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امللخص 
(مناذجمن

إن هذا البحث يدور حول آراء ابن أيب زيد الفقهية من خالل كتابه النوادر والزيادات 
كتابالصالة).فقد قام الباحث بنقل لفظ آرائه الفقهية من املسائل املتعلقة بالصالة ،ودراستها
دراسة مقارنة مع أقوال األئمة اآلخرين من املذاهب املختلفة ،وذلك الستبيان مدى موافقته ملذهبه
املالكي وخمالفته له ،ومدى موافقته أيضا آلراء املذاهب الثالثة األخرى ،كما حاول الباحث
استعراض نقاط القوة والضعف من األدلة املعتمدة لدى ابن أيب زيد يف آرائه ،وكذلك ألقوال األئمة
اآلخرين ،وبيان الراجح يف املسألة .وقد توصل الباحث إىل أهم نتائج منها :أن اإلمام ابن أيب زيد
فقيهمالكي،وجمتهدمنجمتهدياملالكيةالبارزين،وأنكتابالنوادروالزياداتمنأهممؤلفاتابن
أيبزيدعلىاإلطالق،وهوكتابحيملأبوابالفقهعلىفقهمذهبمالك،وأناملقصودمناآلراء
يفهذااملبحثهومااختارهاإلمامابنأيبزيدلنفسهباإلجتهاد،سواءكانذلكيفداخلاملذهب
أمخارجاملذهب،وأنالتعريفاملختارللصالةهو:أهناقربةفعليةذاتإحراموسالم،وهيأنواع،
منهامكتوبةومنهاصالةالتطوع ،وأنالباحثتناولأربعةعشرمسألةمناملسائلاملتعقةبالصالة
منآراءابنأيبزيدالفقهية.وبنيالباحثأنالصالةعلىحصريحتتهجناسةصحيحة،وأنالصالة
يفاملقربةجائزة،وأنالصالةالوسطىهيالعصر،وأناإلمامالجتوزلهالقراءةخلفإلمام،ويقرأ
فيماأسر،وغريهامناملسائل.وأخريايوصيالباحثيفالتوصياتالعامة:بأنيُعرفأنالعلماء–
رمحهماهلل–اختلفوايفأحكامكثريمناملسائل،واليعينذلكأهنموقعوايفذلكللتشهيأورغبة
تفريقكلمةاملسلمني،كماأوصىالباحثبرتكالتعصباملذهيباملبعدعناحلقوالصواب .
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ABSTRACT
This study revolves around jurisprudential choices of Ibn Abi Zaid Qayrawani
through his book annawaadir wa ziyaadaat, a case study of prayer’s topic. The
researcher therefore dictate his exact statements and rulings on prayer issues, by
comparing it with other scholars view and ruling, and shed light where he has in
concurrence or contrary to Maliki school of thought or other schools of Islamic
legal thought, the researcher also shed light on authenticity and weakness of his
reasons or legal backings, and accepted ruling on the matter. Ibn abi zaid as a
famous, jurist and notable scholar in Maliki school of thought, is one of the
driven matter in the study, and the book of annawaadir is one of the best and
important book of Ibn Abi zaid, the book also contains jurisprudence topics in
maliki school of thought, and that the meaning of jurispudential choice in this
thesis; is what Ibn Abi zaid choose by way of ijtihad whether in the madhahab
or out of madhahab,and that the accepted meaning of prayer: is a worship action
which contain ihram and salaam, it is divided into compulsory and
uncompulsory.The researcher discussed on Fourteen issues on prayer on
jurisprudential choices of Ibn Abi Zaid in the above mentioned book. Finally,
the researcher recommend genarally to know that the conflicts of scholars on
different issues does not mean the aim is to divide Muslims word or nation
umma, and also recommend generally to avoid blind following and dogmatism
that is contrary to the right way.
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اإلهداء 
الديالذينربياينصغريا،وكانهلماالفضلعليبعداهللفيماأنافيه .
إىلو ّ
إىلكلمنعلمينالعلمومليأخذعليهأجرا .
إىلزوجيتالوفيةأمهبةاهلل،اليتحتملتكثرياأثناءكتابةهذاالبحث .
أهديهذاالبحثاملتواضعمعجزيلالشكروالتقديرالفائق .

ط 

الشكروالتقدير
عليمنإمتام
املن
ّ
أتقدمأوالباحلمدوالشكروالثناءهللسبحانهوتعاىل،صاحبالفضلو ّ
علىمامن ّ
هذاالبحث .
مثأتقدمبالشكراجلزيلإىلرئاسةجامعةاملدينةالعامليةمباليزيا– زادهااهللشرفا – مشاخيها
والقائمنيعليها،الذينملستمنهماحلرصعلىنفعطالهبموإيصالالفائدةهلم،والذينيبذلون
جهودهموأوقاهتمالستمراروإقامةهذهاجلامعةاملباركة،أسألاهللأنيباركهلميفجهودهم،وأن
جيعلذلكيفميزانحسناهتم .
كما اليفوتين أن أتقدم بالشكر اجلزيل والدعاء اخلالص لفضيلة الدكتور هاشم حممد يوسف

الرفاعيعلىإشرافهعلىهذاالبحثاملتواضعحىتالنهاية،معملحوظاتهوتوجيهاتهالنفيسةالقيمة،
فكانت مللحوظاته الدقيقة ،وتوجيهاته السديدة أعظم األثر على هذا البحث ،وأشكره أيضا على
حسنتعاونه– والأزكيهعلىاهلل،واهللحسيبه– وحسنأخالقهوصربه معيحىتالنهاية،فجزاه
اهللعينخريا .
والأنسىأنأتقدمبالشكراجلزيلوالعرفانلصديقياخلالصالدكتورحممدكبريغوجيأستاذ
املساعديفكليةدراساتالقرآنوالسنةجامعةالعلوماإلسالميةمباليزيا،ولكلمنأعانينعلىإمتام
هذاالبحث .
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المقدمة
إناحلمدهلل،حنمدهونستعينه،ونستغفره،ونعوذباهللمنشرورأنفسنا،ومنسيئاتأعمالنا،
منيهدهاهللفالمضلله،ومنيضللفالهاديله،وأشهدأنالإلهإالاهلل،وحدهالشريكله،
ّ
وأشهدأنحممداعبدهورسوله.
سخر له علماء أجالء خملصني ،مجعوا بني العلم
أما بعد ،فإنه ملا تكفَّل اهلل حبفظ دينه ّ
أوَل من تصدَّى لنشر العلم -بعد النيب صلى اهلل عليه
والعمل ،وكان الصحابة رضي اهلل عنهم َّ
وسلم -مثَّ محل "هذا العلم من كل خلف عدوله ،ينفون عنه حتريف الغالني ،وانتحال املبطلني،
وتأويل اجلاهلني" 3ومن أولئك الطليعة الذين محلوا راية العلم والدفاع عن اإلسالم :اإلمام الفقيه
احملقِّق املدقِّق ،اإلمام أبو حممد عبداهلل بن عبد الرمحن أبو زيد القريواين ،املالكى-رمحه اهلل تعاىل،
ة،واآلراء الفقهيةالقائمة
وأسكنهفسيحجناته -فنظرتيفمصنَّفاته،فوجدهتامليئةبالفوائدالعلميَّ 
علىاملناهجالقوميةوالدعائمالقوية،اليتتُْنبِئعنتضلُّعهذااجلبلاألشم،منعلومالشريعة،من
أجلذلكوقعاختياريعلىهذااملوضوع،الذيأمسيتهب (آراء ابن أبي زيد القيرواني الفقهية من

خالل كتابه النوادر والزيادات – نماذج من كتاب الصالة") ،وذلكليكونموضوعرساليتيف
مرحلةاملاجستري،يفقسمالفقهوأصوله،بكليةالعلوماالسالمية،جامعةاملدينةالعاملية.سائالاهلل
تعاىلأنيلهمينفيهالصواب،وأنجينبينفيهالزلل،وأنجيعلهنافعامباركا،إنهويلذلكومواله .






3أخرجهالطرباينيفمسند الشاميين(/122/3رقم)199:منطريقأمحدبناملعلىعنسليمانبنعبدالرمحنعنعبد
الرمحنبنيزيدعنعليبنمسلمعنأيبصاحلاألشعريعنأيبهريرةبه ،وقدجاءهذااحلديثأيضاعنأسامةبنزيد
وأيبالدرداءرضياهللعنهما،ولهأيضاشواهدولذاصححهاأللباينيفمشكاةاملصابيحرقماحلديث425:
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أسباب اختيار الموضوع:
هناك أسباب حدت بالباحث الختيار هذا املوضوع للبحث فيه ،ميكن إمجاهلا يف النقاط
التالية :
 -3أناإلمامابنأيبزيد-رمحهاهلل-مناملشهورينمنعلماءاملالكيةفدراسةآرائه الفقهيةمما
يفيدطلبةالعلممنجهة،مثإنهخدمةلرتاثابنأيبزيدمنجهةأخرى.
 -4أنهذااملوضوعرغمأمهيتهملتكتبفيهرسالةعلميةمستقلةحسبعلمالباحثالقاصر.
وهومناألموراليتجتدرالعنايةهبايفجانبالدراساتاملعاصرة 
 -1بيانمكانةابنأيبزيدمنخاللعرضآرائه الفقهيةىفالصالةمنكتابه النوادروالزيادات
علىمايفاملدونةمنغريهامناألمهات.
 -2أنهخدمةلكتابالنوادروالزياداتالذىهومنأفضلكتباملالكية.
أهمية البحث:

إن االشتغال ببحث آراء العلماء اجملتهدين من املذاهب الفقهية املختلفة ،حيقق للدارسني
اء،وحيث
التأثرمبالديهممنامللَكةيفالتفكريالسليم،واالستنباطالصحيحمننصوصالشريعةالغر
ّ
على البحث والتحقيق يف مسائل اخلالف لألخذ بالراجح من األقوال وترك ما سواه من املرجوح
اسةيبني مايسلكهصاحباآلراء مناملناهجيفآرائه،ويبني
والضعيف،كماأنهذاالنوعمنالدر ِّ
جتردهللدليل،وعدمتعصبهللمذهبالذيينتسبإليه،ممايكشفعنمكانتهالعلمية.فضال
مدى ُّ
عنذلكفإنأمهيةهذااملوضوعتزدادجالءيفالنقاطالتالية :
اءيفاملذهباملالكيالذيإليهانتسابه،أو
 .3مكانةاإلمامابنأيبزيدبنيالعلماء،سو
ِّ
يفغريهمناملذاهب.
 .4مكانة هذا اإلمام بالتحرر املذهيب يف آرائه مع ما يدعم به آرائه  ِمن أدلة نقلية
صحيحة،ومعقولصحيحسليم .
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مشكلة البحث:
إناإلمامابنأيبزيد–رمحهاهللتعاىل-هومنأبرزعلماءاملذهباملالكييفبالداملغرب،فدراسة
للمذهباملالكي،وغريها

اآلراء الفقهيةلإلمامابنأيبزيد،يكشفعنمدى موافقته أوخمالفته 
من املذاهب األخرى ،و يربز مدى استقالليته ببعض اآلراء ،حسب اجتهاده الشخصي ،وكذلك
يكشفعنمنهجهيفاالختياروأسلوبهيفذلك،حىتيربزللقراءجهودالعلماءاملسلمنييفاملغرب
اإلسالمى والعرىب يف تنمية  احلضارة اإلسالمية العظيمة فيأيت هذا البحث للمسامهة يف سد هذا
الثغر .
أسئلة البحث:

إنالقضيةاألساسيةهلذاالبحث،هوإبرازآراءابنأيبزيدالفقهيةىفبابالصالةمنكتابه
له،وهي

"النوادروالزيادات"،وذلكيتطلبمنالباحثاإلجابةعناألسئلةاليتميكنأنتطرححو
كاآليت:
.3منهوابنأيبزيد؟وماهيمنزلتهيفاألوساطالعلمية؟ 
.4ماهوكتاب"النوادروالزيادات "؟وماهيقيمتهالعلمية؟ 
.1ماهىاآلراءالفقهيةالبنأيبزيدىفالصالةمنخاللكتابه"النوادر"؟ 
.2ومامنهجهوأسلوبهيفهذهاآلراء؟ومامدىاستقالليتها؟وماهيأقوال فقهاءاملذاهب
املختلفةيفاملسائلاليتوقعتعليهاآراءابنأيبزيدمنكتابهالنوادر؟ 
أهداف البحث:

ِ
أهدافهذاالبحث :
منأهم

ّ
.3إبرازشخصيةابنأيبزيد،ومنزلتهالعلمية .
.4متكنيالباحثمنالتعرفعلىكتاب"النوادر"وبيانقيمتهالعلمية .
.1متكنيالباحثأيضامنالتعرفعلىآراء ابنأيبزيديفالصالةمنخاللكتابه
النوادروالزيادات .
.2بيانمنهجابنأيبزيدوأسلوبهيفهذهاآلراء،ومدىاستقالليتها،معذكرأقوالفقهاءاملذاهب
املختلفةيفاملسائلاليتوقعتعليهاآراءابنأيبزيد .
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منهج البحث:
سيكونهذاالبحثمزجيامتآلفامنعدةمناهج،وذلكللوصولإىلاألهدافاملنشودةمنه،
وهيكالتايل:
المنهج االستقرائي :حيثيتتبعالباحث كتاب ابنأيبزيد،الذيحننبصدده(النوادر
والزيادات) ،وذلك الستخالص ما وقععليه آراء ابن أيب زيد،يف املسائل الفقهية ،والستكشاف
غريه من الكتب اإلسالمية ،يف التفسري
منهجه وأسلوبه يف ذلك ،وكذلك سيستعرض الباحث َ
واحلديثوشروحه،والفقهوأصوله،وحنوذلك،وذلكللوقوفعلىأقوالالفقهاءاآلخرينوآرائهميف
املسائل اليت وقع فيها آراء ابن أيب زيد ،وللتعرف على أدلة هذه األقوال واآلراء ،كما سيتصفح
الباحثكتبالتاريخاإلسالمييفاملغربوتراجمرجاهلاوسريهم،وذلكللوقوفعلىماكتبيف
ذلكعنابنأيبزيدوعصره.
المنهج التحليلي:ويأيتدورهذااملنهجبعداستخالصاالختياراتالفقهيةالبنأيبزيد،
وذلكيفحتليلهذهاآلراء،وإبرازمآخذهاووجوهها،واستكشافمناهجالرتجيحواالختيار.
منهج المقارنة والنقد :وذلكيفمقارنةآراء ابنأيبزيدالفقهيةمعأقوالاألئمةاآلخرين
من املذاهب املختلفة ،وذلك الستبيان مدى موافقته يف آرائه ملذهبه املالكي وخمالفته له ،ومدى
وغريها ،مع حماولة استعراض نقاط القوة
موافقته يف ذلك –أيضا -آلراء املذاهب الثالثة األخرى 
والضعفمناألدلةاملعتمدةلدىابنأيبزيديفآرائه،وكذلكنقاطالقوةوالضعفألقوالاألئمة
اآلخرينيفاملسألة.
بأنهذاالبحثمبجملهحبثمكتيب،إالأنالشبكةالعاملية(اإلنرتنيت)اليُغفلجانبهايف
علما
ّ

لالوصول هلا،إالهذه
هباللباحث،ويسه
هذاالصدد،فكممن ضالةمنشودة،بعيدةاملنال،اليقر
َ
ِّ
الشبكة! 
منهجه في اآلراء الفقهية:

منخاللدراسيتملادةالبحثمنبابالصالةيفكتابالنوادروالزيادات،وحتديداملسائلاليت
أبدىفيهاابنأيبزيدالقريواين،رأيتأناأللفاظاليتعربفيهاابنأيبزيدعنآرائهكالتايل:
2
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 -3لفظصريحواضحالداللةعلىاإلختيار،كمايفقوله":والصالةالوسطى،صالةالعصر".
 -4لفظ " وال شىء عليه" كما يف قوله ":وال شىء على من بصق دما يف الصالة ،مامل
4
يتفاحشكثرته".
 -1قوله":ليسبصواب"كمايفقوله":وليسبصوابأنيصليبنييدياستطوانتني،وبينه
1
وبنيسرتتهقدرصفني".
 -2قوله":أناأحتاطفأرى"كمايفقوله":وأناأحتاطفأرىعلىاملسافريقدملركعة،ناسيا
2
للظهرأنيتمها".
 -1قوله ":وبه أقول" كما يف قوله......" :قال أصبغ ":تصلي الفائتة ،وتصلي العصر ،وبه
1
أقول".
 -6قوله":أحبإيل"كمايفقوله":فإنكانتإذاأعادتالغسلغربتالشمس،فلتصلبذلك
6
املاءيفالوقتأحبإيلمنصالهتامباءطاهربعدالوقت".
قوله ":ينبغي" كمايف قوله ":وينبغي أنتكون صفوف النساء خلف صفوفالرجال"7.
وهذاعلىسبيلاملثالالعلىسبيلاحلصر .
أما المنهج المتبع في عرض آراء ابن أبي زيد الفقهية ودراستها فهو كالتالي:
أوالً :يستخلصالباحثاملسائلاليتوقععليهاآراء ابنأيبزيدالفقهيةىفباب الصالةمنكتاب

"النوادر "،مثيقومبرتتيبها-حسبموضوعاهتا -علىمباحثومطالب،فيجمعاملطالباليتيف

فرضالصالةمثاليفمبحثواحد،واليتيفأوقاتالصالةيفمبحثآخر .
.3النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من األمهات،ابنأيبزيدالقريواين)325/3(،حتقيقالدكتورعبدالفتاححممد
احللو،دارالعرباإلسالمي،الطبعةاألوىل3999:م .

4المصدر نفسه،ص 433:
1المصدر نفسه،ص 391:

2المصدر نفسه،ص 471:
1المصدر نفسه،ص 471:

6المصدر نفسه،ص 476:

7المصدر السابق،ص 497:
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ثانياً :يصدرالباحثاملسألةاليتيريدحبثهابعنوان:المطلب ،مثيذكرحتتهارأي ابنأيبزيدىف

املسألة،مشرياإىلاملوضعالذيمتفيهرأيهمنكتاب" النوادر" .

يديفاملسألة،حىتيستمتعالقارئبعباراتهذااإلمام،وحىتتظهر

ثالثاً :يذكرنصكالمابنأيبز
أساليبهيفاآلراء،حمياليفهنايتهملوضعهمن"كتاب النوادر " .

رابعاً  :مثيذكرأقوالالفقهاءمناملذاهباملختلفةيفاملسألة،مذيالذلكببيانمنيوافقهابنأيب
زيديفاملسألةمنالفقهاء .

خامساً:يقومالباحثبوضعاهلوامش،يسلكفيهااملنهجالتايل :

أ.يذكراسمالسورةورقماآليةاليتوردتيفاملنت،فيقولمثال:سورةاملائدة .6:
ب.حييلاألحاديثإىلمصادرها،دونإرادةاالستقصاءيفذلك،إذاكاناحلديثصحيحاوليس
فيهعلةيقولالباحثفيه:صحيحأوحسنأخرجهفالن،كلهممنطرقعنفالنعنالنيب-
صلىاهللعليهوسلم-به،مثيذكرمنصححهمناألئمةاملتقدمنيواملتأخرين-إنوجد،-وهذا
فقطيكونيفالسنناألربعة،وأمايفالصحيحنيأوأحدمها،يقولالباحث:أخرجهالبخاريأو
مسلممنطريقفالنعنالنيب-صلىاهللعليهوسلم-به.

ج.يذكرأقوالاحملدثنييفأحكاماألحاديثاليتليستيفالصحيحني،وخباصةاملعاصرينمنهم .
د.حييلكالمابنأيبزيدإىلمواضعهيفكتابه" النوادر".أوغريه .
هـ.حييلأقوالالفقهاءوالعلماءإىلأماكنهايفكتبهم .
و.يتقيديفاإلحاالتبالطريقةاملتبعةيفجامعةاملدينةالعاملية .

ز .يقومبذكرتراجمخمتصرةلألشخاصالذينمليشتهروا،وذلكعندأولذكرهميفمنتالبحث،
وكذلك يقوم بشرح الكلمات الغريبة ،مستعينا بكتب الرتاجم واملعاجم ،وشروح احلديث،
والفقه،وكتبالغريبوالضبط .
حدود البحث:
يكونهذاالبحثمنحصرا يفعناصرمعينةاليتعداهالغريها،وهي:إبرازشخصيةابنأيب
زيد ومكانته العلمية ،مع اإلشارة إىل مالمح من العصر الذي عايشه من الناحية السياسية

واالجتماعية والفكرية وحنو ذلك ،وكذلك إبراز ماهيَّة كتابه "النوادر " ،واملنهجية اليت سلكها يف
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تأليفهبشكلعام،مثالكشفعنآرائهالفقهيةمنهذاالكتاب،وكذلكالكشفعنمنهجهالعام
يفاختيارالرأي،وبيانمدىموافقتهأوخمالفتهللمذهباملالكيأواملذاهباألخرىيفهذهاآلراء،
وذلكيتطلبالتعرف علىأقوالاألئمةوالفقهاءاآلخرينمناملذاهباملختلفة،يفاملسائلالفقهية
ُّ
اليتاختارهاابنأيبزيد .
الدراسات السابقة:
قد سبق أن أشار الباحث عند حديثه عن أسباباختيار املوضوع ،أنهمل يصادف رسالةعلمية
مستقلةاختصتبذكر اآلراء الفقهيةالبنأيبزيدالقريواين،لكنوقفعلىبعضالدراساتاليت
قامهبابعضالعلماءوالباحثنياملعاصرينعنعقيدةابنأيبزيدالقريواينوعنكتبه،وهيكثرية،
ولكننكتفيبذكرأمهها،وإليكبيانذلكباختصار :
الدراسة األولى :وهي رسالة دكتوراه قام هبا عبد السالم حممد أديب كيالين ،بكلية الشريعة
والدراساتاإلسالميةجبامعةاإلسكندريةبعنوان:تحقيق المباني وتحرير المعاني شرح رسالة ابن
أبي زيد القيرواني ألبي الحسن علي بن محمد خلف المتوفى المعروف بالشاذلي 728
إلى( 949باباإلجارةواجلعلوالكراءوالشركةوالقراضواملساقاةواملزارعة)"وهذهالرسالةمليتم
نشرهابعديفشبكةاإلنرتنيت،إالأنّينوجدتعنواهنايفقائمةالرسائلاجلامعيةاليتمتدراستها.
والفرقبنيهذهالدراسةودراستنا،أنهذهالدراسةتدورحولحتقيقكتاباملباينوحتريراملعاين
شرحرسالةابنأيبزيدالقريواين،بينمادراستناتنحصريفذكرآراءابنأيبزيدالقريواينالفقهيةمن
خاللكتابه النوادروالزيادات– مناذجمنكتاب الصالة"-ويعتربهذاهواجلديدالذيجاءت به
دراستنا .
الدراسة الثانية :قامهباحممدبوزيانرواحبية،بعنوان":شرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني لإلمام
أبي محمد صالح الهسكبوري (  124هـ ) دراسة وتحقيق من اول كتاب النكاح الى اخر
كتاب البيوع"،وهيرسالةعلميةمقدمةلنيلدرجةماجستريبكلية الشريعةوالدراساتاإلسالمية،
أهنامسجلةيفقائمةالرسائل
جامعةأمالقرى.وهذهالرسالةمليتمنشرهايفشبكةاإلنرتنيت،إالّ
ّ
اجلامعيةاليتمتدراستها.والفرقبينهاوبنيدراستنا،أنهذهالدراسةختتصبتحقيقشرحرسالةابن
أيبزيدالق ريواين،بينمادراستناتدورحولآراء ابنأيبزيدالقريواينالفقهيةمنخاللكتابه النوادر
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والزيادات–مناذجمنكتابالصالة"-وهذايعتربإضافةاجلديدةأضافهاالباحثإىلساحةابنأيب
زيدالقريواين .
الدراسة الثالثة :قامهباعبدالوهابحممدجامعإيليشن،بعنوان":شرح القلشاني على رسالة ابن

أبي زيد القيرواني" من بداية الكتاب إلى نهاية باب الدعاء للطفل والصالة عليه" – دراسة
وتحقيقاً" وهيرسالةعلميةمقدمةلنيلدرجةماجستريبكليةالشريعة باجلامعةاإلسالميةباملدينة
املنورة.وهذهالرسالةأيضاعثرتعليهايفقائمةالرسائلاجلامعيةاليتمتدراستهاإالأهناملتنشربعد
يف شبكة اإلنرتنيت ،ومع ذلك مل تتعرض ملوضوع اآلراء الفقهية البن أيب زيد القريواين .والذي
سيتح ّدثعنهالباحثيفدراسته،ويعتربهذاهواجلديدالذيجاءبهحبثنا .

الدراسة الرابعة":قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني"،وهيرسالة
غريأكادميية،قامبتأليفهاالشيخاحملدثالعالمةعبداحملسنبنمحدالعبادالبدر.وهيرسالةقيمةيف
شرحمقدمةرسالةابنأيبزيدالقريواينيفالعقيدةإالأنمؤلفهامليتعرضآلراءابنأيبزيدالقريواين
الفقهية،والذيسيقومبهالباحثمنخاللكتابه النوادروالزيادات - ،مناذجمنكتابالصالة -
وهذاالذيمييّزدراستناعنهذهالدراسة،ويعتربأيضااجلديدالذيجاءبهحبثنا .
وينبهالباحثأنهمليعثرعلىالدراساتالسابقةاملتعلقةبابنأيبزيداملنشورةيفاإلنرتنتبعداجلهد
املستمر .
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هيكل البحث:
قسمتالرسالةإىلمقدمةوفصلنيوخامتة .

المقدمة :وفيها أسباب اختيار املوضوع ،أمهية البحث ،مشكلة البحث ،أسئلة البحث ،أهداف
البحث،منهجالبحث،حدودالبحث،الدراساتالسابقة .
الفصل األول:حياة ابن أبي زيد والتعريف بكتاب النوادر والزيادات ،وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول :في حياة اإلمام ابن أبي زيد القيرواني ،وفيه أربعة مطالب :
المطلب األول:امسهونسبهومولدهونشأتهوعصره .
المطلب الثاني:رحلتهيفطلبالعلمومكانتهالعلمية،وثناءالعلماءعليه،ومذهبهالفقهي .
المطلب الثالث:شيوخه،وتالميذه،ومصنفاته .
المطلب الرابع:وفاته 

المبحث الثاني :التعريف بكتاب النوادر والزيادات ،وفيه مطلبان:

المطلب األول:التعريفبكتابالنوادروالزيادات .
المطلب الثاني:مصادركتابالنوادروالزيادات .
المبحث الثالث :مفهوم اآلراء الفقهية والصالة ،وفيه مطلبان:
المطلب األول:تعريفاآلراءالفقهيةوعالقتهابالرتجيحوالفرقبينهما .
المطلب الثاني:تعريفالصالةوأنواعهاعنداألئمةاألربعة .
الفصل الثاني :اآلراء الفقهية لإلمام ابن أبي زيد في الصالة من كتابه النوادر.
وفيه خمسة مباحث:
المبحث األول :في حكم النجاسة فيما يصلي ،وما يكره أن يصلى فيه ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :منصلىعلىحص ٍريحتتهجناسة .
المطلب الثاني:منبصقدمايفالصالة .

المطلب الثالث:حكمالصالةيفاملقربة .

المبحث الثاني :في فرض الصالة ،وفيه مطلبان:
المطلب األول:الصالةالوسطى .
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المطلب الثاني:حكمصالةالليل،وحكمصالةخسوفالقمر .
المبحث الثالث :في ذكر أوقات الصالة ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :آخروقتصالةالعشاء .
المطلب الثاني:أفضلوقتصالةالفجر .

المطلب الثالث:حكممنصلىبأذانسكرانأوجمنون .
المبحث الرابع :في القراءة خلف اإلمام ،والدعاء بين السجدتين ،ومسابقة اإلمام ،وفيه ثالثة
مطالب:
المطلب األول :حكمالقراءةخلفاإلمام .
المطلب الثاني:هلبنيالسجدتنيدعاءأوتسبيح؟ 
المطلب الثالث:حكممسابقةاإلماميفالصالة .
المبحث الخامس :في التشهد ،وفي القنوت ،وفي جمع المسافر بين الصالتين ،وفيه ثالثة
مطالب:
المطلب األول :منسلمعنيسارهمثمليسلمأخرىحىتتكلم .
المطلب الثاني:حكمالقنوتيفالصبح .
المطلب الثالث:مىتيباحللمسافراجلمعبنيالصالتني .
الخاتمة  :وفيها أهم نتائج البحث.
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الفصل األول:
حياة اإلمام ابن أبي زيد والتعريف بكتاب النوادر والزيادات،
وفيه ثالثة مباحث:
المبحث األول:

في حياة اإلمام ابن أبي زيد.
المبحث الثاني:

التعريف بكتاب النوادر والزيادات.
المبحث الثالث:

مفهوم اآلراء الفقهية والصالة.
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المبحث األول :في حياة اإلمام ابن أبي زيد.
وفيهأربعةمطالب:

املطلباألول :
امسهونسبهومولدهونشأتهوعصره 
املطلبالثاين :
رحلتهيفطلبالعلمومكانتهالعلميةوثناءالعلماءعليه،ومذهبهالفقهي 
املطلبالثالث :
شيوخهوتالميذه،ومصنفاته 
املطلبالرابع :
وفاته 
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المطلب األول :اسمه ونسبه ومولده ونشأته وعصره .

اسمه ونسبه:هوأبوحممدعبداهللبنأيبزيدعبدالرمحنالنفزيالقريواين 3.ومجهوراملؤرخني
اتفقوايفاسمابنأيبزيدونسبهوكنيته .
والنفزي:نسبةإىلأسرةمننفزةمنأعمالاألندلس،وقيل:نسبةإىلقبيلةنفزاوةاملستقرةباجلنوب
التونسي،تقعشرقشطاجلريدوإليهاينسبعبداهللبنأيبزيد 4.
القريواين:نسبةإىلمدينةالقريوان،وعرفتمدينةالقريوان1مبدينةعقبةحيثاختارهاعقبةبننافع2
مكانا اسرتاتيجيا بعيدا عنالشواطئاليتيهددهاالبيزنطيون،وبعيداعناجلبالاليتيرتبصهباالرببر
وهبايتحصنون،وقدأرادعقبةأنتكونقاعدةأعمالهاحلربيةوخمزناملؤنةكماأرادهامعسكراجلند
اإلسالم إىل آخر الزمان ،ومن هنا كانت تسمية القريوان وهي معربة عن كاروان الفارسية وتعين
املعسكر 1.
وملجيدالباحثمنتطرقللحديثعنأسرةابنأيبزيدسوىوصفهابأهناغنية 6.
مولده ونشأته:
يفتاريخوالدةأيبحممدعبداهللبنأيبزيدقوالن :
القولاألول:أنهولدسنة،131وبهقالمجهوراملؤرخني .
الثاين:أنهولدسنة،136وبهقالبروكلمان 3.
3معالم اإليمان في معرفة أهل القيروان،أبوزيدعبدالرمحنبنحممداألنصاريالدباغ،)321/2(،حتقيقوتعليق:حممدماضور،
املكتبةالعتيقة–تونس .

4مقدمة شرح الرسالة،لزروقأمحدبنأمحدالفاسي،)1/3(،طبعمعشرحابنناجيعلىالرسالة،ط.اجلماليةمبصر-3114

3932م .

1القريوان:تقعاآلنيفاجلمهوريةالتونسيةيفجنوبغربالعاصمةعلىبعد351كلم،انظر:ابن أبي زيد،عقيدته...،ص9:

 2هوعقبةبننافعالفهري،ولديفعهد الرسولصلىاهللعليهوسلموالتصحلهصحبة،والهعمروبنالعاصإفريقياملاكان
علىمصر،انظر:أسد الغابة في معرفة الصحابة،عليبنحممدالشيبايناملعروفبابناألثري،) 116-117/1(،دارإحياء

الرتاثالعريب–بريوت–لبنان.

 1أبو محمد عبد اهلل بن أبي زيد القيرواني ،حياته واّثاره وكتاب النوادر والزيادات،للدكتوراهلديالدرقاش،ص،43:دار
قتيبةللطباعةوالشروالتوزيع،بريوت،الطبعةاألوىل3959-3219:م .
 6ابن أبي زيد القيرواني ،عقيدته وموقفه من الفرق ومقاومته للبدع ،حميالدينسليمانإماممديلي،)99/3(،رسالةمقدمة
لنيلدرجةالدكتوراه،قسمالعقيدة،جامعةأمالقرى4113–3244،م .
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والذييظهرأنالقولاألولأوىلباالعتبارملايلي :
 .3أنهرأيمجهوراملؤرخني،وملخيالفيفذلكإالبروكلمان.
 .4أنابنأيبزيدألف"الرسالة"وعمرهسبععشرةسنة،يفعام،147وهذاممايؤيدالقول
بأنوالدتهكانتسنة.131
فقدأمجعاملؤرخونبأنوالدتهبالقريوان 4.
أماعننشأةابنأيبزيدفلمتفدنااملصادربأخبارمفصلةعنذلك،والذيالشكفيهأنابنأيب
زيدنشأيفجوأسريغينحظيفيهبرتبيةصاحلةوتنشأةجيدة،مماكانلهأثريفتوجههحنوالعلم
منذزمنمبكر .
يقولالدكتورحميالدين":بالقريواننشأابنأيبزيدوترىبوملتذكراملصادراملعتمدةشيئاعن
أسرتهوالعنماضيحياتهاألوىل،وكيفتلقىدراستهاألوليةإالماهومعروفعنطريقالتعليميف
عصرهوبيئتهفحفظالقرانالكرميأواليفالكتّاب" 1.
عصره:فقدعاشابنأيبزيديفالقرنالرابعاهلجري،ويفعصرهقامتالدولةالفاطميةالشيعيةاليت
شاهد أهل السنة واجلماعة إبان حكم  هذه الدولة مشاكل عديدة من اإلعتقاالت واإلعدامات
ألهلالعلموحفظتهمااهللبهعليم،ممنخالفهميفالعقيدةواملذهب.لقداشتدتعذيبالعلماء
،حيثإنبينعبيدأظهرواحنلتهمالشيعيةعالنيةوأصدرواالقرارمبنعتعليمأصولالشريعةعلى
مذاهبالسنة،وأوقفواشيوخالقريوانعنإلقاءدروسهميفجامععقبةوخاصةفيمايتعلقبالعقائد،
واكتفىشيوخالسنةبإلقاءتالميذهمتلكالعلوميفبيوهتمودكاكنيحرفهم .2

 3تاريخ األدب العربي،لكارلبروكلمان،)456/1(،نقلهإىلالعربيةد.رمضانعبدالتواب،ود.السيديعقوببكر،دار
املعارف3971،م،مصر.
 4الرسالة الفقهية مع غرر المقالة في شرح غريب الرسالة ،أليب عبداهلل حممدبن منصور املغراوي ،إعداد وحتقيق الدكتور
اهلاديمحو،والدكتورأبواألجفان،ص،34:دارالغرباإلسالمي،الطبعةاألوىل،3956-3216:بريوت-لبنان.

1ابن أبي زيد القيرواني،عقيدته،محي الدين مديلي ،المرجع السابق،)96/3(،

 2ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك ،للقاضي عياض ،)115/1( ،حتقيق حممد بن تاويت
وآخرين،وزارةاألوقافوالشؤوناإلسالميةباملغرب،الطبعةاألوىل .3151:
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المطلب الثاني :رحلته في طلب العلم ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه ،ومذهبه الفقهي:
رحلته في طلب العلم:
لقدصدقالبنأيبزيدالقريواينماقيلعنأهلاملغرب،حيثبدأحبفظالقرآنالكرميوأتقنهوأجاد
بر.ألنحفظالقرآنيساعد

تالوتهكماهوعادةالناشئني يفبالداملغربوامالإفريقياوبالدالرب
كثريايفاملقدرةعلىاستيعابالعديدمنالعلوموالفنون .
قالابنخلدونيفمقدمته":إنأهلاملغربوامالإفريقياوبالدالرببريقتصرونيفتربيةالناشئني
علىحتفيظالقرآنوالخيلطونمعهشيئاآخر،ومنأجلذلككانواأقوممنغريهممنأهلالبالد

اإلسالميةعلىرسمالقرآنوحفظه" 3.
وبعدأنحفظالقرآنكغريهمنتالميذعصرهوتعلمأصولالكتابةوأتقنهاواستفادمناملبادئاألولية
للعلوممتكنمناجللوسإىلحلقاتشيوخالعلماءالبارزينيفعصره 4.
ومليقتصرابنأيبزيدطلبهللعلميفمنطقتهفحسب،بلرحلإىلاحلجومسعمنالعلماءيفرحلته
وحجه،كماأجازهبعضعلماءعصره 1.

مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:
حظيابنأيبزيدالقريواينمبكانةعلميةبارزةعندالعلماءوشهدوالهبالعلموالفضل،والأبالغإذا
جزمتالقول بأنأقواهلمقداتفقتعلىفضلهوتعددمعارفهيفالفنونخاصةبفقهمالكحيث
صارفيهمرجعاهلم،ومؤلفاتهالقيمةتشهدبعلوعلمهيفالقرآنواحلديثوالقراءآتوالفقهوغري
ذلك،وهذهبعضأقواهلم :
قالالدباغيفشأنابنأيبزيد":كانرمحهاهللتعاىلمتفننايفعلومكثرية،منهاعلومالقراءآت
وتفسريالقرآنوحديثرسولاهللصلىاهللعليهوسلم،ومعرفةرجالهوأسانيدهوغريبهوالفقهالبارع
وآثارالعلماءوكتبالرقائقواملواعظواآلداب 2".
3مقدمة ابن خلدون،لعبدالرمحنابنخلدون،ص،393-391:الطبعةاألوىل3997-3213:م.دارالفكر،بريوت.
4ابن أبي زيد القيرواني وعقيدته،حميالدينمديلي،املرجعالسابق،)99/3(:بتصرف.

 1النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من األمهات،البنأيبزيدالقريواين،)7/3(،بتحقيقالدكتورعبدالفتاح،
دارالغرباإلسالمي،الطبعةاألوىل3999:م.بتصرفبسري.

2معالم اإليمان،للدباغ،املرجعالسابق.331/1،
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وقالعنهاإلمامالذهيب":أنهاإلمامالعالمةالقدوةالفقيه،عاملأهلاملغرب،أبوحممدعبداهلل بن
أيبزيدالقريوايناملالكي،يقاللهمالكالصغري،وكانأحدمنبرزيفالعلموالعمل" 3.
وقالالذهيبعنهأيضا":وكانرمحهاهللعلىطريقةالسلفيفاألصول،اليدرىالكالموال
يتأول"4.وغريذلك .
وعلى هذا نالحظ أن ما قالوه فيه يرتجم ترمجةصادقة لشخصية اإلمام استحق أن يلقب مبالك
الصغري،وعلىضوءماتقدمجندكلاآلراءقداتفقتعلىسعةعلمهوصالحه .

مذهبه الفقهي:

أبوحممدعبداهللبنأيبزيدأحدأئمةاملالكيةالذيننشروايفبالداملغربمذهبمالكبشكل
واسع ،ولعب دورا كبريا يف خدمة املذهب ،استقى املذهب وخلصه وذب عنه حىت لقب مبالك
الصغري .
قالالقاضيعياضيفهذاالصدد":وكانأبوحممدرمحهاهللإماماملالكيةيفوقته،وقدوهتم،وجامع
مذهب مالك ،وشارح أقواله ،وكان واسع العلم وكثري احلفظ والرواية ،وكتبه تشهد بذلك ،فصيح
القلم،ذابيانومعرفةمبايقوله،ذاباعنمذهبمالك،قائماباحلجةعليه 1".
إالأناإلمامابنأيبزيدمليقفعندالتقليداألعمى،بلكانيفتفكريهوإجتهادهعلىبينةمن
األمرومجعاآلثارالصحيحة .


 3سير أعالم النبالء ،أليب عبداهلل حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب )31/37 (،حتقيق شعيب األرناؤوط واّخرين ،مؤسسة
الرسالة،الطبعةاألوىل،3213:بريوت–لبنان.

4سير أعالم النبالء،للذهيب،املصدرنفسه.34/37،

1ترتيب المدارك،للعياض،املرجعالسابق.294-291/2،
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المطلب الثالث :شيوخه وتالميذه ،ومصنفاته :
شيوخه:
لقدحظيأبوحممدابنأيبزيدبالتتلمذوالروايةعنعددكبريمنشيوخالعلم،نذكرمنهم :
 .3أبوالفضلالعباسبنعيسىاملمسي،وهوفقيهفاضلعابد،تويفسنة 111بالوادي
3
املاحلقرباملهديةوهويقاتلبينعبيد،ملاكانيعتقدبكفرهم.
 .4أبو سليمان ربيع بن عطاء اهلل بن نوفل القطان ،وكان عاملا بعلوم القرآن ،حافظا
للحديث عاملا مبعانيه وعلّله ورجاله ،معتنيا با األحكام الفقهية ،يلقي دروسه جبامع
4

القريوان،تويفسنة.111
 .1أبوبكرحممدبنحممداملعروفبابناللّبادالقريواين،لهحفظكثريوعنايةجبمعالكتب
1
معحظوافرمنالفقه،تويفسنة.111
 .2أبوالعربحممدبنحممدبنمتيمالقريواين،مؤلف"طبقاتعلماءإفريقيا".وهومشهور
2
بالثقافةوالصالحعاملبالسننوتاريخالرجال،مجّاعللكتب،تويفسنة.111
1
 .1أبوعبداهللحممدبنمسرورالعسالاملشهوربعلمهوصالحه،تويفسنة.126
 .6أبوالعباسعبداهللبنأمحدبنإبراهيمبنإسحاقاإلبياين،عاملإفريقيةيفزمانهوحافظ
املذهبهبا،تويفسنة6.114
 .7حبيبموىلأيبسليمانبنربيع،كانفقيهاعابدامييلإىلاحلجة،عاملابكتبهحسن
3
األخالقبارامسحا،تويفسنة.119

3معالم اإليمان،للدباغ،املرجعالسابق.49/2،

4تراجم الؤلفين التونسيين،حملفوظحممد،)94/2(،دارالغرباإلسالمي،بريوت–لبنان3951–3954.م.

1المدارك،للعياض،املرجعالسابق،112/1:الدباغ،املرجعالسابق،43-47/1:الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء

الذهب،البنفرحوناملالكي،)396–397/4(،حتقيقوتعليقالدكتورحممداألمحديأبوالنور،دارالرتاثللطبعوالنشر–

القاهرة.

2المدارك،للعياض،املصدرالسابق.112/1:

1الرسالة الفقهية،للمغراوي،املرجعالسابق:ص.32:
6المدارك،للعياض،املصدرالسابق.112/1:
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 .5إبراهيمبنحممدبناملنذر،أحدأعالمهذهاألمةوأحبارها،مسععنهابنأيبزيديف
4
رحلتهوحجه،تويفسنة.119
 .9أبو سعيد أمحد بن حممد بن زياد ابن العريب ،اشتغل أول أمره باحلديث والتاريخ ،مث
1
بالتصوف،مسععنهابنأيبزيديفرحلتهوحجه،عاشيفمكةوتويففيهاسنة.123
2
 .31أمحدبننزارأبوميسرة،منمتعبديشيوخالقريوان،تويفسنة.117
وغريهممنمشائخالشيخرمحهماهللتعاىلمجيعارمحةواسعة .
تالميذه:
لقداشتهرعلمابنأيبزيدوفضلهبنيأهلعصره،فقصدهعددكبريمنطالبالعلمينهلونمن
معارفه،ويستفيدونمنجمالسهحىتخترجعلىيديهمئاتالطالبمنالقريوانواملغربواألندلس
وغريهامنبلدانأخرى،ومنهؤالءالتالميذ :
.3أبوبكراخلوالين،هوأمحدبنعبدالرمحنبنعبداهللاخلوالينالفقيهاحلافظوشيخإفريقية،وشيخ
فقهائهايفوقته،تويفسنة 1.214
.4أبوسعيداخلوالين،هوخلفبنحممداخلواليناخلياط،تتلمذعلىيدابنأيبزيدوالزمه،وكان
يشتغلخياطا،وملتذكراملصادرتاريخوفاته 6.
.1أبوالقاسمخلفبنأيبالقاسماألسدياملعروفباالرباذعي،ويكىنأيضابأيبسعيد،منكبار
أصحابابنأيبزيد،تويفسنة 7.157
 .2أبو القاسم عبدالرمحن بن حممد احلضرمي املعروف باللبيدي ،ولبيد من قرى ساحل 3.تويف
بالقريوانسنة 4.212
3المدارك،املصدرنفسه.121/1:

4الديباج المذهب،البنفرحون،املصدرالسابق.245/3:

 1تذكرة الحفاظ،أليبعبداهللحممدبنأمحدبنعثمانالذهيب،)514/1(،صححهالشيخعبدالرمحنبنحيياملعلمي،دار
إحياءالرتاثالعريب،بدونتاريخ.

2معالم اإليمان،للدباغ،املرجعالسابق.23-22/1:
1المدارك،للعياض،املرجعالسابق.711-713/2:
6معالم اإليمان،للدباغ،املصدرالسابق.316/1:

7المدارك،لعياض،املصدرالسبق،715/2:انظرأيضا:ابن أبي زيد القيروانيوعقيدته،..املرجعالسابق:ص.316:
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.1أبوبكرإمساعيلبنإسحاقبنعذرةاأليدي،فقيهزاهدقريواينمسعبإفريقيةمنابنأيبزيد
وغريه1.وملتذكراملصادرتاريخوفاته .
ابلسملا

.6أبواحلسنعليبنحممداملنمرالطرابلسيالقرطيب،يذكرأنهأولمنأظهرالسنةبطر
كانتيفإفريقيةالواقعةاملعروفةبوقعةاملشارقةسنةسبعوأربعمائة،تويفسنة 2.214
.7أبوبكرحييبنعبدالرمحنبنوافداليحصيالقرطيب،قاضالقضاةتويفسنة 1.212
.5أبوبكرحممدبنموهبالتجييباحلصاراملعروفبالقربي،وهوجدالقاضيأيبالوليدالباجي،
تويفسنة 6.216
.9أبوعمرأمحدبنحممدالسعدياألندلسياإلشبيلي،نزلاملهديةوعليهدارتالفتياهباوكان
فقيهاصاحلا،تويفسنة 7.231
. 31أبوعمرأمحدبنحممدبنأيبعبداهللأيبعيسىاملعافريالطلمنكي،أصلهمنطلمنكهمن
ثغراألندلسالشرقي،تويفسنة 5.249
وغريهممنتالميذالشيخابنأيبزيدرمحهماهللمجيعارمحةواسعة .

مصنفاته:
قدأنعماهللسبحانهوتعاىلعلىأيبحممدأيبزيدبنعمكثرية،منهاغزارةعلمهالدالةعليهاكثرة
مصنفاتهيفخمتلفالفنوناإلسالمية،نذكرمنهاعلىسبيلاملثال :
 .3رسالةفيمنتأخذهعندتالوةالقرآنوالذكرحركة3.ومليقفالباحثعليه.
3المدارك،للعياض،املصدرالسابق.717/2:

4الديباج،البنفرحون،املرجعالسابق.251/3:
1الديباج،املصدرنفسه.251/3:

2ابن أبي زيد القيروانيوعفيدته،..املرجعالسابق:ص.361:
1المدارك،للعياض،املرجعالسابق.671/2:

6المدارك،املصدرنفسه.672-671/2:
7المدارك،املصدرنفسه.644/2:

5الديباج،البنفرحون،املصدرالسابق.375-379/3:
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 .4رسالةالنهيعناجلدل4.ومليقفالباحثعليهبعداجلهداملستمر.
 .1رسالةالردعلىالقدريةومناقضةالبغدادياملعتزيل1.ومليعثرعليهالباحثأيضا.
كمابينتيفاهلامش.
 .2كتابالذبعنمذهبمالك2.وهوخمطوط
ُ
 .1جزءيفإثباتكراماتاألولياء1.ومليعثرعليهالباحثبعداجلهداملستمر.
 .6البيانيفإعجازالقرآن6.ومليقفعليهالباحثأيضا.
 .7كتابأوقاتالصالة7.وملحيصلعليهالباحثبعداجلهداملستمر.
 .5كتابفضلرمضانواإلعتكاف5.وملجيدهالباحث.
 .9رسالةيفإعطاءالقرابةمنالزكاة9.ومليقفعليهالباحثبعداجلهداملستمر.
.31مسألةاحلبسعلىأوالداألعيان31.ومليقفعليهالباحث .
.33كتابالتنبيهعلىأوالداملرتدين33.ومليقفعليهالباحثأيضا .

.34كتابالتبويباملستجرج34.وملحيصلعليهالباحثبعداجلهداملستمر .
.31خمتصراملدونة3.وهوخمطوطكماأشرتيفاهلامش .
3المدارك،للعياض،املصدرالسابق.292/2:
4المدارك،للعياض،املصدرنفسه.292/2:

4المدارك،للعياض،املصدرنفسه.292/2:

2المداركللعياض،املصدرنفسه.292/2:خمطوط،توجدمنهنسخةخطيةمبكتبةتشسرتبييت،رقم311(2271:ورقة).انظر:
الرسالة الفقهية،للمغراوي،املرجعالسابق:ص13:

1معالم اإليمان،للدباغ،املرجعالسابق.331/1:
6المدارك،للعياض،املرجعالسابق.292/2:
7المدارك،للعياض،املصدرنفسه.292/2:

5معالم اإليمان،للدباغ،املصدرالسابق.333/1:
9المدارك،للعياض،املصدرالسابق.292/2:

31الديباج ،البنفرحون،املرجعالسابق.249/3:
33الديباج،البنفرحون،املصدرنفسه.249/3:

34هدية العارفين أسماء المؤلفين واّثار المصنفين من كشف الظنون،إمساعيلباشاالبغدادي،)227-225/3(،دارالكتب

العلمية–بريوت–لبنان.
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.32الرسالة،وهيأولمؤلفاته4.وهيمطبوعةمتداولة .
.31النوادروالزيادات1،وهوموضوعهذهالرسالة،وهومطبوع .
وغريهامنالكتبالكثريةالنافعةاليتصنفهاابنأيبزيدرمحهاهلل.وينبهالباحثأنهمليتمكن بعد
اجلهداملستمرمنمعرفةبقيةاملؤلفاتاملذكورةهلهيمتواجدة(خمطوطةأومطبوعة)أممفقودة .
المطلب الرابع :وفاته :
ويفتاريخوفاةأيبحممدابنأيبزيدقوالن :
القول األول :أنه تويف رمحه اهلل سنة  ،156وبه قال الشريازي ،والقاضي عياض ،والدباغ ،وابن
2
فرحون،وابنقنفذ،والبغدادي،وخملوف،وابنشنب.
القول الثاين  :أنه تويف رمحه اهلل سنة  ،159وبه قال ابن احلبّال ،والذهيب ،واليافعي ،وابن تغري
1
بردي،وابنالعبّاد.
وصلىعليهيفاليوماملوايللوفاتهرفيقهالشيخأبواحلسنالقابسيبالرحيانيةعندبابأصرميفمجع
غفري،ودفنبدارهبالقريوان 6.
رحم اهلل اإلمام ابن أيب زيد رمحة واسعة ،وأسكنه فسيح جناته .وبعد هذه اجلولة القصرية ،وهذا
العرضاليسريلشخصيةابنزيدالق ريواين،ومكانتهالعلمية،وشيوخه،وتالميذه،ومؤلفاته،نشرييف
النهايةإىلأنابنأيبزيدإماممنأئمةاإلسالم،وواحدمنأعالمالسنةومفخرةالعلماءالثقاتيف
بالداملغربالعريبواإلسالمي،ومؤلفاتهخريشاهدعلىذلك،حيثيتجلىفيهاصفاءذهنه،
وعمقفكرته،ووضوحهيفاألسلوب .
 3مقدمة ابن خلدون ،البنخلدون،املرجعالسابق.254/3:مخطوط،توجدمنهقطعةبدارالكتبالوطنيةبتونسيفجمموع
رقمه(.)32592انظر:الرسالة الفقهية ،للمغراوي،املرجعالسابق:ص 13:

4معالم اإليمان،للدباغ،املرجعالسابق.333/1:مطبوع،بدارالغرباإلسالمي،الطبعةاألوىل3956:م.

1المدارك،للعياض،املرجعالسابق.292/2:مطبوع،بتحقيقالدكتورعبدالفتاح،دارالغرباإلسالمي،الطبعةاألوىل3999:م.

2المدارك،للعياض،املصدرنفسه،296/2:معالم اإليمان،للدباغ،املصدرالسابق،335/1:الديباج ،البنفرحون،املصدر
السابق.211/3:

1شذرات الذهب،البنالعماد،املرجعالسابق.313/1:
6الرسالة الفقهية،للمغراوي،املرجعالسابق:ص.45:
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المبحث الثاني :التعريف بكتاب النوادر والزيادات.



وفيهمطلبان :
املطلباألول :
التعريفبكتابالنوادروالزيادات .
املطلبالثاين :
مصادركتابالنوادروالزيادات .
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المطلب األول :التعريف بكتاب النوادر والزيادات.
إنكتابالنوادروالزياداتعلىمايفاملدونةوغريهامناألمهات،هواملوضوعهلذهالدراسة،
وهومنأهممؤلفاتابنأيبزيدالقريواينعلىاإلطالق،وهوكتابحيملأبوابالفقهعلىفقه
مذهبمالكبعباراتمركزةواضحة .
وقدمجعفيهابنأيبزيدمناملسائلواخلالفاتوالرواياتواألقوالعلىمشهوراملذهب،وقدخيرج
مناملذهبأحيانا.أبدىيفهذاالكتابآرائهالفقهية،وكانالكتابكبريالفوائدحيثاحتوى
علىمسائلفقهيةضروريةومهمةاليتاليعذرلإلنساناملسلمجهلها .
اعتمدتيفهذهالدراسةعلىالنسخةاليتمتطبعهايفدارالغرباإلسالمي،الطبعةاألوىل
ُ
3999م،بتحقيقالدكتورعبدالفتاححممداحللو،ويقعكتابالنوادروالزياداتيفمخسةعشرجملد،
حسبماوقفعليهالباحث .
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المطلب الثاني :مصادر الكتاب.
لقداستفادابنأيبزيديفكتابالنوادرمنأمهاتالكتبيفاملذهباملالكيسواءماألفمنهايف
املشرقأومادونمنهايفاملغربواألندلس،وبااألخصكتباألسديةلألسد،3واملدونة
لسحنون،4والواضحةالبنحبيب،1واملستخرجةللعتيب ،2
واملوازيةالبناملواز،1وغريهامناملختصراتوالشروحاليتوضعتعلىهذهالكتبوغريها.كما
استفادمنكتبابنسحنون،6وابنعبدوس،7مضيفاإىلهذاكلهآراءمنسبقهمناألئمةوأقوال
الفقهاءيفاملذهباملالكي .5


 3هوأبوعبدالرمحنأسدبنالفراتبنسنان،صاحبأصلاملدونة،احلرايناملغريب،لقداهتممنالقولخبلقالقرآن،وهيرواية
ضعيفة،الأساسهلامنالصحة،وقدفندهاسحنون–وهوأعظمتالميذأسد–تفنيداهلذااإلهتمام،تويفسنة.432:انظر:

ابن أبي زيد القيروان وعقيدته،..سليمانمديلي،املرجعالسابق:ص79:

 4هوسحنونعبدالسالمبنسعيد،تويفسنة.421:انظر :مسائل ال يعذر فيها بالجهل على مذهب اإلمام مالك شرح

العالمة األمير على منظومة بهرام ،ص ، 37 :تقدمي وحتقيق الشيخ إبراهيم املختار أمحدعمر اجلربيت الزيلعي ،دار الغرب

اإلسالمي .
انعبدامللكبنحبيببنسليمانالسلمياألندلسي،مسعمنابناملاجشونومطرف،كانمجّاعاللعلمكثري
 1هوأبومرو
ّ
الكتبصنفالواضحةيفالسننوالفقهملبؤلّفمثلها،وله"تفسرياملؤطأ"وكتاب"اجلامع"وغريهاكثري.تويفسنة، 415:
وقيل .419:انظر:الديباج،البنفرحون،املرجعالسابق .)31-5/4(:

 2هوأبوعبداهللحممدبنأمحدبنعبدالعزيزالعتيبالقرطيب،كانحافظاللمسائل،جامعاهلا،عاملابالنوازل،تويفسنة،411:

وقيل .412:انظر:المدارك،للعياض،)326-322/1(،والديباج،البنفرحون .)377–376/4(،

1هوأبوعبداهللحممدبنإبراهيماإلسكندري،املعروفبابناملواز،تويفسنة.469:انظر:اللّمع في الفقه على مذهب اإلما

مالك ،أليبإسحاقإبراهيم بن أيب زكريا حيىي التلمساين ،ص ،59 :حتقيق حممد شايب شريف ،الطبعة األوىل– 3211 :
4119م،دارابنحزم،بريوت–لبنان .
 6هوأبوعبداهللحممدبنسحنون،كانإماماثقة،عاملامبذهبأهلاملدينة،عاملابااآلثار،جامعالفنونالعلم،تويفسنة.416:
انظر:المدارك،للعياض،املرجعالسابق،)335–312/1(:ومعالم اإليمان،للدباغ،اجملعالسابق.)316–344/4(:

  7هو حممد بن أبراهيم بن عبدوس،من كبار أصحاب سحنونوأئمة وقته ،تويف سنة .463:انظر:مسائل ال يعذر فيها

بالجهل،املرجعالسابق:ص.37:

5ابن أبي زيد القيروان وعقيدته،الدكتورسليمانمديلي،املرجعالسابق(:ص.)436:
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المبحث الثالث  :مفهوم اآلراء الفقهية والصالة
وفيهمطلبان :
املطلباألول :
تعريفاآلراءالفقهيةوعالقتهابالرتجيحوالفرقبينهما .
املطلبالثاين :
تعريفالصالةوأنواعهاعنداألئمة 
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المطلب األول :تعريف اآلراء الفقهية وعالقتها بالترجيح والفرق بينهما.
تعريف اآلراء الفقهية:
أوال:هياإلختيارات،وهيلغة:اإلختياروالتخريمناخلريواخلرية،وهواإلصطفاءواإلنتقاء .
ضلهعليه 3.
يقال:اختارالشيءعلىغريه:ف ّ
ويفالتنزيل:قولهتعاىل ﴿:وأَنَااخت رتُكفَ ِ ِ
وحى﴾ 4.
َ ْ َْ َ ْ
استَم ْعل َمايُ َ
ثانيا:اصطالحا:هوترجيحالشيءوختصيصهوتقدميهعلىغريه 1.
واإلختيارقديكونمبعىناملرجحمذهباأودليال،فاألولهواملعتمدمذهبا،أماالثاينفإنهيعتمد
علىالدليلمعخروجهعنالرأيأوالفتوىداخلاملذهبالذيينسبإليهاجملتهدأوالفقيه .
واملقصودمناآلراءيفهذااملبحثهومااختارهاإلمامابنأيبزيدالقريواينلنفسهبااإلجتهاد،
سواءكانذلكيفداخلاملذهبأمخارجاملذهب .
تعريف الترجيح:

أوال:لغة:الرتجيحمصدررجح،والراءواجليمواحلاءأصلواحد،يدلعلىرزانةوزيادة.يقال:رجح
الشيء،وهوراجحإذارزن 2.
ثانيا:اصطالحا:تقويةأحدالدليلنيعلىاآلخر 1.




3لسان العرب ،ألبي الفضل،مجالالدين،حممدبنمكرمبنمنظور،)417/2(،نشردارصادر–بريوت–لبنان.
4القصص،اآلية.65:

1كشاف اصطالحات الفنون ،حممدبنعليبنعليالتهاوين،)239/4(،دارصادر–بريوت–لبنان.

 2معجم المقاييس اللغة ،أليباحلسنأمحدبنفاس،)259/4(،حتقيقشهابالدينأيبعمرو،الطبعةالثانية،3235:دار
الفكر–بريوت–لبنان .

 1ابن تيمية ،مجموع الفتاوى ،)343/31( ،مجع وترتيب عبدالرمحن بن قاسم وابنه ،مكتبة النهضة احلديثة مبكة املكرمة

.3212وشرحالكوكباملنري،البنالنجارالفتوحي،)636/2(،حتقيقد.حممدالزحيليونزيهمحاد،مركزالبحثالعلمي
جبامعةأمالقرىمبكةاملكرمة .
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الفرق بين اإلختيارات والترجيح:
ومنخاللالتعريفنيالسابقنيلإلختياروالرتجيحيتضحأنبينهمافرقمنثالثةأوجه :
 .3أنالرتجيحتقويةألحداألقوال،ليعلماألقوىفيعملبهويطرحاآلخر.خبالفاإلختيارفإنه
3
ميلإىلاملختار،وليسفيهطرحلألقوالاألخرى.
 .4أنالرتجيحيكونبنياألقوالاملقبولةوغرياملقبولة،والصحيحةوالضعيفة،وأمااإلختيارفال
4
يكونإالبنياألقوالاملقبولة.
أنالرتجيحيكونبقوةالدليلوبقيةاملرجحاتاملعروفةإذالترجيحبدونمرجح.
  .1
واإلختيارقديكونبنيجمرداألقوالفقطاللقوةالدليلأومايشبههمناملرجحات 1.

العالقة بينهما:

والعالقةبنياإلختياروالرتجيحتكونمنثالثةأوجه :
 .3أنكلاأللفاظاليتتدلعلىالرتجيحتصلحللداللةعلىاإلختيار.2
 .4ولرمباأطلقالرتجيحعلىاإلختيارجمازاأواإلختيارعلىالرتجيحتنزال.1
 .1أنبعضهميرىأنالرتجيحداخليفاإلختيار.6



 3موقع ملتقى أهل التفسير ،أبو جماهد العبيدي،

vb.tafsir.net/tafsir 8398/#.u7wqdfmSwsk

تاريخ التسجيل:

(.)4117/1/31الوقتam15:21:

4موقع ملتقى أهل التفسير،املوقعنفسه،تاريخ.)4117/1/31(:الوقت am15:21:
1

موقع

أهل

أصول

الحديث،منتدى

الفقه،

حممد

جالل

اجملتىب،

 www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=305258تاريخالتسجيل.)46/33/11(:الوقتp.m31:33:

 2اإلمام ابن عبدالبر األندلسي واختياراته الفقهية من خالل كتاب التمهيد ،ديلةبراف(،ص)463:أطروحةلنيلدرجة
الدكتوراهيفالعلوماإلسالمية،جامعةاجلزائر4111–3246،م.

 1ملتقى أهل الحديث ،أبو حممد بن عبدالفتاح،
التسجيل.41/11/4131:الوقتa.m1:44:
6

ملتقى

أهل

الحديث،

www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=315169

منتدى

أصول

الفقه،

حممد

جالل

تاريخ

اجملتىب،

www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=305258تاريخالتسجيل4111/33/46:م.الوقتp.m31:33:

 47

المطلب الثاني :تعريف الصالة وأنواعها عند األئمة األربعة.
تعريف الصالة:

الصالة في اللغة :مفردصلوات،وهيمبعىنالدعاء 3.
س َك ٌن َهلُْم﴾4.أي:ادعهلم،وإمناعدي"بعلى"باعتبار
ص َالتَ َ
ص ِّل َ
علَْي ِه ْمإِ َّن َ
قالاهللتعاىلَ ﴿:و َ
ك َ
لفظالصالة«1.وعنأيبهريرةرضياهللعنه،قال:قالرسولاهللصلىاهللعليهوسلم«:إذادعي
أحدكمفليجب،فإنكانصائمافليصل،وإنكانمفطرافليطعم»2.أيفليدعهلمباخلريوالربكة 1.

وقيل:الصالةيفاللغةمشرتكةبنيالدعاء،والتعظيم،والرمحة،والربكة،واإلستغفار6.ومنهقولرسول
اهللصلىاهللعليهوسلم«:اللهمصلعلىآلأيبأوىف»7.أي:باركعليهم،أوارمحهم 5.
واملختارأنمعىنالصالةيفاللغةالدعاء،كماذهبإىلذلكاإلمامالنوويرمحهاهلل 9.
الصالة في اإلصطالح:

فقدتنوعتعباراتفقهاءاملذاهبيفتعريفها،لكنالباحثسيقتصرعلىالتعريفاملختارعنده
خشيةاإلطالة،وهوتعريفاملالكية .
"قربةفعليةذاتإحراموسالم"3.وهونفستعريفالشيخعثيمني-رمحهاهلل-حيثقال":هي
التعبدهللتعاىلبأقوالوأفعالمعلومة،مفتتحةبالتكبري،خمتتمةبالتسليم" 4.

 3معجم المقاييس اللغة،البنفارس،املرجعالسابق:ص.174:والقاموس المحيط ،جملدالدين،حممدبنيعقوبالفريوز
آبادي،)111/2(،الطبعةالثانية3914–3173:م،نشرشركةمكتبةومطبعةمصطفىالبايباحلليبوأوالدهمبصر.
4سورةالتوبة،اآلية.311:

 1المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي ،ألمحدبنحممدبنعلياملقريالفيومي،)126/3(،الطبعةاألوىل:

3992 – 3232م،نشردارالكتبالعلمية– بريوت– لبنان.ومغيناحملتاجإىلمعرفةمعاينألفاظاملنهاج،للشيخحممد
الشربييناخلطيب،)1/4(،طبع،3177شركةمكتبةومطبعةالبايباحلليبوأوالده،مبصر.
2أخرجه مسلميفكتابالنكاح،باباألمربإجابةالداعيإىلدعوة،حديثرقم.3112/4،3213/316:
1معجم المقاييس البن فارس ،املصدرنفسه،ص.174:

6المصدر نفسه،ص،174:ولسان العرب،املصدرالسابق.)262/32(:والمصباح المنير،املصدرالسابق)426/3(،
7أخرجه البخاري،حديثرقم،261/4،3297:ومسلم،حديثرقم.717-716/4،3175/376:
5المصباح المنير،املصدرالسابق.)126/3(،

9المجموع شرح المهذب،أليبزكريا،حميالدينبنشرفالدينالنووي،)4/1(،نشردارالفكر–بريوت–لبنان.
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وهذاالتعريفيفنظرالباحثأدقمنغريهمنالتعريفاتملايأيت :
 -3اختصارهواقتصارهعلىإدخالأفراداملعرف،وإخراجماالصلةلهبه،األمرالذيأكسبه
1
ميزةاجلمعواملنعالالزمنيللحدالصحيح.
 -4أنهبذاالتعريفينطبقاسمالصالةعلىصالةاجلنازة،وخلتمنركوعوسجود،وقعود،
2
خالفاملاجاءيفبعضتلكالتعريفات.
 -1أنخلوبعضتلكالتعريفاتمنتقييدالصالةبعبادة،أوتعبد،أوقرية،قصور،البدمن
إضافةإحداهاللتعريف،ليتبنيأنالصالةعبادةمنالعبادات 1.

أنواع الصالة عند األئمة:

فقداختلفالفقهاءيفبيانأنواعالصالة،فبعضهمسلكيفهذاالبيانسبيلالتفصيل،بينما
البعضاآلخرسلكفيهسبيلاإلمجال .
أوال :أنواع الصالة عند الحنفية :

قسماحلنفيةالصالةإىلأربعةأقسام 6:
القسم األول:الفرض:وهونوعان :
النوعاألول:فرضعنيوهوضربان:أحدمها:الصلواتاخلمساملعهودةيفكليوموليلة،واآلخر:
صالةاجلمعة .
النوعالثاين:فرضكفاية،وهوصالةاجلنازة .
3الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك ،أليبالربكات،أمحدبنحممدبنأمحدالدردير)51/3(،ومعه
بلغةالسالك،طبعسنة3914–3174:م،نشر مكتبةمطبعةمصطفىالبايباحلليبوأوالده،مبصر.والفواكه الدواني شرح

رسالة ابن أبي زيد القيرواني،ألمحدبنغنيمبنسامل،النفراوياملالكي،)361/3(،نشردارالفكر–بريوت–لبنان.

 4الشرح الممتع على زاد المستقنع  ،حملمدبنصاحلالعثيمني،)479/3(،اعتىنبضبطه حممدبنرياض،وسعيدبنعلي،
الطبعةاألوىل،الناشرداراألنصار.

1بغية الفالح بإيضاح أحكام مسائل في الصالة،الدكتورشرفالدينباديبوراجي(،ص،)5:مؤسسةمركزاملدينةالنبوية–
أبوماسو–نيجرييا .

2بغية الفالح،الدكتورشرفالدينباديبوراجي،املصدرنفسه(:ص .)5:
1الشرح الممتع،حلمدبنصاحلالعثيمني،املصدرالسابق .)479/3(:

6بغية الفالح،الدكتورشرفالدينباديبوراجي،املصدرالسابق(:ص .)9:
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القسم الثاني:صالةالواجبة،وهينوعان :
أحدمها:صالةالوتر،واآلخر:صالةالعيدين .

القسم الثالث:الصالةاملسنونة:وهيالسنناملعهودةللصلواتاملكتوبة،ومقدارمجلتهااثنتاعشرة
ركعة،وهيبالتفصيل:ركعتانقبلالفجر،وأربعقبلالظهراليسلمإاليفآخرهن،وركعتانبعده،
وركعتانبعداملغرب،وركعتانبعدالعشاء .

القسم الرابع:صالةالتطوع–النفل .-

وهبذايتبنيلناماذهبإليهاحلنفيةمنبيانأنواعالصالة .
ثانيا :أنواع الصالة عند المالكية:

قسماملالكيةالصالةإىلمخسةأقسام 3:

القسم األول:فرضعني:الصلواتاخلمس،وهيصالةالظهر،وصالةالعصر،وصالةاملغرب،
وصالةالعشاء،وصالةالفجر،أماصالةاجلمعةفوجوهباداخليفوجوبالظهر،ألهنابدلمنها،إذ
جيتمعوجوهبماألهنمايتعاقبان .
القسم الثاني:فرضكفاية:الصالةعلىاجلنازة .

القسم الثالث:سنة،وهيعشرصلوات:الوتر،وركعتاالفجر،وصالةعيدالفطر،وصالةعيد
األضحى،وصالةكسوفالشمس،وصالةخسوفالقمر،وصالةاإلستسقاء،وسجودالتالوة،
وركعتانللطواف،وركعتانلإلحرامباحلج .

القسم الرابع:فضيلة،وهيعشرصلوات:ركعتانبعدالوضوء،وحتيةاملسجد،وصالةالضحى،
وقيامالليل،وقيامرمضان،وإحياءمابنيعشاءين،وأربعركعاتقبلالظهر،وركعتانبعدها .

القسم الخامس:نافلة،وهيعلىضربني :

أحدمها:ماالسببله:وهوالتطوعيفاألوقاتاجلائزة .
واآلخر:مالهسبب:وهوعشرصلوات:الصالةعنداخلروجإىلالسفر،وعندالرجوعمنه،وعند
دخولاملنزل،وعنداخلروجمنه،وصالةاإلستخارة،وصالةاحلاجةركعتني،وصالةالتسبيحأربع
3القوانين الفقهية،حملمدبنأمحدبنجزيالغرناطياملالكي(،ص،)11:نشردارالكتبالعلمية–بريوت–لبنان.والتلقين

في الفقه المالكي،للقاضيعبدالوهابالبغدادي(،ص،)43:الطبعةاألوىل .3242:
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ركعات،وركعتانبنياألذانواإلقامة،وأربعركعاتبعدالزوال،وركعتانعندالتوبة،وزادبعضهم
ركعتنيعندالدعاء .
يرىالباحثأنبعضماذكرهاملالكيةكأمثلةحتتهذهاألقسامألنواعالصالةيفتقرإىلدليل
صحيحيثبتمشروعيته .
ثالثا :أنواع الصالة عند الشافعية والحنابلة:

الشافعيةواحلنابلةقسمواأنواعالصالةإىلقسمني،ومها:الصالةاملفروضة،وصالةالتطوع 3.
فالصالةإذاهيعمادالدين،وركنمنأركاناإلسالماخلمسة،تشتملعلىمسائلدقيقة،
اجبعلى

وتفاصيلعديدة،وأحكامشىت،بياهناثابتيفبطونكتبعلماءاألمةاألجالء.فالو
كلمسلمتعلُّمأحكامالصالة،ألنالعلمهبامنبابمااليتمالقيامبالواجبإالبه .


3بغية الفالح،الدكتورشرفالدينباديبوراجي،املرجعالسابق(:ص )33:
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الفصل الثاني:
اآلراء الفقهية لإلمام ابن أبي زيد في الصالة خالل كتابه النوادر.
وفيه خمسة مباحث:
المبحث األول:

في حكم النجاسة فيما يصلى ،وما يكره أن يصلى فيه وفيه ثالثة مطالب:
المبحث الثاني:

في فرض الصالة ،وفيه مطلبان:
المبحث الثالث:

في ذكر أوقات الصالة ،وفيه ثالثة مطالب:
المبحث الرابع:

في القراءة خلف اإلمام ،وفي الدعاء بين السجدتين،وفي مسابقة اإلمام،وفيه ثالثة
مطالب:

المبحث الخامس:

في التشهد ،وفي القنوت ،وفي جمع المسافر بين الصالتين ،وفيه ثالثة مطالب:
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المبحث األول:

في حكم النجاسة فيما يصلي ،وما يكره أن يصلى فيه ،














وفيهثالثةمطالب :
املطلباألول :
منصلىعلىحص ٍريحتتهجناسة .
الطلبالثاين :
منبصقدمايفالصالة .
املطلبالثالث :
حكمالصالةيفاملقربة .
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المطلب األول :من صلى على حصير تحته نجاسة.
ذهبابنأيبزيدإىلجوازالصالةعلىحص ٍريحتتهجناسةبالكراهة .

قال رحمه اهلل " :ومن صلى على حصير تحته نجاسة  ،فال شيء عليه".

6

واملسألةفيهاخالفبنيالفقهاءعلىقولني :
القول األول:جوازالصالةعلىحص ٍريحتتهجناسةبالكراهة.وبهقالاملالكية 4.
القول الثاني:أنهجتزىءالصالةعلىحص ٍريحتتهجناسة،معالكراهة.وبهقالالشافعية1،واحلنابلة،2
وهوظاهركالماإلمامأمحد.والذيتبني للباحثأنحكمهذهاملسألةناشئعناختالفهميف
حكمإزالةالنجاسة،وبيانهكالتايل :
،ومنصلىوهوملتبس بالنجاسةعاملاهبا
 .3إنالطهارةمناخلبثشرطيفصحةالصالة
ٌ
قادرا على إزالتها ،فصالته باطلة .وبه قال احلنفية ،1والشافعية ،6واحلنابلة،7وقول يف مذهب
املالكية .5
 .4وقيل:إنصلىبالنجاسةناسياأوجاهالأومضطراأعادصالتهيفالوقت،وإنصلىعاملا
.وهذاالقولهوروايةابنالقاسمعنمالك،3
متعمداغريمضطرأعادأبدا 
3النوا در والزيادات،البنأيبزيد،املرجعالسابق،)433/3(:والرسالة،البنأيبزيد،املرجعالسابق:ص.19

 4التاج واإلكليل لمختصر خليل،أليبعبداهلل،حممدبنيوسفالعبدريالشهريباملواق)54/3(،نشرمكتبةالنجاحليبيا.

والرسالة ،البنأيبزيد،املصدرالسابق:ص،19والكافي في فقه أهل المدينة المالكي،أليبعمريوسفبنعبداهللبنحممد
بنعبدالرب،ص،61نشردارالكتبالعلمية–ب ريوت–لبنان

1المجموع،للنووي،املرجعالسابق)315/1(:

 2اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل،لعالءالدين،أيباحلسنعليبنسليمان
املرداوي) 451/4(،تقدميحممدعبدالرمحناملرعشلي،اعتناءمكتبحتقيقدارالرتاثالعريب،الطبعةاألوىل،3995 -3239:
نشردارإحياءالرتاثالعريب–بريوت–لبنان.

1بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،لعالءالدينأيببكربنمسعودالكاساين،)332/3(،نشردارالكتبالعلمية–بريوت-
لبنان.
6المجموع،للنووي،املصدرالسابق،)319/1(:

 7المغني شرح مختصر الخرقي،ملوفقالدين،عبداهللبنأمحدبنحممدبنقدامةاملقدسياحلنبلي)213/3(،حتقيقد.
عبداهللبنعبداحملسنالرتكي،ود.عبدالفتاححممداحللو،الطبعةالثانبة،3234:هجرللطباعةوالنشر–القاهرة.
 5حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:لشمسالدين،حممدبنعرفةالدسوقي،)413/3(،طبعبدارالكتبالعربية،عيسى
البايباحلليبوشركاؤه.
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 .1وقيل :جتب الطهارة من النجاسة ،فإن صلى بالنجاسة عاملا متعمدا فصالته صحيحة مع
اإلمث،ويعيدماداميفالوقت،وهوقوليفهذهباملالكية،4واختارهالشوكاين.1
 .2وقيل:الطهارةمناخلبثسنة،واختارهبعضاملالكية .2
ويفنظرالباحثهذااألخريهوالذيذهبإليهابنأيبزيد،واستنديفذلكباحلديثاآليت :
عنأيبسعيداخلدريرضياهللعنه«،أنرسولاهللصلىاهللعليهوسلمصلىفخلعنعليه،فخلع
الناسنعاهلم،فلماانصرفقال:ملخلعتمنعالكم؟فقالوا:يارسولاهللرأيناكخلعتفخلعنا.قال:
إن جربيلأتاينفأخربينأنهبماخبثا فإذاجاءأحدكماملسجدفليقلبنعلهفلينظرفيهافإنرأى
هبماخبثافليمسحهباألرضمثليصلفيهما» .1
لو
وجهاإلستدالل:أنالرسولصلىاهللعليهوسلمبىنعلىصالتهرغمأنهمتلبسابالنجاسة،و 
كانتالطهارةمنالنجاسةواجبةأوشرطاالستأنفالصالة .
وأجيب :بأن احلديث دليل على صحة صالة من صلى يف ثوبه جناسة،ومل يكن عاملا هبا فصالته
صحيحة،وليسفيهما يدلعلىأنالتخليعنالنجاسةمستحبوليسبواجب 6.والذييظهر
جوازالصالةعلىحص ٍري حتتهجناسةبالكراهة،كماذهبإىلذلكابنأيبزيد.وذلكأناملصلي
إمنا يطلب منه طهارة ما متسه أعضاؤه ،فالصالة على احلصري الذي بباطنه جناسة ولو متصلة به
صحيحة،لعدممحلههلا 7.

3التاج واإلكليل:للمواق،املرجعالسابق)355/3(:

 4المنتقى شرح الموطأ،أليبالوليدسليمانبنخلفالباجياألندلسي،)23/3(،الطبعةاألوىل،3113:مطبعةالسعادة–
مصر.

 1السيل الجرار املتدفقعلىحدائقاألزهر،لإلمامحممدبن عليالشوكاين،)315/3(،حتقيقحممودإبراهمزايد،دارالكتب
العلمية.

2التاج واإلكليل،للمواق،املرجعالسابق)355/3(:

 1مسند اإلمام أحمد بن حنبل )41/1(،رقم ،33369:حتقيق شعيب األرناؤط وآخرون ،الطبعة الثانية– 3241 :
،3999مؤسسةالرسالة–بريوت–لبنان.قالاألرناؤط:اسنادهصحيح .

 6موسوعة أحكام الطهارة:أليبعمردبيانبنحممدالدبيان،)221/31(،الطبعةاألوىل،4112 – 3211:مكتبةالرشد
الناشرون،اململكةالعربيةالسعودية.
 7الفواكه الدواني شرح على رسالة ابن أبي زيد القيرواني :للعالمة الشيخ أمحد بن غنيم بن سامل،)174/3(،الكبعة

األوىل،3997–3235:دارالكتبالعلمية–بريوت–لبنان.
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المطلب الثاني :حكم من بصق دماً في الصالة.

ذهبابنأيبزيدإىلجوازبصقالدميفالصالة،مامليكنكثريا .

قال رحمه اهلل " :وال شيء على من بصق دماً في الصالة مالم يتفاحش كثرته"

6

وقداتفقالعلماءعلىجوازالبصاق4يفالصالة،سوىالبصقجتاهالقبلةأوعنمينياملصلي.1ومما
يدلعلىجوازالبصاقيفالصالة :
حديثأيبهريرةرضياهللعنهقال:قالرسولاهللصلىاهللعليهوسلم":إذاقامأحدكمإىل
الصالة،فاليبصقأمامهفإنهيناجيربهماداميفمصاله،والعنميينه،فإنعنميينهملكا،وليبصق

عناماله،أوحتترجلهفيدفنه" .2
وغريهمناألحاديثالصحيحةالدالةعلىجوازالبصاقيفالصالةبشروطه،وأنهمناألفعالاملباحة
يفالصالة .
ويفهممنكالمابنأيبزيدجناسةالدم،وقليلهمعفوعنه.واملستندالذياعتمدعليههواإلمجاع،
وقد نقل هذا اإلمجاع  ابن عبدالرب ،1والنووي ،6وغريمها من العلماء .ولكن مع نقل اإلمجاع من
األئمةاألجالء،إالأناملسألةالختلومناخلالفوهوعلىقولني :
القول األول:أنالدمجنس،وهومذهباألئمةاألربعة7وأكثرأهلالعلم .

3النوادر والزيادات:البنأيبزيد،املرجعالسابق.)433/3(:

  4البصاق:ماءالفمإذاخرجمنه.ويقالأيضا:البزاق،والبساق،وهوبالصادأفصح.انظر :معجم مقاييس اللغة،أليباحلسن
أمحدبنفاس،املرجعالسابق.)419/3(:

  1فتح الباري بشرح صحيح اإلمام أبي عبداهلل محمد بن إسماعيل البخاري :أليب الفضل أمحد بن علي بن
حجرالعسقالين ،)331/1(،
بقراءةوتصحيحوحتقيقالشيخعبدالعزيزبنعبداهللبنباز،وإخراجوتصحيححمبالديناخلطيب،وترقيمحممدفؤادعبد
الباقي ،
نشرداراملعرفة–بريوت–لبنان.
2البخاري()246/3رقم.236:

 1التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد :أليب عمر ،يوسف بن عبداهلل بن حممد بن عبدالرب ،)411/44(،حتقيق
جمموعةمناألساتذة،طبعبوزارةاألوقافوالشؤوناإلسالميةباململكةالعربيةالسعودية.

6المجموع شرح المهذب:أليبزكرياالنووي،املرجعالسابق.)133/4(:

7المدونة الكبرى :لإلماممالكبنأنس،بروايةسحنونبنسعدالتنوخيعنعبدالرمحنعنعبدالرمحنبنالقاسمعنمالك ،
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وهبذاالقولأخذابنأيبزيد.لكنأصحابهذاالقولمعأهنمذهبواإىلجناسةالدم،إالأهنميرون
العفوعنيسريه،علىخالفبينهميفمقداراليسري .
أماالقليلعنداملالكية:3مادونالدرهم،والكثريمازادعنه،وحدهالدرهمالبغلي .
واعلمأنالتفريقبنيالدمالقليلوالكثريمماالدليلعليهمنالسنةالصحيحة :4

القول الثاني :أن الدم طاهر ،وبه قال الشوكاين ،1وتبعه صديق حسن خان ،2واأللباين ،1وابن
العثيمني.6وعلىهذا،سواءقلنابنجاسةالدمأمبطهارته،فإنهتقرريفالشرعأنكلجنسيس ٍري
عرفافهومعفوعنهعلىالصحيح،دونتفريقبنيالبولوبنيالدمالنجس،وسواءكانمناإلنسان
أومناحليوان،وسواءتعلقتالنجاسةيفالبدنأويفالثوبأويفاملكان.7فيكونبذلكجواز
بصقالدميفالصالة،مامليتفاحشكثرته،كماذهبإىلذلكابنأيبزيد.واإلختيارهناجواز
بصق الدم يف الصالة وعدم إجياب الوضوء يف ذلك،مع أن الدم جنس عنده ،إال أنه مليكن يف
املعتاداتمناخلارجمناملخرجني .
(،)41/3الطبعةاألوىل،3141:مبطبعةالسعادة–مصر،نشردارصادر–بريوت–لبنان.واألم،لإلمامأيبعبداهلل،حممدبن
إدريس الشافعي،)67/3(،طبع سنة ،3965 – 3155:نشردارالشعب .وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،للكاساين،

املرجعالسابق 

( .)51/3واإلنصف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل،عليبنسليماناملرداوي،املرجع

السابق :
( )116/3

 3الفواكه الدواني شرح على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،أمحد بن غنيم النفراوي ،املرجع السابق .)156/3(:والقوانني
الفقهية،البنجزي،املرجعالسابق:ص .47

4تمام المنة في التعليق على فقه السنة،حملمدناصرالديناأللباين،ص،14:الطبعةاخلامسة،3239:دارالراية–الرباض.

 1الدراري المضية شرح الدرر البهية ،حملمدبنعليبنحممدالشوكاين،)92/3(،الطبعةالرابعة،4113 – 3243:مكتبة
الرشد–صنعاء–اجلمهوريةاليمنية.

2الروضة الندية شرح الدرر البهية،لصديقحسنخان،)11/3(،الطبعةاألوىل،4114–3244:دارالعقيدة،مصر.

 1سلسلة األحاديث الصحيحة ،حملمدناصرالديناأللباين)619/3(،رقم،113:الطبعةاألوىل،3993 – 3234:مكتبة
املعارف،الرياض–السعودية.

 6فتح ذي الجالل واإلكرام شرح بلوغ المرام ،حملمدبنصاحلالعثيمني،)151/3(،الطبعةاألوىل،4116 – 3247:مكتبة
اإلسالمية،مصر.

7موسوعة أحكام الطهارة،أليبعمردبيانبنحممدالدبيان،املرجعالسابق.)441/31(:بصرف.
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المطلب الثالث :حكم الصالة في المقبرة
يرىابنأيبزيدأنالصالةجتوزىفمقربةاملسلمني،والجتوزىفمقربةاملشركني .

قال رحمه اهلل" :من الواضحة ،قال :وقد نهي عن الصالة فى المقبرة ،والمجزرة،

والمزبلة ،ومحجة الطريق ،وظهر بيت اهلل ،ومعاطن اإلبل.وتأويل ما ذكر من المقبرة أنها مقبرة
المشركين ،ألنها حفرة من حفر النار ،وأما مقبرة المسلمين فال ،عامرة كانت أو داثرة .قال
مالك :وكان الصحابة يصلون فيها .قال غيره وقد صلى النبي صلى اهلل عليه وسلم على قبر

السوداء " 6.

واملسألةفيهاخالفبنيالفقهاءعلىأربعةأقوال:



القول األول :تكره الصالة يف املقربة ،سواءكانت املقربة منبوشة أم غري منب وشة ،و به قال أبو

حنيفة 4.

القول الثانى:إباحةالصالةيفاملقربة.وبهقالمالك 1.

القول الثالث:حترمالصالةيفاملقربةإنكانتمنبوشةوبهقالالشافعي 2.

القول الرابع:حترمالصالةيفاملقربةسواءكانتاملقربةمنبوشةأمغريمنبوشة،وبهقالأمحد 1.

وسبباختالفهمتعارضظواهراآلثاريفهذاالباب،وذلكأنهاهناحديثنيمتفقعلىصحتهما،
وحديثنيخمتلففيهما.فأمااملتفقعلىصحتهماقولهصلىاهللعليهوسلميفحديثجابربنعبد
يعطهن أحد قبلى" ...وذكر فيها" :وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا
اهلل« :أعطيت مخسا مل
ّ
فأينماأدركتينالصالةصليت»،6وقولهعليهالصالةوالسالمكماجاءيفحديثعبداهللبنعمر-
3النوادر والزيادات،البنأيبزيد،املرجعالسابق .)439/3(:

4بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،للكاساين،املرجعالسابق،)113/3(:البحر الرائق شرح كنز الدقائق،زينالدينبنجنيم
احلنفي،)11/4(،داراملعرفة،بريوت .

1التاج واالكليل،للمواق،املرجعالسابق(.)121/3حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،البنعرفةالدسوقي،املرجعالسابق:
(.)411/6

2المجموع شرح المهذب،للنووي،املرجعالسابق .)462/3(:

1اإلنصاف فى معرفة الراجح من الخالف،عليبنسليماناملرداوي،املرجعالسابق .)259/3(:
6

أخرجهالبخاري،حممدبنإمساعيلالبخاريأبوعبداهللالبخارياجلعفي،الجامع الصحيح المختصر ،الطبعةالثالثة،

،3957–3217دارابنكثري،اليمامة–بريوت،بتحقيق د.مصطفىديبالبغا(ج/3ص/345رقم)145:
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رضياهللعنه«:إجعلوامنصالتكميفبيوتكم،والتتخذوهاقبورا». 3وأماالغرياملتفقعليهما
السالم«هنىأنيصلىيفسبعةمواطنيفاملزبلةواملقربةوقارعة
ُ
فأحدمهامارويأنهعليهالصالةو ّ
4
مارويأنهقالعليهالصالة
الطريقويفاحلمامويفمعاطناإلبلوفوقظهربيتاهلل» والثاىن ُ
والسالم«:صلوايفمرابضالغنموالتصلوايفأعطاناإلبل». 1فذهبالناسيفهذهاألحاديث
ثالثةمذاهب:أحدهامذهبالرتحيحوالنسخ،والثاىنمذهبالبناءأعينبناءاخلاصعلىالعام،
 لقداختارابنأيبزيدهناالتفريقبنيمقربةاملسلمنيومقربةاملشركني
والثالثمذهباجلمع 2.
وفاقاالبنحبيباملالكي،واختارهأيضايفرسالتهالفقهية 1.
واملستندالذياعتمدعليههوحديثالنهيعنالصالةيفاملقربةوتأولهمبقربةاملشركني .
لكنأجيببأنليسيفاحلديثذكراملشركنيحىتيؤولمبقربةاملشركني .
والذي يترجح للباحث:هوجوازالصالةيفاملقربةإذاأمنتالنجاسة،وذلكألسبابمنها :
 أنأكثراملانعنيللصالةيفاملقربةإمناقالوابالكراهةفقطالبالتحرمي،اللهمما كانمنمذهباإلمامأمحدالقولبالتحرمياملطلقمعثبوتالقولعنهبالكراهةفيماإذاكانتالصالةيفمكان
أقلمنثالثةقبور.
 أنالقولبالكراهةيقتضيعدمبطالنالصالةيفاملقربة. الذينقالوابالكراهةاألمرعندهمأهونمماتصوربعضالعلماءمنكونهذريعةللوقوعيفالشرك،وأخفمنكونهتشبهابالكفاروتقليدالليهودوالنصارى.


 1أخرجهمسلم،مسلمبناحلجاجأبواحلسنيالقشرييالنيسابوري،صحيح مسلم ،دارإحياءالرتاثالعريب–بريوت،بتحقيق
حممدفؤادعبدالباقي(،ج/3ص)777/115
2

أخرجهالرتمذي،حممدبنعيسىأبوعيسىالرتمذيالسلمي،سنن الترمذي ،دارإحياءالرتاثالعريب– بريوت،بتحقيق

أمحدحممدشاكروآخرين(،ج/377/4رقم)126:منحديثعبداهللبنعمر–رضياهللعنه-وقالاأللباين:ضعيف.


 3أخرجهالرتمذي،المصدر نفسه(ج/4ص/351رقم)125:منحديثأيبهريرة-رضياهللعنه،-وقالاأللباين:صحيح
4

بداية المجتهد ونهاية المقتصد ،أليب الوليد حممد بن أمحد بن حممد بن رشد القرطيب ،الشهري بابن رشد احلفيد،

(،)311/3تعليقعبداحلليمحممدعبداحلليم،الطبعةالثانية،3211:دارالكتباإلسالمية–القاهرة.

 5الرسالة،البنأىبزيد،املرجعالسابق:ص 31:
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المبحث الثانى :في فرض الصالة.



وفيهمطلبان :
الطلباألول :
الصالةالوسطى 
املطلبالثاىن :
حكمصالةالليل،وحكمصالةخسوفالقمر .
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المطلب األول :الصالة الوسطى.
ذهبابنأيبزيدإىلأنصالةالوسطىهيصالةالعصر .

قال رحمه اهلل" :وقال مالك في "موطئه" الصالة الوسطى صالة الصبح .واحتج لذلك بحديث

عائشة،وحفصة ،فيما كتبنا .والصالة الوسطى صالة العصر ،ورواه عن علي وابن عباس".

6

وهذهمناملسألةالىتوقعفيهااختالفكبريجدابنيالفقهاء وتعددت أقواهلمفيها.لكن
سيقتصرالباحثعلىأقوىمايف املسألة،وذلكاعتمادالقولاحلافظابنعبدالرب":اإلختالف
،وماروييف الصالةالوسطىيف غريالصبح
القوي يف الصالةالوسطىإمناهويف هاتني الصالتني ُ
والعصرضعيفالتقومبهحجة".4وبيانهذينالقولنيكاآليت :
القول األول:املرادبالصالةالوسطىالعصر،وبهقالاحلنفيةواحلابلة 1.

القول الثانى:واملرادبالصالةالوسطىالصبح،وبهقالاملالكيةوالشافعية 2.

واجلديربالذكرأنابنأيبزيديفهذهاملسألةخالفمذهبهاملالكي.وقداستنديفذلكعلىدليلني
صحيحنيصرحينيىفالداللة :
أنالنبّى ّيصلىاهللعليهوسلمقاليوماخلندق:
 .3حديثعليبنأيبطالبرضياهللعنه «:
افهمنارا» وىف

حبسوناعنالصالةالوسطىحىتغابتالشمس،مأل اهللقبورهموبيوهتمأوأجو
لفطملسلم«:شغلوناعنالصالةالوسطى،صالةالعصر"،مثصالهابنياملغربوالعشاء» .1
 .4قولهصلىاهللعليهوسلم":صالةالوسطىصالةالعصر".6
3النوادر والزيادات،املرجعالسابق .)327-326/3(:

 4اإلستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعلماء األقطار فيما تضمنه الموطأ م معانى الرأي واآلثار،أليبعمريوسف
بنعبداهللبنعبدالرب،املرجعالسابق .)351/4(:

 1شرح معانى اآلثار،أليبجعفرأمحدبنحممدبنسالمةالطحاوياحلنفي،)376/3(،حتقيقحممدسيدجاداحلق،مطبعة

األنواراحملمدية– القاهرة.وأحكام القرآن ،أليببكرأمححدبنعليالرازياجلصاص،)224/3(،الطبعةاألوىل– 3231:

،3991نشردارالكتبالعلمية،بريوت–لبنان .
2المغني،البن قدامة ،املرجعالسابق .)35/4(:

1البخاري()391/5رقم،2111:ومسلم ()216/3رقم.411:

6الترمذي،)444/3(،رقم.353:منحديثابنمسعودرضياهللعنه.وقال":حديثحسنصحيح".وصححهاأللباينيف

صحيحالرتمذي،رقم.353:
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والذي يظهر أن القول بأن الصالة الوسطى العصرهو الراجح كما اختاره ابن أيب زيد ،ألنههو
األقوىمنجهةاألدلة .
واملستندالذياعتمدعليهأصحابالقولاألولمايلي :
 .3أنالصبحتقعبنيأربعصلواتجيمعبنيكلاثنتنيمنها،فالظّهرجتمعمعالعصرواملغرب
فيجبأنتكونالصبحهيالوسطىلت و ّسطهابني
الصبحالجتمعإىلشيء 
ّ
معالعشاء،و ّ
3
هذهاألربعاليتجيمعبنياثنتنيقبلهاواثنتنيبعدها.
 .4أهنامتوسطةبنيصاليتليلوصاليتهنارألنقبلهااملغربوالعشاءمن صالةالليلوبعدها
4
الظّهروالعصرمنصالةالنّهار.
والخيفىأنهذهأدلةعقليةختالفدليالصحيحاصرحيايفاملسألة .














 1اسماعيل بن اسحاق القاضي حياته وفقهه ،الدكتور جمال ع ّزون ،)266/1( ،الطبعة األولى2002 -1421:م ،دار ابن حزم – بيروت – لبنان.
(رسالة دكتوراه).
 2المصدرنفسه.)266/1( ،
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المطلب الثاني :حكم صالة الليل ،وحكم صالة خسوف القمر .
لقدذهبابنأيبزيدرمحهاهللإىلأنصالةالليلنافلة،ال هي سنةوالفريضة،وصالةخسوف
ليستبسنة،وهوترغيبوترهيب .
قال رحمه اهلل" :وكانت صالة الليل فريضة فنسخت ،فهى نافلة ،ال سنة وال فريضة.

والتنفل فى خسوف القمر ليس بسنة ،وهو ترغيب وترهيب".

6

اختلفالفقهاءىفصالةالليلإىلقولني :

القول األول:أنقيامالليلمرغبفيه(فضيلة)وبهقالاملالكية 4.

القول الثاني:سنةمؤكدة،وبهقالاحلنفية،1والشافعية2،واحلنابلة 1.

وقد اختار ابن أيب زيد القول األول موافقا ملذهبه املالكي ،بأن صالة الليل نافلة وليست سنة،
متمسكامبصطالحاتاملالكيةمنالتفريقبنيالفضيلةوالسنة،كماسبقالبيانعلىذلكعندذكر
أنواعالصالةعنداملالكية .
ك﴾ 6أي
واملستند الذي اعتمد عليه ابن أيب زيد يف هذا الرأي هو تأويل قوله تعاىل﴿:نَافِلَة لَ َ
الفضيلة .
واستنداجلمهوريفقوهلم ،ملاثبتعن عائشة رضي اهللعنها«أنرسولاهللصلىاهللعليهوسلم
صلىذاتليلةيف املسجدفصلىبصالتهناس،مثصلىمنالقابلة ،فكثرالناس،مثاجتمعوامن
الليلةالثالثةأوالرابعةفلمخيرجإليهمرسولاهللصلىاهللعليهوسلم،فلماأصبحقال":قدرأيت
الذيصنعتم،وملمينعينمناخلروجإليكمإالأينخشيتأنتفرضعليكم»وذلكيفرمضان 7.
 3النوادر والزيادات،البنأيبزيد،املرجعالسابق .)329/3(:
4القوانين الفقهية،البنجزي،املرجعالسابق .46:

1البحر الرائق شرح كنز الدقائق،لزيدالدينبنجنيماحلنفي،املرجعالسابق .)16/4(:

 2الحاوي الكبير في ففه مذهب اإلمام الشافعي شرح مختصر المزني،أليب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي
البصري،)671/4(،حتقيقالشيخعليحممدمعوض،والشيخعادلأمحدعبداملوجود،الطبعةاألوىل،3991–3232:نشر
دارالكتبالعلمية–بريوت .

1الشررح الكيرعلى متن المقنع،لعبدالرمحنبنأمحدبنقدامةاملقدسي،)667/3(،دارالكتابالعريبللنشروالتوزيع .
 6االسراء 79:

7البخارى()321/4رقم،749:ومسلم()142/3رقم .763:
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وعنعمروبنعبسةرضياهللعنهقال:قالرسولاهللصلىاهللعليهوسلم«:أقربمايكونالرب
منالعبديفجوفالليلاآلخر،فإناستطعتأنتكونممنيذكراهلليفذلكالساعةفكن» 3.
والراجحقولاجلمهور،وهوأقوىمنجهةاألدلة.

أما صالة كسوف القمر فالخالف فيها على قولين:

القول األول:أهناسنة،وبهقالاحلنيفية4،واملالكية1،والشافعية2،واحلنابلة 1.

القول الثانى:أهناواجبة،وبهقالأبوعوانة6،وابنالعثيمني7.مناملعاصرين .
والذييظهرأهناسنةكماذهباجلمهور .
قالابنرشد":اتفقواعلىأنصالةكسوفالشمسسنة" .5
وقالالنوويأيضا":وصالةكسوفالشمسوالقمرسنة .9
والذييظهرأهناسنة،واهللتعاىلأعلم .

3الترمذي()169/1رقم.1179:وقال:حديثحسنصحيح.وصححهاأللباينيفصحيحالرتمذي .
4بدائع الصنائع،للكاساين،الرجعالسابق ،)451/3(:

1الكافي في فقه أهل المدينة المالكي،البنعبدالرب،املرجعالسابق(:ص )59
2المجموع شرح المهذب،للنووي،املرجعالسابق )11/1(:

 1االقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل،أليبالنجاشرفالدينموسىاحلجاوياملقدسي(،)411/3تصحيحوتعليقعبد
اللطيفحممدموسىالسبكي،داراملعرفةللطباعةوالنشر،بريوت–لبنان .

6قتح البارى،البنحجرالعسقالين،املرجعالسابق .)147/4(:

7الشرح الممتع على زاد المستقنع،حملمدبنصاحلالعثيمني،)7/2(،اعتىنبضبطهحممدبنرياض،وسعيدبنعلي،الطبعة
األوىل،الناشرداراألنصار .

5بداية المجتهد و نهاية المقتصد،البنرشد،املرجعالسابق.)431/3(:
9المجموع،للنووي،املرجعالسابق .)13/1(:
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المبحث الثالث :في ذكر أوقات الصالة.










وفيهثالثةمطالب :
املطلباألول :
آخروقتصالةالعشاء .
املطلبالثاين :
أفضلوقتصالةالفجر .
املطلبالثالث :
حكممنصلىبأذانسكرانأوجمنون .
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المطلب األول :آخر وقت صالة العشاء.
ذهبابنأىبزيدإىلأنآخروقتصالةالعشاءهوثلثالليل .

قال رحمه اهلل" :ووقت العشاء مغيب الشفق ،وآخره ثلث الليل،ويستحب لمساجد الجماعة

تأخيرها قليالً مالم يضر بالناس".

6

ويفهممنرأي ابنأيبزيديفهذهاملسألةأناألفضلأنتُؤخرصالةالعشاءإىلثلثالليل،وهو
آخروقتهاعنده.واستنديفذلكفيمايبدوللباحتمبايلي -:
 -۱حديثجابربنمسرةرضياهللعنهقال«:كانرسولاهللصلىاهللعليهوسلميؤخرالعشاء
اآلخرة» 4
 -۲وحديثأيبهريرةرضياهللعنهعنالنيبصلىاهللعليهوسلمقال«:لوالأنأشقعلىأميت
ألمرهتمبالسواكمعالوضوء،وألخرتالعشاءإىلثلثالليل،أوشطرالليل» 1
 -1وحديثعائشةرضياهلل عنهماقالت«:كانوايصلونالعتمةفيمابنيأنيغيبالشفقإىل
ثلثالليل» 2
اعتتمدابنأيبزيدهبذهاألحاديثعلىأنآخروقتالعشاءثلثالليل .
اختلفالفقهاءيفآخروقتالعشاءعلىثالثةأقوال :
القول األول:إنهثلثالليل،وبهقالمجهوراملالكية1،والشافعية6واحلنابلة 7.

القول الثاني:نصفالليل،وبهقالأبوحنيفة5،والظاهرية9،وابنحبيب31مناملالكية .

3النوادر والزيادات،البنأيبزيد،املرجعالسابق )311/3(:
4مسلم()221/3رقم .621:

1الترمذي()131/3رقم،367:وابن ماجه()446/3رقم.693:وصححهاأللباينيفصحصحالرتمذي .
2البخاري()471/4رقم .562:

1اإلستذكار،البنعبدالرب،املرجعالسابق،)67/3(:والقوانين الفقهية،البنجزي،املرجعالسابق:ص.12
6المجموع،للنووي،املرحعالسابق.)19/1(:

 7الروض المربع شرح زاد المستقنع،للشيخمنصورمنصوربنيونسبنإدريسالبهويت،)441/3(،طبعسنة،3191:نشر

مكتبةالرياضاحلديثة–الرياض.

5الفتاوى الهندية،للشيخنظام،املرجعالسابق ،)13/3(:
9القوانين الفقهية،البنجزي،املصدرالسابق:ص.12:
31القوانين الفقهية،البنجزي،املصدرنفسه:ص.12:
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القول الثالث :إىل طلوع الفجر ،ومل أجد من نُسب هذا القول إليه من العلماء ،إال ما نسبه

اخلطّايبإىلابنعباس،وعطاء،وطاوس،وعكرمة 3.

واعلم أن هذا اإلختالف في العشاء:إمناهويفوقتاختياري،ومعناهأناملختارأنالتُؤخرعن
هذاالوقت،وجتوزبعدهإىلطلوعالفجر .
قالالنووي:معناهوقتألدائهااختيارا،أماوقتاجلوازفيمتدإىلطلوعالفجرالثاينحلديثأيب
َ
4
قتادة،وعزاالنوويرمحهاهللهذاالقولإىلاجلمهور  .
وذكرهذاأيضاابنقدامة،1والشوكاين .2
واملقصودبالشفقيفقولابنأيبزيد:احلمرة،وملخيالفيفذلكإالأباحنيفةحيثذهبإىلأن
الشفقهوالبياضالذييلياحلمرة1.واهللأعلم .






3يواقيت الفالة في مواقيت الصالة ،تأليفمصطفىبنالعدوي:ص،95الطبعةاألوىل۲11۱ -۱2۲۲مدارابنرجب،
مصر .

4شرح صحيح مسلم ،النووي،املرجعالسابق )۱۱۱/1(:
1المغني،البنقدامة،املرجعالسابق ،)252/3(:

2نيل األوطار،للشوكاين،املرجعالسابق .)33/4(:

 1الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي خنيفة النعمان ،للشيخنظامومجاعةمنعلماءاهلند،)13/3( ،طبععام:

3993–3233م،نشردارالفكر–بريوت–لبنان .
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المطلب الثاني:أفضل وقت صالة الفجر .
ذهبابنأيبزيدإىلأنالتغليسبصالةالصبحأفضلمناإلسفار .

قال رحمه اهلل" :ووقت الصبح انصداع الفجر إلى اإلسفار األعلى ،ويستحب التغليس كما فعل

النبي صلى اهلل عليه وسلم"

6

اتفقالفقهاءعلىأنأولوقتالصبحطلوعالفجرالصادق .
قالالنوويرمحهاهلل:وأمجعتاألمةعلىأنأولوقتالصبحطلوعالفجرالصادق،وهوالفجر
الثاين 4.
وقالابنقدامة(:ومجلتهأنوقتالصبحيدخلبطلوعالفجرالثاينإمجاعا) 1.
لكنهلاملبادرةبالصالةعندطلوعالفجرالصادقأفضلأماإلنتظارإىلأنيسفر؟اختلفوايف
ذلكإىلقولني :
القول األول:أناإلسفارأفضل،وبهقالأبوحنيفة .2

القول الثاني:أنالتغليسهباأفضل،وبهقالمالك،1والشافعي،6وأمحد .7

واختارابنأيبزيدالقولالثاين،وفاقاملذهبهاملالكيواجلمهور،واستنديفذلكمبايلي :
حديثعائشةرضياهللعنهاقالت«:كننساءاملؤمناتيشهدنمعالنيبصلىاهللعليهوسلم
الفجرمتلفعاتمبروطهن،مثينقلنبإىلبيوهتنحنييقضنيالصالةاليعرفهنأح ٌد منالغلس».5
وحديثأيبمسعوداألنصاريرضياهللعنه«أنرسولاهللصلىاهللعليهوسلمصلىصالةالصبح

3النوادر والزيادات،البنأيبزيد،)311/3(،الرسالة،البنأيبزيد،ص41:
4شرح صحيح مسلم ،للنووي،املرجعالسابق .)21/1(:
1المغني،البنقدامة،املرجعالسابق .)249/3(:

2الفتاوى الهندية،للنظام،املرجعالسبق .)13/3(:

1الفواكه الدواني،ألمحدبنغنيم،الرجعالسابق .)415/3(:
6شرح صحيح مسلم ،للنووي،املصدرنفسه .)13/1(:

7الشرح الكبير،البن قدامة،المرجع السابق )335/6(:

5البخاري()159/3رقم،175:ومسلم()221/3رقم .621:
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مرةبغلس،مثصلىمرةأخرىفأسفرهبا،مثكانتصالتهبعدذلكالتغليسحىتمات،مليعدإىل
أنيسفر» .3
و الذي يظهر للباحث:أنهالتعارضبنيأحاديثالتغليسوأحاديثاإلسفار،وذلكملايلي :

ميكناجلمعبينهابأنبدايةالصالةتكونبغلس،وينتهيمنهاوقتاإلسفار .
وميكنأنيقال:جيوزالتغليسوجيوزاإلسفار،وإنكانالتغليسأفضلملاثبتيفحديثأيب
مسعودالسابق .4
واختلفواأيضايفآخروقتالفجرعلىقولني :
القول األول:أنآخروقتالفجرهوطلوعالشمس،وبهقالالظاهرية 1

القول الثاني :أن للفجر وقتني ،وقت اختيار وهو إىل اإلسفار ،ووقت ضرورة وهو إىل طلوع

الشمس،وبهقالاجلمهور 2
وهورأيابنأيبزيدرمحهاهلل .
اإلختياري ،ولذلك قال النووي( :وآخر وقت

وهذا اإلختالف أيضا ،إمنا هو اإلختالف يف وقت
اإلختيارإذاأسفرأيأضاء،مثيبقىوقتاجلوازإىلطلوعالشمس) 1


3أبو داود()313/3رقم،192:وحسنهاأللباينيفصحيحأيبداود .

 4تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة،لعادلبنيوسفالعزازي،)۱65/۱(،الطبعةالثالثة،4116 – 3245:مؤسسة
القرطبة،مصر .
 1المحلى،أليبحممدعليبنأمحدبنسعيدبنحزم،)۱61/1(،حتقيقجلنةإحياءالرتاثالعريب،نشرداراآلفاقاجلديدة–

بريوت-لبنان.

2معالم السنن شرح سنن أبي داود ،أليبسليمانمحدبنحممداخلطايب()۲۲۲/۱حتقيقسعدبنجندتعمروشعبان

العودة،مؤسسةالرسالةالناشرون.

1المجوع ،للنووي،املرجعالسابق.)21/1(:
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المطلب الثالث:حكم من صلى بأذان سكران أو مجنون .
نونملجتزئه،وإنصلىفاليعيد .
انأ وجم ٍ
ذهبابنأيبزيدإىلأنمنصلىبأذانسكر ٍ

قال رحمه اهلل" :وينبغي أن يكون المؤذّن من أفضل أهل الحي ،وإذا أذّن أو أقام لقوم

سكران أو مجنون ولم يجزهم ،فإن صلوا فال يعيدوا".

6

هذهاملسألةملأجدهلاذكرعندأحدمنالعلماءسوىابنأيبزيديف"النوادروالزيادات".ومل يتبني
يلمامستندهيفهذهاملسألةأيضا،وذلكبعدالبحثاملستمر.واهللتعاىلأعلم .

3النوادر والزيادات،البنأيبزيد،املرجعالسابق .)367/3(:

 11

المبحث الرابع :فى القراءة خلف اإلمام ،وفي الدعاء بين السجدتين ،وفي مسابقة

اإلمام.










وفيهثالثةمطالب :
املطلباألول :
حكمالقراءةخلفاإلمام .
املطلبالثاين :
هلبنيالسجدتنيدعاءأوتسبيح؟ 
املطلبالثالث :
حكممسابقةاإلماميفالصالة .
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المطلب األول :حكم القراءة خلف اإلمام:
ذهبابنأيب زيدإىلعدم جواز قراءةاملأموم يف اجلهرية وراءاإلمامبليشتغلباإلنصاتلقراءة
إمامه،ويقرأفيماأسر .
قال رحمه اهلل" :وإنما النهي عن القراءة معه فيما جهر لإلستماع ،فأما فيما أسر ،فال وجه

له".

6

وهذهاملسألةفيهاقوالنللفقهاء :

القول األول:اليقرأاملأموممعاإلمامفيماجيهرفيه،وبهقالأبوحنيفة 4،ومالك 1،والشافعيىف

القدمي2،وأمحد 1.

القول الثاني:جتبالقراءةعلىاملأموم،وبهقالالشافعييفاجلديد،وهوالصحيحعندالشافعية 6.

قال الباحث:واختارابنأيبزيدالقولاألولموافقاللجمهور،واستندوايفذلكمبايلي :
ئالْ ُقرآ ُنفَاستَ ِمعوالَهوأَنْ ِ
ِ
صتُوالَ َعلَّ ُك ْمتُ ْر َمحُو َن﴾ 7.
-3قولهتعاىلَ ﴿:وإ َذاقُ ِر َ ْ
ْ ُ َُ
قالزيدبنأسلموأبوالعالية:كانوايقرأونخلفاإلمامف نزلتاآلية 5.
-4وألناآليةنصعامفيتناولبعمومهالصالة 9.
-1قولهصلىاهللعليهوسلم«:إمناجعلاإلمامليؤمتبهفإذاكربفك ربوا،وإذاقرأفأنصتوا»31.وجه
الداللةمناحلديثمايلي :
 
3النوادر والزيادات،البنأيبزيد،املرجعالسابق( .)379/3
4بدائع الصنائع،للكاساين،املرجعالسابق .)333/3(:

1القوانين الفقهية،البنجزي،املرجعالسابق:ص .62:

2المجموع شرح المهذب،للنووي،املرججعالسابق .)162/1(:
1المغني،البنقدامة،املرجعالسابق .)463/4(:
6المجموع،للنووي،املصدرنفسه .)162/1(:
7سورة األعراف،اآلية 412:

5المغني،البنقدامة،املصدرالسابق .)463/4(:
9المغني،البنقدامة،املصدرنفسه )463/4(:

31أبوداود)211/3(،رقم.612:والنسائي()323/4رقم.612:وصححهاأللباينيفصحيحأيبداود .
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أنهأمرهباإلنصاتكمارأينايفاحلديث،وذلكينفيوجوبالقراءة.

 أنهبنيمايفعلاملأمومفيهمبثل فعلاإلمام،ومامنحقهأنيفعلفيهخبالففعله،ويف القول3
بأنعلىاملأمومأنيقرأإبطالملوضعالتفرقة.
-2وألهناقراءةالجتبعلىاملسبوقفالجتبعلىغريهكقراءةالسورة ،حيققهأهنالووجبتعلى
رياملسوقلوجبتعلىاملسبوقكسائرأركانالصالة 4.

غ
 -1وألنه إمجاع ،قال اإلمام أمحد" :ما مسعنا أحدا من أهل اإلسالم يقول :إن اإلمام إذا جهر
بالقراءة الجتزئصالةمنخلفهإذامليقرأ،وهذاالنيب صلىاهللعليهوسلموأصحابهوالتابعون،
وهذامالكيفأهلاحلجاز،وهذاالثورييفأهلالعراق،وهذااألوزاعييفأهلالشام،وهذاالليث
يفأهلمصر.ماقالوالرجلصلىخلفاإلماموقرأإمامه،ومليقرأهو:صالتهباطلة" 1.
والذييظهرقوةماذهبإليهابنأيبزيدواجلمهورلقوةأدلتهميفاملسألة .





3بدائع الصنائع،للكاساين،املرجعالسابق .)333/3(:

4المغني،البنقدامة،املرجعالسابق )461-464/4(:
1المغني،البنقدامة،املصدرنفسه )464/4(:
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المطلب الثاني :هل بين السجدتين دعاء أو تسبيح؟ 
ذهبابنأيبزيدإىلأنهليسبنيالسجدتنيدعاءوالتسبيح.

قال :رحمه اهلل" :وليس بين السجدتين دعا وال تسبيح ،ومن دعا فليخفف".

3

اختلفالفقهاءىفحكمالدعاءبنيالسجدتنيإىلقولني :

القول األول:أنهمستحب،وبهقالاحلنفية4،واملالكية1،والشافعية2،وبعضاحلنابلة 1.
القول الثاني:أنهواجب،وبهقالاحلنابلة 6.

وقداختارابنأيب زيدعدم جواز الدعاءبنيالسجدتنيخمالفا ملذهبهواجلمهور،ومليتبني
للباحثاملستندالذياعتمدعليهابنأيبزيديفهذهاملسألة،ولعلهينفيمشروعيةذلكيفالفرض
خبالفالنافلة ،وملجندمايشريإىلذلكيفكالمه.أولعلهذهبإىلماذهبإليهبعضالشافعية
منبطالنالصالةبتطويلاإلعتدالواجللوسبنيالسجدتنيحمتجابأنطوهلماينفياملواالة 7.
والذي يترجح للباحث ما ذهب إليه الجمهور لما يأتي:
 ماجاءعنابنعباسرضي اهللعنهماأنالنىبصلىاهللعليهوسلمكانيقولبنيالسجدتني:«اللهماغفريلوارمحينواجربينواهدينوارزقين»5.

وحديث «حذيفة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم كان يقول بني السجدتني" :رب
اغفريل،رباغفريل» 3.
3النوادر والزيادات،البنأيبزيد،املرجعالسابق )352/3(،

4بدائع الصنائع،للكاساين،املرجعالسابق،)349/3(:البحر الرائق،لزيدالدينبنجنيم،املرجعالسابق )121/3(:

 1التاج واإلكليل ،للمواق،املرجع السابق ،)213/3( :القوانين الفقهية ،البن جزي،املرجع السابق :ص  ،26والفواكه
الدواني،ألمحدبنغنيمبنسامل،املرجعالسابق )454/3(:

2المجموع،للنووي،املرجعالسابق )217/1(:

1فتح الباري في شرح صحيح البخاري،أليبالفرجعبدالرمحنابنشهابالدينالشهريبابنرجباحلنبلي،)16/6(:حتقيق
أيبمعاذطارقبنعوضاهللبنحممد،الطبعةالثانية،3244:دارابناجلوزي–دمام–السعودية .

6فتح الباري في شرح صحيح البخاري،البنرجباحلنبلي،املصدرنفسه .)16/6(:
7نيل األوطار،للشوكاين،املرجعالسابق .)119/4(:

 5الترمذي()76/4رقم ،452:وأبوداود()136/3رقم،511:وابن ماجه ()491/3رقم .595:وصححه األلباين يف صحيح
الرتمذيوصحيحأيبداود .
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 وأنه ال قياس مع وجود النص ،وقد ثبت يف األحاديث الصحيحة مشروعية الدعاء بنيالسجدتني.

يدهومايُفهممنرأيهأيضايفكتابه"الرسالة"لعدمذكره

قال الباحث:وهذاالرأيالبنأيبز
ذلك،وسكوتهعنه.وقدتعقبعليهصاحب"الفواكهالدواين"فقال ":سكتاملصنفعن
الدعاءبنيالسدتنيهليطلبأمال؟واقتصرخليلعلىعدمكراهةالدعاءحيثقالالبني
السجدتيه،قالشارحه:أيفاليكرهالدعاءبنيالسجدتنيواحلكمأنهيستحبكاستحبابه
بعدالتشهداألخري،وعنابنأيبزيد:الدعاءوالتسبيحومندعافليخفف 4"....














3أبو داود()141/3رقم،572:والنسائي()413/4رقم.3321:وصححهاأللباينيفصحيحأيبداود .

 2الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ،أحمد بن غنيم بن سالم ،المرجع السابق)223/1( :

 11

المطلب الثالث :حكم مسابقة اإلمام فى الصالة.6
ذهبابنأيبزيدإىلعدمجوازمسابقةاإلمامىفالصالة،إالأنهاليرىبطالنالصالة .

قال رحمه اهلل" :ومن رفع أوخفض قبل إمامه ،فليرجع حتى يفعل بعده ،فإن لحق اإلمام فليثبت

وال يعود."..

5

اختلفالعلماءىفهذهاملسألةإىلقولني :

القول األول:أنصالةالسابقلإلمامالتبطللكنهآمث،وبهقالاجلمهور 1.
القول الثاني:بطالنصالةالسابقلإلمام،وبهقالأمحد،وابنتيمية 2.

قال الباحث :اختارابنأيبزيدالقولاألولموافقاملذهبهواجلمهور،فعلممنهأنهجيبالرجوعإىل
اإلماميفالسبقيفالرفعواخلفض،وهذاكلهيفغرياإلحراموالسالم،وأمافيهمافحراموتبطلهبما
الصالة،كماهومقررعنداملالكية 1.
والذييظهريلبطالنالصالةملايأيت :
 حديثأيبهريرةرضياهللعنهعنالنيبصلىاهللعليهوسلمقال«:أماخيشىالذييرفعرأسه6
قبلاإلمامأنحيولاهللرأسهرأسمحار–أوجيعلصورتهصورةمحار-؟».
 -أنالنهييقتضيالفساد،وخباصةيفخصوصالعبادةكماهومقرريفاألصول 7.

 3قدمتتعديلهذاالعنوانعنمايفاخلطة،ملارأىالباحثمنمالءمةذلك(.الباحث) .

4النوادر والزيادات،البنأيبزيد،املرجعالسابق(.)352/3والرسالة،البنأيبزيد،املرجعالسابق:ص 16:

جزي ،املرجع السابق :ص  .29بداية المحيتهد ونهاية المقتصد ،البن رشد ،املرجع السابق:
 1القوا نين الفقهية ،البن 
( .)391/3

 2زيدة األتهام بفوائد عمدة األحكام ،أليبحممدسليمبنعبداهلاليل،)122/3(،الطبعةاألويل،4115–3245:دارابن
حزم–بريوت–لبنان .

1الفواكه الدواني،ألمحدبنغنيمبنسامل،املرجعالسابق)149/3(:

6البخاري()314/4رقم،693:ومسلم()45/4رقم .993:

7زبدة األفهام بفوائد عمدة األحكام،أليبحممدسليمبناهلاليل،املصدرالسابق .)122/3(:
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المحبث الخامس :في التشهد ،وفي القنوت ،وفي جمع المسافر الصالتين،
وفيهثالثةمطالب :
املطلباألول :
منسلمعنيسارهمثمليسلمأخرىحىتتكلم .
املطلبالثاين :
حكمالقنوتيفالصبح .
املطلبالثالث :
مىتيباحللمسافراجلمعبنيالصالتني .
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المطلب األول :من سلم عن يساره ثم لم يسلم أخرى حتى تكلم.
ذهبابنأيبزيدإىلأنمنسلمعنيسارهمثمليسلمأخرى(عنميينه)حىتتكلم،فإنهملتبطل
صالته .
قال رحمه اهلل" :قال ابن القرطبي :وقال بعض الناس فى السالم :سالم عليكم ،وباأللف والالم
أولى :ألن اهلل هو السالم .قال :ومن بدأ فسلم عن يساره ،ثم لم يسلم أخرى حتى تكلم،
بطلت صالته .ولم يذكر ابن القرطبي إلى من تنسب هذه المسألة .وال وجه إلفساد صالته،
ألنه إنما ترك التيامن.

6

اختلفالفقهاءىفمسألةالتسليميفالصالةإىلثالثةأقوال :
القول األول:يستحبأنيسلميفالصالةبتسليمتني .

وبهقالاحلنفية4،ومالكيفرواية1،والشافعيىفاجلديدالصحيح2وأمحديفرواية 1

القول الثانى :يستحبأنيسلمتسليمةواحدةفقطتلقاءوجهه،ويتيامنبهقليالإذاكاناملصلي

إماماأومنفردا،واليزيدانعليها .وبهقالاملالكية 6.

،ينوي باإلمام التحليل،والثانيةالردعلىاإلمام،والثالثةإنكان
القول الثالث :املأموميسلمثالثا 

عنيسارهمنسلمعليهردعليه.وبهقالاملالكيةأيضا 7.
وقدثبتأناملشروعيف التسليمأنيسلمتسليمتنيأحدمهاعنميينهواألخرىعنيساره،وجيوز
أيضا أن يسلم تسليمة واحدة ،وكل هذا ثابت يف السنة الصحيحة ،مع أن املستحب واألفضل
واألكملالتسليمتنيعنداخلروجمنالصالةاألوىلعناليمنيواألخرىعنالشمال .
3النوادر والزيادات،البنأيبزيد .)391/3(،

 4بدائع الصنائع،للكاساين،اجملعالسابق .)392/3(:

1عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة،جلاللالدينعبداهللبنجنيمبنشاس،)316/3(،حتقيقأ.دمحيدبنحممد
حلمر،الطبعةاألوىل،4111–3241:نشردارالغرباإلسالمي–بريوت–لبنان .

2المجموع شرح المهذب،للنووي،املرجعالسابق .)253/1(:

1اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،للمرداوي،املرجعالسابق .)63/4(:

  6القوانين الفقهية ،البن جزي ،املرجع السابق :ص .27 :والكافي في فقه أهل المدينة ،البن عبد الرب ،املرجع
السابق:ص.24

7القوانين الفقهية،البنجزي،املصدرنفسه:ص،27:والكافي في فقه أهل المدينة،البنعبدالرب،املرجعالسابق24:
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وأماالقولالثالثاملنسوبإىلاملالكيةيف أنيسلماملأمومثالثا،فال أرىهلميف ذلكدليل،ألن
غايةمايُستدلبه:حديثمسرةقال«:أمرناالنيب صلىاهللعليهوسلمأننردعلىاإلمام،وأن

نتحاب،وأنيسلمبعضناعلىبعض».وهوضعيف 3.
والذي يترجح للباحث:هوماذهبإليهابنأيبزيدمنعدمبطالنصالةمنسلمعنيسارهمث

مليسلمأخرى(عنميينه)حىتتكلم ،وذلكلآليت :
 أناخلروجمنالصالةحيصلبتسليمةواحدة،وقدنقلاإلمجاعىفذلكابناملنذرحيثقال:
4
"أمجعالعلماءعلىأنصالةمناقتصرعلىتسليمةواحدةجائرة".
 أنهتركالتيامن،والتيامنليسبواجب،إمناهوسنةوتركالسنةاليبطلالصالة.قال
النووي رمحه اهلل( :قال أصحابنا :ولو سلم التسليمتني عن ميينه أو عن يسارهأو تلقاءوجهه

1
بدأباليساركرهوأجزأه).

اللسنة،وقالالبغوي:لو

أجزأهوكانتارك






3أبوداود()154/3رقم.3111:وضعفهاأللباينيفضعيفأيبداود .

 4اإلجماع ،أليببكرحممدبنإبراهيمبناملنذرالنيسابوري(،ص)5:حتقيقأيبمحادصغريأمحدبنحممدحنيف،الطبعة
الثانية4111–3242:م،نشرمكتبةمكةالثقافية-رأساخليمة–ااإلماراتالعربيةاملتحدة .

1المجموع،للنووي،املرجعالسابق )275/1(:
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المطلب الثانى:حكم القنوت في الصبح .
يرىابنأيبزيدمشروعيةالقن وتيفصالةالصبح،والسجوديفالسهوعنهألنهليسبسنة .

قال رحمه اهلل" :قال ابن القاسم رضي اهلل عنه":ومن صلى الصبح وحده فال يدع القنوت ،وال
سجود فى السهو عنه .ويذكر عن ابن سحنون أنه رأى فيه السجود ،وقول مالك أصح،ألنه لم

يره سنة.

6

القنوتيفاصطالحالفقهاءهودعاءخمصوصحالةالقياميفالصالة 4.
وقدثبتعنالنيب صلىاهللعليهوسلمأنهقنتشهرايف صالةالفجر،يدعوعلىالكفارالذين
قتلواأصحاببئرمعونة،مثثبتعنهتركهبعد،كماثبتعنهأنهقنتشهراأيضابعدخيرب،وبعد
إسالمأيبهريرةرضياهللعنه،يدعوللمستضعفنيمناملسلمني،ويلعنمضر،مثتركهبعد 1.
اختلفالفقهاءيفالقنوتيفصالةالصبحإىلقولني :
القول األول:أنهيشرعالقنوتيفالصالةالصبح،وبهقالاملالكية،2والشافعية 1.

القول الثاني :ال يشرع القنوت يف صالة الصبح :وبه قال احلنفية ،6واحلنابلة ،بل صرحوا بأنه
مكروه 7.
قال الباحث:اختارابنأيبزيدالقولاألولموافقاملذهبه،وهومشروعيةالقنوتيفالصبح،إالأنه
ليسبسنة،إمناهوفضيلةمنفضائلالصالة،لذلكاليرونسجودللسهوعلىمننسيه .
3النوادر والزيادات،البنأيبزيد،املرجعالسابق .)394/3(:

 4الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي شرح مختصر المزني ،ألىب احلسن علي بن حممد بن حبيب املاوردي
()313 - 311/4حتقيقالشيخعليحممدمعوض،والشيخعادلأمحدعبداملوجود،الطبعةاألوىل3232:ه 3992 -م،
نشردارالكتبالعلية–بريوت .
1يغية الفالح بإيضاح أحكام مسائل في الصالة،الدكتورشرفالدينباديبوراجي،املرجعالسابق(:ص .)329:

3القوانين الفقهية ،البن جزي ،اجملع السابق :ص  ،21والمدونة الكبرى،لإلمام مالك بن أنس،برواية سحنون بن سعد
التنوجي،املرجعالسبق .)314/3(:

 1الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي،للماوردي،املصدرالسابق،)313/4(:المجموع شرح المهذب ،للنووي،
املرجعالسابق .)292/1(:

6بدائع الصنائع،للكاساين،املرجعالسابق .)471/3(:

7المغني،البنقدامة،املرجعالسابق،)151/4(:واإلنصاف،للمرداوي،املرجعالسابق .)342/4(:
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قالمالك":فيمننسي القن وت يف صالةالصبح،قال:السهوعليه".3خبالفالشافعية فالقنوت
عندهمسنةمنسننالصالة .
واملستندالذىاعتمدعليهابنأيبزيديفهذااالختيارمايلي :
 .3ماجاءيف احلديثعنأيوب،عنحممدُ «:سئلأنسأقنتالنيبصلىاهللعليهوسلميف
الصبح؟قال:نعم،فقيل:أوقنتقبلالركوع؟قال:قنتبعدالركوعيسريا».4
 .4وحديثأنسبنمالكرضياهللعنهقال«:قنترسولاهللصلىاهللعليهوسلمبعدالركوع
يف صالة الصبح ،يدعو على رعل و ذكوان ،ويقول" :عصبة عصت اهلل ورسوله» 1وغريمها من
األدلة.
والذي يترجح للباحثيفهذهاملسألةأنالقنوتاليشرعيفصالةالصبحدائما،وذلكألسباب :

 – 3صحةداللة السنةالصحيحةالصرحيةعلىأنالنيبصلىاهللعليهوسلمقنتشهرا،يدعو
كه،وقنتبعدخيربشهرا يدعوعلىمضر،ويدعو

علىالذينقتلواأصحابهيف بئرمعونة،مثتر
للمستضعفنيمناملسلمني،مثتركه،وهذاإندلعلىشيء إمنا يدلعلىأنالنيبصلىاهللعليه
وسلممليداومعلىالقنوتيفصالةالفجرحىتفارقالدنيا،بلإمنايقنتعندالنوازل 2.
أدلةمنيرى املداومةعلىالقنوتيف الصبحمقيدبأدلةالقولالراجح

 – 4أناإلطالقالذييف 
الدالة على أن النيب صلى اهلل عليه وسلم إمنا قنت شهرا مث تركه ،وهذا يدل على عدم صحة
االستداللبأدلةمطلقةعلىمشروعيةالقنوتيفصالةالصبحدائما 1.
 – 1اختالف األحاديث واضطراهبا عن أنس ،فال يقوم مبثل هذا اخلالف واالضطراب حجة6.
حيثأنهرويعنهتارةأنرسولاهللصلىاهللعليهوسلممازاليقنتيفصالةالفجرحىتفارق
ُ
3المدولة الكبرى ،لإلمام مالك بن أنس،بروايةسحنونبنسعدالتنوجي،املصدرالسابق .)316/3(:
4البخاري()114/4رقم،3113:ومسلم ()265/3رقم .)677/495:

1مسلم()265/3رقم .)677/499(:

2بغية الفالح بإيضاح أحكام مسائل في الصالة،للدكتورشرفالدين،املرجعالسابق:ص(.316بتصرف) .
1بغية الفالح بإيضاح أحكام مسائل في الصالة،للدكتورشرفالدين،املصدرنفسه:ص ،316

 6التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،أليبالفضلأمحدبنعليبناحلجرالعسقالين(،)611/3إعداد
مركزالدراساتوالبحوثمبكتبةنزارالباز،الطبعةاألول،3237:مكتبةنرارمصطفىالباز،مكةاملكرمة،الرياض .
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ٍ
أودعاعلىقوم،معتعذر
ٍ
أنهمليقنتإالإذادعالقوم
الدنيا،وأيضا ُرويعنهتارة نفيذلك،و
اجلمعبنيالروايتني .
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المطلب الثالث :متى يباح للمسافر الجمع بين الصالتين.6
ذهبابنأيبزيدإىلجوازاجلمعبنيالصالتنيللمسافرجدبهالسريأمال .

قال رحمه اهلل" :وروينا أن النبي صلى اهلل عليه وسلم جمع في سفره من غير أن يعجله شيء أو

عدوا ،وفعله ابن عمر ،وأنس بن مالك ،وكثير من التابعين ،وفي غير جد السير ال لشيء
يطلب ً

خافوه ،وال ألمر بادروه ،إال لقطع السفر .وروى مالك ،أن النبي صلى اهلل عليه وسلم كان إذا

أراد أن يسير يومه جمع بين الظهر والعصر وإذا أراد أن يسير ليلته جمع بين المغرب
والعشاء".

5

هذهاملسألةخالفيةبنيالفقهاء،وبياهناكاآليت :
اتفقاألئمةالثالثةمالك،والشافعي،وأمحد،علىجوازاجلمعيف السفربنيالظهروالعصر ،وبني
املغربوالعشاء،واختلفوايفصفةالسفراملبيحذلكإىلقولني :
القوال األول:الجيمعاملسافرإالإذاجدبهالسري،وبهقالمالك 1.

القوال الثاني :للمسافرأنجيمعبنيالصالتنيمطلقاجدبهالسريأمملجيد ،وبهقالالشافعي2،

وأمحد 1.
وقدخالفابنأيبزيدمالكايفهذهاملسألة،حيثاختارالقولجبوازاجلمعبنيالصالتنيللمسافر
مطلقاسواءجدبهالسريأمال .
واستندىفذلكمبايلي :
كانرسولاهللصلىاهللعليهوسلمإذارحلقبلأنتزيغ

 – 3حديثأنسرضي اهللعنهقال«:
الشمسأخرالظهرإىلوقتالعصر،مثنزلجيمعبينهما،فإنزاغتقبلأنيرحتلصلىالظهرمث
ركب» 6.
3عدلتهذاالعنوانعنماهومسطريفاخلطة(.الباحث) 

4النوادر والزيادات،البنأيبزيد،املرجعالسابق .)462/3(:
1

المدونة الكبرى،لإلمام مالك ،املرجع السابق )411/3( :والمنتقى شرح الموطأ،للباجي ،املرجع السابق:

(،)464/3والقوانين الفقهية،البنجزي،املرجعالسابق:ص .17

2المجموع شرح المهذب،للنووي،املرجعالسابق ،)434/2(:

1اإلنصاف في معرفة الخالف من الراجح،للمرداوي،املرجعالسابق )135/4(:
6البخاري()113/4رقم،3333،3334:ومسلم()259/3رقم .712:
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-4وحديثمعاذبنجبلرضياهللعنه«أهنمخرجوامعرسولاهللصلىاهللعليهوسلميفغزوة
تبوك،فكانرسولاهللصلىاهللعليهوسلمجيمعبنيالظهروالعصر،وبنياملغربوالعشاء،فأخر
الصالةيومامثخرجفصلىالظهروالعصرمجيعا،مثدخل،مثخرجفصلىاملغربوالعشاءمجيعا» 3.
قالالشافعيرمحهاهلليفتعليقهعلىهذااحلديث":قوله:مثخرجمثدخل،اليكونإالوهونازل،
وللمسافرأنجيمعنازالومسافرا" 4.
وقدأيدهذاالكالماحلافظابنعبدالربىفتعليقهعلىهذااحلديث،حنيقال:يفحديثمعاذ
املذكور "يف هذا الباب ما يقطع اإللتباس يف أن للمسافر أن جيمع بني الصالتني وإن مل جيد به
السري" 1.
والذى يترجح للباحث:أنهجيوزللمسافرأنجيمعبنيصاليتالظهروالعصرمجعتقدميأوتأخري،

وكذلكجيمعبنياملغربوالعشاءمجعتقدميأوتأخريوسواءكانأثناءالسريأوكاننازال ،كما
ذهبإىلذلكابنأىبزيد،ألسباب :
 أنحديثمعاذأ وضحالداللةوأقوىاحلججيفالردعلىمنقالالجيمعاملسافربنيالصالتني2
إالإذاجدبهالسري.
 أنهقدثبتعنعبداهللبنعباسرضياهللعنهما–أنهقال«:صلىرسولاهللصلىاهللعليهوسلمالظهروالعصرمجيعا،واملغربوالعشاءمجيعايفغريخوفوالسفر».1
وجه الداللة:

أنقولابنعباس:مجعمنغريخوف والسفر،ليسنفيامنهللجمع بتلكاألسباب ،بل إثبات
منه،ألنهمجعبدوهنما،وإنكانقدمجعهبا–أيضا،-ولوملينقلأنهمجعهبا،فجمعهمبادوهنا

 3أحمد ()144/16رقم،43997:والترمذي()215/4رقم،111:وصححهاأللباينيفصحيحالرتمذى( .)111
4التمهيد،البنعبدالرب،املرجعالسابق )413/34(:
1نيل األوطار،للشوكاين،املرجعالسابق )461/2(:

2التمهيد،البنعبدالرب،املصدرالسابق .)396/34(:

1البخاري ()171/3رقم ،164:مسلم ()259/3رقم .712:
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معللخوفواملطر،وقدمجعبعرفةو  مزدلفة

دليلعلىاجلمعهبابطريقاألوىل،فيدلذلكعلىاجل
منغريخوفوالمطر 3.
 أناجلمعبنيالصالتنيللمسافررخصة،والرخصةتدفعاحلرجواملشقة .









 3زبدة األفهام بفوائد عمدة األحكام ،سليم بن عبد اهلالىل،املرجع السابق .)114/3( :نقال من جمموع الفتاوى،البن
تيمية.املرجعالسابق .)72/42(:
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الخاتمة:
علىمامن عليمنإمتامكتابةهذاالبحثالتكميلييفآراء ابنأيبزيد
أشكراهلل-عزوجل-
ّ
الفقهيهمنكتابالصالة،وقدتوصلتحبولاهلل_سبحانهوتعاىل_منخاللهذاالبحثإىل
اينجهبذمنجهابذةالعلماء،وفقيهمنالطراز
فوائدعلميةكثرية،ومنأبرزهاأنابنأيبزيدالقريو
ّ
األول حيث اعتمد يف آرائه الفقهية على أدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس وغريها من
األصولاليتتدلعلىعقليةاجتهاديةحتلىبهابنأيبزيد،فلميكنمالكيامقلدا،بلكانإذا
اقتنعبرأيمالكيفاملسألةمناملسائلفعندليلواضحبداله،وكذاإذاظهرلهالصوابيفغري
رأيمالكاتبعهمعاحلجةوالدليل .
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نتائج البحث:
وقدتوصلتإىلنتائجطيبةأمجلأمههافيمايأيت :
 .3علومكانةابنأيبزيدالقريواىنحىتأنهنعتولقبمبالكالصغري،وقدتعددتمعارفه
فجمعبنيالفقهواحلديثوعلومالقراءات،وتفسريالقرآن،واألدب،واللغة،وغريذلك،و
أنهتتلمذعنعددكبريمنأهلالعلم،فتنوعشيوخهبنياملغربواملشرق،كماتعددتالميذ
ابنأيبزيد،وتنوعمعارفهمواختصاصاهتم،وأناإلمامابنأيبزيدفقيهمالكي،وجمتهد
منجمتهدياملالكيةالبارزين .

 .4أنكتابالنوادروالزياداتعلىمايفاملدونةوغريهامناألمهات،منأهممؤلفاتابنأيب
علىاإلطالق،وهوكتابحيملأبوابالفقهعلىفقهمذهبمالك،وأنابنأيبزيدمجع
يفالنوادروالزياداتمناملسائلواخلالفاتوالرواياتواألقولعلىمشهوراملذهبوخارج
املذهب أحيانا ،واحتوى أيضا على مسائل ضرورية ومهمة اليت اليعذر لإلنسان املسلم
نأمهاتالكتبيفاملذهباملالكي

جهلها.وأنابنأيبزيداستفاديفالكتابالنودارم
كاألسديةلألسد،واملدونةلسحنون،والواضحةالبنحبيب،واملستخرجةللعتيب،واملوازية
البناملواز،ومنكتبابنسحنونوابنعبدوس .
 .1أناإلختيار:هوترجيحالشيءوختصيصهوتقدميهعلىغريه،وقديكونمبعىناملرجحمذهبا
أودليال،وأن املقصودمنالرأي يفهذااملبحثهومااختارهاإلمامابنأيبزيدلنفسه
باإلجتهاد،سواءكانذلكيفداخلاملذهبأمخارجاملذهب .

 .2أنالتعريفاملختارللصالةهو:أهناقربةفعلية،ذاتإحراموسالم،وأنالصالةأنواع،منها
مكتوبة،ومنها صالة التطوع .وأن الباحث تناوليف هذه الرسالة أربعةعشر مسألة من
املسائلاملتعلقةبالصالة .
 .1أنالصالةعلىحص ٍري حتتهجناسةصحيحةبالكراهة،واملصليإمنايطلبمنهطهارةما
متسه أعضاؤه .وكذلك أن البصاق يف الصالة جائز سوى البصق جتاه القبلة أو عن ميني
املصلي،وقددلعلىذلكأحاديثصحيحة .
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ٍ
افهومعفوعنهعلىالصحيحمندونتفريق،وأنالصالةيفاملقربة
أنكلجنسيس ٍريعرف
.6
ٌ
جائزةإذاأمنتالنجاسة،وأنالصالةالوسطىالعصر،وهذاالقولهواألقوىمنجهة
األدلة.وأنالصالةالليلسنةمؤكدة،لتظاهراألدلةيفذلك،وكذلكصالةكسوفالقمر
سنة،وقداتفقالفقهاءعلىسنيتها .
 .7أناإلختالفيفآخروقتالعشاء:إمناهويفوقتاإلختياري،ومعناهأناملختارأنال
تؤخرعنهذاالوقت،وجتوزبعدهإىلطلوعالفجر.وأنهالتعارضبنيأحاديثالتغليس
وأحاديثاإلسفار ،ألنه ميكناجلمع بينهما بأن بداية الصالة تكون بغلس ،وينتهي منها
وقتاإلسفار،وميكنأنيقال:جيوزالتغليسوجيوزاإلسفار،وإنكانالتغليسأفضل .
 .5أن املأموم ال جتوز له القراءة خلف اإلمام ،و يقرأ فيما أسر ،أن الدعاء بني السجدتني
مستحب،خالفاملننفىذلك،وأنمسابقةاإلمامتبطلالصالة،ملاجاءيفذلكمن
األحاديثالصحيحة .
 .9أن املستحب األفضل واألكمل يف التسليم من الصالة التسليمتان ،األوىل عن اليمني،
واألخرىعنالشمال،وأنمنسلمعنيسارهمثمليسلمأخرى(عنميينه)حىتتكلم،








فإنهالتبطلصالته،أنهاليشرعالقنوتيفالصبحيوميا.وأناملسافرجيمعبنيالصالتني
مطلقاج ّدبهالسريأمملجيد .
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التوصيات العامة:
أوصي نفسي وإخواينيف اهلل بأن يعرفوا أن العلماء – رمحهم اهلل– اختلفوايف أحكام كثري من
املسائل،واليعينذلكأهنموقعوايفهذااإلختالفللتشهي ،أوالتشفي،أورغبةيفتفريقكلمة
املسلمني–الوألفال،-كماأوصيبرتكالتعصباملذهيباملبعدعناحلقوالصواب،واإلنقيادملا
دلعليهالكتابالعزيز،والسنةالصحيحةاملطهرة،ألنهملحيظأحدمنالعلماءرمحهماهللبآحاد
األدلةالشرعيةمجعا،والفهماملدلوالهتايقينا .
ويفختامهذاالبحثأتوجهإىلاهللالعليالقديرأنجيعلهذاالعمليفميزانأعمايلالصاحلةيوم
ٍ
القيامة،وأنيغفريلكلخطأأوسه ٍوأوتقص ٍري،واحلمدهللربالعلمني،وصلاللهموسلموبارك
علىنبيناحممدوعلىآلهوصحبهأمجعني .
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فهرس اآليات
رقمها

اآلي ـ ـ ـة

الصفحة

األعراف
ئالْ ُقرآ ُنفَاستَ ِمعوالَهوأَنْ ِ
ِ
صتُوا﴾
﴿ َوإ َذاقُ ِر َ ْ
ْ ُ َُ

 412

 53

التوبة

س َك ٌن َهلُْم﴾
ص َالتَ َ
ص ِّل َ
علَْي ِه ْمإِ َّن َ
﴿ َو َ
ك َ

 311

 45

اإلسراء
ك﴾
﴿ نَافِلَةلَ َ

 79

 22

القصص
﴿ وأَنَااخت رتُكفَ ِ ِ
وحى﴾
َ ْ َْ َ ْ
استَم ْعل َمايُ َ
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فهرس األحاديث
طرف الحديث

الصفحة

الراوي

«أعطيتمخسامليعطهنأحدقبلي »......

جابربنعبداهلل 

19

»أقربمايكونالربمنالعبديفجوفالليلاآلخر»....

عمروبنعبسة 

21

»أقنتالنيبصلىاهللعليهوسلميفالصبح».......

أنسبنمالك  64

»أماخيشىالذييرفعرأسهقبلاإلمامأنحيولاهللرأسه».....

أبوهريرة 

17

مسرة 

61

»أنرسولاهللصلىاهللعليهوسلمصلىفخلعنعليه».....

أبوسعيداخلدري 

11

«أنرسولاهللصلىاهللعليهوسلمصلىصالةالفجرمرة
بغسل»......

أبومسعوداألنصاري 

»أمرناالنيبصلىاهللعليهوسلمأننردعلىاإلمام».....

عبداهللبنعباس 

أنالنيبصلىاهللعليهوسلمكانيقولبني
»السجدتني»......
»إمناجعلاإلمامليؤمتبهفإذاكربفكربوا»......
»أنهعليهالصالةوالسالمهنىأنيصلىيفسبعةمواطن».....
«أهنمخرجوامعرسولاهللصلىاهللعليهوسلميفغزوة
تبوك».....

11
11

أبوهريرة 

11

عبداهللبنعمر 

21

معاذبنجبل 

62

عبداهللبنأيبأوىف 

45

عبداهللبنعمر 

21

أبوهريرة 

45

«حبسوناعنالصالةالوسطىحىتغابتالشمس »........

عليبنأيبطالب 

24

«شغلوناعنالصالةالوسطى،صالةالعصر ».........

عليبنأيبطالب 

24

عائشة 

22

«اللهمصلعلىآلأيبأوىف«.......
»إجعلوامنصالتكميفبيوتكم»........
«إذادعيأحدكمفليجب،فإنكانصائما »........

«صلىذاتليلةيفاملسجدفصلىبصالتهناس ».......
«صلىرسولاهللصلىاهللعليهوسلمالظهروالعصر
مجيعا»......
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عبداهللبنعباس 

61

«صلوايفمرابضالغنم،والتصلوايفأعطاناإلبل».....

أبوهريرة 

«قنترسولاهللصلىاهللعليهوسلمبعدالركوعيفصالة
الصبح»......

أنسبنمالك 

21
64

خذيفة 

11

«كانرسولاهللصلىاهللعليهوسلمإذارحل»......

أنسبنمالك 

62

«كانوايصلونالعتمةفيمابنيأنيغيبالشفق».......

عائشة 

27

«كننساءاملؤمناتيشهدنمعالنيبصلىاهللعليهوسلم
الفجر».......

عائشة 

»لوالأنأشقعلىأميتألمرهتمبالسواكمعالوضوء»........

أبوهريرة 

«كانيقولبنيالسجدتنيرباغفريل ».......
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29
27

فهرس المراجع والمصادر

ابن أبي زيد القيرواني ،عقيدته و موقفه من الفرق و مقاومته للبدع،حميالدينسليمانمديلي،رسالةمقدمةلنيلدرجةالدكتوراه،قسمالعقيدة،جامعةأمالقرى .۲11۱–۱2۲۲،

أبو محمد عبد اهلل بن أبي زيد القيرواني ،حياته و آثاره وكتاب النوادر و الزيادات،الدكتوراهلديالدرقاش،دارقتيبةللطباعةوالنشروالتوزيع،بريوت،الطبعةاألوىل 3959-3219:

-اإلجماع،أبوبكرحممدبنإبراهيماملنذرالنيسابوري،حتقيقأيبمحادصغريأمحدبنحممد

حنيف،الطبعةالثالثة،۲111–۱2۲1:نشرمكتبةمكةالثقافية–رأساخليمة-اإلمارات
املتحدة .

أحكام القرءان،أبوبكرأمحدبنعليالرازياجلصاص،الطبعةاألوىل،3991–3231:نشردارالكتبالعلمية–بريوت–لبنان .

اإلستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األنصار و علماء األقطار فيما تضمنه الموطأ من معانيالرأي و اآلثار،أبوعمريوسفبنعبداهللبنعبدالرب،حتقيقد.عبداملعلميأمنيقلعجي،
الطبعةاألوىل،۱2۱2:دارقتيبة–دمشق .

مجالعزون،الطبعةاألوىل–3249:
إسماعيل بن إسحاق القاضي حياته وفقهه،الدكتور
ّ

،4115دارابنحزم–بريوت–لبنان(.رسالةدكتوراه) .

أسد الغابة في معرفة الصحابة،عليبنحممدالشيبايناملعروفبابناألثري،دارإحياءالرتاثالعريببريوت-لبنان .

اإلشراف على نكت مسائل الخالف،أبوحممدعبدالوهاببنعليبننصرالبغدادياملالكي،ختريجوتقدمياحلبيبطاهر،الطبعةاألوىل،۱999–۱2۲1:نشردارابنحزم–بريوت–
لبنان .
-اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل،أبوالنجاشرفالدينموسىاحلجاوياملقدسي،

تصحيحوتعليقعبداللطيفحممدموسىالسبكي،داراملعرفةللطباعةوالنشر،بريوت–لبنات .

األم،اإلمامأبوعبداهلل،حممدبنإدريسالشافعي،طبعسنة،3965-۱155:نشردارالشعب  .اإلمام ابن عبد البر األندلسي واختياراته الفقهية من خالل كتاب التمهيد،ديلةبراقأطروحةلنيلدرجةالدكتوراهيفالعلوماإلسالمية،جامعةاجلزائر .4111-۱2۲6،
 71

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل،عالءالدينأبواحلسنعليبنسليماناملرداوي،تقدميحممدعبدالرمحناملرعشلي،اعتناءمكتبحتقيقدارإحياء
الرتاثالعريب–بريوت–لبنات .
-البحر الرائق شرح كنز الدقائق،زيدالدينبنجنيماحلنفى،داراملعرفة،بريوت .

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،عالءالدينأبوبكربنمسعودالكاساين،نشردارالكتب .بداية المجتهد ونهاية المقتصد،أبوالوليدحممدبنأمحدبنحممدبنرشدالقرطيب،الشهريبابنرشداحلفيد،تعليقعبداحلليمحممدعبداحلليم،الطبعةالثانية۱21۳:م،دارالكتباإلسالمية
القاهرة  .

بغية الفالح بإيضاح أحكام مسائل الصالة،الدكتورشرفالدينباديبوراجي،مؤسسةمركزاملدينةالنبوية،أبوماسو–نيجرييا  .

التاج واإلكليل لمختصر خليل،أبوعبداهللحممدبنيوسفالعبدريالشهريمبواق،نشرمكتبةالنجاح،ليبيا .

تاريخ األدب العربي،لكارلبروكلمان،نقلهإىلالعربيةد.رمضانعبدالتواب،ود.السيديعقوببكر،داراملعارف،3971،مصر .
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،فخرالدينعثمانبنعليالزيلعي،الطبعةاألوىل،3241:دارالكتبالعلمية–بريوت–لبنان .
تذكرة الحفاظ،أبوعبداهللحممدبنأمحدبنعثمانالذهيب،صححهالشيخعبدالرمحنبنحيياملعلمياليماين،دارإحياءالرتاثالعريب،بدونتاريخ .

تراجم المؤلفين التونسيين،حمفوظحممد،دارالغرباإلسالمي،بريوت–لبنان .ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعالم مذهب مالك،القاضيعياض،حتقيقحممدبنناويبوآخرين،وزارةاألوقافاإلسالميةباملغرب،الطبعةاألوىل .۱۳5۳:

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،أبوالفضلأمحدبنعليبناحلجرالعسقالين،اعدادمركزالدراساتوالبحوثمبكتبةنزارالباز،الطبعةاألوىل،۱2۱۲:مكتبةنزار
مصطفىالباز،مكةاملكرمة،الرياض .
التلقين في الفقه المالكي،القاضيعبدالوهابالبغدادي،الطبعةاألوىل .3242: 72

تمام المنة في التعليق على فقه السنة،حممدناصرالديناأللباين،الطبعةاخلامسة،3239:دارالرايةالرياض .

تمام المنة في فقه الكتاب و صحيح السنة ،عادلبنيوسفالعزازي،الطبعةالثالث۱265:–،۲116مؤسسةالقرطبة،مصر .

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد،أبوعمريوسفبنعبداهللبنحممدبنعبدالرب،حتقيقجمموعةمناألساتذة،طبعبوزارةاألوقافوالشؤوناإلسالميةباململكةالعربيةالسعودية .

-تهذيب المسالك في نصرة مذهب مالك،أبواحلجاجيوسفبندوناسالفندالوي،حتقيقأ.

أمحدبنحممدالبوشيخي،طبعسنة،۱995–۱2۱9:نشرهوزارةاألوقافوالشؤوناإلسالمية
باملغرب .

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،امسالدينحممدبنعرفةالدسوقي،طبعبدارالكتبالعربية،عيسىالبايباحلليبوشركاؤه .

الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي شرح مختصر المزني،أبواحلسنعليبنحممدبنحبيباملاورديالبصري،حتقيقالشيخعليحممدمعوض،والشيخعادلأمحدعبداملوجود،
الطبعةاألوىل۱991-۱2۱2:م–نشردارالكتبالعلمية–بريوت–لبنان  .

الدراري المضية شرح الدرر البهية،حممدبنعليبنحممدالشوكاين،الطبعةالرابعة-۱2۲۱:۲11۱م،مكتبةالرشد–صنعاء–اجلمهوريةاليمنية .

الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب،ابنفرحوناملالكي،حتقيقوتعليقالدكتورحممداألمحديأبوالنور،دارالرتاثللطبعوالنشر–القاهرة  .

الذخيرة،شهابالدين،أبوالعباسأمحدبنإدريسبنعبدالرمحناملصرياملشهوربالقرايف،حتقيقوتعليقأيبإسحاقأمحدبنعبدالرمحن،الطبعةاألوىل،۱2۲۲:نشردارالكتبالعلمية–
بريوت–لبنان .
الرسالة الفقهية مع غرر المقالة في شرح غريب الرسالة،أبوعبداهللحممدبنمنصوراملغراوي،إعدادوحتقيقالدكتوراهلاديمحو،والدكتورأبواألجفاندارالغرباإلسالمي،الطبعيةاألوىل:
۱956-۱216م،بريوت–لبنان  .
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الروض المربع شرح زاد المستقنع،الشيخمنصوربنيونسبنإدريسالبموينطبعسنة:،۱191نشرمكتبةالرياضاحلديثة–الرياض .

الروضة الندية شرح الدرر البهية،صديقحسنخان،الطبعةاألوىل،۲11۲–۱2۲۲:دارالعقيدة–مصر .

زبدة األفهام بفوائد عمدة األحكام،أبوأسامةسليمبنعبداهلاليل،الطبعةاألوىل–۱2۲5:،۲115دارابنحزم–بريوت–لبنان .

سلسة األحاديث الصحيحة،حممدناصرالديناأللباىن،الطبعةاألوىل،۱99۱–۱2۱۲:مكتبةاملعارف،الرياضالسعودية .

سنن ابن ماجه،أبوعبداهلل،حممدبنيزيدالقزويين،ابنماجه،حكمعلىأحاديثهوآثارهوعلقعليهحممدناصرالديناأللباين،اعتىنبهأبوعبيدةمشهوربنحسنآلسليمان،مكتبةاملعارف
للنشروالتوزيعلصاحبهاسعدبنعبدالرمحنالراشد،الرياض،الطبعةاألوىل .
سنن أبي داود،أبوداودسليمانبناألشعثالسجستايناألزدي،حكمعلىأحاديثهوآثارهوعلقعليهحممدناصرالديناأللباين،اعتىنبهأبوعبيدةمشهوربنحسنآلسليمان،مكتبة
املعارفللنشروالتوزيعلصاحبهاسعدبنعبدالرمحنالراشد،الرياض،الطبعةاألوىل .

-سنن الترمذي،أبوعيسى،حممدبنعيسىبنسورةالرتمذي،حكمعلىأحاديثهوآثارهوعلق

عليهحممدناصرالديناأللباين،اعتىنبهأبوعبيدةمشهوربنحسنآلسليمان،مكتبةاملعارف
للنشروالتوزيعلصاحبهاسعدبنعبدالرمحنالراشد،الرياض،الطبعةاألوىل .

-سنن النسائي،أبوعبدالرمحن،أمحدبنشعيبالنسائي،حكمعلىأحاديثهوآثارهوعلقعليه

حممدناصرالديناأللباين،اعتىنبهأبوعبيدةمشهوربنحسنآلسليمان،مكتبةاملعارفللنشر
والتوزيعلصاحبهاسعدبنعبدالرمحنالراشد،الرياض،الطبعةاألوىل .
األرناؤوط،
سير أعالم النبالء،أبوعبداهللحممدبنأمحدبنعثمانالذهيب،حتقيقشعيب وآخرين،مؤسسةالرسالة،الطبعةاألوىل۱21۱:مبريوت–لبنان .
السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهر،اإلمامحممدبنعليالشوكاين،حتقيقحممودإبراهيمزايد،دارالكتبالعلمية–بريوت–لبنان  .
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الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك،أبوالربكاتأمحدبنحممدالدردير،ومعهبلغةالسالك،طبعسنة،۱91۲–۱1۲۲:نشرمكتبةومطبعةمصطفىالبايب
احلليبوأوالده–مبصر 

-الشرح الكبير على متن المقنع عبد الرحمن بن أحمد بن قدامة المقدسي،دارالكتابالعريب

للنشروالتوزيع .

الفتوحيحتقيقد.حممدالزحيليونزيهمحاد،مركزالبحث
-شرح الكوكب المنير ،ابنالنجار 

العلميجبامعةأمالقرىمبكةاملكرمة .

-شرح معاني اآلثار،أبوجعفرأمحدبنحممدبنسالمةالطحاوياحلنفي،حتقيقحممدسيدجاد

احلق،مطبعةاألنواراحملمدية–القاهرة  .

الشرح الممتع على زاد المستقنع،حممدبنصاحلالعثيمني،اعتىنبضبطهحممدبنرياض،وسعيدبنعلي،الطبعةاألوىل:الناشرداراألنصار .

 صحيح البخاري،أبوعبداهللحممدبنإمساعيلالبخارياجلعفي،نشردارالكتبالعلمية–بريوت–لبنان .
 صحيح مسلم،أبواحلسنيمسلمبناحلجاجالقشرييالنيسابوري،حتقيقوترقيمحممدفؤادعبدالباقي،الطبعةاألوىل،3911-3171:نشردارإحياءالكتبالعربية،عيسىالبايباحلليبوشركاه  .

-عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة،جاللالدينعبداهللبنجنيمبنشاش،حتقيق

أ.د.محيدبنحممدحلمر،الطبعةاألوىل،۲111–۱2۲1:نشردارالغرباإلسالمي–بريوت
لبنان  .-الفتاوى الهندية في مذهب اإلمام األعظم أبي حنيفة النعمان،الشيخنظامومجاعةمنعلماء

اهلند،طبععام3993–3233:م،نشردارالفكر–بريوت–لبنان .

فتح الباري بشرح صحيح اإلمام أبي عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري،أبوالفضلأمحدبنعليبنحجرالعسقالين،بقراءةوتصحيحوحتقيقالشيخعبدالعزيزبنعبداهللبنباز،وإخراج
وتصحيححمبالديناخلطيب،وترقيمحممدفؤادعبدالباقي،نشرداراملعرفة–بريوت–لبنان .

 77

فتح الباري في شرح صحيح البخاري ،أبوالفرجعبدالرمحنابنشهابالدينالشهريبابنرجباحلنبلي،حتقيقأيبمعاذطارقبنعوضاهللبنحممد،الطبعةالثانية،3244:دارابن
اجلوزي–دمام–السعودية .

فتح ذي الجالل واإل كرام شرح بلوغ المرام،حممدبنصاحلالعثيمني،الطبعةاألوىل-۱2۲۲:۲116م،مكتبةاإلسالمية–مصر .

الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني،أمحدبنغنيمبنساملالنفراوياملالكي،نشردارالفكر-بريوت–لبنان .

القاموس المحيط ،جمدالدينحممدبنيعقوبالفريوزآبادي،الطبعةالثانية۱91۲-۱11۱:م،نشرشركةمكتبةومطبعةمصطفىالبايباحلليبوأوالده،مبصر .

القوانين الفقهية،حممدبنأمحدبنجزيالغرناطياملالكي،نشردارالكتبالعلمية–بريوت–لبنان .
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ،أبوعمريوسفبنعبداهللبنحممدبنعبدالرب،نشردارالكتبالعلمية–بريوت–لبنان .
كشف اصطالحات الفنون،حممدبنعليالتهاوين،دارصادر–بريوت–لبنان  .لسان العرب،أبوالفضل،مجالالدين،حممدبنمكرمبنمنظور،نشردارصادر–بريوت–لبنان .
اللمع في الفقه على مذهب اإلمام مالك،أبوإسحاقإبراهيمبنأيبزكرياحيىيالتلمساين،حتقيقحممدشايبشريف،الطبعةاألوىل،۲119–۱2۳1:دارابنحزم–بريوت–لبنانم .

المجموع شرح المذهب ،أبوزكرياحميالدينبنشرفالدينالنووي،نشردارالفكر–بريوت–لبنان .

مجموع الفتاوى،شيخاإلسالمابنتيمية،مجعوترتيبعبدالرمحنبنقاسموابنه،مكتبةالنهضةاحلديثةمبكةاملكرمة .۱212،

-المحلى ،أبوحممدعليبنأمحدبنسعيدبنحزم،حتقيقجلنةإحياءالرتاثالعريب،نشردار

اآلفاقاجلديدة–بريوت–لبنان .
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المدونة الكبرى ،اإلماممالكبنأنس،بروايةسحنونبنسعدالتوجيعنعبدالرمحنبنالقاسمعنمالك،الطبعةاألوىل،۱۳۲۳:مبطبعةالسعادةمصر،نشردارصادر–بريوت–
لبنان .

مسائل ال يعذر فيما بالجهل على مذهب اإلمام مالك ،شرحالعالمةاألمريعلىمنظومةهبرام،تقدميوحتقيقالشيخإبراهيماملختارأمحدعمراجلربيتالزيلعي،دارالغرباإلسالمي .

مسند اإلمام أحمد بن حنبل،حتقيقشعيباألرناؤوط،وآخرون،الطبعةالثانية–۱2۲1:،۱999مؤسسةالرسالة–بريوت–لبنان .

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،أمحدبنحممدبنعلياملقريالقيومي،الطبعةاألوىل،۱992–۱2۱2:نشردارالكتبالعلمية–بريوت–لبنان .

-المصنف في األحاديث واآلثار ،عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة،حتقيقعبداخلالقاألفغاين،

الطبعةالثانية،3199:الدارالسلفية،اهلند .
معالم اإليمان في معرفة أهل القيروان،أبوزيدعبدالرمحنبنحممداألنصاريالدباغ،حتقيقوتعليق:حممدماضور،املكتبةالعتيقة–تونس .
معالم السنن شرح سنن أبى داود،أبوسليمانمحدبنحممداخلطايب،حتقيقسعدبنجندتعمروشعبانالعودة،مؤسسةالرسالةالناشروت  .

معجم المقاييس اللغة،أبواحلسنأمحدبنفارس،حتقيقشهابالدينأيبعمرو،الطبعةالثانية:،323۸دارالفكر–بريوت–لبنان .

المغني شرح مختصر الخرقي،موفقالدينعبداهللبنأمحدبنحممدبنقدامةاملقدسياحلنبلي،حتقيقد.عبداهللبنعبداحملسنالرتكي،ود.عبدالفتاححممداحللو،الطبعةالثانية:
،3234هجرللطباعةوالنشر–القاهرة .

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج،الشيخحممدالشربييناخلطيب،طبع۱۳۲۲م،شركةمكتبةومطبعةالبايباحلليبوأوالده،مبصر .

مقدمة ابن خلدون،عبدالرمحنابنخلدون،الطبعةاألوىل،3953-3213:دارالفكر-بريوت–لبنان .
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مقدمة شرح الرسالة،الزروقأمحدبنأمحدالفاسي،طبعمعشرحابنناجيعلىالرسالة،ط.اجلماليةمبصر۱9۲2-۱۳۳۲،م .

منار السبيل في شرح الدليل على مذهب اإلمام المبجل أحمد بن حنبل ،إبرهيمبنحممدبنساملينضويان،الطبعةاألوىل،۱2۱۲:موسسةقرطبةودارالراية–الرياض–السعودية  .

المنتقى شرح الموطأ،أبوالوليدسليمانبنخلفالباجياألندلسي،الطبعةاألوىل،۱11۱:مطبعةالسعادة–مصر  .

موسوعة أحكام الطهارة،أبوعمردبيانبنحممدالدبيان،الطبعةاألوىل۲112–۱211:م،مكتبةالرشدالناشرون،اململكةالعربيةالسعودية  .

الموطأ اإلمام مالك بن أنس،ترقيمحممدفؤادعبدالباقي،طبعسنة۱951–۱216:م،نشردارإحياءالرتاثالعريب–بريوت–لبنان  .

النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من األمهات ،ابنأيبزيدالقريواين،حتقيقالدكتورعبدالفتاححممداحللو،دارالعرباإلسالمي،الطبعةاألوىل۱999:م  .

نيل األوطارمن أحاديث سيد األخبار شرح منتقى األخبار،حممدبنعليبنحممدبنالشوكاين،طبعسنة،۱122:الطبعةاملنريية .
هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الطنون،إمساعيلباشاالبغدادي،دارالكتبالعلمية–بريوت–لبنان  .
يواقيت الفالة في مواقيت الصالة ،مصطفىبنالعدوي،الطبعةاألوىل،۲11۱–۱2۲۲:دارابنحزم،مصر .
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المواقع اإللكترونية:
-ملتقىأهلاحلديث،أبوحممدبنعبدالفتاح.

 www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=315169
موقعأهلاحلديثمنتدىأصولالفقه،حممدجاللاجملتىب. www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=305258
موقعملتقىأهلالتفسري،أبوجماهدالعبيدي vb.tafsir.net/tafsir 8398/#.u7wqdfmSwsk: .
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