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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.                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ط
 

اإلهداء
إىلوالدّيالذينربياينصغريا ،وكانهلماالفضلعليبعداهللفيماأنافيه.

منعلمينالعلمومليأخذعليهأجرا .كلإىل
إىلزوجيتالوفيةأمهبةاهلل،اليتحتملتكثريا أثناءكتابةهذاالبحث.

ديرالفائق.أهديهذاالبحثاملتواضعمعجزيلالشكروالتق
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 الشكروالتقدير

أتقدمأوال باحلمدوالشكروالثناءهللسبحانهوتعاىل،صاحبالفضلواملّنعلىمامّنعلّيمنإمتام
هذاالبحث.

 مباليزيا العاملية املدينة جامعة اجلزيلإىلرئاسة بالشكر اهللشرفا –مثأتقدم مشاخيها–زادها
الذين والذينيبذلونوالقائمنيعليها، ملستمنهماحلرصعلىنفعطالهبموإيصالالفائدةهلم،

املباركة،أسألاهللأنيباركهلميفجهودهم،وأن جهودهموأوقاهتمالستمراروإقامةهذهاجلامعة
جيعلذلكيفميزانحسناهتم.

ها الدكتور لفضيلة اخلالص والدعاء اجلزيل بالشكر أتقدم أن اليفوتين يوسفكما حممد شم
الرفاعيعلىإشرافهعلىهذاالبحثاملتواضعحىتالنهاية،معملحوظاتهوتوجيهاتهالنفيسةالقيمة،
أيضا على وأشكره البحث، هذا على األثر أعظم السديدة وتوجيهاته الدقيقة، مللحوظاته فكانت

معيحىتالنهاية،فجزاهوحسنأخالقهوصربه–والأزكيهعلىاهلل،واهللحسيبه–حسنتعاونه
اهللعينخريا .

والأنسىأنأتقدمبالشكراجلزيلوالعرفانلصديقياخلالصالدكتورحممدكبريغوجيأستاذ
املساعديفكليةدراساتالقرآنوالسنةجامعةالعلوماإلسالميةمباليزيا،ولكلمنأعانينعلىإمتام

هذاالبحث.
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  المقدمة
إناحلمدهلل،حنمدهونستعينه،ونستغفره،ونعوذباهللمنشرورأنفسنا،ومنسيئاتأعمالنا،

هلل،وحدهالشريكله،منيهدهاهللفالمضّلله،ومنيضللفالهاديله،وأشهدأنالإلهإالا
اعبدهورسوله.  وأشهدأنحممد 

العلم بني مجعوا خملصني، أجالء علماء له سّخر دينه حبفظ اهلل تكفَّل ملا فإنه بعد، أما
 العلم لنشر تصدَّى من أوََّل عنهم اهلل رضي الصحابة وكان عليه-والعمل، اهلل صلى النيب بعد

العلم-وسلم "هذا املبطلني،مثَّمحل وانتحال الغالني، حتريف عنه ينفون عدوله، خلف كل من
اجلاهلني" الفقيه3وتأويل اإلمام اإلسالم: عن والدفاع العلم راية محلوا الذين الطليعة أولئك ومن

املالكى القريواين، زيد أبو الرمحن عبد بن عبداهلل حممد أبو اإلمام املدقِّق، تعاىل،-احملقِّق اهلل رمحه
بالفوائدالعلميَّة،و-أسكنهفسيحجناتهو مليئة القائمةاآلراءفنظرتيفمصنَّفاته،فوجدهتا الفقهية

اجلبلاألشم،منعلومالشريعة،من علىاملناهجالقوميةوالدعائمالقوية،اليتتُ ْنِبئعنتضلُّعهذا
أبي زيد القيرواني الفقهية من ابن  آراء)أجلذلكوقعاختياريعلىهذااملوضوع،الذيأمسيتهب 

وذلكليكونموضوعرساليتيف"(،نماذج من كتاب الصالة –خالل كتابه النوادر والزيادات 
العلوماالسالمية،جامعةاملدينةالعاملية.سائالاهلل املاجستري،يفقسمالفقهوأصوله،بكلية مرحلة

،وأنجيعلهنافعا مباركا ،إنهويلذلكومواله.تعاىلأنيلهمينفيهالصواب،وأنجينبينفيهالزلل







                                                 
(منطريقأمحدبناملعلىعنسليمانبنعبدالرمحنعنعبد199/رقم:3/122)مسند الشاميينأخرجهالطرباينيف 3

،وقدجاءهذااحلديثأيضاعنأسامةبنزيد الرمحنبنيزيدعنعليبنمسلمعنأيبصاحلاألشعريعنأيبهريرةبه
 425شواهدولذاصححهاأللباينيفمشكاةاملصابيحرقماحلديث:وأيبالدرداءرضياهللعنهما،ولهأيضا
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 أسباب اختيار الموضوع:
النقاط يف إمجاهلا ميكن فيه، للبحث املوضوع هذا الختيار بالباحث حدت أسباب هناك
التالية:
ابنأيبزيد -3 املالكيةفدراسة-رمحهاهلل-أناإلمام الفقهيةمماآرائهمناملشهورينمنعلماء

 يفيدطلبةالعلممنجهة،مثإنهخدمةلرتاثابنأيبزيدمنجهةأخرى.
أنهذااملوضوعرغمأمهيتهملتكتبفيهرسالةعلميةمستقلةحسبعلمالباحثالقاصر. -4

وهومناألموراليتجتدرالعنايةهبايفجانبالدراساتاملعاصرة
النوادروالزياداتهةىفالصالةمنكتابالفقهيآرائهبيانمكانةابنأيبزيدمنخاللعرض -1

 علىمايفاملدونةمنغريهامناألمهات.
 أنهخدمةلكتابالنوادروالزياداتالذىهومنأفضلكتباملالكية. -2

 أهمية البحث:
 ببحث االشتغال للدارسنيآراءإن حيقق املختلفة، الفقهية املذاهب من اجملتهدين العلماء

املَلكةيفالتفكريالسليم،واالستنباطالصحيحمننصوصالشريعةالغراء،وحيّثالتأثرمبالديهممن
املرجوح من سواه ما وترك األقوال من بالراجح لألخذ اخلالف مسائل يف والتحقيق البحث على

مايسلكهصاحب ،ويبنيآرائهمناملناهجيفاآلراءوالضعيف،كماأنهذاالنوعمنالدراسةيبنيِّ
جترُّدهللدليل،وعدمتعصبهللمذهبالذيينتسبإليه،ممايكشفعنمكانتهالعلمية.فضال مدى

عنذلكفإنأمهيةهذااملوضوعتزدادجالء يفالنقاطالتالية:
الذيإليهانتسابه،أو .3 مكانةاإلمامابنأيبزيدبنيالعلماء،سواءيفاملذهباملالكيِّ

 يفغريهمناملذاهب.
ةمكان .4 يف املذهيب بالتحرر اإلمام آرائههذا به يدعم ما نقليةآرائهمع أدلة ِمن

صحيحة،ومعقولصحيحسليم.
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 مشكلة البحث:

هومنأبرزعلماءاملذهباملالكييفبالداملغرب،فدراسة-رمحهاهللتعاىل–إناإلمامابنأيبزيد
هاللمذهباملالكي،وغريهأوخمالفتهموافقتالفقهيةلإلمامابنأيبزيد،يكشفعنمدىاآلراء

وكذلك الشخصي، اجتهاده حسب اآلراء، ببعض استقالليته مدى يربز و األخرى، املذاهب من
يكشفعنمنهجهيفاالختياروأسلوبهيفذلك،حىتيربزللقراءجهودالعلماءاملسلمنييفاملغرب

اإلسالمي احلضارة  تنمية يف والعرىب هذااإلسالمى سد يف للمسامهة البحث هذا فيأيت العظيمة ة
الثغر.

 أسئلة البحث:
الصالةمنكتابهبابابنأيبزيدالفقهيةىفآراءإنالقضيةاألساسيةهلذاالبحث،هوإبراز

"النوادروالزيادات"،وذلكيتطلبمنالباحثاإلجابةعناألسئلةاليتميكنأنتطرححوله،وهي
 :كاآليت

.منهوابنأيبزيد؟وماهيمنزلتهيفاألوساطالعلمية؟3
"؟وماهيقيمتهالعلمية؟ .ماهوكتاب"النوادروالزيادات4
"النوادر"؟هالفقهيةالبنأيبزيدىفالصالةمنخاللكتابآلراء.ماهىا1
فقهاءاملذاهب؟ومامدىاستقالليتها؟وماهيأقوالاآلراء.ومامنهجهوأسلوبهيفهذه2

النوادر؟هابنأيبزيدمنكتابآراءاملختلفةيفاملسائلاليتوقعتعليها
 أهداف البحث:   

منأهّمأهداِفهذاالبحث:
.إبرازشخصيةابنأيبزيد،ومنزلتهالعلمية.3
.متكنيالباحثمنالتعرفعلىكتاب"النوادر"وبيانقيمتهالعلمية.4
هابنأيبزيديفالصالةمنخاللكتابآراءمتكنيالباحثأيضامنالتعرفعلى.1

النوادروالزيادات.
،ومدىاستقالليتها،معذكرأقوالفقهاءاملذاهباآلراء.بيانمنهجابنأيبزيدوأسلوبهيفهذه2

ابنأيبزيد.آراءاملختلفةيفاملسائلاليتوقعتعليها
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 منهج البحث:
هذاالبحثمزجيا متآلفا منعدةمناهج،وذلكللوصولإىلاألهدافاملنشودةمنه،سيكون

 وهيكالتايل:
)النوادركتابحيثيتتبعالباحثالمنهج االستقرائي: ابنأيبزيد،الذيحننبصدده

 عليه وقع ما الستخالص وذلك والستكشافآراءوالزيادات(، الفقهية، املسائل يف زيد، أيب ابن
غريَ الباحث سيستعرض وكذلك ذلك، يف وأسلوبه التفسريهمنهجه يف اإلسالمية، الكتب من

واحلديثوشروحه،والفقهوأصوله،وحنوذلك،وذلكللوقوفعلىأقوالالفقهاءاآلخرينوآرائهميف
 فيها وقع اليت سيتصآراءاملسائل كما واآلراء، األقوال هذه أدلة على وللتعرف زيد، أيب فحابن

الباحثكتبالتاريخاإلسالمييفاملغربوتراجمرجاهلاوسريهم،وذلكللوقوفعلىماكتبيف
 ذلكعنابنأيبزيدوعصره.

ويأيتدورهذااملنهجبعداستخالصاالختياراتالفقهيةالبنأيبزيد،المنهج التحليلي:
 فمناهجالرتجيحواالختيار.،وإبرازمآخذهاووجوهها،واستكشاآلراءوذلكيفحتليلهذها

ابنأيبزيدالفقهيةمعأقوالاألئمةاآلخرينآراءوذلكيفمقارنةمنهج المقارنة والنقد:
 يف موافقته مدى الستبيان وذلك املختلفة، املذاهب ومدىآرائهمن له، وخمالفته املالكي ملذهبه

 ذلك يف وغري-أيضا–موافقته األخرى الثالثة املذاهب القوةآلراء نقاط استعراض حماولة مع ها،
،وكذلكنقاطالقوةوالضعفألقوالاألئمةآرائهوالضعفمناألدلةاملعتمدةلدىابنأيبزيديف

 اآلخرينيفاملسألة.
العاملية)اإلنرتنيت(اليُغفلجانبهايف البحثمبجملهحبثمكتيّب،إالأنالشبكة علما بأنهذا

ضالةمنشودة،بعيدةاملنال،اليقرهباللباحث،ويسهِّلالوصوَلهلا،إالهذههذاالصدد،فكممن
الشبكة!

الفقهية:   آلراءمنهجه في ا  
الصالةيفكتابالنوادروالزيادات،وحتديداملسائلاليتبابمنخاللدراسيتملادةالبحثمن

كالتايل:آرائهفيهاابنأيبزيدعنأبدىفيهاابنأيبزيدالقريواين،رأيتأناأللفاظاليتعرب  
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 3صالةالعصر".،لفظصريحواضحالداللةعلىاإلختيار،كمايفقوله:"والصالةالوسطى -3
مامل -4 الصالة، يف دما بصق من على شىء وال قوله:" يف كما عليه" شىء وال " لفظ

 4يتفاحشكثرته".
يبنييدياستطوانتني،وبينهقوله:"ليسبصواب"كمايفقوله:"وليسبصوابأنيصل -1

 1وبنيسرتتهقدرصفني".
قوله:"أناأحتاطفأرى"كمايفقوله:"وأناأحتاطفأرىعلىاملسافريقدملركعة،ناسيا -2

 2للظهرأنيتمها".
وبه -1 العصر، وتصلي الفائتة، تصلي أصبغ:" "......قال قوله: يف كما أقول" وبه قوله:"

 1أقول".
"كمايفقوله:"فإنكانتإذاأعادتالغسلغربتالشمس،فلتصلبذلكقوله:"أحبإيل -6

 6املاءيفالوقتأحبإيلمنصالهتامباءطاهربعدالوقت".
الرجال". صفوف خلف النساء صفوف أنتكون وينبغي قوله:" يف كما :"ينبغي" 7قوله

وهذاعلىسبيلاملثالالعلىسبيلاحلصر.

 ابن أبي زيد الفقهية ودراستها فهو كالتالي: آراءعرض أما المنهج المتبع في 
الصالةمنكتاببابابنأيبزيدالفقهيةىفآراءيستخلصالباحثاملسائلاليتوقععليهاأواًل:

علىمباحثومطالب،فيجمعاملطالباليتيف-حسبموضوعاهتا-"،مثيقومبرتتيبهاالنوادر "
واليتيفأوقاتالصالةيفمبحثآخر.فرضالصالةمثاليفمبحثواحد،

                                                 
(حتقيقالدكتورعبدالفتاححممد3/325ابنأيبزيدالقريواين،)على ما في المدونة وغيرها من األمهات، النوادر والزيادات.3

م.3999احللو،دارالعرباإلسالمي،الطبعةاألوىل:
433،ص:المصدر نفسه4
391،ص:در نفسهالمص1
471،ص:المصدر نفسه2
471،ص:المصدر نفسه1
476،ص:المصدر نفسه6
497،ص:السابقالمصدر 7
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ابنأيبزيدىفرأيمثيذكرحتتهاالمطلب،يصدرالباحثاملسألةاليتيريدحبثهابعنوان:ثانياً: 
.النوادر" منكتاب"رأيهاملسألة،مشرياإىلاملوضعالذيمتفيه

ئبعباراتهذااإلمام،وحىتتظهريذكرنصكالمابنأيبزيديفاملسألة،حىتيستمتعالقارثالثاً:
".كتاب النوادر ،حمياليفهنايتهملوضعهمن"آلراءأساليبهيفا

مثيذكرأقوالالفقهاءمناملذاهباملختلفةيفاملسألة،مذيالذلكببيانمنيوافقهابنأيبرابعاً:
زيديفاملسألةمنالفقهاء.

كفيهااملنهجالتايل:يقومالباحثبوضعاهلوامش،يسلخامساً:
.6يذكراسمالسورةورقماآليةاليتوردتيفاملنت،فيقولمثال :سورةاملائدة:أ.

إذاكاناحلديثصحيحا وليسحييلاألحاديثإىلمصادرها،دونإرادةاالستقصاءيفذلك،ب.
كلهممنطرقعنفالن فالن، يقولالباحثفيه:صحيحأوحسنأخرجه علة -عنالنيبفيه

،وهذا-إنوجد-به،مثيذكرمنصححهمناألئمةاملتقدمنيواملتأخرين-صلىاهللعليهوسلم
البخاريأو أخرجه يقولالباحث: يفالصحيحنيأوأحدمها، وأما فقطيكونيفالسنناألربعة،

 به.-صلىاهللعليهوسلم-مسلممنطريقفالنعنالنيب
.يذكرأقوالاحملدثنييفأحكاماألحاديثاليتليستيفالصحيحني،وخباصةاملعاصرينمنهم.ج
النوادر".أوغريه. حييلكالمابنأيبزيدإىلمواضعهيفكتابه"د.
حييلأقوالالفقهاءوالعلماءإىلأماكنهايفكتبهم.هـ.
يفجامعةاملدينةالعاملية.يتقيديفاإلحاالتبالطريقةاملتبعةو.
يقومبذكرتراجمخمتصرةلألشخاصالذينمليشتهروا،وذلكعندأولذكرهميفمنتالبحث،ز.

احلديث، وشروح واملعاجم، الرتاجم بكتب مستعينا الغريبة، الكلمات بشرح يقوم وكذلك
والفقه،وكتبالغريبوالضبط.

 حدود البحث:
حصرا يفعناصرمعينةاليتعداهالغريها،وهي:إبرازشخصيةابنأيبيكونهذاالبحثمن

السياسية الناحية من عايشه الذي العصر من مالمح إىل اإلشارة مع العلمية، ومكانته زيد
" كتابه ماهيَّة إبراز وكذلك ذلك، وحنو والفكرية يفالنوادر واالجتماعية سلكها اليت واملنهجية ،"
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الفقهيةمنهذاالكتاب،وكذلكالكشفعنمنهجهالعامآرائهمثالكشفعنتأليفهبشكلعام،
،اآلراء،وبيانمدىموافقتهأوخمالفتهللمذهباملالكيأواملذاهباألخرىيفهذهالرأياختياريف

علىأقوالاألئمةوالفقهاءاآلخرينمناملذاهباملختلفة،يفاملسائلالفقهيةفوذلكيتطلبالتعرُّ
اليتاختارهاابنأيبزيد.

 الدراسات السابقة:
علمية رسالة يصادف مل أنه املوضوع، أسباباختيار عن حديثه عند الباحث أشار أن سبق قد

،لكنوقفعلىبعضالدراساتاليتالفقهيةالبنأيبزيدالقريوايناآلراءمستقلةاختصتبذكر
والباحثنياملعاصرينع بعضالعلماء هبا وهيكثرية،قام ابنأيبزيدالقريواينوعنكتبه، نعقيدة

ولكننكتفيبذكرأمهها،وإليكبيانذلكباختصار:
الدراسة األولى: كيالين، أديب حممد السالم عبد هبا قام دكتوراه رسالة الشريعةبوهي كلية

ي شرح رسالة ابن تحقيق المباني وتحرير المعانوالدراساتاإلسالميةجبامعةاإلسكندريةبعنوان:
 728لشاذلي باأبي زيد القيرواني ألبي الحسن علي بن محمد خلف المتوفى المعروف 

الرسالةمليتم949إلى واملزارعة("وهذه والقراضواملساقاة والشركة واجلعلوالكراء )باباإلجارة
معيةاليتمتدراستها.نشرهابعديفشبكةاإلنرتنيت،إالأّنينوجدتعنواهنايفقائمةالرسائلاجلا

املعاين تدورحولحتقيقكتاباملباينوحترير الدراسة أنهذه ودراستنا،  الدراسة والفرقبنيهذه
ابنأيبزيدالقريواينالفقهيةمنآراءشرحرسالةابنأيبزيدالقريواين،بينمادراستناتنحصريفذكر

بهت"ويعتربهذاهواجلديدالذيجاء-الصالةمناذجمنكتاب–النوادروالزياداتهخاللكتاب
دراستنا.

شرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني لإلمام قامهباحممدبوزيانرواحبية،بعنوان:"الدراسة الثانية:
هـ ( دراسة وتحقيق من اول كتاب النكاح الى اخر   124أبي محمد صالح الهسكبوري ) 

سالمية،إلالشريعةوالدراساتا كليةبةلنيلدرجةماجستري،وهيرسالةعلميةمقدمكتاب البيوع"
جامعةأمالقرى.وهذهالرسالةمليتمنشرهايفشبكةاإلنرتنيت،إاّلأهنامسّجلةيفقائمةالرسائل
اجلامعيةاليتمتدراستها.والفرقبينهاوبنيدراستنا،أنهذهالدراسةختتصبتحقيقشرحرسالةابن

النوادرهابنأيبزيدالقريواينالفقهيةمنخاللكتابآراءواين،بينمادراستناتدورحولأيبزيدالقري
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"وهذايعتربإضافةاجلديدةأضافهاالباحثإىلساحةابنأيب-مناذجمنكتابالصالة–والزيادات
زيدالقريواين.

شرح القلشاني على رسالة ابن قامهباعبدالوهابحممدجامعإيليشن،بعنوان:"الدراسة الثالثة: 
دراسة  –أبي زيد القيرواني" من بداية الكتاب إلى نهاية باب الدعاء للطفل والصالة عليه" 

لنيلدرجةماجستريوتحقيقاً"  الشريعةوهيرسالةعلميةمقدمة باملدينةبابكلية جلامعةاإلسالمية
ئلاجلامعيةاليتمتدراستهاإالأهناملتنشربعداملنورة.وهذهالرسالةأيضا عثرتعليهايفقائمةالرسا

 ملوضوع تتعرض مل ذلك ومع اإلنرتنيت، شبكة والذياآلراءيف القريواين. زيد أيب البن الفقهية
سيتحّدثعنهالباحثيفدراسته،ويعتربهذاهواجلديدالذيجاءبهحبثنا.

"الدراسة الرابعة ،وهيرسالةلة ابن أبي زيد القيرواني"قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسا:
ية،قامبتأليفهاالشيخاحملدثالعالمةعبداحملسنبنمحدالعبادالبدر.وهيرسالةقيمةيفميغريأكاد

ابنأيبزيدالقريواينآلراءشرحمقدمةرسالةابنأيبزيدالقريواينيفالعقيدةإالأنمؤلفهامليتعرض
-مناذجمنكتابالصالة-النوادروالزيادات،ههالباحثمنخاللكتابالفقهية،والذيسيقومب

وهذاالذيميّيزدراستناعنهذهالدراسة،ويعتربأيضا اجلديدالذيجاءبهحبثنا.
الدراساتالسابقةاملتعلقةبابنأيبزيداملنشورةيفاإلنرتنتبعداجلهدوينبهالباحثأنهمليعثرعلى

املستمر.
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 هيكل البحث:
قسمتالرسالةإىلمقدمةوفصلنيوخامتة.

أهدافالمقدمة: البحث، أسئلة البحث، مشكلة البحث، أمهية املوضوع، اختيار أسباب وفيها
البحث،منهجالبحث،حدودالبحث،الدراساتالسابقة.

 ثالثة مباحث:الفصل األول:حياة ابن أبي زيد والتعريف بكتاب النوادر والزيادات، وفيه 
في حياة اإلمام ابن أبي زيد القيرواني، وفيه أربعة مطالب:المبحث األول: 

وعصره.:امسهونسبهومولدهونشأتهالمطلب األول
:رحلتهيفطلبالعلمومكانتهالعلمية،وثناءالعلماءعليه،ومذهبهالفقهي.المطلب الثاني

شيوخه،وتالميذه،ومصنفاته.المطلب الثالث:
:وفاتهالمطلب الرابع

 المبحث الثاني: التعريف بكتاب النوادر والزيادات، وفيه مطلبان:
التعريفبكتابالنوادروالزيادات.المطلب األول:
مصادركتابالنوادروالزيادات.المطلب الثاني:

 الفقهية والصالة، وفيه مطلبان: آلراءالمبحث الثالث: مفهوم ا
الفقهيةوعالقتهابالرتجيحوالفرقبينهما.راءآل:تعريفاالمطلب األول
:تعريفالصالةوأنواعهاعنداألئمةاألربعة.المطلب الثاني

 النوادر. هي زيد في الصالة من كتابالفقهية لإلمام ابن أب آلراءالفصل الثاني: ا
 وفيه خمسة مباحث:

 فيما يصلي، وما يكره أن يصلى فيه، وفيه ثالثة مطالب:المبحث األول: في حكم النجاسة 
منصلىعلىحصرٍيحتتهجناسة.المطلب األول: 
منبصقدم ايفالصالة.المطلب الثاني:

حكمالصالةيفاملقربة.المطلب الثالث:
 المبحث الثاني: في فرض الصالة، وفيه مطلبان:

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

آخروقتصالةالعشاء.المطلب األول: 
أفضلوقتصالةالفجر.المطلب الثاني:

حكممنصلىبأذانسكرانأوجمنون.طلب الثالث:الم
ء بين السجدتين، ومسابقة اإلمام، وفيه ثالثة المبحث الرابع: في القراءة خلف اإلمام، والدعا

 مطالب:
حكمالقراءةخلفاإلمام.المطلب األول: 
هلبنيالسجدتنيدعاءأوتسبيح؟المطلب الثاني:

حكممسابقةاإلماميفالصالة.المطلب الثالث:
 المبحث الخامس: في التشهد، وفي القنوت، وفي جمع المسافر بين الصالتين، وفيه ثالثة

 مطالب:
منسلمعنيسارهمثمليسلمأخرىحىتتكلم.المطلب األول: 
حكمالقنوتيفالصبح.المطلب الثاني:

مىتيباحللمسافراجلمعبنيالصالتني.المطلب الثالث:

 الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث.
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 الفصل األول:

 الزيادات،كتاب النوادر و بحياة اإلمام ابن أبي زيد والتعريف 
 :ثالثة مباحثوفيه 

 
 المبحث األول:

 في حياة اإلمام ابن أبي زيد.
 المبحث الثاني:

 التعريف بكتاب النوادر والزيادات.
 المبحث الثالث:

 الفقهية والصالة. آلراءمفهوم ا
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 المبحث األول: في حياة اإلمام ابن أبي زيد.
 :مطالبةوفيهأربع

املطلباألول:
بهومولدهونشأتهوعصرهامسهونس

املطلبالثاين:
رحلتهيفطلبالعلمومكانتهالعلميةوثناءالعلماءعليه،ومذهبهالفقهي

املطلبالثالث:
شيوخهوتالميذه،ومصنفاته

املطلبالرابع:
وفاته
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.المطلب األول: اسمه ونسبه ومولده ونشأته وعصره
ااسمه ونسبه أبوحممدعبد هو  الرمحنالنفزيالقريواين.: املؤرخني3هللبنأيبزيدعبد ومجهور

اتفقوايفاسمابنأيبزيدونسبهوكنيته.
والنفزي:نسبةإىلأسرةمننفزةمنأعمالاألندلس،وقيل:نسبةإىلقبيلةنفزاوةاملستقرةباجلنوب

4التونسي،تقعشرقشطاجلريدوإليهاينسبعبداهللبنأيبزيد.
2مبدينةعقبةحيثاختارهاعقبةبننافع1القريواين:نسبةإىلمدينةالقريوان،وعرفتمدينةالقريوان

مكانا اسرتاتيجيا بعيدا عنالشواطئاليتيهددهاالبيزنطيون،وبعيداعناجلبالاليتيرتبصهباالرببر
جلندوهبايتحصنون،وقدأرادعقبةأنتكونقاعدةأعمالهاحلربيةوخم أرادهامعسكرا زناملؤنةكما

وتعين الفارسية كاروان عن معربة وهي القريوان تسمية كانت هنا ومن الزمان، آخر إىل اإلسالم
1املعسكر.

6وملجيدالباحثمنتطرقللحديثعنأسرةابنأيبزيدسوىوصفهابأهناغنية.

 مولده ونشأته:
زيدقوالن:يفتاريخوالدةأيبحممدعبداهللبنأيب

،وبهقالمجهوراملؤرخني.131القولاألول:أنهولدسنة
3،وبهقالبروكلمان.136الثاين:أنهولدسنة

                                                 
(،حتقيقوتعليق:حممدماضور،2/321،أبوزيدعبدالرمحنبنحممداألنصاريالدباغ،)معالم اإليمان في معرفة أهل القيروان3

تونس.–املكتبةالعتيقة
-3114(،طبعمعشرحابنناجيعلىالرسالة،ط.اجلماليةمبصر3/1،لزروقأمحدبنأمحدالفاسي،)ة شرح الرسالةمقدم4

م.3932
 9...ص:ابن أبي زيد،عقيدته،كلم،انظر:351القريوان:تقعاآلنيفاجلمهوريةالتونسيةيفجنوبغربالعاصمةعلىبعد1
الرسولصلىاهللعليهوسلموالتصحلهصحبة،والهعمروبنالعاصإفريقياملاكانهوعقبةبننافعالفهري،ولديفعهد2

(،دارإحياء116-1/117،عليبنحممدالشيبايناملعروفبابناألثري،)أسد الغابة في معرفة الصحابةعلىمصر،انظر:
 لبنان.–بريوت–الرتاثالعريب

،دار43،للدكتوراهلديالدرقاش،ص:اني، حياته واّثاره وكتاب النوادر والزياداتأبو محمد عبد اهلل بن أبي زيد القيرو 1
م.3959-3219قتيبةللطباعةوالشروالتوزيع،بريوت،الطبعةاألوىل:

(،رسالةمقدمة3/99حميالدينسليمانإماممديلي،)ابن أبي زيد القيرواني، عقيدته وموقفه من الفرق ومقاومته للبدع،6
م.4113–3244نيلدرجةالدكتوراه،قسمالعقيدة،جامعةأمالقرى،ل
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والذييظهرأنالقولاألولأوىلباالعتبارملايلي:
 أنهرأيمجهوراملؤرخني،وملخيالفيفذلكإالبروكلمان. .3

،وهذاممايؤيدالقول147رةسنة،يفعامأنابنأيبزيدألف"الرسالة"وعمرهسبععش .4
 .131بأنوالدتهكانتسنة

4فقدأمجعاملؤرخونبأنوالدتهبالقريوان.
أماعننشأةابنأيبزيدفلمتفدنااملصادربأخبارمفصلةعنذلك،والذيالشكفيهأنابنأيب

كانلهأثريفتوجههحنوالعلمزيدنشأيفجوأسريغينحظيفيهبرتبيةصاحلةوتنشأةجيدة،مما
منذزمنمبكر.

عن شيئا ابنأيبزيدوترىبوملتذكراملصادراملعتمدة لقريواننشأ با " يقولالدكتورحميالدين:
أسرتهوالعنماضيحياتهاألوىل،وكيفتلقىدراستهاألوليةإالماهومعروفعنطريقالتعليميف

1رميأوال يفالكّتاب".عصرهوبيئتهفحفظالقرانالك
فقدعاشابنأيبزيديفالقرنالرابعاهلجري،ويفعصرهقامتالدولةالفاطميةالشيعيةاليتعصره:

واإلعدامات اإلعتقاالت من عديدة مشاكل الدولة هذه  حكم إبان واجلماعة السنة أهل شاهد
لقداشتدتعذيبالعلماءواملذهب.ألهلالعلموحفظتهمااهللبهعليم،ممنخالفهميفالعقيدة

القرارمبنعتعليمأصولالشريعةعلى حنلتهمالشيعيةعالنيةوأصدروا ،حيثإنبينعبيدأظهروا
دروسهميفجامععقبةوخاصةفيمايتعلقبالعقائد،مذاهبالسنة،وأوقفواشيوخالقريوانعنإلقاء

.2لعلوميفبيوهتمودكاكنيحرفهمواكتفىشيوخالسنةبإلقاءتالميذهمتلكا

                                                                                                                                                         
لكارلبروكلمان،)تاريخ األدب العربي3 دار1/456، السيديعقوببكر، د.رمضانعبدالتواب،ود. (،نقلهإىلالعربية

 م،مصر.3971املعارف،
عبالرسالة الفقهية مع غرر المقالة في شرح غريب الرسالة4 أليب الدكتور، وحتقيق إعداد املغراوي، منصور بن حممد داهلل

 لبنان.-،بريوت3956-3216،دارالغرباإلسالمي،الطبعةاألوىل:34اهلاديمحو،والدكتورأبواألجفان،ص:
 (،3/96،)ابن أبي زيد القيرواني،عقيدته،محي الدين مديلي، المرجع السابق1
)عرفة أعالم مذهب مالك،ترتيب المدارك وتقريب المسالك لم2 عياض، تاويت1/115للقاضي بن حممد حتقيق ،)

.3151وآخرين،وزارةاألوقافوالشؤوناإلسالميةباملغرب،الطبعةاألوىل:
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 المطلب الثاني: رحلته في طلب العلم ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه، ومذهبه الفقهي:
 رحلته في طلب العلم:

لقدصدقالبنأيبزيدالقريواينماقيلعنأهلاملغرب،حيثبدأحبفظالقرآنالكرميوأتقنهوأجاد
يفبالداملغربوامالإفريقياوبالدالرببر.ألنحفظالقرآنيساعدتالوتهكماهوعادةالناشئني

كثريايفاملقدرةعلىاستيعابالعديدمنالعلوموالفنون.
قالابنخلدونيفمقدمته:"إنأهلاملغربوامالإفريقياوبالدالرببريقتصرونيفتربيةالناشئني

ر،ومنأجلذلككانواأقوممنغريهممنأهلالبالدعلىحتفيظالقرآنوالخيلطونمعهشيئاآخ
3اإلسالميةعلىرسمالقرآنوحفظه".

وبعدأنحفظالقرآنكغريهمنتالميذعصرهوتعلمأصولالكتابةوأتقنهاواستفادمناملبادئاألولية
4للعلوممتكنمناجللوسإىلحلقاتشيوخالعلماءالبارزينيفعصره.

يبزيدطلبهللعلميفمنطقتهفحسب،بلرحلإىلاحلجومسعمنالعلماءيفرحلتهومليقتصرابنأ
1وحجه،كماأجازهبعضعلماءعصره.

 مكانته العلمية وثناء العلماء عليه:
حظيابنأيبزيدالقريواينمبكانةعلميةبارزةعندالعلماءوشهدوالهبالعلموالفضل،والأبالغإذا

بأنأقواهلمقداتفقتعلىفضلهوتعددمعارفهيفالفنونخاصةبفقهمالكحيثجزمتالقول
صارفيهمرجعاهلم،ومؤلفاتهالقيمةتشهدبعلوعلمهيفالقرآنواحلديثوالقراءآتوالفقهوغري

ذلك،وهذهبعضأقواهلم:
رية،منهاعلومالقراءآتقالالدباغيفشأنابنأيبزيد:"كانرمحهاهللتعاىلمتفننايفعلومكث

وتفسريالقرآنوحديثرسولاهللصلىاهللعليهوسلم،ومعرفةرجالهوأسانيدهوغريبهوالفقهالبارع
2وآثارالعلماءوكتبالرقائقواملواعظواآلداب."

                                                 
 م.دارالفكر،بريوت.3997-3213،الطبعةاألوىل:393-391،لعبدالرمحنابنخلدون،ص:مقدمة ابن خلدون3
 (،بتصرف.3/99حميالدينمديلي،املرجعالسابق:)عقيدته،ابن أبي زيد القيرواني و 4
(،بتحقيقالدكتورعبدالفتاح،3/7،البنأيبزيدالقريواين،)النوادر والزيادات على ما في المدونة وغيرها من األمهات1

 م.بتصرفبسري.3999دارالغرباإلسالمي،الطبعةاألوىل:
 .1/331سابق،،املرجعالللدباغ،معالم اإليمان2
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بنوقالعنهاإلمامالذهيب:"أنهاإلمامالعالمةالقدوةالفقيه،عاملأهلاملغرب،أبوحممدعبداهلل
3أيبزيدالقريوايناملالكي،يقاللهمالكالصغري،وكانأحدمنبرزيفالعلموالعمل".

وقالالذهيبعنهأيضا:"وكانرمحهاهللعلىطريقةالسلفيفاألصول،اليدرىالكالموال
وغريذلك.4يتأول".

ا اإلمام لشخصية صادقة ترمجة يرتجم فيه قالوه ما أن نالحظ هذا مبالكوعلى يلقب أن ستحق
الصغري،وعلىضوءماتقدمجندكلاآلراءقداتفقتعلىسعةعلمهوصالحه.

 مذهبه الفقهي:
املغربمذهبمالكبشكل يفبالد الذيننشروا املالكية أبوحممدعبداهللبنأيبزيدأحدأئمة

ح عنه وذب وخلصه املذهب استقى املذهب، خدمة يف كبريا دورا ولعب مبالكواسع، لقب ىت
الصغري.

قالالقاضيعياضيفهذاالصدد:"وكانأبوحممدرمحهاهللإماماملالكيةيفوقته،وقدوهتم،وجامع
فصيح بذلك، تشهد وكتبه والرواية، احلفظ وكثري العلم واسع وكان أقواله، وشارح مالك، مذهب

1ماباحلجةعليه."القلم،ذابيانومعرفةمبايقوله،ذاب اعنمذهبمالك،قائ
إالأناإلمامابنأيبزيدمليقفعندالتقليداألعمى،بلكانيفتفكريهوإجتهادهعلىبينةمن

األمرومجعاآلثارالصحيحة.

 
 
 
 
 

                                                 
سير أعالم النبالء3 الذهيب،) عثمان بن أمحد بن حممد عبداهلل مؤسسة37/31،أليب واّخرين، األرناؤوط شعيب حتقيق )

 لبنان.–،بريوت3213الرسالة،الطبعةاألوىل:
 .37/34،للذهيب،املصدرنفسه،سير أعالم النبالء4
 .294-2/291،للعياض،املرجعالسابق،ترتيب المدارك1
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:المطلب الثالث: شيوخه وتالميذه، ومصنفاته
 شيوخه:

العلم،نذكرمنهم:لقدحظيأبوحممدابنأيبزيدبالتتلمذوالروايةعنعددكبريمنشيوخ
بالوادي111أبوالفضلالعباسبنعيسىاملمسي،وهوفقيهفاضلعابد،تويفسنة .3

 3املاحلقرباملهديةوهويقاتلبينعبيد،ملاكانيعتقدبكفرهم.

حافظا  .4 القرآن، بعلوم عاملا وكان القطان، نوفل بن اهلل عطاء بن ربيع سليمان أبو
وعلّ مبعانيه عاملا جبامعللحديث دروسه يلقي الفقهية، األحكام با معتنيا ورجاله، له

 111.4القريوان،تويفسنة

أبوبكرحممدبنحممداملعروفبابنالّلبادالقريواين،لهحفظكثريوعنايةجبمعالكتب .1
 111.1معحظوافرمنالفقه،تويفسنة

ماءإفريقيا".وهومشهورأبوالعربحممدبنحممدبنمتيمالقريواين،مؤلف"طبقاتعل .2
 111.2بالثقافةوالصالحعاملبالسننوتاريخالرجال،مجّاعللكتب،تويفسنة

 126.1أبوعبداهللحممدبنمسرورالعسالاملشهوربعلمهوصالحه،تويفسنة .1

أبوالعباسعبداهللبنأمحدبنإبراهيمبنإسحاقاإلبياين،عاملإفريقيةيفزمانهوحافظ .6
 114.6هبهبا،تويفسنةاملذ

 

حبيبموىلأيبسليمانبنربيع،كانفقيهاعابدامييلإىلاحلجة،عاملابكتبهحسن .7
 119.3األخالقبارامسحا،تويفسنة

                                                 
 .2/49،للدباغ،املرجعالسابق،معالم اإليمان3
 م.3951–3954لبنان.–(،دارالغرباإلسالمي،بريوت2/94،حملفوظحممد،)تراجم الؤلفين التونسيين4
ماء الديباج المذهب في معرفة أعيان عل،43-1/47،الدباغ،املرجعالسابق:1/112،للعياض،املرجعالسابق:المدارك1

–(،حتقيقوتعليقالدكتورحممداألمحديأبوالنور،دارالرتاثللطبعوالنشر396–4/397،البنفرحوناملالكي،)الذهب
 القاهرة.

 .1/112،للعياض،املصدرالسابق:المدارك2
 .32،للمغراوي،املرجعالسابق:ص:الرسالة الفقهية1
 .1/112،للعياض،املصدرالسابق:المدارك6
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ابنأيبزيديف .5 وأحبارها،مسععنه األمة أحدأعالمهذه إبراهيمبنحممدبناملنذر،
 119.4رحلتهوحجه،تويفسنة

أمح .9 سعيد مثأبو والتاريخ، باحلديث أمره أول اشتغل العريب، ابن زياد بن حممد بن د
 123.1بالتصوف،مسععنهابنأيبزيديفرحلتهوحجه،عاشيفمكةوتويففيهاسنة

 117.2أمحدبننزارأبوميسرة،منمتعبديشيوخالقريوان،تويفسنة .31

واسعة.وغريهممنمشائخالشيخرمحهماهللتعاىلمجيعارمحة

 تالميذه:
لقداشتهرعلمابنأيبزيدوفضلهبنيأهلعصره،فقصدهعددكبريمنطالبالعلمينهلونمن
معارفه،ويستفيدونمنجمالسهحىتخترجعلىيديهمئاتالطالبمنالقريوانواملغربواألندلس

وغريهامنبلدانأخرى،ومنهؤالءالتالميذ:
دبنعبدالرمحنبنعبداهللاخلوالينالفقيهاحلافظوشيخإفريقية،وشيخ.أبوبكراخلوالين،هوأمح3

214.1فقهائهايفوقته،تويفسنة
.أبوسعيداخلوالين،هوخلفبنحممداخلواليناخلياط،تتلمذعلىيدابنأيبزيدوالزمه،وكان4

6يشتغلخياطا،وملتذكراملصادرتاريخوفاته.
أيبالقاسماألسدياملعروفباالرباذعي،ويكىنأيضابأيبسعيد،منكبار.أبوالقاسمخلفبن1

157.7أصحابابنأيبزيد،تويفسنة
ساحل.2 قرى من ولبيد باللبيدي، املعروف احلضرمي حممد بن عبدالرمحن القاسم أبو تويف3.

212.4بالقريوانسنة
                                                                                                                                                         

 .1/121،املصدرنفسه:المدارك3
 .3/245،البنفرحون،املصدرالسابق:الديباج المذهب4
تذكرة الحفاظ1 الشيخعبدالرمحنبنحيياملعلمي،دار1/514،أليبعبداهللحممدبنأمحدبنعثمانالذهيب،) (،صححه

 إحياءالرتاثالعريب،بدونتاريخ.
 .23-1/22سابق:،للدباغ،املرجعالمعالم اإليمان2
 .711-2/713،للعياض،املرجعالسابق:المدارك1
 .1/316،للدباغ،املصدرالسابق:معالم اإليمان6
 .316املرجعالسابق:ص:وعقيدته..،ابن أبي زيد القيرواني،انظرأيضا:2/715،لعياض،املصدرالسبق:المدارك7
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زاهدقريواينمسعبإفريقيةمنابنأيبزيد.أبوبكرإمساعيلبنإسحاقبنعذرةاأليدي،فقيه1
وملتذكراملصادرتاريخوفاته.1وغريه.

.أبواحلسنعليبنحممداملنمرالطرابلسيالقرطيب،يذكرأنهأولمنأظهرالسنةبطرابلسملا6
214.2كانتيفإفريقيةالواقعةاملعروفةبوقعةاملشارقةسنةسبعوأربعمائة،تويفسنة

212.1بوبكرحييبنعبدالرمحنبنوافداليحصيالقرطيب،قاضالقضاةتويفسنة.أ7
.أبوبكرحممدبنموهبالتجييباحلصاراملعروفبالقربي،وهوجدالقاضيأيبالوليدالباجي،5

216.6تويفسنة
وكان.أبوعمرأمحدبنحممدالسعدياألندلسياإلشبيلي،نزلاملهديةوعليهدارتالفتي9 هبا ا

231.7فقيهاصاحلا،تويفسنة
.أبوعمرأمحدبنحممدبنأيبعبداهللأيبعيسىاملعافريالطلمنكي،أصلهمنطلمنكهمن31

249.5ثغراألندلسالشرقي،تويفسنة
وغريهممنتالميذالشيخابنأيبزيدرمحهماهللمجيعارمحةواسعة.

 

 مصنفاته:
وت كثرةقدأنعماهللسبحانه عليها الدالة علمه غزارة منها عاىلعلىأيبحممدأيبزيدبنعمكثرية،

مصنفاتهيفخمتلفالفنوناإلسالمية،نذكرمنهاعلىسبيلاملثال:
 ومليقفالباحثعليه.3رسالةفيمنتأخذهعندتالوةالقرآنوالذكرحركة. .3

                                                                                                                                                         
 .2/717،للعياض،املصدرالسابق:المدارك3
 .3/251،البنفرحون،املرجعالسابق:الديباج4
 .3/251،املصدرنفسه:الديباج1
 .361،املرجعالسابق:ص:وعفيدته..ابن  أبي زيد القيرواني2
 .2/671،للعياض،املرجعالسابق:المدارك1
 .672-2/671،املصدرنفسه:المدارك6
 .2/644،املصدرنفسه:المدارك7
 .375-3/379ملصدرالسابق:،البنفرحون،االديباج5
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 ستمر.ومليقفالباحثعليهبعداجلهدامل4رسالةالنهيعناجلدل. .4

 ومليعثرعليهالباحثأيضا .1رسالةالردعلىالقدريةومناقضةالبغدادياملعتزيل. .1

 كمابينُتيفاهلامش.وهوخمطوط2كتابالذبعنمذهبمالك. .2

 ومليعثرعليهالباحثبعداجلهداملستمر.1جزءيفإثباتكراماتاألولياء. .1

 ثأيضا .ومليقفعليهالباح6البيانيفإعجازالقرآن. .6

 وملحيصلعليهالباحثبعداجلهداملستمر.7كتابأوقاتالصالة. .7

 وملجيدهالباحث.5كتابفضلرمضانواإلعتكاف. .5

 ومليقفعليهالباحثبعداجلهداملستمر.9رسالةيفإعطاءالقرابةمنالزكاة. .9

ومليقفعليهالباحث.31.مسألةاحلبسعلىأوالداألعيان.31
ومليقفعليهالباحثأيضا .33بيهعلىأوالداملرتدين..كتابالتن33


وملحيصلعليهالباحثبعداجلهداملستمر.34.كتابالتبويباملستجرج.34
كماأشرتيفاهلامش.وهوخمطوط3.خمتصراملدونة.31

                                                                                                                                                         
 .2/292للعياض،املصدرالسابق:المدارك،3
 .2/292للعياض،املصدرنفسه:المدارك،4
 .2/292،للعياض،املصدرنفسه:المدارك4
ورقة(.انظر:311)2271.خمطوط،توجدمنهنسخةخطيةمبكتبةتشسرتبييت،رقم:2/292للعياض،املصدرنفسه:المدارك2

 13للمغراوي،املرجعالسابق:ص:قهية،الرسالة الف
 .1/331،للدباغ،املرجعالسابق:معالم اإليمان1
 .2/292للعياض،املرجعالسابق:المدارك،6
 .2/292للعياض،املصدرنفسه:المدارك،7
 .1/333،للدباغ،املصدرالسابق:معالم اإليمان5
 .2/292،للعياض،املصدرالسابق:المدارك9

 .3/249،البنفرحون،املرجعالسابق:ج الديبا 31
 .3/249البنفرحون،املصدرنفسه:الديباج،33
(،دارالكتب227-3/225،إمساعيلباشاالبغدادي،)هدية العارفين أسماء المؤلفين واّثار المصنفين من كشف الظنون34

 لبنان.–بريوت–العلمية
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متداولة.وهيمطبوعة4.الرسالة،وهيأولمؤلفاته.32
،وهومطبوع.هالرسالةموضوعهذوهو1.النوادروالزيادات،31

بعدوغريهامنالكتبالكثريةالنافعةاليتصنفهاابنأيبزيدرمحهاهلل.وينبهالباحثأنهمليتمكن
منمعرفةبقيةاملؤلفاتاملذكورةهلهيمتواجدة)خمطوطةأومطبوعة(أممفقودة.اجلهداملستمر

المطلب الرابع: وفاته:
بنأيبزيدقوالن:ويفتاريخوفاةأيبحممدا

 سنة اهلل رمحه تويف أنه األول: وابن156القول والدباغ، عياض، والقاضي الشريازي، قال وبه ،
 2فرحون،وابنقنفذ،والبغدادي،وخملوف،وابنشنب.

 سنة اهلل رمحه تويف أنه  الثاين: تغري159القول وابن واليافعي، والذهيب، احلّبال، ابن قال وبه ،
 1العّباد.بردي،وابن

وصلىعليهيفاليوماملوايللوفاتهرفيقهالشيخأبواحلسنالقابسيبالرحيانيةعندبابأصرميفمجع
6غفري،ودفنبدارهبالقريوان.

وهذا القصرية، اجلولة هذه وبعد جناته. فسيح وأسكنه واسعة، رمحة زيد أيب ابن اإلمام اهلل رحم
ابنزيدالقري ومؤلفاته،نشرييفالعرضاليسريلشخصية العلمية،وشيوخه،وتالميذه، واين،ومكانته

النهايةإىلأنابنأيبزيدإماممنأئمةاإلسالم،وواحدمنأعالمالسنةومفخرةالعلماءالثقاتيف
صفاءذهنه، ومؤلفاتهخريشاهدعلىذلك،حيثيتجلىفيها العريبواإلسالمي، املغرب بالد

يفاألسلوب.وعمقفكرته،ووضوحه
 

                                                                                                                                                         
،توجدمنهقطعةبدارالكتبالوطنيةبتونسيفجمموعمخطوط.3/254:،البنخلدون،املرجعالسابقمقدمة ابن خلدون3

13،للمغراوي،املرجعالسابق:ص:الرسالة الفقهية (.انظر:32592رقمه)
 م.3956،بدارالغرباإلسالمي،الطبعةاألوىل:مطبوع.1/333للدباغ،املرجعالسابق:معالم اإليمان،4
 م.3999،بتحقيقالدكتورعبدالفتاح،دارالغرباإلسالمي،الطبعةاألوىل:مطبوع.2/292،للعياض،املرجعالسابق:المدارك1
،البنفرحون،املصدرالديباج،1/335،للدباغ،املصدرالسابق:معالم اإليمان،2/296،للعياض،املصدرنفسه:المدارك2

 .3/211السابق:
 .1/313،البنالعماد،املرجعالسابق:شذرات الذهب1
 .45،للمغراوي،املرجعالسابق:ص:رسالة الفقهيةال6
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 .المبحث الثاني: التعريف بكتاب النوادر والزيادات
:مطلبانوفيه

املطلباألول:
التعريفبكتابالنوادروالزيادات.

املطلبالثاين:
.مصادركتابالنوادروالزيادات
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 المطلب األول: التعريف بكتاب النوادر والزيادات.
اتعلىمايفاملدونةوغريهامناألمهات،هواملوضوعهلذهالدراسة،إنكتابالنوادروالزياد

وهومنأهممؤلفاتابنأيبزيدالقريواينعلىاإلطالق،وهوكتابحيملأبوابالفقهعلىفقه
مذهبمالكبعباراتمركزةواضحة.

املذهب،وقدخيرجوقدمجعفيهابنأيبزيدمناملسائلواخلالفاتوالرواياتواألقوالعلىمشهور
الفقهية،وكانالكتابكبريالفوائدحيثاحتوىآرائه.أبدىيفهذاالكتابأحيانا مناملذهب

علىمسائلفقهيةضروريةومهمةاليتاليعذرلإلنساناملسلمجهلها.
يفهذهالدراسةعلىالنسخةاليتمتطبعهايفدارالغرباإلسالمي،الطبعةاألوىلاعتمدتُ
م،بتحقيقالدكتورعبدالفتاححممداحللو،ويقعكتابالنوادروالزياداتيفمخسةعشرجملد،3999

حسبماوقفعليهالباحث.
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 .مصادر الكتابالمطلب الثاني: 
ذهباملالكيسواءماألفمنهايفلقداستفادابنأيبزيديفكتابالنوادرمنأمهاتالكتبيفامل

،واملدونة3األخصكتباألسديةلألسدبادونمنهايفاملغربواألندلس،واملشرقأوما
،2،واملستخرجةللعتيب1،والواضحةالبنحبيب4لسحنون

،وغريهامناملختصراتوالشروحاليتوضعتعلىهذهالكتبوغريها.كما1ةالبناملوازيواملواز
راءمنسبقهمناألئمةوأقوالآهذاكله،مضيفاإىل7،وابنعبدوس6استفادمنكتبابنسحنون

.5الفقهاءيفاملذهباملالكي

 

                                                 
هوأبوعبدالرمحنأسدبنالفراتبنسنان،صاحبأصلاملدونة،احلرايناملغريب،لقداهتممنالقولخبلقالقرآن،وهيرواية3

انظر:.432تويفسنة:تفنيداهلذااإلهتمام،–وهوأعظمتالميذأسد–ضعيفة،الأساسهلامنالصحة،وقدفندهاسحنون
 79،سليمانمديلي،املرجعالسابق:ص:ابن أبي زيد القيروان وعقيدته..

مسائل ال يعذر فيها بالجهل على مذهب اإلمام مالك شرح انظر:.421هوسحنونعبدالسالمبنسعيد،تويفسنة:4
العالمة األمير على منظومة بهرام ص: إبراهي37، الشيخ وحتقيق تقدمي الغرب، دار الزيلعي، اجلربيت أمحدعمر املختار م

اإلسالمي.
هوأبومروانعبدامللكبنحبيببنسليمانالسلمياألندلسي،مسعمنابناملاجشونومطّرف،كانمجّاعاللعلمكثري1

،415كثري.تويفسنة:الكتبصنفالواضحةيفالسننوالفقهملبؤّلفمثلها،وله"تفسرياملؤطأ"وكتاب"اجلامع"وغريها
(.31-4/5البنفرحون،املرجعالسابق:)الديباج،انظر: .419وقيل:

،411هوأبوعبداهللحممدبنأمحدبنعبدالعزيزالعتيبالقرطيب،كانحافظاللمسائل،جامعاهلا،عاملابالنوازل،تويفسنة:2
(.377–4/376البنفرحون،)والديباج،(،326-1/322للعياض،)المدارك،انظر: .412وقيل:

الّلمع في الفقه على مذهب اإلما .انظر:469هوأبوعبداهللحممدبنإبراهيماإلسكندري،املعروفبابناملواز،تويفسنة:1
مالك، ص: التلمساين، حيىي زكريا أيب بن إبراهيم 59أليبإسحاق األوىل: الطبعة شريف، شايب حممد حتقيق ،3211–
لبنان.–م،دارابنحزم،بريوت4119

.416هوأبوعبداهللحممدبنسحنون،كانإماماثقة،عاملامبذهبأهلاملدينة،عاملابااآلثار،جامعالفنونالعلم،تويفسنة:6
 (.316–4/344،للدباغ،اجملعالسابق:)ومعالم اإليمان(،335–1/312املرجعالسابق:)المدارك،للعياض،انظر:

7 سنة: تويف وقته، سحنونوأئمة أصحاب كبار من عبدوس، بن أبراهيم بن حممد 463هو انظر: مسائل ال يعذر فيها .
 .37املرجعالسابق:ص:بالجهل،

 (.436الدكتورسليمانمديلي،املرجعالسابق:)ص:ابن أبي زيد القيروان وعقيدته،5
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الفقهية والصالة                                             آلراءمفهوم ا   :   المبحث الثالث 
وفيهمطلبان:
املطلباألول:

الفقهيةوعالقتهابالرتجيحوالفرقبينهما.آلراءتعريفا
ين:املطلبالثا

تعريفالصالةوأنواعهاعنداألئمة
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 لترجيح والفرق بينهما.باالفقهية وعالقتها  آلراءا تعريف: األولالمطلب 
 الفقهية: آلراءتعريف ا

لغة:اإلختياروالتخريمناخلريواخلرية،وهواإلصطفاءواإلنتقاء.وهيهياإلختيارات،أوال:
3لهعليه.ضّيقال:اختارالشيءعلىغريه:ف

4﴾.َوأَنَااْختَ ْرُتَكفَاْسَتِمْعِلَمايُوَحى ويفالتنزيل:قولهتعاىل:﴿
1ثانيا:اصطالحا:هوترجيحالشيءوختصيصهوتقدميهعلىغريه.

قديكونمبعىناملرجحمذهباأودليال،فاألولهواملعتمدمذهبا،أماالثاينفإنهيعتمداإلختيارو
روجهعنالرأيأوالفتوىداخلاملذهبالذيينسبإليهاجملتهدأوالفقيه.علىالدليلمعخ

اختارهاإلمامابنأيبزيدالقريواينلنفسهبااإلجتهاد،يفهذااملبحثهوماآلراءواملقصودمنا
سواءكانذلكيفداخلاملذهبأمخارجاملذهب.

 تعريف الترجيح:
راءواجليمواحلاءأصلواحد،يدلعلىرزانةوزيادة.يقال:رجحأوال:لغة:الرتجيحمصدررجح،وال

2الشيء،وهوراجحإذارزن.
1ثانيا:اصطالحا:تقويةأحدالدليلنيعلىاآلخر.






                                                 
 لبنان.–بريوت–(،نشردارصادر2/417بنمكرمبنمنظور،)مجالالدين،حممدلسان العرب، ألبي الفضل،3
 .65القصص،اآلية:4
 لبنان.–بريوت–(،دارصادر4/239حممدبنعليبنعليالتهاوين،)كشاف اصطالحات الفنون ،1
،دار3235عةالثانية:(،حتقيقشهابالدينأيبعمرو،الطب4/259أليباحلسنأمحدبنفاس،)معجم المقاييس اللغة،2

لبنان.–بريوت–الفكر
املكرمة31/343)ابن تيمية، مجموع الفتاوى،1 مبكة احلديثة النهضة مكتبة وابنه، قاسم بن عبدالرمحن وترتيب مجع ،)

علمي(،حتقيقد.حممدالزحيليونزيهمحاد،مركزالبحثال2/636.وشرحالكوكباملنري،البنالنجارالفتوحي،)3212
جبامعةأمالقرىمبكةاملكرمة.
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 الفرق بين اإلختيارات والترجيح:
ومنخاللالتعريفنيالسابقنيلإلختياروالرتجيحيتضحأنبينهمافرقمنثالثةأوجه:

يحتقويةألحداألقوال،ليعلماألقوىفيعملبهويطرحاآلخر.خبالفاإلختيارفإنهأنالرتج .3
 3ميلإىلاملختار،وليسفيهطرحلألقوالاألخرى.

املقبولة،والصحيحةوالضعيفة،وأمااإلختيارفالأنالرتجيحيكونبنياألقوالاملقبولةوغري .4
 4يكونإالبنياألقوالاملقبولة.

جيحيكونبقوةالدليلوبقيةاملرجحاتاملعروفةإذالترجيحبدونمرجح.أنالرت .1
1واإلختيارقديكونبنيجمرداألقوالفقطاللقوةالدليلأومايشبههمناملرجحات.

 العالقة بينهما:
والعالقةبنياإلختياروالرتجيحتكونمنثالثةأوجه:

 .2حللداللةعلىاإلختيارأنكلاأللفاظاليتتدلعلىالرتجيحتصل .3
 .1ولرمباأطلقالرتجيحعلىاإلختيارجمازاأواإلختيارعلىالرتجيحتنزال .4
 .6أنبعضهميرىأنالرتجيحداخليفاإلختيار .1





                                                 
موقع ملتقى أهل التفسير،3 العبيدي، جماهد التسجيل: vb.tafsir.net/tafsir 8398/#.u7wqdfmSwskأبو تاريخ
 15:21am(.الوقت:31/1/4117)
15:21am(.الوقت:31/1/4117املوقعنفسه،تاريخ:)موقع ملتقى أهل التفسير،4
اجملتىب،ى أصول الفقه،موقع أهل الحديث،منتد1 جالل حممد

www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=305258 (:الوقت:11/33/46تاريخالتسجيل.)31:33 p.m 
تمهيد،اإلمام ابن عبدالبر األندلسي واختياراته الفقهية من خالل كتاب ال2 براف،)ص: لنيلدرجة463ديلة أطروحة )

 م.4111–3246الدكتوراهيفالعلوماإلسالمية،جامعةاجلزائر،
ملتقى أهل الحديث،1 عبدالفتاح، بن حممد تاريخ www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=315169أبو

 1:44a.m.الوقت:4131/11/41التسجيل:
اجملتىب،منتدى أصول الفقه ملتقى أهل الحديث،6 جالل حممد ،

www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=305258:31:33م.الوقت:46/33/4111تاريخالتسجيلp.m 

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=305258
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=305258
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 : تعريف الصالة وأنواعها عند األئمة األربعة.الثانيالمطلب 
 تعريف الصالة:

3الدعاء.مفردصلوات،وهيمبعىنالصالة في اللغة:   
َصاَلَتَكَسَكٌنهَلُمْ قالاهللتعاىل:﴿ أي:ادعهلم،وإمناعدي"بعلى"باعتبار4﴾.َوَصلَِّعَلْيِهْمِإنَّ

إذادعي»وعنأيبهريرةرضياهللعنه،قال:قالرسولاهللصلىاهللعليهوسلم:»1لفظالصالة.
1أيفليدعهلمباخلريوالربكة.2«.افليطعمأحدكمفليجب،فإنكانصائمافليصل،وإنكانمفطر

ومنهقولرسول6وقيل:الصالةيفاللغةمشرتكةبنيالدعاء،والتعظيم،والرمحة،والربكة،واإلستغفار.
5أي:باركعليهم،أوارمحهم.7«.لأيبأوىفآاللهمصلعلى»اهللصلىاهللعليهوسلم:

9عاء،كماذهبإىلذلكاإلمامالنوويرمحهاهلل.واملختارأنمعىنالصالةيفاللغةالد
 الصالة في اإلصطالح:

فقدتنوعتعباراتفقهاءاملذاهبيفتعريفها،لكنالباحثسيقتصرعلىالتعريفاملختارعنده
خشيةاإلطالة،وهوتعريفاملالكية.

حيثقال:"هي-رمحهاهلل-وهونفستعريفالشيخعثيمني3"قربةفعليةذاتإحراموسالم".
4التعبدهللتعاىلبأقوالوأفعالمعلومة،مفتتحةبالتكبري،خمتتمةبالتسليم".

                                                 
املرجعالسابق:ص:اللغة،معجم المقاييس3 ،جملدالدين،حممدبنيعقوبالفريوزوالقاموس المحيط .174البنفارس،

 م،نشرشركةمكتبةومطبعةمصطفىالبايباحلليبوأوالدهمبصر.3914–3173بعةالثانية:(،الط2/111آبادي،)
 .311سورةالتوبة،اآلية:4
(،الطبعةاألوىل:3/126ألمحدبنحممدبنعلياملقريالفيومي،)المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،1

الكتبالعلمية3992–3232 للشيخحممد–بريوت–م،نشردار ومغيناحملتاجإىلمعرفةمعاينألفاظاملنهاج، لبنان.
 ،شركةمكتبةومطبعةالبايباحلليبوأوالده،مبصر.3177(،طبع4/1الشربييناخلطيب،)

 .316/3213،4/3112يفكتابالنكاح،باباألمربإجابةالداعيإىلدعوة،حديثرقم:أخرجه مسلم2
 .174،املصدرنفسه،ص:المقاييس البن فارس معجم 1
 (3/426املصدرالسابق،)والمصباح المنير،(.32/262املصدرالسابق:)ولسان العرب،،174ص:المصدر نفسه،6
 .717-376/3175،4/716حديثرقم:ومسلم،،3297،4/261حديثرقم:أخرجه البخاري،7
 (.3/126املصدرالسابق،)المصباح المنير،5
 لبنان.–بريوت–(،نشردارالفكر1/4أليبزكريا،حميالدينبنشرفالدينالنووي،)المجموع شرح المهذب،9
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وهذاالتعريفيفنظرالباحثأدقمنغريهمنالتعريفاتملايأيت:
كسبهأالصلةلهبه،األمرالذياختصارهواقتصارهعلىإدخالأفراداملعرف،وإخراجما -3

 1زمنيللحدالصحيح.لالميزةاجلمعواملنعا
أنهبذاالتعريفينطبقاسمالصالةعلىصالةاجلنازة،وخلتمنركوعوسجود،وقعود، -4

 2خالفاملاجاءيفبعضتلكالتعريفات.
أنخلوبعضتلكالتعريفاتمنتقييدالصالةبعبادة،أوتعبد،أوقرية،قصور،البدمن -1

1ةعبادةمنالعبادات.إضافةإحداهاللتعريف،ليتبنيأنالصال
 أنواع الصالة عند األئمة:

فقداختلفالفقهاءيفبيانأنواعالصالة،فبعضهمسلكيفهذاالبيانسبيلالتفصيل،بينما
بعضاآلخرسلكفيهسبيلاإلمجال.ال

:أوال: أنواع الصالة عند الحنفية
6قسماحلنفيةالصالةإىلأربعةأقسام:

وهونوعان:الفرض:القسم األول:
:النوعاألول:فرضعنيوهوضربان:أحدمها:الصلواتاخلمساملعهودةيفكليوموليلة،واآلخر

اجلمعة.صالة
النوعالثاين:فرضكفاية،وهوصالةاجلنازة.

                                                                                                                                                         
(ومعه3/51أليبالربكات،أمحدبنحممدبنأمحدالدردير،)الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب اإلمام مالك، 3

والفواكه الدواني شرح مكتبةمطبعةمصطفىالبايباحلليبوأوالده،مبصر.م،نشر3914–3174بلغةالسالك،طبعسنة:
 لبنان.–بريوت–(،نشردارالفكر3/361ألمحدبنغنيمبنسامل،النفراوياملالكي،)رسالة ابن أبي زيد القيرواني،

حممدبنرياض،وسعيدبنعلي،(،اعتىنبضبطه3/479حملمدبنصاحلالعثيمني،)الشرح الممتع على زاد المستقنع ،4
 الطبعةاألوىل،الناشرداراألنصار.

–(،مؤسسةمركزاملدينةالنبوية5الدكتورشرفالدينباديبوراجي،)ص:بغية الفالح بإيضاح أحكام مسائل في الصالة،1
نيجرييا.–أبوماسو

(.5:الدكتورشرفالدينباديبوراجي،املصدرنفسه:)صبغية الفالح،2
(.3/479حلمدبنصاحلالعثيمني،املصدرالسابق:)الشرح الممتع،1
(.9الدكتورشرفالدينباديبوراجي،املصدرالسابق:)ص:بغية الفالح،6
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صالةالواجبة،وهينوعان:القسم الثاني:
أحدمها:صالةالوتر،واآلخر:صالةالعيدين.

مجلتهااثنتاعشرةةاملسنونة:وهيالسنناملعهودةللصلواتاملكتوبة،ومقدارالصالالقسم  الثالث:
خرهن،وركعتانبعده،آركعة،وهيبالتفصيل:ركعتانقبلالفجر،وأربعقبلالظهراليسلمإاليف

وركعتانبعداملغرب،وركعتانبعدالعشاء.
.-النفل–صالةالتطوعالقسم الرابع:
ماذهبإليهاحلنفيةمنبيانأنواعالصالة.وهبذايتبنيلنا

 ثانيا: أنواع الصالة عند المالكية:
3قسماملالكيةالصالةإىلمخسةأقسام:

فرضعني:الصلواتاخلمس،وهيصالةالظهر،وصالةالعصر،وصالةاملغرب،القسم األول:
الظهر،ألهنابدلمنها،إذوصالةالعشاء،وصالةالفجر،أماصالةاجلمعةفوجوهباداخليفوجوب

جيتمعوجوهبماألهنمايتعاقبان.
فرضكفاية:الصالةعلىاجلنازة.القسم الثاني:

سنة،وهيعشرصلوات:الوتر،وركعتاالفجر،وصالةعيدالفطر،وصالةعيدالقسم الثالث:
وة،األضحى،وصالةكسوفالشمس،وصالةخسوفالقمر،وصالةاإلستسقاء،وسجودالتال

حلج.باوركعتانللطواف،وركعتانلإلحرام
:فضيلة،وهيعشرصلوات:ركعتانبعدالوضوء،وحتيةاملسجد،وصالةالضحى،القسم الرابع

وقيامالليل،وقيامرمضان،وإحياءمابنيعشاءين،وأربعركعاتقبلالظهر،وركعتانبعدها.
نافلة،وهيعلىضربني:القسم الخامس:

االسببله:وهوالتطوعيفاألوقاتاجلائزة.أحدمها:م
واآلخر:مالهسبب:وهوعشرصلوات:الصالةعنداخلروجإىلالسفر،وعندالرجوعمنه،وعند

،وصالةالتسبيحأربعتنيدخولاملنزل،وعنداخلروجمنه،وصالةاإلستخارة،وصالةاحلاجةركع

                                                 
والتلقين لبنان.–بريوت–(،نشردارالكتبالعلمية11حملمدبنأمحدبنجزيالغرناطياملالكي،)ص:القوانين الفقهية،3

.3242(،الطبعةاألوىل:43للقاضيعبدالوهابالبغدادي،)ص:الفقه المالكي، في
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ربعركعاتبعدالزوال،وركعتانعندالتوبة،وزادبعضهمركعات،وركعتانبنياألذانواإلقامة،وأ
ركعتنيعندالدعاء.

يرىالباحثأنبعضماذكرهاملالكيةكأمثلةحتتهذهاألقسامألنواعالصالةيفتقرإىلدليل
صحيحيثبتمشروعيته.

 ثالثا: أنواع الصالة عند الشافعية والحنابلة:
3صالةاملفروضة،وصالةالتطوع.الصالةإىلقسمني،ومها:الشافعيةواحلنابلةقسمواأنواعال

فالصالةإذاهيعمادالدين،وركنمنأركاناإلسالماخلمسة،تشتملعلىمسائلدقيقة،
يفبطونكتبعلماءاألمةاألجالء.فالواجبعلىثابتوتفاصيلعديدة،وأحكامشىت،بياهنا

العلمهبامنبابمااليتمالقيامبالواجبإالبه.مأحكامالصالة،ألنكلمسلمتعلُّ


                                                 
(33الدكتورشرفالدينباديبوراجي،املرجعالسابق:)ص:بغية الفالح،3



 

14
 

 الفصل الثاني: 
 . النوادر هكتاب  خاللالفقهية لإلمام ابن أبي زيد في الصالة  آلراءا

 مباحث: خمسةوفيه 
 المبحث األول: 

 مطالب: ةوفيه ثالث  فيه فيما يصلى ،وما يكره أن يصلى النجاسة حكمفي 
 المبحث  الثاني: 

 :مطلبانلصالة، وفيه في فرض ا
 المبحث الثالث: 

 مطالب: ةفي ذكر أوقات الصالة، وفيه ثالث
 المبحث الرابع: 

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

 المبحث الخامس: 
 الب:في جمع المسافر بين الصالتين، وفيه ثالثة مطفي التشهد، وفي القنوت، و 

 
 
 
 

 



 

11
 

 المبحث األول: 
النجاسة فيما يصلي، وما يكره أن يصلى فيه، حكمفي 

مطالب:ةوفيهثالث
املطلباألول:

منصلىعلىحصرٍيحتتهجناسة.
الطلبالثاين:

منبصقدما يفالصالة.
املطلبالثالث:

حكمالصالةيفاملقربة.
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 تحته نجاسة. المطلب األول: من صلى على حصير  
ذهبابنأيبزيدإىلجوازالصالةعلىحصرٍيحتتهجناسةبالكراهة.

 6قال رحمه اهلل: " ومن صلى على حصير  تحته نجاسة ، فال شيء عليه".
واملسألةفيهاخالفبنيالفقهاءعلىقولني:

4ة.:جوازالصالةعلىحصرٍيحتتهجناسةبالكراهة.وبهقالاملالكيالقول األول
،2واحلنابلة1:أنهجتزىءالصالةعلىحصرٍيحتتهجناسة،معالكراهة.وبهقالالشافعية،القول الثاني

 أمحد. اإلمام ناشئعناختالفهميفتبنيوالذيوهوظاهركالم املسألة للباحثأنحكمهذه
حكمإزالةالنجاسة،وبيانهكالتايل:

الصالة .3 مناخلبثشرطيفصحة هباإنالطهارة ا
 
عامل بالنجاسة ملتبٌس ومنصلىوهو ،

احلنفية قال وبه باطلة. فصالته إزالتها، على والشافعية1قادر ا واحلنابلة6، مذهب،7، يف وقول
.5املالكية

ا .4
 
وقيل:إنصلىبالنجاسةناسي اأوجاهال أومضطر اأعادصالتهيفالوقت،وإنصلىعامل

اغريمضطرأعادأبدا .و  ،3هذاالقولهوروايةابنالقاسمعنمالكمتعمد 
                                                 

 .19البنأيبزيد،املرجعالسابق:صوالرسالة،(،3/433البنأيبزيد،املرجعالسابق:)النوا در والزيادات،3
النجاحليبيا.3/54،أليبعبداهلل،حممدبنيوسفالعبدريالشهريباملواق،)إلكليل لمختصر خليلالتاج وا4  (نشرمكتبة

،أليبعمريوسفبنعبداهللبنحممدوالكافي في فقه أهل المدينة المالكي،19البنأيبزيد،املصدرالسابق:صوالرسالة،
 لبنان–وتبري–،نشردارالكتبالعلمية61بنعبدالرب،ص

 (1/315للنووي،املرجعالسابق:)المجموع،1
الدين،أيباحلسنعليبنسليماناإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل2 لعالء ،

األوىل:4/451املرداوي،) الطبعة الرتاثالعريب، تقدميحممدعبدالرمحناملرعشلي،اعتناءمكتبحتقيقدار )3239-3995،
 لبنان.–بريوت–نشردارإحياءالرتاثالعريب

-بريوت–(،نشردارالكتبالعلمية3/332لعالءالدينأيببكربنمسعودالكاساين،)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،1
 لبنان.

 (،1/319للنووي،املصدرالسابق:)المجموع،6
عبداالمغني شرح مختصر الخرقي7 ملوفقالدين،  املقدسياحلنبلي،)، بنقدامة حتقيقد.3/213هللبنأمحدبنحممد )

 القاهرة.–،هجرللطباعةوالنشر3234عبداهللبنعبداحملسنالرتكي،ود.عبدالفتاححممداحللو،الطبعةالثانبة:
لكتبالعربية،عيسى(،طبعبدارا3/413:لشمسالدين،حممدبنعرفةالدسوقي،)حاشية الدسوقي على الشرح الكبير5

 البايباحلليبوشركاؤه.
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مع .1 صحيحة فصالته ا متعمد  ا
 
عامل بالنجاسة صلى فإن النجاسة، من الطهارة جتب وقيل:

 .1،واختارهالشوكاين4اإلمث،ويعيدماداميفالوقت،وهوقوليفهذهباملالكية

.2وقيل:الطهارةمناخلبثسنة،واختارهبعضاملالكية .2
احثهذااألخريهوالذيذهبإليهابنأيبزيد،واستنديفذلكباحلديثاآليت:ويفنظرالب

أنرسولاهللصلىاهللعليهوسلمصلىفخلعنعليه،فخلع»عنأيبسعيداخلدريرضياهللعنه،
الناسنعاهلم،فلماانصرفقال:ملخلعتمنعالكم؟فقالوا:يارسولاهللرأيناكخلعتفخلعنا.قال:

جربيلأتاينفأخربينأنهبماخبثا فإذاجاءأحدكماملسجدفليقلبنعلهفلينظرفيهافإنرأىإن
.1«هبماخبثا فليمسحهباألرضمثليصلفيهما

ولو بالنجاسة، متلبس ا أنالرسولصلىاهللعليهوسلمبىنعلىصالتهرغمأنه اإلستدالل: وجه
ا الستأنفالصالة.كانتالطهارةمنالنجاسةواجبةأوشرط

فصالته عاملا هبا يكن جناسة،ومل ثوبه يف صلى من صالة صحة على دليل احلديث بأن وأجيب:
والذييظهر6يدلعلىأنالتخليعنالنجاسةمستحبوليسبواجب.ماصحيحة،وليسفيه

كأناملصليجوازالصالةعلىحصرٍيحتتهجناسةبالكراهة،كماذهبإىلذلكابنأيبزيد.وذل
به متصلة ولو جناسة بباطنه الذي احلصري على فالصالة أعضاؤه، متسه ما طهارة منه يطلب إمنا

7صحيحة،لعدممحلههلا.
                                                                                                                                                         

 (3/355:للمواق،املرجعالسابق:)التاج واإلكليل3
–،مطبعةالسعادة3113(،الطبعةاألوىل:3/23،أليبالوليدسليمانبنخلفالباجياألندلسي،)المنتقى شرح الموطأ4

 مصر.
(،حتقيقحممودإبراهمزايد،دارالكتب3/315عليالشوكاين،)املتدفقعلىحدائقاألزهر،لإلمامحممدبنالسيل الجرار1

 العلمية.
 (3/355،للمواق،املرجعالسابق:)التاج واإلكليل2
رقم:1/41،)مسند اإلمام أحمد بن حنبل1 )33369 الثانية: الطبعة وآخرون، األرناؤط شعيب حتقيق ،3241–

ؤط:اسنادهصحيح.لبنان.قالاألرنا–بريوت–،مؤسسةالرسالة3999
الدبيان،)موسوعة أحكام الطهارة6 دبيانبنحممد أليبعمر األوىل:31/221: الطبعة الرشد4112–3211(، مكتبة ،

 الناشرون،اململكةالعربيةالسعودية.
سامل،)الفواكه الدواني شرح على رسالة ابن أبي زيد القيرواني7 بن غنيم بن أمحد الشيخ للعالمة لكبعة(،ا3/174:

 لبنان.–بريوت–،دارالكتبالعلمية3997–3235األوىل:
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 المطلب الثاني: حكم من بصق دماً في الصالة.
ذهبابنأيبزيدإىلجوازبصقالدميفالصالة،مامليكنكثريا .

 6بصق دماً في الصالة مالم يتفاحش كثرته" قال رحمه اهلل: " وال شيء على من
.ومما1يفالصالة،سوىالبصقجتاهالقبلةأوعنمينياملصلي4وقداتفقالعلماءعلىجوازالبصاق
يدلعلىجوازالبصاقيفالصالة:

أحدكمإىل قام إذا " وسلم: قالرسولاهللصلىاهللعليه قال: رضياهللعنه حديثأيبهريرة
فاليبصقأمامهفإنهيناجيربهماداميفمصاله،والعنميينه،فإنعنميينهملكا ،وليبصقالصالة،

.2عناماله،أوحتترجلهفيدفنه"
وغريهمناألحاديثالصحيحةالدالةعلىجوازالبصاقيفالصالةبشروطه،وأنهمناألفعالاملباحة

يفالصالة.
لدم،وقليلهمعفوعنه.واملستندالذياعتمدعليههواإلمجاع،ويفهممنكالمابنأيبزيدجناسةا
عبدالرب ابن  اإلمجاع هذا نقل والنووي1وقد من6، اإلمجاع نقل مع ولكن العلماء. من وغريمها ،

األئمةاألجالء،إالأناملسألةالختلومناخلالفوهوعلىقولني:
وأكثرأهلالعلم.7ربعة:أنالدمجنس،وهومذهباألئمةاألالقول األول

                                                 
 (.3/433:البنأيبزيد،املرجعالسابق:)النوادر والزيادات3
أليباحلسنانظر: معجم مقاييس اللغة،البصاق:ماءالفمإذاخرجمنه.ويقالأيضا:البزاق،والبساق،وهوبالصادأفصح.4

 (.3/419أمحدبنفاس،املرجعالسابق:)
بنفتح الباري بشرح صحيح اإلمام أبي عبداهلل محمد بن إسماعيل البخاري1 علي بن أمحد الفضل أليب :

(،1/331حجرالعسقالين،)
عبد فؤاد وترقيمحممد وإخراجوتصحيححمبالديناخلطيب، بنعبداهللبنباز، العزيز وتصحيحوحتقيقالشيخعبد بقراءة

الباقي،
 لبنان.–بريوت–نشرداراملعرفة

 .236(رقم:3/246)البخاري2
عبدالرب،)التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد1 بن حممد بن عبداهلل بن يوسف عمر، أليب حتقيق44/411: ،)

 جمموعةمناألساتذة،طبعبوزارةاألوقافوالشؤوناإلسالميةباململكةالعربيةالسعودية.
 (.4/133أليبزكرياالنووي،املرجعالسابق:):المجموع شرح المهذب6
لإلماممالكبنأنس،بروايةسحنونبنسعدالتنوخيعنعبدالرمحنعنعبدالرمحنبنالقاسمعنمالك،المدونة الكبرى:7
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وهبذاالقولأخذابنأيبزيد.لكنأصحابهذاالقولمعأهنمذهبواإىلجناسةالدم،إالأهنميرون
العفوعنيسريه،علىخالفبينهميفمقداراليسري.

:مادونالدرهم،والكثريمازادعنه،وحدهالدرهمالبغلي.3أماالقليلعنداملالكية
:4تفريقبنيالدمالقليلوالكثريمماالدليلعليهمنالسنةالصحيحةواعلمأنال

الشوكاينالقول الثاني قال وبه طاهر، الدم أن خان1: حسن صديق وتبعه واأللباين2، وابن1، ،
الدمأمبطهارته،فإنهتقرريفالشرعأنكلجنسيسرٍي6العثيمني بنجاسة .وعلىهذا،سواءقلنا

عنهعلىالصحيح،دونتفريقبنيالبولوبنيالدمالنجس،وسواءكانمناإلنسانعرفا فهومعفو
.فيكونبذلكجواز7أومناحليوان،وسواءتعلقتالنجاسةيفالبدنأويفالثوبأويفاملكان

.واإلختيارهناجوازلكابنأيبزيدبصقالدميفالصالة،مامليتفاحشكثرته،كماذهبإىلذ
الدم عندهبصق جنس الدم أن ذلك،مع يف الوضوء إجياب وعدم الصالة يفيف يكن مل أنه إال ،

املعتاداتمناخلارجمناملخرجني.

                                                                                                                                                         

حممدبن،لإلمامأيبعبداهلل،واألملبنان.–بريوت–مصر،نشردارصادر–،مبطبعةالسعادة3141(،الطبعةاألوىل:3/41)
الشافعي،) سنة:3/67إدريس 3965–3155(،طبع الشعب. دار نشر للكاساين،وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،،

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

السابق:
(3/116)
السابق:)اني شرح على رسالة ابن أبي زيد القيروانيالفواكه الدو 3 املرجع النفراوي، غنيم بن أمحد والقوانني3/156، .)

.47الفقهية،البنجزي،املرجعالسابق:ص
 الرباض.–،دارالراية3239،الطبعةاخلامسة:14حملمدناصرالديناأللباين،ص:تمام المنة في التعليق على فقه السنة،4
الرابعة:3/92حملمدبنعليبنحممدالشوكاين،)ري المضية شرح الدرر البهية،الدرا1 ،مكتبة4113–3243(،الطبعة

 اجلمهوريةاليمنية.–صنعاء–الرشد
 ،دارالعقيدة،مصر.4114–3244(،الطبعةاألوىل:3/11لصديقحسنخان،)الروضة الندية شرح الدرر البهية،2
،مكتبة3993–3234،الطبعةاألوىل:113(رقم:3/619حملمدناصرالديناأللباين،)يحة،سلسلة األحاديث الصح1

 السعودية.–املعارف،الرياض
،مكتبة4116–3247(،الطبعةاألوىل:3/151حملمدبنصاحلالعثيمني،)فتح ذي الجالل واإلكرام شرح بلوغ المرام،6

 اإلسالمية،مصر.
 (.بصرف.31/441يبعمردبيانبنحممدالدبيان،املرجعالسابق:)ألموسوعة أحكام الطهارة،7
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 المقبرة يالمطلب الثالث: حكم الصالة ف
زيدأنالصالةجتوزىفمقربةاملسلمني،والجتوزىفمقربةاملشركني.يرىابنأيب

رة، ز ضحة، قال: وقد نهي عن الصالة فى المقبرة، والمجقال رحمه اهلل:  "من الوا        
ما ذكر من المقبرة أنها مقبرة  يلوتأو .والمزبلة، ومحجة الطريق، وظهر بيت اهلل، ومعاطن اإلبل

قال  .ةالمشركين، ألنها حفرة من حفر النار، وأما مقبرة المسلمين فال، عامرة كانت أو داثر 
صلى اهلل عليه وسلم على قبر  يال غيره وقد صلى النبق .مالك: وكان الصحابة يصلون فيها

6السوداء ".
 واملسألةفيهاخالفبنيالفقهاءعلىأربعةأقوال:

لو القول األ الصالة تكره سواء يف: منبواملقربة، غري أم منبوشة املقربة أبووة،شكانت قال به
4حنيفة.

1مالك.املقربة.وبهقاليف:إباحةالصالةالقول الثانى
2املقربةإنكانتمنبوشةوبهقالالشافعي.يفحترمالصالةالقول الثالث:

1كانتاملقربةمنبوشةأمغريمنبوشة،وبهقالأمحد.املقربةسواء يف:حترمالصالةالقول الرابع
وسبباختالفهمتعارضظواهراآلثاريفهذاالباب،وذلكأنهاهناحديثنيمتفقعلىصحتهما،

قولهصلىاهللعليهوسلميفحديثجابربنعبدعلىصحتهماوحديثنيخمتلففيهما.فأمااملتفق
 وطهور ا»اهلل: ا مسجد  األرض يل "وجعلت فيها: وذكر قبلى"... أحد يعطهّن مل مخس ا أعطيت

-نعمركماجاءيفحديثعبداهللب،وقولهعليهالصالةوالسالم6«فأينماأدركتينالصالةصليت

                                                 
(.3/439البنأيبزيد،املرجعالسابق:)النوادر والزيادات،3
،زينالدينبنجنيمالبحر الرائق شرح كنز الدقائق(،3/113،للكاساين،املرجعالسابق:)بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع4

رفة،بريوت.(،داراملع4/11احلنفي،)
،البنعرفةالدسوقي،املرجعالسابق:حاشية الدسوقي على الشرح الكبير(.3/121،للمواق،املرجعالسابق)التاج واالكليل1
(6/411.) 
(.3/462،املرجعالسابق:)المجموع شرح المهذب،للنووي2
(.3/259ابق:)عليبنسليماناملرداوي،املرجعالساإلنصاف فى معرفة الراجح من الخالف،1
6

الطبعةالثالثة،، الجامع الصحيح المختصرأخرجهالبخاري،حممدبنإمساعيلالبخاريأبوعبداهللالبخارياجلعفي، 
 (145/رقم:345/ص3)جد.مصطفىديبالبغا ،بتحقيقبريوت–دارابنكثري،اليمامة،3957–3217



 

19
 

قبور ا:»رضياهللعنه منصالتكميفبيوتكم،والتتخذوها الغرياملتفقعليهما3«إجعلوا وأما .
هنىأنيصلىيفسبعةمواطنيفاملزبلةواملقربةوقارعة»فأحدمهاماُرويأنهعليهالصالةوالّسالم

4«الطريقويفاحلمامويفمعاطناإلبلوفوقظهربيتاهلل الصالةوالثاىن قالعليه ُرويأنه ما
.فذهبالناسيفهذهاألحاديث1«صلوايفمرابضالغنموالتصلوايفأعطاناإلبل»والسالم:

ثالثةمذاهب:أحدهامذهبالرتحيحوالنسخ،والثاىنمذهبالبناءأعينبناءاخلاصعلىالعام،
2والثالثمذهباجلمع. التف املشركنيلقداختارابنأيبزيدهنا املسلمنيومقربة ريقبنيمقربة

1وفاقا البنحبيباملالكي،واختارهأيضايفرسالتهالفقهية.
املقربةوتأولهمبقربةاملشركني.يفواملستندالذياعتمدعليههوحديثالنهيعنالصالة

احلديثذكراملشركنيحىتيؤولمبقربةاملشركني.يفلكنأجيببأنليس
املقربةإذاأمنتالنجاسة،وذلكألسبابمنها:يفجوازالصالة:هوترجح للباحثوالذي ي

كانمنمذهباملقربةإمناقالوابالكراهةفقطالبالتحرمي،اللهممايفعنيللصالةنأنأكثراملا -
انمكيفاإلمامأمحدالقولبالتحرمياملطلقمعثبوتالقولعنهبالكراهةفيماإذاكانتالصالة

 أقلمنثالثةقبور.
 املقربة.يفيعدمبطالنالصالةضأنالقولبالكراهةيقت -
الشرك،يفلوقوعلالذينقالوابالكراهةاألمرعندهمأهونمماتصوربعضالعلماءمنكونهذريعة -

الليهودوالنصارى.تشوأخفمنكونه  به ابالكفاروتقليد 

 

                                                 
1

،بتحقيقبريوت–دارإحياءالرتاثالعريب، صحيح مسلم،حلسنيالقشرييالنيسابوريمسلمبناحلجاجأبواأخرجهمسلم، 
 (115/777/ص3،)جحممدفؤادعبدالباقي

2
،بتحقيقبريوت–دارإحياءالرتاثالعريب، سنن الترمذي،حممدبنعيسىأبوعيسىالرتمذيالسلميأخرجهالرتمذي، 

 وقالاأللباين:ضعيف.-رضياهللعنه–(منحديثعبداهللبنعمر126رقم:/4/377،)جنيأمحدحممدشاكروآخر
3

 ،وقالاأللباين:صحيح-رضياهللعنه-(منحديثأيبهريرة125/رقم:351/ص4)جالمصدر نفسهأخرجهالرتمذي، 

4
ابداية المجتهد ونهاية المقتصد،  القرطيب، رشد بن حممد بن أمحد بن حممد الوليد احلفيد،أليب رشد بابن لشهري
 القاهرة.–،دارالكتباإلسالمية3211(،تعليقعبداحلليمحممدعبداحلليم،الطبعةالثانية:3/311)

5
31البنأىبزيد،املرجعالسابق:ص:الرسالة، 
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 .فرض الصالة فيالمبحث الثانى: 
:مطلبانوفيه

األول:الطلب
صالةالوسطىال

الثاىن:املطلب
،وحكمصالةخسوفالقمر.الليلحكمصالة
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 صالة الوسطى.الاألول: المطلب 
صالةالعصر.يأيبزيدإىلأنصالةالوسطىهبنذهبا

 ديثبح"موطئه" الصالة الوسطى صالة الصبح. واحتج لذلك  في قال رحمه اهلل: "وقال مالك
 6تبنا. والصالة الوسطى صالة العصر، ورواه عن علي وابن عباس".كعائشة،وحفصة، فيما  

ابنيالفقها ا.لكنهأقواهلمفيتوتعددءوهذهمناملسألةالىتوقعفيهااختالفكبريجد 
اسيقتصرالب لقولاحلافظابنعبدالرب:"ايفحثعلىأقوىما ختالفإلاملسألة،وذلكاعتماد ا

غريالصبحيفالصالةالوسطىيفوي،ومارُتنيالصالهاتنييفالصالةالوسطىإمناهويفلقويا
وبيانهذينالقولنيكاآليت:.4تقومبهحجة"والعصرضعيفال

1ابلة.لصالةالوسطىالعصر،وبهقالاحلنفيةواحلاملرادبا:القول األول
2املالكيةوالشافعية.قالبح،وبه:واملرادبالصالةالوسطىالصالقول الثانى

علىدليلنييفذلكوقداستند.هذهاملسألةخالفمذهبهاملالكييفزيدبالذكرأنابنأيبواجلدير
صحيحنيصرحينيىفالداللة:

صلىاهللعليهوسلمقاليوماخلندق:يّىأنالنبّ»اهللعنه:يطالبرضبنأيبيعلحديث .3
 الوسعناحبسونا وىف«ااهللقبورهموبيوهتمأوأجوافهمنار ابتالشمس،مألغطىحىتلصالة

.1«شغلوناعنالصالةالوسطى،صالةالعصر"،مثصالهابنياملغربوالعشاء»طملسلم:فل
 .6قولهصلىاهللعليهوسلم:"صالةالوسطىصالةالعصر" .4

                                                 
(.327-3/326،املرجعالسابق:)النوادر والزيادات3
،أليبعمريوسفماء األقطار فيما تضمنه الموطأ م معانى الرأي واآلثاراإلستذكار الجامع لمذاهب فقهاء األمصار وعل4

(.4/351بنعبداهللبنعبدالرب،املرجعالسابق:)
(،حتقيقحممدسيدجاداحلق،مطبعة3/376،أليبجعفرأمحدبنحممدبنسالمةالطحاوياحلنفي،)شرح معانى اآلثار1

–األنواراحملمدية )م القرآن،وأحكاالقاهرة. األوىل:3/224أليببكرأمححدبنعليالرازياجلصاص، –3231(،الطبعة
لبنان.–،نشردارالكتبالعلمية،بريوت3991

(.4/35ملرجعالسابق:)المغني،البن قدامة، ا2
 .411(رقم:3/216)ومسلم ،2111(رقم:5/391)البخاري 1
سعودرضياهللعنه.وقال:"حديثحسنصحيح".وصححهاأللباينيف.منحديثابنم353(،رقم:3/444)الترمذي، 6

 .353صحيحالرتمذي،رقم:
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كما الراجح هو العصر الوسطى الصالة بأن القول أن يظهر هووالذي ألنه زيد، أيب ابن اختاره
األقوىمنجهةاألدلة.

واملستندالذياعتمدعليهأصحابالقولاألولمايلي:
أنالصبحتقعبنيأربعصلواتجيمعبنيكلاثنتنيمنها،فالّظهرجتمعمعالعصرواملغرب .3

ّسطهابنيفيجبأنتكونالّصبحهيالوسطىلتومعالعشاء،والّصبحالجتمعإىلشيء
 3هذهاألربعاليتجيمعبنياثنتنيقبلهاواثنتنيبعدها.

صالةالليلوبعدهاأهنامتوسطةبنيصاليتليلوصاليتهنارألنقبلهااملغربوالعشاءمن .4
 4الّظهروالعصرمنصالةالّنهار.

ختالفدليال صحيح اصرحي ايفاملسألة.والخيفىأنهذهأدلةعقلية















                                                 
1

لبنان.  –بيروت  –م، دار ابن حزم 2002 -1421:(، الطبعة األولى1/266الدكتور جمال عّزون، ) القاضي حياته وفقهه، اسماعيل بن اسحاق 

 )رسالة دكتوراه(.
2

 (.1/266) المصدرنفسه، 
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القمر. خسوف، وحكم صالة الليل : حكم صالةالثانيالمطلب 
سنةوالفريضة،وصالةخسوفهيلقدذهبابنأيبزيدرمحهاهللإىلأنصالةالليلنافلة،ال

وترهيب.ترغيببسنة،وهوتليس
فنسخت، فهى نافلة، ال سنة وال فريضة.  فريضة قال رحمه اهلل: "وكانت صالة الليل

  6والتنفل فى خسوف القمر ليس بسنة، وهو ترغيب وترهيب".
اختلفالفقهاءىفصالةالليلإىلقولني:

4أنقيامالليلمرغبفيه)فضيلة(وبهقالاملالكية.القول األول:
1واحلنابلة.2،والشافعية،1:سنةمؤكدة،وبهقالاحلنفيةانيالقول الث

األ القول زيد أيب ابن اختار سنة،وقد وليست نافلة الليل صالة بأن املالكي، ملذهبه موافقا  ول
متمسكا مبصطالحاتاملالكيةمنالتفريقبنيالفضيلةوالسنة،كماسبقالبيانعلىذلكعندذكر

أنواعالصالةعنداملالكية.
ا هذا يف زيد أيب ابن عليه اعتمد الذي تعاىل:لرأيواملستند قوله تأويل أي6﴾َلكَنَاِفَلة ﴿هو

الفضيلة.
أنرسولاهللصلىاهللعليهوسلم»اهللعنهايرضعائشةملاثبتعن،استنداجلمهوريفقوهلمو

تمعوامنج،مثافكثرالناساملسجدفصلىبصالتهناس،مثصلىمنالقابلة،يفصلىذاتليلة
ليهوسلم،فلماأصبحقال:"قدرأيترسولاهللصلىاهللعخيرجإليهمالثالثةأوالرابعةفلمالليلة

7رمضان.يفوذلك«خشيتأنتفرضعليكمينمناخلروجإليكمإالأمينعينالذيصنعتم،ومل

                                                 
(.3/329،البنأيبزيد،املرجعالسابق:)الزياداتالنوادر و  3
.46،البنجزي،املرجعالسابق:القوانين الفقهية4
(.4/16،لزيدالدينبنجنيماحلنفي،املرجعالسابق:)البحر الرائق شرح كنز الدقائق1
بنالحاوي الكبير في ففه مذهب اإلمام الشافعي شرح مختصر المزني2 علي احلسن املاوردي،أليب حبيب بن حممد

،نشر3991–3232(،حتقيقالشيخعليحممدمعوض،والشيخعادلأمحدعبداملوجود،الطبعةاألوىل:4/671البصري،)
بريوت.–دارالكتبالعلمية

والتوزيع.(،دارالكتابالعريبللنشر3/667لعبدالرمحنبنأمحدبنقدامةاملقدسي،)على متن المقنع،الشررح الكير1
79:االسراء 6
.763(رقم:3/142)ومسلم،749(رقم:4/321)البخارى7
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أقربمايكونالرب»اهللعنهقال:قالرسولاهللصلىاهللعليهوسلم:يعبسةرضوبنوعنعمر
3.«ذلكالساعةفكنيفيذكراهللممنتكونفإناستطعتأن،وفالليلاآلخرجيفمنالعبد
 قولاجلمهور،وهوأقوىمنجهةاألدلة.والراجح
 أما صالة كسوف القمر فالخالف فيها على قولين:  

1واحلنابلة.2والشافعية،1واملالكية،4:أهناسنة،وبهقالاحلنيفية،القول األول
مناملعاصرين.7لعثيمني.ابناو6،وبهقالأبوعوانة،واجبة:أهناالثانى لالقو 

والذييظهرأهناسنةكماذهباجلمهور.
.5قالابنرشد:"اتفقواعلىأنصالةكسوفالشمسسنة"

.9وقالالنوويأيضا :"وصالةكسوفالشمسوالقمرسنة
والذييظهرأهناسنة،واهللتعاىلأعلم.

 
 
 
 
 

                                                 
.وقال:حديثحسنصحيح.وصححهاأللباينيفصحيحالرتمذي.1179(رقم:1/169)الترمذي3
(،3/451،للكاساين،الرجعالسابق:)بدائع الصنائع4
(59عالسابق:)ص،البنعبدالرب،املرجالكافي في فقه أهل المدينة المالكي1
(1/11للنووي،املرجعالسابق:)المجموع شرح المهذب،2
(،تصحيحوتعليقعبد3/411،أليبالنجاشرفالدينموسىاحلجاوياملقدسي)االقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل1

لبنان.–اللطيفحممدموسىالسبكي،داراملعرفةللطباعةوالنشر،بريوت
(.4/147،البنحجرالعسقالين،املرجعالسابق:)قتح البارى6
(،اعتىنبضبطهحممدبنرياض،وسعيدبنعلي،الطبعة2/7،حملمدبنصاحلالعثيمني،)الشرح الممتع على زاد المستقنع7

األوىل،الناشرداراألنصار.
 (.3/431البنرشد،املرجعالسابق:)بداية المجتهد و نهاية المقتصد،5

(.1/13للنووي،املرجعالسابق:)جموع،لما 9
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 .ذكر أوقات الصالة فيالمبحث الثالث: 
:طالبمةوفيهثالث

املطلباألول:
صالةالعشاء.آخروقت

:يناملطلبالثا
وقتصالةالفجر.أفضل

املطلبالثالث:
كرانأوجمنون.سحكممنصلىبأذان
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 صالة العشاء.  آخر وقتالمطلب األول: 
.أنآخروقتصالةالعشاءهوثلثالليلذهبابنأىبزيدإىل

لمساجد الجماعة ويستحب اء مغيب الشفق، وآخره ثلث الليل،قال رحمه اهلل: "ووقت العش
  6لناس".با أخيرها قليالً مالم يضرت

ابنأيبزيديفهذهاملسألةأناألفضلأنُتؤخرصالةالعشاءإىلثلثالليل،وهورأيويفهممن
-آخروقتهاعنده.واستنديفذلكفيمايبدوللباحتمبايلي:

كانرسولاهللصلىاهللعليهوسلميؤخرالعشاء»رضياهللعنهقال:حديثجابربنمسرة-۱
4«اآلخرة

لوالأنأشقعلىأميت»وحديثأيبهريرةرضياهللعنهعنالنيبصلىاهللعليهوسلمقال:-۲
1«ألمرهتمبالسواكمعالوضوء،وألخرتالعشاءإىلثلثالليل،أوشطرالليل

قالت:وحديثعائشةرضياهلل-1 بنيأنيغيبالشفقإىل»عنهما فيما يصلونالعتمة كانوا
2«ثلثالليل

.اعتتمدابنأيبزيدهبذهاألحاديثعلىأنآخروقتالعشاءثلثالليل
اختلفالفقهاءيفآخروقتالعشاءعلىثالثةأقوال:

7واحلنابلة.6والشافعية1الكية،إنهثلثالليل،وبهقالمجهوراملالقول األول:
مناملالكية.31وابنحبيب9والظاهرية،5نصفالليل،وبهقالأبوحنيفة،القول الثاني:

                                                 
(3/311البنأيبزيد،املرجعالسابق:)النوادر والزيادات،3

.621(رقم:3/221)مسلم 4
.وصححهاأللباينيفصحصحالرتمذي.693(رقم:3/446)وابن ماجه،367(رقم:3/131)الترمذي 1
.562(رقم:4/471)البخاري 2
 .12البنجزي،املرجعالسابق:صوالقوانين الفقهية،(،3/67،املرجعالسابق:)البنعبدالرباإلستذكار، 1
 (.1/19للنووي،املرحعالسابق:)المجموع، 6
،نشر3191(،طبعسنة:3/441للشيخمنصورمنصوربنيونسبنإدريسالبهويت،)الروض المربع شرح زاد المستقنع، 7

 الرياض.–مكتبةالرياضاحلديثة
(،3/13للشيخنظام،املرجعالسابق:)الهندية، الفتاوى 5
 .12البنجزي،املصدرالسابق:ص:القوانين الفقهية، 9

 .12البنجزي،املصدرنفسه:ص:القوانين الفقهية، 31
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نسبهالقول الثالث: ما إال العلماء، من إليه القول هذا ُنسب من أجد ومل الفجر، طلوع إىل
3اخلطّايبإىلابنعباس،وعطاء،وطاوس،وعكرمة.

،ومعناهأناملختارأنالتُؤخرعناختياريإمناهويفوقتا اإلختالف في العشاء:واعلم أن هذ
هذاالوقت،وجتوزبعدهإىلطلوعالفجر.

اختيارَا،أماوقتاجلوازفيمتدإىلطلوعالفجرالثاينحلديثأيب قالالنووي:معناهوقتألدائها
.4مهورقتادة،وعزاالنوويرمحهاهللهذاالقولإىلاجل

.2،والشوكاين1وذكرهذاأيض اابنقدامة
واملقصودبالشفقيفقولابنأيبزيد:احلمرة،وملخيالفيفذلكإالأباحنيفةحيثذهبإىلأن

واهللأعلم.1الشفقهوالبياضالذييلياحلمرة.





 

                                                 
مدارابنرجب،۲11۱-۱2۲۲،الطبعةاألوىل95تأليفمصطفىبنالعدوي:صيواقيت الفالة في مواقيت الصالة، 3

مصر.
(1/۱۱۱،املرجعالسابق:)مسلم، النووي شرح صحيح 4
(،3/252البنقدامة،املرجعالسابق:)المغني، 1
(.4/33،للشوكاين،املرجعالسابق:)نيل األوطار 2
،طبععام:(3/13)للشيخنظامومجاعةمنعلماءاهلند، ،في مذهب اإلمام األعظم أبي خنيفة النعمان الفتاوى الهندية 1

لبنان.–بريوت–ردارالفكرم،نش3993–3233
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وقت صالة الفجر. أفضل:نيالمطلب الثا
.بصالةالصبحأفضلمناإلسفارالتغليسذهبابنأيبزيدإىلأن

قال رحمه اهلل: "ووقت الصبح انصداع الفجر إلى اإلسفار األعلى، ويستحب التغليس كما فعل 
  6النبي صلى اهلل عليه وسلم"

اتفقالفقهاءعلىأنأولوقتالصبحطلوعالفجرالصادق.
لفجرالصادق،وهوالفجرقالالنوويرمحهاهلل:وأمجعتاألمةعلىأنأولوقتالصبحطلوعا

4الثاين.

1وقالابنقدامة:)ومجلتهأنوقتالصبحيدخلبطلوعالفجرالثاينإمجاع ا(.
يف بالصالةعندطلوعالفجرالصادقأفضلأماإلنتظارإىلأنيسفر؟اختلفوا لكنهلاملبادرة

ذلكإىلقولني:
.2ة:أناإلسفارأفضل،وبهقالأبوحنيفالقول األول

.7،وأمحد6،والشافعي1أنالتغليسهباأفضل،وبهقالمالكالقول الثاني:
واختارابنأيبزيدالقولالثاين،وفاق املذهبهاملالكيواجلمهور،واستنديفذلكمبايلي:

قالت: كننساءاملؤمناتيشهدنمعالنيبصلىاهللعليهوسلم»حديثعائشةرضياهللعنها
.5«الفجرمتلفعاتمبروطهن،مثينقلنبإىلبيوهتنحنييقضنيالصالةاليعرفهنأحٌدمنالغلس

أنرسولاهللصلىاهللعليهوسلمصلىصالةالصبح»وحديثأيبمسعوداألنصاريرضياهللعنه

                                                 
 41البنأيبزيد،ص:الرسالة،(،3/311البنأيبزيد،)النوادر والزيادات، 3
(.1/21املرجعالسابق:)شرح صحيح مسلم، للنووي، 4
(.3/249البنقدامة،املرجعالسابق:)المغني، 1
(.3/13للنظام،املرجعالسبق:)الفتاوى الهندية، 2
(.3/415ألمحدبنغنيم،الرجعالسابق:)واني،الفواكه الد 1
(.1/13املصدرنفسه:)شرح صحيح مسلم، للنووي، 6
(6/335الشرح الكبير،البن قدامة،المرجع السابق:) 7
.621(رقم:3/221)ومسلم،175(رقم:3/159)البخاري 5
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عدإىلمرة بغلس،مثصلىمرة أخرىفأسفرهبا،مثكانتصالتهبعدذلكالتغليسحىتمات،ملي
.3«أنيسفر

وذلكملايلي:،أحاديثاإلسفاروأحاديثالتغليسبنيأنهالتعارض:يظهر للباحث يو الذ
ميكناجلمعبينهابأنبدايةالصالةتكونبغلس،وينتهيمنهاوقتاإلسفار.

ثأيبوميكنأنيقال:جيوزالتغليسوجيوزاإلسفار،وإنكانالتغليسأفضلملاثبتيفحدي
.4مسعودالسابق

واختلفواأيض ايفآخروقتالفجرعلىقولني:
1أنآخروقتالفجرهوطلوعالشمس،وبهقالالظاهريةالقول األول:
طلوعالقول الثاني: إىل وهو ضرورة ووقت اإلسفار، إىل وهو اختيار وقت وقتني، للفجر أن

2الشمس،وبهقالاجلمهور
هاهلل.ابنأيبزيدرمحرأيوهو

اإلختيار وقت يف اإلختالف هو إمنا أيض ا، اإلختالف وقتيوهذا )وآخر النووي: قال ولذلك ،
1اإلختيارإذاأسفرأيأضاء،مثيبقىوقتاجلوازإىلطلوعالشمس(


 
 
 
 

                                                 
،وحسنهاأللباينيفصحيحأيبداود.192(رقم:3/313)أبو داود 3
،مؤسسة4116–3245(،الطبعةالثالثة:۱/۱65،لعادلبنيوسفالعزازي،)منة في فقه الكتاب وصحيح السنةتمام ال 4

القرطبة،مصر.
–(،حتقيقجلنةإحياءالرتاثالعريب،نشرداراآلفاقاجلديدة1/۱61،أليبحممدعليبنأمحدبنسعيدبنحزم،)المحلى 1

 لبنان.-بريوت
وشعبان۱/۲۲۲أليبسليمانمحدبنحممداخلطايب)بي داود،معالم السنن شرح سنن أ 2 (حتقيقسعدبنجندتعمر

 العودة،مؤسسةالرسالةالناشرون.
 (.1/21للنووي،املرجعالسابق:)المجوع،   1
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حكم من صلى بأذان سكران أو مجنون.طلب الثالث:مال
ملجتزئه،وإنصلىفاليعيد.نونٍجموأصلىبأذانسكرانٍنزيدإىلأنميبذهبابنأ

أقام لقوم  ن أون من أفضل أهل الحي، وإذا أذّ أن يكون المؤذّ ينبغي قال رحمه اهلل: "و  
 6وا".دفال يعي هم، فإن صلواز جولم ي   أو مجنون   سكران  

يتبنيهذهاملسألةملأجدهلاذكرعندأحدمنالعلماءسوىابنأيبزيديف"النوادروالزيادات".ومل
.واهللتعاىلأعلم.،وذلكبعدالبحثاملستمريلمامستندهيفهذهاملسألةأيضا 

                                                 
(.3/367البنأيبزيد،املرجعالسابق:)النوادر والزيادات،3
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، وفي الدعاء بين السجدتين، وفي مسابقة مامإلخلف ا القراءةالمبحث الرابع: فى 
 .اإلمام

مطالب:ةوفيهثالث
املطلباألول:

خلفاإلمام.القراءةحكم
:يناملطلبالثا

دعاءأوتسبيح؟هلبنيالسجدتني
املطلبالثالث:

.مسابقةاإلماميفالصالةحكم
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 مام:إلالمطلب األول: حكم القراءة خلف ا
جواززيدإىلعدمذهبابنأيب بليشتغلباإلنصاتلقراةاجلهرييفاملأمومقراءة اإلمام ءةوراء

إمامه،ويقرأفيماأسر.
ا جهر لإلستماع، فأما فيما أسر، فال وجه مقال رحمه اهلل: "وإنما النهي عن القراءة معه في

 6له".
وهذهاملسألةفيهاقوالنللفقهاء:

والشافعيىف1ومالك،4مامفيماجيهرفيه،وبهقالأبوحنيفة،إل:اليقرأاملأموممعاالقول األول
1وأمحد.2القدمي،

6اجلديد،وهوالصحيحعندالشافعية.يفراءةعلىاملأموم،وبهقالالشافعيبالق:جتالقول الثاني
ذلكمبايلي:يفللجمهور،واستندواا زيدالقولاألولموافقبنأيباواختارقال الباحث:

7﴾.َوِإَذاقُرَِئاْلُقْرآُنفَاْسَتِمُعواَلُهَوأَْنِصُتواَلَعلَُّكْمتُ ْرمَحُونَ :﴿تعاىلقوله-3
5لتاآلية.نزقالزيدبنأسلموأبوالعالية:كانوايقرأونخلفاإلمامف

9الصالة.هوألناآليةنصعامفيتناولبعموم-4
وجه31«.صتوانوا،وإذاقرأفأربإمناجعلاإلمامليؤمتبهفإذاكربفك»قولهصلىاهللعليهوسلم:-1

يلي:احلديثماالداللةمن


                                                 
(.3/379)،البنأيبزيد،املرجعالسابقالنوادر والزيادات3
(.3/333للكاساين،املرجعالسابق:)بدائع الصنائع،4
.62البنجزي،املرجعالسابق:ص:لقوانين الفقهية،ا1
(.1/162للنووي،املرججعالسابق:)المجموع شرح المهذب،2
(.4/463البنقدامة،املرجعالسابق:)المغني،1
(.1/162للنووي،املصدرنفسه:)المجموع،6
412اآلية:ألعراف،سورة ا7
(.4/463البنقدامة،املصدرالسابق:)المغني،5
(4/463البنقدامة،املصدرنفسه:)المغني،9

.وصححهاأللباينيفصحيحأيبداود.612(رقم:4/323)والنسائي.612(رقم:3/211،)أبوداود31
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 .القراءةوجوبياحلديث،وذلكينفيفنصاتكمارأيناباإلهأنهأمر -
القولفعلاإلمام،ومامنحقهأنيفعلفيهخبالففعله،ويفمبثلأنهبنيمايفعلاملأمومفيه -

 3بأنعلىاملأمومأنيقرأإبطالملوضعالتفرقة.

قهأهنالووجبتعلىحيق،وألهناقراءةالجتبعلىاملسبوقفالجتبعلىغريهكقراءةالسورة-2
4علىاملسبوقكسائرأركانالصالة.جبترياملسوقلوغ

إمجاع-1 ،وألنه أحد اإلمامقال مسعنا "ما إذاأمحد: اإلمام إن يقول: اإلسالم أهل جهرامن
النءةبالقرا مليقرأ،وهذا صلىاهللعليهوسلموأصحابهوالتابعون،يبالجتزئصالةمنخلفهإذا

أهلالشام،وهذاالليثيفأهلالعراق،وهذااألوزاعييفأهلاحلجاز،وهذاالثورييفالكوهذام
1أهلمصر.ماقالوالرجلصلىخلفاإلماموقرأإمامه،ومليقرأهو:صالتهباطلة".يف

املسألة.يفهورلقوةأدلتهممزيدواجلإليهابنأيبذهبوالذييظهرقوةما





 

 

 

 

 
                                                 

(.3/333،للكاساين،املرجعالسابق:)بدائع الصنائع3
(461-4/464نقدامة،املرجعالسابق:)،البالمغني4
(4/464البنقدامة،املصدرنفسه:)المغني،1
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هل بين السجدتين دعاء أو تسبيح؟: نيثاالمطلب ال
 زيدإىلأنهليسبنيالسجدتنيدعاءوالتسبيح.ذهبابنأيب

 3". فقال: رحمه اهلل: "وليس بين السجدتين دعا وال تسبيح، ومن دعا فليخف
اختلفالفقهاءىفحكمالدعاءبنيالسجدتنيإىلقولني:

1وبعضاحلنابلة.2والشافعية،1واملالكية،4،احلنفية:أنهمستحب،وبهقالالقول األول
6أنهواجب،وبهقالاحلنابلة.القول الثاني:

ابنأيب بنيالسجدتنيخمالف جواززيدعدموقداختار واجلمهوراالدعاء ومليتبني،ملذهبه
الفرضيفمشروعيةذلكيهذهاملسألة،ولعلهينفيفابنأيبزيداملستندالذياعتمدعليهللباحث

وملجندمايشريإىلذلكيفكالمه.أولعلهذهبإىلماذهبإليهبعضالشافعيةخبالفالنافلة،
7منبطالنالصالةبتطويلاإلعتدالواجللوسبنيالسجدتنيحمتجا بأنطوهلماينفياملواالة.

 : يللباحث ما ذهب إليه الجمهور لما يأت الذي يترجحو 
اهللعنهماأنالنىبصلىاهللعليهوسلمكانيقولبنيالسجدتني:يماجاءعنابنعباسرض -

 5«.قينزواهدينواراللهماغفريلوارمحينواجربين»


 رض»وحديث يحذيفة يقول كان وسلم عليه اهلل صلى النيب أن عنه "رببنياهلل السجدتني:
3«.اغفريل،رباغفريل

                                                 
(3/352البنأيبزيد،املرجعالسابق،)النوادر والزيادات،3
(3/121،لزيدالدينبنجنيم،املرجعالسابق:)البحر الرائق(،3/349للكاساين،املرجعالسابق:)بدائع الصنائع،4
)كليل،التاج واإل 1 السابق: 3/213للمواق،املرجع القوانين الفقهية،(، ص السابق: جزي،املرجع 26البن والفواكه ،

(3/454ألمحدبنغنيمبنسامل،املرجعالسابق:)الدواني،
(1/217للنووي،املرجعالسابق:)المجموع،2
(،حتقيق6/16لدينالشهريبابنرجباحلنبلي:)أليبالفرجعبدالرمحنابنشهابافتح الباري في شرح صحيح البخاري،1

السعودية.–دمام–،دارابناجلوزي3244أيبمعاذطارقبنعوضاهللبنحممد،الطبعةالثانية:
(.6/16،البنرجباحلنبلي،املصدرنفسه:)فتح الباري في شرح صحيح البخاري6
(.4/119،للشوكاين،املرجعالسابق:)نيل األوطار7
452(رقم:4/76)لترمذيا5 صحيح595(رقم:3/491)وابن ماجه،511(رقم:3/136)وأبوداود، يف األلباين وصححه .

الرتمذيوصحيحأيبداود.
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األ - يف ثبت وقد النص، وجود مع قياس ال بنيوأنه الدعاء مشروعية الصحيحة حاديث
 السجدتني.

أيض ايفكتابه"الرسالة"لعدمذكرهرأيهمنفهمالبنأيبزيدهومايُلرأيوهذااقال الباحث:
سكتاملصنفعنذلك،وسكوتهعنه.وقدتعقبعليهصاحب"الفواكهالدواين"فقال:"

يلعلىعدمكراهةالدعاءحيثقالالبنيالدعاءبنيالسدتنيهليطلبأمال؟واقتصرخل
الدعاءبنيالسجدتنيواحلكمأنهيستحبكاستحبابه السجدتيه،قالشارحه:أيفاليكره

4:الدعاءوالتسبيحومندعافليخفف...."بعدالتشهداألخري،وعنابنأيبزيد












 
 
 

                                                                                                                                                         
.وصححهاأللباينيفصحيحأيبداود.3321(رقم:4/413)والنسائي،572(رقم:3/141)أبو داود3
2

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



 

16
 

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

قال رحمه اهلل: "ومن رفع أوخفض قبل إمامه، فليرجع حتى يفعل بعده، فإن لحق اإلمام فليثبت 
 5وال يعود..".

لفالعلماءىفهذهاملسألةإىلقولني:ختا
1وبهقالاجلمهور.،تبطللكنهآمثأنصالةالسابقلإلمامالالقول األول:

2:بطالنصالةالسابقلإلمام،وبهقالأمحد،وابنتيمية.نيالقول الثا
اختارابنأيبزيدالقولاألولموافق املذهبهواجلمهور،فعلممنهأنهجيبالرجوعإىلقال الباحث: 

لسالم،وأمافيهمافحراموتبطلهبمااإلماميفالسبقيفالرفعواخلفض،وهذاكلهيفغرياإلحراموا
1الصالة،كماهومقررعنداملالكية.

الصالةملايأيت:بطالنيلوالذييظهر
أماخيشىالذييرفعرأسه»صلىاهللعليهوسلمقال:يباهللعنهعنالنيهريرةرضحديثأيب -

 6«.؟-رعلصورتهصورةمحاأوجي–قبلاإلمامأنحيولاهللرأسهرأسمحار
7األصول.خصوصالعبادةكماهومقرريفالفساد،وخباصةيفييقتضيأنالنه -
 
 
 

                                                 

قدمتتعديلهذاالعنوانعنمايفاخلطة،ملارأىالباحثمنمالءمةذلك.)الباحث(. 3 
16البنأيبزيد،املرجعالسابق:ص:والرسالة،(.3/352البنأيبزيد،املرجعالسابق)النوادر والزيادات،4
جزالقوا نين الفقهية،1 البن :ص السابق املرجع 29ي، السابق:بداية المحيتهد ونهاية المقتصد،. املرجع رشد، البن
(3/391.)
،دارابن4115–3245(،الطبعةاألويل:3/122أليبحممدسليمبنعبداهلاليل،)زيدة األتهام بفوائد عمدة األحكام،2

لبنان.–بريوت–حزم
 (3/149امل،املرجعالسابق:)،ألمحدبنغنيمبنسلفواكه الدوانيا 1
.993(رقم:4/45)ومسلم،693(رقم:4/314)البخاري6
(.3/122،أليبحممدسليمبناهلاليل،املصدرالسابق:)زبدة األفهام بفوائد عمدة األحكام7
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 وفي جمع المسافر الصالتين، وت،نالق وفيالتشهد،  فيالمحبث الخامس: 
:ثالثةمطالبوفيه

املطلباألول:
منسلمعنيسارهمثمليسلمأخرىحىتتكلم.

:يناملطلبالثا
الصبح.يفحكمالقنوت

املطلبالثالث:
مىتيباحللمسافراجلمعبنيالصالتني.
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 المطلب األول: من سلم عن يساره ثم لم يسلم أخرى حتى تكلم.
،فإنهملتبطلمزيدإىلأنمنسلمعنيسارهمثمليسلمأخرى)عنميينه(حىتتكلذهبابنأيب

صالته.
ض الناس فى السالم: سالم عليكم، وباأللف والالم قال رحمه اهلل: "قال ابن القرطبي: وقال بع

أولى: ألن اهلل هو السالم. قال: ومن بدأ فسلم عن يساره، ثم لم يسلم أخرى حتى تكلم، 
ه إلفساد صالته، جبطلت صالته. ولم يذكر ابن القرطبي إلى من تنسب هذه المسألة. وال و 

 6ألنه إنما ترك التيامن.
:الصالةإىلثالثةأقواليفسليماختلفالفقهاءىفمسألةالت

الصالةبتسليمتني.يفيستحبأنيسلمالقول األول:
1روايةيفوأمحد2ىفاجلديدالصحيحيوالشافع1رواية،يفومالك4وبهقالاحلنفية،
كاناملصليةواحدةفقطتلقاءوجهه،ويتيامنبهقليال إذاميستحبأنيسلمتسليالقول الثانى: 

6هقالاملالكية.بومنفرد ا،واليزيدانعليها.وإمام اأ
التحليل،والثانيةالردعلىاإلمام،والثالثةإنكانإلمامباي،ينوثالثا املأموميسلمالقول الثالث: 

7عنيسارهمنسلمعليهردعليه.وبهقالاملالكيةأيضا.
عيفوقدثبتأناملشروع وجيوزالتسليمأنيسلمتسليمتنيأحدمها واألخرىعنيساره، نميينه

 ثابت هذا وكل واحدة، تسليمة يسلم أن الصحيحة،أيضا السنة يف املستحب أن األفضلومع
عنداخلروجمنالصالةاألوىلعناليمنيواألخرىعنالشمال.تنيواألكملالتسليم

                                                 
(.3/391البنأيبزيد،)النوادر والزيادات،3
(.3/392للكاساين،اجملعالسابق:)بدائع الصنائع،4 
(،حتقيقأ.دمحيدبنحممد3/316جلاللالدينعبداهللبنجنيمبنشاس،)الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، عقد1

لبنان.–بريوت–،نشردارالغرباإلسالمي4111–3241حلمر،الطبعةاألوىل:
(.1/253للنووي،املرجعالسابق:)المجموع شرح المهذب،2
(.4/63للمرداوي،املرجعالسابق:)راجح من الخالف،اإلنصاف في معرفة ال1
6 القوانين الفقهية، ص: السابق: املرجع جزي، 27البن املرجعوالكافي في فقه أهل المدينة،. الرب، عبد البن

 .24السابق:ص
 24الرب،املرجعالسابق:البنعبدوالكافي في فقه أهل المدينة،،27البنجزي،املصدرنفسه:ص:القوانين الفقهية،7
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ذلكدليل،ألنيفأرىهلمأنيسلماملأمومثالثا،فاليفوأماالقولالثالثاملنسوبإىلاملالكية
يُ ما قال:غاية النيب»ستدلبه:حديثمسرة وأنأمرنا وسلمأننردعلىاإلمام، صلىاهللعليه

3وهوضعيف..«نتحاب،وأنيسلمبعضناعلىبعض
سلمعنيسارهمثمنصالةبطالنعدممنزيديبذهبإليهابنأهوماوالذي يترجح للباحث:

ذلكلآليت:و)عنميينه(حىتتكلم،مليسلمأخرى
 رحيثقال:ذأناخلروجمنالصالةحيصلبتسليمةواحدة،وقدنقلاإلمجاعىفذلكابناملن

 4قتصرعلىتسليمةواحدةجائرة".ا"أمجعالعلماءعلىأنصالةمن
 قال.وتركالسنةاليبطلالصالةسنةأنهتركالتيامن،والتيامنليسبواجب،إمناهو

وجههيالنوو تلقاء أو يساره عن أو ميينه عن التسليمتني سلم ولو أصحابنا: )قال اهلل: رمحه
 1رهوأجزأه(.كبدأباليسار:لويأجزأهوكانتارك اللسنة،وقالالبغو






 
 
 
 
 
 

                                                 
.وضعفهاأللباينيفضعيفأيبداود.3111(رقم:3/154)أبوداود3
اإلجماع،4 الطبعة5أليببكرحممدبنإبراهيمبناملنذرالنيسابوري،)ص: (حتقيقأيبمحادصغريأمحدبنحممدحنيف،

ااإلماراتالعربيةاملتحدة.–رأساخليمة-م،نشرمكتبةمكةالثقافية4111–3242الثانية:
(1/275،للنووي،املرجعالسابق:)المجموع1
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الصبح. في تحكم القنو المطلب الثانى:
ليسبسنة.ألنهالسهوعنهيفبح،والسجودصالةالصيفتزيدمشروعيةالقنويرىابنأيب

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

 6يره سنة.

4الصالة.يفلةالقياماصطالحالفقهاءهودعاءخمصوصحايفالقنوت
وقدثبتعنالنيب صالةالفجر،يدعوعلىالكفارالذينيفصلىاهللعليهوسلمأنهقنتشهر ا

شهراأيضابعدخيرب،وبعدقنتثبتعنهأنهكماثبتعنهتركهبعد،مثمعونة،بئرقتلواأصحاب
1،ويلعنمضر،مثتركهبعد.اهللعنه،يدعوللمستضعفنيمناملسلمنييهريرةرضيبإسالمأ

صالةالصبحإىلقولني:يفالقنوتيفاختلفالفقهاء
1،والشافعية.2الصالةالصبح،وبهقالاملالكيةيف:أنهيشرعالقنوتالقول األول

نيالقول الثا القنوت يشرع ال احلنفيةيف: قال وبه الصبح: بأنه6صالة صرحوا بل واحلنابلة، ،
7مكروه.

الصبح،إالأنهيفمشروعيةالقنوت،وهوزيدالقولاألولموافق املذهبهيباختارابنأحث:قال البا
.ليسبسنة،إمناهوفضيلةمنفضائلالصالة،لذلكاليرونسجودللسهوعلىمننسيه

                                                 
(.3/394البنأيبزيد،املرجعالسابق:)النوادر والزيادات،3
املاورديالحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي شرح مختصر المزني،4 حبيب بن حممد بن علي احلسن ألىب
م،3992-ه3232خعليحممدمعوض،والشيخعادلأمحدعبداملوجود،الطبعةاألوىل:(حتقيقالشي4/311-313)

بريوت.–نشردارالكتبالعلية
(.329الدكتورشرفالدينباديبوراجي،املرجعالسابق:)ص:يغية الفالح بإيضاح أحكام مسائل في الصالة،1
القوانين الفقهية،3 ص السابق: اجملع جزي، سعدوالمدونة الكبرى،لإلمام مالك بن أنس،،21البن بن سحنون برواية

(.3/314التنوجي،املرجعالسبق:)
للنووي،المجموع شرح المهذب،(،4/313،للماوردي،املصدرالسابق:)الحاوي الكبير في فقه مذهب اإلمام الشافعي1

(.1/292املرجعالسابق:)
(.3/471)للكاساين،املرجعالسابق:بدائع الصنائع،6
(.4/342،للمرداوي،املرجعالسابق:)واإلنصاف(،4/151،البنقدامة،املرجعالسابق:)المغني7
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لقنوتفا.خبالفالشافعية3صالةالصبح،قال:السهوعليه"يفتالقنويقالمالك:"فيمننس
.الصالةعندهمسنةمنسنن

مايلي:االختيارهذايفزيدواملستندالذىاعتمدعليهابنأيب
يفئلأنسأقنتالنيبصلىاهللعليهوسلمسُ»احلديثعنأيوب،عنحممد:يفاءجما .3

 .4«ركوع؟قال:قنتبعدالركوعيسري االالصبح؟قال:نعم،فقيل:أوقنتقبل
قنترسولاهللصلىاهللعليهوسلمبعدالركوع»عنهقال:اهلليمالكرضبنوحديثأنس .4
ويف رعل على يدعو الصبح، "عصصالة ويقول: ورسولهبذكوان، اهلل عصت من1«ة وغريمها

 األدلة.
صالةالصبحدائما،وذلكألسباب:يفهذهاملسألةأنالقنوتاليشرعيفوالذي يترجح للباحث

يدعواداللةصحة–3 الصرحيةعلىأنالنيبصلىاهللعليهوسلمقنتشهر ا، الصحيحة لسنة
 أصحابه وقنتبعدخيربشهريفعلىالذينقتلوا مثتركه، معونة، ويدعوا بئر يدعوعلىمضر،

يدلعلىأنالنيبصلىاهللعليهإمنايءللمستضعفنيمناملسلمني،مثتركه،وهذاإندلعلىش
2صالةالفجرحىتفارقالدنيا،بلإمنايقنتعندالنوازل.يفعلىالقنوتوسلممليداوم

الصبحمقيدبأدلةالقولالراجحيفومةعلىالقنوتااملدىأدلةمنيريفأناإلطالقالذي–4
النيب أن على صحةالدالة عدم على يدل وهذا تركه، مث شهر ا قنت إمنا وسلم عليه اهلل صلى

1صالةالصبحدائم ا.يفلةمطلقةعلىمشروعيةالقنوتداللبأدتاالس
واضطرا–1 األحاديث حجة.هبااختالف واالضطراب اخلالف هذا مبثل يقوم فال أنس، 6عن

حيثأنهُرويعنهتارةأنرسولاهللصلىاهللعليهوسلممازاليقنتيفصالةالفجرحىتفارق

                                                 
(.3/316،بروايةسحنونبنسعدالتنوجي،املصدرالسابق:)المدولة الكبرى، لإلمام مالك بن أنس3

(.495/677(رقم:3/265)ومسلم ،3113(رقم:4/114)البخاري 4
(.499/677(رقم:)3/265)مسلم1
.)بتصرف(.316للدكتورشرفالدين،املرجعالسابق:صبغية الفالح بإيضاح أحكام مسائل في الصالة،2
،316للدكتورشرفالدين،املصدرنفسه:صبغية الفالح بإيضاح أحكام مسائل في الصالة،1
(،إعداد3/611)أمحدبنعليبناحلجرالعسقالينأليبالفضلالتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،6

،مكتبةنرارمصطفىالباز،مكةاملكرمة،الرياض.3237مركزالدراساتوالبحوثمبكتبةنزارالباز،الطبعةاألول:
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أودعاعلىقومٍالدنيا،وأيضا ُرويعنهتارة نفيذل ،معتعذرك،وأنهمليقنتإالإذادعالقوٍم
اجلمعبنيالروايتني.
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 .6: متى يباح للمسافر الجمع بين الصالتينالثالثالمطلب 
ال.أمبهالسريزيدإىلجوازاجلمعبنيالصالتنيللمسافرجدذهبابنأيب

أو  يءسفره من غير أن يعجله ش فيصلى اهلل عليه وسلم جمع قال رحمه اهلل: "وروينا أن النبي 
 يءغير جد السير ال لش فييطلب عدًوا، وفعله ابن عمر، وأنس بن مالك، وكثير من التابعين، و 

صلى اهلل عليه وسلم كان إذا  يخافوه، وال ألمر بادروه، إال لقطع السفر. وروى مالك، أن النب
ر والعصر وإذا أراد أن يسير ليلته جمع بين المغرب أراد أن يسير يومه جمع بين الظه

 5والعشاء".
اكاآليت:هنهذهاملسألةخالفيةبنيالفقهاء،وبيا

بنيالسفربنيالظهروالعصر،ويف،وأمحد،علىجوازاجلمعياتفقاألئمةالثالثةمالك،والشافع
ذلكإىلقولني:املبيحصفةالسفريفاملغربوالعشاء،واختلفوا

1وبهقالمالك.،بهالسريالجيمعاملسافرإالإذاجدالقوال األول:
2وبهقالالشافعي،،للمسافرأنجيمعبنيالصالتنيمطلق اجدبهالسريأمملجيد:نيالقوال الثا

1.وأمحد
سافرالصالتنيللماختارالقولجبوازاجلمعبنيحيثهذهاملسألة،مالكا يفزيديببنأاوقدخالف

بهالسريأمال.مطلق اسواءجد
:يواستندىفذلكمبايل

لقبلأنتزيغحكانرسولاهللصلىاهللعليهوسلمإذار»اهللعنهقال:يحديثأنسرض–3
الشمسأخرالظهرإىلوقتالعصر،مثنزلجيمعبينهما،فإنزاغتقبلأنيرحتلصلىالظهرمث

6«.ركب
                                                 

عدلتهذاالعنوانعنماهومسطريفاخلطة.)الباحث( 3
(.3/462البنأيبزيد،املرجعالسابق:)النوادر والزيادات،4
)المدونة الكبرى1 السابق: املرجع مالك، 3/411،لإلمام السابق:والمنتقى شرح الموطأ( املرجع ،للباجي،
.17البنجزي،املرجعالسابق:صوالقوانين الفقهية،(،3/464)
(،2/434للنووي،املرجعالسابق:)لمجموع شرح المهذب،ا2
(4/135،املرجعالسابق:)للمرداوياإلنصاف في معرفة الخالف من الراجح،1
.712(رقم:3/259)ومسلم،3333،3334(رقم:4/113)البخاري6
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غزوةيفأهنمخرجوامعرسولاهللصلىاهللعليهوسلم»اهللعنهيبلرضوحديثمعاذبنج-4
تبوك،فكانرسولاهللصلىاهللعليهوسلمجيمعبنيالظهروالعصر،وبنياملغربوالعشاء،فأخر

3«.صلىاملغربوالعشاءمجيع افرجفصلىالظهروالعصرمجيع ا،مثدخل،مثخرجخمثالصالةيوم ا
،زلناووهعلىهذااحلديث:"قوله:مثخرجمثدخل،اليكونإالتعليقهيفرمحهاهلليفعقالالشا

4."أنجيمعنازال ومسافر اوللمسافر
حديثمعاذيفوقدأيدهذاالكالماحلافظابنعبدالربىفتعليقهعلىهذااحلديث،حنيقال:

 ا"يفاملذكور يقطع ما الباب إلهذا بهأنيفلتباس جيد مل وإن الصالتني بني جيمع أن للمسافر
1السري".

الظهروالعصرمجعتقدميأوتأخري،أنهجيوزللمسافرأنجيمعبنيصاليت:والذى يترجح للباحث
السريأوكاننازال  كما،وكذلكجيمعبنياملغربوالعشاءمجعتقدميأوتأخريوسواءكانأثناء

ألسباب:أىبزيد،ابنذهبإىلذلك
الردعلىمنقالالجيمعاملسافربنيالصالتنييفالداللةوأقوىاحلججضحأنحديثمعاذأو -

 2إالإذاجدبهالسري.
عليهصلىاهللاهللرسولصلى»أنهقال:–اهللعنهمايأنهقدثبتعنعبداهللبنعباسرض -

 .1«ريخوفوالسفرغيفا،واملغربوالعشاءمجيع وسلمالظهروالعصرمجيعا 
 وجه الداللة:

ثباتإلب،بتلكاألسبابوالسفر،ليسنفيامنهللجمعخوفأنقولابنعباس:مجعمنغري
معهمبادوهناج،ولوملينقلأنهمجعهبا،ف-اض يأ–منه،ألنهمجعبدوهنما،وإنكانقدمجعهبا

                                                 
(.111،وصححهاأللباينيفصحيحالرتمذى)111(رقم:4/215)والترمذي،43997(رقم:16/144)أحمد  3
(34/413البنعبدالرب،املرجعالسابق:)التمهيد،4
(2/461،للشوكاين،املرجعالسابق:)نيل األوطار1
(.34/396،البنعبدالرب،املصدرالسابق:)التمهيد2
.712(رقم:3/259)مسلم  ،164(رقم:3/171)البخاري 1
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دلفةمز،وقدمجعبعرفةواملطرمعللخوفودليلعلىاجلمعهبابطريقاألوىل،فيدلذلكعلىاجل
3منغريخوفوالمطر.

أناجلمعبنيالصالتنيللمسافررخصة،والرخصةتدفعاحلرجواملشقة. -









 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

)زبدة األفهام بفوائد عمدة األحكام،3 السابق: اهلالىل،املرجع عبد بن الفتاوى،البن3/114سليم جمموع من نقال  .)
(.42/72تيمية.املرجعالسابق:)
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 الخاتمة:
ابنأيبزيدآراءعلىمامّنعليمنإمتامكتابةهذاالبحثالتكميلييف-عزوجل-أشكراهلل

البحثإىلالفقهيهمنكتا بالصالة،وقدتوصلتحبولاهلل_سبحانهوتعاىل_منخاللهذا
فوائدعلميةكثرية،ومنأبرزهاأنابنأيبزيدالقريواينجهبذمنجهابذةالعلماء،وفقيهمنالطرّاز

 يف اعتمد حيث منآرائهاألول وغريها والقياس واإلمجاع والسنة الكتاب من أدلة على الفقهية
بلكانإذااألص ا، مقلد  فلميكنمالكي ا ابنأيبزيد، اجتهاديةحتلىبه ولاليتتدلعلىعقلية

اقتنعبرأيمالكيفاملسألةمناملسائلفعندليلواضحبداله،وكذاإذاظهرلهالصوابيفغري
رأيمالكاتبعهمعاحلجةوالدليل.
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 نتائج البحث:
تائجطيبةأمجلأمههافيمايأيت:وقدتوصلتإىلن

تعددتمعارفه .3 وقد نعتولقبمبالكالصغري، القريواىنحىتأنه ابنأيبزيد علومكانة
فجمعبنيالفقهواحلديثوعلومالقراءات،وتفسريالقرآن،واألدب،واللغة،وغريذلك،و

شرق،كماتعددتالميذأنهتتلمذعنعددكبريمنأهلالعلم،فتنوعشيوخهبنياملغربوامل
ابنأيبزيد،وتنوعمعارفهمواختصاصاهتم،وأناإلمامابنأيبزيدفقيهمالكي،وجمتهد

منجمتهدياملالكيةالبارزين.


أنكتابالنوادروالزياداتعلىمايفاملدونةوغريهامناألمهات،منأهممؤلفاتابنأيب .4
لفقهعلىفقهمذهبمالك،وأنابنأيبزيدمجععلىاإلطالق،وهوكتابحيملأبوابا

يفالنوادروالزياداتمناملسائلواخلالفاتوالرواياتواألقولعلىمشهوراملذهبوخارج
املسلم لإلنسان اليعذر اليت ومهمة ضرورية مسائل على أيض ا واحتوى أحيانا، املذهب

نأمهاتالكتبيفاملذهباملالكيجهلها.وأنابنأيبزيداستفاديفالكتابالنودارم
والواضحةالبنحبيب،واملستخرجةللعتيب،واملواز ةيكاألسديةلألسد،واملدونةلسحنون،

البناملواز،ومنكتبابنسحنونوابنعبدوس.
أناإلختيار:هوترجيحالشيءوختصيصهوتقدميهعلىغريه،وقديكونمبعىناملرجحمذهب ا .1

اختارهاإلمامابنأيبزيدلنفسهالرأياملقصودمنأودليال ،وأن املبحثهوما يفهذا
باإلجتهاد،سواء كانذلكيفداخلاملذهبأمخارجاملذهب.


أنالتعريفاملختارللصالةهو:أهناقربةفعلية،ذاتإحراموسالم،وأنالصالةأنواع،منها .2

التطوع. صالة منها و تنمكتوبة، الباحث منوأن مسألة عشر أربعة الرسالة هذه اوليف
املسائلاملتعلقةبالصالة.

ما .1 طهارة يطلبمنه واملصليإمنا بالكراهة، جناسةصحيحة حتته علىحصرٍي أنالصالة
ميني عن أو القبلة جتاه البصق سوى جائز الصالة يف البصاق أن وكذلك أعضاؤه. متسه

.املصلي،وقددلعلىذلكأحاديثصحيحة
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أنكلجنٍسيسرٍيعرف افهومعفٌوعنهعلىالصحيحمندونتفريق،وأنالصالةيفاملقربة .6
القولهواألقوىمنجهة الوسطىالعصر،وهذا أمنتالنجاسة،وأنالصالة إذا جائزة
األدلة.وأنالصالةالليلسنةمؤكدة،لتظاهراألدلةيفذلك،وكذلكصالةكسوفالقمر

فقالفقهاءعلىسنيتها.سنة،وقدات
أناإلختالفيفآخروقتالعشاء:إمناهويفوقتاإلختياري،ومعناهأناملختارأنال .7

الوقت،وجتوزبعدهإىلطلوعالفجر.وأنهالتعارضبنيأحاديثالتغليس تؤخرعنهذا
وينته بغلس، تكون الصالة بداية بأن بينهما ميكناجلمع ألنه منهاوأحاديثاإلسفار، ي

جيوزالتغليسوجيوزاإلسفار،وإنكانالتغليسأفضل.وقتاإلسفار،وميكنأنيقال:


السجدتني .5 بني الدعاء أن أسر، فيما يقرأ و اإلمام، خلف القراءة له جتوز ال املأموم أن
جاءيفذلكمن ملا تبطلالصالة، وأنمسابقةاإلمام ملننفىذلك، مستحب،خالفا

حيحة.األحاديثالص
اليمني، .9 عن األوىل التسليمتان، الصالة من التسليم يف واألكمل األفضل املستحب أن

واألخرىعنالشمال،وأنمنسلمعنيسارهمثمليسلمأخرى)عنميينه(حىتتكلم،
وأناملسافرجيمعبنيالصالتنيفإنهالتبطلصالته،أنهاليشرعالقنوتيفالصبحيومي ا.

بهالسريأمملجيد.مطلق اجدّ
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 العامة: التوصيات
 العلماء أن يعرفوا بأن اهلل وإخواينيف نفسي اهلل–أوصي من–رمحهم كثري أحكام يف اختلفوا

أوالتشفي،أورغبةيفتفريقكلمة املسائل،واليعينذلكأهنموقعوايفهذااإلختالفللتشهي،
يبرتكالتعصباملذهيباملبعدعناحلقوالصواب،واإلنقيادملا،كماأوص-الوألفال–املسلمني

دلعليهالكتابالعزيز،والسنةالصحيحةاملطهرة،ألنهملحيظأحدمنالعلماءرمحهماهللبآحاد
األدلةالشرعيةمجع ا،والفهم املدلوالهتايقين ا.

علهذاالعمليفميزانأعمايلالصاحلةيومويفختامهذاالبحثأتوجهإىلاهللالعليالقديرأنجي
القيامة،وأنيغفريلكلخطٍأأوسهٍوأوتقصرٍي،واحلمدهللربالعلمني،وصلاللهموسلموبارك

علىنبيناحممدوعلىآلهوصحبهأمجعني.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

71
 

 فهرس اآليات
 

 الصفحة رقمها ةــــــاآلي

 األعراف
41253 ﴾آُنفَاْسَتِمُعواَلُهَوأَْنِصُتواَوِإَذاقُرَِئاْلُقرْ ﴿

 التوبة
31145 ﴾َوَصلَِّعَلْيِهْمِإنََّصاَلَتَكَسَكٌنهَلُمْ ﴿

 اإلسراء
7922 ﴾ نَاِفَلة َلكَ ﴿

        القصص
6546 ﴾َوأَنَااْختَ ْرُتَكفَاْسَتِمْعِلَمايُوَحى ﴿
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 فهرس األحاديث
 الصفحة اويالر    الحديثطرف 

 19عبداهللبنجابر«......قبليأحديعطهنملمخس اأعطيت»

«الليلاآلخر....جوفيفالعبدمنالربيكونماأقرب  21عبسةبنعمرو  «

«الصبح.......يفوسلمعليهاهللصلىالنيبأقنت  64أنسبنمالك «

«رأسه.....حيولاهللأناإلمامقبلرأسهيرفعالذيخيشىأما  17أبوهريرة «

«علىاإلمام.....نردأنوسلمعليهاهللصلىالنيبأمرنا  61مسرة  «

«فخلعنعليه.....صلىوسلمعليهاهللصلىاهللرسولأن  11اخلدريسعيدأبو «

مرةصالةالفجرصلىوسلمعليهاهللصلىاهللرسولأن»
«بغسل......  

 11األنصاريمسعودأبو

بنييقولكانوسلمعليهاهللصلىيبنالأن
«السجدتني...... » 

 11عبداهللبنعباس

«فكربوا......كربفإذابهليؤمتاإلمامجعلإمنا  11هريرةأبو «

«مواطن.....يفسبعةيصلىأنهنىوالسالمالصالةعليهأنه  21عمربناهللعبد «

يفغزوةوسلمعليهاهللصلىاهللرسولمعخرجواأهنم»
«تبوك.....  

 62معاذبنجبل

 45أوىفأيببناهللعبد ».......أوىفأيبآلعلىصلاللهم»

«بيوتكم........يفصالتكممنإجعلوا  21عمربناهللعبد «

 45هريرةأبو«صائم ا........كانفإنفليجب،أحدكمدعيإذا»

 24عليبنأيبطالب«لشمس........اغابتحىتالوسطىالصالةعنحبسونا»

 24طالبأيببنعلي«العصر.........الوسطى،صالةالصالةعنشغلونا»

 22عائشة«ناس.......بصالتهفصلىاملسجديفليلةذاتصلى»

الظهروالعصروسلمعليهاهللصلىاهللرسولصلى»
«مجيع ا......  

 61عبداهللبنعباس



 

74
 

«أعطاناإلبل.....يفتصلوالغنم،والامرابضيفصلوا»  21هريرةأبو  

صالةالركوعيفبعدوسلمعليهاهللصلىاهللرسولقنت»
«الصبح......  

أنسبنمالك
64 

 11خذيفة«اغفريل.......السجدتنيرببنييقولكان»

«رحل......إذاوسلمعليهاهللصلىاهللرسولكان»  62أنسبنمالك 

«الشفق.......يغيبأنبنيفيماالعتمةيصلونانواك»  27عائشة 

وسلماهللعليهصلىالنيبمعيشهدناملؤمناتنساءكن»
«الفجر.......  

عائشة
29 

«معالوضوء........بالسواكألمرهتمأميتعلىأشقأنلوال  27هريرةأبو «
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 فهرس المراجع والمصادر
مديلي،سليمانالدينحمي،للبدع مقاومته و الفرق من موقفه و عقيدته يرواني،الق زيد أبي ابن-

.۲11۱–۱2۲۲القرى،أمجامعةالعقيدة،قسمالدكتوراه،درجةلنيلمقدمةرسالة
الدكتور،الزيادات و النوادر وكتاب آثاره و حياته القيرواني، زيد أبي بن اهلل عبد محمد أبو-

3959-3219:األوىلالطبعةبريوت،والتوزيع،النشروللطباعةقتيبةدارالدرقاش،اهلدي
حممدبنأمحدصغريمحادأيبحتقيقالنيسابوري،املنذرإبراهيمبنحممدبكرأبو،اإلجماع-

اإلمارات-اخليمةرأس–الثقافيةمكةمكتبةنشر،۲111–۱2۲1:الثالثةالطبعةحنيف،
.املتحدة

نشر،3991–3231األوىل:الطبعة،اجلصاصالرازيعليبنأمحدبكرأبون،القرءا أحكام-
.لبنان–بريوت–العلميةالكتبدار
 معاني من الموطأ تضمنه فيما األقطار علماء و األنصار فقهاء لمذاهب الجامع اإلستذكار-

قلعجي،أمنيملعلمياعبد.حتقيقدالرب،عبدبناهللعبدبنيوسفعمرأبو،اآلثار و الرأي
.دمشق–قتيبةدار،۱2۱2:األوىلالطبعة

–3249مجالعّزون،الطبعةاألوىل:الدكتورإسماعيل بن إسحاق القاضي حياته وفقهه،
لبنان.)رسالةدكتوراه(.–بريوت–،دارابنحزم4115

الرتاثإحياءدارري،األثبابناملعروفالشيباينحممدبنعليالصحابة، معرفة في الغابة أسد-
.لبنان-بريوتالعريب

املالكي،البغدادينصربنعليبنالوهابعبدأبوحممدالخالف، مسائل نكت على اإلشراف-
–بريوت–حزمابندارنشر،۱999–۱2۲1:األوىلالطبعةطاهر،احلبيبوتقدميختريج
.لبنان

املقدسي،احلجاويموسىالدينشرفنجاالأبوحنبل، بن أحمد اإلمام فقه في اإلقناع-
.لبنات–بريوتالنشر،وللطباعةاملعرفةدارالسبكي،موسىحممداللطيفعبدوتعليقتصحيح

 .الشعبدار،نشر3965-۱155:سنةطبعالشافعي،إدريسبناهلل،حممدعبدأبواإلماماألم،-
أطروحةبراقديلة،التمهيد كتاب خالل من الفقهية واختياراته األندلسي البر عبد ابن اإلمام-

.4111-۱2۲6اجلزائر،جامعةاإلسالمية،العلوميفالدكتوراهدرجةلنيل
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أبوالدينعالء،حنبل بن أحمد اإلمام مذهب على الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف-
إحياءدارحتقيقمكتباعتناءاملرعشلي،الرمحنعبدحممدتقدميسليماناملرداوي،بنعلياحلسن
.لبنات–بريوت–العريبالرتاث

.بريوتاملعرفة،داراحلنفى،جنيمبنالدينزيد،الدقائق كنز شرح الرائق البحر-
.الكتبدارنشرالكاساين،مسعودبنبكرأبوالدينعالء،الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع-
بابنالشهريالقرطيب،رشدبنحممدبنأمحدبنحممدالوليدأبوالمقتصد، ونهاية المجتهد بداية-

اإلسالميةالكتبدارم،۱21۳:الثانيةالطبعةاحلليم،عبدحممداحلليمعبدتعليقاحلفيد،رشد
 .القاهرة

مركزمؤسسةراجي،باديبوالدينشرفالدكتورالصالة، مسائل أحكام بإيضاح الفالح بغية-
    .نيجرييا–أبوماسوالنبوية،املدينة

مكتبةنشرمبواق،الشهريالعبدرييوسفبنحممداهللعبدأبو،خليل لمختصر واإلكليل التاج-
.ليبياالنجاح،

السيد.دوالتواب،عبدرمضان.دالعربيةإىلنقلهبروكلمان،لكارل،العربي األدب تاريخ-
.مصر،3971املعارف،داربكر،يعقوب

،3241:األوىلالطبعةالزيلعي،عليبنعثمانالدينفخر،الدقائق كنز شرح الحقائق تبيين-
.لبنان–بريوت–العلميةالكتبدار
حييبنالرمحنعبدالشيخالذهيب،صححهعثمانبنأمحدبنحممداهللعبدأبوالحفاظ، تذكرة-

.تاريخبدونالعريب،الرتاثإحياءداراليماين،املعلمي
.لبنان–بريوتاإلسالمي،الغربدارحممد،حمفوظ،التونسيين المؤلفين تراجم-
بنحممدحتقيقعياض،القاضيمالك، مذهب أعالم لمعرفة المسالك وتقريب المدارك ترتيب-

.۱۳5۳:األوىلالطبعةباملغرب،اإلسالميةاألوقافوآخرين،وزارةناويب
احلجربنعليبنأمحدالفضلأبو،الكبير الرافعي أحاديث تخريج في الحبير التلخيص-

نزارمكتبة،۱2۱۲:األوىلالطبعةالباز،نزارمبكتبةالبحوثوالدراساتمركزالعسقالين،اعداد
.الرياضاملكرمة،مكةالباز،مصطفى

.3242األوىل:الطبعةالبغدادي،الوهابعبدالقاضيالمالكي، الفقه في التلقين-
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،دار3239اخلامسة:الطبعةاأللباين،الدينناصرحممدالسنة، فقه لىع التعليق في المنة تمام-
.الرياضالراية

۱265:الثالثالطبعةالعزازي،يوسفبنعادل السنة، صحيح و الكتاب فقه في المنة تمام-
.مصرالقرطبة،مؤسسة،۲116–
عبدبنحممدبنهللاعبدبنيوسفعمرأبوواألسانيد، المعاني من الموطأ في لما التمهيد-

.السعوديةالعربيةباململكةاإلسالميةوالشؤوناألوقافبوزارةطبعاألساتذة،منجمموعةحتقيقالرب،
.أحتقيقالفندالوي،دوناسبنيوسفاحلجاجأبو،مالك مذهب نصرة في المسالك تهذيب-

اإلسالميةالشؤونوفاألوقاوزارةنشره،۱995–۱2۱9:سنةطبعالبوشيخي،حممدبنأمحد
.باملغرب

الكتببدارطبعالدسوقي،عرفةبنحممدالدينامسالكبير، الشرح على الدسوقي حاشية-
.شركاؤهواحلليبالبايبعيسىالعربية،

حممدبنعلياحلسنأبوالمزني، مختصر شرح الشافعي اإلمام مذهب فقه في الكبير الحاوي-
املوجود،عبدأمحدعادلوالشيخمعوض،حممدعليالشيخقيقحتالبصري،املاورديحبيببن

 .لبنان–بريوت–العلميةالكتبدارنشر–م۱991-۱2۱2:األوىلالطبعة
-۱2۲۱:الرابعةالطبعةالشوكاين،حممدبنعليبنحممدالبهية، الدرر شرح المضية الدراري-

.منيةالياجلمهورية–صنعاء–الرشدمكتبةم،۲11۱
الدكتوروتعليقحتقيقاملالكي،فرحونابنالمذهب، علماء أعيان معرفة في المذهب الديباج-

 .القاهرة–والنشرللطبعالرتاثدارالنور،أبواألمحديحممد
بالقرايف،املشهوراملصريالرمحنعبدبنإدريسبنأمحدالعباسأبوالدين،شهابالذخيرة،-

–العلميةالكتبدارنشر،۱2۲۲:األوىلالطبعةالرمحن،عبدبنأمحداقإسحأيبوتعليقحتقيق
.لبنان–بريوت

املغراوي،منصوربنحممداهللأبوعبد،الرسالة غريب شرح في المقالة غرر مع الفقهية الرسالة-
:ألوىلاالطبعيةاإلسالمي،الغربداراألجفانأبووالدكتورمحو،اهلاديالدكتوروحتقيقإعداد

 .لبنان–بريوتم،۱216-۱956
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:سنةطبعالبموينإدريسبنيونسبنمنصورالشيخالمستقنع، زاد شرح المربع الروض-
.الرياض–احلديثةالرياضمكتبةنشر،۱191

دار،۲11۲–۱2۲۲:األوىلالطبعةخان،حسنصديقالبهية، الدرر شرح الندية الروضة-
.مصر–العقيدة

–۱2۲5:األوىلالطبعةاهلاليل،عبدبنسليمأسامةأبو،األحكام عمدة بفوائد ألفهاما زبدة-
.لبنان–بريوت–حزمابندار،۲115

،۱99۱–۱2۱۲:األوىلالطبعةاأللباىن،الدينناصرحممدالصحيحة، األحاديث سلسة-
.السعوديةالرياضاملعارف،مكتبة

وعلقوآثارهأحاديثهعلىحكمماجه،ابنالقزويين،يزيدبندعبداهلل،حممأبوماجه، ابن سنن-
املعارفمكتبةسليمان،آلحسنبنمشهورعبيدةأبوبهاعتىناأللباين،الدينناصرحممدعليه

.األوىلالطبعةالرياض،الراشد،الرمحنعبدبنسعدلصاحبهاوالتوزيعللنشر
وآثارهأحاديثهعلىحكماألزدي،السجستاينعثاألشبنسليمانداودأبوداود، أبي سنن-

مكتبةسليمان،آلحسنبنمشهورعبيدةأبوبهاعتىناأللباين،الدينناصرحممدعليهوعلق
.األوىلالطبعةالرياض،الراشد،الرمحنعبدبنسعدلصاحبهاوالتوزيعللنشراملعارف

وعلقوآثارهأحاديثهعلىحكمرتمذي،السورةبنعيسىبنحممدعيسى،أبوالترمذي، سنن-
املعارفمكتبةسليمان،آلحسنبنمشهورعبيدةأبوبهاعتىناأللباين،الدينناصرحممدعليه

.األوىلالطبعةالرياض،الراشد،الرمحنعبدبنسعدلصاحبهاوالتوزيعللنشر
عليهوعلقوآثارهاديثهأحعلىحكمالنسائي،شعيببنأمحدعبدالرمحن،أبوالنسائي، سنن-

للنشراملعارفمكتبةسليمان،آلحسنبنمشهورعبيدةأبوبهاعتىناأللباين،الدينناصرحممد
.األوىلالطبعةالرياض،الراشد،الرمحنعبدبنسعدلصاحبهاوالتوزيع

ناؤوط،األرشعيبحتقيقالذهيب،عثمانبنأمحدبنحممداهللعبدأبوالنبالء، أعالم سير-
.لبنان–بريوتم۱21۱:األوىلالطبعةالرسالة،مؤسسةوآخرين،

إبراهيمحممودحتقيقالشوكاين،عليبنحممداإلماماألزهر، حدائق على المتدفق الجرار السيل-
 .لبنان–بريوت–العلميةالكتبدارزايد،
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حممدبنأمحدربكاتالأبومالك، اإلمام مذهب إلى المسالك أقرب على الصغير الشرح-
البايبمصطفىومطبعةمكتبةنشر،۱91۲–۱1۲۲:سنةطبعالسالك،بلغةومعهالدردير،

مبصر–وأوالدهاحلليب
العريبالكتابدارالمقدسي، قدامة بن أحمد بن الرحمن عبد المقنع متن على الكبير الشرح-

.والتوزيعللنشر
البحثمركزمحاد،ونزيهالزحيليحممد.دحتقيقحيالفتوالنجارابن المنير، الكوكب شرح-

.املكرمةمبكةالقرىأمجبامعةالعلمي
جادسيدحممدحتقيقاحلنفي،الطحاويسالمةبنحممدبنأمحدجعفرأبواآلثار، معاني شرح-

 .القاهرة–احملمديةاألنوارمطبعةاحلق،
رياض،بنحممدبضبطهاعتىنالعثيمني،صاحلبنحممدالمستقنع، زاد على الممتع الشرح-

.األنصاردارالناشر:األوىلالطبعةعلي،بنوسعيد
–العلميةالكتبدارنشراجلعفي،البخاريإمساعيلبنحممداهللعبدأبوالبخاري، صحيح -

.لبنان–بريوت
عبدفؤادحممدوترقيمحتقيقالنيسابوري،القشريياحلجاجبنمسلماحلسنيأبومسلم، صحيح -

 .وشركاهاحلليبالبايبعيسىالعربية،الكتبإحياءدارنشر،3911-3171:األوىلالطبعةالباقي،
حتقيقشاش،بنجنيمبناهللعبدالدينجاللالمدينة، عالم مذهب في الثمينة الجواهر عقد-
بريوت–اإلسالميالغربدارنشر،۲111–۱2۲1:األوىلالطبعةحلمر،حممدبنمحيد.د.أ

 .لبنان-
علماءمنومجاعةنظامالشيخالنعمان، حنيفة أبي األعظم اإلمام مذهب في الهندية الفتاوى-

 لبنان.–بريوت–م،نشردارالفكر3993–3233،طبععام:اهلند
أمحدالفضلأبوالبخاري، إسماعيل بن محمد اهلل عبد أبي اإلمام صحيح بشرح الباري فتح-
وإخراجباز،بناهللعبدبنالعزيزعبدالشيخوحتقيقوتصحيحبقراءةالعسقالين،حجربنعليبن

.لبنان–بريوت–املعرفةدارنشرالباقي،عبدفؤادحممدوترقيماخلطيب،الدينحمبوتصحيح
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نبابالشهريالدينشهابابنالرمحنعبدالفرجأبو البخاري، صحيح شرح في الباري فتح-
ابندار،3244الثانية:الطبعةحممد،بناهللعوضبنطارقمعاذأيبحتقيقاحلنبلي،رجب

.السعودية–دمام–اجلوزي
-۱2۲۲:األوىلالطبعةالعثيمني،صاحلبن،حممدالمرام بلوغ شرح كرام واإل الجالل ذي فتح-

.مصر–اإلسالميةمكتبةم،۲116
املالكي،النفراويساملبنغنيمبنأمحدالقيرواني، زيد أبي بنا رسالة شرح الدواني الفواكه-

.لبنان–بريوت-الفكردارنشر
،م۱91۲-۱11۱:الثانيةالطبعةالفريوزآبادي،يعقوببنحممدالدينجمد المحيط، القاموس-

.مبصروأوالده،احلليبالبايبمصطفىومطبعةمكتبةشركةنشر
–بريوت–العلميةالكتبدارنشراملالكي،الغرناطيجزيبنأمحدبنحممدالفقهية، القوانين-

.لبنان
نشرالرب،عبدبنحممدبناهللعبدبنيوسفعمرأبو المالكي، المدينة أهل فقه في الكافي-

.لبنان–بريوت–العلميةالكتبدار
 .لبنان–بريوت–صادردارالتهاوين،عليبنحممدالفنون، اصطالحات كشف-
–بريوت–صادردارنشرمنظور،بنمكرمبنحممدالدين،مجالالفضل،أبوالعرب، لسان-

.لبنان
التلمساين،حيىيزكرياأيببنإسحاقإبراهيمأبومالك، اإلمام مذهب على الفقه في اللمع-

.بنانمل–بريوت–حزمابندار،۲119–۱2۳1:األوىلالطبعةشريف،شايبحممدحتقيق
بريوت–الفكردارنشرالنووي،الدينشرفبنالدينحميزكرياأبو المذهب، شرح المجموع-
.لبنان–
مكتبةوابنه،قاسمبنالرمحنعبدترتيبومجعتيمية،ابناإلسالمشيخالفتاوى، مجموع-

.۱212املكرمة،مبكةاحلديثةالنهضة
دارنشرالعريب،الرتاثإحياءجلنةحتقيقحزم،بنسعيدبنأمحدبنعليحممدأبو المحلى،-

.لبنان–بريوت–اجلديدةاآلفاق
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بنالرمحنعبدعنالتوجيسعدبنسحنونبروايةأنس،بنمالكاإلمام الكبرى، المدونة-
–بريوت–صادردارنشرمصر،السعادةمبطبعة،۱۳۲۳:األوىلالطبعةمالك،عنالقاسم

.لبنان
هبرام،منظومةعلىاألمريالعالمةشرح مالك، اإلمام مذهب على بالجهل فيما يعذر ال مسائل-

.اإلسالميالغربدارالزيلعي،اجلربيتعمرأمحداملختارإبراهيمالشيخحتقيقتقدميو
–۱2۲1:الثانيةالطبعةآخرون،واألرناؤوط،شعيبحتقيقحنبل، بن أحمد اإلمام مسند-

.لبنان–بريوت–رسالةالمؤسسة،۱999
القيومي،املقريعليبنحممدبنأمحدللرافعي، الكبير الشرح غريب في المنير المصباح-

.لبنان–بريوت–العلميةالكتبدارنشر،۱992–۱2۱2:األوىلالطبعة
،األفغايناخلالقعبدحتقيقشيبة، أبي بن محمد بن اهلل عبد واآلثار، األحاديث في المصنف-

.اهلندالسلفية،الدار،3199:الثانيةالطبعة
وحتقيقالدباغ،األنصاريحممدبنالرمحنعبدزيدأبوالقيروان، أهل معرفة في اإليمان معالم-

.تونس–العتيقةاملكتبةماضور،حممد:تعليق
دتجنبنسعدحتقيقاخلطايب،حممدبنمحدسليمانأبوداود، أبى سنن شرح السنن معالم-

 .الناشروتالرسالةمؤسسةالعودة،شعبانوعمر
:الثانيةالطبعةعمرو،أيبالدينشهابحتقيقفارس،بنأمحداحلسنأبواللغة، المقاييس معجم-

.لبنان–بريوت–الفكردار،323۸
املقدسيقدامةبنحممدبنأمحدبناهللعبدالدينموفقالخرقي، مختصر شرح المغني-

:الثانيةالطبعةاحللو،حممدالفتاحعبد.دوالرتكي،احملسنعبدبناهللعبد.دحتقيقلي،احلنب
.القاهرة–والنشرللطباعةهجر،3234

م،۱۳۲۲طبعاخلطيب،الشربيينحممدالشيخالمنهاج، ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني-
.مبصروأوالده،احلليبالبايبومطبعةمكتبةشركة

-الفكردار،3953-3213األوىل:الطبعةخلدون،ابنالرمحنعبدخلدون، ابن مقدمة-
.لبنان–بريوت
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.طالرسالة،علىناجيابنشرحمعطبعالفاسي،أمحدبنأمحدالزروقالرسالة، شرح مقدمة-
.م۱9۲2-۱۳۳۲مبصر،اجلمالية

بنحممدبنإبرهيم حنبل، بن مدأح المبجل اإلمام مذهب على الدليل شرح في السبيل منار-
 .السعودية–الرياض–الرايةداروقرطبةموسسة،۱2۱۲:األوىلالطبعةضويان،ينسامل

،۱11۱:األوىلالطبعةاألندلسي،الباجيخلفبنسليمانالوليدأبوالموطأ، شرح المنتقى-
 .مصر–السعادةمطبعة

م،۲112–۱211:األوىلالطبعةالدبيان،حممدبندبيانعمرأبوالطهارة، أحكام موسوعة-
 .السعوديةالعربيةاململكةالناشرون،الرشدمكتبة

نشر،م۱951–۱216:سنةطبعالباقي،عبدفؤادحممدترقيمأنس، بن مالك اإلمام الموطأ-
  .لبنان–بريوت–العريبالرتاثإحياءدار
الدكتورحتقيقالقريواين،زيدأيبابن األمهات، من وغيرها نةالمدو  في ما على والزيادات النوادر-

 .م۱999:األوىلالطبعةاإلسالمي،العربداراحللو،حممدالفتاحعبد
بنحممدبنعليبنحممداألخبار، منتقى شرح األخبار سيد أحاديث األوطارمن نيل-

.املنرييةالطبعة،۱122:سنةطبعالشوكاين،
البغدادي،باشاإمساعيلالطنون، كشف من المصنفين وآثار المؤلفين أسماء نالعارفي هدية-

 .لبنان–بريوت–العلميةالكتبدار
دار،۲11۱–۱2۲۲:األوىلالطبعةالعدوي،بنمصطفى الصالة، مواقيت في الفالة يواقيت-

.مصرحزم،ابن
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 :اإللكترونية المواقع
 .الفتاحعبدبندحممأبواحلديث،أهلملتقى-

www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=315169 
 .اجملتىبجاللحممدالفقه،أصولمنتدىاحلديثأهلموقع-

www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=305258
vb.tafsir.net/tafsir 8398/#.u7wqdfmSwsk: .العبيديجماهدأبوالتفسري،أهلملتقىموقع-

 


