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ََو أَس تَقْص يه اَ،ََالْم قَالَات َََأَذْكُر َََذَه ب ت َََلَو َو َ

ََلَخ فْت ََو أَع زِيه اَ،ََقَائ ل يه اََإِلََىََو أَنْس ب ه َا

ََأَح اذ ر ه اََخ ص لَة َََََ:إِح د اه م َا:ََخ ص لَتَي نَِ

ََالْأَبِيَّةَََُنَفْس يََو تَع افُّه َاََو أَتَّق يه ا،ََم ص نَّفَات َيََف َي

ََالْم تَقَدِّم ني ََكَلَامََِع ن َم ن قُول َ،ََفَص ل َََس ر د ََو ه ي ََو تَج تَوِيه ا،

ََو ال انْت ح الَِ،ََال اخ ت ز الَََِم ن زِلَةَََي تَن زَّلََُع ن د َيََو ه ذََاََ.م قُول َ

ََالْأَفَاض لِ،ََم ص نَّفَات َََع لَىَو الْإِغَار ة َََالْأَو ائ لِ،ََبِع لُومََِو التَّش يِيعِ

ََو ج م عًاَ،ََتَأْل يفًاَ،ََقَرحِي تُه ََتَتَقَاضَاه ََم ن ََكُل ََََىع لَََو ح ق َ

ََم ج م وع ،ََف يََي لْفََىََلََاَأَم رًَاََك تَابِه َََم ضْم ون َََي ج ع لَََأَن َََو تَر ص يفًا،

ََم ن ََب دًَّاََي جِد َََلَم ََإِن َََثُمَََّتَص ن يفٍَ،ََف يََي ص اد ف َََلََاَو غَر ضًَا

ََه و َََم اََإِلََىََو التَّطَلُّعَََِالتَّذَرُّعََِم ع رِضََِف َيََبِه ََأَتََىََذ كْرِه ا

َََََو الْم ع م ود ،َ..َ.ََالْم قْص ود َ

َاإلمامَاجلويينَرمحهَالَل

ََ(164)غياث َاألُممَ:
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 ارَبْنة اأَلَعاِمَجة لََّجَم

 يف سطور ةالميَّم اإلْسْوُلللُع
 

للعلوم اإلسالمية األنبار   ،  مجلة جامعة 
 
 علمي    مجلة

 
 فصلي    ة

 
 م    ة

 
 حك

 
تصدر  ،  مة

اإلسالمية العلوم  كلية  ب  /عن  األنبار،  الس  جامعة  في  أعداد   نِة،  أربعة 
 
عن

 
بت  ى 

 
 ن

 
  ر ش

غِة العربيِة في العلوم اإلسالمية البحوث 
ّ
 . بالل

 

سست ال 
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سهم في  العلوم اإلسالمية بما  إلى نشِر  الجلة  تهدف   قي باملستوى العلمي ي  الرُّ

في    البحوث العلمية األصيلة واملتميزةللتخصصات الشرعية، وذلك عن طريق نشر  

اإلسالمية   فروعهابالعلوم  وتضع  جميع  املشاكل،  تعالج  التي  البحوث  سيما  ال   ،

 إسالمية نقية. الحلول ملستجدات العصر، كل ذلك وفق رؤية  
 

تها التي ابإصدار  مستمرة الجلة الباحثين من العراق وخارجه، وهي  استقطبت

واملؤسسات  ترفد املكتبة    الباحثين  في  مهمة   
ً
ة

 
ِبن

 
ل عدُّ 

 
ت التي  والبحوث  بالدراسات 

على  اإلسالمية متوفرة  وهي  الجلة،  الجالتموقع  وموقع    العلمية   كاديمية األ  ، 

 . العراقية
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 ُشُرْوُط النَّْشر الِعْلِميَّة
 

د    في البحوث الب 
 
 تحقق الشروط العلمية اآلتية:  من مة للنشر قد  امل

  البحثأن يكون  .1
 
. بالل

ً
 غة العربية حصرا

ِشر   قد البحث يكون  ل  أن .2
ُ
ِبل   أو  ،ن

ُ
خرى  مجلة   في للنشرِ  ق

ُ
 .أ

 . اإلسالمية  العلومات خصصت حدأ  في كون ي أن البحث في شترطيُ  .3

ل تقبل بحوث تحقيق املخطوطات، إل إذا اعتمدت على نسختين اثنتين،  .4

 ضوابط معينة. بتحقق  ول ُيقبل التحقيق على نسخة واحدة إل 

 أو   هيئات  أو   ملنظمات  جيي تروال  أو   تعريفيال  الطابع  ذات  البحوث  تقبل  ل  .5

 . معينة جهات

لل .6 البحوث    نسبة   تزيد   ل   أن  على  (Turnitin)  برنامجب  فحصتخضع 

القتباس عن:  (%20  ):  عن   البحث  في  الستالل  وفق   ،(%30  ) ، ونسبة 

 . النافذة التعليمات

أولي   .7 فحص  إلى  البحوث  قِ   تخضع  أن ب  من  لها  ويحق   التحرير،  هيئة  ل 

من   البحث  قبول  األسبابتعتذر عن  بيان  مدة دون  تتجاوز  ل  أن  على   ،

أسبوع الهيئة   نظر 
ً
 ،  ا

ً
 قبول   بالضرورة  تعني  ل   الهيئة  موافقة  أن    علما

 . املحكمين على عرضه صالحية تعني ماإن   للنشر، البحث

 العلمي  التخصص  في   اثنين  خبيرين  لب  قِ   منللتقويم    البحثيخضع   .8

 إلىالبحث    رسليُ   التقييم  في  اختالفهما  حال  وفي،  البحث  ملوضوع  الدقيق

ِ ح  ُم 
 
ت  ثالث،  مك عن   

ً
   خبير    ل ب  قِ   من  البحث  ميقو فضال

ُ
 ل

 
ل ي  وِ غ مدة  في   ،

 . تتجاوز: شهرين 

رسل .9
ُ
مين مالحظات ت ِ

 
ك ح 

ُ
 بها.  بعد األخذ إل  البحث ُينشر  إلى الباحث، ول  امل

ال  جديدة  نسخة  إرسال   الباحِث   على .10 واألخذ   تقييمال  بعد  بحِث من 

 . الحظات املب



 

 

وكلمات كلمة  (200)عن    يزيد  ل   للبحث  بملخص  الباحث  طالبيُ  .11  ،

تزيد عن   و   (3)مفتاحية ل   كلمات، 
 
 أن   على  واإلنجليزية،  العربية  غتينبالل

مصادق اإلنكليزي  امللخص   يكون 
ً
من    ا بجامعة عليه  الستشاري  املكتب 

 . نسانية كلية التربية للعلوم اإل -األنبار

ن ي .12  اإل  امللخصتضم 
 
 . ةاإلنكليزيغة نكليزي عنوان البحث واسم الباحث بالل

 .عنه ُيطالب الباحث بإرفاق سيرة ذاتية ُموجزة .13

الباحث  يُ  .14  قدم 
ً
ا  خطي 

ً
 فيه  يتعهد    إقرارا

ُ
امل البحث   هو جهد  للنشر  م  قد  بأن  

و  له،  حالا يتحمل  خالص  في  كاملة  القانونية  على   ملسؤولية  العتداء 

 الحقوق الفكرية لآلخرين.

 ما تمثل رأي أصحابها فقط.البحوث املنشورة ل تمثل رأي املجلة، وإن   .15

بإعادة   .16 ملزمة  غير     سواء،  البحوث  مسوداتاملجلة 
ُ
 لم   أم  البحث  ر  ِش ن

 يُ 
 
 . شرن
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 الَفنِّيَّةُشُرْوُط النَّْشر 
 

ر  ر الشروط اي 
 

ش
 
قدمة للن

 
يةعى في البحوث امل ِ

ّ
ن
 
 اآلتية: الف

املجلة،    التخاطب  يكون  .1    إرسالو مع 
ً
إلكترونيا بريد البحوث  طريق  عن   ،

 issccoll@uoanbar.edu.iq:    اإللكتروني ملجلةا 

 .منفردة وبمسافات، الحاسوبعلى ( Word)برنامج الُورد ب البحث طبعيُ  .2

 ،  (سم2)  وأسفل  أعلى:  النحو اآلتي  على  الصفحة  إعداديكون   .3
ً
   يمينا

ً
 ويسارا

، و  (سم2)
ً
 .الصفحات ميترقمع مراعاة  ،(B5): الورقة حجمأيضا

الكتابة   .4 والهامش(Simplified Arabic)   :بخط تكون  للمتن  وباللون ،   ،

 . األسود

األولى:  :  اآلتي  النحو   على  لبحثا   كتابة صفحات    تسلسل  يكون  .5 الصفحة 

بعد ذلك   ، وإيميالتهم  وعنواناتهم  الباحثين  أسماء  الرئيس،  البحث  عنوان

املفتاحية  واإلنكليزية   العربية  باللغتين  البحث  ملخص الكلمات  م    ،مع 
ُ
ث

م     املقدمة،
ُ
م     املطالب،  أو   املباحثث

ُ
   الخاتمة،ث

ً
 املصادر   قائمة  واخيرا

 . واملراجع

 األنبار   جامعة  مجلة)  :عبارة  البحث  من  فقط  األولى  الصفحة  على  كتبيُ  .6

 (12)  بحجم:  خط  تحتها  ويكون   الصفحة،  يمين  أعلى  (اإلسالمية  للعلوم

 .هايسار  إلى الصفحة يمين من (Bold) غامق سودأ 

  الصفحة  وسط  غامق  سودأ  (18)  بالحجم  الرئيس  البحث  عنوان  يكون  .7

 . األولى

8.  
ُ
 ( Bold)  غامق  سودأ  (16)  بالحجم،  وعنواناتهم   الباحثين  أسماء  كتبت

 ، أسفل  عنوان البحث.األولى الصفحة وسط
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9.  
ُ
 ترك مسافة بين عنوان البحث واسم الباحث.ت

 مباشرة، مع مراعاة الدقة في ذلك.ُيكتب إيميل الباحث تحت اسمه  .10

11.  
ُ
)األولية  العنوانات  كتبت  الخاتمة،   املطالب،  أو   املباحث  املقدمة،: 

 . الصفحة  وسط (Bold)  غامق أسود (16) بالحجم( املصادر الهوامش،

12.  
ُ
 يمين  (Bold)  غامق  سودأ  (14)  بالحجم  الثانوية  العنوانات  كتبت

 . الصفحة

 ،  الصفحة  ضبط   مع،  (14)  بالحجم  البحث  متن  كتبيُ  .13
ُ
  مسافة   تركوت

 .املتن من فقرة لكل فقط األول  للسطر  (سم1) قدرها بادئة

14.  
ُ
)حواش ي نفسها    الصفحة  فيوتكون  ،  (12)  حجمالالبحث بهوامش    كتبت

  هكذا:   قوسين  بين  الهامش  رقم  يكون على أن  ،  البحث  متنأسفل    سفلية(

 .حدة على الترقيم لكل صفحة، مع خيار (1)

ببرنامج:   .15 العثماني،  بالرسم  القرآنية  النصوص  كتابة  )مصحف ُيشترط 

 .(النبوية للنشر الحاسوبياملدينة 

:    العربية  الحروف  بحسب  املصادر   ترتيب  يكون  .16
ً
)أ، ب، ت، ث، ج، هجائيا

)  .... خ،    ،  ح، 
ً
ترقيما  تلقائيمرقمة 

ً
 فيه   يكون   الذي   التنسيق   باستخدام  ا

 ..(1)، هكذا فقط نقطة مع الرقم

عن   .17 صفحاتها  عدد  يتجاوز  التي  البحوث  بقبول  ملزمة  غير   (30)املجلة 

 صفحة، سوى صفحات: العنوان وامللخص واملصادر.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  النَّْشْوــُجُأ

ر 
 

ش
 
 النحو اآلتي:على في الجلة   أجور الن

الباحثين   .1 من  توفى  العراق  ُيس   مبلغداخل 
ً
وعشرون قدرُه:    ا وخمسة  مائة 

الـ دينار  عراقي  (125000)ألف   من البحث، فإن صفحة األولى    (25) ، عن 

عراقي عن   دينار    (2500)ُيضاف مبلغ قدرُه: ألفان وخمسمائة    ذلكعلى  زاد  

ِ صفحة  
 .كل 

الباحثين   .2 من  توفى  العراق  ُيس   مبلغخارج 
ً
وعشرون   ا وخمسة  مائة  قدرُه: 

 ذلكلى  من البحث، فإن زاد عصفحة األولى    (25) ، عن الـ ($  125)  دولر،

.  ($ 3) ثالثة دولراتُيضاف مبلغ قدرُه:  ِ صفحة 
 عن كل 

النهائية   .3 بالكلفة  الباحث  غ 
 
أجور أل ُيبل ويتحمل  لتسديدها،  شر 

 
الن جور 

 تحويل كافة. ال

تم   هبحثالباحث  سحب  إذا   .4 الذي  املبلغ  ُيعاد  الخبراء،  إلى  إرساله  بعد 

 ت
 
 منُه أجور الخبراء فقط. سل

ً
 مُه من الباحِث مخصوما

بعد دفع   .5  
 

إل ُينشر بحثه  ر، ول 
 

ش
 
الن بكتاب قبول  الباحث  ُيزود  جور األ ل 

 . كاملة

 تتراوح   مدة  خالل  والفنية  العلمية  الشروط  استكمال  بعد  البحث  ينشر  .6

 النشر،   قبول   كتاب  صدور   تاريخ  من  أشهر (  9-3)تسعة    إلى  ثالثة  من

 .النشر ظروف وبحسب

الباحث  ُيز   .7 ) ود  بحثه  (مستلةبنسخة  من  طريق ،  إلكترونية  عن  ترسل 

  موقع املجلة، ويمكن تزيلها من يميلاإل 
ً
 . أيضا
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 الصفحة اجلزء حبث يف الباحث البحث ت

1 
التَّذييل بأمساء اهلل تعاىل وصفاته 

 مناسباته وداللته سورة األنفال أمنوذًجا
أ.د. إبراهيم بن عبد اهلل بن 

 42-1 األول تفسري إبراهيم الزهراني

2 

توجيه املتشابه اللفظي يف تفسري ابن 
جزي الكليب الغرناطي يف تفسريه 

التسهيل لعلوم التنزيل سورة إبراهيم 
 «دراسة مقارنة»أمنوذجًا 

 السيد ليث باسل صادق
 84-43 األول تفسري أ.د. فراس حييى عبداجلليل

مرويات الصحابة والتابعني رضي اهلل  3
 ودراسةعنهم يف سورة طه مجعا 

 السيدة مأرب مصدق رزيك
 132-85 األول تفسري أ. م. د. زبن عجيمي إبراهيم

يوسف وموسى  أوجه التشابه بني قصيت 4
 178-133 األول تفسري م.د. أمحد خملف عبد دراسة موضوعية مقارنة- عليهما السالم

5 
حكم زيادة الثقة عند الشيخ أمحد شاكر 

دراسة حديثة » يف كتاب الباعث احلثيث
 «مقارنة

السيد علي حممد سليمان 
 218-179 األول حديث إدريس عسكر حسن أ.د.

6 
مناذج من الرواة الذين قال فيهم حييى 
بن معني لفظة )شيخ( يف تارخيه برواية 

 «دراسة حديثية مقارنة»الدارمي 

 السيدة كوثر عبد الستار 
 250-219 األول حديث ثامر عبد اهلل داود أ.م.د.

7 
مرويات عمرة بنت عبد الرمحن 

األنصارية يف كتاب الشهادات يف الكتب 
 «دراسة حتليلية»التسعة  

السيدة سجى علي خلف 
 284-251 األول حديث أ.م.د. حازم عبد الوهاب عارف

8 
 ةاالستدالالت األصولية بآي

  ٰذ يي ىي مي خي حي جيُّ
 دراسة تأصيلية ٌَّّ ٰرٰى

األستاذ املساعد الدكتور 
جعفر بن عبد الرمحن بن 

 مجيل قصاص

أصول 
 314-285 األول فقه

9 

كتاب أدب القاضي من كتاب الرعاية يف 
تأليف العالمة أبي  جتريد مسائل اهلداية

املليح مشس الدين حممد بن فخر الدين 
عثمان بن موسى بن علي بن األقرب 

)من هـ( حتقيق 774احلنفي احلليب )ت: 
أول كتاب أدب القاضي إىل آخر فصٌل يف 

 القضاء باإلرث(

 السيد أمحد مخيس محاد
 360-315 األول فقه أ.د. جميد صاحل ابراهيم

  شرط الفقر يف الوصية الواجبة 10
 «دراسة مقارنة»

 أ.م.د مقبل أمحد أمحد
 416-361 األول فقه أ.م د. عبد اهلل علي حمسن
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اختيارات زين الدين املنجا بن عثمان 
( يف كتابه املمتع يف ـه695التنوخي )ت:

شرح املقنع يف مسائل متعلقة باملفوضة 
 دراسة فقهية مقارنة

 السيد إبراهيم مرعي شهاب
 450-417 األول فقه أ.م.د. عبداهلل داود خلف

12 

كتاب هدية الناصح وحزب الفالح الناجح 
يف معرفة  الطريق الواضح لشهاب الدين 

أبي العباس أمحد بن حممد الزاهد 
هـ( من مجلة شروط وجوب الصالة 819)ت

 «دراسة وحتقيق»إىل نهاية مجلة األركان 

السيد  بشري فوزي محدان  
 484-451 األول فقه أ.م.د. نعمان سرحان عطية

13 
ترجيحات اإلمام البيهقي يف كتابه 

باب يف اجلناية متعلقة  «اخلالفيات»
دراسة » بالَقسامة وكفارة القتل والسحر

 «فقهية مقارنة

السيد قيس فيصل إبراهيم  
 518-485 األول فقه أ.م. د. عمر نوري نصار

14 
 ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات

دراسة » )يف باب صالة الكسوف واخلسوف(
 «فقهية مقارنة

السيدة جنلة مجال عبد اجمليد 
 550-519 الثاني فقه أ.م.د. فائز حممد مجعة

15 

كتاب الطهارة من كتاب الرِّعايِة يف جتريِد 
أبي املليح  تأليف العالمة مسائِل اهلدايِة

مشس الدين حممد بن فخر الدين عثمان 
بن موسى بن علي بن االقرب احلنفي 

هـ(من أول كتاب الطهارة 774احلليب )ت
 دراسة وحتقيق اىل آخر فصل اآلبار

السيد نصيف جاسم حممد 
أ.م.د حممود مشس الدين 

 عبد األمري
 608-551 الثاني فقه

16 
اخلالفيات يف ترجيحات البيهقي يف كتابه 

باب ما يصح به النكاح دراسة فقهية 
 مقارنة

السيد عبداهلل حممد سعود  
 654-609 الثاني فقه أ.م.د. حممد فاضل إبراهيم

17 
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات يف 
معنى اإلقراء ومدته للمرأة اليت تباعد 

 حيضها دراسة فقهية مقارنة

السيدة عذراء محيد فريح 
 690-655 الثاني فقه أ.م.د أمين عبد القادر عبداحلليم

النبوات والسمعيات عند نعمان خري الدين   18
 اآللوسي )عرض ونقد( الروح أمنوذجًا

السيدة أمساء حممد حسن  
 730-691 الثاني عقيدة أ.م.د هادي عبيد حسن

 اإلسالميالبعد التعبدي يف التشريع  19
 772-731 الثاني فكر صايل أمحد أمارةأ.م.د.  وأداء الواجباتاحلقوق  يف ضمانوأثره 

20 
آراء معروف الرصايف الدينية حول 

يف كتابه »الشخصية  القرآن الكريم
 احملمدية«، دراسة فكرية نقدية

السيدة ندى عايد سعد 
 800-773 الثاني فكر نزار عامر حسني أ.م.د.
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كتاب هدية الناصح وحزب الفالح 

 الناجح في معرفة الطريق الواضح

لشهاب الدين أبي العباس أحمد 

هـ( من 819بن محمد الزاهد )ت

جملة شروط وجوب الصالة إلى 

 نهاية جملة األركان 

 دراسة وتحقيق
 

 السيد
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 باللغة العربية ملخص
  بشري فوزي محدان السيد 
  نعمان سرحان عطية أ.م.د. 

إلى   البحث  الكثير من طلبة العلم، مع يهدف هذا  أيدي  إظهار مخطوط قد غاب عن 
األهمية الكبيرة الذي تتضمنه هذا المخطوط، كونه يعتبر من الكتب الفقهية المهمة في 

ساسية لدى طلبة العلم، فقمت بدراسة هذا  لشافعي، إذ كان ُيعد من الكتب األالمذهب ا
المتبع،  الكتاب در  التحقيقي  المنهج  يتالءم مع  بما  المحقق  النص  تحقيقية أخرجت  اسة 

ساسية للمسلم، فهي أول أمر ُيسأل لصالة ألهميته، لكونها اللبنة األ واقتصرت على باب ا
 عنه العبد يوم القيامة. 

 ، شهاب الدين الزاهد ، دراسة وتحقيق هدية الناصح  : الكلمات المفتاحية 
THE BOOK OF HEDAYAH AL-NASIH AND THE SUCCESSFUL 

FALAH PARTY IN KNOWING THE CLEAR PATH BY SHIHAB AL-
DIN ABI AL-ABBAS AHMED BIN MUHAMMAD AL-ZAHID (D. 819 

AH) FROM AMONG THE CONDITIONS FOR THE OBLIGATION OF 
PRAYER TO THE END OF THE SENTENCE OF PILLARS ، STUDY 

AND INVESTIGATION 
Mr. Bashir Fawzi Hamdan 

Ass. Prof. Dr. Nu'man Sarhan A'tia 

Summary: 

This research aims to show a manuscript that has been absent from the hands 

of many students of knowledge، with the great importance that it contains ، as 

it is considered one of the important jurisprudence books in the Shafi'i school 

of thought، as it was considered one of the basic books for students of 

knowledge، so I studied this book an investigative study produced The text that 

is investigated in line with the investigative approach followed، and it was 

limited to the chapter on prayer due to its importance، being the basic building 

block of the Muslim، as it is the first matter that the servant will be asked about 

on the Day of Resurrection. 

Keywords: Hedayat Al-Nasih، Shihab Al-Din Al-Zahid، study and investigation 
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 املقدمة:
محمد سيدنا  على  والسالم  والصالة  العالمين،  رب  هلل  رحمة   الحمد  المبعوث 

 أّما بعد:  .. .وعلى آله وصحبه أجمعين  للعالمين،
  ، والعمل بها  ،اإلسالمية  أساسيات الشريعة  معرفة  مسلممكلف  فالواجب على كل  

، التي ينشغل بها المكلف هو معرفة الفقه اإلسالمي، ومن أهم األمور  وفهم نصوصها
خراج الكتب المندثرة والضائعة للعالم من أجّل األعمال، وهو جزء   وأحياء تراثنا الفقهي وا 

ومن هذا المنطلق    ،من إيفاء الحق الذي علينا لعلمائنا، وهذا هو سبب اختياري لهذا العنوان
  المخطوط سالمي، فقمت بأخذ جزء من  كان توجهي نحو دراسة كتاب يختص بالفقه اإل

وجوب   بـ)هدية الناصح وحزب الفالح الناجح في معرفة الطريق الواضح من جملة شروط
   -دراسة وتحقيق  -الصالة إلى نهاية جملة األركان

بعض الصعوبات المتمثلة بضيق الوقت والظروف التي يمرُّ بها   وقد واجهتني 
العزيز بلد إلى    نا  الوصول  المتردي، كان حائالا من  األمني  والوضع  الوباء  انتشار  من 

بعض المصادر التي أحتاُجها، فكانت هذه من الصعوبات التي واجهتني في إكمال هذه  
 الرسالة. 

حد علمي أي باحث في حياة الشيخ الزاهد   وأّما الدراسات السابقة، فلم يتطرق على
بدراسة علمية مستقلة وهذا األمر قد َشّق علّي كثيراا فلم أجد دراسة معاصرة قد تكلمت  

 عن حياته. 
وأّما منهجي في البحث، فقد قسمت بحثي على مبحثين: فالمبحث األول تناولت 

ا  فيه دراسة عن حياة المؤلف وقسمته إلى مطالب خمس، وأّما المبح ث الثاني فجعلته خاصا
 بتحقيق النص، وفي نهاية البحث ذكرت المصادر التي اعتمدُتها في الكتابة. 
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وفي الختام اسأل اهلل تعالى أن أكون قد وفقت إلتمام هذ البحث فما كان فيها من  
تقصير فمني ومن الشيطان، وما كان فيه من توفيق فمن اهلل تعالى وهو الهادي للصواب  

 والسداد.
األمين وصل الصادِق  محمٍد  وحبيبنا  ونبينا  سيدنا  على  وسلََّم  اهلُل  آله   ،ى  وعلى 

والحمد هلل رب    ،والتابعين لهم بإحساٍن الى يوم الدين  ، وصحابتِه الغرِّ الميامين  ، الطيبين
 العالمين. 
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 املبحث األول: 
 القسم الدراسي

 ول: املطلب األ
 ووفاته وكنيته همسه ونسبا

:  : ونسبه  اسمه أوًلا
أبو العباس القاهري    ،الدين  شهاب  ،أحمد بن محمد بن سليمان  ،هو الشيخ العالمة

 .(2)بلدة بالصعيد من الجانب الشرقي (1) الشافعي ويعرف بالزاهد، أصُله من فاو
وسبب تلقيبه بالزاهد: أنه أتاه رجل علمه الكيمياء في ليلة فعمل بها خمسة قناطير 

ن ال  أ صبيحتها أن يرميها بالخالء و  إليها، فقال: ُأف للدنيا فأمر خادمه في ذهباا ثم نظر  
 .(3) يتكلم بذلك فأصبح الناس يقولون: الزاهد

 .(4) كان يكنى بأبي العباس كما هو مكتوب في بداية المخطوط كنيته:ثانياا:  
 ا: وفاته: ثالثا 

ه(، 819األول عام )توفي الزاهد )رحمه اهلل تعالى( في الرابع عشر من ربيع  
 .(6) ه(820، وقيل توفى سنة )(5) ودفن بجامعه بالمقس

 
 

 

( فاو: بسكون األلف والواو صحيحة معربة كلمة قبطية قرية بالصعيد شرقي النيل في البر تعرف بابن شاكر 1)
أمير من أمراء العرب وفيها دير أبي بخوم وبالصعيد أخرى يقال لها قاو بالقاف ذكرت في موضعها، 

 . 234/ 4ُينظر: معجم البلدان: 
 . 1/226 األعالم للزركلي:  ، 7/229( ُينظر: إنباء الغمر بأبناء العمر: 2)
 . 150/ 3( ُينظر: الكواكب الدرية: 3)
 . 111/ 2 :، الضوء الالمع ألهل القرن التاسع7/229( ُينظر: إنباء الغمر بأبناء العمر: 4)
 . 113/ 2، الضوء الالمع: 7/230( ينظر: إنباء الغمر: 5)
 . 153/ 3( ينظر: الكواكب الدرية: 6)
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 املطلب الثاني: 
 نشأته وأسرته وأوالده

، ولم تذكر لنا كتب (2)في مدينته مقس  (1)نشأ بمصر على قَدِم الصالح والعبادة
، وال   يدخله إال يوم التاريخ شيئاا عن أسرته سوى ما ُذكر عنه انه ال يبيت في بيته أصالا

 . (3) الجمعة عقب صالتها فيجلس عند أهله إلى العصر فيخرج منه
حمد( وعرف بابن  أن له ابناا وحيداا اسمه )أوقد ذكرت الكتب التي ترجمت للزاهد  

وقد نشأ ابن الزاهد يتيماا لوفاة والده وهو صغير،    ،ه( بالقاهرة تقريباا 810الزاهد، ولد سنة )
، وقام بخدمة جامع والده  (4) د مريدي والده أبي عبد اهلل الغمريوقد تزوج، ثم حج مع أح

بالمقس أتم قيام، مع استعماله أوراد أبيه وتالوته لما تيسر، حتى مات في يوم االثنين  
عليه بعد الظهر في جامع أبيه ودفن    ىهـ( وصل888رابع عشري جمادى األولى سنة )

ا رحمه اهلل  . (5) بجوار ضريحه وكان صالحا
ه ولكن استطيع القول ولم تذكر لنا المصادر التي ترجمت للشيخ الزاهد سنة والدت

 علم.أ ف الثاني من القرن الثامن واهلل نه قد ولد في النص أ

 

 .  148/ 3( ُينظر: الكواكب الدرية: 1)
( المقس: وهي بين يدي القاهرة على النيل وكانت قبل اإلسالم تسمى ُأم ُدنين وكان فيها حصن ومدينة قبل  2)

للهجرة،    20بناء الفسطاط وحاصرها عمرو بن العاص وقاتله أهلها قتاالا شديداا حتى افتتحها في سنة  
 . 175/ 5ُينظر: معجم البلدان: 

 . 148/ 3ُينظر: الكواكب الدرية:  (3)
( شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن عمر بن أحمد، الواسطي الغمري المحلي، ويعرف بالَغمري، الرجل  4)

ليها نسبته. نشأ فقيراا  الصالح، من فقهاء الشافعية، أصله من مدينة واسط، ومولده بمنية غمر )بمصر( وا 
وأقام بالمحلة، وانقطع للدرس والعبادة، وكثر مريدوه، له    عاش من كسب يده، ودرس في جامع األزهر.

العديد من الكتب منها )النصرة في أحكام الفطرة( و)محاسن الخصال في بيان وجوه الحالل( وغيرها، توفي 
، شذرات الذهب في أخبار من ذهب: 157صهـ(، ينظر: نظم العقيان في أعيان األعيان:  849سنة )

 . 315/ 6، األعالم: 392/ 3، ديوان اإلسالم: 9/386
 . 220/ 1( ُينظر: الضوء الالمع: 5)
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 املطلب الثالث: 
 وتصوفه مذهبه

: مذهبه:   أوًلا
الفقه  كان   ذلك مؤلفاته وتصانيفه في  يدل على  المذهب،  الزاهد شافعي  الشيخ 

مام الشافعي،  إلف ست رسائل على مذهب  أنه  أ عي إذ ذكر في بداية هذا المخطوط  الشاف
مام الشافعي حتى وصل إلنه تفقه على مذهب اأكب الدرية  في الكوا  (1)وقد ذكر المناوي

 .(2) فتاءلى مرتبة اإلإ
 : تصوفه:  ثانياا 

جمع الشيخ الزاهد بين علم الفقه وبين علم التصوف، حتى اصبح ذا قدم راسخة 
عظمى في التصوف    فيه إذ انتهت اليه رئاسة تربية المريدين في مصر، وقد بلغ منزلة

فإّنه لم    نه جنيد عصره، ومع تصوفه وبلوغه الرتب العليا في التصوفأحتى وصف ب 
 . (3)يتجاوز حدود الشرع في كالمه

ر أويبدو   مرتبةا  بلغ  قد  يستطع  نه  لم  التصوف  مراتب  في  حد من طالبه أفيعةا 
حد من  أوما    ليها إذ إنَّه قال في مرض موته: "إني خارج من الدنيا،إ ومريديه أن يصل  

أي، لم يصّل أي أحد من تالمذته إلى ما وصل إليه    (4) صحابي شرب من مشروبي"أ
 . الشيخ الزاهد رحمه اهلل

 

محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهر،   ( هو زين الدين1)
هـ( في القاهرة، وهو من كبار علماء الفقه والفنون في عصره، له مؤلفات  952المشهور بالمناوي، ولد سنة ) 

نهاج  شرح الجامع الصغير، وشرح على تائية ابن الفارض، حاشية على شرح الم فيض القديرة، منها:  كثير 
هـ(، ينظر: فهرس 1031للجالل المحلي، والجواهر المضيئة في االحكام السلطانية، وغيرها، توفى سنة ) 

 . 10/166، معجم المؤلفين: 204/ 6: للزركلي ، األعالم2/560الفهارس: 
 . 148/ 3ينظر: الكواكب الدرية: ( 2)
 المصدر السابق. ( 3)
 . 3/153الكواكب الدرية:  ( 4)

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
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خذ العهد عنه،  ألى  إنه ال يجيب احداا  أ لُه طريقة خاصة مع مريديه، حيث    وكانت
العهد   دخلهأ ن  أخاف  أيد، وكان يقول: "الطريق عزيزٌة و بعد سنٍة يمتحن فيها صدق المر   الّ إ

 . (1)ذا خانه"إبغير صدق فُيمقت 
 املطلب الرابع: 

 مؤلفاته وشروحهاو نسبة الكتاب إىل مؤلفه
:أ  نسبة الكتاب إلى مؤلفه:  وًلا

، (2)حمد الزاهد ُكل من ترجم له وذكرهأكتاب )هدية الناصح( إلى اإلمام    َنَسبَ 
وجاء اسم الكتاب على غالف النسخ الخطية هكذا: )هدية الناصح وحزب الفالح الناجح،  

.. وسميتها  الزاهد.حمد بن محمد  أال فقير رحمة الواحد أبو العباس  أوله: )قوجاء في  
 هدية الناصح وحزب الفالح الناجح في معرفة الطريق الواضح(. 

 مؤلفاته:ثانياا: 
عقائد واآلداب والتصوف  كتب الشيخ الزاهد رحمه اهلل تعالى كتباا عدة في الفقه وال

المؤلفات مخطوط،أخرى و أوفي علوم   الفقهية    على   وسأقتصر  غلب هذه  الكتب  بعض 
 : وهي

وتوجد    ،(3) رسالة النور تشتمل على عقائد وفقه وتصوف في أربع مجلدات .1
 (.988منها نسخة في دار الكتب بالقاهرة رقم الحفظ )

، وتوجد منها نسخة  (4)هداية المتعلم وعمدة المعلم فقه وتصوف في مجلد .2
(  111( مذهب شافعي )2ت18390في مكتبة األسد الوطنية رقم الحفظ )

 مجموع.
 

 . 3/150:  الكواكب الدرية( 1)
 كاإلمام السيوطي والسخاوي رحمهما اهلل.( 2)
 . 111/ 2( ُينظر: الضوء الالمع: 3)
 . 2/108( ُينظر: معجم المؤلفين: 4)
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وهو كتابنا    ،هدية الناصح وحزب الفالح الناجح في معرفة الطريق الواضح .3
 ذا.ه

مسألة الستين من مهمات مسائل الدين وهي مشهورة بين الشافعية، ويقال   .4
ا مقدمة الزاهد  . (1)لها أيضا

مختصر أحكام المأموم واإلمام، وتوجد منها نسخة في المكتبة األزهرية رقم  .5
 (. 5788الحفظ )

 تحفة السالك في فضائل السواك. .6
مكتبة األوقاف العامة    الفرض والسنة من تعبد األمة، وتوجد منها نسخة في .7

 مجموٍع(.  6/ 10/22رقم الحفظ )  ،في الموصل
 بداية المسترشد.  .8
 ا: شروح الكتاب:  لثا ثا 

ا أهمية كتاب )هدية الناصح( ومكانته العلمية َكثرة ما ُصنف   لعل مما يؤكد أيضا
 من شروح َتبُسط عباراته وُتوضح إشاراته. 

 المصادر التي أشارت إلى هذه الُمصنفات.ونعرض اآلن لهذه الشروح مع ِذكر 
)الزهر الفائح شرح هدية الناصح( شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد السالم   -1

 .(2) ه(931)ت
)عمدة الرابح في معرفة الطريق الواضح شرح هدية الناصح( شمس الدين    -2

ْمِلي محمد بن أحمد بن حمزة )ت  . (3) ه(1004الرَّ

 

 . 378/ 6، تاريخ بروكلمان: 111/ 2( ُينظر: الضوء الالمع: 1)
 . 2/2043( ُينظر: كشف الظنون: 2)
 . 4/121للبغدادي: ( ُينظر: إيضاح المكنون 3)
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الناصح للشيخ احمد الزاهد( لإلمام زين الدين عبد الرؤوف  )شرح على هدية  -3
 .  (1)ه(1031بن تاج العارفين بن علي المناوي )ت

)حاشية على عمدة الرابح في معرفة الطريق الواضح للرملي( شمس الدين    -4
 محمد بن داود العناني ومنها نسخة  

)حاشية على عمدة الرابح في معرفة الطريق الواضح للرملي( لبرهان الدين    -5
بعد  )ت  بالجارم  المعروف  الشافعي  الرشيدي  اإلدريسي  محمد  بن  إبراهيم 

 .  (2)بة رشيد بمصره( ومنها نسخة بمكت1271
 : املطلب اخلامس

 وصف نسخ املخطوط
وقفت على خمسة نسخ للكتاب، أحداهما قريبة من وفاة المؤلف، واألخريات نسخها  

 متأخر، فيها بعض اإلضافات والتصويبات، والفروق بين النسخ قليل.
 وفيما يأتي بيانات النسخ المعتمدة في التحقيق: 

 النسخة أ:   -أ
أ  وقد وهي  النسخة  هذه  بالنسخة اعتمدت  لها  ورمزت  المؤلف  لوفاة   قرب 

برلينو   ،(  أ  ) مكتبة  المخطوطة:  )  ،عائدية  مجموع  برقم  141  –  110ضمن   )
(872Sprenger )،   معدل عدد الكلمات في السطر: ، وأما  سطراا   17عدد األسطر:  و  

محمد بن محمد بن أحمد ، واسم ناسخ المخطوط  (ـه860)  اريخ النسخ:، وتكلمة  11  فهي
نسخة جيدة ، وهي  لوحة  32عدد اللوحات:  ، و الفقاعي الرفاعي الشهير بالعجمي  بن محمد

 خطها نسخ، وقد ميز كلمة )جملة( بخط أسود عريض.
 

 

 . 2/415( ُينظر: خالصة األثر للمحبي الحموي:  1)
 . 77/ 1( ُينظر: معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم: 2)
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 النسخة ب:  -ب
  -10المخطوطة: المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس، ضمن مجموع )   عائدية 

ل عدد الكلمات في السطر:  عد، ومسطراا   15األسطر:  عدد  ، و ( arabe  665( برقم )37
عدد اللوحات:  ، و اسم الناسخ: محمد بن حسن، و (ه  1003)  تاريخ النسخ:، و كلمة  11
 لة( بخط أسود عريض. نسخة جيدة خطها نسخ، وقد ميز كلمة )جم، وهي  لوحة 28

 النسخة ج:  -ج
مكة المكرمة، رقم المخطوط  مكتبة الحرم المكي في    تعود إلى  عائدية المخطوطة

تاريخ  ، و كلمة  5عدل عدد الكلمات في السطر  م، و سطراا   7عدد األسطر:  ، و (1725)
عدد  ، و سيد أحمد المشهور بسلطان الشافعياسم الناسخ: يوسف أبو  (، و ه1279)النسخ:  

وميز كلمة )جملة(    ،نسخة حسنة بخط التعليق، وهي محركة، وهي  لوحة  139اللوحات:  
 بخط أحمر. 

 النسخة د:  -د
سع  إلى  المخطوطةتعود   بن  محمد  اإلمام  جامعة  رقم مكتبة  الرياض،  في  ود 
،  كلمة  9عدل عدد الكلمات في السطر  م، و سطراا   17عدد األسطر:  ، و (535المخطوط )

نسخة حسنة   ، وهيلوحة  38عدد اللوحات:  ، و الناسخ  سموكذا ا  وال يوجد تاريخ النسخ،
 بخط النسخ، وميز كلمة )جملة( بخط أحمر. 

 النسخة ه:  - ه
(، رقم 43  –   29)عائدية المخطوطة: مكتبة الظاهرية في دمشق ضمن مجموع  

  13دل عدد الكلمات في السطر  مع، و سطراا   27عدد األسطر:  ، و ( 235293المخطوط )
نسخة غير ، وهي  لوحة  15عدد اللوحات:  يوجد تاريخ النسخ وال اسم الناسخ، و ، وال  كلمة

 جيدة فيها طمس كثير. 
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اآلتيةفي   اعتمادها في    الصفحات  تم  التي  الخمس  المخطوط  نسخ  نماذج من 
 التحقيق. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (   أ من النسخة )األولى لوحة ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (  أ  اللوحة األخيرة من النسخة )
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 لوحة من النسخة )ب( 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وحة من النسخة )ج( ل
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 لوحة من النسخة )د( 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 وحة من النسخة )ه( ل
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 املبحث الثاني: 
 النص احملقق

 : شروط وجوب الصالة 
الِة أربعٌة:   .(3)، والطَّهارةُ (2)، والُبلوُغ، والَعقلُ (1)اإلْسالمُ ُجْملُة ُشُروِط ُوجوِب الصَّ

 : شروط صحة الصالة 
ِتها ثَماِنيٌة:    ُجْملُة ُشُروِط ِصحَّ

، ( 7)الَجواُب، وَمعِرفُة َفريَضَتها  (6) الِخطاُب وُيرُد ِبه  (5): وهَو اّلِذي ُيفَهُم ِبه(4) التَّْمِييزُ 
، وَستُر (10) َظنًّا  َيِقيناا أو  (9) ، وَمعِرفُة ُدخْوِل الَوْقتِ (8)وَتمِيْيُز َفراِئِضها ِمن ُسَنِنها، وَكيفيَّتها

 

  أن   شهادة  إلى  )ادعهم عندما أرسله إلى اليمن، فقال له:    لمعاذ بن جبل    دل على شرط اإلسالم قوله  (  1)
  في  صلوات  خمس  عليهم  افترض   قد   اهلل  أن  فأعلمهم  لذلك  أطاعوه  هم   فإن  اهلل  رسول   وأني  اهلل  إال  إله   ال
 . ( 1331برقم: ) 2/505، باب وجوب الزكاة وليلة...(، أخرجه البخاري في صحيحه: يوم كل

  حتى  الصبي  وعن  يستيقظ،  حتى  النائم  عن:  ثالثة  عن   القلم  : ))رفعدّل على شرط البلوغ والعقل قوله  (  2)
  3/84،  باب ما جاء فيمن ال يجب عليه الحد  يعقل((. أخرجه الترمذي في سننه:  حتى   المعتوه  وعن   يشب،
 غريب. قال الترمذي: حسن (، 1423برقم: )

تعالى:  (  3) المائدة    حي جي  يه ىهلقوله  )  :سورة  اآلية:  اإلمام (.  6من  البيان في مذهب  ينظر: 
 .8ص(، ومتن الغاية والتقريب: 2/9الشافعي: )

 حتى  المعتوه  وعن  يشب،  حتى  الصبي  وعن  يستيقظ،  حتى  النائم  عن :  ثالثة  عن   القلم   : ))رفع لقوله  (  4)
 يعقل((. تقدم تخريجه.

 . (ج)من:  سقط( )به( 5)
 . (د  ،ج)من:  سقط( )به( 6)
 فرضيتها.:  (ج ،ب)( في 7)
 : ومعرفة كيفتها. (د  ،ج)( في 8)

 (. 103من اآلية: ) :سورة النساء   مئ خئ حئ  جئ يي  ىي نيلقوله تعالى:  (9)

 .(ج)من:  سقط( )يقيناا او ظناا( 10)
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تْمَنعَ   ،(2) وُهما داِخالِن ِفيها  ، ِمن السُّّرِة إلى الرُّكبةِ   (1) َعورِة الرَُّجِل واألَمةِ   ( 3) وشُرَطها أْن 
َتْشَتِمَل َعَلى َجِمْيِع الَعورِة، والُحرةُ   ،الَبشرةِ   (4)َلونَ  َبَدِنها إاّل الَوجِه والَكفَّيِن،    (5)وأْن  َجميُع 

في إال  الِقْبلِة  الَخْوفِ   ( 6) واْسِتقباُل  السَّفرِ (7)ِشّدِة  في  والّناِفلِة  الَبَدنِ (8) ،  وَطهارُة   ،(9 ) ،  
 .(11)وَموِضِع الصَّالةِ  ،(10)والثَّوبِ 

 : فروض الصالة
 ُجملُة ُفُروِضها َثماِنيَة َعشَر: 

وُطَمأِنْينُتُه،  (12) النِّّيةُ  والرُُّكوُع  الفاِتحِة،  وِقراءُة  اإلحراِم،  وتكِبيرُة  للقاِدِر،  والِقياُم   ،
]ب/ والُجُلوُس  وُطَمأِنْينُتُه،  والسُُّجوُد  وُطَمأِنْينُتُه،  السَّْجَدَتيِن  118واالعِتداُل  َبيَن   ]

 

 . (ج)( )وهي( زائدة في: 1)
  فإن  فخذك، ))غط : مّر برجل وقد ُكشف فخذه، فقال له   ن رسول اهللأ  ، عباس   ابن لما روي عن  (2)

(،  2493، برقم: )أحمد، باب: مسند سيدنا عبد اهلل بن عباس    عورته((، مسند اإلمام  من  الرجل  فخذ
 : حديث حسن.األرنؤوط، قال شعيب (4/295)

 : يمنع.(ب)( في 3)
 . (ج)من:  سقط( )لون( 4)
 : وعورة الحرة.(ج)( في 5)
 . (ج)( )صالة( زائدة في: 6)

 . ( 239من اآلية: )  :سورة البقرة   من خن حن جن يملقوله تعالى: ( 7)

  نزل   الفريضة  أراد  فإذا  توجهت  حيث  راحلته  على  يصلي    اهلل  رسول  كان:  قال  جابر    عن  لما روي(  8)
 (. 391برقم: )  1/156، التوجه نحو القبلة حيث كانباب:  في صحيحه: القبلة. أخرجه البخاري فاستقبل

نْ لقوله تعالى: ( 9)  . (6من اآلية: ) :سورة المائدة َفاطَّهَُّروا ُجُنباا ُكْنُتمْ  َواِ 
 : وطهارة الثوب والبدن.(د) ( في 10)
 . 1/167، التدريب في الفقه الشافعي:  2/232، الحاوي الكبير:  95ص( ينظر: اللباب في الفقه الشافعي:  11)
باب كيف كان بدء الوحي إلى  بالنيات...((، أخرجه البخاري في صحيحه:    األعمال  )إنما: )لقوله  (  12)

 . (1برقم: )   ،1/3رسول اهلل 
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والتَّْسِليمُة اأُلْوَلى،    ،فيه  َلى النَّبيِّ  والّصالُة عَ   ،وُجُلوسهُ   ،، والتََّشهُُّد األِخيرُ (1) وُطَمأِنْينُتهُ 
 .(2)والتَّرِتيُب، والُمواالةُ 

 واعَلْم أّن ُكلَّ َفرٍض ِمن َهِذِه الُفُروِض َيْشَتِمُل َعَلى ُفُروٍض:  
والتَّعييُن، َتْشَتِمُل َعَلى َثالثِة ُشُروِط، وواِجَبْيِن؛ أّما الُشُروُط فَقصُد الِفعِل،  فالنِّيُة:  

والواِجبينِ   (3)و بالتَّْكِبيرِ   ( 4) الَفرِضّيِة،  النِّّيِة  ِمن   ،(5)ُمقاَرنُة  َيْفُرَغ  حّتى  واْسِتصحاُبها 
 .(6) التَّْكِبيرِ 

َس َظهُرُه لِكَبرٍ   ،(8)  : َشرُطُه َنصُب َفقاِر َظهِرهِ (7)والِقيامُ  حّتى    (9) أو غيِرهِ   ، فإْن َتقوَّ
َفاْن لْم يقدر   ،إن َقَدرَ   (12) وللسُّجودِ   (11) َوَقَف كَذِلَك، وزاَد اْنِحناءا للرُُّكوعِ   (10)صاَر كالراِكعٍ 

 .(13) َنوى الزيادَة للركوعِ 
 َتشَتِمُل َعَلى َثالثُة َفراِئَض، وَثالُث ُسَنٍن:  وتْكِبيرُة اإلحراِم: 

 
 

 ـ.(ه)من:  سقط( )والجلوس بين السجدتين وطمأنينته( 1)
 . 58ص، عمدة السالك وعدة الناسك: 155/ 1( ينظر: المهذب في فقه اإلمام الشافعي: 2)
 . (ج)( )نية المكلف( زائدة في: 3)
 : الواجبان. (ج)( في 4)
 : للتكبير.(ج)( في 5)
 . 1/365( ينظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين: 6)
 . (ج)( )الذي( زائدة في:  7)
 : الظهر. (ب)( في 8)
 : او نحوه. (ج)( في 9)
 : كراكع.(ه ،د  ،ج ،ب)( في 10)
 : الركوع.(ب)( في 11)
 . (د) من:  سقط) وللسجود(  ،والسجود:  (ه ،ج ،ب)( في 12)
 . 1/232، روضة الطالبين وعمدة المفتين: 191/ 1( ينظر: المهذب في فقه اإلمام الشافعي: 13)
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 فالفرائُض:  
ا   ،اإلتياُن بتكبيرِة اإلحراِم قائماا   ،فإْن َوَقَع حرٌف في َغيِر الِقياِم لْم َتْنَعِقْد َصالُتُه َفرضا

 وَتْنَعِقْد َنْفالا لجاِهِل التَّحِريِم ُدوَن عالمِه. 
 : َجزُم الراِء ِمن أكبِر.(1) الثَاني
 .(3) : إسماُع َنفسِه ِبها(2) الثالثُ 

 والسَُّنُن:  
بها المأُموِم  وُمباَدرُة  َتَحِرم  (4) إدراُجها،  بها   (5)َعِقَب  الَجْهِر  واْسِتحباُب  إماِمِه، 

 .(6)لإلمامِ 
اوالفاتحُة:   ،  ( 9) وأرَبعَة َعشَر َشّدةا   ،(8)َسبُع آياتٍ   ،(7) َتشَتِمُل َعَلى َثالثِة وعشريَن َفرضا
 [. 119]أ/ (10)وَترِتيُبها، وُمواالُتها

 فراِئَض:   (11) والرُّكوُع َيشَتِمُل َعَلى أربَعةَ 
 َيْنَحنَي حّتى َتناَل راَحَتاُه ُرْكبَتيِه. أْن 

 

 : والثاني. (د  ،ج ،ب)( في 1)
 : والثالث. (د  ،ج ،ب)( في 2)
 . 3/295( ينظر: المجموع شرح المهذب: 3)
 . (هـ)من:  سقط( )بها( 4)
 . (ب)من:  سقط( )تحرم( 5)
 . 3/295( ينظر: المجموع شرح المهذب: 6)
 .(ج) ( )قراءة كل آياتها( زائدة في: 7)
 .(ج)من:  سقط( )ومراعاة تشديداتها( 8)
 : اربع عشرة شدة.(ج)( في 9)
سماعه نفسه 10) ( )وعدم ابدال حرف بحرف وقرأتها بالعربية وعدم اللحن وعدم القراءة بالشاذ وعدم الصارف وا 

 . 3/392، ينظر المسألة: المجموع شرح المهذب: (ج)الواجب ( زائدة في: وايقاعها بعد القيام 
 : اربع.(ج ،ب)( في 11)
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أو َيْنحِنَي    ،َعَلى َشيءٍ   (2)َعَلى االْنِحناِء إال بُمِعيٍن واعِتمادٍ   (1)إْن لْم َيْقِدرالثّاِني:  
 َعَلى ِشقِِّه َلِزمُه َذِلَك. 

 . (4)ى بَقْلِبِه الرُُّكوعَ وَنو   ،بَطرِفهِ   (3) إْن َعَجَز َعن االْنِحناِء المْقُدوِر َعليِه أْوَمأالثّاِلُث:  
 .(5) فإْن َقَصَد َغْيَرُه بَطَلتْ  ، أْن ال َيْقِصَد ِبُهِويِِّه غيَر الرُّكوعِ الّرابُع: 

 واًلعِتداُل َيشَتِمُل َعَلى َفرَضيِن:  
 َقبَل الرُُّكوِع.   (7)إلى ما كان (6)أْن َيعودَ األوَُّل: 
 . (8)االعتدالَ أْن ال ُيطّوَل الثّاِني: 

 .(9) والسُُّجوُد َيشَتِمُل َعَلى َعشَرِة فُروض
ُه بَبعِض َجبَهِتِه َمكُشوفةا. (10)أْن ُيباِشرَ األول:   ُمصالَّ

 

 : ان ال يقدر. (ج)( في 1)
 : او اعتماد. (د  ،ج)( في 2)
 . 437/ 4، لسان العرب:  432/ 8( أومأ: مطلق اإلشارة سواء أكانت باليد أو العين أو بالرأس، ينظر: العين:  3)
 للركوع.:  (ب)( في 4)
 . 50ص :( ينظر: عمدة السالك وعدة الناسك5)
 : يعد. (ه)( في 6)
 .  (ج)( )عليه( زائدة في: 7)
 . 51ص( ينظر: عمدة السالك وعدة الناسك: 8)
 : شروط. (ج)( في 9)
 : يناشر. (ب)( في 10)
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ُعُنِقِه[الثّاني:  ] أو  رأِسِه  ِبثَقِل  السُُّجوِد  موضع  َعَلى  َعَليها  يتحاَمَل  حّتى   (1) أْن 
إْمساُس َجْبهِتِه ِمن َغيِر َتحامٍل؛   (4) أساِفُلُه َعَلى أعاِليِه، وال َيكِفي  (3)َجْبهُتُه، وَترفعَ   (2)َتْسَتقرَّ 

لم َيِجُب َوضُع ِوسادٍة لَيَضَع َجْبهتُه َعَليها؛    (5) فإْن َتعذَّرت الهْيئُة الَمطُلوبُة لمَرٍض أو َغيِرهِ 
ولو َعَجَز َعن َوْضِعها    ،ْضِع الجْبهِة َعَلى َشيءٍ بْل يِجُب َخْفُض الَقدِر المْمِكِن ِمن َغيِر وَ 

 َعَلى األرِض وَقَدَر َعَلى َوضِعها َعَلى ِوسادٍة َمَع التَّْنِكيِس َلِزمُه َذِلَك بال ِخالٍف.
والثّاِمُن:   والّساِبُع  والّساِدُس  والخاِمُس  والّرابُع  ْكَبتْيِن  الثّاِلُث  والرُّ الَيَديِن  َوضُع 

 ،(7)لِكْن ُيسَتَحبُّ   ،وال َيِجُب َوْضُع األْنِف َعَلى األرضِ   ،(6) َلى َمْوِضِع السُّجودِ والَقَدَميِن عَ 
في الَيَديِن    (9)، واالعِتبارُ (8)والواِجُب في َوْضِع الَيَديِن والرُّكَبَتيِن والَقَدميِن ُجْزٌء ِمن ُكلٍّ ِمْنها

 

يتحامل بها على  )الثاني ان  (  ب)في:    ،(د   ،ج)وما أثبته من:    ،(ه  ،  أ)( ما بين المعقوفتين سقط من:  1)
 موضع السجود بثقل رأسه وعقبه(.

 . (هـ)( من )االول( الى )تستقر( طمس في: 2)
 : وترتفع.(ه ،د) ( في 3)
 .(ب) ( )على الصحيح( زائدة في: 4)
 : وغيره.(ج ،ب)( في 5)
واليدين والركبتين   - بيده على أنفه    وأشار    –: ))أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة  ( لقوله  6)

وأطراف القدمين وال نكفت الثياب والشعر ((، أخرجه البخاري في صحيحه: باب: السجود على األنف، 
 (. 779برقم: )  1/280

 . (د)( )وضعه( زائدة في: 7)
 : منهما.(ه ،د) ( في 8)
 واالعتماد. :  (ب)( في 9)
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الَيَديِن    (4)[، وال َيِجُب َكشفُ 119األصابِع ]ب/  (3) الرِّجَليِن بُبُطونِ   (2)، َوفي(1) بباِطِن الَكفِّ 
ْكَبتيِن والَقَدميِن ِعْنَد الَوضعِ   فقْط. (6) لِكْن ُيسَتَحبُّ َكشُف الَقَدميِن والَيَدينِ  ،(5)والرُّ

االعِتداِل ِمن    أْن ال َيْقِصَد بهِويِِّه غيَر السُّجوِد؛ فَلو َسَقَط إلى األرِض ِمنالّتاِسُع:  
 وَوَجَب الَعوُد إلى االعِتداِل وَيسُجُد ِمنُه.   ،(7)َغيِر َقصِد الهِويِّ لم ُيحَسب

َعَلى العاِشُر:   َيْسُجَد  بهِ   (8)أْن ال  َتحرََّك    ،وِعماَمتهِ   ،(9) كُكمِّهِ   ،ُمتَِّصٍل  إْن  وِردائِه؛ 
 . (10) بَحَركِتِه في قيامِه وُقعوِدهِ 

 والُجلوُس بَيَن السَّجَدتيِن َيْشَتمُل َعَلى َفرَضيِن:  
 .(11)أْن ال َيْقِصَد بَرفِعِه َشيئاا آخَر َغيَر الُسجودِ األوَُّل: 
َلهُ  (12)أْن الالثّاِني:   .(14) َعَلى ما َقبَلهُ  (13) ُيطوِّ

 

 : وفي كل من اليدين. (ج)( في 1)
 . (ج)( )كل من( زائدة في: 2)
 : بباطن. (ب)( في 3)
 . (ج)( )باطن( زائدة في: 4)
 . (هـ)من:   سقط( )عند الوضع( 5)
 : اليدين والقدمين.(د  ،ج)( في 6)
 : يجز. (ب)( في 7)
 . (ج)( )شيء( زائدة في: 8)
ويصلح أن يكون غالفاا له، كردان اليدين في الثوِب، وغطاء الرأس، ينظر: ( ُكمٍِّه: هو كل ما يتغطى به  9)

 . 12/526لسان العرب: 
 . 3/421، المجموع شرح المهذب:  2/215: او قعوده، ينظر: البيان في مذهب اإلمام الشافعي:  (ج)( في  10)
 : الجلوس. (د  ،ج)( في 11)
 .(ب)( )يقصد( زائدة في:  12)
 : تطويله. (ب)( في 13)
 .3/479ينظر: الشرح الكبير: ( 14)
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 ، بيَن السَّجدتيِن قائماا   (1)والجلوسِ   ،والسُّجودِ  ،في الرُّكوِع واالعِتدالِ   الطمأنِيَنُة:وأّما  
يادةُ   ،فأقلُّها ُسُكوُن َحركِة أعضائهِ   (2) وُمومئاا  ،وُمْضطِجعاا  ،وقاِعداا بما    (4)ِفْيها  (3)وأْكَمُلها الزِّ
  الَعظْيم(( في الرُّكوِع َثالثاا، و))ُسبحاَن َربَِّي األعلى(( في ))ُسْبحاَن َربِّي   (6)ِمن  (5) َوَرَد فيها
  ، واْهِدني   ،وارُزْقني  ،وارَفَعْني  ،وأْجُبرني  ،وارَحمِني  ،اغِفر لي  (9) ، و))َربِّ (8) َثالثاا  (7) سُّجْودِ 

 .(10) وعاِفني(( بيَن السَّجَدتينِ 
الِة ِسّيما  (11)َولَيحَذر وَبيَن    (13) ِعْنَد اعِتدالهِ   (12) ِمن َترِك الطُّمأِنْينِة في َجمْيِع الصَّ
))رأى رُجالا ال ُيقيم ُصلَبه في ُركوِعِه وال في   [ الَحِديِث أّن النبي  120َسْجدَتيِه، فِفي ]أ/

 

 : وفي االعتدال وفي السجود وفي الجلوس. (ج)( في 1)
 . 2170ص ، بحر المذهب: 2/119( ينظر: الحاوي الكبير: 2)
 . (ب)من:  سقط( )الزيادة( 3)
 . (د)( )باإلتيان( زائدة في: 4)
 . (د)من:  سقط( )فيها( 5)
 . (ج)( )قول( زائدة في: 6)
 . (د)من:   سقط( )في السجود( 7)
 : وفي السجود سبحان ربي االعلى ثلثاا. (ب)( في 8)
 : ومن قول رب. (ج)( في 9)
يصلي فقال: فرأيته قال في ركوعه: ))سبحان ربي   قال: رأيت رسول اهلل   ( كما جاء عن ابن عباس 10)

العظيم((، ثم رفع رأسه، فحمد اهلل ما شاء أن يحمده، قال: ثم سجد، قال: فكان يقول في سجوده: ))سبحان 
ربي األعلى(( قال: ثم رفع رأسه، قال: فكان يقول فيما بين السجدتين: ))رب اغفر لي، وارحمني، واجبرني، 

وارزقني،   بن عباس،  وارفعني،  اهلل  عبد  باب: مسند  سننه:  أحمد في  أخرجه  برقم:    5/459واهدني((، 
 ، قال شَعيب األرنؤوط: حديث حسن.(3514)

 : وليحذر المصلي. (د ،ج): وليحذ العبد، في (ه ،ب)( في 11)
 .(ج)من:  سقط( )سيما( 12)
 . (ج)( )وجلوسه( زائدة في: 13)
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َما   (4)ُمنُذ ِعشرّيَن َسَنةا، َقال  (3) ؟ َفَقالَ   (2)كْم صليََّت َهِذِه الَصالةَ   (1) سَجوِدِه، فقاَل َلُه ُمنذُ 
 .  ))(5)َصليََّت ولو ُمتَّ ُمتَّ َعَلى َغير الفِطرة التي ُفِطر اهلُل َعلّيها ُمحمداا 

ُيِقيمَ  حّتى  الرَّجِل  َصالُة  ُتجِزّيُء  ))ال  ا:  أْيضا في  (6)وفيِه  الرُّكوِع   (7) َظهَرُه 
 . (8)والسُُّجوِد((

))ال   ا:  أْيضا الرُّكوِع   (9) ُتجِزيءُ وفيِه  في  ُصلَبُه  فْيها  الرَُّجُل  ُيقيَم  حّتى  َصالٌة 
 .(11)(((10) والسُّجودِ 

 

 : مذ. (ج): من، في  (ب)( في 1)
 . (ج)من:  سقط( )هذه الصالة( 2)
 : قال. (د) ( في 3)
 : عليه السالم. (د ،ج)في  ،: فقال(ب)( في 4)
( أخرجه البخاري في صحيحه بلفظ: ))رأى حذيفة رجالا ال يتم الركوع وال السجود قال ما صليت ولو ُمتَّ  5)

 (. 758برقم )  1/273((، باب إذا لم يتم الركوع، ُمتَّ على غير الفطرة التي فطر اهلل محمد 
 : يقم. (ب)( في 6)
 : من. (ب)( في 7)
( أخرجه الترمذي بلفظ: ))ال تجزئ صالة ال يقيم فيها الرجل، يعني، صلبه في الركوع والسجود((، أبواب  8)

(، قال الترمذي: 265برقم: )   1/351الصالة، باب: ما جاء فيمن ال يقيم صلبه في الركوع والسجود،  
 حديث حسن صحيح. 

 : تجوز. (ب)( في 9)
 . (ب)من:  سقط( )في الركوع والسجود( 10)
 ( تقدم تخريجه في الحديث السابق.11)



 

 
474 

12 

َينُظُر اهلل   ا: ))ال  أْيضا ُيقيُم فيها ُصلَبهُ إلى  وفيِه  َعبٍد ال  الرُّكوِع   (2) في  (1) صالِة 
 .(3)والسُّجوِد((

ا: ))أْسوُء الّناِس َسِرقةا من قالوا َكيَف َيسِرُقها ؟ قاَل:    ، َصالِتهِ   (5) َيسِرقُ   (4) وفيِه أْيضا
 . (6)ال ُيتمُّ رُكوَعها وال ُسجوَدها((

َعليَك أيُّها النَّبيُّ ورحمُة    (8)التَِّحياُت هلل الَسالمٌ   (7)والواِجُب في التَّشهُِّد َخمُس َكلماٍت:
شَهُد أّن أ ْشَهُد أْن ال اَلَه إاّل اهلل و أ  ، علْينا وَعَلى ِعباِد اهلل الّصالحْين  (9)اهلل وَبركاُتُه السالمٌ 

لواتُ   ، وأْكملُه: التَّحّياُت الُمباَركاتُ   ،(10)محّمداا َرُسوَل اهلل اللهمَّ صلِّ َعَلى ُمحمَّدٍ   ( 11)الصَّ
السَّالُم َعَلينا وَعَلى ِعباِد اهلل    ،السَّالُم َعليَك أيُّها النَّبيُّ وَرحمُة اهلل وَبركاُتهُ   ، اُت هللالطَّـيِّب

اهلل  ،الّصالِحينَ  إاّل  إَلَه  أْن ال  اهلل  ،أْشهُد  َرسوُل  ُمحّمداا  أّن  َعَلى    ،(12)وأْشهُد  اللهمَّ َصلِّ 

 

 : ظهره.(ب)( في 1)
 : بين. (د) ( في 2)
هريرة  3) ابي  مسند  باب:  مسنده،  في  أحمد  اإلمام  أخرجه   )  ،16/466   ( شعيب  10799برقم:  قال   ،)

 األرنؤوط: حديث حسن.
 : الذي. (د  ،ج ،ب)( في 4)
 . (د ،ج ،ب)( )من( زائدة في:  5)
برقم      ،18 /90( أخرجه اإلمام أحمد في مسنده بلفظ ))إن أسوأ الناس(( باب: مسند أبي سعيد الخدري  6)

 ( قال شعيب األرنؤوط: حديث حسن.11532)
 . (ج)( )وهي( زائدة في: 7)
 : سالم. (د  ،ج ،ب)( في 8)
 : سالم. (د  ،ج ،ب)( في 9)
 . 2/156، ينظر المسألة: الحاوي الكبير: (د ،ب) ( )وعلى ال محمد( زائدة في: 10)
 .(ه)ى )الصلوات( طمس في: إلمن )أن(  ،الصلوات (ج)لصلوات، في : وا(ب)( في 11)
التشهد في الصالة،    ،: محمد عبده ورسوله(ب)( في  12) برقم:    1/302أخرجه مسلم في صحيحه: باب: 

(403 .) 
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ُمحمَّدٍ   ،ُمحمَّدٍ  آِل  إْبراِهْيمَ   ،(1) وَعَلى  َعَلى  ّصلَّْيَت  العالِميَن    ،كما  في  إْبراِهيَم  آِل  وَعَلى 
كما باَرْكَت    ،وَعَلى آِل ُمحمَّدٍ   ،َعَلى ُمحمَّدٍ   (3)باِرك  (2)اللهمَّ   ،[ إّنَك َحِميٌد َمجْيدٌ 120]ب/

 .(5)في العالِميَن إنََّك َحمْيٌد َمِجيدٌ  ،إْبراِهْيمَ  (4)وآلِ  ، َعَلى إْبراِهيمَ 
 .(6)الّترِتيُب؛ إال في النِّـّيِة وتْكِبيرِة اإلحراِم فإّنه ال ترتيَب بيّنهُمالّسابَع َعشَر: ا

َعشَر:   ناِسيااالثّاِمَن  َسلََّم  َلو  حّتى  َصالُتُه   ،الَفصلُ   (7) وطالَ   ،الُمواالُة  َبَطلْت 
ْن َتَذكََّر َعن ُقرٍب َبنى َعَلى َصالِتهِ   ،واسَتأَنَفها َسَكَت َيِسيراا في اثنائها ال َتبُطُل    (8)وَلو  ، وا 
وكذا َكِثيراا َعْمداا ،ُمطَلقاا

ْن َسَكَت ناِسياا لْم َيُضرَّ َقطعاا ،في األَصحِّ  (9)  . (10) وا 
 مبطالت الصالة 

 ُمبِطالتها َثالثوَن:   (11)ُجْملةُ 

 

   .(هـ))محمد( طمس في:  إلى)اللهم(  ( من1)
 . (ب)من:  سقط( )في العالمين انك حميد مجيد اللهم( 2)
 : وبارك. (ب)( في 3)
 : وعلى ال. (د) ( في 4)
( )اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وآل ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد( 5)

وهو    ،( 18133برقم )  30/58أخرجه أحمد في مسنده: باب: حديث كعب بن عجرة،    ،(ج)من    سقط
 حديث صحيح.

 . 1/155اإلمام الشافعي:  ، ينظر المسألة: المهذب في فقه  (ج)من:   سقط( )فأنه ال ترتيب بينهما( 6)
 : واطال. (ب)( في 7)
 : فإن. (ب)( في 8)
 . (ج)( )لم تبطل( زائدة في: 9)
 . 2/334( ينظر: البيان في مذهب اإلمام الشافعي:  10)
 . (ج)من:   سقط( )جملة( 11)
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يحِ  ْيحِ   ،َعمداا أو َسْهواا  (1)والَحدثُ   ، ُخرْوُج الرِّ بَحيُث   ،(2)والغاِئطِ   ،والَبولِ   ،وُمداَفعُة الرِّ
  ، حّتى َيفُرَغ ِمن َصالِته؛ فإْن َقَدَر ُكِرَه ولْم َتْبُطل، وُوقْوُع نجاسٍة َرطبةٍ   ،ال َيْقِدُر َعَلى َمسِكهِ 

، واْنِكشاُف الَعَورِة ولْم َيسُترها في الحاِل،   أو ياِبسٍة َعَلى َبدِنِه أو َثوِبِه ِمن َغيِر إزاَلِتها حاالا
ِحُك، والُبكا  ُيشَتَرُط، والضَّ الِقبلِة َحيُث  اْسِتقباِل  الَبشِر  (3)ُء، والنَّفخُ وَترُك  ، واألِنيُن، وكالُم 

ُمفِهمٍ  َحرٍف  أو  الَكِثيرُ (4)بَحرَفيِن  والَعمُل  َخَطواتٍ   ،،  ُمتواِلياتٍ   ،كَثالِث  َضَرباٍت    ،(5)أو 
فاِحشٌة َعمداا أو َسهواا؛ إاّل في ِشّدِة الَخْوِف، وَقهَقهةٌ   (6)وَوثبةٌ 

وِفعُل ِشيٍء ِمن أركاِن    ،(7) 
 ( 10)،والَعزُم َعَلى َقْطِعها  ،[ َمَع الشَّكِّ 121]أ/  (9)أو الطُّولِ   ،في النِّيةِ   (8) َع الشَّكِّ الّصالِة مَ 

ِنّيِة الَفرِض إلى الّناِفلةِ   ،(11) وَتعِليُقُه بشيءٍ   ،والتَّردُّدا في َقْطِعها إْن كاَن    (12) إال  ،وَصرُف 
آَخرَ   ،(13)فأدَرَك جماعةا   ،ُمنفِرداا َفرٍض  إلى  النِّّيَة  الَمسِح    ،وَصَرَف  ُمّدِة    (14)فيوانِقضاُء 
 ،(15)الُخفِ 

 

 : والحديث.(ب)( في 1)
 : ومدافعة البول ومدافعة الغائط.(ج)( في 2)
 : والتفجع. (ب)( في 3)
 يفهم.  :(ب)( في 4)
 . (ج)من:  سقط( )متواليات( 5)
 . 86/ 6، مقاييس اللغة: 225/ 13( الوثب: هو القفز والطفر من مكانه، ينظر: تهذيب اللغة: 6)
 . 13/531، لسان العرب: 82/ 4( القهقة: هو الضحك بصوت وشدة، ينظر: المحكم والمحيط األعظم: 7)
 . ( هـ)( )إال( زائدة في: 8)
 : والطول. (ج)( في 9)
 .(ج)من:  سقط)والعزم على قطعها( ( 10)
 . (ج)من:  سقط( )بشيء( 11)
 : ال. (ج)( في 12)
 . ( د)( )يصلون( زائدة في: 13)
 : على. (ب)( في 14)
 = .7/ 7، تهذيب اللغة: 4/143في اللغة: "ما يلبسه اإلنسان"، العين:  ( الخف: 15)
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يادُة في َفرٍض ِمن ُفروِضها(2)َما يوجُب الُغسلِ   (1)أو َظهرِ  إاّل إذا    ،َعمداا  (3) ، والزِّ
  ،أو َسلََّم ناِسياا وطاَل الَفصلُ   ،والنَّقُص ِمن فراِئضها َعمداا  ،(4)كاَن قوِلياا كفاِتحٍة وَتشهُّدٍ 

، واألمُة ُتعَتُق في  (6)وُوجوُد العاِري الثوَب َمَع ُبعِدهِ   ،َبعُض َفراِئضها َعَلى َبعضٍ   (5)وَتقدمَ 
تمامٍ  بَغير  أركاِنها  ِمن  ُرْكٍن  وَقطُع  َبعيدٌة،  والسُّترُة  َمكُشوفٌة،  وَرأُسها  الِة   ، كُركوعٍ   ،(7)الصَّ

 ، ثُمَّ َسَجَد ال َتْبُطلُ  ،َعن ِقياٍم َبعَد اعِتداِلهِ   (10)َجَلَس   (9) والُقعوُد؛ بأنْ   ،(8) وُطمأِنْينٍة ونَحوهما

 

للماء يمكن  = متابعة المشي فيه. ُينظر: وفي االصطالح: كل محيط بالقدم ساتر لمحل الفرض، مانع 
 . 1/77روض الطالب ونهاية مطلب الراغب: 

ذات ليلة في سفر   ، قال: كنت مع النبي  والمسح على الخف رخصة ودليله حديث المغيرة بن شعبة  
فقال: ))أمعك ماء((، قلت: نعم، فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت 

فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما    عليه اإلدواة،
أدخلتهما   فإني  ))دعهما  فقال:  أهويت ألنزع خفيه،  ثم  ذراعيه ثم مسح برأسه،  فغسل  الجبة،  أسفل  من 
طاهرتين((، فمسح عليهما. متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه: باب: لبس جبة الصوف في الغزو،  

(، ُينظر 274برقم: )  1/230(، ومسلم في صحيحه: باب: المسح على الخفين،  5463برقم: )  5/2185
 . 1/286المسألة: نهاية المطلب في دراية المذهب: 

 : ظهور.(ه)في  ،: وظهر(ب)( في 1)
 .(ج)من:  سقط( )او ظهر ما يوجب الغسل( 2)
 .( ج)من:  سقط( )من فروضها( 3)
 الكتاب او تشهد.: كفاتحة (د) ( في 4)
 : وتقديم.(د  ،ج)( في 5)
 .  (ج)( )عنه( زائدة في: 6)
 : إتمام. (د  ،ج)( في 7)
 : ونحوها. (ب)( في 8)
 . (ب)( )بان( زائدة في 9)
 : يجلس. (د) ( في 10)
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ْن َقَعَد ساِهياا لم َتبُطلْ   ، فإْن طاَلِت َبطَلتْ  ولو َرَكَع قبَل إماِمِه َوَجَب علّيِه الَعوُد إلى    ، وا 
 .(2) َبيَن َيدّيِه وُهَو ُيصلِّي  ،وحيوانٍ  (،1)ُطُل بُمرْوِر إْنسانٍ وال َتب  ، ُمتاَبعِة إماِمهِ 

 ركعات الصالة المفروضة 
المْفُروضِة:  (3)ُجْملةُ  الّصالِة  َركعاِت  أربٌع وَثالُثوَن    َعدِد  ِفيها  َركعٍة،  َسبَع َعشرَة 

 .(5)َتسِليماتٍ  (4) َسجدةا، وأربٌع وتسُعوَن َتكِبيرةا، وِتسُع َتشهُّداٍت، وَعشرُ 
 مجموع أركان الصالة 

وفي الثالِثّيِة َثماِنيٌة وِعشُروَن  وِعشُروَن ُركناا. (7)األركاِن في الثُنائّية أحدٌ  (6)وُجْملةُ 
باِعّيِة خمسٌة وَثالُثوَن ُركناا.  [. 121]ب/ُركناا   وفي الرُّ

الَفراِئضِ  ِمن  فاَت  ما  قضاُء  َسنةا   (،8) ويِجُب  َخمِسيَن  َبعَد  كلِّ (9) ولو  َمَع  وَلو   ،
وُم كَذِلكَ (10)َصالةٍ   .(11)، والصَّ

  

 

 .( د ،ج)( )ولو انسى( زائدة في: 1)
 . 32ص، التذكرة في الفقه الشافعي: 106ص( ينظر: اللباب في الفقه الشافعي: 2)
 . (ج)من:   سقط( )جملة( 3)
 : وخمس. (ب)( في 4)
 . 33صالتذكرة في الفقه الشافعي:   ،10ص( ينظر: متن الغاية والتقريب: 5)
 : جملة. (ب)( في 6)
 . (هـ))احد( طمس في:  إلى)عشرة(  ( من7)
 . (د ،ج)( )فوراا( زائدة في: 8)
 . (ب)من:  سقط( )سنة( 9)
 .(ج)( )فائتة( زائدة في:  10)
 . 34ص( ينظر: التذكرة في الفقه الشافعي: 11)
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 خلامتةا
عوث رحمة للعالمين، وعلى آله الحمد هلل رب العالمين، وأصلي وأسلم على المب

 : أّما بعد...  ، ومن سار على هديهم إلى يوم الدينأجمعين واصحابه 
فبعد توفيق من اهلل وفضله أتممُت هذا التحقيق الموجز، فما كان فيه من صواب 
 فمن توفيق اهلل علّيه، وما كان فيه من زلل فمن الدوافع البشرية، والوسوسة الشيطانية. 

 بحثي هذا إلى جملة من النتائج أوجزها بما يأتي: وقد توصلت في 
الشافعي في  .1 المذهب  الذين نشروا  العلماء  الزاهد رحمه اهلل كان من  الشيخ 

 مصر، وأهتموا بتدوين المؤلفات الفقهية على مذهب الشافعي.

كان منهج الشيخ الزاهد في كتابه سهالا سلسالا راعى فيه الجوانب المعرفية،   .2
 والمستويات العلمية لطلبة العلم.

أقتصر في كتابه على المسائل الفقهية المهمة األساسية ولم يقحم نفسه في   .3
 المسائل الفرعية المعقدة.

إلى ذكر   .4 المذهب، فلم يتطرق  الراجح في  بالتركيز على  الزاهد  الشيخ  أهتم 
 االختالفات الفقهية في المسائل التي ذكرها في كتابه.

وفي الختام اسأل اهلل تعالى أن أكون قد وفقت إلتمام هذا البحث وصلى اهلل وسلم 
 على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 واملراجع املصادر
 : بعد القرآن الكريم

الزركلي   .1 فارس،  بن  علي  بن  محمد  بن  بن محمود  الدين  لخير  األعالم: 
 م.2002، 15للماليين، طهـ(، دار العلم 1396الدمشقي )

إنباء الغمر بأبناء العمر: لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر   .2
( الكتب  911تالعسقالني  دار  خان،  المعيد  عبد  محمد  د.  تحقيق:  ه(، 

 م. 1986-هـ1406 ، 2بيروت، ط ،العلمية
إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون: إلسماعيل  :  إيضاح المكنون .3

أم محمد  )بن  البغدادي  الباباني  سليم  مير  بن  عنى  1399تين  هـ(، 
بالتقايا، دار إحياء التراث العربي   ، بتصحيحه وطبعه: محمد شرف الدين 

 بيروت.
هـ(،  502تألبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني )بحر المذهب:   .4

 م. 2009  ،1بيروت، ط ،تحقق: طارق فتحي السيد، دار الكتب العلمية
مذهب اإلمام الشافعي: ألبي الحسين يحيى بن أبي الخير بن  البيان في   .5

( الشافعي  اليمني  العمراني  النوري  ،هـ(558تسالم  قاسم محمد   ،تحقيق: 
 م. 2000-هـ1421  ، 1ط ،جدة ،دار المنهاج

  ، تحقيق: عبد الحليم النجار  ، م(1956لكارل بروكلمان )  تاريخ بروكلمان: .6
   .  1977 ، 5ط ،دار المعارف ،رمضان عبد التواب

لسراج الدين أبي حفص عمر بن رسالن البلقيني    التدريب في الفقه الشافعي:  .7
( كمال  805تالشافعي  بن  نشأت  يعقوب  أبو  عليه:  وعلق  حققه  ه(، 

 م.2012-هـ1433 ،1الرياض، ط  ،المصري، دار القبلتين 
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حفص عمر بن علي  البن الملقن سراج الدين أبي    التذكرة في الفقه الشافعي: .8
هـ(، تحقيق: محمد حسن محمد حسن 804تبن أحمد الشافعي المصري )
 م. 2006-هـ1427 ، 1بيروت، ط  ،إسماعيل، دار الكتب العلمية

اللغة:   .9 منصور  تهذيب  أبي  الهروي،  األزهري  بن  أحمد  بن  لمحمد 
العربي370ت) التراث  إحياء  دار  مرعب،  عوض  محمد  تحقيق:    ، هـ(، 

 م. 2001 ، 1بيروت، ط
  ، ألبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغداديالحاوي الكبير:   .10

والشيخ    ،تحقيق: الشيخ علي محمد معوض  ،هـ(450المشهور بالماوردي )ت
الموجود عبد  أحمد  العلمية  ، عادل  الكتب  - هـ1419  ، 1ط  ،بيروت  ،دار 

 م. 1999
خالصة األثر في أعيان القرن الحادي عشر: لمحمد أمين بن فضل اهلل بن   .11

دار    ، هـ(1111تمحب الدين بن محمد المحبي الحموي األصل، الدمشقي )
 بيروت. ، صادر

ديوان اإلسالم: لشمس الدين أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغزي   .12
العلمي1167ت) الكتب  دار  حسن،  كسروي  سيد  تحقيق:  بيروت،  هـ(،  ة، 
 م. 1990-هـ1411 ،1ط

روض الطالب ونهاية مطلب الراغب: إلسماعيل بن أبي بكر بن عبداهلل   .13
تحقيق: خلف مفضي    ،ه(837الشرجي ابن المقري شرف الدين أبي محمد )

 . 1ط ،الكويت  ،دار الضياء ،المطلق
ألبي زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  روضة الطالبين وعمدة المفتين:   .14

( الشاويش676تالنووي  زهير  تحقيق:  بي  ،هـ(  اإلسالمي،    ،روتالمكتب 
 م. 1991-هـ1412 ،3عمان، ط  ،دمشق
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لمحمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،  :  سنن الترمذي .15
 ، دار الغرب اإلسالمي  ،: بشار عواد معروفتحقيقهـ(،  279تأبي عيسى )

 م. 1998 ،بيروت
أخبار من ذهب:   .16 الذهب في  ابن  شذرات  بن محمد  أحمد  بن  الحي  لعبد 

  ، حققه: محمود األرناؤوط  ، هـ(1089تالفالح )  و العماد الَعكري الحنبلي، أب
 م.1986- هـ1406، 1ط ،بيروت  ،دار ابن كثير، دمشق

الكبير: .17 )  الشرح  القزويني  الرافعي  محمد  بن  الكريم  دار    ،هـ(623تلعبد 
 الفكر.

تحقيق:    ،لمحمد بن إسماعيل أبي عبداهلل البخاري الجعفيصحيح البخاري:   .18
 .بيروت ، دار ابن كثير، اليمامة ،د. مصطفى ديب البغا

مسلم:   .19 النيسابوري  صحيح  القشيري  الحسن  أبي  الحجاج  بن  لمسلم 
الباقي  ، هـ(261ت) عبد  فؤاد  محمد  العربي   ،تحقيق:  التراث  إحياء    ، دار 

   بيروت.
ألهل القرن التاسع: لشمس الدين أبي الخير محمد بن عبد    الضوء الالمع .20

( السخاوي  بكر  أبي  بن  محمد  بن  مكتبة    ،هـ(902تالرحمن  دار  طبعة 
 بيروت. ،الحياة

ألحمد بن لؤلؤ بن عبد اهلل الرومي، أبي العباس،    : عمدة السالك وعدة الناسك .21
  ، 1ط  ،الشؤون الدينية، قطر  ،هـ(769تشهاب الدين ابن النَِّقيب الشافعي )

 م. 1982
الفراهيدي  العين:   .22 تميم  بن  بن عمرو  أحمد  بن  الخليل  الرحمن  عبد  ألبي 

إبراهيم السامرائي،    .مهدي المخزومي، د  .هـ(، تحقيق: د170تالبصري )
 . دار ومكتبة الهالل
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الفهارس:   .23 الحسني  فهرس  محمد  ابن  الكبير  عبد  بن  الَحّي  َعْبد  لمحمد 
الم )اإلدريسي،  الكتاني  الحي  بعبد  إحسان    ،هـ(1382تعروف  تحقيق: 

  م.1982  ،2ط ،بيروت ،دار الغرب اإلسالمي ،عباس 
كشف الظنون: لمصطفى بن عبد اهلل كاتب جلبي القسطنطيني المشهور   .24

( خليفة  الحاج  أو  خليفة  حاجي  العلمية  ، هـ(1067تباسم  الكتب    - دار 
 م.1992-ه1413 ،بيروت

: لزين الدين محمد عبد الرؤوف المناوي  «ىالطبقات الكبر »الكواكب الدرية  .25
 بيروت.  ،تحقيق: محمد أديب الجادر، دار الصادر ،ه( 1031ت)
ألحمد بن محمد بن أحمد بن القاسم الضبي، أبي  اللباب في الفقه الشافعي:   .26

تحقيق: عبد الكريم بن صنيتان    ،هـ(415تالحسن ابن المحاملي الشافعّي )
البخار   ،العمري السعوديةيدار  العربية  المملكة  المنورة،  المدينة    ، 1ط   ،، 
 هـ. 1416

العرب: .27 ابن    لسان  الدين  جمال  الفضل،  أبي  على،  بن  مكرم  بن  لمحمد 
اال الرويفعى  األنصاري  صادر  ، هـ(711ت)  ي فريق منظور    ، بيروت  ،دار 

  هـ. 1414 ،2ط
أحمد، أبي شجاع، شهاب الدين  متن الغاية والتقريب: ألحمد بن الحسين بن   .28

    . عالم الكتب ،هـ(593تأبي الطيب األصفهاني ) 
المهذب:   .29 النووي  المجموع شرح  بن شرف  يحيى  الدين  ألبي زكريا محيي 

 دار الفكر. ،هـ(676ت)
مؤسسة    ،واخرون  ،تحقيق: شعيب األرنؤوط  ،ألحمد بن حنبلمسند أحمد:   .30

  م. 1999-هـ1420 ،2ط ،الرسالة
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الدين أبي عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي الحموي    لشهابمعجم البلدان:   .31
 م. 1995 ، 2بيروت، ط  ،هـ(، دار صادر626ت)
لعلي الرضا قره بلوط    معجم التاريخ التراث اإلسالمي في مكتبات العالم: .32

بلوط قره  طوران  العقبة  ، واحمد  - ه1422  ،1ط  ،تركيا  ،قيصر  ،دار 
 م.  2001

بيروت، دار إحياء التراث    ، مكتبة المثنى  ،لعمر رضا كحالةمعجم المؤلفين:   .33
 بيروت.   ،العربي

تحقيق: عبد السالم   ،مقاييس اللغة: ألبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا .34
 م. 1979-هـ1399 ،دار الفكر ،محمد هارون

إبراهيم بن علي الشيرازي    ، ألبي إسحاق  المهذب في فقه اإلمام الشافعي: .35
  بيروت. ،تب العلميةدار الك ،هـ(476ت)
الدين   .36 بكر، جالل  الرحمن بن أبي  لعبد  أعيان األعيان:  العقيان في  نظم 

 بيروت.    ،المكتبة العلمية ،تحقيق: فيليب حتي  ،هـ(911تالسيوطي )
المذهب: .37 دراية  المطلب في  بن    نهاية  بن يوسف  اهلل  بن عبد  الملك  لعبد 

الملقب   الدين،  ركن  المعالي،  أبي  الجويني،  الحرمين  محمد  بإمام 
الّديب  ،هـ(478ت) محمود  العظيم  عبد  المنهاج  ، تحقيق:    ، 1ط   ،دار 

 م. 2007-هـ1428
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