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ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أّي شكل أو صورة من دون إذن 

 مكتوب موقع من الباحث إاّل يف احلاالت اآلتية:
 . ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه -1
حيق جلامعة املدينة العاملية ماليزيا االستفادة من هذا البحث مبختلف الطرق وذلك  -2

 ألغراض تعليمّية، ال ألغراض جتارّية أو تسوقّية.
حيق ملكتبة جامعة املدينة العاملّية مباليزيا استخراج نسخ من هذا البحث غري  -3

 ى.املنشور؛ إذا طلبتها مكتبات اجلامعات، ومراكز البحوث األخر
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 .احلمدهلل وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده 
 اَل النَّاَس َيْشُكُر اَل )َمْنفيما رواه الترمذي بسند حسن صحيح ) قول نبينا لفامتثااًل 

فأتقدم جبزيل شكري وامتناين، ودعائي بظهر  ،ألهل الفضل بالفضل ؛ واعترافًا (1)اللََّه(( َيْشُكُر
 .متام هذه الرسالة العلميةأعانين، وأرشدين وأفادين يف إ  من لكل الغيب

احب الفضل واإلنعام، فقد ، وظاهرًا وباطنًا هلل الكبري املتعال فهو ص والشكر أّواًل وآخرًا
أن يعينين على  تعاىل فأسأله ،هلذا الدين القومي، وحّب العلم والتعليم مّن علّي بفضله ومّنه باهلداية
 . ذكره وشكره وحسن عبادته 

 جهود من تبذله ما على ،العاملية املدينة جامعة ،العريقة اجلامعة أتقّدم بالشكر اجلزيل هلذه مث
 أن جيعلها املوىل سائاًل، وتوجيه تعليم من تقدمه ما عظيم وعلى ،تحقيقوال البحث ميدان يف

 .والبيان املعرفة معاقل من ومعقاًل، واإلميان العلم صروح من صرحًا نافعًا
املبجل  الدكتوراألستاذ  الفضيلة صاحب اجلليل وشيخي ألستاذي اجلزيل الشكر مث

 أكرمين الذي، زن/ عبدالناصر خضر ميالده املّتصاحب اخللق اجلم، والعلم النافع، والتوجي
 لقدوجّده ومتابعته الدائمة يل، ف ،هوإرشاد ،وعاملين حبسن خلقه ،الرسالة هذه على باإلشراف

للمشرف  رائعًا ومنوذجًا ،الفاضلة لألخالق حسنًا مثااًل اإلشراف فترة طوال - اهلل حفظه –  كان
 يف والتوفيق، والثواب األجر اهلل من فله ،الرسالة ههذ حتقيق يف البالغ األثر له كان مما ،اجلاد

 . الدارين
 أسهم من وكل ،بييت وأهل ،وزمالئي ،أساتذيت من أفادين من كل إىل بالشكر أتقدم ماك

 وعرفان حمبة من مجيعًا هلم أكنه ما إيصال عن تعجز فالعبارة ،الرسالة هذه إلمتام توجيه أو ،بنصح
 هم عّني خري ما جزى حمسنًا على احسانه .مجيعًا، وجزا هلم اهلل فشكر

 وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني .
 

                                                             

رقم (، 3/403، )إليك أحسن ملن الشكر يف جاء ما باب ،والصلة الرب أبواب، يف الترمذيأخرجه  (1)
 (.416) رقم(، 1/776، )يف األلباين صححهو .(1954)
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 على الشوبري حاشية)هذه رسالة بعنوان فالة والسالم على من ال نيب بعده؛ احلمدهلل وحده والص
باب صالة املسافر إىل هناية كتاب  دراسة وحتقيق من (لألنصاري التحرير شرح الطالب حتفة

، أبوابالشوبري، وقد جاءت هذه الرسالة العلمية يف اخلطيب اجلنائز لإلمام حممد بن أمحد 
شاملة خلطة البحث، وسبب اختياره، والتعريف بالكتاب، وباملؤلف، وسريته العلمية،  فصولو

 باباسة هي باب صالة املسافر، ووالعملية يرمحه اهلل، واألبواب اليت جرى عليها التحقيق والدر
 صالة باب، واملعذور صالة باب، والصلوات قضاء باب، واخلوف صالة باب، واجلمعة صالة

، الشكر سجود باب، والنفل صالة باب، والكسوف صالة باب، واالستسقاء باب، والعيدين
لة لآليات وضمنت فهارس شام اجلنائز كتاب، واستعماله حيرم ما باب، واجلماعة صالة بابو

القرآنية مرتبة على سور القرآن وفهارس لألحاديث النبوية وفهارس للمصادر واملراجع مث فهرسًا 
، سائاًل اهلل تعاىل وأهم التوصيات ،تفصيليًا للموضوعات ويف اخلامتة ذكرت أهم نتائج البحث

 التوفيق والسداد والقبول .
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ABSTRACT 

 

This study is entitled (Study and Searching in the Book of Hashiat Al-Shubri 'Ala Tohfat Al-

Tulab Shareh Al-Tahreer for Al-Ansari from the Chapter of Prayer of the Traveller up to the 

end of the Chapter of Funerals) which was written by Imam Mohammed Ahmed Al-Shubri. 

This study consists of sections and chapters including plan of the study. The reason of 

selection are identifying the book ، author ، author's scientific and practical biography. (May 

ALLAH Rest his Soul).  Searching and Studying were applied on traveler's prayer، Friday 

prayer (Jum'ah)، prayer of fearing،  Performing the late prayer، prayer of the excused human، 

prayer of the two feasts(Eid)، rain prayer، prayer of eclipse، performing the Voluntary 

religious deeds (Nwafil)، Prostration of gratitude(Thankfulness)، Prayer in congregation 

(Group prayers)، what isn’t allowed to be used and the (book) chapter of funerals. 

Furthermore، the study has indexes for Quranic verses ordered by the order Sura's of the Holy 

Quran، prophet's sayings، resources and references. Also، it has a detailed index of themes. 

Finally، the conclusion has the important results reached by the study، some preferences of 

Imam Al-Shubri and the main important recommendationsWishing ALLAH Almighty grant 

us good luck، success and acceptance.  
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إنَّ احلمد هلل، حنمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من 
إلَّا اهلل، وأشهد أن حممدًا عبده يْهِدِه اهلل فال مضلَّ له، ومن يْضِلْل فال هادي له، وأشهد أن ال إله 

َّيهجيحيخيميىيييٰذٰرٰىٌٍَُّّّّٱ ورسوله
يلىلملخلُّٱ،(1)

ييٰذىيميخيحيىهيهجيمهحنخنمنىنينجهجنجمحمخمممىميم
ٌٍَّّّٰىٰر

جتهبمبخبىيييجئحئخئمئهئجبحبُّٱ،(2)
 .(3) َّجحمحجخمخجسمجمثحجهتمتختحت

 ُد:ْعأمَّا َب

 قال اإلمامفإن علم الفقه عميم الفائدة، عظيم اجلدوى، وإليه املرجُع يف األحكاِم والفتوى؛ 
 يف وأنت تعلمه ميكنك بالفقه، عليك)): -ملن استوصاه يف طلب العلم  –رمحه اهلل  –البخاري 

 مثرة ذا مع وهو، البحار وركوب الديار، ووطء األسفار، ُبعد إىل حتتاج ال ساكٌن، قارٌّ بيتك
((احملّدث زِِّع من بأقلَّ ِعزُُّه وال، اآلخرة يف احملّدِث ثواِب دوَن الفقيِه ثواُب وليَس، احلديث

(4) . 

واحملذور  فعلم الفقه هو املنهل الصايف، واملعني الشايف؛ للوقوف على اجلائز واملشروع،
 واملمنوع.

))فإنَّ الفقه أشرُف العلوم قدرًا، وأعظُمها أجرًا، وأمتُّها  يقول ابن ُنَجيٍم احَلَنِفيُّ رمحه اهلل: 
منقبة... هذا ألنَّ ما باخلاصِّ والعامِّ من االستقرار  عائدة، وأعمُّها فائدة، وأعالها مرتبة، وأسناها

على سنِن النظام، واالستمرار على وترية االجتماع وااللِتئام: إنَّما هو مبعرفة احلالل من احلرام، 
 .(5)والتَّمييز بني اجلائز والفاسد يف وجوه األحكام(( 

تنافِس يف مياديِن العلم الشرعي، يف ال ، والفقهاء اجملتهدونلذلك اجتهد العلماُء الربانيون
                                                             

 . 120ية اآل :آل عمران سورة( 1)
 . 1ية اآل :سورة النساء( 2)
 . 70-71ية : اآلسورة األحزاب( 3)

 (.1/19، )7ط، ، القسطالين (4)
 . 13، ص 1ط، ، ابن جنيم (5)
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نافعًا،  ، وفقهًاوتأليفًا، ومن تلك املؤلفات القيمة اليت حوت علمًا كثريًا ،وحفظًا ،وتعليمًا ،تعلمًا
لشمس الدين حممد بن ( لألنصاري التحرير شرح الطالب حتفة على الشوبري حاشيةكتاب: )

خدم علم الفقه  ًا، وِسْفرًا جلياًل،يسنف ًاكتابه وأحسب (هـ1069ت )أمحد الشافعي املصري، 
مع شديد والذي كان حبيس أدراج خزائن املخطوطات  ،والفقه الشافعي خصوصًا ،عمومًا

 .من كتب أهل العلم الراسخني ومسيس احلاجة إىل مثله

وبعد استشارة واستخارة صحَّ العزم على مشاركة إخواين من طلبة العلم ممن سبقين إىل 
 خم يف حتقيق ما تبقى من هذا الكتاب املخطوط.هذا املشروع الض

فه، مستعينًا باهلل صنوطاقيت يف إخراج هذا الكتاب على ما أراده م، وسعيوقد بذلت 
 . وال حول يل وال قوة إال باهلل العلي العظيم هو حسيب و نعم الوكيلفمتوكاًل عليه، 

 :يأيتيق هذا الكتاب ما األسباب اليت دعتين الختيار حتق ومن

   .أواًل: مكانة املؤلف ورسوخ قدمه يف ضبط املذهب الشافعي إذ كان يلقب بشافعي الزمان

ويف  ،وأمهيته يف الفقه عمومًا ،العلمية والفقهية وأصالة مصادره اليت اعتمد عليها ثانيًا: قيمة الكتاب
 :يأيتمن خالل ما  ويتضح ذلك ،مذهب اإلمام الشافعي رمحه اهلل تعاىل خصوصًا

 والذي  ،الكتاب حاشية على كتاب ))شرح حترير تنقيح اللباب(( لإلمام زكريا األنصاري
يعد من أهم كتب الفقه يف املذهب الشافعي ؛ لذلك توالت عليه الشروح اليت ُوضعت عليها 

فقهاء الكثري من احلواشي حىت أصبح كتاب ))شرح حترير تنقيح اللباب((  حمور اهتمام ودراسة 
ومن شروحه: حاشية مشس الدين حممد بن أمحد الشافعي  ،الشافعية بعد عصر اإلمام األنصاري

وهي تعليقات قّيمة نفيسة، غالبها تنكيت  واستدراك؛   ،هـ1069املصري املعروف بالشوبري ت 
 وفيها زيادات  وحتريرات.

 يف  لفرعية مع دقةحشده لعدد ال بأس به من األدلة من الكتاب والسنة  يف املسائل ا
 ،واملزين واملاوردي ،الشافعي :معضدًا ذلك بأقوال علماء املذهب مثل اإلمام ،استدالالته 
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 والرافعي، والنووي، والرملي، وابن حجر اهليتمي، واخلطيب الشربيين، ،واجلويين ،والروياين
 ومقارنًا يف بعضها بآراء املذاهب األخرى .رمحهم اهلل تعاىل ، 

ليستفيد منه طالب العلم الشرعي عامة وطالب الفقه  ؛هذا الكتاب إىل حيز الوجود راجثالثًا: إخ
 واألصول خاصة.

وذلك  ،ائد الفريدة يف الفقه الشافعيفوهذا الكتاب الذي احتوى ال  خدمةم يفاسهاإل: رابعًا
 ومنهجه يف الكتاب. ،وآثاره العلمية ،على حياة مؤلفه الضوءوإلقاء  ،بتحقيق عبارته

يقف  ،إذ من خالل التحقيق لكتب هذا العلم ،يف التعمق يف علم الفقه : رغبيت الشديدةامسًاخ
مما يزيد يف  ،فضاًل عن إحاطته مبا حوته من أحكام ومسائل ،الباحث على خفايا العلم ودقائقه

مع التعود على فهم وضبط عبارات الفقهاء  ،وينمي ملكته الفقهية ،التحصيل العلمي للباحث
 لحاهتم.ومصط

على شرح حترير   -رمحه اهلل –لإلمام حممد بن أمحد الشوبري  هذه الرسالة عبارة عن حاشية
  -رمحه اهلل  –الشافعي  مذهب اإلمام على اإلسالمي الفقه يف وهي حاشية خمطوطة  تنقيح اللباب،

لصعوبات اليت واجهتين ومن أهم اإىل حتقيق وإخراج؛   حتتاج وهي من ضمن املخطوطات اليت
 -أثناء الدراسة مايلي :

 وسقط يف النسخ املخطوطة. (2)وحتريف (1)وجود تصحيف .1
 كثرة إيراد أمساء العلماء واألعالم؛ مما دعا إىل ترمجٍة موجزة جلميع األعالم . .2
وتعّدد مصادره املطبوعة واملخطوطة، وهذا ما تطّلب مين  –رمحه اهلل  -كثرة نقوالته  .3

 ميع النصوص قدر االستطاعة .التوثيق جل
أن مؤلف احلاشية فقيه متمّكٌن يف الفقه الشافعي وهذه املنزلة العلمية العالية من العلم  .4

 . -رمحه اهلل–استوجبت مين جهدًا مضاعفًا لتتّبع عزوه وأقواله 
                                                             

 .التبس حىت فتغري غريه أي فتصحف صحفه قالي اخلطأ وأصله املوضع من املراد املعىن يتغري حىت اللفظ تغيري التصحيف ((1
 (.1/334، )”صحف: “مادة، ط.د، ، الفيومي

 .53ص، 1ط، ، اجلرجاين .املعىن دون اللفظ تغيري: التحريف ((2
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فيه شيء  ،قلة املصادر اليت ترمجت للمصنف؛ مما جعل الوقوف الدقيق على جوانب حياته .5
 ولكين بذلت املستطاع يف وضع ترمجة تقرب شيئًا من جوانب حياته. ،عوبةمن الص

 ميكن أن حندد تساؤالت الدراسة يف التالية: 

  س: اذكر التسمية الصحيحة للمخطوط الذي تقوم بتحقيقه؟

 نسبة هذه  احلاشية إىل الشمس حممد بن أمحد الشوبري؟ س: كيف متت 

ب ))حاشية الشوبري على شرح حترير تنقيح اللباب(( من الكتب املعتربة عند ُيعد كتا س: ملاذا
 متأخري الشافعية؟

بني فقهاء  حممد بن أمحد الشوبريس: وّضح يف ضوء ما قرأت املكانة العلمية اليت تبوأها اإلمام 
 الشافعية؟

  ؟، مع حتديد أماكن وجودهاطية هلذا الكتاباخلنسخ ال س: كم عدد

 ء املخصص للباحث يف هذا املخطوط؟ س: حدد اجلز

 ؟املطبوعة واملخطوطةإلمام حممد بن أمحد الشوبري س: اذكر ما وقفت عليه من مصنفات ا

س: اذكر أهم املراجع العلمية اليت رجع إليها اإلمام الشوبري يف حاشيته ؟

 :يلي فيما الدراسة هذه أهداف صياغة ميكن

 وهو العلمية، اإلمام حممد بن أمحد الشوبري شخصية انبجو من جانب عن الكشف -1
 .اللباب تنقيح حترير شرح على من خالل حاشيته وذلك الفقهي، اجلانب

 للعلم الشرعي وأهله.    خدمة علميًا حتقيقًا املخطوط من اجلزء هذا وحتقيق دراسـة -2
  .افعالن اإلسالمي التراث إحياء أجل من القدمية الكتب املشاركة يف حتقيق -3
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 أكثر بشكل اجلليل الكتاب هذا حتقيق خالل من الفقه وغريه من العلوم علم من االستفادة -4
العديد من املصادر  إىل يرجع جيعل الباحث حتقيق املخطوطات يف العمل إن إذ وتوسعًا؛ دقة

 .ومطبوع خمطوط بني ما ،املختلفة

يف كلية العلوم اإلسالمية جبامعة املدينة العاملية وشارك جمموعة من لقد ابتدئ حتقيق هذا الكتاب 
  الباحثني يف حتقيق أجزاء منه، وفيما يلي بيان لألجزاء احملققة، واليت مت تسجيلها للتحقيق:

o متت  من أول املخطوط إىل هناية باب اإلمامة يف الصالة. - حممد بن سراج الناصري(
 مناقشته(.

o كتاب اجلنائزاب صالة املسافر إىل هناية من أول ب - الباحث.  
o متت مناقشته(. من أول كتاب الصوم إىل هناية كتاب احلج. -أمحد قاسم حممد الفقريي( 
o من أول كتاب البيوع إىل هناية كتاب اهلبة. -حممد حمسن 
o  متت مناقشته(. من أول كتاب الفرائض إىل هناية كتاب الطالق. –حممد حفين بن عبداهلل( 

دقيق يف أن التحقيق يتطلب من احملقق دائمًا التمحيص والتَّ :لعلَّ من فضول القول
وتوثيق كالم  ،وشرح الغامض من األلفاظ ،والتكرار ،والتحريف ،وتنقيته من التصحيف ،النصَّ

وإليك تفصيل  ،على سالمة النص القارئأو حلقه حىت تطمئن نفس  ،املؤلف بكالم من سبقه
ت اليت اتبعتها يف حتقيق هذا الكتاب:اخلطوا

 

أصاًل  نسخوجعلت واحدة من تلك ال ،نسختنياعتمدت يف حتقيق هذا الكتاب على  -1
وجعلت نسخة  ،وهي نسخة مكتبة احلرم املكي الشريف، ورمزت هلا بالنسخة )أ( ،للتحقيق

 النسخة )ب(.جامعة امللك سعود نسخة للمقابلة، ورمزت هلا ب
وأثبت الفروق يف اهلامش بني معكوفتني  ،)ب( ةعلى النسخ ،قابلت النسخة األصلية )أ( -2

))  ((. 
 ةمع مراعا ،كتبت النص املخطوط على حسب القواعد اإلمالئية املتعارف عليها اليوم -3

 عالمات الترقيم قدر املستطاع. 
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 ،كالنيبِّ ورسول اهلل ،املعىن بينها مل أبني الفارق بني النسخ إذا مل يترتب عليه اختالف يف -4
 وحنو ذلك. ،علمأواهلل  ،موالترحُّ ،والترضي والصالة على النيب 

 بني قوسني )...((( حتفة الطالب بشرح منت حترير تنقيح اللبابنّص كتاب )) جعلت -5
 ليتميز املنت عن الشرح. ،ذه احلاشيةعتباره متنًا هلاب

مساء بعض األعالم.أوكذلك  ،أن تلتبس بغريها قمت بتشكيل بعض الكلمات اليت خشيت -6

 

ملا كان الكتاب يف الفقه الشافعي ومؤلفه من مشاهري فقهاء املذهب، فال حاجة للباحث يف أن 
 حييل املسألة إىل كتب املذهب، إال إن كان املؤلف قد نقل نصًا من كتاب، أو اختالفًا يف مسألة

وطريقيت يف هذا الكتاب كالتايل:ها؛ للتأكد من

توثيق النصوص واملذاهب واآلراء من املصادر اليت اعتمد عليها املؤلف بالرجوع إىل مظاهنا  -1
 وأشرت إىل ذلك يف اهلامش. ،واملخطوطة ما أمكن ذلك ،املطبوعة

 ،ويف حالة عدم وقويف على شيء من ذلك ،إىل الكتب اليت تقدمت على املؤلف الرجوع -2
  أحيل إىل كتب املتأخرين.فإنين

لكوهنا خمطوطة ومل يتيسر  ؛عند عدم وقويف على كتاب من الكتب اليت أشار إليها املؤلف -3
عدم الوقوف على قول عامل من العلماء الذين أشار املؤلف عند أو  ،أو مفقودة ،ايل الوقوف عليه

 فإين أنقل بواسطة من الكتب املعتمدة يف املذهب. ،إىل أقواهلم
ويف  ،ويف مسائل اإلمجاع إىل كتب اإلمجاع ،ت يف مسائل األصول إىل كتب األصولأحل -4

 أو إىل الكتب اليت ذكرت ذلك حسب االستطاعة. مسائل اللغة إىل كتب اللغة،
 من كتبهم املعتمدة عند ورود مسألة تتعلق بتلك املذاهب. ،أثبت املصادر من بقية املذاهب -5
 .رقم اآليةوين أشري يف اهلامش إىل اسم السورة ذا أورد املؤلف آية يف كتابه فإإ -6

: 

فإن وجدت احلديث بلفظ املؤلف  ،اجتهدت قدر املستطاع يف ختريج أحاديث هذا الكتاب -1
وإن مل أجده باللفظ الذي  ،ورقم احلديث ،والباب ،فأذكر الكتاب ،قلت يف اهلامش أخرجه فالن

 أو أخرجه فالن بلفظ كذا. ،أخرجه بنحوهذكره املؤلف قلت: 
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أو أحدمها اكتفيت  ،فإن كان يف الصحيحني ،حاولت قدر االستطاعة أن ُأَبيِّن درجة احلديث -2
ذكرت  ،ويف حالة عدم وجود احلديث عندمها ،أو مسلم ،أو البخاري ،فأقول: متفق عليه ،بذلك

 كالم أئمة هذا الشأن.

املؤلف ضعيفًا وقد يوجد للمسألة دليل صحيح ذكرت ذلك.إذا كان احلديث الذي أورده  -3

 

حاشية الشوبري على شرح ترمجت لألعالم غري املشهورين الذين وردت أمساؤهم يف كتاب ))
وجعلت الترمجة موجزة. ،(( عند أول ذكر هلم فيهحترير تنقيح اللباب

رجوع إىل معاجم للالقارئ  تدعوَبيَّْنُت معاين الكلمات الغريبة اليت مل يشرحها املؤلف اليت  -1
 .وعلى كتب اللغة ،وقد كان اعتمادي يف هذا العمل على الكتب املختصة هبذا الشأن ،اللغة

ان مع بي ،شرحت الرموز واملصطلحات الواردة يف الكتاب إذا كانت حتتاج إىل بيان -2
 داللتها يف عصرها.

 رقَّمت النصَّ وفصلته على النحو اآليت:

 .َّٱُّوضعت لآليات القرآنية الكرمية قوسني هكذا:  -أ

 ٱ» «. وضعت لألحاديث النبوية قوسني صغريين هكذا: -ب

 لسطر.وزَّعُت النصَّ حبيث تكوُن كلُّ فقرة هلا معىًن جديٌد أول ا -ج

 

النحو اآليت: علىوضعُت فهارس تفصيلية ملا تضمنه الكتاب 

التحقيق،  صادر ومراجعملفهرس ، وألحاديث النبويةلفهرس ، وآليات القرآنيةلفهرس 
 تفصيلي للموضوعات.فهرس و
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ون قد وفقت ملا وهبذا: أرجو أن أكختمت هذا البحث بوضع الفهارس العلمية لتقريب فائدته.مث 
وقضيت فيه  ،فقد بذلت فيه قصارى جهدي ،فإين مل آل جهدًا يف حتقيق هذا الكتاب ،قصدت

ملتزمًا منهج  ،حماواًل يف ذلك كله الوصول إىل الصواب ما استطعت إليه سبياًل ،فترة من عمري
ي وإن أخطأت فمن تقصري ،ومع هذا فإن أصبت فبفضل اهلل وتوفيقه ،التحقيق الذي أسلفت

.وإليه أنيبعليه توكَّلت  ،وال حول وال قوَّة يل إالَّ باهلل ،والشيطان

 وإن جتْد عيبًا فسدَّ اخللال     فجلَّ من ال عيَب فيِه وعاَل وُأذكُِّر بقوِل األوَّل:   

أدخر وسعًا  وحسيب أين لـم ،أو أوضح يل عيبًا ،وجزى اهلل خريًا من أبدى يل خطًأ    
 . فيما استطعتا العمل على أفضل صورة يف سبيل إظهار هذ

وأن جيعله خالصًا لوجهه الكرمي  ،أن يتقبل عملي هذا -عز وجل -وختامًا أسأل اهلل    
وأن  ،وأن ينفعنا مبا علمنا ،وأن يعلمنا ما ينفعنا ،وأن َيُمّن علينا بالفقه يف دينه ،إنه مسيع جميب

 إنه ويل ذلك والقادر عليه. ،لنا ال حجة عليناوأن جيعل ما قدمنا حجة  ،حيسن مقاصدنا ونياتنا
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 بشافعي ينعت، املصري، الشافعي، الشوبري، اْلَخِطيب الّدين بشمس امللقب َأْحمد بن ُمَحمَّد هو
 مبصر ريةق إىل نسبة -بعدها الباء وفتح الواو وسكون املعجمة الشني بفتح-: والشوبري، الزمان

 .(2)بالغربية

 احلادي يف مبصر الغربية من (3)شوبر يف كان مولده أن على اتفقت عليها وقفت اليت املصادر مجيع
 .هـ977 سنة رمضان شهر من عشر

 شيئًا ِمْنها نستشف أن استطعنا، إشاراتو ُنتفًا َكاَنْت وإمنا،  أسرته َعْن بالكثري املصادر تسعفنا َلْم
 . الشوبري الشَّمس أسرة َعْن واضحة فكرة تكوين يف يساعدنا، قلياًل

 من كان أمحد الشقيق فاألخ، علمية أسرة من كان الشوبري الشَّمس أن يل يظهر والذي
 .عصره يف احلنفية علماء كبار

، العامل، احلنفي، الفقيه، ملصريا، الشوبري اخلطيب أمحد بن أمحد الشيخ: »احلموي قال
 كامل، والنحو، والتصوف، واحلديث، الفقة يف إمامًا كان، زمانه يف احلنفية شيح، احلجة، الكبري

                                                             

 ( .386-3/385، )د.ط، ، احمليب(1) 
 .297-296ص، 1ط، ، الشلي 
 . (13-6/11) ،15ط، الزركلي 
 (.8/257، )د.ط،  ،كحالة 
 سنة املتوىف احلنفي الشوبري أمحد الدين شهاب بن حممد الدين مشس: منهم، العلماء من مجع القرية هذه إىل ينتسب (2)

 (.4/603، )د.ط ، الباباين .الزرقاين شرح على حاشية له، هـ1184
 .167ص، 1ط، ، العجمي. مصر أعمال من باملنوفية قرية: شوبر (3)
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، (2)روح مبنية (1)الشناوي علي بن أمحد الشيح إىل الشَّمس أخيه مع ورحل، ببلده ولد، الفضائل
 وروى، سنني باألزهر وجاور مصر قدم مث، القوم علوم يف خترَّجا وبه، الطريق علوم عنه وأخذا
 شيخ عن وأخذ تفقه وهبم، (4)جنيم بن وعمر، (3)املقدسي غامن بن علي اإلمام عن وغريه الفقه

 مسع أنه أخربه أنه (5)البشبيشي وحكى، غريه وعن، املنهاج شارح الرملي حممد الشمس الشافعية
 فيقرؤه لبيته إليه يذهب منه درٌس مساع فاته ذاإ وكان، (6)احلنفي احمليب حممد الشمس على البخاري

 من احلنفية علماء مجيع أنَّ حبيث عصره ألهل نفعه وعم وتصدر، شيوخه من كثري وأجازه، عليه
 كان حممد وأخوه، الصغري حنيفة بأيب مبصر يلقب وكان، عنه وأخذ إال منهم ما والشام مصر أهل

 .(7)«والربكة والصالح خلريبا مشهور أمحد وكان، الصغري بالشافعي يلقب
 
 

                                                             

بية من هـ، نسبته إىل )شنُّو( وهي قرية بالغر975أمحد بن علي بن عبد القّدوس، أبو املواهب الشناوي. ولد يف سنة  (1)
 ( .4/576، )د.ط، ، احمليبهـ.  1028يف املدينة  ¬مصر. مات 

 ( .1/181، )15ط، ، الزركلي
، احلموي .األدىن الصعيد يف النيل شاطئ على والسكن األهل كثرية حسنة كثرية مدينة: مفتوحة ياء مث السكون مث بالضم (2)

 ( .5/218، )2ط، 
 أحد. هـ920 سنة بالقاهرة ولد. املقدسي غامن ابن الدين نور، اخلزرجي عبادة بن سعد ولد من، علي بن حممد بن علي (3)

، د.ط، ،  احمليب. هـ1004 سنة بالقاهرة ¬ مات. عصره يف احلنفية أكابر
، د.ط، ، الشوكاين(. 5/12، )15ط ،، الزركلي .(3/180)
(1/491. ) 
، احمليب.هـ1005 سنة ¬ مات ،مصر أهل من، حنفي فقيه. احلنفي ُنَجْيم ابن الدين ِسَراج، حممد بن إبراهيم بن عمر (4)

 (.5/39، )15ط، ، الزركلي (.3/206، )د.ط، 
 هبا  ولد (مبصر احمللة قرى من) بشبيش إىل نسبته. شافعّي فقيه: البشبيشي الدين شهاب، أمحد بن اللطيف عبد بن أمحد (5)

 (.1/238، )د.ط، ، احمليب. هـ1096 سنة هبا ¬ ومات، هـ1041 سنة
 .(1/155، )15ط، ، الزركلي

، مؤرخ. هـ1061 سنة دمشق يف ولد. الدمشقّي، األصل احلموي، احمليب حممد بن اهلل حمب بن اهلل فضل بن أمني حممد (6)
 بدمشق ¬مات  ،عشر احلادي القرن أعيان يف األثر خالصة فصنف، عصره أهل بتراجم كثريا عين. أديب، باحث

، 15ط، ، الزركلي(. 4/86، )3ط،  ،احلسيين. هـ1111سنة
(6/41.) 
 ( .1/174، )د.ط، ،  احمليب(7) 
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 لطلب القاهرة إىل انتقل مث، وصالح علم بيت يف، صاحلة علميَّة نشأة هبا ونشأ شوبر مبدينة ولد
 فوجد، والعلماء بالعلم حافلة مدينة يف فنشأ. شيوخه عن العلم وأخذ، باألزهر وجاور العلم

 خمتصر فحفظ؛ املعني هذا من النَّهل على فأكبَّ، الزَّاخرة واملكتبات املشايخ من العلم بطل أسباب
 .ومطوالته الشافعي الفقه خمتصرات من وغريها والعباب، الروضة وشرح، املزين

 حسن، العلماء مع متأدبًا، النقل يف متثبتًا، النظر دقيق، الفهم ثابت - اهلل رمحه – وكان
 .(1)للعبادات مالزمًا مهابًا،  قْلواخَل ِقُلاخُل

  

                                                             

 ( .1/385، )د.ط، ،  احمليب(1)
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 أخذ قد أنه جيد للعلم وطلبه تلقِّيه مراحل يف – اهلل رمحه -الشوبري اإلمام سرية يتتبع الذي إن
 التَّراجم أصحاب ذكر وقد ،مصر يف وخصوصًا، عصره يف املعتمدين األشياخ كبار عن العلم

 العلم ذكر دون الشيخ ذكر على األحيان بعض يف واقتصروا، شيخ كل عن أخذها اليت العلوم
 ترمجة منهم لكل وترمجت. بعضهم على الوقوف يل اهلل يسر عليه، وقد قرأه أو، عنه تلقاه الذي

 محزة بن أمحد بن وحممد، (1)العلقمي الرمحن عبد بن إبراهيم الدين برهانمنهم : موجزة
 حممد بن وسامل،  (3)الطبالوي الدين ناصر االسالم شيخ سبط ومنصور، (2)الرمـلي

 ...، (5)الزيادي حيىي بن يوعل، (4)السنهوري
  

                                                             

 من كان.هبا ونشأ، بلبيس كورة من يةقر يف، هـ923سنة ولد، العلقمي، بكر أيب بن علي بن الرمحن عبد بن إبراهيم (1)
سنة  يف ¬ تويف. والتدريس الرواية يف وأجازه احلديث علم عليه أخذ، الشوبري حممد الدين مشس تالميذه أبرز

، الَعكري (.81-3/80، )1ط، ، الغزي. هـ994
 ( .3/386) د.ط،، ، يباحمل(. 10/636، )1ط، 

 أكثر والده على درس. هـ 919 سنة مبصر ولد، الصغري بالشافعي الشهري، الرملي محزة بن أمحد الدين شهاب بن حممد (2)
 ،احمليب(. هـ1004) سنة يف ¬ وفاته كانت.الشوبري أمحد بن حممد: منهم العلماء من مجاعة عنه أخذ. العلوم

 ( .8-6/7، )15ط، ، الزركلي (.3/342، )د.ط، 
، والطبالوي، الرملي الشَّمس عن أخذ. نشأ وهبا مبصر ولد، الشافعي الطبالوي الدين ناصر االسالم شيخ سبط منصور(3) 

، احمليب. هـ1014 سنة مبصر ¬يف تو. الشوبري حممد الشمس عنه وأخذ؛ العبادي قاسم بن وأمحد
 (.7/300، )15ط، ، الزركلي (.4/428، )د.ط، 

 يف دمنهور ملركز التابعة القرى إحدى وهي، لسنهور نسبة، السنهوري الدين ناصر حممد بن الدين عز حممد بن سامل (4)
ت: . مبصر عصره يف املالكية مفيت الكبري، احملدث. القاهرة يف وتعلم، هـ945سنة بسنهور ولد.  مصر يف البحرية حمافظة

، 15ط، ، الزركلي (.1/97، )د.ط، ، احمليب. هـ1015 سنة
(3/72.) 
، الشبشريي سامل مديدة مدة الزمه وممن .العلماء من مجع عن العلم أخذ. الشافعي الزيادي الدين نور امللقب حيىي بن علي(5) 

، األنصاري زكريا اإلسالم لشيخ املنهج شرح على حاشية: منها نافعة مؤلفات له. والبابلي الشوبري والشمسان، واللقاين
 ،احمليب. القاهرة مبدينة هـ1024سنة يف ¬ وفاته وكانت، للرافعي احملرر على شرح وله

 (.5/32، )15ط، ، الزركلي (.197-3/195، )د.ط، 
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 . (2)اللقاين إبراهيم بن وإبراهيم،  (1)األمناطي وعبداملنعم

بكر  أىب بن الدين زين بن ياسنيو،  (4)الربماوي حممد بن وإبراهيم،  (3)حجازي حممد بن موسى
 الدين عالء بن حممد الدين ومشس،  (6)األزهري الفيومي وشعبان،  (5)بالعليمي الشهري احلمصي

 ...،  (8)املقدسي الرمحن عبد بن وعبدالباقي،  (7)البابلي

                                                             

 (3/386، )د.ط، ، احمليب (1)
 ابنه: عنه أخذ. األعالم أحد كان ،مصر قرى من قرية( لقانة) إىل نسبة ،اللقاين، املالكي حسن بن إبراهيم بن إبراهيم (2)

 ،احملافل وهبجة ،التوحيد جوهرة: املصنفات من له. وغريهم، الشوبري اخلطيب أمحد بن مدوحم ،واخلرشي ،عبدالسالم
 ،الباباين(.1/28، )15ط، ، الزركلي. هـ1041 سنة ¬ مات. األصول ومنار

 (.3/203، )د.ط، 
، البابلي والشمس، املزاحي وسلطان، الشوبري الشمس عن أخذ، أنش وهبا مبصر ولد، الواعظ حجازي حممد بن موسى(3) 

، احمليب .هـ1007 سنة يف  ¬ وفاته كانت، دروسه غالب يف يفارقه ومل، العديدة السنني الشَّرباملسي على والزم
 ( .4/433، )د.ط، 

،  مبصر الغربية مبحافظة طنطا ملركز حاليًا التابعة برما لقرية نسبة، لربماويا خالد بن الدين شهاب بن حممد بن إبراهيم(4) 
، كتب له. وشرباملسي، البابلي و، املزاحي والسلطان الشوبري حممد على قرأ. الشافعية فقهاء من؛ األزهر اجلامع شيخ
 ( .68-1/67، )15ط، ، الزركلي. هـ1006 سنة ت:. الوهاب فتح شرح على حاشية: منها

 منصور على قرأ. العربية شيخ، مصر تزيل، بالعليمي الشهري، الشافعي، احلمصي بكر أيب بن الدين زين بن يس (5)
. هـ1061سنة يف  ¬ وفاته كانت.  النافعة املؤلفات من العديد له. الشوبري الشمس عن الفقه وأخذ، السطوحي

، الشلي ( .492-4/491، )طد.، ، احمليب
 .279ص، 1ط، 

. هـ15-1 سنة يف بالفيوم ولد.  -الكبرية املصريََّة املدن إحدى - الفيوم إىل نسبة، الشافعي األزهري الفيومي شعبان (6)
 سنني هلما مالزمًا وكان، الشوبري لشمسا دروس وحضر، القليويب الشَّهاب: عن وأخذ مصر إىل ورحل، القرآن حفظ
 ( .232-2/231، )د.ط، ، احمليب .هـ1075 سنةت: . عديدة

، إمامًا كان، االعالم أحد، الرحالة، احلافظ.هـ1000 سنة ببابل ولد. البابلي الدين عالء بن حممد عبداهلل أبو الدين مشس(7) 
، احمليب. هـ1077 سنةت: . الشوبري حممد الشمس: أبرزهم من لعل حصرهم ميكن ال ومشاخيه .ورعًا، زاهدًا

 ( .6/270، )15ط،  ، الزركلي (.40-4/39، )د.ط، 
 حممد على الفقه يف قرأ  عبادة بن سعد اجلليل بالصحايب نسبه يتصل، املقدسي علي بن الرمحن عبد بن الباقي عبد(8) 

 سنة يف مبصر ¬وفاته  كانت. وغريهم، الشوبري حممد الشمس عن وأخذ، الشرنباليل وحسن، الشوبري وأمحد، احمليب
 ( .287-24/285، )د.ط، ، احمليب. هـ1078
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 1087 ت، )الشرباملسي علي نب علي ونور،  (1)الوفائي بالعجمي املعروف أمحد بن وأمحد
،  (4)األنصاري العابدين زين بن وحيىي ، (3)الطوخي صاحل بن الرزاق عبد بن ومنصور ، (2)(هـ

 سامل بن وحامد،  (6)احلموي احلسيين مكي حممد بن وأمحد،  (5)السندويب علي بن وأمحد
 ...، (8)املكي العجيمي علي بن وحسن ، (7)العجلوين

                                                             

. مصر علماء أجالء من كان. هـ1014 سنة يف ولد. يالوفائ، الشافعي، بالعجمي املعروف، حممد بن أمحد بن أمحد (1)
، احمليب. هـ1086 سنة يف ¬ تويف. الشوبري أمحد الشمس والزم، الزيادي بالنور اجتمع

 ( .1/92، )15ط، ، الزركلي (.1/176، )د.ط، 
 صنف. الشوبري الشمس عن أخذ. هـ997 سنة يف ولد. باألزهر موعل تعلم، شافعي فقيه، الشرباملسي علي بن علي (2)

، احمليب. هـ1087 سنة يف ¬ وفاته كانت. اللدنّية املواهب على حاشية: منها، كتبًا
 ( .177-3/174، )د.ط، 

 أخذ، حياته طوال فيه بالتدريس وقام، األزهر إمام كان، الشافعي بالطوخي املعروف، صاحل بن الرزاق عبد بن منصور (3)
 ألفية شرح على حاشية له. الشوبري الشمس: منهم األعالم العلماء من مجع عن الدينية العلوم من وغريمها واحلديث الفقه

، د.ط ، احمليبهـ. 1090 سنة يف ¬مبصر  وفاته كانت. العراقي
 ( .1/300، )15ط، ، الزركلي ( .4/423)
 والده عن أخذ. هـ1030 سنة ولد. املواهب بأيب يكىن، الشافعي، األنصاري القادر عبد بن العابدين زين بن حيىي (4)

، الزركلي. هـ1092 سنة ت: ،شيوخه وأجازه، الشرباملسي والنور، الشوبري الشمس وعن، القادر عبد وجده
 .( 1/161، )15ط، 

 الشَّمس عن أخذ. باألزهر املدرسني أعيان من كان ،هـ29-1 سنة يف ولد، الشافعي، السندويب علي بن أمحد (5)
، احمليب. هـ1097 سنة ت:. مالك ابن ألفية على شرح: منها مؤلفات له ،والقليويب، والبابلي، والشرباملسي، الشوبري

 ( .182-1/181، )15ط، ، الزركلي .(257-1/256، )د.ط، 
 عيون غمز: منها، كثرية كتبًا وصنف، احلنفية إفتاء توىل. احلنفية علماء من، احلموي، مكي حممد بن أمحد العباس أبو(6) 

 .هـ1098 سنة يف ¬ وفاته كانت. وغريها، الشافعي مناقب يف النفيس والدر، واالتصال القرب ونفحات، البصائر
 ( .239-1/238، )15ط، ، الزركلي

 بعد العلم لطلب مصر إىل انتقل، والده على قرأ، مفتيها وابن زمانه يف الشافعية مفيت، الشَّافعي العجلوين سامل بن حامد (7)
. املالكي األجهوري وعلي، املزاحي وسلطان، القليويب الدين وشهاب، الشوبري حممد الشمس وأجازه وألف اخلمسني

 (.1/11، )3ط، ، احلسيين. هـ1106 سنةت: 
 حممد الشمس: ومنهم،  العلماء أكابر عن روى. احملدث الفقيه، املكي العجمي عمر بن حممد بن علي بن حسن(8) 

 ت: سنة. الطائف أخبار من اللطائف إهداء: تصانيفه من. وغريهم، الغزي والنجم، الشرباملسي وعلي، الشوبري
 ( .2/205، )15ط، ، الزركلي .هـ1113
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 بن وحممد،  (2)الكفراوي األزهري امَلَحلِّي أمحد بن ويونس،  (1)احُلَسْيين حممد بن وإبراهيم
 . (3)العجمي حممد بن أمحد الشهاب

 منذ بالعلم االشتغال فالزم ،علم بيت يف نبتوا الذين األعالم العلماء من الشوبري الدين مشس ُيعدُّ
 ،االطالع كثري -اهلل رمحه- وكان ،وَبرع َفُضَل أن إىل ،واجتهد وجدَّ ،الطلب على وأكب ،صغره

 فقد لذلك. إدراك وُسرعة ،صحيح فهم مع ،املسائل من والغوامض بالدَّقائق عارفًا ،النَّْقل صحيح
 وأثنوا ،أمثاله يستحقُّه ما هل ترمجت اليت املصادر يف عليه والثناء ،به التعريف يف العناية من وجد
 . أهله هو مبا عليه

 .(4)" مؤرخ، فقيه، حمدث: " كحالة رضا بن عمر عنه قال: األوصاف تلك ومن
، وقته يف الشافعية شيخ، احلجة، الثبت، املتقن اإلمام: "األثر خالصة يف احمليب عنه وقال

، الفهم ثابت، النهاية إليه فقيهًا وكان، األزهر جامع يف فتاءواإل والتدريس التحقيق أهل ورأس
 مهابًا، قْلواخَل ِقُلاخُل حسن،  (5)للصوفية ًامعتقد، العلماء مع متأدبًا، النقل يف متثبتًا، النظر دقيق

 كانوا معاصريه مجيع أن حبيث، عصره يف أحد حيظها مل الفقه يف حظوة وحظى، للعبادات مالزمًا
 . (6)"الزمان بشافعي يلقب وكان، املشكلة املسائل يف إليه يرجعون

                                                             

 وهبا هـ1054 سنة يف دمشق يف ولد. احلنفي، احلسيين محزة بن الدين برهان، الدين كمال حممد بن حممد بن إبراهيم(1) 
 سنة ¬ تويف. املالكي اخلراشي وحممد، الشوبري حممد الشمس أجلهم من كان،  العلماء من مجاعة على قرأ. نشاء

، 15ط، ، الزركلي (.24-1/22، )3ط، ، احلسيين. هـ1120
(1/67-68. ) 
 سنة يف( مبصر) الكربى باحمللة ولد. باحلديث املشتغلني من، شافعي فقيه. الكفراوي األزهري احمللي أمحد بن يونس(2) 

، املالكي األجهوري وعلي، الشوبري حممد الشمس: منهم األجالء من مجاعة نع أخذ. باألزهر مث هبا وتفقه، هـ1029
، احلسيين (.8/260، )15ط، ،الزركلي. هـ1120 سنة يف ¬ بدمشق وفاته كانت. وغريهم

 (.257-4/256، )3ط، 
 ومن،  البابلي الشمس على مسع، مبصر املسندين خامتة ،القاهري فائيالو العجمي حممد بن أمحد الشهاب بن حممد العز أبو(3) 

، الكتاين. الستة بالكتب األزهري الشافعي الشوبري أمحد بن حممد الشمس الراوية من والده له واستجاز، وغريمها والده
 (.1/160، )2ط، 

 (.8/257، )د.ط، ، كحالة(4) 
 .التحقيق قسم يف ذلك إىل اإلشارة ومتت. أشعري صويف معتقده يف ¬كان  (5)

 (.386-3/385، )د.ط، ، احمليب(6) 
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 على الشافعية مذهب لواء حامل، الشوبري أمحد بن حممد اإلسالم شيخ: "باعلوي حممد عنه وقال
 وخامتة، املدرسني صدر، األزهر املنري وبدره، األزهر اجلامع شيخ، بأنامله حتريراته وراقم، كاهله

 اململكة يف ذكره اشتهر الذي، نفيس علم كل يف األزهر اجلامع يف والتدريس اإلفتاء شيخ، احملققني
 كان مجيعهم أنَّ حبيث الشافعية من عصره يف أحد خيطها مل خطوة الفقه من وخطا، اإلسالمية

 .(1)"زمانه بشافعي يلقب وكان، املشكلة املسائل يف إليه يرجع
 اخلاص عند واجلاللة بالعلم واشتهر، التام بالفضل له وشهدوا، شيوخه أجازه": أيضًا وقال

 املطولة القدمية الكتب من وغريها، والعباب الروض وشرح، املزين خمتصر يقرئ وكان. والعام
 .(2)"إليها مييل وكان

  

                                                             

 .296ص، 1ط، ، الشلي(1) 
 .297ص، املرجع السابق(2) 
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 :أمور لثالثة وذلك؛ املذهب شافعّي كان الفروع يف -تعاىل اهلل رمحه- املؤلف بأن شكٌّ يتطرَّق ال
 على ريب بال شاهد – اللباب تنقيح حترير شرح على حاشية – هذا كتابه أن 

 متنًا فيه يشـرح وألنَّه ،الشَّـافعية عند الفروع كتب من يعدُّ حيث ،الشافعي املذهب إىل انتمائه
 الفقه يف اللباب))  كتاب هوو الشافعية عند املتون أهم من يعد منت على لشروح امتداد هو

 الشافعي الفقيه، احملاملي احلسن أبو، الضيب القاسم بن أمحد بن حممد بن أمحد لإلمام((. الشافعي
 (.هـ415 ت)

 اخلطيب أمحد بن حممد الدين مشس عليها وقفت اليت التراجم كتب نسبت قد 
 :الكتب هذه ومن ،الشافعي املذهب إىل الشوبري

 بن الدين حمب بن اهلل فضل بن أمني حملمد؛ عشر احلادي القرن أعيان يف األثر ةخالص -1
 (هـ1111: املتوىف) الدمشقي، األصل احلموي احمليب حممد

 الباباين سليم مري بن أمني حممد بن إلمساعيل ،املصنفني وآثار املؤلفني بأمساء العارفني وهدية -2
 (.هـ1399: املتوىف) البغدادي

 .هـ1067ت ،خليفة حلاجي ،والفنون الكتب أسامي عن الظنون وكشف -3
 .هـ1399ت ،باشا إلمساعيل ،الظنون كشف علـى الذيل يف املكنون وإيضاح -4
 .هـ1396ت ،الِزِرْكلي الدِّين خلري: واألعالم -5
: ت) الدمشق كحالة الغين عبد بن راغب حممد بن رضا بن لعمر ،املؤلفني ومعجم -6

 (.هـ1408
 أو الفاعلني( نا) بـ مقرونًا يذكره ه فإنهئعلما أو الشافعي للمذهب هعند ذكر 

 .حنوها
  



 

19 
 

 اليت املؤلفات بعض – تعاىل اهلل رمحه – الشوبري اخلطيب أمحد بن حممد الدين مشس اإلمام ترك
 اليت املصادر يف عليها وقفت اليت املؤلفات هذه ومن ،وتصنيفًا تدريسًا بالعلم اهتمامه على َتُدلُّ

 : له ترمجت
 ،له نقدم الذي ِكَتاُبَنا وهو، األنصاري زكريا اإلسالم لشيخ: التَّحرير شرح على حاشية .1

 .تعاىل اهلل شاء إن مفصل ببحث عنه احلديث وسنفرد
، حممد بن أمحد الدين شهاب، اهليتمي حجر البن. األربعني بشرح املبني الفتح على حاشية .2

 شرف بن حيىي زكريا أيب لإلمام األربعني األحاديث كتاب يشرح احلديث يف تابك وهذا
 االختصار مع العبارة وضوح من به متيز ملا؛ األربعني على الشروح أفضل من يعد وهو، النووي

 -املبني الفتح على-مفيدة حاشية الشوبري عليه وضع وقد، جليلة فوائد من به متيز وملا املخّل غري
 . اجلليلة الفوائد من الكثري ىعل اشتملت

 .األنصاري زكريا اإلسالم لشيخ. الطالب منهج على حاشية .3
 بن أمحد للعالمة. واألصحاب الشَّافعي نصوص مبعظم احمليط الُعباب كتاب على حاشية .4

 .األفذاذ اليمن علماء أحد الزبيدي املزجد الرمحن عبد بن حممد بن عمر
، العالمة اإلمام للحافظ، النبوية السرية يف، «احملمدية حباملن اللدنية املواهب» كتاب شرح .5

 وهو(. هـ923ت، )الشافعي القسطالين اخلطيب حممد بن أمحد الدين شهاباملسند ، احملدث
 . النفع كثري، الوقع عظيم، املقدار جليل كتاب

 هللا عبد بن حممد، الدين مجال، العالمة، للشيخ((. النحو يف األلفية)) كتاب على حاشية .6
 (.هـ672 ت) النحوي مالك بابن: املعروف، اجلياين، الطائي

 . (2)وكراماهتم األولياء عن سؤاالت عن وأجوبة .7
  

                                                             

، الشلي ( .3/386، )د.ط، ، احمليب(1) 
 (.8/257، )د.ط، ، كحالة (.6/11، )15ط، ، الزركلي .297ص، 1ط، 

، كحالة ( .6/11، )15ط، ، الزركلي (.3/385، )د.ط، ، احمليب (2)
 (.8/257، )د.ط، 
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 الثالثاء ليلة يف مبصر –تعاىل اهلل رمحه-الشوبري اخلطيب أمحد بن حممد الشمس اإلمام تويف
، وألف وستني تسع لسنة، اآلخرة مجادى هرش يف: وقيل، األوىل مجادى شهر من عشر السادس

 (.هــ1069)
 :(2)(هـ1098 ت، )احلنفي احلموي احلسين مكي بن أمحد تلميذه رثاه وقد

 العرب زينة (3)واخلفاجي الشــوبري***  أدب ويف فقه يف اإلمامان مضى
واألدب الفقه لفقد أبكي فصرت***  منفردًا الفقه لفقد أبكي وكنت

 

  

                                                             

، كحالة ( .6/11، )15ط، ، الزركلي (.3/385، )د.ط، ، احمليب(1)
 (.8/257، )د.ط، 

 . 297ص، 1ط، ، الشلي .مرجع سابق نفس املوضع، احمليب(2) 
 األدب يف التصانيف وصاحب القضاة قاضي: املصري اخلفاجي الدين شهاب، عمر بن حممد بن أمحد اخلفاجي الشهاب (3)

 ءقضا فواله العثماين مراد بالسلطان واتصل، الروم بالد إىل ورحل، مبصر ونشأ ولد. خفاجة قبيلة إىل نسبته. واللغة
 منه يعيش قضاءا وويل مصر إىل فنفي، الروم بالد إىل وعاد وحلب الشام إىل فرحل عنها عزل مث. مصر قضاء مث، سالنيك
 اخلواص أوهام يف الغواص درة وشرح، الدخيل من العرب كالم يف فيما العليل شفاء كتبه أشهر من؛ تويف أن إىل فاستقر

، الزركلي.  هـ 1069: ت، البيضاوي تفسري على حاشية، عياض القاضي شفاء شرح يف الرياض ونسيم، للحريري
 (.1/238، )15ط، 
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 األزهري القاهري ُثمَّ، السنيكي اخلزرجي األنصاري زكريا بن أمحد بن ُمَحمَّد بن زكريا 

 .الشَّاِفعّي
 . َيْحَيى أبو 
 .الدين زين 

 بصرف –ثالثة أعوام بني والدته تاريخ يف له ترجم من واختلف((، (1)ُسَنيكة)) يف ولد: 
 عندنا مرجح وال(، هـ 826) و(  هـ 824) و(  ه 823) َوِهَي – ِبَها القائلني َعْن النظر

 . َتَعاَلى اهلل ِعْنَد والعلم، نرجحه أو ِبِه جنزم ألحدها
 األول بلده يف -اهلل رمحه– األنصاري زكريا اإلسالم شيخ مولد َكاَن

 الفقه مبادئ وَدَرَس –التعليم بدء يف العادة َعَلى – الكرمي الُقْرآن حبفظ وابتدأ، ِبَها فنشأ(( ُسَنيكة))
 جامعها يف وهناك، القاهرة: مبظاهره تعج َكاَنْت اليت والعلماء الِعْلم عاصمة َنْحو رحل مث،  العامة

 َلُه وفَّرت اليت الُكُتب حبفظ َبَدَأ َثمَّ، عمره مقتبل يف ِبِه بدأ الذي املختصر حفظ أكمل األزهر
 مدة وبعد. واالشتغال اجلدَّ هناك مالزمًا بلده إىل عاد مث، آنذاك تدرَّس َكاَنْت اليت العلوم مبادئ

 وهكذا، معادنه من الِعْلم استخراج يروم، القاهرة إىل اجمليء عاود –حتديدها جنهل– الزمن من
 يف اإلطناب َمَع ِمْنُهْم َكِثْير ِبَذِلَك َلُه وكتب، مشاخيه فأجازه، والتَّحصيل الطلب يف واهنمك دأَب
 طريقه يشقَّ وأْن،  الُعَلَماء ركب إىل لالنضمام املؤهلني من األنصاري أصبح وهكذا، والثناء املدح

 . وسطهم
 ِإَلى حببته الِتي العالية بأخالقه – العلمية مكانته َعَلى زيادة – زكريا ْلَقاِضيا متتع

 َقاَل ما نستقصي رحنا وإذا، وشيمه حماسنه وذكر، َعَلْيِه بالثناء ألسنتهم فانطلقت، العباد قلوب
 :ِمْنَها نبذ َعَلى سنقتصر لذا، املقام أطلنا ِفْيِه الناس

، املدققني وفهامة،  احملققني عالمة،  اإلسالم مشايخ شيخ،  َماماإِل الشَّْيخ: " الغزي َقاَل -1
 لألحفاد وامللحق، اإلسناد بعلو املخصوص احَلاِفظ، واحملّدثني الفقهاء وسيد، املتكلمني ولسان

                                                             

 ( .2/491) ،2ط ، ،احلموي. والعباسة بلبيس بني تقع، الشرقية مصر قرى من: ُسَنيكة(1) 
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 .(1)"الكامل والويل،  العامل العامل، باألجداد
 اجملدد أنه عندي ويقرب: " الَعْيَدُروس اهلل عبد بن شيخ بن القادر عبد الدين حمي َوَقاَل -2

 بالفقه يتعلق فيما إليها الناس غالب واحتياج وبتصانيفه به االنتفاع لشهرة التاسع القرن رأس على
 .(2)" املذهب وحترير

 من مكنته الِتي األدوات األنصاري زكريا اْلَقاِضي استكمل أن َبْعَد 
 مهمات ِإَلْيِه ُأسندت َفَقْد،  ومنافسيه معاصريه َبْيَن الصدارة تبوأ نأ وبعد،  العلمي نشاطه مزاولة

 :وهي،  عدة
 َهَذا من منصبًا أرفع مبصر َيُكْن َوَلْم: )) العيدروسي َقاَل، الشَّاِفِعّي اإِلَمام مبقام التدريس .1

 (( .التدريس
 . الصوفية -للعبادة املتصوف فيه ينقطع الذى املكان -خانقاه مشيخة .2
 . هـ 886 سنة يف َذِلَك َوَكاَن،  القضاة قاضي بمنص .3

 واخلمسني املئة َعَلى زادوا، كاثرة كثرة األنصاري زكريا اْلَقاِضي شيوخ َبَلَغ 
 بن رجب بن وأمحد، (3) الزَّْرَكِشّي ُمَحمَّد بن الرمحن َعْبد: أشهرهم ذكر َعَلى سنقتصر لذا؛ شيخًا
 ...، (5) الكناين ُمَحمَّد بن َعِلّي بن أمحد ،(4)ّيالشَّاِفع َطْيُبَغا

  

                                                             

 ( .1/1980، )1ط، ، الغزي(1) 
 .115ص، 1ط، ، الَعْيَدُروس(2) 
 وسعد، الكتاين الّدين عّز عنه روى،  هـ750 سنة يف ولد، احلنبلي القاهري الزَّْرَكِشّي اهلل َعْبد بن ُمَحمَّد بن الرمحن َعْبد (3)

، السخاوي. هـ846 سنة بالقاهرة ¬ تويف. وغريهم، الّشافعي شريف أيب وابن، الّديري الّدين
 (.9/373، )1ط، ، الَعكري (.4/136، )د.ط، 

ـَا بن رجب بن أمحد العباس أبو الدين شهاب (4) ـَْيُبغ  والفرائض باحلساب عامل، الشافعي امَلْجدي بابن املعروف، ط
، السخاوي. هـ850 سنة رةبالقاه ¬ تويف. هبا ونشأ، هـ767 سنة بالقاهرة ولد. والفلك

 (.1/56)، د.ط، ، الشوكاين (.1/300، )د.ط، 
 العلم أئمة من: َحَجر ابن، الدين شهاب، الفضل أبو،  العسقالين، الكناين َعِلّي بن ُمَحمَّد بن ُمَحمَّد بن َعِلّي بن أمحد (5)

 أصبح حىت احلديث على أقبل مث والشعر باألدب ولع.  هـ773 سنة بالقاهر ولد، بفلسطني عسقالن من أصله. التاريخو
 منشورات، ، السخاوي. هـ852 سنة بالقاهرة ¬ تويف. عصره يف اإلسالم حافظ
 .(1/87)، د.ط، ، الشوكاين (.2/36، )د.ط
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 .(2)البلقيين رسالن بن ُعَمر بن صاحل الدين وعلم، (1) املراغي الدين زين بن وُمَحمَّد
 تفرد َحتَّى عمره يف وَأمدَّ، الناس َبْين القبول زكريا للقاضي َتَعاَلى اهلل كتب

 كثري خلق يديه على وتتلمذ، منه مسع لذلك؛ الطلبة ومؤول، األنفس طمحم فأصبح، اإلسناد بعلو
 وَعْبد ،(4)الصاين وَعْبدالقادر، (3) الناشري محزة: أشهرهم ذكر َعَلى سنقتصر لذا، العلماء من

 .(8)الرملي بن وأمحد، (7) احلليب وإبراهيم، (6)الكفرسوسي وُمَحمَّد، (5)الدجنيهي الوهاب

                                                             

 ولد،  القاهرة من أصله عفان بن عثمان ساللة من، املراغي القرشي الدين شرف، الفتح أبو، احلسني بن بكر أيب بن حممد (1)
، السخاوي. هـ859 سنة مبكة ¬ تويف. باحلديث عارف فقيه. ـه775 سنة املدينة يف

 ( .2/146)، د.ط، ، لشوكاينا (.7/162، )د.ط، 
 قرية بلقينة إىل نسبة والبلقيين. هـ791 سنة بالقاهرة ولد. القاهري،  البلقيين رسالن بن عمر بن صاحل الدين علم (2)

 سنة بالقاهرة ¬تويف . ريةاملص الديار قضاء ويل. باحلديث العلماء من، شافعي فقيه. مصر غربية يف بنها من بالقرب
الشوكاين(. 314-3/312، )د.ط، ، السخاوي. القضاء على وهو، ـه868

 ( .3/194، )15ط، ، الزركلي(. 1/286، )د.ط، 
  ونشأ، هـ833 سنة اْليمن من زبيد َوادي ِبَنْخل ولد. اليمين العباس أبو، يالناشر َعِلّي بن ُمَحمَّد بن اهلل َعْبد بن محزة (3)

، الشوكاين. هـ926 سنة بزبيد ¬ تويف، شافعي فقيه. كثريًا مكة إىل وتردد، بزبيد
 (.1/180)، د.ط، ، الباباين(. 1/238، )د.ط، 

 الشرقية داخل الصونة من قرية صانية إىل نسبة - والصاين.  الشَّاِفعي، القاهري الصاين َحَسن بن القادر َعْبد الدين مجال(4) 
. هـ931 سنة بالقاهرة ¬ تويف. واإلفتاء واإلقراء للتدريس مالزمًا وكان، زكريا القاضي عن أخذ -مصر أعمال من

، ، الَعكري(. 253-1/252، )1ط، ، الغزي
 (.253-10/251، )1ط
 بن الّدين عالء عن أخذ. مبصر دمياط أعمال من قرية إىل نسبة والدجنيهي.  الشَّاِفعّي الدجنيهي الوهاب َعْبد الّدين تاج(5) 

(. 260-1/259، )1ط، ، الغزي.هـ932 سنة ¬ تويف،  حسني القاضي
 (.10/256، )1ط، ، الَعكري

 قرية -سوسية كفر– اىل نسبته، الشافعية فقهاء من، فاضل: الكفرسوسي الدين مشس، اهلل عبد أبو، الرمحن عبد بن حممد(6) 
، 1ط، ، الَعكري. هـ932 سنة ¬تويف . والوفاة املولد دمشقي. دمشق بغوطة

 ( .6/195، )15ط، ، الزركلي(. 10/261)
. هـ880 سنة  بعد حبلب ولد. العمادي بابن الشهري احلليب الدين برهان، حممد بن الرمحن عبد بن حسن بن إبراهيم (7)

، الغزي. هـ954نةس ¬ تويف. زكريا والشيخ، والده: منهم، العلماء مجاعة عن أخذ
 (.301-8/300، )1ط، ، الَعكري (.80-2/79، )1ط، 

. هـ957 سنة بالقاهرة ¬تويف . الشافعي الفقه أعالم من. مبصر املنوفية رملة من. الرملّي محزة بن أمحد الدين شهاب (8)
 .(1/120، )15ط، ، الزركلي(. 2/120، )1ط، ، الغزي
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 سنة املئة وخالل، التدريس جانب ِإَلى التأليف يف العلمية معرفته األنصاري زكريا اْلَقاِضي وظَّف

: بأن للقول الشوكاين دفع الَِّذي األمر، املصنفات من كبرية مجلة لنا يترك أن استطاع عاشها الِتي
 :بعضها ذكر على وسنقتصر، ((الفنون من فن ُكّل يف وخمتصرات شرح َلُه))
 .الذهب شذور بشرح األرب بلوغ -
 .اللباب تنقيح حترير -
 . اللباب تنقيح حترير بشرح الطالب حتفة -
 .املقري البن الروض شرح -
 . الوردية البهجة بشرح البهية الغرر -
 .كثري وغريها، الطالب منهج بشرح الوهاب فتح -

 
 اختار، واإلرشاد والتربية، والتعليم بالعلم مملوءة َكاَنْت، عام املئة بقليل جاز أو َبَلَغ ُعمر َبْعَد

 بفقد ابتلي أن َبْعَد،  الكرمي جواره إىل -اهلل رمحه– األنصاري زكريا اْلَقاِضي -وجل عز– الباري
 .(1) هـ926 سنة يف: وقيل، هـ925 سنة يف ذلك وكان، البصر نعمة

  

                                                             

، الَعْيَدُروس . (208-1/198، )1ط، ، الغزي(1) 
الَعكري (.1/252، )د.ط، ، الشوكاين .115ص، 1ط، 

 (.187-10/186، )1ط، 
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 العلماء أثىن وقد ،لفظه ووجازة حجمه صغر على نفعًا الشافعية كتب أجلِّ من الكتاب هذا ُيعد
 .جيل بعد جياًل عليه

 فيه اختصر الذي ¬األنصاري زكريا اإلسالم لشيخ(( التنقيح حترير)) لكتاب شرح وهو
، اللباب ابلكت شرح عن عبارة التنقيح وكتاب (1) ¬العراقي الدين لويل اللباب تنقيح كتاب

، احملاملي احلسن أبو، الضيب أمحد بن حممد بن أمحد لإلمام((، الشافعي الفقه يف اللباب)) وكتاب
 الفقهية للمسائل مصنفه فيه عرض حيث، الشَّافعي الفقه كتب أهم من ، ويعد(2)الشافعي الفقيه

، مسألة كل يف افعيالشَّ املذهب عليه استقر ما مبيًنا، الفقهية الكتب على ووزعها، خمتصر بشكل
 ببعض قليلة أحيان يف الكتاب مدعما، املسألة يف واجلديد القدمي الشافعي قويل إىل أحيانًا مشرًيا
 . والسنة الكتاب من األدلة

، الشافعية فقهاء عليها اعتمد اليت، املتقدمة الفقه مصادر أهم من((، اللباب))  وكتاب
. كبرية إفادة منه وأفادوا، منه واقتبسوا، الكتاب هذا عن فأخذوا، مؤلفاهتم كتابة يف ومصنفوهم

 وغريها واالستثناءات، والفروق والضوابط، والقواعد، الفقهية املسائل من كثريًا الكتاب حوى فقد
 االستفادة إىل القارئ جتذب، متنوعة بأساليب، الفقه أبواب جلميع شامل كتاب فهو، الفنون من
 . الكتاب هذا غري يف جيدها ال قد مسائل عن ثناياه يف البحث ومواصلة، منه

  

                                                             

، املصرية الديار قاضي، العراقي ابن، الدين ويّل، املصري مث، الرازياين، الكردي احلسني بن الرحيم عبد بن أمحد زرعة أبو (1)
. ذلك وغري، اللباب وتنقيح، فتاوىال وحترير، األسانيد ومبهمات، والتوضيح البيان: كتبه من. هـ762 سنة بالقاهرة ولد

(. 344-1/336، )1ط، ، السخاوي. هـ826 سنة القاهرة يف -اهلل رمحه– مات
 (.1/148، )15ط، ، الزركلي(. 1/72، )د.ط، ، الشوكاين

 ولد، األعالم أحد، احملاملي ابن، الشافعي، البغدادي، الضيب إمساعيل بن القاسم بن دأمح بن حممد بن أمحد احلسن أبو (2)
 ألَّف. العلم وسعة والذكاء الفهم يف عجبًا كان. حلقته يف وخلفه، حامد أيب الشيخ على تفقه، هـ368 سنة ببغداد
، د.ط، ، ذهيبال. هـ415 سنة يف ببغداد ¬ مات. ذلك وغري، واللباب، واملقنع، اجملموع كتاب

 (.1/211، )15ط، ، الزركلي(. 5/77، )1ط، ، الَعكري(. 13/129)
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 حاشية)) بـ الكتاب هذا تسمية على عليه وقفت اليت اخلطية النسخ مجيع اتَّفقت
 ((.التحرير شرح على الشوبري

 احلادي القرن أعيان يف األثر خالصة يف، ياحلمو احمليب اهلل فضل بن أمني حممد َوَذَكَره
، (2)عشر احلادي القرن أخبار يف والدرر اجلواهر عقد يف، باعلوي بكر أيب بن وحممد، (1)عشر

 يف الِزِرْكلي الدِّين وخري، (3)املصنفني وآثار املؤلفني أمساء العارفني هدية يف البغدادي باشا وإمساعيل
 .(5)املؤلفني معجم يف كحالة رضا وعمر، (4)األعالم

 مشس إىل(، التحرير شرح على حاشية) كتاب نسبة يف شك يتطرق ال
 :ذلك على ويدل ،املصري الشافعّي الشَّْوَبري أمحد بن حممد الدين

 هذا على واتفاقها ،عليها وقفت اليت اخلطية الكتاب نسخ مجيع على املؤلف اسم إثبات 
 ((. التحرير شرح على الشوبري شيةحا)) االسم
، باعلوي بكر أيب بن وحممد، احلموي احمليب اهلل فضل بن أمني حممد: من كلٌّ إليه نسبه 

 .كحالة رضا وعمر، الِزِرْكلي الدِّين وخري، البغدادي باشا وإمساعيل
 : أمثال من املتأخرين الشافعية العلماء من عنه نقل من هناك أنَّ 

 يف(، هـ1204ت) باجلمل املعروف، األزهري، العجيلي منصور بن عمر بن سليمان .1
 .(6)(( اجلمل حباشية املعروف الطالب منهج شرح بتوضيح الوهاب فتوحات: ))كتابه

 حتفة: ))كتابه يف(، هـ1221 ت) الشافعي، املصري الُبَجْيَرِمّي عمر بن حممد بن سليمان .2
 العبيد لنفع التجريد: ))كتابه ويف((، اخلطيب على البجريمي حاشية=  اخلطيب شرح على احلبيب

                                                             

 ( .3/386، )د.ط، ، احمليب(1) 
 .297ص، 1ط، ، الشلي (2)

 (.2/287، )د.ط، ، الباباين(3) 
 (.6/11، )15ط، ، الزركلي(4) 
 (.8/257، )د.ط، ، كحالة(5) 
، مؤلفات له، العلوم بعض يف مشارك، فقيه، مفسر. باجلمل املعروف، األزهري العجيلي منصور بن عمر بن سليمان(6) 

 سنة يف ¬ مات. الوهاب وفتوحات، احملمدية واملواهب، اجلاللني تفسري على وحاشية، اإلهلية الفتوحات :منها
، د.ط، ، الباباين(. 3/131، )15ط، ، الزركلي. هـ1204

 (.4/271، )د.طدا، ، كحالة(. 1/406)
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 .(1)(( املنهج شرح على البجريمي حاشية= 
 الطالبني إعانة: )) كتابه يف(، هـ1302 بعد: املتوىف) الدمياطي شطا حممد بن بكر أبو .3

 .(2)(( املعني فتح ألفاظ حل على
 .(3)(( املبتدئني إرشاد يف لزينا هناية: ))كتابه يف(، هـ1316 ت) اجلاوي عمر بن حممد .4
 .موضعها يف الشوبري عن النقول تلك على أمثلة وسنذكر .5

  

                                                             

 فقيه. هـ1131 سنة -مبصر الغربية قرى من -ببجريم ولد. بالبجريمي املعروف، الشافعي عمر بن مدحم بن سليمان (1)
 جبريم من بالقرب مبصطية ¬ تويف. اخلطيب شرح على احلبيب وحتفة، العبيد لنفع التجريد: التَّصانيف من له. شافعي

، د.ط، ، كحالة(. 1/406، )د.ط، ، الباباين. هـ 1221 سنة
(4/275.) 
 إعانة: منها نافعة مصنفات له. مبكة استقر مصري فقيه. البكري بكر أبو، الشافعي الدمياطي شطا حممد بن عثمان (2)

 بعد ¬ مات. تقياءاأل وكفاية، الشَّرعية العلوم من املكلف يلزم فما البهية والدرر، املعني فتح ألفاظ حل على الطالبني
 (.6/270، )د.ط، ، كحالة(. 4/214، )15ط، ، الزركلي. هـ 1302 سنة

: منها مصنفات له. هبا واستقر مكة إىل هاجر، شافعي، فقيه، مفسر، بلدًا التناري، إقليمًا البنتين اجلاوي عمر بن حممد(3) 
، الباباين.هـ1316 سنة مبكة ¬مات . وغريها، العني قرة بشرح نالزي وهناية، الغيث وقطر، العبودّية مراقي

، كحالة(. 6/318، )15ط، ،الزركلي(. 2/394، )د.ط، 
 (.84-12/83، )د.ط، 
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 :إىل وحتقيقه بدراسته نقوم الذي الكتاب أمهية ترجع
 ازكري لإلمام(( اللباب تنقيح حترير شرح الطالب حتفة)) كتاب على حاشية الكتاب 

 اليت الشُّروح عليه توالت لذلك؛ الشافعي املذهب يف الفقه كتب أهم من يعد والذي ،األنصاري
(( اللباب تنقيح حترير شرح الطالب حتفة)) كتاب أصبح حىت احلواشي من الكثري عليها ُوضعت

 الدين مشس حاشية: شروحه ومن ،األنصاري اإلمام عصر بعد الشافعية فقهاء ودراسة اهتمام حمور
 وفيها؛ واستدراك تنكيت غالبها، نفيسة قّيمة تعليقات وهي ،الشوبري اخلطيب أمحد بن حممد

 .وحتريرات زيادات
 يف دقة مع الفرعية املسائل يف والسنة الكتاب من األدلة من به بأس ال لعدد حشده 

، واملاوردي، زينوامل، الشافعي :اإلمام مثل، املذهب علماء بأقوال ذلك معضدًا و ،استدالالته
 ،اهليتمي حجر وابن، الشربيين واخلطيب، والرملي، والنووي، والغزايل، واجلويين، والروياين
 . األخرى املذاهب بآراء بعضها يف ومقارنًا
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 التأثر خالهلا من عليهم يظهر قد ،الفقه يف سيَّما ال التصانيف أصحاب من كثريًا أنَّ فيه شكَّ ال ممَّا
 ظهر قد الشوبري اخلطيب أمحد بن حممد والشمس ،ومكثر مقل بني ذلك يف وهم ،سبقهم مبن

 . التحرير شرح على حاشيته يف جليًا سبقه مبن تأثره
 من ذلك بيان أجعل أن رأيت ،بعده جاء فيمن وتأثريه ،سبقه مبن املؤلف تأثر مسألة ولبيان

 :مطلبني لخال

 من عدد عن التحرير شرح على حاشيته يف الشوبري اخلطيب أمحد بن حممد الشمس اإلمام نقل
 .عليها وأحال الشافعي املذهب يف الكتب

 ،(( السنة شرح يف البغوي نقله: ))كقوله :كتابه باسم مقرونًا ملؤلفا اسم يذكر أحيانًا فكان •
 يف النووي قال((، ))الروض على حاشيته يف الرملي ذكره)) ،((الفتاوى يف الغزايل واختاره))

 ((.فتاويه يف حسني القاضي ذكر((، ))منهاجه
 يف)) وعلله ،((األنوار يف قال: ))كقوله :فقط الكتاب فيذكر ،املؤلف اسم أحيانًا يهمل وكان •

 ((.األم يف كما((، ))الروضة يف كما(( ، ))التصحيح وعبارة((، ))البحر يف واألصح))  ،((املطلب
 ابن قاله: ))كقوله :فقط املؤلف اسم يذكر وإمنا ،عنها نقل اليت الكتب بأمساء يصرح ال وأحيانًا •

 عن الرافعي نقله كما)) ،((الصالح نالب تبعًا النووي قاله)) ،((  اإلسنوي ذكره((، ))الصباغ
 ((.البغوي

 .  منهم املتأخرين وخباصة الشافعية فقهاء من مجلة بني تداوله هو الكتاب هذا أمهية على يدل وممَّا
 :ذلك من فكان ،النقول تلك بعض على الوقوف يل اهلل يسر وقد
(، هـ1204ت) باجلمل املعروف، األزهري عجيليال منصور بن عمر بن سليمان نقله ما

 ((. اجلمل حباشية املعروف الطالب منهج شرح بتوضيح الوهاب فتوحات: ))كتابه يف
 وإيابه ذهابه مؤنة باملؤنة والعربة: نصها التحرير على الشوبري وعبارة: "اجلمل قال
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 العالمة شيخنا قال: " أخر موضع يف وقال. (1)"إخل...  كالفطرة وليلة يوم مؤنة ال
...  اإلمامة نية فيها عليه جيب ال ذلك ومع معادة وهي: أي؛ التحرير حواشي يف الشوبري

 كالم يوهم كيف قلت فإن نصه ما الشوبري حاشية ويف: " أخر موضع يف وقال. (2)" إخل
 .(3)إخل... مكة من اإلحرام يف صريح فإنه مكة من حجا ينشئ مث قوله مع هذا األصل

 حتفة: ))كتابه يف(، هـ1221 ت) الشافعي املصري الُبَجْيَرِمّي عمر بن حممد بن وسليمان
 (.اخلطيب على البجريمي حاشية=  اخلطيب شرح على احلبيب

 من جزء بغسل النية يف اكتفى وإمنا: التحرير على الشوبري العالمة قال: " البجريمي قال
 التجريد: ))كتابه ويف. (5)"التحرير على وبريالش يف كما:"أخر موضع يف وقال. (4)" إخل... الوجه
 شرح على الشوبري عن نقال: »البجريمي قال((، املنهج شرح على البجريمي حاشية=  العبيد لنفع

 .(6)«التحرير
 إعانة: )) كتابه يف(، هـ1302 بعد: املتوىف) الدمياطي شطا حممد بن بكر أبو وقال

 هنا املراد ليس: الشوبري الشمس وعبارة:" الدمياطي الق((،  املعني فتح ألفاظ حل على الطالبني
 .(7)" حقيقته باليقني

 فالسنة، الصالة خارج والشكر التالوة سجود ومثله: الشوبري قال:" أخر موضع يف وقال
 .(8)"متوركًا جيلس أن فيهما

  

                                                             

 (.1/203، )د.ط،  اجلمل،انظر (1) 
 (.2/69) املرجع السابق،(2) 
 (.2/489) املرجع السابق،(3) 
 (.1/138، )د.ط،  ،انظر الُبَجْيَرِمّي(4) 
 ( .1/184املرجع السابق، )(5) 
 .(1/138، )د.ط، ، انظر الُبَجْيَرِمّي(6) 
 ( .2/80، )1ط، ، الدمياطي(7) 
 ( .1/203) املرجع السابق،(8) 
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 ،النقل منها وأكثر، كتابه يف هبا وصرح، املؤلف اعليه مداعت اليت املصادر هنا بعض أكثر وسأذكر
 :التايل النحو وهي على

 بلعت وقد(، هـ926 ت) األنصاري لزكريا، الطالب روض شرح يف املطالب أسىن .1
 .نقاًل(( 92)) منه املنقوالت

 وقد  ،(هـ977 ت، )الشربيين اخلطيب أمحد بن حملمد، شجاع أيب ألفاظ حل يف اإلقناع .2
 .نقاًل(( 4)) منه نقوالتامل بلغت

 منه املنقوالت بلغت وقد(، هـ779 ت، )األردبيلي يوسف عزالدين لإلمام ،األنوار .3
 .نقاًل(( 9))
 ت، )اهليتمي حجر بن علي بن حممد بن حممد بن ألمحد، العباب شرح اإليعاب .4

 .نقاًل(( 81)) منه املنقوالت بلغت وقد(، هـ973
 بلغت وقد(، هـ502 ت، )الروياين أمحد بن إمساعيل نب الواحد عبد لإلمام، املذهب حبر .5

 .نقاًل(( 9)) منه املنقوالت
 وقد(،  هـ973 ت، )حجر بن،  حممد بن أمحد؛ للهيتمي، املنهاج شرح يف احملتاج حتفة .6

 .نقاًل(( 56)) منه املنقوالت بلغت
 وقد ،(هـ450ت) ،املاوردي حبيب بن حممد بن علي احلسن أيب لإلمام، الكبري احلاوي .7

 .نقاًل(( 11)) منه نقوالتامل بلغت
 وقد(، هـ676ت) النووي شرف بن حيىي زكريا أيب الدين حميي لإلمام، الطالبني روضة .8

 .نقاًل(( 28)) منه املنقوالت بلغت
 وقد(، هـ626ت) القزويين حممد بن الكرمي عبد لإلمام((، العزيز فتح)) الكبري الشرح .9

 .نقاًل(( 18)) منه املنقوالت بلغت
(، هـ261ت) ،النيسابوري القشريي احلجاج بن مسلم احلسني أيب لإلمام ،مسلم صحيح .10
 .نقاًل(( 66)) منه املنقوالت بلغت وقد
واالصحاب، ألمحد بن عمر بن حممد املزجد، )ت  الشافعي نصوص مبعظم احمليط العباب .11

 (( نقاًل.41هـ( وقد بلغت املنقوالت منه ))930
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 زكريا بن أمحد بن حممد بن زكريا اإلسالم لشيخ، الوردية جةالبه شرح يف البهية الغرر .12
 .نقاًل(( 29))  منه املنقوالت بلغت وقد(، هـ926 ت) األنصاري

 وقد(، هـ957 ت، )الشافعي األنصاري الرملي محزة بن أمحد الدين لشهاب، الفتاوى .13
 .نقاًل(( 27)) منه املنقوالت بلغت
(، هـ926 ت، )السنيكي أمحد بن زكريا، ريلألنصا، الطالب منهج بشرح الوهاب فتح .14
 .نقاًل(( 36)) منه املنقوالت بلغت وقد
 وقد(، هـ676ت) ،النووي شرف بن حيىي زكريا أيب لإلمام، املهذب شرح اجملموع .15

 .نقاًل(( 101)) منه املنقوالت بلغت
 قوالتاملن بلغت وقد(، هـ626ت، )القزويين حممد بن الكرمي عبد لإلمام، الفقه يف احملرر .16
 .نقاًل(( 6)) منه
 ت، )الشربيين اخلطيب أمحد بن حملمد، املنهاج ألفاظ معاين معرفة إىل احملتاج مغين .17

 .نقاًل(( 34)) منه املنقوالت بلغت وقد  ،(هـ977
 بلغت وقد(، هـ772 ت، )سنوياإل علي بن حسن الدين مجال للحافظ، املهمات .18

 .نقاًل(( 21)) منه املنقوالت
 وقد(، هـ1004 ت) الرملي أمحد بن حممد الدين لشمس، املنهاج شرح إىل احملتاج هناية .19

 . نقاًل(( 197)) منه املنقوالت بلغت
 ت، )اجلويين اهلل عبد بن امللك عبد، احلرمني إلمام، املذهب دراية يف املطلب هناية .20

 .نقاًل(( 12)) منه املنقوالت بلغت وقد(، هـ478
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 مصنفاهتم يف استعملوا األخرى املذاهب يف العلماء من كغريهم الشافعي املذهب علماء
 دارس لكلِّ جدًا مهم املصطلحات هذه ومعرفة؛ حمددة معاين هبا أرادوا ،هبم خاصَّة مصطلحات

 مصنفاهتم يف قراءته خالل يستطيع لن ،منها كلِّ من املقصود يعرف مل إذا هألنَّ؛ الشافعي للمذهب
 من الراجح يعرف أن وال ،قصدوه الذي الوجه على بينها ومييز ،وأدلتهم ،اجتهادهم يفهم أن

 هذه أهم املبحث هذا يف أذكر وسوف، ذلك وحنو ،املتروك من به واملفىت املعتمد أو ،املرجوح
 :املصطلحات

 القدمي يف أو ،اجلديد يف أو ،القدمي يف –تعاىل اهلل رمحه– الشافعي اإلمام أقوال وهي 1
 .(1)يرجح ال وقد ،بينهما يرجح وقد ،وقتني أو واحد وقت يف واجلديد

 أكان سواء ،إفتاًء أو ،تصنيفًا مصر إىل انتقاله قبل الشافعي اإلمام قاله ما وهو2
 .(2)القدمي باملذهب ويسمى؛ عنه يرجع لـم أو ،كثري وهو عنه رجع قد

 .(3)اجلديد باملذهب ويسمى ،إفتاًء أو تصنيفًا مبصر الشافعي اإلمام قاله ما وهو
 من ويستنبطوهنا ُأصوله قواعد على ُيخرِّجوهنا اليت الشافعيِّ أصحاب آراء وهي

 جيتمع وقد ،وجهًا تسمى فال ،ُأصوله عـن أخذ غري مـن مسائل فـي جيتهدون وقد ،قواعده
 . (4)كالقولني وجهان للشخص

 يف: أحدهم فيقول ،املذهب حكاية يف األصحاب اختالف على ُيطلُق مصطلح
 املسألة يف: يقال أو ،واحٌد وجٌه أو، واحٌد قوٌل إال جيوز ال: آخُر فيقول ،وجهان أو قوالن املسألة
 .(5)مطلٌق خالٌف فيها: الثاين فيقوُل ،تفصيٌل

 كان إذا وذلك ،الشافعي لإلمام األقوال أو القولني من الراجح الرأي وهو
 ويقال ،الضعيف املرجوح: مقابله ويف ،املشهور هو وقتئٍذ فاملعتمد ،ضعيفًا القولني بني االختالف

                                                             

 . 473ص، 2ط، ، القوامسي(1) 
 . 473، صاملرجع السابق(2) 
 نفس املوضع. ،املرجع السابق(3) 
 . 475ص، املرجع السابق(4) 
 . 476ص، املرجع السابق(5) 
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 .(1)قوٍل ويف: فيه
 كان إذا وذلك ،األصحاب آراء بني من املذهب يف الراجح قهيالف احلكم وهو

 .(2)منهما كلٍّ دليل إىل بالنَّظر ،قويًا اخلالف
 ُيشعر والذي ،الصحيح هو املعتمد فالوجه ،األصحاب آراء من الراجح الوجه وهو

 .(3)وجه ويف: بقوهلم عنه ويعربون ،وضعفه مقابله بفساد
 أو طريقني بذكرهم املذهب حكاية يف اختالف وجود عند الراجح الرَّأي به ويقصد

 .(4)املذهب على: ويقول منها الراجح هو ما فيختار ،أكثر
 .(5)الشافعي اإلمام كتب يف عليه املنصوص القول وهو

 زكريا اإلمام الشافعية عند باملصنف واملراد،  املصنف لكلمة اختصار الرمز هذا 
 . (6)النووي

؛ قويًَّا االختالف كان إذا الشافعي لإلمام األقوال أو القولني من الراجح الرأي وهو
 ،األظهر هو حينئٍذ فالراجح؛ اآلخر على أحدمها وَترجََّح ،منهما كلٍّ دليل قوة إىل بالنظر وذلك
: إليه ويشار ،الرجحان يف ظهورًا منه أشد األظهر لكنَّ؛ الظهور يف يشاركه الذي الظاهر ويقابله

 .(7)أيضًا قوٍل ويف
 ما يظهر ومل متشاهبتني، صورتني يف خمتلفني حبكمني الشافعي جييب أن وهو

 صورة كل يف فيحصل ،األخرى إىل صورة كل يف جوابه األصحاب فينقل ،بينهما للفرق يصلح
 هو تلك يف واملنصوص ،تلك يف امُلخرَّج هو هذه يف املنصوص ،وُمخرَّج منصوص:  قوالن منهما

 لإلمام ينسب ال أن امُلخرَّج يف واألصح ،والتخريج بالنَّقل قوالن فيهما فيقال ،هذه يف امُلخرَّج

                                                             

 . 474ص، 2ط، ، القوامسي(1) 
 . 477ص، املرجع السابق(2) 
 املرجع السابق، نفس املوضع .(3) 
 . 476ص، املرجع السابق(4) 
 . 477ص ،املرجع السابق(5) 
، ، السقاف .293ص، 1ط، ، الظفريي (6)

 .105ص، 1ط
 . 474صمرجع سابق، ، القوامسي(7) 
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 .(1)الشافعي
 على مبنيان حكمان للمسألة كان لو فيما وذلك ،بالعلة شبهًا األقوى احلكم وهو

 .(2)اآلخر من أقوى حدمهاأ يف العلة لكن؛ قياسني
 الشافعي أصول على األوجه ُيخرِّجون الذين املذهب يف اآلراء أصحاب هم

 . (3)أصوله غري عن مسائل يف اجتهادات وهلم ،قواعده من يستنبطوهنا
 ضعف لبيان املصطلحات بعض مصنفاهتم يف الشافعية فقهاء يستعمل

 :(4)ومنها ،أدلتها ضعف أو ،هيةالفق االجتهادات
 .فيه ُيشك فيما يستعمل ما أكثر أنه إال؛ قال مبعىن: فالن زعم: قوهلم -أ

 .املنقول الرأي ضعف إىل إشارة فهي: فيه قيل أو ،كذا قيل أو ،قيل إن: قوهلم -ب
 مبعىن نهأل؛ بالترجيح مشعر فهو - حمتَمل – الثانية امليم بفتح ضبطوها فإن: حمتمل وهو: قوهلم -ج

؛ احتمال ذي مبعىن ألنه؛ بالترجيح يشعر فال - حمتِمل – الثانية امليم بكسر ضبطوه وإن ،قريب
 .للتأويل قابل: أي
 ،قالوا كما فهو األكثر وهو تضعيف أو ،بترجيح بعده صرحوا فإن: كذا لفالن وقع: قوهلم -د

 .ضعيفًا رأيًا كان ،يصرحوا مل وإن
 .الرأي ارتضاء عدم عند فهو: افكذ هذا صح إن: قوهلم - هـ

 أو ،مرادهم لبيان التعبريات بعض مصنفاهتم يف الشافعية فقهاء يستعمل
 :(5)ومنها ،دقيقة أمور على التنبيه

 .املسألة عرض يف تفصيل بعد إمجاٌل هو: الكالم حمصِّل: قوهلم -أ
 .املسألة عرض يف إمجال بعد تفصيٌل هو: الكالم حاصل: قوهلم -ب
 يف قصوٍر إىل لإلشارة ،والشروح ،احلواشي أصحاب يستعملها: تنقيحه أو ،حتريره: قوهلم -ج

 .توضيح لزيادة يستعملوهنا وأحيانًا ،حشو على اشتماله أو ،األصل
                                                             

 . 478ص، 2ط، ، القوامسي(1) 
 . 478ص، املرجع السابق(2) 
 . 475ص ،املرجع السابق(3) 
 . 479-478ص، املرجع السابق(4) 
 . 480-479ص، املرجع السابق(5) 
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 الذي هو والسياق ،فيه خدٍش إىل أو ،املقام دقة إىل إشارة فهو: تأمل: الكالم ختام يف قوهلم -د
 .املصنِّف قصده عنينيامل: أي؛ يبني
 .وأدلتها لآلراء تفصيل من بعده مبا االعتناء شدة لبيان:  اعلم: قوهلم - هـ

 صيغ من فهذه: أقرب هو أو ،قريبًا لكان أو ،ببعيد وليس ،َيْبُعْد مل كذا قيل لو: قوهلم -و
 .أيضًا ترجيح صيغة؛ العمل وعليه: والنووي، الرافعي الشيخني وقول ،الترجيح

 ،الشافعي املذهب فقهاء اتفاق تعين كلها: فيه خالف ال وهذا ،به جمزوم وهذا ،اتفقوا: مقوهل -ز
 .الفقهية املذاهب من غريهم دون

 .املسألة حكم على عمومًا الفقه أئمة اتفاق بذلك فاملراد: عليه جممع هذا: قوهلم -ح
 هو والسياق ،أخرى تارة الندب وعلى ،تارًة الوجوب على للداللة يستعملوهنا: ينبغي: قوهلم -ط

 . املصنف قصده املعنيني أي يبني الذي
 .والكراهة للتحرمي تستعمل: ينبغي ال: قوهلم -ي

 ويريدون ،والكىن األلقاب بعض مصنفاهتم يف الشافعية فقهاء يطلق
 أبرز ومن ،راالختصا بقصد ،كاماًل العلم اسم ذكر عن عوضًا وذلك؛ أعالمهم كبار من عددًا
 :(1)املختصرات هذه

 .هـ478ت اجلويين عبدامللك احلرمني إمام به يريدون: اإلمام -أ
 .هـ462ت املروذي حممد بن حسني القاضي به يريدون: القاضي -ب
 إمساعيل بن الواحد وعبد ،هـ450ت ،املاوردي حممد بن علي هبما يريدون: القاضيان -ج

 .هـ502ت الروياين
 .هـ270ت املرادي سليمان بن الربيع به ونيريد: الربيع -د

 النووي شرف بن حيىي و ،هـ623ت الرافعي حممد بن عبدالكرمي هبما يريدون: الشيخان - هـ
 .هـ676ت
 السبكي الكايف عبد بن علي الدين وتقي ،والنووي ،الرافعي هبم يريدون: الشيوخ -و

 .هـ756ت

                                                             

 . 481-480ص، 2ط، ، القوامسي(1) 



 

37 
 

 اإلسفراييين أمحد حامد أبو: ومنهم ،املتقدمني فقهاءال من مجاعة ويضم: (1) 
 وُسليُم ،هـ425ت البندنيجي علي وأبو ،هـ415ت احملاملي حممد بن وأمحد ،هـ406ت

 .(2)هـ476ت الشريازي إسحاق أبو ،هـ450ت الطربي الطيب وأبو ،هـ447ت الرازي
 الصغري القفال أمحد بن اهلل عبد: ومنهم ،الفقهاء من عددًا ويشمل: 

 اهلل وعبد ،هـ430ت السنجي علي وأبو ،هـ420ت املسعودي عبداهلل بن وحممد ،هـ417ت
 حممد بن الرمحن وعبد ،هـ450ت املاوردي حممد بن وعلي ،هـ438ت اجلويين يوسف ابن

 .(3)هـ462ت املروذي حممد بن حسني والقاضي ،هـ461ت الفوراين
 أبو: ومنهم ،املذهب يف الشأن أصحاب من مجاعة ويشمل: 

 وإمام ،هـ477ت الصباغ بن حممد بن وعبدالسيد ،هـ452ت الروياين الواحد عبد احملاسن
 بن وحممد ،هـ478ت املتويل مأمون بن وعبدالرمحن ،هـ478ت اجلويين امللك عبد احلرمني

 العمراين اخلري أيب بن وحيىي ،هـ505ت الغزايل حممد بن وحممد ،هـ505ت الشاشـي أمحد
 بابن املعروف ،عبدالرمحن بن عثمان واحلافظ ،هـ623ت الرافعي الكرمي عبد و ،هـ558ت

 النووي شرف بن وحيىي ،هـ665ت القزويين عبدالكرمي بن وعبدالغفار ،هـ643ت الصالح
 . (4)هـ676ت

(؛  التنقيح حترير شرح) على حاشيته يف الشوبري اإلمام استخدمها اليت املصطلحات بعض هناك
 ،الشيخان قال: قال فإذا: ورودها عند هبا املراد توضيح ألجل؛ هنا إيرادها املناسب من أن أرى لذا
 حيىي مواإلما(، ه623ت) الرافعي عبدالكرمي اإلمام فمراده: أقراه أو ،رجحا أو ،نقال أو ،قاال أو
 (.هـ676ت، )النووي شرف بن

 فمراده (:رم) أو، شيخنا ش أو، الرملي ش أو،  الرملي شيخنا، شيخنا قال: قال إذاو

                                                             

 الشافعي لنصوص العراقيني أصحابنا نقل أن واعلم:»... واخلراسانيني العراقيني طريق بني التفريق يف النووي اإلمام قال (1)
 وتفريعًا تصرفًا أحسن واخلراسانيون ،غالبًا اخلراسانيني نقل من وأثبت أتقن أصحابنا متقدمي ووجوه ،مذهبه وقواعد
 ( .1/69، )1ط، ، النووي .... « غالبًا وترتيبًا

 ( .1/144، )1ط، ، العمراين (2)
 ( .1/145) مرجع سابق،، العمراين(3) 
 نفس املوضع. املرجع السابق(4) 
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 (.هـ1004 ت) الرملي محزة بن أمحد العباس أيب بن حممد الدين شهاب
 بن حممد الدين فمراده مشس: اخلطيب شرح أو ،اخلطيب ش أو ،اخلطيب قال: قال وإذا

 (.هـ977 ت) الشربيين اخلطيب عيالشاف أمحد
 علي الدين نور فمراده: الزيادي شيخنا خبط أو، زيادي أو، الزيادي شيخنا قال: قال وإذا

 (.هـ1024 ت)  الزيادي حيىي بن
 وإال ،غالبًا – والنووي ،الرافعي الكرمي عبد – الشيخني كالم من فهو: الترجيح أطلق وإذا

 .لقائله عزاه
 بن أمحد العباس أبو فمراده: العباب شرح يف قال أو(، ح) أو، حجر ابن قال: قال وإذا

 (.هـ973 ت) اهليتمي حجر بن علي بن حممد بن حممد
 الدين شهاب فمراده :الرملي فتاوى أو، رملي أو، الرملي ح أو، الرملي قال: قال وإذا

 (.هـ957 ت) الشافعي األنصاري الرملي محزة بن أمحد
 أو، البهجة شرح أو، منهجه يف أو، الروض شرح أو، الروض ش ،اإلسالم شيخ: قال وإذا

 حيىي أبو الدين زين، األنصاري زكريا بن حممد بن زكريا اإلسالم شيخ فمراده: األصل شرح
 (.هـ926 ت) األنصاري السنيكي

 عبد أبو، حممد بن حممد بن قاسم بن حممد فمراده: شجاع أيب شارح قاسم ابن: قال وإذا
 (.هـ918 ت) الغزي اهلل

 على س ق أو، العبادي قاسم ابن أو، قاسم ابن أو(،  س ق)  أو(،  س ق ش: ) قال وإذا
 (.هـ994ت، )العبادي قاسم بن أمحد الدين شهاب العالمة الشيخ فمراده: حجر ابن شرح

 .(.هـ957، )بعمرية املعروف، الربلسي أمحد فمراده(:  ع: )قال وإذا
 موسى بن حملمد  املنهاج شرح يف الوهاج النجم شرح فمراده: الدمريي ش: قال وإذا

 (.هـ808، ) الدمريي
 الشافعي نصوص مبعظم احمليط العباب كتاب فمراده: وشرحه العباب قال وإذا
 العباب شرح يف اإليعاب وشرحه. اليمين املرادي املزجد عمر بن أمحد الدين لصفى، واألصحاب

 الشافعي األنصاري العباس أبو، هليتميا حجر بن علي بن حممد ابن حممد بن ألمحد
  (.هـ973ت)
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 وترتيب تقسيم(( التحرير شرح على حاشيته)) يف –تعاىل اهلل رمحه– املؤلف استوعب -1
 ،كُتبًا الُكتَب فأبقى ،وعمومًا ،تفصياًل(( الطالب حتفة)) يف األنصاري زكريا اإلسالم شيخ

 .يشرحه الذي الكتاب ترتيب يف تغيريًا حيدث أن دون ،فصواًل والفصول ،وابًاأب واألبواب
 وشرعًا ،لغة وترمجتها بتعريفها يفتتحها أنه؛ ولألبواب للكتب عرضه طريقة يف أسلوبه -2

 .اللغة وأئمة ،والسنة ،القرآن لغة على بذلك معتمدًا ،غالبًا
 ،اإلمجاع عليه انعقد مبا مث ،الشريفة والسنة ،الكرمي القرآن من والباب الكتاب أدلة يعرض -3
 قبل من عليها املتفق التشريع موارد ألنَّها ،أحدها يف وجد مبا يكتفي أو ،االستدالل وجه ذكر مع

 .املسلمني عامَّة
 املصدر عزو مع واجلديد القدمي يف الشافعي اإلمام أقوال للمسائل شرحه أثناء يف تناول -4

 ،مستداًل الوجوه أصحاب أقوال يذكر مث ،والبويطي كاملزين أصحابه أقوال ونقل ،أحيانًا عنه الناقل
 ،سريج وابن ،القاص وابن ،الصباغ كابن عنهم نقل مجاعة ذكر من أكثر أنَّه كما ،للجميع ومعلاًل
 أيب والشيخ ،الطربي علي وأيب ،واحملاملي ،الصيمري والقاضي ،الكبري والقفال ،الصغري والقفال

 إسحاق أيب والقاضي ،السنجي علي وأيب ،الطربي الطيب وأيب ،والفوراين ،اإلسفراييين حامد
 ،والبغوي، واجلويين ،املروزي حامد أيب والقاضي ،الشريازي إسحاق أيب والشيخ ،املروزي

 ،سنويواإل ،والقزويين ،والنووي ،والرافعي، والغزايل ،والروياين ،واملاوردي ،والعمراين
 وشهاب، الشربيين واخلطيب، اهليتمي حجر وابن، الرفعة وابن ،يينوالبلق ،واألذرعي ،والزركشي

 .وغريهم، واألنصاري، والزيادي، الرملي الدين ومشس، الرملي الدين
))  ،((الكبري احلاوي((، ))التنبيه((، ))األم)) يف قال: مثاًل فيقول كتبهم عن ينقل أحيانًا -1

 روض)) ،((وشرحه العباب)) ،((الوسيط)) ،((األنوار)) ،((البحر)) ،((اخلادم)) ،((اجملموع
 .وحنوها ،((الذخائر))و ،((القفال فتاوى)) ،((البهجة شرح)) ،((الطالب

 مع ،غالبًا النزاع حمل حترير مع ،ذلك ذكر األصحاب بني فيها اختلف قد املسألة كانت إذا -5
 مع ذلك بني أكثر أو ،وجهان أو ،قوالن أو ،روايتان املسألة يف كان وإن ،والتعليل الدليل ذكر

 اهلل رمحهما – والنووي الرافعي يوافق ترجيحاته أكثر يف كان وإن ،ذلك بعد يرجح مث ،التعليل
 .قائله إىل الترجيح نسب وإال – تعاىل
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 .غالبًا يذكره فإنه املذهب فقهاء من ذلك أشبه وما شرط أو ،قيد زيادة هناك كان إذا -7
 .شرحه يف أو، التحرير يف وردت اليت الغريبة الكلمات من الكثري بتفسري قام -8
 ذلك إسناد مع الضعف أو ،احلسن أو ،بالصحة أوردها اليت األحاديث من كثري على حكم -9

 واحلاكم ،حبان وابن، والترمذي ،داود وأيب ،ومسلم ،كالبخاري احلديث علماء إىل غالبًا
 . اهلل مرمحه النيسابوري
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 ،الداخل يف الكتب دور من زيارته من متكنت ما وزيارة ،املخطوطات فهارس يف البحث بعد
 :نسختني على الوقوف يل اهلل يسر، العنكبوتية الشبكة طريق عن املكتبات فهارس يف والبحث

 :يلي ما بياناهتا نتوتضم، أصلية نسخة وهي، الشريف املكِّي احلرم مكتبة نسخة 
 .اللباب تنقيح حترير شرح على حاشية: املخطوط عنوان -
 .هـ1069 سنة املتوىف،  ¬اخلطيب  أمحد بن حممد، الشوبري: املؤلف -
 .معتاد خبط كتبت -
 . ¬زتنون  اهلل عطا: الناسخ -
 .هـ1111 سنة األول ربيع يف: النسخ تاريخ -
 .سم 15×21، س23: األسطر عدد، ق 456: األوراق عدد: املادي الوصف -
 .شافعي فقه 1661: العام الرقم -
 .3063: املخطوط رقم -

 بياناهتا وتضمنت، أصلية نسخة وهي، بالرياض سعود امللك جامعة مكتبة نسخة 
 :يلي ما
 .لألنصاري التحرير شرح على حاشية: املخطوط عنوان -
 .هـ1069 سنة املتوىف،  ¬ أمحد بن حممد، الشوبري: املؤلف -
 .حسن نسخ، جيدة نسخة: الوصف -
 . ¬مصطفى  بن علي: الناسخ -
 هـ1123: النسخ تاريخ  -
 .سم 14.5×20، س23: األسطر عدد، ق 585: األوراق عدد: املادي الوصف -
 .4822 :العام الرقم -
 .شافعي فقه. ش ح 217.3: املخطوط رقم -

 أصاًل النسخ تلك من واحدة وجعلت، نسختني على الكتاب هذا حتقيق يف اعتمدت
 نسخة وجعلت ،[ أ]  بالنسخة هلا ورمزت، الشريف املكي احلرم مكتبة نسخة وهي ،للتحقيق
 [. ب]  بالنسخة هلا ورمزت، للمقابلة نسخة سعود امللك جامعة
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 :يلي ما أصاًل لتكون املكي احلرم مكتبة نسخة الختيار دعتين اليت األسباب ومن
 .النسخ وتاريخ ،الناسخ اسم عليها دون قد النسخة هذه إن -1
، هـ1111عام  يف نسخت حيث املؤلف وفاة تاريخ إىل أقرب النسخة هذه تاريخ إن -2

 .هـ1123 عام يف نسخت سعود امللك جامعة نسخة بينما
 .جيد خبط كتبت قد النسخة هذه إن -3
 نسخة بينما. طوبةالر وآثار ،السَّقط من وسالمتها ،بوضوحها تتميز النسخة هذه إن -4

 .موضعه يف بينته سقط هبا يوجد سعود امللك جامعة
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 صورة الغالف
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 204/205صورة من باب صالة املسافر اللوح 
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 288/289اللوح  كتاب اجلنائزصورة من 
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 صورة الغالف
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296/295 اللوح الكسوف صالة باب من صورة
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 ،(3)يكشفها :ألّنه يسفر عن أخالق الرجال أي ا؛ومّسي قطعها سفًر؛ خمصوصة (2)وهو قطع مسافة
فاندفع االعتراض بأن الترمجة  ؛باملطر ، ويتبعه اجلمعواجلمع ،ر فوائت احلضرويتبعه الكالم يف قص

ناقصة، على أن املعيب أن يترجم لشيٍء ويذكر أنقص منه، أّما ذكر زائٍد يف الباب على الترمجة 
 .(4)ش رملي .وقد وقع للبخاري كثريًا ،فال

  دة باخلوفمقي فيها هو السفر وهي (6)والضرب، اآلية( 5) َّحمجمهلملُّٱقوله: 

رضي اهلل تعاىل  -قال لعمر  (9)ةى بن أمّيَلعن يْع (8)ملا يف خرب مسلم (7)لكن صّح جوازه يف األمن
 «ِمْنُه َعِجْبَت ِممَّا َعِجْبُت»ما بالنا نقصر وقد أمّنا وقد شرط اهلل تعاىل اخلوف فقال:  :-عنه

                                                             

 . (6/2402، )”صال: “مادة، 4ط، ، الفارايب. الدعاء: لغة الصالة ((1
 (.1/35، )الفكر دار، ، السنيكي. بالتسليم خمتتمة بالتكبري مفتتحة وأفعال أقوال: وشرعا
 ( .2/685) ،”سفر: “مادة ،4ط ، املسافة. الفارايب، قطع: لغة السفر(2) 
 (.2/161) ،د.ط ، َرِمّي،اخلطيب. الُبَجْي على البجريمي انظر حاشية (3)

 (.2/246) ،3ط ، الرملي،(4) 
مولده  ؛الرملي: هو حممد بن أمحد بن محزة، مشس الدين الرملي، فقيه الديار املصرية يف عصره، يقال له: الشافعي الصغريو 

غاية البيان يف شرح زبد ابن  :شروحا وحواشي كثرية، منها مجع فتاوى أبيه، وصنفووفاته بالقاهرة، ويل إفتاء الشافعية، و
وغاية املرام يف شرح شروط اإلمامة لوالده، وهناية احملتاج إىل شرح املنهاج فقه، وله فتاوى مشس الدين الرملي.  ،رسالن

 .( 3/342) ،د.ط،  ،احمليب (.6/7) ،15ط ، الزركلي،
 . 101 :آية من جزء: النساء سورة (5)
 ويستعار ضربا؛ بغريك أوقعت إذا ضربا، ضربت ذلك من عليه، وحيمل يستعار مث واحد، أصل والباء والراء الضاد ضرب: (6)

حنجنممخمحمجمهلملُّٱ: تعاىل اهلل قال السفر؛ من وغريها جتارة األرض يف الضرب به ويشبه منه
 (.398-3/397) ،”ضرب: “مادةد.ط،  ،، . القزويين101 اآلية :النساء سورة َّهنمنخن

 (.2/246) ،3ط ، الرملي،(7) 
 .(686رقم ) ،(1/478) وقصرها، املسافرين صالة بابوقصرها،  املسافرين صالة كتاب ،أخرجه مسلم (8)
 احلارث بن مهام بن عبيدة أيب بن أمية بن يعلى وهو أمه، إىل وحينا أبيه إىل حينا ينسب منية ابن يعلى ال: يقيعلى ابن أمية (9)

 يف حلوان بالد على أمية بن يعلى الصديق بكر أبو استعمل وتبوك، والطائف حنينا وشهد الفتح، يوم أسلم احلنظلي،
 عثمان، باب على علي فمر عثمان، على وافدا قدم مث صنعاء، على عثمان واستعمله اليمن، بعض على لعمر عمل مث الردة،
 قال عثمان، عند الشأن عظيم وكان! واهلل ليعلى: قال. ليعلى هي: فقالوا البغلة؟ هذه ملن: فقال. عظيمة جوفاء بغلته فرأى

 مع اجلمل شهد أن بعد علي مع بصفني 38 سنة أمية بن يعلى وقتل بالسخاء، معروفا سخيا أمية بن يعلى كان: عمر أبو
 (.1587-4/1585) ،1ط ،ابن عبد الرب،  .، أعطاه عائشةاجلمل صاحب وهو عائشة،
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وجيوز فيه اإلمتام ملا ؛ «َصَدَقَتُه َفاْقَبُلوا، َعَلْيُكْم اِبَه اهلُل َتَصدََّق َصَدَقٌة»فقال:  فذكرت ذلك للنيب 
: أي بفتح «َوُصْمُت، َوَأْفَطْرَت، َوَأْتَمْمُت، َقَصْرَت، اللَِّه َرُسوَل َيا»قالت:   صّح عن عائشة

 اَي َأْحَسْنِت»التاء األوىل وضّم الثانية فيهما وجيوز عكسه إذ ليس يف احلديث ما يدّل لألول فقال: 
فر فمعناه ملن أراد االقتصار عليهما يف الّس :أي (2)«َرْكَعَتْيِن الصََّلاُة ُفِرَضِت»وأّما خرب  (1)«َعاِئَشُة

فقًا عليه وملا كان القصر مّت ،فروشرع ذلك ختفيفًا عليه ملا يلحقه من مشّقة الّس (3)مجعًا بني األدّلة
 .مبحّله  ًئاتدْبقّدم القصر ُم (4)حنيفة أبو خبالف اجلمع حيث منعه

أصالة وإن وقعت نفاًل فتدخل فيها الصالة املعادة فله  :مكتوبة( أي يف رباعية) :قالف
 .(5)قصرها حيث قصر أصلها

 . ـه (6) باإلمجاع قوله: )وخرج الصبح واملغرب(

فمحموٌل على أّنه يصّليها مع اإلمام  (7)«ةَعْكَر  ِفْوي اخَلِف اُةَلالصَّ ِتَضِرُف»وأما خرب 
وخرجت عن موضوعها، واملغرب ال ميكن  ،وينفرد بأخرى، إذ الصبح لو قصرت مل تكن شفعا

 .خلروجها بذلك عن باقي الصلوات ؛وال إىل ركعة، ال تكون إّلا وترا ألّنها ؛قصرها إىل ركعتني
 .(8)ش رملي

  

                                                             

 ،(2/364) ،1ط الصالة، مبثله تقصر الذي املقام باب السفر، يف الصالة قصر كتاب ،أخرجه النسائي يف  (1)
 السنة، عن رغبة غري السفر يف القصر ترك من باب ،الصالة كتاب ،يف  البيهقيوأخرجه   .(1927) رقم

 .حسن إسناده :وقال(، 5428رقم ) ،(3/204)
 .(685رقم ) ،(1/478) وقصرها، املسافرين صالة باب وقصرها، املسافرين صالة كتاب ،أخرجه مسلم(2) 
 (.2/247) ،3ط ، الرملي، (3)
 ( .1/381) ،2ط ، عابدين، ابن (4)

 (.1/453) د.ط،، ، السنيكي(5) 
 .41ص ،1ط ،ا، املنذر ابن (6)
السمعاين. ادثةاحل حكم على العصر علماء اتفاق ويقال النازلة حكم على العصر أهل اتفاق: هو واإلمجاع 

 ( .1/461) ،1، ط
 .(687رقم ) ،(1/479) وقصرها، املسافرين صالة باب وقصرها، املسافرين صالة كتابأخرجه مسلم،  (7)

 (.2/247) ،3ط ، الرملي،(8) 
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 .(2)ش شيخنا .(1)تفاقًا يف األمن وعلى األظهر يف اخلوفا قوله: )كون السفر طوياًل(

 أو يوٍم ،أو ليلتني ،بضم الباء والراء وهي: سري يومني معتدلني (3)أربعة برد( :قوله: )أي
 (4)وذلك مرحلتان ؛وحنوها ،الةالصو ،واألكل ،واالستراحة ،مع املعتاد من النزول ،معتدلني ٍةوليل

نية وأربعون ميال مثا (6)وباألميال (5)ودبيب األقدام ،بسري األثقال: أي احليوانات املثقلة باألمحال
وفارقت  ،ولو شّك يف املسافة اجتهد :ذهابًا فقط حتديدًا ال تقريبًا ويكفي الظن عماًل بقوهلم

بأنه مل  (7)واملأموم بأن القصر وقع على خالف األصل، فناسبه االحتياط والقلتني ،املسافة بني اإلمام

                                                             

 .((احلرب))يف )أ(:  (1)
 (.2/247) ،3ط ، الرملي،(2) 
 وهي املسافة، وهي الربيد، لركوبه بريدا الرسول مسي وهو الرسول، بريد، مجع: ساكنا الربد: الزخمشري قال (3)

 تقصر ال: )احلديث ويف. ميال عشر اثنا وهو فراسخ، وأربعة. ذراع آالف أربعة وامليل أميال، ثالثة فرسخ كل.فرسخان
 وهي: برد، أربعة القصر فيه جيوز الذي السفر: الفقه كتب ويف فرسخا؛ عشر ستة وهي:( ردب أربعة من أقل يف الصالة

 ،”برد: “مادة ،د.ط ، الزَّبيدي، .مكة طريق يف اليت اهلامشية باألميال ميال وأربعون مثانية
(7/417.) 
 الذي الشيء وبالضم االرحتال من اسم بالكسر الرحلة زيد أبو الوق االرحتال من اسم لغة والضم بالكسر الرحلة:  رحل (4)

 وعاء من للرحيل يعد شيء كل والرحل يقصد الذي القصد أي بالضم رحلتنا وأنت بالكسر رحلتنا قربت يقال إليه يرحتل
 من املركب والراحلة جلود من السرج بالكسر والرحالة وسهام أفلس: مثل ورحال أرحل ومجعه للبعري ومركب للمتاع
 ،د.ط ،() الفيومي،. املراحل واجلمع يوم حنو يف املسافر يقطعها اليت املسافة واملرحلة أنثى أو كان ذكرا اإلبل
 (.1/459) ،د.ط ،، فراسخ. السنيكي مثانية واملرحلة (.1/222) ،”رحل: “مادة

 (.1/238) ،د.ط ، السنيكي، (5)
 يف املبنية لألعالم ويقال أميال، ثالثة والفرسخ األزهري قاله األرض، من البصر مدى مقدار العرب عند بالكسر امليل:(6) 

 بين نأل اهلامشي امليل فقيل هاشم بين إىل أضيف وإمنا امليل إىل امليل من البصر مدى مقادير على بنيت ألهنا أميال مكة طريق
 (.2/588) ،”ميل: “مادة ،د.ط ، الفيومي،.  وأعلموه حددوه هاشم
 ( .1/385، )3ط، ، النووي. أقدام ثالثة: واخلطوة، خطوة آالف أربعة: امليل

 االنزعاج وهو الستقرار،ا خالف على واآلخر الشيء، نزارة على أحدمها يدل صحيحان، أصالن والالم القاف قل: (7)
 إىل فإنه كثر إن: " الربا يف احلديث ويف. والذلة كالذل وذلك القلة،: والقل قليل، فهو قلة يقل الشيء قل: قوهلم فاألول

 القزويين،. حب أو جرة من اإلنسان أقله ما القلة إن: فيقولون احلديث، يف جاءت اليت القلة وأما".  قل
 (.5/3) ،”قل: “مادة ،د.ط ،
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األموية  (2)مشية املنسوبة لبين هاشموخرج باهلا (1)يرد للمنصوص عليه فيهما خبالف ما هنا هامشية
  . (4)فاملسافة هبا أربعون إذ كل مخسة منها قدر ستة هامشية (3)املنسوبة لبين أمية

يف  (6)خالفًا للبغوي (5)زوائد الروضةيف كما  (قوله: )فلو أسلم أو بلغ يف أثنائه قصر
وما لو أنشأه معصية مث  ،اويفرق بني هذ،  (8)ش رملي .من قصر الصيب دون من أسلم ،(7)فتاويه

وإال فال بأّن من أنشأه معصية ملا  ،فإن كان بني حمله وسفره مرحلتان قصر :تاب توبة صحيحة
كان من أهل القصر ابتداًء واملانع منه املعصية غلظ عليه بابتداء سفر طويل بعد توبته من املعصية 

له يف قصره بعد إسالمه وإن بقى من خبالف الكافر فإنه ليس من أهل القصر ابتداًء فلذلك سومح 
  . - رمحه اهلل تعاىل - (9)زيادي .سفره دون مرحلتني

                                                             

 (.2/257) ،ط. ، الرملي، (1)
الربي،. الصدقة عليهم حترم الذين وآله األقربون، وعشريته.  اهلل رسول فصيلة وهي: هاشم بنو (2)

 ( .1/28) ،1ط ،
 بن أمية بنو منهم كثرية، مجوع النسبة هبذه واملشهور أمية، اىل النسبة هذه لواو،ا وكسر امليم وفتح األلف بضم األموي، (3)

 من كثرة وفيهم مناف، عبد بن مشس عبد بن أمية اىل ينتسبون وهم اخلالفة ولوا الذين قصي بن مناف عبد ابن مشس عبد
 السمعاين،. القرشي األموي العاص بن سعيد بن عمرو أمية ابو فمنهم املسلمني، وأئمة والتابعني والصحابة اخللفاء

 (.1/348) ،1ط ،
 (.1/82) ،د.ط ، السنيكي، (4)
 ( .1/404) ،3ط ، النووي، (5)
الظفريي، زوائد الروضة: فهذا اللفظ يدل على ما زاده النووي يف الروضة على كتاب العزيز.  

 . 249، ص1ط، 
أبو حممد احلسني بن مسعود بن حممد، املعروف بالفراء، البغوي امللقب ظهري الدين الفقيه الشافعي احملدث البغوي:  (6)

، وروى احلديث ودرس، وكان ال يلقي الدرس إال على املفسر؛ كان حبًرا يف العلوم، وأوضح املشكالت من قول النيب 
ف كتًبا كثرية، منها كتاب التهذيب يف الفقه، وكتاب شرح السنة يف احلديث، ومعامل التنزيل يف تفسري الطهارة، وصن
 (.2/136) ،د.ط، ، ابن خلكان. هـ510تويف يف شوال سنة  القرآن الكرمي،

 جامعية برسالة القرزعي نسليما بن يوسف بواسطة حتقيقه مت خمطوط(، ، )الفراء مسعود بن احلسني، البغوي(7) 
 . 105ص، هـ1430سنة الشريعة بكلية اإلسالمية باجلامعة

 (.2/265) ،3ط ، الرملي، (8)
 = .56:اللوح، خمطوط،  ،الزيادي(9) 
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مع  (1)وعبارة العباب، وليس كذلك ،يفهم أن الصيب ال يقصر ابتداًء (قوله: )أو بلغ يف أثنائه قصر
اهٌر وظ، (6)انتهى. (5)والزركشي ،(4)وصوبه األذرعي ،(3)ولو صبيا كما ذكره البغوي، (2)شرحها

 قال م،ـوضده ،والذكر ،واحلر ،يف القصر الصحيح وسواٌء ،(8)ويف األم ،(7)أن الكالم يف املميز
 َعَم  ّيِبالنَّ َعيقصر َم اَنَك» (10)وروى النسائي أن ابن عباس ،: وهذا مما ال خالف فيه(9)بعضهم

                                                                                                                                                                                              

مبصر، نسبته إىل حملة زياد  نور الدين: فقيه، انتهت إليه رياسة الشافعية ،هو علي بن حيىي الزيادي املصريالزيادي: و 
 ج لزكريا األنصاري. الزركلي،، من كتبه حاشية على شرح املنهاهـ1024سنة  بالبحرية، كان مقامه ووفاته يف القاهرة

 ( .5/32) ،15ط، 
 ( .1/176) ،1ط ، املزجد، (1)

 .3اجمللد، 2اجلزء، 113اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(2) 
 الشريعة بكلية اإلسالمية باجلامعة جامعية برسالة القرزعي سليمان بن يوسف بواسطة حتقيقه مت خمطوط ، البغوي،(3) 

 . 105ص هـ،1430سنة
هـ( ولد 783-708الواحد، شهاب الدين األذرعي: فقيه شافعي، )هو أمحد بن محدان بن أمحد بن عبد األذرعي:  (4)

 بأذرعات الشام، وتفقه بالقاهرة، وويل نيابة القضاء حبلب، وراسل السبكي باملسائل احللبيات وهي يف جملد، ومجعت
اج، والثاين قوت فتاويه يف رسالة، وله مجع التوسط والفتح، بني الروضة والشرح، وشرح املنهاج شرحني أحدمها غنية احملت

مث استقر يف حلب إىل أن تويف. وكان لطيف العشرة،  772احملتاج ويف كل منهما ما ليس يف اآلخر. وعاد إىل القاهرة سنة 
 .(1/119) ،15ط، كثري اإلنشاد للشعر، وله نظم قليل. الزركلي، 

 هـ(، عامل بفقه الشافعية 794 - 745بدر الدين ) هو حممد بن هبادر بن عبد اهلل الزركشي، أبو عبد اهلل،الزركشي:  (5)
األصول، تركي األصل، مصري املولد والوفاة، له تصانيف كثرية يف عدة فنون، منها اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة و

م على الصحابة ولقطة العجالن يف أصول الفقه، والبحر احمليط ثالث جملدات يف أصول الفقه، وإعالم الساجد بأحكا
املساجد والديباج يف توضيح املنهاج فقه، واملنثور يعرف بقواعد الزركشي يف أصول الفقه، والتنقيح أللفاظ اجلامع 

 ( .6/60) ،15ط ، ،الصحيح وربيع الغزالن أدب وعقود اجلمان، ذيل وفيات األعيان. الزركلي

 (.2/381) ،د.ط ،اهليتمي (6)
 (.1/390) ،3ط ، املميز: من استكمل سبع سنوات. الرملي، (7)

 (.1/212) ،د.ط،  الشافعي، (8)
وحيث قالوا : )قال بعضهم( أو حنوه، فهو أعم من شارح، واملراد بالشارح عندهم واحد من الشّراح ألي كتاب كان،  (9)

 ن قال إنه يرد ابن شهبة. السقاف،لك بني التحفة وغريها، خالفا ملكما هو مفاد التنكري، وال فرق يف ذ
 .89، ص1ط، 

العباس بن عبد  ابن عم رسول اهلل  ،أبو العباس عبد اهلل ،حرب األمة، وفقيه العصر، وإمام التفسري ƒابن عباس  (10)
 ،مرو بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهراملطلب شيبة بن هاشم، وامسه: ع

 (.4/380) د.ط،،  . الذهيب،  األمري ،القرشي اهلامشي املكي

= 
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نوى مسافة القصر مث بلغ يف  آخر الباب من أّنه لو (2)وأّما ما ذكره يف الروضة (1)«ايَِّبَص ِهِنْوَك
أثنائها قصر يف بقيتها كالكافر يسلم يف أثنائها فقضيته أّنه ال يصّح قبل بلوغه فليس مرادًا خالفًا ملن 

 . (3)انتهى .جعله املص هنا من أهل القصر وهم فيه ومن مثَّ

 . اخل (4) ا علقه البخاري(قوله: )وذلك مَل

 :، واإلسناد هو(5)شيخه ويرتقي ملن فوقه من املشايخ أن حيذف الراوي :فائدة: التعليق هو
وإن سقط من الوسط اثنان مّسي  ،(7)أن حيذف الراوي األخري :، واملرسل(6)أن يذكر الرواة مجيعًا

 رمحه اهلل تعاىل. (10)زيادي .(9)ي منقطعامسِّ فقط ، وإن سقط من الرواة واحٌد(8)العَضُم

  

                                                             

يف النسائيأخرجه  . «ركعتني نصلي اهلل إال خناف ال واملدينة مكة بني ، النيب مع نسري كنا: »قال ƒ عباس ابن عن(1) 
البغويصححه و.(1907رقم ) ،(2/358) السفر، يف الصالة تقصري باب السفر، يف الصالة قصر كتاب ،

 (.1435رقم )(، 1/464، )يف  األلباين وصححه (.2/102) ،يف

 ( .1/404) ،3ط ، النووي، (2)

 ملوضع .املرجع السابق، نفس ا (3)

 (.1085رقم ) ،(2/43) الصالة، يقصر كم يف باب الصالة، تقصري أبواب البخاري،أخرجه  (4)

 .130ص ،د.ط ، الصالح، ابن(5) 
 .130ص ،1ط ، ،حجر ابن (6)

 .51ص الصالح، مرجع سابق، ابن(7) 

 . 5ص الصالح، مرجع سابق، ابن(8) 

 .57ص مرجع سابق، الصالح، ابن (9)
 (.1/357) ،د.ط ، انظر الُبَجْيَرِمّي، (10)
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عن  (2)أّن ابن خزمية رواه يف صحيحه (1)ذكر القاضي أبو الطيب قوله: )ومثله إّنما يفعل بتوقيف(
 . (3)ح رملي .ابن عباس مرفوعًا

أن هذا فعل  :قوله: )ومثله إّنما يفعل بتوقيف( هذا جواب عن سؤال مقّدر تقديره
 وفعله ليس حبّجة يف اجلديد فأجاب عنه بأّن مثله إّنما يفعل بتوقيف بلغه عن النيب  (4)صحايب

 تُِّس ٍةكَعَر لِّي ُكات ِفَعَكع َررَبَأ (6)ةيَلي َلى ِفلََّص» وقد روي أن علّيًا  (5)ٍذ يستدّل بهفحينئ
ألّن علّيًا إّنما يفعل ذلك بتوقيٍف  ؛لقلت به : لو صّح عن علّي ، قال الشافعي(7)«اتَدَجَس

 .(8)زيادي .وال يفعل ذلك من قبل رأيه بلغه عن النيب 

  

                                                             

 تصانيف له ،هـ348 سنة يف ولد ،الشافعي املذهب أئمة أحد ،الطربي عمر بن طاهر بن عبداهلل بن الطَّيب: طاهر أبو(1) 
 ، الذهيب، .هـ 450 سنة يف  مات ،وغريها ،يناملز خمتصر وشرح واجملرد، ،الكربى التعليقة: منها

 (.10/491) ،1ط ، البغدادي، اخلطيب (.17/668) د.ط،

 نصلي فنحن: عباس ابن قال. «ركعتني يصلي يوما عشر تسعة فأقام سفرا  اهلل رسول سافر: »قال ƒعباس  ابن عن(2) 
 ، يفخزمية  ابنأخرجه  .أربعا صلينا ذلك من أكثر أقمنا فإذا وما،ي عشر تسعة وبني بيننا فيما ركعتني
 على بالبلدة معلومة إقامة على إزماع غري من عشرة مخس من أكثر بالبلدة أقام إذا املسافر قصر إباحة باب الصالة، كتاب

 عشرة تسع سفر يف  النيب مع أقمنا» :قال عباس، ابن عن البخاري، صحيح يف وأصله .(955) رقم( 1/471) احلاجة،
 باب ،املغازي كتاب البخاري، ،«أمتمنا زدنا فإذا عشرة، تسع وبني بيننا ما نقصر وحنن: »عباس ابن وقال «الصالة نقصر
 (.4299رقم ) ،(5/150) الفتح، زمن مبكة  النيب مقام

 (.1/238) ،د.ط، ، السنيكي(3) 

، 1ط،  ،ولو ختللت ردة يف األصح. ابن حجرمؤمنا به، ومات على اإلسالم،  الصحايب: من لقي النيب  (4)
 . 8ص

 (.2/164)، د.ط ، الُبَجْيَرِمّي، انظر (5)

 .((كل ليلة)) يف )أ(: (6)
 على قياسا والقيام الركوع عدد بزيادة الزلزلة يف صلى من باب ،اخلسوف صالة كتاب ، البيهقي،أخرجه (7) 

 لقلت علي عن هذا ثبت ولو: الشافعي قال ثابت. عباس ابن عن هو: قال(، و6381رقم ) ،(3/477) اخلسوف، صالة
 (.2/190) ،1ط ،حجر،  ابن. به يأخذون وال يثبتونه وهم به،

 (.4/303) ،د.ط ، كي،السني (8)
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 َثَلاَثَة َخَرَج ِإَذا» كان رسول اهلل  (1)لقصر فيما دون ذلك( وأما خرب مسلمقوله: )فيمتنع ا
((اجملموع))كما يف  -فليس معناه « َرْكَعَتْيِن َصلَّى َفَراِسَخ َثَلاَثَة َأْو، َأْمَياٍل

سفره  (3)أن غاية - (2)
ليس التقييد بالثالثة و ؛كذلك ، بل معناه أّنه كان إذا سافر سفرًا طوياًل فتباعد هذا القدر قصر

ألن  ؛بل ألنه ما كان حيتاج إىل القصر إال إذا تباعد هذا القدر ؛لكونه مينع القصر عند مفارقة البلد
 ؛فال يدرك الصالة األخرى ،إال بعد أن يصليها ؛الظاهر أنه كان ال يسافر عند دخول وقت الصالة

 . (4)ش األصل .إال وقد تباعد عن املدينة

، (9)مكروهًا (8)أم ،أم مباحًا ،(7)أم مندوبًا ،(6)كان واجبًا جائزًا سواٌء :أي (5)(قوله: )مباحًا
ي الوحدة ِف  اهلِل وُلُسَر َهِرَك»وغريه  (10)ومنه أن يسافر وحده منفردًا ال سّيما يف الليل خلرب أمحد

، َشْيَطاٌن رَّاِكُبـال» :وقال أي: إن ظّن حلوق ضرٍر به (11)«َوْحَدُه اْلَفَلاِة َبـاِكَر َنَعَلَو ِرـَفالسَّ
أيضا اثنان لكن الكراهة فيهما أخف وصّح خرب  (13)فيكره (12)«َرْكٌب َوالثَّاَلَثُة، َشْيَطاَناِن َوالرَّاِكَباِن

                                                             

 (.691رقم ) ،(1/480) الصالة، فيها يقصر اليت املسافة باب وقصرها، املسافرين صالة كتاب مسلم،أخرجه  (1)

 ( .328-4/326) ،1ط ، النووي، (2)
 يف )أ(: عامة. (3)
 (.1/239) ،د.ط ، السنيكي، (4)

 ،د.ط ، الدين، والسبكي تاج الدين تقي والترك املخري فيه. السبكي الفعل بني التخيري املباح: (5)
(1/52.) 
 (.1/52) جازما. املرجع السابق، طلبا الفعل الواجب: املطلوب (6)
 نفس املوضع. بق،جازم. املرجع السا غري طلبا الفعل املطلوب املندوب: (7)
 .(( أو))يف )أ(:  (8)
 (.1/52)مرجع سابق،  الدين، والسبكي تاج الدين تقي جازم. السبكي غري طلبا الترك املطلوب املكروه: (9)

 يف وأصله. (5580رقم ) ،، (5/124) اخلطاب بن عمر بن اهلل عبد مسند ،حنبل يف  بن أمحدأخرجه (10) 
 (.2998رقم ) ،(4/58) وحده، السري باب -والسري  داجلها كتاب ،

يه الطيب بن حممد؛ رواه أمحد، وف .(7855رقم ) ،، (13/245) هريرة أيب مسند ،حنبل يف  بن أمحدأخرجه (11) 
 ،اهليثمي (. وبقية رجاله رجال الصحيح.2/232) ،يف ، وضعفه العقيلي .وثقه ابن حبان
 (.7299) رقم ،(4/251) ،

 رقم( 4/193) وحده، الرجل يسافر أن كراهية يف جاء ما باب ،اجلهاد أبواب ،يفالترمذيأخرجه  (12)
احلاكمالذهيب. ووافقه املستدرك يف احلاكم وصححه صحيح. حسن حديث هذا: وقال ،(1674)

 .(2495) رقم(، 2/112)، اجلهاد كتاب، 

 يف )أ(: فكره. (13)
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نعم من كان أنسه باهلل تعاىل حبيث  (1)«َوْحَدُه ِبَلْيٍل َراِكٌب َساَر َما، الَوْحَدِة ِفي َما النَّاُس َيْعَلُم َلْو»
كما لو دعت  ؛مل يكره يف حّقه ما ذكر فيما يظهر ،ار أنسه مع الوحدة كأنس غريه مع الرفقةص

كما ال  ؛فال يكون مبنزلة الوحدة ؛إىل حدٍّ ال يلحقه غوثهم ةحاجته إىل البعد واإلنفراد عن الرفق
 ؛ما فيهأو لتنفيذ كتاب ال يعلم  ،خيفى ولو خرج إىل جهٍة معينة تبعًا لشخص ال يعلم سبب سفره

 .(3)ش رملي .إحلاقه باملباح :- (2)سنويكما قاله اإل -فاملتجه 

 ،فال يترخص قبل التوبة بقصر ،كغريه من بقية رخص السفر قوله: )فال قصر للعاصي به(
وال مسح خفٍّ  ،أو راكبًا حال كونه سائرًا ،وال بنفل ماشيًا ،وال إفطار يف حنو رمضان ،وال جبمع
 ،ألّن الترّخص بذلك لإلعانة ؛وذلك ،وال أكل ميتٍة لالضطرار ،وط مجعةوال بسق ،ثالثة أيام

 ،وهو متمكن من رفع اهلالك بالتوبة ؛وألّن إباحة امليتة للمضطر ختفيف ؛والرفق فال يناط باملعاصي
 . (5)وشرحه (4)عباب .وإن مل يتب ومات كان عاصيًا بترك التوبة، وتقبل منه

مسافر عليه دين حال ، وسافٍر بال إذن أصل جيب استئذانهوم ((7)وناشزة (6)قوله: )كآبق
 ؛وإن مل يلحقه اإلمث ، وحنوه ممن مل يبلغ كالبالغ ، الظاهر أن اآلبقو ،نهئذن داإ من غري قادر عليه

ألّن  ؛وهو من يقصد سفرًا مباحًا فتعرض له فيه معصية فريتكبها فيترّخص ،أما العاصي يف سفره
ودابته  ،العاصي بسفره أن يتعب نفسهببعدها ويلحق بذلك أي: سبب ترخصه مباح قبلها و

                                                             

 (.2998) رقم ،(4/58) وحده، السري باب والسري، اجلهاد كتاب ،أخرجه البخاري (1)
 ( . 357-3/356) ،1ط ، اإلسنوي،(2) 
هـ(: فقيه  772 - 704) اإلسنوي: هو عبد الرحيم بن احلسن بن علي اإلسنوي الشافعي، أبو حممد، مجال الدين 

هـ فانتهت إليه رياسة الشافعية، وويل احلسبة ووكالة بيت  721أصويل، من علماء العربية، ولد بإسنا، وقدم القاهرة سنة 
فقه، واهلداية إىل أوهام الكفاية واألشباه والنظائر وجواهر البحرين  املبهمات على الروضة كتبه املال، مث اعتزل احلسبة، من

احملافل فقه، ومطالع الدقائق فقه، والكوكب الدري يف استخراج املسائل الشرعية من القواعد النحوية، وهناية السول وطراز 
 ( .3/344) ،15ط، شرح منهاج األصول والتمهيد يف ختريج الفروع على األصول. الزركلي، 

 (.2/248) ،3ط ، الرملي، (3)

 (.1/199) ،1ط ، زجد،امل (4)
 .3اجمللد، 2اجلزء، 121اللوح ،خمطوط، ، اهليتمي(5) 
 .7ص ،1ط ، اجلرجاين،. قصًدا مالكه من يفر الذي اململوك هو: اآلبق (6)

 كل كراهة: والنشوز، هبا وأضر جفاها: عليها ونشز، طاعته عن خرجت: وناشزة،  نشز من، األرض من املرتفع: النشز (7)
 ( .4/705، )”نشز: “مادة ،3ط، ، الكجرايت. له عشرته وسوء صاحبه
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 ُضِغْبأّن اهلل تعاىل ُي»وغريه  ،(1)ويدل له اخلرب الذي ذكره األذرعي ،بالركب من غري غرض
 .(4)وغريه: وهو حرام (3)قال الصيدالين،  (2)«بَرِإ ِرْين َغني ِماِئشَّامَل

عل الرخصة مىت ن ِفأ ؛ال تناط باملعاصي (5)خصالر :قوله: )فال يناط باملعصية( معىن قوهلم
ح  .فإن كان تعاطيه يف نفسه حرامًا امتنع معه فعل الرخصة وإال فال ؛توقف على وجود شيء

 .(6)رملي

 ؛ّزهَنخبالف الّت (ألهنا ليست بغرٍض صحيٍح ؛وال يترخص من سافر جملرد رؤية البالد) قوله:
نه إ :ّزه مع قوهلمَنالغرض الّتكان كيف يقصر إذا  :ن قيلفإ ؛فإنه من األغراض الصحيحة فله القصر

بل  ؛ّزه هنا ليس هو احلامل على السفرَنإذا سافر جملرد رؤية البالد أّنه ال يقصر؟ أجيب بأّن الّت
حىت  ،خبالف جمرد رؤية البالد فإنه احلامل على السفر ،احلامل عليه غرض صحيح كسفر التجارة

ّزه هو احلامل عليه كان كمجرد رؤية البالد َنّزه ، أو كان الّتَنكان كالّت لو مل يكن هو احلامل عليه
وبه يعلم أّنه  ،ع فيهزونن إو ،: وهو املعتمد - رمحه اهلل تعاىل - (8)قال الرملي،  (7)يف تلك انتهى

 ّزه إلزالة مرض وحنوه كان غرضًا صحيحًا داخال فيما قّدمه فال يعترض عليه به.َنلو أراد الّت

                                                             

 (.2/455) ،1ط ،العمراين، (1)
 عليه يف كتب التخريج . مل أقف على احلكم .(471رقم ) ،(1/382) ،أخرجه أبو داود يف (2) 

 بن سعد أبا ألن داود بن حممد وامسه اخلراسانيني، الوجوه أصحاب أئمة من الشأن عظيم القدر جليل إمام الصيدالين:(3) 
 داود ابن حممد بن داود بن سليمان املظفر وأبو نصه ما الداودي ترمجة يف الدال باب يف األنساب كتاب يف ذكر السمعاين
 السبكي،. القفال بكر أيب صاحب الصيدالين بكر أيب اإلمام نافلة وهو األعلى جده إل نسبة بالداودي عروفامل الصيدالين

 (.5/364)، 2ط ،

 ( .4/346) ،1ط ، النووي، (4)

 ويف ( .1/472، )”رخص: “ةماد، 2ط ، الكفوي،. والسهو واليسر التوسعة عن عبارة يف اللغة: الرخصة (5)
 اإلسنوي،. واحلرج املشقة هو لعذر الدليل خالف على الثابت احلكم هي:  الشرع

 . 71ص ،1ط ،

 (.1/239) ،د.ط، ، السنيكي(6) 
 (.2/261) ،3ط، الرملي، (7) 
 املرجع السابق نفس املوضع .(8) 
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: كأن ينوي الظهر ركعتني وإن مل ينو (1)وله: )ونية القصر( وحيصل مقصودها صور قال اإلمامق
 ،ركعتني :وهو قوله ،ا يستلزمهامباستغناء عن نيته  (2)خالفا لألذرعي ،املنقول املعتمد لىترّخصا ع

 عامل والكالم يف ،لتالعبه ؛نعم لو نوى عدم الترخص مع نيته ركعتني بطلت صالته كما هو ظاهر
 ،وينويها قصرا :(3)ال يف األنوارـق ،ملا يأيت أن اجلاهل به ال تصح صالته إذا نواه ؛جبواز القصر

 (5)كما صرح به كالم اجلواهر ،ركعتني :أو ينوي صالة السفر أي وإن مل يقل: (4)املتويل قال
دفهما وهو قوله وهو ظاهر اكتفاء عنهما مبرا ،وغريها فإهنم نقلوا ذلك فقط عن املتويل وأقروه

((كاألنوار)) ((املص))صالة السفر فزيادة 
ركعتني ضعيف إن أريد به أنه البد منهما فإن أريد به  (6)

 (7)عباب .حذف ذلك على كل تقدير ((للمص))جمرد التصوير فال إال أنه موهم فكان ينبغي 
 .(8)وشرحه

 :أي ؛القصر يف اجلملةألنه من أهل  :أي ؛ولو نوى املأموم القصر خلف مسافر متم صحَّ
 اهلل  رمحه – (9)لتالعبه كما أفىت به شيخنا م ر ؛فإن علمه متما مل تصح صالته ؛حيث جهل حاله

  

                                                             

 (.2/451) ،1ط ، اجلويين، (1)

 (.1/467) ،د.ط ، السنيكي،(2) 
 ( .1/189) ،1ط ، األردبيلي، (3)

 (.1/241) ،د.ط ، السنيكي،(4) 
 بنيسابور، باألصول، ولد عامل مناظر، فقيه( هـ 478 - 426: )سعد أبو النيسابورّى، مأمون بن الرمحن عبدهو املتويل:  

 يكمله، مل الشافعية فقه يف كبري للفوراين اإلبانة، تتمة له فيها، وتويف ببغداد، النظامية، باملدرسة التدريس وتوىل مبرو، وتعلم
 ( .3/323) ،15ط، . الزركلي، خمتصر الدين أصول يف وكتاب خمتصر، الفرائض يف وكتاب

 . 45ص ،4ط ، البنهاوي، (5)
 ( .1/189) ،1ط ، األردبيلي، (6)
 ( .1/200) ،1ط ، املزجد، (7)
 .3اجمللد، 2اجلزء، 121اللوح، خمطوط، ، اهليتمي (8)

 ( .1/274، )د.ط، ، الرملي(9) 
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((منت البهجة))أنه يصح مطلقا كما يف  (1)والذي اعتمده شيخنا عمرية - تعاىل
 وهو ظاهر كالم  (2)

((الروضة))
 . (4)ح .(3)

 .(5)ق س .يف نيته مقارنة نية القصر جلميع التكبرية يشترط هيفيد أن قوله: )كأصل النية(

أن األوىل  :(7)والقرية ،(6)والفرق بني البلد ،مثال( دخل يف ذلك القرية قوله: )وجماوزة البلد
وباب اجلمعة  ،ويف هذا الباب ،األبنية القليلة اجملتمعة :والقرية هي ،الكثرية اجملتمعة (8)األبنية :هي

فأوله  ،(10)واِلحّلة ،(9)ويف بقية األبواب يطلقون إحدامها على األخرى ،القريةو ،يفرقون بني البلد
أو متفرقة  ،بيوت جمتمعة :- بكسر احلاء -وهي  ،لساكن خيام كاألعراب جماوزة احللة فقط

ويدخل يف جماوزهتا عرفا  ،ويستعري بعضهم من بعض ،حبيث جيتمع أهلها للّسمر يف ناد واحد
ألهنا معدودة من مواضع  ؛(11)والنادي ومعاطن اإلبل ،وملعب الصبيان ،ادَمرافقها كمطرح الرم

واهلبوط إن كان يف  ،ويعترب مع جماوزة املرافق جماوزة عرض الوادي إن سافر يف عرضه ،قامتهمإ

                                                             

 (.1/303) ،د.ط ، والربلسي، القليويب (1)
: الغزي النجم قال والورع الزهد أهل من كان فقيه،: بعمرية امللقب الدين شهاب الشافعي، املصري الربلسي : أمحد عمرية
 منهاج شرح على حاشية له. به ومات الفاجل أصابه حىت ويفيت يدرس الشافعي املذهب حتقيق يف الرياسه اليه انتهت

 (.1/103) ،15ط ،ا الزركلي،.  هـ957للمحلي ، ت الطالبني

 إمتام   بذي اقتدى الذي أما*  اإلمام بنية علقت أو (2)
 األصح على هذا مجعة أو*  صبح يف اقتداؤه جرى ولو 
 . 27ص د.ط، ،، الوردي . اقتفى فرعه كاألصل متمما*  واستخلفا قاصر بإمام أو 
 ( .1/392) ،3ط ، النووي، (3)
 (.1/392) ،د.ط ، اهليتمي، (4)

 .95ص ،1ط ، الغزي، (5)
 (.1/151) ،د.ط ، اجلزري، (6)

 (.4/56)املرجع السابق، (7) 
 (.1/157)املرجع السابق، (8) 
 (.2/170) د.ط، ، الُبَجْيَرِمّي،انظر  (9)

 (.28/320، )”حلل: “مادة، د.ط، ، الزَّبيدي (10)
 . 212ص ،”عطن: “مادة ،15ط ، املاء. الرازي، عند اإلبل مبارك املعاطن: (11)
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تفي ْكفإن أفرطت سعُتها ُأ ،إن اعتدلت الثالثة ، هذا(2)والصعود إن كان يف وهدة ،(1)ربوة
 . (3)مبجاوزة احِلّلة فقط

أو  ،أو يف صوب مقصده ،بأن مل يكن له سور مطلقا (إن مل يكن له سور خمتص به)قوله: 
وكذلك حكم البالد فال يشترط  ،كان له سور غري خمتص كقرى متفاصلة ولو مع التقارب

 .(4)جماوزته وإن سافر من جهته

مع هتدمه سورا  يوإن هتدم لكن إن مّس، وإن كان ظهره ملصقا به( أو جماوزة سوره)قوله: 
((اجليلي))وأحلق  ،أو تعدد ،على األوجه

 .(6)ابن حجر .انتهى .بالسور اخلندق وإن مل يكن به ماء (5)

  

                                                             

 (.2/192) ،”ربا: “مادة ،د.ط ، اجلزري،. األرض من ارتفع ما: والفتح بالضم الربوة (1)

الزَّبيدي. األرض يف املنتقرة النقرة: والوهدة كذلك؛ وهدة وأرض وهد، ومكان، األرض، يف تكون اهلوة :الوهدة(2) 
 (..9/331) ،”وهد: “مادة ،د.ط ،

 (.1/518) ،1ط ، الشربيين، (3)

 (.1/81) ،د.ط ، السنيكي، (4)

لي: فقيه شافعّي. نسبته إىل )جيالن( وراء طربستان. له  يعبد العزيز بن عبد الكرمي بن عبد الكايف، صائن الدين اجل :اجليلي (5)
على قوله يف ترمجته:  ،واقتصر السبكي يف الطبقات الصغرى 629املوضح يف شرح التنبيه للشريازي ، أمت تصنيفه سنة 

نبيه. مل يعرف شئ من حاله إال أنه ممن ال ُيعتمد على قوله؟ وقال حاجي خليفة: ال جيوز االعتماد على ما فيه من شارح الت
 ،15ط، . الزركلي،هـ 629، ت:النقول ألن بعض احلّساد دس فيه ما أفسده، صرح هبذا النووي وابن الصالح

(4/21.) 

 (.1/371) ،د.ط ، اهليتمي، (6)
هـ(، فقيه مصري، 974-909هو أمحد بن حممد بن علي بن حجر اهليتمي ، شهاب الدين شيخ اإلسالم )ابن حجر:  

مولده يف حملة أيب اهليتم )من إقليم الغربية مبصر( وإليها نسبته، تلقى العلم يف األزهر، ومات مبكة، له تصانيف كثرية، منها 
واجلوهر املنظم رحلة إىل املدينة، والصواعق احملرقة على أهل البدع والضالل والزندقة وحتفة مبلغ األرب يف فضائل العرب 

احملتاج لشرح املنهاج يف فقه الشافعية، واخلريات احلسان يف مناقب أيب حنيفة النعمان والفتاوى اهليتمية أربع جملدات. 
 (.1/234) ،15ط ، الزركلي،



 

63 
 

أو  ،وإن هجر ،فيشترط جماوزته (2)وإن مل يندرس ،إن مل يهجر :فقال (1)خالف شيخنا يف اإلهندام
 لبلد .أخذا مما سيأيت يف اخلراب املتصل با ؛اندرس فال يشترط جماوزته

فاملدار على السور  ،وقنطرة ،وخندق ،ولو اجتمع سور، خمتص به :أي قوله: )كذلك(
رمحه اهلل - (4)فالبد من جماوزهتما مجيعا زيادي (3)وأما إذا كان هناك خندق وقنطرة ،دون غريه

 .-تعاىل

ألن مجيع ما هو داخله  ؛وإن كان داخله أماكن خربة ومزارع : )فيكفي جماوزته(هقول
 .(5)ود مما سافر منهمعد

أو قصور تسكن يف بعض فصول السنة فال  ،أو دور ،(قوله: )وإن كان وراءه عمارة
((الروضة))ملا يف  اخالف (6)يشترط جماوزهتا على املعتمد

 .من اشتراط جماوزة ذلك (8)كأصلها (7)

قول الشيخ أيب ويؤيده  ،سكن فالن خارج البلد :قوله: )ألهنا التعد من البلد( أال ترى أنه يقال
 .(10)ألنه نقل للزكاة ؛ال جيوز ملن يف البلد أن يدفع زكاته ملن هو خارج السور: (9)حامد

                                                             

 قلع اهلدم: األعرايب ابن. للكثرة شدد بيوهتم، وهدموا وهتدم فاهندم وهدمه هدما يهدمه هدمه اء،البن نقيض: اهلدم: هدم (1)
منظور،  ابن. واحد مبعىن ودهدمه هدمه: ويقال. االهندام منه الالزم والفعل جماوز، فعل وهو البيوت، يعين املدر،

 ( .12/603، )”هدم: “مادة، 3ط ،
. عفا: املنزل درس يقال. اخلفي الطريق: فالدرس. وعفاء وخفض خفاء على يدل واحد أصل والسني والراء الدال درس: (2)

 ،”درس: “مادة ،د.ط ، القزويين،.  حاضت: املرأة درست ومنه. اخللق الثوب: الدريس الباب ومن
(2/267.) 

 . 466ص ،8ط ، الفريوزآبادى،. البنيان من ارتفع وما اجلسر،: القنطرة (3)
 (.1/350) د.ط، ، انظر الُبَجْيَرِمّي، (4)
 (.1/81) ،د.ط ، السنيكي، (5)

 (.1/456) ،د.ط ، السنيكي، (6)

 ( .1/381) ،3ط ، النووي، (7)

 (.208-2/207، )1ط، ، الرافعي (8)
 يف ولد الشافعية، أعالم من األسفراييين، أمحد بن حممد بن أمحد : هو(هـ 406 - 344) حامد اإلسفراييين بوأ (9)

 يف وخمتصر الفقه أصول يف مطول منها كتبا، وألف. مكانته وعظمت فيها فتفقه بغداد، إىل ورحل نيسابور من بالقرب
 (.1/211) ،15ط ، الزركلي،. ببغداد وتويف الرونق، مساه: الفقه

 (.1/235) د.ط، ، السنيكي، (10)
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أو أربعة أيام مع  ،ولو حماربا إقامة مدة مطلقة ،فلو نوى املسافر املستقل قوله: )وعدم نية إقامة(
وإن مل يكن  ،املوضع ل ذلكوبوص :لياليها مبوضع عينه قبل أن يصل إليه انقطع سفره بوصوله أي

وخرج ما دون  ،أو بعده انقطع سفره مبجرد نيته لإلقامة ،فإن نواها وقد وصل له ؛لإلقامة اصاحل
أو نوى إقامة وهو سائر فال يؤثر  ،ولو أقامها من غري نية انقطع سفره بتمامها ،األربعة فال يؤثر

وبينت السنة أن  ،السفر :رض أيوأصل ذلك أن اهلل تعاىل أباح القصر بشرط الضرب يف األ ؛أيضا
 ُحْرَمِة َمَع (2)«ِبَمكََّة (1)َأيَّاٍم َثَلاَثِة إَقاَمَة ِلْلُمَهاِجِر َأَباَح »غري مؤثر ألنه  ةإقامة ما دون األربع

 من خرج ناويا سفرا طويال مث ((بوصوله)) :ومشل قوله إَقامِتها ِنيََّة بإَقاَمِتَها َوَأحَلَق عليه، عليه إقامتها
 إال ينقطع فال حقه يف الرخصة سبب النعقاد ؛له اإلقامة ببلد قريب فله القصر مامل يصل إليه (3)عنَّ

 .(4)ش رملي .إليه النِّيََّة َغيََّر ما بوصول

 .(5)بعد إحرامه قاصرا (وإمتام فيها)قوله: 

  وإمتام فيها . :هي قوله (6) قوله: )ويف معىن الثانية(

أّنه يقصر أو يتّم أمّت، يف ه يقصر أو يتّم( فلو نوى القصر مّث ترّدد قوله: )عدم التردد يف أن
 نواه أّنه أي: القصر فظّن الثانية بالركعة أتى مّث متّما أحرم وإن :(8)الروّياين عن (7)اجملموع يف قال

                                                             

 معه من إال عمرة جيعلوها أن فأمرهم باحلج، يلبون رابعة لصبح وأصحابه  النيب قدم: »قال ، عباس ابن عن (1)
 ويفطران يقصران، ، عباس وابن عمر، ابن وكان «سفرا وليلة يوما: » النيب ومسى ، جابر عن عطاء، تابعه «اهلدي

 حجته، يف  النيب أقام كم باب الصالة، تقصري كتاب البخاري،أخرجه  . فرسخا عشر ستة وهي برد أربعة يف
 (.1085) رقم ،(2/43)

 . ((مبكة))من )أ(:  تسقط (2)

 عن: العرب قول فاألول احلبس، على يدل واآلخر وإعراضه، الشيء ظهور على يدل أحدمها أصالن، والنون عن: العني (3)
 (.4/19) ،”عن: “مادة ،د.ط ، القزويين،. أمامك ظهر إذا عنونا، يعن كذا لنا

 (.2/254) ،3ط ، الرملي، (4)

 إذ النية أصل يف الشك خبالف يتم فإنه احلال يف الشك يف تذكر وإن األخريتني يف واألصل األوىل، يف ياملنو ألنه ؛ أمت (5)
. لألصل تغليبا اإلمتام به فلزمه التمام على جزء فتأدى النية أصل لبقاء حمسوب هنا تأدى ما ألن يؤثر؛ ال حاال تذكر

 (.1/242) د.ط، ، السنيكي،
 املراد بالثانية: أي: الصالة الثانية اجملموعة يف السفر مع الصالة األوىل . (6)

 ( .4/354) ،1ط ، النووي، (7)

 = (.2/292، )1ط، ، الروياين(8) 
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 عن تقع األوىل يظّنها فعلها كمن الثانية الركعة له وحسبت أمتَّ متمٌّ أّنه األول الّتشهد يف تذّكر مّث
 . (2)وشرحه (1)عباب .الثانية

أو بان له حدث  ،قوله: )فلو ائتّم به( أي: مبتمٍّ ومثل ذلك ما إذا اقتدى مبن جهل سفره
 إمامه.

وأربعًا  ،ركعتني إذا انفرديصلي ما بال املسافر : سئل ابن عباس  قوله: )لقول ابن عباس(
 .(3)«ةنَّالسُّ َكْلِت»فقال:  ؟ إذا ائتمَّ مبقيم

وإن بان  ،عدم االئتمام مبشكوٍك يف سفره فإذا شّك يف سفر إمامه أمتَّ قوله: )ويف معناه(
 (4)روض .ألّنه شرع مترّددًا فيما يسهل كشفه لظهور شعار املسافر واملقيم ؛مسافرًا قاصرًا

 . (5)وشرحه

إمامه ابتداًء  وخيالفه ما لو شّك يف نّية (قوله: )وإن بان أّنه ساٍه كما لو شّك يف نّية نفسه
وال إمارة تشعر باإلمتام وهنا القيام  ،ألّن النّية ال يطلع عليها ؛(6)حيث ال يلزمه اإلمتام كما مّر

د وله بع ،ال يرى اإلمتام أو لغري ذلك مل يلزمه اإلمتام (7)مشعر به وإن علمه ساهيًا لكونه حنفّيًا
                                                                                                                                                                                              

 وغريه، البحر صاحب الطربي الروياين القضاة ضيقا أمحد، بن حممد بن أمحد بن إمساعيل بن الواحد عبد الروياين: هوو
 بيان بن حممد عن ومبيافارقني وجده والده عن أخذ دوهنا، فمن امللوك عند التام والقبول والرئاسة الوجاهة له كانت

 ألمليتها الشافعي كتب احترقت لو: يقول كان حىت املذهب يف وبرع عنه وعلق العمري ناصر عن الفقه وأخذ الكازروين،
.  هـ501 سنة النهار ارتفاع عند آمل جبامع واستشهد هـ415 سنة ولد  زمانه، شافعي له يقال كان وهلذا حفظي من

 ( .1/287) ،1ط ، الشهيب،

 ( .1/200) ،1ط ، املزجد، (1)
 .3اجمللد، 2اجلزء، 122اللوح ،خمطوط، ، اهليتمي(2) 
يف  األلباين صححهو.  1862 رقم(، 3/357)أخرجه أمحد بن حنبل يف (3) 

 كيف: عباس ابن سألت: قال، اهلذيل سلمة بن موسى عن بلفظ مسلم صحيح يف وأصله. (571) رقم(، 3/21، )
 املسافرين صالة كتاب، مسلمأخرجه .  « القاسم أيب سنة ركعتني: »فقال؟ اإلمام مع أصل مل إذا، مبكة كنت إذا أصلي

 (.688) رقم(، 1/479، )وقصرها املسافرين صالة باب ،وقصرها

 ( .1/189، )1ط، ، املقري ابن(4) 
 (.1/240) د.ط، ، السنيكي، (5)

 .64انظر ص  (6)
 ( .2/123) ،2ط ، عابدين، ابن(7) 

= 
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وإن نوى أي املأموم اإلمتام  ،بسهو إمامه سجد فيهما للّسهو الالحق لهيومفارقته و ،علمه انتظاره
باإلمام يف سهوه ألّنه غري حمسوب له كاملسبوق ال يأمّت مبن علمه ساهيًا  :مل جيز له أن يأمّت به أي

اإلمتام من نّيته أو نية  وإن قام املسافر القاصر ولو منفردًا إىل ثالثٍة لغري موجِب ،بالقيام إىل خامسٍة
مدا عاملا بالتحرمي بطلت صالته كما لو قام املتم إىل ركعة زائدة أو قام إليها إقامة، أو غري ذلك عا

ساهيا أو جاهال لزمه العود حني تذّكره أو علمه ويسجد للسهو ويسلم فلو بدا له حني ذكره، أو 
علمه أن يتم قعد، مث قام ناويا اإلمتام؛ ألن النهوض واجب عليه، وهنوضه كان لغوا، وإن مل يتذكر 

جد للسهو، وإن مل ينو اإلمتام ـوى اإلمتام لزمه أن يأيت بركعتني وسـحىت أمت أربعا، مث ن ذلك
 .(2)وشرحه (1)روض .سجد للسهو، وهو قاصر وركعتاه الزائدتان لغو

وزوجة وجيش  ،ورقيق ،ومعه تابعه كأسري، نعم لو سافر متبوع قوله: )وقصد حمّل معلوم(
 . (4)ش رملي .لتحّقق كون السفر طوياًل ؛(3)قصر بعد املرحلتني ؛مل يعرف مقصده

ال يدري أين يتوّجه وإن طال سفره إذ شرط القصر أن  من :هوو( قوله: )فال قصر هلائم
ركوب األمر من غري روية قاله  (5)ويسّمى أيضا راكب التعاسيف ،يعزم على قطع مسافة القصر

((مشكل الوسيط))يف  (6)ابن الصالح
((بهجةش ال))شيخنا على  .(7)

وال طالب  :لشيخ اإلسالم (8)

                                                             

( .1/190)، 1ط، ، املقري ابن(1) 

 (.1/242) د.ط، ، السنيكي،(2) 
 . 52ص هبا التعريف سبق (3)
 (.2/259) ،3ط ، الرملي، (4)

 روية، غري من فعله األمر يف وعسف مبالغة، وعساف عسوف والفاعل بقوة أخذه ضرب باب من عسفا عسفه: عسف (5)
 ،الفيومي. التعاسيف راكب وهو مثله واالعتساف والتعسف قصد غري على سلكته إذا الطريق عسفت ومنه
 (.2/409) ،”عسف: “مادة ،د.ط

هـ(، الفقيه الشافعي؛ 643 - 577هو أبو عمرو عثمان بن عبد الرمحن الشهرزوري ، امللقب تقي الدين )الصالح: ابن  (6)
كان أحد فضالء عصره يف التفسري واحلديث والفقه وأمساء الرجال وما يتعلق بعلم احلديث ونقل اللغة، وكانت له 

ة منها: معرفة أنواع علم احلديث، و األمايل والفتاوى مشاركة يف فنون عديدة، وكانت فتاويه مسددة،. له كتب عديد
، (. الزركلي3/243) د.ط،،  ابن خلكان،مجعه بعض أصحابه، وشرح الوسيط يف فقه الشافعية. 

 (.4/207) ،15ط، 

 ( .2/254) ،1ط ، الصالح، ابن (7)

 (.460-1/459) ،د.ط ، السنيكي، (8)
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النتفاء  ؛وإن طال سفره ،وال يعلم موضعه ،يرجع مىت وجده أي مطلوبه منهما (1)وآبق ،غرمي
نعم إن قصد سفر مرحلتني أوال كأن علم أنه ال جيد مطلوبه قبلهما قصر كما  ؛(2)علمه بطوله أوله

((الروضة))يف 
((احملرر))مرحلتني كما مشلته عبارة سفر  (5)، وكذا قصد اهلائم(4)وأصلها (3)

وظاهر  ،(6)
رمحه اهلل  (8)أنه يترخص يف هذه احلالة مطلقا، وهو كذلك كما اعتمده شيخي (7)إطالق الروضة

ألنه ليس له مقصد  ؛: إمنا يترخص يف مرحلتني ال فيما زاد عليهما(9)تعاىل، وإن قال الزركشي
 .(10)ش خطيب .معلوم

أو يف الصالة اليت نواها ألمر  ،ه( فإن قصر جاهاًل جبوازه من أصلهقوله: )فال قصر جلاهل ب
: أو ظّن الرباعية ركعتني فنواها يف السفر ركعتني مل تنعقد (11)خاص عرض له قال يف األنوار

إذ ال يعذر أحٌد  ؛لتفريطه ؛ومثلها الثانية ،لتالعبه ،وإن قرب إسالمه ،صالته يف األوىل بال خالف
 : فما (12)ّرح يف اجملموعـلم من عدم انعقاد صالته أّنه يعيدها مقصورة وبه صجبهل مثل ذلك ويع

  

                                                             

 . 58ص هبا التعريف سبق (1)

 . 94ص، 1ط، ، احمللي(2) 

 (.1/387) ،3ط ، النووي، (3)

 (.2/222) ،1ط ، الرافعي، (4)
 األمر يف هام: يقال. املتحري: واهلائم. عنه مقلوب هو: وقيل كهمت، يلرع وجهها على ذهبت: هتيم الناقة هامت: هيم (5)

 .(326/12) ”هيم: “مادة ،3ط ، منظور، ابن.  فيه حتري إذا يهيم

 .62ص ،1ط ، الرافعي، (6)

 (.1/380) ،3ط ، النووي،(7) 

 (.2/260) ،3ط ، الرملي، (8)

 (.227/ 1) ،د.ط ، الزركشي، (9)

 (.1/173) ،د.ط ، ،الشربيين (10)

 ( .190-1/189) ،1ط ، األردبيلي، (11)

 ( .4/353) ،1ط ، النووي، (12)
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: وإن أمّتها جاهاًل جبواز القصر صّح (2)من وجوب اإلمتام ضعيف، قال يف األم (1)نقل عن الشامل
 : قال مشاخينا: أو أمّت جاهاًل جبواز اإلمتام بطلت، قال: والفرق أن(3)إمتامه، قال الشيخ أبو حامد

وأّما الثانية ، وقد مضى يف أفعال الصالة على األصل فصححت ،اجلهل عاد يف األوىل إىل القصر
 .(5)وشرحه (4)عباب .وهو مبطل ،ففيها زيادة يف الصالة مع عدم اعتقاد الزيادة

 ما - (6)العباب يف به وصرح باألوىل، علم كما - ذلك ومثل قوله: )ولو ظنه مسافرًا( إخل
 . (7)المتام. ح موجب ال إذ يقصر فإنه كذلك؛ فبان قاصرًا مسافرًا هظّن أو علمه، لو

 ترّدد . :أي: قبل الصالة أو فيها أي قوله: )وشّك(

يف أقل من ثالث مراحل فجزم هو بنية القصر  (8)قوله: )يف نيته القصر( ككونه غري حنفي
ومل يشك كأن كان اإلمام مما لو علمه مسافرا  ((وشك يف نيته)) :بان قاصرا؛ واحترز بقوله نإ

كما قاله  -يف دون ثالث مراحل فإنه يتم المتناع القصر عنده يف هذه املسافة، ويتجه  (9)حنفيا
 .(11)أن يلحق به ما إذا أخربه اإلمام قبل إحرامه بأن عزمه على اإلمتام ش رملي - (10)سنوياإل

                                                             

 ( .2/468) ،1ط ، العمراين، (1)
 وهو ،(هـ477 -400) العراق فقيه البغدادي، الصباغ ابن عبدالسيد نصر أليب املزين، ملختصر شرح: الكبري الشاملو 

 ، ،ابن خلكان أدّلة. وأثبتها نقال، وأصحها األصحاب، كتب أجود من وهو الشامل، أطلق حيث املراد
 ( .3/217) د.ط،

 ( .238/ 1) ،د.ط ، الشافعي، (2)
 .63ص ترمجته تقدمت األسفراييين، حممد بن أمحد هو: حامد أبو (3)

 (.1/200) ،1ط ، املزجد، (4)

 . 3اجمللد، 2اجلزء، 123اللوح ،خمطوط، ، اهليتمي(5) 
 (.1/200) ،1ط ،املزجد، (6)

 ( .2/389، )د.ط، ، اهليتمي (7)

 (.2/123) ،2ط ، عابدين، يرى وجوب القصر. ابن (8)
 املرجع السابق نفس املوضع .(9) 

 ( .3/356) ،1ط ، اإلسنوي،(10) 

 (.2/269) ،3ط ، الرملي، (11)
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 .(1)حجرابن  .قصر اتفاقا وال أثر لظّنه يف نية القصرإن قوله: )قصر( 

 .(2)ش ابن حجر .قوله: )ألنه الظاهر من حال املسافر( فاندفع ما لألذرعي هنا من التوقف

 .معّلقًا عليها يف نيته قوله: )فقال(

 أمّت. قوله: )وإال( بان

أن حمل اختالل النية بالتعليق ما مل يكن تصرحيا  (3)قوله: )مل يضر التعليق( عمال بالقاعدة
ن علم من غري أن يترّدد إفإن فسدت صالة إمامه أمّت إاّل ، (4)ش رملي .يضر مبقتضى احلال وإال فال

يقصر أي: بأن نوى القصر كأن أعلمه بذلك أو قامت قرينة  ؟ بعد الفساد هل نوى القصر أم ال
اعتماد هذه القرينة حينئذ لصالة اليت أفسدها ركعتني فله الك تعلى ذلك كأن أعادها أي: اإلمام 

((موعاجمل))كما يف 
ولو فسدت صالة اإلمام ، (8)وشرحه (7)عباب .وغريه (6)عند البندنيجي (5)

ش ابن  .يقبل إخباره عن فعل نفسه :أخذًا من قوهلم ؛وجب األخذ بقوله يف نّيته وإن كان فاسقا
شرط األخذ بقوله أن يقع يف القلب صدقه أو ال يشترط ذلك  على وانظر؛  (9)حجر على املنهاج

تعّرض لذلك فيه حيث قال: ما نصه بعد كالم طويل  (10)ت ابن حجر يف ش العبابمث رأي ؟ هنا

                                                             

 (.2/390) ،د.ط ، اهليتمي، (1)

 . 170ص، 1ط، ، اهليتمي (2)
 . 8ص ،1ط ، السيوطي،. مبقاصدها األمور: القاعدة (3)

 (.2/269) ،3ط ، الرملي، (4)

 ( .357-4/356) ،1ط ، النووي، (5)
هو حممد بن هبة اهلل بن ثابت اإلمام أبو نصر البندنيجي، نزيل مكة ويعرف بفقيه احلرم؛ ألنه جاور مبكة البندنيجي:  (6)

ق الشريازي، وقد مسع احلديث من مجاعة وحدث، صنف املعتمد يف سنة، كان من كبار أصحاب الشيخ أيب إسحا40
الفقه يف جزأين ضخمني مشتمل على أحكام جمردة غالبا عن اخلالف أخذها من الشامل وله فيه اختيارات غريبة. الشهيب، 

 ( .1/273) ،1ط، 

 (.1/200) ،1ط ، املزجد، (7)
 .3اجمللد، 2اجلزء، 123اللوح خمطوط، ، اهليتمي، ((8

 (.2/390) د.ط ، ،اهليتمي (9)

 .3اجمللد، 2 اجلزء، 12اللوح خمطوط، ، اهليتمي، (10)
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قال: جزموا باعتماد قوله أي: اإلمام أنه كان نوى القصر وقد ينازع فيما لو  (1)مث رأيت األذرعي
 ،أو فاسقًا كذابًا والظاهر أّنه إذا وقع يف قلب املقتدي كذبه يف ذلك لزمه اإلمتام انتهى  ،كان صبيًا

يف موجب اإلمتام وال قرينة  ألّنه اآلن شاكَّ ؛وهو موافق ملا ذكرته وإّنما لزمه اإلمتام فيما إذا كّذبه
 .(2)انتهى .فلزمه اإلمتام ألنه األصل

 ،أو إحدامها تاّمة ،أو مقصورتني ،كانتا تاّمتني قوله: )جواز اجلمع( بني الصالتني سواٌء
ليجمعها مع  ؛فيما إذا أّخر الظهر :يف بعض الصور وقد جيب القصر واجلمع ،واألخرى مقصورة
بأن مل يبق منه إّلا ما يسع أربع  ،وضاق وقت العصر عن اإلتيان هبما تاّمتني ،العصر مجع تأخري

 . (3)وكذا يقال يف املغرب مع العشاء ،ومجعها ،فيجب قصرها ،ركعات

((املهّمات))ل يف قا ،فال جتمع تقدميًا (4)قوله: )لغري متحرية( أّما املتحّيرة
 :: ووجه امتناعه(5)

خبالف اجلمع يف  ،وهو منتف ،أو ظنا ،أّن اجلمع يف وقت األوىل شرطه تقدم األوىل صحيحة يقينا
 . (7)ش العباب .فيجوز ألّن األوىل جيوز تأخريها فيه؛ (6)ش رملي .وقت الثانية

ه بالتيمم، قال شيخنا وكّل من مل تسقط صالت ،فاقد الطهورين :: ومثلها(8)قال الزركشي
ألّن األوىل مع  ؛ليشمل غري املتيمم، وفيه نظر ظاهر ؛كان أوىل ((بالتيمم)) :: ولو حذف(9)اخلطيب

                                                             

 .54ص ترمجته تقدمت األذرعي، محدان بن أمحد هو: األذرعي(1) 

 (.2/269) ،3ط ، الرملي،(2) 

 (.2/174) ،د.ط ، انظر الُبَجْيَرِمّي، (3)
 يف حارت ألهنا باملتحيِّرة؛ أيضا وتعرف أمرها، يف الفقيه ألهناحريت - الياء بكسر - احملّيرة وتسمى الناسية، املتحرية: هي (4)

 ،1ط ، احملاملي،. هلا متييز وال ووقتا قدرا عادهتا نسيت من على إال هذا لقيط وال نفسها، أمر
(1/90.) 

 ( .3/360) ،1ط ، اإلسنوي، (5)

 (.2/272) ،3ط ، الرملي، (6)

 .3اجمللد، 2اجلزء، 124اللوح ،خمطوط ، اهليتمي، (7)

 (.1/231) ،د.ط ، الزركشي، (8)

 (.1/530) ،1ط ، الشربيين، (9)
ج املنري السرا: هو حممد بن أمحد الشربيين، مشس الدين: فقيه شافعي، مفسر، من أهل القاهرة، له تصانيف منها : اخلطيب  

أربعة جملدات يف تفسري القرآن، واإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع جملدان، وشرح شواهد القطر ومغين احملتاج أربعة أجزاء 
 ( .6/5) ،15ط، ،  البالغة، ومناسك احلج. الزركلييف شرح منهاج الطالبني للنووي، وتقريرات على املطول يف
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واملتحّيرة  ،ويفّرق بني فاقد الطهورين، وهو املعتمد (1)كذا قال ابن حجر ،ذلك صحيحة بال مانع
ال  ،لحظ الذي منع ألجله مجع التقدميوهو امل ،الصالة يف احليض وعوق :بأن املتحّيرة فيها مانعان

 :وأحلق به فاقد الطهورين وحنوه، واملانع الثاين ،(2)وجوب القضاء عليها كما فهمه الزركشي
فلهذا كان جيوز هلا اجلمع بني  ؛وفاقد الطهورين ليس فيه إاّل وجوب القضاء ،وجوب القضاء
 ؛وال كذلك املتحّيرة ،فقد الطهورين ولو يف أّول الوقت حيث غلب على ظّنه ،الصالتني تقدميًا

 يف درسه . (3)قرره شيخنا الزيادي ،فإّنه ميتنع عليها التقدمي

 وكذا ال مجع  ،درألّنه مل ي ؛(4) إمجاعًا (بني عصر ومغرب وال قوله: )ال بني صبح وغريها
ت العصر وأربعا وق ،فيما لو نذر أربع ركعات وقت الظهر :من ترّدد يف اخلادم - على األوجه -

دون  ،والنذر إّنما يسلك به مسلك الواجب يف العزائم ؛مث سافر قبل دخول وقتهما ،من يوم واحد
 . (5) ش العباب .وإال جلاز القصر فيه ،الرخص

((العباب))قوله: )لسفر طويل( قال يف 
 ،كمكي :: وال مجع بسفر قصري فيه أي(7)وشرحه (6)

تقدميا أو تأخريًا ألّنه إخراج عبادة عن  :دلفة مطلقا أيأو مز ،بعرفة (9)أو مزدلفي ،(8)أو عريف
                                                             

 (.2/393) ،د.ط ، اهليتمي، (1)

 (.1/231) ،د.ط ، الزركشي،(2) 

 .56:اللوحخمطوط،  ، الزيادي،(3) 

 .41ص ،1ط ، ،املنذر ابن (4)
 . 3اجمللد، 2ءاجلز، 125-124اللوح خمطوط، ، اهليتمي،(5) 
 ( .1/201)، 1ط ، املزجد،(6) 
 .3اجمللد، 2اجلزء، 124اللوح خمطوط، ، اهليتمي،(7) 
 رنةع بطن على املشرف اجلبل من حدها وعرفة اجلمع، لفظ يف واحد وهو ،بالتحريك: عريف: نسبة إىل عرفة، وَعَرَفاٌت (8)

 عّرف الّسالم، عليه جربائيل، إن بعرفة تسميتها سبب يف وقيل مبيلني، ذلك بعد النخل موصل: عرفة وقرية عرفة، جبال إىل
 آدم ألن بذلك مسيت بل: ويقال عرفة، فسميت نعم،: قال عرفت؟: له قال بعرفة وقفه فلما املناسك السالم، عليه إبراهيم،
، 2ط ، احلموي،. املوقف ذلك يف بذنوهبم يعترفون الناس إن: ويقال اجلنة، من نزوهلما بعد هبا تعارفا وحواء

(4/105. ) 
 للحاّج مبيت وهو وفاء، مكسورة، والم مهملة، مفتوحة ودال السكون، مث بالضم: مزدلفي: نسبة إىل مزدلفة، ومزدلفة (9)

 من أفضت إذا وحّده احلرام، املشعر: واملزدلفة واملأزمني، حمّسر بطن بني مكان وهو عرفات، من صدروا إذا الصالة وجممع
، احلموي. مىن من فرسخ وهي املوقف، عند الذي اجلبل وقزح حمّسر دون األمحر القرن تبلغ حىت فيه فأنت تريده عرفات

 ( .5/120) ،املرجع السابق
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 (1)يأيت يف احلج أّن اجلمع يف السفر ال للّنسك ومّر أول الباب اوقتها فاختّص بالطويل كالفطر ومل
ملا مجع بعرفة ومزدلفة كان مستدميًا سفره الطويل ألّنه مل يقم قبلهما وال بعدمها  أنه منه ما يعلم 

 حّل واحد.أربعة أيام مب

 (2)يف وقت األوىل( وأراد اجلمع وعدم مراعاة خالف أيب حنيفة قوله: )فإن كان سائرًا
 .(3)ش رملي .واحلال أنه نازل يف وقت الثانية فتأخريها أفضل

قوله: )وإال بان مل يكن سائرًا وقت األوىل( بأن كان نازال فيه سائرًا وقت الثانية فعكسه 
 .(4)ش رملي .لالتباع

لو كان سائرًا فيهما أو نازاًل فيهما فاألفضل يف حقه أن جيمع تأخريًا هذا هو فرع: 
 .(6)ح د .من خالف طويل بني املتأخرين (5)املعتمد

والنتفاء سهولة مجع التقدمي مع اخلروج  ،كما هو ظاهر كالم كثري لظاهر األخبار السابقة
ويستثىن ، (7)الف العكس ش رمليمن خالف من منعه، وألّن وقت الثانية وقت األوىل حقيقة خب

وغريه من أفضلية ما مّر يف املنت ما لو خشي من التأخري الفوات لبعد  (8)كما اعتمده األذرعي
عن حنو حدث  املنزل أو خوف عدو فاجلمع تقدميًا أفضل وما لو كان إذا قّدم صّلى مجاعة أو خال

                                                             

 . 66انظر ص (1)

:  حنيفة  يف السفر وال يف احلضر فقد قال اإلمام ابوحيث يقولون بعدم جواز اجلمع بني صالتني يف وقت واحد ال (2)
 حىت الثانية ويعجل وقتها آخر يف تكون حىت منهما االوىل فليؤخر غريه او سفر او مبطر الصالتني بني جيمع ان اراد من

 صالة قتو يف صالتني بني جيمع ان ينبغي وال وقتها يف منهما واحد كل فيكون بينهما فيجمع وقتها اول يف يصليها
 مجع ليلة والعشاء املغرب وصالة بعرفة الناس لوقوف الظهر وقت يف مجيعا جيمعان فاهنما مجيعا والعصر الظهر اال واحدة

. واحد وقت يف جتمعا ان ينبغي فليس الصلوات من غريمها فأما امامك الصالة الصالة عن سأله للذي قال:  النيب ألن
 ( .164-1/159) ،3ط ، الشيباين،

 (.2/274) ،3ط ، الرملي، (3)
 املرجع السابق نفس املوضع.(4) 
 (.1/454، )د.ط، ، السنيكي(5) 
 ( .1/289، )1ط، ، اهليتمي (6)

 مرجع سابق نفس املوضع. الرملي،(7) 
 . 54ص ترمجته تقدمت، األذرعي محدان بن أمحد هو: األذرعي(8) 
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سري وإذا أّخر فات ذلك أو أيق أو دائم أو كشف عورته أو أدرك عرفة أو أمكنه إنقاذ حنو غر
وحاصله أن كل مجع اشتمل على كمال  (1)بالعكس فاجلمع باجلماعة وباخلّلو عما ذكر أفضل

حال وخال عنه اآلخر  يكون املقرون به الكمال أفضل فمحّل أفضلية ما مّر حيث مل يتمّيز أحد 
 . (2)ش العباب البن حجر .اجلمعني بكماٍل خال عنه اآلخر

ولو كان ضعيفًا بشرط أن يبّل الثوب وحنو املطر مثله ( تقدميًا)ولو مقيمًا  ()وملطر قوله:
 .(5)ش رملي .(4)وهو ريح باردة فيها مطر خفيف (3)وبرد إن ذابا وشفان ،كثلج

 . (7)أي: والشافعي أيضا (6) قوله: )قال اإلمام مالك(

 ِمْن: »(9)أويل مردود برواية مسلما التذوه (8)ذلك بعذر املطر( قال يف اجملموع ىقوله: )أر
 -. قال (11): بأن األوىل رواية اجلمهور فهي أوىل(10)قال: وأجاب البيهقي« َمَطٍر َوَلا، َخْوٍف َغْيِر

  لـالتأوي يؤيداجلمع باملطر، وهو  (13)وابن عمر ،(12): وقد روينا عن ابن عباس- يـيعين البيهق

                                                             

 (.1/243) ،د.ط ، السنيكي، (1)

 .3اجمللد، 2اجلزء، 128اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(2) 
 .وزيادة مطر الشفان الفقهاء بعض قال وهلذا وبرد مطر وقيل وندوة برد فيها ريح قيل غضبان ثلم فعالن الشفان: ((3

 ( .1/317) ،”شفف: “مادة ،د.ط ، الفيومي،
 يف )أ( : خفيفة . (4)
 (.2/280) ،3ط ، الرملي، (5)
 ( .1/370) ،د.ط ، الدسوقي، (6)
 ( .2/466، )1ط، ، اجلويين (7)
 (.4/379) ،1ط ، النووي، (8)

. «مطر وال خوف، غري يف باملدينة، والعشاء واملغرب والعصر، الظهر بني  اهلل رسول مجع: »قال ƒ عباس ابن عن(9) 
 (.705رقم ) ،(1/490) احلضر، يف الصالتني بني اجلمع بابوقصرها،  فريناملسا صالة كتاب ،أخرجه مسلم

 (.5554رقم ) ،(3/239)الصالتني،  بني املطر يف اجلمع باب ،الصالة كتاب ، يف البيهقيأخرجه (10) 
 ( .380-4/379) ،1ط ، النووي، (11)
 .54تقدمت ترمجته ص (12)
 الشجرة، حتت بايع ممن وهو اخلندق، غزواته وأول صغري، وهو أسلم ،القدوة  اإلمام اخلطاب، ابن عمر بن اهلل عبد (13)

 عمر ابن مات: ربيعة بن ضمرة قال. وغريهم وعلي، وعثمان، بكر، وأيب أبيه، وعن ،  النيب عن نافعا كثريا علما روى
 = ثالث، سنة آخر يف تويف أنه والظاهر وسبعني، أربع سنة مات: وغريمها وخليفة، عفري، بن سعيد وقال. وسبعني ثالث سنة
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 .(2)أو ال مطر مستدام، فلعله انقطع يف أثناء الثانية بأن املراد: وال مطر كثري (1)وأجاب غريه

فيؤدي إىل إخراجها عن وقتها من غري عذر  (قوله: )ألّن املطر قد ينقطع قبل أن جيمع
 .(3)ش رملي .خبالف السفر

فال مجع ملن  (مبن يصلي مجاعة مبكان بعيد يتأّذى باملطر يف طريقه قوله: )وختتص رخصته
وال جلماعة حضروا املوضع املقصود ، (4)أو ميشي إىل اجلماعة يف كن، يصلي مجاعة يف بيته

قال يف ،  (5)أو كان ذلك املكان قريبًا النتفاء التأذي يف مجيع ذلك ،للجماعة ولكّنهم صّلوا فرادى
يف املطر  -  - وأّما مجعه ؛وحتصيل اجلماعة وذلك مفقود هنا ،وألنه جّوز للمشّقة (6):اجملموع

ألّن أكثرها كان بعيدًا  ؛بل هذا أقربببعض بيوت أزواجه البعيدة عن املسجد  ينئذحفلعّله كان 
بأّن كوهنا جبنب املسجد مّما ال  (9)وإن نازع فيه الزركشي - (8)وغريه ،(7)كما يف اجملموع -عنه 

                                                                                                                                                                                              

.  سنة 58 عمره يكون هذا فعلى سنة، عشرة أربع ابن أحد يوم كنت القائل هو: قلت. طوى بذي ودفن مبكة،
 ( .239-2/203) ،د.ط ، الذهيب،

 ( .4/380) ،1ط ، النووي،. نصر أبو والشيخ الطيب أبو كالقاضي (1)
 ، أي: الصالة الثانية اجملموعة للصالة األوىل كصالة العصر مع الظهر. السنيكي، (2)

 (.1/245) ،د.ط
 (.2/281) ،3ط ، الرملي، (3)
 على يكسروه ومل: سيبويه قال وأكنة، أكنان واجلمع ا،أيض البيت: والكن. وستره شيء كل وقاء: والكنان والكنة الكن (4)

 إىل سرعتهم رأى فلما: االستسقاء حديث ويف.  أكنانا اجلبال من لكم وجعل: العزيز التنزيل ويف. التضعيف كراهية فعل
 أي تكناس ما على: احلديث ويف. كنا أكنه كننته وقد واملساكن، األبنية من والربد احلر يرد ما: الكن ؛ ضحك الكن
، منظور ابن. كن يف جعلته أي الشيء كننت ذلك من والفعل وكنانه، كنه فهو شيئا وقى شيء كل: والكن. استتر

 . (360/13) ،”كنن: “مادة ،1ط ،
 (.1/245) مرجع سابق، السنيكي، (5)
 ( .4/381) ،1ط ، النووي، (6)

 املرجع السابق نفس املوضع .(7) 
 (.1/534) ،1ط ، الشربيين،(8) 
 (.1/232) ،د.ط ، الزركشي، (9)

= 
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باملطر صرح به ابن أيب  ذوإن مل يتأ وعليه فاجلواب بأّن لإلمام أن جيمع باملأمومني؛ ّك فيهش
  . (3)وشرحه (2)عباب .وغريه ،(1)ريرةه

 يرد، مل آخر نوع ومشقتهما كذلك، يذوبا مل إذا ما خبالف ،قوله: )إن ذابا( وبّلا الثوب
((الشامل))نعم لو كان أحدمها قطعًا كبارًا خيشى منه جاز اجلمع به كما يف 

يف الثلج  (5)وغريه (4)
((الذخائر)) ويف معناه الربد وصرح به يف

 .(7)مليش ر .(6)

كأن يقيم ببلد إقامة ال متنع الترخص  (قوله: )واجلمعة كالظهر يف مجع التقدمي سفرا ومطرا
ونقله اجلالل ،  (9)وغريه،  (8)فله أن يصلي اجلمعة مع أهلها مث العصر عقبها كما اعتمده الزركشي

 ؛وميتنع تأخريا ،هألن السفر أوىل من ؛املطر بل أوىلبوارتضاه كجمعهما  (11)عن والده (10)البلقيين

                                                             

 الوجوه؛ أصحاب من ،القاضي البغدادي هريرة أيب بن احلسني بن احلسن علي أبو ،الشافعية شيخ اإلمام: هريرة أيب ابن (1)
 علي أبو عنه أخذ. املزين ملختصر شرحا وصنف املروزي، إسحاق بأيب مث ،سريج بابن تفقه. باملذه رئاسة إليه انتهت
 ( .15/430) د.ط، ، الذهيب،. هـ345 سنة تويف. اآلفاق يف واشتهر ،وغريمها والدارقطين، الطربي

 ( .1/203) ،1ط ، املزجد، (2)
 .3اجمللد، 2اجلزء، 128اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(3) 
 . 68سبق التعريف به ص  (4)
 (.2/403) ،د.ط ، اهليتمي، (5)
 توىل. فقيه قاض: املعايل أبو(   هـ 550 - 000) املخزومي القرشي جنا بن مجيع بن : هو جملياحب الذخائر وص (6)

 .الشافعية فقه يف مبسوط الذخائر كتبه من امللوك، لتغري وعزل. سنتني حنو واستمر هـ 547 سنة املصرية الديار اءقض
 ( .5/280) ،15ط ،  ، الزركلي

 (.2/281) ،3ط ، الرملي، (7)
 (.1/232) ،د.ط ، الزركشي، (8)
 (.1/242) ،د.ط ، نيكي،الس (9)

 على ومسع والده، على وتفقه هـ،787 سنة ولد البلقيين، أرسالن بن عمر بن الرمحن عبد بن حممد: البلقيين اجلالل (10)
 رمضان يف مات تداريس، وعدة العسكر قضاء وويل اهلادي، عبد بنت عائشة منهم مجاعة، له وأجاز وغريه، جده
 ( .1/151) ،د.ط ، السيوطي،. هـ855سنة

هـ(، جمتهد حافظ للحديث، من 805-724عمر بن رسالن بن نصري بن صاحل الكناين، مث البلقيين املصري الشافعي، ) (11)
. من كتبه التدريب يف فقه هـ وتويف بالقاهرة769العلماء بالدين، ولد يف بلقينة وتعلم بالقاهرة، وويل قضاء الشام سنة 

. فقه، وحماسن االصطالح يف احلديث الشافعية، مل يتمه، وتصحيح املنهاج ست جملدات فقه، وامللمات برد املهمات
 ( .5/46)، 15ط،  ،الزركلي (.7/51) ،1ط،  ،العكري
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ويصور ذلك أيضا بأن مير على بلدة فيها مجعة ويصلي ، (1)ش عباب .الستحالة تأخريها عن وقتها
وإال فسيأيت أن اجلمعة البد أن تقام يف خطة أبنية أوطان  ،فيها اجلمعة مث يصلي العصر عقبها

جبوازه  :(3)وقال الكثريون واملرض ،وخرج باملطر الوحل، - رمحه اهلل تعاىل - (2)زيادي .اجملمعني
جوازه باملرض  (4)وضبط مجع متأخرون به، واختري جوازه باملرض تقدميا وتأخريا ويراعى األرفق

البد  :(5)هنا بأنه ما يشق معه فعل كل فرض يف وقته كمشقة املطر حبيث يبتل ثيابه وقال آخرون
 .(6)هو األوجهمن مشقة ظاهرة زيادة على ذلك حبيث يبيح اجللوس يف الفريضة و

فلو صلى العصر قبل الظهر  ،والثانية تبع ،ألن الوقت هلا ؛بأن يبدأ باألوىل قوله: )الترتيب(
ألن التابع ال يتقدم  ؛وكذا لو صلى العشاء قبل املغرب ،مل يصح ويعيدها بعد الظهر إن أراد اجلمع

 .(7)على متبوعه

فوجب الوالء كركعات  ؛صالة واحدةألن( الوالء جيعلهما ك ؛قوله: )الوالء بني الصالتني
((بنمرة))فعلهما ملا مجع  -  - وألنه ؛الصالة

 (9)كما رواه الشيخان ،إذ مل يفصل إال باإلقامة ؛(8)
 وأ ،أو إغماء ،ولو بسهو -، فيضر فصل طويل ،(10)«ُأَصلِّي َرَأْيُتُموِني َكَما َصلُّوا» :مع قوله

                                                             

 .3اجمللد، 2اجلزء، 128-127اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(1) 
 . 47ص ،1ط ، النووي، (2)
 ( .1/401) ،3ط ، النووي، (3)
الذين جاءوا بعد القرن الرابع، وأيضا يعنون هبم كل من جاءوا بعد الشيخني الرافعي والنووي، يقول  :هم نواملتأخر (4)

، . الظفريي((ومن هذا يؤخذ أن املتأخرين يف كالم الشيخني وحنومها كل من كان بعد األربعمائة)) : الشربيين
 . 238، ص1ط، 

 (.2/120) ،1ط ، ،الدمياطي (5)

 ( .1/614) ،د.ط ، انظر اجلمل، (6)

 (.1/530) ،1ط ، الشربيين، (7)

 البكري،. معلوم بعرفة موضع: مهملة راء بعده ثانيه، وكسر أّوله، بفتح: منرة(8) 
 ( .4/1334) ”منرة: “مادة ،3ط ،

 باب، احلج كتاب، البخاري(. وأخرجه 1218رقم )( ،2/886 ،) النيب حجة باب ،احلج كتاب، مسلمأخرجه  (9)
 (.1672رقم )(، 2/164، )باملزدلفة الصالتني بني اجلمع

: املؤذن وقول ومجع بعرفة وكذلك واإلقامة مجاعة كانوا إذا للمسافر األذان باب األذان، كتاب البخاري،أخرجه  (10)
 (.631رقم ) ،(1/128) املطرية، أو ةالبارد الليلة يف الرحال يف الصالة
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((األذرعي))ملا يومهه كالم خالفا  ،ولو بنحو جنون ،ال يسري -، جنون
ولو لغري  ،(2)وغريه (1) 

وعاد لإلسالم عن قرب من غري استئناف نية اجلمع بعد  ،(4)ةدَّأو ِر، (3)ش عباب. مصلحة الصالة
رمحه اهلل  - (6)كما أفىت به الوالد ،بني سالمه من األوىل وحترمه بالثانية ،(5)ش عباب .اإلسالم

 ،مث تذكر أنه نواه قبل طول الفصل ،نه نوى اجلمع يف األوىل أني يفأو تردد بني الصالت ،- تعاىل
 وهو الوجه بالقيد (9):قال الزركشي ، (8)من عند نفسه خمالفا يف ذلك لوالده (7)كما قاله الروياين

 ألنه ال ضابط له ،(11)ويعرف طوله وقصره بالعرف ، (10)ش رملي .الصور كلهايف فال يضر  ؛املار

  

                                                             

 . 54ص ترمجته تقدمت ، األذرعي محدان بن أمحد هو: األذرعي (1)

 (.2/276) ،3ط ، الرملي، (2)

 . 3اجمللد، 2اجلزء، 125اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(3)

 أو قوال أو قابل، يف ولو عزما، بكفر اإلسالم طالقه يصح من قطع وشرعا: ه.غري إىل الشيء عن الرجوع لغة: هي الردة ((4
 (.2/188) ،د.ط ، السنيكي،.  اعتقادا أو عنادا أو ذلك، استهزاء كان فعال

 .3اجمللد، 2اجلزء، 125اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(5) 
  (.1/274) د.ط، ، الرملي، (6)

األكثر بل هو الذى  بن أرسالن باهلمزة وقد حتذف يف يبن يوسف ابن عل يأمحد بن حسني بن حسن بن علالوالد: هو 
نزيل بيت املقدس ويعرف بابن رسالن ، حفظ القرآن وله حنو عشر سنني  يالشافع يعليه األلسنة الشهاب أبو العباس الرمل

احلديث والتفسري والكالم وغري  ريه حىت صار إماما يف الفقه وأصوله والعربية مشاركا يفومسع من مجاعة يف احلديث وغ
 (.1/41)، د.ط، ، هـ . الشوكاين 844ت:ذلك، 

  (.2/346، )1ط، ، الروياين(7) 
 عنه حكى، الواحد عبد الروياين احملاسن أيب القاضي"  املذهب حبر"  صاحب والد، الروياين حممد ابن،  أمحد بن إمساعيل (8)

 إىل عاد النه واحدة تسليمة يسلم: اهلل رمحه اإلمام والدي قال: صالته أثناء يف املاء رأى إذا املسافر املتيمم مسألة يف ولده
 .(1/428، )1ط، ، صالحال ابن. أعلم واهلل، األوىل التسليمة بعد احلدث حكم

 (.232-1/231) د.ط، ، الزركشي، (9)
 (.2/277) ،3ط ، الرملي، (10)
 سكونال على واآلخر ببعض، بعضه متصال الشيء تتابع على أحدمها يدل صحيحان، أصالن والفاء والراء العني: عرف (11)

: مادة ،د.ط ، القزويين،. إليه تسكن النفوس ألن بذلك ومسي املعروف،: والعرف والطمأنينة،
 (.4/281) ،”عرف“
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 .(2)والقبض ،(1)كاحلرز :وما كان كذلك يرجع فيه إىل العرف ،يف اللغة وال ،يف الشرع

ملا مجع بني » أنه  (3)ملا روى الشيخان ؛قوله: )وال يبطل الوالء باإلقامة للصالة الثانية(
((شرحه))قال الرملي يف  (4)«الصالتني واىل بينهما وترك الرواتب بينهما وأقام للصالة بينهما

(5): 
 قدر صالة ركعتني ولو بأخف ممكن كما اقتضاه كالمهم .ومن الطويل 

وحلصول  ،إذ ال يتم خروجه منها حقيقة إال بتمام تسليمه؛ قوله: )ولو مع حتلله منها(
وإمنا امتنع  ،ألن اجلمع ضم الثانية لألوىل فما مل يفرغ من األوىل فوقت ذلك الضم باق ؛الغرض

واألوجه أنه لو تركه بعد  ،ويستحيل بعده القصر لتأدي جزء على التمام ،عليه ذلك يف القصر
 . (6)ش رملي .حتلله مث أراده قبل طول الفصل جاز

وألنه ملا مل جيز تأخري األوىل إال بالنية مع صحتها يف  ؛إخل قوله: )ليتميز التقدمي املشروع(
 . (7)رمليش  .وقت الثانية فاشتراطها يف تقدمي الثانية مع أهنا ال تصح يف وقت األوىل أوىل

 الصالتني . :قوله : )أول كل منهما( أي

  

                                                             

 للتأكيد حريز حرز ويقال احلرز يف جعلته املتاع وأحرزت وأمحال محل: مثل أحراز واجلمع فيه حيفظ الذي املكان احلرز: (1)
 قصب أحرز قوهلم ومنه ضممته إحرازا الشيء وأحرزت مثله وحترز حتفظ أي كذا من ترزواح حصني حصن يقال كما

 (.1/129) ،”حرز: “مادة ،د.ط ، الفيومي،. غريه دون فضمها إليها سبق إذا السبق
 يف أي تكقبض ويف قبضك يف الشيء صار: ويقال ضرب وباهبما البسط ضد أيضا والقبض. أخذه الشيء القبض: قبض (2)

 ،5ط ، الرازي،. 19 اآلية :امللكسورة   َّننمنُّٱ: تعاىل قوله ومنه اإلسراع والقبض. ملكك
 . 246ص ،”قبض: “مادة

 .802ص ،د.ط ، الصالح، ابن. ومسلم البخاري ومها :الشيخان (3)
 باب احلج، كتاب مسلم،(. وأخرجه 139رقم ) ،(1/40) الوضوء، إسباغ باب الوضوء، كتاب البخاري،أخرجه  (4)

 (.276رقم ) ،(2/276) الليلة، هذه يف باملزدلفة مجيعا والعشاء املغرب صاليت واستحباب املزدلفة إىل عرفات من اإلفاضة
 (.2/277) ،3ط ، الرملي،(5) 
 (.2/275) ،الرملي، مرجع سابق (6)

 (.2/275) ،3ط ، الرملي،(7) 
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 ،وهو كذلك بينهما امتداده اشتراطفقضيته  (بأول الثانية حال العذر (1)اقوله: )ليتحقق اتصاهل
 :باالشتراط فقال (3)صرح القاضي ؟(2)ه لذلك أيضا حىت ال يكفي االستصحابنوهل يشترط تيق

للشك يف سببه وهو األوجه  ؛بطل مجعه ؟هل انقطع أو ال (4)انظر املطر :خر بعد سالمهآللو قال 
 . (5)ش رملي .ويؤيده أنه رخصة فالبد من حتقق سببها

قوله: )ويشترط جلمع التأخري( أمران فقط أحدمها كون التأخري بنية اجلمع أي جيب أن 
ون وقد يك ،ألن التأخري قد يكون معصية كالتأخري لعدم اجلمع ؛ينوي قبل خروج وقت األوىل

 باحا كالتأخري له فالبد من نية متيز بينهما.م

((املهذب))واملعتمد ما يف ش  بقدر ركعة فأكثر() قوله:
((الروضة))وحيمل عليه كالم  (6)

(7)، 
أو أكثر خبالف اإلتيان بركعة  ،يهما األداء احلقيقي بأن يبقى من وقتها ما يسعهاـفاملراد باألداء ف

بتبعّية ما بعد الوقت ملا فيه كما تقدم يف كتاب  (8)سميته أداء جماٌزالوقت والباقي بعده فت منها يف
أي مقصورة إن أراد القصر واإلقامة فدخلت حالة اإلطالق كما فعل اجلالل يف ش  (9)الصالة

                                                             

 . ((اتصاله))يف )أ( :  (1)
 شيء وكل وصحابة، وأصحاب صحب واجلمع صاحب فأنا صحبة أصحبه صحبته الصحبة طلب: لغة االستصحاب (2)

 احلال استصحبت قيل هنا ومن صحبيت محلته وغريه الكتاب واستصحبت وغريه فارس ابن قال استصحبه فقد شيئا الزم
 ،”صحب: “مادة ،د.ط ، الفيومي،. مفارقة غري مصاحبة احلالة تلك جعلت كأنك ثابتا كان مبا متسكت إذا
 األصفهاين،. األول الزمان يف ثبوته على بناء الثاين الزمان يف الشيء بثبوت احلكم:  . واصطالحا(1/333)

 (.2/756) ،1ط ،
 . 117-116ص ،1ط، ، املروروذي(3) 
ي الفقيه الشافعي صاحب التعليقة يف الفقه؛ كان إماًما كبرًيا صاحب ذاحلسني بن حممد بن أمحد املروروالقاضي : هو  

فهو  :لقاضيوقال ا ،وجوه غريبة يف املذهب، وكلما قال إمام احلرمني يف كتاب هناية املطلب والغزايل يف الوسيط والبسيط 
ابن هـ. 462 ت:املراد بالذكر ال سواه. أخذ الفقه عن أيب بكر القفال املروزي، وصنف يف األصول والفروع واخلالف، 

 ( .2/135) ،د.ط، خلكان،

 . ((املطر))من )أ(:  تسقط (4)
 (.2/281) ،3ط ، الرملي، (5)
 ( .4/376) ،1ط ، ،النووي (6)

 ( .1/389) ،3ط ، النووي، (7)

 . 125ص ،1ط ، اجلاجرمي،. اللفظ له وضع ما غري يف اللفظ استعمال: اجملاز (8)
 خارج دائرة البحث الذي أعمل على حتقيقه . هذه اإلحالة من املؤلف  (9)
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ألنه حممول على ما إذا أّخر حبيث بقي ما ال يسع  ؛عصى فكانت قضاًء :وال ينافيه قوله .(1)املنهاج
 .(2)ش اخلطيب .رد نية فال يؤثرألن هذا جم ؛ركعة

ويفرق بني نية  ،ًايحقيق أداًءجمازيًا ال  أداًء :أي (أداًءقوله: )إذ بإدراكها منه تكون الصالة 
وبني ما لو وقع  ،(3)على املعتمد يف اجملموع أداًءفإهنا ال تكون  ؛ذلك يف وقت يسع ركعة فأكثر

لعدم وجود فعل شيء من  ،ا كانت ضعيفةبأن النية مل أداًءركعة منها يف الوقت حيث تكون 
ألن هذا جمرد نية فال يؤثر ذلك يف تسمية الصالة  ؛الصالة يف الوقت كانت هذه النية كالعدم

وصارت  ،مؤداة خبالف فعل ركعة منها يف الوقت له قوة فأثر ذلك يف تسميتها مؤداة حينئذ
 يقال هلا مؤداة هبذا االعتبار . (4)قضاًء

 وميتنع اجلمع بينهما. رت قضاًء(قوله: )عصى وصا

وهو حق : (6)قال األذرعي (5)املعتمد مايف اجملموع قوله: )ووقع يف اجملموع ما خيالف ذلك(
 .- (8)رمحه اهلل تعاىل - (7)سنويوكذلك اإل

 وبقاء السفر إىل آخر الثانية( .قوله: )

  

                                                             

 . 97ص، 1ط، ، احمللي(1) 

  (.1/532) ،1ط ، الشربيين، (2)

 ( .4/383) ،1ط ، النووي، (3)
 (( .قضاًء))من )أ(:  تسقط (4)
 ( .4/376) ،1ط ، النووي، ((5

 . 54ص ترمجته تقدمت،  األذرعي محدان بن أمحد هو: األذرعي (6)

  ( .3/362) ،1ط ، اإلسنوي، (7)

 (.1/244) ،د.ط ، السنيكي، ((8



 

81 
 

وقضية ذلك أنه لو قدم  ،ال قبل متامهااألوىل تابعة للثانية يف األداء للعذر وقد ز :قوله: )ألهنا( أي
املتبوعة وأقام أثناء التابعة أهنا تكون أداء لوجود العذر يف مجيع املتبوعة وهو قياس ما مر يف مجع 

 (5)منهم الطاووسي (4)وخالفهم آخرون ،(3) وغريه ،(2)سنويواعتمده اإل، (1)التقدمي ذكره الّسبكي
ا اكتفي يف مجع التقدمي بدوام السفر إىل عقد الثانية ومل وإمن : وأجرى الكالم على إطالقه فقال

ألن وقت الظهر ليس وقت العصر إال يف  ؛يكتف به يف مجع التأخري بل شرط دوامه إىل متامها
فأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر  ،السفر وقد وجد عند عقد الثانية فحصل اجلمع

ر إال إذا وجد السفر فيهما وإال جاز أن ينصرف إليه لوقوع وغريه فال ينصرف فيه الظهر إىل السف
ش  .بعضها فيه وأن ينصرف إىل غريه بوقوع بعضها يف غريه الذي هو األصل وهذا هو املعتمد

 . (6)رملي

 اليت هي املتبوعة . هاالعذر قبل متام :أي قوله: )وقد زال(

  

                                                             

 القرى أم جبامعة امعيةج برسالة احلريب مسعد بن أمينة بواسطة حتقيقه مت خمطوط، ، السبكي(1) 
 . 344ص،  هـ1430-هـ1429 سنة الشريعة بكلية

 يف اإلسالم شيخ: الدين تقي احلسن، أبو اخلزرجي، األنصاري السبكي متام بن علي بن الكايف عبد بن هو : علي السبكيو 
 املنوفية أعمال من) سبك يف ولد. الطبقات صاحب السبكي التاج والد وهو. املناظرين املفسرين احلفاظ وأحد عصره،

 والسيف الفقهاء، طبقات وخمتصر يكمله، مل التفسري يف النظيم الدر: كتبه من .الشام إىل مث القاهرة إىل وانتقل( مبصر
. املنهاج شرح يف واالبتهاج األنام، خري زيارة يف السقام شفاء و فتاوى، جمموعة و الرسول، سب من على املسلول

 ( .4/302) ،15ط ، الزركلي،

 ( .363-3/362) ،1ط ، اإلسنوي، (2)
 (.2/280) ،3ط ، الرملي، (3)

 (.1/244) ،د.ط ، السنيكي،(4) 
 له. الشافعية من. بغداد يف باملستنصرية درسم: الطاووسي الدين عالء القزويين، اللطيف عبد بن حيىي: هو الطاووسي (5)

 ببغداد منه فرغ: وقال أوله، وذكر ثانيهما، الكشف صاحب رأى وصغري، كبري للصنعاين األنوار مشارق شرح
 الزركلي، . هـ775 سنة إمالئه من فرغ ، للقزويين الصغري احلاوي شرح يف والتعليقة هـ،725 سنة باملستنصرية،

 (.8/154) ،15ط ،
 ،1ط ، الرملي،(6) 
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((الروضة))قال يف ( خامتة)
 ،والفطر ،القصر :لقة بالسفر الطويل أربع: الرخص املتع(2)وأصلها (1)

ترك  :(4)أيضا أربع (3)والذي جيوز يف القصر ،واجلمع على األظهر ،ومسح اخلفني ثالثة أيام
وإسقاط  ،والتيمم ،ل على الراحلة على املشهورفوالتن ،وأكل امليتة وليس خمتصا بالسفر ،اجلمعة

 . (5)ش األصل .الفرض بالتيمم على الصحيح فيهما

  

                                                             

 ( .1/402) ،3ط ، النووي، (1)
 (.2/238، )1ط، الرافعي (2)
 . ((القصري))يف )أ(:  (3)
 . ((أربعة))يف )أ(:  (4)

 (.1/246) ،، د.ط السنيكي، (5)
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(1) 

ألن خلق  :وقيل ،(3)وضحكة للمكثر من ذلك ،ألنه جممع الناس فهي كهمزة (2) (وفتحها) :قوله
وحكي  ،وقيل ملا مجع فيها من اخلري ،وقيل الجتماعه مع حوا يف األرض يف يومها ،آدم مجع فيها

رضي  - (5)وقول الشافعي .(4)رها وكان يسمى يومها يف اجلاهلية يوم العروبة أي البني املعظمكس
 أراد به إيضاحه ملن يعرف العروبة ، يوم اجلمعة هو الذي بني اخلميس والسبت :- اهلل تعاىل عنه

 َيْوٍم َخْيُر» :(7)وروى مسلم (6)وال يعرف اجلمعة فليس من األخبار باملعلوم خالفا ملن وهم فيه
 َتُقوُم َوَلا، ِمْنَها ُأْخِرَج َوِفيِه، اْلَجنََّة ُأْدِخَل َوِفيِه، آَدُم َقُخِل ِفيِه، اْلُجُمَعِة َيْوُم الشَّْمُس فيه َطَلَعْت
 ِمْن َوَما، َماَت َوِفيِه، َعَلْيِه ِتيَب َوِفيِه» :بسند صحيح (8)زاد آخرون «اْلُجُمَعِة َيْوِم ِفي ِإلَّا السَّاَعُة

 الشَّْمُس َتْطُلَع َحتَّى ُتْصِبُح ِحنَي ِمْن اْلُجُمَعِة َيْوَم (أي باخلاء: مصغية مستمعة) ُمِصيَخٌة َوِهَي ِإلَّا َدابٍَّة
 َسيُِّد اْلُجُمَعِة َيْوُم»: للبيهقي خرب (9)ويف فضائل األوقات« َواْلِإْنَس اْلِجنَّ ِإلَّا، السَّاَعِة ِمَن َشَفًقا

                                                             

 ،”مجع: “مادة ،5ط ، الرازي،.  مجع و مجعات على وجيمع العروبة يوم وضمها امليم بسكون اجلمعة: (1)
 . 60ص

 منه ختفيف واإلسكان السبع يف قرئ وبه الضم واملشهور الفراء عن الواحدي حكاهن، وفتحها وإسكاهنا امليم بضم (2)
 قرئ الزخمشري وقال عقيل بين لغة والفتح قال ذلك من للمكثر وضحكة مهزة اليق كما الناس جتمع بأهنا الفتح ووجهوا

 ( .4/482، )1ط، ، النووي. الثالث باللغات الشواذ يف
 ( .4/482) ،1ط ،اجملموع النووي، (3)

 (.1/247، )د.ط، ، السنيكي4) )
 ( .1/217) د.ط، ، الشافعي، 5))

 ( .4/482) ،مرجع سابق النووي، (6)
 (.854رقم ) ،(2/585) اجلمعة، يوم فضل باب اجلمعة، كتاب مسلم،أخرجه  7))
يف داود أبو(. و16) رقم ،(1/108) اجلمعة، يوم يف اليت الساعة يف جاء ما باب ،اجلمعة كتاب ،أخرجه مالك يف  8))

يف  احلاكم(. و1046) رقم ،(1/274) اجلمعة، وليلة اجلمعة يوم فضل باب صالة،ال كتاب ،
 ووافقه الشيخني شرط على صحيح حديث هذا (، وقال:1030) رقم ،(413/1) اجلمعة، كتاب ،

 . الذهيب
 واحد بلفظ ماجه وابن أمحدو .(250رقم )( 1/460) اجلمعة، يوم فضل يف باب ،يف البيهقيأخرجه  9))

 من أيضا اهلل عبد طريق من والبزار أيضا أمحد ورواه وغريه أمحد به احتج ممن وهو عقيل بن حممد بن اهلل عبد إسنادمها ويف
 ،( 1/281) ، املنذري،. مشهورون ثقات رواته وبقية عبادة بن سعد حديث

 (.1038) رقم
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من احلنابلة  وفضل كثريون «اْلَأْضَحى َوَيْوِم اْلِفْطِر َيْوِم ِمْن تعاىل اللَِّه ِعْنَد وأعظم َوَأْعَظُمَها اْلَأيَّاِم
وليس كما زعموا كما  ،فيه (2)أخذا من حديث ؛(1)ويومها على يوم عرفة ،ليلتها على ليلة القدر

وفرضت مبكة ومل تقم  .(4)ش العباب .(3)بينته يف كتايب إحتاف أهل اإلسالم خبصوصيات الصيام
وأول من أقامها باملدينة  ،هبا مستخفيا -  -وكان  .رأو ألن شعارها اإلظها ؛لفقد العدد ؛هبا
 .(7)من املدينة وصالهتا أفضل الصالة (6)بقرية على ميل (5)سعد بن زرارةأ

                                                             

 ( .3/357، )2ط، ، املرداوي(1) 
 اجلمعة عرضت: قال مالك بن أنس حلديث سبحانه احلق إىل الزيارة تقع يومها قدر يف ألن، اجلنة يف فضلها ببقاء احتجوا (2)

 هذه: قال؟ جربيل يا هذه ام: »فقال، السوداء كالنكتة وسطها يف البيضاء كاملرآة كفه يف جربيل جاء،  اهلل رسول على
 اليهود ويكون، األول أنت تكون خري فيها ولكم، بعدك من ولقومك عيدا لك لتكون ربك عليك يعرضها اجلمعة

 أعظم هو ما عنه دفع إال شر من يتعوذ أو، أعطاه إال قسم له هو خبري ربه أحد يدعو ال ساعة وفيها، بعدك من والنصارى
 نزل اجلمعة يوم كان فإذا، أبيض مسك من أفيح واديا اجلنة يف اختذ ربك أن وذلك، املزيد يوم اآلخرة يف ندعوه وحنن، منه
 فجلسوا والشهداء الصديقون وجاء، باجلواهر مكللة ذهب من مبنابر الكرسي وحف، كرسيه على فجلس، عليني من

 أنا: فيقول هلم يتجلى مث، أذفر كمس من أبيض كثيب وهو، الكثيب على جيلسوا حىت غرفهم من الغرف أهل وجاء، عليها
، داري أحلكم رضاي: فيقول، الرضا فيسألونه، فسلوين، كراميت حمل وهذا، نعميت عليكم وأمتمت، وعدي صدقتكم الذي

، بشر قلب على خيطر ومل، عني تر مل ما هلم يفتح مث، الرضا على عليهم فيشهد، الرضا فيسألونه، فسلوين، كراميت وأنالكم
 فيها، مثارها فيها، متدلية، أهنارها فيها مطردة، محراء ياقوتة أو خضراء زبرجدة وهي، اجلمعة من منصرفهم مقدار إىل

 دعي ولذلك، وكرامته وجل عز رهبم إىل نظرا ليزدادوا اجلمعة يوم إىل منهم بأشوق اجلنة يف هم فليس، وخدمها أزواجها
 يف األلباين وصححه(. 2084) رقم(، 2/314، ) يف الطرباين أخرجه «املزيد يوم

 (.694) رقم(، 1/435) ،
 .235ص ،1ط ، اهليتمي، (3)

 .4اجمللد، 3اجلزء، 1اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(4) 
 َأُبو: وكنيته اخلري أسعد له ويقال اللَّه، تيم وامسه النجار، ْبن مالك نْب غنم ْبن ثعلبة ْبن عبيد ْبن عدس ْبن زرارة ْبن أسعد (5)

 رجال، عشر اثين النقباء وكان ساعدة، بين نقيب كان إنه: نعيم َوَأُبو منده ابن وقال إسالًما، األنصار أول من وهو أمامة،
 يف تويف رجًلا، أربعني وكانوا اخلضمات، نقيع: له يقال بياضة بين حرة من هزمة يف باملدينة اجلمعة صلى من أول وهو

 .87ص ،د.ط ، األثري، ابن. بدر قبل شوال يف اهلجرة من األوىل السنة
 . 52سبق التعريف به ص (6)

 (.3/405) ،د.ط ، هليتمي،ا (7)
 وأخرجه ابن حجر يف .(1069) رقم ،(1/280) القرى، يف اجلمعة باب ،يف داود أبو أخرجه 

 .حسن إسناده: قال، و(2/139) ،1ط ،
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 َّيمجنحنخنىمخمممُّٱقوله: 

وقيل اخلطبة فأمر بالسعي وظاهره  ،وهو الصالة (1)
وال ينهى عن  ،وألنه هنى عن البيع وهو مباح ؛وإذا وجب السعي وجب ما يسعى إليه ،الوجوب

 .(2)ح رملي .فعل املباح إال لفعل واجب

 ،غلط (6)أهنا فرض كفاية قوٍل ُلْقوَن ،(5)اتفاقا (4)فرض عني (3)وهي عند وجود شروطها
وليست صالة اجلمعة ظهرا مقصورة وإن كان وقتها وقته وتنقلب إليه كما يأيت بل هي صالة 

، َرْكَعَتاِن اْلُجُمَعُة» :- رضي اهلل تعاىل عنه -ولقول عمر  ؛إذ ال يغين عنها ؛مستقلة على األصح
 :(8)وقال يف اجملموع ،(7)رواه أمحد وغريه «اْفَتَرى َمِن َخاَب َوَقْد  َنِبيُِّكْم ِلَساِن َعَلى، َقْصٍر َغْيُر

أو الظهر مطلقا مل تصح بال  ،بناء على األصح ؛وفيه أنه لو نوى ظهرا مقصورة مل تصح :نه حسنإ

                                                             

 .9 ية: جزء من اآلاجلمعة سورة (1)
 (.1/247) ،د.ط، ( السنيكي2)

 اشترط و ونصر ضرب باب من كذا عليه شرط وقد شرائط ومجعها الشريطة وكذا طومجعه شرو معروف: الشرط لغة(3) 
 قال. وأعدها له أعلمها أي كذا ألمر نفسه فالن وأشرط. عالماهتا الساعة وأشراط. العالمة بفتحتني والشرط. أيضا

: مادة ،5ط ، الرازي،. الواحد هبا، يعرفون عالمة ألنفسهم جعلوا ألهنم الشرط مسي ومنه: األصمعي
 الزركشي،. لذاته عدم وال وجود وجوده من يلزم وال العدم عدمه من يلزم شرعا: ما والشرط. 163ص ،”شرط“

 .( 4/437) ،1ط ،
 ( .4/483) ،1ط ، النووي، (4)

 والسبكي الدين تقي السبكي.  كالتهجد معينا أحدا أو اخلمس كالصلوات بعينه واحد كل احلكم يتناول أن:  عني فرض
 ( .1/100، )ط.د، املنهاج شرح يف اإلهباج، الدين تاج

 . 40ص ،1ط ، املنذر، ابن(5) 
 ( .2/3) ،3ط ، ،النووي (6)

 تاج والسبكي الدين تقي السبكي. وختفيفا ةرخص كفاية فيه من بفعل اإلمث يسقط وإمنا للجميع فيه اخلطاب:  كفاية فرض
 ( .1/102) مرجع سابق، ،الدين

 باب الصالة، كتاب ،يف  النسائيوأخرجه  .(257) رقم ،(1/367)، يف  بن حنبل أمحدأخرجه  (7)
 إسناده: قال، و(4/649) ،يف  امللقن ابنوأخرجه . (495) رقم ،(1/271) النحر، وصالة الفطر صالة عدد

 . صحيح
 ( .4/532) ،1ط ، النووي، (8)
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وهذا ضعيف غري معدود من  :البد مع ذلك من نية الظهر قال اإلمام :اجلمعة فقيلخالف أو 
 .(2)وشرحه (1)عباب .ال تسن مراعاته ٍذئاملذهب فحين

 :قوله: )أهنا ركعتان( جيهر فيهما ومعلوم أهنا ركعتان جواب عن سؤال مقدر تقديره
كم ـحكم على جمهول واحلواحلكم على اجلمعة بأهنا فرض  ،احلكم على الشيء فرع عن تصوره

ألن األمر  ؛عليه باطل فأشار إىل جواب ذلك بأن هذا األمر فيه احلكم على معلوم ال على جمهول
 . (3)املعلوم ال يتوقف األمر فيه على ذكره إمجاعا

 (4)وغريها فيما مر ،واملكروه ،واملستحب ،وشرطا ،يف الواجب ركنا (وغريمها)قوله: 
حلديث لكنه ضعيف  ؛أو نصفه ،سن ملن تركها بال عذر أن يتصدق بدينارتيانه هنا نعم يإوميكن 

 . (7)ش عباب .من تساهله (6)إنه صحيح اإلسناد :(5)مضطرب منقطع وقول احلاكم

 ،شرطها اإلسالم (8)إذ من ؛اعترض على ذلك مبا سيأيت قوله: )وختتص باشتراط أمور(
ال  ،وأجيب ألن املختص هبا مع غريمها، لك والتكليف ومها ال خيتصان هبا بل سائر الصلوات كذ

 . بعدمها ملا توطئة ذكرمها بأنه أيضا: ، وجيابغريه منفردا :والشيء مع غريه ،مها وحدمها

  

                                                             

 (.1/204) ،1ط  املزجد، (1)
 .4اجمللد، 3اجلزء، 1اللوح، ، خمطوط، ، اهليتمي (2)

)ومعلوم أهنا ركعتان جواب عن سؤال مقدر تقديره احلكم على )من )أ( :  تسقط .40ص ،1ط ، املنذر، ابن(3) 
الشيء فرع عن تصوره واحلكم على اجلمعة بأهنا فرض حكم على جمهول واحلكم عليه باطل فأشار إىل جواب ذلك بأن 

 .(هذا األمر فيه احلكم على معلوم ال على جمهول ألن األمر املعلوم ال يتوقف األمر فيه على ذكره(
 خارج دائرة البحث الذي أعمل على حتقيقه . اإلحالة من املؤلف  هذه (4)
 (.()احلاكم)من )أ(:  تسقط (5)

.  «دينار فبنصف جيد مل فإن بدينار، فليتصدق عذر غري من اجلمعة ترك من: »قال ، النيب عن جندب، بن مسرة عن(6) 
 (.1035) رقم ،(415/1) اجلمعة، كتاب ،يف  احلاكمأخرجه 

 . 4اجمللد، 3اجلزء، 1اللوح، خمطوط، ، اهليتمي7) )
 .()إن()يف )أ(:  (8)
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 ،األرض مجع َسَرب بفتح أّوَلْيه بيت يف (1)قوله: )اإلقامة يف أبنية( وأحلقوا باألبنية يف ذلك األسراب
 . (3)ش العباب .وإن خلت عن األبنية ،اجلمعة والكهف يلزم أهلها، (2)والِغرَيان

ش  .التعبري هبا للجنس فيشمل الواحد إذا كثر فيه عدد معترب كما ال خيفى قوله: )أبنية(
 .(4)رملي

((األنوار))جمتمعة يف العرف، قال يف  :قوله: )اإلقامة يف أبنية( أي
: فإن تفرقت مل جتب (5)

((بحرال))وإن تقاربت وجبت، قال يف  ،اجلمعة
أن يكون بني منزل ومنزل دون  :: وحد القرب(6)

((ش املهذب))وجزم يف  ،انتهى .ثالث مئة ذراع
بالرجوع يف االجتماع والتفرق إىل العرف ،  (7)

ان بعضها بائنا من بعض حبيث يقصر إذا أراد ـانت متفرقة بأن كـ: وإن ك(8)وقال ابن الصباغ
 . (9)ش رملي .ذه متفرقة ال جيب عليهم اجلمعةوإن مل يفارق الثاين فه ،السفر من بعضها

 

                                                             

ُّٱ: تعاىل قوله ومنه األرض يف وجهه على الذاهب السارب: (1) نن  السرب و. دخل وبابه ظاهر أي:  َّىن
. والنساء واحلمر واخليل والوحش والظباء القطا من القطيع أيضا وهو نفسه يف أي سربه يف آمن فالن: يقال النفس بالكسر

ممخمحمجمُّٱ :تعاىل قوله ومنه: قلت. فيه دخل وتسرب احليوان وانسرب. األرض يف بيت بفتحتني والسرب

 .145ص ،”سرب: “ ، مادة5ط ، الرازي، .َّجن
 واجلمع اجلبل، يف كالكهف: والغار. االرض من املطمئن: والغور. الغور بعيد فالن: يقال. قعره: شئ كل غور : غور (2)

 ،”غور: “مادة ،1ط ، ،الفارايب. املغارة وكذلك الغار، مثل واملغار. الغريان
(2/773. ) 

 .4اجمللد، 3اجلزء، 3اللوح ،خمطوط، ، اهليتمي (3)
 (.2/298) ،3ط ، الرملي، (4)
 .(1/197) ،1ط، األردبيلي،  5))
 (.3/97) ،1ط ، الروياين، 6))
 ( .4/501) ،1ط ، النووي، 7))
ولد هبا  ،فقيه شافعي من أهل بغداد .بن الصباغ البغدادي الواحد بن حممد السِّيد بن حممد بن عبد عبدالصباغ:  (8)

والعمدة يف أصول الفقه. مات  ،والكامل يف الفقه ،املله مصنفات منها: الشَّ .حمققًا ،أصوليًا ،كان فقيهًا .هـ400سنة
 (.1/251) ،1ط ، الشهيب، (.18/464) ،د.ط ، الذهيب، هـ.477سنة  

 (.301-2/300) ،قمرجع ساب الرملي، (9)
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 . (1)ش رملي .مل يأمر املقيمني حول املدينة هبا ألنه  (قوله: )خبالف الصحراء وإن كان هبا خيام

وفارق مالو نزلوا مكانا وأقاموا  ،قوله: )ولو اهندمت( إخل وال تنعقد يف غري بناء إال يف هذه
 . (2)ش رملي .قبل البناء باستصحاب األصل يف احلالنيفيه ليعمروه قرية حيث ال تصح فيه 

وحضر قوم أربعون على  ،بقي ما لو جال أهلها :وأقام أهلها( قال األذرعي)قوله: 
فيه احتمال  ؟استيطاهنا وأخذوا يف عمارهتا هل يكونون كأهلها فيما سبق أم ال حىت يرفعوا البناء

 . (3)ح رملي .واألقرب إىل كالمهم عدم اإلحلاق

: وعلم مما تقرر أن الضابط  (4)( قال الرملي يف شرحه ؟قوله: )وسواء كانوا يف مظال أم ال
امتدت ، وولو أقيمت اجلمعة يف حمل تصح فيه  ،يكون حبيث تقصر الصالة فيه قبل جماوزتهّلا أ :فيه

مجعة  ووراء مع االتصال املعترب حىت خرجت إىل خارج القرية مثال صحت ،ومشاال ،الصفوف ميينا
رمحه  - (6)ال يقصر فيه من سافر من تلك البلدة كما أفىت به الوالد (5)اخلارجني إن كانوا مبكان

 . –اهلل تعاىل 

 قوله: )وسواء كانوا يف مظال( متنعهم حر الشمس ألهنا وطنهم أم ال .

ا ألن الواقع أهن ؛ألن الذي يف شرحه موافق للواقع ،(7) عبارته يف ش األصل (قوله: )أوضح
 هنا . اْلَأْوَضِحيَِّةأوضح وأخصر ال أهنا أوضح فقط كما هو ظاهر عبارته هنا حيث اقتصر على 

 وهي بكسر املعجمة أرض خط عليها أعالم للبناء فيها . (8)قوله: )خبطة(

                                                             

 (.2/301) ،3ط ، الرملي، (1)
 (.2/299) ( املرجع السابق،2)

 (.1/248، )د.ط، ، السنيكي(3) 
 (.300-2/299) ،3ط ، الرملي، (4)

 . ((مبحل)) :)ب(يف )أ( و (5)
 ( .9-2/8، )د.ط، ، الرملي (6)
 (.1/248) ،د.ط ، السنيكي، (7)
 الفارايب،. دارا ليبنيها اختارها قد أنه ليعلم باخلط عالمة عليها يعلم أن وهو لنفسه، الرجل خيتطها األرض: بالكسر اخلطة (8)

 ( .3/1123) ،”خطط: “مادة ،1ط ،
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أنه على  (1)زاد احلاكم -للخرب الصحيح كما قاله األئمة  ؛فال تنعقد بأقل منهم (قوله: )بأربعني
بنقيع  (2)وكانوا أربعني سعد بن زرارة أأول من مّجع هبم قبل اهلجرة  - شرط مسلم

وهو بفتح النون وفتح اخلاء والضاد املعجمتني وآخره مثناة من فوق قرية لبين  (3)اتماخلض
مّجع » عن ابن مسعود أنه  (5)بطن من األنصار على ميل من املدينة وروى البيهقي (4)بياضة

 (7)عن األصحاب أن األئمة أمجعوا (6)وجه الداللة كما يف اجملموع« رجال باملدينة وكانوا أربعني
على اشتراط العدد واألصل الظهر فال تصح اجلمعة إال بعدد ثبت فيه توقيف وقد ثبت جوازها 

ومل تثبت صالته هلا بأقل من ذلك فال جيوز أقل  (8)«ُأَصلِّي َرَأْيُتُموِني َكَما َصلُّوا»بأربعني وثبت 
وأما خرب انفضاضهم فلم يبق إال اثنا عشر فليس فيه أنه ابتدأها باثين عشر بل حيتمل عودهم منه، 

 (10)لبخارياويف  ،«انفضوا يف اخلطبة» (9)أو عود غريهم مع مساعهم أركان اخلطبة ويف مسلم

                                                             

 (.1039) رقم ،(1/417) اجلمعة، كتاب ،يف احلاكمأخرجه  (1)
 .84تقدم ختريج احلديث ص  (2)

 املوضع: هغري قول يف والنقيع اخلّطايب، عن القاع،: اللغة يف والنقيع مهملة، وعني ساكنة، وياء الكسر، مث بالفتح: َنِقيٌع3) )
 وأصله والنقيعة النقيع فهو يرّبد الذي اللنب وأما: األزهري وقال عياض، عن املوضع، هذا مسي وبه املاء، فيه يستنقع الذي

 خليل  اخلطاب، بن عمر محاه موضع: اخلضمات نقيع وهو نقيعة، يقولون وال منقع يقال وال نقيع فهو اللنب أنقعت من
 حنو أو فرسخا عشرين على النقيع ومحى منه، مكة إىل العرب يسلكه املدينة إىل سيله يدفع ازاحلج أودية من وهو املسلمني

 ( .5/301) ،2ط ، احلموي،. املدينة من ذلك
 جشم بن غضب بن مالك بن حارثة عبد بن زريق بن عامر بن بياضة بنو وهم القحطانية، من األزد من اخلزرج من بطن (4)

 ( .1/184) ،2ط ، قلقشندي،ال. اخلزرج بن
 به يقصد فيما تأثري له األربعني عدد أن على به يستدل ما باب ،اجلمعة كتاب ،يف البيهقيأخرجه  (5)

 رواته: اتهخالفي يف وقال. صحيح اإلسناد حسن حديث وهذا:  سننه يف البيهقي قال .(5619) رقم ،(3/256) اجلماعة،
 ( .4/600) ،1ط ، امللقن يف ابنوأخرجه . ثقات كلهم

 (.4/504) ،1ط  النووي، (6)
 . 33ص ،د.ط ، حزم، ابن املرجع السابق نفس املوضع. (7)
 . 78تقدم خترجيه ص (8)
 رقم ،(2/590) ،َّزترتيبىبنبمبزبربيئىئُّٱ: تعاىل قوله يف باب اجلمعة، كتاب ،مسلمأخرجه  (9)

(863.) 
 جائزة، بقي ومن اإلمام فصالة اجلمعة صالة يف اإلمام عن الناس نفر إذا باب ،اجلمعة كتاب البخاري،أخرجه  (10)
 (.936) رقم ،(2/13)
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إذ منتظر الصالة  (1)وهو صحيح ، وهي حممولة على اخلطبة مجعا بني األخبار«انفضوا يف الصالة»
ا فيها فيشترط زيادة أّم (4)وحمل ذلك يف غري صالة ذات الرقاع، (3)ش العباب .انتهى (2) صالةيف

وال يشترط بلوغهم أربعني على  ،ليحرم اإلمام بأربعني ويقف الزائد يف وجه العدو ؛على األربعني
 .(5)ش رملي .ألهنم تبع لألولني ؛الصحيح

إن  :أي (6)ومن اإلنس قاله القمويل ،و منهمأ ،قوله: )بأربعني( وتنعقد بأربعني من اجلن
مبا إذا تصوروا بصورة بين آدم، وال  (8)يف حياة احليوان (7)علم وجود الشروط فيهم وقيده الّدِمريي

                                                             

 (.649) رقم ،(1/460) ،الصالة وانتظار اجلماعة صالة فضل بابالصالة،  ومواضع املساجد كتاب مسلم،أخرجه  (1)

  . ((الصالة))يف )أ(:  (2)
 . 4اجمللد، 3اجلزء، 5اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(3) 
 صالة صلى الرقاع ذات يوم  اهلل رسول» شهد عمن خوات، بن صاحل الشيخان عن رواها: الرقاع ذات صالة (4)

 انصرفوا، مث ألنفسهم وأمتوا قائما، ثبت مث عة،رك معه باليت فصلى العدو، وجاه وطائفة معه، صفت طائفة أن: اخلوف
 مث ألنفسهم، وأمتوا جالسا، ثبت مث صالته من بقيت اليت الركعة هبم فصلى األخرى الطائفة وجاءت العدو، وجاه فصفوا

 كتاب مسلم،وأخرجه  (.4129رقم ) ،(5/113) الرقاع، ذات غزوة باب، املغازي كتاب البخاري،أخرجه  .«هبم سلم
 هبا؛ مسي غطفان بأرض جند من مكان والرقاع:(. 842) رقم ،(1/575) اخلوف، صالة بابوقصرها،  املسافرين صالة
 له يقال وسواد ومحرة بياض فيه جبل باسم وقيل هناك شجرة باسم وقيل تقرحت ملا اخلرق بأرجلهم لفوا الصحابة ألن

 (.1/271) ،د.ط ، السنيكي،. فيها صالهتم لترقيع وقيل الرقاع
 (.2/305) ،3ط ، الرملي، (5)

 (.2/432) ،د.ط ، اهليتمي،(6) 
هـ(، 727-645أمحد بن حممد بن أيب احلرم القرشي املخزومي، جنم الدين القمويل: فقيه شافعي مصري ) :هوالقمويل و 

ولة بصعيد مصر، تعلم بقوص مث بالقاهرة، وويل نيابة األحكام والتدريس يف مدن عدة، واحلكم واحلسبة من أهل قم
 ،شرح مقدمة ابن احلاجب يف النحو، جملدان، وشرح أمساء اهلل احلسىن وأكمل تفسري ابن اخلطيب بالقاهرة، وتويف هبا. له

 ،15ط، جواهر البحر. الزركلي،  مث جرد نقوله ومساه وعين بالوسيط يف فقه الشافعية فشرحه ومساه البحر احمليط
(1/222.) 
الدمريي: هو حممد بن موسى بن عيسى الدمريي املصري كمال الدين، أخذ عن السبكي وعن الشيخ مجال الدين (7) 

ابن ماجة يف  املنهاج يف أربع جملدات ضمنه فوائد كثرية خارجة عن الفقه والديباجة يف شرح سنن اإلسنوي، وله شرح
 (.4/62) ،1ط، . الشهيب، هـ808أربع جملدات، تويف سنة

 ( .1/300) ،2ط ، الدمريي، (8)
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ألنه حممول على ؛ رؤيتهم عمال بإطالق الكتاب ييعارض ذلك ما نقل عن النص من كفر مدع
 .(1)ش رملي .من ادعى ذلك على صورة بين آدممن ادعى رؤيتهم على ما خلقوا عليه وكالمنا في

 .زيارة قوله: )إال حلاجة( كسفر جتارة و

مل جيمع حبجة الوداع مع عزمه على اإلقامة أياما( اعترض هذا يف  -  -ه قوله: )ألن
 ،(3)ومبىن ،وبعرفات ،يف حجة الوداع أقام مبكة - الصالة والسالم عليه - بأنه (2)اجملموع

وأيضا فعرفات مل يكن هبا  ،ومل ينقطع سفره ، كل ذلك مل تبلغ إقامته أربعاويف ،(4)وباحملصب
فهو مسافر فكيف يصح االستدالل به على عدم انعقادها باملقيم  (6)أبنية تصح فيها اجلمعة (5)ِخّطة

 ؟ غري املستوطن

قوله: )وال بغري مستوطن( كمن أقام على عزم عوده إىل وطنه بعد مدة ولو طويلة 
 ؛نداءها مسعوا ولو اجلمعة حمل عن خارج مبكان باملتوطن وال ،لعدم التوطن ؛والتجار ،قهةكاملتف

لفقد إقامتهم مبحلها، وال يشترط لصحتها تقدم إحرام أربعني ممن تنعقد هبم على إحرام الناقصني 
خرين ورجحه مجاعة من املتأ ،واقتضاه كالم األصحاب -رمحه اهلل تعاىل  - (7)كما أفىت به الوالد

ومن تبعه بدليل صحة اجلمعة خلف  (10)، بل صوبه خالفا للقاضي(9)والزركشي ،(8)كالبلقيين
                                                             

 (.2/308) ،3ط ، الرملي، (1)

 ( .4/363) ،1ط ، النووي، (2)
 الدماء من به ميىن ملا بذلك مّسي احلرم، من اجلمار فيه ويرمي احلاّج ينزله الذي الوادي درج يف والتنوين، بالكسر،: ِمىن (3)

 ( .5/198) املرجع السابق. يراق أي
 صغار وهي باحلصى الرمي وهو احلصب أو احلصباء من املفعول اسم مشّددة، مهملة وصاد الفتح، مث بالضم: امُلَحصُِّب (4)

 من وحّده كنانة بين خيف وهو مكة بطحاء وهو أقرب، مىن إىل وهو ومىن، مكة بني فيما موضع وهو: وكباره احلصى
 أرضه، يف اليت احلصباء من وهذا كنانة بين شعب إىل عمرو شعب بني ما حّده: األصمعي وقال مىن، إىل ذاهبا احلجون

 ( .5/62) ،بقمرجع سا النووي،.  احلصباء رمي من وهذا مبىن اجلمار رمي موضع: أيضا واحملّصب
 .((خطة)): من )أ( تسقط (5)

 ( .2/21) ،د.ط ، اجلمل، انظر(6) 

 ( .7-2/6، )د.ط، ، الرملي(7) 
  ( .1/205) ،1ط ، البلقيين،(8) 

  (.1/238) ،د.ط ،الزركشي (9)
 . 140-139ص، 1ط ،  املروروذي(10) 
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وال يشترط لصحتها كغريها حضور ؛ (1)ش رملي .واملسافر إذا مت العدد بغريه ،والعبد ،الصيب
مثله يف ألنه حمل اجتهاد و ؛فالبد منهوال إذنه يف إقامتها قبل، أما يف تعددها  ،أو نائبه ،السلطان

وال جيوز له اإلذن فيه إال إن رأى جوازه  ،وقاضيها الناظر يف األمور عامة ،ذلك وما يأيت أمري البلد
أن ال يكون فيما يأذن فيه خالف قوي  (2)وكان فيه مصلحة عامة للمسلمني وكالم السبكي

 (3) اجملموعإذ ال مدخل للحكم يف العبادات لكن يندب استئذانه فيها كما يف ؛وليس له أن حيكم
وخروجا من خالف من اشترطه لصحتها  ،خشية من الفتنة ؛واألصحاب -  - عن الشافعي

 .ومل ينكر عليه (4)« صلى العيد وعثمان حمصور - رضي اهلل تعاىل عنه -أن علّيًا » دليلنا ما صح 
إال بإذن اإلمام إىل اآلن  -  -مل تقم من لدنه  اوزعم أهن ،والعيد سواء يف هذا املعىن، واجلمعة 

املؤدي إىل الفتنة إمنا  (5)إذ االفتيات ،وأن جتويزها بغري إذنه يؤدي إىل فتنة ممنوع، أما الثاين فظاهر
 :وأما األول فكذلك وعلى تسليمه فقال األصحاب ،يكون يف األمور العظام وليست اجلمعة منها

أو  ،املشروط حلضوره يكفي نائبه الفعل الذي للبيان إمنا يغري صفته ال أصل الفعل وعلى الضعيف
يف  (9)وغريه (8)واجليلي ،(7)واخلطيب ،(6)أو اإلمام الراتب الذي وّلاه كما قاله السبكي ،اخلطيب

                                                             

 (.2/307) ،3ط ، الرملي، (1)

 القرى أم جبامعة جامعية برسالة احلريب مسعد تبن أمينة بواسطة حتقيقه مت خمطوط، ، السبكي(2) 
  . 371-370 ص،  هـ1430-هـ1429 سنة الشريعة بكلية

 ( .4/509) ،1ط ، النووي، (3)
 ، يف امللقن ابن أخرجهو .(232رقم ) ،88ص ،د.ط اخلطبة، وأمر العيدين صالة باب ،أخرجه مالك يف  (4)

 .حالصحي بإسنادمها األم يف والشافعي املوطأ يف مالك رواه صحيح، األثر هذا، وقال: (4/686) ،د.ط

 وفالن. به فاَتُه أي كذا، بأمر عليه اْفتات: تقول. ُيؤمتر من ائتمار دون الشئ إىل السبق وهو الفوت، من افتعاٌل: االْفتياُت (5)
 فاَتُه أي ماله، يف عليه وتفوت".  بناته أمر يف عليه يفتات أمثلى"  احلديث وىف. أمره دون شئ يعمل ال أي عليه، ُيفتاُت ال
 .(1/260) ،”فوت: “مادة ،1ط ، ،الفارايب. به

 القرى أم جبامعة جامعية برسالة احلريب مسعد بن أمينة بواسطة حتقيقه مت خمطوط، ، السبكي(6) 
  . 370 ص،  هـ1430-هـ1429 سنة الشريعة بكلية

 . ((اخلطيبيف ))يف )أ(:  (7)
 (.1/544) ،1ط ، الشربيين،

 املرجع السابق نفس املوضع .  (8)

 (.2/436) ،د.ط ، اهليتمي، (9)
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سئلت عن بلدة ال يقيم أهلها فيها يف الصيف وإمنا خيرجون إىل  (1):قال اجلالل البلقيين ؛الراتب
هو السفر فإن كانوا يسافرون  (2)ك أن الظعنوالذي يظهر يف ذل ؟ف هلم هل تلزمهم اجلمعةيمصا

وال  :عنها بالكلية حبيث يطلق على ذلك اسم سفر ولو قصريا وليسوا متوطنني فال تنعقد هبم أي
ويتركون فيها أمواهلم  ،وإن كانوا خيرجون من املساكن فقط ،تلزمهم إال إن أقيمت مبحل إقامتهم

كان الفضاء الذي خرجوا إليه معدودا من ِخّطة  متعتهم فليس هذا بظعن فتلزمهم اجلمعة فإنأو
 .(4)مع شرحه (3)عباب .تهىانالبلدة صّحت مجعتهم فيه وإال فال ويلزمهم فعلها يف ِخّطة البلد 

خبروجه على األوجه  (7)ولو خبرب عدل،  (6)أو ظنا،  (5)يقينا :أي قوله: )فلو خرج الوقت(
وأحلق به  (8)األذرعي ممن مث رجحه مجع منهعمال خبرب العدل كما يف غالب أبواب الفقه و

 . (10)ش العباب .إذا وقع يف قلبه صدقه (9)الفاسق

                                                             

 (.2/436) ،د.ط ، اهليتمي،(1) 

 فيه كانت اهلودج والظعينة. َّىنمنُّٱ: اىلتع قوله هبما وقرئ. بفتحتني أيضا وظعنا قطع وبابه سار ظعن: (2)
 ،5ط ،الرازي. بظعينة فليست فيه تكن مل فإن اهلودج يف دامت ما املرأة أيضا ولظعينة. تكن أو مل امرأة
 . 196ص ،”ظعن: “مادة

 ( .1/204) ،1ط ، املزجد، (3)

 .4اجمللد، 3اجلزء، 5رقم اللوح، خمطوط، ، اهليتمي (4)
 على وأنا. مبعىن كله وتيقنت واستيقنت وأيقنت. طرب باب من األمر( يقنت: )منه يقال الشك، وزوال العلم: اليقني (5)

 . 349ص ،”يقن: “مادة ،5ط ، ، الرازي. بالظن اليقني وعن باليقني الظن عن عربوا ورمبا. منه يقني
. املتصل موضع املنفصل الضمري تضع إياك زيدا وظننت زيدا ظننتك: وتقول. رد وبابه مبعناه أو يقني دون العلم: الظن (6)

 .197ص ،”ظنن: “مادة ،5ط ، الرازي،

 أهل من فالنو. ومعدلته ومعدلته عدله الوايل وبسط. عادل فهو القضية يف عليه عدل: يقال. اجلور خالف: العدل (7)
 ، ،الفارايب. الشهادة يف ومقنع رضا أي عدل، ورجل. العدل أهل من أي املعدلة،

 .(5/1760) ،”عدل“: مادة ،1ط

 .(1/542، )1ط، ، الشربيين(8) 

. فجر أي وفسوقا فسقا األخفش، عن أيضا، ويفسق يفسق الرجل سقوف. قشرها عن خرجت إذا الرطبة، فسقت فسق: (9)
: يريد. خبث ويا فسق يا: النداء يف ويقال. الفأرة: والفويسقة. الفسق الدئم: والفسيق. خرج أي ربه، أمر عن فسق يقال

 .(4/1543) ،”فسق: “مادة ،مرجع سابق ،الفارايب. اخلبيت ويا أيها الفاسق، يا أيها

 . 4اجمللد، 3اجلزء، 2اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(10) 
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ألهنا عبادة ال جيوز االبتداء هبا بعده ؛ سواء صليت ركعة يف الوقت أم ال قوله: )أمتوها ظهرا(
بالنسبة وإحلاقا للدوام باالبتداء كدار اإلقامة  ،فتنقطع خبروجه كاحلج يتحلل فيه بعمل العمرة

 : كل شرط اختص باجلمعة يف افتتاحها جيب استدامته إلمتامها بناًء(1)للقصر، وهلذا قال املاوردي
متحتم كما  على ما فعل منها فيسر بالقراءة من حينئذ وال حيتاج إىل النية للظهر وإمتامها ظهرا بناٌء

قت واحد فجاز بناُء أطوهلما والظهر صالتا و ،ألهنما أي اجلمعة ؛(3)وغريها (2)صرح به يف الروضة
يؤدي إىل إخراج الصالة عن  هألن ؛وال جيوز االستئناف ،على أقصرمها كصالة احلضر مع السفر

وهبذا فارق ما سيأيت من جواز قطع املسبوق ألنه  (4)الوقت مع إيقاعها يف الوقت خالفا لألذرعي
 :األصل بقاؤه كما يفهم من قوله ألن ؛يفعلها يف وقتها ولو شكوا يف خروجه يف أثنائها مل يؤثر

 . (5)ش رملي .لو خرج الوقتو

 ؛ولو شك فنوى اجلمعة إن بقي الوقت وإال فالظهر صحت نيته ومل يضر ذلك التعليق
الستناده إىل أصل بقاء الوقت فهو كنية ليلة ثالثني رمضان غدا إن كان من رمضان كذا جزم به 

ولو سلم اإلمام وتسعة وثالثون فيه وسلمها ، (6)حجر بعضهم وفيه نظر يراجع من ش املنهاج البن
وكذا  ،الباقون خارجه صحت مجعة اإلمام ومن تبعه فقط دون املَسلِّمني خارجه فال تصح مجعتهم

 ؛وسلم من تبعه أو بعضهم خارجه ،مجعة املَسلِّمني فيه لو نقصوا عن األربعني كأن سلم اإلمام فيه
ألن سالمه وقع يف الوقت فثبت فيه صورة  ؛ا حمدثني دونهوإمنا صحت له وحده فيما لو كانو

الصالة ، خبالف ما إذا خرج الوقت قبل السالم؛ وألن احملدث تصح صالته يف اجلملة فيما إذا فقد 
الطهورين خبالف اجلمعة خارج الوقت؛ وألنه هنا مقصر بتأخري الصالة إىل خروج بعضها عن 

                                                             

  (.2/414) ،1ط ، املاوردي، (1)
 من كان احلاوي، صاحب البصري، املاوردي احلسن أبو القضاة، أقضى حبيب، بن حممد بن علي: هو املاوردي 

 ببغداد تويف: خريون وابن اخلطيب قال. العلوم من نف كل يف احلسان التصانيف له األئمة، وأحد الشافعيني، الفقهاء وجوه
 الزركلي،.  هـ450 سنة اآلخر ربيع شهر مستهل األربعاء يوم حرب بباب ودفن األول، ربيع شهر سلخ الثالثاء يوم

 ( .4/327) ،15ط ،

 ( .4-2/3) ،3ط ، النووي، (2)

 (.2/297) ،3ط ، الرملي، (3)

 (.2/297) املرجع السابق،(4) 
 املرجع السابق نفس املوضع . (5)

 (.2/295) ،د.ط ، اهليتمي، (6)
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 يقصر بل سلم يف الوقت وأخروا إىل أن خرج الوقت الوقت خبالفه يف ذلك، فإن فرض أنه مل
واحتمل أن يلزم فيها صحة  ،حلاقا للفرد النادر باألعم األغلبإاحتمل أن يكون احلكم كذلك 

 . (2)ش رملي .وهو أوجه هذا واملعتمد إطالق األصحاب :(1)مجعته قال الشيخ

 . (4)خطيبش  .من يعتد به يف اإلمجاع كذلك (3)بإمجاع قوله: )اجلماعة(

مجيعها فلو صلى اإلمام بأربعني يف األوىل( فقط خبالف العدد فإنه شرط يف الركعة  قوله: )
وكذا لو فارقوه ، (6)رمليالو (5)ش خطيب .ركعة مث أحدث فأمت كل منهم لنفسه أجزأهتم اجلمعة

 :أي)طها وشر؛  (7)ش عباب .مجعة ايف الركعة الثانية ولو بال عذر على املعتمد فإهنم يتموهن
والعلم بانتقاالت اإلمام مما مر يف اجلماعة إال يف  ،فيها كغريها من اجلماعات كنية االقتداء (اجلمعة

 . (8)نية اإلمامة فتجب هنا على األصح لتحصل له اجلماعة

واعلم أنه ال يلزم من اشتراط العدد اشتراط  .إذ مل ينقل فعلها كذلك؛ قوله: )مل تصح(
أما العدد فألنه قد حيضر أربعون من غري  ،النفكاك كل منهما عن اآلخر ؛اجلماعة وال العكس

مجاعة وأما اجلماعة فألهنا االرتباط احلاصل بني صاليت اإلمام واملأموم وهو ال يستدعي عدد 
 . (10)ش البهجة .- رمحه اهلل تعاىل - (9)األربعني قاله الرافعي

                                                             

 (.1/248، )د.ط، ، السنيكي (1)

 (.2/298) ،3ط ، الرملي،(2) 
 ( .4/508) ،1ط ، ،النووي . (2/389) ،1ط ، ابن عبدالرب،(3) 
  (.1/544) ،1ط ، الشربيين،(4) 
 (.1/545) ،املرجع السابق (5)
 (.2/304) ،مرجع سابق الرملي، (6)

 . 4اجمللد، 3اجلزء، 7اللوح ،طخمطو، ، اهليتمي(7) 
 .مرجع سابق نفس املوضع الرملي، . ((ليحصل له اجلمعة)) :يف )أ( (8)
  ( .2/261) ،1ط ، الرافعي، (9)
من  الرافعي، القاسم أبو اجلليل اإلمام القزويين احلسن بن الفضل بن الكرمي عبد بن حممد بن الكرمي عبدالرافعي : هو و 

 ، السبكي،. هـ623 ت: وغريها، ،املسند شرح واحملرر ،الوجيز شرح العزيز مصنفاته مؤلف
 (.8/281) ،2ط
 (.2/8) ،د.ط ، السنيكي، (10)
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ألن  ؛وإن سبقه اآلخر باهلمزة ،مام التكبري وهو الراءمن اإلمام به بت (بالتحرم يسبقها ن القوله: )أ
به يتبني االنعقاد ومشل ما تقرر من كون العربة بتمام تكبري اإلمام دون تكبري ما خلفه ما لو أحرم 

ا مث اقتدى به تسعة وثالثون مث باألول مثلهم صح مجعة األول إذ هبإمام باجلمعة مث أحرم آخر 
ش  .(1)وامتنع على غريه افتتاح مجعة أخرى وبذلك صرح يف اجملموع بإحرامه تعينت مجعته للسبق

 . (2)رملي

إذ مل تقم يف  ؛المتناع تعددها مبحلها ؛التحرم مجعة مبحلها :أي قوله: )وال يقارهنا فيه(
وألن االقتصار على واحدة ؛ واخللفاء الراشدين إال يف موضع واحد من حملها -  -عصر النيب 

واتفاق الكلمة وإمنا اعترب التحرم أي انتهاؤه من  ،من إظهار شعار االجتماع أفضى إىل املقصود
 . (3)لسبق واملقارنة يف غري حملها فال يؤثراناألنه به يتبني االنعقاد أما  ؛إمامها

ويظهر أن املراد اجتماع من يغلب اجتماعهم هلا  قوله: )إال إن عسر اجتماع الناس مبكان(
 (4)واملعتمد أن العربة مبن حيضر بالفعل وإن مل تلزمه اجلمعة، هم أو ال يف ذلك احملل سواء لزمت

 ،و لبعد أطراف البلدأ ،و لقتال بينهمأ (5):((نواراأل))مث عسر االجتماع إما لكثرهتم قال يف  حينئذ
بأن يكون من بطرفها ال يبلغهم الصوت بشروطه  :وحد البعد هنا كما يف اخلارج عن البلد أي

ل بغداد خد -  - ألن الشافعي ؛فيجوز تعددها حبسب احلاجة، (7)وشرحه (6)ابعب .اآلتية
 ،فحملهم األكثرون على عسر االجتماع ،ومل ينكر عليهم ا،ثالث :وقيل ،وأهلها يقيمون هبا مجعتني

  

                                                             

 ( .4/587) ،1ط ، ،النووي ((1
 (.2/302) ،3ط ، الرملي، (2)
 (.1/87) ،د.ط ، السنيكي، (3)

 ( .302-2/301) ،مرجع سابق الرملي،(4) 
 ( .1/200) ،1ط ، األردبيلي، (5)
 ( .1/205) ،1ط ، املزجد، (6)

 .4اجمللد، 3اجلزء، 3اللوح خمطوط، ، اهليتمي،(7) 
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((احللية))والرُّوياين يف  ،(2)كاإلمام :(1)وجرى عليه الشيخان
وال  ،قال: وال نص عليه للشافعي (3)

 ،فال جيمع مبصر :وهو (4)هره املنع نقله الشيخاناظ ،بل فيه نص له :وأقول ،تمل مذهبه غري هذاحي
 (6)ونقله السبكي ،(5)وأفىت بظاهره شيخنا ابن حجر ،وإن عظم وكثرت مساجده إال مبسجد واحد

 ،ودليال ،إنه الصحيح مذهبا وصنف أربع مصنفات وقال: ،مث انتصر له بعد،  مث قال: إنه بعيد
 -  -وأنكر نسبته األول لألكثر قال: وقد انقرض عصر النيب  ،ونقله عن أكثر العلماء

قال:  (7)ومل أحفظ عن صحايب، وال تابعي جتويزه ،والصحابة، والتابعني، وال تعدد مع كثرة اخللق
ا فلو وقعتا يف حمل ال جيوز تعدده؛  (8)ش البهجة .وعدم اإلذن يف ذلك معلوم من الدين بالضرورة

أوشك يف املعية استؤنفت مجعة إن اتسع الوقت لتدافعهما يف املعية فليست إحدامها أوىل  .فيه معا
وحكم األئمة بأهنم  :(10)قال اإلمام ،(9)وألن األصل يف صورة الشك عدم مجعة جمزئة ،من األخرى

 أن يقيمواتقدم إحدامها فال تصح أخرى فاليقني الحتمال  ؛إذا أعادوا اجلمعة برئت ذمتهم مشكل
 ألّن ؛وما قاله مستحب وإال فاجلمعة كافية يف الرباءة كما قالوه :(11)قال يف اجملموع ،مث ظهرا مجعة

كأن  اًلأو التبست إحدامها باألخرى إما أّو ،وقوع مجعة جمزئة يف حق كل طائفة (12)األصل عدم
مل يعرفا املتقدمة منهما مسع مريضان أو مسافران خارج املكان تكبريتني متالحقتني فأخربا بذلك و

                                                             

 ( .2/542) ،1ط ، الرافعي، ( .2/5) ،1ط ، النووي،(1) 
 (.2/478) ،1ط ، اجلويين، (2)

 القرى أم جبامعة جامعية برسالة املالكي مطر بن حممد بواسطة حتقيقه مت خمطوط، ، الروياين(3) 
 . 176-175ص،  م2007_ هـ1428 سنة الشريعة بكلية

 ( .2/5) ،3ط ، النووي،(4) 
 ( .2/252) ،1ط ، الرافعي،  
 (.426-2/425) ،د.ط ، اهليتمي، (5)

 القرى أم جبامعة جامعية برسالة احلريب مسعد تبن أمينة بواسطة حتقيقه مت خمطوط، ، السبكي(6) 
 .370-369 ص،  هـ1430-هـ1429 سنة الشريعة بكلية

 (.1/175) د.ط، ، السبكي، (7)

 (.2/7) د.ط، ، السنيكي، (8)
 (.1/87) د.ط، ، السنيكي، (9)

 ( .560-2/558، )مرجع سابق، اجلويين(10) 
 ( .4/589) ،1ط ، النووي، (11)

 ( .(عدم)من )أ( : ) تسقط (12)
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فإن مل تلتبس فالصحيحة  ،اللتباس الصحيحة بالفاسدة ؛أو ثانيا بأن تعينت مث نسيت صلوا ظهرا
رمحه - (3)وقد أفىت الوالد؛  (2)وشرحه (1)السابقة وإن كان السلطان مع الثانية وخيفت الفتنة منهج

واء وقعت معا أم مرتبا إىل أن ينتهي يف اجلمع الواقعة يف مصر اآلن بأهنا صحيحة س -اهلل تعاىل
أحد ممن يصليها ظهر يومها ومن مل يعلم هل مجعته من الصحيحات  على عسر االجتماع فال جيب

 . (4)ش رملي .أو غريها وجب عليه ظهر يومها

 وأقروه – (5) فرع قال املاوردي: ،وأال يسبقها مجعة ،قوله: )وهذان الشرطان( مها اجلماعة
واملقلد إمامة اخلمس ال يؤم يف  ،املوىل إمامة اجلمعة ال يؤم يف بقية الصلوات اخلمس :املقلد أي :-

اجلمعة كما اقتضاه هنا املاوردي ذلك على أن اجلمعة هل هي ظهر مقصورة أو صالة مستقلة فال 
 (7)وال كسوف ،أن املعتمد أهنا صالة مستقلة فال تدخل وال يف عيد (6)وقد مر؟ تدخل

ألهنما  ؛والوتر على األوجه ،الف التراويحخبالستقالهلا فال يشملها لفظ اخلمس  ؛(8)واستسقاء
إال إذا قلدها يف كل الصلوات فيستحق  ،فيستحق إمامتهما من ويل اخلمس ؛تابعان لصالة العشاء
فله عند اإلطالق  ،ومن قّلد إمامة صالة العيد يف كل عام ،لشمول اللفظ له ؛إمامة مجيع ما ذكر

                                                             

 . 24ص، 1ط، ، السنيكي (1)
 (.1/88) ،د.ط ، السنيكي، (2)

 ( .1/275، )د.ط، ، الرملي (3)
 (.304-2/303) ،3ط ، الرملي، (4)

 ( .2/424) ،1ط ، املاوردي، (5)

 . 85ظر ص ان (6)

 خسف من مأخوذ واخلسوف. متغريه أي احلال كاسف فالن كقوهلم: تغريت أي: حاله كسفت من مأخوذ الكسوف: (7)
 الستفادة نفسها يف تغريها لعدم له حقيقة ال الشمس كسوف إن: اهليئة علماء قال. األرض يف ذهب أي خسوفا الشيء
 فيظن الشمس وجه يف كمدا القمر لون فريى نورها، بقاء مع وبينها بيننا بظلمته حيول القمر وإمنا جرمها، من ضوئها
 بني األرض ظل حبيلولة وكسوفه الشمس، ضوء من ضوءه ألن ضوئه بذهاب فحقيقة قمرال خسوف وأما. ضوئها ذهاب

 (.1/597) ،1ط ، الشربيين،. ألبتة ضوء فيه يبقى فال وبينه الشمس
 السنيكي،.  وأسقاه سقاه يقال اإليه حاجتهم عند اهلل من العباد سقيا طلب :وشرعا ؛السقيا طلب :لغةهو  االستسقاء (8)

 (. 1/288) ،د.ط ،
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فشملت  ،والفرق أن لألول وقتا معينا فيكرر فيه ،سوفاخلستسقاء واالعام خبالفه يف  إقامة كل
 . (2)مع شرحه (1)عباب .للعلم به خبالف اآلخرين ،التولية ما بعد العام األول

 ِنْيَتَبْطُخ ِةَعُماجُل وَمَي ُبُطْخَي اَنَك» -  -أنه  (3)خلرب الصحيحني قوله: )تقدُّم خطبتني(
 .«اَمُهَنْيَب ُسِلْجَي

على البخاري يف حديث  (4)قوله: )تقدم خطبتني على الصالة( رأيت يف ش الدِّماميين
 ،وكانت يف صدر اإلسالم بعد الصالة ،االنفضاض يف شأن التجارة أن االنفضاض كان يف اخلطبة

 . (5)ق س .انتهى .وأهنا ذلك اليوم حولت إىل قْبِل الصالة

 َرَأْيُتُموِني َكَما َصلُّوا»ولالتباع مع خرب  ،إال من شّذ (6)باإلمجاع( قوله: )على الصالة
والشرط مقدم ، وألن خطبة اجلمعة شرط  ؛لالتباع ؛خبالف العيد فإن خطبتيه مؤخرتان (7)«ُأَصلِّي

وللتمييز بني الفرض  ؛ليدركها املتأخر ؛ؤدى مجاعة فأخرتـمعة إمنا تـوألن اجل ،على املشروط
فأباح االنتشار بعدها فلو جاز  (8) َّٰىميىيييٰذٰرُّٱ ولقوله تعاىل ؛والنفل

 .(9)تأخريها ملا جاز االنتشار

                                                             

 ( .1/206) ،1ط ، املزجد، (1)
 .4اجمللد، 3اجلزء، 6اللوح خمطوط، ، اهليتمي،(2) 
وأخرجه  (.861) رقم ،(2/589) ،اجللسة من فيهما وما الصالة قبل اخلطبتني ذكر باب اجلمعة، كتاب مسلم،أخرجه  (3)

 (.928) رقم ،(2/11) اجلمعة، يوم اخلطبتني بني القعدة باب اجلمعة، كتاب البخاري،

 ( .462-2/461) ،1ط ، الدماميين، (4)
 عامل: الدماميين بابن املعروف الدين درب القرشي، املخزومي عمر بن بكر أيب بن هو: حممد (هـ 827 - 763) الدماميين 

 من. باألزهر العربية إلقراء وتصدر. خلدون ابن والزم القاهرة واستوطن اإلسكندرية، يف ولد. األدب وفنون بالشريعة
 ، الزركلي،. البخاري لصحيح شرحه اجلامع ومصابيح الغامزة، العيون و اللبيب، ملغين شرح الغريب حتفة كتبه

 ( .57-6/56) ،15ط
 .99ص ،1ط ، الغزي، (5)

 ( .4/514، )1ط، ، النووي (6)
 . 78تقدم خترجيه ص(7) 

 .10ية اآلجزء من  :اجلمعة سورة (8)

 ( .2/312) ،3ط ، الرملي، (9)
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 وقت الظهر . :أي قوله: )يف الوقت(

 التَّْأِذيُن َكاَن»قال:  (2)عن السائب بن يزيد (1)لالتباع رواه البخاري ؛قوله: ) ألنه املأثور(
  - وعمر ،وأيب بكر، -  - عهد رسول اهلل على املنرب يف «اإِلَماُم َيْجِلُس ِحنَي اجُلُمَعِة َيْوَم
 -أنه »وروي  «الَوالَز َدْعَب َةَعُمي اجُللَِّصُي اَنَك -  - َيِبالنَّ أنَّ» (4)عن أنس (3)ويف البخاري -

يف باب هيئة اجلمعة  (6):قال يف اجملموع (5) «كان خيطب بعد الزوال - عليه الصالة والسالم
، صارموكذا مجيع األئمة يف مجيع األ ،إىل اجلمعة متصال بالزوال كان خيرج -  -ومعلوم أنه 

 . (7)وايقاعا هلا يف الوقت ،ختفيفا على املبكرين -  -ولو جاز تقدميها لقدمها النيب 

واملكان فلو أحدث يف أثناء اخلطبة  ،والثوب ،غري املعفو عنه يف البدن (8)قوله: )واخلبث(
ألهنا عبادة واحدة فال تؤدى بطهارتني كالصالة، ومن  ؛الفصل وقصر ،استأنفها وإن سبقه احلدث

                                                             

 (.913) رقم ،(2/8) اجلمعة، يوم الواحد املؤذن باب، جلمعةا كتاب البخاري،أخرجه  (1)
. ورواية صحبة من نصيب له: الذهيب قال املدين، الكندي، يزيد وأبو اهلل، عبد أبو مثامة، بن سعيد ابن: يزيد بن السائب(2) 

 الواقدي، قال. رونوآخ عوف، بن الرمحن عبد بن محيد بن الرمحن وعبد األنصاري، سعيد بن وحيىي الزهري،: عنه حدث
 (. 4/441) ،د.ط ، الذهيب،. وتسعني إحدى سنة تويف: ومجاعة

 باب اجلمعة، كتاب البخاري،أخرجه . «الشمس متيل حني اجلمعة يصلي كان  النيب أن: » مالك بن أنس عن(3) 
 (.904) رقم ،(2/7) الشمس، زالت إذا اجلمعة وقت

 رسول خادم اخلزرجي، األنصاري محزة عامر، أبو بن جندب بن حرام بن زيد بن ضمضم بن ضرالن بن مالك بن أنس ((4
 احلسن،: عنه روى. وطائفة وعثمان، وعمر، بكر، أيب: وعن كثريا، شيئا  النيب عن روى. موتا أصحابه وآخر  اهلل

 ادع خادمك، أنس اهلل، رسول يا: قالت سليم أم أن: أنس عن قتادة، عن شعبة، وقال كثري، وخلق والشعيب، سريين، وابن
 موسى وعن. مائة من أكثر ولدي وولد ولدي من دفن أنه ولدي بعض فأخربين ،" وولده ماله أكثر اللهم: " فقال له، اهلل
 ابن من  اهلل رسول بصالة أشبه أحدا رأيت ما: هريرة أبو قال: البناين ثابت وقال. غزوات مثان أنس غزا: قال أنس بن
 مائة بلغ: بعضهم فقال أنس، سن يف مشيختنا علينا اختلف: األنصاري اهلل عبد بن حممد وقال. أنسا: يعين ليم،س أم

 الذهيب، .وسنة مائة ابن وهو أنس تويف: بكري بن حيىي قال. سنني وسبع مائة بلغ: بعضهم وقال. سنني وثالث
 ( .2/1057) ،2ط ،

 متيل حني اجلمعة يصلي كان  النيب أن»اللفظ ولكن احلديث أخرجه اإلمام البخاري بلفظ مل أقف على احلديث هبذا  (5)
 . 102( ص5. سبق خترجيه يف احلاشية رقم ) «الشمس

 ( .4/540) ،1ط ، النووي، (6)
 ( .2/318) ،3ط ، الرملي، (7)

 (.1/151) ،”خبث:“مادة ،د.ط ، اجلزري،. النجس: بفتحتني اخلبث (8)
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مث لو أحدث بني اخلطبة والصالة وتطهر عن قرب مل يضر كما اقتضاه كالمهم يف اجلمع بني 
، (3)األذرعيمن اشترط ذلك قاله  (2)َوَأْغَرَب، وال يشترط طهر السامعني وال سترهم، (1)الصالتني

من وجوبه ولو يف اخللوة، إذ ال يلزم من الوجوب  (4)ا قدمناهواشتراط الستر ال يغين عنه م
كما تكفي قراءة الفاحتة  ،وال فهمهم ملا يسمعونه ،االشتراط وال يشترط أيضا كوهنم مبحل الصالة

ونية فرضيتها وهو  ،يف الصالة ممن ال يفهمها، وأفاد اقتصاره على ما ذكر أنه ال جتب نية اخلطبة
((اجملموع)) املعتمد كما جزم به يف

((الروضة))وأشار إليه يف  (5)
 . (7)ش رملي .(6)

 قوله: )ستر للعورة( لالتباع كما يف الصالة .

مث  ،فإن عجز خطب قاعدا (8)لالتباع رواه مسلم ؛فيهما قوله: )وقيام فيهما عند القدرة(
ن أن الظاهر أل ؛سكت مأال أستطيع القيام  :وجيوز االقتداء به سواء قال ؛مضطجعا كما يف الصالة

 . (9)واألوىل لعاجز االستنابة ،ذلك لعذر فإن بانت قدرته مل يؤثر

فيجب على  ،كما يف اجللوس بني السجدتني ،(10)لالتباع ؛قوله: )جيلس بينهما( مطمئنا
بل أوىل فصل بسكتة، وال يكتفي باالضطجاع، وعد  ،وقائم مل يقدر على اجللوس ،عاجز جلس

ألهنما مجلة أعمال، وهي كما تكون أذكارا  ؛ويف الصالة ركنني ،نيالقيام واجللوس هنا شرط
أنه »سكتوا عنه، ويف صحيح ابن حبان  ؟أو يذكر ،أو يقرأ ،تكون غري أذكار، مث هل يسكت فيه

                                                             

 . 76انظر ص (1)

 ( .2/444) ،”غرب: “مادة ،د.ط ، الفيومي،. الفهم من بعيد غريب وكالم غريب بشيء جاء: أغرب (2)
  ( .2/323) ،3ط ، الرملي،(3) 

 خارج دائرة البحث الذي أعمل على حتقيقه . الة من املؤلف هذه اإلح(4) 
 ( .521-4/520) ،1ط ، النووي، (5)

 ( .2/30) ،3ط ، النووي، (6)

 ( .324-2/323) مرجع سابق، الرملي، (7)

 كتاب مسلم،أخرجه .  «الناس ويذكر القرآن، يقرأ بينهما جيلس خطبتان  للنيب كانت: »قال مسرة  بن جابر عن (8)
 (.862رقم ) ،(2/589) اجللسة، من فيهما وما الصالة قبل اخلطبتني ذكر باب اجلمعة،

 ( .2/318) ،مرجع سابق الرملي، (9)

. «اآلن تفعلون كما يقوم مث يقعد، مث قائما، خيطب  النيب كان: »أنه قال ، عمر كما جاء يف حديث عبداهلل ابن (10)
 (.920رقم ) ،(2/10) قائما، اخلطبة باب، اجلمعة كتاب ،أخرجه البخاري
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-  - ويسن أن يكون جلوسه بينهما أي،  (2)ش رملي .أفاد ذلك األذرعي (1)«كان يقرأ فيه: 
وأن يقرأها  ،وخروجا من خالف من أوجبه ،تقريبا لذلك ،صبني اخلطبتني قدر سورة اإلخال

كما  ،شيء من القرآن فيه ةويوجه بأن السنة قراء ،ندهبا خبصوصها فيهلومل أر من تعّرض ، (3)فيه
وإذا ثبت أن  ،(4)«يقرأ يف جلوسه من كتاب اهلل تعاىل -  -كان »يدل عليه رواية ابن حبان 

 . (6)مع شرحه (5)عباب .وخصوصياهتا ،زيد ثواهبا وفضائلهامل ؛السنة ذلك فهي أوىل من غريها

بأن يرفع اخلطيب صوته بأركاهنا حىت يسمعها تسعة  (مقوله: )بسماع من تنعقد هب
والسماع  ،وثالثون وألن مقصودها الوعظ وهو ال حيصل إال بذلك، فعلم أنه يشترط اإلمساع

 .لو أصغوا لسمعوا كفى على املعتمد ال بالفعل، فلو تشاغل بعضهم مع بعض وكانوا بالقوة
  .(8)ح شيخنا الزيادي على ش البهجة (7)رملي

وال  ،إذ لو كان مساعهم بالفعل واجبا لكان اإلنصات متحتما، فال يكفي اإلسرار كاألذان
وال من ال تنعقد به، وقضية كالمهم أنه يشترط يف اخلطيب إذا كان من  ،استماع دون األربعني

بعيد، بل  - (9)سنويكما صرح اإل -وهو  ،مع نفسه حىت لو كان أصم مل يكفاألربعني أن يس
 . (10)ش رملي .وال معىن ألمره لنفسه ،ال معىن له ألنه يعلم ما يقوله وإن مل يسمعه

                                                             

 رقم ،(1/286) يف  داود أبو وأخرجه (.2803) رقم( 7/41) ، يف حبان ابنأخرجه (1) 
 (.1004) رقم ،(4/259) ، يف األلباينوصححه  (.1094)
 ( .2/318) ،3ط ، الرملي،(2) 

 (.6/90) ،د.ط ، السنيكي، (3)

 . 4 رقم حاشيةه تقدم خترجي (4)

 ( .1/214) ،1ط  املزجد، (5)

 .4اجمللد، 3اجلزء، 15اللوح خمطوط، ، اهليتمي، (6)
 ( .319-2/318) ،3ط ، الرملي، (7)

 (.3/19) ،د.ط ، السنيكي، (8)

   ( .3/386) ،1ط ، اإلسنوي،(9) 

 ( .2/319) مرجع سابق، الرملي،(10) 
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 - يفتقر إىل ذكر رسوله - تعاىل –ألن ما يفتقر إىل ذكر اهلل  ؛(-  -قوله: )ويصلي على النيب
 - (1)والصالة ،كاألذان. 

ألن املقصود  ؛واجتناب هنيه ،- تعاىل –مر اهلل أامتثال  :وهي (2) قوله : )ويعظهم بالوصية(
رواه  «يواظب على الوصية بالتقوى يف خطبته» -  - وقد كان ،(3)باخلطبة الوعظ والتحذير

 . (4)مسلم

كان إذا خطب يوم اجلمعة امحرت  -  -أن النيب  -  - (5)مسرة وفيه عن جابر بن
 (6)«َكَهاَتْيِن َوالسَّاَعُة َأَنا ُبِعْثُت» :حىت كأنه منذر جيش ويقول ،واشتد غضبه ،وعال صوته ،ناهعي

 . (7)ش دمريي

وهو حاصل بغري لفظها، فيكفي ما  ،ألن غرضها الوعظ ؛قوله: )وال يتعني لفظ الوصية(
 ،خبالف لفظ احلمد ،ها قطمل نتعبد بلفظ اوألن ؛ولو قصريا حنو أطيعوا اهلل تعاىل ،دل على املوعظة

كذلك ال يتعني لفظ التقوى  ،فعلم أنه كما مل يتعني لفظ الوصية ،والصالة تعبدنا هبما يف مواضع
((املنهاج))خالفا ملن تومهه من عبارة 

((الروضة))و (8)
تصاره فيهما ق، وال يكفي ا(10)ش العباب .(9)

                                                             

 (.1/88) ،د.ط ، السنيكي، (1)

 واالسم مبعىن، توصية ووصاه وأوصاه. وكسرها الواو بفتح الوصاية واالسم وصيه، جعله إليه وأوصى بشيء له: أوصى (2)
 . 340ص ،”وصي: “مادة ،5ط ، ، الرازي. بعضا بعضهم أوصى القوم وتواصى. الوصاة

 ( .2/283) ،1ط ، الرافعي، (3)

 (.885) رقم ،(2/603) العيدين، صالة كتاب مسلم،أخرجه  (4)
 جندب بن جنادة بن مسرة بن جابر وقيل ، سواءة ابن حبيب بن رياب بن حجري بن جندب بن عمرو بن مسرة بن جابر (5)

 وقاص، أيب بن سعد أخت ابن وهو خالد، أبا: وقيل اهلل، َعْبد أبا يكىن السوائي، رياب بن حجري ابن جندب بن عمرو بن
 منها كثرية، أحاديث  النيب عن روى. وستني ست سنة مسرة بن جابر تويف: وقيل عليها، مروان بن بشر إمرة يف وتويف
. القمر من أحسن عندي فلهو القمر، وإىل إليه أنظر فجعلت محراء، حلة وعليه مقمرة ليلة يف  اهلل رسول رأيت: قوله

 (.1/224) ،1ط ، ابن عبدالرب،
 (.867) رقم ،(2/592) واخلطبة، الصالة ختفيف باب، اجلمعة كتاب مسلم،أخرجه  (6)
 ( .2/468) ،1ط ، الدمريي، (7)
 . 48ص، 1ط، ، النووي (8)

 ( .2/25) ،3ط ، النووي، (9)

 .4اجمللد، 3اجلزء، 13اللوح خمطوط، ، اهليتمي،(10) 
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بل البد من احلمل على  ،رو املعادفقد تواصى به منك ،على حتذير من غرور الدنيا وزخرفتها
 .(1)ملعصيةمن اوهو مستلزم للحمل على املنع  ،الطاعة

والصالة على نبينا  ،- تعاىل –قوله: )خبالف احلمد والصالة( فإن لفظهما أي محد اهلل 
اللهم وأو حنمد اهلل تعاىل،  ،أو أمحد اهلل تعاىل ،كما جرى عليه السلف واخللف كاحلمد هلل ،متعني
أو  ،(3)أو احلاشر ،(2)أو العاقب ،أو أمحد ،أو النيب ،أو نصلي على حممد ،أو أصلي ،على حممد صل

وحنومها  ،والشكر هلل تعاىل ،أو حنوه فخرج احلمد للرمحن ،(6)أو النذير ،(5)أو البشري ،(4)املاحي
 علهـوج ،(8)واركما صّرح به يف األن ،(7)ى عليه وإن تقدم له ذكرأو صّل ،ورحم اهلل تعاىل حممدًا

  

                                                             

 ( .1/550) ،1ط ، الشربيين، (1)
 جلزري،ا.  اخلري يف قبله كان من خيلف الذي: والعقوب والعاقب األنبياء، آخر هو )العاقب(  النيب أمساء من: العاقب ((2

 (.3/268) ،”عقب: “مادة ،د.ط ،

 ملة دون ملته وعلى خلفه الناس حيشر الذي أي «احلاشر وأنا: فيها وعد أمساء يل إن: قال»  النيب أمساء من: احلاشر (3)
 (.1/388) ،”حشر: “مادة ،مرجع سابق اجلزري، .غريه

 ،”حما: “مادة ،مرجع سابق اجلزري،. آثاره ويعفي الكفر، ميحو الذي :أي احي()امل  النيب أمساء من: املاحي (4)
(4/305.) 

 البشور، واملصدر أيضا االستبشار وهو ومعىن وزنا يفرح فرح: مثل يبشر بكذا بشر )البشري(  النيب أمساء من: البشري (5)
 اختصت أطلقت وإذا لغة والضم الباء بكسر أيضا ةوالبشار. ذلك من فعلى والبشرى الشر من أكثر اخلري يف البشري ويكون
 ( .1/49) ،”بشر: “مادة ،د.ط ، الفيومي،. الوجه طالقة بالكسر والبشر باخلري

: ويقال. أيضا واإلنذار املنذر والنذير التخويف، يف إال يكون وال اإلبالغ واإلنذار «النذير»  النيب أمساء من: النذير (6)
: مادة ،5ط ،  الرازي،. بعضا بعضهم خوف كذا القوم وتناذر نذرا ماله ونذر نفسه نذرا على نذر
 . 308ص ،”نذر“
 . 103انظر ص  (7)
 ( .1/202) ،1ط ، األردبيلي، (8)



 

105 
 

واعتمده  ،(3)ش ابن حجر فيه.خالفا ملن وهم  ؛(2)وغريه ،(1)واعتمده الربماوي ،أصال مقيسا عليه
((شرحه))الرملي يف 

((ش الروض))وجزم به شيخ اإلسالم يف  ،(4)
وتسن الصالة على آله، قال  ،(5)

ئل الفقيه إمساعيل وس، ما كفى منها يف التشهد يكفي هنا : والظاهر أنه كلَّ(6)األذرعي
الدعاء والصالة  ديصلي على نفسه؟ قال: نعم . وال يشترط قص : هل كان النيب (7)احلضرمي

 .(9)ألهنا موضوعة لذلك شرعا ؛(8)خالفا للمحبِّ الطربي

 . (10)ش األصل .أي يف كل منهما قيد يف األمور السابقة ،يف اخلطبتني :قوله: )فيهما( أي

  

                                                             

 ( .1/388) ،د.ط ، ، انظر الُبَجْيَرِمّي(1) 
 اجلامع شيح: األزهري األمحدي األنصاري الربماوي الدين برهان خالد، بن الدين شهاب بن حممد بن إبراهيم:  الربماوي

 ملنظومة القرايف شرح على منها: حاشية كتب، له. مصر غربية يف( الباء بكسر) برمة إىل نسبته الشافعية فقهاء من. األزهر
 على وحاشية جملدات، ثالثة األنصاري لزكريا الوهاب تحف شرح على وحاشية احلديث، مصطلح يف( صحيح غرامي
 ( .68-67/ 6) ،15ط ، الزركلي،. الفرائض يف الرحبية شرح

 ( .2/446) ،د.ط ، اهليتمي، (2)
 املرجع السابق نفس املوضع . (3)
 ( .2/314) ،3ط ، الرملي، (4)

 (.1/256) ،د.ط ، السنيكي،(5) 

 ( .2/313) مرجع سابق، الرملي،(6) 
 زاهد، فاضل: الدين قطب احلضرمي، إمساعيل بن اهلل عبد بن علي بن حممد بن إمساعيل( هـ 676 - 000) احلضرمي: (7)

 وصنف. لزبيد التابعة املهجم أعمال من كغين ضحيال قرية يف ووفاته ومولده حضرموت، من أصله. الشافعية فقهاء من
 ( .1/324) ،15ط ، الزركلي،. والفتاوي مسلم وخمتصر الشافعية، فقه يف املهذب شرح: منها كتبا،

 تصانيف له. وأفىت ودرس، وتفقه، ،مجاعة من ومسع ،هـ615 سنة يف ولد الطربي، حممد بن اهلل عبد بن الطربي: أمحد (8)
. هـ694 سنة يف -اهلل رمحه- تويف. وغريها ،النَّضرة والرياض ،التنبيه وشرح ،املسانيد جامع ترتيب: هامن كثرية

 (.20-8/19) ،2ط ، السبكي،( . 1/159) ،15ط ، الزركلي،

 ( .314-2/313) ،3ط ، الرملي، (9)

 (.1/256) ،د.ط ، السنيكي،(10) 
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واليبعد  ،أو قصة ،أو حكم ،أو وعيد ،سواء كانت دلت على وعد (مةقوله: )قراءة آية مفه
ـ ألنه أوىل من آية قصرية، ال ك ؛(2)وهو املعتمد (1)وبه جزم األرغياين ،االكتفاء بشطر آية طويلة

 َّخنمنُّٱأو  ،(3) َّجنيمُّٱ
على اشتراط  (7)لإلمام (6)موافقة النووي (5)واستشكل الزركشي، (4)

ه له يف العاجز عن قراءة الفاحتة إذا حفظ آية غريها غري مفهمة وجوابه أن وخمالفت ،اإلفهام هنا
 .(8)ش العباب قرآنا.ومث اإلتيان مبا يسمى  ،وآياته – تعاىل –والتذكري باهلل  ،القصد هنا الوعظ

وعدم  ،احلكم (9)وإطالقهم يقتضي االكتفاء مبنسوخ ،إلطالق األدلة ؛قوله: )يف إحدامها(
 .(10)خ التالوةاالكتفاء مبنسو

  

                                                             

 (.1/256) ،د.ط ، السنيكي،(1) 
 حسن فاضل إمام السمعاين ابن قال الفتاوي، صاحب األرغياين، الفتح أبو احلاكم علي بن أمحد بن األرغياين هو: سهل 

 على إال املذهب من شيئا علق ما أنه ذكر طريقته، حصل حىت هعند وأقام الروذ مبرو احلسني القاضي على تفقه السرية،
 ، احلرمني إمام على الكالم وقرأ نيسابور دخل مث ، اإلسفرايين شهفور على واألصول التفسري وقرأ طوس ودخل طهارة
 وكانت عبادة،بال واشتغل حج ما بعد وانزوى القضاء ترك مث واليته يف سريته ومحدت هبا القضاء وويل ناحيته إىل وعاد

 السبكي،.  ببان وأربعمائة تسعني سنة حمرم من يوم أول وتويف ، وأربعمائة وعشرين ست سنة والدته
 (.393-4/392) ،2ط

 .مرجع سابق نفس املوضع السنيكي،(2) 
 .21 ةاآلي :املدثر سورة (3)

 .22 اآلية من جزء: املدثر سورة (4)
  ( .1/240) ،د.ط ، الزركشي،(5) 
 ( .4/520) ،1ط ، النووي،(6) 
 ( .2/541) ،1ط ، اجلويين، (7)

 .4اجمللد، 3اجلزء، 14اللوحخمطوط،  ، اهليتمي،(8) 
 دليل يرد أن هو الشرع ويف أزالته: الظل الشمس َنَسَخِت: يقال الة،واإلز والرفع التبديل عن عبارة اللغة يف: النسخ (9)

 .240، ص1ط ، اجلرجاين،. حكمه خالف مقتضًيا شرعي، دليل عن متراخًيا شرعي
 ( .2/315) ،3ط ، الرملي، (10)
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وقراءة "ق" يف األوىل يف كل  ،(1)بعد فراغها كما قال األذرعي (قوله: )لكن يسن كوهنا يف األوىل
أو بعضها يف خطبة  ،فيه دليل على ندب قراءهتا (3): ((شرحه))قال يف  (2)لالتباع رواه مسلم ؛مجعة

واملنافقني يف الصالة وإن  ،معةرطوه يف قراءة اجلتاحلاضرين كما مل يش اوال يشترط رض ،كل مجعة
 - ما عدا الصالة على النيب :أي ،وال جيزئ آية تشتمل على األركان كلها ،سنة التخفيفالكانت 
 - والوعظ  ،فإن أتى باحلمد (4)ألن ذلك ال يسمى خطبة ؛إذ ليس لنا آية تشتمل على ذلك

 َّينٰىريزيميُّٱ ضمن آية كـ
 (6)  َّىيميخيحيجييهىهُّٱ، اآلية (5) 

جيزئه فقط لقران لقراءة وإن قصدمها فعن العن الركن الذي هو الوصية بالتقوى ال  أجزأه ،يةاآل
((وعـاجملم))كما يف 

ورخص فيه  ،وتضمن اآليات حنو اخلطب كرهه مجاعة ،(8)ابـش العب .(7)
 .(10)ش رملي .وهو أوجه (9)واملواعظ ،آخرون يف اخلطب

 اخلواتيم.وألن الدعاء يليق ب ؛قوله: )ألنه املأثور(

  

                                                             

 ( .2/315) ،3ط ، الرملي،(1) 

 تنورنا وكان: قالت ،«مجعة كل هبا خيطب ، اهلل رسول يف من إال ق، حفظت ما: »قالت النعمان، بن حلارثة بنت عن(2) 
 .(873) رقم ،(2/595) واخلطبة، الصالة ختفيف باب اجلمعة، كتاب مسلم،أخرجه  .واحدا  اهلل رسول وتنور

 (.6/161) ،2ط ، النووي، (3)

 مرجع سابق نفس املوضع . الرملي، (4)
 .1ية اآلجزء من  :فاطر سورة (5)
 .1ية اآلجزء من  :النساء سورة (6)

 ( .4/521) ،1ط ، النووي، (7)

 .4اجمللد، 3اجلزء، 14اللوح خمطوط، ، اهليتمي، (8)

 (.2/26) ،د.ط ، انظر اجلمل، (9)

 ( .2/315) ،3ط ، الرملي، (10)
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، (2)مـايل يف األ (1)ابـن عبـد السـالم   به وجزم  ،قوله: )ويدعو للمؤمنني واملؤمنات( يف الثانية
 ؛وبعـدم دخـوهلم النـار    ،بتحرمي الدعاء للمؤمنني واملؤمنات مبغفرة مجيع الـذنوب  (3)والغزايل

مـا  أن فـيهم مـن يـدخل النـار، وأ     -  - وخرب رسـوله  ،- تعاىل –ألنا نقطع خبرب اهلل 
هنمنخنحنممجنخمُّٱ : الدعاء باملغفرة يف قولـه تعـاىل حكايـة عـن نـوح     

ألنـه ورد بصـيغة الفعـل يف سـياق اإلثبـات،       ؛وحنو ذلك (4) َّٰهمهجه
وجلـواز قصـد معهـود خـاص وهـو أهـل        ؛ألن األفعال نكرات ؛وذلك ال يقتضي العموم

 .(5)ش رملي .زمانه مثال

أو  ،أي يكفي ذلك (رمحكم اهلل تعاىل :هكقول قوله: )وأنه ال بأس بتخصيصه بالسامعني
يرمحكم اهلل تعاىل فيكفي ما يقع عليه اسم الدعاء خبالف ما لو خص به الغائبني كما يؤخذ من 

 .(6)ش خطيب .كالمهم ومل أره مسطورا

                                                             

 فقيه ،(هـ660 -577)الدمشقي،  السلمي احلسن بن القاسم أيب بن السالم عبد بن العزيز عبد هو:  السالم عبد ابن(1) 
 اخلطابة فتوىل دمشق، إىل وعاد شهرا، فأقام هـ 599 سنة بغداد وزار دمشق، يف ونشأ ولد االجتهاد، رتبة بلغ شافعي

 ،الدين صالح( . 4/21) ،15ط ، الزركلي،. بالقاهرة وتويف. األموي باجلامع اخلطابة مث الغزايل، بزاوية والتدريس
 ( .2/350) ،1ط ،

 فعزوته إليها . مل أقف على كتاب األمايل مطبوعًا وال خمطوطًا فوجدت النص يف كتب الشافعية (2)
 (.1/256) ،د.ط ، السنيكي، 

 مل أقف على هذه العبارة يف كتب االمام الغزايل فوجدت النص يف كتب الشافعية فعزوته إليها .(3) 
  ( .1/449) ،د.ط ، اهليتمي، 
 الشافعي الطوسي، الفقيه الدين زين اإلسالم حجة امللقب الغزايل، أمحد بن حممد بن حممد بن حممد حامد أبو هو: الغزايل  

 هو ما منها فنون عدة يف املفيدة الكتب صنف مثله، عصره آخر يف الشافعية للطائفة يكن مل ،( هـ505 - 450)
 املستصفى، الفقه أصول يف وله الدين، علوم إحياء ومنها الفقه، يف واخلالصة الوسيط، والبسيط، والوجيز، كتاب أشهرها:

 .(4/216) ،د.ط ، ،ابن خلكان. نافعة وكلها كثرية وكتبه
 . 28ية : اآلجزء من  :نوح سورة(4) 
 ( .2/316) ،3ط ، الرملي،(5) 
  ( .1/551) ،1ط ، الشربيين، (6)
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: وال جيوز وصفه بالصفات الكاذبة (1)قال ابن عبد السالم قوله: )إذا مل يكن فيه جمازفة يف وصفه(
 ،واإلعانة على احلق ،ووالة أمورهم بالصالح ،ويستحب الدعاء ألئمة املسلمني ،رةإال لضرو

 .(2)وحنو ذلك ،والقيام بالعدل

ن هلا وأل ،(3)لالتباع ؛وبينهما وبني الصالة ،قوله: )مواالهتا( أي بني أركاهنا وبني اخلطبتني
((ش روض))اجلمع  والصالة شبيهتان بصاليت ،واخلطبة ،ا يف استمالة القلوبا ظاهًرثًرأ

، حد (4)
 .(6)ش رملي .ما تقدم يف مجع التقدمي (5)املواالة

 ،فإن مل يكن مث من حيسن العربية ،واخللف ،التباع السلف ؛قوله: )عربية( واملراد أركاهنا
وجب تعلمها على اجلميع على سبيل فرض  ،أو أمكن تعلمها ،ومل ميكن تعلمها خطب بغريها

وأجاب  ،بل يصلون الظهر ،فإن مل يفعل عصوا وال مجعة هلم ،لمها واحدفيكفي يف تع (7)الكفاية
بأن فائدهتا الوعظ من  ؟ عن سؤال ما فائدة اخلطبة بالعربية إذا مل يعرفها القوم (8)القاضي حسني

((الروضة))ويؤيده ما يف  ،حيث اجلملة
((أصلها))ـك (9)

فيما لو مسعوا اخلطبة ومل يفهموا معناها  (10)
 .(11)أهنا تصح

                                                             

 . 108ص ترمجته تقدمت ، السالم عبد بن العزيز عبد هو:  السالم عبد ابن (1)
 ( .1/552) ،1ط ، الشربيين،(2) 
 من فرغ فإذا خرج، إذا  النيب عهد على كان األذان أن»حدثهم  أنه احلسن، عن إمساعيل، عن العوام، بن عباد حدثنا (3)

 اجلمعة، يوم األذان ،اجلمعة كتاب ،يف  شيبة أيب ابنأخرجه . «الصالة أقيمت طبةاخل
 (.5439) رقم ،(1/470)
 (.1/258) د.ط، ، السنيكي، (4)
 جيف ال حبيث العضو، بعد العضو يطهر بل كثري، تفريٌق العضوين بني حيصل ال أن وهي بالتتابع؛ عنها ويعرب: املواالة (5)

 . 36ص ،1ط ، الغزي،. والزمان واملزاج اهلواء اعتدال مع قبله املغسول

 ( .2/323) ،3ط ، الرملي، (6)
 .85ق التعريف به صسب(7) 
   ( .2/317) ،مرجع سابق الرملي،(8) 
 ( .2/26) ،3ط ، النووي،(9) 

 (.2/286، )1ط، الرافعي(10) 
 . ((أنه يصح))يف )أ( :  (11)
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((ش البهجة))يف  :قال قوله: )ومجيع ما اعترب فيها شروط هلا(
ا ثالثة عشر ممجلة شروطهو (1)

وال يقارهنا مجعة حيث  ،وأن ال يتقدمها مجعة ،أو قرية ،ويف خطة بلدة ،ا يف وقت الظهرموقوعه
اخلطيب وكون  ،واجللوس بينهما ،والقيام فيهما للقادر ،ا على الصالةمهميوتقد ،ميتنع تعددها

حمققا وظاهر هذا أن ال فرق  :ذكرا أي ،والستر ،والطهارة ،والوالء ،مساع أربعني كاملنيإو ،ذكرا
ألن القصد الوعظ وهو ال  أوىل؛أو زائدا عليهم وهو ظاهر كاملؤذن بل  ،بني كونه من األربعني

ويف  ،املؤذنوالنظر إليه ك ،وألنا مأمورون باستماع اخلطيب ؛أو خنثى لرجال ،حيصل من امرأة
 .(2)ش العباب .ذلك محل للناس على ما فيه فتنة

ذكرا وإن مل خيتصا باجلمعة  :(3)قال ابن حجر قوله: )وتلزم اجلمعة كل مسلم مكّلف(
 رمحه اهلل تعاىل - (4)قال اجلالل احمللي ،كل مسلم مكلف متوطن حر ذكر ال عذر له :توطئة لقوله

واعتربت هنا  ،خلة يف االستيطان تقدم اعتبارها يف الوجوبالصفات املذكورة مع اإلقامة الدا :-
ألن أي: يف االنعقاد انتهى حبروفه أي والشيء إذا ذكر مرتني باعتبارين خمتلفني ال يعد تكرارا 

جياب به هنا عن  (6)عن كالم املنهاج (5)شرط التكرار تساوي املوضعني وما أجاب به اجلالل احملّلي
 ة عبارته لعبارته.ملساوا ؛(7)كالم املؤلف

 .(8)ش رملي .بالغ عاقل وأْلحق به متعد مبزيل عقله فيلزمه قضاؤها :قوله: )مكّلف( أي

 أو مبحل يسمع فيه نداؤها.، قوله: )مبحل اجلمعة(

 .أو طرأ بعد الزوال ،وإن تعطلت اجلمعة بتخلفه قوله: )ال عذر له(

                                                             

 (.3/20) ،د.ط ، السنيكي،(1) 
 .4اجمللد، 3اجلزء، 15اللوح خمطوط، ، اهليتمي،(2) 
 ( .1/406) ،د.ط ، اهليتمي،(3) 

 . 101ص، 1ط ، احمللي ((4
 املرجع السابق نفس املوضع .(5) 

 . 47ص، 1ط، ، النووي ((6
 (.2/9، )مرجع سابق، السنيكي (7)

 ( .2/284) ،3ط ، الرملي،(8) 
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 عنه سقطت اجلامع إمامة زيد ويل مث دزي خلف يصلي ال أنه اإلعتاق أو بالطالق، حلف لوفرع: 
 ألنه حينث؛ وال حيضر إنه يقال: ال مل شيخنا: قال واحدة مجعة إال البلد يف يكن مل إذا اجلمعة
 نزعه على غسله وتوقف فأجنب اليوم هذا يف ثوبه ينزع ال حلف لو ما فأشبه شرعا مكره

اجلملة وهو الظهر. ح  يف بدل هلا اجلمعة نقول: ألنا حينث؛ وال ينزعه فإنه الصالة وأدركته
 .(1)رملي

ومشل ذلك أجري العني  ،وخوف ،ومرض ،وعطش ،قوله: )يرخص يف ترك اجلماعة( جلوع
ويلحق باألعذار االشتغال بتجهيز ، (2)حيث أمن فساد العمل يف غيبته كما هو الظاهر ش رملي

ميكنه االستنجاء إال كذلك ومثله أيضا ما لو احتاج إىل كشف عورته حبضرة الناس ومل  ،امليت
ألهنا تسقط بدون ذلك من األعذار، خبالف ما لو خاف خروج  ؛فتسقط عنه اجلمعة بطريق األوىل

ولو كان به ريح كريهة ، (3)وعلى من حضر غض بصره رملي ،الوقت فيلزمه كشف عورته
 .(4)ليش رم .فينبغي أن تلزمه اجلمعة أحًدا وأمكنه الوقوف خارج املسجد حبيث ال يؤذي

 قوله: )مما يتصور هنا( ال كالريح بالليل.

 (5)سنويخالفا لإل -تعدي بسكره القضاء( فإن املنقول املعتمد املقوله: )وإن لزم السكران 
ومثله اجملنون ؛ (6)النتفاء الفهم الذي هو شرط التكليف ش العباب ؛عدم تكليفه - التابع له املص

 يف غري هذا الكتاب. (7)كما ذكره املص واملغمى عليه املتعديان مبزيل عقلهما

  

                                                             

 (.1/262) د.ط، ، السنيكي، (1)
 ( .2/284) ،3ط ، الرملي،(2) 
 ( .1/277، )د.ط، ، الرملي(3) 
 ( .2/160) ،3ط ، الرملي،(4) 
 ( .7/296) ،1ط ، اإلسنوي،(5) 
 .4اجمللد، 3اجلزء، 20اللوح خمطوط، ، اهليتمي،(6) 
 ( .3/7) ،1ط ، النووي،(7) 
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وإن رفع فعلى تأويل الكالم بالنفي كأنه  ،إال أربعة إن نصب فذاك (1)قوله: )يف احلديث الشريف(
 .(2)قيل ال يترك اجلمعة مسلم يف مجاعة إال أربعة ق س

 قصر.وإن مل تنعقد به كمقيم ال جيوز له ال ،قوله: )من تلزمه اجلمعة( بأن كان من أهلها

فإن  ،ألن وجوهبا قد تعّلق مبجرد دخول الوقت فال جيوز له تفويتها به ؛قوله: )بعد الزوال(
النتهاء سبب  ؛وحيسب ابتداء سفره من فواهتا ،خالف وسافر مل يترخص إال إذا فاتت اجلمعة

 .(3)ش اخلطيب. املعصية

إدراكها حلصول قوله: )إال أن متكنه اجلمعة يف طريقه أو مقصده( بأن غلب على ظنه 
((اجملموع))مراد  املقصود، وهو

إذ كثريا ما يطلقون العلم ويريدون  ؛يشترط علمه بإدراكها :بقوله (4)
وجيوز القضاء بالعلم، ومشل إطالقه  ،به الظن، كقوهلم: جيوز األكل من مال الغري مع علمه برضاه

و ظاهر، إذ ال يكلف بتصحيح ما لو نقص بسفره عدد أهل البلد حبيث أّدى إىل تعطيل مجعتهم وه
ولو سافر يوم اجلمعة بعد الفجر مث طرأ ، عبادة غريه، وهو شبيه مبا لو مات أو جن واحد منهم

أو موت فالظاهر سقوط اإلمث عنه، كما إذا جامع يف هنار رمضان وأوجبنا عليه  ،عليه جنون
ب السفر فورا، فإن وجب كذلك أو اجلنون. وحمل املنع أيضا ما مل جي ،الكفارة مث طرأ عليه املوت

وحج تضيق وخاف  ،أو أسرى اختطفوهم وظن أو جوز إدراكهم ،كإنقاذ ناحية وطئها الكفار

                                                             

 امرأة، أو مملوك، عبد: أربعًة إال مجاعة يف مسلم كلٍّ على واجٌب حقٌّ اجُلمعة: "قال  النيبَّ عن شهاٍب، بن طارِق عن(1) 
 ،(2/295) د.ط، واملرأة، للمملوك اجلمعة باب الصالة، كتاب ، يف داود أبوأخرجه ". مريض أو صيّب، أو

 يف البيهقي قال خيرجاه، ومل الشيخني، شرط على صحيح حديث هذا: وقال املستدرك يف احلاكم رواه (.1067) رقم
 ( .2/199) ،1ط ، الزيلعي،.  جيد مرسل فهو إرسال، فيه كان وإن احلديث، هذا: سننه

 (.2/406) ،د.ط،  اهليتمي،(2) 
 ( .1/539) ،1ط ، الشربيين، (3)
 ( .4/499) ،1ط ، النووي، (4)
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وجوب السفر : - (3)وغريه (2)أخذا من كالم البندنيجي (1)كما قال األذرعي -فالوجه ، فوته
 .(4)فضال عن جوازه

لضرر عنه، وما اقتضاه كالمه كغريه دفعا ل ؛قوله: )أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة( فال حيرم
((املهمات))من أن جمرد انقطاعه عن الرفقة بال ضرورة ليس عذرا هو املعتمد، وإن قال يف 

: إن (5)
((الكفاية))ملا فيه من الوحشة، وكما يف نظريه من التيمم، وجزم به يف  ؛الصواب خالفه

إذ  ؛(6)
ر يف كل يوم وليلة خبالف اجلمعة، وفرق بينهما الفرق بينه وبني نظريه يف التيمم أن الطهر يتكر
 .(8)ش رملي .(7)أيضا بأنه يغتفر يف الوسائل ما ال يغتفر يف املقاصد

  

                                                             

 (.1/263) ،د.ط ، ( السنيكي،(1
 املرجع السابق نفس املوضع.(2) 
 املرجع السابق نفس املوضع.(3) 
 ( .2/292) ،3ط ، الرملي، (4)

 ( .3/400) ،1ط ، اإلسنوي،(5) 
 ( .297-4/296) ،1ط ، الرفعة، ابن(6) 
 . 158ص ،1ط ، السيوطي، (7)

 ( .2/293) مرجع سابق، الرملي،(8) 
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(1) 

 وهو ضد األمن وحكم صالته كصالة األمن يف األركان والشروط.

فيها عند  نه حيتمل فيها عنده ما ال حيتملإقوله: )كيفية صالة اخلوف( أي عنده من حيث 
ومن  ،واإلتيان ببعض الصالة مع بقاء القدوة من غري نية مفاَرقٍة ،كتطويل الركن القصري (2)غريه

غري مغتفر  ،فإن هذا مغتفر يف اخلوف ، واألفعال الكثرية؛والضربات الكثرية املتوالية ،ذلك الطعنات
 اخلوف. ةاألمن سنة يف حال فإنه مع كراهته يف ؛ومن ذلك اقتداء املفترض باملتنفل ،(3)يف األمن

هلا  -  - هذه اآلية لتركه (6)نسخ (5)وى املزينـودع(4)اآلية َّىلملخلُّقوله: 
 :وقيل ،ألنه سنة أربع ؛ر نزوهلا عنهمردود بتأّخ (8)بل أخر فيه أربع صلوات ،(7)اخلندق ومـيف ي

                                                             

 القزويين،.  وخيفة خوفا الشيء خفت يقال. والفزع الذعر على يدل واحد أصل والفاء والواو اخلاء: خوف (1)
 (.2/230) ،”خوف: “مادة ،د.ط ،

 ( .358-2/357) ،3ط ، الرملي، (2)
 ( .1/347) ،د.ط ، والربلسي، القليويب (3)
 . 102ية اآلجزء من  :النساء سورة (4)
 . 47ص ،1ط ، املزين، (5)
هـ( صاحب اإلمام  264 - 175) اعيل بن حيىي بن إمساعيل بن عمرو بن إسحاق املزينهو أبو إبراهيم إمساملزين:  

هو من أهل مصر، وكان زاهًدا عامًلا جمتهًدا غواصا على املعاين الدقيقة، وهو أعرف الشافعيني بطرق الشافعي  الشافعي
امع الصغري وخمتصر املختصر واملنثور واملسائل وفتاويه وما ينقله عنه، صنف كتًبا كثرية يف مذهب اإلمام الشافعي، منها اجل

 (.1/329) ،15ط، املعتربة والترغيب يف العلم وكتاب الوثائق. الزركلي، 
 الشرعي احلكم رفع: االصطالح يف وأما الظل، الشمس نسخت ومنه واإلزالة، اإلبطال به ويراد يطلق: اللغة يف النسخ (6)

 ( .5/195) ،1ط ، الزركشي،. خبطاب

 يكن ومل ، بأمره املدينة حول حفر الذى اخلندق فألجل: باخلندق تسميتها فأما. طائفة أي حزب، مجع: األحزاب هي (7)
 رسول يا: فقال ،سلمان الفارسي  بذلك أشار الذى وكان. الفرس مكايد من ولكنه العرب، شأن من اخلندق اختاذ
 تسميتها وأما. للمسلمني ترغيبا بنفسه فيه وعمل حبفره،  النيب فأمر علينا، خندقنا حوصرنا إذا سبفار كنا إنا اهلل،

 ،د.ط ، القسطالين،. املسلمني حرب على املشركني من طوائف فالجتماع باألحزاب،
(1/282. ) 

 من ذهب حىت اخلندق، يوم صلوات أربع عن  اهلل رسول شغلوا كنياملشر إن: اهلل عبد قال: قال مسعود، بن اهلل عبد (8)
العشاء.  فصلى أقام مث املغرب، فصلى أقام مث العصر، فصلى أقام مث الظهر، فصلى أقام مث فأذن، بالال فأمر اهلل، شاء ما الليل

 = رقم ،(1/246) يبدأ، أيتهنب الصلوات تفوته الرجل يف جاء ما باب ،الصالة أبواب ،يف  الترمذيأخرجه 
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وز يف احلضر جتو ،لعدم مشروعيتها إذ ذاك ؛هلا -  -فتركه  ،وهي نزلت سنة ستٍّ ،مخٍس
 .- رمحه اهلل تعاىل - (1)خالفا ملالك

 رؤية العدو. :قوله: )مينع رؤيته( أي

 م كل صف العدو.وقوله: )وكثر املسلمون( حبيث يقا

ال  ،ألن احلراسة حملها االعتدال ؛قوله: )وصلى هبم مجيعا( إىل اعتدال الركعة األوىل
وحيرس حينئذ صف ثان يف  ،سجدتيه فيسجد بصف أول)) :الركوع كما يعلم من قوله اآليت

((االعتدال
(2). 

 اإلمام والساجدون. :قوله: )فإذا قاموا( أي

 . اإلمام مع سجدت اليت الفرقة أي:( اآلخرون وحرس: ) قوله

 الثانية . الركعة يف سجدوا قوله: )فإذا جلس اإلمام للتشهد(

 اإلمام سجدوا والثاين يف الثانية. :قوله: )وتشهد( أي

 الثاين. :)بعد تقدمه( أيقوله: 

 صفة صالته. :أي (3)(-  -قوله: )وهذه صالة رسول اهلل 

  

                                                                                                                                                                                              

 ،امللقن ابن. منقطعا فيكون يعين - اهلل عبد من يسمع مل عبيدة أبا أن إال بأس بإسناده ليس: قالو (.179)
 (.239) رقم ،(1/256) ،يف  األلباين وضعفه. (3/321) ،د.ط

 (.1/392) ،د.ط ، الدسوقي، (1)

 (.1/94) ،د.ط ، السنيكي، (2)
 وجاه وطائفة معه صفت طائفة أن: »اخلوف صالة الرقاع ذات يوم  اهلل رسول مع صلى عمن خوات، بن صاحل عن (3)

 األخرى الطائفة وجاءت العدو، وجاه فصفوا انصرفوا مث ألنفسهم، وأمتوا قائما، ثبت مث ركعة، معه بالذين فصلى العدو،
 املسافرين صالة كتاب مسلم،أخرجه . «هبم سلم مث ألنفسهم، وأمتوا جالسا ثبت مث بقيت، اليت الركعة هبم فصلى

 (.842) رقم ،(1/575) اخلوف، صالة باب وقصرها،

= 
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بينها وبني  (2)قرية بقرب خليص)) :وهي ؛وسكون السني املهملتني، بضم العني (1) قوله: )بعسفان(
 وعبارته كغريه يف هذا النوع صادقة بأن يسجد ،لعسف السيول فيها ؛مسيت هبا ؛((مكة أربعة ُبُرد

أو حتّول مكان  ،مبكانه :وكلٌّ منهما فيها أي ،والثاين يف الثانية ،يف الركعة األوىل األول الصف
وحيرس  ،وحيرس األول يف الثانية ،بأن يسجد الصف الثاين يف األوىل :أي ،وبعكس ذلك ،اآلخر
 فيها بل إن ثنيت ضمري ،أو حتّول مكان اآلخر فهي أربع كيفيات ،وكلٌّ منهما مبكانه ،الثاين

إذا مل تكثر أفعاهلم يف التحول،  ؛وكلها جائزة ،كانت مثانيا ،فيهما أي الركعتني :السابق، فقلت
واألفضل من ذلك ما  ،(3)فإن كثرت أفعاهلم يف التحول ضر ،لكن األصحاب مل يصرحوا إال بأربع

ويتأخر  ،ليسجد ؛أن يتقدم الصف الثاين الذي حرس أوال يف الركعة الثانية :وهو ،(4)ثبت يف مسلم
وذلك جلمعه بني تقدم األفضل  ؛ومل ميش كل منهم أكثر من خطوتني ،ليحرس ،الذي حرس أوال

 :أي ،وتأخر الثاين لتحوله مكان اآلخر ،يف الركعة األوىل :بسجوده مع اإلمام أي - وهو األول -
فإن مشى أحد  ،وينفذ كل واحد بني رجلني ،للحراسة يف الركعة الثانية ؛للسجود وتأخر األول

                                                             

 وال هداية بال عهاقط وهو يعسفها وهو املفازة عسفت من فعالن نون، وآخره فاء، مث ثانيه وسكون أوله، بضم: ُعْسَفاُن (1)
 قال هبا، السيل لتبّوء األبواء مسيت كما فيها السيل لتعسف عسفان مسيت: قال روية، بغري يركب أمر كل وكذلك قصد،

 ( .4/121) ،2ط ، احلموي،. ومكة اجلحفة بني الطريق مناهل من منهلة عسفان: منصور أبو

 القطيعي،. احلاّج يردها كبرية وبركة خنل هبا مكة، من ريبةق واملدينة، مكة بني وقرية، حصن: خليص (2)

 ( .1/479) ،1ط ،

 (.2/35) د.ط، ، السنيكي، (3)
 ، اهلل سولر خلف صف صفني، فصفنا اخلوف، صالة  اهلل رسول مع شهدت: »قال اهلل عبد بن جابر عن (4)

 مث مجيعا، ورفعنا الركوع، من رأسه رفع مث مجيعا، وركعنا ركع، مث مجيعا، وكربنا ، النيب فكرب القبلة، وبني بيننا والعدو
 الذي الصف وقام السجود،  النيب قضى فلما العدو، حنر يف املؤخر الصف وقام يليه، الذي والصف بالسجود، احندر
 مجيعا، وركعنا  النيب ركع مث املقدم، الصف وتأخر املؤخر، الصف تقدم مث وقاموا، السجود،ب املؤخر الصف احندر يليه،

 وقام األوىل، الركعة يف مؤخرا كان الذي يليه الذي والصف بالسجود احندر مث مجيعا، ورفعنا الركوع من رأسه رفع مث
 مث فسجدوا، بالسجود، املؤخر الصف احندر يه،يل الذي والصف السجود  النيب قضى فلما العدو، حنور يف املؤخر الصف

 املسافرين صالة كتاب مسلم،أخرجه . بأمرائهم هؤالء حرسكم يصنع كما: جابر قال. «مجيعا وسلمنا  النيب سلم
 (. 840) رقم ،(1/574) اخلوف، صالة باب وقصرها،



 

117 
 

ألن الراكع  ؛وإمنا اختصت احلراسة بالسجود دون الركوع ،(1)أكثر من خطوتني بطلت صالته
 .(2)ميكنه املشاهدة

 حترس. :قوله: )يف وجه العدو( أي

تفارق بالنية  :فقوله ،وقبله بعد الرفع من السجود جوازا ،قوله: )بالنية( بعد االنتصاب ندبا
كما  ،وحالة ندب ،حالة جواز :وهلا حالتان ،على كل حال بالنية جبةافاملفارقة و .حتما :أي

 .(4)وشرحه (3)يعمل ذلك مبراجعة املنهج

الشتغال قلوهبم مبا  ؛قوله: )مث تذهب بعد سالمها إىل العدو( ويسن لإلمام أن خيفف األوىل
فيفهم لو كانوا لئال يطول االنتظار، ويسن خت ؛وجلميعهم ختفيف الثانية اليت انفردوا هبا ؛هم فيه

 . (5)أربع فرق مبا انفردوا به

 .(6)قوله: )منتظر هلا يف قيامه( ويسن إطالة القيام إىل حلوقهم

 .(7)ش رملي .بل مقتدون به حكما ،وهو منتظر له غري منفردين عنه (قوله: )مث تتم صالهتا

تحرم كما حازت األوىل فضيلة ال ،لتحوز فضيلة التحلل معه ؛قوله: )ويسلم هو هبا(
 .(8)معه

  

                                                             

 ( .2/360) ،3ط  الرملي، (1)

 ( .2/513) ،1ط ، الدمريي، (2)

 . 26ص، 1ط، ، السنيكي (3)
 (.1/94) ،د.ط ، السنيكي، (4)

 ( .2/362)مرجع سابق،  الرملي،(5) 

 ( .3/8) ،د.ط ،اهليتمي (6)

 ( .2/362) رجع سابقالرملي، م (7)

 املرجع السابق نفس املوضع.(8) 
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لصحة اخلرب به مع عدم  ؛وجاز ذلك مع كثرة األفعال بال ضرورة (1)قوله: )صح لرواية ابن عمر(
 ؛ودعوى النسخ باطلة ،واألخرى يف يوم آخر ،املعارض؛ ألن إحدى الروايتني كانت يف يوم

 .(2)ش رملي .وليس هنا واحد منهما ،الحتياجه ملعرفة التاريخ وتعذر اجلمع

وعدم مفارقة األوىل بل ذهبت إىل  ،)وهذه الصالة بكيفيتها( مها مسألة املفارقة بالنيةقوله: 
 .(3)وجه العدو ساكتة

((مكان من جند بأرض غطفان)) (4)قوله: )بذات الرقاع(
 -مسيت بذلك؛ ألن الصحابة  (5)

باسم  :قيل، و باسم شجرة هناك :وقيل ،لّفوا بأرجلهم اخلرق ملا تقرحت - رضي اهلل تعاىل عنهم
 .(6)لترقع صالهتم فيها :الرقاع، وقيل :جبل فيه بياض وسواد يقال له

وإن جازت يف غري  -وهذه الصالة  ،لسقوط فرضه باألوىل ؛قوله: )فتكون الثانية له نافلة(
 .(7)وخوف هجومهم عليه يف الصالة ،وقلة عدوهم ،سنت فيه عند كثرة املسلمني - اخلوف

  

                                                             

 مث العدو، مواجهة األخرى والطائفة ركعة، الطائفتني بإحدى اخلوف صالة  اهلل رسول صلى: »قال عمر، ابن عن (1)
 قضى مث ، النيب سلم مث ركعة،  النيب هبم صلى مث أولئك وجاء العدو، على مقبلني أصحاهبم مقام يف وقاموا انصرفوا

 رقم ،(1/574) اخلوف، صالة باب وقصرها، املسافرين صالة كتاب مسلم،أخرجه . «ركعة وهؤالء ركعة، هؤالء
(839.) 

 ( .2/363) ،3ط ، الرملي،(2) 
 ( .1/344) ،د.ط ، والربلسي، القليويب (3)

 . 96تقدم التعريف به ص  (4)
 من قبيلة وهي غطفان، إىل النسبة هذه النون، آخرها ويف الفاء وفتح املهملة الطاء وفتح املعجمة الغني بفتح:  لَغطفاينا (5)

 ( .4/274) ،1ط ، السمعاين،.  الكوفة نزلت عيالن قيس بن سعد بن غطفان وهو عيالن قيس
 ( .2/204) ،2ط ، هشام، ابن (6)
 (.1/94) د.ط، ، السنيكي، (7)
وله فتكون الثانية له نافلة أي معادة ومع ذلك ال جيب عليه فيها نية اإلمامة فهو مستثىن من وجوب نية اجلماعة ))يف )أ(:  

 .((املعادة انتهى شوبري يف
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أن يكون  :: املراد بالكثرة(2)قال صاحب الوايف :(1)لمني( قال يف اخلادمقوله: )عند كثرة املس
ئة يف مقابلة ائة تبقى مام :فإذا صلى بطائفة وهي ؛ئتني مثالااملسلمون مثلهم يف العدد بأن يكونوا م

 .(3)انتهى .وهذا أقل درجات الكثرة املشار إليها ،ئيت العدوام

يسن  :خل فهي شروط للندب ال للجواز، وقوهلمقوله: )سنت فيه عند كثرة املسلمني( إ
أما حالة اخلوف  ،حمله يف األمن (4)ليخرج من خالف أيب حنيفة ؛للمفترض أن ال يقتدي باملتنفل

أو  ،ألن يف حالة اخلوف ترتكب أشياء ال تفعل يف حالة األمن ؛ملا ذكراه ؛كهذه الصورة فيستحب
ش  .فال؛ ألنه قد اختلف يف فرضيتها وهو األوجه أما الصالة املعادة ،يف غري الصالة املعادة

 .(5)رملي

 ( أي صفة الصالة.قوله: )وهذه صالة رسول اهلل 

(7)طفانغمكان من جند بأرض )) (6) (لخنقوله: )ببطن 
)). 

 

  

                                                             

 برسالة اخلضري محد بن عبدالعزيز بواسطة قيقهحت مت خمطوط، ، هبادر بن حممد،  الزركشي(1) 
 . 325ص،  هـ1436 سنة الشريعة بكلية القرى أم جبامعة جامعية

الوايف يعرف باسم )الوايف يف شرح املهذب( يعرف أيضا باسم : )الوايف بالطلب يف شرح املهذب( أليب العباس أمحد بن (2) 
يط ، وينقل عنه أيضًا صاحب )حتفة احملتاج( فيقول : )قال صاحب عيسى ، ينقل عنه السبكي والزركشي يف البحر احمل

 الوايف( ، ويعزه إىل اخلادم ، ومل أقف على ترمجة ملؤلفه بعد طول حبث .
 (.1/270) ،د.ط ، السنيكي، (3)
 ( .1/244) ،2ط ، الكاساين، (4)

 ( .2/361) ،3ط ، ي،الرمل(5) 
 ( .5/276) ،2ط ، ، احلموي (6)

 . 120تقدم التعريف هبا ص(7) 
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 (2)أفضل من صالة عسفان ،(1)صالة ذات الرقاع :وهي أي ،من بطن خنل :قوله: )من هذه( أي
صحتها يف اجلملة دوهنما، وتستحب عند كثرتنا، فالكثرة شرط لسنيتها ال على  (3)لإلمجاع ؛أيضا

حيث كانت  ؛، وفارقت صالة ذات الرقاع(5)يف حتريره (4)لصحتها خالفا ملا اقتضاه كالم العراقي
صالة ذات الرقاع أفضل من صالة عسفان جبوازها يف األمن لغري الفرقة الثانية، وهلا إن نوت 

 .(6)املفارقة خبالف تلك

 َّحمجميلىلملخلُّ :لعموم قوله تعاىل ؛قوله: )بكل ركعتني(

؛ (7)
 .(8)وألن فيه حتصيال للمقصود مع املساواة بني املأمومني

                                                             

 . 91تقدم التعريف هبا ص (1)
 املشركني وعلى الظهر، صالة  اهلل رسول بنا فصلى بعسفان،  اهلل رسول مع كنا: "قال الزرقي، عياش أيب عن (2)

 بني اخلوف صالة )يعين( فنزلت غفلة، منهم أصبنا ولقد غرة، منهم أصبنا لقد: املشركون فقال الوليد بن لدخا يومئذ
 فكرب حيرسونه، وفرقة ، النيب مع تصلي فرقة فرقتني، ففرقنا العصر، صالة  اهلل رسول بنا فصلى والعصر، الظهر
 وتقدم يلونه والذين هؤالء وتأخر يلونه الذين سجد مث مجيعا، وأولئك هؤالء فركع ركع مث حيرسوهنم، والذين يلونه بالذين

 يف فقاموا تأخروا مث يلونه، بالذين سجد مث حيرسونه، وبالذين يلونه بالذين الثانية مجيعا هبم فركع قام مث فسجدوا، اآلخرون
 بأرض مرة وصلى مهمإما مع ركعتان ركعتان لكلهم فكانت عليهم، سلم مث فسجدوا، اآلخرون وتقدم أصحاهبم مصاف

يف  حبان ابن وصححه(. 1550رقم ) ،(3/177) اخلوف، صالة كتاب ، يف النسائي أخرجه" سليم بين
كتاب  ،يف  احلاكموأخرجه . (2875) رقم( 7/126) اخلوف، صالة باب ،

 . الذهيب ووافقه الشيخني، شرط على صحيح يثحد هذا: وقال (.1267رقم ) ،(139/2) اخلوف، صالة
 ( .4/419) ،1ط ، النووي، (3)
هـ( : قاضي  826 - 762أمحد بن عبد الرحيم بن احلسني الكردي ، أبو زرعة ويل الدين، ابن العراقي) هو : العراقي (4)

 ،راقي إىل دمشق فقرأ فيها، وعاد إىل مصر فارتفعت مكانتهالديار املصرية. مولده ووفاته بالقاهرة. رحل به أبوه احلافظ الع
ملن أخرج له يف الصحيح وقد مس بضرب من التجريح وفضل اخليل واإلطراف بأوهام األطراف  من كتبه البيان والتوضيح

(. الشوكاين، 1/148) ،15ط، للمزي، وحترير الفتاوى وغري ذلك. الزركلي، 
 . 72، صد.ط 

 ( .1/391) ،1ط ، العراقي، (5)
 (.1/95) ،د.ط ، السنيكي، (6)

 . 102ية:اآلجزء من  :النساء سورة(7) 
 ( .2/365) ،3ط ، الرملي، (8)
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ألن احلاجة قد تدعو إىل ذلك بأن ال يكفي وقوف نصف اجليش يف وجه  ؛قوله: )صحت صالهتم(
لعدم احلاجة إىل  ؛انتظارين على -  -وحيتاج إىل وقوف ثالثة أرباعهم، وإمنا اقتصر  ،العدو

 .(1)لفعل مالزيادة، ولعله لو احتيج إليه

 .(2)قوله: )أو صلى مغربا( ولو فرقهم يف املغرب ثالثة صحت صالة مجيعهم على النص

كاشتباك حلمة  ،كناية عن اختالط بعضهم ببعض :قوله: )والتحم القتال( التحام القتال
 .(3)أو قرب التصاقه ،الثوب بالسدى حيث التصق اللحم باللحم

 (5)وشرحه (4)عند ضيق الوقت كما يفهم من الروض :قوله: )صلوا كيف أمكن( أي
أنه مادام يرجو األمن ال يفعلها فإذا انقطع رجاؤه فعلها سواء يف أول الوقت أو آخره  (6)واملعتمد

 .(7)قياسا على فاقد الطهورين وأما باقي األنواع فالظاهر فيها عدم اشتراط ذلك

 بل قال  ،(10)اريـا رواه البخـإخل ال أراه إال مرفوع (9)قال نافع (8)قوله: )قال ابن عمر(

                                                             

 ( .2/366) ،3ط ، ي،الرمل(1) 

 ( .1/245) ،د.ط، ، الشافعي (2)

 (.12/537) ،3ط ، منظور، ابن (3)

 ( .1/222، )1ط، ، املقري ابن (4)
 (.1/274) ،د.ط ، السنيكي، (5)
 ( .3/12) ،د.ط ، اهليتمي، (6)

 ( .2/254) ،د.ط ، والربلسي، القليويب (7)

 . 73ته ص تقدمت ترمج (8)
 غزاته، يف عمر بن اهلل عبد مواله وأصابه ديلميًا، كان ؛ عمر بن اهلل عبد موىل نافع اهلل عبد أبو: عمر ابن موىل نافع(9) 

. أنس بن ومالك السختياين وأيوب الزهري عنه وروى اخلدري، سعيد وأبا مواله مسع التابعني، الصاحلني كبار من وهو
 عليه عمر ابن حديث ومعظم به، ويعمل حديثهم وجيمع عنهم يؤخذ الذين الثقات ومن باحلديث، املشهورين من وهو
 رواية: يقولون احلديث وأهل أحد؛ من أمسعه أال أبايل ال عمر ابن عن نافع حديث مسعت إذا كنت: مالك وقال. دار

 سنة وتويف كثرية؛ نافع وأخبار. الرواة هؤالء من واحد كل جلاللة الذهب سلسلة عمر ابن عن نافع عن مالك عن الشافعي
 (.5/367) د.ط، ،،ابن خلكان.  ومائة، عشرين سنة وقيل عشرة، سبع
 هبم فيصلي الناس، من وطائفة اإلمام يتقدم: »قال اخلوف صالة عن سئل إذا كان ، عمر بن اهلل عبد أن نافع، عن(10) 

 يصلوا، مل الذين مكان استأخروا ركعة، معه الذين صلى فإذا يصلوا، مل العدو وبني بينهم منهم طائفة وتكون ركعة، اإلمام
 = من واحد كل فيقوم ركعتني، صلى قدو اإلمام ينصرف مث ركعة، معه فيصلون يصلوا مل الذين ويتقدم يسلمون، وال
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فال جيب على املاشي كالراكب االستقبال حىت ، -  -ن ابن عمر رواه عن النيب إ :(1)الشافعي
ملا يف تكليفه ذلك من تعرضه  ؛وال وضع جبهته على األرض ،والسجود ،والركوع ،يف التحرم

 ؛ك، خبالف نظريه يف املاشي املتنفل يف السفر، ولو أمكنه االستقبال بترك القيام لركوبه ركبللهال
القدرة من غري عذر خبالف  معألن االستقبال آكد من فرض القيام بدليل سقوطه يف النفل 

 .(2)االستقبال

 .(3)قوله: )وطال الزمان بطلت صالته( خبالف ما قصر زمانه

الكعبة( قضيته هذا التشبيه أن املأموم لو تقدم على إمامه يف وجهته  قوله: )كاملصلني حول
، كذا أجاب به شيخنا العالمة (4)أنه يضر وليس كذلك وجياب بأن التشبيه يف أصل اخلالف

عطفا على ماال  (7)مع شرحها (6)وعبارة العباب ،رمحه اهلل تعاىل ونفعنا به وبعلومه (5)الزيادي
للضرورة، وبه فارق نظريه  ؛(9)وغريه ،(8)جهته كما صرح به ابن الرفعة أو تقدموا عليه يف :يضر

                                                                                                                                                                                              

 كان فإن ركعتني، صلى قد الطائفتني من واحد كل فيكون اإلمام، ينصرف أن بعد ركعة ألنفسهم فيصلون الطائفتني
 قال: مالك قال «مستقبليها غري أو القبلة مستقبلي ركبانا، أو أقدامهم على قياما رجاال صلوا ذلك، من أشد هو خوف

 عز قوله باب القرآن، تفسري كتاب ، البخاريأخرجه .   اهلل رسول عن إال ذلك ذكر عمر بن اهلل عبد أرى ال: نافع
ىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحنجنيمُّٱ: وجل َّ ، 

 (.4535رقم ) ،(6/31)
 (.508) رقم، (1/178)، اخلوف صالة يف باب، الصالة كتاب،  يف الشافعيأخرجه (1) 
 (.1/273) ،د.ط ، ي،السنيك(2) 
 ( .2/369) ،3ط ، الرملي، (3)

 ( .1/416) ،د.ط ، والربلسي، القليويب (4)

 ( .2/29) ،1ط ، الدمياطي،(5) 

 ( .1/223) ،1ط ، املزجد،(6) 
 .4اجمللد ،3اجلزء ،35اللوح خمطوط، العباب، شرح اإليعاب اهليتمي،(7) 
 ( .4/230) ،1ط ، الرفعة، ابن (8)
 حمتسب كان شافعي، يهفق ،(هـ 710 - 645) الدين جنم أبوالعباس، األنصاري، علي بن حممد بن أمحد هو: الرفعة ابن 

 للشريازي التنبيه شرح يف النبيه وكفاية السلطان على فيما الشرعية النصائح منها: بذل كتب، له احلكم، يف وناب القاهرة
 الشافعية فقه يتقاطر شيخا رأيت: فقال ، ذلك بعد عنه تيمية ابن فسئل تيمية، ابن ملناظرة ندب الوسيط، شرح يف واملطلب

 ( .1/222) ،15ط ، ركلي،الز. حليته من
 ( .3/13) ،د.ط ، اهليتمي، (9)

= 
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ما إذا ختلفوا عنه  :: ومثله(1)يف شرحه - رمحه اهلل تعاىل -يف الصالة حول الكعبة، قال الرملي 
لعموم األخبار يف فضيلة  ،، واجلماعة أفضل من انفرادهم كما يف األمن(2)بأكثر من ثالمثائة ذراع

ن كان االنفراد هو احلزم فهو أفضل من صالة اجلماعة على إ: إال (3)قال ابن حجر، تهىاجلماعة ان
 األوجه.

 .(5)وشرحه (4)روض .لترك الواجب ؛قوله: )نزل وجوبا( فإن أخر النزول عن األمن بطلت

رضي اهلل  - (6)قوله: )ألن الركوب أكثر عمال من النزول( هذا الفرق لإلمام الشافعي
أن ب ؛وأجاب عنه األصحاب ،واخلّفة ،بأن ذلك خيتلف بالفروسية (7)اعترضه املزينو - تعاىل عنه
 ،اعترب غالب عادة الناس وأحلق به النادر، وبأنه اعترب حال كل منفرد - رمحه اهلل تعاىل -الشافعي 

وجياب أيضا  ،أو الريب أن نزول كل فارس أخف من ركوبه، وإن كان أثقل من ركوب آخر
ويف الثانية فعل واجبا ودخل  ،وخرج عن هيئة الصالة املعتادة ، فعل شيئا مستغىن عنهبأنه يف األوىل

 .(8). ش روضيف اهليئة املعتادة

 ،قوله: )ومال ولو غري حيوان( ويظهر إحلاق االختصاص به كأن هرب به من حنو سيل
ولو خطف ؛  (10)أو ممكنا سلم دون ماله ش العباب ،بالصالة سلما (9)وعلم أنه لو أسرع موميًا

                                                             

 ( .2/369) ،3ط ، الرملي،(1) 
 ضرب والبعري شفع عنده وله يده الفرس أو البعري وذرع سريه يف البعري أو الفرس ذرع ويقال ذراعه مد ذرعا فالن: ذرع (2)

 على وطئه والبعري بذراعه ذرعه ويقال بالذراع قاسه وغريه والثوب بالذراع ورائه من خنقه وفالنا فيها بسمة وكواه راعهذ
 ،”ذرع: “مادة ،د.ط ، بالقاهرة، العربية اللغة جممع.  يقيسه كأنه بسرعة قطعه والطريق لريكب ذراعه

 . 310ص

 ( .3/13) ،د.ط ، اهليتمي،(3) 
 ( .1/223، )1ط، ، املقري ابن (4)
 (.1/275) ،د.ط ، السنيكي، (5)
 ( .1/255) ،د.ط ، الشافعي، ((6

 . 46ص ،1ط ، املزين، (7)
 (.1/275) ،د.ط ، السنيكي، (8)

 ،”ومي: “مادة ،3ط ، منظور، ابن. واحلاجب والعني واليد كالرأس باألعضاء اإلشارة: اإلمياء (9)
(15/415.) 

 .4اجمللد، 3اجلزء، 38اللوح خمطوط، ، اهليتمي،(10) 
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رمحه اهلل  - (1)كما أفىت به الوالد ،نعله يف الصالة جازت له صالة شدة اخلوف إذا خاف ضياعه
للحاجة  ؛وال يضر وطؤه على النجاسة كحامل سالحه املتلطخ بالدم ،(2)تبعا البن العماد - تعاىل

 ويلزمه 

 .(3)ش رملي .فعلها ثانيا على املعتمد

ب عقور ولص ولو مل جيد اهلارب إال العدو لغري القبلة مل جيز ( وكل(4)قوله: )كحية وحرق
ولو ضاق وقت الصالة وهو بأرض ، (6)بش العبا .وهو ظاهر، (5)له العدو كما اعتمده األذرعي

 قال ؛  (9)ش رملي .(8)يـواجليل ،(7)يـكهارب من حريق كما قاله القاض ،مغصوبة أحرم ماشيا

  

                                                             

 ( .26-2/25، )د.ط، ، الرملي (1)
 كثري شافعي، فقيه هـ،808 - 750 األقفهسي الدين شهاب النيب، عبد بن يوسف بن عماد بن دأمح هو: العماد ابن ((2

 من اهلل أودعه مما املستبان والسر املنهاج وشرح لإلسنوي، املهمات على التعقبات له حبسة، بعض لسانه يف االطالع،
 تائية منظومة الفقه، يف واملعفوات العقائد يف ومةومنظ منظومة، القرآن محلة آداب يف والتبيان احليوان، أجزاء يف اخلواص

 ،15ط ،الزركلي،. مصر ونيل األفكار، عن خفي عما األسرار وكشف الشريعة، أعداد يف والذريعة وشرحها،
 .(1/93) ،د.ط ، الشوكاين،( . 1/184)
 ( .2/371) ،3ط ، الرملي، (3)

 وأحرقه. يسكن وقد الدق، من الثوب يصيب احتراق: أيضا واحلرق! اهلل حرق يف: يقال. النار: بالتحريك احلرق: حرق(4) 
 الفارايب،. واحلريق احلرقة واالسم. واحترق بالنار الشئ وحترق. للكثرة شدد وحرقه، بالنار

 ( .4/1457) ،”حرق: “ةماد ،1ط ،
 ( .8/66) ،3ط ، الرملي،(5) 

 .4اجمللد، 3اجلزء، 38اللوح خمطوط، ، اهليتمي،(6) 

 ( .2/819، )د.ط، ، املروروذي (7)

 . 62 ترمجته تقدمت ، اجلبلي الكرمي عبد بن العزيز عبد هو:  اجليلي (8)

 ( .2/372) مرجع سابق، لرملي،ا (9)
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زيادي وبه صرح ابن حجر يف ش  (1)كذا نقله عن الناشري للتقصري ؛األذرعي: ووجب القضاء
 .(2)العباب

 ،ألنه يف كل هذه الصور خائف ؛قوله: )يرجو به ربه العفو عنه( لسكون غضبه وذلك
 ،(4)والبحر ،(3)ومن عليه حد ال يسقط بالعفو ال يصلي هذه الصالة كما حكاه يف التتمة

 .(5)وغريها

وإمياء  ،وعدوا ،وماشيا ،أن يصلي كيف أمكن راكبا :و( وه(6)قوله: )فيأيت فيه ما مر
 .(7)مستقبل القبلة وغري مستقبلها

كما أن  ،قوله: )وال إعادة يف اجلميع( قالوا: ألنه حاصل يف مجلة اخلوف فال نظر إىل أفراده
 ،(11)عن اجلرجاين (10)وغريه ،(9)قال األذرعي (8)رة بعض أفرادهداملرض عذر عام فال نظر لن

                                                             

هو أمحد بن أيب بكر بن علي بن حممد بن أيب بكر بن عبد اهلل الناشري الزبيدي اليماين ، قال احلافظ شهاب الناشري :  (1)
الدين ابن حجر: أمتع اهلل ببقائه شيخ أهل زبيد يف الفقه برع فيه وشارك يف غريه وخترج به أهل البلد مدة وانتهت إليه 

ة الفتوى وويل احلكم هبا قليال، وكان شديدا على مبتدعة الصوفية، وكان هلم شوكة قائمة ومع ذلك فكان ال يفتر رئاس
. هـ 815عن اإلنكار عليهم، ومجع يف بيان فساد مقالتهم شيئا كثريا رأيته بزبيد ونعم الشيخ كان، تويف يف احملرم سنة 

 ( .4/10) ،1ط، الشهيب، 

 .4اجمللد ،3اجلزء ،39اللوحخمطوط،  ، يتمي،اهل(2) 

 أم جبامعة جامعية برسالة الفعر محزة بنت حتقيقه بواسطة إنصاف مت خمطوط ، املتويل، (3)
 . 448ص ، م2006 سنة الشريعة بكلية القرى

 (.3/204) ،1ط ، الروياين، (4)

 ( .2/599) ،1ط،  ويين،اجل(5) 

 . 121ص انظر (6)

 . (2/520) ،1ط ، الدمريي، (7)
 ( .4/429) ،1ط ، النووي، (8)

 . 54ص ترمجته تقدمت،  األذرعي محدان بن أمحد هو: األذرعي(9) 

 مل أقف على "غريه" . (10)
هو أمحد بن حممد بن أمحد أبو العباس اجلرجاين قاضي البصرة وشيخ الشافعية، هبا تفقه على الشيخ أيب اجلرجاين : (11) 

إسحاق الشريازي، وكان من أعيان األدباء، له النظم والنثر ومسع من مجاعات كثرية وحدث، ومن تصانيفه كتاب الشايف 
شتمل على أحكام كثرية جمردة عن االستدالل، مات راجعا من أصبهان وهو يف أربع جملدات، وكتاب التحرير جملد كبري ي

 ( .1/260) ،1ط، . الشهيب، هـ482إىل البصرة سنة 
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ونص عليه  .والنار إن أمكن ،وتشتغل األخرى لدفع السيل ،ولإلمام الصالة بفرقة: (1)ميوالدار
 .(3)ش العباب .- رمحه اهلل تعاىل - (2)الشافعي

 .(4)عباب .قوله: )يف العيد والكسوف( وخيطب هلما إن أمكن

 ،(5)قوله: )كالرواتب( وصالة التراويح تصلى صالة شدة اخلوف، وبه صرح البلقيين
ش  .وبه صرح األذرعي ،وأهنا تشرع يف الفائتة بعذر إال إذا خيف فوهتا باملوت ،(6)هوغري

 .(7)العباب

 

  

                                                             

 تفقه دمشق، نزيل البغدادي الدارمي الفرج أبو اإلمام ميمون بن عمر بن حممد بن الواحد عبد بن حممد هو:  الدارمي(1) 
 وحسن بالذكاء موصوف الفقهاء أحد هو: اخلطيب قال اإلسفراييين، حامد أيب الشيخ وعلى األردبيلي احلسني أيب على
 وكتابه الفراديس بباب دفن ،ـه448 سنة بدمشق تويف ه،358 سنة مولده املسائل، دقائق يف والكالم واحلساب الفقه

 الفرائد من فيه ملا بليغا ثناء عليه ثىنوأ الصالح ابن عليه وقف الختصاره، عسر منه النقل ويف ضخمان، جملدان االستذكار
 ( .1/235)، 1ط ، الشهيب،. واالختصار اإلجياز مع والعجائب والغرائب والفوائد

 ( .1/258) ،د.ط ، الشافعي، (2)
 .4اجمللد، 3اجلزء، 38اللوح خمطوط، ، اهليتمي،(3) 
 .(1/224) ،1ط ، املزجد،(4) 
  ( .1/217) ،1ط ، البلقيين،(5) 
 (.2/76) د.ط، ، اجلمل، انظركاجلرجاين.  (6)

  .4اجمللد، 3اجلزء، 38اللوح خمطوط، ، اهليتمي،(7) 
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(1) 

 .(3)، وغريها(2)قوله: )وهو: فعل العبادة(، هذا عام يف الصالة

وقوله: )أو إال دون ركعة( هذا خاص بالصالة، وإذا بقي من الوقت ما يسع دون ركعة 
: (4)-يف ش العباب  -ء: نظرًا للوقت، أو القضاء؛ نظرًا للواقع؟ قال ابن حجر فهل ينوي األدا

 مل وإن األداء، نوى الوقت يف فيها شرع حيث أنه األصحاب عن (6)كالقمويل (5)الزركشي ونقل
يصح  ال بل يسعها، ال الوقت أن علم إذا األداء لنية وجه : ال(7)اإلمام وقال ركعة، يسع ما يبق

يف  (9)قال ابن قاسم: وهو إشكال صحيح. انتهى، (8)الوقت، وقال يف الذخائر كنّيته بعد
 .-رمحه اهلل تعاىل  - (11): والصواب ما قاله اإلمام، وبه أفىت الشهاب الرملي(10)حاشيته

                                                             

 تعاىل قال أديته والدين احلج وقضيت كذلك احلاجة وقضيت ، وقضيت حكمت وعليهما اخلصمني بني قضيت:  قضي (1)
 أديتموها  َّيلىلملُّٱ تعاىل قوله يف كما األداء مبعىن هنا فالقضاء أديتموها أي  َّٰىينىنُّٱ

 ،”قضي: “مادة ،د.ط ، الفيومي،. شرعا احملدود وقتها خارج تفعل اليت العبادة يف القضاء العلماء واستعمل
(2/507). 
 ( .6/128) ،1ط ، النووي، (2)
 ( .6/381) ،1ط ، الرفعة، ابن (3)

 .2اجمللد، 2اجلزء، 17اللوح خمطوط، ، اهليتمي،(4) 
 ( .1/435)، د.ط،  ،  اهليتمي(5) 
 .92ص ترمجته تقدمت  املخزومي، القرشي حممد بن أمحد هو: القمويل (6)
 ( .20-2/19) ،1ط ، ، اجلويين (7)

 املرجع السابق نفس املوضع .(8) 
 بارًعا كان. مبصر عينيالشاف أحد الشافعي القاهري العبادي، الدين شهاب العالمة الشيخ قاسم، بن أمحد هو:  قاسم ابن (9)

 وحاشية ،الورقات شرح على وحاشية ،اجلوامع مجع شرح على حاشية: مصّنفاته من.والكالم والتفسري والبالغة العربية يف
 ، الغزي. هـ994 سنة يف تويف. املنهج شرح على وحاشية ،والبيان املعاين يف املختصر على

 (.1/198) ،15ط ، الزركلي،(. 3/111) ،1ط ،
 (.1/435)، د.ط  اهليتمي، (10)

 (.1/121) ،د.ط ، الرملي،(11) 
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أي:  ((مقتض))؛ أي: لذلك الشيء ((سبق له))أي: لشيء  ((ملا))أي: بذلك الفعل  (1)قوله : )استدراكًا(
وبًا، أو ندبًا، سواٌء كان املقتضي للفعل من املستدرك، كما يف قضاء الصالة املتروكة طالب له وج

بال عذر، أم من غري املستدرك كما يف قضاء النائم الصالة، واحلائض الصوم، فإنه سبق لفعلهما 
بعد  ما فعل ((استدراكًا))، وخيرج بقوله: (2)مقتٍض من غري النائم، واحلائض ال من النائم، واحلائض

وقت األداء إّلا بقصد االستدراك، كمن صّلى صالًة يف وقتها، مث أعادها يف مجاعة بعد خروج 
 (3)وقتها فال تسّمى قضاًء، وال تسّمى إعادًة، ألّن اإلعادة خمصوصة بوقت األداء. ش مجع اجلوامع

 رمحه اهلل تعاىل. (4)للشيخ خالد

 قوله: )مقتٍض( فاعل سبق .

ا ثانيًا( فالصالة املكررة املفعولة يف وقت األوىل يف مجاعة بعد االنفراد قوله: )يف وقت أدائه
 للشيخ خالد رمحه اهلل تعاىل . (5)من غري خلٍل يف األوىل معادة. ش مجع اجلوامع

 قوله: )مىت تذّكره( أي: ولو يف وقت الكراهة.

 فإنه قال: بقضائها مجعة. (6)قوله: )ال مجعة( خالفًا لليث

                                                             

 ، الفيومي،. حلقتهم إذا العلماء من مجاعة أدركت يقال اللحوق التدارك وأصل وتداركته فات ما استدركت (1)
 ( .1/192) ،”درك: “مادة ،د.ط

 ( .1/388) ،د.ط ، ، اهليتمي (2)
 . 44-43ص ،د.ط ، األزهري، (3)

 به وانتفعت برع،و اشتغل. به الوقاد األزهري املصري الدين زين النحوي العالمة الشيخ: األزهري اهلل عبد بن خالد(4) 
 األلفية على وإعرابًا بالتوضيح، املشهور وهو هشام، البن مالك ابن ألفية إىل املسالك أوضح على شرحًا وصنف الطلبة،

 واملقدمة التجويد، يف اجلزرية على وآخر هشام، البن اإلعراب قواعد على وآخر األجرومية، على وشرحًا مالك، البن
 الغزي. هـ905 سنة وفاته وكانت. لوضوحها بتصانيفه عالنف وكثر وشرحها، األزهرية
 .(1/190) ،1ط ،

 .44ص ،د.ط ، األزهري، (5)
 (.2/70) ،د.ط ، ،ابن حجر(6) 
 ابن قال. وفقها حديثا عصره، يف مصر أهل إمام: احلارث أبو: ( هـ 175 - 94) الفهمي الرمحن عبد سعد بن الليث 

 = أمره حتت من والنائب القاضي أن حبيث عصره، يف هبا من وأمري ورئيسها املصرية الديار كبري كان: " بردي تغري
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خاص مبا (( كذا))الذي بعد:  القيد أن إىل إىل الفرض( إخل إمنا قال: وكذا إخل؛ إشارة )وكذا قوله:
 نظري ذلك يف كالمه. (1)بعدها فقط، وقد تقّدم

 (2)قوله: )إن فات بعذٍر( كنوٍم، ونسياٍن أي مل يتعّد به، أّما إذا تعّدى به كلعب بشطرنج
 يادي .كذلك. ز (3)فإنه جيب قضاء ذلك فورًا، ومثله النوم

 .(4)قوله: )وإال( بان فاتت بال عذٍر )وجبت( املبادرة؛ تعجياًل لرباءة الذّمة

، وبه صّرح يف (7)أيضًا (6)فيسّن تقدمي الفائتة عليها (5)قوله: )فيقضي قبلها الفائتة( أي:
ًا خالف (12)، وأفىت به الشيخ الرملي(11)، والروض(10)، والتحقيق(9)، واقتضاه كالم احملرر(8)الكفاية

 الة عن الوقت، ومن عليه فوائت ال يعرفـ؛ المتناع إخراج بعض الص(14)، وغريه(13)سنويلإل

  

                                                                                                                                                                                              

: الشافعي ماماإل وقال. األجواد الكرماء من وكان. القاهرة يف ووفاته قلقشندة، يف ومولده خراسان، من أصله".  ومشورته
 ( .5/248) ،15ط ، الزركلي،. تصانيف وله كثرية، أخباره. به يقوموا مل أصحابه أن إال مالك، من أفقه الليث

 . 127انظر ص (1)
 امللكني متثل قطعة وثالثني باثنتني متحاربتني دولتني ومتثل مربعا وستني أربعة ذات رقعة على تلعب لعبة: الشطرنج(2) 

 .482ص ،د.ط ، بالقاهرة، العربية اللغة . جممع(هندية) واجلنود والفيلة والقالع واخليالة نوالوزيري
 ( .1/439) ،د.ط ، ، اهليتمي (3)
 ( .1/381) ،3ط ، الرملي، (4)
 يف )أ( : ))أيضا(( . (5)
 ))عليها(( .سقطت من )أ( :  (6)
 ( .1/543) ،1ط ، الرافعي، (7)

 ( .2/388) ،1ط ، الرفعة، ابن(8) 
 . 27ص ،1ط ، الرافعي، (9)

 . 166ص ،1ط ، النووي،(10) 
 (.1/169) د.ط، ، السنيكي، (11)

 ( .1/110) د.ط، ، الرملي،(12) 
   ( .2/455) ،1ط ، اإلسنوي،(13) 
 . 35ص ،د.ط ، الغمراوي،(14) 

= 



 

130 
 

: يقضي ما زاد على ما حتّقق فعله، (3): يقضي ما حتّقق تركه، وقال القاضي(2)قال القّفال (1)عددها
ال يقضي، التفاوت بني كالمي القّفال، والقاضي فيما شّك فيه، فعلى كالم القّفال  (4)واألصح

، ولو استيقظ من نومه وقد بقي من وقت (5)وعلى كالم القاضي يقضي وهو األصح كما تقّدم
 قضاؤها جيب الصالة املفروضة ما ال يسع إال الوضوء أو بعضه فحكمه حكم من فاتته بعذر فال

بعضـها ولو فاتته صلوات بعضها بعذٍر، و – تعاىل اهلل رمحه -(6)الشيخ الرملي به أفىت كما فورا،
بغري عذٍر كأن فاته الظهر بعذٍر، والعصر بغري عذٍر ُسـنَّ يف حّقه الترتيب خروجًا مـن 

الترتيب؛ للخالف يف  (8)، ولو خاف فوت مجاعة احلاضرة فاألفضل عند النووي(7)اخلالف
، وقال: كان ما قاله (11)البدآة باحلاضرة مجاعة، ونقله عن مجع (10)سنوي، وعند اإل(9)وجوبه

 ا ـ: من تفقهه وهو مردود للخالف يف اجلماعة أيضًا، وامتازت باخلالف عندنا، ورّد م(12)ويالنو

  

                                                             

 ( .1/383) ،3ط ، الرملي،(1) 
 . 64ص ،1ط ، القفال، ((2

 هذا ،الكبري القفال هو وليس. اخلراسانيني شيخ ،الصغري بالقفال املعروف ، املروزي اهلل عبد بن أمحد بن اهلل عبد: القفال 
 يف مبرو ¬ تويف. بالشَّاشي قيد أطلق إذا وذاك ،مطلقًا إال غالبًا يذكر وال الفقه كتب: أي الكتب؛ يف ذكرًا أكثر
 (.407-17/405) د.ط،،  الذهيب، . هـ417سنة

  (.2/811) ، د.ط ، املروروذي،(3) 
 ((.وهو األصحيف )أ(: )) (4)
 .130انظر ص (5)

 (.110-1/109) ،د.ط ، الرملي،(6) 
 (.1/309) ،1ط ، الشربيين، (7)
 ( .2/50) ،2ط ، عمر، بن أمني 
 .(1/272) ،د.ط ، الثعليب، 
 (.1/308) ،1ط ، البهوتى، 
 .22ص ،1ط ، النووي، (8)

 .130انظر ص(9) 
  (.395-3/394) ،1ط ، اإلسنوي،(10) 
 (.1/382) ،3ط ، الرملي،(11) 
 ( .3/68) ،1ط ، النووي،(12) 
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 اخلالف وبأّن ،(2)مجاعة إليه سبقه بل به ينفرد مل : بأّن النووي-رمحه اهلل تعاىل- (1)سنويقاله اإل
اليت تصّح  التَّْكِمَلاِت من هي اليت اجلماعة من أوىل فرعايته الصحة، يف خالف الترتيب يف

 .(3)بدوهنا

 قوله: )كما مشله املستثىن منه( هو قوله: يقضي ما فاته.

 قوله: )فبان ضيقه( عن إدراكها أداًء .

 .(4)قوله: )فبان ضيقه( أي: مل يسع ركعة بقرينة ما سبق

 (5)التعليل وجوب اإلعادة يف هذه الصور الثالث هذا من يؤخذ الوقت( قوله: )حلرمة
بعد قول  -الكبري عدم وجوب اإلعادة، وعبارته فيه  (6)املنقول يف ش البهجةوليس كذلك؛ ألّن 

 ألنه إعادة؛ بال بل يصّلي يف الوقت متيّمما، وقاعدًا، أو عاريًا -إىل انتهاء نوبته  (امنع صربه)املنت: 
 القيام، عن العاجز يف كما تؤثر، ال الوقت بعد والقدرة نادر، غري عذرهم وجنس احلال يف عاجز
ارة شيخنا العالمة ـ، وعب(7)انتهى .بعده عليها هـقدرت ظن غلبة مع الوقت يف املاء استعمال وعن

 أو سترٍة، أو بئر، حنو على متزامحني من (8)النوبة ذو علم الزيادي يف حاشيته يف باب التيّمم ولو
 .(10)إعادة بال (9)فيه صلى الوقت بعد إال إليه تنتهي ال أهنا صالة حمل

 فال يقضي به( أي: بالتيّمم أي: ال جيوز له ذلك.قوله: )

                                                             

  (.395-3/394) ،1ط ، اإلسنوي،(1) 
 (.1/397) ،1ط ، السنيكي، (2)
 (.1/170) ،د.ط ، السنيكي، (3)
 ( .1/159) ،د.ط  انظر الُبَجْيَرِمّي، (4)
 .130سبق ذكر الصور الثالث ص (5)
 (.1/182) ،د.ط ،  السنيكي، (6)
 (.1/75) ،د.ط ، السنيكي، (7)

 نوبتك جاءت: تقول. مبعىن والنيابة والنوبة. وتاب أقبل تعاىل اهلل إىل وأناب. مقامه قام منابا ينوب عنه ناب: نوب(8) 
 . 321ص ،”نوب: “مادة ،5ط ، الرازي،. وغريه املاء يف النوبة يتناوبون وهم ونيابتك

 . ((فيه))( سقطت من )أ( : (9
 (.1/201) ،د.ط ، اجلمل، انظر(10) 
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 الفقد واستوى املاء وجود املاء فيه( بأن غلب فيه فقد يغلب ال مبحل قوله: )أو وجد التراب
 .(1)والوجود

 : من مؤقت.(2)قوله: ) أما غري املؤقت( هذا حمترز قوله سابقا

 قوله: )مث( أي: أّخر باب التطّوع.

، بل  (3)أي: مكتوبة أي: على األعيان فال يسن إعادة املنذورة قوله: )ومن صّلى صالًة(
الوقت، أو أكثر من مّرة، أو منفردًا لغري خلٍل كجريان  بعد املكتوبة أعاد لو وال تنعقد، كما

اخلالف يف صحتها ودخل يف املكتوبة اجلمعة، وإمنا يتصور إعادهتا إذا تعدّدت؛ حلاجة، أو انتقل 
: وكذا غريها من نفل يسّن فيه (5)سنويحينئذ قال اإل (4)على األوجه فاعلها إىل بلٍد أخرى

حبصول الفضيلة يستثىن من النفل وتر رمضان فال يسن  (6)اجلماعة كما يدل عليه تعليل الرافعي
 . (7)«ال وتران يف ليلة»إعادته خلرب 

ى منفردًا قوله: )يف الوقت( لو بقي منه ما يسع ركعة سنت اإلعادة، وقضيته: أّن من صّل
 أن من سلف يف الوقت، أو بعده ال يندب له إعادهتا بعد الوقت يف مجاعة، وقد يستشكل هذا مبا

                                                             

 ( .1/301) ،3ط  الرملي، (1)
 .131انظر ص ((2

 شر، أو خبري الوعد: اللغة يف وهو لغتان؛ وضمها املضارع، يف املعجمة الذال بكسر ينذر نذر: يقال نذور، مجعه:  النذر (3)
 الدمريي،. الشرع بأصل الزمة غري قربة التزام بانه بعضهم وحده الشر؛ دون ريباخل الوعد: الشرع ويف

 ( .10/95) ،1ط ،
 ( .1/205) ،د.ط ، انظر الُبَجْيَرِمّي، (4)
   ( .3/295) ،1ط ، اإلسنوي، (5)
      .51ص ،1ط ، ،الرافعي (6)

يف  الترمذيوأخرجه  .(1439) رقم ،( 2/67) الوتر، نقض يف باب ،الصالة كتاب ،يف  داود أبوأخرجه  (7)
يف  األلباينوصححه . (470) رقم ،(2/333) ليلة، يف وتران ال جاء ما باب ،الوتر أبواب ،

 ،(4/317) ،د.ط ،يف امللقن ابنوأخرجه . : إسناده صحيحوقال (،1293) احلديث ،( 5/184) ،
 . حسن حديث: قالو
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 يف فيها خمتلفا اجلماعة كانت ملا بأنه جياب أن إال اجلنس، احتاد عند (1)القضاء يف تسن اجلماعة
 . (2)الوارد على قتصرواوا هنا، ذلك ندب من امتنعوا نفال تقع املعادة أن ذلك إىل وانضم القضاء،

فرع: سلمنا أن مثل ذلك ال يندب فهل جيوز يف كالم اجلالل احمللي يف شرح مجع 
ما هو صريح يف ذلك أي: يف اجلواز؟ قاله شيخنا الشهاب  ((على األداء والقضاء)) (3)اجلوامع

مه عن سالم ، وال بد من وقوعها كلها يف مجاعة حىت لو انفرد بركعة، أو تأخر سال(4)الربلسي ح
إمامه عرفًا بطلت صالته، وال بد من نية الفرضية بالثانية وفرضه األوىل؛ لسقوط اخلطاب هبا فإن 

لكن نقل النووي  (5)مل يسقط اخلطاب هبا ففرضه الثانية إذا نوى هبا الفرض هذا ما أفىت به الغزايل
الثانية تطّوع حمض، ومجع  عن القاضي أيب الطيب وأقّره وجوب اإلعادة؛ ألّن (6)يف رؤوس املسائل

بني الكالمني فقال: كالم الغزايل حممول على ما إذا علم  -رمحه اهلل تعاىل  -( 7)شيخنا الرملي
اخللل بعده فال يسقط الفرض باملعادة، واجلمع أوىل من التضعيف حينئذ، وحيرم عليه قطع املعادة 

م أثبتوا هلا أحكام الفرض؛ لكوهنا على وال تصّح الصالة منه قاعدًا مع قدرته على القيام؛ ألهن
 .(8)صورته

((املنهج))قوله: )ولو منفردا( بأن يصليها مع شخص آخر وعبارة 
((شرحه))و (9)

مع  (10)
 .((ولو منفردا)) (11)غريه

                                                             

 . ((القضاء)) :سقطت من )أ( (1)
 ( .2/150) ،3ط ، الرملي، (2)
 . (1/112) ،1ط ، احمللي، (3)
  ( .1/135) ،د.ط ، والربلسي، القليويب (4)

 . 26-25ص ،د.ط ، الغزايل (5)
 . 222ص ،1ط ، ،النووي (6)
 ( .2/155) ،مرجع سابق ،الرملي (7)

 .( 2/155) ،3ط ، الرملي،(8) 
 . 22ص، 1ط، ، السنيكي(9) 

 (.1/80، )د.ط، ، السنيكي(10) 

 . ((غري))يف )أ( : (11) 
  ( .2/10) ،1ط ، ،الدمياطي 



 

134 
 

مبىن لرجلني مل يصليا  (1): بعد صالته الصبح أي: مبسجد اخليف-  -قوله: )لألمر هبا( اخل قال 
، َمَعُهْم َفَصلَِّيا َجَماَعٍة َمْسِجَد َأَتْيُتَما ُثمَّ، ِرَحاِلُكَما ِفي َصلَّْيُتَما ِإَذا»يف رحالنا: معه، وقاال: صلينا 

  .(2)«َناِفَلٌة َلُكَما َفِإنََّها

                                                             

 وال شرفا فليس املاء مسيل عن ارتفع قد اجلبل غلظ من نحدرامل هو: واخليف. فاء وآخره السكون، مث بالفتح،: خيف (1)
 البغدادي،. اخليف مسجد إليه ينسب الذي املوضع هو مىن وخيف. حضيضا
 ( .1/495) ،1ط ،

 ،(1/424) اجلماعة، ركيد مث وحده يصلي الرجل يف جاء ما باب ،الصالة أبواب ،يف الترمذيأخرجه (2) 
 (.219) رقم( ، 1/136) ،وصححه األلباين يف صحيح.  حسن قال: حديثو (،219) رقم
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(1) 

 إال دوهنا ما إىل حالة عن ينتقل وال ، قوله: )كيف أمكنه( قائمًا ، ومنحنيًا ، وقاعدًا ، ومضطجعًا
 (2)أمكنه؟  كيف: بقوله نبه كما عنها العجز عند

 قوله: )وال يعيد ما صاله( غري قائم .

 –العلة على االستدالل بقوله  –رمحه اهلل تعاىل  – (3)قوله: )ألنه معذور( إمنا قدم الشارح
خبالف احلديث؛  ؛ ألّن العّلة عامة؛ ألّنها شاملة لسائر أرباب األعذار (4)  -صلى اهلل عليه وسلم 

 فإنه فيه التقييد باملرض، والسفر.

يف ضبط العجز: أن  (6)الذي اختاره اإلمام (5)قوله: )املشّقة الظاهرة( يف زيادة الروضة
 - (8): إّن املذهب خالفه انتهى ، ومجع الوالد(7)يلحقه مشّقة تذهب خشوعه لكن قال يف اجملموع

 .جملموع بأّن إذهاب اخلشوع ينشأ عن مشّقة ظاهرةبني كالم الروضة ، وا -رمحه اهلل تعاىل 
 . (9)انتهى. ش رملي

                                                             

 لالتباع الذال وتضم العذر واالسم ملوم غري أي معذور فهو اللوم عنه رفعت ضرب باب من عذرا صنع فيما عذرته (1)
 فعله عن واعتذر معذرته قبول طلب إيل واعتذر لغة باأللف وأعذرته العذر مبعىن والعذرى واملعذرة أعذار واجلمع وتسكن

 الفيومي،. وفساد عيب ذا صار وأعذر الرجل وعذر شكوته مبعىن منه واعتذرت حمق وغري حمقا يكون واملعتذر عذره أظهر
 .قاعدا بعذر املرض ي إاّليصل واملراد باملعذور كالذي ال يستطيع أن ( .2/398) ،”عذر: “مادة ،د.ط ،

 (.1/99) د.ط، ، الشافعي،
 . 127ص ،1ط ، احملاملي، ابن (2)

 . 112ص،  1ط، ، احمللي(3) 
 تستطع مل فإن قائما، صل: »فقال الصالة، عن  النيب فسألت بواسري، يب كانت: قال ، حصني بن عمران عن(4) 

 جنب، على صلى قاعدا يطق مل إذا باب ،الصالة تقصري أبواب البخاري،أخرجه . «جنب فعلى تستطع مل فإن فقاعدا،
 (.1117) رقم ،(2/48) ،1ط

 ( .1/234) ،3ط ، النووي، (5)
 ( .2/515) ،1ط ،، اجلويين (6)
 ( .4/310) ،1ط ، ،النووي (7)
 ( .2/144، )د.ط، ، الرملي (8)
 ( .1/468) ،3ط ، الرملي، (9)
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 .(1)قوله: )أو حنوه( كأن خاف راكب السفينة الغرق، أو دوران الرأس صّلى قاعدًا وال إعادة عليه

 . (3)أي للضرورة (2) قوله: )ملا مّر(

ال تكون إّلا أداًء؛ إذ  قوله: )الواقعة أواًل( اخل أي أّول مّرة احترز به عن املعادة؛ فإهنا
فقد تكون قضاًء بأن أخرها كّلها عن  ،شرطها الوقت ولو بوقوع ركعة منها فيه خبالف األوىل

ألنه  ،، وكان األنسب هبذه املسألة ذكرها يف الباب قبله((فقضاء))ولذلك قال فيها: وإال  ،وقتها
 وهذا عقده للمعذور. ،عقده للقضاء

أما اجلمعة فال بّد من إيقاعها كّلها  ،ه ركعة( أي غري اجلمعةقوله: )وكذا إن وقع منها في
قوله: ركعة بأقل ما جيزي ولو ركعة مسبوق والباقي خارجه فالكل أداٌء واملراد باألداء  ،يف الوقت

ألن األداء احلقيقي ال بد فيه من إيقاع العبادة كلها يف  ،(5)ال األداء احلقيقي (4)هنا: األداء اجملازي
 . (6)زياديالوقت. 

 . (7)على مجع اجلوامع س ق والسالم. التشهد عن باملعظم احترز الباقي( معظم قوله :)إذ

إمنا مل جيعله تكريرًا حقيقة ألن التكرير هو: اإلتيان بالشيء ثانيًا مرادًا  (قوله: )كالتكرير هلا
؛ كما أن (9)ًا ملثلهاوهذا ليس كذلك؛ إذ ما بعد الركعة يف الصالة ليس تكرير ،(8)به تأكيد األول

تتّمة لو  (10)األمس. ق س على ش مجع اجلوامع يف ملثلها تكريرا كل واحدة من مخس اليوم ليست

                                                             

 ( .1/349) ،1ط ، الشربيين، (1)
 . 135انظر ص (2)
 . ((رةملا مر هو قوله للضرو: ))يف )أ( (3)
 ( .1/269) ،1ط ، السمعاين،.  موضعه غري ىف املستعمل اللفظ هو اجملاز (4)
 . املوضع نفس السابق املرجع.  موضعها ىف املستعملة اللفظة هي: احلقيقة ((5

 ( .2/279) ،3ط ، الرملي، (6)
 ( .1/222) ،2ط ، العبادي، (7)
 . 107ص ،1ط ، احلدادي، (8)
 . ((هلا: )) يف )أ( (9)

 ( .1/222) ،3ط ، ، العبادي(10) 
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فالتزما عدم  ،(2)واملتويل ،(1)أفسد صالته يف الوقت مث صّلاها فيه ال تكون قضاًء خالفًا للقاضي
 . (4)أصل ش (3)لبلقيينذكره ا ويلزمهما أن ال يصلي اجلمعة ،قصر املسافر هلا يف وقتها

  

                                                             

 ( .2/708) ،د.ط ، املروروذي،(1) 
 ( .1/220) ،1ط ، البلقيين، (2)
 املرجع السابق نفس املوضع . (3)
 (.1/119، )د.ط، ، السنيكي (4)
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أو لعود  ،الرجوع لتكرره كل عام :وهو ،مشتق من العود :والعيد ،(1)وعيد األضحى ،عيد الفطر
ِعود بكسر  :وأصله ،واوي :وهو ،أو لكثرة عوائد اهلل فيه على عباده يف ذلك اليوم، السرور بعوده

وإمنا مجع بالياء إن كان أصله  ،أعياد :ومجعه ،انوميز ،كما يف ميقات ،العني فقلبت واوه ياء
 .(3)وقيل للفرق بينه وبني أعواد اخلشب ،(2)للزومها يف الواحد قاله اجلوهري ،ال الياء ،الواو

 (4)يف أول كتاب الصالة من تقسيمها إىل أربعة أنواع :لعل الذي مر أي قوله: )كما مر(
يف  (5)وصالته سنة كما مر :وعبارة األصل ،الة العيدوذكر فيها ص ((الثالث))النوع  :إىل أن قال

 كتاب الصالة.

 َّىثيثىفُّٱقوله: 
عيد الفطر يف السنة : -  -وأول عيد صاله النيب  (6)

ملا قال له  -  -ألنه  ؛وأهنا مل جتب ،(8)وتقدم أهنا سنة ،(7)الثانية من اهلجرة ومل يتركها
، وحيمل نقل (9)« َتطَّوََّع َأْن ِإلَّا، اَل» :قال ،سأي املكتوبات اخلم ؟غريها هل علّي :األعرايب

وجب عليه حضور العيدين على التأكيد ، عن الشافعي أن من وجب عليه حضور اجلمعة (10)املزين
                                                             

 (.1/97) ،د.ط ، السنيكي، (1)
 ( .2/515) ،”عود: “مادة ،1ط ، اجلوهري، ((2

 ( .88-1/87) ،1ط ، النووي، (3)
النوع األول: فرض عني وهو أحد عشر صالة، والنوع الثاين: فرض كفاية، والنوع الثالث: سنة، والنوع الرابع: نفٌل  (4)

 .40-39ص، 1ط، ، السنيكيمطلق. 
 .40ص ،1ط، ، السنيكي(5) 
 .2: يةاآل :الكوثر سورة (6)
 ( .1/587) ،1ط ، الشربيين، (7)
 . 138انظر ص  (8)
 مخس: » اهلل رسول فقال اإلسالم، عن يسأله هو فإذا ، اهلل رسول إىل رجل جاء: قال اهلل عبيد بن طلحة عن (9)

 ،«رمضان شهر وصيام: » اهلل رسول فقال «تطوع أن إال ال،: »قال غريها؟ علي هل :فقال ،«والليلة اليوم يف صلوات
 إال ال،: »قال غريها؟ علي هل: قال الزكاة،  اهلل رسول له وذكر: قال ،«تطوع أن إال ال،: »قال غريه؟ علي هل: قال
أخرجه  .«صدق إن أفلح: » اهلل رسول قال أنقص، وال هذا، على أزيد ال واهلل: يقول وهو الرجل فأدبر ،«تطوع أن

 (.2678) رقم ،(3/179) يستحلف، كيف باب، الشهادات كتاب البخاري،
 . 48ص ،1ط ، املزين، (10)
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وأمرنا بإظهار  ،(1)وقد كان للجاهلية يوما لعب فأبدلنا هبما يومي العيد ،وال قتال بتركها ،فال إمث
وما ، وشكرا على ما أوليناه قبلهما من تتميم رمضان ،للمشركنيإغاظة  ؛أنواع الذكر فيهما

والشهر مباح ال سنة ، وأول السنة، والتهنئة بالعيد ،(2)اشتمل عليه عشر ذي احلجة ال سيما احلج
، وتسن املصافحة مع البشاشة ،(3)كما قاله ابن عبد السالم واملعتمد االستحباب ،وال بدعة، فيه

((الروضة))قي كما يف والدعاء باملغفرة للتال
 يف السري. (4)

والشروط كغريها من الصلوات ، وحكمها يف األركان ،(5)قوله: )وهي ركعتان( إمجاعا
مث بعد تكبرية التحّرم يأيت بدعاء االفتتاح كغريها من  ،أو األضحى، حيرم هبا بنية صالة عيد الفطر 

 .(6)مث بسبع تكبريات إخل ،الصلوات

وال يعترب متام الطلوع خالفا ملا يف  ،ابتداء طلوع الشمس :يقوله: )من الطلوع( أ
 .(8)وإن كان ثاين شوال، من اليوم الذي ُيعّيد فيه الناس  (7)العباب

 .(9)ح رملي .قوله: )إىل الزوال( ولو وقعت اخلطبة بعد الزوال حسبت

  

                                                             

 فيهما نلعب كنا: قالوا"  اليومان؟ هذان ما: "فقال فيهما، يلعبون يومان وهلم املدينة  اهلل رسول قدم: »قال أنس، عن (1)
يف  داود أبوأخرجه . «الفطر ويوم األضحى، يوم: منهما خريا هبما أبدلكم قد اهلل إن: "  اهلل رسول قالف اجلاهلية، يف

 رقم ،( 1/452) ،يف األلباين وصححه (.1134) رقم ،(1/295) العيدين، صالة باب ،
(1439.) 
 ( .2/218)، د.ط ،، انظر الُبَجْيَرِمّي (2)
 (.1/283) ،د.ط ، السنيكي، (3)

 ( .10/237) ،3ط ، ، النووي(4) 
 . 32ص ،د.ط ، ،حزم ابن(5) 
 ( .2/387) ،3ط ، الرملي، (6)

 ( .1/227) ،1ط ، املزجد،(7) 
 كان وإن ، أداء الغد من تصلى العيد صالة فإن الغروب بعد وعدلوا الزوال بعد الثالثني يوم اهلالل شهدوا أهنم لو مراده (8)

 مرجع سابق نفس املوضع. الرملي، . شوال ثاين
 (.1/279، )د.ط، ، السنيكي(9) 
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ين الصالة اليت تشرع ألن مب ؛(1)قوله: )على األصل يف أنه إذا خرج وقت صالة( إخل عبارة الرملي
ألن هذا الوقت يف اجلملة حمل  ؛ال عدم إيراد الضحى عليه ،اليت تشرع هلا اجلماعة :لعله أشار بقوله

على عدم االشتراك يف  (2)ألن اجلماعة غري مشروعة يف صالة الضحى ؛الضحى لكن ال ترد
ليس فيه وقت خال عن و ،واليوم يدخل بطلوع الفجر ،وهذه الصالة منسوبة إىل اليوم ،األوقات

ألنه يدخل فيه  (3)؛صالة تشرع هلا اجلماعة إال ما ذكرناه، وأما كون آخرها الزوال فمتفق عليه
 .(4)وقت صالة أخرى

 . (5)كما قاله ابن الصباغ وغريه ،قوله: )كرمح( فلو فعلها قبل االرتفاع كِره

قبل فعلها ب فال يكره ألهنا ذات سب ؛عدم الكراهة (7)واملعتمد ،ضعيف (6)قوله: )كره(
 .(8)رملي .االرتفاع

وحنوه وضاق املسجد صلى اإلمام ، وإذا وجد مطر قوله: )فيكره فيه للتشويش بالزحام(
 ،وإذا خرج لغري املسجد استخلف من يصلي ،واستخلف من يصلي بباقي الناس مبوضع آخر ،فيه

األقوياء كما استخلف  وبعض ،وبعض مرضى ،وغريهم كشيوخ ،وخيطب فيه مبن يتأخر من ضعفة
رضي اهلل تعاىل  - رواه الشافعي ،يف ذلك (9)أبا مسعود األنصاري - اهلل تعاىل عنه رضي -علي 

                                                             

 (.1/279، )د.ط، ، السنيكي (1)
 (( .هلا اجلماعةيف )أ( : )) (2)
 . 32ص ،د.ط ، حزم، ابن (3)
 ( .1/587) ،1ط ، الشربيين، (4)
 (.1/97) ،د.ط ، السنيكي، (5)

 ( .431-4/430) ،1ط ، الرفعة، ابن(6) 
 ( .3/40) ،د.ط ، اهليتمي،(7) 
 ( .2/387) ،3ط ، الرملي، (8)

 مسعود بأيب ويعرف بكنيته، مشهور هو اخلزرج، بن احلارث بين من األنصاري، مسعود أبو ثعلبة، بن عمرو بن عقبة (9)
 بدرا، يشهد ومل سنا، العقبة شهد من أحدث مسعود أبو كان: إسحاق ابن قال. بدرا يسكن كان  ألنه البدري،

 البدريني، يف فذكره لبخاري،ا قال وبذلك بدرا، مسعود أبو شهد قد: طائفة وقالت املشاهد، من بعدها وما أحدا وشهد
 الرب، عبد ابن.  وسكنها الكوفة نزل قد وكان. وأربعني اثنتني أو إحدى سنة مسعود أبو مات. بدرا شهوده يصح وال

 (.175-3/1074) ،1ط ،
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كما صرح به  ،وسكت عن اخلطبة مل خيطب ،فإن استخلف من يصلي ،(1)بإسناد صحيح - عنه
 .(3)على اإلمام (2)لكونه افتياتا ،اجليلي

ومنه  ،يقينا فعند الشك يؤخذ باألقل ،والركوع، حرام سوى تكبرييت اإل (4)قوله: )سبعًا(
ويعيدهن خبالف شّكه هل نوى اإلحرام يف واحدة  ،فيجعلها األخرية ؟أن يشك يف أيها أحرم هبا
يف  ،واملنفرد، أي السبع املستقل وهو اإلمام :ولو تركها ؛(5)ابن حجر .منهن؟ فإنه ليس يف صالة

 :(6)ففي األّم .الثانية مع تكبريها هذا سهوًا وصوابه مل يتداركها الركعة األوىل تداركها يف الركعة
واعتمد ذلك  ،فإن كّبر فيها اثين عشرة كره ،سـا يف األوىل اقتصر يف الثانية على مخـإذا تركه
 .(12)وشرحه (11)عباب .(10)وغريهم ،(9)والزّركشي ،(8)وابن النَّقيب ،(7)ابن الرِّفعة

                                                             

  ( .7/176، )د.ط، ، الشافعي(1) 
 يوم املسجد يف الناس بضعفة يصلي أن رجال أمر"  عليا أن هزيل، عن حيدث قيس أبا مسعت: قال النعمان بن حممد عن
 يأمر اإلمام باب ،العيدين صالة كتاب ،يف  البيهقيأخرجه  ". أربعا يصلي أن وأمره ، أضحى يوم أو فطر
 ،. النوويوصححه النووي يف اجملموع .(6259) رقم ،(3/434) املسجد، يف العيد الناس بضعفة يصلي من

 ( .5/5) ،1ط ،
 وفاته فيه تفعل ومل وقتها خرج إذا الصالة فاتت ومنه فعله وقت فات واألصل األمر وفات وفواتا فوتا يفوت فات: فوت  (2)

 من فيه يؤامر ومل برأيه واستبد شيء بفعل سبق إذا افتياتا فالن افتات قيل ومنه هبا سبقه بذراع فالن وفاته أعوزه الشيء
 (.1/482) ،”فوت: “مادة ،د.ط ، الفيومي،. فيه باألمر منه أحق هو

 (.1/98) ،د.ط ، السنيكي، (3)
 والقراءة اآلخرة، يف ومخس األوىل، يف سبع الفطر يف التكبري":   اهلل نيب قال: قال العاص، بن عمرو بن اهلل عبد حلديث (4)

 رقم ،(2/355) العيدين، يف التكبري باب ،الصالة كتاب ،يف داود أبو أخرجه.  "كلتيهما بعدمها
 ( .4/313) ،يف األلباين وصححه .(1151)
 ( .3/41) ،د.ط ، اهليتمي، (5)
 ( .1/271) مرجع سابق، الشافعي، (6)
 ( .4/462) ،1ط ، الرفعة، ابن (7)

 . 85ص ،1ط ، النقيب، ابن(8) 
 ( .1/258) ،د.ط ، الزركشي، (9)

 ( .1/589) ،1ط ، الشربيين، (10)
 ( .1/231) ،1ط ، املزجد،(11) 
 .4اجمللد، 3اجلزء، 47اللوح ،خمطوط، ، اهليتمي(12) 
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فتذكرها قبل ركوعه،  أو تعمد تركها باألوىل و نسيها أي التكبرياتقوله: )قبل القراءة( إخل ول
، فال يتداركها، فإن عاد مل تبطل صالته (1)وشرع يف القراءة وإن مل يتم فاحتته فاتت يف اجلديد
 عامد فإن صالته تبطل، ولو ملليكرب وهو عا ؛خبالف ما لو ذكرها يف ركوعه، أو بعده وعاد للقيام

يقرأ كرب، خبالف ما لو تعوذ قبل االفتتاح حيث ال يأيت به؛ ألنه بعد التعوذ ال تركها وتعوذ ومل 
 .(2)شيخنا .يكون مفتتحًا

مامه إولو نقص  ،والركوع يقينا عقب قيامه، قوله: )مخسًا( سوى تكبرييت القيام 
وإن  ،و بعدهاأ ،مثال قبل القراءة اًّأو ست ،التكبريات تابعه وكرب مأموما وفاقا إلمامه إن كرب ثالثا

 .(3)وسيأيت للمسبوق فيما بّينته باخلامس ،تعمده اإلمام فإن تركها كلها مل يأت هبا املأموم

أم يف غريه  ،سواء قضاها يف يوم العيد ،وقضاها كرب فيها ،إيضاح: ولو فاتت صالة العيد
((اجملموع))كما اقتضاه كالم 

 .(5)ش رملي .وهو املعتمد ،(4)

ش ))وضبطه يف  ،وال قصرية ،ال طويلة :تكبريتني( أي منهما كآية معتدلة أيقوله: )يفصل بني كل 
((التلخيص

 .(7)بقدر سورة اإلخالص (6)

 ،وال بعد اخلامسة ،التكبرية السابعة بعد قوله: )بني كل تكبريتني( يؤخذ منه أنه ال يأيت به
 .(9)خالفا لإلمام (8)واخلمس ،وال قبل األوىل من السبع جزما

                                                             

 هو ما قاله اإلمام الشافعي مبصر، تصنيفًا أو إفتاء، ويسمى باملذهب اجلديد . القوامسي،القول اجلديد:  (1)
 . 473ص ،2ط ،

 ( .2/390) ،3ط ، الرملي، (2)

 هكذا يف النسختني ومل يتبني يل املعىن؛ واألقرب إىل املعىن أن مراده ويأيت املسبوق بالتكبريات اخلمس ، واهلل تعاىل أعلم. (3)
 ( .5/29) ،1ط ، النووي، (4)

 مرجع سابق نفس املوضع. الرملي،(5) 
 فعزوته الشافعية كتب يف النص فوجدت خمطوطًا وال أليب علي السنجي مطبوعًا التلخيص شرح كتاب على أقف مل (6)

 ( .2/387، )مرجع سابق، الرملي .إليها
 املرجع السابق نفس املوضع. (7)
 ( .1/588) ،1ط ، الشربيين، (8)
 ( .2/616) ،1ط ، اجلويين، (9)
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 ،هي أعمال اخلري اليت تبقى للشخص مثرهتا أبدا: (1)هي الباقيات الصاحلات( قال البيضاويقوله: )و
وسبحان اهلل واحلمد هلل  ،وصيام رمضان ،وأعمال احلج ،ويندرج فيها ما فسرت به من الصلوات
 .(2)وال إله إال اهلل واهلل أكرب والكالم الطيب

فإن الركعة  ،فرادًا تشبيها للخطبتني بصالة العيدإاألوىل والثانية  : يفقوله: )وال بينهما( أي
 ،وتكبرية الركوع ،وتكبرية اإلحرام ،فإن فيها سبع تكبريات ،األوىل تشتمل على تسع تكبريات
 ،وتكبرية الركوع ،وتكبرية القيام ،فإن فيها مخس تكبريات ،والركعة الثانية على سبع تكبريات

أو قرن بني كل  ،بني كل تكبريتني (3)د فلو ختلل ذكروكذا اإلفرا ،والوالء سنة يف التكبريات
 .(4)تكبريتني جاز

 ،والكسوفني ،والعيدين ،فرع: قال أئمتنا اخلطب املشروعة عشر: خطبة اجلمعة
وكل منها  ،وعرفة فقبلها ،وكلها بعد الصالة إال خطبيت اجلمعة ،يف احلج (5)وأربع ،واالستسقاء

 .(8)ش خطيب . احلج ففرادىالباقية يف (7)إال الثالث (6)ثنتان

                                                             

 باألدب، علم له الشافعية، كبار من فقيه: البيضاوي بكر أبو العباس بن أمحد بن حممد( :  هـ 498 - 392) البيضاوي (1)
 . للصيمري الكفاية شرح يف واإلرشاد طوبقبو، يف جملدان التذكرة وشرحه الفقه، يف خمتصر التبصرة منها كتبا صنف

 ( .5/314) ،15ط ،، الزركلي
 ( .1/354) ،د.ط ، والربلسي، القليويب (2)
 بن اهلل عبد علي يوما خرج عقبة ابن الوليد أن روى ملا"  تعايل اهلل يذكر آية بقدر تكبريتني كل بني يقف أن يستحب (3)

  النيب علي وتصلي ربك وحتمد تكرب مسعود بن اهلل عبد فقال التكبري فكيف غدا العيد هذا إن وقال واالشعرى حذيفة
 ( .5/16) ،1ط ، النووي،. صدق وحذيفة االشعري فقال ذلك مثل وتفعل وتكرب وتدعو

 ( .2/392)، 3ط، ، الرملي(4) 
. الظهر صالة وقبل الزوال بعد بعرفة التاسع يوم: يةوالثان. الظهر صالة بعد مبكة احلجة ذي من السابع اليوم يف: األوىل (5)

 مجيعها فيكون الظهر صالة بعد مبىن عشر الثاين وهو األول النفر يوم: والرابعة. الظهر صالة بعد مبىن النحر يوم: والثالثة
 ( .4/166) ،1ط ، املاوردي،. الظهر صالة بعد

 الغزي، . 88ص ،1ط ، ، نتان. النوويأي: خطبة اجلمعة وعرفة فكل منهما ث (6)
 . 99ص ،1، ط

.  الظهر صالة بعد ومجيعها مبىن عشر الثاين يوم: والثالثة.  مبىن النحر يوم: والثانية.  احلجة ذي من السابع اليوم يف: األوىل (7)
 مرجع سابق نفس املوضع. ، املاوردي،

 ( .1/590) ،1ط ، الشربيين، (8)
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كاألذان قبل  ،ألنه متعاط عبادة فاسدة ؛قوله: )فلو قدم اخلطبة مل يعتّد هبا( إخل يقتضي أهنا حترم
 (2)والسنن ،ومها كخطبة اجلمعة يف األركان حينئذ، (1)ونوزع يف التحرمي إذا قصد اخلطبة ،الوقت

وهو كذلك فيجوز له أن خيطب  ،والطهارة ،والستر ،وفهم منه عدم اعتبار الشروط فيهما كالقيام
وكون خطبة  ،واإلمساع ،نعم يعترب يف أداء السنة السماع ،ومضطجعا مع القدرة على القيام ،قاعدا
ويسن  ،(4)بل لكون اآلية قرءانا ،وحرمة قراءة اجلنب آية يف إحدامها ليس لكوهنا ركنا ،(3)عربية

 .(5) خيطب لعدم فائدتهومن يصلي وحده ال ،للنساء استماع اخلطبتني

ودليله يف األول قوله تعاىل:  ،وعيد األضحى ،قوله: )ليليت العيدين( عيد الفطر
جسُّٱ خسُّأي عدة صوم رمضان  (6)  َّحس ، (8)أي عند إكماهلا (7) َّمس

: مسعت َمن أرضاه من أهل العلم يفسر اآلية بذلك، وأما يف - رضي اهلل تعاىل عنه - قال الشافعي
 َيْفَعُلُه َكاَن َأنَُّه»، قال البيهقي: وصح عن ابن عمر (10)على عيد الفطر (9)فبالقياس عيد األضحى

 .(11)وروي ذلك عنه مرفوعا يف العيدين «اْلُمَصلَّى ِإَلى َيْغُدَو َحتَّى اْلِفْطِر َلْيَلَة

 .(12)يفرغ من إحرامه هبا :قوله: )أي التحرم بصالة العيد( أي

                                                             

 ( .2/221) ،د.ط ، انظر الُبَجْيَرِمّي، (1)
 .(( أركان وسنن)) : يف )أ( (2)

 ( .2/391) ،3ط ، الرملي،(3) 
 (.1/97) ،د.ط ، السنيكي، (4)

 ( .2/392)مرجع سابق،  الرملي،(5) 
 . 185اآلية جزء من  :البقرة سورة (6)

 . 185 يةاآلجزء من  :البقرة سورة(7) 
 ( .1/201) ،4ط ، البغوي، (8)
 . 96ص، 2ط، ، الشريازي.  بينهما جيمع مبعىن أحكامه بعض يف أصل على فرع محل (9)

 ( .1/97) ،2ط ، البيهقي، (10)
 صالة إىل غدا وإذا الفطر ويوم الفطر ليلة التكبري باب، العيدين صالة كتاب،  يف البيهقي أخرجه (11)

 ،(5/145، )1ط، يف  حجر ابنوضعفه . غريب:  قيالبيه وقال(، 6128) رقم(، 3/394، )العيدين
 .ضعيف احلديث غريب: وقال

 ( .1/593) ،1ط ، الشربيين، (12)
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وهذا التكبري يسمى  ،(1)للنص عليه( ؛آكد من تكبري ليلة األضحىقوله: )وتكبري ليلة الفطر 
 ،واملنازل ،ألنه ال يتقيد حبال بل يؤتى به يف املساجد ؛أيضا (2)ويسمى باملطلق، بالتكبري املرسل

((العباب))، وعبارة (4)تص باألضحىواملقيد خي ،(3)وهو مشترك بني العيدين ،والطرق ليال وهنارا
(5)، 

((وشرحه))
كما  ،وهو خاص باألضحى على املنقول املعتمد ،مجاعاإ: واملقيد يشرع يف األضحى (6)

((اجملموع))يف 
، قال شيخنا الزيادي (9)وان جرى عليه يف األذكار ،خالفا جلمع متقدمني (8)وغريه (7)

يشرف ألن التابع يف درسه: لكن مقيد األضحى أفضل من مرسل عيد الفطر  - رمحه اهلل تعاىل -
 .(10)متبوعهبشرف 

 حني واله  (11)إىل عمرو بن حزم -  -قوله: )وذلك ليتسع وقت التضحية( إخل كتب 

  

                                                             

 . 185البقرة، رقم اآلية: سورة  َّمصخصحصمسخسحسجسُّٱللنص عليه يف اآلية  (1)
خصحصمسخسُّٱ: قوله يف أسلم بن زيد عن قيس، بن داود عن املبارك، ابن ثنا عثمان، بن سهل ثنا أيب حدثنا 

 .314ص ،3ط ، حامت، أيب ابن. «الفطر يوم التكبري: »قال َّمص
 ، كذل غري ويف وهنارا ليال والطرق واملساجد املنازل يف به يؤتى بل حبال يتقيد ال الذي : هو املطلق له ويقال: املرسل (2)

.  األضحى عيد يف ويشرع ، الصلوات أدبار يف اإلتيان به يقصد الذي هو: واملقيد ، مجيعا العيدين يف مشروع واملرسل
 ( .5/32) ،1ط ، النووي،

 ( .1/506)، 1ط، ، الرافعي (3)
 (.1/284) ،د.ط ، السنيكي، (4)
 ( .1/231) ،1ط ، املزجد، (5)

 .4اجمللد ،3اجلزء، 53اللوح ،خمطوط، ، اهليتمي(6) 
 ( .5/32) ،1ط ، النووي، (7)
 ( .2/80) ،3ط ، النووي، (8)
 ( .1/288) ،2ط ، النووي، (9)

 ( .1/430) ،د.ط ، انظر الُبَجْيَرِمّي، (10)
 عليه اللَّه صلى النيّب واستعمله بعدها، وما اخلندق شهد. الضحاك أبا يكىن. األنصاري لوذان بن زيد بن حزم بن عمرو (11)

 أبو قال. ومجاعة حممد ابنه عنه روى.  ذلك وغري دياتوال والزكاة الفرائض فيه له كتبه كتابا عنه روى. جنران على وسّلم
 حجر، ابن. اخلمسني بعد ويقال. الطبقات يف املنذر بن إبراهيم قال كذا عمر، خالفة يف مات: نعيم

 ( .4/512) ،1ط ،
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 هو مرسل. :وقال ،(1)رواه البيهقي «اْلِفْطَر َوَأّخر، اْلَأْضَحى َعّجل»أن  :البحرين

املراد أنه يدخل  ،(2)قوله: )ويف التكبري( من صالة صبح عرفة إىل عصر آخر أيام التشريق
أو بعد  ،قبل الصبح اويستمر إىل غروب مشس آخر أيام التشريق، فلو صلى نافلة أو غريه ،ربالفج

فجملة الصلوات اليت يكرب  ؛فالتعبري مبا ذكر جرى على الغالب ،عصر آخر أيام التشريق كّبر عقبه
 ويف يوم النحر وأيام التشريق ،يف يوم عرفة ثالث: (3)وعشرونخلفها غري احلاج على هذا ثالث 

 .(4)عشرون

قوله: )أما للحاج فمن ظهر( إخل فجملة ما يكرب خلفه من الفرائض مخسة عشر فرضا من 
((منت البهجة))الصلوات كما يف 

(5). 

وذلك  ،وال يرد عليه أن صالة اجلنازة مبنية على التخفيف (6)قوله: )ولو صالة جنازة(
 .(7)ش عباب .يت بعضهم صرح بهمث رأ ؛ألنه بعدها ال فيها ؛ألنا مننع ذلك ؛ينايف ختفيفها

قوله: )ألن التكبري شعار الوقت( ولو ترك التكبري عمدا، أو سهوا عقب الصالة تداركه 
هذا كله يف التكبري ، ألنه شعار األيام ال تتمة للصالة، خبالف سجود السهو ؛وإن طال الفصل

                                                             

 ضعفهو (.6149) رقم ،(3/399) العيدين، إىل الغدو باب ،العيدين صالة كتاب ،يف البيهقيأخرجه  (1)
 (.634) رقم ،(3/102) ،يف  األلباين

 بذلك مسيت أهنا: أحدمها: تأويالن بذلك تسميتها يف عشر والثالث ،عشر والثاين ،عشر احلادي :هي التشريق أيام (2)
. الشمس يف فيها اللحم يشرقون الناس ألن بذلك مسيت أهنا: والثاين. القمر بنور ليال وإشراقها الشمس بنور هنارا إلشراقها

 احلادي وهو منها األول اليوم مسي وقد ،( وتنحار وتشريق ذبح يوم يف...  مدارعها امحرت إذا وباهلدايا: )األخطل قال
 ىنمب قروا النحر يوم من الغد كان فإذا احلج من تعب يف النحر ويوم عرفة ويوم التروية يوم املوسم أهل ألن القر يوم عشر
 فيه ختلوا مىن ألن اخلالء يوم الثالث اليوم ويسمى األول النقر يوم التشريق أيام من الثاين اليوم ويسمى القر يوم مسي فلهذا

 ( .4/194) ،1ط ، ،املاوردي. أهلها من
 وهي تبدأ من فجر يوم عرفة إىل عصر آخر أيام التشريق وهو يوم الثالث عشر . الرملي، (3)

 . 129ص ،د.ط ،
 (.2/57) ،د.ط ، السنيكي، (4)

 . 33ص د.ط، ،، الوردي. ذكر إذ يكرب ينس وإن فرضا***  عشر مخس النقضا حنر ظهر من(5) 
 .((صلى جلنازة)): يف )أ(  (6)
 .4اجمللد، 3اجلزء، 54اللوح ،خمطوط، العباب رحش اإليعاب، اهليتمي (7)
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يف نفسه مل مينع منه كما نقله  الذي يرفع به صوته وجيعله شعارا إليه، أما لو استغرق عمره بالتكبري
 .(3)ش رملي .، وأقره(2)عن اإلمام (1)يف الروضة

اتباعا للسلف  ؛اهلل أكرب ثالثا نسقا يف نفس واحد :واملقيد ،فرع: صفة التكبريين املرسل
رضي  - (4)فحسن كما قاله اإلمام الشافعي - تعاىل –وما زاد على الثالث من ذكر اهلل  ،واخللف

على  -  -والوقوف ُهنيهة ما قاله  ،وحيسن أن يزيد بعد الثالث املتوالية :قال - عنهاهلل تعاىل 
 (6)ا يف الروضـوهذا م ،أعين حمذوفا :أو ،ناصبة كربت ،«َكِبرًيا َأْكَبُر اهلُل»(5)الصفا حبجة الوداع

 - ،(10)بكرة وسبحان اهلل ،واحلمد هلل كثريا»(9)كاحملرر (8)وهو أرجح مما يف املنهاج (7)كالشرحني
ال إله إال  - ((واملغرب ،ما بني العصر)) :وقيل، ((آخره :هو)) «(11)وأصيال -( أول النهار :وهي)

 ،صدق وعده ،ال إله إال اهلل وحده ،ولو كره الكافرون ،خملصني له الدين ،وال نعبد إال إياه ،اهلل
وال  ،ه إال اهلل واهلل أكربال إل ،وهزم األحزاب وحده -  - ((نبينا حممد))وهو  -، ونصر عبده

((الروضة))وعبارة  ،ال مطلوبة ،ن هذه الزيادة مباحةأبأس قضيته 
وعبارة  ،تقتضي طلبها (12)

((اجملموع))
النص ومجع من األصحاب أن تكون الزيادة بعد ،وفيها نقل ذلك عن  ،صرحية فيه (13)

ويرفع صوته  ،هلل واهلل أكرب وهلل احلمدال إله إال ا؛  (14)وقبل اهلل أكرب كبري إخل ،تكبريه ثالثا نسقا
                                                             

 ( .2/80) ،3ط ،، النووي (1)
 ( .2/628، )1ط، ، اجلويين (2)
 ( .2/399) ،3ط ، الرملي، (3)
 ( .1/276) د.ط، ، الشافعي، (4)
 ( .1218رقم )، ، (2/886) النيب حجة باب احلج، كتاب مسلم،أخرجه  (5)
 ( .1/233، )1ط، ، املقري ابن (6)
 ( .1/259) ،1ط ، الرافعي، (7)

 فاكتفيت بالعزو إىل الشرح الكبري للرافعي. خمطوطًا وال مطبوعًا( الشرح الصغري) كتاب على أقف مل 
 . 53ص، 1ط، ، لنوويا(8) 
 . 77ص ،1ط ، الرافعي،(9) 
 (.4/77) ،”بكر: “مادة ،3ط ، منظور، ابن (10)
 ( .4/162) ،”أصل: “مادة ،1ط ، اجلوهري، (11)
 ( .2/81) ،3ط ، النووي، (12)

 ( .5/39) ،1ط  النووي، (13)
 ( .3/54) ،د.ط ، اهليتمي، (14)
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ولو كرب اإلمام من صبح يوم عرفة واملأموم ال يعتقده من  ،مع تقييده بالذكر (1)اتفاقا كما مر
ملا مر من انقطاع  ؛كما لو سجد اإلمام للسهو بعد السالم ،أو عكسه عمل باعتقاد نفسه ينئذح

يمة األنعام يف عشر ذي احلجة سن له التكبري وإذا رأى شيئا من هب، (3)وشرحه (2)عباب .القدوة
ش  .وظاهره أن من علم كمن رأى فالتعبري هبا جرى على الغالب، (5)وغريه (4)قاله صاحب التنبيه

 .(6)رملي

: يستثىن هذا (7)قال يف ش األصل - قوله: )إال سجديت تالوة وشكر( فال يكرب خلفهما،
مدة التكبري إذا قضاها خارجها فإنه  (8)وفائتة، انتهى .صالة وفيه جتوز ىيقتضي أنه يسم - مما قبله

خبالف ما إذا قضى العيد فإنه يكرب  ،ألن التكبري شعار هذه األيام فال تفعل يف غريها ؛ال يكرب أيضا
 التنبيه عليه. (10)كما تقدم (9)خلفه ولو طال الفصل

  

                                                             

 . 146انظر ص (1)
 (.1/232) ،1ط ، املزجد،(2) 
 .4اجمللد، 3اجلزء، 54اللوح ،خمطوط، ، اهليتمي(3) 
 . 46ص ،1ط ، الشريازي، (4)
 . 167ص ،1ط ، املعربي، (5)
 ( .2/400) ،3ط ، الرملي، ((6

 (.1/198) ،د.ط ، السنيكي،(7) 
.  فيه تفعل ومل وقتها خرج إذا الصالة فاتت ومنه فعله وقت فات واألصل األمر وفات وفواتا فوتا يفوت فات:  فوت (8)

 ( .2/482) ،”فوت: “مادة ،د.ط ، الفيومي،
 ( .2/366)، 1ط، ، الرافعي(9) 
 . 146انظر ص (10)
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((اجملموع))خامتة: قال يف 
أو غريها من  ، العيد بصالةيستحب إحياء ليليت :قال أصحابنا :(1)

ويؤيده ما نقل عن  ،حتصل بساعة :وقيل ،والصحيح أن فضيلته إمنا حتصل مبعظم الليل ،الطاعات
 ،ويعزم أن يصلي الصبح يف مجاعة ،أن إحياء ليلة العيد أن يصلي العشاء يف مجاعة (2)ابن عباس

 .(3)ش األصل .واملختار ما قدمته انتهى

  

                                                             

 ( .5/42) ،1ط ، النووي،(1) 
 مل أقف على هذا األثر مسندًا ، وهو منسوب إىل ابن عباس رضي اهلل عنها يف كتب السادة الشافعية .(2) 

 ( .5/42) ،1ط ، النووي،
 ( .3/51) ،د.ط ، اهليتمي،

 .( 6/480) ،1ط ، الرفعة، ابن
 (.1/282) ،د.ط ، السنيكي،(3) 
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(1) 

وغريه أي: املسافر ولو سفر  ،(4)أو بادية ،(3)مؤكدة للمقيم ولو بقرية :أي (هي سنة) (2)قوله:
 (6)عباب. الستواء الكل يف احلاجة ؛واألنثى ،والذكر ،واملميز ،والبالغ ،والعبد ،سوى احلر (5)قصر

 .(7)وشرحه

أو  ، أو ملوحته ، أو قلته حبيث ال يكفي ،النقطاع املاء ؛وذلك (قوله : )عند احلاجة
ألن املؤمنني  ؛ويسأل الزيادة لنفسه، ويستسقي غري احملتاج للمحتاج ،زيادته إذا كان هبا نفع

 ِلَأِخيِه اْلُمْسِلِم اْلَمْرِء َدْعَوُة»، وروى مسلم خرب (8)كالعضو الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كله
   َوَلَك آِمنَي: ِبِه اْلُمَوكَُّل اْلَمَلُك َقاَل، ِهـِلَأِخي َدَعا ُكلََّما َلٌكَم ِهـَرْأِس ِعْنَد، ُمْسَتَجاَبٌة اْلَغْيِب ِبَظْهِر

                                                             

 السقيا واالسم ؛وأسقاهم الغيث، عباده اهلل سقى :يقال ،والعباد البالد على الغيث إنزال :أي ،السقيا طلب من استفعال (1)
 ،”سقي: “مادة  ،د.ط ، ،اجلزري. يسقيك أن منه طلبت إذا فالنا واستسقيت ؛بالضم

(2/381. ) 
 سقطت من )أ( : ))قوله(( . (2)
 . 61سبق التعريف هبا ص (3)
 الرأي ظاهر يف يأ 27سورة هود: اآلية  َّمضخضحضجضمصُّٱ وقرئ. ظهر أي مسا باب من األمر بدا : (4)

 ويف بدوي إليه والنسبة لباديةا والبدو.  باديتهم إىل خرجوا القوم وبدا الرأي؛ أول ومعناه بدأت من جعله مهزه ومن
 وهو البادية يف اإلقامة وكسرها الباء بفتح البداوة و األعراب، جفاء فيه صار البادية نزل من أي «جفا بدا من: »احلديث

 ،5ط ، الرازي،.  بداوي إليها والنسبة وحده زيد أيب عن إال الفتح أعرف ال: ثعلب قال احلضارة، ضد
 . 31ص ،”بدا: “مادة

 (.1/289) ،د.ط ، السنيكي، (5)
 ( .1/235) ،1ط ، املزجد، (6)
 .4اجمللد، 3اجلزء، 60اللوح، خمطوط، ، اهليتمي (7)
 اشتكى إذا اجلسد مثل وتعاطفهم وترامحهم، توادهم، يف ؤمننيامل مثل: "  اهلل رسول قال: قال بشري، بن النعمان عن (8)

 املؤمنني تراحم باب واآلداب، والصلة الرب كتاب مسلم،أخرجه ". واحلمى  بالسهر اجلسد سائر له تداعى عضو منه
 (.2058) رقم ،(4/1999) وتعاضدهم، وتعاطفهم
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، ك بأن ال يكون ذلك الغري ذا بدعةتقييد ذل :-(2)كما قاله األذرعي -ويظهر، (1)«َذِلَك ِبِمْثِل
، ريقتهوألن العامة قد تظن باالستسقاء له حسن ط؛ تأديبًا وزجرًا له ؛وبغي فال يستسقي وضاللة،

نفع به يف ذلك الوقت فال وال  ،أما لو انقطع املاء ومل متّس احلاجة إليه ،وفيه مفاسد ،والرضا هبا
 .استسقاء

ب زيادة هبا نفع هلم، وليس لقد يفهم أنه ال يستسقي بالصالة لط نفتنبيه: كالم املص
 . (3)كما تقّرر ش اخلطيب .مراًدا

 :يف قوله (4)ه مبعىن واحد وقد مجعها لبيدوأسقا ،سقاه :قوله : )طلب السقيا( يقال

 (6)هالل من والقبائل (5)منريا ***  وأسقى جمد بين قومي سقى

عم من املعىن أوهذا اللغوي  ،(7)طلب سقيا العباد من اهلل عند حاجتهم إليها :وشرعًا
 ألنه يشمل الطلب من اهلل تعاىل وغريه . ؛الشرعي

  

                                                             

 أجده فلم منزله، يف الدرداء أبا فأتيت الشام، قدمت: قال اء،الدرد حتته وكانت صفوان، بن اهلل عبد ابن وهو صفوان عن(1) 
 دعوة: " يقول كان  النيب فإن خبري، لنا اهلل فادع: قالت نعم،: فقلت العام، احلج أتريد: فقالت الدرداء، أم ووجدت

 ولك آمني: به ملوكلا امللك قال خبري، ألخيه دعا كلما موكل ملك رأسه عند مستجابة، الغيب بظهر ألخيه املسلم املرء
 ،(4/3094) الغيب، بظهر للمسلمني الدعاء فضل باب ،واالستغفار والتوبة والدعاء الذكر كتاب مسلم،أخرجه " .  مبثل
 (.2733) رقم

 ( .1/603) ،1ط  الشربيين، (2)
 املرجع السابق نفس املوضع .(3) 
 قال. إسالمه وحسن فأسلم  النيب على وفد املشهور، الشاعر العامري، اهلوازين عقيل أبو مالك، بن ةربيع بن لبيد (4)

 الكوفة، نزل قومه، أشراف أحد وكان. باطل اهلل خال ما شيء كل أال: لبيد كلمة الشاعر، قاهلا كلمة أصدق: النيب
: قالت عائشة، عن أبيه، عن هشام، عن: الزناد أيب ابن وقال. الفنت اعتزل قد وكان. وأطعم حنر إال الصبا هتب ال وكان
 ( .2/436) ،2ط ، الذهيب،. الشعر من بيت ألف عشر اثين للبيد رويت

 ابن . هوازن بن بكر بن معاوية بن صعصعة بن عامر بن منري بنو:  وهم ، العدنانية من ، صعصعة بن عامر من بطن: منري (5)
 ( .1/73) ،1ط ، عبدالرب، ابن(. 1/279) ،1ط ، حزم،

 ( .4/105) ،د.ط ، الفارايب، (6)
 (.1/100) ،د.ط ، السنيكي، (7)
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 .(2)ش العباب .(1)بار الصحيحة( ثابتة باألخقوله: ) ثالثة أنواع

 واخلطبة. ،من الصالة قوله: )جمرد الدعاء( أي: خاليًا

عن  (4)وغريه ،(3)كما يف البيان ،قوله: )وأوسطها الدعاء خلف الصلوات( أي: ولو نافلة
خالف و، (6)ق س .ما صّلى ولو تطّوعًافقال: وبعد (5)وذكره صاحب البهجة ،األصحاب

  ، وكأنه مل يبلغه األحاديث الكثرية الصحيحة أّنه كان(8)فقال: إهنا بدعة يف الصالة (7)حنيفةأبو

                                                             

 من كان ما وأحسنه غريه أو دمسج يف لذلك وجمتمعني فرادى صالة خلف وال صالة بال الدعاء ادناها أنواع االستسقاء(1) 
 املطلب، عبد بن بالعباس استسقى قحطوا إذا كان ، اخلطاب بن عمر أن مالك، بن أنس . ودليله حديث اخلري أهل
 مسلم،أخرجه .  فيسقون: قال ،«فاسقنا نبينا بعم إليك نتوسل وإنا فتسقينا، بنبينا إليك نتوسل كنا إنا اللهم: »فقال

 الدعاء أوسطها وهو الثاين .(1010) رقم ،(2/27) قحطوا، إذا االستسقاء اإلمام الناس سؤال ببا ،االستسقاء أبواب
 يوم املسجد دخل رجال أن مالك، بن أنس اجلمعة، ودليله حديث خطبة ويف الصلوات من غريها أو اجلمعة صالة خلف
 اهلل رسول يا: قال مث قائما،  اهلل رسول فاستقبل خيطب، قائم  اهلل ورسول القضاء، دار حنو كان باب من مجعة،

 اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم: »قال مث يديه،  اهلل رسول فرفع: قال يغثنا اهلل فادع السبل، وانقطعت األموال، هلكت
 تفطلع: قال دار، وال بيت من سلع وبني بيننا وما قزعة، وال سحاب من السماء يف نرى ما واهلل وال: أنس قال ،«أغثنا
 مث: قال سبتا، الشمس رأينا ما واهلل فال: قال أمطرت، مث انتشرت، السماء توسطت فلما الترس، مثل سحابة ورائه من

 هلكت اهلل رسول يا: فقال قائما، فاستقبله خيطب، قائم  اهلل ورسول املقبلة، اجلمعة يف الباب ذلك من رجل دخل
 اللهم علينا، وال حولنا اللهم: »قال مث يديه،  اهلل رسول فرفع: قال عنا، ميسكها اهلل فادع السبل، وانقطعت األموال

 كتاب مسلم،أخرجه .  الشمس يف منشي وخرجنا فانقلعت، «الشجر ومنابت األودية، وبطون والظراب، اآلكام، على
 ركعتني صالةب االستسقاء وهو أفضلها الثالث .(897) رقم ،(2/612) االستسقاء، يف الدعاء باب ،االستسقاء صالة

 رداءه، وقلب القبلة، واستقبل فاستسقى املصلى، إىل  النيب خرج: »قال عمه، عن متيم، بن عباد ودليله حديث وخطبتني
 ، النووي، .(894رقم ) ،(2/611) االستسقاء، صالة كتاب مسلم،أخرجه . «ركعتني وصلى

  ( .5/64) ،1ط
 .4اجمللد، 3اجلزء، 61اللوح ،خمطوط، ، اهليتمي(2) 
 ( .2/685) ،1ط ، العمراين، (3)
 ( .2/413) ،3ط ، الرملي، (4)
 .33ص د.ط، ،، الوردي. تطوعا ولو صّلى ما وبعد***  الدعا إكثار لالستسقاء سن (5)

 (.66-2/65) د.ط،، ، السنيكي(6) 
 ( .1/313) ،2ط ، املنبجي، (7)
 ،1ط ، لشاطيب،ا. سبحانه هلل التعبد يف املبالغة عليها بالسلوك يقصد الشرعية، تضاهي خمترعة، الدين يف طريقة (8)

(1/47. ) 
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 فإن ،(4)عليها الصحابة وأمجع ،(3)هاصاحب ، ومن مّث خالف(2)وغريها، (1)يفعلها كما يف الصحيحني
وصلى عام  –رضي اهلل تعاىل عنه  – (5)استسقى بالعباس –رضي اهلل تعاىل عنه  –عمر 
 .(7)ش العباب .نكره أحدومل ي ،(6)الرمادة

                                                             

. «ركعتني وصلى رداءه، وقلب القبلة، واستقبل فاستسقى املصلى، إىل  النيب خرج: »قال عمه، عن متيم، بن عن عباد(1) 
 حتويل باب ،االستسقاء أبواب البخاري،وأخرجه  .(894) رقم ،(2/611) االستسقاء، صالة كتاب مسلم،أخرجه 

 (.1012) رقم ،(2/27) االستسقاء، يف الرداء
 ،(3/155) ،2ط لالستسقاء، املصلى إىل اإلمام خروج باب ،االستسقاء كتاب ،يف النسائيوأخرجه  (2)

 صالة يف جاء ما باب ،فيها والسنة الصلوات إقامة أبواب ،يف  ماجة ابنوأخرجه  .(1505) رقم
 .(1267) رقم ،( 2/317) ،1ط االستسقاء،

  ( .2/76) ،د.ط ، السرخسي، ((3
. بالكوفة ونشأ بواسط، ولد. حنيفة أيب صاحب ،الكويف الشيباين، اهلل عبد أبو احلسن بن بالصاحبني مها : حممدواملراد  

 مغول، بن ومالك ومسعر، حنيفة، أيب: عن وروى. يوسف أبو القاضي على الفقه ومتم الفقه، بعض حنيفة أيب عن وأخذ
 فقيه حفص بن وأمحد اهلل، عبيد بن وهشام عبيد، وأبو -جدا فأكثر- الشافعي: عنه أخذ. أنس بن ومالك وزاعي،واأل

 مائة سبع لفظه من ومسعت وكسرا، سنني ثالث مالك عند أقمت: احلسن بن حممد قال: الشافعي وقال.وآخرون خبارى،
: قلت. احلسن بن حممد كتب من: قال؟ الدقاق املسائل ههذ لك أين من: أمحد لإلمام قلت: احلريب إبراهيم قال. حديث

 ( .7/555) د.ط، ، ،الذهيب. هـ189 سنة اهلل رمحة إىل تويف
 اهلل رضي حنيفة أيب صاحب الكويف، األنصاري، إبراهيم بن يعقوب العراقني فقيه العالمة اإلمام يوسف أبو والقاضي

 بن وأمحد الفقيه احلسن بن حممد وعنه. وطبقتهم السائب بن وعطاء الشيباين إسحاق وأبا عروة بن هشام مسع: عنهما
 يتعاهد حنيفة أبو فكان فقريا أبوه وكان العلم طلب يف نشأ و اجلعد بن وعلي معني بن وحيىي الوليد بن وبشر حنبل

 عند يقول يوسف أبا مسعت التميمي ىيحي بن حيىي وقال. للحديث القوم اتبع يوسف أبو: املزين وقال مائة بعد مبائة يعقوب
 . هـ182ت.احلديث يف مصنفا كان: أمحد وقال، والسنة الكتاب وافق ما إال عنه رجعت فقد به أفتيت ما كل: وفاته

 ( .1/214) ،1ط ،،الذهيب
 ( .4/513) ،1ط ، الرفعة، ابن (4)

 ، بسنتني  اللَّه رسول قبل ولد ،  اللَّه رسول عّم. اهلامشّي القرشّي مناف عبد بن هاشم بن باملطل عبد بن العّباس(5) 
 يكتب وصار ذلك، قومه وكتم وأسلم، مكرها، املشركني مع بدرا وشهد يسلم، أن قبل األنصار مع العقبة بيعة وحضر

 روى بأحاديث،  الّنيّب عن حّدث وقد حنني، يوم توثب الفتح، وشهد بقليل، الفتح قبل هاجر مث باألخبار،  الّنيب إىل
 ( .3/512) ،1ط ، ،حجر ابن هـ.32ت قيس، بن واألحنف سعد، بن وعامر أوالده، عنه

 من اسودت األرض ألن الرمادة عام ومسيت شديدا، جوعا الناس وجاع احلجاز، أرض عم جدب عام هو:  الرمادة عام (6)
.  منهما لكل مسيت تكون أن وميكن. كالرماد ترابا الريح تسفي كانت ألهنا: وقيل. بالرماد شبيها لوهنا عاد حىت طر،امل قلة
 ( .10/68) ،1ط ، كثري، ابن

 .4اجمللد، 3اجلزء، 60اللوح ،خمطوط، ، اهليتمي ((7
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بل جيوز فعلها مىت شاء ولو يف  ،وال بوقت من األوقات (قوله: )أن وقتها ال خيتص بوقت العيد
 .(1)ش الرملي .هنا ذات سبب فدارت معه كصالة الكسوفأل ؛وقت الكراهة على األصح

 .(3)متوالية كما قيده ابن الرفعة :أي (2) قوله: )وثالثة قبله(

: َدْعَوُتُهُم ُتَردُّ َلا َثَلاَثٌة»خرب  (5)عن أيب هريرة (4)ى الترمذيووراخل ( ًاأثر قوله: )ألن له
، (7)عن أنس (6)رواه البيهقي ،حسن حديٌث :وقال «َواْلَمْظُلوُم، اْلَعاِدُل َواْلِإَماُم، ُيْفِطَر َحتَّى الصَّاِئُم
كما يف  ،(9)اإلماموصوم هذه األيام واجب بأمر  (8)«َواْلُمَساِفِر، َواْلَواِلِد، الصَّاِئِم َدْعَوُة»وقال 

((فتاوى النووي))
وقد ، (11) َّمكلكخكحكجكُّٱلقوله تعاىل ؛  -رمحه اهلل تعاىل – (10)

خبالف املباح فال أثر لألمر به  وهنيه ما مل خيالف الشرع،، صرحوا بوجوب طاعة اإلمام يف أمره

                                                             

 ( .2/422) ،3ط ، الرملي،(1) 
 إىل وتقربوا متتابعة، أيام ثالثة فصاموا الناس أمر يستسقي أن أراد إذا كان أنه األئمة بعض عن بلغنا: ¬ الشافعي قال (2)

 اليوم يف خيرجوا أن وآمرهم هلم، ذلك أحب وأنا هبم، فاستسقى الرابع اليوم يف خرج مث خري من استطاعوا مبا وجل عز اهلل
 (.1/284) د.ط، ، الشافعي،. إمامهم على وال عليهم، ذلك أوجب أن غري من صياما الرابع

 ( .4/516) ،1ط  الرفعة، ابن(3) 
 (.3598) رقم ،(5/470) والعافية، العفو يف باب ،الدعوات أبواب ،يف الترمذيأخرجه  (4)
 حفظا الصحابة أكثر كان، صحايب: هريرة( بـ)أيب امللقب، الدوسي صخر بن نالرمح عبد( م 679: ت)هريرة  أبو (5)

، النيب صحبة ولزم هـ 7 سنة فأسلم، خبيرب  اهلل ورسول املدينة وقدم، اجلاهلية يف ضعيفا يتيما نشأ. له ورواية للحديث
 املدينة يف مقامه أكثر كانو ،وتابعي صحايب بني رجل 800 من أكثر هريرة أيب عن نقلها، حديثا 5374 عنه فروى
 (.2/578، )ط.د،  النبالء أعالم سري، الذهيب. فيها وتويف

 الصائم، دعاء من يرجى ملا لالستسقاء الصيام استحباب باب ،االستسقاء صالة كتاب ،يف البيهقيأخرجه  (6)
 رقم ،(8/214) الصوم، فضل باب، الصوم كتاب ،يف  حبان صححه ابنو (.6393) رقم ،(3/481)
 (.1797) رقم ،(4/406) ،يف  األلباين وصححه .(3428)
 . 100تقدمت ترمجته ص  (7)
 الصائم، دعاء من يرجى ملا لالستسقاء الصيام استحباب باب ،االستسقاء صالة كتاب ، يف البيهقيأخرجه  (8)

 ،( 4/406) ،يف األلباين وصححه .(6392) رقم ،(3/481)
 (.1797) رقم

 . 58ص ،3ط ، الذهيب،.  كلهم املسلمون عليه جيمع الذي هو اإلمام(9) 
 .63ص ،6ط ، النووي، (10)
 . 59 يةاآلن جزء م :النساء سورة (11)
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لتعدي لكّل ما يأمرهم : ظاهر كالمهم ا (1)سنوياإلومن مّث قال ، وكذلك املعصية ،أو إثباتًا، نفيًا
وبه يعلم أن  ،على املعتمد (2)وجيب التثبيت أيضا، وهو القياس انتهى معتمد ،وغريها، به من صدقة

 جيوز ترك كما ال ،وال جيوز الفطر منه باطنًا، الصوم صار واجبا لذاته ال خلشية شّق العصا فقط
ولو صام هذه األيام املأمور بصومها ، (3)عليها أحد انتهى ابن حجر ال يطلع نيته مع أهنا أمر باطٌن

ألن املقصود وجود ؛ اكتفى به ، ومثله صوم اخلميس واالثنني، أو كفارة ،أو قضاء ،عن نذر عليه
ألنه  ؛وال جيب هذا الصوم على اإلمام -رمحه اهلل تعاىل- (4)فىت به شيخنا الرمليأصوم فيها كما 

 وإمنا ،لعينه ليس وجوبه إذ قضاؤه، جيب مل فات لو لكن لطاعته، به ال بأمره هغري على إمنا وجب
 القضاء وجوب أن والراجح مطلقا، ال الوقت يف الفعل منه والقصد ،اإلمام أمر وهو ،لعارض هو

- (6)الوالد ذلك جبميع أفىت ،(5)مر كما شكرا تفعل بل ،بالسقيا تفوت ال صالته وأن، جديد بأمر
بالصوم  ينئذاإلمام ح وأمر، (7)شعبان من الثاين النصف ولو وقع سبب استسقاء يف -تعاىل اهلل رمحه

وأمر اإلمام  ،ويكون هذا الصوم سببه احلاجة لالستسقاء ،كما يف غريه من بقية األشهر ،وجب
 .-رمحه اهلل تعاىل-زيادي . (8)به

 ُمَتَواِضًعا ُمَتَبذِّاًل اِءَقْسِتاالْس ىلَِإ  اهلل وُلُسَر َجَرَخ: »عباس ابن تباع( قالقوله: )لال
، َرْكَعَتْيِن َصلَّى ُثمَّ، َوالتَّْكِبرِي ،َوالتََّضرُِّع ،َوالُبَكاِء ،الدَُّعاِء ِفي َيَزْل َفَلْم، اْلُمَصلَّى َأَتى َحتَّى، ُمَتَضرًِّعا

                                                             

 ( .3/449) ،1ط ، اإلسنوي، (1)
 ( .2/417) ،3ط ، الرملي، ((2

 ( .3/71) ،د.ط ، اهليتمي،(3) 
 ( .2/31) ،د.ط ، الرملي، (4)
 .151-150انظر ص (5)

 ( .2/417) ،3ط ، الرملي،(6) 
 إذا: »قال  اهلل رسول أن هريرة  ، حلديث أيب ونذر لقضاء وجيوز سبب حلرمة الصوم بعد النصف من شعبان بال (7)

 ،(2/300) ، ذلك كراهية يف باب ،الصوم كتاب ،يف  داود أبو. أخرجه  «تصوموا فال شعبان، انتصف
وصححه ابن حبان يف  .(1974) رقم ،(1/616) ،يف  األلباين صححهو .(2337) رقم

 (.3591) رقم( 8/358) الشك، يوم صوم يف فصل ،
 ( .2/238) د.ط، ، انظر الُبَجْيَرِمّي، (8)
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 بل يتطيبون، وال ،يتزينون ال أهنم فعلم، (1)صحيح حسن :وقال الترمذي رواه «الِعيد َصلَّى َكَما
 ،مسألة يوم وهذا ،زينة يوم بأنه العيد وفارق الكريهة، الروائح وقطع ،والسواك ،باملاء يتنظفون
 .(2)ش البهجة .واستكانة

 .يكفي خطبة واحدة كما يف العيدال : أنه  -رمحه اهلل تعاىل-قوله: )خطبتني( أفهم كالمه 
 .(4)، وال جيزئ خطبة فردة(3)ش العباب

ويندب أن جيلس أّول ما يصعد ، والسنن ، والشروط ، )فيما هلما( من األركان قوله: 
ش  .نعم إن نذرمها وجب القيام ،فعلم منه أنه ال جيب القيام فيهما، (5)ش رملي .مث خيطب ،املنرب

 .(6)العباب

، (7)خلرب أيب داود ؛حىت يكون أكثر دعائه (قوله: )ويف إكثار االستغفار فيهما
 ِمْن َوَرَزَقُه، َمْخَرًجا ِضيٍق ُكلِّ َوِمْن، َفَرًجا َهمٍّ ُكلِّ ِمْن َلُه اللَُّه َجَعَل، اِلاْسِتْغَفاَر َلاَزَم َمْن»(8)واحلاكم

 .(10)ش العباب. ويكثر فيهما أيضا من الصالة على النيب ، (9)«َيْحَتِسُب َلا َحْيُث

 .(11)وأسقى ،من سقى عوالقط ،بالوصل :هو (ناقوله: )اللهم اسق

  
                                                             

 حسنه(. و558) رقم ،(1/695) االستسقاء، صالة يف جاء ما باب ،السفر أبواب ،يف الترمذيأخرجه  (1)
 (.664) رقم ،(3/133) ،يف األلباين

 (.2/70)، د.ط ، السنيكي، (2)
 .4اجمللد، 3اجلزء، 64اللوح، خمطوط، ، اهليتمي (3)
 ( .2/408) ،3ط ، لرملي،ا (4)
 ( .2/422) املرجع السابق، (5)

 .مرجع سابق نفس املوضع، اهليتمي(6) 
 (.3818) رقم ،(4/721) االستغفار، باب ،األدب أبواب ،يف  داود أبو أخرجه  (7)
 (.7677) رقم ،(4/291) واإلنابة، التوبة كتاب ،يف  ماحلاكأخرجه  (8)
 يف األلباين وضعفه (.1296) رقم ،(5/79) ،ضعفه البغوي يف  (9)

 (.705رقم ) ،(2/142) ،
 . 4اجمللد، 3اجلزء، 65اللوح ،خمطوط، ، اهليتمي(10) 
 (.2/228)”سقي: “مادة ،د.ط ، السبيت، (11)
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 . (1)املطر :هو -مبثلثة- (قوله: )غيثا

الذي ال  :هو -باملد– (هنيئًا)، أي: منقذا من الشدة بإروائه -بضم امليم- (2)قوله: )مغيثا(
  . (4)املغين للحيوان من غري ضرر :شيء وقيل (3)صهغين

للنفع  وكان اهلينء مشريًا ،احملمود العاقبة :-وباملد ،بفتح أوله-وهو  (5)قوله: )مريئًا(
 .(6)واملريء مشريًا للنفع الباطن ،الظاهر

وروي باملوّحدة  ،والزيادة ،ما يأيت بالريع :-بضم فكسر وبالتحتية-هو  (7)قوله: )مريعا(
وكل صحيح  ،وبالفوقية من ارتعت املاشية إذا أكلت ما شاءت ،من أربع البعري إذا أكل الربيع

 .(8)مناسب هنا

 .(10)ما كرب قطره :وقيل، الكثري املاء واخلري :-هملة مفتوحةمبعجمة فم- (9)غدقا(قوله: )

أو ما ، ويغشاهم خريه، والعباد نفعه ،البالد ما جيلل :-بكسر الالم-هو  (11)قوله: )جملاًل(
 .(12)جيلل األرض أي يعمها كجل الفرس

                                                             

 ( .1/289) ،”غيث: “مادة ،1ط ،اجلوهري (1)
 . 85ص ،”غيث: “، مادة1ط ، األزهري، (2)
 العربية اللغة جممع. منه االستكثار حنب كنا ما اعلين قطع فالن علينا ونغص عيشه عليه نغص ويقال عيشه كدر فالنا (3)

 ( .2/936) ،”نغص: “مادة ،د.ط ، بالقاهرة،
 ( .4/529) ،1ط ، الرفعة، ابن (4)
 ( .1/426) ،”هنئ: “مادة ،2ط ،قلعجي،و قنييب (5)
 ( .3/77) ،د.ط ، اهليتمي، (6)
 ( .4/2394) ،”ربع: “مادة ،د.ط ، احلمريي، (7)
 ( .3/77) ،د.ط ، اهليتمي، (8)

 . 88ص ،”غدق: “، مادة1ط ، األزهري،(9) 
 ( .5/81) ،1ط ، النووي،(10) 
 . 85ص ،”جلل: “، مادة1ط ،،األزهري(11) 
 ( .4/530) ،1ط ،الرفعة ابن(12) 
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ال: سّح على األرض ، يق ُعْقالشديد الَو :-مث مشددة ،مبهملتني مفتوحتني-هو  (1)قوله: )سّحا(
 .(2)إذا جرى على وجه األرض :وساح ،إذا سال من فوق إىل حتت :يسح بضم السني

هذا مطابق  :، يقالالطبق هلاما يطبق األرض فيصري ك :-أوليه حبفت-وهو  (3)قوله: )طبقا(
 .(4)مساو له :هلذا أي

 . (5)ألن دوامه عذاب ؛قوله: )دائما( إىل انتهاء احلاجة إليه

 . (6)تقدم شرحه (نا الغيثقوله: )اللهم اسق

 من ،والبهائم ،والبالد ،بالعباد إن اللهم املطر، بتأخري (7)اآليسني قوله: )القانطني( أي:
 :والضنك أي ،وسوء احلال ،قّلة اخلري :بضّمها :وقيل -بفتح اجليم- واجلهد ،اجملاعة :باملد الألواء
 ،السماء بركات من واسقنا ،الضرع لنا روأد ،الزرع لنا أنبت اللهم إليك، إال نشكو ال ما الضيق

 ،األرض أي: ما خيرج منها من زرع بركات من لنا وأنبت ،والنماء ،رة مطرها مع الريعكث :هي
 .غريك يكشفه ال ما البالء من عنا واكشف والعري، ،واجلوع ،اجلهد عنا ارفع اللهم ًى،ومرع
 .(9)وشرحه (8)عباب

 .(10)السحاب من املطر به يراد أن جيوزو املطر، أي:( السماء فأرسل) قوله:

  

                                                             

 ( .3/264) ،”سحح: “مادة ،1ط ، األزهري، (1)
 ( .4/530) ،1ط ، الرفعة، ابن(2) 
 ( .9/31) ،”طبق: “مادة ،1ط ، ألزهري،ا(3) 
 ( .1/194) ،د.ط،  الشربيين، (4)
 ( .2/423) ،3ط ، الرملي، (5)
 . 157انظر ص (6)
 . 741ص ،”قنط: “، مادة2ط ، الكفوي، (7)

 ( .238-1/237) ،1ط ، املزجد،(8) 
 . 4اجمللد، 3اجلزء، 65-64اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(9) 

 الرملي، (.14/132) ،”مطر: “مادة ،د.ط ، الزَّبيدي،(10) 
 ( .2/423) ،3ط ،
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 .(2): مطرًا كثريًا أي (1) قوله: )أي كثري الدر(

ىمممخمحمجميلىلملخلُّٱقوله:  خنحنجنيم

ممخمحمجميلىلملُّٱ:  -عليه الصالة والسالم–ما قال آدم  :أو يقول (3) َّمن

ىثنثمثُّٱ:  -عليه الصالة والسالم–وكما قال موسى ، (4) َّحنجنيمىم
َّىفيفيث

ريٰىينىنننمنُّٱٱ:-عليه الصالة والسالم-وكما قال يونس  ،(5)
 . (8)وشرحه (7)عباب. (6)َّنيميزي

((الدقائق))كما قاله يف  (9)(بنحو ثلثها) :قوله
((مسلم شرح)) وحكي يف، (10)

 عن (11)
 إىل -تعاىل– اهلل طاعة على حيثهم الناس على وأقبل، استدبرها الدعاء (12)من فرغ وإذا األصحاب،

((الشرح)) يف كما ،غيفر أن
((الروضة))و (13)

ولو استقبل يف األوىل مل يعده يف الثانية كما نقله ، (14)
((البحر))يف 

((األم))عن نص  (15)
(16). 

                                                             

 ( .1/279) ،”دّر: “مادة ،د.ط ، بالقاهرة، يةالعرب اللغة جممع (1)
 ( .1/194) د.ط، ،، الشربيين (2)
 . 12-11 يةاآل :نوح سورة (3)
 . 23 يةاآلجزء من  :األعراف سورة ((4

 . 16 يةاآلجزء من  :القصص سورة (5)
 . 87 يةاآلجزء من  :األنبياء سورة (6)

 (.1/238) ،1ط ، زجد،امل(7) 
 .4اجمللد، 3اجلزء، 65اللوح ،خمطوط، ، اهليتمي(8) 
 اخلطبة . ويكمل الناس يستقبل مث الدعاء فراغ إىل ثلثها حنو: أي الثانية اخلطبة صدر بعد القبلة ويستقبل (9)

 .48ص ،1ط ، النووي، (10)
 ( .6/188) ،2ط ، النووي، (11)
 ( .(من)سقطت من )أ( : ) (12)
 ( .1/281) ،1ط ، الرافعي، (13)
 ( .2/94) ،3ط ، النووي، (14)
 (.266-3/265) ،1ط ، الروياين، (15)
 ( .1/287) د.ط، ، الشافعي، (16)
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 أن وخيتار :(2)املاوردي قال (1) َّحبجبهئمئخئُّٱعلى دعائه قال تعاىل :  (نواقوله: )أّم
 :وقوله (3) َّجميلىلملُّ :تعاىل قوله دعائه عقب يقرأ
 . (4)َِّّٰىٌٍَُّّّّٰذٰرُّٱ

َّجبحبخبهئخئمئحئييجئُّٱ :وقوله
 من أشبهها وما (5) 

 ٱ.(6)ش روض .باإلجابة تفاؤال ؛اآليات

، فيجعل أعاله أسفله  (7)وينكسه)، وهذا حتويل  (يساره وعكسه ينهقوله: )فيجعل مي
والطرف األسفل  ،أو بأن جيعل الطرف األسفل الذي على شقه األيسر على عاتقه األمين، (وعكسه
ي ِف َوُعْدَي ْنَأ اَدَرَأ َلمَّا -- ُهأنَّ»وروى البخاري ،  (8)لى شقه األمين على عاتقه األيسرالذي ع

 ،َأْذُرٍع َأْرَبَعَة -- ِرَداِئِه ُطوُل َوَكاَن»قال البيهقي:  ، (9) «ِرَداَءُه َوَحوََّل الِقْبَلَة اْسَتْقَبَل ِهاِئَقْسِتاْس
وروى أبو داود بإسناد حسن  ، (11) «ُهَعَم اُسالنَّ َلوََّحَو»، زاد أمحد  (10) «َوِشْبًرا ِذَراَعْيِن َوَعْرُضُه
 َعاِتِقِه َعَلى اْلَأْيَسَر ِعَطاَفُه َوَجَعَل، اْلَأْيَسِر َعاِتِقِه َعَلى اْلَأْيَمَن ِعَطاَفُه َفَجَعَل، ِرَداَءُه َحوََّل َأّنُه»صحيح 

                                                             

 . 55 يةاآلجزء من  :األعراف سورة (1)
 ( .2/520، )1ط، ، املاوردي(2) 

 .89 يةاآلجزء من  :يونس سورة (3)
 .84 يةاآلجزء من  :األنبياء سورة ((4

 .88 يةاآل :األنبياء سورة (5)
 (.1/292) ،د.ط ، السنيكي،(6) 
: مادة ،د.ط ، بالقاهرة، العربية اللغة جممع. مؤخره مقدمه أو أسفله أعاله جعل قلبه نكسا الشيء نكس (7)

 ( .3/952) ،”نكس“
 ( .3/79) ،د.ط ، اهليتمي، (8)
 (.1028) رقم ،(2/31) االستسقاء، يف القبلة استقبال باب ،االستسقاء أبواب البخاري،أخرجه  (9)

 إىل احملتاج مل أقف على هذه الرواية مثبتًة يف كتب اإلمام البيهقي املطبوعة ، ووقفت عليها منسوبة إليه يف كتاب هناية (10)
 ( .2/423، )3ط، ، املنهاج. الرملي شرح

 لنا استسقى حني  اهلل رسول رأيت قد: " قال اأحد معه شهد قد  اهلل رسول أصحاب من زيد بن اهلل عبد كان (11)
 أمحدأخرجه " .  معه الناس وحتول لبطن، ظهرا فقلبه رداءه وحول القبلة إىل حتول مث: " قال ،" املسألة وأكثر الدعاء أطال

 ،يف األلباين حسنهو .(16465) رقم ،( 26/388) ،يف حنبل بن
 (.675) رقم ،(3/142)
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، َسْوَداُء َخِميَصٌة َوَعَلْيِه اْسَتْسَقى -- أنَُّه» صحيحه يف واحلاكم ،(2)أيضا هو وروى ،(1)«اْلَأْيَمِن
 على يدل بذلك فهمه (3)«َعاِتِقِه َعَلى َقَلَبَها َعَلْيِه َثُقَلْت َفَلمَّا، َأْعَلاَها َفَيْجَعَلُه ِبَأْسَفِلَها َيْأُخَذ َأْن َفَأَراَد
ش  .أو غريه (طرفيه من صوف كساء مربع له علمان يف) :وهي ،املذكور للسبب ؛وتركه ،ندبه

 .مع زيادة (4)العباب

 إال فيه فليس (8)واملثلث، (7)املدور :نسخة ويف، (6) املقور أما ،(5)مث حمل التنكيس يف الرداء املربع
– ومراده ،الطويل الرداء وكذا، التنكيس فيه يتهيأ ال ألنه :(10)القمويل قال، (9)باالتفاق التحويل

– (12)اخلصب إىل احلال بتغري التفاؤل: (11)فيهما واحلكمة ،متعذر ال متعسر ذلك أن -كغريه

                                                             

 األلباين ضعفه(. و1163) رقم ،(1/302) وتفريعها، االستسقاء صالة أبواب مجاع ،يف  داود أبوأخرجه  (1)
 (.1502) رقم ،(1/475) ،يف

 (.1164) مرق ،(1/302) وتفريعها، االستسقاء صالة أبواب مجاع ، يف داود أبوأخرجه  (2)
األلباين وصححه(. 1221) رقم ،(1/475) االستسقاء، كتاب ،يف احلاكمأخرجه  (3)

 (.1503) رقم ،(6/475) ،
 .4اجمللد، 3اجلزء، 65اللوح ،خمطوط، ، اهليتمي(4) 
 الربع و. وعسر عسر مثل ويثقل أربعة من جزء الربع و. احمللة أيضا ربعال و أربع و أرباع و و ربوع رباع ومجعها: ربع (5)

 مل ما على الرجل ربع وقد احلمى عليه ربعت: يقال الرابع اليوم يف جتيء مث يومني وتدع يوما تأخذ أن احلمى يف بالكسر
 أي «تربع أجعلك أمل: »احلديث ويف. الغنيمة ربع أخذ أو رابعهم صار قطع باب من القوم ربع و.  مربوع فهو فاعله يسم
: مادة ،5ط ، الرازي، .غريمها يف يسمع ومل العشر واملعشار الربع املرباع: قطرب قال. املرباع تأخذ

 . 116ص ،”ربع“

 اجلوهري،. والبطيخ القميص قوارة ومنه. مدورا قطعه مبعىن كله واقتاره، واقتوره قوره قور: (6)
 ( .2/799) ،”قور: “مادة ،1ط ،

 ( .1/303) ،”دور: “مادة ،د.ط ، بالقاهرة، العربية اللغة جممع. الدائرة هيئة على يكون ما: املدور (7)
 بالقاهرة، العربية اللغة جممع.  ثلثاه ذهب حىت طبخ وشراب مستقيمة خطوط ثالثة به حييط سطح: املثلث (8)

 ( .1/99) ،”ثلث: “مادة ،د.ط
 ( .5/85) ،1ط ، النووي، (9)

 (.1/292) د.ط، ، السنيكي، (10)
 أي : يف التحويل والتنكيس . (11)
: مادة، د.ط، ، الزَّبيدي. العشب كثرة وهو اجلدب نقيض: بالكسر اخلصب (12)

 (.2/362، )”خصب“
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 َّمثهتمتختحتجتهبمبخبحبجبُّٱ :تعاىل قال والسعة ،-بالكسر

 فيغريوا (1)
 عن (3)الطرباين وروى ،واحملل، (2)باجلد من هبم ما اهلل فيغري ذكر مبا وظواهرهم ،بالتوبة بواطنهم

 َلْأالَف بُِّحُي -- وكان اْلَقْحِط ِلَتَحوُِّل ِرَداَءُه وََّلَح-- أنه» (6)أبيه عن (5)حممد بن (4)جعفر

                                                             

 . 11:الرعد، جزء من آية سورة (1)
، ”جدب: “مادة، د.ط، ، الفيومي.  األرض ويبس املطر انقطاع وهو ومعىن وزنا احملل هو اجلدب (2)

(1/92. ) 

 رواية من كتبهم يف الشافعية أئمة نقله وقد ، املصنف أشار كما الطرباين اإلمام عند عليه أقف مل احلديث هذا(3) 
وصححه  .(1798رقم ) ،(2/421) ،1ط االستسقاء، كتاب ،يف  الدارقطينأخرجه . الدارقطين

 (.1216) رقم ،(1/473) ،1ط االستسقاء، كتاب ،احلاكم يف 
 بن علي احلسن أيب املؤمنني أمري بن احلسني بوبهوحم وسبطه  النيب رحيانة اهلل عبد أيب الشهيد بن علي بن حممد بن جعفر (4)

 النبوي العلوي اهلامشي القرشي اهلل عبد أبو هاشم بين شيخ الصادق اإلمام قصي بن مناف عبد بن عمرو وامسه ، طالب أيب
 ريب ال ذاه ،وباطنا ظاهرا بكر أيب جلده يتعرضون أهنم علم إذا وميقتهم ،الرافضة من يغضب وكان. األعالم أحد املدين

 رأى أحسبه الصحابة بعض ورأى. مثانني سنة ولد. هلم فبعدا اهلاوية يف اهلوى هبم هوى قد جهلة قوم الرافضة ولكن ،فيه
 أيب بن وعطاء ،الزبري بن وعروة ،رافع أيب بن اهلل وعبيد ،الباقر جعفر أيب ،أبيه: عن حدث.سعد بن وسهل مالك بن أنس
 موسى ،ابنه: عنه حدث.املدينة علماء جلة من وكانا ،أبيه عن إال باملكثر هو وليس -"مسلم" يف عنه وروايته- رباح

 ومسلم ،الزعفراين ميمون بن وحممد ،البناين ثابت بن وحممد ،غياث بن وحفص ،األنصاري سعيد بن وحيىي ،الكاظم
 أوثق وهو ،كشعبة الثبت يف هو ام ،صدوق ،ثقة: جعفر: الذهيب قال .وآخرون ،النبيل عاصم وأبو ،القطان وحيىي ،الزجني

 ( .6/362) ،د.ط ، الذهيب،. وحنوه ذئب أيب ابن وزن يف وهو إسحاق وابن سهيل من
 ومخسني، ست سنة: ولد. العابدين زين ولد املدين، الفاطمي، العلوي، علي بن احلسني بن علي بن حممد الباقر جعفر أبو(5) 

 سلمة، وأم عباس، ابن: وعن. أيضا مرسال واحلسني احلسن،: جديه وعن. مرسال  ليوع  النيب: جديه عن روى
 السبيعي، إسحاق وأبو دينار، بن وعمرو واألعرج رباح، أيب بن وعطاء ابنه،: عنه حدث .مرسال وغريهم وعائشة

 وهو للخالفة، أهال وكان والرزانة، والثقة والشرف، والسؤدد والعمل، العلم بني مجع من أحد وكان. وآخرون والزهري،
 إماما جعفر أبو وكان. الدين جبميع ومبعرفتهم بعصمتهم وتقول اإلمامية، الشيعة تبجلهم الذين عشر االثين األئمة أحد

 ( .4/401) ،د.ط ، الذهيب،. الشأن كبري اهلل، لكتاب تاليا جمتهدا،
 سادات ومن عشر االثين األئمة أحد وهو العابدين؛ بزين املعروف ٪الب ط أيب بن علي بن احلسني بن علي احلسن أبو (6)

 بأمك، الناس أبر إنك: له قيل حىت بأمه، الرب كثري العابدين زين كان. منه أفضل قرشيًا رأيت ما: الزهري قال التابعني،
 زين وفضائل عققتها، قد ونفأك عينها إليه سبقت ما إىل يدي تسبق أن أخاف: فقال صحفة، يف معها تأكل نراك ولسنا

 أربع سنة وتويف للهجرة، وثالثني مثان سنة شهور بعض يف اجلمعة يوم والدته وكانت. حتصر أن من أكثر ومناقبه العابدين
 القبة يف ، علي بن احلسن عمه قرب يف البقيع يف ودفن باملدينة، للهجرة وتسعني اثنتني وقيل وتسعني تسع وقيل وتسعني

 ( .3/269) ،د.ط ، ،ابن خلكان.  العباس ربق فيها اليت
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 ويف «الطَّيَِّبُة َواْلَكِلَمُة، اْلَحَسَنُة اْلَكِلَمُة: اْلَفْأُل َوُيْعِجُبِني» :بلفظ أنس عن (1)الشيخان رواه «َنَساحَل
 .(3)روض ش. «الصَّاِلَح اْلَفْأَل َوُأِحبُّ» (2)ملسلم رواية

هذه املسألة علمت من قوله فيما  :قد يقال (إبدال التكبري باالستغفار فيهما قوله: )ويف
وقد يقال: بتقدير  ينئذفال فائدة يف إعادهتا ح، وعلم من تقييد االستغفار باخلطبتني اخل ،(4)سبق

 اخل فليتأمل. ((استغفر اهلل)): ئة لقولهذكر ذلك توط :تسليم ذلك

م أرجى ُهَءاَعألن ُد ؛وأهل الصالح ،من األكابر (قوله: )ويسن االستسقاء بأهل اخلري
 خبرينا نستسقي إنا اللهم) :فقال -- (6)بيزيد بن األسود (5)وكما استسقى معاوية ،لإلجابة
 ورفع ،يده فرفع (تعاىل اهلل إىل كيد ارفع يزيد يا ،األسود بن بيزيد نستسقي إنا اللهم ،وأفضلنا

يبلغون  ال الناس كاد حىت فسقوا ؛ريح وهبت ،ترس كأهنا بالغر من سحابة فثارت ،أيديهم الناس
 .-رمحه اهلل تعاىل–البن حجر  (7)ش العباب .منازهلم

  

                                                             

 الطرية باب، السالم كتاب ،لممس(. وأخرجه 5756) رقم ،( 7/135) الفأل، باب، الطب كتاب البخاري،أخرجه  (1)
 (.2224) رقم ،(4/1746) الشؤم، من فيه يكون وما والفأل

 (2223) رقم ،(4/1746) الشؤم، من فيه يكون وما والفأل الطرية باب، السالم كتاب مسلم،أخرجه  (2)
 (.1/292) د.ط، ، السنيكي، (3)
 . 156انظر ص (4)
 واألول. عشرة بثالث وقيل بسبع، وقيل سنني، خبمس البعثة قبل ولد. املؤمنني أمري األموّي، القرشي سفيان أيب بن معاوية (5)

 احلسبة الكتبة من كان: نعيم أبو قال.  الفتح عام أظهره حىت إسالمه وكتم احلديبّية بعد أسلم أنه الواقدّي وحكى. أشهر
 ،1ط ، حجر، ابن. الصحيح على ستني سنة رجب يف معاوية مات. وقورا حليما الفصحاء،

(6/123. ) 
 عامر، بن سليم عن عمرو، بن صفوان وروى  النيب حياة يف أسلم. بالشام التابعني سادة من اجلرشي األسود بن يزيد(6) 

 ،معاوية فأمره ،يتخطاهم فأقبل ،الناس فناداه األسود؟ بن يزيد أين: قال ،املنرب على قعد فلما ،يستسقي معاوية خرج: قال
 يديه فرفع اهلل إىل يديك ارفع ،يزيد يا ،األسود بن يزيد وأفضلنا خبرينا إليك نستشفع إنا اللهم: معاوية قال. املنرب فصعد
.  منازهلم يبلغوا ال أن الناس كاد حىت فسقينا ريح وهبت كالترس سحابة ثارت أن من بأوشك كان فما ،الناس ورفع

 ( .4/136) د.ط، ، الذهيب،
 .4اجمللد، 3اجلزء، 63اللوح ،خمطوط، ، اهليتمي(7) 
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(1) 

، كسف الشمس والقمر :يقال (2)(خسوفان :ويقال فيهما ،قوله: )كسويف الشمس والقمر
 .(3)واخنسفا ،سفاوانك ،وبالبناء للمفعول، القمر والشمس بالبناء للفاعلوخسف 

 :وخسف ،تغري :وكونه أفصح بأن معىن كسف ،قوله: )وهو األشهر( وتوجيه شهرة ذلك
خبالف خسوف القمر؛ ألن ؛ أن كسوف الشمس ال حقيقة له  (4)وقد بني علماء اهليئة ،ذهب

ل وهي مضيئة يف نفسها، وإمنا حيو، فإذا حال بينهما حائل صار ال نور له  ،نوره مستمد من نورها
 .(5)ابن حجر .بيننا وبينها حائل فيمنع وصول ضوئها إلينا

أو ، ولو عبدًا، مؤكدة يف حق من خياطب باملكتوبات اخلمس :قوله: )وصالهتما سنة( أي
وخلسوف القمر ، -(6)الشيخانكما رواه -لكسوف الشمس  ؛فعلها --ألنه ؛أو مسافرًا، امرأة

                                                             

 وعلى حيب، ال ما إىل الشيء حال يف تغري على يدل أصل والفاء والسني الكاف:  سوف . كسفالكسوفني : مثىن ك (1)
 ،”كسف: “مادة ،د.ط ، القزويين،. ضوئه زوال وهو القمر، كسوف ذلك من. شيء من شيء قطع

(5/177.) 
 يتعدى اهلل وخسفه األرض يف ارغ أيضا وخسوفا ضرب باب من خسفا املكان خسف: خسوفان: مثىن خسوف. خسف (2)

 وكسفت القمر خسف الكالم أجود ثعلب وقال أيضا الكسوف وهو نقص أو ضوءه ذهب القمر وخسف يتعدى وال
 الفيومي،. اخلسوف فهو مجيعه ذهب وإذا الكسوف فهو الشمس نور بعض ذهب إذا الفرق يف حامت أبو وقال الشمس

 ( .1/169) ،”خسف: “مادة ،د.ط ،
 (.1/285) ،د.ط ، السنيكي، (3)
 الكمّية حيث من والسفلّية العلوّية البسيطة األجرام أحوال عن فيه يبحث علم وهو الرياضي أصول من هو: اهليئة علم (4)

 ،1ط ، التهانوي،. منها يلزم وما هلا الالزمة واحلركة والوضع والكيفية
، واخلوارزمي اجلواهر معرفة يف هـ صاحب كتاب اجلماهر440ومن أشهر علماء اهليئة البريوين ت: .(1/61)

 هـ  صاحب كتاب القانون .370هـ صاحب كتاب اجلرب واملقابلة ، وابن سينا ت:235ت:
 ( .3/56) ،د.ط ،، اهليتمي (5)

 فدخلنا، املسجد، دخل حىت رداءه جير  النيب فقام الشمس، فانكسفت  اهلل رسول عند كنا: قال بكرة، أيب عن(6) 
 فصلوا، رأيتمومها، فإذا أحد، ملوت ينكسفان ال والقمر الشمس إن: »  فقال الشمس، اجنلت حىت ركعتني بنا فصلى
رقم  ،(2/33) الشمس، كسوف يف الصالة باب ،الكسوف أبواب البخاري،أخرجه . «بكم ما يكشف حىت وادعوا

 (.901) رقم ،(2/618) الكسوف، صالة باب ،الكسوف كتاب مسلم،وأخرجه  .( 1040)
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 ،كصالة االستسقاء ،(2)وسجود ال أذان هلا، ركوعوألهنا صالة ذات ؛ -(1)كما رواه ابن حبان-
ال جيوز  عنه :-رضي اهلل تعاىل -(4)وقول إمامنا الشافعي ،(3)وصرفه عن الوجوب ما مر يف العيد

 .(5)الطرفني ستوَيُم جوازًا إذ املكروه غري جائٍز ،تركها حممول على الكراهة

وقال  ،ملا مات ابنه إبراهيم -- قاله النيب (6)(َياِتِهِلَح َواَل َأَحٍد ِلَمْوِت َيْنَكِسَفاِن اَلقوله: )
ح  .بطاال ملا كان أهل اجلاهلية يعتقدونه من تأثري الكواكب يف األرضِإ ؛ملوته ؛منا كسفتإ :الناس
اخلوف عند إشارة إىل أنه ينبغي وقوع  (8)(خيّوف اهلل تعاىل هبما عباده: ) -- ويف قوله، (7)رملي

: وهذا ال ينايف ذكر أهل احلساب أسبابا عادية (9)قال ابن دقيق العيد، لويةحدوث التغريات الع
 ل ـوعند هذا يزداد خوف أه ،وأفعاال خارجة عنها ،ألن هلل تعاىل أفعاال على العادات ؛للكسوفني

  
                                                             

حيحني. انظر وأصله يف الص .(2828) رقم( 7/68) الكسوف، صالة باب ،يف  حبان ابنأخرجه  (1)
 . 164( يف ص 6حاشة رقم )

 الشمس أن ~للصلوات املكتوبة بل ينادي املنادي )الصالة جامعة( كما يف حديث عائشة أي: ال يؤذن هلا كما يؤذن  (2)
 يف ركعات أربع وصلى فكرب، وتقدم فاجتمعوا، ،«جامعة الصالة: »مناديا فبعث ،  اهلل رسول عهد على خسفت
 (.901) رقم ،(2/620) الكسوف، صالة باب ،الكسوف كتاب ، مسلمأخرجه . سجدات وأربع ركعتني،

 . 138انظر ص  (3)
 ( .1/281، )د.ط، ، الشافعي(4) 
 ( .403-2/402) ،3ط ، الرملي،(5) 
 كتاب، مسلم (. وأخرجه1043رقم ) ،(2/34) الشمس، كسوف يف الصالة باب ،الكسوف أبواب البخاري،أخرجه  (6)

 (.915) رقم ،(2/630) امعة،ج الصالة الكسوف بصالة النداء ذكر باب ،الكسوف
 (.1/285، )د.ط، ، السنيكي(7) 
 . 165ص ، 6رقم يف حاشية  احلديث سبق ختريج (8)
 ( .1/350) ،د.ط ، العيد، دقيق ابن (9)

 وهب بن علي بن حممد الفتح أبو الدين تقي اإلسالم شيخ العالمة احلافظ احملدث هداجملت الفقيه اإلمام العيد دقيق ابن
 مسع احلجاز، من ينبع بقرب وستمائة وعشرين مخس سنة شعبان يف ولد: التصانيف صاحب ،والشافعي املالكي الصعيدي

 قليلة، ومجاعة الدين كيز واحلافظ السلفي وسبط اجلميزي ابن عن وحدث األخذ كيفية يف شك لكنه املقري ابن من
 وكتاب" العمدة شرح" وصنف. تساعية أربعني لنفسه وخرج يوسف بن خالد البقاء وأيب الدائم عبد ابن عن وبدمشق

 كثري العلم واسع زمانه أذكياء من وكان احلديث، علوم يف كتاًبا وعمل ،" األحكام يف اإلمام كتاب" وعمل ،"اإلملام"
 الذهيب،. هـ702ت:.  مثله العيون ترى أن قل ورًعا وقوًرا ساكًنا االشتغال على مكبًّا للسهر مدمًيا الكتب

 ( .4/183) ،1ط ،
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عند » --ومن مث كان النيب  ،وفعله ملا يشاء -تعاىل-لقوة اعتقادهم يف قدرة اهلل  ؛املراقبة
وإن كان هبوهبا  (1)«خشية أن يكون كريح عاد ؛جويدخل وخير ،صوت الريح يتغّير وجههاشتداد 
 .(2)ش العباب .موجودة

أو قمر  ،قوله: )وهي ركعتان( فيحرم بنّية صالة الكسوف مع تعيني أنه كسوف مشس
- (5)سئل الوالد: (4)أو النحر، قال شيخنا ،أنه البد من نية صالة عيد الفطرمن ؛ (3)نظري ما مر
هل له االقتصار فيها على ركعتني كسنة  ،عمن نوى صالة الكسوفني وأطلق -تعاىل–رمحه اهلل 

ش  .كلٌّ من األمرين املذكورين نه جيوز لهبأ :فأجاب ؟ أو أن يصليها بركوعني وقيامني ،الظهر
 .(6)رملي

هلا ومنها الغسل  ،واملستحبات، وغريه من الشروط، كغريها ركنا قوله: )وهي ركعتان(
وقلم  ،نعم صّرح بعض فقهاء اليمن بأنه ال يسن هلا التنظيف حبلق الشعر ،(7)كما مر يف اجلمعة

 .(9)وشرحه (8)عباب .انتهى .ألنه يضيق الوقت ؛وحنو ذلك ،األظفار

  

                                                             

 ما وخري خريها، أسألك إين اللهم: »قال الريح، عصفت إذا  النيب كان: قالت أهنا ، النيب زوج ~عائشة  عن (1)
 تغري السماء، ختيلت وإذا: قالت ،«به أرسلت ما وشر فيها، ما وشر شرها، من بك وأعوذ به، أرسلت ما وخري فيها،
 يا لعله،: " فقال فسألته،: عائشة قالت وجهه، يف ذلك فعرفت عنه، سري مطرت، فإذا وأدبر، وأقبل ودخل، وخرج لونه،

. " 24سورة األحقاف: اآلية  َّاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثُّٱ: عاد قوم قال كما عائشة
 (.899) رقم ،(2/303) باملطر، والفرح والغيم الريح رؤية عند التعوذ باب ،االستسقاء صالة كتاب مسلم،أخرجه 

 .4اجمللد، 3اجلزء، 55اللوح ،خمطوط، ، اهليتمي(2) 
 . 139انظر ص  (3)
 (.1/285) ،د.ط ، السنيكي، (4)
 ( .2/29) ،د.ط ، ، الرملي (5)
 ( .2/405) ،3ط ، الرملي، (6)
 . 86انظر ص  (7)
 .(1/232، )1ط، ، املزجد (8)

 .مرجع سابق نفس املوضع، اهليتمي(9) 
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 ،كل ركعةيف  ،وركوع ،وقراءة ،زيادة قيام :وأدىن كماهلا ،هذا أقلها (وهي ركعتان)وقوله: 
 .(1)إخل (ويسن يف كل ركعة: )قولهبيه ما أشار إل :وأعاله

 ،(2)وال يعترب فيها الشروط كما يف العيد ،قوله: )بعدمها خطبتان( فال جتزئ خطبة واحدة
طبة هنا بغري إذن الوايل وتكره اخل ،وكون اخلطبة عربية ،والسماع ،نعم يعترب ألداء السنة اإلمساع

ويفرق بينها وبني ما مر يف ، - تعاىل عنهرضي اهلل- (3)كما نص عليه اإلمام الشافعي-؛ بالبلد
 .(5)ش رملي .ألن الشعار فيه أظهر ؛هنا أمت (4)الصالة بأن االفتيات

 تطويل السجود حنو الركوع الذي قبله. :أي (6) قوله: )وقد ثبت ذلك(

س من حديث ـوف الشمـلكس --ول اهلل ـيف صالة رس (7)(قوله: )يف الصحيحني
((يطكتاب البوي))يف  ونّص ،أيب موسى

من  (9)القرشي ىييوسف بن يعقوب بن حي :وهو – (8)

                                                             

 (.286-1/285) د.ط، ، السنيكي،(1) 
 ( .2/408) ،3ط ، الرملي، ((2

 ( .1/280) د.ط، ، الشافعي،(3) 
 . 99سبق التعريف هبا ص (4)

 ( .1/411) ،مرجع سابق الرملي،(5) 
  النيب فركع جامعة، الصالة إن: »نودي ، اهلل رسول عهد على الشمس كسفت ملا: قال أنه عمرو، بن اهلل عبد عن (6)

 ما ~ عائشة وقالت: قال ،«الشمس عن جلي مث جلس، مث سجدة، يف ركعتني فركع قام، مث سجدة، يف ركعتني
 ،( 2/36)، الكسوف يف السجود طول باب ،الكسوف أبواب البخاري،أخرجه منها .  أطول كان قط سجودا سجدت

 (.1051) رقم
 قيام بأطول فصلى املسجد، فأتى لساعة،ا تكون أن خيشى فزعا،  النيب فقام الشمس، خسفت: قال موسى، أيب عن (7)

 به اهلل خيوف ولكن حلياته، وال أحد ملوت تكون ال اهلل، يرسل اليت اآليات هذه: »وقال يفعله، قط رأيته وسجود وركوع
 الذكر باب ،الكسوف أبواب البخاري،أخرجه . «واستغفاره ودعائه ذكره إىل فافزعوا ذلك، من شيئا رأيتم فإذا عباده،

 الصالة الكسوف بصالة النداء ذكر باب ،الكسوف كتاب مسلم،أخرجه  (.1059) رقم ،(2/39) كسوف،ال يف
 (.912) رقم ،(2/628) جامعة،

 اإلسالمية باجلامعة جامعية برسالة السالمة نايف نب ناصر بن أمين بواسطة حتقيقه مت خمطوط، ، البويطي(8) 
 . 188ص، هـ1431-هـ1430سنة الشريعة بكلية

 كان":  كتابه"  يف يونس حفيد سعيد أبو قال. األدىن مصر صعيد من وبويط.  البويطي يعقوب أبو حيىي بن يوسف (9)
 الفتنة على فأرادوه مصر، أهل مشايخ من محل من مع العراق إىل بالقرآن واحملنة الفتنة أيام يف مصر من محل متقشفا،
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عنه يف  -تعاىل-رضي اهلل -كان خليفة الشافعي  (،األدىن (2)قرية من صعيد مصر: )(1)بويط
بأنه يطيل السجود حنو الركوع الذي قبله، قال -ني وثالثني ومائتني تمات سنة اثن ،حلقته

واختاره يف  ،والسجود الثاين كالركوع الثاين ،األول فالسجود األول كالركوع (3):البغوي
((الروضة))

استحباب هذه اإلطالة، وإن مل يرض  (5)-كما قاله األذرعي-وظاهر كالمهم  (4)
أو تركها إىل خرية املقتدي  ،أو بأن اخلروج منها ،يفرق بينها وبني املكتوبة بالندرةو ،(6)ناملأمومو

ال يفتقر إىل رضاهم لكل ما  ،والعيد ،قياس ما مر يف اجلمعة ونظره مرفوع بأن خبالف املكتوبة
واختار  ،وجلوس ،، وال يطيل يف غري ذلك من اعتدال(7)ش رملي .ورد الشرع خبصوص شيء فيه

 ل ذلك ما إذا مل ـوحم ،(9)لصحة احلديث فيه ؛أنه يطيل يف اجللوس بني السجدتني أيضا (8)النووي

                                                                                                                                                                                              

 اهلل رمحه تويف. كثريا شيئا كتب وقد ببغداد، والقيد السجن يف تويف أن إىل نامسجو وكان وقيد ببغداد، فسجن فامتنع،
 (.2/681) ،1ط ،الصالح، ناب.  هـ232 سنة

البويطي  منها بالصعيد، سيوط كورة ىف قرية أيضا وهو ،قوريدس بوصري قرب مصر بصعيد قرية: الفتح مث بالضم،: بويط (1)
 (.1/232) ،1ط ، البغدادي،. اهلل رمحه الشافعي صاحب

 مبصر مسيت. ايلة إىل برقة من وعرضها اسوان إىل العريش من طوهلا. مثلها يف ليلة أربعون عرضها مشهورة، ناحية: مصر (2)
 وجه على دام ما بركة فيها يزال وال خرابًا، وأبعدها ترابًا األرض أطيب وهي السالم، عليه نوح، بن حام بن مصرامي بن

 زمان يف به املطر عن ويستغىن عليه يزرع سقيًا تعاىل اهلل جعله النيل، مصر عجائب من: القضاعي قال إنسان، األرض
 حىت فيزيد كالسكر فيصري امللح، البحر عليه فيقلب الشمال ريح يبعث تعاىل اهلل ان مده وسبب. املياه نضبت إذا القيظ،

 ريح اهلل بعث احلراثة، أيام وحضرت الري متام هو الذي احلد بلغ فإذا واملساقي، اخلليج يف وجيري والعوايل الرىب يعم
 .271ص ،د.ط ، القزويين، .األرض من أروى مبا الناس وانتفع امللح البحر إىل فأخرجته اجلنوب

 ( .2/388) ،1ط ، البغوي،(3) 
 ( .2/84) ،3ط ، النووي،(4) 
 ( .2/407) ،3ط ، الرملي،(5) 
 .((املأمون)) :يف )أ( (6)

 .مرجع سابق نفس املوضع الرملي،(7) 
 ( .52-5/51) ،1ط ، النووي،(8) 
 ركع، مث يركع، يكد فلم ، رسول فقام ، اهلل رسول عهد على الشمس انكسفت: قال عمرو  بن اهلل عبد عن(9) 

 مث يرفع، يكد فلم سجد، مث يسجد، يكد فلم رفع، مث يرفع، يكد فلم سجد، مث يسجد، يكد فلم رفع، مث يرفع، يكد فلم
 ال أن تعدين أمل رب،: »قال مث ،«أف أف: »فقال سجوده، آخر يف نفخ مث ذلك، مثل األخرى الركعة يف وفعل رفع

 وساق الشمس، أحمصت وقد صالته، من  اهلل رسول ففرغ «يستغفرون؟ وهم تعذهبم ال أن تعدين أمل فيهم؟ وأنا تعذهبم
 ركعتني، يركع: قال من باب ،وتفريعها االستسقاء صالة أبواب مجاع ،يف  داود أبوأخرجه احلديث . 
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  .(1)ّن التخفيفُسَفوإال  ،يكن عذر

 :ويف كالمه داللة على أنه جيوز أن يقال ؛وإال فقدرها ،كماهلا إن أحسنهابقوله: )البقرة( 
ش  .السورة اليت يذكر فيها البقرة :ختار بعضهم أن يقالاوإن  ،وهو كذلك ،سورة البقرة

 .(2)رملي

ئة إال أن يعتذر بأن ما ؟كيف التقارب يف القيام الثالث :قوله: )وهذا تقريب( قد يقال
ويشكل عليه بأنه يف األول طّول ، (3)انتهى .ومخسني من البقرة، قد تكون آياهتا مقاربة للنساء

 ،والرابع للثالث ،ألن الثاين تابع لألول ؛ويف الثاين بالعكس وهذا هو األنسب ،الثاين على الثالث
بأن الثاين ملا تبع  وميكن توجيه األول ،من الرابعمنه و والثالث أطول ،فكان األول أطول من الثاين

فيمكن محل التقريب فيه  ،ويؤيده ما يأيت يف الركوع ،وهو على الرابع ،ال على الثالثطاألول 
 .(4)بن حجراانتهى  .لتعادل عّلتيهما كما علمت ؛على التخيري بينهما

ينبغي أن يريد اآليات املتوسطة يف القصر  :(5)سنويقوله: )كمئيت آية منها( قال اإل
 والطول.

 .«صالها باملدينة ركعتني --ألنه » ؛وذلك (6) أبو داود( قوله: )كما رواه

                                                                                                                                                                                              

 صالة يف السجود تطويل باب ،الصالة كتاب ،يف  خزمية ابنوصححه  . (1194) رقم ،( 1/310)
 ،(2/124) ،يف  األلباين وصححه .(1389) رقم، (2/321) الكسوف،

 (.396) رقم
 (.1/99) ،د.ط ، السنيكي،(1) 
 .(2/406) ،3ط ، الرملي،(2) 
 .(1/361) ،د.ط ، والربلسي، القليويب(3) 
 (.3/59) ،د.ط ، اهليتمي،(4) 
 .(1/361) ،د.ط ، والربلسي، القليويب(5) 

 فصلى باملدينة، يومئذ معه وأنا ثوبه جير فزعا فخرج  اهلل رسول عهد ىعل الشمس كسفت: قال اهلاليل، قبيصة عن (6)
 كأحدث فصلوا رأيتموها فإذا هبا اهلل خيوف اآليات هذه إمنا: »فقال واجنلت، انصرف مث القيام، فيهما فأطال ركعتني،

: قال من باب ،وتفريعها سقاءاالست صالة أبواب مجاع ،يف داود أبو أخرجه. «املكتوبة من صليتموها صالة
 الكسوف، كتاب ،يف احلاكم وصححه .(1185) رقم ،(1/308) ركعتني، يركع

 (.1238) رقم ،(1/472)
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أنه ال جيوز نقص ركوع منها؛ ألنه بالنسبة ملن قصد  وال ينايف هذا، قوله: )ويكون تاركا لألفضل(
 .(1)فعلها بالركوعني

 طول مكثه. :قوله: )لتمادي الكسوف( أي

ألجل متادي الكسوف إمنا يأيت  ؛ويز الزيادةمن أن جت :قوله: )لتمادي الكسوف( مث ما قيل
رّد بأن ذلك قد  ؟ التمادي بعد فراغ الركوعنيأما يف األوىل فكيف يعلم فيها  ،يف الركعة الثانية

 .(2)بأن يكون ذلك من أهل اخلربة هبذا الفن، واقتضى حسابه ذلكيتصور 

كما يف سائر  ،صحلالجنالء يف األ ؛قوله: )وال نقص ركوع( من الركوعني املنويني
 .(3)الصلوات حيث ال يزاد على أركاهنا وال ينقص منها

 ما يأيت  (5)أحاديثو ،(4)وكذا آيات ،وأحاديثها :قوله: )وقراءة آية توبة من املعاصي( أي

 .(6)رفيما يظه

  ،وصرح به كثري، (7)كما اقتضاه كالمهم ،يف كل من اخلطبتني :أي -قوله: )يف اخلطبة(

  

                                                             

 .(1/361) ،د.ط ، والربلسي، القليويب(1) 
 ( .2/406) ،3ط ، الرملي، (2)

 ( .2/403) ،مرجع سابق رملي،ال (3)
 . 10 اآلية :نوح سورة َّمكلكخكحكجكمقُّٱٱ(4)

 اهلل أخذهم إال قوم يف الفاحشة فشت وال عدوهم، عليهم اهلل سلط إال قط العهد قوم نقض ما: " قال عباس  ابن عن(5) 
 قوم جار وما السماء، من القطر اهلل هممنع إال الزكاة قوم منع وما بالسنني، اهلل أخذهم إال امليزان قوم طفف وما باملوت،

 باب ،االستسقاء صالة كتاب ،  يف البيهقيأخرجه . "  والقتل: قال أظنه بينهم، البأس كان إال حكم يف
 وصححه .(6398) رقم ،(3/483) اإلجابة، رجاء اخلري ونوافل بالصدقة تعاىل اهلل إىل والتقرب املظامل من اخلروج
 (.107) رقم ،(1/219) ، يف األلباين

 ( .5/70) ،1ط ، النووي، (6)
 (.2/63) ،د.ط ، السنيكي، (7)
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((البهجة))كما يف - (2)واجلرجاين ،(1)صباغمنهم ابن ال
من  -من ختصيص ذلك باخلطبة الثانية -(3)

 .(4)ش عباب .تفرداهتا اليت ال سلف له فيها

ويذكر يف كل حال من  ،وخيوفهم شؤم عاقبة املعاصي ،(وحيذرهم الغفلة واإلغترارقوله: )
 ،(6)ويف البخاري ،يف خطبتهذلك  :قال --أنه  (5)ففي الصحيحني ،والزجر ما يناسبه ،احلث
 األمر بذلك. (7)وغريه

 .(8)قوله: )واالستغفار( وحيثهم على اإلكثار من ذلك

                                                             

 (.2/63) ،د.ط ، السنيكي،(1) 
 نفس املوضع .املرجع السابق (2) 
 املرجع السابق نفس املوضع .(3) 
 . 4اجمللد، 3اجلزء، 56اللوح ،خمطوط، ، اهليتمي(4) 
 مث القيام، فأطال فقام، بالناس،  اهلل رسول فصلى  اهلل رسول عهد يف الشمس خسفت: قالت أهنا ~عائشة  عن(5) 

 مث األول، الركوع دون وهو الركوع فأطال ركع مث األول، القيام دون ووه القيام فأطال قام مث الركوع، فأطال ركع،
 الناس، فخطب الشمس، اجنلت وقد انصرف مث األوىل، يف فعل ما مثل الثانية الركعة يف فعل مث السجود، فأطال سجد
 ذلك، رأيتم فإذا حلياته، وال أحد ملوت خيسفان ال اهلل، آيات من آيتان والقمر الشمس إن: »قال مث عليه، وأثىن اهلل فحمد
 أمة يا أمته، تزين أو عبده يزين أن اهلل من أغري أحد من ما واهلل حممد أمة يا: »قال مث «وتصدقوا وصلوا وكربوا اهلل، فادعوا
 يف الصدقة باب ،الكسوف أبواب البخاري،أخرجه .  «كثريا ولبكيتم قليال لضحكتم أعلم ما تعلمون لو واهلل حممد

 رقم ،(2/618) الكسوف، صالة باب ،الكسوف كتاب مسلم،وأخرجه . (1044) رقم ،( 2/34) الكسوف،
(901.) 
 قيام بأطول فصلى املسجد، فأتى الساعة، تكون أن خيشى فزعا،  النيب فقام الشمس، خسفت: قال موسى أيب عن(6) 

 به اهلل خيوف ولكن حلياته، وال أحد ملوت تكون ال اهلل، يرسل اليت اآليات هذه: »وقال يفعله، قط رأيته وسجود وركوع
 الذكر باب ،الكسوف أبواب ،أخرجه البخاري.  «واستغفاره ودعائه ذكره إىل فافزعوا ذلك، من شيئا رأيتم فإذا عباده،

 (.1059) رقم ،(2/39) الكسوف، يف
 فقام املسجد، أتى حىت الساعة تكون أن خيشى فزعا فقام ، النيب زمن يف الشمس خسفت: قال موسى أيب عن(7) 

 ملوت تكون ال اهلل يرسل اليت اآليات هذه إن: »قال مث قط، صالة يف يفعله رأيته ما وسجود، وركوع قيام بأطول يصلي
 .«واستغفاره ودعائه، ذكره، إىل فافزعوا شيئا، منها رأيتم فإذا عباده، هبا خيوف يرسلها، اهلل ولكن حلياته، وال أحد،

 (.912) رقم ،(2/628) جامعة، الصالة الكسوف بصالة النداء ذكر باب ،الكسوف كتاب مسلم،أخرجه 
 . 196ص ،1ط ، اهليتمي، (8)
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((اجملموع))ومجع يف  ، (1)قوله: )لالتباع( رواه الشيخان
رضي اهلل  -ا صح عن عائشة َم بني (2)

سوف بأن يف صالة اخلسوف بقراءته، وما صح من إسراره يف الك --من جهره  - تعاىل عنها
 واجلهر يف كسوف القمر. ،اإلسرار يف كسوف الشمس

ن القصد هبا أل ؛وقد حصل خبالف اخلطبة ، ألنه املقصود هبا ؛التاّم يقينا (قوله: )باالجنالء
((مسلم))ذلك بل يف بوهو ال يفوت  ،الوعظ

كانت إمنا لصالة الكسوف  -- ة النيبأن خطب (3)
كما لو مل ينخسف إال ذلك  ،لى البعض فإنه يصلي للباقيوخرج بالتام مالو اجن ،بعد االجنالء

: قلناومل تفت صالة االستسقاء بالسقيا؟  ،فاتت صالة اخلسوف باالجنالء -مَل-قلت:  فإن ؛القدر
ا ألجل وهن ،مث لطلب الغيث املستقبل ؛، فتكون صالهتمبعد الغيث لناس عن جميء الغيثباال غىن 

 ،أو الكسوف ،وشك يف االجنالء ،حال دون الشمس سحابلو ف اخلسوف وقد زال باالجنالء
األصل بقاء  ألن ؛األولصلى يف فيكسفت مل يؤثر  :أو ،اجنلت :أو أكثر ،منجم واحدله وقال 

وال  ،(4)اليقني ختمني ال يفيد :األصل عدمه وقول املنجمني ألن ؛الثاين وال يصلي يف ،الكسوف
سنة الظهر ظانا بقاء ولو أحرم ب ،أم ال ،الوقت وال قضاء سواء أدرك ركعة يف ،يوصف بأداء

                                                             

: قال الركعة من رفع وإذا فركع كرب، قراءته من فرغ فإذا بقراءته، اخلسوف صالة يف  النيب جهر» ~ عائشة عن(1) 
.  «سجدات وأربع ركعتني يف ركعات أربع الكسوف صالة يف القراءة وديعا مث احلمد، ولك ربنا محده، ملن اهلل مسع

 أن» ، ~عائشة  عنو .(1065) رقم ،(2/40) الكسوف، يف بالقراءة اجلهر باب ،الكسوف أبواب البخاري،أخرجه 
 كتاب مسلم،أخرجه . «سجدات وأربع ركعتني يف ركعات أربع فصلى بقراءته، اخلسوف صالة يف جهر  النيب

 (.901) رقم ،(2/620) الكسوف، صالة باب ،وفالكس
 ( .5/52) ،1ط ، النووي، (2)
 وكرب، فقام املسجد، إىل  اهلل رسول فخرج ، اهلل رسول حياة يف الشمس خسفت: قالت  النيب زوج عائشة، عن (3)

 ملن اهلل مسع: »فقال رأسه، رفع مث طويال، ركوعا فركع كرب مث طويلة، قراءة  اهلل رسول فاقترأ وراءه، الناس وصف
 من أدىن هو طويال ركوعا فركع كرب، مث األوىل، القراءة من أدىن هي طويلة قراءة فاقترأ قام، مث ،«احلمد ولك ربنا محده،

 يف علف مث - سجد مث: الطاهر أبو يذكر ومل - سجد مث ،«احلمد ولك ربنا محده، ملن اهلل مسع: »قال مث األول، الركوع
 فخطب قام مث ينصرف، أن قبل الشمس واجنلت سجدات، وأربع ركعات، أربع استكمل حىت ذلك، مثل األخرى الركعة
 فإذا حلياته، وال أحد، ملوت خيسفان ال اهلل، آيات من آيتان والقمر الشمس إن: »قال مث أهله، هو مبا اهلل على فأثىن الناس،

 .(901) رقم ،(2/619) الكسوف، صالة باب ،الكسوف كتاب م،مسلأخرجه . «للصالة فافزعوا رأيتموها
 ( .2/229) ،د.ط ، انظر الُبَجْيَرِمّي،(4) 
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إذ ليس لنا نفل مطلق على  ،تنيلكيفيخبالفها يف ا ،وقع نفال مطلقا ،خالفه نيبفت ،الوقت
 .(1)صورهتا

 .(2)بتمامه اتفاقا :قوله: )بغروهبا كاسفة( أي

ل وال يبطل ك ،ينئذلعدم االنتفاع به ح ؛جزء منها أيضا :قوله: )وبطلوع الشمس( أي
 .(3)ش عباب .اليت هي الشمس :والطلوع يف أثناء الثانية أي ،منهما أي بالغروب يف أثناء األوىل

ملا  .بل يصلي إذا خسف بعده ،لبقاء ظلمة الليل واالنتفاع به ؛قوله: )وال بطلوع الفجر(
ىت ولو غاب خاسفا قبل الفجر فلم يصل ح:  (5)، قال ابن الرفعة(4)وكما لو استتر بغمام ،تقرر

ن طلوع إ :وال يقال ،وهو متجه، انتهى .وينبغي أن يصلي على اجلديد ،طلع الفجر مل أر فيه نقال
 (6)ش العباب .فالوقت واحد فلم خيرج ،ألن ما قبل الفجر هنا كما بعده ؛ها قضاءصريالفجر ي

 .-رمحه اهلل تعاىل-البن حجر 

  

                                                             

 (.1/287) د.ط، ، السنيكي، (1)
 ( .5/54) ،1ط ، ،النووي (2)

 .4اجمللد، 3اجلزء، 58اللوح ،خمطوط ،، اهليتمي(3) 
 .مرجع سابق نفس املوضع السنيكي، (4)
 ( .4/504) ،1ط ، الرفعة، ابن (5)

 .4اجمللد، 3اجلزء، 58اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(6) 
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وال  ،ونفلها أفضل النوافل ،ففرضها أفضل الفروض ،نيالصالة أفضل عبادات البدن بعد الشهادت
 فالزكاة على ،فاحلج ،ويليها الصوم ،(1)ألهنما من فروض الكفاية ؛وحفظ القرآن ،يرد طلب العلم

غري ذلك ،  :وقيل ،احلج :وقيل ،أفضلها الصوم :وقيل ،أفضلها الزكاة :وقيل ،جزم به بعضهم ما
وإال فصوم يوم مع االقتصار على اآلكد من اآلخر،  عرفاواخلالف يف اإلكثار من أحدمها أي: 

 ،واملعرفة ،كاإلميان :وخرج بعبادات البدن عبادات القلب،  (2)أفضل من ركعتني بال شك
 ،رسوله وحمبة -تعاىل– اهلل وحمبة ،والرجاء ،واخلوف ،والرضا ،والصرب ،والتوكل ،والتفكر
 تطوعا يكون وقد ،واجبا إال يكون وال ان،اإلمي وأفضلها الرذائل، من والتطهر والتوبة،

 .(3)بالتجديد

فرضه اهلل  ما ألنه زائد على ؛مسي بذلك ،ما عدا الفرائض :واصطالحا ،والنفل لغة: الزيادة
 .(4)تعاىل

 ،(5)احلرام (ما رجح الشرع فعله) :خرج بقوله (قوله: )وهو ما رجح الشرع فعله
 . (9)(وجّوز تركه) :أخرجه بقولهف (8)جبودخل فيه الوا، (7)واملباح ،(6)واملكروه

 نقص ما تكمل أهنا فيها هلا، واحلكمة التابعة السنن وهي( قوله: )منه الرواتب مع الفرائض

                                                             

 . 85سبق التعريف به ص (1)
 ( .2/220) ،د.ط ، اهليتمي، (2)
 (.1/200) د.ط، ، السنيكي، (3)

 ( .1/449) ،1ط ، الشربيين،(4) 
. علهف على يعاقب ما واحملظور احلرام ويقال الرزق سعة منع الذي وهو احملروم ومنه إتيانه من املمنوع :هو احلرام (5)

 ( .1/24) ،1ط ، السمعاين،
 . 57سبق التعريف به ص (6)
 . 57سبق التعريف به ص (7)
 . 57سبق التعريف به ص (8)

 ،1ط ، الشريازي، (.1/474) ،د.ط ، انظر الُبَجْيَرِمّي،(9) 
 . 63ص
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وهو  ،وعلم منه أن النوافل ال جترب ترك الفرائض ،(1)قراءة تدبر كترك؛  خشوع بنحو الفرائض من
((العباب))كما أشار إليه يف  ،كذلك

أو تراخى  ،(3)رواتب الفرائض ليلة اإلسراء وهل شرعت، (2)
 . (4)أفاد شيخنا الشمس الرملي الثاين ؟ ذلك عنها

 ،(5)الربد سنة ،الفجر سنة ،الصبح سنة: كيفيات عشر نيتها يف وله( الفجر ركعتا)قوله: 
 ركعيت ويضيف ،السنة ذفـحي أن وله ،(7)الغداة سنة ،الوسطى بأهنا القول على (6)الوسطى سنة

 . (8)الغداة ركعيت ،الوسطى ركعيت ،الربد ركعيت ،الفجر ركعيت ،صبحال

                                                             

 ( .2/107) ،3ط ، الرملي، (1)
 ( .1/178) ،1ط ، املزجد،(2) 
  النيب كان باب ،املناقب كتاب ،. البخاريالسماء إىل به عرج مث الكعبة مسجد من  بالنيب أسري ليلة اإلسراء : ليلة (3)

 (.3570) رقم ،(4/191) قلبه، ينام وال عينه تنام
 وقال ، ليال بعبده أسرى الذي سبحان: تعاىل اهلل قال احلجاز، أهل لغة فباهلمزة. ليال سار إذا: مبعىن وسرى أسرى

 احلمريي،. آخره يف سار إذا: وسرى. الليل أول من سار إذا: باهلمز أسرى،: بعضهم
 ( .3065-5/3064) ،”سرى: “مادة ،1ط ،

 ( .2/125) مرجع سابق، الرملي،(4) 
 وهو النهار برد من وقتها، أول يف صلوها معناه وقيل. الربد يف الدخول: اإلبراد من وهو واحلر، الوهج انكسار: اإلبراد (5)

 (.1/114) ،”برد: “مادة  ،د.ط ، ،اجلزري. أوله
 األم يف عليه نص الصبح هي الشافعي فقال فيها واختلفوا اخلمس الصلوات آكد الوسطى الصالة نأ على العلماء اتفق(6) 

 وعكرمة وعطاء € وجابر عمر وابن عباس وابن جبل ابن ومعاذ عمر عن الواحدي ونقله مالك مذهب وهو وغريه
 عن الواحدي ونقله املنذر وابن وداود وأمحد حنيفة أيب مذهب وهو العصر هي طائفة وقال † أنس بن والربيع وجماهد

 أيوب أيب عن املنذر ابن ونقله ومقاتل والكليب والضحاك وقتادة واحلسن والنخعي € هريرة وأيب مسعود وابن علي
 من العلماء أكثر عن الترمذي ونقله ¬ السلماين وعبيدة € عباس وابن عمر وابن اخلدري سعيد وأيب األنصاري
 اخلدري سعيد وأيب ثابت بن زيد عن الواحدي ونقله حنيفة أيب عن رواية وهو الظهر هي طائفة وقالت وغريهم الصحابة
 وقال الواحدي قال املغرب هي ذؤيب بن قبيصة وقال شداد بن اهلل عبد عن املنذر ابن ونقله وعائشة زيد ابن واسامة
 وعن اجلملة أهنا بعضهم عن ياضع القاضي ونقل مبهمة اخلمس الصلوات إحدى إهنا وبعضهم اآلخرة العشاء هي بعضهم
 والذي والصبح العصر مذهبان منها والصحيح فيها العلماء مذاهب فهذه اخلمس الصلوات مجيع الوسطى أن بعضهم
 وصحت الصبح أهنا ¬ الشافعي نص احلاوي صاحب قال املختار وهو العصر أهنا الصحيحة األحاديث تقتضيه

 ( .3/61) ،1ط ، النووي،. العصر أهنا األحاديث
 . (2/646) ،”غدا: “مادة ،د.ط ، بالقاهرة، العربية اللغة جممع. الشمس وطلوع الفجر بني ما: الغداة (7)
 (.1/202) د.ط، ، السنيكي، (8)
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 قوله: )بعدها( أي بعد الظهر أو اجلمعة .

وال أثر الحتمال عدم وقوعها  ،قوله: )أو اجلمعة( وينوي بالقبلية سنة اجلمعة كالبعدية
ا ملظهر فيفإن مل تقع مل تكف عن سنة ا ،إذ الفرض أنه ظن وقوعها ،(1)خالفا لصاحب البيان

 بعضها مث وجد بأنه ورد ،عليها الظهر بناء جيوز كما ،االكتفاء بذلك وذهب بعضهم إىل، يظهر 
 فيه ،الشك وقوعها بظن وخرج ،البناء ميكن فلم من ذلك شيء يوجد مل وهنا ،عليه البناء فأمكن

 .الظهر سنة ينوي :قال وملن ،الوقت سنة ينوي :قال ملن (2)خالفا ،احلال قبل تبني بشيء يأيت فال
 .(3)ش شيخنا

 لالتباع . :قوله: )لذلك( أي

خبالف ما بعدها  ،(5)الشتباهها يف سورة آل عمران ؛قيدها (4)(قوله: )اآلية اليت يف البقرة
((وسائل احلاجات))ويف كتاب  ،لعدم االشتباه فيها ،فأطلقه

حيسن أن يقرأ يف األوىل من : للغزايل (6)
 َّمخجسحسخسُّٱ :ركعيت الفجر

 َّيفىقيقُّٱويف الثانية ، (7)

فإن ذلك يرد شر  ،(8)
 ذلك اليوم .

ولعل من حكمته أن يتذكر ؛ قوله: )باضطجاع( فاألوىل أن يكون على شقه األمين بعدمها 
ويتهيأ لذلك فإن مل يرد ذلك فصل ، حىت يستفرغ وسعه يف األعمال الصاحلة  ؛بذلك ضجعة القرب

                                                             

 ( .2/165) ،1ط ، العمراين، (1)
املرجع السابق نفس املوضع.(2) 

 ( .2/111) ،3ط ، الرملي، (3)
زئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىهُّٱ(4) 

 . 136 اآلية :البقرة سورة  َّزترتيبىبنبمبزبربيئىئنئمئ
ٌٍَُِّّّّّٰىٰرٰذييُّٱٱ(5) نبمبزبربيئىئنئمئزئرئّٰ

 . 64 اآلية :عمران آل سورة  َّنثمثزثرثيتىتنتمتزترتيبىب
 فعزوته الشافعية كتب يف النص فوجدت خمطوطًا وال مطبوعًا الغزايل حامد أليب  كتاب على أقف مل(6) 

 ( .2/287) ،1ط ، الدمريي، . إليها
 . 1 يةاآل :الشرح سورة (7)
 . 1 يةجزء من اآل :الفيل سورة (8)
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ما لو أخر سنة الصبح ـوفي ،(1)ويأيت ذلك يف املقضية ،أو حتول ،وبني الفرض بنحو كالم، بينهما 
 َوَما الدُّْنَيا ِمَن َخْيٌر اْلَفْجِر َرْكَعَتا»وخلرب  (2) ؛--ملا صح من مواظبته  ؛عنها كما هو ظاهر

 . (4)ش رملي .(3)«ِفيَها

 َما ُيَصلِّي َكاَن» --أنه -(6)-عمر  ابن عن (5) (قوله: )لالتباع رواه الشيخان
ومل ينوي  -مثاًل-، ولو اقتصر على ركعتني قبل الظهر  -رمحه اهلل تعاىل– (7)ش احمللي. «ِكَرُذ

 ،والتبادر من أمارات احلقيقة ،املتبادر ألنه ظاهر؛ هو كما للمؤكد انصرف غريه وال ، املؤكد
نية يف وبقية الرواتب الثما ،وأفضل من ذلك الوتر ،وأفضل املؤكد ركعتا الفجر ،أقوى فيه والطلب

 زيادي. (8).مرتبة واحدة

بل إذا كان بني  ،ويسن أن ال يشتغل هبما عن إجابة املؤذن (قوله: )وركعتان قبل املغرب
 وإال أخرمها وقّدم اإلجابة . ،األذان واإلقامة ما يسعهما فعلهما

 َصلُّوا» :ولفظه ،األمر هبما ((صحيح البخاري))ففي  (قوله: )لألخبار الصحيحة يف ذلك
 ،أي: طريقة الزمة (9) «ُسنًَّة النَّاُس َيتَِّخَذَها َأْن َكَراِهَيَة ؛َشاَء ِلَمْن» :الثَّاِلَثِة ِفي َقاَل، «امَلْغِرِب َلَقْب

 الرجل إن حىت ،أذن املؤذن إذا هلما السواري يبتدرون كانوا (10)--وصح أن كبار الصحابة 
                                                             

 .(1/168) ،د.ط ، عبدالسالم، الصالة املقضية: اليت تقضى بعد خروج وقتها. ابن ((1
 مسلم،أخرجه . «الصبح قبل ركعتني على منه معاهدة أشد النوافل من شيء على يكن مل  النيب أن» ~عائشة  عن (2)

 (.724) رقم ،(1/501) جر،الف ركعيت تعاهد باب ،وقصرها املسافرين صالة كتاب
 (.725) رقم ،(1/501) الفجر، ركعيت فضل باب ،وقصرها املسافرين صالة كتاب مسلم،أخرجه  (3)
 ( .2/108) ،3ط ، الرملي، (4)

 بعد كعتنيور الظهر، بعد وركعتني الظهر، قبل ركعتني  اهلل رسول مع صليت: »قال ƒ عمر بن اهلل عبد عن(5) 
 مثىن التطوع يف جاء ما باب ،التهجد كتاب البخاري،أخرجه . «العشاء بعد وركعتني املغرب، بعد وركعتني اجلمعة،

 الفرائض قبل الراتبة السنن فضل باب ،وقصرها املسافرين صالة كتاب مسلم،وأخرجه  (.1171رقم ) ،(2/57) مثىن،
 (.729) رقم ،(1/504) عددهن، وبيان وبعدهن

 (( .  سقطت من )أ( : )) (6)
 . 73ص، 1، ط، احمللي(7) 
 .138ص ،1ط ،اهليتمي (8)
 (.1183) رقم ،(2/59) املغرب، قبل الصالة باب ،التهجد كتاب البخاري،أخرجه  (9)

 .(())سقطت من )أ( :  (10)
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: عمر ابن وقول ،(1)يصليهما من كثرة من صليت قد الصالة أن فيحسب املسجد ليدخل الغريب
وأيقن  ،مع أنه أكثر ،وغريه مثبت ،نفي ملا مل يعلمه (2) «بِرْغَماْل َلْبَق ِنْيَتَني اْثلَِّصُي اَدَحَأ ُتْيَأَر اَم»

 .(3)فقدم

أو  ، فإن أوتر بواحدة ؛فال يضاف إىل العشاء، صالة مستقّلة  :قوله: )ومنه الوتر( وهو
وهي -وسنته  ،ومقدمة الوتر ، ويتخري يف غريها بني نية صالة الليل ،الوترووصل نوى  (4)أكثر
  . -رمحه اهلل تعاىل  - (5)ش اخلطيب .أو ركعتني من الوتر على األصح ، -أوىل

 ألنه يظهر؛ فيما الوتر من فلو صّلى ما عدا أخرية الوتر أثيب على ما أتى به ثواب كونه
 ببعض أتى كمن هذا وليس التراويح، ببعض أتى من :هومثل عشرة، اإلحدى جمموع على يطلق

 خبالف متعددة بنيات متميزة أبعاض له ليس خصاهلا من خصلة ألن بعضهم؛ ادعاه وإن الكفارة،
يلُّٱ :لقوله تعاىل ،-(7)بوجوبه أبو حنيفة :كما يقول-ب ، وإمنا مل جي(6)هنا ما

                                                             

 النيب  خيرج حىت السواري، يبتدرون  النيب أصحاب من ناس قام أذن إذا ذناملؤ كان: »قال مالك، بن أنس عن(1) 
 باب ،األذان كتاب البخاري،أخرجه . «شيء واإلقامة األذان بني يكن ومل املغرب، قبل الركعتني يصلون كذلك، وهم
 (.625) رقم ،(1/127) اإلقامة، ينتظر ومن واإلقامة األذان بني كم

 يصليهما،  اهلل رسول عهد على أحدا رأيت ما: »فقال املغرب، قبل الركعتني عن عمر، ابن سئل: قال طاوس، عن (2)
 املغرب، قبل الصالة باب ،الصالة كتاب ،يف  داود أبوأخرجه .  «العصر بعد الركعتني يف ورخص

 يف األلباين . وضعفه(3/61) ، النووي،. حسن إسناده: النووي قالو. (1284) رقم ،(2/26)
 (.237) رقم ،(2/48) ،

 ( .3/527) ،1ط ، الزركشي،. النايف( على مقدم أصل هذه العبارة قاعدة )املثبت (3)
 ومن يفعل،فل خبمس يوتر أن أحب فمن مسلم، كل على حق الوتر: »  اهلل رسول قال: قال األنصاري، أيوب أيب عن (4)

، الصالة كتاب ،يف داود أبوأخرجه . «فليفعل بواحدة يوتر أن أحب ومن فليفعل، بثالث يوتر أن أحب
 رقم ،(5/164) ،1ط ،يف األلباين وصححه .(1422) رقم ،(2/62) د.ط، الوتر؟، كم باب

(1278). 
 ( .1/342)، 1ط ، الشربيين، (5)
 ( .2/112) ،3ط ، الرملي، (6)
 ( .1/270) ،2ط ، الكاساين، (7)
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وافق  ًاال أعلم أحد :(2)املنذر وقد قال ابن ،لو وجب مل يكن للصلوات وسطى إْذ؛ (1)َّجم
 . (4)ش رملي. (3)أبا حنيفة على وجوبه حىت صاحبيه

حىت لو  ،يف ذلك (5)للخرب الصحيح ؛وقبل طلوع الفجر الصادق ،(قوله: )بعد فعل العشاء
ألن ؛  -رمحه اهلل تعاىل– (6)خرج وقتها وأراد فعله قضاء قبل فعلها كان ممتنعا كما أفىت به الوالد

 ،وإن صلى العشاء وأوتر فبان بطالن عشائه مل يصح وتره، (7)ش شيخنا .حيكي األداء القضاء
 . (8)روض .وكان نافلة

ولو نوى الوتر وأطلق محل على ثالث على اخل  (9)قوله: )والوتر حيصل بركعة( 
 . (11)ف األوىلواالقتصار على واحدة خال؛ (10)ملعتمدا

 ،َرَمَضاَن ِفي َيِزيُد --ول اهلل ُسَر َكاَن اَم » ~خلرب عائشة  ؛قوله: )أو إحدى عشر(
 ،فال تصح الزيادة عليها ؛وهي أعلم حباله من غريها (12)«َرْكَعًة َةَعْشر ِإْحَدى َعَلى َغْيِرِه ِفي َواَل

                                                             

 . 238 يةالبقرة: جزء من اآل سورة (1)
 ( .5/167) ،1ط ، املنذر، ابن (2)

 . الكاساين،املؤقتة السنن سائر من آكد مؤكدة حيث قاال: أن الوتر سنة .153ما صسبق التعريف هب: انالصاحب(3) 
  ( .1/270) ،2ط ، 

 ( .2/111) ،3ط ، الرملي، (4)
 خشي فإذا مثىن، مثىن الليل صالة: » اهلل رسول لفقا الليل، صالة عن  اهلل رسول سأل رجال أن عمر، ابن عن (5)

 صالة باب  ،وقصرها املسافرين صالة كتاب مسلم،أخرجه .  «صلى قد ما له توتر واحدة ركعة صلى الصبح، أحدكم
 (.749) رقم ،(1/516) الليل، آخر من ركعة والوتر مثىن مثىن الليل

 ( .2/216) د.ط، ، الرملي،(6) 
 ( .2/114) ،3ط ، ملي،الر(7) 
 . (1/203) د.ط، ، السنيكي، (8)

 ومن فليفعل، خبمس يوتر أن أحب فمن مسلم، كل على حق الوتر: »  اهلل رسول قال: قال األنصاري، أيوب أيب عن(9) 
 ،الصالة كتاب ،يف  داود أبو أخرجه.  «فليفعل بواحدة يوتر أن أحب ومن فليفعل، بثالث يوتر أن أحب
 (.1278) رقم ،(5/164) ،يف األلباين وصححه .(1422) رقم ،(2/62) الوتر؟، كم باب

 ( .1/456) ،3ط ، الرملي، (10)
 ( .1/242) د.ط، ،، والربلسي القليويب(11) 
 كان ما: »فقالت رمضان؟ يف  اهلل رسول صالة كانت كيف ~ عائشة سأل أنه الرمحن، عبد بن سلمة أيبعن  (12)

 = فال أربعا، يصلي مث وطوهلن، حسنهن عن تسل فال أربعا، يصلي ركعة، عشرة إحدى على غريه يف وال رمضان يف يزيد
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 عدا ما صح ركعتني كل من سلم وإن، فإذا أحرم باجلميع دفعة واحدة مل يصح  ؛ كسائر الرواتب
 ،مطلقا نفال وقع وإال البطالن، فالقياس وتعمد املنع علم إن مث وترا، حيص فال السادس اإلحرام

 ،تنفل مث ،الوتر ببعض أتى لو ما :كالمه ومشل غالطا، وقتها دخول الظهر قبل بصالة أحرم لو كما
 :ويف الثانية ،((األعلى)) :ويسن ملن أوتر بثالث أن يقرأ يف األوىل بعد الفاحتة، (1)بباقيه أتى مث
ولو أوتر بأكثر من  ،مرة واحدة ((الناس)) :مث ((الفلق)) :مّث ((اإلخالص)) :ويف الثالثة ،((افرونالك))

 .(2)كما حبثه البلقيين ،فيما يظهر ،ذكرما  :ثالث قرأ يف الثالثة األخرية

الوصل  :تقديره ،قوله: )وملن زاد على ركعة الوصل( مبتدأ وخرب على التقدمي والتأخري
 . (3)ى ركعةثابت ملن زاد عل

 . (4)قوله: )بال تسليم بينهما( وإال فهو فصل فاضل على غريه

فلو أتى بذلك عامدًا عاملًا بالتحرمي  (أكثر من تشهدين)قوله: )وال جيوز فيه( أي: الوصل 
  . (5)وإن كان ناسيًا أو جاهاًل كان نفاًل مطلقا ،بطلت صالته

كما يف -بتشهد أفضل منه بتشهدين  ( والوصل قوله: )ألنه خالف املنقول من فعله 
((التحقيق))

ولو صلى عشرًا  ، (7)وللنهي عن تشبيه الوتر بصالة املغرب ،بينه وبني املغرب افرق ؛-(6)

                                                                                                                                                                                              

 رمضان، قام من فضل باب ،التراويح صالة كتاب البخاري،. أخرجه  «ثالثا يصلي مث وطوهلن، حسنهن عن تسل
 (.2013) رقم ،(3/45)

 ( .2/113) ،3ط ، الرملي،(1) 
 .167ص، 1ط، ، البلقيين(2) 
 أو  آخرها ، يف واحد بتشهد ركعات ثالث ايصليه أن بني الوصل وهو : خمري فهو الوتر يف ركعة على زاد من : أن معناه (3)

 بركعة يوتر مث ركعتني فيصلي أفضل املغرب ، وبني الفصل وهو كصالة األخريتني يف بتشهدين ركعات ثالث يصليها
 (.1/66) د.ط، ، السنيكي،( . بتصرف) واحدة

 ( .1/243) د.ط، ، والربلسي، القليويب (4)
 (.1/66) د.ط، ، السنيكي، (5)
 . 255ص ،1ط ، النووي، (6)
 ( .2/114) ،مرجع سابق الرملي، (7)

= 
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ألن هذا  ؛مث احلادية عشر بإحرام آخر فله أن يتشهد يف كل ركعتني فيما يظهر ،بإحرام واحد
 .(1)ومل أر يف هذه املسألة نقال فليتأمل ،فصل ال وصل

((ش املهذب))كما يف  -قوله: )وبعد كل ركعتني( أي: مثاًل من الوتر
أو أربع  ،-(2)

أو يف مجاعة خالفا  ،تر بواحدة فال فرق بني أن يصلي منفرداووي ،وست بتسليمة ،بتسليمة
حيث قال: وقضية تعبريهم بالسالم من كل ركعتني أنه لو أوتر بإحدى عشرة سلم  (3)للجوجري

مث يصلي  ،وستًا بتسليمة ،كأن يصلي أربعا بتسليمة ؛وال جيوز أنقص من ذلك ،ست تسليمات
 بأن املعتمد خالفها. (5)فقد رده الشهاب الرملي (4)الركعة

 . (6)قوله: )وهو أفضل( أي: إذا استوى عددمها كما يف ش الرملي

             .(7) ري ذلكوغ ،وتكبرية األحرام ،النية ،-عليه بالسالم-قوله: )ألنه أكثر عمال( لزيادته 

 (9)ودعاء ،ذكر خمصوص مشتمل على ثناء :وشرعا ، (8)قوله: )بالقنوت( وهو لغة: الدعاء
ويشترط نتهى ، آية فيها دعاء إن قصد اوب ،القنوت بكل دعاء وحتصل سنة:  (10)قال يف العباب

                                                             

 ( .1/277) د.ط، ،انظر الُبَجْيَرِمّي،(1) 
 ( .51-4/50) ،1ط ، النووي، (2)

 ( .2/113)، 3ط، ، رمليال(3) 
 ولد( هـ 889 - 821) الشافعية فقهاء من مصري، فاضل اجلوجري، حممد بن املنعم عبد بن حممد هو:  اجلوجري 

 شرح كتبه من مبصر، ومات. ذلك عن تعفف مث القضاء، يف وناب فتعلم، صغريا، القاهرة إىل وحتول( دمياط قرب) جبوجر
 ،15ط ، الزركلي،. الشافعي اإلمام وترمجة البوصريي مهزية وشرح الذهب شذور وشرح املقري، البن رشاداإل
(6/251.) 
 ( .2/113) مرجع سابق، الرملي، (4)
 ( .1/209) د.ط، ، الرملي، (5)

 (.1/201) ط،د. ، السنيكي،(6) 
 ( .2/227) ،د.ط ، اهليتمي، (7)
 ( .5/129) ،1ط ، الفراهيدي، (8)
 ( .1/178) د.ط،، ، والربلسي القليويب (9)

 ( .1/134) ،1ط ، املزجد،(10) 
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، من (2)ح رملي .أفتيتوبه  ،(1)وثناء كما قاله الربهان البيجوري ، يف بدل القنوت أن يكون دعاء
 إخل . (يشترط) :عند قوله

وعرب  (4)عدل عن هذه العبارة يف منت منهجهاخل  (3)(اْهِدِني اللَُّهمَّوهو املشهور: قوله: )
 :وهو :لفظ القنوت اآليت أوىل من قوله إيهام تعني اههذه لرفع :(5)ال يف شرحهق ،كاللهم :بقوله
((املنهاج))عترض به على ا اوم ،اللهم

بل ويتعجب من  ،يعترض به عليه ملساواة عبارته لعبارته ، (6)
((املنهاج))ذلك هنا حيث اعترض به على 

 .(8)ذلكوعّبر به بعد  (7)

، َتَولَّْيَت ِفيَمْن َوَتَولَِّني، َعاَفْيَت ِفيَمْن َوَعاِفِني»(9):-((العزيز))كما يف  - قوله: )إخل( تتمته
، َواَلْيَت َمْن َيِذلُّ َلا ِإنَُّه، َعَلْيَك ُيْقَضى َوَلا َتْقِضي ِإنََّك، َقَضْيَت َما َشرَّ َوِقِني، َأْعَطْيَت ِفيَما ِلي َوَباِرْك

                                                             

 الشيخ عن وأخذ وسبعمائة اخلمسني قبل ولد الدين برهان الفقيه الشيخ املصري البيجوري أمحد بن البيجوري: إبراهيم(1) 
 البلقيين الدين سراج الشيخ والزم القوت عنه وكتب حبلب األذرعي الدين شهاب الشيخ إىل ورحل اإلسنوي الدين مجال
 يستحضر كان أنه شاع حىت الفقه يف مهر يل تبهاك اليت وفياته يف ببقائه اهلل أمتع حجر ابن الدين شهاب احلافظ قال

 وكان ، متواضعا خريا دينا وكان عصره يف الشافعية أعلم هو فقال احلسباين الدين عماد الشيخ وذكره وأصلها الروضة
 ( .4/72) ،1ط ، الشهيب،.  بالقاهرة ومثامنائة وعشرين مخس سنة رجب يف تويف خامال فقريا

 (.1/159) د.ط، ، كي،السني(2) 
 وعافين هديت، فيمن اهدين اللهم: »الوتر قنوت يف أقوهلن كلمات  اهلل رسول علمين: قال ƒ علي بن احلسن عن (3)

 ال وإنه عليك، يقضى وال يتقض فإنك قضيت، ما شر وقين أعطيت، فيما يل وبارك توليت، فيمن وتولين عافيت، فيمن
 القنوت، يف الدعاء باب ،الصالة كتاب ،يف الدارمي . أخرجه«وتعاليت تباركت واليت من يذل

 الوتر، يف القنوت يف جاء ما باب ،الوتر أبواب ،يف الترمذيوأخرجه . (1634) رقم ،(2/992)
 (.429رقم ) ،(2/172) ،يف األلباين وحسنه. (464) رقم ،(1/587)

 . 16ص، 1ط، ، السنيكي(4) 
 (.1/50) د.ط،، ، السنيكي ((5

 . 36ص، 1ط، ، النووي(6) 
 املوضع .املرجع السابق نفس  (7)
 (.1/51) د.ط،، ، السنيكي (8)
 (.1/516) ،1ط ، الرافعي، (9)
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 ،يف قنوت الصبح ((رّبنا))إّلا  -(1)لالتباع رواه احلاكم؛  «َوَتَعاَلْيَت َربََّنا َتَباَرْكَت َعاَديَت َمْن َيِعزُّ َوَلا
 وصححه.

وألنه يؤذن هلا  ؛لشرفها ؛خالفت الصبح غريها من حيث املعىن (2)قوله: )ويف الصبح أبدا(
 .(4)ح رملي .ليقيادة أفكانت بالز ؛وهي أخصر الفرائض ،(3)وبالتثويب ،قبل وقتها

لكن شرط  ،(6)كما حبثه مجع ،: نزلت باملسلمني ولو واحدا(5)قوله: )لنازلة( قال ابن حجر
 أيضا. (8)واعتمده الرملي ،وهو متجه ،والشجاع ،عاملكأسر ال :: أن يتعّدى نفعه(7)سنويفيه اإل

  ذلك برفع الدعاء على يشكل وال،  (11)والطاعون،  (10)الطعن :ومنه ،(9)قوله: )كوباء(

                                                             

صححه ابن و . (4800) رقم ،(3/188) ،€ الصحابة معرفة كتاب ،يف احلاكمأخرجه  (1)
 (.945، رقم )(3/225) عية،األد باب ،الرقائق كتاب ،يف  حبان

.  «الدنيا فارق حىت يقنت يزل فلم الصبح يف فأما تركه، مث عليهم، يدعو شهرا قنت  النيب أن» أنس  حلديث ((2
 األلباين ضعفهو. (3104) رقم ،(2/287)، الصالة صفة أبواب مجاع ،الصالة كتاب ،يف  البيهقيأخرجه 

 (.1238) رقم ،(3/386) ، يف
 من تثويبا مسي وامنا النوم من خري الصالة النوم من خري الصالة ، الفالح على حي بعد تقول أن الفجر أذان يف التثويب (3)

 فدعا الفالح على حي :قال املؤذن ألن رجع :أي العلة بعد جسمه فالن اىل وثاب اليه عاد أي كذا اىل فالن ثاب قولك
 ثوب :يقال القول هبذا دعائهم اىل عاد :أي فثوب النوم من خري الصالة النوم من خري الصالة :قال مث صالةال اىل الناس

 ( .1/173) ،”ثوب: “مادة  ،1ط ، ،قتيبة ابن. الداعي
 (.1/158) د.ط، ، السنيكي، (4)

 . 103ص ،1ط ، اهليتمي،(5) 
 . 112ص ،1ط ، العزيز، عبد بن أمحد املعربي، ((6

 ( .1/185) ،1ط ، ،الدمياطي
 ( .3/81) ،1ط ، اإلسنوي، (7)
 ( .1/508) ،3ط ، الرملي، ((8

  ،د.ط ، املطرزي،.  وباء ووبئت وبئت وقد مرضها كثر وموبوءة ووبية وبيئة وأرض العام املرض باملد :الوباء (9)
 . 475ص ،”وبأ: “مادة

 ( .3/446) ،”طعن: “مادة ،3ط ، الكجرايت،. بالرماح القتل الطعن (10)
 اجلزري،.  واألبدان األمزجة به فتفسد اهلواء له يفسد الذي والوباء العام املرض: نالطاعو(11) 

 ( .3/127) ،”طعن: “مادة ،د.ط ، 
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 . (2)كثرية الشهادة أسباب ألن ؛ذلك يف تنحصر ال الشهادة ألن ؛(1)شهادة كونه

عة األخرية من الصبح ولو كقوله: )بعد اعتداله من األخرية( وال يضر إطالة اعتدال الر
وإن كانت حمل القنوت لنحو نازلٍة مل  ،وال يلحق بذلك أخرية املكتوبة مطلقًا ،ن كرهوإ ،بسكوت

 .(4)ح رملي .(3)تقع خالفًا البن حجر

 اًَرْهَش َتَنَق» -- أنه للنازلة القنوت يف (5)روى الشيخان (قوله: )ويف الثانية البيهقي
 العلماء وزاد: (7)الرافعي قال ،غريهو بالعدو ويقاس (6)«ةوَنُعَم ِرْئِبِب اءرَّالُق ِهاِبَحْصَأ يِلاِتَق ىَلَع وُعْدَي

((الروضة)) يف قال ،«َعاَدْيَت َمْن َيِعزُّ َوَلا»:  ((تباركت وتعاليت)) :قبل فيه
 رواية يف جاءت وقد: (8)

 .(9)للبيهقي

                                                             

 ،”شهد: “مادة ،1ط ، اجلرجاين،. يرتث ومل ماٌل، بقتله جيب ومل ظلًما قتل بالغ طاهر مسلم كل هو: الشهيد (1)
 .129ص

 فهو اهلل سبيل يف قتل من اهلل، رسول يا: قالوا «فيكم؟ الشهيد تعدون ما: »  اهلل رسول قال: قال  هريرة أيب عن (2)
 مات ومن شهيد، فهو اهلل سبيل يف قتل من: »قال اهلل؟ رسول يا هم فمن: قالوا ،«لقليل إذا أميت شهداء إن: »قال شهيد،

 على أشهد: مقسم ابن قال ،«شهيد فهو البطن يف مات ومن شهيد، فهو لطاعونا يف مات ومن شهيد، فهو اهلل سبيل يف
 رقم ،(3/1521) الشهداء، بيان باب ،اإلمارة كتاب مسلم،أخرجه . «شهيد والغريق: »قال أنه احلديث هذا يف أبيك

(1915.) 
 ( .2/69) ، د.ط ، اهليتمي،(3) 
 (.1/159) د.ط، ، السنيكي،(4) 
 ثابت بن وعاصم والقارة عضل وحديث معونة وبئر وذكوان ورعل الرجيع غزوة باب ،املغازي كتاب ،أخرجه البخاري (5)

 القنوت استحباب باب ،الصالة ومواضع املساجد كتاب مسلم،(. وأخرجه 4090) رقم ،(1/105) وأصحابه، وخبيب
 (.677) رقم ،(5/469) نازلة، باملسلمني نزلت إذا الصالة مجيع يف

 أول يف غزوهتا وكانت، سليم بين وحرة، عامر بين أرض بني جند قبل وهي صعصعة بن عامر لبين ماء، بالنون: معونة بئر (6)
.  املسلمني خيار من بعنيأر حضرها الذي اجليش وكان،  الصحابة فضالء من خلق هبا وقتل، اهلجرة من أربع سنة

 . 555ص، 2ط، ، احِلمريي. (3/36، )د.ط، ، النووي
 ( .1/149)، 1ط، ، الرافعي ((7

 ( .1/254) ،3ط ، النووي، (8)
 فيمن وعافين هديت، فيمن اهدين اللهم"  القنوت يف أقوهلن كلمات  اهلل رسول علمين: قال علي بن احلسن عن (9)

 من يذل ال وإنه عليك، يقضى وال تقضي إنك قضيت، ما شر وقين أعطيت، فيما يل وبارك توليت، فيمن وتولين عافيت،
 = دعاء باب ،الصالة كتاب ، يف البيهقيأخرجه " .  وتعاليت ربنا تباركت عاديت، من يعز وال واليت،
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 . (1)يفالتقييد ضع (بالقنوت يف رمضان هقوله: )وكثري قّيد

 . (2)(ونستغفرك) :بدليل قوله ؛قوله: )اللهم إنا نستعينك( هذا ثناء

ونثين  ،ونتوكل عليك ،ونؤمن بك ،ونستهديك:  (3)-كما يف احملرر-قوله: )اخل( تتمته 
 نصلي ولك ،نعبد إياك اللهم رك،ـيفج من ونترك وخنلع ،نشكرك وال نكفرك ،عليك اخلري كله

 عذابك إن ،عذابك وخنشى ،رمحتك نرجو ،نسرع أي: - (4)وحنفد نسعى وإليك ونسجد،
 كان وملا -رضي اهلل تعاىل عنه-بنحوه عن فعل عمر  (7)رواه البيهقي، (6)ملحق بالكفار (5)اجلد

 ،فيه --واآلخر مل يأت عنه  ،األصح على هذا على قدم؛  -- النيب عن ثابتا الصبح قنوت
ملا  ؛فإن اقتصر على أحدمها فقنوت الصبح أفضل ،ه أوىلفكان تقدمي ،وتابعوه ،وإمنا اخترعه عمر

 .(8)ذكر

                                                                                                                                                                                              

 الوتر، يف القنوت باب ،الصالة كتاب ،يف األلباين صححهو .(3138) رقم ،(2/296) القنوت،
 (.1281) رقم ،(5/168)
 الرافعي، (.2/298) ،1ط ، الدمريي، (.2/213) ،1ط ، الغزايل،(1) 

 (.1/182) ،1ط ،
 ( .1/244) ،د.ط ، والربلسي، القليويب (2)
 . 48ص ،1ط ، الرافعي، ((3

 نسعى وإليك: " الدعاء ويف. حفاد وبعري. السري تدارك وهو وحفدانا، حفدا والظليم البعري حفد: تقول. السرعة: احلفد (4)
 (.2/466) ،”حفد: “مادة ،1ط ، ،اجلوهري".  وحنفد

 ،”جد: “مادة ، 1ط ، قتيبة، ابن.  العبث وال اللعب ال احلق هو أي تفتح وال اجليم بكسر اجلد (5)
(1/171. ) 
. مبعناه وأحلق. الحق فهو الناف فالن حلق: يقال. غريه إىل وبلوغه شيء إدراك على يدل أصل والقاف واحلاء الالم حلق:(6) 

 ،”حلق: “مادة ،د.ط ، القزويين،.  الحق معناه: قالوا ،" «ملحق بالكفار عذابك إن: " »الدعاء ويف
(5/238. ) 
 يف األلباين صححه( . و3142) رقم(، 2/298، )القنوت دعاء باب ،الصالة كتاب، يف البيهقيأخرجه  (7)

 (.428) رقم، (2/170)، 
 ( .2/116) ،3ط ، الرملي، (8)

= 
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((شرحه))قال الرملي يف  (1)صالة اإلشراق صالة الضحى( :قوله: )قال ابن عباس
: كما (2)

((العباب))وإن وقع يف  –رمحه اهلل تعاىل  - (3)فىت به الوالدأ
، وعلى ما فيه يندب أهنا غريها (4)

 . (5)ات وقتألهنا ذ ؛ها إذا فاتتقضاؤ

 يقرأ أن ويسن يدعهما، ال وأنه ؛(6)هريرة أوصى هبما أبا --ألنه  ؛قوله: )وأقّلها ركعتان(
 وردتا وإن (8)،((الضحى))و ،((الشمس)) من ذلك يف لـأفض ومها (7)،واإلخالص ،الكافرون :فيهما
 .(11)مضاعفة بال (10)ربعه تعدل والكافرون ؛(9)القرآن ثلث تعدل اإلخالص إذ ؛أيضا

                                                             

 أيب بنت هانئ أم حدثتين حىت ، َّيهىهُّٱ: قوله هي؟ ما أدري فما اآلية هبذه أمر كنت: قال عباس، ابن عن (1)
 فصلى قام مث فتوضأ، فيها، العجني أثر إىل أنظر فكأين جفنة، يف وءبوض فدعا عليها، دخل  اهلل رسول أن طالب،

 ،2ط الفاء، باب ،النساء مسند ،يف الطرباينأخرجه .  «اإلشراق صالة هذه هانئ، أم يا: »فقال الضحى،
 اهليثمي،. ضعيف وهو اهلذيل بكر أبو وفيه األوسط، يف الطرباين رواهو .(986) رقم ،( 24/406)

 (.11305) رقم ،( 7/99) ،د.ط ،
 ( .117-2/116) ،3ط ، الرملي،(2) 
 ( .1/220) د.ط، ، الرملي، (3)
 ( .1/175) ،1ط ، املزجد، (4)
 ( .2/231) ،د.ط ، اهليتمي، (5)
 الضحى، وصالة شهر، كل من أيام ثالثة صوم: »أموت حىت أدعهن ال بثالث خليلي أوصاين: قال  هريرة أيب عن (6)

 (.1178) رقم ،(2/58) احلضر، يف الضحى صالة باب ،التهجد كتاب البخاري،أخرجه .  «وتر على ونوم
كتب السنة واآلثار وإمنا ذكره السادة الشافعية يف باب صالة الضحى دون سند  هذا األثر مل أقف عليه حسب علمي يف ((7

 (2/117) ،3ط ، وال عزو . الرملي،
" .  والضحى وضحاها، بالشمس: بسورهتما الضحى ركعيت صلوا: " قال  النيب عن اجلهين  عامر بن عقبة عن ((8

يف  األلباينوأخرجه  (.829) رقم ،(1/298) الضحى، صالة باب ،الصالة كتاب ،أخرجه البيهقي يف 
 قال: موضوع.(، و3774) رقم ،( 8/250) ،

 له، ذلك فذكر  اهلل رسول إىل جاء أصبح فلما رددها، َّيلىلملخلُّٱ: يقرأ رجال مسع رجال أن: سعيد أيب عن (9)
 األميان كتاب البخاري،أخرجه . «القرآن ثلث لتعدل إهنا بيده، نفسي والذي: » اهلل رسول فقال يتقاهلا، الرجل وكأن

 (.6643رقم ) ،(8/131) ،1ط ، النيب ميني كانت كيف باب، والنذور
أخرجه احلاكم يف .  «القرآن ربع الكافرون أيها يا قل: » اهلل رسول قال: قال ƒعمر ابن عن (10)

يف األلباين وصححه .(2078) رقم ،(1/754) ،القرآن فضائل كتاب ،
 (.586رقم ) ،(2/131) ،

 ( .2/117) ،3ط ، الرملي، ((11
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 ؛أن أكثرها مثان –رمحه اهلل تعاىل  – (3)وأفىت الوالد (2)(ينعن األكثر (1)قوله: )ونقله يف اجملموع
فلو سّلم من كل ، إن أحرم باجلميع دفعة واحدة ؛ وعليه فلو زاد عليها مل جيز ومل تصح ضحى 

؛ ، وإال وقع نفاًلوتعّمد مل تنعقد ،مث إن علم املنع، اإلحرام اخلامس فال يصّح إاّل ثنتني صح 
وإمنا امتنع مجع أربع يف ، ويسن أن يسلم من كل ركعتني كبقية الرواتب ،  (4)كنظريه مّما مر

وإن جاز  -فإنه ،وال يرد على ذلك الوتر، ألهنا أشبهت الفرائض بطلب اجلماعة فيها ؛ التراويح 
خبالف التراويح،  ،جنسهألّنه ورد الفصل يف  ؛بتسليمة مع شبهه ملا ذكر -مثال -مجع أربع منه

((التحقيق))من ارتفاع الشمس كما يف  :ووقتها
((اجملموع))و، (5)

إذا  :ووقتها املختار ،إىل الزوال -(6)
 َتْرَمُض ِحنَي اْلَأوَّاِبنَي َصَلاُة » :وللخرب الصحيح؛ (7)مضى ربع النهار األول يف كل ربع منه صالة

 . (9)ن شّدة احلر يف خفافهام ؛بفتح امليم أي: تربك (8) « اْلِفَصاُل

مث يستغفر اهلل  ،كما هو ظاهر ًامن الذنب ولو صغري :أي ((10)قوله: )ومنه صالة التوبة
 . (12)وشرحه (11)عباب .عقبها

((ش األصل))عبارته يف اخل قوله: )واألصل فيها( 
خرب الصحيحني عن  :واألصل فيها :(13)

وصلى  ، ل من رمضاناوف الليل ثالث ليخرج من ج --أنه  -رضي اهلل تعاىل عنها-عائشة 

                                                             

 ( .4/36) ،1ط ، النووي، (1)
 يف )أ( : )) األكثر (( . (2)
 ( .1/212) ،د.ط ، الرملي، (3)

 . 179انظر ص (4)
 . 228ص ،1ط ، ،النووي (5)
 ( .4/36) ،1ط ، النووي، (6)

 ( .2/118) ،3ط ، الرملي،(7) 
 (.748) رقم ،(1/515) الفصال، ترمض حني األوابني صالة باب ،وقصرها ملسافرينا صالة كتاب مسلم،أخرجه  (8)
 .(2/264) ،”رمض: “مادة ،د.ط ، اجلزري، (9)

 ، ومها ركعتان يصليهما العبد إذا أذنب مث يستغفر اهلل عقبها )بتصرف(. الُبَجْيَرِمّي، (10)
 ( .1/428)ط، د.
 ( .1/175) ،1ط ، املزجد، (11)

 .3اجمللد، 2اجلزء، 39اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(12) 
 (.1/200) د.ط، ، السنيكي، (13)
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 :صبحتها وقال هلم ،وتكاثروا فلم خيرج إليهم يف الرابعة ،وصلى الناس بصالته فيها ،يف املسجد
بإسناد  (3)وغريه (2)، وروى البيهقي (1)«َعْنَها َفَتْعِجُزوا اللَّْيِل َصَلاُة َعَلْيُكْم ُتْفَرَض َأْن َخِشيُت»

((اجملموع))كما يف - صحيح
رضي اهلل  –أهنم كانوا يقومون على عهد عمر بن اخلطاب »: - (4)

ومجع ،  (5) «بثالث وعشرين ركعة» :ويف رواية ،«يف شهر رمضان بعشرين ركعة –تعاىل عنهم 
التراويح ست وثالثون كفعل أهل  (7):وقال مالك ،بأهنم كانوا يوترون بثالث :بينهما (6)البيهقي
ودفنه عندهم خبالف  --لشرفهم هبجرته  ؛يس لغري أهلها فعلها كفعلهمول : قال أئمتنا ، املدينة
 ،وسبب فعلهم هلا كذلك أن أهل مكة كانوا يطوفون بني كل تروحيتني من اخلمس طوافًا ؛غريهم

فزادوا  ،فجعلوا مكان كل طواف أربع ركعات ،ل املدينة مساواهتمـفأراد أه ،ويصلون ركعتيه
((اجملموع)) ذكر ذلك يف (8)ركعة عشر ةست

ألهنم  ،ومسيت كل أربع ركعات من ذلك تروحية، (9)
 .(10)كانوا يتروحون عقبها أي يسترحيون انتهى

ذكره يف  ،نعم لو أراد هتجدًا بعد التراويح آخر الوتر ،قوله: )وأن يوتر بعدها يف اجلماعة(
((ش املهذب))

ري قدم التأخري على والتأخ ،ومنه يؤخذ أنه لو تعارض اجلماعة، ((كالتنبيه)) ،(11)

                                                             

 مسلم،وأخرجه  .(924رقم ) ،(2/11) بعد، أما: الثناء بعد طبةاخل يف قال من باب، اجلمعة كتاب البخاري،أخرجه (1) 
 (.761) رقم ،(1/524) التراويح، وهو رمضان قيام يف الترغيب باب ،وقصرها املسافرين صالة كتاب

 ،(1/698) ،رمضان شهر يف القيام ركعات عدد يف روي ما باب ،الصالة كتاب ،أخرجه البيهقي يف (2)
 باب ،التطوع صالة كتاب ،يف  النووي صححهو. (4288) رقم

 (.1959) رقم ،(1/576) التراويح، وهو رمضان قيام استحباب

 (.2825) رقم ،413ص ، اجَلْوَهري، (3)
 ( .4/32) ،1ط ، النووي، (4)

 (.5) رقم ،(1/115) رمضان، قيام يف جاء ما باب رمضان، يف الصالة كتاب ،أخرجه مالك يف (5) 
 ،(1/699) رمضان، شهر يف القيام ركعات عدد يف روي ما باب ،الصالة كتاب ، يف البيهقيأخرجه (6) 

 (.4289) رقم
 ( .1/287) ،1ط ، أنس، بن مالك (7)
 سقطت من )أ( و )ب( . (8)

 ( .4/33) ،1ط ، ووي،الن(9) 
 (.1/201) ،د.ط ، السنيكي،(10) 

 ( .4/15) مرجع سابق، النووي، ((11
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وهذه املسألة  ،بل يؤخره ،ومن له هتجد ال يوتر مع مجاعة التراويح (1) :وعبارة العباب .اجلماعة
 .(2)ويتومهون أن اجلماعة أفضل من التأخري ،تقع للناس كثريا

بعد نوم حصل له سنة التهجد  مث إن فعل ،أو بغريه ،بنفسه (قوله: )إال إن وثق باستيقاظه
 ة ـفبينهما عموٌم وخصوٌص وجهي جيتمعان يف صالة بعد نوم بني ،ال كان وترًا ال هتجدًاوإ، أيضا

((الروضة))ل ـفقول أص ،والتهجد بعده من غري نية الوتر، وينفرد الوتر بصالة قبل النوم ،الوتر
(3) ،

((اجملموع))و
((األم))الصحيح املنصوص يف )) :(4)

((املختصر))و ،(5)
حممول  ((جداأن الوتر يسّمى هت (6)

((الشيخني))وقول  ،على ما إذا أوتر بعد نوم
على ما إذا أوتر  يف كتاب النكاح: بتغايرمها حممول (7)

 .قبل نوم

 زيادي. .(8)أو زاد التأخري ،قوله: )فالتأخري أفضل( ينبغي محله على ما إذا استوى العددان

 ((ذلك))إّن  :ملن قال خالفًا ،قوله: )وذلك أفضل( أي: الصالة آخره أفضل منها أّوله
ويرد بأنه يشار هبا للقريب أيضًا إشارة إىل بعد منزلته  ،ألوله ألنه إمنا يشار هبا للبعيد ؛إشارة

((مسلم))وعلى ذلك محل خرب  ،(9)وعلّوها
 (11)وروى الشيخان ،«ِباْلِوْتِر ،الصُّْبَح َباِدُروا» :أيضا (10)

                                                             

 ( .1/173) ،1ط ، املزجد، (1)
 ( .1/278) ط،د. ، انظر الُبَجْيَرِمّي، (2)

 (.125-2/124، )1ط، ، الرافعي(3) 
 ( .4/48) ،1ط ، النووي،(4) 
 ( .1/87) د.ط، ، الشافعي، (5)

 . 33ص ،1ط ، املزين،(6) 
 ( .3/7) ،3ط ، ، النووي  (.3/456) ،1ط ، الرافعي،(7) 
 ( .2/289) ،1ط ، ،الدمياطي(8) 
 ( .1/453) ،1ط ، الشربيين، (9)

 ،(1/517) الليل، آخر من ركعة والوتر مثىن مثىن الليل صالة باب ،وقصرها املسافرين صالة كتاب مسلم،أخرجه (10) 
 (.750) رقم
 املسافرين صالة كتاب مسلم،وأخرجه  .(996) رقم ،(2/25) الوتر، ساعات باب ،اجلمعة كتاب البخاري،أخرجه (11) 

 رقم ،(1/512) صحيحة، صالة الركعة وأن ركعة الوتر وأن الليل يف  النيب ركعات وعدد الليل صالة باب ،وقصرها
(745.) 
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 ِإَلى ُرُهـِوْت َواْنَتَهى ،هِرـآِخَو ،ِهـِلوََّأ ْنِم -  - َرـَتْوَأ ياِلَياللَّ َنـِم لٍّـُك ْنِم» : عن عائشة
((مسلم))يف  (2)وأيب الدرداء - (1)- هريرة وأما خرب أيب،  «السََّحِر

 بِصَياِم َخِليِلي َأْوَصاِني» :(3)
فمحمول على من مل يثق بيقظته  «َأَناَم َأْن َقْبَل ُأوِتَر َوَأْن، الضَُّحى َوَرْكَعَتِي، َشْهٍر ُكلِّ ِمْن َأيَّاٍم َثاَلَثِة

ملا يلزم عليه من  ؛أو التأخري فقد أبعد ،فمن أطلق تفضيل التقدمي ،مجعًا بني األخبار ؛آخر الليل
فإن وثق بيقظته  ،هتجد اعتاده: ويأيت هذا التفضيل فيمن له وغريه (4)قال األذرعي ،إلغاء بعضها

 .(5)ش العباب .له تقدميه وإال سّن ،على عادته سن له تأخريه

((اجملموع))فرع: قال يف 
 (7)«اْلُقدُّوس اْلَمِلِك ُسْبَحاَن» :: يسّن أن يقول بعده أي: الوتر (6)

 ِإنِّي اللَُّهمَّ»مث يقول:  ،رافعًا صوته بالثالثة ،ثالثًا -«َوالرُّوِح اْلَمَلاِئَكِة َربُّ» :(8)زاد ابن الصباغ-
  َثَناًء يـُأْحِص َلا ُسَبَحاَنَك، ِمْنَك ِبَك َوَأُعوُذ، ُعُقوَبِتَك ِمْن َوِبُمَعاَفاِتَك، َخِطَكَس ِمْن ِبِرَضاَك َأُعوُذ

  

                                                             

 (.721) رقم ،(1/498) الصبح، بصالة الوصية باب ،وقصرها املسافرين صالة كتاب مسلم،أخرجه  (1)
 الصحابة أفاضل من وكان، بكنيته مشهور وهو، اخلزرجي  األنصاري الدرداء أبو عامر بن أيب الدرداء : عومير (2)

 مشاهده ولوأ، أحدا يشهد مل إنه: وقيل  اهلل رسول مع املشاهد من بعدها وما أحدا شهد، وحكمائهم وفقهائهم
( .4/306، )د.ط، ، األثري ابن.  عثمان  خالفة يف تويف، اخلندق

 (.722) رقم ،(1/499) الصبح، بصالة الوصية باب ،وقصرها املسافرين صالة كتاب مسلم،أخرجه (3) 
 (.1/203) د.ط، ، السنيكي،(4) 
 .3اجمللد، 2اجلزء، 32اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(5) 
 ( .4/16) ،1ط ، النووي،(6) 

يف داود أبوأخرجه " . القدوس امللك سبحان: "قال الوتر، يف سلم إذا  اهلل رسول كان: قال كعب، بن أيب عن ((7
 ،يف األلباين وصححه .(1430) رقم ،(2/569) الوتر، بعد الدعاء باب ،الصالة كتاب ،

 (.1279رقم ) ،(5/166)

 ( .2/271) ،1ط ، العمراين،(8) 
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((داود أيب)) يف صحيحان حديثان ففيهما ؛«َنْفِسَك َعَلى َأْثَنْيَت َكَما َأْنَت َعَلْيَك
 (2)عباب انتهى .(1)

 .(3)وشرحه

لتطابق  ؛سنة مؤكدة :وهو ،لو عرب به لكان أوىلو ،التهجد :قوله: )ومنه قيام الليل( وهو
يقىقيفىفُّٱ :وقوله تعاىل ،(4) َّمتزترتيبىبنبُّٱ :كقوله تعاىل ،عليه األدلة
 - ((اكماحل))وخرب  ،(6) «اللَّْيِل َصَلاُة، اْلَفِريَضِة َبْعَد الصََّلاِة َأْفَضُل» :((مسلم))وخرب ، (5) َّلكاك

 ُقْرَبٌة َوُهَو، َقْبَلُكْم الصَّاِلِحنَي َدَأُب َفِإنَُّه اللَّْيِل ِبِقَياِم َلْيُكْمَع» :- البخاري يح على شرطبإسناد صح
على ذلك وهو لغة: رفع  (8)مجاعإلوا ،(7)«اْلِإْثِم َعِن َوَمْنَهاٌة، ِللسَّيَِّئاِت َوُمَكفٌِّر، َربُِّكْم ِإَلى َلُكْم

 ،(11)كما قاله القاضي حسني (10)عد النوميل بلواصطالحا: صالة التطوع يف ال ،(9)النوم بالتكلف
 وهي ،الزوال قبل النوم :وهي ،(12)القيلولة نوم للمتهجد ويسن ،النوم ملا فيه من ترك ؛مّسي بذلك

                                                             

 أعوذ: "يقول وهو منصوبتان وقدماه ساجد هو فإذا املسجد فلمست ليلة ذات اهلل  رسول فقدت: قالت عائشة عن(1) 
 على أثنيت كما أنت عليك، ثناء أحصي ال منك، بك وأعوذ ،عقوبتك من مبعافاتك وأعوذ سخطك، من برضاك
 وصححه. (880) رقم ،(2/158) الصالة، يف الدعاء باب ،الصالة كتاب ، داود، أبو أخرجه". نفسك
 آخر يف يقول كان  اهلل رسول أن طالب أيب بن علي عن(. و823) رقم ،(4/34) ،يف. األلباين

 كما أنت عليك، ثناء أحصي ال منك، بك وأعوذ عقوبتك، من ومبعافاتك سخطك، من برضاك أعوذ إين اللهم": وتره
 رقم ،(2/565) ،الوتر يف القنوت باب ،الصالة كتاب ،يف داود أبو أخرجه.  "نفسك على أثنيت

 (.1282) رقم ،(5/169) ،يف  األلباين وصححه. (1427)
 ( .1/173) ،1ط ، املزجد، (2)

 .3اجمللد، 2اجلزء، 33اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(3) 
 . 79 يةجزء من اآل :اإلسراء سورة(4) 
 . 17 يةجزء من اآل :الذاريات سورة (5)
 (.1163) رقم ،(2/821) احملرم، صوم فضل باب ،الصيام كتاب مسلم،أخرجه  (6)
يف  األلباين حسنه(. و1156) رقم ،(1/451) الوتر، كتاب ، يف احلاكمأخرجه  (7)

 (.452رقم ) ،(2/200) ،
 . 32ص، ط.د، ، حزم ابن(8) 
 ( .2/555) ،”هجد: “مادة ،1ط ، اجلوهري، (9)

 . 76ص ،1ط ، ،النووي (10)
 ( .2/979) ،د.ط ، ،املروروذي (11)
 (.4/133) ،”قيل: “مادة ،د.ط ، اجلزري، (12)



 

192 
 

، (1)داود أبو رواه «اللَّْيِل ِقَياِم َعَلى ِباْلَقْيُلوَلِة اْسَتِعيُنوا»:  -  - لقوله :للصائم السحور مبنزلة
((اجملموع))قال يف  ،(2)أن يوقظ من يطمع يف هتجدهوسّن ملن قام يتهجد 

ويستحّب أن ينوي  :(3)
 -  - أنه (4)ليحوز ما يف احلديث الصحيح يف النسائي ؛الشخص القيام عند النوم بنية جازمة

 َما َلُه ُكِتَب ُيْصِبَح َحتَّى َعْيَناُه َفَغَلَبْتُه اللَّْيِل ِمَن ُيَصلِّي َيُقوَم َأْن َيْنِوي َوُهَو ِفَراَشُه َأَتى َمْن»قال : 
وأن  ،وأن يتسوك ،وأن ميسح املستيقظ النوم عن وجهه ،«َربِِّه ِمْن َعَلْيِه َصَدَقًة َنْوُمُه َوَكاَن ،َنَوى

 هتجده يفتتح وأن ،إىل آخرها (5) َّيفىفيثىثنثُّ :وأن يقرأ ،ينظر إىل السماء
 يف نعس من ينام وأن ات،ـالركع عدد ثريتك من أفضل فيها القيام وإطالة ،(6)خفيفتني بركعتني

 .(8)عليه إدامته يظن ما غري منه يعتاد وال ،(7)نومه يذهب حىت صالته

                                                             

 مل أقف على احلديث يف سنن أيب داود ووجدته يف سنن ابن ماجه . (1)
 ضعفهو .(1693) رقم ،(2/593) السحور، تأخري يف جاء ما باب ،الصيام أبواب ،يف ماجة ابنأخرجه  

 (.2758رقم ) ،(6/278) ، يف األلباين
 (.1/208) د.ط، ، السنيكي، (2)
 ( .4/47) ،1ط ، النووي، (3)
 فنام، القيام ينوي وهو فراشه أتى من باب ،النهار وتطوع الليل قيام كتاب يف  النسائيأخرجه  (4)

 (.454) رقم ،(2/204) ، األلباين صححهو .(1787) رقم ،(3/258)
 .190 يةاآلجزء من  :عمران آل سورة (5)
 كان فلما رقد، مث ساعة، أهله مع  اهلل رسول فتحدث ميمونة، خاليت عند بت: قال عنهما، اهلل رضي عباس ابن عن (6)

ىثنثُّٱ: فقال السماء، إىل فنظر قعد اآلخر، الليل ثلث لكاكيقىقيفىفيث مك
.  «الصبح فصلى خرج مث ركعتني فصلى» بالل، أذن مث ،«ركعة عشرة إحدى فصلى واسنت فتوضأ قام» مث ، َّىك
مكلكاكيقىقيفىفيثىثنثُّٱ: قوله باب ،القرآن تفسري كتاب البخاري،أخرجه 
 (.1981) رقم ،( 3/41) ، َّىك

 لزينب: قالوا «هذا؟ ما: »فقال ساريتني، بني ممدود وحبل املسجد،  اهلل رسول دخل: قال أنه حلديث أنس (7) 
 كتاب مسلم،أخرجه . «قعد فتر أو كسل، فإذا نشاطه، أحدكم ليصل حلوه،: »فقال به، أمسكت فترت أو كسلت، فإذا

 عنه يذهب حىت يقعد أو يرقد بأن الذكر أو القرآن عليه استعجم أو صالته يف نعس من أمر باب ،وقصرها املسافرين صالة
 (.784) رقم ،(1/541) ذلك،

 ( .1/464) ،1ط ، الشربيين، (8)



 

193 
 

مع ما ورد يف  ،ن النوم قبل القيام أكثر فيكون أنشطأعلل هذا باخل قوله: )وأفضل من ذلك( 
((صالة داوود))حديث 

ويليه الثلث  ،والذي يظهر من كالمهم أن اآليت هبذا أفضل مطلقا،  (1)
 .(2)ع .ولو مجيعه كما هو صورة املسألة :ويليهما إحياء النصف الثاين أي ،األوسط

سئل أي الصالة أفضل بعد  -  - ودليل ذلك أنه :قال فيهاخل قوله: )ودليل ذلك( 
ليلة  ىل كلَّنا تبارك وتعا، وقال: ينزل ربُّ(3)رواه مسلم «اللَّْيِل َجْوِف ِفي الصََّلاُة»فقال:  ؟املكتوبة

، ؟َفُأْعِطَيُه َيْسَأُلِني َمْنَو ؟،َلُه َفَأْسَتِجيَب، َيْدُعوِني َمْن»فيقول:  ،الليِل لُثى ُثيبَق إىل مساء الدنيا حنَي
 َكاَن، َداُود َصَلاُة - وتعاىل تبارك -، اهلِل ِإَلى الصََّلاِة َأَحبَّ» :وقال. (4)«؟َلُه َفَأْغِفَر َيْسَتْغِفُرِني َمْنو

 .(5)روامها الشيخان .«َيْوًما َوُيْفِطُر، َيْوًما َيُصوُم َوَكاَن، ُسُدَسُه َوَيَناُم، ُثُلَثُه َوَيُقوُم، اللَّْيِل ِنْصَف َيَناُم

 إذ ؛: هذه اإلضافة غري حقيقية-كابن العماد- (6)قوله: )ومنه حتية املسجد( قال الزركشي
 من البقعة ألن ؛تصح مل البقعة سنة قصد فلو ،لبقعةل ال ،له تعظيما املسجد لرب حتية أهنا املراد
 .بالصالة لزينتها ؛- تعاىل - هلل فيها العبادة إليقاع تقصد وإمنا شرعا، بالعبادة تقصد ال هي حيث

 .(7)العباب ش

                                                             

 يوما، ويفطر يوما يصوم كان داود، صيام اهلل إىل الصيام أحب: » اهلل رسول يل قال: قال عمرو  بن اهلل عبد عن (1)
 أحاديث كتاب البخاري،أخرجه . «سدسه وينام ثلثه، ويقوم الليل نصف ينام كان داود، صالة اهلل إىل الصالة وأحب
 وينام ثلثه ويقوم الليل نصف ينام كان داود صيام اهلل إىل الصيام وأحب داود صالة اهلل إىل الصالة أحب باب ،األنبياء
 الدهر صوم عن النهي باب ،الصيام كتاب مسلم،وأخرجه . (3420) رقم ،(4/161) يوما، ويفطر يوما ويصوم سدسه

 رقم ،(1/816) يوم، إفطارو يوم صوم تفضيل وبيان والتشريق العيدين يفطر مل أو حقا به فوت أو به تضرر ملن
(1159.) 
 ( .1/251) د.ط، ، والربلسي، القليويب (2)
 (.1163) رقم ،(2/821) احملرم، صوم فضل باب ،الصيام كتاب مسلم،أخرجه  (3)
 مسلم، وأخرجه .(1145) رقم ،( 2/53) الليل، آخر من الصالة يف الدعاء باب ،التهجد كتاب البخاري،أخرجه  (4)

 (.758) رقم ،(1/521) فيه، واإلجابة الليل آخر يف والذكر الدعاء يف الترغيب باب ،وقصرها املسافرين صالة كتاب
 ( .1حاشية رقم )، 199سبق ختريج احلديث ص (5)
 أم عةجبام جامعية برسالة الفراج عبدالرمحن بن منصور بواسطة حتقيقه مت خمطوط، ، الزركشي (6)

 .165ص، هـ1436 سنة الشريعة بكلية القرى
 .3اجمللد، 2اجلزء، 36اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(7) 
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كما حبثه  ،وبعضه غريه ،والذي بعضه مسجد ،قوله: )لداخله( مشل ذلك املساجد املتالصقة
 :والفرق بني التحية واالعتكاف، (3)، خبالف االعتكاف(2)ش رملي .ليف باب الغس (1)سنويإلا

 زيادي. .(4)خبالف االعتكاف ،أن جنس الصالة ال يتوقف على مسجد

 بل هو جرى ،وهو ليس بقيد (5)املقدسي ًاد اجللوس فيه( تبع فيه الشيخ نصراقوله: )إن أر
وإقامة ، تعظيمًا للبقعة؛ طلق الدخولإذا األمر معلق على م :(6)كما قاله الزركشي ،على الغالب

فاألخذ بقضية كالم الشيخ نصر  ،وإن مل يرد اإلقامة هبا، كما يسن لداخل مكة االحرام ،للشعائر
وإن نقل ، أم ال  - (7)كما يف مقدمة ش املهذب -وسواء أكان مدرسًا ينتظر  ،ضعيف

أم  ،أم حبوًا ،ل زحفًاسواء أدخ ،عن بعض مشاخيه خالفه لعدم استحضاره ذلك (8)الزركشي
 ،وخرج باملسجد غريه ،أم حمدثًا وتطّهر عن قرب قبل جلوسه ،وسواء أكان متطهرًا ،غريمها

                                                             

 ( .257-2/256) ،1ط ، اإلسنوي، (1)
 ( .2/118) ،3ط ، الرملي، (2)
 عاكف، فهو عكوفا ويعكف يعكف عكف: يقال. ولزومهما وباملكان الشيء، على إلقامةا وهو والعكوف االعتكاف (3)

 ،اجلزري. ومعتكف عاكف: فيه العبادة على وأقام املسجد الزم ملن قيل ومنه. معتكف فهو اعتكافا يعتكف واعتكف
 شخص من املسجد يف اللبث :شرعا االعتكافو ( .2/284) ،”عكف: “مادة ،د.ط ،

  (.1/433) د.ط، ، السنيكي،. بنيته خمصوص
 ( .1/422) ،د.ط ، انظر الُبَجْيَرِمّي،(4) 
 ،(هـ 490 - 377) الفتح أبو ،املقدسي النابلسي داود ابن إبراهيم بن نصر بن إبراهيم بن نصر هو: املقدسي نصر (5)

 يف احملجة تارك على كتبه: احلجة من  حافظ، أيب بابن يعرف كان نابلس، من أصله بالشام، عصره يف الشافعية شيخ
 ،15ط ،  الزركلي،. جملد يف فقه، والكايف يف جملدات، عشر يف فقه، التهذيب يف و منه، قطعة واألمايل احلديث،

(8/20). 

 أم جبامعة جامعية برسالة الفراج عبدالرمحن بن منصور بواسطة حتقيقه مت خمطوط، ، كشيالزر (6)
 .168-167ص،  هـ1436 سنة الشريعة بكلية القرى

 ( .4/53) ،1ط، ، النووي (7)
 . 169ص، مرجع سابق، الزركشي ((8
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وما بين يف أرض مستأجرة على صورة املسجد وأذن بانيه بالصالة  ،ومصلى العيد، (1)كالرباط
 . (2)فيه

 قوله: )فأكثر( وتكون كلها حتية.

فتنعقد له للتحية مل تنعقد إال من جاهل  ؛مث أتى بركعتني ،قوله: )بتسليمة واحدة( فإن سلم
بل ال وجه  ،من احتمال كوهنا حتية غري ظاهر (3)سنويفعلم أن ما أبداه اإل، نفال مطلقا نظري ما مر

 .(4)ش العباب .له

إال إن جلس سهوًا ومل  ؛وإن قصر الفصل ،قوله: )قبل جلوسه( فتفوت جبلوسه قبل فعلها
((التحقيق))كما يف - ،يطل

 ؛- رمحه اهلل تعاىل - (6)وبطول الوقوف أيضا كما أفىت به الوالد - (5)
وكما يفوت سجود السهو بطول  ،قياسًا على فوات سجدة التالوة بطول الفصل بعد قراءهتا

إن حتية  :وقوهلم ،لعارض وقد زال ؛ألن كال منهما إمنا يفعل ؛الفصل بعد سالمه ولو سهوا
ولو  ،أو جهاًل قبل فعلها خرج خمرج الغالب من حال داخل املسجد ،ه سهوًااملسجد تفوت جبلوس

كما أفاده  -ولو أحرم هبا جالسًا فاألوجه  ،إلمتامها فاألوجه اجلواز ؛مث أراد القعود ،أحرم هبا قائمًا
 ئما،قا هبا التحرم جيب نافلة لنا ليس إذ ؛هبا ليأيت ؛جلس حيث جوازه - رمحه اهلل تعاىل - (7)الوالد

أو حنوه ندب له أن يقول: ، ، أو شغلفإن مل ميكنه الصالة حلدث ،(8)الغالب خمرج خرج وحديثها
ذكره  ،أربع مرات فإهنا تعدل ركعتني يف الفضل ((وال إله إال اهلل واهلل أكرب ،سبحان اهلل واحلمدهلل))

                                                             

 كتاب: مثل ربط واجلمع وغريها القربة به يربط ما والرباط شددته لغة قتل ببا ومن ضرب باب من ربطا ربطته: ربط ((1
 القياس يف وجيمع مولد للفقراء يبىن الذي والرباط العدو ثغر الزم إذا قاتل باب من مرابطة رابط من اسم والرباط. وكتب

 .(1/215) ،”ربط: “مادة ،د.ط ، الفيومي، .ورباطات بضمتني ربط

 ( .2/119) ،3ط ، الرملي، ((2
 ( .3/271) ،1ط ، اإلسنوي، ((3

 . 3اجمللد، 2اجلزء، 36اللوح ،خمطوط، ، اهليتمي( (4
 . 231ص ،1ط ، النووي، ((5

 ( .1/219) د.ط، ، الرملي، ((6

 املرجع السابق نفس املوضع. ((7
 (.1/32) د.ط، ، السنيكي، ((8
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: وال حول  (3)الرفعة عن بعض أصحابنا وقال : ال بأس به ، وزاد ابن (2)وحكاه النووي ،(1)مجاعة
((اإلحياء))وال قوة إال باهلل ، قال يف 

 : ويكره دخول املسجد بال وضوء . (4)

 . (5)طلبها :قوله: )وتتكرر التحية( أي

 .خالفًا ملا استثناه ،افهوإن كان معتكفا وخرج ملا ال يقطع اعتك ،قوله: )ولو على قرب(
 . (6)ش العباب

((اجملموع))كما يف  - ،وبغريمها ،وبالراتبة ،تغال بالتحيةاالش :قوله: )وتكره التحية( أي
(7) 

 .(8)ش العباب .ة ما مل يتضيق وقتها فيما يظهرومن ذلك منذور -

 ،لو اشتغل هبا ، أو قرب القيام حبيث تفوته فضيلة التحرم ،(قوله: )إذا وجد املكتوبة تقام
((اجملموع))كما دّل عليه كالم 

أخذا من  ،(12)والبلقيين ،(11)واألذرعي ،(10)سنويوصرح به اإل ،(9)

                                                             

 اهليتمي، (.1/205) د.ط، ، السنيكي، ((1
 .(2/236) ،د.ط ،

 . 87ص ،2ط ، النووي، ((2
 ( .3/357) ،1ط ، الرفعة، ناب ((3
 ( .1/205) د.ط، ، الغزايل، ((4
 ( .2/120) ،3ط ، ،الرملي ((5

 . 3اجمللد، 2اجلزء، 36اللوح، خمطوط، ، اهليتمي( (6

 ( .4/53) ،1ط ، ، ( النووي(7
 . 3اجمللد، 2اجلزء، 37اللوح، خمطوط، ، اهليتمي( (8

 ( .52-4/51) مرجع سابق، ، النووي(9) 
 ( .3/273) ،1ط ، اإلسنوي، (10)

 ( .119-2/118) مرجع سابق، الرملي،(11) 
 ( .1/97) ،1ط ، البلقيين، (12)
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((الرافعي))كالم 
وقول  ،بل ينتظر فراغه وهو قائم ،وال جيلس ،(2)كالشيخ أيب حامد ،يف اجلمعة (1)

 . (5)ش العباب .(4)غّلطه النووي فيه ،جيلس :(3)العبادي

((البهجة))كما ذكره يف -قوله: )وإن مل تنو مع ذلك( 
 :وإن نوزع فيه حيث قال ،-(6)

 ؛لو أراد عدمها مل حيصل فضلها فيما يظهر ،نعم؛ النويت أو  ،والنفل حصل ،بالفرض هاوفضل
 . (7)ش شيخنا .بعضهم يف سنة الطوافحبثه أخذًا مّما  ؛لوجود الصارف

واملعتمد  ،إطالق األصحاب واألصح ،غري معتمداخل، قوله: )وما قالوه يف املكتوبة( 
 ؛وأقيمت املكتوبة فإنه يسّن له تقدمي املكتوبة ،(9)أو فرادى ،اعةسواء صّلى األوىل مج ،(8)الكراهة

 .(10)ن صّلى األوىل مجاعةإألن اإلعادة تسن و

فتحيته بالنسبة للبيت  ،-ه د الطواف فييأي: ير -قوله: )وإذا دخل املسجد احلرام( 
سجد ندب يف حقه حتية امل ،فإن مل يرد الطواف ،(11)وحتية بقية املسجد الصالة ،الطواف
 .(12)بالصالة

  

                                                             

 (.1/233) ،1ط ، الرافعي، (1)
 ( .3/255) ،1ط ، ، النووي(2) 
 (.1/395) د.ط، ، السنيكي، (3)

 ( .4/551) مرجع سابق، ، النووي(4) 
 .3اجمللد 2اجلزء، 37اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(5) 
  حصل والنفل بالفرض وفضلها***  اشتغل بالفرض اإلمام إذا وال(6) 
 .23صد.ط، ، ، الوردي .العصر قبل األربع وتندب***  الندب وزال ال أو نويت إن 
 ( .2/120) ،3ط، ، الرملي (7)

 ( .3/273) ،1ط ، اإلسنوي،(8) 
 ( .4/225) مرجع سابق،، النووي (9)

 (.1/394) د.ط،، ، السنيكي (10)
 ( .1/246) د.ط،، ، والربلسي القليويب (11)

 ( .2/118) مرجع سابق،، الرملي(12) 
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((ش العباب))قوله: )أو إذا خاف فوت الصالة( عبارة 
((الرونق))قال يف  (1)

وكره االشتغال هبا  :(2)
كراهة االشتغال هبا  :- (4)نظري ما مّر -فاملراد  ،(3)لفوهتا بالتحية إذا صالها ؛أيضًا عن سنة راتبة

حرمة االشتغال هبا عن فرض  (5)مما مر وظاهر، وكالراتبة كل نفل يفوت هبا، بنية منفردة عنه
 .(6)أو لزمه قضاؤه فورًا ، فوري بأن ضاق وقته

ل بأما إذا جاء ق ،وقتها :أي (قوله: )وال تسّن التحية للخطيب إذا خرج من مكانه للخطبة
 –ح شيخنا العالمة الزيادي  .وهبذا جيمع بني كالمهم ،بل تستحب ،ذلك فال يكره له التحية

((ش البهجة))على  - عاىلرمحه اهلل ت
(7). 

 اخلطبة. :قوله: )يف آخرها( أي

أنه إن  :واملستلقي كالم حاصله ،واملضطجع ،يف فواهتا للمقعد وأقوله: )جبلوسه عمدًا( 
وإال فإن طال الفصل فاتت، وإال بأن مل يقصد اإلعراض ومل يطل الفصل  ،د اإلعراض فاتتصق

حتية املسجد  :واعلم أن التحيات متعددة ؛(8)-تعاىل رمحه اهلل–زيادي  ،بذلك فال تفوت بذلك
ولقاء املسلم  ،وعرفة بالوقوف ،ومىن بالرمي ،واحلرم باإلحرام ،والبيت بالطواف ،بالصالة
 .(9)ش شيخنا .وحتية اخلطيب اخلطبة يوم اجلمعة ،بالسالم

                                                             

 .3اجمللد، 2اجلزء، 37اللوح، خمطوط، العباب شرح اإليعاب، اهليتمي(1) 
 الشافعي اإلسفراييين حامد أبو لإلمام وهو،  للمحاملي اللباب طريق على الشافعي الفقه يف خمتصر كتاب الرونق(2) 

، ، القسطنطيين.  القزويين حامت أيب تصانيف من إنه:  وقيل،  هـ406:ت
 وهو كتاب مفقود مل أقف عليه مطبوعًا وال خمطوطًا . (.1/934) د.ط،

 (.1/205) د.ط،، ، السنيكي (3)
 .196انظر ص  (4)
 . 196 انظر ص (5)
 ( .6/175) ،3ط، ، الرملي (6)

 (.1/395) د.ط،، ، كيالسني(7) 
 (.1/424) ،د.ط،  ،انظر البجريمي (8)

 ( .2/121، )مرجع سابق، الرملي(9) 
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 .(2)ش العباب .ولو يف وقت الكراهة فيما يظهر (1) (قوله: )صالة التسبيح

 .(3)والسورة ،ه: )بعد القراءة( أي: قراءة الفاحتةقول

 وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم. (4):قوله: )وال إله إال اهلل( زاد يف اإلحياء

 :وهو –أي: من الركوع  (والرفع منه)قوله: )ويقول يف كل من الركوع( أي: عشرًا 
 (واجللوس بينهما)أي: عشرا  (والسجدتني)كذلك، أي: عشرا  -االعتدال كما هو مصّرح به

متعلق بكل ما  (عشرا) :فقوله ،أي: عشرا (والتشهد)أي: عشرا  (وجلسيت االستراحة)أي: عشرا 
 .(5)زيادي .قياسا على سنن القراءة ؛أي: عشرا بعده (والتشهد)كما تقّرر  ،ذكر

 ش .فجملتها يف الركعات األربع ثالث مائة مرة (قوله: )مخس وسبعون لكل ركعة
 .(6)األصل

  َزَبِد ِمْثَل ُذُنوُبَك َكاَنْت َفَلْو»: (7)ويف معجم الطرباين ،(قوله: )فإن مل تفعل ففي عمرك مرة

                                                             

 مةبتسلي أربع وهي، العمر يف فمرة وإال، فسنة وإال، فشهر وإال، فجمعة وإال، يوم كل مرة تصلى صالة:  التسبيح صالة (1)
 اهلل سبحان: وسورة الفاحتة بعد ركعة كل يف يقول، اإلحياء يف كما ليال األحسن وهو بتسليمتني أو، هنارا األحسن وهو

 الركوع من كل ويف، مرة عشرة مخس باهلل إال قوة وال حول وال: اإلحياء يف زاد، أكرب اهلل اهلل إال إله وال هلل واحلمد
 كل يف مرة وسبعون مخس فذاك، عشرا الثانية السجدة من رفعه بعد واجللوس بينهما سواجللو السجدتني من وكل واالعتدال

 ( .2/123، )3ط، ، الرملي. عظيما فضال فيها له وذكر العباس  النيب علمها ركعة
 .3اجمللد، 2اجلزء، 39اللوح، خمطوط، ، اهليتمي (2)

 ( .1/300) ،1ط،  ،طيالدميا(3) 
 ( .1/207) ،د.ط، ، الغزايل (4)
 ( .2/123) ،3ط، ، الرملي (5)
 (.1/206) د.ط، ، السنيكي (6)
: قال، اهلل رسول يا بلى: قال« ؟أنفعك أال، أحبوك أال، أصلك أال، عم يا: »للعباس لقا  اهلل رسول أن، رافع أيب عن (7)

، هلل واحلمد، أكرب اهلل: فقل، القراءة انقضت فإذا، وسورة الكتاب بفاحتة ركعة كل يف تقرأ، ركعات أربع عم يا تصلي" 
 اسجد مث، عشرا فقلها رأسك ارفع مث، عشرا هافقل اركع مث، تركع أن قبل مرة عشرة مخس اهلل إال إله وال، اهلل وسبحان

 يف وسبعون مخس فتلك قم مث، عشرا فقلها رأسك ارفع مث، عشرا فقلها اسجد مث، عشرا فقلها رأسك ارفع مث، عشرا فقلها
 ومن، اهلل رسول يا: قال"  لك اهلل غفر البحر زبد مثل ذنوبك كانت فلو، ركعات أربع يف ثالمثائة وهي ركعة كل

 حىت «شهر يف صلها: »قال حىت «مجعة يف فصلها يوم يف تصليها أن تستطع مل فإن: »قال؟ يوم كل يف يقوهلا أن عيستطي
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ش  .«ناِئَك َوُه ْوَأ ،اَنَك ٍبْنَذ لَُّك َكَل اهلُل َرَفَغ» :(1)ويف رواية «َلَك اهلُل َغَفَر َعاِلٍج ٍلَرْم َأْو ،اْلَبْحِر
 .(2)العباب

 َأَلا !َعمَّاُه َيا َعبَّاُس َيا»قال:  -  - ويف أوله أنه ،مث ذكره (3)ا ضعيف(قوله: )وحديثه
 ُكلَّ َلَك اللَُّه َغَفَر َذِلَك َفَعْلَت َأْنَت ِإَذا، ِخَصاٍل َعْشَر َلَك َأْفَعُل َأَلا، َأْحُبوَك َأَلا، َأْمَنُحَك َأَلا، ُأْعِطيَك
 َأْرَبَع ُتَصلِّي َأْن ؟،َوَعَلاِنَيَتُه ِسرَُّه، َوَكِبرَيُه َصِغرَيُه، َوَعْمَدُه َخَطَأُه، َوَحِديَثُه َقِدمَيُه، َوآِخَرُه َأوََّلُه ؛َذْنَبَك

وممن انتصر  :- لـالم طويـبعد ك -مث قال فيه  ؛(5)ش العباب .(4)وذكر ما مر ،«َرَكَعاٍت
أن حديثها  :هماوحاصل كالم ،(7)والبدر الزركشي ،(6)العتمادها ورفع شأهنا التقي السبكي

 ،يف مستدركه (9)واحلاكم ،(8)بل جاء من طرق حسنة أخرجها أبو داود ،قريب من الصحة
 ،ال يروى بأحسن من هذا: (11)وقال مسلم بن احلجاج ،(10)كابن خزمية ،وصححها

                                                                                                                                                                                              

يف األلباين صححهو .(987رقم )(، 1/329، )األلف باب  يف الطرباينأخرجه . «سنة يف صلها: »قال
 (.7937) رقم، (2/1314)، 

 يف األلباين ضعفهو .(2879رقم )(، 3/187، ) يف الطرباينأخرجه  (1)
 (.5067) رقم، (11/111) 

 .3اجمللد، 2اجلزء، 39اللوح، خمطوط، العباب شرح اإليعاب، اهليتمي(2) 
 ( .2/145، )1ط ، اجلوزي  تثبت. ابنضعفه ابن اجلوزي وقال: طرقها كّلها ال (3)
 .199انظر ص (4)

 .3اجمللد، 2اجلزء، 39اللوح ،خمطوط، ، اهليتمي(5) 
 على اقتصر فإنه ردها من األذكار يف النووي عن فهم مبا يغتر وال الدين مسائل مهمات من التسبيح صالة السبكي: قال (6)

 أيب ختريج استحضر لو أنه به والظن حسن وال صحيح حديث فيها ليس العقيلي قول ورأى ماجه وابن الترمذي رواية
 فيها احلديث التسبيح لصالة الترشيح يف السبكي ابن ولده وقال ذلك قال ملا واحلاكم خزمية ابن وتصحيح حلديثها داود

 وقال منهم مجاعة ذكر مث أصحابنا من استحباهبا على نص وقد قال مث أخرجوه مجاعة ذكر مث الصحة من قريب عندي
 ( .1/559، )1ط، ، احلداد.  املنهاج شرح يف الوالد آخرهم واملتأخرون

 ( .2/278، )1ط، ، الزركشي(7) 
 (.1297رقم )( ، 2/29، )التسبيح صالة باب ،الصالة كتاب، يف داود أبوأخرجه  (8)
 (.1192رقم )(، 1/463، )الوتر كتاب، يف احلاكمأخرجه  (9)

 (.1216) رقم ،(2/223، )التسبيح صالة باب ،الصالة كتاب،  يف خزمية ابنأخرجه  (10)
 هذا يف يروى ال: يقول - لرمحنا عبد عن هذا معي وكتب - احلجاج بن مسلم مسعت: الشرقي بن حامد أبو قال (11)

 (.1/325، )1ط، ، اخلليلي. هذا من أحسن إسناد احلديث
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شيئًا يف إدخاله  (2)ومل يصنع ابن اجلوزي ،وهو أصح شيء يف فضائل الصلوات: (1)والدارقطين
ال سيما وقد  ،لو وقف على هذه الطريقة مل ينكرها (3)وأظن أن النووي ،ملوضوعاتحديثها يف ا
((هتذيبه))حسنه يف 

((شرحه))، قال الرملي يف (4)
 ،: وما تقرر من سنيتها هو ما اقتضاه كالمهما(5)

وكذا  ،وحديثها حسن :(7)، وصرح به مجع متقدمون قال ابن الصالح(6)وجرى عليه املتأخرون
((التهذيب))يف  قال النووي

((اجملموع))وإن جرى يف  ،: وهو املعتمد(8)
((التحقيق))و (9)

ى عل (10)
 . ضعف حديثها انتهى

  ،(11)كر اخلطيبـب ـام أيبكاإلم ،نيفـوأفردوها بالتص ،وقد اعتىن بأمرها أئمة احملدثني

  

                                                             

مل أقف بعد طول حبث على حكم الدارقطين على صالة التسابيح فيما وقفت عليه من كتبه، وذكر صاحب كتاب  (1)
( : أن للدارقطين جزءا يف صالة التسبيح ولكين 842لدمشقي )ت:الترجيح حلديث صالة التسبيح احلافظ ابن ناصر الدين ا

 ابن. التسبيح صالة الصالة فضل يف شيء أصح: الدارقطين قال مل أقف عليه مطبوعًا وال خمطوطًا ، ونقل احلافظ ابن حجر
 شيء أصح: قطينالدار قال امللقن ابن ونقل .(2/16، ) 1ط،  ،حجر

 أصحُّ إهنا: الدارقطين قال الوزير ابن ونقل (.4/240، )د.ط، ، امللقن ابن. التسبيح صالة الصلوات فضائل يف
 ( .9/141، )3ط، ، الوزير ابن. الصلوات فضائل يف شيء

 ( .2/145، )1ط، ،  اجلوزي(2) 
 ( .4/54) ،1ط،  النووي (3)
 ( .3/144) ،د.ط، ، النووي (4)

 ( .125-2/124) ،3ط، ، الرملي(5) 
 . 76سبق التعريف به ص  (6)
 . 235ص، 1ط، ، الصالح ابن (7)

 ( .3/144) د.ط،، ، النووي(8) 
 ( .4/54) ،1ط، ، لنوويا(9) 
 . 231ص، 1ط، ، النووي (10)
 إتقان به ختم ومن، األعالم احلفاظ أحد، البغدادي اخلطيب بكر أبو احلافظ، مهدي بن أمحد بن ثابت بن علي بن أمحد (11)

 ابن احلسن أيب على تفقه. افعيةالش فقهاء كبار من وكان: قلت. البلدان يف املنتشرة التصانيف وصاحب. الشأن هذا
، متحريا، ثقة، وقورا، مهيبا كان: ترمجته يف"  الذيل"  يف السمعاين ابن سعد أبو قال. الطيب أيب القاضي وعلى، احملاملي

 يف احلال به اشتد أن إىل، نصفه يف رمضان يف ببغداد مرض. احلفاظ به ختم، فصيحا، الضبط كثري، اخلط حسن، حجة
 ( .10/175، )2ط، ، الذهيب. هـ463ت:، ةاحلج ذي غرة
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 (4)بن املباركوقد كان ا ،(3)وأيب موسى املديين ،(2)وأيب سعيد السمعاين ،(1)وأيب بكر اآلجري
وكون السورة تارة من طوال  ،وفعلها بعد الزوال قبل صالة الظهر أحب ،يواظب عليها

للمناسبة بينهن  ؛واجلمعة ،والصف ،واحلشر ،احلديد :واألفضل أربعا من املسبحات ،(5)املفصل
ائه ن دعوكو ،واإلخالص ،هلاكمأو ات،والعادي ،زالكالزل :وتارة من قصارها، وبينها يف االسم

 أهل ومناصحة ، اليقني أهل وأعمال،  اهلدى أهل توفيق أسألك إين اللهم : بني التشهد والسالم
 وعرفان،  الورع أهل وتعبد،  الرغبة أهل وطلب،  اخلشية أهل وجد،  الصرب أهل وعزم،  التوبة
 مالع بطاعتك أعمل حىت ؛معاصيك عن حتجزين خمافة أسألك إين اللهم أخافك، حىت :العلم أهل

 وحىت ،حبًا لك النصيحة لك أخلص وحىت ،منك خوفا بالتوبة أناصحك وحىت ؛رضاك به أستحق
 ،مث يدعوا حباجته ،مث يسلم  ،(6)النور خالق سبحان بك ،ظٍن حسن ،األمور كلها يف عليك أتوكل

 ،فهي من مهمات الدين ،وبعض ذلك ضعيف يعمل به يف الفضائل ،ويف كل ما ذكر ورد به السنة
ن ال ينبغي أ ،غري مكترث بأعمال الصاحلني ،يسمع تعظيم فضلها ويتركها إال متهاون بالدين وال

                                                             

: اخلطيب قال. واتباع سنة صاحب ،عابدا خريا صدوقا كان ،اآلجري البغدادي اهلل عبد بن احلسني بن حممد بكر أبو (1)
. -عنه ورضي اهلل رمحه- الثمانني أبناء من وكان، مائة وثالث ستني سنة احملرم يف مبكة مات. تصانيف له ،ثقة دينا كان

 ( .12/212، )د.ط،  ،الذهيب
 تاج بن اإلسالم تاج،  السمعاين املظفر أيب اإلمام بن بكر أيب اإلمام بن سعد أبو احلافظ منصور بن حممد بن الكرمي عبد(2) 

 الثلث يف سعد أبو احلافظ تويف،  واألصالة والسؤدد والرياسة املمتعة املفيدة التصانيف وصاحب املشرق حمدث،  اإلسالم
 (.7/185) ،2ط، ، السبكي.  ومخسمائة وستني اثنتني سنة األول ربيع غرة ليلة من األخري

 أبو، احملدثني شيخ، الثقة، الكبري احلافظ، العالمة، اإلمام( 581-501) عمر بن أمحد بن عمر بن حممد املديين موسى أبو(3) 
 يف األئمة صنف: الرويدشيت حممود بن حممد وقال. التصانيف صاحب،  األصبهاين، املديين أمحد بن عمر بن حممد موسى
 (.21/153) ،د.ط، الذهيب. كثرية تصانيف موسى أيب شيخنا مناقب

 على تفقه، والزهد العلم بني عمج قد كان، املروزي واضح بن املبارك بن اهلل عبد الرمحن عبد أبو،  املبارك بن اهلل عبد(4) 
، التورع شديدة للخلوة حمبًا االنقطاع كثري وكان، املوطأ عنه وروى، عنهما اهلل رضى أنس بن ومالك الثوري سفيان

 ( .3/34) د.ط،،ابن خلكان. هـ 118 سنة مبرو ومولده، هـ182ت:.  أبوه كان وكذلك
 ( .1/178) ،1ط،  ،الدمياطي.  واملرسالت كقاف: املفصل طوال (5)
 (.1/479) د.ط،، ، اجلمل انظر (6)
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وهي  ،ضا: جاء فيها أحاديث يعضد بعضها بع(1)وقال البلقيينانتهى،  .يعد من أهل العزم يف شيء
((مسند الفردوس))ويف سنة يندب العمل هبا انتهى، 

وقال  وأصحها إسنادًا، ،: إهنا أشهر الصلوات(2)
واجللوس بني  ،مجهور العلماء مل مينعوا منها مع اختالفهم يف تطويل االعتدال :(3)احملب الطربي

، : ولو تذكر يف االعتدال ترك تسبيحات الركوع حرم عليه عوده هلا(5)، قال البغوي(4)السجدتني
 ؛دقضيها يف السجويو ،ألنه ركن قصري فال يطول على ما ورد ؛وقضاها ال يف االعتدال

إذ مل يرد فيه  ؛ويقوم عنها غري مكرب ،ويرفع رأسه من سجديت األوىل مكربًا ،الستحباب تطويله
 ؛وحيتمل تكبريه ،(6)وكاألوىل يف ذلك الثانية ،يام إال واحدةالتكبري بعد الرفع من السجود إىل الق

 التكبري انتهى، فيلحق هبا يف ؛سبيحوالت ،ألن هذا القعود التحق بسائر قعدات الصالة يف التطويل
((اإلحياء))قال يف  ،واألوجه األول

واألحسن  ،أو الشهر ،: ويسّن أن ال خيلي األسبوع منها (7)
 (10)والعباب ،(9)أو لياًل بتسليمتني انتهى كالم ش العباب ،تكون بتسليمة إن صّلاها هنارًا (8)أن
 .معا

                                                             

 ( .1/270، )1ط، ، البلقيين (1)
 منسوبا عليه وقفت وقد، الديلمي منصور يبأل  كتاب من املطبوع اجلزء يف النص هذا على أقف مل (2)

 وعند العظيم (.2/37، )1ط، ، عند اإلمام السيوطي منصور الديلمي أليب
، 1ط،  عراق، وعند ابن(. 4/124، )2، ط، آبادي

 .126ص، د.ط،  عند اللكنوي،و( . 2/108)
 احلجاز وحمدث الشافعية شيخ كان احملدث الزاهد الفقيه الشافعي املكي الطربي العباس أبو الدين حمب اهلل عبد بن أمحد (3)

 ( .7/91) ،1ط، ، هـ . الصفدي694، ت:جملدات ست يف األحكام يف كبريا كتابا صنف
 ( .2/573، )1ط، ، الطربي احملب(4) 
 ( .2/171، )1ط، ، البغوي (5)
 . الثالثة((((( : أيف ) (6)
 ( .1/207) د.ط،، ، الغزايل (7)
 سقطت من )أ(: ))أن(( . (8)

 .3اجمللد، 2اجلزء، 40اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(9) 
 ( .1/176) ،1ط، ، املزجد (10)
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مث يقوم ملا  ،لسبع ،خلمس ،الثلث ،يفعل ذلك من مرة؛ قوله: )مث يقول( أي: بعد سالمه منها
 .(1)نشرح له صدرهي

 ي .وشك من الرا( قوله: )أو قال

 آَدَم اْبِن َسَعاَدِة ِمْن» :خرب (4)ويف الترمذي ،(3)(ويسمي حاجته) (2): جابرأي قوله: )قال(
 . «َلُه َتَعاَلى اهلُل َرِضَي ِبَما َوِرَضاُه تعاىل اهلل اْسِتَخاَرة َكْثَرُة

وإذا ، وإذا تعذرت عليه الصالة بأنواعها استخار بالدعاء ،ها من النوافل(قوله: )وغري
بعدها ملا ينشرح له صدره، فإن مل ينشرح فالذي يظهر أنه يكرر الصالة إىل أن  (5)استخار مضى

وميلها املصحوب بغرض ، انشراح خال عن هوى النفس  -كما هو ظاهر-واملراد ، ينشرح 
واستحب أن يزيد ،  (6)ش العباب .حىت يكون سببا مليله ؛ه للقلبأو باطن حيمله ويزين ،ظاهر

                                                             

 ( .1/297) ،1ط،  ،الدمياطي (1)
 أبو وروى، األوىل يشهد ومل، صغري وهو أبيه مع الثانية العقبة شهد،  األنصاري حرام بن عمرو بن اهلل َعْبد بن جابر (2)

 من وكان غزوة عشرة تسع معه منها شهدت. غزوة وعشرين إحدى بنفسه  اللَِّه َرُسول غزا: َقاَل جابر عن الزبري
 سبع سنة وقيل. وسبعني مثان سنة وقيل. وسبعني أربع سنة وتويف. عمره آخر يف بصره وكف، للسنن احلفاظ املكثرين
 (.1/221، )1ط، ، الرب عبد ابن. باملدينة وسبعني

 ركعتني فلريكع باألمر هم إذا: " القرآن من كالسورة، كلها األمور يف االستخارة يعلمنا  النيب كان: قال  جابر عن (3)
 وال وتعلم، أقدر وال تقدر فإنك، العظيم فضلك من وأسألك، بقدرتك وأستقدرك، بعلمك أستخريك إين اللهم: يقول مث

 عاجل يف: قال أو - أمري وعاقبة ومعاشي ديين يف يل خري األمر هذا أن تعلم كنت إن اللهم، الغيوب عالم وأنت، أعلم
 أمري عاجل يف: قال أو - أمري وعاقبة ومعاشي ديين يف يل شر األمر هذا أن تعلم كنت وإن، يل فاقدره - وآجله أمري
 كتاب، البخاريأخرجه " .  حاجته ويسمي، به رضين مث، كان حيث اخلري يل واقدر ،عنه واصرفين عين فاصرفه - وآجله

 (.6382) رقم(، 8/81، )االستخارة عند الدعاء باب الدعوات،
 ومن، له اهلل قضى مبا رضاه آدم ابن سعادة من»مل أقف عليه يف سنن الترمذي هبذا اللفظ ولكن أخرجه الترمذي بلفظ :  (4)

، يف الترمذيأخرجه .  «له اهلل قضى مبا سخطه آدم ابن شقاوة ومن، اهلل استخارة كهتر آدم ابن شقاوة
يف احلاكموأخرجه .(2151( رقم( ، 4/24، )بالقضاء الرضا يف جاء ما باب - القدر أبواب

 صحيح حديث هذا: قالو . (1903) رقم( ، 1/699، )والذكر والتسبيح والتهليل والتكبري الدعاء كتاب، 
(. 1906) رقم( ، 4/377) يف  األلباين وضعفه.  اإلسناد

 يف )أ( : )) ومضى (( . (5)
 .3اجمللد، 2اجلزء، 39اللوح، خمطوط، العباب شرح اإليعاب، اهليتمي (6)
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 َّخصحصمسخسحسجسُّٱ :بعضهم يف الركعة األوىل قوله تعاىل

 :إىل قوله تعاىل (1)
 َّجميلىلملخلُّٱ :ويف الثانية قوله تعاىل، (2)َّجكُّٱ

 (4)وعند النووي ،اآلية (3)
والقياس ، (5)ش األصل .لخرب السابقوهو املوافق ل ،حصوهلا بالنوافل يقتضي أهنا ال حتصل بالفرض

 .(6)ش العباب .حممول على األكمل «من غري الفريضة» :له يف احلديثووق، صوهلا بهح
 .(7)ش األصل .قوله: )ركعتان( أو أربع

 قوله: )عقبه( أي: الزوال.

وا لَُّصَف ْتاَلا َزَذِإَف ،ِسْمالشَّ اَلَووا َزُباِقَر» :وخلرب ،(قوله: )إنه فعل ذلك وأمر بفعله
وكان وجه ، ومنه يؤخذ أن الركعتني أقلها  ،«ةَراِفَكَو ٍراِفَك لُِّك ِدَدَعر ِبْجَأ ْمُكَلَف ؛نِيَتَعْكَر

،  (9)النار هلم ، لكن احلديث ال يعرف (8)خصيص الكفار بذلك وقوع هذه الصالة عقب تسجري
 : َوَقاَل، الظُّْهِر َقْبَل الشَّْمِس َزَواِل ْعَدَب َأْرَبًعا ُيَصلِّي َكاَن» -  - خرب الترمذي أنه (10)واملعروف

 .(12)ش العباب .(11)«َصاِلٌح َعَمٌل ِفيَها ِلي َيْصَعَد َأْن َوُأِحبُّ، السََّماِء َأْبَواُب ِفيَها ُتْفَتُح َساَعٌة ِإنََّها

 فمثل ذلك غريه من سائر األمكنة. ؛قوله: )يف املسجد( ليس بقيد
                                                             

 . 68 ية: جزء من اآلالقصص سورة (1)
 . 69 ية: جزء من اآلالقصص سورة (2)

 . 36 ية: جزء من اآلاألحزاب سورة(3) 

 ( .1/288، )2ط، ، النووي (4)
 (.1/205) د.ط،، ، السنيكي (5)

 .3اجمللد، 2اجلزء، 39اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(6) 
 (.1/202) د.ط،، ، السنيكي (7)
 حىت فصل) العاص بن عمرو حديث ويف. وقوده أشبع: وقيل(، أمحاه) و أوقده: سجرا يسجره( التنور سجر: )سجر (8)

، د.ط، ، الزَّبيدي. توقد أي( أبواهبا وتفتح تسجر جهنم فإن اقصر مث ظله الرمح يعدل
 (.11/503)، ”سجر: “مادة

 مل أقف على احلديث فيما وقفت عليه من كتب السنة . (9)
 يف )أ( : ))واملعرف(( . (10)
 .(478) رقم(، 1/602، )الزوال عند الصالة يف جاء ما باب، الوتر أبواب،  يف الترمذيأخرجه  (11)
 (.1169) رقم(، 1/367، )يف. األلباين صححهو

 .3اجمللد 2اجلزء، 40اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(12) 
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، (1)وعقب خروجه من احلمام، ويكتفي هبما عن ركعتني عند دخوله قوله: )قبل دخوله بيته( 
((اإلحياء))كما يف -، وركعتان عند دخوله له، وعند اخلروج من املنزل لغري سفر 

 .فيهما أيضا- (2)
 .(4)وشرحه (3)عباب

إذا أراد اخلروج  -  - ركعتان لوداع مسجد رسول اهلل :منها (رَخومنه أشياء ُأ)قوله: 
 ،وإن قرب عوده إليه ،أو غريه ،وظاهره أنه ال فرق بني أن خيرج لسفر ،(5)له يف األذكارقا ،منه

وركعتان إذا دخل  ،فيمتنع يف وقت الكراهة ؛متأخر – وهو الوداع -وسبب هذه  ؛وهو حمتمل
فيسن له أن ال خيرج منها حىت يصلي هبا ركعتني  ،كدار الشرك :فيها – تعاىل –أرضًا ال يعبد اهلل 

وقبل  ،لكل منهما عند الزفاف بعد العقد :وركعتان للزوجني أي ،وإذا مر بأرض مل ميّر هبا قط، 
 اْلِبَناِء َلْيَلَة َفَكاَن اْمَرَأًة َأَحُدُكُم َتَزوََّج ِإَذا» :(9)وعبداحلق ،(8)والبزار (7)خلرب الدارمي ،(6)الوقاع
وسنده  ،«َخْيًرا َذِلَك ِفي َجاِعٌل َتَعاىل اللََّه َفِإنَّ ؛َخْلَفُه َرْكَعَتْيِن َفْلُتَصلِّ َوْلَيْأُمْرَها ،َرْكَعَتْيِن َفْلُيَصلِّ

                                                             

 ( .1/200، )”محم: “مادة، د.ط، ، بالقاهرة العربية اللغة جممع.  محامات فيه يغتسل ما: احلمام (1)
 ( .1/205) د.ط،،  ،الغزايل (2)

 ( .1/175) ،1ط، ، املزجد(3) 
 .3اجمللد، 2اجلزء، 39اللوح، خمطوط، ، اهليتمي (4)
  ( .1/351) ،2ط، ، النووي (5)
 (.1/206) د.ط،، ، السنيكي (6)
  .مل أقف على هذا احلديث عند اإلمام الدارمي فيما وقفت عليه من كتبه رمحه اهلل (7)

 (.2530) رقم( ،6/494 ،) الفارسي سلمان مسند، يف البزارأخرجه (8) 
 آخر يف أصبهان إىل رحل. املشهور"  املسند"  صاحب، احلافظ البزار بكر أبو. اخلالق عبد بن عمرو بن البزار: أمحد 

 وقد وتسعني اثنتني سنة األول ربيع يف الرملةب تويف. حفظه على ويتكل خيطئ ثقة: الدارقطين قال. الكثري هبا وروى، عمره
 ( .6/886، )د.ط، ، الذهيب. علمه ويبث، عمره أواخر يف يرحل وكان. وباحلرم ومبصر ببغداد حدث

 عبد بن الرمحن عبد بن احلق : عبد هو عبداحلقو  ( .3/164، )1ط، ، األشبيلي (9)
: فقال األبار اهلل عبد أبو احلافظ ذكره: اخلراط بابن أيًضا ويعرف، اإلشبيلي األزدي حممد سعيد، أبو بن حسني بن اهلل

 من والتقلل السنة ولزوم والورع والزهد والصالح باخلري موصوًفا بالرجال عارًفا وعلله باحلديث عامًلا حافًظا فقيًها كان
، مصنف الصحيحني بني اجلمع يف وله ،وصغرى كربى نسختني األحكام يف صنف، الشعر وقول األدب يف مشارًكا الدنيا

 وتويف ،أخرى ومصنفات، الرقائق يف وكتاب" احلديث من املعتل" كتاب وله، الستة الكتب بني فيه مجع كبري مصنف وله
 ( .4/98، )1ط، ، الذهيب.   هـ581 سنة
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زل ـومنها إذا ن، راهةـفيجوز يف وقت الك ؛وسبب هذه الثالثة واليت بعدها متقدم ؛(1)ضعيف
، (3)صالة الضال هاومن ،(2)حلديث رواه البزار ؛هـاملسافر منزاًل يسن له صالة ركعتني في

 َرْكَعَتْيِن َوُيَصلِّي َفلَيَتَوضَّْأ َأَبَق َأْو ،َشيء َلُه َضاَع َمْن» :((مستدركه))يف  (5)خلرب احلاكم ؛(4)واآلبق
 ؛َوُسْلَطاِنَك ِبِعزَِّتَك َضالَِّتي َعَليَّ اْرُدْد الضَّالَِّة َوَرادَّ، الضَّالِّ َهاِدَي َيا اهلِل ِبْسِم: »َوَيُقوُل َوَيَتَشهَُّد

 ،ول الكعبةـويسن ركعتان عند دخ :املقرئ (6)يزرقال ابن اجل ، «َوَفْضِلَك َعَطاِئَك ِمْن َفِإنََّها
حلديث  ؛وذكر هلا كيفية ودعاًء طوياًل ،وصالة حفظ القرآن ، (7)وعند خروجها مستقبال وجهها

  .(8)بذلك حّسنه الترمذي
                                                             

 ( .2/178، )2ط،  ،حجر ابن.  جدا منكر حديث هذا: حجر ابن قال(1) 
،  يف البزارأخرجه  .بصالة أو، بركعتني املنزل ودع منزال فنزل سافر إذا  النيب كان: قال أنس  عن(2) 

 كتاب،  يف احلاكموأخرجه .   .(6532) رقم، (13/138)، مالك بن أنس محزة أيب مسند
يف  األلباين ضعفه. وخيرجاه ومل، صحيح حديث هذا: قالو (،1188) رقم ( ،1/460، )الوتر

 (.4510) رقم، 645ص، 
 أضاعه أي، وأضله.  واالنثى للذكر البهيمة من ضل ما: والضالة.  وهلك ضاع أي، ضالال يضل الشئ ضل ضلل: (3)

، اجلوهري. موضعهما تعرف مل إذا، والدار املسجد وضللت! منك ذهب إذا، بعريي أضللت. وأهلكه
 ( .5/1749، )”ضلل: “مادة، 1ط، 

 .58سبق التعريف به ص (4)
 يف شيبة أيب ابن أخرجه .الكبري الدعوات يف والبيهقي ،املصنف يف شيبة أيب ابن أخرجه ولكن احلاكم عند عليه أقف مل (5)

 .(29720رقم )( 6/91)،الضالة منه ضلت إذا الرجل به يدعو ماباب  ،الدعاء كتاب، 
 (.556رقم )(، 2/188، )الضالة لرد الدعاء باب، يف  البيهقيوأخرجه 

 ب املقرئ .( ، ولعّل الصواب )ابن اجلزري( ألنه هو املعروف بلق()ابن اجلزري)( ويف )ب(: ()ابن اجلوزي)يف )أ(:  (6)
 يف اإلقراء شيخ،  الدمشقي العمري، الدين مشس، اخلري أبو، يوسف بن علي بن حممد بن حممد بن حممد: اجلزري ابن

 يف النشر كتبه من.  عمر ابن جزيرة إىل نسبته، مرارا مصر إىل رحل، دمشق يف ونشأ ولد. احلديث حفاظ من. زمانه
 العشر القراءات يف النشر وتقريب املقرئني ومنجد اإلسالم تاريخ وملخص التجويد علم يف التمهيد و العشر القراءات

،   ،الزركلي . هـ833 سنة تويف، التجويد يف أرجوزة اجلزرية واملقدمة، العشر منظومة القراءات يف النشر وطيبة
 ( .7/45) ،15ط
املطبوعة  ¬ت عليه من كتب اإلمام ابن اجلزري  أقف على عبارة ابن اجلزري املقرئ اليت ذكرها املصنف فيما وقفمل(7) 

 ( .8/268) ،1ط، ، . النووياملهذب شرح اجملموعواملخطوطة، ووجدهتا يف كتاب 
 القرآن هذا تفلت، وأمي أنت بأيب: فقال طالب أيب بن علي جاءه إذ  اهلل رسول عند حنن بينما: قال أنه، عباس ابن عن(8) 

 من هبن وينفع، هبن اهلل ينفعك كلمات أعلمك أفال، احلسن أبا يا:   اهلل رسول فقال، عليه أقدر أجدين فما صدري من
 يف تقوم أن استطعت فإن، اجلمعة ليلة كان إذا: قال. فعلمين اهلل رسول يا أجل: قال؟ صدرك يف تعلمت ما ويثبت، علمته
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ما عدا صالة  -ها والذي يظهر أن هذه الركعات كل ،صحيح على شرطهما :(1)وقال احلاكم
؛  (2)نظري ما مّر يف التحية ،أو نفل آخر، حتصل بفرض  - حنو أربعة عشر صالة :وهي، التسبيح

يف  قال ،بل أوىل ،وسنة الوضوء ،والطواف ،واإلحرام ،صالة االستخارة ألن هذه كلها مثل
((الكفاية))

((التعقبات))كما صرح به يف  ،ويسّن ركعتان عقب األذان ينوي هبما سنته: (3)
(4)، 

ال صالة ، (6)وسبقه إىل ذلك الشيخ أبو حامد (5)«بني كل أذانني صالة» :ويؤيده اخلرب السابق
                                                                                                                                                                                              

زئرئُُِّّّّٰٱ لبنيه يعقوب أخي قال وقد، تجابمس فيها والدعاء، مشهودة ساعة فإهنا اآلخر الليل ثلث
 يف تقرأ، ركعات أربع فصل، أوهلا يف فقم تستطع مل فإن، وسطها يف فقم تستطع مل فإن، اجلمعة ليلة تأيت حىت: يقول َّ

 الكتاب حتةبفا الثالثة الركعة ويف، الدخان وحم الكتاب بفاحتة الثانية الركعة ويف يس وسورة الكتاب بفاحتة األوىل الركعة
 الثناء وأحسن، اهلل فامحد التشهد من فرغت فإذا، املفصل وتبارك الكتاب بفاحتة الرابعة الركعة ويف، السجدة تنزيل وامل
 قل مث، باإلميان سبقوك الذين وإلخوانك واملؤمنات للمؤمنني واستغفر، النبيني سائر وعلى، وأحسن علي وصل، اهلل على

 فيما النظر حسن وارزقين، يعنيين ال ما أتكلف أن وارمحين، أبقيتين ما أبدا املعاصي بترك ارمحين اللهم: ذلك آخر يف
 ونور جباللك رمحن يا أهلل يا أسألك، ترام ال اليت والعزة واإلكرام اجلالل ذا واألرض السموات بديع اللهم، عين يرضيك
 السموات بديع اللهم، عين يرضيك الذي النحو على أتلوه أن وارزقين، علمتين كما كتابك حفظ قليب تلزم أن وجهك
 وأن، بصري بكتابك تنور أن وجهك ونور جباللك رمحن يا أهلل يا أسألك، ترام ال اليت والعزة واإلكرام اجلالل ذا واألرض

 يؤتيه وال غريك احلق على يعينين ال فإنه، بدين به تغسل وأن، صدري به تشرح وأن، قليب عن به تفرج وأن، لساين به تطلق
، اهلل بإذن جتب سبعا أو مخسا أو مجع ثالث ذلك فافعل احلسن أبا يا، العظيم العلي باهلل إال قوة وال حول وال، أنت إال

  اهلل رسول جاء حىت سبعا أو مخسا إال علي لبث ما فواهلل: عباس بن اهلل عبد قال قط مؤمنا أخطأ ما باحلق بعثين والذي
 نفسي على قرأهتن فإذا، حنوهن أو آيات أربع إال آخذ ال خال فيما كنت إين، اهلل رسول اي: فقال اجمللس ذلك مثل يف

 فإذا احلديث أمسع كنت ولقد، عيين بني اهلل كتاب فكأمنا نفسي على قرأهتا وإذا، حنوها أو آية أربعني اليوم أتعلم وأنا تفلنت
 ورب مؤمن: ذلك عند  اهلل رسول له فقال، حرفا منها رمأخ مل هبا حتدثت فإذا األحاديث أمسع اليوم وأنا تفلت رددته
، يف  الترمذي أخرجه .مسلم بن الوليد حديث من إال نعرفه ال، غريب حديث هذا .احلسن أبا يا الكعبة
يف األلباين ضعفهو .(3570) رقم(، 5/455، )احلفظ دعاء يف باب ،الدعوات أبواب

 (.3374) رقم(، 7/382، )
 (.1190) رقم( ، 1/461، )الوتر كتاب، يف  احلاكمأخرجه (1) 
 . 197انظر ص  (2)
 ( .3/361، )1ط، ، الرفعة ابن (3)
 . خمطوطًا وال فقهسي مطبوعًامل أقف على كتاب التعقبات على املهمات البن عماد األ (4)
 كتاب، البخاريأخرجه .  «شاء ملن ثالثا، صالة أذانني كل بني: »قال  اهلل رسول أن: املزين مغفل بن اهلل عبد عن (5)

 صالة كتاب، مسلموأخرجه  . (624) رقم، (1/127)، اإلقامة ينتظر ومن، واإلقامة األذان بني كم باب ،األذان
 (.838) رقم(، 1/573، )صالة أذانني كل بني ابب ،وقصرها املسافرين

 (.1/396) د.ط،،  ، السنيكي (6)
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 - املغرب والعشاء ليلة أول مجعة من رجب :أي - ثنتا عشرة ركعة بني العشاءين :الرغائب وهي
 ،بيحتان مذمومتانبل مها بدعتان ق ،فليستا بسنتني، (1)وصالة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة

((قوت القلوب))وال يغتر بذكرمها يف كتاب 
((إحياء علوم الدين))و ،(2) 

وال باحلديث املذكور  ،(3)
ا من األئمة فصنف ورقات محكمه (6)اشتبه عليه (5)وال ببعض من ،فإن كل ذلك باطل ؛(4)يهماف

 يف  (7)وقد صنف ابن عبدالسالم كتابا نفيسًا، فإنه غالط فيه ؛يف استحباهبما

((فتاويه))وأطال النووي يف ، انتهى .وأجاد (8)إبطاهلما فأحسن
 ،وتقبيحهما ،يف ذمهما :(9)

وليلة ، وفيه كالم طويل ذكره يف شرحه يف صالة الرغائب ، (11)وشرحه (10)عباب .وإنكارمها
–اعتماد ما قاله ابن عبدالسالم :حاصله ،فلريجع إليه من أحب الوقوف عليه ؛النصف من شعبان

                                                             

 ( .4/56) ،1ط، ، النووي (1)
 ( .1/114، )2ط، ، احلارثي (2)

 ( .203-1/202) ،د.ط، ، الغزايل(3) 
 اثنيت والعتمة العشاء بني فيما يصلي مث رجب من مخيس أول يصوم أحد من ما قال أنه  اللَِّه َرُسوِل َعْن بإسناد روي (4)

 مرات ثالث القدر ليلة يف أنزلناه وإنا مرة ابالكت بفاحتة ركعة كل يف يقرأ بتسليمة ركعتني كل بني يفصل ركعة عشرة
 وعلى األمي النيب حممد على صل اللهم يقول مرة سبعني علي صلى صالته من فرغ فإذا مرة عشرة اثنيت أحد اهلل هو وقل
 اغفر رب مرة سبعني ويقول رأسه يرفع مث والروح املالئكة رب قدوس سبوح مرة سبعني سجوده يف ويقول يسجد مث آله
 مث األوىل السجدة يف قال ما مثل فيها ويقول أخرى سجدة يسجد مث األكرم األعز أنت إنك تعلم عما وجتاوز رحموا

 ولو ذنوبه مجيع له تعاىل اهلل غفر إال الصالة هذه أحد يصلي ال  اللَِّه َرُسوُل َقاَل . تقضى فإهنا سجوده يف حاجته يسأل
 قد ممن بيته أهل من سبعمائة يف القيامة يوم ويشفع األشجار وورق بالاجل ووزن الرمل وعدد البحر زبد مثل كانت

 ابن. : هذا حديث موضوع( . قال ابن اجلوزي203-1/202) ،د.ط، ، الغزايل. النار استوجب
 ( .2/125)، 1ط، ، اجلوزي

 يف )أ( : ))ما((. ((5
 . ((عليه))سقطت من )أ(:  (6)
  . 5-4ص، 2ط، ، سالمعبدال ابن (7)
 . ((وقد صنف ابن عبدالسالم كتابا نفيسًا يف إبطاهلما فأحسن)) :سقطت من )أ( (8)

 .57ص، 6ط، ، النووي(9) 
 ( .1/176) ،1ط ،، املزجد(10) 
 . 3اجمللد، 2اجلزء، 39اللوحخمطوط،  ، اهليتمي،(11) 
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 ،حيث قال: وحاصله أن احلّق مع ابن عبدالسالم (1)وتضعيف ما قاله ابن الصالح -رمحه اهلل تعاىل
  نفعنا اهلل به وبعلمه.

                                                             

،  2ط ،، الصالح ابن(1) 
 .16ص
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فيخرج بذلك قراءة  ،حيث كانت قراءته مشروعة مقصودة :قوله: )وإمنا يسّن للقارئ( أي
 ،ممّيزا :أي -ولو كان القارئ صبيا  ،(1)كما سيأيت ،ّلم من الطيوروما ُع ، والساهي، السكران 
؛ ألن حرمة رفع صوهتا هبا عند خوف الفتنة إمنا هو أو امرأة وحبضرة رجل أجنيب ،- فيما يظهر

 ،خطيبا أمكنه من غري كلفة على منربه وأ ،ألهنا قراءة مشروعة يف اجلملة؛ لعارض ال لذات قراءهتا 
 .(2)مأو مصّل قرأ يف قيا ،ومل يطل الفصل ،أو أسفله

ومستمع هلا قبل  ،وسامع ،واألوجه يف قارئ ،من قصد السماع :قوله: )واملستمع( وهو
فإن أراد االقتصار على  ؛ صالته التحية أنه يسجد مث يصليها؛ ألنه جلوس قصري لعذر فال تفوت به

 ًانّيأو ِج،  لالختالف يف وجوبه، ومشل ذلك ما لو كان القارئ كافرا ؛أحدمها فالسجود أفضل
وما  ، ونائم ، وساه، وسكران ، ، وال سجود لقراءة جنب (4)والزركشي ،(3)كما قاله البلقيين

أو يف حنو ركوع؛ لعدم ، أو بغري العربية ، وال لقراءة يف جنازة ، وحنوها  ، م من الطيور كدرةّلُع
فسر له لي ؛ما لو قرأ آية بني يدي مدرس ،مشروعيتها، وسواء أسجد القارئ أم ال، ومشل كالمه

بل هي أوىل من قراءة  ،ومن مسعه؛ ألهنا قراءة مشروعة ،فيسجد لذلك كل من القارئ ،معناها
ش  .لتقرير معناها قراءهتاال يقال: إنه مل يقصد التالوة فال سجود هلا؛ ألنا نقول: بل قصد ، الكافر
 .(5)رملي

 سماع.من مل يقصد ال :وهو ،جلميع اآلية من قراءة مشروعة (قوله: )والسامع

 لصحة سجود التالوة. :صحته( أيلقوله: )ويعترب 

                                                             

 . 211انظر ص  (1)
 ( .2/95) ،3ط ، الرملي،(2) 
 .165-164ص، 1ط، ، البلقيين (3)
 القرى أم جبامعة جامعية برسالة العتييب مرزوق بن مشعل بواسطة حتقيقه مت خمطوط، ، الزركشي (4)

 . 369-368ص،  هـ1436 سنة الشريعة بكلية
 ( .2/96، )3ط، ، الرملي (5)
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، وترك حنو كالم ،واالستقبال ،والستر ،كالطهارة :يف سجود الصالة :أي (1) قوله: )مع ما مرَّ(
ووضع جزء من باطن كل من ، بتحامل على غري ما يتحرك حبركته ووضع اجلبهة مكشوفة

 ،حيث دخل وقتها ،وكذا شروط السجود ، مّر وغري ذلك مما ،ومن الركبتني ،والقدمني ،الكفني
ش  .أو مساع ذلك اتفاقا ،فال جيوز قبل إمتام حروفها ؛وسامعه إمتام آيتها ،وهو يف حق القارئ

 .(2)العباب

وهي يف  ،أما املأموم فال جيب عليه نية ،قوله: )النية( ولو يف الصالة بالنسبة لإلمام واملنفرد
 بطلت صالهتما.ظا هبا فلو تلف ،حق األّولْين بالقلب

 قوله: )وتكبرية اإلحرام( كالصالة.

فأركاهنا خارج  ،أو بدله ،واجللوس ،وكذا السجود ،قوله: )خارج الصالة يف الثالثة(
- (3)شيخنا الزيادي .والسالم ،واجللوس أو بدله ،والسجود ،وتكبرية اإلحرام ،النية :الصالة مخسة

وهي  ،أو منفردا فالواجب يف حقه النية فقط ،ا فإن كان إماماوأما إذا كان مصلي، -رمحه اهلل تعاىل
وأما إذا كان مأموما فالواجب  ،وأما بقية أركان السجدة فهي داخلة يف سجود الصالة ،بالقلب

 عليه املتابعة إلمامه.

 الرفع ةسّن عدم يرد فال جمموعهما حيث من أي:( واهلوي اإلحرام تكبرييت عند: ) قوله
 .انتهى .عندمها كأّنه األوىل عند الرفع كان ًاواحد زمنهما كان مّلا أو ،اهلوّي لتكبرية

((املنهاج))والذي يف كالم  ؛لمـذا سبق قـقوله: )وعند تكبرية اهلوّي( ه
((املنهج))و، (4)

(5)، 

  

                                                             

 خارج دائرة البحث الذي أعمل على حتقيقه . هذه اإلحالة من املؤلف  (1)
 .3اجمللد، 2اجلزء، 21اللوح ،خمطوط، ، اهليتمي(2) 
 ( .2/214) ،د.ط ، ، اهليتمي (3)

 . 35ص، 1ط، ، النووي(4) 
 . 19ص، 1ط،  ، السنيكي (5)
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((العباب))و
((الروض))و ،(1)

((البهجة))و ،(2)
((شرحها))و ،(3)

، يأنه ال يسن رفع اليدين لتكبرية اهلو (4)
حلصره مواضع رفع اليدين يف أربعة  ؛كما يف الصالة ،وال يف الرفع منه، وال يف اهلوي للسجود 

يف األخرية على خالف  ،والقيام من التشهد األول ،واالعتدال ،والركوع ،حال التحرم :مواضع
 .(6)والنووي (5)بني الرافعي

ر آيتها يف آخصح أن األ ،ال السجدات معروفة نعموحمإخل قوله: )أربع عشرة سجدة( 
 :ويف االنشقاق، (9) َّمكُّٱ :ويف فصلت، (8) َّزثُّٱ :ويف النمل، (7) َّجخُّٱ :النحل

 .(11)وبقية ال خالف فيها،  (10) َّجفُّٱ

َّمظجعحطخضمضُّٱ :وهي عند قوله تعاىل (قوله: )ليس منها سجدة ص
فليس من  ،(12)

وقد  ،متأّكداتهمن  :أي (13)«سُُّجوِدال َعَزاِئِم ِمْن َلْيَسْت» :ملا روي عن ابن عباس ؛سجدات التالوة
 تكتب ثالثة أحرف إال يف املصحف.

                                                             

 ( .1/169، )1ط، ، املزجد (1)
 (.1/198، )د.ط، ، السنيكي(2) 
 قال صاحب البهجة يف منظومته : (3)
  والسالم صالةال يف والشرط* ** اإلحرام مع سجدة وسن    

  سجد إن وأكد وسامع قلت *** قصد مسعا ومن للقارئ احلال يف  
. 22صد.ط، ،  ،الوردي .كف كل ورفع هوية* ** يف تكبري وسن قارئها

 (.1/382، )د.ط، ، السنيكي (4)
 (.110-2/109، )العلمية الكتب ارد، ، الرافعي(5) 
 ( .3/307، )1ط، ، النووي(6) 
 .50 يةاآلجزء من  :النحل سورة(7) 
 .26 يةاآلجزء من  :النمل سورة(8) 
 .38 يةاآلجزء من  :فصلت سورة(9) 
 .21 جزء من آية :االنشقاق سورة (10)
 . 134ص، 1ط،  ،اهليتمي (11)

 . 24 يةاآلجزء من  :ص ةسور(12) 
 كتاب، البخاريأخرجه .  «فيها يسجد  النيب ورأيت، السجود عزائم من ص ليس: »قال ƒ عباس ابن عن(13) 

 (.3422) رقم(، 4/161، ) َّحنجنيمىمممخمحمجمُّٱ باب ،األنبياء أحاديث
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 سجدة ص. :قوله: )بل هي( أي

عليه وعلى نبينا  -ينوي هبا سجود الشكر على توبة داود  ،هلل تعاىلشكر( قوله: )سجدة 
لوجوب  ؛رتكبه مما ال يليق بكمال شأنهامن خالف األوىل الذي  - أفضل الصالة والسالم

وإن وقع يف كثري من  ،عن الذنب مطلقا - صلى اهلل عليهم وسلم -كسائر األنبياء  عصمته
 ،لثبوت عصمتهم ؛لعدم صحته، بل لو صح كان تأويله واجبا ؛التفاسري ما يوهم خالف ذلك

الذي ال يقع من أقل صاحلي هذه األمة، فكيف مبن  (1)ووجوب نزاهتهم عن ذلك السفساف
وبني خلقه، وإمنا خص داود  بينهوجعلهم الواسطة  ،هم لرسالتهَل، وأهَّلنبوته تعاىل اصطفاهم اهلل

مما ارتكبه من  مل يلقوغريمها؛ ألنه مل حيك عن غريه أنه  ،وأيوب ،بذلك مع وقوع نظريه آلدم
والقلق املزعج ما لقيه، فجوزي بأمر هذه األمة  ،والبكاء حىت نبت من دموعه العشب ،احلزن

ش  .وأنه أنعم عليه نعمة تستوجب دوام الشكر من العامل إىل قيام الساعة ،قربه يلِّوُع ،مبعرفة قدره
 .(2)رملي

وسجد هلا يف الصالة ختّير السامع ،  (3)حنفيحنو قوله: )ال تدخل الصالة( لو قرأها 
ولو اعتقادا  -، لكن سجود اإلمام ؛ فإن تابعه بطلت صالته  ؛ (4)واالنتظار، املقتدي بني املفارقة 

 .أيضا فيسن له السجود يف آخر صالته ؛نزلة السهونزل مم -

انضم لقصد الشكر قصد  وإن ،(5)وتبطلها يف األصح، وحترم فيهاقوله: )ال تدخل الصالة( 
الطواف، وإحلاقه  إطالقهومشل  ،التالوة كما هو ظاهر؛ ألنه إذا اجتمع املبطل وغريه غلب املبطل

أو  ،فإن كان ناسيا ،العامد احلرمة والبطالن يف حق العامل وحمل ،بالصالة إمنا هو يف بعض أحكامها
 .(6)ش رملي .ويسجد للسهو ،جاهال فال

                                                             

، خنل إذا الدقيق غبار من يطري ما وأصله. واملكارم املعاىل ضد وهو، شيء كل من والردئ احلقري األمر: السفساف (1)
 ( .2/373، )”سفسف: “مادة، د.ط، ، اجلزري. أثري إذا والتراب

 ( .2/93، )3ط، ، الرملي(2) 
 ( .1/193، )2ط،  الكاساين، (3)
 ( .4/61، )1ط، ، النووي (4)

 (.1/65، )د.ط، ، السنيكي(5) 
 ( .2/94، )3ط، ، الرملي (6)
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كاملطر ؛ أو لعموم املسلمني ، أو لنحو ولده ، قوله: )عند جتدد نعمته( صادق بأن تكون النعمة له 
 .(1)ألن حذف املتعلق يؤذن بالعموم ؛كان يتوقعها قبل ذلك أو الأسواء  ،عند القحط

كان أسواء  ،أو عن عموم املسلمني ،أو عن حنو ولده ،عنه :أو اندفاع نقمة( أيقوله: )
 ،كالعافية :وخرج بالتجدد النعم املستمّرة، ألن حذف املتعلق يؤذن بالعموم ؛يتوقعها أم ال

((اجملموع))وقّيد يف ، ألهنا ال تنقطع؛ وغىن عن الناس فال يسجد هلا، واإلسالم
نقال عن  - (2)

فال يسجد  :انتهى أي .وستر املساوي ،كاملعرفة :ليخرج الباطنتني ؛بكوهنما ظاهرتني - ألصحابا
 .(3)هذا هو املعتمد ،هلا

، (5)«(4)سجد مرة لرؤية زمن» -  - أو بدنه؛ ألنه، )أو رؤية مبتلى( يف حنو عقلهقوله: 
 (6)«اختالط عقلو، أو بالء  ، ونقص خلق وضعف حركة ، لرؤية رجل به قصر بالغ» ؛وأخرى

فقد اعتضد بشواهد أكدته، والسجود هنا  -وإن كان مرسال  -على اخلالف يف ذلك، واحلديث 
 . (7)على السالمة من ذلك

((ةـالكفاي))كما يف  - ر مبعصيتهـأو رؤية عاص متجاه :أي اص(ـقوله: )أو ع
 عن (8)

  

                                                             

 ( .2/102) املرجع السابق، (1)
 ( .4/68، )1ط، ، النووي (2)

 (.1/65، )د.ط، ، السنيكي(3) 
: مادة، د.ط، ، الفيومي. طويال زمانا يدوم مرض وهو تعب باب من زمن فهو وزمانة زمنا الشخص زمن(4) 
 ( .1/256، )”زمن“

، يف  احلاكمأخرجه . «ساجدا فخر زمانة به رجال رأى»  أن:  عبداهلل بن جابر عن(5) 
 (.1025) رقم( ، 1/411، )الطهارة كتاب

يف شيبة أيب ابنأخرجه .  «العافية اهلل سلوا: »وقال فسجد بنغاش مر،  النيب أن، " جعفر أيب عن، جابر عن (6)
 ، رقم(6/450)،الشكر سجدة فيسجد الوايل به فيبشر يأيت الفتح يف قالوا ما ،السري كتاب، 

، منظور ابن. القصري: والنغاش .(1495) رقم(، 1/472، ) يف األلباين ضعفهو. (32847)
 (.6/357، )”نغش: “مادة، 3ط، 

 ( .2/103، )3ط، ، الرملي(7) 

 ( .3/378، )1ط، ، الرفعة ابن(8) 
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، إذ مصيبة الدين أعظم من (2)ر، ومنه الكافر كما يف البح(1)وإن نازع فيه الزركشي - األصحاب
 -  -» على السالمة من ذلك؛ ألنه - تعاىل -هلل مصيبة الدنيا فطلب منه السجود شكرا 

ولو بنحو  ،ينك العلم بوجودمهاذراد برؤية يواملتجه أنه ،  (4)ش رملي. (3)«سجد لرؤية املبتلى
 . (5)انتهى ش ابن حجر .أو يف ظلمة ،مساع صوت ألعمى

وال يشترط يف معصيته اليت جتاهر هبا  ،(6)سجدة العاصي بقيده املار :هرها( أيقوله: )ويظ
ه يتوب، لعّل ريًايتع ؛إن مل خيف منه ضررا -رمحه اهلل تعاىل -به الوالد  (7)كوهنا كبرية كما أفىت

فال يظهرها بل خيفيها كما  ؛أو خاف منه ضررا، خبالف من مل يتجاهر مبعصيته فال يسجد لرؤيته 
 .(8)اجملموعيف 

 ،كمقطوع يف سرقة :إن كان غري معذور :نعم ؛لئال يتأذى باإلظهار ؛قوله: )ال للمبتلى(
 . (9)ش رملي .هاوإال فيسّر ،أظهرها له - ومل يعلم توبته -أو جملود يف زنا، 

 (10)للشيطان وإرغاما ؛تارة السهو جلرب ؛وشرع سجود السهو سهو( قوله: )وسجود
 من إطالق لـحيم هذا وعلى اآلخر، لزمه وإن بالذات، هذين دـأح به القصد يكون أي: أخرى

  
                                                             

 القرى أم جبامعة جامعية برسالة العتييب مرزوق بن مشعل بواسطة حتقيقه مت خمطوط، ، الزركشي(1) 
 . 399ص،  هـ1436 سنة الشريعة بكلية

 (.2/169، )1ط، ، الروياين(2) 
 . 2، حاشية رقم235سبق ختريج احلديث ص  (3)

 ( .2/104، )3ط، ، الرملي(4) 
 ( .2/218، )د.ط، ، اهليتمي(5) 

 . 58انظر ص  (6)
 ( .1/208) د.ط،، ، الرملي(7) 
 ( .4/68، )1ط، ، النووي (8)

 ( .2/104، )3ط، ، الرملي(9) 
، أربعا أم ثالثا صلى كم يدر فلم، صالته يف أحدكم شك إذا: »  اهلل رسول قال: قال اخلدري سعيد أيب حلديث (10)

 كان وإن، صالته له شفعن مخسا صلى كان فإن، يسلم أن قبل سجدتني يسجد مث، استيقن ما على ولينب الشك فليطرح
 الصالة يف السهو باب ،ةالصال ومواضع املساجد كتاب، مسلمأخرجه . «للشيطان ترغيما كانتا ألربع إمتاما صلى

 (.571) رقم(، 1/400، )له والسجود
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 .(1)ش رملي .للثاين أنه أطلق من وإطالق لألول، أنه أطلق

 .(2)والسهو لغة: نسيان الشيء والغفلة عنه

. واعترض على هذا التعريف بأنه ال يشمل (3)اصطالحا: نسيان شيء خمصوص من الصالة
 ،وزيادة ركعة سهوا ،وأكل قليل ،وكقليل كالم ،الركن القصري كتطويل :ما يبطل عمده فقط

وإيقاع ركن مع  ،وللشك يف ترك بعض املعّين ،ولنقل مطلوب قويّل غري مبطل نقله إىل غري حمله
قّرره شيخنا الزيادي يف  ،فإنه يسجد لكل واحد مما ذكر مع عدم تناول التعريف لذلك ؛التردد
 .(4)درسه

ه، وقال ابن ئ: جتز(5)ال( لو أتى بواحدة قال القّفسجدتني يتاآلحمله قوله: )بأن يسجد يف 
واقتصر  ،أْن يأيت بسجدتني مث أتى بواحدة على ما إذا أراد ابتداًءه، ومحل األول ئ: ال جتز(6)الرفعة
فإن صالته تبطل  ؛أن يأيت بواحدة ابتداًءومحل الثاين على ما إذا أراد ، فإن صالته ال تبطل ؛عليها

 شروع.بال

ال سجود  ،أن ما ال يبطل عمده ؛إذ األصل ؛قوله: )فال سجود لسهوه على األصل(
 ،وما خرج عن ذلك فمستثىن ،ككالم كثري :إذا مل يبطل ؛وما يبطل عمده يسجد لسهوه، لسهوه

 .(7)ش األصل .إخل (ونقل ركن) :ومنه قوله

وتكبرية اإلحرام  ،عليكم السالم :خرجف ،ل نقلهغري مبط قوله: )ونقل ركن أو غريه( قويل
 .(8)ش رملي .بأن كّبر بقصده

                                                             

 ( .2/65، )3ط، ، الرملي (1)
 ( .4/71، )”سها: “مادة، 1ط، ، الفراهيدي(2) 
 ( .1/427، )1ط، ، الشربيين(3) 

(.1/63، )د.ط، ، السنيكي (4)

 .54ص، 1ط، ، القفال (5)
 ( .3/462، )1ط، ، الرفعة ابن (6)

 (.1/187، )د.ط، ، السنيكي(7) 
 ( .2/73، )3ط، ، الرملي(8) 
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وبه صّرح  ،فيسجد بنقلها ؛والسجود، التسبيحات يف الركوع :قوله: )أو غريه( دخل يف غريه
، (2)سنويوهذا ما حبثه اإل ،سواء نقله عمدا أو سهوا ،(1)يف ش منهجه - رمحه اهلل تعاىل -املؤلف 

فال يسجد لنقل  ؛(5)واملعتمد خالفه ،(4)البن عبدان (3)وهو مقتضى ما يف شرائط األحكام
يف  -  - وكذا لو صلى على آل النيب، أو السجود ،التسبيحات وإن قصد هبا ذكر الركوع

باستحباب ذلك  :ألنه قيل ؛فال يسجد لشيء من ذلك ؛يف أول التشّهد التشهد األول ، أوبسمل
 .(6)زيادي .فيما ذكر

وفارق ، والسالم عمدا فمبطل ،وتكبرية اإلحرام، نقل الفعلي قوله: )قْويل( خرج مبا ذكر
 .(7)جش املنه .الصالة خبالف نقل الفعلينقل الفعلي نقل القويل غري ما ُذكر بأنه ال يّغري هيئة 

 يقصد مل فلو ،وقصد بذلك القراءة :أي ((كقراءة الفاحتة)) :قوله: )يف القعود( متعلق بقوله
 .(8)ش رملي .القراءة فال سجود

كما قاله ابن  -نعم لو قرأ السورة قبل الفاحتة مل يسجد  ،لتركه التحفظ( املأمور بهقوله: )
  - أنه لو صلى على النيب :: وقياسه(10)سنويألن القيام حملها يف اجلملة، قال اإل ؛- (9)الصباغ

 .(11)ش رملي .ألن القعود حملها يف اجلملة ؛قبل التشهد مل يسجد -

                                                             

 (.1/62، )د.ط، ، السنيكي (1)
 ( .3/207) ،1ط، ،  اإلسنوي(2) 
 ( .2/177، )د.ط،  ،اهليتمي (3)
 يف الصالح نب عمرو أبو الشيخ ذكره، ومفتيها، وعاملها، مهذان شيخ،  الفضل أبو عبدان بن حممد بن عبدان بن اهلل عبد (4)

، د.ط، ، كثري ابن. اهلل رمحه هـ433ت، األحكام شرائط يف كتابا صنف أنه وذكر، الشافعية طبقات
 .390ص

 ( .1/197، )د.ط، ، الرملي (5)
 ( .2/74، )3ط، ، الرملي(6) 
 (.1/63، )د.ط، ، السنيكي(7) 
 ( .74-2/73، )3ط، ، الرملي(8) 

 (.1/188، )د.ط، ، السنيكي ((9
 ( .3/217، )1ط، ،  اإلسنوي(10) 
 ( .2/73، )مرجع سابق، الرملي(11) 
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خبالف ما  ،فقد زاد قعودا يف حمل قيام سهوا ؛بأن قام مث قعد سهوًا :صورة ذلكإخل قوله: )وقعود( 
كما لو سلم  ،بأن زاد عن جلسة االستراحة :بطل الصالة إن طال زمنهي ن ذلكفإ ؛إذا كان عمدا

فإن صالته تبطل  ؛وكان ذلك يف غري حمل قعود املأموم ،وقعد املأموم عمدا عاملا بالتحرمي ،اإلمام
 فإن صالته ال تبطل. ؛خبالف ما إذا كان بقدر جلسة االستراحة ،كبذل

((البهجة))قال يف 
((شرحه))قال يف  ،: ال إن زاد قعدة ومل يطوهلا(1)

 اعتداله من قعد : بأن(2)
 هبا تبطل فال قيامه قبل لالستراحة ؛التالوة سجود من قعد أو ،سجد مث االستراحة، قعدة قدر

 تأثريه فكان ؛ركنا إال فيها يعهد مل فإنه ؛الركوع حنو خبالف ،ركن غري هافي معهودة ألهنا الصالة؛
 .أشد نظمها تغري يف

 لتركه التحفظ املأمور به إخل. :ذلك( أيلقوله: )

وإن كان مجعا  ،وال إىل قول غريه ،وال يرجع يف فعلها إىل ظنهة( دتردد يف الزيالقوله: )ل
وهل فعلهم  ،وهو املعتمد - (3)على ما حبثه الزركشي -حد التواتر  واما مل يبلغ :أي ،كثريا

الذي أفىت به  وشك يف العدد أو ال ؟ ،هم على الكذببأن صلى مع مجع كثري يبعد تواطؤ :كقوهلم
 ،ألن الفعل ال يدل بوضعه خبالف القول ؛ليس كقوهلم أنه -تعاىلرمحه اهلل – (4)شيخنا الرملي

 مث ،للصحابة -  - وأما مراجعته، إن الفعل كالقول  : فقال (5)وخالف يف ذلك شيخنا البلقيين

  

                                                             

 .21ص د.ط، ،، الوردي.  يطوال ومل قعدة زاد إن***  ال الفعلي ركنها عمدا زاد أو(1) 
 (.1/361، )د.ط، ، السنيكي(2) 
 القرى أم جبامعة جامعية برسالة العتييب مرزوق بن مشعل بواسطة حتقيقه مت خمطوط، ، الزركشي (3)

 . 310-304ص،  هـ1436 سنة عةالشري بكلية
  ( .1/228، )د.ط، ، الرملي(4) 
 ( .1/260، )د.ط، ،  انظر الُبَجْيَرِمّي(5) 
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 وابلغ مأو أهن،  (2)ح .بعد مراجعتهفمحمول على تذكره  - (1)ذي اليدين خرب - عوده للصالة يف 
حلصول  ؛رجع لقوله - حبيث حيصل العلم الضروري بأنه فعله -فإن بلغوا عدده  ،عدد التواتر

-(4)وأفىت به الوالد ،(3)كما ذكر ذلك الزركشي ،العلم تالعبألن العمل خبالف هذا ؛ اليقني له 
 .-رمحه اهلل تعاىل

أما لو شك بعد سالم حصل  ،سالم مل يعد بعده للصالة :)الشك بعد السالم( أيقوله: 
رجل  :وبه يلغز ويقال، ألنه بان بعوده أن الشك وقع يف صلب الصالة ؛لزمه التداركيبعده عود ف

 .(6)ق س. (5)م ر .رضفأتى سنة فلزمه 

 ؛(7)وتكبرية اإلحرام فيؤثر على املعتمد، قوله: )يف غري النية والتكبري( أما الشك يف النية 
كما قاله البغوي يف  ؟ وكذا لو شك هل نوى الفرض أو التطوع ،شك يف أصل االنعقاد ألنه

((فتاويه))
 .(9)ش روض .ا مجيعاموقد فاتتاه لزمه إعادهت ،أو عصر ،ولو شك أن ما أّداه ظهر :قال (8)

  

                                                             

 يا الصالة أقصرت: فقال اليدين ذو فقام، ركعتني يف فسلم، العصر صالة  اهلل رسول لنا صلى: يقول، هريرة أبا مسعت (1)
 اهلل رسول فأقبل اهلل رسول يا، ذلك بعض كان قد: فقال «يكن مل ذلك كل: » اهلل رسول فقال؟ نسيت أم اهلل رسول
 اهلل رسول فأمت» اهلل رسول يا، نعم: فقالوا« ؟اليدين ذو أصدق: »فقال الناس على  سجد مث، الصالة من بقي ما 

 يف يكرب من باب ،واملدينة مكة مسجد يف الصالة فضل بكتا، البخاريأخرجه .  «التسليم بعد، جالس وهو، سجدتني
 الصالة يف السهو باب، الصالة ومواضع املساجد كتاب، مسلموأخرجه . (1229) رقم، (2/68)، السهو سجديت

 (.573رقم )(، 1/404، )له والسجود
 (.1/192) د.ط،، ، السنيكي(2) 
 القرى أم جبامعة جامعية برسالة العتييب مرزوق بن مشعل بواسطة حتقيقه مت خمطوط، ، الزركشي(3) 

 . 310-304ص،  هـ1436 سنة الشريعة بكلية
 ( .1/227، )د.ط، ، الرملي(4) 
 (.1/195) د.ط،، ، السنيكي (5)

 ( .1/355، )2ط، ، الغزي(6) 
 ( .2/82، )3ط، ، الرملي (7)

 بكلية الميةاإلس باجلامعة جامعية برسالة القرزعي سلمان بن يوسف بواسطة حتقيقه مت خمطوط، ، البغوي(8) 
 . 77ص، هـ1431 سنة الشريعة

 (.1/192، )د.ط، ، السنيكي(9) 
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 أو غلطه. ،أو جهله ،كنسيانه - مثال - :أي (1)قوله: )جبماح الدابة(

 .- رمحه اهلل تعاىل - (3)وأفىت به الوالد ،إنه القياس( :(2)سنويقال اإلوقوله: )

 أو هبما. :قوله: )بزيادة أو نقص( أي

ألن الغرض من  ؛( األربعالسجدتان وما تضمنتاه من اجللوس بينهما إىل اردهت :قوله: )أي
وإن كان صلى إمتام أربعة كانتا ترغيما  ،فكأنه مل يقع منه زيادة ،سجود السهو جرب اخللل

 .(5)(التراب :أي) (4)(بالرغامألنفه  صاقًالِإ :أي) ،للشيطان

 وال يف غريها. ،ال يف هذه الصور اآلتية :قوله: )حقيقة مطلقا( أي

((شرحه))يف  - رمحه اهلل تعاىل -إمامه، قال الرملي قوله: )إال يف مسبوق( يسجد مع 
(6) :

 سلم لو حىت كالركن، ويصري ،املأموم على يستقر له اإلمام بفعل السهو سجود أن كالمهم وظاهر
 ركنا ترك لو كما ،الصالة أعاد وإال الفصل، قرب إن إليه يعود أن لزمه عنه ساهيا إمامه سالم بعد
 .منها

 .(7)سواء أسهى بنحو كالم أم ال ،سجد للسهو ثالثا سهوا قوله: )وال فيه( بأن

 . (9)وشرحه (8)وعبارة العباب .ندبًاأي: خر صالته( آقوله: )و

  

                                                             

 فارسه اعتز إذا مجاحا الدابة مجح يقال. وقوة بغلبة قدما الشيء ذهاب وهو، مطرد واحد أصل واحلاء وامليم اجليم مجح : (1)
 ( .1/476، )”مجح: “مادة، د.ط،  ،القزويين. يغلبه حىت

 ( .226-3/225، )1ط، ، اإلسنوي(2) 
 ( .1/202) د.ط،، ، الرملي (3)
 (.2/781، )”رغم: “مادة، 1ط، ، األزدي.  التراب: بالفتح، الرغام وجوهها من استعمل: رغم (4)

 ( .2/456، )1ط، ، الرفعة ابن(5) 
 ( .87-2/86، )3ط، ، الرملي (6)
 ( .2/204، )د.ط،  ،  اهليتمي (7)
 ( .1/166، )1ط، ، املزجد (8)

 . 3اجمللد، 2اجلزء، 14لوحال، خمطوط، ، اهليتمي(9) 
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 .((كما هو ظاهر ،مث آخر صالته ندبا ،وجوبا، مع إمامه أنه يسجد املسبوق  (1)مّر))فرع: 

 منها ومل يبق أربعون.أو خرج بعضهم ، فيما إذا خرج وقت اجلمعة :قوله: )فيهما( أي

وشرع يف صالة ، مث سافر ،أو الزوج ملن ذكر، بأن أذن السيد أو مبنع سيد(قوله: )
فسجد يف آخر  ؛وحصل ممن ذكر ما يقتضي سجود السهو، مث منعه يف أثناء الصالة ،مقصورة

ه الذي فيسجد يف آخر صالت ؛فلزمه اإلمتام ؛مث منعه من السفر يف أثناء صالته ،صالته املقصورة
 أن سجوده األول وقع يف غري حمله.فيها لتبني  ؛يلزمه اإلمتام

 فيلزمه متابعته فيه. :أي (قوله: )ويلزم املأموم بإمتامه ما أدركه مع إمامه

: كما يتحمل سهو املأموم يتحمل عنه سجدة (2)وسجود التالوة( عبارة العبابقوله: )
 فإذا قرأ آيتها مل يسجد. ؛التالوة

 ال يف األقوال. ،ألن واجب املتابعة يف األفعال ؛التشهدان والقنوت(قوله: )ال 

، أي فإذا كان اإلمام يف أحد (والتكبريات) :قوله: )نعم( هذا استدراك على قوله
فال حيتاج املأموم  ،وكرب لإلحرام، ونوى املأموم يف هذه احلالة، أو يف إحدى السجدتني ،التشهدين

 ،ألن ما ذكر ليس للمتابعة؛ ل ينتقل إليه ساكتا من غري تكبريب ،ن يكربإذا انتقل إلمامه فيما ذكر أ
 وال هو مما حيسب للمأموم.

 .موافقة لإلمام ؛فإنه يكرب - أو غريه ،كالسجود :مما حيسب له - (قوله: )خبالف ما بعده
 .(3)ش شيخنا

و يف ، أو إسرار ولأو مساع صوت مل يفهمه ،أو بعٍد ،قوله: )فإن مل يسمعها( لصمم
 .(4)كما أفىت به البغوي .ال باملشروع ،؛ ألن العربة باملفعولجهرية

                                                             

 . 221انظر ص (1)
 ( .1/165)، 1ط، ، املزجد(2) 
 ( .2/244، )3ط، ، الرملي (3)

 ( .2/102، )1ط، ، البغوي(4) 
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((العباب))كما يف القنوت قوله: )ويسقط عنه( 
إذ ما  ؛ويف تصوير حتمل القنوت نظر ،(1)

((شرحه))يأيت به يف ثانيته، قال ابن حجر يف 
وهو  -املسبوق أول صالته : بناء على أن ما أدركه (2)

 ؛ويتحمل اإلمام عن املأموم سجود السهو ،(4)انتهى .وحنوه ،عيد يف الباقي القنوتفي - (3)املعتمد
والتشهد األول ، فإن سهو املأموم حال قدوته حيمله إمامه، وقراءة الفاحتة يف اجلهرية على القدمي

يتحملها اإلمام عن : - (6)ش رملي -(5)فهذه عشرة أشياء ، الركعة الثانيةعن الذي أدركه يف
 وم.املأم

كما يف  ،صدقت وبررت :أو، أشهد :أو يقول ،قوله: )ويسكت أو يوافق يف الثناء(
((اإلحياء))

  ألنه مطلوب. ؛وإن كان فيه خطاب ،(8)وال تبطل به الصالة على املعتمد ،(7)

                                                             

 ( .1/165، )1ط، ، املزجد(1) 
 ( .363-2/362، )د.ط، ، اهليتمي (2)
 (.1/232، )د.ط، ، السنيكي (3)
 . 43ص، 1ط، ، النووي (4)
 والتشهد، والقنوت، والسورة، اجلهرية يف الفاحتة وقراءة، اجلهر:  كالتايل وهي أشياء عشرة اإلمام عن املأموم يتحمل (5)

، مرجع سابق،السنيكي.  املأموم وسهو، عنه والقيام، املسبوق عن والقراءة، القنوت ودعاء،  التالوة وسجود،  األول
(1/193.) 
 ( .167-2/166)، 3ط، ، الرملي(6)
 ( .1/177، )د.ط، ، الغزايل (7)

 ( .1/507، )مرجع سابق، الرملي(8) 
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 . (1)«ٌةَجَماَع َفْوَقُهَما َفَما اِلاْثَناِن» :خلرب ؛إخل( اجلماعة إمام ومأمومقوله: )أقل 

رضي اهلل  - (2))أقل اجلماعة إمام ومأموم( ال يقال املشهور من مذهب الشافعي :أيضاقوله 
 ،احلكم هنا على االثنني باجلماعة أمر شرعي :ألنا نقول ؛أن أقل اجلمع ثالثة - عنه – تعاىل –

رمحه  - (4)عةنبه عليه ابن الرف ،مأخذه اللسان ،(3)وأقل اجلمع ثالثة حبث لغوي، مأخذه التوقيف
 .- اهلل تعاىل

 ليكون كالمه جاريا ؛يف وجوهبا :ومل يقل، ((يف طلبها)) :: )واألصل يف طلبها( إمنا قالقوله
 .(5)أو سنة، أو كفاية، على كل األقوال يف أهنا فرض عني

 أو وبعده،، املسجد قرب حبسب أو أن االختالف ،إخل (اًلأخرب أّو -  - قوله: )أو أنه
 ،اإلمام قراءة بسماع اجلهرية عن تنقص ألهنا السرية؛ يف والثانية، اجلهرية الصالة يف األوىل أن

 ألن مجاعة؛ بغري يصلي سنة عشرة ثالث مبكة مقامه مدة -  - ومكث، لتأمينه والتأمني
 ،اجلماعة أقام املدينة إىل هاجروا فلما بيوهتم، يف يصلون مقهورين كانوا -  - الصحابة
 .(6)ش رملي .عليها وواظب

 . (7)ح .يف مجيع الصالةال  ،يف الركعة األوىل فقط :قوله: )فرض كفاية( أي

  

                                                             

 كم اجلماعة يف ،متفرقة وأبواب واإلمامة التطوع صالة كتاب، يف  شيبة أيب ابنأخرجه (1) 
 ( .2/139) يف  حجر ابن ضعفهو .(5439) ، رقم(1/470)؟،هي

 ( .7/17) ،1ط،  ،املاوردي (2)
 . 148ص، د.ط، العسكري (3)
 ( .3/530، )1ط، ، الرفعة ابن (4)
 ( .186-4/183) ،1ط، ، النووي (5)
 ( .2/134) ،3ط ،، الرملي (6)

 ( .1/288) د.ط،، ،  انظر الُبَجْيَرِمّي(7) 
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وغري املعذورين  :أي ،البالغني العقالء املستورين املقيمني، ولو ببادية :قوله: )على الرجال( أي
 .(2)ح .(1)بشيء مما يأيت

ش . (3)«القاصية فإمنا يأكل الذئب من الغنم ؛فعليك باجلماعة»غلب(  :قوله: )أي
 .(4)رملي

شعار  :أي ،عالمتها :أي (5)العالمة :وهي ،مجع شعرية :الشعارقوله: )حبيث يظهر الشعار( 
 ،يظهر فيما بالغني أحرار ذكور بإقامتها يف كل مؤّداة من اخلمس جبماعة ؛اجلماعة يف تلك احملّلة

 ألنه اإلجابة؛ إىل أقرب الصغري نم وهو، الدعاء مقصودها فإن ؛اجلنازة صالة خبالف السالم، كرد
خبالف احلج؛ ، (6)ش رملي .غريها أو بادية ،فيها تعددها اشترط كبرية كانت فإن عليه، ذنب ال

ألن فعل غريهم ليس  ؛فال حيصل إال بفعل املكلفني األحرار ؛ألن القصد من احلج تعظيم شعائره
 َّييٰذٰرٰىىيميُّٱ :وهلذا قال اهلل تعاىل، فيه تعظيم 

بد من فعلها أيضا يف حمل ميتنع وال ،(7)
  كما هو ظاهر. ،فال يكفي إقامتها يف حمل ال جتوز إقامة اجلمعة فيه ؛قصر الصالة فيه

كما  ،فال تصح منهم ؛وبالعقالء أضدادهم ،وبالبالغني الصبيانإخل قوله: )وخرج مبا ذكر( 
 .(8)مر يف بابه

  

                                                             

 ( .2/135) ،3ط، ، الرملي (1)
 . 145ص، 1ط، ، اهليتمي(2) 
يف األلباين وصححه .(765) رقم(، 1/330، )الطهارة كتاب، يف احلاكمأخرجه  (3)

 (.426رقم )، (1/301)
 ( .2/135) ،3ط، ، الرملي (4)
 . 251ص، د.ط، ، املطرزي (5)

 ( .2/136) مرجع سابق،، الرملي(6) 
 . 32 يةاآلجزء من  :احلج سورة (7)

 . 225انظر ص(8) 
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 سواء ،له (4)والنوبة ،(3)مهايأة سيده وبني هبين كان وإن ،(2)ولو مبعضا ،(1)به رق( ومن) قوله:
 تكون فال ؛العراة: وباملستورين،  (6)م ر .ذلك خالف رجح ملن (5)خالفا ،ال أم ببلد األرقاء انفرد
 هلم، فتستحب ؛ظلمة يف أو، عميا يكونوا أن إال سواء، حقهم يف واالنفراد هي بل ،عليهم فرضا

 .(8)فال يكون فرضا فيها ،املقضية :وباملؤداة ، (7)معليه جتب فال ؛املسافرون: وباملقيمني

واملأموم ظهرا وعصرا فيسن  ،ت اإلمامكأن يفّو قوله: )إذا اتفق فيها صالة املأموم واإلمام(
 .(9)فيها اجلماعة ش البهجة

فال ترد شهادة املداوم على  ؛(ا بعذرإّل)اجلماعة  :قوله: )أي ال رخصة يف تركها( أي
إال عند قيام  ،وإذا أمر اإلمام الناس باجلماعة وجبت الف املداوم عليه لغري عذر،خب، لعذر  ؛تركها

لغة:  -وجيوز ضمها ،بسكون اخلاء-والرخصة  ،(10)لقيام العذر ؛طاعته مالرخصة فال جتب عليه
 .(12)احلكم الثابت على خالف الدليل لعذر :، اصطالحا(11)التيسري والتسهيل

                                                             

؛ الكفر عن جزاًء األصل يف شرع حكمي عجز عن عبارة: الفقهاء عرف ويف، القلب رقة ومنه، الضعف: اللغة يف: الرق (1)
 يف أقوى يكون قد العبد فألن؛ حكمي أنه وأما، وغريمها والقضاء الشهادة من احلر ميلكه ما ميلك ال فألنه؛ عجز أنه أما

 .111ص، 1ط، اجلرجاين. حسًّا احلر من األعمال
 القليويب.  31ص، ”بعض: “مادة، 2ط، ، قلعجيو قنييب. رقيقا االخر بعضه وبقي بعضه اعتق(2) 

 ( .4/352) د.ط،، ، والربلسي
 نأ على يتفقا أن املهايأة وصورة. 237ص، 1ط، ،  اجلرجاين. والتناوب التعاقب على املنافع قسمة: املهايأة (3)

 ،1ط، ، املاوردي. ويوما يوما أو نفقته وعليه شهرا ولنفسه، فيه نفقته وعليه، شهرا لسيده يكتسب
(3/365. ) 
، اجلوهري. بينهم فيما النوبة يتناوبون وهم. ونيابتك نوبتك جاءت: تقول، النوب واحدة: النوبة (4)

 ( .1/229)، ”نوب: “مادة، 1ط
 (.2/374، )1ط، ، الروياين(5) 
 ( .2/135) ،3ط، ، الرملي(6) 
 ( .1/285) ،3ط، ، النووي (7)
 ( .2/136) ،مرجع سابق، الرملي ((8

 (.1/399) ،د.ط، ، السنيكي(9) 
 (.1/213) د.ط،، ، السنيكي (10)
 ( .1/223، )”رخص: “مادة، د.ط، ، الفيومي (11)
 . 71ص، 1ط، ، اإلسنوي (12)
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 - وال حيصل فضلها ، (1) حيث وجبتواإلمث ،الكراهة حيث سنتحىت تنتفي  قوله: )إال بعذر(
((اجملموع))كما يف 

 ،ةحصول الفضيل (4)واملعتمد ،وتوجيهايف رّده نقاًل  (3)وإن أطال الكثريون - (2)
 .الفضل الكامل (5)يف كالم النووي واملنفي ،لكن دون فضيلة من فعلها

قطر املاء من سقوف الطريق عذر وإن  ،نعم ،خبالف ما ال يبّلها (الثوب قوله: )حبيث يبّل
 .(6)أو استقذاره ،لغلبة جناسته ؛مل يبلها

 كثرة وقوع: -فيما ذكره  - (8)ومثل الوحل ،ديئةلغة روإسكاهنا  ،(7)قوله: )بفتح احلاء(
أو  ،وريح باردة ،(9)الوحل يف كمشقته؛ ذلك على املشي يشق حبيث األرض على الثلج أو ،الربد

 .(10)والريح مؤنثة ،ظلمة شديدة

((املهمات))قوله: )دون النهار( قال يف 
 واملتجه إحلاق الصبح بالليل يف ذلك.: (11)

الصالة  هفإذا مل تطلب مع ،حينئذ الصالة ةراهلك ؛(من ذلك قوله: )فيبدأ بتفريغ نفسه
وإال  ،حبيث لو قدمها أدرك الصالة كاملة فيه ،ن اتسع الوقتوحمل ما ذكر إ ،(12)فاجلماعة أوىل

 هو كما ،وإال قّدمه وإن خرج الوقت ،ٍميمَُّت يَحِبوحنوه ُم ،ما مل خيش من حبس الريح ،حرم
 .(13)ظاهر

                                                             

 . 148ص، 1ط، ، اهليتمي (1)
 ( .4/203) ،1ط، ، النووي(2) 
 ( .2/130) د.ط،،  انظر الُبَجْيَرِمّي (3)
 (.1/408) د.ط،، ، السنيكي (4)

 ( .2/18) ،3ط، ، النووي(5) 
 . 192ص، 1ط،، املليباري (6)
 . 334ص، ”وحل: “مادة، 5ط، ، الرازي (7)

 . 334ص، ”وحل: “مادة، 5ط، ، الرازي.  الرقيق الطني بفتحتني: الوحل(8) 
 . 149ص، 1ط، ، اهليتمي (9)

 ( .2/155، )3ط، ، الرملي(10) 
 ( .3/298) ،1ط، ، اإلسنوي(11) 
 (.1/71) د.ط،، ، السنيكي (12)

 ( .2/273، )د.ط، ، اهليتمي(13) 
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 احلدث املدافع. :قوله: )ألنه( أي

 ما قرب حضوره يف معىن احلاضر. ،نعمقوله: )حضر( 

 ألنه يذهب اخلشوع. :قوله: )لذلك( أي

((ش مسلم))لكن الذي جرى عليه يف ؛  (يكسر هبا حّدة اجلوع قوله: )فيأكل لقمًا
يف  (1)

وحمل هذا حيث كان  ،وهو األقرب، حاجته بكماهلا  أنه يأكل :رّخصة يف ترك اجلماعةاألعذار امل
 ييف كالم (3)وقد تقدمت هذه املسألة ،من باب شروط الصالة (2)ش شيخنا م ر .الوقت متسعا

رمحه  - ألبّين أن كالم املؤلف ؛لشارح هلا هنالذكر ا ؛وإمنا ذكرهتا هنا ثانيا ،يف مكروهات الصالة
 هنا غري معتمد. - اهلل تعاىل

وسواء  ،والِعْرض ،تصاصاتاالخوغري املال  ،واملنفعة ،العضووغري النفس  (اقوله: )وغريمه
 .(4)خالفا ملن قيد به ،على األوجه ،لزمه الّذّب عنه أو ال ،أو لغريه ،كان له

 ،ومل يقصد بذلك إسقاط اجلمعة ،(5)م اجلمعة يف حنو بوالقفرع: لو غسل حنو ثيابه يف يو
 ،وحنوها بنحو سرقة ،خوفا على ثيابه ؛وتعذر عليه حضور اجلمعة ،فدخل وقت صالة اجلمعة

((منت البهجة))ما يف ك -من ذلك  ،(6)كانذلك من األعذار
، (8)يف التنورما لو وضع خبزه : - (7)

 وال تعويض. ،ارقدره على الّنو

                                                             

 ( .5/46، )2ط، ، النووي (1)
 ( .2/60) ،3ط، ، الرملي (2)

خارج دائرة البحث الذي أعمل على حتقيقه . هذه اإلحالة من املؤلف (3) 

 ( .2/158) مرجع سابق،، الرملي (4)
: مادة، د.ط ،، الزَّبيدي. مصر من فرسخ على، النيل ضفة على كبرية مدينة: بوالق(5) 
 (.25/99، )”بلق“
 ( .2/129) د.ط،، ، ظر الُبَجْيَرِمّيان (6)

 : والشاهد قول الناظم (.1/408) ،د.ط، ، السنيكي(7) 
 . 24صد.ط، ، ، الوردي. والتمريض الرفقة تعويض * ورحلة وال الفرن يف واخلبز 
، الفيومي. التنانري واجلمع صحيح بعريب ليس حامت أبو وقال العجم لغة العرب لغة فيه وافقت فيه بزخي الذي التنور (8)

 ( .1/77، )”تنر: “مادة، ط0د، 
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  .(4)ومعتق ،(3)وعتيق ،وأستاذ ،(2)ومملوك ،(1)وصهر ،(وصديق )كزوج قوله:

ملا روي عن ابن عمر ؛وإن كان له متعهداملوت،  هي نزل به املوت( يعين حضرقوله: )أ
 .(5)وحضر عند قريبه سعيد بن زيد أحد العشرة ملا أخرب أن املوت نزل به، أنه ترك اجلمعة  

((ش األصل))عبارة  ،املريض :قوله: )لتضرره( أي
، فحفظه ،(بغيبته عنه)لتضرر املريض  :(6)

 .تأنيسه أفضل من حفظ اجلماعة وأ

طالقه السفر يشمل ِإو، ويرحتل معهم ، فيترك اجلماعة  :( أيم)التخلف عنهملشقة قوله: 
 .(7)ال سيما إذا تعطل الغرض يف تلك الناحية بغيبته انتهى ،وتوقف بعضهم فيه ،السفر ال لغرض

له  ترخص فال السفر على له لو كان احلامل :مما قالوه يف القصر اأخذ ؛لتوقف ظاهروا
((القوت))الوحشة كما يف  :ومثل املشقة. (8)ح .صحيح لغرض ليس ألنه معتمد؛

(9). 

  

                                                             

 بيت أهل واألصهار، اخلنت أصهار فيهم واملتزوج، صهره الرجل وخنت، اخلتونة حرمة: والصهر. القرابة: الصهر: صهر (1)
 (.4/471، )”صهر: “مادة، 3ط، ، منظور ابن. املرأة

، الرازي. العبد: واململوك. أفصح والفتح مييين وملك، مييين ملك الشيء وهذا. امليم بكسر ملكا،  بالكسر ميلكه ملكه (2)
 . 298ص، ”ملك: “مادة، 5ط، 

.  وعاتق عتيق فهو، وعتاقة وعتاقا عتقا بالكسر يعتق العبد قعت. منه تقول. والعتاقة بالفتح العتاق وكذلك، احلرية: العتق (3)
 ( .4/1520، )”عتق: “مادة، 1ط ، اجلوهري

 ( .2/161) ،3ط، ، الرملي(4) 
 إليه فركب، مجعة يوم يف مرض، درياب وكان، نفيل بن عمرو بن زيد بن سعيد أن: له ذكر، ƒ عمر ابن أن، نافع عن (5)

، بدرا شهد من فضل باب ،املغازي كتاب، البخاريأخرجه . اجلمعة وترك، اجلمعة واقتربت، النهار تعاىل أن بعد
 (.3990) رقم(، 5/80)
 (.1/214) ،د.ط، ، السنيكي (6)

 ( .2/136) ،3ط، ، الرملي(7) 
 املرجع السابق نفس املوضع . ((8

هـ ، هو شرح على املنهاج مّساه مؤلفه بـ 783ت –رمحه اهلل  –كتاب القوت لإلمام األذرعي  (9)
ما يف  –رمحه اهلل  –ومل أقف عليه مطبوعًا وال خمطوطًا ، ومل أقف على النص الذي نقله اإلمام الشوبري  

 وقفت عليه من كتب السادة الشافعية رمحهم اهلل .
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  .-رمحه اهلل تعاىل- (1)زيادي .املضرة :أي (الوحشة) :قوله

ا الشرط دون بقية شروط القدوة إمنا ذكر هذإخل قوله: )وال حتصل اجلماعة للمأموم( 
اد أن يكون غري كنت ياملن كالم أل ( إخل؛وتترك اجلماعة) :توطية لقوله اآليت يف املنت ؛(2)السبعة

دراك اجلماعة على ثالثة ، مث إهنا نوع ارتباطهافأشار بذلك إىل أن يكون  ،مرتبط بعضه ببعض
مث أخذ يف بياهنا  (3)كما سيأيت يف كالمه ،وإدراك الركعة ،وإدراك اجلمعة، إدراك فضيلة :أنواع

يسن للمفترض )) :موأما قوهل، : وإن كان اإلمام معيداوتدرك اجلماعة أي :على هذا الترتيب فقال
((ج من خالف أيب حنيفةللخرو ؛أن ال يقتدي باملتنفل

 ؛احملض أما املعادة فال ،نفلفمحله يف ال .(4)
 عنه. -تعاىل -رمحه اهلل  - (5)الشيخ شهاب الرملي ((فتاوى))من  .ألنه قد اختلف يف فرضيتها

األوجه أنه لو حترم بعد شروع اإلمام يف  ،قوله: )بإدراك تكبرية مع اإلمام( مامل يسلم
ألن التحلل إمنا حيصل  ؛وصح اقتداؤه ،مبيم عليكم أدرك الفضيلة :وفرغ قبل نطقه ،السالم
 ((مامل يسلم)) :فقوله ،حتصل الفضيلة يف هذه احلالةفال  ؛خالفه (7)واملعتمد، (6)ابن حجر .بتمامها

فإهنا ال تدرك  ؛ذلك يف غري اجلمعة أن حمل - (8)كما قال الزركشي -وال خيفى  ،مامل يشرع فيه
فإن شرع فيه انعقدت صالته  ،مامل يشرع فيه :، وقوله(9)كما سيأيت ش الروض ،إال بركعة

 . - رمحه اهلل تعاىل -زيادي  .فرادى
                                                             

 ( .2/342، )1ط، ، الدمريي(1) 
 وجوب يعتقد ال وأن،  بطالهنا يعتقد ال وأن،  غريه أو حبدث إمامه صالة بطالن يعلم ال أن:  القدوة صحة شروط (2)

 إال -الفاحتة من حرًفا حيسن ال من وهو- أميًّا يكون ال وأن، فيه شكوًكام وال مأموًما يكون ال وأن،  تيمم كمقيم قضائها
 يكون فكيف تابع ألنه" مأموًما" اإلمام" يكون ال وأن،  خلفه صلى ولو باملرأة الرجل يقتدي ال وأن، مثله به اقتدى إذا

 . 151ص، 1ط،  ،اهليتمي . متبوًعا
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 ( .1/136، )د.ط، ، السرخسي (4)

 ( .1/236) د.ط،، ، الرملي(5) 
 ( .2/256، )د.ط، ، اهليتمي (6)

 . 174ص، 1ط ، املليباري(7) 
 أم جبامعة جامعية برسالة الفراج دالرمحنعب بن منصور بواسطة حتقيقه مت خمطوط، ، الزركشي(8) 

 . 265ص،  هـ1436 سنة الشريعة بكلية القرى
 (.1/211، )د.ط، السنيكي(9) 
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 إدراك ذلك ومقتضى( أوهلا من أدركها من فضيلة لكن دون )إلدراكه ركنا معه قوله:
 .(1)ش املنهج .بعذر فارقه وهو كذلك إن ،فضيلتها

، كأن أدركه يف القيام :ولو كانت تلك الركعة زائدة (قوله: )وتدرك اجلمعة بإدراك ركعة
وبالركوع ، ئدةذه الركعة الزافإن اجلمعة تدرك هب ،وقرأ املأموم الفاحتة، أو أدركه يف الركوع

 رمحه اهلل تعاىل -وبه أفىت شيخنا العّلامة الزيادي  ،ألن اإلمام مل يتحمل عن املأموم شيئا ؛املذكور
 .(2)املسألة منقولة بالشخص كما رأيتها كذلكو، -

 .(3)قوله: )ركعة( ولو كانت تلك الركعة ملّفقة

((منهجه))ا مبا عرب به يف أن يعّبر هناألوىل  (قوله: )بعد سالم إمامه
بعد زوال )) :بقوله (4)

 ؛صالة إمامهأو بطالن ، إمامه أو سالم، ليشمل ذلك ما لو كان مبفارقة املأموم إلمامه ؛((قدوته
 هنا. هبا لعموم هذه العبارة دون اليت عّبر

 جهرا. :قوله: )أخرى( أي

((اجملموع))له يف وتشديد الالم، قا ،ادوفتح الص ،بضم الياء (ّلَصقوله: )فلُي
 (6)وإدراك .(5)

 .(7)ش الرملي .وسجدتيها ،بأن يدرك مع اإلمام ركوعها :الركعة

ولو كان اإلمام صبيا، أي وال بّد أن يطمئن يقينا قبل ارتفاع إمامه عن  :قوله: )لإلمام( أي
 .(8)كاالعتدال :وخرج بالركوع غريه ،حدِّ أقله

                                                             

 (.1/70، )د.ط، ، السنيكي (1)
 ( .534-2/533، )1ط، ، اجلويين(2) 
، 1ط، ، الرفعة ابن. باآلخر للجمعة مدركًا يكن مل، أحدمها أسقط لو، فعلني بني مجع التلفيق (3)

(4/425. ) 
 . 25ص، 1ط،  ، السنيكي(4) 
 ( .4/556) ،1ط، ، النووي (5)
 .(إدراكه)يف )أ(:  (6)

 ( .2/345) ،3ط، ، الرملي(7) 
 ( .1/513، )1ط، ، الشربيين (8)



 

232 
 

 ما لو شك :وباليقني، الثاين من صالة الكسوفله: الركوع قوله: )أو ركوع خامسة( ومث
وإن كان األصل أيضا  ،ألن األصل عدم إدراكه؛ د املعترب قبل ارتفاع إمامه فال يدرك الركعةاحل يف

ش  .ّجح األول بأن احلكم بإدراك ما قبل الركوع به رخصة فال يصار إليه إال بيقنيوُر ،بقاء اإلمام
 ،يحىت لو كان يف اهلو ،يلتقي هو وإمامه يف حد أقّل الركوعواملراد بإدراكها أن ، (1)املنهج

 ،ان مدركا للركعةـوقد بلغ يف ركوعه حد األقل قبل أن يرتفع اإلمام عنه ك ،وإمامه يف االرتفاع
وتالها  ،وسواء قصر املأموم بأن حضر ،(3)عن األئمة (2)كما نقله الرافعي ،فالوإن مل يلتقيا فيه 

الركعة بإدراك ركوعها مع من  (5)إدراك (4)أمكنهو ،، ولو ضاق الوقتحىت ركع اإلمام أم ال
  .(6)كما هو ظاهر ،به يتحمل عنه الفاحتة لزمه االقتداء

                                                             

 (.1/80، )د.ط، ، السنيكي(1) 
 (.2/194) ،1ط، ، الرافعي(2) 
 . 47ص، 1ط، ، القفال (3)
 . ()أمكنه(): سقطت من )أ( (4)
 .((أدرك))يف )أ(:  (5)

 ( .2/242) ،د.ط، ، الرملي(6) 
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 البالغ ولو كان كافرا. (على الرجل) (1)قوله:

 احتياطا. (2)قوله: )واخلنثى(

يف املعصفر  (5)خالفا للبيهقي ،(4)عصفرال امل ،(3)املزعفر :ومثله (قوله: )استعمال احلرير
 حبرمته فيه. :حيث قال

 سائر من وغريها، سترة واختاذ ،(7)وتدثر، تستر من وغريه، بفرش (6)قزا ولوقوله: )احلرير( 
 ،عرفا له مستعمال يعد ال ،حاال له ملفارقته ألنه يظهر؛ فيما عليه مشيه ال ،االستعمال وجوه

فإهنا حتل من غري كراهة يف ؛ وخمطط ،وأسود ،وأصفر ،من أمحر :توخرج باحلرير سائر املصبوغا
، وأما املعصفر (8)فإنه حيرم كما تقدم آنفا ؛أو بعضه ،وأفضلها األبيض إال املزعفر كله ،شيء منها

 .(9)فإنه مكروه

                                                             

 سقطت من )أ(: ))قوله(( . (1)
. أصًلا منهما شيء له ليس أو، والنساء الرجال آلتا له شخص: الشريعة ويف، اللني وهو، اخلنث من: اللغة يف: اخلنثى (2)

 .101ص، 1ط، ، رجايناجل
: مادة، د.ط، ، السبيت . للرجال الثياب من بالزعفران صبغ الذي يعين املزعفر(3) 
 ( .1/312، )”زفر“
 ابن.  فتعصفر الثوب عصفرت وقد. العرب بأرض نبت وكالمها، بري ومنه ريفي ومنه، به يصبغ الذي هذا العصفر(4) 

 (.4/581، )”عصفر: “مادة، 3ط، ، رمنظو
 (.9681) رقم(، 7/166، )املعصفرات لبس ،املناسك كتاب، يف  البيهقيأخرجه  (5)

، العربية اللغة جممع.  احلرير دود القز ودود الصلجة من يستخرج عندما عليها يكون اليت احلال على احلرير القز:(6) 
 ( .2/733، )”قز: “مادة، د.ط، 

، اجلوهري.  تلفف أي، تدثر وقد. الشعار فوق الثياب من كان ما كل: والدثار،  بالفتح الدثر دثر: (7)
 ( .2/655، )”دثر: “مادة، 1ط، 

 . 233انظر ص  (8)
 .(2/155، )3ط، ، الرملي(9) 
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وهو ، (2)ش األعالم .(1)ما غلظ من ثياب احلرير :- بكسر الدال وفتحها -قوله: )والديباج( 
 .ابجودي ،ديابيج :ومجعه ،ديباه :أصله ،(3)النقش والتزيني :وهو ،معّرب مأخوذ من التدبيجفارسي 
 .(4)ش رملي

((ش رملي)) ةوعبار ،ولو مع الشك ،ًاوزن :قوله: )وما أكثره حرير( أي
رمحه اهلل - (5)

((األنوار)) يف به جزم كما ،حرم استوائهما أو غريه، أو ،احلرير كثرة يف شك ولو -تعاىل
(6)، 

 إذ ؛فيهما باألصل بالعمل - الضبة كرب يف شك إذا - (7)املضبب حترمي عدم وبني بينه ويفرق
 امللبوس مالبسة واستمرار، املرأة لغري احلرير حترمي واألصل تضبيبه، قبل اإلناء استعمال حل األصل
أنه  ((وزنا)) :قولنا وعلم من ، (8)اليقني يشترط وال ،كافية الظن وغلبة ،اإلناء خبالف ،البدن جلميع
 .(10)ش رملي. (9)خالفا للقفال ،لغريه أو مساواته ،ظهور احلرير يف املركب مع قلة وزنهلال أثر 

 ،خصوصا إذا اجتمع حالل وحرام ،ألن احلكم للغالب ًا؛قوله: )وما أكثره حرير( وزن
 .(11)ش رملي .واحلرام أغلب

  

                                                             

 (.5/10، )”استربق: “مادة، 3ط، ، منظور ابن (1)
 ( .213-10/212، )1ط، ، امللقن ابن (2)
 (.2/262، )”دبج: “مادة، 3ط، ، منظور ابن (3)
 ( .2/378) ،3ط، ، الرملي (4)

 ( .2/379) املرجع السابق،(5) 
 ( .1/214) ،1ط، األردبيلي (6)
، ”ضبب: “مادة، 1ط، ، اجلوهري. الباب هبا يضبب عريضة حديدة: والضبة (7)

(1/168. ) 
 ( .2/379) مرجع سابق،، الرملي (8)
 . 74ص، 1ط، ، القفال (9)

 ( .2/379) مرجع سابق،، الرملي (10)
 ( .2/378) املرجع السابق،(11) 
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 ،سداه حرير (2)كاخلز ،عن غريه (1)ريسمبنقص فيه اإل ثوب مركب :قوله: )دون عكسه( وهو
 .(3)ش رملي .وحلمته صوف

 ملا يف ذلك من ظهور السرف. :قوله: )لذلك( الذي هو قوله

 فيما إذا كان أكثره حريرا دون عكسه. :قوله: )فيهما( أي

 ،فإنه حيرم عند استواء التفسري ؛خبالف التفسري ،قوله: )ودون ما إذا استويا( فال حرمة
 . مع احلدث - (4)ح - محله ،والقرآن

خالف  :من الثوب - وزان احلصى -الثوب( قال يف املصباح: السدي  ىقوله: )وسد
 . (5)ما ميّد طوال يف النسج :وهو ،اللحمة

فإنه إن حصل منه  ،القصب الذي أطراف الشاشات :ومن ذلك ،به( (6)قوله: )واملمّوه
 .(7)زيادي .وإال فال ،شيء بالعرض على النار حرم

 ،لحريروهذا بالنسبة ل وفرشًا، استعمال ذلك لبسًا :أما املرأة فيحل هلا ذلك( أيقوله: )
كما  ،وميتنع عليها فرشه، أو فضة فيحل هلا لبسه ،ذهب، أو املنسوج بوما أكثره حرير، أما املموه

رم عليها فرش حي :قال – رمحه اهلل تعاىل - (9)ألن الرافعي ؛- رمحه اهلل تعاىل - (8)صّرح به النووي
فعلم من استدراكه عليه يف احلرير أن املطرز  ،إال يف احلرير (10)ومل يستدرك عليه النووي، احلرير

                                                             

 . 1079ص، ”برسم: “مادة، 8ط، ، الفريوزآبادى.  احلرير: وضمها السني بفتح، اإلبريسم (1)
، د.ط، ، اجلزري.  معروف اإلبريسم ثياب من ضرب وهو، والزاي املعجمة باخلاء: اخلز (2)

 ( .1/366، )”خز: “مادة
 ( .2/378) ،3ط، ، الرملي (3)
 ( .1/151، )د.ط، ، اهليتمي (4)
 ( .1/271، )”سدي: “مادة، د.ط، ، الفيومي (5)
 . 116ص، ”رمي: “مادة، د.ط، ، النسفي. الفضة أو الذهب مباء املطلي املموه (6)

 ( .2/261) د.ط،، ، انظر الُبَجْيَرِمّي(7) 
 ( .6/40) ،1ط، ، النووي (8)

 (.1/91) ،1ط، ، الرافعي(9) 
 ( .6/40) ،مرجع سابق، النووي(10) 
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كذا قرره  ،واجللوس عليه، أو بأحدمها حيرم عليها فرشه ،أو املنسوج هبما ،أو الفضة ،بالذهب
 نسخته يف زكاة النقد.وأثبته خبطه يف هامش  ،يف درسه - رمحه اهلل تعاىل - (1)شيخنا الزيادي

وحترميه على  ،واحلرير لإلناث ،حل استعمال الذهب :وفيه (2) قوله: )للخرب املذكور(
 ،يف األكل هأما استعمال، واملراد من الذهب والفضة هنا لبسه ،(3)يوأحلق به اخلناث ،الرجال

ضة كالذهب فيما والف، (4)كما مر ،يواخلناث، والنساء، والشرب فال فرق يف حترميه بني الرجال
 .(5)ش األعالم .ذكر

 ؛ووطئها، وألن تزيني املرأة بذلك يدعو إىل امليل إليها ؛(6)قوله: )أيضا للخرب املذكور(
 وال به، خيط ثوب وغريه لبس، وجيوز للرجل، (7)فيؤدي إىل ما طلبه الشارع من كثرة النسل

((اجملموع)) يف كما (8)السبحة خيط منه وحيل أهون، ألنه ؛املضبب تفصيل فيه تأتىي
  به ويلحق ،(9)

  

                                                             

 ( .2/259) د.ط،، ، انظر الُبَجْيَرِمّي (1)
أخرجه . إلناثهم وأحل أميت ذكور على والذهب احلرير لباس حرم: قال  اهلل رسول أن األشعري، موسى أيب عن (2)

 حديث: قالو. (1720) رقم ،(3/269) والذهب، احلرير يف جاء ما باب ،اللباس أبواب. يف  الترمذي
 (.276) رقم ،( 1/305) ، يف لبايناأل صححه. وصحيح  حسن

 . 233: مجع خنثى ، سبق التعريف به صاخلناثي (3)
 . 236-235انظر ص (4)

 ( .10/214، )1ط، امللقن ابن(5) 
 . 2حاشية رقم  236انظر ص  (6)
، تلد ال وإهنا، ومجال حسب ذات امرأة أصبت إين: فقال،  النيب إىل رجل جاء: قال يسار بن معقل حلديث (7)

 أخرجه .  «األمم بكم مكاثر فإين الولود الودود تزوجوا: »فقال، الثالثة أتاه مث، فنهاه الثانية أتاه مث «ال: »قال، أفأتزوجها
(.  2050) رقم، (2/220)، النساء من لدي مل من تزويج عن النهي باب ،النكاح كتاب،  داود أبو
، (9/364، )تلد ال من النساء من الرجل تزويج عن الزجر ذكر ،النكاح كتاب، يف  حبان ابن صححهو

رقم ، (5/498)، يف األلباين وصححه. (4056) رقم
(2384). 
 ( .3/152، )”سبح: “مادة، 1ط، ، الفراهيدي. بعددها حيسب خرزات: السبحة (8)

 ( .4/438) ،1ط، ، النووي(9) 
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 أوىل وألهنا ؛هب غشي نقد كإناء؛ باحلرب الستتارها ؛(2)الدواة ليقة - (1)الزركشي قاله كما -
 من (3)الكيزان أغطية فيه ينظم الذي اخليط - يظهر فيما - ذلك منو ،التطريف من اخليالء بانتفاء
 يسموهنا اليت وهي ،(6)املنطقة عليها يعقد ذيال واخليط ،وحنومها ،(5)والصندل ،(4)العنرب

 اللباس، أما (9)وتكة ،املصحف كيس منه للرجل (8)الفوراين زوجّو ،باحلل أوىل بل ،(7)احلياصة
((اآلنية)) يف تقدم فقد، منه العمامة وغطاء، الدراهم كيس

 وجيوز ،(11)عليه حرمته األرجح أن (10)
 سراقة عمر  وإللباس ؛زمنه لقلة؛ -(12)املاوردي عن نقل كما- امللوك من احلرير خلع لبس

                                                             

وت النص إىل كتب السادة مل أقف على هذه العبارة يف ما وقفت عليه من كتب اإلمام الزركشي رمحه اهلل ، فعز(1) 
 ( .2/374) ،3ط، ، الرملي .الشافعية

 ( .9/234، )”ليق: “مادة، 1ط، األزهري. مبائها سوادها من وقبتها يف اجتمع ما وهي، الدواة ليقة (2)
، املرسي.  ذوا والكوز واألبريق وعرى خرطوم ذا يكون وقد له عروة ال والكوب وكوب وكوز إبريق واحدها:  الكيزان (3)

 ( .3/199، )”كوز: “مادة، 1ط، 
 ( .2/341، )”عنرب: “مادة، 1ط، الفراهيدي. الطيب من ضرب: العنرب (4)

 . 179ص، ”صندل: “مادة، 5ط، ، الرازي.  الرائحة طيب شجر: الصندل(5) 
 ( .6/285، )”نطق: “مادة، 1ط، املرسي. وسطه به شد ما كل: والنطاق، املنطقة (6)
 ( .5/106، )”حوص: “مادة، 1ط، ، األزهري. الدابة حزام به يشد طويل سري احلياصة (7)

 ( .4/150، )1ط، ، العمراين(8) 
 املصنفات له، املروزي القاسم أبو الفوراين الفاء بضم فوران بن حممد بن أمحد بن حممد بن الرمحن عبد وهو الفوراين:

 وكان املذهب يف جيدة وجوه وله، بالتالمذة األرض وطبق، والنحل وامللل واجلدل واألصول الشافعي املذهب يف كثريةال
 ،1ط،  ،الشهيب.  هـ461 سنة رمضان شهر يف تويف، جملدين يف اإلبانة صنف، مبرو الشافعية مقدم

 ( .3/326)  ،15ط، ، الزركلي(. 1/249)
 صحيح غري فإنه املسعودي إىل منسوبا للعمراين البيان كتاب يف يوجد ما كل الصالح بن عمرو أبو الشيخ قال 

 (.8/395) ،2ط، ، السبكي.  الفوراين القاسم أبو اإلبانة صاحب به املراد وإمنا إليه النسبة
، 3ط، ، منظور ابن. السراويل رباط والتكة؛ ككت ومجعها، السراويل تكة وهي، التكك واحدة: التكة (9)

 (.10/406، )”تكك: “مادة
 خارج دائرة البحث الذي أعمل على حتقيقه . هذه اإلحالة من املؤلف  (10)

 ( .2/375) ،3ط، ، الرملي (11)

 ( .10/51) ،1ط، ، املاوردي (12)
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أفىت به  كما ،للمرأة ولو، فيه (2)الصداق كتابة ال ،(1)رأسه على التاج وجعل ،كسرى سواري
 .(4)ش رملي .فيه نوزع وإن املعتمد وهو األصحاب؛ عن مجاعة عن ونقله ،(3)النووي

أو  ،واستعمال املنسوج بذهب ،راحلري :إلباس ما ذكر( أي)األب أو غريه  (قوله: )وللويل
 .(6)وإن مل يكن يوم عيد ،وتزيينه باحللي ولو من ذهب، واملموه به ،(5)قوِر

وأحلق  ،وألنه غري مكلف ؛إذ ليس له شهامة تنايف خنوثته ؛ولو مراهقا (قوله: )للصيب
((إحيائه))الغزايل يف 

 .(8)وهو املعتمد ،ويدل على ذلك التعليل ،اجملنون بالصيب (7)

وما ، (10)وسخه :وغريه، (9)احلديد ُأَدَصَو ،باهلمز ُأصَدَي َئِدَص :إال أن يصدأ( يقالقوله: )
ن الذي ِإ :قاليو ،(11)وفيه ما ال يصدأ ،أجيب عنه بأن فيه ما يصدأ ،أن الذهب ال يصدأمن  :قيل

 .(12)ش األصل .واخلالص ال يصدأ ،خيالطه غريه يصدأ

  

                                                             

 عمر أيت فلما: قال« ؟كسرى سواري لبست إذا بك كيف: »مالك بن لسراقة قال  اللَّه رسول أن احلسن عن(1) 
: وقل، يديك ارفع: له فقال، الّساعدين شعر كثري أزّب رجال وكان، فألبسه سراقة دعا وتاجه ومنطقته كسرى بسواري

 ،1ط، ، حجر بنا. األعرايّب سراقة وألبسهما هرمز بن كسرى سلبهما اّلذي للَّه احلمد
(3/35). 
 (.9/393) ،1ط، ، املاوردي. النكاح عقد يف املستحق العوض :هو الصداق (2)

 .187ص، 6ط، ، النووي(3) 

 ( .376-2/375) ،3ط، ، الرملي(4) 
 ( .5/175، )”ورق: “مادة، د.ط، ، زرياجل. الفضة: الراء بكسر الورق (5)

 ( .2/376) مرجع سابق،، الرملي(6) 
 ( .2/341) ،د.ط، ، الغزايل(7) 
 ( .2/377) ، مرجع سابق،الرملي (8)
 ( .12/153، )”صدأ: “مادة، 1ط، ، األزهري (9)

 ( .4/253، )1ط، ، الرفعة ابن(10) 
 ( .4/442) ،1ط، ، النووي (11)
 (.1/379) ،د.ط، ، السنيكي (12)
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 .(1)ش أصل .حبيث حيصل منه شيء بعرضه على النار الصدأوكثر  :أي (قوله: )إال أن يصدأ

ما حيرم على  وكل، (2)أشار بذلك إىل أنه جيوز استعمال احلريرإخل قوله: )وللمحارب( 
 .الرجل مما تقدم يف مسائل

 .(3)أما إذا وجد ما يغين عنه غريه فيحرم عليه ذلك ؛قوله: )ال يغين عنه غريه(

 للضرورة. :قوله: )لذلك( أي

، وكذا حيل جعل سن ،ليشمل املتعدد وغريه ؛اجلنس وله: )وحيل شّد السن به( املراد بهق
عرفجة بن أن »واألصل فيه  ،(4)وإن قدر على غريه من فضة أو غريها؛ وأمنلة من ذهب، وأنف
الوقعة عنده يف اجلاهلية، كانت  ملكاناسم  :- بضم الكاف - (6)قطع أنفه يوم الكالب (5)أسعد

 ،(7)أبو داوود رواه« فاختذ أنفا من ذهب -  - من ورق فأننت عليه، فأمره النيب افاختذ أنف
ألهنما ال  ؛واليد ،وال جيوز ذلك يف اإلصبع ،والسن، وقيس باألنف األمنلة؛ (8)والترمذي وحّسنه

 .(9)فإنه ميكن حتريكها ؛خبالف األمنلة ،فيكون جملرد الزينة ؛يعمالن

                                                             

 (.1/27) ،د.ط، ، السنيكي(1) 
 . 43ص، 1ط، ، الشريازي (2)
 ( .1/581) ،1ط، ، يينالشرب (3)
 ( .1/198) ،د.ط ،، الشربيين (4)
 رسول فأمره، عليه فأننت ورق من أنفا فاختذ اجلاهلية يف الكالب بوم أنفه أصيب، التيمي صفوان بن أسعد بن عرفجة (5)

، ، الرب عبد ابن. طرفة بن الرمحن عبد عنه روى. بصري. ذهب من أنفا يتخذ أن اهلل
 (.3/1062) ،1ط

،  الكالب هلما يقال مشهورتان وقعتان بل وقعة هناك كان ماء اسم -الالم وختفيف الكاف بضم- :الكالب يوم (6)
، ، املباركفوري. العرب حروب من معروفة حرب اسم الكالب يوم أن واحلاصل

 ( .5/379، )1ط
 (.4232) رقم، (4/92، )بالذهب األسنان ربط يف جاء ما باب ،اخلامت كتاب، يف داود أبوأخرجه (7) 
(. 1770رقم )(، 3/292، )بالذهب األسنان شد يف جاء ما باب ،اللباس أبواب، ،الترمذيأخرجه (8) 
يف  حبان ابن وصححه (.824) رقم(، 3/308، )يف األلباين صححهو

 (.5462) ، رقم(12/276)، والتطييب الزينة كتاب، 
 (.1/379) د.ط،، ، السنيكي(9) 
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((شد السن)) :معطوف على قوله لبٌس إىل أّنأشار بذلك  (قوله: )وحيلُّ
(1). 

 .(2)اللبس ليس بقيد على الراجح (قوله: )لبس احلرير لنحو حكة

 .(3)اجلرب اليابسة :-بكسر احلاء-ّكة احِل (ّكُةقوله: )ِح

كإلباسه  ،يف حال االختيار :وال حيل إلباسه هلا، أي :قوله: )إال جلد حنو كلب( أي
ولو على حنو عضو  -، كخوف :لك من باب أوىل، أما يف حال الضرورةفإنه ال حيل كذ ؛آلدمي

فإنه جيوز  - يقوم مقامه ِممَّنوقد قعد غريه  - ،وفجأة حرب، أو برد ، أو لغريه من حّر  ،- له
((األنوار))قال يف ، كما جيوز تناول امليتة عن االضطرار 

وال جيوز استعمال جلد الشاة امليتة يف  :(4)
 بعد نقله -: (5)وغريه وإن مل يكن ضرورة، قال ابن حجر، ضرورة، وجيوز يف الفرش اللبس إال ل

 املذهب املنصوص أنه ال ينتفع بشيء منها. :(6)وإن قال الزركشي: - ((األنوار))يف  ذلك

  

                                                             

 ( .2/97) ،1ط، ، الشربيين (1)
 ( .2/535، )1ط، ، العمراين(2) 
 (.4/1580)”حكك: “مادة، 1ط، ، اجلوهري (3)

 ( .1/216) ،1ط، ، األردبيلي(4) 
 ( .3/31، )د.ط، ، اهليتمي(5) 
 ( .1/256، )د.ط، ، الزركشي (6)
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 وهو، (1)وإذا أريد امليت فتحت جيمه(، وعليه امليت) ،اسم للنعش :( أيللنعش قوله: )وبالكسر
 ،فمن فروع ذلك ما إذا قال: أصلي على اجلنازة، (2)واألسفل لألسفل ،األعلى لألعلى :معىن قوهلم

الصحة إذا أريد  :لكن املتجه هو (،اسم للنعش :املكسور)ألن  ؛وأيت باجليم مكسورة فإنه ال يصح
وذكر ، - هلل تعاىلرمحه ا - (3)سنويمتهيد اإل .اجملاورة لعالقة ؛جمازي أّنه عرب بلفظ :غايتهو ،امليت

رعاية ملا فيه من الصالة  ؛وجه وجيه ،والوصايا، وإن كان لذكره بني الفرائض ،هذا الباب هنا
فإهنا  ؛وآكدها ،وإعالمًا بأهنا أهّم أحواهلاة الندراجها يف سلك بقية الصلوات؛ على امليت املناسب

فكان ذكرها يف ربع  ،بذواهتاوأيضا فجميع ما يفعل هبا مما يأيت عبادات  ؛شفاعة له كما يأيت
 .(4)ش العباب .العبادات أنسب

 ،(6)نوندبل لو عطله األ،  (5)ولو أجنبيًا ح، قوله: )على الكفاية( على كل من علم به 
ولو  ،(7)فإنه فرض كفاية يف حق الناس عامة ؛تعني عليهم القيام به :أي ،ومن بعدهم لزم األجانب

وإن كان  ،مث إن مل يكن مث غريه تعّين عليه القيام به ، فرضه عليهمل يعلم حبال امليت إال واحد تعني
ويبقى فرض الكفاية  ،فحينئذ يسقط التعيني ،أو خيرب غريه ،مّث غريه ختري بني أن ينفرد مبواراته

 . (9)وشرحه (8)عباب .عليهما حىت يواريه أحدمها

فال يسقط الفرض عّنا  ؛امليتألّنا مأمورون بغسل ؛ قوله: )ولو غريقًا( وإمنا مل يكف غرقه
ألن املقصود منه  ؛خبالف نظريه من الكفن ،حىت لو شاهدنا املالئكة تغّسله مل يسقط عّنا ،إال بفعلنا

                                                             

 . 62ص، ”جنز: “مادة، 5ط، ، الرازي (1)
 ( .2/264) د.ط،، ،  انظر الُبَجْيَرِمّي (2)

 . 196-195ص، 1ط، ، اإلسنوي(3) 
 . 4اجمللد، 3اجلزء، 67اللوح ،خمطوط، ، اهليتمي(4) 
 ( .2/442، )3ط، ، الرملي (5)
 . 240ص، ”فصل: “مادة، 5ط،   ،الرازي. األدنون رهطه الرجل فصيلة (6)
 ( .5/14، )1ط، ، الرفعة ابن (7)
 ( .245-1/244، )1ط، ، املزجد (8)

 .4اجمللد، 3اجلزء، 74اللوح ،مرجع سابق، اهليتمي(9) 
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 يف يأيت مما وسيعلم، (1)وهلذا ينبش له ال للتكفني ومن الغسل التعبد بفعلنا له؛، الستر وقد حصل 
((اجملموع)) يف يترأ مث ،أوىل بل ،املميز بفعل هذه سقوط الصالة

 بفعل حيصل أنه التكفني يف (2)
 ،والدفن، احلمل :- ظاهر هو كما - ذلك يف ومثلهنتهى؛ ا املقصود لوجود ؛واجملنون ،الصيب
 . (3)ش العباب .النية فيه وجوب عدم على بناء ؛الغسل وكذا

فستر بقية حلق امليت  ؛وأّما الواجب ،حلق اهلل تعاىل ؛عورة( هو الواجبقوله: )بساتر ال
والوصية به غري  ،وألهنا وصية مبكروه ؛ألن فيه حقًا هلل تعاىل ؛وال تنفذ وصّيته بإسقاطه ،بدنه
الختالف جهة احلقوق  ؛والثالث ،سقاط الثوب الثاين، وال يشكل على ذلك صحة وصيته بإنافذة

ستر البدن فيه وما زاد عليه إىل متام  ،- تعاىل -واحلاصل أّن ستر العورة حمض حق اهلل  ،هنا
فإذا أوصى بإسقاط  ؛وما زاد على ذلك حق امليت فقط ،وحق امليت ،- تعاىل -حق اهلل  :حقان

نظرًا لكون ما زاد على ساتر مجيع البدن إال  ؛وتنفذ ،والثالث فإن الوصية صحيحة ،الثوب الثاين
 ؛(4)وغريه ،رقيقوسواء يف ذلك ال ،فله إسقاطه ؛ووجه احملرمة حمض حق امليت فقط ،رأس احملرم

 .(5)فعورة األمة هنا كعورة احلّرة ،وتالنقطاع الرق بامل

 ،وغريه نفسه قاتل ذلك يف سواء ،(7)الصحيحة لألمر به يف األخبار؛ (6)قوله: )باإلمجاع(
  يعلم مل ومن بل ، غريه أو ،قريب من مبوته علم من بذلك اخلطاب والذمي، ويعم ،املسلم وسواء

  

                                                             

 (.1/106، )د.ط، ، السنيكي (1)
 ( .5/188) ،1ط، ، النووي (2)

 . 4اجمللد، 3اجلزء، 74للوحا ،خمطوط، ، اهليتمي(3) 
 ( .2/457، )3ط، ، الرملي (4)
 ( .2/128) ،1ط،  ،الدمياطي (5)

 . 44ص، 1ط، ، املنذر ابن(6) 
 أكثر أو، مخسا أو، ثالثا اغسلنها: »فقال، ابنته توفيت حني  اهلل رسول علينا دخل: قالت ~ األنصارية عطية أم عن (7)

فرغنا،  فلما، «فآذنين فرغنت فإذا - كافور من شيئا أو - كافورا اآلخرة يف واجعلن، وسدر مباء، ذلك رأينت إن ذلك من
 باملاء ووضوئه امليت غسل باب ،اجلنائز كتاب، البخاريأخرجه . إزاره تعين «إياه أشعرهنا: »فقال، حقوه فأعطانا

 فليحسن، أخاه أحدكم كفن إذا: » النيب قال: قال  عبداهلل بن جابر وعن .(1253) رقم(، 2/73، )لسدروا
 (.943) رقم(، 2/651، )امليت كفن حتسني يف باب ،اجلنائز كتاب، مسلمأخرجه . «كفنه
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 .(1)ش شيخنا .جاره امليت يكون كأن :البحث يف تقصري إىل نسب إن

والغسل  ،وحاصل هذه املسألة أن الصالة على الكافر حرام مطلقااخل قوله: )أما الكافر( 
وجيوز إغراء الكالب  ،(2)وإال فال ،أو عهد وجبا ،والدفن إن كان له ذمة ،والتكفني ،جائز مطلقا
 . - رمحه اهلل تعاىل - (4)الم املؤلفكما يأيت بعض ذلك قريبا يف ك ،(3)على جيفته

 فعلينا يكن مل فإن ،املال بيت يف (7)نواملؤمَّ ((6)واملعاهد (5)قوله: )وجيب تكفني الذمي
 .(8)وكسوته ،إطعامهعلينا  جيب كما ،بذمته وفاء ؛نفقته تلزمه من مث يكن ومل، له مال ال حيث

 (9)يف القليب ((بدر))بإلقاء قتلى  قوله: )بل جيوز إغراء الكالب عليهم( وقد ثبت األمر
 .(10)هبيئتهم

أو ذّمة ، أو رّدة، سواء كانوا أهل حرب ،أو كافر واحد ،(قوله: )إال شهيدا مبعركة كفار
 .(11)وحنو ذلك ،قصدوا قطع الطريق علينا

  

                                                             

 ( .2/442، )3ط، ، الرملي (1)
 ( .2/265) د.ط،، ، انظر الُبَجْيَرِمّي (2)
 ( .2/493) مرجع سابق،، الرملي (3)
 . 243انظر ص  (4)
: ضيعتها إذا تلزمك حرمة كل والذمام، التذمم ومنه اإلساءة يف اللوم وهو ذما يذم ذم: العرب تقول: الليث قال: ذم (5)

: مادة، 1ط، ، األزهري. كلهم املشركني من اجلزية يؤدون الذين وهم، الذمة أهل يسمى ذلك ومن، املذمة
 ( .14/299، )”ذم“
 ( .3/325، )”عهد: “مادة، د.ط، ، اجلزري. عهد وبينه بينك كان من: املعاهد (6)
 (.1/314، )د.ط، ، السنيكي. ومرتد حريب املؤمن هو: ال (7)
 (.1/314، )د.ط، ، السنيكي (8)

 ومسيت. مطوية غري أو كانت مطوية، القدمية البئر هي: وقيل، الطوي فهي، طويت فإذا، تطوى أن قبل، البئر: القليب(9) 
 (.1/689، )”لبق: “مادة، 3ط، ، منظور ابن .بدر قليب على وقف أنه احلديث ويف؛ تراهبا قلب ألنه قليبا
 (.1/314، )مرجع سابق، السنيكي(10) 
 (.2/192) د.ط،، ، اجلمل انظر(11) 
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ومل يكن مستعانا به  ،قوله: )سالح مسلم خطأ( خرج بذلك ما لو كان القاتل له مسلما عمدا
 سائله يف درسه. -رمحه اهلل تعاىل- (1)كذا أجاب به شيخنا الزيادي ،هيدفليس بش

 قتال مشله كما ،احلرب أهل به استعان باغ مسلم أم قتله، قوله: )أو وطئته الدواب( فمات
((القفال))مسلمًا فهو شهيد، قاله  فقتل كافٌر ،ولو استعان البغاة بالكفار، الكفار فهو شهيد 

 أم ،(2)
 حال يف قتل فكأنه ،فقتلوه عليه (3)فكروا ،تبعهم بأن كليا اهنزاما اهنزامهم حال رباحل أهل قتله

 . (4)صربا الكفار قتله أم ،القتال

 اوإمن، (5)ألن الظاهر أن موته بسبب القتال كما جزما به ؛(م الأوجد به أثر  : )وسواٌءقوله
كما لو رأينا ؛ به ويترك األصلعمل والغالب أن السبب الظاهر ي ،األصل مل خيرج ذلك على قويل

 .(7)فإنا حنكم بنجاسته مع أن األصل طهارة املاء؛ ، فرأيناه متغريًاتبول يف املاء (6)ظبية

ألنه  ؛فلو أراد الوارث تكفينه يف غريها جاز ،اليت مات فيها (قوله: )فيسن تكفينه يف ثيابه
((ش املنهج))قال يف  ،وال أثر شهادة، ال يفوت هبا تعظيم 

، : وسواء يف ذلك امللطخة بالدم(8)
((اجملموع))ذكره يف  .لكن امللطخة أوىل ،وغريها

 أما ثياب ،وهذا يف ثياب اعتيد لبسها غالبا ،(9)

                                                             

 ( .2/156) ،1ط،  ،الدمياطي(1) 
 . 130ص، 1ط، ، القفال(2) 
 واجلواد للقتال عاد مث للجوالن فر إذا قتل باب من كرا الفارس وكر. وأقفال قفل لمث أكرار واجلمع معروف كيل الكر :(3) 

 ( .2/530، )”كر: “مادة، د.ط، ، الفيومي. والفر للكر يصلح
 ( .2/498، )3ط، ، الرملي (4)

.  صربا قتل فقد يقتل حىت يوثق روح ذي وكل اصرب وقتلته،  اجلزع عن النفس حبست ضرب باب من صربا صربت
 ( .1/331، )”صرب: “مادة، د.ط، ، الفيومي

 ( .2/34، )1ط، ، الشربيين (5)
 الظبية حامت أبو قال،  يةظب واألنثى،  ظبيان أبو ومنه كين وبه لفظه على ظبيان والتثنية للذكر اسم :وهو معروف الظيب(6) 

، ، الفيومي. ميوت حىت ثنيا يزال وال أثىن إذا امسه وذلك تيس له ويقال ظيب والذكر وماعزة عنز وهي األنثى
 ( .2/384، )”ظيب: “مادة، د.ط

 ( .2/499، )مرجع سابق، الرملي (7)
 (.1/115، )د.ط، ، السنيكي (8)
 ( .5/263) ،1ط، ، النووي (9)
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 حمشوة (4)وجبة، (3)وفروة، (2)وجلد، (1)كخف :غالبا لبسها يعتاد ال مما وحنوها ،كدرع :احلرب
 انتهى . .(5)العورة سترت إن ندبا متمت - ابهثي :أي - تكفه مل فإن ،املوتى كسائر نزعها فيندب

 جيب بل ،للميت حق ألنه ؛مطلقا بل جيب التتميم ،العورة( هذا ممنوع تقوله: )إن ستر
 . (6)ح .عليه دين وال، ماله من كفن إذا أثواب ثالثة

بدفنهم  ((أحد))أمر يف قتلى  -  - أنه»ملا صح  ؛قوله: )لألخبار الدالة( على ذلك
و روى  ،ببنائه للمفعول (8)«ومل يصل» :ويف رواية، (7)«ومل يصّل عليهم ،ومل يغسلهم ،بدمائهم

أو دم يفوح مسكًا يوم  ،أو كلم ،فإن كل جرح ؛ال تغسلوهم»قال:  -  - اإلمام أمحد أنه
 .(9)«القيامة

                                                             

، ”خف: “مادة، 1ط، ، الفراهيدي.  اإلنسان يلبسه ما: واخلف. أخفاف: واجلمع، البعري فرسن جممع: اخلف (1)
(4/144. ) 
 (.1/471، )”جلد: “مادة، د.ط، ، القزويين (2)
 هبا ويلبس فتخيط تدبغ حيوانات جلود وهي، فراء:  واجلمع، حبذفها وقيل، اءاهل بإثبات قيل، معروف لبس: الفروة (3)

 (.39/225، )”فرو: “مادة، د.ط، ، الزَّبيدي. الربد اتقاء فيلبسوهنا الثياب
، احلشو وهو. حمشوة ةوجب. اجلبة بطنت وقد، بطائن واجلمع، والبطانة. الرجل جتبب وقد، وجباب جبب واجلمع، اجلبة (4)

 .145ص، ”جبب: “مادة، 2ط، ، العسكري. حشوهتا وقد
 (.1/115، )د.ط، ، السنيكي (5)

 (.3/166، )د.ط، ، اهليتمي(6) 
: يقول مث، واحد ثوب يف أحد قتلى من الرجلني بني جيمع  النيب كان: قال، عنهما اهلل رضي اهلل عبد بن جابر عن (7)

 وأمر، «القيامة يوم هؤالء على شهيد أنا: »وقال، اللحد يف قدمه أحدمها إىل له أشري فإذا، «للقرآن أخذا أكثر أيهم»
، (2/91)، الشهيد على الصالة باب ،اجلنائز كتاب، بخاريالأخرجه .  عليهم يصل ومل، يغسلوا ومل، دمائهم يف بدفنهم

 (.1343) رقم
يف  األلباين حسنهو .(3135) رقم(، 5/54، )يغسل الشهيد باب ،اجلنائز كتاب، يف داود أبوأخرجه  (8)

( ،1/55. ) 
، وقال: (1/54)، يف األلباين وأخرجه. ( 14189) رقم(، 22/97، )يف  حنبل بن أمحدأخرجه  (9)

 .صحيح إسناده
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تغناؤه عن اس :ويف الصالة عليه ،إزالة الدم :وهو يف الغسل (قوله: )واحلكمة فيها بقاء أثر الشهادة
 ،الغسل ن تركإأثر  ،فالشهادة هلا ،وللصالة ،له فاألثر املذكور شامل للغسل ،(1)دعاء القوم

 الصالة. توترك

وغريه يشهدها ، ألنه يشهد اجلنة حال موته :وقيل ؛إخل غري ذلك كما بينته( :قوله: )وقيل
يشهدونه  ةن مالئكة الرمحأل :وقيل، بأنه مما يشهد على األمم يوم القيامة :وقيل، يوم القيامة

ألّنه شهد  :ألنه يبعث وجرحه يتفجر دمًا، وقيل ؛ألن دمه شاهد له بقتله :فيقبضون روحه، وقيل
 .(2)وخامتة اخلري ،له باإلميان

واملرسلون أفضل من الشهداء مع أهنم  ،األنبياء :فإن قيل ،قوله: )أيضا( واحلكمة فيه
وال  ،فرغب الشارع فيها ؛فضيلة تنال باالكتساب ويصلى عليهم أجيب بأن الشهادة ،يغسلون

 .(3)كذلك النبوة والرسالة

 سهال.إو ،واستسقاء ،كطحال :مبرض بطنه :قوله: )مات مبطونًا( أي

ال  ، واملنقول عندمها أنه (4)( هذه مقالة ضعيفة خمالفة لكالم الشيخنيقوله: )أو حمدودًا
نا حممول على ما إذا عدل عن الطريق املأمور به وميكن أن جياب عن ذلك بأن ما ه، يكون شهيدًا

 .(5)وميكن أيضًا أن جياب بأّن ما هنا حممول على من مات بسراية من حد ،من جهة الشارع

 ،(6)كاآلبق :( استثىن بعضهم من الغريب العاصي بغربتهأو غريبًا قوله: )أو غريقًا
أو استوى  ،الغالب عليه عدم السالمةكأن كان  :ومن الغريق العاصي بركوبه البحر ،(7)والناشزة

                                                             

 ( .2/497، )3ط، ، الرملي (1)
 ( .1/277) ،1ط، ، النووي (2)
 ( .1/487، )د.ط، ،  الُبَجْيَرِمّيانظر  (3)
 (.2/426، )1ط، ، الرافعي. (5/267) ،1ط، ، النووي (4)
 وسرى القطع مكان فالتهب، أصبعه بقطع منه اقتص كمن، غريه إىل احلد يف مقرر هو عما العطب جتاوز: احلد سراية (5)
 . 243ص، ”سرى: “مادة، 2ط، ، قلعجيو قنييب .االنسان فمات البدن مجيع إىل ذلك
 . 58يف به صسبق التعر (6)
 . 58ريف به صسبق التع (7)
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 .أن ما ذكر ال مينع الشهادة - (1)كما قاله الزركشي -والظاهر  ،لنية سفر ،أو ركبه ،فيه األمران
 . (2)معتمد رملي

أو يف زمن ، لى فراشه أي: وكذا من مات مطعوناقوله: )أو طالب علم( أي: وإن مات ع
 ،يف ذلك (4)من احلديث الوارد (3)ن حجر العسقالينكما استنبطه اب ،وإن طال، أو بعده، الطعن

 ،شهيد الدنيا واآلخرة :واحلاصل أن الشهداء على ثالثة أقسام، ففضل اهلل واسع ؛وال يبعد ذلك
وشهيد ، وهو من قاتل ال لذلك، وشهيد الدنيا فقط ؛ لتكون كلمة اهلل هي العليا،وهو من قاتل

 .(6)اخل (كمن مات مبطونا) :بقوله إليه (5)كما أشار ،اآلخرة فقط وهو كثري

وال  ،مأخوذ من السقوط، يقال: سقط الولد من بطن أمه :قوله: )وإال سقطا( والسقط
وهي ستة - ،أما النازل بعد متامها ، وهو ستة،النازل قبل متام أشهره :وهو،  (7)انتهى .يقال: وقع

ومل يعلم له ، وإن نزل ميتا، (8)وغريها ،وحلظتان جيب فيه ما جيب يف الكبري من صالة ،-أشهر

                                                             

-ـه1434 سنة الشريعة بكلية القرى أم جبامعة جامعية برسالة حتقيقه مت خمطوط، ،  الزركشي(1) 
 . 365ص،  ـه1435

 ( .2/497، )3ط، ، الرملي(2) 
 ( .6/43) ،د.ط،  ،حجر ابن (3)
 لنشر وتصدى دوهنم فمن واألقران الشيوخ عن العلم أخذ،  حجر بابن ويعرف الشافعي املصري العسقالين علي بن أمحد 

 تصنيفا ومخسني مائة على تصانيفه وزادت باحلفظ شهوده أعيان له وشهد وإفتاء وتصنيفا مطالعة عليه نفسه وقصر احلديث
 تواضعه شدة مع ، عجبا أمرا نظريه يسبق مل الذي البخاري بشرح الباري فتح خصوصا والقبول لسعدا من فيها ورزق
 أنواع على ومداومته النفوس يف وعظمته جاللته على يزل ومل عصره، أهل من ألحد جتتمع مل اليت وخصاله وحلمه

 .(2/36، )د.ط، ، السخاوي .هـ852 سنة احلجة ذي أواخر يف تويف أن إىل اخلريات
 فهو اهلل سبيل يف قتل من، اهلل رسول يا: قالوا« ؟فيكم الشهيد تعدون ما: »  اهلل رسول قال: قال، هريرة أيب عن (4)

 مات ومن، شهيد فهو اهلل سبيل يف قتل من: »قال؟ اهلل رسول يا هم فمن: قالوا، «لقليل إذا أميت شهداء إن: »قال، شهيد
 على أشهد: مقسم ابن قال، «شهيد فهو البطن يف مات ومن، شهيد فهو الطاعون يف مات ومن، شهيد فهو اهلل سبيل يف

 رقم(، 3/1521) ،الشهداء بيان باب ،اإلمارة كتاب، مسلمأخرجه . «شهيد والغريق: »قال أنه احلديث هذا يف أبيك
(1915.) 
 . 246انظر ص  (5)

 . 160ص، اخلري دار، ، احلصين(6) 
 ( .3/86، )”سقط: “مادة، د.ط، ، القزويين (7)
 ( .3/163، )د.ط، ، اهليتمي (8)
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 –رمحه اهلل تعاىل  – (2)كما أفىت به الوالد ،كغريه ،(1)نفإذ هو خارج من كالم املص ؛سبق حياة
، واستثنوا منه ما ودفنه، والصالة عليه ، وتكفينه ، جيب غسل امليت  :وهو داخل يف قوهلم

 .(3)رملي .السقط فال ينايف ذلكالعموم، والتفصيل إمنا هو يف  معيار :واالستثناء، استثنوا

 أو احترق. ،-مثال-( قوله: )لكونه مسمومًا

 قياسا على غسل جنابة. ؛وجوبا (قوله: )بل مّيم

 وخيف ،قروح به كان لو ما خبالف ،حباهلا لتدفن ؛جثته على حمافظة ؛(يغسل قوله: )وال
 مث املاء لفقد ؛ميمه ولو يه،إل مجيعه مصري ألن يغسل؛ فإنه الدفن بعد إليه البلى تسارع غسله من

ش  .التيمم باب يف الصالة إعادة وعلى، (4)عليه الكالم مر كما ،غسله وجب ،دفنه قبل وجده
 .(5)رملي

: ((ش الروض))قال شيخ اإلسالم يف  ،أو دبره جناسة، قوله: )أيضا مّيم( ولو كان على قبله
 ،امليت غسل خبالف ،هلال إزالتها ال بدوبني الغسل بأن  ،ويفرق بني إزالتها ،األوجه أنه يزيلها

مة أجنبية غسله ـوامرأة مسل، روهناك كاف، ولو مات مسلم، (6)إزالتها بعد يصح إمنا التيمم وبأن
وتعذر فسخ القلفة بكل طريق أمكن قال ،  (8)لو كان أقلفينئذ ؛ ح (7)وصلت عليه املرأة ،لكافرا

ألن ؛ ويدفن من غري صالة ،ذلك انه يغسل ما عد: إيف درسه -رمحه اهلل تعاىل–شيخنا الزيادي 
 .(9)وطهر هذا مل يصح، شرط صحة الصالة عليه تقّدم طهره

                                                             

 ( .258-5/257، )1ط، ، النووي (1)
 ( .2/35) د.ط،، ، الرملي (2)
 ( .2/496، )3ط،  ،الرملي (3)
 خارج دائرة البحث الذي أعمل على حتقيقه . اإلحالة من املؤلف  هذه (4)

 ( .3/20)، 3ط، ، الرملي(5) 
 (.1/303، )د.ط، ، السنيكي (6)
 ( .1/380) د.ط،،  ،والربلسي القليويب (7)
: مادة، 1ط، ، اجلوهري. خينت مل الذي وهو، القلف بني أقلف رجل قلف: (8)

 ( .4/1418، )”قلف“
 ( .2/268) د.ط،، ، الُبَجْيَرِمّيانظر  (9)
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 ،يف ماء غسله (1)وطرح الكافور ،حيرم تطييبه :أي ،احملرم طيبا إذا مات :قوله: )لكن ال يقرب( أي
 .(2)كما مينع فعله يف كفنه

احلناط بالكسر قال  :ويقال ،وضم النون ،بفتح احلاء :احلنوطقوله: )وحنوط( 
وقال ، األمحر واألبيض  (5)والصندل ،(4)وذريرة القصب، ويدخل فيه الكافور : (3)األزهري

ش  .حنوط :وال يقال لطيب األحياء،  (احلنوط ما خيلط من الطيب للموتى خاصة) :(6)غريه
 .(7)األصل

 حيرم إزالة ذلك منه. :قوله: )وال يؤخذ شعره وظفره( أي

 وال يلبس احملرم( الذكر خميطا.)وال يطيب،  :قوله

 .حيرم ذلك :وال كفاها بقفازين( أي ،قوله: )وال وجه احملرمة

 .(8)عباب .إذ ال يبطل نسكه مبوته ؛قوله: )إبقاء ألثر اإلحرام(

وهو  ،أصحهما يبطل ،وجهان ؟ أو كاحلج ،وهل يبطل الصوم باملوت: ((اجملموع))قال يف 
 .(9)نتهىا .ظاهر كالم األصحاب

  

                                                             

 . 471ص، ”كفر: “مادة، 8ط، ، طيب . الفريوزآبادى نبت: الكافور (1)
 ( .2/454، )3ط، ، الرملي (2)
 ( .4/226، )”حنط: “مادة، 1ط، ، األزهري (3)
 كثرية شظايا يتكسر العقد متقارب يكون ما منه الذريرة وقصب.  وكعوبا أنابيب ساقه يكون نبات كل القصب:  قصب (4)

، د.ط،  ،الفيومي. والبياض الصفرة إىل عطر واحلرافة مضغه ويف العنكبوت كنسج شيء من مملوءة ابيبهوأن
 ( .2/504، )”قصب: “مادة

 . 237سبق التعريف به ص (5)
 ( .1/247، )”حنط: “مادة، 1ط، ، اجلوزي (6)
 (.1/309) ،د.ط، ، السنيكي (7)
 ( .1/248، )1ط، ، املزجد (8)
 ( .5/210، )1ط، ، النووي (9)
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عليه  ؛لكن قدمت النص ،(2)وأبو حنيفة ،(1)وبه أخذ مالك ، وكان القياس بطالن احلج باملوت
 .(3)ش العباب .وهو موجود يف غريه ،ألن ذلك إمنا ثبت هلذا احملرم بسبب اإلحرام

 احملّدة فال املعتّدة خبالف ،فيما إذا مات قبل التحلل :قوله: )أيضا إبقاء ألثر اإلحرام( أي
 ذلك انقطع وقد ،الزوج على للتفجع ؛(4)ويفرق بينهما بأن اإلحداد ، حيرم فيها شيء بعد املوت

 (5)«اًيبَِّلُم ِةاَمَيالِق وَمَي يِتْأَي َمِرْحامُل إنَّ: »احلديث بدليل ؛باق فيه اإلحرام أثر فألن احملرم وأما ،مبوهتا
 اإلحرام إبقاء علينا جيب ال فإنه ،األول التحلل بعد مات إذا ما خبالف ذلك، به فعل من ويعصي

 عدا ما األول بالتحلل احملرم على حترم اليت احملرمات من شيء كل له جاز حيا كان لو ألنه فيه؛
 .(6)بينهما فرق يظهر ال إذ ؛كذلك فنحن ،النساء

ما حتت  تعذر غسلأو  ،وإن عصى بتأخريه، وحيرم ختنه قوله: )ألن أجزاء امليت حمترمة(
 .(7)وعليه فييمم عما حتتها ،كما اقتضاه كالمهم ،هتفلق

وجب حلقه على ، تعذر غسله إال حبلقه؛ لتلبيد رأسهلو  ،قوله: )فال تنتهك هبذا( نعم
ومطيبه ، ومقلمه ،وال فدية على حالقه، ر غسل ما حتت ظفره إال بقلمه ذوكذا لو تع ،األوجه

 .(9)انتهى ابن حجر (8)خالفا للبلقيين

                                                             

 ( .1/1144، )1ط، ، املازري(1) 
 ( .2/222، )ط، ، الكاساين (2)

 . 4اجمللد، 3اجلزء، 80اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(3) 
 وهو، للمعتدة صفة واإلحداد. حدادا حتد وحدت، إحدادا حتد املرأة أحدت: يقال. معا والطيب الزينة ترك :هو اإلحداد (4)

 ( .11/76، )1ط، ، العمراين. اإلسالم عليه وأقر قدمي أمر
: قال أو - فأقصعته، راحلته من وقع إذ، بعرفة  اهلل رسول مع واقف رجل بينما: قال، نهماع اهلل رضي عباس ابن عن(5) 

 يوم يبعثه اهلل فإن، رأسه ختمروا وال، حتنطوه وال، ثوبني يف وكفنوه، وسدر مباء اغسلوه: » اهلل رسول فقال - فأقعصته
 كتاب، مسلم(. وأخرجه 1266) رقم، (2/76)، تللمي احلنوط باب ،اجلنائز كتاب، البخاريأخرجه . «ملبيا القيامة
 (.1206) رقم(، 2/865، )مات إذا باحملرم يفعل ما باب ،احلج

 ( .2/282) د.ط،، ، الُبَجْيَرِمّيانظر  (6)
 ( .2/14، )1ط، ، الشربيين(7) 
 ( .1/462، )د.ط، ، ّيانظر الُبَجْيَرِم (8)

 ( .3/112، )د.ط، ، اهليتمي(9) 



 

251 
 

واملعتمد وجوب  ،(1)ولفافتان( هذه مقالة ضعيفة تبع فيه أصله ،ن يف تكفني الرجل إزارقوله: )ويس
((منت املنهاج))كما يف  ،ثالث لفائف

((املنهج))و (2)
ألن احلديث ؛ دعيواحلديث ال يناسب امل،  (3)

((املنهاج))وعبارة ، ((وال عمامة، ثالثة أثواب ليس فيها قميص))فيه 
 :(5)مع شرحه للرملي (4)

 -كّفن رسول اهلل »- - خلرب عائشة ؛أو حمرما ثالثة، ولو صبيا، واألفضل للرجل أي الذكر
 - وال ينايف ،  (6)رواه الشيخان «وال عمامة ،يف ثالثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص

زاد ألهنا وإن كانت واجبة فاالقتصار عليها أفضل مما  ؛هذا ما تقدم من وجوب الثالثة من التركة
 انتهى. .(7)وخامس بال كراهة ،وهلذا جيوز رابع ؛على ذلك

 .(8)ما يستر العورة :قوله: )إزار( اإلزار واملئزر

 ،ءاحلقا الغاسالت» -  - أم كلثوم( فقد أعطى النيب -  -قوله: )وكما فعل بابنته 
، (10)(اإلزار :احلاء بكسر :ءاحلقا)و (9)«اآلخر الثوب مث امللحفة، مث اخلمار، مث الدرع، مث
 .(12)ش البهجة .(11) (القميص :الدرع)و

                                                             

 . 85ص، 1ط، ، السنيكي(1) 
 . 58ص، 1ط، ، النووي(2) 
 . 30ص، 1ط، ، السنيكي (3)

 . 58ص،  1ط، ، النووي(4) 
 ( .2/459، )3ط، ، الرملي (5)

 ببا ،اجلنائز كتاب، مسلموأخرجه  (.1273) رقم(، 2/77، )عمامة بال الكفن باب ،اجلنائز كتاب، البخاريأخرجه (6) 
 (.941رقم )(، 2/649، )امليت كفن يف

 مرجع سابق نفس املوضع.، الرملي (7)
 (.15/96، )”حجز: “مادة، د.ط، ، الزَّبيدي(8) 
 أعطانا ما أول فكان، وفاهتا عند  اهلل رسول بنت كلثوم أم غسل فيمن كنت: »قالت، الثقفية قانف بنت ليلى عن (9)

 جالس  اهلل ورسول: »قالت، «اآلخر الثوب يف بعد أدرجت مث، امللحفة مث، اخلمار مث، الدرع مث، احلقاء  اهلل رسول
، املرأة كفن يف باب ،اجلنائز كتاب، يف داود أبوأخرجه .  «ثوبا ثوبا يناولناها كفنها معه الباب عند

 (.723) رقم، (3/173)،  يف األلباين وضعفه .( 3157) رقم، (3/200)
 . 1275ص، ”حقو: “مادة، 8ط، ، الفريوزآبادى (10)
 (.20/543، )”درع: “مادة، د.ط، ، الزَّبيدي (11)

 (.2/95، )د.ط، ، السنيكي(12) 
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ال كراهة  ،-رمحه اهلل تعاىل- (1)كراهة تنزيه عند الرملي (قوله: )والزيادة على اخلمسة مكروهة
 حترمي.

 وامرأة.، من ذكر :قوله: )منهما( أي

 جهوو ،احملرم رأس غري البدن مجيع منها كل يعم ،طوال متساوية( قوله: )فهي كلها لفائف
 هل (لفائف) :وقوله،  متفاوتة :وقيل ،أوسع كون األول ينايف فال ذلك، فيها األفضل :أي: احملرمة
 فيجابون؟ يعترب ال أو ،جيابون ال اللفائف، هيئة ال على ثالثة الورثة أراد لو حىت مفهوم له يعترب
((اإلسعاد)) يف قال

 .كفنه يف السنة خالفةمل ؛به واالستهانة، امليت تنقيص إىل نظرا ؛األول الظاهر: (2)
 .(3)ش رملي

 .(4)ألنه ال يلبس خميطا ؛أما احملرم فال ،( إن مل يكن حمرما قميصزيد قوله: )يف مخسة

 .- (5)رضي اهلل تعاىل عنهما -اقتداء بفعل ابن عمر  ؛اللفائف :قوله: )حتتهن( أي

((ش الرسالة))يف  -من املالكية- (6)قوله: )وفروض الصالة على امليت( قال الفاكهاين
(7)-:   

                                                             

 ( .2/459، )3ط، ، الرملي(1) 
 جامعية برسالة بدري بن عارفني حممد بواسطة حتقيقه مت خمطوط، ، األمري بن حممد، املقدسي (2)

 . 1482ص،  هـ1425 سنة الشريعة بكلية املنورة باملدينة اإلسالمية باجلامعة
 ( .2/459، )3ط، ، الرملي(3) 
 ( .2/16، )1ط، ، الشربيين(4) 
، يف  الصنعاينأخرجه  .لفائف وثالث وقميص عمامة منها أثواب مخسة يف أهله يكفن كان عمر ابن أن (5)

 كنا وإنا القميص يف التكفني جواز باب، نائزاجل كتاب، ، البيهقيوأخرجه  (. 6180) ، رقم(3/424)
 (.6689) رقم(، 3/565، )اختري ما خنتار

 أهل من، بالنحو عامل: الفاكهاين الدين تاج، اإلسكندري اللخمي صدقة بن سامل بن علي بن الفاكهاين: عمر(6) 
. بدمشق عليه وصلي. اإلسكندرية إىل ورجع وحج. ومعه عليه مسعنا: وقال كثري ابن به واجتمع دمشق زار، اإلسكندرية

 الصالة يف املنري والفجر،  املالكية فقه يف، القريواين زيد أيب ابن رسالة شرح يف والتحبري التحرير  منها، عديدة كتب له
 ( .5/56) ،15ط، ، الزركلي.  هـ734:ت،  النذير البشري على

 ( .1/152، )د.ط، ، النفراوي (7)
 رسالة شرح التحبري و التحرير) بـ مؤلفه مّساه والذي،  هـ734ت – اهلل رمحه – الفاكهاين لإلمام الرسالة ش كتاب 

 .  اهلل رمحهم املالكية السادة كتب إىل النص فعزوت،  خمطوطًا وال مطبوعًا عليه أقف مل( القريواين زيد أيب ابن
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قال ))  :خبرب ابن ماجه (1)واستدل له الدمريي ،وهي من خصائص هذه األمة كاإليصاء من الثلث
جعلت لك نصيبا من مالك حني أخذت  :واحدة منهما لك اثنتان مل يكن ،يا ابن آدم: اهلل تعاىل

داللة هذا  انتهى، ويف (2)((وأزكيك بصالة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك ،ألطهرك به ؛نفسك
هذه سنة  :وقوهلم ،، وعورض بصالة املالئكة على آدم(3)ش العباب .على اخلصوصية نظر ظاهر

والصالة  ،ألن من مجلتها الفاحتة؛ وميكن محل القول على اخلصوصية على هذه الكيفية ،بين آدم
 .(4)والقول بعدمها على غري هذه الكيفية، -  -على النيب 

ووقتها  ،(5)وتقدم الكالم على غريها يف صفة الصالة ،كنية غريها من الصلوات قوله: )نية(
ويكفي ، يف وجوب قرن النية بتكبرية اإلحرام ،كوقت نية غريها من الصلوات :هنا كغريها أي

وإن مل  ((مساخل))كما يكفي نية الفرض يف إحدى  ،ةكفاي :فيها نية مطلق الفرض وإن مل يقل
ولو يف صالة امرأة  ،كما يف الصلوات اخلمس ،م من كالمه تعيني نية الفرضيةوعل ،يقيدها بالعني

 .(6)مع رجال

: -رضي اهلل تعاىل عنهما-عن ابن عباس  (7)ملا رواه الشيخان ؛قوله: )وأربع تكبريات(
 ؛، فلو زاد عليها مل تبطل صالته«صلى على قرب بعد ما دفن فكّبر عليه أربعا -  - أنه»

                                                             

 ( .3/41، )1ط، ، الدمريي(1) 
. مقال فيه إسناد (.2710) رقم(، 2/904، )بالثلث الوصية باب ،الوصايا كتاب ،يف  ماجة ابنأخرجه  (2)

يف  األلباين: األلباين ضعفهو .(3/143، )2ط، ، البوصريي
 (.4042) رقم، (9/43)، 

 . 4اجمللد، 3اجلزء، 90اللوح ،خمطوط، ، اهليتمي (3)
 ( .3/131، )د.ط، ، اهليتمي (4)
 خارج دائرة البحث الذي أعمل على حتقيقه . هذه اإلحالة من املؤلف  (5)

 ( .2/468، )3ط، ، الرملي (6)

 ،اجلنائز كتاب، مسلموأخرجه  (.1319رقم )(، 2/86، )اجلنازة على الصفوف باب ،اجلنائز كتاب، البخاريأخرجه  (7)
 (.954) رقم(، 2/658، )القرب على الصالة باب
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ال يسن له متابعته  :أي ،أو زاد إمامه عليها مل يتابعه ،وألنه إمنا زاد ِذكرا ؛(1)مسلم رواه ،لالتباع
 .(2)لتأكيد متابعته ؛وهو األفضل ،ليسلم معه ؛أو ينتظره ،بل يسلم ،لعدم سنه لإلمام ؛يف الزائد

ويف صفة  ،(3)هنا ((للمص))خالف  ،ال ركن ،قوله: )وقرن النية بأوهلا( هو شرط
 .(4)الصالة

رعاية لصورة  ؛وإن وقعت هلما نفال، وامرأة مع رجال ،قوله: )وقيام لقادر( ولو صبيا
وهو  ،وهو يف صفة الصالة تعني القيام يف صالة الصيب ،يف نية الفرض (5)نظري ما مّر ،الفرض

 .(6)ش العباب. صريح فيما ذكرته

اء مث اإلمي، ءلقااالست مث، مث االضطجاع ،قوله: )أيضا وقيام لقادر( أي أو بدله من القعود
 .(8)وشرحه (7)عباب. كما مر ذلك يف صفة الصالة مستوىًف ،بشرط العجز

 يقرأ أن :اجلنازة صالة يف السنة»: (9)األنصاري أمامة أيب خلرب ؛(األوىل التكبرية بعد)قوله: 
  الفاحتة جتزئ: لتق،  (10)«األخرية عند والتسليم ،ثالثا يكرب مث خمافتة القرآن بأم األوىل التكبرية يف

  

                                                             

 كان: »فقال فسألته، مخسا جنازة على كرب وإنه ،أربعا جنائزنا على يكرب زيد كان: قال، ليلى أيب بن الرمحن عبد عن (1)
 .(957) رقم(، 2/659، )القرب على الصالة باب ،اجلنائز كتاب، مسلمأخرجه . «يكربها  اهلل رسول

 (.1/111، )د.ط، ، السنيكي (2)
 . 58ص، 1ط، ، النووي (3)

 ( .1/223) ،3ط، ، نوويال(4) 

 خارج دائرة البحث الذي أعمل على حتقيقه . هذه اإلحالة من املؤلف  (5)
 . 4اجمللد، 3اجلزء، 98اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(6) 

 ( .1/259، )1ط، ، املزجد (7)
 . مرجع سابق نفس املوضع، اهليتمي(8) 
 ومل، بعامني وفاته قبل  اهلل رسول عهد على ولد، بكنيته مشهور وهو، أمامة أبو األنصاري حنيف بن سهل بن أسعد(9) 

 سنة سهل بن أمامة أبو وتويف، بدر أهل من الصحابة كبار من حنيف بن سهل وأبوه، صحبه وال شيئا  النيب من يسمع
 (.1/83، )1ط، ، الرب عبد ابن.  مائة
يف األلباين صححهو .(1989) رقم(، 4/75، )الدعاء باب ،اجلنائز كتاب، يف  النسائيأخرجه (10) 

 . 112ص، 
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((الروضة)) وقول والرابعة،، والثالثة، الثانية من األوىل غري بعد
((أصلها))و (1)

 الثانية بعد أو ،بعدها: (2)
 يف به جزم ما وهذا ،(أعلم واهلل) ختالفهما فهم ملن خالفا ،هنا ما خيالف فال ،الغالب خمرج خرج

((اجملموع))
((تبيانه)) يف املصنف صحح وإن ،داملعتم وهو ،(4)النص عن ونقل ،(3)

 لظاهر تبعا ،(5)
((الغزايل)) كالم

 عليه جرى ما على ويترتب واملأموم،، واإلمام ،املنفرد ذلك ومشل األول، (6)
ش  .الترتيب وترك واحدة، تكبرية يف ركنني بني واجلمع ذكر، عن األوىل خلو (7) هنا ((املص))

 .(8)املنهاج للرملي

((اجملموع))وقال يف 
والدعاء على  ،يف الثانية -  -جيب كون الصالة على النيب  : (9)

 .(10)ح .امليت يف الثالثة

 بيانه. ومر، (11)كما يف التشهد :( وأقلهاقوله: )والصالة على النيب 

 :أو ،اللهم ارمحه :واملؤمنات بنحو ،فال يكفي الدعاء للمؤمننيخبصوصه للميت(  ءقوله: )دعا
 ولطف به. ،غفر له :أو ،-رمحه اهلل تعاىل- :أو،اللهم الطف به  :أو ،اللهم اغفر له

ويظهر أنه  ،واخللف ،لفعل السلف ؛(12)بعد التكبرية الثالثة اتفاقا :قوله: )بعد الثالثة( أي
إىل نفع  (13)البد للدعاء للميت خبصوصه من أن يكون بأخروي فال يكفي بدنيوي إال أن آل

                                                             

 ( .1/125) ،3ط، ، النووي (1)
 (.1/318، )د.ط، ، السنيكي(2) 
 ( .5/233، )1ط، ، النووي(3) 
 ( .1/131) د.ط،، ، الشافعي (4)

 . 128-127ص، 3ط، ، النووي(5) 
 ( .384-2/383، )1ط، ، الغزايل(6) 
  ( .5/241، )1ط، ، النووي (7)

 ( .2/473، )3ط، ، الرملي(8) 
 ( .236-5/235، )1ط، ، النووي (9)

 ( .2/22، )1ط، ، الشربيين (10)

 خارج دائرة البحث الذي أعمل على حتقيقه . هذه اإلحالة من املؤلف  (11)

 ( .5/236، )1ط، ، لنوويا(12) 
 ( .4/1628، )”أول: “مادة، 1ط، ، اجلوهري.  رجع أي: آل (13)
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ومن  ،وجوبه لغري املكلف -كغريه-طالقه إ ، وقضّية(1)عبابش ال .أخروي كاللهم اقض عنه دينه
، (2)خالفا لألذرعي ،إذ اجلاري على الصالة التعبد ؛وهو األوجه ،بلغ جمنونا ودام جنونه إىل موته

يف غريها بال خالف،  ُئزـل الرابعة وال جيوقب، الدعاء بعد التكبرية الثالثةوعلم مما تقرر وجوب 
((اجملموع)) قال يف 

وال جيب عقب ، (4)ش الرملي .تباعوليس لتخصيص ذلك إال جمرد اال :(3)
 .(5)الرابعة ذكر

وهو  ((وبركاته))ويؤخذ منه عدم استحباب ، وتعدده، قوله: )كسائر الصلوات( يف كيفيته
 .(7)ش رملي .ن استحبهامل (6)كذلك خالفا

 قوله: )ُحنيف( بضم احلاء مصغرا.

  ( أي سرا.قوله: )خمافتة

((احملرر)) يف كما ،ُهمعرفُت وال ،احلاضرأي: ( امليت تعينُي جيب وال) قوله:
 يكفي بل ،(8)

  ،بهـبقل تعيينه من بد فال غائب على صلى لو أما ،يٍزِيْمَت بنوِع اكتفاًء ؛اإلمام عليه صلى من قصد

  

                                                             

 .4اجمللد، 3اجلزء، 99اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(1) 
 ( .2/474، )3ط، ، الرملي (2)

 ( .5/236، )1ط، ، نوويال(3) 
 .مرحع سابق نفس املوضع، الرملي(4) 
 (.2/111، )د.ط، ، السنيكي (5)
 ( .2/184، )1ط، ، اجلويين (6)
  ( .2/473) مرحع سابق،، الرملي (7)

 . 84ص، 1ط، ، الرافعي(8) 
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((البسيط)) إىل وعزي ،(2)احلضرمي وإمساعيل ،(1)جيلُع ابُن قاله كما
 بأنه :(4)يُِّحَبْصاأَل ووجهه، (3)

 عليه يصلَّى من تعيني من بد فال ؛غائبون وهم ،األرض أقطار يف املوت من يوم كل يف بد ال
لي على أص :ما قاله ابن عجيل اليمين أنه يف الغائب البد من تعيينه إال إذا قال :(6)واملعتمد ،(5)منهم

أصلي على من مات  :ال آخر النهاروكذا لو ق، وال حيتاج إىل تعينيمن صلى عليه اإلمام فيكفي، 
((اجملموع))قال يف  ،نظرا للعموم ؛فإهنا تصح ،وغسل ،بأقطار األرض

 وهو حسن مستحب. :(7)

أو الذكر ، أو على الكبري، كأن صلى على زيد :قوله: )فإن عّين امليت احلاضر أو الغائب(
 ،وإن حضر موتى نواهم ، يصحأو األنثى مل ، أو الصغري فبان غري، وأخطأ فبان عمرًا، من أوالده

ومل ، : فلو صلى على بعضهم(8)وإن مل يعرف عددهم، قال الروياين ،نوى الصالة عليهم :أي
فبانوا إحدى عشر أعاد  ،ولو اعتقد أهنم عشرة :مث صلى على الباقي كذلك مل يصح، قال ،يعّينه

وإن اعتقد أهنم إحدى عشر  :ألن فيهم من مل يصل عليه وهو غري متعّين، قال؛ الصالة على اجلميع
وميت صحت على امليت إن جهل  ،ولو صلى على حيٍّ :الصحة، قال :ألظهرفبانوا عشرة فا

 ،مث نوى قطعها عن أحدمها بطلت ،أو على ميتني ،كمن صلى الظهر قبل الزوال ،وإال فال ،احلال
مث  ،ت حىت يفرغمث حضرت أخرى وهم يف الصالة ترك ،ولو أحرم اإلمام بالصالة على اجلنازة

                                                             

، والكرامات األحوال صاحب العارف الزاهد العامل العامل اإلمام اليمين عجيل بن علي بن موسى بن أمحدابن عجيل: هو (1) 
 ت، النور سورة قربه يف يقرأ مسعه عجيل ابن قرائب من الصاحلني اليمن فقهاء بعض أن املشهور ومن السبكي قال

 ( .2/169) ،1ط،  ، الشهيب . هـ684
 . 105ص ترمجته تقدمت،  حممد بن إمساعيل هو: احلضرمي(2) 
 ( .2/385، )1ط، ، الغزايل (3)

كتاب الوسيط إلمام أيب حامد الغزايل رمحه اهلل خمتصر من كتابه البسيط ، ولعدم وقويف على كتاب البسيط  تنبيه :
 كتاب الوسيط املختصر من الكتاب البسيط إلمام أيب حامد الغزايل .مطبوعا ، عزوت النص إىل 

 أخذ. الشافعية من، مياين لغوي فلكي: املربذع بابن ويعرف، األصبحي منصور بن حممد بن علي بن إبراهيم، األصبحي (4)
 .(5/51) ،15ط، ، الزركلي. هـ667 ت، واستجازوه الفقهاء من عدة عنه

 ( .2/469، )3ط، ، الرملي (5)
 ( .2/21، )1ط، ، الشربيين (6)

 ( .5/268، )1ط، ، النووي(7) 
 (.2/581، )1ط، ، الروياين(8) 
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((اجملموع))قاله يف  ،ألنه مل ينوها ؛يصلي على الثانية
االقتداء أو اجلماعة  ،وجيب على املأموم نية، (1)

 .(2)ش رملي .كما مّر يف صفة الصالة ،باإلمام

خصوص الشخص بقطع  املراد أنه يالحظ بقلبه قوله: )نعم إن أشار إىل املعّين صحت(
 ن مل يكن هناك إشارة حسية.وإ ،ونسبه، النظر عن امسه

 قياسا على سائر الصلوات. ؛ويسر به ،ولقصره ،لكونه سنة للقراءة كالتأمني (قوله: )تعوذ

 وهو غائب، أو، قرب على صلى لو ما ذلك وسورة لطوهلما ومشل (قوله: ) ال دعاء افتتاح
((فتاويه)) يف - تعاىل اهلل رمحه - الوالد أفاده كما ،كذلك

 البن خالفا ،التخفيف على لبنائها؛ (3)
 .(4)العماد

رواه  ،ألن ابن عمر كان يفعله ؛يف كل تكبرية (قوله: )ورفع اليدين حذو املنكبني
 .(6)والبيهقي ،(5)الشافعي

( هو أول من دفن بالبقيع من - عنه -رضي اهلل تعاىل  - (7)بن مظعونقوله: )عثمان 
 املهاجرين.

  

                                                             

 ( .5/227، )1ط ،، النووي(1) 
 ( .2/470، )3ط، ، الرملي (2)
 ( .1/160، )د.ط، ، الرملي (3)

 ( .3/138، )د.ط، ، اهليتمي(4) 
 0(585) رقم(، 1/211، )وأحكامها اجلنائز صالة باب ،الصالة كتاب، يف الشافعيأخرجه  (5)
(. 366) رقم(، 1/142، )الصالة يف املنكبني إىل اليدين رفع باب ،الصالة كتاب، يف  البيهقيأخرجه  (6)

 (.1861) رقم ،(5/172، )الصالة صفة باب ،الصالة كتاب،  يف حبان ابن صححهو
 نبيهم حياة يف بوفاهتم فازوا الذين املتقني اهلل أولياء ومن، جريناملها سادة من، السائب أبو اجلمحي مظعون بن عثمان (7)

 وتويف اهلجرتني وهاجر رجال عشر ثالثة بعد السائب أبو أسلم. بالبقيع دفن من أول  السائب أبو وكان عليهم فصلى
 خد على سيلت ودموعه ميت وهو مظعون بن عثمان قبل  اهلل رسول أن عائشة عن،  جمتهدا عابدا وكان بدر بعد

 (.3/100، )د.ط، ، الذهيب. الترمذي صححه. مظعون بن عثمان
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((اجملموع))والذي يف  ،مضعفا من العالمة (أعلم) :معناه (َأَتَعلَُّمقوله: )
، بضم النون ،نعلم (1)

 .(2)ش العباب .عالموسكون العني من اإل

 من الرضاعة. :قوله: )قرب أخي( أي

ووجهه ، حنوه :ومثله ،قوله: )وأدفن إليه من مات من أهلي( وقضيته ندب عظم احلجر
وذكر  ، يثبت ذلك إال العظيموال، فإن القصد بذلك معرفة قرب امليت على الدوام ؛ظاهر

 .(4)ش رملي .استحبابه عند رجليه أيضا (3)املاوردي

 :(5)كما قال ابن الصالح ،وبناؤه ،أو مبسبلة، تبييض القرب الذي ميلكه :قوله: )تبييضه( أي
، حىت ال يقدر عليه النباش ؛أو بناؤه ،ن خيف نبشه فيجوز جتصيصهإإال  ،(6)ن النهي عنهمصح  امل

وكذا لو تسلط عليه  ،كالنباش :وتابعوه قال األذرعي: والضبع ؛(7)ا قاله الشيخ أبو زيدوهذا م
ألجل ذلك بني  ،وظاهره أنه ال فرق يف عدم كراهة ذلك ،ويظهر امليت، وخيف أن خيرقه ،سيل

 (9)ابـعب .ا يف عدم الفرقـصرحي (8)الم الزركشيـوهو حمتمل مث رأيت ك ،اـوغريه ،املسبلة
 .(11)ش رملي .األول خبالف للزينة ليس ألنه ؛تطيينه بتبييضه وخرج .(10)وشرحه

                                                             

 ( .5/282، )1ط، ، النووي(1) 
 .4اجمللد 3اجلزء، 110اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(2) 
 ( .3/25، )1ط، ، املاوردي (3)
 ( .3/36، )3ط، ، الرملي (4)
 . 123ص، 1ط، ، الصالح ابن (5)
 ،اجلنائز كتاب، مسلمأخرجه . «عليه يبىن وأن، عليه يقعد وأن، القرب جيصص أن  اهلل رسول هنى: »قال، جابر عن (6)

 (.970) رقم(، 2/667، )عليه والبناء القرب جتصيص عن النهي باب
 حافظا بالزهد مشهورا النظر حسن، األجالء األئمة من كان، الشافعي الفقيه الفاشاين املرزوي، أمحد بن حممد يدز أبو(7) 

 يشتهي ال وكان، املرزوي القفال بكر أبو عنه وأخذ، املرزوي إسحاق أيب عن الفقه أخذ. غريبة وجوه فيه وله، للمذهب
 ( .209-4/208، )د.ط، ، ابن خلكان . هـ371ت، حاله باطن على أحدا يطلع أن
-هـ1434 سنة الشريعة بكلية القرى أم جبامعة جامعية برسالة حتقيقه مت خمطوط، ، الزركشي(8) 

 . 528ص،  هـ1435
 ( .1/268، )1ط، ، املزجد(9) 

 .4اجمللد 3اجلزء، 117اللوح، خمطوط، ، اهليتمي(10) 
 ( .3/33، )3ط، ، الرملي(11) 
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 يف كما ،غريه يف أم رأسه عند لوح يف ،ال أم صاحبه اسم أكان قوله: )الكتابة عليه( سواء
((اجملموع))

 إىل احتاج لو أنه ((القبور به عرفت ما وضعأن ي يستحب إنه)) :قوهلم من يؤخذ ،نعم ؛(1)
 ،والصاحلني ،األولياء قبور سيما ال احلاجة، بقدر مستحبا كان للزيارة عرفتهمل ؛امليت اسم كتابة
البناء عليه سواء  -اتفاق-وكذا يكره  .(2)ش رملي .السنني تطاول عند بذلك إال تعرف ال فإهنا
وأن  ،وأن يبىن عليه ،أن جيصص القرب -  - هنى النيب» :عن جابر (3)خلرب مسلم ؛أو غريها ،القّبة
؛ وال عنده، : ال يصلى إليه(4)وعكسه تصحيف، قال الزعفراين ،بالقاف قبل العني :أي «يقعد

وإن مل  ،-(ما اعتاد أهل البلد الدفن فيها) :وهي- حيرم ذلك يف مسبلة :وإعظاما له أي، ترّبكا به
وال ، املوات؛ ألن فيه تضييقا على الناس مبا ال مصلحة (5)وأحلق هبا األذرعي، يعرف هلا مسبل

كما يف  ،فيحرم البناء فيها: (6)غريه خبالف االحياء وهو أوجه من قول ،هرض شرعي فيغ
((اجملموع))

((شرح مسلم))و،  (7)
((ىاوالفت))و،  (8)

سواء  ،يف الوقف دال عليه (10)وكالم الرافعي،  (9)
، مطالقه، كما اقتضاه إوخارجه ،وسواء البناء يف حرمي القرب، يق يف احلال أم ال يظهر به تض

                                                             

 ( .5/298، )1ط، ، شرف بن حيىي، النووي(1) 
 ( .3/34)، 3ط، ، الرملي(2) 
 . 6، حاشية رقم  267تقدم خترجيه ص  (3)
 فصيحا حمدثا فقيها جليال إماما كان القدمي رواة أحد،  الزعفراين على أبو اإلمام البغدادي الصباح بن حممد بن احلسن (4)

 وعبد محيد بن وعبيدة والشافعي عيينة بن سفيان من الزعفراين مسع،  القدمي رواة أثبت هو املاوردي قال،  ثبتا ثقة بليغا
 من الستة يف فليس ماجة وابن والنسائي والترمذي داود وأبو البخاري عنه روى،  وخلق هارون بن ويزيد الثقفي الوهاب

 يتكلم مل وأنه لسانا أفصح وال منه صورة أحسن الزعفراين عصر يف يكن مل أنه املؤرخني بعض وذكر،  مسلم إال له يرو مل
، السبكي.  هـ260: ت،  اللغة أهل من الزعفراين كان املروروذي حامد أبو القاضي وقال،  بسوء أحد فيه

 (.2/114، )2ط، 
 (.2/207، )د.ط، ، اجلملانظر (5) 
 ( .2/297، )د.ط، ، انظر الُبَجْيَرِمّي (6)

 ( .5/298، )1ط، ، النووي(7) 
 ( .11/51، )2ط، ، النووي (8)

 .65ص، 6ط، ، النووي(9) 
 (.255-6/254، )1ط، ، الرافعي(10) 
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((اجملموع))كما يف -ويهدم بال خالف 
ويظهر أن الذي يهدمه هو ، الكراهة للتنزيه :وإن قلنا -(1)

 .(2)ال اآلحاد ،احلاكم

  

                                                             

 ( .5/298، )1ط، ، النووي (1)
 (.3/136، )د.ط، ، السنيكي (2)
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ويف اخلتام أسأل اهلل عز وجل اإلخالص يف القول والعمل فما كان من صواب يف هذا البحث فهو 
األستاذ صاحب الفضيلة الشيخ  هذه الرسالةمث بتوجيٍه ومتابعٍة من مشرف  ،من فضل اهلل وحده

وما  ،الدكتور اجلليل / عبدالناصر خضر ميالد جزاه اهلل عّني خري ما جزى معّلمًا مربّيًا عن طالبه
الشيطان ، وأختم بأهم من و ، فهو من نفسييف هذه الرسالةكان من خطٍأ أو تقصرٍي أو نسياٍن 

 -أثناء حبثي وحتقيقي : اليت وقفت عليها يف هذا البحث يف النتائج

لألنصاري من احلواشي النفيسـة يف   التحرير شرح الطالب حتفة على الشوبري حاشيةأن  .1
 الفقه الشافعي ملا متيزت به من تعليقات قليلة املبىن عظيمة املعىن يف الفقه الشافعي .

 ة .وأمهية العناية هبا وحتقيقها يف حّلة علمّية جديد، قيمة املخطوطات العاملية  .2

 ومصطلحات أئمة الشافعية رمحهم اهلل .نصوص براعة اإلمام الشوبري يف فهم  .3

 سهولة عبارة اإلمام أيب حيىي زكريا األنصاري الفقهية مع عمقها الفقهي وسعة مدلوهلا . .4

ازددت إميانًا ويقينًا بصالحية الشريعة اإلسالمية وكمال منهجها وأهنا شريعة خالدة صاحلة  .5
 فقد امتمت مادهتا الفقهية بالثراء والوفاء جبميع متطلبات احلياة . لكل زمان ومكان ،

وآخر دعوانا أن احلمدهلل رب العاملني ، وصلى اهلل على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه 
 أمجعني ،،
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العلمّية  طلبة العلم و طالب الدراسات العليا واحملققون؛ باملخطوطات َيْهَتمَّ َأْن َيِجُب .1
 . والتراث اإلسالمي والعناية به

 هبا يتعلق وما حقيقتها، تبني متأنية متخصصة دراسات الفقهية املصطلحات دراسة ضرورة .2
 تامة معرفة على فيه واملصنف اإلسالمي، للفقه القارئ يكون حىت وآثار،  وأحكام،  أسباب من

 . املصطلحات بتلك

 على أخرى مرة القيمة الكتب هذه حتقيق إعادة قدمية،ال الفقهية باملصنفات العناية ضرورة .3
 غري التجاريني أيدي على جتاريا حتقيقا حمققة حىت أو، مطبوعة كوهنا إىل النظر دون املتخصصني يد

 املتخصصني .

 .لذلك خصصت اليت والرسائل الكتب من الفقهية املصطلحات ببيان احملققني ضرورة عناية .4
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، املعارف مكتبة: الرياض، )1ط، ، الدين ناصر حممد، األلباين
 (.هـ1998/هـ1419

 (.هـ1423،  غراس مؤسسة: الكويت، )1ط، ، الدين ناصر حممد، األلباين

، اإلسالمي املكتب: بريوت، )3ط، ، الدين ناصر حممد، األلباين
 (.م1990/هـ1410

 (.م1985، اإلسالمي املكتب: بريوت، )3ط، ، الدين ناصر حممد، األلباين

: بريوت، )ط.د، ، أمني حممد بن إمساعيل، الباباين
 (.ت.د، العريب التراث إحياء دار
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، الفكر دار: بريوت، )ط.د، ، عمر بن حممد بن سليمان، الُبَجْيَرِمّي
 (.م1995/هـ1415

 مطبعة: م.د، )ط.د، ، عمر بن حممد بن سليمان، الُبَجْيَرِمّي
 (.م1950/هـ1369، احلليب

 (.هـ1422، النجاة طوق دار: بريوت، )1ط، ، إمساعيل بن حممد، البخاري

 دار: الرياض، )1ط، ، بكر أيب بن حممد، الربي
 (.م1983/هـ1403، الرفاعي

، م1988 بدأت، واحلكم العلوم مكتبة: املنورة املدينة، )1ط، ، عمرو بن أمحد، البزار
 (.م2009 وانتهت

 مكتبة: السعودية العربية اململكة، )1ط، ، الفتح أيب بن حممد، يالبعل
 (.م 2003/هـ1423، السوادي

: بريوت، )1ط، ، احلق عبد بن املؤمن عبد، البغدادي
 (.هـ 1412، اجليل دار

، العلمية الكتب دار: بريوت، )1ط، ، مسعود بن احلسني، البغوي
 (.م1997/هـ1418

 القرزعي سليمان بن يوسف بواسطة حتقيقه مت خمطوط، ، مسعود بن احلسني، البغوي
 .هـ1430سنة الشريعة بكلية اإلسالمية باجلامعة جامعية برسالة

، مياإلسال املكتب: بريوت، )2ط، ، مسعود بن احلسني، البغوي
 (. م1983/هـ1403

، طيبة دار: الرياض، )4ط، ، مسعود بن احلسني، البغوي
 (.م 1997/هـ1417
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، 3ط، ، العزيز عبد بن اهلل عبد عبيد أبو، البكري
 (.هـ1403، الكتب عامل: بريوت)

، القبلتني دار: الرياض، ) ط، ، رسالن بن عمر، البلقيين
 (. م 2012/هـ1433

 (.م2014/هـ1435، املنهاج دار: جدة، )1ط، ، رسالن بن عمر، البلقيين

،  حجازي مطبعة: مصر، )4ط، ، إبراهيم أمحد، البنهاوي
 (.م1952/هـ1371

، العلمية الكتب دار: بريوت، )1ط،  ، يونس بن منصور، البهويت
 (.م1997/هـ1418

، العربية دار: بريوت، )2ط، ، بكر أيب بن أمحد، البوصريي
 (.هـ1403

 اإلسالمية جلامعةبا جامعية برسالة حتقيقه مت خمطوط، ، حيىي بن يوسف، البويطي
 .هـ1431-هـ1430سنة الشريعة بكلية

 الدراسات جامعة: كراتشي، )1ط، ، علي بن احلسني بن أمحد، البيهقي
 (.م1991/هـ1412، اإلسالمية

، اخلاجني مكتبة: القاهرة، )2ط، ، احلسني بن أمحد، البيهقي
 (.م 1994/هـ1414

 (.م2009،  غراس: الكويت، )1ط، ، احلسني بن أمحد ،البيهقي

، اإلسالمية الدراسات جامعة: كراتشي، )1ط، ، احلسني بن أمحد، البيهقي
 (.م1989/هـ1410



 

274 
 

، العلمية الكتب دار: بريوت، )3ط، ، احلسني بن أمحد، البيهقي
 (. م 2003/هـ1424

 (.هـ1410، املنارة مكتبة: املكرمة مكة، )1ط، ، احلسني نب أمحد، البيهقي

 (. م1998، اإلسالمي الغرب دار: بريوت) ط.د، ، عيسى بن حممد، الترمذي

، العثمانية املعارف دائرة: آباد حيدر، )1ط، ، حبان بن حممد، التميمي
 (.م1973/هـ1393

 مكتبة: بريوت، )1ط، ، علي بن حممد، التهانوي
 (.م1996، ناشرون لبنان

مكتبة : املكرمة مكة، ) ط.د، ، علي بن الوهاب عبد، الثعليب
 (.ت.د،  الباز أمحد مصطفى

: املكرمة مكة) ،1ط، ، إبراهيم بن حممد الدين معني، اجلاجرمي
 (.م 2013/هـ 1434، األسدية املكتبة

، العلمية الكتب دار: بريوت، )1ط، ، علي بن حممد بن علي، اجلرجاين
 (.م1983/هـ1403

، العلمية املكتبة: بريوت، )ط.د، ، حممد بن املبارك، اجلزري
 (.م1979/هـ1399

، ط.د، ، منصور بن رعم بن سليمان، اجلمل
 .(ت.د، الفكر دار: بريوت)

 - هـ1386،  السلفية املكتبة: املنورة املدينة، )1ط، ، علي بن الرمحن عبد، اجلوزي
 (.م1968 - م1966/هـ1388
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، ميةالعل الكتب دار: بريوت، )1ط، ، علي بن الرمحن عبد، اجلوزي
 (.م1985/هـ1405

 (.م1990/هـ1410، نادر مؤسسة: بريوت، )1ط، ، اجَلْعد بن علي، اجَلْوَهري

 دار: جدة، )1ط، ، يوسف بن اهلل عبد بن امللك عبد، اجلويين
 (.م2007/هـ1428، املنهاج

 نزار مكتبة: مكة املكرمة، )3ط، ، حممد بن الرمحن عبد، حامتلنب أيب 
 ( هـ1419، الباز مصطفى

، عطية بن علي بن حممد، احلارثي
 (.م 2005/هـ 1426، العلمية الكتب دار: بريوت، )2ط، 

، العلمية الكتب دار: بريوت)، 1ط، ، اهلل عبد بن حممد، احلاكم
 (.م1990/هـ1411

،  الرسالة مؤسسة: بريوت، )1ط، ، أمحد بن حبان بن حممد، حبانابن 
 (.م 1988/هـ1408

، العلمية الكتب دار: بريوت، )1ط، ، حممد بن علي بن أمحد، حجرابن 
 (.هـ1415

، 1ط، ، دحمم بن علي بن أمحد، حجرابن 
 (.م1989/هـ1419،  العلمية الكتب دار: بريوت)

 (. هـ1419،  العاصمة دار: الرياض، )1ط، ، حممد بن علي بن أمحد، حجرابن 

 دار: بريوت، )ط.د، ، حممد بن علي بن أمحد، حجرابن 
 (.هـ1379، املعرفة
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، األعلمي مؤسسة: بريوت، )2ط، ، حممد بن علي بن أمحد، حجرابن 
 (.م1971/هـ1390

، الصميعي دار: الرياض، )1ط، ، حممد بن علي بن أمحد، حجرابن 
 .(م2006/هـ1427

 مطبعة: الرياض، )1ط، ، حممد بن علي بن أمحد، حجرابن 
 (.هـ1422، سفري

، العاصمة دار: الرياض، )1ط، ، حممد بن حممود، احلداد
 (.م 1987/هـ1408

، الكتب عامل: القاهرة، )1ط، ، حممد الدين زين، احلدادي
 (.م1990/هـ1410

،  العلمية الكتب دار: بريوت، )1ط، ، سعيد بن أمحد بن علي، حزمابن 
 (.م1983/هـ1403

 (. ت.د،  العلمية الكتب دار: بريوت) ط.د،  ، سعيد بن أمحد بن علي، حزمابن 

 دار: بريوت، )3ط، ، علي بن خليل حممد، احلسيين
 (.م1988/هـ1408، اإلسالمية البشائر

 (.م1995، صادر دار: بريوت، )2ط، ، اهلل عبد بن ياقوت، احلموي

 ناصر مؤسسة: بريوت، )2ط، ، اهلل عبد بن حممد، احِلمريي
 (.م1980، للثقافة

: دمشق/بريوت، ) 1ط، ، سعيد بن نشوان، احلمريي
 ( .م 1999/هـ1420، الفكر دار/املعاصر الفكر دار



 

277 
 

، اإلسالمي املكتب: بريوت، )3ط، ، إسحاق بن حممد، خزميةابن 
 (. م 2003/هـ1424

 الغرب دار: بريوت، )1ط، ، ثابت بن علي بن أمحد بكر أبو، البغدادي اخلطيب
 (.م2002/هـ1422، اإلسالمي

، صادر دار: بريوت، )ط.د، ، بكر أيب بن حممد بن دأمح، خلكانابن 
 .(م1978/هـ1398

، الرشد مكتبة: الرياض، )1ط، ، اهلل عبد بن خليل، اخلليلي
 (.هـ1409

، الرسالة مؤسسة: بريوت، )1ط، ، أمحد بن عمر بن علي، الدارقطين
 ( م2004/هـ1424

، املغين دار: الرياض، )1ط، ، الرمحن عبد بن اهلل عبد، الدارمي
 (.م2000/هـ1412

 (. م 1993/هـ1414، املشكاة دار: حلوان، )1ط، ، األشعث بن سليمان ،داودأبو 

 (.ت.د، العصرية املكتبة: بريوت/صيدا، )ط.د، ، األشعث بن سليمان ،داودأبو 

 دار: بريوت، )ط.د، ، عرفة بن أمحد بن مدحم، الدسوقي
 (.ت.د، الفكر

، احملمدية السنة مطبعة: القاهرة، )ط.د، ، العيد دقيقابن 
 (.م1953/هـ1372

،  اإلسالمية ونوالشؤ األوقاف وزارة: قطر، ) 1ط، ، بكر أيب بن حممد، الدماميين
 (.م2009/هـ1430
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 دار: بريوت، )1ط، ، شطا حممد بن بكر أبو، الدمياطي
 (.م 1997/هـ 1418،  الفكر

، املنهاج دار: جدة، )1ط، ، عيسى بن موسى بن حممد، الدمريي
 (.م2004/هـ1425

، العلمية الكتب دار: بريوت، )2ط، ، عيسى بن موسى بن حممد، الدمريي
 (.هـ 1424

، اإلسالمي الغرب دار: بريوت، )2ط، ، عثمان بن أمحد بن حممد، الذهيب
 (. م2003/هـ1424

، العلمية الكتب دار: بريوت، )1ط، ، عثمان بن أمحد بن حممد، الذهيب
 (. م1998/هـ1419

، احلديث دار: القاهرة، )ط.د، ، عثمان بن أمحد بن حممد، الذهيب
 (.م2006/هـ1427

 الرئاسة: السعودية العربية اململكة، )3ط، ، أمحد بن حممد، الذهيب
 (. هـ1413، واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمية البحوث إلدارة العامة

، النموذجية الدار/العصرية املكتبة: صيدا/بريوت، )5ط، ، بكر أيب بن حممد، ازيالر
 (.م1999/هـ1420

، العلمية الكتب دار: بريوت، ) 1ط، ، حممد بن الكرمي عبد، الرافعي
 (.م1997/هـ1417

، العلمية الكتب دار: بريوت، )1ط، ، حممد بن عبدالكرمي، الرافعي
 (.م2005/هـ1426

، العلمية الكتب دار: بريوت، )1ط، ، حممد بن أمحد، الرفعةابن 
 (.م2009
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 ،العامة املصرية اهليئة طبعة: مصر) ،ط.د، ، حممد رمزي
 (.م1994

 (.ت.د، اإلسالمية املكتبة: القاهرة، )ط.د، ، محزة بن أمحد، الرملي

، املعرفة دار: بريوت، )ط.د، ، محزة بن أمحد بن حممد، الرملي
 (.ت.د

دار الكتب : بريوت، )3ط، ، محزة بن أمحد بن حممد، الرملي
 (.م2003/هـ1424، العلمية

: بريوت، )1ط، ، إمساعيل بن عبدالواحد، روياينال
 (.م 2002/هـ 1423، العريب التراث إحياء دار

 بن حممد بواسطة حتقيقه مت خمطوط، ، إمساعيل بن عبدالواحد، الروياين
 .م2007 - ه1428 سنة الشريعة بكلية القرى أم جبامعة جامعية برسالة املالكي مطر

 دار: م.د) ،ط.د، ، الرّزاق عبد بن حمّمد بن حمّمد، الزَّبيدي
 (.ت.د، اهلداية

 بن عبدالعزيز بواسطة حتقيقه مت خمطوط،  ، هبادر  بن حممد،  الزركشي
 .هـ1436 سنة الشريعة بكلية لقرىا أم جبامعة جامعية برسالة اخلضري محد

 أضواء: الرياض، ) 1ط، ، اهلل عبد بن هبادر بن حممد، الزركشي
 (.م1998/هـ1419، السلف

، احلديث دار: القاهرة، )ط.د، ، هبادر بن حممد، الزركشي
 (.م 2006/هـ1427

 بن منصور بواسطة حتقيقه مت خمطوط، ، هبادر بن حممد، الزركشي
 .هـ1436 سنة الشريعة بكلية القرى أم جبامعة جامعية برسالة الفراج عبدالرمحن
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،  الكتيب دار: عّمان، )1ط، ، اهلل عبد بن حممد، الزركشي
 (.م1994/هـ1414

،  قرطبة مكتبة:  القاهرة، )1ط، ، اهلل عبد بن حممد، الزركشي
 (.م 1998/هـ 1418

، املاليني العلم دار: بريوت، )15ط، ، علي بن حممد بن حممود بن الدين خري، الزركلي
 (.م 2002

 رقم، الرياض، سعود امللك جبامعة خمطوط، ،  حيي بن علي، الزيادي
1542. 

 القبلة دار/الريان مؤسسة: جدة/)بريوت، ، يوسف بن اهلل عبد الدين مجال، الزيلعي
 (.م1997/هـ1418، اإلسالمية للثقافة

 املكتبة: القاهرة/تونس، )ط.د، ، موسى بن عياض، السبيت
 (.ت.د،  التراث دار/العتيقة

 الكتب دار: بريوت) ،ط.د، ، الدين تاج والسبكي ،الدين تقي السبكي
 (.م 1995/هـ1416، العلمية

 بواسطة حتقيقه مت خمطوط، ، عبدالكايف بن علي الدين تقي، السبكي
-هـ1429 سنة الشريعة بكلية القرى أم جبامعة جامعية برسالة احلريب مسعد بنت أمينة

 .هـ1430

، هجر دار: القاهرة، )2ط، ، الدين تقي بن هابالو عبد، السبكي
 (.هـ1413

 (.ت.د، املعارف دار: بريوت، )ط.د، ، الكايف عبد بن علي، السبكي

 مكتبة دار: بريوت، )ط.د، ، الرمحن عبد بن حممد، السخاوي
 (.ت.د، احلياة
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 (.م1993/هـ1414، املعرفة دار: بريوت، )ط.د، ، أمحد بن دحمم، السرخسي

 دار: بريوت، )1ط، ، أمحد بن علوي، السقاف
 (.م2004/هـ1425، اإلسالمية البشائر

،  لعثمانيةا املعارف دائرة جملس: آباد حيدر، )1ط، ، حممد بن الكرمي عبد، السمعاين
 (.م 1962/هـ1382

، العلمية الكتب دار: بريوت، )1ط، ، حممد بن منصور، السمعاين
 ( .م1999/هـ1418

 ،زكريا بن حممد بن زكريا، السنيكي
 (.ت.د،  اإلسالمي الكتاب دار: القاهرة، ) ط.د، 

، زكريا بن حممد بن زكريا، السنيكي
 (.ت.د،  امليمنية املطبعة: القاهرة، )ط.د، 

، 1ط، ، زكريا بن حممد بن زكريا، الُسَنْيكي
 (.م1997/هـ1418 ،العلمية الكتب دار: بريوت)

 دار: القاهرة)د.ط ، ، زكريا بن حممد بن زكريا، السنيكي
 الكربى، د.ت( العربية الكتب

 دار: بريوت، )ط.د، ، زكريا بن حممد بن زكريا، السنيكي
 (.م1994/هـ1414، الفكر

 دار: بريوت)، 1ط، ، زكريا بن حممد بن زكريا، السنيكي
 (.م1997/هـ1417، العلمية الكتب

، العلمية الكتب دار: بريوت، ) ط، ، بكر أيب بن الرمحن عبد، السيوطي
 (.م1990/هـ1411
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: ريوتب، )1ط، ، بكر أيب بن الرمحن عبد ،السيوطي
 (.م1996/هـ1417، العلمية الكتب دار

 املكتبة: بريوت، )ط.د، ، بكر أيب بن الرمحن عبد، السيوطي
 (.ت.د، العلمية

 (.م 2008/هـ1429، اجلوزي ابن دار الدمام:، )1ط، ، موسى بن إبراهيم، الشاطيب

 (.م1990/هـ1410، املعرفة دار: بريوت، )ط.د، ، إدريس بن حممد، الشافعي

، العلمية الكتب دار: بريوت، )ط.د، ، إدريس بن حممد، الشافعي
 (.هـ1400

 دار: بريوت، )ط.د، ، أمحد بن حممد الدين مشس، الشربيين
 (.ت.د، الفكر

،  1ط، ، أمحد بن حممد الدين مشس، الشربيين
 (.م1994/هـ1415،  العلمية الكتب دار: بريوت)

، 1ط، ، أمحد بن بكر أيب بن حممد، الشلي
 (.م2003/هـ1424، احلديثة ترمي مكتبة: حضرموت)

: بريوت، )1ط، ،  شهبة ضيقا بن عمر بن حممد بن أمحد بن بكر أبو،  الشهيب
 ( .هـ1407، الكتب عامل

 دار: بريوت) ط.د، ، علي بن حممد، الشوكاين
 (.ت.د، الفكر

،  الرسالة مؤسسة: بريوت، )1ط، ، حنبل بن حممد بن أمحد، الشيباين
 (. م 2001/هـ1421
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، الكتب عامل: بريوت، )3ط، ، فرقد بن احلسن بن حممد، الشيباين
 (.هـ1403

، الرشد مكتبة: الرياض، )1ط، ، حممد بن اهلل عبد، شيبةابن أيب 
 (هـ1409

 (.هـ1403،  الفكر دار: دمشق، )1ط، ، علي بن إبراهيم، الشريازي

، الكتب عامل: بريوت) ،1ط، ، علي بن إبراهيم، الشريازي
 (.م1983/هـ1403

، العلمية الكتب دار: بريوت، )2ط، ، علي بن إبراهيم، الشريازي
 (.م 2003/هـ1424

، التراث إحياء ارد: بريوت) ،1ط، ، أيبك بن خليل الدين صالح، الصفدي
 (.م2000/هـ1420

-1973،  صادر دار: بريوت، ) 1ط، ، أمحد بن شاكر بن حممد، الدين صالح
 (م1974

، الرمحن عبد بن عثمان، الصالحابن 
 (.هـ1405، مياإلسال املكتب: بريوت، )2ط، 

 البشائر دار: بريوت، )1ط، ، الرمحن عبد بن عثمان، الصالحابن 
 (.م1992، اإلسالمية

،  واحلكم العلوم مكتبة: بريوت، )1ط، ، الرمحن عبد بن عثمان، الصالحابن 
 (.هـ1407

 دار/الفكر دار: بريوت/سوريا، ) ط.د، ، الرمحن عبد بن عثمان، الصالحابن 
 (.م1986/هـ1406، املعاصر الفكر
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، إشبيليا كنوز دار: الرياض، )1ط، ، عبدالرمحن بن عثمان، الصالحابن 
 (.م 2011/هـ 1432

 (م1995/هـ1415، احلرمني دار: القاهرة، )ط.د، ، أمحد بن سليمان، الطرباين

 (.ت.د،  تيمية ابن مكتبة: القاهرة، )2ط، ، أمحد بن سليمان، الطرباين

، حزم ابن دار: م.د، )1ط، ، صاحل حممد مرمي، الظفريي
 (.م 2002/هـ1422

،  الفكر دار: بريوت، ) 2ط،  ، عمر بن أمني حممد، عابدينابن 
 . (م1992/هـ1412

 الكتب دار: بريوت، )2ط، ، قاسم بن أمحد، العبادي
 (.م2012/هـ1433، العلمية

 دار: بريوت، )1ط، ، حممد بن اهلل عبد بن يوسف، الرب عبدابن 
 (.م 1992/هـ 1412، اجليل

، العلمية الكتب دار: بريوت، )1ط، ، حممد بن اهلل عبد بن يوسف، عبدالربابن 
 (.م2000/هـ1421

 الكتاب دار: بريوت، )1ط، ، حممد بن اهلل عبد بن يوسف، عبدالربابن 
 (.م1985/هـ1405، العريب

 مكتبة: القاهرة، )ط.د، ، العزيز عبد الدين عز، عبدالسالمابن 
 (.م 1991/هـ 1414،  األزهرية لكلياتا

: بريوت، )1ط، ، حممد بن علي، عراقابن 
 (.هـ1399، العلمية الكتب دار
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 دار: بريوت، )1ط، ، الرحيم عبد بن أمحد، العراقي
 (. م2011/هـ1432، املنهاج

، طالس دار: دمشق، )2ط، ، اهلل عبد بن احلسن، العسكري
 (.م 1996

 (.ت.د، والثقافة العلم دار: القاهرة) ،ط.د، ، اهلل عبد بن احلسن، العسكري

 (.هـ1415، يةالعلم الكتب دار: بريوت، )2ط، ، أشرف حممد، آبادي العظيم

، العلمية املكتبة دار: بريوت، )1ط، ، موسى بن عمرو بن حممد، العقيلي
 (. م1984/هـ1404

 دار: بريوت/دمشق، )1ط، ، أمحد بن احلي عبد، العكري
 (.م1986/هـ1406، كثري ابن

،  املنهاج دار: جدة، )1ط، ، سامل بن اخلري أيب بن حيىي، العمراين
 (.م 2000/هـ 1421

، 1ط، ، اهلل عبد بن شيخ بن القادر عبد، الَعْيَدُروس
 (.هـ1405، العلمية الكتب دار: بريوت)

 (.ة، د.تاملعرف دار: بريوت)د.ط ، ، حممد بن حممد حامد أبو، الغزايل

 (.هـ1417، السالم دار: القاهرة، )1ط، ، حممد بن حممد حامد أبو، الغزايل

، العاملي العايل املعهد: كواالملبور، )ط.د، ، حممد بن حممد حامد أبو، الغزايل
 (.م1996

، حممد بن قاسم بن حممد، الغزي
 (.ـه1420، العلمية الكتب دار: بريوت، )2ط، 
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 اجلفان: بريوت، )1ط،  ، قاسم بن حممد، الغزي
 (.م 2005/هـ 1425، حزم ابن دار - واجلايب

 دار: بريوت، )1ط ،،  حممد بن حممد الدين جنم، الغزي
 (.م 1997/هـ 1418، العلمية الكتب

 (.ت.د، املعرفة دار: بريوت، )ط.د، ، الزهري حممد، الغمراوي

، الشعب دار مؤسسة: القاهرة، )ط.د، ، إبراهيم بن إسحاق، الفارايب
 (. م 2003/هـ1424

 العلم دار: بريوت، )1ط،  ،محاد بن إمساعيل، الفارايب
 (.م 1987/ هـ 1407، للماليني

 (.م1999، اهلالل ومكتبة دار: بريوت، )1ط، ، أمحد بن اخلليل، الفراهيدي

، الرسالة مؤسسة: بريوت، )8ط، ، يعقوب بن حممد، آبادي الفريوز
 (.م 2005/هـ1426

 (.ت.د، العلمية املكتبة: بريوت، )ط.د، علي بن حممد بن دأمح، الفيومي

 (.هـ1397، العاين مطبعة: بغداد، )1ط، ، مسلم بن اهلل عبد، قتيبةابن 

، الفكر دار: بريوت) ،ط.د، ، زكريا بن فارس بن أمحد، القزويين
 (.م1979/هـ1399

 (.ت.د، صادر دار: بريوت، )ط.د، ، حممد نب زكريا، القزويين

 املطبعة: بوالق، )7ط، ، حممد بن أمحد، القسطالين
 (.هـ1323، األمريية الكربى

، ةالتوفيقي املكتبة: القاهرة) ،ط.د، ، حممد بن أمحد، القسطالين
 (.ت.د
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: بغداد، )ط.د، ، اهلل عبد بن مصطفى، القسطنطيين
 (.م1941، املثىن مكتبة

: بريوت، )1ط، ، احلق عبد بن املؤمن عبد، القطيعي
 (.هـ 1412، اجليل دار

، عفان ابن دار/القيم ابن دار: القاهرة/الرياض، )1ط ،، أمحد بن اهلل عبد، القفال
 (. م2011/هـ1432

 الكتاب دار: بريوت، )2ط، ، علي بن أمحد، القلقشندي
 (.م1980/هـ 1400، اللبنانني

 ردا: بريوت، )ط.د، ، أمحد عمرية ،الربلسي و ،سالمة أمحد ،القليويب
 (.م1995/هـ1415، الفكر

، النفائس دار: بريوت، )2ط، ، رواس حممد، قلعجيو ،صادق حامد، قنييب
 (.م 1988/هـ1408

، النفائس دار: األردن، )2ط، ، عمر يوسف أكرم، القوامسي
 (.م2013/هـ1434

: بريوت) ،2ط، ، مسعود بن بكر أبو، الدين عالء، الكاساين
 (.م1986/هـ1406، العلمية الكتب دار

، اإلسالمي املكتب: بريوت، )2ط، ، اهلل عبد بن حممد، ِكْبِريت
 (.هـ1385

، الكبري عبد بن احَلّي َعْبد حممد، الكتاين
 (م1982، اإلسالمي الغرب دار: بريوت، )2ط، 

 .(م1997/هـ1410، هجر دار: القاهرة، )1ط،  ،عمر بن إمساعيل، كثريابن 
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، الدينية الثقافة مكتبة: القاهرة، )ط.د، ، عمر بن إمساعيل، كثريابن 
 (.م 1993/هـ1413

 املعارف دائرة جملس: آباد حيدر) 3،ط، ، علي بن طاهر حممد، الكجرايت
 (.م 1967/هـ1387،  العثمانية

 (.م1998، الرسالة مؤسسة: بريوت، )2ط، ، موسى بن أيوب، الكفوي

 الشرق مكتبة: بغداد، )ط.د، ، احلي عبد حممد، اللكنوي
 (.م1989، اجلديد

، العاملية الرسالة دار: بريوت، )1ط، ، يزيد بن حممد، جهماابن 
 (.م2009/هـ1430

 (.م 2008،  اإِلسالمي الغرب دار: بريوت، ) 1ط،  ،  علي بن حممد، املازري

 (.م1994/هـ1415،  العلمية الكتب دار: بريوت، ) 1ط،  ،  أنس بن مالك

 (.م1985/هـ1406،  العريب التراث إحياء دار: بريوت، )ط.د، ، مالك بن أنس بن مالك

 دار: بريوت، )1ط، ، حبيب بن حممد بن حممد بن علي احلسن أبو، املاوردي
 (.م1999/هـ1419، العلمية الكتب

 دار: بريوت، )1ط، ، الرمحن عبد حممد، املباركفوري
 (.م1990/هـ1410، لعلميةا الكتب

 إنصاف بواسطة حتقيقه مت خمطوط، ، مأمون بن عبدالرمحن، املتويل
 .م2006 سنة الشريعة بكلية القرى أم جبامعة جامعية برسالة الفعر محزة بنت

 (. ت. د، الدعوة دار: م.د) ط.د، ، بالقاهرة العربية اللغة جممع

، البخاري دار: املنورة املدينة، )1ط، ، حممد بن أمحد، حملامليا
 (.هـ1416
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 الكتب دار: بريوت، )1ط، ، عبداهلل بن أمحد، الطربي احملب
 (.م2004/هـ1424، العلمية

 دار: بريوت، )ط.د، ، اهلل فضل بن أمني حممد، احمليب
 (.ت.د، صادر

 دار: بريوت، )1ط، ، أمحد بن حممد الدين جالل، احمللي
 (.م 2001/هـ 1422، العلمية الكتب

، الرسالة مؤسسة: دمشق، )1ط، ، أمحد بن حممد، احمللي
 (.م2005/هـ1426

 إحياء دار: بريوت، )2ط، ، سليمان بن علي، رداويامل
 (. ت.د،  العريب التراث

، العلمية الكتب دار: بريوت، )1ط، ، إمساعيل بن علي، املرسي
 (.م 2000/هـ1421

، العريب التراث إحياء دار: بريوت، )1ط، ،إمساعيل بن علي، املرسي
 (.م1996/هـ1417

 (.ت.د، الباز مصطفى نزار مكتبة: املكرمة مكة، )ط.د، ، حممد بن احلسني، املروروذي

، الفتح دار: عّمان، )1ط، ، حممد بن احلسني، املروروذي
 (. م 2010/هـ1431

، 1ط، ، حممد بن عمر بن أمحد، املزجد
 ( .م2008/هـ1428، العلمية الكتب دار: بريوت)

، العلمية الكتب دار: بريوت، )1ط، ، إمساعيل بن حيىي بن إمساعيل، املزين
 (.م1998/هـ1419
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 (.ت.د، العريب التراث إحياء دار: بريوت، )ط.د، ، احلجاج بن مسلم

 (.ت.د، العريب الكتاب دار: بريوت، )ط.د، ، السيد عبد بن ناصر، املطرزي

 ابن دار: بريوت، )1ط، ، العزيز عبد بن أمحد، املعربي
 (.م 2004/هـ1424، حزم

 باجلامعة جامعية برسالة حتقيقه مت خمطوط، ، األمري بن حممد، املقدسي
 .هـ1425 سنة الشريعة بكلية املنورة نةباملدي اإلسالمية

، الضياء دار: الكويت، ) 1ط، ، بكر أيب بن إمساعيل، املقري
 ( .م2014/هـ1434

، العاصمة دار: الرياض، )1ط، ، علي بن عمر، امللقنابن 
 (.م1997/هـ1417

 (.م2004/هـ1425، اهلجرة دار: الرياض، )1ط، ، علي بن عمر، امللقنابن 

، القلم دار: دمشق، )2ط، ، زكريا بن علي، املنبجي
 (.م1994/هـ1414

/ هـ1425، املسلم دار: الرياض، )1ط، ، إبراهيم بن حممد بكر أبو، املنذرابن 
 .(مـ2004

: الرياض، )1ط، ، إبراهيم بن حممد بكر أبو، املنذرابن 
 .(م 1985/هـ 1405، طيبة دار

: بريوت، ) 1ط، ، القوي عبد بن العظيم عبد، املنذري
 (.هـ1417، العلمية الكتب دار

 (.هـ1414، صادر دار: وتبري، )3ط، ، علي بن مكرم بن حممد، منظورابن 
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، العلمية الكتب دار: بريوت، )1ط، ، حممد بن إبراهيم بن الدين زين، جنيمابن 
 ( .م1999/هـ1419

، اإلسالمية املطبوعات مكتب: حلب، )2ط، ، شعيب بن أمحد،  النسائي
 (.م1986/هـ1406

، الرسالة مؤسسة: بريوت، )1ط، ، شعيب بن أمحد، النسائي
 . (م2001/هـ1421

 (.هـ1311،  املثىن مكتبة: بغداد) ،ط.د، ، حممد بن عمر، النسفي

 دار: بريوت، )ط.د، ، غامن بن أمحد، النفراوي
 (.م1995/هـ1415، الفكر

، الدينية الشؤون: قطر، )1ط، ، لؤلؤ بن أمحد، النقيبابن 
 (.  م1982

 (.م1990/ـه 1410، كثري ابن دار: بريوت/دمشق، )2ط، ، شرف بن حيىي، النووي

،  حزم ابن دار: بريوت، ) 3ط، ، شرف بن حيىي، النووي
 (.م 1994/هـ1414

 (.م1992/ـه1413، اجليل دار: بريوت، )1ط ،، شرف بن حيىي، النووي

 ( .م1997، الفكر دار: بريوت، ) 1ط، ، شرف بن حيىي، النووي

 إحياء دار: بريوت، )2ط، ، شرف بن حيىي، النووي
 (.هـ1392، العريب التراث

 (.هـ1408، القلم دار: دمشق، )1ط، ، شرف بن حيىي، النووي

 (.ت.د، العلمية الكتب دار: بريوت، )ط.د، ، شرف بن حيىي، النووي
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: بريوت، )1ط، ، شرف بن حيىي، النووي
 (. م1997/هـ1418، الرسالة مؤسسة

 (.م1996/هـ1416، حزم ابن دار: بريوت، )1ط ،، شرف بن حيىي، النووي

 املكتب: عمان/دمشق/بريوت، )3ط، ، شرف بن حيىي، النووي
 ( .م1991/  هـ1412، اإلسالمي

 دار: بريوت/دمشق، )1ط، ، شرف بن حيىي، النووي
 (.م2010/هـ1431، النوادر

، اإلسالمية البشائر دار: بريوت، )6ط، ، شرف بن ىيحي، النووي
 (.م1996/هـ1417

، الفكر دار: بريوت، )1ط، ، شرف بن حيىي، النووي
 (.م2005/هـ1425

 ومطبعة مكتبة شركة: مصر، )2ط، ، هشام بن امللك عبد، هشامابن 
 (.م 1955/هـ1375، احلليب البايب مصطفى

 مؤسسة: بريوت، )1ط، ، حجر بن أمحد، اهليتمي
 (.م 1990/هـ 1410،  الثقافية الكتب

، القاهرة، مصر، الشريف األزهر مبكتبة خمطوط، ، حجر بن أمحد، اهليتمي
 .48294 رقم

، العلمية الكتب دار: بريوت، )1ط، ، حجر بن أمحد، اهليتمي
 (.م2000/هـ1420

، ط.د، ، حجر بن أمحد، اهليتمي
 (.م 1983/هـ 1357،  الكربى التجارية املكتبة: مصر)



 

293 
 

 دار: بريوت، )1ط، ، حجر بن أمحد، اهليتمي
 (. م 2005/هـ 1426، العلمية الكتب

، القدسي مكتبة: القاهرة، )ط.د، ، بكر أيب بن علي، اهليثمي
 (.م 1994/هـ1414

 (.ت.د، ن.د: م.د، )ط.د، ، مظفر بن عمر، الوردي

، الرسالة مؤسسة: بريوت، )3ط، ، إبراهيم بن حممد، الوزيرابن 
 (.م 1994/هـ1415


