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فقــه اإلمــام أبــو جعفــر اهلهدوانـــي
"أبو حهيفة الصغري" يف العبادات
ى
إعداد الطالبة:

أر ج إب اه مقدا
إشراؼ فضيمة الدكتكر:

ز ا إب اه مقدا

قدمت هذه الرسالة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري يف الفقه املقارن
من كلية الشريعة والقانون يف اجلامعة اإلسالمية بغزة
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آوةىكرومة

آوةىكرومة ى

قال اهلل تعاىل:
َاكَّ َع ََل َ ِ
[ ُثمََّّ َج َع ْلن َ
ََّشي َع ٍةَّ ِّم َنَّاألَ ْم ِرَّ َفاتبِ ْع َها ََّوالَّ َتتبِ ْعَّ َأ ْه َواءَّ
ون]
الَّ ِذي َنَّالَّ َي ْع َل ُم ََّ
(سكرة الجاثية :آية )38

ب

اإلهداء

اإلهداء
إلى ركح كالدم الحبيب الذم أسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف يتغمده برحمتو كيسكنو
فسيح جناتو كيجعؿ كؿ حرؼ في ىذا البحث في ميزاف حسناتو.
إلى أمي الحبيبة التي ما فتئت تدعك لي كتحثني عمى مكاصمة ىذا العمؿ أطاؿ اهلل
عمرىا كأحسف عمميا.
إلى رفيؽ دربي كمف كقؼ بجانبي منذ عرفني كحتى إتماـ ىذه الرسالة زكجي الغالي

حفظو اهلل.

كالى كالديو الكريميف الذيف لـ يبخبل بدعائيما كتشجيعيما لي كالى أبنائيـ كبناتيـ

جميعان.

إلى قرة عيني كفمذات كبدم أبنائي كبناتي األحباب الذيف صبركا كتحممكا الكثير

ابتداء باالبنة الحبيبة نكر كزكجيا كابنيا الغالي
بانشغالي عنيـ في ساعات الدراسة كالعمؿ
ن
انتياء بالغالييف أحمد كايناس.
ك ن
إلى إخكتي كأخكاتي األحباب كأبنائيـ جميعان حفظيـ اهلل.
إلى أخكاتي في دار القرآف الكريـ كالسنة.
إلى أىمنا الصابريف المرابطيف في فمسطيف الحبيبة كعمى رأسيـ األسرل القابعيف في

السجكف.

إلى كؿ المستضعفيف كالمظمكميف في كؿ بقاع األرض.

ج

ذكرىوتقدور

شكر وتقدير

الحمد هلل عمى ما قضى كقدر كالشكر لو عمى ما امتف بو عمينا كتفضؿ  ،أحمدؾ ربي

حمدان كثي انر طيبان مباركان فيو كما ينبغي لجبلؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ ،فالخير كمو بيديؾ كالشر ليس
إليؾ ،كأصمي كأسمـ عمى معمـ الناس الخير سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كمف اتبع ىداه كاقتفى

أثره إلى يكـ الديف.

ش يك ير لً ىن ْف ًس ًو ،)1(كقاؿ " :ال يشكر
ش يك ْر فىًإ َّن ىما ىي ْ
كبعد .... .فإف اهلل تعالى يقكؿ  :ىك ىم ْف ىي ْ
اهلل مف ال يشكر الناس"(.) 2

انطبلقان مف ىذه الشريعة السمحة فإنني أتقدـ بالشكر كالعرفاف إلى أخي كأستاذم فضيمة

الدكتكر :زياد إبراىيـ مقداد -حفظو اهلل -عمى تفضمو باإلشراؼ عمى ىذا البحث كمتابعتو ،إذ لـ
يبخؿ عمي بعممو كآثرني بالكثير مف كقتو فجزاه اهلل عني خير الجزاء في الدنيا كاآلخرة.

كما كأتقدـ بالشكر الجزيؿ لؤلستاذيف الفاضميف:

فضيمة األستاذ الدكتكر  :ماىر الحكلي حفظو اهلل.
فضيمة الدكتكر:ػشكرم الطكيؿ حفظو اهلل.
عمى تفضميما بقبكؿ مناقشة ىذا البحث

كما كأتقدـ بالشكر كاالمتناف لكؿ أساتذتي في الجامعة اإلسبلمية الذيف درسكني في

مرحمتي البكالكريكس كالماجستير.

كأسأؿ اهلل سبحانو كتعالى أف تبقى ىذه الجامعة منارة لمعمـ كالعمماء مخرجةن لؤلجياؿ التي

تحمؿ ىـ األمة كتحرير األكطاف.

كال أنسى أف أشكر كؿ مف ساعدني كأعانني ككؿ مف دعا لي بدعكة في ظير الغيب.

كأخي انر أسأؿ اهلل أف يتقبؿ ىذا العمؿ كيجعمو في ميزاف حسناتي كحسنات كؿ مف أعاف

عمى إتمامو.

( :)1سكرة لقماف.12 :
( :)2مسند أحمد بف حنبؿ ،مسند أبي ىريرة ( ،322/13ح .)7938قاؿ األلباني صحيح  ،صحيح كضعيؼ
الجامع الكبير . 136/1
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الحمد هلل الذم أنزؿ عمى عبده الكتاب كلـ يجعؿ لػو عكجػان ،تبيانػان لكػؿ شػيء كىػدل كرحمػة

لمعالميف ،الحمػد هلل الػذم عمػـ بػالقمـ عمػـ اإلنسػاف مػا لػـ يعمػـ القائػؿ فػي كتابػو العزيػز الػذم ال يأتيػو
ً ً ًً
اء .)1(
الباطؿ مف بيف يديو كال مف خمفو  :إً َّن ىما ىي ْخ ى
شى المَّ ىو م ْف ع ىباده ا ْل يعمى ىم ي
كأصػػمي كأسػػمـ عمػػى المبعػػكث رحمػػة لمعػػالميف ،كعمػػى آلػػو كصػػحبو كمػػف تػػبعيـ بإحسػػاف إلػػى

يكـ الديف ،بدد اهلل بو الظممات كمحا بو الجيؿ عف العباد ،محمد بف عبػد اهلل الػذم لػـ يػكرث درىمػان

كال دينػػا انر كلكػػف كرث العمػػـ ليكػػكف العممػػاء ىػػـ كرثػػة األنبيػػاء كبعػػد :فػػإف مػػف أىػػـ مػػا حػػث اهلل تع ػالى
ب ًزْد ًني ًع ْم نما .)2(
عمى االستزادة منو العمـ ،قاؿ تعالى  :ىكيق ْؿ ىر ِّ
كقػػد بشػػر رسػػكلنا الك ػريـ  مػػف اشػػتغؿ بػػالعمـ ابتغػػاء كجػػو اهلل تعػػالى بقكلػػو " :مػػا مػػف عبػػد

يغػػدك فػػي طمػػب عمػػـ مخافػػة أف يمػػكت أك إحيػػاء سػػنة مخافػػة أف تػػدرس إال كػػاف كالغػػازم ال ػرائح فػػي

سبيؿ اهلل"(.)3

كلقد اختصت الشريعة الفقو مف بيف العمكـ في بياف أفضميتو فقػاؿ " :مف يػرد ا

في الديف"(.)4

بػو خيػ ارن يفقػو

كلمػػا كػػاف محمػػد  آخػػر األنبيػػاء كرسػػالتو آخػػر الرسػػاالت إلػػى أف تقػػكـ السػػاعة كيبعػػث اهلل

العبػػاد فقػػد ىيػػأ اهلل سػػبحانو كتعػػالى ليػػذا الػػديف مػػف أمػػة المصػػطفى  مػػف يقػػكـ بحمػػؿ ىػػذه األمانػػة
كحفظ الديف كنشره حتى بمغ الديف ما بمغ الميؿ كالنيار.
كلم ػػا كان ػػت النص ػػكص الش ػػرعية مح ػػدكدة الع ػػدد كالكق ػػائع كالحػ ػكادث متج ػػددة ،ك ػػاف ىن ػػاؾ

الجيابذة الذيف استنبطكا مف الشريعة اإلسبلمية التي تصمح لكؿ زماف كمكػاف األحكػاـ الشػرعية لكػؿ
ما يقع كيستجد دكف أف يحيدكا عف سػنة خيػر األنػاـ ،فاجتيػد الصػحابة  -رضػكاف اهلل عمػييـ – فػي
المستجدات كتبعيـ في ذلؾ مف بعدىـ ثـ كانت المذاىب الفقييػة التػي بػدأت بالمػذىب الحنفػي نسػبة
إلػػى اإلمػػاـ أبػػي حنيفػػة النعمػػاف الػػذم اعتمػػد فػػي مذىبػػو باإلضػػافة إلػػى الق ػرآف الك ػريـ كالسػػنة المتفػػؽ
( :)1سكرة فاطر.28 :
( :)2سكرة طو.114 :
( :)3البكصيرم ،إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة ،ؾ /اإليماف ،ج .199 ،1/
( : )4صحيح البخارم  :كتاب الجمعة  ،باب مف انتظر حتى تدفف  85/4،ح. 3116
ه
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كتركستاف كباكستاف كشماؿ اليند حتى كصؿ الصػيف ككػاف مػف أبػرز فقيػاء المػذىب الحنفػي اإلمػاـ

أبػػك يكسػػؼ كاإلمػػاـ محمػػد بػػف الحسػػف ككػػذلؾ زفػػر ،كمحمػػد بػػف زيػػاد ،كانتشػػرت بعػػد ذلػػؾ العديػػد مػػف
كتػػب الحنفيػػة منيػػا كتػػب محمػػد بػػف الحسػػف ك،يرىػػا كالمبسػػكط ،كبػػدائع الصػػنائع ،كالمحػػيط البرىػػاني

ك،يره مف كتب الحنفية ،إال أف ىناؾ عالمان فذان مف فقياء الحنفية ذكر صاحب كشؼ الظنكف أف لو
عدة كتب منيا :الفكائد الفقيية ككشػؼ الغػكامض فػي الفػركع ك شػرح أدب القاضػي ألبػي يكسػؼ ،لػـ

أعثر لو عمى أم كتاب منيا كلكف كجدت فتاكاه كأقكالو كالمسػائؿ التػي أجػاب عنيػا منثػكرة فػي كتػب

الفقػػو الحنفػػي ،أفتػػى فػػي المعضػػبلت كالمشػػكبلت كحفػػظ األصػػكؿ كالن ػكادر ،فكػػاف يمقػػب بػػأبي حنيفػػة
الصغير ،إنو الفقيو محمد بف عبد اهلل بف محمػد المكنػى بػأبي جعفػر الينػدكاني البمخػي حيػث إنػو إذا

ذكر الفقيو أبك جعفر في المذىب الحنفي كاف ىك المراد.

فقمما تجد بابان فقييان خمت منو آراء ىػذا الفقيػو كىػذا الػذم دفعنػي عمػى االقتصػار عمػى جمػع

فقيو فى العبادات كابراز آرائو فييا مستعينة باهلل العمى القدير.

أكالن :أىمية المكضكع ،كأسباب اختياره:
تتضح أىمية المكضكع كمسكغات اختياره في النقاط التالية:
 - 1أنو يجمع المسائؿ كالفتاكل التي أفتى فييا اإلماـ أبك جعفر اليندكاني في أحكاـ العبادات

حيث إف فقيو منثكر في كتب الفقو الحنفي.

-2لقػػب اإلمػػاـ الفقيػػو أبػػك جعفػػر الينػػدكاني بػػأبي حنيفػػة الصػػغير يػػكحي بأنػػو ذك مكانػػة عظيمػػة فػػي
المػػذىب الحنفػػي كىػػذا يظيػػر فػػي فتػػاكاه ك فػػي المسػػائؿ التػػي أجػػاب عنيػػا حيػػث أفتػػى فػػي المشػػكبلت
كالمعضبلت كدقائؽ األمكر التػي تحتػاج إلػى نظػر كسػعة أفػؽ ممػا دفعنػي إلػى محاكلػة إلقػاء الضػكء

عمى ىذا الفقيو كابراز فقيو الذم لـ يدكف في كتاب خاص.
 -3مف خبلؿ النظر فػي فقػو اإلمػاـ أبػي جعفػر الينػدكاني كجدتػو يكفػؽ بػيف الركايػات المختمفػة التػي
ركيػػت عػػف أبػػي حنيفػػة فػػي المسػػألة الكاحػػدة ،كمػػف المعمػػكـ أف العبػػادات يحتػػاط فييػػا العممػػاء كيحتػػاج

إلييا الناس في كؿ زماف كمكاف مما دفعني لمكتابة في ىذا المكضكع.
 -4كصؼ ىذا اإلماـ الجميؿ في العديد مػف كتػب التػراجـ بػؿ كفػى كتػب المغػة أيضػا بالػذكاء كالزىػد
كالكرع كبأنو شيخ الديار في زمانو جعمني أتمسؾ بإظيار فقيو لينتفع بو طػبلب العمػـ سػائمة المػكلى

العمى القدير أف ييسر ىذا األمر لي كأف يجعمو ذخػ انر لػي يػكـ ال ينفػع مػاؿ كال بنػكف إال مػف أتػى اهلل
بقمب سميـ.
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ثانيان :الجيكد السابقة:
لـ أجد فيما اطمعت عميو دراسة جمعت فقو ىذا اإلماـ، ،ير أف ىناؾ العديد مف الرسائؿ
اء في الجامعة اإلسبلمية بغزة أك ،يرىا مف
التي أبرزت فقو شخصيات مماثمة ليذا الفقيو سك ن
جامعات العالـ اإلسبلمي.

ثالثان :خطة البحث:
قمت بتقسيـ الدراسة إلى مقدمة ،كفصؿ تمييدم ،كثبلثة فصكؿ ،كخاتمة كذلؾ عمى النحك
التالي:

الفصل التنهيدي
كفيو مبحثاف:

التعريف باإلمام أبي جعفر

المبحث األكؿ :ترجمة اإلماـ أبي جعفر اليندكاني.

المبحث الثاني :مكانتو العممية كش ػػيكخو كتػػبلمػ ػيػػذه.

الفصل األول
كفيو أربعة مباحث:

أحكام الطهارة

المبحث األكؿ :مسائؿ في الكضكء كالمسح عمى الخفيف.
المبحث الثاني :مسائؿ في النجاسة.

المبحث الثالث :مسائؿ في الحيض.

المبحث الرابع :مسائؿ في الجنابة ك الغسؿ.

الفصل الثاني
كفيو خمسة مباحث:

أحكام الصالة

المبحث األكؿ :مسائؿ في القراءة في الصبلة.

المبحث الثاني :مسائؿ في كضع اليديف في الصبلة.
المبحث الثالث :مسائؿ في صبلة المقتدم.
المبحث الرابع :مسائؿ فى صبلة التطكع.

س
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المبحث الخامس :مسائؿ متفرقة فى الصبلة.

الفصل الثالث
كفيو ثالثة مباحث:

أحكام الزكاة والصيام واحلج

المبحث األكؿ :مسائؿ في الزكاة.

المبحث الثاني :مسائؿ في الصكـ.

المبحث الثالث :مسائؿ في الحج.

رابعان :الخاتمة:

كقسمت إلى قسميف:

القسـ األكؿ :أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث.

القسـ الثاني :التكصيات.

خامسان :منيجية البحث:
اعتمدت الباحثة المنيج الكصفي ثـ التحميمي في جمع المادة العممية لمكضكع الدراسة مف

خبلؿ كتب الفقو المختمفة.

أما بالنسبة لعممية التكثيؽ فقد اعتمدت الباحثة الخطكات التالية:
 -1جمع آراء الفقيو أبك جعفر اليندكاني في العبادات مف كتب الفقو الحنفي.
 -2تكثيؽ كؿ قكؿ لمفقيو تكثيقان دقيقان مف مظانو األصمية.
 -3عرض صكرة المسألة التي أفتى فييا الفقيو بطريقة سيمة.
 -4تحرير محؿ النزاع في المسالة.
 -5ذكػػر آراء األئمػػة األربعػػة فػػي المسػػألة التػػي أفتػػى فييػػا الفقيػػو أبػػك جعفػػر مػػع ذكػػر الم ػكافقيف
كالمخالفيف لو في القكؿ كذلؾ في ىامش الصفحة.

 -6ذكر األدلة التي استدؿ بيا اإلماـ أبػك جعفػر فػي المسػألة كاألدلػة التػي يمكػف أف يسػتدؿ بيػا
لقكلو.
 -7عزك اآليات الكريمة إلى سكرىا كأرقاميا.
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 -8تخريج األحاديث مف مظانيا ،فمػا كػاف فػي الصػحيحيف أك أحػدىما أكتفػي بػالعزك إليػو ،كمػا

كاف في كتب السنف أكتفي بو عما سكاه كاذا كاف الحػديث فػي ،يػر السػنف أكتفػي بػذكره فػي
مصدر أك مصدريف ثـ تكثيقيا بإثبات اسـ الكتاب ،كالباب ،كرقـ الحديث.

 -9تكثيؽ المعمكمات في الحاشية بذكر اسـ الشيرة لممؤلؼ ،ثـ اسـ الكتاب كالجػزء كالصػفحة،
أما باقي التكثيقات في الفيرس التفصيمي في نياية البحث.

ط

انفصم انتمهٍدي
انتعزٌف باإلماو أبً جعفز اذلندوانً
وفٍو مبحثان:
ادلبحث األول :تزمجت اإلماو أبً جعفز اذلندواوً.
ادلبحث انثـــاوً :مكاوتو انعهمٍت وشـــٍوخو وتــالمـــٍــذه.

التعروفىباإلمامىأبيىجعفرىالكندواني

الفصلىالتمكودي

ادلبحث األول

تزمجت اإلماو أبً جعفز اذلندوانً
كفيو مطمباف:
 المطمب األكؿ :اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو.
 المطمب الثاني :كنيتو كلقبو.
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الفصلىالتمكودي

المطمب األكؿ :اسمو كنسبو كمكلده ككفاتو.
أكالن :اسمو كنسبو:
ىك اإلماـ الفقيو محمد بف عبد اهلل بف محمد بف عمر( ،)1البمخي اليندكاني(.)2
ينسب اإلماـ أبك جعفر محمد بف عبد اهلل بف محمد بف عمر

تعالى إلى ىندكاف(،)3

كىي محمة ببمخ يقاؿ ليا باب ىندكاف ينزؿ فييا الغمماف كالجكارم التي تجمب مف اليند ،كفييا

لغتاف ،كسر الياء كضميا(.)4

كما كينسب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني إلى بمخ حيث يقاؿ لو" البمخي"( ،)5كبمخ مدينة

عظيمة مف أميات ببلد خراساف(.)6

( : )1القرشي :الجكاىر المضية في طبقات الحنفية ،68/2 ،السمعاني :األنساب ،653/5 ،الجزرم :المباب في
تيذيب األنساب.394/3 ،

( : )2و رد في ،ير الكتب السابقة الذكر "محمد بف عبد اهلل بف محمد اليندكاني" دكف اإلشارة إلى ابف عمر كما في
الذىبي :تاريخ اإلسبلـ ،98/26 ،الصفدم :الكافي بالكفيات ،78/3 ،ابف العماد :شذرات الذىب.41/3 ،
( : )3و تطمؽ ىندكاف عمى نير بخكرستاف بينيا كبيف أرجاف ،عميو كالية كبيرة تنسب إليو كىك اسـ محمة ببمخ قديمة
منيا اإلماـ الفاضؿ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف عمر اليندكاني يقاؿ لو أبك حنيفة الصغير.
الزبيدم :تاج العركس ،289/36 ،351/9 ،القزكيني :آثار الببلد كأخبار العباد.331/1 ،

( : )4حاجي خميفة :كشؼ الظنكف ،38/6 ،السمعاني :األنساب .653/5
( : )5الذىبي :سير أعبلـ النببلء.131/16 ،

( : )6القشويني :آثار البالد والعباد  133/1،والية بمخ كاحدة مف أربع كثبلثيف كالية في أفغانستاف تقع شماؿ
الببلد ،كعاصمتيا مزار شريؼ تصؿ مساحتيا إلى 17.249كـ ،2كما كتقع كالية بمخ عمى بعد 56كـ 2مف الحدكد

الجنكبية ألكزباكستاف كتعتبر أقدـ حضارة بالمنطقة كقد جعميا ذلؾ مرك انز لتمقي العمـ ،كاف يفصميا عف خراساف

بإيراف ،كسمرقند كبخارل بأكزباكستاف نير يسمى جيحكف ،أطلق على هذه المدينت على مز العصىر عدة أسماء منها:

 منة اإلسبلـ :ألنيا حيف دخميا الجيش الذم أرسمو الخميفة عثماف بف عفاف بقيادة األحنؼ بف قيس لـ يحاربو
أىميا كقبمكا أف يدخمكا في اإلسبلـ سممان.

 جنة األرض :يقاؿ أنو أطمؽ عمييا لجكدة تربتيا كترابيا حيث كانت تنتج مختمؼ أنكاع األشجار.
 خير التراب :حيث يعتبر ترابيا مف أجكد األنكاع.
 أـ الببلد :اتخذت ىذا االسـ ألنيا أقدـ بمد في المنطقة.

المكسكعة الحرة.http: llar,wikpedia,.orgwik :
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الفصلىالتمكودي

ثانيان :مكلده ككفاتو:
لـ أجد فيما اطمعت عميو مف كتب سنة كالدة اإلماـ أبي جعفر اليندكاني

 ،ككذلؾ لـ

أعثر عمى مكاف كالدتو، ،ير أف كتب التاريخ كالتراجـ كاألنساب ككذلؾ كتب المغة أفادت أنو إماـ

كبير مف أىؿ بمخ(.)1

تكفي في ذم الحجة سنة ثبلثمائة كاثنيف كستيف

كأكد العمماء عمى أف اإلماـ أبا جعفر

لميجرة ،كأنو عاش اثنيف كستيف عامان( ،)2كبيذا يتضح أف اإلماـ أبا جعفر

كلد سنة ثبلثمائة

ىجرم كاهلل تعالى أعمـ.

كأما مكاف كفاتو فقد أكد العمماء أف اإلماـ اليندكاني
إلى بمخ كدفف فييا يكـ الجمعة لخمس بقيف مف ذم الحجة

()4

()3

تكفي في مدينة بخارل

ثـ حمؿ

سنة ثبلثمائة كاثنيف كستيف ىجرم.

( :)1الزبيدم :تاج العركس ،751/9 ،السمعاني :األنساب ،635/5 ،القرشي :الجكاىر المضية في طبقات
الحنفية.68/2 ،

( :)2الذىبي :تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ ،298/36 ،الصفدم :الكافي بالكفيات ،278/3 ،القرشي:
الجكاىر المضية في طبقات الحنفية.68/2 ،
( :)3الذىبي :العبر في خير مف عبر ،114/2 ،تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ ،298/36 ،ابف العماد:
شذرات الذىب ،41/2 ،اليافعي :مرآة الجناف كعبرة اليقظاف.375/2 ،

 مدينة بخارل مدينة عظيمة مشيكرة بما كراء النير قديمان ،قاؿ صاحب كتاب الصكر لـ أر كال بمغني أف في

جميع ببلد المسمميف مدينة أحسف مف بخارل ،ىي ببلد الصغد (أحد متنزىات الدنيا) ،ينسب إلييا الشيخ محمد

بف إسماعيؿ البخارم صاحب الصحيح.
القزكيني :آثار الببلد كأخبار العباد.209/1 ،

( :)4السمعاني :األنساب.653/5 ،
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الفصلىالتمكودي

المطمب الثاني :كنيتو كلقبو.
أكالن :كنيتو:
يكنى اإلماـ الفقيو محمد بف عبد اهلل بف محمد بف عمر

بأبي جعفر الفقيو ،حيث يعرؼ

في الفقو الحنفي بيذه الكنية ،كما تأكد ذلؾ باستقراء كتب الفقو الحنفي كأقكاؿ العمماء(.)1
ثانيان :لقبو:
أ -يطمؽ عمى اإلماـ الفقيو محمد بف عبد اهلل محمد بف عمر
" أبك حنيفة الصغير"(.) 2

كسبب إطبلؽ ىذه المقب عمى اإلماـ أبي جعفر

عدد مف األلقاب أكليا كأشيرىا:
ه

ما ذكره السمعاني:

( :)1هذه الكنية تطمؽ عمى عدد مف الفقياء:
أكالن :عند فقياء الحنفية :تطمؽ ىذه الكنية مجردة عمى الفقيو أبي جعفر محمد بف عبد اهلل اليندكاني (ت362ق)

كيعرؼ كثي انر بأبي جعفر الفقيو.

قاؿ عبد الحي المكنكم (ت 1303ق)  :أبك جعفر ىك البمخي اليندكاني كاف بارعان في الفقو ،شيخ زمانو يقاؿ لو أبك

حنيفة األصغر ،تكفي في بخارل سنة اثنيف كستيف كثبلثمائة ،كاذا أرادكا ،يره فإنيـ يقيدكنو فيقكلكف مثبلن :أبك جعفر

الطحاكم.

ثانيان :أما فقياء المالكية فإنيـ يذكركف أبا جعفر كيعنكف بو (أبا جعفر بف رزؽ أحمد بف محمد) (ت477ق) كذكره
ابف رشد في كتبو (أبي جعفر) كيعني ابف رزؽ أحمد بف محمد.

ثالثان :أما عند فقياء الشافعية فإنيـ يطمقكف كنية أبي جعفر مجردة عمى (أبي جعفر الترمذم) محمد بف أحمد
(ت295ق).

قاؿ النككم :أبك جعفر اسمو (:محمد بف أحمد بف نصر أحد األئمة الذيف تنشرح بذكرىـ الصدكر).
رابعان :كيطمؽ عند فقياء الحنابمة عمى( ،الشريؼ أبي جعفر) ،كاسمو عبد الخالؽ بف عيسى الياشمي( ،ت470ق).

خامسان :كعند المفسريف إذا أطمؽ فإنما يعنكف بو اإلماـ أبا جعفر محمد بف جرير الطبرم (ت310ق) .مجمة
البحكث العممية:
http: //www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?View=Page&HajjEntryID
( :)2الذىبي :تاريخ اإلسبلـ ككفيات المشاىير كاألعبلـ ،298/26 ،ابف العماد :شذرات الذىب ،41/3 ،د اليافعي:
مرآة الجناف كعبرة اليقظاف ،375/2 ،القرشي :الجكاىر المضية في طبقات الحنفية ،250/2 ،68/2 ،رضا كحالة:

معجـ المؤلفيف ،244/10 ،السمعاني ،653/5 :الزبيدم :تاج العركس.351/9 ،
5
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الفصلىالتمكودي

"كاف يقاؿ لو أبك حنيفة الصغير لفقيو حيث أفتى بالمشكالت كشرح المعضالت ككشؼ

الغكامض"(.)1

كقاؿ الزبيدم " :يقاؿ لو أبك حنيفة الصغير لكثرة فقيو(.)2
ب -كيعرؼ اإلماـ أبك جعفر أيضان" :باليندكاني"( ،)3فكتب الفقو الحنفي كثي انر ما تذكره مجردان،
كاليندكاني بكسر الياء كضـ الداؿ الميممة نسبة إلى ىندكاف محمة ببمخ(.)4

ت -يطمؽ أيضان عمى اإلماـ أبي جعفر اليندكاني
قاؿ اإلماـ الذىبي

 " :شيخ الحنفية".

" :البمخي ،شيخ الحنفية ،أبك جعفر محمد بف عبد اهلل بف محمد

البمخي ،مف يضرب بو المثؿ"(.)5

( :)1السمعاني :األنساب ،653/5 ،القرشي :الجكاىر المضية في طبقات الحنفية. 68/2 ،
( :)2الزبيدم :تاج العركس.351/9 ،
( :)3الذىبي :سير أعبلـ النببلء.131/16 ،
( :)4ابف العماد :شذرات الذىب.41/3 ،

( :)5الذىبي :سير أعبلـ النببلء.131/16 ،
6
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الفصلىالتمكودي

ادلبحث انثانً

مكانتو انعهمٍت وتصانٍفو وشٍىخو وتالمٍذه
كفيو مطمباف:
 المطمب األكؿ :مكانتو العممية كتصانيفو كثناء العمماء عميو.
 المطمب الثاني :شيكخو كتالميذه.
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الفصلىالتمكودي

المطمب األكؿ :مكانتو العممية كتصانيفو كثناء العمماء عميو
أكالن :مكانتو العممية:

لئلماـ الفقيو أبي جعفر اليندكاني مكانة عممية عظيمة بيف الفقياء ،حيث كاف عالمػان بالفقػو

الحنفي ،كالمستقرئ لمفقو الحنفػي ال يجػد بابػان مػف أبػكاب الفقػو إال ككػاف لئلمػاـ أبػي جعفػر الينػدكاني
فيو مسائؿ كفتاكل كأقكاؿ يعتد بيا في المذىب الحنفي.

ذكر الصيمرم في كتابو أخبار أبي حنيفة كأصػحابو" :أف القاضػي أبػك محمػد النعمػاف قػاؿ:

حضرت أبا عمي الشاشي( ،)1في مجمسػو كقػد جػاءه أبػك جعفػر الينػدكاني مسػممان عميػو ،فممػا قػاـ إليػو
أخػػذ يمتحنػػو بمسػػائؿ األصػػكؿ( ،)2ككانػػت عمػػى طػػرؼ لسػػانو فممػػا فػػرغ امػػتحف أبػػا جعفػػر بشػ و
ػيء مػػف

مسائؿ النكادر( ،)3فمـ يحفظيا ،فكاف ذلؾ سبب حفظ اليندكاني لمنكادر ،كقاؿ ألبي عمػي جئتػؾ ازئػ انر

( :)1أبك عمي الشاشي :أحمد بف محمد بف اسحؽ الفقيو ،سكف بغداد كدرس بيا كتفقو عمى أبي حسف الكرخي،
قالو الخطيب في تاريخو ،كقاؿ الصيمرم :صار التدريس بعد أبي الحسف الكرخي إلى أصحابو منيـ أبك عمي
الشاشي ،ككاف أبك عمي الشاشي شيخ الجماعة ،جعؿ أبك الحسف إليو التدريس حيف فمج ،ككاف يقكؿ ما جاءنا

أحفظ مف أبي عمي.
القرشي :الجكاىر المضية في طبقات الحنفية.99/1 ،
( :)2مسائؿ األصكؿ :ىي الطبقة األكلى مف طبقات مسائؿ الفقو الحنفي الثبلث ،كتسمى مسائؿ األصكؿ بظاىر
الركاية ،كىي مسائؿ ركيت عف أصحاب المذىب ،كىـ أبك حنيفة كأبك يكسؼ كمحمد ،كيمحؽ بيـ زفر كالحسف بف

زياد ك،يرىما ممف أخذ عف اإلماـ ،لكف الغالب الشائع في ظاىر الركاية ،أف يككف قكؿ الثبلثة ،أم :أبك حنيفة،
كأبك يكسؼ ،كمحمد ،أك قكؿ بعضيـ ،كىي ما كجد في كتب محمد بف الحسف التي ىي "المبسكط" ك"الزيادات"
ك"الجامع الصغير" ك "الجامع الكبير" ك "السير".
كانما سميت بظاىر الركاية ألنيا ركيت عف محمد بركايات الثقات ،فيي ثابتو عنو إما متكاترة كاما مشيكرة.
ابف عابديف :رد المحتار عمى الدر المختار.69/1 ،

( :)3النكادر :كىي الطبقة الثانية مف طبقات مسائؿ الفقو الحنفي كىي مسائؿ مركية عف أصحاب المذاىب
المذككريف ،أم :أبك حنيفة كأبك يكسؼ كمحمد رحميـ اهلل ،لكف ال في الكتب السابقة الذكر في مسائؿ األصكؿ،
فيي مكجكدة إما في كتب أخر لمحمد " ،كالكيسانيات " "كالياركنيات " " كالجرجانيات " ك " الرقيات " كانما قيؿ ليا
،ير ظاىر الركاية :ألنيا لـ ترك عف محمد بركايات ظاىرة ثابتو صحيحة كالكتب األكلى.

كاما أف تكجد في ،ير كتب محمد ككتاب " المحرر " لمحسف بف زياد ك،يره ،كمنيا كتب األمالي المركية عف أبي
يكسؼ ،كاألمالي مف اإلمبلء ،كاإلمبلء :أف يجمس العالـ كحكلو تبلميذه بالمحابر كالقراطيس ،فيقكؿ بما فتحو اهلل
عميو عف ظير قمبو فيكتبو التبلميذ ،ثـ يجمعكف ما يكتبكف في المجالس كيصير كتابان فيسمكنو اإلمبلء أك األمالي،

كاما بركاية مفردة كركاية ابف سماعة كالمعمى بف منصكر ك،يرىما في مسائؿ معينة ،أما الطبقة الثالثة مف مسائؿ
الحنفية فتسمى الكاقعات .ابف عابديف :رد المحتار عمى الدر المختار.69/1 ،
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الفصلىالتمكودي

ال متكممػان ،فممػا قػػاـ ،نيػض لػو أبػػك عمػي الشاشػي( ،)1كىػػذا إف دؿ عمػى شػيء فإنمػػا يػدؿ عمػى ،ػ ازرة
عمـ ىذا اإلماـ ،كحرصو عمى اإلحاطة بكؿ ما يتعمؽ بالشريعة.

كلػػذلؾ كػػاف لػػو كاسػػع التقػػدير كالتبجيػػؿ عنػػد فقيػػاء زمانػػو ،حيػػث إف اإلمػػاـ الفقيػػو أبػػي جعفػػر

الينػػدكاني

لػػـ يقتصػػر عممػػو عمػػى مسػػائؿ األصػػكؿ ،كمسػػائؿ النػكادر فحسػػب ،كانمػػا كػػاف لػػو بػػاع

كبير في النكع الثالث مف مسائؿ المذىب الحنفي كىي " الفتاكل " كالتي تسمى "بالكاقعات "(.)2

كذا"

()3

كقد تكررت في كتب المذىب الحنفي عبارة "سػئؿ الفقيػو أبػك جعفػر الينػدكاني عػف كػذا فقػاؿ
كىذا مما يؤكد أف لمفقيو أبي جعفر باع فيما يعرؼ بمسائؿ الكاقعات.
كمما يدلؿ عمػى ،ػ ازرة عمػـ اإلمػاـ أبػي جعفػر الينػدكاني

الحصػػيرم :أف الينػػدكاني

 ،مػا حكػاه الشػيخ جمػاؿ الػديف

رحػػؿ مػػف بمػػخ إلػػى بخػػارل فكجػػد فييػػا الميػػداني

()4

كمحمػػد بػػف الفضػػؿ

البخػػارم( ،)5كاجتمع ػػا ف ػػي بي ػػت محم ػػد بػػف الفض ػػؿ ف ػػي ي ػػكـ الجمع ػػة ،ككػػاف يكمػ ػان مطيػ ػ انر ،فق ػػاؿ أب ػػك

( :)1الصيمرم :أخبار أبك حنيفة ،169/1 ،القرشي :الجكاىر المضية في طبقات الحنفية.99/1 ،
( :)2الكاقعات أك الفتاكل :ىي مسائؿ استنبطيا المجتيدكف المتأخركف في المذىب الحنفي لما سئمكا عنيا كلـ يجدكا
فييا ركاية عف أصحاب المذىب كىـ أصحاب أبي يكسؼ كمحمد كأصحاب أصحابيما كىمـ جر.
ك،الب مف ينقؿ عنيـ المسائؿ ،أصحاب أبي يكسؼ كمحمد ،كمحمد بف سممة ،كنصير بف يحيى ،كأبي القاسـ
الصفار.

كمف أصحاب أبي يكسؼ :مثؿ عصاـ بف يكسؼ ،ابف رستـ ،كمف أصحاب محمد :مثؿ أبي حفص البخارم ك،يره،

كقد يتفؽ ليؤالء العمماء أف يخالفكا أصحاب المذاىب لدالئؿ كأسباب ظيرت ليـ بعدىـ ،كأكؿ كتاب جمع فتاكاىـ
كتاب " النكازؿ " لمفقيو أبي الميث السمرقندم ،ككذلؾ " العيكف " لو ،فإنو جمع صكر فتاكل جماعة مف المشايخ،
ممف أدركيـ بقكلو :سئؿ أبك القاسـ في رجؿ كذا أككذا فقاؿ :كذا ككذا.

ابف عابديف :رد المحتار عمى الدر المختار.69/1 ،

( :)3برىاف الديف :المحيط البرىاني ،861 ،87/2 ،الشيخ نظاـ ك،يره :الفتاكل اليندية 150/6 ،121/6 ،عمى
سبيؿ المثاؿ ال الحصر.
( :)4ا لميداني :ىك أبك بكر محمد بف إبراىيـ الميداني ،مف أئمة الحنفية ،مف ميداف بخارل حدث عف أبي محمد
المزني.

ابف ناصر القيسي الدمشقي :تكضيح المشبو في ضبط أسماء الرجاؿ كأنسابيـ.316/8 ،
( :)5محمد بف الفضؿ البخارم :كاحد مف شيكخ بخارل رحميـ اهلل تعالى ،كاف شيخان جميبلن معتمدان في الركاية،

مقمدان في الفتكل( ،ت 381ق) كيعتبر أحد متأخرم عمماء المذىب الحنفي الذيف امتؤلت كتبيـ بفتاكاه ،فقمما تجد
كتابان مف كتب المذىب الحنفي بؿ بابان مف أبكاب الفقو يخمك مف آرائو كأقكالو الفقيية.

السمعاني :األنسابwww.waqfeya,com/open,php?cat=278book=733 .452/1 ،
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جعفػػر

 :أنػػا مسػػافر كال جمعػػة عمػػى المسػػافر ،كقػػاؿ الميػػداني" :أنػػا أعمػػى كال جمعػػة عمػػى أعمػػى"،

كقاؿ محمد بف الفضؿ " :قد كرد إذا ابتمت النعاؿ فالصبلة في الرحاؿ".

كىػذا شػػامؿ لمكػػؿ ،ككػػاف ،رضػػيـ عػدـ التفػػرؽ ،فممػػا عػػاد اإلمػػاـ أبػك جعفػػر مػػف بخػػارل إلػػى

بمخ ،سئؿ عف أىؿ بخارل فقاؿ :كجدت فييا فقييا كنصؼ فقيو ،فقيؿ لو مف الفقيو ،قاؿ :الميداني،

كنصؼ الفقيو محمد بف الفضؿ ،فقيؿ لو كلػـ ،قػاؿ :ألف محمػد بػف الفضػؿ ال يعػرؼ الحسػابيات(،)1

كأما الميداني فإنو أتقف ىذا الفف ،فقيؿ أف محمد بف الفضؿ بعد ذلؾ اشتغؿ بالحسابيات حتى صار

قدكة فييا(.)2

كىػذه القصػة إنمػا تػدؿ عمػى أف اإلمػاـ الينػػدكاني

كػاف عالمػان بارعػان فػي الحسػابيات كأنػػو

كاف سببان في أف يشتغؿ محمد بف الفضؿ بيا حتى صار قدكة فييا.

ثانيان :تصانيؼ اإلماـ أبي جعفر:

أما عف آثاره كتصانيفو فقد كرد في كتب التراجـ أشير كتب اإلماـ كتصانيفو كمنيا:
 شرح أدب القاضي ألبي يكسؼ .
 الفكائد الفقيية .

 كشؼ الغكامض في فركع الفقو(.)3

أم منيػػا بعػػد البحػػث عنيػػا فػػي مكتبػػة الجامعػػة
 ىػػذه الكتػػب الثبلثػػة لػػـ تعثػػر الباحثػػة عمػػى ً
اإلسبلمية بغزة كفي المكتبة الشاممة ككذا عمى مكاقع اإلنترنت .

ثالثان :ثناء العمماء عميو:

حظػػي اإلمػػاـ الفقيػػو أبػػك جعفػػر الينػػدكاني

بمكانػػة رفيعػػة عنػػد فقيػػاء زمانػػو ،فمقبػػكه" بػػأبي

حنيفػة الصػغير" ،كمػػا سػمي" بشػيخ الػػديار " ،أك "شػيخ الحنفيػة " ،فيػػك إمػاـ جميػؿ القػػدر عمػى جانػػب
عظيـ مف الفقو كالذكاء كالزىد كالكرع(.)4

( :)1الحسابيات :يقصد بيا كؿ ما يتعمؽ بالحساب ،كمنيا مسائؿ الفرائض كالكصايا كتدخؿ فييا مسائؿ الزكاة،
ككذلؾ الفمؾ الحسابي كىك الذم يعرؼ بو األكقات كطمكع الشمس كدلككيا ك،ركبيا كيعرؼ بو خسكؼ القمر

كفصكؿ السنة.

تقي الديف ابف الصبلح :طبقات الفقياء الشافعية ،547/1 ،ىيئة كبار العمماء بالمممكة العربية السعكدية :البحكث
العممية.37/3 ،
( :)2القرشي :الجكاىر المضية في طبقات الحنفية.68/2 ،
( :)3رضا كحالو :معجـ المؤلفيف ،244/10 ،حاجي خميفة :كشؼ الظنكف. 38/6 ،
( :)4المكسكعة الفقيية الككيتية.222/4 :
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قاؿ أبك كامؿ البصيرم " )1( :سمعت أبا اسحؽ الشكاني( ،) 2يقكؿ :كنا قد فر،نػا مػف تعميػؽ

الفقػػو ،ككنػػا مػػف أىػػؿ الصػػدر فػػي مجمػػس اإلمػػاـ أبػػي بكػػر محمػػد بػػف الفضػػؿ حػػيف حمػػؿ الفقيػػو أبػػك
جعفػػر الينػػدكاني مػػف بمػػخ ،فسػػرحنا اإلمػػاـ إليػػو لممؤانسػػة ،كقػػاؿ " :ذاكػػركه بالمشػػكبلت حتػػى يسػػتأنس

بكـ كال تزيدكه كحشة الكحدة

(.) 3

كىذه بعض أقكاؿ العمماء في ثنائيـ عمى الفقيو أبي جعفر اليندكاني

:

قاؿ الػذىبي " :أبػك جعفػر الينػدكاني الػذم كػاف مػف براعتػو فػي الفقػو ،يقػاؿ لػو :أبػك حنيفػة الصػغير،

ككاف شيخ تمؾ الديار في زمانو".

كقاؿ " :كاف مف أعبلـ أئمة مذىبو " (.) 4
كقاؿ الصفدم " :محمد بف عبد اهلل بف محمد الفقيو أبك جعفػر البمخػي ،كػاف يقػاؿ لػو مػف كمالػو فػي
الفقو أبك حنيفة الصغير ،كاف مف أعبلـ األئمة في مذىبو ،كيعرؼ باليندكاني " (.)5

كقاؿ السمعاني " :أبك جعفر محمد بف عبد اهلل بف محمد بف عمر الفقيو الحنفي ،كاف إمامان فاضبلن

يقاؿ لو أبك حنيفة الصغير مف فقيو " (.)6

كبيػػذا القػػكؿ كصػػفو المرتضػػى الزبيػػدم قػػائالن " :اإلمػػاـ الفاضػػؿ أبػػك جعفػػر محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف
محمد بف عمر اليندكاني الفقيو الحنفي ،يقاؿ لو أبك حنيفة الصغير لكثرة فقيو " (.)7

كقاؿ أبك الكفاء القرشي " :أبػك جعفػر الفقيػو البمخػي إمػاـ كبيػر مػف أىػؿ بمػخ ،حػدث بػبمخ كمػا كراء

النير كأفتى بالمشكبلت كشرح المعضبلت ككشؼ الغكامض"(.)8

( :)1أ بك كامؿ البصيرم :كاحد مف عمماء بخارل ركل عف أبي اسحؽ إبراىيـ بف محمد بف خمؼ مف ثقات بخارل
كعممائيا ،كركل عف أبي الفضؿ محمد بف محمد الطركاخي أحد فقياء الشافعية.
السمعاني :األنساب.64/4 ،387/2 ،
( :)2أ بك اسحؽ الشكاني :إبراىيـ بف مسمـ بف محمد بف أحمد الشكاني ،إماـ فقيو فاضؿ تفقو عمى أبي بكر محمد
بف الفضؿ اإلماـ ،ككتب الحديث عف القدماء مثؿ الرازم كأبي محمد المزم كأحمد بف سيؿ البخارم ،كالشكاني
نسبة إلى شكاف مف قرل بخارل.
السمعاني :األنساب.448/3 ،
( :)3السمعاني :األنساب ،448/3 ،القرشي :الجكاىر المضية في طبقات الحنفية.39/1 ،
( :)4الذىبي :تاريخ اإلسبلـ.298/26 ،
( :)5الصفدم :الكافي في الكفيات. 278/3 ،
( :)6السمعاني :األنساب.394/3 ،
(:)7الزبيدم :تاج العركس.351/9 ،
( :)8القرشي :الجكاىر المضية في طبقات الحنفية.68/2 ،
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المطمب الثاني :شيكخو كتالميذه:
أكالن :شيكخ اإلماـ أبي جعفر اليندكاني:
ذكرت كتب التراجـ عددان مف الفقياء كالشيكخ الذيف تفقو عمى أيدييـ الشيخ الجميؿ أبك

جعفر اليندكاني

 ،منيـ:

 -3محمد بف سعيد بف محمد بف عبد ا :
الفقيو المعركؼ باألعمش ،المكنى بأبي بكر ،تفقو عمى أبي بكر محمد بف أحمد اإلسكافي.
كتفقو عميو :الفقيو أبك جعفر اليندكاني ،ككلده أبك القاسـ عبد اهلل.)1( ،

 -1أبك بكر اإلسكاؼ:

اإلسكاؼ :اشتير بيا جماعة مف الفقياء منيـ :أبك بكر اإلسكاؼ أحد أئمة الحنفية الكبار ،كاسمو

محمد بف أحمد( ،)2كىك إماـ جميؿ القدر ،أستاذ أبي جعفر الفقيو اليندكاني ،كأبي بكر األعمش
محمد بف سعيد ،تكفي سنة ست كثبلثيف كثبلثمائة ،في السنة التي تكفي فييا أبك القاسـ الصفار(.)3

أخذ عف محمد بف مسممة ،كعف أبي سميماف الجكزجاني.
مف تصانيفو :شرح الجامع الكبير لمشيباني في فركع الفقو الحنفي(.)4
 -1محمد بف عقيؿ بف األزىر بف عقيؿ:
المكنى بأبي عبد اهلل ،ذكر العمماء :أنو محدث بمخ كعالميا كأنو حافظ ،مسند ،كمؤرخ ،سمع عمي

بف خشرـ ،كحـ بف نكح ،كعباد بف الكليد ،كعمي بف أشكاب ،كطبقتيـ.

ركل عنو اإلماـ الفقيو أبك جعفر محمد بف عبد اهلل اليندكاني ،كعبد الرحمف بف أبي شريح الحديث.
مف آثاره :تاريخ بمخ ،كالمسند في الحديث ،كاألبكاب.

تكفي في شكاؿ سنة ستة عشر كثبلثمائة لميجرة ،كىك مف أبناء الثمانيف(.)5

( :)1القرشي :الجكاىر المضية في طبقات الحنفية ،56/2 ،الذىبي :سير أعبلـ النببلء.131/6 ،
( :)2البدر العيني :مغاني األخبار في شرح أسامي رجاؿ معاني اآلثار.488/5 ،
( :)3القرشي :الجكاىر المضية في طبقات الحنفية.239/2 ،28/2 ،
( :)4المكسكعة الفقيية الككيتية.377 / 37 ،321/4 :
( :)5الذىبي :تذكرة الحفاظ ،10/3 ،العبر في خبر مف عبر ،472/1 ،ابف ماككال :اإلكماؿ في رفع االرتياب عف
المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء كالكنى ،269/6 ،رضا كحالة ،معجـ المؤلفيف ،296/10 ،الزركمي :اإلعبلـ،
 ،269/6السمعاني :األنساب ،653/5 ،الصفدم :الكافي بالكفيات ،73/4 ،ابف العماد :شذرات الذىب،274/2 ،
.41/3
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 -4عمي بف أحمد الفارسي:
تػ ػػكفي بػ ػػبمخ سػ ػػنة خمػ ػػس كسػ ػػبعيف كثبلثمائػ ػػة ،كىػ ػػك كاحػ ػػد ممػ ػػف تفقػ ػػو عمػ ػػييـ اإلمػ ػػاـ أبػ ػػك جعفػ ػػر

اليندكاني

(.)1

 -5اسحاؽ بف عبد الرحمف القارئ الكندم:
(.)2

ىك أحد الشيكخ الذيف تفقو عمييـ الفقيو أبك جعفر اليندكاني

كذكر السػمعاني :أف اإلمػاـ أبػك جعفػر تفقػو عمػى ،يػر ىػؤالء كلػـ يػذكر أسػماءىـ ،ككػذلؾ فقػد أشػار
السمعاني في كتابو األنساب إلى أف أبا جعفر اليندكاني

سمع أبا القاسـ أحمد بف حـ

()3

(أم أف

أحمد بػف حػـ شػيخ الينػدكاني)  ،إال أف العديػد مػف كتػب التػراجـ أفػادت بػأف أبػا القاسػـ أحمػد بػف حػـ

ىك تمميذ أبي جعفر اليندكاني كليس شيخان لو(.)4

سند فقو اإلماـ أبي جعفر اليندكاني المتصؿ بأبي حنيفة

:

كىذه سمسمة الفقياء المتصمة بأبي حنيفة ،كالذيف كصؿ فقو المذىب الحنفي لئلماـ أبي
جعفر الفقيو عف طريقيـ.
تفقو اإلماـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف عمر أبك جعفر الفقيو البمخي عمى أستاذه أبي
بكر محمد بف أبي سعيد ،المعركؼ باألعمش ،كاألعمش تمميذ أبي بكر اإلسكاؼ ،كاإلسكاؼ تمميذ
محمد بف سممة ،كمحمد بف سممة تمميذ أبي سميماف الجكزجاني ،كأبك سميماف الجكزجاني تمميذ

محمد بف الحسف ،كمحمد بف الحسف تمميذ أبي حنيفة (.)5

( :)1الذىبي :تاريخ اإلسبلـ ،567/26 ،السمعاني :األنساب.653/5 ،
( :)2السمعاني :األنساب.653/5 ،
( :)3المرجع السابؽ.
( :)4النسفي :القند في ذكر عمماء سمرقند ،25/1 ،أحمد األدنركم :طبقات المفسريف ،92 ،91/1 ،المكسكعة
الفقيية الككيتة،195/73 ،338/1 :
http:
//www.ghaemiyeh.com/ar/elements/dlibrary/?part=ready&action=study&pagenum=508
&id=2850
الذىبي :المقتنى في سرد الكنى ،36/2 ،اليحصبي ،الشفا بتعريؼ حقكؽ المصطفى.14/1 ،

( :)5القرشي :الجكاىر المضية في طبقات الحنفية.68/2 ،
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ثانيان :تالميذ اإلماـ الفقيو أبي جعفر اليندكاني:
ذكرت كتب التراجـ كالطبقات عددان مف الفقياء الذيف تتممذكا عمى الفقيػو أبػي جعفػر الينػدكاني كأبػرز
ىؤالء:

 -3نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم:
يكنى بأبي الميث الفقيو ،كيمقب بإماـ اليدل ،تفقو عمى اإلماـ أبي جعفر اليندكاني.
قاؿ فيو صاحب الجكاىر المضية " :اإلماـ الكبير صاحب األقكاؿ المفيدة كالتصانيؼ المشيكرة".
قػػاؿ البسػػتاني فػػي دائ ػرة المعػػارؼ " :فقيػػو عػػالـ باألصػػكؿ كالفػػركع مػػف كبػػار أئمػػة الحنفيػػة فػػي القػػرف
الرابع اليجرم ،تصنيفان كارشادان كزىدان كتصكفان".
كقد اشتغؿ السمرقندم بكؿ العمكـ الدينية كالتفسير كالفقو كالكعظ كالعقائد ،لػو تصػانيؼ نفيسػة القػت

انتشػػا انر كاسػػعان منيػػا" :خ ازنػػة الفقػػو كالنػكازؿ" " ،كعيػػكف المسػػائؿ كالتفسػػير"" ،كتنبيػػو الغػػافميف" "كبسػػتاف

العارفيف".

نسبتو إلى سمرقند مف ببلد فارس ،مف أئمة الحنفية ،كمف الزىاد المتصكفيف (.)1
تكفي سنة 373ق عمى األرجح كقيؿ 375ق ،كقيؿ سنة 383ق ،كقيؿ 393ق.
 -1أحمد بف عصمة:
المعركؼ بأبي القاسـ الصفار الممقب حـ بفتح الحاء الفقيو المحدث.
تفقو عمى أبي جعفر اليندكاني كسمع منو الحديث ،كركل عنو أبك عمي الحسف بف صديؽ بف الفتح

الكز،نجي ،تكفي سنة ست كثبلثيف كثبلثمائة عف سبع كثمانيف سنة (.)2

بمػػغ مػػف فقيػػو كاعتػػداده بنفسػػو أف قػػاؿ :خالفػػت أبػػا حنيفػػة فػػي ألػػؼ مسػػألة ،ككنػػت أفتػػي باختيػػارم
كاجتيادم ،كالفتكل اليكـ عمى قكلي في ىذه األلؼ ،كانت إليو الرحمة ببمخ (.)3

( :)1القرشي :الجكاىر المضية في طبقات الحنفية ،196/2 ،أحمد األدنركم :طبقات المفسريف ،92 ،91/1 ،ابف
عابديف :رد المحتار عمى الدر المختار ،69/1 ،المكسكعة الفقيية الككيتية.195/73 ،338/1 :
( :)2التقي الغزم :الطبقات السنية في تراجـ الحنفية ،117/1 ،القرشي :الجكاىر المضية في طبقات الحنفية،
.263/2 ،78/1

( :)3المكسكعة الفقيية الككيتية.405/2 ،
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 -1طاىر البخارم:
ىك طاىر بف أحمد بف عبد الرشيد بف الحسيف ،افتخػار الػديف البخػارم ،فقيػو مػف كبػار الحنفيػة أخػذ
عف أبيو كجده ،كحماد بف إبراىيـ الصػفار ،كأبػي جعفػر الينػدكاني ،كأبػي بكػر اإلسػكاؼ ك،يػرىـ مػف

أىؿ بخارل.
مف تصانيفو" :خزانة الكاقعات"" ،كخبلصة الفتاكل"" ،كالنصاب" (.)1
 -4أحمد بف محمد االشتيخني:
يكنى بأبي العباس ،كاف قاضيان بنسؼ بعد سنة سبعيف كثبلثمائة ،ككاف تفقو عمى أبي جعفر

اليندكاني(.)2

 -5أبك أحمد محمد بف جعفر بف محمد بف عصمة الكاجرم:
تفقو عمى أبي جعفر محمد بف عبد اهلل الفقيو اليندكاني ،كسمع أبا ىاركف بف أحمد االستراباذم كأبا

الفكاس أحمد بف جمعة النسفي ،كركل عنو أبك العباس المستغفرم ،مات في رجب ،سنة إحدل

عشرة كأربعمائة(.)3

 -6إسماعيؿ بف محمد بف عمرك الجكيبارم:
أقاـ ببمخ ،كسمع أستاذه أبا الحسف بف مندكست ،كأبا جعفر اليندكاني ،تفقو ببمخ إال أنو اعتقد
مذىب االعتزاؿ ،ثـ دخؿ نسؼ كأظير االعتزاؿ فأمر الشيخ أبك بكر القبلسي بنفيو ،فخرج إلى بمخ

كأقاـ بيا زمنان ،كمات في شيكر ،سنة ثمانية كسبعيف كثبلثمائة ،قاؿ العمماء :أنو لـ يكتب الحديث

كلـ يعرفو(.)4

( :)1الزركمي :األعبلـ ،220/3 ،المكسكعة الفقيية الككيتية.344/5 ،
( :)2النسفي :القند في ذكر عمماء سمر قند.25/1 ،
( :)3السمعاني :األنساب.9/5 ،
( :)4السمعاني :األنساب ،127/2 ،ابف ماككال :اإلكماؿ في رفع االرتياب عف المؤتمؼ كالمختمؼ في األسماء

كالكنى ،205/2 ،ابف حجر :لساف الميزاف.435/1 ،
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ادلبحث األول

مضائم يف انىضىء وادلضح عهى اخلفني
كيشتمؿ ىذا المبحث عمى عشر مسائؿ ،ثمانية تتعمؽ بأحكاـ الكضكء ،كمسػألتيف تتعمػؽ

بالمسح عمى الخفيف.

 المسألة األكلى :كيفية غسؿ اليديف عند البدء بالكضكء بعد القياـ مف الميؿ.
 المسألة الثانية :الكضكء عند تعدد نكاقضو.
 المسػألة الثالثػػة :حكػـ إيصػػاؿ المػاء فػػي الكضػػكء لمػا انكػػتـ مػف الشػػفتيف عنػػد
انضماميما.

 المسألة الرابعة :مسح العنؽ أثناء الكضكء:
 المسألة الخامسة :التكضؤ بالثمج.

 المسألة السادسة :كيفية غسؿ أعضاء الكضكء.
 المسألة السابعة :حكـ الزيادة عمى الثالث في الكضكء.
 المسألة الثامنة :إذا خرج الدـ في البزاؽ ،ىؿ ينتقض الكضكء.
 المسألة التاسعة :المسح عمى الخفيف إذا كاف مف طبقتيف .

 المسألة العاشرة :إذا دخؿ الماء أحد الخفيف ىؿ يبطؿ المسح.
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المسألة األكلى :كيفية غسؿ اليديف عند البدء بالكضكء بعد القياـ مف النكـ.
أكالن :صكرة المسألة:
إناء ال يمكنو
أراد المتكضئ أف يغسؿ يديو عند الكضكء بعد القياـ مف الميؿ فمـ يجد إال ن
حممو كال يكجد معو ما يرفع بو القميؿ مف الماء ليغسؿ يديو فماذا يفعؿ؟
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أف ،سؿ اليديف عند الكضكء ليس بكاجب في ،ير القياـ مف الميؿ(،) 1
ما لـ تكف بيما نجاسة.
كما اتفقكا عمى أنو إذا كاف اإلناء صغي انر ،بحيث يمكف رفعو ،ال يدخؿ المتكضئ يده فيو،

بؿ يرفعو بشمالو كيصبو في كفو اليمنى كيغسميا ثبلثان ثـ يأخذ اإلناء بيمينو كيصبو عمى كفو

اليسرل كيغسميا ،كاذا كاف اإلناء كبي انر ال يمكف رفعو ،فإف كاف معو إناء صغير أخذ بو الماء

( :)1ابف قدامة :المغني ،110/1 ،الدمشقي الميداني :المباب في شرح الكتاب ،8/1 ،ابف عابديف :حاشية رد
المختار عمى الدر المحتار ،110/1 ،القرافي :الذخيرة ،274/1 ،الماكردم :الحاكم.102 ،101/1 ،
أما عند القياـ مف الميؿ فقد اختمفت الركاية في كجكب الغسؿ ،عمى ثالثة أقكاؿ:

أ -ركم عف أحمد كجكبو كىك مذىب ابف عمر ،كالحسف البصرم ،كأبك ىريرة  ،كداكد.

ابف قدامة :المغني ،110/1 ،الماكردم :الحاكم.101/1 ،

ب -ذىب أىؿ الظاىر إلى كجكب ،سؿ اليديف عمى مف قاـ مف النكـ سكاء كاف بيده نجاسة محققة أـ ال ،ك سكاء
كاف القياـ مف نكـ الميؿ أك نكـ النيار ،لقكلو  " :إذا استيقظ أحدكـ مف نكمو فال يغمس يده في اإلناء حتى

يغسميا ثالثان ".

صحيح مسمـ :كتاب الطيارة ،باب كراىة ،مس المتكضئ يده ك،يره يده المشككؾ في نجاستيا في اإلناء قبؿ
،سميا ثبلثان233/1( ،ح. )278/

ابف حزـ :المحمى ،207/1 ،الماكردم :الحاكم.101/1 ،

ت -ذىب الحنفية ك مالؾ كالشافعي إلى أف ،سؿ اليديف مستحب كليس بكاجب كركم ذلؾ عف عطاء ،كاألكزاعي،
كى يك ْـ ىكأ ْىي ًد ىي يك ْـ إًىلى
كاسحؽ ،كابف المنذر – رحميـ اهلل  -لقكلو تعالى  :إً ىذا قي ْمتي ْـ إًلىى َّ
الص ىال ًة فىا ْغ ًسميكا يك يج ى
ا ْل ىم ىر ًاف ً
ؽ المائدة.6 :

كىذا كمو إذا لـ يكف في اليديف نجاسة محققة ،فإف كانت بيما نجاسة محققة كجب ،سميما قبؿ الغمس ،ابف نجيـ:
البحر الرائؽ ،18 /1 ،ابف عابديف :رد المختار عمى الدر المحتار ،110/1 ،كاف كانتا مشكككتيف كره أف يغمسيما

في اإلناء حتى يغسميما ثبلثان ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،18 /1 ،النككم :المجمكع.349/1 ،
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()1
كبير ال يمكف حممو كلـ يكف معو ما يرفع بو الماء ،قاؿ
ك،سؿ يديو  ،كاختمفكا فيما إذا كاف اإلناء ان

اإلماـ الفقيو أبك جعفر اليندكاني

" :إف المتكضئ يدخؿ أصابع يده اليسرل مضمكمة في اإلناء

كال يدخؿ الكؼ كيرفع الماء مف الجب كيصب عمى يده اليمنى كيدلؾ األصابع بعضيا ببعض

فيفعؿ كذلؾ ثبلثان ثـ يدخؿ يده اليمنى بالغان ما بمغ في اإلناء"(.)2
ثالثان :األدلة:
يستدؿ لقكؿ اإلماـ اليندكاني

مف السنة النبكية كالمعقكؿ:

أ -مف السنة:
ركل مسمـ في صحيحو مف حديث الزىرم عف سعيد بف المسيب ،كأبي سممة بف عبد

الرحمف كبلىما عف أبي ىريرة  عف النبي  قاؿ " :إذا استيقظ أحدكـ مف نكمو فال يغمس يده

في اإلناء حتى يغسميا ثالثان فإنو ال يدرم أيف باتت يده"(.)3
كجو االستدالؿ:

أف الح ػػديث محم ػػكؿ عم ػػى م ػػا إذا كان ػػت اآلني ػػة ص ػػغيرة ،أك كان ػػت كبيػ ػرة كلك ػػف مع ػػو آني ػػة

صػػغيرة،أمػػا إذا كػػاف اإلنػػاء كبيػ انر كلػػيس معػػو آنيػػة صػػغيرة فػػالنيي محمػػكؿ عمػػى اإلدخػػاؿ عمػػى سػػبيؿ

المبالغة(.)4

( :)1ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،18/1 ،السيخ نظاـ ك،يره :الفتاكل اليندية ،6/1 ،الدسكقي :حاشية الدسكقي،
.96/1
( :)2برىاف الديف :المحيط البرىاني 14/1 ،كالمسألة فييا قكالف:
األكؿ :كافؽ اإلماـ اليندكاني

تعالى كىك مذىب الحنفية.

ابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،18/1 ،الشيخ نظاـ ك،يره :الفتاكل اليندية.6/1 ،
الثاني :ذىب بعض الحنفية ،كالمالكية ،كىك مذىب الشافعية كالحنابمة إلى أف المتكضئ إذا لـ يجد ما يغترؼ بو

الماء يرسؿ في الماء منديبلن كيأخذ طرفو بيده ثـ يخرجو مف البئر فيغسؿ اليد بقطراتو ثـ يغسؿ اليد األخرل أك يأخذ

الثكب بأسنانو فيغسؿ يديو بالماء الذم يتقاطر ثبلثان ،فإف لـ يجد يرفع الماء بفمو فيغسؿ يديو كاف لـ يقدر فإنو يتيمـ

كال إعادة عميو.

ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،19/1 ،ابف عابديف :حاشية ابف عابديف ،111/1 ،ابف رشد القرطبي :البياف كالتحصيؿ،
 68/1العدكم :حاشية العدكم عمى شرح كفاية الطالب ،226/1 ،الدسكقي :حاشية الدسكقي ،96/1 ،الشربيني:
اإلقناع ،47/1 ،النككم :المجمكع .350/1 ،المرداكم :اإلنصاؼ.42 ،41 /1 ،

( :)3ص حيح مسمـ :كتاب الطيارة :باب كراىية ،مس المتكضئ ك،يره يده المشككؾ في نجاستيا في اإلناء قبؿ
،سميا ثبلثان ( 233/1ح.) 278
( :)4برىاف الديف :المحيط البرىاني ،41/1 ،البدر العيني :عمدة القارئ ،19/3 ،شرح سنف أبي داكد.277/1 ،
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ب -مف المعقكؿ:

كذلؾ أف حد اليد المأمكر بغسميا مف الككع( ،)1ألف اليد المطمقة في الشرع تتناكؿ ذلؾ،
الس ً
الس ً
ط يعكا أ ْىي ًد ىي يي ىما  ،)2(كانما تقطع يد السارؽ مف مفصؿ
ؽ ىك َّ
بدليؿ قكلو تعالى  :ىك َّ
ارقى ية فىا ْق ى
ار ي
الككع فغمس بعض اليد مثؿ أطراؼ األصابع ،ال ييمنع ،ألف النيي تناكؿ ،مس جميعيا ،حيث ال
يمزـ مف ككف الشيء مانعان ككف بعضو مانعان ،كما أنو ال يمزـ مف ككف الشيء سببان ككف بعضو

سببان(.) 3

كلعؿ ما ذىب إليو اإلماـ اليندكاني

 ،ىك األنسب عند تعذر استعماؿ الماء.

كلقد انتصر البدر العيني لرأم اليندكاني بقكلو" :لك فرضنا أنو عجز عف أخذه بفمو كلـ

يعتمد عمى طيارة ثكبو كلـ يجد مف يستعيف بو ماذا يفعؿ ؟ كما قالو أصحابنا أكسع كأحسف "(.) 4

المسألة الثانية :الكضكء عند تعدد نكاقضو.
أكالن :صكرة المسألة:
إذا انتقض كضكء رجؿ بأف باؿ ثـ باؿ ،أك باؿ ثـ رعؼ ،أك باؿ ثـ أمذل ،فيؿ يككف

الكضكء مف األكؿ؟ أـ مف الثاني؟ أـ منيما؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى أف األسباب المتعاقبة كالبكؿ ثـ الرعاؼ ثـ القيء أك ،ير ذلؾ تكجب

أحداثان متعاقبة يجزئو عنيا كضكء كاحد(.)5

كاختمفكا ىؿ يككف الكضكء مف األكؿ أـ مف الثاني أـ منيما(.)6

( :)1الككع :ىك طرؼ الزند الذم يمي اإلبياـ كيجمع عمى أككاع.

الزيات ك،يره :المعجـ الكسيط ،805/2 ،المطرزم :المغرب في ترتيب المعرب.236/2 ،
( :)2المائدة.38 :
( :)3ابف قدامة :المغني.112/1 ،
( :)4البدر العيني :عمدة القارمء.231/4 ،

( :)5ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،166/1 ،العبدرم :التاج كاإلكميؿ ،36/1 ،الشافعي :األـ ،39/1 ،النككم :المجمكع،
 ،472/1ابف عثيميف :الشرح الممتع عمى زاد المستنفع ،398/3 ،ابف حزـ المحمى45/2 :ا ،ابف المنذر :األكسط
في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ.106/2 ،
( :)6ى ذه المسألة اختص بيا بعض فقياء المذىب الحنفي ،أما باقي المذاىب فمـ أجد فيما اطمعت عميو في كتبيـ
ما يتعمؽ بيا إال أنيـ اتفقكا عمى أف األحداث المتعاقبة يجزئو عنيا كضكء كاحد كما سبؽ ذكره في تحرير محؿ

النزاع.
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قاؿ اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

" :إف اتحد الجنس كأف باؿ ثـ باؿ فالكضكء مف األكؿ،

كاف اختمؼ كأف باؿ ثـ رعؼ فالكضكء منيما"(.)1
ثالثان :األدلة:
كيستدؿ لإلماـ أبي جعفر اليندكاني

مف السنة بالحديث التالي:

بقكلو " :كؿ فحؿ يمذم كفيو الكضكء"(.)2
كجو الداللة:
اء كػاف المػذم كقػع أكالن أـ سػبقو نػاقض
الحديث يدؿ عمى أف المذم يككف فيػو الكضػكء ،سػك ن
اء اتحد جنس الناقض أـ اختمؼ.
آخر كالبكؿ ،فيككف المذم سببان في الكضكء سك ن
كتظير أىمية الخبلؼ في ىذه المسألة في عدة فركع(.)3

( :)1ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،65/1 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني ،79/1 ،كالمسألة فييا قكالف:
األكؿ :كقد كافؽ اإلماـ اليندكاني
كتب إلى محمد بف الحسف

كىك قكؿ أبي حنيفة ،كمحمد بف الحسف ،كركل عف خمؼ بف أيكب أنو

يسألو عمف رعؼ ثـ باؿ أف الكضكء يككف مف الثاني أك مف األكؿ ،فكتب إليو أف

الكضكء يككف منيما.
كقاؿ الشيخ اإلماـ الزاىد عبد الكريـ" :كنا نظف أف الكضكء مف الحدثيف إذا استكيا في الغمظ كالخفة كمتى كاف
أحدىما أ،مظ فالكضكء مف أ،مظيما ،كقد كجدنا الركاية عند أبي حنيفة أف الكضكء يككف منيما فرجعنا إلى قكلو".
برىاف الديف :المحيط البرىاني ،79/1 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ.390/4 ،
الثاني :ذىب أبك عبد الرحمف الجرجاني مف الحنفية ،إلى أنو إذا اجتمع الحدثاف ،فالكضكء بعدىما يككف مف األكؿ
إف اتحد الجنس أك اختمؼ .برىاف الديف ،المحيط البرىاني.79/1 ،

( :)2الزيمعي :نصب الراية ،93/1 ،ابف حجر :الدراية في تخريج أحاديث اليداية،52/1 ،قاؿ األلباني اسناده
صحيح ،صحيح أبي داكد .383/1،
( :)3أ -إذا قاؿ الرجؿ إف تكضأت مف الرعاؼ فامرأتو طالؽ فرعؼ ثـ باؿ ثـ تكضأ ،فإنو يقع الطبلؽ عمييا عمى
األقكاؿ كميا

كأما إذا باؿ ثـ رعؼ ثـ تكضأ فعمى قكؿ أبي عبد اهلل الجرجاني ال يقع الطبلؽ عمييا في ىذه الصكرة ،ألف شرط
كقكع الطبلؽ عمييا الكضكء مف الرعاؼ ،كالكضكء ىا ىنا كقع مف البكؿ عنده كألنو ىك األكؿ ،كعمى قكؿ أبي
جعفر اليندكاني يقع الطبلؽ ألف الكضكء عمى قكلو يككف منيما.
ب  -إذا حمؼ أف ال يتكضأ مف الرعاؼ كرعؼ ثـ باؿ كتكضأ حنث في يمينو ببل خبلؼ ،أما عمى قكؿ أبي عبد

اهلل الجرجاني فؤلنو يعتبر الكضكء مف أكؿ الحدثيف كاألكؿ الرعاؼ ،كعمى قكؿ أبي جعفر اليندكاني الكضكء منيما

عند اختبلؼ الجنس كقد اختمؼ=.
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المسألة الثالثة :حكـ إيصاؿ الماء في الكضكء لما انكتـ مف الشفتيف عند انضماميما.
أكالن :صكرة المسألة:
مف أراد الكضكء فيؿ يجب عميو ،سؿ ما انكتـ مف الشفتيف ألنيما مف الكجو أـ ال ؟
ألنيما تبع لمفـ.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أف ما ظير مف الشفتيف عند االنضماـ( ،) 1فيك مف الكجو فيجب إيصاؿ

الماء إليو ،كأما ما انكتـ عند االنضماـ فقد اتفقكا عمى أنو تبع لمفـ( ،) 2كلكنيـ اختمفكا ىؿ يجب

إيصاؿ الماء إليو ،فذىب اإلماـ الفقيو أبك جعفر اليندكاني

إليو(.)3

إلى عدـ كجكب إيصاؿ الماء

=أما إذا باؿ أكالن ثـ رعؼ كتكضأ فعمى قكؿ الجرجاني ال يحنث في يمينو ألف الكضكء عنده كقع مف البكؿ ،كعمى

قكؿ أبي جعفر يحنث ألف الكضكء منيما لما اختمؼ الجنس.

ت -إذا خرج الكدم عقب البكؿ فإنو يجب الكضكء بخركج الكدم ،فإف قيؿ ما فائدة إيجاب الكضكء بالكدم كقد
كجب بالبكؿ السابؽ ،قمنا عف ذلؾ عدة أجكبة:



فائدتو فيمف بو سمس بكؿ فإف الكدم ينقض كضكءه دكف البكؿ.



أف كجكب الكضكء بالبكؿ ال ينافي كجكب الكضكء بالكدم كيقع الكضكء منيما حتى لك حمؼ ال يتكضأ مف
رعاؼ فرعؼ ثـ باؿ أك عكسو فتكضأ فالكضكء منيما فيحنث.

برىاف الديف :المحيط البرىاني ،79/1 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ،65/1 ،
( :)1أشار بصيغة االنفعاؿ إلى أف المراد ما يظير عند انضماميما الطبيعي ال عند انضماميما بشدة كتكمؼ.
ابف عابديف :حاشية رد المختار عمى الدر المحتار.97/1 ،
( :)2برىاف الديف :المحيط البرىاني ،5/1 ،الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،4/1 ،الدردير :الشرح الكبير،86/1 ،
القرافي :الذخيرة ،248/1 ،النككم :المجمكع ،394/1 ،ابف قدامة :المغني.132/1 ،

( :)3برىاف الديف :المحيط البرىاني ،5/1 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،12/1 ،السيكاسي :شرح فتح القدير.16/1 ،
كالمسألة فييا قكالف:

األكؿ :كقد كافؽ اإلماـ اليندكاني ،كىك مذىب الحنفية ،كمالؾ ،كالشافعي ،كركاية عف أحمد ،كركم ذلؾ عف

الحسف كالحكـ كحماد كقتادة كيحيى األنصارم كالميث كاألكزاعي كالثكرم  -رحميـ ا .-

ابف عابديف ،حاشية رد المختار عمى الدر المحتار ،97/1 ،الحطاب الرعيني :مكاىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ،

 272/1القرافي :الذخيرة ،274/1 ،شطا الدمياطي :اعانة الطالبيف ،28/1 ،البجيرمي ،حاشية البجيرمي عمى شرح

منيج الطبلب ،94/1 ،ابف قدامة :المغني =.132/1
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ثالثان :األدلة:

يستدؿ لإلماـ أبي جعفر اليندكاني

أف الفـ كاألنؼ عضكاف باطناف فبل يجب ،سميما

كباطف المحية ،كألف الكجو ما تحصؿ بو المكاجية ،كال تحصؿ المكاجية فيما انكتـ مف الشفتيف عند

االنضماـ(.)1

المسألة الرابعة :مسح العنؽ أثناء الكضكء:
أكالن :صكرة المسألة:
مف أراد الكضكء فيؿ يمسح عنقو ؟ ألنو سنة مف سنف الكضكء ،أك يتركو ألنو بدعة ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ العمماء عمى أف مسح األذنيف سنة مف سنف الكضكء( ،)2إال أحمد في ركاية (،)3

كاختمفكا في مسح العنؽ ،فقاؿ اإلماـ الفقيو أبك جعفر اليندكاني

" أف مسح العنؽ سنة"(.)4

= الثاني :كىك مشيكر مذىب الحنابمة ،كبو قاؿ ابف المبارؾ ،كابف أبي ليمى ،كاسحؽ فذىبكا إلى كجكب إيصاؿ
الماء إلى ما انكتـ عند االنضماـ مع أنو تبع لمفـ ،ألف الفـ مف الكجو ،كيفيـ ىذا مف حكـ مسألة المضمضة

عندىـ.
ابف قدامة :المغني.132/1 ،

( :)1الكاساني :بدائع الصنائع ،34/1 ،الشربيني :اإلقناع ،41/1 ،ابف قدامة :المغني.132/1 ،
( :)2أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء ،44/1 ،المر،يناني :اليداية شرح البداية ،13/1 ،البغدادم:
إرشاد السالؾ ،12/1 ،الشيرازم :التنبيو ،16/1 ،ابف قدامة :المغني.149/1 ،
( :)3يرل اإلماـ أحمد

أف مسحيما (األذنيف) كاجبان فيما نقؿ عف حرب عنو ،كقد سئؿ عف ذلؾ فقاؿ يعيد

الصبلة إذا تركيا ،كىك قكؿ اسحؽ بف راىكيو

.

أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء ،44/1 ،ابف المنذر :األكسط في السنف كاإلجماع كاإلختبلؼ،

 ،405/1ابف قدامة :المغني.149/1 ،

( :)4برىاف الديف :المحيط البرىاني ،22/1 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ.29/1 ،
كالمسألة فييا أربعة أقكاؿ:

األكؿ :كقد كافؽ قكؿ اإلماـ اليندكاني

 ،كاليو ذىب كثير مف عمماء المذىب الحنفي ،منيـ أبك بكر األعمش،

كبعض أصحاب الشافعي عمى رأسيـ أبك العباس ابف القاص ،كالغزالي ،كالقاضي حسيف كغيرىـ ،كىك ركاية عف
الحنابمة –رحميـ ا

جميعان.-

أبك المظفر :اختبلؼ األئمة العمماء ،45/1 ،الكاساني :بدائع الصنائع ،23/1 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ،29/1 ،

الماكردم :الحاكم ،133/1 ،النككم :المجمكع شرح الميذب ،464/1 ،المرداكم :اإلنصاؼ ،107/1 ،ابف مفمح:

المبدع شرح المقنع= .79/1 ،
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ثالثان :األدلة:

كيستدؿ لقكؿ اليندكاني

مف السنة بما يمي:

 -1أخرج البييقي في السنف الكبرل مف حديث طمحة عف أبيو عف جده أنو أبصر النبي " حيف

تكضأ مسح رأسو كأذنيو كأمر يديو عمى قفاه"( ،)1كركاه عبد الكارث عف ليث عف أبي سميـ

فقاؿ " :مسح رأسو حتى بمغ القذاؿ كىك أكؿ القفا كلـ يذكر اإلمرار"

(.)2

=الثاني :ذىب بعض الحنابمة كابف الجكزم كأبي البقاء ،كالمتكلي مف الشافعية إلى أف مسح العنؽ مستحب كال
يقاؿ أنو مسنكف كاليو ذىب الشيخ تقي الديف بف الصبلح في كبلمو عمى الكسيط ، :قاؿ ":كاألشبو عندم إف لـ
يكف سنة فيكمستحب"
النككم :المجمكع ،464/1 ،المرداكم :اإلنصاؼ ،107/1 ،ابف مفمح :المبدع شرح المقنع ،79/1 ،ابف الممقف:
البدر المنير في تخريج األحاديث الكاقعة في الشرح الكبير.223/2 ،
الثالث :ذىب أبك بكر اإلسكاؼ مف الحنفية إلى أف مسح العنؽ أدب كليس سنة ،كاليو ذىب إماـ الحرميف مف
الشافعية .
الكاساني :بدائع الصنائع ،23/1 ،النككم :المجمكع ،464/1 ،فرؽ بعض فقياء الحنفية ككذلؾ القاضي حسيف مف
الشافعية بيف السنة كالمستحب ،فذىبكا إلى أف السنة :ما كاظب النبي  عمى فعميا ،أما المستحب :فيك ما فعمو
أحيانان ،أك أمر بو كلـ يفعمو.
أما األدب :فيك ما فعمو النبي  مرة أك مرتيف ،كالسنة كاألدب يشتركاف في الندبية ،لكف السنة تتأكد.
الطحطاكم :حاشية الطحطاكم عمى مراقي الفبلح ،185/1 ،النفراكم :الفكاكو الدكاني ،149/1 ،النككم :المجمكع
شرح الميذب. 2/4 ،
الرابع :ذىب اإلماـ مالؾ ،كجميكر الحنابمة ،إلى أف مسح العنؽ ال يسف كال يستحب ،كاختاره النككم حيث قاؿ" :
ال يسف كال يستحب ،لذلؾ لـ يذكره الشافعي كال أصحابنا المتقدمكف " بؿ اعتبره بدعة بقكلو " :إف الذيف ذكركه
متابعة البف القاص كأنو لـ يثبت عف النبي ." 
أبك المظفر :اختبلؼ األئمة االعمماء ،45/1 ،القرافي :الذخيرة ،268/1 ،النككم :المجمكع ،464/1 :ابف تيمية:
االختيارات الفقيية ،389/1 ،البيكتي :الركض المربع شرح زاد المستقنع ،26/1 ،الزركشي :شرح الزركشي،
.24/1
كاختمؼ القائمكف بجكاز المسح ،ىؿ يمسح بماء جديد أـ بباقي بمؿ الرأس كاألذف عمى قكليف:
أ : -اختار القاضي الركياني أنو يمسح بماء جديد.
ب : -ذىب القاضي حسيف ،كالمتكلي ،كالبغكم إلى أنو يمسحو بماء الرأس كاألذف.
الرافعي :شرح الكجيز ،434/1 ،النككم :المجمكع.465/1 ،
( :)1السنف الكبرل لمبييقي :كتاب الطيارة :باب إمرار الماء عمى القفا ( 99/1ح.) 872
( :)2السنف الكبرل كفي ذيمو الجكىر النقي ،60/1 ،ابف حجر العسقبلني :أطراؼ المسند المعتمى،325/8 ،
ح .1146/مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،301/ 25( ،ح ،) 15951/قاؿ أبك داكد :سمعت أحمد يقكؿ :ابف عيينو
زعمكا كاف ينكره كيقكؿ أيش ىذا طمحة عف أبيو عف جده ،كقاؿ األلباني :ضعيؼ ،أبك داكد :سنف أبي داكد،
.49/1
قاؿ النككم :أنو حديث ضعيؼ باالتفاؽ ،ركاه أحمد كالبييقي مف ركاية ليث بف أبي سميـ كىك ضعيؼ ،النككم:
المجمكع.464/1 ،
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 -2قكلو  " :مف تكضأ كمسح عنقو كقي الغؿ يكـ القيامة "(.)1
 -3قكلو  " :مسح الرقبة أماف مف الغؿ " (.)2
كجو الداللة:
إف صحت ىذه األحاديث عف النبي  ،فيي كاضحة الداللة عمى أف النبي  مسح عمى

عنقو كر،ب في المسح عمى العنؽ.

قاؿ الشككاني :لـ يثبت في ذلؾ شيء يكصؼ بالصحة أك الحسف ،كقد ذكر ابف حجر في
التمخيص أحاديث كىي كاف لـ تبمغ درجة االحتجاج بيا فقد أفادت أف لذلؾ أصبلن ،كأنو ال تشترط
الصحة في كؿ ما يصمح لمحجية فإف الحسف مما يصمح لمحجية ككذلؾ األحاديث التي كؿ حديث

فييا ضعيؼ ككثرة طرقيا يكجب ليا القكة فتككف مف قسـ الحسف لغيره(.) 3

المسألة الخامسة :التكضؤ بالثمج.
أكالن :صكرة المسألة:
أراد رجؿ أف يتكضأ ،فيؿ يجكز كضكؤه بالثمج أـ ال ؟.

( :)1البدر المنير في تخريج األحاديث الكاقعة في الشرح الكبير :كتاب الطيارة :باب الكضكء ( 223/2ح )48
التمخيص ،الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :كتاب الطيارة :باب سنف الكضكء ( 163/1ح ،) 98

 ،288/1ىذا الحديث اختمؼ العمماء في الحكـ عميو ،قاؿ النككم :ىذا مكضكع ليس مف كبلـ النبي .
النككم :المجمكع. 465/1 ،

قاؿ الركياني"( :كرأيت في تصنيؼ الشيخ أبي الحسف أحمد بف فارس بإسناده عف فميح بف سميماف عف نافع عف
ابف عمر أف النبي قاؿ" :مف تكضأ كمسح يديو عمى عنقو كقي الذلة يكـ القيامة " ،كىذا صحيح ،ىذا لفظو
بحركفو) كقاؿ ابف الصبلح" :ىذا الحديث كصفو المتقدمكف بأنيـ ارتضكا اسناده دكف الكضع".

ابف الممقف :البدر المنير في تخريج األحاديث الكاقعة في الشرح الكبير.223/2 ،
( :)2البدر المنير في تخريج األحاديث الكاقعة في الشرح الكبير :كتاب الطيارة :باب الكضكء ( 221/2ح)47/
التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير :كتاب الطيارة :باب سنف الكضكء ( 162/1ح  .)97قاؿ
األلباني :مكضكع ،السمسمة الضعيفة . 167/1،

( :)3الشككاني :السيؿ الجرار.58/1 ،
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ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أف الماء الذائب مف الثمج كالبرد طيكر يجكز التكضؤ بو( ،) 1ألنو ماء

نزؿ مف السماء ،كفي دعاء النبي " الميـ طيرني بالثمج كالبرد كالماء البارد"(.) 2

كاختمفكا في الثمج إذا أمره عمى أعضائو فابتؿ بو العضك كلـ يتقاطر ،فذىب أبك جعفر

اليندكاني

إلى أف التكضؤ بالثمج مسح كليس ،سؿ فإف عالجو حتى يسيؿ يجكز (،)3

فإف جرل الثمج أم ساؿ بمس األعضاء الكاجب ،سميا لـ يعد صبلتو ألنو صار ،سبلن خفيفان

()4

( :)1برىاف الديف :المحيط البرىاني ،2.5/1 ،الزيمعي :تبييف الحقائؽ ،19/1 ،الخرشي :الخرشي عمى مختصر

سيدم خميؿ ،65/1 ،أبك الحسف المالكي :كفاية الطالب ،169/1 ،الشربيني :اإلقناع ،21/1 ،البيكتي :شرح

منتيى اإلرادات ،97/1 ،ابف قدامة :المغني ،47/1 ،ابف حزـ :المحمى.220/1 ،
( )2صحيح مسمـ :كتاب الصبلة :باب ما يقكؿ إذا رفع رأسو مف الرككع ( 346/1ح.)476/
( :)3الكاساني :بدائع الصنائع ،3/1 ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:
األكؿ :كقد كافؽ الفقيو اليندكاني

 ،كىك مذىب أبك حنيفة ،كمحمد ،كالشافعية ،كركاية ألحمد.

ابف عابديف :حاشية ابف عابديف ،96/1 ،حاشية إعانة الطالبيف ،45/1 ،ابف قدامة المغني 47/1 :البيكتي :شرح
منتيى اإلرادات. 88/1 ،
الثاني :ذىب أبك يكسؼ مف الحنفية ،كالصحيح مف مذىب الحنابمة ،إلى أف مف أراد الكضكء فمـ يجد إال ثمجان كلـ

يمكنو تذكيبو لزمو مسح أعضائو بو ، ،لقكؿ النبي " :إذا أمرتكـ بشيء فأتكا منو ما استطعتـ " .صحيح البخارم:
كتاب الجمعة ،باب مف انتظر حتى تدفف (/94/9ح  ،)7288كيركل ىذا القكؿ عف عمر.

ابف عابديف :حاشية ابف عابديف ،96/1 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،11/1 ،المرداكم :اإلنصاؼ في معرفة الراجح

مف الخبلؼ.207/1 ،
الثالث :ذىب الحنابمة في ركاية إلى أف مسح األعضاء بالثمج عند تعذر إذابتو مستحب ،ير كاجب ،كىذا يعني أف

مف أراد الكضكء كلـ يجد إال ثمجان تعذر إذابتو فيك مخير بيف المسح أك التيمـ .
المرداكم :اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ.207/1 ،

كاختمؼ الحنابمة القائمكف بجكاز مسح أعضاء الكضكء بالثمج إذا تعذرت إذابتو ،فمـ يجر الماء بمس األعضاء ىؿ
يعيد الصبلة عند كجكد الماء أـ ال عمى قكليف:
أ : -كىك الراجح أف عميو اإلعادة.

ب : -ال إعادة عميو ،ابف مفمح :المبدع شرح المقنع.176/1 ،

( )4البيكتي :شرح منتيى اإلرادات.97/1 ،
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ثالثان :األدلة:

يف
كيستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر
ُّيا الًَّذ ى
مف القرآف الكريـ بقكلو تعالى  :ىيا أىي ى
كى يك ْـ ىكأ ْىي ًد ىي يك ْـ إًلىى ا ْل ىم ىر ًاف ً
ؽ . )1(
آم ينكا إً ىذا قي ْمتي ْـ إًلىى َّ
الص ىال ًة فىا ْغ ًسميكا يك يج ى
ى
كجو الداللة:
أف اآلية الكريمة أمرت بالغسؿ ،كأقؿ الغسؿ أف يجرم عمى العضك( ،) 2كمس الثمج عمى

العضك بغير إسالة ال يسمى ،سبلن ،فكجب أال يجزئ (.) 3

فكجب إسالة الماء عمى األعضاء الكاجب ،سميا ،كقد فسر أبك حنيفة ،كمحمد ،اإلسالة

بأنيا اإلسالة مع التقاطر كلك قطرة حتى لك لـ يسؿ الماء بأف استعممو استعماؿ الدىف لـ يجز،
() 4

ككذا لك تكضأ بالثمج كلـ يقطر منو شيء لـ يجز

.

( :)1سكرة المائدة.6 :
( :)2ابف قدامة :المغني. 47/1 ،

( :)3الفخر الرازم :تفسير الفخر الرازم ،1617/1 ،الدمياطي :حاشية إعانة الطالبيف.45/1 ،
( :)4ابف عابديف :حاشية ابف عابديف.96/1 ،
مالحظة :لـ أجد لممالكية قكؿ في ىذه المسألة فيما اطمعت عميو.
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المسألة السادسة :كيفية غسؿ أعضاء الكضكء.
أكالن :صكرة المسألة:
مف أراد الكضكء ىؿ يسيؿ الماء عمى العضك الكاجب ،سمو أكالن ثـ يدلكو حتى يصؿ الماء

عمى جميعو ،أـ يغسؿ (أم يدلؾ) العضك بالماء أكالن ثـ يسيؿ عميو الماء فيتيقف مف كصكؿ الماء

إلى جميع العضك ؟.

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى كجكب كصكؿ الماء إلى العضك الكاجب ،سمو( ،) 1كاختمفكا في كيفية

،سمو (العضك) ،فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

إلى أنو يغسؿ العضك بالماء أكالن ثـ يسيؿ
()2

عميو الماء كىذا في زماف الشتاء ،أما في زماف الصيؼ فإنو يسيؿ الماء عمى عضكه كيدلكو
كالذم يبدك لي أف ما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

ىك عمى كجو االستحباب

ال الكجكب ،ذلؾ أف حكـ الدلؾ ( ،) 3في الكضكء عند الحنفية ليس كاجبان كانما ىك مندكب إليو.

( :)1ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،50/1 ،اآلبي األزىرم :الثمر الداني في تقريب المعاني ،64/1 ،النككم :المجمكع
شرح الميذب ،287/1 ،ابف قدامة :المغني.140/1 ،
( :)2برىاف الديف :المحيط البرىاني ،12/1 ،كالمسألة فييا أربعة أقكاؿ:
األكؿ :ما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

.

الثاني :ذىب بعض فقياء الحنفية إلى ،سؿ العضك بالماء أكالن ثـ يسيؿ عميو الماء  ،كىك ركاية عف المالكية
حيث قالكا إف الدلؾ يككف بأثر صب الماء عمى العضك المدلكؾ.

النفراكم :الفكاكو الدكاني ،410/1 ،الصاكم :بمغة السالؾ ،115/1 ،الدسكقي :حاشية الدسكقي.135/1 ،
الثالث :ذىب بعض فقياء الحنفية إلى أنو يسيؿ الماء عمى عضكه كيدلكو حتى يصؿ الماء إلى جميعو ،كىك
ركاية عند المالكية حيث قالكا الدلؾ يككف مقارنان لمصب.

النفراكم  :الفكاكو الدكاني  ، 410/1 ،الصاكم :بمغة السالؾ ،115/1 ،الدسكقي :حاشية الدسكقي.135/1 ،

الرابع :اقتصر خمؼ ابف أيكب مف الحنفية عمى الدلؾ في الشتاء.

برىاف الديف :المحيط البرىاني ،12/1 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،11/1 ،الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية،9/1 ،
الكاساني :بدائع الصنائع.23/1 ،

( :)3الدلؾ :ىك إمرار اليد عمى األعضاء المغسكلة ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ.50/1

مف المبلحظ أف المسألة مف حيث الكيفية اختص بيا فقياء المذىب الحنفي كالمالكي ،كلـ أجد فيما اطمعت عميو ما
يتعمؽ بالكيفية في كتب المذاىب الفقيية األخرل ،أما ما تطرقكا إليو فيك حكـ الدلؾ ،كاختمفكا فيو عمى ثالثة

أقكاؿ= :
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أما الكاجب فيك إيصاؿ الماء إلى جميع العضك (.)1
ثالثان :األدلة:
كيستدؿ لما

آم ينكا إً ىذا قي ْمتي ْـ
الًَّذ ى
يف ى

ُّيا
ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني
بظاىر اآلية الكريمة  :ىيا أىي ى
كى يك ْـ ىكأ ْىي ًد ىي يك ْـ إًلىى ا ْل ىم ىر ًاف ً
ؽ. )2( 
إًلىى َّ
الص ىال ًة فىا ْغ ًسميكا يك يج ى

كجو الداللة:
اآلية تكجب كصكؿ الماء إلى الجميع كىذا يتأكد بالدلؾ ،كالذم يراه اإلماـ أبك جعفر

اليندكاني

أف ،سؿ العضك بالماء أكالن ثـ إسالة الماء عميو في زماف الشتاء يستيقف بو كصكؿ

الماء إلى جميع العضك ،كأما في الصيؼ فإف إسالة الماء عمى العضك ثـ دلكو ىك الذم يؤكد

كصكؿ الماء إلى جميعو(. )3

= أ :-ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كالشافعية كالحنابمة -رحميـ ا  -إلى أف حكـ الدلؾ مستحب ،كىك
قكؿ الحسف ،كالنخعي ،كالشعبي ،كالثكرم ،كاسحؽ.

ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،11/1 ،الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،9/1 ،الكاساني :بدائع الصنائع ،23/1 ،الدمياطي:

حاشية إعانة الطالبيف  ،49/1زكريا األنصارم :فتح الكىاب ،28/1 ،ابف قدامة :الشرح الكبير.215 ،214/1 ،
ب  :-ذىب اإلماـ مالؾ كالمزني إلى أف الدلؾ كاجب مف كاجبات الكضكء كقد نص المالكية عمى كجكب إعادة
تاركو كلك تحقؽ كصكؿ الماء لمبشرة ،كنحكه قاؿ أبك العالية.

الصاكم :بمغة السالؾ ،115/1 ،الدسكقي :حاشية الدسكقي ،134/1 ،العبدرم :التاج كاإلكميؿ ،218/1 ،ابف

قدامة :الشرح الكبير.215/1 ،
ت  :-كركم عف اإلماـ مالؾ :أف الدلؾ ليس كاجبان لذاتو كانما ىك كاجب لتحقؽ كصكؿ الماء ،فمك تحقؽ لـ يجب.
األلكسي :ركح المعاني 69/6 ،الصاكم :بمغة السالؾ ،115/1 ،الدسكقي :حاشية الدسكقي.135/1 ،

( :)1ابف نجيـ :البحر الرائؽ.11/1 ،
( :)2سكرة المائدة.6 :

( :)3برىاف الديف :المحيط البرىاني.12/1 ،
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المسألة السابعة :حكـ الزيادة عمى الثالث في الكضكء.
أكالن :صكرة المسألة:
أراد رجؿ أف يتكضأ لصبلة فيؿ يجكز لو أف يزيد عمى الثبلث مرات في ،سؿ أعضائو ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
أجمع المسممكف عمى أف الكاجب في ،سؿ األعضاء مرة ،كعمى أف الثبلث سنة

كاختمفكا في الزيادة عمى الثبلثة ،فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

()1

،

إلى أف الزيادة عمى الثبلثة

(أربعان) بدعة كىذا إذا لـ يفرغ مف الكضكء ،فإف فرغ ثـ استأنؼ الكضكء فبل كراىة(.) 2
ثالثان :األدلة:
 يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ اليندكاني

في عدـ جكاز الزيادة في غير سبب مف السنة

كالمعقكؿ بما يمي:
( :)1النككم :المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ،106/3 ،العظيـ آبادم :عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد،
 158/1المناكم :فيض القدير. 260/5 ،
( :)2برىاف الديف :المحيط البرىاني ،21/1 ،كالمسألة فيياأربعة أقكاؿ:
األكؿ :كافؽ ما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني-

تعالى -كاليو ذىب المخمي مف المالكية فقاؿ:

"كالرابعة مخترعة إذا أتى بيا عقب الثالثة أك بعد ذلؾ كقبؿ الصبلة بذلؾ الكضكء فإف صمى بو كاف تجديد الكضكء
فضيمة" ،كىك قكؿ إماـ الحرميف الجكيني حيث قاؿ" :كالبدعة إنما ىي ،سؿ رابعة بدكف سبب" ،كاليو ذىب ابف

المبارؾ كابراىيـ النخعي .

القرافي :الذخيرة ،286/1 ،النككم :المجمكع شرح الميذب ،441/1 ،ابف قدامة :المغني.161/1 ،

ااالثاني :ذىب الفقيو أبك بكر الألعمش مف الحنفية إلى أف مف تكضأ كزاد عمى الثبلث ال يكره .
برىاف الديف :المحيط البرىاني ،20/1 ،الكاساني :بدائع الصنائع.222/1 ،

الثالث :ذىب بعض فقياء الحنفية إلى أف المتكضئ إف كاف مف نعتو الزيادة تكره ،كاف كاف مف نعتو تجديد

الكضكء أك لطمأنينة القمب عند الشؾ ال يكره .

الشيخ نظاـ ك،يره :الفتاكل اليندية ،7/1 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني ،20/1 ،السرخسي :المبسكط. 15 /1 ،
القكؿ الرابع  :ذىب الحنابمة إلى أنو تكره الزيادة عمى الثبلث كفي ركاية تحرـ كفي ركاية يزاد في الرجميف دكف
،يرىا.المركزم :مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كاسحااؽ بف راىكيو.277/2 ،

كالذم يظير مف األقكاؿ أف ىناؾ اجماع عمى أف مف زاد عمى أعضاء الكضكء أك نقص عنيا أك زاد عمى الحد
المحدكد أك نقص عنو أك زاد عمى الثبلث معتقدان أف كماؿ السنة ال يحصؿ بالثبلث فقد تعدل كظمـ .

السرخسي :المبسكط ،16 ،15/1 ،الكاساني :بدائع الصنائع ،22/1 ،القرافي :الذخيرة ،287/1 ،النككم ،المجمكع

شرح الميذب ،441/1 ،ابف قدامة :المغني.161/1 ،
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أ -مف السنة:

أخرج أبك داكد في سننو ،كالبييقي في السنف الكبرل " ،عف عمر بف شعيب عف أبيو

عف جده أف رجالن أتى إلى النبي  فقاؿ يا رسكؿ ا

كيؼ الطيكر فدعا بماء في إناء فغسؿ

كفيو ثالثان ثـ غسؿ كجيو ثالثان ثـ غسؿ ذراعيو ثالثان ثـ مسح برأسو فأدخؿ إصبعيو السباحتيف
في أذنيو ثـ غسؿ رجميو ثالثان ثالثان ثـ قاؿ ىكذا الكضكء فمف زاد عمى ىذا أك نقص فقد أساء

كظمـ أك ظمـ كأساء"(.)1

كجو الداللة مف الحديث:
ىذا الحديث فيو داللة في المنع مف الزيادة عمى الكضكء(.)2
ب -مف المعقكؿ:
دفعان لمكسكسة ،قاؿ أحمد كاسحؽ" :ال يزيد بالثبلث إال رجؿ مبتمى" أم بالجنكف لمظنة أنو

بالزيادة يحتاط لدينو ،قاؿ ابف حجر" :كلقد شاىدنا مف المكسكسيف مف يغسؿ يده بالمئيف كىك يعتقد

مع ذلؾ أف حدثو ىك اليقيف"( ،) 3كقاؿ ابف المبارؾ" ،ال آمف مف ازداد عمى الثبلث أف يأثـ" ،كقاؿ

إبراىيـ النخعي " :تشديد الكضكء مف الشيطاف لك كاف ىذا فضبلن ألكثر بو أصحاب محمد .)4("
 كيستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

في جكاز الزيادة بسبب:

ما ركم عف النبي  أنو قاؿ" :الكضكء عمى الكضكء نكر عمى نكر"(.)5

( :)1سنف أبي داكد ،باب الكضكء ثبلثان (51/1ح ،) 135 /السنف الكبرل كفي ذيمو الجكىر النقي ،كتاب الطيارة،
باب كراىة الزيادة عمى الثبلث/79/1( ،ح  )378قاؿ األلباني :حسف صحيح ،كصححو ابف خزيمة.
األلباني :صحيح أبي داكد.222/1 ،

( :)2المباركفكرم :تحفة األحكذم. 114/1 ،
( :)3المباركفكرم :تحفة األحكذم.132/1 ،

( :)4ابف قدامة :المغني ،161/1 ،المباركفكرم :تحفة األحكذم.132/1 ،

( :)5المباركفكرم :تحفة األحكذم ،132/1 ،المناكم :التيسير بشرح الجامع الصغير. 797/2 ،

نقؿ عف المنذرم ك العراقي أنيما لـ يريا مف خرجاه كأف ابف حجر ذكر أف رزينان أكرده في كتابو ،المناكم :فيض
القدير .142/6

قاؿ المباركفكرم :حديث الكضكء عمى الكضكء نكر عمى نكر ضعيؼ ،قاؿ الحافظ العراقي في تخريج اإلحياء لـ
أقؼ عميو كقاؿ الحافظ ابف حجر ىك حديث ضعيؼ ركاه رزيف في مسنده.
المباركفكرم :تحفة األحكذم.132/1 ،
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كجو الداللة:

أف مف قصد القربة مف إعادة الكضكء بعد أف صمى بو فرضان أك نفبلن كقيؿ فرضان فقط ،أك

ما يقصد بو الكضكء أك كقع الفصؿ بزمف يحتمؿ في مثمو نقض الكضكء عادةن فبل إثـ عميو(،)1
فيككف مستحبان.

المسألة الثامنة :إذا خرج الدـ في البزاؽ ،ىؿ ينتقض الكضكء.
أكالن :صكرة المسألة:
تكضأ رجؿ ثـ بزؽ فخرج في بزاقو دـ ،فيؿ عميو إعادة الكضكء ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
بل
اتفؽ الفقياء عمى أف الخارج مف السبيميف ينقض الكضكء سكاء كاف ناد انر أك معتادان ،قمي ن

أك كثي انر ،نجسا أك طاى انر( ،)2إال مالكان فإنو ال يرل النقض بالدكد كالحصى(.)3

( :)1ابف حجر العسقبلني :فتح البارم شرح صحيح البخارم.234/1 ،
( :)2أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء ،51/1 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،31/1 ،الكاساني :بدائع
الصنائع ،24/1 ،العبدرم :التاج كاالكميؿ ،29/1 ،النككم :المجمكع ،6/2 ،ابف قدامة :المغني.191/1 ،
كقد قسـ العمماء الخارج مف السبيميف عمى ضربيف:
األكؿ :معتاد كالبكؿ ،كالغائط ،كالمني ،كالمذم ،كالكدم ،كالريح ،قاؿ ابف المنذر :أجمع أىؿ العمـ عمى أنيا أحداث
ينقض كؿ كاحد منيا الطيارة كيكجب الكضكء ،كدـ االستحاضة ينقض الطيارة في قكؿ عامة أىؿ العمـ إال في قكؿ

ربيعة.
الثاني :نادر كالدـ ،كالدكد ،كالحصى ،كالشعر ،ينقض الكضكء أيضان كبو قاؿ الثكرم ،كالشافعي ،كاسحؽ،

كأصحاب الرأم ،ككاف عطاء كأبك الحسف كالحكـ ،كحماد ،كاألكزاعي ،كابف المبارؾ يركف الكضكء مف الدكد يخرج

مف الدبر ،كلـ يكجب اإلماـ مالؾ الكضكء مف ىذا الضرب ألنو نادر أشبو بالخارج مف ،ير السبيميف.
ابف قدامة :المغني.191/1 ،

( :)3العبدرم :التاج كاإلكميؿ ،290/1 ،ككذلؾ يرل اإلماـ مالؾ أف الخارج مف السبيميف عمى كجو المرض كالسمس
المبلزـ لصاحبو ،كلك نصؼ الزمف فإنو ال ينقض كالبكؿ ،كالمذم فبل كضكء منيما كاجب لكف يستحب منو
الكضكء إف الزـ جؿ الزمف أك نصفو إال أف يشؽ ،كاف كاف يفارؽ أكثر الزمف فإنو ينقض.
النفراكم :الفكاكو الدكاني ،237/1 ،ابف جزم :القكانيف الفقيية.21/1 ،

كقاؿ اإلماـ مالؾ :في سمس البكؿ " إف آذاه الكضكء كاشتد عميو البرد فبل أرل عميو الكضكء "

مالؾ :المدكنة.20/1 ،
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كاختمفكا في الخارج مف ،ير السبيميف كالقيء كالحجامة كالفصادة كالرعاؼ كالدـ الخارج مف

الفـ( ،) 1فأما البزاؽ الذم فيو الدـ فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

إلى أف البزاؽ إف كاف لكنو

يضرب إلى الصفرة فميس بناقض ،كاف كاف يضرب إلى الحمرة فيك ناقض ،كاف كانت عركؽ الدـ

تجرم بيف البزاؽ كالعمقة( )2لـ يكف ناقضان(.)3

( )1قاؿ أبك حنيفة –

 :-إف كاف القيء يسي انر ال ينقض ،كاف كاف دكدان أك حصاة أك قطعة لحـ فإنو ينقض عمى

كؿ حاؿ ،كقاؿ مالؾ كالشافعي :ال نقض بشيء مف ذلؾ عمى كؿ حاؿ :كقاؿ أحمد في ذلؾ كمو :إف كاف كثي انر
فاحشان نقض ركاية كاحدة ،كاف كاف يسي انر فعمى ركايتيف ،ذكرىما ابف أبي مكسى في اإلرشاد ،أحدىما ينقض ،كالثاني

ال ينقض.

أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء.15/1 ،
قسـ عمماء الحنفية الدـ الخارج مف الفـ إلى ثبلثة أنكاع ،األكؿ يحصؿ في الفـ ،كالثاني ينزؿ مف الرأس،
كالثالث يصعد مف الجكؼ ،الكميبكلي :مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر.32/1 ،

( )2العمؽ :ىك الدـ الغميظ أك الجامد لتعمؽ بعضو ببعض.
المطرزم :المغرب في ترتيب المعرب.80/2 ،

( :)3برىاف الديف :المحيط البرىاني 48/1 ،كالمسألة فييا قكالف:
األكؿ :كافؽ اإلماـ اليندكاني

 ،كىك قكؿ أبي حنيفة كمحمد بف الحسف في ركاية ،كركاية عف أبي يكسؼ،

كركاية عند الشافعية ،كركاية عند الحنابمة -رحميـ ا .-

السرخسي :المبسكط ،57/1 ،الكاساني :بدائع الصنائع ،26/1 ،حاشية الجمؿ ،444/2 ،ابف قدامة :المغني،

 ، 9/1كلـ يشترطكا في الدـ الخارج في البزاؽ أف يككف مؿء الفـ ،كقاؿ بو الثكرم ،كاألكزاعي ،كاسحؽ ،كالخطابي،
كىك قكؿ أكثر الفقياء كحكاه ،يره عف عمر بف الخطاب ،كعمي  ،كعف ابف سيريف كعطاء كابف أبي ليمى كزفر.

النككم :المجمكع.54/2 ،
الثاني ذىب محمد بف الحسف في ركاية إلى أنو إذا كاف الدـ فاحشان فعميو الكضكء حيث قاؿ" :ال ينقض كضكءه إال
إذا كاف مؿء الفـ كاذا خرج بقكة نفسو ال بقكة البزاؽ " ،كىك قكؿ ابف عباس.
برىاف الديف :المحيط البرىاني ،47/1 ،ابف قدامة :المغني.209/1 ،

الثالث :ذىب اإلماـ مالؾ –

 -إلى أف الدـ الخارج مع البزاؽ ال ينقض الكضكء سكاء كاف قميبلن أـ فاحشان ،كىك

قكؿ أبي ىريرة ،كابف مسعكد ،كجابر كركم عف عائشة ،كابف المسيب ،كسالـ بف عبد ا

بف عمر كالقاسـ

بف محمد ،كطاكس ،كمكحكؿ ،كربيعة ،كأبي ثكر ،كداكد ،كقاؿ البغكم :كىك قكؿ أكثر الصحابة كالتابعيف ،كىك
المشيكر عف الصحابة ،فابف أبي أكفى بزؽ دمان ثـ قاـ فصمى ،كابف عمر عصر بثرة فخرج دـ فصمى كلـ يتكضأ.

الكاساني :بدائع الصنائع ،السرخسي :المبسكط ،138/1 ،القرطبي :التمييد لما في المكطأ :،139/11 ،المجمكع،
 ،54/2ابف قدامة :المغني.209/1 ،
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ثالثان :األدلة:

كيستدؿ لما ذىب إليو أبك جعفر اليندكاني

مف السنة النبكية كالمعقكؿ بما يمي:

أ -مف السنة:
 .1أخرج البييقي في السنف الكبرل عف عائشة عف النبي  قاؿ " :إذا قاء أحدكـ في صالتو أك
قمس أك رعؼ فميتكضأ "

()1

 .2أخرج البييقي في السنف الصغرل ،كالدارقطني في سننو ،عف يزيد بف خالد عف يزيد بف محمد
بف عمر بف عبد العزيز عف تميـ الدارم عف النبي " الكضكء مف كؿ دـ سائؿ"(.) 2

كضكء " (.) 3
 .3كعف سمماف قاؿ :رآني النبي  كقد ساؿ مف أنفي دـ فقاؿ " :أحدث لذلؾ
ن
كجو الداللة:
أف النبي  أمر بالكضكء مف الدـ السائؿ ،فيقاس عميو الدـ الخارج مف الفـ بالبزاؽ ،فإذا

،مب كماؿ إلى الحمرة فإنو يمحؽ بالدـ الخالص .
ب -مف المعقكؿ:

أف الدـ الخارج المختمط بالبزاؽ إذا كاف يضرب إلى الحمرة فمو حكـ الدـ الخالص فيك نجس

خرج إلى محؿ يمحؽ التطيير فنقض كالبكؿ( )4كالعكس بالعكس.

المسألة التاسعة :المسح عمى الخفيف إذا كاف مف طبقتيف .
أكالن :صكرة المسألة:
لبس رجؿ خفان مككنان مف طبقتيف عمى طيارة إال أف ظيارة الخؼ كانت ممزقة ،فيؿ يجكز

المسح عمى البطانة؟.

( :)1ا لسنف الكبرل لمبييقي :كتاب الطيارة :باب ترؾ الكضكء مف خركج الدـ مف ،ير مخرج الحدث (222/1
ح .)669/ىذا الحديث لـ أجد الحكـ عميو.

( :)2السنف الصغرل لمبييقي :كتاب الطيارة :باب ما يكجب الكضكء ( 30/1ح ،)44/سنف الدارقطني :كتاب
الطيارة :باب الكضكء مف الخارج مف البدف ( 287/1ح ،)581/قاؿ األلباني :ضعيؼ.صحيح كضعيؼ الجامع
الصغير كزياداتو.1432/1 ،
( :)3المجالسة كجكاىر العمـ لمدينكرم المالكي 414/5( :ح ،)2290/قاؿ الدنيكرم :اسناده ضعيؼ جدان .المرجع

نفسو.

( :)4النككم ،المجمكع.55/2 ،
34

أحكامىالطكارة

الفصلىاألول
أحكامىالطكارة

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أف كؿ مف أكمؿ طيارتو ثـ لبس الخفيف كأحدث أف لو أف يمسح

عمييما( ،) 1إال في ركاية لئلماـ مالؾ( ،) 2كاختمفكا فيما لك تمزقت الظيارة كبدا قدر ثبلث أصابع
مف بطانة الخؼ دكف الرجؿ ،فقاؿ اإلماـ الفقيو أبك جعفر اليندكاني

عمى الكؿ ألنو كالجكرب المنعؿ"(.) 3

" :األصح أنو يجكز المسح

ثالثان :األدلة:
يستدؿ لإلماـ أبي جعفر اليندكاني

مف السنة بعمكـ الحديث التالي:

أخرج البخارم في صحيحو ،عف المغيرة بف شعبة  قاؿ" :كضأت النبي فمسح عمى

خفيو كصمى"(.)4

( :)1ابف المنذر ،اإلجماع ،35/1 ،النككم :المجمكع ،76/1 ،ابف قدامة.316/1 :
( :)2قاؿ ابف رشد :كاف مالؾ أكؿ زمانو يرل المسح عمى الخفيف في السفر كالحضر ،ثـ رجع فقاؿ ليمسح المسافر
كال يمسح المقيـ ،ثـ قاؿ أيضان ال يمسح المسافر كال المقيـ ،كالصكاب الذم عميو جميكر الصحابة ،كالتابعيف،
كعمماء المسمميف إجازة المسح في السفر كالحضر.

ابف رشد :البياف كالتحصيؿ.82/1 ،
قاؿ النككم

" :أنو ركم عف مالؾ ست ركايات ،إحداىا ال يجكز المسح ،كالثانية يجكز لكنو يكره ،كالثالثة يجكز

أبدان كىي األشير عنو كاألرجح عند أصحابو ،كالرابعة يجكز مؤقتان ،كالخامسة يجكز لممسافر دكف الحاضر،
كالسادسة عكسو ،ككؿ ىذا الخبلؼ باطؿ مردكد ،كقد نقؿ ابف المنذر في كتاب اإلجماع إجماع العمماء عمى جكاز

المسح عمى الخؼ".

النككم :المجمكع.476/1 ،
( :)3ابف عابديف :حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ،262/1 ،البابرتي :العناية شرح اليداية.597/1 ،
المسألة فييا قكالف:

األكؿ :كىك قكؿ جماىير الفقياء مف الحنفية ،كالمالكية كالشافعية ،كالحنابمة ،كاسحؽ -رحميـ ا .-

الكاساني :بدائع الصنائع ،11/1 ،الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،34/1 ،الحطاب الرعيني :مكاىب الجميؿ،

 ،169/1الشافعي :األـ ،48/1 ،النككم المجمكع ،498/1 ،ابف قدامة :المغني ،ا ،326/ابف عثيميف :الشرح
الممتع.258/1 ،
الثاني :ذىب الشافعية في قكؿ ليـ إلى أنو إذا تخرقت الظيارة ككانت البطانة صفيقة جاز المسح عمييا ،كاف كانت

تشؼ لـ يجز ألنو كالمكشكؼ.
النككم المجمكع.497/1 ،

( :)4صحيح البخارم :كتاب الصبلة :باب الصبلة في الخفاؼ ( 87/1ح.)388/
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كجو الداللة:

 .1عمكـ الحديث يدؿ عمى جكاز المسح عمى الخؼ(.)1

 .2كألف ما يمكف متابعة المشي عميو يسمى خفان فأشبو الصحيح ،كألف أ،مب خفاؼ العرب ككنيا

مخرقة كقد أمر النبي  بمسحيا دكف تفصيؿ فينصرؼ إلى الخفاؼ الممبكسة عندىـ ،البان(،)2
كىذا يشمؿ إف كاف الخؼ في طبقة أك طبقتيف ،كاذا كاف التخريؽ في البطانة أك الظيارة.

 .3أنو لك كاف حكـ مكشكط الظيارة يختمؼ لما أ،فمو اهلل تعالى ،كلما أىممو رسكلو .)3( 

المسألة العاشرة :إذا دخؿ الماء أحد الخفيف ىؿ يبطؿ المسح.
أكال :صكرة المسألة:
تكضأ رجؿ كمسح عمى خفيو فدخؿ الماء عمى أحد الخفيف فأصاب أكثر رجمو فيؿ يعتبر
ذلؾ بمنزلة الغسؿ كينتقض مسحو كعميو ،سؿ الرجؿ األخرل ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ األئمة األربعة عمى كجكب ،سؿ القدميف عند نزع الخفيف( ،)4مع االختبلؼ في

التفصيؿ بينيـ( ،) 5كاختمفكا فيما إذا دخؿ الماء أحد الخفيف فابتؿ أحد القدميف بالماء ،فذىب اإلماـ

( :)1البدر العيني :شرح سنف أبي داكد.94/1 ،
( :)2ابف قدامة :المغني.333/1 ،
( :)3ابف حزـ :المحمي.102/2 ،
( :)4المر،يناني :متف بداية المبتدم ،8/1 ،اإلماـ مالؾ :المدكنة الكبرل ،144/1 ،النككم :المجمكع شرح الميذب،
 ،526/1ابف قدامة :المغني. 323/1 ،

( :)5ذىب أبك حنيفة كالشافعي في ركاية إلى أف المتكضئ إذا نزع الخفيف كلـ يكف محدثان ،سؿ قدميو ال ،ير
كصمى كىك ركاية عف أحمد كاليو ذىب عطاء كعمقمة كحكي عف النخعي كالثكرم كأبي ثكر كالمزني .
الكاساني :بدائع الصنائع ،13/1 ،النككم :المجمكع شرح الميذب. 527/1 ،

كذىب اإلماـ مالؾ إلى أنو مف ،سؿ رجميو مكانو حيف ينزع خفيو أجزأه ،كاف أخر ،سؿ رجميو كلـ يغسميما حيف

ينزع الخفيف أعاد الكضكء كمو ،كاليو ذىب مكحكؿ كالزىرم كابف أبي ليمى كاألكزاعي كىك أصح الركايتيف عف

أحمد.

اإلماـ مالؾ :المدكنة الكبرل ،144/1 ،النككم :المجمكع شرح الميذب ،526/1 ،المرداكم :اإلنصاؼ.136/1 ،

ذىب الشافعية في القكؿ الثاني عندىـ إلى كجكب استئناؼ الكضكء.

كذىب الحسف البصرم كقتادة كسميماف بف حرب إلى أف مف نزع خفيو ال شيء عميو ،ال،سؿ القدميف كال ،يره بؿ
طيارتو صحيحة يصمي بيا ما لـ يحدث كما لك لـ يخمع ،كاختار ىذا القكؿ ابف المنذر ،كركم عف داكد.

النككم :المجمكع شرح الميذب527/1 ،
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أبك جعفر اليندكاني

إلى أف الماء إذا أصاب أكثر الرجؿ ينتقض مسحو كيككف بمنزلة

الغسؿ( ،)1كيجب ،سؿ الرجؿ األخرل.
ثالثان :األدلة:

يستدؿ لما ذىب إليو الفقيو أبك جعفر اليندكاني

مف المعقكؿ:

كذلؾ أف دخكؿ الماء في أحد خفي المتكضئ يجعؿ رجمو تككف بمنزلة المغسكلة فيذا
يكجب ،سؿ رجمو األخرل تحر انز مف الجمع بيف الغسؿ كالمسح ،فبل يجمع بينيما بغسؿ قدـ كمسح

عمى األخرل فيذا ال يجكز(.)2

( :)1برىاف الديف :المحيط البرىاني ،225/1 ،البابرتي ،العناية شرح اليداية ،600/1 ،كالمسألة فييا قكالف:
األكؿ :كافؽ قكؿ اإلماـ اليندكاني-

تعالى -كىك مركم عف أبي حنيفة

كىك ركاية عند الشافعية.

المراجع السابقة ،ابف عابديف :حاشية ابف عابديف ،275/1 ،النككم :المجمكع شرح الميذب ،503/1 ،المكسكعة

الفقيية الككيتية.270 ،37 :

الثاني :ذىب بعض مشايخ الحنفية إلى أنو ال يبطؿ المسح عمى الخفيف عمى كؿ حاؿ حتى لك ابتؿ القدـ كامبلن

ألف استتار القدـ بالخؼ يمنع سراية الحدث إلى القدـ فبل يعتبر ،سبلن معتب انر ،فبل يكجب انتقاض المسح ،كاليو

ذىب المالكية كالشافعية في المشيكر عندىـ حيث صرحكا بأنو ال أثر لنفكذ الماء إلى القدـ لكجكد الستر.

برىاف الديف :المحيط البرىاني ،225/1 ،النككم :المجمكع شرح الميذب ،503/1 ،المكسكعة الفقيية الككيتية:

.270/37
( )2برىاف الديف :المحيط البرىاني ،225/1 ،البابرتي :العناية شرح اليداية.600/1 ،
لـ أجد فيما اطمعت عميو قكالن لمحنابمة في ىذه المسألة.
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ادلبحث انثانً

مضائم يف اننجاصت
كيشتمؿ ىذا المبحث عمى ثالث عشرة مسألة

 المسألة األكلى :ىؿ الكمب نجس العيف أـ ال.
 المسألة الثانية :ىؿ يعتبر القدر المعفك عنو مف النجاسة بالمساحة أـ
بالكزف.

 المسألة الثالثة :القدر المعفك عنو مف رذاذ البكؿ.
 المسألة الرابعة :حكـ طيارة الثكب كاإلناء إذا أصابيا بكؿ اليرة أك الفأرة.
 المسألة الخامسة :الظرؼ إذا كضع فيو خمر فصار خالن ىؿ يطير.
 المسألة السادسة :ىؿ تطير اآلجرة كالمبنة بالجفاؼ.
 المسألة السابعة :كيفية االستنجاء باألحجار.
 المسألة الثامنة :حكـ غسؿ اليديف بعد االستنجاء.
 المسألة التاسعة :ىؿ ينجس الماء القميؿ بأثر االستنجاء.
 المسألة العاشرة :تطيير الحكض الصغير ال يكجد بو ماء إذا تنجس .
 المسألة الحادية عشر :كركد الماء عمى النجاسة في الحكض الكبير.
 المسألة الثانية عشر :ىؿ يعتبر العمؽ في الماء الراكد.
 المسألة الثالثة عشر :كيؼ تطير النجاسة المرئية؟.
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المسألة األكلى :ىؿ الكمب نجس العيف أـ ال؟.
أكالن :صكرة المسألة:
المس كمب ثكب شخص أك بدنو فيؿ يمزـ تطيير ذلؾ المكضع بحيث إنو ال تصح صبلتو
إال أف يطير ،كما لك صمى كفي كمو جرك صغير ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ عامة الفقياء عدا المالكية عمى نجاسة لعاب الكمب( ،)1كاختمفكا في الكمب ،ىؿ ىك
بناء
نجس العيف أـ ال ،فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني
إلى أف الكمب طاىر العيف ،كذلؾ ن
عمى قكلو" :أنو مف صمى كفي كمو جرك أنو تجكز صبلتو " ،كقيد ذلؾ بأف يككف الجرك مشدكد

الفـ(.)2

ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني-

-مف المعقكؿ بما يمي:

أنو لك كانت عيف الكمب نجسة لما أبيح االنتفاع بو(.)3
كالذم يظير مف ىذه المسألة أف مذىب اإلماـ أبي جعفر اليندكاني

طيارة عيف الكمب

إال أف لعابو نجس ،كلذلؾ اشترط اإلماـ أف يككف الجرك مشدكد الفـ لتصح صبلة مف صمى كىك

يحممو في كمو.

( :)1الشيباني :المبسكط ،253/1 ،العبدرم :التاج كاإلكميؿ ،91/1 ،مالؾ :المدكنة الكبرل ،11/1 ،الماكردم:
الحاكم ،51/15 ،ابف عثيميف :الشرح الممتع.4636/1 ،

( :)2ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،17/1 ،الكاساني :بدائع الصنائع ،74/1 ،ابف عابديف :حاشية ابف عابديف،
 ،208/1كفي المسألة قكالف:

األكؿ :كافؽ قكؿ اإلماـ اليندكاني

اإلماـ مالؾ -رحميـ ا

 ،كبو قاؿ بعض مشايخ الحنفية منيـ محمد بف الحسف في ركاية ،كبو قاؿ

جميعان. -

ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،107/1 ،الحطاب الرعيني :مكاىب الجميؿ لشرح مختصر الخميؿ.254/1 ،
الثاني :ذىب الشافعية ،كالحنابمة إلى أف الكمب نجس العيف ،كىك ركاية عف محمد بف الحسف ،كأبي يكسؼ.

الكاساني :بدائع الصنائع ،85/1 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،107/1 ،الدمياطي :اعانة الطالبيف  ، 9/3،ابف مفمح:

المبدع شرح المقنع.353/3 ،

( :)3ابف نجيـ :البحر الرائؽ.106/1 ،
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المسألة الثانية :ىؿ يعتبر القدر المعفك عنو مف النجاسة بالمساحة أـ بالكزف ؟.
أكالن :صكرة المسألة:
صمى رجؿ كفي ثكبو نجاسة مغمظة ،مستجسدة أك مائعة ،تزيد عف قدر الدرىـ ،فيؿ يقدر
الدرىـ بالمساحة أك بالكزف ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
أجمع أىؿ العمـ عمى أف طيارة ثكب المصمي كبدنو مف النجس شرط في صحة

الصبلة( ،)1كاختمفكا في القدر المعفك عنو مف النجاسة( ،)2فذىب الحنفية إلى أف قدر الدرىـ مف
النجاسة ال يمنع الصبلة ،كاختمفت الركايات ىؿ يعتبر قدر الدرىـ كزنان( ،)3أـ مساحة ؟.

( :)1أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء ،97 ،96/1 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني،306/5 ،
القرطبي :التمييد لما في المكطأ ،239/22 ،العبدرم :التاج كاإلكميؿ ،469/1 ،الشيرازم :التنبيو ،28/1 ،البيكتي:

الركض المربع شرح زاد المستقنع.56/1 ،

إال أف ىناؾ ركاية عف المالكية بأف إزالة النجاسة مف الثياب كاألبداف كاجب بالسنة ،كجكب سنة كليس بفرض ،فمف
صمى بثكب نجس أعاد في الكقت ،فاف خرج الكقت فبل شيء عميو.
القرطبي  :التمييد لما في المكطأ . 238/22،
( :)2اختمؼ الفقياء في القدر المعفك عنو مف النجاسة عمى ثالثة أقكاؿ:
أ -ذىب الحنفية كالمالكية فى ركاية إلى أف النجاسة المعفك عنيا ما كانت قدر الدرىـ.

ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،240/1 ،الحطاب الرعيني :مكاىب الجميؿ بشرح مختصر خميؿ. 213/1 ،

ب -ذىب المالكية في ركاية ،إلى أف قميؿ الدـ كالبكؿ كالعذرة ككثير ذلؾ كمو سكاء تعاد منو الصبلة أبدان إال ما
كاف نحك دـ البرا،يث.

الحطاب الرعيني :مكاىب الجميؿ بشرح مختصر خميؿ ،213/1 ،القرطبي :التمييد لما في المكطأ.238/22 ،
ت -ذىب اإلماـ مالؾ فى ركاية ك أحمد إلى التفريؽ بيف العذرة كالبكؿ كبيف الدـ ،كذىبكا إلى أف العذرة كالبكؿ قميمو

ككثيره سكاء تعاد منو الصبلة ،أما الدـ فبل يكجب ،سمو حتى يتفاحش ،كاليو ذىب أبك ثكر كالطبرم ،كذىب
الشافعية إلى أنو يعفى عف قميؿ الدـ في الثكب دكف الماء.

القرطبي :التمييد لما في المكطأ ،239/22 ،المركزم :مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ كاسحاؽ بف راىكيو،
 ،359/2شطا الدمياطي :إعانة الطالبيف.81/1 ،

( :)3ذىب الحنفية إلى أف الدرىـ أربعة عشر قيراطان ،كالقيراط يزف خمس حبات شعير فيككف كزف الدرىـ سبعيف

شعيرة .

ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،244/2 ،الشيخ نظاـ ك،يره :الفتاكل اليندية ،179/1 ،الدمشقي الميداني :المباب في شرح
الكتاب.74/1 ،
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 ،بيف الركايتيف فقاؿ " :لما اختمفت عبارات

كفؽ اإلماـ الفقيو أبك جعفر اليندكاني

محمد في ىذا فنكفؽ كنقكؿ" :أراد بذكر العرض (أم المساحة)

()1

تقدير المائع كالبكؿ كالخمر

()2
كنحكىما ،كبذكر الكزف تقدير المستجسد كالعذرة كنحكىا ،فاف كانت أكثر مف مثقاؿ ذىب  ،كزنان

تمنع ،كاال فبل" (.)3
ثالثان :األدلة:

يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

:

إف إعماؿ الركايتيف إذا أمكف أكلى مف ترؾ إحداىما خصكصا مع مناسبة ىذا التكزيع إذ

ذىب إليو عامة مشايخ الحنفية(.)4

( :)1تقدر مساحة الدرىـ بقدر الكؼ ما كراء مفاصؿ األصابع.
الكاساني :بدائع الصنائع ،80/1 ،السمرقندم :تحفة الفقياء ،64/1 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ.240/1 ،
( :)2العشركف مثقاؿ مف الذىب :األقرب أنيا خمسة كثمانكف جرامان ،كعمى ذلؾ يككف المثقاؿ الكاحد  4.6جراـ.
مجمة البحكث اإلسبلمية.335/33 :

( :)3الكاساني :بدائع الصنائع ،80/1 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،240/1 ،السمرقندم :تحفة الفقياء،64/1 ،
كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:

األكؿ :كقد كافؽ قكؿ اإلماـ اليندكاني

 ،كاختاره كثير مف مشايخ الحنفية.

الكاساني :بدائع الصنائع ،80/1 ،الكيمبكلي :مجمع األبحر في شرح ممتقى األنير ،92/1 ،ابف نجيـ :البحر
الرائؽ.240/1 ،
الثاني :ذىب بعض فقياء الحنفية إلى أف النجاسة التي تمنع جكاز الصبلة ما كانت قدر الدرىـ كزنان.

الثالث :ذىب محمد في ركاية لو إلى أف النجاسة التي تمنع جكاز الصبلة قدر الدرىـ الكبير مساحة ،كقدر بعرض

الكؼ دكف أف يفرؽ بيف المائعة كالمستجسدة.

السمرقندم :تحفة الفقياء ،64/1 ،الكيمبكلي :مجمع األنير شرح ممتقى األبحر ،92/1 ،الشيخ نظاـ ك،يره ،الفتاكل
اليندية ،45/11 ،المر،يناني ،اليداية شرح البداية ،35/1 ،ابف نجيـ ،البحر الرائؽ.240/1 ،
( :)4ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،240/1 ،الدمشقي الميداني ،المباب في شرح الكتاب ،27/1 ،الطحطاكم :حاشية
الطحطاكم عمى مراقي الفبلح.104/1 ،

41

أحكامىالطكارة

الفصلىاألول
أحكامىالطكارة

المسألة الثالثة :القدر المعفك عنو مف رذاذ البكؿ.
أكالن :صكرة المسألة:
كما لك باؿ رجؿ قائمان فأصاب ثكبو رذاذ البكؿ ،فيؿ يعفى عنو ،أـ أنو يجب تطييره؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
أجمع أىؿ العمـ عمى إثبات نجاسة بكؿ اآلدمي( ،)1كاختمفكا فيما يصيب الثكب قدر رؤكس

اإلبر فذىب اإلماـ أػبك جعفر اليندكاني

 ،إلى أنو يعفى عنو إذا كاف مثؿ رؤكس اإلبر كقيد

ذلؾ بأف الجزء اآلخر مف اإلبر معتبر( )2بمعنى أنو إذا كاف الرذاذ بقدر الجانب اآلخر مف اإلبر

فإنو يجب تطييره.
ثالثان :األدلة:

يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ اليندكاني

بما يمي:

أ -القاعدة الفقيية "المشقة تجمب التيسير"( )3فإف مف أسباب التخفيؼ في العبادات العسر كعمكـ
البمكل ك مف ذلؾ البكؿ الذم ترشش عمى الثكب قدر رؤكس اإلبر(.)4

( :)1النككم :المجمكع شرح الميذب ،548/2 ،ابف المنذر :اإلجماع.36/1 ،
( :)2ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،247/1 ،السيكاسي ،شرح فتح القدير ،208 ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:
األكؿ :كقد كافؽ اإلماـ اليندكاني

 ،كىك ركاية عف اإلماـ مالؾ

.

محمد عميش :فتح الجميؿ.66/1 ،
الثاني :ذىب الحنفية ،إلى أنو يعفى عف البكؿ المتنضح قدر رؤكس اإلبر ،ككذلؾ إذا كاف قدر جانبيا اآلخر.

الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،46/1 ،الزيمعي :تبييف الحقائؽ ،75/1 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ،247/1 ،

السيكاسي :شرح فتح القدير.208/1 ،

الثالث :ذىب أبك يكسؼ مف الحنفية ،كالمعتمد عند المالكية ،كالشافعي،كالحنابمة كأبك ثكر ،كابف تيمية إلى إف

يسير البكؿ كالغائط ككثيره ،كذىبكا إلى أنو ال يعفى عف يسير البكؿ كلك كاف كرؤكس اإلبر.

الكميبكلي :مجمع األنير ،94/1 ،النفراكم :الفكاكو الدكاني ،606/2 ،مالؾ بف أنس :المدكنة ،129/1 ،ابف بطاؿ:
شرح صحيح البخارم ،337/1 ،الييثمي :الفتاكل الفقيية الكبرل  ، 51/1،ابف المنذر :األكسط في السنف كاإلجماع
كاالختبلؼ ،138/2 ،ابف تيمية :المحرر في الفقو ،13/1 ،ابف قدامة المغني.760/1 ،
( :)3ابف نجيـ :األشباه كالنظائر.76/1 ،
( :)4المرجع السابؽ.
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ب -كألف بدف اإلنساف بالنسبة لو كقربة مآلنة فاالحتراز عنو عسر( ،)1كما يصيب اإلنساف عند بكلو
بقدر رؤكس اإلبر تجنبو فيو مشقة ،كاالحتراز عنو عسير ،فإف زاد عمى ذلؾ تصبح النجاسة

ظاىرة كتخرج عف عمكـ المعفك عنو.

المسألة الرابعة :حكـ طيارة الثكب كاإلناء إذا أصابيا بكؿ اليرة أك الفأرة.
أكالن :صكرة المسألة:
بالت ىرة أك فأرة ف ي إناء أك عمى ثكب ،فيؿ يجكز الكضكء مف اإلناء ،أك الصبلة في

الثكب الذم أصابو لنجاستو أـ ىك معفك عنو ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى نجاسة بكؿ اليرة كالفأرة( ،)2كاختمؼ مشايخ الحنفية في بكؿ اليرة كالفأرة
إذا اختمط بالماء أك أصاب الثكب ،فيؿ ينجسو أـ ال ؟.
قاؿ اإلماـ الفقيو أبك جعفر اليندكاني

 " :ينجس اإلناء دكف الثكب "(. )3

( :)1محمد عميش :فتح الجميؿ. 66/1 ،
( :)2الماكردم :الحاكم في فقو الشافعي ،249/2 ،حيث ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية ،كالشافعية ،كالمالكية،
كالحنابمة إلى أف أبكاؿ ،ير اآلدمييف كأركاثيا نجسة بكؿ حاؿ ،إال قكؿ نقؿ عف النخعي أنيا كميا طاىرة ،كقاؿ

النككم :إف صحت الركاية عف النخعي فيي مردكدة .
النككم :المجمكع شرح الميذب.550/2 ،
( :)3السيكاسي :شرح فتح القدير ،208/1 ،ابف عابديف :حاشية ابف عابديف ،399/1 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ،
 ،242كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:
األكؿ :كقد كافؽ قكؿ اإلماـ اليندكاني

 ،كذىب إليو بعض مشايخ الحنفية.

الثاني :ذىب محمد بف الحسف في ركاية إلى أف بكؿ اليرة كالفأرة نجس فمك أصاب الثكب أكثر مف قدر الدرىـ منع
مف جكاز الصبلة ،كما أنو يفسد الماء حتى ال يجكز التكضؤ منو ،كىك الظاىر مف قكؿ الحنفية كسائر النجاسات.

برىاف الديف :المحيط البرىاني ،241/1 ،الكميبكلي ،مجمع األنير في ممتقى األبحر ،93/1 ،ابف عابديف :تكممة
حاشية رد المختار.321/1 ،
الثالث :ذىب محمد بف الحسف إلى أنو ال يرل في بكؿ الفأرة بأسان ،كذىب إلى أف البمكل في بكليا ظاىر ،كاف كجد
رائحتو في الثكب كاف صمى فيو لـ يقؿ بأنو ال يجزئو.

برىاف الديف :المحيط البرىاني.241/1 ،
مبلحظة :ىذه المسألة بيذه الصكرة لـ يتحدث فييا ،ير الحنفية إال أنيـ ذكركا أف أبكاؿ ،ير اآلدمييف نجسة بكؿ

حاؿ كما ذكرت الباحثة آنفان .

43

أحكامىالطكارة

الفصلىاألول
أحكامىالطكارة

ثالثان :األدلة:

يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

بما يمي:

أ -القاعدة الفقيية" :المشقة تجمب التيسير" فبكؿ اليرة عفك في ،ير أكاني الماء حيث إف
الضركرة في بكؿ اليرة منتفية ألنيا ال تقصد الماء لتبكؿ فيو ،فيحكـ بنجاستو( ،)1أما الثياب
فؤلف السنكر يعتاد البكؿ عمى الفراش فبكلو معفك عنو لمضركرة كعمكـ البمكل (.)2

ب -مف المعقكؿ :أف بكؿ اليرة كالفأرة نجس ألنو يستحيؿ إلى نتف كفساد ،كاالحتراز عنو ممكف في
الماء لعادة تخمير األكاني( ،)3ك،ير ممكف في الثياب ألف صيانة الثياب تككف بأف يمؼ
البعض في البعض ،كمتى صيف عمى ىذا الكجو كباؿ عمى الثكب األعمى يصؿ إلى باقيو

فصار البكؿ معفكان عنو في الثياب(.)4

ربما يككف ىذا الدليؿ مناسبان لمزمف الذم عاش فيو اإلماـ أبك جعفر

 ،أما في زماننا فقد

أصبح االحتراز عف بكؿ اليرة كالفأرة ممكنان لعادة صيانة الثياب في الدكالب.
كلعدـ دخكؿ كانتشار القطط في البيكت ىذه األياـ.

المسألة الخامسة :الظرؼ( ،)5إذا كضع فيو خمر فصار خالن ىؿ يطير.
أكالن :صكرة المسألة:

كضع خمر في ظرؼ أم (كعاء) ثـ تحكؿ الخمر إلى خؿ ،فما حكـ أعمى الكعاء الذم

انتقص منو الخمر قبؿ أف يصير خبلن ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى طيارة الخمر باالستحالة فإذا انقمبت الخمر خبلن بنفسيا فإنيا تطير(.)6
( :)1برىاف الديف :المحيط البرىاني.241/1 ،

( :)2الطحطاكم :حاشية الطحطاكم عمى مراقي الفبلح.102/1 ،
( :)3ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،241/1 ،السيكاسي ،شرح فتح القدير.208/1 ،
( :)4برىاف الديف :المحيط البرىاني.241/1 ،
( :)5الظرؼ :الكعاء ككؿ ما يستقر ،يره فيو ،كالظرفية حمكؿ الشيء في ،يره حقيقة نحك الماء في الككز أك مجا انز
نحك النجاة في الصدؽ.

أحمد الزيات ك،يره :المعجـ الكسيط.576/2 ،
( :)6ابف عابديف :حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ،451/6 ،المكسكعة الفقيية الككيتية ،96/29 :القرافي:
الذخيرة ،119/4 ،النككم المجمكع شرح الميذب ،574/2 ،ابف قدامة :الشرح الكبير.346/10 ،
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كاختمفكا في حكـ أعمى الكعاء الذم انتقص منو الخمر قبؿ أف يصير خبلن ،فذىب اإلماـ

أبك جعفر اليندكاني

التكمؼ(.)1

إلى أنو إذا صار ما في الظرؼ خبلن يطير الظرؼ كمو كال يحتاج إلى ىذا

ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ اليندكاني -

 -مف المعقكؿ بما يمي:

 .1أف نجاسػػة اإلنػػاء عمػػى ظػػاىره مػػف أج ػزاء الخمػػر ،فػػإذا انقمبػػت فػػي اإلنػػاء خ ػبلن انقمبػػت تمػػؾ
األجزاء معيا فصارت خبلن فيطير الجميع(.)2

 .2كألف بخار الخؿ يرتفع إلى أعمى اإلناء فيطير كمو(.)3

 .3أف الحكـ عمى اإلناء بالنجاسة فيو تكمؼ( ،)4كاهلل تعالى يقكؿ  :ىك ىما ىج ىع ىؿ ىعمى ْي يك ْـ ًفي الد ً
ِّيف
(.)5
ًم ْف ىح ىر وج

( :)1الشيخ نظاـ ك،يره :الفتاكل اليندية ،416/5 ،الكميبكلي :مجمع األنير ،في شرح ممتقى األبحر،252/4 ،
كالمسألة فييا قكالف:

األكؿ :كقد كافؽ اإلماـ اليندكاني

تعالى ،ك عميو الفتكل في المذىب الحنفى كاليو ذىب المالكية كالشافعية

كالفقيو أبك الميث.

الشيخ نظاـ ك،يره :الفتاكل اليندية ،416/5 ،المير،ناني :اليداية شرح البداية ،113/4 ،ابف عابديف :حاشية رد
المحتار عمى الدر المختار 451/6 ،6/1 ،نقبلن عف اليداية ،الكميبكلي :مجمع األنير ،في شرح ممتقى األبحر،

 ،252/4الحطاب الرعيني :مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ ،139/1 ،الماكردم :الحاكم في فقو الشافعي،
.46/1
الثاني :ذىب الحنفية في ركاية إلى أف ما يكازم اإلناء مف الخؿ يطير ،أما أعمى الظرؼ الذم انتقص منو الخمر
قبؿ أف يككف خبلن يككف نجسان فيغسؿ أعبله بالخؿ حتى يطير الكؿ ،كاف لـ يفعؿ كذلؾ حتى صب العصير فيو

كمؤله يتنجس العصير كال يحؿ شربو ألنو خالطو خمر.

الشيخ نظاـ ك،يره :الفتاكل اليندية ،416/5 ،المير،ناني :اليداية شرح البداية ،113/4 ،ابف عابديف :حاشية رد

المحتار عمى الدر المختار 451/6 ،6/1 ،نقبلن عف اليداية.
أما الحنابلت فلم أجد لهم قىالً في المسألت .
( :)2الماكردم :الحاكم في فقو الشافعي.46/1 ،
( :)3الكميبكلي :مجمع األنير ،في شرح ممتقى األبحر.252/4 ،
( . :)4الشيخ نظاـ ك،يره :الفتاكل اليندية416/5 ،
( :)5الحج.78 :
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المسألة السادسة :ىؿ تطير اآلجرة( ،)1كالمبنة

()2

أكالن :صكرة المسألة:

بالجفاؼ؟.

آجرة ممتصقة باألرض كصميا نجاسة ،فيؿ تطير بالجفاؼ ؟ كاف كانت مكضكعة تنقؿ مف

مكاف إلى مكاف فكيؼ يمكف تطييرىا.

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أف األصؿ في تطيير األشياء يككف بالماء ،ك اختمفكا في اآلجرة إذا
كانت مفركشة فأصابتيا النجاسة فيؿ يمزـ تطييرىا بالماء أـ أنيا تطير بالتجفيؼ ؟.
إلى أف اآلجرة إف كانت مفركشة فحكميا حكـ
فذىب اإلماـ الفقيو أبك جعفر اليندكاني

األرض تطير بالجفاؼ ،كاف كانت مكضكعة تنقؿ كتحكؿ مف مكاف لمكاف ال بد مف الغسؿ ككذلؾ
.)3( ،
المبنة
ثالثان :األدلة:

 يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني -

 -بالقياس كالمعقكؿ بما يمي:

أ -بالقياس.

قياس اآلجرة كالمبنة المفركشة التي ال تنقؿ عمى األرض إذا أصابيا نجس فجفت بالشمس
أك اليكاء ذىب أثره طيرت كجازت الصبلة عمييا( ،)4لقكلو  " :ذكاة األرض يبسيا "(.)5

( :)1اآلجر :المبف إذا طبخ بمد اليمزة كالتشديد أشير مف التخفيؼ ،كالكاحدة آجرة .
الفيكمي :المصباح المنير ،6/1 ،المطرزم ،المغرب في ترتيب المعرب.30/1 ،

( :)2المبنة :كاحدة المبف كىي التي تتخذ مف الطيف كيبنى بيا .
المطرزم ،المغرب في ترتيب المعرب.30/1 ،

( :)3برىاف الديف :المحيط البرىاني ،271/1 ،كالمسألة فييا قكالف .
األكؿ :كقد كافؽ قكؿ اإلماـ اليندكاني

كاليو ذىب الحنفية كىك مذىب الشافعية ك الصحيح مف مذىب

الحنابمة.

ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،237/1 ،الشيخ نظاـ ك،يره :الفتاكل اليندية ،السيكاسي :شرح فتح القدير201 ،199/1 ،

الرافعي :العزيز شرح الكجيز ،114/8 ،المرداكم :اإلنصاؼ.232/1 ،

الثاني :ذىب المالكية كالحنابمة -رحميـ ا  -في ركاية إلى أف اآلجر المتنجس ال يطير.
الطاب الرعيني :مكاىب الجميؿ  ، 229/1،المرداكم :اإلنصاؼ.232/1 ،

( :)4الشيخ نظاـ ك،يره :الفتاكل اليندية ،44/1 ،السرخسي :المبسكط.376/1 ،
( :)5السنف الكبرل لمبييقي كفي ذيمو الجكىر النقي ،باب مف قاؿ بطيكر األرض إذا يبست ( ،272/2ح.)525 /
قاؿ عمماء الحديث  :ال أصؿ لو كانما ىك مف كبلـ محمد بف الحنفية.
الزركشى :الآلليء المنثكرة في األحاديث المشيكرة ،57/1 ،األمير المالكي :النخبة البيية في األحاديث المكذكبة

عمى خير البرية ،8/1 ،العجمكنى :كشؼ الخفاء .417/1
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كجو الداللة:
أثرىا(.)1

الحديث يدؿ عمى أف األرض تطير مف النجاسة مثؿ البكؿ كأشباىو إذا جفت كذىب

ب -مف المعقكؿ.

النجاسػػة تحرقيػػا الشػػمس كتفرقيػػا الػريح كينشػػفيا اليػكاء فػػبل تبقػػى عينيػػا بعػػد تػػأثير ىػػذه األشػػياء
فييا فتعكد األرض كما كانت قبؿ اإلصابة( ،)2ككذا اآلجرة المفركشة.

 كيستدؿ لو بأف اآلجرة إذا كانت تحكؿ مف مكاف إلى مكاف فال بد مف غسميا إذا المستيا

النجاسة:

أف األشياء إذا المستيا النجاسة ال تطير إال بزكاؿ النجاسة كالنجاسة تػزكؿ بالغسػؿ( ،)3كاآلجػرة
أك المبنة المتنقمة ال يصعب ،سميا فتككف طيارتيا بغسميا ،كالثياب كاآلنية ك،يرىما.

المسألة السابعة :كيفية االستنجاء( ،)4باألحجار.

أكالن :صكرة المسألة:

أراد أف يستنجي ،فكيؼ يفعؿ باألحجار الثبلثة ؟.

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:

أجمع الفقياء عمى أف الخارج مف السبيميف المعتاد النجس الممى ِّكث يستنجى منو( ،)5عمى

االختبلؼ بينيـ في حكمو ،كاختمفكا في كجكب اعتبار عدد األحجار مف االستجمار( ،)6كاختمفكا في
( :)1ابف قتيبة، ،ريب الحديث ،546/2 ،ابف عابديف :حاشية ابف عابديف ،239/1 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ،
.237/1

( :)2السرخسي :المبسكط.376/1 ،

( :)3الكيمبكلي :مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر.90/1 ،
( :)4االستنجاء :نزع الشيىء مف مكضعو.

ازالة النجك كأكثر ما يستعمؿ في إزالتيا الماء كقد يستعمؿ في إزالتيا الحجارة.
سعدم أبك حبيب :القامكس الفقيي.349/1 ،

( :)5المكسكعة الفقيية الككيتيو ،116 /4 :كقد اختمؼ الفقياء في كجكب االستنجاء فقاؿ أبك حنيفة كمالؾ في
ركاية :ىك مستحب كليس بكاجب ،كقاؿ الشافعي كأحمد :ىك كاجب.
أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء.48/1 ،

( :)6قاؿ أبك حنيفة كمالؾ :االعتبار باإلنقاء فإف حصؿ بحجر كاحد لـ يستحب الزيادة عميو ،كقاؿ الشافعي كأحمد:
يعتبر مع اإلنقاء العدد كىك ثبلثة أحجار حتى لك أنقى بدكنيا ال يجزئو حتى ينقي بيا ،فإف لـ ينقي بثبلثة زاد حتى

ينقي ،أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء.48/1 ،
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كيفية استخداـ األحجار الثبلثة عند االستنجاء ،فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

 ،إلى أنو

يدبر بالحجر األكؿ ثـ يقبؿ بالثاني كيدبر بالثالث في الصيؼ ،أما في الشتاء فيقبؿ باألكؿ كيدبر

بالثاني كيقبؿ في الثالث ،كالمرأة تفعؿ في جميع األكقات ما يفعمو الرجؿ في الشتاء(.)1

ثالثان :األدلة:

استدؿ اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

 ،لما ذىب إليو مف المعقكؿ بما يمي:

أف خصيتي الرجؿ تتدلى في الصيؼ فيخاؼ التمكيث إف اقبؿ باألكؿ ،كال كذلؾ في

الشتاء( ،)2بخبلؼ المرأة.

المسألة الثامنة :حكـ غسؿ اليديف بعد االستنجاء.
أكالن :صكرة المسألة:
استنجى رجؿ بالماء كلـ يغسؿ يده بعد االستنجاء ،فيؿ تعتبر يده طاىرة أـ يجب عميو ،سؿ يده

بعد االستنجاء ؟.

( :)1الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،48/1 ،الزيمعي :تبييف الحقائؽ ،77/1 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني،16/1 ،
كالمسألة فييا خمسة أقكاؿ:

األكؿ :ما ذىب إليو الفقيو أبك جعفر اليندكاني

.

الثاني :مذىب الحنفية :لـ يفرقكا بيف الصيؼ كالشتاء ،فمذىبيـ أنو يقبؿ في األكؿ ،كيدبر في الثاني ،كيقبؿ في

الثالث.

الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية.48/1 ،
الثالث :ذىب اسحؽ المركزم مف الشافعية :إلى أنو يمسح بالحجر األكؿ الصفحة اليمنى مف مقدميا إلى مؤخرىا،

كيمسح بالحجر الثاني الصفحة اليسرل مف مؤخرىا إلى مقدميا ،كيمسح بالحجر الثالث جميع المحؿ .

الرابع :ذىب أبك عمي بف أبي ىريرة مف الشافعية :أنو يمسح بالحجر األكؿ مف مقدـ الصفحة اليمنى إلى مؤخرىا،
ثـ يديره إلى الصفحة اليسرل مف مؤخرىا إلى مقدميا ،ثـ يمسح بالحجر الثاني مف مقدـ اليسرل إلى مؤخرىا ،ثـ

يديره إلى الصفحة اليمنى مف مؤخرىا إلى مقدميا ،ثـ يمسح بالحجر الثالث جميع المحؿ كىي المسربة ،كىذا القكؿ
رجحو النككم.
الخامس :ذىب بعض الشافعية إلى أنو يضع حجر عمى مقدـ المسربة كيمره إلى آخرىا ،ثـ حج انر عمى مؤخر
المسربة كيمره إلى أكليا ،ثـ يحمؽ بالثالث.

الشيرازم :الميذب ،27/1 ،الماكردم :الحاكم ،165/1 ،النككم :المجمكع شرح الميذب.106/2 ،

( :)2الزيمعي :تبييف الحقائؽ ،77/1 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني. 16/1 ،
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ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفػؽ الفقيػاء عمػػى كجػكب إ ازلػة النجاسػػة عػف األبػػداف كالثيػاب إال فػي ركايػػة لئلمػاـ مالػػؾ(،)1

كاختمفكا في حكـ ،سؿ اليديف بعد االستنجاء ( ،)2فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني
طيارة المغسكؿ تطير اليد

()3

إلى أنػو مػع

.

كىذا يعني أف ،سؿ اليديف بعد االستنجاء ليس كاجبػان كلكػف ىػذا ال يمنػع مػف ،سػؿ اليػديف ال عمػى

سبيؿ الكجكب كانما لتككف أنقى كأنظؼ (.)4
ثالثان :األدلة:
يستدؿ لقكؿ اإلماـ اليندكاني-

 -مف المعقكؿ بما يمي:

كذلؾ أف الشريعة حكمت بطيارة محؿ االستنجاء بإزالة النجاسة عنو بالماء ،فمف باب أكلى
أف تكػػكف اليػػد قػػد طيػػرت إذا لػػـ تعمػػؽ بيػػا النجاسػػة ،كلكػػف األكلػػى ،سػػؿ اليػػد بعػػد االسػػتنجاء لتكػػكف

أنقى كأنظؼ

()5

.

كقد أخرج البخارم مف حديث ميمكنة بنت الحارث " أنيا كضعت لرسكؿ ا

 غسالن

كسترتو فصب عمى يده فغسميا مرة أك مرتيف " قاؿ سميماف ال أدرم أذكر الثالثة أـ ال ثـ أفرغ

بيمينو عمى شمالو فغسؿ فرجو ثـ دلؾ يده باألرض أك بالحائط "(. )6

( :)1برىاف الديف ،المحيط البرىاني ،254/1 ،القرطبي :الكافي في فقو أىؿ المدينة ،159/1 ،نككم الجاكم :نياية
الزيف ،45/1 ،ابف تيمية :شرح العمدة.402/1 ،

( :)2أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء . 41/1 ،برىاف الديف ،المحيط البرىاني ،254/1 ،القرطبي:
الكافي في فقو أىؿ المدينة.159/1 ،
( :)3ابف عابديف :حاشية رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار.345/1 ،
( :)4ابف عابديف :حاشية رد المحتار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار ،345/1 ،كالمسألة فييا قكالف:
األكؿ :كقد كافؽ اإلماـ الفقيو اليندكاني -

تعالى -كىك قكؿ بعض فقياء الحنفية -رحميـ اهلل تعالى ،-كبو

قاؿ المالكية كالشافعية كالحنابمة.

ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،18/1 ،الشيخ نظاـ ك،يره :الفتاكل اليندية ،49/1 ،الخرشي :شرح مختصر خميؿ،

 142/1شطا الدمياطي :اعانة الطالبيف ،128/1 ،الحجاكم اإلقناع.16/1 ،
الثاني :ذىب بعض فقياء الحنفية إلى كجكب ،سؿ اليديف بعد االستنجاء ألنيا تتنجس بو كىك ركاية عند

الشافعية.

ابف عابديف ،حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ،645 /1 ،شطا الدمياطي :حاشية إعانة الطالبيف. 128/1 ،
( :)5الشيخ نظاـ ك،يره :الفتاكل اليندية.49/1 ،

( :)6صحيح البخارم :كتاب الغسؿ ،باب مف أفرغ بيمينو عمى شمالو في الغسؿ ( ،62/1ح.)266/
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كجو الداللة:

يستدؿ بيذا الحديث عمى استحباب مسح اليد بالتراب أك بالحائط كاألرض لقكلو ثـ دلؾ يػده

باألرض أك بالحائط ،كالفعؿ المجرد ال يدؿ عمى الكجكب

(.)1

ق ػػاؿ اب ػػف المن ػػذر " :يس ػػتحب لم ػػف اس ػػتنجى بالم ػػاء أف يغس ػػؿ ي ػػده أك يض ػػرب بي ػػده األرض

لمنظافة كإلزالة الريح إف بقيت في اليد كليس ذلؾ بكاجب كال مأثـ عمى مف تركو "(.)2
كىذا يدؿ عمى أنو إذا لـ يكف في يده نجاسة لـ يجب الغسؿ.

المسألة التاسعة :ىؿ ينجس الماء القميؿ بأثر االستنجاء.
أكالن :صكرة المسألة:
جمس مستنج باألحجار في ماء قميؿ ،أك جمس في طست ماء ،فيؿ ينجس الماء ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أنو يعفى عف أثر االستنجاء في محمو لمضركرة كدفعان لمحرج( ،)3كاختمفكا

في العفك عنو في ،ير محمو ،فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني -

باألحجار لك جمس في طست ،أك سبح في الماء أنو ال ينجس(.)4

 ،-إلى أف المستنجي

( :)1ابف حجر :فتح البارم شرح صحيح البخارم.362/1 ،
( :)2ابف المنذر :األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ.357/1 ،
( :)3الزيمعي :تبييف الحقائؽ ،77/1 ،القرافي :الذخيرة ،207/1 ،النككم :المجمكع شرح الميذب ،79/1 ،الرافعي:
العزيز شرح الكجيز ،40/4 ،ابف قدامة :المغني. 236/1 ،
( :)4برىاف الديف :المحيط البرىاني ،19/1 ،كالمسألة فييا قكالف:
األكؿ :كقد كافؽ اإلماـ اليندكاني

 ،كىك قكؿ محمد بف الحسف مف الحنفية ،كالمعتمد عند المالكية –رحميـ

ا  ،-العبادم الزبيدم :الجكىرة النيرة ،37/1 ،اآلبي األزىرم :الثمر الداني.189/1 ،

الثاني :ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية ،كىك ركاية عند المالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة –رحميـ ا  ،-إلى أف

أثر االستنجاء ال يعفى عنو في ،ير محمو ،فمك انغمس في ماء قميؿ نجسو.

الزيمعي :تبييف الحقائؽ ،77/1 ،الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،48/1 ،اآلبي األزىرم :الثمر الداني في تقريب
المعاني ،189/1 ،النككم :المجمكع ،97/1 ،الرافعي :العزيز شرح الكجيز ،40/4 ،زكريا األنصارم :أسنى
المطالب ،174 ،ابف قدامة :المغني ،764/1 ،ابف قدامة :الشرح الكبير ،30/1 ،المرداكم الدمشقي :اإلنصاؼ،
.236/1
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ثالثان :األدلة:

يستدؿ لقكؿ اإلماـ اليندكاني -

 -مف السنة بما يمي:

أخرج أحمد في مسنده ،كأبك داكد في سننو :عف ابف عباس  أف امرأة مف أزكاج النبي
()1

 ا،تسمت مف جنابة فا،تسؿ النبي كتكضأ مف فضميا كقاؿ" :الماء طيكر ال ينجسو شيء"
كجو الداللة:

أف الماء طاىر في نفسو مطير لغيره ال ينجسو شيء مما اتصؿ بو مف النجاسة التي لـ

تغير أحد أكصافو(.)2

كىذا يدؿ عمى أف فضؿ الماء الناتج عف آثار المني باال،تساؿ ال ينجس الماء ،فكذلؾ

الماء القميؿ إذا خالط مكضع االستنجاء مف البكؿ كالبراز.

المسألة العاشرة :تطيير الحكض الصغير ال يكجد بو ماء إذا تنجس .
أكالن :صكرة المسألة:
حكض صغير ال يكجد بو ماء كفيو نجاسة ،فيؿ يطير بصب الماء الطاىر فيو ؟.
أك كحكض صغير تنجس ماؤه ،فدخؿ الماء الطاىر فيو مف جانب ،كساؿ ماء الحكض

مف جانب آخر (.)3

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى نجاسة المكضع الذم تمتصؽ بو نجاسة( ،)4كاختمفكا في كيفية تطييرىا
بالماء كالحكض الصغير إذا تنجس ،فذىب أبك جعفر اليندكاني-

الطاىر فيو كخرج بعضو يحكـ بطيارتو بعد أف ال تستبيف النجاسة (.)5

 ،-إلى أنو إذا دخؿ الماء

( :)1مسند اإلماـ أحمد 359/17( :ح  )11257 /سنف أبي داكد ،كتاب الطيارة ،باب ما جاء في بئر بضاعة
( 17/1ح  )66القرطبي :التمييد لما في المكطأ . 333/1 ،قاؿ األلباني  :حديث صحيح ،إركاء الغميؿ . 45/1،
( :)2القرطبي :التمييد لما في المكطأ ،333/1 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني. 87/1 ،
( :)3الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،17/1 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني. 98/1 ،
( :)4برىاف الديف ،المحيط البرىاني ،254/1 ،القرطبي :الكافي في فقو أىؿ المدينة ،159/1 ،نككم الجاكم :نياية
الزيف ،45/1 ،ابف تيمية :شرح العمدة. 402/1 ،

( :)5الكاساني :بدائع الصنائع ،87/1 ،السمرقندم :تحفة الفقياء ،73/1 ،الزيمعي :تبييف الحقائؽ ،23/1 ،برىاف
الديف :المحيط البرىاني  ،98/1كالمسألة فييا أربعة أقكاؿ= :
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ثالثان :األدلة:

استدؿ اإلماـ أبك جعفر

اليندكاني-

-

لقكلو مف المعقكؿ بما يمي:

 .1أف النجاسة بعدما زالت عنو صار الماء فيو جاريان كلـ يستيقف ببقاء النجاسة فيو( ،)1فيحكـ
بطيارة الحكض.

 .2أف الحكض طير بانتقاؿ النجاسة إلى الماء الخارج(.)2

=األكؿ :كقد كافؽ اإلماـ اليندكاني
الميث،

.

 ،كبو قاؿ بعض الحنفية كىك قكؿ عند الشافعية ،كاليو ذىب اإلماـ

المراجع السابقة ،النككم :المجمكع شرح الميذب ،600/2 ،النككم :ركضة الطالبيف.31/1 ،
الثاني :ذىب أبك بكر األعمش مف الحنفية إلى أنو ال يطير حتى يدخؿ الماء فيو كيخرج منو مثؿ ما كاف فيو
ثبلث مرات فيصير ذلؾ بمثابة ،سمو ثبلثان ،كبو كاف يفتي ظيير الديف المرغيناني .

الكاساني :بدائع الصنائع ،87/1 ،السمرقندم :تحفة الفقياء.73/1 ،
الثالث :ذىب بعض الحنفية أنو إذا خرج منو مقدار الماء النجس يطير ،كالبئر إذا تنجس يحكـ بطيارتيا بنزح ما
فييا مف الماء.
الكاساني :بدائع الصنائع.87/1 ،
الرابع :ذىب بعض الحنفية إلى أنو إذا دخؿ الماء كلـ يخرج كلكف الناس يغترفكف منو ا،ترافان متداركان طير،
كالغرؼ المتدارؾ أال يسكف كجو الماء فيما بيف الغرفتيف.
الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية.17/1 ،
( :)1الكاساني :بدائع الصنائع.87/1 ،
( :)2النككم :المجمكع. 600/2 ،
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المسألة الحادية عشر :كركد الماء عمى النجاسة في الحكض الكبير.
أكالن :صكرة المسألة:
كبير و
و
كحكض و
خاؿ باؿ فيو صبي أك تغكط ،ثـ جاء الماء كمؤله( ،)1فيؿ ينجس الماء
لكركده عمى النجاسة أـ يبقى طاى انر ؟.
()2
و
أك
كسقؼ فيو نجاسة فأصابو المطر ،فدلؼ الماء كأصاب ثكبان  ،فيؿ يعتبر الماء نجسان

لكركده عمى النجاسة ؟.
تحرير محؿ النزاع:

أجمع الفقياء عمى أف الماء القميؿ كالكثير إذا كقعت فيو نجاسة فغيرت لمماء طعمان ،أك لكنان

أك رائحة فإنو نجس ماداـ كذلؾ( ،)3كاختمفكا في كركد الماء الكثير عمى النجاسة ،فذىب اإلماـ أبك
جعفر اليندكاني -

 -إلى أف الماء طاىر(.)4

( :)1برىاف الديف :المحيط البرىاني.96/1 ،
( :)2برىاف الديف :المحيط البرىاني.86/1 ،
( :)3ابف المنذر :اإلجماع. 35/1 ،
( :)4برىاف الديف :المحيط البرىاني ،96/1 ،كالمسألة فييا قكالف:
األكؿ :كقد كافؽ اإلماـ اليندكاني

 ،كىك مذىب بعض فقياء الحنفية ،كاليو ذىب الشافعية ،كىك ركاية

لمحنابمة.

برىاف الديف :المحيط البرىاني ،96/1 ،القرطبي :التمييد لما في المكطأ ،236/18 ،الماكردم :الحاكم،303/1 ،
ابف قدامة :الشرح الكبير.36/1 ،
الثاني :ذىب المالكية إلى أف العبرة باألكصاؼ سكاء كردت النجاسة عمى الماء أك كرد الماء عمييا ،كذىبكا إلى أف

كركد الماء عمى النجاسة ال يضره كأنو مطير ليا كطاىر في ذاتو ما لـ يتغير بيا طعمو ،ػكلكنو ،أك رائحتو.

القرطبي :التمييد لما في المكطأ ،236/18 ،الدسكقي :حاشية الدسكقي ،48 ،47/1 ،الخرشي :شرح مختصر

خميؿ ،80/1 ،العبدرم :التاج كاإلكميؿ ،54/1 ،الحطاب الرعيني :مكاىب الجميؿ.121/1 ،
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ثالثان :األدلة:

يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ اليندكاني

مف السنة كالمعقكؿ بما يمي:

أ -مف السنة
أخرج ابف حباف في صحيحو ،كالدار قطني في سننو أف النبي  سئؿ عف الماء كما ينكبو

مف السباع فقاؿ " :إذا كاف الماء قمتيف لـ ينجسو شيء"(.)1
كجو الداللة:

أف الماء الكثير ال ينجس بمبلقاة النجاسة ،كلـ يفرؽ الحديث بيف كركد الماء عمى النجاسة

أك عكسو ألف المخالطة حصمت في الحالتيف فبل اعتبار بتقدـ أحد السببيف(.)2
ب -مف المعقكؿ:

 أف الماء الكثير إذا صب عمى الماء القميؿ النجس فإنو يطيره ،فجعؿ الحكض الذم فيو نجاسة
الخالي مف الماء كأنو باؿ أك تغكط فيو بعدما قؿ(.)3

 الحكض الكبير بمنزلة الماء الجارم(.)4
و
كماء و
جار في بعضو نجاسة
 أما السقؼ ال يحكـ بنجاسة الماء النازؿ منو ألف العبرة لمغالب
كالغالب ىك الطاىر(.)5

المسألة الثانية عشر :ىؿ يعتبر العمؽ في الماء الراكد.
أكالن :صكرة المسألة:
ماء كثير راكد ،كقعت فيو نجاسة ،فيؿ يعتبر العمؽ لمحكـ عمى الماء بالنجاسة أك
بعدميا؟.
( :)1صحيح ابف حباف :كتاب الطيارة ،باب قدر ماء الغسؿ (63/4ح )1253/سنف الدرقطني :كتاب الطيارة،
باب حكـ الماء إذا القتو النجاسة (10/1ح.)6/

قاؿ األلباني :صحيح ،كقد صححو الطحاكم كابف خزيمة كابف حباف كالحاكـ كالذىبي كالنككم.

األلباني :إركاء الغميؿ.60/1 ،
( :)2العبدرم :التاج كاإلكميؿ.54/1 ،
( :)3برىاف الديف :المحيط البرىاني.96/1 ،
( :)4برىاف الديف :المحيط البرىاني.92/1 ،
( :)5برىاف الديف :المحيط البرىاني.86/1 ،
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ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ فقياء المذاىب عمى أف الماء الكثير ال ينجسو شيء ما لـ يتغير لكنو أك طعمو أك

ريحو ،كاختمفكا في حد الكثرة( ،)1كاعتبار العمؽ فيو.

أما العمؽ فاعتبره الحنفية في حد الكثرة كاختمفكا في تحديده ،فذىب اإلماـ الفقيو أبك جعفر

اليندكاني

 ،إلى أنو لك كاف بحاؿ لك رفع إنساف الماء بكفيو انحسر أسفمو ثـ ابتعد ال يتكضأ

بو ،كاف كاف بحاؿ ال ينحبس تحتو ال بأس بالكضكء منو( ،)2أم ال تنكشؼ أرضو بالغرؼ(.)3

ثالثان :األدلة:
يمكف االستدالؿ لما ذىب إليو اليندكاني

مف المعقكؿ بما يمي

ذلػؾ أنػو إذا أخػذ اإلنسػػاف المػاء بكفيػو فانحسػر كػػاف قمػيبلن ،كاذا لػـ ينحسػر كػػاف كثيػ انر ،معتبػ انر مػا ىػػك
متعارؼ عميو عند البعض.

( :)1المكسكعة الفقيية الككيتية .80/1 ،كاختمؼ الفقياء في حد الكثرة عمى ثالثة أقكاؿ:

أ -قدرىا الحنفية بما يكازم عشر أذرع في عشر دكف اعتبار العمؽ ما داـ القاع ال يظير باال،تراؼ.

ب -يرل المالكية أف الكثير ما زاد قدره عف آنية الغسؿ.
ت -ذىب الشافعية كالحنابمة في ظاىر المذىب أف الكثير ما بمغ قمتيف أك أكثر.
المكسكعة الفقيية الككيتية.80/1 ،

( :)2الكاساني :بدائع الصنائع ،73/1 ،السمرقندم :تحفة الفقياء.58/1 ،
( :)3الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،18/1 ،كالمسألة فييا خمسة أقكاؿ لمحنفية:
األكؿ :ما ذىب إليو اليندكاني

 ،كىك المعتمد في المذىب الحنفي.

الكاساني :بدائع الصنائع ،73/1 ،السمرقندم :تحفة الفقياء. 57/1 ،
الثاني :ركل الجكزجاني بأف أصحابو مف الحنفية اعتبركا البسط دكف العمؽ.

الثالث :كىي ركاية عف الحنفية ،قيؿ العمؽ أف يككف زيادة عمى عرض الدرىـ الكبير المثقاؿ.
الرابع :ركاية عف الحنفية قيؿ أف يككف العمؽ ذراعان.

شبر.
الخامس :ركاية عف الحنفية قيؿ أف يككف العمؽ ان

الكاساني :بدائع الصنائع ،73/1 ،السمرقندم :تحفة الفقياء. 57/1 ،

مالحظة :ىذه المسألة خاصة بالفقو الحنفي إذ أنيـ اعتبركا العمؽ في حد الكثرة ،أما المذاىب األخرل
لـ تعتبر العمؽ في حد الكثرة.
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المسألة الثالثة عشر :كيؼ تطير النجاسة المرئية؟.

أكالن :صكرة المسألة:

ثكب بو نجاسة مرئية مف دـ أك ،يره ،فيؿ يطير الثكب بإزالة عيف النجاسة؟

أك ثكب صبغ بصبغ نجس ،فيؿ يطير الثكب بغسمو ؟ ،أك خضبت امرأة رأسيا أك يدىا بحناء

نجسة ،فيؿ تطير بالغسؿ()1؟.

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى أف إزالة النجاسة كاجبة ( ،)2كاختمفكا في كيفية إزالتيا ،فذىب اإلماـ أبك

جعفر اليندكاني
ثالثان :األدلة:

 ،إلى أف النجاسة المرئية ال تطير ما لـ يغسمو مرتيف أخرييف بعد زكاليا (.)3

استدؿ اإلماـ أبك جعفر

لما ذىب إليو بالمعقكؿ:

أف الثكب أك الشعر يغسؿ مرتيف بعد زكاؿ العيف ال ألنو لما زالت عيف النجاسة صارت

كنجاسة ،ير مرئية ،سمت مرة ،بؿ ألف المرئي ال يخمك عف ،ير المرئي ،فإف الرطكبة التي

اتصمت بالثكب ال تككف مرئية ،ك،ير المرئي ال يطير إال بالغسؿ ثبلثان كىذا أحكط(.)4

( :)1برىاف الديف ،المحيط البرىاني ،254/1 ،السرخسي :المبسكط.168/1 ،
( :)2برىاف الديف ،المحيط البرىاني ،254/1 ،القرطبي :الكافي في فقو أىؿ المدينة ،159/1 ،نككم الجاكم :نياية
الزيف ،45/1 ،ابف تيمية :شرح العمدة.402/1 ،
( :)3الكميبكلي :مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر ،90/1 ،كالمسألة فييا خمسة أقكاؿ:
األكؿ :ما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر .

الثاني :ذىب بعض الحنفية كالمالكية كبعض الشافعية كبعض الحنابمة إلى أف النجاسة المرئية تزكؿ بإزالة عينيا
دكف اعتبار العدد.
السرخسي :المبسكط ،46/1 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني ،254/1 ،الحطاب الرعيني :مكاىب الجميؿ،234/1 ،
الماكردم :الحاكم ،313/1 ،الزركشي :شرح الزركشي ،22/1 ،العاصمي :حاشية الركض المربع.246/1 ،
الثالث :ذىب الفقيو أبك اسحؽ مف الحنفية إلى أف الثكب يطير بغسمو إلى أف يصفك ،أك يسيؿ الماء مف الثكب
عمى لكنو ثـ يغسؿ بعد ذلؾ ثبلثان.
برىاف الديف :المحيط البرىاني.254/1 ،
الرابع :ذىب محمد بف الحسف مف الحنفية ،كىك قكؿ عند الشافعية إلى أف الثكب المصبكغ بالنجس كالحناء
النجسة ىي نجس ال تطير بالغسؿ حتى يزكؿ المكف.
برىاف الديف ،المحيط البرىاني ،254/1 ،الماكردم :الحاكم.313/1 ،
الخامس :ذىب الحنابمة في ركاية إلى كجكب ،سؿ النجاسة سبع مرات كنجاسة الكمب قياسان عمييا.
الزركشي :شرح الزركشي.22/1 ،
( :)4الكميبكلي :مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر.90/1 ،
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ادلبحث انثانث

مضائم يف احلٍض
كيشتمؿ ىذا المبحث عمى ثالث مسائؿ.
 المسألة األكلى :حكـ صياـ رمضاف لممستحاضة المتحيرة إف عممت دكرىا
في كؿ شير.

 المسألة الثانية :عدد األياـ التي تقضييا المتحيرة التي لـ تعمـ ىؿ كاف
دكرىا في كؿ شير.

 المسألة الثالثة :المتحيرة إذا كجب عمييا صكـ شيريف متتابعيف.
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المسألة األكلى :حكـ صياـ رمضاف لممستحاضة (المتحيرة)( ،)1إف عممت دكرىا (أم

حيضتيا) في كؿ شير.

أكالن :صكرة المسألة:
امرأة كانت حيضتيا كؿ شير مرة ،ثـ استحيضت فنسيت عدد أياـ حيضيا كما نسيت
مكضعيا مف الشير كال تدرم ىؿ يككف ابتداء حيضيا في الميؿ أك في النيار ،فما حكـ صياميا
لرمضاف ؟ ،كماذا عمييا مف القضاء؟.

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ فقياء الحنفية كالشافعية في المشيكر عندىـ عمى أف المتحيرة تصكـ رمضاف كامبلن
الحتماؿ طيارتيا في كؿ يكـ ( ،)2كاختمفكا في عدد األياـ التي تقضييا إذا كانت المتحيرة ال تدرم
ىؿ كاف ابتداء حيضيا بالميؿ أك بالنيار عمى اختبلفيـ في أكثر الحيض( ،)3فذىب اإلماـ أبك
جعفر اليندكاني إلى أنيا تقضي اثنيف كعشريف يكمان(.)4

( :)1المتحيرة :ىي ناسية الكقت كالعدد ،قاؿ الدارمي كالقاضي حسيف ك،يرىما :كتسمى أيضان محيرة بكسر الياء
ألنيا تحير الفقيو في أمرىا ،كال يطمؽ اسـ المتحيرة إال عمى مف نسيت عادتيا قد انر ككقتان كال تمييز ليا ،أما مف
نسيت عددان ال كقتان كعكسيا فبل يسمييا عمماء الشافعية متحيرة ،كسماىا الغزالي متحيرة ،قاؿ الجكيني" :إف
اإلستحاضة نادرة كالمتحيرة أشد ندك انر كقد ينقرض دىكر كال تكجد متحيرة".
النككم :المجمكع شرح الميذب.437/2 ،

( :)2السرخسي :المبسكط ،359/3 ،الشيخ نظاـ ك،يره :الفتاكل اليندية ،40/1 ،برىاف الديف ،المحيط البرىاني،
 ،348/1النككم :المجمكع شرح الميذب.433/2 ،
( :)3المكسكعة الفقيية الككيتية.79/36 ،

( :)4السرخسي :المبسكط ،359/3 ،الشيخ نظاـ ك،يره :الفتاكل اليندية ،40/1 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ221/1 ،
برىاف الديف ،المحيط البرىاني ،348/1 ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:
األكؿ :ما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

كاختاره ابف نجيـ فقاؿ في البحر الرائؽ " :تقضي اثنيف

كعشريف يكمان كىك األصح احتياطان لجكاز أف يككف بالنيار".

الثاني :ذىب عامة مشايخ الحنفية إلى أنيا تقضي عشريف يكمان ألف الحيض ال يزيد عمى عشرة.

ابف نجيـ :البحر الرائؽ  ،221/1السرخسي :المبسكط ،359/3 ،الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية.40/1 ،
الثالث :ذىب الشافعية إلى أف المتحيرة التي تككف ناسية لمكقت كالعدد تصكـ مع الناس شير رمضاف فيصح ليا

أربعة عشر يكمان لجكاز أف يككف اليكـ الخامس عشر بعض مف أكؿ يكـ مف الشير كبعضو مف السادس عشر

فيفسد عمييا بذلؾ يكماف ،ثـ تصكـ شي انر آخر فيصح ليا منو أربعة عشر يكمان ،فإف كاف الشير الذم صامو الناس

ناقصان كجب عمييا قضاء يكـ فتصكـ أربعة أياـ مف سبعة عشر يكمان يكميف في أكليا كيكميف في آخرىا ،كاف كاف
الشير كامبلن كجب عمييا قضاء يكميف فتصكـ ستة أياـ مف ثمانية عشر يكمان ثبلثة في أكليا كثبلثة في آخرىا
فيصح ليا صكـ الشير.

النككم :المجمكع شرح الميذب.450 ،433/2 ،
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ثالثان :األدلة:

يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

مف المعقكؿ:

أف الحيض ال يككف أكثر مف عشرة أياـ عمى قكؿ فقياء المذىب الحنفي ،كبذلؾ يككف

عمييا قضاء عشريف يكمان إف كاف ابتداء حيضيا في النيار ألف أكثر ما فسد مف صكميا فيو في

ا لشير عشرة ،كربما كافؽ ابتداء حيضيا ابتداء القضاء فبل يجزييا صكميا في عشرة أياـ ثـ يجزييا
في عشرة أخرل.

فإذا صامت عشريف يكمان خرجت مما عمييا مف القضاء بيقيف ،لكف إف عممت أف ابتداء

حيضيا يككف بالنيار فعمييا ػأف تصكـ اثنيف كعشريف يكمان احتياطان ألف أكثر ما فسد مف صكميا

في الشير أحد عشر يكمان فإف ابتداء الحيض إذا كاف مف عند طمكع الشمس فتماـ عشرة أياـ في
مثؿ ىذا الكقت مف اليكـ الحادم عشر فيفسد صكميا فيو ثـ عمييا قضاء ضعؼ ذلؾ لجكاز أف
ابتداء القضاء كافؽ أكؿ يكـ مف حيضيا فبل يجزم ليا الصكـ في أحد عشر ثـ يجزييا في أحد

عشر أخرل فإف كانت ال تدرم أف ابتداء حيضيا يككف بالميؿ أك بالنيار ،ذىب اإلماـ أبك جعفر
إلى أنيا تقضي اثنيف كعشريف يكمان.
 .1لتكىـ ابتداء حيضيا يككف بالنيار(.)1
 .2ألف االحتياط في باب العبادات كاجب(.)2
كىذا كمو مع أخذ االعتبار أنيا تعمـ أف دكرىا يككف في كؿ شير مرة ( ،)3كما ذكرت الباحثة

في صكرة المسألة.

( :)1ابف نجيـ :البحر الرائؽ.79 .221/1 ،
( :)2السرخسي :المبسكط ،359/3 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،221/1 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني.352 ،
( :)3المراجع السابقة.
مبلحظة :لـ أعثر فيما اطمعت عميو عمى أقكاؿ لممالكية أك الحنابمة في مثؿ ىذه المسألة فيما يتعمؽ بمسألة صكـ

رمضاف.

59

أحكامىالطكارة

الفصلىاألول
أحكامىالطكارة

المسألة الثانية :عدد األياـ التي تقضييا المتحيرة التي لـ تعمـ ىؿ كاف دكرىا في كؿ

شير.

أكالن :صكرة المسألة:
امرأة ال تدرم ىؿ كاف دكرىا في كؿ شير مرة أـ أكثر أـ أقؿ ثـ استحيضت ،فما حكـ

صياـ رمضاف بالنسبة ليا؟ ،ككـ عدد األياـ التي يجب عمييا قضاؤىا ؟.

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ فقياء الحنفية كالشافعية في المشيكر عمى أف المتحيرة تصكـ رمضاف كامبلن الحتماؿ

طيارتيا في كؿ يكـ( ،)1كاختمفكا في عدد األياـ التي يجب قضاؤىا إذا لـ تكف تدرم أف ابتداء

حيضيا كاف بالميؿ أك بالنيار ككذلؾ إذا لـ تعمـ أف دكرىا كاف يككف في كؿ شير أك ال فذىب

اإلماـ أبك جعفر اليندكاني -

تعالى -إلى أنيا إف قضتو مكصكالن صامت اثنيف كثبلثيف كاف

قضتو مفصكالن صامت ثمانية كثبلثيف يكمان (.)2
ثالثان :األدلة:

يستدؿ لقكؿ الفقيو اليندكاني

مف المعقكؿ بما يمي:

أف المرأة إذا لـ تكف تعمـ أف دكرىا في كؿ شير كلـ تعمـ أف ابتداء حيضتيا كاف بالميؿ أك
بالنيار فيحمؿ عمى أف ابتداء حيضتيا كاف بالنيار فتقضي اثنيف كثبلثيف يكمان إف قضتو مكصكالن
برمضاف ألف أكثر ما فسد مف صكميا مف أكؿ الشير ستة عشر يكمان الحتماؿ أنيا حاضت عشرة

في أكلو كخمسة مف آخره أك عمى العكس.

كالحتماؿ أف ابتداء الحيض كاف عند طمكع الشمس فيفسد صكميا في اليكـ الحادم عشر

فيككف في ذمتيا ستة عشر يكمان ،كبذلؾ فإنيا تصكـ اثنيف كثبلثيف يكمان مكصكالن برمضاف حتى
يخمص ليا ستة عشر يكمان.

( :)1السرخسي :المبسكط ،359/3 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،221/1 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني،352 ،
النككم :المجمكع شرح الميذب.433/2 ،

( :)2ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،221/1 ،السرخسي :المبسكط ،361/3 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني،350 ،
كالمسألة فييا قكالف:

األكؿ :ما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

كاختاره ابف نجيـ.

ابف نجيـ :في البحر الرائؽ.221/1 ،
الثاني :ذىب عامة المشايخ مف الحنفية إلى أنيا تصكـ خمسة كعشريف يكمان.

ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،221/1 ،السرخسي :المبسكط ،361/3 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني.350 ،
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كأما عند قضائيا مفصكالن تقضي ثمانية كثبلثيف يكمان لتكىـ أف ابتداء القضاء كافؽ أكؿ يكـ

مف حيضيا فبل يجزييا الصكـ في أحد عشر يكمان ثـ يجزييا في أربعة عشر ثـ ال يجزئيا في أحد

عشر ثـ يجزئيا في يكميف ،فجممتو ثمانية كثبلثكف يكمان (.)1

المسألة الثالثة :المتحيرة إذا كجب عمييا صكـ شيريف متتابعيف.
أكالن :صكرة المسألة:
امرأة متحيرة في حيضتيا كال تعمـ ىؿ ابتداء حيضتيا كاف يككف بالميؿ أـ بالنيار فكجب

عمييا صكـ شيريف متتابعيف في كفارة قتؿ خطأ ،أك ألنيا أفطرت في نيار رمضاف قبؿ حدكث

ىذه الحالة عندىا( ،)2فما عدد األياـ التي يجب عمييا صياميا عممان بأنيا تعمـ أف حيضيا كاف في

كؿ شير؟.

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اختمؼ فقياء الحنفية كالشافعية في عدد األياـ التي يجب صياميا عمى المتحيرة التي كجب
عمييا صياـ شيريف متتابعيف في كفارة إف كانت ال تدرم كيؼ ابتداء حيضيا بالنيار أك بالميؿ

فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

إلى أنيا تأخذ بأحكط الكجييف فتصكـ مائة كأربعة أياـ(.)3

( :)1ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،221/1 ،السرخسي :المبسكط ،361/3 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني.352 ،
( :)2أفطرت في نيار رمضاف قبؿ أف تصبح متحيرة إذ إف حالة االستحاضة ال تمزميا الكفارة لتمكف الشبية في
كؿ يكـ بالتردد بيف الحيض كالطير.
السرخسي :المبسكط.363/3 ،

( :)3السرخسي :المبسكط ،363/3 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني ،252 ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:
األكؿ :ما ذىب إليو الفقيو أبك جعفر اليندكاني

تعالى كاليو ذىب بعض مشايخ الحنفية مف المتأخريف

كالسرخسي كبرىاف الديف ابف مازة.
الثاني :ذىب أكثر مشايخ الحنفية إلى أف المتحيرة إف كانت ال تدرم كيؼ ابتداء حيضيا بالنيار أك بالميؿ فإف

كاف عمييا صياـ شيريف متتابعيف أنيا تصكـ تسعيف يكمان.

برىاف الديف ،المحيط البرىاني ،252/1 ،السرخسي.363/3 ،
الثالث :ذىب الشافعية إلى أف المتحيرة إف كاف عمييا صكمان متتابعان لنذر أك كفارة قتؿ أك جماع في نيار رمضاف

أك ،ير ذلؾ فإنيا تصكـ مائة كأربعيف يكمان متتالية ألنو يحصؿ ليا مف مائة كعشريف ستة كخمسكف ،كمف عشريف
األربعة الباقية كذلؾ عمى طريقة المتأخريف ألنيا ال يحصؿ ليا مف الشير إال أربعة عشر يكمان.
النككم :المجمكع شرح الميذب.468/2 ،
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ثالثان :األدلة:

يستدؿ لما ذىب إليو الفقيو أبك جعفر اليندكاني

مف المعقكؿ بما يمي:

أف المتحيرة إذا كاف دكرىا في كؿ شير كعممت أف ابتداء حيضيا كاف يككف بالميؿ فعمييا

أف تصكـ تسعيف يكمان ألف الكاجب عمييا صكـ ستيف يكمان متتابعة ،فمف كؿ ثبلثيف ييتيقف بجكاز
صكميا في عشريف فإذا صامت تسعيف يكمان تيقنت في جكاز صكميا في ستيف يكمان فتسقط الكفارة
عنيا ،كاف عممت أف ابتداء حيضيا كاف يككف بالنيار فعمييا أف تصكـ مائة يكـ كأربعة أياـ لجكاز

أف يككف ابتداء صكميا يكافؽ ابتداء حيضيا فبل يجزئيا في أحد عشر يكمان ثـ يجزئيا في تسعة
عشر ثـ ال يجزئيا في أحد عشر يكمان ثـ يجزئيا في تسعة عشر ثـ في الشير الثالث كذلؾ فيبمغ
تسعيف يكمان ،كلكف جاز صكميا منو في سبعة كخمسيف يكمان ثـ ال يجزئيا في أحد عشر ثـ يجزئيا
في ثبلثة تتمة ستيف فبمغ عدد العممية مائة يكـ كأربعة أياـ فميذا صامت ىذا المقدار.
فإف لـ تكف تدرم حيضيا يككف بالميؿ أـ بالنيار اختار أبك جعفر

تعالى أف نأخذ

بأحكط الكجييف السابقيف فتصكـ مائة كأربعة أياـ ( ،)1كىذا كمو لتكىـ أف يككف حيضيا بالنيار كألف

االحتياط في باب العبادات كاجب.

( :)1السرخسي :المبسكط ،363/3 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني.353 ،
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ادلبحث انزابع

مضائم يف اجلنابت وانغضم.
كيشتمؿ ىذا المبحث عمى خمس مسائؿ.
 المسألة األكلى :حكـ قراءة الجنب لمفاتحة أك ألم آية مف القرآف.
 المسألة الثانية :ىؿ يكتب الجنب القرآف.

 المسألة الثالثة :المرأة إذا احتممت كلـ تر بمالن.

 المسألة الرابعة :إذا أجنبت المرأة ثـ أدركيا الحيض.
 المسألة الخامسة :ىؿ يجب الغسؿ بنزكؿ المني إذا انفصؿ بال شيكة.
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المسألة األكلى :حكـ قراءة الجنب لمفاتحة أك ألم آية مف القرآف.
أكالن :صكرة المسألة:
أصابت رجؿ أك امرأة جنابة ،فيؿ يجكز لو أف يق أر القرآف أك أم آية منو ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ فقياء المذاىب عمى أف قراءة القرآف لغير المحدث كالجنب كالحائض كفيما عدا

الخبلء كالحماـ حسف( ،)1كاختمفكا في قراءة الجنب كالحائض لمقرآف ،فذىب اإلماـ اليندكاني
إلى المنع مف ذلؾ كقاؿ " :ال أفتي بو كاف ركم عف أبي حنيفة

" (.)2

( :)1ابف حزـ :مراتب اإلجماع.32/1 ،
( :)2ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،209/1 ،الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،917/5 ،كالمسألة فييا خمسة أقكاؿ:
األكؿ :كافؽ اإلماـ اليندكاني

 ،كىك قكؿ أبي حنيفة في ركاية ،كاليو ذىب الشافعي ،كىك ركاية عف الحنابمة،

كىك قكؿ عمر بف الخطاب ،كجابر  كالحسف ،كالزىرم كالنخعي ،كقتادة ،كأحمد ،كاسحؽ ،كىك تحريـ القرآف

عمى الحائض كالجنب قميميا أك كثيرىا أك بعض اآلية.
ابف المنذر :األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ ،96/2 ،العبدرم :التاج كاإلكميؿ ،317/1 ،النككم :المجمكع
شرح الميذب ،159 ،158/2 ،ابف قدامة :المغني.165/1 ،
الثاني :ذىب اإلماـ أبك حنيفة في ركاية ،كالشافعية إلى أنو يجكز القراءة عمى قصد الثناء ،أك افتتاح أمر ،أك
الدعاء كالذكر كحده أك التبرؾ أك الحفظ ،كقاؿ أبك الميث الحمكاني مف الحنفية :لك ق أر الفاتحة عمى سبيؿ الدعاء ،أك
شيئان مف اآليات التي فييا معنى الدعاء كلـ يرد بو القراءة فبل بأس ،ك في ركاية ألبي حنيفة أنو يجكز لمجنب أف
يق أر بعض آية ،كأجاز الحنابمة قراءة بعض اآلية دكف اآلية لمتبرؾ.
ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،209/1 ،الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،217/5 ،الدمياطي :حاشية إعانة الطالبيف85/1 ،
ابف قدامة ،المغني.165/1 ،
الثالث :ذىب اإلماـ مالؾ إلى أنو يجكز لمجنب أف يق أر مف القرآف اآلية كاآليتيف عمى سبيؿ التعكذ عند منامو.
البغدادم :التمقيف  ، 32/1،النككم :المجمكع شرح الميذب،158/2 ،
الرابع :ذىب ابف رشد مف المالكية إلى أف الجنب إذا حاضت ليا أف تق أر القرآف كاف لـ تغتسؿ ألف حكـ الجنابة
مرتفع مع الحيض.
العبدرم :التاج كاإلكميؿ.317/1 ،
الخامس :ذىب داكد الظاىرم إلى أنو يجكز لمحائض كالجنب قراءة القرآف ،كركل ذلؾ عف ابف عباس ،كابف
المسيب ،كاختاره ابف المنذر.
قاؿ النككم :مذىب داكد قكم ،فإنو لـ يثبت في المسألة شيء يحتج بو لنا كما كضحو ،كقد نقؿ البييقي في معرفة
السنف كاآلثار عف الشافعي أنو قاؿ :أحب لمجنب أف ال يق أر القرآف لحديث ال يثبتو أىؿ الحديث ،كىذا المذىب ىك
اختيار ابف المنذر ،كاألصؿ عدـ التحريـ.
النككم :المجمكع شرح الميذب ،158/2 ،ابف المنذر :األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ.96/2 ،
64

أحكامىالطكارة

الفصلىاألول
أحكامىالطكارة

ثالثان :األدلة:

-مف السنة كاألثر:

يستدؿ لما ذىب إليو أبك جعفر اليندكاني-
أ : -مف السنة:

 .1أخرج البييقي في السنف الكبرل ،عف عبد اهلل بف سممة ،عف عمي  قاؿ " :كاف رسكؿ
ا

 يقضي حاجتو فيق أر القرآف كلـ يكف يحجبو كربما قاؿ يحجزه عف القرآف شيء

ليست الجنابة "(.)1

 .2ركل البييقي عف عبد اهلل بف مالؾ الغافقي أنو سمع النبي يقكؿ " إذا تكضأت كأنا جنب
أكمت كشربت كال أصمي كال أق أر حتى أغتسؿ "(.)2

كجو الداللة مف الحديثيف:
في الحديثيف داللة كاضحة عمى منع الجنب مف القراءة (.)3
ب : -مف األثر:

 .1صح عف عمر  " : أنو كره القراءة لمجنب " (.)4

 .2ركم عف عمي  " : ال يق أر الجنب القرآف كال حرفان كاحدان " (.)5

المسألة الثانية :ىؿ يكتب الجنب القرآف؟.
أكالن :صكرة المسألة:
رجؿ أصابتو جنابة ،فيؿ يجكز لو أف يكتب القرآف؟.

( :)1السنف الكبرل كفي ذيمو الجكىر النقي ،كتاب الطيارة ،باب نيي الجنب عف قراءة القرآف88/1( ،ح ،)421
ابف حجر :أطراؼ المسند المعتمى بأطراؼ المسند الحنبمي ،88/1 ،437/4 ،قاؿ الشافعي :أىؿ الحديث ال
يثبتكنو ،النككم :خبلصة األحكاـ.207/1 ،
( :)2السنف الكبرل لمبييقي كفي ذيمو الجكىر النقي ،كتاب الطيارة ،باب نيي الجنب عف قراءة القرآف،

(99/1ح ،)423إتحاؼ الميرة البف حجر 136/10( :ح  )12420/كنز العماؿ ،كتاب الطيارة ،أحكاـ الجنب
كآدابو ( 570/9ح .)27464
قاؿ األلباني :ضعيؼ ،السمسمة الضعيفة.2/6 ،
( :)3النككم :المجمكع.179/2 ،
( :)4النككم :خبلصة األحكاـ في ميمات السنف كقكاعد اإلسبلـ ،20/1 ،قاؿ األلباني :سنده صحيح.

( :)5الزيمعي :نصب الراية ،196/1 ،قاؿ الدار قطني :ىك صحيح عف عمي ،األلباني :إركاء الغميؿ. 244/2 ،
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ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ فقياء المذاىب عمى أف قراءة القرآف لغير المحدث كالجنب كالحائض كفيما عدا

الخبلء كالحماـ حسف( ،)1كاختمفكا في كتابة الجنب لمقرآف ،كما اختمفكا في قراءتو ،فذىب أبك جعفر
اليندكاني

إلى أنو يكره لمجنب أف يكتب القرآف إال أف يككف أقؿ مف آية (.)2

ثالثان :األدلة:
بعد االطبلع لـ يترجح لمباحثة إذا ما كانت الكراىة المقصكدة تحريمية أك تنزييية ،فإذا

كاف مذىب اإلماـ أبي جعفر

الكراىة التحريمية:

فيستدؿ لو:

أ -مف المعقكؿ:

ألف كتابة الحركؼ تجرم مجرل القراءة( ،)3كمف أصابتو جنابة فإنو يقدر عمى إزالتيا بالغسؿ(.)4

ب -مف القياس:

قياس الكتابة عمى المس ،فيك في حكـ الماس لمصحيفة(.)5

( :)1ابف حزـ :مراتب اإلجماع.32/1 ،
( :)2المحيط البرىاني ،83/1 ،كالمسألة فييا أربعة أقكاؿ.

األكؿ :كافؽ اإلماـ أبي جعفر اليندكاني ،كىك قكؿ محمد ،كالشعبي ،كمجاىد ،كابف المبارؾ ،كبقكلو أخذ الميث
 ،كىك ركاية عند المالكية ،كقاؿ الحنابمة في ركاية أنو يحرـ كتابة المصحؼ لمجنب.

ابف عابديف :حاشية ابف عابديف ،175/1 ،الكاساني :بدائع الصنائع ،37/1 ،البرىاني :المحيط البرىاني،83/1 ،
القركم :الخبلصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية ،15/1 ،المرداكم :اإلنصاؼ.167/1 ،
الثاني :ذىب أبك يكسؼ مف الحنفية إلى أنو ال بأس بالكتابة إذا كانت الصحيفة عمى األرض مف ،ير مس كىك

ركاية عف الشافعية كالحنابمة.

برىاف الديف :المحيط البرىاني ،83/1 ،الكاساني :بدائع الصنائع ،37/1 ،الماكردم :الحاكم في الفقو الشافعي،

 ،147/1المرداكم :اإلنصاؼ.667/1 ،
الثالث :ذىب المالكية في ركاية إلى أنو يجكز لمجنب أف يكتب صحيفة فييا البسممة كشيء مف القرآف كالمكاعظ.

الحطاب الرعيني :مكاىب الجميؿ. 441/1 ،

الرابع :ذىب الحنابمة في ركاية إلى أنو يحرـ كتابة المصحؼ لمجنب .
المرداكم :اإلنصاؼ. 667/1 ،

( :)3الكاساني :بدائع الصنائع.37/1 ،
( :)4القركم :الخبلصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية.15/1 ،
( :)5الكاساني :بدائع الصنائع.37/1 ،
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كاف كانت الكراىة تنزييية فيستدؿ لو مف المعقكؿ:
()1

أف الكتابة تكجد حرفان حرفان كىذا ال يسمى بقرآف

فبل تحرـ.

المسألة الثالثة :المرأة إذا احتممت كلـ تر بمالن.
أكالن :صكرة المسألة:

رأت امرأة في مناميا أنيا تجامع ،فمما استيقظت لـ تر بمبلن ،فيؿ عمييا ،سؿ ؟.

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى كجكب الغسؿ عمى المرأة إذا احتممت كرأت الماء( ،)2كاختمفكا في المرأة

إذا لـ ينزؿ الماء كلـ تر بمبلن كال أثر لئلنزاؿ فذىب اإلماـ أبك جعفر
كأف الغسؿ ال يجب في االحتبلـ إال باإلنزاؿ(.)3

ثالثان :األدلة:

استدؿ اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

إلى أنو ال ،سؿ عمييا،

لما ذىب إليو مف السنة كالمعقكؿ:

أ -مف السنة النبكية:
 .1أخرج ابف ماجة في سننو ،عف خكلة بنت حكيـ أنيا سألت رسكؿ اهلل  عف المرأة ترل في
مناميا ما يرل الرجؿ فقاؿ " ليس عمييا غسؿ حتى تنزؿ "(.)4

(:)1الكاساني :بدائع الصنائع.37/1 ،
( :)2السيكاسي :شرح فتح القدير ،63/1 ،العبدرم :تاج اإلكميؿ ،305/1 ،النككم :المجكع شرح الميذب،138/2 ،
ابف قدامة :الشرح الكبير.197/1 ،

( :)3برىاف الديف :المحيط البرىاني ،77/1 ،كالمسألة فييا قكالف:

األكؿ :كافؽ قكؿ اإلماـ أبي جعفر اليندكاني ،كبو قاؿ جماىير الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية

كالحنابمة.

ابف المنذر :اإلجماع ،36/1 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني ،77/1 ،الخرشي :شرخ مختصر خميؿ،162/1 ،

البجيرمي :تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب ،335/1 ،ابف قدامة :الشرح الكبير.197/1 ،
الثاني :ذىب محمد بف الحسف مف الحنفية إلى كجكب الغسؿ عمى مف احتمـ ككجد لذة اإلنزاؿ كلك لـ ير بمبلن،

كىك ركاية عف مالؾ ،كبو قاؿ ابف أبي مكسى مف الحنابمة.

ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،77/1 ،العبدرم :التاج كاإلكميؿ ،305/1 ،ابف قدامة :الشرح الكبير.197/1 ،
( :)4سنف ابف ماجة :كتاب الطيارة كسننيا ،المرأة ترل في مناميا ما يرل الرجؿ ( 197/1ح  )602مصنؼ ابف
أبي شيبة :كتاب الطيارة ،باب المرأة ترل في مناميا ما يرل الرجؿ ( 80/1ح  880 /قاؿ االلباني :صحيح،

السمسمة الصحيحة.218/5 ،
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 .1أخرج البخارم كمسمـ في صحيحييما ،عف أـ سممة
طمحة قالت يا رسكؿ ا  ،إف ا

"أف أـ سميـ كىي امرأة أبي

ال يستحي مف الحؽ ،فيؿ عمى المرأة الغسؿ

إذا احتممت قاؿ نعـ إذا رأت الماء "(.)1
كجو الداللة:
أف النبي  جعؿ رؤية المني شرطان لمغسؿ كىذا يدؿ عمى أنيا إذا لـ تر الماء ال ،سؿ

عمييا(.)2

ب -مف المعقكؿ:
أف مني المرأة يخرج مف الداخؿ كمني الرجؿ ،كأنو يشترط الخركج مف الفرج الداخؿ إلى الفرج

الظاىر لكجكب الغسؿ ،حتى لك انفصؿ عف مكانو كلـ يخرج مف الفرج الداخؿ إلى الفرج الخارج ال

،سؿ عمييا"(.)3

المسألة الرابعة :إذا أجنبت المرأة ثـ أدركيا الحيض.
أكالن :صكرة المسألة:
أصابت امرأة جنابة ثـ حاضت قبؿ أف تغتسؿ ،سؿ الجنابة ،فيؿ يككف الغسؿ بعد
الحيض مف الجنابة ،أـ مف الحيض ،أـ منيما ؟.

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى أف مف اجتمع عميو ،سبلف كحائض أجنبت أك نحك ذلؾ فا،تسؿ أك

فا،تسمت فقد أديا ما عمييما( ،)4كاختمفكا لك ا،تسمت ،سبلن كاحدان ،ىؿ يككف مف األكؿ أـ مف
 ،-إلى أف الغسؿ يككف منيما(.)5

الثاني ،أـ منيما ؟ ،فذىب اإلماـ أبك جعفر-

( :)1صحيح البخارم :كتاب الطيارة :باب الحياء في العمـ (/38/1ح ،)130صحيح مسمـ :كتاب الطيارة ،باب
كجكب الغسؿ عمى المرأة بخركج المني.)313/251/1( ،

( :)2البجيرمي :تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب.335/1 ،
( :)3برىاف الديف :المحيط البرىاني.77/1 ،
( :)4ابف المنذر :مراتب اإلجماع.22/1 ،
( :)5ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،390/4 ،ابف عابديف :حاشية ابف عابديف ،830/3 ،كالمسألة فييا قكالف:
األكؿ :كقد كافؽ اإلماـ أبي جعفر

 ،كىك قكؿ محمد بف الحسف ، ،كمالؾ كالثكرم ،كالشافعي ،كأحمد كركم

عف عطاء ،كبو قاؿ ربيعة ،كأبك الزناد ،كاسحؽ ،كاختمؼ فيو عف األكزاعي= .
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ثالثان :األدلة:

استدؿ اإلماـ أبك جعفر

 ،لما ذىب إليو مف المعقكؿ:

أف كبلن مف الجنابة كالحيض يكجب الغسؿ ،فإذا اجتمعا لـ يكف أحدىما بأكلى مف اآلخر

فيكجبانو فيككف منيما(.)1

المسألة الخامسة :ىؿ يجب الغسؿ بنزكؿ المني إذا انفصؿ بال شيكة.
أكالن :صكرة المسألة:
كما إذا استيقظ رجؿ فكجد عمى فخذه أك فراشو منيان ،أك خرج منو المني عند بكلو فيؿ

يجب عميو الغسؿ ؟ .

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أف الغسؿ ال يجب في االحتبلـ إال باإلنزاؿ(.)2
كفصؿ اإلماـ أبك جعفر اليندكاني-

بنزكؿ المني االنفصاؿ مع الخركج عف شيكة (.)3

 ،-في ذلؾ فذىب إلى أف المعتبر في الغسؿ

فإذا احتمـ الرجؿ فانتبو فقبض عمى عكرتو حتى سكتت شيكتو ،ثـ خرج المني ببل شيكة

فبل يجب عميو الغسؿ( ،)4أما إذا انفصؿ بشيكة كخرج بشيكة فعميو الغسؿ.

=ابف المنذر :األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ ،106/2 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،390/4 ،ابف عابديف :حاشية
ابف عابديف ،830/3 ،البغدادم :إرشاد السالؾ ،15/1 ،النككم :المجمكع ،193/2 ،ابف قدامة :المغني.314/2 ،
الثاني :ذىب أبك يكسؼ مف الحنفية إلى أف اال،تساؿ يككف مف األكؿ ،كىك قكؿ أبي عبد ا الجرجاني مف الحنفية.

ابف نجيـ :البحر الرائؽ.391 ،390/4 ،
(:)1السيكاسي  :شرح فتح القدير.67/1 ،
( :)2القرطبي :التمييد لما في المكطأ.337/8 ،
( :)3الكاساني :بدائع الصنائع.37/1 ،
( :)4الكاساني :بدائع الصنائع ،37/1 ،الزيمعي تبييف الحقائؽ 16/1كالمسألة فييا قكالف:
 ،كىك قكؿ أبي يكسؼ مف الحنفية كركاية عند الحنابمة حيث اشترطكا
األكؿ :كافؽ اإلماـ اليندكاني
لبل،تساؿ خركج المني مع المذة كلكف في حالة اليقظة دكف النكـ  .البيكتي :الركض المربع . 35/1،
الثاني :ذىب أبك حنيفة ،كمحمد كالمالكية في الراجح ،كالشافعية كالحنابمة إلى أنو إذا احتمـ فانفصؿ المني عف
شيكة ثـ خرج ببل شيكة أنو يجب فيو الغسؿ.
الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،26/1 ،العبدرم :التاج كاالكميؿ ،305/1 ،الدمشقي :المباب في شرح الكتاب،10/1 ،

الشربيني :مغني المحتاج ، 85/1 ،البيكتي :الركض المربع .35/1،
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ثالثان :األدلة:

استدؿ اإلماـ أبك جعفر لما ذىب إليو مف القياس كالمعقكؿ:
أ -بالقياس:
أف انفصاؿ المني عف شيكة كخركجو ببل شيكة ال يكجب الغسؿ قياسان عمى خركج المني ال

عف شيكة ،كانفصالو ال عف شيكة ،كأف ييضرب رجؿ عمى ظيره ،أك يحمؿ حمبلن ثقيبلن ،أك مف بو
سمس بكؿ فيذا ال ،سؿ عميو عند الحنفية(.)1
ب -بالمعقكؿ:
كذلؾ بأف جانب االنفصاؿ عف شيكة يكجب الغسؿ ،كجانب الخركج ببل شيكة ينفيو فبل يجب

مع الشؾ(.)2

( )1الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية. 26/1 ،
( :)2الكاساني :بدائع الصنائع.37/1 ،
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انفصم انثانً
يف أحكاو انصالة
وفٍو مخست مباحث
ادلبحث األول :مسائم يف انقزاءة يف انصالة
ادلبحث انثاوً :مسائم يف أوضاع انٍدٌه يف انصالة
ادلبحث انثانث :مسائم يف صالة ادلقتدي
ادلبحث انزابع :مسائم يف صالة اانتطوع
ادلبحث اخلامس :مسائم متفزقت يف انصالة
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ادلبحث األول

انقزاءة يف انصالة
كفيو ثماف مسائؿ:
 المسألة األكلى :ضبط لفظ التكبير.
 المسألة الثانية :حد الجير كالمخافتة في القراءة في الصالة.
 المسألة الثالثة :حكـ المحف في القراءة في الصالة.
 المسألة الرابعة :صيغة االستعاذة.
 المسألة الخامسة :القراءة مف آخر السكر أك أكساطيا في الصالة.
 المسألة السادسة :ىؿ تكرر التسمية في الصالة.

 المسألة السابعة :حكـ مف شرع في القراءة في الصالة ناسيان البسممة.
 المسألة الثامنة :صيغة التشيد.

72

فيىأحكامىالصالة

الفصلىالثاني

المسألة األكلى :ضبط لفظ التكبير.
أكالن :صكرة المسألة:
و
مصؿ أف يحرـ لمصبلة فمد األلؼ في لفظ الجبللة عند التكبير فقاؿ آهلل أكبر ،فيؿ
أراد
يصح التكبير؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أف المصمي عميو أف يحترز في لفظ التكبير عف زيادة تغير المعنى بأف

يقكؿ آهلل أكبر( ،)1كاختمفكا فيما إذا مد ألؼ اهلل ىؿ تصح صبلتو ،فذىب الفقيو أبك جعفر اليندكاني
إلى أنو ال يككف شارعان في الصبلة(.)2

ثالثان :األدلة:
استدؿ اإلماـ أبك جعفر لما ذىب إليو مف السنة كالمغة:
أ -مف السنة:

ما ركم عف إبراىيـ النخعي مكقكفان إليو كمرفكعان إلى النبي  " األذاف جزـ كالتكبير جزـ

كالتسميـ جزـ " (.)3

( :)1الكاساني :بدائع الصنائع ،191/1 ،السرخسي :المبسكط ،42/1 ،الحطاب الرعيني :مكاىب الجميؿ بشرح
مختصر الخميؿ ،206/2 ،الدسكقي :حاشية الدسكقي ،233/1 ،الدمياطي :حاشية اعانة الطالبيف،133/1 ،
النككم :المجمكع ،292/3 ،ابف قدامو :المغني542/1 ،
(:)2البابرتي :العناية شرح اليداية ،485/1 ،كالمسألة فييا قكالف .
األكؿ :كافؽ اإلماـ اليندكاني

 ،كىك مذىب بعض الحنفية كاليو ذىب المالكية كالشافعية كالحنابمة.

الكاساني ،بدائع الصنائع ،199/1 ،المر،يناني :العناية شرح اليداية ،485/1 ،الحطاب الرعيني :مكاىب الجميؿ
بشرح مختصر الخميؿ ،206/2 ،النككم :المجمكع ،292/3 ،ابف قدامة :الشرح الكبير.507/1 ،
الثاني :ذىب بعض الحنفية إلى أف مد ألؼ اهلل في التكبير ،ير مفسدة لمصبلة ككجيتيـ في ذلؾ أف اليمزة يجكز

أف تككف لمتقرير فبل يككف ىناؾ ال كفر كال فساد.
البابرتي :العناية شرح اليداية.485/1 ،

( :)3كنز العماؿ :كتاب الصبلة ،باب في الجماعة كفضميا ( 351/8ح  )23212جامع األحاديث لمسيكطي،
قاؿ الحافظ في التمخيص ال أصؿ لو بيذا المفظ كانما ىك قكؿ إبراىيـ النخعي حكاه الترمذم عنو ،كقاؿ السخاكم
في المقاصد الحسنة حديث التكبير جزـ ال أصؿ لو في المرفكع مع كقكعو في كتب الرافعي كانما ىك مف قكؿ
إبراىيـ النخعي حكاه الترمذم في جامعو ( ،) 307/4المباركفكرم :تحفة األحكذم.165/2 ،
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كجو الداللة:
قاؿ ابف األثير في النياية معناه أف التكبير كالتسميـ ال يمداف كال يعرب التكبير بؿ يسكف

آخره(.)1

ب -مف المغة:

ألف إدخاؿ المد في ابتداء اسـ اهلل تعالى يككف لبلستفياـ ،كاالستفياـ لمشؾ ،كالشؾ في

كبرياء اهلل كفر( ،)2فيككف المد عمدان كفر لشكو في كبريائو ،ك،ير عمد مفسد لمصبلة
تكبيرتو لـ تصح.

(،)3

ألف

المسألة الثانية :حد الجير كالمخافتة في القراءة في الصالة.
أكالن :صكرة المسألة:

صمى رجؿ فق أر كلـ يسمع نفسو ،فيؿ تجزئو صبلتو؟

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى كجكب القراءة في الصبلة عمى اإلماـ كالمنفرد ( ،)4ك اختمفكا ا في حد

الجير كالمخافتة في القراءة في الصبلة ،فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

 ،إلى أف أدنى

الجير أف يسمع ،يره ،كأدنى المخافتة أف يسمع نفسو إال لمانع ،كما دكف ذلؾ مجمجة( ،)5كليس
(.)7

بقراءة ( ،)6إال أف يسمع نفسو كمف بقربو

( :)1البرىاف فكرم :كنز العماؿ في السنف كاألقكاؿ كاألفعاؿ. 351/8 ،
( :)2الكاساني :بدائع الصنائع. 199/1 ،

(:)3البابرتي :العناية شرح اليداية. 485/1 ،
( :)4الطحطاكم :حاشية الطحطاكم ،251/1 ،النفراكم :الفكاكو الدكاني ،459/1 ،الزركشي :شرح الزركشي،
 ،193/1الشربيني :مغني المحتاج.165/1 ،
( :)5مجمجة :مجمج أم خمط كأفسد كلـ يتبيف حركفو كمجمج في خبره لـ يتبيف خبره.
المطرزم :المغرب في ترتيب المعرب ،258/2 ،الرازم :مختار الصحاح.642/1 ،

( :)6الشيباني :الجامع الصغير ،97/1 ،الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية،72/1 ،
( :)7ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،357/1 ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:
األكؿ :كافؽ اإلماـ اليندكاني

 ،كاليو ذىب الحمكاني ،كالفضمي ،كركاية عف بشر المريسي مف الحنفية ،كىك

مذىب المالكية ،كبو قاؿ الشافعي ،كىك اختيار الرممي.

الميداني ،المباب شرح الكتاب ،28/1 ،السيكاسي :شرح فتح القدير ،331/1 ،ابف عابديف :حاشية ابف عابديف،
 ،536 ،535/1العبدرم :التاج كاإلكميؿ ،525/1 ،الماكردم :الحاكم ،46/2 ،النككم :المجمكع شرح الميذب،
=.219
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ثالثان :األدلة:
 ،-لما ذىب إليو مف المعقكؿ:

استدؿ اإلماـ أبك جعفر اليندكاني-

 .1أف مجرد حركة المساف بدكف الصكت ال تسمى قراءة ،يعني ال لغة كال عرفان ،كقياسانعمى الكتابة
فإنو يكجد بيا تصحيح الحركؼ ،كال تسمى قراءة لعدـ الصكت(.)1

 .2إف القراءة كاف كانت فعؿ المساف لكف فعمو الحقيقي ىك الكبلـ ،كالكبلـ يككف بالحركؼ،
كالحركؼ كيفية تعرض لمصكت الذم ىك أخص مف النفس ،فمجرد تصحيحيا ببل صكت إيماء

إلى الحركؼ بعضبلت المخارج فبل تعتبر كبلمان ،فبقي أف ىذا يقتضي أف يمزـ في مفيكـ

القراءة أف يصؿ إلى السمع فيسمع(.)2
()3

المسألة الثالثة :حكـ المحف

في القراءة في الصالة.

أكال :صكرة المسألة:
صمى رجؿ فمحف في القراء ة لحنان يغير المعنى كرفع لفظ الجبللة كنصب العمماء في قكلو
ً ً ًً
اء  )4(فيؿ تصح صبلتو ؟.
تعالى  :إً َّن ىما ىي ْخ ى
شى المَّ ىو م ْف ع ىباده ا ْل يعمى ىم ي
أك لحف في القراءة لحنان لـ يغير المعنى كتخفيؼ المشدد كعكسو ،كقصر الممدكد ،كفؾ

المد،ـ ،فيؿ تفسد صبلتو أـ ىي صحيحة ؟.

=الثاني :ذىب اإلماـ أحمد ،كبشر المريسي إلى أف خركج الصكت مف الفـ كاف لـ يصؿ إلى أذنو لكف بشرط ككنو

مسمكعان في الجممة حتى لك أدنى أحد صماخو إلى فيو يسمع تجزئ بو الصبلة.
ابف عابديف :حاشية ابف عابديف.536 ،535/1 ،

الثالث :ذىب الكرخي ،كأبك بكر البمخي مف الحنفية إلى أنو ال يشترط السماع ،كاكتفيا بتصحيح الحركؼ ،كىك
ركاية عند المالكية.

ابف عابديف :حاشية ابف عابديف ،536 ،535/1 ،القركم :الخبلصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية.68/1 ،

( :)1البابرتي :العناية شرح اليداية.27/2 ،
( :)2السيكاسي :شرح فتح القدير. 331/1 ،
( :)3المحف ىك :الخطأ في اإلعراب كمخالفة كجو الصكاب .

الرازم :مختار الصحاح ،612/1 ،الفيكمي :المصباح المنير.551/2 ،

( :)4سكرة فاطر. 28 :
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ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
بيا(.)1

أجمع عمماء المسمميف عمى أنو ال تجكز القراءة بالشاذ ،كانو ال يصمى خمؼ مف يق أر
كاختمفكا في صحة صبلة مف لحف في القراءة متعمدان تمفظيا دكف قصد مخالفة المعنى ،أك

جاىبلن ،أك ناسيان فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني
()2

كاف كاف مما اعتقاده كفر

.

 ،إلى أف الخطأ في اإلعراب ال يفسد مطمقان

ثالثان :األدلة:
استدؿ اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

 ،لما ذىب إليو مف المعقكؿ:

 .1ألف أكثر الناس ال يميزكف بيف كجكه اإلعراب ،كأنو في اختيار الصكاب في اإلعراب إيقاع
الناس في الحرج كىك مرفكع شرعان(.)3

 .2أف المحاف ال يقصد المحف ،بؿ يقصد ما يقصده القارئ(.)4

المسألة الرابعة :صيغة االستعاذة.
صكرة المسألة :إذا أراد المسمـ أف يستعيذ ،فما ىي الصيغة المستحبة في االستعاذة ؟.

( :)1النككم :المجمكع شرح الميذب ،392/3 ،نقؿ اإلجماع اإلماـ الحافظ أبك عمر بف عبد البر .
( :)2الطحطاكم :حاشية الطحطاكم عمى مراقي الفبلح ،231/1 ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:
األكؿ :كافؽ اإلماـ اليندكاني

 ،كبو أجمع المتأخركف مف الحنفية كمحمد بف مقاتؿ ،كمحمد بف سالـ،

كاسماعيؿ الزاىد ،كأبي بكر سعيد البمخي ،كابف الفضؿ ،كالحمكاني.
الطحطاكم :حاشية الطحطاكم.231/1 ،

ً ً
ً
يـ ىربُّوي " (البقرة:
الثاني :ذىب أبك حنيفة ،كمحمد بف الحسف إلى أنو إذا تغير المعنى نحكان كأف يق أر " ىكًاذ ٍابتىمىى إ ٍب ىراى ى
 ،) 124برفع إبراىيـ كنصب ربو ،فالصحيح الفساد كىك ركاية عف مالؾ.
الطحطاكم :حاشية الطحطاكم ،231/1 ،القرافي :الذخيرة.245/2 ،

الثالث :كذىب الشافعية كالحنابمة إلى أنو إذا لـ يتعمد المحف ،كأف لحف بجيؿ أك نسياف أك آفة لـ تبطؿ صبلتو، .
النككم :المجمكع شرح الميذب ،293 ،292/3 ،البيكتي :الكشاؼ  ،48/1ابف تيمية :المحرر في الفقو.74/1 ،

( :)3الطحطاكم :حاشية الطحطاكم عمى مراقي الفبلح.231/1 ،
( :)4القرافي :الذخيرة. 245/2 ،
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تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى مشركعية االستعاذة( ،)1كاختمؼ القراء كالفقياء في الصيغة المستحبة

لبلستعاذة ،قاؿ اإلماـ أبك جعفر اليندكاني-

الرجيـ( ،)2أك يقكؿ أستعيذ باهلل"(.)3
استدؿ اإلماـ أبك جعفر-

إلي أف يقكؿ أعكذ باهلل مف الشيطاف
" :-أحب ٌ

 ،-لما ذىب إليو مف القرآف الكريـ كالسنة:

أ -مف القرآف الكريـ:

استىًع ْذ ًبالمَّ ًو ًم ىف َّ
طً
الر ًج ًيـ .)4(
الش ْي ى
اف َّ
قكلو تعالى  :فىًإ ىذا قى ىأر ى
ْت ا ْلقي ْر ى
آف فى ْ
كجو الداللة:
أف اهلل تعالى أمر باالستعاذة كيقرب منو أعكذ الشتراكيما في الحركؼ األصكؿ( ،)5فيك
مكافؽ لمقرآف.

( :)1ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،329/1 ،ابف جزم :القكانيف الفقيية ،40/1 ،النككم :المجمكع شرح الميذب،
 ،325/3 ،321/3ابف قدامة :المغني  ،555/1الحجاكم :اإلقناع. 134/1 ،
( :)2الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية. 316/5 ،
( :)3برىاف الديف :المحيط البرىاني ،23/2 :كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:
األكؿ :كافؽ اإلماـ اليندكاني

 ،كىك مذىب الحنفية ،كالمالكية ،كالشافعية ،كىك ركاية عند الحنابمة ،كقاؿ أبك

عمرك الداني" لفظيا أعكذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ دكف ،يره " ،كىك قكؿ يعقكب ،كابف كثير غير الياشمي،
كعاصـ غير ىبيرة.
الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،316/5 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني ،23/2 ،أبك عمرك الداني :التيسير في
القراءات السبع 14 ،13/1 ،القرافي :الذخيرة ،181/2 ،ابف قدامة :الشرح الكبير.517/1 ،
كاختار حمزة ،كالزيات ،كمحمد بف سيريف ،أستعيذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ.
البابرتي :العناية شرح اليداية.474/1 ،
الثاني :ذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،كسيؿ ،كالحسف بف صالح بف حي إلى أنو يجكز في لفظ االستعاذة "أعكذ
باهلل السميع العميـ مف الشيطاف الرجيـ ".
النيسابكرم، :رائب القرآف كر،ائب الفرقاف ،14/1 ،الشاشي القفاؿ :حمية العمماء في مذاىب الفقياء ،87/2 ،ابف
قدامة :الشرح الكبير.517/1 ،
الثالث :ذىب سفياف الثكرم إلى أف لفظ االستعاذة ،أعكذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ إنو ىك السميع العميـ ،كتركل
عف كنافع ،كابف عامر كحمزة ،كعمي ،كالكسائي ،كخمؼ.
الشاشي القفاؿ :حمية العمماء ،83/2 ،القرافي :الذخيرة ،81/2 ،النيسابكرم، :رائب القرآف كر،ائب الفرقاف.14/1 ،
( :)4النحؿ. 98 :
( :)5برىاف الديف :المحيط البرىاني ،23/2 ،أبك عمرك الداني :التيسير في القراءات السبع. 14/1 ،
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ب -مف السنة النبكية:

أخرج ابف أبي شيبة في مصنفو عف نافع بف جبير بف مطعـ ،عف أبيو عف النبي " أنو

استعاذ قبؿ القراءة بيذا المفظ بعينو" (.)1

المسألة الخامسة :القراءة مف آخر السكر أك أكساطيا في الصالة.
أكالن :صكرة المسألة:
صمى رجؿ فق أر بعد الفاتحة مف آخر سكرة أك مف أكسطيا ،فما حكـ القراءة؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أف قراءة بعض السكر مف أكليا ،ير مكركه( ،)2كاختمفكا في قراءة السكر

مف آخرىا أك كسطيا في الصبلة ،فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

مف كسط السكرة أك آخرىا جاز(.)3

 ،إلى أف المصمي لك ق أر

ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ اليندكاني-

-مف القرآف كالسنة كاألثر كالمعقكؿ بما يمي:

أ -مف القرآف:

س ىر ًم ْن يو.)4(
قكلو تعالى  :فىاق ىْريءكا ىما تىىي َّ
( :)1مصنؼ ابف أبي شيبة ،)231/1( :أبك عمرك الداني :التيسير في القراءات السبع ،14/1 ،قاؿ أبك داكد :ىذا
الحديث منكر.
البدر العيني :شرح سنف أبي داكد.144/3 ،
( :)2ابف قدامة :المغني.571/1 ،
( :)3الكاساني :بدائع الصنائع ،207/1 ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:
االكؿ :كافؽ اإلماـ اليندكاني

 ،كىك ركاية عف الحنابمة.

الحجاكم :االقناع ،138/1 ،المرداكم الدمشقي ،االنصاؼ ،73/2 ،البيكتي :الركض المربع ،76/1 ،ابف قدامة:

المغني.571/1 ،

الثاني :ذىب اإلماـ أحمد في ركاية أف القراء ة مف آخر السكر أك أكساطيا يكره مطمقان.

المراجع السابقة.

الثالث :ذىب اإلماـ أحمد في ركاية ،إلى أنو يكره قراءة أكساط السكر دكف أكاخرىا.
المرداكم الدمشقي ،اإلنصاؼ ،73/2 ،ابف قدامة :المغني.57/1 ،

( :)4سكرة المزمؿ. 20 :
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كجو الداللة:
أم كانت مف أكؿ السكر ،أك أكسطيا ،أك آخرىا.
جكاز الصبلة بالقراءة و
ب -مف السنة النبكية:
 .1ركل اإلماـ مسمـ في صحيحو ،كأحمد في مسنده  ،عف ابف عباس أف النبي  كاف يق أر في
سك يؿ ًب ىما أيْن ًز ىؿ إًلى ْي ًو ًم ْف ىرِّب ًو ،)1( كفي الثانية
آم ىف َّ
الر ي
األكلى مف ركعتي الفجر قكلو تعالى  ى
اب تىعالىكا إًلىى ىكمًم وة سك و
اآلية في آؿ عمراف  يق ْؿ يا أ ْ ً
اء.)3( ،)2( 
ى
ىى ىؿ ا ْلكتى ً ى ْ
ى ىى
كجو الداللة:
فعؿ النبي  دليؿ عمى صحة القراءة مف كسط كآخر السكرة .
 .2عف أبي سعيد الخدرم  قاؿ " :أمرنا أف نق أر فاتحة الكتاب كما تيسر" (.)4
ت -مف األثر:
ركل الخبلؼ بإسناده "أف ابف مسعكد كاف يق أر في اآلخرة مف صبلة الصبح آخر آؿ عمراف،

كآخر الفرقاف"(.)5

ث -مف المعقكؿ:

أف آخر السكرة أحد طرفييا فبل يكره كأكليا(.)6

المسألة السادسة :ىؿ تكرر التسمية في الصالة (أم في كؿ ركعة ككؿ سكرة).
أكالن :صكرة المسألة:
صمى رجؿ فأتى بالبسممة في أكؿ ركعة ،فيؿ عميو أف يعيد البسممة؟.

( :)1سكرة البقرة. 285 :

( :)2سكرة آؿ عمراف. 64 :
( :)3البكصيرم :إتحاؼ الخيرة الميرة. 358/2 ،
( :)4أحمد بف حنبؿ :مسند اإلماـ أحمد ،412/18 ،أبك داكد :سنف أبي داكد. 300/1 ،
قاؿ األلباني :إسناده صحيح عمى شرط مسمـ.
( :)5التبريزم :مشكاة المصابيح. 295/3 ،

( :)6ابف قدامة :الشرح الكبير ،614/1 ،التبريزم :مشكاة المصابيح. 295/3 ،
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ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أف قراءة البسممة مشركعة في الصبلة ،خبلفان لئلماـ مالؾ كاألكزاعي،

حيث فرقكا بيف الفريضة كالنافمة( ،)1كاختمفكا في تكرارىا في الصبلة ،فذىب اإلماـ أبك جعفر
اليندكاني

إلى أف المصمي يسمي في أكؿ صبلتو ثـ ال يعيد (.)2

ثالثان :األدلة:

يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ اليندكاني

مف السنة بما يمي:

 .1أخرج البييقي في سننو ،عف عائشة أنيا قالت :إف أكؿ ما نزؿ مف القرآف " :اق أر باسـ ربؾ
الذم خمؽ " كلـ يذكر البسممة في أكليا.

()3

 .2أخرج أحمد في مسنده ،عف أبي ىريرة  عف النبي  أنو قاؿ " :أف سكرة مف القرآف ثالثيف
آية شفعت لرجؿ حتى غفر لو كىي تبارؾ الذم بيده الممؾ " ( ،)4كأجمعكا عمى أنيا ثبلثيف

آية ،ير البسممة.
( :)1ابف قدامة :المغني. 555/1 ،
( :)2برىاف الديف :المحيط البرىاني ،25/2 ،كالمسألة فييا ستة أقكاؿ:
األكؿ :كافؽ اإلماـ اليندكاني

 ،كىك ركاية الحسف عف أبي حنيفة.

الثاني :ذىب أبك حنيفة في ركاية أبي يكسؼ عنو أنو يأتي بيا أكؿ كؿ ركعة.

الثالث :ركل أبك جعفر عف أبي حنيفة ،انو إذا قرأىا مع كؿ سكرة فحسف ،كاليو ذىب محمد بف الحسف إال إذا

كانت الصبلة يجير فييا بالسكرة ال يأتي بالتسمية بيف الفاتحة كالسكرة.

برىاف الديف :المحيط البرىاني.25/2 ،

الرابع :ذىب مالؾ في ركاية ،كاألكزاعي إلى أنو ال يق أر البسممة في المكتكبة س انر كال جي انر ،إمامان أك منفردان ،كىك

مخير في النافمة.

العبدرم :التاج كاإلكميؿ ، 544/1،اآلبي األزىرم :التمر الداني . 103/1،
الخامس :ذىب بعض أصحاب مالؾ إلى أنو يندب اإلتياف بيا .

القرافي :الذخيرة ،76/2 ،ابف قدامة :المغني.555/1 ،

السادس :ذىب الشافعي إلى كجكب اإلتياف بيا في كؿ ركعة كفي رأس السكرة سكاء كانت الصبلة يجير بيا أك

يخافت.

النككم :المجمكع شرح الميذب.344/3 ،
( :)3السنف الكبرل لمبييقي كفي ذيمو الجكىر النقي :كتاب السير :باب مبتدأ البعث كالتنزيؿ/ 6/9( ،ح.)18180
لـ أجد حكـ صريح عمى الحديث إال أف النككم

قاؿ ":ىذا دليؿ صريح في أف أكؿ ما نزؿ مف القرآف اقرأ"

( :)4مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :مسند أبي ىريرة ( 28/14ح  ،) 80276 /المجالسة كجكاىر العمـ (367/3

ح .)996/قاؿ األلباني :حسف ،مشكاة المصابيح .487/1،
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كجو الداللة مف الحديثيف:
أف البسممة لـ تعد آية مف بداية السكرة فبل يجب قراءتيا مع كؿ سكرة.
المسألة السابعة :حكـ مف شرع في القراءة في الصالة ناسيان البسممة.
أكالن :صكرة المسألة:
كبر رجؿ لمصبلة كبدأ بالقراءة ناسيان التسمية ،فما الحكـ ؟.

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى أف مف كبر كترؾ دعاء االستفتاح سيكان أك عمدان حتى شرع في التعكذ لـ

يعد إليو( ،)1ككذا لك ترؾ التعكذ حتى بسمؿ( ،)2كاختمفكا فيمف شرع في القراءة ناسيان التسمية ،فذىب
اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

 ،أنو ال يعيد ،كال سيك عميو(.)3

ثالثان :األدلة:

استدؿ اإلماـ اليندكاني -

–بقكلو " :لفكات محميا " ( ، )4كذلؾ استنادان لمذىب الحنفية في

كبناء عميو ال تجب العكدة إلييا
أف البسممة في أكائؿ السكر ليست قرآنان ال في الفاتحة كال ،يرىا،
ن
إذا نسييا.
ك يستدؿ لقكؿ اإلماـ اليندكاني

مف السنة النبكية بما يمي:

 .1أخرج البييقي في سننو ،عف عائشة أنيا قالت :إف أكؿ ما نزؿ مف القرآف " :اق أر باسـ ربؾ
الذم خمؽ

"()5

كلـ يذكر البسممة في أكليا.

( :)1النككم :المجمكع شرح الميذب ،318 /3 ،ابف قدامة :المغني. 242/1 ،

( :)2ابف عابديف :حاشية ابف عابديف ،489/1 ،ابف قدامة :المغني. 242/1 ،
( :)3ابف عابديف :حاشية ابف عابديف ،489/1 ،كالمسألة فييا قكالف:
األكؿ :كافؽ اإلماـ اليندكاني

 ،كىك مذىب الحنابمة.

ابف عابديف :حاشية ابف عابديف ،489/1 ،ابف قدامة :المغني ،242/1 ،البيكتي :كشاؼ القناع.336/1 ،
الثاني :ذىب الشافعية إلى أف البسممة تجب قراءتيا في أكؿ الفاتحة كال تصح الصبلة إال بيا كباقي الفاتحة.
النككم :المجمكع شرح الميذب.333 /3 ،

( :)4ابف عابديف :حاشية ابف عابديف . 489/1،
( :)5السنف الكبرل لمبييقي كفي ذيمو الجكىر النقي :كتاب السير :باب مبتدأ البعث كالتنزيؿ/ 6/9( ،ح.)18180
لـ أجد حكـ صريح عمى الحديث إال أف النككم

قاؿ ":ىذا دليؿ صريح في أف أكؿ ما نزؿ مف القرآف اقرأ"

عمي القارلء :مرقاة المفاتيح . 16/17 ،
مبلحظة  :المالكية رحميـ اهلل ،لـ يتحدثكا في ىذه المسألة ذلؾ أف مذىبيـ المنع مف قراءة البسممة في الصبلة

الجيرية كالسرية .العبدرم :التاج كاإلكميؿ . 445/1،
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 .2أخرج أحمد في مسنده ،عف أبي ىريرة  عف النبي أنو قاؿ " :أف سكرة مف القرآف ثالثيف
آية شفعت لرجؿ حتى غفر لو كىي تبارؾ الذم بيده الممؾ " ( ،)1كأجمعكا عمى أنيا ثبلثيف

آية ،ير البسممة.
كجو الداللة:
أف البسممة لـ تعد آية مف بداية السكرة فبل يجب قراءتيا مع كؿ سكرة.

المسألة الثامنة :صيغة التشيد.
أكالن :صكرة المسألة:
قكؿ المصمي في التشيد ،ارحـ محمدان كآؿ محمد ،ىؿ ىك مف التشيد فتصح بو الصبلة ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
( ،)2كاختمفكا في صيغة

ابتداء في حؽ رسكؿ اهلل 
اتفؽ الفقياء عمى أنو ال يقاؿ
ن
التشيد المقركءة في الصبلة ،فقاؿ اإلماـ أبك جعفر اليندكاني
" :أما أنا فأقكؿ :كارحـ محمدان
كآؿ محمد"(.)3

( :)1مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ :مسند أبي ىريرة ( 28/14ح  ،) 80276 /المجالسة كجكاىر العمـ (367/3
ح.)996/
قاؿ األلباني :حسف  ،مشكاة المصابيح . 487/1
( :)2ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،348/1 ،النفراكم :الفكاكو الدكاني. 481/1 ،
( :)3برىاف الديف :المحيط البرىاني ،40/2 ،كالمسألة فييا قكالف:
األكؿ :كافؽ اإلماـ اليندكاني

 ،كاليو ذىب األماـ الزاىد أبك الحسف السرخسي ،كالكاساني ،كبعض مشايخ

الحنفية ،كأبك زيد القيراكني مف المالكية.

برىاف الديف :المحيط البرىاني ،40/2 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،348/1 ،الكاساني :بدائع الصنائع،213 ،
القي اركاني :متف الرسالة ،ا ،30/النفراكم :الفكاكو الدكاني.481/1 ،
الثاني :ذىب جميكر العمماء مف الحنفية ،كالمالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة –رحميـ ا  -إلى كراىية قكؿ

المصمي ارحـ محمدان كآؿ محمد في التشيد.

الكاساني :بدائع الصنائع ،213 ،النفراكم :الفكاكو الدكاني ،481/1 ،الشركاني :حكاشي الشركاني كالعبادة،86/2 ،

ابف تيمية ،االختيارات الفقيية42/1 ،
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ثالثان :األدلة:
استدؿ اإلماـ أبك جعفر اليندكاني لقكلو:
بقكلو " :لمتكارث الذم كجدتو في أىؿ بمدم كبمداف المسمميف " (.)1
كيستدؿ لو مف السنة بما يمي:
 .1قكؿ المصمي في التحيات " :السالـ عميؾ أييا النبي كرحمة ا

كبركاتو ".

كجو الداللة:
قكؿ النبي  بذلؾ في جميع صمكاتو ،كأمره بيا كؿ مصؿ ىك دليؿ قكم عمى جكاز الدعاء

لو  بالرحمة(.)2

 .2أخرج البخارم كمسمـ في صحيحييما ،عف أبي ىريرة أف النبي قاؿ " :لف ينجي أحدان منكـ
عممو فقاؿ رجؿ كال أنت يا رسكؿ ا

فقاؿ كال أنا إال أف يتغمدني ا

برحمتو كلكف سددكا "

()3

كجو الداللة:
قكؿ النبي  دؿ عمى أنو جاز قكؿ الميـ صؿ عمى محمد ،كالصبلة مف رحمة اهلل(.)4
 .3أخرج البخارم في صحيحو ،عف أبي ىريرة انو قاؿ :قاـ رسكؿ اهلل  في صبلة كقمنا معو،
فقاؿ أعرابي كىك في الصبلة :الميـ ارحمني كمحمدان كال ترحـ معنا أحدان ،فمما سمـ النبي  قاؿ

لؤلعرابي " :لقد حجرت كاسعان "(.)5
كجو الداللة:

إقرار النبي  لؤلعرابي ما قاؿ مف دعائو لو بالرحمة كعدـ إنكاره عميو كىك ال يقر عمى

منكر ،إنما يدؿ عمى ككنو حجة عمى الجكاز(.)6

( :)1برىاف الديف :المحيط البرىاني. 40/2 ،
( :)2النفراكم :الفكاكو الدكاني. 481/1 ،

( :)3صحيح البخارم :كتاب المرضى ،باب تمني المريض المكت ( 121/7ح  )56073/صحيح مسمـ :كتاب
صفة القيامة كالجنة كالنار ،باب لف يدخؿ أحد الجنة بعممو ( 21069/4ح.) 2816 /
( :)4الكاساني :بدائع الصنائع.213/1 ،
( :)5صحيح البخارم :كتاب األدب ،باب رحمة الناس كالبيائـ ( 10/8ح .) 60010 /
( :)6النفراكم :الفكاكو الدكاني. 481/1 ،
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ادلبحث انثانً

أوضاع انٍدٌن يف انصالة.
كفيو خمس مسائؿ
 المسألة األكلى :كيفية كضع اليديف عند التكبير في الصالة.
 المسألة الثانية :ىؿ يسبؽ رفع اليديف التكبير أـ العكس.
 المسألة الثالثة :حد الرفع في تكبيرة اإلحراـ.

 المسألة الرابعة :كيفية كضع اليديف عند القراءة في الصالة.
 المسألة الخامسة :كيفية كضع اليد كاإلشارة بالسبابة في التشيد.
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المسألة األكلى :كيفية الرفع عند التكبير في الصالة.
أكالن :صكرة المسألة:
و
مصؿ كرفع يديو ،فيؿ يكجو كفيو إلى القبمة ك يفرج بيف أصابعو أـ يضـ أصابعو أـ
كبر
يتركيا عمى ما عميو األصابع؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
أجمعت األمة عمى استحباب رفع اليديف عند تكبيرة اإلحراـ ( ،)1كخالؼ ابف حزـ في ذلؾ

فقاؿ إنو فرض كىك ركاية عف األكزاعي ( ،)2كاختمفكا في اتجاه الكؼ ك كضع األصابع ،فذىب أبك

جعفر اليندكاني-

-إلى أنو يستقبؿ ببطكف كفيو القبمة ال يفرج كؿ التفريج كال يضـ كؿ الضـ

بؿ يتركيما عمى ما عميو األصابع في العادة بيف الضـ كالتفريج (.)3

ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

مف السنة بالحديث التالي:

( :)1النككم :المنياج شرح النككم عمى صحيح مسمـ ،93/4 ،أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء،
 ،106/1الماكردم :الحاكم.98/2 ،
( :)2ابف حزـ :المحمى ،26/3 ،القرطبي :التمييد لما في المكطأ.212/9 ،
( :)3الكاساني :بدائع الصنائع ،199/1 ،كالمسألة فييا خمسة أقكاؿ:
األكؿ :كافؽ اإلماـ أبك جعفر كاليو ذىب الغزالي كىك المعتمد عند الحنفية.

البدر العيني :شرح سنف أبي داكد  ،294/3 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني.411/1 ،
الثاني :ذىب الشافعي إلى أنو يفرؽ أصابعو.

الشيرازم :التنبيو ،30/1 ،الرافعي القزكيني :فتح العزيز بشرح الكجيز ،282/3 ،ابف قدامة :المغني .547/1
الثالث :ذىب أحمد إلى أنو يمد أصابعو كيضـ بعضيا إلى بعض.

البدر العيني :سنف شرح أبي داكد  ،294/3 ،ابف قدامة :المغني .547/1
الرابع :ذىب كردم إلى أنو يجعؿ بطف كؿ كؼ إلى األخرل( ،كردم) لـ أعثر عمى مذىبو أك حتى ترجمتو.

البدر العيني :شرح سنف أبي داكد .294/3 ،

القكؿ الخامس  :ذىب سحنكف مف المالكية ألى أنو يجعؿ ظير يديو إلى السماء كبطنيا إلى األرض ككجو قكلو
الحديث الكارد في الرفع إلى الصدر كىك ال يتصكر ،البان إال كذلؾ .
القرافي :الذخيرة . 221/2،
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أخرج ابف خزيمة ،كابف حباف في صحيحييما ،عف أبي ىريرة " أف النبي  كاف إذا

افتتح لمصالة نشر أصابعو نش نرا"(.)1
كجو الداللة:

المراد مف النشر البسط كىك ضد القبض ،كقاؿ أبك الطيب السندم خبلؼ الضـ ،أم تركيا

عمى حاليا كلـ يضـ بعضيا إلى بعض (.)2

أف النشر ال يقتضي التفريؽ كنشر الثكب كليذا يستعمؿ في الشيء الكاحد كال تفريؽ فيو.

()3

المسألة الثانية :ىؿ يسبؽ رفع اليديف التكبير أـ العكس؟.
صكرة المسألة:
أراد رجؿ أف يحرـ لمصبلة ،فيؿ يرفع يديو أكالن فإذا استكتا في مكضع المحاذاة كبر ،أـ أف

الرفع كالتكبير يككناف مقترنيف؟.
تحرير محؿ النزاع:

أجمعت األمة عمى استحباب رفع اليديف عند تكبيرة اإلحراـ ( ،)4كخالؼ ابف حزـ في ذلؾ

فقاؿ أنو فرض كىك ركاية عف األكزاعي ( ،)5كاختمفكا ىؿ يسبؽ الرفع التكبير أـ العكس ،فذىب

اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

إلى أنو يرفع أكالن ،فإذا استقرتا في مكضع المحاذاة يكبر(.)6

( :)1صحيح ابف خزيمة :كتاب الصبلة ،باب نشر األصابع في الصبلة ( 233/1ح  )458 /صحيح ابف حباف:
كتاب الصبلة :باب صفة الصبلة ( 66/5ح  .)1796 /لـ أجد حكـ عمى الحديث .
( :)2المبارؾ فكرم :تحفة اآلحكذم. 27/2 ،
( :)3ابف قدامة :المغني.547/1 ،

( :)4النككم :المنياج شرح النككم عمى صحيح مسمـ ،93/4 ،أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء،
 ،106/1الماكردم :الحاكم.98/2 ،
( :)5ابف حزـ :المحمى ،26/3 ،القرطبي :التمييد لما في المكطأ.212/9 ،
( :)6برىاف الديف :المحيط البرىاني ،411/1 ،كالمسألة فييا قكالف:
األكؿ :كافؽ اليندكاني

كاليو ذىب أبك حنيفة ،كمحمد ،كالسرخسي كعميو عامة المشايخ مف الحنفية.

برىاف الديف :المحيط البرىاني ،411/1 ،البدر العيني :شرح سنف أبي داككد.295/3 ،
الثاني :ذىب الشافعي كأحمد ك أبك يكسؼ مف الحنفية إلى أنو يرفع مقارنان لمتكبير فيككف ابتداء الرفع مع ابتداء

التكبير كانياؤه مع انتيائو كىك المشيكر مف مذىب مالؾ ،كاليو ذىب الطحاكم كالكاساني= .
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يستدؿ لما ذىب إليو الفقيو اليندكاني

مف المعقكؿ بما يمي:

كذلؾ ألف الرفع إشارة إلى نفي الكبرياء عف ،ير اهلل ،كالتكبير إثبات لو كالنفي مقدـ عمى

اإلثبات(.)1

المسألة الثالثة :حد الرفع في تكبيرة اإلحراـ.
أكالن :صكرة المسألة:
أراد رجؿ أف يحرـ لمصبلة ،فيؿ يرفع يديو الى منكبيو أـ إلى حذك أذنيو ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
أجمعت األمة عمى استحباب رفع اليديف عند تكبيرة اإلحراـ( ،)2كخالؼ ابف حزـ في ذلؾ

فقاؿ أنو فرض كىك ركاية عف األكزاعي( ،)3كاختمفكا في حد الرفع فذىب اإلماـ الفقيو أبك جعفر

اليندكاني

إلى أنو يرفع يديو حتى يحاذم اإلبياميف شحمة األذنيف(.)4

=الكاساني :بدائع الصنائع ،199/1 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني ،412/1 ،البدر العيني :شرح سنف أبي داكد،
 ،295/3ابف قدامة :المغني.547/1 ،

( :)1البدر العيني :شرح سنف أبي داكد.295/3 ،
( :)2النككم :المنياج شرح النككم عمى صحيح مسمـ ،93/4 ،أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء،
 ،106/1الماكردم :الحاكم.98/2 ،
( :)3ابف حزـ :المحمى ،26/3 ،القرطبي :التمييد لما في المكطأ.212/9 ،
( :)4برىاف الديف :المحيط البرىاني ،411/1 ،كالمسألة فييا أربعة أقكاؿ:
األكؿ :كافؽ اإلماـ اليندكاني

كاليو ذىب عامة الحنفية كىك ركاية عند الحنابمة ،كىك قكؿ الطحاكم .

الثاني :ذىب مالؾ كالشافعي كاسحؽ إلى أنو يرفع يديو حذك منكبيو كىك ركاية عند الحنابمة،

البدر العيني :شرح ابف داكد ،295/3 ،النفراكم :الفكاكو الدكاني ،458 /1 ،الماكردم :الحاكم.98/2 ،
كلعمو ال يبدك كبير خبلؼ بيف القكليف إذ أف مف يرفع يديو إلى منكبيو قد تصؿ أصابعو حذك أذنيو.
الثالث :ذىب الحنابمة في الركاية الثالثة أف المصمي مخير في الرفع إلى المنكبيف أك حذك األذنيف كىك اختيار

الخرقي.

ابف قدامة :الشرح الكبير ،512/1 ،أبك المظفر الشيباني ،اختبلؼ األئمة العمماء ،106/1 ،البدر العيني :شرح ابف

داكد ،295/3 ،الماكردم :الحاكم.98/2 ،

الرابع :ذىب مالؾ في ركاية إلى أف الرفع يككف إلى الصدر.

القرافي :الذخيرة ،221/2 ،البدر العيني ،شرح سنف أبي داكد .295/3 ،
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ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو الفقيو أبك جعفر اليندكاني

مف السنة بما يمي:

 .1أخرج أبك داكد في سننو ،عف عبد الجبار بف كائؿ عف أبيو قاؿ " رأيت رسكؿ ا
إبياميو في الصالة إلى شحمة أذنيو "(.)1

 يرفع

 .2عف ىماـ عف محمد بف حجارة قاؿ حدثني عبد الجبار بف كائؿ عف عمقمة بف كائؿ كمكلى ليـ
أنيما حدثاه عف أبيو كائؿ ابف حجر " أنو رأل رسكؿ ا

كبر ،كصؼ ىماـ حياؿ أذنيو ثـ التحؼ بثكبو " (.)2

 رفع يديو حيف دخؿ في الصالة

كجو الداللة مف الحديثيف:
حي ػػاؿ أذني ػػو كح ػػذاء أذني ػػو بمعن ػػى كاح ػػد كى ػػك أن ػػو كض ػػع يدي ػػو ح ػػيف التكبي ػػر بح ػػذاء أذني ػػو

كمقابمتيما(.)3

المسألة الرابعة :كيفية كضع اليديف عند القراءة في الصالة.
أكال :صكرة المسألة:
كبر المصمي ،فيؿ يرسؿ يديو أـ أنو يضع يده اليمنى عمى اليسرل ،كاذا كضع اليمنى
عمى اليسرل فكيؼ يككف كضعيما ؟.
ثانيا :تحرير محؿ النزاع:
ن
اتفؽ الفقياء عمى كجكب القراءة في الصبلة لئلماـ كالمنفرد( ،)4كاختمفكا في كضع اليديف،

ككيفية الكضع حاؿ القراءة( ،)5فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

إلى أف المصمي يأخذ رسغ

( :)1سنف أبي داكد :كتاب الصبلة ،باب افتتاح الصبلة/268/1( ،ح . )737قاؿ األلباني إسناده ضعيؼ ،ضعيؼ
أبي داكد – األـ . 281/1 ،
( :)2صحيح مسمـ :كتاب الصبلة ،باب كضع يده اليمنى عمى اليسرل بعد تكبيرة اإلحراـ 301/1( ،ح .) 401 /
( :)3فتكح بف حميد :تفسير ،ريب ما في الصحيحيف.235/1 ،

( :)4الطحطاكم :حاشية الطحطاكم ،251/1 ،النفراكم :الفكاكو الدكاني ،459/1 ،الزركشي :شرح الزركشي،
 ،193/1الشربيني :مغني المحتاج.165/1 ،
( :)5اختمؼ الفقياء في كضع اليديف حاؿ القراءة عمى ستة أقكاؿ= :
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يده اليسرل بكسط كفو اليمنى كتحمؽ إبيامو كخنصره كبنصره ،كيضع الكسطى كالمسبحة عمى

معصمو ليصير جامعان بيف األخذ كالكضع (.)1
ثالثان :األدلة:
كاستدؿ اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

مف السنة بما يمي:

 .1أخرج أحمد في مسنده ،عف كائؿ بف حجر قاؿ " :أتيت النبي  فقمت ألنظرف كيؼ يصمي
قاؿ فاستقبؿ القبمة فكبر كرفع يديو حتى كانتا حذك منكبيو قاؿ ثـ أخذ شمالو بيمينو" (.)2

= أ -ذىب أبك حنيفة كالشافعي كمالؾ في ركاية ابف عبد الحكـ كأحمد –رحميـ ا -إلى أنو يضع اليمنى عمى

اليسرل ،كىك مذىب أبك ىريرة كعائشة كآخركف مف الصحابة  كاليو ذىب سعيد بف جبير كأبك مخمد كالثكرم

كاسحؽ كداكد كجميكر مف العمماء.

النككم :المجمكع شرح الميذب.311/3 ،

ب -ذىب بعض المالكية إلى أنو يكره كضع يمناه عمى يسراه في الفرض ال في النفؿ لطكؿ القياـ.
ت  -ذىب ابف حبيب مف المالكية إلى أنو ليس لكضعيما مكضع معركؼ.
العبدرم :التاج كاالكميؿ.536/1 ،
ث -ذىب عبد ا

بف الزبير كالحسف البصرم كالنخعي إلى أنو يرسؿ يديو كال يضع أحدىما عمى األخرل ،كحكاه

القاضي أبك الطيب عف ابف سيريف.

ج -ذىب األكزاعي إلى أف المصمي مخير بيف الكضع كاإلرساؿ.

ح -ذىب الميث إلى أف المصمي يرسؿ يديو ،فاف طاؿ ذلؾ عميو كضع اليمنى عمى اليسرل.
النككم :المجمكع شرح الميذب.311/3 ،

( :)3الكاساني :بدائع الصنائع ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:
األكؿ :كقد كافؽ قكؿ اليندكاني

كىك مذىب أبك يكسؼ مف الحنفية ،كركاية عند المالكية كبعض الشافعية

كركاية عند الحنابمة.

الكاساني :بدائع الصنائع ،201/1 ،العبدرم :التاج كاالكميؿ ،536/1 ،زكريا األنصارم :أسنى المطالب،145/1 ،

ابف عثيميف :الشرح الممتع.36/3 ،
الثاني :ذىب بعض الحنفية إلى أنو يضع باطف كؼ اليميف عمى ظاىر كفو اليسرل.
المحيط البرىاني ،20/2 ،الزيمعي :تبييف الحقائؽ.111/1 ،

الثالث :ذىب بعض الحنفية إلى أنو يضع كفو اليمنى عمى ذراعو اليسرل كىك ركاية عف الحنابمة .
برىاف الديف :المحيط البرىاني ،20/2 ،ابف عثيميف :الشرح الممتع عمى زاد المستنقع.36/3 ،

( :)2مسند اإلماـ أحمد :مسند الككفييف ( 142/31ح .)18850/قاؿ األلباني :صحيح ،السمسمة الصحيحة،
.246/5
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 .2أخرج البييقي في سننو ،عف كائؿ بف حجر أنو " رأل النبي  حيف دخؿ في الصالة كبر قاؿ
أبك عثماف كصؼ ىماـ حياؿ أذنيو ثـ التحؼ بثكبو ثـ كضع يده اليمنى عمى اليسرل"(.)1

كجو الداللة مف الحديثيف:

الحديث األكؿ كرد فيو األخذ كالثاني كرد فيو الكضع فكاف الجمع بينيما عمبلن بالدالئؿ أجمع

فكاف أكلى (.)2

المسألة الخامسة :كيفية كضع اليد ك اإلشارة بالسبابة في التشيد.
أكالن :صكرة المسالة:
جمس مصؿ لمتشيد في الصبلة فكيؼ يفعؿ بأصابعو ،كىؿ لو أف يحرؾ سبابتو كيشير بيا؟.

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى أنو يسف لممصمي أف يشير بسبابتو أثناء التشيد خبلفان لبعض الحنفية(،)3

كاختمفكا في كيفية قبض اليد كاإلشارة ،فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

الخنصر كالبنصر ،كيحمؽ الكسطى مع اإلبياـ كيشير بالسبابة(.)4

إلى أف المصمي يعقد

( :)1السنف الكبرل لمبييقي :كتاب الصبلة ،باب رفع اليديف عند الرككع ( 104/2ح  .)25016/قاؿ األلباني:
صحيح ،إركاء الغميؿ. 68/2 ،

( :)2الكاساني :بدائع الصنائع.201/1 ،

( :)3المكسكعة الفقيية الككيتية.100/27 ،

( :)4الكاساني :بدائع الصنائع ،214/1 ،كالمسألة فييا أربعة أقكاؿ:

األكؿ :كافؽ االماـ اليندكاني كىك مذىب أبي حنيفة كمحمد كبو قاؿ الكاساني كىك ركاية عند الشافعية كأحد
الركايتيف عند الحنابمة.

الكاساني :بدائع الصنائع ،214/1 ،النككم :المجمكع شرح الميذب ،452/3 ،ابف قدامة :المغني.607/1 ،

الثاني :ذىب المالكية في ركاية إلى أنو يعقد األصابع الثبلثة ما عدا السبابة كاإلبياـ كىي الخنصر كالبنصر

كالكسطى مف اليد اليمنى بجعؿ رءكس األصابع بمحمة اإلبياـ مادان أصبعو السبابة بجنب اإلبياـ كالمشير بيما
كتحريؾ السبابة دائمان تحريكان متكسطان إلى جية اليميف كاليسار ال جية الفكؽ كتحت ،كىك قكؿ عند الشافعية.
القركم :الخبلصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية ،74/1 ،النككم :المجمكع شرح الميذب.452/3 ،

الثالث :ذىب الشافعية في أحد القكليف ،كأىؿ المدينة إلى أف المصمي يضع يده عمى فخذه مقبكضة األصابع إال

المسبحة كىك المشيكر بعقد ثبلثة كخمسيف.

النككم :المجمكع شرح الميذب ،452/3 ،ابف قدامة :المغني607/1 ،

الرابع :ذىب بعض مشايخ الحنفية إلى أف المصمي يضع يده عمى فخذه كال يشير ألف فيو ترؾ سنة اليد كىي

الكضع.

السيكاسي :شرح فتح القدير ،313/1 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ.342 /1 ،
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ثالثان :األدلة:
استدؿ اإلماـ اليندكاني

لما ذىب إليو مف السنة النبكية بالحديث التالي:

أخرج البييقي في السنف الكبرل عف كائؿ بف حجر  " أف النبي  كضع حد مرفقو

اليمنى عمى فخذه كعقد ثنتيف كحمؽ كاحدة كأشار بالسبابة "(.)1

( :)1السنف الكبرل لمبييقي :كتاب الصبلة ،باب رفع اليديف عند الرككع كعند رفع الرأس منو( 104/2ح.)25016/
لـ أجد حكـ عمى ىذا الحديث .
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ادلبحث انثانث

مضائم يف صالة ادلقتدي
كفيو سبع مسائؿ
 المسألة األكلى :ىؿ يؤمف المأمكـ في الصالة السرية إذا سمع اإلماـ ؟.
 المسألة الثانية :متى يسمـ المقتدم.
 المسألة الثالثة :التسبيح في الرككع ىؿ ىك سنة أـ فريضة.

 المسألة الرابعة :إذا أدرؾ اإلماـ قبؿ الرككع كلـ يتابع اإلماـ بالرككع
كالسجكد.
 المسألة الخامسة :انتيى إلى اإلماـ في صالة الفجر كىك لـ يصؿ ركعتي
الفجر.

 المسألة السادسة :انفراد المصمي خمؼ اإلماـ في الصؼ
 المسألة السابعة :ىؿ يجكز اقتداء حنفي بشافعي خالؼ مذىبو.
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المسألة األكلى :ىؿ يؤمف المأمكـ في الصالة السرية إذا سمع اإلماـ ؟.
أكالن :صكرة المسألة:
سمع المقتدم في صبلة الظير أك العصر مف اإلماـ كال الضاليف ،فيؿ لو أف يؤمف أـ ال؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أنو يسف لممأمكـ أف يؤمف خمؼ اإلماـ في الصبلة الجيرية ( ،)1كاختمؼ

الفقياء في تأميف المأمكـ إذا سمع اإلماـ في الصبلة السرية ،فذىب الفقيو أبك جعفر اليندكاني
إلى أنو يؤمف (.)2
ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو الفقيو اليندكاني

مف السنة بالحديث التالي:

أخرج البخارم في صحيحو ،عف أبي ىريرة  أف رسكؿ اهلل  قاؿ" :إذا قاؿ اإلماـ (غير

المغضكب عمييـ كال الضاليف) فقكلكا آميف"(.)3
كجو الداللة:

الحديث فيو دليؿ عمى استحباب التأميف عقب الفاتحة لئلماـ كالمأمكـ كالمنفرد(.)4

( )1الشيباني:الجامع الصغير ،88/1،القرافي:الذخيرة ،223/2،الشافعي:األـ ،109/1،ابف قدامة :المغني.564/1،
( :)2برىاف الديف :المحيط البرىاني ،26/2 ،السيكاسي :شرح فتح القدير ،295 /1 :كالمسألة فييا قكالف:
األكؿ :كافؽ قكؿ اإلماـ اليندكاني كىك ركاية عند المالكية.

برىاف الديف :المحيط البرىاني ،26/2 ،السيكاسي :شرح فتح القدير ،295/1 ،الخرشي :شرح مختصر خميؿ:

.282/1
الثاني :نقؿ عف بعض مشايخ الحنفية :أف المقتدم ال يؤمف إذا سمع اإلماـ في الصبلة التي ال يجير بيا بقكؿ

"كال الضاليف".

ابف عابديف :حاشية رد المحتار عمى الدر المختار.493/1 ،
( :)3صحيح البخارم :كتاب الصبلة ،باب جير المأمكـ في التأميف ( 156 /1ح .)782/
( :)4النككم :شرح النككم عمى صحيح مسمـ.129/4 ،
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المسألة الثانية :متى يسمـ المقتدم؟.
أكالن :صكرة المسألة:
المقتدم في صالة الجماعة ،ىؿ يسمـ بعد اإلماـ أـ أف صالتو تصح إذا سمـ مع اإلماـ ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أف األصؿ أف يككف تسميـ المقتدم بعد تسميـ اإلماـ ( ،)1كاختمفكا في
إلى أف المقتدم ينتظر ،إذا سمـ اإلماـ

تسميمو مع اإلماـ ،فذىب الفقيو أبك جعفر اليندكاني

عف يمينو يسمـ عف يمينو كاذا فرغ عف يساره يسمـ عف يساره (.)2
ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو الفقيو أبك جعفر اليندكاني

مف السنة بالحديث التالي:

أخرج البخارم في صحيحو عف أبي ىريرة ،عف النبي  أنو قاؿ " :إنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ

بو فال تختمفكا عميو فإذا كبر فكبركا كاذا ركع فاركعكا "(.)3

( :)1الكاساني:البدائع،200/1،القرافي:الذخيرة،174/2،الشافعي:الرسالة،233/1،ابف قدامة:المغني.573/1،
( :)2الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،77/1 ،الدمشقي الميداني :المباب في شرح الكتاب ،كالمسألة فييا خمسة
أقكاؿ:

األكؿ :كقد كافؽ اإلماـ اليندكاني

كىك ركاية عف أبي حنيفة ركاية عند الحنابمة.

البيكتي :كشاؼ القناع ،165/1 ،الكاظمي الحسيني :حاشية الركض المربع شرح زاد المستقنع.285/2 ،
الثاني :ذىب أبك حنيفة في ركاية إلى أف المقتدم يسمـ مقارنان لتسميـ اإلماـ كسائر األػفعاؿ.

برىاف الديف ،المحيط البرىاني ،45/2 ،السرخسي :المبسكط ،68/1 ،الزيمعي :تبييف الحقائؽ.125/1 ،
الثالث :ذىب أبك يكسؼ كمحمد مف الحنفية كالحنابمة إلى أف األكلى بالمأمكـ أف يسمـ عقب فراغ اإلماـ مف

التسميمتيف ،كعميو فإنو لك قارف تسميمو تسميـ اإلماـ جاز ذلؾ مع مخالفة األكلى ،كاليو ذىب الشافعية حيث قالكا
بكراىة مقارنة المأمكـ لئلماـ في األفعاؿ .

الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،77/1 ،باعمكم  :بغية المسترشديف  ، 149/1،البيكتي :كشاؼ القناع.464/2 ،

الرابع :ذىب المالكية الى أف المامكـ اذا ساكل اإلماـ في التسميـ بطمت صبلتو.
الدردير :الشرح الكبير.340/1 :

الخامس :ذىب عطاء كابراىيـ الى أف المقتدم بالخيار اف شاء سمـ بعد فراغ اإلماـ كاف شاء سمـ مع اإلماـ.
برىاف الديف :المحيط البرىاني . 46/2،

( :)3صحيح البخارم :كتاب الصبلة ،باب إنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بو (/145/1ح.)722
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كجو الداللة:
قكلو  " :إذا كبر اإلماـ فكبركا " أف الفاء ىنا لمتعقيب ،فتدؿ عمى أف أفعاؿ المأمكـ تككف

بعد اإلماـ ( ،)1فإذا أتى بو مقارنان فقد أتى بو قبؿ أكانو فبل يجكز(.)2

المسألة الثالثة :التسبيح في الرككع ىؿ ىك سنة أـ فريضة.
أكالن :صكرة المسألة:
صمى رج هؿ خمؼ اإلماـ فرفع اإلماـ مف الرككع قبؿ أف يتـ المقتدم التسبيحات ،فيؿ يتابع

اإلماـ أـ يتـ التسبيح ؟ .

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى أف الذكر في الرككع كىك(سبحاف ربي العظيـ) مشركع ( ،)3كاختمفكا في

تسبيحات الرككع ىؿ ىي سنة أـ كاجب ،فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

إلى أف تسبيحات

الرككع سنة ،فإذا رفع اإلماـ مف الرككع قبؿ فراغ المأمكـ عمى المأمكـ أف يتابع اإلماـ كال يتـ

التسبيحات.)4( .

( :)1ابف دقيؽ العيد :احكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ.140/1 ،
( :)2الزيمعي  :تبييف الحقائؽ . 125/1

( :)3أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء. 127/1 ،

( :)4برىاف الديف :المحيط البرىاني ،47/2 ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:
األكؿ :كافؽ اإلماـ اليندكاني

كىك مذىب الشافعية كاليو ذىب الكاساني في البدائع ،كىك ركاية عف أحمد

كىك قكؿ األكزاعي ك أبك ثكر فقالكا مف ترؾ التسبيح في الرككع كالسجكد فصبلتو تامة.

برىاف الديف :المحيط البرىاني ،47/2 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،333/1 ،الكاساني :بدائع الصنائع،208/1 ،

الشيرازم :الميذب ،91/1 ،المرداكم :اإلنصاؼ ،83/2 ،ابف قدامة :الشرح الكبير ،643/1 ،ابف بطاؿ ،شرح

صحيح البخارم.413/2 ،

الثاني :ذىب مطيع البمخي مف الحنفية إلى أف التسبيحات فريضة كتفسد الصبلة بتركيا كبلن أك بعضان ،فالمقتدم
يتـ التسبيحات ألنيا فريضة كىي أكلى مف االشتغاؿ بالكاجب كىك المتابعة ،كىك ركاية عف أحمد كاليو ذىب

اسحؽ كأىؿ الظاىر.

برىاف الديف :المحيط البرىاني ،47/2 ،ابف قدامة :الشرح الكبير ،643/1 ،ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخارم،

.413/2

الثالث :ذىب أحمد في ركاية عنو إلى أف التسبيح مف كاجبات الصبلة.
المرداكم :اإلنصاؼ.83/2 ،

ذىب المالكية إلى أف أدنى الرككع أف يقكؿ:سبحاف ربي العظيـ ثبلث مرات كىذا أدنى التخفيؼ ،كلـ يتطرقكا إلى

صبلة المأمكـ مع اإلماـ  .ابف رشد  :البياف كالتحصيؿ . 362/1،
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ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو الفقيو أبك جعفر اليندكاني

بما يمي:

أف النبي  لـ يذكر التسبيح عند تعميمو الصبلة لممسئ في صبلتو ،كما لـ يذكر أف

تركيا مف مبطبلت الصبلة ،أما حديث عقبة بف عامر  كالذم يدؿ في ظاىره عمى كجكب
التسبيح حيث إنو قاؿ" :لما نزلت فسبح باسـ ربؾ العظيـ :قاؿ لنا رسكؿ اهلل " اجعمكىا في

رككعكـ" ( ،)1فبل يستدؿ بو ،ذلؾ أف البياف كرد في المجمؿ ،كالرككع كالسجكد مفسر فبل يفتقر إلى

بياف ،فيحمؿ ىذا الحديث عمى االستحباب بدليؿ تعميمو األعرابي الصبلة كليس التسبيح منيا ،فمك

كجب في الرككع كالسجكد ذكر معيف ال تجزمء الصبلة دكنو لبيف ذلؾ النبي  ألمتو ألنو قد بيف

ليـ فركض الصبلة كسننيا(.)2

المسألة الرابعة :إذا أدرؾ اإلماـ قبؿ الرككع كلـ يتابع اإلماـ بالرككع كالسجكد.
أكالن :صكرة المسألة:
و
مصؿ اإلماـ قبؿ أف يركع كلكنو انشغؿ بالثناء مع القراءة فمـ يركع حتى رفع اإلماـ
أدرؾ
رأسو فيؿ تصح صبلتو ك يككف مدركان لمركعة ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اختمؼ الفقياء فيمف أدرؾ اإلماـ كىك قائـ فكبر كركع اإلماـ كلـ يركع ىك معو كسجد

اإلماـ كلـ يسجد ىك معو أيضان كلـ يتابعو حتى تفرد كأدل الرككع كالسجدتيف في حالة االنفراد،

فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

إلى أف صبلتو ال تفسد (.)3

( :)1صحيح ابف خزيمة :كتاب الصبلة ،باب األمر بتعظيـ الرب (303/1ح )600/قاؿ األلباني إسناده ضعيؼ،
فيو إياس بف عامر ليس بالقكم كما قالو الذىبي ،سنف الدارمي :كتاب الصبلة ،باب ما يقاؿ في الرككع (825/2

ح )12044/قاؿ حسيف سميـ :أسد الداراني إسناده صحيح.
( :)2ابف بطاؿ ،شرح صحيح البخارم.413/2 ،

( :)3برىاف الديف :المحيط البرىاني ،399/2 ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:

األكؿ :كافؽ اإلماـ اليندكاني كىك مذىب الحنفية ك المالكية كالراجح عند الحنابمة.

برىاف الديف :المحيط البرىاني ،380/2 ،القرطبي :الكافي عمى أىؿ المدينة ،235/1 ،النككم :المجمكع شرح
الميذب ،213/4 ،ابف قدامة :الشرح الكبير بذيؿ المغني.15-14/2 ،

الثاني :ذىب أحمد في ركاية أنو لك فاتو مع اإلماـ أكثر مف ركنيف لغت ركعتو ثـ قضاىا بعد سبلـ اإلماـ.
ابف رجب :فتح البارم= .146/4 ،

96

فيىأحكامىالصالة

الفصلىالثاني

ثالثان :األدلة:
يستدؿ لقكؿ اإلماـ اليندكاني

مف المعقكؿ:

أف المأمكـ تخمؼ عف المتابعة النشغالو بالقراءة فيك معذكر ،كىذا ينطبؽ عمى مف أحرـ مع اإلماـ
ثـ سبقو اإلماـ بركف لعذر مف نعاس أك ،فمة أك زحاـ أك عجمة فإنو يفعؿ ما سبؽ بو كيدرؾ إمامو

كال شيء عميو.
نص عميو أحمد في ركاية المركزم ،قاؿ شيخنا كىذا ال أعمـ فيو خبلفان (.)1

=الثالث :فصؿ الشافعية في ىذه المسألة :قاؿ النككم إذا حضر مسبكؽ فكجد اإلماـ في القراءة كخاؼ رككعو قبؿ

فرا،و مف الفاتحة فينبغي أال يقكؿ دعاء االستفتاح كالتعكذ بؿ يبادر إلى الفاتحة ،كلك ركع اإلماـ كىك في أثناء

الفاتحة ففيو ثبلثة أكجو =:
أ .يتـ الفاتحة.
ب .يركع كيسقط عنو قراءتيا.

ث .كىك األصح كىك قكؿ الشيخ أبي زيد المرزكم كصححو القفاؿ كالمعتبركف:
كقد فصمكا في ذلؾ عمى قكليف:

 .1أف المسبكؽ إف لـ يقؿ شيئان مف دعاء االستفتاح كالتعكذ ركع كسقط عنو بقية الفاتحة.

 .2إف قاؿ شيء مف ذلؾ لزمو أف يق أر الفاتحة بقدر تقصيره بالتشا،ؿ فاف تخمؼ ليق أر كاف متخمفا بعذر فيسعى
خمؼ اإلماـ عمى نظـ صبلة نفسو فيتـ القراءة ثـ يركع ثـ يعتدؿ ثـ يسجد حتى يمحؽ اإلماـ كيعذر في التخمؼ
بثبلثة أركاف كتحسب لو ركعتو.

النككم :المجمكع شرح الميذب.213 ،212/4 ،
اإلماـ :مف يؤتـ بو أم يقتدل بو ذك انر كاف أك أنثى كمنو " قامت اإلماـ كسطيف " لقكلو  " إنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ

بو " البخارم الفتح ،2/173 ،مسمـ :صحيح مسمـ. 309/1 ،

المؤتـ :ىك المقتدم ،كالمقتدم مف أدرؾ اإلماـ مع تكبيرة االفتتاح.

المدرؾ :مف أدرؾ اإلماـ بعد تكبيرة االفتتاح أم أدرؾ جميع ركعاتيا معو.
المسبكؽ :مف سبؽ في الصبلة ك،يرىا ،كلكف يغمب عمى مف سبؽ في الصبلة كىك الذم أدرؾ اإلماـ بعد ركعة أك

أكثر.

عمي القكنكم :أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء ،26/1 ،فقو عاـ :المكسكعة الفقيية الككيتية،
.353/2

( :)1ابف قدامة :الشرح الكبير بذيؿ المغني. 15-14/2 ،
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المسألة الخامسة :انتيى إلى اإلماـ في صالة الفجر كىك لـ يصؿ ركعتي الفجر.
أكالن :صكرة المسألة:
دخؿ رجؿ المسجد لصبلة الفجر فانتيى إلى اإلماـ كىك لـ يصؿ ركعتي الفجر ،فيؿ
يصمي ركعتي الفجر أـ يدخؿ مع اإلماـ ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ عمماء المسمميف عمى أف ركعتي الفجر مف السنف المؤكدة إال ما ذكر ابف عبد الحكـ

ك،يره مف أصحاب مالؾ-رحميـ اهلل -أنيا مف الر،ائب( ،)1كاختمفكا فيمف أدرؾ اإلماـ في صبلة

الفجر كلـ يصؿ ركعتي الفجر ،فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني
القعدة فإنو يصمي ركعتي الفجر

()2

إلى أنو إذا كاف يرجك ادراؾ

.

( :)1القرطبي :التمييد لما في المكطأ ،70/22 ،قاؿ القرطبي في قكؿ ابف الحكـ" :ىذا كجو ضعيؼ ال كجو لو
كأعماؿ البر كميا مر،كب فييا كأفضميا ما كاظب عميو النبي  منيا كسنيا ،كلـ يختمؼ عنو أنو كاف إذا أضاء
لو الفجر صمى ركعتيف قبؿ صبلة الصبح كأنو لـ يترؾ ذلؾ حتى مات ".

( :)2الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية،120/1 ،البابرتي :العناية شرح اليداية ،250/2 ،كالمسألة فييا خمسة أاقكاؿ:
األكؿ :كافؽ اإلماـ اليندكاني

كىك أحد قكلي أبي حنيفة كأبي يكسؼ.

الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،120/1 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،79/2 ،الكاساني :بدائع الصنائع.286/1 ،

الثاني :ذىب أبك حنيفة كأصحابو في قكؿ إلى أنو إف خشي أف تفكتو الركعتاف كال يدرؾ اإلماـ قبؿ رفعو مف

الرككع في الثانية دخؿ معو ،كاف رجا أف يدرؾ ركعة صمى ركعتي الفجر خارج المسجد ثـ يدخؿ مع اإلماـ ،كىك

قكؿ األكزاعي.

الكاساني :بدائع الصنائع ،286/1 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ.79/2 ،

الثالث :ذىب اإلماـ مالؾ إلى أنو إذا كاف قد دخؿ المسجد فميدخؿ مع اإلماـ كال يركعيما ،كاليو ذىب الشافعي،

كاف كاف لـ يدخؿ المسجد فإف لـ يخؼ أف تفكتو الركعة األكلى مع اإلماـ فميركعيما خارج المسجد كال يركعيما في
شيء مف أفنية المسجد البلصقة التي تصمى فييا.

القرطبي :التمييد لما في المكطأ ،70/22 ،الماكردم :الحاكم.288/2 ،

الرابع :ذىب مسركؽ ،كمكحكؿ كالحسف البصرم كمجاىد كحماد بف أبي سميماف إلى أنو يصمي ركعتي الفجر
كاإلماـ في الصبلة ،كىك قكؿ الحسف بف حي مف ركاة الحديث.

القرطبي :التمييد لما في المكطأ ،70/22 ،ابف المنذر :األكسط في السنف كاإلجماع.232/5 ،

الخامس :ذىب ابف حزـ إلى أف المصمي لك دخؿ في ركعتي الفجر فأقيمت صبلة الصبح فقد بطمت الركعتاف كال
فائدة لو في أف يسمـ منيما كلك لـ يبؽ منيما إال التسميـ لكف يدخؿ في ابتداء التكبير في صبلة الصبح كما ىك فإذا
أتـ صبلة الصبح فإف شاء ركعيما كاف شاء لـ يركعيما.،
ابف حزـ :المحمى.105 ،104/3 ،
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ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ اليندكاني_

_مف السنة كاألثر:

أ -مف السنة:
أخرج مسمـ في صحيحو عف عائشة

الدنيا كما فييا " (.)1

عف النبي  أنو قاؿ " :ركعتا الفجر خير مف

كجو الداللة:
أف ركعتي الفجر مف السنف المؤكدة التي كاف يكاظب عمييا النبي ككؿ ما فعمو النبي 

سنة كآكد ما يككف مف السنف ما كاف رسكؿ اهلل  يكاظب عميو كيندب إليو كيأمر بو(.)2

كالمصمي في قكؿ أبي حنيفة كأبي يكسؼ لك أدرؾ القعدة يحصؿ لو ثكاب الجماعة قياسانعمى

مف أدرؾ ركعة في الجمعة فإنو يحصؿ لو ثكاب الجمعة ،فيك بأدائيما يجمع بيف فضيمتي ركعتي

الفجر كصبلة الجماعة (.)3
ب -مف األثر:

 .1عف أبي عبيد عف أبي الدرداء" أنو كاف يدخؿ المسجد كالناس صفكؼ في صبلة الفجر فيصمي
الركعتيف في ناحية المسجد ثـ يدخؿ مع القكـ في الصبلة " (.)4

 .2عف ابف عثماف النيدم قاؿ " :كنا نأتي عمر بف الخطاب  قبؿ أف نصمي الركعتيف قبؿ
الصبح كىك في الصبلة فنصمي الركعتيف في آخر المسجد ثـ ندخؿ مع القكـ" (.)5

( :)1صحيح مسمـ :كتاب صبلة المسافريف كقصرىا ،باب استحباب ركعتي سنة الفجر كالحث عمييا (501/1
ح.)725/
( :)2التمييد لما في المكطأ. 71/22 ،
( :)3ابف نجيـ :البحر الرائؽ.79/2 ،
( :)4الطحاكم :معاني اآلثار ،266/2 ،المنيحي :المباب في الجمع بيف السنة كالكتاب. 277/1 ،
( :)5المراجع السابقة .
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المسألة السادسة :انفراد المصمي خمؼ اإلماـ في الصؼ.
أكالن :صكرة المسألة:
مصمياف أرادا الصالة جماعة فقاـ المأمكـ خمؼ اإلماـ منفردان في الصؼ ،فيؿ تصح

صالة المأمكـ ؟.

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اختمؼ الفقياء في المأمكـ يقؼ خمؼ اإلماـ منفردان في الصؼ فذىب اإلماـ أبك جعفر
اليندكاني -

 -إلى أنو ال يكره(.)1

ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ اليندكاني

مف السنة بالحديث التالي:

أخرج البخارم في صحيحو ،عف اسحؽ بف عبد اهلل قاؿ :سمعت أنسان  قاؿ " :صميت

أنا كيتيـ في بيتنا خمؼ النبي  كأمي أـ سميـ خمفنا" (.)2
كجو الداللة:

قاؿ ابف بطاؿ لما ثبت ذلؾ لممرأة كاف الرجؿ بو أكلى (.)3

( :)1برىاف الديف :المحيط البرىاني ،127/2 ،كالمسألة فييا قكالف:
كىك قكؿ جميكر الحنفية كالشافعية كسفياف الثكرم كابف المبارؾ.
األكؿ :كقد كافؽ اإلماـ اليندكاني

السرخسي :المبسكط ،352/1 ،النككم :ركضة الطالبيف ،359/1 ،المباركفكرم :تحفة اآلحكذم.21/2 ،
مبلحظة :يفيـ مف ىذا القكؿ أف الصبلة خمؼ اإلماـ في الصؼ منفردان تصح كال تفسد كلكنيا خبلؼ األكلى،
فاألكلى في المأمكـ إذا كاف منفردان أف يقؼ عف يميف اإلماـ في محاذاتو كىذا عند جميكر الفقياء مف الحنفية
كالشافعية كالحنابمة.
السرخسي :المبسكط ،352/1 ،النككم :ركضة الطالبيف ،359/1 ،أحمد :اإلقناع ،171/1 ،كعند الشافعي كمحمد
بف الحسف -رحميـ اهلل -أنو يستحب تأخر المأمكـ عف اإلماـ قميبلن.
برىاف الديف :المحيط البرىاني ،127/2 ،الشربيني :مغني المحتاج.246/1 ،
تعالى إلى أنو إذا كاف المأمكـ كاحدان كقؼ عف يمينو
الثاني :ذىب أىؿ الحديث منيـ اإلماـ أحمد بف حنبؿ
فإف باف عدـ صحة مصافتو لـ يصح ،كاف كقؼ خمفو أك عف يساره كصمى ركعة كاممة بطمت صبلتو كالى ذلؾ
ذىب النخعي كالحسف بف صالح كبو قاؿ قكـ مف أىؿ الككفة.
أحمد بف حنبؿ ،اإلقناع ،170/1 ،المباركفكرم :تحفة اآلحكذم.21/2 ،
( :)2صحيح البخارم :كتاب األذاف ،باب المرأة كحدىا تككف في الصؼ146/1( ،ح.)727/
( )3المباركفكرم :تحفة اآلحكذم.21/2 ،
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المسألة السابعة :ىؿ يجكز اقتداء حنفي بشافعي خالؼ مذىبو؟ .
أكالن :صكرة المسألة:
اقتدل حنفي بشافعي في الصبلة خالؼ فييا مذىبو بما يفسد صحة صبلتو مثؿ مس المرأة
أك الذكر كما أشبو ذلؾ فيؿ تصح صبلة المقتدم الحنفي أـ ال ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اختمؼ فقياء الحنفية فيمف صمى منيـ خمؼ شافعي خالؼ مذىبو( ،)1فذىب اإلماـ أبك
جعفر اليندكاني _

_ إلى أف صبلة المقتدم ال تجكز(.)2

ثالثان :األدلة:
استدؿ اإلماـ اليندكاني -

 -لما ذىب إليو مف المعقكؿ بما يمي:

اعتقاد اإلماـ أنو ليس في الصبلة يبطؿ صبلتو ،كبطبلف صبلتو يبطؿ صبلة المقتدم تبعان

لو ،ذلؾ أنو ال بناء عمى المعدكـ (.)3

( :)1الزيمعي :تبييف الحقائؽ ،171/1 ،ابف عابديف :حاشية ابف عابديف ،7/2 ،السيكاسي :شرح فتح القدير،
. 437/1
( )2المراجع السابقة ،كالمسألة فييا قكالف في المذىب الحنفي.
األكؿ :كافؽ اإلماـ اليندكاني كبو قاؿ بعض فقياء الحنفية.

الثاني ،ذىب جميكر الحنفية إلى أف صبلة المقتدم الحنفي خمؼ اإلماـ الشافعي الذم خالؼ مذىبو جائزة ،ككجو

ىذا القكؿ أف المقتدم يرل جكاز صبلة إمامو كالمعتبر في حقو رأم نفسو فكجب القكؿ بجكازىا بمعنى أف االعتبار

العتقاد المقتدم كال اعتبار العتقاد اإلماـ.
الزيمعي :تبييف الحقائؽ ،171/1 ،ابف عابديف ،حاشية ابف عابديف.7/2 ،
( :)3السيكاسي :شرح فتح القدير ،437/1 ،الزيمعي :تبييف الحقائؽ.171/1 ،
تنبيو :اعتبار رأم المقتدم في الجكاز كعدمو متفؽ عميو ،كانما الخبلؼ السابؽ في اعتبار رأم اإلماـ ،فالحنفي إذا
رأل في ثكب إماـ شافعي منيان اليجكز اقتداؤه بو اتفاقان كاف رأل نجاسة قميمة جاز عند الجميكر ال عند البعض ألنيا
مانعة عمى رأم اإلماـ كالمعتبر رأييما.

ابف عابديف :حاشية ابف عابديف. 7/2 ،
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ادلبحث انزابع

مضائم يف صالة انتطىع
كفيو أربع مسائؿ:
 المسألة األكلى :صالة التطكع أفضؿ في البيت أـ المسجد.
 المسألة الثانية :حكـ األذاف كاإلقامة لقضاء الصالة الفائتة:
 المسألة الثالثة :النكافؿ إذا فاتت عف كقتيا.
 المسألة الرابعة :ترؾ النافمة في السفر.

102

فيىأحكامىالصالة

الفصلىالثاني

المسألة األكلى :صالة التطكع أفضؿ في البيت أـ المسجد؟.
أكالن :صكرة المسألة:
صمى الرجؿ الفريضة في المسجد ألفضميتيا كأراد أف يصمي النافمة أك التطكع ،فيؿ

يصمييا في المسجد أـ في بيتو ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى أف صبلة الفريضة لمرجؿ في المسجد أفضؿ مف صبلتو في البيت (،)1
كاختمفكا في صبلة النافمة ،فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

إلى أف صبلة التطكع في المساجد

حسف كفي البيت أفضؿ( ،)2إال أف يخشى أف يشتغؿ عنيا إذا رجع إلى منزلو فإف لـ يخؼ

فاألفضؿ البيت (.)3
ثالثان :األدلة:

استدؿ الفقيو اليندكاني

لما ذىب إليو مف السنة بالحديث التالي:

بقكلو " :نكركا بيكتكـ بالصالة فال تجعمكىا قبك ارن "(.)4
(:)1ابف نجيـ  :البحر الرائؽ،169/2،العبدرم :التاج كاإلكميؿ،69/2،قميكبي :حاشية قميكبي ،255/1،المركزم:
مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،كاسحاؽ بف راىكيو . 4610/9،

( :)2برىاف الديف :المحيط البرىاني .165/2
( :)3الطحطاكم :حاشية الطحطاكم عمى مراقي الفبلح ،259 ،258/1 ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:

األكؿ :كافؽ ما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني كاليو ذىب جميكر الحنفية ،كالراجح عند المالكية كىك قكؿ

الشافعية كالحنابمة.

الطحطاكم :حاشية الطحطاكم عمى مراقي الفبلح ،258/1 ،اآلبي األزىرم :الثمر الداني في تقريب المعاني،

 ،659/1النككم :المجمكع شرح الميذب ،492-491/3 ،البيكتي :كشاؼ القناع.439/1 ،
الثاني :ذىب اإلماـ مالؾ

إلى أف التنفؿ في البيكت أحب مف التنفؿ في مسجد النبي  إال لمغرباء فإف تنفميـ

في مسجده أحب إليو.
أبك الحسف المالكي ،كفاية الطالب الرباني.535/2 ،
الثالث :ذىب الطحاكم في شرح اآلثار إلى أف الركعتيف بعد الظير كركعتيف بعد المغرب تؤتى بيا في المسجد،

فأما ما سكاىما فبل ينبغي أف يصمى في المسجد كاليو ذىب بعض الحنفية.

برىاف الديف :المحيط البرىاني  ،165/2الطحطاكم :حاشية الطحطاكم عمى مراقي الفبلح.259/1 ،
( :)4حديث نكركا بيكتكـ بالصبلة لـ أجده في كتب الحديث كال في شرح الحديث كانما كرد في بعض كتب الحنفية.
برىاف الديف :المحيط البرىاني ،165/2 ،الطحطاكم :حاشية الطحطاكم عمى مراقي الفبلح.259/1 ،
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ككاف اليندكاني يقكؿ " :كانت جميع السنف كالكتر لرسكؿ ا
كيستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ اليندكاني –

 في بيتو(.)1

– مف السنة بما يمي:

 .1أخرج البخارم كمسمـ في صحيحييما ،عف نافع عف عمر عف النبي
بيكتكـ مف صالتكـ كال تتخذكىا قبك ارن "(.)2



قاؿ " :اجعمكا في

كجو الداللة مف الحديث:

قاؿ ابف بطاؿ :قكلو اجعمكا مف صبلتكـ في بيكتكـ معناه صمكا فييا كال تجعمكىا كالقبكر.

كالمراد صبلة النافمة أم صمكا صبلة النكافؿ في بيكتكـ (.)3

 .2أخرج البخارم في صحيحو ،عف زيد بف ثابت أف رسكؿ اهلل  قاؿ " :إف أفضؿ الصالة صالة
المرء في بيتو إال المكتكبة "(.)4

 .3أخرج مسمـ في صحيحو ،عف أبي سفياف عف جابر قاؿ" :إذا قضى أحدكـ الصالة في مسجده
فميجعؿ لبيتو نصيبان مف صالتو فإف ا

جاعؿ في بيتو مف صالتو خي ارن "(.)5

كجو الداللة:
الحديثاف فييما داللة كاضحة عمى أف النافمة()6يككف أداؤىا أفضؿ في البيت ألنيا إذا كانت
في البيت كاف أب أر مف الرياء كالشغؿ بحديث الناس ،فحض النبي  عمى النكافؿ في البيكت إذ

السر في النكافؿ أفضؿ مف اإلعبلف(.)7

( :)1برىاف الديف :المحيط البرىاني ،165/2 ،الطحطاكم :حاشية الطحطاكم عمى مراقي الفبلح.259/1 ،

( :)2صحيح البخارم :كتاب الصبلة ،باب كراىية الصبلة في المقابر (94/1ح ،)432/صحيح مسمـ :كتاب
الصبلة ،باب استحباب صبلة النافمة في بيتو(538/1ح.)777/
( :)3البدر العيني :شرح سنف أبي داكد.352/4 ،
( :)4صحيح البخارم :كتاب األذاف ،باب صبلة الميؿ(147/1ح.)731/

( :)5صحيح مسمـ :كتاب صبلة المسافريف كقصرىا ،باب استحباب صبلة النافمة في بيتو (539/1ح.)778/
( :)6الصبلة النافمة ال يقصد بيا السنف الراتبة فقط كانما كؿ صبلة ،ير مفركضة فقكؿ النبي  " :يا أييا الناس
صمكا في بيكتكـ فإف أفضؿ صالة صالة المرء في بيتو إال المكتكبة " ذكر اإلماـ مالؾ في المكطأ أف ىذا الحديث
كرد في قياـ رمضاف كفي ركاية " صبلة المرء في بيتو أفضؿ مف صبلتو في مسجدم ىذا إال المكتكبة " .

القرطبي ،التمييد لما في المكطأ.127/8 ،

( :)7ابف بطاؿ :شرح صحيح البخارم.176/3 ،
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المسألة الثانية :حكـ األذاف كاإلقامة لقضاء الصالة الفائتة:
أكال :صكرة المسألة:
شخص أك قكـ فاتتيـ صبلة أك أكثر بعذر أك بغير عذر كأرادكا قضائيا فيؿ يؤذنكا كيقيمكا
أـ يقيمكا فقط ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أنو يؤذف لمصبلة الحاضرة كيقاـ ( ،)1كاختمفكا في األذاف كاإلقامة

لمصمكات الفكائت ( ،)2فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني
ثـ بعد ذلؾ يقضي كؿ صبلة بإقامة بغير أذاف (.)3

إلى أف األحسف أف يؤذف كيقيـ لؤلكلى

(:)1أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء.88/1 ،
(:)2القرطبي :التمييد لما في المكطأ.234/5 ،
( :)3برىاف الديف :المحيط البرىاني 10/2 ،كالمسألة فييا ستة أقكاؿ:
األكؿ :كافؽ ما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر

كىك ما ذىب إليو جميكر الحنفية كالشافعي في القديـ.

المر،يناني :اليداية شرح البداية ،42/1 ،الماكردم :الحاكم في فقو اإلماـ الشافعي ،47/2 ،النككم :المجمكع شرح

الميذب. 83/2 ،

القكؿ الثاني :ذىب الحنفية في ركاية إلى أف كؿ فرض أداء أك قضاء يؤذف لو كيقيـ كىك مذىب أبك ثكر كداكد

بف عمي كىك ركاية عف أحمد بف حنبؿ.

الكميبكلي :مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر ،114/1 ،القرطبي :التمييد لما في المكطأ ، 236/5 ،ابف قدامة:

المغني ،461/1 ،الشرح الكبير ،412/1 ،المرداكم الدمشقي :اإلنصاؼ.299/1 ،

الثالث :ذىب مالؾ إلى أنو يقيـ لؤلكلى كجميع الفكائت كال يؤذف كاليو ذىب الشافعي في الجديد كاألكزاعي كىك

ركاية عند الحنابمة.

الخرشي مختصر سيدم خميؿ ،236/1 :النككم :المجمكع شرح الميذب ،83/2 ،الماكردم :الحاكم في فقو

الشافعي ،47/2 ،القرطبي :التمييد لما في المكطأ ،235/5 ،المرداكم الدمشقي :اإلنصاؼ.299/1 ،

الرابع :قاؿ الشافعي في اإلمبلء إف أمؿ في اجتماع الناس أذف كاف لـ يؤمؿ اجتماع الناس لـ يؤذف ألف مقصكد
األذاف اجتماع الناس.

الماكردم :الحاكم ،47/2 ،النككم :المجمكع شرح الميذب.83/2 ،
الخامس :ذىب الثكرم إلى أف الفكائت ليس فييا أذاف كال إقامة.
القرطبي :التمييد لما في المكطأ.234/5 ،

السادس :ذىب أحمد في ركاية أف مف فاتتو صمكات فقضاىا فأذف كأقاـ مرة كاحدة فسيؿ في ذلؾ كرآه حسنان.
ابف قدامة :المغني ،461/1 ،الشرح الكبير.4/1 ،
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ثالثان :األدلة:
لما ذىب إليو:

استدؿ األماـ أبك جعفر اليندكاني
مف المعقكؿ:

كذلؾ أف المقصكد مف األذاف ىك اإلعبلـ ،كىـ مجتمعكف فبل حاجة لئلعبلـ ،أما اإلقامة

لمتأىب كالتحريـ كىك محتاج إلى ذلؾ

(.)1

ككما يستدؿ لقكؿ الفقيو اليندكاني-
رسكؿ ا

– مف السنة بالحديث التالي:

أخرج الترمذم في سننو ،عف عبد اهلل بف مسعكد في قصة الخندؽ " :أف المشركيف شغمكا
 عف أربع صمكات حتى ذىب مف الميؿ ما شاء ا

ثـ أمر بالالن فأذف ثـ أقاـ فصمى

الظير ثـ أقاـ فصمى العصر ثـ أقاـ فصمى المغرب ثـ أقاـ فصمى العشاء "

(.)2

كجو الداللة:
يتضح مف الحديث جكاز قضاء الصبلة الفائتة بإقامة كبغير أذاف.
كالكاضح أف األمر فيو سعة فالقضاء باألذاف كاإلقامة عمى سبيؿ االستحباب ال عمى سبيؿ

الكجكب.

( :)1برىاف الديف :المحيط البرىاني.11/2 ،
( :)2سنف الترمذم :كتاب الصبلة ،باب الرجؿ تفكتو الصمكات/ 337/1( ،ح ،)179ابف األثير :جامع األصكؿ
في أحاديث الرسكؿ ،200/5( ،الفرع الثاني ح ،) 3258 /قاؿ الترمذم :حديث عبد اهلل ليس باسناده بأس إال أف
أبا عبيد لـ يسمع مف أبيو.

قاؿ األلباني :حديث ضعيؼ ،األلباني :إركاء الغميؿ.256/1 ،
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()1

المسألة الثالثة :قضاء النكافؿ

إذا فاتت عف كقتيا.

أكال :صكرة المسألة:
رجؿ فاتتو صبلة السنة الراتبة ( ،)2حتى خرج كقتيا ،فيؿ يقضي ىذه الصبلة ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اختمؼ الفقياء فيمف فاتتو صبلة السنف الراتبة حتى خرج كقتيا ،فذىب اإلماـ أبك جعفر

اليندكاني

إلى أنو ال يقضي مف الفكائت الراتبة إذا خرج كقتيا إال ركعتي المغرب(.)3

( :)1النكافؿ قسماف :األكؿ، :ير مؤقت كانما يفعؿ لعارض كالخسكؼ كالكسكؼ كاالستسقاء كتحية المسجد ،كىذا
إذا ما فات ال يقضى.

كالثاني :مؤقت كالعيد كالضحى كالركاتب مع الفرائض كسنة الظير ك،يرىا.
النككم :المجمكع شرح الميذب.43/4 ،

( :)2السنة الراتبة :يتأكد فعميا كيكره تركيا كال تقبؿ شيادة مف داكـ عمى تركيا ،كفعميا في البيت أفضؿ.
أبك النجا الحجاكم ،اإلقناع.146/1 ،

( :)3برىاف الديف :المحيط البرىاني ،164/2 ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:

األكؿ :ما ذىب إليو أبك جعفر اليندكاني كاليو ذىب جميكر الحنفية كالمالكية كالشافعي في القديـ فذىبكا إلى أف

السنة إذا فاتت عف كقتيا ال تقضى سكاء فاتت كحدىا أـ مع الفريضة ،إال أنيـ قالك بقضاء ركعتي الفجر إذا فاتت

فإنو يقضييا بعد طمكع الشمس ،كاليو ذىب الحنابمة في ركاية ،كاشترط الحنفية لقضاء سنة الفجر أف تككف سنة
الفجر فاتت مع الفريضة.

الكاساني :بدائع الصنائع ،287/1 ،الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،112/1 ،ابف جزم :القكانيف الفقيية،2/1 ،
النككم :المجمكع شرح الميذب ،43/2 ،المرداكم :اإلنصاؼ ،125/2 ،كقد أجاز اإلماـ أحمد في ركعتي الفجر أف
تقضي بعد الفجر أم بعد الفريضة ،كالراجح عندىـ أف تقضى مع الضحى كلكف إذا صبلىما بعد الفجر أجزأ.
ابف قدامة :الشرح الكبير.806/1 ،
الثاني :ذىب الشافعية إلى استحباب قضاء الجميع أبدان كىك قكؿ محمد بف الحسف مف الحنفية كالمزم كأحمد في

ركاية.

برىاف الديف :المحيط البرىاني ،164/2 ،النككم :المجمكع شرح الميذب ،43/4 ،ابف تيمية :مختصر الفتاكل

المصرية ، 78/1 ،ابف قدامة :الشرح الكبير .806/1
الثالث :ذىب الخراسانيكف إلى أنو يقضي كؿ تابع ما لـ يصؿ فريضة مستقمة فتقضي الكتر ما لـ يصؿ الصبح
كيقضي سنة الصبح ما لـ يصؿ الظير ،كعمى ىذا المثاؿ ،كقد ضعؼ النككم ىذا القكؿ إال أنو قاؿ كفيو كجو أنو

عمى ىذا القكؿ يككف االعتبار بدخكؿ كقت الصبلة المستقبمية ال بفعميا.

النككم :المجمكع.43/4 ،
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ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ اليندكاني

مف المعقكؿ بما يمي:

 .1أف السنف شرعت تكابع لمفرائض فمك قضيت في كقت ال أداء فيو لمفرائض لصارت السنف أصبلن
كبطمت التبعية فمـ تبؽ سنة مؤكدة ألنيا كانت مسنة بكصؼ التبعية.

()1

 .2أما استثناء اإلماـ اليندكاني لركعتي المغرب فيستدؿ لو أيضان مف المعقكؿ كذلؾ أف المستحب
في السنف أف تصمى في البيت كىذا ما أيده اإلماـ أبك جعفر حيث قاؿ إف صبلة التطكع في

المساجد حسف كفي البيت أفضؿ إال أف يخشى أف ينشغؿ عنيا إذا رجع إلى منزلو ( ،)2كنظ انر
لضيؽ كقت صبلة المغرب قد ينشغؿ المرء عف ىذه النافمة فبل يذكرىا إال بعد فكات كقتيا ،فقد

يككف ىذا السبب الذم جعؿ اإلماـ يفتي بقضائيا إذا خرجت عف كقتيا.

المسألة الرابعة :ترؾ النافمة في السفر.
أكالن :صكرة المسألة:
رجؿ مسافر صمى الفريضة فيؿ مف األفضؿ أف يصمي السنة أـ يتركيا ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
أجمع الفقياء عمى أف لمف سافر سف انر تقصر في مثمو الصبلة مثؿ حج أك جياد أك عمرة

أف يقصر الظير كالعصر كالعشاء يصمي كؿ كاحدة منيا ركعتيف ركعتيف ( ،)3كاختمفكا في ترؾ

السنف في السفر ،فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني –

السير(.)4

 -إلى الفعؿ حاؿ النزكؿ كالترؾ حاؿ

( :)1الكاساني :بدائع الصنائع288/1 ،
( :)2الطحطاكم :حاشية الطحطاكم عمى مراقي الفبلح.258/1 ،
( :)3ابف المنذر :اإلجماع.41 /1 ،
( :)4ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،141/2 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني ،81/2 ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:
األكؿ :كقد كافؽ مذىب اليندكاني

كىك المختار في المذىب الحنفي.

ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،141/2 ،الدمشقي الميداني ،المباب شرح الكتاب.52/1 ،
الثاني :ذىب بعض الحنفية إلى أف السنف تترؾ في السفر ترخيصان كىك قكؿ ابف عمر
ركعتي الفجر ألف النبي  لـ يكف يدعيما سف انر كال حض انر ،كاليو ذىب ابف القيـ

كاستثنى بعض الحنفية

.

ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،141/2 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني ،81/21 ،النككم :المجمكع شرح الميذب،

 ،401/4ابف القيـ :زاد المعاد= .316/1 ،
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ثالثان :األدلة مف السنة كالمعقكؿ:
أ -مف السنة :
 أدلة الفعؿ:
 .1أخرج البخارم كمسمـ في صحيحيما ،عف عبد ا
يصمي النكافؿ عمى راحمتو حيث تكجيت "(.)1

بف عامر عف أبيو " ،أف النبي  كاف

 .2أخرج البخارم كمسمـ في صحيحييما ،عف ابف شياب قاؿ :حدثني عبد اهلل بف عامر"أف أباه
()2

أخبره أنو رأل النبي  صمى السبحة "

بو(.)3

بالميؿ في السفر عمى ظير راحمتو حيث تكجيت

 .3كاف النبي " ال يدع ركعتي الفجر في السفر" (.)4
كجو الداللة مف األحاديث:
األحاديث دالة عمى أف النبي  كاف يصمي النافمة في السفر.

=الثالث :ذىب الشافعية إلى استحباب فعؿ صبلة النكافؿ في السفر سكاء الركاتب مع الفرائض ك،يرىا كىك قكؿ
القاسـ بف محمد كعركة بت الزبير كأبي بكر بف عبد الرحمف كمالؾ كجماىير العمماء ،قاؿ الترمذم :كبو قالت

طائفة مف الصحابة كأحمد كأسحؽ كأكثر أىؿ العمـ.
النككم :المجمكع شرح الميذب.401/4 ،

مبلحظة :أصحاب ىذا القكؿ ذىبكا إلى االستحباب مطمقان فمـ يفرقكا بيف النزكؿ كالسير كال بيف الفجر كالظير.

( :)1صحيح البخارم :كتاب الجمعة ،باب اإليماء عمى الدابة (44/2ح ،)1096/صحيح مسمـ :كتاب صبلة
المسافريف كقصرىا ،باب جكاز النافمة عمى الدابة (486/1ح.)700/

( :)2السبحة :ىي صبلة النافمة مف الصبلة .

القرطبي :التمييد لما في المكطأ ،51/12 ،ابف دقيؽ العيد :أحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ.336/1 ،

( :)3صحيح البخارم :كتاب الجمعة ،باب مف تطكع في السفر في ،ير دبر الصمكات كقبميا(46/2ح،)1104/
صحيح مسمـ :كتاب صبلة المسافريف كقصرىا ،باب جكاز صبلة النافمة عمى الدابة في السفر(488/1ح.)701/
( :)4كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ :كتاب الشمائؿ ،باب شمائؿ تتعمؽ بالعبادات (53/7ح،)17915/
الفتح الكبير في ضـ الزيادة إلى الجامع الكبير :باب الشمائؿ الشريفة(35/2ح ،)9303قاؿ األلباني ضعيؼ،

الجامع الصغير كزياداتو.
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 أدلة الترؾ:
أخرج البخارم في صحيحو ،عف حفص بف عمر عف عمو عبد اهلل بف عمر قاؿ" :
()1
ً
س ً
كؿ المَّ ًو
صحبت النبي  فمـ أره يسبح في السفر"  ،كقاؿ اهلل تعالى  :لىقى ْد ىك ى
اف لى يك ْـ في ىر ي
س ىن هة.)2( 
أْ
يس ىكةه ىح ى
كجو الداللة:

الحديث فيو داللة عمى جكاز ترؾ النافمة في السفر.
ب -مف المعقكؿ:
أف ما ذىب إليو الفقيو اليندكاني جمع بيف األدلة كالجمع فيو إعماؿ الدليميف معان كىك أكلى

مف إىماؿ أحدىما.

قاؿ ابف حزـ

 " :إذا تعارض الحديثاف أك اآليتاف أك اآلية كالحديث فيما يظف مف ال يعمـ

ففرض عمى كؿ مسمـ استعماؿ كؿ ذلؾ ألنو ليس بعض ذلؾ أكلى باالستعماؿ مف بعض" (.)3

كألنو في حالة النزكؿ يسيؿ األمر كال يشؽ عميو كفي حالة السير في السفر مشقة فبل

تجتمع مشقتاف.

( :)1صحيح البخارم :كتاب الجمعة ،باب مف لـ يتطكع في السفر دبر الصبلة كقبميا45/2( ،ح. )101
القرطبي :التمييد لما في المكطأ ،51/12 ،ابف دقيؽ العيد :أحكاـ اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ.336/1 ،
( :)2األحزاب.21 :

( :)3ابف حزـ :اإلحكاـ في أصكؿ األحكاـ.158/2 ،
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ادلبحث اخلامش

مضائم متفزقت يف انصالة
كفيو عشر مسائؿ
 المسألة األكلى :اشتباه القبمة عمى المصمي في المسجد.
 المسألة الثانية :ىؿ يعتبر إذف اإلماـ أم الحاكـ في إقامة الجمعة.
 المسألة الثالثة :كيفية الشركع في الفريضة لممريض يستطيع التكبير قائمان
كال يستطيع استمرار القياـ.

 المسألة الرابعة :مف لو حؽ األكلكية في الصالة عمى الميت.
 المسألة الخامسة :إذا تذكر المصمي كىك يصمي الحاضرة أنو لـ يصؿ
الفائتة.

 المسألة السادسة :إذا عادت الفكائت إلى القمة فيؿ يعكد الترتيب؟.
 المسألة السابعة :حكـ المركر بيف يدم المصمي.

 المسألة الثامنة :مقدار ما يككف بيف المصمي كبيف المار.
 المسألة التاسعة :لمس أك تقبيؿ الرجؿ امرأتو في الصالة.
 المسألة العاشرة :حكـ مف صمت كمعيا طفؿ ترضعو.
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المسألة األكلى :اشتباه القبمة عمى المصمي في المسجد.
أكالن :صكرة المسألة:
دخؿ رجؿ المسجد فأراد أف يصمي إال أنو اشتبيت عميو القبمة كلـ يكف أحد في المسجد
يعرفو القبمة ،فيؿ يكفيو أف يتحرل القبمة فيصمي أـ أنو يجب عميو السؤاؿ ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
ث ىما يك ْنتي ْـ
أجمع الفقياء عمى أف استقباؿ القبمة شرط لصحة الصبلة لقكلو تعالى  :ىك ىح ْي ي
ط ىرهي ،)1( إال مف عذر( ،)2كأجمعكا عمى أنو إذا صمى خارج المسجد إلى القبمة
شْ
كى يك ْـ ى
فى ىكلُّكا يك يج ى
باجتياد كليس بحضرتو( ،)3مف يسألو ،ثـ باف أنو أخطأ فإنو ال إعادة عميو إال في أحد قكلي

الشافعي( ،)4كاختمفكا فيمف اشتبيت عميو القبمة في المسجد كلـ يكف أحد في المسجد يعرفو القبمة
فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني إلى أنو ال تجكز لو الصبلة بالتحرم (.)5

( :)1سكرة البقرة.144 :
( :) 2العذر يككف في حالتيف ،األكلى :شدة الخكؼ ،كالثانية :النافمة في السفر الطكيؿ عمى الراحمة لمضركرة مع
ككنو مأمك انر حاؿ التكجو كتكبيرة اإلحراـ أف يستقبميا ما استطاع .
أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء.98 ،97/1 ،

( :)3حد الحضرة  :أف يككف بحيث لك صاح بو سمعو ،الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية.64/1 ،

كقيد بالحضرة ألنو ال يجب عميو طمب مف يسألو ،الدمشقي الميداني :المباب شرح الكتاب.33/1 ،

( :)4أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء.98 ،97/1 ،

ذىب الشافعي في الجديد أنو يعيد ،كقاؿ مالؾ :إذا استباف أنو كاف منحرفان عنيا لـ يعد ،كاف استباف أنو كاف

مستدبرىا ،فعنو في اإلعادة ركايتاف.

الدسكقي :حاشية الدسكقي ، 228/1،الشافعي  :األـ . 93/1،
( :)5ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،303/1 ،كالمسألة فييا قكالف:
األكؿ :ما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

كىك قكؿ بعض الحنفية كاليو ذىب الحنابمة.

ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،303/1 ،أبك النجا الحجارم :اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ.102/1 ،
الثاني :ذىب جميكر الحنفية كالشافعية إلى أف المصمي لك دخؿ المسجد فاشتبيت عميو القبمة كلـ يكف أحد يعرفو
القبمة فإنو يجكز لو التحرم ألنو عجز عمف يسألو فصار كالمفازة.

ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،303/1 ،الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،382/5 ،الدمشقي الميداني :المباب شرح الكتاب،

 ،33/1سميماف الجمؿ :حاشية الجمؿ.243/1 ،
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ثالثان :األدلة:
استدؿ اإلماـ اليندكاني

عمى عدـ جكاز الصالة بالتحرم:

قياسان عمى ما قد يصيب اإلنساف في دنياه مف مصائب أك نكائب فإنو إذا أصابو مصيبة

دنيكية استعاف باآلخريف كاشتباه جية الصبلة أكلى بأف يستعيف لمبحث عف جيتيا ألف ترؾ شركط

صحة الصبلة أكبر مف كؿ مصائب الدنيا قائبلن في ذلؾ" :أف ىذه نائبة العقبى فتعتبر بنائبة الدنيا
كلك حدثت بو نائبة الدنيا فإنو يستغيث بغيره فاألكلى أف يستغيث بمصيبة اآلخرة " (.)1

المسألة الثانية :ىؿ يعتبر إذف اإلماـ أم الحاكـ في إقامة الجمعة؟ .
أكالن :صكرة المسألة:
منع اإلماـ أىؿ المصر مف إقامة الجمعة فيؿ يككف ىذا المنع معتب انر ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى كجكب صبلة الجمعة عمى أىؿ األمصار( ،)2كاختمفكا في إذف اإلماـ
في ذلؾ فذىب إلى أنو يحؽ لئلماـ أف يمنع

إلقامة الجمعة ،كفصؿ اإلماـ أبك جعفر اليندكاني
أىؿ المصر()3مف أف ي ً
جمعكا (أم يصمكا صبلة الجمعة)  ،إذا كاف مجتيدان بسبب مف األسباب كما
ي
إذا أراد أف يخرج ذلؾ المصر مف أف يككف مص انر ،أما إذا نياىـ متعنتان أك إض ار انر بيـ فميـ أف
يجمعكا عمى رجؿ يصمي بيـ الجمعة (.)4

( :)1ابف نجيـ :البحر الرائؽ.303/1 ،

) :(1أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء. 151/1 ،
( :)3المصر مف الشركط المختمؼ فييا لصحة إقامة الجمعة حيث جعميا اإلماـ أبك حنيفة مف الشركط ،كقاؿ
الشافعي كمالؾ ليست مف الشركط .
أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء.174/1 ،

كىك ركاية عف ابف عمر ،كعمر بف عبد العزيز ،كاألكزاعي ،كمكحكؿ ،كعكرمة.

ابف قدامة :المغني.31/2 ،
( :)4ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،157/2 ،الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،146/1 ،كالمسألة فييا قكالف:
األكؿ :كافؽ اإلماـ أبك جعفر اليندكاني كاليو ذىب المالكية ،كالشافعية ،كالحنابمة في ركاية.

ابف رشد :بداية المجتيد ،160/1 ،النككم :المجمكع شرح الميذب ،584 ،583/4 ،ابف قدامة :المغني،

 .،171/2الحجاكم :اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ= .195/1 ،
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ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

مف األثر كالمعقكؿ:

أ -مف األثر:

عف مالؾ عف الزىرم عف أبي عبيد مكلى عبد الرحمف قاؿ " :شيدت العيد مع عمي،

كعثماف  محصكر" (.)1
كجو الداللة:

أف عميا أقاـ الصبلة كلـ يعمـ أف عثماف أمره بذلؾ

اإلماـ لما صبلىا عمي فيككف المنع ببل سبب ال اعتبار لو.

()2

فمك كانت الصبلة ال تصح إال بإذف

ب -مف المعقكؿ:
 .1أف صبلة الجمعة مف فرائض األعياف فبل يختص بفعمو اإلماـ ،فمـ يقتصر إلى إذنو كسائر
العبادات (.)3

 .2أنيا صبلة أشبيت باقي الصمكات (.)4

المسألة الثالثة :كيفية الشركع في الفريضة لممريض يستطيع التكبير قائمان كال
يستطيع استمرار القياـ.

أكالن :صكرة المسألة:
أراد رجؿ أف يشرع في الفريضة كال يقدر عمى القياـ قدر القراءة ،فيؿ يصمي جالسان أـ أنو

يشرع قائمان القدر الممكف ثـ يقعد إذا عجز ؟.

=الثاني :ذىب الحنفية إلى أنو ال تصح الجمعة بغير إذف اإلماـ ،كىك ركاية عف الحنابمة ،فإف مات أك تعذر
استئذانو جاز لمقاضي ككالي الشرطة إقامتيا ،كمتى قدر عمى استئذانو ال تصح إال بإذنو.

ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،157/2 ،الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،146/1 ،ابف قدامة :المغني ،171/2 ،أبك المظفر
الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء.174/1 ،
( :)1المكطأ :ركاية محمد بف الحسف ،باب صبلة العيديف كأمر الخطبة / 342/1( ،ح .) 232
( :)2ابف قدامة :المغني.171/2 ،
( :)3ابف قدامة :المغني ،171/2 ،النككم :المجمكع شرح الميذب.583/4 ،
( :)4النككم :المجمكع شرح الميذب.385/4 ،
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ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
أجمعت األمة عمى أف القياـ في الفرائض فرض باإلجماع ال تصح الصبلة مف القادر إال

بو( ،)1كأجمعت عمى أف مف عجز عف القياـ في الفريضة صبلىا قاعدان كال إعادة عميو( ،)2كاختمفكا

فيمف يقدر عمى أف يكبر قائمان كال يقدر عمى القياـ لمقراءة ،فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

إلى أنو إذا كاف قاد انر عمى أف يكبر قائمان كال يقدر عمى القياـ لمقراءة أك كاف يقدر عمى القياـ
ببعض القراءة دكف تماميا فإنو يؤمر بأف يكبر قائمان كيق أر ما يقدر عميو قائمان ثـ يقعد إذا عجز (.)3

ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

 :مف المعقكؿ:

 .1أف الطاعة بحسب الطاقة(.)4
 .2أف المصمي يجكز أف يؤدم جميع صبلتو قاعدان عند العجز ،كجميعيا قائمان عند القدرة فجاز
أف يؤدم بعضيا قاعدان عند العجز كبعضيا قائمان عند القدرة (.)5

( :)1النككم :المجمكع شرح الميذب.264/3 ،
( :)2النككم :المجمكع شرح الميذب ،310/4 ،ابف قدامة :المغني ،813/1 ،ابف المنذر :اإلجماع.42/1 ،
( :)3برىاف الديف :المحيط البرىاني ،271/2 ،البابرتي :العناية شرح اليداية ،314/2 ،كالمسألة فييا قكالف:

كىك مذىب الحنفية كالمالكية كالمشيكر عند الشافعية

األكؿ :كافؽ ما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

كاليو ذىب الحنابمة.

الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،136/1 ،السمرقندم :تحفة الفقياء ،193/1 ،ابف عابديف :حاشية ابف عابديف،

 ،97/2أبك الحسف المالكي ،كفاية الطالب ،436/1 ،الشيرازم :الميذب ،101/1 ،الشيرازم :التنبيو،40/1 ،
البيكتي :الركض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع.101/1 ،
الثاني :ذىب الشافعية إلى أنو يجكز لو أف يشرع في الصبلة جالسان فالمعتبر المشقة الظاىرة ،كال يشترط في العجز

أال يأتي بالقياـ تمامان ،كلكف ال يكفي أدنى مشقة فمك خاؼ راكب سفينة الغرؽ أك دكراف الرأس صمى قاعدان كال إعادة
عميو .

النككم :المجمكع شرح الميذب. 311 ،310 ،309/4 ،

كقاؿ ميمكف بف ميراف مف الحنابمة :إذا لـ يستطع أف يقكـ لدنياه فميصؿ جالسان ،كحكي عف أحمد نحك ذلؾ.
ابف قدامة :المغني. 813/1 ،

( :)4البابرتي :العناية شرح اليداية. 314 /2 ،
( :)5الشيرازم :الميذب ،101/1 ،كىذا ينطبؽ عمى مف افتتح الصبلة قاعدان ثـ عجز فإنو يضطجع كاف افتتحيا

مضطجعان ثـ قدر عمى القياـ أك القعكد قاـ أك قعد .
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المسألة الرابعة :مف لو حؽ األكلكية في الصالة عمى الميت.
أكالن :صكرة المسألة:
مات مسمـ فأراد المسممكف الصبلة عميو ،فيؿ يؤميـ كلي الميت ،أـ أف السمطاف أحؽ
باإلمامة منو ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أف صبلة الجنازة فرض كفاية( ،)1كاختمفكا فيمف يؤـ المصميف في صبلة
الجنازة ،فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

إلى أف السمطاف أحؽ بصبلتو إذا حضر الجنازة

اء كاف الخميفة أـ ،يره ثـ نائب المصر ثـ القاضي ثـ صاحب الشرطة ثـ خميفتو ثـ خميفة
سك ن
القاضي(.)2

( :)1ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،183/2 ،العبدرم :التاج كاإلكميؿ ،348/3 ،زكريا األنصارم :أسنى المطالب في
شرح ركض الطالب ،90/1 ،ابف قدامة :المغني.794/1 ،
( :)2ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،192/2 ،كالمسألة فييا قكالف:
األكؿ :فقد كافؽ اإلماـ اليندكاني

كىك قكؿ أكثر أىؿ العمـ ،كاليو ذىب أبك حنيفة كمحمد كالشافعي في

القديـ كمالؾ كأحمد كركم ذلؾ عف عمقمة كاألسكد كالحسف كجماعة.
ابف بطاؿ :شرح صحيح البخارم ،307/3 ،الكاساني :بدائع الصنائع ،317/1 ،السمرقندم ،تحفة الفقياء،
 ،251/1الحطاب الرعيني :مكاىب الجميؿ شرح مختصر خميؿ ،85/2 ،القرطبي :البياف كالتحصيؿ،285/2 ،
الماكردم :الحاكم في فقو اإلماـ الشافعي ،46/3 ،ابف قدامة :الشرح الكبير.210/2 ،
إال أف مالكان قاؿ في الكالي كالقاضي إف كانت الصبلة إلييـ فيـ أحؽ مف الكلي ،كقاؿ مطرؼ كابف عبد الحكـ
كاصبغ ليس ذلؾ إلى مف إليو الصبلة مف قاض أك صاحب شرطة أك خميفة الكالي األكبر ،كانما ذلؾ إلى الكالي
األكبر الذم تؤدل إليو الطاعة.
ابف بطاؿ :شرح صحيح البخارم.307/3 ،
الثاني :ذىب أبك يكسؼ كالشافعي رحميما ا

إلى أف الكلي أحؽ مف الكالي فيـ أكلى بحقيـ في كؿ شيء إال أف

تقكـ داللة.
الكاساني :بدائع الصنائع ،317/1 ،السمرقندم :تحفة الفقياء ،251/1 ،الماكردم :الحاكم في فقو الشافعي،
 ،46/3ابف بطاؿ :شرح صحيح البخارم.307/3 ،
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ثالثان :األدلة:
يستدؿ لقكؿ اإلماـ اليندكاني

مف األثر كالمعقكؿ:

أ -مف األثر:

 .1أخرج ابف أبي شيبة في مصنفو أف عميان  قاؿ " :اإلماـ أحؽ مف صمى عمى الجنازة
كركم عف ابف مسعكد  ذلؾ(.)2

()1

"،

 .2أخرج عبد الرزاؽ في مصنفو ،أف الحسف بف عمي  لما مات قدـ الحسيف  سعيد بف
العاص ليصمي عميو ككاف سعيد كاليان بالمدينة كقاؿ " :لكال السنة ما قدمتؾ " (.)3

كجو الداللة:
قاؿ ابف المنذر :ليس في ىذا الباب أعمى مف ىذا ألف جنازة الحسف شيدىا عكاـ الناس
مف أصحاب رسكؿ اهلل  كالمياجركف كاألنصار فمـ ينكر ذلؾ منيـ أحد ،فدؿ أنو كاف عندىـ مف

الصكاب (.)4

 .3أخرج ابف أبي شيبة في مصنفو ،حدثنا جرير بف عبد الحميد عف مغيرة عف محمد بف السائب

قاؿ " :تكفيت ابنة إبراىيـ التيمي فشيد إبراىيـ النخعي جنازتيا فأمر إبراىيـ النخعي اإلماـ

التيمي أف يصمي عمييا كقاؿ " :ىك السنة "(.)5
كجو الداللة:

اآلثار كاضحة الداللة في أف اإلماـ أك الكالي أحؽ باإلمامة مف الكلي .
ب -مف المعقكؿ:

 .1إنيا صبلة شرعت فييا الجماعة فقدـ فييا األمير كسائر الصمكات (.)6

 .2تقديـ السمطاف كاجب ألف تعظيمو مأمكر بو كألف ترؾ تقديمو ال يخمك عف فساد التجاذب
كالتنازع(.)7

( :)1مصنؼ ابف أبي شيبة :باب ما قالكا في تقدـ اإلماـ عمى الجنازة ( 286/3ح.)12422
( :)2ابف قدامة :الشرح الكبير.310/2 ،
( :)3مصنؼ عبد الرزاؽ :باب مف أحؽ الناس بالصبلة عمى الميت ( 471/3ح .)6369
( :)4ابف بطاؿ :شرح صحيح البخارم.307/3 ،
( :)5مصنؼ ابف أبي شيبة :باب ما قالكا في تقدـ اإلماـ عمى الجنازة  286/( 3ح.)12422
( :)6الكاساني :بدائع الصنائع ،317/1 ،ابف قدامة :الشرح الكبير.210/2 ،
( :)7الكاساني :بدائع الصنائع ،317/1 ،السمرقندم :تحفة الفقياء.251/1 ،
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المسألة الخامسة :إذا تذكر المصمي كىك يصمي الحاضرة أنو لـ يصؿ الفائتة.
أكالن :صكرة المسألة:
شرع رجؿ في الصبلة الحاضرة فتذكر أثناء صبلتو أنو عميو صبلة أك صمكات فائتة ،فيؿ
يتـ ما شرع بو أـ يقطعو ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أف الصبلة ال تسقط كال يحؿ تأخيرىا عمدان عف كقتيا عمى البالغ العاقؿ

بعذر أصبلن ( ،)1كاختمفكا فيمف شرع في صبلة حاضرة فتذكر أف عميو صبلة فائتة ،حكي عن الفقيه
أبي جعفر الهندواني

أن مذهب علماء الحنفية أن تفسد صالته  ،قاؿ اليندكاني " :كلكف ال تفسد حيف

ذكرىا بؿ يتميا ركعتيف كيعدىما تطكعا سكاء كاف قديمان أك حديثان "(.)2

كىذا يعني أنو يتـ الصبلة عمى اعتبارىا نفبلن ثـ يصمي الفائتة ثـ يصمي الحاضرة .
ثالثان :األدلة :
يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

:

أ -في إتماـ الصالة مف القرآف الكريـ:
()3
ىع ىمالى يكـ 
قكلو تعالى  :ىكىال تيْب ًطميكا أ ْ
( :)1ابف حزـ :مراتب االجماع ،25/1 ،أبك المظفر الشيباني اختبلؼ األئمة العمماء.82/1 ،
( :)2الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،122/1 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني ،37/2 ،كالمسألة فييا قكالف:

األكؿ :كافؽ ما ذىب إليو اإلماـ اليندكاني كىك مذىب الحنفية كاليو ذىب مالؾ إف كاف يركع ركعة بسجدتييا فإنو

يتميا شفعان ،كاليو ذىب الحنابمة في المأمكـ كالمنفرد كىك قكؿ ابف عمر كالميث كاسحؽ في المأمكـ.

الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،122/1 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني ،27/2 ،الخرشي :مختصر سيدم خميؿ،

 ،302/1أبك النجا الحجاكم :اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد ،85/1 ،المرداكم الدمشقي :اإلنصاؼ ،313/1 ،ابف
قدامة :الشرح الكبير.449/1 ،
الثاني :ذىب الشافعية إلى أف المصمي لك شرع في الحاضرة ثـ ذكر الفائتة كىك فييا أتـ الحاضرة سكاء اتسع
الكقت أـ ضاؽ ألف الحاضرة ال يجكز الخركج منيا كاف اتسع الكقت لكف ليتميا ثـ يقضي الفائتة كيستحب أف يعيد

الحاضرة.
النككم :المجمكع شرح الميذب ،70/3 ،الماكردم :الحاكم ،277/2 ،البجيرمي :الحبيب عمى شرح الخطيب،
.42/2

( :)3محمد.33 :
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كجو الداللة:
قاؿ الفخر الرازم :أنو احتمؿ كجكىان أحدىا دكمكا عمى ما أنتـ عميو

()1

طاعة فميتميا.

 ،أم مف دخؿ في

ب -دليؿ كجكب اإلعادة كاعتبار أف الصالة نافمة مف السنة النبكية:

 .1ما ركل ابف عمر أف رسكؿ اهلل  قاؿ :مف نسي الصالة فمـ يذكرىا إال كىك مع اإلماـ فإذا
سمـ اإلماـ فميصؿ الصالة التي نسي ثـ ليصؿ بعدىا الصالة األخرل " (.)2

كجو الداللة :
ذكر القرطبي أف ىذا الحديث فيو داللة عمى إيجاب الترتيب (.)3
 .2ما ركم اإلماـ أحمد في مسنده مف حديث أبي جمعة كاسمو حبيب بف سباع كلو صحبو قاؿ:
صمى رسكؿ اهلل  المغرب يكـ األحزاب فمما سمـ قاؿ " :ىؿ عمـ أحد منكـ أني صميت

العصر قالكا ال يا رسكؿ ا

قاؿ فصمى العصر ثـ أعاد المغرب "

 .3كقاؿ " :صمكا كما رأيتمكني أصمي "

(.)4

(.)5

كجو الداللة مف الحديثيف:
فعؿ النبي  في الحديث األكؿ ثـ قكلو  :في الحديث الثاني يدؿ عمى أف الترتيب بيف

الصمكات كاجب ،كعميو فمف صمى صبلة ثـ تذكر أنو قد فاتتو صبلة فإنو يصمي الفائتة ثـ يعيد
الحاضرة مرة أخرل مراعاة لمترتيب كما فعؿ النبي يكـ األحزاب.

( :)1الفخر الرازم :تفسير الفخر الرازم.4075/1 ،
( :)2السيكطي :جامع األحاديث ،485/36( ،ح  ،) 39855 /باب ،مسند عبد اهلل بف عمر بف الخطاب ،قاؿ
األلباني :حديث ضعيؼ ،الثمر المستطاب في فقو السنة كالكتاب.110/1 ،

( :)3مكطأ اإلماـ مالؾ :كتاب قصر الصبلة في السفر ،باب العمؿ في جامع الصبلة (168/1ح )77معرفة السنف
كاآلثار :كتاب الصبلة ،باب األذاف (139/3ح.)4030/
( :)4مسند أحمد :مسند الشامييف180/8( :ح ،)16975/الكنى كاألسامي لمدكالبي (66/1ح ،) 153/قاؿ
األلباني :ضعيؼ ،اركاء الغميؿ.290/1 ،

( :)5صحيح البخارم :كتاب األدب ،باب رحمة الناس كالبيائـ (9/8ح.)6008/
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المسألة السادسة :إذا عادت الفكائت إلى القمة فيؿ يعكد الترتيب؟.
أكالن :صكرة المسألة:
ترؾ رجؿ الصبلة شي انر ثـ قضاىا عدا صبلة أك صبلتيف فصمى صبلة دخؿ كقتيا كىك

ذاكر لما بقي عميو فيؿ تجكز الصبلة الكقتية؟

(.)1

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أف الترتيب بيف الفكائت كالحاضرة يسقط إذا ضاؽ الكقت عنيا جميعان

فيقدـ عندئذ الحاضرة ثـ يقضي الفكائت عمى الترتيب( ، )2كاختمؼ فقياء المذىب الحنفي فيمف ترؾ

صبلة شير ثـ قضاىا إال صبلة أك صبلتيف ثـ صمى صبلة دخؿ كقتيا كىك ذاكر لما بقي عميو،

فذىب الفقيو أبك جعفر اليندكاني

(.)3

إلى عدـ الجكاز

ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني-

–مف المعقكؿ بما يمي:

أف عمة سقكط الترتيب الكثرة المفضية إلى الحرج كلـ يبؽ بالعكد إلى القمة ،كالحكـ ينتيي

بانتياء عمتو( ،)4كالفكائت ىنا أصبحت قمة فيي صبلة أك صبلتيف.

( :)1برىاف الديف :المحيط البرىاني ،38/2 ،البابرتي :العناية شرح اليداية. 271/2 ،
( :)2المكسكعة الفقيية الككيتية.83/25 :

( :)3برىاف الديف :المحيط البرىاني ،38/2 ،البابرتي :العناية شرح اليداية ،271/2 ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:

كاليو ذىب محمد بف الحسف في ركاية كاإلماـ مالؾ

األكؿ :كافؽ ما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

كاإلماـ أحمد بف حنبؿ.

االمراجع السابقة ،البغدادم :إرشاد السالؾ ،106/1 ،ابف قدامة :الشرح الكبير.449/1 ،

الثاني :ذىب بعض الحنفية إلى جكاز ىذه الصبلة كلـ يشترطكا الترتيب إذا عادت إلى القمة ،كعميو الفتكل في
المذىب الحنفي.

برىاف الديف :المحيط البرىاني ،38/2 ،البابرتي :العناية شرح اليداية.71/2 ،
الثالث :ذىب الشافعية إلى أنو يسف ترتيب الفائتة خركجان مف خبلؼ مف أكجبو عمى الحاضرة التي ال يخاؼ فكتيا.
البيجرمي :تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب.42/2 ،

( :)4البابرتي :العناية شرح اليداية. 271/2 ،
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المسألة السابعة :حكـ المركر بيف يدم المصمي.
أكالن :صكرة المسألة:
دخؿ رجؿ في صبلتو فيؿ يحرـ المركر مف أمامو أثناء صبلتو ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أف المركر كراء السترة ال يضر كأف المركر بيف المصمي كسترتو منيي

عنو يأثـ المار بيف يديو( ،)1كاختمفكا في حكـ المركر بيف المصمي كسترتو ،فذىب اإلماـ أبك جعفر
اليندكاني

(.)2

إلى أف المركر أماـ المصمي مكركه

ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

مف السنة:

ركل البخارم في صحيحو ،مف حديث أبي جييـ قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل  " :لك يعمـ المار

بيف يدم المصمي ماذا عميو لكاف أف يقؼ أربعيف خي ارن لو مف أف يمر بيف يديو"

(.)3

كجو الداللة:
 .1الحديث فيو دليؿ عمى منع المركر بيف يدم المصمي إذا كاف دكف سترة أك كانت لو سترة فمر
(.)4

بينو كبينيا كقد صرح في الحديث باإلثـ

 .2التصريح باإلثـ عمـ منو أف الكراىة تحريمية

(.)5

( :)1ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،16/2 ،الحطاب الرعيني :مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ ،336/2 ،النككم:
المجمكع ،245/3 ،المكسكعة الفقيية الككيتية ،ابف حزـ :المحمى ،186/4 ،ابف قدامة :الشرح الكبير.635/1 ،

( :)2برىاف الديف :المحيط البرىاني ،141/2 ،كالمسألة فييا قكالف:

األكؿ :كافؽ ما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني في الحكـ كىك كراىة المركر أماـ المصمي كاليو ذىب

الحنفية كالمالكية كالغزالي مف الشافعية كبو قاؿ الحنابمة إذا كاف المار ال يقطع الصبلة ككاف قريبان.

برىاف الديف :المحيط البرىاني ،141/2 ،ابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،16/2 ،الحطاب الرعيني مكاىب الجميؿ ،النككم:
الثاني :ذىب الشافعية إلى أف مف صمى إلى سترة فإف حكـ المركر بينو كبيف السترة التحريـ كبو قطع البغكم.
النككم :المجمكع شرح الميذب.245/3 ،

( :)3صحيح البخارم :كتاب الصبلة ،باب إثـ المار بيف يدم المصمي (108/1ح.)510 /
( :)4ابف دقيؽ العيد :إحكاـ األحكاـ ،شرح عمدة األحكاـ. 185/1 ،
( :)5ابف نجيـ :البحر الرائؽ .16/2 ،النككم :المجمكع،245/3 ،
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المسألة الثامنة :مقدار ما يككف بيف المصمي كبيف المار.
أكالن :صكرة المسألة:
صمى رجؿ كأراد آخر أف يمر مف أمامو فما الحد الذم يجب أف يككف بيف المار ك
المصمي حتى ال يككف المركر مكركىان؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اختمؼ الفقياء في ما يجب أف يككف بيف المار كسترتو حتى ال يكره المركر ،فذىب اإلماـ
أبك جعفر اليندكاني

إلى أف المار إذا مر في مكضع يقع بصر المصمي عميو كبصره (أم

المصمي) إلى مكضع سجكده فذلؾ مكركه كما زاد عمى ذلؾ ليس مكركه

(.)1

( :)1برىاف الديف ،المحيط البرىاني ،141/2 ،كالمسألة فييا خمسة أقكاؿ.
األكؿ :كقد كافؽ اإلماـ اليندكاني كىك قكؿ بعض مشايخ الحنفية.
ابف نجيـ :البحر الرائؽ.16/2 ،

الثاني :ذىب بعض الحنفية إلى أف اإلثـ عمى المار إذا مر في مكضع سجكده كالمقصكد مكضع صبلتو مف قدمو
إلى مكضع سجكده ألف ذلؾ مكضع صبلتو دكف ما كرائو.

قاؿ ابف نجيـ في البحر الرائؽ كفؽ بينيما في العناية (القكؿ األكؿ كالثاني) بأف المراد بمكضع السجكد المكضع

القريب مف مكضع السجكد فيئكؿ إلى ما اختاره اإلماـ أبك جعفر.
ابف نجيـ :البحر الرائؽ.16/2 ،
الثالث :ذىب المالكية في ركاية إلى أف اإلثـ يقع عمى المار إذا كاف بيف المصمي كبيف سترتو ثبلثة أذرع كاليو

ذىب الشافعية كالحنابمة.

القرافي :الذخيرة ،157/2 ،النككم :المجمكع ،245/3 ،ابف قدامة :الشرح الكبير.623/1 ،
الرابع :ذىب المالكية في ركاية إلى أف الحد الذم يأثـ بو المار أماـ المصمي ما كاف ممر الشاة كاليو ذىب

الشافعية في ركاية فقالكا قدر ممر العنز كاختمؼ في تقدير ىذا الممر ،المالكية جمعكا بيف ممر الشاة كبيف الثبلثة
أذرع فقالكا يحمؿ تقديـ الثبلثة أذرع عمى حالة القياـ ،أما ممر الشاة يحمؿ عمى مقدار ما يبقى حالة السجكد ،أما

الشافعية فقالكا أف ممر العنز يقدر بثبلثة أذرع.

كالى قريب مف قكؿ المالكية ذىب ابف حزـ حيث قاؿ بأف أقؿ ما يمكف مف الدنك ىك ممر الشاة ألنو إذا كاف أقؿ
مف ىذا فمانع مف الرككع كالسجكد إال بتقيقر كال يجكز تكمؼ ذلؾ إال لمف ال يقدر عمى أكثر مف ذلؾ.
القرافي :الذخيرة ،157/2 ،النككم :المجمكع.245/3 ،
الخامس :ذىب الحنابمة في ركايتيـ الثانية أف حد السترة بما إذا مشى إليو المصمي ككقع المار بيف يديو ال تبطؿ

صبلتو.

ابف قدامة :الشرح الكبير. 636/635 ،
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ثالثان :األدلة:
-ال يبعد عف

بعد عرض أقكاؿ الفقياء يبدك لي أف قكؿ اإلماـ أبي جعفر اليندكاني-

قكؿ مف ذىب إلى أف اإلثـ يقع عمى المار إذا كاف بيف المصمي كبيف سترتو ثبلثة أذرع ألف

المصمي إذا كاف خاشعان ينظر مكقع سجكده فإف آخر ما يقع بصره إليو يقارب ثبلثة أذرع ،فإذا
صح ىذا التأكيؿ فإنو يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

مف السنة بالحديث

التالي:
ركل البخارم في صحيحو ،عف نافع "أف عبد ا

كاف إذا دخؿ الكعبة مشى قبؿ كجيو

حيف يدخؿ كجعؿ الباب قبؿ ظيره فمشى حيف حتى يككف بينو كبيف الجدار الذم قبؿ كجيو قريبان
(.)1

مف ثالثة أذرع صمى يتكخى المكاف الذم أخبره بو بالؿ أف النبي  صمى فيو"

كجو الداللة:
قاؿ ابف حزـ :لـ نجد في البعد عف السترة أكثر مف ىذا فكاف ىذا حد البياف في أقصى

الكاجب مف ذلؾ(.)2

المسألة التاسعة :لمس أك تقبيؿ الرجؿ امرأتو في الصالة.
أكالن :صكرة المسألة:
أحرمت امرأة لمصبلة فباشرىا زكجيا قميؿ المباشرة ( ،)3أك قبميا أثناء صبلتيا ،فما حكـ

صبلتيا؟.

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اختمؼ فقياء المذىب الحنفي( ،)4فيمف قبؿ امرأتو أك باشرىا قميؿ المباشرة ،فذىب اإلماـ
( :)1صحيح البخارم :كتاب الصبلة ،باب الصبلة بيف السكارم في ،ير جماعة ( 107/1ح.)506
( :)2ابف حزـ ،المحمى.186/4 ،
( :)3قاؿ النككم :المباشرة ىي الممس باليد كأصمو لمس البشرة ،كالبشرة ظاىر جمد اإلنساف .
المباركفكرم :تحفة اآلحكذم ،62/8 ،الديباج عمى مسمـ.205/3 ،
( :)4م سألة المس أك القبمة في الصبلة خاصة في المذىب الحنفي كلـ أجد فيما اطمعت عميو ما يتعمؽ بيا في
المذاىب األخرل ،كيبدك لي أف السبب في ذلؾ أف المس عند الشافعية بشيكة أك بدكف شيكة ىك مف نكاقض
الكضكء ،كىك كذلؾ عند المالكية إف كاف بشيكة سكاء مس شعرىا أك سائر جسدىا.
ابتداء عندىـ ألنو ال كضكء لو،
فيذا جعؿ المسألة عندىـ تنتيي عند حد الكضكء فبل يصح الدخكؿ في الصبلة
ن
فإف باشر أك قبميا في صبلتيا بطمت الصبلة كلزميا الكضكء كاهلل أعمـ.
السرخسي :المبسكط ،121/1 ،القرطبي :الكافي في فقو أىؿ المدينة.148/1 ،
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الفقيو أبك جعفر اليندكاني

تعالى إلى أنو إف باشرىا أك قبميا بشيكة فسدت صبلتيا عمى كؿ

حاؿ ،كاف كاف مف ،ير شيكة فالقميؿ يخالؼ الكثير(.)1
ثالثان :األدلة:

أف مف باشر بغير شيكة (بمعنى مس) ال تفسد

يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر
صالتو مف السنة بالحديث التالي:
أخرج البخارم في صحيحو ،عف عائشة

قالت" :كنت أناـ بيف يػدم النبػي  كرجػالم

في قبمتو فػإذا سػجد غمزنػي( ،)2فقبضػت رجمػي فػإذا قػاـ بسػطتيا قالػت كالبيػكت يكمئػذ لػيس فييػا

مصابيح"

(.)3

كجو الداللة:
الحديث فيو داللة عمى أف مس الرجؿ المرأة أثناء الصبلة ال يبطؿ صبلتو ،ككذلؾ المرأة.

المسألة العاشرة :حكـ مف صمت كمعيا طفؿ ترضعو
أكال :صكرة المسألة:
أحرمت امرأة لمصبلة فبكى كلدىا فأرضعتو فيؿ تفسد صبلتيا؟ .

( :)1برىاف الديف :المحيط البرىاني ،86/2 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،13/2 ،كالمسألة فييا قكالف:
األكؿ :ما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر

تعالى .

الثاني :ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية إلى أف المرأة إذا باشرىا زكجيا كثير المباشرة أك قميميا أك قبميا في
الصبلة (أم ىي المصمية) فسدت صبلتيا سكاء كاف ذلؾ بشيكة أك بدكف شيكة.
برىاف الديف :المحيط البرىاني ،84/2 ،الشيخ نظاـ كجماعة :الفتاكل اليندية ،104/1 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ،
 13/2ابف عابديف :حاشية ابف عابديف ،629 ،628/1 ،السعدم :النتؼ في الفتاكل.73/1 ،
( :)2الغمز :العصر برؤكس األصابع كاإلشارة بالعيف كالحاجب ،تعميؽ مصطفى البغى عمى صحيح
البخارم(.)86/1
( :)3صحيح البخارم :كتاب الصبلة ،باب الصبلة عمى الفراش (86/1ح ،)383/صحيح مسمـ :كتاب الصبلة،
باب االعتراض بيف يدم المصمي (367/1ح.)512
124

فيىأحكامىالصالة

الفصلىالثاني

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أف الصبلة تفسد بالعمؿ الكثير( ،)1كاختمفكا في المرأة إذا صمت كمعيا

صبي ترضعو ( ،)2فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

إلى أنو إذا مص الثدم كلـ ينزؿ منو

المبف ال تفسد صبلتيا ،كاف نزؿ منيا المبف فصبلتيا فاسدة (.)3
األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو الفقيو أبك جعفر اليندكاني

تعالى مف المعقكؿ:

أنو متى خرج المبف يككف إرضاعا كبدكنو ال يعتبر(.)4
كالذم يبدك لي أف المبف يحتاج إلى تييأة نفسية لخركجو ،فإذا فعمت ذلؾ فقد فسدت

صبلتيا كاهلل أعمـ.

( :)1المكسكعة الفقيية الككيتية.

( :)2ابف المنذر ،األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ.277/3 ،
( :)3برىاف الديف :المحيط البرىاني ،85/2 ،الشيخ نظاـ ك،يره :الفتاكل اليندية ،104/1 ،كالمسألة فييا خمسة
أقكاؿ:

األكؿ :ما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

.

الثاني :ذىب بعض الحنفية إلى تفصيؿ آخر فقالكا إف حممت صبيا فأرضعتو أك حمؿ إلييا فدفعت إليو الثدم

فرضعيا فسدت صبلتيا ،أما إذا ارتضع مف ثدييا كىي كارىة ففيو تفصيؿ آخر ،إف مص ثبلثان فسدت كاف لـ ينزؿ

المبف ،فإف كاف مصة أك مصتيف فينظر :إف نزؿ لبف فسدت كاال فبل مف ،ير تقييد بعدد.
ابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،13/2 ،الشيخ نظاـ ك،يره :الفتاكل اليندية.104/1 ،

الثالث :ذىب محمد بف الحسف مف الحنفية إلى أف المرأة إذا أرضعت صبييا في الصبلة قطعت صبلتيا

كأيده السرخسي بقكلو" :إف المرأة إذا جمعت صبييا كأرضعتو لـ يشكؿ عمى أحد أنيا في ،ير الصبلة" كىك أحد
قكلي األكزاعي.
الشيباني :المبسكط ،202/1 ،ابف المنذر :األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ ،277/3 ،السرخسي :المبسكط،
.357/1
الرابع :ذىب األكزاعي
الخامس ،ذىب أبك ثكر

في قكؿ لو إلى أف الرضاعة إذا كانت مف ضركرة فبل بأس بو.
إلى أنو إذا لـ ينكشؼ ثدييا فصبلتيا تامة.

ابف المنذر :األكسط في السنف كاإلجماع كاالختبلؼ.277/3 ،

( :)4الشيخ نظاـ ك،يره :الفتاكل اليندية.104/1 ،
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انفصم انثانث
يف أحكاو انزكاة وانصٍاو واحلج
وفٍو ثالثت مباحث
ادلبحث األول :مسائم يف انزكاة
ادلبحث انثاوً :مسائم يف انصوو
ادلبحث انثانث :مسائم يف احلج
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ادلبحث األول

مضائم يف انزكاة
كفيو مسألتاف
 المسألة األكلى :الصدقات كالعشكر كالخراج ىؿ تسقط عف أربابيا إذا أخذت
مف قبؿ سمطاف ال يضعيا في مكضعيا.

 المسألة الثانية :ىؿ يجكز أداء زكاة الفطر بالقيمة.
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المسألة األكلى :الصدقات كالعشكر كالخراج ىؿ تسقط عف أربابيا إذا أخذت مف قبؿ

سمطاف ال يضعيا في مكضعيا ؟.
أكالن :صكرة المسألة:

()1

أعطى أناس صدقاتيـ الكاجبة عمييـ ،ككذا العشكر

مكضعيا ،فيؿ تسقط ىذه الحقكؽ عف أربابيا؟.

كالخراج إلى سمطاف لـ يضعيا في

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
ذىب جماىير الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أف اإلماـ الجائر إذا

طمب الجزية مف أىؿ الذمة كجب عمييـ أداؤىا إليو كال يطالب بيا مرة ثانية مف قبؿ اإلماـ

العادؿ( ،)2كاختمفكا فيمف دفع الصدقات كالعشكر كالخراج مف المسمميف لمسبلطيف الذيف ال يضعكنيا
في مكضعيا ،فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

مكضعيا(.)3

إلى أنو يسقط ذلؾ كاف كانكا ال يضعكنيا في

( :)1يقاؿ في معنى العشكر أحد أمريف :إما الخراج ،كاما الضرائب التي تضرب عمى أىؿ الذمة في تجارتيـ
العابرة عند اجتياز حدكد دار اإلسبلـ .القنكجي :الركضة الندية شرح الدرر البيية ،213/1 ،المكسكعة الفقيية
الككيتية .134/7 ،112/7
(:)2النككم :المجمكع شرح الميذب  ، 162/6،المكسكعة الفقيية الككيتية.191/15 ،
( :)3الكاساني :بدائع الصنائع ،36/2 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني ،508/2 ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:
األكؿ :كافؽ ما ذىب إليو اإلماـ اليندكاني

كبو قاؿ المالكية في أحد قكلييـ كجميكر الشافعية.

الحطاب الرعيني :مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ ،248/3 ،النككم ،المجمكع شرح الميذب.165 ،162/6 ،
الثاني :ذىب الشيخ أبك بكر بف سعيد مف الحنفية إلى أف الخراج يسقط كال تسقط الصدقات ألف الخراج يصرؼ
إلى المقاتمة كىـ يصرفكف إلى المقاتمة :الكاساني :بدائع الصنائع.36/2 ،
الثالث :ذىب أبك بكر االسكافي مف الحنفية إلى أف جميع ذلؾ ال يسقط ،كيعطي ثانيان ألنيـ ال يضعكنيا في
مكضعيا.
الكاساني :بدائع الصنائع ،36/2 ،كاليو ذىب المالكية في ركاية.
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األدلة:
يستدؿ لقكؿ اإلماـ اليندكاني

تعالى مف السنة:

 .1أخرج البخارم في صحيحو ،عف ابف مسعكد  عف النبي  قاؿ " :ستككف أثرة كأمكر
تنكركنيا قالكا يا رسكؿ اهلل فما تأمرنا قاؿ تؤدكف الحؽ الذم عميكـ كتسألكف اهلل الذم لكـ"

()1

 .2أخرج البخارم في صحيحو،عف أبي ىريرة  عف النبي  قاؿ " :كانت بنك اسرائيؿ تسكسيـ
األنبياء كمما ىمؾ نبي خمفيـ نبي كأنو ال نبي بعدم كسيككف خمفاء فيكثركف قالكا :فما تأمرنا

قاؿ :فكا ببيعة األكؿ فاألكؿ أعطكىـ حقيـ فإف اهلل سائميـ عما استرعاىـ" (.)2
كجو الداللة مف الحديثيف:
قاؿ الفقيو أبك جعفر اليندكاني

يضعكنيا في مكضعيا فالكباؿ عمييـ"(.)3

 " :أف حؽ األخذ ليـ فيسقط عنا بأخذىـ فثمة أنيـ ال

المسألة الثانية :ىؿ يجكز أداء زكاة الفطر بالقيمة ؟.
أكالن :صكرة المسألة:
أراد مسمـ أف يؤدم زكاة الفطر

()4

بالقيمة أم نقكدان بدؿ أحد األصناؼ المتفؽ عمييا ،البر

كالشعير ،كالتمر كالزبيب كاألقط ،فيؿ يجزئو أداؤىا بالقيمة نقكدان؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى كجكب زكاة الفطر عمى األحرار المسمميف( ،)5كاتفقكا عمى أنو تجزمء

( :)1صحيح البخارم :كتاب المناقب ،باب عبلمات النبكة في اإلسبلـ (199/4ح ،)3603/صحيح مسمـ :كتاب
اإلمارة ،باب األمر بالكفاء ببيعة الخمفاء األكؿ فاألكؿ(1472/2ح. )1843/
( :)2صحيح البخارم :كتاب أحاديث األنبياء ،باب ما ذكر عف بني إسرائيؿ (169/4ح.)3455/
( :)3الكاساني :بدائع الصنائع. 844/2 ،
( :)4زكاة الفطر ىي صدقة تجب بالفطر مف رمضاف طير لمصائـ مف المغك كالرفث.
أبك النجا الحجاكم :اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد.278/1 ،

( )5أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء ،210/1 ،النككم :المجمكع شرح الميذب ،103/6 ،ابف قدامة:
المغني.246/2 ،
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إخراجيا مف خمسة أصناؼ ،البر كالشعير كالتمر كالزبيب كاألقط ( ،)1كاختمفكا في إخراج القيمة في

زكاة الفطر فقاؿ اإلماـ أبك جعفر" أداء القيمة أفضؿ"(. )2
ثالثان :األدلة:
يستدؿ لقكؿ اإلماـ اليندكاني

مف السنة كاألثر كالمعقكؿ بما يمي:

أ -مف السنة النبكية:
 .1ركل أحمد في مسنده ،عف أبي معشر أف النبي  قاؿ" :في صدقة الفطر أغنكىـ عف
الطكاؼ ىذا اليكـ" (.)3

كجو الداللة:
األداء قد يككف بدفع القيمة كما يككف بدفع األصؿ(.)4

( :)1األقط :بفتح اليمزة ككسر القاؼ جبف المبف كزبده ،كيقاؿ أػيضان بكسرىا كسككف القاؼ إذا كاف قكتان حيث
تخرج ،إال في أحد قكلي الشافعي في األقط خاصة أنو ال يجزئ كاف كاف قكتان لمف يعطاه ،كالمشيكر مف مذىبو
جكازه ،أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء.212/1 ،
( :)2السرخسي :المبسكط ،195/3 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني ،681/2 ،الزيمعي :تبييف الحقائؽ،310/1 ،
كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:
األكؿ :كافؽ قكؿ اإلماـ اليندكاني كىك قكؿ جميكر الحنفية ،كركم عف عمر بف عبد العزيز كالحسف البصرم
كالثكرم كىك قكؿ عمر كابنو عبد ا

كابف مسعكد كابف عباس كمعاذ كطاكس.

البدر العيني :عمدة القارئ ،389/13 ،النككم :المجمكع شرح الميذب ،112/6 ،ابف قدامة :المغني.671/2 ،
الثاني :ذىب جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى عدـ جكاز اخراج صدقة الفطر بالقيمة.
القرافي :الذخيرة ،169/3 ،النككل :كالمجمكع شرح الميذب ،144/6 ،الدمياطي :اعانة الطالبيف ،114/2 ،ابف
قدامة المغني.671/2 ،
الثالث :ذىب ابف تيمية إلى جكاز اخراج زكاة الفطر بالقيمة لمحاجة كالمصمحة كقيده اسحاؽ بف راىكيو كأبك ثكر
بالضركرة .
النككل :المجمكع شرح الميذب  ،144/6ابف تيمية :مجمكع الفتاكل.83 ،82 ،69 ،68/25 ،
( :)3مسند أحمد بف حنبؿ ،مسند عبد اهلل بف عمر ،249/9( ،ح )5346/األمكاؿ البف زنجكيو :كتاب الصدقة
كأحكاميا كسننيا ،باب ما يستحب مف إخراجيا قبؿ صبلة العيد  .قاؿ األلباني :ضعيؼ ،تماـ السنة. 388/1 ،
( :)4الماكردم :الحاكم في فقو اإلماـ الشافعي.179/3 ،
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 .2ركم البخارم في صحيحو ،عف معاذ أنو قاؿ ألىؿ اليمف " :ايتكني بعرض ثياب خميص
لبيس في الصدقة مكاف الذرة كالشعير أىكف عميكـ كخير ألصحاب النبي  بالمدينة"(.)2

()1

أك

كجو الداللة:
أف معاذا أمرىـ بدفع الثياب بدالن عف الذرة كالشعير ،كىك ال يقكؿ ذلؾ في حياة النبي  إال

(.)3

تكقيفان

ب -مف اآلثار:
أخرج ابف أبي شيبة في مصنفو اآلثار التالية:
 .1عف قرة قاؿ " :جاءنا كتاب عمر بف عبد العزيز في صدقة الفطر ،نصؼ صاع لكؿ إنساف أك
قيمتو نصؼ درىـ "(.)4

 .2عف سفياف عف ىشاـ عف الحسف قاؿ " :ال بأس أف تعطى الدراىـ في صدقة الفطر"

(.)5

 .3عف زىير قاؿ سمعت أبا اسحؽ يقكؿ " :أدركتيـ كىـ يعطكف في صدقة رمضاف الدراىـ بقيمة
الطعاـ"

(.)6

ت -مف المعقكؿ:
 .1أف دفع القيمة أقرب إلى منفعة الفقير فإنو يشترم بو لمحاؿ ما يحتاج إليو.
 .2أف التنصيص عمى الحنطة كالشعير كاف ألف البياعات في ذلؾ الكقت بالمدينة يككف بيا فأما
في ديارنا فالبياعات تجزئ بالنقكد كىي أعز األمكاؿ فاألداء فييا أفضؿ(.)7

( :)1الخميص ىك الثكب الذم طكلو خمسة أذرع كقيؿ سمي بذلؾ ألف أكؿ مف عممو الخميس ممؾ مف ممكؾ
اليمف ،كالمبيس ىك الممبكس مف الثياب.

ابف حجر :فتح البارم شرح صحيح البخارم.312/3 ،

( :)2صحيح البخارم :باب العرض في الزكاة (116/2ح ،)1448/السنف الكبرل لمبييقي كفي ذيمو الجكىر النقي

باب مف أجاز أخذ القيـ 113/4( ،ح.)7622/

( :)3الماكردم :الحاكم في فقو اإلماـ الشافعي.179/3 ،
( :)4مصنؼ ابف أبي شيبة :باب في إعطاء الدرىـ في زكاة الفطر 174/3( ،ح. )10470 /
( :)5المرجع السابؽ ،174/3( :ح.)10471/
( :)6مصنؼ ابف أبي شيبة 174/3( :ح.)10472 /
( :)7السرخسي :المبسكط.195/3 ،
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ادلبحث انثانً

مضائم يف انصىو
كفيو عشر مسائؿ.
 المسألة األكلى :العدد الذم يثبت برؤيتو دخكؿ شير رمضاف.
 المسألة الثانية :أبصر ىالؿ رمضاف كحده فأفطر.

 المسألة الثالثة :حكـ مف رأل ىالؿ شكاؿ كشيد عند القاضي كرد القاضي
شيادتو.
 المسألة الرابعة :حد مؿء الفـ مف القيء:

 المسألة الخامسة :حكـ األكؿ كالشرب إذا شؾ في طمكع الفجر
 المسألة السادسة :ىؿ تجب الكفارة مع القضاء عمى مف أفطر شاكان في
غركب الشمس؟.

 المسألة السابعة :حكـ ابتالع الصائـ الريؽ إذا خرج إلى الشفتيف
 المسألة الثامنة :حكـ ابتالع الدمكع لمصائـ.
 المسألة التاسعة :حكـ ابتالع الصائـ ما بيف أسنانو.

 المسألة العاشرة :إذا اشتبو عمى األسير شير رمضاف فتحرل كصاـ عف
رمضاف كتكرر ذلؾ سنكات
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المسألة األكلى :العدد الذم يثبت برؤيتو دخكؿ شير رمضاف.
أكالن :صكرة المسألة:
رأل رج هؿ عد هؿ ىبلؿ شير رمضاف المبارؾ كحده ،فيؿ يقبؿ الحاكـ قكلو كيأمر الناس
بالصياـ أـ أنو يجب أف يككف معو شاىد آخر؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أف صكـ شير رمضاف يجب برؤية اليبلؿ أك إكماؿ شعباف ثبلثيف يكمان
عند عدـ الرؤية ،كأجمعكا عمى أنو إذا لـ يحؿ دكف مطمعو في ىذه الميمة حائؿ كلـ يير ،أنو ال يجب

صكمو( ،)1كاختمفكا في العدد الذم يثبت بو رؤية اليبلؿ في شير رمضاف( ،)2قاؿ اإلماـ أبك جعفر

" :في ىبلؿ رمضاف في الصكـ ييقبؿ قكؿ رجؿ كاحد عدؿ ،سكاء كاف بالسماءاليندكاني-
عمة( ،)3أك لـ يكف"(.)4
( :)1أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء.230/1 ،
( :)2المرجع السابؽ.

( :)3العمة :الغيـ أك الغبار كنحكىما مما يمنع رؤية اليبلؿ.
الزيمعي :تبييف الحقائؽ.319/1 ،

( :)4برىاف الديف :المحيط البرىاني ،631/2 ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:
األكؿ :كافؽ ما ذىب إليو اإلماـ الفقيو أبك جعفر اليندكاني

كىك ركاية عف أبي حنيفة في أحد قكليو،

كالشافعي في أحد قكليو في القديـ كالجديد ،كجميكر الحنابمة فيك المذىب عندىـ كابف الماجشكف مف المالكية،

كىك مذىب الظاىرية كبو قاؿ ابف المبارؾ.

البغكم :شرح السنة ،244/6 ،الكاساني :بدائع الصنائع ،81/2 ،القرافي :الذخيرة ،4882 ،النككم :المجمكع شرح

الميذب ،275/6 ،الشربيني :اإلقناع ،638/2 ،الشيرازم :التنبيو ،65/1 ،المرداكم :اإلنصاؼ ، ،194/3 ،ابف

حزـ :المحمى.235/6 ،

الثاني :ذىب الحنفية في أحد الركايات إلى أف اإلماـ يقبؿ بشيادة الكاحد العدؿ في رؤية اليبلؿ رجبلن كاف أك امرأة
ح انر كاف أك عبدان بشرط أف يككف بالسماء عمة كاذا لـ تكف بالسماء عمة لـ تقبؿ الشيادة حتى يراه جمع كثير يقع

العمـ بخبرىـ.

المر،يناني :بداية المبتدم ،39/1 ،الزيمعي تبييف الحقائؽ ،319/1 ،السمرقندم :تحفة الفقياء ،345/1 ،أبك
المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء ،230/1 ،أ العبدرم :التاج كاإلكميؿ.387/2 ،

الثالث :ذىب المالكية إلى أنو إذا تعمؽ برؤية اليبلؿ فرض كصكـ أك فطر فبل بد مف اثنيف عدليف ،كىك أحد قكلي
الشافعي كركاية عف أحمد كبو قاؿ األكزاعي كالميث كالثكرم.

اختبلؼ األئمة العمماء ،230/1 ،العبدرم :التاج كاإلكميؿ ،387/2 ،لحطاب الرعيني :مكاىب الجميؿ بشرح

مختصر خميؿ ،281/3 ،الدردير :الشرح الكبير ،509/1 ،الشيرازم :االتنبيو ،65/1 ،المرداكم :اإلنصاؼ،
 ،114/3المباركة فكرم ،تحفة األحكذم.304/3 ،
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ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

مف السنة كالقياس كالمعقكؿ بما يمي:

أ -مف السنة:
أخرج أبك داكد كالدارمي في سننيما ،عف ابف عمر قاؿ " :تراءل الناس اليالؿ فأخبرت

رسكؿ ا

 أني رأيتو فصامو كأمر الناس بصيامو "(.)1

كجو الداللة مف الحديث:
في قكؿ ابف عمر رأل الناس اليبلؿ فأخبرت رسكؿ اهلل  قبكلو في ذلؾ قكلو كحده دليؿ

عمى كجكب قبكؿ أخبار اآلحاد كأنو ال فرؽ بيف أف يككف المخبر بذلؾ منفردان عف الناس كحده

كبيف أف يككف مع جماعة مف الناس ( )2كسكاء كاف بالسماء عمة أـ ال.
ب -مف القياس:

عف النبي  أنو قاؿ " :أف بالالن يؤذف بميؿ

ركل البخارم في صحيحو ،عف عائشة
(.)3

فكمكا كاشربكا حتى يؤذف ابف أـ مكتكـ "
كجو الداللة:

أف النبي  أمر بالتزاـ الصياـ بأذاف ابف أـ مكتكـ بالصبح ىك خبر كاحد فإف الفجر قد

تبيف( )4فيقاس عميو خبر الكاحد في رؤية ىبلؿ رمضاف.
ت -مف المعقكؿ:
 .1أنو إيجاب عبادة فقبؿ مف كاحد احتياطان.

 .2أف ىذا ليس شيادة بؿ ىك إخبار بدليؿ أف حكمو يمزـ الشاىد كىك الصكـ ،كحكـ الشيادة ال

يمزـ الشاىد كاإلنساف ال يتيـ في إيجاب شيء عمى نفسو ،فدؿ عمى أنو ليس بشيادة بؿ ىك

إخبار ،كالعدد ليس شرطا في اإلخبار(.)5

( :)1سنف أبي داكد :كتاب الصكـ ،باب في شيادة الكاحد عمى رؤية اليبلؿ ( 29/4ح ،) 2342/سنف الدارمي:
كتاب الصكـ ،باب الشيادة عمى رؤية اليبلؿ(1052/2ح ،) 1733/قاؿ األلباني :صحيح ،إركاء الغميؿ.16/4 ،
( :)2العظيـ أبادم :عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد.333/6 ،
( :)3صحيح البخارم ، :كتاب األذاف ،باب األذاف قبؿ الفجر ( 127/1ح.) 623 ،622/
( :)4ابف حزـ :المحمى.237/6 ،

( :)5الكاساني :بدائع الصنائع.82/2 ،
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 .3صح في الديف قبكؿ خبر الكاحد فيك مقبكؿ في كؿ مكاف إال حيث أمر اهلل تعالى بأف ال يقبؿ
إال عدد سماه لنا (.)1

المسألة الثانية :أبصر ىالؿ رمضاف كحده فأفطر.
أكالن :صكرة المسألة:
انفرد رجؿ برؤية ىبلؿ رمضاف فشيد عند القاضي فقبؿ اإلماـ شيادتو كأمر الناس بالصكـ
فأفطر المنفرد برؤية اليبلؿ أك كاحدان مف البمدة فيؿ تمزمو الكفارة ؟ .
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أف مف رأل ىبلؿ

رمضاف كحده فرد القاضي شيادتو أنو يجب عميو الصياـ( ،)2كاختمفكا فيما لك أفطر بعد رؤيتو
لميبلؿ كبعد أف قبؿ اإلماـ شيادتو ىؿ تمزمو الكفارة؟ ،فقاؿ الفقيو اليندكاني

الكفارة"(.)3

( :)1ابف حزـ :المحمى.236/6 ،

" ال تمزمو

( :)2السرخسي :المبسكط ،115/3 ،مالؾ :المدكنة الكبرل ،266/1 ،زكريا األنصارم :أسنى المطالب،426/1 ،
النككم :المجمكع شرح الميذب ،280/6 ،المرداكم :اإلنصاؼ.196/3 ،
كخالؼ في ذلؾ الحسف البصرم كعثماف البتي كابف سيريف كعطاء أبك ثكر كاسحؽ بف راىكيو فذىبكا إلى أنو ال
يمزمو الصكـ إال مع اإلماـ ،كىك ركاية عف أحمد كاختاره الشيخ تقي الديف .
برىاف الديف :المحيط البرىاني ،632/2 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،286/2 ،النككم :المجمكع شرح الميذب،
 ،280/6المرداكم :اإلنصاؼ ،196/3 ،عبد الكىاب التميمي :مختصر اإلنصاؼ كالشرح الكبير.255/1 ،
( :)3برىاف الديف :المحيط البرىاني ،632/2 ،ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،286/2 ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:
األكؿ :قكؿ اإلماـ أبي جعفر كقد خالؼ فيو جميكر الفقياء.
الثاني :ذىب المالكية إلى كجكب الكفارة عمى مف أفطر بعد أف ردت شيادتو مطمقان.
اإلماـ مالؾ :المدكنة الكبرل.66/1 ،
الثالث :ذىب الشافعية كالحنابمة إلى كجكب الكفارة عمى مف ردت شيادتو برؤية اليبلؿ فأفطر بالجماع  ،فمف باب
أكلى أف تجب الكفارة في مذىب المالكية كالشافعية كالحنابمة عمى مف أفطر بعد أف قبؿ اإلماـ شيادتو كأمر الناس
بالصياـ .

النككم :المجمكع شرح الميذب ،280/6 ،البيكتي :الركض المربع شرح زاد المستقنع.162/1 ،
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ثالثاي :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو اليندكاني مف المعقكؿ بما يمي:
لعؿ اإلماـ اعتمد في ذلؾ عمى أنو يمكف أف يككف الشاىد قد تراجع عف إخباره فبل يمزمو

الصياـ فإذا أفطر ال تمزمو كفارة.

المسألة الثالثة :حكـ مف رأل ىالؿ شكاؿ كشيد عند القاضي كرد القاضي شيادتو.
أكالن :صكرة المسألة:
رأل رجؿ ىبلؿ شكاؿ كشيد عند اإلماـ أك القاضي فرد القاضي شيادتو ،فيؿ لو أف يفطر
أـ أف عميو الصياـ أك اإلمساؾ بنية اإلفطار؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أف مف رأل ىبلؿ

رمضاف كرد القاضي شيادتو أنو يجب عميو الصياـ ( ،)1كاختمفكا فيمف رأل ىبلؿ شكاؿ فردت
شيادتو ،فذىب اإلماـ اليندكاني-

 -إلى أنو ال يفطر كلكف بمعنى أنو ال يأكؿ كال يشرب كلكف

ينبغي أف يفسد صكمو ذلؾ اليكـ كال يتقرب بو إلى اهلل تعالى(.)2

( :)1السرخسي ،المبسكط ،115/3 ،مالؾ :المدكنة الكبرل ،266/1 ،زكريا األنصارم :أسنى المطالب،426/1 ،
النككم :المجمكع شرح الميذب ،280/6 ،المرداكم :اإلنصاؼ.196/3 ،
( :)2برىاف الديف :المحيط البرىاني ،635/2 ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:
كاليو ذىب محمد بف سممة مف الحنفية كأبك حنيفة عمى ما
األكؿ :كافؽ مذىب اإلماـ أبي جعفر اليندكاني
فسره اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

كاليو ذىب عبد الممؾ كأشيب مف المالكية حيث قاؿ يفطر بقمبو.

برىاف الديف :المحيط البرىاني ،635/2 ،القرافي :الذخيرة ،491/2 ،التاج كاإلكميؿ.389/2 ،
الثاني :ذىب بعض الحنفية كابف القاسـ مف المالكية كالشافعية أف مف انفرد برؤية ىبلؿ شكاؿ عميو الفطر كلكف
عميو أال يظيره أم يفطر س انر كىك ركاية عند الحنابمة.
برىاف الديف :المحيط البرىاني ،635/2 ،القركم :الخبلصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية ،201/1 ،القرافي:
الذخيرة ،491/2 ،زكريا األنصارم :أسنى المطالب في شرح ركض الطالب ،426/1 ،الشيرازم :التنبيو،65/1 ،
المرداكم :اإلنصاؼ.197/3 ،
الثالث :ذىب اإلماـ مالؾ كابف القاسـ كأشيب مف المالكية إلى أف المنفرد برؤية ىبلؿ شكاؿ ال يفطر كىك مذىب
الحنابمة .
القرافي :الذخيرة ،491/2 ،أبك النجا الحجاكم :اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،304/1 ،المرداكم:

اإلنصاؼ.197/3 ،
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ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

تعالى مف السنة النبكية:

أخرج البخارم كمسمـ في صحيحييما مف حديث أبي ىريرة قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل " :

صكمكا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو " (.)1
كجو الداللة:

أف مف رأل ىبلؿ شكاؿ كلك منفردان كجب عميو الفطر كلما لـ تقبؿ شيادتو كلـ يفطر الناس

لقكلو  " :صكمكـ يكـ تصكمكف كفطركـ يكـ تفطركف " ( ،)2لزمو اإلمساؾ عف الطعاـ كالشراب
دكف نية الصياـ ألنو لك أظير الفطر عرض نفسو لمتيمة كعقكبة السمطاف( ،)3فيك يعتقد الفطر

كيمسؾ عف الطعاـ كالشراب كاهلل أعمـ.

المسألة الرابعة :حد مؿء الفـ مف القيء:
أكالن :صكرة المسألة:

صائـ ذرعو القيء فما حكـ صكمو ،كما حد مؿء الفـ مف القيء ؟.

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى أف الصائـ إذا ذرعو القيء (أم ،مبو) فبل شيء عميو( ،)4كانفرد الحسف

البصرم فقاؿ " :عميو " ( ،)5كاتفؽ فقياء الحنفية عمى أنو إذا ذرعو القيء دكف مؿء الفـ كعاد بنفسو
لـ يفسد صكمو ( ،)6كاختمفكا في حد مؿء الفـ( ،)7فذىب اإلماـ الفقيو أبك جعفر اليندكاني
أف حد مؿء الفـ أف يعجزه عف الكبلـ(.)8

إلى

( :)1صحيح البخارم :كتاب الصكـ ،باب قكؿ النبي  إذا رأيتـ اليبلؿ( 27/3ح )1909 /صحيح مسمـ :كتاب
الصياـ باب كجكب صكـ رمضاف لرؤية اليبلؿ (759/2ح.)1080/
( :)2مسند اسحؽ بف راىكيو :باب ما يركل عف عطاء بف أبي مسمـ عف أبي ىريرة ( . )496 ،429/1قاؿ
األلباني :ركاه الترمذم كقاؿ حسف صحيح  ،تماـ المنة . 399/1،

( :)3النككم :المجمكع شرح الميذب.276/6 ،
( :)4الكاساني :بدائع الصنائع ،92/2 ،العبدرم :التاج كاإلكميؿ ،495/1 ،زكريا األنصارم :أسنى المطالب في
شرح ركضة الطالب ،415/1 ،أبك النجا الحجاكم :اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ .
( :)5ابف المنذر ،اإلجماع.49/1 ،

( :)6الكاساني :بدائع الصنائع ،92/2 ،السرخسي :المبسكط.103/3 ،
( :)7ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،36/1 ،الزيمعي :تبييف الحقائؽ.9/1 ،
( :)8برىاف الديف :المحيط البرىاني ،669/2 ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ في المذىب الحنفي= :
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ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر

مف المعقكؿ:

أنو ال يعجز عف الكبلـ إال عندما يمتمئ فمو.

المسألة الخامسة :حكـ األكؿ كالشرب إذا شؾ في طمكع الفجر
أكالن :صكرة المسألة:
أعد مسمـ طعاـ السحكر ثـ شؾ في طمكع الفجر فيؿ يجكز لو أف يأكؿ كيشرب ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
ذىب جميكر الفقياء إلى أف كقت السحكر ما بيف نصؼ الميؿ األخير إلى طمكع الفجر،

كقاؿ بعض الحنفية كالشافعية ىك ما بيف السدس األخير كطمكع الفجر ( ،)1كاختمفكا في حكـ األكؿ
أك الشرب في حالة الشؾ في طمكع الفجر فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

كالشرب يكره إذا ظير أمارة الطمكع مف ضرب الدبداب ( )2كاال فبل(.)3
=األكؿ :ما ذىب إليو اإلماـ الفقيو أبك جعفر اليندكاني

إلى أف األكؿ

.

الثاني :ذىب بعض الحنفية إلى أف حد مؿء الفـ ما ال يمكف ضبطو أك إمساكو إال بكمفة أك ما ال يمكف ضبطو إال

أف يخرج .

برىاف الديف ،المحيط البرىاني ،639/2 ،ابف نجيـ ،البحر الرائؽ ،236/1 ،الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية.11/1 ،
الثالث :ذىب بعض مشايخ الحنفية إلى أف حد مؿء الفـ أف يبمغ نصؼ الفـ.

برىاف الديف :المحيط البرىاني ،639/2 ،الزيمعي :تبييف الحقائؽ.9/1 ،
( :)1المكسكعة الفقيية الككيتية.270/24 :

( :)2الدبدبة :شبو طبؿ كالجمع دبادب ،الفيكمي ،المصباح المنير.188/1 ،
( :)3الكاساني :بدائع الصنائع ،105/2 ،كالمسألة فييا أربعة أقكاؿ:
األكؿ :كافؽ اإلماـ الفقيو اليندكاني

كىك مذىب جميكر الفقياء مف الشافعية كالحنابمة فذىبكا إلى أف األكؿ

كالشرب لمشاؾ في طمكع الفجر مباح ببل كراىة كىك مذىب أبك بكر الصديؽ كابف عمر كابف عباس كعطاء
كاألكزاعي كركاية عف محمد بف الحسف بف الحنفية كأبك ثكر.

الكاساني :بدائع الصنائع ،105/2 ،النككم :المجمكع شرح الميذب ،306/6 ،أبك النجا الحجاكم :اإلقناع في فقو
اإلماـ أحمد ،362/1 ،المرداكم :اإلنصاؼ ،220/3 ،كيبدك لي أف ىذا القكؿ يمتقي مع قكؿ اإلماـ الفقيو أبي
جعفر اليندكاني

إال أف اإلماـ حدد ذلؾ بظيكر األمارات.

قاؿ ابف المنذر" :كالى ىذا القكؿ صار أكثر العمماء ".

العظيـ آبادم :عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد ،340/6 ،ابف حجر :فتح البارم شرح صحيح البخارم=135/4 ،
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ثالثان :األدلة:
كيستدؿ لقكؿ اإلماـ اليندكاني مف القرآف كاألثر كالمعقكؿ بما يمي:
أ -مف القرآف الكريـ:
ً
ط ْاأل ْىبي ي ً
ىس ىكًد ًم ىف ا ْلفى ْج ًر.)1(
قكلو تعالى  :ىك يكميكا ىكا ْ
ش ىريبكا ىحتَّى ىيتىىبي ى
َّف لى يك يـ ا ْل ىخ ْي ي ى
ض م ىف ا ْل ىخ ْيط ْاأل ْ
كجو الداللة مف اآلية:
دلت اآلية عمى أف اإلمساؾ يجب بتبيف الفجر في الطرؽ كعمى رؤكس الجباؿ( ،)2كىذا فيو

داللة عمى إباحة األكؿ ما لـ يتبيف طمكع الفجر.
ب -مف األثر:

أف رجبلن قاؿ البف عباس متى السحكر ،فقاؿ رجؿ :إذا شككت ،فقاؿ ابف عباس

شككت حتى يتبيف لؾ "(.)3

"كؿ ما

ت -مف المعقكؿ:
إف األصؿ بقاء الميؿ ،كاليقيف ال يزكؿ بالشؾ( ،)4كلو األكؿ حتى يتيقف طمكع الفجر(،)5قاؿ

اآلجرم ك،يره " :لك قاؿ لعالميف ارقبا الفجر فقاؿ أحدىما طمع كقاؿ اآلخر لـ يطمع أكؿ حتى يتفقا

عمى أنو طمع" (.)6

=الثاني :ذىب أبك حنيفة كأبك يكسؼ إلى أف األكؿ في حالة الشؾ في طمكع الفجر مكركه كىك ركاية عند
المالكية كاليو ذىب الماكردم مف الشافعية كىك ركاية عند الحنابمة.
الكاساني :بدائع الصنائع ،105/2 ،القيركاني :الثمر الداني ،296/1 ،ابف جزم :القكانيف الفقيية ،82/1 ،شطا
الدمياطي :إعانة الطالبيف ،235/2 ،النككم :المجمكع شرح الميذب ،306/6 ،المرداكم :الفركع كتصحيح الفركع،
.31/5
الثالث :ذىب المالكية في المشيكر إلى أف مف شؾ في طمكع الفجر حرـ عميو األكؿ كالشرب.
القيركاني :الثمر الداني ،296/1 ،ابف جزم :القكانيف الفقيية.81/1 ،
( :)1سكرة البقرة.187 :
( :)2عطية األندلسي :المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز.245/1 ،
( :)3البييقي :السنف الكبرل ،كفي ذيمو الجكىر النقي ،221/4 ،ح  ،8294 /باب مف أكؿ كىك شاؾ في طمكع
الفجر.
( :)4السرخسي :المبسكط.139/3 ،
( :)5ابف قدامة :المغني. 76/3 ،
( :)6البيكتي :كشاؼ القناع.331/2 ،
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المسألة السادسة :ىؿ تجب الكفارة مع القضاء عمى مف أفطر شاكان في غركب

الشمس ؟.

أكالن :صكرة المسألة:
شؾ صائـ في ،ركب الشمس فأفطر كلـ يتبيف(أم ظؿ جاىبلن كقت فطره ىؿ كاف قبؿ أك

بعد الغركب) ،فيؿ تجب عميو الكفارة مع القضاء؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:

اتفؽ الفقياء عمى أف الصائـ لك شؾ في الغركب فإنو ال يصح لو أف يفطر كىك شاؾ فإف

أكؿ كشرب كلـ يتبيف بعد ذلؾ ،فعميو القضاء( ،)1كاختمؼ الفقياء فيما يجب عمى مف أفطر بالشؾ
بالغركب فذىب اإلماـ الفقيو أبك جعفر اليندكاني

إلى لزكـ الكفارة باإلضافة إلى القضاء(.)2

ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

بالمعقكؿ:

كذلؾ أف الثابت حاؿ ،مبة الظف بالغركب شبية اإلباحة ال حقيقتيا ففي حاؿ الشؾ دكف

ذلؾ كىك شبية الشبية كىي ال تيسقط العقكبات(.)3

( :)1الكميبكلي :مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر ،358/1 ،الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،195/1 ،القيركاني:
الثمر الداني ،296/1 ،النككم :المجمكع شرح الميذب ،306/6 ،ابف قدامة :المغني.76/3 :

( :)2ابف عابديف :حاشية ابف عابديف ،405/2 ،الكميبكلي :مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر،358/1 ،
كالمسألة فييا قكالف:

األكؿ :كافؽ ما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني كاليو ذىب جميكر الحنفية كقيدكا ذلؾ فيما إذا ظير أنو أكؿ

قبؿ الغركب كىك ركاية عند المالكية.

الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،195/1 ،الكاساني :بدائع الصنائع ،105/2 ،الكميبكلي :مجمع األنير في شرح ممتقى

األبحر ،358/1 ،ابف جزم :القكانيف الفقيية.81/1 ،

الثاني :ذىب الحنفية في ركاية إلى أف مف شؾ في ،ركب الشمس فأكؿ أك شرب فإف عميو القضاء ببل كفارة،
كىي ركاية عف المالكية كاليو ذىب الشافعية كالحنابمة .

الكميبكلي :مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر ،358/1 ،ابف جزم :القكانيف الفقيية ،81/1 ،النككم :المجمكع

شرح الميذب ،306/6 ،المرداكم :اإلنصاؼ ،220/3 ،ابف قدامة :المغني.76/3 ،

( :)3ابف عابديف :حاشية ابف عابديف ،405/2 ،السيكاسي :شرح فتح القدير.375/2 ،
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المسألة السابعة :حكـ ابتالع الصائـ الريؽ إذا خرج إلى الشفتيف
أكالن :صكرة المسألة:
أخرج صائـ ريقو إلى ظاىر شفتيو ثـ رده إلى فمو فابتمعو ،ىؿ يفسد صكمو؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ الفقياء عمى أف الصائـ ال يفطر إذا ابتمع ريقو عمى جارم العادة ما لـ يفارؽ ريقو

الفـ( ،)1كأما مف أخرج ريقو عمى شفتيو ثـ ابتمعو ،فذىب اليندكاني إلى أنو يفسد صكمو مكافقان بذلؾ
عامة الفقياء (.)2

ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

مف المعقكؿ:

 .1أنو مقصر في ذلؾ.
 .2ألنو خرج عف محؿ العفك(.)3

المسألة الثامنة :حكـ ابتالع الدمكع لمصائـ.
أكالن :صكرة المسألة:
نزلت الدمكع عمى كجو الصائـ كدخمت فيو فيؿ يفسد صكمو ،كتمزمو كفارة إف تمذذ
بابتبلعيا؟.

( :)1ابف حزـ :مراتب اإلجماع ،40/1 ،الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،203/1 ،اآلبي األزىرم ،التمر الداني،
 ،299/1شطا الدمياطي :إعانة الطالبيف ،232/2 ،النككم :المجمكع شرح الميذب ،317/6 ،أبك النجا الحجاكم:
اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ ،314/1 ،ابف قدامة :الشرح الكبير.70/3 ،
( :)2برىاف الديف :المحيط البرىاني.642/2 ،
كالمسألة فييا قكؿ كاحد كىك ما ذىب إليو الفقيو أبك جعفر اليندكاني
كالحنابمة ،كلـ أجد فيما اطمعت عميو لممالكية فيو قكالن.

تعالى ،كاليو ذىب الحنفية كالشافعية

ابف عابديف :حاشية ابف عابديف ،400/2 ،شطا الدمياطي :إعانة الطالبيف ،232/2 ،النككم :المجمكع شرح
الميذب ،317/6 ،ابف قدامة :الشرح الكبير.70/3 ،
( :)3النككم :المجمكع شرح الميذب.317/6 ،
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ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ فقياء المذىب الحنفي عمى أف الدمكع إذا دخمت فـ الصائـ إف كانت قميمة كالقطرة

كالقطرتيف فبل يفسد صكمو ما لـ يجد ممكحتو في حمقو ،كاف كاف كثي انر حتى كجد ممكحتو في جميع
فمو كابتمعو يفسد صكمو كعميو القضاء ( ،)1كذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني
بابتبلع الدمكع يجب القضاء مع الكفارة(.)2

إلى أنو إذا تمذذ

ثالثان األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

مف المعقكؿ:

 .1أف الدمكع يمكف االحتراز عف ابتبلعيا كذلؾ لتيسر طبؽ الفـ (.)3
 .2إنو إذا تمذذ بابتبلع الدمكع فيك دليؿ عمى تعمد االبتبلع.

( :)1الطحطاكم :حاشية الطحطاكم عمى مراقي الفبلح ،438/1 ،الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،203/1 ،ابف
عابديف :حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ،404/2 ،برىاف الديف ،المحيط البرىاني. 642/2 ،
( :)2النسفي :البحر الرائؽ ،294/2 ،برىاف الديف ،المحيط البرىاني ،642/2 ،ابف عابديف :حاشية رد المحتار
عمى الدر المختار. 404/2 ،

ذكر ابف عابديف :أف التعبير بالقطرة إشارة إلى أف المراد الدمع النازؿ مف ظاىر العيف ،أما الكاصؿ إلى الحمؽ مف
المساـ فالظاىر أنو مثؿ الريؽ فبل يفطر كاف كجد طعمو في جميع فمو.

ابف عابديف :حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ،404/2 ،الطحطاكم ،حاشية الطحطاكم عمى مراقي الفبلح،
 438/1بتصرؼ.
كىذه المسألة مما تفرد بيا اإلماـ اليندكاني

فيما اطمعت عميو.

( :)3النسفي :البحر الرائؽ،294/2 ،السيكاسي :شرح فتح القدير .322/2،
ذكر ابف عابديف  :أف التعبير بالقطرة إشارة إلى أف المراد الدمع النازؿ مف ظاىر العيف ،أما الكاصؿ إلى الحمؽ مف
المساـ فالظاىر أنو مثؿ الريؽ فبل يفطر كاف كجد طعمو في جميع فمو.

ابف عابديف :حاشية رد المحتار عمى الدر المختار ،404/2 ،الطحطاكم ،حاشية الطحطاكم عمى مراقي الفبلح،

 438/1بتصرؼ.

كىذه المسألة مما تفرد بيا اإلماـ اليندكاني

فيما اطمعت عميو.
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المسألة التاسعة :حكـ ابتالع الصائـ ما بيف أسنانو.
أكالن :صكرة المسألة:
أمسؾ رجؿ عف الطعاـ كالشراب كفي النيار أخرج ما بيف أسنانو بمسانو فابتمعو ،فيؿ يفسد
صكمو ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
أجمع الفقياء أنو ال شيء عمى الصائـ فيما يزدرده مما يجرم مع الريؽ مما بيف أسنانو فيما

ال يقدر عمى االمتناع عنو ( ،)1إال ركاية عف زفر

(،)2

فإنو يفطر ألف الفـ لو حكـ الظاىر

كاختمفكا في الكثير فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

إلى أف ما تفسد بو الصبلة يفسد بو الصكـ

كىك قدر حمصة كما ال فبل (.)3

( :)1ابف المنذر :اإلجماع ،49/1 ،الشرح الكبير ،671/1 ،المغني ،36/3 ،النككم :المجمكع ،شرح النيذب،
 ،235/6الشافعي :األـ  ،96/2الدردير :الشرح الكبير ،523/1 ،الصاكم :بمغة السالؾ ألقرب المسالؾ،451/1 ،
الدسكقي :حاشية الدسكقي ،523/1 ،الكاساني :بدائع الصنائع ،242/1 ،السرخسي :المبسكط،258/3 ،
المر،يناني :اليداية شرح بداية المبتدم.123/1 ،
( :)2المر،يناني :اليداية شرح بداية المبتدم ،123/1 ،حيث اعتبر أف الفـ لو حكـ الظاىر كلذلؾ ال يفسد صكمو
بالمضمضة .

( :)3المحيط البرىاني ،برىاف الديف ،86/2 ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:
األكؿ :ما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

تعالى كىك أف قدر الحمصة يفسد الصكـ كما كاف دكف

الحمصة ال يفسده كاليو ذىب الدبكسي كابف اليماـ ،كاختمؼ فقياء الحنفية فيما يجب عميو فذىب أبك يكسؼ
إلى كجكب القضاء دكف الكفارة كىك قكؿ أبي حنيفة كمحمد ،كذىب زفر إلى كجكب القضاء مع الكفارة.

السرخسي :المبسكط.358/1 ،

الثاني :ذىب أبك حنيفة في ركاية إلى أف مف بمع ما بيف األسناف عمدان إذا كاف بقدر الحمصة ال يفسد صكمو،

كىك ركاية عف المالكية لكف دكف تحديد حجـ ما ابتمعو بالحمصة.

محمد السعدم :النتؼ في الفتاكم ،156/1 ،ابف جزم :القكانيف الفقيية.80/1 ،
الثالث :ذىب سائر العمماء إلى أف مف ابتمع ما يقدر عمى رده عمدان فإنو يفطر بو لكف دكف تحديد حجـ المتبقي

بالحمصة ،كاليو ذىب المالكية في ركاية كىك مذىب الشافعية كالحنابمة.

ابف جزم :القكانيف الفقيية  ،80/1الشافعي :األـ ،96/2 ،النككم :المجمكع شرح الميذب ،320/6 ،ابف قدامة:

المغني.36/3 ،
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ثالثان :األدلة:
يستدؿ لما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

مف المعقكؿ:

 .1أف القميؿ تابع ألسنانو فيك بمنزلة ريقو بخبلؼ الكثير ألنو ال يبقى فيما بيف األسناف(.)1
 .2كألف القميؿ ال يمكف التحرز عنو ألنو يبقى بيف األسناف عادة فمك جعؿ مفسدان لدفع الناس
في الحرج بخبلؼ ما كاف قدر الحمصة بأف بقائو بيف األسناف ،ير معتاد فيمكف االحتراز
عنو فبل يمحؽ بالناس مشقة(.)2

المسألة العاشرة :إذا اشتبو عمى األسير شير رمضاف فتحرل كصاـ عف رمضاف
كتكرر ذلؾ سنكات.
أكالن :صكرة المسألة:
التبست الشيكر عمى األسير أك عمى تاجر أك ،يره في أرض العدك فصاـ بالتحرم سنيف

كثيرة ثـ تبيف أنو صاـ كؿ سنة قبؿ شير رمضاف ،فيؿ يجكز صكمو في السنة الثانية عف األكلى

كفي الثالثة عف الثانية كفي الرابعة عف الثالثة ؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:

أجمع الفقياء عمى أف األسير إذا اشتبيت عميو الشيكر اجتيد كصاـ ( ،)3إال قكؿ

لمظاىرية( ،)4كاتفقكا عمى أف األسير إذا صاـ بالتحرم فعمـ أنو كافؽ صكمو الكقت المفركض أك أنو

( :)1المر،يناني :اليداية شرح بداية المبتدم ،123/1 ،الكاساني :بدائع الصنائع.242/1 ،
( :)2الكاساني :بدائع الصنائع.90/2 ،
( :)3أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء ،254/1 ،أبك النجا الحجاكم ،اإلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف
حنبؿ ،305/1 ،ابف تيمية ،المحرر في الفقو.228/1 ،

( :)4ذىب اإلماـ ابف حزـ إلى أف األسير في دار الحرب إف عرؼ رمضاف لزمو صيامو ألنو مخاطب بصكمو في
القرآف فإف لـ يعرؼ الشير كأشكؿ عميو سقط صيامو كال قضاء عميو ألنو لـ يكف في كسعو معرفة دخكؿ رمضاف

فمـ يكمفو اهلل تعالى صيامو ألف اهلل تعالى لـ يكجب صيامو إال عمى مف شيده كبالضركرة ندرم أف مف جيؿ كقتو
س ىع ىيا  كقاؿ تعالى  ىك ىما ىج ىع ىؿ ىعمى ْي يك ْـ ًفي الد ً
ِّيف ًم ْف ىحىر وج.
فمـ يشيده ،قاؿ تعالى  ىال يي ىكمِّ ي
سا إًَّال يك ْ
ؼ المَّ يو ىن ْف ن
ابف حزـ ،المحمى.261/6 ،
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صاـ بعده فإنو يجزئو ،كاتفقكا عمى أنو إذا عمـ أنو صاـ قبمو ال يجزئو صكـ السنة األكلى( ،)1إال

الشافعي في أحد قكليو أنو يجزئو ( ،)2كاختمفكا فيما إذا تكرر صيامو قبؿ الشير سنكات ،فيؿ يجكز
صيامو السنة الثانية عف األكلى ،كالثالثة عف الثانية ،فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني إلى

التفصيؿ في ذلؾ فقاؿ إف صاـ في السنة الثانية مف الكاجب عميو إال أنو ظف أنو مف رمضاف

يجكز ككذا الثالثة كالرابعة ألنو صاـ عف الكاجب عميو ،كالكاجب عميو قضاء صكـ رمضاف األكؿ
دكف الثاني كال يككف عميو إال قضاء رمضاف األخير خاصة إنو لـ يقضو فعميو قضاؤه ،كاف صاـ
(،)3

في السنة الثانية عف الثالثة ،كالسنة الثالثة عف الرابعة لـ يجز كعميو قضاء الرمضانات كميا

كىذا يعني أنو إذا نكل صكـ رمضاف مبيمان يجكز ،أما إذا نكل األكلى عف الثانية أك الثانية عف

الثالثة ال يجكز(.)4
ثالثان :األدلة:

استدؿ اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

لعدـ جكاز صيامو عف الرمضاف األكؿ مف المعقكؿ:

ألنو لـ ينك عنو كتعييف النية في القضاء شرط (.)5
كاستدؿ لعدـ جكاز الثاني عف الثالث ،كالثالث عف الرابع كىكذا بالمعقكؿ:

( :)1أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء ،254/1 ،ابف عابديف :حاشية بف عابديف ،423/1 ،الشيخ
نظاـ :الفتاكل اليندية ،196/1 ،العبدرم :التاج كاإلكميؿ  ،471/2القرطبي :البياف كالتحصيؿ ،331/2 ،المركادم:
الفركع كتصحيح الفركع.427/4 ،

(:)2أبك المظفر الشيباني :اختبلؼ األئمة العمماء ،254/1 ،الشافعي :األـ.101/2 ،

( :)3الكاساني :بدائع الصنائع ،87/2 ،ىذا التفصيؿ لـ يرد فيما اطمعت عميو إال عمى قكؿ اإلماـ أبك جعفر
تعالى كالشؽ األكؿ مف التفصيؿ ألنو إف صاـ في الثانية عف الكاجب عميو إال أنو ظف أنو مف
اليندكاني
رمضاف.
( :)4الشيخ نظاـ :الفتاكل اليندية ،196/1 ،ابف عابديف :حاشية ابف عابديف ،432/1 ،كالمسألة فييا قكالف:
األكؿ :ما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر اليندكاني كاليو ذىب سحنكف كابف المأمكف مف المالكية كىك ما ذىب إليو
الحنابمة في ركاية.
القرافي :الذخيرة ،502/2 ،ابف جزم :القكانيف الفقيية ،80/1 ،المرداكم :الفركع كتصحيح الفركع.427/4 ،
الثاني :ذىب بعض الحنفية إلى أنو ال يجكز كعميو قضاء الرمضانات كميا ألنو صاـ في كؿ سنة عف رمضاف قبؿ
دخكؿ رمضاف كىك المشيكر مف مذىب المالكية ،كىك ركاية عند الحنابمة.
الكاساني :بدائع الصنائع ،87/2 ،ابف جزم :القكانيف الفقيية ،80/1 ،القرافي :الذخيرة  ،502/2البيكتي :كشاؼ
القناع.308 ،307/2 ،
( :)5الكاساني :بدائع الصنائع .87/2
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أنو صاـ مثمو متقدمان عميو ،كضرب لو مثبلن كىك رجؿ اقتدل باإلماـ كظف أنو زيد فإذا ىك

عمر صح اقتداؤه بو كلك اقتدل بزيد فإذا ىك عمرك لـ يصح اقتداؤه بو ،ألنو في األكؿ نكل
(.)1

االقتداء باإلماـ إال أنو ظف أف اإلماـ زيد فأخطأ في ظنو فيذا ال يقدح في صحة اقتداؤه باإلماـ

كفي الثاني نكل االقتداء بزيد فإذا لـ يكف زيدان تبيف أنو ما اقتدل بأحد ،كذا ىاىنا إذا نكل
في صكـ و
كؿ عف الكاجب عميو تعمقت نيتو بالكاجب عميو ال باألكؿ كالثاني إال أنو ظف أنو الثاني
فأخطأ في ظنو فيقع عف الكاجب عميو ال عما ظف كاهلل أعمـ(.)2

كىذا يعني أنو ال يبقى في ذمتو إال قضاء رمضاف األخير.

( :)1الكاساني :بدائع الصنائع ،87/2 ،كالكاضح ىنا أنو قاس عميو صياـ رمضاف مبيمان فيك نكل صياـ الكاجب
عميو في السنة الثانية أك الثالثة ظانان أنو رمضاف فإف لـ يكافؽ ظنو فمـ يكافؽ الشير فيككف عف الكاجب عميو
كيككف عف رمضاف السابؽ ال عما ظف فيذا يصح قياسان عمى مف دخؿ في الصبلة مقتديان باإلماـ عمى ظف أنو زيد
فإذا ىك ،يره فيصح اقتداؤه بو ،كىذا خبلفان لمف اقتدل بز ويد متيقنان فإذا ىك عمر لـ يصح اقتداؤه بو ،فيذا يعني أف
مف صاـ رمضاف الثاني بنية أنو رمضاف السنة القادمة (أم الثالثة) ثـ تبيف أنو صاـ رمضاف السنة الثالثة قبؿ
دخكلو فبل يصح ىذا الصياـ منو ألنو كاف متقدمان عميو.
( :)2الكاساني بدائع الصنائع .88/2
146

فيىأحكامىالزكاةىوالصوامىوالحج

الفصلىالثالث

ادلبحث انثانث

مضائم يف احلج
كفيو مسألتاف
 المسألة األكلى :حكـ التطيب لممحرـ.
 المسألة الثانية :مقدار الحرـ المكي مف جكانبو األربعة.
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المسألة األكلى :القدر الذم تجب فيو الفدية بالتطيب باإلحراـ.
أكالن :صكرة المسألة:
أحرـ رجؿ لمحج فاستعمؿ شيئان حرمو اإلحراـ كالطيب ( ،)1فما مقدار الطيب الذم تجب بو

الفدية ؟.

ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
اتفؽ أىؿ العمـ عمى أف المحرـ ممنكع مف الطيب( ،)2كمتى تطيب فعميو الفدية ألنو

استعمؿ ما حرمو اإلحراـ ( ،)3كاختمفكا في مقدار الطيب الذم تجب بو الفدية ىؿ يعتبر بالعضك أـ
بنفس الطيب ،فذىب اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

إلى أف الكثرة تعتبر في نفس الطيب فقاؿ:

"إف كاف الطيب في نفسو بحيث يستكثره بكفيو الناس ،لكفيف مف ماء الكرد كالكؼ مف المسؾ أك

الغالية كما ال فبل "(.)4

( :)1الطيب في المغة نقيض الخبث ،كفي الشريعة عند الحنفية :ىك جسـ لو رائحة طيبة كالزعفراف كالبنفسج
كالغالية كالكرد كالكرس كالعصفر كالحناء :،ابف نجيـ :البحر الرائؽ.349/2 ،

كعند المالكية :فالطيب نكعاف األكؿ :مذكر :كىك ما خفي أثره كريحاف كياسميف ككرد كال يكره مجرد مسو كال
المكث في المكاف الذم ىك فيو كال استصحابو ،كالثاني :مؤنث :كىك ما يظير لكنو كأثره أم تعمقو بما مسو تعمقان

شديدان كمسؾ كزعفراف ككافكر ،الدرديرم :الشرح الكبير.59/2 ،

كعند الشافعية :الطيب المكجب لمفدية ىك ما قصد منو االستعماؿ كىك إلصاقو بالثكب أك البدف فإف عبؽ بو الريح
دكف العيف كجمكسو في حانكت عطار فبل فدية عميو ،الرافعي :العزيز شرح الكجيز.460/7 ،

كعند الحنابمة  :الطيب ما تطيب رائحتو كيتخذ لمشـ كالمسؾ كالعنبر كالكافكر كالغالية كالزعفراف كماء الكرد كاألدىاف
المطيبة كدىف البنفسج كنحكه ،ابف قداه :المغني.296/3 ،

( :)2ابف المنذر :اإلجماع ،52/1 ،ابف قدامة :المغني.296/3 ،

( :)3ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،2/3 ،برىاف الديف :المحيط البرىاني ،744/2 ،الحطاب الرعيني :مكاىب الجميؿ
لشرح مختصر خميؿ ،النككم :المجمكع شرح الميذب ،383/7 ،ابف قدامة :المغني.296 /3 ،
( :)4ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،2 ،2/3 ،الشيخ نظاـ ك،يره :الفتاكل اليندية ،241 ،240/1 ،برىاف الديف ،المحيط
البرىاني ،ل ،744/2الزيمعي :عيف الحقائؽ ،52/2 ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:
األكؿ :كافؽ ما ذىب إليو اإلماـ اليندكاني

كاليو ذىب اإلماـ محمد بف الحسف مف الحنفية في إحدل

الركايات عنو
برىاف الديف :المحيط البرىاني ،744/2 ،حيث قاؿ" :إذا اكتحؿ المحرـ كحبلن فيو الطيب يكفيو الصدقة ما لـ يفعؿ

ذلؾ م ار انر فإف فعؿ ذلؾ م ار انر فعميو الدـ" كقاؿ في المحرـ" :إذا مس الطيب أك استمـ الحجر فأصاب يده خمكؽ ،إف
كاف ما أصابو كثير فعميو الدـ"= .
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ثالثان :األدلة:
استدؿ اإلماـ أبك جعفر اليندكاني
الحسف

لما ذىب إليو :لما فيمو مف قكؿ محمد بف

أف الدـ يجب بالتطيب الكثير ،كالصدقة بالقميؿ كلـ يذكر العضك كما دكنو ،ففيـ مف
أف الكثرة تعتبر في نفس الطيب ال في العضك(.)1

ذلؾ الفقيو أبك جعفر اليندكاني
()2

المسألة الثانية :مقدار الحرـ

المكي مف جكانبو األربعة.

أكالن :صكرة المسألة:
أراد حاج أف يحرـ مف أم جية كانت بالنسبة لمكة المكرمة فما ىي حدكد المنطقة التي
يحرـ عميو الصيد كقطع األشجار كالتقاط المقطة كاختبلء الخبلء فييا؟.
ثانيان :تحرير محؿ النزاع:
صرح الفقياء بأف مكة كما حكليا أم الحرـ المكي حراـ لتحريـ اهلل تعالى إياه(.)3
=الثاني :ذىب بعض فقياء الحنفية إلى أف الكثرة التي تكجب الفدية تعتبر بالعضك ،كفصمكا في ذلؾ بما يمي:
أ-

ذىب بعض فقياء الحنفية إلى أف الكثرة التي تكجب الفدية تعتبر بالعضك الكبير نحك الفخذ كالساؽ فقالكا :إذا
طيب الساؽ أك الفخذ بكمالو يمزمو الدـ.

ب -ذىب بعض فقياء الحنفية إلى أف الكثرة تعتبر بربع العضك الكبير فقالكا :إذا طيب ربع الساؽ كالفخذ يمزمو
الدـ كاف كاف أقؿ مف ذلؾ يمزمو الصدقة.

ت -ذىب شيخ اإلسالـ المعركؼ بجكاىر زادة إلى أف الطيب كاف كاف في نفسو قميبلن إال أنو طيب عضكان كامبلن
فإنو يككف كثي انر أك تككف العبرة في ىذه الحالة لمعضك ،كاف كاف الطيب في نفسو كثي انر ال يعتبر العضك مكانو

سمؾ في ذلؾ طريؽ اإلحتياط ،كيعتبر ىذا القكؿ تكفيؽ بيف األقكاؿ الثبلثة :حتى لك طيب بالقميؿ عضكان كامبلن
أك بالكثير ربع عضك لزـ الدـ كاال فصدقة.

برىاف الديف :المحيط البرىاني ،744/2 ،الزيمعي :تبييف الحقائؽ.52/2 ،
ابف عابديف :حاشية رد المحتار عمى الدر المختار.544/2 ،
الثالث :ذىب المالكية كالشافعية كالحنابمة إلى أنو ال فرؽ في كجكب الفدية بيف أف يطيب جسده أك عضكان منو أك

دكف ذلؾ.

الحطاب الرعيني :مكاىب الجميؿ لشرح مختصر خميؿ ،228/4 ،النككم :المجمكع شرح الميذب ،383/7 ،الرافعي
القزكيني :فتح القدير بشرح الكجيز ،460/7 ،ابف قدامة :المغني.296/3 ،
( :)1ابف نجيـ :البحر الرائؽ. 2/3 ،
( :)2الحرـ :يطمؽ عمى مكة كما حكلياكىذا المعنى ىك المراد عند اطبلؽ كممة الحرـ قاؿ الماكردم( :أما الحرـ
فمكة كما طاؼ بيا مف جكانبيا إلى أنصاب الحرـ) : :.المكسكعة الفقيية الككيتية .185/17

( :)3المكسكعة الفقيية الككيتية.185/17 :
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كقاؿ تعالى :أىكلىـ يركا أ َّىنا جع ْم ىنا حرما ً
ؼ َّ
اس ًم ْف ىح ْكلً ًي ْـ
آمنا ىكييتى ىخطَّ ي
ى ْ ىى ْ
الن ي
ى ى ىى ن

(.)1

كاختمؼ الفقياء في حدكد الحرـ المكي الذم يحرـ التعرض لصيده كنباتو ( ،)2فذىب اإلماـ

أبك جعفر اليندكاني

إلى أف الحرـ مف جانب الشماؿ ستة أمياؿ ،كمف الجانب اآلخر اثني

عشر ميبلن كمف الجانب اآلخر ثمانية عشر ميبلن كمف الجانب اآلخر أربعة كعشركف ميبلن (.)3

كفي ركاية أخرل عنو أنو قاؿ" :مقدار الحرـ مف قبؿ المشرؽ ستة أمياؿ كمف الجانب

الثاني اثنا عشر ميبلن كمف الجانب الثالث ثمانية عشر ميبلن كمف الجانب الرابع أربعة كعشركف

ميبلن"(.)4

( :)1سكرة العنكبكت.67 :

( :)2ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،43/3 ،ابف الحاجب :جامع األميات ،210/1 ،النككم :المجمكع شرح الميذب،
 ،462/7البيكتي :كشاؼ القناع.473/3 ،
( :)3السرخسي :المبسكط ،331/1 ،الكميبكلي :مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر. 393/1 ،
( :)4ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،43/3 ،مف الكاضح أف ىناؾ خطأ في النقؿ لـ أستطع أف أتحقؽ مف الركاية
الصحيحة ،كالمسألة فييا ثالثة أقكاؿ:
األكؿ :ما ذىب إليو اإلماـ أبك جعفر

كقد انفرد بو كخالؼ جميكر الفقياء.

الثاني :ذىب جميكر الفقياء مف الشافعية كالحنابمة كاتبعيـ في ذلؾ فقياء الحنفية كعامة عمماء الحديث إلى
أف حد الحرـ مف جية المدينة دكف التنعيـ عند بيكت نفار ثبلثة أمياؿ مف مكة كأنيا عمى سبعة أمياؿ في كؿ مف:

طريؽ اليمف طرؼ اضاة لبف ،كطريؽ الطائؼ عمى عرفات مف بطف نمرة ،كمف العراؽ عمى ثنية جبؿ بالمقطع،
كمف طريؽ الطائؼ أما مف طريؽ الجعرانة في شعب آؿ عبد اهلل بف خالد فيي عمى تسعة أمياؿ مف مكة ،كمف

طريؽ جدة منقطع األعشاش عمى عشرة أمياؿ مف مكة.

ابف نجيـ :البحر الرائؽ ،43/3 ،الكميبكلي :مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر ،393/1 ،النككم :المجمكع شرح
الميذب  ،464 ،463/7الرممي :نياية المحتاج ،357/3 ،أبك النجا الحجاكم :اإلقناع ،378 ،ابف مفمح :المبدع
شرح المقنع ،136/3 ،أبك عبد اهلل الفاكيي :أخبار مكة في قديـ الدىر كحديثو.89/5 ،

كخالؼ جميكر الشافعية في حده مف طريؽ الطائؼ فذىبكا إلى أنو أحد عشر ميبلن خبلفان لمجميكر.
النككم :المجمكع شرح الميذب.464 ،463/7 ،

الثالث :ذىب اإلماـ مالؾ إلى أف عمر  حدد معالـ الحرـ بعد الكشؼ كحد الحرـ مما يمي المدينة نحك أربعة
أمياؿ كقيؿ خمسة إلى منتيى التنعيـ.

كمف العراؽ ثمانية كقيؿ سبعة لممقطع أم عمى ثنية جبؿ بمكاف يسمى المقطع فيك اسـ مكاف ،أف حده مف جية
عرفة تسعة أمياؿ ،كاف حده مما يمي اليمف سبعة ،كمف جدة كىي مكضع عمى ساحؿ البحر ،ربي مكة بينيما
مرحمتاف عشرة أمياؿ إلى منتيى الحديبية ،سماه بعضيـ مقطع األعشاش.

ابف الحاجب :جامع األميات ،210/1 ،الخرشي :شرح مختصر خميؿ= .363/2 ،
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=كالذم يبدك لمباحثة أف الراجح في ىذه المسألة قكؿ جميكر العمماء ،قاؿ النككم

" :معرفة حدكد الحرـ مف أىـ

ما يعني بو  ،لكثرة ما يتعمؽ بو مف األحكاـ كقد اجتيدت في إيضاحو كتتبع كبلـ األئمة في إتقانو عمى أكمؿ
كجكىو بحمد اهلل تعالى " كقاؿ " :كاعمـ أف الحرـ عميو عبلمات منصكبة في جميع جكانبو".
النككم :المجمكع شرح الميذب.464/7 ،
ذكر األزرقي ك،يره بأسانيدىـ أف إبراىيـ الخميؿ عميو السبلـ عمميا كنصب العبلمات فييا ،ككاف جبريؿ
عميو السبلـ يريو مكاضعيا ثـ أمر نبينا محمد  بتجديدىا ،ثـ عمر ثـ معاكية  كىي إلى اآلف بينة كهلل الحمد.

كقد جمعيا القاضي أبك الفضؿ النكيرم فقاؿ:

كلمحػػػػػػػػػػػرـ التحديػػػػػػػػػػػد مػػػػػػػػػػػف أرض طيبػػػػػػػػػػػة

ثالثػػػػػػػػػػػػػػة أميػػػػػػػػػػػػػػاؿ إذا رمػػػػػػػػػػػػػػت إتقانػػػػػػػػػػػػػػو

كسػػػػػػػػػػػػػػبعة أميػػػػػػػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػػػػػػػراؽ كطػػػػػػػػػػػػػػائؼ

كجػػػػػػػػػػػدة عشػػػػػػػػػػػر ثػػػػػػػػػػػـ تسػػػػػػػػػػػع جعرانػػػػػػػػػػػو

كمػػػػػػػػػػف يمػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػبع بتقػػػػػػػػػػديـ سػػػػػػػػػػينيا

كقػػػػػػػػػػػػػػػػػد كممػػػػػػػػػػػػػػػػػت فاشػػػػػػػػػػػػػػػػػكر لربػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ

باعمكم :بغية المسترشديف ،238/1 ،القميكبي :حاشيتا قميكبي ،174/2 ،الرممي :نياية المحتاج.357/3 ،
حدكد الحرـ بالكيمك مترات:

كالمسافة بينو كبيف المسجد الحراـ تقدر



شماالن :مف جية المدينة المكاف المسمى بالتنعيـ أك مسجد عائشة



،ربان :مف جية جدة عند المكاف المسمى بالحديبية كالمسافة بينو كبيف المسجد الحراـ تقدر بثمانية عشر كيمك



شرقان  :مف جية نجد عند المكاف المسمى بالجعرانة كالمسافة بينو كبيف المسجد الحراـ أربعة عشر كنصؼ كيمك



جنكبان :مف جية عرفة عند نمرة كالمسافة بينو كبيف المسجد الحراـ تقدر بنحك عشريف كيمك متر.

بسبعة كيمك متر.
متر.

متر تقريبان .

الحرـ كحدكده ،مجمكعة تغريدلت لمشيخ :د .ىشاـ آؿ الشيخ.
twitmail.com/email/569832205/45/569832205
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اخلامتة

الحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات ،أحمده ربي سبحانو كتعالى كما ينبغي لجبلؿ كجيو

عمى بإتماـ ىذا البحث كما تكفيقي إال باهلل.
كعظيـ سمطانو إذ مف ٌ

بعد االنتياء مف جمع المسائؿ التي أفتى بيا اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

في العبادات

كبياف أحكاميا باإلشارة إلى المذاىب األربعة كذلؾ بفضؿ اهلل سبحانو كتعالى فقد تكصمت الباحثة

إلى عدد مف النتائج تتبعيا بعض التكصيات.

أكالن :النتائج:
 .1اإلماـ أبك جعفر اليندكاني

" محمد بف عبد اهلل بف محمد بف عمر " ىك كاحد مف فقياء

المذىب الحنفي في القرف الرابع اليجرم لقب بأبي حنيفة الصغير لغ ازرة عممو كينسب إلى
مدينة بمخ كىي مدينة عظيمة مف ببلد خراساف.

 .2مسائؿ الفقو الحنفي عمى ثبلث طبقات.

الطبقة األكلى منو تسمى األصكؿ ،كتسمى أيضان بظاىر الركاية كىي التي ركيت عف أصحاب
المذىب ،فيي ثابتة عنيـ إما متكاترة كاما مشيكرة.

الطبقة الثانية تسمى بالنكادر كىي التي لـ ترك بركايات ثابتة كاألصكؿ.
الطبقة الثالثة ىي الكاقعات أك الفتاكل كىي مسائؿ استنبطيا مجتيدك المذىب الحنفي لما سئمكا

عنيا كلـ يجدكا فييا ركاية ،كقد كاف اإلماـ اليندكاني حافظان لؤلصكؿ كالنكادر كلو باع كبير في

الفتاكم .

 .3أف اإلماـ اليندكاني يتصؿ فقيو بأبي حنيفة ،حيث تفقو اإلماـ

عمى أستاذه أبي بكر محمد

بف سعيد المعركؼ باألعمش ،كاألعمش تمميذ أبي بكر اإلسكاؼ ،كاإلسكاؼ تمميذ محمد بف

سممة  ،ك محمد بف سممة تمميذ أبي سميماف الجكزجاني ،كالجكزجاني تمميذ محمد بف الحسف،
كمحمد بف الحسف تمميذ أبي حنيفة رحميـ اهلل جميعان.

 .4لئلماـ أبي جعفر عدد مف التصانيؼ ،منيا شرح أدب القاضي ،الفكائد الفقيية ،ككشؼ
الغكامض ،إال أنني لـ أعثر عمى أم منيا.

 .5معظـ المسائؿ التي أفتى بيا اإلماـ اليندكاني ىي مف دقائؽ األمكر كقد أفتى بالمشكبلت
كشرح المعضبلت ،لذلؾ كاف لو السبؽ في الفتكل لعدد مف المسائؿ الفقيية ،كفي ذلؾ عظيـ
فائدة ،إذ أف الباحثة لـ تتمكف مف صيا،ة المسألة كالحكـ عمييا إال بعد اإلطبلع عمى أصكليا.
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 .6أكثر المسائؿ التي أفتى بيا اإلماـ أبك جعفر اليندكاني
النزر اليسير مما دفعني لبلستدالؿ لقكلو مف كتب الفقو عمكمان.

لـ أجد لو دليبلن ألقكالو إال في

 .7مف خبلؿ جمع المسائؿ التي أفتى بيا اإلماـ اليندكاتي كاستقرائيا كجدت الباحثة أف مصادر
الفقو عند اإلماـ

ىي:

القرآف الكريـ ،السنة النبكية ،اإلجماع ،القياس ،أقكاؿ الصحابة كالتابعيف  ،القكاعد الفقيية ،
المغة  ،المعقكؿ .

 .8بعد جمع فقو اإلماـ اليندكاني

تبيف لمباحثة أف اإلماـ يميؿ إلى االحتياط في مسائؿ

العبادات إال أنو ال يمكف كصفو بالتشدد ذلؾ أنو كاف يبعد عف التكمؼ المؤدم إلى المشقة

كلكحظ ذلؾ في العديد مف المسائؿ فكاف يميؿ إلى الكسطية كاالعتداؿ ما أمكف دكنما تفريط .

 .9بعد تدكيف فقو اإلماـ اليندكاني في العبادات تبيف لمباحثة أف اإلماـ خالؼ مذىبو في سبع
عشرة مسألة  ،كما خالؼ المذاىب األربعة في اثنتي عشرة مسألة  ،ككذلؾ فقد أفتى في ست
مسائؿ تفرد فييا المذىب الحنفي فيما اطمعت عميو كقد تـ تدكينيا في ممحؽ خاص بيا في

نياية ىذا البحث .

ثانيان :أىـ التكصيات:
 .1تكصي الباحثة طبلب العمـ بمتابعة مسائؿ اإلماـ اليندكاني في باقي أبكاب الفقو إذ أف أقكالو
كفتاكاه منثكرة في كتب الفقو الحنفي تحتاج إلى مف يجمعيا ليكتمؿ بذلؾ فقو اإلماـ في كتاب

كاحد كيسيؿ الرجكع إليو.

 .2تكصي الباحثة بإبراز فقو األئمة الذيف لـ يجمع فقييـ لما في ذلؾ مف فائدة ألىؿ العمـ كمنيـ
اإلماـ محمد بف الفضؿ مف فقياء المذىب الحنفي حيث كاف شيخان فقييان معتمدان في الركاية،
كقد امتؤلت كتب الفقو الحنفي بفتاكاه كآرائو الفقيية.

 .3تكصي الباحثة بمتابعة أحكاـ المتحيرة مف حيث أقساميا كما يتعمؽ بيا مف أحكاـ العبادات

كالصبلة كالصياـ أك األحكاؿ الشخصية كالعدة كالكطئ ك،يرىا كالتي لـ أتطرؽ إلييا لضيؽ

صفحات البحث كألف ىذا البحث مقتصر عمى فقو اإلماـ أبي جعفر اليندكاني

تعالى.

 .4تخصيص دراسة لممسائؿ التي خالؼ فييا اليندكاني مذىبو مقارنة بالمذاىب األخرل.
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بعد أف انتييت بفضمو سبحانو كتعالى مف جمع فقو اإلماـ اليندكاني

التي أفتى بيا فقد تبيف لمباحثة أف اإلماـ اليندكاني

كنقؿ أقكالو في المسائؿ

خالؼ مذىبو في سبع عشرة مسألة ،

كما أنو خالؼ األئمة األربعة في اثنتي عشرة مسألة  ،ككذلؾ فإف ىنالؾ ست مسائؿ أفتى بيا

اإلماـ تفرد بيا المذىب الحنفي دكف ،يره مف المذاىب .

كفيما يمي ثالثة جداكؿ تكضح المسائؿ التي خالؼ بيا اإلماـ مذىبيو كالتي خالؼ

فييا األئمة األربعة ككذلؾ التي تفرد بيا المذىب الحتفي .

أكالن  :جدكؿ المسائؿ التي خالؼ فييا اإلماـ مذىبو
المسألة

ـ

الصفحة

.1

كيفية ،سؿ أعضاء الكضكء.

28

.2

القدر المعفك عنو مف رذاذ البكؿ.

42

.3

كيفية االستنجاء باألحجار.

47

.4

كيؼ تطير النجاسة المرئية.

55

.5

حكـ صياـ رمضاف لممستحاضة ( المتحيرة ).

58

.6

عدد األياـ التي تقضييا المتحيرة.

60

.7

المتحيرة إذا كجب عمييا صكـ شيريف متتابعيف.

61

.8

ىؿ يجب الغسؿ بنزكؿ المني إذا انفصؿ ببل شيكة.

69

.9

حكـ المحف في القراءة في الصبلة.

75

.10

صيغة التشيد.

82

.11

اشتباه القبمة عمى المصمي في المسجد.

112

.12

ىؿ يعتبر إذف األماـ في إقامة الجمعة.

113

.13

لمس أك تقبيؿ الرجؿ امرأتو في الصبلة.

123

.14

أبصر ىبلؿ رمضاف كحده فأفطر.

135
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.15

حكـ مف صمت كمعيا طفؿ ترضعو.

136

.16

حكـ األكؿ كالشرب إذا شؾ في طمكع الفجر.

138

.17

مقدار الحرـ المكي مف جكانبو األربعة.
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ثانيان  :جدكؿ المسائؿ التي خالؼ فييا اإلماـ اليندكاني األئمة األربعة
المسألة

ـ

الصفحة

.1

كيفية ،سؿ أعضاء الكضكء.

28

.2

كيفية االستنجاء باألحجار.

47

.3

كيؼ تطير النجاسة المرئية.

55

.4

حكـ صياـ رمضاف لممستحاضة ( المتحيرة ).

58

.5

عدد األياـ التي تقضييا المتحيرة.

60

.6

المتحيرة إذا كجب عمييا صكـ شيريف متتابعيف.

61

.7

حكـ المحف في القراءة في الصبلة.

75

.8

صيغة التشيد.

82

.9

لمس أك تقبيؿ الرجؿ امرأتو في الصبلة.

123

.10

أبصر ىبلؿ رمضاف كحده فأفطر.

135

.11

حكـ مف صمت كمعيا طفؿ ترضعو.

136

.12

مقدار الحرـ المكي مف جكانبو األربعة.

149
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ثالثان  :جدكؿ المسائؿ التي أفتى بيا اإلماـ اليندكاني كلـ ترد إال في المذىب الحنفي فيما

اطمعت عميو.

المسألة

ـ

الصفحة

.1

الكضكء عند تعدد نكاقضو.

20

.2

ىؿ يعتبر القدر المعفك عنو مف النجاسة بالمساحة أـ بالكزف؟.

42

.3

حكـ طيارة الثكب كاإلناء إذا أصابيما بكؿ اليرة أك الفأرة.

43

.4

ىؿ يعتبر العمؽ في الماء الراكد؟.

54

.5

لمس الرجؿ المرأتو في الصبلة.

123

.6

حد ممئ الفـ مف القيء.

137
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ممخص الرسالة
تناكلت ىذه الدراسة جمع مسائؿ العبادات التي أفتى بيا اإلماـ الفقيو أبك جعفر اليندكاني
الممقب بأبي حنيفة الصغير ،كالذم عاش في القرف الرابع اليجرم ، ،مع العمـ أف اإلماـ اليندكاني

أفتى في مختمؼ مسائؿ الفقو فقمما تجد بابان مف أبكاب الفقو ال يكجد فيو مسألة أك قكؿ أك فتكل

لئلماـ أبي جعفر ،ك تميزت المسائؿ التي أفتى بيا بككنيا في دقائؽ األمكر ،فأفتى بالمشكبلت

كشرح المعضبلت ،كقد اشتممت الدراسة عمى أربعة فصكؿ ،كاف أكليا الفصؿ التمييدم كقد اشتمؿ
عمى مبحثيف تحدثت في األكؿ عف ترجمة اإلماـ الفقيو ،كفي الثاني عف مكانتو العممية كثناء

العمماء عميو ثـ أنييتو بذكر أىـ شيكخو كتبلميذه.

أما الفصكؿ الثبلثة التالية فخصصتيا لجمع مسائمو في العبادات.
أما الفصؿ األكؿ :كقد تحدثت فيو عف فقو اإلماـ اليندكاني في الطيارة كقد اشتمؿ عمى

أربعة مباحث تناكلت في المبحث األكؿ عشرة مسائؿ في الكضكء ،كفي المبحث الثاني ثبلث عشرة
مسألة في النجاسة ككاف المبحث الثالث قد تحدثت فيو عف صياـ المتحيرة كذلؾ في ثبلث مسائؿ

أفتى بيا اإلماـ اليندكاني

كاختتـ ىذا الفصؿ بالمبحث الرابع كالذم عرضت فيو خمس مسائؿ

كاف اإلماـ اليندكاني قد أفتى بيا في أحكاـ الجنابة.
أما الفصؿ الثاني :فقد كاف مخصصان لبحث أحكاـ الصبلة التي أفتى بيا اإلماـ

اليندكاني

-كقد اشتمؿ ىذا الفصؿ عمى خمسة مباحث ،األكؿ منيا عرضت فيو ثماف مسائؿ

في أحكاـ القراءة في الصبلة ،أما المبحث الثاني مف ىذا الفصؿ فتضمف خمس مسائؿ في كضع
اليديف أثناء القراءة في الصبلة كتحدثت في المبحث الثالث في سبع مسائؿ في صبلة المقتدم،
كتناكلت في المبحث الرابع مسائؿ في صبلة التطكع ككانت أربع ،ككاف المبحث األخير مف ىذا

الفصؿ بعنكاف مسائؿ متفرقة في الصبلة كقد بينت فيو حكـ عشر مسائؿ.
أما الفصؿ الثالث :فكاف آخر تمؾ الفصكؿ كاشتمؿ عمى أحكاـ الزكاة كالصياـ كالحج

التي أفتى بيا اإلماـ اليندكاني كذلؾ في ثبلثة مباحث ،تناكلت في المبحث األكؿ مسألتيف في

الزكاة ،أما المبحث الثاني فتناكلت فييا المسائؿ التي أفتى بيا اإلماـ اليندكاني في الصياـ ككانت
عشرة مسائؿ ،ك أما المبحث الثالث كاألخير مف ىذا الفصؿ فقد تناكلت فيو مسألتيف في أحكاـ

الحج.
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الخاتمة

Abstract
This study tackledcollectingfatwaissues that were issued by al-Imam al-Faqih
Abu Ja'far al-Hinduani who is known as "The little Abu Hanifa", and who lived in the
fourth Islamic century, but the study was confined to the Al Fiqeh of Imam Hinduani in
worships, due to the large number of fatwa issuesissued by Imam Hinduani, God's
mercy upon him.
Rarelyyou canfind one section of Al Fiqeh where there is no any issue or say or
fatwa by al-Imam Abu Ja'far al-Hinduani.Abu Ja'far's fatwawererelated tothe very
specific issues. He ruled complex issues and explained dilemmas.
The study included four chapters: The introductory chapterwhich included
two sections: the 1stis about the Biography of al-Imam Abu Ja'far al-Hinduani, and the
2nd is about his scientific position and scholars praise on him, then the chapter was
ended by mentioning the most important elders and his disciples.
The first chapter: which tackled Al Fiqehof al-Imam Abu Ja'far al-Hinduaniin Al
Taharah.It has included four sections: the 1st covered ten issues in Al Wudoo', the
2ndtackled theerteenissues in Al Najasah, the 3rd covered three fatwa issues inSiyam
Almotahiyrah and finally the chapter was ended by the fourth topic which covered five
issues issued byal-Imam Abu Ja'far al-Hinduaniin the provisions of janaabah.
The second chapter: it was intended to discuss the fatwa of provisions of the prayer,
which issued by al-Imam Abu Ja'far al-Hinduani.This chapter has included fivesections:
the 1st included eight issues in terms of reading in prayer, the 2ndincluded five issues in
the movement of hands during the reading of the prayer, the 3rdtackledseven issues in
the prayer of Al-mguetdi, the 4th dealt with four issues in the voluntary prayer, and
finally in the last section of this chapter entitled "Different issues of prayer" the
provisions of ten issue were explained.
The third chapter: which is the last, included the fatwa of the provisions of Zakat,
fasting and pilgrimage issued by al-Imam Abu Ja'far al-Hinduani.These topics were
presented in three sections: the 1st covered two issues on Zakat, while the2ndtackled ten
issues issued by al-Imam Abu Ja'far al-Hinduanion fasting and finally in the last section
of this chapter two issues on the provisions of pilgrimagewere discussed.
The Conclusion: Thatincluded the most important findings and the study
recommendations.
After the presentation of these three chapters in addition to the introductory chapter, an
index of verses of Quran, an index of Al-Hadith Al- Nabawiand the index of the
studywere added.
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فيرس اآليات
ـ
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

اآلية
ط ىرهي.. .
كى يك ٍـ ىش ٍ
 ىك ىح ٍي ي
ث ىما يك ٍنتي ٍـ فى ىكلُّكا يك يج ى

َّف لى يك يـ اٍل ىخ ٍيطي .. .
 ىك يكميكا ىكا ٍش ىريبكا ىحتَّى ىيتىىبي ى
اب تىعالىكا إًلىى ىكًمم وة سك و
ىى ىؿ اٍل ًكتى ً
اء…
 يق ٍؿ ىيا أ ٍ
ى ٍ
ى ىى
ؼ المَّوي ىن ٍف نسا إً َّال يك ٍس ىعيىا 
 ىال يي ىكمِّ ي

َّبل ًة فى ٍ ً
كى يك ٍـ ىكأ ٍىيًد ىي يك ٍـ
 إً ىذا قي ٍمتي ٍـ إًلىى الص ى
ا،سميكا يك يج ى
ؽ ىكالس ً
 ىكالس ً
ط يعكا أ ٍىيًد ىييي ىما ...
َّارقىةي فىا ٍق ى
َّار ي

استى ًع ٍذ بًالمَّ ًو ًم ىف َّ
الش ٍيطى ً
اف..
 فىًإ ىذا قى ىأر ى
ٍت اٍلقي ٍر ى
آف فى ٍ
 ىكيق ٍؿ ىر ِّ
ب ًزٍدنًي ًعٍم نما ...

الد ً
 ىك ىما ىج ىع ىؿ ىعمىٍي يك ٍـ ًفي ِّ
يف ًم ٍف ىح ىروج...
 ىك ىم ٍف ىي ٍش يك ٍر فىًإَّن ىما ىي ٍش يك ير لً ىن ٍف ًس ًو…

َّ ً ً ً ً
اء…
 إًَّن ىما ىي ٍخ ىشى الموى م ٍف ع ىباده اٍل يعمى ىم ي
 أىكلىـ يركا أَّىنا جعٍم ىنا حرما ً
ؼ ...
آمننا ىكييتى ىخطَّ ي
ى ى ىى ن
ى ٍ ىى ٍ

.19

 لىقى ٍد ىكاف لى يكـ ًفي رس ً َّ ً
يس ىكةه ىح ىس ىنة ...
كؿ المو أ ٍ
ىي
ى ٍ

.20

ىع ىمالى يكـ ...
 ىكىال تيٍب ًطميكا أ ٍ

.21

 فىا ٍق ىريءكا ىما تىىيس ىَّر ًم ٍنوي …
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السكرة

رقـ اآلية

الصفحة

البقرة

144

112

البقرة

187

139

البقرة

285

79

البقرة

286

144

المائدة

6

29 ،27 ،18

المائدة

38

20

النحؿ

98

77

طو

114

ق

الحج

78

144 ،45

لقماف

12

د

فاطر

28

ق75 ،

العنكبكت

67

150

األحزاب

21

110

محمد

33

118

المزمؿ

20

78
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فيرس الحديث الشريؼ
ـ

متف الحديث النبكم الشريؼ

رقـ الصفحة

.1

(أتيت النبي  فقمت ألنظرف كيؼ يصمي)

89

.2

(اجعمكا في بيكتكـ مف صبلتكـ كال تتخذكىا قبك انر)

104

.3

(إذا استيقظ أحدكـ مف نكمو)

.4

(إذا تكضأت كأنا جنب أكمت كشربت)

65

.5

(إذا دخؿ الكعبة مشي قبؿ كجيو حيف يدخؿ كجعؿ الباب قبؿ ظيره)

123

.6

(إذا قاء أحدكـ في صبلتو أك قمس)

34

.7

(إذا قاؿ اإلماـ ،ير المغضكب عمييـ كال الضاليف)

93

.8

(إذا قضى أحدكـ الصبلة في مسجده فميجعؿ لبيتو نصيبان)

104

.9

(إذا كاف الماء قمتيف ال ينجسو شيء)

54

19 ،18

( .10استعاذ قبؿ القراءة بيذا المفظ)

78

( .11أ،نكىـ عف الطكاؼ ىذا اليكـ)

130

( .12األذاف جزـ كالتكبير جزـ)

73

( .13الميـ طيرني بالثمج كالبرد كالماء البارد)

26

( .14الماء طيكر ال ينجسو شيء)

51

( .15الكضكء عمى الكضكء نكر عمى نكر)

31

( .16الكضكء مف كؿ دـ سائؿ)

34

( .17أمرنا أف نق أر فاتحة الكتاب كما تيسر)

79

( .18إف أفضؿ الصبلة صبلة المرء في بيتو إال المكتكبة)

104

( .19إف اهلل ال يستحي مف الحؽ ،فيؿ عمى المرأة الغسؿ)

68

( .20أف المشركيف شغمكا رسكؿ اهلل  عف أربع صمكات)

106
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ـ

متف الحديث النبكم الشريؼ

رقـ الصفحة

( .21أف النبي  كاف يصمي النكافؿ عمى راحمتو)

109

( .22أف النبي  كضع حد مرفقو اليمنى)

91

( .23إف أكؿ ما نزؿ مف القرآف " اق أر باسـ " )

80

( .24أف ببلالن يؤذف بميؿ فكمكا كاشربكا حتى يؤذف ابف أـ مكتكـ)

134

( .25أف سكرة مف القرآف ثبلثيف آية شفعت لرجؿ)

80

( .26إنما جعؿ اإلماـ ليؤتـ بو)

94

( .27ايتكني بعرض ثياب حميض أك لبيس(

131

( .28تراءل الناس اليبلؿ فأخبرت رسكؿ اهلل )

134

( .29ثـ التحؼ بثكبو ثـ كضع يده اليمنى عمى اليسرل)

89

( .30حيف تكضأ مسح رأسو كأذنيو كأمر يديو عمى قفاه)

25

( .31ذكاة األرض يبسيا)

46

( .32رأيت النبي  يرفع ابياميو في الصبلة)

88

( .33ستككف أثرة كأمكر تنكركنيا)

129

( .34صحبت النبي  فمـ أره يسبح في السفر)

110

( .35صمكا كما رأيتمكني أصمي)

119

( .36صمى السبحة بالميؿ في السفر عمى ظير راحمتو)

109

( .37صميت أنا كيتيـ في بيتنا خمؼ النبي )

100

( .38صكمكـ يكـ تصكمكف كفطركـ يكـ تفطركف)

137

( .39صكمكا لرؤيتو كأفطركا لرؤيتو)

137

( .40فصب عمى يده فغسميا مرة أك مرتيف)

50

( .41فقاؿ يا رسكؿ اهلل كيؼ الطيكر فدعا بماء)

31

163

الفكارسىالعامة

ـ

متف الحديث النبكم الشريؼ

رقـ الصفحة

( .42قاؿ أحدث لذلؾ كضكءان)

34

( .43قاؿ نعـ إذا ىي رأت الماء)

68

( .44قاؿ ىكذا الكضكء فمف زاد عمى ىذا أك نقص)

31

( .45كاف إذا افتتح الصبلة نشر أصابعو نش انر)

85

( .46كاف النبي  ال يدع ركعتي الفجر في السفر كال في الحضر)

109

( .47كاف رسكؿ اهلل  يقضي حاجتو كيق أر القرآف)

65

( .48كاف يق أر في األكلى مف صبلة الفجر قكلو تعالى" آمف الرسكؿ")

79

( .49كانت بنك إسرائيؿ تسكسيـ األنبياء)

129

( .50كؿ فحؿ يمذم كفيو الكضكء)

21

( .51كنت أناـ بيف يدم النبي كرجبلم في قبمتو)

124

( .52لقد حجرت كاسعان)

83

( .53لما نزلت "سبح اسـ ربؾ العظيـ" أنو قاؿ اجعمكىا في رككعكـ)

96

( .54لف ينجي أحدان منكـ عممو فقاؿ رجؿ)

83

( .55لك يعمـ المار بيف يدم المصمي)

121

( .56ليس عمييا ،سؿ حتى تنزؿ)

67

( .57مسح الرقبة أماف مف الغؿ)

25

( .58مسح رأسو حتى بمغ القذاؿ)

25

( .59مف تكضأ كمسح رأسو كقي الغؿ يكـ القيامة)

25

( .60مف يرد اهلل بو خي انر يفقو في الديف)

ق

( .61نكركا بيكتكـ في الصبلة)

103

( .62كضأت النبي  فمسح عمى خفيو)

35
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فيرس اآلثار
متف األثر

ـ

رقـ الصفحة

.1

(أدركتيـ كىـ يعطكف في صدقة رمضاف الدراىـ بقيمة الطعاـ)

131

.2

(أف ابف مسعكد كاف يق أر في اآلخرة مف صبلة الصيبح آؿ عمراف)

79

.3

(جاءنا كتاب عمر بف عبد العزيز في صدقة الفطر)

131

.4

(ركم عف عمي ال يق أر الجنب القرآف)

65

.5

(شيدت العيد مع عمي كعثماف  محصكر)

114

.6

(صح عف عمر أنو كره القراءة لمجنب)

65

.7

(عف ابف عثماف النيدم كنا نأتي عمر بف الخطاب قبؿ أف يصمي)

99

.8

(عف أبي الدرداء أنو كاف يدخؿ المسجد كالناس صفكؼ في صبلة)

99

.9

(عف معتز عف محمد بف السائب قاؿ "تكفيت ابنة إبراىيـ التيمي")

117

( .10قاؿ عمي  "اإلماـ أحؽ مف صمى بالجنازة")

117

( .11كؿ ما شككت حتى يتبيف لؾ)

139

( .12ال بأس أف تعطى الدراىـ)

131

( .13لكال السنة ما قدمتؾ)

117
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المصادر كالمراجع
أكالن :كتب عمكـ القرآف
1

اب ػ ػػف عم ػ ػػرك اإلماـ أبػك عمػرك عثمػاف بػف سػعيد بػف عثمػاف بػف سػعيد بػف عمػرك الػداني،

الداني

التيسير فػي القػراءات السػبع ،الناشػر :دار الكتػاب العربػي  -بيػركت ،ط،2.

1404ىػ 1984ـ.
أبػػك محمػػد عبػػد الحػػؽ بػػف ،الػػب بػػف عطيػػة األندلسػػي ،المحػػرر الػػكجيز فػػي

2

ابف عطية

3

األلكسي

4

الرازم

5

النيسابكرم

6

الزيمعي

7

العظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم أبك الطيب ،عػكف المعبػكد شػرح سػنف أبػي

تفسير الكتاب العزيز ،تحقيػؽ :عبػد السػبلـ عبػد الشػافي محمػد الناشػر :دار

الكتب العممية  -لبناف – ط1413 ،1.ىػ ػ 1993ـ

محمكد األلكسي أبك الفضؿ ،ركح المعاني في تفسػير القػرآف العظػيـ كالسػبع

المثاني ،الناشر :دار إحياء التراث العربي – بيركت .

محمػػد بػػف عمػػر بػػف الحسػػيف الػرازم الشػػافعي المعػػركؼ بػػالفخر الػرازم أبػػك

عبػ ػػد اهلل فخػ ػػر الػ ػػديف ،تفسػ ػػير الفخػ ػػر ال ػ ػرازل ،الناشػ ػػر :دار إحيػ ػػاء الت ػ ػراث
العربى.
نظاـ الديف الحسػف بػف محمػد بػف حسػيف القمػي النيسػابكرم ، ،ارئػب القػرآف
كر،ائب الفرقاف ،تحقيؽ :الشػيخ زكريػا عميػراف ،الناشػر :دار الكتػب العمميػة

 بيركت -لبناف ،ط 1416 ،1.ىػ  996 -ـ.ثانيان :كتب الحديث كعمكمو

جماؿ الديف أبػك محمػد عبػد اهلل بػف يكسػؼ بػف محمػد الزيمعػي ت762 .ىػػ،
نصب الراية ألحاديث اليداية مع حاشيتو بغية األلمعي في تخريج الزيمعي،

تحقيؽ :محمد عكامة ،الناشر :مؤسسة الرياف لمطباعػة كالنشػر  -بيػركت –

لبناف ،ط1418 ،1.ق 1997-ـ

8

آبادم

داكد ،الناشر :دار الكتب العممية – بيركت ،ط 2.سنة  1415ىػ.

القرطبي

أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البػر بػف عاصػـ النمػرم ت.
463ىػ ،التمييد لمػا فػي المكطػأ مػف المعػاني كاألسػانيد ،المحقػؽ :مصػطفى
بف أحمد العمكل ك آخركف ،الناشر :مؤسسة القرطبو .
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مالؾ بف أنس بػف مالػؾ بػف عػامر األصػبحي المػدني ت179 .ىػػ ،المكطػأ،

9
مالؾ

تحقي ػػؽ :محم ػػد مص ػػطفى األعظم ػػي ،مؤسس ػػة ازي ػػد ب ػػف س ػػمطاف آؿ نيي ػػاف
لؤلعمػ ػ ػػاؿ الخيريػ ػ ػػة  -أبػ ػ ػػك ظبػ ػ ػػي – اإلمػ ػ ػػارات ،ط 1.سػ ػ ػػنة  1425ىػ ػ ػ ػ -
2004ـ.

اب ػػف الممق ػػف سػ ػراج ال ػػديف أب ػػك حف ػػص عم ػػر ب ػػف عم ػػي ب ػػف أحم ػػد الش ػػافعي

10
ابف الممقف

المصرم ت 804ىػ ،البدر المنير في تخػريج األحاديػث كاألثػار الكاقعػة فػي
الشرح الكبير ،تحقيؽ :مصطفى أبك الغيط ك عبداهلل بف سػميماف كياسػر بػف

كماؿ ،دار اليجرة لمنشػر كالتكزيػع  -الريػاض-السػعكدية ،ط1425 ،1.ى ػ-

2004ـ.
11
12

13

ابف قتيبة
ابف حجر

عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبػة الػدينكرم أبػك محمػد، ،ريػب الحػديث تحقيػؽ :د.

عبد اهلل الجبكرم ،الناشر :مطبعة العاني – بغداد ،ط1397 ،1.ـ

أبػػك الفضػػؿ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف حجػػر العسػػقبلني ت.
الم ٍسنًد المعتىمًي بػأطراؼ المس ىػند الحنبمػي ،الناشػر :دار ابػف
852ىػ ،إطراؼ ي
كثير – دمشؽ ،دار الكمـ الطيب – بيركت.

اب ػ ػ ػ ػ ػػف أب ػ ػ ػ ػ ػػي أبك بكر بف أبي شيبة ،عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي
شيبة

العبسي ت235 .ىػ ،الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار ،تحقيؽ :كماؿ

14

ابف األثير

مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم ابف األثيػر ت606.ىػػ،

15

ابف البيع

16

ابف بطاؿ

يكسؼ الحكت ،مكتبة الرشد – الرياض ،ط 1.سنة 1409ىػ.

جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ ،تحقيؽ :عبد القادر األرنػؤكط ،الناشػر:

مكتبة الحمكاني  -مطبعة المبلح  -مكتبة دار البياف ،ط1.

أبػػك عبػػد اهلل الحػػاكـ محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف حمدكيػػو بػػف ينعػػيـ بػػف
الحك ػػـ الض ػػبي الطيم ػػاني النيس ػػابكرم المع ػػركؼ ب ػػابف البي ػػع ت405 .ىػ ػػ،
المسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف ،تحقيػػؽ :مصػػطفى عبػػد القػػادر عطػػا ،الناشػػر:

دار الكتب العممية – بيركت ،ط1411 ،1.ىػ 1990 -ـ.

أبك الحسف عمي بف خمػؼ بػف عبػد الممػؾ بػف بطػاؿ البكػرم القرطبػي ،شػرح
صحيح البخارل ػ البف بطاؿ ،تحقيػؽ :أبػك تمػيـ ياسػر بػف إبػراىيـ ،الناشػر،

مكتبة الرشد ،السعكدية  -الرياض – ط1423 ،2.ىػ 2003 -ـ
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بد ،التميمي ،أبػك حػاتـ،
محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف ىم ٍع ى
البستي ت354 .ىػ ،اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف ،حققو
الدارمي ،ي

17

ابف حباف

18

ابف حجر

19

ابف حجر

20

ابف حجر

21

ابف خزيمة

22

ابػ ػ ػ ػػف دقيػ ػ ػ ػػؽ تقي الديف أبك الفتح محمد بف عمي بػف كىػب بػف مطيػع القشػيرم ،لمعػركؼ

كخػػرج أحاديثػػو كعمػػؽ عميػػو :شػػعيب األرنػػؤكط ،مؤسسػػة الرسػػالة – بيػػركت،

ط 1408 ،1.ىػ  1988 -ـ.

أبػػك الفضػػؿ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف حجػػر العسػػقبلني ت.

852ى ػػ ،التمخػػيص الحبيػػر فػػي تخ ػريج أحاديػػث الرافعػػي الكبيػػر ،دار الكتػػب

العممية ،ط1419 ،1.ىػ1989 .ـ.

أبػػك الفضػػؿ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف حجػػر العسػػقبلني ،ت

852ىػػ ،الد اريػػة فػػي تخػريج أحاديػػث اليدايػػة ،تحقيػػؽ :السػػيد عبػػد اهلل ىاشػػـ
اليماني المدني ،الناشر :دار المعرفة  -بيركت
أحمد بف عمي بػف حجػر أبػك الفضػؿ العسػقبلني الشػافعي ،فػتح البػارم شػرح
صػػحيح البخػػارم ،تحقيػػؽ :أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر أبػػك الفضػػؿ العسػػقبلني

الشافعي ،الناشر :دار المعرفة  -بيركت1379 ،ىػ

أبك بكر محمد بف إسحاؽ بف خزيمة بف المغيرة بف صالح بف بكػر السػممي

النيسػػابكرم ت311 .ى ػػ ،صػػحيح ابػػف خزيمػػة ،تحقيػػؽ :د .محمػػد مصػػطفى
األعظمي ،الناشر :المكتب اإلسبلمي – بيركت.

العيد

بابف دقيؽ العيػد ت702 .ىػػ ،إحكػاـ األحكػاـ شػرح عمػدة األحكػاـ ،تحقيػؽ:

مصػػطفى شػػيخ مصػػطفى ك مػػدثر سػػندس ،الناشػػر :مؤسسػػة الرسػػالة ،ط،1.

 1426ىػ  2005 -ـ
23

ابف راىكيو

24

ابف زنجكيو

إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد بف راىكيو الحنظمي ،مسند إسػحاؽ بػف راىكيػو،

تحقيػػؽ :د .عبػػد الغفػػكر بػػف عبػػد الحػػؽ البمكشػػي ،الناشػػر :مكتبػػة اإليمػػاف -
المدينة المنكرة ،ط 1412 ،1.ىػ– 1991ـ
أبػػك أحمػػد حميػػد بػػف مخمػػد بػػف قتيبػػة بػػف عبػػد اهلل الخرسػػاني المعػػركؼ بػػابف
زنجكيػػو ت251 .ى ػػ ،األم ػكاؿ البػػف زنجكيػػو ،تحقيػػؽ الػػدكتكر :شػػاكر ذيػػب

فيػ ػػاض ،الناشػ ػػر :مركػ ػػز الممػ ػػؾ فيصػ ػػؿ لمبحػ ػػكث كالد ارسػ ػػات اإلسػ ػػبلمية –

السعكدية ط 1.سنة 1406ىػ  1986 -ـ.
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25

ابف ماجة

ابػػف ماج ػػة أب ػػك عب ػػد اهلل محم ػػد ب ػػف يزي ػػد القزكين ػػي ت273 .ى ػػ ،س ػػنف اب ػػف

26

أبك داكد

أبػػك داكد سػػميماف بػػف األشػػعث بػػف إسػػحاؽ بػػف بشػػير بػػف شػػداد بػػف عمػػرك

27

أحمد

28

األلباني

29

األلباني

30

األلباني

31

األلباني

محم ػػد ناص ػػر ال ػػديف األلب ػػاني ت1420 .ىػ ػػ ،السمس ػػمة الض ػػعيفة ،الناش ػػر:

32

البخارم

محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي ،صحيح البخارم

33

البدر العيني أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بػف حسػيف الغيتػابى الحنفػى

ماجو ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية.

األزدم الس ً
ِّج ٍستاني ت275 .ىػ ،سنف أبي داكد ،تحقيؽ....... . :
االناشر :دار الرسالة العالمية ،ط 1430 ،1.ىػ  2009 -ـ.

أحمػػد بػػف حنبػػؿ ،مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ ،تحقيػػؽ :شػػعيب األرنػػؤكط
كآخركف ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،2.ىػ1999 ،ـ
محم ػػد ناص ػػر ال ػػديف األلب ػػاني ت1420 .ىػ ػػ ،ص ػػحيح أب ػػي داكد ،الناش ػػر:
مؤسسة ،راس لمنشر كالتكزيع – الككيت – ط 1423 .1ىػ  2002 -ـ
محمػ ػػد ناصػ ػػر الػ ػػديف األلبػ ػػاني ت1420 .ى ػ ػػ ،صػ ػػحيح كضػ ػػعيؼ الجػ ػػامع
الصغير كزيادتو ،الناشر :المكتب اإلسبلمي.
محمد ناصر الديف األلباني ت1420 .ىػ ،إركاء الغميؿ في تخػريج أحاديػث
من ػ ػػار الس ػ ػػبيؿ ،الناش ػ ػػر :المكت ػ ػػب اإلس ػ ػػبلمي – بي ػ ػػركت ،ط– 1405 ،2.
1985ـ

مكتبة المعارؼ – الرياض.

اتحقيؽ :محمد زىير بف ناصر الناصر ،دار طكؽ النجاة ،ط1422 1.ىػ
بدر الديف العينى ت855 .ىػ ،عمدة القارم شرح صحيح البخارم ،الناشر:

دار إحياء التراث العربي – بيركت.
34

البدر العيني أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بػف حسػيف الغيتػابى الحنفػى
بػػدر الػػديف العينػػى ت855 .ى ػػ ،شػػرح سػػنف أبػػي داكد ،تحقيػػؽ :أبػػك المنػػذر
خالد بف إبراىيـ المصرم ،الناشػر :مكتبػة الرشػد – الريػاض ،ط1420 ،1.

ىػ 1999-ـ.
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الحسػػيف بػػف مسػػعكد البغػػكم ،شػػرح السػػنة ػ لئلمػػاـ البغػػكل ،تحقيػػؽ :شػػعيب

35

البغكم

36

البكصيرم

37

البييقي

الخ ٍس ىػرٍك ًجردم الخ ارسػػاني ،أبػك بكػػر
أحمػد بػف الحسػػيف بػف عمػػي بػف مكسػػى ي
البييقػػي ت458 .ىػػ ،السػػنف الكبػػرل ،تحقيػػؽ :محمػػد عبػػد القػػادر عطػػا ،دار

38

البييقي

الخ ٍسػ ىػرٍك ًجردم الخ ارسػػاني ،أبػػك بكػػر
أحمػػد بػػف الحسػػيف بػػف عمػػي بػػف مكسػػى ي
البييق ػػي ت458 .ىػػػ ،معرف ػػة الس ػػنف كاآلث ػػار ،تحقي ػػؽ :عب ػػد المعط ػػي أم ػػيف

األرنػ ػػاؤكط  -محمػ ػػد زىيػ ػػر الشػ ػػاكيش ،دار النشػ ػػر :المكتػ ػػب اإلسػ ػػبلمي -
دمشؽ ػ بيركت ػ ط1403 ،2.ىػ 1983 -ـ
أحمػػد بػػف أب ػػي بكػػر ب ػػف إسػػماعيؿ البكصػػيرم ت839 .ى ػػ ،إتحػػاؼ الخيػػرة
الميرة بزكائد المسانيد العشرة.

الكتب العممية ،بيركت – لبناف ،ط 1424 ،3.ىػ  2003 -ـ.

قمعج ػ ػ ػػي ،جامع ػ ػ ػػة الد ارس ػ ػ ػػات اإلس ػ ػ ػػبلمية  -كراتش ػ ػ ػػي – باكس ػ ػ ػػتاف ،ط،1.
1412ىػ 1991 -ـ.

الخ ٍس ىػرٍك ًجردم الخ ارسػػاني ،أبػك بكػػر
أحمػد بػف الحسػػيف بػف عمػػي بػف مكسػػى ي
البييقػػي ت458 .ىػػ ،السػػنف الصػػغير لمبييقػػي ،تحقيػػؽ :عبػػد المعطػػي أمػػيف

39

البييقي
التبريزم
40

قمعجي ،جامعة الدراسات اإلسبلمية  -كراتشي ػ باكستاف ،ط1410 ، 1.ىػ
1989 -ـ.

محم ػػد ب ػػف عب ػػد اهلل الخطي ػػب التبري ػػزم ،مش ػػكاة المص ػػابيح ،تحقي ػػؽ :محم ػػد
ناصر الديف األلباني ،الناشر :المكتب اإلسػبلمي – بيػركت ،ط1405 ،3.

ىػ –  1985ـ

41

الترمذم

أحمد بف عيسى بف ىس ٍكرة بػف الضػحاؾ ،الترمػذم ،أبػك عيسػى ت279 .ىػػ،
سػػنف الترمػػذم ،تحقيػػؽ :أحمػػد محمػػد شػػاكر كآخػػركف ،الناشػػر :شػػركة مكتبػػة

42

الحميدم

محمػػد بػػف أبػػي نصػػر فتػػكح بػػف عبػػد اهلل بػػف فتػػكح بػػف حميػػد بػػف بػػف يصػػؿ

كمطبعة مصطفى البابي الحمبي – مصر ،ط 1395 ،2.ىػ  1975 -ـ.

األزدم الحميدم ،تفسير ،ريب ما فى الصػحيحيف البخػارل كمسػمـ تحقيػؽ:

الدكتكرة :زبيدة محمد سعيد عبد العزيز ،دار النشػر :مكتبػة السػنة  -القػاىرة
 -مصر –ط 1415 ،1.ىػ 1995 -ـ.
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أبػك الحسػف عمػي بػػف عمػر بػف أحمػػد بػف ميػدم بػف مسػػعكد بػف النعمػاف بػػف

43

الدارقطني

44

الدارمي

45

الدكالبي

46

الدينكرم

47

الزركشي

الزركش ػػي ،محم ػػد ب ػػف عب ػػد اهلل ب ػػف بي ػػادر ،الآلل ػػي المنث ػػكرة ف ػػي األحادي ػػث

48

السيكطي

جػػبلؿ الػػديف عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر السػػيكطي ،الفػػتح الكبيػػر فػػي ضػػـ

49

السيكطي

جبلؿ الديف السيكطي ،جامع األحاديث

50

الشافعي

محم ػػد ب ػػف إدري ػػس أب ػػك عب ػػد اهلل الش ػػافعي .مس ػػند الش ػػافعي .ت204 .ىػ ػػ،

51

الطحاكم

أب ػػك جعف ػػر أحم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف س ػػبلمة ب ػػف عب ػػدالممؾ ب ػػف س ػػممة األزدم

52

العجمكني

كشؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس عما اشتير مػف األحاديػث عمػى ألسػنة النػاس،

دينػػار البغػػدادم الػػدارقطني ت385 .ى ػػ ،سػػنف الػػدارقطني ،تحقيػػؽ :شػػعيب
االرنؤكط ،مؤسسة الرسالة  -بيركت – لبناف ،ط 424 ،1.ىػ  2004 -ـ
أبػػك محمػػد عبػػد اهلل بػػف عبػػد الػػرحمف بػػف الفضػػؿ بػػف ىبي ػراـ بػػف عبػػد الصػػمد
الدارمي ،التميمي السمرقندم ت255 .ىػ ،مسند الدارمي المعركؼ بػ (سػنف

الدارمي) ،تحقيؽ :حسيف سميـ أسد الداراني ،دار المغنػي لمنشػر كالتكزيػع -

المممكة العربية السعكدية ،ط 1412 1.ىػ  2000 -ـ .

أبك بً ٍشر محمد بف أحمد بػف حمػاد بػف سػعيد بػف مسػمـ األنصػارم الػدكالبي

الرازم ت310.ىػ ،الكنى كاألسماء ،تحقيؽ :أبك قتيبة نظر محمد الفاريابي،
دار ابف حزـ – بيركت – لبناف ،ط1.سنة  1421ىػ 2000 -ـ.
المؤلؼ :أبك بكر أحمد بف مركاف الػدينكرم المػالكي ت333 .ىػػ ،المجالسػة
كج ػكاىر العمػػـ ،تحقيػػؽ :أبػػك عبيػػدة مشػػيكر بػػف حسػػف آؿ سػػمماف ،دار ابػػف

حزـ  -بيركت – لبناف ،ط.سنة 1419ىػ.

المشيكرة ،المحقؽ :محمد بف لطفي الصباغ ،الناشر :المكتب اإلسبلمي

الزيادة إلى الجامع الصغير ،تحقيؽ :يكسؼ النبياني ،الناشر :دار الفكر -
بيركت -لبناف ،ط1423 ،1.ىػ 2003 -ـ.

الناشر :دار الكتب العممية  -بيركت.

الطحاكم ،معاني اآلثار.

الشيخ إسماعيؿ بف محمد العجمكني الجراحي ت1162 .ىػ

الناشر :دار الكتب العممية بيركت – لبناف ،ط1988 -1408 ،3.ـ.
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53

المالكي

محم ػػد األمي ػػر الكبي ػػر الم ػػالكي ت 1228ىػ ػػ ،النخب ػػة البيي ػػة ف ػػي األحادي ػػث

54

المباركفكرم

محمػػد عبػػد الػػرحمف بػػف عبػػد الػػرحيـ المبػػاركفكرم أبػػك العػػبل ،تحفػػة األحػػكذم

55

المتق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي عبلء الديف عمي بف حساـ الديف المتقي اليندم البرىاف فكرم ت975 .ىػ،
اليندم

المكذكبة عمى خير البرية

بشرح جامع الترمذم ،الناشر :دار الكتب العممية – بيركت.

كن ػػز العم ػػاؿ ف ػػي س ػػنف األقػ ػكاؿ كاألفع ػػاؿ ،تحقي ػػؽ :بك ػػرم حي ػػاني كآخ ػػركف،

مؤسسة الرسالة ،ط1401 ،5.ىػ1981/ـ.
56

مسمـ

57

المناكم

58

المناكم

59

ابف حزـ

60

ابف حزـ

61

ابف المنذر

مس ػػمـ ب ػػف الحج ػػاج أب ػػك الحس ػػف القش ػػيرم النيس ػػابكرم ت261 .ىػ ػػ ،المس ػػند
الص ػػحيح المختص ػػر ،تحقي ػػؽ :محم ػػد فػ ػؤاد عب ػػد الب ػػاقي الناش ػػر :دار إحي ػػاء

التراث العربي – بيركت.

زيػف الػػديف محمػػد المػدعك بعبػػد الػػرؤكؼ بػف تػػاج العػػارفيف بػف عمػػي بػػف زيػػف

العابػػديف الحػػدادم ثػػـ المنػػاكم القػػاىرم ت1031 .ى ػػ ،فػػيض القػػدير شػػرح

الجػ ػ ػػامع الصػ ػ ػػغير ،الناشػ ػ ػػر :المكتبػ ػ ػػة التجاريػ ػ ػػة الكبػ ػ ػػرل – مصػ ػ ػػر ،ط،1.
1356ىػ
اإلم ػػاـ الح ػػافظ زي ػػف ال ػػديف عب ػػد ال ػػرؤكؼ المن ػػاكم ،التيس ػػير بش ػػرح الج ػػامع
الصػػغير ،الناشػػر :مكتبػػة اإلمػػاـ الشػػافعي  -الريػػاض –ط1408 ،3.ىػ ػ -
1988ـ.

ثالثان :كتب أصكؿ الفقو
عمػػي بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػزـ الظػػاىرم أبػػك محمػػد ت ،456.م ارتػػب
اإلجماع في العبػادات كالمعػامبلت كاالعتقػادات ،الناشػر دار الكتػب العمميػة

– بيركت.
عمي بف أحمػد بػف حػزـ األندلسػي أبػك محمػد ،اإلحكػاـ فػي أصػكؿ األحكػاـ،
الناشر :دار الحديث – القاىرة ،ط1404 ،1.ىػ
أبػػك بكػػر محمػػد بػػف إب ػراىيـ بػػف المنػػذر النيسػػابكرم ت319 .ى ػػ ،اإلجمػػاع،
تحقيػػؽ :ف ػؤاد عبػػد المػػنعـ أحمػػد ،الناشػػر :دار المسػػمـ ،ط .سػػنة  1425ىػ ػ

2004مػ .
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62

ابف نجيـ

بف و
بف إًبراىيـ ً
الشيخ زيف اٍلعابًًديف ً
نجيـ ت970.ىػػٍ ،األىشػباه ك َّ
النظىػائر عمػى
النعمػػا ًف ،الناشػػر :دار الكتػػب العمميػػة -بيػػركت – لبنػػاف،
مػػذىب أبًػػي حنًيفػةى ٌ
1400ىػ 1980 -ـ

رابعان :كتب المذاىب الفقيية
 .1كتب المذىب الحنفي
محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز عابديف رد المحتار عمى الػدر المختػار

63

ابف عابديف

64

ابف نجيـ

زيف الػديف ابػف نجػيـ الحنفػي ت970 .ىػػ ،البحػر ال ارئػؽ شػرح كنػز الػدقائؽ،

65

البابرتي

محمػػد بػػف محمػػد بػػف محمػػكد ،أكمػػؿ الػػديف أبػػك عبػػد اهلل ابػػف الشػػيخ شػػمس

66

برىػػاف الػػديف محمػػكد بػػف أحمػػد بػػف الصػػدر الشػػييد النجػػارم برىػػاف الػػديف مػػازه ،المحػػيط

ابف مازة

البرىاني ،دار إحياء التراث العربي.

67

الزبيدم

أبػػك بكػػر بػػف عمػػي بػػف محمػػد الحػػدادم العبػػادم َّ ً
م اليمنػػي الحنفػػي ت.
الزبًيػػد ٌ
800ىػ الجكىرة النيرة ،الناشر :المطبعة الخيرية ط1322 ،1.ىػ

68

الزيمعي

فخر الديف عثمػاف بػف عمػي الزيمعػي ت743 .ىػػ ،تبيػيف الحقػائؽ شػرح كنػز

69

السرخسي

شمس الديف أبك بكر محمد بف أبي سيؿ السرخسي ت483 .ىػ ،المبسكط،

70

السعدم

ش ػػرح تن ػػكير األبص ػػار ،الناش ػػر :دار الفك ػػر – بي ػػركت ،طبع ػػة1421 :ىػ ػػ،
2000ـ.

دار المعرفة لمنشر – بيركت – لبناف

الػػديف ابػػف الشػػيخ جمػػاؿ الػػديف الركمػػي البػػابرتي ت786 .ى ػػ ،العنايػػة شػػرح
اليداية الناشر :دار الفكر.

الدقائؽ ،ط .دار الكتب اإلسبلمي – القاىرة1313 ،ىػ.

تحقي ػػؽ :خمي ػػؿ مح ػػي ال ػػديف الم ػػيس ،دار الفك ػػر – بي ػػركت – لبن ػػاف ،ط،1.

1421ىػ2000 ،ـ.
أب ػػك الحس ػػف عم ػػي ب ػػف الحس ػػيف ب ػػف محم ػػد الس ػػعدم ت ،461 .النت ػػؼ ف ػػي
الفت ػػاكل ،تحقي ػػؽ :ص ػػبلح ال ػػديف الن ػػاىي ،الناش ػػر :دار الفرق ػػاف – عم ػػاف –

األردف ،طبعة1404 :ىػ1984 ،ـ.
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71

السمرقندم

عػػبلء الػػديف السػػمرقندم ،ت539 .ىػػ ،تحفػػة الفقيػػاء ،دار الكتػػب العمميػػة –

72

السيكاسي

كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي ت681 .ىػػ ،شػرح فػتح القػدير،

73

الشيباني

أبك عبد اهلل محمد بف الحسف الشيباني ت 189ىػ ،الجامع الصغير كشرحو

74

الشيباني

محمػ ػػد بػ ػػف الحسػ ػػف بػ ػػف فرقػ ػػد الشػ ػػيباني أبػ ػػك عبػ ػػد اهلل ت189ى ػ ػػ ،األصػ ػػؿ

بيركت1405 ،ىػ 1984 -ـ.
الناشر :دار الفكر – بيركت.

النافع الكبير ،دار عالـ الكتب –بيركت – لبناف ،ط .سنة 1406ىػ .

المعركؼ بالمبسكط ،تحقيؽ أبك الكفا األفغاني ،الناشر :إدارة القرآف كالعمػكـ

اإلسبلمية  -كراتشي
أب ػػك عب ػػد اهلل محم ػػد ب ػػف الحس ػػف الش ػػيباني ت 189ىػ ػػ ،الحج ػػة عم ػػى أى ػػؿ

75
الشيباني

المدينة ،تحقيؽ :ميػدم حسػف القػادرم ،دار عػالـ الكتػب –بيػركت – لبنػاف،

76

الشيخ نظاـ

الشػػيخ نظػػاـ كجماعػػة مػػف عممػػاء الينػػد ،الفتػػاكل الينديػػة المعركفػػة بالفتػػاكل

77

الطحطاكم

أحمد بف محمد بف إسماعيؿ الطحطػاكم ت1231 .ىػػ ،حاشػية الطحطػاكم

78

الكاساني

79

الكميبكلي

80

المر،ياني

ط .سنة 1403ىػ .

العالمكيرية ،الناشر :دار الفكر – بيركت ،طبعة 1411ىػ1991 ،ـ.

عمى مراقي الفبلح شرح نكر اإليضاح ،الناشر :المطبعة الكبرل األميرية –

القاىرة ،طبعة1318 :ىػ.

عبلء الديف أبك بكر بف مسعكد الكاساني ت 587 .ىػػ ،بػدائع الصػنائع فػي

ترتيػػػب الش ػ ػرائع ،الناشػ ػػر :دار الكتػ ػػاب العربػ ػػي – بيػ ػػركت – لبنػ ػػاف ،طبعػ ػػة
1982ـ.
عب ػػد ال ػػرحمف بػ ػػف محم ػػد ب ػػف سػ ػػميماف الكميب ػػكلي الش ػػيير بشػ ػػيخي زاده ت.
1078ىػ ،مجمع األنير في شػرح ممتقػى األبحػر ،تحقيػؽ :خميػؿ المنصػكر،

دار الكتب العممية  -بيركت  -لبناف ،ط .سنة 1419ىػ1998 ،ـ.

أبػػك الحس ػػف عم ػػي ب ػػف أب ػػي بكػػر ب ػػف عب ػػد الجمي ػػؿ الرش ػػداني المر،ي ػػاني ت.

593ىػ ،اليداية شرح بداية المبتدم ،ط .المكتبة اإلسبلمية.
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81

المر،ياني

82

الميداني

برىػػاف الػػديف عمػػي بػػف أبػػي بكػػر بػػف عبػػد الجميػػؿ الفر،ػػاني المر،ينػػاني ت.

 593ىػ ،متف بداية المبتدم في فقو اإلماـ أبي حنيفة ،الناشر :مكتبة صبح
– القاىرة.
عبػػد الغنػػي الغنيمػػي الدمشػػقي الميػػداني ،المبػػاب فػػي شػػرح الكتػػاب ،تحقيػػؽ:
محم ػػد أم ػػيف النػ ػكاكم ،دار الكت ػػاب العرب ػػي – بي ػػركت – لبن ػػاف ،ب ػػدكف س ػػنة

طبعة.
 .2كتب الفقو المالكي
83

ابف جزم

84

ابف رشد

محمػػد بػػف أحمػػد بػػف جػػزم الكمبػػي الغرنػػاطي ،ت ،741 .الق ػكانيف الفقييػػة،
تحقي ػػؽ :عب ػػد اهلل المنش ػػاكم ،دار الح ػػديث – الق ػػاىرة ،ط .س ػػنة 1426ىػ ػػ،

2005ـ.

الجد

أبك الكليد محمد بف أحمد بػف رشػد القرطبػي ت520 .ىػػ ،البيػاف كالتحصػيؿ

كالش ػػرح كالتكجي ػػو كالتعمي ػػؿ لمس ػػائؿ المس ػػتخرجة ،تحقي ػػؽ :د .محم ػػد حج ػػي

كآخػ ػ ػ ػريف ،دار الغ ػ ػ ػػرب اإلس ػ ػ ػػبلمي ،بي ػ ػ ػػركت – لبن ػ ػ ػػاف ،ط1408 ،2.ىػ ػ ػ ػػ،
1988ـ.

85

86

ابف رشد

أب ػػك الكلي ػػد محم ػػد ب ػػف أحم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف أحم ػػد ب ػػف رش ػػد القرطب ػػي ت.

الحفيد

595ىػ ،بداية المجتيػد ك نيايػة المقتصػد ،الناشػر :مطبعػة مصػطفى البػابي

األزىرم

الحمبي كأكالده – مصر ،ط1395 ،4.ىػ1975 ،ـ.

ص ػػالح ب ػػف عب ػػد الس ػػميع اآلب ػػي األزى ػػرم ت1335 .ىػ ػػ ،الثم ػػر ال ػػداني ف ػػي
تقريب المعاني شرح رسالة ابف أبي زيد القيركاني ،ط .المكتبة

الثقافية – بيركت.
87

البغدادم

88

الحط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاب ش ػػمس ال ػػديف أب ػػك عب ػػد اهلل محم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف عب ػػد ال ػػرحمف الطرابمس ػػي
الرعيني

عبد الرحمف بف محمد بػف عسػكر البغػدادم ،أبػك زيػد أك أبػك محمػد ،شػياب
اد السَّالًؾ إلى أ ً
الم ىسالً ًؾ
الديف المالكي ت732 .ىػٍ ،إر ىش ي
ى ى
ىشرؼ ى
الناشر :الشركة اإلفريقية لمطباع
الرعيني ت954 .ىػ ،مكاىب الجميؿ في شرح
المغربي ،المعركؼ بالحطاب ُّ
مختصر خميؿ ،الناشر :دار الفكر ،ط1412 ،3.ىػ1992 ،ـ.
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89

الخرشي

محمد بف عبػد اهلل الخرشػي المػالكي ت1101 .ىػػ ،الخرشػي عمػى مختصػر

90

الدسكقي

محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عرفػػة الدسػػكقي المػػالكي ت1230 .ى ػػ ،حاشػػيتو عمػػى

91

الصاكم

92

العبدرم

محم ػػد ب ػػف يكس ػػؼ ب ػػف أب ػػي القاس ػػـ العب ػػدرم ت897 .ىػ ػػ ،الت ػػاج كاإلكمي ػػؿ

93

العدكم

أبك الحسف عمي بف أحمد بف مكرـ الصعيدم العدكم ت1189 .ى ػ حاشػية

94

عميش

95

القرافي

سيدم خميؿ ،الناشر :دار الفكر لمطباعة – بيركت – لبناف

الشػػرح الكبيػػر لمػػدردير ،تحقيػػؽ :محمػػد عمػػيش ،ط .دار الفكػػر – بيػػركت-
لبناف.
أحمػػد الصػػاكم ،بمغػػة السػػالؾ ألقػػرب المسػػالؾ ،تحقيػػؽ :محمػػد عبػػد السػػبلـ
شاىيف ،الناشر دار الكتب العممية – لبناف – بيركت ،ط .سنة 1415ىػ -

1995ـ.

لمختصر خميؿ ،الناشر :دار الكتب العممية ،ط 1.سنة 1416ىػ1994-ـ

الع ػػدكم عم ػػى ش ػػرح كفاي ػػة الطال ػػب الرب ػػاني ،تحقي ػػؽ :يكس ػػؼ الش ػػيخ محم ػػد

البقاعي ،الناشر :دار الفكر – بيركت ،ط .سنة 1414ىػ1994 ،ـ.
محمد عميش ،منح الجميؿ شرح عمى مختصر سيدم خميؿ
الناشر دار الفكر  -بيركت – لبناف ،ط .سنة 1409ىػ 1989 -ـ

96

شياب الديف أحمد بػف ادريػس الق ارفػي ت684 .ىػػ ،الػذخيرة ،تحقيػؽ :محمػد

حجي ،دار الغرب اإلسبلمي ،ط1994 ،1.ـ.

أبػػك عمػػر يكسػػؼ بػػف عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف عبػػد البػػر بػػف عاصػػـ النمػػرم

القرطبي

القرطب ػ ػػي ت463 .ىػ ػ ػػ ،الك ػ ػػافي ف ػ ػػي فق ػ ػػو أى ػ ػػؿ المدين ػ ػػة ،تحقي ػ ػػؽ :محم ػ ػػد
المكريت ػ ػ ػ ػػاني ،الناش ػ ػ ػ ػػر :مكتب ػ ػ ػ ػػة الري ػ ػ ػ ػػاض الحديث ػ ػ ػ ػػة ،الس ػ ػ ػ ػػعكدية – ط،2.
1400ىػ1980/ـ .

97

القركل

محمػ ػػد العربػ ػػى القػ ػػركل ،الخبلصػ ػػة الفقييػ ػػة عمػ ػػى مػ ػػذىب السػ ػػادة المالكيػ ػػة

98

القيركاني

ابػػف أبػػي زيػػد القيركانػػي ،عبػػد اهلل بػػف عبػػد الػػرحمف ت386 .ى ػ الناشػػر :دار

الناشر :دار الكتب العممية.

الفكر ،متف الرسالة
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99

مالؾ

مالػػؾ بػػف أنػػس بػػف مالػػؾ األصػػبحي المػػدني ت179 .ى ػػ ،المدكنػػة الكبػػرل،

100

المالكي

أبك الحسف المالكي ،كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيركاني

101

النفراكم

تحقيؽ :زكريا عميرات ،الناشر :دار الكتب العممية -بيركت ػ لبناف

تحقيػ ػػؽ :يكسػ ػػؼ الشػ ػػيخ محمػ ػػد البقػ ػػاعي ،الناشػ ػػر :دار الفكػ ػػر -بيػ ػػركت –
1412ىػ
أحمد بف ،نيـ بف سالـ النفػراكم ت1226 .ىػػ ،الفكاكػو الػدكاني عمػى رسػالة
ابف أبي زيد القيركاني ،تحقيؽ :رضا فرحات ،ط .مكتبة الثقافة الدينيية.
 .3كتب الفقو الشافعي
سػ ػػميماف بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف عمػ ػػر البجيرمػ ػػي الشػ ػػافعي ت1221.ى ػ ػػ ،حاشػ ػػية

102
البجيرمي

البجيرمي عمى شرح منيج الطبلب ،الناشر :المكتبة اإلسبلمية ديار بكر –

103

البجيرمي

سميماف بف محمد بػف عمػر البجيرمػي الشػافعي ت1221.ىػػ ،تحفػة الحبيػب

104

الجاكم

محمد بف عمر بف عمي بف نككم الجاكم أبك عبد المعطي ،نياية الزيف في

105

الجمؿ

سميماف الجمؿ :حاشية الجمؿ عمػى المػنيج لشػيخ اإلسػبلـ زكريػا األنصػارم

106

الدمياطي

أبي بكر بف السيد محمد شطا الػدمياطي ،حاشػية إعانػة الطػالبيف عمػى حػؿ

107

الرافعي

108

زكري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا زكريا بف محمد بػف أحمػد بػف زكريػا األنصػارم أبػك يحيػى ت ،926 .أسػنى

تركيا.

عمػى شػػرح الخطيػب (البجيرمػػي عمػى الخطيػػب) الناشػر :دار الكتػػب العمميػػة
– بيركت  -لبناف – ط 1417 .1ىػ 1996-ـ.
إرشاد المبتدئيف ،الناشر :دار الفكر  -بيركت
 ،الناشر :دار الفكر – بيركت.

ألف ػػاظ ف ػػتح المع ػػيف لش ػػرح قػ ػرة الع ػػيف بميم ػػات ال ػػديف ،الناش ػػر :دار الفك ػػر

لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -بيركت

األنصارم

عب ػػد الكػ ػريـ ب ػػف محم ػػد الرافع ػػي القزكين ػػي ت623 .ىػ ػػ ،ف ػػتح العزي ػػز بش ػػرح

الكجيز الشيير بالشرح الكبير.

المطالػب فػي شػرح ركض الطالػب ،تحقيػؽ :د .محمػد محمػد تػامر ،الناشػػر:

دار الكتب العممية -بيركت – ط1422 1.ىػ 2000ـ.
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109

زكري ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا زكريػػا بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف زكريػػا األنصػػارم أبػػك يحيػػى ت ،926 .فػػتح
األنصارم

الكىاب بشرح منيج الطبلب ،الناشر دار الكتب العممية – بيركت ،ط .سنة
 1418ىػ.

110

الشاشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي سيؼ الديف أبي بكر محمد بف أحمد الشاشي القفاؿ ت507 .ىػ،
القفاؿ

حميػػة العممػػاء فػػي معرفػػة مػػذاىب الفقيػػاء ،تحقيػػؽ :د .ياسػػيف أحمػػد إب ػراىيـ

111

الشافعي

محم ػػد ب ػػف إدري ػػس الش ػػافعي أب ػػك عب ػػد اهلل ت204 .ىػ ػػ ،األـ ،الناش ػػر :دار

112

الشربيني

محمد الخطيب الشربيني ،مغني المحتاج إلى معرفػة معػاني ألفػاظ المنيػاج،

113

الشربيني

محمد الشربيني الخطيب ،اإلقناع في حؿ ألفاظ أبي شجاع ،تحقيؽ :مكتػب

114

الشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػركاني حكاشي الشركاني كالعبادم

درادكة ،الناشر :مؤسسة الرسالة  -بيركت – عماف ،ط.سنة 1980ـ.

115
116

المعرفة – بيركت ،سنة 1393ىػ.
الناشر :دار الفكر – بيركت.

البحكث كالدراسات ،الناشر :دار الفكر – بيركت ،سنة 1415ىػ

كالعبادم

عبػ ػػد الحميػ ػػد المكػ ػػي الشػ ػػركاني ت1301 .ى ػ ػػ ،أحمػ ػػد بػ ػػف قاسػ ػػـ العبػ ػػادم

الشيرازم

إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الفيرك أزبػادم الشػيرازم أبػك إسػحاؽ ت476 .ىػػ،

الشيرازم

ت992.ىػ.

الميذب في فقو اإلماـ الشافعي – بيركت.

إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الفيرك أزبػادم الشػيرازم أبػك إسػحاؽ ت476 .ىػػ،

التنبيو في الفقو الشافعي :تحقيؽ عماد الديف أحمد حيدر
الناشر :عالـ الكتب – بيركت ،ط .سنة 1403ىػ .

117

قميكبي

118

الماكردم

ش ػػياب ال ػػديف أحم ػػد ب ػػف أحم ػػد ب ػػف س ػػبلمة القمي ػػكبي ،ت ،1069 .حاش ػػية
قميكبي عمى شرح جبلؿ الديف المحمي عمى منياج الطالبيف ،تحقيؽ :مكتب

البحكث كالدراسات ،الناشر دار الفكر -بيركت1419ىػ 1998 -ـ

أبك الحسف عمي بف محمد بف محمػد بػف حبيػب البصػرم البغػدادم ،الشػيير

بالماكردم ت450 .ىػ ،الحاكم في فقو الشافعي

الناشر :دار الكتب العممية ،ط1414 ،1.ىػ 1994 -ـ.
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119

النككم

أبك زكريا محي الديف يحيى بػف شػرؼ النػككم ت676.ىػػ ،ركضػة الطػالبيف

120

النككم

أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم ت676 .ىػ ،المجمػكع شػرح

كعمدة المفتيف ،الناشر :المكتب اإلسبلمي – بيركت ،ط1405.ىػ .
الميذب.

 .4كتب الفقو الحنبمي
121

اب ػ ػ ػػف تيمي ػ ػ ػػة عبػػد السػػبلـ بػػف عبػػد اهلل بػػف الخضػػر بػػف محمػػد ،ابػػف تيميػػة الح ارنػػي ،أبػػك

الجد

البركػػات ،مجػػد الػػديف ت652 .ى ػػ ،المحػػرر فػػي الفقػػو عمػػى مػػذىب اإلمػػاـ
أحمد بف حنبؿ ،الناشر :مكتبة المعارؼ -الرياض1404 ،ىػ 1984-ـ

122

اب ػ ػ ػػف تيمي ػ ػ ػػة تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحمػيـ بػف تيميػة الح ارنػي ت728 .ىػػ،
الحفيد

123

مجمػ ػػكع الفتػ ػػاكل ،ط 1426 ،3.ىػ ػ ػ  2005 /ـ .المحقػ ػػؽ :أنػ ػػكر البػ ػػاز -
عامر الجزار ،الناشر :دار الكفاء

اب ػ ػ ػػف تيمي ػ ػ ػػة تقي الديف أبػك العبػاس أحمػد بػف عبػد الحمػيـ بػف تيميػة الح ارنػي ت728.ىػػ،

الحفيد

االختيا ارت الفقيية (مطبكع ضمف الفتاكل الكبرل المجمد الرابع)

المحقػ ػػؽ :عمػ ػػي بػ ػػف محمػ ػػد بػ ػػف عبػ ػػاس البعمػ ػػى الدمشػ ػػقي ،دار المعرفػ ػػة -
بيركت ،لبناف ،ط .سنة 1397ىػ 1978ـ.

عبد اهلل بف أحمد بف قدامة المقدسي أبك محمد ت620 .ىػ ،المغني

124

ابف قدامة

125

ابف قدامة

126

ابػ ػ ػ ػ ػ ػػف قػ ػ ػ ػ ػ ػػيـ محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف الجكزية ت751 .ىػ ،زاد

دار الفكر  -بيركت ،ط1405 ،1.ىػ .

الجكزية

عبدالرحمف بف قدامو ،الشرح الكبير ،الناشر :دار الكتاب العربي
المعػ ػػاد فػ ػػي ىػ ػػدم خيػ ػػر العبػ ػػاد ،مؤسسػ ػػة الرسػ ػػالة  -بيػ ػػركت ،ط 27.سػ ػػنة
1415ىػ 1994 -ـ .

127

ابف مفمح

128

ابف مفرج

إبراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف محمد ابف مفمح ،أبك إسحاؽ ،برىاف الديف
ت884 .ىػ ػػ ،المب ػػدع ش ػػرح المقن ػػع ،الناش ػػر :دار ع ػػالـ الكت ػػب – الري ػػاض،
ط.سنة 1423 ،ىػ 2003ـ .

محمػػد بػػف محمػػد بػػف مفػػرج ،أبػػك عبػػد اهلل ،شػػمس الػػديف ت763 .ىػػ ،كتػػاب

الفػركع ك معػػو تصػحيح الفػػركع ،تحقيػؽ :عبػػد اهلل بػف عبػػد المحسػف التركػػي،
الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط 1424 1.ىػ  2003 -مػ.
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129

بػ ػ ػػدر الػ ػ ػػديف بػ ػػدر الػ ػػديف أبػ ػػك عبػ ػػد اهلل محمػ ػػد بػ ػػف عمػ ػػي الحنبمػ ػػي البعمػ ػػي ت777 .ى ػ ػػ،

البعمي

مختصر الفتاكل المصرية البف تيمية ،تحقيؽ :محمد حامد الفقػي ،دار ابػف

القيـ – الدماـ – السعكدية 1406 ،ىػ 1986 -ـ.
منصػػكر بػػف يػػكنس بػػف إدريػػس البيػػكتي ت1051.ىػػ ،الػػركض المربػػع شػػرح

130

البيكتي

131

البيكتي

132

البيكتي

133

التميمي

134

الحجاكم

135

الزركشي

136

العاصمي

عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف قاسػػـ العاصػػمي الحنبمػػي النجػػدم ت1392.ىػػ،

137

العثيميف

محمد بف صالح بػف محمػد العثيمػيف ت1421 .ىػػ ،الشػرح الممتػع عمػى زاد

138

المرداكم

عبلء الديف أبػك الحسػف عمػي بػف سػميماف المػرداكم الدمشػقي الصػالحي ت.

زاد المسػػتنقع فػػي اختصػػار المقنػػع ،المحقػػؽ :سػػعيد محمػػد المحػػاـ ،الناشػػر:
دار الفكر لمطباعة كالنشر  -بيركت – لبناف

منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي ت 1051 .ىػ ،شرح منتيى اإلرادات

المسمى دقائؽ أكلي النيى لشػرح المنتيػى ،الناشػر :عػالـ الكتػب  -بيػركت،

ط.سنة 1996ـ.

منصػػكر بػػف يػػكنس بػػف إدريػػس البيػػكتي ت 1051 .ىػػ ،كشػػاؼ القنػػاع عػػف
متف اإلقناع ،تحقيؽ :ىبلؿ مصيمحي مصطفى ىبلؿ ،دار الفكر -بيركت،

ط.سنة1402ىػ.
محمػ ػػد بػ ػػف عبػ ػػد الكىػ ػػاب بػ ػػف سػ ػػميماف التميمػ ػػي ت1206 .ى ػ ػػ ،مختصػ ػػر
اإلنصاؼ كالشرح الكبير المحقؽ :عبد العزيز بف زيد الركمي ك،يره
إلقناع في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ
شػػرؼ الػػديف مكسػػى بػػف أحمػػد بػػف مكسػػى أبػػك النجػػا الحجػػاكم ت960 .ى ػػ،
تحقيؽ :عبد المطيؼ محمد مكسى السبكي ،دار المعرفة بيركت  -لبناف.

شػػمس الػػديف أبػػي عبػػد اهلل محمػػد بػػف عبػػد اهلل الزركشػػي ت772.ى ػػ ،شػػرح
الزركشػػي عمػػى مختصػػر الخرقػػي ،تحقيػػؽ :عبػػد المػػنعـ خميػػؿ إب ػراىيـ ،دار

الكتب العممية – بيركت – لبناف ،ط .سنة 1423ىػ 2002 -ـ.
حاشية الركض المربع شرح زاد المستقنع ،ط1397 .1ىػ

المستقنع ،الناشر :دار ابف الجكزم ،ط 1428 - 1422 ،1.ىػ.

885ىػ ،اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخبلؼ عمى مػذىب اإلمػاـ أحمػد
بف حنبؿ ،دار إحياء التراث العربي بيركت ػ لبناف ،ط1419 1.ىػ
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 .5الفقو عاـ
أبػػك بكػػر محمػػد بػػف إبػراىيـ بػػف المنػػذر النيسػػابكرم ت319 .ى ػ األكسػػط فػػي

139

ابف المنذر

140

ابف حزـ

أبػػك محمػػد عمػػي بػػف أحمػػد بػػف سػػعيد بػػف حػػزـ ت456.ىػػ ،المحمػػى ،تحقيػػؽ:

141

الشككاني

محمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد الشػػككاني ت1250 .ىػػ ،السػػيؿ الجػرار المتػػدفؽ

142

الشيباني

الػػكزير أبػػك المظفػػر يحيػػى بػػف محمػػد بػػف ىبي ػرة الشػػيباني ،اخػػتبلؼ األئمػػة

143

ً
القَّنكجي

أبػك الطيػب محمػػد صػديؽ خػاف بػػف حسػف بػف عمػػي ابػف لطػؼ اهلل الحسػػيني
البخارم ً
القَّنكجي ت1307 .ىػ ،الركضة النديػة شػرح الػدرر البييػة ،لناشػر:

144

القكنكم

قاسـ بف عبد اهلل بف أميػر عمػي القكنػكم الركمػي الحنفػي ت978 .ى ػ أنػيس

145

الم ٍن ىبجي
ى

146

ابف الصبلح تقػػي الػػديف أبػػك عمػػرك عثمػػاف بػػف عبػػد الػػرحمف ابػػف الصػػبلح ت643 .ىػ ػ

السػػنف كاإلجمػػاع كاالخػػتبلؼ ،تحقيػػؽ :أبػػك حمػػاد صػػغير أحمػػد بػػف محمػػد
حنيػ ػػؼ ،الناشػ ػػر :دار طيبػ ػػة  -الريػ ػػاض  -السػ ػػعكدية ط 1405 - 1.ى ػ ػػ،

 1985ـ

أحمد شاكر ،ط .دار الفكر – بيركت.

عمى حدائؽ األزىار ،الناشر :دار ابف حزـ ،ط.1.

العمم ػ ػػاء ،تحقي ػ ػػؽ :الس ػ ػػيد يكس ػ ػػؼ أحم ػ ػػد ،الناش ػ ػػر :دار الكت ػ ػػب العممي ػ ػػة -
بيركت– لبناف ،ط 1423 1.ىػ  2002 -ـ.

دار المعرفة

الفقيػػاء فػػي تعريفػػات األلفػػاظ المتداكلػػة بػػيف الفقيػػاء ،تحقيػػؽ :يحيػػى م ػراد،

الناشر :دار الكتب العممية1424 ،ىػ 2004 -ـ

الم ٍن ىبجػي ،المبػاب فػي الجمػع بػيف السػنة كالكتػاب،
أبي محمد عمػى بػف زكريػا ى
تحقيؽ :الدكتكر محمد فضؿ عبد العزيز المراد ،دار القمػـ – دمشػؽ ،ط،2.
1414ىػ 1994 -ـ
طبق ػػات الفقي ػػاء الش ػػافعية ،تحقي ػػؽ محي ػػي ال ػػديف عم ػػي نجي ػػب ،الناش ػػر دار

البشائر اإلسبلمية – بيركت ،سنة 1992ـ.
147

ابف حجر

أحمػػد بػػف عمػػي بػػف حجػػر أبػػك الفضػػؿ العسػػقبلني الشػػافعي ،لسػػاف المي ػزاف،

تحقي ػ ػػؽ :دائػ ػ ػرة المع ػ ػػرؼ النظامي ػ ػػة – الين ػ ػػد ،الناش ػ ػػر :مؤسس ػ ػػة األعمم ػ ػػي

لممطبكعات  -بيركت ،ط1406 ،3.ىػ 1986 -ـ.
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148

ابف ماككال

149

أبػ ػػك الفضػ ػػؿ العبلمة القاضي أبك الفضؿ عياض اليحصبي ت 544 .ىػ ،الشػفا بتعريػؼ

اليحصبي

األميػ ػػر الحػ ػػافظ ابػ ػػف مػ ػػاككال ،اإلكمػ ػػاؿ فػ ػػي رفػ ػػع االرتيػ ػػاب عػ ػػف المؤتمػ ػػؼ

كالمختمؼ في األسماء كالكنى كاألنساب ،دار الكتاب اإلسبلمي – القاىرة

حقػ ػػكؽ المصػ ػػطفى  -مػ ػػذيبل بالحاشػ ػػية المسػ ػػماة مزيػ ػػؿ الخفػ ػػاء عػ ػػف ألفػ ػػاظ
الشػػفاء ،دار الفكػػر الطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع – بيػػركت -لبنػػاف ،ط .سػػنة،
 1409ىػ  1988 -ـ.

150

األدنركم

أحمػػد بػػف محمػػد األدنػػركم ،طبقػػات المفس ػريف ،تحقيػػؽ :سػػميماف بػػف صػػالح

151

التقي الغزم

التقي الغزم ،الطبقات السنية في تراجـ الحنفية.

152

حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاجي مصػػطفى بػػف عبػػد اهلل القسػػطنطي الركمػػي الحنفػػي ،المشػػيكر بػػالمبل كاتػػب

الخزم ،الناشر :مكتبة العمكـ كالحكـ  -المدينة المنكرة ،ط1997 ،1.ىػ

خميفة

الحمبػ ػػي ،المعػ ػػركؼ بحػ ػػاجي خميفػ ػػة ،كشػ ػػؼ الظنػ ػػكف عػ ػػف أسػ ػػامي الكتػ ػػب

153

الدمشقي

ابػ ػػف ناصػ ػػر الػ ػػديف شػ ػػمس الػ ػػديف محمػ ػػد بػ ػػف عبػ ػػد اهلل بػ ػػف محمػ ػػد القيسػ ػػي

154

الذىبي

155

الذىبي

156

رضا كحالة

عمػػر رضػػا كحالػػة ،معجػػـ المػػؤلفيف ،الناشػػر :مكتبػػة المثنػػى  -بيػػركت دار

157

الزيمعي

أبػػك محمػػد عبػػد اهلل بػػف أسػػعد بػػف عمػػي بػػف سػػميماف اليػػافعي ،م ػرآة الجنػػاف

كالفنكف ،دار الفكر.

الدمشػ ػػقي ،تكضػ ػػيح المشػ ػػتبو فػ ػػي ضػ ػػبط أسػ ػػماء الػ ػػركاة كأنسػ ػػابيـ كألقػ ػػابيـ

ككنػػاىـ ،تحقيػػؽ :محمػػد نعػػيـ العرقسكسػػي ،دار النشػػر :مؤسسػػة الرسػػالة -

بيركت ،ط1993 ،1.ـ.
اإلماـ شمس الديف محمػد بػف أحمػد بػف عثمػاف الػذىبي ت748 .ى ػ 1374
ـ ،سػػير أعػػبلـ النػػببلء ،أشػػرؼ عمػػى تحقيػػؽ الكتػػاب كخػػرج أحاديثػػو :شػػعيب

األرنؤكط ،مؤسسة الرسالة  -بيركت ،ط 1413 ،9 .ىػ 1993ـ.

أبك عبد اهلل محمد بف أحمػد بػف عثمػاف بػف قايمػاز الػذىبي ،العبػر فػي خبػر

مف ،بر ،تحقيؽ :أبك ىاجر محمد السعيد بف بسيكني ز،مكؿ ،الناشػر :دار

الكتب العممية – بيركت.

إحياء التراث العربي  -بيركت.

كعبرة اليقظاف في معرفة حكادث الزمػاف ،الناشػر :دار الكتػاب اإلسػبلمي -

القاىرة 1413 -ىػ 1993 -ـ.
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اإلمػػاـ أبػػي سػػعد عبػػد الكػريـ بػػف محمػػد بػػف منصػػكر التميمػػي السػػمعاني ت.

158

السمعاني

159

الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيباني أب ػػك الحس ػػف عم ػػي ب ػػف أب ػػي الك ػػرـ محم ػػد ب ػػف محم ػػد الش ػػيباني الج ػػزرم ت.

 562ىػ ،األنساب ،تعميؽ :عبد اهلل عمر الباركدم ،الناشػر :دار الجنػاف -
بيركت  -لبناف ،ط 1408 ،1.ىػ  1988 -ـ.

الجزرم

630ى ػػ ،المبػػاب فػػي تيػػذيب األنسػػاب ،الناشػػر دار صػػادر  -بيػػركت ،سػػنة

160

الصفدم

ص ػػبلح ال ػػديف خمي ػػؿ ب ػػف أيب ػػؾ الص ػػفدم ،الػ ػكافي بالكفي ػػات ،تحقي ػػؽ :أحم ػػد

161

الصيمرم

القاضػ ػػي أبػ ػػي عبػ ػػد اهلل حسػ ػػيف بػ ػػف عمػ ػػي الصػ ػػيمرم ،أخبػ ػػار أبػ ػػي حنيفػ ػػة

162

العكرم

عب ػػد الح ػػي ب ػػف أحم ػػد ب ػػف محم ػػد العك ػػرم الحنبم ػػي ت1089 .ىػ ػػ ،ش ػػذرات

163

القرشي

164

النسفي

165

الرازم

محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم ،مختار الصحاح ،تحقيؽ :محمػكد

166

َّ
الزبيدم

ػرزاؽ الحسػػيني أبػػك الفػػيض ،الممقٌػػب بمرتضػػى،
محمػػد بػػف عبػػد الػ ٌ
محمػػد بػػف ٌ
ٌ
َّ
الزبي ػ ػػدم ،ت ػ ػػاج الع ػ ػػركس م ػ ػػف جػ ػ ػكاىر الق ػ ػػامكس ،تحقي ػ ػػؽ :مجمكع ػ ػػة م ػ ػػف

النشر 1400ىػ 1980 -ـ.

األرنػ ػ ػػاؤكط كتركػ ػ ػػي مصػ ػ ػػطفى ،الناشػ ػ ػػر :دار إحيػ ػ ػػاء الت ػ ػ ػراث -بيػ ػ ػػركت -
1420ىػ 2000-ـ.

كأصحابو ،الناشر :عالـ الكتب – بيركت ،سنة 1405ىػ 1985 -ـ.

الػ ػػذىب فػ ػػي أخبػ ػػار مػ ػػف ذىػ ػػب ،تحقيػ ػػؽ :عبػ ػػد القػ ػػادر األرنػ ػػؤكط ،محمػ ػػكد
األرناؤكط ،الناشر :دار ابف كثير – دمشؽ ،سنة 1406ىػ.
عبػػد القػػادر بػػف أبػػي الكفػػاء محمػػد بػػف أبػػي الكفػػاء القرشػػي أبػػك محمػػد ت.
 ،775الجػ ػكاىر المض ػػية ف ػػي طبق ػػات الحنفي ػػة ،الناش ػػر :مي ػػر محم ػػد كت ػػب

خانو.

نجـ الديف عمر بف محمد بف أحمد النسػفي ،القنػد فػي ذكػر عممػاء سػمرقند،

تحقيؽ :يكسؼ اليادم ،طبع بإيراف1420 ،ىػ 1999ـ.
خامسان :كتب المغة

خاطر ،الناشر :مكتبة لبناف ناشركف – بيركت ،ط1995 - 1415 ،.

المحققيف ،الناشر :دار اليداية.
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الزي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات إبراىيـ مصطفى ػ أحمػد الزيػات ػ حامػد عبػد القػادر ػ محمػد النجػار ،المعجػـ
كآخركف

الكسيط ،تحقيؽ :مجمع المغة العربية ،الناشر :دار الدعكة

168

الفيكمي

أحم ػػد ب ػػف محم ػػد ب ػػف عم ػػي المق ػػرم الفي ػػكمي ،المص ػػباح المني ػػر ف ػػي ،ري ػػب

169

المطرز

أبػػك الفػػتح ناصػػر الػػديف بػػف عبػػد السػػيدبف عمػػي بػػف المطػػرز ،المغػػرب فػػي

الشرح الكبير لمرافعي ،الناشر :المكتبة العممية – بيركت.

ترتيػػب المعػػرب ،تحقيػػؽ :محمػػكد فػػاخكرم ك عبػػد الحميػػد مختػػار ،الناشػػر:
مكتبة أسامة بف زيد – حمب1979 .1 ،ـ.
سادسان :مكسكعات كمجالت

170

الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد  ،مجمة
البحكث اإلسبلمية  -مجمة دكرية تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات
البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد  -معيا ممحؽ بتراجـ األعبلـ

كاألمكنة .
171

المكسكعة الفقيية الككيتية ،صادر عف ك ازرة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية -
الككيت
سابعان :مكاقع انترنت

172

twitmail.com/email/569832205/45/569832205 .

173

http:
//www.ghaemiyeh.com/ar/elements/dlibrary/?part=ready&ac
tion=study&pa

174

www.waqfeya,com/open,php?cat=278book=733

175

http:
//www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?View=Pa
ge&HajjEntryID
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