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مخالفات اإلمام مالك
لبقية األئمة الثالثة
من خالل كتاب
بداية المجتهد
في بابي الطهارة والصالة
«دراسة فقهية مقارنة»
أ .م .د .عبد هللا داود خلف
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end of the prayer.

Conclusion:

It is Sunnah for the worshiper to place the Praise be to God who, by His grace,
right hand on the left hand while standing righteous deeds are accomplished . Here we
have finished writing the research :

for prayer.

It is not permissible for a person to pray Imam Malik, may God have mercy on
with an injection. If he has plenty of time, him, is considered the imam of the school

he must remove that symptom, then start of thought of Maliki, and he was the first
to write in his book (Al-Muwatta) his
praying.
If the traveler follows the example of the own jurisprudence, which is considered a
resident, he should complete his prayer. If modern book and jurisprudence.
he catches a rak›ah from the prayer with the Imam Ibn Rushd, the author of the book
(Bidaya al-Mujtahid wa Nihayat alimam.

In conclusion, I ask God that I have Muqtasid), which is considered one of the
succeeded in this work, and that he will most significant books of disagreement
make that in the balance of our good

deeds on the day we meet him while he is
satisfied with us, and may God bless our
master Muhammad and his family and
companions and grant them peace.

among jurists, is considered one of the
leading scholars of the Malikis .

The permissibility of timing for

wiping over the socks in travel

Not requiring rubbing the human body
when washing from impurity or ablution,
it is sufficient to deliver water to the body.

❊

❊

❊

The saying of the worshiper in his bowing
(Glory be to my Lord the Great three) and
in prostration (Glory be to my Lord the
Great three.).

The worshiper has to say two rituals at the
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حنيفة والش��افعي وأحم��د ريض الله عنهم فأحببت
الكتاب فيه وجعلت ل��ه عنواناً هو(مخالفات اإلمام

مال��ك لبقية األمئة الثالثة يف كت��اب بداية املجتهد

إن الحمد لله نحمده ،ونس��تعينه ونس��تغفره ،ونعوذ مبسائل الطهارة والصالة ،دراسة فقهية مقارنة) عىل

بالله من رشور انفسنا وس��يئات اعاملنا ،واشهد أن أن البحث الثاين يتعلق بكت��ايب الزكاة والصيام ،أن
ال إله إال الله وحده ال رشيك له ،وأش��هد أن سيدنا كان يف العمر بقية.

محمدا ً عبده ورس��وله ،وأمينه وخليل��ه عليه أفضل وقد اقضت دراس��ة هذا البحث أن يكون مقس�ماً :
الصالة والسالم عليه وعىل آله وصحبه وسلم ،ومن عىل مقدمة ،وثالثة مباحث ،وخامتة .

سار عىل رشيعته إىل يوم الدين.

ففي املقدمة ذكرت سبب اختياري للموضوع .

أم��ا بعد  ...من نع��م الله علين��ا ،أن هدانا إىل إتباع ويف املبحث األول  :دراسة مخترصة بحياة اإلمامني

طريق الحق الذي ج��اء محمد بن عبد الله ﷺ وأن  ،مال��ك بن أنس  ،واإلمام ابن رش��د – رحمهام الله

جعلن��ا من أمته ،ثم جعل العلامء ورثة األنبياء ،ومن تعاىل – وأصول املذهب املاليك .

ه��ؤالء العلامء ،اإلمام مالك بن أن��س -رحمه الله -املبحث الثاين  :درست املسائل املتعلقة بالطهارة
إمام املذهب املاليك ،واإلمام بن رشد ريض الله وفيه مسألتان .

عنهمحي��ث كان م��ن رواة املذه��ب املاليك  ،وله املس��ألة األوىل :توقيت مدة املس��ح عىل الخفني
مؤلف��ات يف ذلك  ،ومن أهم كتب��ه (بداية املجتهد يف الحرض والسفر.

ونهاية املقتصد) وإذا ذكر ابن رشد ذكر هذا الكتاب املس��ألة الثاني��ة :إمرار الي��د (الدلك) يف الغس��ل

الجليل ،حيث كان يتناول املسائل الفقهية ،املبنية والوضوء عىل الجسد.

عىل املسائل الخالفية ويدرسها دراسة فقهية مقارنة أما املبح��ث الثالث  :درس��ت املس��ائل املتعلقة

مع بقية املذاهب ،ثم يبدئ رأيه يف اغلب املسائل بالصالة :وفيه خمس مسائل.

الت��ي يتطرق إليها ،وكان يرى رحمه الله أن اختالف املس��ألة األوىل :ألف��اظ التس��بيح يف الرك��وع
العل�ماء يف الفروع هو أمر طبيع��ي بينهم ،وأن هذا والسجود.

الخالف هو من األم��ور املحمودة التي تزيد الفقيه املس��ألة الثاني��ة :كيفية الس�لام عند الخ��روج من

علامً بطريق استنباط األحكام الفقهية لبقية املذاهب الصالة.

اإلس�لامية ،لهذا وذاك وق��ع اختياري عىل موضوع املس��ألة الثالث��ة :هيئ��ة وضع اليدي��ن اثن��اء القيام
الخ�لاف ب�ين اإلم��ام مال��ك واألمئة الثالث��ة ،ايب للصالة.
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املسألة الرابعة :حكم صالة الخاقن.

املسألة الخامسة :اقتداء املسافر باملقيم.

سار عليه املذهب ،مع ترجم يسرية لإلمام ابن رشد

– رحمه الله .-

ويف الخت��ام :أرجوا أن أكون ق��د وفقته يف البحث • عن��د وج��ود اكرث من اس��م للمصدر ،أذكر اس��م
خدم��ة لديننا الحنيف ،وآخر دعون��ا ،ان الحمد لله املؤلف حتى ازيل اللبس عن القارئ.

رب العاملني.

•منهجي يف كتابة البحث:

• رتب��ت املس��ائل الفقهية كام ه��و مرتب يف كتابة
(بداية املجتهد).

• عندما يذكر ابن رش��د مخالف��ة اإلمام مالك أليب

حنيف��ة ،والش��افعي ،ومل يذكر قول اإلم��ام أحمد،
أرجع إىل كتب الحنابلة كاملغني وغريه من مصادر
الحنابلة ،وأنظر يف قول اإلمام أحمد رحمه الله فإذا

كان قول��ه مع ق��ول اإلمامني أيب حنيفة والش��افعي
رحمها الله يف املس��ألة ،أدرس هذه املسالة دراسة
فقهي��ة مقارنة؛ أما إذا مل يكن ق��ول اإلمام أحمد مع

اإلمامني أترك املسألة.

• خرج��ت األحاديث م��ن مص��ادر الحديث عىل
حس��ب األصحية ،والحكم عليها ،أم��ا إذا مل يكن
الحدي��ث يف كت��ب الصحاح ،أخ��رج الحديث من

بقية مص��ادر الحديث ع�لى حس��ب األقدمية ،مع

توحيد الطبعة.

• جعل��ت األحادي��ث النبوية بني قوس�ين ((،))...

واحاديث الصحابة واآلثار بني قوس واحد (.)...
• مل أترجم ألي علم يف البحث خشية اإلطالة.

• كان لزاماً عيل أن أذكر ولو اليشء اليسري عن حياة
اإلمام مالك – رحمه الله – واملنهج املاليك الذي

❊

❊

❊
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المبحث األول
اإلمام مالك بن أنس 
•أوالً :اسمه ونسبه ومولده ووفاته.
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مبا يستنبطه.

بي��د أن بع��ض الفقه��اء كان يغل��ب علي��ه اإلفتاء،

وبعضه��م كان يغل��ب علي��ه الرواي��ة؛ وبذلك أخذ
ينفصل الفقه عن الحديث.

فمن تجرد الستنباط االحكام من القرآن ،والحديث

بعد العلم بصحته كان الفقيه.

اش��هر من أن يعرف :ه��و اإلمام الحج��ة ،إمام دار وم��ن تجرد للرواي��ة يعرف صحيحها من س��قيمها،
الهج��رة ،وأحد األمئة األربعة ،أب��و عبدالله ،مالك ويتع��رف الرج��ال عدلتهم ،من مس��تورهم من غريه
ب��ن أنس ب��ن أيب عامر ب��ن عمرو بن الح��ارث بن فهو محدث.

َغيْ�مان بن خليل بن عمرو بن الحارث ،األصبحي ،ومل يك��ن ذلك االنفص��ال قد تم ع�لى وجه كامل

الحم�يري ،ولد باملدين��ة املنورة ع��ام ( )93عىل يف عه��د اإلم��ام مالكريض الله عنهم ف��كان الفقيه
الصحي��ح ،عىل س��اكنها أفضل الصالة والس�لام ،ه��و املحدث؛ ولعلن��ا ال نجد عاملاً ق��د اجتمعت
وكانت وفاته ،باملدينة املن��ورة يف ربيع األول عام له الصفت��ان بقدر كامل ،ويكاد يكون متس��اوياً يف

(179هـ) وبلغ من العمر ( )90سنة ،ودفن بالبقيع .الناحيت�ين كاإلمام مال��ك رحمه الله فه��و الحافظ
()1رحمه الله.

املح��دث الذي كان من أول م��ن نبه لرضورة متيز

•ثانياً :الصلة بني الفقه والحديث عند اإلمام مالك مراتب الرجال لقب��ول احاديثهم ،ودرس املرويات
رحمه الله.

علم الحديث مل يكن قد متيز متيزا ً كامالً عن الفقه

دراسة ناقد فاحص.

()2

•ثالثاً :الفروع الفقهية للاملكية:

ب��ل كانا مختلط�ين ،فالفقيه ي��روى األحاديث التي اما الفروع الفقهية للمذهب املاليك فقد وردت لنا

يبنى عليها استنباطه فيكون محدثاً مبا يرويه ،وفقيها بطريقتني:
((( ينظ��ر :حلي��ة األولياء وطبق��ات األصفي��اء،319/1 :

أحده�ما :كت��ب ألفها اإلم��ام مالك وعىل رأس��ها

والتمهي��د ،89/1:وتهذي��ب الك�مال يف اس�ماء الرجال :املوطأ.
 ،91/27رق��م ( ،)5728وق�لادة النح��ر يف وفي��ات اعيان املوطأ :وهو من تأليف اإلمام مالك رحمه الله ويعد
الدهر ،250/2 :رقم ( ،)849والجامع يف الجرح والتعديل أول مؤلف ثابت النس��بة إىل مؤلفه دون شك ،وقد

 ،417/2رق��م ( ،91/27 .)3699رق��م ( ،)5728وقالدة

النح��ر يف وفي��ات اعي��ان الده��ر ،250/2 :رق��م ( ((( ،)849ينظر :الفتح املبني يف حل رموز ومصطلحات الفقهاء

والجامع يف الجرح والتعديل  ،417/2رقم (.)3699

واألصوليني :ص.49
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ذاع وانترش وتناقلته االجيال جيالً بعد جيل بس��بب التاري��خ ،فإن ُعلم تاريخ كل من القولني أو األقوال

إخالص مؤلف��ه رحمه الله ،ويعد األول يف التأليف فإنه يعمل بالقول املتأخر.

يف الفق��ه والحديث معاً ،وقد الف��ه بنا ًء عىل طلب وإن جه��ل التاري��خ وكان الناظ��ر م��ن أه��ل الفتيا
الخليف��ة أيب جعفر املنصور ،وقد اس��تغرق جمعه واالجته��اد فواض��ح أن عن��ده مق��درة ع�لى معرفة

ومتحيص��ه إحدى عرشة س��نة ،وعدد ما يف املوطأ املتقدم م��ن املتأخر الطالعه ع�لى املذهب فهو
من أحادي��ث النبي ﷺ وقضاي��ا الصحابة ،وفتاوى يع��رف أص��ول إمام��ه ،وأصول م��ن اجته��دوا يف

التابعني :ألف ،وسبعامئة ،وعرشون حديثاً.

املذهب ،ومأخذ كل منهم ،ومن ثم فإنه يغلب عىل

واملرسل :مائتان ،واثنان ،وعرشون حديثاً.

الراجح.

ظنه أن الحكم الذي دل عليه هذا املأخذ أو ذاك هو

املسند منها :ستامئة حديث.

واملوقوف عىل الصحابة :ستامئة ،وثالثة عرشة.

ومن أقوال التابعني :مائتان ،وخمسة ومثانون.

()1

أم��ا إذا كان الناظ��ر غري أه��ل لالجته��اد ،فليس له

االختي��ار بني القول�ين أو األقوال ،ك�ما أنه ليس له

الطري��ق الث��اين :نق��ل أصحابه آلرائه يف املس��ائل الجزم بان قول ابن القاس��م إنه املتأخر فيام إذا رأى
املختلفة ،فقد كان لإلم��ام مالك رحمه الله تالميذ قول ابن القاس��م رواية عن مالك ،ورأى رواية غريه

بب�لاد الحج��از ،وتالمي��ذ مبرص ،وش�مال افريقيا ،ع��ن مال��ك أيضاً ،فليس ل��ه أن يجزم ب��ان قول ابن
وباألندلس ،وقد انبثوا يف تلك األقطار املتنائية يف القاسم هو املتأخر؛ ألنه ليس من أهل االجتهاد.

حياته ينرشون فتاويه يف املس��ائل والواقعات ،وقد وق��د ذكر الفقي��ه املاليك اب��و محم��د عبدالله بن
خرج عليها فكانت س�مارى أن شيخه أبا الحس��ن األنباري كان يرجح
دونت تل��ك الفتاوى وجمعت و ُ
الطريق الثاين لتعرف فقه بعد تعرفه مام كتبه هو.

()2

قول ابن القاسم ،ويرى أنه املتأخر إال فيام شذ.

()3

رابع��اً :الحكم إذا كان لإلمام مالك رحمه الله قوالن خامس��اً :قواع��د مذه��ب اإلم��ام مال��ك (اص��ول

أو اكرث يف مسالة واحدة.

استنباطاته).

إذا وج��د لإلمام مالك رحم��ه الله قوالن أو أكرث يف  -1الكتاب العزيز:

مسالة واحدة ،فالواجب يف هذه الحالة البحث عن أن ظاه��ر القرآن عند اإلم��ام مالك رحمه الله مقدم
عىل رصيح الس��نة( ،كتحريم لح��وم الخيل) ،وقد

((( ينظر :الفتح املبني يف حل رموز ومصطلحات الفقهاء يعك��س فيقدم رصيح الس��نة ع�لى ظاه��ر القرآن،
واألصوليني :ص.49

((( ينظر :املصدر الس��ابق :ص  ،53-50ومناهج الترشيع
اإلسالمي :ص .418-416

كتقدمي��ه (الجم��ع بني امل��رأة وخالته��ا أو عمتها)
((( ينظر :املصدر السابق :ص.64
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املس��تفادة برصيح الس��نة عىل ظاه��ر قوله تعاىل :راوي��ة بعد طبق��ة الصحايب ،مثال :ع��ن مالك ،عن

ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭼ( )1املفي��د لإلباحة؛ ابن ش��هاب ،عن عبد الله بن عمرو بن العايص؛ أنه

لك��ن إذا اعتض��دت باإلج�ماع ،أو بعم��ل أه��ل قال :ملا قدمنا املدينة ،نالنا وباء من وعكها شديد.
املدينة(كتحريم كل ذي ناب من السباع) وإال رجع فخرج رس��ول الل��ه ﷺ عىل الن��اس ،وهم يصلون
((صالَ ُة
يف س��بحتهم قعودا .فقال رس��ول الله ﷺَ :

ألصله وهو العمل بظاهر القرآن.

()2

ص ِ
صالَ ِة الْقَائِ ِم)).
ف َ
الْقَا ِع ِد ِمث ُْل نِ ْ

 -2السنة:

()5

• مل يلتزم اإلم��ام مالك رحمه الله يف أحاديثه التي قال ابن عبد الرب :هذا الحديث منقطع؛ ألن الزهري
يرويها ويأخذ بها باإلس��ناد املتصل بسلس��لة رواته مل يلق ابن عمرو.

()6

إىل النب��ي ﷺ ف��إىل جان��ب األحادي��ث املتصلة • كام نجد البالغات:

اإلس��ناد ،مثل :ع��ن مالك ،عن زيد بن أس��لم ،عن وه��ي الت��ي مل يذكر فيها س��ند ،فروى فيه��ا اإلمام

عطاء بن يس��ار ،وعن برس بن سعيد األعرج ،كلهم مالك رحمه الله عن رسول الله ﷺ مبارشة مثل:

((اس َت ِقي ُموا
يحدثون عن أيب هريرة أن رسول الله ﷺ قالَ (( :م ْن عن مالك ،أنه بلغه أن رسول الله ﷺ قالْ :
الصالَ ُةَ .والَ
َي أَ ْعماَ لِك ُْم َّ
ح ُ
أَ ْد َركَ َركْ َع�� ًة ِم َن ُّ
س َف َقدْ َولَ ْن تُ ْ
الص ْبحَِ ،ق ْب َل أَنْ تَطْل َُع الشَّ �� ْم ُ
ص��واَ .وا ْع َملُواَ ،وخ رْ ُ
()7
حا ِف ُ
ظ َع ىَل الْ ُوضُ و ِء إِالَّ ُم ْؤ ِم ٌن)).
��حَ ،و َم�� ْن أَ ْد َركَ َركْ َع ًة ِم َن الْ َع� رْ ِ
الص ْب َ
أَ ْد َركَ ُّ
ْص� َق ْب َل أَنْ يُ َ
س َف َقدْ أَ ْد َركَ الْعَصرْ َ )).
تَ ْغ ُر َ
ب الشَّ ْم ُ

()3

• كام نجد الرواية عن املجهول :ويسمى «املبهم».

نجد املرسل ،هو الذي سقط من سنده الصحايب ،وهو ال��ذي ال يذكر فيها أس��م ال��راوي :مثل ((عن

فرواه التابعي عن رس��ول الل��ه ﷺ مبارشة مثل :عن مال��ك ،عن نافع ،عن رجل من األنصار؛ أنه س��مع
مالك ،عن ابن ش��هاب ،عن س��عيد بن املسيب أن رس��ول الله ﷺ ،يَ ْن َهى أَنْ ت ُْس�� َت ْق َب َل الْ ِق ْبلَ�� ُة لِغَائِ ٍط أَ ْو
رسول الله ﷺ قال.))...(( :

()4

• ك�ما نج��د املنقطع اإلس��ناد :وهو الذي س��قط
((( سورة النساء :آية (.)24

بَ ْولٍ )).

()8

((( أخرج��ه اإلم��ام مالك :يف املوطأ ،فض��ل صالة القائم
عىل صالة القاعد ،188/2 ،رقم (.)451

((( ينظر :منهاج الترشيع اإلسالمي :ص .416

((( ينظر :أسباب اختالف الفقهاء :ص.127

((( أخرج��ه اإلمام مالك :يف املوط��أ ،يف وقوت الصالة،

 ،8/2رقم (.)8

((( أخرج��ه اإلمام مالك :يف املوط��أ ،يف وقوت الصالة،

الهجري :ص .415

 ،271/2رقم.)659( ،

((( أخرج��ه اإلمام مالك :يف املوط��أ ،يف وقوت الصالة ،باب جامع الوضوء ،45/2 ،رقم (.)90

((( ينظ��ر :مناه��ج الترشي��ع اإلس�لامي يف الق��رن الثاين باب ،النه��ي عن اس��تقبال القبلة ،واإلنس��ان عىل حاجته،
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من هذا كله يتبني لن��ا أن اإلمام مالك رحمه الله مل صحايب ،أو إجامع من أهل املدينة؛ فإن مالكا كان
يلتزم بذكر اإلسناد املتصل يف أحاديثه كلها.

()1

يجته��د ،ويس��تعمل القياس يف اجته��اده ،فقد جاء

سادساً :مقاييس الرواية عند اإلمام مالك رحمه الله .يف «املوطأ» :س��ئل مالك ع��ن الحائض تطهر فال
مل يك��ن اإلمام مالك رحم��ه الله يأخ��ذ برواية كل تج��د ماء هل تتيم��م؟ قال :نعم ،تتيم��م ،فإن مثلها
من يروي له حديثاً عن رس��ول الله ﷺ حيث يقول :مثل الجنب إذا مل يجد ماء تيمم» .فاملك هنا يقيس

“أدرك��ت جامعة من أهل املدين��ة ما أخذت عنهم الحائ��ض حني تطه��ر عىل الجن��ب يف التيمم عند

شيئاً من العلم وإنهم ملن يؤخذ منهم العلم ،وكانوا فقد املاء الذي ثبت بالنص القرآين يف قوله تعاىل:

أصنافاً.

ﭽ ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ

علمه ،فرتكته لكذبه يف غري علمه.

مالك.

أهالً لألخذ عنه.

هو م��ن أصول مذهب اإلمام رحم��ه الله ،إذا جرى

• فمنه��م من كان كاذباً يف أحاديث الناس ،وال يف ﭼ ﭼ ( ،)3ولهذه املس��ألة نظائ��ر يف القياس عند
• ومنه��م من كان جاهالً مبا عنده؛ فلم يكن عندي  -5عمل أهل املدينة:

يف املسألة واتفق عليه علامؤها ،بقول اإلمام مالك

• ومنهم من كان يرمي بأي سوء.

وكان يق��ول« :أن ه��ذا العل��م دين ،فانظ��روا عمن بحجيته وتقدميه عىل القياس.

تأخ��ذون دينكم ،لقد أدركت س��بعني ممن يقولون ذهب مال��ك إىل أن املدينة ه��ي دار الهجرة ،وبها

(قال رس��ول الل��ه ﷺ فام أخذت عنهم ش��يئاً ،وإن تنزل القرآن ،وأقام رس��ول الله ﷺ ،وأقام صحابته،

أحدهم ل��و اؤمتن عىل بيت املال ل��كان أميناً؛ إال وأهل املدينة أعرف الن��اس بالتنزيل ،ومبا كان من
أنهم مل يكونوا من أهل هذا الشأن”

()2

 -3اإلجامع:

بيان رس��ول الله ﷺ للوحيني وهذه ميزات ليس��ت

لغريه��م ،وعىل هذا فالحق ال يخ��رج عام يذهبون

كان اإلمام مالك رحمه الله أكرث األمئة األربعة ذكرا ً إليه؛ فيكون عملهم حجة ،يقدم عىل القياس ،وعىل

لإلج�ماع واالحتجاج به ،عند ع��دم وجود الكتاب خرب الواحد.

()4

أو السنة.

وبل��غ اإلمام مالك بن أن��س رحمه الله أن الليث بن

 -4القياس:

س��عد يفتي يف بعض املسائل مبرص مبا يخالف ما

((( ينظر :مناهج الترشيع اإلسالمي :ص .416

((( سورة النساء :آية ( )43وسورة املائدة :آية (.)6

حي��ث ال يوجد ن��ص من كت��اب أو س��نة ،أو قول عليه العم��ل باملدينة ،فكتب إليه ،اإلمام مالك إىل

((( ينظر :املصدر السابق :ص .418

((( ينظر :تاريخ الترشيع اإلسالمي.353/1 :
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الليث بن س��عد« :إن الناس تبع ألهل املدينة ،إليها عىل املنرب فيسجد”.

()2

كانت الهجرة ،وبها تنزل القرآن ،وأحل الحالل وحرم  -7االستحسان:

الحرام؛ إذ رس��ول الله ﷺ ب�ين أظهرهم ،يحرضون هو أصل من أصول اإلمام مالك ،وهو من األصول

الوح��ي والتنزي��ل ،ويأمرهم فيطيعونه ،ويس��ن لهم املعتربة حيث قال عنه« :االستحس��ان تسعة أعشار

فيتبعونه ،حتى توفاه الله واختار له ما عنده صلوات العل��م» ،وم��ع ه��ذا مل يؤثر ب��ه كث�يرا ً ككرثته عند
الله عليه ورحمته وبركاته”

 -6قول الصحايب:

الحنفية ،نعم قد استحس��ن خمس مسائل مل يسبقه

غريه إليها وهي.

أن عمل أهل املدين��ة االجتهادي مبني عىل العمل أ .ثبوت الشفعة يف بيع الثامر.

بق��ول الصحايب ،فق��د احتج به اإلم��ام رحمه الله ،ب .وثبوت الشفعة يف أنقاض أرض الحبس.

وهو من أصول مذهبه ،لكن برشوط ثالثة.

(أ) أن صح سنده.

ج .القصاص بالشاهد واليمني.

د .وتقدير دية أمنلة اإلبهام بخمس من اإلبل.

(ب) وكان من أعالم الصحابة كالخلفاء ونظرائهم .هـ .وايصاء املرأة عىل ولدها املهمل إذا كان املال

(هـ) أال يخالف الحديث املرفوع الصالح للحجية ،نحو ستني دينارا ً.

ع�لى أن اإلم��ام مالك رحمه الله عم��ل مبا ظهر له وقد قال باالستحسان يف مسائل كثرية مام سبق إليه،
صحة اجتهادهم فيه.

()1

كتضمني الصناع ،والراعي املشرتك ،وغريها.

()3

ولك��ن اإلم��ام مالكًا-رحمه الله تع��اىل -يقدم عمل  -8الحكم بسد الذرائع:

أه��ل املدين��ة عىل ق��ول الصحايب؛ فق��د روى يف وهو من أصول مذهب اإلمام مالك رحمه الله.

املوطأن أن عمر بن الخطاب «قرأ سجدة وهو عىل  -9مراعاة الخالف:

املنرب يوم الجمعة فنزل وس��جد فسجد الناس معه ،كان من نتائج اهتامم اإلمام مالك الكبري باملصلحة

ثم قرأها يوم الجمعة األخرى فتهيأ الناس للسجود ،حي��ث أنه بنى كثريا ً من أحكامه عىل اعتبار العادات

فقال :عىل رس��لكم ،إن الل��ه مل يكتبها علينا إال أن واألع��راف ،حي��ث تتضم��ن كث�يرا ً م��ن الع��ادات
نشاء؛ فلم يسجد ،ومنعهم أن يسجدوا».

واألع��راف املنت�شرة بني الن��اس كث�يرا ً مصالحهم

فعمر يجيز لإلمام إذا ش��اء أن ين��زل من عىل املنرب املعتربة رشعاً يف مقاصد الترشيع ومقرراته.
إذا قرأ الس��جدة ليس��جد ،ويعلق مالك عليه بقوله:
“لي��س العمل ع�لى أن ينزل اإلمام إذا قرأ الس��جدة

((( ينظر :أسباب اختالف الفقهاء :ص .130

()4

((( ينظر :تاريخ الترشيع اإلسالمي :ص.354
((( ينظر :أسباب اختالف الفقهاء :ص .130

((( ينظر :تاريخ الترشيع اإلسالمي :ص .469
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 -10املصالح املرسلة:

أن املصلحة املرس��لة عند اإلمام مالك شاناً آخر؛

وذلك أنه بنى الحكام عليها بوصفها أصالً مستقالً،

فهو يرجع إليها حينام يرتك القياس الكيل مستحسناً،
واألمثلة كثرية عىل ذلك.

()1

 -11العرف:

اإلمام ابن رشد 
•أوالً :اسمه ونسبه ومولده ووفاته.

ه��و اإلم��ام العالمة الفيلس��وف ،أب��و الوليد محمد
ب��ن أحمد ب��ن محمد بن أحمد ابن أحمد بن رش��د

الفقه املاليك كالفقه الحنفي يأخذ بالعرف ويعتربه القرطبي ،املاليك املذهب ،املولود مبدينة قرطبة
س��نة (520ه��ـ) ،املت��وىف مبدين��ة (مراك��ش) يف

اصالً من االصول الفقهية.

()2

 -12رشع من قبلنا:

سنة(595هـ).

()5

يروي الق��رايف وابن العريب أن مذهب اإلمام مالك

•ثانياً :مؤلفاته.

رحمه الله أن ما نقل إلينا نقالً صحيحاً من رشع من كان اب��ن رش��د فقيهاً ،عامل��اً حافظاً للفق��ه ،مقدماً
قبلنا من األمم السابقة فإنه يعترب رشعاً لنا أيضاً.

()3

سابعاً :صورة تساوي القولني:

ع�لى جميع أهل عرصه ،عارفاً بالفتوى عىل مذهب
اإلمام مالك وأصحابه غزي��ر التأليف ،من مؤلفاته:

يتساوى القوالن يف اربع صور وهي.

كتاب الكليات يف الطب ،ومخترص املستصفى يف

 -2أن يكون القوالن راجحني معاً.

أرس��طو طالي��س ،ورشح القياس ألرس��طو ،وبداية

 -1أن يكون القوالن مشهورين معاً.

 -3أن يكون كل من القولني راجحاً ومشهورا ً.
وهذه الصور الثالث متساوية يف القوة.

األصول للغزايل ،والبيان والتحصيل ،وجوامع كتب

املجته��د ونهاية املقتصد ( ،)6الذي س��يكون بحثنا
يف املس��ائل الخالفية بينه وب�ين األمئة الثالثة (أبو

 -4أال يرتجح أحد القولني عىل األخر :وهذه صورة حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعاىل).
التساوي يف الضعف

()4

((( ينظر :عيون األنباء يف طبقات األطباء ،530/1 :وتاريخ
اإلس�لام ووفيات املش��اهري واالعالم :للذهبي،321/11،
وسري اعالم النبالء :للذهبي ،426/5 ،رقم( )5340والوايف

((( ينظر :مناهج الترشيع اإلسالمي :ص .454

بالوفيات ،81/2 :رقم ( ،)3وتاريخ قضاة األندلس،98/1 :

((( ينظر :املصدر السابق :ص .467

و ،367/4رق��م ( ،)2667وش��ذرات الذه��ب،61/4 :

((( ينظر :أسباب اختالف الفقهاء :ص .132

وق�لادة النحر يف وفيات اعيان الدهر 54/4 :رقم ()2222

((( ينظر :الفتح املبني يف حل رموز ومصطلحات الفقهاء االعالم.316/5 :
واألصوليني :ص.94

((( ينظر :املصادر السابقة.
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•ثالث��اً :منهج اإلمام ابن رش��د يف (بداية املجتهد • مل يذك��ر يف كثري من األحي��ان رأي اإلمام أحمد
ونهاية املقتصد) وسبب تأليفه لهذا الكتاب.

رحم��ه الله يف املس��ألة الفقهي��ة ،وكان رحمه الله

فقد ذكر(رحمه الله) الس��بب في��ه تأليفه حيث قال :يكتفي بذكر اإلمامني أيب حنيفة والش��افعي رحمهم

«بع��د حمد الله بجميع محامده ،والصالة والس�لام الله مام دفعني ان أبحث يف كتب الحنابلة بحثاً عن
عىل محمد رس��وله وآل��ه وأصحابه ،فإن غريض يف قول اإلمام أحمد يف رأيه يف هذه املس��الة ككتاب

ه��ذا الكتاب أن أثبت فيه لنف�سي عىل جهة التذكرة املغن��ي ألبن قدامة رحمه الله ،وقد ذكرت ذلك يف
من مس��ائل األحكام املتفق عليها واملختلف فيها مقدمة البحث.

بأدلته��ا ،والتنبيه عىل نكت الخالف فيها ،ما يجري • وكذل��ك مل يذك��ر رأي الظاه��ري إال يف بع��ض

مج��رى األصول والقواع��د ملا ع�سى أن يرد عىل املسائل الفقهية.

املجتهد من املس��ائل املسكوت عنها يف الرشع • ،كذلك نجد أن ابن رش��د رحم��ه الله مل يذكر يف

وهذه املسائل يف األكرث هي املسائل املنطوق بها كتابه بعض املذاهب الفقهية كالزيدية واألمامية.

يف الرشع ،أو تتعلق باملنطوق به تعلقا قريبا ،وهي

املسائل التي وقع االتفاق عليها ،أو اشتهر الخالف
فيها بني الفقهاء اإلسالميني من لدن الصحابة ريض

الله عنهم إىل أن فشا التقليد”.

()1

•رابعاً :منهجه يف الكتاب:

• قس��م ابن رش��د الكتاب عىل طريق��ة الفقهاء يف
تبويب الكتب الفقهية فأبت��دئ بكتاب (الطهارة من

الحدث).

• كان رحم��ه الله كثريا ً ما ينق��ل أجامع العلامء يف
املسالة الفقهية.

• إال أن ال��ذي يقرأ منجه نج��ده قد تأثر يف عرض
املس��ألة الفقهية تأث��را ً واضح��اً بطريق��ة املناطقة

والفالسفة يف مناقشة املسألة الفقهية ،ثم بعد ذلك
يعطي رأيه يف املسالة الفقهية.

((( ينظر :بداية املجتهد.9/1 :

❊

❊

❊
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وهو قول :الشافعي يف القديم.

المبحث الثاني

()4

ويف الرواية الثانية :ع��ن اإلمام مالك – رحمه الله-
ال ميسح املقيم عىل خفية.

()5

•وفيه مسألتان:

وهو ق��ول الصحابة :أيب الدرداء ،وزيد بن ثابت،

الخفني( )1يف الحرض والسفر

ثاب��ت ،ومن التابعني :الحس��ن وعروة ،والزهري،

•املس��ألة األوىل :توقي��ت م��دة املس��ح ع�لى وأيب عبي��دة بن الجراح ،ومعاذ بن جبل ،وزيد بن
أجمع��ت األمة اإلس�لامية عىل جواز املس��ح عىل وس��عيد ب��ن جب�ير ،واللي��ث بن س��عد ريض الله
الخفني يف الحرض والس��فر ،حيث دلت األحاديث عنه��م

()6

الصحيحة واملتواترة عىل مسح النبي ﷺ يف السفر لك��ن املالكية قالوا :ال يتقيد املس��ح بنوع الس��فر
والحرض ،والصحابة والتابعني ريض الله عنهم

()2

سواء كان سفر معصية أم ال ،فاملسافر له أن ميسح

إال ان الفقهاء رحمهم الل��ه اختلفوا يف توقيت مدة ما بدا له مامل ينزعهام أو تصيبه جنابة.

()7

املسح عىل الخفني يف الحرض والسفر عىل قولني :والحجة لهم:
( )1عن أُبيَ ِّ بن عامرة ،أنه قال :يا رسول الله ،أمسح
•القول األول:

َال :يَ ْو ًم��ا ؟ ق َ
��م)) ،ق َ
َال:
ميسح املس��افر واملقيم عىل خفيه (من غري وقت) عىل الخف�ين ؟ قال(( :نَ َع ْ
وميسح عليهام ما شاء.

وه��ذا قول اإلم��ام مالك يف رواية ،ذكره ابن رش��د

(رحمهم الله) (.)3

َالَ ((:ويَ ْو َمينْ ِ)) ،ق َ
َ��الَ :ويَ ْو َم�ْي�نْ ِ ؟ ق َ
((يَ ْو ًما)) ،ق َ
َال:
((( ينظر :الحاوي الكبري.699 /1 :

((( ينظ��ر :املدونة ،144/1 :والجامع ملس��ائل املدونة:
.294/1

وج��ه املنع :هو أن املس��ح ج��وز لرضورة الس��فر بانقطاع

((( الخ��ف :ما يس�تر القدم مع الكعب من ش��عر أو لبد أو املس��افر عن صحابته ورفقته بتشاغله بخلع خفيه كل وقت
جلد رقيق .ينظر :دستور العلامء.62/2 ،

أراد الطهارة ،وهذا معدوم يف الحرض .وألن الس��فر يختص

((( ينظ��ر :معامل الس��نن ،69/1 :واملبس��وط ،9798/1 ،بأش��ياء من الرخ��ص ال توجد يف الح�ضر كالقرص والفطر
وتحف��ة الفقه��اء ،84/1 :واختالف األمئ��ة العلامء 68/1 :وغري ذلك .ينظر :األرشاف.175/1 :

واألقن��اع :ألب��ن القط��ان 89/1 ،رق��م ((( ،)391 388( ،ينظ��ر :بداي��ة املجته��د ،37/1 :والح��اوي الكب�ير:
واملجم��وع ،100/6 ،477-476/1 :واملغني.699/1 ،359/1 :

وتفسري القرطبي،100/6:

((( ينظ��ر :الجام��ع ملس��ائل املدونة ،289/1 :وحاش��ية

وبدائع الصنائع.8/1 :

وعيون املسائل :للبغدادي ،100/1 ،رقم (.)76

((( ينظ��ر :بداية املجتهد ،37/1 :واالس��تذكار ،221/1 :الص��اوي ،58/1:والدرر الثمني واملورد املعني،215/1 :
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َو�ثَالَث َ ًة ؟ ق َ
ت))،
َال((:نَ َع ْم َو َما ِش ْئ َ

• ويحتمل أنه قال“ :وما شئت” من اليوم واليومني

()1

وجه الداللة :فيه دليالن

والثالثة.

أحدهام :أنه جوز املسح فيام زاد عىل الثالثة ،عىل • ويحتم��ل أن��ه منس��وخ بأحاديثنا؛ ألنه��ا متأخرة،
الح��د الذي ج��وزه يف الثالثة ،بعد املس��ألة عنها ،لك��ون حديث عوف يف غ��زوة تبوك ،ولي��س بينها
وبني وفاة رسول الله ﷺ إال يشء يسري.

عىل حد واحد.

()4

واآلخ��ر :قول��ه (ما ش��ئت)؛ عىل أن��ه ال توقيت يف ( )2رواي��ة حامد بن زيد ،عن كثري بن ش��نظري ،عن
الحس��ن قال( :س��افرنا م��ع أصحاب رس��ول الله،

املسح عىل الخفني.

()2

ويرد عليه:

فكانوا ميسحون خفافهم بغري وقت وال عدد).

()5

قال أب��و داود وال��دار قطني :يف إس��ناده مجاهيل ،وجه الداللة:

منه��م :عبدالرحم��ن بن رزي��ن ،وأيوب ب��ن قطن ،ظاه��ر الحدي��ث ي��دل ع�لى أن النب��ي ﷺ مل ينبه

ومحمد بن زيد

وقال أحمد بن حنبل :رجاله ال يعرفون.

()3

وكذلك يرد عليه:

الصحابة بأن هناك توقيتاً للمسح يف السفر عىل ترك

التوقيت.

()6

وي��رد علي��ه :أن ابن ح��زم الظاهري أع��ل كثري أبن

• ويحتمل أنه ميسح ما شاء ،إذا نزعهام عند انتهاء شنطري ،فقال :ضعيف جدا ً.
ٍ
ويجاب :ع��ن أَن ٍ
َ
رس��ول الل ِه ﷺ
مالك ،أن
مدته ثم لبسهام.
َس ب��نِ
()7

ص ِّل فيهِام
ِس ُ
خفَّيه ،فل ُي َ
قال(( :إذا تَ َوضَ أَ أَ َحدُ كُم ولَب َ

��ح َعلَيهِام ،ث��م ال يَخلَ ْع ُهام إِن ش��ا َء إِال ِمن
مس ْ
((( أخرجه أبو داود :كتاب الطهارة ،باب التوقيت يف املسح ول َي َ
()8
 60/1قم ( ،)158وابن ماجه :كتاب الطهارة وس��ننها ،باب َجنابَ ٍة))

ماء يف املس��ح بغري توقي��ت  ،185/1رقم ( ،)557ورشح

معاين اآلثار :باب ،املس��ح عىل الخفني ك��م وقته للمقيم ((( ينظر :املغني.366/1 :

واملس��افر ،79/1 ،رقم ( ،)494وقال النووي :هو حديث ((( رشح أيب داود :للعيني.272/1 ،

ضعيف باتف��اق أهل الحديث .ينظر :النووي عىل مس��لم ((( :نظم املتناثر.64/1 :

.176/3

((( ينظ��ر :املح�لى ،227/1 :ونص��ب الراي��ة،178/1 :

و الجامع ملسائل املدونة.292/1 :

((( أخرج��ه ال��دار قطن��ي :كت��اب الطه��ارة ،ب��اب ما يف

((( ينظر :اإلرشاف عىل نكت مس��ائل الخالف ،177/1 ،:والدراية ،78/1 :ورشح أيب داود :للعيني.272/1 ،

((( ينظ��ر :س��نن أيب داود ،60/1 :رق��م ( ،)158وس��نن املس��ح عىل الخفني من غري توقي��ت ،203/1 ،رقم (،)2

الدار قطني ،365/1 :رق��م ( ،)765والتحقيق يف أحاديث واملس��تدرك :كتاب الطهارة ،290/1 ،رقم ( ،)643وسنن

الخالف ،209/1 :رقم ( ،)239واملغني .366/1

البيهق��ي الك�برى :باب التوقيت يف املس��ح عىل الخفني،
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وجه الداللة:

مس��ألة التوقيت يف املس��ح عىل الخف�ين ( )4فقد

الحدي��ث مطل��ق يف الرتخي��ص ،ومل يوق��ت ومل أخرج��ه اب��ن أيب ش��يبة يف «مصنفه» ع��ن ابان بن
يش�ترط الس��فر وال غريه ،مع اش�تراط الطهارة قبل عثامن قال سألت سعد ابن أيب وقاص عن املسح
عىل الخفني فقال نعم ثالثة أيام ولياليهن للمسافر

اللبس.

()1

( )3عن أس��امة بن زيد عن إس��حاق موىل زائدة أن وي��وم وليل��ة للمقي��م.

()5

ُ
رس��ول اللَّ ِه
ج َع َل لَنا
سعد بن أيب وقاص خرج من الخالء فتوضأ ومسح ( )4ع��ن خزمية بن ثابت قالَ :

َس��ح عىل
عىل خفيه فقيل له أمتس��ح عليهام وقد خرجت من ﷺ ث َالث ً��ا ،ولَ ِو اس��تَ َزدتُه لَزا َدنا .يَع ِنى امل َ
ِ ()6
ني لِل ُمساف ِر
خ َّف ِ
الخ�لاء قال :نعم إذا أدخلت القدمني الخفني وهام ال ُ
طاهرتان فامسح عليهام وال تخلعهام إال لجنابة.

()2

وجه الداللة:

وج��ه الدالل��ة :دل الحديث عىل أن الح��د فيه غري

محتوم مقدر.

()7

ويدل األثر ،عىل مطلق الرتخيص يف املس��ح عىل ويرد عليه:

الخفني ،ومل يوقت ،ومل يش�ترط الس��فر وال غريه ،فال دليل فيه :ألنه ما اس��تزاده ،ولو استزاده لجاز أن

واشرتاط الطهارة قبل اللبس.

()3

ويرد عليه:

ال يزيده بل هو ظن يقابل مبثله.

()8

( )5عن عقبة بن عامر قال :خرجت من الش��ام إىل

أن الحدي��ث قد أف��اد رشطية الطه��ارة وأطلقه عن املدين��ة يوم الجمع��ة ،ودخلت املدين��ة عىل عمر
التوقي��ت ،فهو مقي��د به ،وأن رجوع س��عد بن أيب ب��ن الخطاب ،فَق َ
��ت ُ
ج َ
خ َّفيْ َك فيِ
َ��ال ليِ َ ( :متَى أَ ْولَ ْ
وق��اص رحمه الل��ه ي��دل إىل ق��ول النبي ﷺ يف

((( ينظر :سبل السالم.66/1 :

 ،329/2رقم ( ،)1341قال الحاكم :أس��ناده صحيح عىل ((( أخرج��ه بن أيب ش��يبة يف «مصنفه»  :يف املس��ح عىل
رشط مسلم ورواته عن آخرهم ثقات.

((( ينظر :البدر التامم.267/1 :

الخفني ،209/1 ،رقم (.)57 /214

((( أخرج��ه الحمي��دي يف مس��نده ،401/1 :رقم ()438

((( أخرجه بن أيب شيبه يف املصنف :كتاب الطهارات ،باب واس��ناده صحيح والله أعلم ،ومس��ند أحمد ،213/5 :رقم
من كان ال يوقت يف املس��ح ش��يئاً ،212/1 ،رقم ( ،)21857( .)215وصحيح ابن حبان :باب ،ذكر اإلباحة للمسافر
والحديث اس��ناده ضعيف ذك��ره العقي�لي يف «الضعفاء» ،أن ميس��ح عىل خفي��ه ثالثة أي��ام ولياليه��ن ،والبيهقي :يف

 17/1رقم ( ،)2وقال :أسامة بن زيد أحاديث مناكري ،وقال الس��نن الك�برى ،باب التوقيت يف املس��ح ع�لى الخفني،

النس��ايئ :ليس بثقة ،وقال أبو حات��م :يف الجرح والتعديل ،223/2 :رقم (.)1331

ليس بالقوي ،58/1 ،رقم (.)265

((( ينظر :البدر التامم رشح بلوغ املرام.267/1 :

((( ينظر :الحاوي الكبري.700/1 :
((( ينظر :الحاوي الكبري.702/1 :

«مخالفات اإلمام مالك لبقية األئمة الثالثة من خالل كتاب بداية المجتهد »..

أ .م .د .عبد الله داود خلف

55

ج ُم َع ِة ق َ
ْت وقد تكون من خلفائه ريض الله عنهم.
َال(:فَ َه ْل نَ َز ْعتَ ُهماَ) قُل ُ
ِر ْجلَيْ َك) قُل ُ
ْت يَ ْو َم الْ ُ
()1
الَ( :ق َ
( )6واستدلوا بالقياس:
الس َّنةَ)
صبْ َ
َال أَ َ
ت ُّ

()4

وجه الداللة:

ع�لى الطهارة ،وه��و ك��ون التوقيت غ�ير مؤثر يف

وألنه رخص��ة فلم تتعلق مبدة م��ن الزمان معلومة ،نقض الطهارة؛ ألن النواقض هي األحداث كالغائط

كالق�صر والفطر؛ وألن طهارات األحداث ال تتعلق والجنابة.

()5

بتوقي��ت زمان،كالوضوء والغس��ل؛ وألن كل طهارة ويرد عليه :بأنه قياسهم عىل مسح الرأس والجبرية،

جاز أن تس��تدام ثالثة أيام ،جاز اس��تدامتها فيام زاد ف��إن كانت الجبرية أصال فقد جمعنا بينهام باملعنى
عليها ،عىل حد استدامتها يف الثالثة ،اصله املسح ال��ذي ذكرن��ا وإن كان مس��ح الرأس امتن��ع الجمع
عىل الجبائر والعصائب.

()2

ويرد عليه:

بينهام فإن مس��ح الرأس أص��ل ال يعترب فيه الحاجة

الداعية إليه بخالف الخفني.

()6

بأنه روي ع��ن عمر بن الخطاب رحمه الله بخالفه ،القول الثاين:

ولو صح لكان الجواب عنه ما ذكرنا يف حديث أيب إن املسح عىل الخفني (مؤقت).

بن عامرة.

()3

وه��ذا قول :اب��و حنيف��ة ،والش��افعي يف الجديد.

ق��ال الطحاوي :أصبت الس��نة فليس يف ذلك دليل ( ،)7وأحمد ،وهو رواي��ة عن اإلمام مالك (رحمهم
عىل أنه عنده عن النبي ﷺ؛ ألن السنة قد تكون منه الل��ه).

()8

وبهذا قال من الصحابة :عيل ،وابن مس��عود ،وابن

عباس ،وابن مسعود ،وسعد بن أيب وقاص ،وحذيفة

((( أخرجه ابن ماجة :كتاب الطهارة ،باب ما جاء يف املسح وملغرية ،وأيب موىس األشعري ،واملغرية بن شعبة،

بغري وقت ،185/1 ،رقم ( )558واس��ناد الحديث حسن ؛ وأيب زيد األنصاري ريض الله عنهم.
ألن فيه عبدالله بن الحكم ،وهو صدوق والله أعلم ،والدار

قطني :كتاب الطهارة ،باب الرخصة يف املس��ح ((( ،196/1 ،ينظر :رشح معاين اآلثار.80/1 :

رق��م ( ،)11وقال عنه :وهو صحيح األس��ناد ،والحاكم يف ((( بداية املجتهد.38/1 :

«املس��تدرك» :وصححه ،289/1 ،رقم ( ،)641والبيهقي ((( :ينظر :الحاوي الكبري.702/1 :

يف «الس��نن الكربى» كت��اب الطهارة ،باب م��ا ورد يف ترك ((( ينظ��ر :رشح مخترص الطحاوي :للجصاص،447/1 ،

التوقيت ،421/1 ،رقم (.)1332

وبدائ��ع الصنائ��ع ،8/1 :وال��كايف يف فق��ه اإلم��ام أحمد:

.178

والبيان.147/1 :

((( ينظر :اإلرشاف عىل نكت مس��ائل الخالف ،447/1 -177/1 :واملغن��ي،365/1 :والح��اوي الكب�ير،699/1:
((( ينظر :الحاوي الكبري.702/1 :

((( ينظر :عيون األخبار ،205/3 :والتمهيد.153/11 :
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يم)).
ومن التابعني :سعيد بن املسيب ،وسعيد بن جبريَ ،ولَ َيالِ َي ُه َّن لِلْ ُم َسا ِف ِر َويَ ْو ًما َولَ ْيلَ ًة لِلْ ُم ِق ِ

()4

وعمر ب��ن عبدالعزيز ،،ورشيح القايض ،وعطاء بن وجه الداللة:

أيب رباح ،والثوري ،والحس��ن ب��ن صالح بن حي ،في��ه داللة واضحة أن املس��ح ع�لى الخفني مؤقت

وإس��حاق بن راهويه ،وجابر بن س��مرة ،ريض الله بثالثة أيام يف السفر وبيوم وليلة يف الحرض.

()5

عنهم (.)1

( )2عن عوف بن مالك األش��جعي ،أن رس��ول الله
ني يف غَز َو ِة تَبوكَ ؛ ثَالثَ ُة
ﷺ ((أَ َم َر باملَسحِ عىل ال ُ
خ َّف ِ

ولكنهم اختلفوا يف نوع السفر:

قيم))
فالحنفي��ة قال��وا :ميس��ح عىل الخف�ين يف الحرض أَيَّ ٍام ولَياليه َّن لِل ُمسا ِفرِ ،ويَو ٌم ولَيلَ ٌة لِل ُم ِ

()6

والسفر ،سواء كان سفر طاعة أو سفر معصية ،وهم وجه الداللة:
بذلك وافقوا املالكية بهذه الجزئية.

()2

وق��ال اإلمام أحم��د :هو أجود حديث يف املس��ح

وأما الش��افعية والحنابلة :فريون أن املس��افر س��فر عىل الخفني؛ ألنه يف غ��زوة تبوك ،وهي آخر غزوة
املعصية ميس��ح (ي��وم وليل��ة ،كاملقي��م)؛ ألن ما غزاها النبي ﷺ وهو آخر فعله.

()7

زاد ع�لى اليوم والليلة رخصة والرخص ال تس��تباح ( )3ع��ن صفوان بن عس��ال املرادي ،أمرنا رس��ول
باملعصية.

()3

والحجة لهم:

( )1عن رشيح بن هاين ،قال :أتيت عائش��ة أسالها

عن املس��ح عىل الخف�ين ،فقال :علي��ك بابن أيب

((( أخرجه مسلم :كتاب الطهارة ،باب التوقيت يف املسح

ع�لى الخف�ين ،159/1 ،رق��م ( ،)661الحدي��ث صحيح
لوروده يف صحيح اإلمام مسلم ،ولتلقي األمة كتابه بالقبول
والله أعلم ،وس��نن ابن ماجة :كتاب الطهارة وس��ننها ،باب

طالب فس��له فإن��ه كان يس��افر مع رس��ول الله ﷺ ما جاء يف التوقيت يف املس��ح للمقيم واملسافر،183/1 ،

فس��ألناه فقالَ (( :ج َع َل َر ُس ُ
��ول اللَّ ِه ﷺ �ثَالَثَ�� َة أَيَّ ٍام رقم (.)552

((( ينظر :النووي عىل مسلم.176/3 :

((( ينظر :األوسط ،438/1 :رقم ،)462( ،ورشح مخترص ((( أخرج��ه :وأحمد يف مس��نده ،97/4 :رق��م (،)18264
الطحاوي :للجص��اص ،449/1 ،وبدائ��ع الصنائع ،8/1 :وصحي��ح ابن خزمي��ة :كتاب الوض��وء ،ب��اب الدليل عىل
وعي��ون األدل��ة ،205/3 :والتمهي��د ،153/11 :والحاوي أن الب��س أح��د الخف�ين قبل غس��ل كال الرجل�ين،97/1 ،

الكب�ير ،699/1 :والبي��ان ،147/1 :واملغن��ي  ،365/1رق��م ( ،)193والط�براين يف «املعجم الكب�ير»  ،56/8رقم

ورشح الزركيش.386/1 :

( ،)7352والبيهقي :يف «السنن الكربى» باب رخصة املسح

والعناية رشح الهداية.46/2 :

الحديث حس��ن عن��د اإلمام أحمد ؛ ألن في��ه داود بن عمرو

.157/1

((( ينظر :املغني ،366/1 :والكايف.74/1 :

((( ينظ��ر :التجري��د للق��دوري ،901/2 :رق��م ( ،)3866ملن لبس الخفني عىل طهارة ،336/2 ،رقم ( ،)1354اسناد
((( ينظ��ر :نهاي��ة املطل��ب ،289/1 :وال�شرح الكب�ير :األزدي ،وهو صدوق حسن الحديث والله أعلم.
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ح ُن يشء يسري ،والله أعلم.
��ح َع�َل�ىَ الْ ُ
الله ﷺ (( َفأَ َم َرنَا أَنْ نمَ َْس َ
خ َّفينْ ِ ،إِ َذا نَ ْ
خلَ ُع ُهماَ املس��الة الثاني��ة :إم��رار الي��د (الدلك) يف الغس��ل
خلْ َنا ُهماَ َع ىَل طُ ُهو ٍر �ثَلاَ ثًا إِ َذا َسا َف ْرنَاَ ،ولاَ نَ ْ
أَ ْد َ
()3

ِم ْن غَائِ ٍط َولاَ بَ ْولٍ )).

والوضوء عىل الجسد

()1

وجه الداللة:

إذا أراد األنس��ان االغتس��ال من الجنابة ،أو الوضوء

يدل الحديث عىل أنه ﷺ أنه أقت مدة املسح بيوم من الح��دث ،هل يجب عليه أمرار ي��ده مع الدلك

وليلة للمقيم وثالثة أيام بلياليهن للمسافر.

()2

الرأي الراجح:

عىل جس��ده ،أو يكفي فيه بإفاضة املاء عىل س��ائر

جسده ،دون (الدلك)؟ أختلف الفقهاء عىل قولني:

بعد عرض أقوال الفريقني وما استدلوا به تبني لنا أن القول األول:

ال��رأي الراجح هو قول األمئ��ة الثالثة ومن وافقهم( ،وج��وب) إم��رار الي��د م��ع «الدل��ك» يف الوضوء

فق��د صح��ت أحادي��ث التوقيت يف املس��ح عىل والغُس��ل،عىل س��ائر الجس��د ،فإن فاته موضع من
الخفني ،بخالف األحاديث التي اس��تدل بها اإلمام جسده مل مير يده عليه ،أن طهره مل يكتمل بعد.

()4

مال��ك ومن وافق��ه؛ ألن أكرثها ضعي��ف كام حكم وه��ذا قول :اإلمام مالك وج��ل أصحابه ،واملزين

عليه��ا ابن حزم الظاه��ري ،وقال اب��ن قدامة رحمه من أصحاب الش��افعي ،وأبو العالية ،نقله أبن رشد،
الل��ه تعاىل عن حديث مالك االش��جعي الذي رواه (رحمهم الله تعاىل).

()5

اإلم��ام أحمد حيث قال :حديث مالك األش��جعي ،وق��ال اإلمام مالك :يف الجنب يأيت النهر ،فينغمس
هو أجود حديث يف املس��ح عىل الخفني؛ ألنه يف فيه انغامسا ،وهو ينوى الغسل من الجنابة ثم يخرج.

غزوة تب��وك ،وهي آخر غزوة غزاه��ا النبي ﷺ وهو ق��ال :ال يجزئه وإن ن��وى الغس��ل إال أن يتدلك،.

آخر فعله ،وليس بينهام وبني وفاة رسول الله ﷺ إال وكذلك يف الوضوء.

()6

((( أخرج��ه :الرتمذي(:رحمه الل��ه) ،واللفظ له ،يف أبواب ((( ينظر :املغني.366/1 :

الطه��ارة ،باب املس��ح ع�لى الخف�ين للمس��افر واملقيم ((( ،اإلم��ام مالك (رحمه الله تع��اىل) :يوجب عىل األقطع

 ،156/1رق��م ( )96وق��ال :ه��ذا حديث حس��ن صحيح ،اس��تجار من مير املاء عىل جس��ده ،فإن مل يجد ،وقد عىل
والنسايئ :يف السنن الكربى :يف الطهارة ،باب التوقيت يف مس املاء من غري تدل��ك ،وجب عليه ذلك .ينظر :اتحاف

املس��ح عىل الخفني ،319/3 ،رقم ( ،)1321وابن ماجة :الخرية ،257/1 :ومواهب الجليل.193/1 :

يف الطهارة وس��ننها ،باب الوض��وء من النوم ،161/1 ،رقم ((( ينظر :بداية املجتهد ،50/1 :وبحر املذهب،170/1 :

(.)478

((( ينظر :رشح الرتمذي :للشقيطي.44/2 ،

والنجم الوهاج ،392/1 :واملغني.290/1 :

((( ينظر :املدونة132/1 :ـ .133
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والحجة لهم:

( )1قال تعاىل :ﭽ ﯕ ﯖﯗ ﭼ

وعبدالله بن عبيد بن عمري ،وهام ضعيفان.

()5

ت
ح َ
( )2عن أيب هريرة قال :قال رسول الله ﷺ(( :إِنَّ تَ ْ
()6
ش َة)).
ك ُِّل شَ �� َع َر ٍة َ
ج َنابَ ًة ،فَاغ ِْسلُوا الشَّ َع َرَ ،وأَنْقُوا الْ َب رَ َ

()1

وجه الداللة:

أن حقيق��ة الغس��ل يف اللغة :صب امل��اء مع إمرار ويف رواية ((بلوا الشعر ،وأنقوا البرشة)).

()7

الي��د كالتيمم ،قالوا :ولهذا تف��رق العرب بني قولها وجه الداللة:

اغتس��لت وانغمست .وال وجه يف الفرق بينهام ،إال اإلنق��اء صفة زائدة ع�لى ايصال امل��اء؛ وألنه أحد

أن الغس��ل يعترب فيه مرور الي��د ،وال يعترب ذلك يف نوع��ي الطه��ارة ،فوج��ب أن يل��زم في��ه أم��رار اليد
االنغامس.

كاملسح.

()8

()2

ويجاب عليه:

ويرد عليه:

ما ذكروه يف الغس��ل غري ُمس��لم؛ فإنه يقال :غَس��ل ال دليل عليه ،ألنه ليس فيه اال غس��ل الش��عر وانقاء

اإلن��اء ،إن مل مي��ر فيه يده ،ويس��مى الس��يل الكبري الب�شرة ،وال دلي��ل ع�لى أن ذلك ،بل ه��و تام دون
()9
غاس��والً ،والتيم��م ،أُمرنا فيه باملس��ح؛ ألن��ه طهارة تدلك.
بالرتاب ،ويتعذر يف الغالب إمرار الرتاب إال باليد.

()3

( )1وروي عن الس��يدة عائش��ة ريض الل��ه عنها :أن ((( ينظر :املحىل.278/1 :
ٍ ((( أخرجه أبو داود :كتاب الطهارة ،باب الغسل من الجنابة،
َ

شء
رس��ول اللَّ ِه ﷺ ((أ َم َر َها تَدْ لُكُ َوتَ َّتب ُِع ِب َي ِد َها ك َُّل يَ ْ
 ،102/1رق��م ( ،)248وقال عنه :الحارث بن وجيه حديثه
ل َْم مَيَ َّس��هُ الْماَ ُء ِم ْن َج َس ِد َها ثُ َّم َق َال :يَا َعائِشَ ُة أَ ْف ِر ِغي
ُك جِ ل ِ
َع ىَل َرأْ ِس ِ
ك الَّ ِذي بَ ِق َي ثُ َّم اُ ْدل يِ
ْدَك َوتَ َّت ِب ِعي)).

()4

منكر ،وهو ضعيف ،سنن الرتمذي :أبواب الطهارة ،باب ما

جاء أن تحت كل ش��عرة جنابة 167/1 ،رقم )106( ،اسناد

وج��ه الداللة :أن أمره ﷺ يدل ع�لى الوجوب ،وال الحديث (ضعيف) ،قال :حديث الحارث بن وجيه حديث

فرق بني الوضوء والغسل.

ويرد علية:

فق��د ضعف��ه ابن ح��زم؛ ألن في��ه عكرمة ب��ن عامر

((( سورة :النساء آية (.)43

((( ينظر :رشح التلقني.210/1 :
((( ينظر :املغني.291/1 :

غريب ،ال نعرفه إال من حديثه ،وهو ش��يخ ليس بذاك ،وقد
روى عن��ه غري واحد م��ن األمئة ،وقد تفرد به��ذا الحديث،
عن مالك بن دين��ار ،ويقال :الحارث بن وجيه ،ويقال :ابن
وجبة ،.وسنن أبن ماجة :كتاب الطهارة وسننها ،باب تحت

كل شعرة جنابة ،196 /1،رقم (.)597

((( ذكرة البغدادي املاليك :يف األرشاف عىل نكت مسائل

الخالف ،164/1 ،والبيهقي :يف الخالفيات ،444/2 :رقم
( ،)792واملحىل 277 ،/1 :رقم (.)189

((( ذكرة البغدادي املاليك :يف األرشاف عىل نكت مسائل ((( ينظر :األرشاف.164/1 :

الخالف ،163/1 :واملحىل ،277/1 :رقم (.)189

((( ينظر :املحىل.279/1 :
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( )3عن عائش��ة ريض الله عنها أن أس�ماء س��ألت القول الثاين:
النبي ﷺ عن غس��ل الجنابة فقال(( :تَأْ ُ
خ ُذ إِ ْحدَ اكُ َّن إىل أن الدلك (س��نة) وال يجب عليه إمرار يده عىل
ح ِس�� ُن الطُّ ُهو َر ،أَ ْو تَ ْبلُ ُغ جس��ده يف الغس��ل والوضوء؛ فإذا انغمس األنسان
َما َء َهاَ ،و ِس��دْ َر َهاَ ،ف َتطْ ُه ُرَ ،ف ُت ْ
ب َع�َل�ىَ َرأْ ِس�� َهاَ ،فتَدْ لُكُهُ َدلْكًا يف املاء ونوى الطه��ارة ،وتيقن ،أو غلب عىل ظنه
فيِ الطُّ ُه��ورِ ،ثُ َّم ت ُ
َص ُّ

ب َعلَ ْي َها وصول املاء إىل جميع جسده ،فإن ذلك يجزئه وأن
شَ �� ِديدً اَ ،ح َّتى تَ ْبلُ َغ شُ �� ُئونَ َرأْ ِس�� َها ،ثُ َّم ت ُ
َص ُّ
()2
ص ًة (ُ )1م َم َّسكَ ًةَ ،ف َتطْ ُه ُر ِب َها))
الْماَ َء ،ثُ َّم تَأْ ُ
مل يتدلك.
خ ُذ ِف ْر َ
وجه الداللة:

وهذا قول :أبو حنيفة ،والشافعي ،وأحمد )5( .ريض

ال يش�ترط الدلك حال صب امل��اء عىل البدن ،بل الله عنهم.

يكفي الدلك بعد صب املاء ونزوله من عىل البدن ،وه��و قول :عمر بن الخطاب والحس��ن ،والنخعي،

ب�شرط أن ال يجف املاء من عىل العضو قبل دلكه ،والش��عبي ،وح�ماد ،والث��وري ،واألوزاع��ي،
ف��إن تركه أو اس��تناب من يدلك له م��ع القدرة عىل وإسحاق )6(.ريض الله عنهم

ذلك مل يجزئه ،ويجب عليه إعادة الغسل ولو تحقق وإلي��ه ذهب أبو الفرج ،ومحمد بن عبد الحكم ،من

وصول املاء إىل البرشة.

فقهاء املالكية.

()3

()7

ويجاب عليه:

والحجة لهم:

ل��و كان حك��م جميع الب��دن حكم ال��رأس يف هذا ( )1ع��ن أم س��لمة قالت ،قلت :يا رس��ول الله إين
لبينه ﷺ فيه كام بينه يف الرأس.

()4

((( الفرص��ة :ه��ي القطعة م��ن قطن ،أو ص��وف ،أو خرقة
مطيبة باملسك .ينظر :النووي عىل مسلم.14/4:

امرأة أش��د ضفر رأيس فأنقضه لغسل الجنابة ،قال:
ك �ثَال َ
ح ِثى َع ىَل َرأْ ِس ِ
((الَ إِنمَّ َا يَكْ ِف ِ
َث َح َث َي ٍ
ات
يك أَنْ تَ ْ
ني َعلَ ْي ِ
ثُ َّم تُ ِف ِ
ك الْماَ َء َف َتطْ ُهرِي َن))
يض َ

()8

((( ينظ��ر :املبس��وط ،79/1 :وفتح ب��اب العناية،75 /1:

((( أخرج��ه :مس��لم :كت��اب الحي��ض ،ب��اب اس��تعامل واملح�لى ،276/1:رق��م ( ،)189والبي��ان،254/1 :
املغتسلة ،179/1 ،رقم( ،)776وابن ماجة :كتاب الطهارة واملغني.290/1 :

وس��ننها ،ب��اب يف الحائض كي��ف تغتس��ل ،210/1 ،رقم ((( ينظر :املغني.290/1 :

( ،)642ومس��ند أحم��د ،147/6 :رق��م( ،)25145واب��ن ((( ينظر :رشح التلقني.210/1 :

خزمية،123/1 :رقم ( ،)248جامع أبواب غس��ل الجنابة ((( ،أخرج��ه مس��لم يف «صحيحه» كت��اب ،الحيض ،باب

باب غُسل املرأة من الجنابة ،123/1 ،رقم(.)248

((( ينظر :فقه العبادات عىل املذهب املاليك.83/1 :
((( ينظر :املفهم.588/1 :

حك��م ضفائر املغتس��لة ،259/1 ،رقم ( ،)330س��نن أبو
داود :كتاب الطهارة ،باب يف املرأة هل تنقض ش��عرها عند

الغس��ل ،65/1 ،رقم ( ،)251وس��نن الرتمذي :من أبواب
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وجه الداللة:

ت
( )2وقول��ه ﷺ أليب ذر رحم��ه الل��ه ((إ َذا َو َجدْ َ

غري دلك باليد وامرار بها عليه فقد أجزأه

وجه الداللة:

يدل عىل أنه إذا انغمس يف املاء أو بلل به بدنه من الْماَ ء فَا ِم ّسه جِ لْدُكَ »))

()4

وعىل أن الفيضة الواحدة من املاء إذا عمت تجزيه ألن استعامل املاء يف الحدث ال يلزم فيه إمرار اليد

وأن الغس�لات الث�لاث إمنا هي عىل االس��تحباب عىل الجسد كالوضوء ،ألن ما وصل إليه املاء سقط
فرض الجنابة عنه قياسا عىل ما مل تصل إليه اليد.

وليست عىل الوجوب.

()5

()1

ويجاب عليه:

( )3عن جبري بن مطعم أنهم ذكروا عند رس��ول الله

فإمنا أعملها أن الفرض يف رأس��ها بل الش��عر دون ﷺ الغس��ل من الجنابة ،فقال رسول الله صىل الله
يض َع ىَل رأيس �ثَالَثًا)) .وأشاره
غس��ل ما تحته ،وقوله لها( :ثم تفييض عليك املاء) وس��لم ((أَ َّما أَنَا َفأُ ِف ُ
ث��م أن اإلفاضة ق��د تصي��ب بعض الب��دن ،وقد ال بيديه كلتيهام.

()6

تصيب بعض��ه ،وال نعلم بوصول امل��اء إىل تحت وجه الداللة:

اآلباط ،وما غم��ض باإلضافة دون إمرار اليد ،وإمنا أنه يف غس��ل رأس��ه يكتفي بأن يفي��ض عليه ثالث

قصد بالخرب أن ال تنقض شعرها.

()2

ويرد عليه:

ألنه غس��ل واجب ،فلم يجب فيه إمرار اليد ،كغسل
النجاس��ة ،وما ذكروه يف الغس��ل غري مس��لم؛ فإنه

م��رات ،وليس معنى ذل��ك أن اإلفاضة عىل الرأس
ثالث حثيات تكفي للغس��ل كل��ه ،وإمنا املقصود

((( أخرج��ه :أب��و داود ،يف الطه��ارة ،ب��اب الجنب يتيمم،
ومس��ند الش��افعي :يف التيم��م ،43/1 ،رق��م (،)129

يقال :غس��ل اإلناء وإن مل مير يده ،ويسمى السيل والطرباين :يف األوس��ط ،86/2 ،رقم( ،)1333ومس��تدرك
الكب�ير غاس��والً ،والتيم��م أمرنا فيه باملس��ح؛ ألنه الحاك��م ،284/1 :رقم ( ،)627وقال :هذا حديث صحيح

طه��ارة بال�تراب ،ويتعذر يف الغالب إم��رار الرتاب ومل يخرجاه ،والبيهقي :يف الكربى ،جامع أبواب السل من
الجنابة ،باب فرض الغسل  ،50/2رقم (.)859
()3

إال باليد.

((( ينظر :الحاوي الكبري.393/1:

((( أخرج��ه البخاري :كتاب الغس��ل ،باب من أفاض عىل

الطهارة ،باب ما جاء يف الغس��ل من الجنابة ،175/1 ،رقم رأس��ه ثالثاً ،60/1،رقم ( ،)254ومس��لم :كتاب الحيض،

( ،)105والحدي��ث :صحي��ح ل��وروده يف صحي��ح اإلمام باب استحباب إفاضة املاء عىل الرأس وغريه ثالثاً،259/1،
مسلم والله أعلم.

((( ينظر :معامل السنن.81/1 :

((( ينظر :عيون األدلة.679/2 :

((( ينظر :املغني.291 290/1 :

رق��م ( ،)328وأب��و داود :كتاب الطهارة ،باب الغس��ل من
الجنابة62/1 ،رق��م ،)239( ،والحديث :صحيح لورده يف
صحيحي البخاري ومسلم ،ولتلقي األمة لكتابيهام بالقبول

والله أعلم.
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ما يتعل��ق بالرأس فق��ط ،فاملراد بع��ض ما يدخل بصعوبة ،اللهم إال أن يأمر باس��تعامل حبل ونحوه،

تح��ت الغس��ل ،وهو الش��عر الذي يحت��اج إىل أن نع��م الدلك فيام يتيرس دلكه م��ن األعضاء مطلوب
ي��روى ،وأن يصل امل��اء إىل أصوله ،ف��كان يكفيه احتياطيا والله اعلم.

ف��إن قي��ل :إذا كان م��ن رشط صح��ة الغس��ل عند

ث�لاثحفن��ات.

()1

( )4ع��ن عمر ب��ن الخطاب رحمه الل��ه أن قال يف الجمه��ور منكم م��رور اليد .ومتى مل مير مل يس��م
لصلاَ ِة ثُ َّم غاس�ًل�اً  ،فيجب أن ال يكتفي بهذا الغس��ل املبعض
الغس��ل من الجناب��ةَ ( :ف َت َوضَّ أْ ُوضُ ��و َءكَ لِ َّ
اغ ِْس ْل َرأْ َسكَ �ثَلاَ ثًا ثُ َّم أَف ِ
ْض الْماَ َء َع ىَل جِ لْ ِدكَ ).

()2

داللة الحديث:

بل ينتقل للتيمم .قيل ذا غلط ألنا قدمنا أن الغس��ل
عن��د أكرث فقهاء األمصار ال يش�ترط في��ه مرور اليد

حيث مل يشرتط عمر بن الخطاب رحمه الله الدلك مع االختي��ار والق��درة ،فكيف بهذا ،م��ع الرضورة

يف الغس��ل من الجنابة ،وامنا أكتف��ى بإفاضة املاء والعجز؟ م��ع أن الرشع ورد باملس��ح عىل الجبرية

عىل الجلد.

الرأي الراجح:

ملش��قة وصول املاء إليها .وإن كان ممك ًنا وصوله،

فكيف بهذا الذي هو فوق املس��ح ،ومرور اليد فيه

بعد عرض القولني فإن الذي يبدو يل رجحانه والله خارج عام ميكن؟ ولو قطع بعض الجس��د مل يتغري
تعاىل أعلم هو القول اال‘ول لجمهور الفقهاء وذلك الحكم يف غس��ل بقية الجس��د .فكذلك ما تعذر ها

لقوة ما استدلوا به؛ حيث جاءت األحاديث كلها يف هن��ا ال يتغري ب��ه الحكم يف بقية الجس��د .وإن كان
صفة غُسله عليه الصالة والسالم ال ذكر للتدلك يف ميكنه التلط��ف يف ذلك بتطلب من ينوب عنه فهل

يشء من ذلك.

والح��ق أن ما ذهب إليه اإلم��ام مالك  -رحمه الله-
فيه تضييق وتعسري ،وإلزام مبا هو متعذر ،فإن بعض
أماكن الظهر مثال ال ميكن لليدين الوصول إليها إال

((( ينظر :رشح س��نن ابن ماجة ،338/4 :وعمدة القاري:
.201/3

((( أخرجه عبدالرزاق يف املصنف :باب اغتسال الجنب،
 ،257/1رق��م ( ،)987واملح�لى ،276/1 :رقم (،)189

واس��ناد الحديث يف املحىل (ضعيف) ؛ ألن فيه أحمد بن
عيل ،وهو مجهول الحال والله أعلم.

عليه تطلبه؟ والله أعلم

❊

❊

❊
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المبحث الثالث

تركه مل يأثم وصالته صحيحة سواء تركه عمدا ً أو سهوا ً لكن

تتعلق بالصالة

(رحمهم الله).

•وفيه خمس مسائل:

(يكره)ترك��ه عمدا ً ،وبه قال :أبو حنيفة ،ومالك ،والش��افعي
القول الثاين :أنه (واجب) ،فإن ترك شيئاً منه (عمدا ً) بطلت
صالته ،وأن نس��يه مل تبطل ويس��جد للس��هو عنه ،وبه قال:

اإلمام أحمد (رحمه الله).

املسألة األوىل :ألفاظ التسبيح يف الركوع والسجود واحت��ج :ايب حنفي��ة ،ومالك ،والش��افعي (رحمه��م الله)

ال خالف بني الفقهاء يف أن معنى التسبيح يف اللغة بحدي��ث املس��ئ صالت��ه ف��إن النب��ي ﷺ علم��ه واجبات
واصطالح الفقه��اء هو :التقديس والتنزيه لله تعاىل الصالة ومل يعلمه ه��ذه األذكار مع أنه علمه تكبرية اإلحرام
( )1والق��راءة فلو كانت هذه األذكار واجب��ة لعلمه إياها بل هذه

ع��ن كل م��ا ال ينبغ��ي أن يوصف به م��ن نقص ،
ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

أوىل بالتعلي��م لو كانت واجبة ؛ ألنها تقال رسا وتخفى كان
الركوع والس��جود مع ظهورهام ال يعلمه��ا فهذه اويل واما

ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ االحاديث الواردة بهذه األذكار فمحمولة عىل االستحباب.

ﮨ ﭼ (.)2

ورد الحنابل��ة ع�لى الجمهور :عن عيل ب��ن يحيى بن خالد

اتف��ق الفقه��اء األربع��ة رحمه��م الله تع��اىل عىل ع��ن عمه ،ع��ن النبي ﷺ أنه ق��ال { :ال تتم صالة ألحد من
الناس حتى يتوضأ إىل قوله :ثم يكرب ،ثم يركع حتى تطمنئ
()3

مرشوعية التسبيح يف الركوع والسجود .

مفاصل��ه ،ث��م يقول :س��مع الله ملن حمده ،حتى يس��توي

((( ينظر :العني ،106/3 :وغريب األثر ،81/3 :واملصباح قامئا ثم يقول :الله أكرب ،ثم يسجد حتى يطمنئ ساجدا ،ثم
املنري ،362/1 :والقاموس الفقهي.165/1 :

((( سورة االرساء :آية (.)44

يقول :الله أكرب ،ويرفع رأس��ه حتى يستوي قاعدا ،ثم يقول:
الل��ه أكرب ،ثم يس��جد حتى تطمنئ مفاصله ،ثم يرفع رأس��ه

((( ينظ��ر :رشح التلق�ين ،611/1 :واألص��ل ،235/1 :فيك�بر ،فإذا فع��ل ذلك فقد متت صالته }.س��نن أيب داود:

واملحي��ط الربه��اين ،535/1 :واملجموع رشح املهذب :كتاب الصالة ،باب صالة من ال يقيم صلبه يف والس��جود،
،414/3

 ،226/1رق��م (.)857وهذا نص يف وجوب التكبري ،وألن

 ،521/2واملغني.180/2 :

كالقيام وأما حديث امليسء يف صالته فقد ذكر يف الحديث

والسجود ،عىل النحو اآليت.

أن النب��ي ﷺ مل يعلم��ه كل الواجبات ،بدلي��ل أنه مل يعلمه

و مس��ائل اإلم��ام أحمد ب��ن حنبل وإس��حاق ب��ن راهوية :مواض��ع هذه األذكار أركان الصالة ،ف��كان فيها ذكر واجب

إال أنهم اختلفوا يف ترك التس��بيح وسائر األذكار يف الركوع ال��ذي روين��اه تعليمه ذلك ،وهي زيادة يج��ب قبولها ،عىل
القول األول :أن التسبيح وسائر األذكار يف الركوع والسجود التش��هد وال الس�لام ،ويحتمل أنه اقترص عىل تعليمه ما رآه
وقول س��مع الله ملن حمده وربنا ل��ك الحمد والتكبريات أس��اء فيه ،وال يلزم من التس��اوي يف الوجوب التساوي يف

غري تكبرية اإلحرام كل ذلك عندهم (سنة) ليس بواجب فلو األحكام ،بدليل واجبات الحج .ينظر :مس��ائل اإلمام أحمد
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لحديث عقبة ب��ن عامر الجهني ،يق��ول :ملا نزلت القول األول:

َال لَ َنا َر ُس ُ
يم} ،ق َ
ول الل ِه ﷺ :لي��س يف ذلك لفظ محدد يف التس��بيح يف الركوع
ِاس ِم َربِّ َك الْ َع ِظ ِ
{ف ََسبِّ ْح ب ْ

((ا ْج َعلُو َه��ا فيِ ُركُو ِعك ُْمَ ،ف َلماَّ نَ َزل ْ
��م والس��جود ،وبه��ذا قال به اإلم��ام مال��ك ،نقله ابن
اس َ
{س�� ِّب ْح ْ
َت َ
()1
جو ِدك ُْم))
رشد )5(.رحمهم الله.
َربِّكَ األَ ْع ىَل} َق َال :ا ْج َعلُو َها فيِ ُس ُ
واتفق��وا ع�لى من��ع ق��راءة الق��رآن يف الرك��وع والحجة لهم:
والس��جود ( )2لحديث َعليِ ٍّ  ،رحمه الله ،ق َ
َالَ :س��أَلَ ُه عن عيل رحمه الله ،قال :سألة رجل :أقرأ يف الركوع

َال َر ُس ُ
َال :ق َ
جو ِد؟ فَق َ
ِيت
ول والس��جود ؟ فقال :قال رسول الله ﷺ(( :إِنيِّ نُه ُ
ج ٌل :آقْ َرأُ فيِ ال ُّركُو ِع َو ُّ
الس�� ُ
َر ُ
الل ِه ﷺ(( :إِنيِّ نُه ُ
جو ِد ،فَ��إِ َذا َركَ ْع ُت ْم َف َعظِّ ُموا
الس�� ُ
الس�� ُ
ِيت أَنْ أَ ْق َرأَ فيِ ال ُّركُوعِ َو ُّ
جو ِد ،أَنْ أَ ْق َرأَ فيِ ال ُّركُوعِ َو ُّ
جدْ ت ُْم فَا ْج َتهِدُ وا فيِ الْ َم ْس��أَلَ ِة َف َق ِم ٌن أَنْ
َفإِ َذا َركَ ْع ُت ْم َف َعظِّ ُموا اللهَ َ ،وإِ َذا َس َ
جدْ ت ُْم فَا ْج َتهِدُ وا فيِ اللهَ َ ،وإِ َذا َس�� َ

اب لَك ُْم))
الْ َم ْسأَلَ ِة َف َق ِم ٌن أَنْ يُ ْس َت َ
ج َ

()3

اب لَك ُْم))
يُ ْس َت َ
ج َ

()6

قال الخطايب :قلت نهيه عن القراءة راكعاً أو ساجدا ً؛ وجه الداللة:
وذل��ك أنه إمنا أُخيل موضعهام م��ن القراءة ليكون يفيد الحديث بأنهام حالتا ذل فاختصتا بالذكر فكره
محالً للذكر والدعاء.

()4

الجم��ع ب�ين كالم الخال��ق واملخل��وق يف موضع

واختلف��وا :هل يف الرك��وع والس��جود لفظ محدد واحد.

للتسبيح يقوله املصيل أم ال ،عىل قولني؟
بن حنبل وإسحاق بن راهوية.521/2 :

()7

القول الثاين:

إىل أن املص�لي يق��ول يف ركوع��ه (س��بحان ريب

((( أخرج��ه أحمد ،155/4 :رق��م (،)17414وابن ماجة :العظي��م ثالثاً) ويف س��جوده (س��بحان ريب األعىل
()8
باب التس��بيح يف الركوع والسجود ،287/1 ،رقم ( ،)887ثالثاً) وبهذا قال به أبو حنيفة والشافعي واحمد.
وايب داود :باب ما يقول الرجل يف ركوعه وسجوده ،6 /2 ،والحجة لهم:

رقم (.)869

((( ينظ��ر :بداي��ة املجته��د ،137/1 :وبدائ��ع الصنائ��ع:

( )1عن ع��ون بن عبدالل��ه ابن مس��عود ،قال :قال

 ،218/1واألم ،133/1 :واملغني.580/1 :

((( أخرج��ه أحم��د 155/1 :رق��م ( ،)1337والطحاوي ((( :ينظر :بداية املجتهد ،136/1 :واالستذكار.431/1 :
باب م��ا ينبغي أن يقال يف الركوع والس��جود 222/1 ،رقم ((( أخرجه أحمد يف مسنده ،155/1 :رقم (.)1337

( )1400واب��ن أيب ش��يبة :باب ما يق��ول الرجل يف ركوعه ((( ينظر :رشح مخترص خليل.291/1 :
وسجوده ،224/1 ،رقم (.)2560

((( ينظ��ر :األصل ،290/1 :والنت��ف يف الفتاوى،63/1 :

ينظر :معامل السنن.214/1 :

 181/3والرشح الكبري.542/1 :

((( وقوله (قمن) :مبعنى جدير وحري أن يس��تجاب لكم ،واألم ،138/1 :والح��اوي الكب�ير ،273/2:واملغن��ي:
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رس��ول الله ﷺَ (( :م ْن َق َال فيِ ُركُو ِع ِه �ثَال َ
َث َم َّر ٍ
ات :القائ��ل أن املصيل يقول يف ركوعه (س��بحان ريب
يم َف َقدْ ت ََّم ُركُوعُهُ َو َذلِكَ أَ ْدنَاهَُ ،و َم ْن العظي��م ثالثاً) ويف س��جوده (س��بحان ريب األعىل
حانَ رَبيِّ َ الْ َع ِظ ِ
ُس ْب َ

جو ِد ِه �ثَال َ
َث َم َّر ٍ
حانَ رَبيِّ َ األَ ْع ىَل ثالثاً) ،وذلك لقوة ما اس��تدلوا به ،ولتواتر ذلك عن
اتُ :س�� ْب َ
َق َال فيِ ُس�� ُ
()1
السلف والخلف ،حيث به يتم الكامل.
جو ُد ُه َو َذلِكَ أَ ْدنَاهُ))
َف َقدْ ت ََّم ُس ُ

( )2ع��ن حذيف��ة :أن النب��ي ﷺ كان يق��ول(( :يف املسالة الثانية :كيفية السالم عند الخروج من الصالة

ركوع��ه س��بحان ريب العظي��م وبحم��ده ثالثا ويف السالم عند الخروج من الصالة فرض من فرائضها،
سجوده سبحان ريب األعىل وبحمده ثالثا))

()2

وجه الداللة من الحديثني:

وركن م��ن أركانها ،وال يصح الخ��روج منها إال به،
ولفظه« :السالم عليكم» ،وال يجزي غريه.

أن مقدار التسبيح يف الركوع والسجود ثالث مرات ،وهذا قول :املالكية ،والشافية ،والحنابلة.

()4

وه��و ال��ذي ال يج��زىء أقل من��ه الذي يق��ول فيه :والحجة لهم:

سبحان ريب العظيم سبحان ريب األعىل ،كل واحد ( )1عن عيل رحمه الله قال :قال رس��ول الله ﷺ:

ثالث مرات.

()3

الرأي الراجح:

حلِيلُ َها
اح َّ
(( ِم ْف َت ُ
ح ِرميُ َها ال َّتكْ ِبريُ َوتَ ْ
الصالَ ِة الطُّ ُهو ُر َوتَ ْ
يم)).
ال َّت ْسلِ ُ

()5

بعد عرض القولني فإن الذي يبدو يل رجحانه والله وجه الداللة:

تع��اىل أعل��م ما ذهب إلي��ه أصحاب الق��ول الثاين جعل تحليلها التس��ليم ،ف��دل عىل أنه ال تحليل إال
به؛ وألنه أضافة إليها فدل عىل أنه منها.

()6

((( أخرج��ه الرتمذي :باب ما جاء يف التس��بيح يف الركوع
والس��جود 46/2،رقم ( ،)261واب��ن ماجة :كتاب الصالة،

ب��اب التس��بيح يف الركوع والس��جود  ،287/1رقم ( ((( )890ينظ��ر :اإلرشاف ،372/1 :والبيان ،243/2 :واملغني:

وقال عنهام األلباين :ضعيف.

.240/2

((( أخرج��ه الدار قطني :باب صفة م��ا يقول املصيل عند ((( أخرج��ه أبو داود يف «س��ننه»  :يف الطهارة ،باب فرض
ركوعه وس��جوده341/1 ،رقم ( ،)1وابن أيب شيبة :باب ما الوضوء ،22/1 ،رقم ( ،)61والرتمذي:أبواب الطهارة ،باب
يق��ول الرجل يف ركوعه وس��جوده 248/1 ،رقم ( ،)2571م��ا جاء أن مفتاح الص�لاة الطهور ،54/1 ،رق��م (،)3وقال

واب��ن خزمي��ة :ب��اب التس��بيح يف الرك��وع ،305/1 ،رقم عنه :هذا الحديث أصح يشء يف هذا الباب وأحسن ،وابن

( ،)604والحديث ضعيف لوج��ود محمد بن عبدالرحمن ماجة :كتاب الطهارة وس��ننها ،ب��اب مفتاح الصالة الطهور،

ب��ن ايب ليىل وه��و يسء الحفظ .ينظ��ر :التلخيص الحبري :وأحمد ،123/1 :رقم ( ،)1006ومسند الشافعي :استقبال
.439/1

((( ينظر :عمدة القاري.18/6 :

القبلة يف الصالة .34/1

((( ينظر :البيان.243/2 :
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ص يِّل)).
((صلُّوا كَماَ َرأَيْ ُت ُمونيِ أُ َ
( )2وقوله ﷺ َ
وجه الداللة:

()1
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األكوع.

ومن التابعني :سليامن بن يسار ،وأيب وائل ،وسعيد

وألنه أحد طريف الصالة ،فلم يصح إال بنطق معني ،بن جبري ،وابن س�يرين ،والحس��ن ،وعم��ر بن عبد

كالدخول.

العزيز ريض الله عنهم

()7

()2

وذهب الحنفية:

إال أن اإلمام مالك قال :املأموم يسلم تسليمتني.

()8

إىل أن السالم (سنة) وإنه يتحلل بأي يشء شاء ،مام والحجة لهم:

( )1ع��ن زهري بن محمد ،عن هش��ام بن عروة ،عن

يقصد به الخروج من الصالة.

()3

أبيه ،عن عائش��ة ،أن رسول الله ﷺ ((كان يسلم يف

والحجة لهم:

حدي��ث امليسء صالت��ه؛ ألن النب��ي ﷺ مل يعلمه الصالة تس��ليمة واح��دة تلقاء وجه��ه ،ثم مييل إىل

الس�لام؛ ولو وج��ب ألمره به؛ ألن��ه ال يجوز تأخري الشق األمين شيئا)).
البيان عن وقت الحاجة.

()9

وجه الداللة:

()4

فإذا انتهى املس��لم من صالت��ه وأراد الخروج منها ،وألنه لو أحدث بعد األوىل وقبل الثانية ،مل تفس��د

هل يسلم تسليمتني ،أم تكفي تسليمة واحدة .؟ فقد صالته ،فدل أن التحليل ال يقع بالثانية؛ وإذا مل يقع
أختلف األمئة األربعة رحمهم الله يف هذه املسألة

عىل قولني:

((( ينظ��ر :روض��ة الس��تبني ،333/1 :والح��اوي الكبري:
 ،336/2واملجم��وع ،483/3:واألرشاف ،47/2 :رق��م

•القول األول:

( )430واملغني .431/2

فرق اإلمام مالك (رحمه الله) :بني اإلمام واملأموم ((( ،ينظر :بداية املجتهد.140/1 ،

فأوجب تسليمة واحدة يف حق اإلمام.

()5

وهو قول :الشافعي يف القديم (رحمه الله).

((( اخرجه الرتمذي يف «سننه» يف الصالة ،باب ما جاء يف

()6

وبه قال :ابن عمر ،وعائشة ،واألوزاعي ،وسلمة بن

التسليم يف الصالة ،384/1 ،رقم (.)296

اس��ناد الحديث:عند الرتمذي حسن ؛ ألن فيه عمرو بن أيب

س��لمة ،وهو صدوق له أوهام ؛ وكذلك فيه زهري بن محمد

((( أخرج��ه البخ��اري :كتاب ،ب��دء الوحي ،ب��اب األذان التميمي ،وهو صدوق حسن الحديث ،والله أعلم.
للمسافر إذا كانوا جامعة واالقامة.162/1 ،

وأخرجه الحاكم :وفيه أحمد بن عيىس املرصي ،وهو متهم

((( ينظر :بدائع الصنائع.149/1 :

واما االسناد عند الدار قطني :فهو حسن ؛ ألن فيه ،جعفر بن

((( ينظر :بداية املجتهد ،140/1 :والذخرية.200/2 :

وفيه :عمرو بن أيب سلمة ،وهو صدوق له أوهام ،وفيه زهري

((( ينظر :اإلرشاف.372/1 :
((( ينظر :املصدر السابق.

((( ينظر :الحاوي الكبري ،336/2 :والبيان.244/2 :

بالكذب ،فيكون االسناد ضعيف جدا ً.

مسافر التنييس ،وهو صدوق حسن الحديث.

بن محمد ،وهو صدوق حسن الحديث .والله أعلم.
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أما الحدي��ث األول :ففيه ،زهري بن محمد ،قال عنه

بها تحليل ،مل تكن واجبة.

()1

( )2عن عبد املهيمن بن عباس ،عن أبيه ،عن جده الرتم��ذي :ال يعرف هذا الحديث إال من هذا الوجه
أنه(( :سمع رسول الله صىل الله عليه و سلم يسلم وق��ال أبن الخ��راط :ضعف��ه ابن معني ،وق��ال عنه
تسليمة واحدة ال يزيد عليها))

()2

الذهبي :له مناكري.

()5

( )3عن روح بن عطاء بن أيب ميمون ،عن أبيه ،عن وقال صاحب ذخرية العقبى :مراس��يل ابن ش��هاب

الحس��ن ،عن س��مرة بن جندب قال(( :كان رسول من أوهن املراسيل وأضعفها.

()6

الله ﷺ يسلم واحدة يف الصالة قبل وجهه فإذا سلم أما الحديث الث��اين :فيه ،عبداملهيم��ن ،قال الدار
عن ميينه سلم عن يساره))

()3

قطني :ليس بالقوي ،وقال البخاري :منكر الحديث،

( )4ع��ن يحيى بن راش��د ،عن يزيد موىل س��لمة ،وقال الذهبي :ضعيف.
ت َر ُس َ
ول اللَّ ِه ﷺ ويف الحدي��ث الثال��ث :فيه روح ،ق��ال أحمد منكر
عن س��لمة بن األكوع ،قالَ ((:رأَيْ ُ
ص ىَّل ،ف ََسل ََّم َم َّر ًة َوا ِحدَ ًة))
َ

()4

()7

الحديث وتركه يحيى.

()8

ويرد عىل هذه األحاديث :بانها أحاديث ضعيفة ،ال وأم��ا الحدي��ث الرابع :وفي��ه يحيى بن راش��د ،قال
يصح االحتجاج بها.

((( ينظر :اإلرشاف.375/1 :

((( أخرجه الدار قطني يف «س��ننه»  :كت��اب الطهارة ،باب

النسايئ ضعيف.

()9

واحتج اإلمام مالك بعمل أهل املدينة:

باألم��ر الذي أدرك عليه الن��اس ،حيث توارثوه كابرا ً

عن كابر ،وهو أقوى عنده فإن الصالة مرشوعة عىل

ذك��ر ما يخ��رج من الص�لاة به وكيفي��ة التس��ليم ،259/1 ،الجمي��ع مطلوبة من الكافة ف�لا يثبت فيها مطلوب

رقم( .)10أس��ناد الحديث عند ال��دار قطني :ضعيف ؛ألن

في��ه ،عبداملهيم��ن ب��ن العباس الس��اعدي ،وه��و ضعيف ((( ينظر:س��نن الرتمذي ،384/1 :رقم( ،)296واألحكام
الحديث .والله أعلم.

الوس��طى ،ألبن الخ��راط ،414/1 ،وامله��ذب ،للذهبي،

((( أخرجه الدار قطني يف «سننه» كتاب الطهارة ،باب ذكر  ،621/3رقم (.)2658

ما يخرج م��ن الصالة به وكيفية التس��ليم  358/1رقم ( ((( .)8ينظر :رشح س��نن النس��ايئ املسمى «ذخرية العقبى يف

أسناد الحديث عند الدار قطني :ضعيف ؛ ألن فيه ،روح بن رشح املجتبى».282/15 :

يس
عطاء بن أيب ميمونه ،وهو ضعيف الحديث .والله أعلم.
((( ينظر :س��نن الدار قطني ،359/1 :رق��م ( ،)10وأنِ ُ
((( أخرجه ابن ماجة يف «سننه» يف كتاب اإلميان وفضائل الساري ،290/10 :وتنقيح الكتاب.178/1 :
الصحاب��ة والعلم ،باب من يس��لم تس��ليمة واحدة  ((( 297/1ينظر :املصادر السابقة.

رقم(.)920أسناد الحديث عند ابن ماجه :ضعيف ؛ ألن فيه ((( ينظ��ر :امله��ذب :للذهب��ي ،621/2 ،رق��م (،)2662
يحيى بن راشد املازين ،وهو ضعيف الحديث ،والله أعلم .ونصب الراية .433/1
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إال بأم��ر مس��تفيض ,واملرجع يف ذل��ك إىل العمل وه��ذا ق��ول :أيب حنيفة ،والش��افعي يف الجديد(،)5

املتصل س��يام عمل أهل املدينة؛ فإنها دار الهجرة وأحمد ( )6رحمهم الله.

وبها استقر الرشع وقبض الرسول ,وأقامت الخلفاء وروي ذل��ك ع��ن :أيب بك��ر الصدي��ق ،وع�لي بن

بع��ده الصلوات يف الجمع عىل م��ا كانت تقام يوم أيب طالب ،وأبن مس��عود ،وعامر ب��ن يارس ،ونافع

وفاته واتصل بذلك عمل الخلف عن السلف.

()1

( )5واستدلوا بالقياس:

ب��ن عبد الح��ارث ،وعطاء بن أيب رب��اح ،وعلقمة،
والشعبي ،وأيب عبدالرحمن السلمي ،وإسحاق ،وأيب

أن املص�لي إذا دخ��ل يف الص�لاة يدخ��ل بتكبرية ثور )7( .وقال ابن املنذر :أعجب إيل التسليمتان.
واحدة ،فكذلك يخرج منها بسليمة واحدة.

()8

رحمهم الله.

()2

والحجة لهم عىل أن املأموم يسلم تسليمتني:

والحجة لهم:

وجه الداللة:

يساره حتى يرى بياض خده))

اإلمام )1( ،عن عامر بن س��عد عن أبيه عن النبي ﷺ(( :أنه
عن س��مرة قال(( :أ َم َرنا النبي ﷺ أن نَ ُر َّد عىل
ِ
()3
حاب ،وأَن يُ َسل َِّم بَعضنا عىل بَ ٍ
كان يس��لم عن ميين��ه حتى يرى بي��اض خده وعن
عض)).
وأَن نَ َت َّ
()9

ألن اإلم��ام قد جمع يف تس��ليمه أمري��ن :التحليل،
والتسليم عىل املأموين ،فاحتاجوا إىل الرد عليه.

()4

القول الثاين :أن املرشوع تسليمتان.

((( ينظر :مواهب الجليل.231 230/2 :

((( ينظر :التوضيح ،368/1 :والذخرية.200/2 :

((( ينظر :الحاوي الكبري ،336/2 :والبيان.244/2 :

((( ينظ��ر :املبس��وط ،30/1 :وبدائ��ع الصنائع،194/1 :
واملحيط الربهاين ،463/1 :واختالف األمئة العلامء :ألبن
هبرية  ،123/1واملجم��وع ،482،/3 :واملغني،241/2 :
واألرشاف ،واب��ن املن��ذر ،46/2 :رق��م (،)430ومخترص

((( أخرج��ه أب��و داود:يف «س��ننه « ،يف الص�لاة ،باب الرد اختالف العلامء :للطحاوي ،219/1 ،رقم (.)159

عىل اإلم��ام ،382/1 ،رقم ( ،)1003ومس��ند الش��اميني ((( :ينظر :املصادر السابقة.

للطرباين(،قتادة عن الحس��ن عن سمرة بن جندب)  ((( ،29/4ينظر :املغني.244/2 :

رق��م ( ،)2643والحاكم يف «املس��تدرك ” ،403/1 :رقم ((( أخرج��ه مس��لم يف «صحيح��ه»  :يف الص�لاة ،ب��اب

( ،)995وسنن البيهقي الكربى :باب من قال :ينوي بالسالم الس�لام للتحليل من الص�لاة عند فراغه��ا وكيفيته،91/2 ،
التحليل عن الصالة ،73/4 ،رقم ( ،)303وصححه الحاكم رقم ( )1343والنس��ايئ يف «سننه» يف الصالة ،كتاب باب
وق��ال :هذا حدي��ث صحيح االس��ناد ،والحديث :اس��ناده الس�لام ،69/3،رقم( ،)1316وابو داود يف «س��ننه» كتاب

حس��ن ،وسعيد بن بش�ير إمام أهل الشام يف عرصه ؛ إال أن الص�لاة ،باب التأم�ين وراء اإلم��ام ،246/1 ،رقم (،)933
الش��يخني ،مل يخرجاه مبا وضعه أبو مسهر ووافقه الذهبي .وابن ماجة :يف الصالة ،باب التسليم ،296/1 ،رقم()914
ينظر :التلخيص الحبري.488/1 :

((( ينظر :الجامع ملسائل املدونة.815/2 :

ومسند :أحمد ،172/1 ،رقم ( ،)1484وسنن الدارمي :يف
الصالة ،باب التس��ليم يف الصالة ،357/1 ،رقم (.)1345
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الرأي الراجح:

وجه الداللة:

ويف الحدي��ث دالل��ة ع�لى مرشوعية التس��ليمتني بعد عرض القولني فإن الذي يبدو يل رجحانه والله

للمصيل مطلقا إماما أو مأموما أو منفردا.

()1

أعلم ما ذهب اليه أصحاب القول الثاين القائل

( )2عن الزهري،عن س��امل ،عن أبيه(( :أَنَّ َر ُس َ
��ول مبرشوعي��ة التس��ليمتني ؛ وذلك لك�ثرة االحاديث
الصلاَ ِة ت َْسلِي َم َتينْ ِ َع ْن مَيِي ِن ِه الصح��اح التي اس��تدلوا به��ا ،فق��د روى أحاديث
الل ِه ﷺ ,كَانَ يُ َس��ل ُِّم فيِ َّ
()2
التسليمتني أكرث من خمسة عرش صحابياً.
َو َع ْن ِشماَ لِ ِه))

( )3عن الش��عبي عن الرباء بن عازب :أن النبي ﷺ أم��ا الذين قالوا :إمنا يس��ن تس��ليمة واح��دة ،وهم
((كان يسلم تسليمتني))

()3

داللة الحديث:

املالكي��ة وم��ن وافقه��م ،حي��ث تعلق��وا بأحاديث

ضعيف��ة ال تقاوم هذه األحادي��ث الصحيحة .والله

يف الحديثني الس��ابقني يستدل بهام عىل مرشوعية تعاىل أعلم.

التس��ليمتني ،وأنه واجب يف الص�لاة نفالً كانت أو املس��ألة الثالث��ة :هيئ��ة وضع اليدي��ن اثن��اء القيام
فرضاً ،وفيه داللة عىل ان املصيل يبالغ يف االلتفات للصالة

()5

وقت التس��ليم من الصالة مييناً وش�ماالً حتى يرى اختل��ف الفقهاء يف هيئة وض��ع اليدين اليمنى عىل
بياض خده.

()4

والحديث صحيح

((( ينظر :املنهل العذب.110/6:

((( إذا ق��ال قائل :م��ا الحكمة من وضع الي��د اليمنى عىل
اليرسى يف الصالة ؟

في��ه :اإلش��ارة إىل ذل العبد ب�ين يدي رب��ه ؛ألن هذه صفة

((( أخرج��ه الطح��اوي يف «رشح مع��اين اآلث��ار» كت��اب الذلي��ل ،هذا من جهة ،من جهة أخرى :أنه أتم للخش��وع ؛

الصالة ،باب الس�لام يف الصالة ،كي��ف هو ،268/1 ،رقم ألنه كأنه والله أعلم أن اإلنس��ان يجمع نفس��ه عىل نفس��ه.
( ،)1601والبيهق��ي يف «الخالفي��ات» ،211/3 ،رق��م ،ينظر :فتح ذي الجالل واإلكرام :ألبن عثيمني.65/2 ،
(.)2313

كيفي��ة الوضع :وقد اختل��ف الناس يف ذلك واملس��تحب

((( أخرج��ه ال��دار قطني يف «س��ننه»كتاب الطه��ارة ،باب عندن��ا أن يأخذ بيمينه عىل ش�ماله بأن يقب��ض بكفه اليمنى

ما يخ��رج من الص�لاة وكيفية التس��ليم ،357/1 ،رقم( ،)5كوع اليرسى ويقبض عىل الرسغ والساعد.

والطح��اوي يف «رشح معاين اآلثار» باب رد الس�لام كيف وقال أبو حنيفة (رحمه الله) :يضع كفه اليمنى عىل ظهر كفه

ه��و؟ ،269/1 ،رق��م ( ،)1487واملطال��ب العالي��ة :ألبن الي�سرى من غري أخذ ،ويف حدي��ث وائل بن حجر :كرب ثم
حجر .215/4 ،اس��ناد الحديث :عند الدار قطني ،ضعيف أخذ بيمينه عىل شامله.
بسبب ضعف حريث بن عمرو الفزاري ،والله أعلم.

وقال القفال(رحمه الله) :يتخري بني بسط أصابع اليمنى يف

.275/15

الشذي :رشح جامع الرتمذي ،للصميعي.373/4 ،

((( ينظ��ر :املنه��ل الع��ذب ،113 /6 :وذخ�يرة العقبى :عرض املفصل وبني نرشها يف صوب الساعد .ينظر :النفح
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الي�سرى اثناء القيام للصالة بعد تكبرية األحرام عىل وروي ذل��ك ع��ن :عبدالله بن الزب�ير ،والليث بن
س��عد ،والحس��ن البرصي ،وس��عيد بن املس��يب،

قولني.

•القول األول:

وإبراهيم النخعي ،وابن س�يرين ،وس��عيد بن جبري،

ك��ره اإلمام مال��ك (رحمه الله) وض��ع اليد اليمنى يف رواية ريض الله عنهم

()2

ع�لى اليد اليرسى يف صالة (الف��رض) إذا قصد بها والحجة لهم:
االعتامد ،واالتكاء عليها ،يعني بها نفسه.

( )1ع��ن عمرو بن دين��ار قال( :كان اب��ن الزبري إذا

وأجاز ارس��ال اليدين يف ص�لاة (النفل) ،وهذا قول صىل يرسل يديه)
اإلمام مالك ،نقله أبن رشد رحمهم الله

()1

((( ينظ��ر :املدون��ة ،169/1 :وبداي��ة املجتهد،146/1:
والجامع ملسائل املدونة.515/2:

ق��ال ابن القاس��م (رحمه الله) :وس��ألت مال��كا عن الرجل

()3

( )2عن عبد الله بن يزيد قال( :ما رأيت ابن املسيب
قابضا ميينه يف الصالة كان يرسلها)

()4

( )3ع��ن يونس عن الحس��ن وإبراهي��م (أنهام كانا

يرسالن أيديهام يف الصالة)

()5

يصيل إىل جنب حائط فيتك��ئ عىل الحائط؟ فقال :أما يف ( )4عن عبد الله ب��ن العيزار قال( :كنت أطوف مع
سعيد بن جبري فرأى رجال يصيل واضعا إحدى يديه
املكتوبة فال يعجبني ،وأما يف النافلة فال أرى به بأسا.
ق��ال اب��ن القاس��م :والعصا تك��ون يف يده عن��دي مبنزلة ع�لى االخرى هذه عىل هذه وهذه عىل هذه فذهب

الحائط ،قال وقال مالك :إن ش��اء اعتمد وإن شاء مل يعتمد

ففرق بينهام ثم جاء)

فلينظر أرفق ذلك به فيصنعه.

مكروه ترك��ه فيهام ،وهو قول مال��ك يف رواية مطرف وابن

وكان ال يك��ره االعت�ماد ،قال :وذلك عىل ق��در ما يرتفق به

()6

وق��ال مالك (رحمه الله) :يف وضع اليمنى عىل اليرسى يف املاجش��ون عن��ه يف الواضحة .ينظر :التمهي��د– 74/20 :

الصالة؟ قال :ال أعرف ذلك يف الفريضة وكان يكرهه ولكن  ،75والبيان والتحصيل.72/18 :

يف النواف��ل إذا طال القي��ام فال بأس بذلك يعني به نفس��ه ((( ،ينظر :األوس��ط :ألبن املن��ذر ،92/3 ،رقم (،)1287
ينظر :املدونة 169/1 :ــ .170

وفتح الباري :ألبن رجب.362/6 ،

يف هذه املسألة عىل ثالثة أقوال:

الصالة ،428/1 ،رقم (.)2/166

وقد أضطرب فيه أصحاب اإلمام (رحمه الله) يف النقل عنه ((( مصن��ف بن أيب س��يبة :باب م��ن كان يرس��ل يديه يف
القول األول :التي ذكرناها.

((( مصن��ف بن أيب س��يبة :باب م��ن كان يرس��ل يديه يف

الق��ول الثاين :أن ذلك جائ��ز يف املكتوبة والنافلة وال يكره الص�لاة ،428/1 ،رقم ( ،)4/166واألوس��ط ،93/3 :رقم

فعل��ه وال يس��تحب تركه ،وهو قول أش��هب يف هذه الرواية (.)1288

وقول مالك يف رس��م الصالة األول من س�ماع أش��هب من ((( مصن��ف بن أيب س��يبة :ب��اب ،من كان يرس��ل يديه يف

كتاب الصالة.

الصالة ،428/1 ،رقم (.)1/166

القول الثالث :أن ذلك مس��تحب فعله يف الفريضة والنافلة ((( مصن��ف بن أيب س��يبة :باب م��ن كان يرس��ل يديه يف
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َر ُس َ
ض ِب َي ِمي ِن ِه
الصالَ ِة َق َب َ
وجه الداللة:
ول اللَّ ِه ﷺ إِ َذا كَانَ َقائمِ ًا فيِ َّ
()4
فهذا ما روي عن بعض التابعني وليس بخالف؛ ألنه َع ىَل ِشماَ لِ ِه)).

ال يثب��ت ع��ن واحد منهم كراهية ول��و ثبت ذلك ما ( )2ع��ن قبيصة بن هلب عن أبيه ،قال(( :كَانَ ال َّنب ُِّي
ِ ِ ِ ()5
خ ُذ ِشماَ لَهُ ِب َيمينه))
كان��ت فيه حجة؛ ألن الحجة يف الس��نة ملن اتبعها ﷺ يَ ُؤ ُّم َنا َف َيأْ ُ
وم��ن خالفها ،فهو محجوج بها وال س��يام س��نة مل وجه الداللة:

يثبت عن واحد من الصحابة خالفها.

ي��دل الحديثني ع�لى مرشوعية وض��ع اليمني عىل

()1

القول الثاين:

الش�مال ،واراد هنا بيان املح��ل الذي توضع عليه،

من الس��نة أن يضع املص�لي يده اليمن��ى عىل يده اليمني من الشامل ،وهو الكف وارسغ والساعد.
اليرسى أثن��اء القيام للص�لاة بعد تكب�يرة األحرام،
(الفريضة والنافلة).

()6

((( سنن النس��ايئ :كتاب االفتتاح ،باب وضع اليمني عىل
الش�مال يف الصالة ،125/2 ،رقم ( )887واسناد الحديث

وهذا قول :الحنفية والشافعية والحنابلة.

()2

صحي��ح والله اعل��م ،والدار قطني :باب يف اخذ الش�مال

وري ع��ن عرشة م��ن الصحابة منه��م :عيل بن أيب باليم�ين يف الص�لاة ،286/1 ،رق��م ( ،)11والطرباين يف

طال��ب ،عبد الل��ه بن مس��عود ،وابن عب��اس ،وأبو «املعجم الكب�ير»  ،9/22والبيهقي يف «الس��نن الكربى»:

هري��رة ،وجابر بن عبد الله ،وش��داد ب��ن رشحبيل ،ب��اب وضع اليمني عىل الش�مال يف الصالة ،309/1 ،رقم
(.)961

ووائل بن حجر ،والح��ارث بن غضيف ،وابصة بن

معبد ،وقبيصة بن هلب الطايئ ريض الله عنهم.

()3

والحجة لهم:

((( أخرجه الرتمذي :يف الصالة ،باب ماء يف وضع اليمني
عىل الش�مال يف الصالة236/1 ،رق��م ،)252( ،وقال عنه
الرتمذي :حديث حس��ن واب��ن ماجة :كت��اب إقامة الصالة

ت والس��نة فيها ،باب وض��ع اليمن عىل الش�مال يف الصالة،
()1ع��ن علقم��ة بن وائل ،ع��ن أبيه ،ق��الَ (( :رأَيْ ُ
 ،266/1رق��م ( ،)809واب��ن ايب ش��يبة ،426/1 :رق��م

الصالة ،428/1 ،رقم ( ،)5/166وابن املنذر يف :األوسط.)3/165( ،

 ،92/3رقم (.)1287

((( ينظر :التمهيد.76/20 :

وق��ال الرتم��ذي :حدي��ث هل��ب ،حديث حس��ن ،والعمل

ع�لى هذا عىل هذا عند أهل العلم م��ن أصحاب النبي ﷺ

((( ينظ��ر :رشح مخترص الطحاوي :للجصاص ،578/1 ،والتابع�ين ومن بعدهم ،ي��رون أن يضع الرج��ل ميينه عىل
والبناية ،180/2 :وبحر املذهب  ،19/2والحاوي الكبري :شامله يف الصالة .ينظر :سنن الرتمذي 443/1رقم ()253

 ،227/2ورشح العمدة65/1 :ـ  ،66واملقنع :ألبن قدامة ،ب��اب ما ج��اء ىف وضع اليم�ين عىل الش�مال ىف الصالة،
.49/11

واسناد الحديث (ضعيف) ؛ألن فيه قبيصة بن الهلب الطايئ

.291/2

((( ينظر :ذخرية العقبى.288/11 :

((( ينظر :رشح مخترص الطحاوي ،578/1 :واالس��تذكار :وهو مقبول عند الحافظ ابن حجر والله اعلم.
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اس يُ ْؤ َم ُرو َن يرصف بظاهره إىل من له األمر وهو النبيﷺ(.)5
()3عن س��هل بن س��عد ،قال( :كَا َن ال َّن ُ
ج ُل الْيَ�� َد الْيُ ْم َنى َعلىَ ِذ َرا ِع ِه الْيُسرْ َى فيِ ويرد عليه:
أَ ْن يَضَ َع ال َّر ُ

الصالَ ِة).
َّ
ق َ
حاز ٍِم الَ أَ ْعلَ ُم�� ُه إِالَّ يَ ْن ِمي (َ )1ذلِ َك إِلىَ ال َّنب ِِّي أعلمه .إىل آخ��ره .ورد بأنه قال ذل��ك لالنتقال إىل
َ��ال أَبُو َ
()2
ﷺَ ،
الترصيح ،فاألول ال يقال ل��ه مرفوع ،وإمنا يقال له
يل يُ ْن َمى َذلِ َك َولَ ْم يَق ُْل يَ ْن ِمي.
قال إِ ْسماَ ِع ُ
بأنه ل��و كان مرفوعا ملا احتاج أبو حازم إىل قوله ال

وجه الداللة:

حكم الرفع .والثاين يقال له مرفوع.

()6

والحديث يصلح لالستدالل به :عىل وجوب وضع ( )1عن جابر بن عبدالله رحمه الله(( :أَنَّ َر ُس َ
��ول

سى
اليد عىل اليد للترصيح من سهل بن سعد بأن الناس اللَّ�� ِه ﷺ َم َّر ِب َر ُجلٍ َو ُه َو يُ َ
ص يِّل َقدْ َوضَ َع يَدَ ُه الْ ُي رْ َ

��ع يَ��دَ ُه الْ ُي ْم َنى َع ىَل
كانوا يؤمرون ،قوله «يؤمرون» أن اآلمر هو النبي ﷺ َع�َل�ىَ الْ ُي ْم َن��ى ،فَانْ َت َز َع َها َو َوضَ َ
()3
الْ ُي�ْس�رْ َى))
وأن ذلك لعموم من كان حارضا ،وأمكن أمره.
وي��رد عليه :ق��ال الش��وكاين رحمه الل��ه :وقد أعل داللة الحدي��ث :يدل عىل مرشوعي��ة وضع اليمني
()7

بعضهم الحديث بأنه ظن من أيب حازم.

()4

ويجاب:

عىل اليرسى حال القيام يف الصالة.

()8

وي��رد علي��ه :يحتمل أن يكون رأى ي�سرى يده عىل

بأن أبا ح��ازم لو مل يقل ال أعلمه إىل آخره لكان يف ميينه فأنتزعها.

()9

ِ��ي ﷺ َرف ََع
حك��م املرفوع ألن ق��ول الصحايب كن��ا نؤمر بكذا ( )2ع��ن وائ��ل بن حجر ((أَنَّ��هُ َرأَى ال َّنب َّ
ف َهماَّ ٌم ِح َي َال
ص َ
يَدَ يْ�� ِه ِح َ
َبَ ،و َ
ني َدخ ََل فيِ َّ
الصالَ ِة ك رَّ َ
ف ِب َث ْو ِب ِه ( ،)10ثُ َّم َوضَ َع يَدَ ُه الْ ُي ْم َنى َع ىَل
ح َ
أُ ُذنَ ْي ِه ،ثُ َّم الْ َت َ
((( ينظر :رشح الزرقاين.455/1 :
((( أخرج��ه البخاري :كتاب مواقي��ت الصالة ،باب وضع

ص ِ
امل َعاين ال َّد َرارِي يف كَشْ ِ
اليمن��ى ع�لى الي�سرى188/1 ،رق��م ،)740( ،والحديث ((( ينظ��ر :كوث َر َ
يح
��ف َ
خبَايا َ
ح ْ
صحي��ح ل��وروده يف صحيح اإلمام البخ��اري ولتلقي األمة البُخَاري.116/9 ،
لكتاب��ه بالقب��ول والل��ه اعل��م ،واإلمام مال��ك :كتاب قرص ((( ينظر :املصادر السابقة.

الص�لاة ،ب��اب وض��ع اليدي��ن إحداهام ع�لى األخرى يف ((( أخرج��ه أحم��د 381/3 :رق��م ،)15090( ،واس��ناد
الصالة 221/2 ،رقم )546( ،وس��ند أحمد ،336/5 :رقم ،الحدي��ث (حس��ن) ؛ ألن فيه حجاج ب��ن أيب زينب وكذلك

( ،)22849والبيهقي يف «السنن الكربى»وضع اليد اليمنى طلح��ة ب��ن ناف��ع الق��ريش وكالهام ص��دوق والل��ه اعلم،

عىل اليرسى يف الصالة 44/2 ،رقم.)2326( ،

والطرباين يف «األوسط» ،27/8رقم.)7856( ،

((( ينظر :نيل األوطار218/2 :رقم.)674( ،

(( ((1ث��م التحف بثوبه) أي تغط��ى بثوبه،أي جمع أطراف

((( ينظ��ر :نيل األوط��ار ،218/2 :رق��م ،)674( ،والبد ُر ((( ينظر :نيل األوطار ،219/2 :واملنهل العذب.159/5 :
((( ينظر :التمهيد.76/20:
التامم رشح بلوغ املرام.56/3 ،
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سى))...
الْ ُي رْ َ

قال ابن عبد الرب :مل تختلف اآلثار عن النبي ﷺ يف

()1

دالل��ة الحديث :دليل ع�لى أن املصيل إذا التحف ه��ذا الباب وال أعلم عن أحد من الصحابة يف ذلك

يف صالته بثوبه ،ثم أخرج يديه منه ملصلحة الصالة خالف��ا إال يشء روي عن ابن الزبري أنه كان يرس��ل
مل يرضه َذلِ َك..

()2

يدي��ه إذا صىل؛ وذلك قول��ه ﷺ وضع اليمني عىل

( )3ع��ن الس��يدة عائش��ة ريض الله عنه��ا ،قالت :الشامل من السنة وعىل هذا جمهور التابعني وأكرث
()4
ِيل ا ِ
ري فقهاء املسلمني من أهل الرأي واألثر.
(ث َ�لاثٌ َم ْن َع َملِ ال ُّنبُ�� َّو ِة :تَ ْعج ُ
إلفْطَ��ارَِ ،وتَأْ ِخ ُ

ج ُل يَدَهُ الْيُ ْم َنى َعلىَ الْيُسرْ َى فيِ
ُّ
حورَِ ،و َوضَ َع ال َّر ُ
الس ُ
ِ ()3
الصالة)
َّ
داللة هذه األحاديث:

الرأي الراجح:

بعد عرض القولني فإن الذي يبدو يل رجحانه والله
أعل��م ما ذهب الي��ه أصحاب القول الث��اين القائل:

ت��دل ه��ذه األحاديث مبجموعها عىل س��نية وضع بسنية وضع اليد اليمنى عىل اليد اليرسى أثناء القيام
اليد اليمنى عىل اليرسى يف الصالة.

للصالة.

اما ق��ول اإلمام مالك رحمه الل��ه تعاىل فال تقوم به

ثوبه فغطى صدره ويديه ،ولعل ذلك من ش��دة الربد .ينظر :حجة وذلك لألسباب التالية؟
فتح املنعم رشح صحيح مسلم .506/2

((( أخرجه مس��لم :يف الصالة ،باب وضع يده اليمنى عىل
اليرسى بعد تكبرية اإلحرام ،13/2،رقم ( ،)923والحديث

صحيح لوروده يف صحيح اإلمام مسلم ولتلقي األمة لكتابه

 -1أن األحاديث الصحيحة التي اس��تدل بها األمئة
الثالث��ة ومن وافقهم رحمهم الله تعاىل فإنها وردت

عامة تشمل الفرض والنفل وال دليل عىل التفرقة.

بالقب��ول والل��ه اعلم ،وأب��و داود :كتاب الص�لاة ،باب رفع  -2فاألحاديث كلها مثبتة لهذه السنة وليس عند من
اليدي��ن يف الصالة 263/1 ،رقم ،)723( ،ومس��ند أحمد :نفاه��ا يشء من األدلة يدل عىل أنه صىل الله تعاىل

 ،317/4رقم (.)18866

((( ينظر :فتح الباري ،ألبن رجب .260/1

((( أخرجه الدار قطني :كتاب الصالة ،باب يف أخذ الشامل

باليمني يف الصالة 30/2 ،رقم ،)1095( ،واسناد الحديث

عليه وس��لم س��دل يديه أو أمر به ،وه��ذا من جهة،
وم��ن جهة أخرى ،الروايات عن بعض الس��لف يف

إرسال اليدين ،يحتمل انهم كانوا يسلونها بعد الرفع

عند ال��دار قطني (ضعيف) ؛ ألن في��ه محمد بن أبان ،وهو للتكبري ،ثم يضعون اليمنى عىل اليرسى.
ضعيف الحديث والله اعلم ،والبيهقي :يف «السنن الكربى  -3أن أكرث ما كان يتنفل رسول الله ﷺ يف بيته ليال،

«كت��اب الصالة ،باب يف وضع اليد اليمنى عىل اليرسى يف ولو فع��ل ذلك يف بيته لنقل ذل��ك عنه أزواجه ومل

الص�لاة ،373/2 ،رق��م ( ،)2363إس��ناده :صحيح إال أن

يأت عنهن يف ذلك يشء ومعلوم أن الذين رووا عنه

الحبري ،548/1 :رقم (.)330

((( ينظر :التمهيد.74/20:

محمد بن أبان ال يعرف سامعه من عائشة .ينظر :التخليص
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أنه كان يضع ميينه عىل يس��اره يف صالته مل يكونوا والحجة لهم:

ممن يبيت عنده وال يلج بيته وإمنا حكوا عنه ما رأوا عن عبدالله بن محمد قال :س��معت عائش��ة تقول:
منه يف صالتهم خلفه يف الفرائض .والله أعلم.
املسألة الرابعة :حكم صالة الخاقن

()1

��ول الل ِه ﷺ يَق ُ
ت َر ُس َ
حضرْ َ ِة
َس�� ِم ْع ُ
ُول ((الَ يُ َ
ص�َّل�ىَّ ِب َ
()4
خ َبثَانِ )).
الطَّ َع ِامَ ،والَ َو ُه َو يُدَ ا ِف ُعهُ األَ ْ

ال خ�لاف بني الفقه��اء :عىل أن م��ن خاقن كرهت وجه الداللة:

صالت��ه ،حتى يقيض حاجته ،س��واء خ��اف فوات ويف ه��ذا دليل عىل أن الص�لاة بحرضة الطعام إمنا

الجامع��ة ،أو مل يخف ،إذا كان حقنه ذلك يش��غله هو ألن ال يشتغل قلب املصيل بالطعام فيسهو عن
عن إمتام صالته.

صالت��ه ،وال يقيمه��ا مبا يجب علي��ه فيها؛ وكذلك

والحنابلة ( )2ريض الله عنهم.

حالته؛ فإن فعل وس��لمت صالت��ه جزت عنه وبئس

وه��ذا ق��ول :الحنفي��ة ،واملالكي��ة ،والش��افعية ،الحاقن وإن كنا نكره لكل حاقن أن يبدأ بصالته يف

وروي ذل��ك ع��ن :عم��ر ،وع�لي ،واب��ن عب��اس ،ما صنع.

()5

وعبدالله ين عمر ،وسعيد بن جبري ،ونافع موىل بن والس��بب يف اختالفهم :اختالفه��م يف النهي ،هل

عمر ،وعكرمة ( )3ريض الله عنهم.

يدل ع�لى فس��اد املنهي عن��ه ،أم لي��س يدل عىل

((( الحق��ن :ه��و أن ينس��جن الغائ��ط والريح في��ه مأخوذ

أصل الفعل الذي تعلق النهي به واجبا أو جائزا.

م��ن حق��ن الل�بن إذا س��جنه .ينظ��ر :رشح غري��ب ألفاظ
املدونة ،18/1:ورشح أيب داود :للعيني.243/1 ،

فس��اده؟ وإمنا يدل عىل تأثيم من فعله فقط إذا كان
()6

ولكنهم اختلفوا :فيمن صىل وهو حافن؛ وقد أكمل

((( ينظ��ر :البناي��ة ،447/2 :ومراق��ي الف�لاح ،121/1 :صالت��ه ،هل تج��ب علي��ه اإلع��ادة يف الوقت ،أو
واملدون��ة ،129/1 :وبداية املجتهد ،191/1 :واملهذب :خارجه عىل قولني.
 ،177 /1وعجالة املحت��اج إىل توجيه املنهاج ،353/1 :القول األول:

واملغني ،376/2 :وال�شرح الكبري ،594/3 :رقم(،)436
واملس��الِك يف رشح ُم َوطَّ��أ مالك:لألش��بييل،127/3 :
واألقناع يف مس��ائل األجامع :ألبن القط��ان ،141/1 ،رقم

(.)723

((( ينظر :االستذكار.297/2 :

بفساد صالته وعليه االعادة يف الوقت وبعده.

((( أحرجه مس��لم :يف الصالة ،باب كراهة الصالة بحرضة
الطعام الذى يريد أكله ىف الحال وكراهة الصالة مع مدافعة

وروي عن :املسور بن مخرمة ،وطاوس ،وابراهيم النخعي ،األخبث�ين ،78/2 ،رق��م ( ،)1274وأحم��د ،43/6 :رق��م

وأيب جعفر محمد بن عيل ،وعطاء بن أيب رباح ،والشعبي.)24166( ،

قال��وا :ال ب��أس ان يصيل وهو حاق��ن .ينظر :االس��تذكار ((( :ينظر :االستذكار.297/2 :

.798/2

((( ينظر :بداية املجتهد.191/1 :
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وهذا قول :اإلمام مالك )1(،رواه ابن القاسم عنه.

()2

والحجة لهم:

وجه الداللة:

إنه أم��ر بتقديم قضاء الحاجة ع�لى تقديم الصالة،

املنهي عنه ،ومن جهة املعنى
( )1ع��ن مالك ،عن هش��ام بن عروة ،ع��ن أبيه ،أن والنهى يقتىض فساد
ّ
عبدالل��ه ب��ن األرقم كان يَ�� ُؤ ُّم أصحاب��ه ،فحرضت أن اس��تدامته ملدافعة الحدث عمل كثري يف الصالة

الص�لاة يوماً ،فذهب لحاجته ،ث��م رجع فقال :إين شاغل عنها مينع استدامتها فوجب أن يكون مفسدا
()4
س��معت رس��ول الله ﷺ يق��ول(( :إِ َذا أَ َرا َد أَ َحدُ ك ُُم لها كسائر األعامل.

الْغَائِ َ
الصالَ ِة)).
طَ ،فلْ َي ْبدَ أْ ِب ِه َق ْب َل َّ

()3

((( ينظر :املدونة ،129/1 :وبداية املجتهد.191/1 :

قال علامء املالكية :إن ما يجده اإلنسان من ذلك عىل ثالثة
أرضب:

أحدها :أن يكون خفيفا ،فهذا يصيل وال يقطع.

والث��اين :أن يكون ضاما بني وركيه ،فهذا يقطع ،فإن متادى

صحت صالته ،ويستحب له أن يعيد يف الوقت.

يحل ملؤم��ن أن يصىل
( )2وم��ا روى مرفوع��ا (ال ّ
وهو حاقن ج ّدا) (.)5
وجه الداللة:

ليفرغ نفسه ألنه إذا صىل قبل ذلك تشوش خشوعه
واخت��ل حض��ور قلبه ففي��ه أنه ال يص�لي أحد وهو

((( ينظ��ر :املنه��ل العذب املورود رشح س��نن اإلمام أيب

والثالث :أن يش��غله ويعجله عن استيفائها ،فهذا يقطع ،فإن داود :للسبيك ،292/1 ،و ذخرية العقبى.589592/10 :
مت��ادى أعاد أبدا .ينظ��ر :املس��الِك يف رشح ُم َوطَّأ مالك ((( :اخرجه ابن عبد الرب يف «االس��تذكار» ،297/2 :وبداية

لألشبييل.128/3 ،

املجتهد.191/1 :

.458/1

األخرى:

((( ينظ��ر :بداي��ة املجته��د ،191/1:ورشح الزرق��اين :واختل��ف العل�ماء يف تعليل��ه بعلت�ين إحداه�ما أقوى من
((( أخرج��ه اإلم��ام مال��ك :يف الص�لاة ،ب��اب النهي عن األوىل :قي��ل :إن��ه إذا كان ضام��ا ب�ين وركي��ه كان حام�لا

الصالة واالنسان يريد حاجته  ،222 /2رقم ( ،)550ومسند لنجاسة.

الش��افعي ،ب��اب املح��دث والحاق��ن والحاق��ب ،53/1 ،والثاني��ة :أنه يش��تغل رسه كام ق��ال« :إذا ح�ضرت الصالة
والرتم��ذي :يف اب��واب الطه��ارة ،ب��اب ما ج��اء إذا أقيمت والعشاء ،فابدؤوا بالعشاء»

الص�لاة ووجد أحدك��م الخالء فليب��دأ بالخ�لاء 207/1 ،وقيل :علته عدم الخشوع معه ،واإلقبال عىل أفعال الصالة.

رقم ( ،)142والنس��ايئ :كت��اب االمامة ،باب العذر يف ترك ومنهم من قال :إن علته أنه انصب للخروج ،فإذا حقنه فكأنه
الجامعة ،445/2 ،رقم ( ،)851وابن ماجة :كتاب الطهارة حبسه يف ثوبه.

وس��ننه ،باب ما جاء يف النهي للحاقن أن يصيل ،202/1 ،وأغفل��وا علة ثالثة ،وهو إذا حقن��ه ،فكأنه قد نقض طهارته،
فيكون مصليا بغري وض��وء ،وهذا إذا أخرقه وحزقه .وأما إذا
رقم (.)616
الحك��م عىل الحديث :قال عنه الرتم��ذي :حديث عبد الله كان يس�يرا ف�لا اعتبار فيه .ينظر :املس��الِك يف رشح ُم َوطَّأ
بن األرقم حديث حسن صحيح.

مالك :لألشبييل.127/3 ،
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حاقن.

القول الثاين:

()1

ويجاب عليه:

صح��ة صالته م��ع الكراهة ،وال إع��ادة عليه إن مل

وهو حاقن جدا ال حجة فيه لضعف إس��ناده ،منهم يرتك شيئا من فروضها.

من يجعله عن أيب هريرة ومنهم من يجعله عن ثوبان وهذا قول الحنفية والشافعية والحنابلة.

()5

عن النبي ﷺ أنه قال :ال يحل ملؤمن أن يصيل وهو والحجة لهم:

حاقن جدا.
عن ثوبان موىل رس��ول الل��ه ﷺ أن النبي ﷺ قال:
ول��و صح فمعناه أنه حاقن مل يتهيأ له إكامل صالته (( لاَ يَ ِ
ص يِّل َو ُه َو َحا ِق ٌن َح َّتى
ح ُّل لاِ ْمرِئٍ ُم ْس��لِ ٍم أَنْ يُ َ
َّف ))
يَ َت َ
خف َ

عىل وجهها.

()2

()6

( )3ع��ن َمالِ ٌ
��كَ ،ع�� ْن َزيْ ِد بْ��نِ أَ ْس��لَ َم؛ أَ َّن ُع َم َر بْ َن واحتجوا باألثر:
َّاب ق َ
ح ُدكُ ْم
خط ِ
الْ َ
َ��ال(:الَ يُ َ
صلِّ�َي�نَ َّ أَ َحدُ ك ُْم َو ُه�� َو ضَ ا ٌّم بَينْ َ عن ابن عب��اس رحمه الله قال( :لاَ يُ َ
ص�ِّل�يِّ أَ َ
ِ ()3
()8
َو ِركَ ْيه).
َو ُه َو يُ َدا ِف ُع الطَّ ْو َف ( )7الْبَ ْو َل َوالْغَائِطَ)
وجه الداللة:

أن اس��تدامته ملدافعة الحدث عمل كثري يف الصالة للقنازعي204/1:

شاغل عنها مينع استدامتها فوجب أن يكون مفسدا ((( ينظ��ر :البناية447/2ومراقي الفالح 121/1واملهذب
 ،177/1وعجال��ة املحتاج إىل توجي��ه املنهاج،353/1 ،

لها كس��ائر األع�مال ،وذلك أنه ال ميكن��ه دفعه إال

باس��تدامة ضم شديد لوركيه وتكلف إمساكه مبنزلة

واملغني  ،375/2والرشح الكبري .603/1

((( أخرج��ه البخ��اري :يف «األدب املنف��رد» ،375/1

من يحم��ل يف الصالة حمال ثقيال ال يس��تطيعه إال رق��م( ،)1093وأبو داود :يف الطه��ارة ،باب أيصيل الرجل

بتكلف وعمل متتابع فإنه مينع صحة الصالة،

()4

((( ينظر :رشح الزرقاين.458/1 :

وهو حاقن ،34/1 ،رقم ( ،)90ومس��ند البزار:مس��ند ثوبان

رحم��ه الل��ه  116/10رق��م ( ،)4180ومس��ند الروي��اين:
 ،424/1رقم( ،)650ورشح السنة.129/3 :

((( ينظر :االس��تذكار ،297/2 :وبداية املجتهد ،191/1:قال البخاري :أصح م��ا يروى يف هذا الباب هذا الحديث.
ورشح الزرق��اين ،552/1 :واملنه��ل الع��ذب :للس��بيك ،ينظر :األدب املنفرد.375/1 ،

.293/1

ويروى هذا الحديث :عن يزيد بن رشيح ،وأيب هريرة ،وأيب

((( أخرج��ه مال��ك يف «املوطأ»كت��اب ق�صر الصالة يف امامة ريض الله عنهم.

الس��فر ،ب��اب النهي عن الصالة واالنس��ان يري��د حاجته ((( ،الطوف :بفتح الطاء وسكون الواو(الغائط) ما يخرج من

222/2رق��م( ،)551وكن��ز الع�مال ،178/6 ،رق��م بطن اإلنس��ان ومن ذلك يقال :يَبِس طوفه يف بطنه إذا عسرُ
عليه خروج طوفه :ينظر :البارع يف اللغة.681/1 :
(..)22462

((( ينظ��ر :املنه��ل الع��ذب 293/1و تفس�ير املوط��أ ((( ،أخرجه ابن الجعد يف «مس��نده « :من حديث س��ليامن
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وجه الداللة من الحديثني:

هل يقرص الصالة ،أو يلزمه اإلمتام عىل قولني.

أن ذلك يش��غله عن الخش��وع يف الصالة ،وحضور القول األول:
قلبه فيها.

()1

الرأي الراجح:

إن املس��افر إذا اقت��داء باملقي��م ،فإن��ه أن أدرك من

صالة اإلمام الحارض أقل من ركعة قرص ،وإذا أدرك

بع��د عرض القول�ين فإن ال��ذي يب��دو يل رجحانه ركعة لزمه اإلمت��ام ،وبهذا قال به اإلمام مالك ،نقله
والله أعلم ,ما ذهب اليه أصحاب القول الثاين وهو ابن رشد.

()2

قول الجمهور ومن وافقهم ,وذلك لقوة ما اس��تدلوا روي ذل��ك ،ع��ن الحس��ن الب�صري والنخع��ي،

به ,وايض��ا جمعاً بني أقوالهم حي��ث أن ذلك مقدر والزهري ،وقتادة.

()3

بحال األنس��ان ،فإن الحاقن إذا كان لدي متسع من وق��ال :طاووس والش��عبي ،ومتيم ب��ن حذلهم ،إذا

الوق��ت فينبغي له أن يزيل الع��ارض أوالً ،ثم يرشع ادرك ركعتني مع اإلمام أجزتاه.

()4

يف الصالة ،فإن خاف ف��وات الوقت والحقن ليس والحجة لهم:

شديدا ً لدية ،فإنه يصيل وال يرتك الوقت يضيع منه )1( ،عن أيب هريرة ،أن رس��ول الل��ه ﷺ قالَ (( :م ْن
()5
الصالَ َة))
والله اعلم.
الصالَ ِة َف َقدْ أَ ْد َركَ َّ
أَ ْد َركَ َركْ َع ًة ِم َن َّ
•املسألة الخامسة :اقتداء املسافر باملقيم

وجه الداللة :من دخل يف الصالة يف الوقت فصىل

يج��وز إمام��ة املقيم باملس��افر والعك��س باتفاق ركعة مع اإلم��ام كان مدركًا لجميعه��ا وتكون كلها

الفقهاء ،لكن إذا أتم املقيم لزم املسافر اإلمتام معه ،أداء حيث أدرك ركعة فقد أدرك فضل الجامعة.

()6

وكذلك يجوز إمامة املس��افر باملقيم ،ويس��تحب ( )2ع��ن أيب هري��رة ،أن رس��ول الل��ه ﷺ ق��ال:

أن ينب��ه املأموم�ين قبل الصالة ويق��ول لهم :أمتوا

إلمام ((( ينظر :بداية املجتهد ،200/1:واملدونة.208/1 :
صالتكم فإين عىل سفر ،أو مسافر ،فإذا سلم ا ِ
((( ينظر :املغني ،143/3 :واالوسط.338/4 :

قام املأموم املقيم فكمل صالته.

ولكن األمئة األربعة رحمهم الله اختلفوا يف أدراك

((( ينظر :املغني.143/3 :

((( أخرج��ه البخ��اري :كت��اب مواقيت الص�لاة ،باب من

املس��افر لإلمام املقيم وقد مىض جزء من صالته ،أدرك م��ن الص�لاة ركع��ة ،151/1 ،رقم ( ،)580ومس��لم:
الصالَ ِة فَ َق ْد أَ ْد َر َك تِل َْك
يف الصالة ،باب َم�� ْن أَ ْد َر َك َركْ َع ًة ِم َن َّ

الصالَةَ102/2 ،رق��م ( ،)1401والحديث صحيح لوروده
ب��ن املغ�يرة ،452/1 ،رق��م ( ،)3086وابن أيب ش��يبة يف
َّ
«املصن��ف»يف مدافعة الغائط والبول يف الصالة ،312/2 ،يف الصحيحني ولتلقي األمة كتابيهام بالقبول.

رقم (.)5/259

((( ينظر :الرشح الكبري.594/3:

((( ينظر :الكوكب الوهاج رشح صحيح مس��لم،354/8 :
رقم(.)1266
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((إِنمَّ َا جع��ل ا ِ
خ َتلِفُ��وا َعلَ ْي ِه ...وهذا قول :أيب حنيفة والش��افعي وأحمد )4(.رحهم
َ��م ِب ِه َفالَ تَ ْ
إل َما ُم لِ ُي ْؤت َّ

الحديث)).

الل��ه وروى ذل��ك ع��ن ،أبن عب��اس ،واب��ن عمر،

()1

وجه الداللة :يجب عىل املس��افر املقتدي أن يتبع وجامعة من التابعني.
إمامه قرص أو أتم ،حيث ال يجوز له املخالفة.

()5

()2

وبه قال :الثوري واألوزاعي )6(.رحهم الله

( )3وروى بإسناده ابن عبد الرب :عن عمران بن زيد والحجة لهم:

التغلبي ع��ن زيد العمي عن أنس ب��ن مالك رحمه ( )1ع��ن قتادة ،عن موىس بن س��لمه ،قال :كنا مع
الل��ه قال * إنا معارش أصحاب رس��ول الله ﷺ (كنا اب��ن عباس مبكة ،فقل��ت :إنا إذا كن��ا معكم صلينا

نس��افر فمن��ا الصائم ومن��ا املفطر ومن��ا املتم ومنا أربع��اً ،وإذا رجعنا إىل رحالن��ا صلينا ركعتني ،قال:

املقرص فلم يع��ب الصائم عىل املفطر وال املفطر تلك سنة أيب القاسم ﷺ(.)7

ع�لى الصائم وال املقرص عىل املتم وال املتم عىل وقول��ه :تل��ك س��نة ،ينرصف إىل س��نة رس��ول الله

املقرص)

()3

ﷺ ( )8أي امتام املس��افر املقتدى باملقيم للصالة

القول الثاين:

سنة النبي محمد ﷺ فيجب اتباعها.

سواء أدرك جميع الصالة أو ركعة أو أقل.

أن م��ن أدرك يف الوقت ركعة م��ن الصالة املكتوبة

أن املس��افر إذا اقتدى مبقيم فأن��ه يتم معه الصالة ،وجه الداللة:

فقد أدرك تلك الصالة.

()9

((ص ىَّل َر ُس ُ
ول اللَّ ِه
()2عن نافع ،غن أبن عمر ،قالَ :
((( أخرج��ه البخ��اري :كتاب مواقيت الص�لاة ،باب إقامة

((( ينظ��ر :بدائ��ع الصنائ��ع ،93/1 :واملحي��ط الربهاين:

الصف من متام الصالة ،184/1 ،رقم (.)722
ومس��لم :يف الصالة ،باب ائْ ِتماَ مِ ال أَْمْ ُم��ومِ بِا ِ
إل َمامِ  ،38/3 ،19/2 ،والبي��ان ،467/2 :واملجم��وع ،357/4 :والرشح
رق��م (،)957والحدي��ث صحي��ح ل��وروده يف الصحيحني الكبري 102/2 :واملغني.143/3 :

ولتلقي األمة كتابيهام بالقبول.

((( ينظر :املغني.143/3 :

رقم (.)1347

((( أخرج��ه أحم��د يف «مس��نده»  ،216/1 :رقم ()1862

((( ينظر :مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح  ((( 1005/3ينظر :التمهيد ،187/11 :واملغني .143/3

((( ينظر :التمهيد ،173/11 :والبيهقي يف «السنن الكربى والحديث اس��ناده حس��ن ؛ ألن فيه محمد ب��ن عبدالرحمن

« :ب��اب من ت��رك القرص يف الس��فر غ�ير رغبة يف الس��نة ،الطفاوي ،وهو صدوق يهم ،والله اعلم.
 ،145/3رق��م ( )5225والحدي��ث :ضعيف لضعف زيد ((( ،ينظر :املغني.143/3 :

وعمران ليس بحجة ز ينظر :املهذب يف اختصار الس��نن ((( :ينظر :الكوكب الوهاج رشح صحيح مس��لم،354/8 :

لذهبي ،1079/3 ،رقم.)4838( ،

رقم (.)1266
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ﷺ بمِ ِ ًنى َركْ َع َتينْ ِ َوأَبُو بَكْ ٍر بَ ْعدَ ُه َو ُع َم ُر بَ ْعدَ أَ ىِب بَكْ ٍر وهو مذكور يف كتاب الصوم.
ص ىَّل بَ ْعدُ ( )4أجامع الصحابة:
��م إِنَّ ُع ْثماَ نَ َ
َو ُع ْثماَ نُ َ
ص��دْ ًرا ِم ْن ِخالَ َف ِت ِه ثُ َّ

()4

ص ىَّل َم َع ا ِ
ص ىَّل أَ ْربَ ًعا قال اب��ن املنذر :أنه فعل س��ميناً من الصحابة ،وال
إل َم ِام َ
أَ ْربَ ًعاَ .فكَانَ ابْ ُن ُع َم َر إِ َذا َ
ص ىَّل َركْ َع َتينْ ِ))(.)1
صالَّ َها َو ْحدَ ُه َ
َوإِ َذا َ

يعرف لهم يف عرصهم مخالفاً

()5

وج��ه الداللة :يدل الحديث ع�لى أن ابن عمر وابن الرأي الراجح:

مس��عود ريض الله عنه��م كانا يصليان م��ع اإلمام ،بعد عرض القولني فإن الذي يبدو يل رجحانه والله
ويت�مان مع��ه تغليب��اً لفضيل��ة الجامع��ة وبحك��م أعلم ما ذهب اليه أصح��اب القول الثاين وهو قول
الجمه��ور وم��ن وافقهم وذلك لقوة ما أس��تدلوا به,

املوافقة ،مع اعتقادهام أن القرص أوىل.

()2

( )3عن عائش��ة السيدة عائشة ريض الله ،أن رسول وألن املسافر متى اقتداء باملقيم يلزمه امتام صالته

الس َف ِر َويَ ْقصرُ ُ ))
الصالَ َة ىِ
الله ﷺ ((كَانَ يُ ِت ُّم َّ
ف َّ

()3

املغرية بن زياد :ضعفه البخاري ،وقال فيه أحمد بن
حنبل مضطرب الحديث منكره.

وقال فيه أبو زرعة ال بأس به ،ووثقه أبو حاتم ،ومرة

قال :ال بأس به.

يف ركعة أدرك اإلمام فيها والله أعلم.

❊

❊

❊

وق��ال فيه يحيى ب��ن معني :ال بأس ب��ه روي حديثًا
واح ًدا منك ًرا.
وهذا الحديث قد روي بإس��ناد آخر أحسن من هذا

((( أخرجه مس��لم :صالة املس��افرين ،باب قَ� ِ
الص َال ِة
ْص�رْ َّ
بمِ ِ ًنى ،146/2 ،رقم ( ،)1624واملغني.143/3 :

((( ينظر :الكوكب الوهاج رشح صحيح مس��لم،227/9 :
رق��م ( .)1483والحديث صحيح ل��وروده يف الصحيحني

ولتلقي األمة كتابيهام بالقبول..

((( أخرج��ه ب��ن أيب ش��يبة يف «مصنف��ه « ،339/3 :رق��م
( )288والدار قطني يف «سننه»  :كتاب الصيام ،باب القبلة

للصائم 189/2 ،رقم ( )45وقال الرتمذي :املغرية بن زياد ((( األحكام الوسطى :ألبن الخراط.40/2 ،
ليس بالقوي.

((( ينظر :املغني.144/3 :
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اليرسى اثناء القيام إىل الصالة.

• ال يجوز األنسان يصيل وهو حاقن ،فإذا كان لدية
متسع من الوقت وجب عليه أن يزيل ذلك العارض،

الحم��د لله ال��ذي بنعمته تتم الصالح��ات ،أحمده ثم يرشع يف الصالة.

حمدا ً كثريا ً أن من عيل بإكامل هذا البحث ،واصيل • عىل املس��افر إذا أقت��دى باملقيم ،أن يتم صالته؛

واس��لم عىل سيدنا محمد وعىل آله وصحبه وأسلم إذا أدرك ركعة من الصالة مع اإلمام.

تس��ليامً كثريا ً ها نح��ن قد انتهينا م��ن كتابة البحث ويف الخت��ام أرجوا من الله أن أك��ون قد وفقت يف

كان عىل أبني أهم النتائ��ج التي توصلوا إليها وهي هذا العمل ،وأن يجعل ذلك يف ميزان حس��ناتنا يوم
كااليت.

نلقى وهو راضاً عنا ،وصىل الله غىل س��يدنا مخمد

• يعد اإلمام مالك رحمه الله إمام املذهب املاليك ،وعىل آله وصحبه وسلم.

وأن��ه أول من دون فقهه بنفس��ه يف كتاب��ه (املوطأ)
الذي يعترب كتاب حديث وفقه.

• يعت�بر اإلم��ام ابن رش��د من كبار عل�ماء املالكية
صاحب كت��اب (بداية املجتهد ونهاي��ة املقتصد)
الذي يعترب من أهم كتب الخالف بني الفقهاء.

• ج��واز توقيت املس��ح عىل الخف�ين يف الحرض

والسفر.

• عدم اش�تراط دلك جس��م األنس��ان عند الغس��ل
م��ن الجنابة أو الوضوء ،يكتف��ي بإيصال املاء عىل

الجسم.

• ق��ول املص�لي يف ركوعه(س��بحان ريب العظي��م

ثالثاً) ويف السجود (سبحان ريب العظيم ثالثاً) فإن
زاد املأموم عىل ذلك جاز له.

• عىل املصيل أن يسلم عند االنتهاء من الصالة أن
يسلم تسليمتني.

• من الس��نة أن يضع املصيل اليد اليمنى عىل اليد

❊

❊

❊
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قائمة المصادر

الدين (املتوىف560 :هـ) ،تحقيق :الس��يد يوسف
أحم��د ،دار الكتب العلمي��ة  -لبنان  /بريوت ،ط ،1

1423هـ 2002 -م.

 .1إتحاف الخرية املهرة بزوائد املس��انيد العرشة .5 :األدب املفرد :محمد بن إس�ماعيل بن إبراهيم
أب��و العباس ش��هاب الدي��ن أحمد ب��ن أيب بكر بن ب��ن املغ�يرة البخ��اري ،أب��و عب��د الل��ه (املتوىف:

إسامعيل بن س��ليم بن قامياز بن عثامن البوصريي 256ه��ـ) ،تحقيق :محم��د فؤاد عب��د الباقي ،دار
الكناين الش��افعي (املتوىف840 :هـ)،تحقيق :دار البشائر اإلسالمية – بريوت ،ط.1989 – 1409 ،3
املشكاة للبحث العلمي بإرشاف أبو متيم يارس بن  .6أس��باب اختالف الفقهاء :أ .د .س��امل بن عيل

إبراهيم ،دار الوطن للن�شر ،الرياض ،ط 1420 ،1الثقف��ي،دار البي��ان  /القاه��رة ،ط1416 ،1ه��ـ ــ

هـ 1999 -م.

.1996

 .2اإلحس��ان يف تقريب صحيح ابن حبان :محمد  .7االس��تذكار :أب��و عمر يوس��ف بن عب��د الله بن

ب��ن حبان بن أحم��د بن حبان ب��ن معاذ ب��ن َم ْعب َد ،محم��د بن عبد ال�بر بن عاص��م النم��ري القرطبي
التميم��ي ،أبو حات��م ،الدارمي ،البُس��تي (املتوىف( :املت��وىف463 :ه��ـ) ،تحقيق :س��امل محمد عطا،

354هـ) ،ترتيب :األم�ير عالء الدين عيل بن بلبان محم��د عيل معوض ،دار الكتب العلمية – بريوت،
الف��اريس (املت��وىف 739 :ه��ـ) تحقيق :ش��عيب ط .2000 – 1421 ،1

األرنؤوط ،مؤسسة الرس��الة ،بريوت ،ط .8 1408 ،1اإلرشاف عىل نكت مس��ائل الخالف :القايض
هـ 1988 -م.

أبو محمد عبد الوه��اب بن عيل بن نرص البغدادي

 .3األحكام الوس��طى من حدي��ث النبي ﷺ :عبد املاليك (422هـ) ،تحقيق :د ،محمود بن مجيد بن
الح��ق بن عب��د الرحمن ب��ن عبد الله بن الحس�ين س��عود الكبييس ،دار اإلمام مالك ،أبو ظبي ،ط،1
ب��ن س��عيد إبراهي��م األزدي ،األندليس األش��بييل1432 ،هـ 2011م.

ص ُل :أبو عبد الله محمد بن الحسن بن فرقد
املع��روف باب��ن الخ��راط (املت��وىف 581 :ه��ـ) .9 ،األَ ْ

اس��ة:
تحقيق :حمدي السلفي ،صبحي السامرايئ ،مكتبة الش��يباين (املتوىف 189 :ه��ـ) ،تحقيق َود َر َ
الرش��د للنرش والتوزيع ،الرياض  -اململكة العربية الدكتور مح َّمد بوينوكالن

السعودية 1416 ،هـ  1995 -م.

 .10األع�لام :خ�ير الدين بن محم��ود بن محمد

 .4اخت�لاف األمئة العلامء :يحيى ب��ن ( ُهبَيرْ َة بن) ب��ن عيل بن ف��ارس ،الزركيل الدمش��قي (املتوىف:
ين ،أبو املظفر ،عون 1396هـ) ،دار العلم للماليني ،ط - ،15أيار  /مايو
محمد بن هبرية الذهيل الشيبا ّ
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محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي

 .11اإلقناع يف مسائل اإلجامع :عيل بن محمد بن الشهري بابن رش��د الحفيد (املتوىف595 :هـ) ،دار
عبد امللك الكتامي الحمريي الفايس ،أبو الحسن الحدي��ث – القاهرة ،الطبعة :بدون طبعة1425 ،هـ

اب��ن القطان (املت��وىف628 :هـ) ،تحقيق :حس��ن 2004 -م.

فوزي الصعيدي ،الفاروق الحديثة للطباعة والنرش .17 ،بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع :عالء الدين،

ط  1424 ،1هـ  2004 -م.

أب��و بكر بن مس��عود ب��ن أحمد الكاس��اين الحنفي

 .12األم :الش��افعي أبو عبد الله محمد بن إدريس (املت��وىف587 :ه��ـ) ،دار الكت��ب العلمي��ة ،ط،2
ب��ن العباس بن عثامن بن ش��افع ب��ن عبد املطلب 1406هـ 1986 -م.

ب��ن عبد مناف املطلبي الق��ريش امليك (املتوىف .18 :الب��د ُر الت�مام رشح بلوغ املرام :الحس�ين بن
الالع��ي ،املع��روف بامل َغرِيب
204ه��ـ) ،دار املعرف��ة – ب�يروت ،الطبع��ة :بدون محم��د ب��ن س��عيد
ّ
طبعة1410 ،هـ1990/م.

(املت��وىف 1119 :ه��ـ) تحقيق :عيل ب��ن عبد الله

 .13األوس��ط يف الس��نن واإلج�ماع واالختالف :الزبن :دار هجر ،ط،1

أب��و بكر محمد ب��ن إبراهيم بن املنذر النيس��ابوري  .19البناي��ة رشح الهداي��ة :أبو محم��د محمود بن

(املتوىف319 :هـ) ،تحقيق :أبو حامد صغري أحمد أحم��د ب��ن موىس ب��ن أحمد ب��ن حس�ين الغيتاىب
بن محمد حنيف ،دار طيبة  -الرياض – الس��عودية ،الحنفى ب��در الدين العينى (املتوىف855 :هـ) ،دار

ط 1405 ،1هـ 1985 ،م.

الكت��ب العلمية  -ب�يروت ،لبنان ،ط 1420 ،1هـ -

 .14البارع يف اللغة :أبو عيل القايل ،إس�ماعيل بن  2000م.

القاسم بن عيذون بن هارون بن عيىس بن محمد بن  .20البيان يف مذهب اإلمام الشافعي :أبو الحسني

سلامن (املتوىف356 :هـ) ،تحقيق :هشام الطعان ،يحيى ب��ن أيب الخ�ير بن س��امل العم��راين اليمني
مكتب��ة النهضة بغداد  -دار الحضارة العربية بريوت ،الشافعي (املتوىف558 :هـ) ،تحقيق :قاسم محمد

ط1975 ،1م.

الن��وري ،دار املنه��اج – ج��دة ،ط 1421 ،1ه��ـ-

 .15بحر املذهب (يف فروع املذهب الش��افعي) 2000 :م.

الروياين ،أبو املحاس��ن عبد الواحد بن إس�ماعيل  .21تاريخ اإلس�لام َو َوفيات املش��اهري َواألعالم:
(ت  502ه��ـ) ،تحقي��ق :طارق فتحي الس��يد ،دار ش��مس الدي��ن أب��و عبد الل��ه محمد ب��ن أحمد بن
الكتب العلمية ،ط 2009 ،1م.

عث�مان بن قَايمْ ��از الذهب��ي (املت��وىف748 :هـ)،

 .16بداي��ة املجته��د ونهاية املقتصد :أب��و الوليد تحقي��ق :الدكتور بش��ار ع ّواد مع��روف ،دار الغرب
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اإلسالمي،ط 2003 ،1م.

ب��ن عاصم النم��ري القرطبي (املت��وىف463 :هـ)،

 .22تاريخ الترشيع اإلسالمي :مناع بن خليل القطان تحقي��ق :مصطفى ب��ن أحمد العل��وي  ,محمد عبد
(املتوىف1420 :هـ) ،مكتبة وهبة ،ط5،1422هـ -الكب�ير البك��ري ،وزارة عم��وم األوقاف والش��ؤون

2001م.

اإلسالمية – املغرب 1387 ،هـ.

 .23تاري��خ قضاة األندل��س (املرقب��ة العليا فيمن  .28تهذيب الكامل يف أس�ماء الرجال :يوسف بن
يس��تحق القضاء والفتيا) :أبو الحس��ن عيل بن عبد عبد الرحمن بن يوسف ،أبو الحجاج ،جامل الدين

الل��ه بن محم��د بن محم��د ابن الحس��ن الجذامي اب��ن ال��زيك أيب محم��د القضاعي الكلب��ي املزي
النباهي املالقي األندليس (املتوىف :نحو 792هـ)( ،املتوىف742 :هـ) تحقيق :د .بشار عواد معروف،
تحقي��ق :لجنة إحياء الرتاث الع��ريب يف دار اآلفاق مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط.1980 – 1400 ،1

الجديدة.

 .29التوضيح لرشح الجامع الصحيح :ابن امللقن

 .24التجري��د للق��دوري :أحم��د ب��ن محم��د بن رساج الدي��ن أب��و حفص عم��ر بن عيل ب��ن أحمد
أحم��د بن جعفر بن حمدان أبو الحس�ين القدوري الش��افعي امل�صري (املتوىف804 :ه��ـ) ،تحقيق:

(املت��وىف 428 :ه��ـ) ،تحقي��ق :أ .د محمد أحمد دار الف�لاح للبحث العلمي وتحقي��ق الرتاث :،دار
رساج . . .أ .د ع�لي جمعة محمد ،دار الس�لام – النوادر ،دمشق – سوريا ،ط 1429 ،1هـ 2008 -م.

القاهرة ،ط 1427 ،2هـ  2006 -م.

 .30التوضيح لرشح الجامع الصحيح :ابن امللقن

 .25تحف��ة الفقهاء :محمد بن أحمد بن أيب أحمد ،رساج الدي��ن أب��و حفص عم��ر بن عيل ب��ن أحمد
أبو بك��ر عالء الدي��ن الس��مرقندي (املتوىف :نحو الش��افعي امل�صري (املتوىف804 :ه��ـ) ،تحقيق:

540ه��ـ) ،دار الكتب العلمية ،ب�يروت – لبنان ،ط دار الف�لاح للبحث العلمي وتحقي��ق الرتاث :،دار
 1414 ،2هـ  1994 -م.

النوادر ،دمشق – سوريا ،ط 1429 ،1هـ 2008 -م.

 .26التحقي��ق يف أحاديث الخ�لاف :جامل الدين  .31الجام��ع الصحيح املس��مى صحيح مس��لم:

أبو الف��رج عبد الرحمن بن عيل بن محمد الجوزي أبو الحسني مس��لم بن الحجاج بن مسلم القشريي

(املتوىف597 :ه��ـ) ،تحقيق :مس��عد عبد الحميد النيسابوري ،دار الجيل بريوت  +دار األفاق الجديدة

محم��د الس��عدين :دار الكتب العلمي��ة – بريوت ،ـ بريوت.
ط 1415 ،1هـ 1994م.

 .32الجام��ع ألح��كام الق��رآن = تفس�ير القرطبي:

 .27التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد :أب��و عبد الل��ه محمد بن أحمد ب��ن أيب بكر بن فرح
أبو عمر يوس��ف بن عبد الله بن محمد بن عبد الرب األنص��اري الخزرج��ي ش��مس الدي��ن القرطب��ي
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(املت��وىف671 :ه��ـ) ،تحقي��ق :أحم��د ال�بردوين  1433هـ  2012 -م.

وإبراهي��م أطفيش ،دار الكت��ب املرصية – القاهرة .38 ،الدراي��ة يف تخري��ج أحادي��ث الهداي��ة :أب��و

ط 1384 ،2هـ  1964 -م.

الفضل أحمد بن عيل بن محمد بن أحمد بن حجر

 .33الجامع ملس��ائل املدونة :أب��و بكر محمد بن العسقالين (املتوىف852 :هـ) ،تحقيق :السيد عبد

عبد الله بن يونس التميمي الصقيل (املتوىف 451 :الله هاشم اليامين املدين ،دار املعرفة – بريوت.

هـ) ،تحقيق :مجموعة باحثني يف رسائل دكتوراه .39 -،دستور العلامء ،جامع العلوم يف اصطالحات

جامعة أم القرى ،ط 1434 ،1هـ  2013 -م.

الفنون :للقايض عبد النبي بن عبد الرسول األحمد

 .34الجرح والتعدي��ل :أبو محمد عبد الرحمن بن نكري (املتوىف :ق 12هـ) ،عرب عباراته الفارسية:
محمد ب��ن إدريس بن املن��ذر التميمي ،الحنظيل ،حس��ن هاين فح��ص ،دار الكتب العلمي��ة  -لبنان /

ال��رازي ابن أيب حات��م (املتوىف327 :ه��ـ) ،طبعة بريوت.

مجلس دائرة املعارف العثامنية  -بحيدر آباد الدكن  .40الذخ�يرة الذخ�يرة :أبو العباس ش��هاب الدين
– الهن��د ،دار إحياء ال�تراث العريب – بريوت ،ط ،1أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن املاليك الش��هري

 1271هـ  1952م.

بالق��رايف (املت��وىف684 :هـ)املحقق:جزء ،8 ،1

 .35حاش��ية الصاوي عىل الرشح الصغري (الرشح  :13محمد حجي وجزء  :6 ،2سعيد أعراب وجزء

الصغ�ير هو رشح الش��يخ الدردير لكتابه املس��مى  :12 - 9 ،7 ،5 - 3محم��د ب��و خب��زة ،دار الغ��رب

��ام َمالِ ٍ
ك) ،أحمد بن اإلسالمي -بريوت ،ط 1994 ،1م.
أقرب املس��الك لِ َم ْذ َه ِ
ب الإْ ِ َم ِ

محم��د الص��اوي املاليك ،مكتب��ة مصطفى البايب  .41روضة املس��تبني يف رشح كت��اب التلقني :أبو
الحلبي ،عام النرش 1372 :هـ  1952 -م.

محمد ،وأبو فارس ،عبد العزيز بن إبراهيم بن أحمد

 .36حلي��ة األولياء وطبق��ات األصفي��اء :أبو نعيم الق��ريش التميم��ي التون�سي املعروف باب��ن بزيزة

أحم��د بن عبد الله بن أحمد بن إس��حاق بن موىس (املت��وىف 673 :هـ) ،تحقيق :عب��د اللطيف زكاغ،
بن مهران األصبهاين (املتوىف430 :هـ) ،الس��عادة دار ابن حزم ،ط 1431 ،1هـ  2010 -م.

 -بج��وار محافظ��ة م�صر1394 ،ه��ـ 1974 -م .42 ،س��بل الس�لام :محمد بن إسامعيل بن صالح

ع��دة طبع��ات ،دار الكتب العلمية -ب�يروت (طبعة بن محمد الحس��ني ،الكحالين ث��م الصنعاين ،أبو

1409هـ بدون تحقيق).

إبراهي��م ،ع��ز الدين ،املع��روف كأس�لافه باألمري

 .37الخالفي��ات :البيهق��ي ( 458ه��ـ) ،تحقي��ق( :املتوىف1182 :هـ) ،دار الحديث ،الطبعة :بدون
مشهور بن حسن آل س��لامن ،دار الصميعي ،ط ،1طبعة وبدون تاريخ.
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 .43س��نن ابن ماجه :ابن ماجة أبو عبد الله محمد  .50رشح التلق�ين :أب��و عب��د الله محم��د بن عيل
بن يزيد القزويني ،وماجة اس��م أبيه يزيد (املتوىف :ب��ن عم��ر التَّ ِميمي امل��ازري املال�كي (املتوىف:

273هـ) تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء 536هـ) ،تحقيق :س�ماحة الش��يخ مح َّمد املختار
الكتب العربية  -فيصل عيىس البايب الحلبي.

السالمي ،دار الغرب ا ِ
إلسالمي ،ط 2008 ،1م.
ّ

السجستاين ،دار الكتاب العريب ـ بريوت.

محمد بن عبد الباقي بن يوس��ف الزرقاين املرصي

 .44س��نن أيب داود :أبو داود س��ليامن بن األشعث  .51رشح الزرق��اين ع�لى موط��أ اإلم��ام مال��ك:
 .45س��نن الدارقطني :أبو الحسن عيل بن عمر بن األزه��ري ،تحقيق :ط��ه عبد الرءوف س��عد ،مكتبة
أحم��د بن مهدي بن مس��عود بن النع�مان بن دينار الثقافة الدينية – القاهرة ،ط1424 ،1هـ 2003 -م.

البغدادي الدارقطن��ي (املتوىف385 :هـ) ،تحقيق .52 :الرشح الكبري (املطبوع مع املقنع واإلنصاف)،

الس��يد عبد الله هاشم مياين املدين ،دار املعرفة  -ش��مس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمد بن
بريوت.1966 – 1386 ،

أحم��د ب��ن قدامة املق��ديس (املت��وىف 682 :هـ)

ح َس�ين بن تحقيق :الدكتور عبد الله بن عبد املحس��ن الرتيك
 .46الس��نن الكبري :أبو بكر أحمد بن ال ُ
لي البيهق��ي ( 458 - 384هـ) تحقي��ق :الدكتور  -الدكتور عبد الفتاح محم��د الحلو ،هجر للطباعة
ع� ٍّ

عب��د الل��ه بن عب��د املحس��ن ال�تريك مركز هجر والن�شر والتوزي��ع واإلع�لان ،القاه��رة  -جمهورية
للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية (الدكتور  /مرص العربية ،ط 1415 ،1هـ  1995 -م.

عبد الس��ند حسن ميامة) ،ط 1432 ،1هـ  .53 2011 -رشح س��نن أيب داود :أب��و محم��د محم��ود

م.

بن أحمد ب��ن موىس بن أحمد بن حس�ين الغيتاىب

 .47س�ير أع�لام النب�لاء :ش��مس الدين أب��و عبد الحنفى ب��در الدي��ن العينى (املت��وىف855 :هـ)،
الل��ه محمد بن أحمد بن عثامن ب��ن قَايمْ از الذهبي تحقيق،أبو املنذر خالد بن إبراهيم املرصي،مكتبة
(املتوىف748 :هـ)،دار الحديث -القاهرة ،الطبعة :الرشد – الرياض ،ط 1420 ،1هـ  1999-م.

1427هـ2006-م.

 .54رشح سنن النسايئ املسمى «ذخرية العقبى يف

 .48شذرات الذهب يف أخبار من ذهب :عبد الحي رشح املجتبى» ،محمد ب��ن عيل بن آدم بن موىس
بن أحمد بن محمد ابن العامد ال َعكري الحنبيل ،أبو اإلثيويب ال َولَّوِي ،النارش :دار املعراج الدولية للنرش

الفالح (املتوىف1089 :هـ) ،دار الكتب العلمية.

[ج��ـ  - ]5 - 1دار آل ب��روم للنرش والتوزيع [جـ - 6

املختار الشنقيطي.

 .55رشح مخت�صر الطحاوي :أحم��د بن عيل أبو

 .49رشح الرتمذي ( كتاب الطهارة ) ،الشيخ محمد ،]40ط.،1
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بكر الرازي الجصاص الحنفي (املتوىف 370 :هـ) ،البغدادي املاليك املعروف بابن القصار ،املتوىف
تحقيق :مجموعة من العلامء ،دار البشائر اإلسالمية سنة (397هـ) -رحمه الله -تحقيق :د .عبد الحميد

-ودار الرساج ،ط 1431 ،1هـ  2010 -م.

بن س��عد بن نارص الس��عودي  -رحم��ه الله  -الجزء

 .56رشح معاين اآلثار :أبو جعفر أحمد بن محمد األول1426 ،ه��ـ2006-م ،اململك��ة العربي��ة
بن سالمة بن عبد امللك بن سلمة األزدي الحجري السعودية.

املرصي املع��روف بالطحاوي(املتوىف321 :هـ)  .62عي��ون األدلة يف مس��ائل الخالف ب�ين فقهاء
تحقيق(:محم��د زه��ري النجار  -محمد س��يد جاد األمص��ار :أيب الحس��ن ع�لي ب��ن عمر ب��ن أحمد

الحق)،عامل الكتب ،ط 1414 ،1هـ 1994 ،م.

البغدادي املاليك املعروف بابن القصار ،املتوىف

 .57صحيح ابن خزمية :أبو بكر محمد بن إسحاق سنة (397هـ) -رحمه الله -تحقيق :د .عبد الحميد
ب��ن خزمية بن املغ�يرة بن صالح بن بكر الس��لمي بن س��عد بن نارص الس��عودي  -رحم��ه الله  -الجزء

النيسابوري (املتوىف311 :هـ) ،تحقيق :د .محمد األول1426 ،ه��ـ2006-م ،اململك��ة العربي��ة
مصطفى األعظمي ،املكتب اإلسالمي – بريوت

السعودية.

 .58الضعف��اء الكب�ير :أبو جعف��ر محمد بن عمرو ُ .63عيُ��و ُن امل ََس��ائِل :أبو محمد عب��د الوهاب بن
بن م��وىس بن ح�ماد العقي�لي امل�كي (املتوىف :ع�لي بن نرص الثعلبي البغدادي املاليك (املتوىف:

322ه��ـ) ،تحقي��ق :عب��د املعطي أم�ين قلعجي422 ،هـ) ،تحقيق :عيل مح َّمد إبراهيم بورويبة ،دار
دار املكتب��ة العلمي��ة – ب�يروت ،ط1404 ،1هـ  -اب��ن حزم للطباعة والنرش والتوزيع ،بريوت – لبنان،

1984م.

ط 1430 ،1هـ  2009 -م.

 .59عم��دة الق��اري رشح صحي��ح البخ��اري :أبو  .64فت��ح الب��اري رشح صحي��ح البخ��اري :زي��ن
محم��د محمود ب��ن أحمد بن موىس ب��ن أحمد بن الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحس��ن،
الس�لامي ،البغ��دادي ،ث��م الدمش��قي ،الحنب�لي
حسني الغيتاىب الحنفى بدر الدين العينى (املتوىف:
َ

855هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت.

(املتوىف795 :هـ) ،مكتبة الغرباء األثرية  -املدينة

 .60عي��ون األخبار :أبو محمد عبد الله بن مس��لم النبوي��ة ،الحقوق :مكت��ب تحقي��ق دار الحرمني –

بن قتيب��ة الدينوري (املتوىف276 :هـ) ،دار الكتب القاهرة ،الطبعة :األوىل 1417 ،هـ  1996 -م.
العلمية –بريوت 1418،هـ.

 .65الفت��ح املب�ين يف ح��ل رم��وز ومصطلحات

 .61عي��ون األدلة يف مس��ائل الخالف ب�ين فقهاء الفقهاء واألصوليني :د ،محمد إبراهيم الحفناوي.

األمص��ار :أيب الحس��ن ع�لي ب��ن عمر ب��ن أحمد  .66فت��ح باب العناية ب�شرح النقاية:نور الدين أيب

86

«مخالفات اإلمام مالك لبقية األئمة الثالثة من خالل كتاب بداية المجتهد »..

أ .م .د .عبد الله داود خلف

الحس��ن عيل ب��ن س��لطان محمد اله��روي القاري  .72كتاب العني :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد
(املت��وىف 1014ه��ـ) دار األرق��م ب��ن أيب األرقم ،بن عمرو ب��ن متيم الفراهيدي الب�صري (املتوىف:

بريوت – لبنان ،ط1418 ،1هـ .1997 -

170هـ) ،تحقيق :د مه��دي املخزومي ،د إبراهيم

جة السامرايئ ،دار ومكتبة الهالل.
 .67فقه العبادات عىل املذهب املاليك :الحا ّ

كوك��ب عبيد ،مطبعة اإلنش��اء ،دمش��ق – س��وريا .73 ،الكت��اب املصنف يف األحادي��ث واآلثار :أبو
ط 1،1406هـ 1986 -م.

بك��ر بن أيب ش��يبة ،عبد الله بن محم��د بن إبراهيم

 .68القام��وس الفقه��ي لغة واصطالح��ا :الدكتور بن عثامن بن خواستي العبيس (املتوىف235 :هـ)،

س��عدي أبو حبيب ،دار الفكر .دمش��ق – س��ورية ،تحقي��ق :كامل يوس��ف الح��وت ،مكتبة الرش��د –
ط 1408 ،2ه��ـ =  1988م ،ق��رأه وعلّ��ق علي��ه :الرياض ،ط.1409 ،1،

السليامين وعائشة بنت الحسني  .74الكوكب الوهاج رشح صحيح مس��لم :محمد
محمد بن الحسني ُّ

الس��ليامين ،ق َّدم له :يوسف ال َق َرضَ اويَ ،دار الغَرب األمني بن عبد الله األُ َرمي ال َعلَوي ال َه َرري الشافعي،
ُّ
اإلسالمي،ط 1428 ،1هـ  2007 -م.

نزيل مكة املكرمة واملجاور بها ،دار املنهاج  -دار

 .69قالدة النحر يف وفيات أعيان الدهر :أبو محمد طوق النجاة ،ط 1430 ،1هـ  2009 -م.

الطي��ب ب��ن عبد الله ب��ن أحمد بن ع�لي بامخرمة .75 ،املبس��وط :محم��د ب��ن أحمد بن أيب س��هل

الهِج��راين الحرضم��ي الش��افعي ( 947 - 870ش��مس األمئة الرسخيس (املتوىف483 :هـ) ،دار
هـ)ُ ،عن��ي به :بو جمعة مك��ري  /خالد زواري ،دار املعرف��ة – بريوت ،الطبعة :ب��دون طبعة1414 ،هـ
املنهاج – جدة،ط 1428 ،1هـ  2008 -م.

1993 -م.

 .70ال��كايف يف فق��ه اإلم��ام أحم��د :أب��و محمد  .76املجموع رشح املهذب ((مع تكملة السبيك

موفق الدين عب��د الله بن أحمد بن محمد بن قدامة واملطيعي)) :أبو زكريا محيي الدين يحيى بن رشف
الجامعييل املقديس ثم الدمشقي الحنبيل ،الشهري النووي (املتوىف676 :هـ) ،دار الفكر.

باب��ن قدام��ة املقديس (املت��وىف620 :ه��ـ) ،دار  .77املح�لى باآلث��ار :أب��و محمد ع�لي بن أحمد
الكتب العلمية ،ط 1414 ،1هـ  1994 -م.

بن س��عيد بن ح��زم األندل�سي القرطب��ي الظاهري

 .71كت��اب الح��اوى الكبري :أبو الحس��ن عيل بن (املت��وىف456 :هـ) ،دار الفكر – ب�يروت الطبعة:
محمد ب��ن محمد بن حبي��ب الب�صري البغدادي ،بدون طبعة وبدون تاريخ.

الشهري باملاوردي (املتوىف450 :هـ) ،دار النرش  .78 /املحيط الربهاين يف الفقه النعامين فقه اإلمام
دار الفكر ـ بريوت.

أيب حنيف��ة ريض الله عنه :أبو املعايل برهان الدين
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محم��ود بن أحم��د بن عبد العزيز بن عم��ر بن َما َز َة  .85مس��ند أحم��د بن حنب��ل :أبو عب��د الله أحمد

البخاري الحنفي (املت��وىف616 :هـ) تحقيق:عبد بن محم��د بن حنبل بن هالل بن أس��د الش��يباين،
الكريم سامي الجندي ،دار الكتب العلمية ،بريوت (املت��وىف241 :هـ) ،تحقيق :الس��يد أبو املعاطي

– لبنان ،ط 1424 ،1هـ  2004 -م.

الن��وري ،عامل الكتب – ب�يروت ،ط1419 ،1هـ ـ

 .79املدون��ة :مالك ب��ن أنس بن مال��ك بن عامر  1998م.

األصبح��ي املدين (املتوىف179 :هـ) ،دار الكتب  .86مس��ند البزار املنش��ور باس��م البح��ر الزخار:
العلمية ،ط1415 ،1هـ 1994 -م.

أب��و بكر أحم��د بن عمرو بن عب��د الخالق بن خالد

 .80مراقي الفالح رشح منت نور اإليضاح :حس��ن ب��ن عبيد الل��ه العتيك املعروف بالب��زار (املتوىف:
ب��ن عامر ب��ن عيل الرشنب�لايل امل�صري الحنفي 292هـ)،تحقيق :مجموع من العلامء ،مكتبة العلوم
(املت��وىف1069 :هـ)،اعتن��ى ب��ه وراجع��ه :نعيم والحكم  -املدينة املن��ورة ،ط( ،1بدأت 1988م،

زرزور ،املكتبة العرصية ،ط 1425 ،1هـ  2005 -وانتهت 2009م).

م.

 .87مس��ند الحمي��دي :عبدالله بن الزب�ير أبو بكر

 .81مرقاة املفاتيح رشح مش��كاة املصابيح :عيل الحمي��دي ،دار الكت��ب العلمية  ,مكتب��ة املتنبي -
بن (س��لطان) محمد ،أبو الحس��ن نور الدين املال بريوت  ,القاهرة ،تحقيق :حبيب الرحمن األعظمي.

الهروي القاري (املت��وىف1014 :هـ) ،دار الفكر .88 ،مس��ند الروي��اين :أب��و بكر محمد ب��ن هارون

بريوت – لبنان ،ط1422 ،1هـ 2002 -م.

ال ُّروي��اين (املتوىف307 :ه��ـ) ،تحقيق :أمين عيل

 .82املسالِك يف رشح ُم َوطَّأ مالك :القايض محمد أبو مياين ،مؤسسة قرطبة – القاهرة ،ط.1416 ،1

بن عبد الله أبو بكر بن العريب املعافري االش��بييل  .89املصب��اح املن�ير يف غري��ب ال�شرح الكبري:

املاليك (املتوىف543 :هـ).

أحمد بن محم��د بن عيل الفيومي ثم الحموي ،أبو

 .83املستدرك عىل الصحيحني :اإلمام الحافظ أبو العب��اس (املتوىف :نحو 70ه��ـ) املكتبة العلمية –
عبد الله الحاكم النيسابوري ( 405هـ) :دار املعرفة بريوت.

– بريوت ،بإرشاف :د .يوسف املرعشيل. .

 .90املطالب العالية بزوائد املس��انيد الثامنية :أبو

ج ْع��د بن عبيد الفضل أحمد بن عيل بن محمد بن أحمد بن حجر
 .84مس��ند اب��ن الجعد :ع�لي بن ال َ

ج ْو َهري البغدادي (املت��وىف230 :هـ) ،تحقيق :العس��قالين (املتوىف852 :هـ) ،تنس��يق :د .سعد
ال َ
عام��ر أحمد حيدر ،مؤسس��ة ن��ادر – بريوت ،ط ،1بن نارص بن عبد العزيز الش�ثري ،دار العاصمة ،دار

.1990 – 1410

الغيث – الس��عودية،ط1419 ،1هـ .مطبعة أسعد،
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بَ ْغ َداد1386 ،هـ.

بريوت ،ط.1392 ،2

 .91معامل السنن ،رشح سنن أيب داود :أبو سليامن  .97املنهل العذب املورود رشح س��نن اإلمام أيب

حمد ب��ن محمد ب��ن إبراهيم بن الخطاب البس��تي داود :محمود محمد خطاب السبيك،تحقيق :أمني
املعروف بالخطايب (املت��وىف388 :هـ) ،املطبعة محم��ود محمد خط��اب ( ِمن بعد الج��زء )6مطبعة

العلمية – حلب ،ط  1351 ،1هـ  1932 -م.

االس��تقامة ،القاهرة – م�صر ،ط1353 -1351 ،1

 .92املعجم الكبري :س��ليامن ب��ن أحمد بن أيوب هـ.

بن مط�ير اللخمي الش��امي ،أبو القاس��م الطرباين  .98امله��ذب يف اختصار الس��نن الكبري :اخترص ُه

بي
(املت��وىف360 :ه��ـ) ،تحقي��ق :حم��دي ب��ن عبد أب��و عب��د الله مح ّمد ب��ن أحمد بن ُعث�مان ال ّذ َه ّ
افعي (املتويف 748 :هـ) تحقيق :دار املشكاة
املجيد السلفي ،مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،ط .،2الشَّ ّ

العلمي ،بإرشاف أيب تمَ يم يَارس بن إبراهيم،
 .93املغن��ي :أبو محمد موفق الدي��ن عبد الله بن للبحث
ِ
أحم��د بن محم��د ،الش��هري بابن قدام��ة املقديس دار الوطن للنرش ،ط 1422 ،1هـ  2001 -م.

(املت��وىف620 :هـ) ،تحقي��ق :الدكتور عبد الله بن  .99مواه��ب الجلي��ل يف رشح مخت�صر خلي��ل:

عبد املحس��ن الرتيك ،والدكتور عبد الفتاح محمد ش��مس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد
الحلو ،ط :عامل الكتب ،الرياض  -السعودية ،ط ،3الرحمن الطرابليس املغ��ريب ،املعروف بالحطاب

1417هـ 1997 -م.

ال ُّرعين��ي املاليك (املتوىف954 :ه��ـ)،دار الفكر،

 .94املفهم ملا أش��كل من تلخيص كتاب مسلم :ط1412 ،3هـ 1992 -م.

أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي ( .100 578موطأ اإلمام مالك :مالك بن أنس أبو عبدالله

  656هـ) ،تحقيق :مجموعة من العلامء(،دار ابن األصبح��ي ،دار إحي��اء ال�تراث الع��ريب – م�صر،كثري ،دمشق  -بريوت)( ،دار الكلم الطيب ،دمشق  -تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي.

بريوت)،ط 1417 ،1هـ  1996 -م.

 .101املؤلف :أبو العباس شهاب الدين أحمد بن

 .95مناه��ج الترشيع اإلس�لامي يف الق��رن الثاين إدري��س بن عبد الرحمن املاليك الش��هري بالقرايف
الهجري :أ .د .محمد بلتاجي ،دار الس�لام ،ط( ،1املت��وىف684 :ه��ـ) ،تحقيق :محم��د حجي ،دار

1425هــ  2004 -م.

الغرب اإلسالمي -بريوت ،ط  1994 ،1م.

 .96املنه��اج رشح صحيح مس��لم ب��ن الحجاج .102 :النت��ف يف الفت��اوى :أب��و الحس��ن عيل بن
الس��غْدي ،حنف��ي (املتوىف:
أب��و زكري��ا محيي الدي��ن يحيى ب��ن رشف النووي الحس�ين ب��ن محمد ُّ
(املت��وىف676 :ه��ـ) ،دار إحياء ال�تراث العريب – 461هـ) ،تحقي��ق :املحامي الدكتور صالح الدين
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الناهي ،دار الفرقان  /مؤسسة الرسالة  -عامن األردن الله الشوكاين اليمني (املتوىف1250 :هـ)،تحقيق:

 /بريوت لبنان ،ط.1984 – 1404 ،2

عصام الدين الصبابطي.

 .103النج��م الوه��اج يف رشح املنه��اج :ك�مال  .108الوايف بالوفيات :صالح الدين خليل بن أيبك
الدي��ن ،محم��د ب��ن م��وىس ب��ن عيىس ب��ن عيل ب��ن عبد الله الصفدي (املتوىف764 :هـ) ،تحقيق:

ال َّد ِمريي أبو البقاء ،الش��افعي (املتوىف808 :هـ) ،أحمد األرناؤوط وتريك مصطفى ،دار إحياء الرتاث

دار املنه��اج (ج��دة) ،تحقيق :لجن��ة علمية ،ط – ،1بريوت1420 ،هـ2000 -م.
1425هـ 2004 -م.

 .104نصب الراي��ة ألحاديث الهداية مع حاش��يته
بغي��ة األملعي يف تخري��ج الزيلعي :ج�مال الدين
أبو محمد عبد الله بن يوس��ف ب��ن محمد الزيلعي

(املتوىف762 :هـ) تحقيق ،محمد عوامة،مؤسس��ة

الري��ان للطباع��ة والن�شر  -ب�يروت -لبن��ان /دار
القبل��ة للثقافة اإلس�لامية -جدة – الس��عودية ،ط،1

1418هـ1997/م.

 .105نهاي��ة املطل��ب يف دراي��ة املذه��ب :عب��د
امللك بن عبد الله بن يوس��ف بن محمد الجويني،

أبو املعايل ،رك��ن الدين ،امللق��ب بإمام الحرمني
(املت��وىف478 :ه��ـ) ،تحقيق :أ .د /عب��د العظيم

محم��ود ال ّدي��ب ،دار املنه��اج ،ط 1428 ،1هـ-

2007م.

 .106النهاي��ة يف غري��ب الحدي��ث واألث��ر :أب��و
الس��عادات املبارك بن محمد الجزري ،سنة الوالدة

 /544سنة الوفاة  ،606تحقيق :طاهر أحمد الزاوى
 محمود محم��د الطناحي ،املكتبة العلمية ،س��نةالنرش 1399هـ 1979 -م ،مكان النرش بريوت.

 .107نيل األوطار :محمد بن عيل بن محمد بن عبد
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