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  أثر اتحاد المجلس على تصرفات

  َّالمكلف في العبادات

  حسین سید مجاهد حسن

  . مصرر، دمنهو، جامعة األزهر،الشریعة والقانونكلیة  ،الفقه المقارنقسم 

 drhussienmegahed76@yahoo.com:البرید اإللكتروني

ا :  
 املجلس عىل ترصفات املكلف قضية العبادات وأثر احتادتناولت يف هذا البحث      

، وأثـر احتـاد التعريف بمفردات البحث:  النحو التايلالبحث عىلوقد جاء هذا ، فيها

تكـرر القـيء وأثـره يف الوضـوء، أثـر احتـاد املجلـس يف حكم جتديد املجلس يف 

تكرار سامع أو تالوة سجدة ، أثر احتاد املجلس يف نقض الوضوء عند من يرى ذلك

، سجود السهو إذا تركه املصيل، وتذكره بعد الـسالمحتاد املجلس يف التالوة، أثر ا

الصالة عىل اإلحرام، أثر احتاد املجلس يف  تداخل الفدية يف أثر احتاد املجلس يف

 . أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، وخامتة فيها-صىل اهللا عليه وسلم-النبي 

ت االعبادات-املكلف-تترصفا- املجلس-احتاد-أثر :ا .  
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Abstract: 

     In this research I dealt with the issue of worship and the effect 

of the council’s union on the behavior of the person charged with 

it, and this research came as follows: Definition of the terms of 

the research, and the effect of the council’s union on the ruling 

on the renewal of ablution, the effect of the council’s union on 

recurrent vomiting and its effect on nullifying ablution among 

those who see that. The union of the majlis in the repetition of 

hearing or reciting the prostration of recitation, the effect of the 

union of the majlis on the prostration of forgetfulness if the 

worshiper left it, and remembrance of it after the salutation, the 

effect of the union of the majlis in the overlap of the ransom in 

the ransom, the effect of the union of the majlis in the prayer of 

the Prophet - may God bless him and grant him peace -, and a 

conclusion in it most important The researcher's findings. 
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)١٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا  

احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد البشري النذير الـرساج     

 املنري املبعوث رمحة للعاملني، وعىل اآلل واألصحاب أمجعني، وبعد،  

ح أحوال البرشية يف مجيع املجاالت، وعىل كل فإن الرشيعة اإلسالمية كفيلة بإصال

 ورائـدة األصل،األصعدة، وهذا ما فهمه الفقهاء فجاءت اجتهاداهتم متامشية مع هذا 

يف هذا املضامر سبقت عـرصها، بـل يقـف الباحـث املطلـع عـىل أقـواهلم الفقهيـة 

 .ًمتعجبا عندما يراهم مل يرتكوا شاردة، وال واردة إال بينوا حكمها

ذه القـضايا التـي بحثهـا فقهاؤنـا قـضية احتـاد املجلـس وأثـره عـىل تـرصفات ومن ه

 والتي تدخل يف أبواب كثـرية مـن أبـواب الفقـه يف العبـادات واملعـامالت املكلف،

واقتـرصت يف بحثـي قـضية .واألحوال الشخصية واحلدود وغريهـا مـن أبـواب الفقـه

ألهنا قضية مهمة يف حياة  فيها؛العبادات وأثر احتاد املجلس عىل ترصفات املكلف 

 .ًاملسلم، ال يستغنى عنها، ألهنا تشمل كثريا من أمور حياته اليومية

 : عىل النحو التايلمباحث،وخامتة، وستة متهيدي،فصل  وفيه البحث،وقد جاء هذا 

  فصل متهيدي يف التعريف بمفردات البحث :ا اول

 احد  حكم جتديد الوضوء يف املجلس الو:ا اول

 ما تكرر القيء يف جملس واحد وأثـره يف نقـض الوضـوء عنـد مـن يـرى :ا

 .ذلك

 اتكرار سامع أو تالوة سجدة التالوة يف جملس واحد:ا. 

 ااسجود السهو إذا تركه املصيل، وتذكره بعد السالم:ا. 

 ااد املجلستداخل فدية تكرار اجلامع حال اإلحرام مع احت:ا. 

 دسامع احتاد املجلس-صىل اهللا عليه وسلم-الصالة عىل النبي :ا  



 

)١٢٨(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

  ا فكانت يف أهم النتائج التي توصل إليها الباحث:وأ . 

فـإين أدعـو اهللا  –لـذا . وما أظن أنه وصل حد الكامل أو قاربـه؛ ألن الكـامل هللا وحـده

ًال بحثي هذا القبول، وال أجد من هذا خريا العيل القدير أن يعصمني من الزلل، وأن ين

ًإين رأيت أنه ال يكتب إنـسان كتابـا اليـوم إال، وقـال يف {: من قول العامد األصفهاين

غده لو غري هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفـضل، 

نقص عىل مجلة ولو ترك هذا لكان أمجل، وهذا من أعظم العرب ودليل عىل استيالء ال

 . }البرش



  

)١٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :ا اي
ت ا ا  

أو : دا}أ{:  
 يف -رمحـه اهللا - كلفظة مفردة تعنـي كـام يقـول ابـن فـارس }أثر{:  مدلول كلمة-١

ٍاهلمـزة والثـاء والـراء، لـه ثالثـة أصـول{: معجم مقاييس اللغة ُ ُ َ َُ ُ َ َ ََّ َ ُ َُّ ُْ َ ِتقـديم الـيشء، : َْ ِ
ْ َّ ُْ ُوذكـر َ ْ ِ

َ

ِاليشء، ورسم اليشء الباقي ِ ِ
َ َْ ْ َّْ َُّ ْ ُقال اخلليل. َ ِ َْ َ ٍلقد أثرت بأن أفعل كذا، وهو هم يف عـزم: َ ْ َ ُ َْ َ َ ُ َ َِ ٌّ َْ َ َْ ََ َْ َ ِ ِ .

َوتقول افعل يا فالن هذا آثرا ما ً َ
ِ َ َ َْ َ َُ ُ ْ ُُ ًأثـر فيـه تـأثريا: ويقال) ١(.}َ َ ًتـرك فيـه أثـرا، ومنـه قولـه : َّ ََ َ– 

َّفأث{: تعاىل ًرن به نقعاََ ْ َ ِ ِ َ  .}ًن أثراأظهر{أي ] ٥: العاديات [}ْ

 عـن هـذه }أثر{ال خيرج استعامل الفقهاء للفظ : أما مدلول الكلمة يف االصطالح-٢

املعاين اللغوية فيطلقونه بمعنى ما يرتتب عىل اليشء، وهو املسمى باحلكم عندهم 

دخـول : الـصحيح البـاتبمعنى األثر املرتتب عىل اليشء، فاألثر املرتتب عىل البيع 

 . السلعة يف ملك املشرتي، ودخول الثمن يف ملك البائع

ُوحكمه {: جاء يف االختيار يف تعليل املختار يف الفقه احلنفي ُ َُ  أي األثـر املرتتـب -ْ

� ثبوت امللك للمشرتي يف املبيع، وللبائع يف الثمن إذا كان بات-عىل البيع  َ َُ َ َ َُ َ ْ ْ ِْ َ َُّ ُِ ِِ ِ ِْ ِ ِ ِ ِِ َْ ِْ  )٢ (.}اَ

  
  

                                                        
أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، أبــو احلــسني : معجــم مقــاييس اللغــة لإلمــام: انظــر) ١(

عبــد الــسالم حممــد : حتقيــق. م١٩٧٩ -هـــ ١٣٩٩دار الفكــر : ، ط)٥٣/ ١(، )هـــ٣٩٥: املتــوىف(

: املتـوىف(أمحـد خمتـار عبـد احلميـد عمـر : معجـم اللغـة العربيـة املعـارصة للـدكتور: وانظر.هارون

.  م٢٠٠٨ - هــ ١٤٢٩األوىل، : عامل الكتب الطبعـة: ، ط)٢٤٠٩/ ٣(بمساعدة فريق عمل، ) هـ١٤٢٤

 .}أ ـ ث ـ ر{مادة 

عبد اهللا بن حممود بن مودود املوصيل البلخي، جمـد الـدين : ختار لإلماماالختيار لتعليل امل: انظر) ٢(

 - هــ ١٣٥٦ -مـرص  – القـاهرة -مطبعـة احللبـي : ، ط)٤/ ٢(، )هـ٦٨٣: املتوىف(أبو الفضل احلنفي 

 ). من علامء احلنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا(الشيخ حممود أبو دقيقة : حتقيق.  م١٩٣٧



 

)١٣٠(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

  ًم :د ا دا:  
احتـاد، واملجلـس، : ومهـا احتاد املجلـس مركـب إضـايف يتكـون مـن كلمتـني-١

 .واألسامء املركبة يبدأ يف تعريف مفرداهتا، ثم تعريفها بعد اإلضافة

َّومن ثم سأتكلم عن هاتني الكلمتني من الناحية اللغوية، ثم أخلـص منهـا إىل الناحيـة  َ

 . حية املقصودة هنااالصطال

امتزاج الشيئني واختالطهام حتى يصريا :  كلفظة مفردة تعني}احتاد{: أما مدلول كلمة

ًشــيئا واحــدا ُاحتــدت األشــياء: يقــال.  ً ّوصــارت شــيئا واحــدا، واحتــدت  انــدجمت: َّ ً ً

ًصارت خيطا واحدا : ُاخليوط ً)١ .( 

ُاملجلس: (أما مدلول كلمة ْ
ِ ُ موضع ابكرس الالم) َْ ْ

ِ
ُجللوس وبفتحها املصدرَ َ ْْ ََْ َُْ

ِ َ ِ ِ ُواجلمع ،ُ َْ َْ

ُاملجالس،وقد يطلق املجلس عىل أهله جمازا تسمية للحال باسم املحل يقال َ ً َُ ْ َ ْ ُِّ ْ َ ََ َ ْ َ ُ ْ َ ُ ََْ َْ َِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ً َْ َ َُ َ اتفق :ْ َ َّ

ُاملجلس ْ
ِ ًوترد يف اللغة أيضا مصدرا ميميا. َْ ً  ً واسام للزمان،فإن أريد به اسم املكـان،،ً

فاملراد به الفرتة : ،وهو األظهرصار املراد به موضع اجللوس،وإن أريد به اسم الزمان

 )٢(.الزمنية

اهليئة :فهي تطلق ويراد هبا عند الفقهاء، أما مدلول احتاد املجلس يف االصطالح-٢

ّ واتصاهلا وعدم تغريها وانقالهبا عام كانت عليه؛،َّواحلالة التي يكون املكلف عليها ُّ ّ 

                                                        
الــسيد الــرشيف أيب احلــسن عــيل بــن حممــد بــن عــيل احلــسيني اجلرجــاين : فــات لإلمــامالتعري: انظــر) ١(

: الطبعــة الثانيــة، حتقيــق –لبنــان  –بــريوت - دار الكتــب العلميــة : ، ط١٣: ، ص)هـــ٨١٦: املتــوىف(احلنفــي 

 .}دو ـ ح ـ {مادة ). ٢٤٠٩/ ٣(معجم اللغة العربية املعارصة مرجع سابق : وانظر. حممد باسل عيون السود

أيب نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفـارايب :  وصحاح العربية، لإلمام،الصحاح تاج اللغة: انظر) ٢(

 -   هــ١٤٠٧الرابعـة :  لبنـان الطبعـة-بـريوت –دار العلم للماليني : ، ط)٩١٤/ ٣(، )هـ٣٩٣: املتوىف(

 بـن أيب بكـر بـن عبـد حممد: خمتار الصحاح لإلمام:وانظر. أمحد عبد الغفور عطار:  م، حتقيق١٩٨٧

 – الدار النموذجية، بريوت -املكتبة العرصية : ، ط)٥٩: ص(، )هـ٦٦٦: املتوىف(القادر احلنفي الرازي 

 .يوسف الشيخ حممد:حتقيق. م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠اخلامسة، : الطبعة-صيدا 



  

)١٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 )١(: يكون باعتبارينوذلك

ً ما يتعلق بفعل املكلف منفردا، فبعض األحكام الفقهية الصادرة عـن :ار اول 

 .فيها أن يتحد مكان تكرار الفعل منه املكلف يشرتط

 مر اوهو ما يقع بني اثنني فأكثر، وال يؤثر إال مـع غـريه، وذلـك يكـون يف :ا 

 . العقودالغالب األعم يف 

 . باحتاد املجلس يف حمل البحث هو االعتبار األولصودواملق

ً :ت دا:  
َترصف، يقـال: لغة مجع) الترصفات: ( مدلول كلمة ِّتـرصف تـرصفا فهـو متـرصف، : َّ ُّ َُّ ً َ

َّواملفعول مترصف فيه ُترصف الشخص: ويقال. ُ َّ َّسـلك سـلوكا معينـا، وتـرصف يف : َّ ً ًَّ ََ َ

ًته عن وجهه رصفا ورصف،أداره: األمر ْ َ
ِ ِ ْ َ ْ َّ من بـاب رضب، ورصفـت األجـري، والـصبي ،َ ِ َّ َ َ َ َ َْ َ َ

ِ َ ُ ْ َ َ ِ ِ

ُخليت سبيله َ َِّ َ ُْ ُ ورصفت املال أنفقته،َ َُ ُْ َْ ْ َ َ َْ َ َ) ٢(. 

ًيف اصطالح الفقهاء مل يذكر الفقهاء يف كتبهم تعريفـا ) الترصفات:(أما مدلول كلمة

كل ما يصدر عن الشخص من قول :للترصف،ولكن يفهم من كالمهم أن الترصف هو

ًأو فعــل بإرادتــه،ويرتب الــرشع عليــه أحكامــا خمتلفــة، ســواء أكــان يف صــالح ذلــك 

 .)٣ (الشخص؛ كالبيع واإلجارة، أو لغري صاحله كالوقف والوصية

                                                        
دار : ، ط)٢٠٢/ ١(وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويتية، - املوسوعة الفقهية الكويتية: انظر) ١(

 .الكويت –السالسل، الطبعة الثانية 

 ).١٢٩١/ ٢ (، مرجع سابق،(معجم اللغة العربية املعارصة د أمحد خمتار عبد احلميد عمر : انظر) ٢(

أمحـد بـن حممـد بـن عـيل : املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري لإلمـام: وانظر. }ف-ر-ص{مادة 

 .بريوت –املكتبة العلمية :، ط)٣٣٨/ ١(، )هـ٧٧٠نحو : املتوىف(الفيومي ثم احلموي، أبو العباس 

عرفة أحوال اإلنسان يف املعامالت الرشعية عىل مذهب اإلمام أيب حنيفة ممرشد احلريان إىل : انظر) ٣(

، )٣٧٤:( حممد قدري باشا، ص/ ًالنعامن مالئام لعرف الديار املرصية، وسائر األمم اإلسالمية، تأليف 

 . جمدي باسلوم/ د.أ: ، حتقيق ودراسة-بريوت  –تب العلمية دار الك: ط



 

)١٣٢(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

  ًرا : دا:  
َّاملكلف: (مدلول كلمة َ ًكلف يكلف، تكليفا، ف اسم مفعول من: لغة تعني) ُ ِ ْ ََ ِّ َّهو مكلفَّ َ ُ ،

ِّمكلف: منه واسم الفاعل َ ًكلفه أمرا:يقال. ُ َأوجبه أو فرضه عليه، و : َّ َ ًكلفه تكليفا(ََ َِ ْ َ َُ ُأمره ) َّ َ َ َ

ِبام يشق عليه
ْ ََ َ ُّ ُ َ َتكلف(َو . ِ ََّ ُاليشء جتشمه)َ َ َّ َ َ َ ْ َّ) ١(. 

َّاملكلف:( أما مدلول كلمة َ ، من تعلق به حكـم الـرشع فهو: يف اصطالح األصوليني) ُ

 .)٢ (وهو البالغ العاقل املختار الذي يفهم اخلطاب، والذي بلغته دعوة اإلسالم

ً :دات دا:  
َلغة مجع عبادة،وهي) العبادات: (مدلول كلمة

ِ
ُاالنقيـاد واخلـضوع،يقال: َ َ ُُ ُْ َ

ِ ْ ُعبـدت اهللاََّ :ِ ْ َ َ

ًأعبده عبادة َ َ ُ ُ ْ
ِ ُ ًوعبودية َ َّ ُ ًومعبدة ومعبدا ُ َفهـو عابـد،واملفعول معبـود، وعبـد اهللاَتألـه لـه : ً ْ َ ِ :

َوحده وأطاعه، وانقاد َ َ وذل له، والتزم رشائع دينه، وأدى فرائضه،َ وخضع،ََّ ِ
َّ َ َ َّ) ٣(. 

األحكام الرشعية العمليـة التـي : هي يف اصطالح الفقهاء) العبادات:(أما مدلول كلمة

وابتغاء الثواب يف اآلخرة، يكون الغرض منها التقرب إىل اهللا سبحانه وتعاىل وشكره، 

 .كالصالة والصوم والزكاة واحلج

                                                        
معجم اللغة العربية املعارصة مرجع سابق : وانظر. ٢٧٢: ص(سابق، خمتار الصحاح، مرجع : انظر) ١(

جمـد الـدين أبـو الـسعادات املبـارك بـن : النهاية يف غريب احلديث واألثر لإلمام: وانظر). ١٩٥٠/ ٣(

، )١٩٦/ ٤(، )هـ٦٠٦: املتوىف(بن عبد الكريم الشيباين اجلزري ابن األثري حممد بن حممد بن حممد ا

 حممـود حممــد -طـاهر أمحـد الـزاوى : حتقيــق. م١٩٧٩ -هــ ١٣٩٩ بـريوت، -املكتبـة العلميـة : ط

 .الطناحي

ّعبد الرحيم بن احلسن بن عـيل اإلسـنوي الـشافعي، :هناية السول رشح منهاج الوصول لإلمام: انظر) ٢(

 -لبنــان-بـريوت-دار الكتـب العلميــة : ، ط)١٨: ص(، )هــ٧٧٢: املتــوىف(مـد، مجــال الـدين أبـو حم

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠األوىل : الطبعة

املـصباح املنـري يف غريـب : وانظر). ١٩٥٠/ ٣(معجم اللغة العربية املعارصة مرجع سابق : انظر) ٣(

أمحـد : تـأليف) عة لغويـة حديثـةموسو(اللغة معجم متن : وانظر). ٣٨٩/ ٢(الرشح الكبري مرجع سابق 

 .بريوت – دار مكتبة احلياة :، ط)٨/ ٤ (،)عضو املجمع العلمي العريب بدمشق(رضا 



  

)١٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 والباعث عليها حتقيق مـصلحة ،أما األحكام الرشعية العملية التي يكون الغرض منها

 .دنيوية أو تنظيم عالقة بني فردين أو مجاعتني، فإهنم يسموهنا معامالت

ِاعلـم أن مـدار أمـور الـ{:جاء يف حاشية ابن عابدين ُ َ َ ُْ ََ َّ َ ِدين عـىل االعتقـاداتْ ِ
َ ْ ََ ِ َ ِ ِ واآلداب،ِّ َ َْ، 

ِوالعبادات ِ
َ َ ِ واملعامالت،َْ َ َ َ ِ والعقوبات، واألوالن ليسا مما نحن بصدده،َُْ ِ ِ َِ َ ُ ْ َّ َ َ ُ َِ َ َّ َ ْ َ ِْ َ َْ ُ . 

ََْ َداُتَُِالصالة، والزكاة، والصوم، واحلج، واجلهاد: َوا َ ُّ َ ْ َّ َ َ ََّ ِ ْ َْ ُ ُ َُ َّ ُواملعامالت. َ َ َ َ ٌ مخسةَُْ ََ ْ :

ُاملعاوضات املالية، واملناكحات، واملخاصامت، واألمانات، والرتكات َ ُ ُ َ ُ َ َ ُِ ََّ َ َ َ َ َ َ َ ََ ََ َّْ ُْ ُْ َْ َُْ ُ ِ...{) ١(. 

  :ا اول
اا ا  ءا    

َاتفق الفقهاء عىل استحباب جتديد الوضوء إذا فـصل بـني  :  ااع   ِ ُ

ِالوضوءين ب ْ َ ُ ُ َفاصل، فإذا أراد املسلم الصالة، وهو عىل وضوء سبق، فإنه يستحب ْ َ َ
ٍ

 .وضوءه مرة ثانية إذا مل يتحد املجلس له أن جيدد

َوقيل{:ًحاكيا فيه اإلمجاع عن القايض عياض يقول اإلمام النووي ِ
ْبل مل يرشع : َ ََ ْ ُ ْ َ ْ-

ُ إال ملن أحدث، ولكن جتديده لك- أي الوضوء  ِ ِ ِ ِ
ُ َّ َ ْ َْ َْ َ َ َ َ َ َّ ذا ِ ىل ه ستحب، وع َل صالة م َ َ َـِّ َـ َ ٌّ َ ََ ْ ُـ

ٍ

ٌأمجع أهل الفتوى بعد ذلك، ومل يبق بينهم فيه خالف  َ َ َْ َ ْ ُِ ِ ِ ِ
ْ ْ َُ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ َ ايض ...َْ الم الق ذا ك ِه َـ ْ َ َُ َـ - َـ

َرمحه اهللاَُّ تعاىل َ ُ ََ ِ
َ.{) ٢(. 

ْالوضوءين ولكنهم اختلفوا يف تكراره يف املجلس الواحد أو إذا مل يفصل بني َ ُ ُ ْ. 

 :هل يستحب أم يكره؟وكان خالفهم عىل ثالثة أقوال

                                                        
 ابن عابدين، حممـد أمـني بـن عمـر بـن عبـد العزيـز :لإلمام وحاشية ابن عابدين ،الدر املختار: انظر) ١(

الثانيــة، : الطبعــة-بـريوت -كــردار الف:  ط،)٧٩/ ١(، )هــ١٢٥٢: املتــوىف(عابـدين الدمــشقي احلنفـي 

 . م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

أيب زكريـا حميـي الـدين حييـى بـن رشف : املنهاج رشح صحيح مسلم بـن احلجـاج لإلمـام: انظر) ٢(

 ١٣٩٢الثانية، :  الطبعة-بريوت –دار إحياء الرتاث العريب : ، ط)١٠٣/ ٣(، )هـ٦٧٦: املتوىف(النووي 



 

)١٣٤(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

 ً يــرى أصــحابه أنــه يــستحب جتديــد الوضــوء مطلقــا، ولــو مــع احتــاد:ال اول  

وهو قـول عنـد .  والوضوء الثاين،املجلس،وإن مل حيصل فاصل بني الوضوء األول

 .)٢(وقول عند املالكية .)١ (احلنفية

 .)٣(ووجه عند الشافعية

ً أصحابه استحباب التجديد مرة واحدة مطلقا، تبـدل املجلـس أم يرى :امال  

 .)٤ (وهو قول عند احلنفية.ال، ويكره إذا تكرر

 أصحابه أنه يكره يف جملس واحد سواء أكان التجديد مرة واحدة يرى :اال 

وهــو .  والتجديـد زمــن يقـع بمثلـه تفريـق،أم تكـرر، بـل البـد أن يتخلــل بـني الوضـوء

 .)٧ (ومذهب احلنابلة، )٦ (الشافعية ، وأصح الوجهني عن)٥(مد عند املالكية املعت

                                                        
 ).١١٩/ ١(ق، حاشية ابن عابدين مرجع ساب: انظر)  ١(

ــر) ٢( ــام: انظ ــل لإلم ــرص خلي ــل يف رشح خمت ــب اجللي ــدين أيب: مواه ــمس ال ــنش ــد ب ــد اهللا حمم    عب

، )هـ٩٥٤: املتوىف(ُّ حممد بن عبد الرمحن الطرابليس املغريب، املعروف باحلطاب الرعيني املالكي 

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر الطبعة: ، ط)٣٠٣/ ١(

عبـد امللـك بــن عبـد اهللا بـن يوســف بـن حممــد :ة املطلــب يف درايـة املـذهب لإلمــامهنايـ: انظـر)   ٣(

دار : ، ط)١٥٥/ ١(، )هــ٤٧٨: املتـوىف( املعايل، ركن الدين، امللقب بإمام احلـرمني اجلويني، أيب

 .ّعبد العظيم حممود الديب/ د. أ: م، حتقيق٢٠٠٧-هـ١٤٢٨األوىل، : املنهاج الطبعة

 ).١١٩/ ١(عابدين مرجع سابق، حاشية ابن : انظر)  ٤(

 ). ٣٠٣/ ١(مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل مرجع سابق، : انظر)   ٥(

زكريا بن حممد بن أمحد بن زكريا األنـصاري، : الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية لإلمام: انظر)   ٦(

 يمنيةاملطبعة امل: ، ط)١٠٧/ ١) (هـ٩٢٦: املتوىف( حييى السنيكي زين الدين أيب

عالء الدين أبو احلسن عـيل بـن سـليامن بـن : اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف لإلمام: انظر)   ٧(

ْأمحد املرداوي  هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن، القاهرة : ، ط)٣١٤/ ١(، ) هـ٨٨٥: املتوىف(َ

الــدكتور عبــد اهللا بــن عبــد : حتقيــق.  م١٩٩٥ - هـــ ١٤١٥األوىل، :  مجهوريــة مــرص العربيــة الطبعــة-

 .  الدكتور عبد الفتاح حممد احللو-املحسن الرتكي 



  

)١٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

دد   : اا  و ، ءا   م ول ال اا أد
مء اول، واء اا     وإن ،ا 

 لا ا بل أا:  
من {: -  صىل اهللا عليه وسلم -قال رسول اهللا :  قال- عنهامريض اهللا-عن ابن عمر -١

ُتوضأ عىل طهر كتب له عرش حسنات ْ َ َ
ِ ُ ٍ ْ ُ َ  ).١ (رواه ابن ماجه، وأبو داود، والرتمذي. }َّ

ا  ا ولو بال فصل ،دل احلديث بإطالقه عىل مرشوعية الوضوء:و 

  ).٢( بصالة أو جملس آخر، وال إرساف فيام هو مرشوع

يناقش بأمرين:ا:  

رشح " يف -  رمحه اهللا -هذا احلديث حديث ضعيف قال اإلمام النووي:ا اول

عبد الرمحن بن زياد األفريقي، وأبو : هو ضعيف يف إسناده ضعيفان{:  عنه"أيب داود

ًغطيف جمهول عينا وحاال ً ُ{) ٣.( 

                                                        
ــر)   ١( ــام: انظ ــه لإلم ــن ماج ــنن اب ــد : س ــه يزي ــم أبي ــة اس ــي، وماج ــد القزوين ــن يزي ــد ب ــد اهللا حمم أيب عب

ُ، كتــاب)هـــ٢٧٣: املتــوىف( َ ُ الطهــارة وســننها، بــاب:ِ َ ََ َِ َِ ُ َ ِ الوضــوء عــىل الطهــارة، حــديث:َّ ِ
َ َ َّ َ َْ ُُ :}١(، }٥١٢ /

. حممـد فـؤاد عبـد البـاقي: حتقيـق.  فيصل عيـسى البـايب احللبـي-دار إحياء الكتب العربية : ، ط)١٧٠

ســليامن بـن األشــعث بـن إســحاق بـن بــشري بـن شــداد بـن عمــرو األزدي : ســنن أيب داود لإلمـام: وانظـر

َالرجــل جيــدد الوضـوء : الطهــارة، بـاب: ، كتـاب)هـــ٢٧٥: املتـوىف( ُ ُ ُ َ ُْ ِّ ُ ِ ٍمــن غـري حــدث حــديثَّ َِ َ ِْ ْ َ :}٦٢{ ،

: وانظـر. حممـد حميـي الـدين عبـد احلميـد: حتقيـق. بـريوت –املكتبة العرصية، صيدا : ، ط)١٦/ ١(

ــن الــضحاك، الرتمــذي، أيب: ســنن الرتمــذي لإلمــام ــن موســى ب ــن ســورة ب ــن عيــسى ب ْحممــد ب  عيــسى َ

ــوىف( ـــ٢٧٩: املت ــاب)ه ــاب: ، كت ــارة، ب ــال: الطه ــل ص ــوء لك َالوض َ ُِّ ُ ُِ ــديثِ : ، ط)٨٧/ ١(، }٥٩{: ٍة، ح

: حتقيـق.  م١٩٧٥ - هــ ١٣٩٥الثانيـة، : الطبعـة-مـرص –رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البـايب احللبـي 

 ). ٣جـ (، وحممد فؤاد عبد الباقي )٢، ١جـ (أمحد حممد شاكر 

 )١١٩/ ١(حاشية ابن عابدين مرجع سابق : انظر)   ٢(

أيب زكريــا حميــي الــدين حييــى بــن رشف النــووي : د لإلمــاماإلجيــاز يف رشح ســنن أيب داو: انظــر) ٣(

ــوىف( ـــ٦٧٦: املت ــامن : ، ط)٢٥٨: ص(، )ه ــة، ع ــدار األثري ــة –ال ـــ ١٤٢٨األوىل، : األردن الطبع  - ه

 . م٢٠٠٧



 

)١٣٦(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

   ما دة لـذاهتا، فـإذا مل يـؤد بـه  عىل فرض صحته فالوضوء عبادة غري مقصو:ا

عمل مما هو املقصود مـن رشعيتـه كالـصالة، وسـجدة الـتالوة، ومـس املـصحف، 

ًينبغي أال يرشع تكراره قربة؛ لكونه غري مقصود لذاته، فيكون إرسافا حمـضا، ولـذلك  ً

مل يرشع التقرب هبا مستقلة، وكانت مكروهة، : قالوا يف السجدة ملا مل تكن مقصودة

 ).١ (وهذا أوىل

ِّعن أيب هريرة عن النبي -٢ َ ْ َِ َّ ْ َ ُ ْ ََ ِ َ قـال- صىل اهللا عليه وسلم -َ ِلـوال أن أشـق عـىل أمتـي «: َ
َّ ُ َ ََ ََ َّْ ُْ

ٍألمرهتم عند كل صالة بوضوء، ومع كل وضوء ٍ ٍ ُِ ُُ َ َ ُ َِّ ُِّ ُ َ َْ ْ ْ َِ ٍبسواك َ ِ
َ رواه اإلمام أمحد يف مسنده، .»ِ

 ).٢(والنسائي يف السنن الكربى 

   ا و دل احلديث عىل استحباب جتديد الوضـوء ملـن أراد أن : ا

  ).٣ (يصيل، ولو كان غري حمدث، سواء احتد املجلس أم اختلف

َأن استحباب التجديـد حيـصل إذا فـصل املتوضـئ بـني الوضـوءين  يناقش:ا َ َ َّ

ه توضأ َّ أن- عليه السالم -بفاصل من صالة أو عبادة أديت بالوضوء؛ ألنه مل ينقل عنه 

                                                        
 )١١٩/ ١(حاشية ابن عابدين مرجع سابق : انظر)   ١(

أيب احلسن نور الدين عيل : ام جممع الزوائد ومنبع الفوائد لإلم: انظر.هذا احلديث حديث صحيح)  ٢(

 هـ، ١٤١٤- مكتبة القديس، القاهرة : ، ط)٢٢١/ ١(، )هـ٨٠٧: املتوىف(بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي 

أيب عبد اهللا أمحد بن : مسند اإلمام أمحد بن حنبل لإلمام: وانظر.  حسام الدين القديس: حتقيق.  م١٩٩٤

ُ، مسند أيب هريرة ريض اهللاُ عنه، )هـ٢٤١: ملتوىفا( الشيباين  حممد بن حنبل بن هالل بن أسد َ ُْ َ ُ ََ
ِ

َ َ ْ َ ْ ُِ : حديثَ

شـعيب :  م، حتقيـق٢٠٠١ - هــ ١٤٢١األوىل، : مؤسسة الرسـالة الطبعـة: ، ط)٤٨٤/ ١٢(، }٧٥١٣{

أيب عبد الرمحن أمحد بن شعيب بـن : السنن الكربى لإلمام: وانظر.  عادل مرشد، وآخرون-األرنؤوط 

ِالسواك للصائم بالغداة والعيش وذكر : الصيام، باب: ، كتاب)هـ٣٠٣: املتوىف(لنسائي عيل اخلراساين، ا ِ َِ َ ِْ ِ َّ َُ ِّ

ِاختالف الناقلني للخرب فيـه، حـديث ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َّ ْْ َ :  الطبعـة-بـريوت  –مؤسـسة الرسـالة : ، ط)٢٩٠/ ٣(، }٣٠٢٧{: َ

 .حسن عبد املنعم شلبي: م، حتقيق٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األوىل، 

 )١١٩/ ١(حاشية ابن عابدين مرجع سابق : رانظ)   ٣(



  

)١٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َّ قـط أنـه توضـأ - عليـه الـسالم -حيفظ عنه  مل{: لصالة واحدة مرتني، قال بدر الدين

  ).١ (}ْلصالة واحدة مرتني، وإن كان توضأ لكل صالة
  

أد ال ام ا م   اء ة واة  ،ل           
 ا أ ، وه إذا ر 

 :واملعقول ،ل بالسنةاستدل أصحاب هذا القو

أو :ٍعبد اهللاَِّ بـن عمـرو القول بحديثيمكن أن يستدل ألصحاب هذا :ا ْ َ ْ ْ َِ ريض -ِ

َ، أن رسول اهللاَِّ -اهللا عنهام ُ َ َّ َصىل اهللاُ عليه وسلم-َ َ َّْ َ ََّ َ َ
َ مر بسعد، وهـو يتوضـأ، فقـال-ِ َ َ ُ َّ َ َ ُ َ َْ َ َ َّ َ

ٍ َمـا «: ِ

ُهذا الرسف؟ َ َّ َ َفقال» َ َ ْأيف ال: َ ِ َوضوء إرساف، قالَ َ ٌ َ ْ ِ ِ ُ ٍنعم، وإن كنت عىل هنر جـار«: ُ َ َ َ َ ٍَ َ َْ َ ْ ُ ْ ِ رواه » َ

 ).٢(ماجهابن 

 ا  ا يمكن أن يستدل هبذا احلديث ألصـحاب هـذا القـول بـأن :و

مـرشوعية اإلرساف يف الوضـوء، ويف جتديـد الوضـوء عـدم  احلديث دل عىل عـدم

 أو جملـس آخـر؛ ألنـه ال إرساف فـيام هـو إرساف ملرشوعيته، ولو بال فـصل بـصالة

ًمرشوع، أما لو كرره ثالثا أو رابعا، فيكون إرسافا حمضا ً  ،فيدخل يف منطوق احلديث،ًً

  .فيكره

قـال ابـن حجـر يف التلخـيص.يناقش هـذا احلـديث بأنـه حـديث ضـعيف: ا :

َوحديث ابن عمر{ َ ُ ْ َ َِ ُ َّأن النبي: ِ ِ َّ َّ ِ صىل اهللاَُّ عليه -َ
ْ َ ََّ َوسلم َ ََّ َ مر بسعد، وهو يتوضأ فقال-َ َ َ ُ َّ َ َ ُ َ َْ َ َ َّ َ

ٍ َما ": ِ

                                                        

  أيب حممـــد: نخـــب األفكـــار يف تنقـــيح مبـــاين األخبـــار يف رشح معـــاين اآلثـــار لإلمـــام: انظـــر)   ١(

، )هـ٨٥٥: املتوىف( حممود بن أمحد بن موسى بن أمحد بن حسني الغيتابى احلنفي بدر الدين العيني 

  م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األوىل، :  الطبعة-قطر  –ة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمي: ، ط)٤٠٧/ ١(

َالطهـارة وسـننها، بـاب: سنن ابن ماجه مرجع سـابق، كتـاب: انظر) ٢( َِ َِ ُ ََ ِمـا جـاء يف القـصد يف الوضـوء : َّ ُِ ُ ْ َْ َ ِْ ِ َ َ

ِوكراهية التعدي فيه، حديث ِ ِ ِِّ َّ ََ ََ َ :}١٤٧/ ١ (،}٤٢٥ .( 



 

)١٣٨(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

ُهذا الرسف؟    َ َّ َ َ قال"َ َأيف الوضوء إرساف؟ قال: َ َ ٌ َ ْ
ِ ُ ُ ْ ِ ٍنعم وإن كنت عىل هنر جار": َ َ َ َ َ ٍَ ْ َْ ْ ُ ْ ِ ُ رواه "َ َ َ

ٌابن ماجه وغريه وإسناده ضعيف َِ
ُ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َْ ْ ْ َِ ُ َ{) ١(  

     ه ا  ب أن :لكن معنـاه صـحيح؛ ،ًحلديث وإن كان ضعيفابأن ا

النهي عن اإلرساف أصل صحيح دل عليه الكتاب، ودلت عليه نصوص السنة يف  ألن

 فال يرشع لإلنسان أن يرسف باستعامل املاء لغري فائـدة -عليه الصالة والسالم-هديه

ًرشعية بأن يكرر الوضوء ثالثا ورابعا، فيكون من اإلرساف املنهي عنه رشعا  ً بنصوص ً

 .الكتاب والسنة

ًم:لجتديـد الوضـوء مـستحب ملـرة واحـدة، ولـو بـال فـصل بـصالة أو   أن:ا

ًجملس آخر، ويتصور ذلك فيام إذا توضأ إنسان ثم صىل، وبقي جالسا يف مصاله إىل 

 فيرشع يف حقه جتديد الوضوء؛ ألنه ال إرساف فيام هو مرشوع، أما لو ،الصالة الثانية

ً أو رابعا،فيشرتط ملرشوعيته الفصل بام ذكر، وإال كان إرسافا حمضاًكرره ثالثا ً ً) ٢.( 

أد ال ا ا م ه   وا اء أن ا ة                  
 وا ز       ،واة أ ر،   أن   اء      

.  
 : واملعقول،استدل أصحاب هذا القول بالسنة

ٍعمرو بـن شـعيب،   أن يستدل ألصحاب هذا القول بالسنة بحديث يمكن:ا:وأ ْ َْ ْ َُ ِ ِ

ِّعن أبيه، عن جده، قال جاء أعـرايب إىل النبـي  َِ َِّ َِّ ِ
ٌّ ِ ْ َ َ ْ َ ْ ََ ََ َ َ ِ َصـىل اهللاُ عليـه وسـلم  -ِ َ َّْ َ ََّ َ َ

ِ فـسأله عـن -ِ َ ُ َ َ َ َ

                                                        

د بن عيل بن حممد بن أمحد بن حجر العـسقالين أليب الفضل أمح:لإلمامالتلخيص احلبري : انظر)  ١(

 . م١٩٨٩. هـ١٤١٩الطبعة األوىل : دار الكتب العلمية الطبعة:  ط،)٣٨٧/ ١ (،)هـ٨٥٢: املتوىف(

 )١١٩/ ١(حاشية ابن عابدين مرجع سابق : انظر)   ٢(



  

)١٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َالوضوء، فأراه ثالثا ثالثا، ثم قـال َ ُ ً َ ً َ ََّ ََ َ ُْ َُ ِ ْذا الوضـوء، فمـن زاد عـىل هـذا فقـد أسـاء، أو َهـ{: ُ َ َ َ ْ َُ ََ َُ َْ ََ َ ََ َ ْ َُ

َتعدى، أو ظلم َ َ ْ ََ َّ َ{)١.(  

ا  ا ّالتجديد من غري فصل يتخلل بني  دل هذا احلديث عىل أن:و

  ).٢( فيكره،الوضوءين يف حكم الغسلة الرابعة، فيكون فيه إساءة وتعدي وظلم

املستدل به حديث ضعيف؛ ألنه مـن  بأن هذا احلديث يثيناقش هذا احلد:ا

ِرواية عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فقد ضعفه غري واحد من أهل العلم مـنهم ِِّ َ ْ َ ْ َ َ ْ َِ َِ ٍ ْ ُْ ِ :

  ).٣ (حييى بن سعيد، واإلمام أمحد، وأبو زرعة

  ا ا  ب أن : بأن احلديث حديث صحيح، وقـد وثـق عمـرو بـن

قال .ابن معني، وابن راهويه، واألوزاعي:  أكثر من واحد من أهل احلديث منهمشعيب

أخرجه أبـو داود، وإسـناده {: ابن دقيق العيد يف اإلملام عن هذا احلديث املستدل به

ِّصحيح إىل عمرو، فمن احتج بنسخة عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، فهو عنـده  َُ َّ َ

 ).٤( }ٌصحيح

                                                        
َالطهـارة وسـننها، بـاب: سنن ابن ماجه مرجع سابق، كتاب: انظر)   ١( َِ َِ ُ ََ َمـا جـ: َّ ِاء يف القـصد يف الوضـوء َ ُِ ُ ْْ َ ِْ ِ َ

ِوكراهية التعدي فيه، حديث ِ ِ ِِّ َّ ََ ََ َ :}٢٧١/ ١(، }٤٢٢ .( 

 )١٥٥/ ١(هناية املطلب يف دراية املذهب مرجع سابق : انظر)   ٢(

مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل بن حممد اجلوزي : الضعفاء واملرتوكون لإلمام: انظر)   ٣(

 . ١٤٠٦األوىل، :  الطبعة-بريوت  –دار الكتب العلمية :، ط)٢٢٧/ ٢) (هـ٥٩٧: املتوىف(

ْشمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن بن قايامز الـذهبي : ميزان االعتدال لإلمام: انظر)   ٤( َ

 األوىل،:  الطبعـة-لبنـان  –دار املعرفـة للطباعـة والنـرش، بـريوت : ، ط)٢٦٣/ ٣) (هــ٧٤٨: املتـوىف(

ومعـه حاشـية (اإلملام بأحاديـث األحكـام : وانظر.   عيل حممد البجاوي:  م، حتقق١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢

ـــــــــن عبـــــــــد اهلـــــــــادي ـــــــــمس الـــــــــدين ب    الفـــــــــتح تقـــــــــي الـــــــــدين أيب: لإلمـــــــــام) ش

، )٢٤/ ١(، ) هــ٧٠٢: املتوىف(حممد بن عيل بن وهب بن مطيع القشريي، املعروف بابن دقيق العيد 

 . حممد خلوف العبد اهللا:حتقيق.  م٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤األوىل، : عةدار النوادر، سوريا الطب: ط



 

)١٤٠(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

  القول الثالث القائل بأنه يكره يف جملس واحد سواء -هللا أعلم وا –الراجح :ا 

أكان التجديد مرة واحدة أم تكرر، بل البد أن يتخلل بني الوضوء والتجديد زمـن يقـع 

بمثله تفريق، فيستحب جتديده كلام جتددت أسبابه املختلفة، فإذا توضأ للصالة، ثم 

جدد سبب آخر يقتيض الطهارة، ومثله أراد أن يقرأ القرآن استحب له التجديد؛وذلك لت

لو توضأ للـصالة، ثـم أرد أن يطـوف بالكعبـة اسـتحب لـه التجديـد؛وذلك لقـوة أدلتـه 

  . وما ورد عليها من معارضة مل تسلم لقائلها،وسالمتها من املعارضة
  

ما ا:  
م  هوأ وا   ءر ا  

ى ذ   ءا  
: 

 سألة املعروضة حمل خـالف، ومل يقـل بـنقض الوضـوء بـالقيء إال احلنفيـةهذه امل

 .)١(احلنفية فعند .واحلنابلة،وإن اختلفوا يف رشط النقض به

ما ال يمكنه إمساكه إال بمشقة، أو هو : ملء الفم، وهو أن يكون )٢( ورواية عند احلنابلة 

 ). ٣ (إذا كثر وفحش ينقض احلنابلة يف رواية أخرىوعند .ما يمنعه من الكالم

  ا ال تتـصور إال عـىل قـول أيب يوسـف يف املـذهب احلنفـي؛ألهنم : و

 .اختلفوا إن قاء قليال قليال، ولو مجع كان ملء الفم

                                                        
 بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين عالء الدين، أيب: بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، لإلمام: انظر) ١(

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، : دار الكتب العلمية الطبعة: ، ط)٢٦/ ١(، )هـ٥٨٧: املتوىف(احلنفي 

أيب حممد موفق الـدين عبـد اهللا بـن أمحـد بـن حممـد بـن قدامـة اجلامعـييل :  لإلمامغني،امل: انظر) ٢(

مكتبة : ، ط)١٣٧/ ١(، )هـ٦٢٠: املتوىف(املقديس ثم الدمشقي احلنبيل، الشهري بابن قدامة املقديس 

 . القاهرة

  نمنـــصور بـــن يـــونس بـــن صـــالح الـــدين ابـــ: كـــشاف القنـــاع عـــن مـــتن اإلقنـــاع، لإلمـــام: انظـــر)   ٣(

 .دار الكتب العلمية: ، ط)١٢٤/ ١(، )هـ١٠٥١: املتوىف (احلنبيل حسن بن إدريس البهوتى 



  

)١٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

   :اعترب احتاد املجلس؛ ألنه جامع للمتفرقات    ا  اعترب ، و 

 ).١ ( وهو الغثيان،احتاد السبب

 ثم الوقوف عىل املذهب القائـل ،ا أن نبني اخلالف يف أصل املسألةوهذا يستلزم من

 :بالنقض بالقيء،وما يشرتط فيه عند القائلني به؛ وذلك عىل النحو التايل

ء: أو ءا م:ا  اعا  :  
 ثـم اختلفـوا يف).٢ (اتفق الفقهاء عىل أن النجس اخلارج مـن الـسبيلني نـاقض للوضـوء

هـل يـنقض ....حكم النجس اخلارج من غري السبيلني من سائر البدن كالـدم والقـيء

 : الوضوء أم ال؟ وكان اختالفهم عىل قولني

يرى أصحابه أن النجس اخلارج من غري السبيلني من سائر البدن كالـدم :ال اول 

 ).٥( والظاهرية،)٤ (، والشافعية)٣ (وهو مذهب املالكية.والقيء ال ينقض الوضوء

                                                        

 )١٠/ ١(االختيار لتعليل املختار، مرجع سابق : انظر)   ١(

 ٣١٠(أبـو بكـر املتـوىف : حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري؛ وكنيتـه: اإلمجاع لإلمام: انظر)   ٢(

 م، ٢٠٠٤/  هــ١٤٢٥األوىل لـدار املـسلم، : سلم للنـرش والتوزيـع الطبعـةدار امل: ، ط)٣٣: ص (،)هـ

 فؤاد عبد املنعم أمحد. د: حتقيق

/ ١(، )هـ١٧٩: املتوىف(مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املدين : املدونة لإلمام: انظر)   ٣(

 . م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥األوىل، : دار الكتب العلمية الطبعة: ، ط)١٢٦

أيب احلسن عيل بن حممد بن حممـد بـن حبيـب البـرصي البغـدادي، : احلاوي الكبري لإلمام: نظرا)   ٤(

: الطبعــة- بــريوت لبنــاندار الكتــب العلميــة، : ، ط)١٩٩/ ١) (هـــ٤٥٠: املتــوىف(الــشهري باملــاوردي 

  م١٩٩٩- هـ ١٤١٩األوىل، 

 بـن حـزم األندلـيس القرطبـي أيب حممـد عـيل بـن أمحـد بـن سـعيد: املحىل باآلثـار لإلمـام: انظر)   ٥(

 . بريوت –دار الفكر : ، ط)٢٣٦/ ١) (هـ٤٥٦: املتوىف(الظاهري 



 

)١٤٢(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

   مل ايرى أصحابه أن النجس اخلارج من غري السبيلني من سائر البدن كالدم :ا

  .)٢ (، واحلنابلة)١ (وهو مذهب احلنفية. والقيء ينقض الوضوء

دا:   ا   رجا ن ا ول ال اا أد
  :ان  واء   اء

 :بالسنة،واألثر، واملعقول  هذا القولاستدل أصحاب

أو :استدل أصحاب هذا القول بالسنة باآليت:ا : 

َحـــديث أيب هريـــرة -١ َ ْ َ ُ ِ َ قـــال-ريض اهللا عنـــه  –َ ُقـــال رســـول اهللاَِّ: َ َُ َ ِ صـــىل اهللاُ عليـــه-َ
ْ َ ََّ َ  

َ وسلم ََّ ِال وضوء إال من صوت أو ريٍح{: -َ ْ ْ َ ْ َُ ٍ ِ َّ َِ َ   ).٣( وابن ماجهد، رواه أمح}ُ

  ا  ا املخـرجنيأن احلديث نفى أن يكون هناك ناقض إال من :و :

ً والـــدبر، فـــدل عـــىل أن الـــنجس اخلـــارج مـــن غـــري الـــسبيلني لـــيس ناقـــضا القبـــل

  . )٤(فاقتىض ظاهره انتفاء الوضوء عام سواه إال بدليل للوضوء،

 الوضــوء يف  املــراد باحلـديث حــرص نـاقضاالسـتدالل بأنــه لـيسنــوقش :ا 

الصوت والريح، فنواقض الوضوء كثرية باالتفاق، ومل يأت ذكرها يف هذا احلـديث، 

اعتبار عمومه قرص عىل سـببه، وهـو نفـي وجـوب الوضـوء بالـشك يف  وإذا مل يمكن

                                                        
: املتوىف(حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس األئمة الرسخيس : املبسوط للرسخيس لإلمام: انظر)   ١(

 .بريوت –دار املعرفة :، ط)٧٥/ ١(، )هـ٤٨٣

 ). ١٣٥/ ١(املغني ، مرجع سابق  : انظر)   ٢(

ُمسند أمحد مرجع سابق، مسند أيب هريرة ريض اهللاُ عنه، حديث: انظر)   ٣( َ ُْ َ ُ ََ
ِ

َ َ ْ َ ْ ُِ َ :}١٠٨/ ١٦(، }١٠٠٩٣ .(

َالطهـارة وسـننها، بـاب: سنن ابن ماجه مرجع سـابق، كتـاب: وانظر َِ َِ ُ ََ ٍال وضـوء إال مـن حـدث، حـديث: َّ َِ َ ْ َُّ َِ َ ُ :

}١٧٢/ ١(، }٥١٥.( 

أمحد بـن حممـد بـن أمحـد بـن جعفـر بـن محـدان أبـو احلـسني :  لإلمامالتجريد للقدوري،: انظر)   ٤(

.  م٢٠٠٦ -  هـ ١٤٢٧الثانية، :  القاهر الطبعة-دار السالم : ، ط)١٩٧/ ١(، ) هـ٤٢٨: املتوىف(القدوري 

 . د عيل مجعة حممد. أ... د حممد أمحد رساج . أ: حتقيق



  

)١٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َ صىل اهللاُ عليه وسلم-الريح، فكأنهخروج  َ َّْ َ ََّ َ َ
ال وضوء عند الشك إال من صوت {:  قال-ِ

  )١ (.}أو ريح

ٍيث أنس بن مالك حد-٢ ِ
َ ِ ِْ َ َ قال-ريض اهللا عنه -َ ُاحـتجم رسـول اهللاَِّ{: َ ُ َ َ َ ِ صـىل اهللاُ عليـه -َْ

ْ َ ََّ َ

َوسلم ََّ َّفصىل-َ َ ِومل يتوضأ، ومل يزد عىل غسل حمامجه،َ ِ ِ َْ َ ِ ْ َ ََ َ َ ْ َ َ َِ ْ َْ ََّ  .)٢ ( رواه الدارقطني}َ

ا  ا ارج من دل احلديث عىل عدم نقض الوضوء بالنجس اخل: و

 الوضوء؛ لنجاسة -صىل اهللا عليه وسلم –ًغري السبيلني؛ ألنه لو كان ناقضا لعاد النبي 

  .)٣ (الدم فاحلديث نص يف املسألة

٤ ( نوقش هذا الدليل بأمرين:ا(: 

 هـذا احلـديث رواه صـالح بـن مقاتـل، وهـو جمهـول، ومحيـد الطويـل :ا اول 

 . أحد، وإنام رواه أبو أيوب القريشثباتاإلمدلس، ومل يروه عن محيد من 

 ما أن يكـون يتوضأ، فيجـوزعىل فرض صحته، فأكثر ما فيه أنه مل يشاهده : ا 

  .توضأ بغري حرضته

                                                        

أيب زكريـا حميـي الـدين : لإلمـام) طيعـيمع تكملـة الـسبكي وامل(املجموع رشح املهذب : انظر)   ١(

التجريد للقـدوري، مرجـع : وانظر. دار الفكر: ، ط)٧/ ٢(، )هـ٦٧٦: املتوىف(حييى بن رشف النووي 

 ). ١٩٧/ ١(سابق 

أيب احلسن عيل بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعامن بن : سنن الدارقطني لإلمام: انظر)   ٢(

ِالطهارة، باب: ، كتاب)هـ٣٨٥: املتوىف(ني دينار البغدادي الدارقط
َ َ ِيف الوضوء من اخلارج مـن البـدن :َّ َِ َِ َ َ ُْ ِْ ِ ِِ َْ ُ

ِكالرعاف والقيء واحلجامة ونحوه، حديث ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ ُّْ َ ْ  - لبنان –مؤسسة الرسالة، بريوت : ، ط)٢٨٦/ ١(، }٥٨٠{: َ

سن عبد املنعم شلبي، عبد اللطيف شعيب االرنؤوط، ح:  م، حتقيق٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤األوىل، : الطبعة

 .حرز اهللا، أمحد برهوم

 )٣٥٧/ ١(احلاوي الكبري للاموردي، مرجع سابق :انظر)   ٣(

 ).١٩٨/ ١(التجريد للقدوري، مرجع سابق : انظر)   ٤(



 

)١٤٤(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

َحديث جابر بن عبد اهللاَِّ قال-٣   َ ِ
ْ َ ْ َِ ِ ِخرجنا مـع رسـول اهللاَِّ : ِ

ُ َ َ ََ َْ َصـىل اهللاُ عليـه وسـلم-َ َ َّْ َ ََّ َ َ
ِ يف  -ِ

ِغزوة ذات َِ َ ْ ُ الرقاع، فأصيبت امرأة من املرشكني، فلام انـرصف رسـول اهللاََِّ ُ َ َ ْ َِّ َْ ََّ ْ َِ َ ْ َ ََ
ِ ِ ِِ ُْ َ ٌَ َ َّ صـىل اهللاُ -ُ َ

َعليه وسلم  َ َّْ ََ َ
َ قافال، وجاء زوجها -ِ ُ ْ َ ََ َ ً ِ ِ وكان غائبا، فحلف أن ال ينتهي حتى هيريق دما يف ،َ ً َ ََ َ َ ً ََ ْ َِ ْ ُ َّ َ ْ َِ َ َ َ َ َ ِ َ

ٍأصـحاب حممـد
َّ َ ُ ِ َ ْ َّ صـىل-َ َ اهللاُ عليــه وسـلمَ َ َّْ ََ َ

ِّ، فخـرج يتبـع أثــر النبـي  -ِ َ َ َِ َّ ْ ََ ََ ُ َ ِصـىل اهللاُ عليــه -َ
ْ َ ََّ َ

َوسلم ََّ َ، فنزل-َ َ ُّالنبي َ َ ِ َصىل اهللاُ عليـه وسـلم-َّ َ َّْ َ ََّ َ َ
َ منـزال، فقـال-ِ َ َ ً ِ ْ َمـن رجـل يكلؤنـا ليلتنـا «: َ َ َ َ َ ٌْ َ َ ََ ُْ ُ ْ

ِهذه؟ ِ
ِفانتدب رجل من املهاج» َ َ ُْ َ ُ َ

ِ ٌ َ َ َ ْ َرين، ورجل من األنصار، فقـاالَ َْ َ ِ َ َ ُ َ َْ َ ِ ٌ َ َنحـن يـا رسـول اهللاَِّ، : ِ ُ َ َ ُ ْ َ

َقال ِفكونوا بفـم الـشعب«: َ ْ ِّ ِ ُ َُ ِ َ، قـال»َ َوكـانوا نزلـوا إىل شـعب مـن الـوادي، فلـام خـرج : َ َ َ ْ ََ َ َ ََّ َ ْ َ َُ ِ ِ ٍِ ِ َ ُ

ِّالرجالن إىل فم الشعب، قال األنصاري للمهاجري ُّ َ ْ ُِ ِ َِ ُ َّْ َ َِ ِ ْ ِّ َِ ْ َ َ َِ ُأي الليل أحب إليك أن أكفيكه؟ : ِ ُّ َ َُّ َ ْ ْ
ِ ْ َ َ َ َْ َ َ َِّ ِ

َأوله أو آخره؟ قال َ ُ ْ ُ ََّ
ِ َ ِّاكفني أوله، فاضطجع املهـاجري فنـام، وقـام األنـصاري يـصيل، : ََ ََ ُّ َ َ ُّ َ َ ُ َُّ َ َِ ْ َْ ْ َُْ َ ََ ِْ ِ َ َ َ ِ ِ

ْوأتى الرجل، فلام رأى شخص الرجل عرف أنه ربيئة القو ُ َ ُ َ ُ ََ ُ َ َْ َ َُ َ ْ َِ َ َ َّ َ ََّّ َ َ َِ ِم، فرماه بسهم، فوضعه فيه، َّ ِ
ُ َ َ َُ ٍ َِ َْ َ َ َِ

َفنزعه فوضعه، وثبت قائام، ثم رماه بـسهم آخـر، فوضـعه فيـه، فنزعـه فوضـعه، وثبـت  َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ََ َ َ َ ُ َ َ َ ََ َ ٍ َِ ِ ِ
َ َ َ َ َّْ ِ ً

َقائام، ثم عاد له بثالث، فوضعه فيه، فنزعه فوضعه، ثم ركع ُ َ َ ُ َ ُ َ َ ُ َ ََ َ ََ َّ َُّ َ َ َ َ ُ ََ َِ ِ ٍ ِ ِِ َ ُ وسجد، ثم أهب صـاحبه، ً َ َ َّ َ َ َ
ِ َ َّ َُ َ

َفقال َ َّاجلس فقد أوتيت، فوثب، فلام رآمها الرجل عرف أن قد نذروا به فهرب، فلام : َ ََّ َ ُ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ْ َْ ُ َ َّ َ ََ
ِ ِ ِِ َ ُْ َ َ ْْ َ ُ

َرأى املهاجري ما باألنصاري من الدماء، قال َ ِ ِ
َ َ َِّ َ ِّ َ ُِّ ْ َ ْ ُِْ ِ ِ َ َسبحان اهللاَِّ، أال أهب: َ ْ َ َْ ََ َ ِبتنيُ َ َقال، ْ ِكنت يف : َ ُ ْ ُ

ُسورة أقرؤها، فلم أحب أن أقطعها حتى أنفذها، فلام تابع الرمي ركعت فأريتك، وايم  ْ َ َ ْ َّ ْ َ َ َُ ْ َ َ َ َ َ َّ ََ ُ ُ َ َ َِّ ُ َ َ ْ َ َّْ َ َ َِ ِ ٍْ ُُ َ َ ُ ََ َ ْ

ًاهللاَِّ، لوال أن أضيع ثغرا  ِّْ ََ َ ُْ َْ َ ُأمرين رسولَ ُ َ َ َِ َصىل اهللاُ عليه وسلم - اهللاَِّ َ َ َّْ َ ََّ َ َ
ِبحفظه، لقطع نفيس - ِ ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ ِ

َقبل أن أقطعها، أو أنفذه ْ َ َْ َِ ْ ُ َ َ ََ َ ْ  ).١(رواه اإلمام أمحد. َْ

ا  ا دل احلديث عىل عدم نقض الوضوء بالنجس اخلارج من : و

منه، وملا  ًغري السبيلني؛ألن خروج الدم لو كان حدثا خلرج من صالته بمجرد خروجه

                                                        
ه، حـديث: انظر)   ١( د اهللاَِّ ريض اهللاَُّ عن ُمسند أمحد مرجع سابق، مسند جابر بن عب َ ْـ َ ْ ْـَ ُ ََ

ِ ِ
َ ْ ُِ ِ ِ :}١٤٧٠٤{ ،

)٥١/ ٢٣(. 



  

)١٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ًنزف دما، فدل ذلك عىل أن النجس اخلارج من البـدن لـيس حـدثا؛ أتم صالته، وهو ي ً

 ومل ينكر عليـه ، قد اطلع عىل ذلك-صىل اهللا عليه وسلم -ألنه من املعلوم أن النبي 

ًاالستمرار يف الصالة بعد خروج الدم، ولو كان الدم ناقضا لبني له وملن معه يف تلك 

  ).١ ( جيوزالغزوة؛ ألن تأخري البيان عن وقت احلاجة ال

ِعقيـلنوقش احلديث بأنه حديث ضـعيف؛ ألن يف إسـناده :ا
ٍجـابر، ْبـن َ ِ  وهـو َ

وقال احلافظ .  ما روى عنه سوى صدقة بن يسارجهالة، فيه :عنه  قال الذهبي.جمهول

  ).٢ (!ًال أعرف راويا عنه غري صدقة، فكيف يصح االستدالل به؟

  ه ا جهالة العني ال بجهالة العدالة؛ ألنه انفرد نعم عقيل جمهول لكن ب:د

عنه راو واحد، وهو صدقة بن يسار، وكل من هو كذلك فهو جمهول العني، والتحقيق 

  .يف جمهول العني أنه إن وثقه أحد من أئمة اجلرح والتعديل ارتفعت جهالته

هـو  سمي الراوي،وانفرد راو واحـد بالروايـة عنـه ففإن{: النخبةقال احلافظ يف رشح 

جمهول العني كاملبهم إال أن يوثقه غري من انفرد عنه عىل األصح،وكذا من انفرد عنه 

إذا كان متأهال لذلك، وعقيل بن جابر الراوي قـد وثقـه بـن حبان،وصـحح حديثـه هـو 

 ).٣(}لالحتجاجًوابن خزيمة واحلاكم فارتفعت جهالته، وصار حديث جابر صاحلا 

َحديث ثوبان قال-٤ َ ََ َ َكان ر: ْ َ ُسول اهللاََِّ َصىل اهللاُ عليه وسلم -ُ َ َّْ َ ََّ َ َ
َصائام من غـري رمـضان، -ِ َ َ َ ِْ َ ْ َ

ِ ِ
ً

ُفأصابه غم أذاه فتقيأ، فقـاء فـدعاين بوضـوء فتوضـأ، ثـم أفطـر، فقلـت َ َ َْ َُ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َ ََ َّ َّ ٌَّ َ ََ َ ََّ َُ َ َ ُ ُ َ َ
ٍ ِ ِ

َ َيـا رسـول اهللاَِّ : َ ُ َ َ

                                                        
حممـد بـن عـيل بـن حممـد بـن عبـد اهللا : السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، لإلمام: انظر)   ١(

 .الطبعة األوىل: دار ابن حزم الطبعة: ، ط)٦٣: ص) (هـ١٢٥٠: املتوىف(الشوكاين اليمني 

 عبـد ري بـن عـيل بـن حيـدر، أيبحممد أرشف بن أم: عون املعبود وحاشية ابن القيم، لإلمام: انظر)   ٢(

دار الكتــب : ط، )٢٣٢/ ١(، )هـــ١٣٢٩: املتــوىف(آبــادي الــرمحن، رشف احلــق، الــصديقي، العظــيم 

 . هـ١٤١٥الثانية، : الطبعة-العلمية ـ بريوت

 )٢٣٢/ ١(القيم، مرجع سابق  ابن وحاشية املعبود عون: انظر)   ٣(



 

)١٤٦(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

َأفريضة الوضوء من القيء؟، قال   َ َ ٌ َِ ِ
ْ ْ َْ ُُ ُ َ ِ ِو كان فريضة لوجدته يف القرآنَل«: َ ِْ ُ ً َْ َُ َ َ َْ ْ ََ ِ َ، قـال»َ َثـم صـام : َ ََّ ُ

ُرسول اهللاَِّ  ُ َصىل اهللاُ عليه وسلم-َ َ َّْ َ ََّ َ َ
ُ الغد فسمعته يقول-ِ ُ ََ َُ ُْ َِ َ َهذا مكان إفطاري أمس«: ْ َْ ََ ِ َ ْ ِ ُ َ  هروا. »َ

 ).١ (الدارقطني

ا  ا و :  
ًالنجس اخلارج من البدن؛ ألن القيء لو كان حدثا عىل عدم النقض بيمكن أن يستدل 

ًلعاد الوضوء من خروجه، فدل ذلك عىل أن النجس اخلارج من البدن ليس حدثا، كام 

 .علل عدم النقض به بأنه ليس يف كتاب اهللا –صىل اهللا عليه وسلم  –أنه 

نوقش هذا الدليل بثالثة أمور:ا : 

مل يروه عن األوزاعي غري : قال الدارقطني. يفهذا احلديث حديث ضع:ا اول 

  .)٢ (عبيدة بن السكن، وهو منكر احلديث

ما فرضا، ه نفى كون- صىل اهللا عليه وسلم - فالنبي ، سلمنا صحة احلديث:ا ً

وكذلك نقول؛ ألنه ليس بفرض عندنا، وإنام هو واجـب؛ ألن الفـرض مـا ثبـت بـنص 

 مل يقـصد - صـىل اهللا عليـه وسـلم - تـرى أن النبـي القرآن،وبدالئل مقطـوع هبـا، أال

 .)٣ (إسقاط وجوب ما ليس يف القرآن، فثبت أنه أراد ما ذكرناه

 ا يمكـن دفـع هـذه املناقـشة بـأن األصـل غـري مـسلم؛ ألنـه ال فـرق بـني : د

 . إال قائلها التفرقة بينهامالواجب والفرض، بل مها لفظان مرتادفان، وال تلزم

سـلمنا : يمكن اجلواب عـن دفـع هـذه املناقـشة بـأن يقـال: د ا  ااب  

ــرض وال ــأن الف ــزم إال قائلها،وب ــة،وأهنا ال تل ــبالتفرق ــن  واج ــان؛ ولك ــان مرتادف لفظ

                                                        
ِالطهـارة، بـاب: ، كتـابمرجـع سـابقسنن الدارقطني، : انظر)   ١(

َ َ ِيف الوضـوء مـن اخلـارج مـن البـدن : َّ َِ َِ َ َ ُْ ِْ ِ ِِ َْ ُ

ِكالرعاف والقيء واحلجامة ونحوه، حديث ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ ُّْ َ ْ َ :}٢٩٢/ ١(، }٥٩٥.( 

 )١٩٨/ ١(التجريد للقدوري، مرجع سابق : انظر)   ٢(

 املرجع السابق : انظر)   ٣(



  

)١٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

الفرائض ليست كلها يف القرآن، فإن ما يف السنة من الفـرائض أكثـر ممـا يف القـرآن، 

 ! وليس يف كتاب اهللا،فالنوم ناقض

ا ا :  
ِ قـاء بغـري مـلء - صىل اهللا عليه وسـلم -عن احلديث عىل فرض صحته   بأنه  جياب

َ

 .)١ (ًالفم، فتوضأ استحبابا، أو بحدث آخر

 ا وتكلف بعيد فيـه ،يمكن دفع هذه املناقشة بأن ما ادعوه خالف األصل: د 

 .ُّيل للنص إلثبات صحة املدعى

ًم :رقول باآلثار اآلتيةاستدل أصحاب هذا ال: ا :  

ٍعن بكر-١ ْ َ ْ ِيعنيا-َ
ْ َبن َ ِعبداهللاِ ْ

ْ َّاملزين َ ِ َ َ، قال رأيت ابن عمر -ُْ َ ْ َُ َ ْ ُ َ َ َ عـرص -ريض اهللا عـنهام  –َ َ َ

ٍبثرة يف وجهه، فخرج يشء من دم َ ْ َ ْ َ َ
ِ ِ

ٌ ْ َ َ َْ ََ ِ ِ َّ فحكه بني إصبعيه، ثم،ً ْ ُْ َِ
َ َ ْ َ ُ َِ َ ْصىل، ومل يتوضـأ رواه ابـن  َّ َّ َ َ ََ َ ْ َ َّ

 .)٢( شيبة يف مصنفه أيب

   ا  ا دل األثـر عـىل عـدم : يمكن االستدالل هبـذا األثـر بـأن يقـال: و

ريض اهللا  –ًالنقض بالنجس اخلارج من البدن؛ ألن الدم لو كـان حـدثا لعـاد ابـن عمـر 

  .ً الوضوء من خروجه، فدل ذلك عىل أن النجس اخلارج من البدن ليس حدثا-عنهام 

                                                        
: املتـوىف(الـشيخ خليـل أمحـد الـسهارنفوري :  للشيخبذل املجهود يف حل سنن أيب داود،: انظر) ١(

مركز الشيخ أيب احلـسن النـدوي للبحـوث والدراسـات اإلسـالمية، اهلنـد : ، ط)١٢٥/ ٢(، ) هـ١٣٤٦

 .ألستاذ الدكتور تقي الدين الندوي: حتقيق.  م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧األوىل، : الطبعة

شيبة، عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم بن عـثامن بـن أيب بكر بن أيب : مصنف ابن أيب شيبة لإلمام: انظر) ٢(

ُ، كتاب)هـ٢٣٥: املتوىف(خواستي العبيس  َ ِالطهارات، : ِ
َ َ ِ من كان يرخص فيه وال يرى فيه :بابَّ ِ ِ ِ

َ َ َ ُ ََ َ ُ ِّْ ًوضـوءا،ََ ُ ُ 

كامل :  حتقيق.هـ١٤٠٩األوىل، :  الطبعة-الرياض –مكتبة الرشد : ، ط)١٢٨/ ١(، }١٤٦٩{: حديث

 . تيوسف احلو



 

)١٤٨(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

  دليل عىل نقض الوضوء من الدم السائل عن رأس االستدالل بأنهقش هذا  نو:ا 

َخمرج، والنقض يضاف إىل  اجلرح؛ ألن الدم اخلارج بالعرص ال ينقض الوضوء؛ ألنه َ ْ ُ

َاخلارج دون املخرج َ ْ ُ) ١(. 

َعن عطاء بن السائب قال-٢ َ ِ ِ ِ
َّ ِ ْ َ ْ َرأيت عبد اهللاَِّ بن أيب أوىف، : ََ ْ َ ْ ْ ََ َ َِ َ ُ ْ َبصق«َ َ ْ دما، ثـم صـىل، ومل َ َ َ َ ََّ َّ ًُ

ْيتوضأ َّ َ َ  .)٢(ما رواه عبد الرزاق يف مصنفه »َ

   ا  ا دل األثـر عـىل عـدم : يمكن االستدالل هبـذا األثـر بـأن يقـال: و

َكان حدثا لعاد عبد اهللاَِّ بن أيب أوىف  النقض بالدم؛ ألنه لو ْ َ ْ ْ ََ َِ  الوضوء من - ريض اهللا عنه –ً

  . خروجه

ا : ألن الظـاهر أن البـصاق الـدم؛نوقش هذا االستدالل بأنه حممول عىل يسري 

 ألن القليـل مـستهلك يف الكثـري ًحكام؛ ينقض الوضوء الدم، فالعىل  كان هو الغالب

  .)٣ (ًفيصري عدما

ً:لاستدلوا من املعقول باآليت:ا :  

 .)٤ (يقم دليل عىل ذلك األصل عدم النقض، حتى يقوم ما يرفع األصل، ومل -١

                                                        

أيب حممـد حممـود بـن أمحـد بـن موسـى بـن : عمدة القاري رشح صحيح البخاري، لإلمام: انظر)   ١(

دار إحياء الرتاث : ، ط)٥٢/ ٣(، )هـ٨٥٥: املتوىف( بدر الدين العيني احلنفيأمحد بن حسني الغيتابى 

 .بريوت –العريب 

لرزاق بن مهام بن نافع احلمريي اليامين أيب بكر عبد ا: مصنف عبد الرزاق الصنعاين، لإلمام: انظر)   ٢(

ًالرجل يبزق دمـا، حـديث: الطهارة، باب: ، كتاب)هـ٢١١: املتوىف(الصنعاين  َ ََّ ْ ُُ ُ ِ :}١٤٨/ ١(، }٥٧١( ،

 .حبيب الرمحن األعظمي: حتقيق. - اهلند -املجلس العلمي: ط

 )١٠/ ١(االختيار لتعليل املختار، مرجع سابق :انظر)   ٣(

/ ١(، )١١٨٣(حممـد بـن إسـامعيل اليمنـي الـصنعاين املتـوىف سـنة :  الـسالم، لإلمـامسـبل: انظر) ٤(

 . عامد السيد –عصام الصبابطي : حتقيق.  دار احلديث: ، ط)٢٢٥



  

)١٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 .)١ (خارج من غري خمرج احلدث، كالدود فال ينقض-٢

 نـوقش هـذا الـدليل بـأن اعتبــار املخـرج ال معنـى لـه؛ وألن احلكـم يتعلــق :ا

ك، بداللـة اخـتالف احلكـم بـاختالف صـفة اخلـارج مـع اتفـاق لباخلارج دون املس

دون املـسلك، فكـذلك النـوع وألن أحد نوعي الطهارة يعتـرب فيـه اخلـارج . املسلك

كام أن الدود ال ينقض الطهارة بنفسه، وإنام ينقض النجاسة املقارنـة لـه، ومـا . اآلخر

كان من السبيل فنجاسته أغلظ، فلم يتعلق بقليلـه وإن تعلـق بكثـريه، وخلفـة النجاسـة 

تأثري باالتفاق، كبول ما يؤكل حلمه وبـول مـا ال يؤكـل حلمـه، ونجاسـة البـول والـدم 

 )٢ (.دهمعن

 . طهارة ينقضها اخلارج من خمرج احلدث فلم ينقضها اخلارج من غريه كالغسل-٣

نوقش هذا الدليل بأمرين: نوقش هذا الدليل:ا 

 يمكن أن يناقش الدليل بأن مـا قـالوه يبطـل بطهـارة اخلـارج مـن خمـرج :ا اول 

رجهــا خمــرج احلــدث كاحلــصاة والــدود واملنــي عــىل قــولكم، فهــذه األشــياء خم

 .عندكم ًاحلدث، وال توجب وضوءا

 ما األصل غري مسلم؛ ألن املني لو خرج إىل قصبة الذكر عىل وجه الـدفق :ا

 ويرتجح ما ذكرناه بأنه ناقل الغسل،والشهوة ثم انفصل من جراحة يف الذكر، تعلق به 

 .)٣ (ِّومثبت حلكم رشعي ومسوي لطهارة احلدث واإلزالة

ام ا ن ا ارج   ا   ان أد ال 
  .ط  واء  اء

 :استدل أصحاب هذا القول بالسنة،واألثر، واملعقول

                                                        
 ).١٩٨/ ١(التجريد للقدوري، مرجع سابق : انظر)   ١(

 ).١٩٨/ ١(التجريد للقدوري، مرجع سابق : انظر)   ٢(

 ).١٩٩/ ١(املرجع السابق : انظر)   ٣(



 

)١٥٠(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

  أو :استدل أصحاب هذا القول بالسنة باآليت:ا  : 

َعن عائشة -١ َ ِ
َ ْ َريض اهللاَُّ عنها-َ ْ َ َ

ِ
ْ قالت،-َ َ ِجـاءت فاط: َ َ ْ َ ِمـة بنـت أيب حبـيش، إىل رسـول َ

ُ َ ْ ََ ِ ٍ َِ ُ َ ُ ْ ِ ُ

َ صىل اهللاُ عليه وسلم-اهللاَِّ َ َّْ َ ََّ َ َ
ْ فقالت-ِ َ َ ُيا رسول اهللاَِّ، إين امرأة أستحاض فال أطهر، أفأدع : َ َ ََ َ ََ َ ُ َُ ْ َ ْ ُ َ َُ ْ َ ُ َ ٌ ِّ ِ َ

َالصالة؟ قال َ َ َ َإنام ذلك عرق، وليس َال{: َّ َْ َْ ٌَ ِ ِ ِ
َ َّ ْبحيض، فإذا أقبلت ِ َ ََ َْ ََ ِ ٍ ْ َ حيضتك فدعي الـصالة، ِ ََ َّ َ

ِ َِ َُ ْ

َّوإذا أدبرت فاغسيل عنك الدم ْ ِْ ِ
َ َ ْ َ

ِ ْ َ َ َ َ ِّثم صيل َِ َ َّ  .)١(متفق عليه . }ُ

       ا و أمـر املـستحاضة  –صـىل اهللا عليـه وسـلم  – النبـي  أن:ا

ِبالوضوء من دم االستحاضة، وعلل ذلـك بأنـه دم عـرق، فيؤخـذ منـه أن دمـاء العـروق 

ة من البدن توجب الوضوء من أي موضع خرجت؛ ألنه مل يعلل الوضوء بأنـه اخلارج

 فإنام يربز من ،؛ ألن كل دم برز من البدن}ِإنام ذلك عرق{: دم خارج من سبيل، بل قال

  .)٢ (عرق، ألن العروق هي جماري الدم من اجلسد

نوقش االستدالل باحلديث باألمور اآلتية: ا:  

 احلديث ما يدل عىل ما ذهبتم إليه  ، وأن ما ذكرمتـوه مـن وجـه  ليس يف:ا اول 

ألن املراد من احلديث هو أن  –صىل اهللا عليه وسلم -ًالداللة  ليس مرادا لرسول اهللا 

هذه العلة إنام حدثت هبا من تصدع العرق، وتصدع العروق علة معروفة عند األطبـاء 

                                                        
حممد بن إسامعيل بن إبراهيم بـن املغـرية البخـاري، أبـو عبـد اهللا : صحيح البخاري، لإلمام: انظر)   ١(

ِالوضوء، باب: كتاب، )هـ٢٥٦: املتوىف( ُ ِغسل الدم، حديث: ُ َّ ْ دار طوق النجاة : ، ط)٥٥/ ١(، }٢٢٨ {:َ

مسلم بن : صحيح مسلم، لإلمام: انظرو. حممد زهري بن نارص النارص: حتقيق. هـ١٤٢٢األوىل، : الطبعة

ُ، كتـاب)هــ٢٦١: املتـوىف(احلجاج أبو احلسن القـشريي النيـسابوري  َ ِاحلـيض، بـاب: ِ ِاملـستحاضة : َْْ َ َ َ ْ ُْ

َوغسلها وصالهتا، حديث
ِ َ َ َ ََ

ِ
ْ حممد : حتقيق –بريوت  –دار إحياء الرتاث العريب : ، ط)٢٦٢/ ١(، }٦٢{: َ

 .فؤاد عبد الباقي

ت (أيب سليامن محـد بـن حممـد اخلطـايب : عالم احلديث رشح صحيح البخاري، لإلمامأ: انظر)   ٢(

: الطبعـة) مركز البحوث العلميـة وإحيـاء الـرتاث اإلسـالمي(جامعة أم القرى : ، ط)٢٨٢/ ١(، ) هـ٣٨٨

 . حممد بن سعد بن عبد الرمحن آل سعود. د: حتقيق.  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩األوىل، 



  

)١٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 -متألت تلـك األوعيـة، وإنـام أشـار  فتتصدع العروق إذا ا،حيدث ذلك من غلبة الدم

 هبذا القول إىل فرق ما بني احليض واالستحاضة، فإن احليض -صىل اهللا عليه وسلم 

 فيجد البـدن خفـة، ،مصحة للبدن ؛ ألنه جيري جمرى سائر األثقال من البول والغائط

 .)١(وإن االستحاضة علة ومسقمة كسائر العلل التي خياف معها اهلالك والتلف

ا ما : ليس تعلـيال إلجيـاب }ِإنام ذلك عرق{: -صىل اهللا عليه وسلم  – قوله ً

: الوضوء؛ وإنام هو تعليل لوجوب الصالة؛ ألن السؤال كان عن الصالة، حيث قالـت

َأفــأدع الــصالة؟ قــال َ ََ َ َّ ُ َ َ ٌال إنــام ذلــك عــرق{: َ ْ
ِ ِ ِ َ َ َّ ِ ؛ولــذلك ملــا خــالف دم االستحاضــة دم }َ

 .)٢ (ً وخارجا من سبيل،ًلصالة،وإن كان دمااحليض، مل يمنع من ا

 ه ا  ابيمكن أن جياب عـن هـذه املناقـشة بأنـه جيـوز أن يكـون :ا 

 .ًلألمرين معاالتعليل 

ا ٣( التعليل وقع عىل الدم اخلارج من السبيل، وليس من سائر البدن :ا(. 

  ه ا  ابالعلـة، وإنـام هـو صـفة األصـل يل ما جرى له ذكر يفبالس:ا 

�املعلل، فال يضم إىل العلة، كام ال يضم إىل علة الربا كون املعلول برا ُ)٤(.  

ِعن أيب الدرداء-٢
َ ْ َْ َّ ِ َأن رسـول اهللاَِّ {: –يض اهللا عنـه ر -َ ُ َ َّ َصـىل اهللاَُّ عليـه وسـلم-َ َ َّْ َ ََّ َ َ

َ قـاء، -ِ َ

َفتوضأ َّ َ َ ِ، فلقيت ثوبان يف مسج}َ ِْ َ َ َ ْ َ َُ ِ َد دمشق، فذكرت ذلك له، فقالَ َ َ َُ َ َ ََ ِ ِ ُِ َْ ََ ُصدق، أنا صببت لـه : ْ ْ َ َ ََ ُ ََ َ َ

ُوضوءه ََ  .)٥(رواه الرتمذي . }ُ

                                                        
 ). ٢٨٣/ ١(ابق املرجع الس: انظر)   ١(

 )١٩٤/ ١(التجريد للقدوري، مرجع سابق : انظر)   ٢(

 املرجع السابق : انظر)   ٣(

 املرجع السابق : انظر)   ٤(

ُسابق،أبواب مرجع الرتمذي،سنن : انظر)   ٥( َ ْ ِ الطهارة عن رسول اهللاَِّ:َ
ُ َ َْ َ

ِ َ ْ صىل اهللاَُّ عليه-َّ َ ََّ َ 

َ وسلم  ََّ ُباب، -َ َ الوضوء من:َ ُ
ِ ِ ِ القيء ُ

ْ ِوالرعاف،َ
َ  )١٤٣/ ١( ، }٨٧{:  حديثَُّ



 

)١٥٢(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

     ا  ا يدل عىل أن الوضوء كان مرتبا عىل }قاء فتوضأ{: أن قوله:و ً

  .)١ (القيء وبسببه، وهو املطلوب، فتكون الفاء للسببية

٢ ( باحلديث بأمريننوقش االستدالل: ا(:  

  ولاا:   حجـة هلـم يف احلـديث، الحـتامل أن تكـون الفـاء للتعقيـب فقـط ال 

  .للسببية كام ذكروا

 ما عىل نقض الوضوء بـالقيء؛ ألنـه قـد ولكن ال تدل سلمنا الفاء للسببية، :ا 

واألنف، وعـىل يتوضأ اإلنسان بعده من أجل النظافة، وإزالة القذر الذي يبقى يف الفم 

ًطبيعي، وال يكون سببا رشعيا بعض األعضاء، فالقيء سبب له، ولكنه سبب عادي إال  ً

  .بنص رصيح من الشارع

ْعن عائشة، قالت-٣ َ َ َ َ ِ
َ ْ ُقـال رسـول اهللاَِّ : َ َُ َ َ صـىل اهللاُ عليـه وسـلم-َ َ َّْ َ ََّ َ َ

ْمـن أصـابه قـيء أو {:-ِ ُ َ َ َْ ٌَ ْ ََ

َرعاف أو قلس أو مذي، ف ٌَ ْ ٌ ْ َْ ََ َُ َ َلينرصف، فليتوضأ ثـم ليـبن عـىل صـالته، وهـو يف ذلـك ال ٌ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ ِْ َ ُ َ َ َ ْ َِ َ َّ َ َُ َْ َّ َ ْ ِْ َ

ُيتكلم ََّ َ  )٣ (.رواه ابن ماجه يف سننه. }َ

ا  ا يمكن االستدالل هبذا احلديث أن خروج النجس من غري : و

صالته إذا وجد السبيلني ناقض للطهارة؛ ألن احلديث طلب من املصيل أن يبني عىل 

 ألن إجيـاب الـسبيلني؛الطهـارة، وهـو خـروج الـنجس مـن غـري  يف أثنائها مـا يقتـيض

                                                        
: املتوىف(أيب العال حممد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري : حتفة األحوذي، لإلمام: انظر) ١(

 . بريوت –دار الكتب العلمية : ، ط)٢٤٢/ ١(، )هـ١٣٥٣

بيد اهللا بن حممد عبد السالم بن أيب احلسن ع: مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، لإلمام: انظر)   ٢(

: ، ط)٤٦/ ٢(، )هــ١٤١٤: املتـوىف(خان حممد بن أمان اهللا بن حسام الدين الرمحاين املباركفوري 

  بريوت-دار الكتب العلمية 

َإقامة الصالة، والسنة فيها، باب: سنن ابن ماجه، مرجع سابق، كتاب: انظر)   ٣( ِ ِ ُِ ََّ ُّ ََ ََّ َمـا جـاء يف البنـ: ِ ِ ْ ِ َ َ َاء عـىل َ َ
ِ

ِالصالة،  َ  .}١٢٢١{: ، حديث)٣٨٥/ ١(َّ



  

)١٥٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

بطالن الطهارة، وبطالن الطهـارة يلـزم منـه بطـالن الـصالة : الوضوء من الرعاف يعني

َّكخروج البول والريح إذا خرجا من املصيل أثناء الصالة، ومن ثم فاخلارج من سائر  َ

  !.فرق وال ، كاخلارج من السبيلني، ناقض للطهارةًالبدن إن كان نجسا

من أصـحاب ابـن جـريج يروونـه : قال احلفاظ.   نوقش بأنه حديث ضعيف:ا

 . مرسال- صىل اهللا عليه وسلم -عن ابن جريج عن أبيه عن النبي 

واحلديث أعله غري واحـد بأنـه مـن روايـة إسـامعيل بـن عيـاش عـن ابـن جـريج وهـو 

سامعيل عن احلجازيني ضعيفة، وقد خالفه احلفاظ من أصحاب ابن حجازي ورواية إ

 .جريج فرووه مرسال كام قال املصنف

 وصحح هذه الطريقة املرسلة الذهيل والدارقطني يف العلل وأبو حاتم وقـال، روايـة 

 .إسامعيل خطأ

الصواب عن ابـن جـريج عـن أبيـه عـن : وقال أمحد. حديث ضعيف:  وقال ابن معني

، ورواه الدارقطني من حديث إسامعيل بن عياش أيضا - اهللا عليه وسلم  صىل-النبي 

عطـاء : عن عطاء بن عجالن وعباد بن كثري عن ابن أيب مليكة عن عائشة، وقـال بعـده

 . وعباد ضعيفان

 .)١ (الصواب إرساله، وقد رفعه أيضا سليامن بن أرقم وهو مرتوك: وقال البيهقي

     ه ا  ب أن : أما حديث البناء فرواه ابن ماجـه، : قال ابن اهلامم

وأخـرج ابـن أيب شـيبة : إنه مرسل، ثم قـال:  وقيل.ًوالدارقطني مرفوعا عىل الصحيح

نحوه موقوفا عىل عمر، وعيل، وأيب بكر الصديق، وابن عمر، وسلامن الفاريس، ومن 

 والشعبي، وإبراهيم التابعني عن علقمة وطاووس، وسامل بن عبد اهللا، وسعيد بن جبري،

                                                        
: املتـوىف(حممـد بـن عـيل بـن حممـد بـن عبـد اهللا الـشوكاين اليمنـي : نيـل األوطـار لإلمـام: انظـر)  ١(

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣األوىل، : دار احلديث، مرص الطبعة: ، ط)٢٣٨/ ١(، )هـ١٢٥٠



 

)١٥٤(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

النخعي، وعطاء، ومكحول، وسعيد بن املسيب، وكفى هبم قدوة عىل أن صحة رفع   

احلديث مرسال ال نزاع فيها، وذلك حجة عندنا وعند اجلمهور، كام أن ابن عياش قد 

 .)١ (وثقه ابن معني، وزاد يف اإلسناد عن عائشة، والزيادة من الثقة مقبولة

  ه ا ال ،وأنه حيتج بـه، ولكنـه حممـول عـىل غـسل الـدم  صحتهسلمنا:د 

  .)٢ (وضوء الصالة

   ا ا  ابفلم جيـز ، وإال لبطلت الصالة،هذا الذي ذكروه غري صحيح:ا 

:  قال-صىل اهللا عليه وسلم -البناء، بدليل ما جاء يف بعض أخبار ابن جريج أن النبي 

 .} فليتوضأ،و يف صالتهمن أصابه قيء أو قلس أو مذي أو رعاف، وه{

أن الوضوء من املذي هو وضوء الصالة، وقـد مجـع بينـه وبـني الرعـاف، وذكـر كام 

  .)٣(.هلام وضوءا واحدا

ِ حديث متيم الداري قال-٤ َّ ِ ُقال رسول اهللاَِّ : َ َُ َ َصىل اهللاُ عليه وسـلم-َ َ َّْ َ ََّ َ َ
ْالوضـوء مـن {: -ِ ُ

ِ
ُ ُ ْ

ٍكل دم سائل ِ
َ ٍ َ ِّ  .)٤(رواه الدارقطني .}ُ

                                                        

 ).٧٩٤/ ٢( سابق مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، مرجع: انظر)  ١(

) هــ٦٨١(كامل الدين حممد بن عبد الواحد الـسيوايس ـ سـنة الوفـاة : رشح فتح القدير لإلمام: انظر)  ٢(

 . بريوت_دار الفكر: ، ط)٤٠/ ١(

رشح خمتـرص الطحــاوي للجــصاص، :  وانظــر).٤٠/ ١ (القـدير، مرجــع سـابق، فــتح رشح: انظـر)  ٣(

دار : ، ط)٣٦٧/ ١(، ) هــ٣٧٠: املتـوىف(جلـصاص احلنفـي  بكـر الـرازي اأمحد بن عـيل أيب: لإلمام

عصمت اهللا عنايـت . د: حتقيق.  م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١األوىل :  الطبعة- ودار الرساج-البشائر اإلسالمية 

  د زينب حممد حسن فالتة- د حممد عبيد اهللا خان -سائد بكداش . د.  أ-اهللا حممد 

ِيف الوضـوء مـن اخلـارج مـن البـدن : الطهـارة، بـاب: ابسنن الـدارقطني، مرجـع سـابق، كتـ: انظر)  ٤( َِ َِ َ َ ُْ ِْ ِ ِِ َْ ُ

ِكالرعاف والقيء واحلجامة ونحوه، حديث ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ ُّْ َ ْ َ :}٢٨٧/ ١(، }٥٨١.( 



  

)١٥٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا  ا ولو كان من السائل،يف احلديث دليل عىل أن خروج الدم : و

  . )١ (غري السبيلني ناقض للوضوء

عبد العزيز مل يـسمع مـن متـيم : قال الدارقطني.  نوقش بأنه حديث ضعيف:ا

 .)٢ ( وال رآه، ويزيد بن خالد، ويزيد بن حممد جمهوالن،الداري

      ب أن   جهالـة الـراوي ال تقـدح يف روايتـه؛ ألن املعتـرب :ه ا

 .)٣(إسالمه مع العدالة، وإرسال اخلرب ال يؤثر فيه 

َ حديث سلامن -٥ َ ْ ُ ريض اهللاُ عنه-َ َْ َ
ِ

َ قال-َ ِّرعفت عند النبي : َ َِ َّ َ ْ ُِ ْ َ صىل اهللاُ عليه وسـلم-َ َ َّْ َ ََّ َ َ
ِ- ،

ًفأمرين أن أحدث وضوءا{ ُ ُ َْ َِ ُ َْ ِ َ َ  .)٤( الطرباين  رواه}َ

    ا  ا يف احلـديث دليـل عـىل أن خـروج الـدم الـسائل نـاقض : و

للوضـوء؛ ألنـه نجاسـة خارجـة مـن البـدن؛ فكـان لنوعهـا تـأثري يف إجيـاب الوضــوء، 

  )٥ (كاخلارج من السبيل

ْمل يـذكر: قال الـدارقطني. نوقش بأنه حديث ضعيف:ا َُ .  يف إسـناده أبـا خالـدْ

  )٦(.  وأبو خالد كالمها ضعيف، ال يصح االحتجاج بخربمهاوجعفر

                                                        
 ).٤٥/ ٢(مرعاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، مرجع سابق، : انظر)   ١(

 ).٢٨٧/ ١(سنن الدارقطني :انظر)   ٢(

 )١٩٦/ ١(جريد للقدوري، مرجع سابق، الت: انظر)   ٣(

 سليامن بن أمحد بن أيوب بـن مطـري اللخمـي الـشامي، أيب: املعجم الكبري للطرباين، لإلمام: انظر) ٤(

 –مكتبـة ابـن تيميـة : دار النرش: ، ط)٢٣٩/ ٦ (}٦٠٩٨{: ، حديث)هـ٣٦٠: املتوىف(القاسم الطرباين 

 . عبد املجيد السلفيمحدي بن: الثانية، حتقيق:  الطبعة-القاهرة 

 )١٩٦/ ١(التجريد للقدوري، مرجع سابق، : انظر)   ٥(

 - هــ ٣٨٤(أيب بكـر البيهقـي : اخلالفيات بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة وأصحابه، لإلمام: انظر) ٦(

والقـيء والرعـاف والـدم اخلـارج مـن غـري خمـرج احلـدث ال يـنقض : الطهارة، بـاب: ، كتاب) هـ٤٥٨

 -  مجهورية مرص العربية -الروضة للنرش والتوزيع، القاهرة :، ط)٣٥٨/ ١(، }٦٢٢{: ديثالوضوء، ح



 

)١٥٦(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

    ه ا  ب أن :وإنـام . إنه مرتوك احلديث: أكثر ما قال الدارقطني

 .)١ ( وهذا ليس بطعنعيل،ألنه صاحب زيد بن طعنوا؛

َ حديث سوار بن مصعب عن زيد بن عـيل، عـن أبيـه، عـن جـده،قال-٦ َ ِ ِ ِِّ ََ ْ َ ْ َ َ ِْ َ ٍّ
ِ ِ ُال رسـولَقـ: ْ َُ َ  

َ صىل اهللاُ عليه وسلم- اهللاَِّ  َ َّْ َ ََّ َ َ
ٌالقلس حدث{:-ِ ََ َ ُ ْ  .)٢ ( رواه الدارقطني}ْ

   ا  ا للوضـوء؛  يف احلديث دليل عىل أن خروج القيء نـاقض: و

ِألن القلس بإسكان الالم ْ َقلس يقلس قلسا إذا قاء: ُ يقال.بالقيء الفم من ماخيرج: هوَ ً َْ ََ ْ َُ َ
؛ ِ

ألنه نجاسة خارجة من البدن؛ فكان لنوعها تأثري يف إجيـاب الوضـوء، كاخلـارج مـن 

  .)٣ (السبيل

نوقش هذا الدليل بأمرين: ا:  

  سـوار مـرتوك، ومل يـروه عـن زيـد : قـال الـدارقطني.بأنه حديث ضـعيف:ا اول 

  .)٤ (غريه

     ه ا  ب أن :إنه : ثر ما قال الدارقطني بام نوقش به سابقه بأن أك

 .)٥ ( وهذا ليس بطعنعيل،وإنام طعنوا ألنه صاحب زيد بن . مرتوك احلديث

ما سلمنا صحته فال دليل لكم فيه؛ ألنه يف غري املدعى؛ ألن احلديث أثبت :ا

والكثري، وألن احلدث اسم خلروج   ناقض للوضوء من غري فصل بني القليلالقيءأن 

                                                                                                                                        
فريق البحث العلمي برشكة الروضة، بإرشاف حممود بن : حتقيق.  م٢٠١٥ - هـ ١٤٣٦األوىل، : الطبعة

 . عبد الفتاح أبو شذا النحال

 ).١٩٧/ ١(التجريد للقدوري، مرجع سابق، : انظر)   ١(

ِيف الوضـوء مـن اخلـارج مـن البـدن : الطهـارة، بـاب:  سنن الـدارقطني، مرجـع سـابق، كتـاب:انظر)  ٢( َِ َِ َ َ ُْ ِْ ِ ِِ َْ ُ

ِكالرعاف والقيء واحلجامة ونحوه، حديث ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ ُّْ َ ْ َ :}٢٨٤/ ١(، }٥٧٤.( 

 )١٩٦/ ١(التجريد للقدوري، مرجع سابق، : انظر)   ٣(

 ).٢٨٤/ ١(سنن الدارقطني، مرجع سابق، : انظر)  ٤(

 ).١٩٧/ ١(التجريد للقدوري، مرجع سابق، : انظر)   ٥(



  

)١٥٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 فيـستوي فيـه القليـل، والكثـري ،؛ ألن القليـل خـارج نجـس كـالكثريالنجس وقد وجـد

وهذا عكس ما تذكرونه من اشرتاط نقض الوضوء بملء الفم . كاخلارج من السبيلني

 .)١ (حال القيء

ه ا  ب أن :٢ (جياب عن هذه املناقشة بأمرين(: 

م؛ ألن املطلـق ينـرصف إىل املراد بالقيء يف احلديث القـيء مـلء الفـ:ا اول 

 .املتعارف، وهو القيء ملء الفم، أو حيمل عىل هذا توفيقا بني األدلة

 ما ٍّيؤكـد هـذا املعنـى مـا روي عـن عـيل :ا
ِ

َ ْ َ َ ِ ُ ُ ريض اهللاَُّ عنـه -َ َْ َ
ِ

ِ موقوفـا عليـه، -َ
ْ ََ َ ًْ ُ

ِومرفوعا إىل رسول اهللاَِّ 
ُ َ ْ ََ ً َّ صىل اهللاَُّ عليه وسل-َُ َ ََّ َْ َ َ

ُ أنه -َم ِ َّ ًعد األحداث مجلة{َ ََ ْ ْ َُ َ ََّ َ وقال فيهـا ،ْ
ِ َ َ َ

َأو ٌدسعة َ َ ِأي الدفعة الواحدة من القيء -َْ ِ
ْ َ َْ َ َ متأل الفم-َّ َ ْ َُ ْ َ{.  

َ حديث أيب هريرة-٧ َ ْ َ ُ ِ ِّ عن النبي - ريض اهللا عنه-َ ِ َّ ِ َصىل اهللاُ عليه وسلم -َ َ َّْ َ ََّ َ َ
َ قال-ِ َليس {: َ ْ َ

ْيف القطرة وال َْ
ِ

َ ْ َ ًقطرتني من الدم وضوء إال أن يكون دما سائالِ ِ ِ
َ ً َ ْ ََ ُ ََ ُْ ُ َِ َّ ِ ٌ َّ َِ ْ  .)٣ ( رواه الدارقطني}َ

   ا  ا يمكن أن يـستدل باحلـديث عـىل أن خـروج الـنجس مـن : و

 وهو ما سال عن رأس ،سائر البدن ناقض للوضوء، حيث أثبت احلديث أن الدم الكثري

  .يل ليس فيه الوضوءاجلرح ناقض للوضوء،وأن القل

إسـناده حممـد بـن  نوقش هذا الـدليل بـأن احلـديث حـديث ضـعيف، ففـي: ا

  .الفضل بن عطية،وسفيان بن زياد، وحجاج بن نصري

                                                        

 ٢٦/ ١(بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، مرجع سابق : انظر)   ١(

 )٢٦/ ١(بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، مرجع سابق : انظر)   ٢(

َيف الوضـوء مـن: الطهـارة، بـاب: سنن الـدارقطني، مرجـع سـابق، كتـاب: انظر)  ٣( ُ
ِ ِ ُ ْ ِ اخلـارج مـن البـدن ِ َ َِ َْ ِ ِ َْ

ِكالرعاف والقيء واحلجامة ونحوه، حديث ِ ِ ِ ِِ ْ َ َ َ َ ََ َ ْ ُّْ َ ْ َ :}٢٨٧/ ١(، }٥٨٢.( 



 

)١٥٨(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

 وسـفيان بـن زيـاد، وحجـاج بـن ،حممد بن الفضل بن عطيـة ضـعيف: قال الدارقطني  

 .)١ (نصري ضعيفان

ًم :را :  
 : اآلثار اآلتيةاستدل أصحاب هذا القول ب

ْعن -١ ٍنافعَ َّأن َِ َ عبد اهللاِ بن عمر َ َ ُ َ ْ ْ َّكان إذا رعف انرصف فتوضأ، ثم { - ريض اهللا عنهام –ََ َُ ََ َّ ْ ََ ََ َ ََ َ َ ِ َ

ْرجع فبنى ومل يتكلم َ ََّ َ َ َْ َ َ َ َ  .)٢ (اه مالك يف املوطأ رو}ََ

ٍّعن عيل-٢
ِ

َ ْ َ، قال- ريض اهللا عنه-َ ِإذا وجد أحدكم يف«: َ ْ ُ ُ ََ َ ََ َ � بطنه رزا ِ ِ ِ ِ ْ ً، أو قيئا، أو رعافا، )٣(َ ََ ْ ُْ َْ ًَ

ــرصف ْفلين ِْ َ َ ْ ــتكلم َ ــا مل ي ــالته م ــىل ص ــبن ع ــم لي ــأ، ث ْفليتوض َ َ َ َّ ََّ َ َ َْ ََّ َْ َ
ِ ِ ِ

َ َ ْ َِ ُ ــيبة يف . »َْ ــن أيب ش رواه اب

 .)٤ (مصنفه،والبيهقي يف اخلالفيات

َ عن سليامن- ٣ َ ْ َُ ْ َ، قال-  ريض اهللا عنه- َ ُإذا أحدث أحد{: َ ََ َْ ََ َ ِكم يف الصالةِ َ َّ ِ ْ ٍ فلينرصف غري داع ،ُ َ َ ْ ََ ْ ِْ َ ْ َ

ْلصنعه، فليتوضأ َّ َ َُ َْ ْ َ ِ ِ َ ثم ليعد يف آيته التي كان يقرؤها،ِ ُُ َ َ َ َ َّْ َُ َ ِْ ِ َِّ  .)٥ ( ابن أيب شيبة يف مصنفههروا. }ِْ

                                                        
 .املرجع السابق: انظر)  ١(

مالك بـن أنـس بـن مالـك بـن عـامر األصـبحي : موطأ مالك رواية أيب مصعب الزهري، لإلمام: انظر) ٢(

ُوقوت : ، كتاب)هـ١٧٩: املتوىف(املدين،  ُ ِالصالة، بـابُ َ / ١(، }٩٥{: مـا جـاء يف الرعـاف، حـديث: َّ

 . حممود خليل-بشار عواد معروف : حتقيق.  هـ١٤١٢: مؤسسة الرسالة سنة النرش: ، ط)٤٢

وأمـره ، وقيل هو غمز احلـدث وحركتـه للخـروج. ويريد به القرقرة الصوت اخلفي: الرز يف األصل) ٣(

النهايـة يف غريـب : انظـر. فلـيس بواجـب إن مل خيـرج احلـدثبالوضوء لئال يدافع أحد األخبثني، وإال 

 )٢١٩/ ٢(احلديث واألثر مرجع سابق 

ِصالة العيدين: مصنف ابن أيب شيبة، مرجع سابق، كتاب: انظر) ٤( ْ َ ِ ِْ َ ِيف الذي يقـيء أو يرعـف يف :  باب.َ ُِ ُ ْْ َ ََ ُ
ِ ِ َّ

ِالصالة َ مني الشافعي وأيب حنيفة وأصـحابه، اخلالفيات بني اإلما: وانظر). ١٣/ ٢(، }٥٩٠٤{:  حديث.َّ

والقيء والرعاف والدم اخلارج مـن غـري خمـرج احلـدث ال يـنقض : الطهارة، باب: مرجع سابق، كتاب

 ).٣٦٨/ ١(، }٦٤٤{: الوضوء، حديث

ولعـل . }فلينرصف غـري راع لـصنيعته، ثـم ليتوضـأ، وليعـد إىل بقيـة صـالته{: ويف رواية ابن املنذر) ٥(

غـري مـراع ملـا صـنع مـن انـرصافه مـن صـالته : ، أي}غري راع لـصنعه أو لـصنيعته{ :الصواب يف املعنى



  

)١٥٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

صىل اهللا عليـه  –دلت هذه اآلثار عن صحابة رسول اهللا : و ا  ه ار    

س اخلـارج مـن سـائر البـدن مـن غـري الـسبيلني لـه تـأثري يف إجيـاب أن النج –وسلم 

  .الوضوء، كاخلارج من السبيل

ً :لاستدلوا من املعقول باآليت:ا  : 

وطهـارة حـدث، فـإذا جـاز أن تتعلـق إحـدى  طهـارة إزالـة:  الطهارة عـىل رضبـني-١

 .)١ ( فاآلخر مثله،الطهارتني باخلارج من غري السبيل

حدث ناقض للوضوء، فكـذلك خـروج الـنجس مـن  السبيلني النجس من خروج -٢

سائر البدن؛ ألن املعترب هو اخلارج،وليس املخرج، فإذا خرج النجس من سائر البدن 

 .)٢ (أوجب الطهارة؛ إذ الطهارة والنجاسة ال جيتمعان

القول الثـاين القائـل بـأن الـنجس اخلـارج مـن غـري -واهللا أعلم  –راجح ال: ا 

السبيلني من سائر البدن كالدم والقيء ينقض الوضوء؛ وذلك لقوة أدلته وسالمتها من 

 .املعارضة، وما ورد عليها من معارضة مل تسلم لقائلها

من باب  لبدنكام أن القول بنقض الوضوء بالنجس اخلارج من غري السبيلني من سائر ا

  .واخلروج من اخلالف؛ ألن اخلروج من اخلالف مستحب االحتياط

                                                                                                                                        
وتوضئه، فليستأنف صالته متام ما بقي منها، إذا صح ذلك فام يف رواية ابن أيب شيبة خطأ وتصحيف من 

ِصالة العيدين، باب: مصنف ابن أيب شيبة، مرجع سابق، كتاب: انظر. النساخ أو الطباعني ْ َ ِ ِْ َ ُلذي يقيء ِيف ا: َ
ِ ِ
َ َّ

ِأو يرعف يف الصالة، حديث َ َّ ُ ِْ ُ ْ َ أيب : علل احلديث البن أيب حـاتم، لإلمـام: وانظر). ١٣/ ٢(، }٥٩٠٣{: َ

: املتوىف(حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس بن املنذر التميمي، احلنظيل، الرازي ابن أيب حاتم 

فريــق مــن : حتقيــق.  م٢٠٠٦ - هـــ ١٤٢٧األوىل، : مطــابع احلميــيض الطبعــة: ، ط)٢١/ ٢(، )هـــ٣٢٧

 . خالد بن عبد الرمحن اجلرييس/ سعد بن عبد اهللا احلميد، ود/ الباحثني بإرشاف وعناية د

 ).١٩٧/ ١(التجريد للقدوري، مرجع سابق، : انظر)   ١(

 .املرجع السابق: انظر)   ٢(



 

)١٦٠(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

أن األصـل يف تعـارض األخبـار  كام أن تـرجيح هـذا القـول فيـه مجـع بـني األدلـة؛ إذ  

 . التوفيق، ألن األصل يف األدلة اإلعامل دون اإلمهال

َ عليه السال-أنه «وههنا تعارض ما رواه أصحاب القول األول من  ََّ ْ
ِ

. » قاء فلم يتوضأ-ُم َ

 .ًحيمل ما عىل القليل مجعا بني األدلة

ًم : ا  ء ءا م اا: 

 بعد ترجيحنا ملذهب القائلني بأن النجس اخلارج من غري السبيلني من سائر البـدن 

كالدم والقيء يـنقض الوضـوء، بيـد أهنـم اختلفـوا يف رشط الـنقض بـالقيء، فعنـد 

مـا ال يمكنـه إمـساكه إال : أن يكون ملء الفم، وهـو)٢(،ورواية عند احلنابلة)١(فيةاحلن

 ).٣ (بمشقة، أو هو ما يمنعه من الكالم

ينقض إذا كثـر وفحـش، وحـده عـىل الـصحيح مـن يف الرواية األخرى وعند احلنابلة 

ما استفحشه كل إنسان يف نفسه، أي موكول إىل رأي املبتىل : املذهب عندهم، وهو

 ). ٤(تفاوت الناس يف االستفحاش ل

ء ا ن ء أن ا ا ا أد.  
 .واملعقول واألثر، بالسنة، استدل القائلون باشرتاط النقض بالقيء أن يكون ملء الفم

أو :استدل القائلون باشرتاط النقض بالقيء أن يكون ملء الفم بالسنة باآليت:ا: 

                                                        
: املتوىف(ألئمة الرسخيس حممد بن أمحد بن أيب سهل شمس ا: املبسوط للرسخيس لإلمام: انظر)   ١(

 .بريوت –دار املعرفة :، ط)٧٥/ ١(، )هـ٤٨٣

 ).١٣٧/ ١(املغني البن قدامة، مرجع سابق : انظر)   ٢(

 )٢٦/ ١(بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، مرجع سابق : انظر)   ٣(

 الفـروع، الفـروع وتـصحيح:وانظـر). ١٢٤/ ١(كشاف القناع عن متن اإلقناع، مرجـع سـابق : انظر)   ٤(

حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدين املقـديس الرامينـى ثـم الـصاحلي : لإلمام

  مـ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤األوىل : مؤسسة الرسالة الطبعة: ، ط)٢٢٢/ ١(، )هـ٧٦٣: املتوىف(احلنبيل 



  

)١٦١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ِحديث أيب -١ َهريرةَ َ ْ َ َ قال- ريض اهللا عنه-ُ ُقال رسول اهللاَِّ : َ َُ َ : - صىل اهللا عليه وسـلم -َ

ٍيعاد الوضوء من سبع{ ُْ ْ ُ ُ ََ ُ
ِ

ُ َمن إقطار البول، والدم السائل، والقيء، ومن دسعة يمـأل هبـا : ْ ْ ُ ْ ْ َِّ ُ َ ْ ٍْ ِ ِ ِ ِ
َ َ ْ َ َ َ ْ َ َْ ِْ ِ َّ ِ ِ َ ِ

َّالفم، والنوم املضطجع، وقهقهة الر ُ
ِ

َ َْ َ َ ْ َِ ِِ َ ْ ُْ َّ َ ِجل يف الصالة، ومن خروِج الدمْ َّ ُُ ْ َ َّ ُ
ِ ِ َ ِ رواه البيهقي . }ِ

 )١(. يف اخلالفيات

ا  ا صىل اهللا عليه وسلم  –يمكن أن يستدل باحلديث أن النبي : و

َّسوى بني نقض الوضوء باخلارج النجس من السبيلني، واخلارج الـنجس مـن غـري  –

 مـن الـنجس النـاقض مـن غـري -صىل اهللا عليه وسـلم –َّالبدن، وعدالسبيلني من سائر 

ْومـن{: السبيلني القيء مـلء الفـم؛ ألن معنـى قولـه َ
ُ دسـعة يمـأل هبـا الفـمِ َ ْ ُ َْ ْ َِ ُ ٍ

َ َأي الدفعـة }َ ْ ّ

ِالواحدة من القيء ِ
ْ َ َ ُيمأل هبا الفم َ َ ْ َُ ْ َِ   .بالقيء يمأل الفمفدل ذلك عىل نقض الوضوء ،ُ

قـال الزيلعـي يف نـصب. ديث حـديث ضـعيف نوقش هذا الـدليل بـأن احلـ:ا 

واجلـارود بـن يزيـد ومهـا  عفـان، رواه البيهقي يف اخلالفيات، وفيه سـهل بـن :الراية

 .)٣ (�أخرجه البيهقي وإسناده واه جدا: وقال احلافظ يف الدراية. )٢ (ضعيفان

                                                        

: الطهـارة، بـاب:  كتاباخلالفيات بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة وأصحابه، مرجع سابق،: انظر) ١(

 ). ٣٦٣/ ١(، }٦٣٧{: والقيء والرعاف والدم اخلارج من غري خمرج احلدث ال ينقض الوضوء، حديث

مجـال : نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشـيته بغيـة األملعـي يف ختـريج الزيلعـي، لإلمـام: انظر) ٢(

مؤسسة الريان : ، ط)٤٤/ ١(، )هـ٧٦٢: املتوىف( حممد عبد اهللا بن يوسف بن حممد الزيلعي الدين أيب

األوىل، :  الطبعــة-الــسعودية – جــدة -دار القبلــة للثقافــة اإلســالمية/ لبنــان- بــريوت -للطباعــة والنــرش 

 .حممد عوامة: حتقيق. م١٩٩٧/هـ١٤١٨

ــن : الدرايــة يف ختــريج أحاديــث اهلدايــة، لإلمــام: انظــر) ٣(   أيب الفــضل أمحــد بــن عــيل بــن حممــد ب

الـسيد : حتقيـق.  بـريوت –دار املعرفـة : ، ط)٣٣/ ١(، )هـ٨٥٢: املتوىف(العسقالين أمحد بن حجر 

 . عبد اهللا هاشم اليامين املدين



 

)١٦٢(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

ٍّ عن عيل -٢  
ِ

َ ْ ُ ريض اهللاَُّ عنه -َ َْ َ
ِ

ً موقوفا عليه، ومرفوع-َ َ َ ُْ ً ُْ َ ْ َ
ِ ِا إىل رسول اهللاَِّ َ

ُ َ ِ صىل اهللاَُّ عليـه -َ
ْ َ ََّ َ

َوسلم  ََّ ُ أنه -َ َّ َعد األحداث {َ َ َّْ ََ َوقال فيها أومجلة،ْ َ َ
َدسعة متأل الفم ِ َْ ْ َُ ْ َ ٌ َ َ{) ١(. 

  ا وا: 
ٌأو دسـعة{: -فيـه   احلديث عىل نقض الوضوء بالقيء يمأل الفم؛ ألنه ذكـردل َ َ َْ  أي - }َ

َالدفعة  ْ ِالواحدة من القيء ّ ِ
ْ َ َ َمتأل الفم{ –َّكام مر َ َ ْ َُ ْ  -والظاهر أنه قال سـامعا مـن النبـي  ،}َ

؛ فله حكم الرفع؛ - عليه الصالة والسالم -كقوله :  فصار قوله-صىل اهللا عليه وسلم 

  .)٢ (ألن مثل ذلك ال يقال بالرأي،

ُقولـه{: -هللا رمحه ا –قال عنه اإلمام الزيلعي .  هذا احلديث ضعيف:ا ُْ َروي : َ ِ ُ

ٍّعن عيل
ِ

َ ْ َ أنه قـال- ريض اهللا عنه-َ َ ُ َّ ُحـني عـد األحـداث أو دسـعة متـأل الفـم، قلـت{: َ َ َّْ ْ َُ ً ََ َْ ُ ْ َ َ َ ْ ْ ََ َ ْ َ
ِ :

ٌغريب ِ ّقولـه روى عـن عـيل{: عن احلـديث-رمحه اهللا –وقال اإلمام ابن حجر . )٣(}َ َ َ َ َْ َ- 

َ حني عد األحداث قال أ-ريض اهللا عنه َ َ َ ْ َ ْ ُو دسعة متأل الفم مل أجدهِ ِ َ َ ْ{) ٤(. 

ًم :ٍاستدل أصحاب هذا القول بأثر ابن عباس : ا َِّ َ َ أنه قـال-ريض اهللا عنهام  –ْ َ ُ َّ َ :

َإذا كان القيء يمأل الفم أوجب الوضوء{ ُُ ُ َ َ ْْ ْ َ ْ ََ َ ْ َ َْ ُ َ َ َ ِ{) ٥(.  

                                                        
 . سبق خترجيه: انظر) ١(

 عبد اهللا ابن الشيخ حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أيب: العناية رشح اهلداية، لإلمام: انظر) ٢(

 .دار الفكر:، ط)٤٤/ ١(، )هـ٧٨٦: املتوىف(الرومي البابريت شمس الدين ابن الشيخ مجال الدين 

 ).٤٤/ ١(نصب الراية، مرجع سابق، : انظر) ٣(

أيب الفضل أمحد بن عيل بن حممد بن أمحد بن : الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية، لإلمام: انظر) ٤(

الـسيد عبـد اهللا : حتقيـق. -بـريوت –دار املعرفـة : ، ط)٣٣/ ١(، )هــ٨٥٢: املتوىف(حجر العسقالين 

 .هاشم اليامين املدين

مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عـيل بـن حممـد : التحقيق يف مسائل اخلالف، لإلمام: انظر) ٥(

ه، ١٤١٥األوىل، :  الطبعـة-بريوت –دار الكتب العلمية : ، ط)١٩٢/ ١(، )هـ٥٩٧: املتوىف(اجلوزي 

 .مسعد عبد احلميد حممد السعدين: حتقيق



  

)١٦٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

     ا وأثر ابن عباس  دل:ا ٍ َِّ َ رصاحة عـىل إجيـاب  –ريض اهللا عنهام  –ْ

  .الوضوء بالقيء ملء الفم

ولـو سـلمنا -ريض اهللا عـنهام –مل يثبت عن ابن عمر   نوقش هذا األثر بأنه:ا ،

 وقد خالفه غريه - صىل اهللا عليه وسلم - فال حجة يف قول أحد دون رسول اهللا ،ثبوته

ُفيهـا دم ففتـه أنـه أدخـل إصـبعه يف أنفـه، فخـرج : من الصحابة، فصح عـن أيب هريـرة َّ َ َ

ِبأصبعه، ثم صىل ومل يتوضأ ِ
ُ ْ ُ  راوي األثـر -ريض اهللا عنهام  –، بل صح عن ابن عمر )١(ِ

ِأنه عرص بثرة بوجهه ِ ْ َ َِ ً َ ُ فخرج منها دم ففته بني إصبعيه وقام فصىل ،ْ َّ َ َ)٢(. 

ً :لاسـتدلوا مـن املعقـول بـأن القـيء إذا كـان مـأل الفـم؛ يكـون مـن قعـر :ا 

 فـال ، بخـالف القليـل، فإنـه مـن أعـىل املعـدةللـنجسعدة، فالظاهر أنه مستصحب امل

 . )٣(يستصحبه 

 و اة  ا ،أد ا ا ا ء أن ن ًا
م  نإم  ا  و ،ا ، وت رأي ا ل إ أي 

  .اس  اش
 .ًدل القائلون باشرتاط النقض بالقيء أن يكون كثريا، بالسنة، واألثر، واملعقولاست

                                                        

ِالطهارات، : مصنف ابن أيب شيبة، مرجع سابق، كتاب: انظر) ١(
َ َ ِ من كان يرخص فيه وال يرى فيـه :بابَّ ِ ِ ِ

َ َ َ ُ ََ َ ُ ِّْ ََ

ًوضوءا،  ُ  ).٢٣٩/ ١(املحىل باآلثار، مرجع سابق :  وانظر).١٢٨/ ١(، }١٤٧٢{:حديثُ

ــسابق،املرجــع : انظــر) ٢( ــابال ِالطهــارات، :  كت
َ َ ــابَّ ــرخ:ب ِّ مــن كــان ي ََ ُ ََ ــه وضــوءا، ْ ــرى في ــه وال ي ًص في ُ ُ َ ُ

ِ ِ ِ ِ
َ َ َ

 ).٢٣٩/ ١(املحىل باآلثار، مرجع سابق :  وانظر).١٢٨/ ١(، }١٤٦٩{:حديث

زيـن الـدين بـن :  ومنحـة اخلـالق وتكملـة الطـوري، لإلمـام،البحـر الرائـق رشح كنـز الـدقائق: انظر) ٣(

تكملة البحـر الرائـق :  آخره، ويف)هـ٩٧٠: املتوىف(إبراهيم بن حممد، املعروف بابن نجيم املرصي 

دار الكتـاب : ، ط)٣٦/ ١(، ) هــ١١٣٨ت بعـد (ملحمد بن حسني بن عيل الطـوري احلنفـي القـادري 

 .الثانية: اإلسالمي الطبعة



 

)١٦٤(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

  أو :استدل أصحاب هذا القول بالسنة بحديث أيب الدرداء:ا ِ
َ ْ َّ ِ : –يض اهللا عنه ر - َ

َأن رسول اهللاَِّ { ُ َ َّ َصىل اهللاَُّ عليه وسلم-َ َ َّْ َ ََّ َ َ
َ قاء، فتوضأ-ِ َّ َ َ َ َ، فلقيـت ثوبـا}ََ ْ َ َُ ِ َن يف مـسجد دمـشق، َ َْ َ ْ َ

ِ ِ ِ ِ

َفذكرت ذلك له، فقال َ َ َُ َ َ ََ ِ ُ ُصدق، أنا صببت له وضوءه: َْ َ ُ ْ َ َ ََ ُ ََ ُ ََ   .)١(رواه الرتمذي . }َ

   ا  ا صىل اهللا عليـه –يمكن االستدالل هبذا احلديث بأن قوله : و 

طلق ينرصف  يدل عىل أن الوضوء ينقض بالقيء الكثري؛ ألن امل}قاء فتوضأ{: -وسلم 

  . ً وكان كثريا،إىل املتعارف، وهو القيء إذا فحش

ًوهو كون القيء كثـريا فاحـشا ال القيد، نوقش االستدالل باحلديث بأن هذا : ا ً

 -ًذكر له يف احلديث البتة، فاحلديث ال يدل عىل النقض إطالقا؛ ألنه جمرد فعـل منـه 

دل عـىل الوجـوب، وغايتـه أن يـدل عـىل  واألصل أن الفعل ال ي-صىل اهللا عليه وسلم 

مرشوعية التأيس به يف ذلك، وأما الوجوب فال بد له من دليل خاص، وهذا مما ال وجود 

  .)٢ (له هنا

ًم :استدل أصحاب هذا القول باألثر باآليت: ا :  

ٍ أثر ابن عباس-١ َِّ َ َ، أنه قال- ريض اهللا عنهام -ْ َ ُ َّ َإذا كان الدم فا{: َ ُ َّ ََ َ ًحـشاِ ُ فعليـه اإلعـادة، ،ِ َ َ َِ ْ ِ
ْ َ َ

ًوإن كان قليال ِ َ َ َْ ِ ٌ فليس عليه إعادة،َ َ َ َ َِ ِ
ْ َْ َ  .)٣ ( رواه البيهقي يف السنن الكربى}َ

                                                        
 سبق خترجيه : انظر)   ١(

حـسني بـن عـودة / املوسـوعة الفقهيـة امليـرسة يف فقـه الكتـاب والـسنة املطهـرة، للـشيخ : انظر)   ٢(

: الطبعـة)  لبنـان-بـريوت (، دار ابن حـزم ) األردن-عامن (املكتبة اإلسالمية  : ط،)١٢٩/ ١ (العوايشة

  هـ١٤٢٩ - ١٤٢٣األوىل، من 

ِأمحد بن احلسني بن عـيل بـن موسـى اخلـرسوجردي اخلراسـاين،  :السنن الكربى، لإلمام: انظر)   ٣( ْ َ ْ ُ

ِالصالة، با: ، كتاب)هـ٤٥٨: املتوىف(أبو بكر البيهقي  َ ِما جيب غسله من الدم، حـديث: بَّ َّ ََ ُ ُ
ِ ُ ْ ََ ِ :}٤١٠٠{ ،

:  م، حتقيـق٢٠٠٣ - هــ ١٤٢٤الثالثـة، : الطبعة-لبنان  – بريوت -دار الكتب العلمية، : ، ط)٥٦٨/ ٢(

 .حممد عبد القادر عطا



  

)١٦٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

   ا  ا ٍدل أثر ابن عباس  و َِّ َ رصاحـة عـىل إجيـاب  –ريض اهللا عـنهام  –ْ

ًا كثريا، أمـا إذا كـان ً إذا كان فاحشالسبيلني، بالنجس اخلارج من البدن من غري الوضوء

 ،فيقاس عليه سائر النجسالدم، ً وإن كان األثر واردا يف ،قليال يسريا فال ينقض الوضوء

  .ومنه القيء

ما ال يمكنه إمساكه : نوقش االستدالل باألثر بأن القيء الكثري الفاحش، وهو: ا

 يتحقق يف القيء القليـل؛ َّإال بمشقة، أو هو ما يمنعه من الكالم كام مر؛ ألن اخلروج ال

ألنه يمكـن رده، وإمـساكه، فـال خيـرج بقـوة نفـسه بـل بـاإلخراج، فـال يوجـد الـسيالن، 

 ،ًويتحقق يف الكثري، ألنه ال يمكن رده، وإمساكه فكان خارجـا بقـوة نفـسه ال بـاإلخراج

  ).١ (.وهو ما كان مأل الفم

َ أثر بكر بن عبد اهللاَِّ املزين، قال-٢ َ ُّ ِ َ ُْ ِ
ْ َ ْ َرأيت ابن عمر{: َْ َ ْ َُ َ ْ ُ ِ عرص بثرة يف -  ريض اهللا عنهام - َ ً َ ْ َ ََ َ

ْوجهه، فخرج يشء من دم، فحكه بني إصبعيه، ثم صىل، ومل يتوضأ َّ َّ ٍَ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ ْ ََ ََ َّ ْ ْ َْ َ َّ ُ َ َ َِ ِ ِِ َ ٌ ْ
ِ{) ٢.( 

  ا  ا دل هذا األثر عىل أن النجس اخلـارج مـن غـري الـسبيلني مـن : و

ا كان قليال يسريا فال ينقض الوضوء، وعليه حيمل األثر، وإن كـان األثـر سائر البدن، إذ

  . ومنه القيء، فيقاس عليه سائر النجس،ًواردا يف الدم

نوقش االستدالل باألثر بأن القيد الذي ذكره أصحاب هذا القول، وهو كون : ا

ًالقيء كثريا فاحشا ينقض   الوضوء، وإن كان قليال ال ينقض، ال  ذكر له يف األثـر البتـة، ً

  .ًفاألثر ال يدل عىل النقض إطالقا

                                                        
 ).٢٦/ ١(بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، مرجع سابق : انظر)   ١(

 .سبق خترجيه: انظر)   ٢(



 

)١٦٦(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

    ه ا فهم من األثر عدم النقض بالنجس اخلارج من غـري الـسبيلني مـن : د

سائر البدن، فحمل عىل القليل دون الكثري، وهو ما استفحـشه كـل إنـسان يف نفـسه أي 

  .ًلك مجعا بني األدلةموكول إىل رأي املبتىل لتفاوت الناس يف االستفحاش؛ وذ

 ه ا د  ابمل مل يكن حـد الكثـرة هـو الـسيالن يف الـدم، ومـلء :ا ْ َ

؛ ألن القيء إذا كان ملء الفم يكون من قعـر املعـدة، !ًالفم يف القيء مجعا بني األدلة؟

 فـال يستـصحبه ، بخالف القليل، فإنه من أعـىل املعـدة للنجسفالظاهر أنه مستصحب

 .)١ (َّكام مر

َ عن ميمون بن مهران، قال أنبأنا من رأى أبا هريرة-٣ َ ْ َ َ َ َ ُ ْ َُ َ ْ َ ْ ْ ََ َ ََ ْْ َ َ َ ْ
ِ ِ ُيدخل أصابعه { – ريض اهللا عنه -ِ َ َِ َ ُ ِ ْ ُ

ِيف أنفه ِ ْ َ ِّ فيخرج عليها الدم، فيحته ثم يقوم، فيصيل،ِ ََ ُ ُ َ ُُ ُ َ َّ َ ُ ْ ُ ََ ُ ُ َ َُّ َّ َْ{) ٢.(  

     ا وثر فيقال فيـه كـام قيـل يف سـابقه، دل  أن يستدل هبذا األ يمكنا

 ًيسريا، فـالاألثر عىل أن النجس اخلارج من غري السبيلني من سائر البدن، إذا كان قليال 

 فيقـاس عليـه سـائر ،ًينقض الوضوء، وعليه حيمل األثر، وإن كـان األثـر واردا يف الـدم

  . ومنه القيء،النجس

قش بـه سـابقه بـأن القيـد الـذي ذكـره نـوقش االسـتدالل هبـذا األثـر بـام نـو: ا

ًأصحاب هذا القول، وهو كون القيء كثـريا فاحـشا يـنقض الوضـوء، وإن كـان قلـيال ال  ً

  .ًينقض، ال ذكر له يف األثر البتة، فاألثر ال يدل عىل النقض إطالقا

                                                        
زيـن الـدين بـن :  ومنحـة اخلـالق وتكملـة الطـوري، لإلمـام،البحـر الرائـق رشح كنـز الـدقائق: ظران) ١(

تكملة البحـر الرائـق : ، ويف آخره)هـ٩٧٠: املتوىف(إبراهيم بن حممد، املعروف بابن نجيم املرصي 

دار الكتـاب : ، ط)٣٦/ ١(، ) هــ١١٣٨ت بعـد (ملحمد بن حسني بن عيل الطـوري احلنفـي القـادري 

 .الثانية: إلسالمي الطبعةا

 .سبق خترجيه: انظر)   ٢(



  

)١٦٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ه ا يمكن دفع املناقشة بام قيل يف سابقه سلمنا أن األثر دل عىل عدم :د 

 بالنجس اخلارج من غـري الـسبيلني مـن سـائر البـدن، فيحمـل عـىل القليـل دون النقض

الكثري، وهو مـا استفحـشه كـل إنـسان يف نفـسه أي موكـول إىل رأي املبـتىل لتفـاوت 

  .ًالناس يف االستفحاش؛ وذلك مجعا بني األدلة

    ه ا د  ابيمكن اجلواب عن دفع املناقشة بام أجيب به سـابقه :ا 

ًبأنــه مل مل يكــن حــد الكثــرة هــو الــسيالن يف الــدم، ومــلء الفــم يف القــيء مجعــا بــني  ْ َ

؛ ألن القيء إذا كان ملء الفم يكون من قعـر املعـدة، فالظـاهر أنـه مستـصحب !األدلة؟

  .)١ (َّللجنس بخالف القليل، فإنه من أعىل املعدة فال يستصحبه كام مر

ً :لن النجس اخلارج من غـري الـسبيلني مـن سـائر  استدلوا من املعقول بأ:ا

ِالبدن خارج يلحقه حكم التطهري، فنقض الوضوء كاخلارِج من السبيل ِ َّ ُ َْ ُ ُ ُ َ ٌ
ِ ِ ِ َِْ َ َ َّ ََ ُ َ ْْ َْ َ ُِ  به ورد ما ، وكلْ

 .)٢ (.العرف إىل فيه يرجع اللغة يف وال فيه، له ضابط وال ًمطلقا، الرشع

نا سلمنا أن النجس اخلارج من غري السبيلني يمكن أن يناقش هذا الدليل بأن: ا

ِمن سائر البدن خارج يلحقه حكم التطهري، فنقض الوضوء كاخلارِج من السبيل، ولكن  ِ َّ ُ َْ ُ ُ ُ َ ٌ
ِ ِ ِ َِْ َ َ َّ ََ ُ َ ْْ َْ َ ُِ ْ

مـا استفحـشه كـل :  وحده ما ذكرمتوه من كونه،ال نسلم أن الناقض هو الكثري الفاحش

املبـتىل لتفـاوت النـاس يف االسـتفحاش ؛ ولكـن  إنسان يف نفسه أي موكول إىل رأي 

الضابط  يف حد الكثرة هو السيالن يف الدم، وملء الفم يف القـيء ؛ ألن اخلـروج إنـام 

 وبمـلء الفـم يف القـيء ؛ ألن بـزوال ،يتحقق بالسيالن إىل موضع يلحقه حكم التطهـري

                                                        
زيـن الـدين بـن :  ومنحـة اخلـالق وتكملـة الطـوري، لإلمـام،البحـر الرائـق رشح كنـز الـدقائق: انظر) ١(

تكملة البحـر الرائـق : ، ويف آخره)هـ٩٧٠: املتوىف(إبراهيم بن حممد، املعروف بابن نجيم املرصي 

دار الكتـاب : ، ط)٣٦/ ١(، ) هــ١١٣٨ت بعـد (حلنفـي القـادري ملحمد بن حسني بن عيل الطـوري ا

 .الثانية: اإلسالمي الطبعة

 ).١٣٦/ ١(املغني البن قدامة، مرجع سابق، : انظر) ٢(



 

)١٦٨(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

يلني؛  ألن ذلـك  فتكون بادية ال خارجـة بخـالف الـسب،القرشة تظهر النجاسة يف حملها  

  .)١ ( فيستدل بالظهور عىل االنتقال واخلروج،املوضع ليس بموضع النجاسة

القول األول القائل باشرتاط النقض بالقيء أن يكون -واهللا أعلم  –الراجح : ا 

 وسالمتها من املعارضة، ومـا ورد عليهـا مـن معارضـة مل ،ملء الفم؛ وذلك لقوة أدلته

  . تسلم لقائلها

ً :ء ا ن ء أن ا ا ا    : 
بعد ترجيحنـا ملـذهب القـائلني باشـرتاط الـنقض بـالقيء أن يكـون مـلء الفـم بيـد أن 

القائلني هبذا املذهب اختلفوا إن قاء قليال قليال، ولو مجع كان ملء الفم، هل املعترب 

 لسبب؟  احتاد املجلس أم املعترب احتاد ا

ا ا  اعا  ) تيةاتفق فقهاء احلنفية يف الصور اآل ):٢:  

 ورة اًأي الغثيان، فيجمع اتفاقا، فلو قـاء قلـيال :  إذا احتد املجلس والسبب:ا ِّ ُ

ًقليال، ولو مجع كان ملء الفم، انتقض الوضوء يف هذه احلالـة، كـام لـو كـان مريـضا،  َ
ِ
ُ

 .يف جملس واحدوكان القيء 

مرة اًأي الغثيان، فال جيمع اتفاقا، فلو قاء : إذا مل يتحد املجلس والسبب: ا ِّ ُ

َقليال قليال، ولو مجع كان ملء الفم
ِ
مل ينتقض الوضوء يف هذه احلالة، كام لو مل يكن  ُ

  .ًمريضا بأن استقاء مثال، ومل يكن القيء يف جملس واحد

                                                        
 ).٥٧/ ١(فتح القدير لكامل بن اهلامم، مرجع سابق، : انظر) ١(

/ ١(، )هــ١٣٠٤ت(كنـوي حممد عبد احلـي الل: عمدة الرعاية بتحشية رشح الوقاية، لإلمام: انظر) ٢(

الــدكتور : حتقيــق. األوىل: مركــز العلــامء العــاملي للدراســات وتقنيــة املعلومــات الطبعــة: ، ط)٣٢٨

 ).١٠/ ١(االختيار لتعليل املختار، مرجع سابق : وانظر .صالح حممد أبو احلاج



  

)١٦٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 رة اء الفم مرة واحدة، انتقض الوضوء سواء احتد املجلس أو لوقاء مل: ا

ثم اختلفوا عندما يتحدد السبب فقط، أو املجلس فقط عـىل . ال، أو احتد السبب أو ال

 :قولني

 .وهو مذهب أيب يوسف.  املعترب احتاد املجلس:ال اول

مل اسنوهو مذهب حممد بن احل.  املعترب احتاد السبب، وهو الغثيان:ا. 

َفاحتاد املجلس مع اختالف الغثيان جيمع، عند أيب يوسف  َ ُ ُِ ِ ِ ً خالفا - ريض اهللا عنه -ِّ

ٍواختالف املجلس مع احتاد الغثيان جيمـع عنـد حممـد . - ريض اهللا عنه -َّملحمد  ِ
َّ َ ُُ ِ ِّ ِ- 

 .-ريض اهللا عنه -ً، خالفا أليب يوسف -ريض اهللا عنه 

دا :ولأدل اا :  
 فاعترب الواقع ،أبو يوسف عىل مذهبه باملعقول بأن املجلس جامع للمتفرقاتاستدل 

فـإذا قـرأ آيـة التالوة، ًيف أطرافه كالواقع معا، حتى يعد الواقع فيه واحدا كام يف سجدة 

ًواحدة يف جملس واحد مرارا ال جتب إال سـجدة واحـدة، فـتالوات آيـة سـجدة تتحـد 

بط اإلجياب بالقبول يف املجلس، وكاإلقرار أي باحتاد املجلس، وكام يف العقود يرت

 )١. (إذا تكرر يف جملس واحد فهو واحد

يمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه اعترب املجلس يف سجدة التالوة للرضورة؛ : ا

ألن يف إجياب التكرار يف جملس واحد إيقاع الناس يف احلرج، وكـذا يف بـاب البيـع 

ًا؛ ألن امتداد خيار القبول إىل آخر املجلس لكونه جامعا ًاعترب املجلس للرضورة أيض

ًدفعا للعرس وحتقيقا لليرس، أما يف األقارير واحدة؛  فاعتربت ساعاته ساعة ،للمتفرقات

َّ ومن ثم فاإلقرار إذا تكرر فهو واحد بخالف القيء فافرتقا،اعترب املجلس للعرف َ.) ٢(  

                                                        
 )٩/ ١(تبيني احلقائق رشح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، مرجع سابق : انظر) ١(

 املرجع السابق : نظرا) ٢(



 

)١٧٠(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

    مل اا ًعـىل مذهبـه بـاملعقول أيـضا وهـو أن استدل حممد بـن احلـسن : أد

 إىل األسـباب، فتـضافاألصل إضافة األحكام إىل أسباهبا إال إذا تعذرت إضافتها إىل 

 لـو اعتـرب الـسبب واحـد، إذاملحال كام يف سجدة التالوة إذا تكرر سـببها يف جملـس 

  .انتفى التداخل؛ ألن كل تالوة سبب

اين القائـل باعتبـار احتـاد الـسبب، وهـو  القـول الثـ-واهللا أعلـم  –الـراجح : ا

الغثيـان، وهـو مـذهب حممـد بـن احلـسن الـشيباين؛ وذلـك لقـوة أدلتـه وسـالمتها مـن 

جـاء يف اللبـاب يف .  واملفتي به عند احلنفية،املعارضة، وهو املصحح يف املذهب

  فعند أيب يوسف يعترب احتاد.ًولو قاء متفرقا بحيث لو مجع يمأل الفم{: رشح الكتاب

أي الغثيان، وهـو األصـح، ألن األحكـام تـضاف : املجلس، وعند حممد احتاد السبب

  )١(. }إىل أسباهبا كام بسطه يف الكايف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
عبــد الغنــي بــن طالــب بــن محــادة بــن إبــراهيم الغنيمــي : اللبــاب يف رشح الكتــاب، لإلمــام: انظــر) ١(

. -لبنـان –املكتبـة العلميـة، بـريوت : ، ط)١٣/ ١(، )هــ١٢٩٨: املتـوىف(الدمشقي امليداين احلنفي 

 .حممد حميي الدين عبد احلميد: حتقيق



  

)١٧١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا:  
وا   وةة ا وة ع أو ار  

  

وا   اًرا ةا أ آ إذا :  
ا تكـررت آيـة الـسجدة نفـسها يف جملـسني أو اتفـق الفقهـاء إذ:   ااع  

  )١ (.جمالس تعلق بكل تالوة سجدة عىل حدة

َّكام اتفق الفقهاء عىل أنه يتكرر السجود بتكرر القراءة كلام مر بآية سجدة يف مواضع 

خمتلفة من آي الذكر احلكيم، ولو يف جملس واحد، فإذا قرأ آية سجدة من سورة، ثـم 

 )٢ (.رى يف جملس واحد، تعلق بكل تالوة سجدة عىل حدةقرأ آية سجدة من سورة أخ

ًثم اختلفوا إذا تكررت آية السجدة نفسها مرارا يف جملس واحد، فهل يسجد هلا كلام 

 :قرأها أو سمعها أم تكفيه سجدة واحدة؟ وكان خالفهم عىل قولني

ً يرى أصحابه أن من تال آيـة الـسجدة يف جملـس واحـد مـرارا أن :ال اول 

 ،)٤ ( واألصح عند الشافعية،)٣ (وهو مذهب املالكية. جد هلا كلام كررهايس

                                                        
رشح الزرقـاين عـىل خمتـرص خليـل : وانظـر). ٦٦١/ ٢(مرجـع سـابق، التجريد للقدوري، : انظر) ١(

). ٧١/ ٤(املجموع رشح املهـذب، مرجـع سـابق  :وانظر). ٤٨٧/ ١(وحاشية البناين، مرجع سابق 

 ). ٢١٩/ ٤(اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، مرجع سابق  :وانظر

عـيل بـن  :التبـرصة للخمـي، لإلمـام :وانظـر).  ٣٢٣١/ ٧(التجريد للقدوري، مرجع سابق، : انظر) ٢(

وزارة األوقـاف : ، ط)٤٣٤/ ٢(، ) هـ٤٧٨: املتوىف( احلسن، املعروف باللخمي حممد الربعي، أيب

الدكتور أمحـد عبـد الكـريم :  م، حتقيق٢٠١١ - هـ ١٤٣٢األوىل، : الطبعة-والشؤون اإلسالمية، قطر

اإلنـصاف يف معرفـة الـراجح : وانظر). ٧١/ ٤(املجموع رشح املهذب، مرجع سابق : وانظر.  نجيب

 ). ٢١٩/ ٤(من اخلالف، مرجع سابق 

 ). ٣١١/ ١(الرشح الكبري للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي، مرجع سابق : انظر )٣(

أيب زكريـا حميـي الـدين حييـى بـن رشف النـووي  :روضة الطالبني وعمدة املفتـني، لإلمـام: انظر )٤(

الثالثـة، :  الطبعـة- عـامن - دمـشق-املكتـب اإلسـالمي، بـريوت: ط، )٣٢١/ ١(، )هـ٦٧٦: املتوىف(

 .زهري الشاويش: م، حتقيق١٩٩١/ هـ ١٤١٢



 

)١٧٢(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

 . )١ ( ومذهب احلنابلة  

 مل ايرى أصـحابه أن مـن تـال آيـة الـسجدة يف جملـس واحـد مـرارا تكفيـه : ا

 .)٢(وهو مذهب احلنفية . سجدة واحدة

دا :أد            ةا آ   ن ول ال ااًرا أن  ا وا 
ر   .  

أو وهو الـتالوة  –استدل أصحاب هذا القول باملعقول بأن السبب املوجب للسجود 

  .  )٣(أخرى   سجدةاألول، فتجبقد جتدد بعد توفية حكم  – االستامع

  ارا وا   ةا آ   ن ا مل اا أد
  .ة واة

 :ستدل أصحاب هذا القول بالكتاب، والسنة، واألثر، واملعقولا

ب: أوُمـا يريـد اهللاَُّ {: -تعـاىل  –استدل أصـحاب هـذا القـول بالكتـاب بقولـه : ا ِ ُ َ

َليجعل عليكم من حرٍج ْ ْ ََ ْ َ َ ْ
ِ ُِ َ َوما جعل عليكم يف الدين من حرٍج{: ، وبقوله]٦: املائدة [}َ ْ ْ ََ ْ َ َ َ َ

ِ ِ ِّ ِ ُ َ َ{ 

  .]٧٨: احلج[

   ا  ا رفـع احلـرج عـن املكلـف، ويف إلـزام  دلـت اآليتـان عـىل:و 

َالـسجدة يف كـل مـرة إيقاعـه يف احلـرج لكــون املعلمـني مبتلـني بتكـرار اآليـة لتعلــيم  َ
ِ َِ ْ َُ ِّ ُْ

  .)٤( الكريمتنيواحلرج منفي بنص اآليتني  الصبيان،

                                                        

 )٤٤٩/ ١(كشاف القناع مرجع سابق : انظر )١(

 ).١٨١/ ١(بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، مرجع سابق : انظر )٢(

مـد بـن زكريـا األنـصاري، زكريا بن حم: أسنى املطالب يف رشح روض الطالب لإلمام: انظر) ٣(

 بـريوت - دار الكتـب العلميـة : ، ط)١٩٧/ ١(، )هـ٩٢٦: املتوىف( حييى السنيكي زين الدين أيب

 . حممد حممد تامر. د: حتقيق. األوىل: م، الطبعة٢٠٠٠ – ـ ه١٤٢٢ - 

 )١٢٨/ ٢(سابق، البحر الرائق رشح كنز الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطوري، مرجع : انظر) ٤(



  

)١٧٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ًم : ابـن عبـاس اسـتدل أصـحاب هـذا القـول بالـسنة بحـديث :ا ٍ َِّ َ ريض اهللا  –ْ

ِ يف قوله -عنهام ِ
ْ َ َتعاىل-ِ َ ِال حترك به لسانك لتعجل بـه{ : -َ ِ ِ ِِ َِ َ ْ َ َ َ َ ِّْ َ ُ َقـال] ١٦: القيامـة [}َ َكـان : َ َ

ُرسول اهللاَِّ  ُ َصىل اهللاُ عليه وسلم -َ َ َّْ َ ََّ َ َ
ِ يعالج من التنزيل شدة، وكـان ممـا حيـرك شـفتيه-ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ِّ َُ َ َّ ْ ََّ َ ُ َ ُ ًَّ َ َ َ ُ َِ ِ - 

ٍفقال ابن عباس َّ َ ُ ْ َ َ ُفأنا أحركهام لكم كام كـان رسـول اهللاَِّ: -ريض اهللا عنهام –َ ُ َ ْ َِّ َ َ َُ َُ ََ ُ َ ُ َ َّ صـىل اهللاُ -َ َ

َعليه وسلم َ َّْ ََ َ
ٌ  حيركهام، وقال سعيد-ِ ُِ

َ َِّ َ َ َ ُ َ َأنا أحـركهام كـام رأيـت ابـن عبـاس حيـركهام، : ُ َ َُ ُُ ُ َ ُِّ ْ َ َِّ ُ ٍ َّ َ َ ْ ََ ُ ََ

ْفحرك شفتي ََّ َ َ ََ َ فأنزل اهللاَُّ-ِه َ َ ْ َ َ تعاىل-َ َ ُال حتـرك بـه لـسانك لتعجـل بـه إن علينـا مجعـه { : -َ َ ْ َ َ َْ َ َْ َ َِّ ََّ َِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ْ ُ َ

ُوقرآنه ََ ْ َقال] ١٧: القيامة [}ُ ُمجعـه لـك يف صـدرك وتقـرأه: َ َ َ ُ ُ َْ َ ْ َ َْ ِ ِ َ َ ُفـإذا قرأنـاه فـاتبع قرآنـه{: َ ْ َُ َْ َُ َ َ َِ َّ ْ َ ِ{ 

َقال] ١٨: القيامة[ ِفاستم: َ َ ْ ْع له وأنصتَ ِ ْ َ َ ُ ُثم إن علينا بيانه{: َْ َ ََ َ ْ ََّ َ َّ ِ ْثم إن علينا أن ] ١٩: القيامة [}ُ ََّ َ ْ ََّ َ ِ ُ

ُتقرأه، فكان رسول اهللاَِّ  ُ َ ََ َ َ ُْ َ َصىل اهللاُ عليه وسـلم-َ َ َّْ َ ََّ َ َ
َ  بعـد ذلـك إذا أتـاه جربيـل اسـتمع فـإذا -ِ ُ َ َِ َِ َ ْ ُ ْ ََ َْ َ َِ ِ َ َ ِ

َّانطلـق جربيــل قــرأه الن ُ َْ َ َ ُ َِ ِ َ َ ُّبـي ْ َصــىل اهللاُ عليــه وسـلم-ِ َ َّْ َ ََّ َ َ
ُ  كــام قــرأه-ِ َ َ َ َ متفـق عليــه، واللفــظ . }َ

    ).١ (للبخاري

   ا  ا كـان -عليـه الـسالم –دل احلديث عىل أن سيدنا جربيـل : و 

 ثـم يقرؤهـا - صـىل اهللا عليـه وسـلم -ينزل بالوحي فيقرأ آية الـسجدة عـىل رسـول اهللا 

  .  )٢( عىل أصحابه، وال يسجد إال مرة واحدة - عليه وسلم  صىل اهللا-رسول اهللا 

بآية السجدة وغريها من - عليه السالم –نوقش االستدالل بأن نزول جربيل : ا 

َ صىل اهللاَُّ عليه وسلم -القرآن عىل النبي  َ َّْ َ ََّ َ َ
 صحيح ال شك فيه، ولكن ليس يف احلديث -ِ

                                                        

ِكــان بــدء الـوحي إىل رســول اهللاَِّ: صــحيح البخــاري، مرجــع سـابق، كتــاب: انظـر) ١(
ُ َ َ ِ ِ ْ َْ َ َُ ِ صــىل اهللاُ عليــه -َ

ْ َ ََّ َ

َوسلم ََّ ِالـصالة، بـاب: صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: وانظر). ٨/ ١ (}٥{: ؟، حديث-َ َ َاالسـتامِع : َّ
ِ

ْ
ِ

ِللقراءة، حديث ِ ِ
َ َ ْ :}٣٣٠/ ١(، }١٤٨.( 

 )٥/ ٢(بسوط للرسخيس، مرجع سابق امل: انظر) ٢(



 

)١٧٤(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

كان ال يسجد إال مرة واحدة إذا كررت عليه آية  –وسلم صىل اهللا عليه  –ما يدل عىل أنه   

 .   )١(السجدة 

ً :أصحاب هذا القول باآلثار اآلتية استدل:ا  :  

َ ما روي عن احلسن البرصي، وإبراهيم النخعي -١ َ َ
ِ

ْ ِ ِ ُ يف الرجـل يقـرأ -رمحهام اهللا  –َْ َ َ َّْ ِ ُ ِ

َالسجدة ثم يعيد قراءهتا، قاال َُ َ ُ ََ َ ُ َّ َّ
ِ ِ َ َجتزئه السجدة األوىل«: ْ ُ ْ ُ َ ُْ َُّ ِ ْ ُ«) ٢(. 

َ عن جماهد قال-٢ َ ٍ ِ َ ُ ْ ًإذا قرأت السجدة أجزأك أن تسجد هبا مرة«: َ ََّ َ َ ْ َّ َِ َ َ َ َ َُ ْ ْْ َ َ َ َْ َ َ ِ«) ٣(. 

ِ عن أيب عبد الرمحن، -٣ َِ ْ َ ْ َْ َّ
ِ َأنه كان يقرأ السجدة فيسجد، ثم يعيدها يف جملسه ذ«َ ِ ِ ِ ِْ َ َِ َ ُ ْ ُُ ُ َ َُ َّ ْ َ َّ َ َُ َ َْ ُ َلـك ََّ ِ

ُمرارا ال يسجد ُ ْ َ ً ََ ِ«) ٤(. 

دلـت هـذه اآلثـار عـىل أنـه إذا كـررت آيـة الـسجدة يف : و ا  ه ار    

جملس واحد كفى التايل هلا أو املـستمع الـسجدة األوىل، وال يـسن تكررهـا بتكـرار 

  .التالوة أو االستامع

الداللـة منهـا ال يلـزم إال االستدالل هبذه اآلثار بـأن وجـه يمكن مناقشة هذا : ا

القائل به، وليس حجة عىل املخالف هلا؛ ألن قول الصحايب ليس بحجة إذا خالفه من 

هو مثله كام نص علامء األصول، فام بالنا بمن هو دون الصحايب، فال يكون حجة عىل 

 !غريه املخالف له

ً :لاستدل أصحاب هذا القول بالعقول باآليت: ا :  

                                                        
 )٦٧٣/ ٢(البناية رشح اهلداية، مرجع سابق : انظر) ١(

َالـصلوات، بـاب: مصنف ابن أيب شيبة، مرجع سابق، كتـاب: انظر) ٢( ُالرجـل يقـرأ الـسجدة ثـم يعيـد : َّ َ َِ
ُ َّ َّ َ َ َُّ ْ ُْ ُُ

ُقراءهتا كيف يصنع، حديث َْ َ ََ ْ ََ َ َ
ِ :}٣٦٥/ ١ (}٤١٩٩( 

َالـصلوات، بـاب: ابن أيب شيبة، مرجع سابق، كتـابمصنف : انظر) ٣( ُالرجـل يقـرأ الـسجدة ثـم يعيـد : َّ َ َِ
ُ َّ َّ َ َ َُّ ْ ُْ ُُ

ُقراءهتا كيف يصنع، حديث َْ َ ََ ْ ََ َ َ
ِ :}٣٦٦/ ١ (}٤٢٠٠( 

 )٣٦٦/ ١ (}٤٢٠١{: املرجع السابق حديث: انظر) ٤(



  

)١٧٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

لسجدة متعلقة بالتالوة، واملرة األوىل هي احلاصلة للتالوة، فأما التكرار فلم ألن ا-١

يكن حلق التالوة، بل للتحفظ أو للتدبر، والتأمل يف ذلك، وكل ذلك من عمل القلب، 

 فجعل اإلجراء عىل اللسان الذي هو مـن رضورة مـا هـو ،وال تعلق لوجوب السجدة به

 ).١ (، فالتحق بام هو فعل القلب؛ وذلك ليس بسببفعل القلب أو وسيلة إليه من أفعاله

األول،  بالعبـــادات احلكـــم، واألليـــق التــداخل إمـــا أن يكـــون يف الـــسبب أو يف -٢

وبالعقوبات الثاين، وذلك ألن التداخل إذا كان يف احلكم دون السبب كانت األسباب 

ويف ذلـك تـرك  فيلزم وجود السبب املوجب للعبادة بـدون العبـادة، ،باقية عىل تعددها

االحتياط فيام جيب فيه االحتياط فقلنا بتـداخل األسـباب فيهـا ليكـون مجيعهـا بمنزلـة 

 . سبب واحد ترتب عليه حكمه إذا وجد دليل اجلمع وهو احتاد املجلس

 فيجعـل التـداخل يف ، بـل يف درئهـا احتيـاط،وأما العقوبات فلـيس ممـا حيتـاط فيهـا

وجـب مـضافا إىل عفـو اهللا وكرمـه فإنـه هـو احلكم ليكون عـدم احلكـم مـع وجـود امل

 ).٢ (املوصوف بسبوغ العفو، وكامل الكرم

َّ ألن املسبب ،ًكام يمكن أن يستدل من املعقول أيضا بأن السجدة الواحدة تكفي—٣

َال يتكرر بتكرر سببه، وال يلزم بأن يسجد بعدد التالوات ُ. 

فإن كانت تكرار الـتالوة التـي هو اجلمع بني القولني-واهللا أعلم  –الراجح : ا 

فيها سجدة التالوة يف جمال التلقني والدرس والتعليم فريجح القول الثاين القائل بأنـه 

يكفي أن يسجد هلـا يف املـرة األوىل؛ وذلـك ألن تكـرار القـراءة حمتـاج إليـه للحفـظ 

قـني والتعليم، فلو تكرر الوجوب لزم احلرج، وهو مرفـوع، كـام أن الـتالوة يف حـال تل

                                                        
 )١٨١/ ١(بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، مرجع سابق : انظر) ١(

 )٢٤/ ٢(العناية رشح اهلداية، مرجع سابق : انظر) ٢(

 

 



 

)١٧٦(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

القرآن وتعليمه لغريه ويف حال التكرار من أجل احلفظ غري مقصودة، وإنـام املقـصود   

  .التعلم والتعليم

أما إذا كانت قراءة السجدة بنيـة الـتالوة والتعبـد، وكررهـا يف املجلـس الواحـد وتـم 

الفصل بني التالوتني، فريجح القول األول القائل بـأن مـن تـال آيـة الـسجدة يف جملـس 

ًارا أن يسجد هلا كلام كررها؛ ألن السبب املوجب للسجود ــ وهو التالوة ــ قد واحد مر

 .جتدد بعد توفية حكم األول، فتجب سجدة أخرى

اا ا:  
ا  هو ا  إذا د ا  

أثر املجلس يف هذه املسألة يتضح من خالل ما إذا صـىل اإلنـسان صـالة فـسها فيهـا 

مل  مـا يسلم عن نقص أو عن زيادة، وتذكر بعد السالم، فله أن يبني عىل صـالتهمثل أن 

بـاملجلس  اختلف الفقهاء يف ضابط طول الفصل، فمنهم من خـصه الفصل، وقديطل 

ودونـه  قـدر ركعـة  ومنهم من خـصهبالعرف،، ومنهم من خصه }املصىلأي جملس {

 :  عىل أربعة أقوالكان خالفهمو.  قليل

 يرى أصحابه أن من سها يف صالته وتذكر بعد السالم، فله أن يبني عىل :ال اول 

، وروايـة أشـهب عنـد )١ (وهو مـذهب احلنفيـة. صالته مادام يف مصاله، ومل يتحول عنه

  ). ٤ (ورواية عند احلنابلة، )٣ (وقول شاذ عند الشافعية، )٢ (املالكية

                                                        

 )٩١/ ٢(، مرجع سابق )رد املحتار(الدر املختار وحاشية ابن عابدين : انظر )١(

بن سـامل ) أو غنيم(أمحد بن غانم : الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين لإلمام: انظر )٢(

دار الفكـر : ، ط)٢٢٢/ ١(، )هــ١١٢٦: املتـوىف(ملـالكي ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهـري ا

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: تاريخ النرش

 )١١٣/ ٤(املجموع رشح املهذب، مرجع سابق : انظر )٣(

 )٢٧/ ٢(املغني البن قدامة : انظر )٤(



  

)١٧٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 مل اكر بعـد الـسالم، فلـه أن يبنـي يرى أصحابه أن من سها يف صالته، وتـذ: ا

العـرف فالقليـل مـا يعـده : عىل صالته مامل يطل الفصل، وضابط طول الفصل وقـرصه

 .)  ١ (وهو مذهب املالكية. العرف قليال، والكثري ما يعده كثريا

   ). ٣(، ورواية عند احلنابلة )٢ ( وأصح الوجهني عند الشافعية

 ل اصالته، وتـذكر بعـد الـسالم، فلـه أن يبنـي يرى أصحابه أن من سها يف : ا

قـدر ركعـة طويـل ودونـه : عىل صالته مامل يطل الفصل، وضابط طول الفصل وقـرصه

  . )٤ (وهو أحد الوجهني عند الشافعية. قليل

 ال ايرى أصحابه إن مىض مقدار الصالة التي نـيس فيهـا اسـتأنف، وإن كـان : ا

  .)٥ ( هريرة من الشافعيةوهو قول أيب عيل بن أيب. دون ذلك بنى

دا:  
       أن  ،ا  و     ن ول ال اا أد

 ل ه، و  دا  . 
 : واملعقول،استدل أصحاب هذا القول بالسنة

أو :َاستدل أصحاب هذا القول بالسنة بحديث أيب هريـرة: ا َ ْ َ ُ ِ ُيض اهللاَُّ عنـهَ ر-َ َْ َ
ِ- :

َأن رسول اهللاَِّ  ُ َ َّ َصىل اهللاُ عليه وسلم -َ َ َّْ َ ََّ َ َ
ِانرصف من اثنتني، فقـال لـه ذو اليـدين-ِ ْ َ َْ َ َ َُ َُ ََ َ َ ِْ ِ

َ َ ِأقـرصت : ْ
َ ُ َ َ

ُالصالة، أم نسيت يا رسول اهللاَِّ؟ فقال رسول اهللاَِّ َ َُ َ ُ َ َ َْ َ َ ِ َ ََ ُ َ صـىل اهللاُ عليـه وسـلم-َّ َ َّْ َ ََّ َ َ
َأصـ«: -ِ ُدق ذو َ َ َ

                                                        
 ).٢٢٢/ ١(الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، مرجع سابق  : انظر )١(

 )١١٤/ ٤(جموع رشح املهذب، مرجع سابق امل: انظر )٢(

 )٢٧/ ٢(املغني البن قدامة : انظر )٣(

 )١١٤/ ٤(املجموع رشح املهذب، مرجع سابق : انظر )٤(

ــشافعي، لإلمــام: انظــر )٥( ــان يف مــذهب اإلمــام ال ــن ســامل : البي أيب احلــسني حييــى بــن أيب اخلــري ب

األوىل، :  الطبعـة-جـدة –دار املنهـاج : ، ط)٣٢٤/ ٢(، )هـ٥٥٨: املتوىف(العمراين اليمني الشافعي 
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)١٧٨(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

ِاليدين؟   ْ ُفقـال النـاس» ََ َّ َ َ ُنعـم، فقـام رسـول اهللاَِّ : َ ُ َ َ َْ َ َ َصـىل اهللاُ عليـه وسـلم -َ َ َّْ َ ََّ َ َ
ِ فـصىل اثنتـني-ِ ْ َ َ ْ ََّ َ 

َأخريني ثم سلم َ َّ ْ َ ََّ ُ ِ ْ َثم كرب، فسجد مثل سجوده أو أطـول ثـم رفـع  ُ َ ْ ُ َ ََّ ُ ْ َ َُ َّ ُ َ ََّ ْ َ َ ِ ِ َِ َ متفـق عليـه، واللفـظ . "ََ

  ).١ (للبخاري

   ا  ا يمكن أن يستدل هبذا احلديث عىل املدعى بـأن النبـي : و-

َصىل اهللاُ عليه وسلم  َ َّْ َ ََّ َ َ
املجلـس؛  بنى عىل صالته مع السهو لعدم طول الفصل الحتاد –ِ

  . يف املسجدلكونه

نوقش هذا االستدالل بأنه دليل عىل اخلصم، وليس دليال له؛ ألنـه جـاء يف : ا

ِ خرج رسعان الناس " رواياته بعض َّ َُ َ ََ َ ُ ويف بعض الروايات أنه "َ َ ْ َ ََّ َ ِ
َ ِّ ِ َ صىل اهللاَُّ عليه وسلم -ِ َ َّْ َ ََّ َ َ

ِ

َخرج إىل منزله ومشى «- َ َ ََ َ
ِ ِ ِ ْ فهذا كله يدل عىل أن اخلروج من املسجد أو املـصىل . )٢ (»ََ

  .ال يدل عىل الفصل الطويل

ًم :للقـول بـاملعقول بـأن املـسجد أو املـصىل يف  استدل أصحاب هـذا ا:ا

حكم مكان واحد فال يعد فاصال طويال؛ ألن من رشوط الصالة أن تكون كلها يف مكان 

  .)٣ (وإن كان بينهام فرجة واحد، ولذا صح االقتداء فيه

                                                        
ُفضل الصالة يف مسجد مكة واملدينـة، بـاب: صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب: انظر) ١( ْمـن مل : َ َ ْ َ

ِيتشهد يف سجديت السهو، حديث ْ ََّّ َ َِ َ َ ْ َْ ِ :  سـابق، كتـابصحيح مسلم، مرجـع: وانظر).  ٦٨/ ٢ (}١٢٢٨{: َ

َكتـــاب املـــساجد ومواضـــِع الـــصالة، بـــاب ََ َّ َ َ ُ
ِ ِ ِ

َ َِ ُالـــسهو يف الـــصالة والـــسجود لـــه حـــديث: َْ ُ َ ََّ ِ ِ
ُّ ََّ ِ ِ ْ :}٩٧{ ،  

)٤٠٣/ ١( 

ــر) ٢( ــد : انظ ــق العي ــن دقي ــام، الب ــدة األحك ــام رشح عم ــام األحك ــسنة : ، ط)٢٧٦/ ١(إحك ــة ال مطبع

 املحمدية

حاشـية : وانظـر).  ٩١/ ٢(، مرجـع سـابق )رد املحتـار(بـدين الدر املختار وحاشـية ابـن عا: انظر) ٣(

أيب احلسن، عـيل بـن أمحـد بـن مكـرم الـصعيدي العـدوي : العدوي عىل كفاية الطالب الرباين للشيخ

ــوىف( ـــ١١٨٩: املت ــر : ، ط)٣٢٣/ ١(، )ه ــريوت –دار الفك ــة--ب ــرش: الطبع ــاريخ الن ــة ت ــدون طبع : ب

 . د البقاعييوسف الشيخ حمم: حتقيق. م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤



  

)١٧٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

صىل اهللا عليـه - هذا االستدالل بأنه خمالف ملا ثبت عن رسول اهللا نوقش: ا 

َث عمران بن حصني قـال ففي حدي-وسلم  َ ٍ ْ َ َْ ُ ِْ َ ُّسـلم النبـي : ِ َ َِ َّ ِيف - صـىل اهللا عليـه وسـلم -َّ

ِثالث ركعات من العرص، ثم قام فدخل احلجرة، فقام اخلربـاق، رجـل بـسيط اليـدين،  ْ َ َ ْ َ َ َ َّ ََ َ َ َْ ٌ َ ْ َُ ِ ِ ِ ٍ ِ
َ ُ َ ْ َ َ َُ َ َ َ َ ُ َْ َُْ ِ ْ

َفنادى َ َيا رسول اهللاَِّ: َ ُ َ َ، أقرص- صىل اهللا عليه وسلم -َ
ِ ُ ْت الصالة أم َ َ ُ َ َّ

َنسيت؟ِ ِ  .  )١( رواه مسلم َ

وهذا يدل عىل أن اخلروج من املسجد أو املصىل ال يدل عىل الفصل الطويـل كـام 

  . سبق

       أن  ،ا  و     ن ا مل اا أد
 .اف:     ا، و طل ا وه

وال حد له  تدل أصحاب هذا القول باملعقول بأنه يرجع إىل العرف فيام ال نص فيهاس

َّيف الرشع، ومن ثم فريجع يف طول الفصل وقرصه إىل العرف مـن غـري حتديـد، فمتـى  ّ

 .فهنا يستأنف الصالةطويل، حكم العرف بأن هذا فصل 

 . )٢ (نهاً أما إذا كان الفصل يسريا فال تبطل الصالة ويبني عىل ما مىض م

  أن  ،ا  و     ن ا ل اا أد
 ر ط ودوم    :  ا، و طل ا وه

.  
مل أجد هلذا القول دليال؛ ولكن يمكن أن يستدل له من املعقول بأن قدر الركعة تعلق 

 . ًكون فاصال قصريا، وما زاد عليها يكون فاصال طويالبه إدراك الصالة، في

نوقش هذا االستدالل بام نوقش به سابقه بأنه خمالف حلـديث ذي اليـدين : ا 

 وراجـع ذا اليـدين، وسـأل اجلامعـة فأجـابوا، -صىل اهللا عليه وسـلم –فقد تكلم النبي 

 أفعال كثرية منها ما جاء يف واستدبر القبلة، وقام إىل ناحية املسجد، بل وفيه كام سبق

                                                        
َكتـاب املـساجد ومواضـِع الـصالة، بـاب: صـحيح مـسلم، مرجـع سـابق، كتـاب: انظر) ١( ََ َّ َ َ ُ

ِ ِ ِ
َ َِ ِالـسهو يف : َْ ِ ْ َّ

ِالصالة والسجود  ِ
ُ َ َُّّ ُله، حديثَ َ :}٤٠٤/ ١(، }١٠١ .( 

 )١١٣/ ٤(املجموع رشح املهذب، مرجع سابق : انظر) ٢(



 

)١٨٠(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

ِ خرج رسعان الناس "بعض رواياته    َّ َُ َ ََ َ ُ ويف بعض الروايات أنه "َ َ ْ َ ََّ َ ِ
َ ِّ ِ َ صىل اهللاَُّ عليه وسلم -ِ َ َّْ َ ََّ َ َ

ِ

َخرج إىل منزله ومشى «- َ َ ََ َ
ِ ِ ِ ْ صىل  –، وكل ذلك يزيد عىل قدر ركعة ، ومع ذلك  كله بنى .»ََ

، ومل يستأنف ، فدل ذلك  عىل أن ما زاد عىل قدر الركعة  عىل صالته  –اهللا عليه وسلم 

  .ال يدل عىل الفصل الطويل

أد ال اا ا إن  ار اة ا م  ام، وإن ن 
 دون ذ.  

استدل أصحاب هذا القول باملعقول بأن آخر الصالة يبنى عـىل أوهلـا، ومـا زاد عـىل 

  .)١ (ًه، فجعل ذلك حداذلك ال يبنى علي

ِّنوقش هذا االستدالل بأنه ليس بيشء؛ ألنه يؤدي إىل اختالف حد التطاول، : ا ٍ

  .)٢ (الختالف عدد ركعات الصلوات

هو القول الثاين القائل بأن من سها يف صالته، وتذكر -واهللا أعلم  –الراجح : ا

: الفصل، وضـابط طـول الفـصل وقـرصهبعد السالم، فله أن يبني عىل صالته مامل يطل 

  . العرف؛ وذلك لقوة أدلته وسالمتها من املعارضة

                                                        

ــشافعي: انظــر) ١( ــان يف مــذهب اإلمــام ال ــن ســامل : ، لإلمــامالبي أيب احلــسني حييــى بــن أيب اخلــري ب

األوىل، :  الطبعـة-جـدة –دار املنهـاج : ، ط)٣٢٤/ ٢(، )هـ٥٥٨: املتوىف(العمراين اليمني الشافعي 

 قاسم حممد النوري:  م، حتقيق٢٠٠٠ - هـ١٤٢١

 املرجع السابق  : انظر) ٢(



  

)١٨١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ا ا:  
د اا  ال ا عار ا  ا  

 

د اا  ال ا عار ا :  
ية، أم تتكرر اختلف الفقهاء يف مجاع املحرم لزوجته مرة بعد مرة، فهل تتداخل الفد

الفدية بتكرر اجلامع؟ وهل يشرتط يف التداخل احتاد املجلس أم ال؟  وكـان اختلفـوا 

 :يف ذلك عىل أربعة أقوال

َ يرى أصحابه أن املحرم إذا كرر الوطء يف جملس واحد كان عليه هدي :ال اول َّ َ

ُواحد، وإن كرره يف جمالس كان عليه لكل وطء هدي َ َّ ، وقـول )١ (يـةوهو مذهب احلنف. َ

   )٢ (.الشافعية يف القديم

 مل ايرى أصحابه أن املحرم جيزيه هدي واحد إذا كرر الـوطء مـا مل هيـد :ا ِ
ْ َ ْ َ َ َ َّ َ

ِلوطئه األول سواء احتد املجلس أم اختلف، وسواء كرر مجاع امرأة واحـدة؛ أو عـدد  َّ ََ ْ ِ ِ ِْ

، ومـذهب )٣(ب عنـد احلنابلـة وهـو املـذه. من النساء، فليس عليه إال كفارة ودم واحد

 . )٤ (حممد بن احلسن من احلنفية

                                                        

 ).١٩٠/ ٢(بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، مرجع سابق : انظر )١(

هنايــة املطلــب يف درايــة  :روانظــ). ٢٧٩/ ٧(كفايــة النبيــه يف رشح التنبيــه، مرجــع ســابق : انظــر )٢(

عبد امللك بن عبد اهللا بـن يوسـف بـن حممـد اجلـويني، أبـو املعـايل، ركـن الـدين، : املذهب، لإلمام

-هــ١٤٢٨ األوىل، :دار املنهـاج الطبعـة: ، ط)٣٤٧/ ٤(، )هـ٤٧٨: املتوىف(امللقب بإمام احلرمني 

 . ّعبد العظيم حممود الديب/ د. أ: حتقيق. م٢٠٠٧

 ).٥٢٥/ ٣(مرجع سابق ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي: انظر )٣(

 ).١٩٠/ ٢(بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، مرجع سابق : انظر )٤(



 

)١٨٢(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

  ل ايرى أصحابه أن املحرم إذا وطئ مرارا، ليس عليه إال هدي واحد سواء :ا ً

ِكفر عنِ وطئه األول أم ال، وسواء احتد املجلس أم اختلف، وسواء كرر مجـاع امـرأة  ِ ْ َ َّ

 .)١ (يةوهو مذهب املالك. واحدة؛ أو عدد من النساء

ال ايرى أصحابه أن فدية اجلامع تتكرر بتكرر اجلامع سواء كفر عن ِوطئه :ا ِ ِ ْ َ َّ

األول أم ال، وسواء احتد املجلس أم اختلف، وسواء كرر مجاع امرأة واحدة؛ أو عدد 

 . )٣(والرواية الثانية عند احلنابلة ، )٢ (وهو مذهب الشافعية. من النساء

دل : اا ن أد وا   ءَر ا إذا إن ا ول اا
  .  ي وا، وإن َرُه   ن   وء ي

 :استدل أصحاب هذا القول بالقياس، واملعقول

س: أوإن املحـرم إذا تكـرر منـه :  استدل أصحاب هذا القول بالقيـاس فقـالوا:ا

ألول، كفاه عنهام كفارة واحدة إذا كان يف جملس واحد؛ كام يكفر عن ا اجلامع، ومل

 )٤ (.ًلو جامع يف الصوم يف يوم مرارا أو زنا

نوقش هذا االستدالل بأن ما ذكروه خيالف الصوم؛ ألنه باإلفساد خرج منه، : ا

ــذلك  ــيس ك ــق آلدمــي، ول ــا ح ــات ال يتعلــق هب ــداخلت؛ ألهنــا عقوب ــام ت واحلــدود إن

 )٥ (. حق اآلدمي متعلق هباالكفارات؛ فإن

                                                        
بن عبـد اهللا بـن حممـد بـن عبـد الـرب بـن أيب عمر يوسف : الكايف يف فقه أهل املدينة، لإلمام: انظر )١(

ــي  ــري القرطب ــم النم ــوىف(عاص ـــ٤٦٣: املت ــاض، : ، ط)٣٩٩/ ١(، )ه ــة، الري ــاض احلديث ــة الري مكتب

حممد حممد أحيد ولـد ماديـك : م، حتقيق١٩٨٠/هـ١٤٠٠الثانية، : اململكة العربية السعودية، الطبعة

 .املوريتاين

 ). ٢٧٩/ ٧(مرجع سابق كفاية النبيه يف رشح التنبيه، : انظر )٢(

 ).٥٢٥/ ٣(مرجع سابق ، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف للمرداوي: انظر )٣(

 ). ٢٧٩/ ٧(كفاية النبيه يف رشح التنبيه، مرجع سابق : انظر) ٤(

 . املرجع السابق: انظر) ٥(



  

)١٨٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ًم :لاستدل أصحاب هذا القول باملعقول بأن أسـباب الوجـوب اجتمعـت  :ا

يف جملس واحد من جنس واحد، فيكتفى بكفارة واحدة؛ ألن املجلس الواحد جيمع 

األفعال املتفرقة كام جيمـع األقـوال املتفرقـة كإيالجـات يف مجـاع واحـد، فإهنـا ال 

 .)١ (ة واحدة، وإن كان كل إيالجة لو انفردت أوجبت الكفارة كذا هذاتوجب إال كفار

 َِْ ْ َ ءَر ا إذا ي وا  إن ا ا مل اا أد
َِطِِ اول اء ا ا أ ا، واء ر ع اأة واة؛ أو د 

إ   ،ءا وا رة ود .  
ًاستدل أصحاب هذا القول باملعقول بأن الكفـارة إنـام وجبـت بـاجلامع األول جـزاء  َ َ

َهلتك حرمة اإلحرام، واحلرمة حرمة واحدة إذا اهنتكت مرة ال يتـصور ا اهنتاكهـا ثانيـا  ُ َ ْ َ ِْ ْ ْ ُ َ َُ َ َ ْ َ ْ َ ٌْ ُ ُْ ِ ِ ِ َ

ْ وإذا كفـر فقـد كام يف صوم شهر رمضان، وكام إذا جامع ثم جامع يف جملـس واحـد، ََ َ َ َّ

ًجرب اهلتك، فالتحق بالعدم، وجعل كأنه مل يوجد فلم يتحقق اهلتك ثانيا ُ َْ َْْ ََْ ِ
ُ َ َ ََ

) ٢(. 

نوقش هذا االستدالل بأن الكفارة جتب باجلناية عىل اإلحرام، وقد تعددت : ا

ملتعددة  إال إذا قام دليل يوجب جعل اجلنايات ا- وهو األصل -اجلناية فيتعدد احلكم 

 ومل يوجد ههنا بخالف الكفارة للصوم، - وهو احتاد املجلس -ًحقيقة متحدة حكام 

 .)٣ (فإهنا ال جتب باجلناية عىل الصوم بل جربا هلتك حرمة الشهر فافرتقا

أد ال ا ا إن ا إذا وط اًرا،   إ ي وا اء 
ول أا َِِوط ِ  أةع ا ر اءو ،ا أ ا اء او ، 

  :واة؛ أو د  اء
 :استدل أصحاب هذا القول بالقياس، واملعقول

                                                        
 )٢١٨/ ٢(بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، مرجع سابق : انظر) ١(

ــر) ٢( ــ :انظ ــابق املب ــع س ــع، مرج ــر). ١٦٧/ ٣(دع يف رشح املقن ــب : وانظ ــصنائع يف ترتي ــدائع ال ب

 )٢١٨/ ٢(الرشائع، مرجع سابق 

 )٢١٨/ ٢(بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، مرجع سابق : انظر) ٣(



 

)١٨٤(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

  س: أوإذا : اسـتدل أصـحاب هـذا القـول بالقيـاس عـىل كفـارة الظهـار فقـالوا: ا

  .)١ (ال فرقوطيء املتظاهر ثانية قبل التكفري، فعليه كفارة واحدة، فكذا هنا، و

نوقش هذا االستدالل بأمرين: ا: 

 أن حكم األصل ليس حمل اتفاق؛ فعند األئمة األربعة عليه كفارة واحدة، :ا اول

ٍوعند احلسن وإبراهيم أنه جيب عليه ثالث كفارات، وعند الزهـري وسـعيد بـن جبـري  ْ َ َ َ َ ََ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ َ
ِ ٍ ِِ ُّ ََّ ُ ََ ِ َ َّ َ ِ ِ َْ

َسقوط الكفار َُّ َ ْ ِ ِة بالوطء قبل التكفري، وروي عن عبد اهللاَِّ بن عمرو بن العاص ُ ِ َِ ْ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َْ ِْ ْ ُ
ِ ِ ِِ ريض اهللا  –ْ

ٍّ أنه جيب عليه كفارتان، وهو قول عبد الرمحن بن مهدي-عنهام  ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُ
ِ ِ ِ

ْ َ َّ َ ِْ ِ ْ ُ َ ِ َ ََّ َ ِ َ َّ َ) ٢(. 

 ما ألن الكفـارة يف  سلمنا أن األصل حمل اتفاق، فهذا قيـاس مـع الفـارق؛ :ا

َالظهار مؤقتة كالصالة والصيام فلم يكن فوات وقتها مبطال هلا، وال موجبا ملضاعفتها  َ
ِ ِ ِ ِ َِ َ ً َ ْ َ َ ْ ِّ َ ََّ ُ َِ ُ ُ َ ْ َ ََُ ً َ َْ َ َ ٌ َُّ َ َُ ِ َ

ِكالصالة والصيام، بخالف ما نحن بصدده فافرتقا  َ ِّ َ َّ
ِ َ َ)٣(. 

ًم :لُوطء فـسد حجـه، ولزمـه بأنه بـال  استدل أصحاب هذا القول باملعقول:ا ُّ َ َ َ َ

َّالقضاء؛ وألن الوطء الثاين مل يفسد احلج؛ بل الوطء األول هو الذي أدخل الفساد فله  َْ ْ ِ ْ ُ

                                                        

أيب بكـر حممـد بـن عبـد اهللا بـن يـونس التميمـي الـصقيل : اجلامع ملسائل املدونـة، لإلمـام: انظر) ١(

 - هــ ١٤٣٤األوىل، : دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع الطبعـة: ، ط)٦٥٠/ ٥(، ) هـ٤٥١: املتوىف(

 . يف رسائل دكتوراه. جمموعة باحثني: حتقيق.  م٢٠١٣

ــر) ٢( ــع ســابق، : انظ ــصنائع يف ترتيــب الــرشائع، مرج ــة املجتهــد وهنايــة )٢٣٥/ ٣(بــدائع ال ، بداي

، )٣٥٧/ ١٠(ذهب اإلمـام الـشافعي، مرجـع سـابق، ، البيـان يف مـ)١٣٢/ ٣(املقتصد، مرجع سـابق، 

عبــد الــرمحن بــن إبــراهيم بــن أمحــد، أبــو حممــد هبــاء الــدين املقــديس : العــدة رشح العمــدة، لإلمــام

، عــون املعبــود وحاشــية ابــن القــيم، -القــاهرة-دار احلــديث، : ، ط)٤٦٨: ص(، )هـــ٦٢٤: املتــوىف(

 ).٢١٩/ ٦(مرجع سابق 

 )٤٥١/ ١٠(مرجع سابق، احلاوي الكبري، : انظر) ٣(



  

)١٨٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

احلكم، كثالثة رشكاء يف عبد أعتق أحدهم حصته ثم أعتق الثاين بعده، فإنام التقـويم 

 .)١ (عىل األول؛ ألنه أدخل الفساد، وال تقويم عىل الثاين

ًنوقش هذا االستدالل بأنه وطء عامد، صادف إحراما مل حيل منه؛ فوجبـت  :ا
ٍ

  .)٢ (به كاألول

   اء عر ا ر عا  إن ا ال اا أد
َِوطِِ اول أ ، واء ا ا أ ا، واء ر ع اأة واة؛ أو 

  :د  اء
ْعقول بأن الوطء الثـاين سـبب للكفـارة، وإن مل يكفـر  أصحاب هذا القول باملاستدل ُ َِّ َ ْ َ ْ ِ َ ٌ َ

ِعن األول؛ ألنه سبب هلا فأوجبها كاألول َِّ َ َ ْ ٌ َ ُ َّ ْ ََ َ َْ َْ َ َ َ َ َّ ِ) ٣(. 

نوقش هذا االستدالل بأنه سلمنا لكم الوطء الثـاين سـبب للكفـارة، وإن مل :ا ْ َ ْ ِ َ ٌ َ َ

َيكفر عن األ ْ ْ َ ْ ُِّ ِول؛ ألنه سبب هلا فأوجبهـا كـاألول؛ ألن األصـل أن تتكـرر الفديـة بتكـرر َ َِّ َ َ ْ ٌ َ ُ ََّ َْ َ َ َ َ َ َّ ِ

موجبها، وهو اجلامع، وقد تعددت اجلناية، فيتعـدد احلكـم، ولكنـه قـام دليـل يوجـب 

َّجعل اجلنايات املتعددة، حقيقة متحدة حكام، وهو احتاد املجلس كام مر ً . 

َاألول القائل إن املحرم إذا كرر الـوطء يف جملـس  –علم واهللا أ – الراجح :ا َّ َ

ُواحد كان عليه هدي واحد، وإن كرره يف جمالس كان عليـه لكـل وطء هـدي؛ وذلـك  َ َّ َ

 .لقوة أدلته، وسالمتها من املعارضة

 

  

                                                        

 )٢٤٥/ ٤(التاج واإلكليل ملخترص خليل، مرجع سابق : انظر) ١(

 )٢٧٩/ ٧(كفاية النبيه يف رشح التنبيه، مرجع سابق، : انظر) ٢(

 )٤٢١/ ٨(اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، مرجع سابق، : انظر) ٣(



 

)١٨٦(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

  :ا ادس  
 ا  ةا-و  ا -د اا    

  

  :   ااع
 مرة يف العمر، وحكـى - صىل اهللا عليه وسلم-تفق الفقهاء عىل وجوب الصالة عليها

ِوال خـالف يف أن الـصالة عليـه {: رمحـه اهللا يف تفـسريه –يقـول. هذا االتفاق القرطبي ِ
ْ َ َ ََ َّ ََ َّ َ ِ َ َ

ًفرض يف العمر مرة َّ َ ُ ِْ ُ ْ ِ ٌ َ{ )١(  . 

ل جتب يف كل جملس،  ه- صىل اهللا عليه وسلم-ثم اختلفوا يف حكم الصالة عليه 

؟ أم هي مندوبة؟ وذلك بعد اتفـاقهم - صىل اهللا عليه وسلم-وكلام ذكر اسمه الرشيف

 بالنسبة ملا يتعلق ببحثنا وهو احتـاد -وكان اختالفهم ). ٢(عىل أهنا واجبة يف العمر مرة 

 : عىل ثالثة أقوال-املجلس 

صـىل اهللا عليـه -سـمه  يرى أصحابه أن الصالة جتـب عليـه كلـام ذكـر ا:ال اول 

والطرطـويش، وابـن . )٣ ( ولو احتد املجلس، وهو مذهب الطحاوي من احلنفية-وسلم

                                                        
مد بن أمحد بن أيب بكر بـن فـرح األنـصاري أيب عبد اهللا حم: اجلامع ألحكام القرآن، لإلمام: انظر) ١(

ــدين القرطبــي  ــي شــمس ال ــوىف(اخلزرج ــب املــرصية : ، ط)٢٣٣/ ١٤(، )هـــ٦٧١: املت  –دار الكت

 .أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش:  م، حتقيق١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، :  الطبعة-القاهرة

د صديق خان بـن حـسن بـن عـيل ابـن أيب الطيب حمم :فتح البيان يف مقاصد القرآن، لإلمام: انظر) ٢(

ــوجي  ــاري القن ــسيني البخ ــف اهللا احل َّلط ــوىف(ِ ـــ١٣٠٧: املت ــرصية : ، ط)١٣٥/ ١١(، )ه ــة الع َّاملكتب َ

َللطباعــة والنــرش، صــيدا  َّ ــراهيم :  م، حتقيــق١٩٩٢ - هـــ ١٤١٢:  عــام النــرش-َبــريوت –َْ َعبــد اهللا بــن إب

 .َاألنصاري

مجـال الـدين أبـو حممـد عـيل بـن أيب حييـى :  والكتاب، لإلمـاماللباب يف اجلمع بني السنة: انظر )٣(

 الدار -دار القلم : ، ط)٢٤٨/ ١(، )هـ٦٨٦: املتوىف(زكريا بن مسعود األنصاري اخلزرجي املنبجي 

حممـد . د :م، حتقيـق١٩٩٤ -هــ ١٤١٤الثانيـة، : الطبعـة-بريوت /  لبنان -دمشق /  سوريا -الشامية 

 .فضل عبد العزيز املراد



  

)١٨٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

وأبـو حامـد اإلسـفراييني مـن ، العريب، والفاكهاين من املالكية، وأبو عبد اهللا احلليمي

 .)٢ ( وابن بطة من احلنابلة،)١( الشافعية

 مل اوهـو مـا صـححه .  كـل جملـسيرى أصحابه أن الصالة جتب مـرة يف: ا

النسفي يف الكايف، وهو قول أيب عبد اهللا احلليمي إن كان السامع غافال فيكفيه مرة يف 

  .)٣ (آخر املجلس

 ل ايرى أصحابه أن الصالة عليه تنـدب يف املجلـس الواحـد، كلـام ذكـر :ا 

 . ذكره ابن عابدين يف حتصيله آلراء فقهاء احلنفية.الرشيفاسمه 

دا : ا ذ    ةإن ا ول ال اا أد- ا 
و -ا ا و  .  

  :واملعقول والسنة،استدل أصحاب هذا القول بالكتاب، 

ب: أوباآليت استدل أصحاب هذا القول بالكتاب :ا: 

ُّإن اهللاََّ ومالئكته يصل{: -تعاىل  –قوله -١ ََ ُ َُ ََ َ ِ َّ ِون عىل النبي ياأهيا الذين آمنوا صلوا عليـه ِ ِ
ْ َ َ َِّ ُّ َّ ََ َ َ َُ ََّ ُّ َ ِ َ

ًوسلموا تسليام
ِ

ْ ُ ََ ِّ  ]٥٦: األحزاب [}َ

ا  ا يستدل هبذه اآلية عىل املدعى من وجهني: و:   

 صىل -  أمر املؤمنني بالصالة والتسليم عىل رسول اهللا- سبحانه-أن اهللا: ا اول

وأمـره املطلـق عـىل الوجـوب مـا مل يقـم دليـل عـىل خالفـه، واألمـر -وسلم اهللا عليه 

 يمكن أن يقال التكرار هو كل وقت، فـإن األوامـر املكـررة، إنـام للتكرار، والاملطلق 

تتكرر يف أوقات خاصة أو عند رشوط وأساليب تقتيض تكرارها، وليس وقت أوىل من 

 .)٤ ( عليه وسلمصىل اهللا-وقت، فتكرر املأمور بتكرار ذكر النبي 

                                                        
 .)١٥٣/ ١١ (سابق،فتح الباري البن حجر، مرجع : انظر )١(

 .)١٦/ ١(سابق، كشاف القناع عن متن اإلقناع، مرجع : انظر)٢(

 ).٥١٦/ ١ (سابق،حاشية ابن عابدين، مرجع : انظر)٣(

حممد بـن أيب بكـر بـن أيـوب  :لإلمام األنام،جالء األفهام يف فضل الصالة عىل حممد خري : انظر) ٤(

 .الكويت –دار العروبة : ، ط)٣٨٦: ص(، )هـ٧٥١: املتوىف( الدين ابن قيم اجلوزية بن سعد شمس



 

)١٨٨(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

   ما أن اهللا تعاىل أكد الـسالم باملـصدر الـذي هـو التـسليم، وهـذا يقتـيض : ا

املبالغة والزيادة يف كميتـه، وذلـك بـالتكرار؛ وألن لفـظ الفعـل املـأمور بـه يـدل عـىل 

ِ صلوا عليه {:وهوالتكثري، 
ْ َ َُّ ُوسلمواَ َِّ ك َّ فإن فعل املشدد يدل عـىل تكـرار الفعـل كقولـ}َ

ّكرس اخلبز وقطع اللحم وعلم اخلري وبني األمر، وشدد يف كذا  ّّ  .)١( ونحوهّ

ِنوقش هذا االستدالل بأن األمر املطلق يقتيض التكـرار خمتلـف فيـه، فنفـاه  :ا ِ َِ ّ َْ ُ َ َْ ْ ُْ َْ َ

ُْطائفة من الفقهاء واألصوليني، وأثبته طائفة، وفرقت طائفة بني األمر املطل َْ َ ََ َ ُ َِ ِ َِ َ ََ َ ّق واملعلـق ْ َ َُْ

ُْعىل رشط أو وقت، فأثبتت التكرار يف املعلق دون املطلق َُْ َِ َ ْ ّ َ َ) ٢(. 

   ه ا  ابيمكن أن جياب عن هذه املناقشة بأن الصالة عليه جرت : ا

جمرى التعظيم له والتوقري، وذلك واجب كلام ذكر اسمه، وهبذا خرج تكرارها عىل أن 

 ال؟األمر يقتيض التكرار أم 

ًال جتعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا{: - تعاىل  –قوله - ٢ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َْ ْ ْ ُ َُّ ُِ ِ ُ َ َ ِ
َ ُ ْ َ  ].٦٣: النور [}َ

ا  ا دلت اآلية عىل وجوب الصالة عليه كلام ذكر اسمه الرشيف؛ : و

 بالصالة ألنه إذا ذكر ومل يصل عليه لكان كآحاد الناس، فينبغي أن خيص باقرتان اسمه

ًعليه كلام ذكر؛ ليكون ذلك فرقا بينه وبني ذكر غريه، كـام كـان األمـر بدعائـه بالرسـول 

ًوالنبي فرقا بينه وبني خطاب غريه، فلو كان عند ذكره ال جتوز الصالة عليه، كـان ذكـره 

 .)٣(ً وعىل هذا يكون املصدر مضافا إىل املفعول غريه،كذكر 

ال : أن املقصود منها هو رسعة اإلجابة ألمره ومعناهانوقش هذا االستدالل ب :ا

جتعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضها، فتـؤخروا اإلجابـة باالعتـذار والعلـل التـي 

                                                        
 ).٣٨٨: ص(جالء األفهام، مرجع سابق : انظر) ١(

 )٣٨٦: ص(املرجع السابق، : انظر) ٢(

: ص( جالء األفهام، مرجـع سـابق: وانظر). ١٦٨/ ١١(فتح الباري البن حجر، مرجع سابق : انظر) ٣(

٣٨٩.( 



  

)١٨٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

يؤخر هبا بعضكم إجابة بعض؛ ولكن بادروا إليه إذا دعـاكم بـرسعة اإلجابـة، ومعاجلـة 

 يف إجابتـه واملبـادرة الطاعة حتى مل جيعل اشتغاهلم بالصالة عذرا هلـم يف التخلـف

ًإىل طاعته، فإذا مل تكن الصالة التي فيها شغل عذرا يستباح هبا تأخري إجابته، فكيف ما 

 .)١(فعىل هذا يكون املصدر مضافا إىل الفاعل ! دوهنا من األسباب واألعذار؟

 ه ا  ابيمكن أن جياب عـن هـذه املناقـشة بـأن املـصدر هنـا مل : ا

 إىل فاعل وال مفعول ، وإنام أضيف إضـافة األسـامء املحـضة ، ويكـون يضف إضافته

ال جتعلوا الدعاء املتعلـق بالرسـول املـضاف إليـه كـدعاء بعـضكم بعـضا ، : املعنى 

وعىل هذا فيعم األمرين معا ، ويكون النهي عن دعـائهم لـه باسـمه كـام يـدعو بعـضهم 

عىل كل تقدير فكام أمر اهللا سبحانه   و-صىل اهللا عليه وسلم-بعضا ، وعن تأخري إجابته 

بأن يميز عن غريه يف خطابـه ودعائـه إيـاهم قيامـا لألمـة بـام جيـب علـيهم مـن تعظيمـه 

 .)٢(وإجالله ، فتمييزه بالصالة عليه عند ذكر اسمه من متام الصالة

م :استدل أصحاب هذا القول بالسنة باآليت:ا : 

َحديث أيب هريرة -١ ْ َ ُ َ
ِريض اهللا-ِ

ُ عنهَ َصـىل اهللا عليـه وسـلم-قال رسـول اهللا :  قال-َ َ
ِ

ْ َ- :

َّرغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عيل{ َ ِّ َ َُ َ ُ ُُ ْ ْ َ َ ََ َ ْ ُِ ِ ٍِ ُ ْ  . )٣ (رواه الرتمذي يف سننه. }َ

 ا  ا دل احلديث عىل وجوب الصالة عىل سيدنا رسـول اهللا :و – 

: - صىل اهللا عليه وسلم –ف؛ ألن معنى قوله  عند ذكر اسمه الرشي-صىل اهللا عليه وسلم

ِرغم{
�لـصق بالرغـام بـالفتح، وهـو الـرتاب ذال :  بفـتح الـراء، وكـرس الغـني املعجمـة}َ ُ ََ َّ َ ِ

                                                        
 ).٣٩٠: ص( جالء األفهام، مرجع سابق :انظر) ١(

 .املرجع السابق: انظر) ٢(

صىل -قول رسول اهللا : الدعوات، باب: سنن الرتمذي، مرجع سابق، كتاب :انظر: حديث صحيح) ٣(

صــحيح اجلــامع الــصغري : وانظــر). ٥٥٠/ ٥(، }٣٥٤٥{: رغــم أنــف رجــل، حـديث-اهللا عليـه وســلم 

 .املكتب اإلسالمي: ، ط)٦٥٩/ ١(ين نارص الدين األلبا/ وزيادته للشيخ 



 

)١٩٠(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

ِوهوانا، وهو دعاء عليه بالذل واهلوان، وال يكون هذا إال لرتك واجب، فهو دعاء عليـه،   
ْ َ َ َ ُ َ َّ ً

َوذم له، وتارك املستحب ال يذم، وال َ َُْ ّ َُ ْ ِ يدعى عليه، فدل ذلك عىل وجوب الـصالة عليـه َ
ْ َ َ

 . )١ (عند ذكر اسمه كلام ذكر

نوقش هذا االستدالل بأن الدعاء الوارد يف احلديث خرج خمـرج املبالغـة  :ا

 ).٢(ًيف تأكيد ذلك وطلبه، ويف حق من اعتاد ترك الصالة عليه ديدنا 

 ه ا  اباملناقشة بـأن احلـديث ومـا ورد يمكن أن جياب عن هذه: ا 

فيه من الوعيد حممول عىل ظاهره، ويقـوي محلـه عـىل ظـاهره األمـر الـوارد يف اآليـة 

َإن اهللاََّ ومالئكته يصلون عىل النبي ياأهيـا الـذين {: الكريمة اآلمرة بالصالة عليه يف قوله َ َ ُ َ
ِ َِّ َ ُّ ََ ُّ َ َ ِّ ُ َِ َّ ََ ََّ ِ

ُآمنــوا صــلوا عليــه وســلمو َ ْ َِّ َ َُّ َ َ
ِ ًا تــسليامُ

ِ
ْ ، واألمــر فيهــا للوجــوب، وتــرك ]٥٦: األحــزاب [}َ

 .الواجب يستوجب هذا الوعيد الوارد يف احلديث

َ حديث أيب هريرة-٢ َ ْ َ ُ ِ َّ  أن النبي - ريض اهللا عنه -َ ِ َّ َّ َصىل اهللاَُّ عليه وسلم-َ َ َّْ َ ََّ َ َ
َ صعد املنرب، - ِ َ َْ َِ ِْ

َفقال َ َآمني آمني آمني«: َ َ َ
ِ ِ َقيل» ِ َيا ر: ِ َسول اهللاَِّ، إنك حني صعدت املنـرب قلـتَ ْ َ ْْ ُ َ َ َ

ِ ِ ِْ َ َ َّ ِ َ َآمـني آمـني : ُ َ
ِ ِ

َآمني، قال َ َ
َإن جربيل أتاين، فقال«: ِ َ َ ِ َِ َ َ ِ ْ َّ َمن أدرك شـهر رمـضان، ومل يغفـر لـه فـدخل النـار : ِ ْ ُ َ َ َ َ ََّ َ ََ ََ َُ َ ْ َْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ

ْفأبعده اهللاَُّ، قل ُ َُ َ َْ ُآمني، فقلت: َ ْ ُ َ َ
ْآمـني، ومـن : ِ ََ َ

َأدرك أبويـه أو أحـدمها فلـم يربمهـا، فـامت ِ ََ َ ََ َ ْ َ ْ َُ َُّ َ َ ْ َ َ َْ َ َ َ َِ َ

ْفدخل النار فأبعده اهللاَُّ، قل َُ َ َُ َ َْ َّ َ ََ ُآمني، فقلت: َ ْ ُ َ َ
َآمني، ومن ذكرت عنده فلم يصل عليك فامت : ِ َ ْ َُ َ ََ ْ ُ ْ ْ ََ ِّ َ َُ َ ُ ْ َ

ِ ِ ِ
َ

ْفدخل النار فأبعده اهللاَُّ، قل َُ َ َُ َ َْ َّ َ ََ ُآمني، فقلت: َ ْ ُ َ َ
َآمني: ِ

 .)٣(رواه ابن حبان يف صحيحه . »ِ

                                                        
 ).٣٨٣: ص(جالء األفهام، مرجع سابق، : انظر) ١(

 ).١٦٩/ ١١(فتح الباري البن حجر، مرجع سابق : انظر) ٢(

حممد بن حبان بن أمحد بـن حبـان بـن معـاذ بـن : صحيح ابن حبان، لإلمام: انظر: حديث صحيح)  ٣(

ُمعبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الب َْ ِاألدعية، باب: ، كتاب)هـ٣٥٤: املتوىف(ستي َ ِ
َ ْ َ ِكر رجاء دخـول : ْ ُ ُْ َ

ِ
َ ُ

ِاجلنان املصيل عىل املصطفى صىل اهللاَُّ عليه وسلم عند ذكره مـع خـوف دخـول النـريان عنـد إغـضائه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ِّ ُ َ ْ َ ْ َْ ِ ِ ِ ِ
َ

ِ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ ِْ َّ َ َّ َ َِّ َ ُْ ُْ ْ

ُعنه كلام ذكره، حديث ُ ََ َ ُ َْ َ  ١٤١٤الثانيـة، :  الطبعـة-بـريوت  –مؤسسة الرسالة  :، ط)١٨٨/ ٣(، }٩٠٧{: َّ



  

)١٩١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 ا  ا دل احلديث عىل وجوب الصالة عىل سيدنا رسـول اهللا :و – 

َّ عند ذكر اسمه الرشيف؛ ألن هذا الوعيد الـوارد فيـه ال يكـون إال -صىل اهللا عليه وسلم ِ

 )١. (ملن ترك الواجب، فدل عىل أن الصالة عليه كلام ذكر اسمه واجبة

نوقش هذا االستدالل بأن حيمل الوعيد فيها عىل من ترك الصالة عىل وجه  :ا

 .، كأن يرتكها الشتغاله بلهو ولعب حمرم-صىل اهللا عليه وسلم -يشعر بعدم تعظيمه 

   ه ا  ابيمكن أن حياب عام ذكروه من مناقشة بأنه خالف الظاهر : ا

حق بالعـدم، ويقـوي محلـه عـىل ظـاهره، األمـر وى، فيلبال دليل، فال يقبل بمجرد الدع

َإن اهللاََّ ومالئكتـه يـصلون عـىل {: الوارد يف اآلية الكريمة اآلمرة بالـصالة عليـه يف قولـه ُّ ََ َ ُ ََ َُّ ََ َ ِ ِ

ًالنبي ياأهيا الـذين آمنـوا صـلوا عليـه وسـلموا تـسليام َ ُّ
ِ ِ ِ

ْ ُ َ ْ َ َ َِّ ُ َِّّ َ ُّ ََّ َ َ َ َ ، واألمـر فيهـا ]٥٦: األحـزاب [}ِ

 . وترك الواجب يستوجب هذا الوعيد الوارد يف احلديثللوجوب،

ٍ حديث حسني بن عيل بن أيب طالب -٤ ِ َ ِ ِ َِ ْ َ ْ ُِّ
ِ ِ ْ َ قال-ريض اهللا عنه –َ ُقال رسول اهللاَِّ : َ َُ َ َّصىل -َ َ

َاهللاَُّ عليه وسلم َ َّْ ََ َ
َّالبخيـل مـن ذكـرت عنـده، ثـم مل يـصل عـيل{: -ِ َ ِّ ُ ُ َْ َ ُ ْ َُ َّ ْ َْ َ ُ َ ْ ُِ ِ بـان يف  رواه ابـن ح .}ِ

  )٢ (صحيحه

                                                                                                                                        
: التعليقـات احلـسان عـىل صـحيح ابـن حبـان، لإلمـام: وانظـر. طاألرنـاؤوشعيب :  م، حتقيق١٩٩٣ -

ُحممد بن حبان بن أمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبـو حـاتم، الـدارمي، البـستي  َْ : املتـوىف(َ

ـــ٣٥٤ ــدة دا: ، ط)٢٥٧/ ٢(، )ه ــع، ج ــرش والتوزي ــر للن ــسعودية-ر وزي ــة ال ــة العربي ــة- اململك : الطبع

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤األوىل، 

ِحممد بن عيل بن آدم بن موسى اإلثيـويب الولـوي، : ذخرية العقبى يف رشح املجتبى، لإلمام: انظر) ١( َّ َ

 . دار آل بروم للنرش والتوزيع: ، ط)١٤٩/ ١٥(

ِاألدعية، باب: حبان، مرجع سابق، كتابصحيح ابن : انظر: حديث صحيح) ٢( ِ
َ ْ َ ِذكـر نفـي البخـل عـن : ْ َ ُِ ْ ِ ْْ ْ َ ُ

ِ

ِّاملصيل عىل النبي  ِ َّ َ َِّ َ َصىل اهللاَُّ عليه وسلم، حـديث-ُْ َ َّْ َ ََّ َ َ
. شـعيب األرنـؤوط: ، حتقيـق)١٨٩/ ٣(، }٩٠٩{: ِ

 ).٢٥٧/ ٢(التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان، مرجع سابق : وانظر



 

)١٩٢(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

  ا  ا ١ ( يستدل هبذا احلديث عىل املدعى من ثالثة وجوه:و(: 

صىل اهللا عليه  – دل احلديث عىل وجوب الصالة عىل سيدنا رسول اهللا :ا اول

 عند ذكر اسمه الرشيف؛ ألن الوصف بالبخل يقتيض الوعيد عـىل تـرك الـصالة -وسلم

 .الرشيف، والوعيد عىل الرتك من عالمات الوجوبعليه كلام ذكر اسمه 

ما أن البخل اسم ذم، وتارك املستحب ال يستحق اسم الذم، فدل ذلك عىل : ا

َّواهللاَُّ ال حيـب كـل {: - تعـاىل-وجوب الصالة عليه كلام ذكر اسمه الـرشيف، قـال اهللا ُ ُّ َ
ِ ُ َ

ٍخمتال فخور  ُ ََ ٍ ْ ُالذين يبخلون ويأم* ُ َ َْ َ ْ ََ ُ ََّ ِرون الناس بالبخلِ ْ َُّ َْ ِ َ فقرن البخل ] ٢٤ ٢٣: احلديد [}ُ

  .َّباالختيال والفخر، واآلمر بالبخل، وذم عىل املجموع، فدل عىل أن البخل صفة ذم

 ا أن البخيل هو مانع ما وجب عليه، فمن أدى الواجب عليه كله مل يسم : ا

 .ذلهبخيال، وإنام البخيل مانع ما يستحق عليه إعطاؤه وب

نوقش هذا االستدالل بعـد تـسليم ختـصيص البخـل بـرتك الواجبـات وهـو : ا

ممنوع، فإن أهل اللغة والرشع والعرف يطلقون اسم البخيـل عـىل مـن يـشح بـام لـيس 

 .)٢ (بواجب، فال يستفاد من احلديث الوجوب

ً :لل: اأصحاب هذا القول باملعقول بأمرينا : 

ن األمر بالصالة عليه يف مقابلة إحسانه إىل األمة وتعلـيمهم وإرشـادهم  أ:ا اول 

وهدايتهم، وما حصل هلم بربكته من سعادة الدنيا واآلخرة، ومعلوم أن مقابلة مثل هـذا 

النفع العظيم ال حيصل بالصالة عليه مرة واحدة يف العمر، بل لو صىل العبد عليه بعدد 

                                                        

: ص(جالء األفهام، مرجع سـابق، : وانظر). ١٦٩/ ١١(تح الباري البن حجر، مرجع سابق ف: انظر) ١(

٣٨٥.( 

 )٣٣١/ ٢(نيل األوطار، مرجع سابق، : انظر) ٢(



  

)١٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ًؤديا لنعمته، فجعل ضـابط شـكر هـذه النعمـة بالـصالة ًأنفاسه مل يكن موفيا حلقه وال م

  .)١ (صىل اهللا عليه وسلم-عليه عند ذكر اسمه 

ما ٢ ( أن فائدة الصالة املكافأة عىل إحسانه، وإحسانه مستمر فيتأكد إذا ذكر:ا(. 

  ةإن ا ا مل اا أد– و  ا  - ة  
  ةوا .  

 :واملعقول بالكتاب،استدل أصحاب هذا القول 

ب: أوُإن اهللاََّ ومالئكته {: -تعاىل  – أصحاب هذا القول بالكتاب بقوله  استدل:ا ََ َ ِ َ َ َّ ِ

ًيصلون عىل النبي ياأهيا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليام َ ُّ
ِ ِ ِ

ْ ُ َ ْ َ َ ِّ َُ ُ َِّّ َ ُّ َّ َ َُّ َ َ َ َ ََ ِ  ]٥٦: األحزاب [}َ

و    ا  ا  : َأن قولـه تعـاىل َ َْ ُّصـلوا { -َ ِعليـهَ
ْ َ ُ أمـر، واألصـل}َ ْ ََ ْ ٌ ْ َ أن األمـر ال َ َْ ْ َ َّ َ

َيقتيض التكرار، وال  َ َ َ َْ َّ َِ ُحيتمله،ْ ُ ِ َ ْ  وإن تكـرر مـرة، فدل ذلك عىل أنه جتب يف كـل جملـس َ

 ذكره

التكـرار،تـيض نوقش هذا االسـتدالل بعـد تـسليم للمـستدل بـأن األمـر ال يق: ا 

 ولكن عىل فرض أنـه ال يقتـيض التكـرار كـام خالف، ألن املسألة حمل كذلك؛وليس 

 التكرار مل جيب باآليـة أن{ :حاشيتهيزعم اخلصم فيجاب عنه بام قاله ابن عابدين يف 

ًوإال كان فرضا وخالف األصل املذكور، وإنام وجب بأحاديث الوعيد اآلتية الدالة عىل 

 .)٣( }سببه والوجوب يتكرر بتكرار جوب،للوسببية الذكر 

 ًم: لاستدل أصحاب هذا القول بأدلة من املعقول منها:ا : 

                                                        
 ).٣٨٩: ص(جالء األفهام، مرجع سابق، : انظر) ١(

َّالتحبري إليضاح معاين التيسري، لإلمام: انظر) ٢( َ ََّ د احلـسني، حممد بن إسامعيل بـن صـالح بـن حممـ: َ

/ ٤(، )هــ١١٨٢: املتـوىف(الكحالين ثم الصنعاين أبو إبراهيم عز الدين، املعروف كأسـالفه بـاألمري 

ُّمكتبة الرشد، الرياض: ، ط)٣١٣ َُ َ َّاململكة العربية السعودية-َ َ َ   ٢٠١٢ - هـ١٤٣٣األوىل، : الطبعة-ْ

 )٥١٧/ ١ (سابق، مرجع عابدين،حاشية ابن : انظر) ٣(



 

)١٩٤(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

ِ أن تكرار اسمه حلفظ سنته التي هبا قوام الرشيعة، فلو وجبت الصالة بكل مرة ذكر -١   ُ

 .)١ (فيها اسمه الرشيف ألفىض إىل احلرج، واحلرج يف رشيعتنا مرفوع

ن أن جياب عن هذه االستدالل بـأن احلـرج املرفـوع يف رشيعتنـا هـو  يمك:ا

صـىل  –احلرج الذي فيه مشقة فوق املعتاد، وليس األمر كذلك يف الصالة عىل النبـي 

ِ يف كل مرة ذكر فيها اسمه الرشيف، ولو سلمنا أن يف الصالة عليه كلام -اهللا عليه وسلم ُ

دة ال حرج يف االلتزام هبا؛ ألنـه ال خيلـو ذكر اسمه الرشيف نوع مشقة، فهي مشقة معتا

ًحكم تكليفي من نوع مشقة لكنها حمتملة، ومن هنا سـمي احلكـم تكليفيـا؛ ألن معنـى 

 . طلب ما فيه كلفة ومشقة غري أهنا حمتملة تتالءم مع طاقة اإلنسان العادية: التكليف

 يكن أحـدهم من املعلوم الذي ال ريب فيه أن السلف الصالح الذين هم القدوة مل-٢

 يقرن الصالة عليـه باسـمه، وهـذا يف خطـاهبم -صىل اهللا عليه وسلم -كلام ذكر النبي 

 أكثـر مـن أن يـذكر، فـإهنم كـانوا يقولـون يـا رسـول اهللا - صىل اهللا عليه وسلم -للنبي 

، وهذا يف األحاديث - صىل اهللا عليك -مقترصين عىل ذلك، وربام كان يقول أحدهم 

 .)٢ (انت الصالة عليه واجبة عند ذكره ألنكر عليهم تركهاظاهر كثري، فلو ك

صـىل اهللا عليـه  –يمكن أن جياب عن هذه االسـتدالل بـأن خطـاهبم للنبـي : ا

 دون الـصالة عليـه؛ ألن املقـام مقـام -صىل اهللا عليه وسلم – بقوهلم يا رسول -وسلم

ًه كان يقـال ذلـك رسا مـن سؤال واستفسار، وهو ال يستدعي الصالة عليه، أو حيتمل أن

ِقبل الذي ذكر اسمه الرشيف    .أمامهُِ

                                                        

 )٥١٦/ ١(شية رد املختار عىل الدر املختار، مرجع سابق حا: انظر) ١(

 )٣٩٣: ص(جالء األفهام، مرجع سابق، : انظر) ٢(



  

)١٩٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 أن الصالة عليه لو كانت واجبة كلام ذكر، لكان هذا مـن أظهـر الواجبـات، ولبينـه -٣

 .)١ (ً ألمته بيانا يقطع العذر، وتقوم به احلجة-صىل اهللا عليه وسلم -النبي 

سـتدل هبـا القـائلون بـالوجوب ً ما ذكروه مل يكن صحيحا فاألحاديث التي ا:ا

 . كلام ذكر اسمه الرشيف-صىل اهللا عليه وسلم –أكرب دليل عىل وجوب الصالة عليه 

ً أنه لو وجبت الصالة عليه عند ذكره دائام، لوجب عىل املؤذن أن يقول أشـهد أن -٤

، وهذا ال يرشع له يف األذان فضال أن جيب -صىل اهللا عليه وسلم -حممدا رسول اهللا 

 .)٢ (يهعل

يمكن أن جياب عن هذه االستدالل بأن األذان من العبادات، والعبادات كلها :ا 

 .ورد به النص توقيفية، يتوقف فيها عىل ما

 لو كانت الصالة واجبة عند ذكر اسمه الرشيف، كان جيب عىل مـن سـمع النـداء -٥

 - عليـه وسـلم  صـىل اهللا-، وقـد أمـر-صـىل اهللا عليـه وسـلم -وأجابه أن يصيل عليـه 

أشهد أن ال : السامع أن يقول كام يقول املؤذن وهذا يدل عىل جواز اقتصاره عىل قوله

 .)٣ (إله إال اهللا، وأشهد أن حممدا رسول اهللا، فإن هذا مثل ما يقول املؤذن

صـىل اهللا عليـه – يمكن أن جياب عن هـذه االسـتدالل بأنـه ورد عـن النبـي :ا  

ْإذا سمعتم املؤذن، فقولوا مثل مـا يقـول ثـم صـلوا عـيل، فإنـه مـن { :قال: أنه – وسلم  ُ َ َ َْ َّ َ َ ُ ََّ ِ َِ ُ ُ ْ ُ ََّ َ ُّ َ ُ ِّ َُ ِ َِ َ ُْ ُ

ِصىل عيل صالة صـىل اهللا عليـه هبـا عـرشا، ثـم سـلوا اهللاَ يل الوسـيلة، فإهنـا منزلـة يف  ٌ َ َ ِ ُ َْ َ ْ ُ َ َّ َ َ َِّ ْ َ َ َ َّ َ َّْ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ
َ ً َِّ ً

َّاجلنة، ال تنبغي إال  َ َِْ ِ ِ
َ ْ َ َلعبد من عباد اهللاِ، وأرجـو أن أكـون أنـا هـو، فمـن سـأل يل الوسـيلة َّ ِ ََ ِْ ِ ِ ِ ٍ ِ

َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ ْ ََ َ َ َ َْ َ َ َ ََ ُْ

                                                        

 املرجع السابق: انظر) ١(

 )٣٩٣: ص(جالء األفهام، مرجع سابق، : انظر) ٢(

 )٣٩٣: ص(جالء األفهام، مرجع سابق، : انظر) ٣(



 

)١٩٦(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

ُحلت له الشفاعة   َ ُ ََ َّ َ َّومن ثم أمرنا رسول اهللا . )١ ( رواه مسلم}َّْ يف  –صىل اهللا عليـه وسـلم  –َ

 الـشهادة لـه هذا احلديث بأن نقول مثل يقول املؤذن فالبد مـن االلتـزام بـأمره، كـام أن

 .بالرسالة يف اآلذان أفضل من الصالة عليه

ِأنه لو وجبت الصالة عليه كلام ذكر اسمه -٦  لوجبت عىل القارئ كلـام مـر الرشيف،ُ

 وسـواء كـان يف الواجـب،بذكر اسمه أن يصيل عليه، ويقطع لذلك قراءته ليـؤدي هـذا 

 أداؤه،جب قد تعني فلـزم  وهي واالصالة، فإن الصالة عليه ال تبطل خارجها،الصالة أو 

ًومعلوم أن ذلك لو كان واجبا لكـان الـصحابة والتـابعون أقـوم وأرسع إىل أدائـه وتـرك 

 .)٢( إمهاله

كلـام مـر بـذكر عىل القارئ يمكن أن جياب عن هذه االستدالل بأنه جيب :ا 

 اسمه أن يصيل عليه، ويقطـع لـذلك قراءتـه ليـؤدي الـصالة عليـه سـواء أكـان ذلـك يف

ِ وقد ورد ذلك عن التابعني فعن احلسن، خارجها،الصالة أو  َِ َْ َقـالَ َإذا{: َ ِ قـال الرجـل يف ِ ُ ُ َّ َ َ

ِالصالة َ ِإن اهللاََّ ومالئكته يصلون عىل النبي يا أهيا الذين آمنوا صلوا عليه{: َّ ِ ِ
ْ َ َ ِّ ُ ََ ُّ َّ َ ُّ ََ َ َ َ َ ُ َُ َّ ََ ُّ َ ِ َ ََّ : األحزاب [}ِ

ِفليصل عليه ] ٥٦
ْ َُ ِّ َْ َ َ)٣(. 

 ال ا ا إن اة  ب  ا اا ، ذ              أد
 ا استدل أصحاب هذا القول باألدلة التي استدل هبا القائلون بـالوجوب . ا

                                                        

ِالصالة: صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب: انظر) ١( َ َّالقول مثـل قـول املـؤذن ملـن سـمعه، ثـم : ، بابَّ َُ َ َ ْ َ ُْ َ ْ ْ ْ
ِ ِ َِ ُِْ ِّ َ ِ ِ

ِّيصيل عىل النبي  ُِ َّ َ َِّ َصىل اهللاُ عليه وسلم-َ َ َّْ َ ََّ َ َ
َ ثم يسأل له الوسيلة، حديث-ِ َ ْ ُِ

َ ُ ُ َ ْ َ َّ :}٢٨٨/ ١ (،}٣٨٤.( 

 )٣٩٣: ص(جالء األفهام، مرجع سابق، : انظر) ٢(

ٌصـالة التطـوِع واإلمامـة وأبـواب متفرقـة ، بـاب  :كتاب سابق،مرجع مصنف ابن أيب شيبة، : انظر) ٣( َ ِّ ُ َ ََ َ ٌَّ َ ْ َ َ ُّ ََ ِ ِِ ْ َ َ :

َيف الرجــــل يــــصيل، فيمــــر بالــــصالة عــــىل النبــــي صــــىل اهللاُ عليــــه وســــلم، حــــديث َ ْ ِّ ُّ ُ َ ُ ََّّ َ َّ َ َ َِّ َ َ َ َّ َ ُ
ِ ِِ َِّ َ ِ ِ :} ٦٠٤٢{،  

) ٢٦/ ٢( 



  

)١٩٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ُ ألنـه لـو وجبـت الـصالة الوجـوب؛ عىل عىل الندب، وليسبيد أهنم محلوا األمر فيها  َ َّ َ َ َْ

َبكل مرة ألفىض إىل َِّ ُْ َ َ ٍ
َّ َ َ احلرِج وهو مرفوع ِ َْ)١(. 

مر بأن احلرج املرفوع يف رشيعتنا االستدالل بام يمكن أن جياب عن هذه :ا َّ

 –هو احلرج الذي فيه مشقة فوق املعتاد، ولـيس األمـر كـذلك يف الـصالة عـىل النبـي 

ِ يف كل مرة ذكر فيها اسـمه الـرشيف، ولـو سـلمنا أن يف الـصالة -صىل اهللا عليه وسلم ُ

عليه كلام ذكر اسمه الرشيف نوع مشقة، فهي مشقة معتادة ال حرج يف االلتزام هبا؛ ألنه 

ًال خيلو حكم تكليفي من نوع مشقة لكنها حمتملة، ومن هنا سمي احلكم تكليفيا؛ ألن 

طلب ما فيه كلفـة ومـشقة غـري أهنـا حمتملـة تـتالءم مـع طاقـة اإلنـسان : معنى التكليف

 . العادية

األول القائل إن الصالة جتب عليه كلام ذكر اسمه  –واهللا أعلم  –جح  الرا:ا -

 وذلك لقوة أدلته، وسالمتها مـن املعارضـة، ومـا ورد عليـه مـن ؛-صىل اهللا عليه وسلم

  .لقائلهااعرتاضات مل تسلم 

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        
 )٥١٦/ ١( مرجع سابق عابدين،حاشية ابن : انظر) ١(

 



 

)١٩٨(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

  ا: 
 والرسـل احلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم عىل خـاتم األنبيـاء

سيدنا حممد بن عبد اهللاَّ البشري النذير الرساج املنري املبعوث رمحة للعاملني، وعـىل 

 : اآلل واألصحاب أمجعني أما بعد

 . أهم النتائج، والتوصيات: فإن خامتة هذا البحث تتضمن أمرين مها

أو :ا م أ:  
 بحثه عىل أهم النتائج التي قد جرت العادة يف العرف العلمي أن يقف الباحث يف ختام

ً وامتثـاال هلـذا ببحثهـا؛توصل إليها أثناء بحثه، تعرب عن خالصة هذه الدراسـة التـي قـام 

ِالعرف أراين قد توصلت يف هذا البحث إىل  َ  :ييل والتي من أبرزها ما أهم النتائج،ُ

 . وخامتةمباحث،مقدمة، وستة 

 .فاملقدمة وتشتمل عىل خطة البحث - ١

 عــىل مفــردات البحــث يف فــصل التمهيــدي الوقــوفيف الفــصل تنــاول البحــث  - ٢

 .متهيدي

 حكـم جتديـد الوضـوء يف املجلـس األول إىلكام تطرق الباحث يف املبحـث  - ٣

ً ذاكرا ألدلتهم اخلالف، حمل الفقهاء يفً حاكيا أقوال فيها،ًالواحد حمررا حمل النزاع 

  .الرتجيحً ومبينا الرأي الراجح، وسبب ًومناقشا،

عرض الباحث يف املبحث الثاين حكم تكـرر القـيء يف جملـس واحـد كام است - ٤

ً حمـررا حمـل النـزاع، وحمـل اخلـالف، ذلـك،وأثره يف نقض الوضوء عنـد مـن يـرى 

 .املسألةواالستدالل، واملناقشة لكل قول، وبيان الرأي الراجح يف 

يف  املبحث الثالث حكم تكرار سامع أو تالوة سجدة التالوة الباحث يفثم تناول  - ٥

جملس واحد، وذلـك مـن خـالل اسـتعراض أقـوال الفقهـاء يف املـسألة واالسـتدالل، 

 .املسألةواملناقشة لكل قول، وبيان الرأي الراجح يف 



  

)١٩٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

كام تناول الباحث يف املبحـث الرابـع حكـم سـجود الـسهو إذا تركـه املـصيل،  - ٦

ً مبينا آراء الفقهاء يف هذه السالم،وتذكره بعد   .ًومرجحا، ًاقشامستدال، ومن املسألة،ِّ

كام تطرق الباحث يف املبحث اخلامس إىل حكم تـداخل فديـة تكـرار اجلـامع  - ٧

ً مبينا،اإلحرامحال   .ًومرجحاًسألة مستدال، ومناقشا، امل آراء الفقهاء يف ّ

 .الباحثفكانت يف أهم النتائج التي توصل إليها : وأما اخلامتة - ٨

ًم :تا أ:  
ًثه املسلم أن يكون ملام باألحكام الفقهية املتعلقة باحتاد يويص الباحث من خالل بح

 ألن تعلم ما تصح به العبادة من أفضل األعامل، ومن أطيب العبادات؛ يف باباملجلس 

ُمن يـرد اهللا بـه خـريا يفقهـه {: - صىل اهللا عليه وسلم -اخلصال، فقد قال  ْ ِّ  . }يف الـدينً

 .  )١ (متفق عليه

 عن رسـول اهللا -ريض اهللا عنهام- اهللا بن عمرو بن العاص وجاء يف احلديث عن عبد

ُقليل{:  أنه قال- صىل اهللا عليه وسلم - ِ ِ الفقه خري من كثري َ ِ ِ ِ َِ َْ ٌ ْ ْ ِالعبادةْ ِ
َ َ  )٢(رواه الطرباين . }ْ

  
  

  
  

                                                        

الـدين،  مـن يـرد اهللا بـه خـريا يفقهـه يف :العلـم، بـاب :كتـاب سـابق، مرجع البخاري،صحيح : انظر) ١(

ِاجلنــائز،:  كتــابســابق، مرجــع مــسلم،صــحيح : وانظــر). ٣٩/ ١(، }٧١{: حــديث ِ َ ِ النهــي عــن :بــاب َْ َ ِ َّْ

ِاملسألة، َ َ ْ  ).٧١٨/ ٢ (}٩٨{ :حديث َْ

 أمحد بن أيوب بـن مطـري اللخمـي الـشامي، أبـو القاسـم سليامن بن: املعجم األوسط لإلمام: انظر) ٢(

ٌمطلب، من اسمه :باب، )هـ٣٦٠: املتوىف(الطرباين 
ِ َّ دار احلـرمني :  ط،)٣٠٢/ ٨ (}٨٦٩٨{:  حديثُ

  القاهرة-



 

)٢٠٠(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

  س اا وادر  
أو :آن اا.  

ًم :و ا :  

محـد بـن عـيل أبـو بكـر الـرازي اجلـصاص احلنفـي أ: أحكام القرآن لإلمام - ١

:  تــاريخ الطبــع-بــريوت –دار إحيــاء الــرتاث العــريب : ، ط)هـــ٣٧٠: املتــوىف(

 عضو جلنة مراجعـة املـصاحف -حممد صادق القمحاوي :  هـ، حتقيق١٤٠٥

 .باألزهر الرشيف

القايض حممد بن عبد اهللا أبو بكر بن العريب املعافري : أحكام القرآن لإلمام - ٢

 -لبنـان –دار الكتب العلمية، بـريوت : ط) هـ٥٤٣: املتوىف(االشبييل املالكي 

  ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة

حممد بن جريـر بـن يزيـد بـن كثـري بـن : لإلمام) الطربيتفسري (جامع البيان  - ٣

: مؤسسة الرسالة الطبعة: ، ط)هـ٣١٠: املتوىف(غالب اآلميل، أبو جعفر الطربي 

 .أمحد حممد شاكر: حتقيق.  م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠األوىل، 

أيب الطيب حممد صديق خان بن حسن : القرآن لإلمامفتح البيان يف مقاصد  - ٤

َّبـن عـيل ابـن لطـف اهللا احلـسيني البخـاري القنـوجي  : ط) هــ١٣٠٧: املتـوىف(ِ

َاملكتبـة العـرصية للطباعـة والنـرش، صـيدا  َّ َْ َّ  - هـــ ١٤١٢:  عـام النـرش-َبـريوت –َ

َعبد اهللا بن إبراهيم األنصاري: قيق م، حت١٩٩٢ َ. 

ً :ا :  

أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيـه : سنن ابن ماجه لإلمام - ٥

 فيـصل عيــسى البــايب -دار إحيـاء الكتــب العربيــة :  ط،)ه٢٧٣: املتــوىف(يزيـد 

 . حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق. احللبي



  

)٢٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

سليامن بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بـن :  سنن أيب داود لإلمام - ٦

: حتقيق. بريوت –املكتبة العرصية، صيدا : ط) هـ٢٧٥: املتوىف(عمرو األزدي 

 . حممد حميي الدين عبد احلميد

ْحممد بن عيـسى بـن سـورة بـن موسـى بـن الـضحاك، : سنن الرتمذي لإلمام - ٧ َ

ومطبعـة مـصطفى رشكـة مكتبـة : ، ط)هــ٢٧٩: املتـوىف(الرتمذي، أبـو عيـسى 

أمحـد : حتقيـق.  م١٩٧٥ - هــ ١٣٩٥الثانيـة، : الطبعـة-مـرص –البايب احللبي 

 ). ٣جـ (، وحممد فؤاد عبد الباقي )٢، ١جـ (حممد شاكر 

أيب احلسن عيل بن عمـر بـن أمحـد بـن مهـدي بـن : سنن الدارقطني لإلمام - ٨

مؤسسة :  ط،)هـ٣٨٥: املتوىف(مسعود بن النعامن بن دينار البغدادي الدارقطني 

شعيب :  م، حتقيق٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٤األوىل، :  الطبعة-لبنان –الرسالة، بريوت 

 .، حسن عبد املنعم شلبي، عبد اللطيف حرز اهللا، أمحد برهومطاألرناؤو

ــسنن الكــربى لإلمــام - ٩ ــن شــعيب بــن عــيل : ال ــد ب أيب عبــد الــرمحن أمح

:  الطبعـة-وت بـري –، مؤسسة الرسـالة )هـ٣٠٣: املتوىف(اخلراساين، النسائي 

 .حسن عبد املنعم شلبي:  م، حتقيق٢٠٠١ - هـ ١٤٢١األوىل، 

ـــن احلـــسني بـــن عـــيل بـــن موســـى :  الـــسنن الكـــربى، لإلمـــام -١٠ أمحـــد ب

ِاخلرسوجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي  ْ َ ْ دار الكتب : ، ط)هـ٤٥٨: املتوىف(ُ

حممد : حتقيق م، ٢٠٠٣ -  هـ ١٤٢٤الثالثة، : الطبعة-لبنان  – بريوت -العلمية، 

 .عبد القادر عطا

حممد بن حبان بن أمحد بن حبان بـن معـاذ بـن : صحيح ابن حبان، لإلمام -١١

ُمعبد، التميمي، أبـو حـاتم، الـدارمي، البـستي  َْ مؤسـسة : ، ط)هــ٣٥٤: املتـوىف(َ



 

)٢٠٢(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

ـــالة    ـــريوت  –الرس ـــة-ب ـــة، :  الطبع ـــق م١٩٩٣ - ١٤١٤الثاني ـــعيب : ، حتقي ش

 .طاألرناؤو

حممــد بــن إسـامعيل بــن إبـراهيم بــن املغــرية : صـحيح البخــاري، لإلمـام -١٢

األوىل، : دار طوق النجـاة الطبعـة: ، ط)هـ٢٥٦: املتوىف(البخاري، أبو عبد اهللا 

 .حممد زهري بن نارص النارص: حتقيق. هـ١٤٢٢

مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري : صحيح مسلم، لإلمام -١٣

حممـد : حتقيـق –بـريوت  –العـريب دار إحياء الرتاث : ، ط)هـ٢٦١: املتوىف(

 .فؤاد عبد الباقي

أيب عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبـل : مسند اإلمام أمحد بن حنبل لإلمام -١٤

: مؤسـسة الرسـالة الطبعـة: ، ط)هــ٢٤١: املتـوىف(بن هالل بـن أسـد الـشيباين 

 عــادل مرشــد، - طاألرنــاؤوشــعيب :  م، حتقيــق٢٠٠١ - هـــ ١٤٢١األوىل، 

 .وآخرون

أيب بكر بن أيب شيبة، عبـد اهللا بـن حممـد بـن : ن أيب شيبة لإلماممصنف اب -١٥

 –مكتبـة الرشـد : هــ، ط٢٣٥: املتـوىف(إبراهيم بن عثامن بن خواسـتي العبـيس 

 .كامل يوسف احلوت:  حتقيق.هـ١٤٠٩األوىل، :  الطبعة-الرياض

أيب بكر عبـد الـرزاق بـن مهـام بـن : مصنف عبد الرزاق الصنعاين، لإلمام -١٦

 -املجلـس العلمـي:  ط،)هــ٢١١: املتـوىف(مريي اليامين الصنعاين نافع احل

 .حبيب الرمحن األعظمي: حتقيق. -اهلند 

سليامن بـن أمحـد بـن أيـوب بـن مطـري اللخمـي : املعجم األوسط لإلمام -١٧

 . القاهرة–دار احلرمني :  ط،)هـ٣٦٠: املتوىف(الشامي، أبو القاسم الطرباين 



  

)٢٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

سـليامن بـن أمحـد بـن أيـوب بـن مطـري : ماملعجم الكبري للطرباين، لإلما -١٨

مكتبـة : دار النرش: ، ط)هـ٣٦٠: املتوىف(اللخمي الشامي، أبو القاسم الطرباين 

 .محدي بن عبد املجيد السلفي: الثانية، حتقيق:  الطبعة-القاهرة  –ابن تيمية 

مالك بن أنس بن مالك بـن : موطأ مالك رواية أيب مصعب الزهري، لإلمام -١٩

: مؤسـسة الرسـالة سـنة النـرش: ، ط)هــ١٧٩: املتوىف( املدين، عامر األصبحي

 . حممود خليل-بشار عواد معروف : حتقيق.  هـ١٤١٢

ًرا :وح او ،ا :  

حممد بن عيل بن وهب تقـي : إحكام األحكام رشح عمدة األحكام لإلمام -٢٠

 .ةمطبعة السنة املحمدي:  ط،)٧٠٣:املتويف (الدين ابن دقيق العيد 

أيب ســليامن محــد بــن : أعــالم احلــديث رشح صــحيح البخــاري، لإلمــام -٢١

مركـز البحـوث العلميـة (جامعـة أم القـرى : ، ط) هــ٣٨٨ت (حممد اخلطـايب 

. د: حتقيـق.  م١٩٨٨ - هــ ١٤٠٩األوىل، : الطبعـة) وإحيـاء الـرتاث اإلسـالمي

 .حممد بن سعد بن عبد الرمحن آل سعود

) ه حاشـية شـمس الـدين بـن عبـد اهلـاديومع( اإلملام بأحاديث األحكام  -٢٢

تقــي الــدين أبــو الفــتح حممــد بــن عــيل بــن وهــب بــن مطيــع القــشريي، : لإلمــام

 ). هـ٧٠٢: املتوىف(املعروف بابن دقيق العيد 

أيب زكريا حميي الدين حييى بـن :  اإلجياز يف رشح سنن أيب داود لإلمام -٢٣

: األردن الطبعــة – الــدار األثريــة، عــامن: ط) هـــ٦٧٦: املتــوىف(رشف النــووي 

 . م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨األوىل، 

الــشيخ خليــل أمحــد : بــذل املجهــود يف حــل ســنن أيب داود، للــشيخ -٢٤

ــسهارنفوري  ـــ١٣٤٦: املتــوىف(ال ــدوي : ، ط) ه ــسن الن ــشيخ أيب احل مركــز ال



 

)٢٠٤(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

.  م٢٠٠٦ - هــ ١٤٢٧األوىل، : للبحوث والدراسات اإلسالمية، اهلنـد الطبعـة  

 .الدين الندويألستاذ الدكتور تقي : حتقيق

َّالتحبري إليضاح معاين التيسري، لإلمام -٢٥ ََّ َ حممد بن إسامعيل بـن صـالح بـن : َ

حممـد احلــسني، الكحــالين ثـم الــصنعاين أبــو إبـراهيم عــز الــدين، املعــروف 

ُّمكتبـة الرشــد، الريـاض:  ط،)هــ١١٨٢: املتــوىف(كأسـالفه بـاألمري  َُ َ اململكــة -َ

َّالعربية السعودية َ َ   م٢٠١٢ - هـ١٤٣٣ىل، األو: الطبعة-ْ

أيب العـال حممـد عبـد الـرمحن بـن عبـد الـرحيم : حتفة األحوذي، لإلمام -٢٦

 .بريوت –دار الكتب العلمية : ، ط)هـ١٣٥٣: املتوىف(املباركفوري 

مجال الدين أبو الفرج عبد الـرمحن : التحقيق يف مسائل اخلالف، لإلمام -٢٧

 –لكتــب العلميــة دار ا: ، ط)هـــ٥٩٧: املتــوىف(بــن عــيل بــن حممــد اجلــوزي 

 .مسعد عبد احلميد حممد السعدين: ه، حتقيق١٤١٥األوىل، :  الطبعة-بريوت

حممـد بـن حبـان بـن : التعليقات احلسان عىل صـحيح ابـن حبـان، لإلمـام -٢٨

ُأمحد بن حبان بن معاذ بن معبد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البستي  َْ : املتوىف(َ

- اململكــة العربيــة الــسعودية- جــدة دار وزيــر للنــرش والتوزيــع،: ، ط)هـــ٣٥٤

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤األوىل، : الطبعة

القايض أبو : التعليقة الكبرية يف مسائل اخلالف عىل مذهب أمحد، لإلمام -٢٩

َّيعىل الفراء حممد   ٤٥٨: املتوىف( بن حممد بن البغدادي احلنبيل بن احلسنيَ

ــوادر، الطبعــة: ، ، ط)هـــ ــة :  هـــ، حتقيــق٢٠١٠ - م ١٤٣١األوىل، : دار الن جلن

 .خمتصة من املحققني بإرشاف نور الدين طالب

أيب عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن : اجلامع ألحكام القرآن، لإلمام -٣٠

دار : ، ط)هــ٦٧١: املتـوىف(فرح األنصاري اخلزرجي شـمس الـدين القرطبـي 



  

)٢٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أمحد : ق م، حتقي١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤الثانية، :  الطبعة-القاهرة –الكتب املرصية 

 .الربدوين وإبراهيم أطفيش

أيب بكـر : اخلالفيات بني اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة وأصـحابه، لإلمـام -٣١

 مجهوريـة -الروضة للنرش والتوزيع، القاهرة : ، ط) هـ٤٥٨ - هـ ٣٨٤(البيهقي 

فريــق البحــث : حتقيــق.  م٢٠١٥ - هــ ١٤٣٦األوىل، :  الطبعــة-مـرص العربيــة 

 .، بإرشاف حممود بن عبد الفتاح أبو شذا النحالالعلمي برشكة الروضة

أيب الفضل أمحد بن عيل بـن : الدراية يف ختريج أحاديث اهلداية، لإلمام -٣٢

 –دار املعرفـة : ، ط)هــ٨٥٢: املتـوىف(حممد بن أمحد بن حجـر العـسقالين 

 .السيد عبد اهللا هاشم اليامين املدين: حتقيق.  بريوت

حممد بن عيل بن آدم بن موسـى : لإلمامذخرية العقبى يف رشح املجتبى،  -٣٣

ِاإلثيويب الولوي،  َّ  .دار آل بروم للنرش والتوزيع: ، ط)١٤٩/ ١٥(َ

حممد بن إسامعيل اليمنـي الـصنعاين املتـوىف سـنة : سبل السالم، لإلمام -٣٤

 .عامد السيد –عصام الصبابطي : حتقيق. دار احلديث: ، ط)١١٨٣(

أيب احلسن عيل بـن خلـف بـن : رشح صحيح البخاري البن بطال، لإلمام -٣٥

ــك  ــد املل ـــ٤٤٩: املتــوىف(عب ــة الرشــد : دار النــرش: ، ط)ه ــسعودية، -مكتب  ال

ــة، :  الطبعــة-الريــاض ــن : م، حتقيــق٢٠٠٣ -هـــ ١٤٢٣الثاني أبــو متــيم يــارس ب

 .إبراهيم

املكتب : نارص الدين األلباين ط/ صحيح اجلامع الصغري وزيادته للشيخ  -٣٦

 .اإلسالمي



 

)٢٠٦(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن عيل : ن لإلمامالضعفاء واملرتوكو -٣٧  

 -بــريوت  –دار الكتــب العلميــة :  ط،)هـــ٥٩٧: املتــوىف(بـن حممــد اجلــوزي 

 .١٤٠٦األوىل، : الطبعة

أيب حممد عبد الرمحن بـن حممـد : علل احلديث البن أيب حاتم، لإلمام -٣٨

: ملتــوىفا(بـن إدريــس بــن املنــذر التميمــي، احلــنظيل، الــرازي ابــن أيب حــاتم 

: حتقيـق.  م٢٠٠٦ - هــ ١٤٢٧األوىل، : مطابع احلمييض الطبعـة: ، ط)هـ٣٢٧

خالد بن عبد / سعد بن عبد اهللا احلميد، ود/ فريق من الباحثني بإرشاف وعناية د

 .الرمحن اجلرييس

أيب حممد حممود بن أمحد : عمدة القاري رشح صحيح البخاري، لإلمام -٣٩

: املتـوىف(ى احلنفـي بـدر الـدين العينـي بن موسى بن أمحد بـن حـسني الغيتـاب

 .بريوت –دار إحياء الرتاث العريب : ، ط)هـ٨٥٥

حممد أرشف بن أمري بن عيل بـن : عون املعبود وحاشية ابن القيم، لإلمام -٤٠

: املتــوىف(آبــادي حيـدر، أبــو عبـد الــرمحن، رشف احلـق، الــصديقي، العظـيم 

 . هـ١٤١٥الثانية، : الطبعة-دار الكتب العلمية ـ بريوت: ، ط)هـ١٣٢٩

 بن الدين أمحد لإلمام احلافظ شهاب :البخاريفتح الباري برشح صحيح  -٤١

 -دار املعرفة :  طـ،ه٨٥٢ املتوىف سنة العسقالين، املعروف بابن حجر عيل،

 .م١٣٧٩ -بريوت 

ــد الزوائــد ومنبــعجممــع  -٤٢  بــن أيب بكــر الــدين عــيل لإلمــام نــور :الفوائ

:  عـام النـرش-   القـاهرة- مكتبـة القـديس: هـــ ط٨٠٧اهليثمي، املتـوىف سـنة 

 . م١٩٩٤ هـ، ١٤١٤



  

)٢٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أيب احلسن نور الدين عيل بن أيب بكر : جممع الزوائد ومنبع الفوائد لإلمام -٤٣

 هـ، ١٤١٤-مكتبة القديس، القاهرة :  ط،)هـ٨٠٧: املتوىف(بن سليامن اهليثمي 

 .  حسام الدين القديس: حتقيق.  م١٩٩٤

أيب احلـسن عبيـد اهللا بـن : صابيح، لإلماممرعاة املفاتيح رشح مشكاة امل -٤٤

حممــد عبــد الــسالم بــن خــان حممــد بــن أمــان اهللا بــن حــسام الــدين الرمحــاين 

 .بريوت –دار الكتب العلمية : ، ط)هـ١٤١٤: املتوىف(املباركفوري 

حممـد، ) سلطان(عيل بن : مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح، لإلمام -٤٥

دار الفكر، : ، ط)هـ١٠١٤: املتوىف(روي القاري أبو احلسن نور الدين املال اهل

 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢األوىل، : الطبعة-لبنان –بريوت 

أيب زكريـا حميـي الـدين : املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج لإلمام -٤٦

 –دار إحيـاء الـرتاث العـريب :  ط،)هــ٦٧٦: املتـوىف(حييى بن رشف النـووي 

 .هـ١٣٩٢الثانية، :  الطبعة-بريوت

شمس الدين أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن عثامن : العتدال لإلمامميزان ا -٤٧

ْبن قايامز الذهبي   –دار املعرفة للطباعة والنرش، بريوت : ط) هـ٧٤٨: املتوىف(َ

 .  عيل حممد البجاوي:  م، حتقق١٩٦٣ - هـ ١٣٨٢األوىل، :  الطبعة-لبنان 

أيب : ار لإلمـامنخب األفكار يف تنقيح مباين األخبار يف رشح معـاين اآلثـ -٤٨

حممد حممود بن أمحد بن موسى بـن أمحـد بـن حـسني الغيتـابى احلنفـي بـدر 

قطر  –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية : ، ط)هـ٨٥٥: املتوىف(الدين العيني 

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األوىل، :  الطبعة-

نصب الراية ألحاديث اهلداية مع حاشيته بغية األملعي يف ختريج الزيلعي،  -٤٩

: املتـوىف(مجال الدين أبو حممد عبد اهللا بن يوسف بن حممد الزيلعي : ماملإل



 

)٢٠٨(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

دار القبلة للثقافـة / لبنان- بريوت -مؤسسة الريان للطباعة والنرش : ، ط)هـ٧٦٢  

: حتقيــق. م١٩٩٧/هـــ١٤١٨األوىل، :  الطبعــة- الــسعودية– جــدة -اإلســالمية

 .حممد عوامة

 جمد الدين أبو السعادات املبارك :النهاية يف غريب احلديث واألثر لإلمام -٥٠

بن حممد بن حممد بـن حممـد ابـن عبـد الكـريم الـشيباين اجلـزري ابـن األثـري 

: حتقيق. م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩ بريوت، -املكتبة العلمية : ، ط)هـ٦٠٦: املتوىف(

 . حممود حممد الطناحي-طاهر أمحد الزاوي 

 الشوكاين اليمني حممد بن عيل بن حممد بن عبد اهللا: نيل األوطار لإلمام -٥١

 .عصام الدين الصبابطي: دار احلديث، مرص، حتقيق: ، ط)هـ١٢٥٠: املتوىف(

ً : ا وا:  

الـسيد الـرشيف أيب احلـسن عـيل بـن حممـد بـن عـيل : التعريفات لإلمام -٥٢

-دار الكتــب العلميــة : ، ط)هـــ٨١٦: املتــوىف(احلــسيني اجلرجــاين احلنفــي 

 .حممد باسل عيون السود: بعة الثانية، حتقيقالط –لبنان  –بريوت 

أيب نرص إسـامعيل بـن محـاد : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، لإلمام -٥٣

 لبنان -بريوت –دار العلم للماليني : ، ط)هـ٣٩٣: املتوىف(اجلوهري الفارايب 

 .أمحد عبد الغفور عطار:  م، حتقيق١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧الرابعة : الطبعة

حممد بن أيب بكر بن عبد القـادر احلنفـي الـرازي : إلمامخمتار الصحاح ل -٥٤

-صـيدا  – الدار النموذجية، بريوت -املكتبة العرصية : ، ط)هـ٦٦٦: املتوىف(

 .يوسف الشيخ حممد: حتقيق. م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠اخلامسة، : الطبعة



  

)٢٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أمحد بن حممد بـن عـيل : املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري لإلمام -٥٥

 –املكتبة العلمية : ، ط)هـ٧٧٠نحو : املتوىف(موي، أبو العباس الفيومي ثم احل

 .بريوت

: املتوىف(معجم اللغة العربية املعارصة د أمحد خمتار عبد احلميد عمر  -٥٦

 - هــ ١٤٢٩األوىل، :  الكتـب الطبعـةعـامل: ط عمل،بمساعدة فريق ) هـ١٤٢٤

٢٠٠٨. 

أمحـد : أليفتـ) موسوعة لغويـة حديثـة(معجم متن اللغة معجم متن اللغة  -٥٧

 .بريوت –دار مكتبة احلياة ) عضو املجمع العلمي العريب بدمشق(رضا 

أمحد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو : معجم مقاييس اللغة لإلمام -٥٨

عبـد : حتقيـق. م١٩٧٩ -هــ ١٣٩٩دار الفكر : ، ط)هـ٣٩٥: املتوىف(احلسني 

أمحـد : عـارصة للـدكتورمعجم اللغـة العربيـة امل: وانظر. السالم حممد هارون

عـامل : عمـل، طبمـساعدة فريـق ) هــ١٤٢٤: املتوىف(خمتار عبد احلميد عمر 

 .  م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األوىل، : الكتب الطبعة

ًد:  ا:  
  :ا  ا-أ

عبد اهللا بن حممـود بـن مـودود املوصـيل : االختيار لتعليل املختار لإلمام -٥٩

 - مطبعة احللبي : ، ط)هـ٦٨٣: املتوىف( احلنفي البلخي، جمد الدين أبو الفضل

مـن (الشيخ حممود أبـو دقيقـة : حتقيق.  م١٩٣٧ - هـ ١٣٥٦ -مرص  –القاهرة 

 ).علامء احلنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا

: البحر الرائق رشح كنز الدقائق ومنحـة اخلـالق وتكملـة الطـوري، لإلمـام -٦٠

: املتـوىف(وف بـابن نجـيم املـرصي زين الدين بن إبـراهيم بـن حممـد، املعـر



 

)٢١٠(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

تكملة البحر الرائق ملحمـد بـن حـسني بـن عـيل الطـوري : ، ويف آخره)هـ٩٧٠  

 .دار الكتاب اإلسالمي الطبعة الثانية: ، ط) هـ١١٣٨ت بعد (احلنفي القادري 

عالء الدين، أبو بكر بـن مـسعود : بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، لإلمام -٦١

: دار الكتب العلمية الطبعة: ، ط)هـ٥٨٧: املتوىف(في بن أمحد الكاساين احلن

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية، 

أيب حممد حممود بـن أمحـد بـن موسـى بـن : البناية رشح اهلداية، لإلمام -٦٢

دار : ، ط)هــ٨٥٥: املتـوىف( بدر الدين العيني احلنفيأمحد بن حسني الغيتابى 

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠األوىل، :  الطبعة-بريوت، لبنان-الكتب العلمية 

أمحد بن حممد بن أمحد بن جعفر بن محدان : التجريد للقدوري، لإلمام -٦٣

:  القــاهر الطبعــة-دار الـسالم : ، ط) هـــ٤٢٨: املتــوىف(أبـو احلــسني القـدوري 

د عــيل . أ... د حممــد أمحــد رساج . أ: حتقيــق.  م٢٠٠٦ - هـــ ١٤٢٧الثانيــة، 

 .مجعة حممد

 ابن عابدين، حممد أمني بن عمر :لإلمام الدر املختار وحاشية ابن عابدين -٦٤

 ،)رد املحتـار (،)هــ١٢٥٢: املتـوىف(بن عبد العزيز عابدين الدمشقي احلنفي 

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢الثانية، : الطبعة-بريوت -دار الفكر: ط

كامل الدين حممد بن عبد الواحد السيوايس ـ سنة : رشح فتح القدير لإلمام -٦٥

 . بريوت_دار الفكر:  ط،)هـ٦٨١(الوفاة 

أمحد بن عيل أبو بكر الرازي : رشح خمترص الطحاوي للجصاص، لإلمام -٦٦

 ودار -دار البــشائر اإلســالمية : ، ط) هـــ٣٧٠: املتــوىف(اجلــصاص احلنفــي 

عـصمت اهللا عنايـت . د: حتقيـق.  م٢٠١٠ - هـ ١٤٣١األوىل :  الطبعة-الرساج



  

)٢١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

د زينب حممد حسن  - د حممد عبيد اهللا خان -سائد بكداش . د.  أ-اهللا حممد 

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣األوىل، : دار احلديث، مرص الطبعة:  طفالتة،

ـــدة الرعايـــة بتحـــشية رشح الوقايـــة، لإلمـــام -٦٧ حممـــد عبـــد احلـــي : عم

مركز العلامء العاملي للدراسات وتقنية املعلومات : ، ط)هـ١٣٠٤ت(اللكنوي

 . الدكتور صالح حممد أبو احلاج: حتقيق. األوىل: الطبعة

حممد بن حممد بن حممود، أكمل الدين أبو : ة رشح اهلداية، لإلمامالعناي -٦٨

ــابريت  ــن الــشيخ شــمس الــدين ابــن الــشيخ مجــال الــدين الرومــي الب عبــد اهللا اب

 .دار الفكر: ، ط)هـ٧٨٦: املتوىف(

مجال الدين أبو حممد عيل : اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب، لإلمام -٦٩

ــا بــن مــسعود األ : املتــوىف(نــصاري اخلزرجــي املنبجــي بــن أيب حييــى زكري

-بـريوت /  لبنـان -دمـشق /  سـوريا - الـدار الـشامية -دار القلم : ، ط)هـ٦٨٦

 .حممد فضل عبد العزيز املراد. د: م، حتقيق١٩٩٤ -هـ ١٤١٤الثانية، : الطبعة

عبد الغني بن طالب بن محادة بن إبراهيم : اللباب يف رشح الكتاب، لإلمام -٧٠

املكتبة العلميـة، : ، ط)هـ١٢٩٨: املتوىف(امليداين احلنفي الغنيمي الدمشقي 

 .حممد حميي الدين عبد احلميد: حتقيق. -لبنان –بريوت 

حممد بن أمحد بن أيب سـهل شـمس األئمـة : املبسوط للرسخيس لإلمام -٧١

 .بريوت –دار املعرفة :  ط،)هـ٤٨٣: املتوىف(الرسخيس 

 أيب املعـايل برهـان الـدين :لإلمـاماملحيط الربهاين يف الفقه الـنعامين،  -٧٢

َحممود بن أمحد بن عبد العزيز بن عمر بـن مـازة البخـاري احلنفـي  َ : املتـوىف(َ

 - هــ ١٤٢٤األوىل، :  الطبعـة-لبنان –دار الكتب العلمية، بريوت : ، ط)هـ٦١٦

 .عبد الكريم سامي اجلندي: حتقيق.  م ٢٠٠٤



 

)٢١٢(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

 :ا ا -ب  

القــايض أبــو حممــد عبــد : لإلمــاماإلرشاف عــىل نكــت مــسائل اخلــالف،  -٧٣

: دار ابن حـزم الطبعـة: ، ط)هـ٤٢٢(الوهاب بن عيل بن نرص البغدادي املالكي 

 .احلبيب بن طاهر: م حتقيق١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠األوىل، 

أيب الوليـد حممـد بـن أمحـد بـن : بداية املجتهد وهناية املقتـصد لإلمـام -٧٤

، ) هـ٥٩٥: املتوىف(يد أمحد بن رشد القرطبي الشهري بابن رشد احلف حممد بن

 .القاهرة –دار احلديث : ط

عيل بن حممـد الربعـي، أبـو احلـسن، املعـروف : التبرصة للخمي، لإلمام -٧٥

-وزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمية، قطـر: ، ط) هـ٤٧٨: املتوىف(باللخمي 

الــدكتور أمحــد عبــد الكــريم :  م، حتقيــق٢٠١١ - هـــ ١٤٣٢األوىل، : الطبعــة

 .نجيب

أيب بكـر حممـد بـن عبـد اهللا بـن يـونس : سائل املدونة، لإلمـاماجلامع مل -٧٦

دار الفكـر للطباعـة والنـرش والتوزيـع : ، ط) هــ٤٥١: املتوىف(التميمي الصقيل 

يف رســائل . جمموعــة بـاحثني: حتقيـق.  م٢٠١٣ - هـــ ١٤٣٤األوىل، : الطبعـة

 .دكتوراه

عرفـة حممـد بـن أمحـد بـن / حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، للشيخ  -٧٧

 .دار الفكر: ، ط)هـ١٢٣٠: املتوىف(الدسوقي املالكي 

أيب احلـسن، عـيل بـن : حاشية العدوي عىل كفاية الطالب الرباين للـشيخ -٧٨

) نسبة إىل بنـي عـدي، بـالقرب مـن منفلـوط(أمحد بن مكرم الصعيدي العدوي 

بــدون طبعــة تــاريخ : الطبعــة--بــريوت –دار الفكــر : ، ط)هـــ١١٨٩: املتــوىف(

 .يوسف الشيخ حممد البقاعي: حتقيق. م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤: النرش



  

)٢١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أيب العباس شهاب الدين أمحد بن إدريس بن عبد : الذخرية للقرايف لإلمام -٧٩

ـــالقرايف  ـــشهري ب ـــالكي ال ـــرمحن امل ـــوىف(ال ـــرب : ، ط)هــــ٦٨٤: املت دار الغ

 . م١٩٩٤األوىل، :  الطبعة- بريوت-اإلسالمي

عبد الباقي بـن : ين، لإلمامرشح الزرقاين عىل خمترص خليل وحاشية البنا -٨٠

دار الكتــب : ، ط)هـــ١٠٩٩: املتــوىف(يوســف بــن أمحــد الزرقــاين املــرصي 

عبـد : حتقيـق.  م٢٠٠٢ - هــ ١٤٢٢األوىل، :  الطبعـة-لبنان –العلمية، بريوت 

 .السالم حممد أمني

أمحد بن غانم : الفواكه الدواين عىل رسالة ابن أيب زيد القريواين، لإلمام -٨١

: املتوىف( سامل ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي األزهري املالكي بن) أو غنيم(

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: دار الفكر تاريخ النرش: ، ط)هـ١١٢٦

أيب عمر يوسف بن عبد اهللا بن حممد : الكايف يف فقه أهل املدينة، لإلمام -٨٢

مكتبـة الريـاض : ، ط)هــ٤٦٣: املتـوىف(بن عبد الرب بن عاصم النمري القرطبي 

م، ١٩٨٠/هـ١٤٠٠الثانية، : ة، الرياض، اململكة العربية السعودية، الطبعةاحلديث

 .حممد حممد أحيد ولد ماديك املوريتاين: حتقيق

مالــك بــن أنــس بــن مالــك بــن عــامر األصــبحي املــدين : املدونــة لإلمــام -٨٣

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥األوىل، : دار الكتب العلمية الطبعة: ، ط)هـ١٧٩: املتوىف(

أليب الوليــد حممــد بــن أمحــد بــن رشــد : دات، لإلمــاماملقــدمات املمهــ -٨٤

: الطبعة-لبنان  –دار الغرب اإلسالمي، بريوت : ، ط)هـ٥٢٠: املتوىف(القرطبي 

 .الدكتور حممد حجي:  م، حتقيق١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨األوىل، 

شمس الـدين أبـو عبـد اهللا : مواهب اجلليل يف رشح خمترص خليل لإلمام -٨٥

 الطرابلـيس املغـريب، املعـروف باحلطـاب حممد بن حممد بن عبـد الـرمحن



 

)٢١٤(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

 -هــ ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر الطبعة: ، ط)هـ٩٥٤: املتوىف(ُّالرعيني املالكي   

 .م١٩٩٢

  :ا ا -ج

زكريا بن حممد بن زكريا : أسنى املطالب يف رشح روض الطالب لإلمام -٨٦

دار الكتـب : ، ط)هــ٩٢٦: املتـوىف(األنصاري، زين الدين أبو حييـى الـسنيكي 

ــة  ــريوت -العلمي ــة٢٠٠٠ – ه ١٤٢٢ - ب ــق. األوىل: م، الطبع ــد . د: حتقي حمم

 . حممد تامر

أيب عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثامن بن شافع بن : األم لإلمام -٨٧

دار : ، ط)هـ٢٠٤: املتوىف(عبد املطلب بن عبد مناف املطلبي القريش املكي 

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠ -بريوت –املعرفة 

الروياين، أيب املحاسن عبد الواحد بـن إسـامعيل : بحر املذهب، لإلمام -٨٨

طـارق : حتقيـق.  م٢٠٠٩األوىل، : دار الكتب العلمية الطبعة: ، ط) هـ٥٠٢ت (

 .فتحي السيد

أيب احلسني حييى بن أيب اخلري : البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، لإلمام -٨٩

 - جدة –دار املنهاج : ، ط)هـ٥٥٨: املتوىف(بن سامل العمراين اليمني الشافعي 

 .قاسم حممد النوري:  م، حتقيق٢٠٠٠ - هـ١٤٢١األوىل، : الطبعة

أيب احلسن عيل بـن حممـد بـن حممـد بـن حبيـب : احلاوي الكبري لإلمام -٩٠

ــشهري باملــاوردي  ــدادي، ال ــوىف(البــرصي البغ ـــ٤٥٠: املت ــب :  ط،)ه دار الكت

 . م١٩٩٩-هـ  ١٤١٩األوىل، : الطبعة- بريوت لبنانالعلمية، 



  

)٢١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

أيب زكريا حميي الدين حييـى بـن : روضة الطالبني وعمدة املفتني، لإلمام -٩١

 - دمـشق-املكتـب اإلسـالمي، بـريوت: ، ط)هــ٦٧٦: املتوىف(رشف النووي 

 .زهري الشاويش: م، حتقيق١٩٩١/ هـ ١٤١٢الثالثة، :  الطبعة-عامن 

د بن أمحد بن زكريا بن حمم: الغرر البهية يف رشح البهجة الوردية لإلمام -٩٢

املطبعة : ، ط)هـ٩٢٦: املتوىف(زكريا األنصاري، زين الدين أبو حييى السنيكي 

 .امليمنية

أيب بكر بن حممـد بـن عبـد : كفاية األخيار يف حل غاية االختصار، لإلمام -٩٣

: املتـوىف(املؤمن بن حريز بن معىل احلسيني احلـصني، تقـي الـدين الـشافعي 

عـيل عبـد :  حتقيـقم،١٩٩٤األوىل، :  الطبعة-دمشق –دار اخلري :  ط،)هـ٨٢٩

 .احلميد بلطجي وحممد وهبي سليامن

أمحد بن حممد بـن عـيل األنـصاري، : كفاية النبيه يف رشح التنبيه، لإلمام -٩٤

دار : ، ط)هــ٧١٠: املتـوىف(أبو العبـاس، نجـم الـدين، املعـروف بـابن الرفعـة 

 حممـــد رسور جمــدي: م، حتقيــق٢٠٠٩األوىل، م : الكتــب العلميــة الطبعــة

 .باسلوم

أيب : لإلمــام) مــع تكملــة الــسبكي واملطيعــي(املجمــوع رشح املهــذب  -٩٥

 .دار الفكر: ، ط)هـ٦٧٦: املتوىف(زكريا حميي الدين حييى بن رشف النووي 

أيب اسحاق إبـراهيم بـن عـيل بـن : املهذب يف فقه اإلمام الشافعي، لإلمام -٩٦

 .العلميةدار الكتب : ، ط)هـ٤٧٦: املتوىف(يوسف الشريازي 

عبـد امللــك بــن عبــد اهللا بــن : هنايـة املطلــب يف درايــة املــذهب، لإلمــام -٩٧

يوسف بن حممد اجلويني، أبو املعايل، ركـن الـدين، امللقـب بإمـام احلـرمني 



 

)٢١٦(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

. م٢٠٠٧-هــــ١٤٢٨األوىل، : دار املنهـــاج الطبعـــة: ، ط)هــــ٤٧٨: املتـــوىف(  

 .ّعبد العظيم حممود الديب/ د. أ: حتقيق

أيب حامد حممد بن حممد الغزايل الطويس : ، لإلمامالوسيط يف املذهب -٩٨

: ه، حتقيق١٤١٧األوىل، : الطبعة-القاهرة –دار السالم : ، ط)هـ٥٠٥: املتوىف(

 .أمحد حممود إبراهيم، حممد حممد تامر

  :ا ا -د

عـالء الـدين أبـو احلـسن : اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف لإلمـام -٩٩

ْد املـرداوي عيل بن سليامن بـن أمحـ هجـر للطباعـة : ، ط) هــ٨٨٥: املتـوىف(َ

األوىل، :  مجهوريـة مـرص العربيـة الطبعـة-والنرش والتوزيع واإلعالن، القـاهرة 

 -الــدكتور عبــد اهللا بــن عبــد املحــسن الرتكــي : حتقيــق.  م١٩٩٥ - هـــ ١٤١٥

 .الدكتور عبد الفتاح حممد احللو

الدين حممد بن عبد  شمس :لإلمامرشح الزركيش عىل خمترص اخلرقي  - ١٠٠

األوىل، :  العبيكان الطبعة، دار)هـ٧٧٢: املتوىف(اهللا الزركيش املرصي احلنبيل 

 . م١٩٩٣ - هـ ١٤١٣

تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبـد : ، لإلمام-رشح العمدة البن تيمية  - ١٠١

احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أيب القاسم بـن حممـد ابـن تيميـة احلـراين 

: الطبعـة-الرياض –مكتبة احلرمني : ، ط) هـ٧٢٨: املتوىف( الدمشقي احلنبيل

 .صالح بن حممد احلسن. د: حتقيق.  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩األوىل، 

تقي الدين أيب العباس أمحد بـن عبـد احللـيم بـن : رشح العمدة، لإلمام - ١٠٢

عبد السالم بن عبد اهللا بـن أيب القاسـم بـن حممـد ابـن تيميـة احلـراين احلنـبيل 



  

)٢١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 -الريــاض –مكتبــة احلــرمني : ، ط)٣٨٢/ ٢(، ) هـــ٧٢٨: املتــوىف(مــشقي الد

 .صالح بن حممد احلسن. د:  م، حتقيق١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩األوىل، : الطبعة

عبد الرمحن بن حممد بن أمحد : الرشح الكبري عىل متن املقنع، لإلمام - ١٠٣

: املتـوىف(بن قدامة املقـديس اجلامعـييل احلنـبيل، أبـو الفـرج، شـمس الـدين 

حممـد رشـيد رضـا : دار الكتاب العريب للنـرش والتوزيـع، حتقيـق: ، ط)هـ٦٨٢

 صاحب املنار

عبـد الـرمحن بـن إبـراهيم بـن أمحـد، أبـو : العدة رشح العمـدة، لإلمـام - ١٠٤

 .القاهرة-دار احلديث، : ، ط)هـ٦٢٤: املتوىف(حممد هباء الدين املقديس 

حممـد بـن حممـد بـن مفلـح بـن :  لإلمـامالفروع،الفروع ومعه تصحيح  - ١٠٥

مفــرج، أبــو عبــد اهللا، شــمس الــدين املقــديس الرامينــى ثــم الــصاحلي احلنــبيل 

 . مـ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤األوىل : مؤسسة الرسالة الطبعة: ، ط)هـ٧٦٣: املتوىف(

منصور بن يونس بن صالح الدين : كشاف القناع عن متن اإلقناع، لإلمام - ١٠٦

دار الكتـب : ، ط)هــ١٠٥١: املتـوىف(ابن حـسن بـن إدريـس البهـوتى احلنـبىل 

 .العلمية

إبراهيم بن حممد بن عبد اهللا بن حممد : املبدع يف رشح املقنع، لإلمام - ١٠٧

دار الكتب العلمية، : ، ط)هـ٨٨٤: املتوىف(ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين 

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨األوىل، : الطبعة-لبنان –بريوت 

 بن أمحد بن حممـد بـن أيب حممد موفق الدين عبد اهللا:  لإلماماملغني، - ١٠٨

قدامة اجلامعييل املقديس ثم الدمشقي احلنبيل، الـشهري بـابن قدامـة املقـديس 

 .مكتبة القاهرة: ، ط)هـ٦٢٠: املتوىف(



 

)٢١٨(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

  - ي اا:  

 حممد  عـيل بـن أمحـد بـن سـعيد بـن حـزم لإلمام أيب :باآلثاراملحىل  - ١٠٩

/ هـــ ١٤٢١بنــان ، ل- بــريوت -دار الفكــر،  هـــ ٤٥٦املتــوىف ســنة ، الظــاهري 

 .م٢٠٠١

  :اي ا -و

حممد بـن عـيل بـن : السيل اجلرار املتدفق عىل حدائق األزهار، لإلمام - ١١٠

دار ابـن حــزم :  ط،)هــ١٢٥٠: املتـوىف(حممـد بـن عبـد اهللا الـشوكاين اليمنـي 

 .الطبعة األوىل: الطبعة

ً : ،ل اأ هاو:  

أبـو : م بن املنذر النيـسابوري؛ وكنيتـهحممد بن إبراهي: اإلمجاع لإلمام - ١١١

األوىل لـدار : دار املـسلم للنـرش والتوزيـع الطبعـة:  ط،) هـ٣١٠(بكر املتوىف 

 .فؤاد عبد املنعم أمحد. د:  م، حتقيق٢٠٠٤/  هـ١٤٢٥املسلم، 

عبـد الـرحيم بـن احلـسن بـن : هناية السول رشح منهاج الوصول لإلمـام - ١١٢

دار : ط) هــ٧٧٢: املتـوىف(مجـال الـدين ّعيل اإلسنوي الشافعي، أبـو حممـد، 

 .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠األوىل :  الطبعة-لبنان-بريوت-الكتب العلمية 

ً: ا  ا:  

 الكويتية،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ١١٣

 .الكويت –دار السالسل، الطبعة الثانية : ط

/ فقه الكتـاب والـسنة املطهـرة، للـشيخ املوسوعة الفقهية امليرسة يف  - ١١٤

، دار ابن حـزم ) األردن-عامن (املكتبة اإلسالمية :  طالعوايشة،حسني بن عودة 

  هـ١٤٢٩ - ١٤٢٣األوىل، من : الطبعة)  لبنان-بريوت (



  

)٢١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

مرشد احلريان إىل عرفة أحـوال اإلنـسان يف املعـامالت الـرشعية عـىل  - ١١٥

 لعـرف الـديار املـرصية، وسـائر األمـم ًمذهب اإلمام أيب حنيفة الـنعامن مالئـام

، -بــريوت  –دار الكتــب العلميــة : حممــد قــدري باشــا، ط/ اإلســالمية، تــأليف 

 . جمدي باسلوم/ د.أ: حتقيق ودراسة

ً:  :  

 حممد بن :لإلمام األنام،جالء األفهام يف فضل الصالة عىل حممد خري  - ١١٦

، )هــ٧٥١: املتـوىف( اجلوزيـة أيب بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قـيم

 تالكوي –دار العروبة : ، ط)٣٨٦: ص(



 

)٢٢٠(  "درا  رم" أ اد ا  ت ا  ادات

  س ات  
٠ 

١٢٧....................................................................................ا  

  ١٢٩..........................................ا ت ا: ا اي

د :أوا }١٢٩................................................................:}أ  

ًم: دد ا ١٣٠..........................................................:ا  

ً: دت ا:.............................................................١٣١  

ًد :راا :.................................................................١٣٢  

ً: ددات ا:..............................................................١٣٢  

  ١٣٣................................... اء  ا اا : ا اول

ما ا :م  هوأ وا   ءر ا ى ذ   ء١٤٠..ا  

أو: ء مء ا:  اعا  ١٤١................................:ا  

  ١٦٠....................................: ا  ء اء م ااً: م

ً:    ا ا ء ا ن أن ء ١٦٨...........:ا  

ا ا :وا   وةة ا وة ع أو ار......................١٧١  

اا ا :ا  هو ا  إذا د ا........................١٧٦  

ا ا :د اا  ال ا عار ا  ا..............١٨١  

 ار عل ا اا  دا ١٨١.......................................:ا  

  ١٨٦..............  اد ا- ا  و- ا اة : ا ادس

١٩٨..................................................................................:ا  

أو: أ م ١٩٨................................................................:ا  

ًم: ت أ١٩٩..................................................................:ا  

  ٢٠٠....................................................................س اا وادر

  ٢٢٠.........................................................................س ات

 


