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 ملخص باللغة العسبية
 الشيدة مسس عبد العزيز زجب

 أ.و .د.عبد خملف جواد

ترجيحات اإلماـ البييقي في كتابو الخالفيات في باب ما يفسد ييدؼ ىذا البحث إلى بياف 
إذ قمت بدراسة المسائؿ الفقيية التي اختمؼ فييا ، الصالة كقد درستيا دراسة فقيية مقارنة

اإلماـ الشافعي كاإلماـ أبي حنيفة في باب مفسدات الصالة كدرست المسائؿ دراسة فقيية 
كالمالكية، كالحنابمة، كالظاىرية، كالزيدية،  كالشافعية، مقارنة عمى سبعة مذاىب، ىي: الحنفية،

إذ بمغت مسائؿ اإلماـ البييقي في  كاإلمامية، ثـ بياف ما رجحو اإلماـ البييقي )رحمو اهلل(،
كىي أكؿ ما يسأؿ ، العبادات أكثر مف مئة مسألة مف مسائؿ الركف الثاني مف أركاف اإلسالـ

الصالة التي يجب عمى المسمـ أف يأتي بيا حتى تصح  العبد عمييا يـك القيامة أال كىي
 صالتو، مع بياف مبطالتيا كغيرىا مف المسائؿ التي اندرجت تحتيا في ثنايا البحث .

  فقهية مقارنة، الصالةفسدات م، ترجيحات البيهقيالكممات المفتاحية: 
AL-BAYHAQI PREFERENCES IN HIS BOOK “AL-KHILAFIYAT” IN 

THE CHAPTER ON WHAT SPOILS PRAYER  
A COMPARATIVE FIQH STUDY 

Mrs. Samar A. Ragab 
Ass. Prof. Dr. Abed M. Jawad 

Summary 
This work aims at clarifying Imam Al-Bayhaqi's preponderance in his 

book Khilafiyat in the chapter on what spoils the prayer as a comparative 

jurisprudential study . I researched the jurisprudential issues differing 

between Imam Al-Shafi'i and Imam Abu Hanifa in the chapter on prayer 

spoilers and studied the issues of jurisprudence compared to seven schools of 

thought: the Hanafi, Shafi’i, Maliki, Hanbali, Zahiriya, Zaidi, and Imami, 

then I suggested the statement that he believed was correct according to the 

strength Guide . Then I proposed the argument that he believed the evidence 

was right and the issues of Imam Al-Bayhaqi in worship exceeded more than 

one hundred issues of the second pillar of Islam , It is the first thing a person 

asks on the Day of Resurrection, which is the prayer that a Muslim has to 

bring to bear in order for his prayer to be valid, with an explanation of his 

nullities and other issues that fall under the research fold.  

Key words: Al-Bayhaqi preferences, prayer spoilers, comparative Fiqh 
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 املقدمة
هلل الذم لكاله ما جرل قمـ، كال تكمـ لساف، كالصالة ك السالـ عمى سيدنا  الحمد

 :ا بعد، أمٌ كأكضحيـ بيانان  كاف أفصح الناس لسانان  محمد 
فيي الركف الثاني ، سالمية ليا مكانة عالية كعظيمةإلف الصالة في الشريعة افإ

"أكؿ ما  :لقكلو ، كىي أكؿ ما يسأؿ العبد عمييا يـك القيامة، مف أركاف اإلسالـ
ف فسدت فسد ، يحاسب بو العبد يـك القيامة الصالة فإف صمحت صمح لو سائر عممو، كا 

، كالصالة ليا شركط يجب عمى المسمـ أف يأتي بيا حتى تصح صالتو ،(ُ)سائر عممو"
كلكف ىناؾ ، ككذلؾ ليا مبطالت إف فعميا كانت صالتو باطمة باتفاؽ جميكر الفقياء

إذا فعميا  أختمؼ فييا اإلماميف أبي حنيفة كالشافعي فيما بينيمابعض التصرفات 
تعتبر صالتو تامة كتناكليا اإلماـ البييقي في كتابو  كالمصمي ىؿ تبطؿ صالتو بيا أ

 كىي التي سكؼ اتناكليا في بحثي ىذا كالذم اسميتو )ترجيحات البييقي فيالخالفيات 
 (.باب ما يفسد الصالة كتابو الخالفيات في

تأتي أىمية المكضكع مف أىمية كتاب الخالفيات نفسو لإلماـ البييقي كمف و
ككيؼ كضب  طريقة عرضو لمخالؼ بيف الفقيييف أبي حنيفة كالشافعي )رحميما اهلل(
 كأما منيجي في ،اإلماـ البييقي األحاديث النبكية كآثار الصحابة لالستدالؿ عمى أقكاليـ

 الفقيية التي اختمؼ فييا اإلماـ الشافعي كاإلماـ أبي حنيفةقمت بدراسة المسائؿ ف البحث
الصالة كدرست المسائؿ دراسة فقيية مقارنة عمى سبعة مذاىب، ىي: مفسدات  في باب

عند عرض ، فكالظاىرية، كالزيدية، كاإلمامية الحنفية، كالشافعية، كالمالكية، كالحنابمة،
سمكب مفيـك كاضح الداللة، ثـ ما أككف بأكؿ ما أقـك بو صياغة عنكافو ليا كي طالبالم

                                                            

كقاؿ الييثمي: كفيو القسـ بف عثماف  باب مف اسمو أحمد.، (ُٖٗٓ)، برقـ َِْ/ِ ( المعجـ األكسط:ُ)
كقاؿ: ربما أخطأ. مجمع الزكائد  ،قاؿ البخارم: لو أحاديث ال يتابع عمييا كذكره ابف حباف في الثقات

 .ُٗ/ِ كمنبع الفكائد:
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و في اليامش، ثـ أذكر مف يرجحو البييقي )رحمو اهلل( جعمتو القكؿ األكؿ، كأشرت إل
 ،كافؽ قكلو مف الصحابة كالتابعيف كالفقياء، ثـ أذكر األقكاؿ المخالفة لو كأسيؽ األدلة

كانت مف كتب المذىب أء بعد درج أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ، أبيف كجو الداللة لألدلة، سكا
إف كجدت اعتراضات عمى بعض األدلة، ، ثـ التفاسير ـمف كتب شركح الحديث أـ أ

ف  كىي مف أقكاؿ المخالفيف المعترضيف عمى الدليؿ، أدرجو كاعتراض عمى الدليؿ، كا 
بعد عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ  ،كاف ىناؾ ثمة جكاب عمى ىذا االعتراض أدرجو تحتو

 قد بمغتك . ى مذىب معيفإلأرجح بيف األقكاؿ معتمدان عمى قكة الدليؿ دكف االنحياز 
في العبادات أكثر مف مئة مسألة، لذلؾ اشتركت مع زمالئي في  اإلماـ البييقي مسائؿ

ت رسالتي بحسب تكجييات المجنة العممية في قسـ الفقو كأصكلو بكميتنا، فكان استكماليا
بعنكاف:)ترجيحات البييقي في كتابو الخالفيات مسائؿ سجكد التالكة كسجدة الشكر، كما 
  يفسد الصالة، كسجكد السيك، كصالة الجماعة، كصالة المسافر، دراسة فقيية مقارنة(.

الدراسات السابقة التي تناكلت دراسة ترجيحات صاحب الشخصية اإلماـ  وأما
فيي )ترجيحات البييقي في كتابو الخالفيات في افتتاح  فياتفي كتابو الخال البييقي

 كالصالة المسنكنة، كتارؾ الصالة، الصالة كصفتيا كاألكقات المنيي عف الصالة فييا
)ترجيحات البييقي في التكفيف كحمؿ الجنازة ككضعيا في ككذلؾ ، دراسة فقيية مقارنة(

)ترجيحات البييقي في مكاقيت الصالة كتناكلت رسالة أخرل ، القبر دراسة فقيية مقارنة(
 (.كاآلذاف كستر العكرة دراسة فقيية مقارنة

 أما المطمب األكؿ فكاف، عمى مقدمة كثالثة مطالبفيشتمؿ البحث ا ىذا أمٌ ك  
كالـ المخطئ كالناسي : كأما المطمب الثاني، حكـ الرد باإلشارة إذا سمـ عمى المصمي

 كالمطمب الرابع:، النفخ في الصالةكالمطمب الثالث: حكـ  كالجاىؿ بتحريمو في الصالة،
ككاف المطمب  ؟يبني عمى صالتو كمف سبقو الحدث في الصالة ىؿ يعيد الصالة ا

 ثـ الخاتمة كأىـ النتائج .، أخذ المصحؼ كالقراءة منو في الصالةالخامس: 
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 :املطلب األول
 ه على املصليباإلشازة إذا سّل حكه السّد

بالقكؿ تبطؿ صالتو،  ـ عمى المصمي فردٌ األربعة، عمى أنو إذا سمٌ  األئمةتفؽ ا
سحاؽ، كأبي ثكركركم نحك ذلؾ عف أبي ذرٌ  . لكف اختمفكا إذا (ُ)، كعطاء، كالنخعي، كا 

 :لى عدة أقكاؿإـ عمى المصمي فرد باإلشارة سمٌ 
كال يتكمـ" كىك ما رجحو  باإلشارة ـ عمى المصمي فإنو يردٌ إذا سمٌ " :القول األول

سحاؽ، كأبي ثكر، كبو قاؿ عف أبي ذرٌ  :، ركم ذلؾ(ِ)البييقي بك أ، كعطاء، كالنخعي، كا 
 .(ّ)يكسؼ كبعض الحنفية، كمالؾ، كالشافعي، كأحمد، كالظاىرية، كالزيدية

 :والحجة لهم
لى قباء فجاءت األنصار إ رسكؿ اهلل  "خرج :قاؿ ػ عف ابف عمر ُ

يا بالؿ، كيؼ  :فقاؿ ابف عمر ،فإذا ىك يصمي، فجعمكا يسممكف عميو يسممكف عميو،
 .(ْ)بيده كميا، يعني يشير" ىكذا، :يرد عمييـ كىك يصمي، فقاؿ رأيت رسكؿ اهلل 

  
                                                            

 ، المغني البف قدامة:َُّ/ْ، المجمكع شرح الميذب:ُٖٗ/ُ، المدكنة: ِّٕ/ُينظر: بدائع الصنائع:  (ُ)
ِ/ْٓ. 

 .ّْ/ّكتاب الخالفيات:  (ِ)
، التاج كاإلكميؿ ُٖٗ/ُ ، المدكنة:ُُْ/ُ، شرح فتح القدير: ّْْ/ِينظر: البناية شرح اليداية:  (ّ)

 ، العزيز بشرح الكجيز:َُْ/ْالمجمكع: ، ك ُُّ/ِ ، حمية العمماء:ُّْ/ِ لمختصر خميؿ:
 .ّّٖ/ِ ، نيؿ األكطار:ُُٓ/ِ ، المحمى )مشككؿ كبالحكاشي(:ْٔ/ِ، المغني البف قدامة: ُّٕ/ُُ

، برقـ ّْٓ/ُ(، باب/رد السالـ في الصالة، شرح معاني اآلثار:ِٖٗ، برقـ )ّْٖ/ُسنف أبي داكد: (ْ)
(، باب/عبد اهلل بف عمر، عف ْٕٗ، برقـ )ُّٓ/ِ(، باب/اإلشارة في الصالة، المسند لمشاشي: ُِْٔ)

مدينة البف (، باب/اإلشارة برد السالـ، تأريخ الَِّْ، برقـ )ّٕٔ/ِبالؿ، السنف الكبرل لمبييقي: 
، باب/الرخصة في النـك فيو، كقاؿ الترمذم: ىذا الحديث حسف صحيح، سنف الترمذم: ّْ/ُشبة:

ًحيًح، نيؿ األكطار: ، كقاؿ الشككاني:َِْ/ِ اؿي الصَّ اليوي ًرجى ؿو ًرجى ًديثي ًبالى  .ِّٖ/ِحى
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  :عترض على ذلكاو 
نو أشار بيده حتى يسكنيـ أان لمسالـ حيث يحتمؿ نو حكاية فعؿ، كليس ردٌ إ

 .(ُ)الصالة كيمنعيـ مف السالـ، لئال يشغمكه عف
  :وأجيب على ذلك

الخطكة كالضربة عمى  تفسد الصالة فأشبيتال  ان يسير  عمالن  تعد  إف إشارتو 
 .(ِ)الحربة 

مسجد بني عمرك بف عكؼ،  "دخؿ رسكؿ اهلل : ػ عف عبد اهلل بف عمرِ
 :كدخمت عميو رجاؿ مف األنصار يسممكف عميو، ككاف معو صييب، فسألت صييبان 

 . (ّ)يشير" :قاؿ يصنع إذا كانكا يسممكف عميو كىك يصمي؟ كيؼ كاف رسكؿ اهلل 
كىك يصمي،  "مررت برسكؿ اهلل  :ػ عف ابف عمر عف صييب، أنو قاؿّ

 .(ْ)كال أعممو إال قاؿ إشارة بإصبعو" :إشارة، قاؿ فسممت عميو، فردٌ 
  

                                                            

 .ْٗٓ/ِينظر: التجريد لمقدكرم:  (ُ)
 .ْٗٓ/ِ :ينظر: المصدر السابؽ (ِ)
، برقـ ٓ/ّ(، باب/المصمي يسمـ عميو كيؼ يرد، سنف النسائي: َُُٕ، برقـ )ِّٓ/ِبف ماجو: سنف ا (ّ)

مسند عبد  (، بابْٖٔٓ، برقـ )َّٗ/ْرد السالـ باإلشارة في الصالة، مسند أحمد:  (، بابُُٕٖ)
 .َِْ/ِ، كقاؿ الترمذم: حديث صحيح، سنف الترمذم: اهلل بف عمر بف الخطاب 

، برقـ ّْٔ/ُرد السالـ باإلشارة في الصالة، سنف أبي داكد:  (، بابُُٖٔ، برقـ )ٓ/ّ سنف النسائي: (ْ)
ما جاء في اإلشارة في  (، بابّٕٔ، برقـ )َِّ/ِسنف الترمذم: ، رد السالـ في الصالة (، بابِٔٗ)

الصالة، كقاؿ فيو الترمذم: حديث صييب حسف ال نعرفو إال مف حديث الميث عف بكير، سنف الترمذم: 
، نيؿ األكطار:  كقاؿ الشككاني: .َِْ/ِ قىاؿه ًفيًو مى اًحبي اٍلعىبىاًء كى يىٍيبو ًفي إٍسنىاًدًه نىاًئؿه صى ًديثي صي حى
ِ/ِّٖ-ّّٖ. 
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 :عترض على ذلكاو 
كاف ينياه عف السالـ أك ربما أنو كاف في حالة التشيد كىك يشير  نوأيحتمؿ 
 . (ُ)ان ردٌ  بإصبعو، فظنو

: فقاؿ ،عميو الرجؿ كالمان  كىك يصمي، فردٌ  ،ػ عف ابف عمر أنو سمـ عمى رجؿْ
 .(ِ)ـ عمى أحدكـ كىك يصمي فال يتكمـ، كلكف يشير بيده"" إذا سمٌ 

عميى  في الصالة، فمـ يردٌ "سممت عمى ابف عباس كىك : ػ عف عطاء قاؿٓ
  .(ّ)لي كصافحني"إكبسط يده 
 :عترض على األحاديثاو 

ألف اإلشارة بمعنى الكالـ، كقد  ؛، كذلؾ(ْ)إف األحاديث كميا كانت قبؿ النسخ
ـ عمى "كنا نسمٌ : كذلؾ لما ركم عف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ ،نسخ الكالـ في الصالة

، رجعنا مف عند النجاشي سممنا عميو فمـ يرد عمينا عمينا، فممافي الصالة فيرد ٌ  النبي 
ـ عميؾ في الصالة فترد عمينا؟ قاؿ "إف في الصالة يا رسكؿ اهلل، كنا نسمٌ  :فقمنا

  .(ٔ)پ پ پ: ، ككذلؾ نسخ لنزكؿ اآلية(ٓ)"لشغالن 

  

                                                            

 .ُٕٓ/ُينظر: تبيف الحقائؽ:  (ُ)
مف كاف يرد كيشير بيده كبرأسو، السنف الكبرل  (، بابُْٖٓ، برقـ )ْٕ/ِ : مصنؼ ابف أبي شيبة (ِ)

 اإلشارة برد السالـ. (، بابَّْْ، برقـ )ّٕٔ/ِلمبييقي: 
 (، بابمف كاف يرد كيشير بيده كبرأسو.ْْٖٖ، برقـ )ْٕ/ِمصنؼ ابف أبي شيبة:  (ّ)
تكضيح األحكاـ مف بمكغ  ، رفعي حكـً دليؿو شرعيٍّ أك لفًظًو، بدليؿو آخر مف الكتاب أك السنة : ( النسخّ)

 .ّٖ/ُ المراـ:
 (، بابُِِٗ، برقـ )ُٕ/ِىجرة الحبشة، صحيح مسمـ:  (، بابّٕٖٓبرقـ ) ،ْٔ/ٓ صحيح البخارم: (ٓ)

 تحريـ الكالـ في الصالة كنسخ ما كاف مف إباحتو.
 .ِّٖسكرة البقرة: اآلية:  (ٔ)
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 :وأجيب على ذلك
إنما جعؿ اإلشارة بمعنى الكالـ فيذا باطؿ، ككذلؾ لك كانت ىذه األحاديث قبؿ  

حيث  جابر، كابف مسعكد  ابالمفظ ال باإلشارة، كيؤيده حديث النبي  نسخ الكالـ، لردٌ 
عمييـ،  السالـ، كبعد رجكعيـ مف السفر لـ يردٌ  نيـ كانكا يسممكف عمى النبي فيردٌ إ

عمييـ باإلشارة، حيث  نو لك لـ تكف بعد نسخ الكالـ لكاف ردٌ عمى أ لييـ، فيدؿٌ إفأشار 
 . (ُ)عمـ أنو ممنكع مف الكالـ

ال يجكز لممصمي أف يرد السالـ سكاء كاف باإلشارة أك غير ذلؾ،  :القول الثاني
 .(ِ)بك حنيفةأكبو قاؿ 

  :والحجة لهم
 في الصالة فيردٌ  "كنا نسمـ عمى النبي  :قاؿ ػ عف عبد اهلل بف مسعكد ُ

يا رسكؿ اهلل، كنا  :عمينا، فمما رجعنا مف عند النجاشي سممنا عميو، فمـ يرد عمينا، فقمنا
 .(ّ)("شغالن ل)إف في الصالة  :ـ عميؾ في الصالة فترد عمينا، فقاؿنسمٌ 

  :وجه الداللة
سممت فمـ  :ألف عبد اهلل بف مسعكد قاؿ ؛باإلشارة الحديث أنو ال يجكز الردٌ  يدؿٌ 

( شغالن ل، كىذا يتناكؿ جميع أنكاع الردكد كيدخؿ منيا اإلشارة، كقكلو )إف في الصالة يردٌ 
 .(ْ)عمى السالـ نو ال ينشغؿ عف الصالة بالردٌ أفيو تنبيو عمى 

                                                            

 .ِّٔ/ّ، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: َّْ/ِينظر: تحفة األحكذم:  (ُ)
 .ِْْ/ِ، البناية شرح اليداية: ُٕٓ/ُ، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ:ِّٕ/ُينظر: بدائع الصنائع: (ِ)
 (، بابُِِٗ، برقـ )ُٕ/ِىجرة الحبشة، صحيح مسمـ:  (، بابّٕٖٓ، برقـ )ْٔ/ٓصحيح البخارم:  (ّ)

 تحريـ الكالـ في الصالة كنسخ ما كاف مف إباحتو.
 .ِّٕ/ُ، كبدائع الصنائع: ّٗٓ/ِ ينظر: التجريد لمقدكرم: (ْ)
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في حاجة، فرجعت كىك  "كنا مع رسكؿ اهلل  :قاؿ ػ ما ركم عف جابر ِ
، فمـ أنصرؼ، لى غير القبمة إيصمي عمى راحمتو، ككجيو  فسممت عميو فمـ يرد عميى

 .(ُ)نو لـ يمنعني أف أرد عميؾ إال أني كنت أصمي"إأما  :قاؿ
  :وجه الداللة

 الحديث أنو ال يجكز الرد السالـ باإلشارة كال بالكالـ. يدؿٌ 
 :عترض على ذلكاو 

، فمما  :أنو في ركاية لو كىك في الصالة، قاؿ جابر "فسممت عميو، فأشار الين
 .(ِ)، كأنا أصمي"نفان آ"إنؾ سممت عمين  :دعاني فقاؿفرغ 

 :وأجيب على ذلك
نما ليكؼ عف كالمو لـ يكف رد   ليو رسكؿ اهلل إنو عندما أشار أ ا لمسالـ كا 

نو كجد في نفسو ما اهلل بو عميـ، كذلؾ إفمـ يرد عمين كقاؿ  :حينئذ كليذا قاؿ جابر 
 .(ّ)عميو باإلشارة لـ يجد في نفسو لك عمـ أنو ردٌ 

  :عترض على ذلكاو 
لى دليؿ كال إلمنيي عف السالـ ال لرده ال بد أف يحتاج  ف حمؿ إشارة النبي أ
حاديث ترده كتبطمو، كىي ما رآه ابف عمر كسأؿ عنو بالؿ كصييب ألف األ ؛دليؿ لو


(ْ). 

                                                            

، برقـ ِٕ/ِال يرد السالـ في الصالة، صحيح مسمـ:  (، بابُُِٕ، برقـ )ّٖ/ِصحيح البخارم: (ُ)
 تحريـ الكالـ في الصالة كنسخ ما كاف مف إباحتو. (، بابُِّٓ)

 تحريـ الكالـ في الصالة كنسخ ما كاف مف إباحتو. (، بابُِّّ، برقـ )ُٕ/ِصحيح مسمـ:  (ِ)
 .ّٗٓ/ٗينظر: فتح البارم البف رجب:  (ّ)
 .َّْ/ِ ينظر: تحفة األحكذم: (ْ)
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 لى صاحبيو، لقكلو إكىي أف يمدىا  ،لى ترؾ سنة الكؼإػ إف اإلشارة تؤدم ّ
 .(ُ)"كفكا أيديكـ في الصالة"

لى انتقاؿ قمب المصمي عف إكذلؾ أف السالـ يؤدم  :ػ كاستدلكا بالمعقكؿْ
؛ ألنو يمنعو مف الخشكع، كأما ردٌ  صالتو  السالـ بالقكؿ كاإلشارة فإف ردٌ  كىك مذمـك

 . (ِ)السالـ مف كالـ الناس
ليو ذىب بعض ، حاؿ الصالة فيكجكب رد السالـ إشارة : القول الثالث كا 

 .(ّ) المالكية
 والحجة لهم:

 .(ْ)حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی: ػ قكلو تعالىُ
السالـ بالكالـ، كبو قاؿ سعيد بف المسيب، كالحسف  ال بأس ردٌ  :لرابعالقول ا

 :كذلؾ بأف يقكؿ مثمو قكالن  بأف يردٌ  :قالت ،ماميةف اإلأمامية، إال البصرم، كقتادة، كاإل
 .(ٓ)السالـ عميكـ كليس عميكـ السالـ

  إلمامية:والحجة ل
سألتو عف الرجؿ يسمـ عميو، كىك  :عميو السالـ قاؿ الحسيف ػ عف أبي عبد اهللُ

 يرد، يقكؿ سالـ عميكـ، كال يقكؿ كعميكـ السالـ، فإف رسكؿ اهلل  :في الصالة؟ فقاؿ
 .(ٔ)ىكذا  يصمي فمر بو عمار بف ياسر فسمـ عميو فرد عميو النبي كاف قائمان 

                                                            

 .ِّٕ/ُينظر: بدائع الصنائع:  (ُ)
 .ِْٕ/ُ، كمكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ: ِّٕ/ُينظر: بدائع الصنائع:  (ِ)

 .ُٔٓ/ِ ، البياف كالتحصيؿ:ِّ/ِ مكاىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ: ينظر: (ّ)
 .ٖٔ اآلية: سكرة النساء: (ْ)
 .ّٖٖ/ُ، الخالؼ لمطكسي: ْٔ/ْ، الشرح الكبير عمى المقنع: ِٕٔ/ُينظر: المكطأ بركايتيف:  (ٓ)
، ِّٖ/ِ التسميـ عمى المصمي كالعطاس في الصالة، تيذيب األحكاـ: (، بابُ، برقـ )ّٔٔ/ّالكافي:  (ٔ)

 ذلؾ كالمسنكف.كيفية الصالة كصفتيا كالمفركض مف  (، بابُّْٖ، برقـ )ِّٖ/ِ
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دخمت عمى أبي جعفر عميو السالـ كىك في  :ػ كركل محمد بف مسمـ قاؿِ
كيؼ أصبحت فسكت، فمما  :السالـ عميؾ، قمت :الصالة، فقمت السالـ عميؾ. فقاؿ

 .(ُ)نعـ مثؿ ما قيؿ لو :أيرد السالـ كىك في الصالة، فقاؿ :انصرؼ، قمت لو
 :عترض على قولهماو 

بمغيـ األحاديث، كذلؾ ألنيا صريحة في أف السالـ كرده كالـ ممنكع تلعميـ لـ 
 .(ِ)عنو

  :الرأي الراجح
ليو أصحاب إما ذىب تميؿ إليو الباحثة دلتيـ فالذم أراء الفقياء ك آبعد عرض 

عمى أف ال تزيد  الرد السالـ باإلشارةالقائميف بجكاز  القكؿ األكؿ كىك ما رجحو البييقي
كذلؾ لما استدلكا بو مف أدلة، كما  اإلشارة أكثر مف ثالث حركات حتى ال تبطؿ الصالة

 شارة، كيؤيده بأف ردٌ إ :أم ،بيده نو يردٌ إـ عميو فذا سمٌ إكاف  ركل ابف عمر أف النبي 
اإلشارة  ة محميا، ألفالسالـ كاجب كلكف الكالـ في الصالة ال يجكز لذلؾ يككف اإلشار 

 الخطكة كالضربة عمى الحربة، كاهلل أعمـ. تال يفسد الصالة فأشبي ان يسير  عمالن  تعد  
 
 
 
 
 
 
 

                                                            

 كيفية الصالة كصفتيا كالمفركض مف ذلؾ كالمسنكف. (، بابُّْٗ، برقـ )ِّٗ/ِتيذيب األحكاـ:  (ُ)
 .ِٕٔ/ُالمكطأ بركايتيف:  (ِ)
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  :املطلب الثاىي
 كالو املخطئ والياسي واجلاهل بتحسميه يف الصالة

اختمؼ الفقياء في حكـ كالـ المخطئ كالناسي كالجاىؿ بتحريمو في الصالة 
  :لى عدة أقكاؿإ

"كالـ المخطئ كالناسي كالجاىؿ بتحريمو في الصالة ال يقطع  :القول األول
 كعركة، كعطاء، كابف الزبير، ، كبو قاؿ ابف عباس،(ُ)الصالة " كىك ما رجحو البييقي

ليو ذىب المالكية، كالشافعية، كركاية لمحنابمة، كالظاىرية، كالزيدية، ا  ك  كالحسف،
 .(ِ)ماميةإلكا

 :والحجة لهم
 :(ّ)نصرؼ مف اثنيف، قاؿ ذك اليديفا أف رسكؿ اهلل  بي ىريرة أعف  .ُ

"أصدؽ ذك اليديف؟ فقاؿ  :فقاؿ رسكؿ اهلل  أقصرت الصالة أـ نسيت يا رسكؿ اهلل؟
ـ ثـ كبنر فسجد مثؿ سجكده فصمى اثنيف أخرييف ثـ سمٌ  نعـ، فقاـ رسكؿ اهلل  :الناس

 .(ْ)أك أطكؿ"
                                                            

 .ّٓ/ّكتاب الخالفيات:  (ُ)
، َُٗ/ٖ ، مختصر المزني:ُْٕ/ُ، األـ: َُّ/ُ ، تيذيب المدكنة:ُّٓ/ُ ينظر: المدكنة الكبرل: (ِ)

 نصاؼ في معرفة الراجح في الخالؼ:، اإلْْٔ/ِ، المغني البف قدامة:ٕٕ/ْ ح الميذب:المجمكع شر 
، الركضة الندية ُْٕ/ِ ، المحمى باآلثار:ِٕ/ُ ، المحرر في الفقو عمى مذىب األماـ أحمد:ُّٓ/ِ

 .َِْ/ُ، الخالؼ لمطكسي: َّّ/ُ ، سبؿ السالـ:َُٖ/ُشرح الدرر البيية: 
، كقد رآه كىـ في صالتو ( ذك اليديف: رجؿ مف بني سميـ، يقىاؿي لو الخرباؽ، حجازم، شيد النبي ّ)

كقيؿ بأنو ليس ىك ذا الشماليف، ذك الشماليف رجؿ مف ، فخاطبو، كسمي ذك اليديف ألنيا كانت طكيمة
 ف التابعيف.خزاعة حميؼ لبني زىرة، قتؿ يـك بدر كأما ذك اليديف عاش حتى ركل عنو المتأخركف م

 .ْٕٓ/ِ ، االستيعاب في معرفة األصحاب:ُِٔ/ِ: ينظر: أسد الغابة
ىؿ يأخذ األماـ إذا شؾ بقكؿ الناس، صحيح مسمـ:  (، بابُْٕ، برقـ )ُّٖ/ُصحيح البخارم: (ْ)

السيك في الصالة كالسجكد لو، حيث جاء بمفظ )ثـ سجد سجدتيف كىك  (، بابُُّٖ، برقـ )ٕٖ/ِ
 (.جالس بعد التسميـ
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  :وجه الداللة
في الصالة ال يفسدىا لحديث ذم اليديف،  الحديث عمى أنو مف تكمـ ناسيان  يدؿٌ 

 كلـ يأمر معاكية بف تكمـ في حديث ذم اليديف ككذلؾ الصحابة، ف النبي إحيث 
 .(ُ)، كذلؾ كؿ ما عذر فيو جيالة عذر فيو نسيانان الحكـ إعادة صالتو إذ تكمـ جاىالن 

 :عترض على ذلكاو 
اليديف منسكخ كاف في بداية اإلسالـ، حيث كاف يباح التكمـ في  مإف حديث ذ

تكممكا في الصالة عامديف كلـ  الصالة بدليؿ إف ذا اليديف، كأبا بكر الصديؽ كعمر 
صالة لماالستقباؿ بالصالة مف جديد رغـ أف كالـ العمد مفسد  يأمرىـ رسكؿ اهلل 

 .(ِ)جماعباإل
  :وأجيب على ذلك

تحريـ الكالـ بمكة كراكم  َـّ نو تى إال كجو لدعكل النسخ فيو، حيث  :قاؿ الخطابي
ما أ، ك (ّ)سالـ كذلؾ أنو أسمـ في المدينةىريرة كىك متأخر اإل كاليديف ىك أب كالحديث ذ

، لذلؾ لسؤاؿ النبي  ألنيـ قالكا جكابان  ؛قكؿ المصميف "بنعـ" لـ يقدح في صالتيـ
اليديف تكمـ كالمكره إلصالح الصالة؛  األف ذ ؛إجابتيـ كانت كاجبة عمييـ في الصالة

فكاف يظف أف الصالة قد خففت لذلؾ لـ يكف كالمو  ألنو كاف الزماف كقت نزكؿ الكحي،
  .(ْ)مبطؿ لمصالة

لكجكب  ما أنيـ تكممكا كالمكرىيف شرعان إ :نففيه احتماالكأما كالـ الصحابة 
بي سعيد بف أاإلعادة ألجؿ ىذا الكالـ بدليؿ عف  لذلؾ لـ يأمر النبي  مجاكبتو 

                                                            

 .ْْٔ/ِينظر: المغني:  (ُ)
 .ِّْ/ُينظر: بدائع الصنائع:  (ِ)
 .ٕٓٔ/ُينظر: شرح التمقيف:  (ّ)
 .ُٖٔػ-ُٕٔ/ّينظر: شرح مسند الشافعي:  (ْ)
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ما منعؾ أف  :دعاه كىك يصمي، فصمى ثـ أتاه فقاؿ المعمى األنصارم، "أف النبي 
 ٴۇ ۈ ۈ: لـ يقؿ أ" :إني كنت أصمي، فقاؿ :تجيبني إذ دعكتؾ؟ قاؿ

  .(ِ)...الخ"(ُ)ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
قكؿ الصحابة، حيث يحتمؿ أنيـ ف الراكم تكسع في نقؿ إف :ما االحتمال الثانيأو 
نما أكمئكا برؤكسيـ كذلؾ في ركاية حماد بف زيد عف أيكب أف الصحابة لـ  لـ يتكممكا، كا 
 .(ّ)أكمئكا إشارة عمى جكابيـ بنعـ أنيـيتكممكا، كك

 :عترض على ذلكاو 
ألنيا في سكرة البقرة كىي مدنية لذلؾ فكالـ  ؛إف اآلية الناسخة ىي مدنية

ىريرة أف تتقدـ اآلية الحتماؿ  ينظر، ككذلؾ ال يمـز مف تأخر إسالـ أبالخطابي فيو 
كأراد  نقؿ الحديث مف غيره، ىريرة  اأنيا نزلت بعد إسالمو، ككذلؾ يحتمؿ أف أب

ليو مقامو، إكأقاـ المضاؼ  صمى بأصحابنا، محذكؼ المضاؼ، :أم ،بقكلو )صمى بنا(
ىريرة  كإف ذا اليديف قتؿ يـك بدر، كأب كيؤيد عدـ صحة دعكة الخطابي ما نقمو الزىرم
 .(ْ)سنيف مف إسالمو إال بعد أربع أسمـ عاـ خيبر كىك متأخر كلـ يصطحب النبي 

 :وأجيب على ذلك
نا أ "بينما أنو في ركاية يحيى بف أبي كثير عف أبف سممة عف أبي ىريرة 

 .( ٓ)صالة الظير" أصمي مع رسكؿ اهلل 

                                                            

 .ِْ اآلية: سكرة األنفاؿ: (ُ)
ًة اٍلًكتىاًب. (، بابْْْٕ، برقـ )َِ/ٔ صحيح البخارم: (ِ) اءى ًفي فىاًتحى  مىا جى
 .ٔٓٔ/ُ، شرح التمقيف: ْٓ/ّ ينظر: الخالفيات: (ّ)
 .ُٓٓ/ُ ينظر: تبيف الحقائؽ: (ْ)
 السيك في الصالة كالسجكد لو. (، بابَُِّ، برقـ )ٕٖ/ِ صحيح مسمـ: (ٓ)
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"إف اهلل تجاكز لي عف أمتي الخطأ  :قاؿ إف رسكؿ اهلل  ػ عف ابف عباس ِ
 .(ُ)كالنسياف كما استكرىكا عميو"

  :وجه الداللة
نو ال يكجب إحيث  ،الحديث عمى أف كالـ الناسي بمنزلة سالـ الناسي يدؿٌ 

ف كاف كالمان  ألف العمؿ القميؿ في الصالة معفك عنو كذلؾ الكالـ  ؛فساد الصالة كا 
 .(ِ)القميؿ

 :عترض على ذلكاو 
كذلؾ ألف السالـ نفسو غير مضاد  ؛حمؿ كالـ الناسي عمى السالـ غير سديد

أما الكالـ فال يغمب كجكده ألنو مف  ،حيث فيو معنى الدعاء لمصالة؛ ألنو مف جنسو
عميو :حكمو ككذلؾ فإف الحديث محمكؿ عمى رفع اإلثـ كالعقاب لكف ،غير جنس الكالـ

 .(ّ)القتؿ الخطأ الكفارة لكف رفع اإلثـ عف القاتؿ بالخطأ كجب فيأكما  إعادة الصالة
مِّى مىعى رىسيكًؿ المًَّو ػ ّ مىًمىِّ قىاؿى بىٍينىا أىنىا أيصى كىـً الس  ٍف ميعىاًكيىةى ٍبًف اٍلحى ًإٍذ عىطىسى  عى

اًنى مى ميؾى المَّوي. فىرى ؿه ًمفى اٍلقىٍكـً فىقيٍمتي يىٍرحى ـٍ  رىجي ـٍ فىقيٍمتي كىاثيٍكؿى أيمِّيىاٍه مىا شىٍأنيكي اًرًى اٍلقىٍكـي ًبأىٍبصى
مِّتيكنىًنى لىًكنِّى  ـٍ فىمىمَّا رىأىٍيتيييـٍ ييصى اًذًى مىى أىٍفخى ـٍ عى عىميكا يىٍضًربيكفى ًبأىٍيًديًي . فىجى كفى ًإلىىَّ سىكىت  تىٍنظيري

مَّى رىسيكؿي المًَّو  ا ًمٍنوي فىًبأىًبى ىيكى كى  فىمىمَّا صى أيمِّى مىا رىأىٍيتي ميعىمِّمنا قىٍبمىوي كىالى بىٍعدىهي أىٍحسىفى تىٍعًميمن

                                                            

ذكر األخبار عما كضع اهلل بفضمو عف ىذه األمة،  (، بابُِٕٗ، برقـ )َِِ/ُٔصحيح ابف حباف:  (ُ)
، سنف الدارقطني: اب(، بٕٓٔ، برقـ )ِٓ/ِ المعجـ الصغير لمطبراني: ًف اٍسميوي كىًنيزه ، َُٕ/ْ الكاؼ مى

"إف اهلل كضع عف أمتي.." سنف ابف ماجة:  النذكر، كركاه ابف ماجة بمفظ اخر (، بابّّبرقـ )
طالؽ المكره كالناسي، كقاؿ الحاكـ: حديث صحيح عمى شرط الشيخيف،  (، بابَِْٔ، برقـ )َُِ/ّ

الحسف القارم: صحيح بطرقو، ينظر مرقاة المفاتيح شرح مشكاة  ، كقاؿ ابكُٖٗ/ِالمستدرؾ لمحاكـ: 
 .َِْٓ/ٗ المصابيح:

 .ُّْ/ْ ، بذؿ المجيكد في حؿ سنف أبي داكد:ُٓٓ/ُينظر: تبيف الحقائؽ:  (ِ)
 .ُّٖ/ٗ، لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح: ِّْ/ُينظر: بدائع الصنائع:  (ّ)
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نً  بىنً  يفىكىالمًَّو مىا كىيىرى رى الىةى الى يىٍصميحي ًفييىا شىٍىءه ًمٍف »قىاؿى  يكىالى شىتىمىنً  يكىالى ضى ًإفَّ ىىًذًه الصَّ
ًقرىاءىةي اٍلقيٍرآفً كىالىـً النَّاًس ًإنَّمىا ىيكى التٍَّسًبيحي كىالتَّكٍ   . (ُ)«ًبيري كى

 :وجه الداللة
كذلؾ أنو لـ يأمره  ،إف كالـ الجاىؿ بتحريـ الكالـ في الصالة ال يبطؿ الصالة

 .(ِ)بإعادة الصالة رسكؿ اهلل 
  :عترض على ذلكاو 

إف كؿ ما ال يصمح في الصالة فمباشرتو مفسد لمصالة كاألكؿ كالشرب 
 .(ّ)كغيرىا

كىك منطمؽ إلى بنى  قاؿ أرسمني رسكؿ اهلل   جابرػ ما ركم عف ْ
كأكمأ زىير بيده  -ىكذا  :المصطمؽ فأتيتو كىك يصمى عمى بعيره فكممتو فقاؿ لي بيده

كأنا أسمعو يقرأ  -بيده نحك األرض  فأكمأ زىير أيضان  -ثـ كممتو فقاؿ لي ىكذا  -
فإنو لـ يمنعني أف أكممؾ إال " ما فعمت في الذل أرسمتؾ لو :يكمئ برأسو فمما فرغ قاؿ

 .(ْ)"يأنى كنت أصم
  :وجه الداللة

في زمف بني  الحديث عمى أف تحريـ الكالـ في الصالة كاف ثابتان  يدؿٌ 
ف غزكة بني المصطمؽ سنة خمس مف اليجرة، ما إسالـ أبي ىريرة كاف أك  المصطمؽ، كا 

 )ذم اليديف( حديثزمف خيبر بعد بني المصطمؽ، لذلؾ حديث ابف مسعكد متقدـ عمى 
بف أرقـ، كابف مسعكد ىما عاـ اككذلؾ حديث  كالمتقدـ ال يمكنو نسخ المتأخر، بأعكاـ،

 .(ٓ)لذلؾ الخاص يخصص العاـ كحديث ذم اليديف خاص،
                                                            

 تحريـ الكالـ في الصالة كنسخ ما كاف مف اباحتو. اب(، بُِِٕ، برقـ )َٕ/ِ صحيح مسمـ: (ُ)
 .ُْْ/ْ ينظر: بذؿ المجيكد في حؿ سنف ابي داكد: (ِ)
 .ُْْ/ْ ينظر: المصدر السابؽ: (ّ)
 (، باب تحريـ الكالـ في الصالة كنسخ ما كاف مف اباحتو.ُِّْ، برقـ )ُٕ/ِصحيح مسمـ: (ْ)
 .َُٖ/ُ ، الركضة الندية:َّّ/ُ ينظر: سبؿ السالـ: (ٓ)
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بطمت صالتو،  ك نسيانان أ أك ساىيان  مف تكمـ في صالتو عامدان  :القول الثاني
بك أكالثكرم، كبو قاؿ  بي سميماف،أكحماد بف  ليو ذىب ابف المسيب، كالنخعي، كقتادة،ا  ك 

 .(ُ)حنيفة، كركاية لمحنابمة
 :والحجة لهم

كىك في الصالة فيرد  كنا نسمـ عمى رسكؿ اهلل  :قاؿ ،عف عبد اهلل  .ُ
كنا نسمـ  ،عمينا فقمنا يا رسكؿ اهلل عمينا فمما رجعنا مف عند النجاشي سممنا عميو فمـ يردٌ 

 .(ِ)"عميؾ في الصالة فترد عمينا. فقاؿ "إف في الصالة شغالن 
 :وجه الداللة

ألف المصمي  ؛ثـ نيى عنو الحديث عمى أف الكالـ في الصالة كاف مباحان  يدؿٌ 
 .(ّ)غيره ـأ كاف عامدان أحاؿ مف األحكاؿ سكاء  مشغكؿ في صالتو فال يتكمـ بأم

في الصالة، يكمـ أحدنا صاحبيو بالحاجة  " كنا نتكمـ:ػ عف زيد بف أرقـ قاؿِ
، (ْ)پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ :حتى نزلت ىذه اآلية

 . (ٓ)فأمرنا بالسككت كنيينا عف الكالـ في الصالة"
  

                                                            

، تبيف ِٔ/ُ ، اليداية في شرح بداية المبتدئ:ِّّ/ُ ، بدائع الصنائع:ُُّ/ُ المبسكط: ينظر: (ُ)
، رؤكس المسائؿ ِِٖ/ِ ، الفركع كتصحيح الفركع:ْْٔ/ِ ، المغني البف قدامة:ُْٓ/ُ الحقائؽ:

 .ُٖٓ/ُالخالفية عمى مذىب ابي عبد اهلل: 
الىًة، صحيح مسمـ:  (، بابُُٗٗ، برقـ )ٖٕ/ِصحيح البخارم: (ِ) ٍنوي ًمفى اٍلكىالىـً ًفي الصَّ ا ييٍنيىى عى مى

 تحريـ الكالـ في الصالة كنسخ ما كاف مف اباحتو. باب ، (ُِِٗ، برقـ )ُٕ/ِ
 .ِٗٔ/ٗ ينظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح: (ّ)
 .ِّٖ اآلية: سكرة البقرة: (ْ)
ما ينيى عنو مف الكالـ في الصالة، صحيح مسمـ:  (، بابََُِ، برقـ )ٕٗ/ِ ارم:صحيح البخ (ٓ)

 تحريـ الكالـ في الصالة كنسخ ما كاف مف اباحتو. (، بابُُِّ، برقـ )ُٕ/ِ
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 :وجه الداللة
كلـ يفرؽ بيف  ،الحديث عمى تحريـ الكالـ في الصالة ككجكب السككت فيو يدؿٌ  

ألنو منافي  ،العامد كالناسي، ألف القنكت ىك الطاعة كالخشكع فيجب ترؾ الكالـ
 (ُ)حديث زيد بف أرقـ ناسخ حديث ذم اليديف  فأعمى  مما يدؿٌ  لمخشكع،
 :عترض على ذلكاو 

كلكف النظر  بي ىريرة أك بعده،أإف الحديث ليس فيو بياف عمى ككنو قبؿ حديث 
كاف مف متقدمي األنصار في  ألف راكم الحديث زيد بف أرقـ ؛كذلؾ نو قبموأيشيد عمى 

سالـ، فيحتمؿ نزكؿ النص في بداية اليجرة، ككذلؾ يحتمؿ أف يككف التحريـ ثبت اإل
مف الكقت الذم ذكر ابف مسعكد ثـ جاءت اآلية مكافقة كمؤكدة لو، كأما حديث ذم 

مستثنى  ئالناسي كالجاىؿ كالمخطسالـ لذلؾ بي ىريرة كىك متأخر اإلأاليديف فراكيو 
مف النص كمف حديث ابف مسعكد 

(ِ). 
 :الرأي الراجح
ليو إما ذىب تميؿ إليو الباحثة  اء الفقياء كأدلتيـ كمناقشتيا فالذمر آبعد عرض 

ال  ف الكالـ في الصالة سيكان إأصحاب القكؿ األكؿ كىك ما رجحو البييقي القائميف 
عادة إ تثبت عدـ بطالف صالة المخطئ كالناسي كلـ يأمر  يبطميا، كذلؾ لكركد أدلة

ككذلؾ لعمـك األدلة الدالة عمى رفع الخطأ كالنسياف عف ىذه األمة، ككذلؾ  صالتيـ،
في  ان نص يعد  المشيكر في قصة ذم اليديف، كىك  ، بي ىريرةأصحة داللة حديث 

ه دعكل غير صحيحة كال ف بأف حديث ذم اليديف منسكخ، فيذك ما القائمأمحؿ النزاع، ك 
 تثبت بمجرد االحتماؿ كأف حديث ذم اليديف أكلى بالتقديـ ألنو متأخر، كاهلل أعمـ.

 
                                                            

 .ُِ/ٔ ، شرح ابف بطاؿ:ِٓٔ/ٗينظر: التكضيح لشرح الجامع الصحيح:  (ُ)
 .ِِ/ٔبطاؿ:  ، شرح ابفٕٖ/ْينظر: المجمكع شرح الميذب:  (ِ)



 

 212 

6 

 :املطلب الثالث
 يف الصالة (ُ)اليفخ

 :لى عدة أقكاؿإ ؟ىؿ تبطؿ صالتو ،اختمؼ الفقياء في حكـ مف نفخ في صالتو
لـ تبطؿ صالتو "إذا نفخ في الصالة كلـ يبف مف كالمو حرفاف  :القول األول

ماـ أحمد في ركاية، كالزيدية، كاإل ليو ذىب الشافعية،ا  ، ك (ِ)"كىك ما رجحو البييقي
بجكاز النفخ  (ْ)، كركم عف الصحابي قدامة بف عبداهلل بف عمار الكالبي(ّ)ماميةكاإل

 .(ٓ)مطمقان 
  :والحجة لهم

ثـ  ،انكسفت الشمس عمى عيد رسكؿ اهلل : قاؿ ،عف عبد اهلل بف عمرك .ُ
 .(ٔ)لخ"إأؼ"... " أؼ، :ثـ نفخ في آخر سجكده، فقاؿ :قاؿ ،ذكر الحديث )...(

                                                            

 .َِّ/ُ، التعريفات الفقيية: ّّٕ/ٓالنفخ: إخراج الريح مف الفـ، ينظر: تاج العركس:  (ُ)
 .ّٔ/ّكتاب الخالفيات:  (ِ)
، نياية المحتاج إلى شرح المنياج: َُٖ/ْ، فتح العزيز بشرح الكجيز: ْٔ/ُينظر: االقناع لمماكردم:  (ّ)

، ّْٕ/ِ، نيؿ األكطار:ُٖٔ/ُكبير عمى متف المقنع:، الشرح الَْ/ِ، المغني البف قدامة:ّٕ/ِ
 .َْٕ/ُالخالؼ لمطكسي: 

ٍبد المًَّو العامرم، لوي صيحبىةه، عداده في أىؿ الحجاز كقد أسمـ قديما كسكف مكة، كلـ يياجر كأقاـ  ْ)) ىك أىبيك عى
كىل عىف النًَّبٌي  كابف أخيو حميد ٍبف  ، المكي. ركل عنو: أيمف ٍبف نابؿ بركبة في البدك مف بالد نجد، رى

ىػ. َٗ-ُٖ تكفي ما بيف ، ركل لو التٍِّرًمًذٌم، كالنَّسىائي، كابف ماجو، كقد كقع لنا حديثو بعمك‘ كالب العامرم
 .َٗٗ/ِ ، تأريخ اإلسالـ:ُٓٓ/ِّ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ: : ينظر

 . ّْٕ/ِ ( ينظر: نيؿ األكطار:ٓ)
، برقـ ُّٕ/ّ مف قاؿ يركع ركعتيف، سنف النسائي: (، بابُُْٗبرقـ )، َُّ/ُسنف أبي داكد:  (ٔ)

مسند عبد اهلل بف عمرك رضى اهلل  (، بابّْٖٔ، برقـ )ُٗٓ/ِنكع آخر، مسند احمد:  (، بابُِْٖ)
تعالى عنيما، كقاؿ شعيب األرناؤكط: صحيح، كىذا إسناد حسف، ينظر: مسند الصحابة في الكتب 

 .ِْٔ/ُّالتسعة: 



 

 220 

6 

  :وجه الداللة
 )أؼ( :ذا لـ يكف حرفاف، كأما قكلوإف النفخ ال يقطع الصالة أالحديث عمى  يدؿٌ 

حتى تشدد الفاء فيككف ثالثة أحرؼ مف التأفيؼ، كذلؾ النافخ ال يخرج  فال يككف كالمان 
الفاء مف نفخو مشددة كال يكاد يخرجيا فاء صادقة مف مخرجيا كلكنو يفشييا مف غير 

 .( ُ)طباؽ السف عمى الشفة كما كاف كذلؾ لـ يكف كالمان..إ
  :عترض على ذلكاو 

 .(ِ) في الصالة ثـ نسخ ان إف حديث الكسكؼ كرد عندما كاف الكالـ مباح
" قمت لقدامة بف عبداهلل بف عمار الكالبي صاحب :ػ عف أيمف بف نابؿ، قاؿِ
 .(ّ)انفخكا" :فقاؿ إنا نتأذل بريش الحماـ في المسجد الحراـ إذا سجدنا،: رسكؿ اهلل 

النفخ المسمكع يفسد الصالة، سكاء أراد بو التأفيؼ أك لـ يرد، كىك  :القول الثاني
ىؿ الككفة، كبو قاؿ أبك حنيفة، كمحمد، كركاية لمالؾ، أك  سفياف الثكرم،قكؿ 

 .(ْ)كالظاىرية
 :والحجة لهم

"سمعت : سألت أـ سممة عف النفخ في الصالة، فقالت :ػ عف أبي صالحُ
 .(ٓ)إذا سجدت يا رباح فتنرب كجيؾ" :يقكؿ لغالـ لنا رسكؿ اهلل 

                                                            

 .ِٗٓ/ُينظر: معالـ السنف:  (ُ)
 .ٗٓ/ُينظر: المبسكط:  (ِ)
، ّٗٓ/ِ(، باب/الصحابة، السنف الكبرل لمبييقي: ُٓٗ، برقـ )ْٖ/ّ تأريخ ابف معيف ػ ركاية الدكرم: (ّ)

 (، باب ما جاء في النفخ في مكضع السجكد.ّّٓٔبرقـ )
، ٖٓٔ/ُ، شرح التمقيف: ُٔٓ/ُحقائؽ:، تبيف الُْٓ/ُ، تحفة الفقياء: ِّْ/ُينظر: بدائع الصنائع:  (ْ)

 .ُِْ/ِ، المحمى )مشككؿ كبالحكاشي(: َُّ/ِ ، التاج كاإلكميؿ:ٖٓٔ/ُ
ما جاء في كراىية النفخ في الصالة، كقاؿ أبك عيسى:  (، بابِّٖ، برقـ )ُْٔ/ِسنف الترمذم:  (ٓ)

 .ٕ/ِإسناده ليس بذاؾ، األحكاـ الكسطى: 
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رباح كىك  :عمى غالـ لنا، يقاؿ لو "مرن رسكؿ اهلل : ـ سممة قالتأػ عف ِ
فإنو مف نفخ فقد ، ال تنفخ ،، يا رباحيصمي، فمما سجد نفخ، فقاؿ لو رسكؿ اهلل 

 .(ُ)تكمـ"
  :وجه الداللة للحديثين

)مف نفخ  :بقكلو ،ف عمى أف النفخ يعتبر كالما، كذلؾ ما نص فيواالحديث يدؿٌ 
 فقد تكمـ(، ألف أقؿ ما يحصؿ بو انتظاـ الحركؼ ىك حرفاف كىك مكجكد في التأفيؼ،

 .(ِ)فيك يبطؿ الصالة ان كمازاؿ ككنو مسمكع
  :عترض على ذلكاو 

ف صح فإ :قاؿ ابف حجر نو لـ يكف فيو حجة عمى إف الحديث ضعيؼ، حتى كا 
نما يستفاد مف قكلو  ،رباح بإعادة الصالة ألنو لـ يأمر النبي  ؛إبطاؿ الصالة بالنفخ كا 

كتتريب الكجو بالتراب ككراىية النفخ  ،)ترب كجيؾ( ىك استحباب السجكد عمى األرض
 .(ّ)التراب ألف السجكد عمى التراب أفضؿ مف السجكد عمى الحائؿ بينو كبيف ؛فيو

لنفخ عف النفخ في السجكد كعف ا "نيى رسكؿ اهلل  :قاؿ ،ػ عف زيد بف ثابتّ
 .(ْ)في الشراب"

                                                            

النيي عف النفخ في الصالة، كقاؿ ابف الخراط: في  (، بابّٓٓ، برقـ )ِّٗ/ُالسنف الكبرل لمنسائي:  (ُ)
، كقاؿ البمكشي: رجالو بيف ثقة كصدكؽ، ٕ/ِإسناده عنبسة بف األزىر كال يحتج بو، األحكاـ الكسطى: 

 .ُّٓ/ْ مسند اسحاؽ بف راىكية:
 .ِّْ/ُ ينظر: بدائع الصنائع: (ِ)
 .ٖٓ/ّ ينظر: فتح البارم ألبف حجر: (ّ)
أبك الزناد عف خارجة بف زيد بف ثابت، المعجـ  (، بابَْٕٖ، برقـ )ُّٕ/ٓالمعجـ الكبير لمطبراني:  (ْ)

مف اسمو أحمد، )جاء بمفظ كالنفخ في الطعاـ(، كقاؿ السيكطي:  (، بابُِْٖ، برقـ )ُِّ/ِ األكسط:
ياس كىك ، كقاؿ العراقي: فيو خالد بف الِّٕ/ِحديث حسف، الجامع الصغير مف حديث البشير: 

، كقاؿ البييقي: حديث زيد بف ثابت مرفكعا، ضعيؼ بمرة، َٔٓ/ُ متركؾ، التنكير شرح جامع الصغير:
 .ّْٕ/ِ نيؿ األكطار:
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  :وجه الداللة
ألنو ينافي الخشكع في الصالة  ؛الحديث عمى النيي النفخ في السجكد يدؿٌ 

 . (ُ)فمذلؾ نيى عنو
لياه شيء في صالتو أ"مف  :قاؿ رسكؿ اهلل  :قاؿ ،ػ عف أنس بف مالؾْ

 .(ِ)فذاؾ حظو كالنفخ كالـ"
ىك اسـ لمحركؼ المنظكمة ػ كذلؾ المغة تؤيده، كذلؾ أف الكالـ في العرؼ ٓ

كأقؿ ما يحصؿ بو مف تككف الكممة ىك حرفاف كلقد كجد في التأفيؼ،  التي تسمع،
ميمؿ،  :ألف الكالـ في المغة نكعاف ؛كليس مف شركط الكالـ أف يككف مفيكمان 

لذلؾ لك تكمـ المصمي في صالتو بكالـ ميمؿ تفسد صالتو، فمف باب  كمستعمؿ،
حيث جعمكه لمتبعيد عمى طريؽ  ألنو مستعمؿ في المغة، ؛تأفيؼاألكلى فساد الصالة بال

ذكر في القرآف الكريـ كتحريـ استعمالو ف االستخفاؼ، كأما الدليؿ عمى ككنو يعتبر كالمان 
عمى أنو  فيدؿٌ  ( قكؿ، فجعؿ )أؼٌ (ّ)ھ ہ ہ ہ :لقكلو تعالى ،في حؽ األبكيف

 .(ْ)كالـ كالكالـ مفسد لمصالة
ركم عف ابف  مع الكراىية، ،النفخ ال يبطؿ الصالة مطمقان  :القول الثالث
سحاؽ، كركاية لمالؾ، ا  ك  كابف سيريف، كالنخعي، كيحيى بف كثير، مسعكد، كابف عباس،

 . (ٓ)اـ أحمدمكركاية لإل بي حنيفة،أبك يكسؼ صاحب أكبو قاؿ 

                                                            

 .ّٖٔ/ْينظر: السراج المنير شرح الجامع الصغير:  (ُ)
قاؿ الشككاني: في إسناده نكح بف أبي  ، ، كقاؿ البييقي: حديث ضعيؼَُُ/ِنصب الراية لمزيمعي: (ِ)

 .ّْٕ/ِمريـ كىك مترؾ الحديث ال يحتج بو، نيؿ األكطار:
 .ِّ اآلية: سراء:سكرة اإل (ّ)
 .ّٖٔ/ُ، المحيط البرىاني: ِّْ/ُينظر: بدائع الصنائع:  (ْ)
، ُْٓ/ُء: ، تحفة الفقياَُّ/ِ، التاج كاإلكميؿ:ٖٓٔ/ُ، شرح التمقيف: ّْٕ/ِينظر: نيؿ األكطار:  (ٓ)

 .َْٗ/ُ، الممتع في شرح المقنع: َْ/ِ، المغني: ِّْ/ُبدائع الصنائع: 
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  :والحجة لهم
، ثـ ذكر انكسفت الشمس عمى عيد رسكؿ اهلل : قاؿ ،عف عبد اهلل بف عمرك

 .(ُ)لخ". إأؼ".. " أؼ، :ثـ نفخ في آخر سجكده، فقاؿ: الحديث )...( قاؿ
 :وجه الداللة

نفخ في سجكده كقاؿ "أؼ، أؼ " كىذا مما يدؿ  قد ذكر في الحديث أف النبي 
 :ينفخ عف قصد ألنو قاؿ ككاف  ، كقد صرح بظيكر حرفيف،ان عمى أنو كاف مسمكع

كعرضت عمى النار، فجعمت أنفخ خشية أف يغشاكـ حرىا، كالنفخ ليذا الغرض ال يقع 
لـ يعد  ألف النبي  ؛ككؿ ىذا يدؿ عمى عدـ بطالف الصالة إال بالقصد إليو،

 .(ِ)صالتو
 :الرأي الراجح

ليو أصحاب إليو كأرجحو ما ذىب إبعد عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ فالذم أميؿ 
"إذا نفخ في الصالة كلـ يبف مف كالمو حرفاف لـ تبطؿ الصالة "  :فك القائمالقكؿ األكؿ 

ف بأف النفخ المسمكع ك صحاب القكؿ الثاني القائمأكذلؾ ألدلتيـ القكية في إسنادىا، أما 
فأقكؿ ربما يككف شخص مريض كال  يفسد الصالة سكاء أراد بو التأفيؼ أك لـ يرد،

ينفخ مف شدة ألمو كيؼ يعقؿ بأف تفسد يستطيع إمساؾ نفسو في الصالة حيث 
 صالتو؟! كاهلل أعمـ.

                                                            

، برقـ ُّٕ/ّ(، باب/مف قاؿ يركع ركعتيف، سنف النسائي:ُُْٗ، برقـ )َُّ/ُسنف أبي داكد: ( ُ)
(، باب/مسند عبد اهلل بف عمرك رضى اهلل ّْٖٔ، برقـ )ُٗٓ/ِ(، باب/نكع آخر، مسند احمد: ُِْٖ)

عنيما، كقاؿ شعيب األرناؤكط: صحيح، كىذا إسناد حسف، ينظر: مسند الصحابة في الكتب تعالى 
 .ِْٔ/ُّالتسعة: 

 .ّٕٔ/ّينظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (ِ)
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 :املطلب السابع
 مً سبقه احلدث يف الصالة

يبني عمى  كأىؿ يعيد الصالة  ،اختمؼ الفقياء في مف سبقو الحدث في الصالة
 :عمى ثالثة أقكاؿ ؟صالتو

ستأنؼ صالتو"، كىذا ما رجحو ا"مف سبقو الحدث في الصالة  :القول األول
 اإلماـ كالنخعي، كمكحكؿ، كابف سيريف، كبو قاؿ كعطاء، ، كىك قكؿ الحسف،(ُ)البييقي

كالشافعية في الصحيح مف  ،(ِ)لؾ )كاستثنى منو الرعاؼ كذلؾ يبنى صالتو منو(ما
 .(ّ)مامية في ركايةماـ أحمد، كاإلالمذىب، كالصحيح عند اإل

 :والحجة لهم
 "إذا كجد أحدكـ في بطنو شيئان  قاؿ رسكؿ اهلل  :قاؿ ،عف أبى ىريرة .ُ

أك يجد  مف المسجد حتى يسمع صكتان  جفَّ فأشكؿ عميو أخرج منو شيء أـ ال فال يخرى 
 .(ْ)"ريحان 

"إذا فسا أحدكـ في الصالة : قاؿ رسكؿ اهلل  :قاؿ ،ػ عف عمي بف طمؽِ
 .(ٓ)فميتكضأ كليعد صالتو" فمينصرؼ

                                                            

 .ٔٔ/ّ كتاب الخالفيات: (ُ)
ة الدسكقي ، حاشيَُٗ/ُ، بداية المجتيد كنياية المقتصد:َُٕ/ِ ينظر: التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ: (ِ)

 .ِٕٖ/ُعمى الشرح الكبير: 
، الميذب في فقو اإلماـ الشافعي: ّٓ/ُ، كالتنبيو في الفقو الشافعي:ُِٕ/ِ :ُينظر: حمية العمماء ط (ّ)

، اليداية عمى مذىب َٖٓ/ِ، المغني البف قدامة:َِّ/ِ، كالبياف في مذىب اإلماـ الشافعي: ُْٔ/ُ
 .َُْ/ُ، الخالؼ لمطكسي:َٗ/ُاإلماـ أحمد:

الدليؿ عمى أف مف تيقف الطيارة ثـ شؾ فى الحدث فمو أف  (، بابُّٖ، برقـ )َُٗ/ُصحيح مسمـ: (ْ)
 يصمى بطيارتو تمؾ.

ًة، سنف الدارقطني:  (، بابَِٓ، برقـ )ّٓ/ُسنف أبي داكد: (ٓ) الى (، َُ، برقـ )ُّٓ/ُمىٍف ييٍحًدثي ًفي الصَّ
في الكضكء مف الخارج مف البدف كالرعاؼ كالقيء كالحجامة كنحكه.، كقاؿ ابف الممقف: حديث جيد  باب

قىاؿى  ، كقاؿ الزيمعي:َْٔ/ّ، كقاؿ الترمذم: حديث حسف، سنف الترمذم: ٕٗ/ْاألسناد، البدر المنير:
نىفً  ـو اٍلحى ـى ٍبفى سىالَّ اًؿ، نصب اٍبفي اٍلقىطَّاًف: كىذا حديث ال يصح، فىًإفَّ ميٍسًم ًمًؾ مىٍجييكؿي اٍلحى ٍبًد اٍلمى يَّ أىبىا عى

 .ِٔ/ِالراية:
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  :ينوجه الداللة للحديث
عمى أف المصمي ال يخرج مف صالتو حتى يسمع  بي ىريرة أ حديث يدؿٌ 

ف خرج مف صالتو فعميو أف يستأنؼ الصالة بدليؿ حديث عمي بف  صكتا أك ريحان  كا 
ألنو يدؿ داللة صريحة عمى إعادة الصالة، كذلؾ إذا أحدث المصمي في  ؛طمؽ

ركج الريح ألف خ صالتو، فيجب عميو أف يستأنؼ الصالة مف أكليا، كال يبني عمييا؛
 .(ُ)يبطؿ الصالة كالكضكء

 :واعترض على ذلك
 .(ِ)يحمؿ ىذا الحديث عمى مف تعمد بانتقاض كضكئو، أك عمى األفضمية

أك  أك ريح،، كؿ ما خرج مف المصمي مف بدنو مف بكؿ، أك غائط :القول الثاني
أف ، أك دـ سائؿ مف جرح أك دمؿ بو بغير صنعو، ال تفسد الصالة فيجكز لو (ّ)رعاؼ

، (ْ)، كىك قكؿ الخمفاء الراشديف كالعبادلة الثالثةيتكضأ كيبني عمى صالة استحسانان 
ماـ أحمد نس بف مالؾ، كسمماف الفارسي، كبيذا قاؿ الحنفية، كالشافعي في القديـ، كاإلأك 

 .(ٓ)مامية في ركايةفي ركاية، كاليو ذىب الظاىرية، كالزيدية، كاإل
  

                                                            

 .ُٔ/ُّ ينظر: شرح سنف أبي داكد: (ُ)
 .ِّٖ/ِينظر: البناية شرح اليداية: ( ِ)
، تاج َِّ/ُ: ينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ( الرعاؼ: خركج الدـ مف األنؼ. ّ)

 .ُّٓ/ِّ العركس:
 .ُُٗ/ّ: المعرفة كالتأريخ : ( كيقصد: عبد اهلل بف عباس، كعبد اهلل بف عمر، كعبد اهلل بف الزبير، ينظر ْ)
 ، التنبيو في الفقو الشافعي:َِِ/ُ ، بدائع الصنائع:ّٖٗ/ُ ينظر: البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ: (ٓ)

، َٗ/ُ مى مذىب اإلماـ أحمد:، اليداية عَٖٓ/ِ ، المغني البف قدامة:ُِٕ/ِ ، حمية العمماء:ّٓ/ُ
 .َُْ/ُ، الخالؼ لمطكسي: ِّٖ/ُ ، نيؿ األكطار:ُُْ/ِ المحمى )مشككؿ كبالحكاشي(:
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 :والحجة لهم
اًئشىةى أىفَّ رىسيكؿى المًَّو ُ الىًتًو أىٍك قىمىسى  ػ عىٍف عى ـٍ ًفى صى ديكي " ًإذىا قىاءى أىحى قىاؿى

(ُ) 
" ـٍ ـٍ يىتىكىمَّ ا لى الىًتًو مى ى ًمٍف صى مىى مىا مىضى ٍأ ثيَـّ ٍليىٍبًف عى ًرٍؼ فىٍميىتىكىضَّ  .(ِ)فىٍميىٍنصى

 :وجه الداللة
الحديث داللة كاضحة عمى أف القيء كالرعاؼ كالقمس إذا غمب عمى  يدؿٌ 

 .(ّ)المصمي فمينصرؼ كيترؾ صالتو ثـ يتكضأ كيرجع ليبني عمى ما مضى مف صالتو
"سبقو الحدث في الصالة فتكضأ كبنى، ككذلؾ عمر بف  ػ ركم أف أبا بكر ِ

 .( ْ)الخطاب سبقو الحدث فتكضأ كبنى عمى صالتو"
نصرؼ كتكضأ كبنى ا"كاف يصمي خمؼ عثماف فرعؼ ف ػ ما ركم أف عمي ّ

 .(ٓ)عمى صالتو"
ف كاف مف بكؿ  :القول الثالث إذا كاف حدثو مف رعاؼ أك قيء تكضأ كبنى، كا 

 كلـ أقؼ لو عمى دليؿ. .(ُ)أك ريح أك ضحؾ، أعاد الكضكء كالصالة، كبيذا قاؿ الثكرم
 دليؿ.

                                                            

ٍمؽ مٍؿءى الحمؽ أىك دكنو سكاء رجع إلى الجكؼ أك ألقاه أما إذا غمبو : ( القمس ُ) كىك أىف يبمغ الطعاـ ًإلى الحى
 ُّٓ/ِ: المنير في غريب الشرح الكبيرالمصباح ، ُّٕٗ/ٓ: فيك قيء. ينظر: لساف العرب

 ما جاء في البناء عمى الصالة، سنف الدارقطني: (، بابُُِِ، برقـ )ّٖٓ/ُسنف ابف ماجة:  (ِ)
(، باب/في الكضكء مف الخارج مف البدف كالرعاؼ كالقيء كالحجامة كنحكه، كقاؿ ُُ، برقـ )ُّٓ/ُ

جر: حديث ابف جريج عف ابف أبي مميكة ، كقاؿ ابف حّٖ/ُ الزيمعي: حديث صحيح، نصب الراية:
 .ْٓٔ/ُعف عائشة الذم يركيو إسماعيؿ بف عياش فميس بشيء، كالصحيح أنو مرسؿ، تمخيص الحبير:

 .ِٔٓ/ُينظر: البناية شرح اليداية:  (ّ)
ينظر: بدائع  لـ أعثر عمى ىذا األثر في كتب المصنفات كاآلثار إال أف الحنفية استدلكا بو في كتبيـ، (ْ)

 .َِِ/ُ الصنائع:
لـ أعثر عمى ىذا األثر في كتب المصنفات كاآلثار إال أف الحنفية استدلكا بو في كتبيـ، ينظر: بدائع  (ٓ)

 .َِِ/ُ الصنائع:



 

 222 

6 

  :الرأي الراجح
ما رجحو البييقي "مف  ليو كأرجحو كذلؾإالفقياء فالذم أميؿ  بعد عرض أقكاؿ
قاؿ رسكؿ  :قاؿ ،حديث عمي بف طمؽ بدليؿ"ستأنؼ صالتو اسبقو الحدث في صالتو 

ستدؿ بو افميتكضأ كليعد صالتو" كأما ما  " إذا فسا أحدكـ في الصالة فمينصرؼ:اهلل 
ف إعائشة )رضي اهلل عنيا( فبأنو يبني عمى صالتو بدليؿ حديث  حنيفة أبكماـ اإل

ذا إنما الصحيح ىك مكقكؼ، ككذلؾ ا  ك  حديث سيدتنا عائشة قد ضعفو ابف حجر مرفكعان 
لى عمؿ كثير كزمف طكيؿ حتى رجكعو لمصالة كؿ إنو يحتاج إترؾ الصالة لمكضكء ف

 ىذا مفسد لمصالة. كاهلل أعمـ.
 :املطلب اخلامص

 أخر املصحف والقساءة ميه يف الصالة
 :لى أربع أقكاؿإالفقياء في حكـ مف أخذ المصحؼ في صالتو فقرأ منو  اختمؼ

"إذا أخذ المصحؼ في صالتو فقرأ منو فإف كاف يتصفح األكراؽ  :القول األول
ف كاف يتصفح كرقة، كلـ يكاؿ ذلؾ أك كاؿ  متكاليان  كزاد عمى ثالثة أكراؽ بطمت صالتو كا 

، كبيذا قاؿ (ِ)كلكف كاف ثالثة أكراؽ فما دكنيا لـ تبطؿ صالتو " كىك ما رجحو البييقي
كقاؿ الزيدية بجكاز القراءة في  مامية،، كاإلماـ الشافعي، كقكؿ لمحنابمة بالجكاز مطمقان اإل

 .(ّ)غير حافظ لمقرآفذا كاف إالمصحؼ 
  

                                                                                                                                                                     

 .ِِّ/ُ ، االستذكار:َُّ/ِ ينظر: البياف في مذىب اإلماـ الشافعي: (ُ)
 .ُُْ/ّ كتاب الخالفيات: (ِ)
، ركضة الطالبيف كعمدة َُّ/ْ، فتح العزيز بشرح الكجيز:ٓٗ/ْينظر: المجمكع شرح الميذب:  (ّ)

، كشاؼ القناع عمى ُُْ/ُ، المغني: ٖٗ/ِ، حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء:ِْٗ/ُالمفتييف: 
 .ُّٔ/ُ، السيؿ الجرار:ِْْػ ُْْ/ُ، الخالؼ لمطكسي:ّْٖ/ُمتف اإلقناع:
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 :والحجة لهم
"أنيا كاف يؤميا غالميا ذككاف في  ػ ما ركم عف عائشة زكج النبي ُ

 .(ُ)المصحؼ في رمضاف"
 :عترض على ذلك من وجهيناو 

يحتمؿ أف عائشة )رضي اهلل عنيا( كمف كاف مف أىؿ الفتكل مف  :الوجه األول
الصنيع مكركه بال خالؼ كلك عممكا  الصحابة لـ يعممكا بذلؾ، كىذا ىك الظاىر بدليؿ

 .(ِ)بذلؾ لما مكنكه مف عمؿ المكركه في جميع شير رمضاف مف غير حاجة
ف ذككاف كاف يقرأ القرآف قبؿ الشركع في الصالة ثـ يقرأ أيحتمؿ  :الوجه الثاني

 .(ّ)في الصالة غائبان 
سعيد لك قرأ المصمي مف المصحؼ فصالتو فاسدة، ركم ذلؾ عف  :القول الثاني

عبدالرحمف السممي، كبيذا قاؿ  ىكأب بف المسيب في ركاية، كالحسف البصرم، كالشعبي،
بيف يديو  ف أبا حنيفة استثنى مف كاف المصحؼ مكضكعان أ، إال (ْ)أبك حنيفة، كالظاىرية

كيقرأ منو مف غير حمؿ أك تقميب األكراؽ، أك قرأ ما ىك مكتكب عمى المحراب مف 
 .(ٓ)صالتوال تفسد  :القرآف فقاؿ

  

                                                            

(، باب/مف تصفح في صالتو كتابا ففيمو أك قرأه، كقاؿ ّّٔٔ، برقـ )ّٗٓ/ِمبييقي:السنف الكبرل ل (ُ)
 .ََٓ/ُالنككم: الحديث إسناده صحيح، خالصة األحكاـ لمنككم: 

 .ِّٔ/ُينظر: بدائع الصنائع:  (ِ)
 .ُٗٓ/ُينظر: تبيف الحقائؽ:  (ّ)
 . ُُٓ/ِ، المحمى )مككؿ كبالحكاشي(: ِّٔ/ُينظر: بدائع الصنائع: (ْ)
 .ِّٔ/ُينظر: بدائع الصنائع:  (ٓ)
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  :والحجة لهم
كذلؾ ألف حمؿ المصحؼ ككضعو عند الرككع كالسجكد كرفعو عند القياـ 

كيقطع مف رآه أنو ليس في  ان كثير  ليو كفيمو كؿ ىذا يعتبر عمالن إتقميب أكراقو كالنظر ك 
كعمى ىذا ال فرؽ بيف  ،الصالة، ككذلؾ ألنو يتمقف مف المصحؼ فأشبو التمقف مف غيره

 .(ُ)المحمكؿ كالمكضكع كعمى األكؿ يفترقاف
لك قرأ المصمي مف المصحؼ فصالتو تامة، كلكف يكره ذلؾ،  :القول الثالث

براىيـ، كسميـ بف حنظمة،  كركم ذلؾ عف ابف المسيب في ركاية، كالحسف، كمجاىد، كا 
 .(ِ)بك يكسؼ كمحمدأبي حنيفة ا أكالربيع، كبيذا قاؿ صاحب

  :والحجة لهم
ػ استدالليـ بحديث ذككاف كذلؾ ما ركم عف عائشة )رضي اهلل عنيا( "أنيا ُ
 .(ّ)غالميا ذككاف في المصحؼ في رمضاف" كاف يؤميا

  :وجه الداللة
ف دؿٌ إ عمى الجكاز لكف مع الكراىة، كيشيد لو ما ركم عف ابف  ف الحديث كا 
" :المصحؼ أنو يكره ذلؾ" كقاؿ" تجد الرجؿ يـؤ القـك كىك ينظر في :قاؿ عباس 

لى إلى عبادة أخرل كىك النظر إ أضيفتكألف القراءة عبادة  ،(ْ)كفعؿ أىؿ الكتاب"
المصحؼ كليذا كانت القراءة مف المصحؼ أفضؿ مف القراءة غائبا إال أنو يكره في 

 .(ٓ)الصالة لما فيو التشبو بفعؿ أىؿ الكتاب
                                                            

 .ِّٔ/ُينظر: بدائع الصنائع:  (ُ)
 .ُُْ/ُ، المغني: ِّٔ/ُينظر: بدائع الصنائع:  (ِ)
مف تصفح في صالتو كتابا ففيمو أك قرأه، كقاؿ  (، بابّّٔٔ، برقـ )ّٗٓ/ِالسنف الكبرل لمبييقي: (ّ)

 .ََٓ/ُالنككم: الحديث إسناده صحيح، خالصة األحكاـ لمنككم: 
 افتتاح الصالة. ، بابّْ/ُاألثار ألبي يكسؼ: (ْ)
 .ُٖٓ/ُينظر: تبيف الحقائؽ:  (ٓ)
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  :القول الرابع
القياـ كىك ينظر في المصحؼ لكف في غير  ال بأس بأف يصمي بالناس

، كقاؿ (ُ)ماـ مالؾ كأحمدلى ذلؾ، كبيذا قاؿ اإلإذا اضطر إ :الفريضة، كفي رمضاف
 ف كاف حافظان ا  ك  " يكره في الفرض كال بأس فيو بالتطكع إذا لـ يحفظ:القاضي أبك يعمى

 .(ِ)"كره أيضان 
 :الرأي الراجح

صحاب أليو إما ذىب  الباحثة ليوإميؿ تبعد عرض أقكاؿ الفقياء كأدلتيـ فالذم 
يكسؼ كمحمد بجكاز القراءة مف المصحؼ في الصالة كتككف صالتو  أبكالقكؿ الثالث 

ألنو مف األفضؿ أف يحفظ  ؛مع الكراىة ليو الحاجةإذا دعت إتامة، كيككف في الفرض 
 لنكافؿ كقياـ الميؿ كفي رمضاف فال بأس بوبعض السكر كيقرأىا عف غيب، أما في ا

غالميا ذككاف في  ما ركم عف عائشة )رضي اهلل عنيا( أنيا كاف يؤميا بدليؿ
 عمـ.أالمصحؼ في رمضاف، كاهلل 

  

                                                            

، ّْٓ/ُ ، فتح الجميؿ شرح مختصر خميؿ:ِٖٔ/ُ ، شرح التمقيف:ّٕ/ِ ينظر: التاج كاإلكميؿ: (ُ)
 .ُُْ/ُ المغني:

 .ُُْ/ُينظر: المغني:  (ِ)
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 اخلامتة
هلل رٌب العالميف كالٌصالة كالٌسالـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف نبينا  الحمد

 محمد كعمى ٌالو كصحبو كالتابعيف كمف تبعيـ إلى يـك الديف، كبعد:
فإني أحمد اهلل عمى أف كفقني إلكماؿ البحث، فإف كاف الصكاب حميفي فأشكر 

ف كاف غير ذلؾ فالكماؿ هلل كحده، كحسبي أني بذلت جيدم كلكؿ  اهلل عمى ذلؾ، كا 
 مجتيد نصيب،

 :ـ ىذا البحث بعدة نتائج أال كىي فأنني أختت
إذا سمـ عمى المصمي فإنو يرد باإلشارة كال يتكمـ، كذلؾ لما ركل ابف عمر  ػُ

، كال يكثر مف اإلشارة شارةإنو يرد بيده أم إسمـ عميو ف كاف إذا أف النبي 
 أكثر مف ثالث حركات.

تثبت عدـ بطالف  الكالـ في الصالة سيكا ال يبطميا، كذلؾ لكركد أدلة كذلؾ ػِ
 إعادة صالتيـ. صالة المخطئ كالناسي كلـ يأمر 

 .مصحؼ في الصالة كتككف صالتو تامةجكاز القراءة مف ال ػّ
 إذا نفخ في الصالة كلـ يبف مف كالمو حرفاف لـ تبطؿ الصالة.  ػْ
كعميو  ،بطمت صالتو كال يصح منو البناءأما مف سبقو الحدث في صالتو ػ ٓ

"إذا فسا أحدكـ  :حديث عمي بف طمؽ قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  بدليؿاإلعادة 
 .فميتكضأ كليعد صالتو " كاهلل أعمـ في الصالة فمينصرؼ
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 املصادز واملساجعقائنة 
األنصارم  إبراىيـ بف حبيب بف سعد اآلثار: أبك يكسؼ يعقكب بف .ُ

 بيركت. ،المحقؽ: أبك الكفا، دار الكتب العمميةىػ(، ُِٖت)
األحكاـ الكسطى: عبد الحؽ بف عبد الرحمف بف عبد اهلل بف الحسيف بف  .ِ

سعيد إبراىيـ األزدم، األندلسي األشبيمي، المعركؼ بابف الخراط 
ىػ(، تحقيؽ: حمدم السمفي، صبحي السامرائي، مكتبة الرشد ُٖٓ)ت

  .ـُٓٗٗ-ىػُُْٔكة العربية السعكدية، الممم ،لمنشر كالتكزيع، الرياض
االستذكار الجامع لمذاىب فقياء األمصار: أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل  .ّ

، سالـ محمد عطا: ق(ػ، تحقيؽّْٔبف عبد البر النمرم القرطبي، )ت
 .ـَََِ ،بيركتمحمد عمي معكض، دار الكتب العممية، 

اهلل بف محمد االستيعاب في معرفة األصحاب: أبك عمر يكسؼ بف عبد  .ْ
ىػ(، المحقؽ: عمي محمد ّْٔبف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي )ت

 .ـُِٗٗ-ىػُُِْ، ُط ،البجاكم، دار الجيؿ، بيركت
أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف : أسد الغابة في معرفة الصحابة .ٓ

محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم، عز الديف ابف 
 ،عادؿ أحمد عبد المكجكد ،ىػ( تحقيؽ: عمي محمد معكضَّٔ)تاألثير 

 .ـُْٗٗ-ىػُُْٓ، ُطدار الكتب العممية، 
اإلقناع في الفقو الشافعي: أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب  .ٔ

 .ىػ(َْٓالبصرم البغدادم، الشيير بالماكردم )ت
اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ: عالء الديف أبك الحسف عمي بف  .ٕ

ىػ(، دار إحياء ٖٖٓسميماف المرداكم الدمشقي الصالحي الحنبمي )ت
 .بدكف تاريخ ،ِطالتراث العربي، 
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البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ: زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، المعركؼ  .ٖ
بدكف  ،ِطتاب اإلسالمي، ىػ(، دار الكَٕٗتبابف نجيـ المصرم )

 .تاريخ
بداية المجتيد كنياية المقتصد: أبك الكليد محمد بف أحمد بف محمد بف  .ٗ

 ،ىػ(، دار الحديثٓٗٓتأحمد بف رشد القرطبي الشيير بابف رشد الحفيد )
 .ـََِْ-ىػُِْٓالقاىرة، 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: عالء الديف، أبك بكر بف مسعكد بف  .َُ
-ىػَُْٔ، ِطىػ(، دار الكتب العممية، ٕٖٓساني الحنفي )تأحمد الكا
 .ـُٖٔٗ

سراج  البدر المنير في تخريج األحاديث كاألثار الكاقعة في الشرح الكبير: .ُُ
الديف أبي حفص عمر بف عمي بف أحمد األنصارم الشافعي المعركؼ 

(، تحقيؽ: مصطفى أبك الغيط كعبداهلل بف سميماف ىػَْٖبابف الممقف: )ت
 ،السعكدية، الرياضكياسر بف كماؿ، دار اليجرة لمنشر كالتكزيع، 

 .ـََِْ-ىػُِْٓ
بذؿ المجيكد في حؿ سنف أبي داكد: الشيخ خميؿ أحمد السيارنفكرم  .ُِ

مركز الشيخ أبي الحسف الندكم لمبحكث كالدراسات ، ىػ(ُّْٔ)ت
 .ـََِٔ-ىػُِْٕ ،ُطاإلسالمية، اليند، 

البناية شرح اليداية: أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف  .ُّ
 ،ىػ(، دار الكتب العمميةٖٓٓ)ت يبدر الديف العين يحسيف الغيتابى الحنف

 .ـَََِ-ىػَُِْ، ُط ،بيركت، لبناف
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البياف في مذىب اإلماـ الشافعي: أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف  .ُْ
ىػ(، المحقؽ: قاسـ محمد النكرم، ٖٓٓيمني الشافعي )تسالـ العمراني ال

 .ـَََِ-ىػُُِْ، ُطجدة،  ،دار المنياج
تاج العركس مف جكاىر القامكس: محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ  .ُٓ

بيدم )ت ىػ(، المحقؽ: َُِٓالحسيني، أبك الفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّ
 مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية.

التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ: محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ بف يكسؼ  .ُٔ
ىػ(، دار الكتب ٕٖٗالعبدرم الغرناطي، أبك عبد اهلل المكاؽ المالكي )ت

  .ـُْٗٗ-ىػُُْٔ، ُطالعممية، 
تاريخ ابف معيف )ركاية الدكرم(: أبك زكريا يحيى بف معيف بف عكف بف  .ُٕ

ىػ(، ِّّالكالء، البغدادم )تزياد بف بسطاـ بف عبد الرحمف المرم ب
حياء التراث  المحقؽ: د. أحمد محمد نكر سيؼ، مركز البحث العممي كا 

 .ـُٕٗٗ –ىػُّٗٗ، ُطمكة المكرمة،  ،اإلسالمي
تاريخ اإلسالـ: شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف  .ُٖ

ر ىػ(، المحقؽ: الدكتكر بشار عٌكاد معركؼ، داْٖٕقىاٍيماز الذىبي )ت
 .ـََِّ، ُطالغرب اإلسالمي، 

تاريخ المدينة البف شبة: عمر بف شبة )كاسمو زيد( بف عبيدة بف ريطة  .ُٗ
ىػ(، حققو: فييـ محمد شمتكت، ِِٔالنميرم البصرم، أبك زيد )ت

 ىػ.ُّٗٗ
: عثماف بف عمي بف  .َِ ٍمًبيِّ تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشِّ

ىػ(، الحاشية: شياب ّْٕالحنفي )ت محجف البارعي، فخر الديف الزيمعي
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ٍمًبي   الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف يكنس بف إسماعيؿ بف يكنس الشِّ
 ىػ.ُُّّ، ُطبكالؽ، القاىرة،  ،ىػ(، المطبعة الكبرل األميريةَُُِت)

التجريد لمقدكرم: أحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر بف حمداف أبك  .ُِ
ركز الدراسات الفقيية ىػ(، المحقؽ: مِْٖالحسيف القدكرم )ت
 .ـََِٔ-ىػُِْٕ، ِطالقاىرة،  ،كاالقتصادية، دار السالـ

تحفة األحكذم بشرح جامع الترمذم: أبك العال محمد عبد الرحمف بف عبد  .ِِ
 .بيركت ،ىػ(، دار الكتب العمميةُّّٓ)ت مالرحيـ المباركفكر 

تحفة الفقياء: محمد بف أحمد بف أبي أحمد، أبك بكر عالء الديف  .ِّ
، ِطلبناف،  ،ىػ(، دار الكتب العممية، بيركتَْٓمرقندم )تالس

 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْْ
التعريفات الفقيية: محمد عميـ اإلحساف المجددم البركتي، دار الكتب  .ِْ

 .ـََِّ-ىػُِْْ، ُط، العممية
التمخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أبك الفضؿ أحمد بف  .ِٓ

ىػ(، دار الكتب ِٖٓالني )تعمي بف محمد بف أحمد بف حجر العسق
تحقيؽ: أبك  كقد استعممت طبعة ثانية، ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ ،ُطالعممية، 

، ُطمصر،  ،عاصـ حسف بف عباس بف قطب، مؤسسة قرطبة
 .ـُٓٗٗ-ىػُُْٔ

التنبيو في الفقو الشافعي: أبك اسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ الفيركز  .ِٔ
مات كاألبحاث الثقافية، ىػ(، إعداد: مركز الخدْٕٔآبادم الشيرازم )ت
 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْ، ُط ،عالـ الكتب، بيركت

ًغيًر: محمد بف إسماعيؿ بف صالح بف محمد  .ِٕ اًمع الصَّ التَّنكيري شىٍرحي الجى
الحسني، الكحالني ثـ الصنعاني، أبك إبراىيـ، عز الديف، المعركؼ 
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إسحاؽ محمَّد إبراىيـ،  ىػ(، المحقؽ: د. محمَّدُُِٖكأسالفو باألمير )ت
 .ـَُُِ-ىػُِّْ، ُطمكتبة دار السالـ، الرياض، 

، أبك جعفر محمد بف الحسف بف عمي الطكسي تيذيب األحكاـ: .ِٖ
 ىػُّٓٔ، ْ، ططيراف، سالميةىػ(، دار الكتب اإلَْٔت)

تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ: يكسؼ بف عبد الرحمف بف يكسؼ، أبك  .ِٗ
الحجاج، جماؿ الديف ابف الزكي أبي محمد القضاعي الكمبي المزم 

، ُط، بيركت ،مؤسسة الرسالة د. بشار عكاد معركؼ، ىػ(،ِْٕ)ت
 .ـَُٖٗ–ىػََُْ

تيذيب مسائؿ المدكنة المسمى التيذيب في اختصار المدكنة: أبي سعيد  .َّ
أبك الحسف أحمد  :تحقيؽ كتعميؽ، خمؼ بف أبي القاسـ القيركاني البراذعي

 .َََُُفريد المزيدم، الشاممة 
أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف عبد : تكًضيحي األحكىاـً ًمف بيمكيغ المىرىاـ  .ُّ

محمد بف حمد بف إبراىيـ البساـ التميمي الرحمف بف صالح بف حمد بف 
 .ـََِّ-ىػُِّْ، ٓطمكتىبة األسدم، مٌكة المكٌرمة، ، ىػ(ُِّْ)ت

التكضيح لشرح الجامع الصحيح: ابف الممقف سراج الديف أبك حفص عمر  .ِّ
ىػ(، المحقؽ: دار الفالح َْٖبف عمي بف أحمد الشافعي المصرم )ت

، ُطسكريا،  ،ر، دمشؽدار النكاد ،لمبحث العممي كتحقيؽ التراث
 .ـََِٖ-ىػُِْٗ

الجامع الصحيح )صحيح البخارم(: محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف  .ّّ
ىػ(، حسب ترقيـ فتح البارم، دار ِٔٓالمغيرة البخارم، أبك عبد اهلل )ت

 ـ.ُٕٖٗ–ىػَُْٕ، ُطالقاىرة،  ،الشعب
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الجامع الصحيح المسمى صحيح مسمـ: أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج بف  .ّْ
، كدار األفاؽ الجديدة ،تبيرك  ،مسمـ القشيرم النيسابكرم، دار الجيؿ

 .بيركت
الجامع الصغير مف حديث البشير النذير: اإلماـ جالؿ الديف عبدالرحمف  .ّٓ

 (. ىُُٗتبف أبي بكر بف محمد بف سابؽ الديف السيكطي )
الجامع الكبير "سنف الترمذم": أبك عيسى محمد بف عيسى الترمذم،  .ّٔ

كدار الغرب  ،بيركت ،. بشار عكاد معركؼ، دار الجيؿالمحقؽ: د
 ـ. ُٖٗٗ ،ِطبيركت،  ،اإلسالمي

حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير: محمد بف أحمد بف عرفة الدسكقي  .ّٕ
 .ىػ(، دار الفكر، بدكف طبعة كبدكف تاريخَُِّالمالكي )ت

حمية العمماء في معرفة مذاىب الفقياء: محمد بف أحمد بف الحسيف بف  .ّٖ
ىػ(، المحقؽ: د. َٕٓتر، أبك بكر الشاشي القفاؿ الفارقٌي، الشافعي )عم

عماف،  ،بيركت ،دار األرقـ ،ياسيف أحمد إبراىيـ درادكة، مؤسسة الرسالة
 .ـَُٖٗ، ُط

خالصة األحكاـ في ميمات السنف كقكاعد اإلسالـ: أبك زكريا محيي الديف  .ّٗ
حاديثو: حسيف ىػ(، المحقؽ: حققو كخرج إٔٔٔيحيى بف شرؼ النككم )ت

-ىػُُْٖ، ُطبيركت،  ،لبناف ،إسماعيؿ الجمؿ، مؤسسة الرسالة
 .ـُٕٗٗ

(، المجمكعة: فقو الشيعة الى القرف ىػَْٔالخالؼ: الشيخ الطكسي )ت .َْ
 ،قـ، الثامف، تحقيؽ: جماعة مف المحققيف، مؤسسة النشر اإلسالمي

 ىػ.َُْٕ
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ٍكًجردم الخراساني الخالفيات: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى  .ُْ ٍسرى الخي
(، تحقيؽ: فريؽ البحث العممي شركة الركضة، ىػْٖٓابك بكر البييقي )ت

 تحت إشراؼ محمد عبد الفتاح النحاؿ.
الركض الداني )المعجـ الصغير(: سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير  .ِْ

ىػ(، المحقؽ: محمد شككر َّٔتالمخمي الشامي، أبك القاسـ الطبراني )
، ُطبيركت، عماف،  ،محمكد الحاج أمرير، المكتب اإلسالمي، دار عمار

 ـ. ُٖٓٗ–ىػَُْٓ
ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف: أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ  .ّْ

 ،ىػ(، تحقيؽ: زىير الشاكيش، المكتب اإلسالمي، بيركتٕٔٔالنككم )ت
 .ـُُٗٗ-ىػُُِْ، ّطعماف،  ،دمشؽ

الركضة الندية شرح الدرر البيية: أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف  .ْْ
ىػ(، دار َُّٕبف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم الًقنَّكجي )ت

 .المعرفة
رؤكس المسائؿ الخالفية عمى مذىب أبي عبد اهلل أحمد بف حنبؿ:  .ْٓ

تصنيؼ أبي المكاىب الحسيف بف محمد العكبرم الحنبمي، مف عمماء 
رف الخامس اليجرم، دراسة كتحقيؽ: األستاذ الدكتكر عبد الممؾ بف الق

 ىػ.ُِْٖ، عبد اهلل بف دىيش، مكة المكرمة
سبؿ السالـ: محمد بف إسماعيؿ بف صالح بف محمد الحسني، الكحالني  .ْٔ

ثـ الصنعاني، أبك إبراىيـ، عز الديف، المعركؼ كأسالفو باألمير 
بمكغ »، طبعة كبدكف تاريخ ىػ(، دار الحديث، الطبعة: بدكفُُِٖت)

سبؿ »شرحو  -مفصكال بفاصؿ  -بأعمى الصفحة يميو « المراـ البف حجر
 لمصنعاني.« السالـ
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السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير: الشيخ عمي  .ْٕ
بف الشيخ أحمد بف الشيخ نكر الديف بف محمد بف الشيخ إبراىيـ الشيير 

 ..طبالعزيزم، ب
ىػ(، تحقيؽ: ِّٕف ماجو: أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني )تسنف اب .ْٖ

  .بيركت ،دار الفكر، محمد فؤاد عبد الباقي
سنف أبي داكد: أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف  .ْٗ

ىػ(، المحقؽ: شعىيب ِٕٓتشداد بف عمرك األزدم السًِّجٍستاني )
مَّد كاًمؿ قره بممي ،األرنؤكط -ىػَُّْ، ُطالرسالة العالمية،  دار ،محى
 .ـََِٗ

سنف الدارقطني: عمي بف عمر أبك الحسف الدارقطني البغدادم،  .َٓ
السيد عبد اهلل ىاشـ يماني المدني، دار المعرفة، : (، تحقيؽىػّٖٓت)

 .ـُٔٔٗ–ىػُّٖٔ ،بيركت
ٍكًجردم .ُٓ ٍسرى  السنف الكبرل لمبييقي: أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي

ىػ(، المحقؽ: محمد عبد القادر ْٖٓالخراساني، أبك بكر البييقي )ت
. ـََِّ-ىػُِْْ، ّط، فلبنا ،عطا، دار الكتب العممية، بيركت

تحقيؽ: الدكتكر عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، مركز ىجر لمبحكث 
، ُطعبد السند حسف يمامة، د.  ،كالدراسات العربية كاإلسالمية

 .ـَُُِ-ىػُِّْ
ف الكبرل لمنسائي: أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي السن .ِٓ

حققو كخرج أحاديثو: حسف عبد المنعـ  ىػ(،َّّالخراساني، النسائي )ت
 .ـََُِ-ىػُُِْ، ُطبيركت،  ،شمبي، مؤسسة الرسالة
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السيؿ الجرار المتدفؽ عمى حدائؽ األزىار: محمد بف عمي بف محمد بف  .ّٓ
، َُِٓعبد اهلل الشككاني اليمني )ت  .ُطىػ(، دار ابف حـز

شرح التمقيف: أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف عمر التًَّميمي المازرم  .ْٓ
ىػ(، المحقؽ: سماحة الشيخ محمَّد المختار الٌسالمي، دار ّٔٓالمالكي )ت

 .ـََِٖ، ُطالغرب اإًلسالمي، 
الشرح الكبير عمى متف المقنع: عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة  .ٓٓ

ىػ(، دار ِٖٔجماعيمي الحنبمي، أبك الفرج، شمس الديف )تالمقدسي ال
الكتاب العربي لمنشر كالتكزيع، أشرؼ عمى طباعتو: محمد رشيد رضا 

 صاحب المنار.
شرح سنف أبي داكد: أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف  .ٔٓ

ىػ(، المحقؽ: أبك المنذر ٖٓٓ)ت يبدر الديف العين يحسيف الغيتابى الحنف
-ىػَُِْ، ُطالرياض،  ،خالد بف إبراىيـ المصرم، مكتبة الرشد

 .ـُٗٗٗ
شرح صحيح البخارم البف بطاؿ: ابف بطاؿ أبك الحسف عمي بف خمؼ بف  .ٕٓ

 ،ىػ(، تحقيؽ: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، مكتبة الرشدْْٗتعبد الممؾ )
 .ـََِّ-ىػُِّْ، ِطالسعكدية، الرياض، 

ىػ(، ُٖٔشرح فتح القدير: كماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي )ت .ٖٓ
 دار الفكر، بيركت.

: عبد الكريـ بف محمد بف عبد الكريـ، أبك القاسـ  .ٗٓ شرحي ميٍسنىد الشَّاًفعيِّ
ىػ(، المحقؽ: أبك بكر كائؿ محمَّد بكر زىراف، ِّٔالرافعي القزكيني )ت

، ُطارة الشؤكف اإًلسالمية، قطر، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإًلسالمية إد
 .ـََِٕ-ىػُِْٖ



 

 241 

6 

شرح مشكؿ اآلثار: أبك جعفر أحمد بف محمد بف سالمة الطحاكم  .َٔ
 ،بيركتشعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة،  :ىػ(، تحقيؽُِّ)ت

 .ـُٕٖٗ-ىػَُْٖ
صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف: محمد بف حباف بف أحمد أبك حاتـ  .ُٔ

شعيب األرنؤكط، مؤسسة الرسالة، : تحقيؽ ،ىػ(ّْٓ)تالتميمي البستي 
 .ـُّٗٗ–ىػُُْْبيركت، 

زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف : فتح البارم شرح صحيح البخارم .ِٔ
ىػ(، ٕٓٗرجب بف الحسف، السىالمي البغدادم، ثـ الدمشقي، الحنبمي )ت

القاىرة،  ،مكتب تحقيؽ دار الحرميف ،المدينة النبكية ،مكتبة الغرباء األثرية
 ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٕ، ُط

فتح البارم شرح صحيح البخارم: أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ  .ّٔ
 ق.ُّٕٗبيركت،  ،دار المعرفة ،العسقالني الشافعي

شرح لكتاب الكجيز في الفقو « الشرح الكبير» فتح العزيز بشرح الكجيز: .ْٔ
عبد الكريـ بف محمد الرافعي  ،ىػ(َٓٓتالشافعي ألبي حامد الغزالي )

 .ىػ(، دار الفكرِّٔالقزكيني )ت
ىػ(، تحقيؽ: تصحيح كتعميؽ عمي أكبر ِّٗت) الشيخ الكميني،الكافي:  .ٓٔ

 ،دار الكتب االسالمية، التصحيح: الشيخ محمد اآلخكندمالغفارم، 
 .ىػُّٕٔ، ّ، ططيراف

لعالء الديف عمي بف سميماف : كتاب الفركع كمعو تصحيح الفركع .ٔٔ
المرداكم: محمد بف مفمح بف محمد بف مفرج، أبك عبد اهلل، شمس الديف 

ىػ(، المحقؽ: عبد اهلل بف ّٕٔالمقدسي الرامينى ثـ الصالحي الحنبمي )ت
 .ـََِّ-ىػُِْْ ،ُطعبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، 
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كشاؼ القناع عف متف اإلقناع: منصكر بف يكنس بف إدريس البيكتي،  .ٕٔ
 .ىػ.َُِْبيركت، مصيمحي مصطفى ىالؿ، دار الفكر، ىالؿ : تحقيؽ

محمد أحمد  ،عبد اهلل عمي الكبير: ابف منظكر، المحقؽ: لساف العرب .ٖٔ
 .ىاشـ محمد الشاذلي، دار المعارؼ، القاىرة ،حسب اهلل

لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح: عبد الحؽ بف سيؼ الديف بف  .ٗٔ
تحقيؽ كتعميؽ: األستاذ ، ىػ(َُِٓ)ت سعد المَّو البخارم الدِّىمكم الحنفي

-ىػُّْٓ، ُطسكريا،  ،الدكتكر تقي الديف الندكم، دار النكادر، دمشؽ
 . ـَُِْ

المبسكط لمسرخسي: محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي  .َٕ
ىػ(، دراسة كتحقيؽ: خميؿ محي الديف الميس، دار الفكر لمطباعة ّْٖ)ت

 ـ.َََِ-ىػُُِْ، ُطاف، كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبن
المجمكع شرح الميذب: أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم  .ُٕ

 ىػ(، دار الفكر.ٕٔٔ)ت
المحرر في الفقو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ: عبد السالـ بف عبد  .ِٕ

اهلل بف الخضر بف محمد، ابف تيمية الحراني، أبك البركات، مجد الديف 
 .ـُْٖٗ-ىػَُْْ ،ِطالرياض،  ،ىػ(، مكتبة المعارؼِٓٔ)ت

المحمى باآلثار: أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي  .ّٕ
بيركت، بدكف طبعة كبدكف  ،ىػ(، دار الفكرْٔٓالقرطبي الظاىرم )ت

 .تاريخ
المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلماـ أبي حنيفة رضي اهلل عنو:  .ْٕ

أحمد بف عبد العزيز بف عمر بف مىازىةى  أبك المعالي برىاف الديف محمكد بف
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ىػ(، المحقؽ: عبد الكريـ سامي الجندم، دار ُٔٔالبخارم الحنفي )ت
 .ـََِْ-ىػُِْْ، ُطلبناف ،  ،الكتب العممية، بيركت

مختصر المزني )مطبكع ممحقا باألـ لمشافعي(: إسماعيؿ بف يحيى بف  .ٕٓ
بيركت،  ،المعرفةىػ(، دار ِْٔتإسماعيؿ، أبك إبراىيـ المزني )

 .ـَُٗٗ-ىػَُُْ
ىػ(، ُٕٗتالمدكنة: مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني ) .ٕٔ

 .ـُْٗٗ-ىػُُْٓ، ُطدار الكتب العممية، 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: أبك الحسف عبيد اهلل بف محمد عبد  .ٕٕ

ركفكرم السالـ بف خاف محمد بف أماف اهلل بف حساـ الديف الرحماني المبا
 ،الجامعة السمفية ،ىػ(، إدارة البحكث العممية كالدعكة كاإلفتاءُُْْت)

 ـ.ُْٖٗ-ىػَُْْ ،ّطبنارس اليند، 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: عمي بف سمطاف محمد، أبك الحسف  .ٖٕ

لبناف،  ،ىػ(، دار الفكر، بيركتَُُْتنكر الديف المال اليركم القارم )
 .ـََِِ-ىػُِِْ، ُط

ستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ: أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف الم .ٕٗ
ىػ(، المحقؽ: أبك عبد َْٓتمحمد بف حمدكيو الحاكـ النيسابكرم )

مصر،  ،الرحمف مقبؿ بف ىادم الكادعي، دار الحرميف، القاىرة
دار  ،ِطك  ،كافقو لممطبكع: مصطفى الشقيرم، ـُٕٗٗ-ىػُُْٕ
بيركت، إشراؼ: د. يكسؼ المرعشمي، الكتاب مصكر عف  ،المعرفة

 الطبعة اليندية.
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مسند إسحاؽ بف راىكية: اإلماـ اسحاؽ بف ابراىيـ بف راىكية المركزم  .َٖ
تحقيؽ كتخرج كدراسة: الدكتكر عبد الغفكر عبد الحؽ  ،مسند أبك ىريرة 

 .ـُُٗٗ-ىػُُِْ ،المدينة المنكرة ،حسيف برد البمكسي، مكتبة االيماف
مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ: أحمد بف حنبؿ، المحقؽ: شعيب األرنؤكط  .ُٖ

 ـ. ُٗٗٗ-ىػَُِْ ،ِطكآخركف، مؤسسة الرسالة، 
 مكتبة الشاممة.المسند الصحابة في الكتب التسعة:  .ِٖ
المسند لمشاشي: أبك سعيد الييثـ بف كميب بف سريج بف معقؿ الشاشي  .ّٖ

حمف زيف اهلل، مكتبة العمـك ىػ(، المحقؽ: د. محفكظ الر ّّٓالًبٍنكىثي )ت
 .ىػَُُْ، ُطالمدينة المنكرة،  ،كالحكـ

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: أحمد بف محمد بف عمي  .ْٖ
 ،ىػ(، المكتبة العمميةَٕٕالفيكمي ثـ الحمكم، أبك العباس )ت نحك

 بيركت.
ميصنؼ ابف أبي شيبة: أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة العبسي  .ٖٓ

 ىػ(، تحقيؽ: محمد عكامة.ِّٓالككفي )ت
معالـ السنف: كىك شرح سنف أبي داكد: أبك سميماف حمد بف محمد بف  .ٖٔ

ىػ(، المطبعة ّٖٖتإبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي )
 ـ.ُِّٗ-ىػُُّٓ ،ُطحمب،  ،العممية

المعجـ األكسط: سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي،  .ٕٖ
ىػ(، المحقؽ: طارؽ بف عكض اهلل بف محمد، َّٔالقاسـ الطبراني )تأبك 

 عبد المحسف بف إبراىيـ الحسيني
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، (ىػَّٔت)المعجـ الكبير: أبك القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني  .ٖٖ
، ِطالمحقؽ: حمدم بف عبد المجيد السمفي، دار إحياء التراث العربي، 

  .ـُّٖٗ
يعقكب بف سفياف بف جكاف الفارسي الفسكم، أبك يكسؼ : المعرفة كالتاريخ .ٖٗ

، ِطىػ(، المحقؽ: أكـر ضياء العمرم، مؤسسة الرسالة، بيركت، ِٕٕ)ت
 .ـُُٖٗ-ىػَُُْ

المغني في فقو اإلماـ أحمد بف حنبؿ الشيباني: أبك محمد مكفؽ الديف  .َٗ
الشيير بابف قدامة ، عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدامة المقدسي

، ربط مع طبعة ىػَُْٓ، ُطبيركت،  ،ىػ(، دار الفكرَِٔت) المقدسي
تحقيؽ: الدكتكر عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، كالدكتكر  ،ِطىجر. ك 

، ّطالسعكدية،  ،عبد الفتاح محمد الحمك، عالـ الكتب، الرياض
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕ

الممتع في شرح المقنع: تصنيؼ: زيف الديف المينىجَّى بف عثماف بف أسعد  .ُٗ
ىػ(، دراسة كتحقيؽ: عبد الممؾ بف ٓٗٔتابف المنجى التنكخي الحنبمي )

 .ـََِّ-ىػُِْْ، ّطعبد اهلل بف دىيش، 
شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف : مكاىب الجميؿ لشرح مختصر الخميؿ .ِٗ

المعركؼ بالحطاب الر عيني ، سي المغربيمحمد بف عبد الرحمف الطرابم
 ـ.ََِّ-ىػُِّْدار عالـ الكتب، ، زكريا عميرات ىػ(، المحقؽْٓٗت)

نصب الراية ألحاديث اليداية: عبداهلل بف يكسؼ أبك محمد الحنفي  .ّٗ
 .مصر ،كرم، دار الحديثمحمد يكسؼ البن: ىػ(، تحقيؽِٕٔ)ت الزيمعي

عبد اهلل الشككاني اليمني محمد بف عمي بف محمد بف : نيؿ األكطار .ْٗ
 .ىػ(، تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابطي، دار الحديث، مصرَُِٓت)
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اليداية عمى مذىب اإلماـ أبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ  .ٓٗ
المحقؽ: ، محفكظ بف أحمد بف الحسف، أبك الخطاب الكمكذاني: الشيباني

التكزيع، ماىر ياسيف الفحؿ، مؤسسة غراس لمنشر ك  ،عبد المطيؼ ىميـ
  .ُط

عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ الفرغاني : اليداية في شرح بداية المبتدم .ٔٗ
ىػ(، المحقؽ: طالؿ يكسؼ، ّٗٓالمرغيناني، أبك الحسف برىاف الديف )ت

 . لبناف ،بيركت ،دار احياء التراث العربي
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