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 ملخص باللغة العربية
 ىافع محيد صاحل د.و.أ.

سالمي، كالبحث الذم بصدده ىك في الفقو الحنفي لمشيخ حكاـ في الفقو اإللممسبكؽ مجمكعة مف األ
المسألة  سالمي، كىي:(، الذم تناكؿ فيو مسألتيف مف مسائؿ الفقو اإلََُٕمصطفى بف نكح القكنكم )ت:

خيرة مقدار التشيد قاـ ما قكلكـ: فيمف سبؽ بشي مف صالتو مع اإلماـ، فمما قعد اإلماـ في القعدة األ :األولى
فيمف  المسألة الثانية: ـ ال؟أالمسبكؽ لقضاء ما سبؽ بو قبؿ سالـ اإلماـ، فيؿ قيامو في ىذه الحالة صحيح 

مامو قدر التشيد ثـ أتي بما سيًبؽى أبؿ أٍف يقعد خيرة، قاـ المسبكؽ قسيًبؽى بركعة فمما قعد اإلماـ في القعدة األ
كقد اشتمؿ ىذا البحث  ـ ال؟أبو كأدرؾ اإلماـ قبؿ السالـ كسمـ معو، فيؿ صالتو في ىذه الحالة صحيحة 

الباب األكؿ: اختالؼ العمماء فيما أدركو المسبكؽ مع اإلماـ، ىؿ ىك  عمى ثالثة أبكاب قد ذكرىما القكنكم:
صالتو؟ كالباب الثاني: في المسائؿ المتعمقة بالمسبكؽ، كقد تناكؿ في الباب الثالث:  أكؿ صالتو أك آخر

تعريؼ المدرؾ كالمسبكؽ كالالحؽ، كقد قمت بتقسيـ ىذا البحث عمى قسميف، ذكرت في القسـ األكؿ حياة 
 المؤلؼ الشخصية كالعممية، ثـ جاء القسـ الثاني تناكلت فيو دراسة النص المحقؽ.

 لمفتاحية: الكالم المسوق، مسائل المسبوق، دراسة وتحقيق . الكممات ا
MATTERS WHO MISSED SOMETHING IN PRAYER 

(NOAH BIN MUSTAFA AL-HANAFI, 1070 AH)  
STUDY AND INVESTIGATION 

Ass. Prof. Dr. Nafeh Hamid Saleh 

Summary: 
The precedent has a set of provisions in Islamic jurisprudence, and the 

research in this regard is in the Hanafi jurisprudence of Sheikh Mustafa bin Noah 

al-Qunawy (Tel: 1070), in which he addressed two issues of Islamic jurisprudence, 

namely: The first issue: What do you say: Whoever previously had something to do 

with his links with the Imam, then when the Imam sat in the last rule the amount of 

the tashahhud, the precedent came to make up the previous with him before the 

Imam’s peace, is his standing in this case correct or not? The second issue: 

Whoever preceded the rak'ah and when the imam sat in the last seat, the precedent 

rose before he sat before him as much as the tashahhud, then he came with the 

precedent and realized the imam before peace and he was greeted with him, is his 

prayer in this case correct or not? This research included three chapters that Al-

Qanawy mentioned: The first chapter: the difference of scholars in what the 

precedent realized with the imam, is it his first or last prayer? and the second 

chapter: in matters related to the precedent, and has dealt in the third chapter: the 

definition of the perceptive and the precedent and the later, and I have divided this 

research into two parts, I mentioned in the section The first is the author’s personal 

and scientific life, then the second section deals with studying the investigated text. 

Key words: speech, precedent issues, study and investigation. 
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 املقدمة

الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى خاتـ األنبياء كالمرسميف، كعمى 
 يـك الديف، كبعد:  إلىأثرىـ  كاقتفى عمى نيجيـكمف سار آلو كصحبو الغير المياميف، 

و مف أىمية لما ل ، كأعظميا أجران،قدران  فالفقو اإلسالمي ىك مف أشرؼ العمـك
كييميز بيف الجائز كالممنكع، كيطمع  ؼ الحالؿ كالحراـ،عرى بو يي  المسمـ، إذ كبيرة في حياة

ى عمى التأليؼ األكلكقد تعاقبت األجياؿ كمنذ العصكر  عمى أسرار الشريعة كمقاصدىا،
في ىذا الفف، حتى فاضت مكتبات العالـ بالكتب القيمة، في جميع مذاىب الفقو 

لمكتبات كخزائف المخطكطات، فبعد غبار ااإلسالمي، كالتي ال يزاؿ الكثير منيا تحت 
في الفقو الحنفي،  ىذا المخطكط شددت العـز عمى دراسة كتحقيؽالتككؿ عمى اهلل، 

 :  :رحمو اهلل القكنكم بف مصطفى نكح، الكالـ المسكؽ لبياف مسائؿ المسبكؽ)المكسـك
 ائؿ ألفيا الشيخ في الفقو الحنفي.كىك جزء مف مجمكع رس (،ََُٕ)ت: 

 ر الموضوع:أسباب اختيا
ة بصالة أىمية الكتاب كقيمتو العممية، حيث إنو ييعنى باألحكاـ المتعمق .ُ

 المسبكؽ في الفقو الحنفي.
 .الثمينة انفض الغبار عف كنكزىك  إخراج كتب العمماء في اإلسياـ .ِ
عممان بارزان مف فقياء  الشيخ نكح بف مصطفى مكانة المؤلؼ، حيث ييعد .ّ

كغيرىا ، كالنحك، صكؿكاأل، كالفقو، كالتفسيرفي عمـك عدة الحنفية، كقد برع 
 مف العمـك كالفنكف.

؛ لينتفع بو طمبة العمـ عمكمان في متناكؿ يد القارئ اكجعمي ،ارفد المكتبات بي .ْ
 كلمحفاظ عميو مف التمؼ كالضياع. كالسادة أئمة المساجد خصكصان،
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صكؿ عمى الكتب التي نقؿ عنيا كمف الصعكبات التي كاجيتني عدـ الح
فقد  : القسـي الدراسي،األكؿقسميف:  يقسـ عمى اقتضت طبيعة البحث أفٍ  كقد، القكنكم

المؤلِّؼ الشخصية كالعممية،  دراسة حياة: األكؿالمبحث ضـ فجعمتوي في مبحثيف، 
مىى النصِّ دراسة الكتاب، كأما القسـ الثاني: المبحث الثاني في تناكلتك  ، فقد احتكل عى

: ال المخطكط المحقؽ، كىك ثـ  كمفٍ ، (كالـ المسكؽ لبياف مسائؿ المسبكؽال)مكسـك
كمف ثـ ىـ النتائج التي تكصمت الييا، ذكرت فييا أ سأؿ اهلل حسنياكضعت خاتمة أ

 لممصادر كالمراجع التي استقيت منيا بحثي ىذا.ثبت  كضعت قائمة
، فمف اهلل مف صكاب اـ ىذا البحث، فما كافعمى إتم هلل الحمد كالمنةف كختامان 

يرزقني اإلخالص في  أسأؿ أفٍ  فمف نفسي، كاهلل أك تقصير كما كاف مف خطأ أىٍك زلؿو 
 .القكؿ كالعمؿ

 تسليماً كثرياً وسلِم لهم عَلَى سيدنا حممد، وعلى آله وصحبهوصلِّ ال
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 : األولالقسه 
 القسه الدراسي

 : األولاملبحث 
 حياة املؤلف

 : األولاملطلب 
 حياته الشخصية

عثماني، ، ال(ِ)، القكنكم(ُ)الركمي نكح بف مصطفى :ونسبتو سمواأوال: 
نىًفٌي، األماسي المكلد اٍلميٍفتي الصكفي، الخمكتي،   .(ّ)ة، نزؿ بمصر، مفتي قكنياٍلحى

 .(ْ)، كالمفتيالعالمة الفقيو اإلماـب ليًقبى  لقبو:: ثانيا
 :ونشأتو : والدتوثالثا

كتقدر كالدتو سنة  ،(ٓ)يةنكح بف مصطفى في أماس كلد الشيخوالدتو: 
ق(؛ ألنو عند كفاتو قدر عمره سبعيف سنة باعترافو حيف كصيتو بيف َََُ)

 .(ٔ)أصحابو

                                                            

. ينظر: األ (ُ)  .ُٓٗ/ٔ نساب، لمسمعاني،الركمي: ىذه النسبة إلى بالد الرـك
، كتقع في كسط جنكب نسبة إلى قكنية، كىي مدينة في كسط تركية، كىي أعظـ مدف اإل (ِ) سالـ بالرـك

م عمى معالـ تاريخية عٌدة تعكد إلى عصر دكلة تركيا في سيؿ خصب كاسع في األناضكؿ، كتحتك 
ـ، كتيعٌد قكنية الحديثة ُِّٕالسالجقة، كمف أىٌميا: دير كمقبرة جالؿ الديف الركمي الذم تكفي عاـ 

حدل أكبر المدف في تركيا، كتحتٌؿ مركزان ميمان كرئيسيان في إنتاج  مركزان صناعيان أساسيان كميمان، كا 
 .ُْٓ/ْمحمكم، الحبكب. ينظر: معجـ البمداف، ل

، ُٓ/ٖ عالـ، لمزركمي،، كاألْٖٓ/ْ لمحمكم، ينظر: خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر، (ّ)
 (.َُّٖٓبرقـ ) ّٕٖٓ/ٓكمعجـ تاريخ التراث، لعمي الرضا قره بمكط، كأحمد طكراف، 

 (.َُّٖٓبرقـ ) ّٕٖٓ/ٓينظر: معجـ تاريخ التراث، لعمي الرضا قره بمكط، كأحمد طكراف،  (ْ)
أماسية: بفتح اليمزة كالميـ كألؼ ككسر السيف الميممة ثـ ياء مثٌناة تحتية مفتكحة كىاء في اآلخر، ىي بمدة كبيرة  (ٓ)

بسكر كقمعة كليا بساتيف كنير كبير كنكاعير تسقى بيا، كىي مف مدف الحكماء كىي مشيكرة بالحسف ككثرة المياه 
معدف الفضة، كىي حاليا تقع بيف مدينة سيكاس كمدينة أنقرة لجية ككرـك كبساتيف، كعف بعض مف رآىا أف بيا 

 . ِِٗ/ٕ مؿ في ذيؿ الدكؿ،الشماؿ بالقرب مف ساحؿ البحر األسكد. ينظر: نيؿ األ
كبر، لمشيخ نكح بف مصطفى، تحقيؽ: دراسة كتحقيؽ عبيدة عامر ظير في بياف الحج األينظر: القكؿ األ (ٔ)

 .ِٔٗ، صَُِٔة، تكفيؽ، مجمة الجامعة العراقي
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العالمة نكح بف مصطفى الحنفي، في بمدة أماسية، ثـ  اإلماـلقد نشأ أما نشأتو: 
طمب العمـ عمى أيدم أكابر العمماء كالمحدثيف كغيرىـ، ككاظب عمى ذلؾ حتى تميز 

انو، كصار بحران مف بحكر العمـ كالمعارؼ، كبرع في التأليؼ في عمـك شتى، عمى أقر 
 .(ُ)سالمية بمؤلفاتو القيمةفأثرل المكتبات اإل

 كفاة الشيخ نكح بف مصطفى الحنفي.اختمؼ في رابعا: وفاتو: 
في الثاني كالعشريف مف ذم القعدة سنة  ي بمصرفقد ذكر الحمكم كغيره أنو تكف

 . (ّ)بالقرافة الكبرل كبنى عميو بعض الكزراء قبة عظيمة رحمو اهلل ، كدفف(ِ)ق(ََُٕ)
: أف كفاتو بقكنية في حدكد سنة خمس كخمسيف حاجي خميفةبينما ذكر 

 ق(.ََُٕكالصحيح ما ذكره الحمكم أنو )ت: .(ْ)كألؼ
 املطلب الثاىي: 

 حياته العلنية
 : رحالتو العلمية.األولالفرع 

طمب العمـ؛ لذلؾ  إلىة نكح القكنكم، متعطشان كمتشكقان لقد كاف ىذا الفقيو العالم
 إلىقصد الرحمة في طمب العمـ بعد أف أخذ العمـ عمى أيدم أكابر عمماء بمده، فرحؿ 

جامعان مف العمـك كالمعارؼ عمى اختالؼ  مصر، كتتممذ عمى أكابر العمماء فييا،
يث كالتصكؼ كغيرىا مف التفسير كالفقو كاالصكؿ كعمـ الكالـ كالحدعمـ ك أنكاعيا،

 .(ٓ)العمـك

                                                            

، كمعجـ تاريخ التراث، لعمي الرضا قره بمكط، كأحمد ُٓ/ٖ عالـ،أل، كآْٖ/ْ، ينظر: خالصة األثر (ُ)
 (.َُّٖٓبرقـ ) ّٕٖٓ/ٓطكراف، 

 .ْٖٗ/ِينظر: ىدية العارفيف،  (ِ)
 .ْٖٗ/ِكما بعدىا، كىدية العارفيف،  ْٖٓ/ٓثر، ، كخالصة األِْٗ/ِ ربؿ،أينظر: تاريخ  (ّ)
 .ّٕٓ/ّ نظر: سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ، حاجي خميفة،ي (ْ)
 .ُٓ/ٖ عالـ،، كاألْٖٓ/ْ ينظر: خالصة األثر، (ٓ)
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 .وتالميذه : شيوخوالفرع الثاني
شيكخ بمده كتتممذ عمى يد كثير مف العمماء  إلىجمس الشيخ نكح بف مصطفى 

، مب العمـ ما بيف مصر كدمشؽ كقكنيةالفنكف مف خالؿ رحمتو لطك كبمختمؼ العمـك 
 كمف أشيرىـ:

 المقدسيعمى بف غانـ  الـاإلستمميذ شيخ  :(ُ)يالشيخ عبد الكريم السوس .ُ
بف عبادة الخزرجي، أحد أكابر الحنفية في عصره. أصمو مف بيت المقدس، كمكلده 
كمنشأه ككفاتو في القاىرة. مف كتبو: )الرمز في شرح نظـ الكنز(، ك)نكر الشمعة في 

 .(ِ)أحكاـ الجمعة(، ك)بغية المرتاد في تصحيح الضاد(
، ميو عمـك الحديث ركاية كدرايةالكاعظ محدث مصر قرأ ع :محمد حجازي .ِ

فقيو، عالـ  كىك محمد بف عبداهلل االكراكم القمقشندم، المعركؼ بمحمد حجازم الكاعظ،
 الحجاز، إلىرم في تكجيو بالتفسير كالحديث، كلد في منزلة أكرل مف منازؿ المص

مف كتبو: )فتح المكلى النصير بشرح الجامع الصغير، لمسيكطي(، ك  سكف قمقشنده،
ك)القكؿ المشركح في النفس كالركح(، كلو شركح  سكاء الصراط في أشراط الساعة(،)ك 

  .(ّ)ق( في القاىرةَُّٓ)ت:كحكاش كرسائؿ كثيرة 
، تمقف (ْ)براىيم الخلوتيإبن على بن أحمد بن حسن  الشيخ العارف باهلل .ّ

 الذكر كلبس الخرقة كأخذ عمـك المعارؼ.
  

                                                            

 لـ أقؼ عمى ترجمتو. (ُ)
 .ُِ/ٓ عالـ،، كاألِٖٗ/ُ ينظر: خالصة األثر، (ِ)
 . ٕٗ/ٔ عالـ،، كاألُٕٔ-ُْٕ/ْ ثر،ينظر: خالصة األ (ّ)
 لـ أقؼ عمى ترجمتو. (ْ)
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دمشؽ، اخذ عنو االلحاف كاالنغاـ مؤذف قمعة  :(ُ)الشيخ موسى السيوري .4
  .(ِ)ككاف يحذك حذكه في حب الجماؿ

مصطفى  ت لو أحدان مف تالميذه سكلترجم مـ تذكر المصادر التيف: أما تالميذه
براىيـ بف كلي الديف بف مصمح الديف الركمي، الحنفي، الشيير باآلطو إبف حمزة بف 

: )نتائج االفكار في شرح االظيار مف آثاره .(َُٖٓ)كم، فقيو، نحكم، كاف حيان سنة 
 .(ّ)(في النحك، لمبرككم(، )كالحياة في شرح شركط الصالة

 وثناء العلماء عليو: الفرع الثالث: فضلو 
كاف بمصر مقيمان بخدمة الديف مصكف العرض كالنفس متمتعان بما مف  فضلو:

 اهلل عميو مف فضمو.
قاؿ عنو المحبي: )نزيؿ مصر ف: فقد أثنى عميو العمماء ثناء العلماء عليوأما 

عمـك عديدة مف  فيالعالمة سابؽ حمبة العمـك سار ذكره كاشتير عممو كىك  اإلماـ
صكؿ كالكالـ ككاف حسف االخالؽ كافرا الحشمة جـ كاألالتفسير كالفقو كعمـ  ،الفائقيف

 .(ْ)الفضائؿ(
ب ككاف زاىدان، عابدان، متعففان، صاحب كرع كحمـ كسخاء، كتكاضع، كصاح

 .(ٓ)رحمة لمفقراء كالمساكيف
  

                                                            

 ترجمتو. لـ أقؼ عمى (ُ)
 كما بعدىا. ْٖٓ/ْثر، خالصة األ (ِ)
 .ُْْ/ِ ، كىدية العارفيف،ِْٗ/ُِ ينظر: معجـ المؤلفيف، (ّ)
 ، كما بعدىا.ْٖٓ/ْثر، خالصة األ (ْ)
ينظر: القكؿ األظير في بياف الحج األكبر، لمشيخ نكح بف مصطفى، تحقيؽ: دراسة كتحقيؽ عبيدة عامر  (ٓ)

 .ِٔٗ، صَُِٔة، تكفيؽ، مجمة الجامعة العراقي
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 : مصنفاتو.الفرع الرابع
أىـ ما يتيرجـ لمرجؿ ىك االطالع عمى مصنفاتو، فييعمـ مف خالليا سعة  

اطالعو كمبمغ عممو، كشخصيتو، كىذا ما نراه عند الشيخ العالمة نكح بف مصطفى 
، يمتمؾ ثقافة عممية كاسعة، مما جعمتو يبرز في كثير  فقد كاف ،الركمي مف العمـك

، كمف أشير ىذه ناقب، كالتصكؼ، كغيرىا مف العمـككعمـك التفسير، كالفقو، كالم
 :الرسائؿ كالمصنفات

 .(ُ)بداؿالقكؿ الداؿ عمى حياة الخضر ككجكد األ .ُ
 .(ِ)حكاـ عماد الديفأتحفة الذاكريف عمدة الراغبيف في معرفة  .ِ
 .(ّ)السيؼ المجٌزـ في قتاؿ مف ىتؾ حرمة الحـر .ّ
 .(ْ)الطالع في فضؿ ليمة القدرالبدر  .ْ
 .(ٓ)عظـ رحمو اهللاأل اإلماـب الدر المنظـ في مناق .ٓ
 .(ٔ)مف الثالثية أك الرباعية( )بالصالة الربانية في حكـ مف أدرؾ ركعة .ٔ
 .(ٕ)الٌذمةالفكائد الميمة في اشتراط التبرم في إسالـ أىؿ  .ٕ
 .(ٖ)كبرظير في بياف الحج األالقكؿ األ .ٖ
 .(ٗ)القدسي كالقرآف كالحديث النبكمالفركؽ بيف الحديث  .ٗ

  

                                                            

 تـ تحقيقو مف قبؿ رمضاف محمد بف عمي الصفتاكم البدرم. (ُ)
 . َُِٗ ،جامعة تكريت ،تـ تحقيقو مف قبؿ: محمد احمد مصمح، أحمد يعقكب دكدح (ِ)
 مير. براىيـ بف منصكر الياشمي األإحققو أبك ىاشـ  (ّ)
 حمد آؿ رحاب.عداد الشيخ: أحمد بف عمي آؿ فياض االزىرم، كمحمد أا  جمع ك  (ْ)
 .َُِٗسالمية، كمية العمـك اإل ،تـ تحقيقو مف قبؿ محمد أحمد مصمح، كأحمد يعقكب دكدح، جامعة تكريت (ٓ)
، مجمة ُِٔص –ُّٕىذا الرسالة تـ تحقيقيا مف قبؿ: حمزة عبد الكريـ، كشفاء عمي الفقيو، مف ص (ٔ)

 .ـَُِّ، ٗٓسالمية، العدد جامعة أـ القرل لعمـك الشريعة كالدراسات اإل
ىذا المخطكط مشترؾ لمباحثيف: نافع حميد صالح، عبدالجبار حميد صالح كسيتـ نشره قريبان إف شاء اهلل  (ٕ)

 اهلل في إحدل مجالت سككباس المعتمدة.
 .ـَُِٔدراسة كتحقيؽ عبيدة عامر تكفيؽ، مجمة الجامعة العراقية،  (ٖ)
 سالمية.كمية أصكؿ الديف كالدعكة اإل ،زىرمعة األجا ،دراسة كتحقيؽ عصاـ، أبك اليزيد، محمد عبداهلل (ٗ)
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 املبحث الثاىي: 
 دراسة الكتاب

 : األول املطلب
 وسبب تأليفه مؤلفه إىلىسبته سه الكتاب وا

 ،مؤلفو إلىبياف صحة نسبة الكتاب بيا الباحث  مكر التي يجب أف ييعنىمف األ
خ نكح بف التي ترجمت لمشي كأجمعت المصادر كفيارس المخطكطات التي أطمعت عمييا

 .(ُ)إليو عمى ىذه التسمية كنسبة المخطكط مصطفى رحمو اهلل
فيقكؿ العبد المذنب : )قكلوب مصنفو باسمو في بداية المخطكطصرح  ككذلؾ

الذليؿ الراجي عفك مكاله الجميؿ، نكح بف مصطفى الحنفي، عامميما اهلل بمطفو 
 .(ِ)...(الخفيٌ 

لمسائؿ ىذا الباب، كعجالة نافعة : أردت أٍف أؤلؼ رسالة جامعة أيضان  قكلوك 
لجميع الطالب، فشرعت في تحرير ما قصدتو، كابتدأت في تسطير ما أردتو، قاصدان 

  .(ّ)تسميتو: )بالكالـ المسكؽ، لبياف مسائؿ المسبكؽ(
 الثاىي: املطلب 

 ميهج املؤلف يف كتابه
تاب، لـ يبيف الشيخ نكح بف مصطفى رحمو اهلل منيجو الذم اتبعو في ىذا الك

 منيجو كالخركج بيذه النتائج: بياف إلىمما دعاني 
الحمد كالثناء، كالصالة عمى النبي صمى اهلل بالبسممة كاالستعانة، ك  بدأ كتابو .ُ

 .كأصحابوعميو كسمـ، 

                                                            

يضاح المكنكفّٕٓ/ّ، سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ (ُ) ، ْٖٗ/ِ، كىدية العارفيف، ّٕٓ/ْ، ، كا 
 .ٖٗ/ُ كفيرس المخطكطات العربية في المكتبة الكطنية النمساكية،

 البحث، ككذلؾ نسخ المخطكط. ، النص المحقؽ مف ىذاالكالـ المسكؽ لبياف مسائؿ المسبكؽينظر:  (ِ)
 .ُْ(، كفي المطبكع صِفي المخطكط لكح ) (ّ)
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، بأنو كرد أفصح المؤلؼ في بداية الكتاب عف أسباب تأليفو ليذا الكتاب .ِ
لحنفي، ما نصو: )ما سؤاؿ مف مكة المكرمة، مف يد صاحبو الشيخ عمي ا

في القعدة  اإلماـ، فمما قعد اإلماـقكلكـ: فيمف سبؽ بشي مف صالتو مع 
، فيؿ اإلماـاالخيرة مقدار التشيد قاـ المسبكؽ لقضاء ما سبؽ بو قبؿ سالـ 

 قيامو في ىذه الحالة صحيح اـ ال؟...(.
نافعة ككذلؾ قكلو: )أردت أٍف أؤلؼ رسالة جامعة لمسائؿ ىذا الباب، كعجالة 

لجميع الطالب، فشرعت في تحرير ما قصدتو، كابتدأت في تسطير ما أردتو، قاصدان 
 تسميتو: بالكالـ المسكؽ، لبياف مسائؿ المسبكؽ(.

نكح بف مصطفى ذكر جميع ما يتعمؽ بمسائؿ صالة المسبكؽ الشيخ  حاكؿ .ّ
مع بياف  كذكر الخالؼ ذكر أقكاؿ عمماء المذىب، معالكتاب،  ىذافي 

 صح، كالصحيح، كبو يفتى(.: )كاألوبقكل األقكاؿمف الراجح 
سمؾ في تأليفو ليذا الكتاب عزك المسائؿ  كاف ذا ثقافة فقيية كاسعة، كقد .ْ

الفتاكل كتب المتقدميف، كما خالصة الفتاكل، كفتاكل قاضي خاف، ك  إلى
 الظييرية، كالحاكم، لمحصرم، كغيرىا مف الكتب.

بعنكاف يتناسب مع  معنكنان كؿ باب أبكاب، ثالثة ىقسـ المؤلؼ كتابو عم .ٓ
 .األكؿمسائؿ الباب، كلـ يستدؿ بالسنة النبكية سكل في الباب 

في طريقة عزكه لممصادر، تارة يكتفي بذكر اسـ الكتاب دكف أف يذكر اسـ  .ٔ
 يكتفي باسـ المؤلؼ، كتارة أخرل يقرف بينيما. مؤلفو، كتارة

، تمت بحمد اهلل كعكنو ،أعمـ تعالىكاهلل  :صؿفي نسخة األ ختـ كتابو بقكلو .ٕ
كفي النسخة )ب(، )كصمى اهلل عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ 

 يـك الديف، آميف كالحمد هلل رب العالميف(. إلىتسميمان كثيران 
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 : الثالثاملطلب 
 املصطلحات الفقهية اليت وردت يف الكتاب

 .رحميـ اهلل كمحمد، يكسؼ كأبك، حنيفة أبك: كىـ :الثالثة .ُ
محمد بف  إلى أبي حنيفة اإلماـكيهقصد بيـ أئمة المذىب مف  :السلف .ِ

 .رحميـ اهلل الحسف
 إلىمف محمد بف الحسف  كيهقصد بيـ أئمة المذىب المراد بيـ: الخلف .ّ

 الحمكاني.شمس األئمة 
 عند أبي حنيفة النعماف رحمو اهلل.: أم :عنده .ْ
 أبك يكسؼ كمحمد بف الحسف رحميما اهلل. عندىما: .ٓ
ق(، كلو كتاب كشؼ َّْستاذ: كيقصػػػد بو عبد اهلل السبذمكني )تاأل .ٔ

 االثار في مناقب أبي حنيفة.
: كاألشير األكثر أف المراد ما ركم مف المسائؿ عف أئمة ظاىر الرواية .ٕ

المذىب الثالثة: أبي حنيفة، كأبي يكسؼ، كمحمد بف الحسف في الكتب 
مى تسميتيا بكتب ظاىر الستة لإلماـ محمد بف الحسف، كالتي تعارفكا ع

الركاية، كقد سبؽ عدىا. ىك قكؿ الثالثة، ككتب ظاىر الركاية، كتب 
كالزيادات، كالجامع الصغير، كالسير الصغير، ، محمد الستة: المبسكط

كالجامع الكبير، كسميت بظاىر الركاية؛ ألنيا ركيت عف محمد بركايات 
  نو.عالثقات، فيي ثابتة عنو، إما متكاترة أك مشيكرة 

: كفيو إشارة ألصحية ىذا القكؿ، كاإلذف باإلفتاء بو، كلفظ )بو الفتوى  .ٖ
يفتىى( كىك كالمفظ السابؽ، إال أنو آكد منو؛ ألنو يفيد الحصر، أم: أف 

 الفتكل ال تككف إال بو.
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الصحيح كاألصح: فيو إشارة لرجحاف ذلؾ القكؿ عمى : واالصح الصحيح  .ٗ
كل مف لفظ )الصحيح( في الداللة أق صح(، كلفظ )األاألقكاؿغيره مف 

صحيحة عند  األقكاؿعمى ذلؾ عند جميكر الحنفية؛ ألنو يفيد أف بقية 
 .القائؿ إال أف ذلؾ القكؿ أصح منيا كميا

 أبك حنيفة رحمو اهلل. اإلماـ: كىك عمماء الحنفية الذيف لـ يدرككا المشايخ  .َُ
  .(ُ)المختار  .ُُ

 : لرابعااملطلب 
 ميهجي يف التحقيق

(، كاعتبرتيا ىي  أ عمى نسختيف كاخترت مف بينيما النسخة )حصمت  .ُ
كضح، ثـ قابمتيا مع النسخة )ب( كأثبت ما كجدت مف صؿ؛ ألنيا األاأل

 اختالؼ بينيما مف زيادة أك نقص.
كاالمالء  نسخت النص ككتبتو بما يتالئـ مع قكاعد البحث العممي، .ِ

عمى الكجو، كعمى  كرمزت بكجو المخطكط بالرمز )ك(؛ لمداللة المعاصر،
 ظير المخطكط )ظ(؛ لمداللة عمى ظير المخطكط.

سكرتيا كتسمسميا  إلىأماكنيا، كنسبت كؿ آية  إلىعزكت اآليات القرآنية  .ّ
 بيف اآليات، كجعمتيا مطابقة لمرسـ العثماني.

 حاديث النبكية الشريفة مف مظانيا.خرجت األ .ْ
 البحث. بالمصطمحات، كالكممات الغريبة التي كردت في عرفت .ٓ
ترجمت االعالـ الذيف كرد ذكرىـ في ثنايا البحث، ماعدا فقياء المذاىب  .ٔ

 االربعة كالخمفاء الراشديف.

                                                            

، كالكجيز الكفي في مصطمحات الحنفي، فراس محمد مكسى ٗٔ/ُينظر: الدر المختار، لمحصفكي،  (ُ)
 كما بعدىا. ّٕ/ُ سالمي كأدلتو، لمزحيمي،غزة، كالفقو اإل سالمية/االسطؿ، الجامعة اإل
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 كثقت النصكص التي أتى بيا صاحب المخطكط. .ٕ
 قائميا. إلىالتي ذكرىا صاحب المخطكط  األقكاؿأرجعت اآلراء ك  .ٖ
 الرمكز التي استخدمتيا في تحقيؽ ىذه الرسالة. .ٗ

 لمزيادة مف نسخة المخطكطة )ب(. [ ] عككفافالقكساف الم .أ
 لمكممات التي سقطت مف المخطكطة )ب(. ( ) القكساف المنفرداف .ب
 لالحاديث التي ترد في نسخ المخطكط. (( القكساف المزدكجاف )) .ج
 : اخلامساملطلب 

 وصف املخطوطات
 (. أ ى )األولوصف النسخة 

 .( أ ى كقد رمزت ليا بالرمز )األكلالنسخة 
 مكتبة كلي الديف افندم. ،مكاف كجكدىا: تركيا

 .ُٕٓرقميا: 
 لكحات.  ٖعدد لكحاتيا: 

 كممو. ُُ ،سطر، كعدد كمماتيا ُٗ سطر الصفحة:أعدد 
 الناسخ: ال يكجد.

 تاريخ النسخ: ال يكجد.
 وصف النسخة )ب(.

 النسخة الثانية كقد رمزت ليا بالرمز )ب(.
 يف افندم.مكاف كجكدىا: تركيا/ مكتبة كلي الد

 .ُُِْرقميا: 
 لكحات.  ٖعدد لكحاتيا: 

 كممو. ُُكمماتيا  عددسطر، ك  ُٖ: عدد سطر الصفحة
 الناسخ: ال يكجد.

 تاريخ النسخ: ال يكجد.
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 ( أ صفحة عنوان المخطوط النسخة )
 ( أ بداية المخطوط نسخة )
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 ( أ ى النسخة )األولاللوحة 
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 ( أ ) خيرة النسخةاللوحة األ
 



 

  
ِْٗ 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صفحة عنوان المخطوط النسخة )ب(
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 ى النسخة )ب(األولاللوحة 
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 النسخة )ب(خيرة اللوحة األ
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 الثاىي:  القسه
 اليص احملقق

 .(ُ)(نستعيف كبو)، بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
و كعبده، كعمى آلو كصحبو مف الحمد هلل حؽ حمده، كالصالة عمى محمد نبي

 أما بعد:.. بعده.
فيقكؿ العبد المذنب الذليؿ، الراجي عفك مكاله الجميؿ، نكح بف مصطفى الحنفي، 

كالبمدة المبجمة  المكرمة، مف مكة المشرفةبمطفو الخفي، كرد سؤاؿ  تعالىعامميما اهلل 
شرفان كتكريمان، كتبجيالن كتعظيمان، ككصؿ مف يد أخينا  تعالىة، زادىا اهلل المعظم

بمطفو الجمي كالخفي، كأعاد عمينا  (ِ)(تعالى)كصاحبنا الشيخ عمي الحنفي، عاممو اهلل 
، فمما اإلماـما نصو: ما قكلكـ: فيمف سبؽ بشي مف صالتو مع  ،كعميو مف بره الكفي

مقدار التشيد قاـ المسبكؽ لقضاء ما سبؽ بو قبؿ سالـ  في القعدة االخيرة اإلماـقعد 
 ـ ال؟أ، فيؿ قيامو في ىذه الحالة صحيح اإلماـ

المسبكؽ قبؿ أٍف يقعد  خيرة، قاـفي القعدة األ اإلماـكفيمف سيًبؽى بركعة فمما قعد 
قبؿ السالـ كسمـ معو، فيؿ صالتو  اإلماـامامو قدر التشيد ثـ أتي بما سيًبؽى بو كأدرؾ 

 ـ ال؟أفي ىذه الحالة صحيحة 
  

                                                            

 قط مف النسخة )ب(.ما بيف القكسيف س (ُ)
 ما بيف القكسيف سقط مف النسخة )ب(. (ِ)
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قضاء ما  إلىال يباح لو أف يقـك  : بأف المسبكؽ(ُ)األكؿفأجبت عف السؤاؿ 
 اإلماـ (ّ)عف االختالؼ عمى ؛ لنييو (ِ)ا، بؿ يكره تحريمن اإلماـسيًبؽى بو قبؿ سالـ 
ًعؿى  امو لضركرة ال إذا كاف قيإ، (ْ)(ليؤتـ بو فال تختمفكا عميو...( اإلماـبقكلو: ))إنما جي

 انتظر أف تطمع الشمس قبؿ تماـ صالتو صالتو عف الفساد، كما إذا خشي إف صكف
لكقت العصر في الجمعة، أك تمضي مدة مسحو، أك يخرج ا يىدخؿي كقتي  كأ في الفجر

 .(ٓ)كىك معذكر، أك يبتدره الحدث
                                                            

خيرة مقدار التشيد أم: ما قكلكـ: فيمف سبؽ بشي مف صالتو مع اإلماـ، فمما قعد اإلماـ في القعدة األ (ُ)
 ـ ال؟أقاـ المسبكؽ لقضاء ما سبؽ بو قبؿ سالـ اإلماـ، فيؿ قيامو في ىذه الحالة صحيح 

ا كلكف بدليؿ ظني الثبكت أك ظني الداللة، : الكراىة التحريمية (ِ) كىي ما طمب الشارع تركو طمبنا جازمن
كيشترؾ مع الحراـ باستحقاؽ العقاب لمفاعؿ، مثؿ البيع كقت صالة الجمعة، كالبيع عمى بيع األكؿ، 

اؿ: كأنكر اإلماـ محمد ىذا القسـ، كألحقو مع الحراـ، فنسبو إلى الحراـ كنسبة الكاجب إلى الفرض، كق
، كقاال: إنو إلى الحراـ أقرب،  ا مستقالن كؿ مكركه حراـ، بينما اعتبره الشيخاف أبك حنيفة كأبك يكسؼ قسمن
ذا أطمؽ المكركه  ألنو إذا تعارض دليؿ الحؿ بدليؿ الحرمة، يغمب جانب الحرمة عمى جانب الحؿ، كا 

كالكجيز في أصكؿ الفقو،  ،ّٖٕعند الحنفية فيك المكركه تحريمنا. لساف الحكاـ، البف الشحنة، ص
 .َُّ/ُلمزحيمي، 

 في )ب(، )عف(. (ّ)
ذا سجد  (ْ) ذا قاؿ: سمع اهلل لمف حمده، فقكلكا: ربنا لؾ الحمد، كا  كتماـ الحديث: "فإذا ركع فاركعكا، كا 

ذا صمى جالسا فصمكا جمكسا أجمعيف، كأقيمكا الصؼ في الصالة، فإف إقامة الصؼ مف  فاسجدكا، كا 
حيح البخارم، كتاب الجماعة كاإلمامة، باب إقامة الصؼ مف تماـ الصالة، برقـ حسف الصالة". ص

، كصحيح مسمـ، كتاب الصالة، باب: )باب ائتماـ المأمـك باإلماـ(، برقـ ِّٓ/ُ(، ٖٗٔ)
 .، كالىما مف حديث أبي ىريرة َّٗ/ُ(، ُْْ/ٖٔ)

كما بعدىا، كحاشية  ِِِ/ِماكردم،، كاالنصاؼ، لمّْٖ/ّ، كالمجمكع، لمنككم، َِٔ/ُ ـ،ينظر: األ (ٓ)
، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعمي القارم، ْٗٓ/ُ، كحاشية الصاكم، ّْٓ/ُالدسكقي، 

، كحاشية الطحطاكم عمى مراقي الفالح شرح نكر اإليضاح، أحمد بف محمد بف إسماعيؿ ْٕٓ/ِ
تيى، لمصطفى بف سعد بف عبده ، كمطالب أكلي النيى في شرح غاية المنُُّ/ُالطحطاكم الحنفي، 

 . ِِٔ/ُالسيكطي، 
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 بو قبؿ سالـ بؽقضاء ما س إلىالمسبكؽ إذا قاـ  :(ُ)ةيك[ في الظيير ُقاؿ ]أ/
 كقيؿ: إف كاف في الكقت ضيؽ ال يكره. ك[،ُ]ب/ ايككف مسيئن  اإلماـ

إف كاف يخاؼ المركر بيف يديو ال  :(ِ)المعركؼ بجكاىر زادة اإلماـلشيخ قاؿ ا
 .(ّ)يكره أيضان انتيى

ككؿ صالة  نيا مكركىة، كراىة تحريـ،ال أإالصالة في ىذه الصكرة صحيحة ف
 ،عند بعض المشايخ، كيككف الفرض ىك الثاني إعادتيا أديت مع كراىة التحريـ يجب

ٍعمى  الثاني يككف جابران ك ، األكؿكالمختار أف الفرض ىك   وي لو؛ ألف الفرض ال يتكرر، كىجى
، كىك الـز لترؾ الركف ال الكاجب اال أف يقاؿ: المراد األكؿالثاني يقتضي عدـ سقكطو ب

ف تتعالىأف ذلؾ امتناف مف اهلل  أخر عف الفرض لما عمـ سبحانو ، إذ يحتسبي الكامؿ كا 
 .(ْ)أنو سيكقعو كذا في فتح القدير

نو : بأف صالتو في ىذه الصكرة غير صحيحة؛ أل(ٔ)عف السؤاؿ الثاني (ٓ)كأجبت
بو مف القياـ كالقراءة كالرككع كالسجكد قبؿ تشيد  نو قاـ حيث ال يصح قيامو، كما أتىأل

                                                            

ق(، كلو "فكائد" ُٗٔنسبة إلى مصنفيا، ظيير الديف، أبك بكر، محمد بف أحمد بف عمر البخارم، )ت (ُ)
 ، كتاج التراجـ، البف قطمكبغا،ُِِ/ُعمى الجامع الصغير لمحساـ. ينظر: الفكائد البيية، لمكنكم،

 كما بعدىا. ِِّ/ُ
كىاىىٍر  (ِ) زىادىٍه: محمد بف الحسيف بف محمد، أبك بكر البخارم، المعركؼ ببكر خكاىر زاده، أك خكاىر زاده،  خي

كاف إمامنا فاضالن كفقييان، كاف شيخ األحناؼ فيما كراء النير، مكلده ككفاتو في بخارم، مف مصنفاتو: 
بف أحمد البخارم. في الفقو، كىك ابف أخت القاضي أبي ثابت محمد  ،المبسكط كالمختصر كالتجنيس

 .ََُ/ٔ عالـ، لمزركمي،(، كاألَْٓ، رقـ الترجمة )ُِٕ/ُ الجكاىر المضية،
 .ّٗ/ُحكاـ، أل، كدرر الحكاـ شرح غرر اِِينظر: الفتاكل الظييرية، لكح (ّ)
 .ُّٔ/ُ، كالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، البف نجيـ، َُّ/ُينظر: شرح فتح القدير، لمسيكاسي،  (ْ)
 (، )كأجيب(.في )ب (ٓ)
مامو قدر التشيد ثـ أخيرة، قاـ المسبكؽ قبؿ أٍف يقعد أم فيمف سيًبؽى بركعة فمما قعد اإلماـ في القعدة األ (ٔ)

 ـ ال؟أأتي بما سيًبؽى بو كأدرؾ اإلماـ قبؿ السالـ كسمـ معو، فيؿ صالتو في ىذه الحالة صحيحة 
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 اإلماـ، إذ ال يصح انفراده قبؿ إتماـ اال ييعتد بيا؛ لكقكعيا قبؿ صيركرتو منفردن  اإلماـ
صالتو، كال تتـ صالتو ما لـ يقعد قدر التشيد في القعدة االخيرة، كالقراءة فرضه عميو؛ 

ا، كما سيأتي، كحيث لـ يكجد منو بعد ألف ما يقضيو أكؿ صالتو في حؽ القراءة اتفاقن 
 .(ِ)التوبو الصالة، فسدت ص (ُ)مف القياـ كالقراءة ما تجكز اإلماـتشيد 

 اإلماـقدر التشيد كأدل ما سبؽ بو قبؿ سالـ  اإلماـلكف لك قاـ بعد ما قعد 
 ابعو في السالـ، قيؿ: تفسد صالتو.كت

 .(ّ)كالفتكل عمى أنيا ال تفيسد
فٍ  ف ىذا مفسد بعد الفراغ فيك كمتعمد ف اقتداؤه بعد المفارقة مفسدان، إال أكا كا 

، كالبحر (ٓ)لمعالمة الحمبي (ْ)رح منية المصميظ[ في ىذه الحالة كذا في شُ]أ/ الحدث
 .(ٔ)كالبحر لمشيخ زيف بف نجيـ

                                                            

 في )ب(، )ما يجكز(. (ُ)
ف ينظر: ىذا في المسبكؽ بر  (ِ) كعة أك ركعتيف، فإف كاف بثالث فإف كجد منو قياـ بعد تشيد اإلماـ جاز كا 

لـ يقرأ؛ ألنو سيقرأ في الباقيتيف كالقراءة فرض في كؿ الركعتيف. ينظر: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، 
 .َُْ/ُ، كالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، البف نجيـ، ُّٓ/ُ

 .َُْ/ُكالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، البف نجيـ،  ،َّٗص ينظر: شرح فتح القدير، (ّ)
 ق(.َٕٓمنية المصمي، لسديد الديف، محمد بف محمد بف الرشيد بف عمي الكاشغرم الحنفي )ت (ْ)
مىبي: فقيو حنفي، مف أىؿ حمب، تفقو بيا كبمصر، كقر  (ٓ) مىبي: إبراىيـ بف محمد بف إبراىيـ الحى  أإبراىيـ الحى

صكؿ كالفركع، ثـ استقر في القسطنطينية كتكفي بيا، كمف أشير ديث كالتفسير كاألثـ عمى عممائيا الح
)غنية المتممي في شرح منية المصمي(، )مختصر طبقات الحنابمة( ك)تمخيص الجكاىر  :مصنفاتو

ق(. ينظر: الشقائؽ النعمانية في عمماء الدكلة العثمانية، ٔٓٗكفي سنة )المضية في طبقات الحنفية( ت
كما  ٔٔ/ُعالـ، لمزركمي، كاأل ُُْٖ/ِ، ككشؼ الظنكف، لحاجي خميفة، ِٓٗ/ُ ٍبرم زىادىٍه،طاٍشكي 
 بعدىا.

كمقتضى التعميؿ أف المتابعة إنما كانت في السالـ فقط كما ىك ظاىر كالـ الشارح أيضا فمك قصد  (ٔ)
ائؽ شرح كنز الدقائؽ، متابعتو في القعدة كالتشيد تفسد ألنو يككف اقتداء قبؿ الفراغ. ينظر: البحر الر 

 .ٖٗٓ/ُ ، كحاشية ابف عابديف،َُْ/ُالبف نجيـ، 
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 اإلماـكتابع  ظ[ُ]ب/ اإلماـ: فمك فرغ المسبكؽ قبؿ سالـ (ُ)قاؿ في الخالصة
أنو تفسد صالتو، كقيؿ: ال تفسد كبو  (ِ)ستاذجؿ األاأل اإلماـفي السالـ نقؿ عف الشيخ 

فٍ  لكف المفسد بعد ما فرغ مف الصالة ال يضر  ،ادن مفس (ّ)ا[]خبرن  كاف ىذا يفتى؛ ألنو كا 
 كالحدث العمد، كالقيقية في ىذه الحالة.

ثـ أردت أف أؤلؼ رسالة جامعة لمسائؿ ىذا الباب، كعيجالة نافعة لجميع 
ا تسميتو الطالب، فشرعت في تحرير ما قصدتو، كابتدأت في تسطير ما أردتو، قاصدن 

كالتكميؿ، فيك  ، كمستعينان باهلل عمى التحرير(ؽبالكالـ المسكؽ لبياف مسائؿ المسبك )
 حسبي كنعـ الككيؿ.

، كعيجالة فيما مضى رسالة شريفة تبيف بعض أحكاـ المسبكؽ كقد كنت ألفتي 
فكائد جميمة بالمفيـك كالمنطكؽ، لكف لـ يتيسر تسميتيا بشيء في ذلؾ  إلىلطيفة تشير 

بالصالة الربانية )ف، فأنا اآلف أسميتيا الزماف؛ ألنيا كانت كاقعة مكقع االفتاء في البيا
 .(ٓ)(مف الثالثية أك الرباعية (ْ)(ركعة)في حكـ مف أدرؾ 

  

                                                            

 .ّٔ خالصة الفتاكل في الفقو الحنفي، لإلماـ طاىر بف أحمد البخارم، لكح (ُ)
الشيخ، اإلماـ، الفقيو، العالمة، المحدث، عالـ ما كراء النير، أبك محمد األستاذ، عبد اهلل بف محمد بف  (ِ)

ف الخميؿ البخارم، الحارثي، السَّبىٍذمكني، نسبة إلى سبذمكف قرية مف قرل بخارل، يعقكب بف الحارث ب
ق(. ينظر: سير َّْكفي سنة )ت، ثار في مناقب أبي حنيفة(، )مسند أبي حنيفة(كلو كتاب: )كشؼ اآل

 .ُٔ(، كالرسالة المستطرفة، صِّٕ، رقـ الترجمة )ِْْ/ُٓعالـ النبالء، أ
 ادة مف )ب(.ما بيف المعككفتيف زي (ّ)
 ما بيف القكسيف سقط مف النسخة )ب(. (ْ)
، مجمة ُِٔص –ُّٕىذا الرسالة تـ تحقيقيا مف قبؿ: حمزة عبد الكريـ، كشفاء عمي الفقيو، مف ص (ٓ)

 .ـَُِّ، ٗٓسالمية، العدد جامعة أـ القرل لعمـك الشريعة كالدراسات اإل



 

  
ََٓ 

12 

 عمى ثالثة مف الممؾ الكىاب مشتمالن  (ِ)]اهلل[ بعكف (ُ)كجعمت ىذا الكتاب
 بكاب.األ

، ىؿ ىك أكؿ اإلماـفي اختالؼ العمماء فيما أدركو المسبكؽ مع  :األولالباب 
 صالتو؟ صالتو أك آخر

أنو قاؿ: عف أبي ىريرة، أف  أخرج البخارم كمسمـ عف أبي ىريرة عف النبي  
صالة فال تأتكىا كأنتـ تسعكف، كأتكىا كعميكـ السكينة، قاؿ: ))إذا أتيتـ ال اهلل  رسكؿ
 .ك[ِ]أ/ (ْ)فصمكا، كما فاتكـ فأتمكا(( (ّ)أدركتـ فما

عف  ةعيينكىك ركاية عف ابف  (،أحمد كالنسائي بمفظ: )فاقضكا اإلماـ (ٓ)كأخرجو
ما أخرجو مسمـ  ةعيينكيؤيد ركاية ابف  ،عف أبي ىريرة عف سعيد بف المسيب عف الزىرم

 .(ٔ)ما أدركتى كاقًض ما سبقؾ(( )صؿِّ )عف أبي ىريرة قاؿ:  مف ركاية ابف سيريف
 براىيـ بف سعدا  ك  كابف أبي ذئب كالزبيدم ك[ِ]ب/ بك داكد: قاؿ يكنسقاؿ أ

 : )فأتمكا(.عف الزىرم ب بف أبي حمزةكشعي كمعمر
 كحده: )فاقضكا(. ةكقاؿ ابف عيين

                                                            

 أم )الكالـ المسكؽ لبياف مسائؿ المسبكؽ(. (ُ)
 ا بيف المعككفتيف زيادة مف )ب(.م (ِ)
 في )ب(، )أدكتـ(. (ّ)
، كصحيح ِِٖ/ُ(، َُٔصحيح البخارم، كتاب األذاف، باب: )قكؿ الرجؿ فاتتنا الصالة(، برقـ ) (ْ)

مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصالة، باب: )استحباب إتياف الصالة بكقار كسكينة،...(، برقـ 
(ُِٓ/َِٔ ،)ُ/ُِْ. 

 كأخرج(.في )ب(، ) (ٓ)
صحيح مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصالة، باب: )استحباب إتياف الصالة بكقار كسكينة(، برقـ  (ٔ)

(ُْٓ/َِٔ ،)ُ/ُِْ. 



 

  
َُٓ 

12 

عف  عف أبي ىريرة كجعفر بف ربيعة كقاؿ محمد بف عمرك: عف أبي سممة
 عف أبي ىريرة )فأتمكا(. عرجاأل

 كميـ: )فأتمكا(. كأنس كأبك قتادة كابف مسعكد
 ا(.عف أبي ىريرة )فاقضك  :كقاؿ أبك سممة كابف سيريف كأبك رافع

 ركم عنو )فأتمكا كاقضكا(. كأبك ذر
نما ركل ىذه المفظة  بك داكدلكف لـ يجـز أ عف أبي سممة بأف لفظة )فاقضكا(، كا 
 مف ركاية سعيد ابف المسيب كأبي سممة كالن اه أك عنو، كر  براىيـإمف ركاية سعد بف 

 .(ُ)مجتمعيف بمفظ )فأتمكا(
ىك  اإلماـنما أدركو المسبكؽ مع ى فقالكا: إاألكللعمماء بالركاية كاستدؿ بعض ا

ىك آخر صالتو؛ ألف االتماـ يقع عمى ما  اإلماـبعد سالـ  (ِ)(بو)كما يأتي  أكؿ صالتو
 بقي مف شيء تقدـ أكلو.

  

                                                            

 .ُٔٓ/ُ(، ّٕٓ(، كبرقـ )ِٕٓسنف أبي داكد، كتاب الصالة، باب: )السعي إلى الصالة(، برقـ ) (ُ)
 ما بيف القكسيف سقط مف النسخة )ب(. (ِ)
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 .(ِ)ىك مذىب الشافعي (ُ)العراقي بف قاؿ كلي الديف
كعمر بف عبد  كأبي الدرداء كعمي عف عمر (ّ)(في مصنفو)كركاه ابف أبي شيبة 

 . كسعيد بف جبير كسعيد بف المسيب كالحسف البصرم زيزالع
نو ال يثبت عف عمر كقاؿ: إ ،ف ىؤالء خال سعيد بف جبيرع كحكاه ابف المنذر 

كسعيد  ظ[ِ]أ/ كزاعيألكالزىرم كا كعطاء كعمي كأبي الدرداء، كحكاه أيضان عف مكحكؿ
 . كالمزني سحاؽ بف راىكيوا  ك  بف عبد العزيز

كىك ، كأبي قالبة كمحمد بف سيريف عف ابف عمر كاه البييقيقاؿ ابف المنذر: كر 
نو يقضي أدرؾ فيك أكؿ صالتو اال أ مانإنو قاؿ فييا: إف ،(ْ)منصكص مالؾ في المدكنة

 .(ٓ)مثؿ الذم فاتو مف القراءة بأـ القرآف كسكرة

                                                            

كىك أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف الكردم، الرازياني، ثـ المصرم، لي الديف العراقي(. في )ب(، )ك  (ُ)
ق( في القاىرة، قاضي الديار المصرية، رحؿ بو ِٖٔالشافعي، أبك زرعة كلي الديف، ابف العراقي )ت

لـ يدار أبكه )الحافظ العراقي( إلى دمشؽ فقرأ فييا، كعاد إلى مصر فارتفعت مكانتو، كحمدت سيرتو، ك 
)مف كتبو( مف كتبو المصنؼ بالمكقع، المدلسيف، كتحفة  أىؿ الدكلة فعزؿ قبؿ تماـ العاـ عمى كاليتو،

التحصيؿ في ذكر ركاة المراسيؿ، كالغيث اليامع شرح جمع الجكامع، كتحرير الفتاكل. ينظر: لحظ 
مع ألىؿ القرف ، كالضكء الالُٕٖ -ُْٖاأللحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ، البف فيد االصفكني، ص

 كما بعدىا.  ّّٔ/ُالتاسع، لمسخاكم، 
كىك قكؿ محمد بف الحسف الشيباني رحمو اهلل، كأحد الركايتيف عف اإلماـ مالؾ رحمو اهلل. ينظر:  (ِ)

، كفتح العزيز بشرح الكجيز، ُّٗ/ِ ، كالحاكم الكبير، لمماكردم،ّْٕ/ُ ،، كالمبسكطِّٔ/ِ ،التجريد
لحنابمة رحميـ اهلل: أف ما أدركو المسبكؽ مع اإلماـ آخر صالتو، كما يقضيو كقاؿ ا .ِْٕ/ْلمقزكيني، 

المسبكؽ بعد سالـ اإلماـ ىك أكؿ صالتو، كبيذا قاؿ أبك حنيفة كأبك يكسؼ رحميما اهلل تعالى، كىك 
، كالتعميؽ الكبير في ِٕٓ/ُ المشيكر عف مالؾ رحمو اهلل. ينظر: فقو العبادات عمى المذىب الحنبمي،

اإلشراؼ عمى نكت ك ، ّْٕ/ُ، ، كالمبسكطِّٖ/ُمسائؿ الخالفية بيف األئمة، أبك يعمى الفراء، ال
 .ِٔٔ/ُ مسائؿ الخالؼ،

 ما بيف القكسيف سقطت مف النسخة )ب(. (ّ)
 في )ب(، )بالمدكنة(. (ْ)
 .ُٖٖ/ُينظر: المدكنة،  (ٓ)
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ظ[، كىك قكؿ مالؾ أخبرني بو ِ]ب/ ىك الذم لـ نعرؼ خالفو :كقاؿ سحنكف
 .(ُ)غير كاحد

 .(ِ)عف احمد بف حنبؿ كحكاه ابف بطاؿ
 .(ّ)عف جميكر العمماء مف السمؼ كالخمؼ كحكاه القاضي عياض

 .(ْ)كحكاه النككم عف جميكر العمماء مف السمؼ كالخمؼ
ىك آخر صالتو كما  اإلماـنما أدركو مع بعضيـ بالركاية الثانية فقالكا: إكاستدؿ 

بو بعد  ف استعماؿ لفظ القضاء في الميٍاتىأل؛ ىك أكؿ صالتو اإلماـيأتي بو بعد سالـ 
كىك قكؿ  ٓدؿ عمى أنو مؤخر عف محمو، كانو أكؿ الصالة لكنو يقضيو اإلماـسالـ 
 .(ٕ)حنيفة كأبي يكسؼأبي  (ٔ)]عف[

كأبي  كمجاىد النخعيبراىيـ عف ابف مسعكد كابف عمر كا   بي شيبةأكركاه ابف 
كحكاه ابف المنذر عف  ،بيد بف عميركابف سيريف كع كالشعبي بف دينارقالبة كعمرك 

 .(ٖ)مالؾ كسفياف كالثكرم كالشافعي كأحمد
  

                                                            

 بعدىا.كما  ُٕٖ/ُينظر: المدكنة،  قالو ابف عمر كابف مسعكد كمجاىد. (ُ)
 .ُِٔ/ِينظر: شرح صحيح البخارم،  (ِ)
 .َّٖ/ِينظر: إكماؿ المعمـ شرح صحيح مسمـ،  (ّ)
 .ََُ/ٓينظر: شرح النككم عمى مسمـ،  (ْ)
 في )ب( )يقتضيو(. (ٓ)
 ما بيف المعككفتيف زيادة مف )ب(. (ٔ)
 .ِْٕ/ُ، كبدائع الصنائع، ّْٖ/ُينظر: المبسكط،  (ٕ)
 ـ،، كاألُٖٖ/ُ ، كالمدكنة،َِْ/ْكاإلجماع كاالختالؼ، البف المنذر،  ينظر: األكسط في السنف (ٖ)

 .َّٗ/ّ ، كالمغني، البف قدامة،َِٔ/ُ
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، كما قاؿ القاضي عبد (ِ)ذىبومالؾ فيك المشيكر في م (ُ)فأما :قاؿ ابف العراقي
كقاؿ:  كاختاره ابف حبيب كابف الماجشكف أشيب قاؿ ابف بطاؿ: كىك قكؿ .(ّ)عبد الكىاب

 كلى،و أع أف يخالؼ إمامو، فتككف لكقاؿ: الذم يقضي ىك أكليا؛ ألنو ال يستطي
 .(ْ)كلإلماـ ثانية أك ثالثة

مذىبو، كما رأيت أحدان حكاه عنو إال أف النككم في كأما الشافعي فميس ىذا 
: أىنَّوي يىٍجيىري الركضة قاؿ: إ ٍنوي قىٍكؿه غىًريبه ًكيى عى نو حي

(ٓ).  
ما حكاه عنو  كىك خالؼ ،(ٔ)اأيضن  ك[ فكذلؾ حكاه عنو الخطابيّ]أ/ حمدأكأما 

 انتيى. كما تقدـ عنو ابف بطاؿ
أكؿ صالتو  اإلماـنما أدركو المسبكؽ مع مع بعضيـ بيف الركايتيف فقالكا: إكج

كىك قكؿ محمد، فإنو قاؿ: المسبكؽ  األقكاؿ إلىفعاؿ كآخرىا بالنسبة بالنسبة إلى األ
ىك  ك[ّ]ب/ يقضي أكؿ صالتو في حؽ القراءة كالقنكت كآخرىا في حؽ العقيدة، كىذا

 .(ٕ)المذككر في أكثر كتبنا
                                                            

ماـ(. (ُ)  في )ب( )كا 
(، كالمعكنة عمى مذىب عالـ المدينة ِّٖ، برقـ )ِٔٔ/ُينظر: اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخالؼ، ِ

 .ُّٔ/ِ تقريب،، كطرح التثريب في شرح الِٖٕ/ُ اإلماـ مالؾ بف أنس،
القاضي عبد الكىاب: عبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادم، أبك محمد: قاض، مف فقياء  (ّ)

المالكية، لو نظـ كمعرفة باألدب. كلد ببغداد، ككلي القضاء في إسعرد، كبادرايا )في العراؽ( كرحؿ إلى 
ر، فعمت شيرتو كتكفي فييا سنة الشاـ فمر بمعرة النعماف كاجتمع بأبي العالء. كتكجو إلى مص

ق(. مف مؤلفاتو: )التمقيف في فقو المالكية(، )اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخالؼ( كغيرىا. ينظر: ِِْ)
 كما بعدىا. ُّٖ/ْ ،األعالـ، لمزركمي

 .ِِٔ/ِ شرح صحيح البخارم، البف بطاؿ، (ْ)
 .ّٖٕ/ُركضة الطالبيف كعمدة المفتيف،  (ٓ)
 .ٖٔ/ُ، كاإلرشاد إلى سبيؿ الرشاد،ُّٔ/ُف، ينظر: معالـ السن (ٔ)
، كحاشية ابف َُٕ/ُ كىذا مذىب المالكية، كأبي يكسؼ رحميـ اهلل. ينظر: تحفة الفقياء، لمسمرقندم، (ٕ)

 .ّْٔ/ُ، كحاشية الدسكقي، َُْ/ُعابديف، 
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 .(ُ)األقكاؿاضيان في فعاؿ كقا في األكىك ركاية عف مالؾ، فيككف بانين  
 (ّ)في شرح المشارؽ (ِ)أف ما نقمو الشيخ أكمؿ الديف ىذا ظير لؾ :إذا عممت

: ))فما أدركتـ في شرحو: مف أف الحنفية استدلكا بقكلو  (ْ)كتبعو فيو الشيخ بف فرشتو
كاف ما أدركو مف الصالة مع  ،عمى أف المسبكؽ مؤدو  (ٓ)كما فاتكـ فأتمكا(( أدركتـ فصمكا

                                                            

و قبؿ الدخكؿ كىذه قاعدة عند المالكية: قضى القكؿ كبنى الفعؿ، فالقضاء: ىك عبارة عف جعؿ ما فات (ُ)
مع اإلماـ أكؿ صالتو كما أدركو آخر صالتو، كالبناء: جعؿ ما أدركو معو أكؿ صالتو، كما فاتو آخر 

كما  ْٗٓ/ُكما بعدىا، كحاشية الصاكم،  ُّٔ/ِينظر: طرح التثريب في شرح التقريب، صالتو. 
 بعدىا.

فقيو أصكلي، مفسر، نسبة إلى بابرتا  أكمؿ الديف محمد بف محمد بف محمكد البابرتي، الركمي، الحنفي، (ِ)
فأخذ  قرية مف أعماؿ الدجيؿ في بغداد، عالمة المتأخريف، كخاتمة المحققيف، برع كساد، كدرس كأفاد،

صبياني كغيره، كسمع مف ابف عبد اليادم كالدالصي كغيرىما، مف أبرز مصنفاتو: عف شمس الديف األ
شرح البزدكم، كشرح مختصر ابف الحاجب، كغير ذلؾ، شرح اليداية، كشرح المشارؽ، كشرح المنار، ك 

حسف ينظر:  ق(.ٖٕٔكفي سنة )ككلي مشيخة الشيخكنية أكؿ ما فيتحت، كعيرض عميو القضاء فأبى، ت
(، ّْٔ، رقـ الترجمة )ِّٗ/ُ(، كبغية الكعاة، ّْ، رقـ الترجمة )ُْٕ/ُ المحاضرة، لمسيكطي،
 .ُِّٖ/ِ كف،، ككشؼ الظنُٕٗص كالفكائد البيية، لمكنكم،

كتاب مشارؽ األنكار النبكية مف صحاح االخبار المصطفكية، لإلماـ رضي الديف، حسف بف محمد  (ّ)
خبار المصطفكية. ينظر: نكار النبكية مف صحاح األق(، صاحب كتاب مشارؽ األَٓٔالصاغاني، )ت
 .ِٓٓ/ُ كشؼ الظنكف،

يف بف فرشتو الحنفي، كفرشتا ىك الممؾ، كاف عبد المطيؼ بف عبد العزيز بف أميف الد ىك عز الديف، (ْ)
عالمان فاضالن ماىران في جميع العمـك الشرعية، كمف تصانيفو: شرح مشارؽ االنكار، لمصغاني، كشرح 

، كشذرات ِّٗ/ْصكؿ، كالكقاية. ينظر: الضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع، المجمع، كالمنار في األ
 .ُِٓ/ٗالذىب في أخبار مف ذىب، 

، كصحيح ِِٖ/ُ(، َُٔحيح البخارم، كتاب األذاف، باب: )قكؿ الرجؿ فاتتنا الصالة(، برقـ )ص (ٓ)
مسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصالة، باب: )استحباب إتياف الصالة بكقار كسكينة،...(، برقـ 

(ُِٓ/َِٔ ،)ُ/ُِْ. 
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كينبغي االعتماد عمى )تو مخالؼ لما ىك المشيكر مف الجميكر، أكؿ صال اإلماـمع 
 .(ُ)(القكؿ المشيكر دكف الميجكر

آخر صالتو كما يأتي  اإلماـمع أف في لفظ المسبكؽ إشعاران بأف ما أدركو مع 
كما يأتي بو بعد ]أكؿ صالتو  اإلماـأكليا، فمك كاف ما أدركو مع  إلماـابو بعد سالـ 

سب مف تسميتو بالمسبكؽ، ككذا لكانت تسميتو بالالحؽ أن (ِ)[آخر صالتو اإلماـسالـ 
 أعمـ. تعالى، كاهلل إشعاران بما ذكر الفكت كالقضاء لفظ

 الباب الثاني: في المسائل المتعلقة بالمسبوق.
قدر التشيد فالمسألة حينئذ عمى  اإلماـإذا قاـ قبؿ أف يقعد المسبكؽ  :مسألة

، أك بأربع ركعات أك بثالث ،أك بركعتيف ،كجكه؛ ألنو إما أف يككف مسبكقان بركعة
 ركعات.

مف التشيد  اإلماـفراغ كقع مف قراءتو بعد  إفٍ  :بركعة ينظر فإف كاف مسبكقا
 ظ[.ّ]أ/ .(ّ)ذلؾصحت صالتو لك مضى عمى جكز بو الصالة، مقدار ما ت
ف لـ يقع في قراءتو بعد فراغ   مف التشيد مقدار ما تجكز بو الصالة  اإلماـكا 

 اإلماـفسدت صالتو إف مضى عمى ذلؾ كلـ ييًعد القراءة؛ ألف قيامو كقراءتو قبؿ فراغ 
كالقراءة فرض عميو في الركعة التي يقضييا إذ لـ يبؽ ، مف التشيد ال يعتبر عمى ما مر

 .(ْ)لقراءة فيو فتفسد؛ لترؾ الفرضما يمكف تدارؾ امف صالتو 
ككذا الحكـ إف كاف مسبكقان بركعتيف الفتراض القراءة عميو فييما كعدـ ما يمكف 

 اركيا فيو بعدىما.تد

                                                            

 ما بيف القكسيف سقط مف النسخة )ب(. (ُ)
 (. أ ة اإلماـ أكليا(، كالصكاب ما أثبتو مف النسخة )كفي )ب( )كما يأتي بو بعد صال (ِ)
 .ّْٕ/ُ، كالمحيط البرىاني، ِِْ/ُينظر: المبسكط، لمسرخسي،  (ّ)
 .ّْٕ/ُ، كالمحيط البرىاني، ْٕٓ/ِمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لمقارم،  (ْ)
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فإف كاف مسبكقان بثالث ركعات أك بأربع ركعات فال تفسد صالتو بعد كقكع 
مف التشيد لتمكنو مف  اإلماـاغ ظ[ مقدار ما تجكز بو الصالة مف قراءتو بعد فر ّ]ب/

حتى لك لـ يقرأ فيما بعد الركعتيف مما يقضيو مقدار ما تجكز بو  ،تداركيا فيما بعد
 .(ُ)مف التشيد كمضى عميو تفسد صالتو اإلماـالصالة كاعتد بما قرأه قبؿ فراغ 

مف  اإلماـكجد منو بعد فراغ  المسبكؽ بركعة أك بركعتيف إفٍ كالحاصؿ: إف 
  فسدت.الٌ ا  حت صالتو ك مف القراءة ص ما تجكز بو الصالةالتشيد 

صحت  اإلماـمنو قياـ بعد تشيد  دى جً كالمسبكؽ بثالث ركعات أك بأربع إف كي 
ف لـ يقرأ؛ ألنو سيقرأ في الباقيتيف، كالقراءة فرض في الركعتيف  .(ِ)صالتو كا 

 المسبكؽ فيما يقضيو كالمنفرد اال في أربع مسائؿ: :مسألة
فمك ، التحريمة نو ال يجكز اقتداؤه كال االقتداء بو؛ ألنو باف مف حيثأىما: أحد

ما لك نسي أحد ، أاإلماـاقتدل مسبكؽ بمسبكؽ فسدت صالة المقتدم قرأ أك لـ يقرأ دكف 
المسبكقيف المتساكييف كمية ما عميو فالحظ صاحبو في القضاء مف غير اقتداء بو 

 .(ّ)صح

                                                            

 .ّْٕ/ُينظر: المحيط البرىاني،  (ُ)
، ِِْ/ُيما ما لـ يفرغ اإلماـ مف التشيد. ينظر: المبسكط، لمسرخسي، ألف قيامو كقراءتو غير معتد ب (ِ)

 .ٖٗٓ/ُ، كحاشية ابف عابديف، َْٔ/ُكالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، البف نجيـ، 
كقد استثنى منال خسرك في الدرر كالغرر مف قكليـ ال يصح االقتداء بالمسبكؽ أف إمامو لك أحدث  (ّ)

إماما، كذىب الشافعية كبعض الحنابمة إلى جكاز االقتداء بالمسبكؽ؛  فاستخمفو صح استخالفو كصار
ألنو فيما يقضيو مف صالتو في حكـ المنفرد بدليؿ أنو لك سيا فيما سيًبؽ بو سجد لمسيك كلـ يحممو عنو 
 إمامو. كىذا القكؿ ىك المفتى بو عندنا، كقد رجحو جمع مف المحققيف. ينظر: ينظر: شرح فتح القدير،

كما  ََْ/ُ ، كالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ،ُّٖ/ُكتبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ،  ،َّٗ/ُ
 .ٕٔ/ِبعدىا، إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ فتح المعيف، ألبي بكر الدمياطي، 
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مستأنفا قاطعان لألكلى بخالؼ  ك[ْيصير]أ/تئناؼ نو لك كبر ناكيان لالسة: إالثاني
المنفرد فإنو لك كبر ناكيان لالستئناؼ ال يصير مستأنفان ما لـ ينك صالة أخرل غير التي 

 .(ُ)ىك فييا
قبؿ أف  (ِ)السيك سجدة اإلماـكعمى  ،نو لك قاـ لقضاء ما سيًبؽ بوالثالثة: إك 

يد الركعة بسجدة؛ ألف سجكد السيك ييقيعكد كيسجد معو ما لـ  عميو أفٍ يدخؿ معو كاف 
في الصالة فالمتابعة الزمة عمى المسبكؽ كسائر  اإلماـيقع في حيرمة الصالة، كما داـ 

 .(ْ)لسيك غيره (ّ)(السجكد)المقتديف بخالؼ المنفرد حيث ال يمزمو 
 بخالؼ المنفرد حيث ال يمزمو فانو ال ،ااتفاقن  (ٓ)نو يأتي بتكبير التشريؽالرابعة: إ

 .(ٔ)يجب عميو عند أبي حنيفة
ال يسجد بعد  كلكف ك[ْ]ب/ كقرأ كركع اإلماـمسألة: لك قاـ المسبكؽ قبؿ سالـ 

لمسيك يتابعو فيو كيرتفض قيامو كقراءتو كرككعو؛ ألف انفراده لـ  اإلماـسجد يحتى 
 .(ٖ)فتمزمو متابعتو ،بعد (ٕ)يستحكـ

  

                                                            

 .َُْ/ُينظر: البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ،  (ُ)
 في )ب( )التالكة(. (ِ)
 )ب(.ما بيف القكسيف سقط مف النسخة  (ّ)
 .ُّٖ/ُينظر: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ،  (ْ)
كصفة التكبير: اهلل أكبر، اهلل أكبر، ال إلو إال اهلل، اهلل أكبر، اهلل أكبر، كهلل الحمد(. ينظر: االختيار  (ٓ)

 .ٕٖ/ُلتعميؿ المختار، 
، َّٗ/ُ فتح القدير، كفيما سكل ذلؾ ىك منفرد لعدـ المشاركة فيما يقضيو حقيقة كحكما. ينظر: شرح (ٔ)

 .َُْ/ُ كالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ،
 في )ب(، )ال يستحكـ(. (ٕ)
 .ُّٓ/ُينظر: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ،  (ٖ)



 

  
َٓٗ 

12 

ذا عاد  كقكعو قبؿ صيركرتو منفردان؛ ألف المتابعة ارتفض ما فعمو؛ لظيكر  إلىكا 
فٍ  (ُ)عادةإحتى لك بيني عميو مف غير  ،ما أتي بو دكف الركعة لـ  فسدت صالتو، كا 

المتابعة في الكاجب كيسجد إذا فرغ مف الصالة  ؾى رى يتابعو ال تفسد صالتو؛ ألنو تى 
السيك يو أكؿ صالتو حكمان كسجكد ال يسجد؛ ألف ما يقض أفٍ  (ّ)، كالقياس(ِ)استحسانان 

 .(ْ)نما شرع في آخر الصالةإ
يجاب السجكد في اآلخر الحكمي كاف أ كجو االستحساف نو أخر صالتو حقيقة كا 

فٍ  فحيث فاتتو المتابعة كجب عميو أفٍ  ،اإلماـألجؿ متابعة   يسجد في اآلخر الحقيقي، كا 
 في سجكد السيك؛ اإلماـكاف قد قيد الركعة التي قاـ ليا كركع بالسجدة ال يتابع 

                                                            

 في )ب(، )إعادتو(. (ُ)
االستحساف في المغة: استفعاؿ مأخكذ مف الحسف كىك نقيض القبح. كاالستحساف عد الشيء حسنا.  (ِ)

، ينظر: شمس العم كفي االصطالح: ىك العدكؿ بحكـ  .ُْْٗ/ّـك كدكاء كالـ العرب مف الكمـك
قاؿ أبك الحسيف البصرم: االستحساف ىك ترؾ كجو مف كجكه  المسألة عف نظائرىا لدليؿ شرعي خاص.

االجتياد غير شامؿ شمكؿ األلفاظ لكجو أقكل منو، كىك في حكـ الطارئ عمى األكؿ، فاحترز بقكلو: 
كؿ األلفاظ" عف ترؾ العاـ إلى الخاص؛ ألف شمكلو لفظي. كاحترز بقكلو: "كىك في حكـ "غير شامؿ شم

الطارئ عمى األكؿ" عف ترؾ القياس المرجكح إلى القياس الراجح؛ ألف أحد القياسيف ليس طارئا عمى 
 .ُٕٗ/ّ اآلخر بحؽ األصؿ. شرح مختصر الركضة،

ر، تقكؿ: قاس الفالح األرض بالقصبة أم قدرىا بيا، كتقكؿ: التقديالقياس في المغة: التقدير كالمساكاة،  (ّ)
قاس التاجر الثكب بالذراع أم قدره بو، كالمساكاة، تقكؿ: أسامة ال يقاس بخالد، أم: ال يساكيو. ينظر: 

تسكية فرع بأصؿ في حكـ لعمَّة جامعة بينيما، فالفرع: كفي االصطالح: ، ُٕٗ/ٗ تيذيب المغة،
يس عميو، كالحكـ: ما اقتضاه الدليؿ الشرعي مف كجكب، أك تحريـ، أك صحة، أك المقيس، كاألصؿ: المق

فساد، أك غيرىا، كالعمة: المعنى الذم ثبت بسببو حكـ األصؿ، كىذه األربعة أركاف القياس، كالقياس أحد 
 ، كالشرحُِٕاألدلة التي تثبت بيا األحكاـ الشرعية. ينظر: تحرير المنقكؿ كتيذيب عمـ األصكؿ، ص

 كما بعدىا. ْٕٓالكبير لمختصر األصكؿ مف عمـ األصكؿ، ص
 .ُّٓ/ُينظر: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ،  (ْ)
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فٍ  عاد كسجد معو فسدت صالتو؛ ألف االقتداء في مكضع االنفراد  الستحكاـ انفراده، كا 
 .(ُ)ظ[ في مكضع االقتداءْ]أ/ مفسد كاالنفراد

ـى أف ال سيك  اإلماـمسألة: لك ظف  ًم أف عميو سيكان فسجد كتابعو المسبكؽ ثـ عى
في مكضع  ففيو ركايتاف، كاالشير أف صالة المسبكؽ تفسد؛ ألنو اقتدل ،عميو

 .(ِ)االنفراد
، كذا في غالً  (ّ)ألف الجيؿ في القرل في زماننا ال تفسد؛ قاؿ الفقيو أبك الميث: به

 .(ْ)الظييرية
: القكؿي بالفساد مبني عمى أف زيادة سجدتيف كزيادة الركعة كقاؿ العالمة الحمبي

لمسيك ال  ماـاإل؛ ألف الالحؽ لك سجد مع (ٓ)مفسدةه، كالحؽ أنيا ال تفسد بزيادة سجدتيف
تفسد مع أنو زاد سجدتيف غير معتبرتيف؛ ألنو ال تجزئ بيما، بؿ عميو أف يسجد لذلؾ 
 السيك في آخر صالتو، بؿ المكجب لمفساد االقتداء في مكضع لزمو فيو االنفراد انتيى.
  

                                                            

إنما استحكـ بتقييده الركعة بالسجدة؛ ألف ما دكف الركعة يحتمؿ الرفض كالركعة الكاممة ال تحتممو؛ كألف  (ُ)
اممة يفسدىا، كالركعة الكاممة إذا لـ يحتسب بيا زيادة ما دكف الركعة ال يفسد الصالة، كزيادة الركعة الك

ينظر: المبسكط،  مف الفريضة كانت نافمة، كخمط النفؿ بالفرض قبؿ إكماؿ الفرض مفسد لمصالة.
 ، كما بعدىا.ُٕٖ/ِلمسرخسي، 

، كمختصر ُّٗ/ُشرح فتح القدير، كما بعدىا، ك  َِٕ/ِكبو أخذ الصدر الشييد. المحيط البرىاني،  (ِ)
 .ُّْ/ْ شرح الكككب المنير، التحرير

ىكذا في النسختيف، كالصكاب )القراء(، لمناسبتيا سياؽ النص كلكجكدىا في كتب الفقو كالبحر الرائؽ،  (ّ)
 .ٗٗٓ/ُ، كحاشية ابف عابديف، َُْ/ُ

 .ُِينظر: الفتاكل الظييرية، لكح  (ْ)
 .ََِينظر: شرح منية المصمي، لمحمبي، لكح،  (ٓ)
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 .(ِ)ف صالة المسبكؽ تفسدأأشير الركايتيف  ظ[:ْ]ب/ (ُ)كقاؿ قاضي خاف
ف ،: ال تفسد(ّ)الكبير بك حفصأكقاؿ الفقيو   اإلماـنو لـ يكف عمى أ ييعمـ لـ كا 

 انتيى. (ْ)تفسد صالة المسبكؽ في قكليـسيك لـ 
يسجد لمسيك أيضان؛ ألنو  اإلماـيى فيما يقضيو بعد فراغ المسبكؽ إذا س مسألة:

فٍ  ،يسجد ألجؿ سيكه كالمنفرد يجب عميو أفٍ  ،منفرد  اإلماـكاف لـ يسجد مع  كا 
سيكه كسيك إمامو؛ ألف السجكد ال  ثـ سيى ىك أيضان كفتو سجدتاف عف (ٓ)(لسيكه)

الكاقعة في الصالة مف جنس كاحد باعتبار  (ٕ)؛ ألف الجنايات(ٔ)[السيك]يتكرر بتكرر 

                                                            

بف منصكر بف أبي القاسـ محمكد بف عبد العزيز، فخر الديف، المعركؼ بقاضي حسف قاضي خاف:  (ُ)
، االكزجندم نسبة إلى أكزجند مف نكاحي أصبياف، مف مؤلفاتو: خاف األكزجندم الفرغاني: فقيو حنفي

رقـ الترجمة  ّّٖ/ِ ، كالجكاىر المضية،ُُٓ/ُق(. ينظر: تاج التراجـ، ِٗٓالفتاكل، كاالمالي، )ت
 ِِْ/ِعالـ، لمزركمي، األ(، ك ْٔٗ)

 كما بعدىا. ِٕٔ/ُفتاكل قاضي خاف،  (ِ)
اإلماـ المشيكر، كالعمـ المنشكر، الذم ظنت حصاتو في اآلفاؽ، كشاع ، أحمد بف حفص الفقيو العالمة (ّ)

ككالد ، فقيو المشرؽ، ذكره بيف أىؿ الخالؼ كاالتفاؽ، شيخ ما كراء النير أبك حفص البخارم الحنفي
كصحب محمد بف الحسف ، يخ الحنفية أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف حفص الفقيو، ارتحؿالعالمة ش

ق( ُِٕكفي سنة )كبرع في الرأم، كسمع مف: ككيع بف الجراح، كأبي أسامة، كىذه الطبقة، ت، مدة
. ينظر: سير  (، كالفكائد البيية ِِ، رقـ الترجمة )ُٗٓ–ُٕٓ/َُعالـ النبالء، أببخارل، في المحـر

 . َُّكما بعدىا، كالطبقات السنية في تراجـ الحنفية، ص ُٖتراجـ الحنفية، ص في
، كمختصر التحرير شرح الكككب ُّٗ/ُشرح فتح القدير، كما بعدىا، ك  َِٕ/ِالمحيط البرىاني،  (ْ)

 .ُّْ/ْ المنير،
 ما بيف القكسيف سقط مف النسخة )ب(. (ٓ)
 في )ب(، )السجكد(. (ٔ)
كىي في المغة اسـ لما يجنيو المرء مف شر اكتسبو تسمية لممصدر مف جنى عميو شرا،  الجناية في المغة: (ٕ)

شرا، كىك عاـ إال أنو خص بما يحـر مف الفعؿ كأصمو مف جني الثمر، كىك أخذه مف الشجر. ينظر: 
، مادة ُٔٔ/ُ، مادة )جني(، لساف العرب، البف منظكر، ِْٖ/ُمعجـ مقاييس المغة، البف فارس، 

لشرع: اسـ لفعؿ محـر سكاء كاف في ماؿ أك نفس لكف في عرؼ الفقياء يراد بإطالؽ اسـ كفي ا )جني(.
 .ٕٗ/ٔالجناية الفعؿ في النفس كاألطراؼ. ينظر: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، 
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كاحد إذا تأخر عنيا،  (ُ)بجزاءالصالة، ككؿ جناية تعددت مف جنس كاحد يكتفي فييا 
، كنظائره كثيرة، كىينا كذلؾ؛ ألف (ِ)ة كاحدةكمف أفطر عمدان في رمضاف مراران كفتو كفار 

السيك ضركرة ككنو في آخر  الذم ىك السجكد متأخر عف جميع ما كقع مف (ّ)الجزاء
ك[ ٓفيما يقضيو يسجد أيضان لتقدـ ]أ/ يىككذا لك سجد لسيك إمامو معو ثـ س الصالة،

 .(ْ)الجزاء عمى السيك الثاني
ساىيان ال يمزمو سجكد السيك؛  اإلماـقبؿ  أك اإلماـمسألة: المسبكؽ إذا سمـ مع 

ف سمـ بعد  ،ألنو مقتد بعد كاف عميو سجكد السيك؛ ألنو صار منفردان، أك سمـ  اإلماـكا 
مً أظف  (ٓ)عمى اإلماـمع  فيك سالـ عمده فتفسد صالتو، كذا  اإلماــى مع ف عميو أف ييسى

 .(ٕ)كالخانية (ٔ)في الظييرية
ما  (ٖ)يدقياـ المسبكؽ قبؿ أف يع تالكة فسجدىا بعدمسألة: لك تذكر إماميو سجدة 

إف  (ٗ)في سجدة التالكة كيسجد معو لمسيك اإلماـ ليو بالسجدة فإنو يرفضو كيتابعإ ما قاـ

                                                            

 في )ب(، )بجزء(. (ُ)
ككذلؾ الحكـ إذا أفطر  بأف جامع أيامان، أك أكؿ أيامان، أك شرب أيامان: كفتو كفارة كاحدة؛ التحاد الجنس، (ِ)

مراران في رمضانيف أك ثالثة، إال إذا تخممت الكفارة، بأف أفطر في رمضاف يكمان، ثـ كفر عنو، ثـ أفطر، 
يكمان آخر: يمزمو كفارة أخرل في ظاىر الركاية ألف التداخؿ قبؿ أداء األكؿ ال بعده، كما في الحدكد، 

كما بعدىا، الجكىرة  َِٖالسمكؾ في شرح تحفة الممكؾ، صفإنو إذا زنى فحد ثـ زنى: يحد ثانيان. منحة 
 .ُُْ/ُالنيرة، 

 في )ب(، )الجزء(. (ّ)
 .ُّْ/ُ ينظر: المبسكط، لمسرخسي، (ْ)
 في )ب(، )عف(. (ٓ)
 . ِِينظر: الفتاكل الظييرية، لكح:  (ٔ)
 كما بعدىا. ِٕٔ/ُفتاكل قاضي خاف،  (ٕ)
 في )ب(، )يقيد(. (ٖ)
 سيك معو في السيك(.في )ب(، )كيسجد لم (ٗ)
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ف لـ  ،القضاء إلىإف سجد عمى القكؿ بكجكب السيك؛ لتأخير سجدة التالكة ثـ يقـك  كا 
ٍكدى يتابعو فسد  ،لتالكة يرفض القعدةسجكد ا إلى ك[ٓ]ب/ اإلماـت صالتو؛ ألف عى
ذا ارتفضت في حؽ  إلى دكٍ بخالؼ العى  منفردان بعد؛  كىك لـ يىًصٍر  اإلماـسجكد السيك، كا 
 في حقو أيضان. (ُ)بو دكف ركعة ترتفض ألف ما أتى

ذا ارتفضت ال ي نفراد في افتراض المتابعة كاال جكز لو االنفراد؛ ألف ىذا، أكافكا 
 ىذه الحالة مفسد لمصالة.

فسدت صالتو ركاية )ال يتابعو، كلك تابعو  قيد ما قاـ اليو بالسجدةكلك كاف 
ف لـ يتابعو  (ّ)سجدة التالكة يرفض إلىفسدت أيضان في ركاية؛ ألف العىٍكدى  (ِ)(كاحدة، كا 

ظاىر الركاية كما في المحيط  فيك  ،اإلماـالقعدة فتبيف انو انفرد قبؿ أٍف يقعد  (ّ)يرفض
 .(ْ)أنيا ال تفسد

 اإلماـ (ٕ)(حؽ)في  (ٔ)؛ ألف ارتفاض القعدة(ٓ)أصح الركايتيفكفي الظييرية كىك 
ال يظير في حؽ المسبكؽ؛ ألنو بعد ما تـ انفراده كخرج عف متابعتو مف كؿ كجو  اإلماـ

 .(ٖ)ليوإحكمو فال يتعدل 
  

                                                            

 في )ب(، )ترفض(. (ُ)
 ما بيف القكسيف سقط مف النسخة )ب(. (ِ)
 في )ب(، )ترفض(. (ّ)
 .ُُِ/ِ، المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلماـ أبي حنيفة  (ْ)
 . ِِينظر: الفتاكل الظييرية، لكح:  (ٓ)
 في )ب(، )مف القعدة(. (ٔ)
 خة )ب(.ما بيف القكسيف سقط النس (ٕ)
 .ُٖٕ/ُ ألف ذلؾ بالعكد إلى التالكة. ينظر: بدائع الصنائع، لمكاساني، (ٖ)
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فٍ  ،ليياإكعاد  (ُ)مبيةص كلك تذكر سجدة لـ يتابعو فسدت  يتابعو المسبكؽ، كا 
 .(ِ)صالتو

ف كاف قيد كعتو بالسجدة تفسد في الركايات كميا عاد أك لـ يعد؛ ألنو ر  ظ[ٓ]أ/ كا 
انفرد، كعميو ركناف، السجدة كالقعدة كىك عاجز عف متابعتو بعد إكماؿ الركعة، كلك 

اف االقتداء في مكضع  انفرد كعميو ركف فسدت، فيذا أكلى، كاالصؿ ما تقدـ مفٍ 
 .(ّ)االنفراد، كاالنفراد في مكضع االقتداء مفسد لمصالة
يكره ذلؾ  (ٓ)كالخالصة (ْ)ففي الخانية ،مسألة: لك بدأ المسبكؽ بقضاء ما فاتو

 .(ٕ)الجامع الصغير إلىمعزيان  الحصرم (ٔ)كال تفسد صالتو، كصححو في الحاكم
  

                                                            

السجدة الصمبية: ىي السجدة التي ىي مف صمب الصالة أم جزء منيا، كمثميا في الحكـ السجدة  (ُ)
 التالكية؛ ألنيا لما كقعت في الصالة أعطيت حكـ الصمبية.

 .َِْ/ُئؽ، البحر الرائؽ شرح كنز الدقاينظر:  (ِ)
 .ّٗ/ُدرر الحكاـ شرح غرر األحكاـ، ، ك َِٗ/ِينظر: المحيط البرىاني،  (ّ)
ببعض الصالة فتابعو فيما بقي ثـ قضى ما فاتو فقاؿ  جاء يكما كقد سبقو النبي  حتى أف معاذا  (ْ)

 ما حممؾ عمى ما صنعت يا معاذ"؟ فقاؿ: كجدتؾ عمى حاؿ فكرىت أف أخالفؾ عميو فقاؿ" : : سف"
لكـ معاذ سنة حسنة فاستنكا بيا". ثـ ال خالؼ أف المسبكؽ يتابع اإلماـ في التشيد كال يقـك لمقضاء 

، كمعجـ الطبراني ّْٖ–ّْٔ/ّٔ(، ُِِِْحتى يسمـ اإلماـ. ينظر: مسند اإلماـ أحمد، برقـ )
اف، ، كينظر: فتاكل قاضي خ، كالىما مف حديث معاذ بف جبؿ ُِّ/َِ(، َِٕالكبير، برقـ )

 .ّٔ/ُكما بعدىا، كالمبسكط، لمسرخسي، ِٕٔ/ُ
 .ّٓخالصة الفتاكل في الفقو الحنفي، لكح (ٓ)
لمحنفية أكثر مف كتاب يسمى الحاكم، منيا: الحاكم المقدسي، لجماؿ الديف، أحمد بف محمد بف نكح  (ٔ)

نكش الحصرم براىيـ بف أإق(، كالحاكم الحصيرم، لإلماـ محمد بف ََٔالقابسي الغزنكم الحنفي )ت
ق(، كالحاكم الزاىدم أك حاكم مسائؿ الكاقعات، كالمنية كما تركو في تدكينو مف مسائؿ َٓٓالحنفي )ت

 ق(.ٖٓٔالقنية، لإلماـ أبي الرجا، نجـ الديف، مختار محمكد الزاىدم الغزمني الحنفي )ت
 .َّْ/ُينظر: البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ،  (ٕ)
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 .(ُ)مؿ بالمنسكخصح؛ ألنو عتفسد صالتو كىك األ :كفي الظييرية
ى فركع كسجد األكلة في السجد اإلماـالمسبكؽ لك أدرؾ كقكاه بما قالكا: إف 

بخالؼ ما لك أدركو في السجدة الثانية فركع كسجد سجدتيف  ،سجدتيف ال تفسد صالتو
ظ[ بأنو انفرد في مكضع كجب عميو ٓ]ب/ كاختاره في البدائع معمالن  حيث تفسد صالتو

 .(ِ)االقتداء كىك مفسد، كقد اختمؼ التصحيح
ال ظير القكؿ بالفساد لمكافقتوقاؿ في البحر:   .(ّ)القاعدة كا 

، قيؿ: يكرره مف أكلو، اإلماـمسألة: المسبكؽ إذا فرغ مف التشيد قبؿ سالـ 
، كقيؿ: يأتي بالصالة عمى النبي (ْ)كقيؿ: يسكت ،كقيؿ: يكرر كممة الشيادة

(ٓ). 

                                                            

 . ِِة، لكح: ينظر: الفتاكل الظييري (ُ)
لكجكب متابعة اإلماـ فيما أدرؾ بالنص كاالنفراد عند كجكب االقتداء مفسد لمصالة كألف ذلؾ حديث  (ِ)

أمر باالستناف بسنتو « سف لكـ سنة حسنة فاستنكا بيا» حيث قاؿ رسكؿ اهلل  منسكخ بحديث معاذ 
ر ناسخا لما كاف قبمو. ينظر: فيقتضي كجكب متابعة اإلماـ فيما أدرؾ عقيب اإلدراؾ بال فصؿ فصا

 .ِْٕ/ُ بدائع الصنائع، لمكاساني،
 .َّْ/ُالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، البف نجيـ،  (ّ)
تكرار كممة الشيادة اختارىا ابف شجاع، كالسككت اختاره أبك بكر الرازم، ألف الدعاء مؤخر إلى آخر  (ْ)

اء متابعة لإلماـ؛ ألف المصمي ال يشتغؿ الصالة، كصحح صاحب المبسكط أنو يأتي بالصالة كالدع
بالدعاء في خالؿ الصالة لما فيو مف تأخير األركاف كىذا المعنى ال يكجد ىنا؛ ألنو ال يمكنو أف يقـك 

فتاء بو. ينظر: حاشية الطحطاكم عمى مراقي قبؿ سالـ اإلماـ، كرجح صاحب البحر بأنو يجب اإل
، النير الفائؽ شرح كنز ّْٗ/ُالرائؽ شرح كنز الدقائؽ، ، كالبحر ُِٕ/ُ الفالح شرح نكر اإليضاح،

 .ّٔ/ُ ، المبسكط، لمسرخسي،ِِِ/ُ الدقائؽ،
كيفية الصالة: فيقكؿ مثؿ ما قاؿ محمد رحمو اهلل تعالى لما سئؿ عف كيفيتيا، فقاؿ: يقكؿ الميـ صؿ  (ٓ)

محمد كعمى آؿ محمد  عمى محمد كعمى آؿ محمد كما صميت عمى إبراىيـ كعمى آؿ إبراىيـ كبارؾ عمى
كما باركت عمى إبراىيـ كعمى آؿ إبراىيـ في العالميف إنؾ حميد مجيد، كزيادة في العالميف ثابتة في 

 ركاية مسمـ، فالمنع منيا ضعيؼ. ينظر: صحيح مسمـ، كتاب الصالة، باب: )الصالة عمى النبي 
 .رم ، مف حديث أبي مسعكد األنصآَّ/ُ(، َْٓ/ٓٔبعد التشيد(، برقـ )
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: كالصحيح أنو يترسؿ بالتشيد حتى يفرغ منو عند قاؿ قاضي خاف في فتاكاه
 .(ُ)اإلماـسالـ 

في الصالة الجيرية ال يأتي بالثناء، فإذا قاـ  اإلماـإذا أدرؾ مسألة: المسبكؽ 
ذا أدركو في السرية أتى بالثناء إلى ثـ  ،قضاء ما سيًبؽ بو أتى بالثناء كتعكذ لمقراءة، كا 

 .(ِ)بو يأتي بو أيضان، كذا في الممتقط بؽقضاء ما سي  إلىاذا قاـ 
ك[ بو مف ٔلمخركج ]أ/ قضاء ما سيًبؽ بو كتحريمة أخرل إلىالقياـ  ككجيو إف

فٍ  إلىحكـ االقتداء  كاف أكبر رأيو انو لك  أدركو في الرككع يتحرل إفٍ  حكـ االنفراد، كا 
كال يأتي بالثناء  اإلماـفي شيء مف الرككع يأتي بو قائمان كاال يتابع  اإلماـأتى بو أدرؾ 

 .(ْ)محمو (ّ)في الرككع؛ لفكت
قضاء ما سيًبؽ  إلىكيأتي بو إذا قاـ  ،ؿلمحا (ٓ)مسألة: المسبكؽ ال يأتي بالتعكذ
 .(ٔ)اءة عندىما، فكؿ مف يقرأ يأتي بوبو عند أبي حنيفة كمحمد؛ ألنو تبع لمقر 

                                                            

 .ِّٗ/ُكما بعدىا، كشرح فتح القدير،  ِٕٔ/ُكىكذا في فتح القدير، فتاكل قاضي خاف،  (ُ)
لإلماـ ناصر الديف أبي القاسـ، محمد بف يكسؼ، الحسيني، ينظر: الممتقط في الفتاكل الحنفية،  (ِ)

لبناف،  ،ق(، تح: محمكد نصار، كالسيد يكسؼ أحمد، دار الكتب العممية، بيركتٔٓٓالسمرقندم )ت
 .ِٕـ، صَََِ–قَُِْ، ُط

 في )ب(، )لفكات(. (ّ)
 .َّْ/ُالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، البف نجيـ، ينظر:  (ْ)
ككيفية التعكذ: أف يقكؿ: " أستعيذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ" عمى ما اختاره اليندكاني كىك اختيار حمزة مف القراء  (ٓ)

أف يقكؿ أعكذ باهلل مف الشيطاف الرجيـ كىك قريب مف األكؿ كىك ظاىر لمكافقتو القرآف كاختار شمس األئمة 
 .ُُِ/ُ المذىب كىك اختيار أبي عمرك كعاصـ كابف كثير مف القراء. ينظر: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ،

 ألنو تعكذ حيف شرع في الصالة، كعف محمد رحمو اهلل في ىذهال يأتي أبك يكسؼ رحمو اهلل بالتعكذ؛  (ٔ)
الصكرة ركايتاف في ركاية يتعكذ، كفي ركاية ال يتعكذ، ىكذا ذكره الشيخ اإلماـ شمس األئمة السرخسي، 
كالقاضي اإلماـ صدر اإلسالـ أبك اليسر رحمو اهلل، قاؿ صدر اإلسالـ قكؿ أبي يكسؼ رحمو اهلل 

يريف، فإنو كاف يقكؿ أصح، كالتعكذ عند افتتاح القراءة في الركعة األكلى ال غير، إال عمى قكؿ ابف س
يتعكذ في كؿ ركعة ثـ يفتتح القراءة، كيأتي بالتسمية كيخفييا. ينظر: المحيط البرىاني في الفقو 

 .ّٖٓ/ُ النعماني،
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كعند أبي يكسؼ يأتي بو عند الشركع بعد الثناء؛ ألنو تبع لو عنده، كعند القراءة 
ييثني مرتيف  نوعمى أ بناءن  (ّ)كالظييرية (ِ)كالخالصة (ُ)أيضان عمى ما ذكر في الخانية

 كالشيخ زيف كغيرىـ. (ْ)صمي كقاضي خافمصاحب منية ال عمى ما نقمو
 .(ٓ)أف قكؿ أبي يكسؼ أصحكذكر في الخالصة  
غير تعرض لمخالؼ، لكف مختار  فٍ مً  (ٔ)كاقتصر عميو صاحب منية المصمي 

كاالختيار ىك قكليما  ك[ٔ]ب/ كقاضي خاف كاليداية كشركحيا كالكافي أصحاب المتكف
 .(ٕ)نو تبع لمقراءة كبو نأخذأ

مى قعد ع اإلماـالخامسة كتابعو المسبكؽ إف كاف  إلى اإلماـمسألة: إذا قاـ 
ف لـ يقعد ال تفسد ما لـ الرابعة فسدت صالة المسبكؽ ال قتدائو في مكضع االنفراد كا 

 .(ٖ)يقيد الخامسة بالسجدة
                                                            

 كما بعدىا. ِٕٔ/ُفتاكل قاضي خاف،  (ُ)
 .ّٓخالصة الفتاكل في الفقو الحنفي، لكح (ِ)
 .ِْينظر: الفتاكل الظييرية، لكح:  (ّ)
 كما بعدىا. ِٕٔ/ُي خاف، فتاكل قاض (ْ)
 .ّٓينظر: خالصة الفتاكل في الفقو الحنفي، لكح (ٓ)
 .َِِينظر: شرح منية المصمي، لكح،  (ٔ)
ڱ ں ں التعكذ تبع لمقراءة دكف الثناء عند أبي حنيفة كمحمد رحميما اهلل تعالى؛ لقكلو تعالى:  (ٕ)

قرآف فيككف تابعا لمقراءة ال ، سكرة النحؿ، جعؿ االستعاذة جزاء لقراءة الڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ
كقالت الظاىرية يتعكذ بعد القراءة لظاىر ، لمثناء. كعند أبي يكسؼ تبع لمثناء؛ ألنيا شرعت بعد الثناء

كأبي  النص كقد بينا معناه كقاؿ مالؾ ال يتعكذ، ككذا ال يأتي بالثناء لحديث أنس صميت خمؼ النبي 
، ٱ ٻ ٻ ٻ ٻحمد هلل رب العالميف، ال يذكركف بكر، كعمر، كعثماف، فكانكا يستفتحكف ب ال

فتاكل قاضي خاف، ، كقاؿ عطاء كالثكرم يجب التعكذ عند القراءة مطمقا. ينظر: ِٗٗ/ُ صحيح مسمـ،
، كاالختيار لتعميؿ المختار، ْٗ/ُاليداية في شرح بداية المبتدم، لممرغيناني،كما بعدىا، ك  ِٕٔ/ُ

 .َُٗ/ِ، كالبناية شرح اليداية، لمعيني، ُِٗ/ُية، لمبابرتي، ، كالعناية شرح اليدآَ/ُلممكصمي، 
، كقد ذكر ألف اإلماـ إذا قعد عمى الرابعة تمت صالتو في حؽ المسبكؽ فال يجكز لممسبكؽ متابعتو (ٖ)

صاحب البحر أف المسألة متعمقة بصالة الظير، كىذا يشمؿ كؿ صالة رباعية سكاء كانت الظير أك 
 .َُْ/ُظر: البحر الرائؽ، العصر أك العشاء. ين
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 كآخرىا عند ،مسألة: المسبكؽ يقضي أكؿ صالتو عند أبي حنيفة كأبي يكسؼ
 .(ُ)محمد اال في حؽ القراءة كالقنكت

يقـك فيصمي ركعة بالفاتحة كسكرة  اإلماـفمف سيًبؽ بثالث ركعات فانو إذا سمـ 
ثـ يقـك فيصمي ركعة بالفاتحة كسكرة ثـ يقعد كيتشيد ثـ يقـك فيصمي أخرل بالفاتحة 

 .(ِ)ـ يقعد كيتشيد كيسمـ كىذا عندىمافقط ث
 كيقعد كيتشيد ثـ يقـك فيصمي ظ[ٔة بالفاتحة كسكرة ]أ/كعند محمد يصمي ركع

بالفاتحة خاصة كيقعد كيتشيد  كسكرة كال يقعد بؿ يقـك فيصمي ركعة ركعة بالفاتحة
ـى  ًم  .(ّ)كالمذككر في أكثر الكتب قكؿ محمد .كييسى

كمف راـ تفصيؿ ىذا المقاـ عمى كجو يىحصيؿ منو المراـ فمييراجع رسالتنا 
 .(ْ)ة الربانية في حكـ مف أدرؾ ركعة مف الثالثية أك الرباعيةالصالاة: بالمسم

ييف كقضاىا في األخرييف كأدرؾ المسبكؽ األكلالقراءة في  اإلماـلة: لك ترؾ مسأ
فالقراءة فيما يقضيو فرض عميو أيضان؛ ألف القراءة تمتحؽ بمحميا مف الشفع  ،خرييفاألي 

 كاهلل أعمـ.  ،(ٓ)اءة حكمان الشفع الثاني خاليان عف القر  فقد أدرؾ األكؿ
                                                            

 .َِْ/ُ ، كالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، البف نجيـ،ّْٖ/ُينظر: المبسكط، لمسرخسي،  (ُ)
 .َِْ/ُينظر: البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، البف نجيـ،  (ِ)
كيحكى أف يحيى البكاء ككاف مف أصحاب محمد بف الحسف رحمو اهلل سأؿ محمدا عف المسبكؽ أنو  (ّ)

قضي أكؿ صالتو أـ آخرىا فقاؿ محمد في حكـ القراءة كالقنكت آخرىا كفي حؽ القعدة أكليا فقاؿ يحيى ي
عمى كجو السخرية ىذه صالة معككسة فقاؿ محمد: ال أفمحت فكاف كما قاؿ أفمح جميع أصحابو كلـ 

ؽ، البف نجيـ، ، كالبحر الرائؽ، شرح كنز الدقائَُٕ/ُينظر: تحفة الفقياء، لمسمرقندم،  يفمح يحيى.
ُ/َِْ. 

لمدكتكر حمزة عبد الكريـ حماد، كبير المحاضريف في كمية الشريعة ىذا الرسالة تـ تحقيقيا مف قبؿ:  (ْ)
عرعر،  ،جامعة الحدكد الشمالية ،سالمية الماليزية، كالدكتكر شفاء عمي الفقيوجامعة العمـك اإل ،كالقانكف

، ٗٓأـ القرل لعمـك الشريعة كالدراسات االسالمية، العدد المممكة العربية السعكدية، مف مجمة جامعة 
 .ُٖٓ-َُٓ، ينظر: الصالة الربانية في حكـ مف أدرؾ ركعة مف الثالثية أك الرباعية، صـَُِّ

 كما بعدىا. ُّٗ/ُينظر: شرح فتح القدير،  (ٓ)
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 الباب الثالث: في تعريف المدرك والمسبوق والالحق.
 .كفي بياف الفرؽ بيف المسبكؽ كالالحؽ

 .(ُ)شيء مف الركعات اإلماـىك مف لـ يفتو مع  :المدرؾ
 ظ[ٔ]ب/ الركعة األكؿكالمراد ب ،اإلماـصالة ك مف لـ يدرؾ أكؿ ى :كالمسبكؽ

 .(ِ)ىاألكل
ثـ عجز عف اتياف أفعاؿ الصالة لعذر مف  اإلماـف أدرؾ صالة م كالالحؽ: ىك

ى في صالة الخكؼ أك بقي قائمان ألجؿ األكلأك لما أنو كاف في الطائفة  ،حدث أك نـك
 .(ّ)زحاـ الناس كلـ يقدر عمى الرككع كالسجكد

كمف أدرؾ )كآخرىا ييسمى بالمدرؾ،  اإلماـمف أدرؾ أكؿ صالة ف : إكالحاصؿ
كمف أدرؾ أكؿ صالتو دكف آخرىا ييسمى  ،(ْ)سبكؽ(كف أكليا ييسمى بالمآخر صالتو د

 بالالحؽ.
 :كالمسبكؽ يخالؼ الالحؽ في أحكاـ

، كالالحؽ يقضي اإلماـف المسبكؽ يقضي ما سيًبؽ بو بعد فراغ صالة إ منيا:
 عند زفرك[ ٕإف لـ يكف قد فرغ؛ رعاية لمترتيب، كىذا ]أ/ اإلماـثـ يتابع  ما فاتو أكال

                                                            

ة ثنائية كصالة ىذا تعريفو في االصطالح، أم الذم أدرؾ جميع الركعات مع اإلماـ سكاء في صال (ُ)
الفجر، أك ثالثية كصالة المغرب، أك رباعية كصالة الظير أك العصر أك العشاء، كسكاء أدرؾ التحريمة 

سكاء أدرؾ معو التحريمة، أك أدركو في جزء مف رككع الركعة معو، أك أدرؾ الرككع مف الركعة األكلى، 
أما  .ْٗٓ/ُبمو. ينظر: حاشية ابف عابديف، األكلى إلى أف قعد معو القعدة األخيرة، سكاء سمـ معو أك ق

اؽ، الداؿ كالراء كالكاؼ أصؿه كاحد، كىك ليحكؽ الشَّيء بالٌشيء  : المحى تعريؼ المدرؾ في المغة: الدَّرىؾي
ٍكتي الٌشيءى أيٍدًركيو إدراكان، كتدارىؾى القكـي، لىًحؽ آخريىـ أٌكلىيـ. ينظر: معجـ مقاييس  ككيصكلو إليو، يقاؿ: أٍدرى

 مادة )درؾ(. ِٗٔ/ِمغة، ال
 .ََْ/ُينظر: البحر الرائؽ، شرح كنز الدقائؽ، البف نجيـ،  (ِ)
 .َّٗحاشية الطحطاكم، ص (ّ)
 ما بيف القكسيف سقط مف النسخة )ب(. (ْ)
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، كتصح (ّ)لـ تصح صالتو عنده (ِ)فمك عكس الترتيب .(ُ)فرض، كعند الثالثة كاجبه 
 .(ٓ)مع كراىة التحريـ (ْ)عندىـ

ف القراءة فرض عمى المسبكؽ فيما يقضيو؛ ألنو كالمنفرد فيو، كالالحؽ كمنيا: إ
 .(ٔ)يقضي ما فاتو بال قراءة؛ ألنو كالمقتدم حكمان 
قضيو يسجد لمسيك، بخالؼ الالحؽ فإنو ال كمنيا: أف المسبكؽ لك سيى فيما ي

ف سجد  لمسيك كىك لـ يتـ صالتو ال يسجد معو، بؿ يسجد  اإلماـيسجد لو؛ لما ذكر، كا 
 بعد فراغو.

مامو كذلؾ فنكل اإلقامة في قضائو يصير كمنيا: إ ف المسبكؽ إذا كاف مسافران كا 
 .(ٕ)إلقامةفرضو أربعان، بخالؼ الالحؽ فإف فرضو ال ينقمب أربعان بنية ا

قضاء ما سيًبؽ بو فحاذتو مشتياة ال تبطؿ  إلىف المسبكؽ إذا قاـ كمنيا: إ
، بخالؼ الالحؽ فإنيا إذا حاذتو في قضائو تبطؿ صالتو؛ ألنو كالمنفرد فيما يقضيو

 .(ٖ)حكما اإلماـصالتو؛ ألنو خمؼ 
  

                                                            

 .ِّٗ/ُ ينظر: شرح فتح القدير، لمسيكاسي، (ُ)
ا ناـ فيو، جاز عند أبي حنيفة أم فمك نقض ىذا الترتيب فتابع فيما أدرؾ، ثـ قضى ما سبقو بو، ثـ م (ِ)

 كما بعدىا. ِّٗ/ُينظر: شرح فتح القدير، كصاحبيو رحميـ اهلل، كعند زفر رحمو اهلل، ال يجكز. 
 أم عند زفر رحمو اهلل. (ّ)
 أم عند أبي حنيفة كصاحبيو رحميـ اهلل. (ْ)
 .ٕٓٓ/ُ، كحاشية ابف عابديف، ّٖٕ/ُينظر: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ،  (ٓ)
 .ُٕٓ/ُينظر: بدائع الصنائع، لمكاساني،  (ٔ)
 .ِّٗ/ُ، كشرح فتح القدير، لمسيكاسي، َٗ/ُينظر: النتؼ في الفتاكل، لمسغدم،  (ٕ)
كمف شرائط المحاذاة أف تككف الصالة مشتركة، كأف تككف مطمقة، كأف تككف المرأة مف أىؿ الشيكة، كأف  (ٖ)

، كالبناية شرح اليداية، ُّٗ/ُؽ شرح كنز الدقائؽ،كأف ال يككف بينيما حائؿ. ينظر: تبييف الحقائ
 .ِّٓ/ِلمعيني، 
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 .(ُ)ى يأتي بيا المسبكؽ دكف الالحؽاألكلإذا نسي القعد  اإلماـف كمنيا: إ
الالحؽ بعد ك[ ٕ]ب/ى فتركيا فاستيقظ األكلعف القعدة  اإلماـصكرتو: سيى 

كقد فات عنو ثالث ركعات يترؾ الالحؽ القعدة في مكضع القعكد؛ ألف  اإلماـفراغ 
كليذا صار في حكـ  ،اإلماـالالحؽ مؤدو باعتبار الكقت قاض لما انعقد لو إحراـ 

يككف مخالفان لو، بخالؼ  اإلماـقعد مع ترؾ المقتدم ال يقرأ كال يسجد لمسيك، كلك 
ف تركو   .(ِ)؛ ألنو كالمنفرد فيما يقضيواإلماـالمسبكؽ فإنو يقعد في مكضع القعكد كا 

تفسد صالة  (ّ)ان بعد التشيد أك قعكده قدرهكحده عمد اإلماـقيقية كمنيا: إف 
انفراده الحقيقي  لىإظ[ الالحؽ ركايتاف عنو: نظران ٕعند أبي حنيفة، كفي ]أ/ (ْ)المسبكؽ

 .(ٓ)الحقيقي كاقتدائو الحكمي
 .(ٔ)تفسد صالة الالحؽ دكف المسبكؽ اإلماـكمنيا: إذا تحكؿ تحريو بعد فراغ 

كمنيا: إذا خرج كقت الجمعة تفسد صالة المسبكؽ، كفي الالحؽ ركايتاف، 
 .(ٕ)صح أنيا تفسدألكا

حؽ لالفي صالة الفجر فسدت صالة المسبكؽ، كفي ا طمعت الشمسكمنيا: إذا 
 ركايتاف، كاألصح أنيا ال تفسد.

                                                            

كعند زفر رحمو اهلل أيضان يقعد؛ الف القعكد كاجب، فال يترؾ قصدان بترؾ اإلماـ ناسيان. ينظر: مجمع  (ُ)
 .َُْالبحريف كممتقى النيريف في الفقو الحنفي، ص

 .َُْنفي، البف الساعاتي، صينظر: مجمع البحريف كممتقى النيريف في الفقو الح (ِ)
 أم قدر التشيد. (ّ)
 في )ب( )تفسد الصالة لممسبكؽ(. (ْ)
 .ِِٖ/ُينظر: بدائع الصنائع، لمكاساني، (ٓ)
 .ُّٗ/ُينظر: النير الفائؽ شرح كنز الدقائؽ،  (ٔ)
 .ُّٗ/ُينظر: النير الفائؽ شرح كنز الدقائؽ،  (ٕ)
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 ،تفسد صالتو، كفي الالحؽ ركايتاف ءن كمنيا: إذا كاف المسبكؽ متيممان فرأل ما

 فقيؿ: تفسد صالتيما باالتفاؽ. ،كأما إذا انقضى ميدة مسحيما
صح أنيا ال ، كفي الالحؽ ركايتاف، كاألالمسبكؽ فسدت صالتو إذا قيقو كمنيا:

 .(ُ)تفسد
 الحؽ عمى قسميف:الأف  اعمـ

 .(ِ)] دكف آخرىااإلماـأكؿ صالة  أدرؾكىك مف  الحؽ فقط:
ركعة مثالن ثـ  (ّ)[اإلماـالذم اقتدل بعد ما صمى  كمسبكؽ الحؽ، كىك

 .(ٓ)عنو لعذر، كالنـك (ْ)(تأخر)
صكرتو: شخص سيبؽ بركعة مف ذكات االربع كناـ في ركعتيف ييصمي أكالن ما 

ما سيًبؽ بو فييصمي ركعة مما ناـ فيو كيقعد  ظ[ٕ]ب/ ثـ ماـاإلناـ فيو ثـ ما أدركو مع 
 ،ثـ يصمي ركعة أخرل مما ناـ فيو كيقعد؛ ألنيا ثانية ،متابعة إلمامو؛ ألنيا ثانية إمامو

، ككؿ ذلؾ بغير ةثـ يصمي الركعة التي انتبو فييا كيقعد متابعة إلمامو؛ ألنيا رابع
 ة التي سيًبؽ بيا بالفاتحة كسكرة كيقعد لمختـ، ثـ يصمي الركع ،قراءة؛ ألنو مقتد حكمان 

                                                            

ينظر: الفتاكم التاتارخانية في الفقو الحنفي، لمعالمة الشيخ د. كعند أبي يكسؼ كمحمد رحميما اهلل ال تفس (ُ)
ق(، اعتنى بو ككضع حكاشيو عبد المطيؼ حسف ٖٕٔعالـ بف العالء االندريتي، الدىمكم، اليندم )ت

، ّٖٕ/ُ، كالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، ِْٔ/ُلبناف،  ،عبد الرحمف، دار الكتب العممية، بيركت
 كما بعدىا. ِْٖ/ُنز الدقائؽ، النير الفائؽ شرح ك

 .ِّٗ/ُ ينظر: شرح فتح القدير، (ِ)
 ما بيف المعككفتيف زيادة مف )ب(. (ّ)
 ما بيف القكسيف سقط مف النسخة )ب(. (ْ)
 .َّْ/ُينظر: البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ،  (ٓ)
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 .(ِ)كما مر عند زفر (ُ)كىذا الترتيب كاجب عندىـ، كفرض
، ثـ ما ناـ فيو، ثـ ما سيًبؽ اإلماـالركعة التي أدركيا مع  فمك عكسو كصمى أكال

 ، أك عكساإلماـك[ ما أدركو مع ٖأك صمى أكالن ما سيًبؽ بو، ثـ ما ناـ فيو، ثـ ]أ/ ،بو
 .(ّ)صحت صالتو عندىـ مع الكراىة، كلـ تصح عنده

؛ ألنو ال تساىيؿه  اإلماـمف ىذا أف تعريؼ الالحؽ بمف أدرؾ أكؿ صالة  ـى مً عي كى 
يشمؿ القسميف، فالتعريؼ الشامؿ ليما أف يقاؿ: الالحؽ ىك مف فاتو بعد ما دخؿ مع 

 .(ْ)اإلماـ، بعض صالة اإلماـ
 .(ٓ)ظ[ٖ]أ/ اهلل كعكنو تمت بحمد، ك[ٖ]ب/أعمـ تعالىكاهلل 

  

                                                            

فقد فرقكا بينيما، فقالكا:  ال يكجد فرقؽ بيف الفرض كالكاجب عند جميكر األصكلييف، أما عمماء الحنفية (ُ)
بأف الفرض ما طمب الشارع فعمو طمبا حتما إذا كاف دليؿ طمبو قطعيا بأف كاف آية قرآنية أك حديثا 

فإقامة  كأما الكاجب ما كاف دليؿ طمبو ظنيا بأف كاف حديثان غير متكاتر أك قياسان فيك الكاجب.، متكاترا
 .[ّْالبقرة، ]، ڱ ڱقطعي، كىك قكلو تعالى:  الصالة فرض؛ ألنيا طمبت طمبان حتمان بدليؿ

: )ال صالة كقراءة الفاتحة في الصالة كاجبة؛ ألنيا طمبت طمبان حتمان بدليؿ ظني عندىـ، كىك قكلو 
( كقاؿ عنو: حديث حسف، عمـ أصكؿ ِْٕبرقـ ) ِٓ/ِ لمف لـ يقرأ بفاتحة الكتاب(، سنف الترمذم،

 .ِِٗ/ُكجيز في أصكؿ الفقو اإلسالمي، لمزحيمي، ، الُُٓص الفقو، لعبد الكىاب خالؼ،
 كما بعدىا. ٓٗٓ/ُ رد المحتار عمى الدر المختار، (ِ)
 .ّٖٕ/ُ، كالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، ِّٗ/ُينظر: شرح فتح القدير،  (ّ)
 .ّٖٕ/ُ، كالبحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، ِّٗ/ُينظر: شرح فتح القدير،  (ْ)
 عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميمان كثيران إلى يـك الديف، آميف كالحمد في )ب( )كصمى اهلل (ٓ)

 كالحمد هلل رب العالميف(.
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 قائنة املصادر
 القرآن الكريم.

آثار البالد كأخبار العباد، لزكريا بف محمد بف محمكد القزكيني  .ُ
 بيركت، د. ط، د.ت. ،ىػ(، دار صادرِٖٔ)ت

االختيار لتعميؿ المختار، لعبد اهلل بف محمكد بف مكدكد المكصمي  .ِ
ػ(، عمييا تعميقات: ىّٖٔالفضؿ الحنفي )ت أبيالبمدحي، مجد الديف 

القاىرة )كصكرتيا دار الكتب  ،الشيخ محمكد أبك دقيقة، مطبعة الحمبي
 ـ.ُّٕٗ-ىػُّٔٓبيركت، كغيرىا(،  ،العممية

 أبيسبيؿ الرشاد، لمحمد بف أحمد بف أبي مكسى الشريؼ،  إلىاإلرشاد  .ّ
د. عبد اهلل بف عبد المحسف  ىػ(، تح:ِْٖعمي الياشمي البغدادم )ت

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ، ُسسة الرسالة، طالتركي، مؤ 
االستيعاب في معرفة األصحاب، ألبي عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف  .ْ

ىػ(، تح: عمي ّْٔمحمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي )ت
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْ، ُمحمد البجاكم، دار الجيؿ، بيركت، ط

د أسد الغابة في معرفة الصحابة، ألبي الحسف عمي بف أبي الكـر محم .ٓ
بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم، عز الديف ابف 

عادؿ أحمد عبد المكجكد،  ،ىػ(، تح: عمي محمد معكضَّٔاألثير )ت
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْٓ ،ُدار الكتب العممية، ط

اإلشراؼ عمى نكت مسائؿ الخالؼ، القاضي أبك محمد عبد الكىاب بف  .ٔ
ق(، تح: الحبيب بف طاىر، ِِْعمي بف نصر البغدادم المالكي )ت

،  ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ، ُط دار ابف حـز
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اإلصابة في تمييز الصحابة، ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف  .ٕ
ىػ(، تح: عادؿ أحمد عبد المكجكد ِٖٓأحمد بف حجر العسقالني )ت

 ىػ.ُُْٓ، ُبيركت، ط ،محمد معكض، دار الكتب العممية يكعم
فتح المعيف )ىك حاشية عمى فتح المعيف إعانة الطالبيف عمى حؿ ألفاظ  .ٖ

بشرح قرة العيف بميمات الديف(، ألبي بكر )المشيكر بالبكرم( بف محمد 
 .ـُٕٗٗ-ىػُُْٖ، ُىػ(، دار الفكر، طَُِّبعد  شطا الدمياطي )ت

األعالـ، لخير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس، الزركمي  .ٗ
 ـ.ََِِ، ُٓف، طىػ(، دار العمـ لمماليئُّٗالدمشقي )ت

إكماؿ تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، لمغمطام بف قميج بف عبد اهلل  .َُ
عبد اهلل، عالء الديف  أبيالبكجرم المصرم الحكرم الحنفي، 

أبك محمد أسامة  ،أبك عبد الرحمف عادؿ بف محمد: حققوىػ(، ِٕٔ)ت
 .ـََُِ-  ىػُِِْ، ُبف إبراىيـ، الفاركؽ الحديثة لمطباعة كالنشر، ط

األـ، الشافعي، أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف  .ُُ
شافع بف عبد المطمب بف عبد مناؼ المطمبي القرشي المكي 

 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْبيركت،  ،ىػ(، دار المعرفةَِْ)ت
االنتقاء في فضائؿ الثالثة األئمة الفقياء مالؾ كالشافعي كأبي حنيفة  .ُِ

بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر  رضي اهلل عنيـ، ألبي عمر يكسؼ
بيركت،  ،ىػ(، دار الكتب العمميةّْٔبف عاصـ النمرم القرطبي )ت

 د.ط، د.ت.
األنساب، لعبد الكريـ بف محمد بف منصكر التميمي السمعاني المركزم،  .ُّ

ىػ(، تح: عبد الرحمف بف يحيى المعممي اليماني ِٔٓسعد )ت أبي
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-ىػُِّٖ، ُية، حيدر آباد، طكغيره، مجمس دائرة المعارؼ العثمان
 ـ.ُِٔٗ

اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ )المطبكع مع المقنع كالشرح  .ُْ
الكبير(، لعالء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف بف أحمد المىٍرداكم 

عبد الفتاح د.  ،عبد اهلل بف عبد المحسف التركي د.ىػ(، تح: ٖٖٓ)ت
جميكرية  ،يع كاإلعالف، القاىرةمحمد الحمك، ىجر لمطباعة كالنشر كالتكز 

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓ، ُمصر العربية، ط
األكسط في السنف كاإلجماع كاالختالؼ، ألبي بكر محمد بف إبراىيـ بف  .ُٓ

ىػ(، تح: أبك حماد صغير أحمد بف محمد ُّٗالمنذر النيسابكرم )ت
 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓ، ُالسعكدية، ط ،الرياض ،حنيؼ، دار طيبة

الدقائؽ، لزيف الديف بف إبراىيـ بف محمد،  البحر الرائؽ شرح كنز .ُٔ
ىػ(، كفي آخره: تكممة البحر َٕٗالمعركؼ بابف نجيـ المصرم )ت

الرائؽ لمحمد بف حسيف بف عمي الطكرم الحنفي القادرم )ت بعد 
ىػ( كبالحاشية: منحة الخالؽ البف عابديف، دار الكتاب اإلسالمي، ُُّٖ

 ، د.ت. ِط
داء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم البداية كالنياية، ألبي الف .ُٕ

ىػ(، تح: عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، دار ْٕٕثـ الدمشقي )ت
ـ، ُٕٗٗ-ىػُُْٖ، ُىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعالف، ط

 ـ.ََِّ-ىػُِْْ
بكر بف مسعكد بف  أبيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، لعالء الديف،  .ُٖ

-ىػَُْٔ، ِىػ(، دار الكتب العممية، طٕٖٓ)ت أحمد الكاساني الحنفي
 ـ.ُٖٔٗ
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بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة، لعبد الرحمف بف أبي بكر،  .ُٗ
: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، ققوىػ(، حُُٗجالؿ الديف السيكطي )ت

 صيدا، د. ط، د.ت. ،لبناف ،المكتبة العصرية
ؾ. المعركؼ بحاشية مال اإلماـمذىب  إلىبمغة السالؾ ألقرب المسالؾ  .َِ

الصاكم عمى الشرح الصغير )الشرح الصغير ىك شرح الشيخ الدردير 
(، ألحمد بف محمد  اإلماـلكتابو المسمى أقرب المسالؾ ًلمىٍذىىًب  مىاًلؾو

الصاكم المالكي، صححو: لجنة برئاسة الشيخ أحمد سعد عمي، مكتبة 
 .ـُِٓٗ-ىػُِّٕمصطفى البابي الحمبي، 

داية، ألبي محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف البناية شرح الي .ُِ
ىػ(، دار الكتب ٖٓٓحسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى )ت

 ـ.َََِ-ىػَُِْ ،ُبيركت، لبناف، ط ،العممية
العدؿ قاسـ بف قيطميكبغا  أبيتاج التراجـ، ألبي الفداء زيف الديف  .ِِ

الجمالي الحنفي معتؽ أبيو سكدكف الشيخكني(  إلىالسكدكني )نسبة 
، ُدمشؽ، ط ،ىػ(، تح: محمد خير رمضاف يكسؼ، دار القمـٕٖٗ)ت

 ـ.ُِٗٗ-ىػُُّْ
تاج العركس مف جكاىر القامكس، لمحٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ  .ِّ

بيدم )ت أبيالحسيني،  ىػ(، تح: َُِٓالفيض، الممٌقب بمرتضى، الزَّ
 مجمكعة مف المحققيف، دار اليداية، د.ط، د.ت.

فيات المشاىير كىاألعالـ، لشمس الديف تاريخ ا .ِْ كى عبد اهلل  أبيإلسالـ كى
ىػ(، تح: الدكتكر ْٖٕمحمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )ت

 ـ.ََِّ، ُبشار عٌكاد معركؼ، دار الغرب اإلسالمي، ط
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تاريخ بغداد، ألبي بكر أحمد بف عمي بف ثابت بف أحمد بف ميدم  .ِٓ
تح: الدكتكر بشار عكاد معركؼ، دار ىػ(، ّْٔالخطيب البغدادم )ت

 ـ.ََِِ-ىػُِِْ ،ُبيركت، ط ،الغرب اإلسالمي
، لعثماف بف عمي بف  .ِٔ ٍمًبيِّ تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كحاشية الشِّ

ىػ(، الحاشية: ّْٕمحجف البارعي، فخر الديف الزيمعي الحنفي )ت
نس شياب الديف أحمد بف محمد بف أحمد بف يكنس بف إسماعيؿ بف يك 

ٍمًبيُّ )ت ، ُبكالؽ، القاىرة، ط ،ىػ(، المطبعة الكبرل األميريةَُُِالشِّ
 ق.ُُّّ

 أبيالتجريد لمقدكرم، ألحمد بف محمد بف أحمد بف جعفر بف حمداف  .ِٕ
ىػ(، تح: مركز الدراسات الفقيية كاالقتصادية، ِْٖالحسيف القدكرم )ت
، ِطالقاىرة،  ،عمي جمعة محمد، دار السالـك  ،محمد أحمد سراج

 ـ.ََِٔ-ىػُِْٕ
الحسف عمي بف  أبيتحرير المنقكؿ كتيذيب عمـ األصكؿ، لعالء الديف  .ِٖ

ىػ(، تقريظ: عبد ٖٖٓسميماف المرداكم الدمشقي الصالحي الحنبمي )ت
اهلل بف عبد العزيز بف عقيؿ، تح: عبد اهلل ىاشـ، د. ىشاـ العربي، كزارة 

 ـ.َُِّ-ىػُّْْ، ُاألكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية، قطر، ط
بكر عالء الديف  أبيتحفة الفقياء، لمحمد بف أحمد بف أبي أحمد،  .ِٗ

، ِلبناف، ط ،ىػ(، دار الكتب العممية، بيركتَْٓنحك  السمرقندم )ت
 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْْ

عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف  أبيتذكرة الحفاظ، لشمس الديف  .َّ
، ُناف، طلب، ىػ(، دار الكتب العممية بيركتْٖٕقىاٍيماز الذىبي )ت

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ
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الفضؿ القاضي عياض بف  ترتيب المدارؾ كتقريب المسالؾ، ألبي .ُّ
ـ، كعبد ُٓٔٗىػ(، تح: ابف تاكيت الطنجي، ْْٓمكسى اليحصبي )ت
ـ، كمحمد بف شريفة، كسعيد أحمد َُٕٗ–ُٔٔٗالقادر الصحراكم، 

 .ُالمحمدية، المغرب، ط ،ـ، مطبعة فضالةُّٖٗ-ُُٖٗأعراب 
بير في المسائؿ الخالفية بيف األئمة، ألبي يعمى الفراء محمد التعميؽ الك .ِّ

ىػ(، تح: ْٖٓبف الحسيف بف محمد بف خمؼ البغدادم الحنبمي )ت
، ُسكريا، ط ،محمد بف فيد بف عبد العزيز الفريح، دار النكادر، دمشؽ

 ـ.َُِْ-ىػُّْٓ
تقريب التيذيب، ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف حجر  .ّّ

، ُسكريا، ط ،ىػ(، تح: محمد عكامة، دار الرشيدِٖٓسقالني )تالع
 .ـُٖٔٗ–قَُْٔ

تيذيب التيذيب، ألبي الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد بف أحمد بف  .ّْ
ىػ(، مطبعة دائرة المعارؼ النظامية، اليند، ِٖٓحجر العسقالني )ت

 ىػ.ُِّٔ، ُط
تيذيب المغة، لمحمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر  .ّٓ

 ،ىػ(، تح: محمد عكض مرعب، دار إحياء التراث العربيَّٕت)
 ـ.ََُِ، ُبيركت، ط

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف، لعبد الرحمف بف ناصر بف  .ّٔ
ىػ(، تح: عبد الرحمف بف معال المكيحؽ، ُّٕٔعبد اهلل السعدم )ت

 ـ.َََِ-ىػَُِْ، ُمؤسسة الرسالة، ط
ٍعبدى، التميمي، الثقات، لمحمد بف حباف بف أحم .ّٕ د بف حباف بف معاذ بف مى

ىػ(، طبع بإعانة: كزارة المعارؼ ّْٓأبك حاتـ، الدارمي، البيستي )ت
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لمحككمة العالية اليندية، تحت مراقبة: الدكتكر محمد عبد المعيد خاف 
 ،حيدر آباد ،مدير دائرة المعارؼ العثمانية، دائرة المعارؼ العثمانية

 .ـُّٕٗ- ىُّّٗ، ُاليند، ط ،الدكف
عبداهلل البخارم  أبيالجامع الصحيح المختصر، لمحمد بف إسماعيؿ  .ّٖ

دار ابف كثير،  ،ق(، تحقيؽ: د. مصطفى ديب البغاِٗٓالجعفي )ت
 .ـُٕٖٗ–قَُْٕ، ّبيركت، ط ،اليمامة

جذكة المقتبس في ذكر كالة األندلس، لمحمد بف فتكح بف عبد اهلل بف  .ّٗ
مً  عبد اهلل بف أبي نصر  أبييدم فتكح بف حميد األزدم الميكرقي الحى

 ـ.ُٔٔٗالقاىرة،  ،ىػ(، الدار المصرية لمتأليؼ كالنشرْٖٖ)ت
الجرح كالتعديؿ، ألبي محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر  .َْ

ىػ(، طبعة مجمس دائرة ِّٕالتميمي، الحنظمي، الرازم ابف أبي حاتـ )ت
 ،دار إحياء التراث العربي اليند، ،بحيدر آباد الدكف ،المعارؼ العثمانية

 ـ.ُِٓٗ-ىػُُِٕ، ُبيركت، ط
الجكاىر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر بف محمد بف نصر اهلل  .ُْ

ىػ(، مير محمد كتب ٕٕٓمحمد، محيي الديف الحنفي )ت أبيالقرشي، 
 كراتشي، د.ط، د.ت. ،خانو

ًبيًدٌم الجكىرة النيرة، ألبي بكر بف عمي بف محمد الحدادم العبادم ا .ِْ لزَّ
 ىػ.ُِِّ، ُىػ(، المطبعة الخيرية، طََٖاليمني الحنفي )ت

حاشية الدسكقي. حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير، لمحمد بف أحمد  .ّْ
 دار الفكر، د.ط، د.ت. ىػ(،َُِّبف عرفة الدسكقي المالكي )ت

حاشية الطحطاكم عمى مراقي الفالح شرح نكر اإليضاح، ألحمد بف  .ْْ
ىػ(، تح: محمد عبد ُُِّمحمد بف إسماعيؿ الطحطاكم الحنفي )ت
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-ىػُُْٖ، ُلبناف، ط ،العزيز الخالدم، دار الكتب العممية بيركت
 ـ.ُٕٗٗ

حاشية رد المختار عمى الدر المختار شرح تنكير األبصار فقو أبك  .ْٓ
 ـ.َََِ-ىػُُِْيف، دار الفكر، حنيفة، البف عابد

الشافعي كىك شرح مختصر المزني،  اإلماـالحاكم الكبير في فقو مذىب  .ْٔ
ألبي الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، 

الشيخ  ،ىػ(، تح: الشيخ عمي محمد معكضَْٓالشيير بالماكردم )ت
، ُبناف، طل ،عادؿ أحمد عبد المكجكد، دار الكتب العممية، بيركت

 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗ
حسف المحاضرة في تاريخ مصر كالقاىرة، لعبد الرحمف بف أبي بكر،  .ْٕ

: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، دار ققوىػ(، حُُٗجالؿ الديف السيكطي )ت
، ُمصر، ط ،عيسى البابي الحمبي كشركاه ،إحياء الكتب العربية

 ـ.ُٕٔٗ-ىػُّٕٖ
لمحمد أميف بف فضؿ اهلل  خالصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر، .ْٖ

بف محب الديف بف محمد المحبي الحمكم األصؿ، الدمشقي 
 بيركت، د.ط، د.ت. ،ىػ(، دار صادرُُُُ)ت

خالصة الفتاكل، لإلماـ طاىر بف أحمد بف عبد الرشيد البخارم،  .ْٗ
 ق(.ِْٓ)ت

الدر المختار شرح تنكير األبصار كجامع البحار، لمحمد بف عمي بف  .َٓ
ىػ(، َُٖٖمعركؼ بعالء الديف الحصكفي الحنفي )تمحمد الًحٍصني ال

-ىػُِّْ، ُتح: عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ، دار الكتب العممية، ط
 ـ.ََِِ
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درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ، لمحمد بف فرامرز بف عمي الشيير  .ُٓ
ىػ(، دار إحياء الكتب العربية، ٖٖٓخسرك )ت ،أك منال أك المكلى ،بمال

 د.ط، د.ت.
ب في معرفة أعياف عمماء المذىب، إلبراىيـ بف عمي بف الديباج المذى .ِٓ

: الدكتكر ققوىػ(، حٕٗٗمحمد، ابف فرحكف، برىاف الديف اليعمرم )ت
د.ط، محمد األحمدم أبك النكر، دار التراث لمطبع كالنشر، القاىرة، 

 د.ت.
ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف، ألبي زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ  .ّٓ

 ،(، تح: زىير الشاكيش، المكتب اإلسالمي، بيركتىػٕٔٔالنككم )ت
 ـ.ُُٗٗ-ىػُُِْ، ّعماف، ط ،دمشؽ

طبقات الفحكؿ، لمصطفى بف عبد اهلل القسطنطيني  إلىسمـ الكصكؿ  .ْٓ
ىػ(، َُٕٔ)ت« حاجي خميفة»كبػ« كاتب جمبي»العثماني المعركؼ بػ

تح: محمكد عبد القادر األرناؤكط، إشراؼ كتقديـ: أكمؿ الديف إحساف 
كغمي، تدقيؽ: صالح سعداكم صالح، إعداد الفيارس: صالح الديف أ

 ـ.ََُِتركيا،  ،أكيغكر، مكتبة إرسيكا، استانبكؿ
سنف أبي داكد، ألبي داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف  .ٓٓ

ىػ(، تح: محمد محيي الديف ِٕٓشداد بف عمرك األزدم السًِّجٍستاني )ت
 د.ط، د.ت.بيركت،  ،صيدا عبد الحميد، المكتبة العصرية،

السنف الكبرل، ألبي عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني،  .ٔٓ
ىػ(، حققو كخرج أحاديثو: حسف عبد المنعـ شمبي، َّّالنسائي )ت

أشرؼ عميو: شعيب األرناؤكط، قدـ لو: عبد اهلل بف عبد المحسف 
 ـ.ََُِ-ىػُُِْ، ُبيركت، ط ،التركي، مؤسسة الرسالة
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عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف  أبيـ النبالء، لشمس الديف سير أعال .ٕٓ
ىػ(، تح: مجمكعة مف المحققيف بإشراؼ ْٖٕبف قىاٍيماز الذىبي )ت

 ـ.ُٖٓٗ-ىػَُْٓ، ّالشيخ شعيب األرناؤكط، مؤسسة الرسالة، ط
شذرات الذىب في أخبار مف ذىب، لعبد الحي بف أحمد بف محمد ابف  .ٖٓ

ىػ(، تح: محمكد َُٖٗالفالح )ت بيأالعماد العىكرم الحنبمي، 
 ،األرناؤكط، خرج أحاديثو: عبد القادر األرناؤكط، دار ابف كثير، دمشؽ

 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔ، ُبيركت، ط
الشرح الكبير لمختصر األصكؿ مف عمـ األصكؿ، ألبي المنذر محمكد  .ٗٓ

بف محمد بف مصطفى بف عبد المطيؼ المنياكم، المكتبة الشاممة، 
 ـ.َُُِ-ىػُِّْ، ُمصر، ط

الحسف عمي بف خمؼ بف عبد  أبيشرح صحيح البخارم، البف بطاؿ،  .َٔ
 ،: أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ، مكتبة الرشدققوىػ(، حْْٗالممؾ )ت

 ـ.ََِّ-ىػُِّْ ،ِالسعكدية، الرياض، ط
ًحيح ميٍسًمـً ًلمقىاًضى ًعيىاض الميسىمَّى ًإكمىاؿي الميٍعًمـً بفىكىاًئًد ميٍسًمـ،  .ُٔ شىٍرحي صى

الفضؿ  أبيض بف مكسى بف عياض بف عمركف اليحصبي السبتي، لعيا
ىػ(، تح: الدكتكر يٍحيىى ًإٍسمىاًعيؿ، دار الكفاء لمطباعة كالنشر ْْٓ)ت

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ، ُكالتكزيع، مصر، ط
ق(، ُٖٔشرح فتح القدير، لكماؿ الديف محمد بف عبد الكاحد السيكاسي ) .ِٔ

 د.ط، د.ت. بيركت، ،دار الفكر
الركضة، لسميماف بف عبد القكم بف الكريـ الطكفي شرح مختصر  .ّٔ

ىػ(، تح: عبد اهلل بف عبد ُٕٔالربيع، نجـ الديف )ت أبيالصرصرم، 
 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕ، ُالمحسف التركي، مؤسسة الرسالة، ط
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الشقائؽ النعمانية في عمماء الدكلة العثمانية، ألحمد بف مصطفى بف  .ْٔ
ىػ(، دار الكتاب ٖٔٗزىادىٍه )ت الخير، عصاـ الديف طاٍشكيٍبرم أبيخميؿ، 
 د.ط، د.ت.بيركت،  ،العربي

، لنشكاف بف سعيد الحميرل  .ٓٔ شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمـك
مطير بف عمي  ،حسيف بف عبد اهلل العمرم .ىػ(، تح: دّٕٓاليمني )ت

لبناف،  ،بيركت ،يكسؼ محمد عبد اهلل، دار الفكر المعاصر .د ،اإلرياني
 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ، ُسكرية، ط ،مشؽد، دار الفكر

صفة الصفكة، لجماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد  .ٔٔ
د. محمد ركاس قمعو جي،  ،محمكد فاخكرم ىػ(، تح:ٕٗٓالجكزم )ت
 ـ.ُٕٗٗ–قُّٗٗ، ِبيركت، ط ،دار المعرفة

الصمة في تاريخ أئمة األندلس، ألبي القاسـ خمؼ بف عبد الممؾ بف  .ٕٔ
ىػ(، عني بنشره كصححو كراجع أصمو: السيد عزت ٖٕٓبشككاؿ )ت

 ـ.ُٓٓٗ-ىػُّْٕ، ِالعطار الحسيني، مكتبة الخانجي، ط
الخير محمد بف  أبيالضكء الالمع ألىؿ القرف التاسع، لشمس الديف  .ٖٔ

عبد الرحمف بف محمد بف أبي بكر بف عثماف بف محمد السخاكم 
 د.ط، د.ت.بيركت،  ،ىػ(، دار مكتبة الحياةَِٗ)ت

قات الحفاظ، لعبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي طب .ٗٔ
 .قَُّْ، ُبيركت، ط ،ىػ(، دار الكتب العمميةُُٗ)ت

الطبقات السنية في تراجـ الحنفية، لتقي الديف بف عبد القادر التميمي  .َٕ
 د.ط، د.ت.ىػ(، ََُُالدارم الغزم )ت
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، تقي الديف عمرك أبيطبقات الفقياء الشافعية، لعثماف بف عبد الرحمف،  .ُٕ
ىػ(، تح: محيي الديف عمي نجيب، دار ّْٔالمعركؼ بابف الصالح )ت

 ـ.ُِٗٗ، ُبيركت، ط ،البشائر اإلسالمية
الطبقات الكبرل، ألبي عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء،  .ِٕ

ىػ(،تح: محمد عبد َِّالبصرم، البغدادم المعركؼ بابف سعد )ت
 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ، ُبيركت، ط ،مميةالقادر عطا، دار الكتب الع

طرح التثريب في شرح التقريب )المقصكد بالتقريب: تقريب األسانيد  .ّٕ
كترتيب المسانيد(، ألبي الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف 

ىػ(، أكممو ابنو: َٖٔعبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ العراقي )ت
رازياني ثـ المصرم، أبك زرعة أحمد بف عبد الرحيـ بف الحسيف الكردم ال

كصكرتيا  ،ىػ(، الطبعة المصرية القديمةِٖٔكلي الديف، ابف العراقي )ت
دكر عدة منيا )دار إحياء التراث العربي، كمؤسسة التاريخ العربي، كدار 

 د.ط، د.ت.الفكر العربي(، 
عبد اهلل محمد بف أحمد بف  أبيالعبر في خبر مف غبر، لشمس الديف  .ْٕ

: أبك ىاجر محمد السعيد بف ققوىػ(، حْٖٕاٍيماز الذىبي )تعثماف بف قى 
 بيركت. ،بسيكني زغمكؿ، دار الكتب العممية

العناية شرح اليداية، لمحمد بف محمد بف محمكد، أكمؿ الديف أبك عبد  .ٕٓ
اهلل ابف الشيخ شمس الديف بف الشيخ جماؿ الديف الركمي البابرتي 

 د.ط، د.ت.ىػ(، دار الفكر، ٖٕٔ)ت
الخير ابف الجزرم،  أبيالنياية في طبقات القراء، لشمس الديف غاية  .ٕٔ

ىػ(، مكتبة ابف تيمية، عني بنشره ّّٖمحمد بف محمد بف يكسؼ )ت
 ىػ ج. برجستراسر.ُُّٓألكؿ مرة عاـ 
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االعظـ أبي حنيفة النعماف، لإلماـ  اإلماـفتاكل قاضي خاف في فتاكل  .ٕٕ
ركؼ بقاضيخاف فخر الديف أبي المحاسف، الحسف بف منصكر المع

ق(، تح: سالـ مصطفى البدرم، دار ِٗٓاالكزجندم، الفرغاني، )ت
 ـ.ََِٗ، ُلبناف، ط ،الكتب العممية، بيركت

الفتاكم التاتارخانية في الفقو الحنفي، لمعالمة الشيخ عالـ بف العالء  .ٖٕ
ق(، اعتنى بو ككضع حكاشيو عبد ٖٕٔاالندريتي، الدىمكم، اليندم، )ت

 لبناف. ،رحمف، دار الكتب العممية، بيركتالمطيؼ حسف عبد ال
الفتاكم اليندية في مذىب الحنفية، قاـ بجمعيا كترتيبيا عدد مف العمماء  .ٕٗ

المسمميف، بإشراؼ العالمة مكالنا الشيخ نظاـ، تح: الدكتكر محمكد 
 ـ.َُِٗ–قُُْْ، ُمطرجي، دار الفكر، ط

الكجيز في كىك شرح لكتاب  «الشرح الكبير»فتح العزيز بشرح الكجيز  .َٖ
ىػ(، لعبد الكريـ بف محمد  َٓٓالفقو الشافعي ألبي حامد الغزالي )ت

 د.ط، د.ت.ىػ(، دار الفكر، ِّٔالرافعي القزكيني )ت
الفكائد البيية في تراجـ الحنفية، ألبي الحسنات محمد عبد الحي المكنكم  .ُٖ

اليندم، عنى بتصحيحو كتعميؽ بعض الزكائد عميو: محمد بدر الديف 
 ىػ.ُِّْ، ُط، مصر ،س النعساني، مطبعة دار السعادةأبك فرا

كشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف، لمصطفى بف عبد اهلل كاتب  .ِٖ
جمبي القسطنطيني المشيكر باسـ حاجي خميفة أك الحاج خميفة 

بغداد )كصكرتيا عدة دكر لبنانية، بنفس  ،ىػ(، مكتبة المثنىَُٕٔ)ت
تراث العربي، كدار العمـك الحديثة، ترقيـ صفحاتيا، مثؿ: دار إحياء ال

 ـ.ُُْٗكدار الكتب العممية(، 



 

  
ّٕٓ 

12 

 أبيلمحمد بف محمد بف محمد،  لحظ األلحاظ بذيؿ طبقات الحفاظ، .ّٖ
الفضؿ تقي الديف ابف فيد الياشمي العمكٌم األصفكني ثـ المكٌي الشافعي 

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ، ُىػ(، دار الكتب العممية، طُٕٖ)ت
الكليد،  أبيألحكاـ، ألحمد بف محمد بف محمد، لساف الحكاـ في معرفة ا .ْٖ

ىػ(، البابي ِٖٖلساف الديف ابف الشٍِّحنىة الثقفي الحمبي الحمبي )ت
 ـ.ُّّٗ، ِالقاىرة، ط ،الحمبي

الكليد،  أبيلساف الحكاـ في معرفة األحكاـ، ألحمد بف محمد بف محمد،  .ٖٓ
 ،الحمبي ىػ(، البابيِٖٖلساف الديف ابف الشٍِّحنىة الثقفي الحمبي )ت

 .ـُّٕٗ–قُّّٗ، ِالقاىرة، ط
الفضؿ، جماؿ الديف ابف  أبيلساف العرب، لمحمد بف مكـر بف عمى،  .ٖٔ

بيركت،  ،ىػ(، دار صادرُُٕ)ت ياإلفريق يمنظكر األنصارم الركيفع
 ق.ُُْْ، ّط

المبسكط لمسرخسي، لمحمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة  .ٕٖ
الميس، دار الفكر ىػ(، تح: خميؿ محي الديف ّْٖالسرخسي )ت

 ـ.َََِ-ىػُُِْ، ُلمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، ط
مجمع البحريف كممتقى النيريف في الفقو الحنفي، لإلماـ مظفر الديف،  .ٖٖ

ق(، ْٗٔأحمد بف عمي بف ثعمب، المعركؼ بابف الساعاتي الحنفي )ت
 لبناف. ،تح: إلياس قبالف، دار الكتب العممية، بيركت

ألبي زكريا  ،«مع تكممة السبكي كالمطيعي»رح الميذب المجمكع ش .ٖٗ
د.ط، ىػ(، دار الفكر، ٕٔٔمحيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )ت

 د.ت.
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، ألبي أبي حنيفة  اإلماـالمحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو  .َٗ
المعالي برىاف الديف محمكد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمر بف مىازىةى 

ىػ(، تح: عبد الكريـ سامي الجندم، دار الكتب ُٔٔالبخارم الحنفي )ت
 ـ.ََِْ-ىػُِْْ، ُلبناف، ط ،العممية، بيركت

البقاء محمد بف  أبيمختصر التحرير شرح الكككب المنير، لتقي الديف  .ُٗ
أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي المعركؼ بابف النجار الحنبمي 

 ،ِط العبيكاف، ىػ(، تح: محمد الزحيمي كنزيو حماد، مكتبةِٕٗ)ت
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖ

المدكنة، لمالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني  .ِٗ
 .ـُْٗٗ-ىػُُْٓ، ُىػ(، دار الكتب العممية، طُٕٗ)ت

 أبيمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لعمي بف سمطاف محمد،  .ّٗ
ىػ(، دار الفكر، َُُْالحسف نكر الديف المال اليركم القارم )ت

 ـ.ََِِ-ىػُِِْ، ُاف، طلبن ،بيركت
أحمد بف حنبؿ، ألبي عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف  اإلماـمسند  .ْٗ

عادؿ مرشد،  ،ىػ(، تح: شعيب األرنؤكطُِْىالؿ بف أسد الشيباني )ت
كآخركف، إشراؼ: د عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، مؤسسة الرسالة، 

 ـ.ََُِ-ىػُُِْ، ُط
، رسكؿ اهلل  إلىلعدؿ عف العدؿ المسند الصحيح المختصر بنقؿ ا .ٓٗ

تح:  ،ىػ(ُِٔالحسف القشيرم النيسابكرم )ت أبيلمسمـ بف الحجاج 
 د.ط، د.ت.بيركت،  ،محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي
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مطالب أكلي النيى في شرح غاية المنتيى، لمصطفى بف سعد بف عبده  .ٔٗ
ىػ(، ُِّْلحنبمي )تالسيكطي شيرة، الرحيبانى مكلدا ثـ الدمشقي ا

 ـ.ُْٗٗ-ىػُُْٓ، ِط المكتب اإلسالمي،
معالـ السنف، كىك شرح سنف أبي داكد، ألبي سميماف حمد بف محمد بف  .ٕٗ

ىػ(، المطبعة ّٖٖإبراىيـ بف الخطاب البستي المعركؼ بالخطابي )ت
 ـ.ُِّٗ-ىػُُّٓ، ُط حمب، ،العممية

بد اهلل الركمي عبد اهلل ياقكت بف ع أبيمعجـ البمداف، لشياب الديف  .ٖٗ
 ـ.ُٓٗٗ، ِىػ(، دار صادر، بيركت، طِٔٔالحمكم )ت

التراث اإلسالمي في مكتبات العالـ )المخطكطات »معجـ التاريخ  .ٗٗ
أحمد طكراف قره بمكط، دار  ،إعداد: عمي الرضا قره بمكط كالمطبكعات(،
 ـ.ََُِ-قُِِْ، ُتركيا، ط ،العقبة، قيصرم

بيركت، دار إحياء  ،بة المثنىمعجـ المؤلفيف، لعمر رضا كحالة، مكت .ََُ
 د.ط، د.ت.التراث العربي بيركت، 

معجـ مقاييس المغة، ألبي الحسيف أحمد بف فاًرس بف زكىًرٌيا، تح: عبد  .َُُ
كف، اتحاد الكتاب العرب،   ـ.ََِِ-ىػُِّْالسَّالـ محمد ىىاري

عبد اهلل  أبيمعرفة القراء الكبار عمى الطبقات كاإلعصار، لشمس الديف  .َُِ
ىػ(، دار الكتب ْٖٕأحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الذىبي )تمحمد بف 
 ـ.ُٕٗٗ -ىػُُْٕ، ُالعممية، ط

، ألبي محمد «مالؾ بف أنس اإلماـ»المعكنة عمى مذىب عالـ المدينة  .َُّ
ىػ(، ِِْتعبد الكىاب بف عمي بف نصر الثعمبي البغدادم المالكي )

مكة  ،زتح: حميش عبد الحٌؽ، المكتبة التجارية، مصطفى أحمد البا
 د.ط، د.ت.المكرمة، رسالة دكتكراه بجامعة أـ القرل بمكة المكرمة، 
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الشيير ، المغني، ألبي محمد مكفؽ الديف عبد اهلل بف أحمد بف محمد .َُْ
ىػ(، تح: الدكتكر عبد اهلل بف عبد المحسف َِٔبابف قدامة المقدسي )ت

 ،التركي، كالدكتكر عبد الفتاح محمد الحؿ، عالـ الكتب، الرياض
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕ، ّلسعكدية، طا
الممتقط في الفتاكل الحنفية، لالماـ ناصر الديف أبي القاسـ، محمد بف  .َُٓ

ق(، تح: محمكد نصار، كالسيد ٔٓٓيكسؼ، الحسيني، السمرقندم )ت
–قَُِْ، ُلبناف، ط ،يكسؼ أحمد، دار الكتب العممية، بيركت

 ـ.َََِ
كد بف أحمد بف منحة السمكؾ في شرح تحفة الممكؾ، ألبي محمد محم .َُٔ

مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابى الحنفى بدر الديف العينى 
ىػ(، تح: د. أحمد عبد الرزاؽ الكبيسي، كزارة األكقاؼ كالشؤكف ٖٓٓ)ت

 ـ.ََِٕ-ىػُِْٖ، ُقطر، ط ،اإلسالمية
المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج، ألبي زكريا محيي الديف يحيى  .َُٕ

، ِبيركت، ط ،ياء التراث العربيىػ(، دار إحٕٔٔبف شرؼ النككم )ت
 .قُِّٗ

النتؼ في الفتاكل، ألبي الحسف عمي بف الحسيف بف محمد السٍُّغدم،  .َُٖ
ىػ(، تح: المحامي الدكتكر صالح الديف الناىي، دار ُْٔحنفي )ت

، ِلبناف، ط ،بيركت ،األردف ،عماف ،مؤسسة الرسالة ،الفرقاف
 .ـُْٖٗ–قَُْْ

حاشيتو بغية األلمعي في تخريج نصب الراية ألحاديث اليداية مع  .َُٗ
محمد عبد اهلل بف يكسؼ بف محمد الزيمعي  أبيالزيمعي، لجماؿ الديف 

ىػ(، قدـ لمكتاب: محمد يكسؼ البىنيكرم، صححو ككضع ِٕٔ)ت
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كتاب الحج، ثـ أكمميا  إلىالحاشية: عبد العزيز الديكبندم الفنجاني، 
رياف لمطباعة محمد يكسؼ الكاممفكرم، تح: محمد عكامة، مؤسسة ال

السعكدية،  ،جدة ،دار القبمة لمثقافة اإلسالمية ،لبناف، بيركت ،كالنشر
 ـ. ُٕٗٗ-ىػُُْٖ، ُط

النير الفائؽ شرح كنز الدقائؽ، لسراج الديف عمر بف إبراىيـ بف نجيـ  .َُُ
، ُىػ(، تح: أحمد عزك عناية، دار الكتب العممية، طََُٓالحنفي )ت

 ـ.ََِِ-ىػُِِْ
الدكؿ، لزيف الديف عبد الباسط بف أبي الصفاء غرس نيؿ األمؿ في ذيؿ  .ُُُ

ىػ(، َِٗالديف خميؿ بف شاىيف الظاىرٌم الممطٌي ثـ القاىرم الحنفٌي )ت
 ،تح: عمر عبد السالـ تدمرم، المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر، بيركت

 ـ.ََِِ-ىػُِِْ، ُلبناف، ط
الجميؿ اليداية في شرح بداية المبتدم، لعمي بف أبي بكر بف عبد  .ُُِ

ىػ(، تح: طالؿ ّٗٓالحسف برىاف الديف )ت أبيالفرغاني المرغيناني، 
 د.ط، د.ت.لبناف،  ،بيركت ،يكسؼ، دار احياء التراث العربي

ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف، إلسماعيؿ بف محمد  .ُُّ
ىػ(، طبع بعناية ككالة ُّٗٗأميف بف مير سميـ الباباني البغدادم )ت

، أعادت طبعو ُُٓٗالجميمة في مطبعتيا البيية استانبكؿ المارؼ 
 لبناف، د.ط. ،باألكفست: دار إحياء التراث العربي بيركت

الكافي بالكفيات، لصالح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل الصفدم  .ُُْ
 ،تح: أحمد األرناؤكط كتركي مصطفى، دار إحياء التراث ىػ(،ْٕٔ)ت

 ـ.َََِ-ىػَُِْبيركت، 
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أصكؿ الفقو اإلسالمي، األستاذ الدكتكر محمد مصطفى  الكجيز في .ُُٓ
، ِسكريا، ط ،الزحيمي، دار الخير لمطباعة كالنشر كالتكزيع، دمشؽ

 ـ.ََِٔ-قُِْٕ
كفيات األعياف كأنباء أبناء الزماف، ألبي العباس شمس الديف أحمد بف  .ُُٔ

ىػ(، ُٖٔمحمد بف إبراىيـ بف أبي بكر ابف خمكاف البرمكي اإلربمي )ت
 د.ط، د.ت.بيركت،  ،حساف عباس، دار صادرتح: إ
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