ َ
كَقاؿِ« :إَّنما سَّن ُة َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؿِ :إ َّف ِر ْجَم َّي الَ
الصبلَة أ ْ
الي ْم َنى َكتَ ْثن َي ُ
َف تَ ْنص َب ِر ْجَم َؾ ُ
الي ْس َرػ»َ ،فُقْم ُت :إ َّن َؾ تَْف َع ُل َذل َؾَ ،فَق َ
َ َ
َ ُ
تَ ْح ِمبلَِني(.)2
ُع َم َر -
ُع َم َر،

ِ َّ ِ
ٍ
ِ
ص َب ِر ْجَم ُو اْلُي ْم َنى،
كفي ركاية لمالؾ َع ْف اْلَقاس َـ ْب َف ُم َح َّمد" :أ ََر ُ
اى ُـ اْل ُجُم َ
كس في الت َش ُّيد في الصبلةَ ،ف َن َ
ِِ
ِِ
ِ
اؿ :أ ََرِاني َى َذا َع ْبِد هللاِ ْب ِف ُع َم َر ،
َكثََنى ِر ْجَم ُو اْلُي ْس َرػَ ،ك َجَم َس َعَمى َكِركو ْ
الي َس ِرػَ ،كَل ْـ َي ْجم ْس َعَمى َق َدمو ،كَق َ
َك َحَّدثَِني أ َّ
اف َيْف َع ُل َذلِ َؾ(.)3
َف أ ََباهُ َك َ

ِ
الصبلَ ِة" أؼ :التي َّ
الي ْم َنى" أؼ ال تمصقيا
كجو الدللةِ" :إَّن َما ُسَّن ُة َّ
سنيا النبي ﷺ" ،أ ْ
َف تَ ْنص َب ِر ْجَم َؾ ُ
ِ
يدؿ عمى سنيَّة التكرؾ في الجمستيف ،ألف ابف عمر –
الي ْس َرػ"( ،)4كىذا ُّ
باألرضَ " ،كتَ ْثن َي" أؼ تعطف رجمؾ " ُ
يفرِؽ بينيما.
رضي هللا عنيما -لـ ّ
أدضقػأؿحابػاضمولػاضثاضث:ػادتدلػاضمائضونػبأنَّػاضدُّظَّ َقػسيػعغئقػاضجضوسػعيػاالستراشػسيػأثظاءػ

اضؿالة،ػواضتوركػسيػآخرعاػباضدظَّقِػاضظَّبوغَّقػواآلثارػواضطفمول :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
ِ
 .1عف مح َّمِد ب ِف عم ِرك ب ِف ع َ ٍ
ِ
ِ َِّ
صبلَ َة النَِّب ِي ﷺ،
طاء ،أََّن ُو َك َ
َْ ُ َ ْ َْ ْ َ
اف َجالساً َم َع َنَف ٍر م ْف أ ْ
َص َحاب النب ِّي ﷺَ ،ف َذ َك ْرَنا َ
ّ
َفَقاؿ أَبك حميٍد َّ ِ ِ
ظ ُكـ لِصبلَ ِة رس ِ
الرْك َعتَ ْي ِف َجَم َس َعَمى
كؿ َّ
َّللاِ ﷺ َ ...فِإ َذا َجَم َس ِفي َّ
َ ُ ُ َْ
الساعد ُّؼ " :أ ََنا ُك ْن ُت أ ْ
َُ
َحَف َ ْ َ
ِرجمِ ِو اليسرػ ،كَنصب اليم َنى ،كاِ َذا جَمس ِفي َّ ِ ِ
ُخ َرػ َكَق َع َد َعَمى
ص َب األ ْ
الرْك َعة اآلخ َرِة َقَّد َـ ِر ْجَم ُو ُ
َ َ َ
ْ ُْ َ َ َ َ ُْ
الي ْس َرػَ ،كَن َ
َمْق َع َدِت ِو"(.)5
) (1البابرتي :العناية شرح اليداية (.)316/1
) )2البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب األذاف ،باب سنة الجمكس في التشيد ( ،)165/1رقـ (.)827
) )3مالؾ :المكطأ ركاية أبي مصعب الزىرؼ ،كتاب الصبلة ،باب العمل في الجمكس في الصبلة ( ،)191/1رقـ ( ،)495أبك
كصححو األلباني فيو.
داكد :سننو ،كتاب الصبلة ،باب كيف الجمكس في التشيد ( ،)252/1رقـ (،)961
َّ
السارؼ (.)162/2
ط َّبلني :إرشاد َّ
الق ْس َ
)َ )4
) )5البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب األذاف ،باب سنة الجمكس في التشيد ( ،)165/1رقـ (.)828
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الحديث عمى أف النبي ﷺ كاف يجمس في التشيد األكؿ مفترشاً ،كفي التشيد الثاني
دؿ
كجو الدللةَّ :
ُ
متكركاً(.)1
قاؿ ابف حجر :كفي ىذا الحديث حجة قكية لمشافعي كمف قاؿ بقكلو في أف ىيئة الجمكس في التشيد
األكؿ مغايرة لييئة الجمكس في األخير"(.)2
 -2عف ع ِائ َش َة -رضي هللا عنياَ ،-قاَلتَ " :كاف رسكؿ هللاِ ﷺ " ...يْف ِرش ِرجَمو اْليسرػ كي ْن ِ
ص ُب ِر ْجَم ُو
ْ
َْ َ
َ ُ ْ ُ ُْ َ ََ
َ َُ ُ
الرجل ِذر ِ ِ
اف َي ْنيى َع ْف ُعْق َب ِة َّ
طِ
الص َبل َة
اف َي ْخِت ُـ َّ
اش َّ
الش ْي َ
اع ْيو ا ْفت َر َ
َف َيْفتَ ِر َ
افَ ،كَي ْن َيى أ ْ
السُب ِعَ ،كَك َ
ش َّ ُ ُ َ َ
اْلُي ْم َنىَ ،كَك َ َ
3
ِبالتَّ ْسمِيـِ"( ).
كجو الدللة :إف ىذا نص صريح في أف السنة في الجمكس لمتشيد في كل ركعتيف ىك االفتراش(،)4
كفيو مشركعية افتراش المصمى رجمو اليسرػ كنصب اليمنى في الجمكس في غير التشيد األخير الذؼ
فضيمتو التكرؾ(.)5
ثاظغاّ:ػاآلثار :ػ
ِ ِ
"مف سَّن ِة َّ ِ
ِ
ِ
اسِتْق َباُل ُو
الص َبلة أ ْ
َ -1ع ْف َع ْبد هللا ْب ِف ُع َم َر –رضي هللا عنيماَ -ق َ
َف َي ْنص َب اْلَق َد َـ اْلُي ْم َنىَ ،ك ْ
اؿُ ْ :
ِبأ ِ ِ ِ
كس َعَمى اْلُي ْس َرػ"(.)6
َصابع َيا اْلقْبَم َةَ ،كاْل ُجمُ ُ
َ
 -2عف عبد الرحمف بف يزيد ،قاؿ" :كنا ن َّ
عمـ إذا جمسنا في الصبلة ،أف يفترش الرجل منا قدمو اليسرػ،
ُ
كينصب قدمو اليمنى عمى صدر قدمو ،فإف كانت إبياـ أحدنا لتنثني فيدخل يده حتى يعدليا.

 -3عف نافع" :كاف ابف عمر –رضي هللا عنيما -إذا صمى استقبل القبمة بكل شيء ،حتى بنعميو(.)7
ثاضثاّ:ػاضطفمول:ػ ػ

) )1ابف رجب :فتح البارؼ (.)309/7

) )2ابف حجر :فتح البارؼ (.)309/2
) )3سبق تخريجو ص (.)83
) (4اإلتيكبي :ذخيرة العقبى (.)76/14
البساـ :تيسير العبلـ (.)147/1
)َّ (5

) ) 6النسائي :المجتبى مف السنف ،كتاب التطبيق ،باب االستقباؿ بأطراؼ أصابع القدـ القبمة عند القعكد لمتشيد ( ،)236/2رقـ
كصححو األلباني.
(،)1158
َّ

) )7ابف قدامة :المغني (.)376/1
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َّ -1
إف الذؼ يمكح في الفصل بيف الجمستيف مف جية المعنى أف المفترش في الجمسة األكلى سيقكـ ،كالقياـ
فأما الجمسة األخيرة فميس بعدىا عمل ،فيميق بيا التكرؾ ،كالرككف
ىيف ،كىك عف التكرؾ عسرَّ ،
عف االفتراش ِّ
إلى ىيئة السككف(.)1
مفصل ،فالمطمقاف محمكالف عمى
 -2كاذا كرد في النفي كاإلثبات خبراف مطمقاف في كاقعة ،ككرد فييا خبر َّ
المفصل ،ال محالة(.)2
َّ
 -4ألف خبرنا متأخر يحتمل أف ذلؾ نسخ ،أك في خبرنا زيادة كىي الفصل بيف التشيديف ،فكاف أكلى ،كىذا
الصبلة التي ليا التشيداف(.)3
الذؼ ذكرنا في
َ
اضطظاشذق:ػ ػ
نػاالستراشػسيػجطغّٓػاضجضداتػسيػاضؿالة :ػ
د ُّ
أوالّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأظهػ ُغ ّ
 -1إف استدالليـ بحديث كائل بف حجر  ،كعائشة -رضي هللا عنيا.-
يجاب عنيما :بأنيما محمكالف عمى التشيد األكسط؛ جمعاً بيف األدلة ،ألنيما مطمقاف عف التقييد
بأحد الجمكسيف ،كحديث أبي حميد  مقيد ،كحمل المطمق عمى المقيد كاجب(.)4
َّ -2
أف حديث أبي حميد كأصحابو  صريح في الفرؽ بيف التشيديف كباقي األحاديث مطمقة فيجب حمميا
عمى مكافقتو فمف ركػ التكرؾ أراد الجمكس في التشيد األخير ،كمف ركػ االفتراش أراد األكؿ ،كىذا متعيف
سيما كأف حديث أبي حميد  كافقو عميو عشرة مف كبار الصحابة
لمجمع بيف األحاديث الصحيحة ،ال َّ
.)5(
نػاضتوركُػسيػجطغّٓػاضجضدات :ػ
د ُّ
ثاظغاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأظهػغُ َ
 -1ما استدلكا بو عف القاسـ بف دمحم أنو جمس عمى كركو اليسرػ ،كلـ يجمس عمى قدميو...
يجاب عنو :أنو ال داللة فيو ليـ؛ ألنو قكلو" :لـ يجمس عمى قدميو" :ال ينفي أف يككف قعد عمى اليسرػ(.)6

) )1الجكيني :نياية المطمب ( ،)175/2كانظر :النككؼ :المجمكع (.)451/3
) )2الجكيني :نياية المطمب (.)174/2
الركياني :بحر المذىب (.)59/2
)َّ (3

) )4الشككاني :نيل األكطار (.)317/2
) )5النككؼ :المجمكع (.)451/3

الجصاص :شرح مختصر الطحاكؼ (.)627/1
)(6
َّ
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َّ -1أف حديث أبي حميد كأصحابو 

صريح في الفرؽ بيف التشيديف كباقي األحاديث مطمقة فيجب حمميا

عمى مكافقتو ،فمف ركػ التكرؾ أراد الجمكس في التشيد األخير ،كمف ركػ االفتراش أراد األكؿ ،كىذا متعيف
سيما ك َّ
أف حديث أبي حميد  كافقو عميو عشرة مف كبار الصحابة
لمجمع بيف األحاديث الصحيحة ،ال َّ
.)1(
ثاضثاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأظهػغُدنٌّػاالستراشػسيػاضتذندػاِّول،ػواضتوركػسيػاضتذندػاِّخغر :ػ
االستدالؿ بما ُركؼ عف ابف عمر -رضي هللا عنيما ،-أنو فقاؿ" :سنة الصبلة أف تنصب رجمؾ

اليمني ،كتثني اليسرػ ،فتقعد عمييا".
يناقش مف كجييف:

األكؿَّ :
أف ىذا مكافق لقكؿ الحنفية؛ ألنو يثني اليسرػ يقعد عمييا ،فبل داللة فيو عمى أف قعكده كاف عمى
األرض(.)2
حجة؛ ألف
الثاني :كعمى أنو لك ثبت ذلؾ عف ابف عمر -رضي هللا عنيما -عمى ما َّادعكه :لـ تثبت بو َّ
قكلوَّ :
"سنة الصبلة كيت ككيت" :ال داللة فيو عمى أنو عف النبي ﷺ؛ ألف السنة قد تُضاؼ إلى غير النبي
الميدييف مف بعدؼ(.)4(")3
ﷺ ،كما قاؿ ﷺ" :عميكـ بسنَّتي كسنَّة الخمفاء الراشديف
ِّ
اضترجغّّ :ػ

بعد االستعانة با﵀ تعالى ،ثـ النظر في أقكاؿ الفقياء الكاردة كأدلتيـ عميياَّ ،
فإنني أرِّجح َّ
السَّنة
بأف ُّ
في ىيئة الجمكس في الصبلة ،أف ِ
تكرؾ في التشيد األخير ،كىك
يفترش المصمي في التشيد األكسط ،كي َّ
مخالف لما ذىب إليو اإلماـ دمحم بف الحسف؛ كذلؾ لؤلسباب اآلتية:
َّ -1
أف حديث أبي حميد كأصحابو  صريح في الفرؽ بيف التشيديف كباقي األحاديث مطمقة؛ فيجب حمميا
عمى مكافقتو فمف ركػ التكرؾ أراد الجمكس في التشيد األخير ،كمف ركػ االفتراش أراد األكؿ ،كىذا متعيف

) )1النككؼ :المجمكع (.)451/3

طحاكؼ (.)627/1
)(2
الجصاص :شرح مختصر ال ّ
َّ

كصححو
) )3أحمد :المسند ،مسند الشامييف ،حديث العرباض بف سارية  عف النبي ﷺ ( ،)373/28رقـ (،)17144
َّ
األرناؤكط.

) (4المصدر نفسو.
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سيما ك َّ
أف حديث أبي حميد  كافقو عميو عشرة مف كبار الصحابة
لمجمع بيف األحاديث الصحيحة ،ال َّ
.)1(
َّ -2
إف أبا حميد  إنما ذكر ىذه الصفة عنو ﷺ في الجمسة التي في التشيد الثاني ،فإنو ذكر صفة جمكسو
في التشيد األكؿ ،كأنو "كاف يجمس مفترشاً ،ثـ قاؿ :كاذا جمس في الركعة اآلخرة".
ٍ
َّ -3
تشيد ىك االفتراش ،فقد أخرج
إف حديث عائشة  -رضي هللا عنيا -نص صريح في أف السنة في كل
مسمـ في "صحيحو" مف حديث أبي الجكزاء عنيا ،في صفة صبلة النبي ﷺ ،كفيو" :ككاف يقكؿ في ركعتيف
التحية ،ككاف يفرش رجمو اليسرػ ،كينصب رجمو اليمنى ،ككاف ينيى عف عقبة الشيطاف فإف ىذا نص صريح
صح لدينا حديث أبي حميد ،
لما َّ
في أف السنة في الجمكس لمتشيد في كل ركعتيف ىك االفتراش ،لكف َّ
ككاف فيو زيادة أخذنا بالزيادة ،كىي أف َّ
السنة في التشيد األخير فيما كاف فيو تشيداف التكرؾ ،فبقي ما عداه
َ
السنة في الجمكس مطمقاً ،ما عدا الجمكس
عمى حديث عائشة -رضي هللا عنيا ،-كالحاصل أف االفتراش ىك ّ

لمتشيد األخير في الصبلة الثبلثية ،أك الرباعية(.)2

َّ -3
إف الذؼ يمكح في الفصل بيف الجمستيف مف جية المعنى أف المفترش في الجمسة األكلى سيقكـ ،كالقياـ
فأما الجمسة األخيرة فميس بعدىا عمل ،فيميق بيا التكرؾ ،كالرككف
ىيف ،كىك عف التكرؾ عسرَّ ،
عف االفتراش ِّ
إلى ىيئة السككف(.)3
واضضهػتفاضىػأرضمػ ،،،ػ

) )1النككؼ :المجمكع (.)451/3
) (2اإلتيكبي :ذخيرة العقبى (.)76/14
) )3الجكيني :نياية المطمب ( ،)175/2كانظر :النككؼ :المجمكع (.)451/3
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ادلطهت اخلبيش
ؿورةػاضطدأضق :ػ

صٍغخ انتشٓذ

قاؿ اإلماـ دمحم بف الحسف:

قاؿ ابك حنيفة -رحمو هللا :-في التشيد بقكؿ عبد هللا بف مسعكد  الذي ركى عف النبي ﷺ:

التحيات ﵀ كالصمكات كالطيبات السالـ عميؾ أييا النبي كرحمة هللا كبركاتو السالـ عمينا كعمى عباد هللا

الصالحيف ،أشيد أف ل الو ال هللا ،كأشيد أف دمحما عبده كرسكلو(.)1

كقاؿ أىل المدينة في التشيد :التحيات ﵀ ،الزاكيات ﵀ ،الصمكات الطيبات ﵀ ،السالـ عميؾ أييا

النبي كرحمة هللا كبركاتو ،السالـ عمينا كعمى عباد هللا الصالحيف ،أشيد أف ل إلو إل هللا ،كأشيد أف دمحما

عبده كرسكلو(.)2

تحرغرػطحلػاضظزاع :ػ
اتفق الفقياء عمى صحة جميع الصيغ الكاردة عف النبي  كاجزائيا في الصبلة ،كانما كقع الخبلؼ

في األحسف كاألكلى ،حيث إف تشيد النبي  الذؼ عممو ألصحابو أكلى كأحسف(.)3
أشوالػاضلمناء :ػ

اختمف الفقياء في األكلى كاألحسف مف الصيغ الكاردة في التشيد عمى ثالثة أقكاؿ ،كىي:
القكؿ األكؿ :اختاركا تشيد عبدهللا بف مسعكد  ،لثبكت نقمو عف رسكؿ هللا  كىك" :التَّ ِحيَّات َِّّلِلِ
ُ
َّ
َّللاِ َّ ِ ِ
السبلَـ َعَم ْي َؾ أَيُّيا َّ
يف،
السبلَ ُـ َعَم ْي َنا َك َعَمى ِع َب ِاد َّ
النِب ُّي َكَر ْح َم ُة َّ
َّللاِ َكَب َرَكاتُ ُوَّ ،
َك َّ
ات َكالطِّي َب ُ
الصَم َك ُ
الصالح َ
َ
اتُ َّ ،
َش َيُد أ َّ
َف ُم َح َّمداً َع ْبُدهُ َكَرُسكُل ُو" ،كىك مذىب الحنفية كالحنابمة ،كقكؿ اإلماـ دمحم بف
َف الَ ِإَل َو ِإ َّال َّ
َّللاُ َكأ ْ
أْ
َش َيُد أ ْ
الحسف(.)4

(( )1التحيات ﵀) جمع تحية كىك السبلـ أك البقاء ،أك الممؾ ،أك السبلمة مف اآلفات ،أك العظمة أؼ أنكاع التعظيـ لو ،كجمع
ٍ
بتحية مخصكصة ،فقيل :جميعيا ﵀ كىك المستحق ليا حقيقة( ،كالصمكات)
ألف الممكؾ كاف كل كاحد منيـ يحييو أصحابو
أؼ الخمس كاجبة ﵀ ،ال يجكز أف يقصد بيا غيره ،أك ىك إخبار عف قصد إخبلصنا لو تعالى ،أك العبادات كميا ،أك

الرحمة؛ ألنو المتفضل بيا( ،كالطيبات) التي يصمح أف يثني عمى هللا بيا دكف ما ال يميق بو ،أك ذكر هللا أك األقكاؿ
الصالحة ،كقيل (التحيات) :العبادات القكلية ،ك(الصمكات) :العبادات الفعمية ،ك(الطيبات) :العبادات المالية .القسطبلني:

السارؼ ( ،)129/2رقـ (.)831
إرشاد َّ
(َّ )2
الحجة (.)130/1
الشيبانيَّ :

( )3ابف عبد البر :الكافي في فقو أىل المدينة ( ،)204/1الرافعي :فتح العزيز ( ،)511/3النككؼ :المجمكع ( ،)457/3ابف
قدامة :المغني ( ،)384/1المقدسي :الشرح الكبير (.)575/1

(َّ )4
الحجة ( ،)130/1المرغيناني :اليداية (ُ ،)53/1مبل خسرك :درر الحكاـ ( ،)74/1الكمكذاني :اليداية
الشيباني:
َّ
( ،)84/1عبد الرحمف المقدسي :الشرح الكبير (.)574/1
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الصَمكات َِّّلِلِ
اكي ِ ِ َّ
القكؿ الثاني :اختاركا تشيد عمر بف الخطاب  ،كىك" :التَّ ِحيَّات َِّّلِلِِ َّ ،
ات َّ َ ُ
َّات َّّلِل ،الطِّي َب ُ
الز ُ
ُ
َّللاِ َّ ِ ِ
السبلـ َعَم ْي َؾ أَيُّيا َّ
َّللاُ،
َف ال ِإَل َو ِإال َّ
بلـ َعَم ْي َنا َك َعَمى ِع َب ِاد َّ
النِب ُّي َكَر ْح َم ُة َّ
َّللاِ َكَب َرَكاتُ ُوَّ ،
يف ،أ ْ
َش َيُد أ ْ
الصالح َ
َ
الس ُ
َّ ُ
َف ُم َح َّمداً َع ْبُدهُ َكَرُسكلُ ُو" ،كىك مذىب المالكية(.)1
َكأ ْ
َش َيُد أ ْ
ات َِّّلِلِّ ،سبلـ
القكؿ الثالث :اختاركا تشيد عبد هللا بف عباس  ،كىك" :التّ ِحيَّات
ات ال ّ
ط َيب ُ
الص َمك ُ
ُ
المباركات ّ
النِبي كرحم ُة َِّ ِ
مينا كعمى ِعب ِاد هللا َّ ِ ِ
َعَم ْي َؾ أَييا َّ
أف
أشيُد أف ال إلو إال َّ
َّللا َكَب َرَكاتُ ُوَ ،سبلـ َع َ
َّللاُ كأشيد ّ
َ
الصالحيفَ ،
ََ ْ َ
َّللا" ،كىك مذىب الشافعية(.)2
ُم َح َّمداً َرُسكؿ َّ
دببػاضخالف :ػ

اختبلؼ ظنكف الفقياء في األرجح منيا ،فمف غمب عمى ظنو رجحاف حديث ما مف ىذه األحاديث

الثبلثة ماؿ إليو(.)3
اِّدضق :ػ

أدضقػأؿحابػاضمولػاِّول:ػادتدلػاضمائضونػبأنػتذندػربداضضهػبنػطدفودػػأوضىػوأحدنػباضدظَّقػ
اضظَّبوغَّقػواإلجطاع -:ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
()4
َ -1ع ْف َش ِق ِ
السبلَ ُـ
اؿ َع ْبُد َّ
الص َبل ِة ُ ،قْم َناَّ :
َّللاِ بف مسعكد َ " :ف َعَّم َم ُو التَّ َش ُّي َد ِفي َّ
اؿَ :ق َ
يق ْب ِف َسَم َم َة َ ،ق َ
السبلَـ عَمى ُفبلَ ٍف كُفبلَ ٍفَ ،فاْلتَفت ِإَلينا رسكؿ َّ ِ
عَمى ِجب ِريل ك ِم َ ِ
السبلَ ُـَ ،فِإ َذا
اؿِ :إ َّف َّ
َّللاَ ُى َك َّ
يلَ ُ َّ ،
َ
َّللا َ ،فَق َ
َ َ َْ َ ُ ُ
يكائ َ
َ
ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
السبلَـ َعَم ْي َؾ أَيُّيا َّ
السبلَ ُـ
النِب ُّي َكَر ْح َم ُة َّ
َّللا َكَب َرَكاتُ ُوَّ ،
َّات َّّلِل َك َّ
ات َكالطِّي َب ُ
الصَم َك ُ
َحُد ُك ْـَ ،فْم َيُق ْل" :التَّحي ُ
صمى أ َ
َ
َ
اتُ َّ ،
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصالح َ ِ َّ ِ
كىا أَص َاب ْت ُك َّل َع ْبد َّّلِل صال ٍح في ال َّسماء كاأل َْر ِ
َف
َعَم ْي َنا َك َعَمى ع َباد َّ
َّللا َّ
ض ،أ ْ
َش َيُد أ ْ
َ َ
َ
يفَ ،فإن ُك ْـ إ َذا ُقْمتُ ُم َ َ
َش َيُد أ َّ
َف ُم َح َّمداً َع ْبُدهُ َكَرُسكُل ُو"(.)5
الَ ِإَل َو ِإ َّال َّ
َّللاُ َكأ ْ
كجو الدللة :أخذكا بيذه الصيغة لعدة أمكر ،كىي:
أصح إسناداً ،كأكثر رك ًاة ،كقد اتفق عمى ركايتو جماعة مف الصحابة 
أ .أف ركاية ابف مسعكد 
ُّ
فيككف أكلى.
ب .ثـ ىك متضمف لمزيادة ،كفيو العطف بكاك العطف ،كىك أشير في كبلـ العرب.

( )1الثعمبي :التمقيف ( ،)43/1الدسكقي :الحاشية (.)251/1
( )2الرافعي :فتح العزيز ( ،)509/3ابف َّ
النِقيب :عمدة السالِؾ ( ،)53/1األنصارؼ :الغرر البيية ( ،)317/1الشربيني:
اإلقناع (.)138/1
( )3ابف رشد :بداية المجتيد (.)139/1
( )4شقيق بف سممة ،أبك كائل األسدي (ت99 :ق) :أدرؾ النبي  كلـ يسمع عنو ،كىك صاحب عبد هللا بف مسعكد ،
ككاف قد شيد صِّفيف مع عمي ،كركػ عف أبي بكر ،كعمر ،كعثماف ،كعمي ،كسعد ،كابف عباس ،كابف مسعكد ،كغيرىـ
 .ابف األثير :أسد الغابة (.)636/2

( )5البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب األذاف ،باب التشيد في اآلخرة ( ،)166/1رقـ ( ،)831مسمـ :الصحيح ،كتاب الصبلة،
باب التشيد في الصبلة ( ،)301/1رقـ (.)402
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الم
...و َّ
الس ُ
ت .كفيو السبلـ باأللف كالبلـ ،كىما لبلستغ ارؽ ،كىك مكافق لكتاب هللا أيضاً قاؿ هللا تعالىَ ﴿ :
()1
ت.)3( )2(﴾...
َعلَى َم ِن اتَّبَ َع ا َْلَُدى﴾ َ ﴿" ،و َّ
الم َعلَ َّي يَ ْوَم ُولِ ْد ُ
الس ُ

ِ
ِ
َف َع ْب َد هللاِ ْب َف مسع ٍ
َخ َذ ِب َيِد ِهَ ،كأ َّ
َخ َذ َعْمَق َم ُة ِب َيِدؼ َك َحَّدثَِني" :أ َّ
كؿ
كد  ،أ َ
اؿ :أ َ
َْ ُ
َف َرُس َ
 -2عف اْلَقاس ُـ ْب ُف ُم َخ ْيم َرَةَ ،ق َ
هللاِ  أَخ َذ ِبيِد عبِد هللاَِ ،فعَّممو التَّ َش ُّيد ِفي َّ ِ
َّ
ِ
الس َبل ُـ َعَم ْي َؾ
اتَّ ،
َّات َِّّلِلَِ ،ك َّ
ات َكالطِّي َب ُ
الصَم َك ُ
اؿُ" :ق ْل :التَّحي ُ
َ
َ َُ
َ َ َْ
الص َبلةَ ،ق َ
ِ
ِ
الس َبلـ عَمي َنا كعَمى ِعب ِاد هللا ال َّ ِ ِ
أَيُّيا َّ
َش َيُد أ َّ
َف
َف َال ِإَل َو ِإ َّال هللاَُ ،كأ ْ
يف ،أ ْ
َش َيُد أ ْ
صالح َ
النِب ُّي َكَر ْح َم ُة هللا َكَب َرَكاتُ ُوَ َ ْ َ ُ َّ ،
َ
َ
ِ
كـ
ص َبلتَ َؾِ ،إ ْف ش ْئ َت أ ْ
اؿَ :فِإ َذا َف َعْم َت َى َذاَ ،فَق ْد َق َ
اؿَ :فِإ َذا َق َ
ض ْي َت َى َذا ،أ َْك َق َ
ُم َح َّمداً َع ْبُدهُ َكَرُسكُل ُو"َ ،ق َ
ض ْي َت َ
َف تَُق َ
ِ
َف تَْق ُع َد َفا ْق ُع ْد"(.)4
َفُق ْـَ ،كاِ ْف ش ْئ َت أ ْ
كجو الدللة :أف أخذ اليد عند التعميـ لتأكيد التعميـ كتقريره عند المتعمـ ،ككذا األمر بو بقكلو" :قل"
َّ
صف
كىي أمر ،كأقل مرتبتو االستحباب ،كأيضاً فقد عمق تماـ الصبلة بيذا التشيد؛ فمف لـ يأت بو ال تُْك َ
صبلتُو بالتماـ(.)5
ثاظغاّ:ػاإلجطاع(:)6ػ ػ

نقل اإلماـ الكاساني كالبابرتي اإلجماع عمى َّ
أف ىذا التشيد ىك المستفيض في األمة الشائع في

الصحابة  ،فقد ركػ ابف عمر عف الصديق  أنو كاف يعمـ الناس التشيد كما يعمـ الصبياف في
الكتاب ،كذكر مثل تشيد ابف مسعكد ،)7( كلـ ُي ْن ِكر عميو أحد مف الصحابة  فكاف إجماعاً ،ككذا ُركؼ
عف معاكية  أنو َّ
عمـ الناس التشيد عمى المنبر عمى نحك ما نقمو ابف مسعكد(.)8
دضغلػاضمولػاضثاظي:ػادتدلػاضمائضونػبأنػتذندػرطرػبنػاضخطابػػأوضىػوأحدنػباِّثر -:ػ
ِ
الرحم ِف ب ِف عبِد اْلَق ِارِؼ( :)9أََّنو س ِمع عمر بف اْلخ َّ
ط ِ
الن َ َّ
اب َ عَمى اْل ِم ْن َب ِر ُي َعّمِـ َّ
كؿ:
ُ َ َ ُ ََ ْ َ َ
َع ْف َع ْبد َّ ْ َ ْ َ ْ
ّ
اس الت َش ُّي َد َكَيُق ُ
ُ
اكي ِ ِ َّ
ُقكُلكا" :التَّ ِحيَّات َِّّلِلِِ َّ ،
بلـ
ُّيا النَِّب ُّي َكَر ْح َم ُة َّ
َّللاِ َكَب َرَكاتُ ُوَّ ،
ات َِّّلِلِ َّ
ات َّ
الصَم َك ُ
َّات َّّلِل ،الطِّي َب ُ
الز ُ
ُ
بلـ َعَم ْي َؾ أَي َ
الس ُ
الس ُ
()10
ِ
َّللا َّ ِ ِ
َف ُم َح َّمداً َع ْبُدهُ َكَرُسكُل ُو" .
َف ال ِإَل َو ِإال َّ
َعَم ْي َنا َك َعَمى ِع َب ِاد َّ
َّللاَُ ،كأ ْ
يف ،أ ْ
َش َيُد أ ْ
َش َيُد أ ْ
الصالح َ
) )1سكرة طو :جزء اآلية (.)47
) )2سكرة مريـ :جزء اآلية (.)33
( )3الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)212/1ابف قدامة :المغني (.)384/1

صححو األرناؤكط.
( )4أحمد :المسند ،مسند المكثريف مف الصحابة ،مسند عبد هللا بف مسعكد ،)108/7(رقـ ( ،)4005ك َّ
( )5الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)212/1البابرتي :العناية شرح اليداية (.)313/1
( )6المصدراف السابقاف.
الطحاكؼ :شرح معاني اآلثار (.)264/1
( )7
َّ

( )8الطبراني :المعجـ الكبير ،باب راشد بف سعد ،عف معاكية ( ،)379/19رقـ (.)891

( )9عبد الرحمف بف عبد القاري :القارة ىـ بنك اليكف بف خزيمة ،كلد عمى عيد رسكؿ هللا  ،ليس لو منو سماع كال لو عنو

ركاية ،قاؿ الكاقدؼ :ىك صحابي ،ككاف مع عبد هللا بف األرقـ عمى بيت الماؿ في خبلفة عمر بف الخطاب  ،كىك مف
َّ
جمة تابعي المدينة كعممائيا ،تُكفي سنة إحدػ كثمانيف ،كىك ابف ثماف كسبعيف سنة .ابف عبد البر :االستيعاب (.)839/2

( )10مالؾ :المكطأ بركاية الشيباني ،أبكاب الصبلة ،باب التشيد في الصبلة ( ،)68/1رقـ ( ،)146الشافعي :المسند ،كمف=
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كجو الدللة :ذىب المالكي ُة إلى أف ىذه الصيغة ىي األقرب كاألكلى؛ كذلؾ ألف عمر قالو عمى
المنبر بمحضر مف الصحابة  كغيرىـ ،فمـ ُينكركه؛ فكاف إجماعاً(.)1
دضغلػاضمولػاضثاضث:ػادتدلػاضمائضونػبأنػتذندػربداضضهػبنػرباسػػعوػاِّوضىػواِّحدنػباضدظَّقػ

اضظَّبوغَّق -:ػ
ممنا التشيد كما يعممنا السكرة مف القرآف
عف ابف عباس -رضي هللا عنيما -قاؿ" :كاف النبي ُ ي َع ُ
طيبات َِّّلِلِ ،سبلـ عَميؾ أَييا النَِّبي كرحم ُة َِّ ِ
مينا
كؿ" :التّ ِحيَّات
َّللا َكَب َرَكاتُ ُوَ ،سبلـ َع َ
ات ال ّ َ ُ
الص َمك ُ
ُ
ََْ
فكاف َيُق ُ
ّ
المباركات ّ
ََ ْ َ
كعمى ِعب ِاد هللا َّ ِ ِ
َّللا"(.)2
أف ُم َح َّمداً َرُسكؿ َّ
أشيُد أف ال إلو إال َّ
َّللاُ كأشيد ّ
َ
الصالحيفَ ،
ِ
كجو الدللة :أخذكا بيذه الصيغة لعدة أمكر ،كىي:
 -1أف فييا زيادة عمى الركايات بقكلو المباركات.
 -2كلتعميـ النبي  لو كتعميـ القرآف(.)3

 -3كلتأخره عف ركاية غيره ،كاألخذ بالمتأخر أكلى.

َ...تيَّةً ِمن ِع ْن ِد َِّ
ِ
ارَكةً طَيِّبَةً﴾( ،)4كما كافق كتاب هللا عز كجل أكلى.
 -4كلقكلو تعالىْ َ ﴿ :
اّلل ُمبَ َ
()5
ِ
ب
الم َعلَى نُ ٍ
ني﴾ َ ﴿ ،س ٌ
 -5كفيو ُذ ِكر السبلـ ُمنك ارً ،كما في قكلو تعالىَ ﴿ :س ٌ
الم قَ ْوالً م ْن َر ٍّ
وح ِِف ال َْعالَ ِم َ
َرِح ٍ
يم﴾( ،)6فكاف األخذ بو أكلى(.)7
ػ

اضطظاشذق :ػ
أوالّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأنػتذندػربداضضهػبنػطدفود ػعوػاِّوضىػواِّحدن -:ػ
ُغظاششػاختغارُعمػضتذندػابنػطدفودػػبأنػاِّسـلػتذندػابنػرباسػ-رـيػاضضهػرظنطا-ػ
وذضكػضوجوه( :)8ػ
أكلا :زيادة لفع المباركات فيو.

=كتاب الرسالة إال ما كاف معاداً ( ،)237/1كقاؿ ابف الممقف في البدر المنير ( :)25/4حديث صحيح.

) )1ابف قدامة :المغني ( ،)384/1المقدسي :الشرح الكبير (.)574/1

( )2مسمـ :الصحيح ،كتاب الصبلة ،باب التشيد في الصبلة ( ،)302/1رقـ (.)403

( )3الدليل عميو ما ركاه مسمـ في الصحيح ،كتاب الصبلة ،باب التشيد في الصبلة ( ،)303/1رقـ (َ )403ع ِف ْاب ِف َعب ٍ
َّاس -
كرةَ ِم َف اْلُق ْر ِ
آف".
كؿ هللاِ ُ ي َعّمِ ُمَنا التَّ َش ُّي َدَ ،ك َما ُي َعِّم ُمَنا ُّ
اؿَ :
"ك َ
الس َ
اف َرُس ُ
رضي هللا عنيماَ -ق َ
) )4سكرة النكر :اآلية (.)61

) )5سكرة الصافات :اآلية (.)79
) )6سكرة يس :اآلية (.)58

( )7الماكردؼ :الحاكؼ ( ،)156/2الشربيني :مغني المحتاج ( ،)380/1العمراني :البياف (.)235/2
( )8النككؼ :المجمكع ( ،)457/3الرممي :نياية المحتاج (.)525/1
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اّلِلِ ،كفي
َّللاِ َكِب َّ
مرجحة لكاف تشيد جابر( )1أكلى؛ ألف فيو زيادة ِب ْس ِـ َّ
يجاب عنو :أف الزيادة لك كانت َّ
خبر ابف مسعكد  زيادة الكاك أك األلف كالبلـ ،كقكلو :عبده؛ فكاف أكلى(.)2

َ...تيَّةً ِمن ِع ْن ِد َِّ
ِ
ارَكةً طَيِّبَةً﴾(.)3
ثاني ا :كلمكافقتو قكلو تعالىْ َ ﴿ :
اّلل ُمبَ َ
كيجاب عنو :بأف مكافقتو لمقرآف ليس بمرِّجح؛ ألف قراءة القرآف في القعدة مكركىة؛ فكيف يستحب ما
يكافقو؟(.)4
ُّ
كلتأخره عف تشيد ابف مسعكد  ،ألف ابف مسعكد  مف متقدمي الصحابة  ،كابف عباس -رضي
ثالثا:

هللا عنيما -مف متأخرييـ ،كالمتأخر يقضي عمى المتقدـ.
كيجاب عنو مف كجييف:

األكؿ :بأف ىذا القكؿ غير سديد؛ ألنو يؤدؼ إلى تقديـ ركاية األحداث عمى ركاية المياجريف ،كال أحد يقكؿ
بو(.)5

رسكؿ هللا .)6(
الثاني :كألف ابف مسعكد  كاف تقدمت ىجرتُو؛ فقد دامت صحبتُو إلى أف ُقِبض
ُ
()7
ِ
ب
الم َعلَى نُ ٍ
ني﴾  ،وقولوَ ﴿ :س ٌ
رابعا :كفيو ذكر السبلـ منك اًر كما في قكلو تعالىَ ﴿ :س ٌ
الم قَ ْوالً م ْن َر ٍّ
وح ِِف ال َْعالَ ِم َ

َرِح ٍ
يم﴾()8؛ فكاف األخذ بو أكلى.

كيجاب عنو :إف استداللكـ بأف أكثر التسميمات في القرآف بغير األلف كالبلـ أنو يستمزـ المكافقة كقد

الم َعلَى َم ِن
...و َّ
الس ُ
قمنا إنيا مكركىة ،عمى أف السبلـ في القرآف جاء باأللف كالبلـ أيضاً ،قاؿ هللا تعالىَ ﴿ :
()9
ت.)11()10(﴾...
اتَّبَ َع ا َْلَُدى﴾  ،كقاؿ ﴿ َو َّ
الم َعلَ َّي يَ ْوَم ُولِ ْد ُ
الس ُ
ِ
َّللاِ ُ ي َعّمِ ُمَنا التَّ َش ُّي َد َك َما ُي َعّمِ ُمَنا
كؿ َّ
اؿَ :
"ك َ
اف َرُس ُ
( )1تشيد جابر -رضي هللا عنيما -ىكَ :ع ْف َجاب ٍر -رضي هللا عنيماَ -ق َ
َّللاِ كِب َّ ِ
َّ
كرَة ِم َف اْلُق ْر ِ ِ
ُّيا َّ
الس َبل ُـ
النِب ُّي َكَر ْح َم ُة َّ
َّللاِ َكَب َرَكاتُ ُوَّ ،
اتَّ ،
َّات َِّّلِلِ َك َّ
ُّ
ات َكالطِّيَب ُ
الصَم َك ُ
اّلِل ،التَّ ِحي ُ
الس َبل ُـ َعَم ْي َ
الس َ
ؾ أَي َ
آف ب ْس ِـ َّ َ
َّللاِ َّ ِ ِ
َش َي ُد أ َّ
اّلِلِ ِم َف
َعكُذ ِب َّ
َؿ َّ
َف َال ِإَل َو ِإ َّال َّ
َعَم ْيَنا َك َعَمى ِعَب ِاد َّ
َّللاَُ ،كأ ْ
يف ،أ ْ
َش َي ُد أ ْ
الصالح َ
َّللاَ اْل َجَّن َة َكأ ُ
َسأ ُ
َف ُم َح َّمداً َع ْب ُدهُ َكَرُسكُل ُو ،أ ْ
َّ
الن ِار" ابف ماجة :سننو ،كتاب إقامة الصبلة ،كالسنة فييا ،باب ما جاء في التشيد ( ،)292/1رقـ ( ،)902كحكـ عميو

ضعفو البخارؼ ،كالترمذؼ ،كالنسائي ،كالبييقي.
النككؼ في الخبلصة ( ،)433/1فقاؿ" :قاؿ الحفاظ :ىك ضعيف ،كممف َّ

( )2البابرتي :العناية شرح اليداية (.)314/1
) )3سكرة النكر :جزء اآلية (.)61
( )4البابرتي :العناية شرح اليداية (.)314/1
( )5الكاساني :بدائع الصنائع (.)212/1

( )6البابرتي :العناية شرح اليداية (.)314/1
) )7سكرة الصافات :اآلية (.)79
) )8سكرة يس :اآلية (.)58

) )9سكرة طو :جزء اآلية (.)47
) )10سكرة مريـ :جزء اآلية (.)33
( )11البابرتي :العناية شرح اليداية (.)314/1
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ثاظغاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأنػتذندػرطرػبنػاضخطابػػعوػاِّوضىػواِّحدن -:ػ
يناقش اختيارىـ لتشيد عمر بف الخطاب  مف جانبيف:

األكؿ :إف حديث عمر لـ يركه عف النبي  إنما ىك مف قكلو ،كأكثر أىل العمـ عمى خبلفو ،فكيف يككف
إجماعا؟ عمى أنو ليس الخبلؼ في إجزائو في الصبلة ،إنما الخبلؼ في األكلى كاألحسف ،كاألحسف تشيد

النبي  الذؼ عممو أصحابو كأخذكا بو(.)1

الثاني :أف ما ذكره مالؾ مف إجماع الصحابة  عمى ركاية عمر ضعيف؛ فإف أبا بكر عمـ الناس
فدؿ أف األخذ بو أكلى(.)2
عمى منبر رسكؿ هللا  التشيد كما ىك تشيد ابف مسعكد ؛ َّ

ثاضثاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأنػتذندػربداضضهػبنػرباسػ-رـيػاضضهػرظنطا-ػعوػاِّوضىػواِّحدن -:ػ
يناقش اختيارىـ لتشيد عبدهللا بف عباس -رضي هللا عنيما-:-

إ َّف حديث ابف عباس -رضي هللا عنيما -قد انفرد بو ،كاختمف عنو في بعض ألفاظو؛ لذلؾ فقد

اضطربت الركايات عنو؛ ففي ركاية مسمـ أنو قاؿ" :كأشيد أف دمحماً عبده كرسكلو" كركاية ابف مسعكد .)3(
اضترجغّّ :ػ
بعد التمعف في أقكاؿ الفقياء كاستدالؿ كل فريق لما ذىب إليو ،كالمناقشات الكاردة عمى األدلة؛ فإنو

يتبيَّف لي بأف جميع الركايات جائزة ،كىك ما اتفق عميو جميكر الفقياء كما ذكرنا آنفاً ،كلكف األكلى كاألفضل

ىك تشيد عبدهللا بف مسعكد  ،كىك ما ذىب إليو الحنفية كالحنابمة ،كقكؿ اإلماـ دمحم بف الحسف ،كذلؾ لما
يأتي:

 -1صحة الركاية التي استدلكا بيا ككركدىا في الصحيحيف ،كسبلمتيا مف المناقشات كالردكد ،بخبلؼ أدلة
األقكاؿ األخرػ التي لـ تسمـ مف المناقشات.

 -2اتفاؽ فقياء المذاىب بأف جميع الركايات المذككرة صحيحة؛ كلكف ركاية عبدهللا بف مسعكد  ىي
تقديميا عمى غيرىا مف الركايات.
األصح؛ لذا كجب
ُ
قاؿ النككؼ" :ككميا مجزئة َّ
أصحيا خبر ابف مسعكد  ،ثـ خبر ابف عباس -رضي هللا
يتأدػ بيا الكماؿ ،ك ُّ
عنيما.)4("-

 -4أف ىذا التشيد ىك المستفيض في األمة الشائع في الصحابة  ،فقد ركؼ عف الصديق  أنو كاف يعمـ

الناس تشيد ابف مسعكد  ،كلـ ُينكر عميو أحد مف الصحابة  فكاف إجماعاً ،ككذا ركؼ عف عمي ،
كمعاكية  ،كعائشة -رضي هللا عنيا -كقالت ىكذا تشيد رسكؿ هللا .واضضه ػتفاضى ػأرضم ػ،،،

( )1ابف قدامة :المغني (.)384/1

( )2السرخسي :المبسكط ( ،)27/1الكاساني :بدائع الصنائع (.)212/1
( )3ابف قدامة :المغني (.)384/1
( )4السنيكي :أسنى المطالب ( ،)164/1الرممي :غاية البياف (.)88/1

94

طنػدظنػورخصػاضؿالة

اضلؿلػاضثاظي

ادلجذث انثبًَ:

يٍ َٕافــم انصــالح
ٔفٍّ ثالثخ يطبنت:

ادلطهت األٔل :عذد ركعبد انُبفهخ
ادلطهت انثبًَ :قضبء َبفهخ انفجز

ادلطهت انثبنث :عذد ركعبد انٕتز
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ادلطهت األٔل

ؿورةػاضطدأضق :ػ

عذد ركعبد انُبفهخ

قاؿ اإلماـ دمحم بف الحسف:
قاؿ أبك حنيفة –رحمو هللا :-صالة الميل إف شئت صميت ركعتيف ،كاف شئت صميت أربع ا ،كاف
بينيف بسالـ ،ككاف يكره أف يزيد في صالة النيار عمى
شئت صميت ست ا ،كاف شئت صميت ثماني ا ل تفصل
َّ
أربع شيئا ل يفصل بيف ذلؾ بسالـ.

فأما صالة الميل فمثنى مثنى ،يسمِّـ في
كقاؿ دمحم بف الحسف :كما قاؿ أبك حنيفة في صالة النيار؛ َّ
كل ركعتيف منيما ،كالكتر ثالث ركعات ،كىذه أحسف القكليف عندنا ألف رسكؿ هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ثبت عنو َّأنو قاؿ
صالة الميل مثنى مثنى.

كقاؿ أىل المدينة :صالة الميل كالنيار مثنى مثنى يسمِّـ مف كل ركعتيف(.)1

تحرغرػطحلػاضظزاع :ػ
أسر بيا( ،)2كلكنيـ
اتفق الفقياء عمى أف النكافل مف التيجد كالتطكع مف شاء جير بيا كمف شاء َّ
اختمفكا في كيفية أدائيا مف حيث عدد ركعاتيا.
أشوالػاضلمناء :ػ
اختمف الفقياء في عدد ركعات النافمة عمى ثالثة أقكاؿ ،كىي:
القكؿ األكؿ :التطكع بالميل ركعتاف ركعتاف ،أك أربع أربع ،أك ست ست ،أك ثماف ثماف أؼ ذلؾ شئتال
َّ
يفصل
كره أف يزيد في صبلة النيار عمى أربع شيئاً ال يفصل بيف ذلؾ بسبلـ ،كاألفضل أربعاً
بينيف بسبلـ ،كُي َ

أربعاً ليبلً كنيا اًر ،كىك مذىب الحنفية ،كقكؿ اإلماـ دمحم بف الحسف في صبلة النيار(.)3

القكؿ الثاني :صبلة التطكع بالنيار كالميل مثنى مثنى ،يسِّمـ مف كل ركعتيف ،كىك قكؿ المالكية كالشافعية،
كقكؿ اإلماـ دمحم بف الحسف في صبلة الميل(.)4

)َّ )1
الحجة (.)271/1
الشيبانيَّ :

) )2ابف حزـ :مراتب اإلجماع (.)33/1

) )3السرخسي :المبسكط ( ،)158/1الكاساني :بدائع الصنائع (َّ ،)294/1
الحداد :الجكىرة النيرة ( ،)72/1ابف نجيـ المصرؼ:
البحر الرائق (َّ ،)58/2
الحجة (.)271/1
الشيبانيَّ :

) )4السرخسي :المبسكط ( ،)158/1الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)294/1اإلماـ مالؾ :المدكنة ( ،)189/1ابف رشد :بداية
المجتيد ( ،)217/1القرافي :الذخيرة ( ،)402/2ا َّ
لحطاب :مكاىب الجميل ( ،)126/2الماكردؼ :الحاكؼ الكبير
( ،)289/2النككؼ :المجمكع ( ،)51/4الشربيني :مغني المحتاج (.)462/1
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القكؿ الثالث :صبلة الميل كالنيار مثنى مثنى ،كاف تطكع في النيار بأربع ركعات فبل بأس ،كىك مذىب
الحنابمة(.)1
دببػاضخالف :ػ
اختبلؼ اآلثار الكاردة في ىذا الباب(.)2
اِّدضق :ػ
أدضقػأؿحابػاضمولػاِّول:ػادتدلػاضمائضونػبأنػاضتطوعػباضضغلػرصفتانػرصفتان،ػأوػأربّٓػأربّٓ،ػأوػ
دتػدت،ػوأنػاِّسـلػأربفاّػأربفاّػضغالّػوظناراّػباضدظَّقػاضظٌَبوغَّقػواضطفمول :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
ِ ِ
الرحم ِف ،أََّنو سأَؿ ع ِائ َش َة –رضي هللا عنياَ ،-كيف َك َان ْت ص َبلةُ رس ِ
ِ
كؿ هللاِ ﷺ ِفي
َْ
ُ َ َ َ
َُ
َ
َ -8ع ْف أَبي َسَم َم َة ْبف َع ْبد َّ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
صّمِي أ َْرَبعاً،
ضَ
كؿ هللا ﷺ َي ِز ُيد في َرَم َ
اف؟ َقاَل ْتَ " :ما َك َ
ضَ
َرَم َ
اف َرُس ُ
افَ ،كَال في َغ ْيره َعَمى إ ْح َدػ َع ْش َرَة َرْك َع ًةُ ،ي َ
طكلِ ِي َّف ،ثُ َّـ ي ِ
َؿ َع ْف حسِن ِي َّف ك ُ ِ ِ
صِّمي ثَ َبلثاًَ ،فَقاَل ْت
َؿ َع ْف ُح ْسِن ِي َّف َك ُ
صّمي أ َْرَبعاًَ ،ف َبل تَ ْسأ ْ
َف َبل تَ ْسأ ْ
ُْ
َ
طكلي َّف ،ثُ َّـ ُي َ
َُ
َع ِائ َش ُةَ :فُقْم ُتَ :يا َرسكؿ هللاِ أَتََناـ َق ْبل أ ْ ِ
اؿَ « :يا َع ِائ َش ُة ِإ َّف َع ْي َن َّي تََن ِ
اـ َقْمِبي»(.)3
َف تُكت َرَ ،فَق َ
ُ َ
ُ َ
َ
امافَ ،كَال َي َن ُ
حجة ألبي حنيفة ،بأف األفضل في التنفل بالميل أربع ركعات
صّمِي أ َْرَبعاً" َّ
كجو الدللة :قكلياُ" :ي َ
بتسميمة كاحدة(.)4

ِ
ِ
ِ
صّمِي ُّ
اء هللاُ"(.)5
َ -2ع ْف َعائ َش َة –رضي هللا عنياَ ،-قاَل ْتَ " :ك َ
اف َرُس ُ
كؿ هللا ﷺ ُي َ
الض َحى أ َْرَبعاًَ ،كَيز ُيد َما َش َ
كجو الدللة :أف فعل النَّبي ﷺ كأداءه لصبلة الضحى أربعاً ،كىي مف نافمة النيار ،يدؿ عمى أف ذلؾ
األفضل في أداء النافمة.
ثاظغاّ:ػاضطفمول( :)6ػ
 -1أف في األربع بتسميمة معنى الكصل كالتتابع في العبادة؛ فيك أفضل.

) )1اإلماـ أحمد :مسائل أحمد بف حنبل ركاية ابنو عبد هللا ( ،)89/1ابف قدامة :المغني ( ،)91/2الزركشي :شرح الزركشي
الحجاكؼ :زاد المستقنع (،)51/1
(َّ ،)63/2

) )2ابف رشد :بداية المجتيد (.)217/1

) )3البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب المناقب ،باب كاف النبي ﷺ تناـ عينو كال يناـ قمبو ( ،)191/4رقـ ( ،)3569مسمـ،
الصحيح ،كتاب صبلة المسافريف كقصرىا ،باب صبلة الميل ،كعدد ركعات النبي ﷺ في الميل ،)509/1( ...رقـ (.)738

) )4العيني :عمدة القارؼ (.)204/7

) )5مسمـ :الصحيح ،كتاب صبلة المسافريف كقصرىا ،باب استحباب صبلة الضحى ،)497/1( ...رقـ (.)719
) )6السرخسي :المبسكط (.)159/1
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 -2أف التطكع نظير الفرائض ،كالفرض في صبلة الميل العشاء ،كىي أربع بتسميمة فكذلؾ النفل.
أدضقػأؿحابػاضمولػاضثاظي:ػادتدلػاضمائضونػبأنَّػاضتطوعػغصونػباضضغلػواضظنارػرصفتغنػرصفتغنػ
باضدظَّقػاضظٌَبوغَّقػواضطفمول :ػ
َف رجبلً سأَؿ رسكؿ َّ ِ
ِ َّ ِ
َّللاِ ﷺ:
كؿ َّ
اؿ َرُس ُ
صبلَة الم ْيلَ ،فَق َ
َ -1ع ِف ْاب ِف ُع َم َر –رضي هللا عنيما :-أ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ
َّللا ﷺ َع ْف َ
ِ ِ
الصبح َّ
ِ
َّ ِ
ِ
صَّمى"(.)1
صبلَةُ الم ْيل َم ْث َنى َم ْث َنىَ ،فإ َذا َخش َي أ َ
صمى َرْك َع ًة َكاح َد ًة تُكت ُر َل ُو َما َق ْد َ
َحُد ُك ُـ ُّ ْ َ َ
"َ
كجو الدللةُ :يستفاد مف الحديث بأف صبلة الميل مثنى مثنى ،كىك أف يسّمِـ في آخر كل ركعتيف(.)2

َّللاِ ﷺ" :ص َبلة َّ
الم ْي ِل َك َّ
الن َي ِار َم ْث َنى َم ْث َنى"(.)3
كؿ َّ
َ ُ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
َ -2ع ْف ْاب ِف ُع َم َر –رضي هللا عنيماَ -ق َ
كجو الدللةَّ :
إف قكلو " َم ْث َنى َم ْث َنى" يقتضي السبلـ مف كل ركعتيف في النكافل؛ ألف ابف عمر–رضي
هللا عنيما -ركؼ عف النبي ﷺ َّأنو كاف يصمي قبل الظير ركعتيف ،كبعدىا ركعتيف ،كقبل العصر ركعتيف،
كبعد المغرب ركعتيف ،كبعد الجمعة ركعتيف في بيتو كىك كاف ُّ
أشد الناس امتثاالً لما ركؼ عف ﷺ(.)4

ٍِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يمة"(.)5
َ -3ع ْف أَبي َسعيداْل ُخ ْد ِرِّؼ َ ،ع ِف النَّب ِّي ﷺ أَنَّ ُو َق َ
اؿ" :في ُك ّل َرْك َعتَ ْيف تَ ْسم َ
دؿ الحديث عمى أف األفضل في أداء النكافل أف تككف مثنى مثنى.
كجو الدللةَّ :
ثاظغاّ:ػاضطفمول :ػ

َّأنو لما كانت النكافل المسنكنة في الجماعة أككد ،ككانت ركعتيف ركعتيف اقتضى ككجب أف يككف ما
سف ليا الجماعة مف النكافل أفضميا ركعتيف اعتبا اًر باألصل مف جنسيا ،كليقع الفرؽ بيف غالب الفرائض
لـ ُي ّ
كبينيا(.)6
ػ
ػ

) )1البخارؼ :الصحيح الجامع ،أبكاب الكتر ،باب ما جاء في الكتر ( ،)24/2رقـ ( ،)990مسمـ :الصحيح :كتاب صبلة
المسافريف كقصرىا ،باب صبلة الميل مثنى مثنى ،كالكتر ركعة مف آخر الميل ( ،)516/1رقـ (.)749

السارؼ (.)318/2
) )2القسطبلني :إرشاد َّ

)َّ )3
كصححو الداراني فيو.
الدارمي :سننو ،كتاب الصبلة ،باب صبلة الميل كالنيار مثنى مثنى ( ،)914/2رقـ (،)1499
َّ
) )4ابف عبد البر :االستذكار (.)94/2

) )5ابف ماجة ،سننو ،كتاب إقامة الصبلة ،كالسنة فييا ،باب ما جاء في صبلة الميل كالنيار مثنى مثنى ( ،)419/1رقـ
كضعفو األلباني فيو.
(،)1324
َّ

) )6الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)289/2
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أدضقػأؿحابػاضمولػاضثاضث:ػادتدلػاضمائضونػبأنػؿالةػاضضغلػواضظنارػطثظىػطثظى،ػوإنػتطوَّعػسيػاضظنارػ
بأربّٓػسالػبأسػباضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
َف رجبلً سأَؿ رسكؿ َّ ِ
ِ َّ ِ
َّللاِ ﷺ:
كؿ َّ
اؿ َرُس ُ
صبلَة الم ْيلَ ،فَق َ
َ -1ع ِف ْاب ِف ُع َم َر –رضي هللا عنيما :-أ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ
َّللا ﷺ َع ْف َ
ِ ِ
الصبح َّ
ِ
َّ ِ
ِ
صَّمى"(.)1
صبلَةُ الم ْيل َم ْث َنى َم ْث َنىَ ،فإ َذا َخش َي أ َ
صمى َرْك َع ًة َكاح َد ًة تُكت ُر َل ُو َما َق ْد َ
َحُد ُك ُـ ُّ ْ َ َ
"َ
كجو الدللة :يدؿ الحديث عمى أف صبلة الميل مثنى مثنى ،كيدؿ بمفيكمو أف صبلة النيار رباعية(.)2
َّللاِ ﷺ" :ص َبلة َّ
الم ْي ِل َك َّ
الن َي ِار َم ْث َنى َم ْث َنى"(.)3
كؿ َّ
َ ُ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
َ -2ع ْف ْاب ِف ُع َم َر –رضي هللا عنيماَ -ق َ
كجو الدللة :الحديث صريح الداللة عمى أف صبلة النافمة تصمى مثنى مثنى ليبلً كنيا اًر.

الشمسَ ،ال يْف ِ
ُّ
النِب َّي ﷺ " َكاف ي ِ
ِ َّ
ِ
ِ
َف َّ
ُّكب األنصارؼ " :أ َّ
ص ُل
َ
صّمي َق ْب َل الظ ْي ِر أ َْرَبعاً إ َذا َازَلت ْ ُ
َ -3ع ْف أَبي أَي َ
َ َُ
السم ِ
ِ ِ
اء تُْفتَ ُح ِإ َذا َازَل ِت َّ
ِ
الش ْم ُس"(.)4
اؿ" :إ َّف أ َْب َك َ
َب ْي َن ُي َّف بتَ ْسمي ٍـ"َ ،كَق َ
اب َّ َ
كجو الدللة :يدؿ الحديث عمى جكاز أداء صبلة التطكع نيا اًر أربع ركعات ،دكف أف يفصل بينيما بسبلـ.
اضطظاشذق :ػ
أوالّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأنَّػاضتطوعػباضضغلػرصفتانػرصفتان،ػأوػأربّٓػأربّٓ،ػأوػدتػدت،ػأوػ
ثطانػثطانػالػغلؿلػبغظننَّػبدالم،ػوأنػاِّسـلػأربفاّػأربفاّػضغالّػوظناراّ :ػ
 -1االستدالؿ بحديث عائشة –رضي هللا عنيا -بأنو كاف يصمي ﷺ أربعاً ،ثـ أربعاً ،ثـ ثبلثاً.
أف األربع بسبل ٍـ ك ٍ
يجاب عنو :ليس في حديث عائشة يصمي أربعاًَّ ،
احد ،كاَّنما أرادت العدد في قكليا
أربعاً ،ثـ أربعاً ،ثـ ثبلثاً ،بدليل قكلو ﷺ" :صبلَة َّ
الم ْي ِل َم ْث َنى َم ْث َنى" كىذا يقتضى ركعتيف ركعتيف بسبلـ(.)5
َ ُ
 -2أف ىذا الباب إنما يؤخذ مف جية التكقيف كاالتباع لما فعل رسكؿ هللا ﷺ كأمر بو ،كفعمو أصحابو مف
بعده ،فمـ نجد عنو مف قكلو ،كال مف فعمو أنو ﷺ أباح أف يصمى بالميل بتكبيرة أكثر مف ركعتيف(.)6
بأف صالة التطكع تككف مثنى مثنى ليالا كنيا ار:
ثانيا :مناقشة أدلة القائميف َّ

 -1حديث ابف عمر –رضي هللا عنيما -صبلَة َّ
الم ْي ِل َم ْث َنى َم ْث َنى.
َ ُ
) )1سبق تخريجو ص (.)98
) )2انظر :ابف قدامة :المغني (.)92/2
) )3سبق تخريجو ص (.)98

) )4ابف ماجة :سننو،كتاب إقامة الصبلة ،كالسنة فييا ،باب ما جاء في األربع الركعات قبل الظير ( ،)365/1رقـ (،)1157
صححو األلباني فيو دكف جممة الفصل.
ك َّ
) )5ابف َّ
بطاؿ :شرح صحيح البخارؼ (.)155/3
) )6ابف َّ
بطاؿ :شرح صحيح البخارؼ (.)155/3
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يجاب عنو :أف ىذا الحديث كنحكه محمكؿ عمى بياف األفضل ،كلك َّ
صمى أربعاً بتسميمة جاز(.)1

 -1أما ما ركػ ابف عمر –رضي هللا عنيما -بأف صبلَةُ المَّ ْي ِل َك َّ
الن َي ِار َم ْث َنى َم ْث َنى.
َ
يجاب عنو مف كجييف:

األكؿ :أف المشيكر أف صبلة الميل مثنى مثنى كالنيار غريب ،كلئف ثبت فمعناه شفع ال كاحدة نفياً لمبتيراء.
لما ركاه الترمذؼ سكت عنو ،إال أنو قاؿ اختمف أصحاب
الثاني :أف حديث ابف عمر –رضي هللا عنيماَّ -
شعبة فيو فرفعو بعضيـ ككقفو بعضيـ ،كركاه الثقات عف عبد هللا بف عمر –رضي هللا عنيما -عف النبي ﷺ
كلـ يذكر فيو صبلة النيار ،كقاؿ النسائي ىذا الحديث عندؼ خطأ ،كقاؿ في "سننو الكبرػ" :إسناده جيد ،إال
أف جماعة مف أصحاب ابف عمر–رضي هللا عنيما -خالفكا األزدؼ فيو؛ فمـ يذكركا فيو النيار ،منيـ سالـ،
كنافع كطاكس.
كالحديث في الصحيحيف مف حديث جماعة عف ابف عمر–رضي هللا عنيما -كليس فيو ذكر النيار،
كركػ
الطحاكؼ أيضاً في معاني اآلثار عف ابف عمر أنو كاف يصمي بالميل ركعتيف كبالنيار أربعاً ،فمحاؿ أف
ّ

يركؼ ابف عمر –رضي هللا عنيما -عف رسكؿ هللا ﷺ ضعيفاً أك كاف مكقكفاً غير مرفكع(.)2
ٍِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يمة"(.)3
 -3االستدالؿ بحديث أَبي َسعيداْل ُخ ْد ِرِّؼ َ ،ع ِف النَّب ِّي ﷺ أََّن ُو َق َ
اؿ" :في ُك ّل َرْك َعتَ ْيف تَ ْسم َ
تشيد ،ألف التشيد ُيسمى سبلماً؛ لما فيو مف السبلـ(.)4
يجاب عنو :بأف معناه ال َّ

ثاضثاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأنػؿالةػاضضغلػواضظنارػطثظىػطثظى،ػوإنػتطوعػسيػاضظنارػبأربّٓػسالػ
بأس :ػ
المي ِل م ْثنى م ْثنى ،كحديثو صبلَة َّ
َّ
الم ْي ِل َك َّ
الن َي ِار َم ْث َنى
صبلَةُ ْ َ َ َ َ
َ ُ
حديث ابف عمر –رضي هللا عنيماَ : -
َم ْث َنى ،قد تـ مناقشتيما في مناقشة أدلة أصحاب القكؿ الثاني.
ػ
ػ
) )1العيني :شرح سنف أبي داكد (.)232/5
) )2العيني :البناية شرح اليداية (.)516/2
) )3ابف ماجة ،سننو ،كتاب إقامة الصبلة ،كالسنة فييا ،باب ما جاء في صبلة الميل كالنيار مثنى مثنى ( ،)419/1رقـ
كضعفو األلباني فيو ،البييقي :السنف الكبرػ ،جماع أبكاب صفة الصبلة ،باب صفة الرككع ( ،)121/2رقـ
(،)1324
َّ
(.)2553

) )4السرخسي :المبسكط (.)159/1
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اضترجغّّ:
كل فر ٍ
يق لما
بعد االستعانة با﵀ ،ثـ النظر في أقكاؿ الفقياء في المسألة ،كاألدلة التي استدؿ بيا ُّ
ذىب إليو ،يتبيَّف مما تقدـ مف كجية نظرؼ َّ
بف الراجح فييا قكؿ القائميف بأف صبلة الميل كالنيار تككف مثنى
ٍ
ركعات فبل بأس بذلؾ ،كىك
مثنى ،كاألفضل في نافمة النيار ىك مثنى مثنى ،كلكف إف تطكع فيو بأربع

رجحو اإلماـ دمحم بف الحسف في نافمة النيار ،كذلؾ لؤلسباب التالية:
مخالف لما َّ
 -1األحاديث الصحيحة الصريحة التي تدؿ عمى أف نافمة الميل مثنى مثنى.
 -2أف صبلة العيد ركعتاف ،كاالستسقاء ركعتاف ،ككميا مف صبلة النيار.
الشمسَ ،ال يْف ِ
ُّ
النِب َّي ﷺ " َكاف ي ِ
ِ َّ
ِ
ِ
َف َّ
ُّكب األنصارؼ  ،أ َّ
ص ُل
َ
صمّي َق ْب َل الظ ْي ِر أ َْرَبعاً إ َذا َازَلت ْ ُ
 -3حديث أَبي أَي َ
َ َُ
السم ِ
ِ ِ
اء تُْفتَ ُح ِإ َذا َازَل ِت َّ
ِ
الش ْم ُس"( ،)1يؤكد صحة القكؿ بجكاز أداء النافمة أربع
اؿ" :إ َّف أ َْب َك َ
َب ْي َن ُي َّف بتَ ْسمي ٍـ"َ ،كَق َ
اب َّ َ
ركعات في النيار.

واضضهػتفاضىػأرضمػ ،،،ػ

) )1سبق تخريجو ص (.)99
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ادلطهت انثبًَ

ؿورةػاضطدأضق :ػ

قضبء َبفهخ انفجز

"قاؿ اإلماـ دمحم بف الحسف:

قاؿ أبك حنيفة  :ينبغي لمرجل إذا طمع الفجر أف يصمي ركعتيف قبل أف يصمي الفجر ،فإف لـ

يصميما فميس عميو أف يقضييما.

قاؿ أىل المدينة :يقضييما إذا طمعت الشمس(.)1

تحرغرػطحلػاضظزاع :ػ
أجمع الفقياء األربعة عمى أف كقت صبلة الصبح :طمكع الفجر ،كأجمعكا عمى أف مف صمى الصبح

بعد طمكع الفجر قبل طمكع الشمس؛ بأنو يصمييا في كقتيا( ،)2كاتفقكا عمى أف ركعتي الفجر سنة( ،)3كاختمفكا

في قضائيما إذا فاتتا.
أشوالػاضلمناء :ػ

اختمف الفقياء في قضاء نافمة الفجر عمى قكليف ،ىما:
القكؿ األكؿ :ال يجكز قضاء نافمة الفجر ،إال تبعاً لمفريضة ،كذىب إلى ذلؾ اإلماـ أبك حنيفة كأبك يكسف،
كالشافعي في القديـ(.)4
القكؿ الثاني :يجكز قضاء نافمة الفجر ،كذىب إليو المالكية كالشافعية كالحنابمة ،كىك قكؿ اإلماـ دمحم بف
الحسف(.)5
دببػاضخالف :ػ

)َّ )1
الحجة ()208/1
الشيبانيَّ :

) )2ابف المنذر :اإلجماع (.)38
) )3ابف رشد :بداية المجتيد (.)214/1

) )4الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)287/1المرغيناني :بداية المبتدؼ ( ،)22/1الزيمعي :تبييف الحقائق (َّ ،)183/1
الحداد:
الجكىرة النيرة ( ،)71/1الماكردؼ :الحاكؼ الكبير ( ،)288/2النككؼ :المجمكع (.)42/4

)َّ )5
الشيباني :األصل المعركؼ بالمبسكط ( ،)161/1السرخسي :المبسكط ( ،)161/1البابرتي :العناية شرح اليداية
َّ
الحطاب :مكاىب الجميل (،)80/2
( ،)477/1العيني ،البناية شرح اليداية ( ،)573/2مالؾ :المدكنة (،)212/1
الركياني :بحر المذىب ( ،)217/2المزني :مختصر المزني ( ،)113/8النككؼ:
الخرشي :شرح مختصر خميل (َّ ،)16/2

المجمكع ( ،)42/4األنصارؼ :أسنى المطالب ( ،)207/1ابف قدامة :المغني ( ،)89/2الزركشي :شرح الزركشي
( ،)62/2ابف مفمح :المبدع ( ،)20/2البيكتي :شرح منتيى اإلرادات (.)243/1
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ىك االختبلؼ في الجمع بيف أحاديث تكجب قضاء الصبلة ،كأحاديث تنيى عف الصبلة في أكقات
محدكدة؛ فمف جمع بيف األحاديث قاؿ بأف ركعتي الفجر تُقضى في أكقات الكراىة ،كمف أخذ األحاديث عمى
ظاىرىا قاؿ بعدـ قضاء نافمة الفجر .ػ
اِّدضق :ػ
أدضقػأؿحابػاضمولػاِّول:ػادتدلػاضمائضونػبأنػدظقَػاضلجرػالػتُمـىػإالػتبفاّػضضلرغـقػباضدظَّقػاضظَّبوغَّقػ
واضطفمول :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ

()1
ِ
ِ
ع حتَّى َ ِ َّ
ِ
ِ
اؿ َّ
ْخ ْذ
النِب ُّي ﷺ" :لِ َيأ ُ
اؿَ :ع َّرْس َنا َم َع َنب ِّي هللا ﷺَ ،فَم ْـ َن ْستَ ْيق ْ َ
طَم َعت الش ْم ُسَ ،فَق َ
َ -1ع ْف أَبي ُى َرْي َرَة َ ق َ
احَمِت ِوَ ،فِإ َّف ى َذا من ِزؿ حضرنا ِف ِ
طاف"َ ،قاؿَ :فَفعْمنا ،ثُ َّـ دعا ِباْلم ِ
ْس ر ِ
يو َّ
ٍ ِ
اء َفتَ َك َّ
ضأَ ،ثُ َّـ َس َج َد
َ ََ
َ َْ َ َ ََ
الش ْي َ ُ
ُك ُّل َرُجل ب َأر ِ َ
ََ َ

ِ
سجدتَي ِف ،كَقاؿ يعُقكب :ثُ َّـ َّ
ِ
صَّمى اْل َغ َداَة"(.)2
يم ِت َّ
َ َْ ْ َ َ َْ ُ
الص َبلةُ َف َ
صمى َس ْج َدتَ ْيف ،ثُ َّـ أُق َ
َ
كجو الدللة :أفاد بأف رسكؿ هللا ﷺ كأصحابو قضكا سنة الفجر عندما فاتتو مع الفرض ،كىي تُقضى
مع الفرض استحساناً(.)3
ِ
ِ
ُـ سَمم َة -رضي هللا عنياَ -قاَل ْتَّ " :
صَّمى َرْك َعتَ ْي ِف،
صمى َرُس ُ
كؿ هللا ﷺ اْل َع ْ
ص َر ،ثُ َّـ َد َخ َل َب ْيتيَ ،ف َ
َ
َ -2ع ْف أ ِّ َ َ
َفُقْمت :يا رسكؿ هللاِ ،صَّميت ص َبلة َلـ تَ ُكف تُ ِ
الرْك َعتَ ْي ِف ُك ْن ُت
اؿَ" :قِد َـ َعَم َّي َماؿَ ،ف َش َغَمِني َع ِف َّ
يياَ ،فَق َ
ُ َ َُ َ
صّم َ
َ َْ َ ً ْ ْ َ
ِ
ُّ
الظي ِرَ ،ف َّ
ِ ِ ِ
اؿ"َ :ال"(.)4
كؿ هللا ،أََف َنْقضيي َما إ َذا َفاتَ ْت َناَ ،ق َ
صم ْيتُ ُي َما ْاآل َف"َ ،فُقْم ُتَ :يا َرُس َ
أ َْرَك ُع ُي َما َب ْع َد ْ
َ
الحديث نص عمى أف القضاء غير ك ٍ
اختص بو النبي
اجب عمى األمة؛ كانما ىك شيء
كجو الدللة:
َّ
ُ
َ ُ
ﷺ ،كال شركة لنا في خصائصو(.)5

ثاظغاّ:ػاضطفمول :ػ
 -1إف القياس في السنة أف ال تُقضى؛ الختصاص القضاء بالكاجب لكف كرد الخبر بقضائيا قبل الزكاؿ تبعاً
لمفرض ،كىك ما ركؼ "أنو ﷺ قضاىا مع الفرض غداة ليمة التعريس بعد ارتفاع الشمس" فيبقى ما ركاه عمى

األصل(.)6

يو كْقع ًة لِ ِبلسِت ار ِ
ِِ
ِ
ِ ِ َّ ِ
حة ثُ َّـ َي ْرتَحُمك َف .ابف فارس :مقاييس
ْ َ
كؿ اْلَق ْك ِـ في َسَف ٍر م ْف آخ ِر الم ْيلَ ،يَق ُعك َف ف َ َ
)َ )1عَّر ْسَنا :مف التَّ ْع ِر ُ
يسُ :ن ُز ُ
المغة ( ،)263/4الرازؼ :مختار الصحاح (.)205/1
) )2مسمـ :الصحيح ،كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،باب قضاء الصبلة الفائتة ( ،)471/1رقـ (.)680
) )3انظر :الكاساني :بدائع الصنائع (.)287/1
) )4أحمد ،المسند ،مسند النساء ،حديث أـ سممة زكج النبي ﷺ ( ،)277/44رقـ ( ،)26678كقاؿ األرناؤكط :صبلة النبي ﷺ
ركعتيف بعد العصر صحيح.

) )5الكاساني :بدائع الصنائع (.)287/1
) )6انظر الزيمعي :تبييف الحقائق ( ،)183/1العيني :البناية شرح اليداية (ُ ،)574/2مبل خسرك :درر الحكاـ (.)122/1
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ٍ
سنة رسكؿ هللا ﷺ عبارة عف طريقتو كذلؾ بالفعل في كقت خاص عمى ٍ
 -2إف َّ
مخصكصة ،عمى ما
ىيئة
فعمو النبي ﷺ فالفعل في كقت آخر ال يككف سمكؾ طريقتو ،فبل يككف سنة بل يككف تطكعاً مطمقاً(.)1
 -3إف مكضعيا بيف األذاف كاإلقامة ،كقد فات ذلؾ بالفراغ مف الفرض(.)2
 -4إف السنف شرعت تكابع لمفرائض ،فمك قضيت في كقت ال أداء فيو لمفرائض لصارت السنف أصبلً،
ألنيا كانت َّ
كبطمت التبعية فمـ تبق سنف مؤكدة؛ َّ
سنة بكصف التبعية(.)3
 -5إنو يبقى نفبلً مطمقاً ،كىك مكركه بعد الصبح(.)4
أدضق ػأؿحاب ػاضمول ػاضثاظي :ػادتدل ػاضمائضون ػإذا ػساتت ػاضطدضم ػرصفتا ػاضلجر ،ػوشد ػؿضَّى ػاضؿبّّ ػسإظَّهػ
غمـغنطاػباضدظَّقػاضظَّبوغَّقػواِّثرػواضمغاس :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ

ِ
ِ
ع حتَّى َ ِ َّ
ِ
ِ
اؿ َّ
ْخ ْذ
النِب ُّي ﷺ" :لِ َيأ ُ
اؿَ :ع َّرْس َنا َم َع َنب ِّي هللا ﷺَ ،فَم ْـ َن ْستَ ْيق ْ َ
طَم َعت الش ْم ُسَ ،فَق َ
َ -1ع ْف أَبي ُى َرْي َرَة َ ،ق َ
احَمِت ِوَ ،فِإ َّف ى َذا من ِزؿ حضرنا ِف ِ
طاف"َ ،قاؿَ :فَفعْمنا ،ثُ َّـ دعا ِباْلم ِ
ْس ر ِ
يو َّ
ٍ ِ
اء َفتَ َك َّ
ضأَ ،ثُ َّـ َس َج َد
َ ََ
َ َْ َ َ ََ
الش ْي َ ُ
ُك ُّل َرُجل ب َأر ِ َ
ََ َ
ِ
سجدتَي ِف ،كَقاؿ يعُقكب :ثُ َّـ َّ
ِ
صَّمى اْل َغ َد َاة"(.)5
يم ِت َّ
َ َْ ْ َ َ َْ ُ
الص َبلةُ َف َ
صمى َس ْج َدتَ ْيف ،ثُ َّـ أُق َ
َ
فدؿ ذلؾ عمى جكاز قضائيما.
كجو الدللة :أف النبي ﷺ قضى ركعتي الفجر بعد طمكع الشمس؛ َّ

رك" :أََّنو َّ
الصبح ،ثُ َّـ َقاـ ي ِ
س ْب ِف َعم ٍ
َ -2ع ْف َق ْي ِ
النِب ُّي ﷺ" :ما َىاتَ ِ
اؿ َّ
اف
صمى َم َع النَِّب ِّي ﷺ ُّ ْ َ
صمّي َرْك َعتَ ْي ِفَ ،فَق َ
ْ
َ
َ َُ
ُ َ
اف؟"َ ،فَقاؿ :يا رسكؿ َّ ِ
َك ْف صَّم ْيتُيماَ ،فيما َىاتَ ِ
ِ
الرْك َعتَ ِ
اؿَ :ف َس َك َت َع ْن ُو النَِّب ُّي ﷺ"(.)6
َّ
افَ ،ق َ
َ َ َُ َ
َّللا َرْك َعتَا اْلَف ْجر َل ْـ أ ُ َ ُ َ ُ َ

كجو الدللة :سككت النبي ﷺ عمى قضاء قيس بف عمرك  لركعتي الفجر بعد أدائو لفريضة

الفجر ،يدؿ عمى إق ارره ﷺ بجكاز ما يفعمو ،كبمفيكـ المخالفة لك أف ما فعمو قيس  غير مك ٍ
افق لمشرع؛ لنياه
النبي ﷺ عف قضائيما.

ِ
َّللاِ ﷺ " :م ْف َلـ ُيص ِّل َرْك َعتَ ِي َ ِ
طُم ُع
كؿ َّ
صّمِ ِي َما َب ْع َد َما تَ ْ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
َ -4ع ْف أَبي ُى َرْي َرَة َ ،ق َ
الف ْجر َفْمُي َ
َ ْ َ
َّ
الش ْم ُس"(.)7
) )1الكاساني :بدائع الصنائع (.)287/1
) )2السرخسي :المبسكط (.)162/1

) )3الكاساني :بدائع الصنائع (.)288/1
) )4البابرتي :العناية شرح اليداية (.)478/1
) )5سبق تخريجو ص (.)103

كصححو
) )6الترمذؼ :سننو ،أبكاب الصبلة عف رسكؿ هللا ﷺ ،باب ما جاء فيمف تفكتو الركعتاف ،)285/2( ...رقـ (،)422
َّ
األلباني فيو.

) )7الترمذؼ :سننو ،أبكاب الصبلة عف رسكؿ هللا ﷺ ،باب ما جاء في إعادتيما ( ،)287/2رقـ ( ،)423كقاؿ عنو الترمذؼ=:
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كجو الدللة :أف مف نسي ركعتي الفجر خاصة ،فذكرىما بعد أف طمعت الشمس ،فصبلىما فذلؾ جائز(.)1

كؿ هللاِ ﷺ َب ْع َد
َ -4ع ْف َع ِائ َش َة -رضي هللا عنياَ -ع ْف أ ِّ
ُـ َسَم َم َة -رضي هللا عنياَ -قاَل ْتَ " :د َخ َل َعَم َّي َرُس ُ
اْلعص ِر َف َّ
اف ما ُك ْن َت تُ ِ ِ
اف َّ ِ
كؿ هللا ما َىاتَ ِ
ُصِّمي ِي َما َب ْع َد
صّميي َما؟ َفَق َ
صمى َرْك َعتَ ْي ِفَ ،فُقْم ُتَ :يا َرُس َ
َ ْ
اؿُ :ك ْن ُت أ َ
َ
الرْك َعتَ َ
َ
َ
()2
ِ
الظي ِر َفج ِ
ُّ
صمَّ ْي ُت ْاآل َف" .
اءني َماؿ َف َش َغَمني َع ْن ُي َما َف َ
ْ َ َ
كجو الدللة :قاؿ ابف عثيميف" :ىذا نص في قضاء الركاتب"( ،)3كنافمة الفجر مف آكد الركاتب،

فجاز قضاؤىما.

ِ
ِ
َ -5ع ْف أ ََن ِ
س ْب ِف َمالِ ٍؾ  ،أ َّ
صّمِ َيا ِإ َذا َذ َك َرَىاَ ،ال َكَّف َارَة َل َيا ِإ َّال َذلِ َؾ"
كؿ هللا ﷺ َق َ
َف َرُس َ
ص َبل ًة َفْمُي َ
"م ْف َنس َي َ
اؿَ :
الص َالةَ لِ ِذ ْك ِري﴾(.")4
اؿ َقتَ َادةَُ ﴿ :وأَقِ ِم َّ
َق َ

قضاء عندما يذكرىا ،كلفع "صبلة" نكرة،
كجو الدللة :أف النبي ﷺ أمر مف نسي صبلة ،أف يصمييا
ً
فيعـ الفرائض كالنكافل ،كيدخل في النكافل ركعني الفجر ،مما يدؿ عمى جكاز قضائيما.

ك(قكلوِ :إ َذا َذ َك َرَىا) :أؼ أك إذا استيقع؛ ألف التذكر خاص بالنسياف ،كيمكف أف يراد بو ما يشمل

االستيقاظ(.)5

 -6عف أَِبي س ِع ٍيد الخد ِرِؼ َ ،قاؿَ :قاؿ رسكؿ َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ص ِّل ِإ َذا َذ َك َر َكِا َذا
َْ
ُْ ّ
َ َ َُ ُ
اـ َعف الكْتر أ َْك َنس َي ُوَ ،فْمُي َ
َّللا ﷺَ :
َ
"م ْف َن َ
ع"(.)6
استَ ْيَق َ
ْ
كجو الدللة :يدؿ الحديث عمى جكاز قضاء الكتر ،كىك مف السنف الركاتب عند جميكر الفقياء،

ككذلؾ ركعتا الفجر مف السنف؛ فيجكز قضاءىما.
ثاظغاّ:ػاِّثر :ػ
َف عبد َّ ِ
ٍِ
َف
اى َما َب ْع َد أ ْ
َع ْف َمالؾ أََّن ُو َبَم َغ ُو أ َّ َ ْ َ
َّللا ْب َف ُع َم َر -رضي هللا عنيماَ" :-فاتَ ْت ُو َرْك َعتَا اْلَف ْج ِرَ ،فَق َ
ض ُ
طَمع ِت َّ
الش ْم ُس"(.)7
ََ
="ىذا حديث غريب ال نعرفو إال مف ىذا الكجو".
) )1الباجي :المنتقى شرح المكطأ (.)228/1

كصححو األلباني.
) )2النسائي :المجتبى مف السنف ،كتاب المكاقيت ،ذكر الرخصة في الصبلة ،)281/1( ...رقـ (،)579
َّ
) )3ابف عثيميف :الشرح الممتع (.)74/3

) )4مسمـ :الصحيح ،كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،باب قضاء الصبلة الفائتة ( ،)477/1رقـ (.)684
) )5المزني :مختصر المزني ( ،)113/8البجيرمي :حاشية البجيرمي عمى شرح المنيج (.)283/1

) )6أحمد :المسند ،مسند المكثريف مف الصحابة  ،مسند أبي سعيد الخدرؼ  ،)366/17( رقـ ( ،)11263ابف ماجة:
كصححو األلباني.
سننو ،كتاب إقامة الصبلة كالسنة فييا ،باب مف ناـ عف الكتر أك نسيو ( ،)375/1رقـ (،)1188
َّ

) )7مالؾ :المكطأ -تحقيق عبد الباقي ،كتاب صبلة الميل ،باب ما جاء في ركعتي الفجر ( ،)128/1رقـ ( ،)32البييقي=:
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يدؿ قضاء ابف عمر -رضي هللا عنيما ،-عمى جكاز قضاء نافمة الفجر بعد طمكع الشمس.
كجو الدللةُّ :
ثاضثاّ:ػاضمغاس:ػ ػ
َّ -8
بأنيا صبلة ليا كقت راتب فكجب أف ال تسقط بفكات كقتيا كالفرائض ،فتُقضى ركاتب الفرائض كما
تقضى الفرائض؛ بجامع التأقيت(.)1

َّ -2إنيا صبلة ذات سبب ،فأشبيت ركعتي الطكاؼ(.)2
اضطظاشذق :ػ
أوالّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبفدمػجوازػشـاءػظاسضقػاضلجرػإالػتبفاّػضضلرض :ػ
 -1ما ركاه أبك ىريرة  عف صبلتيـ الصبح مع النبي ﷺ ليمة التعريس ،إنما يدؿ عمى جكاز قضاء
النكافل ،كمنيا ركعتي الفجر كما في الحديث.

ِ
ِ ِ ِ
اؿ:
 -2كاالستدالؿ بحديث ِّ
كؿ هللا ،أََف َنْقضيي َما إ َذا َفاتَ ْت َناَ ،ق َ
أـ سممة -رضي هللا عنيا -حينما قالتَ :يا َرُس َ
َ"ال" ،عمى أف ىذا مف خصائصو ﷺ.
يجاب عنو مف كجييف:

صح الحديث الحتمل التأكيل ،كذلؾ أف نييو ﷺ عف قضائيما ،مما يدؿ أنو ال تجكز صبلتيما
األكؿ :لك َّ

بعد العصر ،كانما نيى عف قضائيما عمى كجو الحتـ كالكجكب ،كأما مف شاء أف يتطكع بالصبلة ذلؾ الكقت

رغبة في الفضل ،فمو في صبلتو ﷺ ،بعد العصر أفضل األسكة(.)3

اختص بو ﷺ المداكمة عمى الركعتيف بعد العصر ،ال أصل القضاءَ ،ع ْف َع ِائ َش َة –رضي
الثاني :أف الذؼ
َّ
ِ
َّللاِ ﷺَ " :كاف ي ِ
اصل كي ْنيى ع ِف اْل ِكص ِ
هللا عنيا ،-أ َّ
اؿ"(.)4
كؿ َّ
ص ِر َكَي ْن َيى َع ْن َياَ ،كُي َك ُ َ َ َ َ
َف َرُس َ
صّمي َب ْع َد اْل َع ْ
َ
َ َُ
 -3أما االستدالؿ بأف القضاء مختص بالكاجب؛ كأف األصل في َّ
السنة أال تُقضى.
فيجاب عنو :بأف َّ
النبي ﷺ قضى الركعتيف المتيف بعد الظير عندما فاتتاه ،بعد صبلة العصر.

كصححو ابف األثير في جامع
=السنف الكبرػ ،باب مف أجاز قضاءىما بعد طمكع الشمس ( ،)682/2رقـ (،)4235
َّ

األصكؿ (.)59/6

) )1الماكردؼ :الحاكؼ الكبير ( ،)288/2البجيرمي :حاشية البجيرمي عمى شرح المنيج (.)283/1
) )2ابف قدامة :المغني (.)89/2

) )3انظر ابف بطاؿ :شرح صحيح البخارؼ ( ،)211/2كفي مسند أحمد ،مسند النساء ،حديث أـ سممة زكج النبي ﷺ
( ،)278/44رقـ ( ،)26678قاؿ السندؼ :قكليا :أفنقضييما إذا فاتتا؟ يحتمل أف مرادىا السؤاؿ عف كجكب القضاء،

فمذلؾ قاؿ":ال" كحينئذ فيمكف أف يككف القضاء مندكباً ،كيحتمل أف مرادىا القضاء مطمقاً ،فالجكاب يفيد أف الركاتب ال
تقضى ،ال كجكباً كال ندباً ،تميي اًز بينيا كبيف الفرائض.

) )4البييقي :معرفة السنف كاآلثار ،كتاب الصبلة ،ما يستدؿ بو عمى اختصاص ىذا النيي ببعض الصمكات دكف بعض
( ،)426/3رقـ (.)5194
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 -4أما القكؿ بأف مكضعيا بيف األذاف كاإلقامة ،كقد فات ذلؾ بالفراغ مف الفرض ،كأف السنف شرعت تكابع
لمفرائض.
يجاب عنو :لماذا أكجبتـ قضاء الكتر حتى بعد طمكع الفجر ،كالراجح بأف الكتر مف النكافل ،كتركتـ
قضاء نافمة الفجر؟أ
ػ
ثاظغاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبمـاءػظاسضقػاضلجر :ػ
 -1االستدالؿ بقضاء النبي ﷺ ركعتي الفجر ليمة التعريس.
يجاب عنو :أنيما فاتتا مع الفرض فقضيتا تبعاً لمفرض ،كال كبلـ فيو إنما الخبلؼ فيما إذا فاتتا

بينا ،كليذا ال يقضى غيرىما مف السنف كال ىما يقضياف بعد
كحدىما ،كال كجو إلى قضائيما كحدىما لما ّ
الزكاؿ(.)1

 -2أما صبلتو ﷺ بعد العصر فمف خصائصو ،بدليل ما ركػ أحمد فيو« ،أف أـ سممة قالت :يا رسكؿ هللا،
أفنقضييما إذا فاتتا؟ قاؿ" :ال"(.)2
 -3أما حديث قيس بف عمرك .
فيناقش مف كجييف:

َف رسكؿ هللاِ ﷺ" :نيى ع ِف َّ ِ
ِ
ص ِر َحتَّى تَ ْغ ُر َب
ََ َ
األكؿ :أنو ُمعارض بما ركاه أَبك ُى َرْي َرَة  ،أ َّ َ ُ َ
الص َبلة َب ْع َد اْل َع ْ
طُمع َّ
َّ
َّ
الش ْم ُس"( .)3فإف النيي عف الصبلة لنفي جنس الصبلة ،فيتناكؿ
الص َبل ِة َب ْع َد ُّ
الش ْم ُسَ ،ك َع ِف َّ
الص ْب ِح َحتى تَ ْ َ
جميع الصمكات.
االحتجاج بو؛ مع أف الترمذؼ
ابف حباف :ال َي ِح ُّل
الثاني :ففي إسناده سعد بف سعيد ،كقد َّ
ضعفو أحمد ،كقاؿ ُ
ُ
قاؿ :ليس بمتصل(.)4
 -4أما االستدالؿ بحديث أبي سعيد الخدرؼ  ،قاؿ ﷺ "م ْف َناـ َع ِف ِ
الكْت ِر أ َْك َن ِس َي ُو."...
َ َ
فيجاب عنو :بأف الحديث كرد في قضاء الكتر ،كالكتر كاجب عند الحنفية ،بخبلؼ ركعتي الفجر
فإنيما نافمة.

) )1الكاساني :بدائع الصنائع (.)288/1
) )2الزركشي :شرح الزركشي (.)62/2

) )3البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب مكاقيت الصبلة ،باب :ال تتحرػ الصبلة قبل غركب الشمس ( ،)121/1رقـ (،)588
مسمـ :الصحيح ،كتاب صبلة المسافريف ،...باب األكقات التي نيي عف الصبلة فييا ( ،)566/1رقـ (.)825
) )4الزركشي :شرح الزركشي (.)62/2
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 -5يجاب عف المعقكؿ :بأنيـ يأمركف بقضاء نافمة الفجر كينيكف عف قضاء الكتر بعد صبلة الفجر
كأكجبيما عند المسمميف كعند جميع الفقياء صبلة الكتر؛ فكيف قضيت ركعتا الفجر كانما ىما تطكع ،كلـ
ِ
تقض صبلة الكتر(.)1
اضترجغّّ :ػ
بعد استعراض أقكاؿ كأدلة المذاىب كالمناقشات الكاردة تبيف لي أف الراجح ىك ما ذىب إليو جميكر

الفقياء مف المالكية كالشافعية كالحنابمة بأف المسمـ إذا فاتتو ركعتا الفجر ،فيجكز قضاؤىما ،كىك قكؿ اإلماـ

دمحم بف الحسف؛ كذلؾ لؤلسباب اآلتية:

 -1أف النبي  قد قضى ركعتي الظير بعد انتياء صبلة العصر ،كىذا منو سنة فعمية؛ كىذا يدؿ عمى
قضاء النكافل ،كركعتا الفجر مف آكد النكافل.
 -2أف ىناؾ أحاديث تُجيز قضاء النكافل ،كركعتي الفجر عمى الخصكص ،كسككت النبي ﷺ عمى قضاء
قيس بف عمرك ليما بعد الفجر.
 -4أف النيي عف الصبلة بعد الصبح حتى تطمع الشمس إنما ىك فيما يتطكع بو اإلنساف إنشاء كابتداء دكف
ً
ً
ما كاف لو تعمق بسبب ،كركعتا الفجر ليما سبب ،كركعتي الطكاؼ؛ فجاز قضاؤىما.
 -4أّنيا صبلة راتبة ،كليا كقت راتب ،ففات كقتُيا ،فجاز قضاؤىا.
واضضهػتفاضىػأرضمػ،،،

)َّ )1
الحجة (.)208/1
الشيبانيَّ :
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ادلطهت انثبنث

عذد ركعبد انٕتز

()1

ؿورةػاضطدأضق :ػ
قاؿ اإلماـ دمحم بف الحسف:

قاؿ أبك حنيفة رحمو هللا :في الكتر ثالث ركعات كثالث المغرب ،ل تفصيل بينيف بسالـ كل غيره،

يق أر في كل ركعة بفاتحة الكتاب كسكرة.

كقاؿ بعض أىل المدينة :ل بأس بأف يكتر بركعة ،كذكركا ذلؾ عف عثماف بف عفاف  أنو صمى

العشاء ثـ قاـ خمف المقاـ فصمى ركعة كاحدة ،ق أر فييا القرآف ،كذكركا أيضا عف سعد بف أبي كقاص 
أنو كاف يكتر بركعة ،كقاؿ بعضيـ كممف قاؿ ذلؾ مالؾ بف أنس  ،كمف قاؿ بقكلو ليس ينبغي أف يكتر
بركعة ليس معيا غيرىا ،كلكنو يكتر بثالث إل أنو يفصل بيف الركعتيف بيف الشفع كبيف الركعة بسالـ،

كأحب إلينا إف ل يزاد في الفصل مف الكتر كالشفع قبمو عمى السالـ(.)2
تحرغرػطحلػاضظزاع :ػ

اتفق الفقياء عمى جكاز أداء الكتر ثبلث ركعات( ،)3كلكنيـ اختمفكا في أقل الكتر.
أشوالػاضلمناء :ػ
اختمف الفقياء في أقل الكتر ركعة كاحدة أك ثالث ركعات عمى قكليف ،كىما:

القكؿ األكؿ :الكتر ال يككف إال ثبلث ركعات مكصكلة بتسميمة كاحدة كييئة المغرب ،كقالكا :لك أكتر بكاحدة،
أك بثبلث بتسميمتيف ال يصح ،كىك مذىب الحنفية ،كقكؿ اإلماـ دمحم بف الحسف(.)4

القكؿ الثاني :يجكز لممصمي أف يكتر بركعة كاحدة ،كقد ذىب إليو المالكية كالشافعية كالحنابمة(.)5
دببػاضخالف :ػ

اختبلؼ اآلثار في ىذا الباب ،كذلؾ أنو ثبت عنو ﷺ مف حديث َع ِائ َش َة -رضي هللا عنياَ -قاَل ْت:
ِ
َّ ِ
الكْت َر ،كأَىل َن ْج ٍد َي ْك ِس ُرك َف اْلَك َاك،
اؿ الّمِ ْحَي ِان ُّي :أَىل اْل ِح َج ِاز ُي َس ُّمك َف َ
أَك َما َل ْـ َيتَ َشف ْع م َف َ
الع َددَ .ق َ
الف ْرَد َ
انظر :ابف منظكر :لساف العرب (.)273/5

)ِّ )1
الف ْرُد
الكْترَ :
الكْتر ك َ
كِىي ص َبلةُ ِ
الكْت ِر.
َ َ َ
)َّ )2
الحجة (.)190/1
الشيبانيَّ :

) )3الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)271/1المرغيناني :اليداية في شرح بداية المبتدؼ ( ،)66/1ابف عبد البر :البياف كالتحصيل
( ،)122/18ابف رشد :بداية المجتيد ( ،)209/1الماكردؼ :الحاكؼ الكبير ( ،)293/2النككؼ :المجمكع ( ،)11/4ابف
قدامة :المغني ( ،)111/2المرداكؼ :اإلنصاؼ (.)170/2
) )4الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)271/1الزيمعي :تبييف الحقائق ( ،)170/1البابرتي :العناية شرح اليداية (.)426/1
) )5مالؾ :المدكنة ( ،)212/1القيركاني :الرسالة ( ،)34/1الثعمبي :التمقيف ( ،)49/1الخرشي :شرح مختصر خميل (،)11/2

الشافعي :األـ ( ،)165/1الشيرازؼ :التنبيو في الفقو الشافعي ( ،)34/1الميذب ( ،)158/1الجكيني :نياية المطمب

( ،)357/2القفاؿ :حمية العمماء ( ،)118/2الكمكذاني :اليداية ( ،)88/1ابف قدامة :المغني ( ،)110/2الزركشي :شرح
الزركشي (.)71/2
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"كاف النَِّب ُّي ﷺ "يصّمِي ما بيف اْل ِع َش ِ
اء ِإَلى اْلَف ْج ِرِ ،إ ْح َدػ َع ْش َرَة
َ َْ َ
َ َ
َُ
()1
ِ
ِ ٍ
كع ْف َع ِائ َش َة -رضي هللا عنيا" -أ َّ
اف
كؿ هللا ﷺ َك َ
ِب َكاح َدةَ ، "...
َف َرُس َ
سَ ،ال يجمِس ِإ َّال ِفي اْلخ ِ
ُيكِت ُر ِب َخم ٍ
ام َس ِةَ ،فُي َسّمِ ُـ"(.)3()2
َ
َْ ُ
ْ

َرْك َع ًة ُي َسّمِ ُـ
صّمِي ِم َف
ُي َ

ِفي
َّ
الم ْي ِل

ُك ِّل َرْك َعتَ ْي ِفُ ،يكِت ُر
ثَ َبل َث َع ْش َرَة َرْك َع ًة،

اِّدضق :ػ
أدضق ػأؿحاب ػاضمول ػاِّول :ػادتدل ػاضمائضون ػبأن ػاضوتر ػال ػغصون ػإال ػبثالث ػرصفات ػطوؿوضق ػبتدضغطقٍػ
واحدةٍػباضدظَّقػاضظَّبوغَّقػواآلثارػواإلجطاعػواضطفمول :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
َف رسكؿ َّ ِ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ؾ
اف ُيكِت ُر ِبثَ َبلث َرَك َعاتَ ،ك َ
َّللا ﷺ َك َ
اس َـ َرِّب َ
َ -1ع ْف أ َُب ِّي ْب ِف َك ْعب " :أ َّ َ ُ َ
اف َيْق َأُر في ْاألُكَلى ب َسّب ِح ْ
ِ َّ ِ ِ ِ
اؿ ِع ْن َد
ُّيا اْل َك ِاف ُرك َفَ ،كِفي الثَّالِثَ ِة ِبُق ْل ُى َك َّ
َحدَ ،كَيْقُن ُت َق ْب َل ُّ
الرُككِعَ ،فِإ َذا َف َر َ
ْاأل ْ
َّللاُ أ َ
غَ ،ق َ
َعَمىَ ،كفي الثان َية بُق ْل َيا أَي َ
ٍ
َفر ِ
ات ي ِطيل ِفي ِ
اغ ِو" :س ْب َحا َف اْلممِ ِؾ اْلُقُّد ِ
آخ ِرِى َّف"(.)4
َ
كس" ،ثَ َبل َث َم َّر ُ ُ
َ
ُ
النبي ﷺ كاف يكتر بثبلث ركعات ،يدؿ عمى أف صبلة
كجو الدللة:
كصف أ َُب ِّي بف كعب  بأف ّ
ُ
الكتر ثبلث ركعات.
ِ
ِ
َّللا ع ْنياَ ،-كيف َك َان ْت صبلَةُ رس ِ
َّللاِ ﷺ ِفي
كؿ َّ
َ -2ع ْف أَِبي َسَم َم َة ْب ِف َع ْبِد َّ
َْ
الر ْح َم ِف" :أََّن ُو َسأ َ
َُ
َ
َؿ َعائ َش َة َ -رض َي َّ ُ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
صِّمي أ َْرَبعاًَ ،فبلَ تَ َس ْل َع ْف
ضَ
اف َي ِز ُيد في َرَم َ
"ما َك َ
ضَ
َرَم َ
اف َكالَ في َغ ْيره َعَمى إ ْح َدػ َع ْش َرَة َرْك َع ًةُ ،ي َ
اف؟ َفَقاَل ْتَ :
طكلِ ِي َّف ،ثُ َّـ ُيصّمِي أ َْرَبعاًَ ،فبلَ تَس ْل َع ْف حسِن ِي َّف ك ُ ِ ِ
صّمِي ثَبلَثاً"(.)5
ُح ْسِن ِي َّف َك ُ
ُْ
َ
طكلي َّف ،ثُ َّـ ُي َ
َ
َ
صّمِي ثَبلَثاً" دليل عمى أف الكتر ثبلث ركعات ،فمك
كجو الدللة :قكؿ عائشة -رضي هللا عنيا" -ثُ َّـ ُي َ
كاف ﷺ يفصل لقالت ،ثـ يصّمِي ركعتيف ،ثـ كاحدة(.)6
ثاظغاّ:ػاآلثار :ػ
كد  قاؿ" :اْل ِكْتر ثَبلث َكثَ ِ
َّللاِ ْب ِف مسع ٍ
بلث اْل َم ْغ ِر ِب"(.)7
 -1عف َع ْبِد َّ
ُ
َْ ُ

) )1الدارمي :سننو ،كتاب الصبلة ،باب في االضطجاع بعد ركعتي الفجر ( ،)907/2رقـ ( ،)1487كصححو الداراني فيو.
) )2أحمد :المسند ،مسند النساء ،مسند الصديقة عائشة بنت الصديق -رضي هللا عنيا ،)286/40( -رقـ ( ،)24240كحكـ
عميو األرناؤكط كآخركف بأف :إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف.

) )3ابف رشد :بداية المجتيد (.)209/1

) )4النسائي :السنف الكبرػ ،كتاب قياـ الميل كتطكع النيار ،ذكر اختبلؼ ألفاظ الناقميف لخبر أبي بف كعب في الكتر
صححو األلباني فيو.
( ،)235/3رقـ ( ،)1699ك َّ

) )5البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب صبلة التراكيح ،باب فضل مف قاـ رمضاف ( ،)45/3رقـ (.)2013
) )6الزيمعي :تبييف الحقائق (.)170/1

) )7مالؾ :مكطأ مالؾ بركاية دمحم بف الحسف الشيباني ،أبكاب الصبلة ،باب السبلـ في الكتر ( ،)96/1رقـ (،)261
الدارقطني :سننو ،كتاب الكتر ،باب الكتر ثبلث كثبلث المغرب ( ،)349/2رقـ ( ،)1653كقاؿ الزيمعي :نصب الراية
( :)119/2قاؿ الدارقطني :لـ َيركه عف األعمش مرفكعاً غير يحيى بف زكريا ،كىك ضعيف.
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ِ ِ ٍ
َت رْكعة َق ُّ
 -2قد َبَم َغ ْاب َف مسع ٍ
كد  أ َّ
ط"(.)1
"ما أ ْ
َج َأز ْ َ َ
َْ ُ
َف َس ْعداً ُ يكت ُر ب َرْك َعة ،فَق َ
اؿَ :
ثاضثاّ:ػاإلجطاع:ػ ػ
َّ
أف الحسف البصرؼ حكى إجماع السمف عمى أف الكتر ثبلث ،ال سبلـ إال في آخرىف ،كمثمو ال

يكذب(.)2

رابفاّ:ػاضطفمول:ػ ػ
َّ
افل أتباع الفرائض؛ فيجب أف يككف ليا نظير مف األصكؿ ،كالركعة الكاحدة غير
أف الكتر نفل ،كالنك ُ
معيكدة فرضاً(.)3

أدضقػأؿحابػاضمولػاضثاظي:ػادتدلػاضمائضونػبجوازػؿالةػاضوترػرصفقّػواحدةّػباضدظَّقػاضظَّبوغَّقػواآلثار :ػ

أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ

َف رجبلً سأَؿ رسكؿ َّ ِ
ِ َّ ِ
َّللاِ ﷺ
كؿ َّ
اؿ َرُس ُ
صبلَة الم ْيلَ ،فَق َ
َ -1ع ِف ْاب ِف ُع َم َر -رضي هللا عنيما :-أ َّ َ ُ َ َ َ ُ َ
َّللا ﷺ َع ْف َ
ِ ِ
الصبح َّ
ِ
َّ ِ
ِ
صَّمى"(.)4
"صبلَةُ الم ْيل َم ْث َنى َم ْث َنىَ ،فإ َذا َخش َي أ َ
صمى َرْك َع ًة َكاح َد ًة ،تُكت ُر َل ُو َما َق ْد َ
َحُد ُك ُـ ُّ ْ َ َ
َ
َّ
ِ
صمى" فيو جمع بيف ىذه األحاديث كميا إذ الكاحدة األصل في
كجو الدللة :قكلو" :تُكت ُر َل ُو َما َق ْد َ
االيتار ،كبيا يصير ما قبميا كت اًر فمف أجل ىذا اقتصر في الكصف بالكتر بو عمييا(.)5
ِ
َف رسكؿ هللاِ ﷺَ ،كاف يصّمِي ِب َّ
الم ْي ِل ِإ ْح َدػ َع ْش َرَة َرْك َع ًةُ ،يكِت ُر ِم ْن َيا
َ -2ع ْف َعائ َش َة -رضي هللا عنيا" :-أ َّ َ ُ َ
َ َُ
ِ ِِ
ِ
ِ ٍ
ِ َّ ِ
ِ
صمِّي َرْك َعتَ ْي ِف َخ ِف َيفتَ ْي ِف"(.)6
اض َ
ِب َكاح َدةَ ،فِإ َذا َف َرغَ م ْن َيا ْ
ط َج َع َعَمى شّقو ْاأل َْي َمفَ ،حتى َيأْت َي ُو اْل ُم َؤّذ ُف َفُي َ
كجو الدللة :قكلو ﷺ" :يكِتر ِم ْنيا ِبك ِ
اح َد ٍة" دليل عمى أف أقل الكتر ركعة ،كأف الركعة الفردة صبلة
ُ ُ َ َ
صحيحة(.)7
 -3ع ِف اب ِف عمر -رضي هللا عنيماَ -قاؿَ :قاؿ رسكؿ هللاِ ﷺ" :اْل ِكْتر رْكعة ِمف ِ
آخ ِر المَّ ْي ِل"(.)8
ُ َ َ ْ
َ ْ ُ ََ
َ َ َُ ُ
كجو الدللة :الحديث دليل عمى صحة أداء صبلة الكتر بركعة كاحدة(.)9

كاألحاديث التي تفيد ىذا المعنى كثيرة كلـ ُنرد الحصر ،كانما أردنا االستدالؿ ،قاؿ النككؼ في
المجمكع بعدما ذكر ىذه األحاديث" :كاألحاديث في المسألة كثيرة في الصحيح كفيما ذكرتو كفاية"(.)10
) )1الطبراني :المعجـ الكبير ( ،)283/9رقـ ( ،)9422كحكـ عميو النككؼ في الخبلصة ( :)557/1بأنو مكقكؼ ،ضعيف.
) )2الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)271/1الزيمعي :تبييف الحقائق (.)170/1
) )3الكاساني :بدائع الصنائع (.)272/1
) )4سبق تخريجو ص (.)98

) )5ابف الصبلح :الفتاكػ (.)246/1
) )6مسمـ :الصحيح ،كتاب صبلة المسافريف كقصرىا ،باب صبلة الميل ،)508/1( ...رقـ (.)736
) )7النككؼ :المنياج شرح صحيح مسمـ (.)19/6

) )8مسمـ :الصحيح ،كتاب صبلة المسافريف كقصرىا ،باب صبلة الميل مثنى مثنى ،)518/1( ...رقـ (.)752
) )9انظر :النككؼ :شرح صحيح مسمـ (.)32/6
) )10النككؼ :المجمكع (.)22/4
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ثاظغاّ:ػاآلثار :ػ
أف الصحابة  ركؼ عنيـ القكؿ باإليتار بركعة كاحدة مفصكلة عما قبميا منيـ :عمر بف الخطاب

كعثماف بف عفاف كسعد بف أبى كقاص كتميـ الدارمي كأبي مكسى األشعرؼ كابف عمر كابف عباس كأبي

أيكب كمعاكية كغيرىـ .)1(
اضطظاشذق :ػ

أوالّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأنػاضوترػالػغصونػإالػبثالثػرصفاتػطوؿوضقػبتدضغطقٍػواحدةٍ -:ػ
 -1ما استدلكا بو مف ركاية أبي بف كعب  بأنو كاف يكتر بثبلث ركعات ،كما ركتو الصديقة عائشة -
رضي هللا عنيا" -ثـ يصّمِي ثبلثاً":
الجكاب عنو :بأنو محمكؿ عمى الجكاز ،كال يكجد فييا ما ينافي جكاز الكتر بالكاحدة.
كد  قاؿ" :اْل ِكْتر ثَبلث َكثَ ِ
َّللاِ ْب ِف مسع ٍ
بلث اْل َم ْغ ِر ِب"
 -2أما استدالليـ بقكؿ َع ْبِد َّ
ُ
َْ ُ
فيجاب عنو :أنو محمكؿ عمى الجكاز كالجميكر يقكؿ بيذا ،كاف أُريد بو أنو ال يجكز إال ثبلث
فاألحاديث الصحيحة عف رسكؿ هللا ﷺ مقدمة عميو (.)2

ٍ
َت رْكعة َق ُّ
بثابت عنو؛ كلك ثبت فإنو ُيحمل عمى
ط" ،أنو ليس
"ما أ ْ
َج َأز ْ َ َ
 -3كالجكاب عف قكؿ ابف مسعكد َ :
الفرائض ،فقد ذكره ردًا عمى ابف عباس -رضي هللا عنيما -في قكلو :إف الكاجب مف الصبلة الرباعية في
حاؿ الخكؼ ركعة كاحدة؛ فقاؿ ابف مسعكد " :ما أجزأتو ركعة مف المكتكبات قط"(.)3

أما الرد عمى ما استدلكا بو مف اإلجماعَّ ،
فإف حكاية اإلجماع تحتاج إلى دليل ،كيف كقد خالف فيو
َّ -4

الصحابة  ،منيـ الخمفاء األربعة  عمى ما تـ ثبتو قريباً؛ إذف دعكػ اإلجماع غير صحيحة ،إذ لك كانت
تعيف الكتر بثبلث.
كذلؾ لـ يخالف ىؤالء األئمة األعبلـ في ُّ

 -5كاستدالليـ بالمعقكؿ بأف الكتر نفل كالنكافل أتباع الفرائض؛ فيجب أف يككف ليا نظير مف األصكؿ،
كالركعة الكاحدة غير معيكدة فرضاً.
يجاب عنو :بأف ىذه القاعدة غير مضطردة عند المخالفيف ،فبل يصح بناء الحكـ عمييا ،أال ترػ أف

الحنفية يقكلكف بكجكب الكتر كال نظير لو عندىـ مف جنسو ،إذ إنيـ ِّ
يفرقكف بيف الفرض كالكاجب ،فالصمكات
الخمس عندىـ فرض كالكتر كاجب.

فأيف ىذا مف ذاؾ؟ زد عمى ىذا أف الكتر بكاحدة ،ثبت مف طريق َّ
السنة ثبكتاً ال َي ُش ُّ
ؾ فيو منصف ينشد الحق
بدليمو(.)4
ثاظغاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبجوازػأداءػاضوترػباضواحدة :ػ
) )1الشافعي :األـ ( ،)165/1النككؼ :المجمكع (.)23/4
) )2انظر النككؼ :المجمكع (.)23/4
) )3النككؼ :المجمكع (.)23/4
) )4فيحاف المطرؼ :إسعاؼ أىل العصر بما كرد في أحكاـ الكتر (.)59
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ما استدلكا بو عمى جكاز أداء الكتر بكاحدة محمكؿ عمى أنو كاف قبل استقرار الكتر ،كالدليل عميو ما ركػ أَِبك
كؿ َّ ِ
ىريرَة  ع ْف رس ِ
س ،أَك ِبس ْب ٍع ،كَال تَ َشب ِ
اؿ"َ :ال تُكِت ُركا ِبثَ َبل ٍث ،أ َْكِت ُركا ِب َخم ٍ
ص َبل ِة
َُ ْ َ
َّللا ﷺ  ،أََّن ُو َق َ
ْ
َ
َّيكا ب َ
ُ
ْ َ
َ َُ
)
1
(
اف
اْل َم ْغ ِر ِب" ؛ كالكتر بالثبلث جائز إجماعاً ،ككذا ما ركاه مسمـ َع ْف َع ِائ َش َة -رضي هللا عنياَ ،-قاَل ْتَ :
"ك َ
رسكؿ هللاِ ﷺ يصِّمي ِمف َّ
سَ ،ال يجمِس ِفي َشي ٍء ِإ َّال ِفي ِ
الم ْي ِل ثَ َبل َث َع ْش َرَة َرْك َع ًةُ ،يكِت ُر ِم ْف َذلِ َؾ ِب َخم ٍ
آخ ِرَىا"(،)2
َ
َْ ُ
َُ ُ
ْ
َُ
ْ
كأجمعنا عمى أنو يجمس عمى رأس كل ركعتيف فعمـ أف ذلؾ كاف قبل استقرار أمر الكتر؛ ألف الصمكات
خير في أعداد ركعاتيا(.)3
المستقرة ال ُي َّ
كيجاب عنو مف كجييف:

البينة ىنا ىي الدليل كلـ
بالبينة ،ك ِّ
األكؿ :بأف ىذه دعكػ ببل دليل كتحكـ ببل نص ،كالدعكػ ال تسمع إال ِّ
يكجد.

تقرر في عمـ األصكؿ أف دعكػ النسخ ال َّبد فييا مف معرفة المتقدـ مف المتأخر ليككف األكؿ
الثاني :أنو قد َّ
منسكخاً ،كالثاني ناسخاً ،كال بد في ذلؾ مف معرفة التاريخ؛ كلـ يكجد شيء مف ىذا كمو؛ فيبقى العمل باألدلة

جميعاً ،كىك ما قاؿ بو الجميكر(.)4
اضترجغّّ :ػ

بعد النظر في أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ ،كالمناقشات الكاردة عمييا يتبيف بأف الراجح ما ذىب إليو جميكر
الفقياء بجكاز الكتر بكاحدة ،كعدـ تعيُّف الكتر بالثبلث؛ كىذا مخالف لما ذىب إليو اإلماـ دمحم بف الحسف،
كذلؾ ألسباب َّ
عدة منيا:

 -1قكة األدلة التي استدؿ بيا أصحاب ىذا القكؿ كصحتيا عمى ما ذىبكا إليو ،كالمناقشات الكاردة عمييا
عامة ال تُضعف مف صحتيا؛ في حيف أف أدلة القكؿ اآلخر ضعيف ًة ،كلـ تسمـ مف المناقشات كالردكد التي
تُضعفيا ،كترد ما ذىبكا إليو.

 -2أف اإليتار بالكاحدة يتطابق مع المعنى المغكؼ لمكتر ،حيث ذىب عمماء المغة إلى أف المقصكد بالكتر ىك
الفرد؛ كىذا ما ينطبق عمى الركعة الكاحدة.

 -4أف أدلة الكتر بالثبلث ،ال تنافي صحة الكتر بالكاحدة ،كانما تدؿ عمى جكاز الكتر بالثبلث ،كاال

فاألحاديث الصحيحة في الكتر بالكاحدة تككف مقدم ًة عمييا.
واضضهػتفاضىػأرضمػ،،،

) )1ابف حباف :صحيحو ،باب ذكر الزجر عف أف يكتر المرء بثبلث ( ،)185/6رقـ ( ،)2429الدارقطني :سننو ،كتاب الكتر،
ال تشبيكا الكتر بصبلة المغرب ( ،)344/2رقـ ( ،)1650كقاؿ الدارقطني :إسناده ثقات.
) )2أحمد :المسند ،مسند النساء ،مسند الصديقة عائشة -رضي هللا عنيا ،)99/43( -رقـ ( ،)25936مسمـ :الصحيح ،كتاب
صبلة المسافريف كقصرىا ،باب صبلة الميل ،)508/1( ...رقـ (.)737

) )3انظر :الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)272/1الزيمعي :تبييف الحقائق (.)170/1
) )4فيحاف المطرؼ :إسعاؼ أىل العصر بما كرد في أحكاـ الكتر (.)59
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ادلجذث انثبنث:

يٍ رخـــص انصــــالح

ٔفٍـــّ أرثعــــخ يطبنــــت:

ادلطهت األٔل :كٍفٍخ اجلًع ثني انصالتٍـٍ

ادلطهت انثبًَ :يضبفــــــــخ انقصـــــــــز

ادلطهت انثبنث :قصـــز انصالح يف انضفــــز

ادلطهت انزاثع :انٕتز عهى انزادهخ يف انضفز
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ادلطهت األٔل

ؿورةػاضطدأضق :ػ

كٍفٍخ اجلًع ثني انصالتني

قاؿ اإلماـ دمحم بف الحسف:

قاؿ أبك حنيفة -رحمو هللا :-مف أراد أف يجمع بيف الصالتيف بمطر أك سفر أك غيره ،فميؤخر

األكلى منيما حتى تككف في آخر كقتيا ،كيعجل الثانية حتى يصمييا في أكؿ كقتيا ،فيجمع بينيما فيككف
كل كاحد منيما في كقتيا ،كل ينبغي أف يجمع بيف صالتيف في كقت صالة كاحدة؛ إل الظير كالعصر

جميعا ،فإنيما يجمعاف جميعا في كقت الظير لكقكؼ الناس بعرفة ،كصالة المغرب كالعشاء ليمة جمع؛

ألف النبي  قاؿ لمذي سألو عف الصالة :الصالة أمامؾ ،فأما غيرىما مف الصمكات فميس ينبغي أف تجمعا

في كقت كاحد.

كقاؿ أىل المدينةَّ :
السنة في الجمع بيف المغرب كالعشاء في المطر ،أف ينادي بالمغرب كيؤخر

شيئ ا ،ثـ يقاـ كيصمي ،ثـ يتقدـ المؤذف إلى مقدـ المسجد في داخل المسجد فينادي بالعشاء ،فإذا فرغ مف
النداء قاـ فصمى الناس العشاء كانقمبكا إلى منازليـ ،كذلؾ قبل غيبكبة الشفق(.)1

تحرغرػطحلػاضظزاع :ػ
أجمع العمماء عمى أف الجمع بيف الظير كالعصر في كقت الظير بعرفة سنة ،كبيف المغرب كالعشاء

بالمزدلفة أيضاً في كقت العشاء سنة أيضاً ،كاختمفكا في الجمع في غير ىذيف المكانيف ،فأجازه الجميكر عمى
اختبلؼ بينيـ في المكاضع التي يجكز فييا مف التي ال يجكز ،كمنعو أبك حنيفة ،كأصحابو بإطبلؽ(.)2

أشوالػاضلمناء :ػ
اختمف الفقياء في صفة الجمع بيف الصمكات عمى قكليف عمى النحك اآلتي:

القكؿ األكؿ :يككف الجمع بتأخير األكلى (الظير أك المغرب) حتى تككف في آخر كقتيا ،كتعجيل الثانية

(العصر أك العشاء) حتى يصمييا في أكؿ كقتيا ،فيجمع بينيما فيككف كل كاحد منيما في كقتيا ،كىك مذىب

الحنفية ،كقكؿ اإلماـ دمحم بف الحسف ،كركاية ابف القاسـ مف المالكية(.)3

القكؿ الثاني :يجكز الجمع بيف الظير كالعصر ،أك المغرب كالعشاء تقديماً في كقت األكلى ،أك تأخي اًر في
كقت الثانية ،كىك رأؼ المالكية في ركاية أىل المدينة ،كمذىب الشافعية ،كالحنابمة(.)4

(َّ )1
الحجة (.)159/1
الشيبانيَّ :

( )2ابف رشد :بداية المجتيد (.)181/1

(َّ )3
الحجة ( ،)159/1السرخسي :المبسكط ( ،)149/1الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)127/1ابف رشد الجد :البياف
الشيباني:
َّ
المكاؽ :التاج كاإلكميل (.)510/2
كالتحصيل ( ،)110/18ابف رشد :بداية المجتيد (َّ ،)183/1

( )4ابف رشد :بداية المجتيد ( ،)183/1الماكردؼ :الحاكؼ الكبير ( ،)392/2السنيكي :فتح الكىاب ( ،)84/1الشربيني:
مغني المحتاج ( ،)529/1ابف قدامة :الكافي في فقو اإلماـ أحمد ( ،)311/1المرداكؼ :اإلنصاؼ (.)335/2
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دببػاضخالف:ػ ػ
االختبلؼ في تأكيل اآلثار التي ركيت في الجمع بيف الصمكات ،كاالستدالؿ منيا عمى جكاز الجمع؛

ألنيا كميا أفعاؿ كليست أقكاالً ،كاألفعاؿ يتطرؽ إلييا االحتماؿ كثي اًر ،أكثر مف تطرقو إلى المفع(.)1
اِّدضق :ػ

أدضقػأؿحابػاضمولػاِّول:ػادتدلػاضمائضونػبتأخغرػاِّوضىػسيػآخرػوشتنا،ػوتفجغلػاضثاظغقػسيػأولػ
وشتناػباضصتابػاضصرغمػواضدظَّقػاضظَّبوغَّقػواآلثارػواضمغاسػواضطفمول :ػ
أوالّ:ػاضمرآنػاضصرغم :ػ

ِ
قكلو تعالىَّ ﴿ :
ني كِتَاابً َم ْوقُوتً﴾(.)2
...إن َّ
الص َالةَ َكانَ ْ
ت َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ

كجو الدللةَّ :
أف الصبلة فرض مؤقت؛ فالمحافظة عمى الكقت في الصبلة فرض بيقيف ،فبل يجكز

تركو إال بيقيف ،كىك المكضكع الذؼ كرد النص بو ،كانما كرد النص بجمع رسكؿ هللا  بيف الصبلتيف،
كالخمفاء مف بعده فبل يجكز الجمع إال بتمؾ الصفة ،ككأف المعنى فيو أف ىذا الجمع مختص بمكاف كزماف،

كىك الجمع في الحج(.)3

ثاظغاّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ

النِب َّي َ قاؿ" :مف جمع بيف ص َبلتَي ِف ِفي كْق ٍت ك ِ
َع ْف ْاب ِف َعب ٍ
َف َّ
َّاس -رضي هللا عنيما -أ َّ
احٍد َفَق ْد أَتَى
َ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ
َ َ
َباباً ِم ْف اْل َك َب ِائ ِر"(.)4
كجو الدللة :يدؿ الحديث عمى عدـ جكاز الجمع بيف صبلتيف في ٍ
كقت كاحد ،كذلؾ أف ىذا الفعل
يعتبر باباً مف الكبائر.
ثاضثاّ:ػاِّثر :ػ

 -1عف عمر بف اْلخ َّ
ط ِ
"كتَ َب ِفي اآلَف ِ
الصبلتَ ْي ِفَ ،كُي ْخِب ُرُى ْـ أ َّ
َف اْل َج ْم َع
َف َي ْج َم ُعكا َب ْي َف َّ
اب  أََّن ُوَ :
َ ْ ُ ََ ْ َ َ
اى ْـ أ ْ
اؽَ ،ي ْن َي ُ
ِ ()5
الصبلتَي ِف ِفي كْق ٍت ك ِ
احٍد َكِب َيرة ِم َف اْل َك َبائ ِر" .
َب ْي َف َّ ْ
َ َ

( )1ابف رشد :بداية المجتيد (.)181/1
( )2سكرة النساء :جزء اآلية (.)103
( )3السرخسي :المبسكط (.)16/4

كجدت الركاية في كتب الحنفية ،كلكنيا في
( )4السرخسي :المبسكط ( ،)149/1الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)127/1ىكذا
ُ
الص َبلتَْي ِف ِم ْف َغ ْي ِر ُع ْذ ٍر َفَق ْد أَتَى بابا ِم ْف أ َْبك ِ
َّاسَ ،ع ِف َِّ
كتب الحديث كالتاليَ :ع ْف ْاب ِف َعب ٍ
اب
اؿَ « :م ْف َج َم َع َب ْي َف َّ
ًَ
النب ِّي َ ق َ
َ
الكَب ِائ ِر» في سنف الترمذؼ ،أبكاب الصبلة عف رسكؿ هللا ﷺ ،باب ما جاء في الجمع بيف الصبلتيف ( ،)356/1رقـ
َ
( ،)188كحكـ األلباني في المصدر نفسو بأنو :ضعيف جداً.
( )5مالؾ :المكطأ ،أبكاب الصبلة ،باب :الجمع بيف الصبلتيف في السفر كالمطر ( ،)82/1رقـ ( ،)204البييقي :السنف

الكبرػ ،جماع أبكاب صبلة المسافر ،...باب ذكر األثر الذؼ ُركؼ في أف الجمع مف غير ٍ
عذر مف الكبائر...
( ،)240/3رقـ ( ،)5559كقاؿ البييقي في المصدر نفسو :مرسل.
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 -2أنو قد كرد عف جمع مف الصحابة  منيـ :عمي بف أبي طالب كعبدهللا بف عباس كعبدهللا بف عمر
كأنس بف مالؾ  الجمع بيذه الصفة كقالكا :ىكذا فعل رسكؿ هللا .)1(

جمع مف أصحاب رسكؿ هللا  ،يدؿ عمى صفة الجمع
كجو الدللة :كركد الجمع بيذه الصفة عف ٍ

عمى الصكرة التي أيَّدىا أصحاب ىذا القكؿ ،أؼ أف الجمع صكرؼ.
رابفاّ:ػاضمغاس :ػ

كما أنو ال يجكز الجمع بيف العشاء كالفجر ،كال بيف الفجر كالظير؛ الختصاص كل كاحد منيما

بكقت منصكص عميو شرعاً؛ فكذلؾ الظير مع العصر كالمغرب مع العشاء(.)2
خاطداّ:ػاضطفمول :ػ

إف ىذه الصمكات عرفت مؤقتة بأكقاتيا بالدالئل المقطكع بيا مف الكتاب كالسنة المتكاترة كاإلجماع،

فبل يجكز تغييرىا عف أكقاتيا بضرب مف االستدالؿ أك بخبر الكاحد(.)3

أدضقػأؿحابػاضمولػاضثاظي:ػادتدلػاضمائضونػبأنػاضجطّٓػغصونػتمدغطاّػسيػوشتػاِّوضى،ػأوػتأخغراّػسيػ
وشتػاضثاظغقػباضدظَّقػاضظَّبوغَّقػواضطفمول :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
ِِ
السير جمع بيف اْلم ْغ ِر ِب كاْل ِع َش ِ
َف ْاب َف ُعمر -رضي هللا عنيماَ :-ك َ ِ
اء َب ْع َد أ َّ
َ -1ع ِف َن ِافع ،أ َّ
َف
ََ
َ
اف إ َذا َجَّد بو َّ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
ِِ
السير جمع بيف اْلم ْغ ِر ِب كاْل ِع َش ِ
َي ِغيب َّ
الشَفق ،كَيُقكؿِ" :إ َّف رسكؿ هللاِ َ ك َ ِ
اء"(.)4
َ
َُ َ
ُ َ ُ
َ
اف إ َذا َجَّد بو َّ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س  ع ْف رس ِ
ُّ ِ
َ -2ع ْف أ ََن ِ
ص ِر َف َي ْج َم ُع
كؿ َّ
اف ِإ َذا َع َّج َل ِبو َّ
َّللا " :أََّن ُو َك َ
الس ْي ُر ُي َؤ ّخ ُر الظ ْي َر إَلى أ ََّكؿ َكْقت اْل َع ْ
َ َُ
ِ ِ
ِ
اء حتَّى َي ِغيب َّ
الشَف ُق"(.)5
َ
َب ْي َن ُي َماَ ،كُي َؤ ّخ ُر اْل َم ْغ ِر َب َحتَّى َي ْج َم َع َب ْي َن ُي َما َكَب ْي َف اْلع َش َ
َّاس- ،ر ِ
ُخِبرُكـ ع ْف ص َبل ِة رس ِ
َ -3ع ِف ْاب ِف َعب ٍ
السَف ِر،
كؿ َّ
ضي َّ
َّللاِ ِ في َّ
َّللاُ تَ َعاَلى َع ْن ُي َما -أََّن ُو َق َ
َُ
اؿ" :أ ََال أ ْ ُ ْ َ َ
َ َ
ِ
ُّ
ِ
الزك ِ
َف تَُزكؿ َّ
ِ َّ
َك َ ِ
الظي ِر كاْل َع ِ ِ َّ
الش ْم ُس
اؿَ ،كاِ َذا َساَف َر َق ْب َل أ ْ
َ
اف إ َذا َازَلت الش ْم ُس َك ُى َك في َم ْن ِزلِو َج َم َع َب ْي َف ْ َ ْ
صر في َ
الظير حتَّى يجمع بينيا كبيف اْلعص ِر ِفي كْق ِت اْلعص ِرَ .قاؿ :كأَح ِسبو َقاؿ ِفي اْلم ْغ ِر ِب كاْل ِع َش ِ
ُّ
أ َّ
اء ِم ْث َل
َ َ ْ ُُ َ
َ ْ
َخ َر ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ
َ
َ
َ
َذِل َؾ"(.)6
كجو الدللة مف األحاديث :أف األحاديث صريحة بأف الجمع يككف تقديماً في كقت األكلى ،أك تأخي اًر
في كقت الثانية.

( )1الكاساني :بدائع الصنائع (.)127/1

( )2السرخسي :المبسكط ( ،)149/1الكاساني :بدائع الصنائع (.)127/1
( )3المصدراف السابقاف.
( )4البخارؼ :الصحيح الجامع ،أبكاب تقصير الصبلة ،باب الجمع في السفر بيف المغرب كالعشاء ( ،)46/2رقـ (،)1106
مسمـ :الصحيح ،كتاب صبلة المسافريف كقصرىا ،باب جكاز الجمع بيف الصبلتيف في السفر ( ،)488/1رقـ (.)703

( )5النسائي :السنف الكبرػ ( ،)222/2رقـ (.)1579

( )6أحمد :المسند ،مف مسند بني ىاشـ ،مسند عبد هللا بف العباس -رضي هللا عنيما ،)434/5( ...-رقـ ( ،)3480كحكـ
شعيب األرناؤكط كآخركف :صحيح ،كىذا إسناد ضعيف لضعف حسيف بف عبد هللا بف عبيد هللا بف عباس.
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ثاظغاّ:ػاضطفمول:ػ ػ
لما كاف لمسفر تأثير في ترؾ بعض الصبلة؛ فؤلف يككف لو تأثير في ترؾ الكقت أكلى(.)1
بأنو َّ

اضطظاشذق :ػ

أوالّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأنػاضجطّٓػغصونػبتأخغرػاِّوضىػحتىػتصونػسيػآخرػوشتنا،ػوتفجغلػ
اضثاظغقػحتىػغؿضغناػسيػأولػوشتنا :ػ

ِ
 -1استدالليـ بقكلو تعالىَّ ﴿ :
ني كِتَاابً َم ْوقُوتً﴾(.)2
إن َّ
الص َال َة َكانَ ْ
ت َعلَى ال ُْم ْؤمنِ َ

حجة فيو؛ ألف كقت الجمع يككف كقتا ليما ،أال تراه يككف مؤدياً ال قاضياً(.)3
يجاب عنو :أنو ال َّ

 -2أما استدالليـ بما ركػ عمر أنو قاؿ :الجمع بينيما مف الكبائر.
فيجاب عنو مف كجييف(:)4

األكؿ :بأف ىذا غير ثابت؛ كانما الثابت عنو أنو قاؿ :الجمع بينيما لغير عذر مف الكبائر ،كالسفر عذر.

يصح ما رككه عف عمر ،كحديث الجمع مستفيض في الصحابة  بركاية كثير منيـ عف
الثاني :كيف
ُّ

رسكؿ هللا  فبل يدفعكنو كال ينكركنو ،حتى ركاه معاذ بف جبل كعبد هللا بف عباس كعبد هللا بف عمر كأنس
بف مالؾ .

 -3مف المعمكـ بأف الجمع رخصة كتكسعة؛ فمك كاف الجمع كما ذكر أصحاب ىذا القكؿ مف مراعاة آخر
كقت األكلى ،كأكؿ الثانية لكاف ذلؾ أشد ضيقاً ،كأكثر حرجاً مف اإلتياف بكل صبلة في كقتيا ،كلك كاف

الجمع عمى ما ذكركا لجاز الجمع بيف العصر كالمغرب كبيف العشاء كالصبح أيضاً(.)5

ثاظغاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأظهػغجوزػاضجطّٓػبغنػاضظنرػواضفؿر،ػأوػاضطكربػواضفذاءػتمدغطاّػسيػ

وشتػاِّوضى،ػأوػتأخغراّػسيػوشتػاضثاظغق :ػ
 -1أف األحاديث التي استدلكا بيا عمى الجمع بيذه الصفة َّ
مؤكلة ،كتأكيميا أنو  جمع بينيما فعبلً

ال كقتاً ،بأف أخر األكلى منيما إلى آخر الكقت ،ثـ أدػ األخرػ في أكؿ الكقت كال كاسطة بيف الكقتيف،

فكقعتا مجتمعتيف فعبلً ،كذا فعل ابف عمر -رضي هللا عنيما -في سفر كقاؿ :ىكذا كاف يفعل بنا رسكؿ
َّاس –رضي هللا عنيماَ ،-قاؿ " :جمع رسكؿ هللاِ  بيف ُّ
هللا  ،كدؿ عميو ما ركاه ْاب ُف َعب ٍ
الظ ْي ِر،
َْ َ
َََ َُ ُ
َ
كاْلعص ِر ،كاْلم ْغ ِر ِب ،كاْل ِع َش ِ
ط ٍر َكَال َسَف ٍر"( ،)6كذلؾ ال يجكز إال فعبلً(.)7
اء ِفي َغ ْي ِر َم َ
َ َ ْ
َ
َ َ
( )1الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)393/2
( )2سكرة النساء :جزء اآلية (.)103

( )3الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)393/2
( )4الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)394/2
المكاؽ :التاج كاإلكميل (.)510/2
(َّ )5

( )6أحمد :المسند ،مف مسند بني ىاشـ ،مسند عبد هللا بف العباس -رضي هللا عنيما ،)289/5( -رقـ ( ،)3235كحكـ
شعيب األرناؤكط كعادؿ مرشد عميو ،حديث صحيح ،كىذا إسناد ضعيف.
( )7الكاساني :بدائع الصنائع (.)127/1
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 -2كيمكف أف ُيجاب عف استدالليـ بركاية ابف عباس -رضي هللا عنيما -بأنو قد ُسئل ابف عباس:
يا أبا عباس ،ما أراد بذلؾ؟ قاؿ :التكسعة عمى أمتو( ،)1كعميو فإف التكسعة تتحقق لمف يجمع الصبلة

كقتاً كفعبلً ،كليس فعبلً فقط.
اضترجغّّ :ػ

يتبيف أف الراجح ما ذىب إليو جميكر
بعد النظر في أقكاؿ كأدلة الفريقيف ،كالمناقشات الكاردة عمييماَّ ،

الفقياء بأنو الجمع يككف بيف الظير كالعصر ،أك المغرب كالعشاء تقديماً في كقت األكلى ،أك تأخي اًر في كقت

الثانية ،كىك مخالف لما ذىب إليو اإلماـ دمحم بف الحسف ،كذلؾ لما يأتي:

 -1قكة األدلة التي استدؿ بيا أصحاب ىذا القكؿ ،كسبلمتيا مف المناقشات كالردكد التي تطعف في صحة ما
ذىبكا إليو.

 -2أف األدلة التي استدؿ بيا القائمكف بأف الجمع يككف فعبلً ال كقتاً ،ىي أدلة عامة ،ال تدؿ عمى ما ذىبكا
ٍ
جمي ،بخبلؼ األدلة التي استدؿ بيا الجميكر فيي أدلة كاضحة جميَّة في صفة جمعو .
إليو
بشكل ٍ
جمع مف الصحابة  المبلزميف لمنبي  منيـ :أنس بف مالؾ،
 -3أف الجمع بيذه الصفة قد ركؼ عف ٍ
كعبدهللا بف عمر كعبدهللا بف عباس .

 -4أنو لك كاف الجمع عمى الصفة التي ذكركىا مف مراعاة آخر كقت األكلى ،كأكؿ الثانية لجاز الجمع بيف
العصر كالمغرب ،كبيف العشاء كالصبح أيضاً ،كىذا مخالف ليديو .

 -5أف مبدأ التيسير في الشريعة االسبلمية السمحة يتكافق مع صفة الجمع التي ذكرىا الجميكر ،كتتحقق فيو
أكثر مف الصفة التي ذكرىا الحنفية -رحميـ هللا.-
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػواضضهػتفاضىػأرضمػ،،

( )1ابف أبي شيبة :المصنف ،كتاب صبلة التطكع  ،...باب مف قاؿ :يجمع المسافر بيف الصبلتيف )210/2( ،رقـ (،)8230
كحسنو األلباني :إركاء الغميل (.)36/3
َّ
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ادلطهت انثبًَ

ؿورةػاضطدأضق :ػ

حتذٌذ يضبفز انقصز

قاؿ اإلماـ دمحم بف الحسف:

قاؿ أبك حنيفة :ل تقصر الصالة في أقل مف ثالثة أياـ كليالييا بسير اإلبل كمشى األقداـ.
كقاؿ أىل المدينة :تقصر الصالة في أَْرَب َع ِّة برد( ،)1كذلؾ ثمانية كأربعكف ميالا(.)2
تحرغرػطحلػاضظزاع :ػ
أجمع الفقياء عمى أف لمذؼ يريد السفر أف يقصر الصبلة إذا خرج عف جميع البيكت مف القرية التي

خرج منيا( ،)3كلكنيـ اختمفكا في أقل المسافة التي يجكز فييا القصر.
أشوالػاضلمناء :ػ
اختمف الفقياء في أقل المسافة التي يجكز فييا القصر عمى ثالثة أقكاؿ ،كىي:

القكؿ األكؿ :أقل ما يقصر فيو المسافر الصبلة إذا قصد مسيرة ثبلثة أياـ بميالييا بسير اإلبل ،كىك قكؿ
الحنفية ،كقكؿ اإلماـ دمحم بف الحسف (.)4

ٍ
بالس ْير الكسط،
القكؿ الثاني :إف مسافة القصر أ َْرَب َع َة ُب ُرد ،بما يساكؼ ثمانية كأربعكف ميبلً ،كذلؾ مسيرة يكـ َ
كىك مذىب المالكية كالشافعية كالحنابمة(.)5
القكؿ الثالث :أنو ليس لمقصر مسافة محددة ،بل يقصر المسافر في كل ما يطمق عميو "السفر" ،في ٍ
قكؿ
ُ
رجحو اإلماـ ابف تيمية ،كتمميذه ابف القيـ(.)6
عند الحنابمة َّ
دببػاضخالف:ػ ػ
معارضة المعنى المعقكؿ مف ذلؾ المفع ،كذلؾ أف المعقكؿ مف تأثير السفر في القصر أنو لمكاف

المشقة المكجكدة فيو مثل تأثيره في الصكـ ،كاذا كاف األمر عمى ذلؾ ،فيجب القصر حيث المشقة ،كأما مف

( )1األربعة بْرد :ستة عشر فرسخاً؛ ألف البريد أربعة ف ارسخ ،كىك ثمانية كأربعكف ميبلً ،كاْلَفرس ُخ ثَ َبلثَ ُة أَمي ٍ
اؿ ،انظر ابف
َْ
َ َْ
منظكر :لساف العرب ( ،)86/3الزبيدؼ :تاج العركس ( ،)417/7كقاؿ الزحيمي :الفقو اإلسبلمي كأدلتو (:)1343/2
"األربعة برد تَُقَّدر بحكالي ( 89كـ) ،كعمى كجو الدقة 88.704( :كـ) ثماف كثمانيف كيمك كسبع مئة كأربعة أمتار".
(َّ )2
الحجة (.)166/1
الشيبانيَّ :
) )3ابف المنذر :اإلجماع (.)41/1

( )4السرخسي :المبسكط ( ،)235/1الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)93/1البابرتي :العناية شرح اليداية (.)27/2

( )5ابف رشد :بداية المجتيد ( ،)178/1القرافي :الذخيرة ( ،)359/2الدسكقي :الحاشية ( ،)361/1الماكردؼ :الحاكؼ الكبير
( ،)360/2النككؼ :المجمكع ( ،)323/4ابف قدامة :المغني ( ،)188/2البيكتي :الركض المربع (.)143/1

) )6انظر :ابف تيمية :مجمكع الفتاكػ ( ،)40/24ابف القيـ :زاد المعاد (.)463/1
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ِ
ط َر
ال يراعي في ذلؾ إال المفع فقط ،فقاؿ :قد قاؿ النبي ِ" :إ َّف َّ
الص ْكَـَ ،ك َش ْ
الم َس ِاف ِر َّ
َّللاَ تَ َعاَلى َك َ
ض َع َعف ُ
الص َبل ِة"( ،)1فكل مف انطمق عميو اسـ مسافر جاز لو القصر كالفطر(.)2
َّ
اِّدضق :ػ

أدضقػأؿحابػاضمولػاِّول:ػادتدلػاضمائضونػبأنَّػطداسقػاضمؿرػطدغرةػثالثقػأغامػبضغاضغناػباضدظَّقػ
اضظَّبوغَّقػواضطفمول :ػ
أوالّ:ػاضدظٌَقػاضظَّبوغَّق :ػ
 -1ع ِف اب ِف عمر -ر ِ
َف َِّ
ِِ
َّللاُ َع ْن ُي َما :-أ َّ
الم ْأرَةُ ثَبلَثَ َة أَيَّا ٍـ ِإ َّال َم َع ِذؼ َم ْح َرـٍ"(.)3
ضي َّ
النب َّي َ ق َ
اؿ" :الَ تُ َسافر َ
َ ْ ُ ََ َ َ
استدؿ بو الحنفي ُة عمى أف سفر القصر ثبلثة أياـ ،كقالكا :ألف المرأة يجكز ليا الخركج
كجو الدللة:
َّ
في أقل منيا ،كذلؾ ِلقصر المسافةَّ ،
كخفة األمر ،كاَّنما الرخصة في ٍ
سفر طكيل فيو مشقة كتعب ،كىذا يتحقق
َ
في الثبلثة أياـ(.)4
ِ
اؿَ :سأَْل ُت َع ِائ َش َة -رضي هللا عنياَ -ع ِف اْل َم ْس ِح َعَمى اْل ُخَّف ْي ِف؟ َفَقاَل ْت :ا ْئ ِت َعمِّياً،
َ -2ع ْف ُش َرْي ِح ْب ِف َىان ٍئَ ،ق َ
ِ
َفِإَّنو أ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يـ َي ْكماً
ْم ُرَنا أ ْ
اؿَ " :ك َ
ُ ْ
اف َرُس ُ
َعَم ُـ ب َذل َؾ مّنيَ ،فأَتَْي ُت َعمّياً َف َسأَْلتُ ُو َع ِف اْل َم ْس ِح؟ َفَق َ
كؿ هللا "َ يأ ُ
َف َي ْم َس َح اْل ُمق ُ
َكَلْيَم ًةَ ،كاْل ُم َس ِاف ُر ثَ َبلثَ َة أَيَّاـٍ"(.)5
كجو الدللة :في الحديث تنصيص عمى أف مدة السفر ال تنقص عما يمكف استيفاء ىذه الرخصة

فييا ،كالمعنى فيو أف التخفيف بسبب الرخصة لما فيو مف الحرج كالمشقة ،كمعنى الحرج كالمشقة أف يحتاج

إلى أف يحمل رحمو مف غير أىمو كيحطو في غير أىمو ،كذلؾ ال يتحقق فيما دكف الثبلثة؛ ألف في اليكـ

األكؿ يحمل رحمو مف غير أىمو ،كفي اليكـ الثاني إذا كاف مقصده يحطو في أىمو ،كاذا كاف التقدير بثبلثة

َّ
فيتحقق معنى الحرج( ،)6كقالكا جعل
أياـ ففي اليكـ الثاني يحمل رحمو مف غير أىمو ،كيحطو في غير أىمو،
الشارع لكل مسافر أف يمسح ثبلثة أياـ كليالييا ،كلف يتصكر أف يمسح المسافر ثبلثة أياـ كليالييا كمدة السفر

أقل مف ىذه المدة(.)7

) )1الترمذؼ :سننو ،أبكاب الصكـ ،باب ما جاء في الرخصة في اإلفطار لمحبمى كالمرضع ( ،)85/3رقـ ( ،)715كقاؿ
األلباني :حسف صحيح.
( )2ابف رشد :بداية المجتيد (.)178/1
( )3البخارؼ :الصحيح الجامع ،أبكاب تقصير الصبلة ،باب في كـ يقصر الصبلة ( ،)43/2رقـ ( ،)1086مسمـ :الصحيح،
كتاب الحج ،باب سفر المرأة مع محرـ ،)975/2( ...رقـ (.)1338

السارؼ (.)292/2
( )4انظر :القسطبلني :إرشاد َّ

( )5اإلماـ أحمد :المسند ،مسند الخمفاء الراشديف ،مسند عمي بف أبي طالب  ،)238/2( رقـ ( ،)906كفيو قاؿ األرناؤكط
كآخركف :إسناده صحيح عمى شرط مسمـ ،النسائي :السنف الكبرػ ،كتاب الطيارة ،التكقيت في المسح عمى الخفيف...
( ،)124/1رقـ (.)130

( )6السرخسي :المبسكط (.)235/1
( )7الكاساني :بدائع الصنائع (.)93/1

121

طنػدظنػورخصػاضؿالة

اضلؿلػاضثاظي

ثاظغاّ:ػاضطفمول :ػ
 -1ألف كجكب اإلكماؿ كاف ثابتاً بدليل مقطكع بو فبل يجكز رفعو إال بمثمو ،كما دكف الثبلث مختمف فيو،
كالثبلث مجمع عميو فبل يجكز رفعو بما دكف الثبلث(.)1
 -2ألف الثبلثة أقل الكثير كأكثر القميل ،كال يجكز لو القصر في قميل السفر ،فكجب أف يككف أقل الكثير،

كىك الثبلث َّ
حداً لو(.)2
أدضقػأؿحابػاضمولػاضثاظي:ػادتدلػاضمائضونػبأنػطداسقػاضمؿرػطدغرةػأربفقػبُرْدػباضدظَّقػاضظَّبوغَّقػ

واِّثرػواضطفمول :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
َّاس -ر ِ
ضي هللا َع ْنيماَ -قاؿَ :قاؿ رسكؿ هللاِ "َ :يا أ ْ َّ
الص َبل َة ِفي أ َْد َنى
ص ُركا َّ
َ -1ع ِف ْاب ِف َعب ٍ َ
َ َُ ُ
َ
َى َل َمك َة َال تَْق ُ
ُ َُ
ِ
ِ
اف"(.)3
م ْف أ َْرَب ِع ُب ُرٍد م ْف َم َّك َة ِإَلى ُع ْسَف َ
كجو الدللة :يفيد الحديث بأف المسافة التي يجكز فييا القصر أربعة برد.

ثاظغاّ:ػاِّثر :ػ

اف ْاب ُف ُعم َر ،ك ْاب ُف َعب ٍ
اف ،كُيْف ِط َر ِ
َّاس َ ،يْق ِ
اف ِفي أ َْرَب َع ِة ُب ُرٍد َكِىي ِستَّ َة َع َش َر َف ْرَسخاً(.)4
َك َ
ص َر َ
َ َ
ُ
َ
كجو الدللة :يفيد األثر جكاز قصر الصبلة ،كاإلفطار لمصائـ ،إذا كاف مساف اًر أربعة برد ،كفعل ابف

عمر كابف عباس  ذلؾ ،يدؿ عمى أف مسافة القصر أربعة برد.
ثاضثاّ:ػاضطفمول:ػ ػ

َّ -8
ألنيا مسافة تمحق المشقة في قطعيا غالباً ،فكجب أف يجكز القصر فييا كالثبلث(.)5
 -1ك َّ
ألنيا مسافة تستكفى فييا أكقات الصمكات الخمس عمى كجو التكرار في العادة ،فجاز لو القصر فييا

كالثبلث(.)6

( )1الكاساني :بدائع الصنائع (.)94/1

( )2الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)361/2

( )3البييقي :السنف الكبرػ  ،جماع أبكاب صبلة المسافر ،...باب السفر الذؼ ال تقصر في مثمو الصبلة ( ،)197/3رقـ
( ،)5404كقاؿ البييقي في المصدر ذاتو :كىذا حديث ضعيف ،كالصحيح أف ذلؾ مف قكؿ ابف عباس.

) )4البخارؼ :الصحيح الجامع ،أبكاب تقصير الصبلة ،باب :في كـ يقصر الصبلة (.)43/2
( )5الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)361/2
( )6الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)361/2
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أدضقػأؿحابػاضمولػاضثاضث:ػادتدلػاضمائضونػبأظهػضغسػضضمؿرػطداسقْػطحددة،ػباضمرآنػاضصرغمػواضدظَّقػ
اضظَّبوغَّقػواضطفمول :ػ
أوالّ:ػاضمرآنػاضصرغم :ػ

ض فَ لَيس علَي ُكم جناح أَ ْن تَ ْقصروا ِمن َّ ِ ِ
َّ ِ
ِ
ين
﴿وإِذَا َ
ض َربْ تُ ْم ِِف ْاأل َْر ِ ْ َ َ ْ ْ ُ َ ٌ
 -8قكلو تعالىَ :
الص َالة إِ ْن خ ْفتُ ْم أَ ْن يَ ْفتنَ ُك ُم الذ َ
ُُ َ
َك َف ُروا.)1(﴾...
ٍ
ٍ
مسافة معينة.
ضرب في األرض دكف تحديد
كجو الدللة :ظاىر اآلية يدؿ أف القصر يتعمق بكل

ثاظغاّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
 -1سئل أَنس بف مالِ ٍؾ  عف َقص ِر َّ ِ
اف رسكؿ هللاِ ِ إ َذا َخرج م ِسيرَة ثَ َبلثَ ِة أَمي ٍ
اؿ ،أ َْك ثَ َبلثَ ِة
اؿَ :
َْ
ََ َ َ
"ك َ َ ُ ُ
الص َبلةَ ،فَق َ
َْ ْ
ُ َ ُ ُْ َ
()2
َفر ِاس َخ ُ -ش ْع َب ُة َّ
الش ُّ
صَّمى َرْك َعتَ ْي ِف" .
َ
اؾَ -
ٍ
أمياؿ ،أك
كجو الدللة :الحديث يدؿ صراح ًة عمى أف القصر يتعمق بمطمق السفر ،كلك كاف ثبلثة
ثبلثة فراسخ.

ٍ
حديث كرد في بياف ذلؾ كأصرحو"(.)3
أصح
قاؿ الحافع ابف حجر" :كىك
ُّ
ِ ِ ِ
ِِ
ُّ
س ب ِف مالِ ٍؾ َ قاؿَّ " :
الظير مع َِّ
ِ
الحَم ْيَف ِة َرْك َعتَ ْي ِف"(.)4
ص َر بذؼ ُ
صم ْي ُت ْ َ َ َ
النب ِّي  باْل َمد َينة أ َْرَبعاًَ ،كاْل َع ْ
َ َ
َ -2ع ْف أ ََن ْ َ
الحميفة ركعتيف.
كجو الدللة :أف بيف المدينة كذؼ الحميفة ثبلثة أمياؿ ،كقصر العصر بذؼ ُ
ثاضثاّ:ػاضطفمول :ػ

كل اسـ ليس لو حد في المغة كال في الشرع ،فالمرجع فيو إلى العرؼ فما كاف سف اًر في عرؼ الناس
 -1أف َّ
فيك السفر الذؼ َّ
عمق بو الشارع الحكـ(.)5
ٍ
ٍ
حجة لتحديده ،بل الحجة مع مف أباح القصر
إجماع كال
بنص كال
قياس ،كال َّ
ٍ
 -2أف التحديد بذلؾ ليس ثابتاً
لكل مسافر ،كاستظير جكاز القصر لمف سافر يكماً(.)6

محدكدة لمقصر كالفطر ،بل أطمق ليـ ذلؾ في مطمق السفر
قاؿ ابف القيـ" :كلـ يحد  ألمتو مساف ًة
ً
كالضرب في األرض ،كما أطمق ليـ التيمـ في كل ٍ
سفر ،كأما ما ُيركػ عنو مف التحديد باليكـ أك اليكميف أك

الثبلثة فمـ يصح عنو منيا شيء البتَّة ،كهللا أعمـ"(.)7

( )1سكرة النساء :جزء اآلية (.)101

( )2مسمـ :الصحيح ،كتاب صبلة المسافريف كقصرىا ،باب المسافة التي يقصر فييا الصبلة ( ،)480/1رقـ (.)691
) )3ابف حجر :فتح البارؼ (.)567/2

) )4البخارؼ :الصحيح الجامع ،أبكاب تقصير الصبلة ،باب يقصر إذا خرج مف مكضعو ( ،)43/2رقـ ( ،)1089مسمـ:
الصحيح ،كتاب صبلة المسافريف كقصرىا ،باب صبلة المسافريف كقصرىا ( ،)480/1رقـ (.)690

( )5ابف تيمية :مجمكع الفتاكػ (.)40/24

( )6ابف القاسـ :حاشية الركض المربع (.)380/2
( )7ابف القيـ :زاد المعاد (.)463/1

123

طنػدظنػورخصػاضؿالة

اضلؿلػاضثاظي

اضطظاشذق :ػ
أوالّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأنػطداسقػاضمؿرػطدغرةػثالثقػأغامػبضغاضغنا :ػ
َِّ
ِِ
الم ْأرَةُ ثَبلَثَ َة أَيَّا ٍـ ِإ َّال َم َع ِذؼ َم ْح َرـٍ".
 -1قكؿ النب َّي " :الَ تُ َسافر َ
الجكاب عنو :ليس فيو أف السفر ال ينطمق إال عمى مسيرة ثبلثة أياـ؛ كانما فيو أنو ال يجكز لممرأة أف

كركؼ مسافة يكميف ،حيث ركػ أبك سعيد
تسافر بغير محرـ ىذا السفر الخاص ،فقد ُركؼ مسافة يكـُ ،
الخدرؼ  عف النبي  قاؿ"َ :ال تُ َس ِاف ِر اْل َم ْأرَةُ َي ْك َم ْي ِف ِم َف َّ
الد ْى ِر ِإ َّال َك َم َع َيا ُذك َم ْح َرٍـ ِم ْن َيا ،أ َْك َزْك ُج َيا"(،)1
فمما اختمفت فيو الركايات لـ يجز االستدالؿ بو(.)2
ِ
َف َي ْم َس َح ....
ْم ُرَنا أ ْ
 -2أما استدالليـ بما ركػ عمي َ ك َ
اف َرُس ُ
كؿ هللا "َ يأ ُ
فالجكاب عنو :أنو قد جاء لبياف أكثر مدة المسح ،فبل يصح االحتجاج بو ىاىنا ،كعمى أنو يمكنو
ِ
اؿ"َ :ال
قطع المسافة القصيرة في ثبلثة أياـ ،كقد َّ
سماه النبي  سف اًر ،فقد ركػ أَبك ُى َرْي َرَة َ ع ِف النَّب ِّي َ ق َ
َي ِح ُّل ِال ْم َأرٍَة تُ ْؤ ِم ُف ِبا﵀ِ َكاْل َي ْك ِـ ْاآل ِخ ِر ،تُ َس ِاف ُر َم ِس َيرَة َي ْك ٍـ َكَلْيَم ٍة ِإ َّال َم َع ِذؼ َم ْح َرٍـ َعَم ْي َيا"(.)3
 -3كأما الجكاب عف قكليـ بأف الثبلث أقل حد الكثير فبل يصح مف كجييف:
أحدىما :أف الثبلث في الشرع معتبرة بحكـ ما دكنيا ال بحكـ ما زاد عمييا كشرط الخيار ،كاستتابة المرتد،
فاقتضى أف يعتبر بيا في السفر حكـ ما دكنيا.

كالثاني :أف اعتبار الثبلث فيما يتعمق بالزماف ،كاالعتبار في السفر بالسير ال بالزماف ،فمـ يكف العتباره في

الثبلث كجو(.)4

ثاظغاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأنػطداسقػاضمؿرػطدغرةػأربفقِػ ُبرد :ػ
َّاس -ر ِ
ضي هللا َع ْنيماَ -قاؿَ :قاؿ رسكؿ هللاِ "َ :يا أ ْ َّ
ص ُركا...
 -1حديث ْاب ِف َعب ٍ َ
َ َ َُ ُ
َى َل َمك َة َال تَْق ُ
ُ َُ
يجاب عنو مف كجييف:

األكؿ :بأف الحديث ضعيف ،كىك غريب فبل يقبل خصكصاً في معارضة المشيكر(.)5
ِ
يخاطب النبي  أىل مكة بالتحديد ،كانما أقاـ بمكة بعد اليجرة زمناً يسي اًر ،كىك بالمدينة ال
الثاني :كيف
يحد ألىميا حداً كما حده ألىل مكة ،كما باؿ التحديد يككف ألىل مكة دكف غيرىـ مف المسمميف؟أ(.)6

( )1البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب جزاء الصيد ،باب حج النساء ( ،)19/3رقـ ( ،)1864مسمـ :الصحيح ،كتاب الحج،
باب سفر المرأة مع محرـ إلى حج كغيره ( ،)975/2رقـ (.)1338

( )2انظر :الماكردؼ :الحاكؼ الكبير ( ،)361/2النككؼ :المجمكع (.)29/4
( )3مسمـ :الصحيح ،كتاب الحج ،باب سفر المرأة مع محرـ إلى حج كغيره ( ،)977/2رقـ (.)1339
( )4انظر الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)361/2
( )5الكاساني :بدائع الصنائع (.)94/1

( )6ابف تيمية :مجمكع الفتاكػ (.)39/24
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ثاضثاّ :ػطظاشذق ػأدضق ػاضمائضغن ػبأظه ػضغس ػضضمؿر ػطداسقْ ػطحددة ،ػبل ػغمؿر ػسي ػصل ػطا ػغُطضق ػرضغهػ
"اضدلر" :ػ

ٍِ
الص َبل ِة....
ص ِر َّ
 -1استدالليـ بحديث أ ََن ُس ْب ُف َمالؾ َ ع ْف َق ْ
حجة فيو؛ ألنو مشككؾ فيو ،كعمى تقدير ِ
أحدىما َّ
فمعمو حد المسافة التي بدأ منيا
يجاب عنو :بأنو ال َّ
القصر ،ككاف سف اًر طكيبلً زائداً عمى ذلؾ ،كهللا أعمـ(.)1

 -2يناقش قكليـ بأنو ليس لمقصر مسافة محددة :بأف كافة العمماء عمى أف القصر إنما ُشرع تخفيفاً ،كانما
يككف في السفر الطكيل الذؼ تمحق بو المشقة غالباً(.)2
اضترجغّّ :ػ

كل فر ٍ
يق ،كالمناقشات الكاردة عمييا يتبيَّف أف
بعد النظر في أقكاؿ الفقياء ،كاألدلة التي استدؿ بيا ُّ

الراجح بأنو ليس لمقصر مسافة محددة ،بل يقصر المسافر في كل ما ُيطمق عميو اسـ "السفر" ،كلكف ال بد
أف يككف ذلؾ مما ُي ُّ
عد في عرؼ الناس سف اًر ،كأف يتأىب لمسفر تأىباً يناسب سفره ،كىك قكؿ شيخ اإلسبلـ
ابف تيمية ،كتمميذه ابف القيـ( ،)3كىك مخالف لما ذىب إليو اإلماـ دمحم بف الحسف ،كذلؾ ألسباب َّ
عدة ،كمنيا:

 -1المناقشات كالردكد الكاردة عمى األدلة التي استدؿ بيا كل فريق لما ذىب إليو.

حجة لتحديده ،بل الحجة مع مف أباح القصر
 -2أف التحديد بذلؾ ليس ثابتاً بنص كال إجماع كال قياس ،كال َّ
لكل مسافر ،كاستظير جكاز القصر لمف سافر يكماً(.)4

ض فَلَيس علَي ُكم جناح أَ ْن تَ ْقصروا ِمن َّ ِ ِ
َّ ِ
ِ
ين
 -3قكلو تعالىَ ﴿ :وإِذَا َ
ض َربْ تُ ْم ِِف ْاأل َْر ِ ْ َ َ ْ ْ ُ َ ٌ
الص َالة إِ ْن خ ْفتُ ْم أَ ْن يَ ْفتنَ ُك ُم الذ َ
ُُ َ
ٍ
ٍ
مسافة معينة.
ضرب في األرض دكف تحديد
َك َف ُروا ،)5(﴾...فظاىر اآلية يدؿ عمى أف القصر يتعمق بكل
 -4أنو قد سئل أَنس بف مالِ ٍؾ  عف َقص ِر َّ ِ
اف رسكؿ هللاِ ِ إ َذا َخرج م ِسيرَة ثَ َبلثَ ِة أَمي ٍ
اؿ،
اؿَ :
َْ
ََ َ َ
"ك َ َ ُ ُ
الص َبلةَ ،فَق َ
َْ ْ
ُ َ ُ ُْ َ
()6
أَك ثَ َبلثَ ِة َفر ِاس َخ ُ -ش ْع َب ُة َّ
الش ُّ
صَّمى َرْك َعتَ ْي ِف" .
َ
ْ
اؾَ -
 -5أف كل اسـ ليس لو حد في المغة كال في الشرع ،فالمرجع فيو إلى العرؼ فما كاف سف اًر في عرؼ الناس
فيك السفر الذؼ َّ
عمق بو الشارع الحكـ(.)7
 -6أف النبي  لـ يرد تحديد ما يقع عميو السفر؛ بل أطمقو عمى ثبلثة أياـ ،كعمى يكميف ،كعمى يكـ كليمة،
فدؿ عمى أف الجميع ُيسمي سف اًر.
كعمى يكـ ،كعمى ليمة ،كعمى بريد كىك مسيرة نصف يكـ َّ

) )1القرطبي :تفسير القرطبي ( ،)354/5كانظر :ابف حجر :فتح البارؼ (.)567/2
) )2القرطبي :تفسير القرطبي (.)354/5

( )3انظر :ابف تيمية :مجمكع الفتاكػ ( ،)40/24ابف القيـ :زاد المعاد (.)463/1
( )4ابف القاسـ :حاشية الركض المربع (.)380/2
( )5سكرة النساء :جزء اآلية (.)101

( )6مسمـ :الصحيح ،كتاب صبلة المسافريف كقصرىا ،باب المسافة التي يقصر فييا الصبلة ( ،)480/1رقـ (.)691
( )7ابف تيمية :مجمكع الفتاكػ (.)40/24
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 -7أف المشقة التي كانت تحصل مف طكؿ السفر في العصكر القديمة ،ربما تزكؿ اليكـ أك تقل مقارنة
بالماضي مع تطكر كسائل النقل كالمكاصبلت.

ٍ
مسافر إال أف
الحجة مع َمف أباح القصر لكل
قاؿ شيخ االسبلـ ابف تيمية" :قاؿ أبك دمحم المقدسي:
َّ
ينعقد اإلجماع عمى خبلفو" ،كالمعمكـ أف اإلجماع لـ ينعقد عمى خبلفو"(.)1
واضضهػتفاضىػأرضمػ ،،،ػ

( )1ابف تيمية :مجمكع الفتاكػ (.)44/24
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ادلطهت انثبنث

ؿورةػاضطدأضق :ػ

يذح قصز انصالح يف انضفز

قاؿ اإلماـ دمحم بف الحسف:

قاؿ أبك حنيفة :مف قدـ بمدة كىك مسافر صمى ركعتيف حتى ي ْجمع عمى إقامة خمسة عشر يكم ا.
فأىلَّ ،
فإنو
فميتـ الصالة ،كاف قدـ ليالؿ ذي الحجة
كقاؿ أىل المدينة :إذا أجمع مقاـ أربع لياؿ
َّ
َّ

يتـ الصالة حتى يخرج مف مكة إلى منى فيقصر ،كذلؾ أنو قد أجمع مقام ا أكثر مف أربع لياؿ(.)1
تحرغرػطحلػاضظزاع :ػ

اتفق الفقياء األربعة بأف المسافر إذا لـ ُي ْجمع عمى اإلقامة مدة محددة (بأف قاؿ اليكـ أخرج ،أك غداً
أخرج) ،فمو القصر ميما بمغت المدة( ،)2كلكنيـ اختمفكا فيما إذا نكػ المسافر اإلقامة ،ما المدة التي يجكز لو

القصر.
فييا ْ

أشوالػاضلمناء :ػ
لكف
اختمف الفقياء في الزماف الذي يجكز لممسافر إذا أقاـ فيو في بمد أف يقصر اختالفا كثي ارَّ ،

األشير منيا ما عميو فقياء المذاىب األربعة ،كليـ في ذلؾ ثالثة أقكاؿ ىي:

أتـ الصبلة ،كلـ َيْقصر ،كىك مذىب الحنفية ،كقكؿ اإلماـ
القكؿ األكؿ :إذا نكػ اإلقامة خمسة عشر يكماً َّ
دمحم بف الحسف(.)3

أتـ كلـ َيْقصر ،كىك مذىب الجميكر (المالكية كالشافعية كركاية
القكؿ الثاني :إذا نكػ أكثر مف أربعة أياـ َّ
الحنابمة)(.)4

القكؿ الثالث :أف المدة التي تمزـ المسافر اإلتماـ بنية اإلقامة فييا ،ىي ما كاف أكثر مف إحدػ كعشريف
صبلة ،كىك قكؿ الحنابمة في المشيكر(.)5

(َّ )1
الحجة (.)172/1
الشيبانيَّ :

( )2ابف القيـ :زاد المعاد ( ،)494/3قاؿ ابف المنذر :أجمع أىل العمـ أف لممسافر أف يقصر ما لـ يجمع إقامة ،كاف أتى عميو
سنكف ،ابف قدامة :المغني ( ،)215/2ابف القيـ :زاد المعاد (.)494/3

( )3السرخسي :المبسكط ( ،)236/1الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)97/1البابرتي :العناية شرح اليداية (َّ ،)34/2
الشيباني:
الحجة (.)172/1
َّ

( )4ابف عبد البر :الكافي في فقو أىل المدينة ( ،)245/1ابف رشد الجد :البياف كالتحصيل ( ،)26/2ابف رشد :بداية المجتيد
( ،)180/1الماكردؼ :الحاكؼ الكبير ( ،)371/2النككؼ :المجمكع ( ،)364/4ابف قدامة :الكافي في فقو اإلماـ أحمد

( ،)310/1ابف قدامة :المغني ( ،)212/2الزركشي :شرح الزركشي ( ،)158/2كلـ يحسب المالكية كالشافعية يكمي
الدخكؿ كالخركج عمى الصحيح عند الشافعية؛ ألف في األكؿ حط األمتعة ،كفي الثاني الرحيل ،كىما مف أشغاؿ السفر.

( )5ابف قدامة :الكافي في فقو اإلماـ أحمد ( ،)310/1المغني ( ،)212/2الزركشي :شرح الزركشي ( ،)158/2كقاؿ أبك
سميماف الخطابي :كىذا التحديد يرجع إلى قريب مف قكؿ مالؾ ،كالشافعي ،إال أنو رأػ تحديده بالصمكات أحكط .البغكؼ=:
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دببػاضخالف :ػ
أنو أمر مسككت عنو في الشرع ،كالقياس عمى التحديد ضعيف عند الجميع ،كلذلؾ راـ ىؤالء كميـ
كل ٍ
قكؿ لمذىبيـ مف األحكاؿ التي ُنقمت عنو .)1(
أف يستدؿ ُّ
اِّدضق :ػ

أدضقػأؿحابػاضمولػاِّول:ػادتدلػاضمائضونػبأظهػإذاػظوىػاضطداسرػاإلشاطقػخطدقػرذرػغوطاّػضمػغمؿرػ
باضدظَّقػاضظَّبوغَّقػواآلثار :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
ِ ِ
ٍ
َّللاِ -رضي هللا عنيماَ" :-قِدـ رسكؿ َّ ِ
ِ ِ
اؿ أَُبك
 -1عف َجاِب ُر ْب ُف َع ْبِد َّ
ص ْب َح َارِب َعة َم َ
ض ْت م ْف ذؼ اْلح َّجة َق َ
َ َُ ُ
َّللا ﷺ ُ
ٍ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
اف َس ِائ اًر
اـ ِب َم َّك َة أ َْرَب َع َة أَيَّاـٍَ ،خ َبل اْل َكْقت الذؼ َك َ
ص ْب َح َارِب َعة َم َ
َب ْكر َ :فَقد َم َيا ﷺ ُ
ض ْت م ْف ذؼ اْلح َّج َةَ ،فأََق َ
ِف ِ
الرِب ِعِ ،إَلى أ ِ
اإلَق ِ ِ
ِ ِ َّ
ِِ ِ
ِ ِ ِ
اـ َب ِاقي
يو ِم َف اْل َب ْد ِء َّا
ْ
َف َقد َم َيا َكَب ْع ُ
ض َي ْك ِـ اْل َخامس ُم ْزمعاً َعَمى َىذه ْ َ
امة ع ْن َد ُق ُدكمو َمك َةَ ،فأََق َ
امف ِإلى م ِ
امس كالس ِادس كالساِبع كالثَّ ِ
الرِب ِع كالخ ِ
ض ِي َب ْع ِ
ض َّ
الن َي ِارَ ،ك ُى َك َي ْكُـ التَّ ْرِكَي ِة ،ثُ َّـ َخ َرَج ِم ْف َم َّك َة َي ْكَـ
َّا
َ ْ َ َ َ َّ َ َ َّ َ َ َ َ ُ ّ
التَّرِكي ِة َفصَّمى ُّ
الظ ْي َر ِب ِمنى"(.)2
ْ َ َ
ً
كجو الدللة :أنو ﷺ دخل مكة في حجة الكداع في صبيحة اليكـ الرابع ،كخرج منيا يكـ التركية كىك
اليكـ الثامف ككاف يقصر بمكة؛ فعمـ أف األربعة ليست حداً لمدة اإلقامة.
النِب ِي ِ مف ِ ِ
ِ
"خ َر ْج َنا م َع َّ
اف
كؿَ :
المد َينة ِإَلى َم َّك َة َف َك َ
 -2عف َي ْح َيى ْب ِف أَِبي ِإ ْس َح َ
اؿَ :سم ْع ُت أ ََنساً َ ،يُق ُ
اؽَ ،ق َ
َ َ
َ
ّ
ي ِ
ِ
ِ َّ
ِ
اؿ :أََق ْم َنا ِب َيا َع ْش اًر"(.)3
المِد َين ِةُ ،قْم ُت :أََق ْمتُ ْـ ِب َم َّك َة َش ْي ً
ئا؟ َق َ
صّمي َرْك َعتَْيف َرْك َعتَْيف َحتى َر َج ْع َنا إَلى َ
َُ
كجو الدللة :إقامتو ﷺ عشر لياؿ يقصر الصبلة ،كىك دكف الخمس عشرة ليمة ،يدؿ عمى ما ذىبكا
إليو عمى حد قكليـ.

َّللاِ " :أََق ِ َّ
َ -3ع ْف ْاب ِف َعب ٍ
َّاس -رضي هللا عنيما -أ َّ
ص ُر
كؿ َّ
َف َرُس َ
اـ اْلَف ْت ِح َخ ْم َس َع ْش َرَة َلْيَم ًة َيْق ُ
اـ ب َمك َة َع َ
َ
الص َبل َة"(.)4
َّ
كجو الدللة :أف إقامتو ﷺ خمس عشرة ليمة يقصر فييا الصبلة ،يدؿ عمى أف المسافر لك أجمع

عمى إقامة أكثر مف ذلؾ ،فميتـ كال يقصر.

=شرح السنة (.)178/4

( )1ابف رشد :بداية المجتيد (.)180/1
( )2ابف خزيمة :صحيحو ،كتاب الصبلة ،باب ذكر خبر احتج بو بعض مف خالف الحجازييف في إزماع المسافر،)76/2( ...
كصححو األلباني فيو.
رقـ (،)957
َّ

( )3البخارؼ :الصحيح الجامع ،أبكاب تقصير الصبلة ،باب ما جاء في التقصير ( ،)42/2رقـ ( ،)1081مسمـ :الصحيح،
كتاب صبلة المسافريف كقصرىا ،باب صبلة المسافريف كقصرىا ( ،)48/1رقـ (.)693

( )4ابف ماجة :سننو ،كتاب إقامة الصبلة ،كالسنة فييا ،باب كـ يقصر الصبلة المسافر إذا أقاـ ببمدة ( ،)342/1رقـ
ضعفو األلباني فيو.
( ،)1076ك َّ
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ثاظغاّ:ػاِّثر :ػ

َّللاِ ب ِف عمر -ر ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ام ِة َخ ْم َس َة
ضي َّ
َع ْف َع ْبِد َّ
َّللاُ َع ْن ُي َماَ ،-ق َ
اؿ" :إ َذا ُك ْن َت ُم َساف اًرَ ،ف َكط ْن َت َنْف َس َؾ َعَمى إَق َ
ْ ُ ََ َ َ
ظعف َفأَْق ِ
ص ْر"(.)1
َع َش َر َي ْكماًَ ،فأ َْت ِم ِـ َّ
الص َبل َةَ ،كاِ ْف ُك ْن َت َال تَ ْد ِرؼ َمتَى تَ ْ َ ُ
صل إليو باالجتياد؛ ألنو مف جممة المقادير ،كال ُّ
يظف بابف عمر -
كجو الدللة :أف ىذا باب ال ُي ْك َ

رضي هللا عنيما -التكمـ جزافاً ،فالظاىر أنو قاؿ ذلؾ سماعاً مف رسكؿ هللا .)2(
أدضق ػأؿحاب ػاضمول ػاضثاظي :ػادتدل ػاضمائضون ػبأظه ػإذا ػظوى ػاضطداسر ػاإلشاطق ػأربفق ػأغام ػضم ػغمؿرػ
باضمرآنػاضصرغمػواضدظَّقػاضظَّبوغَّقػواِّثر :ػ
أوالّ:ػاضمرآنػاضصرغم :ػ

ض َربْ تُ ْم ِِف األ َْر ِ
الصالةِ.)3(﴾...
ص ُروا ِم َن َّ
َق ْكلو تَ َعاَلىَ ﴿ :وإِذَا َ
اح أَ ْن تَ ْق ُ
س َعلَْي ُك ْم ُجنَ ٌ
ض فَلَْي َ
كجو الدللة :أف هللا أباح القصر بشرط الضرب كالعازـ عمى إقامة أربعة أياـ غير ضارب في
األرض فاقتضى أف ال يستبيح القصر(.)4

ثاظغاّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغق :ػ

اجر ِبم َّك َة بعد َقض ِ
ِ
اء ُن ُس ِك ِو ثَ َبلثاً"(.)5
عف اْل َع َبل َء ْب َف اْل َح ْ
يـ اْل ُم َي ِ ُ َ َ ْ َ َ
اؿ َرُس ُ
اؿَ :ق َ
ض َرِم ِّي َ ق َ
كؿ ﷺ"ُ :يق ُ
كجو الدللة :استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بأف إقامة ثبلثة أياـ ،ليس ليا حكـ اإلقامة؛ بل صاحبيا في

حكـ المسافر ،كقالكا إذا نكػ المسافر اإلقامة في بمد ثبلثة أياـ غير يكـ الدخكؿ كيكـ الخركج ،جاز لو
الترخص برخص السفر مف القصر كالفطر كغيرىما مف رخصة كال يصير لو حكـ المقيـ(.)6

ثاضثاّ:ػاِّثر :ػ

عف عمر بف اْلخ َّ
ط ِ
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ َّ
ام َة ثَ َبلثَ ِة أَيَّا ٍـ َيتَ َس َّكُقك َف
ُ ََ ْ َ َ
اب " :أََّنو َ
ص َارػ َكاْل َم ُجكس باْل َمد َينة إَق َ
ض َر َب لْم َي ُيكد َكالن َ
ٍ ()7
ِبيا كيْق ف ِ
ِ
َحد ِم ْن ُي ْـ َف ْك َؽ ثَ َبل ِث َل َياؿ" .
َ ََ ُ
يـ أ َ
ضك َ َح َكائ َج ُي ْـَ ،كَال ُيق ُ
كجو الدللة :أف إباحة عمر بف الخطاب  ألىل الكتاب كالمجكس باإلقامة ثبلث لياؿ فقط ،يدؿ

فيقاس عميو مدة اإلقامة التي يجكز فييا
عمى أنيـ ال يككنكا مقيميف فييا ،كيككنكف فييا كحكـ المسافريفُ ،
القصر.

)َّ )1
الشيباني :اآلثار لو ( ،)489/1رقـ (.)188
( )2الكاساني :بدائع الصنائع (.)97/1
( )3سكرة النساء :جزء اآلية (.)101

( )4انظر الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)372/2
( )5مسمـ :الصحيح ،كتاب الحج ،باب جكاز اإلقامة بمكة لممياجر ،)985/2( ...رقـ (.)1352
( )6النككؼ :شرح صحيح مسمـ (.)122/9

( )7البييقي :السنف الكبرػ ،جماع أبكاب صبلة المسافر ،باب مف أجمع إقامة أربع أتـ ( ،)211/3رقـ ( ،)5454كقاؿ ابف
حجر :إتحاؼ الميرة ( ،)91/12رقـ ( :)15145الحديث مكقكؼ.
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دضغل ػاضمول ػاضثاضث :ػادتدل ػاضمائضون ػبأظه ػإذا ػظوى ػاضطداسر ػإشاطق ػإحدى ػورذرغن ػؿالة ػضم ػغمؿرػ
باضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ

ِ ِ
ٍ
َّللاِ -رضي هللا عنيماَ :-قِدـ رسكؿ َّ ِ
ِ ِ
اؿ
عف َجاِب ُر ْب ُف َع ْبِد َّ
ص ْب َح َارِب َعة َم َ
ض ْت م ْف ذؼ اْلح َّجة َق َ
َ َُ ُ
َّللا ﷺ ُ
ٍ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
اف
اـ ِب َم َّك َة أ َْرَب َع َة أَيَّاـٍَ ،خ َبل اْل َكْقت الذؼ َك َ
ص ْب َح َارِب َعة َم َ
أَُبك َب ْكر َ :فَقد َم َيا ﷺ ُ
ض ْت م ْف ذؼ اْلح َّج َةَ ،فأََق َ
س ِائ اًر ِف ِ
الرِب ِعِ ،إَلى أ ِ
اإلَق ِ ِ
ِ ِ َّ
ِِ ِ
ِ ِ ِ
اـ
يو ِم َف اْل َب ْد ِء َّا
ْ
َف َقد َم َيا َكَب ْع ُ
ض َي ْك ِـ اْل َخامس ُم ْزمعاً َعَمى َىذه ْ َ
َ
امة ع ْن َد ُقُدكمو َمك َةَ ،فأََق َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ
الساب َع َكالثام َف إَلى مض ِي َب ْعض َّ
الن َي ِارَ ،ك ُى َك َي ْكُـ الت ْركَية ،ثُ َّـ َخ َرَج م ْف َمك َة
َباقي َّا
الساد َس َك َّ
الرب ِع َكاْل َخام َس َك َّ
ُ ّ
يكـ التَّرِكي ِة َفصَّمى ُّ
الظ ْي َر ِب ِمنى"(.)1
َْ َ ْ َ َ
ً
كجو الدللة :أف ىذه أربعة أياـ ،كصبلة الصبح بيا يكـ التركية تماـ إحدػ كعشريف صبلة يقصر،
فيذا يدؿ عمى أف مف أقاـ إحدػ كعشريف صبلة يقصر ،كىي تزيد عمى أربعة أياـ ،كىذا صريح في خبلؼ

قكؿ َمف َّ
حده بأربعة أياـ( .)2ػ
اضطظاشذق :ػ

أوالّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأظهػإذاػظوىػاضطداسرػاإلشاطقػخطدقػرذرػغوطاّػضمػغمؿر :ػ
 -1إف استدالليـ بقصر النبي ﷺ في حجة الكداع.

يجاب عنو :بأنو ليس حجة؛ ألنا نجيز القصر أربعاً ،كالنبي ﷺ قصر ثبلثاً سكػ يكـ دخكلو كيكـ

خركجو فبطل استدالليـ بو(.)3

 -2كأما االستدالؿ بما جاء عف ابف عباس كابف عمر -رضي هللا عنيما.-

حجة ،ثـ إف الثابت عف ابف عباس كابف
فيجاب عنو :بأنو قكؿ صحابي قد خالفو غيره؛ فبل يككف َّ
ِ
ِ
َّللا َع ْنيما" :-أََق َِّ
ٍ
ِ
ص ُرَ ،ف َن ْح ُف ِإ َذا َساَف ْرَنا
اـ النب ُّي ﷺ ت ْس َع َة َع َش َر َيْق ُ
عمر  خبلفو ،فقاؿ ْابف َعبَّاس َ -رض َي َّ ُ ُ َ
َ
ِ
ص ْرَناَ ،كاِ ْف ِزْد َنا أ َْت َم ْم َنا"(.)4
ت ْس َع َة َع َش َر َق َ
ثاظغاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأظهػإذاػظوىػاضطداسرػاإلشاطقػأربفقػأغامػضمػغمؿر :ػ

 -1حديث العبلء بف الحضرمي .

يجاب عنو مف ثالثة كجكه(:)5

األكؿ :ىذا ال حجة ليـ فيو؛ ألنو ليس في ىذا الخبر نص كال إشارة إلى المدة التي إذا أقاميا المسافر أتـ،
كانما ىك في حكـ المياجر ،فما الذؼ أكجب أف يقاس المسافر يقيـ عمى المياجر يقيـ؟

الثاني :فإف المسافر مباح لو أف يقيـ ثبلثا كأكثر مف ثبلث ،ال كراىية في شيء مف ذلؾ ،كأما المياجر
( )1سبق تخريجو ص (.)129
( )2ابف قدامة :المغني (.)213/2

( )3الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)372/2
( )4البخارؼ :الصحيح الجامع ،أبكاب تقصير الصبلة ،باب ما جاء في التقصير ،)42/2( ...رقـ (.)1080
( )5انظر :ابف حزـ :المحمى باآلثار (.)218/3
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فمكركه لو أف يقيـ بمكة بعد انقضاء نسكو أكثر مف ثبلث ،فأؼ نسبة بيف إقامة مكركىة كاقامة مباحة لك
أنصفكا أنفسيـ.

الثالث :إنما َّ
قدر ﷺ بيذا؛ ألنو عمـ أف حكائجيـ كانت ترتفع في ىذه المدة ال لتقدير أدنى مدة اإلقامة(.)1
 -2كأما أثر عمر بف الخطاب .

فيجاب عنو :بأنو ال يدؿ عمى حد السفر بالثبلث ،كما َّبيَّنا في الذؼ قبمو.

اضترجغّّ :ػ
بعد النظر في أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ ،كالمناقشات الكاردة في المسألة يتبيَّف أف فييا نزاعاً بيف العمماء

منيـ مف يكجب اإلتماـ كمنيـ مف يكجب القصر ،كالصحيح أف كبلىما سائغ فمف قصر ال ُينكر عميو ،كمف
أتـ ال ُينكر عميو ،كلكف الراجح أنو إذا نكػ المسافر أف يقيـ بالبمد أربعة أياـ فما دكنيا قصر الصبلة ،كىك
َّ

يتـ الصبلة ،كأما إف قاؿ غداً أسافر أك بعد غد
قكؿ جميكر الفقياء ،كاف كاف أكثر ففيو نزاع ،كاألحكط أف َّ
أسافر كلـ ِ
ينك المقاـ فإنو يقصر أبداً ،كىك مخالف لقكؿ اإلماـ دمحم بف الحسف ،كذلؾ لؤلسباب اآلتية:

 -1قكة األدلة التي استدلكا بيا عمى ما ذىبكا إليو ،كعدـ كركد المناقشات التي تطعف في قكتيا كداللتيا.
 -2فعل النبي ﷺ لما دخل مكة؛ فإنو أقاـ بيا أربعة أياـ يقصر الصبلة.

 -3إباحة عمر بف الخطاب  ألىل الكتاب كالمجكس باإلقامة ثبلث لي ٍ
اؿ فقط ،يدؿ عمى أنيـ غير مقيميف
فيقاس عميو مدة اإلقامة التي يجكز فييا القصر.
فييا ،كيككف حكميـ كحكـ المسافريفُ ،
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ص ُر
كؾ ع ْش ِر َ
كؿ هللا ﷺ ِبتَُب َ
اـ َرُس ُ
 -4ما ركػ َجاب ِر ْب ِف َع ْبد هللا  -رضي هللا عنيماَ -ق َ
يف َي ْكماً َيْق ُ
اؿ" :أََق َ
الص َبل َة"(.)2
َّ
واضضهػتفاضىػأرضمػ ،،،ػ

( )1السرخسي :المبسكط ( ،)236/1الكاساني :بدائع الصنائع (.)97/1

( )2أحمد :المسند ،مسند المكثريف مف الصحابة  ،مسند جابر بف عبد هللا -رضي هللا عنيما ،)44/22( -رقـ (،)14139
كحكـ شعيب األرناؤكط كآخركف عميو في المصدر نفسو :بأف إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف ،ابف حباف :صحيحو،
فصل في صبلة السفر ،ذكر اإلباحة لممسافر إذا أقاـ في منزؿ أك مدينة  ،)456/6( ...رقـ (.)2749
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ادلطهت انزاثع

ؿورةػاضطدأضق :ػ

انٕتز عهى انزادهخ يف انضفز

قاؿ اإلماـ دمحم بف الحسف:

قاؿ أبك حنيفة :في صالة المسافر إذا صمى في السفر تطكع ا يصمي عمى بعيره كعمى دابتو ،حيث

كاف كجيو إلى القبمة أك إلى غيرىا إيماء برأسو كيجعل السجكد أخفض مف الرككع ،فإذا كاف فريضة أك

كت ار فال بد أف ينزؿ حتى يصمي الفريضة عمى األرض كيكتر عمى األرض.
كقكؿ أبي حنيفة بذلؾ ِّ
ِّ
كمو ،إل الكتر َّ
فإنيـ قالكا :ل بأس بأف يكتر عمى
كقاؿ أىل المدينة:

البعير(.)1

طحلػاضظزاع :ػ
اتفق الفقياء عمى جكاز أداء النافمة غير الكتر عمى الراحمة( ،)2كعدـ جكاز أداء الفريضة عمييا(،)3

كلكنيـ اختمفكا في حكـ أداء الكتر عمى الراحمة.
أشوالػاضلمناء :ػ

اختمف الفقياء في جكاز الكتر عمى الراحمة عمى قكليف ،كىما:

القكؿ األكؿ :عدـ جكاز أداء الكتر عمى الراحمة إال لعذر ،كىك مذىب الحنفية ،كقكؿ اإلماـ دمحم بف
الحسف(.)4

القكؿ الثاني :جكاز أداء الكتر عمى الراحمة كسائر النكافل ،كىك مذىب جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية
كالحنابمة(.)5
(َّ )1
الحجة (.)182/1
الشيبانيَّ :

)َّ )2
الحداد :الجكىرة النيرة ( ،)47/1الميداني :المباب في شرح الكتاب ( ،)93/1العدكؼ :حاشية العدكؼ ( ،)350/1اآلبي:

الثمر َّ
الداني ( ،)210/1النككؼ :المجمكع ( ،)241/3الشربيني :اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ( ،)126/1البيكتي:

كشاؼ القناع ( ،)304/1عبد العزيز السمماف :األسئمة كاألجكبة الفقيية ( ،)197/1العباد :شرح شركط الصبلة كأركانيا

ككاجباتيا (.)41/1

) )3ابف ُنجيـ المصرؼ :البحر الرائق ( ،)41/2الميداني :المباب في شرح الكتاب ( ،)93/1ابف رشد :بداية المجتيد
( ،)213/1القرافي :الذخيرة ( ،)396/2ابف الحاج :المدخل ( ،)51/4الماكردؼ :الحاكؼ الكبير ( ،)266/1الجكيني:
نياية المطمب ( ،)71/2النككؼ :المجمكع ( ،)256/3ابف قدامة :المغني ( ،)314/1المرداكؼ :اإلنصاؼ (،)3/2
البيكتي :كشاؼ القناع (.)502/1

) )4الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)271/1الشمبي :حاشية الشمبي (َّ ،)169/1
الحداد :الجكىرة النيرة ( ،)57/1ابف نجيـ
المصرؼ :البحر الرائق (َّ ،)41/2
الحجة (.)182/1
الشيبانيَّ :

) )5ابف رشد :بداية المجتيد ( ،)213/1القرافي :الذخيرة ( ،)392/2ابف الحاج :المدخل ( ،)51/4الماكردؼ :الحاكؼ الكبير
( ،)77/2الجكيني :نياية المطمب ( ،)71/2النككؼ :المجمكع ( ،)21/4ابف قدامة :المغني ( ،)118/2ابف مفمح=:
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دببػاضخالف :ػ
اختبلؼ الفقياء الكارد في المسألة يرجع إلى أمريف ىما:

 -1اختبلفيـ في الحكـ التكميفي لصبلة الكتر ،فمف ذىب إلى القكؿ بأنيا َّ
سنة مؤكدة ،فقد أجاز أداءىا عمى
الراحمة كسائر النكافل ،كمف قاؿ بكجكبيا منع أداءىا عمى الراحمة كسائر الفرائض.

 -2تعارض اآلثار الكاردة في المسألة .ػ
اِّدضق :ػ
دضغلػأؿحابػاضمولػاِّول:ػادتدلػاضمائضونػبفدمػجوازػأداءػاضوترػرضىػاضراحضقػإالػضفذرٍػباِّثر :ػ
ِِ
َف ابف عمر -رضي هللا عنيماَ " :-كاف يصّمِي عَمى ر ِ
َف
احَمِت ِو تَ َ
ط ُّكعاًَ ،فِإ َذا أ ََرَاد أ ْ
َ َ
َ -1ع ْف َسعيد ْب ِف ُج َب ْي ٍر ،أ َّ ْ َ ُ َ َ
َ َُ
ُيكِت َر َن َزَؿَ ،فأ َْكتَ َر َعَمى ْاأل َْر ِ
ض"(.)1
كجو الدللة :نزكؿ ابف عمر –رضي هللا عنيما -عف الراحمة لصبلة الكتر ،كعدـ نزكلو لصبلة

َّ
النافمة ،كيدؿ عمى عدـ جكاز أدائيا عمى الراحمة.
النافمة ،يدؿ عمى اختبلؼ حكـ الكتر عف ّ
أدضقػأؿحابػاضمولػاضثاظي:ػادتدلػاضمائضونػبجوازػأداءػاضوترػرضىػاضراحضقػصدائرػاضظواسلػباضدظَّقػ

اضظَّبوغَّقػواآلثار :ػ
أوالّ:ػاضدظٌَقػاضظَّبوغَّق :ػ
ِِ
ط ِر ِ َّ
اؿ
اؿُ " :ك ْن ُت أ َِس ُير َم َع َع ْبِد َّ
َّللاِ ْب ِف ُع َم َر -رضي هللا عنيماِ -ب َ
يق َمك َةَ ،فَق َ
َ -1ع ْف َسعيد ْب ِف َي َس ٍار ،أََّن ُو َق َ
ِ
ِ
ِ
َّللاِ ْب ُف ُع َم َر -رضي هللا عنيما :-أ َْي َف ُك ْن َت؟
اؿ َع ْبُد َّ
يت ُّ
َسعيدَ :فَم َّما َخش ُ
الص ْب َح َن َ ْزل ُتَ ،فأ َْكتَ ْر ُت ،ثُ َّـ َلحْقتُ ُوَ ،فَق َ
َّللاِ
ِ
ِ
َّللاِ ب ِف عمر -رضي هللا عنيما :-أََليس َل َؾ ِفي رس ِ
كؿ َّ
يت ُّ
َفُقْم ُتَ :خش ُ
َْ
اؿ َع ْبد َّ ْ ُ َ َ
الص ْب َحَ ،ف َن َ ْزل ُتَ ،فأ َْكتَ ْر ُتَ ،فَق َ
َُ
َّللاَِ ،قاؿَ" :فِإ َّف رسكؿ َّ ِ
الب ِع ِ
ير"(.)2
ﷺ ِإ ْس َكة َح َس َنة؟ َفُقْم ُتَ :بَمى َك َّ
َّللا ﷺ َك َ
اف ُيكِت ُر َعَمى َ
َُ َ
َ
كجو الدللة :قكؿ ابف عمر -رضي هللا عنيما -بأف َّ
النبي ﷺ كاف ُيكتر عمى البعير ،يدؿ عمى
جكاز ذلؾ.

السَف ِر عَمى ر ِ
"ك َ َِّ
احَمِت ِوَ ،ح ْي ُث تََك َّج َي ْت ِب ِو
صّمِي ِفي َّ
اؿَ :
َ َ
َ -2ع ِف ْاب ِف ُع َم َر -رضي هللا عنيماَ -ق َ
اف النب ُّي ﷺ ُي َ
الفرِائض كيكِتر عَمى ر ِ
َّ ِ ِ َّ
ِ ِ
احَمِت ِو"(.)3
صبلَ َة الم ْيل ،إال َ َ َ َ ُ ُ َ َ
اء َ
ُيكمئُ إ َ
يم ً
كجو الدللة :قكلوِ" :إ َّال َ ِ
ض" :أؼ أف الفرائض بخبلؼ ذلؾ ،فكاف ال يصمييا عمى الراحمة،
الف َرائ َ

=المبدع ( ،)5/2البيكتي :كشاؼ القناع (.)415/1
) )1أحمد :المسند ،مسند المكثريف مف الصحابة  ،مسند ابف عمر -رضي هللا عنيما ،)52/8( -رقـ ( ،)4476كحكـ عميو
األرناؤكط في المصدر نفسو :بأف إسناده صحيح عمى شرط الشيخيف ،الدارقطني :سنف الدارقطني ،كتاب الكتر ،باب
صفة الكتر ،)339/2( ...رقـ (.)1636

) )2البخارؼ :الصحيح الجامع ،أبكاب الكتر ،باب الكتر عمى الدابة ( ،)25/2رقـ ( ،)999مسمـ :الصحيح ،باب جكاز صبلة
النافمة عمى الدابة في السفر حيث تكجيت ( ،)487/1رقـ (.)700
) )3البخارؼ :الصحيح الجامع ،أبكاب الكتر ،باب الكتر عمى الدابة ( ،)25/2رقـ (.)1000
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كيستدؿ بو عمى أف الكتر ليس بفرض( ،)1كعميو فيجكز أداؤىا عمى الراحمة.
ُ
ِ ِِ
ِ
 -3ع ِف َن ِافع ،ع ِف اب ِف عمر -رضي هللا عنيما" :-أََّنو َكاف ي ِ
ؾ
صّمي َعَمى َراحَمتوَ ،كُيكِت ُر َعَم ْي َياَ ،كَي ْذ ُك ُر َذل َ
َ
َ ْ ُ ََ
ُ َ َُ
()2
َع ِف النَِّب ِي ﷺ" .
ّ
ثاظغاّ:ػاِّثر :ػ
ِ ()4
ِ ()3
َف عمِيِّاً َ كاف يكِتر عَمى ر ِ
احَمِت ِو"(.)5
َع ْف ثَُكْي ِر ْب ِف أَِبي َفاختَ َة َ ،ع ْف أَِبيو " :أ َّ َ
َ ُ ُ َ َ
اضطظاشذق :ػ
أوالّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبفدمػجوازػأداءػاضوترػرضىػاضراحضقػإالػضفذر :ػ
احتجاجيـ بما ركػ ابف عمر -رضي هللا عنيما -مف أنو إذا أراد أف يكتر نزؿ فأكتر عمى
ُيناقش
ُ
األرض مف عدة كجكه:

األكؿ :إف ابف عمر -رضي هللا عنيما -ركػ عف النبي ﷺ الكتر عمى الراحمة ،كىك حديث صحيح ال ُّ
يشؾ

في ركايتو منصف ،كالعبرة بركايتو ال برأيو.

الثانيَّ :إنو معارض بما ُركؼ عف ابف عمر -رضي هللا عنيما -بأنو كاف يكتر عمى راحمتو ،كربما نزؿ فأكتر
عمى األرض؛ فيؤخذ بفعمو المكافق لفعل رسكؿ هللا ﷺ كيترؾ ما عداه.
الثالث :لك َّ
سممنا بثبكت ذلؾ عف ابف عمر-رضي هللا عنيما ،-فميس ذلؾ بمعارض لككنو أكتر عمى
الراحمة ،ألنو ال نزاع في أف صبلتو عمى األرض أفضل(.)6
ثاظغاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبجوازػأداءػاضوترػرضىػاضراحضقػصدائرػاضظواسل :ػ
 -1االحتجاج بفعمو ﷺ بأداء الكتر عمى الراحمة ،كالفرائض ال تؤدػ عمييا.

الجكاب عنو :أف ىذا غير مستقيـ عمى أصميما؛ ألنيما يرياف الكتر فرضاً عمى النبي ﷺ ،ثـ
الدعكػ بجكاز ىذا الفرض دكف سائر الفركض تحكـ ال دليل عميو(.)7
 -2أما ما رككا مف أف ابف عمر -رضي هللا عنيما -كاف يصّمِي الكتر عمى الراحمة.

) )1ابف حجر :فتح البارؼ (.)489/2
) )2أحمد :المسند ،مسند المكثريف مف الصحابة  ،مسند عبد هللا بف عمر -رضي هللا عنيما ،)238/8( -رقـ (،)4620
كحكـ عميو األرناؤكط فيو :بأف إسناده قكؼ عمى شرط مسمـ.

) )3ثكير بف أبي فاختة أبك الجيـ (ت848:ق830 -ق) :مكلى أـ ىانئ بنت أبي طالب ،ككفي ضعيف ،رماه الثكرؼ
بالكذب ،كقاؿ يكنس بف أبي إسحاؽ :كاف رافضاً .الذىبي :تاريخ اإلسبلـ (.)625/3

) )4أبكه ىك :سعيد بف عالقة (ت90 - 18 :ق) :مكلى أـ ىانئ بنت أبي طالب ،ككالد ثكير بف أبي فاختة ،كفد عمى
معاكية ،كثقو العجمي .الذىبي :تاريخ اإلسبلـ (.)937/2

) )5البييقي :السنف الكبرػ ،جماع أبكاب استقباؿ القبمة ،باب الكتر عمى الراحمة ( ،)10/2رقـ (.)2215
) )6انظر :ابف حجر :فتح البارؼ (.)488/2
) )7العيني :البناية شرح اليداية (.)476/2
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فيجاب عنو :لعل ما ركػ ابف عمر -رضي هللا عنيما -كاف قبل تأكد الكتر ككجكبو(.)1
اضترجغّّ :ػ
بعد النظر في األقكاؿ كاألدلة التي استدؿ بيا الفقياء كالمناقشات الكاردة عمييا ،يتبيَّف أف الراجح ما

رجحو اإلماـ دمحم بف الحسف ،كذلؾ
ذىب إليو جميكر الفقياء بجكاز أداء الكتر عمى الراحمة ،كىك مخالف لما َّ
لؤلسباب اآلتية:

 -1قكة األدلة التي استدؿ بيا جميكر الفقياء ،كالتي تدلل عمى أداء النبي ﷺ لمكتر عمى الراحمة ،كالتزاـ ابف
عمر -رضي هللا عنيما -بيا يدلل عمى ذلؾ ،خاصة كأف ابف عمر -رضي هللا عنيما -معركؼ بشدة
تمسكو بسنة النبي ﷺ.

 -2إف ما ركؼ عف ابف عمر -رضي هللا عنيما -بأنو ربما نزؿ عف الراحمة فأكتر ،معارض بما ًركؼ عف
ابف عمر -رضي هللا عنيما -بأنو كاف يكتر عمى راحمتو؛ فيؤخذ بفعمو المكافق لفعل رسكؿ هللا ﷺ كيترؾ ما
عداه.

ٍ
بمعارض
تـ التسميـ بثبكت نزكؿ ابف عمر -رضي هللا عنيما -ألداء الكتر عمى األرض ،فميس ذلؾ
 -3لك َّ

لككنو أكتر عمى الراحمة؛ ألنو ال نزاع في أف صبلتو عمى األرض أفضل.
 -4قكؿ َّ
الطحاكؼ كىك مف أئمة الحنفية حيث قاؿُ " :ذكر عف الككفييف أف الكتر ال ُيصمى عمى الراحمة ،كىك
خبلؼ َّ
السنة الثابتة"(.)2
واضضهػتفاضىػأرضمػ،،،

) )1المصدر السابق.
) )2المرجع السابق.
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انفصـــــم انثبنـــــــث:

يٍ أدكـــبو اإليبيــــــخ
ٔفٍـّ يجذثبٌ:

ادلجذث األٔل :االقتــذاء ثبإليبو ٔانفتــخ عهٍــــّ

ادلجذث انثبًَ :يضبئم يتفزقخ يف صالح اجلًبعخ
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ادلجذــــث األٔل:

االقتـــذاء ثبإليـــبو
ٔفٍّ يطهجبٌ:

ادلطهت األٔل :يتبثعخ اإليــــبو فـً اجلهـــٕس

ادلطهت انثبًَ :انقـــــــزاءح خهـــــف اإليـــــبو
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ادلطهت األٔل

ؿورةػاضطدأضق :ػ

يتبثعخ اإليبو يف اجلهٕس

قاؿ اإلماـ دمحم بف الحسف:

قاؿ أبك حنيفة -رحمو هللا : -في رجل مريض يصمي بالناس جالس ا كىـ قياـ أف ذلؾ يجزئ.
كقاؿ أىل المدينة :ليس العمل عندنا عمى أف يصمِّي اإلماـ َّ
بالناس جالس ا ،إذا لـ يستطع اإلماـ

أف يصمي بيـ قائم ا ،فميقدـ غيره يصمي بالناس كليقعد ىك ،فميس مف ىيئة الناس أف يصمكا جمكس ا ،كلـ

يفعل ذلؾ أبك بكر كل عمر -رضي هللا عنيما -بعد النبي ﷺ فيما بمغنا(.)1
ِّ ِّ
لي مف َقكؿ أبي حني َفة ،كاف كنت
اؿ م َح َّمد بف اْلحسفَ :قكؿ أىل اْل َمديَنة في َى َذا أحب إ َّ
كَق َ
احتججت ألبي حني َفة بحجتو َث ِّاب َتة لـ َتَر أىل اْل َم ِّديَنة بمخرج ِّمْن َيا.
تحرغرػطحلػاضظزاع :ػ

اتفق الفقياء عمى أنو ليس لمصحيح أف يصمي فرضاً قاعداً ،إذا كاف منفرداً أك إماماً؛ لقكلو تعالى:

﴿ ...وقُ ِ ِ
ني﴾( ،)2كال خبلؼ بينيـ في أف الجمكس بدؿ عف القياـ في صبلة الفريضة ،عند العجز
وموا َّّلل قَانِتِ َ
َ ُ
عف القياـ ،فمف ال يطيق القياـ لو أف يصمي جالساً( .)3كاختمف الفقياء في صحة الصبلة إذا كاف المأمكـ

صحيحاً ،فصمى خمف إماـ مريض يصمي قاعداً.
أشوالػاضلمناء :ػ

اختمف الفقياء في صحة صالة القادريف عمى القياـ خمف إماـ قاعد لعذر عمى قكليف ،كىما:

القكؿ األكؿ :تعتبر صبلة القائميف خمف اإلماـ القاعد لعذر صحيحة ،كىذا مذىب الحنفية كالشافعية(،)4
ٍ
لمرض ُيرجى زكالو(.)5
كالصحيح عند الحنابمة في إماـ الحي العاجز عف القياـ
تصح صبلة القائميف خمف اإلماـ القاعد لعذر ،كصبلتُيـ باطمة ،كىذا مذىب المالكية،
القكؿ الثاني :ال
ُّ
كمذىب الحنابمة في غير إماـ الحي ،كقكؿ اإلماـ دمحم بف الحسف(.)6

(ِّ )1
الحجة (.)122/1
الشيبانيَّ :

( )2سكرة البقرة :جزء اآلية (.)238
( )3الحمبي :ممتقى األبحر ( ،)227/1البخارؼ :المحيط البرىاني ( ،)141/2الدسكقي :الحاشية ( ،)237/1العمراني :البياف
( ،)442/2الكمكذاني :اليداية ( ،)10/1ابف مفمح :المبدع (.)107/2

( )4السرخسي :المبسكط ( ،)213/1البابرتي :العناية شرح اليداية ( ،)7/2الجكيني :نياية المطمب ( ،)371/2الشربيني:
مغني المحتاج ( ،)483/1كقالكا :أنو ال يجكز لمقادر عمى القياـ أف يصمي خمف القاعد إال قائماً .كخالفيـ الحنابمة فقالكا:

بأنو يجب عمى القادر عمى القياـ أف يصمي جالساً خمف القاعد ،المرداكؼ :اإلنصاؼ (.)261/2
) )5المرداكؼ :اإلنصاؼ (.)260/2

( )6السرخسي :المبسكط ( ،)213/1البابرتي :العناية شرح اليداية ( ،)7/2مالؾ :المدكنة ( ،)174/1القرطبي :الكافي في فقو
أىل المدينة ( ،)213/1ابف قدامة :المغني ( ،)162/2المرداكؼ :اإلنصاؼ ( ،)260/2البيكتي :دقائق أكلي النيى=
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دببػاضخالف:ػ ػ
تعارض اآلثار في ذلؾ ،كمعارضة عمل أىل المدينة لآلثار( .)1ػ
اِّدضق :ػ
أدضقػأؿحابػاضمولػاِّول:ػادتدلَّػاضمائضونػبجوازػإطاطقػاضماردػضضـرورةػباضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
َّللاِ  جاء ِببلَؿ يؤذنو ِب َّ ِ
ِ
"م ُركا أ ََبا
كؿ َّ
ُ ُ
الصبلَةَ ،فَق َ
َ -1ع ْف َعائ َش َة -رضي هللا عنياَ -قاَل ْتَ" :ل َّما ثَُق َل َرُس ُ
اؿُ :
َ َ
اس"َ ،فُقْم ُتَ :يا رسكؿ َّ ِ ِ
الن ِ
ٍ
ِ (َّ )2
َف ُيصّمِي ِب َّ
ام َؾ الَ ُي ْس ِم ُع
بك ٍر أ
َُ َ
َّللا إ َّف أ ََبا َب ْكر َرُجل أَسيف َكاِن ُو َمتَى َما َيُق ْـ َمَق َ
َْ ْ َ َ
ِ
اؿ" :م ُركا أ ََبا َب ْك ٍر ُي ِ ِ َّ ِ
َّ
ص َةُ :قكلِي َل ُوِ :إ َّف أ ََبا َب ْك ٍر َرُجل أ َِسيف،
الن َ
صّمي بالناس" َفُقْم ُت ل َحْف َ
َ
َم ْر َت ُع َم َرَ ،فَق َ ُ
اسَ ،فَم ْك أ َ
ِ
اسَ ،فَم ْك أَم ْر َت ُعم َرَ ،ق َ ِ َّ
َكاَِّن ُو متَى َيُق ْـ مَقام َؾ الَ ُي ْس ِم ُع َّ
َف
فُ ،م ُركا أ ََبا َب ْك ٍر أ ْ
كس َ
الن َ
ص َكاح ُب ُي ُ
اؿ" :إن ُك َّف َأل َْنتُ َّف َ
َ
َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
الن ِ
ُيصّمِي ِب َّ
كؿ َّ
اس" َفَم َّما َد َخ َل في َّ
اـ ُي َي َادػ َب ْي َف َرُجَم ْي ِفَ ،كِر ْجبلَهُ
الصبلَة َك َج َد َرُس ُ
َّللا  في َنْفسو خف ًةَ ،فَق َ
َ َ
َّللاِ
ِ
ِ
يخ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
اف في األ َْر ِ
طِ
ضَ ،حتى َد َخ َل الم ْسج َدَ ،فَم َّما سم َع أَُبك َب ْك ٍر ح َّس ُوَ ،ذ َى َب أَُبك َب ْك ٍر َيتَأ َّ
كؿ َّ
َُ
َخ ُرَ ،فأ َْك َمأَ إَل ْيو َرُس ُ
َ
َ
َّللاِ  حتَّى جَمس عف يس ِار أَِبي ب ْك ٍرَ ،ف َكاف أَبك ب ْك ٍر ي ِ ِ
َّللاِ 
كؿ َّ
كؿ َّ
صّمي َقائماًَ ،كَك َ
َ
اف َرُس ُ
اء َرُس ُ
َ ُ َ َُ
َ َ َ َْ ََ
َ ،ف َج َ
يصِّمي َق ِ
اعداً ،يْقتَِدؼ أَبك ب ْك ٍر ِبصبلَ ِة رس ِ
ِ
َّللاِ َ ك َّ
صبلَ ِة أَِبي َب ْك ٍر .)3("
كؿ َّ
ُ َ
َ
الن ُ
اس ُمْقتَُدك َف ب َ
َُ
َ
َُ
()4
كجو الدللة :يدؿ الحديث عمى صحة إمامة القاعد المعذكر بمثمو كبالقائـ أيضاً  ،كىذا آخر فعل
رسكؿ هللا  في مرضو ،فيككف ناسخاً لما كاف قبمو(.)5
 -2عف جاِب ٍر ِ ِ
النِب ُّي ِ م ْف َف َر ٍ
ع َّ
س َعَمى ِج ْذ ِع َن ْخَم ٍةَ ،ف ْانَف َّك ْت َق َد ُم ُوَ ،ف َد َخْم َنا َعَم ْي ِو
ص ِر َ
َْ َ
بف عبد هللا َ ،ق َ
اؿُ :
اإلم ِ
ِِ ِ
ِ ِ
كدهَُ ،ف َك َج ْد َناهُ ُيصّمِيَ ،فصمَّ ْي َنا ِبص َبلِت ِوَ ،كَن ْح ُف ِق َياـَ ،فَم َّما صَّمى َق َ ِ َّ
صمَّى
َن ُع ُ
اـ لُي ْؤتَ َّـ بوَ ،فإ ْف َ
َ
َ
َ
َ
اؿ" :إن َما ُجع َل ْ َ ُ
َق ِائماًَ ،فصُّمكا ِقياماً ،كاِف صَّمى ج ِالساًَ ،ف ُّ
ِ
َى ُل َف ِار ٍ
س
كمكا َك ُى َك َجالس َك َما َيْف َع ُل أ ْ
َ
صمكا ُجُمكساًَ ،كَال تَُق ُ
َ
ََ َ ْ َ
َ
ِ ()6
ظ َمائ َيا" .
ِب ُع َ
ِ ِ
َ -3ع ْف أَِبي ُىرْيرَة َ قاؿَ :ق َِّ
ِ َّ
اـ لُِي ْؤتَ َّـ ِب ِوَ ،فِإ َذا َكب ََّر َف َكِّب ُركاَ ،كاِ َذا َرَك َع َف ْارَك ُعكا،
ََ
َ َ
اؿ النب ُّي " :إن َما ُجع َل اإل َم ُ
ِ
َّللا لِمف ح ِمدهَ ،فُقكُلكا :ربَّنا كَلؾ الحمد ،كاِ َذا سجد َفاسجدكا ،كاِ َذا َّ
ِ
صُّمكا ُجمُكساً
اؿَ :سم َع َّ ُ َ ْ َ َ ُ
َكاِ َذا َق َ
صمى َجالساً َف َ
َ َ َ َ َ ُْ َ َ ََ ْ ُُ َ َ
َج َم ُعك َف"(.)7
أْ
=(.)274/1

( )1ابف رشد :بداية المجتيد (.)162/1
ِّ
يق .ابف منظكر :لساف العرب (.)5/9
الح ْزِف َّ
الرِق ُ
يع ُ
( )2األَسيف :السر ُ
( )3البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب األذاف ،باب :الرجل يأتـ باإلماـ كيأتـ الناس بالمأمكـ ( ،)144/1رقـ ( ،)713مسمـ:
الصحيح ،كتاب الصبلة ،باب استخبلؼ اإلماـ إذا عرض لو عذر ( ،)313/1رقـ (.)418

( )4ابف حجر :فتح البارؼ ( ،)175/2رقـ (.)687
( )5السرخسي :المبسكط (.)214/1

( )6أحمد :المسند ،مسند المكثريف مف الصحابة  ،مسند جابر بف عبد هللا  ،)116/22( رقـ ( ،)14205كقاؿ شعيب

إسناده قكؼ عمى شرط مسمـ.
األرناؤكط :
ُ
( )7البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب األذاف ،باب إيجاب التكبير ،كافتتاح الصبلة ( ،)147/1رقـ ( )734مسمـ :الصحيح،
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ِ
ِ
َّللاِ َ ك ِ
ِ
َّللاِ ْب ِف ُع َم َر -رضي هللا عنيما -أ َّ
كؿ
كؿ َّ
َ -4ع ِف َع ْبِد َّ
َ
َص َح َابوَ ،فأَْق َب َل َعَم ْيي ْـ َرُس ُ
َف َرُس َ
اف في َنَف ٍر م ْف أ ْ
َّللاِ ِإَليكـ؟"َ ،قاُلكا :بَمى ،ن ْشيد أََّنؾ رسكؿ َّ ِ
َّ ِ
ِ
اؿ" :أََل ْستُ ْـ تَ ْعَم ُمك َف أََّن ُو
َ
َّللا َق َ
َ َُ َ َ ُ ُ
اؿ" :أََل ْستُ ْـ تَ ْعَم ُمك َف أَّني َرُس ُ
َّللا َ فَق َ
كؿ َّ ْ ُ ْ
َّللاََ ،ك ِم ْف
اع َّ
اع ِة َّ
اع َّ
اع َؾ َفَق ْد أَ َ
اعِتي؟"َ ،قاُلكاَ :بَمىَ ،ن ْش َيُد أََّن ُو َم ْف أَ َ
َّللاِ َ
َّللاََ ،ك ِم ْف َ
اعِني َفَق ْد أَ َ
َم ْف أَ َ
ط َ
ط َ
ط َ
ط َ
ط َ
ط َ
ط ِ
ِ
طاعِتي أ ِ
َّللاِ أ ِ
ِ
اء ُك ْـ،
اع ِة َّ
َّللاِ َ
َ
ْ
اعة َّ ْ
يعكِنيَ ،ك ِم ْف َ َ
اؿَ" :فِإ َّف م ْف َ َ
ط َ
ط َ
اء ُك ْـ ،أَط ُ
َف تُط ُ
َف تُط ُ
اعتُ َؾَ ،ق َ
يعكا أ َ
يعكا أ َ
ُم َر َ
ُم َر َ
كِاف َّ
صُّمكا ُق ُعكداً"(.)1
صم ْكا ُق ُعكداً َف َ
َ ْ َ
كجو الدللة مف األحاديث :يحمل قكلو " :كاِ َذا َّ
ِ
صُّمكا ُجمُكساً" ،عمى أنو إذا كاف
صمى َجالساً َف َ
َ َ
اإلماـ في حالة الجمكس فاجمسكا كال تخالفكه بالقياـ ،كاذا صمى قائماً فصمكا قياماً :يعني إذا كاف في حالة
القياـ فقكمكا كال تخالفكه بالقعكد؛ فاألحاديث بمجمميا تدؿ عمى جكاز أف يككف اإلماـ قاعداً في صبلتو.
أدضقػأؿحابػاضمولػاضثاظي:ػادتدلػاضمائضونػبفدمػجوازػإطاطقػاضماردػباضدظَّقػاضظَّبوغَّقػواِّثرػوإجطاعػ

اضؿحابق :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ

()2
الشعِب ِيَ ،قاؿَ :قاؿ رسكؿ َّ ِ
َّ
ِ
َحد َب ْعِدؼ َجالِساً"(.)3
َّللا "َ :ال َي ُؤ َّم َّف أ َ
َع ْف َجاب ٍر الجعفي َ ،ع ِف ْ ّ َ َ َ ُ ُ
كجو الدللة :يدؿ الحديث عمى عدـ جكاز إمامة القاعد ،كيظير ذلؾ جميَّاً مف خبلؿ نييو .
ثاظغاّ:ػاِّثر :ػ
عف عمِ ٍي  أََّنو َقاؿ"َ :ال يؤُّـ اْلمتَي ِمـ اْلمتَك ِ ِ
يف.)4("...
َُ ُ َ ُّ ُ َ ّ
ضئ َ
ُ َ
َْ َ ّ
كجو الدللة :استدلكا مف معنى ىذا األثر بأف اإلماـ صاحب عذر ،فمف كاف حالو مثل حاؿ اإلماـ

يصح اقتداؤه بو كما ال فبل ،كإمامة صاحب الجرح السائل لؤلصحاء كألصحاب الجركح؛ كأثر ىذا الكبلـ بأف

=كتاب الصبلة ،باب صبلة النبي  في مرضو كخمفو أبك بكر  ،)311/1( رقـ (.)417
( )1أبك يعمى :مسند أبي يعمى ،مسند عبدهللا بف عمر –رضي هللا عنيما ،)340/9( -رقـ ( ،)5450كح َّسنو حسيف أسد فيو،

الييثمي :مكارد الظمآف ،كتاب المكاقيت ،باب في اإلماـ يصمي جالساً ( ،)108/1رقـ (.)364
)ِّ )2
جابر الج ْعفي (ت811 .ىػ) :جابر بف يزيد بف الحارث الجعفي ،أبك عبد هللا :تابعي ،مف فقياء الشيعة ،مف أىل الككفة،
ّ
أثنى عميو بعض رجاؿ الحديث ،كاتيمو آخركف بالقكؿ بالرجعة ،فعامة ما قذفكه أنو آمف برجعة عمي بف أبي طالب 
إلى الدنيا ،ككاف كاسع الركاية غزير العمـ بالديف ،مات بالككفة .انظر الصفدؼ :الكافي بالكفيات ( ،)26/11الزركمي:

األعبلـ (.)105/2
( )3ابف حباف :اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف ،باب فرض متابعة اإلماـ ،باب ذكر خبر خامس يدؿ عمى أف ىذا
األمر أمر فريضة ال فضيمة ( ،)473/5رقـ ( ،)2110الدارقطني :سنف الدارقطني ،كتاب الصبلة ،باب صبلة المريض

جالساً بالمأمكميف ( ،)252/2رقـ ( ،)1485كقاؿ فيو :لـ َيركه غير جابر الجعفي ،عف الشعبي كىك متركؾ ،كالحديث
حجة.
مرسل ال تقكـ بو َّ

ضعفو الدارقطني كابف حزـ.
( )4العيني :عمدة القارؼ ( ،)24/4كقاؿ فيو :أثر ضعيف ،كقاؿَّ :
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القياـ ركف كالمقتدؼ ينفرد بيذا الركف؛ فمك قمنا بأنو يصح اقتداؤه بو يككف ىذا مقتدياً بالبعض دكف البعض،
كىذا ال يجكز(.)1

ثاضثاّ:ػإجطاعػاضؿحابق :ػ

َحد َب ْعِدؼ َجالِساً" ،كبفعل الخمفاء بعده ،كأنو لـ يؤـ أحد
إ َّف إمامة القاعد منسكخة بقكلو "َ :ال َي ُؤ َّم َّف أ َ
منيـ جالساً ،كاف كاف النسخ ال يمكف بعد النبي  ؛ فمثابرتيـ عمى ذلؾ تشيد بصحة نييو عف إمامة القاعد
بعدهِ ،
كتقكؼ ضعف ىذا الحديث( .)2ػ
ّ
اضطظاشذق :ػ

أوالّ:ػطظاشذقػأدضقػاضطجغزغنػإلطاطقػاضماردػضضـرورة :ػ

صَّمى َجالِساً،
 -1استدالليـ بما ركتو عائشة -رضي هللا عنيا -في حديث مرض مكتو  ،كحديث " َكاِ ْف َ
َفصُّمكا جُمكساً" أك بحديث "كاِف َّ
صُّمكا ُق ُعكداً":
ُ
صم ْكا ُق ُعكداً َف َ
َ ْ َ
َ
اختمف المانعكف في الجكاب عميو عمى عدة طرؽ(:)3

األكؿَّ :إنو منسكخ؛ كناسخو صبلة النبي  ،بالناس في مرض مكتو قاعداً كىـ قياـ كأبك بكر  قائـ يعمميـ

بناء عمى أف النبي  كاف اإلماـ ،كأف أبا بكر  كاف مأمكماً في تمؾ الصبلة ،كقالكا بأف
بأفعاؿ صبلتوً ،
ض ِو َّالِذؼ مات ِف ِ
َّللاِ ِ في مر ِ
الحديث الناسخ ىك ما ركتو ع ِائ َش َة -رضي هللا عنياَ -قاَل ْتَّ :
يو
كؿ َّ
َ َ
َ
ََ
"صمى َرُس ُ
َ
ِ ()4
َحد َب ْعِدؼ
ف أَِبي َب ْك ٍر َقاعداً"  ،كقاؿ القاضي عياضُ :
َخْم َ
كنسخت إمام ُة القاعد جمم ًة بقكلو"َ :ال َي ُؤ َّم َّف أ َ
َجالِساً".
الثانيِّ :ادعاء أف ذلؾ مخصكص بالنبي . 
كيرد عميو :أنو ىذا فيو نظر؛ ألف األصل عدـ التخصيص ،حتى يدؿ عميو دليل كما عرؼ في

األصكؿ.

الثالث :أنو  إنما َّ
صمى بيـ قاعداً؛ ألنو ال يصح التقدـ بيف يديو؛ لنيي هللا عف ذلؾ كألف األئمة شفعاء ،كال
يككف أحد شافعاً لو .)5(
تبيف بصبلتو  خمف ِ
عبد الرحمف بف عكؼ )6( أف المراد بمنع التقدـ بيف يديو ىك
كيرد عميو :قد َّ
في غير اإلمامة ،كأف المراد بككف األئمة شفعاء أؼ في حق مف يحتاج إلى َّ
الشفاعة(.)1

( )1السرخسي :المبسكط (.)214/1
) )2ابف دقيق العيد :إحكاـ األحكاـ (.)225/1

) )3انظر :العيني :شرح سنف أبي داكد ( ،)110/3عمدة القارؼ (.)106/4
( )4الترمذؼ :سننو ،أبكاب الصبلة عف رسكؿ هللا ﷺ ،باب ما جاء إذا صمى اإلماـ قاعداً  ،)197/2( ...رقـ (.)363
( )5ابف حجر :فتح البارؼ ( ،)175/2الزرقاني :شرح الزرقاني عمى مكطأ اإلماـ مالؾ (.)483/1
( )6الدليل عمى صبلتو خمف عبد الرحمف بف عكؼ  ما جاء في صحيح مسمـ :كتاب الطيارة ،باب المسح عمى الناصية
ِ
َّ
َّ
ِ ِ
اجتَ ُو=
كؿ هللا َ كتَ َخمْف ُت َم َع ُو َفَم َّما َق َ
اؿ :تَ َخم َ
ضى َح َ
ف َرُس ُ
كالعمامة ( ،)230/1رقـ (َ ،)274ع ْف اْل ُمغي َرة ْب ِف ُش ْعَب َة َ ،ق َ
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ثاظغاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبفدمػجوازػإطاطقػاضمارد :ػ
َحد َب ْعِدؼ َجالِساً".
 -1إف استدالليـ بحديث َ"ال َي ُؤ َّم َّف أ َ
يرد عميو مف كجييف:

حجة ،كأنو ال يثبت؛ ألنو مرسل؛
األكؿ :بقكؿ الشافعي -رحمو هللا :-قد عمـ الذؼ احتج بيذا أنو ليس فيو َّ
كألنو عف ٍ
رجل يرغب الناس عف الركاية عنو كهللا أعمـ(.)2

الثاني :بأف صار ىذا منسكخاً بفعمو اآلخر ،كىك ما ركينا في حديث مرض مكتو .)3(
 -2كاستدالليـ بما ركؼ عف عمِ ٍي  أََّنو َقاؿ"َ :ال يؤُّـ اْلمتَي ِمـ اْلمتَك ِ ِ
يف .)4("...
َُ ُ َ ّ ُ ُ َ ّ
ضئ َ
ُ
ُ َ
َْ َ ّ
يجاب عنو :بأف قكؿ عمي  ال يمكف العمل بو؛ ألف في األثر زيادة ،كىك قكلو" :كال الماسح
فدؿ أنو ال ُيمكف العمل بو(.)5
لمغاسميف" ،كباإلجماع فإف إمامة الماسح لمغاسل جائزةَّ ،
ضعفو الدارقطني كابف حزـ.
كيمكف أف يجاب عنو :بأف ما ُركؼ عف عمي  ضعيف ،فقد َّ
 -3أما ِّادعاء النسخ بفعل الخمفاء بعده  ،بأنو لـ يؤـ أحد منيـ جالساً ،كأف مثابرتيـ عمى ذلؾ تشيد
بصحة نييو عف إمامة القاعد بعده .

فيجاب عنو :إف االستدالؿ بترؾ الخمفاء اإلمامة قعكداً عمى النسخ فيك ضعيف؛ فإف ترؾ الشيء ال

يدؿ عمى تحريمو؛ فمعميـ اكتفكا باالستنابة لمقادريف ،كاف كاف االتفاؽ قد حصل عمى أف صبلة القاعد بالقائـ
مرجكحة ،كأف األكلى تركيا ،فذلؾ كاؼ في بياف سبب تركيـ اإلمامة مف قعكد(.)6

اضترجغّّ :ػ
يق ِ
ليقكؼ جانب قكلو ،كالنظر إلى المناقشات
بعد إمعاف النظر في األدلة التي استدؿ بيا ُّ
كل فر ٍ ّ
الصبلة خمف اإلماـ القاعد
كالردكد ،يتبيف لي أف الراجح ما ذىب إليو أصحاب القكؿ األكؿ ،كالقائمكف بصحة َّ

تـ تعيينو مف خميفة المسمميف كىك اإلماـ
لمضركرة ،كذلؾ في حق إمامة خميفة المسمميف ،أك اإلماـ الذؼ َّ
الراتب ،كذلؾ عند المرض أك العجز الطارغ الذؼ قد يصيبو ،كىذا خبلؼ ما ذىب إليو اإلماـ دمحم بف

يح ِسر عف ِذراعي ِو َفضاؽ ُك ُّـ اْلجب ِ
َّةَ ،فأَ ْخ َرَج َي َدهُ ِم ْف تَ ْح ِت
َ ْ ُ َ ْ َ َْ َ َ
ُ
ِ
ام ِة َك َعَمى ُخَّف ْي ِو ،ثُ َّـ َرِك َب َكَرِك ْب ُت َف ْانتَ َي ْيَنا ِإَلى
َك َعَمى اْلع َم َ

ط َي َرٍةَ " ،ف َغ َس َل َكَّف ْي ِو َكَك ْج َي ُو ،ثُ َّـ َذ َى َب
ؾ َماء؟" َفأَتَْيتُ ُو ِب ِم ْ
َم َع َ
= َق َ
اؿ" :أ َ
ِ
َّة ،كأَْلَقى اْلجَّب َة عَمى م ْن ِكبي ِو ،ك َغسل ِذراعي ِو ،كمسح ِبن ِ
اصَيِت ِو
ُ َ َ َْ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ
اْل ُجب َ
اْلَقكـِ ،كَقد َقامكا ِفي َّ ِ
ٍ
النِب ِي َ ذ َى َب َيتَأ َّ
َح َّس ِب َّ
َخ ُر،
صّمِي ِب ِي ْـ َع ْب ُد َّ
الر ْح َم ِف ْب ُف َع ْكؼَ كَق ْد َرَك َع ِب ِي ْـ َرْك َع ًةَ ،فَم َّما أ َ
الص َبلةُ ،ي َ
ْ َ ْ ُ
ّ
ِ ِ
صَّمى ِب ِي ْـَ ،فَم َّما َسَّمـ َقاـ َّ
الرْك َع َة َّالِتي َسَبَق ْتَنا".
النِب ُّي َ كُق ْم ُتَ ،ف َرَك ْعَنا َّ
َفأ َْك َمأَ إَل ْيوَ ،ف َ
َ َ
( )1ابف حجر :فتح البارؼ (.)175/2
( )2النككؼ :المجمكع (.)266/4
( )3السرخسي :المبسكط (.)214/1
( )4سبق تخريجو ص (.)141

( )5السرخسي :المبسكط ( ،)214/1كلـ أعثر عمى ىذه الزيادة كال الماسح لمغاسميف في كتب الحديث.
( )6ابف دقيق العيد :إحكاـ األحكاـ ( ،)225/1رقـ (.)79
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أما ما عدا ذلؾ فاألكلى ما ذىب إليو أىل المدينة باستخبلؼ مف ىك قادر عمى القياـ ،كذلؾ لما
الحسفَّ ،
يأتي:

 -1قكة األدلة التي استدؿ بيا القائمكف بجكاز إمامة القاعد لمضركرة ،خاصة ما جاء في الحديث الصحيح
َّللاِ  يصِّمي َق ِ
عف عائشة في مرض مكتو َ..." ف َكاف أَبك ب ْك ٍر ي ِ ِ
اعداًَ ،يْقتَِدؼ أَُبك
كؿ َّ
صّمي َقائماًَ ،كَك َ
اف َرُس ُ
َُ
َ ُ َ َُ
()1
ب ْك ٍر ِبصبلَ ِة رس ِ
ِ
َّللاِ َ ك َّ
صبلَ ِة أَِبي َب ْك ٍر. "
كؿ َّ
َ
الن ُ
اس ُمْقتَُدك َف ب َ
َُ
َ
ِ
ِ
ِ
ُّ
َّ
ِ
ُّ
َّ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ َّ
صمكا
صمى َجالساًَ ،ف َ
اماًَ ،كاِ ْف َ
صمكا ق َي َ
صمى َقائماًَ ،ف َ
اـ لُي ْؤتَ َّـ بوَ ،فإ ْف َ
 -2عف جابر أنو " إن َما ُجع َل ْاإل َم ُ
جُمكساً"( ،)2حيث يستفاد مف قكلو " كاِف َّ
ِ
صُّمكا ُجُمكساً" ،عمى جكاز إمامة القاعد.
ُ
صمى َجالساًَ ،ف َ
َ ْ َ
 -3ضعف األدلة التي استدؿ بيا المانعكف مف جكاز إمامة القاعد ،كعدـ قكتيا في مناىضة أدلة المجيزيف.
واضضهػتفاضىػأرضمػ ،،،ػ

( )1سبق تخريجو ص (.)140
( )2سبق تخريجو ص (.)140
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ادلطهت انثبًَ

ؿورةػاضطدأضق :ػ

انقزاءح خهف اإليبو

قاؿ اإلماـ دمحم بف الحسف:

قاؿ أبك حنيفة :ل قراءة خمف اإلماـ في شيء مف الصالة ،ما يجير فيو بالقراءة كما ل يجير فيو

بالقراءة.

كقاؿ أىل المدينة :ل يق أر خمف اإلماـ فيما يجير فيو ،كيق أر خمفو فيما ل يجير فيو بأـ القراف

كسكرة كما يق أر كحده(.)1
تحرغرػطحلػاضظزاع :ػ

اتفق الفقياء عمى أف اإلماـ ال يحمل عف المأمكميف شيئاً مف فرائض الصبلة( ،)2ما عدا القراءة؛

فإنيـ اختمفكا في ذلؾ.
أشوالػاضلمناء :ػ

اختمف الفقياء في قراءة المأمكـ خمف اإلماـ عمى ثالثة أقكاؿ كىي:
ِ
السرية كال في الجيرية ،كىك مذىب الحنفية ،كالحنابمة ،كقكؿ
القكؿ األكؿ :ال يق أر المأمكـ خمف اإلماـ في ّ
اإلماـ دمحم بف الحسف(.)3
ِ
السرية دكف الجيرية ،كىك مذىب الجميكر مف المالكية ،ك َّ
الشافعي في القديـ،
القكؿ الثاني :يق أر المأمكـ في ّ
كقكؿ لمحنابمة(.)4

بأـ الكتاب فقط ،كىك قكؿ الشافعي في الجديد(.)5
بأـ الكتاب كغيرىا ،كالجيرية ِّ
القكؿ الثالث :يق أر في السرية ِّ
دببػاضخالف :ػ
اختبلؼ األحاديث الكاردة في ىذا الباب ،كبناء بعضيا عمى بعض(.)6

(َّ )1
الحجة (.)116/1
الشيبانيَّ :

( )2ابف رشد :بداية المجتيد (.)164/1

(َّ )3
الحجة ( ،)116/1السرخسي :المبسكط ( ،)199/1الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)111/1ابف قدامة :المغني
الشيباني:
َّ
( ،)406/1المقدسي :العدة شرح العمدة ( ،)78/1المرداكؼ :اإلنصاؼ (.)228/2

( )4القيركاني :الرسالة (َّ ،)36/1
النفراكؼ :الفكاكو الدكاني ( ،)206/1النككؼ :المجمكع ( ،)367/3البيكتي :كشاؼ القناع
( ،)386/1المرداكؼ :اإلنصاؼ (.)228/2

( )5الشيرازؼ :الميذب ( ،)139/1الغزالي :الكسيط (.)109/2
( )6ابف رشد :بداية المجتيد (.)164/1
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اِّدضق :ػ
أدضقػأؿحابػاضمولػاِّول:ػادتدلػاضمائضونػبأنػاضطأطومػالػغمرأػسيػاضدرغقػوالػسيػاضجنرغق،ػباضمرآنػ
اضصرغمػواضدظَّقػاضظَّبوغَّقػواضمغاس :ػ
أوالّ:ػاضمرآنػاضصرغم :ػ

استَ ِمعوا لَوُ وأَنْ ِ
صتُوا لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َْحُو َن﴾(.)1
َق ْكلو تَ َعاَلىَ ﴿ :وإِذَا قُ ِر َ
ئ الْ ُق ْرآ ُن فَ ْ ُ
َ
كجو الدللة :أنو أريد باآلية ترؾ القراءة خمف اإلماـ كاالستماع كاإلنصات لقراءتو ،كلك لـ يثبت عف
السمف اتفاقيـ عمى نزكليا في كجكب ترؾ القراءة خمف اإلماـ؛ لكانت اآلية كافية في ظيكر معناىا ،كعمكـ

لفظيا ،ككضكح داللتيا عمى كجكب االستماع ،كاإلنصات لقراءة اإلماـ(.)2

ثاظغاّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
 -1عف جاِب ٍر ب ِف عبِد هللاِ َ قاؿَ :قاؿ رسكؿ َّ ِ
ِ
اف َل ُو ِإماـَ ،ف ِقر ِ
اءة"(.)3
"م ْف َك َ
َ ْ َ ْ َْ
َ َ َُ ُ
َ
َّللا َ :
اءةُ ْاإل َما ِـ َل ُو ق َر َ
ََ
اءة لممأمكميف ،ما يدؿ عمى عدـ كجكب
كجو الدللة :يدؿ الحديث عمى أف قراءة اإلماـ تعتبر قر ً

القراءة في الصبلة عمى المقتدؼ ،كانما يكفيو السككت.
ُّ
َف الَّنِب َّي َّ 
ِ
 -2ك َع ْف ِع ْم َر َ ِ
ص ْي ٍف " :أ َّ
َعَمى،
اس َـ َرِّبؾ ْاأل ْ
صمى الظ ْي َر َف َج َع َل َرُجل َيْق َأُر َخْمَف ُو َسّب ْح ْ
َ
َ
اف ْبف ُح َ
ِ ()5( )4
ظ َن ْنت أ َّ
ييا " .
اؿ َّ
اؿَ :لَق ْد َ
ُّك ْـ َق َأَر  -أ َْك -أَي ُ
اؿ :أَي ُ
َف َب ْع َ
ُّك ْـ اْلَق ِار ُ
ص َر َ
الرُج ُل :أ ََناَ ،فَق َ
غ؟ َفَق َ
ؼ َق َ
ض ُك ْـ َخاَل َجن َ
َفَم َّما ْان َ
كجو الدللة :أف إنكاره  لقراءة أحد المقتديف خمفو ،دليل عمى عدـ مشركعية القراءة خمف اإلماـ
في الجيرية كالسرية.

 -3عف أَِبي ىريرة َ قاؿَ :قاؿ رسكؿ َّ ِ
اإلماـ لِيؤتَ َّـ ِب ِوَ ،فِإ َذا َكبَّر َف َكِبركا ،كِا َذا َق أَر َفأ َْن ِ
ِ
صتُكا،
َُ ْ َ َ
َْ
َّللا ِ" :إَّن َما ُجع َل ِْ َ ُ ُ ْ
َ ُّ َ َ
َ َ َُ ُ
()6
ِ
ِ
ض ِ
َّللاُ ِل َم ْف
اؿَ :س ِم َع َّ
اؿ...﴿ :غَ ِْْي ال َْم ْغ ُ
وب َعلَْي ِه ْم َوَال الضَّالّ َ
ني﴾ َ ،فُقكُلكا :آم َ
يفَ ،كِا َذا َرَك َع َف ْارَك ُعكاَ ،كاِ َذا َق َ
َكِا َذا َق َ
المي َّـ ربَّنا كَلؾ اْلحمد ،كِا َذا سجد َفاسجدكا ،كِا َذا صَّمى جالِساًَ ،فصُّمكا جُمكساً أ ِ
ِ
َّ
يف"(.)7
َج َمع َ
ْ
ُ
َ
َ
َحم َدهَُ ،فُقكُلكاَ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ :
( )1سكرة األعراؼ :اآلية (.)204
الجصاص :أحكاـ القراف (.)216/4
( )2
َّ

( )3أحمد :المسند ،مسند المكثريف مف الصحابة  ،مسند جابر بف عبد هللا  ،)12/23( رقـ ( ،)14643كحكـ عميو

شعيب األرناؤكط :حسف بطرقو كشكاىده ،كىذا إسناد ضعيف النقطاعو ،ابف ماجة :سننو ،كتاب إقامة الصبلة ،كالسنة

فييا ،باب إذا ق أر اإلماـ فأنصتكا ( ،)277/1رقـ (.)850
ِ
(َ )4خاَلجِّنييا :أَؼ نازعِني اْلِقراءةَ ،فجير ِفيما جيرت ِف ِ
يوَ ،فن َزع َذلِ ِ ِ ِ
الخْم ِج:
َستمر َعَم ْيو .كأَصل َ
َ ََ َ ََ َ َ َْ ُ
َ َ َ
ؾ م ْف ل َساني َما ُك ْن ُت أ ُ
َََ
َ َ
َقرؤه َكَل ْـ أ ّ
الج ْذ ُب َك َّ
الن ْزعُ .ابف منظكر :لساف العرب (.)258/2
َ
( )5البخارؼ :القراءة خمف اإلماـ ،باب ىل يق أر بأكثر مف فاتحة الكتاب ( ،)27/1رقـ ( ،)64مسمـ :الصحيح ،كتاب الصبلة،
باب نيي المأمكـ عف جيره بالقراءة خمف إمامو ( ،)299/1رقـ (.)398

( )6سكرة الفاتحة :جزء اآلية (.)7

( )7ابف ماجة :سننو ،كتاب إقامة الصبلة ،كالسنة فييا باب إذا ق أر اإلماـ فأنصتكا ( ،)276/1رقـ ( ،)846النسائي :السنف
الكبرػ ،كتاب المساجد ،باب تأكيل قكؿ هللا جل ثناؤه ﴿كِا َذا ُقرِغ اْلُقرآف َفاستَ ِمعكا َلو كأ َْن ِ
صتُكا﴾ ( ،)475/1رقـ (=،)995
َ ْ ُ ْ ُ َُ
َ
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كجو الدللة :يدؿ أمر النبي " كاِ َذا َق أَر َفأ َْن ِ
صتُكا" ،عمى كجكب االستماع لمقراءة ،كعدـ كجكب
َ َ
القراءة خمف اإلماـ ،كاعتبركا ذلؾ في الجير كالسر.
ثاضثاّ:ػاضمغاس:ػ ػ
ألف القراءة لك كانت كاجبة عميو ،لـ تسقط عف المسبكؽ كبقية أركانيا(.)1
أدضق ػأؿحاب ػاضمول ػاضثاظي :ػادتدل ػاضمائضون ػبأن ػاضطأطوم ػغمرأ ػسي ػاضؿالة ػاضدرغق ػدون ػاضجنرغقػ
باضمرآنػاضصرغمػواضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
أوالّ:ػاضمرآنػاضصرغم :ػ
ئ الْ ُقرآ ُن فَاستَ ِمعوا لَوُ وأَنْ ِ
صتُوا ل ََعلَّ ُك ْم تُ ْر َْحُو َن"(.)2
ْ ُ
"وإِذَا قُ ِر َ ْ
َ
َق ْكلو تَ َعاَلىَ :
كجو الدللة :ال يختمف أىل التأكيل أف المراد بيذه اآلية سماع القرآف في الصبلة ،كمعمكـ أف ىذا ال
يككف إال في صبلة الجير؛ ألف السر ال يستمع إليو(.)3

ثاظغاّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ

 -1عف أَِبي ىريرة َ قاؿَ :قاؿ رسكؿ َّ ِ
ِ
ِ
ِ َّ
اـ لُِي ْؤتَ َّـ ِب ِوَ ،فِإ َذا َكب ََّر َف َكِّب ُركاَ ،كِا َذا َق ََأر
َُ ْ َ َ
َْ
َ َُ ُ
َ
َّللا " إن َما ُجع َل ْاإل َم ُ
()4
َفأ َْن ِ
صتُكا" .
كجو الدللة :قكلو " :كاِ َذا َق أَر َفأ َْن ِ
صتُكا" أؼ اسكتكا لبلستماع ،كىذا ال يككف إال حالة الجير( ،)5مما
َ َ
يدلل عمى كجكب االستماع في الجيرية دكف السرية.
َّللاِ  ،انصرؼ ِمف ص َبل ٍة جير ِفييا ِباْل ِقر ِ
َ -2ع ْف أَِبي ُى َرْي َرَة  :أ َّ
َحد ِم ْن ُك ْـ
كؿ َّ
اؿَ " :ى ْل َق َأَر أ َ
اءةَ ،فَق َ
َف َرُس َ
َ ََ َ
َََْ ْ َ
ََ
()6
َّللاَِ ،فَقاؿ رسكؿ َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
اس
كؿ َّ
كؿَ :ما لي أ َُن َازعُ اْلُق ْر َ
آف؟" َف ْانتَ َيى النَّ ُ
َّللا " :إّني أَُق ُ
َ َُ ُ
اؿ َرُجلَ :ن َع ْـ أ ََنا َيا َرُس َ
آنفاً؟" َفَق َ
يو رسكؿ َّ ِ
ِِ
ع ِف اْل ِقر ِ ِ
ِ
يف س ِمعكا َذلِ َؾ ِم ْف رس ِ
َّللاِ .)7(
كؿ َّ
َ
َّللا  ح َ َ ُ
يما َج َي َر ف َ ُ ُ
َُ
اءة ف َ
ََ
كجو الدللة :إنكاره  عمى مف ق أر خمف في الجيريَّةَّ ،
بأنو قد جاذب النبي  في قراءتو ،يدؿ عمى
َ
عدـ مشركعية القراءة خمف اإلماـ ،كانتياء َّ
الناس عف القراءة بعد ذلؾ يؤكده.

=كقاؿ ابف الممقف :البدر المنير ( ،)482/4كقاؿ جميكر الحفاظ :قكلو" :كاذا ق أر فأنصتكا" ليست صحيحة عف رسكؿ هللا

 ،كقاؿ األلباني في أصل صفة صبلة النبي  :)350/1( ىذا سند حسف.
( )1ابف قدامة :المغني ( ،)406/1المقدسي :العدة شرح العمدة (.)78/1
( )2سكرة األعراؼ :اآلية (.)204
( )3ابف َّ
بطاؿ :شرح صحيح البخارؼ (.)370/2
( )4سبق تخريجو ص (.)146

( )5السندؼ :حاشية السندؼ (.)279/1
ِ ِ
اءِت ِو ،ابف منظكر :لساف العرب (.)352/8
) )6أَن َازع :أُجا َذ ُب في ق َر َ
( )7مالؾ :المكطأ ،أبكاب الصبلة ،باب افتتاح الصبلة ( ،)59/1رقـ ( ،)111أحمد :المسند ،مسند المكثريف مف الصحابة ،
صححو شعيب األرناؤكط.
مسند أبي ىريرة  ،)22/13( رقـ ( ،)7819ك َّ
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أدضقػأؿحابػاضمولػاضثاضث:ػادتدلػاضمائضونػبأنػاضطأطومػغمرأػسيػاضدؼرغقػبأمؼػػاضصتابػوزغرعا،ػ
واضجنرغَّقػبأمؼػاضصتابػسمطػباضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
الص ِ
َّللاِ َ قاؿ" :الَ صبلَة لِمف َلـ يْق ْأر ِبَف ِاتح ِة ِ
الكتَ ِ
ام ِت  :أ َّ
اب"(.)1
كؿ َّ
َ -1ع ْف ُع َب َاد َة ْب ِف َّ
َ
َ َ َْ ْ َ َ
َ
َف َرُس َ
أسر اإلماـ أـ جير؛ ألف
ستدؿ بو عمى كجكب قراءة الفاتحة عمى المأمكـ ،سكاء َّ
كجو الدللةُ :ي ُّ
صبلتو صبلة حقيقة فتنتفي عند انتفاء القراءة ،إال إف جاء دليل يقتضي تخصيص صبلة المأمكـ مف ىذا

في َّ
قدـ(.)2
العمكـ ُ

الص ِ
ِ ِ
ام ِت َ قاؿَّ :
اؿِ" :إِّني
كؿ َّ
َّللاِ ُّ 
َ -2ع ْف ُع َب َاد َة ْب ِف َّ
ص َر َ
ؼ َق َ
صمى َرُس ُ
اءةُ َفَم َّما ْان َ
َ َ
الص ْب َح َفثَُقَم ْت َعَم ْيو اْلق َر َ
َّللاِ يا رسكؿ َّ ِ
اكـ تقرؤكف كر ِ ِ
ِ
ِ ِ َّ
ص َبل َة ِإ َّال
اؿَ" :ف َبل تَْف َعُمكا ِإ َّال ِبأ ِّ
َّللا َى َذا َق َ
اء إ َمام ُك ْـ"ُ ،قْم َنا :إؼ َك َّ َ َ ُ َ
َأل ََر ُ ْ
ُـ اْلُق ْرآف َفإن ُو َال َ
ََ َ
ِب َيا"(.)3
كجو الدللة :أنو قد ثبت بيذا الحديث اإلذف بقراءة المأمكـ لمفاتحة في الجيرية بغير قيد(.)4
ِ
 -3عف أَِبي ىريرة  ع ِف النَِّب ِي َ قاؿ" :مف َّ
ُـ اْلُق ْر ِ
آف َف ِيي ِخ َداج( ")5ثَ َبلثاً َغ ْي ُر
ييا ِبأ ِّ
َُ ْ َ َ
َْ
َ
ص َبل ًة َل ْـ َيْق َْأر ف َ
صمى َ
َ َْ َ
ّ
َ
()6
تَماـٍَ .ف ِقيل ِألَِبي ُىرْيرَةِ :إَّنا َن ُكك ُف كراء ِْ
اإل َماـِ؟ َفَقا َؿ" :إ ْق َْأر ِب َيا ِفي َنْف ِس َؾ"؛. "...
ََ
َ
َ
ََ َ

كجو الدللة :في الحديث داللة عمى أف قراءة الفاتحة كاجبة عمى اإلماـ كالمأمكـ كالمنفرد ،كما يؤيد
كجكبيا عمى المأمكـ قكؿ أبي ىريرة " :إ ْق َْأر ِب َيا ِفي َنْف ِس َؾ" ،فمعناه اقرأىا س اًر بحيث تسمع نفسؾ(.)7
اضطظاشذق :ػ
أوالّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأنػاضطأطومػالػغمرأػسيػاضدرغقػوالػسيػاضجنرغق :ػ

استَ ِمعوا لَوُ وأَنْ ِ
صتُوا لَ َعلَّ ُك ْم تُ ْر َْحُو َن﴾.
 -1استدالليـ باآلية الكريمة ﴿ َوإِ َذا قُ ِر َ
ئ الْ ُق ْرآ ُن فَ ْ ُ
َ

ِِ ِ
ئ
﴿وإِ َذا قُ ِر َ
يجاب عنو :إف اآلية ليست محبلً لبلستدالؿ بدليل ما ركػ أَبك ُى َرْي َرَة َ ،ع ْف َىذه ْاآلَيةَ :
ِ
ِ
الْ ُقرآ ُن فَ ْ ِ
ِ
َّ
ات كىـ َخْمف رس ِ
َّللاِ ِ في
كؿ َّ
ْ
استَم ُعوا لَوُ َوأَنْصتُوا لَ َعل ُك ْم تُ ْر َْحُو َن﴾َ ،ق َ
اؿَ " :ن َزَل ْت في َرْف ِع ْاأل ْ
َص َك َ ُ ْ َ َ ُ

( )1البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب األذاف ،باب كجكب القراءة لئلماـ كالمأمكـ ( ،)151/1رقـ ( ،)756مسمـ :الصحيح،
كتاب الصبلة ،باب كجكب قراءة الفاتحة في كل ركعة ،)295/1( ...رقـ (.)394

( )2ابف حجر :فتح البارؼ (.)242/2

( )3أحمد :المسند ،مسند األنصار ،حديث عبادة بف الصامت  ،)368/37( رقـ ( ،)22694كحكـ عميو شعيب األرناؤكط
كآخركف :بأنو صحيح لغيره.

( )4ابف حجر :فتح البارؼ ( ،)242/2القسطبلني :إرشاد السارؼ (.)86/2
) )5خداج :أؼ نقصاف .الرازؼ :مختار الصحاح ( ،)88/1ابف منظكر :لساف العرب (.)248/2

( )6مسمـ :الصحيح ،كتاب الصبلة ،باب كجكب قراءة الفاتحة في كل ركعة ،)296/1( ...رقـ (.)395
( )7النككؼ :شرح صحيح مسمـ (.)103/4
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الص َبل ِة"( ،)1كقاؿ قتادة :كانكا يتكممكف في صبلتيـ في أكؿ ما ُفرضت ،كاف الرجل يجيء فيقكؿ لصاحبو :كـ
َّ
صميتـ؟ فيقكؿ :كذا ككذا ،فأنزؿ هللا تعالى ىذه اآلية(.)2
ِ
اف َل ُو ِإماـَ ،ف ِقر ِ
اءة":
"م ْف َك َ
َ
 -2أما استدالليـ بحديث َ
اءةُ ْاإل َما ِـ َل ُو ق َر َ
ََ
فيجاب عنو مف كجييف(:)3
األكؿَّ :
بأف ىذا حديث لـ يثبت عند أىل العمـ مف أىل الحجاز كالعراؽ؛ إلرسالو كانقطاعو(.)4

الثاني :كلك ثبت ،فتككف الفاتحة مستثناة منو "أؼ مف كاف لو إماـ ،فقراءة اإلماـ لو قراءة ،بعد الفاتحة"(.)5
ِ
ظ َن ْنت أ َّ
ييا".
 -3كما استدلكا بو عف عمراف بف حصيف  مف قكؿ النبي َ.." لَق ْد َ
َف َب ْع َ
ض ُك ْـ َخاَل َجن َ
يجاب عنو :بأف الظاىر مف حاؿ ىذا القارغ أنو جير بالقراءة ،فسمع النبي  قراءتو بسبح اسـ ربؾ
األعمى ،كىذا ممنكع باتفاؽ ،فاإلنكار عميو في جيره أك رفع صكتو بحيث أسمع غيره ال عف أصل القراءة(،)6

كقد يحمل النيي عف السكرة بعد الفاتحة ليصح استعماؿ األخبار كميا(.)7
 -4كاستدالليـ بما ركػ أبك ىريرة  قاؿَ :قاؿ رسكؿ َّ ِ
ِ ِ
ِ َّ
اـ لُِي ْؤتَ َّـ ِب ِو"...
َ َُ ُ
َّللا " :إن َما ُجع َل ْاإل َم ُ
يجاب عنو مف كجييف:
األكؿ :أف قكلو " :كاِ َذا َق أَر َفأ َْن ِ
صتُكا" يحمل عمى أحد أمريف ،إما عمى ترؾ الجير ،كاما عمى ترؾ السكرة
َ َ
بعد الفاتحة(.)8

الثاني :أف ىذه المفظة ليست ثابتة عف النبي  ،قاؿ أبك داكد السجستاني :قكلو" :كأنصتكا" ليس بمحفكظ
كليس بشيء(.)9

ثاظغاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبأنػاضطأطومػغمرأػسيػاضؿالةػاضدرغقػدونػاضجنرغق :ػ
 -1استدالليـ باآلية القرآنية ،كاستدالليـ بحديث أبي ىريرة " كاِ َذا َق أَر َفأ َْن ِ
صتُكا ،"..قد تـ مناقشتيما كاإلجابة
َ َ

( )1الدارقطني :سننو باب ذكر قكلو ﷺ" :مف كاف لو إماـ ،)113/2( "...رقـ ( )1239البييقي :السنف الكبرػ ،جماع أبكاب
صفة الصبلة ،باب مف قاؿ يترؾ المأمكـ القراءة فيما جير فيو اإلماـ بالقراءة ( ،)222/2رقـ (.)2887
( )2النيسابكرؼ :أسباب نزكؿ القرآف (.)229/1
( )3البخارؼ :القراءة خمف اإلماـ ( ،)8/1الزيمعي :نصب الراية (.)20/2
( )4إرسالو؛ ألنو قد ركاه عبد هللا بف شداد عف النبي  ،كأما انقطاعو ،فركاه الحسف بف صالح عف جابر الجعفي عف أبي
الزبير عف جابر ،كال ُيدرػ أسمع جابر مف أبي الزبير ،أـ ال .الزيمعي :نصب الراية (.)20/2
( )5الزيمعي :نصب الراية ( :)20/2ذلؾ كما قاؿ ِ ِ 
طيك اًر" ،كقاؿ في حديث آخرَّ :
ِ
"إال اْل َمْقَب َرةَ"،
"جعَم ْت لي ْاأل َْر ُ
ُ
ض َم ْسجداً َك َ ُ
الطكسي :مستخرج الطكسي ( ،)205/2كقاؿ األندكنكسي :مرسل.
( )6الباجي :المنتقى شرح المكطأ ( ،)159/1الشككاني :نيل األكطار (.)256/2
( )7الماكردؼ :الحاكؼ (.)143/2
( )8المرجع السابق.
( )9البييقي :السنف الكبرػ ،جماع أبكاب صفة الصبلة ،باب مف قاؿ يترؾ المأمكـ القراءة ( ،)222/2رقـ (.)2889
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عنيما خبلؿ مناقشة أدلة القكؿ األكؿ(.)1
 -2أما حديث ابف اكيمة الميثي عف أبي ىريرة :
فيجاب عنو مف كجييف(:)2

()3

األكؿ :بأف أبا ىريرة  ىك راكؼ الحديثيف

مما يدِّلل عمى ضعف ركاية ابف أكيمة.

كيحتمل أنو أراد بما كرد في حديث ابف أكيمة ىك المنع عف الجير بالقراءة خمف اإلماـ ،أك المنع
الثانيُ :
عف قراءة السكرة فيما يجير فيو بالقراءة كىك مثل حديث عمراف بف حصيف )4( ؛ حيث إف قكلو " :أنازع"
مثل "أخالج" ،فبل يحتمل أف يككف عنى في حديث ابف أكيمة أف يقكؿ :ما لي أنازع القرآف يعني فاتحة
الكتاب ،كىك يقكؿ :ال صبلة إال بيا.

ثاضثاّ :ػطظاشذق ػأدضق ػاضمائضغن ػبأن ػاضطأطوم ػغمرأ ػسي ػاضدرغق ػبأمَّ ػاضصتاب ػوزغرعا ،ػواضجنرغق ػبأمؼػ
اضصتابػسمط :ػ

َف رسكؿ َّ ِ
صبلَ َة لِ َم ْف َل ْـ َيْق َْأر ِبَف ِات َح ِة
َّللا َ ق َ
استدالليـ بما ركػ عبادةُ بف الصامت  :أ َّ َ ُ َ
اؿ" :الَ َ
ِ ِ
اب" ،كبما ركاه أيضاً أنو َقاؿَّ :
ِ
الكتَ ِ
اءةُ...
كؿ َّ
َّللاِ ُّ 
صمى َرُس ُ
َ َ
الص ْب َح َفثَُقَم ْت َعَم ْيو اْلق َر َ
يجاب عنيماُ :يحمل عمى أنو كاف ركناً في االبتداء ،ثـ منعيـ عف القراءة خمفو بعد ذلؾ ،أال ترػ
()5
ِ
ٍ
"ك ُانكا َي َتَمَّقُفك َف ِم ْف
اؿَ :
أنو لما سمع رجبلً يق أر خمفو ،قاؿ ما لي أنازع في القرآف َ ،ع ْف ُم َح َّمد ْب ِف َك ْعبَ ،ق َ
َّللاِ ِ إ َذا َق أَر َشيئاً َقرؤكا معو حتَّى ن َزَلت ىِذ ِه ْاآلي ُة َّالِتي ِفي ْاأل ِ
رس ِ
كؿ َّ
استَ ِم ُعوا لَوُ
﴿وإِذَا قُ ِر َ
ئ الْ ُق ْرآ ُن فَ ْ
ْ
َع َراؼ َ
َ ْ َ ُ ََُ َ َ ْ َ
َ
َُ
()6
وأَنْ ِ
صتُوا. ﴾...
َ
اضترجغّّ :ػ

بعد النظر في األقكاؿ كأدلتيا ،كالمناقشات الكاردة عمييا يتبيف أف الراجح ىك ما ذىب اليو أصحاب
ِ
بأـ الكتاب،
بأـ الكتاب كغيرىا ،كفي الجيرَّية ِّ
السرية ِّ
القكؿ الثالث القائميف بقراءة المقتدؼ خمف اإلماـ في ّ

) )1تـ مناقشتيما خبلؿ مناقشة أدلة الفريق األكؿ.
( )2البييقي :السنف الكبرػ ،جماع أبكاب صفة الصبلة ،باب مف قاؿ يترؾ المأمكـ القراءة ( ،)226/2رقـ ( ،)2895كانظر
الحازمي :االعتبار (.)101/1
( )3المقصكد بالحديثيف َّ
المذيف ركاىما أبك ىريرة  ،ىما حديث ابف أكيمة عف أبي ىريرة  كسبق تخريجو ص (،)147
ِ
ِ
النِب ِي َ قاؿ" :مف َّ
ُـ اْلُقر ِ ِ ِ
كحديث أبي ىريرة َ ع ِف َّ
يل ِألَِبي
ييا ِبأ ِّ ْ
آف َفي َي خ َداج" ثَ َبلثاً َغ ْي ُر تَ َماـٍَ .فق َ
ص َبلةً َل ْـ َيْق َأْر ف َ
ص مى َ
َ َْ َ
ّ
ِ
ِ
ُى َرْي َرةَ ِ :إَّنا َن ُكك ُف كَر ِ
ؾ»؛ ،"...كقد سبق تخريجو ص (.)148
اؿ« :ا ْق َ ْأر ِب َيا في َنْفس َ
اء ْاإل َماـِ؟ َفَق َ
َ َ
ِ
ُّ
َّ
ِ
ِ
َّ
ٍ
َّ
ُ
اؿ:
ق
ؼ
ر
ص
ان
ا
م
م
ف
ى،
م
َع
األ
ِؾ
ب
ر
ـ
اس
ح
ب
س
و
ف
م
خ
ر
أ
ق
ي
ل
ج
ر
ل
ع
ج
ف
ر
ي
الظ
ى
م
ص

ي
ب
الن
َف
أ
"
:

ف
ص ْي
َّ
( )4حديث ع ْم َر َ
ْ َ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َْ ُ َ ّ ْ ْ َ َ ّ ْ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َ َ
َ
اف ْب ِف ُح َ
ِ
ظَن ْنت أ َّ
ييا" .سبق تخريجو ص (.)146
اؿ َّ
اؿَ :لَق ْد َ
ُّك ْـ َق َأَر– أ َْك -أَي ُ
أَي ُ
َف َب ْع َ
ُّك ْـ اْلَقار ُ
الر ُج ُل :أََناَ ،فَق َ
ِغ؟ َفَق َ
ض ُك ْـ َخاَل َجن َ
( )5السرخسي :المبسكط (.)200/1
( )6الجكزجاني :التفسير مف سنف سعيد بف منصكر ،قكلو تعالى﴿ :كِا َذا ُقرِغ اْلُقرآف َفاستَ ِمعكا َلو كأَْن ِ
صتُكا ،)181/5( ﴾...رقـ
َ ْ ُ ْ ُ َُ
َ
(.)978
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حيث يقرأىا إذا سكت اإلماـ بيف الفاتحة كالسكرة؛ كاف لـ ِ
يعط اإلماـ كقتاً لقراءتيا؛ تكفيو قراء اإلماـ ليا بإذف

رجحو اإلماـ دمحم بف الحسف ،كذلؾ لؤلسباب اآلتية:
هللا ،كىك مخالف لما َّ
الص ِ
ِ ِ
ام ِت َ قاؿَّ " :
اؿ:
كؿ َّ
َّللاِ ُّ 
 -1أف حديث ُع َب َاد َة ْب ِف َّ
ص َر َ
ؼ َق َ
صمى َرُس ُ
اءةُ َفَم َّما ْان َ
َ َ
الص ْب َح َفثَُقَم ْت َعَم ْيو اْلق َر َ
َّللاِ يا رسكؿ َّ ِ
ِِ
َر ُكـ تقرؤكف كر ِ ِ
ِ
ُـ اْلُق ْر ِ
آف َفِإَّن ُو َال
اؿَ" :ف َبل تَْف َعُمكا ِإ َّال ِبأ ِّ
َّللا َى َذا َق َ
اء إ َمام ُك ْـ" ُ ،قْم َنا :إؼ َك َّ َ َ ُ َ
"إّني ال َأل َا ْ
ََ َ
()1
قكة ما ركػ أَِبك ُى َرْي َرَة َ ع ِف َّ
النِب ِي
ص َبل َة ِإ َّال ِب َيا"  ،يعتبر كاضح الداللة عمى صحة ما ذىبكا إليو ،كيزيده ً
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ُـ اْلُق ْر ِ ِ
يل ألَِبي ُى َرْي َرَة ِ :إَّنا َن ُكك ُف
ييا ِبأ ِّ
آف َفي َي خ َداج" ثَ َبلثاً َغ ْي ُر تَ َما ٍـَ ،فق َ
َ ق َ
ص َبل ًة َل ْـ َيْق َْأر ف َ
صمى َ
اؿَ " :م ْف َ
كر ِ
اؿ« :إ ْق َْأر ِب َيا ِفي َنْف ِس َؾ».)2("...
اء ْاإل َماـِ؟ َفَق َ
ََ َ
 -2أف األخذ بأدلة ىذا القكؿ يحقق الجمع بيف األدلة ،كال يخفى أف الجمع بيف الدليميف كلك مف ٍ
كجو ،أكلى
مف العمل بأحدىما كتعطيل اآلخر(.)3

واضضهػتفاضىػأرضمػ،،،

( )1سبق تخريجو ص (.)147
( )2سبق تخريجو ص (.)148
( )3اآلمدؼ :اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ (.)339/2
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ادلجذث انثبًَ:

يضبئم يتفزقخ يف صالح اجلًبعخ
ٔفٍّ يطهجبٌ:

ادلطهت األٔل :انزكــــــٕع دٌٔ انصـــــف

ادلطهت انثبًَ :إعــبدح انصالح مجبعــــخ
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ادلطهت األٔل

ؿورةػاضطدأضق :ػ

انزكٕع دٌٔ انصف

قاؿ اإلماـ دمحم بف الحسف:

يصل الصف
قاؿ أبك حنيفة في مف دخل المسجد فكجد الناس رككع ا :أحب إل َّي أف ل يركع حتى
َ
كاف خاؼ الفكت فإذا كصل الصف كبر كركع إف أدركيـ رككع ا ،كاف لـ يدركيـ رككع ا كبر كسجد معيـ كلـ
يعتد بذلؾ كقضى ركعة بسجكدىا إذا سمـ اإلماـ.

ظف أنو سيصل الصف قبل أف يرفع الناس رؤكسيـ مف الركعة ركع دكف
كقاؿ أىل المدينة :إذا َّ

ظف أف الناس سيرفعكف رؤكسيـ قبل أف يصل الصف إذا ركع
دب حتى يصل الصف ،كأما إذا َّ
الصف ثـ َّ
فدب راكعا ،فإنو أحب إلينا أف ل يركع كأف يمشي عمى حالو حتى يدخل الصف(.)1
َّ
تحرغرػطحلػاضظزاع :ػ

اتفق الفقياء عمى أف مف أدرؾ اإلماـ راكعاً في رككعو ،فإنو يدرؾ الركعة مع اإلماـ ،كتسقط عنو

القراءة(.)2

قاؿ ابف حزـ" :كاتفقكا أف مف أدرؾ اإلماـ كقد رفع رأسو مف الرككع كاعتدؿ كرفع كل مف كراءه

رؤكسيـ كاعتدلكا قياماً فقد فاتتو الركعة ،كأنو ال يعتد بتينؾ السجدتيف المتيف أدرؾ ،)3("...كاختمفكا في الرككع
دكف الصف إلدراؾ اإلماـ.
أشوالػاضلمناء :ػ
اختمف الفقياء في الرككع دكف الصف لمف أدرؾ اإلماـ راكعا عمى قكليف ىما:
كره لمف أتى اإلماـ كىك راكع أف يركع دكف الصف ،كاف خاؼ الفكت ،كىك قكؿ الحنفية ،كقكؿ
القكؿ األكؿُ :ي َ
اإلماـ دمحم بف الحسف(.)4

ظف أنو سيصل الصف قبل أف يرفع الناس رؤكسيـ مف الركعة ،ركع دكف
القكؿ الثاني :أف المسبكؽ إذا َّ

دب حتى يصل الصف ،كأما إذا َّ
ظف أف الناس سيرفعكف رؤكسيـ قبل أف يصل الصف إذا ركع
الصف ،ثـ َّ
فدب راكعاً؛ فبل يركع كيمشي عمى حالو حتى يدخل الصف ،كىك قكؿ المالكية كالحنابمة(.)5
َّ
)َّ )1
الحجة (.)215 -214/1
الشيبانيَّ :

الركياني :بحر المذىب ( ،)13/2المرداكؼ :اإلنصاؼ (.)119/2
المكاؽ :التاج كاإلكميل (َّ ،)471/2
)َّ )2
) )3ابف حزـ :مراتب اإلجماع (.)25

)َّ )4
المَمطي :المعتصر مف المختصر مف مشكل
الشيباني:
َّ
الحجة ( ،)214/1الكاساني :بدائع الصنائع (َ ،)218/1
الج َماؿ َ
اآلثار (.)46/1
) )5ابف رشد الجد :البياف كالتحصيل ( ،)246/1ابف رشد :بداية المجتيد ( ،)160/1المكاؽ :التاج كاإلكميل لمختصر خميل
( )472/2الدسكقي :الحاشية ( ،)346/1المركزؼ (الككسج) :مسائل اإلماـ أحمد بف حنبل كاسحاؽ بف راىكيو=
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دببػاضخالف :ػ
اختبلفيـ في تصحيح حديث أبي بكرة  ،حيث جاء فيو َع ْف أَِبي َب ْك َرَة  ،أََّن ُو ْانتَيى ِإَلى َّ
النِب ِي ﷺ َك ُى َك
َ
ّ
()2()1
اكعَ ،فرَكع َقبل أ ِ
صل ِإَلى َّ ِ
رِ
ِ ِ ِ
َّللاُ ِح ْرصاً َكالَ تَ ُع ْد» .
اؿَ « :زَاد َؾ َّ
َ َ َْ ْ
الص ّ
َ
فَ ،ف َذ َك َر َذل َؾ ل َّمنب ِّي ﷺ َفَق َ
َف َي َ
ػ
اِّدضق :ػ
أدضقػاضمولػاِّول:ػادتدلػاضمائضونػبأظهػغُصرهػضضطؿضيػأنػغرصّٓػدونػاضؿف،ػوإنػخافػاضلوت،ػباضدظَّقػ
اضظَّبوغَّق :ػ
أوالّ-ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ

اكعَ ،فرَكع َقبل أ ِ
صل ِإَلى َّ ِ
 -1عف أَِبي ب ْكرة  :أََّنو ْانتَيى ِإَلى النَِّب ِي ﷺ كىك ر ِ
فَ ،ف َذ َك َر َذلِ َؾ لِ َّمنِب ِي
َ َ َْ ْ
َ ََ
َْ
الص ّ
َ َُ َ
َف َي َ
ُ َ
ّ
ّ
()3
َّللاُ ِح ْرصاً َكالَ تَ ُع ْد" .
اؿ"َ :زَاد َؾ َّ
ﷺ َفَق َ
كجو الدللة :أف ىذا الفعل ال يخمك عف إحدػ الكراىتيف:

أ -إما أف يتصل بالصفكؼ فيحتاج إلى المشي في الصبلة ،كانو فعل مناؼ لمصبلة في األصل.

ب -كاما أف يتـ الصبلة في المكضع الذؼ ركع فيو؛ فيككف مصمياً خمف الصفكؼ كحده كانو مكركه(.)4
َّللاِ ﷺ َقاؿ" :استَْقِبل ص َبلتَؾَ ،ال ص َبلة لَِّمِذؼ خْمف َّ ِ
ِ
ف"(.)5
اف  عف َنِب ُّي َّ
َ َ
 -2عف َعم ِّي ْب ِف َش ْي َب َ
الص ّ
َ ْ ْ َ َ
َ َ
كجو الدللة :أدنى أحكاؿ النفي ىك نفي الكماؿ ،الصبلة منفرداً خمف الصف إنما تُكره إذا كجد فرجة
في الصف ،فأما إذا لـ يجد فبل تُكره(.)6
ِِ
 -3عف عبِد َّ ِ
النِب ِي ﷺ ِإ ْذ س ِمع جَمب َة ِرج ٍ
ِ
اؿَ " :ب ْي َنما َن ْح ُف ُنصّمِي م َع َّ
اؿَ ،فَم َّما
َ ْ َْ
َ َ ََ َ
َّللا ْب ِف أَبي َقتَ َاد َةَ ،ع ْف أَبيو َ ،ق َ
َ
َ
َ
ّ
صَّمى َقاؿ" :ما َشأْن ُكـ؟" َقالُكا :استَعجْمنا ِإَلى َّ ِ
الس ِك َين ِةَ ،ف َما
الصبلَةَ َف َعَم ْي ُك ْـ ِب َّ
اؿَ" :فبلَ تَْف َعُمكا ِإ َذا أَتَ ْيتُ ُـ َّ
ْ ََْ
الصبلَة؟ َق َ
َ َ ُ ْ
َ
()7
صُّمكا َك َما َفاتَ ُك ْـ َفأَِت ُّمكا" .
أ َْد َرْكتُ ْـ َف َ

=( ،)615/2ابف قدامة :المغني ( ،)172/2المقدسي :الشرح الكبير ( ،)71/2الزركشي :شرح الزركشي ( ،)117/2كقاؿ
الحنابمة :يقاؿ لمف فعل ذلؾ :ال تعد؛ فإف عاد بعد النيي لـ تجزئو صبلتو.

) )1البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب األذاف ،باب إذا ركع دكف الصف ( ،)156/1رقـ (.)783
) )2ابف رشد :بداية المجتيد (.)160/1

) )3سبق تخريجو في المرجع رقـ ( )1مف ذات الصفحة.
) )4الكاساني :بدائع الصنائع (.)218/1
كصححو فيو األرناؤكط ،ابف
) )5اإلماـ أحمد :المسند ،مسند المدنييف ،حديث عمي بف شيباف ( ،)224/26رقـ (،)16297
َّ
ماجة :سننو ،كتاب إقامة الصبلة ،كالسنة فييا ،باب صبلة الرجل خمف الصف كحده ( ،)320/1رقـ (.)1003

) )6الكاساني :بدائع الصنائع (.)218/1

) )7البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب األذاف ،باب قكؿ الرجل :فاتتنا الصبلة ( ،)129/1رقـ ( ،)635مسمـ :الصحيح ،كتاب
المساجد كمكاضع الصبلة ،باب استحباب إتياف الصبلة بكقار كسكينة ،كالنيي عف إتيانيا سعياً ( ،)421/1رقـ (.)603
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كجو الدللة :أنو يؤمر مف أدرؾ القكـ رككعاً أف يأتي كعميو السكينة كالكقار ،كال يعجل في الصبلة

حتى يصل إلى الصف ،فما أدرؾ مع اإلماـ صمى بالسكينة كالكقار كما فاتو قضى(.)1

أدضقػاضمولػاضثاظي:ػادتدلػاضمائضونػبأنػاضطؿضيػإذاػخذيَػسواتػاضرصفق،ػسإظَّهػغرصّٓػدونػاضؿف،ػ
باضدظَّقػاضظَّبوغَّقػواِّثرػواضطفمول :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ

اكعَ ،فرَكع َقبل أ ِ
صل ِإَلى َّ ِ
ْانتَيى ِإَلى النَِّب ِي ﷺ كىك ر ِ
فَ ،ف َذ َك َر َذلِ َؾ ِل َّمنِب ِي
َ َ َْ ْ
الص ّ
َ َُ َ
َف َي َ
َ
ّ
ّ
()2
َكالَ تَ ُع ْد" .

َ -1ع ْف أَِبي َب ْك َرَة  ،أََّن ُو
اؿ"َ :زَاد َؾ َّ
َّللاُ ِح ْرصاً
ﷺ َفَق َ
كجو الدللة :أف الرككع كالدبيب جائز فيما كاف عمى قدر الصفيف أك الثبلثة ،إذا أمكنو أف يصل
إلى الصف كاإلماـ راكع(.)3

ثاني ا :األثر:
ِ ٍ
ِ
ِ
اؿَ " :د َخ َل َزْيُد ْب ُف ثَاِب ٍت  اْلم ْس ِج َد َف َك َج َد َّ
اس ُرُككعاً َف َرَك َع ثُ َّـ َد َّب
الن َ
ام َة ْب ِف َس ْيل ْب ِف َحنيف َق َ
َ
ُم َ
َ -1ع ْف أَبي أ َ
حتَّى كصل ِإَلى َّ ِ
ف"(.)4
الص ّ
َ َ َ َ
ِ ()5
َّللاِ ْب َف مسع ٍ
 -2أ َّ
اف َيِد ُّب َراكعاً" .
َف َع ْب َد َّ
كد َ " :ك َ
َْ ُ

طِ
الزَب ْي ِرَ ،عَمى اْل ِم ْن َب ِر َيُقكؿ لِ َّمن ِ ِ
َّللاِ ْب َف ُّ
َحُد ُك ُـ اْل َم ْس ِج َد
اح ،أََّن ُو َس ِم َع َع ْب َد َّ
اء ْب ِف أَِبي َرَب ٍ
َ -3ع ْف َع َ
اس" :إ َذا َد َخ َل أ َ
ُ
اكعاً حتَّى ي ْدخل ِفي َّ ِ
الناس رُككع َفْميرَكع ِحيف ي ْدخل ،ثُ َّـ ْليِد َّب ر ِ
طاءَ :كَق ْد َأرَْيتُ ُو
ف َفِإ َّف َذلِ َؾ ُّ
اؿ َع َ
الص ّ
َ َ
َك َّ ُ ُ
السَّن ُة"َ .ق َ
َ َ َُ
َْ ْ َ َ ُ ُ
ُى َك َيْف َع ُل َذلِ َؾ(.)6
كجو الدللة مف اآلثار :تدؿ اآلثار الكاردة عف الصحابة  أنيـ كانكا يركعكف دكف الصف كيمحقكف

باإلماـ إذا كاف راكعاً( ،)7كممف َّ
رخص في رككع الرجل دكف الصف زيد بف ثابت ،كفعمو ابف مسعكد ،كزيد بف

كىب ،كأبك بكر بف عبد الرحمف ،كعركة ،كسعيد بف جبير ،كابف جريج .)8(
) )1الكاساني :بدائع الصنائع (.)218/1
) )2سبق تخريجو ص (.)153
) )3ابف رشد :البياف كالتحصيل (.)331/1

) )4مالؾ :المكطأ ،كتاب قصر الصبلة في السفر ،باب ما يفعل مف جاء كاإلماـ راكع ( ،)165/1رقـ ( ،)64قاؿ ابف عبد
البر" :حديث زيد بف ثابت  في ىذا الباب متصل صحيح .ابف عبد البر :االستذكار (.)314/2

) )5مالؾ :المكطأ ،كتاب قصر الصبلة في السفر ،باب ما يفعل مف جاء كاإلماـ راكع ( ،)165/1رقـ ( ،)65قاؿ ابف عبد
البر :كحديث ابف مسعكد  كاف كاف ببلغاً منقطعاً عند مالؾ ،فإنو متصل صحيح مف ركاية أئمة أىل الحديث" .ابف
عبد البر :االستذكار (.)314/2

) )6ابف خزيمة :صحيحو،كتاب اإلمامة في الصبلة ،باب الرخصة في رككع المأمكـ قبل اتصالو ،)32/3( ...رقـ (.)1571
) )7الزركشي :شرح الزركشي (.)121/2
) )8ابف قدامة :المغني (.)172/2
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قاؿ ابف عبد البر" :ال أعمـ لز ٍيد كا ِ
بف مسعكد مخالفاً مف الصحابة .)1("
ثاضثاّ:ػاضطفمول :ػ
ٍ
حينئذ أفضل منيا عمى الصف(.)2
 -1إف المحافظة عمى الركعة

بسبع كعشريف درجة ،كال يأمف أف يسبقو اإلماـ برفع
 -2إف صبلة الجماعة مرغب فييا ،كأجرىا مضعف ٍ
رأسو فتفكتو بذلؾ(.)3
ٍ
بشرط مف شركط صحة الصبلة كانما ترؾ األفضل؛ كذلؾ ال يمنع اإلجزاء(.)4
 -3إنو لـ ُي ِخل
اضطظاشذق :ػ
أوالّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبصراعغقػاضرصوعػدونػاضؿف،ػوإنػخافػاضلوت :ػ
 -8االستدالؿ بحديث أبي بكرة .
يجاب عنو :إف المعنى في ذلؾ ال تعد إلى التأخير عف الصبلة حتى تأتي ،كقد حفزؾ النفس ،كىك

األظير ،إذ لـ يأمره بإعادة تمؾ الصبلة لذلؾ(.)5
 -1أما حديث عمِ ِي ب ِف شيباف  عف نِبي َّ ِ
ِ
ص َبلتَ َؾ....
َ ُّ
َ ّ ْ َ َْ َ
َّللا ﷺ َق َ
اؿْ :
"استَْقب ْل َ
فيجاب عنو :فبل دليل فيو أيضاً؛ الحتماؿ أف يريد ال صبلة لو متكاممة ،كقكلو" :ال صبلة لجار
يسـ هللا" ،كما أشبو ذلؾ(.)6
المسجد إال في المسجد"  ،كقكلو" :ال كضكء لِ َمف لـ ِّ

ثاظغاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبجوازػاضرصوعػدونػاضؿف،ػإذاػظنَّػأظهػدغدركػاضرصوعػ :ػ
 -8االستدالؿ بحديث أبي بكرة .
يكبر الرجل ،ثـ يركع ثـ يمشي في
يجاب عنو :أف المشي عمل في الصبلة ،كال ينبغي أف ِّ

صبلتو(.)7

يدب راكعاً.
 -2أما االستدالؿ باألثر عف عبدهللا بف مسعكد  بأنو كاف ُّ
فيجاب عنو :ما أسرعكـ إلى حديث ابف مسعكد  إذا كانت لكـ منو حجة ،كما أبطأكـ عنو إذا
دب حتى كصل الصف ،إنو خرج مف داره
خالفكـ ،إنا نحف أعمـ بأمر عبد هللا بف مسعكد  منكـ؛ كيف َّ
) )1ابف عبد البر :االستذكار (.)315/2
) )2الخرشي :شرح مختصر خميل (.)47/2
) )3الباجي :المنتقى (.)294/1
) )4الباجي :المنتقى (.)294/1

) )5ابف رشد الجد :البياف كالتحصيل (.)246/1
) )6ابف رشد :البياف كالتحصيل (.)246/1
)َّ )7
الحجة (.)217/1
الشيبانيَّ :
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أصحابو ،فكبر ككبركا معو ،فصاركا صفاً ،ثـ دبُّكا حتى لحقكا الصفكؼ ،كلـ يخرج عبد هللا  مف داره
دب كحده(.)1
كحده ،كلـ يبمغنا أنو َّ
اضترجغّّ :ػ
تبيف لي أف القكؿ الراجح ىك قكؿ المالكية كالحنابمة ،بأف المصمي
بعد استعراض األدلة كالمناقشات َّ

إذا دخل المسجد ،كاإلماـ راكع ،فإف كاف قريباً مف الصف َّ
كظف أنو يدرؾ الرككع ،جاز لو الرككع دكنو ،كىك

مخالف لما ر َّجحو اإلماـ دمحم بف الحسف ،كذلؾ لؤلسباب اآلتية:

أقر أبا بكرة  عمى فعمو كصبلتو صحيحة ،كلـ يأمره بإعادة الصبلة.
 -1أف النبي ﷺ قد َّ
جمع مف الصحابة  ،مثل عبدهللا بف مسعكد ،كزيد بف ثابت –رضي هللا
 -2أف ىذا الفعل قد ثبت عف ٍ
عنيما.-
مئف النفس أنو ىك القكؿ الراجح ،خاصة إذا
 -3تجكيز جمع مف الصحابة  الرككع دكف الصف مما ُي َ
ط ُ
ِ
ِ
َحُد ُكـ اْلم ْس ِج َد َك َّ
يف
اس ُرُككع َفْم َي ْرَك ْع ح َ
الن ُ
أضفنا قكؿ عبد هللا بف الزبير ،كىك يخطب عمى المنبر :إ َذا َد َخ َل أ َ ُ َ
اكعاً حتَّى ي ْدخل ِفي َّ ِ
ي ْدخل ،ثُ َّـ ْليِد َّب ر ِ
السَّن ُة"؛ فقد أعمف أف ذلؾ مف ُّ
السنة ،كلـ يعارضو أحد،
ف َفِإ َّف َذلِ َؾ ُّ
الص ّ
َ َ
َ َ َُ
َ ُُ
اليمـ لنقمِو.
كلك عارضو أحد ُلن ِقل؛ ألف ىذا مما تتداعى
ُ
واضضهػتفاضىػأرضمػ ،،،ػ

)َّ )1
الحجة (.)216/1
الشيبانيَّ :
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ادلطهت انثبًَ

إعبدح انصالح مجبعخ
ؿورةػاضطدأضق :ػ
قاؿ اإلماـ دمحم بف الحسف:
قاؿ أبك حنيفة  :مف َّ
صمى صال اة في بيتو ،ثـ أدركيا مع اإلماـ فال بأس أف يعيدىا ،كاألكلى

ىي الفريضة ،إل صالة المغرب َّ
فإنيا كتر صالة النيار ،كل ينبغي لرجل أف يدخل في تطكع كىي كتر ،ألف
التطكع شفع كمو ،ككاف يقكؿ ل أحب لو أف يعيد صالة الفجر كل صالة العصر؛ ألف رسكؿ هللا ﷺ نيى أف
يصمى بعد صالة الفجر حتى تطمع الشمس كبعد صالة العصر حتى تغرب الشمس يعني التطكع كىذا
تطكع.
خاصة ،كأما ما سكاىا مف الصمكات فال نرى بأسا أف
قاؿ أىل المدينة :ل نرى أف يعاد المغرب َّ
يصمي مع اإلماـ َمف قد صمى في بيتو(.)1
تحرغرػطحلػاضظزاع :ػ
أجمع العمماء عمى أف صبلة الجماعة مأمكر بيا؛ لؤلحاديث الصحيحة المشيكرة كاجماع المسمميف
كما نقل ذلؾ اإلماـ النككؼ( ،)2كاختمفكا في جكاز إعادة بعض الصمكات جماعة لِمف َّأداىا منفرداً؛ إلدراؾ
فضيمتيا.
أشوالػاضلمناء:

ػ ػ

اختمف الفقياء في إعادة بعض الصمكات لمف َّأداىا منفردا إف أدركيا جماع اة في المسجد عمى
ثالثة أقكاؿ ،كىي:
فحسب ،كىك مذىب الحنفية،
القكؿ األكؿ :يجكز لممنفرد إعادة الصبلة مع اإلماـ جماع ًة ،في الظير كالعشاء ْ
كقكؿ اإلماـ دمحم بف الحسف(.)3
َّ
الصبلة إذا أُقيمت الجماعة ،كىك في المسجد ،كذلؾ
يعيد
َ
القكؿ الثانيُ :يستحب لمف صمى فرضو منفرداً أف َ
في جميع الصمكات إال المغرب ،فبل ُّ
تسف إعادتيا ،كىك مذىب المالكية كالحنابمة(.)4

)َّ )1
الحجة (.)211/1
الشيبانيَّ :

) )2النككؼ :المجمكع (.)183/4

) )3انظرَّ :
الحجة ( ،)211/1السرخسي :المبسكط ( ،)175/1الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)287/1الزيمعي :تبييف
الشيباني:
َّ
الحقائق ( ،)181/1ابف اليماـ :فتح القدير ( ،)473/1ابف عابديف :رد المحتار (.)53/2

) )4ابف عبد البر :الكافي في فقو أىل المدينة ( ،)218/1ابف رشد :بداية المجتيد ( ،)152/1الخرشي :شرح مختصر خميل=
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القكؿ الثالث :يستحب لمف َّ
صمى فرضو منفرداً ،أف يعيد الصبلة إذا أُقيمت الجماعة ،كذلؾ في جميع
ُ
الصمكات ،كىك مذىب الشافعية(.)1

دببػاضخالف :ػ
اختمف الناس الحتماؿ تخصيص العمكـ في حديث مسجد الخيف بالقياس أك بالدليل ،فمف حممو
عمى عمكمو أكجب إعادة الصمكات َّ
خصص العمكـ بقياس
كميا ،كأما مف استثنى مف ذلؾ المغرب فقط فإنو َّ
الشبو( ،)2أف صبلة المغرب ىي كتر(.)3
اِّدضق :ػ
أدضق ػأؿحاب ػاضمول ػاِّول :ػادتدل ػاضمائضون ػبجواز ػإرادة ػاضؿالة ػجطارق ػسي ػؿالتي ػاضظنر ػواضفذاءػ
سحدْب،ػباضدظَّقػاضظَّبوغَّقػواِّثرػواضطفمول :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ

الص َبل ِة َب ْع َد اْلعص ِر حتَّى تَ ْغرب َّ
َ -8ع ْف أَِبي ُى َرْي َرَة  ،أ َّ
الص َبل ِة
الش ْم ُسَ ،ك َع ِف َّ
كؿ هللاِ ﷺ"َ :ن َيى َع ِف َّ
َُ
َ ْ َ
َف َرُس َ
طُمع َّ
َّ
الش ْم ُس"(.)4
َب ْع َد ُّ
الص ْب ِح َحتى تَ ْ َ
كجو الدللة :أف صبلة النافمة منيي عنيا ،كغير مشركعة بعد الصبح كبعد العصر ،كليذا فبل يجكز

إعادتيما ألف اإلعادة تككف نفبلً ،كيكره التنفل في ىذه األكقات.

 -2قكلو ﷺ" :م ْف صَّمى كح َده ثُ َّـ أ َْدرؾ جماع ًة َفْمي ِ ِ َّ
ص َر"(.)5
َ َ َْ ُ
ص ّل إال اْلَف ْج َر َكاْل َع ْ
َ َ ََ َ ُ َ
كجو الدللة :يدؿ الحديث عمى أنو ال تعاد صبلتا الصبح كالعصر ،لمنيي عف الصبلة بعدىما
لخصكص ىذا الخبر(.)6
=(َّ ،)18/2
النفراكؼ :الفكاكو الدكاني ( ،)209/1ابف قدامة :المغني ( ،)84/2المرداكؼ :اإلنصاؼ ( ،)217/2البيكتي:
كشاؼ القناع (.)458/1

) )1الماكردؼ :الحاكؼ ( ،)195/2الشيرازؼ :الميذب ( ،)180/1النككؼ :المجمكع ( ،)223/4العمراني :البياف (.)381/2
ِ ِ
)ِّ )2قَياس َّ
َح ِد ِى َما أَكثر َفيرد ِإَلى أكثرىما شبياً ِب ِو ،كذلؾ
الشبو :أَف يتَ َرَّدد فرع َبيف أصميف َل ُو شبو ِب ُكل َكاحد م ْن ُي َما َكشبو ِبأ َ
كالعبد يشبو الحر في أنو آدمي مخاطب مثاب معاقب كيشبو البييمة في أنو مممكؾ مقكـ فيمحق بما ىك أشبو بو
ككالكضكء يشبو التيمـ في إيجاب النية مف جية أنو طيارة عف حدث كيشبو إزالة النجاسة في أنو طيارة بمائع فيمحق بما

ىك أشبو بو .انظر ابف شياب العكبرؼ :رسالة في أصكؿ الفقو ( ،)71/1الشيرازؼ :الممع في أصكؿ الفقو (.)100/1
) )3ابف رشد :بداية المجتيد (.)152/1

) )4البخارؼ :الصحيح الجامع ،كتاب مكاقيت الصبلة  ،باب ال تتحرػ الصبلة قبل غركب الشمس ( ،)121/1رقـ (،)586
مسمـ :الصحيح ،كتاب صبلة المسافريف كقصرىا ،باب األكقات التي نيي عف الصبلة فييا ( ،)566/1رقـ (.)825

) )5ذكره القارؼ في مرقاة المفاتيح ( ،)884/3رقـ ( ،)1150كلـ أجده في متكف الحديث.
) )6القارؼ :مرقاة المفاتيح (.)884/3
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ثاظغاّ:ػاِّثر :ػ
َف ابف عمر –رضي هللا عنيماَ -قاؿِ" :إف َّ ِ
ِ
صّمِ َيا ِإ َّال
َىمِ َؾ ثُ َّـ أ َْد َرْك َت َّ
صم ْي َت في أ ْ
عف َنافع :أ َّ ْ َ ُ َ َ
الص َبل َةَ ،ف َ
َ ْ َ
الص ْب َح كاْلم ْغ ِر َبَ ،فِإَّنيما َال ُي َع َاد ِ
اف ِفي َي ْكـٍ"(.)1
َُ
ُّ َ َ
كجو الدللة :يدؿ األثر عمى فضيمة إدراؾ الجماعة لمف َّ
صمى منفرداً ،إال في الصبح لكراىة التنفل
بعدىا ،كالمغرب لعدـ مشركعية التنفل بثبلث.
ثاضثاّ:ػاضطفمول :ػ
 -1ال يصّمِي المغرب ألف ُّ
التنفل بالثبلث غير مشركع ،كالمغرب كتر النيار فمك أُعيدت لصارت شفعاً(.)2

 -2ال يدخل في العصر مع اإلماـ؛ ألف ُّ
التنفل بعده مكركه ،كيخرج مف المسجد؛ ألف المخالفة في الخركج
أقل منيا في المكث(.)3
أدضقػأؿحابػاضمول ػاضثاظي:ػادتدلػاضمائضونػبإرادةػاضؿضواتػطاػرداػاضطكرب،ػباضدظَّقػاضظَّبوغَّق ػواِّثرػ
واضطفمول :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
النِب ِي ﷺ ح َّجتَوَ ،ف َّ
ِ
اؿَ " :ش ِي ْد ُت م َع َّ
الص ْب ِح ِفي َم ْس ِجِد
ص َبلةَ ُّ
َ -1ع ْف َي ِز َيد ْب ِف األ َْس َكد َ ،ق َ
صم ْي ُت َم َع ُو َ
َ ُ َ
َ
ّ
ِ
ِ
ِ
ُخرػ الَقك ِـ َلـ ُيصمَِّيا مع ُوَ ،فَقاؿِ ِ َ :
ِ
ضى ص َبلتَ ُو ْانحر َ ِ
يء
َ
الخ ْيفَ ،فَم َّما َق َ
ْ ْ َ ََ
ؼ َفإ َذا ُى َك ب َرُجَم ْي ِف في أ ْ َ
ََ
َ
َ
"عَم َّي بي َما"َ ،فج َ
()4
ِ
ِِ
كؿ َّ ِ ِ َّ َّ
صَّم ْي َنا ِفي ِر َحالَِنا،
صّمِ َيا َم َع َنا"َ ،فَق َ
"ما َم َن َع ُك َما أ ْ
االَ :يا َرُس َ
ص ُي َما َ ،فَق َ
َّللا ،إنا ُكنا َق ْد َ
َف تُ َ
اؿَ :
بي َما تُ ْرَعُد َف َرائ ُ
َقاؿَ" :ف َبل تْفع َبلِ ،إ َذا صَّميتما ِفي ِرحالِكما ثُ َّـ أَتيتما مس ِجد جم ٍ
صّمَِيا َم َع ُي ْـَ ،فِإَّن َيا َل ُك َما َن ِافَمة"(.)5
َْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ
ََ
َ
اعة َف َ
َ َُ
َ َُْ
يدؿ عمى مشركعية الدخكؿ مع الجماعة بنية التطكع لمف كاف قد صمى تمؾ الصبلة،
كجو الدللةُّ :

كاف كاف الكقت كقت كراىة لمتصريح بأف ذلؾ كاف في صبلة الصبح ،كعميو فيككف ىذا مخصصاً لعمكـ
األحاديث القاضية بكراىة الصبلة بعد صبلة الصبح(.)6

) )1عبدالرزاؽ :المصنف ،كتاب الصبلة ( ،)422/2رقـ ( ،)3939كقاؿ ابف حجر في إتحاؼ الميرة ( ،)153/9مكقكؼ.
) )2الكاساني :بدائع الصنائع ( ،)287/1الرافعي :فتح العزيز (.)299-298/4
) )3الكاساني :بدائع الصنائع (.)287/1
ف َال تزاؿ ترعد ِمف َّ ِ
ِ
)( )4اْل َف ِّريصة)ُ :لحمة بيف اْلج ْن ِب كاْل َكِت ِ
ص) .الرازؼ :مختار الصحاح
ََ ُ ُْ َ ُ َ
َ
الدابَّة َك َج ْم ُع َيا (َف ِريص) َك( َف َرائ ُ
ْ َ َْ َ َ
َ
(.)237/1
) )5الترمذؼ :سننو ،أبكاب الصبلة عف رسكؿ هللا ﷺ ،باب ما جاء في الرجل يصمي كحده ثـ يدرؾ الجماعة ( ،)424/1رقـ
كصححو األلباني فيو.
(،)219
َّ

) )6انظر :الشككاني :نيل األكطار (.)113/3
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َّللاِ ﷺ َفأ ََّذف ِب َّ ِ
 -2عف ِمحج ٍف  :أََّنو َك ِ
س مع رس ِ
ِ ٍ
َّللاِ ﷺ ،ثُ َّـ َر َج َع َك ِم ْح َجف
كؿ َّ
كؿ َّ
َ
ُ َ
َْ ْ َ
اـ َرُس ُ
اف في َم ْجم َ َ َ ُ
الص َبلةَ ،فَق َ
ِِ ِ
ِ
ِ
َّللاِ ﷺ" :ما م َنعؾ أَف تُ ِ
ِ ٍ
اؿَ :بَمىَ .كَل ِكِّني ُك ْن ُت َق ْد
كؿ َّ
صّم َي؟ أََل ْس َت ب َرُجل ُم ْسمـٍ؟"َ ،ق َ
اؿ َل ُو َرُس ُ
في َم ْجمسو َفَق َ
َ َ ََ ْ َ
صَّميت ِفي أ ِ
َّللاِ ﷺِ" :إ َذا ِج ْئ َت َف ِ
َّ ِ
صَّم ْي َت"(.)1
كؿ َّ
َ ُْ
ْ
اؿ َل ُو َرُس ُ
َىميَ .فَق َ
ص ّل َم َع الناسَ ،كاِ ْف ُك ْن َت َق ْد َ
َ
كجو الدللة :قكلو ﷺِ" :إ َذا ِج ْئ َت َف ِ
َّ ِ
صَّم ْي َت" ،دليل عمى جكاز إعادة
ص ّل َم َع الناسَ ،كاِ ْف ُك ْن َت َق ْد َ
َ
الصبح كالعصر؛ ألنو لـ يفرؽ؛ فيجب أف يحمل عمى عمكمو ،كمف جية القياس أف ىذه صبلة شفع؛ فجاز
أف تعاد مع اإلماـ لمفضيمة كالظير كالعشاء(.)2
ِ َِّ
ِ ِ
اؿ" :ص َبلةُ اْلم ْغ ِر ِب ِكْت ُر َّ
الن َي ِار"(.)3
َ
َ -3عف ْابف ُع َم َر -رضي هللا عنيماَ ،-عف النب ِّي ﷺ َق َ َ
كجو الدللة :يدؿ الحديث عمى أف صبلة المغرب ىي كتر النيار؛ فمك أعادىا مف صمى منفرداً
كانت شفعاً.
ثاظغاّ:ػاِّثر :ػ
َّللاِ بف عمر –رضي هللا عنيماَ -فَقاؿِ :إِني أ ِ ِ ِ
َع ْف َن ِاف ٍع ،أ َّ
ؾ
ُصّمي في َب ْيتي ،ثُ َّـ أ ُْد ِر ُ
َؿ َع ْب َد َّ ْ َ ُ َ َ
َف َرُجبلً َسأ َ
َ ّ َ
اإلماـِ ،أََفأُصِّمي معو؟ َفَقاؿ َلو عبد َّ ِ
ِ
الرُج ُل :أَيَّتَ ُي َما
اؿ َّ
َّ
َ ُ َ ُْ
ََُ
َّللا ْب ُف ُع َم َر –رضي هللا عنيما"َ :-ن َع ْـ"َ .فَق َ
َ
الص َبل َة َم َع ْ َ
أَجعل ص َبلِتي؟ َفَقاؿ َلو ابف عمر–رضي هللا عنيما" :-أَك َذلِؾ ِإَليؾِ ،إَّنما َذلِؾ ِإَلى َّ ِ
اء"(.)4
َ َ َْ َ َ
َ ُ ْ ُ ُ ََ
َُْ َ
َّللا َي ْج َع ُل أَيَّتَ ُي َما َش َ
دؿ األثر عمى جكاز إعادة جميع الصمكات مع اإلماـ في جماعة ،إف أدركيا مف َّ
صمى
كجو الدللةَّ :
كحده.
ثاضثاّ:ػاضطفمول :ػ
ألف َّ
النافمة ال تككف كت اًر في غير الكتر؛ كانما تككف مثنى مثنى(.)5
 -1ال تُعاد المغرب؛ ّ
 -2المغرب كتر صبلة النيار كباإلعادة تصير شفعاً ،كانما ُج ِعمت ثبلثاً لتكتر عدد ركعات اليكـ كالميمة(.)6
) ) 1مالؾ :المكطأ ركاية الشيباني ،أبكاب الصبلة ،باب :الرجل يصمي المكتكبة في بيتو ثـ يدرؾ الصبلة ( ،)85/1رقـ
كصححو ابف األثير في جامع األصكؿ ( ،)650/5رقـ (.)3926
(،)217
َّ

) )2انظر :الباجي :المنتقى (.)234/1

) )3مالؾ :المكطأ ت عبد الباقي ،كتاب الكتر ،باب األمر بالكتر ( ،)125/1رقـ ( ،)22أحمد :المسند ،مسند المكثريف مف
الصحابة  ،مسند عبدهللا بف عمر -رضي هللا عنيما ،)456/8( -رقـ ( ،)4847كقاؿ األرناؤكط :رجالو ثقات رجاؿ
الشيخيف.
) )4مالؾ :المكطأ ،باب إعادة الصبلة مع اإلماـ ( ،)133/1رقـ ( ،)9البييقي :السنف الكبرػ ،باب مف قاؿ ذلؾ إلى هللا
كصححو ابف األثير في جامع األصكؿ ( ،)652/5رقـ (.)3929
( ،)430/2رقـ (،)3650
َّ

) )5ابف عبد البر :الكافي في فقو أىل المدينة (.)219-218/1

) )6انظر :الَّنفراكؼ :الفكاكو الدكاني ( ،)209/1العدكؼ :حاشية العدكؼ ( ،)305/1الدسكقي :الحاشية (.)321/1
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أدضق ػأؿحاب ػاضمول ػاضثاضث :ػادتدل ػاضمائضون ػبجواز ػاإلرادة ػسي ػجطغّٓ ػاضؿضوات ،ػباضدظَّق ػاضظَّبوغَّقػ
واضطفمول :ػ
أوالّ:ػاضدظَّقػاضظَّبوغَّق :ػ
الصب ِح ِفي مس ِجِد الخي ِ
ف،
َْ
ص َبل َة ُّ ْ
َْ
َم َع ُو َ
ِ
مع ُوَ ،فَقاؿِ ِ َ :
يء ِب ِي َما
ََ
َ
"عَم َّي بي َما"َ ،فج َ

َِّ
ِ
ِ
صَّم ْي ُت
َ -1ع ْف َي ِز َيد ْب ِف األ َْس َكد َ ،ق َ
اؿَ :شي ْد ُت َم َع النب ِّي ﷺ َح َّجتَ ُوَ ،ف َ
صّمِ َيا
ؼ َفِإ َذا ُى َك ِب َرُجَم ْي ِف ِفي أ ْ
َفَم َّما َق َ
ص َبلتَ ُو ْان َح َر َ
ُخ َرػ الَق ْك ِـ َل ْـ ُي َ
ضى َ
ِ
َّللاِِ ،إَّنا ُكَّنا َق ْد َّ ِ
ِ
اؿ:
كؿ َّ
صّمِ َيا َم َع َنا"َ ،فَق َ
"ما َم َن َع ُك َما أ ْ
صم ْي َنا في ِر َحال َناَ ،ق َ
االَ :يا َرُس َ
ص ُي َماَ ،فَق َ
َ
َف تُ َ
اؿَ :
تُ ْرَعُد َف َرائ ُ
"َف َبل تْفع َبلِ ،إ َذا صَّميتما ِفي ِرحالِكما ثُ َّـ أَتيتما مس ِجد جم ٍ
صّمِ َيا َم َع ُي ْـَ ،فِإَّن َيا َل ُك َما َن ِافَمة"(.)1
َْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ
ََ
اعة َف َ
َ َُ
َ َُْ
كجو الدللة :الحديث دليل عمى جكاز إعادة الصبلة في جماعة لمف َّ
صمى منفرداً ،كذلؾ عاـ في
جميع الصمكات( ،)2حتى صبلة الفجر؛ ألف الحديث كرد فييا ،كالعصر مثميا ،كالمغرب أيضاً.
َّللاِ ﷺ َفأ ََّذف ِب َّ ِ
 -2عف ِمحج ٍف  ،أََّنو َك ِ
س مع رس ِ
ِ ٍ
َّللاِ ﷺ ،ثُ َّـ َر َج َع َك ِم ْح َجف
كؿ َّ
كؿ َّ
َ
ُ َ
َْ ْ َ
اـ َرُس ُ
اف في َم ْجم َ َ َ ُ
الص َبلةَ ،فَق َ
ِِ ِ
ِ
ِ
َّللاِ ﷺ" :ما م َنعؾ أَف تُ ِ
ِ ٍ
اؿَ :بَمىَ .كَل ِكِّني ُك ْن ُت َق ْد
كؿ َّ
صّم َي؟ أََل ْس َت ب َرُجل ُم ْسمـٍ؟" َق َ
اؿ َل ُو َرُس ُ
في َم ْجمسو َفَق َ
َ َ ََ ْ َ
صَّميت ِفي أ ِ
َّللاِ ﷺِ" :إ َذا ِج ْئ َت َف ِ
َّ ِ
صَّم ْي َت"(.)3
كؿ َّ
َ ُْ
ْ
اؿ َل ُو َرُس ُ
َىميَ .فَق َ
ص ّل َم َع الناس َكاِ ْف ُك ْن َت َق ْد َ
َ
فدؿ عمى جكاز إعادة جميع الصمكات(.)4
كجو الدللة :أف الحديث عمى عمكمو في جميع الصمكات؛ َّ

َّللاِ
ِِ
ٍِ
َف رجبلً َد َخل اْلمس ِج َد كَق ْد صَّمى رسكؿ َّ ِ ِ
ِ
كؿ َّ
َ -3ع ْف أَبي َسعيد اْل ُخ ْد ِرِّؼ " :أ َّ َ ُ
اؿ َرُس ُ
َص َحابوَ ،فَق َ
َُ ُ
َّللا ﷺ بأ ْ
َ َْ َ َ
ِ
ﷺ" :مف يتَصَّدؽ عَمى ى َذا َفي ِ
صمَّى َم َع ُو(.)5
اـ َرُجل م َف اْلَق ْك ِـ َف َ
َْ َ َ ُ َ َ ُ َ
صّم َي َم َع ُو؟"َ .فَق َ
كجو الدللة :دؿ الحديث عمى استحباب إعادة الصبلة عمكماً ،كلك كاف كقت كراىة(.)6
ِ
 -4عف أَِبي َذ ٍر الغفارؼ َ ،قاؿَ :ق ِ
ِ
الص َبل َة َع ْف
اء ُي َؤ ِّخ ُرك َف َّ
كؿ هللاَ :
َْ
"ك ْي َ
ّ
اؿ لي َرُس ُ
َ َ
ف أ َْن َت إ َذا َك َان ْت َعَم ْي َؾ أ َ
ُم َر ُ
الص َبل َة َع ْف كْقِتيا؟" َقاؿُ :قْم ُتَ :فما تَأ ِ
الص َبل َة لِ َكْقِت َياَ ،فِإ ْف أ َْد َرْكتَ َيا
"ص ِّل َّ
َكْقِت َيا؟  -أ َْكُ -ي ِميتُك َف َّ
ْم ُرني؟ َق َ
َ
اؿَ :
َ ُ
َ َ
ص ِّلَ ،فِإَّن َيا َل َؾ َن ِافَمة"(.)7
َم َع ُي ْـَ ،ف َ

) )1سبق تخريجو ص (.)160

) )2الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)195/2
) )3سبق تخريجو ص (.)161

) )4الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)196/2

) )5أحمد :المسند ،مسند المكثريف مف الصحابة  ،مسند أبي سعيد الخدرؼ  ،)7/18( رقـ ( ،)11408قاؿ فيو
األرناؤكط :حديث صحيح.

) )6األنصارؼ :أسنى المطالب (.)212/1
) )7مسمـ :الصحيح ،كتاب المساجد كمكاضع الصبلة ،باب كراىية تأخير الصبلة عف كقتيا ( ،)448/1رقـ (.)648
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كجو الدللة :يدؿ الحديث أنو ال بأس بإعادة الصبح كالعصر كالمغرب كباقي الصمكات؛ ألف النبي
ﷺ أطمق األمر بإعادة الصبلة ،كلـ ِّ
يفرؽ بيف صبلة كصبلة(.)1
ثاظغاّ:ػاضطفمول:ػ ػ
ٍ
فيستحب لو إعادتيا(.)2
أنيا صبلة راتبة في كقت أدرؾ ليا الجماعة بعد فعميا؛ ُ
اضطظاشذق :ػ
أوالّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبجوازػاإلرادةػسيػؿالتيػاضظنرػواضفذاءػسحدْب :ػ
 -8استدالليـ بالنيي عف الصبلة بعد الصبح حتى تطمع الشمس ،كبعد العصر حتى تغرب.
يجاب عنو مف كجييف:
األكؿ :أف ذلؾ عمى معنى إنشاء الصبلة
ابتداء مف غير سبب ،فأما إذا كاف ليا سبب مثل أف ُيصادؼ قكماً
ً
ُّ
يصمكف جماع ًة ،فإنو ُيعيدىا معيـ ليحرز الفضيمة.

الثانيَّ :أنو منسكخ ،كذلؾ أف حديث يزيد بف األسكد  متأخر ،ألف في قصتو أنو شيد مع رسكؿ هللا ﷺ
حجة الكداع(.)3
 -2أما قكليـ باستثناء المغرب ألنو ال يجكز التنفل بكتر.
يجاب عنوَّ :
بأف حديث يزيد بف األسكد  ،كمحجف ،قد كردا بصيغة العمكـ في جميع الصمكات.
ثاظغاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبجوازػاإلرادةػطاػرداػؿالةػاضطكرب :ػ
 -1االستدالؿ بعمكـ حديث يزيد بف األسكد  ،كحديث محجف  عمى جكاز إعادة الصمكات.
يجاب عنيما مف كجييف(:)4
تقدـ مف حديث النيي عف النفل بعد العصر أك الصبح ،كىك َّ
عارضاف بما َّ
مقدـ لزيادة قكتو،
األكؿ :أنيما ُم َ
كألف المانع َّ
مقدـ.
الثاني :أف ُيحمل الحديثاف عمى ما قبل النيي في األكقات المعمكمة جمعاً بيف األدلة.
 -2أما االستدالؿ بحديث" :صبلَة الجماع ِة تَْفضل صبلَة َ ِ
يف َد َر َج ًة".
ُ ُ َ َ
الف ّذ ِب َس ْب ٍع َك ِع ْش ِر َ
َ ُ ََ َ
فيجاب عنو :أنو مخصص بأحاديث النيي عف الصبلة في أكقات الكراىة.

) )1النككؼ :شرح صحيح مسمـ (.)148/5
) )2الماكردؼ :الحاكؼ الكبير (.)196/2

) )3المباركفكرؼ :مرعاة المفاتيح (.)118/4
) )4انظر :ابف اليماـ :فتح القدير (.)473/1
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 -3كأما قكليـ :ال يجكز التنفل بالكتر ال يسمَّـ ،فإنو يجكز عندنا(.)1
ثاضثاّ:ػطظاشذقػأدضقػاضمائضغنػبادتحبابػإرادةػجطغّٓػاضؿضواتػضطنػؿضَّىػطظلرداّ:ػ ػ
تـ مناقشتيما في أدلة أصحاب القكؿ الثاني.
 -1حديث يزيد بف األسكد كمحجف -رضي هللا عنيما -قد َّ
ٍ
 -2أف النبي ﷺ أطمق األمر باإلعادة ،كلـ ِّ
صبلة
يفرؽ بيف
أف النبي ﷺ" :نيى ع ِف َّ ِ
ص ِر َحتَّى تَ ْغ ُر َب
ََ َ
الص َبلة َب ْع َد اْل َع ْ
َّ
الش ْم ُس"(.)2

كصبلة ،فيككف
مخصصاً بحديث أبي ىريرة 
َّ
َّ
طمُ َع
الص ْب ِح َحتَّى تَ ْ
الص َبل ِة َب ْع َد ُّ
الش ْم ُسَ ،ك َع ِف َّ

اضترجغّّ :ػ

بأنو يستحب لمف َّ
صمى فرضو
بعد استعراض األدلة كالمناقشات َّ
تبيف لي أف الراجح في المسألةُ َّ ،

رجحو اإلماـ دمحم بف
منفرداً أف ُيعيد الصبلة إذا أُقيمت الجماعة كذلؾ في جميع الصمكات؛ كىك مخالف لما َّ

الحسف ،كذلؾ لؤلسباب اآلتية:

الدالة عمى االستحباب ،التي لـ ِّ
 -1عمكـ األحاديث َّ
تفرؽ بيف كقت نيي أك كقت جكاز.
 -2ضعف بعض األحاديث التي استُدؿ بيا عمى المنع.
 -3فضل صبلة الجماعة.
 -4تصريح النبي  أف الصبلة الثانية ىي نافمة ،كذلؾ ّ ِ
بنص الحديث.
ػػػػػػػػػػػػػػواضضهػتفاضىػأرضمػ،،،

الركياني :بحر المذىب (.)123/2
)َّ )1

) )2انظر :الشككاني :نيل األكطار (.)30/2
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اخلبمتخ

كع ِقب ىذه الرحمة الماتعة في بستاف المقارنة الفقيية ،شاء رِّبي في عبله أف أصل إلى نتائج بحثيَّة،
َ
ٍ
ِ
ٍ
طرىا عبر البنكد اآلتية:
كتكصيات ىامة ،أس ّ
أوالّ:ػاضظتائج :ػ

اشتممت الدراسة عمى عشريف مسألة مف كتاب الصبلة في كتاب الحجة عمى أىل المدينة ،ككانت

النتائج عمى النحك اآلتي:

ُ -1ي ُّ
سف لممصمي رفع اليديف في الصبلة عند تكبيرة اإلحراـ ،كعند الرككع ،كالرفع منو ،كعند القياـ مف
التشيد األكسط.

ُ -2ي ُّ
سف لممصمي اإلسرار بالبسممة في الفاتحة في الصبلة.
كلكنو يككف عند َّ
 -3القنكت في الفجر ليس سنَّة راتبة؛ َّ
خص
عاماً في جميع الصمكات ،كال ُي ُّ
النكازؿ ،كيككف َّ
فيو صبلة دكف صبلة.
 -4يجب قراءة الفاتحة في الركعتيف األُخرَييف مف الصبلة ،كاقتصار القراءة فييما عمى ذلؾ ،دكف اإلنكار
أـ الكتاب فييما.
عمى مف ق أر سكرة بعد ِّ
 -5يجب عمى المقتدؼ خمف اإلماـ قراءة ّأـ الكتاب كسكرة في الصبلة السرية ،كيق أر في الجيرية بأـ
الكتاب ،حيث يقرأىا إذا سكت اإلماـ بيف الفاتحة كالسكرة.

 -6يجكز إمامة القاعد لمضركرةَّ ،
تـ تعيينو مف
كلكف ىذا يككف لخميفة المسمميف أك إماميـ ،أك لئلماـ الذؼ َّ
أما ما عدا ذلؾ فاألكلى استخبلؼ مف ىك قادر عمى القياـ خركجاً مف الخبلؼ.
خميفة المسمميفَّ ،
التشيد جائزةَّ ،
كلكف األكلى كاألفضل ىك تشيد عبدهللا بف مسعكد  ،حيث
 -7جميع الركايات الكاردة في
ُّ
السبلَـ عَمى ِجب ِريل ك ِم َ ِ
َّللاِ بف مسعكد ُ :كَّنا ِإ َذا َّ
ف َّ
السبلَ ُـ َعَمى
اؿ َع ْبُد َّ
يلَّ ،
النِب ِّي ُ ،قْم َناَ ُ َّ :
صم ْي َنا َخْم َ
يكائ َ
َق َ
ْ َ َ
َ
السبلَـَ ،فِإ َذا صَّمى أَحدكـَ ،فْميُقل" :التَّ ِحيَّات َِّّلِلِ
ُفبلَ ٍف كُفبلَ ٍفَ ،فاْلتَفت ِإَلينا رسكؿ َّ ِ
اؿِ" :إ َّف َّ
ُ
َُ ُ ْ َ ْ
َّللا َ ،فَق َ
َ َ َْ َ ُ ُ
َ
َ
َّللاَ ُى َك َّ ُ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّللا َّ ِ ِ
السبلَـ َعَم ْي َؾ أَيُّيا َّ
يف،
السبلَ ُـ َعَم ْي َنا َك َعَمى ِع َباد َّ
النِب ُّي َكَر ْح َم ُة َّ
َّللا َكَب َرَكاتُ ُوَّ ،
َك َّ
ات َكالطِّي َب ُ
الصَم َك ُ
الصالح َ
َ
اتُ َّ ،
َفِإَّن ُكـ ِإ َذا ُقْمتُمكىا أَصابت ُك َّل عبٍد َِّّلِلِ صالِ ٍح ِفي َّ ِ
اء كاأل َْر ِ
َش َيُد أ َّ
َف الَ ِإَل َو ِإ َّال َّ
َف ُم َح َّمداً
َّللاُ َكأ ْ
ض ،أ ْ
ُ َ َ َْ
َش َيُد أ ْ
َْ
الس َم َ
ْ
َ
()1
َع ْبُدهُ َكَرُسكُل ُو" .
 -8ال ُيمزـ المغمى عميو قضاء الصبلة التي فاتتو حاؿ إغمائو ،إال الصبلة التي يفيق في جزء مف كقتيا.
 -9الجمع في الصبلة يككف بيف الظير كالعصر ،تقديماً في كقت األكلى ،أك تأخي اًر في كقت الثانية ،ككذا
في المغرب كالعشاء.

 -10ليس لمقصر مسافة محددة ،بل يقصر المسافر في كل ما ُيطمق عميو اسـ "السفر" في عرؼ الناس،
حيث يعمـ بأف ما سيقكـ بو الرجل يككف سف اًر ،كذلؾ بأف يتأىب تأىباً مناسباً لمسفر.

) )1سبق تخريجو ص (.)89
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 -11يجكز أداء الكتر عمى الراحمة.
تعيف اإليتار بالثبلث.
 -12يجكز الكتر بالكاحدة ،كال ي َّ

 -13إف القيقية في الصبلة تبطميا ،كال تنقض الكضكء.
 -14إذا فاتت المسمـ ركعتا الفجر ،فيجكز لو قضاؤىما.
 -15يستحب لمف َّ
صمى فرضو منفرداً أف ُيعيد الصبلة إذا أقيمت الجماعة كذلؾ في جميع الصمكات.
ُ
 -16يجكز لممصمي إف كاف قريباً مف الصف َّ
كظف أف يدرؾ الرككع ،أف يركع دكف الصف ،ثـ يمشي
كيدخل في الصف.

مخير بيف السجكد قبل التسميـ أك
 -17إذا سيا المصمي في صبلتو ما ُيكجب عميو سجكد السيك ،فيك َّ
بعده ،كىذا فيما كاف مف السيك غير مك ٍ
افق لمسيك الذؼ سجد لو ﷺ قبل السبلـ أك بعده ،كأما في السيك

الذؼ سجد لو ﷺ فينبغي االقتداء بو في ذلؾ كايقاع السجكد في المكاضع الذؼ أكقعو فيو ﷺ ،كما عدا ذلؾ
فيك بالخيار كالكل َّ
سنة.

َّ -18
كيتكرؾ في التشيد
يفترش المصمي في التشيد األكسط،
السنة في ىيئة الجمكس في الصبلة ،أف
َ
َ
األخير.

 -19الراجح في صبلة النافمة في الميل كالنيار أف تككف مثنى مثنى ،كاألفضل في نافمة النيار ىك مثنى
مثنى ،كلكف إف تطكع المصمي بأربع ركعات فبل بأس بذلؾ.

 -20كانت المكافقة في الترجيح لقكؿ لئلماـ دمحم بف الحسف في أربع مسائل كىي :القنكت في صبلة الفجر،
كترؾ الجير ببسم

ميحرلا نمحرلا هللا ،كصيغة التشيد ،كقضاء نافمة الفجر.

 -21كانت المخالفة في الترجيح لقكؿ اإلماـ دمحم بف الحسف في ست عشرة مسألة كىي :القراءة في الصبلة،

كصبلة المغمى عميو ،كمكضع سجكد السيك ،كالضحؾ في الصبلة ،كرفع اليديف في الصبلة ،كىيئة الجمكس

في الصبلة ،كعدد ركعات النافمة ،كعدد ركعات الكتر ،ككيفية الجمع في الصبلتيف ،كمسافة القصر ،كقصر
الصبلة في السفر ،كالكتر عمى الراحمة في السفر ،كمتابعة اإلماـ في الجمكس كالقياـ ،كالقراءة خمف اإلماـ،

كالرككع دكف الصف ،كاعادة الصبلة جماعة.

 -22كافق اإلماـ دمحم بف الحسف إمامو أبا حنيفة في ثماني عشرة مسألة كىي :القراءة في الصبلة ،كصبلة

المغمى عميو ،كمكضع سجكد السيك ،كالضحؾ في الصبلة ،كرفع اليديف في الصبلة ،كترؾ الجير ببسـ هللا

الرحمف الرحيـ ،كالقنكت في صبلة الفجر ،كىيئة الجمكس في الصبلة ،كصيغة التشيد ،كعدد ركعات النافمة

في صبلة النيار ،كعدد ركعات الكتر ،ككيفية الجمع في الصبلتيف ،كمسافة القصر ،كقصر الصبلة في

السفر ،كالكتر عمى الراحمة في السفر ،كالقراءة خمف اإلماـ ،كالرككع دكف الصف ،كاعادة الصبلة جماعة.

 -23خالف اإلماـ دمحم بف الحسف إمامو أبا حنيفة في ثبلث مسائل كىي :عدد ركعات النافمة في صبلة
الميل ،كقضاء نافمة الفجر ،كمتابعة اإلماـ في الجمكس.

 -24اإلماـ دمحم بف الحسف حنفي المذىب؛ إال أنو خالف إمامو أبا حنيفة في بعض المسائل ،كذلؾ لما ليذا
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ثاظغاّ:ػاضتوؿغات :ػ

ِ
أسجل في قفى ىذا البحث
بعد أف أُكصي نفسي كاياكـ بتقكػ هللا العظيـ كطاعتو ،كلزكـ أمره فإني ّ
التكصيات اآلتية:

 -1أُكصي اإلخكة الباحثيف إتماـ دراسة باب الصبلة مف كتاب الحجة عمى أىل المدينة دراسة فقيية مقارنة،
القيِـ.
كذلؾ ألىمية المكضكعات الباقية في ىذا المجاؿ ،إضاف ًة لدراسة األبكاب المتبقية مف ىذا الكتاب ّ
خاصة
 -2أُكصي طمبة العمـ بنشر اآلراء الراجحة في أبكاب الفقو اإلسبلمي بيف الناس ،كتعميميـ الصكاب َّ
في أمكر العبادات ،كأىميا مسائل الصبلة.

كختاما أقكؿ :رغـ ما بذلت مف ٍ
جيد في ىذا البحث؛ إال أنو ال يخمك مف عثر ٍ
ات ،فيذا جيد البشر،
ُ

كالكماؿ ﵀ كحده –سبحانو كتعالى ،-ككما قاؿ الشاعر:
إذا رأيت عيبا َّ
فسد الخمال

فالكماؿ ﵀ جل كعال

فما كاف مف صك ٍ
اب فمف هللا كحده ،كما كاف مف خطأ فمف نفسي ،كمف الشيطاف ،كالعزاء في ذلؾ

قكؿ ربنا تبارؾ كتعالى﴿ :ربَّنا ال تُ ِ
ؤاخ ْذَن إِ ْن نَ ِسينا أ َْو أَ ْخطَأَْن﴾(.)1
َ
كصدؽ مف قاؿ" :أني رأيت أنو ال يكتب إنساف كتاباً في يكمو إال قاؿ في غده :لك غير ىذا لكاف
أحسف كلك زيد لكاف يستحسف كلك قدـ ىذا لكاف أفضل كلك ترؾ ىذا لكاف أجمل .كىذا مف أعظـ العبر كىك
دليل عمى استيبلء النقص عمى جممة البشر"(.)2
ػ
تمَّػاضبحثُػبحطدِػاضضهػوطظِّهػوصرطِه ،،،ػ
عذا،ػواضحطدػضضهػسيػاِّولػواضختام،ػورضىػردوضظاػطحطدػأسـلػاضؿالةػوأزصىػاضدالم .ػ
دبحاظكػاضضنمػوبحطدك،ػأذندػأنػالػإضهػإالػأظت،ػأدتكلركػوأتوبػإضغك....

) )1سكرة البقرة :جزء اآلية (.)286

ٍ
رسالة أرسل بيا إلى العماد األصفياني ،انظر صديق
) )2تُنسب ىذه المقكلة إلى القاضي الفاضل عبد الرحيـ البيساني في
حسف خاف :أبجد العمكـ (.)52/1
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انفٓبرس انعبيخ
 سنرسػاضطؿادرػواضطراجّٓ .ػ
 سنرسػاآلغاتػاضمرآظغق.
 سنرسػاِّحادغثػواآلثار.
 سنرسػاِّرالم .ػ
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ػ

فٓزس ادلزاجع ٔادلصبدر

ػ

()1

أوالّػ-ػتلدغرػاضمرآنػورضوطه :ػ
ادمػاضصتاب ػ

ػػػم ػ

ػ ػ

.1

ػاضمرآنػاضصرغم.

.2

ػأحمد بف عمي أبك بكر الرازؼ
الجصاص الحنفي (ت370 :ىػ) ،أحصام ػاضمرآن ،تحقيق :دمحم صادؽ
َّ

.3

ػأبك الحسف عمي بف أحمد بف دمحم بف عمي الكاحدؼ ،النيسابكرؼ ،الشافعي (ت468 :ىػ) ،أدبابػظزولػ

القمحاكؼ ،الناشر :دار إحياء التراث العربي -بيركت ،سنة 1405ىػ.

اضمرآن ،تحقيق :عصاـ بف عبد المحسف الحميداف ،الناشر :دار اإلصبلح -الدماـ ،ط  ،2سنة
1412ىػ1992 /ـ.

.4

ػأبك عبد هللا دمحم بف أحمد القرطبي (ت671 :ىػ) ،اضجاطّٓػِّحصامػاضمرآن=ػتلدغرػاضمرطبي ،تحقيق:
أحمد البردكني كابراىيـ أطفيش ،الناشر :دار الكتب المصرية -القاىرة ،ط  ،2سنة1384ىػ1964 /ـ.

ثاظغاّ-ػاضحدغثػاضذرغفػورضوطه :ػ
م ػ

ادمػاضصتاب ػ

.8

كخرج
ػ مالؾ بف أنس بف مالؾ األصبحي المدني (ت179 :ىػ) ،طوطأ ػاإلطام ػطاضك،
صححو كرَّقمو َّ
َّ
أحاديثو َّ
كعمق عميو :دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي -بيركت ،سنة 1985ـ.

.1

ػ اإلماـ الحافع أبي عبد هللا دمحم بف الحسف الشيباني (ت189:ق) ،اآلثارػضطحطدػبنػاضحدن ،تحقيق :أبك

.4

ػ دمحم بف إدريس الشافعي (ت204 :ىػ) ،طدظدػاضذاسفي ،الناشر :دار الكتب العممية ،بيركت ،مطبعة

.3

ػ أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ بف نافع الصنعاني (ت211 :ىػ) ،اضطؿظف ،تحقيق :حبيب الرحمف

.5

ػ أبك بكر عبد هللا بف الزبير بف عيسى األسدؼ الحميدؼ (ت219 :ىػ) ،طدظدػاضحطغديَّ ،
حقق نصكصو

.1

الكفا األفغاني ،دار النشر :دار الكتب العممية -بيركت– لبناف ،بدكف.
بكالؽ األميرية كالنسخة المطبكعة في ببلد اليند ،سنة 1400ىػ.

األعظمي ،الناشر :المجمس العممي -اليند ،ط  ،2سنة 1403ىػ.

كخرج أحاديثو :حسف سميـ أسد َّ
الد َاراني ،الناشر :دار السقا ،دمشق – سكريا ،ط  ،1سنة  1996ـ.
َّ
ّ
ػ أبك عثماف سعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني الجكزجاني (ت227 :ىػ) ،اضتلدغرػطنػدظنػدفغدػ
بن ػطظؿور– ػطحمماّ ،دراسة كتحقيق :د .سعد بف عبد هللا بف عبد العزيز آؿ حميد ،الناشر :دار

الصميعي لمنشر كالتكزيع ،ط 1417 ،1ىػ1997 /ـ.
تبت المراجع حسب تاريخ كفاة المؤلف.
) )1ر ُ
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ػ

ػ

.7

ػ أبك بكر بف أبي شيبة ،عبد هللا بف دمحم بف إبراىيـ (ت235 :ىػ) ،اضصتاب ػاضطؿظف ػسي ػاِّحادغثػ

.1

ػ أبك عبد هللا أحمد بف دمحم بف حنبل َّ
الشيباني (ت241 :ىػ) ،طدظد ػاإلطام ػأحطد ػبن ػحظبل ،تحقيق:

واآلثار ،تحقيق :كماؿ يكسف الحكت ،الناشر :مكتبة الرشد ،الرياض ،ط  ،1سنة 1409ىػ.

شعيب األرناؤكط ،عادؿ مرشد ،كآخركف ،إشراؼ :د .عبد هللا بف عبد المحسف التركي ،الناشر :مؤسسة

الرسالة ،ط  ،1سنة 2001ـ.
.9

ػ أبك دمحم عبد هللا بف عبد الرحمف بف الفضل الدارمي ،التميمي السمرقندؼ (ت255 :ىػ) ،طدظدػاضدارطيػ
اضطفروف ػبؾ ػ(دظن ػاضدارطي) ،تحقيق :حسيف سميـ أسد الداراني ،الناشر :دار المغني لمنشر كالتكزيع،

المممكة العربية السعكدية ،ط  ،1سنة 1412ىػ2000 /ـ.
.80

ػدمحم بف إسماعيل بف إبراىيـ بف المغيرة البخارؼ ،أبك عبد هللا (ت256 :ىػ) ،ؿحغّّػاضبخاري=ػاضجاطّٓػ

اضطدظد ػاضؿحغّّ ػاضطختؿر ػطن ػأطور ػردول ػاضضه ػﷺ ػودظظه ػوأغاطه ،تحقيق :دمحم زىير بف ناصر

الناصر ،الناشر :دار طكؽ النجاة مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ دمحم فؤاد عبد الباقي ،ط  ،1سنة
1422ىػ.

دمحم بف إسماعيل بف إبراىيـ بف المغيرة البخارؼ ،أبك عبد هللا (ت256 :ىػ) ،القراءة خمف اإلماـَّ ،
حققو
 .88ػ
َّ
كعمق عميو :األستاذ فضل الرحمف الثكرؼ ،الناشر :المكتبة السمفية ،ط  ،1سنة 1400ىػ1980 /ـ.
مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرؼ النيسابكرؼ (ت261 :ق) ،ؿحغّّ ػطدضم= ػاضطدظد ػاضؿحغّّػ
 .81ػ
اضطختؿرػبظملػاضفدلػرنػاضفدلػإضىػردولػاضضهػﷺ ،تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء

التراث العربي ،بيركت ،بدكف.

أبك عبد هللا دمحم بف يزيد القزكيني(ت273 :ىػ) ،دظنػابنػطاجق ،تحقيق :دمحم فؤاد عبد الباقي ،الناشر:
 .84ػ
دار إحياء الكتب العربية ،فيصل عيسى البابي الحمبي ،بدكف.

ِ
الس ِج ْستاني (ت275 :ىػ) ،دظن ػأبي ػداود ،تحقيق:
 .83ػ
أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ األزدؼ ّ
دمحم محيي الديف عبد الحميد ،الناشر :المكتبة العصرية -صيدا– بيركت ،بدكف.
دمحم بف عيسى بف َس ْكرة بف مكسى بف الضحاؾ الترمذؼ ،أبك عيسى (ت279 :ىػ) ،دظن ػاضترطذي،
 .85ػ
تحقيق كتعميق :أحمد دمحم شاكر ،كدمحم فؤاد عبد الباقي ،كابراىيـ عطكة عكض المدرس في األزىر
الشريف ،الناشر :شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي -مصر ،ط  ،2سنة 1395ىػ1975 /ـ.

أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني ،النسائي (ت303 :ىػ) ،اضطجتبى ػطن ػاضدظن=ػ
 .81ػ
اضدظنػاضؿكرىػضضظدائي ،تحقيق :عبد الفتاح أبك غدة ،الناشر :مكتب المطبكعات اإلسبلمية – حمب،
ط  ،2سنة 1406ق1986 /ـ.
أبك يعمى أحمد بف عمي بف المثُنى التميمي ،المكصمي (ت307 :ىػ) ،طدظد ػأبي ػغفضى ،تحقيق:
 .87ػ
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ػ

ػ

حسيف سميـ أسد ،الناشر :دار المأمكف لمتراث -دمشق ،ط  ،1سنة 1404ق1984 /ـ.
بالس َّراج (ت313 :ىػ)،
 .81ػ
أبك العباس دمحم بف إسحاؽ بف إبراىيـ بف ميراف الخراساني النيسابكرؼ المعركؼ َّ

حدغثػاضدَّرَّاج ،تخريج :زاىر بف طاىر الشحامي ،تحقيق :أبك عبد هللا حسيف بف عكاشة بف رمضاف،

الناشر :الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر ،ط  ،1سنة 1425ىػ2004 /ـ.

أبك جعفر أحمد بف دمحم المصرؼ المعركؼ َّ
بالطحاكؼ (ت321 :ىػ) ،ذرح ػطفاظي ػاآلثارَّ ،
حققو َّ
كقدـ
 .89ػ
لو :دمحم زىرؼ النجار ،دمحم سيد جاد الحق ،راجعو كرقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :د .يكسف عبد الرحمف
المرعشمي ،الناشر :عالـ الكتب ،سنة 1994ـ.

أبك سعيد بف األعرابي أحمد بف دمحم بف زياد البصرؼ الصكفي (ت340 :ىػ) ،طفجم ػابن ػاِّررابي،
 .10ػ
تحقيق كتخريج :عبد المحسف بف إبراىيـ بف أحمد الحسيني ،الناشر :دار ابف الجكزؼ -المممكة العربية

السعكدية ،ط  ،1سنة 1418ىػ1997 /ـ.

دمحم بف حباف بف أحمد بف حباف ،أبك حاتـ الدارمي (ت354 :ىػ) ،اضتفضغماتػاضحدانػرضىػؿحغّّػابنػ
 .18ػ
حبانػوتطغغزػدمغطهػطنػؿحغحهػوذاذهػطنػطحلوظه ،ترتيب :عمي بف بمباف بف عبد هللا ،كالتعميقات

الحساف :دمحم ناصر الديف األلباني ،الناشر :دار باكزير لمنشر كالتكزيع -جدة ،ط  ،1سنة 2003ـ.

سميماف بف أحمد بف أيكب المخمي الشامي ،أبك القاسـ الطبراني (ت360 :ىػ) ،طدظد ػاضذاطغغن،
 .11ػ
تحقيق :حمدؼ بف عبدالمجيد السمفي ،الناشر :مؤسسة الرسالة -بيركت ،ط 1405 ،1ق1984 /ـ.

سميماف بف أحمد بف أيكب المخمي الشامي ،أبك القاسـ الطبراني (ت360 :ىػ) ،اضطفجم ػاضصبغر،
 .14ػ
تحقيق :حمدؼ بف عبد المجيد السمفي ،دار النشر :مكتبة ابف تيمية– القاىرة ،ط .2

أبك الحسف عمي بف عمر بف أحمد الدارقطني (ت385 :ىػ) ،دظن ػاضدارشطظيَّ ،
نصو
 .13ػ
حققو كضبط َّ
َّ
كعمق عميو :شعيب األرناؤكط ،حسف عبد المنعـ شمبي ،عبد المطيف حرز هللا ،أحمد برىكـ ،الناشر:
مؤسسة الرسالة -بيركت ،ط  ،1سنة 2004ـ.

َّ
بالخطابي (ت388 :ىػ) ،طفاضمػ
أبك سميماف حمد بف دمحم بف إبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ
 .15ػ
اضدظن ،كىك شرح سنف أبي داكد ،الناشر :المطبعة العممية ،حمب ،ط  ،1سنة 1932ـ.
أبك عبد هللا الحاكـ دمحم بف عبد هللا بف دمحم الطيماني النيسابكرؼ المعركؼ بابف البيع (ت405 :ىػ)،
 .11ػ
اضطدتدرك ػرضى ػاضؿحغحغن ،تحقيق :مصطفى عبد القادر عطا ،الناشر :دار الكتب العممية– بيركت،

ط  ،1سنة 1411ق1990 /ـ.

أبك نعيـ أحمد بف عبد هللا بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني (ت430 :ىػ) ،حضغقػ
 .17ػ
اِّوضغاءػوطبماتػاِّؿلغاء ،الناشر :السعادة -بجكار محافظة مصر ،سنة 1394ىػ1974 /ـ.
ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمف بف عبد الممؾ ،كيعرؼ بابف َّ
الم َّجاـ (ت449 :ىػ) ،ذرحػؿحغّّػ
 .11ػ
َُْ
171

سنرسػاضطراجّٓػواضطؿادر

اضلنارسػاضفاطق

ػ

ػ

اضبخاري ،تحقيق :أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ ،دار النشر :مكتبة الرشد -السعكدية -الرياض ،ط  ،2سنة
1423ىػ2003 /ـ.

أحمد بف الحسيف عمي أبك بكر البييقي (ت458 :ىػ) ،اضدظن ػاضؿكغر ،تحقيق :عبد المعطي أميف
 .19ػ
قمعجي ،دار النشر :جامعة الدراسات اإلسبلمية -باكستاف ،ط  ،1سنة 1989ـ.

أحمد بف الحسيف بف عمي أبك بكر البييقي (ت458 :ىػ) ،اضدظن ػاضصبرى ،تحقيق :دمحم عبد القادر
 .40ػ
عطا ،الناشر :دار الكتب العممية -بيركت ،ط  ،3سنة 2003ـ.

أحمد بف الحسيف بف عمي أبك بكر البييقي (ت458 :ىػ) ،طفرسق ػاضدظن ػواآلثار ،تحقيق :عبد
 .48ػ

المعطي أميف قمعجي ،الناشركف :جامعة الدراسات اإلسبلمية -كراتشي -باكستاف ،دار قتيبة -دمشق-
بيركت ،دار الكعي حمب -دمشق ،دار الكفاء -المنصكرة ،القاىرة ،ط  ،1سنة 1991ـ.

أبك عمر يكسف بف عبد هللا بف عبد البر القرطبي(ت463 :ىػ) ،االدتذصار ،تحقيق :سالـ دمحم عطا،
 .41ػ
دمحم عمي معكض ،الناشر :دار الكتب العممية -بيركت ،ط  ،1سنة 2000ـ.

أبك عمر يكسف بف عبد هللا عبد البر القرطبي (ت463 :ىػ) ،اضتطنغد ػضطا ػسي ػاضطوطأ ػطن ػاضطفاظيػ
 .44ػ
واِّداظغد ،تحقيق :مصطفى بف أحمد العمكؼ ،دمحم عبد الكبير البكرؼ ،الناشر :ك ازرة عمكـ األكقاؼ

كالشؤكف اإلسبلمية -المغرب ،سنة 1387ىػ.

أبك الكليد سميماف بف خمف الباجي األندلسي (ت474 :ىػ) ،اضطظتمى ػذرح ػاضطوطأ ،الناشر :مطبعة
 .43ػ
السعادة -بجكار محافظة مصر ،ط  ،1سنة 1332ىػ.

أبك بكر دمحم بف مكسى بف عثماف الحازمي اليمداني (ت584 :ىػ) ،االرتبار ػسي ػاضظادّْ ػواضطظدوخػ
 .45ػ
طنػاآلثار ،الناشر :دائرة المعارؼ العثمانية ،ط  ،2سنة 1359ىػ.
أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككؼ (ت676 :ىػ) ،خالؿق ػاِّحصام ػسي ػطنطات ػاضدظنػ
 .41ػ
وشوارد ػاإلدالمَّ ،
كخرج أحاديثو :حسيف إسماعيل الجمل ،الناشر :مؤسسة الرسالة -لبناف-
حققو َّ
بيركت ،ط  ،1سنة 1418ىػ1997 /ـ.

أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككؼ (ت676 :ىػ) ،اضطظناجػذرحػؿحغّّػطدضمػبنػاضحجاج،
 .47ػ
الناشر :دار إحياء التراث العربي -بيركت ،ط  ،2سنة 1392ىػ.

ابف دقيق العيد (ت702 :ق) ،إحصام ػاإلحصام ػذرح ػرطدة ػاِّحصام ،الناشر :مطبعة السنة الدمحمية،
 .41ػ
بدكف.

عمي بف عثماف بف إبراىيـ بف مصطفى المارديني ،أبك الحسف ،الشيير بابف التركماني (ت750 :ىػ)،
 .49ػ
اضجوعرػاضظميػرضىػدظنػاضبغنمي ،الناشر :دار الفكر ،بدكف.

ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر بف عمي بف أحمد الشافعي المصرؼ (ت804 :ىػ) ،اضبدرػ
 .30ػ
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اضطظغر ػسي ػتخرغج ػاِّحادغث ػواِّثار ػاضواشفق ػسي ػاضذرح ػاضصبغر ،تحقيق :مصطفى أبك الغيط كعبد

هللا بف سميماف كياسر بف كماؿ ،الناشر :دار اليجرة لمنشر كالتكزيع -الرياض -السعكدية ،ط  ،1سنة
1425ىػ2004 /ـ.
أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضل العسقبلني الشافعي (ت852 :ىػ) ،اضدراغق ػسي ػتخرغج ػأحادغثػ
 .38ػ
اضنداغق ،تحقيق :السيد عبد هللا ىاشـ اليماني المدني ،الناشر :دار المعرفة -بيركت ،بدكف.
أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضل العسقبلني الشافعي (ت852 :ىػ) ،ستّّ ػاضباري ػذرح ػؿحغّّػ
 .31ػ
كصححو كأشرؼ عمى طبعو:
اضبخاري ،رَّقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو :دمحم فؤاد عبد الباقي ،قاـ بإخراجو
َّ

محب الديف الخطيب ،عميو تعميقات العبلمة عبد العزيز بف عبد هللا بف باز ،الناشر :دار المعرفة-
بيركت ،سنة 1379ق.
أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضل العسقبلني الشافعيس (ت852 :ىػ) ،ضدانػاضطغزان ،تحقيق :دائرة
 .34ػ
المعرؼ النظامية اليند ،الناشر :مؤسسة األعممي لممطبكعات -بيركت ،ط  ،2سنة 1971ـ.

أبك دمحم محمكد بف أحمد العيني(ت855 :ىػ) ،رطدةػاضماريػذرحػؿحغّّػاضبخاري ،الناشر :دار إحياء
 .33ػ
التراث العربي -بيركت ،بدكف.

عمي بف (سمطاف) دمحم ،أبك الحسف نكر الديف المبل اليركؼ القارؼ (ت1014 :ىػ) ،ذرح ػطدظد ػأبيػ
 .35ػ
حظغلق ،تحقيق :الشيخ خميل محيي الديف الميس ،الناشر :دار الكتب العممية -بيركت– لبناف ،ط ،1
1405ىػ1985 /ـ.

دمحم بف عبد الباقي بف يكسف الزرقاني المصرؼ األزىرؼ (ت1122 .ق) ،ذرح ػاضزرشاظي ػرضى ػطوطأػ
 .31ػ
اإلطام ػطاضك ،تحقيق :طو عبد الرؤكؼ سعد ،الناشر :مكتبة الثقافة الدينية  -القاىرة ،ط  ،1سنة
1424ىػ2003 /ـ.

 .37م ػسبل السبلـ ،دمحم بف إسماعيل بف صبلح بف دمحم الحسف ،الكحبلني ثـ الصنعاني ،أبك إبراىيـ ،عز
الديف (ت1182 :ىػ) ،دبلػاضدالم ،الناشر :دار الحديث ،بدكف.

دمحم بف عمي بف دمحم بف عبد هللا الشككاني(ت1250 :ىػ) ،ظغلػاِّوطارػذرحػطظتمىػاِّخبار ،تحقيق:
 .31ػ
عصاـ الديف الصبابطي ،الناشر :دار الحديث ،مصر ،ط  ،1سنة 1993ـ.

أبك الحسف عبيد هللا بف دمحم عبد السبلـ الرحماني المباركفكرؼ (ت1414 :ىػ) ،طرراةػاضطلاتغّّػذرحػ
 .39ػ
طذصاةػاضطؿابغّّ ،الناشر :إدارة البحكث العممية كالدعكة كاإلفتاء -الجامعة السمفية -بنارس اليند ،ط
 ،3سنة 1404ىػ1984 /ـ.

دمحم ناصر الديف األلباني (ت1420 :ىػ) ،إرواء ػاضكضغل ػسي ػتخرغج ػأحادغث ػطظار ػاضدبغل ،إشراؼ:
 .50ػ
زىير الشاكيش ،الناشر :المكتب اإلسبلمي -بيركت ،ط  ،2سنة 1985ـ.
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دمحم ناصر الديف األلباني (ت1420 :ىػ) ،ـفغفػدظنػاضترطذي ،أشرؼ عمى طباعتو كالتعميق عميو:
 .58ػ

زىير الشاكيش ،بتكميف :مف مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج ،الرياض ،تكزيع :المكتب االسبلمي-
بيركت ،ط  ،1سنة 1991ـ.

أبك عبد الرحمف عبد هللا بف عبد الرحمف البساـ (ت1423 :ىػ) ،تغدغرػاضفالمػذرحػرطدةػاِّحصام،
 .51ػ
حققو َّ
َّ
كخرج أحاديثو :دمحم صبحي بف حسف حبلؽ ،الناشر :مكتبة الصحابة -األمارات-
كعمق عميو َّ
مكتبة التابعيف -القاىرة ،ط  ،10سنة 1426ىػ2006 /ـ.

.54
الكلَّ ِكؼ ،ذرح ػدظن ػاضظدائي ػاضطدطَّى ػذخغرة ػاضفمبى ػسيػ
دمحم بف عمي بف آدـ بف مكسى اإلثيكبي َ
ذرحػاضطجتبى ،الناشر :دار المعراج الدكلية لمنشر كدار آؿ بركـ لمنشر كالتكزيع ،ط  ،1سنة 1416ق/
1996ـ.

ثاضثاّ-ػأؿولػاضلمهػواضمواردػاضلمنغق:
ادمػاضصتاب ػ

ػػػم ػ
.8

ػأبك عمي الحسف بف شياب بف الحسف العكبر ّؼ الحنبمي(ت428 :ىػ) ،رداضقػسيػأؿولػاضلمه ،تحقيق:
د .مكفق بف عبد هللا بف عبد القادر ،الناشر :المكتبة المكية -مكة المكرمة ،ط  ،1سنة 1413ىػ/

.1

صرؼ المعتزلي (ت436 :ىػ) ،اضطفتطد ػسي ػأؿول ػاضلمه ،تحقيق:
ػدمحم بف عمي الطيب أبك الحسيف َ
الب ْ
خميل الميس ،الناشر :دار الكتب العممية– بيركت ،ط  ،1سنة 1403ق.

.4

ػأبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسف الشيرازؼ (ت476 :ىػ) ،اضضطّٓ ػسي ػأؿول ػاضلمه ،الناشر :دار

.3

ػأبك الكليد دمحم بف أحمد بف دمحم بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد (ت595 :ىػ)،

1992ـ.

الكتب العممية ،ط  ،2سنة 2003ـ1424 /ىػ.

اضـروري ػسي ػأؿول ػاضلمه ػأو ػطختؿر ػاضطدتؿلى ،تقديـ كتحقيق :جماؿ الديف العمكؼ ،الناشر :دار

الغرب اإلسبلمي ،بيركت– لبناف ،ط  ،1سنة 1994ـ.

.5

ػأبك عبد هللا دمحم بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازؼ َّ
الممقب بفخر الديف الرازؼ(ت606 :ىػ)،
اضطحؿول ،دراسة كتحقيق :أ .د .طو جابر فياض العمكاني ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط  ،3سنة
1418ىػ1997 /ـ.

.1

ػأبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف دمحم بف سالـ الثعمبي اآلمدؼ (ت631 :ىػ) ،اإلحصام ػسيػ
أؿولػاِّحصام ،تحقيق :عبد الرزاؽ عفيفي ،الناشر :المكتب اإلسبلمي ،بيركت -دمشق -لبناف ،بدكف.

.7

ػيكسف بف قزأكغمي بف عبد هللا ،أبك المظفر ،شمس الديف ،سبط أبي الفرج ابف الجكزؼ (ت654 :ىػ)،
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إغثار ػاإلظؿاف ػسي ػآثار ػاضخالف ،تحقيق :ناصر العمي الناصر الخميفي ،الناشر :دار السبلـ -القاىرة،

ط  ،1سنة 1408ق.
.1

ػأبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي(ت684 :ىػ) ،أظوارػ

.9

ػسميماف بف عبد القكؼ بف الكريـ الطكفي الصرصرؼ ،أبك الربيع ،نجـ الديف(ت716 :ىػ) ،ذرحػطختؿرػ

اضبروقػسيػأظواءػاضلروق=ػاضلروق ،الناشر :عالـ الكتب ،بدكف.

اضروـق ،تحقيق :عبد هللا بف عبد المحسف التركي ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط  ،1سنة 1407ق/
1987ـ.

عبد العزيز بف أحمد بف دمحم ،عبلء الديف البخارؼ الحنفي (ت730 :ىػ) ،صذف ػاِّدرار ػذرح ػأؿولػ
 .80ػ
اضبزدويٌ ،الناشر :دار الكتاب اإلسبلمي ،بدكف.
دمحم بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف بف قيـ الجكزية (ت751 :ىػ) ،أرالمػاضطوشفغنػرنػربػ
 .88ػ
اضفاضطغن ،تحقيق :دمحم عبد السبلـ إبراىيـ ،الناشر :دار الكتب العممية -بيركت ،ط  ،1سنة 1991ـ.
 .81إب ػراىيـ بف مكسى بف دمحم المخمي الغرناطي الشيير بالشاطبي (ت790 :ىػ) ،اضطواسمات ،تحقيق :أبك
عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سمماف ،الناشر :دار ابف عفاف ،ط  ،1سنة 1417ىػ1997 /ـ.

سعد الديف مسعكد بف عمر التفتازاني (ت793 :ىػ) ،ذرح ػاضتضوغّّ ػرضى ػاضتوـغّّ ،الناشر :مكتبة
 .84ػ
صبيح بمصر ،بدكف.

عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكؼ الدمشقي الصالحي (ت885 :ىػ) ،اضتحبغر ػذرحػ
 .83ػ
اضتحرغر ػسي ػأؿول ػاضلمه ،تحقيق :د .عبد الرحمف الجبريف ،د .عكض القرني ،د .أحمد السراح،

الناشر :مكتبة الرشد -السعكدية -الرياض ،ط  ،1سنة 1421ىػ2000 /ـ.

دمحم بف صالح بف دمحم العثيميف (ت1421 :ىػ) ،اِّؿولػطنػرضمػاِّؿول ،الناشر :دار ابف الجكزؼ ،ط
 .85ػ
1426ىػ.

ثاضثاّ:ػاضلمهػاإلدالطي :ػ
أ-ػاضلمهػاضحظلي :ػ
م ػ

ادمػاضصتاب ػ

.8

ػأبك عبد هللا دمحم بف الحسف بف فرقد َّ
الشيباني (ت189 :ق) ،اِّؿل ػاضطفروف ػباضطبدوط ،تحقيق :أبك

.1

ػأبك عبد هللا دمحم بف الحسف بف فرقد َّ
الشيباني (ت189:ق) ،اضحجَّقػرضىػأعلػاضطدغظق ،تحقيق :ميدؼ

الكفا األفغاني ،الناشر :إدارة القرآف كالعمكـ اإلسبلمية -كراتشي ،بدكف.

حسف الكيبلني القادرؼ ،الناشر :عالـ الكتب -بيركت ،ط  ،3سنة 1403ق.
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ػ

ػأحمد بف دمحم بف جعفر البغدادؼ ُّ
القدكرؼ ،أبك الحسيف (ت ،)428 :طودورق ػاضموارد ػاضلمنغقػ
اضطمارظق ػاضطدطاة ػ(اضتجرغد) ،دراسة كتحقيق :مركز الدراسات الفقيية كاالقتصادية (أ.د .دمحم أحمد
سراج ،ك أ.د .عمي جمعة دمحم) الناشر :دار السبلـ لمطباعة كالنشر ،ط  ،1سنة 1424ق2004 -ـ.

.3

الس ْغدؼ الحنفي (ت461 :ىػ) ،اضظتف ػسي ػاضلتاوى ،تحقيق:
ػأبك الحسف عمي بف الحسيف بف دمحم ُّ
المحامي الدكتكر صبلح الديف الناىي ،الناشر :دار الفرقاف -مؤسسة الرسالة -عماف األردف -بيركت-

.5

ػدمحم بف أحمد بف أبي سيل شمس األئمة السرخسي (ت483 :ىػ) ،اضطبدوط ،الناشر :دار المعرفة-

.1

ػعبلء الديف ،أبك بكر بف مسعكد بف أحمد الكاساني الحنفي(ت587 :ىػ) ،بدائّٓػاضؿظائّٓػسيػترتغبػ

.7

ػعمي بف أبي بكر المرغيناني (ت593 :ق) ،اضنداغق ػسي ػذرح ػبداغق ػاضطبتدي ،تحقيق :طبلؿ

.1

ػعمي بف أبي بكر المرغيناني ،أبك الحسف برىاف الديف (ت593 :ىػ) ،بداغق ػاضطبتدي ػسي ػسمه ػاإلطامػ

.9

ػمحمكد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمر بف َم َازَة البخارؼ الحنفي(ت616 :ىػ) ،اضطحغطػاضبرعاظيػسيػ
اضلمه ػاضظفطاظي ػسمه ػاإلطام ػأبي ػحظغلق ،تحقيق :عبد الكريـ سامي الجندؼ ،الناشر :دار الكتب

لبناف ،ط  ،2سنة 1404ق1984 /ـ.
بيركت ،سنة 1993ـ.

اضذرائّٓ ،الناشر :دار الكتب العممية ،ط  ،2سنة 1986ـ.
يكسف ،الناشر :دار احياء التراث العربي -بيركت ،بدكف.

أبيػحظغلق ،الناشر :مكتبة كمطبعة دمحم عمي صبح -القاىرة ،بدكف.

العممية -بيركت ،ط  ،1سنة 2004ـ.

دمحم عمي بف أبي يحيى زكريا بف مسعكد األنصارؼ (ت686 :ىػ) ،اضضباب ػسي ػاضجطّٓ ػبغن ػاضدظقػ
 .80ػ
واضصتاب ،تحقيق :د .دمحم فضل عبد العزيز المراد ،الناشر :دار القمـ ،الدار الشامية -دمشق -بيركت،

ط  ،2سنة 1994ـ.

عثماف بف عمي بف محجف البارعي ،فخر الديف الزيمعي الحنفي (ت743 :ىػ) ،تبغغن ػاضحمائق ػذرحػ
 .88ػ
الشْمِب ُّي ،الناشر :المطبعة الكبرػ األميرية-
صظز ػاضدشائق ػوحاذغق ػاضذِّضِبِيؼ ،الحاشية :أحمد بف دمحم ِّ
بكالؽ -القاىرة ،ط  ،1سنة 1313ىػ.

دمحم بف دمحم بف محمكد ،أكمل الديف أبك عبد هللا بف الشيخ شمس الديف بف الشيخ جماؿ الديف الركمي
 .81ػ
البابرتي (ت786 :ىػ) ،اضفظاغقػذرحػاضنداغق ،الناشر :دار الفكر -بيركت ،بدكف.

 .84أب ػك بكر بف عمي بف دمحم الحدادؼ العبادؼ َّ
الزبِ ِيد ّؼ اليمني الحنفي (ت800 :ىػ) ،اضجوعرةػاضظغرةػرضىػ
طختؿرػاضمدوري ،الناشر :المطبعة الخيرية ،ط  ،1سنة 1322ق.
المَمطي الحنفي (ت803 :ىػ) ،اضطفتؿر ػطنػ
 .83ػ
يكسف بف مكسى بف دمحم ،أبك المحاسف جماؿ الديف َ
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ػ

ػ

اضطختؿرػطنػطذصلػاآلثار ،الناشر :عالـ الكتب– بيركت ،بدكف.
 .85أب ػك دمحم محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابي الحنفي بدر الديف العيني (ت855 :ىػ)،
اضبظاغقػذرحػاضنداغق ،الناشر :دار الكتب العممية -بيركت ،ط  ،1سنة 2000ـ.

كماؿ الديف دمحم بف عبد الكاحد السيكاسي المعركؼ بابف اليماـ (ت861 :ىػ) ،ستّّ ػاضمدغر ،الناشر:
 .81ػ
دار الفكر ،بدكف.

بمبل -أك ُم ْنبل أك المكلى– خسرك (ت885 :ىػ) ،درر ػاضحصام ػذرحػ
 .87ػ
دمحم بف فرامرز بف عمي الشيير ُ
زررػاِّحصام ،الناشر :دار إحياء الكتب العربية ،بدكف.
خرج آياتو كأحاديثو خميل عمراف
الحَمبي الحنفي (ت956 :ق) ،طضتمىػاِّبحرَّ ،
 .81إب ػراىيـ بف دمحم بف إبراىيـ َ
المنصكر ،الناشر :دار الكتب العممية -بيركت ،ط  ،1سنة 1998ـ.
يف الديف بف إبراىيـ بف دمحم ،المعركؼ بابف نجيـ المصرؼ (ت970 :ىػ) ،اضبحر ػاضرائق ػذرح ػصظزػ
 .89ز ػ
اضدشائق ،كفي آخره :تكممة البحر الرائق لدمحم بف حسيف بف عمي الطكرؼ الحنفي القادرؼ كبالحاشية:

منحة الخالق البف عابديف ،الناشر :دار الكتاب اإلسبلمي ،ط  ،2بدكف.



أحمد بف دمحم بف إسماعيل الطحطاكؼ الحنفي (ت1231 :ق) ،حاذغق ػاضطحطاوي ػرضى ػطراشي ػاضلالحػ
 .10ػ
ذرحػظورػاإلغـاح ،تحقيق :دمحم عبد العزيز الخالدؼ ،الناشر :دار الكتب العممية بيركت– لبناف ،ط ،1
1418ىػ1997 /ـ.
دمحم أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف الدمشقي الحنفي (ت1252 :ىػ) ،رد ػاضطحتار ػرضى ػاضدرػ
 .18ػ
اضطختار ،الناشر :دار الفكر -بيركت ،ط  ،2سنة 1412ق1992 /ـ.

حسف بف عمار بف عمي الشرنببللي المصرؼ الحنفي (ت1069 :ىػ) ،طراشي ػاضلالح ػذرح ػطتن ػظورػ
 .11ػ
اإلغـاح ،اعتنى بو كراجعو :نعيـ زرزكر ،الناشر :المكتبة العصرية ،ط  ،1سنة 1425ىػ2005 /ـ.

ب-ػاضلمهػاضطاضصي :ػ
ادمػاضصتاب ػ

م .ػ
.8

مالؾ بف أنس بف مالؾ المدني (ت179 :ىػ) ،اضطدوظق ،الناشر :دار الكتب العممية ،ط  ،1سنة

.1

أبك دمحم عبد هللا بف (أبي زيد) عبد الرحمف النفزؼ ،القيركاني(ت386 :ىػ) ،طتن اضرداضق ،الناشر :دار

.4

أبك دمحم عبد هللا بف (أبي زيد) عبد الرحمف النفزؼ ،القيركاني (ت386 :ىػ) ،اضظَّوادر واضزؼغادات رضى

1994ـ.

الفكر.
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ػ

ػ

َما سي اضطدَوَّظق طن زغرعا طن اُِّطناتِ ،الناشر :دار الغرب اإلسبلمي -بيركت ،ط  ،1سنة
1999ـ.
.3

عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادؼ المالكي (ت422 :ىػ) ،اضتضمغن ػسي ػاضلمه ػاضطاضصي،

.5

أبك عمر يكسف بف عبد هللا عبد البر القرطبي(ت463 :ىػ) ،اضصاسيػسيػسمهػأعلػاضطدغظق ،تحقيق:

.1

أبك الكليد دمحم بف أحمد بف رشد القرطبي (ت520 :ىػ) ،اضبغان ػواضتحؿغل ػواضذرح ػواضتوجغهػ

تحقيق :دمحم بك خبزة الحسني التطكاني ،الناشر :دار الكتب العممية ،ط  ،1سنة 2004ـ.

دمحم دمحم أحيد كلد ماديؾ المكريتاني ،الناشر :مكتبة الرياض الحديثة -الرياض ،ط  ،2سنة 1980ـ.

واضتفضغل ػضطدائل ػاضطدتخرجق ،ت َّ
حقيق :د .دمحم حجي كآخركف ،الناشر :دار الغرب اإلسبلمي-
بيركت ،ط  ،2سنة 1988ـ.

.7

أبك الكليد دمحم بف أحمد بف رشد القرطبي (ت520 :ىػ) ،اضطمدطات ػاضططندات ،الناشر :دار الغرب

.1

أبك الكليد دمحم بف أحمد القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد (ت595 :ىػ) ،بداغق ػاضطجتند ػوظناغقػ

اإلسبلمي ،ط  ،1سنة 1408ىػ1988 /ـ.

اضطمتؿد ،الناشر :دار الحديث -القاىرة ،سنة 2004ـ.
.9

أبك العباس أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي الشيير بالقرافي (ت684 :ىػ) ،اضذخغرة ،الناشر:

دار الغرب اإلسبلمي -بيركت ،ط  ،1سنة 1994ـ.

 .80عبد الرحمف بف دمحم بف عسكر البغدادؼ المالكي (ت732 :ىػ) ،إرذادػاضداضكػإضىػأذرفػاضطداضكػ
سي ػسمه ػاإلطام ػطاضك ،كبيامشو :تقريرات مفيدة إلبراىيـ بف حسف ،الناشر :شركة مكتبة كمطبعة

مصطفى البابي الحمبي كأكالده -مصر ،ط  ،3بدكف.

 .88أبك عبد هللا دمحم بف دمحم بف دمحم العبدرؼ الفاسي المالكي الشيير بابف الحاج (ت737 :ىػ) ،اضطدخل،
الناشر :دار التراث ،بدكف.

 .81أبك القاسـ ،دمحم بف أحمد بف دمحم بف عبد هللا ،ابف جزؼ الكمبي الغرناطي (ت741 :ىػ) ،اضمواظغنػ
اضلمنغق ،بدكف.
 .84دمحم بف يكسف العبدرؼ المكاؽ المالكي (ت897 :ىػ) ،اضتاج ػواإلصضغل ػضطختؿر ػخضغل ،الناشر :دار
الكتب العممية ،ط  ،1سنة 1994ـ.

َّ
بالحطاب المالكي (ت954 :ىػ) ،طواعبػاضجضغلػسيػ
 .83أبك عبد هللا دمحم بف دمحم بف عبد الرحمف ،المعركؼ
ذرحػطختؿرػخضغل ،الناشر :دار الفكر ،ط  ،3سنة 1992ـ.
 .85أحمد بف تُ ْركي بف أحمد المنشميمي المالكي (ت979 :ىػ) ،خالؿقػاضجواعرػاضزصغقػسيػسمهػاضطاضصغق،
178

سنرسػاضطراجّٓػواضطؿادر

اضلنارسػاضفاطق

ػ

ػ

مراجعة :حسف دمحم الحفناكؼ ،الناشر :المجمع الثقافي -أبك ظبي -اإلمارات العربية المتحدة ،عاـ النشر:
2002ـ.
 .81دمحم بف عبد هللا الخرشي المالكي أبك عبد هللا(ت1101 :ىػ) ،ذرحػطختؿرػخضغلػضضخرذي ،الناشر :دار
الفكر لمطباعة -بيركت ،بدكف.

 .87أحمد بف غانـ (أك غنيـ) بف سالـ ،شياب الديف النفراكؼ األزىرؼ المالكي (ت1126 :ىػ) ،اضلواصهػ
اضدواظيػرضىػرداضقػابنػأبيػزغدػاضمغرواظي ،الناشر :دار الفكر ،تاريخ النشر1415 :ىػ1995 /ـ.
 .81عمي بف أحمد بف مكرـ الصعيدؼ العدكؼ (ت1189 :ىػ) ،حاذغق ػاضفدوي ػرضى ػذرح ػصلاغق ػاضطاضبػ
اضرباظي ،تحقيق :يكسف الشيخ دمحم البقاعي ،الناشر :دار الفكر -بيركت ،سنة 1994ـ.

 .89دمحم بف أحمد بف دمحم عميش ،أبك عبد هللا المالكي (ت1299 :ىػ) ،طظّّ ػاضجضغل ػذرح ػطختؿر ػخضغل،
الناشر :دار الفكر -بيركت ،سنة 1989ـ.

 .10دمحم بف أحمد بف عرفة الدسكقي (ت1230 :ىػ) ،حاذغق ػاضددوشي ػرضى ػاضذرح ػاضصبغر ،الناشر :دار
الفكر.

بالصاكؼ المالكي (ت1241 :ىػ) ،بضكق ػاضداضكػ
 .18الدردير أبك العباس أحمد بف دمحم الخمكتي ،الشيير َّ
ِّشربػاضطداضك،ػاضطفروفػبحاذغقػاضؿاويػرضىػاضذرحػاضؿكغر ،الناشر :دار المعارؼ ،بدكف.

 .11صالح بف عبد السميع اآلبي األزىرؼ (ت1335 :ىػ) ،اضثطر ػاضداظي ػذرح ػرداضق ػابن ػأبي ػزغدػ
اضمغرواظي ،الناشر :المكتبة الثقافية– بيركت ،بدكف.
 .14دمحم العربي القركؼ (ت1384 :ق) ،اضخالؿق ػاضلمنغق ػرضى ػطذعب ػاضدادة ػاضطاضصغق ،الناشر :دار
الكتب العممية– بيركت ،بدكف.

ج-ػاضلمهػاضذاسفي :ػ
م ػ

ادمػاضصتاب ػ

.8

ػدمحم بف إدريس الشافعي (ت204 :ىػ) ،اِّم ،الناشر :دار المعرفة -بيركت ،سنة 1990ـ.

.1

ػعمي بف دمحم الماكردؼ (ت450 :ىػ) ،اضحاويػاضصبغرػسيػسمهػطذعبػاإلطامػاضذاسفي ،تحقيق :الشيخ
عمي دمحم معكض ،الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد ،الناشر :دار الكتب العممية -بيركت ،ط  ،1سنة
1999ـ.

.4

ػأبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسف الشيرازؼ (ت476 :ىػ) ،اضتظبغهػسيػاضلمهػاضذاسفي ،الناشر:

.3

ػ أبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسف الشيرازؼ (ت476 :ىػ) ،اضطنذب ػسي ػسمه ػاإلطام ػاضذاسفي،

عالـ الكتب ،بدكف.

179

سنرسػاضطراجّٓػواضطؿادر

اضلنارسػاضفاطق

ػ

ػ

الناشر :دار الكتب العممية ،بدكف.
.5

ػعبد الممؾ بف عبد هللا بف يكسف الجكينيَّ ،
الممقب بإماـ الحرميف (ت478 :ىػ) ،ظناغق ػاضططضب ػسيػ
ِ
دراغقػاضطذعبَّ ،
الديب ،الناشر :دار المنياج ،ط  ،1سنة
حققو كصنع فيارسو :أ.د عبد العظيـ محمكد ّ
2007ـ.

.1

ػأبك المحاسف عبد الكاحد بف إسماعيل الركياني (ت502 :ىػ) ،بحرػاضطذعب ،تحقيق :طارؽ فتحي السيد،

.7

ػأبك حامد دمحم بف دمحم الغزالي الطكسي (ت505 :ىػ) ،اضودغط ػسي ػاضطذعب ،تحقيق :أحمد محمكد

.1

ػدمحم بف أحمد بف الحسيف بف عمر ،أبك بكر الشاشي القفاؿ الفارقي ،الممقب فخر اإلسبلـ ،المستظيرؼ

الناشر :دار الكتب العممية ،ط 2009 ،1ـ.

إبراىيـ ،دمحم دمحم تامر ،الناشر :دار السبلـ -القاىرة ،ط  ،1سنة 1417ق.

(ت507 :ىػ) ،حضغق ػاضفضطاء ػسي ػطفرسق ػطذاعب ػاضلمناء ،تحقيق :د .ياسيف أحمد إبراىيـ درادكة،
الناشر :مؤسسة الرسالة -دار األرقـ– بيركت -عماف ،ط  ،1سنة 1980ـ.

.9

ػأبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني الشافعي (ت558 :ىػ) ،اضبغان ػسي ػطذعب ػاإلطامػ
اضذاسفي ،تحقيق :قاسـ دمحم النكرؼ ،الناشر :دار المنياج -جدة ،ط  ،1سنة 2000ـ.

عبد الكريـ بف دمحم الرافعي القزكيني (ت623 :ىػ) ،ستّّ ػاضفزغز ػبذرح ػاضوجغز ػاضطفروف ػباضذرحػ
 .80ػ
اضصبغر ،الناشر :دار الفكر ،بدكف.
 .88ػ
عثماف بف عبد الرحمف ،أبك عمرك ،المعركؼ بابف الصبلح (ت643 :ىػ) ،ستاوىػابنػ

اضؿالح ،تحقيق :د .مكفق عبد هللا عبد القادر ،الناشر :مكتبة العمكـ كالحكـ  ،عالـ الكتب
– بيركت ،ط  ،1سنة 1407ق.
 .81أب ػك زكريا يحيى بف شرؼ النككؼ (ت676 :ىػ) ،روـق ػاضطاضبغن ػورطدة ػاضطلتغن ،تحقيق :زىير
الشاكيش ،الناشر :المكتب اإلسبلمي -بيركت -دمشق -عماف ،ط  ،3سنة 1991ـ.

 .84أب ػك زكريا يحيى بف شرؼ النككؼ(ت676 :ىػ) ،اضطجطوعػذرحػاضطنذَّب ،مع تكممة السبكي كالمطيعي،
الناشر :دار الفكر ،بدكف.

 .83أب ػك زكريا يحيى بف شرؼ النككؼ (ت676 :ىػ) ،طظناجػاضطاضبغنػورطدةػاضطلتغنػسيػاضلمه ،تحقيق:
عكض قاسـ أحمد عكض ،الناشر :دار الفكر ،ط  ،1سنة 2005ـ.

أحمد بف لؤلؤ بف عبد هللا الركمي ،أبك العباس ،شياب الديف بف َّ
الن ِقيب الشافعي (ت769 :ىػ) ،رطدةػ
 .85ػ
العمـ عبد هللا بف إبر ِ
بطبعو كمراجعِتو :خ ِادـ ِ
ِ
األنصارؼ ،الناشر:
اىيـ
اضداضِك ػوَردة ػاضظَّادِكُ ،عني
ُ
َ
َُ
َ ُ
الشؤكف الدينية -قطر ،ط  ،1سنة 1982ـ.
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 .81أب ػك بكر بف دمحم بف عبد المؤمف الحسيني الحصني ،تقي الديف الشافعي (ت829 :ىػ) ،صلاغقػاِّخغارػ
سي ػحل ػزاغق ػاالختؿار ،تحقيق :عمي عبد الحميد بمطجي كدمحم كىبي سميماف ،الناشر :دار الخير–
دمشق ،ط  ،1سنة 1994ـ.
 .87زكػريا بف دمحم بف أحمد بف زكريا األنصارؼ ،زيف الديف أبك يحيى السنيكي (ت926 :ىػ) ،أدظىػ
اضططاضبػسيػذرحػروضػاضطاضب ،الناشر :دار الكتاب اإلسبلمي ،كمعو حاشية الرممي الكبير ،بدكف.
 .81زكػريا بف دمحم بف أحمد بف زكريا األنصارؼ ،زيف الديف أبك يحيى السنيكي (ت926 :ىػ) ،اضكررػاضبنغقػ
سيػذرحػاضبنجقػاضوردغق ،الناشر :المطبعة الميمنية ،بدكف.
 .89زكػريا بف دمحم بف أحمد بف زكريا األنصارؼ ،زيف الديف أبك يحيى السنيكي (ت926 :ىػ) ،ستّّ ػاضوعابػ
بذرحػطظنجػاضطالب ،الناشر :دار الفكر لمطباعة كالنشر ،ط 1414ىػ1994 /ـ.
أحمد بف دمحم بف عمي بف حجر الييتمي (ت974 :ىػ) ،تحلق ػاضطحتاج ػسي ػذرح ػاضطظناج ،الناشر:
 .10ػ
المكتبة التجارية الكبرػ -مصر ،سنة 1983ـ.

دمحم بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت977 :ىػ) ،اإلشظاع ػسي ػحل ػأضلاظ ػأبي ػذجاع ،تحقيق:
 .18ػ
مكتب البحكث كالدراسات ،دار الفكر ،الناشر :دار الفكر -بيركت ،بدكف.

دمحم بف أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (ت977 :ىػ) ،طكظي ػاضطحتاج ػإضى ػطفرسق ػطفاظي ػأضلاظػ
 .11ػ
اضطظناج ،الناشر :دار الكتب العممية ،ط  ،1سنة 1994ـ.

يف الديف أحمد بف عبد العزيز المعبرؼ المميبارؼ اليندؼ (ت987 :ىػ) ،ستّّ ػاضطفغن ػبذرح ػشرةػ
 .14ز ػ
المسمى قرة العيف بميمات الديف) ،الناشر :دار ابف
اضفغن ػبطنطات ػاضدغن (شرح لممؤلف عمى كتابو
َّ

حزـ ،ط.1

دمحم بف أحمد الرممي(ت1004 :ىػ) ،ظناغقػاضطحتاجػإضىػذرحػاضطظناج ،الناشر :دار الفكر -بيركت،
 .13ػ
سنة 1984ـ ،كمعو حاشية الشبراممسي كحاشية المغربي الرشيدؼ.

دمحم بف عمر نككؼ الجاكؼ البنتني إقميما ،التنارؼ بمداً (ت1316 :ىػ) ،ظناغق ػاضزغن ػسي ػإرذادػ
 .15ػ
اضطبتدئغن ،الناشر :دار الفكر– بيركت ،ط .1

ػػد-ػاضلمهػاضحظبضي :ػ
ػػػم ػ
.8

ادمػاضصتاب ػ
ػإسحاؽ بف منصكر بف بيراـ ،أبك يعقكب المركزؼ ،المعركؼ بالككسج (ت251 :ىػ) ،طدائل ػاإلطامػ
أحطد ػبن ػحظبل ػوإدحاق ػبن ػراعوغه ،الناشر :عمادة البحث العممي -الجامعة اإلسبلمية بالمدينة

المنكرة -المممكة العربية السعكدية ،ط  ،1سنة 1425ىػ2002 /ـ.
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ػأبك القاسـ عمر بف الحسيف بف عبد هللا الخرقي (ت334 :ىػ) ،طتن ػاضخرشي ػرضى ػطذعب ػأبي ػربد ػاضضهػ
أحطدػبنػحظبلػاضذَّغباظي ،الناشر :دار الصحابة لمتراث ،ط 1413ىػ1993 /ـ.

.4

ػمحفكظ بف أحمد بف الحسف ،أبك الخطاب الكمكذاني (ت510:ق) ،اضنداغقػرضىػطذعبػاإلطامػأبيػربدػ
اضضه ػأحطد ػبن ػطحطد ػبن ػحظبل ػاضذَّغباظي ،تحقيق :عبد المطيف ىميـ -ماىر ياسيف الفحل ،الناشر:

مؤسسة غراس لمنشر كالتكزيع ،ط  ،1سنة 1425ىػ2004 /ـ.
.3

ػأبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة المقدسي ،الشيير بابف قدامة المقدسي (ت:

.5

ػأبك دمحم مكفق الديف عبد هللا بف أحمد بف دمحم بف قدامة المقدسي ،الشيير بابف قدامة المقدسي (ت:

620ىػ) ،اضصاسيػسيػسمهػاإلطامػأحطد ،الناشر :دار الكتب العممية ،ط  ،1سنة 1994ـ.
620ىػ) ،اضطكظي ،الناشر :مكتبة القاىرة ،سنة 1388ق1968 /ـ.

.1

ػعبد الرحمف بف إبراىيـ بف أحمد ،أبك دمحم بياء الديف المقدسي (ت624 :ىػ) ،اضفدة ػذرح ػاضفطدة،

.7

ػعبد الرحمف بف دمحم بف أحمد بف قدامة المقدسي الحنبمي ،أبك الفرج(ت682 :ىػ) ،اضذرحػاضصبغرػرضىػ

.1

ػتقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية (ت728 :ىػ) ،طجطوع ػاضلتاوى ،تحقيق :عبد

الناشر :دار الحديث -القاىرة ،سنة 2003ـ.

طتنػاضطمظّٓ ،الناشر :دار الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع ،أشرؼ عمى طباعتو :دمحم رشيد رضا ،بدكف.

الرحمف بف دمحم بف قاسـ ،الناشر :مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحف الشريف -المدينة النبكية ،سنة
1995ـ.

.9

ػشمس الديف دمحم بف عبد هللا الزركشي المصرؼ (ت772 :ىػ) ،ذرح ػاضزرصذي ػرضى ػطختؿر ػاضخرشي،
الناشر :دار العبيكاف ،ط  ،1سنة 1993ـ.

 .80إب ػراىيـ بف دمحم بف مفمح ،أبك إسحاؽ ،برىاف الديف (ت884 :ىػ) ،اضطبدع ػسي ػذرح ػاضطمظّٓ ،الناشر:
دار الكتب العممية -بيركت -لبناف ،ط  ،1سنة 1997ـ.

عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف المرداكؼ (ت885 :ىػ) ،اإلظؿاف ػسي ػطفرسق ػاضراجّّ ػطنػ
 .88ػ
اضخالف ،الناشر :دار إحياء التراث العربي ،ط  ،2بدكف.
الصالحي ،شرؼ الديف ،أبك النجا (ت968 :ىػ)،
مكسى بف أحمد بف مكسى
َّ
 .81ػ
الحجاكؼ المقدسي ،ثـ َّ
اإلشظاع ػسي ػسمه ػاإلطام ػأحطد ػبن ػحظبل ،تحقيق :عبد المطيف دمحم مكسى السبكي ،الناشر :دار

المعرفة -بيركت ،بدكف.

الصالحي ،شرؼ الديف ،أبك النجا (ت968 :ىػ) ،زادػ
 .84ػ
مكسى بف أحمد بف مكسى َّ
الحجاكؼ المقدسي ،ثـ َّ
العسكر ،الناشر :دار الكطف
اضطدتمظّٓ ػسي ػاختؿار ػاضطمظّٓ ،تحقيق :عبد الرحمف بف عمي بف دمحم ّ

لمنشر -الرياض ،بدكف.
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ػ

منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي (ت1051 :ىػ) ،دشائق ػأوضي ػاضظنى ػضذرح ػاضطظتنى ػاضطفروفػ
 .83ػ
بذرحػطظتنىػاإلرادات ،الناشر :عالـ الكتب ،ط  ،1سنة 1993ـ.
منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي (ت1051 :ىػ) ،اضروض ػاضطربّٓ ػذرح ػزاد ػاضطدتمظّٓ ،كمعو:
 .85ػ
خرج أحاديثو :عبد القدكس دمحم نذير ،الناشر :دار
حاشية الشيخ العثيميف كتعميقات الشيخ السعدؼَّ ،

المؤيد ،مؤسسة الرسالة ،بدكف.

منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي (ت1051 :ىػ) ،صذافػاضمظاعػرنػطتنػاإلشظاع ،الناشر :دار
 .81ػ
الكتب العممية.

مصطفى بف سعد بف عبده السيكطي شيرة ،الرحيباني الحنبمي(ت1243 :ىػ) ،ططاضبػأوضيػاضظنىػسيػ
 .87ػ
ذرحػزاغقػاضطظتنى ،الناشر :المكتب اإلسبلمي ،ط  ،2سنة 1415ق1994 /ـ.

عبد الرحمف بف دمحم بف قاسـ العاصمي الحنبمي النجدؼ (ت1392 :ىػ) ،ػحاذغق ػاضروض ػاضطربّٓ ػذرحػ
 .81ػ
زادػاضطدتمظّٓ ،ط  ،1سنة 1397ق.ػ
دمحم بف صالح بف دمحم العثيميف (ت1421 :ىػ) ،اضذرح ػاضططتّٓ ػرضى ػزاد ػاضطدتمظّٓ ،دار النشر :دار
 .89ػ
ابف الجكزؼ ،ط  ،1سنة 1428ىػ.

ػ
رابفاّ:ػاضلمهػاضفامػواضطراجّٓػاضفاطق :ػ
م.
ػ

ػ

ادمػاضصتاب ػ

 .8ػ ػأبك بكر دمحم بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرؼ (ت319 :ق) ،اإلجطاع ،تحقيق  :فؤاد عبد المنعـ أحمد،
الناشر  :دار المسمـ لمنشر كالتكزيع الطبعة ،ط  ،1سنة 2004ـ.

.1

ػأبك بكر دمحم بف إبراىيـ بف المنذر النيسابكرؼ (ت319 :ق) ،اِّودط سي اضدظن واإلجطاع واالختالف،
تحقيق :أبك حماد صغير أحمد بف دمحم حنيف الناشر :دار طيبة -الرياض ،ط  ،1سنة 1985ـ.

.4

ػأبك دمحم عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي الظاىرؼ (ت456 :ىػ) ،اضطحضى باآلثار،

.3

ػأبك دمحم عمي بف أحمد بف سعيد بف حزـ األندلسي القرطبي الظاىرؼ (ت456 :ىػ) ،طراتب اإلجطاع

الناشر :دار الفكر -بيركت ،بدكف.

سي اضفبادات واضطفاطالت واالرتمادات ،الناشر :دار الكتب العممية -بيركت ،بدكف.

.5

ػأحمد بف َفرح بف أحمد بف دمحم َّ
المخمي اإلشبيمي ،أبك العباس ،شياب الديف الشافعي (ت699 :ىػ)،
ْ
طختؿر خالسغات اضبغنمي ،تحقيق :د .ذياب عبد الكريـ ذياب عقل ،الناشر :مكتبة الرشد -السعكدية
 -الرياض ،ط  ،1سنة 1417ىػ1997 /ـ.
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.1

ػدمحم بف أبي بكر بف أيكب شمس الديف بف قيـ الجكزية (ت751 :ىػ) ،بدائّٓ اضلوائد ،الناشر :دار

.7

ػدمحم بف أبي بكر بف أيكب شمس الديف بف قيـ الجكزية (ت751 :ىػ) ،زاد اضطفاد سي عدي خغر

الكتاب العربي -بيركت -لبناف ،بدكف.

اضفباد ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيركت -مكتبة المنار اإلسبلمية -الككيت ،ط  ،27سنة 1415ىػ/
1994ـ.

.1

ػحسيف بف دمحم المحمي الشافعي المصرؼ (ت1170 :ىػ) ،طزغد اضظفطق ضجطّٓ أشوال اِّئطق ،تحقيق:

.9

ػأبك الطيب دمحم صديق خاف بف حسف بف عمي الحسيني البخارؼ ِ
القنَّكجي (ت1307 :ىػ) ،اضروـقػ

عبد الكريـ بف صنيتاف العمرؼ ،بدكف.

اضظدغقػذرحػاضدررػاضبنغق ،الناشر :دار المعرفة ،بدكف.
 .80أ .ػ د .ك ْى َبة بف مصطفى ُّ
الز َحْيمِي (ت1436 :ق) ،اضلِمِهُ ػاإلدالطيُّ ػوأدضَّتُهُ ،الناشر :دار الفكر-
َ
ّ
سكريَّة– دمشق ،ط .1
دمحم بف إبراىيـ بف عبد هللا التكيجرؼ ،طختؿر ػاضلمه ػاإلدالطي ػسي ػـوء ػاضمرآن ػواضدظق ،الناشر :دار
 .88ػ
أصداء المجتمع -المممكة العربية السعكدية ،ط 1431 ،11ىػ 2010 /ـ.

عبد هللا بف صالح الفكزاف ،طظحق ػاضفالم ػذرح ػبضوغ ػاضطرام ،الناشر :دار ابف الجكزؼ ،ط  ،3سنة
 .81ػ
2010ـ.

 .84ك ازػرة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية -الككيت ،اضطودورقػاضلمنغقػاضصوغتغق ،عدد األجزاء 45 :جزءاً،

الطبعة( :مف  1427 - 1404ىػ) ،األجزاء  :23 - 1ط  ،2دار السبلسل -الككيت ،األجزاء - 24
 :38ط  ،1مطابع دار الصفكة– مصر ،األجزاء  :45 - 39ط  ،2طبع الك ازرة.

 .83د.ػ فيحاف بف شالي المطيرؼ ،إدفاف ػأعل ػاضفؿر ػبطا ػورد ػسي ػأحصام ػاضوتر ،الناشر :مطابع دار
المدني لمنشر كالتكزيع ،ط  ،1سنة 1405ق1985 ،ـ.

خاطداّ-ػاضضكقػاضفربغقػوطفاجمػاضلمه :ػ
ػػػم ػ

ادمػاضصتاب ػ

.8

ػأبك نصر إسماعيل بف حماد الجكىرؼ الفارابي (ت393 :ىػ) ،اضؿحاح ػتاج ػاضضكق ػوؿحاح ػاضفربغق،

.1

ػأحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازؼ ،أبك الحسيف (ت395 :ىػ) ،طجطل ػاضضكق ،دراسة كتحقيق:

.4

ػأحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازؼ ،أبك الحسيف (ت395 :ىػ) ،طفجم ػطماغغس ػاضضكق ،تحقيق:

تحقيق :أحمد عبد الغفكر عطار ،الناشر :دار العمـ لممبلييف -بيركت ،ط  ،4سنة 1987ـ.

زىير عبد المحسف سمطاف ،دار النشر :مؤسسة الرسالة -بيركت ،ط  ،2سنة 1986ـ.
عبد السبلـ دمحم ىاركف ،الناشر :دار الفكر ،سنة 1979ـ.
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.3

ػ

ػ

ػنشكاف بف سعيد الحميرؼ اليمني (ت573 :ىػ) ،ذطسػاضفضومػودواءػصالمػاضفربػطنػاضصضوم ،تحقيق:

د .حسيف بف عبد هللا العمرؼ ،مطير بف عمي اإلرياني -د .يكسف دمحم عبد هللا ،الناشر :دار الفكر
المعاصر (بيركت -لبناف) -دار الفكر (دمشق -سكرية) ،ط 1420 ،1ىػ1999 /ـ.

.5

ػدمحم بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضل ،جماؿ الديف بف منظكر (ت711 :ىػ) ،ضدان ػاضفرب ،الناشر :دار

.1

ػأحمد بف دمحم بف عمي الفيكمي (ت :نحك 770ىػ) ،اضطؿباح ػاضطظغر ػسي ػزرغب ػاضذرح ػاضصبغر،

.7

الرزاؽ الحسيني ،أبك الفيضَّ ،
الممقب بمرتضىَّ ،
ػدمحم بف دمحم بف عبد َّ
الزبيدؼ (ت1205 :ىػ) ،تاجػ

.1

ػد .سعدؼ أبك حبيب ،اضماطوس ػاضلمني ػضكقّ ػواؿطالحاّ ،الناشر :دار الفكر -دمشق– سكرية ،ط ،2

.9

ػمجمع المغة العربية بالقاىرة ،إبراىيـ مصطفى ،أحمد الزيات ،حامد عبد القادر ،دمحم النجار ،اضطفجمػ

صادر -بيركت ،ط  ،3سنة 1414ىػ.

الناشر :المكتبة العممية -بيركت ،بدكف.

اضفروسػطنػجواعرػاضماطوس ،تحقيق :مجمكعة مف المحققيف ،الناشر :دار اليداية ،بدكف.

سنة 1408ىػ 1988 /ـ.

اضودغط ،الناشر :دار الدعكة ،بدكف.
دادداّ-ػصتبػاضتارغّْػواضتراجم :ػ
م ػ
.8

ادمػاضصتاب ػ

ػأبك عبد هللا دمحم بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء ،البصرؼ ،البغدادؼ المعركؼ بابف سعد (ت:
230ىػ) ،اضطبمات ػاضصبرى ،تحقيق :إحساف عباس ،الناشر :دار صادر -بيركت ،ط  ،1سنة
1968ـ.

.1

ػأبك الحسف أحمد بف عبد هللا بف صالح العجمي الككفي (ت261 :ىػ) ،تارغّْ ػاضثمات ،الناشر :دار

.4

ػأبك بكر أحمد بف أبي خيثمة (ت279 :ىػ) ،اضتارغّْ ػاضصبغر ػاضطفروف ػبتارغّْ ػابن ػأبي ػخغثطق،

الباز ،ط  ،1سنة 1405ىػ1984 /ـ.

تحقيق :صبلح بف فتحي ىبلؿ ،الناشر :الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر -القاىرة ،ط  ،1سنة
1427ىػ2006 /ـ.

.3

ػدمحم بف حباف بف أحمد ،التميمي ،أبك حاتـ َّ
البستي (ت354 :ىػ) ،طذاعغر ػرضطاء ػاِّطؿارػ
الدارميُ ،
وأرالمػسمناءػاِّشطار ،الناشر :دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع – المنصكرة ،ط  ،1سنة 1991ـ.

.5

الص ْي َمرؼ الحنفي (ت436 :ىػ) ،أخبار ػأبي ػحظغلقػ
ػالحسيف بف عمي بف دمحم بف جعفر ،أبك عبد هللا َّ
وأؿحابه ،الناشر :عالـ الكتب -بيركت ،ط  ،2سنة 1985ـ .
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ػ

.1

ػشياب الديف أبك عبد هللا ياقكت بف عبد هللا الركمي الحمكؼ(ت436 :ىػ) ،طفجمػاضبضدان ،الناشر :دار

.7

ػأبك عمر يكسف بف عبد هللا بف دمحم بف عبد البر النمرؼ القرطبي (ت463 :ىػ) ،االدتغفاب ػسيػ

صادر -بيركت ،ط  ،2سنة 1995ـ.

طفرسق ػاِّؿحاب ،تحقيق :عمي دمحم البجاكؼ ،الناشر :دار الجيل -بيركت ،ط  ،1سنة 1412ىػ/
1992ـ.

.1

َّ
بو :دمحم بف مكرـ ابف منظكر،
ػأبك إسحاؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازؼ (ت476 :ىػ) ،طبماتػاضلمناء ،ىذ ُ
تحقيق :إحساف عباس ،الناشر :دار الرائد العربي -بيركت – لبناف ،ط  ،1سنة 1970ـ.

.9

ػعبد الكريـ بف دمحم بف منصكر التميمي السمعاني المركزؼ ،أبك سعد (ت562 :ىػ) ،اِّظداب ،تحقيق:
عبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني كغيره ،الناشر :مجمس دائرة المعارؼ العثمانية -حيدر آباد ،ط

 ،1سنة 1382ىػ1962 /ـ.

 .80أب ػك الحسف عمي بف أبي الكرـ دمحم بف دمحم الشيباني الجزرؼ ،عز الديف ابف األثير (ت630 :ىػ) ،أددػ
اضكابقػسيػطفرسقػاضؿحابق ،تحقيق :عمي دمحم معكض -عادؿ أحمد عبد المكجكد ،الناشر :دار الكتب

العممية ،ط  ،1سنة 1415ىػ1994 /ـ.

 .88أب ػك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككؼ (ت676 :ىػ) ،تنذغب ػاِّدطاء ػواضضكاتَ ،عِنيت بنشره
كتصحيحو كالتعميق عميو كمقابمة أصكلو :شركة العمماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية ،بدكف.
 .81أب ػك العباس شمس الديف أحمد بف دمحم بف إبراىيـ بف أبي بكر بف خمكاف البرمكي اإلربمي (ت681 :ىػ)،
وسغاتػاِّرغانػوأظباءػأبظاءػاضزطان ،تحقيق :إحساف عباس ،الناشر :دار صادر -بيركت ،بدكف.

شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َق ْايماز الذىبي (ت748 :ىػ) ،تارغّْ ػاإلدالمػ
 .84ػ
عكاد معركؼ ،الناشر :دار الغرب اإلسبلمي ،ط ،1
وَوَسغات ػاضطذاعغر ػوَاِّرالم ،تحقيق :د .بشار َّ
سنة 2003ـ.

شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َق ْايماز الذىبي(ت748 :ىػ) ،دغرػأرالمػاضظبالء،
 .83ػ
تحقيق :مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ الشيخ :شعيب األرناؤكط ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط  ،3سنة
1985ـ.

شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َق ْايماز الذىبي (ت748 :ىػ) ،طظاشب ػاإلطام ػأبيػ
 .85ػ
حظغلق ػوؿاحبغهَ ،عِني بتحقيقو كالتعميق عميو :دمحم زاىد الككثرؼ ،أبك الكفاء األفغاني ،الناشر :لجنة
إحياء المعارؼ النعمانية -حيدر آباد الدكف باليند ،ط  ،3سنة 1408ق.

شمس الديف أبك عبد هللا دمحم بف أحمد بف عثماف بف َق ْايماز الذىبي (ت748 :ىػ)،ػطغزانػاالرتدالػسيػ
 .81ػ
ظمدػاضرجال ،تحقيق :عمي دمحم البجاكؼ ،الناشر :دار المعرفة لمطباعة كالنشر -بيركت  -لبناف ،ط ،1
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سنة 1382ق1963 /ـ.
مغمطاؼ بف قميج بف عبد هللا البكجرؼ المصرؼ الحكرؼ الحنفي ،أبك عبد هللا ،عبلء الديف (ت:
 .87ػ
762ىػ) ،إصطال ػتنذغب ػاضصطال ػسي ػأدطاء ػاضرجال ،تحقيق :أبك عبد الرحمف عادؿ بف دمحم -أبك دمحم

أسامة بف إبراىيـ ،الناشر :الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر ،ط 1422 ،1ق2001 /ـ.

صبلح الديف خميل بف أيبؾ بف عبد هللا الصفدؼ (ت764 :ىػ) ،اضواسي ػباضوسغات ،تحقيق :أحمد
 .81ػ
األرناؤكط كتركي مصطفى ،الناشر :دار إحياء التراث -بيركت ،سنة 2000ـ.

عبد القادر بف دمحم بف نصر هللا القرشي ،أبك دمحم ،محيي الديف الحنفي (ت775 :ىػ) ،اضجواعرػاضطـغقػ
 .89ػ
سيػطبماتػاضحظلغق ،الناشر :مير دمحم كتب خانو كراتشي ،بدكف.
أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضل العسقبلني الشافعي (ت852 :ىػ) ،تنذغب ػاضتنذغب ،الناشر:
 .10ػ
مطبعة دائرة المعارؼ النظامية -اليند ،ط  ،1سنة 1326ق.

أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضل العسقبلني الشافعي (ت852 :ىػ) ،ضدان ػاضطغزان ،تحقيق :دائرة
 .18ػ

المعرؼ النظامية– اليند ،الناشر :مؤسسة األعممي لممطبكعات -بيركت -لبناف ،ط  ،1سنة 1390ىػ/
1971ـ.

 .11أب ػك الفداء زيف الديف أبك العدؿ قاسـ بف ُقطُمكبغا السكدكني الجمالي الحنفي (ت879 :ىػ) ،تاجػ
اضتراجم ،تحقيق :دمحم خير رمضاف يكسف ،الناشر :دار القمـ– دمشق ،ط  ،1سنة 1413ىػ1992 /ـ.

العكبرؼ الحنبمي ،أبك الفبلح (ت1089 :ىػ) ،ذذراتػاضذعبػسيػ
 .14ػ
عبد الحي بف أحمد بف دمحم بف العماد َ
أخبار ػطن ػذعب ،ت َّ
خرج أحاديثو :عبد القادر األرناؤكط ،الناشر :دار ابف
حقيق :محمكد األرناؤكط ،ك َّ
كثير -دمشق– بيركت ،ط  ،1سنة 1406ىػ 1986 -ـ.

خير الديف بف محمكد بف دمحم بف عمي بف فارس ،الزركمي الدمشقي (ت1396 :ىػ) ،اِّرالم،ػالناشر:
 .13ػ
دار العمـ لممبلييف ،ط  ،15سنة 2002ـ.

 .15د.ػ عمي أحمد الندكؼ ،اإلطامػطحطدػبنػاضحدنػاضذَّغباظيػظابكقػاضلمهػاإلدالطي ،الناشر :دار القمـ-
دمشق ،ط  ،1سنة 1414ق1994 /ـ.

دمحم زاىد بف الحسف الككثرؼ ،بضوغ ػاِّطاظي ػسي ػدغرة ػاإلطام ػطحطد ػبن ػاضحدن ػاضذغباظي ،الناشر:
 .11ػ
المكتبة األزىرية لمتراث -مصر ،ط 1418ق1998 /ـ.

اإلماـ دمحم أبك زىرة (ت ،)1974 .أبوػحظغلقػحغاتهػورؿره -ػآراؤهػوسمنه ،الناشر :دار االتحاد
 .17ػ
العربي لمطباعة -مصر ،ط  ،2سنة 1366ق1947 /ـ.
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ػ
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فٓزس اٌَبد انقزآٍَخ

()1

ػػػػػػػم ػ

اضدورة ػ رشمػاآلغق ػ رشمػاضؿلحق ػ

اآلغق ػ

.1

ػ ﴿بِدْمِػاضضَّهِػاضرَّحْطَنِػاضرَّحِغمِ﴾

اضلاتحق ػ

 8ػ

 68ػ

.2

ػ ﴿اضحَطْدُػضِضَّهِػ َربؼػاضفَاضَطِغنَ﴾ ػ

اضلاتحق ػ

 1ػ

 68ػ

.3

ػ ﴿...زَ ْغرِػاضِطَكِـُوبِػرَضَغْنِمْػوَضَاػاضـَّاضِّغنَ﴾ ػ

اضلاتحق ػ

 7ػ

-69ػ 146ػ

.4

ُواػاضزصَاةَ ﴾...ػ
َّ
ػ ﴿وَأَشِغطُواػاضؿَّالةَػوَآت

اضبمرة ػ

 880ػ

 31ػ

.5

ػ ﴿...ػوَشُوطُواػضِضَّهِػشَاظِتِغنَ﴾ ػ

اضبمرة ػ

 141ػ

 139ػ

 .6ػ ﴿رَبَّظَاػتَمَبَّلْػطِظَّاػإ َّ
ِظكَػأَ ِظتَػاضدَّطِغُّٓػاضِفَضِغم﴾ ػ اضبمرة ػ

 817ػ

أ ػ

 .7ػ ﴿غُؤْتِيػاضِ ِحصْطَقَػطَنْػغَذَاءُػوَطَنْػغُ ْؤتَػاضِ ِحصْطَقَػ اضبمرة ػ

 119ػ

ي ػ

...ػ﴾
 1ػ

 36ػ
-74ػ 76ػ

.8

ػ ﴿رَبَّظَاػضَاػ ُتزِغْػشُضُوبَظَاػبَفْدَػإِذْػعَدَغْتَظَا...ػ﴾ ػ

.9

ػ ﴿ضَغْسَػَضكَػطِنَػاضِأَ ْطرِػذَيْءًػأَوْػغَتُوبَػرَضَغْنِمْ ﴾..ػ آلػرطران ػ

 811ػ

.11

صرِغنَ﴾
﴿وَدَغَ ػْجزِيػاضضَّهُػاضذَّا ِ

آلػرطران ػ

 833ػ

ج ػ

.11

﴿وَضَوْ ػ ػصَانَ ػطِنْ ػرِظدِ ػزَغرِ ػاضضهِ ػضَوَجَدُوا ػسِغهِػ اضظداء ػ
اخْتِالَساػصَثِغراّ﴾ ػ

 11ػ

س ػ

.12

ـرَبْتُمْػسِيػاضَِأرْضِػسَضَغْسَػرَضَغْصُمْػ ﴾...ػ
﴿وَإِذَاػ ػَ

اضظداء ػ

 808ػ

-124ػ 126ػ

﴿ .13إنَّ ػ
ػاضؿَّضَاةَ ػصَا َظتْ ػرَضَى ػاضِطُؤْطِظِغنَ ػصِتَاباّػ ااضظداء ػ

 804ػ

-117ػ 119ػ

آلػرطران ػ

طَوْشُوتاّ﴾ ػ

﴿ .14ثُمَّػآل ػتِغَظَّنُمْػطِنْػبَغْنِػأَغْدِغنِمْػوَطِنْػخَضِلِنِمْػ﴾ ػ اِّرراف ػ

تبت اآليات حسب ترتيب سكر القرآف.
) )1ر ُ
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ػ

﴿ .15وَإِذَاػ ػُش ِرئَػاضِ ُمرْآنُػسَادْتَطِفُواػضَهُػوَأَظِؿِتُوا ﴾...ػ اِّرراف ػ

 103ػ

-146ػ 147ػ

.16

دصَنًػضَنُمْػ ﴾...ػ
﴿وَؿَلؼػػرَضَغْنِمْػإنَّػؿَضَا َتكَػ َ

اضتوبق ػ

 804ػ

 28ػ

.17

صرَػظِفْطَ َتكَػاضَّتِيػأَظِفَ ْطتَػ
ذ ُ
﴿ َربؼػأَ ػْوزِرْظِيػأَنْػأَ ِ

اضظطل ػ

 89ػ

ج ػ

رَضَيَّ﴾ ...

اضصنف ػ

 11ػ

 22ػ

طرغم ػ

 44ػ

-91ػ 93ػ

طه ػ

 37ػ

-91ػ 93ػ

 18ػ

-92ػ 93ػ
-92ػ 93ػ

.18

﴿ضَمَدْػضَ ػمِغظَاػطِنْػدَ َلرِظَاػعَذَاػظَؿَباّ﴾ ػ

.19

﴿وَاضدػَّالمُػرَضَيَّػغَوْمَػوُضِ ْدتُ...ػ﴾ ػ

.21

َاضدَّالمُػرَضَىػطَنِػاتَّبََّٓػاضِنُدَى﴾ ػ
﴿...و ػ

.21

ِغَّقّػطِنْػرِظِدِػاضضَّهِػطُبَا َرصَقّػطَغؼبَقّ﴾ ػ
﴿...تَح ػ

اضظور ػ

.22

﴿دَالمًػػشَوْالّػطِنْػ َربؽػرَحِغمٍ﴾ ػ

غس ػ

 51ػ

.23

﴿دَالمًػػرَضَىػظُوحٍػسِيػاضِفَاضَطِغنَ﴾ ػ

اضؿاسات ػ

 79ػ

-92ػ 93ػ

﴿ .24وَطَا ػ ػأُ ِطرُوا ػإِال ػضِغَفْبُدُوا ػاضضَّهَ ػطُخْضِؿِغنَ ػضَهُػ اضبغظق ػ
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فٓزس األدبدٌث انُجٌٕخ ٔاَثبر

طرفػاضحدغث

م ػ
.8

ػ "م ْف َال َي ْش ُك ُر َّ
َّللاَ".
اس َال َي ْش ُك ُر َّ
الن َ
َ

.1

"أفرض ُكـ زيد".
ػ
ُ

.4

ػ

.3

ػ

.5

ػ

.1

ػ

ج ػ
 18ػ

"ِإ َذا د ِعي أَحد ُكـ َفْمي ِجبَ ،فِإف َكاف ِ
ص ِّل."...
ُ َ َُ ْ ُ ْ
صائماًَ ،فْمُي َ
ْ َ َ
"رْس األَم ِر ِ
الص َبلةُ."...
كدهُ َّ
اإل ْس َبل ُـَ ،ك َع ُم ُ
َأ ُ
ْ
ض ْت َعَمى َّ
ُس ِر َؼ ِب ِو."...
النِب ِّي َّ 
الصَم َك ُ
"ُف ِر َ
ات َلْيَم َة أ ْ
ِ
"ِإ َّف ِم ْف أ ََّك َؿ ما ُي َحاس ُب ِب ِو َّ
الص َبلةُ".
ام ِة َّ
الن ُ
اس َي ْكَـ اْلق َي َ
َ
َ

الص َبل َةَ ،ك َما َمَم َك ْت أ َْي َم ُان ُك ْـ".
"الص َبل َة َّ
 .7ػ َّ
ِ
َّ
ض َّف ُعرػ ِْ
ض ْت ُع ْرَكة."...
اإل ْس َبل ِـ ُع ْرَكًة ُع ْرَكًةَ ،ف ُكم َما ْانتُق َ
 .1ػ "َلتُْنتََق َ
َ
اب أَحِد ُكـ ي ْغتَ ِسل ِمنو ُك َّل يك ٍـ خمس مر ٍ
 .9ػ "أ ََرْأيتُ ْـ َلك أ َّ
ات"...
َف َني اًر ِب َب ِ َ ْ َ ُ ْ ُ
َ َ ْ َ َّ
ِ ِ
اإلسبلَـ َعَمى َخم ٍ
س."...:
ْ
 .80ػ ُ"بن َي ْ ُ
ُخ َرَي ْي ِف".
 .88ػ"ا ْق َْأر ِفي ْاألُكَل َي ْي ِفَ ،ك َسِّب ْح ِفي ْاأل ْ
.81
.84
.83
.85
.81
.87
.81
.89
.10

رشمػاضؿلحق ػ

ِ ِ ِ ِ ِ
كؿِ :إَّن َما ُى َما
ػ"أََّن َيا َك َان ْت تَْق َأُر ِفي َّ
الرْك َعتَ ْي ِف ْاأل ْ
ُخ َرَي ْي ِف بَفات َحة اْلكتَابَ ،كتَُق ُ
ُد َعاء".
ػ َّ
ف أَِبي َب ْك ٍر  اْل َم ْغ ِر َب َح ْي ُث َي َم ُس ِث َياِبي ِث َي َاب ُو."...،
"صم ْي ُت َخْم َ
َ
ُّ
كؿ َّ ِ ِ
ػ"ح َزرَنا ِقياـ رس ِ
الرْك َعتَ ْي ِف ْاألُكَل َي ْي ِف"...
ص ِر ِفي َّ
َّللا  في الظ ْي ِر َكاْل َع ْ
َ ْ َ َ َُ
ِ
ُـ اْلُق ْر ِ
آف"...
صَّمى َك ْح َدهَُ ،يْق َأُر ِفي ْاأل َْرَب ِع َج ِميعاً ِفي ُك ِّل َرْك َع ٍةِ ،بأ ِّ
ػ"إ َذا َ
ػر ِفػ ػ ػػي ُّ
ُـ ِ
الكتَػ ػ ػ ِ
َف َّ
ػ"أ َّ
ػاف َيْق ػ ػ ػ َأُ
ػاب،
الظ ْي ػ ػ ػ ِػر ِفػ ػ ػػي األُكَل َي ػ ػ ػ ْػي ِف ِب ػ ػ ػأ ِّ
النِبػ ػ ػ َّ
ػي َ كػ ػ ػ َ
كرتَ ْي ِف"...
َك ُس َ
َّللاِ َ د َخػ َػل الم ْسػ ِػج َد َفػ َػد َخ َل َرُجػػلَ ،فصػَّػمى َفسػَّػمـ َعَمػػى َّ
ػ"أ َّ
النِبػ ِػي
ػكؿ َّ
َف َرُسػ َ
َ
َ
َ َ
ّ
اؿ"... :
َ ،ف َرَّد َكَق َ
اس ػ ػ ٍػر رِمػ ػػيَ ،فػ ػ ػأ ْ ِ
َف ع َّمػ ػػار ب ػ ػػف ي ِ
ُّ
ِ ِ
ص ػ ػ ِػر
ػ"أ َّ َ َ ْ َ َ
ُغم َي َعَم ْي ػ ػػو فػ ػػي الظ ْي ػ ػ ِػر َكاْل َع ْ
ُ َ
كاْلم ْغ ِر ِب كاْل ِع َش ِ
اء."...
َ
َ َ
الص َبل َة."...
كؿ َّ
َّللاِ َ ع ِف َّ
الرُج ِل ُي ْغ َمى َعَم ْي ِو َف َي ْت ُر َؾ َّ
ػ َسأََل ْت َرُس َ
طُمع َّ
الش ْم ُس."...
"م ْف أ َْد َر َؾ ِم َف ُّ
الص ْب ِح َرْك َع ًة َق ْب َل أ ْ
َف تَ ْ َ
ػَ
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ػ

.18

ُغ ِمي َعَم ْي ِوَ ،ف َذ َى َب َعْقُم ُوَ ،فَمـ َيْق ِ
الص َبل َة".
"أ
ض َّ
ْ
ػ ْ َ
ِ
َّ
يقض".
كليالييف ،فمـ
ػ"أنو أُغمي عميو ثبلثة أياـ،
َ
الس َبل ِـ َكاْل َك َبلـِ".
الس ْي ِك َب ْع َد َّ
"س َج َد َس ْج َدتَ ِي َّ
ػ َ

.15

الس َبلـِ".
الس ْي ِك َب ْع َد َّ
"س ْج َدتَا َّ
ػ َ
َّ ِ
ػ َّ
ِ
كؿ هللاِ ﷺ ص َبل َة اْل َع ْ ِ
اـ ُذك
"صمى َل َنا َرُس ُ
َ
َ
صرَ ،ف َسم َـ في َرْك َعتَ ْيفَ ،فَق َ
اْل َي َد ْي ِف فقاؿ."...

.11

ػي ﷺ صػ ػ َّػمى ُّ
َف َّ
ػ"أ َّ
الصػ ػ َػبل ِة أ َْـ
الظ ْيػ ػ َػر َخ ْمس ػ ػاً"َ ،ف ِقيػ ػ َػل َلػ ػ ُػو :أ َِزيػ ػ َػد ِفػ ػػي َّ
النِبػ ػ َّ
َ
ِ
يت؟."...
َنس َ

.11
.14
.13

.11

َف رس ػػكؿ هللاِ ﷺ ص ػ َّػمى اْلعص ػػرَ ،فس ػ َّػمـ ِف ػػي ثَ ػ َػبل ِث رَكع ػ ٍ
ػات ،ثُػ َّػـ َد َخ ػ َػل
َ َ
ػ"أ َّ َ ُ َ
َ
َ ْ َ َ َ
َم ْن ِزَل ُو."...

.17

َّ
ػي ﷺ َّ ِ ِ
َف َّ
ػ"أ َّ
ػاـ ِف ػ ػػي ال ػ ػ َّػرْك َعتَ ْي ِف األُكَل َي ػ ػ ْػي ِف َل ػ ػ ْػـ
النِب ػ ػ َّ
َ
ص ػ ػػمى بي ػ ػ ُػـ الظ ْي ػ ػ َػرَ ،فَق ػ ػ َ
َي ْجمِ ْس."...

.19

ِِ
ِ
ِ
ػ"ِإ َذا َش َّ
صَّمى ثَ َبلثاً أ َْـ أ َْرَبعاً."...
ؾ أَ
ص َبلتوَ ،فَم ْـ َي ْدر َك ْـ َ
َحُد ُك ْـ في َ
ػ"ِإ َّف أَح َد ُكـ ِإ َذا َقاـ ُيصّمِي جاء َّ
افَ ،فَم َػب َس َعَم ْي ِػو َحتَّػى الَ َي ْػد ِر َؼ َك ْػـ
الش ْي َ
طُ
َ ْ
َ َ
َ َ
صَّمى."...
َ

.40
.48
.41
.44
.43
.45
.41
.47
.41
.49

النِب ُّي ﷺ ُي ِ ِ
َعمى تَ َرَّدػ ِفي ِب ْئ ٍرَ ،ك َّ
ػ"أ َّ
َص َحاِب ِو."...
صّمي بأ ْ
َ
َف أ ْ َ
الص َبل َة".
كء َك َّ
َع َاد اْل ُك ُ
ػ"ِإ َذا َق ْيَق َو أ َ
ض َ

ِ
كء".
ض ِح َؾ َّ
الص َبل ِة َفِإَّن ُو ُي ِع ُيد َّ
الرُج ُل ِفي َّ
الص َبل َة َكَال ُيع ُيد اْل ُك ُ
ػ"ِإ َذا َ
ض َ
ػ "م ف ِ ِ ِ
ص َبلِت ِو َفْم َيتَ َك َّ
الص َبل َة"
ضأْ ،ثُ َّـ لُِي ِعِد َّ
َْ َ
ضح َؾ م ْن ُك ْـ في َ
كؿ َّ ِ
ػ"أ ََال أُصّمِي ِب ُكـ ص َبل َة رس ِ
صَّمى"...
َّللا ؟ َف َ
َُ
ْ َ
َ
َف رسكؿ َّ ِ
بلة ،رَفع ي َد ْي ِو ِإَلى َق ِر ٍ
يب ِم ْف
اف ِإ َذا ا ْفتَتَ َح َّ
َّللا َ ك َ
الص َ َ َ َ
ػ"أ َّ َ ُ َ
أُ ُذ َن ْي ِو."...
الصػ ػ ػ َػبلة رَفػ ػ ػػع يديػ ػ ػ ِػو حتَّػ ػ ػػى يحػ ػ ػ ِ
ِ
ػاذ َؼ
ػ َأ
"رَْيػ ػ ػ ُ
َُ
ػكؿ هللا " إ َذا ا ْفتَػ ػ ػػتَ َح َّ َ َ َ َ َ ْ َ
ػت َرُسػ ػ ػ َ
َم ْن ِك َب ْي ِو."...
ِ
ػ"ِإ َذا َّ
َف َي ْرَك َع َرَف َع َي َد ْي ِو."...
صمى َكب ََّر ،ثُ َّـ َرَف َع َي َد ْيوَ ،كاِ َذا أ ََرَاد أ ْ
َ
ػي  رَفػ ػػع يديػ ػ ِػو ِحػ ػػيف دخػ ػػل ِفػ ػػي َّ ِ
"رَػ َّ
ػف
ػ َأ
النِبػ ػ َّ
الصػ ػ َػبلة َكَّبػ ػ َػر ،ثُػ ػ َّػـ اْلتَ َحػ ػ َ
َ َ ََ ْ
َ ََ َ
ِبثَ ْكِب ِو."...
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.38
.31

ػ

كؿ َّ ِ
َعَمم ُكـ ِبص َبل ِة رس ِ
ص ْػح َب ًةَ ،كَال
َّللا َ ،قػاُلكاَ :مػا ُك ْن َ
ػت أَْق َػد َم َنا َل ُػو ُ
َُ
ػ"أ ََنا أ ْ ُ ْ َ
أَ ْكثَ َرَنا َل ُو ِإ ْت َياناً؟"...
َف رسكؿ َّ ِ
مص َبل ِة َح ْذ َك َم ْن ِك َب ْي ِو."...
اف َي ْرَف ُع َي َد ْي ِو ِإ َذا َكب ََّر لِ َّ
َّللا َ ك َ
ػ"أ َّ َ ُ َ
َّللاِ َ ،ف َكاف لِي ِمف كج ِي ِو ما َال أ ِ
ُح ُّب أ َّ
َف لِي ِب ِو ِم ْف
كؿ َّ
َ
ػ"أَتَ ْي ُت َرُس َ
ْ َْ َ
َك ْج ِو َرُج ٍل ِم ْف َب ِاد َي ِة اْل َع َر ِب."...

 11ػ
 14ػ
 14ػ

.34

ػي  كأَب ػػا ب ْك ػ ٍػر ،كعم ػػر -ر ِ
َف َّ
ػانكا َيْفتَِت ُح ػػك َف
ػ"أ َّ
ض ػػي َّ
النِب ػ َّ
َّللاُ َع ْن ُي َم ػػاَ -ك ػ ُ
ََ َ
َ َُ َ َ َ
الصبلَ َة."...
َّ
الص َبل ِة ،أَُقكؿِ :بس ِـ َّ ِ
الرحم ِف َّ ِ
اؿ ِلي-11 :ػ 70ػ
"س ِم َعِني أَِبي َكأ ََنا ِفي َّ
الرحيـَِ ،فَق َ
ُ ْ
َّللا َّ ْ َ
ػ َ
الح َد َث."...
َؼ ُب َن َّي ُم ْح َدث ِإي َ
َّاؾ َك َ
أْ
﴿بسـِّ َّ ِّ
ػ َّ
ػػػػػ 19ػ
الر ِّحيـِّ﴾."...
الر ْح َم ِّف َّ
َّللا َّ
اء أَِبي ُى َرْي َرَة َ فَق َأرَْ ِّ :
َ
"صم ْي ُت َكَر َ
ػ ِ
ف َك َان ْت ِقراءةُ َِّ
 19ػ
"ك َان ْت َمِّداً""...
اؿَ :
"سئ َل أ ََنس َ ك ْي َ
النب ِّي ؟ َفَق َ
ُ
ََ
﴿بسـِّ َّ ِّ
ِ
"ك َ َِّ
 19ػ
الر ِّحيـِّ﴾."...
الر ْح َم ِّف َّ
َّللا َّ
ػَ
ص َبلتَ ُو ِبػ ػ ِّ ْ
اف النب ُّي َ يْفتَت ُح َ

.39

ػ"صػَّػمى مع ِاكي ػ ُة ِ باْلمِدينػ ِػة صػ َػبلة َفجيػػر ِف ِ ِ
ػر ِّ
﴿ب ْسػػـِّ
اء ِة َفَمػ ْػـ َيْقػ َْأ
َُ َ
َ َ َ ً َََ َ
َ
ييػػا بػػاْلق َر َ
َّ ِّ
الر ِّحيـِّ﴾."...
الر ْح َم ِّف َّ
َّللا َّ

.33
.35
.31
.37
.31

.50
.58
.51
.54
.53
.55
.51
.57
.51

َّللا الػَّػرحم ِّف الػَّػر ِّحيـِّ ( )8اْلحمػػد َِّّ ِّ
﴿بسػ ِّػـ َّ ِّ
"كػػاف يَق ِّ ِ
ه
اءتَػ ُػو َآيػ ًة َآيػ ًةْ ِّ :
ػَ َ ُ
َْ
َْ
طػ ُػع ق َر َ
ِّ
يف (."...)1
َر ِّب اْل َعاَلم َ

ِ
ِ َّ ِ ِ
اء ِة ِباْل َح ْمُد َِّّلِلِ."...
كؿ هللاِ َ ي ْستَْفِت ُح َّ
ػَ
"ك َ
اف َرُس ُ
الص َبل َة بالت ْكبيرَ ،كاْلق َر َ
اء ِمف أَحي ِ
َف رسكؿ هللاِ َ قنت َشي اًر يدعك عَمى أَحي ٍ
اء اْل َع َر ِب."...
َ َ ْ َْ ُ َ
ْ َْ
َْ
ػ"أ َّ َ ُ َ
َّللاِ َ قنت َشي اًر يدعك عَمى أَحي ٍ
ػ"أ َّ
اء ِم َػف اْل َع َػر ِبِ ،رْع ٍػلَ ،كَبِنػي
كؿ َّ
َ َ ْ َْ ُ َ
َْ
َف َرُس َ
ِ
اف."...
ل ْح َي َ
ػ"يا أَب ِةِ ،إَّن َؾ َق ْد صَّمي َت َخْمف رس ِ
َّللاِ َ كأَِبي َب ْك ٍرَ ،ك ُع َم َر."...
كؿ َّ
َ ْ
َ َ
َ َُ
ٍ ِ
ِ ِ
صَم َك ِات ِو".
"ما َق َن َت َرُس ُ
كؿ هللا  في َش ْيء م ْف َ
ػَ
كؿ هللاِ َ يْقُن ُت ِفي اْلَف ْج ِر َحتَّى َف َار َؽ ُّ
الد ْن َيا".
اؿ َرُس ُ
"ما َز َ
ػَ

َّللاِ َ كاف ِإ َذا أَراد أَف يدعك عَمى أ ٍ
ِ
ػ"أ َّ
َحٍد."...
كؿ َّ
َ
َ َ ْ َْ ُ َ َ
َحد أ َْك َي ْد ُع َك أل َ
َ
َف َرُس َ
ِ
الرْكع ِة ِ
ػ"أََّن ُو س ِمع رسكؿ َّ ِ ِ
اآلخ َ ِرة ِم َف
ْس ُو ِم َف ُّ
الرُككِع في َّ َ
َ َ َُ َ
َّللا  إ َذا َرَف َع َأر َ
الف ْج ِر."...
َ
ِ
ػ"أ َّ
الص ْب ِح َكاْل َم ْغ ِر ِب".
اف َيْقُن ُت ِفي ُّ
كؿ هللا َ ك َ
َف َرُس َ
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ػ

.59

ِ
الرْكع ِة ِ
ػ َ"ألَُق ِّرَب َّف صبلَ َة َّ
اآلخ َرِة."...
النِب ِّي َ ،ف َك َ
اف أَُبك ُى َرْي َرَة َيْقُن ُت في َّ َ
َ
النيِد ِؼ ع ِف اْلُقن ِ
الص ْب ِح."...
كتِ ،في ُّ
ُ
"سأَْل ُت أ ََبا ُع ْث َم َ
اف َّ ْ ّ َ
ػ َ
ػ"َق َن َت َعمِ ّّي ِ في اْلَف ْج ِر".
َف َّ
ػ"أ َّ
اف َال َيْقُن ُت ِإ َّال ِإ َذا َد َعا لَِق ْك ٍـ أ َْك َد َعا َعَمى َق ْك ٍـ"
النِب َّي َ ك َ
ِ
ِ
ِ ِ ٍِ
ِ
ص َبل ِة اْل َغ َد ِاة".
ػُ
"ك ْن ُت ع ْن َد أ ََنس ْبف َمالؾ َ ش ْي َرْيفَ ،فَم ْـ َيْقُن ْت في َ
ِ
صػ ْػرَنا
ػ"لمػػا قنػػت فػػي صػػبلة الصػػبح ،أنكػػر النػػاس ذلػػؾ ،فقػػاؿ" :إَّن َمػػا ْ
استَ ْن َ

 77ػ

.15

ػ"أنو قنت عند محاربة الصحابة  مسيممة كعند محاربة أىل

 71ػ

.11

ػ"َقِدمت ِ
ظرَّف ِإَلى ص َبل ِة رس ِ
َّللاِ ﷺ."...
كؿ َّ
المد َين َةُ ،قْم ُتَ :أل َْن ُ َ
َُ
َ
ُْ َ
"كاف رسكؿ هللاِ ﷺ  ...يْف ِرش ِرجَمو اْليسرػ كي ْن ِ
ص ُب ِر ْجَم ُو اْلُي ْم َنى."...
َ ُ ْ ُ ُْ َ ََ
ػ َ َ َُ ُ

 14ػ

.10
.18
.11
.14
.13

.17
.11
.19
.70

َعَمى َعُد ِّكَنا".

الكتاب."...

َّللاِ بف عمر -ر ِ
الصبلَ ِة
ضي َّ
اف َي َرػ َع ْب َد َّ
َّع ِفي َّ
ػ"أََّن ُو َك َ
َّللاُ َع ْن ُي َماَ ،-يتَ َرب ُ
ْ َ ُ ََ َ َ
ِإ َذا َجَم َس."...
ِ َّ ِ
ص َب ِر ْجَم ُو اْلُي ْم َنى."...
ػ"أ ََر ُ
اى ُـ اْل ُجُم َ
كس في الت َش ُّيد في الصبلةَ ،ف َن َ
ػكؿ َّ ِ
ظ ُكػػـ لِص ػبلَ ِة رسػ ِ
ِ
ػس ِفػػي الػ َّػرْك َعتَ ْي ِف
ػ"أ ََنػػا ُك ْنػ ُ
ػت أ ْ
َّللا ﷺ َ ...ف ػإ َذا َجَمػ َ
َُ
َحَف َ ْ َ
ِِ
الي ْس َرػ."...
َجَم َس َعَمى ِر ْجمو ُ

.78

"م ػ ػػف س ػ ػ َّػن ِة َّ ِ
ص ػ ػػب اْلَق ػ ػػدـ اْليمن ػ ػػى ،ك ِ
ِ
ِ
ِ
َص ػ ػػاِب ِع َيا
َ َ َُْ
الص ػ ػ َػبلة أ ْ
َف َي ْن َ
َ ْ
اس ػ ػػتْق َباُل ُو بأ َ
ػ ْ ُ
اْل ِقْبَم َة."...
ػ"كنػ ػ ػػا ن َّ
عمػ ػ ػػـ إذا جمسػ ػ ػػنا فػ ػ ػػي الصػ ػ ػػبلة ،أف يفتػ ػ ػػرش الرجػ ػ ػػل منػ ػ ػػا قدمػ ػ ػػو
ُ
اليسرػ."...

.74

ػ"ك ػػاف ابػػػف عمػ ػػر –رضػ ػػي هللا عنيمػ ػػا -إذا صػ ػػمى اس ػػتقبل القبم ػػة بكػ ػػل

.73

َّ
ِ
السبلَـ َعَم ْي َؾ أَيُّيا َّ
النِب ُّي."...
َّات َِّّلِلِ َك َّ
ات َكالطِّي َب ُ
الصَم َك ُ
ػ"التَّحي ُ
َ
اتُ َّ ،

.75

اكَّي ػ ِ ِ َّ
ػ"التَّ ِحَّي ػػات َِّّلِلِِ َّ ،
ُّي ػػا
ات َِّّلِلِ َّ
ػات َّ
الصػ ػَم َك ُ
ػات َّّلِل ،الطِّي َب ػ ُ
الز ُ
ُ
ػبلـ َعَم ْي ػ َ
ػؾ أَي َ
الس ػ ُ
َّ
النِب ُّي."...
ات َِّّلِلِّ ،سبلـ َعَم ْي َؾ أَييا َّ
النِبي."..
ػ"التّ ِحيَّات
ات ال ّ
المباركاتَّ ،
ط َيب ُ
الص َمك ُ
ُ

.71

.71

شيء."...
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.77
.71
.79
.10
.18
.11
.14
.13
.15
.11
.17
.11
.19
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.98

ػ

ِ
ِ
افَ ،كَال ِفي َغ ْي ِرِه َعَمى ِإ ْح َدػ َع ْش َرَة -97ػ 880ػ
ضَ
كؿ هللا ﷺ َي ِز ُيد في َرَم َ
"ما َك َ
اف َرُس ُ
ػَ
َرْك َع ًة."...
ِ
ِ
صّمِي ُّ
 97ػ
اء هللاُ".
ػَ
"ك َ
اف َرُس ُ
كؿ هللا ﷺ ُي َ
الض َحى أ َْرَبعاًَ ،كَيز ُيد َما َش َ
َّللاِ ﷺ عف صبلَ ِة َّ
ػ"أ َّ
الم ْي ِل."...
كؿ َّ
-91ػ 99ػ
َؿ َرُس َ
َف َرُجبلً َسأ َ
َْ َ
ػ"ص َبلة َّ
الم ْي ِل َك َّ
الن َي ِار َم ْث َنى َم ْث َنى".
-91ػ 99ػ
َ ُ
ِ ِ
ِ ِ
يمة".
ػػػ-91ػ 800ػ
ػ"في ُك ّل َرْك َعتَ ْيف تَ ْسم َ
ُّ
"كاف ي ِ
الظي ِر أ َْرَبعاً ِإ َذا َازَل ِت َّ
ػ"أ َّ َِّ
الش ْم ُس."...
-99ػ 808ػ
صّمي َق ْب َل ْ
َف النب َّي ﷺ َ َ ُ َ
طَمع ِت َّ
الش ْم ُس."...
-804ػ
"ع َّرْس َنا َم َع َنِب ِّي هللاِ ﷺَ ،فَم ْـ َن ْستَ ْي ِق ْ
ػ َ
ع َحتَّى َ َ
 803ػ
ِ
ِ
ػ َّ
صَّمى َرْك َعتَ ْي ِف."...
"صمى َرُس ُ
كؿ هللا ﷺ اْل َع ْ
ص َر ،ثُ َّـ َد َخ َل َب ْيتيَ ،ف َ
َ
ػ"أََّن ُو صَّمى م َع َّ
صِّمي َرْك َعتَ ْي ِف."...
النِب ِّي ﷺ ُّ
اـ ُي َ
َ
َ
الص ْب َح ،ثُ َّـ َق َ
طُمع َّ
الف ْج ِر َفْمُي ِ ِ
الش ْم ُس".
ص ِّل َرْك َعتَ ِي َ
صّمي َما َب ْع َد َما تَ ْ ُ
َ
"م ْف َل ْـ ُي َ
ػَ
كؿ هللاِ ﷺ َب ْع َد اْل َع ْ ِ
صَّمى َرْك َعتَ ْي ِف."...
ػ" َد َخ َل َعَم َّي َرُس ُ
صر َف َ
ِ
صّمِ َيا ِإ َذا َذ َك َرَىاَ ،ال َكَّف َارَة َل َيا ِإ َّال َذلِ َؾ"...
ص َبل ًة َفْمُي َ
"م ْف َنس َي َ
ػَ
الكْت ِر أَك َن ِس َي ُوَ ،فْمُي ِ ِ
ع".
استَ ْيَق َ
اـ َع ِف ِ ْ
ص ّل إ َذا َذ َك َر َكاِ َذا ْ
َ
ػَ
"م ْف َن َ
طَمع ِت َّ
الش ْم ُس".
اى َما َب ْع َد أ ْ
ػ"َفاتَ ْت ُو َرْك َعتَا اْلَف ْج ِرَ ،فَق َ
ض ُ
َف َ َ
الص َبل ِة َب ْع َد اْلعص ِر حتَّى تَ ْغرب َّ
الش ْم ُس."...
ػ َ"ن َيى َع ِف َّ
َُ
َ ْ َ

.91

النِب ُّي ﷺ "يصّمِي ما بيف اْل ِع َش ِ
اف َّ
اء ِإَلى اْلَف ْج ِر."...
ػَ
َ َْ َ
"ك َ
َُ
َف رسكؿ َّ ِ
ٍ
ِ
اف َيْق َأُر ِفي ْاألُكَلى."...
اف ُيكِت ُر ِبثَ َبلث َرَك َعاتَ ،ك َ
َّللا ﷺ َك َ
ػ"أ َّ َ ُ َ
ػ"اْل ِكْتر ثَبلث َكثَ ِ
بلث اْل َم ْغ ِر ِب".
ُ
َت رْكعة َق ُّ
ط".
"ما أ ْ
َج َأز ْ َ َ
ػَ

.97

آخ ِر َّ
ػ"اْل ِكْتر رْكعة ِمف ِ
الم ْي ِل"
ُ َ َ ْ
ػ"مف جمع بيف ص َبلتَي ِف ِفي كْق ٍت ك ِ
احٍد َفَق ْد أَتَى َباباً ِم ْف اْل َك َب ِائ ِر".
َ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ
َ َ

.94
.93
.95
.91

.91

َف رسػػكؿ هللاِ ﷺَ ،كػػاف يص ػّمِي ِب َّ
الم ْيػ ِػل ِإ ْحػ َػدػ َع ْشػ َػرَة َرْك َع ػ ًةُ ،يػػكِت ُر ِم ْن َيػػا
ػ"أ َّ َ ُ َ
َ َُ
ِبك ِ
اح َد ٍة."...
َ
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ػ

"كتَ َب ِفي اآلَف ِ
الصبلتَ ْي ِف."...
َف َي ْج َم ُعكا َب ْي َف َّ
 .99ػ َ
اى ْـ أ ْ
اؽَ ،ي ْن َي ُ
ػاء بعػ ػػد أ َّ ِ
ِ ِ
ػب
ػاف ِإ َذا َجػ ػ َّػد ِبػ ػ ِػو َّ
 .800ػ َ
السػ ػ ْػي ُر َج َمػ ػ َػع َبػ ػ ْػي َف اْل َم ْغػ ػ ِػر ِب َكاْلع َشػ ػ َ ْ َ
"كػ ػ َ
َف َيغيػ ػ َ
َّ
الشَف ُق."...
ِ ِ
ِ
ُّ ِ
ص ِر َف َي ْج َم ُع
اف ِإ َذا َع َّج َل ِب ِو َّ
 .808ػ"أََّن ُو َك َ
الس ْي ُر ُي َؤ ّخ ُر الظ ْي َر إَلى أ ََّكؿ َكْقت اْل َع ْ
َب ْي َن ُي َما."...
.801
.804
.803
.805
.801

ُخِبرُكـ ع ْف ص َبل ِة رس ِ
السَف ِر."...
كؿ َّ
َّللاِ ِ في َّ
َُ
ػ"أ ََال أ ْ ُ ْ َ َ
ِ
الص َبل ِة".
ػ"ِإ َّف َّ
الص ْكَـَ ،ك َش ْ
ط َر َّ
الم َس ِاف ِر َّ
َّللاَ تَ َعاَلى َك َ
ض َع َعف ُ
ِِ
الم ْأرَةُ ثَبلَثَ َة أَيَّا ٍـ ِإ َّال َم َع ِذؼ َم ْح َرـٍ".
ػ"الَ تُ َسافر َ
ػ"َ ...كػػاف رسػػكؿ هللاِ " يأْمرنػػا أَف يمسػػح اْلم ِقػػيـ يكم ػاً كَليَم ػ ًة ،كاْلمسػ ِ
ػاف ُر
َ َُ ُ
َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ َْ َ ْ َ ُ َ
ثَ َبلثَ َة أَيَّاـٍ".
ػ َ"يػػا أ ْ َّ
الصػ َػبل َة ِفػػي أ َْد َنػػى ِمػ ْػف أ َْرَبػ ِػع ُبػ ُػرٍد ِمػ ْػف َم َّكػ َة ِإَلػػى
صػ ُػركا َّ
َىػ َػل َمكػ َة َال تَْق ُ
اف".
ُع ْسَف َ

اف ْاب ُف ُعم َر ،ك ْاب ُف َعب ٍ
اف ،كُيْف ِط َر ِ
َّاس َ ،يْق ِ
اف ِفي أ َْرَب َع ِة ُب ُرٍد."...
 .807ػ َ
"ك َ
ص َر َ
َ َ
ُ
اف رسكؿ هللاِ ِ إ َذا َخرج م ِسيرَة ثَ َبلثَ ِة أَمي ٍ
اؿ ،أ َْك ثَ َبلثَ ِة َف َر ِاس َخ."...
 .801ػ َ
َْ
ََ َ َ
"ك َ َ ُ ُ
ِ ِ ِ
ِِ
 .809ػ"ص ػ َّػميت ُّ
الظ ْي ػ َػر م ػ َػع َّ
الحَم ْيَف ػ ِػة
النِب ػ ِ
َ ُْ
ص ػ َػر ب ػػذؼ ُ
ػي  باْل َمد َين ػػة أ َْرَبعػ ػاًَ ،كاْل َع ْ
َ
ّ
َرْك َعتَ ْي ِف".
 .880ػ َ"ال َي ِح ُّل ِال ْم َأرٍَة تُ ْؤ ِم ُف ِبا﵀ِ َكاْل َي ْك ِـ ْاآل ِخ ِر ،تُ َس ِاف ُر َم ِس َيرَة َي ْك ٍـ َكَلْيَم ٍة."...
ٍ
 .888ػ"َقِدـ رسكؿ َّ ِ
ض ْت ِم ْف ِذؼ اْل ِح َّج ِة."...
ص ْب َح َارِب َعة َم َ
َ َُ ُ
َّللا ﷺ ُ

النِبػ ػ ِػي ِ مػ ػػف ِ ِ
"خ َر ْج َنػ ػػا مػ ػ َػع َّ
ص ػ ػّمِي َرْك َعتَػ ػ ْػي ِف
 .881ػ َ
المد َينػ ػػة ِإَلػ ػػى َم َّك ػ ػ َة َف َكػ ػ َ
ػاف ُي َ
َ َ
َ
ّ
َرْك َعتَ ْي ِف."...
 .884ػ"أََق ِ َّ
الص َبل َة".
ص ُر َّ
اـ اْلَف ْت ِح َخ ْم َس َع ْش َرَة َلْيَم ًة َيْق ُ
اـ ب َمك َة َع َ
َ
َّ
ِ
ِ
امػ ِػة َخ ْم َسػ َة َع َشػ َػر َي ْكمػاًَ ،فػأ َْت ِم ِـ
ػت ُم َسػػاف اًرَ ،ف َكط ْنػ َ
 .883ػ"ِإ َذا ُك ْنػ َ
ػت َنْف َسػ َ
ػؾ َعَمػػى إَق َ
الص َبل َة."...
َّ
اجر ِبم َّك َة بعد َقض ِ
ِ
اء ُن ُس ِك ِو ثَ َبلثاً".
يـ اْل ُم َي ِ ُ َ َ ْ َ َ
 .885ػ ُ"يق ُ
ِ ِ ِ ِِ
ِ ِ َّ
ام ػ ػ َة ثَ َبلثَػ ػ ِػة أََّيػ ػػا ٍـ
 .881ػ"أََّنػ ػػو َ
صػ ػ َ
ػارػ َكاْل َم ُجػ ػػكس باْل َمد َينػ ػػة إَق َ
ضػ ػ َػر َب لْم َي ُيػ ػػكد َكالن َ
َيتَ َس َّكُقك َف ِب َيا."...
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ػ

"كاف يصّمِي عَمى ر ِ
َف ُيكِت َر َن َزَؿ."...
احَمِت ِو تَ َ
ط ُّكعاًَ ،فِإ َذا أ ََرَاد أ ْ
َ َ
ػَ َ َُ
ط ِر ِ
يق َم َّك َة."...
"ك ْن ُت أ َِس ُير َم َع َع ْبِد َّ
َّللاِ ْب ِف ُع َم َر -رضي هللا عنيماِ -ب َ
ػُ
النِب ُّي ﷺ ي ِ ِ
السَف ِر عَمى ر ِ
اف َّ
احَمِت ِوَ ،ح ْي ُث تَ َك َّج َي ْت ِب ِو."...
ػَ
"ك َ
صّمي في َّ َ َ
َُ
ػ"أََّنو َكاف يصّمِي عَمى ر ِ
احَمِت ِوَ ،كُيكِت ُر َعَم ْي َيا."...
َ َ
ُ َ َُ
َف عمِِّياً َ كاف يكِتر عَمى ر ِ
احَمِت ِو".
ػ"أ َّ َ
َ ُ ُ َ َ

َّللاِ  جػاء ِبػبلَؿ يؤذنػو ِب َّ ِ
"م ُػركا أ ََبػا َب ْك ٍػر
ػكؿ َّ
ُ ُ
الصػبلَةَ ،فَق َ
 .811ػ"َل َّما ثَُق َل َرُس ُ
ػاؿُ :
َ َ
الن ِ
َف ُيصِّمي ِب َّ
اس."...
أ
ْ َ َ
النِب ُّي ِ م ْف َف َر ٍ
ع َّ
س َعَمى ِج ْذ ِع َن ْخَم ٍةَ ،ف ْانَف َّك ْت َق َد ُم ُو."...
"ص ِر َ
 .814ػ ُ
ِ ِ
ِ َّ
اـ لُِي ْؤتَ َّـ ِب ِوَ ،فِإ َذا َكب ََّر َف َكِّب ُركاَ ،كاِ َذا َرَك َع َف ْارَك ُعكا"...
 .813ػ"إن َما ُجع َل اإل َم ُ
 .815ػ"أََلسػػتـ تعَممػػكف أَِنػػي رسػػكؿ َّ ِ
ػكؿ
َّللا ِإَلػ ْػي ُك ْـ؟"َ ،قػػاُلكاَ :بَمػػىَ ،ن ْشػ َػيُد أََّنػ َ
ػؾ َرُسػ ُ
ْ ُْ َ ْ ُ َ ّ َ ُ ُ
َّللاِ."...
َّ
.811

َحد َب ْعِدؼ َجالِساً".
ػ َ"ال َي ُؤ َّم َّف أ َ
ػ َ"ال يؤُّـ اْلمتَي ِمـ اْلمتَك ِ ِ
يف."...
َُ ُ َ ُّ ُ َ ّ
ضئ َ
ِ
اف َل ُو ِإماـَ ،ف ِقر ِ
اءة".
"م ْف َك َ
َ
ػَ
اءةُ ْاإل َما ِـ َل ُو ق َر َ
ََ
ػي  صػ ػ َّػمى ُّ
ِ
َف َّ
ػ"أ َّ
الظ ْيػ ػ َػر َف َج َعػ ػ َػل َرُجػ ػػل َيْقػ ػ َأُ
اسػ ػ َػـ َرِّبػ ػػؾ
النِبػ ػ َّ
ػر َخْمَفػ ػ ُػو َسػ ػ ّػب ْح ْ
َ
َعَمى."...
ْاأل ْ
اإلماـ لِيؤتَ َّـ ِب ِوَ ،فِإ َذا َكبَّر َف َكِبركا ،كاِ َذا َق أَر َفأ َْن ِ
ِ
صتُكا."...
ػ"ِإَّن َما ُجع َل ِْ َ ُ ُ ْ
َ ُّ َ َ

.848

َّللاِ ْ ،انصرؼ ِمف ص َبل ٍة جير ِف ِ ِ
ػ"أ َّ
اء ِة."...
كؿ َّ
َف َرُس َ
َ ََ َ
َََ ْ َ
ييا باْلق َر َ
ػ"الَ صبلَة لِمف َلـ يْق ْأر ِبَف ِاتح ِة ِ
الكتَ ِ
اب".
َ
َ َ َْ ْ َ َ
ِ ِ
ػ َّ
ؼ."...
كؿ َّ
َّللاِ ُّ 
ص َر َ
"صمى َرُس ُ
اءةُ َفَم َّما ْان َ
َ
الص ْب َح َفثَُقَم ْت َعَم ْيو اْلق َر َ
ِ
ػ"مف َّ
ُـ اْلُق ْر ِ
آف َف ِيي ِخ َداج."...
ييا ِبأ ِّ
ص َبل ًة َل ْـ َيْق َْأر ف َ
صمى َ
َْ َ
َ
اك ػ ػػعَ ،فرَك ػ ػػع َقب ػ ػػل أَف ي ِ
النِب ػ ػ ِػي ﷺ كى ػ ػػك ر ِ
ػ"أََّن ػ ػ ُػو ْانتَي ػ ػػى ِإَل ػ ػػى َّ
ص ػ ػ َػل ِإَل ػ ػػى
َ َ ْ َ ْ َ
َُ َ َ
َ
ّ
َّ ِ
ف."...
الص ّ
ػ"استَْقِبل ص َبلتَؾَ ،ال ص َبلة لَِّمِذؼ خْمف َّ ِ
ف".
َ َ
الص ّ
ْ ْ َ َ
َ َ
ِ ِ
ػ"بي َنما َنحف ُن ِ
ِ ٍ
َِّ
صَّمى."...
صّمي َم َع النب ِّي ﷺ إ ْذ َسم َع َجَم َب َة ر َجاؿَ ،فَم َّما َ
َْ َ ْ ُ َ

.817
.811
.819
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.843
.845
.841
.847
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 .841ػ َ"د َخ َل َزْيُد ْب ُف ثَاِب ٍت  اْلم ْس ِج َد َف َك َج َد َّ
اس ُرُككعاً َف َرَك َع ثُ َّـ َد َّب."...
الن َ
َ
"كاف يِد ُّب ر ِ
اكعاً".
 .849ػ َ َ َ َ
ِ
ِ
َحػ ُػد ُكـ اْلم ْسػ ِػج َد َك َّ
ػيف َيػ ْػد ُخ ُل ،ثُػ َّػـ ْل َيػ ِػد َّب
ػاس ُرُكػػكع َفْم َي ْرَكػ ْػع حػ َ
النػ ُ
 .830ػ"إ َذا َد َخػ َػل أ َ ُ َ
رِ
اكعاً."...
َ
صَّمى َك ْح َدهُ ثُ َّـ أ َْد َر َؾ
"م ْف َ
 .838ػ َ
 .831ػ"ِإف ص ػ ػ ػ َّػميت ِف ػ ػ ػػي أ ِ
ػؾ
ْ َ َْ
ْ
َىم ػ ػ ػ َ
َكاْل َم ْغ ِر َب"...

جماع ًة َفْمي ِ ِ َّ
ص َر".
ص ّل إال اْلَف ْج َر َكاْل َع ْ
ََ َ ُ َ
الص ػ ػ ػ ْػب َح
صػ ػ ػ ػِّم َيا ِإ َّال ُّ
ػت َّ
ثُ ػ ػ ػ َّػـ أ َْد َرْك ػ ػ ػ َ
الص ػ ػ ػ َػبل َةَ ،ف َ

النِبػ ِػي ﷺ ح َّجتَػػوَ ،ف َّ
"ش ػ ِي ْد ُت مػ َػع َّ
الصػ ْػب ِح ِفػػي َم ْسػ ِػجِد
صػ َػبل َة ُّ
 .834ػ َ
صػػم ْي ُت َم َعػ ُػو َ
َ ُ َ
َ
ّ
الخي ِ
ف."...
َْ
 .833ػ"أََّنو َك ِ
س مع رس ِ
ِ ٍ
الص َبل ِة."...
كؿ َّ
َّللاِ ﷺ َفأ ََّذ َف ِب َّ
ُ َ
اف في َم ْجم َ َ َ ُ
.835
.831
.837
.831

ػ"ص َبلةُ اْلم ْغ ِر ِب ِكْت ُر َّ
الن َي ِار".
َ
َ
ػ"ِإِني أ ِ ِ ِ
ِ
ُصّمِي َم َع ُو؟"...
ؾ َّ
ُصّمي في َب ْيتي ،ثُ َّـ أ ُْد ِر ُ
الص َبل َة َم َع ْاإل َماـِ ،أََفأ َ
ّ َ
َف رجبلً َد َخل اْلمس ِج َد كَق ْد صَّمى رسكؿ َّ ِ ِ
َص َحاِب ِو."...
ػ"أ َّ َ ُ
َ َْ َ َ َُ ُ
َّللا ﷺ بأ ْ
ِ
الص َبل َة َع ْف َكْقِت َيا؟."...
اء ُي َؤ ِّخ ُرك َف َّ
ػَ
"ك ْي َ
ف أ َْن َت إ َذا َك َان ْت َعَم ْي َؾ أ َ
ُم َر ُ
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تبت التراجـ حسب حركؼ اليجاء مع تجاىل اؿ التعريف.
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