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الصالح وقد توقف اإلمام أحمد بن حنبل يف الكثري

من املسائل والتي سبق ان جمعت ودرست ولكننا
يف هذا البحث نقصد مسائل العبادات منها فحسب

الحم��د لل��ه رب العامل�ين والصالة والس�لام عىل وليس كل املسائل.
أرشف الخلق واملرس��لني س��يدنا محمد صىل الله

عليه وعىل آله وصحبه سلم تسليام كثريا.

وبعد  ..فإن الفقه هو أرشف العلوم التي يجب عىل

املرء تعلمه��ا ،وقد ثبت يف فض��ل الفقه يف الدين
جملة من األحاديث والتي يضيق املقام بذكرها يف

ه��ذا البحث القصري ،ولطامل��ا كان الفقهاء يف كل

زمن يعلمون الناس الدين ويفتونهم يف أمرهم ،وكان

ع�لى رأس هؤالء اإلمام أحمد ب��ن حنبل ريض الله

عنه وأرضاه ،فكانت ل��ه الفضائل واملناقب الكثرية
والتي س��نذكر بعضها إن ش��اء الله يف التعريف به،
وكان م��ن عادة الفقهاء التوقف يف بعض املس��ائل
التي تعرض له��م ،اللتباس األدلة وتداخلها أحيانا،

ولع��دم الدليل ،يف أحيان أخ��رى ،ولتعارض األدلة

يف الكث�ير من األحيان ،وكان أحمد بن حنبل رحمه
الل��ه زاهدا متورعا ،ال يفتي في�ما ليس فيه أي دليل

عن��ده ،وال يتج��رأ ع�لى الدي��ن بالقول ،ف��كان إن
تعارضت األدلة توقف إن مل يستطع الرتجيح ،وكان

إن مل يجد الدليل يف مس��ألة توقف ،وليس هذا مام

يق��دح يف الع��امل أو الفقيه بل ع�لى العكس ،إمنا

ذلك كان داللة عىل تورع الرجل وفقهه ،فقد حىك

الكثري من العلامء عن كبار السلف التوقف يف كثري
من املس��ائل ،كالتابع�ين وأتباعهم وأمئة الس��لف

❊

❊

❊
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من مواقف حرصه��ا عليه ،فيقول :كنت رمبا أردت

المبحث األول

البكور يف الحديث ،أي أنه يريد الخروج إىل طلب

التعريف باإلمام أحمد وبمصطلح
التوقف في االختيارات الفقهية

ويقول فتأخذ أمي بثيايب ،وتقول :حتى يؤذن الناس

أو يصحوا.

•املطلب األول :التعريف باإلمام أحمد

ويف العرشين من عمره بدأ يف رحالت طلب العلم،

الحديث والسامع من املحدثني قبل طلوع الفجر،

•الرحلة يف طلب العلم:

ه��و اإلمام الع��امل الزاهد ،أب��و عبد الل��ه أحمد بن فذه��ب إىل الكوفة ومكة واملدينة والش��ام واليمن
محمد بن حنبل بن هالل بن أس��د الشيباين ،الفقيه ث��م رجع إىل بغداد ودرس فيها عىل الش��افعي أثناء
واملح��دث ،صاحب املذه��ب املعروف مبذهب قيام الش��افعي برحالته إليها يف املدة من  195إىل
197ه��ـ ،وكان من أك�بر تالميذ الش��افعي ببغداد،
الحنابلة(.)1
•مولده ونشأته:

ك�ما تعلم أحم��د عىل يد كث�ير من عل�ماء العراق

ولد ببغداد ونشأ بها ومات والده وهو صغري فتعهدته منهم إبراهيم بن سعيد وسفيان بن عيينة ويحيى بن
أمه ووجهته إىل دراسة العلوم الدينية ،فحفظ القرآن س��عيد ويزيد ابن هارون وأبو داود الطياليس ووكيع
وتعلم اللغة .ويف الخامسة عرشة من عمره بدأ دراسة ب��ن الج��راح وعبد الرحم��ن بن مه��دي ،بعد ذلك
الحديث وحفظه ،وكانت أمه ش��ديدة الحرص عليه أصب��ح مجته ًدا صاحب مذهب مس��تقل وبرز عىل

تولت رعايته وطلبه للعلم ،فكنت مثاالً لألمهات يف أقران��ه يف حفظ الس��نة وجمع ش��تاتها حتى أصبح
تنش��ئة الرجال والعلامء ،فقد حىك عنها أبنها موقفاً إم��ام املحدثني يف عرصه ،يش��هد له يف ذلك كتابه
((( تنظ��ر ترجمت��ه يف :س�يرة اإلم��ام أحمد البن��ه صالح،

املس��ند ال��ذي حوى نيفً��ا وأربعني أل��ف حديث.

وتهذي��ب الك�مال .35 /1 :تهذي��ب التهذي��ب .72 /1 :وق��د أعطى الل��ه أحمد من قوة الحف��ظ ما يتعجب
تقريب التهذيب .14 /1 :خالصة تهذيب الكامل .29 /1 :له ،يقول الش��افعي :خرجت م��ن بغداد وما خلفت
الكاش��ف .68 /1 :تاري��خ البخاري الكب�ير .5 /2 :تاريخ فيها أفقه وال أورع وال أزهد وال أعلم وال أحفظ من

البخ��اري الصغ�ير .375 /2 :الجرح والتعدي��ل .68 /2 :ابن حنبل.

س�ير األعالم .177 /11 :تاريخ بغداد .412 /4 :والتعديل
والتخري��ج :رق��م  .10طبق��ات الحف��اظ .186 :وفي��ات

وكان اب��ن حنبل ق��وي العزمية صب��و ًرا ثابت الرأي

األعي��ان ،65 ،64 ،63 ،47 /1 :طبق��ات الحفاظ للذهبي ق��وي الحجة ،جريئً��ا يف التكلم عن��د الخلفاء مام
كان سببًا له يف محنته املشهورة .وهي أنه يف عرص
(.)16 ،15/2
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خالف��ة املأمون العب��ايس أثريت يف س��نة 212هـ عىل رأيه حتى تويف ببغداد.
مس��ألة الق��ول بخل��ق الق��رآن ،التي كان��ت عقيدة

•جمع مذهبه الفقهي:

املعتزلة .حتى قيل من مل يعرتف بهذه املس��ألة من جمع تالميذ أحمد من بعده مس��ائل كثرية يف الفقه

العلامء والفقهاء فعقابه الحرمان من وظائف الدولة والفت��وى ودونوه��ا ونقلوه��ا بعضه��م ع��ن بعض
مع العقاب بالرضب والسجن .وكان ابن حنبل عىل يف مجامي��ع كبرية ك�ما صنع ابن القي��م يف كتابيه،

خالف م��ا يقول��ون ومل يعرتف بقوله��م ،وكان يف املغني ،وال�شرح الكبري ،ومل ي��دون أحمد مذهبه

ذل��ك كالطود الثابت الراس��خ ،مل يركن إىل ما قاله يف الفق��ه كام مل ميله عىل أحد م��ن تالميذه كراهة
املأم��ون ،ف��كان نتيجة ذلك أن طب��ق عليه العقاب اش��تغال الن��اس به ع��ن الحديث ،وه��و بهذا عىل

ومنع من التدريس وعذِّب وس��جن يف سنة 218هـ غري منهج أيب حنيف��ة ،الذي كان يدون عنه تالميذه

عىل يد إسحاق بن إبراهيم الخزاعي نائب املأمون ،يف حض��وره ،ومالك الذي كان يدون بنفس��ه وكذا
ثم س��يق مكبالً بالحديد حيث يقيم املأمون خارج الش��افعي ،فالجميع ق��د تركوا فق ًه��ا مدونًا بخالف

بغداد ،غ�ير أن الخليفة املأمون م��ات قبل وصول أحمد فل��م يرتك فق ًه��ا مدونً��ا ،إال أن تالميذه بعده
أحمد ب��ن حنبل إليه .وتوىل الخالف��ة بعد املأمون قاموا بتدوين ما سمعوه منه.
أخ��وه ،املعتصم ،فس��ار عىل طريق��ة املأمون يف

•تالميذ اإلمام أحمد:

هذه املس��ألة بوصية منه فسجن أحمد وأمر برضبه ومن هؤالء التالميذ :محمد بن إسامعيل البخاري،
بالس��ياط عدة مرات حتى كان يغم��ى عليه يف كل صاحب الصحيح ،ومسلم بن الحجاج النيسابوري،

م��رة من ش��دة ال�ضرب ،واس��تمر يف رضب أحمد صاحب الصحيح ،وأبو داود صاحب الس��نن .ومن
وتعذيب��ه نحو مثانية وعرشين ش��ه ًرا .وملا مل يغري تالمي��ذه الربرة الذي��ن دونوا ما س��معوه من فتاوى

أحمد ومل يرجع ع��ن عقيدته ومذهبه أطلق رساحه وآراء فقهية ولداه صالح (ت 266هـ) وعبدالله (ت
وعاد إىل التدريس .ثم مات املعتصم سنة 227هـ 290هـ) .ومن تالميذه أيضً ا أبوبكر أحمد بن محمد

وتوىل بعده الواثق بالله فأعاد املحنة ألحمد ومنعه ب��ن هانئ البغدادي املعروف باألثرم (ت 273هـ).

مخالط��ة الناس ومنعه من التدريس أكرث من خمس وهو من أش��هر م��ن دون الفقه ألحم��د يف كتاب،

س��نوات ،حتى ت��ويف الواثق س��نة 232هـ ،وتوىل الس��نن يف الفقه ،عىل مذهب أحمد وش��واهده من
الخالف��ة بعده املت��وكل ،فأبطل بدع��ة خلق القرآن الحدي��ث .ومن أش��هرهم أيضً ��ا أبوبك��ر أحمد بن

س��نة  232وترك للناس حرية اعتقادهم وك َّرم أحمد الخالّل (ت 311ه��ـ) ،يف كتاب الجامع ويقع يف
وبس��ط له ي��د العون وظل أحمد ع�لى منهاجه ثابتًا عرشين س��ف ًرا ،وما دونه أبوبكر يف هذا الكتاب يعد
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نق�لاً من تالميذ أحم��د .أم��ا يف الحديث فألحمد جزء محمد بن عبد الله بن علم الدين س��معناه قال
مسنده املعروف واملشهور.

س��معت عبد الله بن أحمد يق��ول ملا حرضت أيب

وق��د بن��ى اإلم��ام أحمد مذهب��ه عىل أص��ول هي :الوفاة جلس��ت عنده وبيدي الخرقة ال شد بها لحييه
كت��اب الله أوالً ثم س��نة رس��ول الل��ه ﷺ ثان ًيا ،ثم فجعل يغرق ثم يفيق ثم يفتح عينيه ويقول بيده هكذا
فت��وى الصحايب الذي ال يعلم له مخالف ،ثم فتوى ال بع��د ال بعد ثالث مرات فلام كان يف الثالثة قلت
الصح��ايب املختل��ف فيها ،ث��م القي��اس وهو آخر يا ابة أي يشء ه��ذا الذي لهجت به يف هذا الوقت
املراتب عن��ده .وكان أحمد يعرتف باإلجامع إذا ما فقال ي��ا بني ما تدري قلت ال ق��ال ابليس لعنه الله
تحقق ،ولكنه كان يس��تبعد تحققه ووجوده ،بجانب
قائم بحذايئ وهو ع��اض عىل انامله يقول يا أحمد
ه��ذا كان أحمد يعم��ل باالس��تصحاب واملصالح
فتني وأنا اقول ال بعد حتى اموت فهذه حكاية غريبة
املرسلة وسد الذرائع متب ًعا يف ذلك سلف األمة.
تفرد بها ابن علم فالله أعلم.
•زهده:
س��ئل عبد الله بن أحمد هل عقل ابوك عند املعاينة
وم��ع ه��ذه املكانة لإلم��ام أحمد (رحمه الل��ه) فإنه
قال نعم كنا نوضئه فجعل يشري بيده فقال يل صالح
مل يكن م��ن أصحاب األم��وال ،وال يكاد يف بعض
أي يشء يق��ول فقل��ت هو ذا يق��ول خللوا أصابعي
األحي��ان يجد حاجته الرضورية ،فلم يش��غل نفس��ه
فخللنا أصابعه ثم ترك اإلش��ارة فامت من س��اعته،
بالبحث عن املال ،ورمبا جاءه العطاء وهو يف أشد
وقال صال��ح جعل أيب يحرك لس��انه إىل أن تويف،
الحاجة إليه فريفضه تورعاً ،وحتى الطعام ،فرمبا بقي
وس��معت املروذي يقول عن عيل ب��ن مهرويه عن
اإلم��ام أحمد األيام جائعاً ال يجد ما يس��د به جوعه،
فعن أيب إسحاق الجوزجاين قال كان أحمد بن حنبل خالته قالت ما صلوا ببغداد يف مس��جد العرص يوم
َ ْ
يصيل بعبد الرزاق فسها فسال عنه عبد الرزاق فأخرب وفاة أحمد.
انه مل يأكل منذ ثالثة ايام ش��يئا ،وعن أحمد بن سنان •املطلب الثاين :التعريف بالتوقف

ق��ال بلغني ان أحمد ابن حنبل ره��ن نعله عند خباز التوق��ف لغة :مأخوذ من الوق��ف ،يقال :توقف عن
باليمن وأكرى نفسه من جاملني عند خروجه وعرض األمر ،أمسك عنه (.)1

عليه عبد الرزاق دراهم صالحة فلم يقبله.
•وفاته:

ويف االصط�لاح ُي��راد ب��ه :ت��رك املجته��د القول
يف املس��ألة ،بس��بب ع��دم الرتجي��ح ب�ين األدلة

وق��ال عب��د الله بن أحم��د قال أيب اخ��رج حديث ((( املصب��اح املن�ير ،كتاب :الواو ،باب ال��واو مع القاف

االنني فقرأته عليه فام س��مع له انني حتى مات ويف وما يثلثها.
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املتعارض��ةعن��ده(.)1

433

يتوقف حت��ى يتبني له الص��واب ،ويكون توقفه يف

وأه��م تعريف جام��ع مان��ع للتوقف ،ه��و تعريف املس��ألة الس��هلة الت��ي ال يعلم حكمه��ا كالصعبة
املوس��وعة الكويتي��ة ،حيث ج��اء فيه��ا« :التّوقّف ليعتاده (.)5

مبعنى عدم إبداء قول يف املس��ألة االجتهاديّة لعدم وال يجوز التساهل يف الفتوى ،كأن يترسع وال يتثبت

الصواب فيها للمجتهد» (.)2
ظهور وجه ّ

يف الفتوى قبل استيفاء حقها من النظر والفكر .قال

ووج��ه الصلة ب�ين التوقف واالحتي��اط أن التوقف الحط��اب :من عرف بالتس��اهل يف الفتوى مل يجز

هو نوع م��ن أنواع االحتياط ،فقد س��بق وأن قلنا أن أن يس��تفتى ،ورمبا يكون التس��اهل بإرساعه وعدم
املكلف قد يحتاط إما بالفعل أو بالرتك ،وقد يكون تثبته ،وقد يحمله عىل ذلك توهمه أن الرسعة براعة،

بالتوق��ف ،وهو اإلحج��ام عن القول يف مس��ألة ما والبطء عجز؛ وألن يبطئ وال يخطئ أجمل به من أن
النعدام امل ُرجِح.

يضل ويضل وقد روى النووي عن السلف وفضالء

وقال اب��ن قدامة :أما التوقف ع��ن الجواب ،فليس الخلف التوقف عن الفتيا يف كثري من املسائل (.)6

بقول يف املسألة؛ وإمنا هو ترك للقول فيها ،وتوقف واملحصل��ة النهائية أن التوقف ه��و عدم إبداء رأي

عنها ،لتعارض األدلة فيها وإشكال دليلها (.)3

باإليجاب أو الس��لب يف الحكم نظرا لعدم الدليل

واستعمل الفقهاء واألصوليون التوقف مبعنى عدم او لتعارض األدلة.

إبداء قول يف املس��ألة االجتهادية لعدم ظهور وجه

الصواب فيها للمجتهد(.)4

ذك��ر الفقهاء يف آداب الفت��وى أنه ينبغي للمفتي أن
يتأمل يف املسألة تأمال شافيا ،وإذا مل يعرف حكمها

❊

❊

❊

((( ينظ��ر :الكليات ،أليب البقا الكفوي .304 ،والتوس��ط
ب�ين مال��ك واب��ن القاس��م ،287 ،واملغني ،الب��ن قدامة،

.346/10

((( املوس��وعة الفقهي��ة الكويتي��ة ،176/14 ،نق�لا عن:
التوق��ف عن��د الفقه��اء دراس��ة تأصيلي��ة تحليلي��ة ،قط��ب

الريسوين.12 ،

((( ينظر :املغني (.)114/7

((( ينظر :ابن عابدين  ،109 ،108 / 3ومس��لم الثبوت  ((( 1ينظر :مواهب الجليل للحطاب .32 / 1
.103،267 /

((( ينظر :املجموع النووي 49 ،48 / 1
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المبحث الثاني
المسائل التي توقف فيها
اإلمام أحمد في الصالة
•املطلب األول :األذان واإلقامة

وفيه مسألة واحدة وهي حكم الرتجيع يف األذان.
املسألة :األذان بالرتجيع( )1أفضل أم بدونه ؟

والقول الث��اين :األذان بالرتجيع أفضل وهو مذهب
املالكية ( ،)5والشافعية (.)6

•أدلة أصحاب القول األول أن الرتجيع أفضل:

 -1حديث عبد الله بن زيد يف صفة األذان (.)7

وليس في��ه ترجيع ،واألخذ ب��ه أوىل ألنه األصل يف

األذان؛ وألن��ه أذان ب�لال ومل يختل��ف يف ألفاظ��ه،

بخ�لاف أذان أيب مح��ذورة ،فقد وق��ع الخالف يف
بعض ألفاظه ،وما اتفق عليه أوىل مام اختلف فيه (.)8

 -2وألن ب�لاالً كان ي��ؤذن كذلك – ب��دون ترجيع -

روي ع��ن اإلمام أحمد رحمه الله يف هذه املس��ألة حرضا ً وسفرا ً مع النبي ﷺ إىل أن مات (.)9
ثالث روايات :وما نقصده هنا هو رواية التوقف (.)2
•أقوال العلامء يف املسألة:

((( ينظر :رشح الخريش ( ،)229/1وحاشية الدسوقي مع
الرشح الكبري ( ،)193/1ومواهب الجليل وبحاش��يته التاج

القول األول :أن األذان بغري ترجيع أفضل وهو قول واإلكليل ( ،)426/1والفواكه الدواين ( ،)173/1وحاش��ية

الحنفية ( ،)3والحنابلة(.)4

العدوي (.)321/1

((( ينظ��ر :األم ( ،)84/1والوجي��ز ص ،36وامله��ذب

((( الرتجي��ع :ه��و أن يذك��ر امل��ؤذن الش��هادتني بصوت ( ،)55/1وحلية العل�ماء ( ،)34/2واملجموع (،)102/3
منخف��ض مرتني ،ث��م يرجع فيقولهام بص��وت مرتفع ينظر :وإعانة الطالبني ( ،)236/1ونهاية املحتاج (.)409/1
واملغني ( ،)243/1واإلنصاف (.)413/1

((( رواه أحم��د يف مس��نده ( ،)43-42/4وأب��و داود يف

((( ورواي��ة التوق��ف رواه��ا األث��رم ك�ما نقل اب��ن مفلح س��ننه ( ،)135/1كتاب الص�لاة ،باب كي��ف األذان ،برقم
ينظ��ر :الف��روع ( ،)272/1والرواي��ة الثاني��ة :أن األذان ( ،)499والدارمي يف س��ننه ( ،)286/1والبيهقي يف س��ننه

ب��دون ترجيع أفض��ل والرواي��ة الثالث��ة :أن األذان بالرتجيع الك�برى ( ،)390/1واب��ن الج��ارود يف املنتق��ى ص،49
أفضل ،ينظر :مس��ائل صالح ( ،)244/3ورؤوس املسائل واب��ن حب��ان يف صحيح��ه ( ،)572/4والضي��اء املقديس

للهاشمي(.)111/1

يف أحاديثه املخت��ارة ( ،)373/9وابن خزمية يف صحيحه

((( ينظر :مخترص الطحاوي ص ،25واملبسوط للرسخيس ( ،)193/1وصححه ،وحس��نه األلب��اين يف صحيح موارد
( ،)128/1والهداية رشح بداي��ة املبتدي ( ،)41/1وتحفة الظ�مآن ( ،)189/1واإلرواء ( ،)246/1وصححه كام يف

الفقهاء ( ،)110/1وبدائع الصنائع (.)147/1

صحيح أيب داود ( ،)98/1وتعليقه عىل مش��كاة املصابيح

((( وينظ��ر :املغن��ي ( ،)243/1وال��كايف (.)144/1( ،)101/1

ورشح الزرك�شي ( ،)158/1والف��روع ( )272/1واملبدع ((( ينظر :املغني (.)243/1

( ،)316/1وكشاف القناع (.)236/1

((( ينظر :الكايف ( ،)101/1واملغني ( ،)243/1واملبدع
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 -3حدي��ث أنس ريض الله عنه ق��ال( :أمر بالل أن أشهد أن ال إله إال الله ،أشهد أن محمدا ً رسول الله،
يشفع األذان.)1()..

أشهد أن محمدا ً رسول الله ،تخفض بها صوتك ،ثم

 -4وحدي��ث ابن عم��ر ريض الله عنه�ما وفيه :أن ترفع صوتك بالش��هادة) ( ،)4وهو مقدم عىل حديث
األذان عىل عهد رس��ول الله صىل الله عليه وس��لم عبد الله بن زي��د؛ ألنه ﷺ لقنه إياه ( ،)5وعليه عمل

مرتني مرتني)( ،)2بدون ترجيع.

 -5وألنه عمل أهل املدين��ة ،وهو آخر األمرين من

رسول الله ﷺ (.)3

دليل أصحاب القول الثاين أن الرتجيع أفضل:

أهل مكة (.)6
•الرتجيح:

واألفضل والل��ه أعلم أن يك��ون األذان بغري ترجيع

نظ��را لكرثة األدل��ة يف هذا الباب وق��د أوصلها ابن

 -1حدي��ث أيب محذورة :أن النب��ي ﷺ لقنه األذان قدام��ة يف املغن��ي إىل اثني عرش دلي�لا ولكني مل
وألقاه عليه ،فقال له( :تقول أشهد أن ال إله إال الله ،أذكرها كلها لضيق املقام يف هذا الباب ومل يستدل

( ،)316/1وكشاف القناع (.)236/1

((( رواه البخ��اري يف صحيح��ه ( ،)219/1كتاب األذان،

أصحاب القول الثاين سوى بحديث واحد.
•املطلب الثاين :رشوط صحة الصالة

ب��اب ب��دء األذان ،برق��م ( ،)578ومس��لم يف صحيح��ه املسألة :إذا انكشفت عورة املصيل يف صالته بغري

( ،)286/1كت��اب الصالة ،باب األمر بش��فع األذان وإيتار قص��د ،روي عن اإلم��ام أحمد رحم��ه الله يف هذه
اإلقامة ،برقم (.)378

((( رواه أحم��د يف مس��نده ( ،)85/2وأب��و داود يف س��ننه
( ،)141/1كت��اب الص�لاة ،ب��اب اإلقامة ،برق��م (،)510

املس��ألة ثالث روايات املقصود من الروايات هي

رواية التوقف(.)7

والنس��ايئ يف سننه ( ،)3/2كتاب الصالة ،باب تثنية األذان،

برقم ( ،)628والدارقطني يف س��ننه ( ،)239/1وابن حبان ((( رواه مسلم يف صحيحه ( ،)285/1كتاب الصالة ،باب

يف صحيحه ( ،)565/4والحاكم يف مس��تدركه ( ،)312/1صفة األذان ،برقم (.)379

وق��ال :ه��ذا حديث صحيح اإلس��ناد ،وروي بلف��ظ (مثنى ((( ينظر :املغني (.)243/1

مثن��ى) بدل (مرتني مرتني) رواه أحمد يف مس��نده ( ((( ،)87/2ينظر :الفروع ( ،)272/1واإلنصاف (.)412/1

واب��ن الج��ارود يف املنتقى ص ،51وأبو عوانة يف مس��نده ((( أثب��ت توقف اإلمام أحمد رحمه الله يف هذه املس��ألة

( ،)274/1والدارم��ي يف س��ننه ( ،)290/1والبيهق��ي يف ش��يخ اإلسالم ابن تيمية رحمه الله يف رشحه لكتاب الصالة

س��ننه الكربى ( ،)413/1حس��نه األلباين يف صحيح موارد من عم��دة الفقه الب��ن قدامة ص ،344حيث ق��ال« :وعنه
الظآمن ( ،)190/1وصحي��ح أيب داود ( ،)104/1وتعليقه التوق��ف يف ظه��ور جميع الع��ورة إذا أعاد الس�تر برسعة».
عىل املشكاة (.)142/1

والرواية الثانية :أن انكش��اف كثري العورة إذا كان يس�يرا ً يف

القناع (.)236/1

الع��ورة يف الص�لاة  -ولو كان يس�يرا ً يف الزم��ان – يبطلها،

((( ينظر :املغني ( ،)243/1واملبدع ( ،)316/1وكشاف الزم��ان ال يبطل الص�لاة والرواية الثالثة :أن انكش��اف كثري
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•أقوال العلامء يف املسألة:

•أدلة أصحاب القول األول:

القول األول :بطالن صالة من انكشفت عورته طال  -1أنه يجب س�تر هذا اليس�ير عن العيون ،فاشرتط

الزم��ان أو قرص وهو مذهب األمئة الثالثة ( .)1وهي سرته يف الصالة (.)3
إحدى الروايات عن أحمد كام تقدم.

 -2وألن��ه ال يعفى عنه لو ط��ال زمنه ،فكذا إذا قرص

القول الثاين :وه��و املعتمد يف مذهب الحنابلة أن الزمن (.)4

الصالة ال تبطل إذا انكش��فت جميع العورة إذا أعاد  -3وألنه حك ٌم تعلق بالعورة ،فاستوى يسريه وكثريه
السرت يف الحال (.)2

كالنظرة (.)5

•أدلة الحنابلة عىل عدم البطالن:

ينظ��ر :املغن��ي ( )337/1املب��دع ( ،)367/1واإلنصاف ( -1حديث عمرو بن س��لمة يف قصة إس�لام قومه،

(.)457/1

((( ينظ��ر للحنفية :املبس��وط ( ،)197/1وتب�ين الحقائق

ملا ذكر أنه صىل بقومه عىل عهد النبي ﷺ ،وكانت

( ،)96/1وحاشية ابن عابدين (.)408/1

وللاملكية :كفاية الطالب ( ،)213/1وحاش��ية الدس��وقي يف الصالة فهم يقولون عموماً ببطالن الصالة يف انكش��اف

( ،)212/1ومواهب الجليل (.)498/1

الكثري من العورة سوا ٌء أطال الزمن أم قرص.

وللش��افعية :حلية العلامء ( ،)62/2والوس��يط (،)175/2

ينظ��ر للحنفي��ة :املبس��وط ( ،)197/1وتب�ين الحقائ��ق

((( ج��اء يف رؤوس املس��ائل للهاش��مي (...»:)152/1

وللاملكية :كفاية الطالب ( ،)213/1وحاش��ية الدس��وقي

الصالة فرده مل تبطل صالته».

وللش��افعية :حلية العلامء ( ،)62/2والوس��يط (،)175/2

انكش��ف م��ن العورة يس�ير ال يفح��ش يف النظ��ر مل تبطل

أما يف هذه املس��ألة بخصوصها فقد وافق مذهب الحنابلة

املجموع (.)166/3

( ،)96/1وحاشية ابن عابدين (.)408/1

انكشفت العورة وكان االنكساف يسريا ً كمن سقط مئزره يف ( ،)212/1ومواهب الجليل (.)498/1
وقال املرداوي رحمه الل��ه يف اإلنصاف (« :)456/1وإذا املجموع (.)166/3

صالته ،وهو املذهب ،وعلي��ه جامهري األصحاب» ...،ثم فيها مذهب الحنفية والشافعية رحمهم الله.

قال يف الصفحة التالية« :كشف الكثري من العورة يف الزمن ينظر للحنفية :حاش��ية ابن عابدين ( ،)150/2وللش��افعية:

القصري كالكش��ف اليس�ير يف الزمن الطوي��ل عىل ما تقدم روضة الطالبني (.)272/1
عىل الصحيح من املذهب».

خالف��اً ملذهب املالكي��ة رحمه��م الله يف قوله��م :تبطل

واملغني ( ،)337/1ورشح عمدة الفقه

وحاشية الدسوقي (.)212/1

القناع (.)268/1

((( ينظر :املبدع (.)367/1

وينظ��ر :رؤوس املس��ائل الخالفية للعك�بري ( ،)214/1صالته والحال��ة هذه .ينظ��ر :مواهب الجلي��ل (،)498/1

/الصالة/البن تيمية ص  ،343واملبدع ( ،)367/1وكشاف ((( ينظر :املراجع السابقة.

وأما مذهب األمئة الثالثة رحمهم الله يف انكش��اف العورة ((( ينظر :املغني (.)337/1
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علي��ه ب��ردة إذا س��جد تقلص��ت عنه ،فتب��دو عورته والش��افعية ( ،)7بصحة ص�لاة املنفرد خلف الصف
فقالت ام��رأة من الحي :ع��ورة قارئكم ،فقطعوا يل م��ع الكراه��ة رج�لا كان او ام��رأة وه��ي رواية عن

قميصاً ،)1( )...وهذه قضية جرت لهؤالء الصحابة ،اإلمام أحمد.

و ال يكاد مثلها يخفى عىل النبي  ،rوسائر أصحابه ،والقول الث��اين مذهب الحنابلة بع��دم صحة صالة

ومل ينكر فص��ارت حجة من جهة إقراره ،ومن جهة املنفرد خلف الصف رجال كان أو امرأة.)8( .

أن أحدا ً من الصحابة مل ينكر ذلك (.)2

 -2وألنه يسري من الزمان أشبه اليسري يف القدر (.)3
•املطلب الثالث :مبطالت الصالة

وفيه مسألتان:

املسألة األوىل :صالة املرأة منفردة خلف الصف

املروي عن اإلمام أحم��د رحمه الله أنه توقف عن

الفتوى يف هذه املسألة (.)4

•أقوال العلامء يف املسألة:

والتمهي��د ( ،)269/1وال�شرح الكب�ير ( ،)334/1ورشح
الخريش (.)33/2

((( ينظر :األم ( ،)169/1واختالف الحديث له ص،181
والوجيز ( ،)56/1وحلية العلامء

( ،)212/2واملجم��وع ( ،)255/4وروض��ة الطالب�ين

( ،)360/1ومغني املحتاج (.)247/1

((( قال ش��يخ اإلس�لام رحمه الله كام يف مجموع الفتاوى

الق��ول األول :قول املذاه��ب الثالث��ة الحنفية (« :)396/23( .)5ل��و كان معها يف الصالة امرأة لكان من حقها
أن تقوم معها ،وكان حكمها حكم الرجل املنفرد عن صف
()6

واملالكية .

الرجال».

((( رواه البخ��اري يف صحيح��ه ( )1564/4يف كت��اب

وق��ال ابن مفلح رحمه الله يف الفروع (« :)26/2وال يصح

((( ينظ��ر :املغني ( ،)337/1ورشح عمدة الفقه (الصالة)

ويف اإلنص��اف (« :)299/2فائ��دة ل��و أمت ام��رأة واحدة

(.)269/1

الصحيح من املذهب».

املغازي ،باب مقام النبي  rمبكة زمن الفتح ،برقم ( .)4051وقوف امرأة فذا ً».

الب��ن تيمي��ة ص  ،343واملبدع ( )367/1وكش��اف القناع أو أك�ثر مل يصح وق��وف واحدة منهن خلفه��ا منفردة عىل

((( ينظر :املراجع السابقة.

وينظر :مجم��وع الفت��اوى ( ،)559/20وإعالم املوقعني

((( ثبت توقف اإلمام أحمد رحمه الله يف هذه املسألة يف ( ،)41/2والص�لاة وحك��م تاركه��ا البن القي��م ص،149

رواية تلميذه إسحاق ابن هانئ رحمه الله ،حيث نقل عنه أنه وكشاف القناع (.)488/1
س��أله عن هذه املس��ألة فتوقف عنها وقال :ال أدري .ينظر:
مسائله (.)87/1

ومذهب الحنابلة يف عدم صحة صالة املنفرد خلف الصف

من املفردات ،فاألمئة الثالثة رحمهم الله يصححون صالة

((( ينظ��ر :املبس��وط ( ،)192/1وبدائ��ع الصنائ��ع الف��ذ خلف الصف إذا كان رجالً – وقد وردت فيه نصوص
(.)1159/1

– فامل��رأة من باب أوىل أن تصح صالتها إذا انفردت خلف

((( ينظ��ر :اإلرشاف ع�لى مس��ائل الخ�لاف ( ،)113/1الصف.
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•دليل أصحاب القول األول:

النب��ي ﷺ عن رجل ص�لى وراء الصفوف وحده ؟

 -1م��ا روي ع��ن عائش��ة ريض الله عنه��ا مرفوعاً :قال :يعيد)(.)5
(املرأة وحدها صف) (.)1

 -2وع��ن عيل بن ش��يبان( )6ريض الله عنه أنه صىل

ورجل ف��ر ٌد خلف
ٌ
 -2وألن امل��رأة يج��وز وقوفه��ا وحده��ا ( )2بدليل بهم رس��ول الل��ه ﷺ فان�صرف
حدي��ث أنس وفيه :أنه صىل هو واليتيم خلف النبي الصف ،فوقف رسول الله ﷺ حتى انرصف الرجل،

ﷺ وصلت خلفهم املرأة (.)3
دليل الحنابلة يف املسألة:

 -1م��ا روي عن��ه ﷺ (أنه رأى رج�لاً يصيل خلف

فق��ال له( :اس��تقبل صالت��ك ال صالة لف��رد خلف

الصف) (.)7

الصف وح��ده فأمره أن يعيد)( ،)4ويف لفظ( :س��ئل والدارقطني يف س��ننه ( ،)362/1وابن خزمية يف صحيحه
( )30/3واب��ن حبان يف صحيحه ( )576/5وقال عنه« :إنه

((( ذك��ره ابن عب��د الرب يف التمهيد ( ،)268/1عن عائش��ة محفوظ» ،والبيهقي يف سننه الكربى ( ،)104/3من حديث
ريض الل��ه عنها ،وذكره ابن حجر يف فتح الباري ( )212/2وابص��ة بن معبد ،ويف فتح الب��اري ( )286/2نقل تصحيح

وعزاه الب��ن عبد الرب ومل يحكم علي��ه ،والحديث موضوع أحمد وابن خزمية للحدي��ث ،وقال األلباين عنه« :صحيح

كام قال ابن عبد الرب يف التمهيد ( ،)268/1ونقل ذلك عنه لغ�يره « ك�ما يف اإلرواء ( ،)343/2وصحيح أيب داود رقم
الش��وكاين يف نيل األوط��ار ( ،)220/3وهو بهذا اللفظ يف ( ،)683وصحيح موارد الظآمن (.)221/1

مصنف ابن أيب شيبة ( :)151/2موقوف عىل عطاء.

((( ينظر :الكايف (.)192/1

((( رواه أحمد يف مسنده ( ،)228/4والطرباين يف معجمه
الكبري ( )143/22وهو من حديث وابصة أيضاً ،ويش��هد له

((( رواه البخ��اري يف صحيح��ه ( ،)149/1يف كت��اب الذي قبله.

الصالة ،باب الصالة عىل الحصري ،برقم ( )373ومسلم يف ((( عيل بن ش��يبان :اب��ن محرز بن عمرو ب��ن عبد الله بن

صحيحه ( ،)475/1يف كتاب املس��اجد ومواضع الصالة ،عمرو بن عبد العزيز بن س��حيم بن مرة بن الدول بن حنيفة،
باب جواز الجامعة يف النافلة برقم (.)658

الس��حيمي ،الحنفي ،الياممي ،أبو يحي��ى ،له صحبة ،وفد

( ،)227/4واب��ن أيب ش��يبة يف مصنف��ه ( ،)11/2وعب��د

تنظ��ر ترجمته يف :التاري��خ الكب�ير ( ،)259/6والطبقات

((( رواه الش��افعي يف مسنده ص  ،176وأحمد يف مسنده عىل النبي  rمع وفد بني حنيفة ،ومل أقف عىل سنة وفاته .t

الرزاق يف مصنفه ( ،)59/2وأبو داود يف س��ننه ( ،)182/1الكربى ( ،)551/5وتهذيب الكامل ( ،)463/20وتهذيب
يف كت��اب الصالة باب الرج��ل يصيل وحده خلف الصف ،التهذيب ( ،)292/7واإلصابة (.)564/4

برق��م ( ،)682وابن ماج��ة يف س��ننه ( ،)320/1يف كتاب ((( رواه أحم��د يف مس��نده ( ،)23/4وابن ماجة يف س��ننه

الص�لاة ،ب��اب ص�لاة الرجل خل��ف الصف وح��ده ،برقم ( ،)320/1يف كت��اب الص�لاة ،ب��اب ص�لاة الرجل خلف
( ،)1004والرتمذي يف جامعه ( ،)445/1يف كتاب أبواب الص��ف وحده ،برق��م ( ،)1003وابن أيب ش��يبة يف مصنفه

الص�لاة باب ما جاء يف الصالة خل��ف الصف وحده ،برقم ( ،)11/2وابن خزمية يف صحيحه ( ،)30/3وابن حبان يف
( )230وحس��نه ،والطرباين يف معجمه الكبري ( ،)143/22صحيحه ( ،)579/5ويف مصباح الزجاجة (« :)122/1هذا
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 -3القي��اس عىل الرجل؛ ألن امل��رأة إذا كان معها والشافعية ( .)4والحنابلة (.)5

يف الص�لاة ام��رأة أخ��رى كان من حقه��ا أن تقوم القول الثاين :وهو قول الحنفية ( )6ببطالن الصالة.
معها ،وكان حكمها حكم الرجل املنفرد عن صف

الرج��ال(.)1

املس��ألة الثانية :من ن��ام يف صالته نوما يس�يرا ثم

تكلم

•أدلة أصحاب القول األول بعدم البطالن:

 -1أن القل��م مرف��و ٌع ع��ن النائ��م( )7ف�لا حك��م
((( وللشافعية :املهذب ( ،)87/1وحلية العلامء (،)152/2
والوس��يط ( ،)179/2وروض��ة الطالب�ين (،)290/1

املروي عن اإلمام أحمد رحمه الله يف هذه املسألة واملجموع ( ،)87/4واإلقن��اع للرشبيني ص ،147ومغني

أنه توقف عن الفتوى فيها

()2

•أقوال العمالء يف املسألة:

الق��ول األول :أن كالم النائ��م ككالم الن��ايس فال

تبط��ل به الصالة وه��و الظاهر م��ن كالم الجمهور

املالكي��ة(.)3

املحتاج ( ،)195/1والغاية القصوى (.)286/1

وقي��دوا رحمهم الله عدم البط�لان بكالم النايس مبا إذا مل

يكرث .وهو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية كام يف االختيارات

ص .59والله أعلم.

((( ق��ال امل��رداوي رحمه الل��ه يف اإلنص��اف (:)137/2
«الفائدة الرابعة :لو نام فيها – يعني صالته  -فتكلم ،أو سبق
عىل لس��انه حال قراءته ،أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب

إس��ناد صحيح رجاله ثقات» ،وصححه األلباين يف اإلرواء ونح��وه ،فبان حرفان ،مل تبطل الصالة به عىل الصحيح من

( ،)329-328/2وصحيح موارد الظأمن (.)221/1

((( ينظر :مجم��وع فتاوى ابن تيمي��ة ( ،)396/23وإعالم

املذهب ،وعليه األكرث».

وينظ��ر :الواض��ح رشح الخرق��ي ( ،)303/1واملغن��ي

املوقع�ين البن القي��م ( ،)41/2والصالة وحك��م تاركها له ( ،)392/1والكايف ( ،)162/1والرشح الكبري (،)711/1
ص ،149واملحىل (.)57/4

والف��روع ( ،)424/1والنك��ت والفوائ��د الس��نية (،)72/1

((( أثب��ت توقف اإلمام أحمد رحمه الله يف هذه املس��ألة واملبدع ( )514/1وكشاف القناع ( ،)401/1ورشح منتهى

ع��د ٌد من أمئ��ة املذهب ،ق��ال اب��ن قدامة رحم��ه الله يف اإلرادات ( ،)226/1ومطال��ب أويل النه��ى (،)520/1
املغن��ي ( :)392/1أن ين��ام فيتكل��م ،فق��د توق��ف أحمد ودليل الطالب ص ،35ومنار السبيل (.)102/1
ع��ن الجواب في��ه .وينظر مثله يف :الواض��ح رشح الخرقي

وق��د خالف مذهب الحنابلة رحمهم الله يف هذه املس��ألة

( ،)303/1وال�شرح الكبري ( ،)711/1واملبدع ( ،)514/1مذه��ب الحنفي��ة رحمهم الل��ه القائلني :إذا ن��ام يف صالته
وكش��اف القن��اع ( ،)401/1ومخترص اإلنص��اف والرشح وتكل��م بطلت صالته .ينظر :فتح القدير ( ،)322/1والبحر
الكبري ملحمد بن عبد الوهاب ص ،136ويف منار الس��بيل الرائق ( ،)42/1وحاش��ية ابن عابدين ( ،)245/3والفتاوى

( :)102/1وتوقف أحمد يف كالم النائم.

الهندية (.)98/1

((( ينظ��ر للاملكية :املدونة الكربى ( ،)105/1واإلرشاف ((( ينظ��ر :فتح القدي��ر ( ،)322/1والبحر الرائق (،)42/1
عىل مسائل الخالف ( ،)91/1ورشح الخريش عىل مخترص وحاشية ابن عابدين ( ،)245/3والفتاوى الهندية (.)98/1
خليل ( ،)330/1والتاج واإلكليل (.)36/2

((( وي��دل عىل ذلك قول��ه ( :rرفع القلم عن ثالث ..وذكر
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لكالم��ه ( ،)1لذا فإنه ل��و طلَّق أو أق��ر أو أعتق حال مبطالته��ا ( ،)6والث��اين :أن النائ��م ال حكم لكالمه؛
نومه،مل يلزمه حكم ذلك (.)2

ألنه مرفو ٌع عنه التكليف حال نومه (.)7

 -2وألن��ه غلبه الكالم ،فأش��به ما لو غلبه س��عال أو واألوىل والله أعلم أن يغلب األصل األول لسببني

عط��اس أو تثاؤب ونحوه فب��ان حرفان ( ،)3أو يقال :أوال :لق��وة األص��ل األول إذا الحك��م يف الص�لاة

إنه مغلوب عىل الكالم أش��به م��ا لو غلط يف القرآن توقفي ألنها عبادة
فأىت بكلمة من غريه (.)4

ثانيا :أن النوم من مبطالت الصالة أصال فكان أش��د

•دليل الحنفية عىل البطالن:

غلظة بصحبة الكالم الخارج عن ماهية الصالة.

•الرتجيح:

فقط مع أ َّن له قدمني.

 -قياساً عىل النايس (.)5

والبد قبل الرتجيح مناقشة أمر مهم وهو أن املسألة

قدم واحدة
املسألة الثالثة :حكم صالة من قام عىل ٍ

تعارض بها أصالن وهام:

األول :أن ال��كالم يف الص�لاة ال يج��وز ،وه��و من

ُّ
ي��دل عىل ذل��ك حدي��ث( :فأُمرن��ا بالس��كوت ونُهينا
(((

ع��ن ال��كالم) ،وه��و صحي��ح رواه البخ��اري يف صحيحه

منها :وعن النائم حتى يس��تيقظ) ،وهو حديث عيل  ،tوهو ( ،)1648/4ومس��لم يف صحيح��ه ( )383/1وحديث ابن
صحيح كام تقدم يف مسألة إمامة الصبي يف الفريضة.

مس��عود ( :tإن الله يحدث من أمره ما يشاء ،وأنه قد أحدث

((( ينظ��ر :الواض��ح رشح الخرق��ي ( ،)303/1واملغن��ي أن ال تكمل��وا يف الصالة) ،وه��و صحيح علقه البخاري يف
( ،)392/1وال�شرح الكبري ( ،)711/1واملبدع ( ،)514/1صحيح��ه ( ،)2735/6وصححه األلب��اين يف صحيح أيب

وكش��اف القن��اع ( ،)401/1ورشح منته��ى اإلرادات داود ( ،)174/1وصحيح الجام��ع الصغري برقم (،)1892
( ،)226/1ومطالب أويل النهى ( ،)520/1ومنار الس��بيل وهذه األدلة مل تفرق بني النائم وغريه ،بل هي نصوص عامة
(.)102/1

تشمل كالم النائم كام تشمل كالم املستيقظ ،والله أعلم.

((( ينظ��ر :الواض��ح رشح الخرق��ي ( ،)303/1واملغن��ي وق��ال اب��ن املن��ذر يف اإلج�ماع ص“ :40أجم��ع العلامء
( ،)392/1الرشح الكب�ير ( ،)711/1واملبدع ( ،)514/1ع�لى أنه من تكلم يف صالته...لغ�ير مصلحتها فقد بطلت
وكشاف القناع (.)401/1

صالته”.

((( ينظر :الكايف ( ،)162/1والفروع (.)424/1

((( ك�ما تقدم من حدي��ث عيل  .tوينظ��ر :الواضح رشح

أويل النهى (.)520/1

( ،)711/1واملبدع ( ،)514/1وكش��اف القناع (،)401/1

والفروع ( ،)424/1واإلنصاف (.)137/2

( ،)520/1والله أعلم.

((( ينظر :رشح منتهى اإلرادات ( ،)226-225/1ومطالب الخرق��ي ( ،)303/1واملغن��ي ( ،)392/1وال�شرح الكبري
((( ينظ��ر :الكايف ( ،)162/1وال�شرح الكبري ( ،)711/1ورشح منته��ى اإلرادات ( ،)226/1ومطال��ب أويل النهى

«المسائل التي توقف فيها اإلمام أحمد في كتاب الصالة جمع ًا ودراس ًة فقهي ًة مقارنةً»
د .وسمي محمد أحمد الدليمي

روي ع��ن اإلمام أحمد رحمه الله يف هذه املس��ألة
التوقف (.)1

•أقوال العامء يف املسألة:
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•أقوال العلامء يف املسألة:

الق��ول األول :أمن��ه يس��ن له��ا الرفع وه��و مذهب
الش��افعية ( .)6والحنابلة ( .)7وهي الرواية الثانية عن

مل أقف يف املس��ألة س��وى عىل ق��ول واحد فقط اإلمام كام تقدم.

بالكراه��ة م��ع اإلج��زاء وه��و ق��ول الش��افعية ( .)2الق��ول الثاين :ق��ول الحنفية ( .)8أنه ال يس��ن لها بل

والحنابلة (.)3
•األدلة:

مل أج��د فيام رجع��ت إليه من كت��ب أمئة املذهب

ترف��ع يديها يف تكبرية اإلحرام فقط وهي رواية أيضا

عن اإلمام أحمد.

•أدلة من قالوا باالستحباب:

من ذكر دليالً ع�لى اإلجزاء ،وإمنا يكتفون ببيان أن  -1م��ا روي ع��ن أم ال��درداء ( )9ريض الل��ه عنه��ا
املذهب هو اإلجزاء من غري استدالل.

وكذا دليل عدم اإلجزاء مل أقف عليه أيضاً يف كتب

املستوعب ينظر :املستوعب ( .)180/1والرواية الثانية أنه

يسن والثالثة أنه ال يسن.

أمئة املذهب ،وذكر الرشبيني الش��افعي رحمه الله ينظ��ر :الت�مام ( ،)154/1واملغن��ي ( ،)281/1واملب��دع
يف مغني املحتاج :أن فيه تكلُّفا ً ينايف الخشوع ( ،)474/1( .)4واإلنصاف (.)90/2

•املس��ألة الرابع��ة :حك��م رف��ع امل��رأة يديها يف ((( ينظر :األم ( ،)104/1واملجموع (.)256/3
((( يف الت�مام (« :)154/1ترفع امل��رأة يديها يف تكبريات

تكبريات الصالة

املروي عن اإلمام أحمد رحمه الله يف هذه املسألة

الصالة كام يفعل الرجل يف أصح الروايتني».

وق��ال املرداوي يف اإلنصاف (« :)90/2قوله :وهل يس��ن

ثالث روايات وال��ذي يعنينا هنا هو الرواية األوىل :لها رف��ع اليدي��ن ع�لى روايتني...إحداهام :يس��ن لها رفع

أنه توقف عن الفتوى (.)5

اليدين وهو املذهب» .وينظر :املغني ( ،)281/1والفروع
( ،)391/1واملبدع (.)474/1

((( وه��ي رواية خطاب بن برش ينظ��ر :املبدع ( ((( ،)494/1ينظ��ر :الهداي��ة رشح بداية املبت��دي ( ،)46/1وتحفة
واملرداوي رحمه الله يف اإلنصاف ( ،)111/2والبهويت يف الفقهاء ( ،)126/1وبدائع الصنائع
كشاف القناع (.)386/1

( ،)199/1والبحر الرائق ( ،)339/1وحاش��ية ابن عابدين

( ،)152/1ومغني املحتاج (.)202/1

((( أم ال��درداء :خ�يرة بن��ت أيب حدرد ،كان��ت من أفضل

((( ينظ��ر :املنه��ج القوي��م ص ،252واإلقن��اع للرشبيني (.)483/1
((( ينظر :اإلنصاف ( ،)111/2وكشاف القناع (.)386/1

النس��اء وأعقله��ن ،عابدة زاهدة ،حفظت عن رس��ول الله r

((( روى امل��رداوي رحمه الله يف اإلنصاف ( )90/2توقفه

تنظر ترجمتها يف :أسد الغابة ( ،)580/5واإلصابة (-73/8

((( ينظر :مغني املحتاج (.)202/1

وعن زوجها أيب الدرداء ،توفيت بالشام يف خالفة عثامن .t

اإلم��ام احم��د رحمه الله يف املس��ألة وع��زاه إىل صاحب .)74
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أنها كان��ت ترفع يديها حذو منكبه��ا يف الصالة ثم  -4و ِ
إلخالله باالنضامم الالئق بها (.)9
مروي عن بعض نساء السلف رحمهم
تكرب ( ،)1وهو
ٌ
الله (.)2

•الرتجيح:

أقول والله أعل��م إن كان صالة املرأة خارج املنزل

 -2وقياس��اً عىل الرج��ل ()3؛ ألن من رشع يف حقه فاألوىل يف حقها عدم الرف��ع ألنها ينايف ان تجمع
التكبري رشع يف حقه الرفع (.)4

•أدلة الحنفية أنه ال يسن لها ذلك:

نفس��ها يف صالتها أما إن كان��ت يف منزلها فلها ان
ترفع موافقة للسنة والله أعلم وإن كان كال الدليلني

 -1أنهام افرتقا يف االف�تراش ،والتورك ،والتجايف ،متقاربني.
فكذا هنا يف الرفع (.)5

•املطلب الرابع :ما يسجد له يف السهو

 -2وألن التكب�ير يف معن��ى التج��ايف ( ،)6وال يرشع املسألة :من ترك واجبا سجد له النبي سهوا ثم نيس
ذل��ك لها ،بل تجمع نفس��ها يف الركوع والس��جود أن يس��جد السهو فروي عن اإلمام أحمد رحمه الله
وسائر صالتها (.)7

يف هذه املس��ألة ثالث روايات ،م��ا يعنينا هنا رواية

 -3وألن يف ت��رك الرفع مبالغ ًة يف س�ترها ،وهو أم ٌر التوقف (.)10
•وللعلامء يف املسألة ثالثة أقوال
مطلوب رشعاً (.)8
ٌ
((( رواه ابن أيب شيبة يف مصنفه ( ،)216/1وذكره كثيرٌ من
علامء الحنابلة يف استداللهم عىل املذهب.

ينظ��ر :الت�مام ( ،)154/1واملغن��ي ( ،)281/1واملمت��ع

الق��ول األول :أنه إن ترك س��جود الس��هو الذي قبل

الس�لام بطلت صالته وإن كان الذي بعد السالم مل
تبطل صالته وهو قول الحنفية (.)11

( ،)453/1واملبدع (.)474/1

((( روي أيضاً عن أم سلمة ريض الله عنها ذكره يف املبدع ((( ينظر :رشح الزركيش (.)596/1

( ،)474/1وروي ع��ن حفص��ة بن��ت س�يرين رواه ابن أيب ( ((1وه��ي رواي��ة األثرم عن اإلمام أحم��د ينظر :الروايتني
ش��يبة يف مصنف��ه ( ،)216/1وذكره اب��ن قدامة يف املغني والوجه�ين ( ،)151/1واملغن��ي ( )386/1ونقل أبو داود

( ،)281/1والتنوخي يف املمتع (.)453/1
((( ينظر :املبدع (.)474/1

يف مس��ائله ص :55أنه س��أل اإلمام أحم��د رحمه الله عن

ذل��ك ؟ فق��ال« :فيه اخت�لاف ،ومل ينفذ فيه ق��ول» .وينظر

((( ينظر :الت�مام ( ،)154/1واملغني ( ،)281/1واملمتع أيضا :املغن��ي ( ،)386/1والرواية الثانية :صالته ال تبطل،
(.)453/1

((( ينظر :التامم (.)154/1

((( ينظر :املغني ( ،)281/1واملبدع (.)474/1

((( ينظر :املغني ( ،)281/1واملمتع (.)453/1
((( ينظر :املمتع (.)453/1

وتس��تحب اإلعادة والرواية الثالثة أن الص�لاة باطلة ويلزمه

اإلعادة ينظ��ر :الروايت�ين والوجه�ين ( ،)151/1واملغني

( ،)386/1واملبدع ( ،)529/1واإلنصاف (.)153/2

( ((1ينظر :الهداية رشح بداي��ة املبتدي  ،)74/01وتحفة
الفقه��اء ( ،)390-388/1وتبي�ين الحقائ��ق (،)191/1
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والحنابلة (.)1

القول الثاين :قول املالكية (.)2

وهو إن كان عن نقص وجب عليه اإلعادة.
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واألمر للوجوب (.)6

نقص أدخله يف عبادة ،فكان جربانه واجباً
 -2وألنه ٌ
كجربان الحج (.)7

والحق أنه هذا القول متوافق مع األقوال الس��ابقة إذ ب -الدلي��ل عىل أن صالته ال تبطل برتك الس��جود

السجود عند الحنابلة يكون قبل السالم إن كان عن الذي بعد السالم:
نقص يف الصالة لرتك واجب وكذلك الحنفية.

 -أنه ج�بران للعبادة فلم تبطل برتك��ه دليله الجربان

ألن سجود السهو عندهم مستحب.

ج -الدليل عىل أن صالته تبطل برتك السجود الذي

 -1أنه ﷺ فعله ( ،)4وأمر به (،)5

 -أنه س��جود مرشوع لتكمل��ة الصالة فبطلت برتكه،

الق��ول الثالث :قول الش��افعية ( .)3أنه ال يشء عليه يف الحج (.)8
•دليل أصحاب القول األول:

والبحر الرائق ( ،)98/2وفتح القدير (.)502/1

((( ينظر :رؤوس املسائل للهاشمي ( ،)172/1والروايتني

قبل السالم:

دليله :سجود صلب الصالة(.)9
•الرتجيح:

والوجهني ( ،)151/1والهداية ص ،93ورؤوس املس��ائل والذي يظهر يل والله أعلم ان الس��جود الذي يكون

الخالفية للعكربي ،)246/1( ،واملحرر (،)81/1واملغني قبل الس�لام يف األصل يكون عن نقص يف الصالة

( ،)385/1وال��كايف ( ،)168/1واملب��دع ()529/1

واإلنصاف ( ،)153/2وكشاف القناع ( ،)495/1والروض
املربع (.)107/1

فهذا يل��زم املجيء به ألنه يج�بر نقص يف الصالة
فال يتصور أن يرتك ،أم الذي بعد السالم يكون لجرب

((( ينظ��ر :اإلرشاف ( ،)99/1وبداية املجتهد ( ،)195/1خل��ل الزي��ادة يف الصالة وهذا إن س��هى عنه فأمره
ومواه��ب الجليل ومعه التاج واإلكلي��ل ( ،)14/2والفواكه مغتف��ر عىل العكس من الذي يكون عن نقص فهذا
الدواين (.)218/1

((( ينظر :امله��ذب ( ،)173/1وحلية العلامء (،)177/2
واملجموع ( ،)152/4وزاد املحتاج (.)231/1

((( كام يف صحيح البخاري ( )411/1يف أبواب الس��هو،
باب م��ا جاء يف الس��هو إذا قام من ركعت��ي الفريضة ،برقم

( ،)1166من حديث عبد الله بن بحينة .t

يجرب النقص وال سبيل لرتكه.

•املطلب الخامس :صالة التطوع

وفيه مسألتان.

((( ينظر :رؤوس املسائل للهاشمي (.)172/1

((( ك�ما يف حديث ابن مس��عود  tوفيه :ق��ال ( :rفإذا نيس ((( ينظر :رؤوس املس��ائل للهاشمي ( ،)172/1ورؤوس
أحدك��م فليس��جد س��جدتني )...رواه مس��لم يف صحيحه املسائل الخالفية للعكربي (.)246/1

( ،)401/1كتاب املس��اجد ومواضع الصالة ،باب الس��هو ((( ينظر :الروايتني والوجهني (.)151/1
يف الصالة والسجود له ،برقم (.)572

((( ينظر :املرجع السابق.
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•املسألة األوىل :حكم قضاء الوتر.

القول الث��اين :أنه ال يقىض وهي إح��دى الروايات

املس��ألة األوىل :م��ن فاتته صالة الوت��ر فروي عن عن أحمد رحمه الله كام تقدم.

اإلم��ام أحم��د رحمه الل��ه يف هذه املس��ألة ثالث

•أدلة من قال بالقضاء:

رواي��ات ،وال��ذي يعنينا هنا هو الرواي��ة األوىل :أنَّه قوله ﷺ( :من نام عن صالته أو نس��يها فليصلها إذا

توقف عن الفتوى فيها(.)1

•أقوال العلامء يف املسألة:

ذكره��ا) ( ،)6وهذا يع��م الفرض وقي��ام الليل والوتر

والسنن الراتبة (.)7

القول األول :أنه يق�ضى وهو مذهب األمئة الثالثة  -2وقوله ﷺ( :من نام عن وتره أو نس��يه فليصله إذا

أيب حنيفة ( ،)2ومالك ( ،)3والشافعي ( ،)4وهي رواية ذكره) (.)8
عن اإلمام أحمد كام تقدم وهو مذهب الحنابلة (.)5

ومجم��وع الفت��اوى ( )91/23و( ،)198/23واإلنص��اف

((( وه��ذه الرواي��ة نقله��ا اب��ن القي��م ف إع�لام املوقعني (.)178/2

( ،)374/2وله روايتان إحداه�ما بالقضاء واألخرى بعدمه ((( رواه البخ��اري يف صحيح��ه ( ،)215/1يف كت��اب
وينظر :الف��روع وتصحيحه ( ،)480/1واملبدع ( ،)356/1مواقي��ت الصالة ،باب م��ن نيس صالة فليص��ل إذا ذكرها،

واإلنصاف ( )444/1و(.)178/2

برق��م ( ،)572ومس��لم يف صحيح��ه ( ،)477/1يف كتاب

عىل أهل املدينة (،)208/1

( .)684كالهام بلف��ظ( :من نيس صالة فليصلها إذا ذكرها

((( ينظر للحنفية :املبس��وط للشيباين ( ،)161/1والحجة املساجد ومواضع الصالة ،باب قضاء الصالة الفائتة ،برقم
وبدائع الصنائع ( ،)272/1وتحفة امللوك ص.82

ال كفارة لها إال ذلك ،من حديث أنس .t

((( ينظر :التمهيد ( ،)128/8وحاشية الدسوقي (،)317/1

ورواه به��ذا اللف��ظ اب��ن الج��ارود يف املنتق��ى ص،70

والثمر الداين (.)144/1

األوسط ( ،)182/6وأبو يعىل يف مسنده (.)406/5

وكفاي��ة الطال��ب ( ،)372/1والفواكه ال��دواين ( ،)202/1والدارم��ي يف س��ننه ( ،)305/1والط�براين يف معجم��ه

((( ينظر :روضة الطالبني ( ،)338/1واملجموع ( ((( .)44/4ينظر :مجموع الفتاوى (.)90/23

((( ق��ال امل��رداوي رحمه الل��ه يف اإلنص��اف ( ((( :)444/1رواه أب��و داود يف س��ننه ( ،)65/2يف كت��اب الص�لاة،
«املذه��ب أنه يقيض الوتر كام يق�ضي غريه من الرواتب» ،باب الدعاء بعد الوتر ،برقم ( ،)1431والرتمذي يف جامعه
وق��ال يف (« :)178/2وأم��ا قض��اء الوت��ر فالصحي��ح من ( ،)330/2يف كت��اب الوتر ،برقم ( ،)1127وابن ماجة يف
املذه��ب أنه يق�ضى وعليه جامهري األصح��اب» ،وينظر :س��ننه ( )375/1يف كتاب املساجد والجامعات ،باب من

رؤوس املس��ائل للهاشمي ( ،)184/1والتذكرة البن عقيل نام عن وتر أو نس��يه ،برقم ( ،)1188والحاكم يف مستدركه

ص ،54واملغني ( ،)430/1ومجموع الفتاوى ( ،)443/1( ،)197/23وقال« :هذا حديث صحيح عىل رشط الشيخني
والف��روع وتصحيحه ( ،)480/1واملبدع ( ،)356/1ودليل ومل يخرج��اه» ،والبيهق��ي يف س��ننه الك�برى (،)480/2

الطالب ص ،38وكش��اف القناع ( ،)261/1واختار ابن أيب والدارقطني يف سننه ( ،)22/2من حديث أيب سعيد الخدري
موىس وشيخ اإلسالم أنه ال يقىض .ينظر :اإلرشاد ص  ،t ،62وذك��ر املناوي رحمه الله يف فيض القدير ( :)230/6أنه
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 -3وع��ن أيب هريرة ريض الله عن��ه قال :قال ﷺ :أن تصبحوا) (.)6

(إذا أصبح أحدكم ومل يوتر فليوتر) (.)1

 -3وعن��ه ﷺ أن رس��ول الل��ه ﷺ ق��ال( :من أدرك

(من فاته الوتر من الليل فليقضه من الغد) (.)2

 -4وع��ن ابن عمر ريض الله عنهام أن رس��ول الله

 -4وعن ابن عم��ر ريض الله عنهام قال :قال ﷺ :الصبح ومل يوتر فال وتر له) (.)7
•دليل من قالوا بعدم القضاء:

ﷺ قال( :بادروا الصبح بالوتر) (.)8

 -1عن عائشة ريض الله عنها قالت( :كان النبي ﷺ  -5وألن��ه يف��وت املقص��ود منه بف��وات وقته ،فهو
إذا نام من الليل من وجعٍ أو غريه فلم يقم من الليل ،كتحية املسجد ،ورفع اليدين يف محل الرفع (.)9

ص�لى من النهار ثنتي عرشة ركعة)( ،)3ولو كان الوتر
فيهن لكانت ثالث عرشة ركعة (.)4

•الرتجيح:

أما الرتجيح يف ه��ذا الباب فهو الصعب جدا ونظرا

 -2وع��ن أيب س��عيد الخ��دري ريض الل��ه عنه أن لذل��ك فقد توقف اإلم��ام أحمد يف املس��ألة ،وقد

رسول الله ﷺ س��ئل عن الوتر ؟ فقال( :أوتروا قبل روي الختالف عن السلف يف املسألة (.)10

الصب��ح)( ،)5ويف لف��ظ آخ��ر :ق��ال (أوت��روا قب��ل

آخر الليل ،برقم (.)754

ضعي��ف وبينَّ العلل التي فيه ،وصححه األلباين يف اإلرواء ((( رواه الحاك��م يف مس��تدركه ( ،)442/1وق��ال« :ه��ذا
حدي��ث صحيح عىل رشط مس��لم ومل يخرجاه وله ش��اهد
( ،)189/2وصحيح ايب داود (.)268/1
((( رواه الحاك��م يف مس��تدركه ( ،)446/1وق��ال« :ه��ذا صحيح» .قلت :تقدم شاهده وهو اللفظ السابق يف صحيح
حدي��ث صحي��ح ع�لى رشط الش��يخني ومل يخرج��اه» ،مسلم.

والبيهقي يف س��ننه الكربى ( ،)478/2وضعفه األلباين يف ((( رواه اب��ن خزمي��ة يف صحيح��ه ( ،)148/2وابن حبان

ضعي��ف الجامع الصغري برقم ( ،)378والسلس��لة الضعيفة يف صحيحه ( ،)172/6والحاكم يف مس��تدركه (،)443/1

(.)358/5

وق��ال« :ه��ذا حدي��ث صحي��ح ع�لى رشط مس��لم ،ومل

((( رواه الدارقطن��ي يف س��ننه ( ،)22/2وابن ش��اهني يف يخرجاه ،وله ش��اهد بإس��ناد صحيح» ،والبيهقي يف س��ننه
ناس��خ الحديث ومنس��وخه ص ،205وقال« :هذا مرس��ل؛ الك�برى ( ،)478/2وصححه األلباين كام يف إرواء الغليل

ليس عند الضحاك عن ابن عمر».

( ،)153/2وصحيح موارد الظآمن (.)309/1

((( رواه مس��لم يف صحيح��ه ( ،)515/1يف كت��اب صالة ((( رواه مس��لم يف صحيح��ه ( ،)517/1يف كت��اب صالة
املس��افرين ،باب جامع صالة الليل ومن نام عنه أو مرض ،املس��افرين ،باب صالة الليل مثنى مثن��ى ،والوتر ركعة من

برقم (.)746

((( ينظر :مجموع الفتاوى (.)91/23

آخر الليل ،برقم (.)750

((( ينظ��ر :مجموع الفت��اوى ( ،)89/23وأعالم املوقعني

((( رواه مس��لم يف صحيح��ه ( ،)517/1يف كت��اب صالة (.)374/2

املس��افرين ،باب صالة الليل مثنى مثن��ى ،والوتر ركعة من ( ((1ق��ال ابن حجر رحمه الل��ه يف فتح الباري (:)480/2
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•املسألة الثانية :حكم صالة سنة الفجر راكبا:

•أدلة القول بالجواز:

روي ع��ن اإلمام أحمد رحمه الله يف هذه املس��ألة  -1ما ورد عنه ﷺ( :أنه كان النبي يصيل يف الس��فر
ثالث روايات ،والذي يعنينا هنا هو الرواية األوىل :ع�لى راحلت��ه حي��ث توجهت ب��ه يومئ إمي��ا ًء إال

أنَّه توقف عن الفتوى فيها (.)1

•أقوال العلامء يف هذه املسألة:

املكتوبة) ( ،)3ويف رواية( :إال الفرائض) (.)4

 -2وألنهام من جمل��ة التطوع ،ويجوز أن يصليهام

اتفق��ت أق��وال املذاهب ع�لى عم��وم التنفل عىل قاعدا ً ،فكذلك عىل الراحلة(.)5
الراحلة وإليه ذهب األمئة األربعة(.)2

«واختلف السلف يف مرشوعية قضائه».

وينظر ش��يئاً م��ن اختالفهم يف ذل��ك يف :مصنف ابن أيب

ش��يبة ( ،)88-86/2وس��نن البيهق��ي (،)481 -477/2

•الرتجيح:

والراج��ح والله أعلم م��ا عليه الجمه��ور من جواز

التنفل عىل الراحلة وذلك ألسباب:

أوله��ا :أن صالة النافلة فيها من الس��عة ما ليس يف
الفرض

ومجم��وع الفتاوى البن تيمية ( ،)197/23ومخترص كتاب ثاني��ا :أنه يجوز ص�لاة النافلة قاع��دا مطلقا فيقاس
الوتر للمقريزي ص ،155-152وبداية املجتهد ( -146/1الراحلة عىل القعود
 ،)148وني��ل األوط��ار ( ،)59 -57/3وع��ون املعب��ود ثالث��ا :روي أن النبي تنفل عىل راحلته فإذا ثبت فهو

( )206/4و( ،)217/4وتحفة األحوذي (.)468-466/2

((( نقلها عن اإلمام ابن��ه صالح وأبو الحارث ،ينظر :رواية
ابن��ه صالح يف :الف��روع ( ،)486/1واإلنصاف (،)177/2

وكشاف القناع ( )423/1والرواية الثانية :أنه يجوز أن يصيل
ركعت��ي الفجر عىل الراحلة والرواي��ة الثالثة أنه يصليها عىل

األرض وال يج��وز صالته��ا راكبا ينظ��ر :اإلنصاف (،)3/2

ورشح عمدة الفقه البن تيمية (.)533

((( وه��و مذهب الحنفية ينظر :الهداية رشح بداية املبتدي

حجة يف الباب.

•املطلب السادس :من تجوز إمامته

•املس��ألة األوىل :حكم إمامة الصب��ي غري البالغ
للبالغني يف الفريضة؟

•حكم إمامة الصبي غري البالغ:

روي ع��ن اإلمام أحمد رحمه الله يف هذه املس��ألة

( ،)69/1وفت��ح القدي��ر ( ،)463/1وحاش��ية اب��ن عابدين

( ،)38/2وينظ��ر للاملكي��ة :املدون��ة ( ،)80/1وحاش��ية ((( رواه مس��لم يف صحيح��ه ( ،)487/1يف كت��اب صالة
الدس��وقي ( ،)225/1واإلرشاف ع�لى مس��ائل الخ�لاف املس��افرين ،باب جواز صالة النافلة عىل الدابة يف الس��فر

( ،)71/1وينظ��ر للش��افعية :األم ( ،)97/1واملجم��وع حيث توجهت ،برقم (.)700

( ،)232/3وينظر للحنابلة :اإلرشاد ص ،84ورشح العمدة ((( رواه البخاري يف صحيحه ( ،)339/1يف كتاب الوتر،
البن تيمية  /الصالة/ص ،533والفروع ( ،)486/1واملبدع باب الوتر يف السفر ،برقم (.)955

( ،)15/2وكشاف القناع (.)423/1

((( ينظر :رشح عمدة الفقه البن تيمية /الصالة /ص.534
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ثالث روايات ،والذي يعنينا هنا هو الرواية األوىل :القول الثاين أنها تصح وهو قول الشافعية (.)5

أنَّه توقف عن الفتوى فيها (.)1
•أقوال العامء يف املسألة:

•دليل الجمهور الذين قالوا أنها ال تصح:

 -1قول��ه ﷺ( :ال تقدموا س��فهاءكم وصبيانكم يف

القول األول :بأنها ال تصح وهو مذهب الحنفية ( .)2صالتكم.)6( )...

واملالكية ( .)3والحنابلة (.)4

((( ينظر :مس��ائله ع��ن أحمد وإس��حاق ()604-602/1

 -2وقوله ﷺ( :رفع القلم عن ثالثة ...وعن الصبي
حتى يحتلم) (.)7

ومسائل أيب داود عن أحمد ص.42-41

والرواي��ة الثانية :أن��ه ال تصح إمامته للبالغ�ين يف الفريضة واملمت��ع ( ،)565/1وال�شرح الكب�ير ( ،)407/1والفروع
رواه��ا ابنه عبد الله ( ،)363/2والرواية الثالثة :تصح إمامته ( ،)18/2واملب��دع ( ،)73/2ومنتهى اإلرادات (،)113/1
يف الفريضة ،ينظر :املبدع ( ،)73/2واإلنصاف ( .)266/2وكشاف القناع (.)111/2

((( ينظر :املبس��وط ( ،)180/1وتحفة الفقهاء ( ((( ،)229/1ينظ��ر :األم ( ،)166/1والوجيز ص ،55وحلية العلامء
والكت��اب للق��دوري مع رشح��ه اللب��اب ( ،)80/1وبدائع ( ،)168/2وامله��ذب ( ،)97/1واملجم��وع (،)248/4

الصنائ��ع ( ،)157/1والبحر الرائق ( ،)380/1وفتح القدير وروضة الطالبني ( ،)253/1ومغني املحتاج (.)240/1

( ،)358/1وتبيني الحقائق ( ،)140/1وحاشية ابن عابدين ((( ذك��ره الديلمي يف الفردوس مبأثور الخطاب (،)16/5
(.)577/1

وابن الجوزي يف التحقيق يف أحاديث الخالف (،)474/1

((( ينظ��ر :ال��كايف البن عب��د ال�بر ( ،)213/1واإلرشاف والعكربي يف رؤوس املس��ائل الخالفي��ة ( ،)291/1وابن

عىل مسائل الخالف ( ،)111/1ورشح الخريش ( ،)25/2مفلح يف املبدع ( ،)73/2من حديث عيل ريض الله عنه.
وحاش��ية الدس��وقي ( ،)329/1والثمر ال��داين (،)148/1

قال ابن عب��د الهادي يف تنقيح التحقيق (“ :)1108/2هذا

املجتهد (.)104/1

((( حدي��ث ع�لي ريض الله عن��ه ،رواه أبو ادود يف س��ننه

وحاش��ية الع��دوي ( ،)377/1مخت�صر خلي��ل مع رشحه الحدي��ث ال يص��ح ،وال يعرف له إس��ناد صحيح ،بل روي
جواهر اإلكلي��ل ( ،)78/1والقوانني الفقهية ص 82وبداية بعضه بإسنا ٍد مظلم”.
((( ق��ال امل��رداوي رحمه الل��ه يف اإلنص��اف ( ،)140/4( :)266/2يف كتاب الح��دود ،باب يف املجنون يرسق أو

«اعلم أن إمامة الصبي تارة تكون يف الفرض ،وتارة تكون يف يصيب حدا ً ،برقم ( ،)4401والرتمذي يف جامعه (،)32/4
النفل ،فإن كانت يف الفروض :فالصحيح من املذهب أنها يف كت��اب الحدود ،باب ما ج��اء فيمن ال يجب عليه الحد،

ال تص��ح ،وعليه جامهري األصحاب ،وقطع به كثري منهم» .برق��م ( ،)1423وقال“ :حديث عيل حديث حس��ن غريب

وينظ��ر :اإلرش��اد ص  ،67ورؤوس املس��ائل للهاش��مي من هذا الوجه” ،وأحمد يف مسنده ( ،)140/1والطرباين يف

( ،)193/1والروايت�ين والوجهني ( ،)172/1والتذكرة البن معجمه األوسط ( )361/3والكبري ( ،)89/11وابن خزمية
عقي��ل ص ،68واالنتص��ار ( ،)457/2ورؤوس املس��ائل يف صحيحه ( ،)102/2وابن حبان يف صحيحه (،)356/1
الخالفية للعكربي ( ،)290/1واملحرر ( ،)103/1والهداية والحاك��م يف مس��تدركه ( ،)389/1وق��ال“ :ه��ذا حديث
ص ،99-98واملغن��ي ( ،)31/2وال��كايف ( ،)184/1صحيح عىل رشط الش��يخني ومل يخرج��اه” ،والدارمي يف
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مروي عن ابن مس��عود وابن عباس فيمنع اإلمامة (.)5
 -3وألن ذل��ك
ٌ

ريض الله عنهم (.)1

 -8وألن اإلم��ام ضام��ن ،ولي��س ه��و م��ن أه��ل

 -4وألن��ه ليس من أهل فرض الصالة ،فال يصح أن الضامن ()6؛ إذ ال يلزمه القضاء (.)7

يؤم فيها من هو من أهل فرضها ،دليله :العبد واملرأة  -9وألن��ه ال يؤم��ن منه اإلخالل ب�شرط من رشائط

يف صالة الجمعة (.)2

الصالة أو القراءة حال اإلرسار (.)8

كالكفر والرق واألنوثة (.)3

عمرو بن س��لمة( :أنه كان ي��ؤم قومه يف عهد النبي

أشبه املرأة (.)4

 -2عم��وم قول��ه ﷺ( :يؤمكم أقرؤك��م لكتاب الله

 -5وألن فيه نقصاً يؤثر يف الشهادة ،فأثر يف اإلمامة ب -الدلي��ل عىل صحة إمامت��ه يف الفرض :حديث
 -6وألن اإلمامة حال كامل ،والصبي ليس من أهلها ﷺ وهو ابن ست سنني أو سبع سنني) (.)9
 -7وألن في��ه نقصاً مينع التكلي��ف وصحة اإلقرار ،تعاىل)( ،)10والصبي يدخل فيه(.)11

س��ننه ( ،)225/2والبيهق��ي يف س��ننه الك�برى (،)83/3

•الرتجيح:

والدارقطني يف س��ننه ( ،)138/3قال النووي يف املجموع والراج��ح والله أعل��م إن كان يف الناس من يحفظ
( )218/4ويف رشح مس��لم (“ :)14/8إس��ناده صحيح” ،القرآن ويحس��ن الصالة وتنطبق عليه رشوط اإلمامة

وقال الدارقطني يف علله (“ :)192/3األش��به بالصواب أنه ف�لا يصح أن ي��ؤم الناس جمعا ب�ين األدلة وإن مل
موقوف” ،وصححه األلب��اين يف اإلرواء ( ،)5/2وصحيح

موارد الظآمن (.)60/2

((( ذُك��ر ذل��ك عنه�ما يف :املغن��ي ( ،)31/2وال��كايف
( ،)184/1واملبدع (.)73/2

أم��ا أثر ابن مس��عود ريض الله عنه فلم أق��ف عليه ،وأما أثر

يكن فيهم من البالغني من تنطبق عليه الرشوط صح

إمامة الصب��ي لهم ومن تتبع قول الس��لف وجد أن
ٍ
اختالف بني السلف رحمهم الله
املسألة فيها

.

()12

اب��ن عباس ريض الله عنهم فقد رواه عبد الرزاق يف مصنفه ((( ينظر :املبدع (.)73/2

( ،)398/2والبيهقي يف س��ننه الك�برى ( ،)225/3وقال ((( :ينظر :املمتع ( ،)565/1واملبدع (.)73/2

“ه��و موقوف” ،وقال ابن حج��ر يف فتح الباري ( ((( :)185/2ينظر :الهداية رشح بداية املبتدي (.)56/1
“إسناده ضعيف”.

((( ينظر :الروايتني والوجهني (.)173/1

((( ينظر :املغني ( ،)31/2واملبدع (.)73/2

((( صحيح ،وقد تقدم تخريجه يف املسألة رقم [.]27

((( ينظر :رؤوس املسائل للهاشمي ( ،)193/1واالنتصار ( ((1رواه مس��لم يف صحيح��ه ( ،)465/1يف كت��اب
( ،)457/2ورؤوس املسائل الخالفية للعكربي ( ،)291/1املس��اجد ومواضع الصالة ،ب��اب من أح��ق باإلمامة برقم
والنكت والفوائد السنية (.)104/1

(.)673

واملبدع (.)73/2

( ((1واختالف الس��لف يف هذه املسألة مشهور ومشتهر،

((( ينظ��ر :الكايف ،واملغني ( ،)31/2واملمتع ( ((1( ،)565/1ينظر :املغني (.)31/2

«المسائل التي توقف فيها اإلمام أحمد في كتاب الصالة جمع ًا ودراس ًة فقهي ًة مقارنةً»
د .وسمي محمد أحمد الدليمي

449

•املطل��ب الس��ابع :حكم قطع ص�لاة املتيمم إن والحنابلة (.)3
رأى املاء يف صالته

الق��ول الثاين :أنه يتم صالته والصالة صحيحة وهو

املس��ألة :روي عن اإلمام أحمد رحمه الله يف هذه قول الشافعية ( .)4واملالكية (.)5
املس��ألة ثالث روايات ،والذي يعنينا هنا هو الرواية

األوىل :أنَّه توقف عن الفتوى فيها (.)1
•أقوال العلامء يف املسألة:

•أدلة القائلني ببطالن الصالة:

 -1قوله ﷺ( :الصعيد الطيب وضوء املس��لم وإن
مل يجد املاء عرش س��نني ،فإذا وجدت املاء فأمسه

القول األول :إن حرض املاء حال صالته قبل اإلمتام جلدك) (.)6

بطلت صالته وهو قول الحنفية (،)2

اخت�لاف العلامء للجص��اص ( ،)147/1وبدائ��ع الصنائع

ق��ال اب��ن حجر يف فت��ح الب��اري (« :)23/8إمام��ة الصبي ( ،)57/1والبحر الرائق ( ،)396/1وفتح القدير (.)385/1
املميز يف الفريضة مسأل ٌة خالفية مشهورة».

((( قال املرداوي رحمه الله يف اإلنصاف ( :)298/1قوله:

اختلف الناس يف إمامة غري البالغ».

ريب ،وعليه جامهري األصحاب».

وقال الخطايب رحمه الله يف معامل السنن (« :)169/1وقد وإن وجده فيها – أي يف الصالة – بطلت ،هذا املذهب بال
وملخص اختالف السلف يف هذه املسألة هو اآليت:

وقال شيخ اإلس�لام رحمه الله يف رشح العمدة (:)451/1

ممن قال بأنه ال تصح إمامته :ابن مسعود وابن عباس ريض «وإن وج��ده يف الص�لاة – أي املاء – بطل تيممه يف ظاهر
الل��ه عنهام ،وعط��اء ومجاهد والش��عبي وإبراهيم النخعي املذهب».
والثوري واألوزاعي وعمر بن عبد العزيز رحمهم الله.

وينظ��ر :مخت�صر الخرق��ي ص ،19واملغن��ي (،)167/1

ومم��ن قال بأنه تصح إمامته :الحس��ن البرصي واألش��عث واملبدع ( ،)227/1وكشاف القناع (.)177/1

والضحاك بن قيس وإس��حاق بن راهويه وأبو ثور والزهري ((( ينظ��ر :األم ( ،)48/1وحلي��ة العل�ماء (،)210/1

رحمهم الله.

واملهذب ( ،)37/1والتنبيه ص ،21والوس��يط (،)158/2

ينظ��ر اختالفه��م يف :مصن��ف اب��ن أيب ش��يبة ( ،)306/1وروضة الطالب�ين ( ،)115/1واملجموع (،)333-332/2

ومصنف عب��د ال��رزاق ( ،)398/2واملجم��وع ( -217/4ورشح مسلم ( ،)58/4ومغني املحتاج (.)102/1

 ،)218وبداي��ة املجته��د ( ،)104/1ورؤوس املس��ائل ((( ينظ��ر :التمهيد البن عبد ال�بر ( ،)291/19والكايف له

للعك�بري ( )291/1واملغن��ي ( ،)31/2وفت��ح الب��اري ص ،30ومواه��ب الجليل ( ،)480/1ورشح الزرقاين عىل
( ،)186/2ونيل األوطار ( ،)203-202/3وس��بل الس�لام املوطأ (.)164/1
( ،)27/2وعون املعبود (.)207/2

((( رواه اب��ن حبان يف صحيح��ه ( ،)139/4والحاكم يف

البنه صالح.)238/1( :

وق��ال“ :هذا حديث صحيح ومل يخرج��اه” .وقال األلباين

((( نق��ل هذه الرواية ابنه صالح ينظر :مس��ائل اإلمام أحمد مس��تدركه ( ،)284/1م��ن حدي��ث أيب ذ ٍر ريض الله عنه،
((( ينظر :املبس��وط للرسخيس ( ،)110/1والهداية رشح يف صحي��ح م��وارد الظ�مآن (“ :)158/1صحي��ح لغريه”،
البداي��ة ( ،)60/1وتحف��ة الفقه��اء ( ،)208/2ومخت�صر وينظر :السلسلة الصحيحة برقم (.)3029
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 -2وألن��ه قدر ع�لى اس��تعامل املاء فبط��ل تيممه املاء س��اعة الصالة مل يكن له إمتام الصالة بالتيمم

كالخارج من الصالة (.)1

 -3وألن التيم��م طه��ارة رضورة ،فبطل��ت

بزوال ال�ضرورة ،كطه��ارة املس��تحاضة إذا انقطع
دمه��ا ( ،)2يحققه أن التيمم ال يرف��ع الحدث ،وإمنا

أبي��ح للمتيمم أن يص�لي مع كونه محدث��اً لرضورة

العجز ع��ن املاء ،فإذا وجد امل��اء زالت الرضورة،
فظهر حكم الحدث كاألصل (.)3

•أدل��ة القائلني بصح��ة الصالة بالتيم��م إن حرض
املاء حال الصالة:

عمل صح بالب��دل ،فال يبطل بوجود املبدل
 -1أنه ٌ

عن��ه ،كحكم الحاكم بش��هود الفرع ال يبطل بوجود

شهود األصل (.)4

 -2وألن��ه وجد املبدل منه بع��د الرشوع يف البدل،
فل��م يجب االنتق��ال إليه ،ك�ما لو وج��د األصل -
الهدي  -بعد الرشوع يف ص��وم التمتع ( ،)5أو الرقبة
بعد الرشوع يف صوم الكفارة (.)6
•الرتجيح:

والراجح والله أعلم أنه يقطع صالته إن مل يكن أمتها
نظ��را لعموم قوله تعاىل (فلم تجدوا ماءا) ،ومن جد

((( ينظر :املغني ( ،)167/1واملبدع (.)227/1
((( ينظر :املغني ( ،)167/1واملبدع (.)227/1
((( ينظر :املغني (.)167/1

((( ينظر :رشح العمدة البن تيمية (.)451/1
((( ينظر :رشح العمدة البن تيمية (.)451/1

((( ينظ��ر :رشح العمدة الب��ن تيمي��ة ( ،)451/1واملبدع
(.)227/1

نظرا ألنه ال يدخل تحت عموم اآلية السابقة.

❊

❊

❊
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الخاتمة والنتائج
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م��ن بني األقوال التي وردت ع��ن اإلمام عىل اعتبار
األصول الت��ي بنوها من أقوال اإلم��ام ،فيقررون أن

يختاروا أحد األقوال من بني األقوال التي رويت عنه

يف خت��ام ه��ذا البحث أس��أل الله س��بحانه وتعاىل بن��اء عىل القياس عىل أق��وال أخرى أو باعتبار كرثة

التوفي��ق والقب��ول ،وأن يجع��ل عميل ه��ذا مقبوال من روى الرواية عن الغامم حال التعارض.

وخالص��ا لوجهه الكريم ،وأن ينفعني به يف الدارين
إنه ويل ذلك والقادر عليه ،وبعد:

•فتتلخص أهم نتائج البحث فيام ييل:

•أوال :تتلخص أسباب توقف اإلمام يف مسائل فقه
الصالة يف عدة أسباب أهمها:

 -1عدم توفر أدلة للمسألة من املنقول أو املعقول؛
كأن تكون املس��ألة متصورة ومل تق��ع ،أو أن يكون
وقوعها نادرا.

 -2تداخ��ل األدلة وتعارضها؛ كأن تأيت أدلة بالجواز
وأدل��ة باملن��ع ،وتكون األدل��ة كلها محتمل��ة؛ فهنا

يتوقف اإلمام عن الفتوى يف املسألة.

 -3اختالف السلف رضوان الله عليهم من الصحابة
والتابعني وغريهم املس��ألة ،ويكون دليل كل واحد

منهم محتمال للصواب.

•ثاني��ا :تتع��د الروايات عن اإلمام أحمد ألس��باب
كثرية أهم هذه األسباب:

 -1تعدد املناس��بات؛ فقد يفتي بالجواز يف مس��ألة
يف مناسبة ،وال يقول بنفس القول يف مناسبة أخرى.

 -2كذلك احت�مال رجوع اإلمام أحم��د عن القول

لقول آخر.

ثالث��ا :يق��رر علامء املذه��ب اختيار أح��د األقوال

❊

❊

❊
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المصادر والمراجع

محمد بن الحس��ن بن فرقد الشيباين (املتوىف:

189هـ) ،املحقق :أبو الوفا األفغاين  -النارش:

إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية – كراتيش.

•اإلحكام يف أصول األحكام  -أبو الحس��ن سيد

•أص��ول الرسخ�سي  -محمد بن أحم��د بن أيب

الثعلبي اآلمدي (املت��وىف631 :هـ) املحقق:

483هـ) النارش :دار املعرفة – بريوت.

الدي��ن ع�لي بن أيب ع�لي بن محمد بن س��امل
عبد الرزاق عفيفي -النارش :املكتب اإلسالمي،

بريوت -دمشق -لبنان.

س��هل ش��مس األمئ��ة الرسخ�سي (املتوىف:

•اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع  -شمس الدين،
محم��د بن أحمد الخطيب الرشبيني الش��افعي

•اخت�لاف الحدي��ث (مطب��وع ملحق��ا ب��األم

(املتوىف977 :هـ)  -املحقق :مكتب البحوث

إدريس بن العباس بن عثامن بن ش��افع بن عبد

بريوت.

للش��افعي) -الش��افعي أبو عبد الل��ه محمد بن
املطلب بن عبد مناف املطلبي القريش امليك

(املت��وىف204 :ه��ـ) الن��ارش :دار املعرف��ة –

والدراس��ات  -دار الفكر  -النارش :دار الفكر –

•اإلقن��اع يف فقه اإلم��ام أحمد بن حنبل  -موىس
بن أحمد بن موىس بن سامل بن عيىس بن سامل

بريوت  -سنة النرش1410 :هـ1990/م.
ف امل ََس��الِ ِ
رش ِ
ك فيِ فق ِه
•إ ْرشَ ��ا ُد َّ
ىل أَ َ
الس��الِك إ َ

الدين ،أبو النجا (املتوىف968 :هـ) ،املحقق:

عسكر البغدادي ،أبو زيد أو أبو محمد ،شهاب

دار املعرفة بريوت – لبنان.

��ام َمالِ��ك  -عب��د الرحم��ن ب��ن محمد بن
اإل َم ِ
الدين املاليك (املتوىف732 :هـ)  -وبهامشه:

تقري��رات ،مفيدة إلبراهيم بن حس��ن  -النارش:
رشك��ة مكتب��ة ومطبعة مصطفى الب��ايب الحلبي

وأوالده ،مرص.

الحج��اوي املق��ديس ،ث��م الصالحي ،رشف
عب��د اللطيف محمد موىس الس��بيك  -النارش:

•األم  -الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن
العباس بن عثامن بن شافع بن عبد املطلب بن

عبد مناف املطلب��ي القريش امليك (املتوىف:
204ه��ـ)  -الن��ارش :دار املعرف��ة – ب�يروت -

•أسهل املدارك «رشح إرشاد السالك يف مذهب

الطبعة :بدون طبعة.

الله الكشناوي (املتوىف 1397 :هـ)  -النارش:

الدين أبو الحس��ن عيل بن س��ليامن املرداوي

إمام األمئة مالك»  -أبو بكر بن حس��ن بن عبد

دار الفكر ،بريوت – لبنان  -الطبعة :الثانية.

•األص��ل املع��روف باملبس��وط -أبو عب��د الله

•اإلنصاف يف معرفة الراجح من الخالف  -عالء
الدمش��قي الصالح��ي الحنب�لي (املت��وىف:
885ه��ـ)  -النارش :دار إحي��اء الرتاث العريب -
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•البي��ان والتحصيل وال�شرح والتوجيه والتعليل

•اإلنص��اف يف معرف��ة الراج��ح م��ن الخ�لاف

ملس��ائل املس��تخرجة  -أبو الولي��د محمد بن

الدي��ن أبو الحس��ن عيل بن س��ليامن بن أحمد

حقق��ه :د محمد حجي وآخ��رون  -النارش :دار

(املطبوع م��ع املقنع وال�شرح الكبري)  -عالء
امل َ ْرداوي (املتوىف 885 :هـ)  -تحقيق :الدكتور

عبد الله بن عبد املحسن الرتيك  -الدكتور عبد
الفت��اح محم��د الحلو  -النارش :هج��ر للطباعة

والنرش والتوزيع واإلعالن ،القاهرة  -جمهورية
م�صر العربي��ة  -الطبع��ة :األوىل 1415 ،هـ -

 1995م.

أحمد بن رش��د القرطب��ي (املتوىف520 :هـ) -

الغرب اإلس�لامي ،ب�يروت – لبن��ان  -الطبعة:
الثاني��ة 1408 ،ه��ـ  1988 -م  -عدد األجزاء:

 18( 20ومجلدان للفهارس).

•التبرصة يف أصول الفقه  -أبو اسحاق إبراهيم بن
عيل بن يوسف الشريازي (املتوىف476 :هـ)،
املحقق :د .محمد حس��ن هيت��و  -النارش :دار

•اإلنص��اف يف معرف��ة الراج��ح م��ن الخالف،

الفكر – دمشق  -الطبعة :األوىل.1403 ،

س��ليامن ،تحقي��ق :محمد حام��د الفقي ،ط،2

الشِّ ��لْب ِِّي  -عثامن بن ع�لي بن محجن البارعي،

امل��رداوي :ع�لاء الدي��ن أبو الحس��ن عيل بن

دار إحياء ال�تراث العريب ،ب�يروت1406 ،هـ
1986م.

•تبي�ين الحقائ��ق رشح كن��ز الدقائ��ق وحاش��ية
فخر الدي��ن الزيلعي الحنف��ي (املتوىف743 :

هـ)  -الحاشية :ش��هاب الدين أحمد بن محمد

•البح��ر الرائق رشح كن��ز الدقائ��ق  -زين الدين

ب��ن أحمد ب��ن يونس بن إس�ماعيل ب��ن يونس

امل�صري (املت��وىف970 :ه��ـ)  -ويف آخ��ره:

الك�برى األمريي��ة  -ب��والق ،القاه��رة الطبعة:

ب��ن إبراهيم بن محم��د ،املع��روف بابن نجيم
تكملة البحر الرائق ملحمد بن حس�ين بن عيل
الطوري الحنفي القادري (ت بعد  1138هـ) -
وبالحاشية :منحة الخالق البن عابدين النارش:

دار الكتاب اإلس�لامي  -الطبعة :الثانية  -بدون

تاريخ.

الشِّ لْب ُِّي (املتوىف 1021 :هـ) -النارش :املطبعة
األوىل 1313 ،هـ.

•تحري��ر الفتاوى ع�لى «التنبي��ه» و «املنهاج» و
«الحاوي» املسمى (النكت عىل املخترصات
الثالث) ،املؤل��ف :ويل الدين أبو زرعة أحمد
ب��ن عبد الرحيم بن الحس�ين بن عب��د الرحمن

•بدائ��ع الصنائع يف ترتي��ب الرشائع لعالء الدين

العراقي الكُ��ردي املِ ْهراين القاهري الش��افعي

دار الكتب العلمية ،بريوت1406 ،هـ 1986م.

فهمي محمد الزواوي النارش :دار املنهاج للنرش

أبو بكر بن مسعود الكاساين ،ت587هـ  ،ط،2

( 762ه��ـ  826 -هـ)  -املحقق :عبد الرحمن
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والتوزي��ع ،جدة  -اململكة العربية الس��عودية -

عبد الرب ب��ن عاصم النمري القرطبي (املتوىف:

•تحفة املحتاج ،البن حجر :شهاب الدين أحمد

محمد عبد الكبري البكري  -النارش :وزارة عموم

•التذك��رة يف الفقه «عىل مذهب اإلمام أحمد بن

النرش 1387 :ه.

محمد ب��ن عقيل البغ��دادي الحنبيل (املتوىف

من الس��نة وآي الفرق��ان –أىب عب��د الله محمد

الطبعة :األوىل 1432 ،هـ  2011 -م.
بن محمد الهيتمي ،دار الفكر ،بريوت.

محم��د بن حنبل»  -أبو الوفاء عيل بن عقيل بن
سنة  513هـ  -تحقيق وتعليق :الدكتور نارص بن

سعود بن عبد الله الس�لامة ،القايض مبحكمة
عفيف  -النارش :دار إش��بيليا للن�شر والتوزيع،
الرياض  -اململكة العربية الس��عودية  -الطبعة:
األوىل 1422 ،هـ  2001 -م.

463هـ)  -تحقيق :مصطفى بن أحمد العلوي،
األوقاف والشؤون اإلس�لامية – املغرب  -عام
•الجام��ع ألحكام الق��رآن واملبني مل��ا تضمنته
ب��ن أحمد بن أىب بك��ر القرطبي -الج��زء الرابع

تحقي��ق الدكت��ور عب��د الله بن عبد املحس��نال�تريك -الطبع��ة األوىل -مؤسس��ة الرس��الة

.2006/1427

•الجوه��رة الن�يرة -أبو بك��ر بن عيل ب��ن محمد

•تفس�ير الطربي = جام��ع البيان ع��ن تأويل آي

الح��دادي العب��ادي ال َّزب ِ
ي اليمن��ي الحنفي
ِي��د ّ

غال��ب اآلميل ،أب��و جعفر الط�بري (املتوىف:

 -الطبعة :األوىل1322 ،هـ.

القرآن-محم��د ب��ن جري��ر بن يزيد ب��ن كثري بن

310هـ)-تحقي��ق :الدكت��ور عبد الل��ه بن عبد
املحس��ن الرتيك  -بالتعاون مع مركز البحوث
والدراسات اإلس�لامية بدار هجر الدكتور عبد

الس��ند حس��ن ميامة-النارش :دار هجر للطباعة
والن�شر والتوزي��ع واإلعالن-الطبع��ة :األوىل،

 1422هـ  2001 -م.

(املت��وىف800 :هـ)  -النارش :املطبعة الخريية
•حاشية الروض املربع رشح زاد املستقنع  -عبد
الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي الحنبيل

النج��دي (املت��وىف1392 :ه��ـ)  -النارش :دار
العبيكان  -الطبعة :األوىل  1397 -هـ.

•حاش��ية رد املحت��ار ع�لى الدر املخت��ار ،ابن
عابدي��ن :محمد أمني ب��ن عابدي��ن ،ط ،2دار

•تكملة رشح فتح القدي��ر ،للكامل ابن الهامم ـ

الفكر1386 ،هـ 1966م.

الفكر.

وأحم��د الربل�سي عمرية -الن��ارش :دار الفكر –

قايض زادة  :ش��مس الدين أحمد بن قودر ،دار

•التمهي��د ملا يف املوطأ من املعاين واألس��انيد
 -أبو عمر يوس��ف ب��ن عبد الله ب��ن محمد بن

•حاشيتا قليويب وعمرية  -أحمد سالمة القليويب
بريوت  -عدد األجزاء - 4 :الطبعة :بدون طبعة،

1415هـ1995-م.
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•الدر املختار رشح تنوير األبصار وجامع البحار

النارش :دار الوطن للنرش – الرياض.

بع�لاء الدين الحصكف��ي الحنف��ي (املتوىف:

الل��ه الزرك�شي امل�صري الحنب�لي (املتوىف:

 محمد بن عيل بن محمد ِصني املعروف
الح ْ
1088هـ)  -املحقق :عبد املنعم خليل إبراهيم
الن��ارش :دار الكتب العلمي��ة  -الطبعة :األوىل،

1423هـ2002 -م.

•رشح الزركيش -ش��مس الدي��ن محمد بن عبد
772ه��ـ) ،الن��ارش :دار العبي��كان  -الطبع��ة:
األوىل 1413 ،هـ  1993 -م.

•رشح س��نن أيب داود  -أب��و محم��د محمود بن

•دالئل األحكام –بهاء الدين ابن ش��داد-تحقيق

أحم��د بن موىس بن أحمد بن حس�ين الغيتاىب

الطبع��ة األوىل دار الكتب العلمية بريوت لبنان

املحق��ق :أبو املنذر خالد بن إبراهيم املرصي

الش��يخ محم��د بن يحي��ى بن حس��ن النجيمى

.1991/1412

الحنفى بدر الدين العيني (املتوىف855 :هـ) -
الن��ارش :مكتب��ة الرش��د – الري��اض  -الطبع��ة:

•الذخ�يرة  -أب��و العباس ش��هاب الدي��ن أحمد

األوىل 1420 ،هـ  1999-م.

بالق��رايف (املتوىف684 :ه��ـ)  -املحقق :جزء

أب��و الحس��ن ع�لي بن خل��ف بن عب��د امللك

ب��ن إدريس بن عب��د الرحمن املاليك الش��هري
 :13 ،8 ،1محم��د حجي  -جزء  :6 ،2س��عيد
أع��راب  -ج��زء  :12 - 9 ،7 ،5 - 3محم��د بو
خبزة  -النارش :دار الغرب اإلس�لامي -بريوت -

الطبعة :األوىل 1994 ،م.

•رشح صحي��ح البخاري البن بط��ال  -ابن بطال
(املتوىف449 :هـ)  -تحقيق :أبو متيم يارس بن

إبراهيم  -دار النرش :مكتبة الرش��د  -السعودية،
الرياض الطبعة :الثانية1423 ،هـ 2003 -م.

•رشح مخترص الروضة  -سليامن بن عبد القوي

•الروض املرب��ع رشح زاد املس��تنقع البهويت:

بن الكريم الطويف الرصرصي ،أبو الربيع ،نجم

عب��د الرحم��ن ع��وض ،ط1986 2م��ـ  ،دار

الله بن عبد املحس��ن الرتيك -النارش  :مؤسسة

منصور بن يوس��ف بن إدريس ،تحقيق :محمد

الكتاب العريب ـ بريوت.

الدي��ن (املت��وىف 716 :ه��ـ)  -املحقق  :عبد
الرسالة الطبعة  :األوىل  1407 ،هـ  1987 /م.

•زاد املس��تقنع يف اختص��ار املقنع  -موىس بن

•الع��دة رشح العمدة -عبد الرحم��ن بن إبراهيم

الحج��اوي املق��ديس ،ث��م الصالحي ،رشف

(املت��وىف624 :ه��ـ)  -الن��ارش :دار الحديث،

أحمد بن موىس بن س��امل بن عيىس بن س��امل

الدين ،أبو النجا (املتوىف968 :هـ)  -املحقق:

العس��كر -
عب��د الرحمن ب��ن عيل ب��ن محمد ّ

ب��ن أحم��د ،أبو محم��د بهاء الدي��ن املقديس
القاه��رة  -الطبع��ة :بدون طبع��ة  -تاريخ النرش:

1424هـ  2003م.
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•العناي��ة رشح الهداي��ة -محم��د ب��ن محمد بن

(املت��وىف795 :ه��ـ) تحقي��ق :مجموعة كبرية

ش��مس الدين ابن الش��يخ جامل الدين الرومي

املدينة النبوية.

محمود ،أكم��ل الدين أبو عبد الله ابن الش��يخ

الباب��ريت (املت��وىف786 :ه��ـ)  -الن��ارش :دار
الفكر -الطبعة :بدون طبعة وبدون تاريخ.

من املحققني ،الن��ارش :مكتبة الغرباء األثرية -

ح ِ
ح [ال ُّد َّر ِة امل ُِض َّي ِة يف علم
ات ال َّربَّانِ َّي َة بِشرَ ْ ِ
•ال ُفتُو َ
القواع��د الفرضية لـ عبد الرحم��ن بن عبد الله

•عون املعبود رشح سنن أيب داود ،ومعه حاشية

البع�لي الحنبيل (ت - ])1192 :د .عبد العزيز

علل��ه ومش��كالته  -محمد أرشف ب��ن أمري بن

النارش :دار الركائز للنرش والتوزيع – الكويت -

اب��ن القي��م :تهذي��ب س��نن أيب داود وإيضاح
عيل ب��ن حيدر ،أبو عبد الرحمن ،رشف الحق،
الصديقي ،العظيم آبادي (املتوىف1329 :هـ)

الن��ارش :دار الكتب العلمية – بريوت  -الطبعة:

الثانية 1415 ،هـ.

ب��ن عدنان العيدان ،د .أنس ب��ن عادل اليتامي،
الطبعة :األوىل 1439 ،هـ .2018 -

•الف��روع ومعه تصحيح الفروع لعالء الدين عيل
بن س��ليامن امل��رداوي  -محمد ب��ن مفلح بن

محم��د بن مف��رج ،أبو عبد الله ،ش��مس الدين

•الفت��اوى الخانية ،قايض خ��ان ،مطبوع بهامش

املق��ديس الرامين��ى ث��م الصالح��ي الحنب�لي

الهن��د ،ط1406 4ه��ـ 1986م��ـ ،دار إحي��اء

املحس��ن الرتيك  -النارش :مؤسس��ة الرسالة -

الفتاوى الهندية للشيخ نظام وجامعة من علامء
الرتاث العريب ،بريوت ـ لبنان.

(املتوىف763 :ه��ـ) املحقق :عبد الله بن عبد
الطبعة :األوىل  1424هـ  2003 -مـ..

•فت��ح الب��اري برشح صحي��ح البخ��اري لإلمام

•الف��روق = أنوار الربوق يف أن��واء الفروق  -أبو

راجع��ه ق�صي محي الدي��ن الخطي��ب – رتب

الرحمن املاليك الش��هري بالق��رايف (املتوىف:

الحاف��ظ أحمد بن عىل بن حجر العس��قالين-
كتبه وأبواب��ه وأحاديثه محمد ف��ؤاد عبد الباقي

ق��ام بإخراج��ه وتصحيح��ه قيص مح��ي الدين
الخطيب الطبع��ة األوىل  1987/1407الجزء
التاسع-دار الريان للرتاث القاهرة.

العباس ش��هاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد
684هـ)  -النارش :عامل الكتب  -الطبعة :بدون
طبعة وبدون تاريخ.

•في��ض الباري عىل صحي��ح البخاري ( -أمايل)
محم��د أنور ش��اه بن معظم ش��اه الكش��مريي

•فتح الباري رشح صحيح البخاري  -زين الدين

الهندي ث��م الديوبندي (املت��وىف1353 :هـ)

الس�لامي ،البغ��دادي ،ثم الدمش��قي ،الحنبيل
َ

الحدي��ث بالجامعة اإلس�لامية بدابهيل (جمع

عب��د الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحس��ن،

 -املحق��ق :محمد بدر عامل املريتهي ،أس��تاذ
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الرتاث العريب ـ بريوت.

بريوت – لبنان  -الطبع��ة :األوىل 1426 ،هـ -

عيل بن يوسف الش�يرازي (املتوىف476 :هـ)

إىل في��ض الباري) الن��ارش :دار الكتب العلمية
 2005م.

•اللمع يف أصول الفقه  -أبو اس��حاق إبراهيم بن
الن��ارش :دار الكت��ب العلمية  -الطبع��ة :الطبعة

•فيض القدير رشح الجامع الصغري  -زين الدين

الثانية  2003م  1424 -هـ.

بن عيل بن زين العابدين الحدادي ثم املناوي

بن عبد الله بن محمد ابن مفلح ،أبو إس��حاق،

محم��د املدعو بعبد الرؤوف ب��ن تاج العارفني

القاهري (املتوىف1031 :هـ)  -النارش :املكتبة
التجاري��ة الك�برى – مرص  -الطبع��ة :األوىل،

.1356

•املب��دع يف رشح املقن��ع  -إبراهي��م بن محمد
بره��ان الدي��ن (املت��وىف884 :ه��ـ)  -النارش:
دار الكت��ب العلمية ،بريوت – لبن��ان  -الطبعة:

األوىل 1418 ،هـ  1997 -م.

•ال��كايف يف فقه اإلم��ام أحمد ب��ن حنبل ،البن

•املبسوط  -محمد بن أحمد بن أيب سهل شمس

املقديس ،ت620هـ ،تحقيق :زهري الشاويش،

دار املعرف��ة – ب�يروت -الطبعة :ب��دون طبعة-

قدامة ،أبو محمد موفق الدين عبد الله بن قدامة

ط ،3املكتب��ة اإلس�لامية ،ب�يروت1462 ،هـ
1982م.

األمئة الرسخيس (املتوىف483 :هـ)  -النارش:
تاريخ النرش1414 :هـ 1993 -م.

•مجموعة الفتاوى الش��يخ ابن تيمية تقي الدين

•الكايف يف فقه أهل املدينة ،يوسف بن عبد الله:

أحمد تحقيق عام��ر الجزار-أن��ور ألباز-الطبعة

1987مـ  ،دار الكتب العلمية ـ بريوت.

•املحي��ط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام

ابن محمد بن عبد الله القرطبي ،ط1807 1هـ

األوىل  1997دار الوفاء املنصورة.

•كفاي��ة النبيه يف رشح التنبي��ه  -أحمد بن محمد

أيب حنيف��ة ريض الله عنه  -أب��و املعايل برهان

املع��روف بابن الرفع��ة (املت��وىف710 :هـ) -

بن َم��ا َز َة البخاري الحنفي (املتوىف616 :هـ)-

بن ع�لي األنصاري ،أبو العب��اس ،نجم الدين،
املحقق :مجدي محمد رسور باسلوم  -النارش:
دار الكتب العلمية  -الطبعة :األوىل ،م .2009

الدي��ن محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر

املحقق :عبد الكريم س��امي الجندي -النارش:
دار الكت��ب العلمية ،بريوت – لبن��ان -الطبعة:

•اللب��اب يف رشح الكتاب ،الغنيمي :عبد الغني

األوىل 1424 ،هـ  2004 -م.

الحمي��د ،ط 1399 4هـ 1979م��ـ ،دار إحياء

بن محمد بن سالمة ،تحقيق أبو الوفا األفغاين،

الغنيم��ي ،تحقي��ق :محم��د محي الدي��ن عبد

•مخترص الطحاوي ،الطحاوي :أبو جعفر أحمد

458

«المسائل التي توقف فيها اإلمام أحمد في كتاب الصالة جمع ًا ودراس ًة فقهي ًة مقارنةً»
د .وسمي محمد أحمد الدليمي

لجنة إحياء املعارف النعامنية ،حيدر آباد الدكن

(املت��وىف676 :هـ) الن��ارش :دار إحياء الرتاث

•املدون��ة  -مال��ك ب��ن أنس بن مال��ك بن عامر

•مواهب الجليل لرشح مخترص خليل -أىب عبد

دار الكتب العلمية  -الطبعة :األوىل1415 ،هـ

بالحطاب  -طبعه وخرج آياته وأحاديثه الش��يخ

ـ الهند.

األصبحي املدين (املتوىف179 :هـ) ،النارش:
1994 -م.

العريب – بريوت  -الطبعة :الثانية.1392 ،

الل��ه محمد بن عبد الرحمن املغريب املعروف
زكري��ا عم�يرات -الج��زء الخامس والس��ادس

جى بن
•املمتع يف رشح املقنع  -زين الدين امل ُ َن َّ

-الطبع��ة االوىل– 1995/1416دار الكت��ب

( 695 - 631هـ)  -دراسة وتحقيق :عبد امللك

•املوس��وعة الحديثية –مس��ند اإلم��ام أحمد بن

عثامن بن أس��عد ابن املنجى التنوخي الحنبيل

ب��ن عبد الله بن دهيش الطبع��ة :الثالثة1424 ،

العلمية بريوت لبنان.

حنبل مس��ند اإلمام عىل حقق��ه وخرج أحاديثه

ه��ـ  2003 -م  -يُطل��ب من :مكتبة األس��دي -

وعل��ق عليه ش��عيب االرنؤوط وعادل مرش��د-

•من��ار الس��بيل يف رشح الدليل  -اب��ن ضويان،

امل�شرف عىل إصداره��ا الدكتور عب��د الله بن

1353هـ) ،املحقق :زهري الشاويش  -النارش:

•النك��ت والفوائد الس��نية عىل مش��كل املحرر

مكة املكرمة.

إبراهي��م ب��ن محم��د ب��ن س��امل (املت��وىف:
املكتب اإلسالمي الطبعة :السابعة  1409هـ-

1989م.

الطبعة األوىل مؤسس��ة الرسالة 1995/1416
عبد املحسن الرتيك.

ملج��د الدين ابن تيمي��ة  -إبراهيم بن محمد بن

عب��د الل��ه بن محمد اب��ن مفلح ،أبو إس��حاق،

•املنتق��ى رشح املوطإ  -أبو الوليد س��ليامن بن

برهان الدين (املتوىف884 :هـ)  -النارش :مكتبة

القرطبي الباجي األندليس (املتوىف474 :هـ)

•نيل املآرب برشح دليل الطالب ،للشيباين عبد

خلف بن س��عد بن أي��وب ب��ن وارث التجيبي

 -النارش :مطبعة السعادة  -بجوار محافظة مرص

الطبع��ة :األوىل 1332 ،ه��ـ ( -ثم صورتها دار
الكتاب اإلس�لامي ،القاهرة  -الطبع��ة :الثانية،

بدون تاريخ).

•املنهاج رشح صحيح مس��لم بن الحجاج  -أبو
زكري��ا محيي الدي��ن يحيى ب��ن رشف النووي

املعارف – الرياض الطبعة :الثانية.1404 ،

القادر ب��ن عمر ،ت1125ه��ـ  ،تحقيق محمد

س��ليامن األش��قر ،مكتب��ة الف�لاح ،الكوي��ت،

1403هـ 1983م.

•الهداي��ة ع�لى مذهب اإلم��ام أىب عب��د الله بن
محم��د بن حنبل الش��يباىن-ملحفوظ بن أحمد
بن الحس�ين الكل��وداىن أب��و الخط��اب حقق
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نصوص��ه وخ��رج أحاديثه وعلق علي��ه الدكتور

عبد اللطيف هميم/ماهر ياسني الفحل –الطبعة

األوىل  2004/1425غراس.

ح ُع ْم َد ِة ال ِف ْق ِه البْنِ قُ َدا َمة-
• َوبَ ُل ال َغماَ َم�� ِة يف شرَ ْ ِ
األس��تاذ الدكتور /عبد الله بن محمد بن أحمد
الطي��ار  -الن��ارش :دار الوطن للن�شر والتوزيع،

الرياض  -اململكة العربية الس��عودية  -الطبعة:

األوىل 1429( ،هـ  1432 -هـ).
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