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 العربية باللغةملخص 
 عمران مجال حسند. م.أ.

 م.د. وليد عبد اهلل إمساعيل

ونعوذ باهلل من شرور ، ونستغفره ونستهديه، إن الحمد هلل نحمده ونستعينه
ومن يضلل فال هادي ، ومن يهده اهلل فال مضل له، ومن سيئات أعمالنا، أنفسنا

واشهد إن محمدًا عبده ورسوله ، ال شريك له واشهد إن ال إله إال اهلل وحده، له
ن موضوع النسيان من المواضيع المهمة إف وأما بعد:... صلى اهلل عليه وسلم

وخاصة في ، لهذا كان ال بد من أحكامه وما يتعلق به، حيث ال يخلو إنسان منه
ويتضمن محاور بحثنا هذا على مقدمة  باب العبادات ألنها عامة في كل مسلم.

المطلب ففي : الب وخاتمة والهوامش والمصادر وفيما يلي بيان تفصيلهاستة مط
ما ، تكلمت عن تعريف النسيان وبيان حكمه: األول النسيان في : المطلب الثانيوا 

وفيها مسألة أمَّ قومًا وهو على غير وضوء ناسيًا أو كان جنبًا ترك ، الطهارة
: النسيان في ما يتعلق الثالثالمطلب وفي ، ترتيب بين أعضاء الوضوء ناسياً 

وقضاء الصالة على ، وفيها مسألة ترك ترتيب قضاء الصالة ناسياً ، بالصالة
وترك بعض ، واألكل والشرب ناسيًا في الصالة، والكالم في الصالة ناسياً ، الناسي

النسيان في ما : المطلب الرابعوفي ، أمور الصالة ناسيًا أو السهو في الصالة
والجماع ناسيًا في ، وفيها مسألة األكل والشرب ناسيًا في الصوم ،يتعلق بالصوم

النسيان في ما يتعلق باالعتكاف، وفيها مسألة : المطلب الخامسوفي ، الصوم
المطلب وفي ، الخروج من المعتكف ناسيًا، والجماع ناسيًا في االعتكاف

 النسيان في محظورات اإلحرام، وفي نهاية البحث الخاتمة. : السادس
 أحكام ، نسيان ، عبادات: المفتاحيةالكلمات 
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The Terms of Forgetfulness «Chapter of Worshipping» 
Prof. Ass. Dr. Umran J. Hassan 

Dr. Waleed A. Esma'eel 

Summary  

The Praise be to Allah, we praise Him and seek His help and 

forgiveness and, and seek refuge with Allah from the evils of 

ourselves and from our bad deeds, and Allah guides not 

misleading him, and not mislead Hadi, and I bear witness 

that there is no god but Allah alone with no partner, and I 

bear witness that Muhammad is His slave and His Messenger, 

may Allah bless him… and either: The theme of forgetting 

important subjects where no human being without him, this 

had to be done ordinances and relates activities and alopecia 

in the door of worship because they are generally in every 

Muslim. It includes topics discussed this on the front of the 

demands of the six and a conclusion and margins, sources 

and details as follows: In the first requirement: I spoke about 

the definition of oblivion and the statement of his reign, and 

the second requirement: Oblivion in purity, and the issue, or 

some people, which is light and forgetting side leaving the 

arrangement between the members of ablution forgetting, and 

in the third demand: Oblivion in terms of prayer, and the 

issue of leaving the Order Making up prayers forgetting, 

spend prayers for my people, and speaking in prayer, 

forgetting, and in the demand IV: oblivion in Maitalq fasting, 

and the issue of eating and drinking by mistake in fasting, 

intercourse by mistake in fasting, and in the demand V: 

oblivion in Maitalq i'tikaaf, and the issue out of the sanctum 

forgetfulness, and sexual intercourse by mistake in i'tikaaf, 

and in the sixth requirement: oblivion in the prohibitions of 

ihram, and in the end of the research conclusion and then the 

margins of sources and references. 

Keywords: Provisions, forgetfulness, worship 
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 املقدمة 
ونعوذ باهلل من شرور ، ونستغفره ونستهديه، إن الحمد هلل نحمده ونستعينه

ومن يضلل فال هادي ، ومن يهده اهلل فال مضل له، ومن سيئات أعمالنا، أنفسنا
 عبده ورسوله واشهد إن محمدًا ، واشهد إن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له، له
 وأما بعد:.. .

لهذا ، من المواضيع المهمة حيث ال يخلو إنسان منهن موضوع النسيان إف
وخاصة في باب العبادات ألنها عامة في ، كان ال بد من أحكامه وما يتعلق به

 كل مسلم.
، على التفقه في الدين حثَّ النبي هو : وسبب اختيارينا لهذه الموضوع

، وحاجتنا إلى معرفة دقيقة في شيء من أقوال العلماء في هذا الموضوع
 والعلمية منها. ولالطالع على مناهج العلماء واإلفادة العملية

تليين الخطاب الفقهي ومقاربة بتحليله  وهدفنا في كتابة هذا الموضوع هو
وهي كيفية ال يمكن أن نفهمها دون ، والنفاذ إلى كيفية تناميه وتشابكه وتقطعه

دون قدرة على وهذا ال يمكن للباحث إن يتوصل إليه ، الكشف عن أنواع الحجج
الحسم اليقين والرجوع إلى أقوال العلماء في مسألة النسيان وتوضيحه للناس 

 .العامة
وخاتمة والهوامش  ستة مطالبويتضمن محاور بحثنا هذا على مقدمة 

  :والمصادر وفيما يلي بيان تفصيلها
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ما المطلب ، تكلمت عن تعريف النسيان وبيان حكمه: ففي المطلب األول وا 
أمَّ قومًا وهو على غير وضوء ناسيًا أو  وفيها مسألة، النسيان في الطهارة: الثاني

النسيان  ، وفي المطلب الثالث:ك ترتيب بين أعضاء الوضوء ناسياً تر  كان جنباً 
، وقضاء لة ترك ترتيب قضاء الصالة ناسياً وفيها مسأ، في ما يتعلق بالصالة

واألكل والشرب ناسيًا في  ،ناسياً والكالم في الصالة ، ناسيالصالة على ال
لصالة ناسيًا أو السهو في الصالة، وفي المطلب ، وترك بعض أمور االصالة
والشرب ناسيًا في  األكل، وفيها مسألة علق بالصوم: النسيان في ما يتالرابع
ق النسيان في ما يتعل: ًا في الصوم، وفي المطلب الخامس، والجماع ناسيالصوم

، والجماع ناسيًا في مسألة الخروج من المعتكف ناسياً  ا، وفيهباالعتكاف
، وفي نهاية : النسيان في محظورات اإلحرامدس، وفي المطلب السااالعتكاف

 البحث الخاتمة والهوامش ثم المصادر والمراجع.
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 : املطلب األول
 تعريف النسيان وبيان حكمه عمومًا

 تعريف النسيان:
َوَرُجٌل َنْسياُن، ِبَفْتِح النُّوِن: َكِثيُر النِّْسياِن ِللشَّْيِء، ، ضد الذكر والحفظ: لغة  

: ،  (2)ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  َوَقْوُلُه َعزَّ َوَجلَّ

َأي ، (0)پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ :لقوله تعالى، والنِّْسَياُن: يأتي بمعنى التَّْركُ 
 .(2)نْأُمركم ِبَتْرِكَها

معلوم في غير حالة السُّنة، فال ينافي هو الغفلة عن : وفي االصطالح
 .(4)الوجوب، أي نفس الوجوب، وال وجوب األداء

وَرة َعن اْلُقوَّة المدركة َمَع َبَقاِئَها ِفي الحافظة والسهو َزَوالَها : وقيل َزَوال الصُّ
 .(5)َعْنُهَما َمًعا

 
 

                                 
 .221( سورة طه: اآلية 2)
 .221( سورة البقرة: اآلية 0)
العرب، لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري لسان ( ينظر: 2)

 .25/200هـ: 2424 ،2طبيروت،  ،الرويفعى اإلفريقي، دار صادر
التعريفات، لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، المحقق: ضبطه وصححه جماعة  (4)

 .042م: 2192-هـ2422 ،2طلبنان، ، من العلماء، دار الكتب العلمية بيروت
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أليوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو  (5)

 . 521بيروت:  ،محمد المصري، مؤسسة الرسالة ،البقاء الحنفي، المحقق: عدنان درويش
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 بيان حكمه عموما :
وال ، القدرة بكمال العقل النسيان ال ينافي الوجوب في حق اهلل تعالى لبقاء

وبالنسيان ال يفوت هذا ، ألنها محترمة لحاجتهم، يكون عذرًا في حقوق العباد
 يجب عليه الضمان.، فلو اتلف مال إنسان ناسياً ، االحترام

وفي حقوق اهلل تعالى إن كان النسيان غالبًا بأن كان غير مقرون مع مذكر 
ما إذا لم يكن غالبًا بأن كان مقرونًا ، كما في الصوم وسالم الناسي يكون عفواً  وا 

نما هو عذر في حقوق اهلل تعالى باعتبار ، مع مذكر فال يعذر كأكل المصلي وا 
ِإنَّ اهلَل َقْد َتَجاَوَز َعْن ُأمَِّتي اْلَخَطَأ، َوالنِّْسَياَن، َوَما اْسُتْكِرُهوا ) :لقوله ، ثماإلرفع 
 .(0)وفضالً ، فرفعت المؤاخذة رحمة (2)(َعَلْيهِ 

وليست عذرًا في حقوق العباد لو ، لكمال العقل، )وهو ال ينافي الوجوب
ي حقوقه تعالى عذر في سقوط وف، أتلف مال إنسان يجب عليه الضمان

 .(2)(اإلثم
 
 
 

                                 
هقي في السنن باب طالق المكره والناسي، والبي ،(0242، برقم )2/151: ( أخرجه ابن ماجه2)

 كتاب الطالق. 0/219: باب ما جاء في طالق المكره، والحاكم في المستدرك 7/251: الكبرى
كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، عالء الدين  (0)

-هـ2429 ،2طبيروت، ، البخاري، المحقق: عبد اهلل محمود محمد عمر دار الكتب العلمية
 .0/419م: 2117

غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر، ألحمد بن محمد مكي، أبو العباس، شهاب الدين  (2)
 .م2195-هـ2425، 2طالحسيني الحموي الحنفي، دار الكتب العلمية، 
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 : املطلب الثاني
 النسيان يف الطهارة

ثم إذا أمًّ اإلمام قوما  وهو على غير وضوء ناسيا  أو على جنابة : مسألة
ولكن إذا أمًّ إمام قومًا وهو على غير وضوء ناسيًا ، علم بذلك فعليه إعادة الصالة

أو جنبًا ثم تذكر وعلم فيما بعد فهل تجب إعادة الصالة على اإلمام والمأمومين 
 معًا أم على اإلمام فقط.

 : اختلف العلماء في هذه المسألة وذلك على قولين
ى بالناس جنبًا او على غير وضوء إن اإلمام إذا نسي فصل: القول األول

ثم تذكر فيما بعد انه على غير طهارة أعاد الصالة وحده دون المأمومين وبه قال 
 .(2)الجمهور

َأيَُّما إَماٍم ): أنه قال عن النبي  بما روى البراء بن عازب : واستدلوا
َصاَلُتُهْم، َوْلَيْغَتِسْل ُهَو، ثُمَّ ِلُيِعْد َسَها، َفَصلَّى ِباْلَقْوِم، َوُهَو ُجُنٌب، َفَقْد َمَضْت 

 .(0)(َصاَلَتهُ 

                                 
ينظر: األم، لمحمد بن إدريس الشافعي، المحقق: رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء  (2)

عمر يوسف بن عبد اهلل  ي، الكافي في فقه أهل المدينة، ألب0/401م: 0222 ،2ط ،المنصورة
بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي، المحقق: محمد محمد أحيد ولد ماديك 

-هـ2422، 0طالموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
 يرواية أبي داود سليمان بن األشعث السجستاني، ألب، مسائل اإلمام أحمد 2/021م: 2192

هـ: 2252داود السجستاني، المحقق: محمد بهجة البيطار ومحمد رشيد رضا، دار المعرفة، 
44. 

باب صالة االمام وهو جنب، وسكت عن  ،(2219، برقم )291/ 0: ( رواه الدار قطني في سننه0)
 .0/12 ة:الدار قطني عنه، وضعفه الزيلعي في نصب الراي
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إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصالة آمره أن : انه قال وعن علي 
 يغتسل ويعيد وال آمرهم أن يعيدوا.

انه صلى بهم الغداة ثم ذكر انه صلى بغير وضوء  وعن ابن عمر 
ولم يثبت ما ، فأعاد ولم يعيدوا وهذا في محل الشهرة ولم ينقل خالفه فكان إجماعاً 

 .(2)في خالفه نقل عن علي 
إن اإلمام إذا صلى بالناس جنبًا وهو ناٍس أو على غير : القول الثاني

وبه ، إلمام والمأمومون الصالةوضوء وهو ناٍس ثم تذكر أم علم بعد ذلك أعاد ا
 .(0)قال الحنفية

، وأقل ما يقتضيه التضمن (2))اإلمام ضامن( :واستدلوا بقول النبي 
ذا كان كذلك فبطالن صالة ، التساوي فيتضمن كل فعل مما على اإلمام مثله وا 

 .(4)اإلمام يقتضي بطالن صالة المقتدي
بالناس جنبًا  صلى عمر : واستدلوا كذلك بما روي عن أبي إمامة قال

، قد كان ينبغي لمن صلى معك إن يعيد: فأعاد ولم يعد الناس فقال له علي 

                                 
المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، ألبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد بن ( 2)

بيروت،  ،محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، دار الفكر
 .2/742: 2425، 2ط

ينظر: فتح القدير، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام، الناشر:  (0)
 .095–2/094: دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ

( في باب ما يجب على المؤذن في تعاهد 0501، رقم ) 4/251: ( اخرجه ابو داود في مسنده2)
 (، في باب ما جاء ان االمام ضامن.027، رقم )090/ 2: الوقت، كتاب الصالة: ، والترمذي

 .2/095: ( ينظر: فتح القدير4)



 

 

 049 

 ISSN: 2071-6028 5البحث رقم 

فرجعوا إلى قول علي: قال
(2). 

والذي يظهر من خالل األدلة إن الذي يعيد هو اإلمام فقط دون : الترجيح
قوله وقد تقدم ، (0)ولم يثبت خالفه ولو ثبت لنقل، المأمومين إلجماع الصحابة 

 من إن اإلمام هو الذي يعيد دون المأموم.
 ترك الترتيب بين أعضاء الوضوء ناسيا :: مسألة

إذا ترك المتوضئ الترتيب وكذلك المواالة بين أعضاء الوضوء ناسيًا هل 
 يسقط عنه ويصح وضوء أم ال بدَّ من وجوب إعادة الوضوء إذا تذكر ذلك.

 ختلف فيه على قولين:ا
النسيان وبه قال كل من  يسقط الترتيب والمواالة في حال: القول األول
 .(2)الحنفية والمالكية

                                 
 ، باب صالة اإلمام وهو جنب، كتاب الصالة، سنن الدارقطني( رواه الدارقطني، وهو قول علي 2)

(، وعبد الرزاق بلفظ الدار قطني باب الرجل يصلي وهو جنب، كتاب الصالة، رقم 2251رقم )
(2152.) 

ونصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األلمعي في ، 2/742ينظر: المغني البن قدامة:  (0)
تخريج الزيلعي، لجمال الدين أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيلعي، قدم للكتاب: محمد 
م يوسف الَبُنوري، صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ث

، بيروت ،أكملها محمد يوسف الكاملفوري، المحقق: محمد عوامة، مؤسسة الريان للطباعة والنشر
 . 0/17: م2117-هـ2429، 2طالسعودية،  ،جدة ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،لبنان

االختيار لتعليل المختار، لعبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين ( ينظر: 2)
أبو الفضل الحنفي، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة )من علماء الحنفية ومدرس بكلية 

-هـ2251بيروت(،  ،القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية ،أصول الدين سابقا(، مطبعة الحلبي
، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد، ألبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد 2/1م: 2127

 .2/54 م:0224-هـ2405القاهرة،  ،رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، دار الحديثبن 
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 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ :واستدلوا بقوله تعالى

، ذكر بحرف الواو (2)ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
 والمراد بها الجمع فيسقط مع النسيان.

، وألن النسيان (0))إن اهلل وضع عن أمتي الخطأ والنسيان(: وقوله 
 .(2)الشرع انه معفو عنه إلى أن يقوم الدليل على غير ذلك األصل فيه في

ال يسقط الترتيب وال المواالة بين األعضاء في الوضوء في : القول الثاني
النسيان ويجب إعادته وهو واجب ليس بسنة وبه قال كل من الشافعية 

 .(4)والحنابلة
فأدخل : وقالوا ،واستدلوا بآية سورة المائدة وهي آية الوضوء التي تقدم ذكرها

 المسح بين الغسلين فدل على انه قصد إيجاب الترتيب فال يسقط بالنسيان.
َرَأى َرُجاًل ُيَصلِّى َوِفى َظْهِر َقَدِمِه ُلْمَعٌة َقْدُر الدِّْرَهِم ): وبما روي أن النبي 

اَلةَ  َلْم ُيِصْبَها اْلَماُء َفَأَمَرُه النبي   ، فأمره النبي (5)(َأْن ُيِعيَد اْلُوُضوَء َوالصَّ
ولو لم يكن واجبًا لما أمره باإلعادة ، باإلعادة وهذا يدل على إن الترتيب واجب

                                 
 .1 ( سورة المائدة: اآلية2)
 ه.ج( تقدم تخري0)
 .55–2/54، وبداية المجتهد: 2/1( ينظر: االختيار: 2)
اإلمام الشافعي، ألبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار  هالمهذب في فق( ينظر: 4)

المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيبان، ألبو محمد موفق و ، 94-2/92 الكتب العلمية:
الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة 

 .2/291: هـ2425، 2طروت، بي ،المقدسي، دار الفكر
 :في باب تفريق الوضوء، والبيهقي في سنن الكبرى (275)، رقم 2/19: ( رواه ابو داود في سننه5)

 (، في باب تفريق الوضوء.214) م، رق2/225
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نما أمره بغسل موضع اللمعة وهذا يدل على انه ال يسقط بالنسيان ألنه ال ، وا 
 يمكن إن يكون تركه متعمدًا.

قالوا لو نظرنا إلى الخالف في هذه المسألة لعلمنا أن الذين : الترجيح
وان الذين قالوا ليس ، بوجوب الترتيب والمواالة في الوضوء قالوا ال يسقط بالنسيان

نما هو سنة قالوا يسقط بالنسيان ولكن األدلة تشير إلى الوجوب وال ، بواجب وا 
يجوز تركه وان كل من توضأ منكسًا غير مرتب فعليه اإلعادة وال يكون وضوؤه 

 صحيحًا.
بإعادة الوضوء والصالة معًا ألجل بقعة  بي والصحابي الذي أمره الن

صغيرة لم يصبها الماء من قدمه لهو اكبر دليل على ترجيح القول الثاني وهو 
 محال إن يكون ترك هذا الموضع بدون غسل عن عمد واهلل اعلم.

 : املطلب الثالث
 النسيان يف ما يتعلق بالصالة

 : ترك ترتيب قضاء الصالة ناسيا  : مسألة
يب في قضاء الصلوات الفائتة واجب عند الجمهور وال يجوز تركه إن ترت

 .(2)خالفًا للشافعية فإنه لو قضاها بغير ترتيب جاز عندهم
وعند الجمهور إذا نسي الترتيب بين الفوائت أو بين الفائتة والحاضرة حتى 
فرغ من الحاضرة فهل يسقط وجوب الترتيب أم ال بد يعيد الصالة مرتبة األولى ثم 

 الثانية.
 
 

                                 
 .2/14( ينظر: المهذب: 2)
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فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى إن من نسي الترتيب بين الفوائت حال 
قضائها أم بين فائتة وحاضرة فإنه يسقط الترتيب كما إذا خشي فوات الوقت 

 .(2)فيصلي الحاضرة ثم الفائتة
)إن اهلل وضع عن أمتي الخطأ  :ودليل سقوط الترتيب بالنسيان قوله 

وألن النسيان هو شيء خارج عن اإلنسان فلم ؛ (0)عليه( والنسيان وما استكرهوا
وألن المنسية ليس عليها إمارة فجاز أن يؤثر فيها النسيان ، يكن مقصرًا فيعذر

 كالصيام.
إال انه عند المالكية إن نسي الترتيب بين الصلوات بأن صلى الحاضرة قبل 

إن اإلعادة غير واجبة الفائتة فإنه يستحب إعادتها في الوقت إدراكا للكمال إال 
 .(2)ولكن على االستحباب

 قضاء الصالة على الناسي:: مسألة
اتفق على إن من نسي صالة وجب عليه قضاؤها متى ذكرها في أي وقت 

 .(4)ويسقط اإلثم عنه لعذر النسيان، من ليل او نهار إال انه بتأخيرها عن وقتها

                                 
وكشاف القناع عن متن اإلقناع، لمنصور بن يونس بن صالح ، 2/521( ينظر: فتح القدير: 2)

 .2/221، دار الكتب العلمية: يالحنبل يالدين ابن حسن بن إدريس البهوت
(، في كتاب الطالق، 0922، رقم )0/021: : ( أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين0)

، باب من ال يجوز إقراره، وفي الدراية في (22454)، رقم 1/221: والبيهقي في سنن الكبرى
 (، في باب ما يفسد الصالة وما يكره فيها.029رقم ) ،2/271: تخريج أحاديث الهداية

العباس  يبلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، ألب( ينظر: 2)
، الشهير بالصاوي المالكي، الناشر: دار المعارف، بدون طبعة وبدون يأحمد بن محمد الخلوت

 .2/211: تاريخ
زكريا  يالمجموع شرح المهذب، ألب، و 2:002، والكافي البن عبد البر: 2/12 ( ينظر: االختيار:4)

 .2/010، وكشاف القناع: 2/19 محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار الفكر:
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َفْلُيَصلِّ ِإَذا َذَكَرَها، اَل َكفَّاَرَة  َمْن َنِسَي َصاَلةً ): أما وجوب القضاء فلقوله 
 .(2)َلَها ِإالَّ َذِلَك(

)ِإنَّ اهلَل َتَجاَوَز ِلي َعْن ُأمَِّتي اْلَخَطَأ َوالنِّْسَياَن : أما رفع اإلثم عنه فلقوله 
ِإنََّما التَّْفِريُط )َأَما ِإنَُّه َلْيَس ِفيَّ النَّْوِم َتْفِريٌط، : وقوله ، (0)َوَما اْسُتْكِرُهوا َعَلْيِه(

اَلَة اأْلُْخَرى( اَلَة َحتَّى َيِجيَء َوْقُت الصَّ فنص على النوم ، (2)َعَلى َمْن َلْم ُيَصلِّ الصَّ
 فهذا أدلة تدل على إن الناسي غير مؤاخذ.، ويقاس عليه الناسي كذلك

اتفق المسلمون على انه يجب على الناسي وجوب : قال ابن رشد
 .(4)القضاء

، في هذا انه كان ناشئًا من غير تقصير من العبد ألنه ليس مفرطاً ومعلوم 
نما لو قصر العبد وفرط في الصالة وأخرها عن وقتها األفضل بسبب انشغال  وا 

ال شك في إن ذلك يدخل ضمن ، أو لهو حتى نسيها فيما بعد، من غير حاجة
 التفريط المذكور في الحديث.

حتى ، الة بأمور ال قيمة لها وال قدروما أكثر انشغال الناس اليوم عن الص
إذا بقي من الوقت بعض الدقائق واللحظات قام فنقر صالته نقرًا وربما أخرها بعد 

                                 
(، في كتاب مواقيت الصالة، باب من نسي 517، رقم )200/ 2( رواه البخاري في صحيحه: 2)

 صالة فليصل إذا ذكر.
 ( تقدم تخريجه.0)
(، في كتاب المساجد، باب قضاء الصالة الفائتة، 192، رقم )470/ 2رواه مسلم في صحيح: ( 2)

(، في كتاب الصالة، باب من نام عن الصالة او 119، رقم )2/009وابن ماجه في سننه: 
(، باب من نام عن الصالة او نسيها، والترمذي 442، رقم )2/202نسيها، وابو داود في سننه: 

 (، في باب ما جاء في النوم عن الصالة.277رقم ) ،2/044في سننه: 
 .2/422( ينظر: بداية المجتهد: 4)
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وهناك أحاديث كثيرة وأخبار التي حذرت من ترك صالة الجماعة ، خروج وقتها
 لغير عذر.

 : الكالم في الصالة ناسيا  : مسألة
أو جاهال أو مخطئًا هل هو مفسد اختلف في الكالم داخل الصالة ناسيًا 
 : لها كالكالم من العامد أم ال ؟ وذلك على أقوال

إذا تكلم المصلي في صالته فسدت صالته سواء تكلم عامدًا : القول األول
أو ناسيًا أو جاهاًل أو مخطئًا إال السالم ناسيًا أو ساهيًا فال يبطلها ألنه من 

 .(2)وبه قال الحنفية والحنابلة، األذكار
إذا تكلم المصلي في صالته ناسيًا أو جاهاًل أو مخطئًا لم : القول الثاني

تبطل صالته إذا لم يطل الكالم وبه قال الشافعية واحمد في رواية وقال به ابن 
 .(0)حزم حتى لو طال الكالم

                                 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ( ينظر: 2)

، والمبدع 2/421، وفتح القدير: 0/202م: 2191-هـ2421، 0طالحنفي، دار الكتب العلمية، 
المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين، في شرح 

 .2/210 م:0222-هـ2402دار عالم الكتب، الرياض، 
، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري يالماورد ،الكبير يكتاب الحاو ( ينظر: 0)

، والروض المربع شرح زاد المستقنع، 0/277بيروت:  ،البغدادي، الشهير بالماوردي، دار الفكر
، ومعه: حاشية الشيخ يالحنبل يمنصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوت

مؤسسة  ،العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي، خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد
اهري أبو محمد، تحقيق: لجنة ، والمحلى، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظ0/254الرسالة: 

 .4/2إحياء التراث العربي، دار اآلفاق الجديدة، بيروت: 
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إن الكالم ال يفسد الصالة إذا كان لمصلحتها وشأنها ولو : القول الثالث
 .(2)المالكية كان عامدًا وبه قال

 : األدلـــــــــــــة
 : استدل أصحاب القول األول بأدلة منها: أدلة القول األول

صليت خلف رسول : ما روي عن معاوية بن الحكم السلمي انه قال: أوال  
، فرماني بعض القوم بأبصارهم، يرحمك اهلل: فقلت، فعطس بعض القوم، اهلل 
فعلمت أنهم ، ؟ فضربوا أيديهم على أفخاذهم ما لي أراكم تنظرون إلي شررا: فقلت

ما ، فواهلل ما رأيت معلمًا أحسن تعليمًا منه، دعاني فلما فرغ النبي ، يسكتونني
)إن صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم : نهرني وال زجرني ولكن قال

 .(0)الناس إنما هي التسبيح والتهليل وقراءة القرآن(
واالتفاق على انه حظر يرتفع إلى اإلفساد وما ، العمدبين فيه الحظر حال 

 وذلك كاألكل.، كان مفسدًا حال العمد كان كذلك حالة السهو المزيل شرعاً 
كنا نتكلم في الصالة يكلم : انه قال ما روي عن زيد بن أرقم : ثانيا  

 پ پ :الرجل صاحبه وهو جنبه في الصالة حتى نزلت قوله تعالى

 .(4)بالسكوت ونهينا عن الكالم، فأمرنا (2)پ

                                 
 .2/012( ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 2)
(، في كتاب المساجد، باب تحريم الكالم في 527، رقم )2/292( رواه مسلم في صحيحه: 0)

 مسند حديث معاوية بن الحكم.(، في 02710، رقم )275/ 21الصالة، واحمد في مسنده: 
 .029( سورة البقرة: اآلية 2)
 (، في كتاب الصالة، باب تحريم الكالم في الصالة.521، رقم )0/72( رواه مسلم في صحيحه: 4)
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 : واستدل الشافعية على قولهم بأدلة منها: أدلة القول الثاني

 .(2)ائ ائ ى ى ې ې ې :قوله تعالى: أوال  
 .(0))إن اهلل وضع عن أمتي الخطأ والنسيان(: وقوله : ثانيا  
، العصر صلى بنا رسول اهلل : قال ما روي عن أبي هريرة : ثالثا  
: أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول اهلل ؟ فقال: ركعتين فقال ذو اليدينفسلم من 

فأتم ما بقي عليه وسجد للسهو وهو قاعد ، نعم: قالوا ؟)أحق ما قال ذو اليدين(
 .(2)بعد أن سلم

أن يستأنف  فلو كان الكالم إذا وقع سهوًا أبطل الصالة لوجب عليه 
، صالته فلما لم يستأنف وأتم صالته علم انه ال يبطلها الكالم إذا كان عن سهو

 .(4)وهو خالف العمد
فهو تكلم من اجل ، واستدل المالكية بحديث ذي اليدين: أدلة القول الثالث

 مصلحة الصالة فلم يبطلها.
بعد التكلم تكلم والناس معه وأنهم بنوا  ظاهره أن النبي : وقال ابن الرشد

فمن اخذ بهذا الظاهر ورأى أن هذا شيء يخص ، ولم يقطع ذلك التكلم صالتهم

                                 
 .091( سورة البقرة: اآلية 2)
 ( تقدم تخريجه.0)
الصالة (، في كتاب المساجد، باب السهو في 572رقم ) 2/424( رواه مسلم في صحيحه: 2)

(، كتاب السهو، باب اذا سلم في 2007، رقم )0/19والسجود له، والبخاري في صحيحه: 
 ركعتين.

 .0/279( ينظر: الحاوي الكبير: 4)
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وهو مذهب مالك بن ، الكالم إلصالح الصالة استثنى هذا من ذلك العموم
 .(2)انس

والذي يظهر من خالل ما تقدم إن الكالم في الصالة ناسيًا ال  :الترجيح
 وذلك لقوة األدلة في ذلك. ، وهو قول الشافعية ورواية عن احمد، يفسدها

 وأما األدلة األخرى فإنها تحمل على الكالم العمد وقد تقدم ذلك.
 األكل والشرب ناسيا  في الصالة:: مسألة

إذا أكل المصلي أو شرب ناسيًا وهو في صالته فهل تبطل صالته أم ال ؟ 
 اختلف فيه على قولين:

ناسيًا وبه قال الشافعية والحنابلة إن الصالة ال تبطل باألكل : القول األول
إن اهلل وضع ): لقوله ؛ (0)وأما الكثير فيبطلها، إال انه مقيد عند الحنابلة بالقليل

فكما إن الصوم ال يفسد ، وبالقياس على الصوم .(2)عن أمتي الخطأ والنسيان(
 باألكل والشرب ناسيًا فكذلك الصالة.

الصالة مفسد لها منافيان للصالة وال إن األكل والشرب في : القول الثاني
، وذلك ألن األكل عمل كثير وبه قال الحنفية.، فرق في ذلك بين العمد والنسيان

وحالة الصالة مذكرة فال يكون األكل فيها ناسيًا كاألكل في الصوم ناسيًا والصالة 
ل على هيئة تخالف العادة لما فيها من لزوم الطهارة واإلجرام والخشوع واستقبا

                                 
 .2/014( ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 2)
 .0/249، والروض المربع مع الحاشية: 2/010( ينظر: المهذب: 0)
 ( تقدم تخريجه.2)
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كل ذلك ، القبلة واالنتقاالت من حال إلى حال مع ترك النطق الذي هو كالنفس
 .(2)فيكون األكل والشرب فيها في غاية البعد فال يعذر، في زمن يسير
ألن حالة الصالة مذكرة ، وهذا األخير مما تميل إليه النفس: الترجيح

 واهلل اعلم. ،بخالف الصوم فال يقاس عليه
المسألة وبين المسألة التي قبلها إن األولى وهي في الكالم والفرق في هذه 

ألن الصالة فيها كالم من تالوة للقرآن ، قد تقع من المصلي دون شعور وال انتباه
وتسبيح وتكبير وغير ذلك بخالف األكل والشرب فإن حالة الصالة مذكرة بالنسبة 

 لذلك.
 : لصالةترك بعض أمور الصالة ناسيا  أو السهو في ا: مسألة

وهناك فرق بين النسيان ، النسيان هو سبب سجود السهو في الصالة
وذلك بيان موضع سجود السهو بعد بيان األخبار ، ونذكر ذلك باختصار، والسهو

 : وقد ورد في سجود السهو أحاديث كثيرة منها، التي وردت فيه
، العصر صلى بنا رسول اهلل : قال روى ابة هريرة : حديث ذي اليدين

: أقصرت الصالة أم نسيت يا رسول اهلل ؟ فقال: فسلم من ركعتين فقال ذو اليدين
فأتم ما بقي عليه وسجد للسهو وهو قاعد ، نعم: ( قالوا؟)أحق ما قال ذو اليدين

 .(0)سلم بعد أن

                                 
، لعثمان بن علي بن محجن البارعي، ت( ينظر: 2) ْلِبيِّ بيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ

فخر الدين الزيلعي الحنفي، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن 
، المطبعة الكبرى األميرية ْلِبيُّ ، 2/251هـ: 2222، 2طبوالق، القاهرة،  ،إسماعيل بن يونس الشِّ

 .2/405قدير: وفتح ال
 ( تقدم تخريجه.0)
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ِإنَّ َأَحَدُكْم، ِإَذا َقاَم ): قال أن رسول اهلل : حديث أبي هريرة : ومنها
الشَّْيَطاُن َفَلَبَس َعَلْيِه، َحتَّى اَل َيْدِرَي َكْم َصلَّى، َفِإَذا َوَجَد َذِلَك َأَحَدُكْم، ُيَصلِّي َجاَءُه 

 .(2)َفْلَيْسُجْد َسْجَدَتْيِن َوُهَو َجاِلٌس(
صلى الظهر خمسًا فلما  أن النبي : حديث عبداهلل بن مسعود : ومنها
صليت خمسًا فسجد : قالوا ،)وما ذلك(: أزيد في الصالة ؟ قال: سلم قيل له

 .(0)سجدتين
)ِإَذا َشكَّ َأَحُدُكْم ِفي : قال رسول اهلل : قال حديث أبي سعيد : ومنها

َصاَلِتِه، َفَلْم َيْدِر َكْم َصلَّى َثاَلثًا َأْم َأْرَبًعا، َفْلَيْطَرِح الشَّكَّ َوْلَيْبِن َعَلى َما اْسَتْيَقَن، ثُمَّ 
ْن َكاَن َيْسُجُد َسْجَدَتْيِن  َقْبَل َأْن ُيَسلَِّم، َفِإْن َكاَن َصلَّى َخْمًسا َشَفْعَن َلُه َصاَلَتُه، َواِ 

 .(2)َصلَّى ِإْتَماًما أِلَْرَبٍع َكاَنَتا َتْرِغيًما ِللشَّْيَطاِن(
ركعتين  صلى لنا رسول اهلل : قال حديث عبداهلل بن بحينة : ومنها

فلما قضى صالته ونظرنا ، في بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه
 .(4)تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم

                                 
(، في كتاب المساجد، باب السهو في الصالة 291رقم ) 2/219( رواه مسلم في صحيحه: 2)

(، في كتاب السهو، باب السهو في 2020رقم ) 0/11والسجود له، والبخاري في صحيحه: 
 الفرض والتطوع.

المساجد، باب السهو في الصالة والسجود له، (، في كتاب 570، رقم )2/422( رواه مسلم في صحيحه: 0)
 (، في كتاب السهو، باب اذا صلى خمسًا.2001، رقم )0/19والبخاري في صحيحه: 

(، في كتاب المساجد، باب السهو في الصالة 572رقم ) 2/422( رواه مسلم في صحيحه: 2)
 والسجود له.

، باب ما جاء في السهو اذا قام (، كتاب السهو2004رقم ) 0/17( رواه البخاري في صحيحه: 4)
(، في كتاب المساجد، باب السهو 572رقم ) 2/211من ركعتي الفريضة، ومسلم في صحيحه: 

 في الصالة والسجود له.
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فهذه خمسة أحاديث عليها مدار أحكام هذا الباب ودلت هذه األحاديث فيما 
 دلت عليه على أمور:

أو ، نسي شيئًا من الصالةدلت على مشروعية سجود السهو لمن : األول
 زاد عليها عن المفروض.

 : أن هذه المشروعية تكون في ثالث حاالت: الثاني
 . حالة الزيادة على المفروض كما في حديث ابن مسعود. 2
 . حالة النقص عن المفروض كما في حديث ذي اليدين.0
 . حالة الشك كما في حديث أبي سعيد.2

 و وأنه سجدتان.دلت على صفة سجود السه: الثالث
 : املطلب الرابع

 النسيان يف ما يتعلق بالصوم
 : األكل والشرب ناسيا  في الصوم: مسالة

إذا أكل أو شرب الصائم ناسيًا فهل يفسد صومه أم ال ؟ اختلف فيه على 
 : قولين

فسدت صومه وعليه قضاء ، من أكل أو شرب ناسيًا صومه: القول األول
ألن ما ؛ (2)بخالف النفل فال شيء عليه، المالكية في الفرضوبه قال ، ذلك اليوم

وأما ما ورد من ، يفسد الصوم على وجه العمد فإنه يفسده على وجه النسيان
 .(0)األحاديث فالمراد به نفي اإلثم ال نفي القضاء

                                 
 .2/242( ينظر: الكافي، ألبن عبد البر: 2)
الذخيرة، ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير ( ينظر: 0)

، 7، 5-2: سعيد أعراب، جزء 1، 0: محمد حجي، جزء 22، 9، 2القرافي، المحقق: جزء ب
 .0/502: م2114، 2طبيروت،  ،: محمد بو خبزة، دار الغرب اإلسالمي1-20
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من أكل أو شرب ناسيًا أو فعل شيئًا من المفطرات غير : القول الثاني
وال فرق في ، فإن صومه صحيح وال شيء عليه، صومهالجماع وهو غير ذاكر ل
 .(2)وبه قال الجمهور، ذلك بين الفرض والنفل

 : واستدلوا بأدلة منها
 .(0)(إن اهلل وضع عن أمتي الخطأ والنسيان): قوله : أوال  
)من نسي وهو صائم : انه قال عن النبي  ما رواه أبو هريرة : ثانيا  

 .(2)فإنما أطعمه اهلل وسقاه(، فأكل أو شرب فليتم صومه
)أذا أكل الصائم ناسيًا أو : ما روي أنه عليه الصالة والسالم قال: ثالثا  

 .(4)شرب فإنما هو رزق ساقه اهلل إليه فال قضاء عليه(
)من افطر في رمضان ناسيًا : قال ن النبي أ بي هريرة أوعن : رابعا  

 .(5)فال قضاء عليه وال كفارة(

                                 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، لشمس الدين محمد بن أبي ، و 0/511( ينظر: بائع الصنائع: 2)

، 2/270: م2194-هـ2424الرملي، دار الفكر، بيروت،  العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين
 .0/171وكشاف القناع: 

 ( تقدم تخريجه.0)
(، في كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب 2122رقم ): ( رواه البخاري في صحيحه2)

(، في كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه 2255رقم ): ناسيًا، ومسلم في صحيحه
 ال يفطر.

 (، في باب الصيام.0040، رقم )2/242( رواه الدارقطني في سننه: 4)
ِذْكُر َنْفِي اْلَقَضاِء َواْلَكفَّاَرِة َعَلى (، في باب 502، رقم )9/097( رواه ابن حبان في صحيحه: 5)

اِئِم ِفي َشْهِر َرَمَضاَن َناِسًيا  (، في باب0042رقم ) 2/240، والدارقطني في سننه: اآْلِكِل الصَّ
 الصيام.
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ال قضاء ، صريحة وبينة في صحة صومه وأنه ال شيء عليهوهذه أخبار 
 وال كفارة.

إني كنت صائمًا فأكلت وشربت : فقال أن رجاًل سأل النبي : خامسا  
 .(0)، وهذه األخبار كلها ثابتة(2)اهلل أطعمك وسقاك(، )أتم صومك ناسيًا فقال:

الجمهور مما ال شك فيه أن الراجح هو القول الثاني وهو قول : الترجيح
وحالة الصوم غير ، لألدلة الصحيحة الثابتة التي اعتمدها أصحاب هذا القول

 مذكرة . واهلل اعلم .
 : الجماع ناسيا  في الصوم: مسألة 

وهل إذا جامع الصائم ناسيا  في نهار رمضان فهل يفسد صومه أم ال؟ 
 حكمه يختلف عن حكم الشرب واألكل أم الحكم واحد؟ 

 : أقوالاختلف فيه على 
من جامع في نهار رمضان ناسيًا لم يفسد صومه وال شيء : القول األول

 .(2)وبه قال كل من الحنفية والشافعية، كاألكل والشرب في ذلك، عليه

                                 
 :(، في الصوم، باب من أكل ناسيًا، والدارقطني0219، رقم )0/225( رواه أبو داود في سننه: 2)

 ( ، في كتاب الصيام، باب أكل الناسي وشربه وجماعه ال يفطر.0052رقم )
 .2/5( ينظر: نصب الراية: 0)
معاني ألفاظ المنهاج، مغني المحتاج إلى معرفة  ، و2/222( ينظر: االختيار لتعليل المختار: 2)

-هـ2425، 2طلشمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي، دار الكتب العلمية، 
 .2/122: م2114
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إذا ثبت هذا في األكل : واستدلوا باألدلة السابقة في األكل والشرب وقالوا
 .(2)وذلك لالستواء في الركنية، والشرب ثبت في الواقع

من جامع ناسيًا في نهار رمضان فإن حكمه حكم العامد : القول الثاني
 .(0)فعليه القضاء والكفارة وبه قال الحنابلة

ألن الذي واقع ؛ (2)وأما المرأة إذا جامعت ناسية فعليها القضاء دون الكفارة
ولو افترق الحال بين النسيان ، بالكفارة ولم يسأله عن العمد امرأته أمر النبي 

فلما لم يستفسر علم أنه ال فرق بين العمد والناسي في ، والعمد لسأل واستفسار
 ذلك.

فساد ، وألن الصوم عبادة تحرم الوطء فاستوي فيها عمده وسهوه كالحج وا 
الصوم ووجوب الكفارة حكمان يتعلقان بالجماع ال تسقطهما الشبهة فيستوي فيها 

 .(4)العمد والسهو كسائر أحكامه
من جامع ناسيًا في نهار رمضان فعليه القضاء دون الكفارة : الثالثالقول 

 .(5)كاألكل والشرب وبه قال المالكية

                                 
 .0/220( ينظر: فتح القدير: 2)
 .2/421، والروض المربع مع الحاشية: 4/274بن قدامه: ال( ينظر: المغني 0)
 .2/194( ينظر: كشاف القناع: 2)
 .075–2/074: ةبن قدامال( ينظر: المغني 4)
العباس  يبلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، ألب( ينظر: 5)

أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، دار المعارف، بدون طبعة وبدون تاريخ: 
 .2/242، الكافي ألبن عبد البر: 2/724
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والذي يظهر أنه ال فرق بين الجماع واألكل والشرب في حالة : الترجيح
واألدلة التي وردت في األكل والشرب تشمل الجماع كذلك وذلك لعدم ، النسيان

وألن حالة الصوم ليست ؛ كفارة على من جامع ناسياً وجود دليل يوجب القضاء وال
مذكرة بخالف الحج فإن حالته مذكرة من لباس اإلحرام واالمتناع عن أشياء كثيرة 

تجعله دائما في ، كالطيب وحلق الشعر وتقليم األظافر وتغطية الرأس ونحو ذلك
 حالة تذكر بخالف الصوم.

ألنه كان معلومًا لدى ، لمن واقع أهله وأما عدم االستفسار من النبي 
 واهلل اعلم. ،أن النسيان يختلف حكمه عن العمد لهذا لم يستفسر منه الصحابة 

 : املطلب اخلامس
 النسيان يف ما يتعلق باالعتكاف

 الخروج من المعتكف ناسيا  :: مسألة
ينقطع ولم ، إذا خرج المعتكف من المسجد ناسيًا أو جاهاًل لم يبطل اعتكافه

نما يبني على اعتكافه بمجرد تذكره وعلمه، التتابع ذا تأخر في الرجوع إلى ، وا  وا 
، (2)وبه قال الجمهور، معتكفه لغير عذر بعد تذكره وعلمه بطل وانقطع اعتكافه

 .(0)(إن اهلل وضع عن أمتي الخطأ والنسيان): لقوله ، غير الحنفية
صومه فكذلك إذا خرج من معتكفه وألنه لو أكل في الصوم ناسيًا لم يبطل 

 ناسيًا لم يبطل وال ينقطع.

                                 
 .2/2204، كشاف القناع: 2/022اية المحتاج: ( ينظر: نه2)
 ( تقدم تخريجه.0)
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ألنه ال ، إذا خرج المعتكف من معتكفه ناسيًا بطل اعتكافه: وقال الحنفية
ال فسد االعتكاف  .(2)يعتبر من الحاجة وال يجوز الخروج إال لحاجة وا 

، الراجح في مسألة أنه لم يبطل اعتكافه إذا خرج ناسيًا حكمه: الترجيح
الصوم في ذلك، وأما قولهم إنه ال يجوز الخروج إال لحاجة، ال شك أن  حكم

 واهلل اعلم. ،النسيان عذر من األعذار
 الجماع ناسيا  في االعتكاف:: مسألة

 إذا جامع المعتكف ناسيًا فهل يفسد اعتكافه أم ال ؟ 
 :لقوله تعالى، معلوم أن الجماع أثناء االعتكاف ال يجوز ويفسد االعتكاف

ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ(0) ،هل يستوي ، هذا الحكم في العمد
 النسيان بالعمد أم ال ؟ اختلف فيه على قولين:

إذا جامع المعتكف ناسيًا اعتكافه أو جاهاًل لم يفسد اعتكافه : القول األول
وما  إن اهلل وضع عن أمتي الخطأ والنسيان): . لقوله (2)قال به الشافعية
 .(4)استكرهوا عليه(

                                 
رد المحتار على الدر المختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين ( 2)

، والفتاوى الهندية، لجنة 0/447م: 2110-هـ2420، 0طبيروت، ، الدمشقي الحنفي، دار الفكر
 .2/020هـ: 2222، 0طعلماء برئاسة نظام الدين البلخي، دار الفكر، 

 .297( سورة البقرة: اآلية 0)
اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، دار  ياإلمام الشافعي، ألب هالمهذب في فق( ينظر: 2)

 .0/152الكتب العلمية: 
 خريجه.( تقدم ت4)
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فكما أن الصوم ال يفسد بالجماع ناسيًا فكذلك الحكم ، على الصوموبالقياس 
 في االعتكاف.

وبه قال ، إذا جامع المعتكف ناسيًا بطل اعتكافه كالعمد: القول الثاني
بخالف ، وذلك ألن حالة االعتكاف مذكرة فال يعذر بالنسيان كالحج، (2)الجمهور

 الصوم فإن حالته غير مذكرة فيعذر.
القول الثاني ألن حالة االعتكاف مذكرة وهو في داخل المسجد ال : الترجيح

 يخرج منه اال لحاجة.
وذلك في حالة خروجه ، ويمكن أن يقاس على الصوم بأن حالته غير مذكرة

 لحاجة معينة ثم يجامع في خارج معتكفه وهو خارج لحاجته . واهلل اعلم .
 : املطلب السادس

 النسيان يف حمظورات اإلحرام
وأن فعلها ، المعلوم أن اإلحرام له محظورات ال يجوز للمحرم فعلها ومن

ولكن إذا فعل محظورًا عن غير عمد وهو ناٍس فما الحكم في ، عامدًا فعليه فدية
 ذلك ؟

 : أقسم هذه المحظورات إلى ثالثة أقسام
 اللبس والتطيب وتغطية الرأس ناسيًا في اإلحرام:: القسم األول

نما ناسيًا ، مخيطًا أو غطى رأسه أو تطيب من غير عمدإذا لبس المحرم  وا 
 اختلف فيه على قولين: أو جاهاًل فهل عليه فدية كالعامد أم ال؟

                                 
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، شمس الدين ، و 2/229( ينظر: االختيار لتعليل المختار: 2)

أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّعيني 
 .2/410، وحاشية الروض المربع: 0/457: م2110-هـ2420، 2طالمالكي، دار الفكر، 
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ال فرق بين العامد والناسي في وجوب الفدية على من فعل : القول األول
 .(2)وبه قال كل من الحنفية والمالكية وأحمد في رواية، ذلك حال إحرامه

إذا فعل المحرم من هذه المحظورات الثالثة شيئًا أو جاهاًل لم : القول الثاني
فإن أخر مع اإلمكان لزمه ، فإن ذكر أو علم لزمه المبادرة إلى إزالته، تلزمه الفدية

 .(0)وبه قال الشافعية وهو المذهب عند الحنابلة، الفدية
 : استدل أصحاب القول األول بأدلة وهي: األدلة

وهذا يوجد في ، حال الذكر والطوع لوجود ارتفاع كاملأن الكفارة تجب في 
نما أثر النسيان ، وفعل الناسي والمكره موصوف بكونه جناية، حال الكره والسهو وا 

وألن فيه هتكًا لحومة اإلحرام فاستوى ، واإلكراه في ارتفاع المؤاخذة في اآلخرة
ااًل مذكرة يندر وألن في اإلحرام أحو ، عمده وسهوه كحلق الشعر وتقليم األظافر

فال يقاس على الصوم ألنه ال ، فكان ماحقًا بالعدم، النسيان معها غاية الندرة
 .(2)بل يقاس على الصالة، مذكر له

 : استدلوا بأدلة منها: أدلة القول الثاني
وما استكرهوا  إن اهلل وضع عن أمتي الخطأ والنسيان): عموم قوله 

 .(4)عليه(

                                 
واإلنصاف في معرفة الراجح ، 2/291، والكافي ألبن عبد البر: 2/024 ظر: بائع الصنائع:( ين2)

من الخالف، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، دار 
 .2/471بدون تاريخ:  ،0طإحياء التراث العربي، 

زكريا محيي الدين يحيى بن  يهذب، ألبالمجموع شرح الم، وينظر: 4/225( الحاوي الكبير: 0)
 .5/212 ، المغني:229/ 7: شرف النووي، دار الفكر

 .2/024( بدائع الصنائع: 2)
 ( تقدم تخريجه.4)
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وعليه جبة أثر  (2)وهو بالجعرانة وروى يعلى بن أمية أن رجاًل أتى النبي 
رسول اهلل كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟  يا: أثر صفرة فقال: خلوق أو قال

)اخلع عنك هذه الجبة واغسل عنك أثر الخلوق أو أثر الصفرة واصنع في : قال
  .(0)عمرتك كما تصنع في حجك(

بالفدية مع مسألته عما يصنع وتأخير البيان عن وقت  فلم يأمره النبي 
 والجاهل والناسي واحد.، فدل على أنه عذره لجهله، الحاجة غير جائز إجماعاً 

ألن الحج عبادة يجب بإفسادها الكفارة فكان في ، وبالقياس على الصوم
 .(2)محظوراته ما يفرق بين عمده وسهوه كالصوم

هو القول الثاني القاضي بأن من فعل من واألظهر من القولين : الترجيح
 ،وذلك لألدلة التي ذكرناها وهي في بابها، هذه المحظورات شيئًا لم تلزمه الفدية

 واهلل اعلم.
ولكن نص في ذلك وهو ، بأن حالة الحج مذكرة فقولهم صحيح: وأما قولهم

 حديث يعلى بن أمية يرد قولهم.
 
 
 

                                 
معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد اهلل ( وهي ماء بين الطائف ومكة، وهي إلى مكة أقرب، 2)

 .0/215: م2115، 0طياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي، دار صادر، بيروت، 
(، في كتاب جزاء الصيد، باب إذا أحرم جاهاًل وعليه 2947رقم ): ( رواه البخاري في صحيحه0)

 وما ال يباح.( في كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم أو عمرة 2292رقم ): قميص، ومسلم
 .210–5/212، والمغني: 707/ 0( ينظر: المهذب: 2)
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 وقتل الصيد ناسيًا في اإلحرام.الحلق وتقليم األظافر : القسم الثاني
ال فرق بين العامد وغيره ، أو قتل صيداً ، أو قلم أظافره، وأما إذا حلق رأسه

 . (2)كالناسي والجاهل في الفدية عليه اتفاقاً 
فكما أن المخطئ والناسي إذا لبس أو تطيب ، وبالقياس على الطيب واللبس

 .(0)فكذلك قتل الصيد خطأ، ال يجب عليه الفدية
 ودليل وجوب الفدية في الخطأ كالعمد في قتل الصيد:

فبدا ، فرحنا عشية، خرجنا مهللين بالحج: ما روي عن طارق بن شهاب قال
فانصدر إليه رجل منا يقال له أربد ، ونسينا إهاللنا في الحج، الناضب فابتدرناه

 فلما قدمنا مكة صار أربد الى عمر ، فقلنا ما صنعتم ألسنا محرمين، فقتله
: قال، أحكم ؟ فقال أنت أمير المؤمنين أعلم مني: فقال له عمر، فذكر ذلك له

فهو كما : قال، فإني أحكم جديًا قد جمع الماء والشجر يكون قد أكل وشرب
 . (2)حكمت

 وأما رفع الخطأ والنسيان محمول على رفع اإلثم عنه.

                                 
الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية، أبو عبد ، و 211/ 2( ينظر: االختيار لتعليل المختار: 2)

اهلل محمد عبد القادر بن محمد بن المختار بن أحمد العالم القبلوي الجزائري المالكي، مطبعة دار 
أبو محمد موفق  ، والكافي في فقه اإلمام أحمد،7/227، والمجموع: 2/211م: 0220هومه، 

جماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير الالدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة، 
 .2/424م: 2114-هـ2424، 2طبابن قدامة المقدسي، دار الكتب العلمية، 

أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، تحقيق: المحلى، علي بن ، و 5/211( ينظر: المغني: 0)
 .7/025بيروت:  ،لجنة إحياء التراث العربي، دار اآلفاق الجديدة

 ، في كتاب الحج، باب جزاء الصيد بمثله من النعم.5/290( رواه البيهقي في السنن الكبرى: 2)



 

 

 011 

 ISSN: 2071-6028 5البحث رقم 

استمتاع  فالمعنى في التطيب واللباس أنه، والقياس على التطيب واللباس
 .(2)وقتل الصيد إتالف فاستوى حكم عمده وسهوه، فافترق حكم عمده وسهوه

 : جماع المحرم ناسيا  : القسم الثالث
إذا جامع المحرم حال إحرامه ناسيًا أو جاهاًل فهل حكمه حكم العمد في 

 إفساد نسكه ووجوب الفدية أم ال؟ اختلف فيه على قولين:
، مد والناسي في ذلك وال المخطئ وال الجاهلال فرق بين العا: القول األول

 .(0)وبه قال الجمهور، بل حكم الجميع حكم العامد في إفساد نسكه ووجوب الفدية
إذا جامع المحرم ناسيًا أو جاهاًل فال يفسد نسكه وال كفارة : القول الثاني

إن اهلل وضع ): وذلك لقوله  .(2)عليه وبه قال الشافعية في األصح وابن حزم
 .(4)وما استكرهوا عليه( عن أمتي الخطأ والنسيان

الراجح من القولين هو القول األول القاضي بأنه ال فرق في ذلك : الترجيح
 بين العامد وغيره ألن حالة اإلحرام مذكرة بخالف الصوم.

هو  األولالثالثة المذكورة في المحظورات فالقسم  األقساموأما الفرق بين 
 استمتاع وليس إتالفًا يمكن إزالته عند التذكر أو العلم بخالف القسم الثاني فهو

 واهلل اعلم. ،إتالف ال يمكن رده

                                 
 .094–4/092( ينظر: الحاوي الكبير: 2)
وكتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع ، 0/12، والشرح الصغير: 0/95( ينظر: تبيين الحقائق: 0)

لصالحي الحنبلي، العالء الدين علي بن سليمان المرداوي، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم 
 .2/099م: 0222-هـ2404 ،2طالمحقق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، 

 .7/291 ، والمحلى:7/229 :، والمجموع4/021( الحاوي الكبير: 2)
 ( تقدم تخريجه.4)
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 اخلامتة 

 في نهاية البحث نستعرض أهم نتائجه وهي كما يأتي:
، إذا ترك المتوضئ الترتيب وكذلك المواالة بين أعضاء الوضوء ناسياً  .2

المواالة بين األعضاء في الوضوء في النسيان ال يسقط الترتيب وال 
فعليه الوجوب وال يجوز تركه  ويجب إعادته وهو واجب ليس بسنة

وان كل من توضأ منكسًا غير مرتب فعليه اإلعادة وال يكون وضوؤه 
 صحيحًا.

إذا أمًّ إمام قومًا وهو على غير وضوء ناسيًا أو جنبًا ثم تذكر وعلم  .0
خالل األدلة إن الذي يعيد هو اإلمام فقط والذي يظهر من  فيما بعد

من اإلمام هو  ولم يثبت خالفه، دون المأمومين إلجماع الصحابة 
 الذي يعيد دون المأموم.

والذي يظهر من خالل ما تقدم إن الكالم في الصالة ناسيًا ال  .2
وذلك لقوة األدلة في ، وهو قول الشافعية ورواية عن احمد، يفسدها

 .ذلك
والنسيان هو  ر الصالة ناسيًا أو السهو في الصالةترك بعض أمو  .4

وقد ، وهناك فرق بين النسيان والسهو، سبب سجود السهو في الصالة
 .بينا موضع سجود السهو بعد بيان األخبار واألدلة التي وردت فيه

إذا أكل أو شرب الصائم ناسيًا أو فعل شيئًا من المفطرات غير  .5
، صومه صحيح وال شيء عليه فإن، الجماع وهو غير ذاكر لصومه

 .روبه قال الجمهو ، وال فرق في ذلك بين الفرض والنفل
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والذي يظهر أنه ال فرق بين الجماع واألكل والشرب في حالة  .1
واألدلة التي وردت في األكل والشرب تشمل الجماع كذلك ، النسيان

 وذلك لعدم وجود دليل يوجب القضاء والكفارة على من جامع ناسيًا .
ولم ، خرج المعتكف من المسجد ناسيًا أو جاهاًل لم يبطل اعتكافهإذا  .7

نما يبني على اعتكافه بمجرد تذكره وعلمه، ينقطع التتابع ذا ، وا  وا 
تأخر في الرجوع إلى معتكفه لغير عذر بعد تذكره وعلمه بطل وانقطع 

 .اعتكافه
، وبه قال الجمهور معتكف ناسيًا بطل اعتكافه كالعمدإذا جامع ال .9

بخالف  ف مذكرة فال يعذر بالنسيان كالحج،وذلك ألن حالة االعتكا
 .الصوم فإن حالته غير مذكرة فيعذر

إذا فعل المحرم من هذه المحظورات الثالثة شيئًا أو جاهاًل لم تلزمه  .1
فإن أخر مع ، فإن ذكر أو علم لزمه المبادرة إلى إزالته، الفدية

 .كرناها وهي في بابهااإلمكان لزمه الفدية وذلك لألدلة التي ذ
إذا جامع المحرم حال إحرامه ناسيًا أو جاهاًل فهل حكمه حكم العمد  .22

ال فرق بين العامد والناسي في ذلك ، في إفساد نسكه ووجوب الفدية
بل حكم الجميع حكم العامد في إفساد نسكه ، وال المخطئ وال الجاهل

 .وبه قال الجمهور، ووجوب الفدية
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 واملراجعاملصادر 
لعبد اهلل بن محمود بن مودود الموصلي ، االختيار لتعليل المختار .2

عليها تعليقات: الشيخ محمود ، البلدحي، مجد الدين أبو الفضل الحنفي
، أبو دقيقة )من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا(

، بيروت( ،القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية ،مطبعة الحلبي
 م.2127-ـه2251

المحقق: رفعت فوزي عبد المطلب، ، لمحمد بن إدريس الشافعي، األم .0

 .م0222 ،2طدار الوفاء المنصورة 
، ألبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد الكافي في فقه أهل المدينة .2

المحقق: محمد محمد أحيد ، بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي
لحديثة، الرياض، المملكة العربية مكتبة الرياض ا، ولد ماديك الموريتاني

 م.2192-هـ2422، 0ط، السعودية
عالء الدين أبو الحسن علي ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف .4

دار إحياء التراث ، بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي
 بدون تاريخ. ،0ط، العربي

الوليد محمد بن أحمد بن محمد  يألب ،بداية المجتهد ونهاية المقتصد .5

 ،دار الحديث، بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد
 م.0224-هـ2405، القاهرة
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لعالء الدين، أبو بكر بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .1

-هـ2421، 0ط، دار الكتب العلمية، بن أحمد الكاساني الحنفي
 م.2191

مسالك المعروف بحاشية الصاوي على بلغة السالك ألقرب ال .7
العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير  يألب ،الشرح الصغير

 بدون طبعة وبدون تاريخ.، دار المعارف، بالصاوي المالكي
لعثمان بن علي بن  ،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّْلِبيِّ  .9

شهاب الدين  الحاشية:، محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي
ْلِبيُّ  ، أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشِّ

 ه.2222، 2ط، بوالق، القاهرة ،المطبعة الكبرى األميرية
المحقق: ، لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، التعريفات .1

، لبنان، دار الكتب العلمية بيروت، ضبطه وصححه جماعة من العلماء
 م.2192-هـ2422 ،2ط

لمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى  ،«سنن الترمذي»الجامع الكبير  .22

المحقق: بشار عواد ، هـ(071 تبن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى )
 م.2119، بيروت ،دار الغرب اإلسالمي، معروف

ألبو الفضل أحمد بن علي بن ، الدراية في تخريج أحاديث الهداية .22

السيد عبد : المحقق، هـ(950 تالعسقالني )محمد بن أحمد بن حجر 
 بيروت. ،دار المعرفة، اهلل هاشم اليماني المدني
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ألبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ، الذخيرة .20

جزء ، : محمد حجي22، 9، 2المحقق: جزء ، المالكي الشهير بالقرافي
دار ، خبزة: محمد بو 20 - 1، 7، 5 - 2جزء ، : سعيد أعراب1، 0

 م.2114، 2ط، بيروت ،الغرب اإلسالمي
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن ، رد المحتار على الدر المختار .22

، 0ط، بيروت، دار الفكر، عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي
 م.2110-هـ2420

منصور بن يونس بن صالح ، الروض المربع شرح زاد المستقنع .24

ومعه: حاشية الشيخ ، تى الحنبلىالدين ابن حسن بن إدريس البهو 
خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد ، العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي

 مؤسسة الرسالة. ،دار المؤيد، نذير
 تالبن ماجة أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزويني )، سنن ابن ماجه .25

 ،تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، هـ(072
 ى البابي الحلبي.فيصل عيس

دار الكتاب ، أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني، سنن أبي داود .21

 وزرارة األوقاف المصرية.، بيروت ،العربي
ألبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن ، سنن أبي داود .27

المحقق: محمد محيي ، هـ(075 تشداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني )
 بيروت. ،المكتبة العصرية، صيدا، الحميدالدين عبد 
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لمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك،  ،سنن الترمذي .29

دار ، المحقق: بشار عواد معروف، هـ(071 تالترمذي، أبو عيسى )
 م.2119، بيروت ،الغرب اإلسالمي

أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن ، سنن الدارقطني .21

حققه ، هـ(295 تدينار البغدادي الدارقطني ) مسعود بن النعمان بن
وضبط نصه وعلق عليه: شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، 

، لبنان ،مؤسسة الرسالة، بيروت، عبد اللطيف حرز اهلل، أحمد برهوم
 م.0224-هـ2404، 2ط

ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي  ،السنن الكبرى .02

المحقق: محمد عبد القادر ، هـ(459 تبكر البيهقي )الخراساني، أبو 
 م.0222-هـ2404، 2ط، نلبنا ،دار الكتب العلمية، بيروت، عطا

، ألحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي السنن الكبرى .02

المحقق: محمد عبد القادر ، هـ(459 تالخراساني، أبو بكر البيهقي )
 م.0222-هـ2404، 2ط ،لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت عطا،

لمحمد بن حبان بن أحمد بن ، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان .00
 تحبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي )

، 0ط، بيروت ،مؤسسة الرسالة، المحقق: شعيب األرنؤوط، هـ(254
 م.2112–هـ2424
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، عبداهلل البخاري الجعفيمحمد بن إسماعيل أبو ، صحيح البخاري .02
، 2ط، دار طوق النجاة، المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر

 ه.2400
 تلمسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )، صحيح مسلم .04

 ،دار إحياء التراث العربي، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي هـ(،012
 بيروت.

ألحمد بن محمد مكي، ، غمز عيون البصائر في شرح األشباه والنظائر .05

، دار الكتب العلمية، أبو العباس، شهاب الدين الحسيني الحموي الحنفي
 م.2195-هـ2425، 2ط

، دار الفكر، لجنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، الفتاوى الهندية .01

 ه.2222، 0ط
لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف ، فتح القدير .07

 بدون طبعة وبدون تاريخ.، الفكردار ، بابن الهمام
أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن  يالماورد ،الكبير يالحاو  .09

 بيروت. ،دار الفكر، حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي
عبد العزيز بن ، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي .01

محمد  عبد اهلل محمود: المحقق، أحمد بن محمد، عالء الدين البخاري
 م.2117-هـ2429 ،2ط، بيروت، عمر دار الكتب العلمية
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أليوب بن موسى ، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية .22

 ،المحقق: عدنان درويش، الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي
 بيروت. ،مؤسسة الرسالة، محمد المصري

جمال الدين ابن لمحمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، ، لسان العرب .22

 ،2ط، بيروت ،دار صادر، اإلفريقي يمنظور األنصاري الرويفع
 هـ.2424

إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن محمد ابن  ،المبدع في شرح المقنع .20

-هـ2402، دار عالم الكتب، الرياض، مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين
 م.0222

ن شرف ألبو زكريا محيي الدين يحيى ب، المجموع شرح المهذب .22

 دار الفكر.، النووي
ألبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ، المجموع شرح المهذب .24

 دار الفكر.، النووي
: تحقيق، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، المحلى .25

 بيروت.، دار اآلفاق الجديدة، لجنة إحياء التراث العربي
األشعث مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود سليمان بن  .21

محمد بهجة البيطار : المحقق ،داود السجستاني يألب، السجستاني

 هـ.2252، دار المعرفة، ومحمد رشيد رضا
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عبد اهلل الحاكم محمد بن عبد اهلل  ي، ألبالمستدرك على الصحيحين .27

بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 
، حقيق: مصطفى عبد القادر عطات، هـ(425 تالمعروف بابن البيع )

 .م2112–هـ2422 ،2ط بيروت، ،دار الكتب العلمية
لسليمان بن داود بن الجارود أبو داود ، مسند أبي داود الطيالسي .29

المحقق: محمد بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز ، الطيالسي
، 2ط، القاهرة ،دار هجر للطباعة والنشر، البحوث بدار هجر

 م.2111-هـ2421
شعيب : المحقق، ألحمد بن حنبل، مسند اإلمام أحمد بن حنبل .21

 م.2111-هـ2402 ،0ط، مؤسسة الرسالة، األرنؤوط وآخرون
شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي ، معجم البلدان .42

 م.2115، 0ط، دار صادر، بيروت، الحموي
لشمس الدين، محمد ، هاجمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المن .42

، 2ط، دار الكتب العلمية، بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي
 م.2114 -هـ 2425

محمد موفق  ي، ألبالمغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني .40

الدين عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ثم الدمشقي 
، 2ط، بيروت ،الفكردار  ،الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي

 ه.2425
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اسحاق إبراهيم بن علي بن  يألب، اإلمام الشافعي هالمهذب في فق .42

 دار الكتب العلمية.، يوسف الشيرازي
ألبي إسحاق إبراهيم بن علي بن ، اإلمام الشافعي هالمهذب في فق .44

 دار الكتب العلمية.، يوسف الشيرازي
لمعي في تخريج نصب الراية ألحاديث الهداية مع حاشيته بغية األ .45

، لجمال الدين أبو محمد عبد اهلل بن يوسف بن محمد الزيلعي، الزيلعي
صححه ووضع الحاشية: عبد ، قدم للكتاب: محمد يوسف الَبُنوري

العزيز الديوبندي الفنجاني، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف 
 ،مؤسسة الريان للطباعة والنشر، المحقق: محمد عوامة، الكاملفوري

، 2ط، السعودية ،جدة ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية ،لبنان، بيروت
 م.2117-هـ2429

لشمس الدين محمد بن أبي العباس ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج .41

 ،الناشر: دار الفكر، بيروت، أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي
 م.2194-هـ2424

عبد اهلل محمد عبد أبو ، الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية .47

، القادر بن محمد بن المختار بن أحمد العالم القبلوي الجزائري المالكي
 م.0220، مطبعة دار هومه

أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد  ،الكافي في فقه اإلمام أحمد .49

جماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير ال، بن محمد بن قدامة
 م.2114-هـ2424، 2ط، دار الكتب العلمية، بابن قدامة المقدسي
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: تحقيق، علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد، المحلى .41

 بيروت. ،دار اآلفاق الجديدة، لجنة إحياء التراث العربي
، لعالء الدين علي بن سليمان المرداوي الفروع ومعه تصحيح الفروع .52

، ثم الصالحي الحنبلي يأبو عبد اهلل، شمس الدين المقدسي الرامين
 ،2ط، مؤسسة الرسالة، المحقق: عبد اهلل بن عبد المحسن التركي

 م.0222-هـ2404
لمنصور بن يونس بن صالح الدين ، كشاف القناع عن متن اإلقناع .52

 دار الكتب العلمية.، يالحنبل يبن حسن بن إدريس البهوت
 شمس الدين أبو عبد اهلل، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل .50

محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف 
 م.2110-هـ2420، 2ط، دار الفكر، بالحطاب الرُّعيني المالكي

 

 
 

 

 
 


