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والسـالُم  والصالُة  َمزيده،  وُيكافُئ  نعمُه  ُيوافـي  حمدًا  العالمين،  رّب  هللا  الحمـُد 
عن  اهللا  ورضي  الطاهرين،  الطيبيـن  آله  وعلى  محمد  والمرسـلين  األنبياء  خاتم  علـى 

المتقين. صحابته 
من  ٣١٧ هـ)  (ت  النيسـابوري  المنـذر  بابن  المعـروف  إبراهيم  بـن  محمـد  كان 
والفقه  ـنَّة  السُّ في  أّلف  وقد  والرابـع.  الثالث  القرنيـن  في  والفقه  ـنَّة  السُّ ُعلماء  كـبـار 
كـتاٌب  وهو  واإلجماع»،  الُسنن  في  «األوسط  كـتاب  مؤّلفاته  بين  من  واشـُتهر  كـثيرًا، 
التي  الصحيحة  المروّيات  ُكلَّ  الفقـه)  أبواب  (وعلى  جهة  من  يـورُد  الغرض:  مزدوج 
ُيورُد  أو  مسألٍة  كّل  المختلفين  العلماء  آراء  يذكـر  أخرى  جهٍة  ومن  مّتبعة،  ُسنَّة  تشّكل 
االجتهاد  فـي  كـتاٌب  هـو  الكـتاب  هـذا  فإّن  ولذا  وأدّلتهـم.  ِعللهـم  ذكر  مـع  أهّمهـا 

الفقهية. واالجماعات  الفقهي،  االختالف  في  مؤّلٌف  ثانيٍة  جهٍة  من  وهو  الفقهي، 
إيجازه  أو  شرحه  على  الُعلماء  أقبل  فقد  الكـتاب،  يحتويها  التي  الميزات  وبسبب 
على  الهجري  الرابع  القـرن  من  الُكـدمي  أبوسـعيد  أقبل  فقد  ولذلك  عليه.  الزيـادة  أو 
األمر  أّن  عرفنا  وإذا  الفقـه.  أبواب  من  بابٍ  كل  فـي  المنذر  ابن  على  «زيادات»  كـتابـة 
المنذر  ابـن  كـتاب  أّن  أدركـنـا  عامًا،  الخمسـين  على  يزيد  ال  الرجليـن  بيـن  متقـارٌب 
من  اسـتكماله  أراد  لكـنه  باالّتباع،  حقيقـًا  مرَجعًا  أبوسـعيد  فيه  ورأى  بسـرعة،  اشـُتهر 
قّدر  وقد  المنـذر.  أوردها  مـا  التي  اإلباضية  علمـاء  آراء  وإبـداء  الرواية.  زيـادة  طريـق 
واإلفادة  الفقهـي  والتداُخـل  التواُصـل  أجـل  من  جهـده  للُكـدمـي  الّسـالمي  العّالمـة 
زيادات  ص٢ : (كـتاب  اإلباضية»  أشعة  من  المرضية  كـتابه «اللمعة  في  فقال  المتبادلة، 
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إبراهيم  بن  محمد  بكر  ألبي  اإلشراف  كـتاب  تعّقب  أّنه  وذلك  ؛  سعيد  ألبي  اإلشراف 
وتبعه  األمة.  مذاهب  فيه  جمع  وقد  ـ .  ٣١٧ه سنة  في  والمتوفى  المنذر،  بابن  المشهور 
وكما  ..الخ)  وبّعد،  وقّرب  وضّعف،  فصّحح  ذكـرها  مسألة  كّل  في  الُكـدمي  أبوسعيد 
ُعرفت  فقد  واهتمامًا.  وتصحيحًا  زيادًة  عليه  وعمل  المنذر  ابن  كـتاب  الُكـدمي  عـرف 
فيما  نجدها  ال  مروياتٍ  ذكـروا  أو  صّححوا  أو  فأضافوا  ُعمان،  ُعلماء  لدى  «الزيادات» 

الحواشي. في  لذلك  اإلشارة  جرت  وقد  الُكـدمي.  مخطوطة  من  إلينا  وصل 
«الجامع  فـي  «المجموعة»  فتاويـه  في  كمـا  الزيادات،  فـي  الُكـدمي  ُجهـد  انصـّب 
المفيد من أحكام أبي سعيد» على التقريب بين العلماء بذكـر آرائهم على قدم الُمساواة، 
والمعروف  األمور،  سـائر  في  متعددةٍ  نظٍر  وجهات  بعرض  االجتهادية  الحركة  وتجديـد 
ولذلك  توفيقية.  شخصّية  شـخصّيته  وكانت  للمذهب،  إمامًا  عصره  في  كان  الُكـدمي  أّن 
على  اّطالع  سـعُة  فتاويه  في  وُيظهر  ُعماَن).  في  الّشـَعَث  وَلمَّ  الَفْتْق،  (َرَتَق  إّنه  عنه  قالـوا 

وتوجيههم. الناس  رعاية  على  وحرصه  والفقهية،  الكالمية  المذهب  أمور 
إحاالت  في  وبذل  بولـرواح،  إبراهيم  األسـتاذ  الّزيادات  كـتاب  بتحقيق  قام  لقـد 
كما  المنذر،  البن  ـنن  السُّ على  دائمًا  وأحال  يسـير.  غير  ُجهدًا  والّنصوص  األحاديـث 
في  ليسـت  وهي  الّزيادات،  فـي  المنذر  البـن  منسـوبة  ونصوص  مروّيات  علـى  عثـر 
في  أحسن  وقد  أخرى.  تارًة  الحواشـي  في  وذكرها  تارًة،  بالّنص  فألحقها  المخطوطة، 

وأجاد. والعناية  التحقيق 
أيدي  بين  تضع  أن  ها  يسـرُّ ُعمان،  بسـلطنة  الدينية  والشـؤون  األوقـاف  وزارة  إّن 
للثقافة  وإثراًء  والُعلمـاء،  للعلم  خدمًة  «الزيادات»  كـتـاب  العلم،  وَطلبة  المختصيـن، 

ورعايتها. بها  العناية  على  جميعًا  نحرص  التي  اإلسالمية، 
الَقصد. وراء  من  واهللا 
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للعلوم،  محالً  المدونة  والسـطور  المكنونة  الصدور  جعل  الـذي  هللا  الحمـد 
من  عليهم  فتح  بما  النجاة،  طريق  للبشـرية  ينيرون  األنبياء،  ورثة  العلماء  وجعل 
والصراط  القويـم  بالديـن  المبعوث  علـى  والسـالم  والصـالة  وحكمتـه.  علمـه 
الطيبين،  آله  وعلى  عليـه  اهللا  صلى  للمتقين،  وإمامًا  للعالمين  رحمـًة  المسـتقيم، 

وبعد : الدين،  يوم  إلى  بإحسان  له  والتابعين  الطاهرين،  وأصحابه 
نور  َتَر  لـم  التي  الكتب  بنفائس  زاخـرة  تزال  ال  المخطوطـات  خزائـن  فـإن 
ما  وعصارة  العلماء،  قرائح  به  جادت  ما  طياتها  في  تحمل  والتي  بعـد،  المطابـع 

العلم. وفنون  الشريعة  لمعاني  ِفْهم  من  إليه  وصلوا 
كتاب  على  الكدمي  سـعيد  أبي  زيادات  كتـاب  النفيسـة  الكتب  تلك  ومـن 
ُفِقَد  ما  وجمع  تحقيقه،  لنا  اهللا  يّسـر  الذي  النيسـابوري،  المنذر  البن  اإلشـراف 
بحول  واآلخرة  الدنيا  في  ينفعهـا  ما  منه  لتأخذ  اإلسـالمية  لألُمة  وتقديمه  منـه، 

تعالى. اهللا 

قصة الكتاب :
في  األوسـط  كتاب  من  مختصر  هو  العلماء  مذاهب  علـى  اإلشـراف  كتاب 
غالب  ـ حسب  المبسوط  كتاب  من  مختصر  هو  بدوره  الذي  واإلجماع،  الُسـنن 
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النيسـابوري  المنذر  ابـن  اإلمام  تأليف  مـن  الثالثة  الكتـب  هـذه  وكل  ـ ،  الظـن 
٣١٨هـ. سنة  المتوفى  الشافعي، 

وصيت  صيتها  ذاع  أن  بعد  الثالثة  الكتب  هذه  ُتفقد  أن  تعالى  اهللا  شـاء  وقد 
أوائل  ومع  الخـالف،  فقه  في  المؤلفة  للكتـب  مهمًا  مصدرًا  وصـارت  مؤلفهـا، 
كتابي  على  العثور  بـوادر  األفق  في  تلوح  بدأت  الهجـري  عشـر  الخامس  القرن 
أبو  الدكتور  هو  منهما  ُعثر  ما  طبع  إلى  بادر  من  أول  ولعل  واألوسط،  اإلشراف 
اإلشـراف  كتاب  من  الرابع  الجزء  حقق  حيـث  األنصاري،  أحمد  صغيـر  حمـاد 
أخرى  محاوالت  بعده  جاءت  ثم  واالستبراء)،  النكاح  كتابي  ألبواب  (المتضمن 
الميزان  في  ُيعتبر  ال  مـا  المحاوالت  تلك  من  أن  إال  األخـرى،  األجـزاء  لبعـض 

ألنفسهم. غيرهم  عمل  ونسبوا  أصحابها  دلَّس  إذ  تحقيقًا؛  العلمي 
لألُمة  ويخرج  الجد  سـاعد  عن  يكشـف  األنصاري  الدكتور  جعل  ما  وهـذا 
أجزاء،  عشرة  في  كامل  شبه  اإلشراف  كتاب  ١٤٢٥هـ/٢٠٠٤م  سنة  اإلسـالمية 

للفهارس. جزءان  منها 
أبواب  ـ  لـكل  نقل  لم  إن  ـ  لمعظم  اسـتيعابها  رغم  األخيـرة  الطبعـة  وهـذه 
المخطوطات  أصـل  مـن  السـاقطة  األبـواب  بعـض  تنقصهـا  أنهـا  إال  الكتـاب، 
منه  حقق  الذي  األوسط،  كتاب  من  إكمالها  إلى  المحقق  اضطر  مما  المكتشـفة، 
بقية  بينما  عشـر،  الحادي  والجزء  األولى  الخمسـة  األجزاء  األنصاري  الدكتـور 
من  كان  وما  المفقـود.  أو  المخطوط  عـداد  في  تـزال  ال  األوسـط  كتاب  أجـزاء 
كتب  من  أكمله  فقـد  األوسـط  من  تداركه  المحقق  يمكن  ولم  ناقصـًا  اإلشـراف 
وفتح  قدامة،  البن  والمغني  للنووي،  المجموع  مثل  اإلشراف  عن  نقلت  مختلفة 

وغيرها. حجر،  البن  الباري 
اإلباضي  الُعمانـي  الكدمـي  سـعيد  أبو  اإلمـام  قام  فقـد  أخرى  جهـة  ومـن 
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وعرض  اإلشراف،  كتاب  بتتبع  و٣٦٢هـ   ٣٦١ سنتي  بين  ـ  يبدو  ـ فيما  المتوفى 
على  وزيادات  وتعليقات  حاشية  بمثابة  عمله  فكان  اإلباضية  عند  ما  على  فيه  ما 

اإلشراف. كتاب 
منه  تبق  ولم  الكدمي  سعيد  أبي  كتاب  ـ أيضًا ـ  يفقد  أن  تعالى  اهللا  شاء  وقد 
وأحكام  واالسـتبراء،  للمعامالت،  المتضمنـة  األبـواب  إال  اطالعنـا ـ  ـ حسـب 
المصادر  تنقل  أن  شـاءت  قد  اإللٰهية  العناية  أن  إال  التدبيـر)(١).  (اإلبـاق،  العبيـد 
جمعها  بعد  تبيَّن  كثيـرة،  علمية  مادة  سـعيد  أبي  كتاب  من  الموسـوعية  اإلباضية 

الكتاب. نصف  نحو  تمثل  أنها 
قام  ما  سـوى  بتحقيق  والمفقود)  منه  (الموجود  سـعيد  أبي  كتاب  يحظ  ولم 
العلوم  (معهد  واإلرشاد  والوعظ  الشرعي  القضاء  معهد  في  المتخرج  الباحث  به 
السلم  أبواب  بتحقيق  قام  حيث  الصلتي،  راشد  نبهان بن  بمسقط،  حاليًا)  الشرعية 
ما  وسـوى  ١٤٢٠هـ/١٩٩٩م.  سـنة  للتخرج  مذكرة  في  والمسـاقاة،  والمزارعة 
اإلسالمية  التربية  بكلية  اإلسالمية  العلوم  قسم  من  عشر  الثامنة  الدفعة  طلبة  به  قام 
حيث  ٢٠٠٦م،  سـنة  للتخرج  مذكراتهم  في  بمسـقط،  قابوس  السـلطان  بجامعة 
الرهن  قيمة  في  االختالف  باب  إلى  البيوع  كتاب  أول  من  أبـواب  بتحقيق  قامـوا 

العبري. هالل  علي بن  الدكتور  بإشراف  الرهن،  كتاب  من 

السابق  المفتي  سمع  أنه  ـ  ُعمان  سلطنة  عام  مفتي  ـ  الخليلي  حمد  أحمد بن  الشيخ  سماحة  (١) ذكر 
مجلدات  أربع  في  الكتاب  على  اطلع  أنه  يذكر  العبري 5  سعيد  إبراهيم بن  الشيخ  سماحة  له 
الخليلي  أحمد  عبد الرحمن بن  ابنه  طريق  عن  سماحته  إلى  وجهته  سؤال  عن  جوابه  في  (وذلك 
أقامها  التـي  الندوة  ألعمـال  المتضمن  الكتـاب  فـي  ورد  وقـد  ٢٠١٠م).  مـارس  شـهر  خـالل 
في  فهو  المنذر  البن  اإلشـراف  أما  اآلتي :  النّص  الكدمي  سـعيد  أبي  فكر  عن  األدبي  المنتدى 
(المنتدى  باإلشراف  سعيد  أبو  اإلمام  ألحقها  التي  الملحقات  غير  من  مجلدين  من  أجزاء  أربعة 
السـابعي،  ناصر  محاضرة  على  الرابعة  المداخلة  الكدمي،  سـعيد  أبي  فكر  في  قراءات  األدبي : 

أعاله. المذكور  وهو  الكتاب،  من  واحدًا  مجلدًا  إال  أجد  لم  البحث  بعد  ولكني  ص١٩٤). 
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سـعيد  أبي  كتاب  من  تفرق  ما  وأجمع  تعالى  باهللا  أسـتعين  جعلني  ما  وهذا 
ما  وأحقق  الموسـوعي،  الطابع  ذات  اإلباضي  الفقه  أمهـات  بطون  في  الكدمـي 
بين  التقريب  بـاب  في  فريدًا  يعد  كتابـًا  اإلسـالمية  لألُمة  وأقدم  مخطوطـًا،  بقـي 

تعصب. أو  تحيز  دون  واألقوال  اآلراء  وعرض  اإلسالمية،  المذاهب 
وترتيبه : الكتاب  من  المفقود  جمع  تمام  بعد  إليه  المالحظة  تجدر  ومما 

في  وهي  فهارسه،  وال  اإلشراف  كتاب  في  نجدها  لم  مسائل  على  العثور   *
فيها  األوسط  ونصوص  األوسط،  في  ترتيبها  حسـب  فوضعناها  األوسـط  كتاب 
في  ذلك  إلى  نلتفت  ولم  وغيره،  الشـرع  بيان  في  عما  وزيادة  وتفصيل  اختالف 

.(٣) رقم  الملحق  في  المسائل  هذه  وبيان  المواضع.  أغلب 
وليس  فهارسـه،  وال  اإلشـراف  كتاب  في  نجدها  لم  مسـائل  على  العثور   *
لها،  مناسـبًا  رأيناه  فيما  فوضعناها  عليه،  فنقابلها  األوسـط  كتاب  نّص  أيدينا  بين 

.(٣) رقم  الملحق  في  وبيانها 
المنذر،  ابن  اإلمامين  عن  نبذة  أقدم  الكتاب  أبواب  عرض  في  أبدأ  أن  وقبل 
أعرج  ثم  سعيد،  أبي  كتاب  به  يسمى  ألن  صالحًا  رأيته  وما  الكدمي،  سعيد  وأبي 

الكتاب. هذا  في  عمل  من  به  قمت  وما  المعتمدة،  المخطوطات  ذكر  على 

نبذة عن اإلمام ابن المنذر النيسابوري(١) :
سنة  حدود  في  ُولد  النيسابوري.  المنذر  إبراهيم بن  محمد بن  بكر  أبو  هو : 
أبو  منهم :  العلماء  من  جلَّة  عن  وأخذ  للعلم،  طلبًا  بلدان  بعدة  وطـاف  ـ ،  ٢٤١ه
محمد بن  عبد  اهللا  وأبو  (ت:  ٢٥٢هـ)،  الخياط  ميمون  محمد بن  المكي  عبد اهللا 

الحبسـي :  العلماء.  مذاهب  على  اإلشـراف  كتاب  مقدمة  األنصاري :  في :  التفصيل  مزيد  (١) انظر 
تعريف  النيسابوري،  المنذر  البن  اإلشـراف  كتاب  على  الكدمي  سـعيد  أبي  وتعليقات  زيادات 

مرقونة). ماجستير  (رسالة  بعدها  وما  ص١٤  والكتابين،  بالكاتبين 



∫hC’G AõédG
11

≥≤``ëªdG á`eó``≤e

سـليمان  الربيع بن  المصري  محمد  وأبو  (ت:  ٢٦٨هـ)،  عبد الحكم  عبد اهللا بن 
المرزبان  عبد العزيز بن  علي بن  البغـوي  الحسـن  وأبو  ٢٧٠هـ)،  (ت:  المرادي 

٢٨٦هـ). (ت: 
ومن تالميذه : أبو بكر بن المقرئ، ومحمد بن يحيى الدمياطي، والحسن بن 

الليثي. يحيى  عبد اهللا بن  ومحمد بن  شعبان،  علي بن 
جعلته  الشافعي  اإلمام  آراء  من  لكثير  موافقته  أن  إال  االجتهاد،  رتبة  بلغ  وقد 
٣١٨هـ  أو   ،٣١٠ أو   ،٣٠٩ سنة  بمكة  توفي  المجتهدين.  الشافعية  أيمة  من  ُيعدُّ 

الراجح. على 
العلوم،  مـن  وغيرها  والفقه،  والحديـث،  التفسـير،  في  قيِّمة  مؤلفـات  تـرك 
في  األوسـط  وكتاب  واالختالف،  واإلجماع  الُسـنن  كتاب  مؤلفاته :  أشـهر  ومن 
وكتاب  العلماء،  مذاهب  على  اإلشـراف  وكتاب  واالختالف،  واإلجماع  الُسـنن 

اإلجماع. وكتاب  المبسوط،  وكتاب  اإلقناع، 

نبذة عن اإلمام أبي سعيد الكدمي(١) :
الكدمي  الناعبـي  سـعيد  محمد بن  سـعيد بن  محمد بـن  سـعيد  أبو  هـو : 
بني  إلى  أصولها  ترجـع  ُعمانية  قبيلـة  إلى  نسـبة  والناعبي  اإلباضـي.  الُعمانـي 
ر  يقدِّ ُعمان.  بسـلطنة  الحمراء  بوالية  ُكَدم  منطقة  إلى  نسـبة  والكدمي  قحطان. 
سـنتي  بين  بما  اآلخر  البعض  ويقدرها  ـ ،  ٣٠٥ه بسـنة  والدته  الباحثين  بعـض 

و٣٠٠هـ.  ٢٩٨

وتعليقات  زيادات  الحبسي :   .٢٨٢/١ األعيان،  إتحاف  البطاشي :  في :  التفصيل  مزيد  (١) انظر 
بالكاتبين  تعريـف  النيسـابوري،  المنـذر  البن  اإلشـراف  كتاب  على  الكدمـي  سـعيد  أبـي 
ترجمة  اإلباضية،  والمتكلميـن  الفقهاء  معجـم  السـعدي :  بعدها.  وما  ص٣٦  والكتابيـن، 

رقم ٧٤٤.
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المذهب.  بإمام  وعرف  االجتهاد  رتبة  بلغ  حتى  فيه  ونابغًا  للعلم  طالبًا  نشـأ 
عربي  روح بن  محمد بـن  عبد اهللا  أبو  منهـم :  العلماء  من  جلـة  عن  العلـم  أخـذ 
عثمان  وأبو  (ت:  ٣٣٨هـ)،  السـعالي  الحسن  محمد بن  الحسـن  وأبو  الكندي، 
وأبـو  ٣٢٨هـ)،  (ت:  الرحيلـي  عبـد اهللا  سـعيد بن  واإلمـام  راشـد،  رمشـقي بن 

اإلزكوي. بكر  أبي  سعيد بن  محمد بن  إبراهيم 
موسى بن  علي  وأبو  الكدمي،  سعيد  محمد بن  سعيد بن  ابنه  تالميذه :  ومن 
أحمد بن  بكر  وأبـو  زنباع،  محمد بن  عبد اهللا بن  محمـد  وأبو  السـمدي،  مخلـد 

زمام. محمد بن  اهللا بن  وعبد  الحسن،  محمد بن 
اآلتية : القرائن  على  بناء  و٣٦٢هـ   ٣٦١ سنتي  بين  ـ  يبدو  فيما  ـ  توفي 

٣٦١هـ(١).) ١ سنة  من  األول  ربيع   ١٣ في  حيًا  كان  كونه 
لّما ) ٢ الكدمي  ألقارب  العزاء  قّدم  الذي  بركة  ابن  قرينه  قبـل  توفي  كونـه 

بوفاته(٢). علم 
ما رجحه المسعودي من أن ابن بركة قد توفي بين سنتي ٣٦٢ و٣٦٣هـ(٣).) ٣

وكتاب  جعفر،  ابن  لجامـع  المعتبر  كتاب  منها :  جليلـًة،  علميًة  آثـارًا  تـرك 
وأجوبة  التاريخيـات.  وكتـاب  اإلشـراف،  على  الزيادات  وكتـاب  االسـتقامة، 
المسمى  والكتاب  المفيد،  الجامع  المسمى  الكتاب  في  منها  شيء  ُجِمع  كثيرة 
والسير  الكتب  من  عدد  على  وتعليقات  سـعيد.  أبي  أحكام  من  المفيد  الجامع 
الفضل بن  وجامـع  جعفـر،  ابـن  وجامع  صفـرة،  أبـي  جامـع  منهـا :  واآلثـار 

رقم ٧٤٤.  والمتكلمين،  الفقهاء  معجم  السعدي :   .٧٠/٦ الشرع،  بيان  الكندي :  (١) انظر: 
بركـة  ابـن  اإلمـام  المسـعودي :   .٢٩٦ - ٢٩٧  ،٢٩٢/١ األعيـان،  إتحـاف  البطاشـي :  (٢) انظـر: 

ص٤٣.  اإلباضية،  المدرسة  في  الفقهي  ودوره  البهلوي  السليمي 
ص٤٧.  س،  م  (٣) المسعودي : 
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أبي  شيخه  وسـيرة  الخارجي،  فورك  عيسـى بن  الفضل  أبي  وكتاب  الحواري، 
وغيرها. روح،  محمد بن  عبد اهللا 

نسبة كتاب الزيادات للكدمي :
منها : بأمور،  الكدمي  لإلمام  الزيادات  كتاب  نسبة  صحة  على  االستدالل  يمكن 
المخطوطة  نهاية  في  إليه  الكتاب  نسـبة  مع  كامالً  سـعيد  أبي  اسـم  ورود   -
الكدمي  سـعيد  محمد بن  سـعيد  أبي  الشـيخ  رّد  وفيه  اإلشـراف  «كتـاب  (ب) : 
اإلشـراف  كتاب  «تم  (د) :  المخطوطـة  نهاية  وفـي  البيـوع».  فـي  العمانـي 5 
واألحكام،  البيوع  في  توفيقه  وحسن  اهللا  بعون  إليه  المضافة  الزيادة  مع  منسوخًا 
الكدمي  سـعيد  محمد بن  سـعيد  أبـي  العّالمـة  العالـم  الفقيـه  الشـيخ  رّد  وفيـه 

الُعماني 5».
المخطوطة  بداية  في  إليه  الكتاب  نسبة  مع  كامل  شبه  سعيد  أبي  اسم  ورود   -
أبي  المرضي  الرضي  الشـيخ  ردَّ  وبه  البيوع  وكتاب  اإلشـراف  كتاب  «هذا  (ب) : 
سعيد محمد بن سعيد بن محمد بن سعيد». وفي بداية المخطوطة (د) : «الكتاب 
محمد بن  سـعيد  أبي  الشـيخ  رد  وفيه  البيـوع،  في  اإلشـراف  كتـاب  مـن  األول 
به  البيوع  كتاب  اإلشراف  كتاب  «هذا  (ج) :  المخطوطة  بداية  وفي  سعيد 5 ». 

محمد 5 ». سعيد  أبي  الشيخ  رّد 
ومن  مرة،  من  أكثر  المعتمدة  المخطوطات  في  باسمه  التصريح  ورد  كما   -

ذلك :
سـعيد  أبي  الشـيخ  قول  أما  جاعد :  ـ  للكتاب  الناسـخ  وهو  ـ  الناسـخ  «قال 

إلخ»(١). هذا..  لي  يبّين  ال  سعيد :  محمد بن 

إلخ.  المجهولة..  اآلجال  إلى  والبيع  السلم  (باب)  ذكر  البيوع،  كتاب  ص١٣٢.  (ج)،  (١) المخطوطة 
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إذا  الثياب  سلف  في  قيل  قد  نعم  اهللا :  حفظه  سعيد  محمد بن  سعيد  أبو  «قال 
إلخ»(١). معروفة..  صفة  صفقة  في  كان 

محمد بن  سعيد  أبو  قال  سـعيد 5 :  أبي  الشـيخ  جامع  ومن  غيره،  «ومن 
إلخ»(٢). الرهن..  كان  إذا  الكدمي 5 :  سعيد  محمد بن  سعيد بن 

محمد بن  سعيد  أبي  «جواب»  جوابات  ومن  الكتاب  غيره»  «ومن  غير  «ومن 
محمد بن  عبد اهللا بـن  محمـد  أبي  إلـى  (خ)  إليـه  كتب  مـن  إلـى  سـعيد 5 : 

إلخ»(٣). خمسة..  وفي  محبوب 
والعشرون.  الثاني  الجزء  وهو  الرهن  كتاب  يتلوه  مكتوبًا  نسخة  في  «وجدت 
محمد  أبـي  إلى  اهللا  رضيـه  سـعيد  محمد بن  سـعيد  أبي  جـواب  ومـن  مسـألة : 

إلخ»(٤). محبوب..  محمد بن  عبد اهللا بن 
كراه  فعليه  معروفـًا  وقتًا  اكتراه  إذا  سـعيد 5 :  محمد بن  سـعيد  أبو  «قـال 

إلخ»(٥). يسكن..  لم  أو  سكن 
قول  وأكثر  كله،  هذا  يجوز  قد  العماني 5 :  سعيد  محمد بن  سعيد  أبو  «قال 

إلخ»(٦). يمينه..  مع  المستأجر  قول  فالقول  األجير  عمل  قد  كان  إذا  أنه  أصحابنا 

الثياب.  في  السلم  باب  ص١١٨.  (ب)،  والمخطوطة  البيوع،  كتاب  ص١٢٥.  (أ)،  (١) المخطوطة 
السلم. في  والكفيل  الرهن  (باب)  ذكر  البيوع،  كتاب  ص١٤٠.  (ج)،  (٢) المخطوطة 

كتـاب  ص١٩٢.  (ج)،  المخطوطـة  ص١٥٨.  (ب)،  المخطوطـة  ص١٦٧.  (أ)،  (٣) المخطوطـة 
الحرام.  أمواله  يخالط  من  مبايعة  باب  البيوع، 

بين  الدين  (باب)  ذكر  الشركة،  كتاب  ص١٩٢.  (ب)،  والمخطوطة  ص١٩٧.  (أ)،  (٤) المخطوطة 
الشركاء. 

باب  من  مسـائل  اإلجارات،  كتـاب  ص٣٢٥.  (ب)،  والمخطوطـة  ص٣٤٣.  (أ)،  (٥) المخطوطـة 
اإلجارات.

اإلجارة. في  االختالف  باب  اإلجارات،  كتاب  ص٣٣٩.  (ب)،  (٦) المخطوطة 
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«..في ذلك. ومن غيره : ومن جامع الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد 5 : 
إلخ»(١). حّبًا..  رجل  على  باع  رجل 

الموسوعات  في  اإلشراف  كتاب  نصوص  عقب  سعيد  أبي  تعليقات  ورود   -
والمصنف،  الشـرع،  بيان  مثل  الكتاب،  من  كثيرًة  نصوصًا  نقلت  التـي  اإلباضيـة 
الغالب،  في  سـعيد  أبي  بكنية  مقرونة  تـرد  التعليقات  وهذه  الشـريعة.  وقامـوس 

سعيد(٢). محمد بن  باسمه  مقرونة  ترد  قليلة  أحايين  وفي 
قال :  حيث  الكدمي،  سعيد  أبي  إلى  الكتاب  بنسبة  السالمي  اإلمام  تصريح   -
سـعيد  محمد بـن  سـعيد  أبـي  الظلمـة  مـن  ومنقذهـا  األمـة  لمفتـي   ...»
تعّقب  أنه  وذلك  أيضًا،  سعيد  ألبي  اإلشراف  زيادات  وكتاب  الكدمي 3 ، ...، 
النيسابوري  المنذر  بابن  المشـهور  إبراهيم  محمد بن  بكر  ألبي  اإلشـراف  كتاب 
مسألة  كل  في  سعيد  أبو  وتعقبه  األمة،  مذاهب  فيه  جمع  ـ ،  ٣١٧ه سنة  المتوفى 

وبّعد»(٣). وقّرب  وضّعف،  فصحح  ذكرها 
اإلباضية :  تآليف  فيها  قّيد  التي  الرسالة  في  قال  البرادي  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
الخالف،  مسـائل  على  اإلشـراف  كتاب  أجزاء  من  جزء  على  جربة  فـي  «ووقفـت 
ـ ،  األصل  في  هكـذا  ـ  المنذر  بكـر  ألبي  الذي  المعروف  باإلشـراف  هـو  وليـس 

مؤلفه»(٤). أعرف  ولم  العماني،  سعيد  أبي  عن  الكتاب  هذا  في  ما  أكثر  فرأيت 

والزوامل. للمحامل  الدواب  اكتراء  (باب)  ذكر  اإلجارات،  كتاب  ص٣٧٣.  (ج)،  (١) المخطوطة 
 .١٧٧/١٨  .٧/١٥  .١٢٢  ،٦٠/١٢  .١٩٣/١١  .١١٣/٨ الشرع،  بيان  الكندي :  ـ :  مثًال  ـ  (٢) انظر 
الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٥٢/٢٥  .٧٧/٦  .١٩٧ ـ   ١٩٦/٥  .٨٦/٤ المصنف،  الكندي : 

..١١٠ ـ   ١٠٩/٢٠  .٦٣ ـ   ٦٢/١٦
ص٢٣.  المرضية،  اللمعة  (٣) السالمي : 

من  الثاني  الجزء  بآخـر  ملحقة  (الرسـالة  ص٢٨٧  أصحابنا،  كتب  تقييد  فيها  رسـالة  (٤) البـرادي : 
طالبي).  عمار  تحقيق :  اإلباضي،  عبد الكافي  عمار  ألبي  الموجز  كتاب 
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سـعيد  أبي  تعليق  هو  أيدينا  بين  الموجود  فإن  وهم؛  قـد  البرادي  أن  ويبـدو 
للقاضي  الخـالف  مسـائل  علـى  اإلشـراف  وليس  المنـذر،  ابـن  إشـراف  علـى 
أيضًا  تعقب  قد  سـعيد  أبا  أن  أو  (ت: ٤٢٢هـ)،  البغدادي  علـي  عبد الوهاب بـن 
يصل  ولم  البرادي  عليه  فاطلع  للبغدادي،  الخالف  مسائل  على  اإلشراف  كتاب 
أبي  وفاة  ألسـبقية  بعيدًا؛  يبـدو  احتمال  وهذا  المنـذر،  ابن  إلشـراف  تعقبه  إليـه 
ألَّف  قد  البغدادي  يكون  أن  يحتمل  مما  سنة،  ستين  بنحو  البغدادي  لوفاة  سعيد 

واهللا أعلم. ـ ،  و٣٦٢ه  ٣٦١ سنتي  بين  قدرناها  التي  سعيد  أبي  وفاة  بعد  كتابه 

تسمية الكتاب :
اإلشراف،  كتاب  على  الكدمي  اإلمام  به  قام  الذي  العمل  تسـميات  تعددت 
سـعيد  أبا  ألن  أو  منه،  األولى  األجـزاء  مخطوطات  فقـدان  بسـبب  ذلك  ولعـل 

وردت : التي  التسميات  ومن  به.  قام  لما  عنوانًا  يضع  لم  نفسه 
اإلشراف(١). ـ كتاب  من  البيوع  في  األول  كتاب 
سعيد(٢). ـ أبي  المرضي  الرضي  الشيخ  رد  وبه  البيوع  وكتاب  اإلشراف  كتاب 
البيوع(٣). ـ كتاب  من  اإلشراف  كتاب 
محمد (٤)5. ـ سعيد  أبي  الشيخ  رد  به  البيوع  كتاب  اإلشراف  كتاب 
سعيد  ـ أبي  الشيخ  ردُّ  وفيه  البيوع،  في  اإلشراف  كتاب  من  األول  الكتاب 

سعيد 5 (٥). محمد بن 

(أ).  المخطوطة  (١) بداية 
(ب).  المخطوطة  (٢) بداية 

(ب).  المخطوطة  (٣) بدايات 
(ج).  المخطوطة  (٤) بداية 
(د).  المخطوطة  (٥) بداية 
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اإلشراف(١). ـ الكتاب  هذا  على  المضافة  الزيادة 
الكدمي  ـ سـعيد  محمد بن  سـعيد  أبي  الشـيخ  رّد  وفيه  اإلشـراف  كتاب 

البيوع(٢). في  العماني 5 
رّد  ـ وفيه  واألحكام،  البيوع  في  إليه  المضافة  الزيادة  مع  اإلشراف  كتاب 

الكدمي  سـعيد  محمد بـن  سـعيد  أبـي  العّالمـة  العالـم  الفقيـه  الشـيخ 
الُعماني 5 (٣).

سعيد(٤). ـ أبي  رد  وفيه  الشرفاء  تأليف  اإلشراف  كتاب 
اإلشراف(٥). ـ زيادات 
اإلشراف(٦). ـ كتاب  على  الزيادة 
اإلشراف(٧). ـ على  سعيد  أبي  تعليقات 
العلم(٨). ـ أهل  مذاهب  على  اإلشراف  كتاب  على  تعليقات 

(أ).  المخطوطة  (١) نهاية 
(ب).  المخطوطة  (٢) نهاية 

(د).  المخطوطة  (٣) نهاية 
سلطان بن  بها :  اعتنى  ُعمان،  أهل  كتب  معرفة  في  رسالة  الهجري) :  العاشر  القرن  (٤) مجهول (بعد 

منها).  نسخة  المحقق  لدى  مرقونة  (رسالة  ص٧  الشيباني،  مبارك 
إتحاف  البطاشـي :  ص٢٧٧.  الفضية،  العقود  الحارثي :  ص٢٣.  المرضيـة،  اللمعة  (٥) السـالمي : 
معجم  ضيائي :  رقم ٧٤٤.  اإلباضية،  والمتكلمين  الفقهاء  معجم  السعدي :   .٢٨٧/١ األعيان، 
ص٣٠،  الكدمي،  سـعيد  أبي  فكر  في  قراءات  األدبي :  المنتـدى  ص٣١٩.  اإلباضيـة،  مصـادر 

 .١٥٤  ،١٣٢
ص١٣٢.  س،  م  األدبي :  (٦) المنتدى 

المقارن  والفقه  الموسـوعي  التأليف  ندوة  الُعمانية :  األوقاف  وزارة  ص١٩٧.  نفسـه،  (٧) ضيائي : 
ص٩٠.  ُعمان،  في 

ص١٧٢.  س،  م  األدبي :  (٨) المنتدى 
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اإلشراف(١). ـ كتاب  على  وتعليقات  زيادات 
اإلشراف(٢). ـ كتاب  على  سعيد  أبي  تعقيب 
المنذر(٣). ـ البن  اإلشراف  كتاب  على  الكدمي  سعيد  أبي  الشيخ  إضافات 

اختالف  علـى  ـ  المخطوطات  أغلـب  ذكرتـه  الـذي  االسـم  أن  والمالحـظ 
الزيادة(٤). أو  الحاشية  أو  التعليق  به  يعني  مصطلح  وهو  «الرد»،  هو  ـ  عباراتها 

اإلمام  الختيار  احترامًا  األنسب؛  هي  بالزيادات  الكتاب  عنونة  أن  رأيت  وقد 
على  اشـتهر  قد  الكتاب  وألن  عليـه،  اطلـع  قد  فلعلـه  العنـوان،  لهـذا  السـالمي 

واهللا أعلم. أكثر،  العنوان  بهذا  األلسن 

المصادر الموسوعية التي جمعت منها النصوص المفقودة :
في  ُطبع  وقد  الكندي،  إبراهيـم  محمد بن  عبد اهللا  ألبي  الشـرع  بيـان   (١
وهو  للفهارس،  والسـبعون  الثانـي  الجزء  وخصص  جـزءًا،  وسـبعين  واحـد 
األخطاء  كثرة  ورغم  اإلشـراف،  كتاب  من  ُفِقد  مما  كثيرة  لنصوص  متضمن 
غير  من  اإلشراف  عن  نقله  فإن  المعتمدة ـ  المصادر  بقية  ـ وفي  فيه  المطبعية 
أو  اإلشـراف)  كتاب  (من  بعبـارة  إليه  النسـبة  التزام  مـع  ـ ،  ـ غالبـًا  تصـرف 
أبو  (قال  بالعبارة  العبارات  تلك  تعقيب  ثم  بكر)،  أبو  (قال  أو  الكتاب)  (ومن 

سعيد).

ماجستير  مذكرة  إلخ،  سعيد..  أبي  وتعليقات  زيادات  الحبسي :  نفسه.  العمانية،  األوقاف  (١) وزارة 
١٤٢٧هـ/٢٠٠٦م.  سنة  المغرب،  ـ  بفاس  عبد اهللا  محمد بن  سيدي  بجامعة 

ص١٣٢.  س،  م  األدبي :  المنتدى   .٢٨٢/١ األعيان،  إتحاف  (٢) البطاشي : 
الشـرعية  العلوم  (معهد  واإلرشـاد  والوعظ  الشـرعي  القضاء  بمعهد  تخـرج  مذكـرة  (٣) الصلتـي : 

١٩٩٩/٩٨م.  ـ  ١٤٢٠/١٩هـ  الدراسية :  السنة  حاليًا). 
منه.  نسخة  المحقق  بيد  مرقون  مقال  المضافة،  الزيادة  مبارك :  سلطان بن  الشيباني،  (٤) انظر: 
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واحد  فـي  طبع  وقد  الكنـدي،  موسـى  أحمد بـن  بكـر  ألبـي  المصّنـف   (٢
اإلشراف  عن  ونقله  للفهارس،  واألربعون  الثاني  الجزء  وخصص  جزءًا،  وأربعين 
في  التصرف  أن  إال  المنقول  نسبة  التزامه  ورغم  بكثير،  الشرع  بيان  نقل  من  أقل 
يعسـر  مما  المنقولة،  اإلشـراف  نصـوص  علـى  غالبـة  ميـزة  باالختصـار  النـص 
ومع  سـعيد،  أبي  تعليقات  في  خاصة  الشـرع،  بيان  نصوص  وبين  بينها  المقارنة 

غيره. في  نجدها  لم  التي  النصوص  ببعض  انفرد  فقد  ذلك 

وقد  الشـقصي،  سـعيد  لخميس بن  الراغبين  وبالغ  الطالبيـن  منهـج   (٣
ونصيب  الشـرع،  بيان  لكتاب  اختصـار  أنه  ويبـدو  جزءًا،  عشـرين  في  طبـع 
باالختصار،  فيها  التصـرف  مع  سـعيد،  أبي  تعليقات  على  اقتصر  منـه  كتابنـا 
نسـبتها  ودون  ـ ،  الغالب  في  ـ  اإلشـراف  بكتاب  عالقتها  على  التنبيه  ودون 
عسـيرًا  بغيرها  ومقارنتها  عنهـا  البحث  يجعل  ممـا  أخرى،  أحايين  فـي  إليـه 

جّدًا.

السعدي،  خميس  لجميل بن  الوسـيعة  طرقها  الحاوي  الشـريعة  قاموس   (٤
ما  بتطابق  ويمتاز  جزءًا،  وتسـعين  اثنين  من  جزءًا  وعشـرون  واحد  منه  طبع  وقد 
إلى  المنقول  نسـبة  التزام  مـع  الشـرع،  بيان  في  ما  أكثر  مـع  نقول  مـن  فيـه  ورد 
ولم  عليه،  والتعليق  اإلشـراف  كتاب  من  النصوص  ببعض  تفرده  ومـع  صاحبـه، 
منه  طبع  بما  واكتفينا  المخطوطة،  أجزائه  من  بقي  ما  في  كامالً  تتبعه  من  نتمكن 
مخطوطًا،  منه  بقي  فيما  اإلشـراف  من  أخرى  نقول  وجود  توقع  مع  اآلن،  لحد 

العمر. من  بقي  فيما  باستدراكها  َيُمنُّ  تعالى  اهللا  ولعل 

من  بنصوص  فيها  أظفر  فلم  العوتبي  مسـلم  لسلمة بن  الضياء  موسـوعة  أما 
إليه،  نسـبة  غير  من  اإلشـراف  على  سـعيد  أبي  تعليقات  فيها  ولعـل  اإلشـراف، 

تحقيق. إلى  حاجة  في  والمسألة 
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وصف المخطوطات المعتمدة :
عشـر  أحد  على  الوقوف  اسـتطعت  الكتـاب  هذا  لمخطوطـات  تتبعـي  فـي 
علـى  الحصـول  أو  إليهـا  الدخـول  اسـتطعت  التـي  المكتبـات  فـي  مخطوطـة 

كاآلتي : الزمني  ترتيبها  حسب  وهي  أصحابها،  من  المخطوطة 
التراث).) ١ (بوزارة  ١١٢٩هـ  سنة 
التراث).) ٢ (بوزارة  ١١٣١هـ  سنة 
الراشدي).) ٣ حمود  القاضي  (بمكتبة  ١١٣٢هـ  سنة 
البوسعيدي).) ٤ أحمد  محمد بن  السيد  (بمكتبة  ١١٤٨هـ  سنة 
التراث).) ٥ (بوزارة  ١١٦٩هـ  سنة 
التراث).) ٦ (بوزارة  ١٢٥٣هـ  سنة 
التراث).) ٧ (بوزارة  ١٢٩٩هـ  سنة 
البوسعيدي).) ٨ أحمد  محمد بن  السيد  (بمكتبة  ١٣٠٩هـ  سنة 
ببدية).) ٩ السالمي  الشيخ  (بمكتبة  ١٣١٢هـ  سنة 
التراث).) ١٠ (بوزارة  ١٣١٣هـ  سنة 
التراث)) ١١ (بوزارة  ناقصة  ـ  ؟؟  سنة 

في  مراعيًا  منها،  أربع  على  االعتماد  ارتأيت  تفحصية  اختبارات  إجراء  وبعد 
عليها،  أعالم  مشـائخ  واطالع  نسـاخها،  ومكانة  وسـالمتها،  أقدميتها،  اختيارهـا 

كاآلتي : وهي 
ُعمان). سلطنة  ـ  والثقافة  القومي  التراث  (بوزارة  (أ) :  المخطوطة 

.١٥٢٦ التراث :  بوزارة  العام  الرقم 
.٢١٣ الخاص :  الرقم 
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للشـيخ  نسـخها  الضنكي.  أحمـد  سـعيد بن  حماد بـن  سـالم بن  الناسـخ : 
المزروعي. محمد  غريب بن  مبارك بن 

١١٢٩هـ. سنة  النسخ :  تاريخ 
واضح. مشرقي  الخط : 

١٦سطرًا. األسطر :  عدد 
.٢٠,٣×١٥ الصفحة :  مقاس 

والمالحق. األبواب  فهرس  غير  من  صفحة   ٤٦٠ الصفحات :  عدد 
المالحق. بعض  وبها  المدبر،  كتاب  إلى  البيوع  كتاب  من  المحتوى : 

بداية نص الكتاب في المخطوطة (أ) :
وبه  الرحيم،  الرحمٰن  اهللا  بسم  اإلشراف.  كتاب  من  البيوع  في  األول  كتاب  هذا 

   =    <    ;     :    9﴿ ذكـره :  جل  اهللا  قال  أتوكل.  وعليـه  أسـتعين، 
 ،(٢٩ (النسـاء :   ﴾G    F    E    D    C     B    A    @    ?    >
متبايعان  عقده  بيع  كل  أن  وذلك   ،(٢٧٥ (البقرة :   ﴾;  :  9  8  7 ﴿ وقال : 

  7 ﴿ بقوله  يرد  لم  أنه   ﴾;   : ﴿ قوله :  فدل  منهما،  تراض  عن  األمر  جايزًا 
دلَّ  ما  مثل  علـى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سـنن  ودلَّت  بيع،  اسـم  لزمه  بيـع  كل   ﴾9   8

إلخ. اهللا...  كتاب 

نهاية نص الكتاب في المخطوطة (أ) :
وجدت  التدبير.  وبطل  حينه  من  عتق  كاتبه  ثم  دبره  إذا  سعيد 5 :  أبو  قال 
هللا  والحمد  والعشرون  الخامس  الجزء  وهو  األوالد  أمهات  أحكام  يتلوه  مكتوبًا 
أبي  جواب  يوجد  ومما  وسلم.  وآله  النبي  محمد  على  اهللا  وصلى  العالمين  رب 
ربما  أنه  وذكـرت  األوالد  فـي  ذلك  ويجوز  زوجهـا  على  للمـرأة  فيمـا  عبـد اهللا 
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المضافة  الزيادة  تمت  ـ  صفحات  أربع  بعد  ـ  المرأة..../أ٤٦٠/...  إليك  وصلت 
وصحبه  وآله  النبـي  محمد  نبيه  علـى  اهللا  وصلى  اإلشـراف،  الكتاب  هـذا  علـى 
شهور  من  األولى  ربيع  شـهر  من  ورابع  الثلثاء  نهار  وفراغه  تمامه  وكان  وسـلم. 
على  اإلسالمية  الهجرة  من  سنة  وألف  سنة  وماية  سنة  وعشرين  سنين  تسع  سنة 
المعترف  الحقير  الفقير  يد  على  تمامـه  وكان  والسـالم،  الصالة  أفضل  مهاجرها 
حماد بن  سـالم بن  القدير،  ربه  رحمة  إلى  الراجي  والتقصير  والذنـوب  بالخطـأ 
مبارك بن  الولي  الوالـي  الرضي  العدل  الثقة  للشـيخ  الضنكي،  أحمد  سـعيد بن 
معانيه  وفهم  ولفظه  لحفظه  وفقه  اللهم  السـمائلي،  المزروعي  محمد  غريب بن 
له  نسخه  وكان  قدير.  شيء  كل  على  إنه  اإلجابات،  قريب  الدعوات  سميع  إنك 
سـعد  محمد بن  سـليمان بن  الصفي  المحب  الثقة  الفقيه  الشـيخ  يد  علـى  بأمـر 
المسـلمين  إمام  وموالنا  سـيدنا  بعصـر  ضنك،  بحصـن  والـي  وهـو  المربوعـي 
أعزه  اليعربي،  مالك  سـيف بن  سلطان بن  سيف بن  سـلطان بن  النبيين  وخليفة 
النبي  محمد  على  اهللا  وصلى  الكافرين،  القوم  على  وأيده  أعدائه  على  ونصره  اهللا 

العظيم. العلي  باهللا  إال  قوة  وال  حول  وال  وسلم،  وصحبه  وآله 

بوالية  الراشدي  عبد اهللا  حمود بن  القاضي  الشيخ  (بمكتبة  (ب) :  المخطوطة 
ُعمان). سلطنة  ـ  الشرقية  بالمنطقة  سناو 

عامر بن  اإلمام  لوالي  نسخها  عفيلة.  سعيد بن  خنجر بن  محمد بن  الناسخ : 
المنحي. الشامسي  عامر  محمد بن 
١١٣٢هـ. سنة  النسخ :  تاريخ 

واضح. مشرقي  الخط : 
سطرًا.  ١٧ األسطر :  عدد 

الصفحة : مقاس 
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والمالحق. األبواب  فهرس  غير  من  صفحة   ٤٣٨ الصفحات :  عدد 
المالحق. بعض  وبها  المدبر،  كتاب  إلى  البيوع  كتاب  من  المحتوى : 

بداية نص الكتاب في المخطوطة (ب) :
أبي  المرضي  الرضـي  الشـيخ  رّد  وبه  البيوع  وكتـاب  اإلشـراف  كتاب  هـذا 
ر  ونوَّ روحه،  وأسـعد  اهللا  أسـعده  سـعيد،  محمد بن  سـعيد بن  محمد بن  سـعيد 
إنه  منته،  «هكـذا»  طوارق  من  وقلـده  جنته،  وأدخله  برحمتـه،  وتغمـده  ضريحـه 
عامر بن  اإلسـالم  وركن  اإلمام  والي  الرضي  الشـيخ  ملك  في  وهو  ذلك،  ولي 
نزوى. «هكذا»  إقليم  على  المحتوي  المنحي  الشامسي  خلف  عامر بن  محمد بن 

قال  الرحيـم.  الرحمٰن  اهللا  بسـم  البيـوع.  كتـاب  من  اإلشـراف  كتـاب  هـذا 
   @    ?    >    =    <    ;       :    9 ﴿ ذكره :  جلَّ اهللا 
 ،﴾;  :  9  8  7 ﴿ وقال :   ،﴾G   F   E   D   C    B   A
قوله :  فدل  جايز،  منهما  تراض  عن  ألمر  جايزًا  متبايعان  عقده  بيع  كل  أن  وذلك 
بيع،  اسـم  لزمه  بيع  كل   ﴾ 9   8   7﴿ بقولـه:  يـرد  لـم  أنـه   ﴾;   :﴿

إلخ. اهللا...  كتاب  دلَّ  ما  مثل  على  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ُسنن  ودلَّت 

نهاية نص الكتاب في المخطوطة (ب) :
وجدت  التدبير.  وبطل  حينه  من  عتق  كاتبه  ثم  دبره  إذا  سعيد 5 :  أبو  قال 
والعشـرون  الخامس  الجزء  وهـو  األوالد  أمهات  أحـكام  كتاب  يتلـوه  مكتوبـًا: 
تسـليمًا.  وسـلم  وآله  النبي  محمد  علـى  اهللا  وصلـى  العالميـن  رب  هللا  والحمـد 
من  ذلك  ونحو  زوجهـا  على  للمرأة  فيمـا  عبد اهللا  أبي  جواب  أنـه  يوجـد  وفيمـا 
ثالث  بعد  ـ  المـرأة.../ب٤٣٨/....  إليـك  وصلت  ربما  أنـه  وذكـرت  األوالد 
سـعيد  أبي  الشـيخ  رد  وفيه  اإلشـراف  كتاب  من  وجد  ما  تم  ـ  ونصف  صفحات 
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الزهراء  الجمعـة  يوم  في  البيـوع،  في  العمانـي 5  الكدمي  سـعيد  محمد بـن 
وثالثين  اثنين  سنة  شهور  عشر  أحد  القعدة،  ذي  شهر  من  خلت  ليلة  عشرة  لسبع 
وأحوجهم  اهللا  خلـق  أفقر  يد  على  النبوية  الهجـرة  من  واأللف  المائة  بعـد  سـنة 
لشـيخه  نسـخه  عفيلة،  سـعيد بن  خنجر بن  محمد بـن  خلف بـن  ربـه؛  لرحمـة 
عرضناه  المنحي.  الشامسـي  عامر  محمد بن  عامر بن  اإلمام 5،  والي  ومحبه 
اهللا  قدر  من  يدي  على  واإلمكان  الطاقة  قدر  على  غيره  نسخ  وثالث  نسخته  على 

بيده. الشامسي  عامر  محمد بن  عامر بن  كتبه  عليه،  لنا  المساعدين  إخواننا  من 

التراث). بوزارة  (مصورة  (ج) :  المخطوطة 
.١١٩٤ التراث :  بوزارة  العام  الرقم 

.٢١٣ الخاص :  الرقم 
الخروصي. خميس  جاعد بن  الناسخ : 

١١٦٩هـ. سنة  النسخ :  تاريخ 
واضح. مشرقي  الخط : 

١٥سطرًا. األسطر :  عدد 
الصفحة : مقاس 

األبواب. فهرس  غير  من  صفحة،   ٥٣٢ الصفحات :  عدد 
وربما  مالحق،  بها  وليـس  المدبر،  كتاب  إلى  البيوع  كتـاب  من  المحتـوى : 

التصوير. بسبب  ذلك 

بداية المخطوطة :
بسم  محمد 5.  سعيد  أبي  الشـيخ  رّد  به  البيوع  كتاب  اإلشـراف  كتاب  هذا 

   >    =    <   ;    :    9﴿ اهللا 8 :  قال  الرحيم.  الرحمٰـن  اهللا 
  8   7 ﴿ وقـال :   ،﴾G    F    E    D    C     B    A    @    ?
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منهما  تراض  عن  األمر  جايزًا  متبايعان  عقده  بيع  كل  أن  وذلك   ،﴾;   :   9
بيع  كل   ﴾9   8   7  ﴿ بقولـه:  يرد  لم  أنـه   ﴾;   :﴿ قوله :  فـدل  جايـز، 

إلخ. اهللا...  كتاب  عليه  دّل  ما  مثل  على  الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ُسنن  ودّلت  بيع،  اسم  لزمه 

نهاية المخطوطة :
وجدت  التدبير.  وبطل  حينه  من  عتق  كاتبه  ثم  دبره  إذا  سعيد 5 :  أبو  قال 
والعشـرون  الخامس  الجزء  وهـو  األوالد  أمهات  أحـكام  كتاب  يتلـوه  مكتوبـًا: 
كثيرًا.  تسليمًا  وسلم  وآله  النبي  محمد  على  اهللا  وصلى  العالمين  رب  هللا  والحمد 
من  خمس  والماضي  االثنين  يوم  من  ضحى  الكتاب  هذا  نسـخ  من  الفراغ  وافق 
النبوية  الهجـرة  من  وألـف  ومائة  وسـتين  تسـع  سـنة  القعدة  شـهر  القعدة  شـهر 
بقرية  تمامه  وكان  والسـالم  الصالة  أفضل  مهاجرها  على  اإلسـالمية  المحمديـة 
الحقير  المعتـرف  تعالى  اهللا  إلـى  الفقير  يد  علـى  بحري  بنـي  وادي  مـن  العليـاء 
عبد اهللا بن  يحيى بن  مبارك بن  خميس بن  جاعد بن  بالتقصير  نفسـه  على  المقر 
جزيالً  حمدًا  هللا  والحمد  لنفسه  نسخه  بيده  الخروصي  الخليلي  محمد  ناصر بن 
وصح،  نسـخته  على  مقابالً  تّم  آمين.  العظيم  العلي  باهللا  إال  قـوة  وال  حـول  وال 

واهللا أعلم.

ـ  الشـرقية  بالمنطقة  بدية  بوالية  السـالمي  الشـيخ  (بمكتبة  (د) :  المخطوطة 
ُعمان) سلطنة 

للشيخ  اإلبروي.  المسكري  سلطان  سالم بن  سـلطان بن  عامر بن  الناسخ : 
الريامي. ناصر  أحمد بن  سالم بن 
١٣١٢هـ سنة  النسخ :  تاريخ 

واضح. مشرقي  الخط : 
سطرًا.  ٢٠ األسطر :  عدد 



26
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

الصفحة : مقاس 
والمالحق. األبواب  فهرس  غير  من  صفحة   ٣٩٢ الصفحات :  عدد 

المالحق. بعض  وبها  المدبر،  إلى  البيوع  كتاب  من  المحتوى : 

بداية نّص الكتاب في المخطوطة (د) :
سـعيد  أبي  الشـيخ  ردُّ  وفيه  البيوع،  في  اإلشـراف  كتاب  من  األول  الكتاب 
جلَّ  اهللا  قـال  نسـتعين.  وبه  الرحيم،  الرحمٰن  اهللا  بسـم  سـعيد 5.  محمد بـن 

    B    A    @    ?    >    =    <   ;    :    9﴿ ذكـره : 
  :   9   8   7 ﴿ تعالـى :  اهللا  وقـال   ،﴾ G    F    E    D    C
جايز،  منهما  تراض  عن  األمر  جايزان  متبايعان  عنده  بيع  كل  أن  وذلك   ،﴾;
لزمه  بيع  كل   ﴾9   8   7 ﴿ بقولـه  يـرد  لم  أنه   ﴾;   :﴿ قولـه :  فـدل 

إلخ. اهللا...  كتاب  دلَّ  ما  مثل  على  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ُسنَّة  ودّلت  بيع،  اسم 

نهاية نص الكتاب في المخطوطة (د) :
قال أبو سعيد 5 : إذا دبره ثم كاتبه عتق من حينه وبطل التدبير. وجدت مكتوبًا: 
يتلـوه كتاب أحـكام أُمهـات األوالد وهـو في الجـزء الخامس والعشـرون مـن كتاب 
اإلشـراف والحمد هللا رب العالمين وصلى اهللا على سـيدنا محمد وآله وسلم تسليمًا. 
ومما يوجد أنه من جوابات أبي عبد اهللا فيمـا يجب للمرأة على زوجها ونحو ذلك من 
األوالد. وذكـرت أنـه ربمـا وصلـت إليـك المـرأة.... /د٣٩٢/ ... ـ بعـد صفحتين 
ونصف ـ تم كتاب اإلشراف منسـوخًا مع الزيادة المضافة إليه بعون اهللا وحسن توفيقه 
في البيوع واألحكام، وفيه رد الشـيخ الفقيه العالم العّالمة أبي سـعيد محمد بن سعيد 
الكدمـي العماني 5 وسـرمد نعمـاه، والحمـد هللا رب العالمين، والصالة والسـالم 
أجمعين، للشـيخ األجل العارف األفضل سـالم بن أحمد بن ناصـر الريامي اإلباضي 
على يـد العبـد المعتصم بـاهللا المتـوكل علـى اهللا الفقير إلـى اهللا عامر بن سـلطان بن 
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سالم بن سلطان المسـكري اإلبروي اإلباضي بيده الفانية، اللهم آمين والحمد هللا رب 
العالميـن، والصـالة والسـالم على النبـي محمد األميـن، اللهم اغفـر لقارئـه ولكاتبه 
وارزقهم ثمـرة الفهم إنك حميـد مجيد. وكان تمامه في يوم ٨ الحج من شـهور سـنة 

١٣١٢ من الهجرة النبوية اإلسالمية على مهاجرها أفضل الصالة والسالم...

مالحظات على المخطوطات المعتمدة :
المساقاة •  كتابي  بين  أيدينا  بين  التي  المخطوطات  كل  في  ورد  االستبراء  كتاب 

الخامس،  الجـزء  آخر  اإلشـراف  كتاب  فـي  موضعـه  أن  غيـر  واإلجـارات. 
حسـب  الكتاب  هذا  في  وضعنـاه  وقد  المعامـالت،  أبواب  قبـل  برقـم ٦٢، 

اإلشراف. كتاب  في  موضعه 
اللقطة •  كتابـي  بيـن  وتأخير  تقديـم  وقـع  أيدينا  بيـن  التـي  المخطوطـات  فـي 

كتاب  ثم  أوالً،  اللقيـط  كتـاب  اإلشـراف؛  كتاب  حسـب  رتّبناهمـا  واللقيـط، 
اللقطة.

(م ٣٤١٣)، •  إلى  (م ٣٣٩٦)  من  المسائل  ترتيب  في  اضطراب  و(ج) :  (أ)  في 
كتاب  حسـب  فرتبناها  الفقرات،  بين  والتداخل  التكـرار  بعض  فـي  وتسـبب 
االضطراب  تسبب  وكذلك  موضعه،  في  خلل  كل  إلى  اإلشارة  دون  اإلشراف 

م ٣٤٠٩ - ٣٤١٢. المسائل  سقوط  في 
والوصايا •  والقرض  األيمان  من  مسائل  الرهن  كتاب  قبل  و(ب)  في (أ)  توجد 

في  فهرسـًا  لها  وجعلت  الشـركة،  كتـاب  آخر  هامش  فـي  أثبتهـا  واإلجـارة 
.(٦) رقم  الملحق 

بالكالئ).•  الكالئ  ذكر  باب  (بعد   ٣٦  ،٣٥ الصفحات  سقطت  (ب) :  في 
بيضاء.•   ٧٠ الصفحة  (ج) :  في 
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و٨١.•   ٨٠ صفحتي  بين  وتأخير  تقديم  وقع  (ج) :  في 
بعد •  ما  إلـى  مؤخرتـان  و(م ٣٥١٢)  (م ٣٥١١)  المسـألتان  النسـخ :  كل  فـي 

أن  المفروض  من  كان  حين  في  (ج).  من  بعدها  وما   ٩٧ صفحة  (م ٣٥١٨) 
بعدها. وما  ص٩٣  موضعهما  يكون 

بابين).•  (تكرار   ٢١٦ للصفحة  تكرار   ٢١٧ الصفحة  (أ) :  في 
و٢٥٩.•   ٢٥٨ الصفحتان  سقطت  (د) :  في 
(ب) •  في  بما  قابلناه  وقد   ،٢٦٥ الصفحة  في  صفحتين  بمقدار  سقط  (أ) :  في 

و٢٥٦.  ٢٥٥ صفحة 
(م ٤٠٤٩).•   ٣٤٣ - ٣٤٥ الصفحات  سقطت  (ب) :  في 
والتعليـق •   ٣٦٦ صفحـة  مـن  و(م ٣٩٥٨)  (م ٣٩٥٧)  المسـألتان  (ج) :  فـي 

وتأخير. تقديم  فيهما  عليهما : 
رتبناه •  و٣٧٦،   ٣٧٧ صفحتـي  مضموني  بين  وتأخيـر  تقديم  وقـع  (ج) :  فـي 

(أ). والنسخة  اإلشراف  كتاب  حسب 
تكـرار •   ٣٨٣ والصفحـة   ،٣٨٠ للصفحـة  تكـرار   ٣٨٢ الصفحـة  (ج) :  فـي 

.٣٨١ للصفحة 
و٤٢٥.•   ٤٢٤ الصفحتان  سقطت  (د) :  في 
تكـرار •   ٤٤٥ والصفحـة   ،٤٤٢ للصفحـة  تكـرار   ٤٤٤ الصفحـة  (ج) :  فـي 

.٤٤٣ للصفحة 
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(أ) بالمخطوطة  الكتاب  من  والثانية  األولى  الصفحتان 
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(أ) بالمخطوطة  الكتاب  من  األخيرتان  الصفحتان 
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(أ) المخطوطة  من  األخيرة  الصفحة 
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(ب) بالمخطوطة  الكتاب  واجهة  صورة 
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(ب) بالمخطوطة  الكتاب  من  والثانية  األولى  الصفحتان 
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(ب) بالمخطوطة  الكتاب  من  األخيرتان  الصفحتان 
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(ب) المخطوطة  من  األخيرتان  الصفحتان 
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(ج) المخطوطة  من  والثانية  األولى  الصفحتان 
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(ج) المخطوطة  من  األخيرتان  الصفحتان 
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(د) بالمخطوطة  الكتاب  من  والثانية  األولى  الصفحتان 
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(د) بالمخطوطة  الكتاب  من  األخيرتان  الصفحتان 
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(د) بالمخطوطة  الكتاب  نهاية  عن  المعبرة  الصورة 
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(د) المخطوطة  من  األخيرة  الصفحة 
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خالل •  من  عليه  والتعليـق  اإلشـراف  كتاب  من  المفقودة  النصـوص  تجميـع 
على  اعتمدت  فقد  الشرع  بيان  كتاب  عدا  ما  إليها،  المشـار  المصادر  تصفح 
علي  فهد بن  الباحـث  األسـتاذ  أنجزها  التـي  الفهـارس  من  مسـودة  نسـخة 
عدم  مثل  فيهـا  الهنات  بعـض  وجود  رغـم  قيمة،  فهـارس  وهـي  السـعدي، 
المواضع،  بعض  إلى  اإلشـارة  في  الخطأ  أو  المواضع،  بعض  إلى  اإلشـارة 

بعد. تبييضها  ينته  لم  الفهارس  تلك  لكون  راجع  وهذا 
اإلشراف.•  كتاب  حسب  المجموعة  المادة  ترتيب 
[* ش] :.•  بالرمز :  اإلشراف  كتاب  من  النّص  لبداية  رمزت 
اإلشراف.•  كتاب  في  ترقيمها  حسب  المسائل  رقمت 

وأرفقُت  اإلشـراف،  كتاب  في  وردت  ما  حسـب  األبواب  عناويـن  وضعـُت 
من  والباب  والصفحة  الجزء  وبرقم  الباب،  في  المتناولة  المسائل  بأرقام  العناوين 
الماء  بـاب ٦ -]   (١٣٢/١-١٣٨ [(م ٦٨-٧١،  ذلـك :  ومثال  اإلشـراف،  كتاب 

النجاسة. يخالطه  القليل 
أقابل •  فإني  منه  جمعت  مما  مصدر  من  أكثر  في  الكتـاب  هذا  مـادة  وردت  إذا 

ما  ـ حسـب  المادة  نقل  في  مصدر  كل  طبيعة  اختالف  رغم  وجدُت،  مـا  بيـن 
الكل  أقابل  ثم  فقط.  واحد  مصدر  الموجودة  بالمادة  ينفرد  وقد  ـ ،  ذكره  تقدم 
ما  وأما  أصله،  مـن  سـاقطًا  يكن  لم  فيما  اإلشـراف  كتاب  أصل  فـي  ورد  بمـا 
في  بما  أيضـًا  قابلته  قـد  فإنـي  األوسـط  كتاب  من  محققـه  ونقلـه  منـه  سـقط 
أصل  من  سـقط  فيما  المقابلة  تعز  وقد  الكتاب،  من  مطبوع  هو  مما  األوسـط 
ذلك  إلى  باإلشـارة  فأكتفي  األوسـط  من  يقابله  ما  أيدينا  بين  وليس  اإلشـراف 

محله. في 
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حاولت •  وقد  جـدًا،  كثيرٌة  بينها  المقـارن  الكتب  كل  في  المطبعيـة  األخطـاء 
عنها،  أتغاضى  قد  لكني  موضعها،  في  إليها  اإلشارة  دون  تصحيحها،  جهدي 

منها. ذلك  لي  تبّين  فيما  اللغة  وجوه  من  لوجه  محتملة  كانت  إذا  وخاصة 
أثبت •  فإني  واحد  كتاب  من  موضـع  من  أكثر  في  سـعيد  أبي  قول  تكرر  عنـد 

هو  منها  أي  إلى  ـ  الغالب  في  ـ  اإلشـارة  دون  جميعها  إلى  وأحيل  أصحها، 
المختار.

فيما يخص القسم المخطوط :
عدم •  بسـبب  المخطوطات؛  بين  التلفيق  طريقة  على  النص  صياغة  اعتمـدت 

ـ  الغالب  في  ـ  أني  غير  األم،  النسـخة  مواصفات  فيها  تجمع  نسـخة  وجود 
عند  النسـخ  من  غيرها  إلـى  اإلشـارة  مع  (ج)  النسـخة  علـى  اعتمـدُت  قـد 
الرئيس  الشـيخ  العالمة  ناسـخها  ومكانة  نسـخها،  لتقـدم  نظـرا  االختـالف؛ 
(أ)،  النسخة  إلى  (ج)  في  جاء  عّما  أعدل  وقد  الخروصي.  خميس  جاعد بن 
أشير  ثم  أليق،  المعنى  رأيت  إذا  بالترتيب  (د)  النسـخة  أو  (ب)،  النسـخة  أو 
سعيد،  أبي  تعاليق  بنصوص  خاصة  وهذا  الهامش،  في  غيرها  في  ورد  ما  إلى 
األصل  فـي  ورد  ما  اعتمـدت  فإنـي  اإلشـراف  كتاب  أصـل  يخص  مـا  أمـا 

و(ج). (أ)  خاصة  المخطوطات،  في  االختالف  من  ورد  ما  إلى  وأشرت 
عند •  غيرهما  إلـى  أشـر  ولم  بهما،  اكتفيـت  و(ج)  (أ)  النسـختان  اتفقـت  إذا 

أقّدم  ـ  الغالـب  في  ـ  فإنـي  اختلفتا  إذا  أمـا  الغالب،  فـي  عنهمـا  االختـالف 
(أ)  النسـخة  إلى  الهامش  في  وأشـير  ـ  قليل  قبل  تقـّدم  كمـا  ـ  (ج)  النسـخة 
(د)  في  االختـالف  من  ورد  عمـا  مسـتغنيًا  (ب)،  في  ورد  بمـا  لهـا  عاضـدًا 
إذا  خاصة  (د)،  في  ورد  ما  ـ أيضًا ـ  أذكـر  قد  قليلة  حاالت  وفي  ـ ،  ـ غالبـًا 
سـاقطًا  كان  أو  لغة،  صحيح  غير  أو  غامضًا،  الثالثة  النسـخ  في  ورد  ما  كان 
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أصل  يخص  مـا  أما  سـعيد،  أبي  تعليق  نص  يخص  فيمـا  هـذا  وكل  أصـالً. 
فقط. و(ج)  (أ)  من  وكل  اإلشراف  أصل  بين  قابلت  فقد  اإلشراف  كتاب 

ما •  أثبُت  المطبوع  اإلشـراف  وكتاب  المخطوطة  النسـخ  بين  االختالف  عند 
بين  أثبته  ما  وضع  دون  المخطوط،  من  اختلف  ما  إلى  وأشير  المطبوع،  في 
موجود  غير  المطبوع  من  شيئًا  زدت  إذا  أما  اللبس.  خوف  عند  إال  معكوفين، 

عليه. التعليق  دون   [  ] هكذا  معكوفين  بين  أضعه  فإني  المخطوط  في 
تبارك •  ذكره،  جل  وجل،  جالله، عز  جلَّ  العبارات :  مثل  في  االختالف  عند 

في  ما  إلى  اإلشارة  دون  المطبوع  اإلشراف  كتاب  في  ما  أثبُت  فإني  وتعالى؛ 
وغيره. الشرع  بيان  في  ما  أو  المخطوط 

في •  أو  المخطوط  في  بالزيـادة  لعلم  الكامل  االسـم  ذكر  في  االختالف  عنـد 
دون  اإلشـراف  في  ما  أثبت  فإنـي  اإلشـراف  كتاب  عن  وغيره  الشـرع  بيـان 
فإني  اإلشـراف  في  الزيادة  كانت  إذا  وأمـا  المخطوط.  فـي  ما  إلـى  اإلشـارة 

عليها. التعليق  دون  معكوفين  بين  أضعها 
عند االختالف بين كتاب اإلشراف والمخطوطات، أو فيما بين المخطوطات، • 

الفاء  مثل  العطـف  حروف  في  اإلشـراف  وكتاب  وغيره  الشـرع  بيان  بيـن  أو 
أو  (أنه / أن / أنهم..)،  مثل  حذفها  أو  المتصلة  الضمائر  إثبات  في  أو  والواو، 
اإلشـراف  كتاب  في  ما  أثبت  فإني  (يقبل / تقبل)  مثل  المضارعة  حروف  في 
أبي  قول  في  االختـالف  كان  إذا  أما  اإلشـراف،  بمتـن  متعلقـًا  األمـر  كان  إذا 
اإلشارة  دون  (ج)،  في  ما  ـ  الغالب  في  ـ  أثبت  فإني  المخطوطات  بين  سعيد 

المعنى. في  تأثير  لها  يكن  لم  إذا  ـ غالبًا ـ  المخالفة  إلى 
وكتاب •  المخطوطات  بيـن  أو  المخطوطـات  بين  فيما  العنـوان  اختـالف  عنـد 

إذا  يخالفه  ما  إلى  اإلشارة  دون  المطبوع  في  ما  أثبت  فإني  المطبوع  اإلشراف 
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إليها.  أشـيُر  فإني  يسـيرة  غير  المخالفة  كانت  إذا  أما  يسـيرة،  المخالفة  كانت 
ذلك. إلى  اإلشارة  مع  أثبته  فإني  المطبوع  في  موجود  غير  العنوان  كان  وإذا 

غير •  من  كلمة  تأخيـر  أو  تقديم  فـي  والمطبوع  المخطوطـات  اختـالف  عنـد 
ما  إلى  اإلشـارة  دون  ـ غالبًا ـ  المطبوع  في  ما  أثبُت  فإني  المعنـى  في  تأثيـر 

المخطوطات. في 
وغيره •  الشـرع  بيان  بين  أو  اإلشـراف،  وكتاب  المخطوطـات  اختـالف  عنـد 

دون  اإلشـراف  في  مـا  أثبُت  فإني  األسـماء  ترتيـب  فـي  اإلشـراف  وكتـاب 
فإني  و(الرسـول)  (النبي)  كلمتي  في  االختالف  وكذلك  غيره.  إلى  اإلشـارة 

غيره. إلى  اإلشارة  دون  اإلشراف  في  ما  أثبُت 
اإلشـراف •  وكتاب  المخطوطات  بين  والتنكير  التعريـف  في  االختالف  عنـد 

غيره. إلى  اإلشارة  دون  اإلشراف  في  ما  أثبُت  فإني  بالمعنى :  ضرر  غير  من 
مثل •  بزيـادة  سـعيد 5)  أبو  (قال  عبـارة  في  المخطوطـات  اختـالف  عنـد 

أكتفي  ما  ـ غالبـًا ـ  فإني  ذلك  غيـر  أو  اهللا)  (رضيـه  أو :  سـعيد)  (محمد بـن 
خالفها. ما  إلى  اإلشارة  دون  سعيد 5)  أبو  (قال  بالعبارة 

في •  تأثير  غير  من  كلمة  تأخير  أو  تقديم  في  المخطوطات  بين  االختالف  عند 
غيرها. في  ما  إلى  اإلشارة  دون  ـ غالبًا ـ  (ج)  في  ما  أثبُت  فإني  المعنى 

(الكرى / الكراء)، •  مثـل :  همز  بغير  المخطوطـات  في  المرسـومة  الكلمات 
دون  بالهمز  أثبتها  إلخ؛  (عناه / عناؤه)..  (القثا / القثاء)،  (الشرى / الشـراء)، 

إليها. اإلشارة 
القسـم •  منها  جمع  التي  المصادر  في  المخطوط  القسـم  من  مادة  ورود  عند 

المخطوطات،  وبين  بينها  مقابلة  دون  موضعها  في  إليها  أشـيُر  فإني  المفقود 
كثيرة. ليست  وهي 
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األحمر.•  باللون  يعنون  عليه  والتعليق  اإلشراف  كتاب  نص  من  عليه  ُعثر  ما 
على •  العثور  عدم  يعني  باألسـود  مظلالً  معكوفين  بين  العناوين  من  ُكتب  مـا 

منه. شيء 
ما •  أغلب  في  واكتفيت  المستطاع،  قدر  المسـتغربة  المفردات  شـرح  حاولُت 

شرح. من  محققه  ذكره  بما  اإلشراف  أصل  في  ورد  ما  يخص 
ورقم •  السـورة  بذكر  عقبتها  والتعاليـق  اإلشـراف  أصل  في  الـواردة  اآليـات 

اآلية.
قام •  بما  واكتفيت  اإلشـراف،  كتاب  في  الواردة  واآلثار  األحاديث  أخرُج  لـم 

الواردة  واآلثار  األحاديث  عزو  في  جهدي  وبذلت  هنالك.  فلتنظر  محققه،  به 
ـنَّة.  السُّ جاءت  بذلك  مثالً :  بقوله  إليها  أشـار  التي  أو  سـعيد،  أبي  تعاليق  في 
لكتب  الكبير  الجامع  المسمى  المدمج  القرص  على  ذلك  في  اعتمدت  وقد 

واإلسالمي. العربي  التراث 
من •  السـقط  ومواضع  المشـكلة،  النصوص  تخص  مالحق  بالكتاب  ألحقت 

جوابات  بعض  من  نهايتها  في  أو  المخطوطات  ضمن  وجدته  وما  الكتـاب، 
كاآلتي : وهي  الكتاب،  مادة  عن  الخارجة  العلماء  بعض 

المشكلة. ـ النصوص   : (١) رقم  الملحق 
اإلشراف. ـ كتاب  في  والبياض  السقط  مواضع   : (٢) رقم  الملحق 

األوسط. كتاب  من  المحقق  ونقله  سقط  ما  أوال ً: 
والمغني،  المجموع،  مثل  أخرى  كتب  من  المحقق  ونقله  سـقط  ما  ثانياً : 

وغيرها. الباري  وفتح 
الثاني. الجزء  صفحات  من  عدد  في  بياض  ثالثاً : 
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(٣) : ـ رقم  الملحق 
كتاب  في  وهي  فهارسه،  وال  اإلشراف  كتاب  في  نجدها  لم  مسائل  أوال ً: 

مسألة.  ٢٤ وعددها  األوسط،  في  ترتيبها  حسب  فوضعناها  األوسط 
بين  وليس  فهارسـه،  وال  اإلشـراف  كتاب  فـي  نجدها  لـم  مسـائل  ثانيـاً : 
لها،  مناسبًا  رأيناه  فيما  فوضعناها  عليه،  فنقابلها  األوسط  كتاب  نص  أيدينا 

مسألة.  ٤٦ وعددها 
وعددها  ـ الكدمي،  سعيد  وأبي  عبد اهللا،  أبي  عن  مسائل   : (٤) رقم  الملحق 

مسألة.  ١٧
الشـعيبي،  ـ خلفان  سـليمان بن  عامر بن  عن  مسـائل   : (٥) رقـم  الملحـق 

مسألة.  ١٧ وعددها 
سـعيد  ـ محمد بن  سـعيد  أبي  جواب  مسـائل  فهرس   : (٦) رقـم  الملحـق 

(أ)  في  وردت  محبوب،  محمد بن  عبد اهللا بن  محمد  أبي  إلى  اهللا  رضيـه 
الشركة. كتاب  آخر  هامش  في  فأثبتها  الرهن  كتاب  قبل  و(ب) 

وفهرسـًا •  واألبواب،  للمسـائل  تفصيليًا  فهرسـًا  ـ أيضًا ـ  بالكتاب  وألحقـُت 
ورد  ما  دون  فقط،  سعيد  أبي  تعاليق  في  الواردة  واآلثار  واألحاديث  لآليات 
المطبوع،  اإلشراف  كتاب  وموضعه  جّدًا  كثير  فهو  اإلشراف  كتاب  أصل  في 
وفهرسًا  سعيد،  أبي  تعاليق  في  له  المرادفة  ومفرداته  نَّة  السُّ لمصطلح  وفهرسًا 
أبي  تعاليق  في  أو  الكتاب  أصل  في  منها  الواردة  سواء  المشروحة،  للكلمات 

سعيد.



≥«≤ëàdG áeó≤e áªJÉN

ونعمائه،  آالئه  جليل  على  وتعالى  سـبحانه  اهللا  أحمُد  المقدمة  هذه  ختام  فـي 
سبيل  في  بعيد  أو  قريب  من  العون  يد  لي  م  قدَّ من  كل  إلى  الجزيل  بالشكر  وأتقدم 
وسـالم  الرزيقي،  ناصر  فايز بـن  األخويـن  بالذكر :  وأخـُص  الجهـد،  هـذا  إتمـام 
بتحقيقه،  يهمان  كانا  أن  بعد  للمخطوط  اإللكتروني  النص  لي  قّدما  اللذين  الحسني 
المخطوطات،  مقابلة  في  الطـوال  السـاعات  معي  قضوا  الذين  األفاضل  واإلخوة 
وإبراهيم بن  الراعي،  قاسم  وصالح بن  (كبيب)،  أوجانه  محمد  إبراهيم بن  وهم : 

وغيرهم. زندوح،  محمد  ومنير بن  بوداقي،  حمو  ومحمد بن  باجو،  عمر 
ووزارة  الدينية،  والشـؤون  األوقاف  وزارة  إلى  الجزيـل  بالشـكر  أتقدم  كما 
إلنجاز  وعون  ثقة  من  لـي  قدمتاه  ما  على  الُعمانيتين،  والثقافة،  القومـي  التـراث 

التحقيق. هذا 
المنِّ  من  أهـل  له  هو  بما  الجميع  يجـازي  أن  وتعالـى  سـبحانه  اهللا  وأسـأل 
تقصير،  من  فيـه  مني  كان  مـا  لي  ويغفر  العمل،  هـذا  منـي  يتقبـل  وأن  والكـرم، 
سـليم،  بقلب  اهللا  أتى  مـن  إال  بنـون  وال  مال  ينفـع  ال  يـوم  ذخـرًا  لـي  ويجعلـه 

العالمين. رب  والحمد هللا 

مسقط يوم الخميس ١٤ شوال ١٤٣١هـ/ ٢٣ سبتمبر ٢٠١٠م
بولرواح إبراهيم 





تعليق :[* ش]  عن  وللفصـل  اإلشـراف،  كتاب  متن  نص  ابتـداء  لموضع  عالمـة 
أبي سعيد.

[ من :[  المنقول  النـّص  في  األوسـط  أو  اإلشـراف  كتاب  من  زيـادة  كان  مـا 
اإلشراف. كتاب 

[ المعنى.:[  الستقامة  أبي سعيد  تعليق  في  المحقق  من  زيادة 
[[ كانت :[[  سواء  اإلشـراف،  أصل  في  الكتاب  لهذا  المحقق  من  زيادة  كان  ما 

الهوامش  في  يسـتعمل  وقد  المعنى.  السـتقامة  أو  األوسـط،  من  الزيادة 
الرموز. تزاحم  عند 

أبي سعيد :((كذا)) تعاليق  في  وخاصة  المقام،  يقتضيه  النص  عن  خارج  كالم  زيادة 
في  الكتاب  هذا  محقـق  من  زيادة  فهي  العناوين  فـي  وأما  الهوامـش.  أو 

اإلشراف. كتاب  في  العنوان  أصل 
غيره.:/رقم/ أو  الشرع  بيان  في  النّص  فيها  التي  الصفحة  لنهاية  عالمة 

رقم/ عدم :/ج  عند  غيرها  أو  (ج).  الرئيسـة  المخطوطة  في  الصفحة  لنهاية  عالمـة 
إلخ. رقم/..  /ب  رقم/،  /أ  مثل :  (ج)،  في  النّص  وجود 

يكون  الرمز  هـذا  كذا-] :  رقم  باب  الصفحـة)  الجزء/رقم  رقم  كـذا،  رقـم  [(م 
الدكتور  حّققـه  الذي  اإلشـراف  كتاب  في  موضعهـا  على  للداللـة  بالعناويـن  مقترنـًا 
ثم  الجزء،  رقم  ثم  رقمها،  ثم  المسألة،  على  للداللة  الميم  فحرف  األنصاري؛  حماد 
رجوع   [-١٦ باب   (٢٠/٣ [(م ٩٤٨،  ذلـك :  ومثـال  الباب،  رقم  ثم  الصفحـة،  رقـم 

بشراء. صدقته  في  المرء 
تكون  العبارة  هذه  (ومنه :)  أو :  اإلشراف :)،  كتاب  (ومن  أو :  اإلشراف :)،  كتاب  (من 
المادة  منها  جمعت  والتي  عنه،  نقلت  التي  المصادر  في  اإلشراف  لنّص  مصدرة  غالبًا 

الكتاب. هذا  من  المفقودة 

á∏ª©à°ùªdG RƒeôdG
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أبواب  جماع  بـاب ٢ -  الطهـارة.  فـرض  بـاب ١ -   (٥٥/١ - ٦٠ [(م ١ - ٥، 
األُمة.  علماء  واتفاق  نَّة  والسُّ الكتاب  من  الطهارة  وجوب  على  تدلُّ  التي  األحداث 
وجوب  بـاب ٤ -  الكتـاب.  مـن  فرضـه  المأخـوذ  االغتسـال  وجـوب  بـاب ٣ - 
من  مأخوذًا  علمتـه  مما  الوضوء  يوجـب  ما  بـاب ٥ -  المحيض.  مـن  االغتسـال 

الكتاب]. ظاهر 

العلم  أهل  أجمع  الذي  الثالث  الوجه  باب ٦ -   (٦٠/١ - ٦٧ م ١١،  ـ  [(م ٦ 
يجب  التي  الطهارة  كيفية  في  واختلفوا  المالمسة،  وهو  منه  الطهارة  وجوب  على 

الثوب] : وراء  من  الزوجة  مس  باب ٧ -  فيه. 
نظر) فيه  اإلشراف  كتاب  من  مسألة :  (رجع  [* ش] : 

كذلك  الوضوء،  فيها  طائفة :  فقالت  القبلة؛  من  الوضوء  في  [واختلفوا  [م ٨] 
الوضوء  القبلة  في  أن  رأى  وممن  مسـعود.  ابن  عن  ذلك  وروي  عمر،  ابـن  قـال 
الزهري، وعطاء بن السائب، ومكحول، والشعبي، والنخعي، ويحيى األنصاري، 
عبد العزيز،  وسعيد بن  واألوزاعي،  أبي عبد الرحمٰن،  وربيعة بن  أسلم،  وزيد بن 

والشافعي.



54
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

عباس،  ابـن  قال  كذلك  القبلـة،  فـي  وضوء  ال  أن  وهـو :  ثـانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
أبي رباح. وعطاء بن  ومسروق،  والحسن،  وطاوس، 

وإسـقاطه  لشـهوة،  َقبَّل  من  على  الوضوء  إيجاب  إن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
وحماد،  والحكم،  والشعبي،  النخعي،  قول  هذا  شهوة،  بغير  أو  لرحمة،  قبَّل  عمن 
راهويه. وإسحاق بن  حنبل،  وأحمد بن  الثوري،  وسفيان  أنس،  مالك بن  قال  وبه 
لمسها  أو  لشـهوة،  امرأته  قّبل  إذا  الرجل  إن  وهو :  رابٌع،  قوٌل  المسـألة  وفي 
وليس  لشـهوة  باشـرها  فإن  وضوءه،  ينقض  لم  لشـهوة  َفْرَجها  لمس  أو  لشـهوة، 
بينهما ثوب نقض وضوءه]، وعليه أن يعيد الوضوء. هذا قول النعمان، ويعقوب. 

غيره. أو  مذي،  منه  يخرج  حتى  عليه  وضوء  ال  محمد :  وقال 
أعاد  حرامًا  قبَّل  وإن  عليه،  إعادة  فال  حالالً  قبَّل  إن  وهو :  خامٌس،  قوٌل  وفيه 

عطاء. عن  القول  هذا  وروي  الوضوء. 
كان  إن  طائفة :  فقالت  ثوب؛  وراء  من  زوجته  مس  فيمـن  واختلفـوا  [م ١١] 
امرأته،  قبَّل  متوضئ  في  ربيعة  وقال  مالك.  قال  كذلك  الوضوء،  فعليه  رقيقًا  ثوبًا 
أن  وهو :  ثانٍ،  قولٌّ  وفيه  الوضوء.  يعيد  ورائه :  من  أو  الثوب،  تحت  من  وغمزها 

الشافعي. قال  كذلك  عليه،  وضوء  ال 
مالمس(١). وال  لها  ماس  غير  ألنه  أقول؛  وكذلك 

معاني  علـى  خارجة  كلها  األقاويـل  هـذه  معاني  أن  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
زوجته  من  الَفْرجِ  مسح  ينقض  ال  إنه  قيل  الذي  لقول  إال  أصحابنا  لقول  التواطؤ 

فيمن  واختلفوا  الشـرع :  بيان  وفي  األوسـط.  من  هذا  نصه  المنقول  اإلشـراف  كتاب  في  (١) هكذا 
غيرها  أو  امرأته  قبَّل  إن  ربيعة:  وقال  توضأ.  رقيقًا  ثوبًا  كان  إن  مالك  فقال  ثوب؛  وراء  من  مسها 

عليه.  وضوء  ال  الشافعي:  وقال  توضأ.  ورائه  من  أو  الثوب  تحت  من 
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ما  وأما  أصحابنا،  قول  عن  شاذ  ـ عندي ـ  ذلك  شهوة.  غير  على  وال  شهوة  على 
أحسـن  وبعضه  كله،  هذا  في  قيل  فيما  أصحابنا  قول  تواطؤ  على  فخارج  سـواه 
المذي،  من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «الوضوء  لقول  واجب  المذي  من  والوضوء  بعض،  مـن 
سعيد بن  عن  روي  وقد  األمة.  باتفاق  منه  واجبة  والطهارة  المني»(١)،  من  والغسل 
ـنَّة  وسُّ الصالة،  منه  أقطـع  لم  فخـدي  على  فسـال  جرى  لو  قـال:  أنـه  المسـيب 

عليه(٢). قاضية  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

وجوب  على  تدلُّ  التي  األحداث  أبواب  جماع   (٦٨/١ - ٨٦ [(م ١٢ - ٢٣، 
باب ٩ -  إنزال.  غير  من  الختانين  بالتقاء  االغتسـال  وجوب  باب ٨ -  الطهارة : 
بخروج  الوضوء  باب ١١ -  المذي.  من  الوضوء  باب ١٠ -  البول.  من  الوضوء 
النوم.  من  الوضـوء  باب ١٣ -  اإلبل.  لحـوم  من  الوضوء  بـاب ١٢ -  الريـح. 
أحد  باب ١٥ -  األمة.  اتفاق  من  مأخوذ  وجوبها  معرفة  التي  الطهارة  باب ١٤ - 
دم  بـاب ١٦ -  طهـارة.  ينقـض  ال  أنـه  علـى  الجسـد  مـن  الخـارج  النوعيـن 
سـلس  به  من  على  يجب  فيما  العلـم  أهل  اختـالف  بـاب ١٧ -  االسـتحاضة. 

الطهارة]. من  البول 

يجب  فيما  العلـم  أهـل  اختـالف  بـاب ١٨ -   (٨٦/١ - ٩٥ م ٢٨،  ـ  [(م ٢٤ 
باب ٢٠ -  الطهـارة.  مـن  المحتجم  علـى  يجب  مـا  بـاب ١٩ -  الراعـف.  علـى 

القرح] : وماء  والصديد  القيح  في  العلم  أهل  اختالف 

يجب  ما  بـاب  الطهارة،  كتاب  الربيـع،  (مسـند  بلفظه  عباس  ابـن  عـن  حبيـب  الربيع بـن  (١) رواه 
كتاب  أبي داود،  (ُسـنن  بمعناه  علي  عن  والترمذي  أبـو داود  ورواه  رقم ١٠٢)،  الوضـوء،  منـه 
في  جاء  ما  باب  الطهارة،  كتاب  الترمذي،  سـنن   .٥٣/١ رقم ٢٠٦،  المذي،  في  باب  الطهارة، 

 .(١٩٣/١ رقم ١١٤،  والمذّي،  المنّي 
 .١٦٣/٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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عليه  طائفة  فأوجبت  الراعف؛  على  يجب  فيما  واختلفوا(١)  [م ٢٤]  [* ش] : 
وكان  وسـلمان،  وعلّي،  عمر،  الوضوء:  عليه  رأى  أنه  عنه  روينا  فممن  الوضوء، 
المسـيب،  ابن  فعل  وكذلك  وبنى،  رجع  ثم  فتوضأ  انصرف  رعف  إذا  عمر  ابـن 
مذهب  وهذا  ومكحول،  وعطاء،  وقتادة،  إبراهيم،  مذهب  وهو  قيس،  وعلقمة بن 
وبه  الرعاف،  في  أحمد  قول  وهو  الوضوء،  عليه  أنَّ  يرقأ  ال  الجرح  فـي  الثـوري 

الرأي. أصحاب  قال 
أْن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  البدن  من  يخرج  السـائل  والدم  الرعاف  وفي(٢)  [م ٢٥] 
قال  وبه  عطـاء،  عن  ذلـك  وروي  طـاوس،  قول  هـذا  الرعـاف،  فـي  وضـوء  ال 
من  خرج  ما  إال  دم  من  وضوء  ال  مكحول :  قال  عبد اهللا.  وسـالم بن  أبو جعفر، 
منه  أعّدت  ما  طشـت  ملء  رعفت  لو  قال :  أنه  ربيعة  عن  وحكي  دبر.  أو  جوف 
غير  في  يخرج  شـيء  في  وال  الرعاف،  في  وضوء  ال  أن  مذهبه  وممن  الوضوء. 
األمر  مالك :  قال  أنس.  ومالك بن  وربيعـة،  األنصاري،  يحَيى  الحدث  مواضـع 
وبه  الجسد.  من  يسيل  قيح  من  وال  دم،  من  وال  رعاف،  من  يتوضأ  ال  أنه  عندنا 

ثور. وأبو  الشافعي،  قال 

فتوضأ  انصرف  رعف  إذا  عمر  ابن  فكان  الرعاف،  من  الوضوء  في  واختلفوا  الشـرع :  بيان  (١) في 
وعلقمة،  المسيب،  سعيد بن  الوضوء:  الرعاف  في  أن  رأى  وممن  صالته.  على  فبنى  رجع  ثم 

الرأي.  وأصحاب  وأحمد،  الثوري،  مذهب  وهو  أبي رباح،  وعطاء بن  وقتادة، 
بيان  في  ورد  التصرف،  بعض  مع  األوسط  كتاب  من  المنقول  اإلشراف  كتاب  من  اآلتي  (٢) النّص 
إال  وضوء  ال  مكحول :  وقال  فيه.  وضوء  ال  وسـالم:  جعفر  وأبو  طاوس  وقال  هكذا :  الشـرع 
وربيعة  األنصاري  يحيى  الرعاف  في  وضوء  ال  أنه  مذهبه  ومن  دبر.  أو  جوف  من  خرج  ما  على 
روينا  يخرج.  الدم  في  الوضوء  إسـقاط  وهو :  ثالث،  قول  وفيه  ثور.  وأبو  والشـافعي،  ومالك، 
فعليه  فاحشًا  الدم  كان  إذا  قال :  أنه  عباس  ابن  وعن  فصّلى.  قام  ثم  دمًا  بصق  أنه  أبي أوفى  عن 
أن  واحتج  خروجه،  فـي  يفحش  حتى  فقال:  الجرح  من  يسـيل  الدم  في  أحمد  وقـال  اإلعـادة. 
الخدش  في  جبير  سعيد بن  وقال  يتوضأ.  ولم  وصّلى  فمسحه  دمًا  فخرجه  بثرة  عصر  عمر  ابن 

يسل.  لم  ولو  يتوضأ  مجاهد:  وقال  يسيل.  حتى  يتوضأ  ال  الدم:  منه  يظهر 
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وأسقطت فرقة ثالثة عن القليل منه الوضوء؛ روينا عن عبد اهللا بن أبي أوفى : 
فعليه  فاحشًا  الدم  كان  إذا  قال :  أنه  عباس  ابن  وعن  فصّلى.  قام  ثم  دمًا  بزق  أنه 

عليه. إعادة  فال  قليالً  كان  وإن  الوضوء، 
صلى  إذا  أراد  يكـون  أن  يحتمل  معنييـن؛  يحتمل  وهـذا  أبو بكر :  قـال 
عصر  أنه  عمر  ابن  وعن  ذلك.  غير  ويحتمل  عليـه،  إعادة  فال  دم  ثوبه  وفـي 
يتوضأ.  ولـم  وصلى  فمسـحها  وقيح،  دم  منهـا  فخرج  بجبهتـه  كانـت  َبْثـَرة 
َفَفـتَُّه  دٌم  فيهـا  فخـرج  أنفه  في  إصبعـه  أدخل  أنـه  أبي هريـرة :  عـن  وروينـا 
في  إصبعي  أدخلت  لو  قال :  أنه  جابر  وعن  يتوضأ.  ولم  صّلى  ثـم  بإصبعـه، 
كان  أنه  أبي هريرة :  وعن  توضأت.  وما  بالبطحاء  لدلكته  دم  خرج  ثم  أنفـي 
أنه  مسـعود :  ابن  وعن  والقطرتيـن.  القطـرة  من  الوضـوء  يعيـد  أن  يـرى  ال 
َفَفتَُّهنَّ  التراب،  في  بِِهنَّ  قال  ثم  الدماء،  في  فخضبهن  أنفه  في  أصابعه  أدخل 

الصالة. إلى  قام  ثم 
إذا  أراد  يكون  أن  يحتمل  حديـث  أعني  معنيين؛  يحتمل  هذا  أبو بكـر :  قـال 
أحمد  عن  األثرم  وحكى  ذلك.  غير  ويحتمل  إعادة،  فال  قليل  دم  ثوبه  وفي  صّلى 
حتى  أي:  سواء،  فقال :  الثوب  في  كان  أو  الجرح  من  سال  ما  الدم  عن  ُسئل  أنه 
ابن  بأن  واحتج  منـه.  الثوب  في  يكون  وفيما  الجـرح،  من  خروجه  فـي  تفحـش 
حديث  وذكر  يتوضـأ،  ولـم  وصلى  فمسـحه  دم،  منها  فخـرج  بثـرة  عصـر  عمـر 

أعاد. فاحشًا  كان  إذا  عباس :  ابن  وقال  قال :  أبي أوفى  وابن  أبي هريرة، 
من  خرج  من  وعلى  والمحتجم،  الراعف  على  يوجب  من  بعض  احتج  وقد 
على  الوضوء  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص:  «بإيجابه  عن  رويت  التي  باألخبار  الوضـوَء  دٌم  جرحـه 
فجعلنا  قال :  بذلـك.  القول  على  العلم  أهل  مـن  كثير  اتفق  وقـد  المسـتحاضة»، 
الحجة  بهذه  احتج  االستحاضة،  دم  على  قياسًا  الجسد  من  الخارجة  الدماء  سائر 

الحسن. وابن  يعقوب، 
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تجب  إنما  الفرائض  بأن  ذلك  من  الوضوء  يوجب  ال  ممن  غيرهمـا  واحتـّج 
من  حجة  ذلك  مـن  الوضوء  أوجب  من  مع  وليـس  إجماع،  أو  ـنَّة  سُّ أو  بكتـاب 

طاهر. ر  تطهَّ من  أن  على  العلم  أهل  أجمع  قد  بل  ذكرنا،  حيث 
وخروج  والحجامة،  الرعـاف،  حدوث  بعد  طهارته  نقض  في  اختلفوا  وقـد 
وقال  طهارته.  انتقضت  طائفة :  فقالت  والقلس؛  والقيء،  القرح،  غير  من  الدماء، 
بإجماع  إال  عليها  مجمع  طهارة  تنقض  أن  جائز  فغير  قال :  تنقض.  لـم  آخـرون : 
يخرج  ما  يشـبه  أن  يجوز  وال  له.  معارض  ال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  خبر  أو  مثلـه، 
الفرق  على  أجمعوا  قد  ألنهم  الدبر؛  أو  القبل  من  يخرج  بما  الجسـد  سـائر  من 
على  فأجمعوا  الفم،  من  يخرج  المتغير  الجشاء  وبين  الدبر،  من  تخرج  ريح  بين 
أن  على  وأجمعوا  الدبر،  من  الخارج  الريح  وهو  أحدهما،  في  الطهـارة  وجـوب 
مخرج  من  يخـرج  ما  بين  الفـرق  على  إجماعهم  ففـي  فيـه؛  وضـوء  ال  الجشـاء 
خرج  ما  أن  على  البيان  أبيـُن  الحدث  مخرج  غير  من  يخرج  مـا  وبين  الحـدث، 
أن  مع  الحدث.  مخرج  من  خرج  ما  على  يقاس  أن  جائز  غير  الجسـد  سـائر  من 
وبين  الحدث،  مخرج  من  تخـرج  الدودة  بين  يفرق  الكوفة  أهل  من  خالفنـا  مـن 
وال  الدبر،  من  الخارجة  الدودة  في  الوضوء  فيوجب  الجرح؛  من  تسـقط  الدودة 
وبين  الدودتين،  بين  فرق  وال  الجرح،  مـن  السـاقطة  الدودة  من  الوضوء  يوجب 

الحدث. مخرج  غير  من  واآلخر  الحدث  مخرج  من  أحدهما  الخارج  الدمين 
االسـتحاضة  دم  بظهور  أن  زعمـوا  آخر :  شـيء  الكوفة  أهل  علـى  ويدخـل 
من  يخرج  الدم  من  الوضوء  يوجبوا  أن  وتركوا  الوضوء،  يجب  والبول  والغائـط 
أن  وجب  اآلخر  بحكم  ألحدهما  يحكم  أن  جاز  ولو  يسيل،  حتى  الجسـد  سـائر 

اآلخر. في  كالجواب  أحدهما  في  الجواب  يكون 
ولكنها  بسـبيل،  النجاسـات  أبواب  من  الطهارات  وجوب  وليس  أبو بكر :  قال 
كذلك  عليه  يجب  ثم  دبره  من  الريح  بخروج  الوضوء  المرء  على  يجب  قد  عبادات، 
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حجارة،  أو  بماء  الحدث  موضع  يمس  أن  وترك  بالرأس،  والمسح  األطراف،  غسل 
البول  بخروج  ويجب  البدن،  جميع  غسل  ـ  طاهر  وهو  ـ  المني  بخروج  يجب  وقد 
ذلك  وكل  االغتسال،  الختانين  بالتقاء  ويجب  نجس،  والبول  الوضوء،  أعضاء  غسل 
فنجعل  تخرج،  لنجاسـة  تجب  إنما  الطهـارات  إن  يقال :  أن  جائـز  وغيـر  عبـادات، 

عليها. القياس  يجوز  ال  عبادات  هي  بل  عليها،  قياسًا  النجاسات 
الجسـد  سـائر  من  الدم  خـروج  مـن  أوجبـوا  الذيـن  اختلـف  وقـد  [م ٢٦] 
قال  هكذا  يسـيل،  حتى  الدم  بظهور  الوضوء  يجب  ال  أكثرهـم :  فقال  الوضـوء؛ 
فيه  وضوء  ال  قـال :  حمادًا  أن  إال  الكوفـي،  وحماد  وقتـادة،  والنخعـي،  عطـاء، 
الدم،  منه  يخرج  والقرح  الدمل  في  الـرأي  أصحاب  وقال  يقطر.  أو  يسـيل  حتى 

عليه. وضوء  فال  الجرح  رأس  عن  يسل  لم  قليًال  كان  إذا  قالوا(١) : 
دم،  عليه  فيخـرج  أنفه  في  إصبعه  يدخـل  الرجل  في  الثـوري  سـفيان  وقـال 
منه  يظهر  الخـدش  في  جبير  سـعيد بن  قال  بأس.  فـال  سـائالً  يكن  لم  ما  قـال : 

يسل(٢). لم  وإن  يتوضأ  يقول :  مجاهد  وكان  يسيل.  حتى  يتوضأ  ال  الدم : 
من  الخارج  والدم  الرعاف،  كحكم  الحجامة  حكم  أبو بكر :  قال(٣)  [م ٢٧] 

قال.  األصل :  (١) في 
يسل.  لم  وإن  يتوضأ  اإلشراف :  كتاب  وفي   .(١٧٦/١) األوسط  في  (٢) هكذا 

وأبي  والشـافعي،  المدينة،  وأهل  مالك،  قول  وفي  الحجامـة.  في  وضوء  وال  الشـرع :  بيان  (٣) فـي 
ويحيى  وربيعة،  والنخعي،  البصـري،  والحسـن  عمر،  ابن  قول  في  المحاجم  أثر  ويغسـل  ثـور، 
وأصحاب  المحاجم.  تنقية  على  أزيد  ال  مالك :  وقال  ثور.  وأبي  والشافعي،  ومالك،  األنصاري، 
والحسن،  عمر،  ابن  عن  روينا  الرعاف.  ومن  منها  يتوضأ  أحمد :  وقال  الوضوء.  منه  يرون  الرأي 
ال  أنهم  واحد  قول  عن  روينا  وقد  المحاجم.  أثر  وغسـل  الوضوء،  منه  يرون  كانوا  أنهم  وقتادة 

ذلك. يفعل  مجاهد  وكان  عباس،  وابن  علي،  عن  ذلك  وروي  الحجامة،  من  يغسلون 
ألني  المحاجم؛  أثر   /١٧٤/ ويغسل  وضوءًا،  الحجامة  وال  الرعاف  يوجب  ال  أبو بكر :  وقال 

حجة.  ذلك  من  شيء  في  الوضوء  أوجب  لمن  أعلم  ال 
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وأهل  مالـك،  مذهب  فـي  واجب  غيـر  منـه  والوضـوء  الحـدث،  مواضـع  غيـر 
طهارة،  عندهم  ذلك  ينقض  ال  وغيره،  ثور،  وأبي  وأصحابه،  والشافعي،  المدينة، 
يصّلي.  ثم  محاجمه  أثر  يغسـل  بأن  يؤمر  المحتجم  أن  غير  وضوءًا،  يوجب  وال 
عن  ذلك  وروي  محاجمه.  أثر  غسل  احتجم  إذا  كان  أنه  عمر  ابن  عن  روي  وقد 
ربيعة،  قـول  وهو  النخعي،  وإبراهيـم  البصـري،  الحسـن  قال  وبـه  عبـاس،  ابـن 

ثور. وأبي  والشافعي،  ومالك،  األنصاري،  ويحيى 
هذا  روي  المحاجم،  أثر  غسل  وال  عليه،  وضوء  ال  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 

الحجام. تنقية  على  أزيد  ما  الحسن :  قال  ومكحول.  الحسن،  عن  القول 
القول  هذا  روي  المحاجم،  أثر  ويغسـل  يتوضأ،  أن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
يتوضأ  يقول :  حنبل  أحمد بـن  وكان  وقتادة.  والحسـن،  وعطاء،  عمر،  ابن  عـن 
حديث  شيبة  مصعب بن  حديث  وقال :  سائل.  دم  كل  ومن  الرعاف،  ومن  منها، 

المحجمة. موضع  ويغسل  الوضوء،  منها  يرون  الرأي  وأصحاب  منكر. 
روينا  الحجامة،  مـن  االغتسـال  يرون  كانوا  أنهم  واحد  غير  عن  روينا  وقـد 
عباس  ابن  وعن  الحجامة.  من  يغتسل  أن  يحب  كان  أنه  أبي طالب  علي بن  عن 
عبد اهللا بن  عن  وروينـا  واجبًا.  يره  ولم  فليغتسـل،  الرجل  احتجم  إذا  قـال :  أنـه 
والموسـى،  الحجامة،  من  خمس :  مـن  أغتسـل  أن  ألحب  إني  قال :  أنـه  عمـرو 
باالغتسـال  يأمرنا  مزاحم  الضحاك بن  وكان  الجمعة.  ويوم  والجنابة،  والحمام، 

منها. يغتسل  مجاهد  وكان  الحجامة.  من 
أن  إال  طهارته،  على  فهـو  تطهر  من  أن  مضى  فيما  ذكرنا  قـد  أبو بكر :  قـال 
في  كالجواب  الحجامة  في  والجواب  إجماع،  أو  ُسنَّة،  أو  كتاٌب،  طهارته  ينقض 
أراد  إذا  يجب  البدن  عن  النجاسة  إزالة  ألن  المحاجم؛  أثر  يغسل  ولكن  الرعاف، 
من  قال :  «الغسـل  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عائشـة  بحديث  محتج  احتج  فـإن  الصـالة. 
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قال  وقد  ثابت،  غيـر  فهذا  الميت»؛  وغسـل  والحجامة  والجمعة  الجنابة  أربعـة : 
لم  فإذا  بذلك،  وليس  شـيبة،  مصعب بن  وجه  من  هو  الحديث :  هذا  في  أحمـد 
أحمد بن  عن  بلغنـي  وقد  به.  االحتجـاج  بطل  شـيبة  مصعب بن  حديـث  يثبـت 
وحديث  مصعـب،  حديث  الحديثين :  فـا  ضعَّ أنهما  المدينـي  وعلي بـن  حنبـل، 

الميت. غسل  من  الغسل  في  أبي هريرة 
بمنزلة  هما  طائفة :  فقالت  والصديد؛  القيح،  في  العلم  أهل  [اختلف  [م ٢٨] 
وعروة  وعطـاء،  مجاهد،  قـال  [به]  و  النخعـي]،  عـن  القول  هـذا  روينـا  الـدم. 
الدم.  بمنزلة  القيح  سـعيد :  والليث بن  والحكم،  وقتـادة،  والزهري،  والشـعبي، 
قال  كذلك  وضـوء.  والصديد  القيح  خـروج  في  ليس  البصـري :  الحسـن  وقال 
منها  سـال  قرحة  فـي  األوزاعي  وقـال  شـيء.  فيه  ليس  القـرح:  مـاء  فـي  عطـاء 

فيه. وضوء  ال(٢)  قيح:  وال  بدم  ليس  اللحم  كغسالة(١) 
وقال  الدم.  من  أيسر  كله  هذا(٣)  والصديد :  القيح  في  حنبل  أحمد بن  وقال 

وضوءًا. يوجب  ال  الدم  سوى  كان  ما  كل(٤)  إسحاق : 
دم  كل  إن  أصحابنا :  قـول  من  االتفاق  معاني  علـى  يخرج  أبو سـعيد :  قـال 
من  السـيالن،  حكم  فيه  ثبت  قد  كثيرًا،  أو  كان  قليالً  موضعه،  من  فائض  سـائل، 
جميع  من  يفض  لـم  ما  وأما  للوضـوء،  ناقض  كله  ذلـك  أن  جـرح؛  أو  رعـاف، 
ينقض  قولهم :  مـن  االختالف  معانـي  في  فيخرج  البـدن  في  الحادثـات  الدمـاء 
أو  مخاط،  أو  ريق،  من  غيره  ذلك  خالط  ما  وأما  كثيـرًا.  أو  قليـالً  كان  الوضـوء، 
أو  منخرين،  أو  فـم،  في  طهارته  يدرك  موضـع  إلى  ذلك  في  فصار  ذلـك،  شـبه 

اللحم.  كفسالة  الشرع :  بيان  (١) في 
وال.  الشرع :  بيان  (٢) في 

الدم.  من  أيسر  هو  الشرع :  بيان  (٣) في 
الوضوء.  يوجب  ال  الدم  سواء،  كلها  الشرع :  بيان  (٤) في 
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يغلب  لم  ما  به،  الطهارة  نقض  في  معهم  فيه  يختلف  مما  ذلك  فكل  ذلك؛  زائالً 
معهم  نقض  مستهلكًا  وصار  عليه  غلب  فإذا  خالطه،  مما  ذلك  من  الطهارة  على 

كثيرًا(١). أو  قليالً  كان  االتفاق،  معاني  في 

باب ٢٢ -  القيء.  من  الوضـوء  بـاب ٢١ -   (٩٥/١ - ١٠٠ م ٣٣،  ـ  [(م ٢٩ 
والغائط  والمذي  البول  مثل  األحـداث  سـائر  من  «والوضوء  القلس  من  الوضوء 

المرء] : دبر  من  يخرج  الدود  باب ٢٣ -  وكثيرها».  قليلها  والريح، 
أبو بكر : [قال  [* ش] : 

منه  طائفة  فأوجبت  القـيء؛  من  الوضوء  في  العلـم  أهل  اختلـف(٢)  [م ٢٩] 
هريرة،  وأبو  أبي طالـب،  علي بن  الوضوء  رأى  أنـه  عنه  روينا  فممـن  الوضـوء، 
الحدث  قـال :  أنه  عباس  ابـن  عن  وروينا  منـه.  بالوضوء  يأمـر  عمـر  ابـن  وكان 
قال :  أنه  عبـاس  ابن  وعن  منـك.  أسـفل  من  وحدث  فيك  مـن  حـدث  حدثـان: 

دخل. مما  وليس  خرج  مما  والوضوء  خرج،  مما  وليس  دخل  مما  اإلفطار 
قـال  وبـه  والزهـري،  أبي ربـاح،  عطاُء بـن  الوضـوَء  منـه  رأى  وممـن 
غير  أو  متعمدًا،  تقيأ  إذا  الرأي :  أصحاب  وقال  حنبل.  وأحمد بن  األوزاعـي، 
لم  فيه  ملء  من  أقل  القلس  كان  وإن  الوضوء،  أعاد  فيه  ملء  قلس  أو  متعمد، 

الوضوء. يعد 

قاموس  السعدي :   .١٦٥/٤ - ١٦٦ المصنف،  الكندي :   .١٧٣/٨ - ١٧٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
 .٢٨٧/١٦ - ٢٨٩ الشريعة، 

منه،  بالوضوء  يأمر  عمـر  ابن  وكان  القيء،  من  الوضـوء  نقض  في  واختلفوا  الشـرع :  بيان  (٢) فـي 
وأصحاب  وأحمد،  واألوزاعي،  والزهري،  عطاء،  وقول  أبي هريرة،  عن  علي  عن  ذلك  وروي 
واختلفوا  ربيعة.  قال  وبه  وضـوءًا،  منه  يوجبون  ال  ثور:  وأبو  والشـافعي،  مالك،  وكان  الـرأي. 

إلخ.  القلس..  من  الوضوء  وجوب  في 
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النعمان،  فقـال  بلغمًا؛  فيه  مـلء  تقيأ  إذا  الـرأي  أصحـاب  واختلـف  [م ٣٠] 
إذا  والشراب  الطعام  من  كغيره  البلغم  يعقوب :  وقال  الوضوء.  يعيد  ال  ومحمد : 
وضوءًا.  القيء  في  يرون  ال  وأصحابه  مالـك  وكان  الوضوء.  أعاد  فيه  مـلء  كان 
ينصرف  ال  ثم  يقلس  ربيعة  رأيت  مالك :  وقال  ثور.  وأبو  الشافعي،  قال  وكذلك 

يصّلي]. حتى 
الوضوء،  فيـه  طائفة  فـرأت  القلس؛  مـن  الوضـوء(١)  فـي  واختلفـوا  [م ٣١] 
والحكم،  والشـعبي،  والنخعـي،  وقتـادة،  عطـاُء،  الوضـوَء  فيـه  أن  رأى  فممـن 
وسعيد بن  األوزاعي،  وسئل  وسالم.  والقاسم،  مجاهد،  عن  ذلك  وروي  وحماد، 
الوضوء  اسـتأنفت  لسـانك  على  فظهر  قلسـت  إذا  فقاال :  القلس  عن  عبد العزيز 

وكثيره. قليله  من  الوضوء  يعيد  راهويه :  إسحاق بن  وقال  والصالة. 
قال  وبه  البصري،  الحسن  قول  هذا  وضوء.  القلس  في  ليس  طائفة :  وقالت 
قاال :  أنهما  دينار  وعمرو بن  الزهري،  عن  وحكي  ثور،  وأبو  والشـافعي،  مالك، 

وضوء. القلس  في  ليس 
هذا  توضأ،  كثيرًا  كان  وإذا  قليله،  فـي  وضوء  ال  أن  وهو :  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه 
في  المسـألة  هذه  في  الرأي  أصحاب  قول  ذكرت  وقد  سـليمان.  حماد بن  قول 

القيء. باب 

والنخعي،  أبي رباح،  عطاء بن  فكان  القلس،  من  الوضوء  وجوب  في  واختلفوا  الشرع :  بيان  (١) في 
الوضوء.  منه  يوجبون  عبد العزيز  وسعيد بن  واألوزاعي،  وحماد،  والحكم،  وقتادة،  والشعبي، 
والشافعي،  ومالك،  البصري،  الحسن  وكان  وكثيره.  ذلك  قليل  من  الوضوء  يعيد  إسحق:  وقال 
وإذا  قليله،  في  وضوء  ال  يقول :  أبي سليمان  حماد بن  وكان  وضوءًا.  منه  يوجبون  ال  ثور  وأبو 
كثيرًا  كان  وإذا  وضوء،  فال  قليالً  كان  إذا  مرة :  فقال  أحمد  عن  فيه  واختلف  توضـأ،  كثيـرًا  كان 

الوضوء. عليه  مرة :  وقال  فنعم،  الفم  ملء  يكون  حتى 
لم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  فرضًا؛  ذلـك  يوجب  لم  ثوبان  حديث  وثبت  عليه.  وضوء  ال  أبو بكـر :  قـال 

بالوضوء.  يأمر 
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قال  أنه  عنه  منصور  إسـحاق بن  فحكى  حنبل؛  أحمد بن  عن  فيـه  واختلـف 
القيء  مثل  يكون  حتى  َكُثَر  كان  وإذا  عليه،  وضوء  فال  قليالً  كان  إذا  القلس :  في 

فنعم.
وروينا  سـبيلين.  من  خرج  ما  مثل  القلس:  في  قال  أنه  عنه  أبو داود  وحكى 
إذا  القلس :  فـي  قاال  أنهما  والنخعي  عطـاء،  عن  أرطـاة  حجاج بن  حديـث  مـن 
في  يرى  ال  كان  أنه  البصري  الحسـن  وعن  يتوضأ.  لفظه  وإن  يتوضأ  فال  ازدرده 

وضوءًا. ذلك  ونحو  الحبة  القلس 

أبو بكر : قال 
والغائط،  والمذي  البول،  مثل  األحداث  سائر  في  العلم  أهل  أجمع  [م ٣٢] 
أن  يخلو  ال  نفسه  في  والقلس  وكثيره،  ذلك  قليل  من  يجب  الوضوء  أن  والريح 
فال  حدثًا  يكون  ال  أو  وكثيره،  قليله  بين  فرق  وال  األحداث،  كسائر  حدثًا  يكون 
في  أصحابنا  من  وغيـره  أحمد،  احتج  وقد  والكثيـر.  القليل  بين  للتفريـق  معنـى 

ثوبان. بحديث  القيء  من  الوضوء  إيجابهم 
مسـجد  في  ثوبان  فلقيت  قال :  فأفطر»  «قاء  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أبي الـدرداء،  عـن 

وضوءًا». له  صببت  «أنا  فقال :  له  ذلك  فذكرت  دمشق 
يكون  أن  إمـا  أمرين :  أحد  مـن  الحديث  هذا  يخلو  وليـس  أبو بكـر :  [قـال 
الحديث  في  ألن  منه؛  الوضوء  وجوب  على  دليل  فيه  فليس  ثابتًا  كان  فإن  ثابتًا، 
األحداث،  سائر  من  بالوضوء  أمر  كما  منه،  بالوضوء  أمر  أنه  يذكر  ولم  توضأ،  أنه 
يثبت  أحمـد  وكان  فـرض.  فيـه  يجـب  أن  مـن  أبعـد  فهـو  ثابـت  غيـر  كان  وإن 
بالعدالة  وأبيه  يعيـش  اشـتهار  ثبت  إن  أصحابنا:  من  أحمد  غير  وقال  الحديـث. 
هذا  واسـتحب  بعد،  عندنا  ذلـك  يثبت  ولـم  قال :  بحديثهمـا،  االحتجـاج  جـاز 

فيه. الوضوء  القائل 
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به  يأمر  لم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  فرضًا؛  يوجب  لم  الحديث  ثبت  فإن  أبو بكر :  قال 
أعلم](١). واهللا  نعلم،  فيما 

الوضوء،  منهم  كثير  فأوجب  الدبر؛  من  يخرج  الدود  في  [واختلفوا  [م ٣٣] 
أبي سـليمان،  وحماد بن  البصري،  والحسـن  عطاء،  الوضوء:  عليـه  قال  فممـن 
المبارك،  وابن  الثوري،  وسفيان  األوزاعي،  وكان  عتيبة.  والحكم بن  مجلز،  وأبو 
من  خرج  ما  الشافعي :  قال  الوضوء.  منه  يرون  وأصحابه  والنعمان،  والشـافعي، 
يوجب  الحـدث  سـبيل  هو  الذي  امرأة  قبـل  أو  امـرأة،  أو  رجـل،  دبـر  أو  ذكـر، 
كقول  ثور  وأبـو  وإسـحاق،  أحمد،  وقال  والحصاة.  الـدودة  وكذلـك  الوضـوء، 

الشافعي. كقول  ـ أيضًا ـ  وإسحاق  أحمد،  وقال  عطاء. 
عليه  فليس  األعلى  النصـف  من  خرج  ما  قـال :  أنه  أبي العالية  عـن  وروينـا 

الوضوء. فعليه  األسفل  النصف  من  خرج  وما  وضوء، 
القول  هذا  روي  الوضوء،  الدبـر  من  يخرج  الدود  في  ليس  طائفـة :  وقالـت 
في  مالك  وقال  ومالك.  وقتـادة،  أبي سـليمان،  حماد بن  قال  وبه  النخعي،  عـن 
من  كل  العلم :  أهـل  بعض  وقال  عليه.  وضوء  ال  الـدم :  دبره  من  يخـرج  الـذي 
أو  كتاٌب،  الطهارة  عليه  يوجب  حدث  منه  يكـن  لم  ما  بها،  يصّلي  أن  فلـه  ـر  تطهَّ
يخرج  والريح  الغائُط،  الوضوء  ويوجب  الطهارة،  ينقض  فمما  إجماع؛  أو  ُسـنَّة، 
ودم  آخـر :  وقال  الرجـل.  ذكـر  مـن  الخارجـان  والبـول  والمـذي،  الدبـر،  مـن 

االستحاضة.
البول،  من  الوضوء  ووجوب  الكتاب،  في  الغائط  من  الوضوء  وجوب  فأمـا 
فيه  يكن  لم  وإن  ـ  االسـتحاضة  ودم  ـنَّة،  فبالسُّ الدبر  من  تخرج  والريح  والمذي، 

من  المحقق  ينقله  لـم  أعلم)  واهللا  نعلم،  (فيما  قوله:  إلـى  يخلو...)  وليس  أبو بكر :  (قـال  (١) مِـن 
 .(١٩٠/١) فيه  موجود  وهو  األوسط، 
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ذكرناه  ما  سوى  فأما  العلم.  أهل  عامة  قول  فهو  ـ  الوضوء  منه  يوجب  ثابت  خبر 
آخرون  وأسـقط  والدبر،  القبل،  من  يخرج  مما  الوضوء،  منـه  فريق  أوجب  ممـا 
مختلف  بحدث  عليها  العلم  أهل  أجمع  طهارة،  نقض  جائز  فغيـر  الوضؤء؛  منـه 

ذلك. منه  خرج  من  طهارة  انتقاض  في 
أجمعوا  ما  حكم  هذا  من  فيه  اختلف  ما  حكم  يجعل  َلْم  لَِم  قائل :  قال  فإن 
وقد  عللها،  معقول  غير  خلُقُه،  بها  اَهللا  يعبد  عبادات  الطهارات  ألن  قيل :  عليـه؟ 
المني،  وهـو  االغتسـال  يوجب  أحدهما  شـيئان،  الواحـد  المخرج  مـن  يخـرج 
أحدهما  واحد،  مخرج  من  يخرجان  ودمان  المذي،  وهو  الوضوء  يوجب  واآلخر 
يوجب  المخرج  ذلك  من  يخرج  آخر  ودم  المحيض،  دم  وهو  االغتسال  يوجب 
مع  والصوم،  الصـالة  تـرك  أحدهما  ويوجـب  االسـتحاضة،  دم  وهـو  الوضـوء 
ومخرجهما  اآلخر  بالـدم  والصوم  الصالة  تـرك  جائز  وغير  االغتسـال،  وجـوب 
من  يخرج  فيما  السـتوت  والمخرج  للخارج  تجب  الطهارات  كانت  فلو  واحد. 
ما  غير  بأسـباب  الوضوء  العلـم  أهل  من  جماعـة  أوجب  وقـد  المخـارج،  هـذه 

بعد. فيما  اهللا  شاء  إن  ذاكروها  ونحن  السبيلين،  من  يخرج 
القول  على  العلم  أهل  من  واألكثر  النظر،  يحتمل  قول  وهـذا  أبو بكر :  قـال 
يكاد  ال  الحصى  وكذلك  غائط،  من  بُِنُدّوة  إال  تخرج  ال  الدودة  أن  ولوال  األول، 
ذلك  في  يرى  ال  من  قول  النظر  في  القولين  أصح  لكان  بول  من  بُِنُدّوة  إال  يخرج 
قليل  ألن  الوضوء؛  ففيه  بول  أو  غائط،  من  ندوة  ومعه  خرج  ذلك  فأي  وضوءا، 

أعلم]. واهللا  الوضوء  يوجب  ذلك  وكثير  والبول،  الغائط 
خرج  ما  كل  إن  أصحابنا :  قول  من  االتفاق  معاني  في  يخرج  أبو سعيد :  قال 
أو  متغيرًا  شبهه،  أو  ماء،  من  ذلك  أشبه  ما  أو  شراب،  أو  طعام،  من  الجوف  من 
على  وكان  كثير،  أو  قليل  من  اإلنسـان،  فم  من  اللسـان  على  ففاض  متغير،  غير 
للوضوء  ناقض  كله  ذلك  أن  أشبهه؛  ما  أو  بتنحنح،  معالجة  بغير  لفظه  من  مقدرة 
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النجس  من  خرج  ما  جميع  وأن  نجس،  ذلـك  أن  االتفاق  معاني  في  قولهـم  مـن 
اتفاقنا  لمعاني  للوضوء  ناقض  أنـه  الفروج  من  واألقبال  األدبار،  من  مجـراه  مـن 
النجاسة(١). في  متساوٍ  وهو  بينه،  الفرق  وال  ذلك،  الختالف  معنى  فال  وإياهم، 

الذكـر.  مـس  مـن  الوضـوء  بـاب ٢٤ -   (١٠١/١ - ١٠٩ [(م ٣٤ - ٤٤، 
َفْرج  تمس  المـرأة  باب ٢٦ -  الكف.  بظهـر  أو  بالسـاعد  الذكر  مس  بـاب ٢٥ - 
باب ٢٨ -  وغيره.  الصبي  ذكـر  مس  باب ٢٧ -  َفْرجها.  يمس  الـزوج  أو  زوجهـا 

الدبر]. مس  باب ٢٩ -  األنثيين.  مس 

النار : مست  مما  الوضوء  باب ٣٠ -]   (١٠٩/١ - ١١٢ [(م ٤٥ - ٤٦، 
فـي  بعدهـم  ومـن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  أصحـاب  اختلـف(٢)  [م ٤٥]  [* ش] : 
منه  بالوضوء  أمـر  أو  توضـأ،  أنه  عنـه  روي  فممـن  النـار؛  مّسـت  ممـا  الوضـوء 
األشعري،  موسى  وأبو  مالك،  وأنس بن  أنس،  عمُّ  طلحة  وأبو  عمر،  عبُد اهللا بن 

صحبة. له  إن  يقال :  رجل  عزة  وأبو  هريرة،  وأبو  ثابت،  وزيد بن  وعائشة، 

الشـريعة،  قاموس  السـعدي :   .١٦٦/٤ المصنف،  الكندي :   .١٧٧/٨ الشـرع،  بيان  (١) الكنـدي : 
 .٢٨٥/١٦

الوضوء  في  واختلفوا  هكذا :  الشـريعة  وقاموس  الشـرع  بيان  في  ورد  اآلتي  اإلشـراف  كتاب  (٢) نّص 
وأبو  عمر،  ابن  منـه:  بالوضوء  وأمر  النار  ـت  مسَّ مما  توضأ  أنه  عنه  روي  فممن  النـار؛  ـت  مسَّ ممـا 
ذلك  وروي  هريرة،  وأبو  ثابت،  وزيد بن  وعائشة،  األشعري،  موسى  وأبو  مالك،  وأنس بن  طلحة، 
والزهري. البصري،  والحسن  معمر،  ويحيى بن  قالبة،  وأبي  مخلد،  وأبي  عبد العزيز،  عمر بن  عن 

وابن  أبي طالب،  وعلي بـن  عفان،  وعثمان بن  الخطـاب،  وعمر بن  الصديـق،  أبو بكـر  وكان 
ومالك،  الـدرداء،  وأبو  كعب،  وأُبي بن  أُمامـة،  وأبو  ربيعة،  وعامر بن  عبـاس،  وابـن  مسـعود، 
وإسحاق،  وأحمد،  الشـام،  وأهل  واألوزاعي،  الكوفة،  وأهل  الثوري،  وسـفيان  المدينة،  وأهل 
أكل  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  نقول:  وكذلـك  وضوءًا.  منه  يـرون  الرأي  وأصحـاب  ثـور،  وأبـو 

يتوضأ.  ولم  صّلى  ثم  شاة  كتف 
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قالبة،  وأبي  مجلـز،  وأبي  عبد العزيز،  عمر بـن  عن  القـول  هـذا  روي  وقـد 
بعض  حجة  ومن  والزهري.  ميسرة،  وأبي  البصري،  والحسـن  يعمر،  ويحيى بن 
فقال  منه».  بالوضوء  «أمر  أنه  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نبي  عن  الثابتة  األخباُر  القوَل  هذا  قال  من 
قال :  «توضئوا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  أكلتها؛  أقط  أثوار  من  أتوضأ  إنما  أبو هريرة : 

النار». ت  مسَّ مما 
زيد بن  النـار»  مسـت  مما  بالوضوء  «أمـره  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  روى  وممـن 
وسـهل ابن  األشـعري،  موسـى  وأبو  األنصاري،  أيوب  وأبو  طلحة،  وأبو  ثابت، 
وقد  حبيبة.  وأم  وعائشـة،  عمر،  وابن  سـلمة،  وأم  وقش،  وسـلمة بن  الحنظلية، 

الُسنن. كتاب  في  أسانيدها  ذكرت 
مما  الوضوء  يرى  ال  كان  فممن  النار،  مّسـت  مما  الوضوء  طائفة  وأسـقطت 
وعلي بن  عفان،  وعثمان بن  الخطاب،  وعمر بن  الصديق،  أبو بكر  النار:  مسـت 
ربيعة،  وعامر بن  عباس،  وابـن  الدرداء،  وأبو  مسـعود،  وعبد اهللا بن  أبي طالب، 

كعب. وأُبي بن  الباهلي،  أُمامة  وأبو 
هذا  منه  اختصرت  الـذي  الكتاب  في  أسـانيدهم  ذكرت  وقد  أبو بكر :  قـال 

الكتاب(١).
فيمن  الثوري  وسفيان  المدينة،  أهل  من  تبعه  فيمن  أنس  مالك بن  قول  وهذا 
الشـافعي،  قال  وكذلك  وأصحابه،  األوزاعي،  قـال  وبه  العراق،  أهل  مـن  وافقـه 

الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد، 
مّست  مما  الوضوء  ترك  في  اختالفًا  العلم  أهل  بين  اليوم  أعلم  وال  [م ٤٦] 

فيه. اختالفهم  ذكرت  وقد  خاصة،  اإلبل  لحوم  من  الوضوء  إال  النار، 

محققه  ذكره  ما  يخالف  وهذا  اإلشراف،  كتاب  في  موجود  السابق  النص  بأن  توهم  العبارة  (١) هذه 
األوسط.  من  السقط  أكمل  وأنه  ساقط،  أولها  المعتمدة  المخطوطات  أن  من  المقدمة  في 
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عن  ثابتة  بأخبـار  النار  ـت  مسَّ مما  الوضـوء  يرى  ال  مـن  بعض  احتـج  وقـد 
ذلك. على  دالة  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

يتوضأ». ولم  صلى  ثم  شاة  كتف  «أكل  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عباس  ابن  روى 
مّست  مما  الوضوء  ترك  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  من  األمرين  آخر  «كان  جابر :  وقال 

النار».
الخلفاء  اتفـاُق  الناسـخة  هـي  الرخصة  أن  علـى  والدليـل  بعضهـم :  وقـال 
عفان،  وعثمان بن  الخطاب،  وعمر بـن  الصديق،  أبو بكر  المهديين :  الراشـدين 
أن  ثبت  وقد  الوضـوء،  ترك  فـي  ـ  عليهم  اهللا  صلـوات  ـ  أبي طالـب  وعلي بـن 
بعدي»،  من  المهديين  الراشدين  الخلفاء  وُسنَّة  بُسـنَّتي  قال :  «عليكم  نبي اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
إذ  والنهار؛  الليل  فـي  إليه  يحتاجون  ما  علم  جميعًا  عنهـم  يسـقط  أن  يجـوز  وال 
الطهارة،  ينقض  حدثـًا  األكل  كان  ولـو  والشـرب،  األكل  منه  للناس  بـد  ال  ممـا 
وغير  معرفة،  عليهم  ذلك  يذهب  ولم  عليهم،  ذلك  َيْخـَف  لم  الوضوء  ويوجـب 

ذلك. يجهلوا  أن  جائز 
معارض  ال  ُسـنَّة  أو  كتاٌب،  يدل  أن  إال  طهارته  علـى  فهو  المرء  تطهـر  فـإذا 
من  الباب  هذا  فـي  يكن  لم  ولو  انتقضت،  قـد  طهارته  أن  على  إجمـاٌع  أو  لهـا، 
وتضادت  األخبـار  تعارضت  إذا  الواجـب  لـكان  شـيء  ذكرناهـا  التـي  الحجـج 
عن  جاءك  إذا  قال :  أنه  سلمة  حماد بن  عن  حكي  وقد  اسـتعمالها.  عن  الوقوف 
فلم  اآلخر  من  األول  وال  المنسوخ  من  الناسخ  تدري  ال  مختلفان  حديثان  رجل 

شيء. عنه  يجئك 
شـاذ  الوضوء  ينتقض  النار  مسـته  ما  مس  إن  قال :  من  قول  أبو سـعيد :  قال 
وأن  أصلها،  طاهر  األشياء  ألن  نَّة؛  والسُّ الكتاب  وثبوت  االتفاق،  معاني  في  عندنا 
النار  أن  كثيرة  معاني  في  يرجى  بل  بحال،  النجاسة  إلى  تحيلها  وال  تغيرها  ال  النار 
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ال  وهذا  النجاسات،  لها  المعارض  الطهارات  من  بها  ذهبت  إذا  النجاسات  تطهر 
من  االتفاق  معاني  في  ثبت  ولعله  الفقه،  معاني  في  يذكر  ممن  والعجب  له،  معنى 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص(١). عن  ثبت  ذلك  ولعل  المسخون،  بالماء  التطهر  أجازوا  إنهم  قولهم : 

الصالة : في  الضحك  من  الوضوء  باب ٣١ -]   (١١٢/١ - ١١٤ [(م ٤٧ - ٤٩، 
أن  [علـى]  العلـم  أهـل  أجمـع  اإلشـراف) :  كتـاب  (مـن  [م ٤٧]  [* ش] : 

وضوءًا. يوجب  وال  طهارة(٢)  ينقض  ال  الصالة  غير  في  الضحك 
الصالة(٣). ينقض  الصالة  في  الضحك  أن  على  وأجمعوا  [م ٤٨] 

الشيئين. هذين  في  أصحابنا  قول  على  ـ عندي ـ  يخرج  هذا  أبو سعيد :  قال 
الصالة؛  فـي  ضحك  مـن  طهـارة  نقـض  فـي  واختلفـوا(٤)  [م ٤٩]  [* ش] : 
والنخعي،  البصري،  الحسن  عنه  ذلك  روي  وممن  الوضوء،  عليه  طائفة  فأوجبت 
ال  منقطع  بحديث  محتـج  واحتج  الـرأي.  وأصحاب  الثوري،  سـفيان  قال  وبـه 
في  حفرة  في  فتردى  بالناس  يصلي  والنبي ملسو هيلع هللا ىلص  جاء  البصر  ضرير  رجالً  أن  يثبت، 

 .٢٦٧/١٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٦٩/٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
الطهارة.  الشرع :  بيان  (٢) في 
الوضوء.  الشرع :  بيان  (٣) في 

فقالت  ضحك؛  من  طهـارة  نقض  في  واختلفوا  (ومنه) :  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع،  بيان  (٤) فـي 
وبه  والنخعي،  البصري،  الحسـن  عن  ذلك  روي  وضوء،  الصالة  في  ضحك  من  على  طائفة : 
كذلك  الصالة.  في  ضحك  من  على  وضوء  ال  طائفة :  وقالت  الرأي.  وأصحاب  الثـوري،  قـال 
وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  ومالك،  الزبير،  وعروة بن  والزهري،  أبي رباح،  عطاء بن  قال 
موسـى  وأبو  عبد اهللا،  جابر بـن  ذلـك  وقال  قوليـه.  آخر  األوزاعـي  قـال  وكذلـك  ثـور.  وأبـو 
الصالة  في  الضاحـك  على  الوضوء  أوجـب  من  مع  نعلم  ال  ألنـا  نقول؛  وكذلـك  األشـعري. 
يثبت».  ال  مرسل  عليه  أبي الضحاك  وخبر  الشريعة :  قاموس  «في  مرسل  عليه  وخبراتي  حجة، 
الوضوء.  يوجب  بأن  أولى  والضحك  وضوءا،  يوجب  ال  خالفنا  من  عند  الصالة  في  والقذف 
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يعيد  أن  ضحك  من  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «فأمر  القوم  من  طوائف  فضحـك  المسـجد 
الصالة». ويعيد  الوضوء 

القول  هذا  روي  وضوء،  الصالة  في  ضحك  مـن  على  ليس  طائفة :  وقالـت 
وعطاء بن  محمد،  والقاسـم بن  األشـعري،  موسـى  وأبي  عبد اهللا،  جابر بن  عن 
ويحيى بن  مكحول،  عـن  ذلك  وروي  الزبير،  وعروة بن  والزهـري،  أبي ربـاح، 
وكان  ثـور.  وأبو  وإسـحاق،  وأحمـد،  والشـافعي،  مالـك،  قـال  وبـه  أبي كثيـر، 

الثوري. قال  كما  فقال  ذلك  بعد  رجع  ثم  كقولهم  يقول  األوزاعي 
مجمع  طهارة  نقض  يجوز  وال  طهارته  على  فهو  المرء  تطهر  إذا  أبو بكر :  قال 
الصالة،  في  ضحك  لما  طهارته  نقض  من  مع  حجة  وال  إجماع،  أو  نَّة  بسُّ إال  عليها 

الحجة. به  تقوم  ال  الحديث  من  والمرسل  مرسل،  أبي العالية  وحديث 
والنوم،  والبول،  الغائـط،  مثل  فيها  اختـالف  ال  التي  األحـداث  كانـت  وإذا 
فالضحك  الصالة؛  غير  وفي  الصالة،  في  الطهارة  تنقض  والريح  المذي،  وخروج 
ذلك  جعل  لمن  فالـالزم  األحداث،  كسـائر  حدثًا  يكون  أن  نفسـه  فـي  يخلـو  ال 
ال  أو  الصالة  غيـر  وفي  الصالة،  في  ضحك  إذا  المـرء  طهـارة  ينقـض  أن  حدثـًا 
ليس  ومرة  حدثًا  مرة  يجعله  أن  فأما  منه،  الطهارة  إيجاب  جائز  فغير  حدثًا  يكون 

فاعله. من  تحكم  فذلك  بحدث 
وال  عليها  ويبني  يتوضأ  صالته  في  المحدث  إن  الرأي :  أصحاب  قول  [ومن 
وأوجبوا  يستأنفها،  أن  وعليه  صالته  بطلت  الصالة  في  تكلم  ومن  صالته،  تفسد 
وإعادة  الوضـوء،  إعادة  عليـه  جعلوا  ثالثـًا؛  حكمًا  الصـالة  في  الضاحـك  علـى 
األحداث  سـائر  كحكم  وال  أشـبه،  به  هو  الذي  كحكم  جعلوه  هم  فال  الصالة، 
آخر  في  جلس  إذا  وقالـوا :  صالته.  علـى  تطهر  إذا  بنـى  ذلك  أصاب  مـن  التـي 
تّمت  فقد  يسلم  أن  قبل  من  ضحك  ثم  يسـلم  أن  قبل  من  التشـهد  مقدار  صالته 
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هذه  في  الضاحك  يخلـو  وليس  أخرى،  لصـالة  يتوضأ  أن  وعليه  هـذه،  صالتـه 
وضوء  فال  صالة  في  يكون  ال  أو  يعيدها،  أن  فعليه  صالته  في  يكـون  أن  الحـال 
صالة؛  في  وليس  يتوضأ  أن  وعليـه  صالة  في  يكون  أن  فأما  مذهبهم.  فـي  عليـه 

معقول. غير  فهذا  عليه  إعادة  ال  ألنه 
فجعلوا  عليه،  وضوء  فال  صالته  في  قذف  من  أن  على  العلم  أهل  أجمع  وقد 
أصحـاب  يوصـف  أن  يجـوز  وال  القـذف،  حكـم  مـن  أعظـم  الضحـك  حكـم 
 ﴾+   *  ﴿ فقـال :  كتابه  في  بالرحمـة  اهللا  وصفهـم  الذيـن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
بأنهم  فيهـم»  هو  الذي  القـرن  الناس  «خيـر  بـأن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  وخبـر   ،(٢٩ (الفتـح : 
وصفوهم  ولو  صالتهم،  في  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  خلف  تعالى  اهللا  يدي  بين  ضحكوا 

واهللا أعلم](١). بهم،  أولى  كان  به  وصفوهم  ما  بضد 
وهو  التبسـم،  منه  وجهين :  على  أصحابنا  قـول  في  الضحك  أبو سـعيد :  قـال 
معي.  قولهم  من  االتفـاق  بمعاني  الوضوء  ينقض  وال  قولهـم،  في  للصـالة  ناقـض 
للوضوء  ناقض  إنه  قولهم :  من  االتفاق  معاني  في  فيخرج  الضحك  من  القهقهة  وأما 
الصالة  في  القهقهة  الضاحك  على  أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يشـبهه  ما  جاء  وقد  والصالة. 

الصالة(٣). لمعنى  مزايل  الصالة  في  والضحك  والصالة(٢)،  الوضوء  نقض 

في  موجودة  غير  أعلم)  واهللا  بهم  أولى  المحدث...كان  إن  الرأي :  أصحاب  قول  (ومن  (١) العبارة 
 .(٢٢٩/١ - ٢٣٠) األوسط  في  وهو  اإلشراف،  كتاب 

ـ  مرسـًال  ـ  أبي العاليـة  عـن  ـ  لـه  واللفـظ  ـ  والدارقطنـي  أبي شـيبة  وابـن  عبد الـرزاق  (٢) روى 
فأمر  القـوم،  فضحك  بئـر  في  فتـردى  ضريـر  فجـاء  بأصحابـه  يصّلـي  كان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن 
كتاب  عبد الـرزاق،  (مصنـف  والصـالة  الوضـوء  يعيـدوا  أن  ضحكـوا  الذيـن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
أبي شـيبة،  ابن  مصنف   .٣٧٦/٢ رقـم ٣٧٦٠،  الصالة،  في  والضحـك  التبسـم  باب  الصـالة، 
الدارقطني،  ُسـنن   .٣٤١/١ رقم ٣٩١٧،  والوضوء،  الصالة  يعيد  كان  من  باب  الصالة،  كتاب 

 .(١٦٣/١ رقم ٦،  وعللها،  الصالة  في  القهقهة  أحاديث  باب  الصالة،  كتاب 
 .٢٢٦/١٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٩٣/٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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والغيبـة  الكـذب  مـن  الوضـوء  بـاب ٣٢ -]   (١١٤/١ - ١١٦ [(م ٥٠ - ٥١، 
المسلم : وأذى 

حجة  تدلُّ  أن  إال  طهارته،  على  فهو  الرجل  تطهر  إذا  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
طهارته. نقض  على 

القذف،  أن  على  األمصار  علماء  من  قوله  نحفظ  من  كل  وأجمع(١)  [م ٥٠] 
أهل  مذهب  كذلك  وضوءًا.  توجب  وال  طهارة،  تنقض  ال  والغيبة  الكذب،  وقول 
الشـافعي،  قول  وهو  وغيرهـم،  الـرأي،  أصحـاب  من  الكوفـة  وأهـل  المدينـة، 

وإسحق. وأحمد، 
والفجور  والكذب  والخيانة  السـرقة  له :  قيل  أنه  عباس  ابن  عن  روينـا  وقـد 
من  حدث  حدثان :  الحدث  ال،  قال :  الوضوء؟  أيوجب  يحل  ال  ما  إلـى  والنظـر 

أسفل. من  وحدث  فوق، 
وضوءًا؟  الـكالم  من  شـيء  في  تعلم  هل  لعطاء :  قلـت  جريج :  ابـن  وقـال 

الزهري. قول  وهذا  ال.  فقال :  غير،  أو  سباب 
من  يعظم  بما  تكلم  عمن  الوضوء  إسقاط  في  العلم  أهل  بعض  استدل  وقد 
حلفه :  فـي  فقال  حلف  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «مـن  قال  أبي هريـرة،  بحديـث  القـول 
بشيء». فليتصدق  أقامرك  تعال  لصاحبه :  قال  ومن  اهللا،  إال  إله  ال  فليقل :  الالت 

وضوءًا. قائله  على  يجعل  ولم  أبو بكر :  قال 

األمصار  علماء  من  عنه  يحفـظ  من  كل  وأجمع  (ومنه) :  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع،  بيان  (١) فـي 
هذا  وممن  وضوءًا.  ينقض  وال  طهارة  يوجب  ال  والغيبة  والكذب  الزور  وقول  القذف  أن  على 

وإسحق. وأحمد،  والشافعي،  والكوفيون،   /١٩٣/ المدني  مذهبه: 
عندنا  وكذلك  الخبيث.  الكالم  في  بالوضوء  أمروا  أنهم  األوائل  من  واحد  غير  عن  روينا  وقد 
أن  ثبت  بـل  وضوءًا،  الـكالم  يسـيئ  من  توجب  حجة  نعلـم  ال  ألننا  بـه  أمـر  ممـن  اسـتحباب 

بوضوء.  ذلك  في  يأمر  ولم  اهللا»،  إال  إله  ال  فليقل  بالالت  حلف  قال :  «من  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 



74
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

من  بالوضوء  أمروا  أنهـم  المتقدمين  من  واحد  غير  عن  روينـا  وقـد  [م ٥١] 
من  أتوضأ  ألن  قال :  أنه  مسعود  ابن  عن  وروينا  المسـلم،  وأذى  الخبيث  الكالم 

الطيب. الطعام  من  أتوضأ  أن  من  إلـّي  أحب  خبيثة  كلمة 
وحدث  اللسـان  حدث  حدثان :  الحدث  قال :  أنه  عباس  ابن  عن  روينا  وقد 

اللسان. حدث  وأشدهما  الفرج، 
المسلم. وأذى  الحدث  من  قال :  الوضوء؟  يعاد  مما  لعبيدة :  وقيل 

هذا  غير  في  ذكرنـاه  قد  حديث،  غير  البـاب  هذا  في  وروينـا  أبو بكـر :  قـال 
في  ذلك  بين  استحسـانًا  إال  ذلك  من  بالوضوء  أمـر  من  أحسـب  وال  الموضـع. 

حديثهم. ألفاظ 
الشرك  إلى  بذلك(١)  يحل  لم  ما  عليه  المتعمد  الكذب  أما  أبو سعيد :  قال 
وأما  [منه،  الطهـارة  بنقض  االختالف  أصحابنـا  قول  معاني  فـي  فيخرج  بـاهللا 
فيخرج  الغيبة  وأما  الطهارة.  تنقض  أنها  االتفاق  معاني  في  يخرج  فعلـه  الغيبـة 
افترق  كيف  ذلك  مـن  والعجب  الطهارة](٢).  ينقـض  وأنه  االتفاق  معانـي  فيـه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت  وقد  مثله.  فالكذب  باالتفاق  بالغيبة  ذلك  ثبت  فإذا  معناهما، 
الصوم  نقض  مـن  أقرب  الطهارة  ونقـض  بالغيبة(٣)،  الوضـوء  نقـض  يشـبه  ما 
العمد  على  الكفر  كالم  من  ذلك  أشبه  وما  الغيبة.  مثل  والكذب  ذلك،  بمعنى 

ذلك.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
المصنف  وفي  الشـرع.  بيان  في  موجودة  غير  وهي  الشـريعة،  قاموس  من  المعكوفين  بيـن  (٢) مـا 

التصويب.  بعض  إلى  محتاجة 
الوضوء  وتنقض  الصائم  تفطر  الغيبة  قال :  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عباس  ابن  عن  حبيب  الربيع بن  (٣) روى 
ابن  عن  أبو نعيم  وروى  رقم ١٠٥)،  الوضوء،  منه  يجب  ما  باب  الطهارة،  كتاب  الربيع،  (مسند 
أصبهان،  تاريخ  نعيـم :  (أبو  والصالة»  الوضوء  تنقـض  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «الغيبة  قال  قال:  عمـر 

 .(٢٤٩/٢ رقم ١٥٩١،  العبدي،  معاوية  يعقوب بن  محمد بن  ترجمة 
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على  معي  خارج  فهو  شـرك،  كفر  ال  النعمة  كفر  ويكفر  يكفـر،  ما  جميع  مـن 
هذا(١). معنى 

اإلبطيـن  مـسِّ  مـن  الوضـوء  بـاب ٣٣ -]   (١١٦/١ - ١١٧ [(م ٥٢ - ٥٣، 
ذبيحة» : ذبح  ثم  توضأ  «رجل  مسألة  والرفغين. 

فيمن  قاال  أنهما  عمر  وابن  الخطاب،  عمر بن  عن  روينا(٢)  [م ٥٢]  [* ش] : 
عباس،  ابن  [وعن  منهمـا.  أحد  عن  ذلك  يثبت  وال  الوضـوء.  عليه  إبطـه :  مـسَّ 
مسَّ  من  قال :  أنه  عكرمة  وعن  شيء](٣).  عليه  فليس  إبطه  الرجل  مس  إذا  قال : 
قول  وهذا  توضأ.  رفغيه  أو  أنثييه  مس  إذا  قال :  أنه  عروة  وعن  فليتوضـأ.  مغابنـه 
الحسن البصري، والحارث العكلي، وبه قال مالك بن أنس، والليث، والشافعي، 

الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد، 
فال  واحد،  حكم  البـدن  وسـائر  واألرفاغ،  اإلبط،  مّس  حكم  أبو بكر :  قـال 
الوضوء. عليه  إن  قال :  من  مع  حجة  وال  بحجة،  إال  منه  الوضوء  إيجاب  يجوز 
ذبيحة،  ذبح  ثم  توضأ  رجل  في  قال  أنه  البصري  الحسن  عن  وروينا  [م ٥٣] 
أهل  بعض  قال  وقـد  ثابتًا.  الحسـن  عن  ذلك  أحسـب  وال  الوضوء.  يعيد  قـال : 

قامـوس  السـعدي :   .١٨٩/٤ المصنـف،  الكنـدي :   .١٩٣/٨ - ١٩٤ الشـرع،  بيـان  (١) الكنـدي : 
 .٢١٨/١٦ - ٢١٩ الشريعة، 

ومغابنه  إبطه  مسَّ  من  على  وليس  اإلشراف) :  كتاب  (ومن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 
والحسن  أحمد،  قال  وبه  عليه،  شيء  ال  إبطه :  مس  فيمن  قال  أنه  عباس  ابن  عن  روينا  وضوء. 
وإسحق  وأحمد،  والشافعي،  سـعد،  والليث بن  أنس،  ومالك بن  العكلي،  والحارث  البصري، 
عنه.  مجهول  رجل  عـن  ألنه  عنه؛  روي  ما  عمر  عـن  يثبت  وال  الرأي.  وأصحـاب  ثـور،  وأبـو 

ثابتًا.  منهما  واحد  وليس  مجاهد،  ليث بن  رواه  عمر  ابن  وحديث 
األوسـط،  من  واختصره  المحقق  نقله  فيما  اإلشـراف  كتاب  في  موجود  غير  المعكوفين  بين  (٣) ما 

هنا.  وضعه  ناسب  وقد  المسندة،  اآلثار  ضمن  األوسط  في  وهو 
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الذبح  قبل  يتوضأ  أي:  فليتوضأ،  يذبح  أن  أراد  إذا  مراده  يكون  أن  يجوز  العلم : 
بطنه  وعلى  صلى  أنه  مسـعود  ابن  عن  روينا  وقد  ذبح.  إذا  الطهارة  علـى  ليكـون 

يتوضأ. ولم  نحرها  جزور  من  ودم  فرث 
وأصحاب  الشـافعي،  قال  وبه  وضوءًا،  ذبح  مـن  على  يـرى  ال  مالـك  وكان 
يوم  بدنة  وسـتين  ثالثًا  حجتـه  في  بمنى  «نحـر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  وقـد  الـرأي، 

بكبشين». «ضحى  أنه ملسو هيلع هللا ىلص  وثبت  النحر»، 
تطهر  ومن  وضوءًا،  لذلك  أحدث  أنه  غيره  وال  جابر،  يذكر  لم  أبو بكر :  قال 
أو  ُسنٌَّة،  أو  كتاٌب،  الوضوء  عليه  يوجب  حدثًا  يحدث  أن  إال  طهارته،  على  فهو 

اتفاق(١).
معنى  فال  العورات  سوى  ما  البدن  من  وغيره  اإلبط  مس  أما  أبو سعيد :  قال 
تعارض  لم  مـا  وغيره،  الذبح  مـن  المباحة  األفعـال  جميع  كذلـك  بـه،  للنقـض 
نَّة  والسُّ الكتاب  بحكم  توضأ  من  وأما  به.  الطهارة  لنقض  معنى  فال  نجاسة،  البدن 
عليه  المجتمع  غير  أصحابنا  قول  في  االختالف  معاني  في  ينقضه  فال(٢)  واالتفاق 
طريق  من  العلـم  أهل  قول  مـن  االختالف  من  واإلجمـاع  ـنَّة  والسُّ الكتـاب  مـن 
حكم  وهو  الدين  أحكام  إال  ينقضه  ال  قال:  فكما  الدين  أحكام  في  وأمـا  الـرأي. 

إجماع(٣). أو  نَّة  سُّ أو  كتاب 

الشـرع  بيان  التصرف.وفي  بعض  مع  األوسـط  كتاب  من  المنقول  اإلشـراف  كتاب  فـي  (١) هكـذا 
ثالثة  بمنى  نحر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  وقد  وضوء.  ذبيحة  ذبح  من  على  وليس  الشريعة :  وقاموس 
ما  جملة  في  العلـم  أهل  عامة  قـول  وهذا  طهارة،  لذلك  أحـدث  أنه  نعلم  ولـم  بدنـة،  وسـتين 

إجماع.  أو  نَّة  سُّ أو  كتاب  طهارته  تنقض  أن  إال  طهارته  على  فهو  تطهر  من  أن  به  يحسب 
عليه  المجتمع  من  أصحابنا  قـول  في  االختالف  معاني  من  ينقضه  فقـد  الشـريعة :  قاموس  (٢) فـي 

الخ.  نَّة..  والسُّ الكتاب  من 
 .٢٨٠/١٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٧٩/٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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اإلسالم : إلى  رجع  ثم  ارتد  من  باب ٣٤ -]   (١١٨/١ [(م ٥٤، 
فكان  إليه؛  رجع  ثم  طاهر  وهو  اإلسالم  عن  ارتد  فيمن  واختلفوا(١)  [* ش] : 
اإلسالم  حجة  حجَّ  كان  إن  وكذلك  الوضوء،  استأنف  تاب  إذا  يقول :  األوزاعي 
قول  مثل  الـرأي  أصحـاب  وقال  العمـل.  يسـتأنف  الحـج،  بعد  إليـه  رجـع  ثـم 
فهو  تيمم  كان  وإن  الوضـوء،  في  عليه  إعـادة  ال  وقالوا :  الحـج،  فـي  األوزاعـي 
ثم  ارتد  إذا  يقول :  أبو ثور  وكان  الحج.  في  األوزاعي  مالك  ووافق  تيممه.  على 

إلـّي. أحب  ويغتسل  يتيمم،  أو  يتوضأ  أن  وعليه  التيمم،  له  يجز  لم  أسلم 
الغسل،  عليه  المشرك  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
إذا  المشـرك  على  الغسـل  ثبوت  في  اختالفًا  عنهم  أعلم  وال  مثلـه،  المرتـد  وإن 
باختالف،  فيه  قيل  أنه  فأرجو  نيـة  أو  باعتقاد  ارتد  من  وأما  فعل،  أو  بقـول  ارتـد 
إذا  الغسـل،  عليه  وقيل :  الوضوء.  عليه  وقيل :  عليه.  غسـل  ال  قيل :  أنه  وأرجو 
مشـرك  وهو  نية،  وال  بقـول  ـ عندي ـ  ردتـه  في  فـرق  فال  وردتـه.  شـركه  ثبـت 

عندي(٢). الغسل  ثبوت  معاني  ويلحقه 

وأخـذ  األظفـار  قـص  مـن  الوضـوء  بـاب ٣٥ -]   (١١٨/١ - ١١٩ [(م ٥٥، 
والشعر : الشارب 

طائفة :  فقالت  وأظفاره؛  شعره  من  أخذ  ثم  توضأ  فيمن  واختلفوا(٣)  [* ش] : 

اإلسالم  عن  ارتد  فيمن  واختلفوا  اإلشراف) :  كتاب  (ومن  الشريعة :  وقاموس  الشرع،  بيان  (١) في 
حج  كان  إن  الحج  ويعيد  الوضوء  يسـتأنف  يقول :  األوزاعي  فكان  إليه؛  رجع  ثم  طاهـر  وهـو 
الوضوء،  إعادة  عليـه  يوجبوا  ولم  الحج،  في  كقوله  الـرأي  أصحاب  وقال  العمـل.  ويسـتأنف 
أبو ثور :  وقال  الحج.  في  واألوزاعي  مالك،  ذلك  ووافـق  متيممًا،  كان  إن  تيممه  على  قالـوا : 

 . إليَّ أحب  والغسل  يتيمم  أو  يتوضأ  أن  وعليه  التيمم،  يجزه  لم  أسلم  ثم  ارتد  إذا 
 .١٩٦/١٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٢٣/٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

من  وأخذ  أظفـاره  قّص  ثـم  الرجل  ر  تطهَّ إذا  (ومنـه) :  الشـريعة :  وقامـوس  الشـرع،  بيـان  =(٣) فـي 
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والحكم،  وعطاء،  البصري،  الحسـن  قول  هذا  طهارته،  على  وهو  عليه  شـيء  ال 
وإسحاق بن  والشافعي،  الثوري،  وسفيان  واألوزاعي،  مالك،  قال  وبه  والزهري، 
وقد  وضوءًا،  اليوم  عليه  يوجـب  أحدًا  أعلم  وال  وأصحابه.  والنعمـان،  راهويـه، 
على  يدل  حدثًا  يحدث  أن  إال  طهارته،  على  فهو  تطهر  من  أن  مضى  فيما  ذكرت 
ذلك  من  بالوضوء  أمر  من  مع  وليس  إجماع،  أو  ُسنَّة،  أو  كتاٌب،  طهارته  انتقاض 
من  واألظفار  الشارب  «أخذ  أن  على  دالة  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األخبار  بل  حجة، 

اللحية». وإعفاء  الشارب  بقص  «أمر  وأنه  الفطرة»، 
وتقليم  الشـارب،  وقص  واالسـتحداد،  االختتان،  خمس :  قال ملسو هيلع هللا ىلص :  «الفطرة 

اإلبط». ونتف  األظفار، 
الذي  الكتـاب(١)  فـي  ذكرته  وقـد  كثير  حديث  البـاب  وفـي  أبو بكـر :  قـال 
من  الشـارب  قص  قال :  أنه  عباس  ابن  عن  وروينا  الكتاب.  هذا  منـه  اختصـرت 
ومم  قال :  تتوضأ؟  أال  لـه:  فقيل  أظفـاره،  قلم  أنه  عمر  ابن  عـن  وروينـا  الديـن. 

كيسان. أمه  سمته  الذي  من  أكيس  ألنت  أتوضأ؟ 
عن  ذلك  روي  توضـأ.  شـاربه  جذ  أو  أظفاره،  قض(٢)  مـن  طائفـة :  وقالـت 
كذلك  الماء.  يمسـه  آخرون:  وقال   أبي سـليمان.  وحماد بن  والحكم  مجاهـد، 

والحكم. والشعبي،  والنخعي،  عطاء،  قال 

والثوري،  ومالك،  والزهري،  والحكم،  البصري،  الحسن  قال  كذلك  طهارته.  على  فهو  شعره 
 /١٧٩/ خمس :  قال :  «للفطرة  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  بزمرتهم.  ومن  والنعمان،  واألوزاعي، 
مجاهد،  عن  روينا  وقـد  اإلبط».  ونتف  األظفار  وتقليم  الشـارب  وقص  واالسـتحداد  االختتـان 
أحد  من  يخلـو  ذلك  وليس  شـاربه.  جزَّ  أو  شـاربه  قّصـر  من  قالـوا :  أنهـم  وحمـاد  والحكـم، 
اإليجاب  جهة  من  قالوا  كانوا  إن  وإما  يجب،  ذلك  فليس  استحبابًا  قالوا  يكونوا  أن  إما  معنيين : 

الماء.  يمسه  والشعبي :  والنخعي،  عطاء،  وقال  حجة.  ذلك  على  يدل  فليس 
الموضع.  هذا  غير  في  ذكرته  ..وقد   : (٢٣٩/١) األوسط  (١) في 

المهملة).  (بالصاد  قص  األوسط  (٢) في 

=
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قيل،  كما  أصحابنا  قول  معاني  على  يخرج  كله  هذا  أن  معي  أبو سعيد :  قال 
القول :  بعض  وفـي  بالماء.  ذلك  مواضـع  يمسـح  أن  هذا :  في  قولهـم  وأوسـط 

عليه(١). ليس  وقيل :  عليه.  القول :  بعض  وفي  له،  يستحب 

الغضب]. من  الوضوء  باب ٣٦ -   (١١٩/١ - ١٢٠ [(م ٥٦، 

الحدث : في  يشك  المتطهر  باب ٣٧ -]   (١٢٠/١ - ١٢١ [(م ٥٧، 
الشـيء  إليه  يخيل  الرجل  في  قال  أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثابت(٢)  [* ش] : 

ريحًا». يجد  أو  صوتًا  يسمع  حتى  ينتقل  «ال  فقال :  الصالة،  في 
أبو بكر : قال 

على  فهو  الحـدث  في  وشـك  الطهارة،  تعيـن  عليـه  كان  مـن  فـكل  [م ٥٧] 
وهو  الحدث  في  شـك  وإن  بالحدث،  يوقن  حتى  طهارته  من  به  أيقن  مـا  أصـل 

بالحدث. يستيقن  حتى  ينصرف  لم  الصالة  في 
والشافعي،  العراق،  وأهل  الثوري،  سـفيان  مذهب  على  وهذا  أبو بكر :  قال 

 .٢٦١/١٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٧٩/٨ - ١٨٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
المرء  أيقن  وإذا  أبو بكر :  قال  اإلشراف) :  كتاب  (من  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 
العراق  وأهل  الثـوري،  مذهب  وهـذا  طهارته.  على  فهو  الحـدث  في  شـك  ثـم  الطهـارة 
العلم.  أهل  وعوام  أحمد،  قال  وبه  الرأي،  وأصحاب  واألوزاعي،  وأصحابه  والشـافعي، 
يتوضأ،  فإنه  الصالة  في  يدخل  أن  قبل  وضوئه  في  شك  إن  قال :  أنه  الحسن  عن  وروي 
شـك  الذي  في  مالك  قاله  ثالث  قول  وفيه  صالته.  في  مضى  الصالة  في  وهو  شـك  وإن 
يسـتحكه  ال  ذلك  كان  فإن  وضوئه،  على  وهو  كثيرًا  يسـتحكه  ذلك  كان  إن  الحدث:  في 
إلى  شـكا  قال :  أنه  زيد  عبد اهللا بن  بخبر  اسـتدالالً  نقول  األول  وبالقول  وضوؤه.  فعليه 
أو  صوتًا  يسـمع  حتى  ينتقل  فقال :  «ال  الصـالة  في  الشـيء  إليه  يخيل  الرجـل  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 

ريحًا».  يجد 
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حنبل،  أحمد بن  قـول  وهو  الرأي،  وأصحـاب  األوزاعي،  قـال  وبه  وأصحابـه، 
نقول. وكذلك  العلم،  أهل  وعوام 

إذا  قال :  أنه  الحسـن  عن  يروى  أحدهما  آخران :  قوالن  المسـألة  هذه  وفي 
دخل  بعدما  شـك  وإن  يتوضأ،  فإنه  الصالة  في  يدخل  أن  قبل  وضوئه  في  شـك 

صالته. في  يمضي  فإنه  الصالة  في 
ذلك  كان  إن  الحدث :  في  يشـك  الذي  في  قال  مالك،  قول  الثانـي  والقـول 

الوضوء. فليعد  يستنكحه  ال  ذلك  كان  وإن  طهارته،  على  فهو  كثيرًا  يستنكحه 
يزيله  فال  الوضوء  ثبت  إذا  أنـه  أصحابنا :  قول  من  التواطؤ  أبو سـعيد :  قـال 
به  حدثًا  أحدث  قد  أنه  المتوضئ  يسـتيقن  حتى  له،  المعارضة  باألحداث  الشـك 
في  أنه  فمعي  يتوضأ؛  لم  أو  أتوضأ  الوضوء  في  شـك  إذا  وأما  وضوؤه.  انتقض 
الصالة  في  يدخل  وال  الوضوء،  فعليه  الصالة  في  يدخل  لم  ما  إنه  قولهم :  بعض 
يتوضأ؛  لـم  أو  أتوضأ  شـك  ثم  الصالة  في  دخـل  فإذا  يقيـن،  علـى  بوضـوء  إال 
الصالة،  حكـم  في  لدخوله  عليـه  وضوء  ال  إنـه  قولهم :  مـن  يخرج  أنـه  فمعـي 

الوضوء. بحكم  إال  الصالة  في  يدخل  ال  أنه  الحكم  له  وموجب 
أم  أتوضأ  فشك  حد  عليه  وبقي  الصالة  يتم  لم  ما  إنه  قولهم :  من  أنه  ومعي 

الصالة(١). وإعادة  الوضوء  فعليه  ذلك  على  له  يثبت  ولم  يتوضأ   /١٣١/ لم 

بعـد  الفـرج  نضـح  اسـتحباب  بـاب ٣٨ -   (١٢١/١ - ١٢٤ [(م ٥٨ - ٥٩، 
به]. الشك  وينزع  الشيطان  وساوس  به  ليدفع  الوضوء 

 .١٣٦/١٦ - ١٣٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٣١/٨ - ١٣٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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بماء  الوضوء  في  العلم  أهـل  اختالف  بـاب ١ -]   (١٢٤/١ - ١٢٦ [(م ٦٠، 
البحر(١) :

البحر :  في  قال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  اإلشراف) :  كتاب  (من  [* ش] : 
طهور»  البحر  «ماء  قال :  عنه  روينا  وممن  ميتته»،  والحل  ماؤه  الطهـور  «هـو 
وبه  عامر،  وعقبة بن  عبـاس،  وابن  الخطاب،  وعمر بـن  الصديق،  أبو بكـر 
وسـفيان  المدينة  وأهل  ومالك،  البصري،  والحسـن  وطاووس،  عطاء،  قال 
وأحمد بن  والشـافعي،  الشـام  وأهل  واألوزاعي،  الكوفـة  وأهـل  الثـوري، 
التيمم  البحر(٢) :  ماء  من  الوضوء  في  قال  أنه  عمر  ابن  عن  روينا  وقد  حنبل، 

منه. إلـّي  أحب 
نار،  هذا  بحركـم  تحت  إن  قـال :  أنه  العاص  عمرو بـن  عبد اهللا [بـن  وعـن 
أبحر  سـبعة  عد  حتى  بحر،  النار  وتحت  نار،  البحر  وتحـت  بحر،  النـار  وتحـت 

وأكثر  الشـرع،  بيان  في  هو  مما  أطول  وهو  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتاب  (١) نّص 
الشرع. بيان  في  يذكروا  لم  أعالم  وفيه  تفصيالً، 

إلخ.  التيمم..  أن  ماء  من  الشرع :  بيان  (٢) في 
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أعجب  والتيمم  الجنابـة،  من  الغسـل  وال  الوضوء  منه  يجـزي  ال  أنـور،  وسـبعة 
إلي](١).

إثبات  أصحابنا  قـول  في  يوجـب  االتفاق  معاني  أن  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
للمعارضة  معنى  وال  المطهر،  الطهور  الماء  من  وأنه  البحر،  بمـاء  التطهر  إجـازة 

مضى(٢)(٣). ما  يثبت  لم  ما  ماء،  كله  الماء  ألن  البحر؛  ماء  في  للقول 

الحميم(٤) : بالماء  الوضوء  باب ٢ -]   (١٢٦/١ - ١٢٧ [(م ٦١ - ٦٢، 
في  داخل  المسـخن  الماء  أبو بكر :  قال  اإلشـراف) :  كتاب  (ومن  [* ش] : 

بها](٥). يتطهروا  أن  الناس  أمر  التي  المياه  [جملة 
الخطاب،  عمر بن  المسخن  بالماء  الوضوء  رأى  أنه  عنه  روينا  وممن  [م ٦١] 
أهل  من  يحفـظ  من  كل  قـال  وبه  مالك،  وأنس بـن  عمـر،  وابن  عبـاس،  وابـن 
قول  هو  وقال :  عبيد(٦)،  وأبو  الشافعي،   /٥/ قال  وكذلك  الكوفة،  وأهل  المدينة 

المسخن. بالماء  الوضوء  كره  فإنه  مجاهد  غير  جميعًا،  والعراق  الحجاز  أهل 
عليه. نقف  ما  معنا  لذلك  وليس  أبو بكر :  قال 

غير  الوضوء  أن  علـى  العلم  أهل  مـن  عنه  نحفظ  مـن  كل  وأجمـع  [م ٦٢] 

التيمم  الجنابة،  من  وال  الوضوء  من  يجزي  ال  قال:  أنه  عمر  عبد اهللا بن  وعن  الشـرع :  بيان  (١) في 
منه.  إلـّي  أعجب 

مضاف.  ماء  لعله  مضى  ما  يثبت  لم  ما  الشريعة :  قاموس  (٢) في 
 .٣٤/١٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٥/٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

وأكثر  الشـرع،  بيان  في  هو  مما  أطول  وهو  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتاب  (٤) نّص 
الشرع.  بيان  في  يذكروا  لم  أعالم  وفيه  تفصيالً، 

مياه.  في  ..داخل  الشرع :  بيان  (٥) في 
عبيدة.  وأبو  الشرع :  بيان  (٦) في 
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بماء  إال  الطهـارة  تجوز  وال  العصفـر(١)،  وماء  الشـجر،  وماء  الورد،  بمـاء  جائـز 
الماء. اسم  عليه  يقع(٢)  مطلق 

المضافة،  الميـاه  من  أولى  فهـو  الطهور(٣)  المـاء  وجد  إذا  أبو سـعيد :  قـال 
للماء  المشبه  الماء  ووجد  الطهور  الماء  يوجد  لم  وإذا  وغيرها،  األشجار،  ومياه 
مقامه  يقوم  أو  الطهور  الماء  يزيل  ما  معنى  يزيل  أنه  به  يستبدل(٤)  بمعنى  الطهور، 
باالسم  أشبه  قد  ألنه  وجوده؛  بعد  لتركه  معنى  فال  وضوء،  أو  نجاسـة  غسـل  في 
دون  به  يكتفي  أن  االختالف  معاني  ـ عندي ـ  ذلك  في  ويلحقه  المراد.  والمعنى 
التيمم(٥). مع  يستعمل  أن  االحتياط  في  ويعجبني  التيمم،  مع  يستعمل  أو  التيمم، 

بالنبيذ(٦) : الوضوء  باب ٣ -]   (١٢٧/١ - ١٣٠ [(م ٦٣ - ٦٥، 
الوضوء  أن  على  العلم  أهل  أجمع  اإلشراف) :  كتاب  (من  [م ٦٣]  [* ش] : 

جائز. بالماء 
األشربة  من  بشيء  يجوز(٧)  ال  والوضوء  االغتسال  أن  على  وأجمعوا  [م ٦٤] 

النبيذ. سوى 

العرب  بأرض  نبات  بالضم،  الُعصفر   : (٢٥٧/٦) اللسان  عن  نقًال  اإلشـراف  كتاب  محقق  (١) قال 
وبري.  ريفي  نوعان :  وهو  وغيرها،  الثياب  به  يصبغ 

يجوز  وال  ..العصفر،  الشـريعة :  قاموس  وفي  الماء.  اسـم  يقع  عليه  ..مطلق  الشـرع :  بيان  (٢) في 
مطلق.  بماء  إال 

الطهور.  المطلق  الماء  الشريعة :  قاموس  من  األول  الموضع  (٣) في 
يستدل.  الشريعة :  قاموس  (٤) في 

 .٣٥/١٧ - ٣٦  .٤٣٧/١٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٥/٨ - ٦ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
وأكثر  الشـرع،  بيان  في  هو  مما  أطول  وهو  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتاب  (٦) نّص 

الشرع.  بيان  في  يذكروا  لم  أعالم  وفيه  تفصيالً، 
النبيذ.  سوى  األشربة  من  شيء  يجزي  ..ال  الشرع :  بيان  (٧) في 
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ال  طائفة :  فقالـت  الماء؛  عـدم  عند  بالنبيـذ  الطهـارة  فـي  واختلفـوا  [م ٦٥] 
غير  يجزيه  ال  تيمـم،  المـاء  يجد  لم  فـإن  خاصـة،  بالمـاء  إال  الوضـوء  يجـوز(١) 
وكذلك  ذلك]،  ونحو  بالنبيذ  يتوضأ  ال  مالك :  مالك، [وقال  مذهب  هذا  [ذلك]، 
الوضوء  عطاء  وكره  ويعقـوب،  حنبل،  وأحمد بن  عبيـد(٢)،  وأبو  الشـافعي،  قال 

بالنبيذ. االغتسال  أبو العالية  وكره  باللبن، 
باللبن،  توضؤوا  فقال :  باللبن  الوضوء  عن  سئل  أنه  عباس  ابن  عن  وروينا(٣) 
يثبت  ال  بإسناد  علي  عن  روينا  وقد  بالصعيد.  فليتيمم  ماء(٤)  أحدكم  يجد  لم  إذا 
واألوزاعي.  البصري،  الحسن  قال  وبه  بالنبيذ،  بالوضوء  بأسًا  يرى  ال  كان  أنه  عنه 
راهويه :  إسـحاق بن  وقال  الماء.  يجـد  ال(٥)  لمن  وضـوء  النبيذ  عكرمـة :  وقـال 
الماء  في  ألقيت  تمرات  أبو العالية :  وصف  كما  جاز.  بالنبيذ  وتوضأ  ابتلي  إن(٦) 

إلـّي. أحُب  وجمعهما  التيمم،  من  إلـّي  أحب  فهو  اللون،  غير  حتى 
التمر،  بنبيذ  إال  األشربة  من  بشيء  يجزي  ال  الوضوء  إن  وهو :  رابع،  قول  وفيه 

/٣٥/ يتيمم.  ثم  به  يتوضأ  الحسن] :  محمد [بن  وقال  النعمان(٧).  قول  هذا 

يجزي.  ال  الشرع :  بيان  (١) في 
عبيدة.  وأبو  الشرع :  بيان  (٢) في 

فليتيمم،  الماء  أحدكم  يجد  لم  إذا  باللبن،  يتوضأ  ال  قال :  أنه  عباس  ابن  وعن  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  يرى..  ال  كان  أنه  عنه  إثباتًا  وليس  علي،  عن  روينا  وقد 

الماء.   : (٢٥٤/١) األوسط  (٤) في 
لم.  الشرع :  بيان  (٥) في 

التيمم،  من  لـي  أحب  حلو  بالنبيذ  الوضـوء  في  راهويه  إسـحاق بن  ..وقال  الشـرع :  بيـان  (٦) فـي 
منه.  إلـّي  أحب  وجميعهم 

يتوضأ  أن  يجزي  ال  النعمان :  قاله  رابع،  قول  وفيه   : (٢٥٥/١) واألوسـط  اإلشـراف  كتاب  (٧) في 
والعسل،  الزبيب  بنبيذ  يتوضأ  أن  له  ليس  قال :  أنه  عنه  وحكي  التمر،  نبيذ  إال  األشربة  من  حتى 

األنبذة.  لسائر  وال 
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   ¼    »   º   ¹ ﴿ لقوله :  الماء  بغير  تجزي  ال  الطهارة  أبو بكر :  قال 
وفرض  بالماء،  الطهارة  ذكره  جل  ففرض   ،(٦ المائدة :   .٤٣ (النساء :   ﴾¾    ½
عن  وروينا  بالصعيد،  التيمـم  والمسـافرين  المرضى  من  الماء  يجد  لم  من  علـى 
عشـر  الماء  يجد  لم  وإن  المسـلم  وضوء  الطيب  قـال :  «الصعيد  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص : 

خير»(١). ذلك  فإن  بشرته  فليمسسه  الماء  وجد  فإذا  سنين، 
مسـعود،  ابن  حديث  بالنبيذ  الوضوء  فيه  ذكر  الذي  والحديث  أبو بكر :  قال 
بصحبـة(٣)  يعـرف  ال  مجهـول  وهـو  أبو زيـد  رواه  الـذي  ألن  ثابتـًا(٢)؛  وليـس 

مسعود]. عبد اهللا [بن 
ثبوت  من  يتعد(٤)  لم  معنى  أو  باسم،  الماء  أشـبه  ما  أنه  معنا  أبو سـعيد :  قال 
أشبهه  وما  النبيذ  كان  المضافة  المياه  توجد  لم  إذا  فأما  معانيه،  أحكام  في  أشباهه 
معنى  ذلك  مـع  ويلحقه  يشـبهه  لم  وإن  المعنـى،  فـي  للماء  مشـبهًا  الخـل  مـن 
نزل  وإن  الطهـور،  الماء  عـدم  عند  المضافة  الميـاه  في  وصفنا  كمـا  االختـالف 
ما  ألن  معانيه؛  ولحـوق  شـبهه  من  يتعر(٦)  لم  االعتبار  في  ذلك  بمنزلـة  اللبـن(٥) 
استعمال  االحتياط  مع(٧)  أعجبنا  ذلك  كان  وإذا  عدمه،  عند  مثله  فهو  الشيء  أشبه 

التيمم. مع  ذلك 

..وروينا  الشـرع :  بيان  وفي   .(٢٥٧/١) واألوسـط  الباب،  هذا  قبل  اإلشـراف  كتاب  في  (١) هكذا 
الماء  وجد  فـإذا  سـنين،  عشـر  ماء  يجد  لم  ما  المسـلم  طهور  الطيب  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «الصعيد  عـن 

خيرًا».  ذلك  فإن  بشرته  فليمسه 
ثباتًا.  الشرع :  بيان  (٢) في 

بصحة.  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  أشباهه..  ثبوت  يتعر  لم  الشريعة :  قاموس  (٤) في 

الماء.  الشريعة :  قاموس  (٥) في 
يتغير.  لم  الشرع :  بيان  (٦) في 
من.  الشريعة :  قاموس  (٧) في 
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زالل  ماء  فقال :  بالنبيذ؟  الوضوء  عن  سئل  أنه  عباس  ابن  عن  جاء  أنه  ومعنا 
بالنبيذ(١). الوضوء  إجازة  معناه  وكان  حالل،  وتمر 

الطعـام  مـن  الحـالل  يخالطـه  المـاء  بـاب ٤ -]   (١٣٠/١ - ١٣١ [(م ٦٦، 
ذلك(٢) : وغير  والشراب 

الطعـام  المـاء  خالـط  إذا  يقـول:  الشـافعي  كان  الكتـاب) :  (ومـن  [* ش] : 
قال  وإسحاق،  أحمد،  قال  وبه  به.  يتوضأ  لم  فيه  مستهلكًا  الماء  وكان  والشراب 
مثل(٣)  وذلك  به،  يتوضأ  أن  بأس  فال  فيه  مسـتهلكًا  الماء  يكن  لم  وإن  الشـافعي : 

إسحاق. قال  وكذلك  والقطران(٤)،  البان  الماء  في  يقع  أن 
فيه  يبل  الذي  بالمـاء  وال  بالماء،  الممـزوج  بالعسـل  يتوضأ  ال  مالك :  قـال 

الخبز.
لم  أو  لونه  غيـرت  ماء،  فـي  ُبلَّت  كسـر  في  الزهري  قاله  ثـان،  قـول  [وفيـه 

به](٥). يتوضأ  قال :  تغيره، 
نقول. الشافعي  قال  كما  أبو بكر :  قال 

 .٤٣٤/١٦ - ٤٣٥ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٣٥/٨ - ٣٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
وأكثر  الشـرع،  بيان  في  هو  مما  أطول  وهو  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتاب  (٢) نّص 

الشرع.  بيان  في  يذكروا  لم  أعالم  وفيه  تفصيالً، 
يقع  أن  وذلك  الشريعة :  قاموس  وفي  والقطران.  النار  الماء  في  يقع  أن  وذلك  الشرع :  بيان  (٣) في 

ـ .  والقطران  النار  في 
(٤) قال محقق كتاب اإلشراف : البان شجر يسمو ويطول، وثمرته لها حب، ومن ذلك الحب يستخرج 
عصارة  وسكون،  الثاني  وكسر  األول  بفتح  والقطران :   .(٢١٨/١٦ اللسان :  عن  (نقالً  البان  دهن 

 .(٤١٦/٦ - ٤١٧ اللسان :  عن  (نقالً  الصنور  ثمر  عصير  هو  وقيل :  ونحوهما،  واألرز  األبهل 
في  الزهري :  وقـال  الشـريعة :  قاموس  وفي  الشـرع.  بيان  في  موجود  غير  المعكوفيـن  بيـن  (٥) مـا 

به.  يتوضأ  لم  يتغير؛  لم  أو  لونه،  فغير  ماء  في  بال  كبش 
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من  عارضه  فيما  مسـتهلكًا  الطهور  الماء  يكن  لم  ما  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قال 
والوضوء  طهور،  ماء  فهو  واسـمه؛  للونه  مزيالً  أو  إليه  مضافًا  يكون  حتى  الطهـارة 
غير  على  الذي  الطهور  فالماء  مسـتعمالً  كان  أو  المضاف  يجد  كان  فإذا  جائـز،  بـه 
استعمالها  كان  المياه؛  هذه  ووجدت  الطهور،  الماء  يوجد  لم  وإن  أولى.  الصفة  هذه 
االختـالف،  معانـي  ويلحقهـا  المعنـى،  أو  باالسـم  لشـبهها  باالسـتدالل(١)  جائـزًا 
كان  الطهور  بالمـاء  الشـبه  يلحقه  ما  وكل  بعض،  من  أولى  االعتبـار  فـي  وبعضهـا 

غيره(٢). إلى  االسم  في  منتقالً  الماء  يكن  لم  ما  غيره  معه  وجد  ثم  بالتعبد،  أولى 

اآلجن : بالماء  الوضوء  باب ٥ -]   (١٣٢/١ [(م ٦٧، 
على  العلم  أهل  من  عنه(٣)  نحفظ  من  كل  أجمع  الكتـاب) :  (ومـن  [* ش] : 
 /٦/ غير  مـن  الموضع]  في  مكثـه  طال  قد  [الـذي  اآلجـن  بالمـاء  الوضـوء  أن 

سيرين. ابن  عن  روي  شيئًا  [إال  جائز،  [فيه]  حلت  نجاسة 
وممن كان ال يرى بالوضوء بالماء اآلجن بأسًا: الحسُن البصري، وعبد اهللا بن 

راهويه](٤). وإسحاق بن  عبيد،  وأبو  والشافعي،  أنس،  ومالك بن  المبارك، 
يتغير  حتى  بالمكان  [وركوده]  مكثه  يطول  الذي  اآلجن  أبو عبيد(٦) :  قـال(٥) 

تخالطه]. نجاسة  غير  [من  ريحه  أو  طعمه 

باالستبدال.  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٣٧/١٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٦/٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

إلخ.  على..  قوله  ..نحفظ  الشرع :  بيان  (٣) في 
البصري،  والحسـن  بأسـًا،  به  بالوضوء  يرى  ال  كان  ممن  سـيرين  ابن  أن  غير  الشـرع :  بيان  (٤) في 

وإسحاق.  عبيدة  وأبو  والشافعي،  المبارك  وابن  ومالك، 
 .(٢٥٩/١ - ٢٦٠) األوسط  في  موجود  وهو  اإلشراف،  كتاب  في  يذكر  لم  هذا  أبي عبيد  (٥) قول 

أبو عبيدة.  الشرع :  بيان  (٦) في 
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وبقول  اآلجـن،  بالماء  الوضـوء  يكـره  سـيرين  ابـن  وكان  أبو بكـر :]  [قـال 
نقول(١). الحسن 

إبطاؤه  يضيره  فال  وصفنا  ما  على  وجوهره  الماء  اسم  ثبت  ما  أبو سعيد :  قال 
عن  يزيله  لقول  اعتـراض  ألنه  طهور؛  ماء  وهو  البقاع،  مـن  غيره  وال  اإلنـاء  فـي 

لغيرها(٢). وال  المعاني  من  بذلك  حكمه 

النجاسة(٣) : يخالطه  القليل  الماء  باب ٦ -]   (١٣٢/١ - ١٣٨ [(م ٦٨ - ٧١، 
الماء  أن  على  العلم  أهل  أجمع  اإلشـراف) :  كتاب  (ومن  [م ٦٨]  [* ش] : 
أو  لونًا،  أو  طعمًا،  الماء  النجاسة  فغيرت  نجاسة  فيه  وقعت  إذا  الكثير  أو  القليل 

به. واالغتسال(٥)  الوضوء  يجزي  وال  كذلك(٤)،  دام  ما  نجس  إنه  ريحًا 
ونحو  البحر،  مـن  َجلِ(٦)  الرِّ مثل  الكثيـر  الماء  أن  علـى  وأجمعـوا  [م ٦٩] 
بحاله  أنه  ريحًا  وال  طعمًا،  وال  لونًا،  له  تغير  فلم  النجاسـة  فيه  وقعت  إذا  ذلك 

منه. يتطهر 
طعمًا،  للماء  تغير  ولم  النجاسة،  فيه  تحل  القليل  الماء  في  واختلفوا  [م ٧٠] 
وروي  خبثًا.  يحمل  لم  قلتين  الماء  كان  إذا  طائفة :  فقالت  لونـًا؛  وال  ريحـًا،  وال 

واألوسط.  اإلشراف  كتاب  في  موجودة  غير  نقول)  الحسن  (وبقول  (١) العبارة 
 .٣٧/١٧ - ٣٨ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٦/٨ - ٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

وغيره،  الشـرع  بيان  في  هو  مما  أطول  وهو  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتاب  (٣) نّص 
وغيره.  الشرع  بيان  في  يذكروا  لم  وأعالم  والتأخير،  التقديم  بعض  وفيه  تفصيالً،  وأكثر 

كذلك.  على  دام  ما  ينجس  أنه  ..ريحًا  الشرع :  بيان  (٤) في 
به.  االغتسال  وال  الشرع :  بيان  (٥) في 

وفتح  الـراء  بكسـر  الرجل :  اإلشـراف :  كتاب  محقق  وقال  الدجل.  وغيـره :  الشـرع  بيـان  (٦) فـي 
السـهلة.  إلى  الحرة  من  الماء  مسـيل  وهو  الجيم،  وسـكون  الراء  بكسـر  ْجلة :  الرِّ جمع  الجيم، 

 .(٢٩٠/١٣ - ٢٩١ العرب  لسان  عن  (نقالً 
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وأحمد،  الشـافعي،  قـال  وبه  ومجاهد،  جبيـر  وسـعيد بن  عمر،  ابـن  عـن  ذلـك 
ثور. وأبو  عبيد(١)  وأبو  وإسحاق، 

شـيء،  ينجسـه  فال  أربعين  بلغ  إذا  الماء  إن  وهو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه  [م ٧١] 
المنكدر. محمد(٣) بن  قال  وبه  عمرو(٢)،  عبد اهللا بن  عن  القول  هذا  وروي 

عن  ذلك  روي  شيء،  ينجسه  لم  كثيرًا  كان  إذا  الماء  إن  ثالٌث :  قوٌل  وفيه 
يحمـل  ال  فإنـه  ُكـّرًا  المـاء  كان  [إذا  سـيرين :  محمد بـن  وقـال  مسـروق. 

الخبث](٤).
وروي  الخبث،  يحمل  لم  ذنوبين  كان  إذا  المـاء  إن  وهو :  رابٌع،  قـوٌل  وفيـه 

ذنوبين(٥). أو  ذنوبًا  عكرمة :  وقال  عباس.  ابن  عن  القول  هذا 
شيء. ينجسه  لم  دلوًا  أربعين  كان  إذا  الماء  إن  وهو :  خامٌس،  قوٌل  وفيه 

عبيدة.  وأبو  وغيره :  الشرع  بيان  (١) في 
عمر.  وغيره :  الشرع  بيان  (٢) في 

أحمد.  وغيره :  الشرع  بيان  وفي   ،(٢٦٤/١) األوسط  في  (٣) هكذا 
بالضم  الُكّر :  اإلشـراف :  كتاب  محقق  وقال  الخبـث.  يحمل  لم  كذا  وغيره :  الشـرع  بيـان  (٤) فـي 
وسقًا،  عشر  اثنا  فهو  هذا  فعلى  ونصف،  صاع  والمكوك  مكاكيك،  ثمانية  والقفيز  قفيزًا،  ستون 
يكون  أن  هنا  ومراده   ،(٤٥٢/٦ واللسان   .١٦٢/٤ النهاية  عن :  (نقالً  صاعًا  سـتون  وسـق  كل 
لم  جانب  منه  حرك  إذا  أنه  كثرته  من  فيبلغ  ذلك،  أشبه  ما  أو  غدير  أو  عظيم  حوض  في  الماء 

الرأي.  أصحاب  مذهب  وهذا  نجسًا،  يحمل  ال  عنده  فهذا  اآلخر،  الجانب  يضطرب 
الشـاعر  قال  وفيه  الدلو،  العرب  لغـة  في  الذنوب  فيـه :  نظر  من  قال  وغيـره :  الشـرع  بيان  (٥) فـي 

: /٢٥/
ذنـوب ولنا  ذنـوب  لـه  شـريب          نازعنـا  إذا  إنـا 

أن  العرب  لغـة  في  يخرج  وقد  عندنـا،  الدلو  هـو  الذنوب  الموضع  هـذا  في  نعـم  غيـره :  قـال 
 ﴾  b   a   `   _   ^   ]   \﴿ وتعالى :  تبارك  اهللا  قول  وذلك  النصيب،  الذنوب 
بتأويل  أعلم  واهللا  أصحابهم،  نصيب  مثل  (نصيبًا)  أنه  عرفنا  فيما  ذلك  في  فقيـل   (٥٩ (الذاريـات : 

كتابه. 
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منه  حرك  إذا  موضع  في  كان  إذا  الراكد  الماء  إن  وهو :  سـادٌس،  قوٌل  وفيه 
من  [فيه]  وقع  فما  اآلخر،  الجانب  إلى  اضطرابه  وخلص  الماء  اضطرب  جانب 
لم  كذلك  يكن  [[لم]]  وإن  النجاسة،  تتبّين  لم  وإن  فيه،  لوقوعها  نجس  نجاسـة 
أصحاب  عن  ذلك  حكي  ريحه،  أو  لونـه  أو  طعمه  يتغير  أن  إال  وقع  مـا  ينجسـه 

الرأي.

تغلب  أن  إال  شيء  ينجسـه  ال  وكثيره  الماء  قليل  إن  وهو :  سـابٌع،  قوٌل  وفيه 
وعبـد  القطـان  [يحيـى]  قـول  هـذا  ريـح،  أو  لـون  أو  [بطعـم]  النجاسـة  عليـه 

مهدي. الرحمٰن بن 

روينا  شـيء،  ينجسـه  ال  الماء  أن  على  تدل  األوائل  عن  أخبارًا(١)  روينا  وقد 
والحسن  المسيب،  ابن  عن  ذلك  وروينا  ينجس،  ال  الماء  قال :  أنه  عباس  ابن  عن 
أبي ليلى،  الرحمٰن بـن  وعبـد  وعطاء،  جبيـر،  وسـعيد بن  وعكرمـة،  البصـري، 

يجنب. ال  الماء  قال :  أنه  حذيفة  عن  وروينا  زيد.  وجابر بن 

خبثًا؛  يحمل  لم  قلتين  الماء  كان  إذا  قالوا :  الذين  واختلف  أبو بكـر(٢) :  قـال 
هجر  قالل  رأيت  قال :  جريج  ابن  عن  ذكر  الذي  الحديث  [ففي]  القلة،  قدر  في 

وشيئًا. قربتين]  [أو  قربتين  َتَسُع  القلة  فإذا 

قربتين  القلة  تكـون  أن  واالحتياط  قال :  الشـافعي،  قاله  ثانٍ،  قوٌل  [وفيـه 
غيره،  أو  كان  جر  في  نجسـًا  يحمل  لم  قرب  خمس  الماء  كان  فـإذا  ونصفـًا، 

ابن  عن  وروينـا  القول،  هـذا  توافق  أخبـارًا  األوائل  عـن  روينا  وقـد  وغيره :  الشـرع  بيـان  (١) فـي 
وعطاء،  جبيـر  وسـعيد بن  وعكرمة،  البصـري،  والحسـن  المسـيب،  ابن  عن  وروينـا  عبـاس، 

يخبث.  ال  الماء  قال:  أنه  حذيفة  عن  وروينا  زيد،  وجابر بن  أبي ليلى  وعبد الرحمٰن بن 
اإلشراف  كتاب  في  فموضعه  اللغة)  أهل  بعض  هذا  (قال  قوله:  إلى  بعده  وما  هذا  أبي بكر  (٢) قول 

رقم ٧١.  المسألة  أول  واألوسط 
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بقرب  إال  النجاسـة  يحمل  ال  الـذي  الماء  يكون  وال  كبـار،  الحجـاز  وقِـَرُب 
كبار.

القلة  إن  أحدهمـا :  قـوالن :  حنبل  أحمد بن  عـن  حكي  ثالـٌث :  قـوٌل  وفيـه 
قرب. بأي  يقل  ولم  قرب،  خمس  القلتين  إن  واآلخر :  قربتان، 

كان  إذا  عليه  نعتمد  الذي  أما  قال :  راهويه،  إسحاق بن  قاله  رابٌع،  قوٌل  وفيه 
الخابية. نحو  القلة  ألن  قرب؛  سّت  نحو  وهما  قلتين،  الماء 

وال  القرب  بأكبر  ليـس  قرب،  خمس  القلتين  إن  وهـو :  خامٌس،  قوٌل  وفيـه 
أبي ثور]. قول  هذا  بأصغرها، 

مستفيضة،  معروفة  هجر  قالل  وهي  اْلِحَباب(١)  إنها  وهو :  سادٌس،  قوٌل  وفيه 
مهدي،  عبد الرحمٰن بن  وقـال  أبي عبيـد(٢).  قول  هذا  حـدًا،  لذلك  يجعل  ولـم 

حدًا./٢٦/ لذلك  يجعل  ولم  الجرة،  القلة  آدم :  ويحيى بن  ووكيع، 
في  خلفه  صّلى  الثـوري  أن  قبيصة  ذكر  قلة،  للكوز  يقـال  قد  أبو بكـر :  قـال 

وخرج. معه  وقلة  نعله  أخذ  ثم  رمضان  شهر 
وأقله  بحمله،  فالن  اسـتقل  من  مأخوذة  القلة  إن  وهو :  سـابٌع(٣)،  قوٌل  وفيه 
وتحمل  باأليدي  تقـل  ألنها  قَِالًال؛  الكيـزان(٤)  سـميت  وإنما  وحمله،  أطافـه  إذا 

اللغة. أهل  بعض  هذا  قال  فيها،  ويشرب 

اإلشـراف :  كتاب  محقق  وقال  الجناب.  أنها  مـن  سـادٌس :  قوٌل  وفيه  وغيره :  الشـرع  بيان  (١) فـي 
عـن  (نقـالً  الخابيـة  الحـب  الضخمـة،  الجـرة  بالضـم،  الحـب  جمـع  بالكسـر  الحبـاب : 

واللسان٢٨٧/١).  القاموس٥٣/١. 
أبي عبيدة.  وغيره :  الشرع  بيان  (٢) في 

واالختصار.  الحذف  بسبب  األقوال  عدد  في  وغيره  الشرع  بيان  في  اختالف  (٣) هناك 
لسان  عن  (نقًال  بعروة  الكوب  وهو  الكوز،  مفرده  جمع  الكيزان :  اإلشراف :  كتاب  محقق  (٤) قال 

العرب٢٧٠/٧). 
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ذلك  أقول  وافقه  ومن  عباس،  ابن  قاله  الذي  األول  وبالقـول  أبو بكر :  قـال 
فكل   (٤٣ (النسـاء :   ﴾¼     »    º    ¹﴿ تعالى :  اهللا  قول  أحدها:  لحجج : 

إجماع. أو  نَّة  سُّ أو  كتاب  منه  منع  ما  إال  به،  تجوز  فالطهارة  ماء 
األعرابي». بول  على  ماء  من  ذنوب  بصب  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «أمر  والثانية : 

شيء». ينجسه  ال  الماء  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «إن  قول  والثالثة : 
واختلفوا  طاهر،  النجاسة  فيه  تحل  أن  قبل  الماء  أن  على  إجماعهم  والرابعة : 
إفساد  جائز  وغير  ريحًا،  وال  لونًا  وال  طعمًا  له  تغير  ولم  النجاسة  فيه  حلت  فيما 
في  والحجج  له.  معارض  ال  خبر  أو  مثله،  بإجماع  إال  طهارته  على  أجمعـوا  مـا 

الموضع. هذا  غير  في  مذكورة  هذا 
يحمل  الذي  المـاء  في  يوقت  يكن  فلـم  أنس  مالك بن  فأما  أبو بكـر :  قـال 
فيها  قلة  من  توضأ  رجل  في  يقول  األوزاعي  وكان  عليه.  يوقف  توقيتًا  النجاسـة 
مضت  األوزاعي :  قال  طعمًا،  وال  رائحًة  يجد  فلم  علم  ثم  بها،  يعلم  ال  ميتة  فأرة 

صالته.
ال  ما  معاني  على  الباب  هذا  في  قالوه  ما  جميع  خارج  أبو سـعيد :  قال 
به  استعمال(١)  إلـّي  وأحب  بعض،  من  أحسـن  وبعضه  الصواب،  من  يخرج 
الحكم  معنى  فـي  وأما  االحتيـاط،  لمعاني  االختيـار  معنى  علـى  غيـره  مـن 
إن  القول :  من  الحسـن  على  قالوه  ما  جميع  فخارج  الطهـور  الماء  لطهـارة 

اهللا(٢). شاء 

به.  االستعمال  الطالبين :  منهج  (١) في 
قاموس  السـعدي :   .٢١/٣ الطالبين،  منهـج  الشـقصي :   .٢٥/٨ - ٢٧ الشـرع،  بيان  (٢) الكنـدي : 

 .٣١/١٧ الشريعة، 
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النجاسة(١) : فيها  تقع  البئر  باب ٧ -]   (١٣٨/١ - ١٤٠ [(م ٧٢ - ٧٣، 
فيهـا  تقـع  البئـر  فـي  واختلفـوا  اإلشـراف) :  كتـاب  (مـن  [م ٧٢]  [* ش] : 
عن [ابن]  ذلك  وروي  تغلبهم.  حتى  بنزحها  أمرهم  أنه  علي  عن  فروينا  النجاسة؛ 
وذكر  كلها.  تنزح  البئر :  في  يموت  اإلنسان  في  [البصري]  الحسـن  وقال  الزبير. 

الرأي. وأصحاب  الثوري،  قول  هذا  أن  أبو عبيد 
وإن  دلوًا،  عشـرين  ينـزحون  قال :  الجرو(٢)،  في  عطاء  قاله  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
أربعون  منها  ينزح  البئر :  في  تقع  الفأرة  في  النخعي  قال  أربعين.  نزحوا  تفسخت 

دلوًا.
تسـعون  منها  يسـتقى  البئر :  في  تموت  الدجاجة  في  الشـعبي  وقال  [م ٧٣] 
منها  ينزح  قال :  الماء،  تغير  لم  ميتة  فيه  وجد  معين  ماء  في  األوزاعي  وقال  دلوًا. 
وكذلك  وتطيب،  الماء  يصفو  حتى  نزح  طعمه  أو  الماء  ريح  غّيرت  وإن  دالء(٣)، 
لم  البئر  في  تقـع  والفأرة  العصفـورة(٤)  في  النعمان  وقال  سـعد.  الليث بـن  قـال 
سنورًا  كانت  فإن  ثالثين،  أو  دلوًا  عشرون  منها  يستقى  قال :  ماتت،  حتى  تخرج 
شاة  كانت  وإن  خمسون،  أو  دلوًا  فأربعون  ماتت،  حين  فاسـتخرجت  دجاجة  أو 
فانزحها.  تفسـخ(٥)  أو  انتفخ  قـد  ذلك  من  شـيئًا  كان  وإن  المـاء،  يغلبـك  فحتـى 

دالء(٦). منها  يسقى  البئر :  في  تقع  الوزغ  في  الثوري  سفيان  وقال   /٣٠/

وأكثر  الشـرع،  بيان  في  هو  مما  أطول  وهو  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتاب  (١) نّص 
الشرع.  بيان  في  يذكروا  لم  أعالم  وفيه  تفصيالً، 

الجود.  الشرع :  بيان  (٢) في 
أدالء.  الشرع :  بيان  (٣) في 

العقور.  الشرع :  بيان  (٤) في 
ينفسخ.  الشرع :  بيان  (٥) في 

أدالء.  اإلشراف :  وكتاب   (٢٧٦/١) األوسط  كتاب  (٦) في 
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للماء  تغير  ولم  قلتيـن  كانت  وإن  بالقلتين :  قـال  ومن  الشـافعي،  قول  وفـي 
الماء  فسد  قلتين  من  أقل  الماء  كان  وإن  طاهر،  فالماء  ريحًا  وال  لونًا  وال  طعمًا 
بحلول  ينجس  الماء  قليل  يـرى  ال  من  قول  وأما  بئر.  غير  أو  الماء  كان  بئـر  فـي 
بوقوع  بحاله  طاهر  فالمـاء  ريحه،  أو  لونه  المـاء  طعم  يغير  أن  إال  فيـه  النجاسـة 

نقول. وبه  فيه،  ذلك 
يخرج  عما  يشـذ  أصحابنا  قول  في  شـيئًا  قالوا  فيما  أعلم  ال  أبو سـعيد :  قال 
في  األمور  تواطـؤ  معاني  في  ـ عنـدي ـ  الماء  في  الطهـارات  أحكام  فـي  معنـاه 
وبعضها  أشـباهًا،  أقرب  أصحابنا  قول  معاني  إلـى  األقاويل  هذه  وبعـض  ذلـك، 
في  القول  حسن  عن  شذوذ  معنى  إلى  يخرج  بعد  ـ عندي ـ  هنالك  وليس  أبعد، 

أعلم(١). واهللا  ذلك 

بـه  يعلـم  ال  النجـس  بالمـاء  الوضـوء  بـاب ٨ -]   (١٤٠/١ - ١٤٢ [(م ٧٤، 
الصالة(٢) : بعد  إال  المصّلي 

ال  نجس  بماء  يتطهر  الرجل  في  واختلفوا  اإلشراف) :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
إذا  يعيد  أن  عليه  [ليس]  و  الوقت،  في  دام  ما  يعيد  يقول :  مالك  فكان  به،  يعلم 

الوقت. ذهب 
الوقت. خروج  وبعد  الوقت]  [في  الصالة  يعيد  الشافعي :  وقال 

نجاسة،  أو  بول  فيه  وقع  بماء  توضأ  إذا  الرجل  إن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  [وفيه 
الوضوء  يعيد  أن  عليه  أن  علم؛  ثم  بذلك،  يعلم  ولم  وصلَّى  النجاسة،  كانت  ما 

 .٣٠/٧ - ٣١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
وأكثر  الشـرع،  بيان  في  هو  مما  أطول  وهو  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتاب  (٢) نّص 

الشرع.  بيان  في  يذكروا  لم  أعالم  وفيه  تفصيالً، 
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حلَّت  أن  بعد  من  الماء  بذلك  توضأ  أنه  من  يقين  على  كان  إذا  كلها،  والصلوات 
دجاجة  أو  فأرة  فيها  وجد  ثم  وصّلى،  بئـر  ماء  من  توضأ  هو  فإن  النجاسـة،  فيـه 
قال :  النعمان  فـإن  فيها؛  وقعت  متى  يعلـم  وال  تفسـخت،  أو  انتفخت  قد  ميتـة 
أيام  ثالثة  صالة  ويعيد  الوضوء  يعيـد  أن  وصّلى  البئر  تلك  من  توضأ  مـن  علـى 
كان  وإن  نظيف،  بماء  بغسل  أعيد  ثوبًا  الماء  بذلك  غسل  قد  كان  وإذا  ولياليهن، 
أقل؛  أو  يومًا  فيـه  وصّلى  الكبير،  الدرهم  قـدر  من  أكثر  منه  الثوب  أصـاب  قـد 
تنتفخ،  لم  أو  تتفسـخ  لم  الفأرة  أو  الدجاجة  وجد  فإن  صّلى،  ما  يعيد  أن  فعليه 
وهذا  وليلة،  يـوم  صالة  ويعيد  الوضوء  يعيد  فإنـه  فيها؛  وقعت  متى  يعلـم  ولـم 

وزفر](١). النعمان،  قول 
الصالة،  إعادة  عليه  وليـس  عنه،  جائز  وضوؤه  ومحمد :  يعقـوب،  وقـال 
حتى  ثوبه  يغسـل  وال  يأكله،  أن  المـاء  بذلك  خبز  الـذي  بالعجيـن  بـأس  وال 
يكون  أن  عسـى  [ألنه]  البئر؛  في  الميتة  الفأرة  وقوع  بعد  كلـه  ذلك  أن  يعلـم 
وهي  الرجل،  هـذا  منها  توضأ  أن  بعـد  من  البئـر  في  ألقاهـا  غيـره  أو  [صبيـًا 

متغيرة](٢).
تغير  لم  كان  فـإن  وصلـى،  به  توضأ  الـذي  الماء  إلـى  ينظـر  أبو بكـر :  قـال 
وقد  صالها  صالة  يفسـد  ال  طاهر  فالماء  ريحًا؛  وال  لونًا  وال  طعمًا  له  النجاسـة 
على  ذكرناه  ما  بأحد  أخـذ  الماء  غيرت  النجاسـة  كانت  وإن  الماء،  بذلك  تطهـر 
الماء  ذلك  من  أصابه  ما  كل  وغسل  الوقت،  خروج  وبعد  بالوقت  الصالة  إعادة 
طاهر  فالماء  تغيره؛  لم  أو  الماء  غيرت  يدر  فلم  شـك  كان  وإن  وبدن،  ثوب  من 

حالته. على 

فتنتفخ  فأرة  أو  الدجاجة  فيه  فوقعت  بماء  وصّلى  توضأ  إذا  النعمان :  قول  وفي  الشرع :  بيان  (١) في 
وليلة.  يومًا  الصالة  ويعيد  الوضوء،  يعيد  فإنه  فيها  وقعت  متى  يعلم  وال  تتفسخ،  أو 

منها.  به  توضأ  أن  بعد  من  البئر  في  وقع  يكون  ..أن  الشرع :  بيان  (٢) في 
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وثبوت  للصـالة،  البدل  معانـي  فـي  يخرج  أبي بكـر  قـول  أبو سـعيد :  قـال 
به  والوضوء  الماء  نجاسـة  ثبت  وإذا  عندي،  أصحابنا  قول  معاني  على  النجاسـة 
أو  الوقت  في  بذلك  علم  إذا  اإلعادة  إن  أصحابنا :  قول  في  فيخرج  نجس،  وهو 
معاني  ثبوته  بمعاني(١)  التدين  موقع  يقع  أن  ذلـك  في  لي  يبّين  وال  الوقت،  بعـد 
صح  وجه  بأي  بدلها  في  االختالف  أمكن  أدائها،  في  مصيب  المصلي  أن  نَّة  السُّ
علمه  عند  بإعادتها  مخاطبًا  المصّلي  يكون  أن  ذلك  وأقرب  عليها،  العلة  دخـول 

وقتها(٢). في  بذلك 

النجس(٣) : بالماء  عجن  الذي  العجين  باب ٩ -]   (١٤٢/١ - ١٤٣ [(م ٧٥، 
بالماء  عجن  إذا  العجيـن  في  واختلفوا  اإلشـراف) :  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 
وعطاء،  مجاهد،  عن  [القول]  هذا  روي  الدجاج،  يطعمه  طائفة :  فقالت  النجس؛ 
يؤكل  ال  ما  يطعم  صالح :  الحسن بن  وقال  عبيد.  وأبو  الثوري،  سفيان  قال  وبه 
لبنه].  [ويشـرب  لحمه  يؤكل(٤)  شـيئًا  يطعمه  ال  حنبل :  أحمد بن  وقـال  لحمـه. 

البهائم. يطعمه  قاال :  أنهما  والشافعي  مالك،  عن  وحكي 
ما  يطعم  لم  نجسـًا  العجين  به  عجن  الذي  الماء  كان  إذا  أبو بكـر :  قـال 
عن  سـئل  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  للثابـت  لحمه؛  يـؤكل  ال  ما  وال  لحمـه،  يـؤكل 
هي  فقال :  «ال،  الناس،  بها  وينتفع  والجلود  السـفن  بها  يدهن  الميتة  شـحوم 

حرام».

ما  أدائها،  في  مصيب  المصّلي  أن  ـنَّة  السُّ لمعاني  التدين  موقع  يقع  ..أن  الشـريعة :  قاموس  (١) في 
إلخ.  عليها..  العلة  دخلت  وجه  بأي  بدلها  في  االختالف  أمكن 

 .٢٧٤/٢٠ - ٢٧٥ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٦٥/١٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
وغيره.  الشرع  بيان  في  عما  الزيادة  بعض  وفيه  األوسط،  كتاب  من  منقول  اإلشراف  كتاب  (٣) نص 

يؤكل.  ما  شيئًا  يطعم  ..ال  وغيره :  الشرع  بيان  (٤) في 
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األقاويل  وبهـذه  باختالف  هـذا  مثل  في  قيل  قـد  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
عما  شيء  ـ عندي ـ  منها،  شيء  منها  خارج  غير  قيل  أنه  ـ عندي ـ  فيما  مشبهة، 
ال  الذين  األطفال  ذلك  إطعام  يجوز  إنه  أيضًا  :  ـ  قيل  أنه(١)  ومعي  قيل  أنه  معي 
مأثم  على  معينًا  لهم  المطعم  يكون  وال  ذلك.  بترك  تعبد  ثابت  وال  عليهم  حجر 
وأما  النجاسة.  فعارضتها  الطهارات  من  كان  فيما  إال  ـ عندي ـ  كله  ذلك  وليس 
في  أبي بكر  قول  في  وليـس  المعنى.  هذا  معي  يلحقه  فـال  نجسـًا  أصله  كان  مـا 
شـحم   /١٥٣/ إن  ومثله  هذا  في  قيل  فيما  ـ عندي ـ  يخرج  مما  الميتة  شـحوم 

الطهارات(٢). من  النجاسة  عارضته  مما  ليس  المحرم 
العجين  من  تنجسـت؛  إذا  األشـياء  هذه  إن  قيل :  ما  أكثـر  أبوسـعيد(٣) :  [وقـال] 
من  شـيئًا  واليطعم  ويدفـن  تطهيرها،  إلـى  وجه  ال  أنـه  ذلـك؛  أشـبه  ومـا  والطبيـخ، 
وال  يخرج :  ولعلـه  تبـاع،  وال  كبيرًا،  وال  صغيـرًا  النـاس،  مـن  أحـدًا  وال  الـدواب، 
يغّير. فال  محرم،  ألنه  وهبتها؛  بيعها  بطل  بوجه  بها  ينتفع  ال  أنه  ثبت  إذا  ألنه  توهب؛ 

كان  ولو  الدواب  يطعم  فإنه  طهارتها  إلى  وجه  ال  أن  ثبت  وإن  إنهـا  وقـول : 
الدواب  ذلك  يطعم  أن  يجوز  وقيل :  تعبد.  وال  عليها  إثم  ال  الدواب  ألن  نجسًا؛ 
وليس  النفع،  موقع  لهم  يقع  ألنـه  عليه؛  إثم  ال  من  وكل  الناس،  مـن  واألطفـال 
أخبر  لو  بثمنـه،  ينتفع  وال  البائع،  يبيعـه  وال  عليه.  إثـم  وال  مضرة،  منـه  عليهـم 

ويجوز  قيل،  ما  تشـبه  األقاويل  هذه  أبو سـعيد :  [قال]  المصنف :  وفي  الشـرع.  بيان  في  (١) هكذا 
وأما  النجاسـات،  وعارضتها  الطهارات  من  كان  فيما  إال  كله  ذلك  وليـس  األطفـال،  يطعـم  أن 
يحجر  مما  الميتة  شـحوم  في  أبي بكر  قول  وليس  هذا،  يلحقه  فال  حرامًا  نجسـًا  أصله  كان  ما 
إذا  األشـياء  هذه  إن  قيل :  ما  أكثر  أبو سـعيد :  مسـألة   واهللا أعلم.  هذا،  في  قيل  مما  ـ عندي ـ 

إلخ. تنجست.. 
 .١٥٣/٧ - ١٥٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

بيان  في  موجود  وغير  أبي سـعيد،  قول  من  سـبق  عما  المصنف  في  زائد  هذا  أبي سـعيد  (٣) قول 
الشرع. 
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ألهل  وال  الذمة،  ألهل  يبعه  فال  ـ  يبيعه  ال  أنه  ـ  ذلك  ثبت  وإذا  وبنجاسته.  بذلك 
حرام. واحدة  صفقة  في  وبيعهما  بالحالل،  الحرام  الختالط  اإلسالم، 

عارض  عيب  ذلك  وإنمـا  المشـتري،  بذلك  علم  إذا  يباع  أن  يجوز  وقـول : 
واألطفال،  الدواب  نطعمه  أن  يجوز  [و]   حرامًا،  األصل  في  هو  وليس  الحالل، 
ذلك،  على  تراضيا  ولو  بحال،  بيعه  يجز  لم  بحال  به  االنتفاع  يجوز  ال  كان  ولو 
نفسـه،  على  المشـتري  من  ضررًا  ذلك  في  ألن  بـه؛  وعلمـا  والمشـتري،  البائـع 

باطل(١). غرر  وكل  غرر،  والضرر 

ثم  نجاسة  أحدهما  في  يسقط  اإلنائين  باب ١٠ -]   (١٤٣/١ - ١٤٤ [(م ٧٦، 
ذلك : يشكل 

ثم  نجاسـة،  أحدهما  في  يسـقط  اإلناءين  في  العلم  أهل  اختلف(٢)  [* ش] : 
قول  هذا  عنـده،  طاهر  أنه  منهما  باألغلـب  يتوضأ  طائفـة :  فقالت  ذلـك؛  يشـكل 
هذا  بواحدة.  يتوضأ  ال  جرتين :  إحدى  في  يقع  البول  في  طائفة  وقالت  الشافعي. 
يتوضأ  ال  يقول :  المزني  وكان  يتيمـم.  وقال :  أبو ثور،  قال  وكذلك  أحمد،  قـول 
أن  ولجاز  منه،  يشرب  أن  لجاز  بأحدهما  يتوضأ  أن  جاز  ولو  قال :  اإلناءين.  بأحد 
طاهر،  بماء  واألخـرى  بنجس،  إحداهمـا  طبخت  بضعتين  أحـد  بالتحـري  يـأكل 

وعبد. معتق  غالمين  أحد  ويبيع  مطلقة،  وغير  مطلقة  امرأتين  إحدى  ويطأ 

 .٤٠/٣ - ٤١ المصنف،  (١) الكندي : 
تسقط  اإلناءين  في  اختلفوا  أبو بكر :  قال  الكتاب) :  (ومن  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٢) في 
أنه  منهما  باألغلـب  يتوضـأ  يقـول :  الشـافعي  فكان  ذلـك؛  يشـكل  ثم  النجاسـة  أحدهمـا  فـي 
عبد الملك بن  قال  الثوري.  قال  وكذلك  منهما.  بواحد  يتوضـأ  ال  أبو ثور :  وقال  عنده.  طاهـر 
قال :  أنه  غير  مسلمة،  مذهب  هكذا  يصّلي،  ثم  باآلخر  يتوضأ  ثم  بأحدهما  يتوضأ  الماجشون : 
بكل  أو  بهما  يتوضأ  أن  وهو :  رابـع،  قول  وفيه  األول.  من  أصابه  ما  األول  يلي  بالـذي  يغسـل 

أقول.  وابن  مهدي  وابن  القطان  قول  هذا  الماء،  يغّير  لم  إذا  منهما  واحد 
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ثم  بأحدهما،  يتوضـأ  قال :  الماجشـون،  عبد الملك  قاله  ثالـٌث،  قوٌل  وفيـه 
أنه  غير  مسـلمة،  محمد بن  مذهب  وهذا  يصّلي.  ثـم  باآلخر  يتوضأ  ثـم  يصّلـي، 

األول. من  أصابه  ما  األول  يلي  بالذي  يغسل  قال : 
واحد  وبكل  بهمـا،  تطهر  اإلناءين  مـن  واحد  يتعين  لم  إذا  طائفـة :  وقالـت 
ويحيى  مهدي،  عبد الرحمٰن بن  مذهب  هذا  شـيء،  ينجسـه  ال  الماء  ألن  منهما؛ 

القطان.
واهللا أعلم. النظر،  في  يصح  قول  هذا  أبو بكر :  قال 

أصحابنا  قول  فـي  ـ عندي ـ  يخرج  مما  كلـه  هذا  أن  معي  أبو سـعيد :  قـال 
إذا  قولهم :  ظهور(١)  في  عندهم  فذلك  النجاسة»  تغيره  لم  «إذا  قوله :  إال  مذكور، 

كثيرا(٢). الماء  كان 

وما  الهوام  مـن  المـاء  ينجـس  ال  مـا  بـاب ١١ -]   (١٤٤/١ - ١٤٥ [(م ٧٧، 
سائلة(٣) : له  نفس  ال  مما  أشبهها 

قال :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  اإلشراف) :  كتاب  (من  [* ش] : 
أحد  في  فـإن  ليطرحه  ثـم  كله  فليغمسـه  أحدكم  شـراب  في  الذبـاب  وقـع   «إذا 
بموت  يفسد  ال  الماء  إن  العلم :  أهل  عوام  وقول  شـفاء»،  واآلخر  ُسـّمًا  جناحيه 
وإسحاق، [وأبو  وأحمد،  مالك،  قال  وكذلك  ذلك،  أشبه  وما  والخنفساء  الذباب 
وعطاء.  وعكرمة،  والحسـن،  النخعي،  عن  ذلك  معنى  وروي  ثور.  وأبو  عبيد]، 

المهملة.  بالطاء  (طهور)  الشرع  بيان  وفي  المعجمة،  بالظاء  الشريعة  قاموس  في  (١) هكذا 
 .٢٦٩/١٥ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧/٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

بيان  في  عمـا  وزيادة  بسـيط  اختالف  وفيه  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتـاب  (٣) نـّص 
المعنى.  يفسد  فيما  إال  إليها  نلتفت  لم  الشرع 
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فيها  قال :  فإنه  الشـافعي،  قولي  أحد  من  كان  ما  إال  اختالفًا  ذلك  فـي  أعلـم  وال 
الماء  ينجس  إنه  والثاني :  أحدهما،  الناس  جمل  عن  حكيته  الذي  [هـذا  قـوالن، 

فيه. بموته 
به](١). أولى  العلم  أهل  سائر  وقول  نَّة،  السُّ يوافق  الذي  والقول  أبو بكر :  قال 

وال  والطير  الـدواب  من  أصلي  دم  لـه  ليس  ما  كل  أن  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
قول  مـن  االختالف  معانـي  شـبه  في  فيخـرج  ذاته  مـن  الـدم  ليـس  دمـًا  مكتسـب 
حتى  أصله  على  فهو  ذلك  جميع  من  للدم  اكتسابه  يصح  لم  ما  أنه  ومعي  أصحابنا. 
وليس  مكتسـبًا  كان  إن  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  وأكثر  يحيله،  بما  اكتسـابه  يصح 
وال  بحاله  وهو  البرية  الطير  أو  الدواب  جميع  من  األصلية  الدماء  ذوات  من  ذلك 
في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قـول  ذلك  في  عندنا  يسـتدل  ومما  أصله.  عن  ذلـك  اكتسـاب  يغيـره 
مثله(٢). فهو  أشبهه  ما  فكل  البرية  األرواح  ذوات  من  هي  إنما  الجراد  ميتة  إحالل 

مثل  فيه  الماء  مسـاكنها  التي  الدواب  مـوت  بـاب ١٢ -]   (١٤٥/١ [(م ٧٨، 
ذلك(٣) : وغير  والسرطان  السمك 

والسرطان،  السـمك،  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  الكتاب)  (ومن  [* ش] : 
قال  وبه  يفسـده،  ال  ذلك  أن  يـرى  مالك  فـكان  الماء؛  فـي  يمـوت  والضفـدع 
في  [يموت  والجـراد  الحوت  في  الشـافعي  قال  كذلـك   /١٤٧/ أبو عبيـد(٤). 

وبالقول  فيه،  ذلك  يموت  القليل  والثاني :  «بياض»،  أحدهما..  قوالن،  ..فيها  الشـرع :  بيان  (١) في 
أقول.  األول 

 .١٤٨/٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
بيان  في  عمـا  وزيادة  بسـيط  اختالف  وفيه  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتـاب  (٣) نـّص 

المعنى.  يفسد  فيما  إال  إليها  نلتفت  لم  الشرع 
أبو عبيدة.  الشرع :  بيان  (٤) في 
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الضفدع  في  الحسـن](١)  محمد بن  قـول  [وهذا  ينجسـه.  ال  ذلـك  إن  المـاء] : 
تموت  السـمكة  وفي  فيهما  النعمان  قال  وكذلك  الماء.  في  يموت  والسـرطان 

الماء. في 
وقال  كله.  البئر  مـاء  ينزح  البئر :  في  تمـوت  الضفدع  في  المبارك  ابـن  قـال 

نجسها]. البئر  في  مات  [إذا  ـ :  المبارك  ابن  قال  كما  ـ  الضفدع]  [في  يعقوب 
أصحابنا  قـول  مـن  االتفاق  معانـي  فـي  يخـرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
في  األحوال  من  بحال  البئر  في  يعش  ولم  الماء  في  عاش  ما  كل  إنه  ـ :  ـ عندي 
في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ذلك  يشـبه  ما  لثبوت  طاهرة  فميتته  عذب  أو  المـاء  من  مالـح 
إحداهما  في  أو  جميعًا  والبَّر  الماء  فـي  يعيش  ما  كل  وأما  السـمك.  ميتة  إحالل 
قول  معاني  في  يخرج  طير  أو  دابة  من  جميعهما  في  الحياة  له  وتمكن  حال  على 
ذوات  من  كانت  إذا  المـاء  إال  األشـياء  لجميع  مفسـدة  هذا  ميتـة  إن  أصحابنـا : 
مثل  في  لميتته  يفسـده  فبعض  الماء،  في  ميتتها  فـي  يختلف  فإنه  األصليـة  المـاء 

يفسده(٢). ال  وبعض  ذلك 

بالوعة]. جنبها  إلى  يكون  البئر  باب ١٣ -   (١٤٦/١ - ١٤٧ [(م ٧٩، 

بالماء  الطهارة  في  العلم  أهل  اختالف  باب ١٤ -]   (١٤٧/١ - ١٥٠ [(م ٨٠، 
واالغتسال(٣) : الوضوء  في  المستعمل 

فكان  المسـتعمل،  بالمـاء  الوضـوء  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 

الحسن.  وقال  الشرع :  بيان  (١) في 
 .١٤٧/٧ - ١٤٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

وأكثر  الشـرع،  بيان  في  هو  مما  أطول  وهو  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتاب  (٣) نّص 
المعنى.  يفسد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  ولم  الشرع،  بيان  في  يذكروا  لم  أعالم  وفيه  تفصيالً، 
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الذي  بالماء  الوضوء  يرون  ال  الرأي  وأصحـاب  والشـافعي،  واألوزاعي،  مالك، 
يجزئ  ال  قال  إنه  وقيل:  هؤالء،  كقول  فقيل  الثوري  عن  فيه  واختلفوا  به،  توضئ 
بالماء  الوضوء  يجيـز  أبو ثور  وكان  رأسـه.  به  فيسـمح  لحيته  بلل  مـن  يأخـذ  أن 
أبي رباح،  وعطاء بـن  أمامة،  وأبـي  عمر،  وابن  علـي،  عن  ويـروى  المسـتعمل. 
مسح  ينسى  فيمن  قالوا  أنهم  والزهري  ومكحول  والنخعي،  البصري،  والحسـن 
أنهم  على  يدلُّ  وهذا  البلل،  بذلك  يمسحه  أن  يجزيه  بلالً :  لحيته  في  فوجد  رأسه 

نقول. وبه  المستعمل،  الماء  استعمال  يرون  كانوا 
في  المسـتعمل  الماء  فـي  يخرج  أصحابنا  قـول  يواطـئ  أبو سـعيد :  قـال 
للفرائض،  به  المراد  من  هذا(١)  أشبه  وما  للصالة،  والوضوء  الجنابة  من  الغسل 
ألداء  ذلك  بعـد  اسـتعماله  يجوز  ال  إنه  ذلك :  فـي  مسـتهلكًا  باالعتبـار  فـكان 
يجوز  طاهر  وهـو  نجاسـات،  تطهير  وال  غسـل،  وال  وضـوء،  مـن  الفرائـض 
ال  أنه  إال  اختالفًا،  الفصل  هذا  في  أعلم  وال  الطهارات،  في  واستعماله  شربه، 
الماء  ووجد  الطهور  الماء  عدم  فإذا  الطهور،  الماء  من  غيره  وجد  إذا  يستعمل 
يجيز  فبعض  قولهم؛  مـن  االختالف  معاني  فيه  يخرج  أنـه  فعندي  المسـتعمل 
ال  أنه  وأرجو  المـاء،  عدم  عند  اسـتعماله  يجيز  وبعض  التيمم،  مـع  اسـتعماله 
ويرى  باستهالكه  استعماله  يرى  ال  القول :  بعض  في  ولعل  تيممًا.  معه  يوجب 

منه(٢). أولى  التيمم 

الماء  ذلك  يكون  هل  حدث  غير  من  توضأ  ((من  مسـألة   (١٥٠/١ [(م ٨١، 
مستعمالً))].

ذلك.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
 .٤٣٩/١٦ - ٤٤٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١١/٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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على  والدليل  الجنب  عن  النجاسة  نفي  باب ١٥ -   (١٥١/١ - ١٥٣ [(م ٨٢، 
من  واحد  كل  تطهر  باب ١٦ -  الماء.  يفسـد  ال  الماء  في  يده  الجنـب  إدخـال  أن 

صاحبه](١) : طهور  بفضل  والمرأة  الرجل 
أهل  واختلف  ينجس»  ال  قال :  «المسلم  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  [* ش] : 
وروينا  صاحبه،  طهر  بفضـل  والمرأة  الرجل  من  واحد  كل  تطهيـر  في  العلـم 
واحدٍ،  إناٍء  من  والمرأة  الرجل(٢)  يغتسـل  أن  بأس  ال  قال :  أنه  أبي هريرة  عن 
بفضل  وتغتسـل  المرأة  تتوضأ  قـال :  أنه  سـرجس(٣)  عبد اهللا بن  عـن  وروينـا 
بفضل  الرجل  يتوضأ  أن  المسيب  وابن  الحسن،  وذكر  وغسله.  الرجل  طهور 
قيس.  وغنيم بن  الحسـن،  عن  القول  هذا  روي  به.  تخُل  لم  ما  المرأة  طهور 
وفضل  المـرأة  شـرب  فضل  من  بالوضـوء  بـأس  ال  يقـول:  عمـر  ابـن  وكان 
أحمد :  وقال  تقربه.  فال  به  خلت  فإذا  حائضًا،  وال  جنبًا  تكن  لم  مـا  وضوئهـا 

منه. تتوضأ  فال  خلت  إذا 
طهور  بفضل  منهما  واحد  كل  يتطهر  أن  بأس  ال  أن  وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه 
وقال  األوزاعـي.  [قـول]  هـذا  جنبـًا،  والمـرأة  الرجـل  يكن  لـم  مـا  صاحبـه 

يتيمم. وال  غيره  يجد  لم  إذا  به  يتوضأ(٤)  األوزاعي :  [مالك، و]  

وقاموس  الشرع  بيان  في  هو  مما  أطول  وهو  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتاب  (١) نّص 
كل  إلى  نلتفت  ولم  والقاموس،  الشرع  بيان  في  يذكروا  لم  أعالم  وفيه  تفصيالً،  وأكثر  الشريعة، 

المعنى.  يفسد  فيما  إال  ذلك 
..قال :  الشـريعة :  قاموس  وفي  إلخ.  والمرأة..  الرجل  تغسـل  أن  لها  ..قال :  الشـرع :  بيان  (٢) في 
يغتسل  أن  عن  بالنهي  آخر  قول  اإلشراف  كتاب  في  هريرة  وألبي  إلخ.  والمرأة..  الرجل  يغسل 

واحدٍ.  إناٍء  من  والمرأة  الرجل 
إلخ.  أنه..  جبير  عبد الرحمٰن بن  عن  ..وروينا  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 

إلخ.  به..  يتوضأ  وما  الشرع :  بيان  (٤) في 
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وبه  واحدٍ،  إناٍء  من  والمرأة  الرجل  اغتسـال  إباحة  وهو :  خامٌس،  قوٌل  وفيه 
الرأي،  وأصحاب  ثور،  وأبو  والشـافعي،  الثوري،  وسـفيان  أنس،  مالك بن  قال 
عائشة :  قالت  ذلك،  على  الدالة  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الثابتة  لألخبار  نقول؛  وبهذا 

واحدٍ». إناٍء  من  ورسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أنا  أغتسل  «كنت 
ـ عندي ـ  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخـرج  االتفاق  معاني  أبو سـعيد :  قـال 
الطهور  الماء  على  تدخل  علة  وال  األقاويل :  آخر  في  قوله  في  أبي بكر  قول  على 
قول  في  أتى  ما  ولكن  نجاسته.  تصح  لم  ما  أحكامه،  عن  يحيله  شيئًا  وال  فسادًا، 
وأما  وغسـلها،  الحائض  وضوء  بفضل  يتوضأ  أن  للرجل  كرهوا  إنهم  أصحابنا : 
كراهية،  ذلك  في  قولهم  في   /٤١/ أعلم  فال  أحوالها  سـائر  وفي  جنبًا  كانت  إن 
معنى  علـى  إال  الكراهية  لهـذه  معنـى  وال  بحجـر،  ليسـت  كراهيـة  هـذه  وإنمـا 

التنـزه(١).

والجنب(٢) : الحائض  بسؤر  الوضوء  باب ١٧ -]   (١٥٣/١ - ١٥٤ [(م ٨٣، 
الحائض  بسؤر  الوضوء  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قال  الكتاب  (ومن  [* ش] : 
ومجاهد،  البصري،  الحسن  بأسًا:  بسؤرها  بالوضوء  يرى  ال  كان  فممن  والجنب، 
عبيد(٣)،  وأبـو  وأحمد،  والشـافعي،  والثوري،  واألوزاعي،  ومالـك،  والزهـري، 
وال  الحائض،  شرب  يكره  أنه  النخعي  عن  وروينا  ومحمد.  ويعقوب،  والنعمان، 
النخعي  وكان  ووضوئه.  الجنب  شراب  فضل  [ويكره  بأسًا:  وضوئها  بفضل  يرى 
سئل  أنه  زيد  جابر بن  عن  وروينا  الماء].  أهريق  الماء  في  البزاق  وقع  إذا  يقول : 

 .٤٢٩/١٦ - ٤٣٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٤١/٨ - ٤٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
بيان  في  عمـا  وزيادة  بسـيط  اختالف  وفيه  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتـاب  (٢) نـّص 

المعنى.  يفسد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  لم  الشرع 
عبيدة.  وأبو  الشرع :  بيان  (٣) في 
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األول  وبالقول  ال.  فقـال :  للصالة؟  منـه  يتوضأ  هل  الحائض  المـرأة  سـؤر  عن 
بنجس». ليس  قال :  «المؤمن  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  للثابت  نقول؛ 

َكره  وقد  نجس،  أنه  يعلم  حتى  طاهر  حكمه  الماء  أن  معي  أبو سـعيد :  قال 
ولعله  إفسـاده،  على  يدلُّ  ذلك  أعلم  وال  الحائض،  وضوء  فضل  أصحابنا  بعض 
يخرج  ذلك  فلعل(١)  والقائل  به،  الجنب  من  معنا  مخصوصًا  يكون  أن  إال  تنـزه، 
بوجه  نجس  أنه  يعلم  حتى  طاهر  الماء  فإن  األمر  عموم  وأما  المخصوص،  على 

النجاسة(٢). من  مخرج  له  يكون  ال  الوجوه  من 

الهر(٣) : سؤر  باب ١٨ -]   (١٥٤/١ - ١٥٦ [(م ٨٤ - ٨٥، 
أبو بكر : قال  الهر.  سؤر  في  اإلشراف) :  كتاب  (من  [* ش] : 

شـربه  يجوز  طاهر،  لحمه  يؤكل  ما  سـؤر  أن  على  العلم  أهل  أجمع  [م ٨٤] 
به. والتطهر(٤) 

الهر،  بسؤر  يتوضأ  أن  يكره  عمر  ابن  فكان  الهر،  سؤر  في  واختلفوا  [م ٨٥] 
سـؤر  في  يقول  أبو هريرة  وكان  أبي ليلـى.  وابن  األنصـاري  يحيى  ذلـك  وكـره 
سيرين :  وابن  الحسن،  وقال  المسـيب.  ابن  قال  وبه  مرتين،  أو  مرة  يغسـل  الهر: 
الكلب.  بمنزلة  مرات  سبع  يغسل  قال :  طاووس  قاله  رابع  قول  وفيه  مرة.  يغسل 
أهل  من  العلم  أهـل  عوام  قال  خامس  قـول  وفيه  الكلب.  بمنزلـة  عطـاء :  وقـال 
قاله  ومما  بسـؤره.  بأس  ال  أن  وهو:  الشـام   /٩٠/ وأهل  الكوفة  وأهل  المدينـة 

مطبعي.  خطأ  أنه  ويبدو  العبارة،  وردت  (١) هكذا 
 .٤٢/٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

وأكثر  الشـرع،  بيان  في  هو  مما  أطول  وهو  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتاب  (٣) نّص 
المعنى.  يفسد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  ولم  الشرع،  بيان  في  يذكروا  لم  أعالم  وفيه  تفصيالً، 

والتوضؤ.  الشرع :  بيان  (٤) في 



106
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

عبيد(١)  وأبـو  ثور،  وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  والثـوري،  األوزاعـي، 
وكان  أجزأه،  به  توضأ  فإن  وقال:  سؤره،  يكره  فإنه  النعمان  إال  الرأي  وأصحاب 

مالك. قال  وبه  دم،  به  يكون  أن  يخاف  أن  إال  به  يأمر  ال  يقول :  ربيعة 
إنها  بنجس  ليسـت(٢)  قال :  «الهر  أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قـال 

نقول. وبه  والطوافات»،  عليكم  الطوافين  من 
قد  ما  فيه  ويخرج  أصحابنا،  قـول  من  فيه  يختلف  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
ـ عندي ـ  ذلك  وأثبت  القول،  من  به  يسـتدل  ما  معاني  على  الباب  هذا  في  قيل 
طهارة  ثبتت  فإذا  وغيره،  الماء  من  الشيء  طهارة  لثبوت  سؤره،  طهارة  قولهم  من 
له  مخرج  ال  بما  إال  النجاسة  حكم  إلى  يستحل  لم  طاهر(٣)  أصل  بمعنى  الشيء 

الحكم(٤). بمعاني  النجاسة  حكم  من 

الكلب(٥) : سؤر  باب ١٩ -]   (١٥٦/١ - ١٥٨ [(م ٨٦ - ٨٧، 
قال :  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت  أبو بكر :)  قال  أيضاً :  الكتاب  (ومن  [* ش] 

مرات». سبع  فليغسله  أحدكم  إناء  في  الكلب  ولغ   «إذا 
وطاووس،  الزبير،  وعروة بـن  عباس،  وابن  أبو هريـرة،  قال  وبـه  [م ٨٦] 
عبيد  وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  واألوزاعي،  ومالـك،  دينار  وابـن 

ثور. وأبو 

عبيدة.  وأبو  الشرع :  بيان  (١) في 
ليس.  الشرع :  بيان  (٢) في 

طاهرته.  الشرع :  بيان  من  األول  الموضع  (٣) في 
 .٣١٢/١٤ - ٣١٣ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٠٥  ،٩٠/٧ - ٩١ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

تفصيًال،  وأكثر  الشرع،  بيان  في  مما  أطول  وهو  األوسط،  كتاب  من  منقول  اإلشراف  كتاب  (٥) نّص 
المعنى.  يفسد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  ولم  الشرع،  بيان  في  يذكروا  لم  أعالم  وفيه 
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وقال  الزهري.  قـال  هكذا  مـرات،  ثالث  يغسـل  إنه  وهو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
من  اإلناء  يغسـل  قائل :  وقال  مرات.  وثالث  وخمسـًا  سـبعًا  سـمعت  قد  عطاء : 

غيره. من  يغسل  كما  الكلب  ولوغ 
نأخذ. رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  وبقول  أبو بكر :  قال 

الكلب؛  فيـه  يلغ  الذي  المـاء  طهارة  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :  قـال  [م ٨٧] 
فقالت طائفة : الماء طاهر يتطهر به للصالة ويغسل اإلناء كما أمر رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. 
واألوزاعي.  مالك،  قال  [كذلك]  و  [به].  توضأ  غيره  يجد  لم  إذا  الزهري :  وقال 
سـفيان  قال  وبه  بعده،  ويتيمـم  يتوضأ  قـال :  أبي لبابة  بـن]  [عبـدة  عـن  وروينـا 

سلمة. [محمد] بن  و  الماجشون،  الملك  وعبد  الثوري(١)، 
الذي  الماء  يقولون :  الرأي  وأصحاب  ثور،  وأبو  عبيد،  وأبو  الشافعي،  وكان 

بالتراب. وأخراهن  أوالهن  سبعًا،  اإلناء  ويغسل  يهراق،  نجس  الكلب  فيه  يلغ 
وقد  نجس،  الكلب  سـؤر  إن  معنا :  أصحابًا  قول  يواطئ  أبو سـعيد :  قال 
فإن  مرات،  سبع  الكلب  سؤر  غسل  بتحديد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديث  هذا  جاء 
به،  فأمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  شـاهده  قد  األمر  من  مخصوص(٢)  ذلك  فلعل  ذلك  صـح 
النجاسـات،  سـائر  من  الكلب  سـؤر  طهارة  إخراج  على  يدلُّ  معنى  فال  وإال 
الخروج  في  والمبالغة  النجاسـات،  سـائر  كطهارة  معنا  الكلب  سـؤر  وطهارة 
نجاسـة  ثبت  وإذا  وجه.  كل  فـي  إلينا  أحب  الطهـارات  إلى  النجاسـات  مـن 
يكون  أن  معنا  َيْحُسـْن  لم  فيه  الـذي  الماء  وجه  من  الكلـب  سـؤر  من  اإلنـاء 
نجسًا  الماء  يكون  أن  إما  معنا  يخرج  فمعناه(٣)  نجس؛  مسه  وما  طاهرًا،  الماء 

عبد الرحمٰن.  الشرع :  بيان  (١) في 
مخصوص.  في  الشرع :  بيان  (٢) في 

إلخ.  معنا..  يخرج  لكنه  بمعناه  نجس  مسه  ..وما  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
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الماء  على  يغلب  لم  إن  لمعنى  جميعًا،  طاهرين  يكونا  أن  وإما  نجسًا،  واإلناء 
في  ويجوز  معنـاه،  يحسـن  الذي  فهذا  هذا  على  خـرج  فإن  النجاسـة،  حكـم 
فقد  الماء  دون  اإلنـاَء  الكلب  مـن(١)  المس  ثبت  قـد  يكـون  أن  إال  االعتبـار، 
الطهارة  حكم  لثبوت  الماء،  وطهارة  اإلناء  نجاسة  من  قيل  الذي  هذا  نجس، 
ولم  بالغسـل،  إال(٢)  لإلناء  مطهرًا  الماء  يكن  ولم  نجسـًا،  اإلناء  حكم  وثبوت 
معنى  على  النجاسـة،  عليه  تغلب  أن  إال  اإلنـاء  بنجاسـة  متنجسـًا  الماء  يكـن 

بذلك(٣). قال  من  قول 

ال  ومـا  والبغـل  الحمـار  سـؤر  بـاب ٢٠ -]   (١٥٨/١ - ١٦١ [(م ٨٨ - ٩١، 
الدواب(٤) : من  لحمه  يؤكل 

في  واختلفوا  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  [م ٨٨]  [* ش] : 
وابن  والحسن،  والشعبي(٥)،  والنخعي،  عمر،  ابن  فكره  والبغل؛  الحمار  سؤر 
الرأي،  وأصحـاب  واألوزاعي،  الثـوري،  قـال  وبه  الحمـار،  سـؤَر  سـيرين: 
بسؤر  يتوضأ  قال :  أنه  عنه  وحكي  كرهه،  أنه  إسحاق  عن  وحكي  [وأحمد]. 
الحمار والبغل إذا كان من ضرورة [وال يتيمم]. قال حماد [بن أبي سليمان] : 
الحكم :  وقال  والبغل.  الحمار  بسـؤر  توضأ  إذا  الصالة  يعيد  أن  إلـّي  أحـُب 

يعيد. ال 

إ نجس..  فقد  الماء  دون  ما  إال  الكلب  المسُّ  ثبت  قد  الشريعة :  قاموس  (١) في 
الشريعة.  قاموس  في  موجودة  غير  (إال)  (٢) كلمة 

 .٣١٥/١٤ - ٣١٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٠٦ - ١٠٧  ،٩١/٧ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
بيان  في  عمـا  وزيادة  بسـيط  اختالف  وفيه  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتـاب  (٤) نـّص 

المعنى.  يفسد  فيما  إال  إليها  نلتفت  لم  الشرع 
والشافعي.  الشرع :  بيان  (٥) في 
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والثـوري،  واألوزاعـي،  النخعـي،  البغـل:   /١٠٦/ سـؤر  وكـره  [م ٨٩] 
بسـؤر  الوضوء(١)  في  طائفة  ورخصـت  وإسـحاق.  وأحمد،  الـرأي،  وأصحـاب 

[والسباع]. والبغل  الحمار 
والزهري،  وعطاء،  البصري،  الحسـن  الحمار:  بفضل  الوضوء  في  ورخـص 
والشـافعي.  ومالك،  الزناد،  وأبو  وربيعة  األشـج،  وبكير بن  األنصاري،  ويحيى 

والخنزير. الكلب  خال  ما  كلها  الدواب  بأسوار(٢)  بأس  ال  الشافعي :  وقال 
وبكير بن  سـعيد،  يحيى بن  والحمير:  البغـال  بفضل  الوضوء  فـي  ورخـص 
الحمار(٣)  سـؤر  إال  يجـد  لم  إن  الثـوري :  وقـال  والشـافعي.  ومالـك،  األشـج، 

استوثق]. قد  [فيكون  يتيمم  ثم  به  يتوضأ  أن  إلينا  فأحُب  والبغل 
فسؤره  والطير  والسباع  الدواب  من  لحمه  يؤكل  ال  ما  جميع  النعمان :  وقال 
تجز  لم  متوضئ  بـه  توضأ  إذا  السـباع :  وجميع  الكلب  سـؤر  في  وقال  مكـروه. 
يتوضأ  ولم  تيمم  سؤرها  غير  ماء  المتوضئ  يجد  لم  وإن  إعادتها،  وعليه  صالته 
وصالته  أساء  فقد  [متوضئ]  به  توضأ  فإن  سـؤرها]،  يكره  [فإنه  السـنور،  إال  به 
به  توضأ  وإن  منهمـا،  واحد  كل  سـؤر  يكره  والوزغـة  الفـأرة  [وكذلـك  جائـزة. 
الحمار  سـؤر  في  وقال  يتيمـم].  ولم  به  توضـأ  غيره  ماء  يجـد  لـم  وإن  أجـزأه، 
غير  ماء  يجد  لم  فإن  والصالة،  الوضوء  يعيد  أن  فعليه  رجل  به  توضأ  إن  والبغل : 

احتياطًا. يجمعهما(٤)  وتيمم،  به  توضأ  سؤرهما 
جائز. الدواب  بأسآر  الوضوء  أبو بكر :  قال 

الطهارة.  الشرع :  بيان  (١) في 
بانتشار.  الشرع :  بيان  (٢) في 

إلخ.  والبغل..  الجمل  سؤر  ال  لم  ..إن  الشرع :  بيان  (٣) في 
بجميعهما.  الشرع :  بيان  (٤) في 
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التي  الدواب  أسـوار  أن  يرى  العلم  أهل  من  عنه  نحفـظ  مـن  [وكل  [م ٩٠] 
وأحمد،  والشـافعي،  الثـوري،  عنه  ذلـك  حفظنا  وممن  طاهـر،  لحومهـا  تـؤكل 

الكوفة. أهل  من  الرأي،  وأصحاب  المدينة،  أهل  قول  وهو  وإسحاق، 
يرون  ال  وحماد  والحكم،  سيرين،  وابن  والحسن،  عمر،  ابن  وكان  [م ٩١] 

بأسًا]. الفرس  بسؤر 
أسـآر  تطهير  على  ـ عندي ـ  يخـرج  أصحابنا  قول  يواطـئ  أبو سـعيد :  قـال 
األشـياء  من  وغيره  الماء  من  والحمير  والبغال  والخيل  األنعام  من  كلها  الدواب 
يخرج  ـ عندي ـ  فهذا  مخرجها،  وخرج  األنعام  من  كلها  الدواب  هذه  يشبه  وما 
أشبهها  وما  والحمير  الخيل  سؤر  كراهية  ـ عندي ـ  يخرج  وقد  قولهم  ظاهر  على 
سؤره،  مفسد  أنه  االعتبار  ففي  لحمه  فسـد  ما  كل  ألنه  لحومها؛  كراهية  لموضع 
فيخرج  السباع  وأما  سؤره.  كراهية  االعتبار  في  يخرج  فكذلك  لحمه  كره  ما  وكل 

االتفاق. بمعاني  فساد  غير  من  كراهيتها  قولهم  معاني  في 
يفسد  من  قول  معنى  على  يخرج  ذلك  ولعل  فاسـدة،  أسـآرها  إن  قيل :  وقد 
من  مع  لحمها  طهارة  ثبـت  وإذا  السـباع،  من  الناب  ذوات  عن  للنهي  لحومهـا؛ 
نجاسـتها؛  يصح  أن  إال  يعدوه،  ال  لحمه  مثل  ـ عندي ـ  فسـؤرها  ذلك  معه  ثبت 

ذلك(١). يشبه  ما  حين  في  أو  الحكم،  بمعاني  غيرها  لمعارضة 

المشرك : ماء  فضل  باب ٢١ -]   (١٦١/١ [(م ٩٢ - ٩٣، 
في  نصرانية  ماء  من  توضأ  أنه  الخطاب  عمر بن  عن  روينا  [م ٩٢]  [* ش] : 

نصرانية. جرة 

 .١٠٦/٧ - ١٠٧ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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والثوري،  األوزاعـي،  بأسـًا:  النصراني  بسـؤر  يـرى  ال  كان  وممـن  [م ٩٣] 
العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  مـن  وكل(١)  الرأي.  وأصحاب  ثور،  وأبـو  والشـافعي، 

المشرك. سؤر  ما  ندري  ال  قاال :  فإنهما  وإسحاق  أحمد،  إال  مذهبه  هذا 
عن  ينقله  ال  طاهـر،  كان  إناء  أي  وفـي  كان،  حيث  والمـاء  أبو بكـر :  [قـال 

ريحه](٢). أو  لونه،  أو  طعمه،  تغير  نجاسة  إال  الطهارة 
... أبو سعيد(٣) :  قال 

والنحاس  الصفر  آنية  في  الوضوء  باب ٢٢ -   (١٦٢/١ - ١٦٤ [(م ٩٤ - ٩٦، 
باب ٢٤ -  والفضة.  الذهب  آنيـة  في  الشـراب  عن  النهي  باب ٢٣ -  ذلك.  وغيـر 

للوضوء](٤) : الماء  تغطية 
أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  [ثابت  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  (من  [* ش] : 
من  مخضب  في  «توضأ  أنه  عنه  وروي  نحاس».  من  قيل :  مخضب،  في  «اغتسل 

صفر»].
الحسـن  وقال  طسـت.  في  توضأ  أنه  أبي طالب  علي بن  عن  روينا  [م ٩٤] 
أنٌس  وُرئَِي  يتوضأ،/١٩٧/  وهـو  إبريق  من  عليه  يصب  عثمان  رأيت  البصـري : 
المبارك،  ابن  قال  وبه  ذلك،  في  العلم  أهل  من  كثير  ورخص  طست.  في  يتوضأ 
في  الوضوء  كره  أحدًا  أن  علمت  وما  ثور.  وأبو  عبيد،  وأبو  والشافعي،  والثوري، 

إلخ.  أحمد..  إال  ذلك  كره  أحدًا  أن  نعلم  وال  ..الرأي.  الشرع :  بيان  (١) في 
 .١٠٧/٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

تعليق  الشـرع  بيان  من  الموضع  هذا  في  ورد  وقد  الباب،  هذا  على  تعليقًا  سـعيد  ألبي  أجد  (٣) لم 
له.  المناسب  مكانه  في  فوضعته  قبله  الذي  الباب  على  أبي سعيد 

تفصيًال،  وأكثر  الشرع،  بيان  في  مما  أطول  وهو  األوسط،  كتاب  من  منقول  اإلشراف  كتاب  (٤) نّص 
المعنى.  يفسد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  ولم  الشرع،  بيان  في  يذكروا  لم  أعالم  وفيه 
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ابن  عن  ُروي  وقد  نقول.  وبه  ذلك،  أشـبه  وما  والرصاص  والنحاس  الصفر  آنية 
واألشياء  النحاس].  في  يتوضأ  أن  [ويكره  الصفر،  من  يتوضأ  [ال]  كان  أنه  عمر 

عنه. عمر  ابن  بوقوف  مباح  هو  ما  يحرم  وليس  اإلباحة،  على 
وال  والفضة،  الذهب  آنية  في  تشربوا  قال :  «ال  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  [ثابت 

اآلخرة»]. في  ولكم  الدنيا  في  لهم  فإنه  والحرير،  الديباج  تلبسوا 
الذهب  آنية  في  الوضوء  يكرهون  ثور  وأبو  وإسحاق،  الشافعي،  وكان  [م ٩٥] 

معصية. وفعله  اإلعادة  يلزمه  لم  فيها  متوضئ(١)  توضأ  ولو  نقول،  وبه  والفضة، 
آنية  في  [واالدهـان]  والشـرب  األكل  يكـره  كان  أنـه  النعمان  عـن  وحكـي 

بأسًا. منه  بالوضوء  يرى  ال  وكان  بالمفضض،  بأسًا  يرى  وال  الفضة(٢)، 
السقاء». وإيكاء  الَوضوء(٣)  بتغطية  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «أمرنا  أبو هريرة :  قال 

فرضًا. ال  تأديبًا  ذلك  يستحب  أبو بكر :  قال  [م ٩٦] 
بالتأني  بأس  ال  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
كرهوا  قد  فإنهم  والفضـة،  الذهب  إال  وغيره  للوضوء  الطواهر  األوانـي  بجميـع 
أن  ينبغي  وال  اإلسـراف،  طريق  من  يخرج  ذلك  ولعل  والفضة،  بالذهب  التأنـي 
توضأ  فإن  التحلي،  وجـه  على  يكون  أن  إال  دونه،  وبجـزي  للتأني،  ذلـك  يتخـذ 
وضوئه،  في  فسـاد  ذلك  في  عليه  لي  َيـبِْن  لم  والفضة  الذهب  آنية  مـن  متوضـئ 

حال(٤). على  به  بأس  فال  ضرورة  من  كان  وإن 

أساء.  وقد  أجزأه،  متوضئ  فيه  توضأ  ولو  وغيره :  الشرع  بيان  (١) في 
والفضة.  الذهب  آنية  وغيره :  الشرع  بيان  (٢) في 

للوضوء.  اإلناء  بتغطية  وغيره :  الشرع  بيان  (٣) في 
الطالبين،  منهج  الشقصي :   .٣٥/٤ المصنف،  الكندي :   .١٩٦/٥ - ١٩٧ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

 .٢١/١٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٤٢١/٢
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الناس.  عن  الغائط  أراد  من  تباعد  باب ١ -   (١٦٥/١ - ١٦٩ [(م ٩٧ - ١٠٠، 
عند  الناس  عن  االسـتتار  باب ٣ -  البول.  عند  الناس  عن  التباعد  تـرك  بـاب ٢ - 
اسـتقبال  عن  النهي  باب ٥ -  الخالء.  دخول  عند  القول  باب ٤ -  والغائط.  البول 

والبول] : بالغائط  واستدبارها  القبلة 
أبعد»  حاجته  أراد  إذا  «كان  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  (قال  [* ش] : 

عنهم. يتباعد  فلم  البول  أراد(١)  أنه  [عنه]  وثبت  المذهب.  [في] 
عنهم](٢).  ويستتر  الناس  من  يتباعد  أن  حاجته  قضاء  أراد  لمن  يجب  [فالذي 
ملكت  ما  أو  زوجتك  من  إال  عورتك  «احفظ  لرجل :  قال  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا 
والخبائث»  الخبث  من  بك  أعوذ  إني  «اللهم  الخالء :  دخول  عند  وليقل  يمينك». 

نَّة. السُّ كذلك 
القبلة  يستقبل  فال  الغائط  أحدكم  أتى  قال :  «إذا  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  وثبت 

ليغرب». أو  ليشرق(٣)  ولكن  يستدبرها  وال 

إلخ.  يستتر..  وأن  يتباعد  ولم  بال  البول  أراد  إذا  أنه  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
الناس.  على  الحاجة  أراد  من  يستتر  وأن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

بوا.  غرِّ أو  قوا  شرِّ ولكن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
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القبلة،  نحو  جعلت  قد  مراحيض  وجدنا  الشـام  قدمنا  فلما  أبو أيوب :  [قال 
اهللا]. ونستغفر  فننحرف 

هذه  بظاهر  طائفة  فقالت  الباب؛  هذا  في  العلم  أهل  اختلف(١)  وقد  [م ١٠٠] 
في  بول  وال  بغائـط  اسـتدبارها  وال  القبلة  اسـتقبال  يجـوز  ال  قالـت :  األخبـار، 
أن  يعجبني  حنبل :  أحمد بن  وقال  الثوري،  سـفيان  قول  هذا  والمنازل.  البراري 

ذلك. والنخعي  مجاهد  وكره  والبيوت،  الصحراء  في  يتوقى 
قول  هذا  والبول.  بالغائط  واسـتدبارها  القبلة  اسـتقبال  في  طائفة  ورخصت 
عن  القول  هـذا  حكي  وقـد  منهـا؟  أنـت  وأيـن  يقـول :  وكان  الزبيـر،  عروة بـن 

أبي عبد الرحمن. ربيعة بن 
والمنازل؛  الصحاري  في  واستدبارها  القبلة  اسـتقبال  بين  ثالثة  فرقة  وفّرقت 
عن  القول  هذا  روي  المنازل،  في  فيه  ورخصت  الصحاري،  في  ذلك  عن  فنهت 
المعنى.  هذا  مالك  عن  وحكي  راهويه،  وإسحاق بن  الشافعي،  قال  وبه  الشعبي، 
البيوت  أترى  للغائط،  القبلة  استقبال  عن  سـئل  أنه  مالك  عن  القاسـم  ابن  حكى 
أنه  وهب  ابن  عنه  وحكى  شيئًا.  البيوت  في  أرى  وال  ال،  قال :  الصحاري؟  مثل 

عندي. أحب  البيوت :  في  قال 
بخبر  الصحاري  في  ذلك  عن  النهي  في  القول  بهـذا  قال  من  بعض  واحتـّج 

هذا  في  العلم  أهل  اختلف  وقد  هكذا :  مختصرًا  النّص  ورد  الشـريعة  وقاموس  الشـرع  بيان  (١) في 
يتوضأ  أن  يعجبني  أحمد :  وقـال  الثوري.  سـفيان  منهم  الحديث،  بظاهر  طائفة  فقالت  البـاب؛ 
ذلك  وحكي  منها؟  أنت  أين  وقال :  الزبير،  عروة بن  قال  وكذلك  فيه.  البيوت  أو  الصحراء  في 
كما  اإلباحة  وترك  اتفاقها  يجب  مختلفة  جاءت  الباب  هذا  في  األخبار  قائل :  وقال  ربيعة.  عن 
في  ذلك  من  ومنعت  المنـازل،  في  والغائط  للبول  القبلـة  اسـتقبال  في  فرقة  ورخصت  كانـت. 
عن  النهي  في  محتـّج  واحتّج  وإسـحق،  الشـافعي،  قال  وبه  الشـعبي،  مذهب  هذا  الصحـاري، 

نقول.  وبه  عمر،  ابن  بخبر  الرخصة  وفي  أبي أيوب،  بخبر  ذلك 
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قال :  عمر،  ابن  بحديث  المنـازل  في  ذلك  في  الرخصة  في  واحتـج  أبي أيـوب، 
لبنتين  علـى  جالسـًا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فرأيت  بيت  ظهر  علـى  يومًا  ظهـرت  «لقـد 

المقدس». بيت  مستقبل 
الصحاري  بيـن  فـرق  من  مذهـب  المذاهـب  هـذه  وأصـح  أبو بكـر :  قـال 
إال  العموم  على  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نهي  ظاهر  يكون  أن  وذلك  الباب؛  هذا  في  والمنـازل 
تكون  وإنما  النهي.  جملة  من  مسـتثنى  ـنَّة  السُّ خصته  ما  فيكون  ـنَّة،  السُّ خصته  ما 
ذكر  فيها  مـا  جملة  يقابل  النهـي،  ذكر  فيهـا  جملة  جـاءت  إذا  متضـادة  األخبـار 
كسبيل  هذا  وسبيل  ضادها،  ما  بطرح  إال  منها  شيء  استعمال  يمكن  فال  اإلباحة، 
العرايا  بيـع  فـي  «رخص  ثـم  جملة،  بالثمـر»  الثمـر  بيـع  عـن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  «نهـى 
بالثمر،  الثمر  بيع  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نهـى  جملة  من  مسـتثنى  العرية  فبيع  بخرصهـا»؛ 
الوجه  وهذا  السـلم»،  في  و«إذنه  المـرء»،  عند  ليـس  ما  بيع  عن  «نهيـه  وكذلـك 

واهللا أعلم. الُسنن،  من  كثير  في  موجود 
عامًا،  نهيـًا  والبول  بالغائـط  القبلـة  اسـتقبال  عن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  فلمـا 
مخصوص  المنازل  في  ذلك  إباحة  كان  الكعبة  مستدبرًا  المقدس  بيت  واسـتقبل 

النهي. جملة  من 
في  المبالغة  في  األدب  معنى  على  يخرج  كله  هذا  أن  معي  أبو سـعيد :  قال 
ذلك  على  يدلُّ  مما  أنه  ومعي  األحوال،  جميع  في  وسترها  العورة   /٤٧/ حفظ 
استقبال  وأما  األدب.  معاني  من  األرواح  ذوات  جميع  عند  العورة  إظهار  كراهية 
ما  المجالس  أشـرف  ألنهـا  للقبلة؛  تعظيـم  ذلـك  أن  ـ عنـدي ـ  فيخـرج  القبلـة 
كل  في  اسـتقبالها  من  أفضل  هو  ما  فيـه  يرجى  بمعنى(١)  إال  القبلـة  فيـه  تسـتقبل 

يرجى  لمعنى  إال  القبلـة  فيه  يسـتقبل  ما  ليس  المجالس  أشـرف  ..ألنها  الشـريعة :  قاموس  (١) فـي 
إلخ.  فيه.. 
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اسـتقبال  كراهية  من  هذا  إلى  يذهب  الـذي  أن  وأحسـب  وجهه(١)،  ألنها  حـال؛ 
في  كان  إذا  وأما  األرض،  وظواهـر  الصحاري  في  ذلك  إنما  الغائط  عنـد  القبلـة 

قيل(٢). ما  حسب  على  أهون  فذلك  الستر 

يتقطر  لئال  سـهالً  مكانًا  للبول  االرتياد  بـاب ٦ -   (١٧٠/١ - ١٧٢ [(م ١٠١، 
فيها.  والغائط  البـول  عن  الناس  نهي  التـي  المواضع  باب ٧ -  منه.  البائـل  علـى 
المغتسـل.  في  البول  عن  النهي  باب ٩ -  الجحر.  في  البول  عن  النهـي  بـاب ٨ - 

اآلنية]. في  البول  في  الرخصة  باب ١٠ - 

البـول  فـي  العلـم  أهـل  اختـالف  بـاب ١١ -]   (١٧٣/١ - ١٧٤ [(م ١٠٢، 
قائمًا(٣) :

عن  فثبت  قائمًا؛  البول  فـي  اختلفوا  أبو بكر :)  قال  الكتـاب  (ومـن  [* ش] : 
قيامًا.  بالوا  أنهم  سعد  وسهل بن  عمر،  وابن  ثابت،  وزيد بن  الخطاب،  عمر بن 
روي  وقد  قائم.  وأنت  تبول  أن  الجفاء  من  قال :  أنه  مسعود  ابن  عن  ذلك  وروي 

قائمًا. بال  من  شهادة  يجيز  ال  إبراهيم  سعد بن  وكان  الشعبي،  عن  ذلك 
شـيء  منه  عليه  يتطاير  ال  مكان  في  كان  إن  البول  إن  وهو :  ثالث،  قـول  وفيـه 
مالك. قول  وهذا  مكروه،  فهو  شيء  منه  عليه  يتطاير  مكان  في  كان  وإن  بأس،  فال 

ثبت  ذلك  وكل  مباح،  قائمًا  والبـول  إلي،  أحب  جالسـًا  تبول  أبو بكر :  قـال 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. عن 

وجهة.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
 .٢٥١/١٧ - ٢٥٢ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٤٨/٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

تفصيًال،  وأكثر  الشرع،  بيان  في  مما  أطول  وهو  األوسط،  كتاب  من  منقول  اإلشراف  كتاب  (٣) نّص 
المعنى.  يفسد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  ولم  الشرع،  بيان  في  يذكروا  لم  أعالم  وفيه 
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في  المبالغة  معنى  على  معي  خارج  فهو  هذا  في  قيل  ما  كل  أبو سعيد :  قال 
إلى  بنفسه  وذهب  اإلنسـان  بالغ  وكلما  األخالق،  من  يحسـن  ما  وثبوت  األدب 

نقمه. عنه  ويصرف  نعمه،  عليه  اهللا  يتم  أن  له  أرجى  كان  هللا  األخالق  حسن 
مخصوص  على  إال  ـ عندي ـ  يخرج  فال  شهادته  تقبل  ال  قال :  من  قول  وأما 
وفيما  فيه  قال  بعينه،  أحد  في  االعتبـار  معنى  على  ذلك  يجوز  وقد  األمـور.  مـن 
به(٢). قال  من  وشاهدها  غيره،  عن  تعّينت(١)  التي  األمور  من  ذلك  من  عليه  يتولد 

صفة  باب ١٣ -  باليمين.  الذكر  مس  بـاب ١٢ -   (١٧٥/١ - ١٧٦ [(م ١٠٣، 
عليه]. الحديث  عن  والنهي  الخالء  على  القعود 

الخالء(٣) : على  اهللا  ذكر  عن  النهي  باب ١٤ -]   (١٧٦/١ - ١٧٧ [(م ١٠٤، 
ذكر  في  العلم  أهل  [اختلف  أبو بكـر :)  قال  اإلشـراف  كتاب  (من  [* ش] : 
الموضعين].  هذين  في  اهللا  ذكـر  طائفة  فكرهت  الغائط؛  وعند  الجمـاع  عنـد  اهللا 
على  الرجل  حالتين :  علـى  اهللا  يذكر  أن  يكره(٤)  قال :  أنـه  عباس  ابن  عـن  روينـا 
وعطاء بن  الجهنـي،  معبـد  ذلك:  كـره  وممن  امرأتـه.  يواقـع  والرجـل  خالئـه، 
وقال  جماعه.  وعند  غائطه  عند  اإلنسان  الملك  يجتنب  مجاهد :  وقال  أبي رباح. 

بقلبه. ولكن  بلسانه  الخالء  على  وهو  اهللا  يذكر  ال  عكرمة : 

بقيت.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
 .٢٥٢/١٧ - ٢٥٣ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٤٨/٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

الزيادة  وبعض  البسيط  االختالف  بعض  وفيه  األوسط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتاب  (٣) نّص 
المعنى.  يفسد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  ولم  الشريعة،  وقاموس  الشرع  بيان  في  عما 

والرجل  خالقه  على  الرجل  حالين :  على  اهللا  أذكر  أن  أكره  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 
أهله.  يواقع 
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سـيرين  ابن  وسـئل  الخالء.  في  اهللا  بذكر(١)  بأس  ال  النخعي :  إبراهيم  وقال 
حال. كل  على  اهللا  يذكر  أن  بأسًا  أعلم  ال  قال :  الخالء  في  يعطس  الرجل  عن 

من  أؤثم  وال  إلـّي  أحب  المواطن  هذه  في  اهللا  ذكر  عن  يقف  أبو بكر :  قال 
فيها. اهللا  ذكر 

حال  كل  وعلى  موطن،  كل  في  وفضل  جائز  معنا  اهللا  ذكر  أبو سـعيد :  قال 
بالقرآن،  األحوال  هذه  في  معنا  اهللا  ذكر  يكره  وإنمـا  األحوال،  من   /٤٨/ أتـت 
ليست  المواضع  وهذه  متطهرًا،  تكون  أن  إال  المواطن  هذه  في  القرآن  تقرأ  فال 
ذلك  ومعنى  ذكـر،  بغير  الكالم  األحـوال  هذه  في  كـره  وإنما  طهـارة،  مواضـع 
هذه  أحد  فـي  عورتـه  عـن  المـرء  كشـف  إذا   1 الحفظـة  إن  ـ :  قيـل  ـ فيمـا 
كان  فإذا  عليه،  ليحفظوا  عليه  أقبلوا  تكلم  فإذا  أبصارهم،  عنه  غضـوا  المواضـع 
فال  اهللا  ذكر  جميع  وأما  األخالق(٢)،  كرام  ألنهم  يؤذيهم؛  مما  ذلك  كان  منكشفًا 
ويرجع  يابسـة  ورجله  الخـالء  يدخل  الـذي  وأمـا  كان.  موضـع  أي  فـي  يكـره 
رجله  لحقت  التي  الرطوبة  تلك  أن  الوجوه  من  بوجه  احتمل  فإن  رطبة؛  ورجله 
رجله  طهارة  فعليه  نجسـة  أنها  إال  يحتمل  لم  وإن  طهارتها،  على  فرجله  طاهرة 

ذلك(٣). من  يجب  لما 

ذكر  فيه  بالخاتم  الخالء  دخول  باب ١٥ -   (١٧٧/١ - ١٧٨ [(م ١٠٥ - ١٠٦، 
البول]. من  االستبراء  باب ١٦ -   .8 اهللا 

يذكر.  أن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
يفارقكم  ال  من  معكم  فإن  والتعري  قال :  «إياكم  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عمر  ابن  عن  الترمذي  (٢) روى 
كتاب  الترمذي،  (ُسنن  وأكرموهم»  فاسـتحيوهم  أهله  إلى  الرجل  يفضي  وحين  الغائط  عند  إال 

 .(١١٢/٥ رقم ٢٨٠٠،  الجماع،  عند  االستتار  في  جاء  ما  باب  األدب، 
 .٢٥٣/١٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٤٨/٧ - ٤٩ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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االسـتنجاء.  أبـواب  جمـاع  بـاب ١٧ -   (١٧٨/١ - ١٨٦ [(م ١٠٧ - ١١٤، 
باب ٢٠ -  الحجارة.  بغير  االستنجاء  باب ١٩ -  البول.  من  االستنجاء  باب ١٨ - 
من استنجى بحجر واحد له ثالثة أوجه. باب ٢١ - األشياء المنهي عن االستنجاء 
فضـل  علـى  دلَّ  خبـر  بـاب ٢٣ -  وفضلـه.  بالمـاء  االسـتنجاء  بـاب ٢٢ -  بهـا. 

بالماء](١) : االستنجاء 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت(٢)  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف :  كتاب  (ومن  [* ش] : 

أحجار. بثالثة  يأمرنا  وكان  الوالد»،  مثل  لكم  أنا  قال :  «إنما  أنه 
وسعيد بن  والحسن،  عمر،  ابن  أحجار  بثالث  يستنجي  كان  وممن  [م ١٠٧] 

ثابت. خزيمة بن  عن  ذلك  وروينا  المسيب، 
وقال  الزبير.  وابـن  مالـك،  وسـعد بن  حذيفة،  [بالمـاء]  االسـتنجاء  وأنكـر 
يغسل  ال  البصري  الحسن  وكان  النساء؟(٣)  إال  ذلك  أويفعل  المسيب:  سعيد بن 
الثوري،  سـفيان  وكان  محدث.  الدبر  غسـل  قال :  أنه  عطاء  عن  وروينـا  بالمـاء. 
مالك  قال  بالحجارة.  االسـتنجاء  يرون  أبو ثور  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي، 
االستنجاء  عمر :  ابن  وقال  يعيد.  ال  بالماء :  يستنج  ولم  باألحجار  استنجى  فيمن 
مذهب  وهو  صالحًا.  فوجدناه  جربناه  لنافع :  [قال]  يراه.  يكن  لم  أن  بعد  بالماء، 

وقاموس  الشـرع  بيان  في  مما  أطـول  وهو  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتـاب  (١) نـّص 
إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  ولم  الشـرع،  بيان  في  يذكروا  لم  أعالم  وفيه  تفصيالً،  وأكثر  الشـريعة، 

المعنى.  يفسد  فيما 
لالستنجاء».  أحجار  بثالثة  «أمرهم  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

في  ولكن  بالمـاء.  االسـتنجاء  إنكار  عقب  المسـيب  ابن  قول  ورد  اإلشـراف  كتاب  في  (٣) هكـذا 
يستنجي  كان  أنه  ثابت  خزيمة بن  عن  روي  ما  عقب  المسيب  ابن  قول  ورد   (٣٤٧/١) األوسط 
وبذلك  بالماء.  يغسل  ال  كان  أنه  الحسن  عن  روي  ما  المسيب  ابنِ  قوَل  تال  ثم  أحجار.  بثالثة 

واهللا أعلم.  بالحجارة؟  أم  بالماء  االستنجاء  على  عائد  هو  هل  المسيب  ابن  قول  يشكل 
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يسـتنجي  كان  أنه  أنس  عن  [وروينا  حذيفة،  عـن  ذلك  وروي  خديـج.  رافع بـن 
بالخرص(١)](٢).

ثالثـة  دون  أحدكـم  يكفـي  قـال :  «ال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبـت  [م ١٠٨] 
نقول.(٣) وبه  أحجار». 

فليوتر». استجمر  قال :  «وإذا  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نبي  أن  وثبت  أبو بكر :  [قال 
على  محمول  هنا  ها  الوتر  لكن  واحد،  على  يقع  قد  الوتر  اسم  إن  [م ١٠٩] 
فليسـتجمر  أحدكم  اسـتجمر  قال :  «إذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  جابـر  حديث  وفـي  ثالثـة، 
بعضها  ويدل  بعضًا،  بعضها  يفسر  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  وأخبار  ذلك،  على  دليل  ثالثًا» 
ما  وكل  وإسـحاق.  وأحمـد،  الشـافعي  مذهب  على  وهـذا  بعض،  معنـى  علـى 

مخرجه. األذى   (٤) يتعدَّ لم  إذ  ذلك  فإنما  االستنجاء  من  ذكرناه 
أبو بكر : قال 

طائفة :  فقالت  المخرج؛  األذى  عدا  إذا  فيما  العلم  أهـل  واختلـف  [م ١١٠] 
وأحمـد،  الشـافعي،  قـول  هـذا  الغسـل،  إال  يجـز  لـم  اْلَمخـرَج  األذى  عـدا  إذا 
فاغسله،  الحشفة  على  البول  انتشـر  إذا  قال :  أنه  مكحول  عن  وروينا  وإسـحاق. 

كل  وقيل :  النخل.  مـن  الجريد  وكسـرها :  الخاء  بضم  الخرص  اإلشـراف :  كتاب  محقق  (١) قـال 
 .(٢٨٨/٨ العرب  (لسان  شجرة  من  قضيب 

بالخرص.  يستنجي  كان  أنه  عباس  ابن  عن  وروي  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 
يعدم  لم  إذا  إال  أحجـار  ثالثة  يجزي  وإنما  نقـول.  ..وبه  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٣) فـي 
مذهب  على  وهذا  المـاء،  إال  المخرج  عدا  فيما  يجزه  لم  المخـرج  عدا  فـإن  المخـرج،  األذى 
من  أقل  وهذا  المخرج،  قارب  فيما  يجزي  قائل :  قال  راهويه.  وإسحاق بن  وأحمد،  الشافعي، 
دم  بغسل  أمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  بالماء؛  إال  تزال  ال  االسـتنجاء  موضع  غير  في  والنجاسـات  يقول 

بالماء.  بأحد  جرح  يوم  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الدم  وأزيل  الحيض. 
يعد.  لم   : (٣٥١/١) األوسط  (٤) في 
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المخرج،  غير  شـيء  ذلك  من  أصاب  إذا  مالك :  وقال  بأس.  فال  ينتشـر  لم  وإن 
الوقت. في  ويعيد  ويتوضأ  يغسله  أن  رأيت  ذلك،  قارب  مما  له  بد  ال  وما 

يجزيه  ال  موضعه  غير  منه  أصاب  ما  إن  أحدهما :  قوالن :  فيها  قائل :  وقـال 
من  مع  وليس  يجزي،  النجاسـة  به  أزيلت  ما  كل  إن  اآلخر :  والقـول  المـاء.  إال 

حجة. الماء  بغير  إزالته  منع 
الدم  به  أزيل  الـذي  «أن  ثبت  وقد  يقوله،  من  قـلَّ  قول  وهذا  أبو بكـر :  قـال 
دم  بغسـل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «أمـر  وقـد  المـاء»،  بأُحد  جـرح  يـوم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عـن 
في  واختلفوا  بالماء،  تـزول  النجاسـة  أن  على  العلم  أهل  أجمع  وقد  الحيضـة»، 
فيه،  اختالف  ال  بماء  إال  النجاسـة  أصابته  موضع  يطهر  وال  الماء،  بغيـر  إزالتهـا 

فال]. حجة  قائله  مع  ليس  باختالف  يزول  أن  فأما 
يستجمر،  ولم  صّلى(١)  رجل  له :  قيل  أنه  سيرين  محمد بن  عن  روينا  و[قد] 

بأسًا. به  أعلم  ال  قال : 

أراد  كان  فإن  بأسًا،  به  أعلم  ال  قال :  يستنج،  فلم  بقوم  ..صّلى  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (١) في 
له. معنى  ال  فاسد  قول  فهو  الغائط  خروج  أراد  وإن  قال،  كما  فهو  ريح  منه  خرج  من  سيرين  ابن 

أستنجي  ال  إني  يقول :  عطاء  وكان  فيه.  شك  ال  يجزي  أحجار  بثالثة  االستنجاء  أبو بكر :  قال 
وكذلك  أعواد.  ثالثـة  أو  تراب  من  حثيات  ثالث  أو  ثالثـة  أحجار  طاووس :  وقـال  باألذخـر. 
مذهب  على  فهذا  خزف،  أو  مقايس   /٤٨/ أو  أجرات  كانت  إن  وكذلك  الشافعي،  عند  يجزي 
حجرا  وجد  إن  يقـول :  الشـافعي  وكان  بالمدر.  االسـتنجاء  مالك  وأجاز  ثور.  وأبـي  إسـحاق، 
وإسحاق. أبو ثور،  قال  وبه  أحجار،  كثالثة  كانت  مسحة  واحدة  بكل  فامسح  وجوه  ثالثة  لها 

من  بأقل  الجمار  يرمـي  أن  يجوز  ال  منه  أقل  يجـزي  ال  شـيء  بعدد  الناس  أمر  إذا  أبو بكـر :  قـال 
هذا  ظاهر  ودفع  كفاية».  أحجار  ثالثة  دون  أحدكم  يكفي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  «ال  قول  وفي  حصيات.  سبع 
سـفيان  وقال  والعظام.  بالروث  االسـتنجاء  عن  نهى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  وقد  ممكن.  غير  الحديث 
وأبو  إسحاق،  وقال  به.  استنجى  قد  ما  يستنجي  أن  ويكره  برجع،  وال  بروث  يستنجي  ال  الثوري : 
بعظم  يسـتنجي  ال  الشـافعي :  وقال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  نهى  مما  غيره  وال  بعظم  االسـتنجاء  يجوز  ال  ثور : 

غفرانك.  الخالء:  من  الخروج  عند  المرء  يقول  أن  ويستحب  بمحجمة،  وال  ميت،  وال  ذكي 
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أحدًا  أعلم  ال  شاذ،  قول  فهو  غائط  منه  خرج  من  أراد  كان  إن  أبو بكر :  قال 
صحيح. فقوله  ريح،  منه  خرج  من  أراد  كان  وإن  له،  معنى  وال  به،  قال 

البول : من  االستنجاء  باب 
من  يسـتنجى  كما  باألحجار  البـول  مـن  يسـتنجي  أبو بكـر :  قـال  [م ١١١] 
ذكره،  به  فمسـح  حجرًا  أخذ  ثم  بال،  أنـه  الخطاب  عمر بن  عن  روينـا  الغائـط. 

مضى. فيما  ذكرناه  وقد 
وأحمد،  والشـافعي،  مالك،  يجـزي:  البول  مـن  االسـتنجاء  أن  رأى  وممـن 

العلم. أهل  من  لقيناه  من  وكل  وإسحاق، 
الحجارة : بغير  االستنجاء  باب 

أمر  أنـه  األخبـار  مـن  شـيئًا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  نحفـظ  ال  أبو بكـر :  قـال 
فقد  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  به  أمر  كما  بالحجارة  استنجى  ومن  حجارة،  بغير  باالستنجاء 
أهل  من  جماعة  عـن  نحفظ  فالذي  الحجارة  بغير  اسـتنجى  وإن  عليه،  بمـا  أتـى 

أحوط. بالحجارة  واالستنجاء  جائز،  ذلك  قالوا :  أنهم  العلم 
ثالثة  طاوس :  وقـال  باإلذخر.  ألسـتنجي  إني  يقـول :  عطـاء  كان  [م ١١٢] 
عند  ذلك  كل  ويجـزي  أعـواد.  ثالثـة  أو  تـراب  مـن  حثيـات  ثالثـة  أو  أحجـار 
مذهب  على  وهـذا  خزف،  أو  مقابس  أو  آجـرات  كانت  إن  وكذلـك  الشـافعي. 

بالمدر. االستنجاء  مالك  وأجاز  ثور.  وأبي  إسحاق، 
استنجى  إذا  شيء  النفس  في  وليس  قالوا،  ما  يجزي  أن  وأرجو  أبو بكر :  قال 
وكان  ينقي.  حتى  زاد  ينـق  ولم  أحجار،  بثالثة  اسـتنجى  فإن  وأنقـى،  باألحجـار 
أثرًا  يبق  لم  أنـه  يعلم  بما  االمتسـاح  من  يأتي  أن  إال  يجزيـه  ال  يقـول :  الشـافعي 
لم  جهد  لو  ألنه  إنقاؤه؛  عليه  فليـس  الماء  إال  يخرجه  ال  الصق  أثر  فأمـا  قائمـًا، 

نقول. وكذلك  أبو بكر :  قال  الماء.  بغير  ينقه 
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أوجه : ثالثة  له  واحد  بحجر  استنجى  من  باب 
ثالثة  له  حجـرًا  وجـد  وإن  يقـول :  الشـافعي  كان  أبو بكـر :  قـال  [م ١١٣] 
أبو ثور،  قال  وكذلك  أحجار.  كثالثة  كانت  امتساحة  واحد  بكل  فامتسح  وجوه، 
بثالثة  األمر  يخلو  ليـس  وقال :  الشـافعي،  الناس  بعض  عارض  وقد  وإسـحاق. 
فبما  هكذا،  كان  فإن  نجاسة،  إزالة  بها  أريد  يكون  أن  إما  أمرين :  أحد  من  أحجار 
يكون  أو  واحد.  بحجر  أزيلت  ولو  حجـر،  وغير  بحجر  يجزي  النجاسـة  أزيلت 
نجاسـة  إزالة  بها  أريد  فيقال:  ثالثًا،  معنى  أو  العـدد.  من  أقل  يجزي  فـال  عبـادة، 
في  يجزي  وال  المعنيـان،  هـذان  إال  يبق  لم  األول  المعنـى  بطـل  فلمـا  وعبـادة؛ 
من  ينتقص  أن  يجـوز  ال  العبادات  ألن  أحجـار؛  بثالثة  إال  المعنييـن  مـن  واحـد 

عددها.
في  موجود  وذلك  القائل،  هذا  قاله  ما  صحة  على  يدل  والخبر  أبو بكر :  قال 
بعدد  الناس  أمر  ما  وكل  أحجار»،  ثالثة  دون  أحدكم  يكفي  سلمان :  «ال  حديث 
مع  حصيات،  سبع  من  بأقل  الجمرة  ترمى  أن  يجزي  وال  منه،  أقل  يجز  لم  شيء 
يكفي  قـال :  «ال  لما  تأويل  وال  غيـره،  عن  بـه  مسـتغنى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  قول  أن 

معه. لمتأول  أحجار»  ثالثة  دون  أحدكم 

بها : االستنجاء  عن  المنهي  األشياء  باب 
بالروث  االسـتنجاء  عـن  «نهـى  أنـه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  األخبـار  ثبتـت 

والعظام».
ليعلمكم  صاحبكم  إن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  ألصحاب  المشـركون  قال  سـلمان :  قال 

والعظام». الروث  عن  «نهانا  إنه  أجل،  قلت :  قال :  الخرأة،  يعلمكم  حتى 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  مما  بشيء  االستنجاء  يجوز  فال  أبو بكر :  قال  [م ١١٤] 
الطهارة.  حالة  إلى  ويرجع  بالماء،  يطهر  أن  إال  مرة  به  استنجي  قد  بما  وال  عنه، 
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بماء  يسـتنجى  أن  ويكره  رجيع،  وال  بعظم،  يسـتنجى،  ال  الثوري :  سـفيان  وقال 
غيره  وال  بعظم،  االستنجاء  يجوز  ال  ثور :  وأبو  إسـحاق،  وقال  به.  اسـتنجي  قد 
ميت؛  وال  ذكـي،  بعظم  يسـتنجى  ال  الشـافعي :  وقال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  عنـه  نهى  ممـا 

بحممه. وال  مطلقًا،  العظم  عن  للنهى 
يجزي  ال  باألحجار  االستنجاء  إن  أصحابنا :  قول  يواطئ  أبو سـعيد :  قال 
عدم  عند  باألحجار  االسـتنجاء  ثبوت  معاني  يخرج  وإنمـا  الماء،  وجود  عنـد 
باالستنجاء(١)  بأمر  يفعل  أن  وحسن  النجاسات،  من  إزالته  أمكن  ما  إلزالة  الماء 
ُسـنَّة  من  منسـوخ  باألحجار  واالسـتنجاء  ذلك.  بعد  بالماء  وغسـل  باألحجار 
فيه :  وتعالى  تبـارك  اهللا  لقـول  بالماء؛  عنه  االسـتنجاء  لثبـوت  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
فثبـت   (١٠٨ (التوبـة :   ﴾ U    T    S     RQ    P    O    N    M  ﴿
يأمر  أن  قبل  والغائط  البول  مواضع  على  يمرون  كانوا  أنهم  منهم  ذلك  كان  أنه 
فوجدهم  ـ  قيل  فيما  ـ  ذلك  عن  سألهم  نزلت  فلما  ويستسنه،  بذلك  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
منسـوخا  باألحجار  االسـتنجاء  فصار  ُسـنَّته،  من  وثبت  به(٢)،  فأمر  ذلك  على 
ظهر  وإذا  الماء،  وجـود  نسـخها  وإنما  الماء،  عدم  عند  إال  ـنَّة،  والسُّ بالكتـاب 
ـنَّة  بالسُّ غسـله  ثبت  باألحجار  باالسـتنجاء  يدرك  ما  موضع  في  والغائط  البول 

والكتاب(٣).

باألحجار..  باالسـتنجاء  فأمر  فعله  يفعل  ..أن  الشـريعة :  قاموس  وفي  الشـرع.  بيان  في  (١) هكذا 
مضطربة.  العبارة  وتبدو  إلخ. 

   P    O    N    M  ﴿ َنَزَلـْت  اْآلَيَة  هذه  أَنَّ  وغيـره  األنصاري  أبي أيوب  عن  ماجـه  ابـن  (٢) روى 
عليكم  أثنى  قد  اهللا  إن  األنصار  معشـر  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «يا  قال   ﴾ U    T    S     RQ
بالماء،  ونسـتنجي  الجنابة  مـن  ونغتسـل  للصالة  نتوضأ  قالـوا :  طهوركـم»؟  فما  الطهـور  فـي 
بالماء،  االسـتنجاء  باب  وسـننها،  الطهارة  كتاب  ماجه،  ابن  (ُسـنن  فعليكموه»  ذاك  قال :  «فهو 

 .(١٢٧/١ رقم ٣٥٥، 
 .٢٦٦/١٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٤٨/٨ - ٤٩ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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بعد  باألرض  اليديـن  مسـح  بـاب ٢٤ -   (  ١٨٦/١ - ٢٩١ [(م ١١٥ - ١٢٠، 
الماء  مقدار  باب ٢٦ -  الخـالء.  من  الخروج  عند  القول  باب ٢٥ -  االسـتنجاء. 
والصاع  الماء  من  المد  من  بأقل  واالغتسـال  الوضوء  إباحة  باب ٢٧ -  للطهور. 
الرجل  استعانة  باب ٢٨ -  المشكلة].  النصوص  الملحق،  [انظر:  ذلك  من  وأكثر 
السـواك  في  الترغيب  بـاب ٢٩ -  السـواك :  أبـواب  جماع  الوضـوء.  فـي  بغيـره 

فيها]. يتسوك  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  كان  التي  األوقات  باب ٣٠ -  وفضله. 
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الوضوء(١) : عند  التسمية  باب ١ -]   (١٩٢/١ - ١٩٣ [(م ١٢١، 
بغير  صالة  اهللا  يقبل  قال :  «ال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
قال :  [«ال  أنـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديـث  وجاء  غلـول»]،  من  صدقـة  [وال  طهـور 

عليه». اهللا  اسم  يذكر  لم  لمن  وضوء  ال  و]   له  وضوء  ال  لمن  صالة 
كثير  فاسـتحب  الوضوء؛  عند  التسـمية  وجوب  في  العلم  أهل  اختلف  وقد 
فال  عامدًا  تركه  إن  أكثرهـم(٢) :  وقال  وضوئه.  عند  اهللا  يسـمي  أن  [للمرء]  منهـم 
وأصحاب  عبيد(٣)،  وأبـو  وأحمد،  والشـافعي،  الثوري،  قال  كذلك  عليه.  شـيء 
وقال  جيد.  إسـناد  له  حديثًا  فيه  أعلـم  ال  يقول :  حنبـل  أحمد بـن  وكان  الـرأي، 

أعاد. تعمد  وإذا  عليه،  شيء  فال  ساهيًا  تركه  إذا  إسحاق : 
عليه. شيء  ال  أبو بكر :  قال 

وبعض  البسـيط  االختالف  بعض  وفيه  األوسـط،  كتاب  من  منقـول  اإلشـراف  كتاب  (١) نـّص 
يفسـد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  ولم  الشـريعة،  وقاموس  الشـرع  بيان  في  عمـا  الزيـادة 

المعنى. 
قوم.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

عبيدة.  وأبو  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
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ذلك  وثبوت  يدفع،  ال  مما  فذلك  للصالة  الطهارة  ثبوت  أما  أبو سعيد :  قال 
ال  شـيء  في  لمخالفة  شـذ(١)  من  إال  األمة،  وإجماع  نبيه،  ـنَّة  وسُّ اهللا،  كتاب  من 
في  االختالف  جاء  قد  أنه  فمعي  الوضوء؛  على  التسـمية  ترك  وأما  فيه.  له  حجة 
عن  الخبر  وصحة  الوضوء،  على  األمر  تواطؤ  مع  التسـمية  بترك  الوضوء  انعقاد 
على  الوضوء  ينعقد(٢)  فال  عنه  ذلك  صحة  ومع  وفعله،  بذلك  أمر  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
يأت  ولم  تركه،  على  الوضوء  ينعقد  فقد  أدبًا  كان  وإن  واجبًا،  األمر  كان  إن  تركه 

فيه(٣). اختلف  ذلك  أجل  من  فلعله  وجوب،  أمر  أنه  خبر  فيه 

الطهارات  فـي  النيـة  إيجـاب  بـاب ٢ -]   (١٩٣/١ - ١٩٥ [(م ١٢٢ - ١٢٣، 
والتيمم : والوضوء  واالغتسال 

بالنية». قال :  «األعمال  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثابت(٤)  [* ش] : 

إلخ.  فيه..  له  حجة  ال  شيء  في  المخالفة  إال  ترك  غير  في  شذ  من  شذ  من  إال  الشرع :  بيان  (١) في 
ينعقد.  ال  أن  يبعد  فال  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

 .٩/١٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٥٥/٤ المصنف،  الكندي :   .٦٧/٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
وإنما  بالنيات  قال :  «األعمـال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قـال  وغيره :  الشـرع  بيان  (٤) فـي 
ثور  وأبو  عبيدة  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  ومالك،  ربيعة،  وكان  نوى»،  ما  امرئ  لكل 
الوضوء  يجزي  الرأي :  وأصحـاب  الثوري،  وقال  الطهارة.  لم  من  وضـوء  يجزي  ال  يقولـون : 
وإن  التيمم  الرجل  علم  إذا  قال :  أنه  األوزاعي  حكى  وقد  بنية.  إال  التيمم  يجزي  وال  نية،  بغير 
نقول.  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  وبقول  صالح.  الحسـن بن  قال  وبه  كالوضوء.  يجزيه  لنفسـه  يتيمم  لـم 
قاموس  السـعدي :   .٤٥/٤ - ٤٦ المصنـف،  الكندي :   .٦١/٨ - ٦٢ الشـرع،  بيـان  [الكنـدي : 

.[٨/١٦ الشريعة، 
وأن  بالنية  األعمال  أن  ومذهبـه  للتيمم  النية  أبو بكر :  قال  الشـرع :  بيان  من  آخر  موضـع  وفـي 
وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  سـعيد،  والليث بن  ومالك،  وربيعة،  بالنية،  إال  يجزيه  ال  التيمم 
وكذلك  كمذهبه.  إال  التيمم  في  والنعمان  الثوري،  مذهب  أحسب  ومما  ثور.  وأبو  عبيدة،  وأبو 

 .[١٨٣/٩ الشرع،  بيان  نقول.[الكندي : 
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يقول :  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سـمعت  المنبر :  على  وهو  الخطاب،  عمر بن  يقـول 
ورسوله،  اهللا  إلى  هجرته  كانت  فمن  نوى،  ما  المرئ(١)  وإنما  بالنية  األعمال   «إنما 
امرأة  إلـى  أو  يصيبها  دنيـا  إلى  هجرتـه  كانت  ومـن  ورسـوله،  اهللا  إلـى  فهجرتـه 

إليه». هاجر  ما  إلى  فهجرته  ينكحها 
بوضوئه  ينـوي  ال  وهـو  توضـأ  فيمـن  العلـم  أهـل  اختلـف  وقـد  [م ١٢٢] 
وربيعة بـن  الشـافعي،  قـال  كذلـك  يجزيـه.  ال  طائفـة :  فقالـت  الطهـارة؛ 
بين  وليس  ثور.  وأبو  عبيد،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  ومالك،  أبي عبد  الرحمٰن، 

فرق. ذلك  في  عندهم  والتيمم  الوضوء 
وال  نية،  بغير  الوضوء  يجـزي  فقالت :  والتيمم  الوضوء  بين  طائفـة  قـت  وفرَّ
الثوري :  قال  الرأي.  وأصحاب  الثوري،  سفيان  قول  هذا  بالنية،  إال  التيمم  يجزي 
نويت  تكون  أن  إال  التيمم،  بذلك  تصّلي  أن  يجزيك  فال  التيمم  رجالً  علَّمت  إذا 

أجزأك. الوضوء  علَّمته  فإذا  لنفسك،  تيمم  أنك 
التيمم  الرجل  يعّلم  الرجل  في  قال  أنه  األوزاعي  عن  حكي  ثالث،  قول  وفيه 
على  يصّلي  قال :  الصالة،  حضرت  ثم  علَّمه،  إنما  لنفسه،  يتيمم  أن  ينوي  ال  وهو 
أبي المغيرة  حكاية  هذه  طاهرًا.  كان  الصالة  ينوي  ال  وهو  توضأ  لو  أنه  كما  تيممه 

صالح. الحسن بن  قال  وبه  عنه، 
ويجزيه  التيمم،  في  يجزيه  ال  قال :  أنه  األوزاعي  عن  مسلم  الوليد بن  وحكى 

والثوري. مالك،  عن  مثله  الوليد  وحكى  الوضوء.  في 
جميع  عم  ا  َلمَّ بالنية»  األعمال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «إنما  قول  دلَّ  أبو بكر :  قال 
تصرف  بّين  ثم  والنوافل،  الفرائض  في  ذلك  أنَّ  شـيئًا  منها  يخص  ولم  األعمال 

 .(٣٦٩/١) األوسط  وكتاب  اإلشراف  كتاب  في  (١) هكذا 
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وإلى  اهللا  إلى  فهجرته  رسـوله  وإلى  اهللا  إلى  هجرته  كانت  فقـال :  «مـن  اإلرادات 
ما  إلى  فهجرته  يتزوجهـا  امرأة  أو  يصيبها  دنيـا  إلى  هجرته  كانت  ومـن  رسـوله، 
الماء  دخل  َمْن  عليه  فـرض  ما  اهللا  إلى  مؤديًا  يكون  أن  جائـز  فغير  إليـه»؛  هاجـر 
فرض؛  لتأدية  مريد  غير  والتلذذ  للتبريد  مريد  أو  أخذه،  بدرهم  السباحة  آخر  ُيعلِّم 
 ﴾u   t   s   r   q   p    o﴿ اهللا :  قـال  بعملـه،  قط  اهللا  يرد  لـم  ألنـه 

.(٢٠ (الشورى : 

لصالة  طهارة  أو  حدث  من  طهارة  ينوي  توضأ  وإذا  أبو بكر :  قال  [م ١٢٣] 
في  المكتوبة  به  يصّلي  أن  فله  جنازة؛  على  صالة  أو  قراءة(١)،  أو  نافلة  أو  فريضة، 

أصحابنا. من  وغيرهم  ثور،  وأبي  وإسحاق،  عبيد(٢)،  وأبي  الشافعي،  قول 
نقول. وكذلك  أبو بكر :]  [قال 

إال  األعمال  تجـوز  ال  أنه  على  أصحابنا  قـول  من  التواطؤ  أبو سـعيد :  قـال 
معاني  من  أتى  وقد  العمل.  مـع  النية  فيه  يلزم  مما  عمل  الوضـوء  وأن  بالنيَّـات، 
ففي  اختالف؛  ينوه،  لم  أنه  إال  التام  بعمله  الكامل  الوضوء  توضأ  من  إنه  قولهم : 
متقدم  المؤمن  ألن  النيـة؛  تقـدم  مع  العمل  لثبـوت  وضوء،  إنـه  قولهـم :  بعـض 
هو  الذي  العمل  منه  كان  وقد  الطاعات،  وعمل  عليه  المفروضات  بـأداء  بنيتـه(٣) 
ذلك  ذكر  فـإن  الوضوء،  عند  النيـة  إلحضار  لنسـيانه  إيمانه  يضيع  ولـن  إيمـان، 
في  العمل  يثبت  لـم  غيره؛  اعتقد  أو  يعتقد  ولـم  غيره  إلى  العمل  ذلـك  فصـرف 

الوضوء. ينعقد  ولم  ذلك 
العمل،  وقت  فـي  النية  تحضر  أن  إال  ينعقـد،  ال  إنـه  قولهم :  بعـض  وفـي 

قرآن.  قراءة  ..أو  وغيره :  الشرع  بيان  (١) في 
عبيدة.  وأبي  وغيره :  الشرع  بيان  (٢) في 

الشريعة.  قاموس  في  موجودة  غير  (بنيته)  (٣) كلمة 
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إال  يقوم  ال  ممـا  الفرائض  لغيـر  توضأ  مـن  وأما  الوضـوء(١).  ثبوت  فـي  فهـذا 
ليس  ألنه  الفرائض؛  بـه  يصلي  ال  إنه  قولهم :  من  يخرج  أنـه  فمعي  بالوضـوء؛ 
إذا  به  يصّلي  أن  قولهـم :  بعض  وفي  بالفرض.  إال  يقوم  ال  والفـرض  بفـرض، 

/٦١/ حفظه. 
ينعقد  حيث  موقعه  وقع  إذا  الوضـوء  مخرج  ـ عندي ـ  فيخرج  التيمم  وأمـا 
اإلجازة  وبلوغ  المخاطبة،  وحضور  الماء،  عدم  عند  التيمم  ينعقـد  فإنما  التيمـم، 
خرج  الحال  هـذا  في  التيمم  ذلك  وقـع  فإذا  مطهرًا،  يكـون  الذي  الحدِّ  فـي  بـه 
إذا  عليه  يضيع  ال  وأنه  المتقدمة،  المؤمن  نية  لثبوت  الوضوء؛  مخرج  ـ عنـدي ـ 

موضعه(٢). في  موقعه  وقع 

اإلناء  في  اليد  إدخال  عن  النهي  باب ٣ -   (١٩٣/١ - ١٩٨ [(م ١٢٤ - ١٢٦، 
الوضوء.  ابتـدأ  إذا  الكفين  غسـل  باب ٤ -  النـوم.  من  االنتباه  عنـد  غسـلها  قبـل 
الوضوء.  ابتـداء  في  مرات  وثالث  ومرتيـن  واحدة  مـرة  الكفين  غسـل  بـاب ٥ - 

الوضوء](٣) : ابتداء  في  اليدين  غسل  صفة  باب ٦ - 
أحدكم  استيقظ  قال :  «إذا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  (قال  [* ش] : 
أين  يدري  ال  أحدكم  فإن  وضوئه،  في  يدخلها  أن  قبل  يده  فليغسـل  منامه(٤)  من 

يده». باتت 

الوضوء.  في  النية  بعض  أو  بالنية،  الوضوء  ثبوت  في  فهذا  الشريعة :  قاموس  (١) في 
قامـوس  السـعدي :   .٤٥/٤ - ٤٦ المصنـف،  الكنـدي :   .٦١/٨ - ٦٢ الشـرع،  بيـان  (٢) الكنـدي : 

 .٨/١٦ الشريعة، 
وأكثر  وغيره،  الشرع  بيان  في  مما  أطول  وهو  األوسط،  كتاب  من  منقول  اإلشراف  كتاب  (٣) نّص 

المعنى.  يفسد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  ولم  يذكروا،  لم  أعالم  وفيه  تفصيالً، 
يده.  باتت  نومه...أّنى  ..من  وغيره :  الشرع  بيان  (٤) في 
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يغسـلها  أن  قبل  يده  المرء  فيه  يغمس  الذي(١)  الماء  في  واختلفـوا  [م ١٢٤] 
أحمد :  وقـال  الماء.  ذلك  يهريـق  البصري :  الحسـن  فقال  النـوم؛  مـن  انتبـه  إذا 
نوم  ألن  النهار؛  منام  من  ال  الليل  منام(٢)  من  كان  إذا  ذلك  يهريق  أن  إلـّي  أعجب 

منامه. من  يقال :  ال  النهار 
أبي رباح،  عطاء بن  قول  هذا  جائز،  به  والوضوء  طاهر  الماء  آخرون :  وقال 

عبيد. وأبي  والشافعي،  واألوزاعي،  ومالك، 
في  يده  يدخل  أن  بأس  ال  سـراويل :  وعليه  بات  رجل  في  األوزاعي  [وقال 

غسلها. قبل  وضوئه 
أبو بكر :] قال 

قبل  وضوئه  في  يده  [يدخل  النهار  نوم  من  المستيقظ  في  واختلفوا  [م ١٢٥] 
واحدة  كل  في  يده  يدخل  ال  واحد  الليل  ونوم  النهار  نوم  طائفة :  فقالت  غسلها؛ 
الحسـن  عن  وروي  راهويه.  إسـحاق بن  قال  هكذا  يغسـلها،  حتى  الحالتين  من 
[ذلك  في  أحمد  وسهل  اليد.  غمس  في  واحد  الليل  ونوم  النهار  نوم  قال](٣) :  أنه 
المبيت  [ألن  بالليل؛  النوم  من  قام(٤)  إذا  ذلك  عن  ونهى  النهار،  نوم  من]  انتبه  إذا 

بالليل]. هو  إنما 
أن  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  فأجمع  أبو بكر(٥) :  قال  [م ١٢٦] 

إلخ.  انتبه..  إذا  الغسل  قبل  اليد  فيه  يدخل  ..الماء  وغيره :  الشرع  بيان  (١) في 
عبيدة.  وأبي  عطاء...،  قول  في  يهراق  ال  طاهر  والماء  الليل،  قيام  ..من  وغيره :  الشرع  بيان  (٢) في 

إلخ.  المستيقظ..  في  واختلفوا 
إلخ.  نوم..  البصري  الحسن  قول  ففي  النهار  نوم  من  ..المستيقظ  وغيره :  الشرع  بيان  (٣) في 

الليل.  نوم  كان  إذا  وغيره :  الشرع  بيان  (٤) في 
قال  بفرض.  ليس  الوضوء  ابتداء  في  ُسنَّة  اليد  غسـل  في  أبو بكر :  قال  وغيره :  الشـرع  بيان  (٥) في 

إلخ.  أبو سعيد.. 
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شاء  إن  بالخيار  وهو  اسـتعمالها،  يستحب  ُسـنَّة  الوضوء  ابتداء  في  اليدين  غسـل 
فعل،  شـاء  ذلك  أيُّ  ثالثًا،  شـاء  وإن  مرتين،  غسـلهما  شـاء  وإن  مرة،  غسـلهما 
يغسلهما  أن  قبل  اإلناء  يده  فأدخل  ذلك  يفعل  لم  وإن  إلـّي،  أحب  ثالثًا  وغسلهما 
يده  أدخل  فإن  نظيفتيـن،  كانتا  إذا  عامـدًا،  أم  ذلك  ترك  سـاهيًا  عليه،  شـيء  فـال 
طاهر  فالماء  ريحـًا  وال  لونًا  وال  طعمًا  للمـاء  يغير  ولم  نجاسـة  يده  وفـي  اإلنـاء 

جائز. به  والوضوء  بحاله، 
تكون  أن  إال  األدب،  في  الوضوء  ُسنن  من  اليد  غسل  أن  معي  أبو سعيد :  قال 
عند  اإلنـاء  في  تدخـل  أن  قبـل  اليد  بغسـل  أمـر  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  ولـو  نجسـة، 
فساد  بصحة  إال  فساد،  ذلك  في  عندنا  الماء  لحق  لما  واجبًا  ذلك  فكان  الوضوء(١) 
نَّة  للسُّ مخالفًا  لذلك  التارك  ولكان  نجس،  أنه  يعلم  حتى  للماء،  الطهارة  بصحة  اليد 

عندنا(٢). الماء  في  علة  فال  أدبًا  أو  واجبة  كانت  ذلك  وسواء  واجبة،  ثبتت  لو  أن 

واالستنشـاق.  بالمضمضـة  األمـر  بـاب ٧ -   (  ١٩٩/١ - ٢٠٢ [(م ١٢٧، 
المضمضة  بـاب ٩ -  الصـوم.  حال  فـي  إال  االستنشـاق  فـي  المبالغـة  بـاب ٨ - 

مرات](٣) : ثالث  أو  مرتين  أو  مرة  واحدة  بغرفة  واالستنشاق 

اسـتيقظ  قال:  «إذا  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  أبي هريرة  عن  ومسـلم  والبخاري  حبيـب  الربيع بـن  (١) روى 
يده»  باتت  أيـن  يدري  ال  ألنه  ثالثًا  يغسـلها  حتى  اإلناء  فـي  يده  يغمس  فال  نومـه  مـن  أحدكـم 
البخاري،  صحيح  رقـم ٨٧.  وفرضه،  الوضوء  آداب  فـي  باب  الطهارة،  كتاب  الربيـع،  (مسـند 
الطهارة،  كتـاب  مسـلم،  صحيح   .٧٢/١ رقم ١٦٠،  وتـرًا،  االسـتجمار  باب  الوضوء،  كتـاب 
ثالثًا،  غسـلها  قبل  اإلناء  في  نجاسـتها  في  المشـكوك  يده  وغيره  المتوضئ  غمس  كراهة  باب 

 .(٢٣٣/١ رقم ٢٧٨، 
(٢) الكندي : بيان الشرع، ٨٧/٨. الكندي : المصنف، ٥٩/٤. السعدي : قاموس الشريعة، ٢٥/١٦ - ٢٦. 
الشريعة،  وقاموس  الشرع  بيان  في  مما  أطول  وهو  األوسط،  كتاب  من  منقول  اإلشراف  كتاب  (٣) نص 

المعنى.  يفسد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  ولم  تذكر،  لم  وأعالم  آثار  وفيه  تفصيالً،  وأكثر 
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قال :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشراف :  كتاب  [* ش] : (ومن 
لينثر(١)». ثم  ماء  أنفه  في  فليجعل  أحدكم  توضأ   «إذا 

والوضوء؛  الجنابة  في  واالستنشاق  المضمضة  ترك  فيمن  واختلفوا  [م ١٢٧] 
في  تركهما  إذا  يعيد  يقولون :  وإسـحاق  وحماد،  أبي ليلى،  وابن  الزهري،  فكان 
وقتادة،  والحكم،  والزهري،  قوليه،  آخر  وعطاء  البصري،  الحسن  وقال  الوضوء. 
والشافعي :  سـعد،  والليث بن  واألوزاعي،  ومالك،  األنصاري،  ويحيى  وربيعة، 

يعيد. ال 
ترك  من  يعيـد  وال  خاصـة،  االستنشـاق  في  يعيـد  [[فقـال :]]  أحمـد  وأمـا 

ثور. وأبو  أبو عبيد(٢)،  قال  وبه  المضمضة. 
تركهما  إن  إعادة  وال  الجنابة،  في  تركهما  من  يعيد  أن  وهو :  رابع،  قول  وفيه 

الرأي. وأصحاب  الثوري،  قول  هذا  وضوء،  في 
أقول. أحمد  بقول  أبو بكر :  قال 

من  مضى  ما  جميع  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ترك  إذا  إنه  قولهم :  وعامة  فيـه،  واالختالف  النسـيان  على  ذلك  كان  إذا  القـول، 
ال  قيل :  وقد  ذلك.  على  صّلى  إذا  الصالة  إعادة  عليه  أن  الجنابة  غسل  في  ذلك 

الصالة. في  عليه  إعادة  ال  إنه  الجنابة :  غير  من  قولهم  عامة  وفي  عليه.  إعادة 
في  قولهم  معانـي  فـي  يخرج  أنه  فمعـي  التعمد  علـى  ذلـك  تـرك  إذا  وأمـا 
الوضوء  في  ذلـك  ترك  إذا  قولهم  عامـة  وفي  الصالة.  إعـادة  عليـه  إن  الجنـب : 
ترك  إذا  قولهم :   /٩١/ معاني  في  ويخرج  الصالة.  إعادة  عليه  إن  التعمد :  على 

ينثره.  ..ثم  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
أبو عبيدة.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 
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المضمضة،  إعادة  عليه  إنمـا  جنابة؛  غير  أو  جنابة،  من  واالستنشـاق  المضمضـة 
قولهم :  بعض  وفي  إعادتهما.  عليه  ثبت  إذا  وكذلك  النسيان،  على  واالستنشاق، 

الوضوء(١). وإعادة  والمضمضة،  االستنشاق،  عليه  إن 

الوضوء]. في  الماقين  مسح  باب ١٠ -   (٢٠٢/١ [(م ١٢٨، 

الوجه(٢) : غسل  من  اللحية  تخليل  باب ١١ -]   (٢٠٢/١ - ٢٠٤ [(م ١٢٩، 
فكان  باطنها]،  [وغسـل  اللحية  تخليل  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
ال  الرأي  وأصحاب  وأحمـد،  والشـافعي،  ومالك،  واألوزاعي،  الثوري،  سـفيان 
ظاهر  على  مـرَّ  ما  أن  يـرون  العلم  أهل  وعـوام(٣)  واجبًا.  اللحيـة  تخليـل  يـرون 
وقال  اللحية.  أصول  بلَّ  يرى  أبي رباح  عطاء بن  وكان  يكفي.  المـاء  من  اللحيـة 
تركها  نبتت  فإذا  ينبت  أن  قبل  من(٤)  لحيته  يغسل  الرجل  بال  ما  جبير :  سعيد بن 

يغسلها؟! ولم 
الشعر. أصول  غسل  ترك  من  على  اإلعادة  يوجب  أبو ثور  وكان 

أعاد. عامدًا  التخليل  ترك  إذا  إسحاق :  وقال 

 .٣١/١٦ - ٣٢ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٩١/٨ - ٩٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
وقاموس  الشـرع  بيان  في  مما  أطـول  وهو  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتـاب  (٢) نـّص 
يفسـد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفـت  ولم  يذكـروا،  لم  أعالم  وفيـه  تفصيـالً،  وأكثـر  الشـريعة، 

المعنى. 
اللحية  طاهر  عليـه  مر  ما  أن  أكثرهـم  ومذهب  ..واجبـًا.  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٣) فـي 

إلخ.  عطاء..  وكان  يجزي 
أبو بكر  وكان  يغسلها.  لم  نبتت  فإذا  تنبت  أن  قبل  ..لحيته  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٤) في 

إلخ.  اإلعادة..  يوجب 
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عباس،  وابن  أبي طالـب،  علي بن  لحيته:  يخلل  كان  أنـه  عنه  روينـا  وممـن 
وعطاء بن  أبي ليلـى،  وابـن  مالك،  وأنس بـن  عمر،  وابـن  علـي،  والحسـن بن 

ميسرة. وابن  ومجاهد،  السائب 
والحسـن بن  عمر،  ابن  اللحية:  تخليل  ترك  في  رخص  أنه  عنه  روينا  وممن 
والقاسم.  ومجاهد،  علي،  ومحمد بن  والشعبي،  العالية،  وأبو  وطاووس،  علي، 
اللحية  وتشـبيك  العارضين  عرك  ليس  واألوزاعي :  عبد العزيز،  سـعيد بن  وقال 

الوضوء]. [في  بواجب 
ال  إذ  واجب  غيـر  الوضوء  في  اللحيـة  شـعر  تحت  ما  غسـل  أبو بكر :  قـال 

ذلك. وجوب  على  تدلُّ  حجة 
ما  أو  كله،  مضى  ما  شبه  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  إنه  أبو سعيد :  قال 
من  الوجه  إلـى  أقبل  ما  غسـل  في  يؤكدون  وجدنـا  من(٢)  وأكثـر  عليـه(١)،  يزيـد 
الفنيك،  وكذلك  اللحية،  فيـه  تنبت  أن  قبل  ـ عندي ـ  الوجه  من  لثبوتـه  اللحيـة؛ 

أقبل(٣). مما  وأشده  اللحية،  طرف  معي  فيما  عندهم  وهو 

[(م ١٣٠ - ١٣١، ٢٠٥/١ - ٢٠٦) باب ١٢ -] البدء بالميامن في الوضوء(٤) :
استطاع  ما  التيمن  يعجبه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص «كان  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  [* ش] : 
في  اليسـرى  ثم  اليمنى  يده  فغسـل  «بدأ  أنه  وثبت  ووضوئه»،  ونعله  ترجلـه  فـي 

وضوئه».

إلخ.  وأكثر..  عليه  ويدل  كله  مضى  ما  ..شبه  الشرع :  بيان  (١) في 
ما.  الصواب:  (٢) لعل 

 .٣٦/١٦ - ٣٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٩٥/٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
في  عما  الزيادة  وبعض  بسـيط  اختالف  وفيه  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتاب  (٤) نّص 

المعنى.  يفسد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  ولم  الشريعة،  وقاموس  الشرع  بيان 
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المدينة،  وأهل  مالك،  يسراه  قبل  بيمناه  المتوضئ  يبدأ  قال  وممن  [م ١٣٠] 
والثوري، وأهل العراق، واألوزاعي، والشافعي(١)، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، 

الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبو  عبيد،  وأبو 
يمينه.  قبـل  بيسـاره  بدأ  من  علـى  إعـادة  ال  أن  [علـى]  وأجمعـوا  [م ١٣١] 

بدأت. يديك  بأي  تبالي(٢)  ال  قاال :  أنهما  مسعود  وابن  علي،  عن  وروينا 
من  به  يأمرون  ما  عامة  فـي  أصحابنا  قول  من  األمر  ظواهر  أبو سـعيد :  قـال 
شبه  على  ـ عندي ـ  ذلك  ويخرج  اليسرى.  ثم  باليمنى  يبدأ  أن  الوضوء :  صفات 
قبل  وبالوجه  الـرأس،  مسـح  قبل  باليدين  يبدأ  أن  ثبت  ما  معهم  االتفـاق  معانـي 

العمد(٣). على  ذلك  مخالفة  نحب  وال  الترتيب،  على  اليدين، 

الوضوء(٤) : في  الخاتم  تحريك  باب ١٣ -]   (٢٠٦/١ [(م ١٣٢، 
فممن  الوضوء؛  في  الخاتم  تحريك  في  واختلفوا  أبو بكـر :)  (قـال  [* ش] : 
عمرو،  وعبد اهللا بن  أبي طالب،  علي بن  الوضوء  في  خاتمه  حرك  أنه  عنه  روي 
وابن سيرين، وعمرو بن دينار، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، 
سالم. عن  ذلك  وروي  واألوزاعي.  مالك،  فيه  ورخص  ثور.  وأبو  عيينة،  وابن 

كان  إن  حنبـل :  وأحمد بن  أبي سـلمة،  عبد اهللا] بـن  عبد العزيز [بـن  وقـال 
سلسًا. [واسعًا]  كان  إن  ويدعه  [بحركة]،  يحيله  قًا  ضيِّ

عبيدة،  وأبو  والشـافعي...  الشـام،  وأهل  ..واألوزاعـي،  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيـان  (١) فـي 
الرأي.  وأصحاب 

بدأت.  ذلك  بأي  نبإلـّي  ال  قاال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 
 .٢٥/١٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٨٥/٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

الشـرع  بيان  في  عما  بسـيط  اختالف  وفيه  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتـاب  (٤) نـّص 
المعنى.  يفسد  فيما  إال  إليه  نلتفت  لم  الشريعة،  وقاموس 
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نقول. وكذلك  أبو بكر :]  [قال 
من  أصحابنا  قـول  معاني  فـي  يخرج  هـذا  حسـب  على  أبو سـعيد :  قال 
في  الحركة  من  عليه  يجري  ما  أمر  فـي  هو  كان  وتحريكه،  الخاتم  فـي  األمـر 
من  أنه  يجيز  بمـا  الموضع  على  حركته  مـع  تحته  ما  إلى  يبلغ  الوضـوء  حـد 
عليه  يثبـت  ما  فموضعه  كذلـك  يكـن  لم  وإن  عنـدي،  ذلـك  أجـزى  الغسـل 
في  االعتبار  معاني  في  الغسل  لموضعه  يصح  حتى  حركته  من  بد  فال  الغسل، 

موضعه(١).

غسـل  فـي  العلـم  أهـل  اختـالف  بـاب ١٤ -]   (٢٠٧/١ - ٢٠٨ [(م ١٣٣، 
الذراعين(٢) : مع  المرفقين 

عطاء،  وكان  الذراعين،  مع  المرفقين  غسـل  وجوب  في  واختلفوا  [* ش] : 
يبلغ  أن  به  آمر  الـذي  مالك :  وقال  ذلك.  يجب  يقولون :  وإسـحاق  والشـافعي، 

المرفقين. غسل  يجب  ال  قال :  أنه  زفر  عن  وذكروا  المرفقين. 
ولعله  المرفقين،  بغسـل  يخرج  أصحابنا  قول  عامة  أن  معي  أبو سـعيد :  قال 
على  غسـل  ال  قال :  مـن  قول  معنى  أن  وأحسـب  اختـالف،  ذلـك  فـي  يجـزي 

   +﴿ قوله  فكان   ،﴾ ,    +﴿ لقولـه :  الذراعين،  من  غاية  أنهما  المرفقيـن؛ 
من  قول  ومعنى   ،(١٨٧ (البقرة :   ﴾T   S    R   Q      P  ﴿ كقوله :  غاية   ﴾,

   L    K    J     I    ﴿ قال :  كما  قوله  في  بغسلهما  أمر  إنه  يقول :  بغسلهما؛  قال : 
   )     (﴿ قـال :  كذلـك  أموالكـم،  مـع  يعنـي   ،(٢ (النسـاء :   ﴾M

 .٤١/١٦ - ٤٢ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٩٩/٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
وأكثر  وغيره،  الشرع  بيان  في  مما  أطول  وهو  األوسط،  كتاب  من  منقول  اإلشراف  كتاب  (٢) نّص 

المعنى.  يفسد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  ولم  يذكروا،  لم  أعالم  وفيه  تفصيالً، 
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بعد  مـا  غسـل  يسـتحب  قيـل :  قـد  ولعلـه   .(٦ (المائـدة :   ﴾,   +   *
وجوب(١). بغير  المرافق 

لمسـح  الماء  أخـذ  تجديـد  بـاب ١٥ -]   (٢٠٨/١ - ٢٠٩ [(م ١٣٤ - ١٣٥، 
الرأس(٢) :

الزبير  وعروة بن  البصري،  الحسـن  كان  اإلشـراف) :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
فضل  عن  اليد  في  البلل  من  فضل  بما  [رأسـه]  يمسـح  أن  المرء  يجزي  يقوالن : 
ماء  [ألنه  الشـافعي؛  قول  في  ذلك  يجزي  وال  األوزاعي.  قال  وكذلـك  الـذراع. 

الكوفيين. قول  ذلك  وشبه  مستعمل]. 
. إلـيَّ أحب  جديدًا  ماء  ويأخذ  يجزيه  أبو بكر :  قال 

أن  على  يخرج  أصحابنـا  قول  من  االتفاق  معانـي  أن  معي  أبو سـعيد :  قـال 
ذراعيه،  أخذ  ما  يكون  أن  إال  رأسه،  لمسح  جديدًا  ماء  يأخذ  أن  المتوضئ  [على] 
ويبقى  مسـتهلكًا،  يكون  ال  حتى  الذراع  غسـل  عن  فضل  فيه  االعتبار  في  يكون 
يخرج  فلعله  الذراع،  غسـل  في  مسـتهلك  غير  الرأس  يمسـح  ما  بقدر  ذلك  من 
وأما  األمر.  يكـون  المعنى  هذا  وعلـى  النحو.  هذا  على  قولهـم  يشـبه  فيما  هـذا 
يكون  أن  إال  معـي  يخـرج  أعلمه  فـال  التعمـد  علـى  فيـه  باالختـالف  اإلطـالق 
في  وجد  إن  قولهم :  بعض  في  قيل  فقد  الماء؛  يفارق  حتى  رأسه  مسح  نسيانه(٣) 

الشريعة،  قاموس  السـعدي :   .٧١/٤ - ٧٢ المصنف،  الكندي :   .٩٩/٨ الشـرع،  بيان  (١) الكندي : 
 .٤١/١٦

والمصنف،  الشـرع  بيان  في  مما  أطول  وهو  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتاب  (٢) نّص 
يفسد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  ولم  الشرع،  بيان  في  يذكروا  لم  أعالم  وفيه  تفصيالً،  وأكثر 

المعنى. 
يشابه.  الشرع :  بيان  (٣) في 
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إال  حال  على  يجزيه  ال  وقيـل:  أجزأه.  به  يمسـح  ما  بقدر  جسـده  أو  بلالً  لحيتـه 
وغيره(١). النسيان  على  جديد  بماء 

باب ١٧ -  الرأس.  مسح  صفة  باب ١٦ -   (٢٠٩/١ - ٢١٣ [(م ١٣٦ - ١٣٩، 
الرأس](٢) : مسح  عدد 

مالك،  فـكان  الرأس؛  مسـح  صفة  في  واختلفـوا  (ومنـه) :  [م ١٣٦]  [* ش] : 
ثم  رأسه  مؤخر  إلى  بيده  يذهب  ثم  رأسه  بمقدم  يبدأ  [يقولون :]  وأحمد  والشافعي، 
مرة  رأسـه؛  يمسـح  عمر  ابن  وكان  زيد.  عبد اهللا بن  حديث  على  مقدمه،  إلى  يردها 
وقال  رأسـه.   /١٠٣/ مقدم  إلى  يمسـح  ثم  رأسـه  وسـط  على  يده  يضع  [واحدة] 

. إلـيَّ أحب  القفا]  [إلى  رأسه  ويعم  يجزي،  الرأس  مقدم  مسح  إن  األوزاعي : 
الباب،  فـي  ما  أصح  ألنه  أقـول؛  زيد  عبد اهللا بن  بحديـث  أبو بكـر :  وقـال 

الرأس. بعض  مسح  ويجزي(٣) 
وطلحة بن  عمر،  ابن  قول  ففي  الـرأس؛  مسـح  عدد  في  واختلفوا  [م ١٣٧] 
وسـالم بن  جبير،  وسـعيد بن  وعطاء،  [والنخعي]،  وحماد،  والحكم،  مصـرف، 
مرة.  رأسـه  يمسـح  ثور :  وأبي  وأحمد،  ومجاهد،  البصري،  والحسـن  عبـد اهللا، 
وقال  ثالثًا.  يمسـح  أن  ويسـتحب  مرة،  مسـح  يجزي  يقـول :  الشـافعي  وكان(٤) 
أنه  سـيرين  [محمد] بن  عن  وروينا  مرة.  وأذنيه  برأسـه  يمسـح  الرأي :  أصحاب 

مسحتين. برأسه  مسح 

 .٧٦/٤ المصنف،  الكندي :   .١٠٣/٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
وقاموس  الشـرع  بيان  في  مما  أطـول  وهو  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتـاب  (٢) نـّص 
المعنى.  يفسد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  ولم  وأعالم،  أقوال  وفيه  تفصيالً،  وأكثر  الشريعة، 

إلخ.  مسح..  يجزي  هو  ..أقول  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
 . إليَّ أحب  وثالثًا  الشافعي،  عند  ذلك  ويجزي  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 
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يمسـح  أبي طالب  علي بن  حديث  في  جاء  ما  علـى  المسـح  أبو بكر :  قـال 
عليه. شيء  فال  بيد  مسح  فإن  معًا،  بيديه  رأسه 

ذلك]؛  أشـبه  بما  [أو  واحدة  بإصبع  رأسـه  مسـح  فيمن  واختلفوا  [م ١٣٨] 
يقول :  الشافعي  وكان(١)  واحدة].  بإصبع  رأسه  يمسـح  أن  يجزي  الثوري :  فقال 
إال  المرأة  تصب  لم  لـو  الثوري :  وقال  أصبع.  بعض  أو  بأصبع  المسـح  يجـزي 
رأسها.  من  بمفصل  تمسح  أن  المرأة  يجزي  أحمد :  وقال  أجزأها.  واحدة  شعرة 
األوزاعي :  وقال  بها.  يجزي  أن  رجوت  ذلك  على  اقتصرت  إن  إسـحاق :  وقال 
الرأس.  بعض  مسح  يجزي  البصري :  الحسن  وقال  رأسك.  مقدم  مسـح  يجزي 
رأسـه  عمر  ابن  ومسـح  أجـزأك.  المـاء  أمسسـت  رأسـك  أّي  النخعـي :  [وقـال 
أريت  الصالة،  يعيد  قال :  رأسـه،  مقدم  مسـح  فيمن  مالك  وقال  فقط.  اليافوخ(٢) 

رجليه؟ أو  ذراعيه  أو  وجهه  بعض  غسل  لو 
أجزأه،  فصاعدًا  أصابع  بثالث  رأسه  مسح  من  إن  وهو :  ثالث،  قول  وفيه(٣) 
قول  هـذا  يجزه،  لـم  أصبعين  أو  أصبـع  أصابـع،  ثـالث  مـن  بأقـل  مسـحه  وإن 

إصبع.  ببعض  مسـحه  وإن  الشـافعي،  عند  ذلك  ويجزي  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (١) فـي 
أن  المرأة  يجزي  أحمـد:  وقال  أجزأها.  واحدة  شـعرة  إال  المرأة  تصب  لـم  إن  الثـوري:  وقـال 

إلخ.  الحسن..  وقال  مثله.  األوزاعي  وقال  رأسها.  بمقدم  تمسح 
وهو  الطفل،  رأس  وسـط  من  يتحرك  الذي  الموضع  هو  اليافوخ  اإلشـراف :  كتاب  محقق  (٢) قال 
العرب  لسـان  عن  (نقالً  والجبهة  الهامة  بين  ما  هو  وقيل :  ومؤخره.  الرأس  مقدم  عظم  ملتقى 

ويفخ).  أفخ،  مادتي  في 
أجزأه،  أصابع  بثالث  رأسه  يمسح  أن  وهو :  ثالث،  قول  وفيه  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
وزفر  النعماني  عن  حكي  وقد  الرأي.  أصحاب  قول  هذا  يجزئه،  لم  ذلك  من  بأقل  مسحه  وإن 
ترك  إنما  وهو :  رابع،  قول  وفيه  رأسـه.  ثلث  من  أقل  مسـح  إن  يجزيه  ال  قالوا :  أنهم  ويعقوب 
يمسـح  لم  كأن  ذلك  من  أقل  كان  وإن  عنه،  أجزأ  شـبهه  أو  الثلـث  والخفيـف  خفيفـًا،  كان  إن 

سلمة.  محمد بن  قول  وهذا  برأسه. 
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أصبعين  أو  بأصبع  رأسه  مسح  إن  قال :  أنه  زفر  عن  حكي  وقد  الرأي.  أصحاب 
وزفر،  النعمان،  عـن  وحكي  يجزيه.  ذلـك  إن  ربعه  أو  رأسـه  ثلث  قـدر  فمسـح 
يجزئه. لم  أقل  مسح  فإن  رأسه،  ثلث  من  أقل  يجزئه  ال  قالوا :  أنهم  يوسف  وأبي 
وترك  رأسه  بعض  مسـح  ومن  قال :  مسـلمة  محمد بن  قاله  رابع،  قول  وفيه 
الخفيف  نرى  ونحن  قال :  ـ  أكثره،  مسح  ما  كان  أو  خفيفًا  كان  فإن  نظرنا  بعضًا، 
الذي  كان  فإن  الرأس،  يستوعب  ال  المسح  ألن  عنه؛  أجزأ  ـ  به  شبيهًا  أو  الثلث 
صالته  وليعد  رأسه  فليمسح  برأسه  يمسح  لم  فكأنه  ذكرنا  مما  أقل  خفيفًا  مسح 

صّلى. كان  إن 
على  المسـح  الرأي :  وأصحاب  الشـافعي،  قول  في  يجـزي  [وال  [م ١٣٩] 

ذلك]. من  وأسفل  المنكبين  على  الرأس  من  الساقط  الشعر 
عليه  مما  ـ عنـدي ـ  يخـرج  أصحابنا  قـول  عامة  أن  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
أن  وأحدهما :  دونـه.  يجزئ  وال  كلـه،  الرأس  يمسـح  أحدهما  قـوالن :  العمـل 
يجزيه(١)  إنه  القول :  معاني  في  يخرج  وقد  مؤخره.  دون  رأسه  مقدم  مسح  يجزئ 
رأسـه  مقدم  ترك  وإذا  رأسـه.  أكثر  كان  ولو  يليه،  ما  مع  كله  رأسـه  مؤخر  مسـح 
له  يثبت  لم  ترك  ومن  فصاعدًا،  الرأس  مقدم  أول  من  الرأس  في  المسح  وأثبت 
إصبع  من  مسحه  معنا  ثبت  فقد  مسـح  وبما  رأسه.  أكثر  غير  مسـح  ولو  المسـح 
ذكر،  ما  كنحو  أصحابنا  قول  ذلـك  في  االختالف  معاني  في  جاء  وقـد  أكثـر.  أو 
معنى  ثبت  إذا  قلتها  وال  المسح  في  األصابع  كثرة  في  ـ عندي ـ  يدلُّ  معنى  وما 

المسح(٢).

ما  مع  كله  أجزأه  رأسـه  من  مسـح  ما  إنه  القول :  معاني  في  يخرج  وقد  الشـريعة :  قاموس  (١) في 
قدم  أول  من  كله،  الرأس  في  المسـح  وأثبت  مقدمه،  ترك  إذا  رأسـه،  من  األكثر  كان  ولو  يليه، 

إلخ.  رأسه..  أكثر  غير  مسح  ولو  المسح،  له  يثبت  لم  ذلك  ترك  ومن  فصاعدًا،  رأسه 
 .٤٧/١٦ - ٤٨ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٠٣/٨ - ١٠٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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مسح  في  األذنين  على  المسح  باب ١٨ -   (٢١٣/١ - ٢١٦ [(م ١٤٠ - ١٤٣، 
الماء  أخذ  تجديد  باب ٢٠ -  الرأس.  مع  األذنين  مسح  صفة  باب ١٩ -  الرأس. 

أذنيه] : مسح  ترك  فيمن  العلم  أهل  اختالف  باب ٢١ -  لألذنين. 
بأذنيه  فمسـح  «توضأ  أنـه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  األخبـار  جـاءت(١)  [* ش] : 

وباطنهما». ظاهرهما 
من  األذنان  طائفة :  فقالـت  األذنين؛  في  العلم  أهـل  اختلف  وقـد  [م ١٤٠] 
قول  وهذا  موسـى،  وأبي  عمر،  وابن  عباس،  ابن  عن  القول  هذا  روينـا  الـرأس. 
وابن  والنخعي،  عبد العزيـز،  وعمر بن  والحسـن،  المسـيب،  وسـعيد بن  عطاء، 
وأحمد بن  الثوري،  وسفيان  أنس،  مالك بن  قال  وبه  جبير،  وسـعيد بن  سيرين، 

وأصحابه. والنعمان،  وقتادة،  حنبل، 
ابن  عن  فيه  واختلـف  الزهري.  قـول  هذا  الوجه.  من  همـا  طائفـة :  وقالـت 

أذنيه  ظاهر  مسـح  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيـان  (١) فـي 
ابن  عن  ذلك  وروينـا  الرأس.  مـن  األذنان  طائفة :  فقالـت  األذنين؛  فـي  واختلفـوا  وباطنهمـا، 
وعمر بن  والحسـن  المسـيب،  وسـعيد بن  عطاء،  قال  وبه  موسـى،  وأبي  عمر،  وابـن  عبـاس، 
وأحمد،  والثـوري،  ومالك،  وقتـادة،  جبير،  وسـعيد بن  سـيرين،  وابن  والنخعي،  عبد العزيـز، 
ما  الشـافعي:  وقال  عمر.  ابن  فيه  واختلف  الوجـه،  من  الزهري:  وقـال  وأصحابـه.  والنعمـان، 

واختاره. القول  هذا  إلى  إسحق  ومال  الرأس.  من  وظاهرهما  الوجه  من  منهما  أقبل 
تركهما،  ما  من  على  شـيء  وال  الرأس  من  وال  الوجه  من  ليسـتا  إنهما  وهو :  رابع،  قـول  وفيـه 
ماء  المتوضئ  يأخـذ  يرون  وأحمد  والشـافعي،  مالك،  وكان  ثـور،  وأبي  الشـافعي،  قـول  هـذا 

ألذنيه. جديدا 
عباس  ابن  عن  يسـار  ابن  حديث  في  األخبار  في  موجود  غير  قالوا  الرأي  وهذا  أبو بكـر :  قـال 
فمسح  أذنيه  ظاهر  إلى  بإبهامه  وخالف  بالسـبابتين  داخلهما  وأذنيه  برأسه  مسـح  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن 
واألوزاعي،  والثوري،  مالك،  فـكان  األذنين،  مسـح  ترك  فيمن  واختلفوا  وباطنهما.  ظاهرهمـا 
متعمدا  أذنيه  مسح  ترك  إن  إسحاق :  وقال  عليه.  إعادة  ال  يقولون :  الرأي  وأصحاب  ثور،  وأبو 

يعيد.  أن  أحببت  متعمدًا  تركه  إن  أحمد  وقال :  يجزه.  لم 
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يغسله،  يقول :  الوجه،  من  فهو  األذنين  من  الوجه  استقبل  ما  طائفة :  وقالت  عمر. 
خالف  سـيرين  محمد بن  عن  وروي  الشـعبي.  قول  هذا  الرأس.  من  وظاهرهما 
الرأس.  مع  ويمسـحهما  الوجه  مع  األذنين  يغسـل  كان  أنه  وهـو  األول،  القـول 

ويختاره. هذا  إلى  يميل  راهويه  إسحاق بن  وكان 
ألنهما  يعد؛  لم  األذنين  مسح  ترك  ولو  قال :  الشافعي،  قاله  رابٌع،  قوٌل  وفيه 
فلم  هكذا  يكن  لم  وإذ  معه،  مسحتا  الرأس  من  أو  معه  غسلتا  الوجه  من  كانتا  لو 
شـيَء  وال  الرأس،  من  وال  الوجه  من  ليسـتا  أبو ثور :  وقال  الفرض.  فـي  ُيذكـرا 

تركهما. من  على 

باب صفة مسح األذنين مع الرأس :
ظاهر  إلى  بإبهاميه  وخالف  بالسبابتين  داخلهما  أذنيه  «مسح  أنه  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  ثبت 

وظاهرهما». باطنهما  فمسح  أذنيه 
تليان  اللتين  األصبعيـن  أدخـل  توضـأ  إذا  عمـر  عبد اهللا بـن  وكان  [م ١٤١] 

ظاهرهما. إلى  باإلبهامين  وخالف  باطنهما  فمسح  أذنيه  في  اإلبهامين 

باب تجديد أخذ الماء لألذنين :
في  برأسه  يمسح  بعدما  أصبعيه  يدخل  كان  أنه  عمر  ابن  عن  روينا  [م ١٤٢] 
المتوضئ  يأخذ  أن  يريان  والشافعي  مالك،  وكان  الصماخ.  في  يدخلهما  ثم  الماء 

أحمد. قال  وكذلك  ألذنيه،  جديدًا  ماء 
وضوء  صفـة  فيها  التـي  الثابتة  األخبـار  فـي  موجـود  وغيـر  أبو بكـر :  قـال 

جديدًا. ماًء  ألذنيه  أخذه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
داخلهما  وأذنيه  برأسـه  فمسـح  غرفة  «غرف  أنه  عباس  ابن  حديـث  في  بـل 

وباطنهما». ظاهرهما  فمسح  أذنيه  ظاهر  إلى  بإبهاميه  وخالف  بالسبابتين 



Aƒ°VƒdG áØ°U ÜÉàc ``` 4∫hC’G AõédG
145

ذلك  من  وضوئه،  أمـر  من  أشـياء  في  نفسـه  على  يشـدد  عمر  ابن  كان  وقـد 
سـبعًا،  سـبعًا  قدميه  وغسـُل  عينيه،  في  الماء  ونضُحه  جديدًا،  ماء  ألذنيـه  أخـُذه 

ذلك. الناس  على  وليس 

باب اختالف أهل العلم فيمن ترك مسح أذنيه :
ال  طائفة :  فقالت  األذنين؛  مسح  ترك  فيمن  العلم  أهل  اختلف  [م ١٤٣] 
ثور،  وأبو  والشـافعي  واألوزاعي،  والثوري،  مالك،  قال  كذلك  عليه،  إعادة 
ولم  رأسـك  مسـحت  وإن  راهويه :  إسـحاق بن  وقـال  الـرأي.  وأصحـاب 
أن  أخشـى  متعمدًا  تركه  إذا  أحمـد :  وقال  يجزك.  لم  عمـدًا  أذنيـك  تمسـح 

يعيد.
ذلك. يوجب  من  مع  حجة  ال  إذ  عليه؛  شيء  ال  أبو بكر :  قال 

مع  أصحابنا،  قـول  معاني  في  هـذا  نحو  جاء  قد  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
ـ(١)،  أحسـب  فيما  ـ  وأمرًا  فعالً  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الوضوء  في  األذنين  مسـح  ثبوت 
تركهما  فمن  بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص،  التأسـي  لثبوت  التعمد؛  على  عندنا  تركهمـا  يجـوز  وال 
قد  ولعله  للصالة،  اإلعادة  عليه   /١٠٩/ إنَّ  معنا :  القول  أكثر  ففي  التعمد  علـى 

من  قـال :  «األذنان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  سـمعت  قال :  زيد  جابر بن  عن  حبيـب  الربيع بـن  (١) روى 
الربيع،  (مسند  وأذنيه  رأسـه  بها  فمسـح  واحدة  غرفة  غرف  أنه   0 عنه  وبلغني  قال :  الرأس». 
المقدام بن  عن  أبـو داود  وروى  رقم ٩٧)،  وفرضـه،  الوضوء  آداب  في  بـاب  الطهارة،  كتـاب 
ظاهرهما  وأذنيه  برأسه  مسح  ...ثم  فتوضأ  بوضوء  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أُتي  قال :  الكندي  معديكرب 
 ،(٣٠/١ رقم ١٢١،  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص،  وضوء  صفة  باب  الطهارة،  كتاب  أبـي داود،  (ُسـنن  وباطنهما 
ومسـح  ثالثًا  ويديه  ثالثًا  وجهه  فغسـل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  توضأ  قال :  أبي أمامـة  عـن  الترمـذي  وروى 
من  هذا  أدري  ال  حماد :  قال  قتيبة :  قال  أبو عيسـى :  قال  الرأس».  من  وقال :  «األذنان  برأسـه، 
األذنين  أن  جاء  ما  باب  الطهارة،  كتاب  الترمذي،  (ُسـنن  أبي أمامة  قول  من  أو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قول 

 .(٥٣/١ رقم ٣٧،  الرأس،  من 
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ولعل  االختالف،  معانـي  النسـيان  على  تركهما  وفي  عليه.  إعـادة  ال  أنـه  يشـبه : 
ناسيًا(١). الصالة  في  عليه  إعادة  ال  أن  القول :  أكثر 

ونفي  األعقـاب  مع  األقـدام  غسـل  وجـوب  بـاب ٢٢ -   (٢١٦/١ - ٢١٧)]
الرجلين]. على  المسح 

وضـوء  عـدد  فـي  األخبـار  بـاب ٢٣ -   (٢١٧/١ - ٢١٩ [(م ١٤٤ - ١٤٦، 
باب ٢٥ -  الوضـوء.  عدد  فـي  العلم  أهل  اختـالف  بـاب ٢٤ -  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. 

ثالثًا] : ثالثًا  الوضوء  في  الترغيب  على  الدال  الخبر 
توضأ  من  أن  على  بينهم  اختالف  ال  العلم  أهل  أجمع  [م ١٤٤](٢)  [* ش] : 

يجزيه. ذلك  أن  الوضوء  فأسبغ  مرة  مرة 
    (    '    &    %    $   ﴿ قـال :  ذكـره  جـل  اهللا  قـال  أبو بكـر :  قـال 
غاسل،  اسـم  عليه  يقع  مرة  غسـل  ومن  الوجه،  بغسـل  فأمر  (المائدة : ٦)   ﴾)
وثبت  مرًة»،  مرًة  «توضأ  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األخبار  ثبتت  وقد  عليه.  ما  أدى  فقد 

 .٥٥/١٦ - ٥٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٠٩/٨ - ١١٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
توضأ  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األخبار  جاءت  أبو بكر :  قال  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٢) في 
تجزي،  ومرتين  مرة،  يجزي  فالوضوء  ثالثًا،  ثالثًا  وتوضأ  مرتين،  توضأ  أنه  وجاءت  مـرة،  مـرة 
وكان  يجزيان،  واثنان  ثالثًا،  الوضوء  قال  أنه  الخطاب  عمر بن  عن  وروينا  إلـّي.  أحـب  وثالثـًا 
األعضاء  غسـل  عبد العزيز:  وسـعيد بن  األوزاعي،  وقال  ثالثًا.  ومرارًا  مرتين  يتوضأ  عمر  ابـن 
عنده  ويجزي  ثالثًا،  الوضوء  يسـتحب  والشـافعي  ينقيهما.  فإنه  الرجلين  غسـل  إال  ثالثًا  ثالثًا 

واحدة.
سـابقة  واحدة  ويجزي  مرة،  فإنه  بالرأس  المسـح  إال  ثالثًا  ثالثًا  يتوضأ  الرأي :  أصحاب  وقال 
 .﴾)     ( ﴿ اهللا:  قال  إنما  قال :  ثالثًا.  وال  مرة  ذلك  في  يوقت  مالك  وكان  عندهم، 
عن  عمر  عبد اهللا بن  بحديث  نقول  وبه  الوضوء،  في  ثالث  على  يزيد  المتوضـئ  في  واختلفـوا 

وظلم».  وتعدى  أسى  فقد  هذا  على  زاد  فقال :  «ومن  ثالثًا  الوضوء  ذكر  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
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وطرق  إسناد  ذكرنا  وقد  ثالثًا»،  ثالثًا  «توضأ  أنه  وثبت  مرتين»،  مرتين  «توضأ  أنه  عنه 
الُسنن(١). كتاب  وفي  الكتاب،  هذا  منه  اختصرت  الذي  الكتاب  في  األخبار  هذه 

باب اختالف أهل العلم في عدد الوضوء :
«الوضوء  قال :  أنه  الخطاب  عمر بن  عن  روينا  وقد  أبو بكر :  قـال  [م ١٤٥] 
ثالثًا.  ومرارًا  مرارًا،  مرتين  يتوضـأ  عمر  ابن  وكان  تجزيان»،  وثنتان  ثالثـًا،  ثالثـًا 
إال  ثالثًا  ثالثًا  األعضـاء  غسـل  يقوالن :  عبد العزيز  وسـعيد بن  األوزاعـي  وكان 
وواحدة  ثالثًا،  ثالثًا  الوضوء  يستحب  الشافعي  وكان  ينقيهما.  فإنه  الرجلين  غسل 
فإنه  بالرأس  المسـح  إال  ثالثًا  ثالثًا  يتوضأ  الرأي :  أصحاب  وقال  عنده.  تجـزي 
وال  مرة  ذلك  فـي  يؤقت  ال  مالك  وكان  عندهـم.  سـابغة  واحدة  ويجزئـه  مـرة، 

(المائدة : ٦).  ﴾)     ( ﴿ اهللا :  قال  إنما  قال :  ثالثًا، 

باب الخبر الدال على الترغيب في الوضوء ثالثًا ثالثاً :
مرة  مرة  فتوضـأ  بوضوء  «دعـا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  كعب  أُبي بـن  عـن  روي 
ثم  صالة  له  اهللا  يقبـل  لم  به  يتوضأ  لـم  من  وضوء  الوضوء،  وظيفـة  فقـال :  هـذا 
من  كفلين  له  اهللا  جعـل  به  توضأ  من  وضوء  قال :  هذا  ثم  مرتيـن،  مرتيـن  توضـأ 

قبلي». األنبياء  ووضوء  وضوئي  قال :  هذا  ثم  ثالثًا  ثالثًا  توضأ  ثم  رحمته 
فقالت  ثـالث؛  على  يزيد  المتوضـئ  فـي  العلم  أهـل  اختلـف  وقـد  [م ١٤٦] 
على  المتوضئ  يزيد  أن  أحب  ال  وقال :  الشافعي  قال  كذلك  ذلك.  يضره  ال  طائفة : 

إسحاق. قال  وكذلك  الوضوء.  في  الثالث  على  يزيد  ال  أحمد :  وقال  الثالث. 

المنقول  األوسـط  في  ليسـت  أنها  والواقع  أبي بكر،  قول  القول  أن  منها  يفهم  األخيرة  (١) العبارة 
وقد   : (٤٠٨/١) األوسـط  وعبارة  المحقق،  صياغة  من  هي  وإنمـا  اإلشـراف،  كتاب  نّص  منـه 

الُسنن.  كتاب  في  ذلك  وغير  األخبار  هذه  طرق  ذكرنا 
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أقول. أحمد  وبقول  أبو بكر :  قال 
أو  أصحابنا،  قول  معاني  في  قيـل  كما  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
عن  النص  هـذا  فيه  يـأتِ  لم  كان  وإن  فيـه،  داخـل  هو  مـا  أو  يشـبهه،  مـا 
فيما  عنه  قيل  ولكنه  وتعدى(١)،  ظلم  فقد  الثالث  على  زاد  من  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
واثنتان  مـاؤه،  قلَّ  لمن  واحـدة  الوضوء :  في  قـال  إنه  قولهم :  مـن  يخـرج 
إلى  خارج  معنا  والسـرف  فسـرف(٢)،  وأربع  شـرف،  وثالث  للمسـتعجل، 
ذلك  معاني  ويخرج  اإلسراف،  من  الوضوء  كثرة  عنه :  وقيل  التعدي.  حال 
نفسـه  على  احتاط  من  وليس  التأويل،  فـي  يشـبه  ما  معنى  على  ـ عنـدي ـ 
على  أو  العمد،  على  نَّة  السُّ مخالفة  اإلسراف  من  ولكنه  إسـرافًا،  ذلك  كان 
وترك  الوضوء،  في  الوسـيلة  بمعنى  االشـتغال  ذلك  ومن  لها.  االسـتنقاص 
معاني  على  الفضل  يذهـب  حتى  أو  يفوت،  حتى  وقتها  فـي  الفريضـة  أداء 
وال  أشبهه،   /٧٣/ وما  واإلسراف  التعدي  من  يخرج  فهذا  أمره.  من  العادة 
معنى  وله  إال  عنـه  روي  وال  ثبت  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  قول  من  شـيئًا  أن  نعلـم 

فائدة(٣). على  يدل 

قراءة  في  العلم  أهل  اختالف  بـاب ٢٦ -   (٢١٩/١ - ٢٢٢ [(م ١٤٧ - ١٤٩، 
(المائدة : ٦) ].  ﴾ /  ﴿ قوله : 

َفأََراه  الوضوء،  عن  فسـأله  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلى  أَْعَرابِيٌّ  جاء  قال :  عمرو  عبد اهللا بن  عن  ماجه  ابن  (١) روى 
ماجه،  ابن  (سنن  َظلم»  أو  َتعدى  أو  أساء  فقد  هذا  على  زاد  فمن  الوضوء  قال :  «هذا  ثم  ثالثًا  ثالثًا 
 .(١٤٦/١ رقم ٤٢٢،  فيه،  التعدي  وكراهية  الوضوء  في  القصد  في  جاء  ما  باب  الطهارة،  كتاب 

في  الثالثة  ـ :  مرفوعًا  ـ  عمر  ابن  عن  الديلمي  روى  وقد  المعنى،  أو  اللفظ  بهذا  حديثًا  أجد  (٢) لم 
والالم،  األلف  ذوات  مـن  فصل  الخطاب،  بمأثور  (الفردوس  سـرف  والرابعة  شـرف  الوضوء 

 .(١٠٣/٢ رقم ٢٥٥٣، 
 .١٢٢/١٦ - ١٢٣ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧٣/٨ - ٧٤ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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التمسـح  في  العلم  أهـل  اختـالف  بـاب ٢٧ -]   (٢٢٢/١ - ٢٢٤ [(م ١٥٠، 
والغسل : الوضوء  بعد  بالمنديل 

الوضـوء  بعـد  بالمنديـل  التمسـح  فـي  العلـم  أهـل  اختلـف(١)  [* ش] : 
عفان،  عثمان بن  الوضوء  بعد  المنديل  أخذ  أنه  عنه  روينا  فممن  واالغتسـال؛ 
فيه  ورخص  أبي مسـعود.  وبشـير بن  مالك،  وأنس بـن  علـي،  والحسـين بن 
والضّحاك بن  ومسـروق،  واألسـود،  وعلقمة،  سـيرين،  ومحمد بن  الحسـن، 
ال  الرأي  وأصحاب  وأحمد،  الثوري،  وسـفيان  أنس،  مالك بن  وكان  مزاحم. 

بأسًا. به  يرون 
تمندل.  فال  توضأت  إذا  قال :  أنه  عبد اهللا  جابر بن  عن  روينا  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
وابـن  ومجاهـد،  النخعـي،  وإبراهيـم  أبي ليلـى،  عبد الرحمٰن بـن  ذلـك  وكـره 
عباس  ابن  عن  وروينا  جبير.  سعيد بن  عن  فيه  واختلف  العالية.  وأبو  المسـيب، 
الجنابة.  من  اغتسـل  إذا  يكرهه  ولم  الوضـوء،  من  بالمنديل  يمسـح  أن  كره  أنـه 

واالغتسال. الوضوء  جميعًا  فيهما  يرخص  الثوري  سفيان  وكان 
إباحة  على  يدلُّ  خبر  خبران :  الباب  هذا  في  روي  شيء  أعلى  أبو بكر :  قال 

ذلك. ترك  على  يدلُّ  اآلخر  والخبر  به،  ينشف  الثوب  أخذ 

فممن  الوضوء،  بعد  بالمنديل  التمسـح  في  واختلفوا  الكتاب) :  (ومن  وغيره :  الشـرع  بيان  (١) في 
مالك،  وأنس بن  علي  والحسـن بن  عفان،  عثمان بن  الوضوء  بعد  المنديل  أخذ  أنه  عنه  روينا 
ومسـروق  واألسـود  وعلقمة،  سـيرين،  وابن  الحسـن،  فيه  ورخص  وأبي مسـعود،  وسـيرين، 
يرون  ال  الرأي  وأصحاب  وإسـحاق،  وأحمد،  والثوري،  مالك،  وكان  مزاحـم،  والضّحاك بـن 
عبد الرحمٰن بن  ذلك  بمنديل  يمسـح  فال  توضأ  إذا  قال :  عبد اهللا  جابر بن  عن  وروينا  بأسـًا،  به 
َكِره  أنه  عبـاس  ابن  عن  وروينا  العاليـة.  وأبو  ومجاهـد،  والنخعي،  المسـيب،  وابـن  أبي ليلـى 
فيهما  الثوري  ورخـص  الجنابة،  من  غسـل  إذا  يكرهه  ولم  الوضوء،  مـن  بالمنديـل  يمسـح  أن 

كله.  مباح  أبو بكر :  قال  جميعًا.  والجنابة  الوضوء 
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غسالً  له  فوضعنا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «أتانا  قال :  سعد  قيس بن  فروى  األول  الخبر  أما 
الورس  أثر  إلى  أنظـر  فكأني  بها،  فالتحف  ورسـية(١)  بملحفة  أتيناه  ثـم  فاغتسـل 

عكنه»(٢). على 
للنبي ملسو هيلع هللا ىلص  «وضع  قالـت :  ميمونة  عن  عباس،  ابن  عن  روي  الثانـي  والخبـر 

بيديه». ينفض  وجعل  يأخذه  فلم  منديالً،  ناولته  فرغ  فلما  غسالً 
ألن  منـه؛  المنع  وال  ذلـك  حظـر  يوجـب  ال  الخبـر  وهـذا  أبو بكـر :  قـال 
يشـق  لئال  المباح  الشـيء  يدع  «كان  قد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  مع  عنه،  ينه  لم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
سـقايتكم  على  تغلبوا  أن  عبد المطلب :  «لوال  لبني  قولـه  ذلك  من  أُمتـه»،  علـى 
دخلتها  أكن  لم  أني  دخوله :  «لوددت  بعد  وقال  الكعبة  ودخل  معكم»،  لنزعـت 

أمتي». أتعبت  أكون  أن  أخشى 
المنديل  فأخذ  ذلك؛  إباحة  على  يدلُّ  سـعد  قيس بن  وحديث  أبو بكر :  قال 

واالغتسال. الوضوء  بعد  مباح 
الوضوء  مواضع  مسح  بكراهية  تخرج  أصحابنا  قول  معاني  أبو سـعيد :  قال 
وأثره  نور  الوضوء  إن  قولهم :  معنى  وفي  بالمنديل،  ذلك  وأكثر  له،  التعمد  على 
بغير  به  يصّلـي  الذي  بثوبـه  ذلك  إزالـة  يسـتحب  فال  نورًا؛  الجسـد  علـى  يبقـى 
الفضيلة،  معنى  على  يخرج  ذلك  وكل  الكراهيـة،  في  معهم  أيسـر  فهو  المنديل، 

الحجر(٣). معنى  على  ال 

به.  ُيصبغ  أصفر  نبت  وهو  بالورس،  مصبوغة  ورسية  اإلشراف :  كتاب  محقق  (١) قال 
عن  (نقًال  السـمن  من  البطن  في  طي  بالضم :  عكنة  جمع  عكن :  اإلشـراف :  كتاب  محقق  (٢) قال 

 .(١٦١/١٧ واللسان   ،٢٥١/٤ القاموس 
الشـريعة،  قامـوس  السـعدي :   .٣١/٤ المصنـف،  الكنـدي :   .٧٤/٨ الشـرع،  بيـان  (٣) الكنـدي : 

 .١٢٤/١٦
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والغسل : الوضوء  تفريق  باب ٢٨ -]   (٢٢٤/١ - ٢٢٥ [(م ١٥١، 
فقالت  والغسـل؛  الوضوء  تفريـق  في  العلـم  أهـل  اختلـف(١)  [* ش] : 
الخطاب  عمر بن  عن  روينا  بعضًا.  بعضه  يتبع  حتـى  ذلك  يجوز  ال  طائفـة : 
يعيد  أن  فأمره  الظفر  موضع  مثل  قدميه  في  ترك  وقد  يصّلي  رجـالً  رأى  أنـه 
من  عضو  غسل  ترك  إذا  يقوالن :  واألوزاعي  قتادة  وكان  والصالة.  الوضوء 
تفريق  يقـول :  ربيعة  وكان  الوضـوء.  أعـاد  الوضـوء  جـف  حتـى  األعضـاء 
مالك :  وقال  بعضًا.  بعضه  يتبع  حتى  غسالً  يكون  ال  وإنه  يكره  مما  الغسل، 
كذلك.  سعد  الليث بن  وقال  الغسل.  يعيد  أن  عليه  أرى  فإني  ذلك  تعمد  من 
أنه  عنه  القاسـم  ابن  حكى  وقد  الباب،  هذا  في  مختلف  مالك  قـول  أن  مـع 
ذلك  تطاول  وإن  وضوئـه،  على  بنى  قريبـًا  وكان  الماء  ألخذ  قـام  إن  قـال : 
وضوؤه  جف  إذا  أحمـد :  وقال  أولـه،  من  الوضوء  يعيـد  أن  فـأرى  وتباعـد 

عمر. حديث  وذكر  يعيد، 

يجوز  ال  طائفة  فقالت  والغسل؛  الوضوء  تفريق  في  واختلفوا  الكتاب) :  (ومن  الشرع :  بيان  (١) في 
حتى  األعضاء  من  شيء  غسل  ترك  إذا  يقوالن:  واألوزاعي  قتادة،  كان  بعضًا،  بعضه  يتبع  حتى 

الوضوء. تفريق  ربيعة  وكره  أعاد،  الوضوء  جفَّ 
مالك  عن  واختلف  الليث،  قال  وبه  الغسل.  يعيد  أن  عليه  فأرى  لذلك  تعمد  من  محمد :  وقال 
بالسـوق  توضأ  عمر  ابن  أن  ثبت  وقد  يعيـد.  وضوؤه  جف  إذا  أحمـد :  وقال  الباب.  هـذا  فـي 
عليها.  صّلـى  ثم  خفيه،  علـى  فمشـى  لجنازة  دعي  ثـم  برأسـه،  ومسـح  ويديه،  وجهـه  فغسـل 
عن  ذلك  معنى  وروي  والحسـن،  النخعي،  وهوقول  بأسـًا،  وضوء  تفريق  يرى  ال  عطاء  وكان 
نقول؛  وبه  الرأي،  وأصحاب  والشافعي،  الثوري،  مذهب  وهو  وطاووس،  المسيب،  سـعيد بن 
بذل  أتى  متفرقًا  بـه  أمر  ما  بغسـل   /٧٤/ أتى  فمن  أعضائه،  بغسـل  المتوضئ  أمـر  اهللا 8  ألن 

اهللا. أمره  بما  أتى  فقد  متتابعًا  نسقًا 
يجوز  ال  فقول :  والغسل،  الوضوء  تفريق  في  واختلفوا  اإلشـراف :  كتاب  وفي  المصنف :  وفي 
وهو  بأسـًا،  بتفريقه  يرى  ال  وقول :  فيه.  مالك  عن  واختلفوا  تفريقه.  يكره  وقول :  يتبعـه.  حتـى 

الرأي.  وأصحاب  الشافعي،  مذهب 
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بالسـوق  توضأ  عمر  ابن  أن  ثبت  والغسـل.  الوضوء  تفريق  طائفة  وأجـازت 
عليها  ليصّلي  المسجد  فدخل  لجنازة  دعي  ثم  برأسه،  ومسح  ويديه  وجهه  فغسل 
بأسـًا،  الوضوء  بتفريق  يرى  ال  عطاء  وكان  عليهـا.  صّلى  ثم  خفيه  علـى  فمسـح 
للجنب  بأسًا  يريان  ال  والنخعي  الحسـن  وكان  الغسـل.  في  النخعي  ذلك  وأباح 
عن  ذلك  معنـى  وروي  ذلـك.  بعـد  جسـده  غسـل  يؤخر  ثـم  رأسـه،  يغسـل  أن 
جائزًا  ذلك  رأى  وممن  الثوري،  مذهب  على  وهذا  وطاوس،  المسيب،  سعيد بن 

الرأي. وأصحاب  الشافعي، 
غسـل  كتابه  في  أوجب  ذكـره  جل  اهللا  ألن  نقـول؛  وكذلـك  أبو بكـر :  قـال 
متتابعًا،  نسـقًا  بها  أتى  أو  فرقها  عليه،  بالذي  أتـى  فقد  بغسـلها  أتى  فمن  أعضـاء 
الشـتاء  في  يختلف  وذلـك  حجـة،  الجفـوف  ذلـك  حد  جعـل  مـن  مـع  وليـس 

والصيف.
المتوضئ  اشـتغل  إن  ـ عندي ـ  يخرج  أصحابنا  قول  معاني  أبو سـعيد :  قال 
ذلك  فيفرق  الوضوء،  معانـي  في  يدخل  مما  ونحوه  المـاء  من  وضوئه  بأسـباب 
تام،  ووضوءه  بأس  وال  سـواء  ذلك  أن  تجّف  لم  أو  جفَّت  حتى  أعضائه  غسـل 
ما  جفَّ  حتى  شـيء  أعضائه  من  عليه  وبقي  وضوئه،  بمعنى  اشـتغاله  كان  ما  بنى 
على  مضى  ما  على  ويبني  أعضائه،  من  بقي  ما  مع  مضى  ما  إعادة  عليه  أن  مضى 
ولعل  ثبوته،  بعد  يضيعه  ال  وأنه  عمالً  لثبوته  القول  هذا  يعجبني  وكان  حال،  كل 

أعلم(١). واهللا  األول،  القول  قولهم  أكثر 

 .٤١/٤ المصنف،  الكندي :   .[٧٤/٨ - ٧٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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على  بعضها  األعضاء  تقديم  بـاب ٢٩ -]   (٢٢٥/١ - ٢٢٨ [(م ١٥٢ - ١٥٤، 
الوضوء : في  البعض 

أو  يديه  فغسل  فبدأ  توضأ  رجل  في  العلم  أهل  اختلف(١)  [م ١٥٢]  [* ش] : 
وروينا  تام.  وضوؤه  طائفة :  فقالت  عضو؛  على  عضوًا  قدم  أو  وجهه،  قبل  رجليه 
أعضائي  بـأي  وضوئي  أتممت  إذا  أبالـي  ما  قـال :  أنه  أبي طالب  علي بـن  عـن 
في  يديك  قبل  برجليك  تبدأ  أن  بأس  ال  قال :  أنه  مسعود  عبد اهللا بن  وعن  بدأت. 
عطاء بـن  جائـزًا  بعـض  علـى  بعضهـا  األعضـاء  تقديـم  رأى  وممـن  الوضـوء. 

المسيب. وسعيد بن  البصري،  والحسن  أبي رباح، 
وعطاء،  أبي طالـب،  علي بـن  عـن  البـاب  هـذا  فـي  روينـا  وقـد  [م ١٥٣] 
رأسه  مسح  نسـي  فيمن  واألوزاعي  والزهري،  ومكحول،  والحسـن،  والنخعي، 
بإعادة  يأمروه  ولم  الصالة،  ويستقبل  رأسـه  يمسـح  قالوا :  بلالً،  لحيته  في  فوجد 
مسـح  المسـح  نسـي  إذا  الرأي :  وأصحاب  الثوري،  قول  وفي  الرجلين.  غسـل 
قبل  ذراعيه  غسـل  فيمن  يقول  مالك  وكان  الوضـوء.  يعـد  ولم  الصـالة،  وأعـاد 

عليه. إعادة  ال  صّلى :  ثم  وجهه، 
في  يغسـله  حتى  يعيد  أن  فعليه  عضو،  على  عضوًا  قّدم  من  طائفـة :  وقالـت 

عضوًا  المرء  تقديم  في  واختلفوا  أبو بكر:  قال  الكتاب  ومن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
وعن  بدأت».  عضو  بأي  وضوئي  أتممت  إن  أبإلـّي  قال :  «ما  أنـه  النبي  عن  فروينا  عضـو،  قبـل 
البصري،  الحسـن  وكان  للوضوء.  يديك  قبل  برجليك  تبـدأ  أن  بأس  ال  قال :  أنـه  أبي مسـعود 
ومكحول  والنخعي،  وعطاء،  أبي طالب،  علي بن  عن  وروينا  ذلك.  يروي  المسيب  وسعيد بن 
رأسه  يمسح  أنه  بلالً  لحيته  في  فرأى  رأسه  مسـح  نسـي  من  قالوا :  أنهم  واألوزاعي  والزهري، 
الرأي  وأصحاب  الثوري،  قول  في  ويجزي  الرجلين،  غسل  بإعادة  يأمره  ولم  الصالة  ويستقبل 
يعيد،  ال  وصّلى  وجهه  قبل  ذراعيه  غسل  فمن  مالك :  قال  الوضوء.  يعيد  وال  الرأس  يمسح  أن 
قال  موضعه.  في  كالً  يغسـل  حتى  يعيد  يقولون :  وأيوب  عبيدة  وأبو  وأحمد،  الشـافعي،  وكان 

ذلك.  يجزي  أبو بكر : 
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عبيد،  وأبو  وإسـحاق،  حنبل،  أحمد بن  قال  وبه  الشـافعي،  قال  هكذا  موضعـه، 
 ﴾ Z   Y   X   W   V    U ﴿ وتعالـى :  تبـارك  اهللا  بقول  واحتج  ثـور،  وأبـو 
قال  به».  اهللا  بدأ  بمـا  قال :  «نبدأ  الصفا،  أراد  لما  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  وبـأن   ،(١٥٨ (البقـرة : 
حتى  طوافًا  ألغـى  الصفا  قبل  بالمـروة  بدأ  إن  أنه  مخالفـًا  أعلم  ولـم  الشـافعي : 
أعاد  األولى  قبل  باآلخرة  بدأ  إن  الجمار  في  قلنا  وكما  قال :  بالصفا،  بدؤه  يكون 

عندي. بعضه  من  وأوكد  المعنى،  هذا  في  الوضوء  فكان 
الصفا  أما  فقـال :  أصحابنا،  بعض  الشـافعي  عارض  وقد  أبو بكـر :  قـال 
على  قياسـًا  أحدهما  جعل  مـن  فليشـتغل  وجوبه  في  اختلف  فقـد  والمـروة 
يقاس  ال  قوله :  منعـه  ذلك  ثبت  فإذا  والمـروة،  الصفا  فرض  بإثبـات  اآلخـر 
لم  ما  يجعل  أن  فأما  اآلخر،  على  قياسًا  أحدهما  يجعل  أن  أصل،  على  أصل 
المسـائل ـ  عليه  يقاس  أصالً  وجوبه  في  الناس  اختلـف  ـ وقد  فرضه  يثبـت 
فرضًا،  يرونه  ال  وجماعة  الزبير،  وعبد اهللا بن  مالك،  أنس بن  كان  جائز،  فغير 

تطوع. هو  بل  قالوا : 
المناسك. كتاب  في  الباب  هذا  في  الناس  اختالف  ذكرت  وقد  أبو بكر :  قال 

يقول :  عطاء  فكان  فيه؛  اختلف  فقد  جمرة  على  جمرة  تقديم  وأما  [م ١٥٤] 
بعدها  الجمرتين  رمى  ثم  الجمرتيـن،  قبل  فرمى  العقبة  بجمرة  بدأ  رجـالً  أن  لـو 
وهذا  رميها.  يعيد  ال  األخـرى:  قبل  جمرة  رمى  رجل  في  الحسـن  وقال  أجـزأه. 
ال  قوله:  ويمنع  نوعـه،  من  كان  ما  عليه  فيقـاس  عليه  مجمع  بأصل  ليـس  أيضـًا 
المناسك،  مسائل  على  قياسـًا  الوضوء  مسـائل  يجعل  أن  أصل  على  أصل  يقاس 
صادق،  أنه  ورجليه  ويديه  وجهه  غسل  فالنًا  إن  قال :  فيه؟  مختلف  وهو  فكيف 
ثم  فدعاه،  بعمرو  فبـدأ  عمروًا،  أو  زيدًا  يدعو  أن  رجالً  أمـر  إمامًا  أن  ولـو  قـال : 
اليسـرى»،  قبل  اليمنى  بغسـل  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «بدأ  وقد  عاص،  غير  أنه  زيدًا  دعا 
عليه،  إعادة  ال  أنه  اليمنى  على  باليسـرى  بدأ  من  أن  على  العلم  أهل  أجمع  وقد 
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بغير  عمله  يبطل  أن  سـاهيًا  عضو  على  عضـوًا  فّقدم  المرء  سـها  إذا  جائـز  وغيـر 
ذلك  من  أحكامهم،  من  كثير  في  آدم  بني  عن  والنسـيان  السـهو  رفع  وقد  حجة، 
أحق  فكان  ساه؛  وهو  فيها  تكلم  من  وصالة  ناسيًا،  فيه  أكل  من  صوم  إبطال  ترك 
في  مذهبه  هذا  كان  من  شـيئًا  عضو  على  عضوًا  قّدم  من  على  يرى  ال  أن  الناس 

والصالة. الصوم 
من  ذكر  ما  معاني  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  معي  يخرج  أبو سعيد :  قال 
إال  حال،  على  بعض،  على  األعضاء  بعض  تقديم  يجوز  ال  أنه  مضى :  ما  جميع 

وتعالى. تبارك  اهللا  قول  في  الترتيب(١)  في  ما  على 
النسيان  على  فعل  فإن  التعمد،  على  يجوز  ال  إنه  قولهم :  بعض  في  أنه  ومعي 

وثبت. جاز 
نَّة. السُّ لمخالفة  إرادته  على  إال  يجوز(٢)  إنه  قولهم :  بعض  وفي 

ثبت(٣). نَّة  السُّ مخالفة  غير  على  ذلك  فعل  إن  إنه  هذا :  قولهم  أكثر  ولعل 

على  األعضاء  بعض  اهللا  قـول  في  الترتيب  مضى  ما  جميع  مـن  ذكر  ما  نحو  الشـرع :  بيان  (١) فـي 
وتعالى.  تبارك  اهللا  قول  في  الترتيب  في  ما  على  إال  حال  كل  على  بعض 

يجوز.  ال  إنه  الشرع :  بيان  (٢) في 
 .١٢٤/١٦ - ١٢٥ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧٥/٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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: [(٢٢٩/١ - ٢٣٠ [(م ١٥٥، 
على  «مسـح  أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األخبار  ثبتت  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
الخفين  على  مسـح  أنه  الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  من  عنه  روينا(١)  وممن  الخفين». 
وسـعد بن  أبي طالب،  وعلي بن  الخطـاب]،  عمر [بـن  عليهما  بالمسـح  وأمـر 
عبد اهللا،  وجرير بن  عباس،  [عبد اهللا] بن  و  مسعود،  [عبد اهللا] بن  و  أبي وقاص، 
أمامة  وأبو  األنصـاري،  أيـوب  [وأبو  العـاص،  وعمرو بن  مالـك]،  وأنس [بـن 
وعبد اهللا بن  األشعري]،  موسى  وأبو  سعد،  وقيس بن  سعد،  وسهل بن  الباهلي، 
وعمار بن  الخدري،  سعيد  وأبو  عبد اهللا،  وجابر بن  الزبيدي]،  جزء  الحارث [بن 
ياسر، وأبو زيد األنصاري، وجابر بن سمرة، وأبو مسعود األنصاري، وحذيفة بن 
يسار،  معقل بن  عن  ذلك  [وروي  عازب.  والبراء بن  شعبة،  والمغيرة بن  اليمان، 

وبالل]. عمرو،  وعبد اهللا بن  حذافة،  وخارجة بن 
وروينا(٢) عن الحسن أنه قال : حدثني سبعون من أصحاب رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

الخفين  على  بالمسـح  أمر  أو  أصحابه  من  الخفين  على  مسـح  وممن  وغيره :  الشـرع  بيان  (١) في 
إلخ.  عمر.. 

ووجدنا.  وغيره :  الشرع  بيان  (٢) في 
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أهل  من  تبعه  فيمـن  أبي رباح]،  عطاء [بن  وكان  الخفيـن».  على  «مسـح  أنـه 
[كذلك  و  البصرة،  وأهل  الحسن،  قال]  وبه  الخفين،  على  المسح  [يرون  مكة 
ومن  يسار،  وسليمان بن  عبد الرحمٰن،  سـلمة بن  وأبو  الزبير،  عروة بن  قال] 
الكوفة.  أهل  من  وافقـه  ومن  الشـعبي(١)،  قال  [وبه  المدينة،  أهل  مـن  تبعهـم 
واألوزاعي،  أنس]،  مالك [بن  قال  وبه  الشام.  وأهل  مكحول،  قال]  وكذلك 
وأصحاب  ثـور،  وأبو  وإسـحاق  وأحمـد،  والشـافعي،  الثـوري،  [سـفيان]  و 
على  منهم  لقيت  من  وكل  العلم،  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  [وأجمع  الرأي. 

به]. القول 
اختالف  الخفين  على  المسح  في  ليس  قال :  أنه  المبارك  ابن  عن  روينا  وقد 
كره  أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحـاب  من  عنـه  روي  مـن  كل  أن  وذلـك  جائـز؛  أنـه 

ذلك. غير  عنه  روي  فقد  الخفين،  على  المسح 
أن  وأباح  الرجم،  أنكر  من  الخفين  على  المسـح  أنكر  وإنما  أبو بكر :  [قال 
الزوج  إلى  الرجوع  ثالثًا  للمطلقة  وأباح  خالتها،  وعلى  عمتها  على  المرأة  تنكح 
من  محصنًا  قذف  عمن  الجلد  وأسقط  بها،  يدخل  ولم  الثاني،  نكحها  إذا  األول 
في  عذر  ألحد  يكـن  ولم  به،  األخـذ  وجب  ـنَّة  بالسُّ الشـيء  ثبت  وإذا  الرجـال. 

عنه]. التخلف  وال  تركه، 
ـ عندي ـ  يخرج  أصحابنا  قول  من  التواطـؤ  الُعماني :  سـعيد  محمد بن  قال 
بالماء  الرجلين  وغسل  بالماء،  الوضوء  ثبوت  نسخه  مما  الخفين  على  المسح  أن 
مع  لهم  يسـاغ  كيف  والعجب  منسـوخة.  ُسـنَّة  وأنها  اهللا،  كتاب  من  النّص  على 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  رووه  ما  وكل   /١١٣/ الرجلين.  وغسل  الوضوء  بفرض  إقرارهم 

والتصحيح  مالك.  أنس بن  قال  وبه  الشـام.  الشـافعي..وأهل  قال  ..وبه  اإلشـراف :  كتاب  (١) في 
 (٤٣٤/١) األوسط  من 
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بعد  ممكن  وغير  نسـخه،  قبل  عندنا  ذلك  فممكن  والفعل(١)  األمر  من  وأصحابه 
العلل،  من  يشبهه  ما  أو  البرد،  من  الضرورة  معنى  على  فاعل  يفعل  أن  إال  نسخه، 
على  ويمسح  أعضائه  سائر  يغسل  أن  أصحابنا :  قول  بعض  في  يساغ  ذلك  فلعل 

الضرورة. لمعنى  يخرجهما  وال  بالماء  خفيه 
يتيمم.  ال  إنـه  قولهـم :  بعض  وفـي  ذلك.  مـع  يتيمم  قولهـم :  بعـض  وفـي 
الماء،  وجود  عند  منسوختان  سنَّتان  الخفين  على  والمسح  بالحجارة  واالستنجاء 

الضرورات(٢). ثبوت  معاني  غير  على  لذلك  المكنة  مع 

يمسح  أن  والمسافر  للمقيم  التي  المدة  باب ١ -]   (٢٣١/١ - ٢٣٢ [(م ١٥٦، 
الخفين : على  فيها 

أن  والمقيم  للمسـافر  التي  المـدة  في  العلم  أهـل  اختلـف(٣)  [* ش] : 
ولياليهن  أيام  ثالثة  المسافر  يمسح  طائفة :  فقالت  الخفين؛  على  فيها  يمسح 

والفصل.  الشرع :  بيان  (١) في 
الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٨٦/٤ المصنف،  الكندي :   .١١٣/٨ - ١١٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

 .٦٢/١٦ - ٦٣
المسـح  جعل  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر:  قال  الكتاب) :  (ومن  وغيره :  الشـرع  بيان  (٣) في 
بظاهر  طائفـة  فقالت  ذلـك؛  في  واختلفـوا  للقيم.  ويومـًا  للمسـافر  أيـام  ثالثـة  الخفيـن  علـى 
زيد  وأبو  عباس،  وابـن  أبي طالب،  وعلي بن  الخطـاب،  عمر بن  قال  كذلك  الحديـث،  هـذا 
آخر  وهو  الرأي  وأصحاب  وإسـحق  وأحمد،  والثوري،  وعطاء،  الكندي  وشـريح  األنصاري 
في  قوله  في  واختلفوا  وقتـًا،  الخفين  على  المسـح  في  يوقت  ال  مالك  وكان  الشـافعي.  قـول 
وأكثر  له.  بدا  ما  والمسافر  المقيم  يمسـح  سعد:  الليث بن  فقال  والحضر،  السـفر  في  المسـح 
أنه  يروي  مالك  أصحاب  وأكثر  له.  بدا  ما  والمسـافر  المقيم  يمسـح  أنه  يروي  مالك  أصحاب 
غدوة  من  الخفين  على  المسح  إن  وهو :  ثالث،  قول  وفيه  شاء.  كما  والمسـافر  المقيم  يمسـح 
البس  خفي  في  يثبت  ال  قـال :  أنه  الشـعبي  عن  وروينا  جبير،  سـعيد بن  قول  هذا  الليل،  إلـى 

عليها.  أمسح  صلوات  خمس 
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وعلي بن  الخطاب،  عمر بـن  قال  هكذا  وليلة،  يوم  وللمقيـم  خفيه،  علـى 
األنصاري،  زيـد  وأبـو  عبـاس،  وابـن  مسـعود،  وعبد اهللا بـن  أبي طالـب، 
الرأي،  وأصحاب  الثوري،  سفيان  قال  وبه  أبي رباح،  وعطاء بن  وشـريح، 
األول  قوله  وكان  للشـافعي،  قول  آخر  وهو  وإسـحاق،  حنبل،  وأحمد بن 

مالك. كقول 

لذلك  ليس  يخلعهما  لـم  ما  الخفين  على  يمسـح  أن  وهو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
عبد الرحمٰن. سلمة بن  وأبي  الشعبي،  عن  القول  هذا  روي  وقت. 

فروي  الباب؛  هذا  في  البصري  والحسن  عمر،  ابن  عن  األخبار  اختلفت  وقد 
كالقول  اآلخر  والقـول  األول،  كالقـول  أحدهما  قـوالن :  منهما  واحـد  كل  عـن 
يختلف  لم  وقتًا،  الخفين  على  المسح  في  يؤقت  ال  أنس  مالك بن  وكان  الثاني، 

ذلك(١). في  قوله 

المقيم  يمسـح  ويقول :  المسـح،  يرى  كان  أنه  سـعد  الليث بن  عن  وحكي 
له. بدا  ما  والمسافر 

يمسـح  أن  يرون  مالك  أصحـاب  من  عنه  بلغني  مـن  وأكثـر  أبو بكـر :  قـال 
من  أكثر  خفيه  في  صلى  غاٍز  عن  األوزاعي  وسـئل  شـاء.  كما  والمسـافر  المقيم 
صالته؛  مضت  قال :  خفيـه،  ينزع  لم  وأيامهن  ليـال  لثالث  صالة  عشـرة  خمس 

في  عنه  الروايات  اختلفـت  وإنما  ذلـك،  في  قوله  يختلف  ..لـم   : (٤٣٧/١) األوسـط  (١) فـي 
مالك  كان  بكير :  ابن  قال  واآلخر،  األول  مذهبـه  بكير  ابن  أخبر  وقد  الحضر،  فـي  المسـح 
قال :  ؟  قال  وما  له :  قيـل  ذلك،  غير  فيه  قال  الذي  العام  إلى  الخفيـن  على  بالمسـح  يقـول 
أن  يبلغنا  فلم  وعثمان  وعمر  بكر  وأبو  سنين،  عشـر  بالمدينة  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أقام  يقول  كان 
هذا  غير  في  عنه  الحكايات  اختالف  ذكرت  وقد  بالمدينة،  الخفين  على  يمسح  منهم  أحدًا 

الكتاب. 
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في  أسـمع  لم  قال :  أنه  ربيعة  عـن  حكي  وقد  سـلمان.  في  القول  من  جـاء  لمـا 
وقتًا. الخفين  على  المسح 

على  المسـح  قال :  جبيـر،  سـعيد بن  قاله  ثالـث،  قول  المسـألة  هـذه  وفـي 
خمس  أسـتتم  ال  قال :  أنه  الشـعبي  عن  روينا  وقد  الليل.  إلى  غدوة  من  الخفين 

عليهما. يمسح  صلوات 
أن  «أذن  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثابت  إذ  أقول؛  األول  وبالقول  أبو بكر :  قال 
«جعل  قـال :  ثابـت  خزيمة بـن  روى  ثالثـًا».  والمسـافر  يومـًا،  المقيـم  يمسـح 
ولو  للمقيم»،  ويومـًا  للمسـافر  أيام  ثالثة  الخفيـن  على  المسـح  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

خمسا. لجعله  مسألته  في  السائل  مضى 
أبي طالب،  علي بن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديث  هـذا  روى  وقد  أبو بكر :  قـال 
هريرة،  وأبو  مالـك،  وأبو  مالـك،  وعوف بن  بكـرة،  وأبو  عسـال،  وصفوان بـن 

الُسنن(١). كتاب  في  أسانيدها  ذكرت  وقد  وغيرهم، 
بها  يجوز  التي  الضـرورة  معنى  ثبت  وإذا  القـول  مضى  قد  أبو سـعيد :  قـال 
يزل  لم  ما  كثير،  وال  لقليل  غايـة،  له  عندنا  ذلك  يخرج  لم  الخف  علـى  المسـح 
إن  قولهم  من  كله  وهـذا  الخف،  على  المسـح  جاز  بها  التي  الضـرورات  معنـى 
أن  وقته(٢)  جائزًا  كان  إذا  ذلك  يبعد  وال  النسخ،  فقبل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قول  من  احتمل 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص(٣). عن  ثابت  قول  فيه  يكون 

هريرة،  وأبـو  مالـك،  ..وعوف بـن   : (٤٣٩/١) األوسـط  وفـي  اإلشـراف.  كتـاب  فـي  (١) هكـذا 
الكتاب.  هذا  غير  في  أسانيدها  ذكرت  وقد  وغيرهم. 

وقته.  أن  الشريعة :  قاموس  (٢) في 
الشـريعة،  قاموس  السـعدي :   .٨٦/٤ المصنف،  الكنـدي :   .١١٤/٨ الشـرع،  بيـان  (٣) الكنـدي : 

 .٦٣/١٦ - ٦٤
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المسح : أو  الغسل  من  المستحب  باب ٢ -]   (٢٣٢/١ - ٢٣٤ [(م ١٥٧، 
أفضل؟  ذلك  أي  والمسـح  الغسـل  في  العلم  أهل  اختلـف(١)  [* ش] : 
والمسـح  اهللا،  كتاب  فـي  المفترض  ألنـه  أفضـل؛  الغسـل  طائفـة :  فقالـت 
خفيه  على  والماسـح  عليه،  اهللا  افترض  لما  مؤد  لرجليه  فالغاسـل  رخصة؛ 
على  يمسحوا  أن  أمرهم  أنه  الخطاب  عمر بن  عن  روينا  له.  أبيح  لما  فاعل 
إلـّي  حبب  ألنـه  خلعت؛  إنما  وقـال :  وتوضأ،  خفيه  هـو  وخلـع  خفافهـم، 
ويقول :  قدميه  ويغسل  الخفين  على  بالمسح  يأمر  أبو أيوب  وكان  الطهور. 
قدمي،  بغسل  لمولع  إني  قال :  أنه  عمر  ابن  عن  وروينا  الوضوء.  إلـّي  أحب 

بي. تقتدوا  فال 
أنها  وذلك  الرجلين؛  غسـل  من  أفضل  الخفين  على  المسـح  طائفة :  وقالت 
البدع،  أهل  مـن  طوائف  فيها  طعن  وقـد  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  عن  الثابتة  السـنن  من 
احتج  وقد  إماتتـه،  من  أفضل  الُسـنن  من  المخالفون  فيـه  طعن  ما  إحيـاء  فـكان 
رخصه»،  يقبل  أن  يحـب  اهللا  قـال :  «إن  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  روي  بالـذي  بعضهـم 
وممن  أيسـرهما».  اختار  إال  أمرين  بين  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ُخّير  «ما  عائشـة :  وتقول 
والحكم،  الشـعبي،  الرجلين  غسـل  من  أفضـل  الخفيـن  علـى  المسـح  أن  روى 

أفضل  الغسل  إن  قائل :  قال  أبو بكر:  قال  الكتاب) :  (ومن  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (١) في 
رخصة. والمسح  اهللا،  كتاب  في  المفروض  ألنه  المسح؛  من 

وقال:  وتوضأ،  خفيه  هو  وخلع  خفافهم  على  يمسـحوا  أن  أمرهم  الخطاب  عمر بن  أن  وروينا 
بي.  يقتدى  وال  قدمي  بغسـل  لمولع  إني  قال:  أنه  عمر  ابن  عن  روينا  وقد  الوضوء.  إليَّ  حبب 
وما  رخصه».  يقبل  أن  يحب  اهللا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «أن  عن  روي  وقد  أفضل.  المسح  إن  آخرون :  وقال 
والحكم،  الشـعبي،  مذهب  وهذا  أيسـرهما،  اختار  إال  أمرين  بين  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص   /١١٤/ رسـول  ُخيَّر 

وإسحاق.
أدى  فقد  غسل  أو  بمسـح  أتى  من  وكل  الغسـل،  على  المسـح  تقديم  لي  يبّين  ال  أبو بكر :  قال 

عليه.  الواجب 
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الوضوء  لنريد  إنـا  يقوالن :  والنعمان  أبي ليلـى،  ابن  وكان  وإسـحاق.  وأحمـد، 
عن  رغب  من  قال :  أنه  النخعي  عن  وروينا  عليهما.  نمسح  حتى  الخفين  فنلبس 
العلم  أهل  بعض  شبه  وقد  محمد ملسو هيلع هللا ىلص.  ُسنَّة  عن  رغب  فقد  الخفين  على  المسح 
الحانث  كان  فلما  قال :  يمينه،  في  بالحانث  وأحدث  طهارة  على  خفيه  لبس  من 
الذي  للفرض  مؤديـًا  ويكون  كسـا،  شـاء  وإن  أطعم،  شـاء  إن  بالخيار  يمينه  فـي 
خفيه  خلع  أو  مسح  إن  طهارة  على  خفيه  لبس  وقد  أحدث،  الذي  فكذلك  عليه، 
وال  أحدث  لمن  يجـوز  وال  ذلك،  في  مخير  عليه  فـرض  ما  مؤد  رجليـه  فغسـل 

الرجلين. غسل  إال  عليه  ُخفَّ 
وجوب  من  وصفنا  ما  على  إال  له،  معنى  ال  معنا  هذا  كل  أبو سعيد :  قال 
بشيء  الرخصة  وجواز  الضرورة  معنى  ثبت  وإذا  النسـخ،  ثبوت  بعد  الضرورة 
الرخصة  قبل  َمْن  إن  االختالف :  من  قولهم  معنى  في  يخرج  فقد  اهللا  ديـن  فـي 
يحمل  لم  ما  اهللا،  دين  في  بالشـديد  باألخذ  اجتهد  كمن  كان  لها  الشـكر  على 
على  الرخصة  وقبـول  مصروفة،  الضرورة  فإن  ضـرورة،  ذلك  في  نفسـه  علـى 

أفضل(١). هذا 

خفيه  لبس  مـن  التـي  الطهـارة  بـاب ٣ -   (٢٣٤/١ - ٢٥٤ [(م ١٥٨ - ١٨٢، 
البس  به  يسـتحب  الذي  الوقـت  باب ٤ -  المسـح.  له  أبيـح  الحالة  تلـك  علـى 
ثم  مقيمًا  مسـح  من  باب ٥ -  عليهما.  المسـح  له  أبيح  الذي  وقت  إلـى  الخفيـن 
المسافر.  مسح  فيه  يمسـح  الذي  السفر  حد  باب ٦ -  أقام.  ثم  مسـافرًا  أو  سـافر 
المتخرق.  الخف  على  المسـح  باب ٨ -  الصغير.  الخف  على  المسـح  باب ٧ - 
الخفين  ظاهـر  علـى  المسـح  بـاب ١٠ -  الجرموقيـن.  علـى  المسـح  بـاب ٩ - 
على  المسـح  عدد  باب ١٢ -  الخفين.  على  المسـح  صفة  باب ١١ -  وباطنهما. 

 .٦٤/١٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١١٤/٨ - ١١٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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المطر.  بلل  يصيبه  الخف  باب ١٤ -  المسـح.  من  يجزي  ما  باب ١٣ -  الخفين. 
ثم  خفيه  على  مسح  من  باب ١٦ -  عليهما.  المسح  بعد  الخفين  خلع  باب ١٥ - 
أحد  الرجل  خلـع  باب ١٧ -  السـاق.  إلى  موضعها  من  بعضهـا  أو  قدمـه  زالـت 
باب ١٩ -  والنعليـن.  الجوربيـن  علـى  المسـح  باب ١٨ -  المسـح.  بعـد  خفيـه 

فيه]. العلم  أهل  واختالف  العمامة  على  المسح 
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تعالى  اهللا  تصيـير  بـاب ٢ -  التيمم.  نزول  بـدء  بـاب ١ -   (٢٥٥/١ - ٢٥٦)]
محمد ملسو هيلع هللا ىلص]. ألمة  طهورًا  األرض 

الذي  المسـافر  للجنب  التيمم  إثبات  بـاب ٣ -]   (٢٥٦/١ - ٢٥٧ [(م ١٨٣، 
الماء : يجد  ال 

في  وعمار  مسعود  ابن  تمارى  قال :  أنه  كعب  ناجية بن  عن  روي(١)  [* ش] : 
يجد  حتى  يصلي  ال  مسعود :  ابن  فقال  قال :  الماء،  يجد  فال  الجنابة  تصيبه  الرجل 
الماء،  على  أقدر  فلم  جنابـة،  فأصابتني  اإلبل  في  كنت  عمار :  وقال  قـال :  المـاء. 
فقال :  «إنما  له،  ذلك  فذكرت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  أتيت  ثم  الحمار،  يتمعك  كما  فتمعكـت 

اغتسلت». الماء  على  قدرت  فإذا  بالصعيد،  تتيمم  أن  ذلك  من  يكفيك  كان 

   ¼     »    º    ¹    ﴿ وتعالـى :  تبارك  اهللا  قال  اإلشـراف) :  كتاب  (من  الشـرع :  بيان  (١) فـي 
وترابها  مسجدًا  األرض  لي  قال :  «جعلت  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت  (المائدة: ٦)،   ﴾¾    ½
ويصّلي،  يتيمم  الجنب  أن  يرى  أبي طالب  علي بن  فكان  الجنب،  تيمم  في  واختلفوا  طهورًا»، 
عامة  قول  وهو  الرأي،   /٩٩/ وأصحاب  وإسـحاق،  ثور،  وأبو  والشـافعي،  الثوري،  قال  وبه 
يتيمم.  أن  الجنب  منع  معنـاه:  قوالً  مسـعود  وابن  الخطاب،  عمر بن  عن  روينا  وقـد  الفقهـاء. 

إلخ.  أبو سعيد..  يقول  األول  وبالقول 
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فانفتل  بالناس،  فصّلى  سفر  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  مع  «كنا  حصين :  عمران بن  وقال 
أن  فالن  يا  منعك  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  ما  فقال  يصّل،  لم  معتزل  برجل  فإذا  صالتـه،  مـن 
قـال :  عليك  ماء،  وال  جنابـة  أَصابتنـي  رسـول اهللا  يا  قـال :  القـوم؟  فـي  تصلـي 

يكفيك». فإنه  بالصعيد 
التيمم  في  العلـم  أهل  من  واحد  غيـر  احتج  وقـد  أبو بكـر :  قـال  [م ١٨٣] 
ال  معناه :  كان   ،(٤٣ (النساء :   ﴾¤      £         ¢    ¡ ے      ﴿ بقوله :  الجنب  على 
فيتيمم  المـاء  يجد  ال  مسـافرًا  سـبيل  عابر  يكـون  أن  إال  جنـب  الصـالة  يقـرب 
جبير،  وابن  ومجاهد،  عباس،  وابن  علّي،  عن  القول  هذا  معنى  وروينا  ويصلي، 
كتاب  في  أسانيدها  ذكرت  وقد  وقتادة،  نياف،  مسلم بن  والحسن بن  والحكم، 

التفسير.
والثوري،  الشـافعي،  قال  وبه  علّي،  ويصّلي  يتيمم  الجنب  أن  مذهبه  وممن 
فقهاء  من  العلم  أهـل  عوام  قول  وهو  الـرأي،  وأصحاب  وإسـحاق،  ثور،  وأبـو 
التيمم.  الجنب  منـع  معناه:  قوالً  مسـعود  وابن  عمر،  عن  روينا  وقـد  األمصـار. 
وإذا  يصّلي،  وال  يتيمـم  فال  المـاء  يجد  ولم  الرجل  أجنـب  إذا  النخعـي :  وقـال 

الصلوات. وصّلى  اغتسل  الماء  وجد 
أقول. األول  وبالقول  أبو بكر :  قال 

له  ثبت  ولما  المـاء،  عدم  عند  الجنب  علـى  التيمم  أبو سـعيد(١) :  قـال 
   4    3 ﴿ اآلية :  لعمـوم  وتعالى،  تبارك  اهللا  كتـاب  في  ثابت  العذر  مـن 
    »    º    ¹   ﴿ (اآليـة)   ﴾... ®    ¬    «    ª   ©    ¨  76    5
وخوطـب  المـاء  يجـد  لـم  مـن  وكل   .(٦ (المائـدة :   ﴾¾    ½    ¼
التيمم  كان  والغسـل  الوضوء  من  بالطهارة  إال  يقوم  ال  بواجب  أو  بفـرض 

إلخ.  الجنب..  على  التيمم  أبو سعيد:  يقول  األول  ..وبالقول  الشرع :  بيان  (١) في 
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وإجماع  نبيه،  وُسنَّة  اهللا،  بكتاب  عندنا،  الطهارة  عن  بدالً  عليه  ثابتًا  بالصعيد 
المسلمين(١).

الماء،  يجد  ال  الذي  المسـافر  جماع  بـاب ٤ -]   (٢٥٨/١ - ٢٥٩ [(م ١٨٤، 
ماء(٢) : لهم  ليس  الذين  البادية  وأهل 

المسـافرين  من  معه  ماء  ال  من  غشـيان  في  العلم  أهـل  اختلـف(٣)  [* ش] : 
َكِره  أنه  عنه  روينا  وممـن  يجامع،  أن  صفته  هذه  لمن  طائفة  فكرهـت  وغيرهـم؛ 
له  أحب  ال  مالك :  وقال  الزهري.  قال  وبه  عمر،  وابن  مسعود،  وابن  علّي،  ذلك 

ماء ومعه  إال  أهله  يصيب  أن 
قال  وبه  ويصلي.  ويتيمـم  يغشـى  أن  له  أباح  أنه  عباس  ابن  عن  روينـا  وقـد 
والشـافعي،  واألوزاعي،  والثـوري،  وقتادة،  البصـري،  والحسـن  زيد،  جابر بـن 
يجوز  ال  مباح  هو  إنما  وذلك  نقول؛  وبه  الرأي،  وأصحاب  وإسـحاق،  وأحمد، 

بحجة. إال  منه  المنع 
إن  الماء :  يجد  ال  المسافر  في  قال  عطاء،  قاله  ثالٌث  قوٌل  المسألة  وفي(٤) 
وبينه  بينه  كان  وإن  أهلـه،  فليصب  فصاعدًا  ليـال  أربع  الماء  وبيـن  بينـه  كان 

 .٩٩/٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
وأكثر  الشـرع،  بيان  فـي  مما  أطول  وهـو  األوسـط،  كتاب  من  منقـول  اإلشـراف  كتـاب  (٢) نـّص 
المعنى.  يفسد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  ولم  الشرع،  بيان  في  تذكر  لم  أقوال  وفيه  تفصيالً، 
(٣) في بيان الشرع : ومن الكتاب : قال أبو بكر : واختلفوا في غشيان من ال ماء معه من المسافرين، 
مالك :  وقال  الزهري،  قال  وبه  يجامع،  أن  صفته  هذه  لمن  مسعود  وابن  عمر،  ابن  عن  فروينا 

ماء.  ومعه  إال  أهله  يغشى  أن  له  أحب  ال 
أربعة  الماء  وبين  بينه  كان  إذا  الماء  يجد  ال  المسافر  في  عطاء :  قال  ثالث،  قول  وفيه  الشرع :  بيان  (٤) في 
في  كان  إن  الزهري :  وقـال  أهله.  يصيب  فال  دونها  فما  ثالث  كان  فإن  أهلـه،  فلُيِصب  فأكثـر  أميـال 

ماء.  وعنده  ماء  يكن  لم  وإن  يصيبها،  أن  بأس  فال  مقربًا  كان  وإن  الماء،  يأتي  حتى  يقربها  ال  سفر 
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فال  السـفر  في  كان  إن  الزهري :  وقال  أهله.  يصب  لم  دونها  فما  ليال  ثالث 
يكن  لم  وإن  يصيبها  أن  بـأس  فال  معزبًا  كان  وإن  المـاء،  يأتي  حتـى  يقربهـا 

ماء. عنده 
المسافر  للجنب  التيمم  إثبات  باب  في  ذكرناها  التي  واألخبار  أبو بكر :  قال 

قلناه. ما  صحة  على  دالة  الماء  يجد  ال  الذي 
من  الجماع  منع  على  يدل  شيئًا  أصحابنا  قول  في  أعلم  ال  أبو سعيد :  قال 
مقيم،  أو  مسـافر  كل  على  حال  أية(١)  في  عندنا  جائز  وهو  الماء،  عـدم  طريـق 
يقول  حيث  وتعالى،  تبارك  اهللا  بكتـاب  الماء  عدم  عند  تمنعـه  علـة  ال  كان  إذا 
 ﴾¾    ½    ¼     »    º    ¹    ¸    ¶    μ ﴿ التيمـم :  معنى  فـي 
على  يدلُّ  بل  الجماع  منع  المخاطبـة  في  الماء  عدم  عند  يكن  لـم   (٦ (المائـدة : 

موضوع(٢). كل  في  اإلطالق 

يتيمم : أن  له  الذي  المريض  باب ٥ -]   (٢٦٠/١ - ٢٦١ [(م ١٨٥ - ١٨٦، 
الواجد  للمريض  التيمـم  في  العلـم  أهـل  اختلـف(٣)  [م ١٨٥]  [* ش] : 
وخاف  الجدري،  أو  الجـروح  أو  القروح  بـه  لمن  منهم :  كثير  فقـال  للمـاء؛ 
قوله :  في  رفعه  عباس  ابن  عـن  روينا  الماء.  وجد  وإن  يتيمم  أن  نفسـه  علـى 

أنه.  األصل :  (١) في 
 .٢٣١/٣ الطالبين،  منهج  الشقصي :   .١٠٠/٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

الواجد  للمريض  التيمم  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  اإلشـراف) :  كتاب  (ومن  الشـرع :  بيان  (٣) في 
تيمم  إن  نفسـه  على  وخاف  والجـدري  والجروح  القـروح  به  كمن  واجـد  غيـر  كان  أو  للمـاء 
 (٦ (المائدة :   ﴾ ®    ¬    «    ª    ©    ¨ ﴿ قوله:  معنى  في  عباس  ابن  عن  روينا  ماء،  ومعه 
تيمم  فيموت  يغسل  أن  خاف  فأجنب  جدري  أو  جروح  أو  سل  في  جراحة  بالرجل  كانت  فإذا 

إلخ.  مجاهد..  ورخص  بالصعيد. 
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بالرجل  كانت  «إذا  وقـال :  (المائـدة :٦)،  اآليـة   ﴾®    ¬    «    ª    ©    ¨ ﴿
جراحة في سبيل اهللا، أو قروح أو جدري، فجنب، فخاف أن يغتسل فيموت، 
يتيمم  عكرمة :  وقال  للمجدور.  التيمم  في  مجاهد  ورخص  بالصعيد».  يتيمم 
[الشـديد  للمريض  ذلك  في  طاووس  ورخص  الجروح.  أو  القروح  به  الذي 
المريض  والنخعي :  أبي سـليمان،  وحماد بن  قتـادة،  قال  كذلك  المـرض]. 
والمحصوب  المجدور  في  مالك  قـول  وهو  يتيمم].  [أن  الجدري  به  الـذي 
في  التيمم  يجوز  ال  بالعراق :  هو  [إذ  الشافعي  وقال  أنفسهما.  على  خافا  إذا 
اغتسل  أو  توضأ  إن  يخاف  ضنأ  أو  قرح  به  من  اثنين :  من  لواحد  إال  الحضر 
للمرء  الذي  المرض  أن  سمعت  الذي  بمصر :  وقال](١)  الضنأ.  شدة  أو  التلف 
في  يخاف  ألنه  الجراح؛  مثل  كلـه  الغور  ذو  والقروح  الجراح  فـي  يتيمـم  أن 
المخوف،  والمرض  التلف  النطف  من  فيكون  ينطف،  أن  الماء  مسه  إذا  كله 
كان  إذا  الحضر  في  والمريض  قال :  أنه  عنه  وحكي  منه.  هذا  يخاف  ما  وأقله 
تيمم  عليه،  زادت  أو  مات،  الماء  مس  إن  يخاف  الجروح  أو  الجدري  مرضه 

وصلى.
ال  الذي  للمريض  التيمم  في  للمريض  التيمم  في  رخص  إنما  طائفة :  وقالت 
اآلية  بظاهر  واحتج  االغتسال،  إال  يجزيه  فليس  الماء  وجد  من  فأما  الماء،  يجد 
قول  هذا  المائدة :٦)،  (النسـاء :٤٣.   ﴾¾    ½    ¼     »    º    ¹ ﴿ قوله : 
هي  فاغتسـلت،  مجدور  وأنا  مرة  احتلمت  وقد  عطاء :  [قال  أبي رباح.  عطاء بن 
الماء  له  يسـخن  الجنابة :  تصيبه  المجدور  في  يقول  الحسـن  وكان  كلهم].  لهم 

الغسل. من  بد  وال 

الجراح  فيه  الذي  يتيمم  الذي  المريض  أن  سـمعت  بمصر :  الشـافعي  ..وقال  الشـرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  الرخصة..  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه  الجروح.  مثل  كل  والعور  والقروح 
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   J    I﴿ قـال :  تعالـى  اهللا  ألن  أقـول؛  األول  وبالقـول  أبو بكـر :  [قـال 
عمرو بن  «أن]  ثبت  وقـد   ،(٢٩ (النسـاء :  اآليـة   ﴾  Q    P   O    N    M     LK
وذكر  وصّلى،  فتيمم  يهلك  أن  اغتسـل  إن  فأشـفق  باردة  ليلة  في  احتلم  العاص 

شيئًا». يقل  ولم  فضحك  للنبي(١) ملسو هيلع هللا ىلص  ذلك 
عنده  وليس  الصالة  تحضره  المريض  [في]  البصري  الحسن  وقال  [م ١٨٦] 
أصحاب  وقال  ويصّلـي.  يتيمم  إليـه] :  يقوم  أن  يسـتطيع  [وال  الماء  يناولـه  مـن 
المرض :  من  به  لِما  الوضوء  يستطيع  ال  المصر  في  المقيم  المريض(٢)  في  الرأي 
المجدور  بمنزلة  الوضوء :  على  يقدر  ال  الذي  المريض  في  وقالوا  التيمم.  يجزيه 

إسحاق. قال  وكذلك 
من  أصحابنا  قـول  في  ثابت  للمريـض  بالصعيد  التيمـم  أبو سـعيد :  قـال 

   ³    ²    ±      °     ¯    ®    ¬    «    ª     ©    ¨ ﴿ يقـول :  حيـث  اهللا  كتـاب 
الطهارة،  بها  تجب  التي  األشـياء  فعـّدد   (٦ (المائـدة :   ﴾¸    ¶    μ    ´
الماء  يجد  لم  من  ألن  العذر؛  به  يجب  مما  المرض  إن  فقيل :  التيمم  أباح  ثم 
التيمم  له  وأجاز  المريض  اسـتثنى  ما  وإن  اآلية،  بعموم  التيمم  له  مطلـق  فهـو 
الماء.  يجد  لـم  من  على  تأتي  اآليـة  فعموم  وإال  لغيـره،  ال  المـرض  لمعنـى 
على  خاف  إذا  المريض  إن  أصحابنا :  قول  من  االتفاق  معاني  يخرج  وكذلك 
أن  ذلك  من  الضرر  نفسه  على  خاف  أو  والوضوء،  الغسل  يطيق  ال  أنه  نفسه 

يتيمم(٣). أن  له 

هذا  عمرو  وحديث  النبـي.  ذلك  فبلغ  وصلى،  فتيمم  يعتـل  أن  اغتسـل  ..إن  الشـرع :  بيان  (١) فـي 
 .(٢١/٢) األوسط  في  وهما  اإلشراف،  كتاب  في  مذكورين  غير  قبله  واآلية 

من  به  لما  الوضـوء  يسـتطيع  ال  الذي  المرض  في  الذي  المريض  ..الـرأي :  الشـرع :  بيان  (٢) فـي 
إلخ.  المرض.. 

 .١٩٤/٩ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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والعصائب(١) : الجبائر  على  المسح  باب ٦ -]   (٢٦٢/١ - ٢٦٣ [(م ١٨٧، 
الجبائر  على  المسـح  في  واختلفوا  أبو بكر :)  قـال  الكتاب  (ومـن  [* ش] : 
عمر،  ابن  الجروح]  على  [تكون  العصائب  على  المسح  رأى  فممن  والعصائب؛ 
وأحمد،  ومالك،  البصـري،  والحسـن  النخعي،  وكان  عمير.  وعبيد بن  وعطـاء، 
الجبائر.  علـى  المسـح  يرون  الرأي  وأصحاب  والمزنـي  ثور،  وأبـو  وإسـحاق، 
عباس  ابن  [وعن  مرارة.  فألقمها  جرحت  رجله  إبهام  أن  عمر  ابن  عن  وروي(٢) 

الجروح]. على  امسح  قال :  أنه 
يمسـح  ثم  مصطكًا،  يكسـوه  أن  بأس  ال  يسـقط(٣) :  الظفر  في  مالك :  وقال 

الرأي. أصحاب  قول  وهذا  عليه. 
ومسح  توضأ  جبائر  عليه  كانت  من  يقول :  بالعراق  هو  إذ  الشـافعي  وكان(٤) 
على  بالماء  يمسح  أن  والثاني :  أحدهما،  هذا  قوالن،  فيها  بمصر :  قال  ثم  عليها. 

الوضوء. على  قدر  إذا  صالها  صالة  كل  ويعيد  الجبائر، 
أحفظ  ولست  الجبائر،  على  المسح  يجيزون  العلم  أهل  وأكثر  أبو بكر :  قال 
الشافعي،  قولي  أحد  من  ذكرت  ما  إال  الجبائر،  على  المسح  من  منع  أنه  أحد  عن 
لم  فكأنه  جـرح،  على  وضع  دواء  عـن  سـئل  أنه  سـيرين  ابن  عـن  روي  وشـيء 

الوضوء. إال  نرى  ما  وقال :  الوضوء،  إال  يعرف 
من  شـيء  عرض  ما  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 

بيان  في  عّمـا  وزيادة  بسـيط  اختالف  وفيه  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتـاب  (١) نـّص 
المعنى.  يفسد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  ولم  يذكروا،  لم  وأعالم  الشرع، 

إلخ.  جرحت..  وروينا...رجله  الشرع :  بيان  (٢) في 
ويمسح.  معيطكًا  فيكسوه  يسقط  الشرع :  بيان  (٣) في 

ويعيد  يمسح  ال  الثاني :  والقول  هؤالء.  كقول  أحدهما :  قوالن  فيها  وللشافعي  الشرع :  بيان  (٤) في 
أقول.  وبه  العلم،  أهل  سائر  قول  يوافق  األول  والقول  صالها،  صالة  كل 
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يبلغ  أن  عدم  أو  ضرر  ضره  خوف  بمعنى  إليه  الغسل  بلوغ  ذلك  فمنع  هذا  مثل 
أن  له  الجارحة  مـن  وكثيره،  ذلك  قليل  مـن  وبينه  بينه  حال  قـد  مما  إليـه،  ذلـك 
يمكنه  لم  ما  بقي  ما  على  ويمسح  الجارحة،  تلك  وسـائر  جوارحه  سـائر  يوضئ 
لتلك  ويتيمم  يتوضـأ  قيل :  فقـد  كلها  الجارحة  علـى  ذلـك  يأتـي  أن  إال  غسـله، 
كان  ما  عليه  تيمم  وال  جوارحـه  سـائر  من  بقي  ما  يوضئ  إنه  وقيـل :  الجارحـة. 

جوارحه. أكثر  الجوارح  من  الباقي 
كثيرًا  أو  قليالً  كان  جوارحه  من  غسـله  أعدم  ما  لكل  يتيمم  قيل :  أنه  ومعي 
من  أقل  كان  وإن  تيمـم  الجارحة  أكثـر  كان  إذا  قيل :  أنـه  ومعي  الجارحـة.  مـن 

عليه(١). تيمم  وال  ذلك  أمكن  إذا  بالماء  عليها  مسح  أكثرها 

نفسه  على  خشي  إذا  الجنب  تيمم  باب ٧ -   (٢٦٣/١ - ٢٦٤ [(م ١٨٨ - ١٨٩، 
الماء] : من  معه  بما  اغتسل  إن  العطش  نفسه  على  الخائف  المسافر  باب ٨ -  البرد. 
إن  البرد  من  نفسـه  على  يخشـى  الجنب  في  واختلفوا(٢)  [م ١٨٨]  [* ش] : 

 .١٩٥/٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
نفسـه  على  البرد  يخشـى  الجنب  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  الكتاب) :  (ومن  الشـرع :  بيان  (٢) في 
البصري.  الحسـن  قال  وبه  عذرًا،  له  اهللا  يجعل  لم  مات  وإن  يغسـل  عطاء :  فقال  اغتسـل،  إذا 
أن  الثالث :  والقول  الشـافعي.  قال  وكذلك  الصالة،  ويعيد  ويصلـي  يتيمم  أن  الثانـي :  والقـول 
وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه  النعمان.  قال  وبـه  والثوري،  مالك،  قول  هذا  يعيد،  وال  ويصّلـي  يتيمـم 
قال  وكما  ومحمد،  يعقـوب،  قول  هذا  مقيمًا،  كان  إذا  يجزيه  وال  السـفر،  في  ذلـك  يجزيـه  أن 
 ﴾..   LK   J   I ﴿ وتعالى :  تبارك  اهللا  لقول  وذلك  أقول،   /١٠٠/ وبه  والثوري،  مالك، 
ذلك.  عليه  ينكر  ولم  للنبي ملسو هيلع هللا ىلص  وذكره  ذلك،  فعل  العاص  عمرو بن  كان  وإن   .(٢٩ (النساء :  اآلية 
العطش  وخشـي  ماء  معه  كان  إذا  المسـافر  أن  على  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  وأجمع 
البصري  والحسـن  عباس،  وابن  علـي،  عن  القول  هذا  روينـا  ويتيمم.  للشـراب  ماء  يبقـي  أنـه 
وأحمد،  والشافعي،  والثوري،  مالك،  قال  وبه  والضحاك،  وقتادة،  وطاووس،  ومجاهد،  عطاء، 

الرأي.  وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسحاق، 
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عطاء،  قول  هذا  عذرًا،  له  اهللا  يجعل  لم  مات،  وإن  يغتسل  طائفة :  فقالت  اغتسل؛ 
واحتج بقوله : ﴿ 3   4   5   6﴾ اآلية (المائدة : ٦)، وهو قول الحسن.

إن  يتلف  أن  الشـديد  البرد  في  عنده  األغلب  كان  إذا  وهو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
الشافعي. قول  هذا  صالها،  صالة  كل  ويعيد  وصلى،  تيمم  اغتسل 

سفيان  وكان  ومالك.  سفيان،  قال  كذلك  يتيمم،  أن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
نفسـه  على  فخشـي  فأجنب،  باردة  أرض  في  كان  إذا  الرجل  أن  أجمعوا  يقول : 
الصحيح  الرجل  في  الرأي  أصحاب  وقال  المريض.  بمنزلة  وهو  تيمم،  المـوت 
في  وكذلك  تيمم،  البرد :  يقتله  أن  اغتسـل  إن  فخاف  الجنابة،  تصيبه  المصر  في 
في  ذلك  يجزيه  أن  فـأرى  أنا  أما  يعقوب :  وقال  أبي حنيفة.  قـول  وهـذا  السـفر. 
رابع. قول  وهذا  محمد.  قول  وهذا  المصر.  في  مقيمًا  كان  إذا  يجزيه  وال  السفر، 

أقول. وسفيان  مالك  وبقول  أبو بكر :  قال 

باب المسافر الخائف على نفسه العطش إن اغتسل بما معه من الماء :
إذا  المسـافر  أن  على  العلم  أهـل  من  عنه  نحفـظ  مـن  كل  أجمـع  [م ١٨٩] 
ماءه  يبقي  أنـه  الماء  مـن  به  يتطهر  مـا  مقدار  ومعـه  العطش  نفسـه  علـى  خشـي 
ومجاهد،  والحسـن،  عباس،  وابن  علّي،  عن  القول  هذا  روي  ويتيمم.  للشـرب 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  إن  الضحـاك :  وقال  والضحاك.  وقتـادة،  وطاوس،  وعطـاء، 
ماء  ومعهم  العطـش،  أنفسـهم  على  يخشـون  أرض  في  فكانوا  سـافر  من  قالوا : 
ومالك،  الثوري،  قول  وهذا  بالصعيد.  وتيمموا  لشـربهم  ماءهم  فاستَبَقْوا  يسـير، 

الرأي. وأصحاب  ثور  وأبي  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي، 
فيه. يختلفون  أعلمهم  وال  أبو بكر :  قال 

معاني  في  ـ عندي ـ  يخرج  القول  من  مضى  ما  كل  أن  معنى  أبو سعيد :  قال 
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عليه  إن  قـال :  ما  وأشـدها  واالختالف،  االتفاق  مـن  حكي  كما  أصحابنـا  قـول 
اهللا  ألن  األصول؛  معنـى  على  ـ عندي ـ  يخـرج  ال  ما  وهذا  مات،  ولـو  الغسـل 
فوق  عليه  حمل  أنـه  يقتضي  وهذا  طاقته،  فـوق  أحدًا  يكلف  لم  وتعالـى  تبـارك 

طاقته(١).

ذهاب  يخاف  الـذي  الحاضـر  تيمـم  بـاب ٩ -]   (٢٦٤/١ - ٢٦٥ [(م ١٩٠، 
باالغتسال : اشتغل  أو  الماء  إلى  صار  إن  الوقت 

[* ش] : اختلف(٢) أهل العلم في التيمم في الحضر لغير المريض، وللمريض 
فوات  خاف  إذا  طائفـة :  فقالت  لتوضـأ؛  الماء  إلـى  وصل  ولـو  بحضرتـه،  مـاء  ال 
من  القبائل  في  عّمن  ُسـئل  أنه  مالك  عن  القاسـم  ابن  حكى  وصلى.  تيمم  الصالة 
قال :  الماء،  يبلـغ  أن  قبل  الشـمس  تطلع  أن  توضأ  إن  فخشـي  الفسـطاط  أطـراف 

توضأ. إذا  يعيد  الحضر :  في  قوله  من  مرة  كان  وقد  قال :  ويصّلي.  يتيمم 
اغتسل  إن  فأشفق  جنب  وهو  وغفلته  نومته  من  انتبه  عمن  األوزاعي  وسـئل 
وقتها.  فوات  قبيل  الصالة  ويصّلي  يتيمم  قال :  غابت،  أو  الشمس  طلعت  وتوضأ 
أنه  سـفيان  عن  فأخبرني  الفزاري  محمد  إلبراهيم بن  ذلك  فذكرت  الوليد :  قال 
أبي ذئب،  وابـن  لمالـك،  ذلـك  فذكـرت  الوليـد :  قـال  ويصلـي.  يتيمـم  قـال : 
الشـمس؛  عليه  طلعت  وإن  يغتسـل  بل  فقالوا :  وغيرهم  عبد العزيز،  وسـعيد بن 

 .١٠٠/٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
خاف  إذا  المريض  لغير  الحضر  في  التيمم  في  واختلفوا  اإلشراف) :  كتاب  (من  الشرع :  بيان  (٢) في 
والثوري،  واألوزاعي،  ويصّلـي  يتيمم  أن  مالك  قـول  ففي  الماء،  إلى  ذهب  إن  الصـالة  فـوت 
يغسل  قالوا:  عبد العزيز  وسعيد بن  لمالك،  ذلك  ذكرت  قد  الوليد :  قال  عنهما  مسلم  ووليد بن 
من  معه  وليس  الوقت  ذهاب  يخاف  المريض  في  البصري  الحسن  وقال  الشمس.  طلعت  وإن 
المريض  غير  للحاضر  ثـور  وأبي  الشـافعي،  قول  في  يجوز  وال  ويصّلي،  يتيمـم  المـاء:  يناولـه 

أعاد.  فعل  فإن  بحال،  التيمم 
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وكان  للماء  واجد  فهذا   ،(٦ (المائدة :  اآلية   ﴾¼    »   º   ¹﴿ تعالى :  لقوله 
الليث. عن  ذلك  الوليد  وحكى  بها.  معذور  ونسيانه  وغفلته  نومه  من  عذر  في 

عنده  وليس  الصالة  وحضرت  ماء  بحضرته  مريض  في  يقول  الحسن  وكان 
ويصّلي. يتيمم  قال :  الوقت،  فوات  وخشي  يناوله  من 

كانت  فعل  فإن  بحال،  التيمم  المريض  غير  للحاضر  يجوز  ال  طائفة :  وقالت 
ثور. وأبي  الشافعي،  قول  هذا  اإلعادة،  عليه 

أقول. وبهذا  أبو بكر :  قال 
قول  معاني  مـن  قالوا  ما  جميع  نحـو  يخرج  أنه  ـ عنـدي ـ  أبو سـعيد :  قـال 
يكن  لم  إذا  أنـه  ـ عنـدي ـ  ذلك  وأحسـن  قولهم،  مـن  االختالف  فـي  أصحابنـا 
في  الصالة  إلى  به  يبلغ  والغسـل  الوضوء  لمعنى  الماء  ويطلب  المـاء  باسـتعماله 
التيمم  عليـه  وكذلك  للصـالة،  بالمخاطبـة  للمـاء  معدمـًا  ـ عنـدي ـ  كان  وقتهـا 
فقد  الوقت  بعد  أو  الوقت  فـي  الطهارة  أعاد  فإن  حال،  على  وقتها  فـي  والصـالة 
هذا  على  الصـالة  معنى  خـرج  إذا  ذلك،  قيـل  فقد  يفعـل  لـم  وإن  ذلـك،  قيـل(١) 

النحو(٢).

الماء  من  يجد  ال  المسـافر  الجنب  بـاب ١٠ -]   (٢٦٥/١ - ٢٦٧ [(م ١٩١، 
به : يتوضأ  ما  قدر  إال 

قدر  إال  الماء  من  يجد  ال  الجنب  المسافر  في  العلم  أهل  اختلف(٣)  [* ش] : 

قبل.  األصل :  (١) في 
 .٢٠٣/٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

الماء  يجد  ال  الجنب  المسـافر  في  واختلفوا  أبو بكـر :  قال  الكتاب) :  (ومن  الشـرع :  بيـان  (٣) فـي 
أبي سـليمان،  وابن  وحماد،  والزهري،  البصري،  والحسـن  عطاء،  فكان  به،  يتوضأ  ما  قدر  =إال 
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هذا  الوضوء،  أعضاء  يغسـل  أن  عليه  وليس  يتيمم  طائفة :  فقالت  به؛  يتوضـأ  مـا 
أبي سـلمة.  العزيز بن  وعبد  ومالك،  وحماد،  والزهري،  والحسـن،  عطاء،  قول 
ثم  األذى  ذلك  مـن  أصابه  وما  فرجه  المـاء  بذلك  يغسـل  وأحمد :  مالك  وقـال 
قال  كما  الـرأي  أصحاب  قال  وكذلك  ثنـاؤه.  جل  قال  كما  طيبـًا  صعيـدًا  يتيمـم 

والزهري. عطاء، 
في  ومعمر  أبي لبابة،  عبدة بـن  قال  هكذا  جميعًا  يجمعهما  طائفـة :  وقالـت 
أحمد  عن  القول  هـذا  وحكى  به.  يتوضأ  ما  قـدر  إال  الماء  من  يجـد  ال  الجنـب 

عنه. ابنه  صالح  حكاه  األول  والقول  داود،  وأبو  األثرم، 
في  قال  عنـه،  األشـعث  رواية  خـالف  ثالث  قول  الحسـن  عـن  روي  وقـد 
وجهه  غسـل  ويديه :  وجهه  به  يغسـل  ما  إال  الماء  من  معه  يكن  لـم  إذا  الجنـب 

يتيمم. وال  ويصّلي  ويديه 
به  يغسـل  ما  مقدار  الماء  مـن  معه  كان  إذا  قـال :  أنه  عطاء  عـن  روينـا  وقـد 
غسـل  وفرجه  وجهه  يغسـل  ما  مقدار  معه  كان  وإن  أجزأه،  وفرجه  ويديه  وجهه 

بالتراب. كفيه  ومسح  وفرجه،  وجهه 

غسل  عليه  وليس  يتيمم  يقولون :  الرأي  وأصحاب  وأحمد،  أبي سلمة  بن  العزيز  وعبد  ومالك، 
عبيدة بن  قال  كذلك.  يجتمعا  أن  وهو :  ثان،  قول  وفيه  مالـك.  مذهب  وهذا  الوضوء.  أعضـاء 
روينا  وقد  فيه.  عنه  اختلف  وقد  أحمد،  عن  ذلك  وحكى  عبد الرزاق،  صاحب  معمر  أبي لبابة 
بالتراب.  كفيه  ومسـح  وفرجه  وجهه  يغسـل  ما  قدر  الماء  من  معه  كان  إذا  قال :  أنه  عطاء  عن 
يغسل  أن  يسـتطيع  وال  به  يتوضأ  ما  الماء  من  عنده  كان  إذا  المسـافر  إن  وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه 
الماء  وذلك  الصالة  وحضرت  أحدث  ثـم  الظهر  وصّلى  فعل  فإن  الماء،  بذلك  ويتوضـأ  تيمـم 
به،  يتوضأ  ما  قدر  الماء  وعنده  طاهر،  ألنه  يجـزه؛  لم  الماء  بذلك  توضأ  ولو  يتيمم،  فـال  عنـده 
وقد  المغرب  حضرت  ثم  يغسل  فلم  العصر  صلى  بعدما  بالماء  مر  ثم  العصر  وصلى  توضأ  فإن 
حين  ألنه  يتوضأ؛  وال  تيمم،  يغسل  أن  يستطيع  وال  به  يتوضأ  ما  قدر  الماء  من  وعنده  أحدث، 

يتوضأ.  أن  عليه  وليس  يتيمم  أبو بكر :  قال  الرأي.  أصحاب  قول  هذا  جنبًا.  عاد  الماء  أبصر 

=
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من  عنده  الجنب  المسـافر  في  الرأي  أصحاب  قال  رابع،  قول  المسـألة  وفي 
بذلك  يتوضأ  وال  يتيمم  قـال(١) :  يغتسـل،  أن  يسـتطيع  وال  به  يتوضأ  ما  قدر  المـاء 
العصر  حضرت  ثم  أحدث  ثم  الظهر  وصلى  الصعيد  تيمم  فإن  قلت :  قال :  الماء، 
ولم  تيمم  وإن  قلت :  يتيمم.  وال  به  يتوضأ  قال :  يوضيه؟  ما  قدر  عنده  الماء  وذلك 
الماء  من  وعنده  طاهر  ألنه  قال :  لم؟  قلت :  يجزيه.  ال  قال :  الماء؟  بذلك  يتوضأ 
صّلى  ما  بعـد  بالماء  مر  ثم  العصـر،  وصّلى  توضأ  إن  قلـت :  به.  يتوضـأ  مـا  قـدر 
من  وعنده  يحـدث،  لم  أو  أحدث  وقـد  المغرب  وحضرت  يغتسـل،  فلـم  العصـر 
يتيمم  بل  قال :  يتيمم؟  أو  به  يتوضأ  يغتسل  أن  يستطيع  وال  به  يتوضأ  ما  قدر  الماء 

كان. كما  جنبًا  عاد  الماء  أبصر  حين  ألنه  قال :  لم؟  قلت :  يتوضأ،  وال 
أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

قال أبو سعيد : معاني االتفاق من قول أصحابنا يخرج ـ عندي ـ أنه على الجنب 
إذا وجـد الماء عليه أن يغتسـل به، وال يجزيه التيمم دون الغسـل، وكذلك يغسـل ما 
أمكنه من بدنه من قليل أو كثير؛ لثبوت الغسل على جميع البدن قليله وكثيره، ويتيمم 
لما بقي من جسـده؛ لثبوت التيمم على الجنب إذا لم يجد الماء لجميع جسـده، فهو 
فـي ثبوت التيمم عليه كمن لـم /١٠١/ يجد الماء. وإذا وجـد الماء لبعض جوارحه 

فهو كمن وجد الماء لجميع جوارحه في معنى ثبوت الغسل(٢).

يتيمم : أن  سافر  لمن  يجوز  الذي  السفر  باب ١١ -]   (٢٦٧/١ [(م ١٩٢، 
إذا  حتى  الجـرف،  من  ونافع  هـو  أقبل  أنه  عمـر  ابن  عـن  [* ش] :(٣)ثابـت 

 .(٣٣/٢) واألوسط  اإلشراف  كتاب  في  (١) هكذا 
 .١٠٠/٩ - ١٠١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

أنه  الشافعية  مذهب  أبو بكر :  قال  اإلشراف) :  كتاب  (ومن  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٣) في 
الصالة.  مثل  يقصر  سفر  في  إال  يتيمم  ال  قيل :  وقد  الشافعي :  قال  ويعيد.  السفر  في  يتيمم 
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وهذا  المرفقين.  إلى  ويديه  وجهه  فمسـح  طيبًا،  صعيدًا  فتيمم  نزل  بالمربد  كانوا 
غير  على  وهو  أخرى،  يريد  قرية  من  خرج  فيمن  مالك  قال  مالك؛  مذهب  على 
الشـمس  تغيب  أن  قبل  الماء  يدرك  أن  طمـع  إن  قال :  بمسـافر،  وليس  وضـوء، 
ظاهر  الشـافعي :  وقال  وصلى.  تيمم  بذلك  يطمع  ال  كان  وإن  الماء،  إلى  مضى 

تيمم. بعيدًا  أو  قريبًا  سفرًا  سافر  من  كل  أن  القرآن 
ال  قيل :  وقد  قال :  أنه  الشافعي  عن  حكي  وقد  نقول.  وكذلك  أبو بكر :  قال 

الصالة(١). مثله  في  يقصر  سفر  في  إال  يتيمم 
حضور  عند  الماء  يجد  لم  من  أنه  يخرج  أصحابنا  قول  معنى  أبو سـعيد :  قال 
له  أن  الصالة؛  وقـت  في  بلوغه  يرجو  وال  مقيـم،  أو  مسـافر   /٢٠٦/ مـن  الصـالة 
إن  قولهم :  أكثر  فـي  أنه  فمعي  جنابة  غير  مـن  كان  فإن  ويصّلـي،  يتيمـم  أن  وعليـه 
أدرك  إذا  يعيد  قيل :  وقد  الصالة.  تلك  من  الوقت  في  الماء  وجد  ولو  تامة،  صالته 
جنب،  غير  أو  جنبًا  الوقت،  بعد  فيه  اختلفوا  وقد  عليه.  إعادة  ال  قيل :  وقد  الوقت. 
والمقيم،  المسافر  بين  فرق  من  منهم  وفرق  القول.  أكثر  غيره  على  مما  لعله  وذلك 
من  الفرسخين  جاوز  من  معهم  والمسافر  المسافر،  دون  المقيم  على  اإلعادة  فأثبت 

بمسافر(٢). فليس  ذلك  دون  كان  وما  قولهم،  من  االتفاق  معاني  في  وطنه 

الماء : طلب  حد  باب ١٢ -]   (٢٦٨/١ [(م ١٩٣، 
الصالة  فتحضر  السـفر  في  يكون  كان  أنه  عمر :  ابن  عـن  روينـا(٣)  [* ش] : 

األوسط  في  وهي  اإلشـراف،  كتاب  في  موجودة  غير  إلخ)  الشـافعي..  عن  حكي  (وقد  (١) العبارة 
 .(٣٥/٢)

 .٣٤١/١٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٢٠٦/٩ - ٢٠٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
والماء  السفر  في  كان  إن  عمر  ابن  عن  روينا  أبو بكر :  قال  اإلشراف  كتاب  من  الشرع :  بيان  (٣) في 
قال  طريقه.  من  علوتين  علـى  السـفر  في  الماء  بثبات  األوزاعي  وقال  إليه.  يعـدل  وال  =علوتيـن 
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ومالك(٢)  األوزاعي،  قال  وبه  إليه.  يعدل  فال  ذلك  ونحو  غلوتين(١)  على  والمـاء 
عمر. ابن  حديث  وذكر  موضعه،  في  إال  الطلب  يلزمه  ال  إسحاق :  وقال 

حيث  من  قريـب  ماء  على  دل  وإن  يقـول :  الشـافعي  كان  ثـانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
إذا  رحله  على  يخاف  وال  أصحابه،  صحبة  به  يقطع  ال  كان  فإن  الصالة،  تحضره 
يأتيه،  أن  فعليه  يأتيه  حتى  الوقت  من  يخرج  وال  إليه،  طريقه  في  وال  إليـه،  وجـه 
قال :  أنه  الشـافعي  عن  حكي  وقد  طلبه.  عليه  فليس  ذكرنا  ما  بعـض  خـاف  وإن 
موضعه  في  والمسـألة  بالبصر،  الطلب  إنما  الماء،  لطلـب  يدور  أن  عليـه  وليـس 

ذلك.
من  فيه  يخرج  ما  معنى  وأما  الحد.  من  به  أعنى  ما  أعرف  ال  أبو سعيد :  قال 
في  الماء  طلب  في  سـفره  عن  يعدل  أن  المسـافر  على  ليس  إنه  أصحابنـا :  قـول 
وإذا  نفس،  في  وال  مال  في  الوجوه  من  وجه  من  الضرورة  فيه  تلحقه  مـا  جميـع 
سـفره  عن  التعوق  ومن  المشـقة،  من  عليه  يقع  ما  على  هو  وإنما  ذلك  غير  كان 
لم  إذا  الماء  طلب  في  يعدل  وال  لسفره  يمضي  إنه  قولهم :  بعض  في  يخرج  فقد 
عرف  إذا  وأما  هي،  أين  يعرف  وال  الزاجرة،  صوت  مثل  سمع  ولو  يعرفه،  يكن 
إلى  يعدل  أن  فعليه  الضرر  معنى  فيها  عليه  تدخل  مشـقة  بال  يرجوه  وكان  الماء 

دونه.  التيمم  يجـوز  فإنه  أصحابه  فاته  إليه  عدل  إن  طلـب  من  المسـافر  على  شـق  كما  مالـك : 
إذا  الشـافعي :  وقال  عمر.  ابن  حديث  وذكر  موضعه،  في  إال  الطلب  يلزمـه  ال  إسـحاق:  وقـال 
إليه  طريقه  في  وال  إليه  توجـه  إذا  رحله  على  يخاف  وال  أصحابه  صحبـة  الطلب  به  يقطـع  لـم 
طلبه.  عليه  فليس  ذكرنا  ما  بعض  خاف  وإن  يأتيه،  أن  فعليه  يأتيه  حتى  الميت  عن  يخرج  وال 

تستعمل  وقد  بسهم،  رمية  قدر  بالفتح  غلوة  مفرده  مثنى،  غلوتان :  اإلشراف :  كتاب  محقق  (١) قال 
العرب٣٦٩/١٩).  (لسان  الخيل  سباق  في  الغلوة 

ينتاب  األوزاعي :  وقال  إليه.  يعدل  .فال   : (٣٥/٢) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  كتاب  في  (٢) هكذا 
إن  ماء  طلب  من  المسافر  على  شـق  كلما  مالك :  وقال  طريقه.  من  غلوة  على  السـفر  في  الماء 

دونه.  التيمم  يجوز  فإنه  أصحابه  فاته  إليه  عدل 

=



180
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

كالمقيم.  المسافر  فليس  سفره  مضي  عن  المشقة  عليه  تدخل  كان  إذا  وأما  الماء، 
المسافة،  في  التحديد  على  ال  النظر  في  ذلك  تحديد  قولهم  معنى  في  يخرج  وقد 

هذا(١). قبل  للطهارة  النية  ذكر  مضى  وقد 

للتيمم]. النية  باب ١٣ -   (٢٦٨/١ - ٢٦٩ [(م ١٩٤، 

الصعيد : باب ١٤ -]   (٢٦٩/١ - ٢٧٠ [(م ١٩٥ - ١٩٦، 
ذكـره :  جـل  اهللا  قـال  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف  كتـاب  (مـن  [* ش] : 

تعمدوا. تحروا،   : ﴾L    K    J ﴿ الثوري :  وقال   ،﴾J  ﴿
[إال  جائز  الغبار  ذي  بالتراب  التيمـم  أن  على  العلم  أهل  وأجمـع  [م ١٩٥] 

عنهم]. شذ  من 
وقال  الحرث.  أرض  الصعيـد  أطيب  يقـول :  عبـاس  ابـن  وكان(٢)  [م ١٩٦] 
ليدك.  غبار  حتى  صعيد،  فهو  يدك  عليه  ضربت  شيء  كل  أبي سليمان :  حماد بن 
ال  الشـافعي :  وقال  فطهرته.  األمطار  عليه  أتـت  ما  عبد العزيز :  سـعيد بن  وقـال 

التراب. الصعيد :  أحمد :  وقال  غبار.  ذي  تراب  على  إال  صعيد  اسم  يقع 
وجعلت  مسـجدًا  لنا  األرض  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «وجعلت  قول  وفي  أبو بكر :  قـال 

طاهرًا. كان  إذا  جائز  تراب  بكل  التيمم  أن  على  دليل  طهورًا»  لنا  تربتها 
جائز  التيمم  أن  علـى  يخرج  أصحابنا  قول  معاني  أن  معـي  أبو سـعيد :  قال 

 .١٨٢/٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
اسم  يقع  ال  الشافعي :  قال  حرب.  أرض  عباس:  ابن  وقال  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٢) في 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  قول  فـي  أبو بكر :  قال  الصعيد.  أحمـد :  وقال  غبـار.  ذي  تراب  علـى  إال  الصعيـد 

جائز.  تراب  بكل  التيمم  أن  على  دليل  طهورًا»  ترابها  وجعل  مسجدًا  األرض  لنا   «جعل 
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إذا  غبار،  ذي  تراب  بغير  التيمم  يجـوز  ال  وأنه  غبار،  له  كان  إذا  التـراب  بجميـع 
التراب  عدم  فإذا  غبـار،  بذي  ليس  الذي  التراب  من  غيره  أو  التـراب  هذا  وجـد 
به. الصعيد  ثبوت  لمعنى  واجب  غبار  ذا  يكن  لم  ولو  بالتراب  فالتيمم  الغبار  ذو 

إذا  تنبت(١)  ال  التـي  األرض  من  السـبخ  تراب  به  تيمم  ال  إنـه  قالـوا :  وممـا 
أرض  غير  من  كان  ولو  المـاء،  آثار  من  الثرى  وكذلك  التـراب.  من  غيـره  وجـد 
بسبخ؛  ليس  التي  األرض  من  الماء  من  والثرى  السـبخ  تراب  اتفق  فإذا  السـبخ، 
لم  وما  وأولى،  إلـيَّ  أحب(٢)  السبخ  كان  استويا  فإن  أولى،  الغبار  بتراب  فأشبهها 
اسـم  في  لثبوته  ثابـت  به  فالتيمـم  الطيـن  معنـى  إلـى  عندهـم  التـراب  يسـتحل 

الصعيد(٣).

السبخة(٤) : بتراب  التيمم  باب ١٥ -]   (٢٧٠/١ - ٢٧١ [(م ١٩٧، 
وثبت   .(٦ (المائدة :  (اآلية)   ﴾¾    ½    ¼ ﴿ تعالى :  قال(٥)  [* ش] : 

طهورًا». لنا  تربتها  قال :  «وجعلت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن 
غيره. أو  كان  سباخًا  جائز،  تراب  بكل  فالتيمم  أبو بكر :  قال 

مسلم :  الوليد بن  وقال  والشافعي،  واألوزاعي،  مالك،  قول  وهذا  [م ١٩٧] 

تثبت.  ال  الشرع :  بيان  (١) في 
وأولى.  إلـيَّ  أحب  السبخ  غير  كان  نسخة :  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

 .٣٢٥/١٧ - ٣٢٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٨٣/٩ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
تنبت  تكاد  ال  التي  المالحة  األرض  والخاء :  السين  بفتح  السبخة  اإلشراف :  كتاب  محقق  (٤) قال 

 .(٥٠١/٣ العرب  (لسان 
سـبخ  جائز  تراب  بكل  التيمم  أبو بكر :  قال  الكتاب  ومن  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٥) في 
واألوزاعي،  مالـك،  مذهب  علـى  طهرا»  لنـا  ترابها  «وجعـل  ملسو هيلع هللا ىلص :   قولـه  ظاهـر  علـى  غيـره  أو 

إسحق.  قال  كذلك  السبخة،  بتراب  يجوز  ال  التيمم  إن  وهو :  ثان،  قول  ومنه :  والشافعي. 
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من  بينهما  ومـا  وبقبـاء،  بالمدينة،  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مسـجد  أن  ذلـك  يبّيـن  وممـا 
سبخة. في  مساجده 

ال  السـبخة  وتراب  والنورة،  الجص،  مثل  كان  ما  إن  وهو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
إسحاق. قال  هكذا  به،  يتيمم 

جملة  في  داخـل  السـبخة  تراب  ألن  أقول؛  األول  وبالقـول  أبو بكـر :  قـال 
بحجة. منه  خارج  غير  طهورًا»،  لنا  تربتها  قوله 0 :  «وجعلت 

وإذا  عندنا،  إعادته  عن  به  يجتزي  ما  هذا  ذكر  في  مضى  قد  أبو سعيد :  وقال 
يمنع  معنى  فـال  الغبار  تراب  بمعانـي  أشـبه  التراب   /١٨٣/ من  غيره  يكـن  لـم 

بالتراب. التيمم  ولثبوت  التراب،  جملة  في  لثبوته  به؛  التيمم 
به،  يتيمم  أنه  فالثلج  المـاء  يعدم  لو  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  فـي  أن(١)  ومعـي 
ليس  أنه  يثبت  وقد  التراب،  يثبت  وقد  التراب،  عندهم  مشـبه  هو  إذ  ذلك  ولعل 
ثبت  فلما  األرض،  من  وليس  بتـراب  ليس  واسـمه  االتفاق،  بمعاني  التراب  من 

التيمم(٢). به  يرى  ال  وبعض  قولهم،  بعض  في  التيمم  به  ثبت  بالتراب  مشبهًا 

والرمل : بالحصى  التيمم  باب ١٦ -]   (٢٧١/١ [(م ١٩٨، 
يتيمم  أن  بـأس  ال  أبي سـليمان :  حماد بن  قـال  الكتـاب) :  (ومـن  [* ش] : 
مالك :  وقـال  به.  فليتيمم  الصعيـد  من  [هـو]   الرمل  األوزاعـي :  قـال  بالرخـام. 
أصحاب  وقال  رمـل.  أو  بتراب  إال  يتيمـم  ال  أبو ثور :  وقـال  بالحصـى.  يتيمـم 

يتيمم  أن  الثلج  إال  يجد  لم  لو  الماء  معدم  إن  أصحابنا :  قول  من  ومعي  الشـريعة :  قاموس  (١) في 
ثبت  فإذا  األرض،  من  وليس  بتراب،  ليس  أنه  باتفاق  ثبت  وقد  بالتراب،  مشبه  هو  إذ  ولعله  به، 

واهللا أعلم.  التيمم،  به  يرى  ال  وقول  قول،  في  التيمم  به  ثبت  للتراب  مشبهًا 
 .٣٢٦/١٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٨٣/٩ - ١٨٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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زرنيخ،  أو  نورة،  أو  جص(١)،  أو  طين،  أو  تراب،  من  به  يتيمم  شيء  كل  الرأي : 
بيديه  ضرب  وإن  كلـه،  بذلك  التيمم  يجزيه  األرض  مـن  يكون  ممـا  شـيء(٢)  أو 
يتيمم  أن  يجزيه  وال  يجزيه،  بذلك  فتيمم  حجارة  على  أو  حصى  أو  حائـط  علـى 
والرقيقة  الغليظة  البطحـاء  فأما  يقول :  الشـافعي  وكان  األرض.  من  ليس  بشـيء 

صعيد. اسم  عليه  يقع  فال  الغليظ  والكثيب 
ما  بكل  جائـزًا  التيمم  رأى  مـن  حجة  من  يكـون  أن  يشـبه  أبو بكـر :  قـال(٣) 
جاز  فما  وطهورًا»؛  مسجدًا  األرض  لي  «جعلت  السالم :   عليه  قوله  ظاهر  ذكرناه 

بينهما. لجمعه  به  التيمم  جاز  األرض  من  عليه  يصّلي  أن 
عدم  إذا  إنـه  أصحابنا :  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
وأقرب  للتراب،  قائمة  عين  فيه  يكن  لم  ولو  منه(٤)،  يوجد  ما  بكل  تيمم  التراب 
رمل،  من  ذلك،  وجد  إذا  أولى  التراب  ومخالطة  الغبار،  بوجود  النظر  في  ذلك 
ما  فكل  ذلك  من  االختيار  عدم  وإذا  َصَفا.  أو  جدار(٥)،  أو  رخام،  أو  حصى،  أو 
غير  من  األشياء  جميع  على  مقدم  ثابت(٦)،  جائز،  به  فالتيمم  غبار  فيه  مما  وجد 
مثل  النار  غيَّرته  قد  كان  ولو  التراب  من  أصله  الذي  التراب  وجد  فـإذا  التـراب. 
وما  النورة  وأما  ثابت.  بـه  فالتيمم(٧)  التراب؛  من  أصله  مما  أشـبهه  وما  اآلجـر، 

حصى.  أو  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
كله.  بذلك  التيمم  يجزي  األرض  من  يكون  وما  ..زرنيخ  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٢) في 

إلخ.  والكثيب..  والغليظة  الرفيعة  البطحاء  أما  الشافعي :  وقال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  التراب  بغير  يجوز  وال  جائز  بالتراب  التيمم  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 

طهورًا».  لنا  ترابها   «جعل 
فيه.  الشريعة :  قاموس  (٤) في 

ومداد.  الشرع :  بيان  (٥) في 
واجب.  الصواب :  ولعل  وأحب.  الشريعة :  قاموس  (٦) في 

فالصعيد.  الشرع :  بيان  (٧) في 
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في  يختلف  أنه  فمعي  التراب؛  مـن  أصله  وليس  الحجارة،  من  هو  ممـا  أشـبهها 
بحكم  ثابتة  عليـه  والصالة  األرض،  مـن  وألنه  بالتراب،  الشـتباهه  بـه؛  التيمـم 
لمعاني  منه  أشبه  كان  وما  األرض،  معاني  جملة  في  داخل  وهو  األرض،  إشباهه 
ألنه  به؛  يتمم  ال  قيل :  قد  أنه  فمعي  ونحوه  الرماد  وأمـا  منه.  أولى  كان  التـراب 

التراب(١). يشبه  مما  ليس 

النجس : بالتراب  التيمم  باب ١٧ -]   (٢٧٢/١ [(م ١٩٩، 

منهم :  كثير  فقال  النجس  بالتراب  التيمم  في  العلم  أهل  اختلـف(٢)  [* ش] : 
وحكى  الرأي.  وأصحـاب  ثور،  وأبي  الشـافعي،  قول  هذا  به.  التيمـم  يجـوز  ال 
تيمم  وإن  أجزأه،  الموضع  ذلك  على  صّلى  إن  قال :  أنه  في  الكوفي  عن  أبو ثور 
تيمم  وإن  مكروه،  المقبرة  بتراب  التيمم  يقول :  األوزاعي  كان  وقد  يجزه.  لم  به 

صالته. مضت  وصلى  به 

قـال :  تعالـى  ألنـه  الطاهـر؛  بالتـراب  إال  التيمـم  يجـوز  ال  أبو بكـر :  قـال 
كل  لي  قال :  «وجعلت  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  [وقد   ،﴾¾    ½    ¼ ﴿
إال  يجزي  ال  التيمم  أن  على  نَّة  والسُّ الكتاب  فدل  وطهورًا»؛  مسجدًا  طيبة  أرض 

غيره](٣). دون  منه  بالطيب 

يختلف  ال  كان  إذا  النجس  بالتراب  التيمم  يجوز  ال  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 

 .٣٢٦/١٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٨٤/٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
الشـافعي،  قول  ففي  النجس،  بالتراب  التيمم  في  واختلفوا  الكتاب) :  (ومن  الشـرع :  بيان  (٢) في 
تيمم  وإن  األوزاعي :  وقـال  النجس.  بالتراب  التيمـم  يجوز  ال  الرأي  وأصحـاب  ثـور،  وأبـو 

النجس.  بالتراب  التيمم  يجزئ  ال  أبو بكر :  وقال  صالته.  مضت  وصّلى  المقبرة  بتراب 
 .(٤١/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (٣) ما 
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على  لإلجماع  بـه؛  فالتيمم  نجاسـته  على  مجتمعًا  يثبت  لم  وما  نجاسـته(١)،  فـي 
مثله(٢). إجماع  إال  اإلجماع  يزيل  ال  ألنه  ؛  ـ عندي ـ  التيمم  لزوم 

واألمطار]. األندية  من  التراب  احتيال  باب ١٨ -   (٢٧٢/١ - ٢٧٣ [(م ٢٠٠، 

الثلج](٣). على  التيمم  باب ١٩ -   (٢٧٣/١ [(م ٢٠١، 

مائها]. إلى  السبيل  يوجد  ال  البئر  باب ٢٠ -   (٢٧٣/١ [(م ٢٠٢، 

إال  إليـه  السـبيل  يوجـد  ال  المـاء  بـاب ٢١ -]   (٢٧٤/١ - ٢٧٥ [(م ٢٠٣، 
بالثمن :

من  كثير  مذهب  ففي  بالثمن؛  إال  يوجد  ال  الماء  في  واختلفوا(٤)  [* ش] : 
لم  فإن  ذلك،  من  بأكثر  يشتريه  أن  عليه  وليس  مثله،  بثمن  يشتريه  العلم  أهل 
أن  غير  وإسـحاق.  واألوزاعي،  الشـافعي،  قـول  هذا  تيمم،  مثله  بثمـن  يبـع 
في  الجوَع  اشـتراه  إن  خائف  غير  مثله  الثمن  واجـد  كان  إذا  قـال :  الشـافعي 

نجاسة.  األصل :  (١) في 
 .١٨٤/٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

م ١٩٧).  السبخة،  بتراب  التيمم  (باب  في  بالثلج  التيمم  على  التعليق  (٣) سبق 
يشـتري  ال  الرأي  أصحاب  وقال  اإلشـراف) :  كتاب  (من  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٤) في 
يشتريه  بالثمن  إال  الماء  يجد  لم  إذا  وإسـحاق  والشـافعي،  األوزاعي،  فيه  واختلف  كثير،  بثمن 
 ،/٣٩/ كثير  بثمن  يشـتري  ال  الرأي :  أصحاب  وقال  تيمم.  مثله  بثمن  يبع  لم  فإن  مثلـه،  ثمـن 
تجد  لم  إن  البصري :  الحسـن  وقال  هؤالء.  كقول  عنـه  العدل  فحكى  الثوري،  عـن  واختلـف 
عال  بثمن  إال  الماء  يجد  ولم  الدراهم  قليل  كان  إن  مالك :  وقال  فاشتره.  كله  بمالك  إال  الماء 
مسـتغنيًا  كان  إن  أحمد :  وقال  الثمن.  فـي  عليه  يسـتطع  لم  ما  اشـتراه  واسـعًا  كان  وإن  تيمـم، 

بأس.  فال  نفقته  على  خاف  وإن  اشترى، 



186
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

بثمن  وجد  فإن  شاء،  إن  كثير  بثمن  يشتريه  ال  الرأي :  أصحاب  وقال  سـفره. 
العدني  الثوري؛ [فحكى  عن  فيه  واختلف  اشتراه.  الناس  يشتري  كما  رخيص 
عنه  األشـجعي  وحكى  الناس.  يبتاع  ما  بقدر  يباع  أن  إال  يعجبني  ال  أنه  عنه 
تقدر  وأنت  تتيمم  أن  لك  ينبغي  ال  فإنه  به  تشتري  ما  معك  كان  إن  قال :  أنه 

الماء](١). شراء  على 

كله  بمالَِك  إال  المـاء  تجد  لم  إن  قـال :  ثانٍ،  قوٌل  الحسـن  عن  حكـي  وقـد 
غال :  بثمن  إال  الماء  يجد  ال  الجنب  في  قال  مالك،  قاله  ثالث  قول  وفيه  فاشتره. 
ما  يشتري  أن  رأيت  يقدر  واسعًا  كان  وإن  يتيمم،  أن  رأيت  الدراهم  قليل  كان  إن 
أحمد  وقال  وصلى.  تيمم  الثمن  في  عليه  رفعوا  فإن  الثمن،  في  عليه  يشتطوا  لم 
اشترى،  متسعًا  كان  إن  نفقته  قدر  على  يكون  غال :  بثمن  إال  يوجد  ال  الماء  في 

بأس. فال  نفقته  على  خاف  وإن 

أقول(٢). األول  وبالقول  أبو بكر :  قال 

قول  في  ـ عنـدي ـ  فيخـرج  للوضوء  المـاء  شـراء  أمـا  أبو سـعيد :  قـال 
وقيمته.  ثمنه  من  بأكثـر  يشـتريه  أن  له  ليس  إنه  قيل :  ما  بعض  فـي  أصحابنـا، 
نفسه؛  على  الضرر  يخاف  وال  ثمنه،  على  يقدر  كان  إذا  إنه  قولهم :  بعض  وفي 
نفسـه  على  خاف  إذا  فأما  والغسـل،  للوضوء  وجده  إذا  يشـتريه  أن  عليه  كان 
من  أقل  أو  بثمنـه  وجده  قولهم،  معنـى  في  يشـتريه  أن  عليه  يكن  لـم  الضـرر 

وتيمم(٣). ثمنه، 

 .(٤٤/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
اإلشراف؟!  كتاب  نّص  منه  نقل  الذي  األوسط  في  موجود  غير  أبي بكر  (٢) قول 

 .٣٠٦/١٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٣٩/٨ - ٤٠ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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صعيداً : وال  ماء  يجد  ال  من  باب ٢٢ -]   (٢٧٥/١ - ٢٧٦ [(م ٢٠٤، 
وال  ماء  يجد  ال  وهو  الصالة  حضرت  فيمن  العلم  أهل  اختلـف(١)  [* ش] : 
ذهب  وإن  التيمم  أو  الوضوء  على  يقدر  حتى  يصلي  ال  طائفـة :  فقالت  صعيـدًا؛ 
واألوزاعي،  الثـوري،  قـول  هـذا  بطهـارة،  إال  تجـزي  ال  الصـالة  ألن  الوقـت؛ 

الرأي. وأصحاب 
بغير  صالها  صالة  كل  ويعيد  عليه،  قدر  كما  يصلي  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 

الشافعي. قول  هذا  وتيمم،  وضوء 
والقول  الثوري،  كقول  أحدهمـا:  قوالن :  فيها  أبو ثور،  قاله  ثالث  قـول  وفيـه 
وال  مستترًا،  إال  يصّلي  أن  ثوبًا  وجد  من  يجزي  ال  بآالت  تؤدى  الصالة  إن  الثاني : 
الماء  على  قدر  من  يجزي  ال  وكذلك  قاعدًا،  يصّلي  أن  القيام  على  قدر  من  يجزي 
يقدر  ولم  ثوبًا  المصّلـي  يجد  لم  فإن  تيمم،  يقدر  لـم  فإن  يتوضـأ،  وال  يصّلـي  أن 

منهم. أحد  على  إعادة  وال  عليه،  يقدر  كما  صلى  الطهارة  على  وال  القيام  على 
الماء  يجد  حتى  يصّلي  ال  قال :  من  حجة  من  يكون  أن  ويشبه  أبو بكر :  قال 
وال  طهور»،  بغيـر  صالة  اهللا  يقبل  قـال :  «ال  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  إن  يقـول :  أن  التـراب  أو 
أن  يجزيه  قال :  من  حجة  من  ولعل  به.  يتطهر  ماء  يجد  ال  من  يصّلي  ألن  معنى 

  «   ª   ©    ¨   §﴿ تعالـى :  قوله  الطهارة  إلى  السـبيل  يجد  لم  إذا  يصلـي 
.(١٦ (التغابن :   ﴾ z   y   x   w﴿ وقوله :   ،(٢٨٦ (البقرة :   ﴾¬

يجد  لم  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  معانـي  في  ـ عندي ـ  يخرج  أبو سـعيد :  قال 

الصالة،  حضره  فيمـن  واختلفوا  اإلشـراف) :  كتاب  (من  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (١) فـي 
التيمم.  أو  الوضوء  علـى  يقدر  حتى  يصّلي  ال  الـرأي :  وأصحاب  واألوزاعي،  الثـوري،  فقـال 
وقال  ثور.  وأبي  الشـافعى،  قول  هذا  ويعيدها،  عليه  قدر  كما  يصّلي  أن  وهو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 

يعيد.  وال  يصّلي  أن  الثاني :  والقول  الثوري،  قال  كما  أحدهما  قوالن :  فيهما  أبو ثور : 
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الوضوء  يتأمل  قال :  من  فمنهم  قولهم؛  في  يختلف  أنه  صعيدًا  وال  ماًء  المصّلي 
في  عليه  كان  مـا  معنى  إلـى  ورجع  الصعيد  عـدم  إذا  ألنـه  بـه؛  ويعمـل  بالمـاء، 

التيمم. يتأمل  قال :  من  وقال  األصل. 
على  ويمسـح  الهواء،  بيديه  يضرب  إنه  فقيل :  التيمم؛  يتأمل  يقـول :  فالـذي 
هيئة  في  فمثله  الوضـوء؛  يتأمل  قال :  الذي  ـ عنـدي ـ  وكذلك  التيمم.  مواضـع 
الماء  عدم  وإنما  العمل،  من  يمتنع  ال  ألنـه  جوارحه؛  على  ويمسـح  الماء،  أخـذ 
عمل.  بغير  نفسـه  في  ذلك  يقدر  أنه  يخـرج  قولهم  بعض  في  ولعلـه  والصعيـد. 
إنما(١)  والوضوء،  التيمـم  تقدير  من  االختالف  معنى  فعلـى  بذلك  يقول  والـذي 
قول  معنى  على  إال  قولهم،  أكثر  في  عليه  إعادة  وال  ويصلي،  ونيته  بقلبه  يقصده 

الماء. وجد  إذا  اإلعادة  عليه  المتيمم  إن  يقول :  من 
الماء،  يجد  لم  ولو  أصحابنا،  مذهب  في  حال  على  الصالة  ترك  يجـوز  وال 
الصالة  ترك  إجـازة  في  أعلم  وال  األصول(٢)،  عـن  شـاذ  معنى  قولهم  من  وهـذا 

المعاني(٣). من  لمعنى 

التيمم : صفة  باب ٢٣ -]   (٢٧٦/١ - ٢٧٧ [(م ٢٠٥، 
   N    M     L    K    J ﴿: تعالـى اهللا  قـال(٤)  [* ش] : 

.(٦ (المائدة :   ﴾P    O

وإنما.  الشرع :  بيان  (١) في 
قوله :  على  راجع  األصول)  عـن  شـاذ  قولهم  من  (وهذا  قوله:  أن  والظاهر  األصل.  فـي  (٢) هكـذا 

الماء).  وجد  إذا  اإلعادة  عليه  المتيمم  إن  يقول :  من  معنى  على  (إال 
 .٣٣٨/١٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٩٩/٩ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

الوجه  يبلغ  طائفـة :  فقالت  التيمـم؛  في  واختلف  اإلشـراف) :  كتاب  (ومـن  الشـرع :  بيان  (٤) فـي 
للوجه،  ضربـة  ضربتان :  التيمم  طائفـة :  وقالت  الزهـري.  قـال  كذلك  األنامـل،  إلـى  =واليديـن 
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الوجه  به  يبلغ  طائفة :  فقالت  التيمم؛  كيفية  في  العلم  أهل  اختلف  [م ٢٠٥] 
ضربة  ضربتان  التيمم  طائفـة :  وقالت  الزهري.  قال  هكذا  اآلبـاط،  إلى  واليديـن 
والشعبي،  والحسن،  عمر،  ابن  قول  هذا  المرفقين،  إلى  لليدين  وضربة  للوجه(١) 
أن  إلـّي  أعجب  النخعـي :  وقال  عبـد اهللا].  جابر [بن  عن  ذلـك  وروي  وسـالم، 
أبي سـلمة،  العزيز بن  وعبد  والليث،  مالك،  قول  وهذا  المرفقين.  إلـى  به  يبلـغ 
إلـّي.  أحـب  ضربتين  أبو ثـور :  وقال  الـرأي.  وأصحاب  والشـافعي،  وسـفيان، 
روي  الرسغين،  إلى  لليدين  وضربة  للوجه  ضربة  ضربتين  التيمم  طائفة :  وقالت 

علّي. عن  القول  هذا 
قول  وهذا  والكفين،  للوجه  واحدة  ضربة  التيمم  إن  وهو :  رابٌع،  قـوٌل  وفيـه 
قال  وبه  والنخعي،  المسـيب،  ابن  عن  ذلك  وروي  والشـعبي،  ومكحول،  عطاء، 

وإسحاق. وأحمد،  األوزاعي، 
أقول(٢). وبه  أبو بكر :  قال 

ما  يشـبه  ما  جميع  أصحابنا  قول  معاني  فـي  ـ عندي ـ  يخرج  أبو سـعيد :  قـال 
أسمع  لم  هذا  فإن  اآلباط؛  إلى  التيمم  إن  قال :  من  قول  إال  األول،  القول  من  مضى 

وسـالم بن  والشـعبي،  البصري،  والحسـن  عمر،  ابن  قول  هذا  المرفقين.  إلى  لليديـن  وضربـة 
الثوري،  وسـفيان  أبي سـلمة،  العزيز بن  وعبد  سـعد،  والليث بن  أنـس،  ومالك بـن  عبـد اهللا، 
وضربة  للوجه  ضربة  ضربتان  التيمم  إن  وهو :  ثالث،  قول  وفيه  الرأي.  وأصحاب  والشـافعي، 
ضربة  التيمم  إن  وهـو :  رابع،  قـول  وفيه  علي.  عن  القـول  هذا  يروى  الرسـغين،  إلـى  لليديـن 
وإسـحاق،  وأحمد،  واألوازعي  والشـعبي،  ومكحول  عطاء،  قول  هذا  والكفين.  للوجه  واحدة 

والكفين.  للوجه  ضربة  التيمم  قال :  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الثابت  نقول:  القول  وبهذا 
 .(٤٨/٢) األوسط  من  والتصحيح  للوجه.  ضربتان  التيمم  اإلشراف :  كتاب  (١) في 

واحتجت  بدله :  وفيه  اإلشـراف؟!  كتاب  منه  نقل  الذي  األوسـط  في  موجود  غير  أبي بكر  (٢) قول 
هذا  صحة  على  الدالة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الثابتـة  األخبار  به  احتجت  ما  فأعلى  بحجج  الفرقـة  هـذه 

القول. 

=
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يرد  كله  اإلبطين  إلى  اليدين  على  االسم  وقوع  من  يثبت  ما  معاني  في  يخرج  وال  به، 
أصحابنا  قول  وأكثر  تحديد،  بال  اليدين  على  للمسـح  االسـم  ولوقوع  التسـمية،  في 

الرسغين(١). إلى  الكفين  لظاهر  وضربة  للوجه،  ضربة  ضربتان  التيمم  إن  ـ  ـ معي 

التيمم : عند  التراب  من  الكفين  نفخ  باب ٢٤ -]   (٢٧٧/١ - ٢٧٨ [(م ٢٠٦، 
نفخ  ثم  للتيمم  األرض  بيـده  «ضـرب  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  ثابـت(٢)  [* ش] : 
بكفيه  وضرب  هذا،  يكفيك  كان  قال :  «إنما  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عمار  روى  فيها». 

وكفيه». وجهه  مسح  ثم  فيهما  فنفخ  فيه(٣)  من  أدناهما  ثم  األرض  إلى 
ضرب  إذا  فيهما  النفخ  أو  اليديـن  نفض  في  العلم  أهـل  واختلـف  [م ٢٠٦] 
مالك :  وقال  الشعبي.  قال  كذلك  ينفضهما.  طائفة :  فقالت  للتيمم؛  األرض  بهما 
بأس  فال  الغبار  من  كثير  شيء  علقهما  إذا  الشافعي :  وقال  خفيفًا.  نفضًا  ينفضهما 
اليدين :  نفض  في  أحمد  وقال  الوجه.  يماس  غبار  يده  في  بقي  إذا  منه  ينفض  أن 
أصحاب  وقال  الشافعي،  قول  من  نحوًا  إسحاق  وقال  يفعل.  لم  أو  فعل  يضره  ال 

يديه. ينفض  ال  عمر  ابن  وكان  ينفضهما.  الرأي : 
ألن  ؛  إليَّ أحُب  اليدين  في  النفخ  أن  غير  أقول،  أحمد  قال  كما  أبو بكر :  قال 

فيهما. نفخ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

 .١٧٥/٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
بيده  ضرب  لما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  اإلشراف) :  كتاب  (ومن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 
مالك :  وقال  ينفضهما.  يقـول :  الشـافعي  فكان  ذلك،  في  واختلفوا  فيها.  نفخ  للتيمـم  التـراب 
وقال  الوجه.  يماس  غبار  يده  من  بقي  إذا  منه  نفض  إن  بأس  ال  الشـافعي :  وقال  خفيفًا.  نفضًا 
أصحاب  وقال  يفعـل.  لم  أو  فعـل  يضره  ال  أحمد :  وقـال  الشـافعي.  قول  من  نحـوًا  إسـحاق 

حسن.  أحمد  وقول  يده،  ينفض  ال  عمر  ابن  وكان  ينفضهما،  الرأي : 
فيه.  إلى  أدناهما   : (٥٥/٢) األوسط  (٣) في 
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أصحابنا،  قـول  يشـبه  فيما  قال  ما  جميع  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  وقـال 
كان  إذا  ـ عندي ـ  وذلك  لليدين،  بالنفض  التأكيد  أصحابنا  بعض  قول  في  ولعل 
في  وباقٍ  المسـح،  في  الوجه  على  الخشـونة  به  يقع  ما  التـراب  من  اليديـن  فـي 
ذلك  عن  نهى  وقد  اليدين،  في  التراب  ثبوت  من  المسح  حكم  به  يقع  ما  اليدين 
ما  حكم  زال  فقد  نفضه  فإذا  بالتراب،  التيمم  يثبت  إنما  ألنه  عنه؛  نهى  من  بعض 

أراده(١).

لم  شـيء  وجهه  من  عليـه  يبقـى  المتيمـم  بـاب ٢٥ -]   (٢٧٨/١ [(م ٢٠٧، 
غبار : يصبه 

الغبار؛  يصبه  لم  شيء  وجهه  من  عليه  يبقى  المتيمم  في  واختلفوا(٢)  [* ش] : 
وجهه  من  الوضوء  عليه  يأتي  ما  على  بالغبار  يأتي  أن  إال  يجزيه  ال  طائفة :  فقالت 
كثر  أو  قلَّ  التـراب  عليه  يمر  لـم  شـيئًا  هذا  من  ترك  فإن  المرفقيـن،  إلـى  ويديـه 
تركه  أنه  يستيقن  أو  منه  الطرف  أدركه  سواء  كلها،  الصالة  أعاد  تيممه  قبل  فصّلى 
أنه  أحمد  عن  وبلغني  الشافعي.  قول  هذا  يعيده،  أن  قبل  صالها  صالة  كل  أعاد 

ذلك. يقول  كان 
أو  وجهه  بعض  يصب  لم  إن  يجزيه  الرأس  مسح  بمنزلة  هو  طائفة :  وقالت 
بأصبع  تيمم  فيمن  الرأي  أصحاب  وقال  داود.  سليمان بن  قول  هذا  كفه،  لبعض 

يجزيه. أصابع  بثالث  تيمم  فإن  يجزيه،  ال  أصبعين :  أو 

 .٣١٩/١٧ - ٣٢٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٧٦/٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
يأتي  أن  إال  يجزيه  ال  يقول :  الشافعي  كان  الكتاب) :  (ومن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 
وهو  داود:  سـليمان بن  وقال  المرفقين.  إلى  ويديه  وجهه  الوضوء،  عليه  يأتي  ما  علـى  بالغبـار 
إن  الرأي :  أصحاب  وقال  كفيه.  بعض  أو  وجهه  بعض  يصيب  أن  يجزيه  الرأس  مسـح  بمنزلة 

يجزه.  لم  أصبعين  أو  بإصبع  تيمم  فإن  يجزيه،  أصابع  بثالث  يتيمم 
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إال  التيمم  يجزي  ال  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
في  أعلم  وال  الوضوء،  عن  بدل  ألنه  الوضوء؛  معنى  على  للوجه  المسح  بعموم 
ثبت  فقد  بالصعيد  عاّمًا  الوجه  علـى  ـ عندي ـ  المسـح  وقع  وإذا  اختالفًا.  ذلك 
يخرج  قال،  مـا  على  ذلك  في  يختلف  ولعلـه  الكف،  من  كان  بمـا  ذلـك  معنـى 

ذلك(١). ثبوت  ـ عندي ـ 

فيه(٢) : العلم  أهل  واختالف  صالة  لكل  التيمم  باب ٢٦ -]   (٢٧٩/١ [(م ٢٠٨، 
الصلوات  أو  الصالتين  يصلي  الرجل  في  واختلفوا  الكتاب) :  [* ش] : (ومن 
علي بن  عن  القول  هـذا  روينا  صالة.  لكل  يتيمـم  طائفة :  فقالت  واحـد؛  بتيمـم 
قال  وبه  والشـعبي،  وقتـادة،  والنخعي،  عبـاس،  وابن  عمـر،  وابـن  أبي طالـب، 
وأحمد،  والشـافعي،  سـعد،  والليث بـن  ومالـك،  األنصـاري،  ويحيـى  ربيعـة، 
قال  كذلك  يحدث،  لم  ما  الصلوات]  [بالتيمم  يصلي  طائفة :  وقالت  وإسـحاق. 
ويزيد بن  الـرأي،  وأصحـاب  والثـوري،  والزهـري،  المسـيب،  وابـن  الحسـن، 

جعفر(٣). وأبي  عباس،  ابن  عن  ذلك  وروي  هارون، 
صالة،  لكل  تيمم  أوقاتها  في  صلوات  صّلى  من  إن  وهو :  ثالث،  قول  وفيه 

أبو ثور. قال  كذلك  التيمم،  بذلك  كلها  وصالها  تيمم  صلوات  فاتته  فإذا 
من  شاء  ما  بها  المرء  يصلي  أن  وجاز  كملت  إذا  الطهارة  إن  أبو بكر :  [قال 
طهارته  بين  ليـس  إذ  المكتوبة؛  مـن  شـاء  ما  بها  يصّلي  أن  لـه  فكذلـك  النوافـل 

الصالة]. أبواب  من  شيء  في  فرق  للنافلة  وطهارته  للمكتوبة 

 .٣٢٠/١٧ - ٣٢١ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٧٦/٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
فيما  إال  إليه  نلتفت  لم  بسـيط،  اختالف  وفيه  األوسـط  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتاب  (٢) نص 

المعنى.  يفسد 
جعفر.  وابن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
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بحضور  إال  التيمم  يثبت  ال  إنه  أصحابنا :  قول  أكثر  أن  معي  أبو سعيد :  قال 
معهم  تجـوز  ال  وإنه  لهـا،  فتيمم  الصـالة  لتلك  المـاء  عـدم  إذا  الصـالة،  وقـت 
ذلك  إجازة  معنى  يوجد  وقد  الوضوء.  كحفظ  حفظه  معنى  على  بالتيمم  الصالة 

به. بالمعمول  ليس  ولعله  قولهم،  في 
يصّليها  قـال :  من  فقال  اختالف؛  الفائتـة  الصلوات  في  قولهـم  بعض  وفـي 

تيمم. فائتة  صالة  لكل  وقيل :  كثرت.  ولو  واحد  وقت  في  واحد  بتيمم 
قد  وكان  واحـد،  وقت  في  يبدلهـا  أن  أراد  فـإذا  المنتقضـة  الصلـوات  وأمـا 
تيمم  يجزيه  إنه  القـول :  معاني  في  يخرج  أنـه  فمعي  انتقضت؛  أنهـا  إال  صّالهـا 
ـ عندي ـ  يبعد  وال  اختالفـًا.  ذلك  في  أن  أحسـب  وال  الصلوات،  لتلـك  واحـد 
الماء؛  عدم  عند  التيمم  ثبت  أن  بعـد  الماء  يجد  يكن  لم  إذا  التيمم  حفـظ  ثبـوت 
الماء  وجد  إذا  االتفاق  معانـي  في  يخرج  أنه  وعندي  الوضوء،  عـن  بدل(١)  ألنـه 

ينقضه(٢). حدثًا  يحدث  لم  ولو  تيممه،  انتقض 

والشكر(٣) : القرآن  ولسجود  النافلة  للصالة  التيمم  باب ٢٧ -]   (٢٨٠/١ [(م ٢٠٩، 
ويحيى  وربيعة،  والزهري،  ومكحول،  عطاء،  كان  الكتاب) :  (ومن  [* ش] : 
يتيمم  يقولـون :  الرأي  وأصحـاب  والشـافعي،  والثـوري،  ومالـك،  األنصـاري، 
الشـكر.  وسـجود  القرآن  سـجود  ويسـجد  القرآن،  لقراءة  ويتيمم  النافلة،  لصالة 
وأصحابه.  أبي مخرمة،  قول  هـذا  للمكتوبة،  إال  يتيمم  أال  وهو :  ثانٍ  قـوٌل  وفيـه 

المصحف. المتيمم  يمس  أن  األوزاعي  وكره 

الوضوء.  عن  بدل  طهور  ألنه  الشريعة :؛  قاموس  (١) في 
 .٣٠٨/١٧ - ٣٠٩ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٦٨/٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

فيما  إال  إليه  نلتفت  لم  بسـيط،  اختالف  وفيه  األوسـط  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتاب  (٣) نّص 
المعنى.  يفسد 
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أن  يوجب  فيـه  يختلفون  أعلمهـم  ال  وما  ـنَّة  السُّ كانـت  إذا  أبو بكـر :  [قـال 
شـيء  في  والفرائض  النوافل  بين  فرق  ال  إذ  للنوافل،  طهارة  موضعه  في  التيمـم 

الطهارات](١). أبواب  من 
وال  القرآن،  يقرأ  ال  إنه  األول  القول  معنى  أصحابنا  قول  في  أبو سعيد :  قال 
نافلة،  صالة   /١٦٨/ من  المناسـك  من  شيئًا  ينسك  وال  القرآن،  سـجدة  يسـجد 
عدم  عند  تيمـم  أو  بوضوء،  إال  الصـالة  موقع  يقـع  ممـا  شـيئًا  وال  جنـازة،  وال 
إذا  يدركه  وبه  للوضوء  مضى  إذا  فوته  يخاف  ذلك  من  شيئًا  يكون  أن  إال  الماء، 
يجد  كان  ولو  يتيمم  قيل :  قد  فإنـه  الجنازة،  على  الصالة  مثل  ينقضي  مـا  تيمـم، 
الماء إذا مضى له إذا خاف فوت الصالة على الجنازة، وما أشبهها فهو ـ عندي ـ 

مثلها.
فقيل :  جماعة،  اإلمام  مع  فوتها  خاف  إذا  العيد  صالة  في  اختلفوا  قد  أنه  ومعي 
جائز  اإلمام  مع  والصالة  لها  بالتيمم  وقيل :  جماعة.  اإلمام  مع  والصالة  لها  بالتيمم 

أفضل(٢). ركعتين  ويصلي  ويتوضأ  لها  يتيمم  ال  وقيل :  القيام.  لزم  إن  الزم 

المكتوبات  قبـل  النوافل  يصّلـي  المتيمـم  بـاب ٢٨ -]   (٢٨٠/١ [(م ٢١٠، 
وبعدها(٣) :

قبل  يتنفـل  ال  تيمـم  إذا  مالـك :  وقـال  اإلشـراف) :  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 
يتنفل  الشـافعي :  وقال  تيممه].  انتقض  قبلها  تنفل  [فإن  بعدها  ويتنفل  المكتوبة، 

نقول. وكذلك  وبعدها.  المكتوبة  قبل 

أقول.  األول  وبالقول  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
 .١٦٨/٩ - ١٦٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

فيما  إال  إليه  نلتفت  لم  بسـيط،  اختالف  وفيه  األوسـط  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتاب  (٣) نّص 
المعنى.  يفسد 
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فال  المكتوبة  يصّلي  أن  قبل  الصعيد  موضع  من  االنتقال  أما  أبو سعيد :  قال 
يصّليها،  أن  قبل  االنتقـال  يجوز  إنه  أصحابنا :  قـول  من  فيه  يختلف  ممـا  أعلمـه 
تيممه  ينتقض  لم  ما  تيممه  على  وهـو  شـاء،  حيث  وينتقل  يتيمم  أن  النافلة  وأمـا 

أصحابنا(١). قول  في 

الوقت(٢) : أول  في  المسافر  تيمم  باب ٢٩ -]   (٢٨١/١ [(م ٢١١ - ٢١٢، 
دخول  قبل  بالماء  تطهر  من  [أن]  على  العلم  أهل  أجمع  [م ٢١١]  [* ش] : 

يحدث]. لم  ما  بها  يصّلي  أن  [وله  كاملة  طهارته  أن  الصالة  وقت 
فكان  فيه؛  يتيمم  أن  في  المسافر  يجزي  الذي  الوقت  في  واختلفوا  [م ٢١٢] 
وهو  ويصّلي  الوقـت  أول  فـي  يتيمم  أن  المـاء  يجـد  لم  لمـن  يقـول :  الشـافعي 
مطمع  به  يكن  لم  إذا  الوقت  أول  في  يتيمم  إسحاق :  وقال  مذهبه.  من  الصحيح 
آخر  وبين  بينه  فيما  يتأّنى  أن  وهـو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه  قريب.  من  الماء  وجـود  فـي 
قال  وبه  علّي،  عن  القول  هذا  وروي  وصّلى.  تيمم  وإال  الماء  وجد  فإن  الوقت، 
حتى  يتيمم  ال  الزهـري :  وقال  الرأي.  وأصحـاب  [وأحمد]،  والثـوري،  عطـاء، 
يصيب  أن  يرجو  ال  بمكان  يكون  أن  إال  مالـك،  قال  وبه  الوقت.  ذهـاب  يخـاف 
أنه  عنه  وحكي  مـاء.  معه  كان  لو  يصلي  كان  مـا  على  يصّلي  [فإنـه  المـاء  [فيـه] 

وسعه. صنع  ذلك  أّي  األوزاعي :  وقال  الوقت].  وسط  يتيمم  قال : 
وإنما  هذا،  كل  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد(٣) :  قال 
لم  إذا  الصـالة  المصلِّي  تعجيل  فـي  يقول  من  معاني  علـى  هذا  معنـى  يخـرج 

 .١٦٩/٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلى  نلتفت  ولم  وزيادة،  بسـيط  اختالف  وفيه  األوسـط  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتاب  (٢) نّص 

المعنى.  يفسد  فيما  إال  ذلك 
يتيمم.  أن  سافر  لمن  يجوز  الذي  السفر  رقم ١٩٢ :  المسألة  على  أبي سعيد  تعليق  ـ أيضًا ـ  (٣) انظر 
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من  المعنى  في  يخرج  ولعله  فيها،  والتأخير  بها  والتوسط  وقتها  أول  في  تجد(١) 
التيمم  يطلق  فهنالـك  الماء،  عدم  عنـد  الصالة  معاني  يطلق  مـن  إنـه  األقاويـل 

بالصعيد(٢).

وجد  ثـم  وصّلـى  تيمـم  إذا  بـاب ٣٠ -]   (٢٨١/١ - ٢٨٢ [(م ٢١٣ - ٢١٤، 
الوقت(٣) : خروج  قبل  الماء 

تيمم  من  أن  علـى  العلم  أهـل  أجمـع  الكتـاب) :  (ومـن  [م ٢١٣]  [* ش] : 
ال  أن  الصالة  وقت  خروج  بعد  الماء  وجد  ثم  وصّلى  اهللا]  أمر  كما  طيبًا  [صعيدًا 

عليه. إعادة 
الوقت؛  خروج  قبل  الماء  وجد  ثم  بالتيمم  صّلـى  فيمن  واختلفـوا  [م ٢١٤] 
والزهري،  سيرين،  وابن  ومكحول،  محمد،  والقاسم بن  وطاووس،  عطاء،  فكان 
ذلك  ليس  وقال :  إعادتها،  األوزاعي(٤)  واستحب  الصالة.  يعيد  يقولون :  وربيعة 
ابن  ذلك  فعل  عليه،  إعادة  ال  طائفة :  وقالت  الحسن.  عن  فيه  واختلف  بواجب. 
ومالك،  عبد الرحمٰن،  سلمة بن  وأبو  والنخعي،  الشعبي،  قال  وبه  يعد.  ولم  عمر 

الرأي. وأصحاب  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  والثوري، 
نقول](٥). وكذلك  أبو بكر :  [قال 

الماء).  (أي  يجد  لم  إذا  الصواب :  (١) لعل 
 .١٦٧/٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

فيما  إال  إليه  نلتفت  لم  بسـيط،  اختالف  وفيه  األوسـط  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتاب  (٣) نّص 
المعنى.  يفسد 

فعل  ثانٍ  قوٌل  وفيه  بواجب.  وليس  ذلك  الزهري  واستحب  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 
إلخ.  عمر..  ابن  ذلك 

اإلعادة  توجب  أن  جائز  فغير  لزمه  فرض  ال  ألنه  نقول؛  وبه  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٥) في 
حجة.  بغير 
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إال  أصحابنا،  قول  معاني  فـي  يخرج  كله  أنه   /١٦٧/ معي  أبو سـعيد :  قـال 
ـ عندي ـ  يخرج  فقد  الوقت؛  خروج  بعد  اإلعادة  عليه  ليس  أنه  باإلجمـاع  قولـه 
الجنابة،  عن  تيممـه  في  يفرقون  وأصحابنا  قيـل.  ما  بعض  في  اإلعـادة  عليـه  أن 
يختلف  مما  ذلك  وكل  الوقت،  في  الماء  وجد  إذا  الجنابة،  غير  من  تيممـه  وفـي 

قولهم(١). من  فيه 

أن  بعد  الماء  يجـد  المتيمـم  بـاب ٣١ -]   (٢٨٢/١ - ٢٨٣ [(م ٢١٥ - ٢١٦، 
الصالة(٢) : في  يدخل 

كما  تيمم  من  أن  على  العلم  أهل  أجمع  الكتاب) :  (ومن  [م ٢١٥]  [* ش] : 
يعيد  أن  وعليه  تنتقـض،  طهارته  أن  الصالة  في  دخولـه  قبل  الماء  وجد  ثـم  أُمـر 
في  قال  أنه  عنه  بلغني  فيما  فإنه  أبي سلمة  عن  روي  حرف  [إال  ويصلي.  الطهارة 

يغتسل]. ال  قال :  الماء  يجد  ثم  يتيمم  الجنب 
فقالت  المـاء؛  وجد  ثـم  المصّلـى  فدخـل  تيمـم  فيمـن  واختلفـوا  [م ٢١٦] 
والشـافعي،  مالك،  قال  وكذلـك  عليه،  إعـادة  وال  صالته،  فـي  يمضـي  طائفـة : 
الصالة،  ويسـتقبل  فيتوضأ  ينصرف  أن  وهو :  ثانٍ  قوٌل  وفيه  ثور.  وأبـو  وأحمـد، 
تيمم  فيمن  قال  األوزاعي،  قاله  ثالٌث،  قوٌل  وفيه  والنعمان.  الثوري،  قال  كذلـك 
صّلى  التي  ركعته  إلى  ويضيف  ويتوضأ  ينصرف  الماء :  وجد(٣)  ثم  ركعة  وصّلى 

المكتوبة. ويستأنف  متطوعًا،  فيكون  ركعة 

 .٣٠٨/١٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٢٠٦  ،١٦٧/٩ - ١٦٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
وقاموس،  الشرع  بيان  في  مما  أطول  وهو  األوسط،  كتاب  من  منقول  اإلشراف  كتاب  (٢) نّص 
يفسـد  فيما  إال  ذلك  كل  إلـى  نلتفت  ولم  تذكـر،  لم  وأعالم  أقـوال  وفيـه  تفصيـالً،  وأكثـر 

المعنى. 
الماء.  إلى  جاء  ثم  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
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من  صّلى  ما  وإبطال  وقتها  مضى  قد  طهارة  نقض  يجوز  وال(١)  أبو بكر :  قال 
إجماع. أو  ّنة،  سُّ أو  كتاب،  من  بحجة  إال  به،  وأمر  عليه  فرض  كما  الصالة 

المتيمم  وجـد  إذا  إنه  أصحابنـا :  قول  معاني  فـي  أن  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
ويصّلي  يتوضأ  أن  عليه  أن  فصاعدًا؛  حد  من  شيء  صالته  من  عليه  وباقٍ  الماء، 
لو  حد  في  يكون  أن  إال  الوضوء،  عن  بدل  هو  إنما  التيمم  فإن  الوضوء،  لثبوت 
في  عليه  ليس  فإنه  الوقت؛  يفـوت  حتى  إال  ويصلي،  يتمه  لم  الوضوء  فـي  أخـذ 
ـ عندي ـ  يخرج  ما  فهذا  ويصلي.  تيممه  على  ويمضي  يتوضأ  أن  قولهم :  بعض 
االختالف؛  معاني  من  ذكرت  مـا  ـ عندي ـ  يبعد  وال  أصحابنا،  قول  معانـي  فـي 

فيه(٢). والدخول  بالعمل  الحكم  لثبوت 

للمتوضئين : المتيمم  إمامة  باب ٣٢ -]   (٢٨٣/١ - ٢٨٤ [م ٢١٧ - ٢١٨، 
من  أن  [على]  العلم  أهل  أجمـع  اإلشـراف)  كتاب  (من  [م ٢١٧]  [* ش] : 

المتيممين. يؤم  أن  بالماء  تطهر 
طائفة :  فقالت  بالمـاء؛  بالمتطهرين  المتيمـم  إمامة  فـي  واختلفـوا  [م ٢١٨] 
ياسـر  عمار بن  وخلفه  [متيمم]  جنب  وهو  عباس،  ابن  صّلـى  وقد  جائز.  ذلـك 
وعطاء،  والحسـن،  المسـيب،  ابـن  قال  وبـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  أصحـاب  مـن  نفر  فـي 
وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والثوري،  ومالك،  أبي سـليمان،  وحماد بن  والزهري، 

ويعقوب. والنعمان،  ثور، 
إن  ربيعة :  و]   [عطاء،  وقال  ذلك.  كره  أنه  علّي  عن  وروي  ذلك،  قوم  وكره 
يكونوا  أن  إال  إمامهم،  كان  وإن  أصحابـه،  يؤم  لم  الغائط  من  جـاء  أو  جنبـًا  كان 

أقول.  والشافعي  مالك،  بقول  أبو بكر :  قال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
 .٣١٢/١٧ - ٣١٣ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٦٩/٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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ابن  وقال  يؤمهم.  أن  النخعي  وكره  األنصاري،  يحيى  قول  وهو  مثله.  الجنابة  في 
في  يكونوا  أن  إال  يؤمهـم،  ال  ثالثاً :  قـوالً  األوزاعي  وقال  يؤمهـم.  ال  الحسـن : 

مؤمرًا. أميرًا  يكون  أن  إال  مثله،  المتيمم 
من  قيل  ما  معاني  أصحابنا  قول  معانـي  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
تجوز  إنه  األمير  إمامة  في  القول  في  التحديد  في  قولهم  في  أعلم  وال  االختالف، 
المسلمين  أئمة  من  المنصوب  اإلمام  ألن  حسن؛  شيء  ـ عندي ـ  وهو  غيره،  دون 
ذلك  في  نعلم  وال  مقيمـًا،  أو  كان  مسـافرًا  برعيتـه  بالصالة  أولى  إنـه  قيـل :  قـد 
أن  حسـنًا  كان  هذا  ثبت  فإذا  كان،  حيثما  مصره،  جميع  في  إمامهم  أنـه  اختالفـًا 
أن  ويثبت  أحـد،  يؤمه  يكون  فـال  فيها،  له  الصالة  تجـوز  حال  كل  علـى  يكـون 

برضاه(١). إال  أحواله  جميع  في  لهم  إمامًا  يكون 

فتيمم  بها  يعلم  فلم  الجنابة  تصيبه  الرجـل  بـاب ٣٣ -]   (٢٨٥/١ [(م ٢١٩، 
ذلك : بعد  بالجنابة  علم  ثم  وصّلى،  الوضوء  به  يريد 

يجزيه،  ال  طائفـة :  فقالت  المسـألة؛  هذه  فـي  العلـم  أهـل  اختلـف(٢)  [* ش] : 
مالك،  قول  هذا  للغسل،  ال  للوضوء  كان  تيممه  ألن  الصالة؛  ويعيد  يتيمم  أن  وعليه 
التيمم،  من  أكثر  عليه  يكن  لم  الجنابة  ذكر  لو  ألنه  يجزيه؛  طائفة :  وقالت  ثور.  وأبي 
المتيمم  ألن  قـال :  مالك.  صاحب  مسـلمة  محمد بن  قال  وبه  الشـافعي،  قول  هـذا 

المزني. قال  وبه  فريضة.  وجميعًا  والغسل  الوضوء  بدل  واحدًا  حدًا  جعل 

 .٧٢/٢١ - ٧٣ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٤٦  ،٤٥/١٣ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
بها  يعلم  فلم  الجنابة  الرجل  أصاب  إذا  أبو بكر :  قال  اإلشـراف :  كتاب  ومن  الشـرع :  بيان  (٢) في 
أن  عليه  ثور:  وأبي  مالك،  قول  ففـي  ذلك،  بعد  بالجنابة  عاد  ثم  وصّلى،  الوضوء  يريـد  فتيمـم 
ومحمد بن  الشـافعي،  وقال  الغسـل.  ال  كالوضوء  كان  التيمم  ألن  الصالة؛  ويعيد  التيمم  يعيد 

الثوري.  قال  وبه  التيمم،  من  أكثر  عليه  يكن  لم  الجنابة  ذكر  لو  ألنه  يجزيه؛  مسلم : 
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نقول(١). وكذلك  أبو بكر :  قال 
التيمم  يجزيه  قال :  من  فقال  بجنابته  يعلم  لم  إذا  الجنب  وأما  أبو سعيد :  قال 
يخرج  وذلك  ذلـك،  يجزيه  ال  قـال :  مـن  وقال  والوضـوء.  وللجنابـة  للوضـوء 
علم  إذا  تيممًا  وللوضوء  تيممًا،  للجنابة  إن  منهم :  يقول  من  قول  فـي  ـ عنـدي ـ 
ألنه  أجزأه؛  للصالة  وتيمم  نسيها  ثم  بجنابته  علم  كان  إن  قال :  من  وقال  بذلك. 
وفرق  يجزيه،  فال  بالجنابة  علم  قد  يكن  لم  إذا  وأما  ذلك.  نسي  ثم  علم  كان  قد 
من  قول  في  ـ عنـدي ـ  يتوطأ  ذلك  وكل  لهـا،  وجهله  للجنابة  نسـيانه  بيـن  هـذا 

العلم(٢). على  واحد  تيمم  ذلك  بكل  يجزيه  إنه  يقول : 

الصالة  تفوته  أن  خشـي  من  المتيمم  باب ٣٤ -]   (٢٨٥/١ - ٢٨٦ [(م ٢٢٠، 
الجنازة(٣) : على 

غير  على  وهو  الجنازة  تحضره  الحاضر  في  العلم  أهـل  اختلـف(٤)  [* ش] : 
وابن  عمر،  ابن  عن  القول  هذا  روينا  عليها.  ويصّلي  يتيمم  طائفة :  فقالت  طهارة؛ 
إبراهيم،  وسـعد بن  والليث،  والزهـري،  والحسـن،  النخعي،  قـال  وبه  عبـاس، 
في  قالوا  كذا  الرأي،  وأصحاب  وإسحاق،  وسفيان،  وربيعة،  األنصاري،  ويحيى 

مثله. العيد  في  األوزاعي  وقال  والعيد.  الجنازة 
وأحمد،  الشـافعي،  قول  هذا  المصر.  في  للجنازة  يتيمم  ال  طائفـة :  وقالـت 
وخاف  الجمعة  يوم  أحدث  لو  رجالً  أن  خالفًا  أعلم  ال  أبو ثور :  قال  ثور.  وأبي 

اإلشراف؟!  كتاب  منه  المنقول  األوسط  في  موجود  غير  أبي بكر  (١) قول 
 .١٠١/٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

الجنائز.  على  للصالة  التيمم  باب ٤٨ -  [م ٨٨٥]،  في  المسألة  هذه  (٣) تكررت 
وأبو  حنبل،  وأحمد بن  الشـافعي،  قال  اإلشـراف) :  كتاب  (ومن  والمصنف :  الشـرع  بيان  (٤) فـي 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  الحضر.  في  للجنازة  يتيمم  ال  ثور : 
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الماء  لوجود  إجماعًا  القوم  من  هذا  كان  فإذا  ويصّلي؛  يتيمم  أن  له  ليس  أن  فوتها 
مثله. الماء  فيه  يجد  موضع  في  محدث  كل  كان 

خاف  فإن  ضرر،  الميت  على  يخف  لم  ما  قال،  ما  يحسـن  أبو سـعيد :  قال 
عليه. وصّلى  تيمم  ذلك 

على  عليها  يصّلي  قال :  الشـعبي،  قاله  ثالٌث  قوٌل  المسـألة  وفي(١)  [* ش] : 
سجود. وال  ركوع  فيها  ليس  وضوء  غير 
أقول. الثاني  وبالقول  أبو بكر :  قال 

بغير  القرآن  يقرأ  ال  يقول :  من  قول  في  ـ عندي ـ  هذا  يحسن  ال  أبو سعيد :  قال 
وضوء(٢). بغير  يجوز  والذكر  ذكر،  هو  إنما  الجنازة  أحوال  وسائر  وضوء،   /١٢٢/

تذّكر  ثم  وتيمم  معـه  ماء  نسـي  من  بـاب ٣٥ -]   (٢٨٦/١ - ٢٨٧ [(م ٢٢١، 
الصالة : بعد  الماء 

ثم  فنسـيه،  ماء  معه  [كان]  فيمن  واختلفوا  أيضًا) :  الكتـاب  (ومـن  [* ش] : 
الوقت،  في  كان  ما  يعيد  يقول :  مالك  فكان  وصّلى؛   /١٦٩/ تيمم  أن  بعد  ذكره 

يعد]. لم  الوقت  فات  [فإذا 
وذكر  أبو ثور.  قال  كذلك  كالعدم،  نسيانه  وقالت :  صالته  طائفة  وأجازت(٣) 

وضوء،  غير  على  عليها  يصّلي  أن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه  (ومنه) :  والمصنف :  الشرع  بيان  (١) في 
أقول.  الشعبي  بقول  أبو بكر :  قال  الشعبي.  قول  وهذا  سجود،  وال  ركوع  فيها  وليس 

 .١٧٨/٣١ - ١٧٩ المصنف،  الكندي :   .١٢٢/١٦ - ١٢٣ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
الشافعي،  عن  قوله  مثل  أبو زيد  وحكى  كالعدم.  ونسيانه  يجزيه  أبو بكر :  وقال  الشرع :  بيان  (٣) في 
كان  وإن  يمضي  الشـافعي :  وقال  اإلعادة.  وعليه  يمضي  الشـافعي :  وقال  ومحمد.  والنعمان، 
في  يعقوب  وقال  ماء.  يجد  لم  وإن  وصّلى  تيمم  الصالة  وحضرت  رحله  فأخطأ  ماء  رحله  في 

إلخ.  الناسي.. 
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عن  ذلك  أبو ثـور  وحكى  ومحمد،  النعمـان،  عـن  وغيُره  أبو ثـور،  القـوَل  هـذا 
الشافعي.

وقال  بمصر.  الشـافعي  قول  وهذا  اإلعادة،  عليه  إن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
ماء  يجد  فلم  الصـالة  وحضرت  رحله  فأخطأ  ماء  رحلـه  فـي  كان  إن  الشـافعي : 
في  أحمد  وقال  يجزيه.  ال  رحله :  في  ماء  الناسي  في  يعقوب  وقال  وصّلى.  تيمم 

للماء. واجد  وهذا  يجزيه،  ال  [أن]  أخشى  الناسي : 
رحله؛  أخطأ  من  وبين  رحله،  في  الماء  نسـي  من  بين  فرق  ال  أبو بكر :  قال 

نسيان]. أو  بخطأ  الماء  وبين  بينه  محال  منهما  واحد  كل  [إذ 
ما  حسـب  على  كله  مضى  مـا  معاني  في  يخـرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 

الفصل(١). هذا  في  أصحابنا  قول  من  االختالف  من  ـ عندي ـ 

بالماء : يمر  المتيمم  باب ٣٦ -]   (٢٨٧/١ - ٢٨٨ [(م ٢٢٢ - ٢٢٣، 
وذلك  الوقت  أول  للمكتوبة  الرجل  تيمم  إذا  أبو بكر  قال(٢)  [م ٢٢٢]  [* ش] : 
ماء  ال  مكان  إلى  صار  ثم  يتوضأ،  فلم  بالماء  مر  ثم  يجده،  فلم  الماء  طلب  أن  بعد 
انتقضت  الماء  إلى  وصل  حين  ألنه  ذلك؛  غير  يجزيه  وال  التيمم،  يعيد  أن  فعليه  به 

الحسن. قال  وكذلك  الرأي،  وأصحاب  والشافعي،  سفيان،  قول  وهذا  طهارته، 
أمكنه. إذا  أصحابنا  قول  معنى  في  هكذا  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 

 .١٦٩/٩ - ١٧٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إذا  الرأي :  وأصحاب  والشافعي،  والثوري،  البصري،  الحسـن  وقال  (ومنه) :  الشـرع :  بيان  (٢) في 
عليه  أن  به  ماء  ال  مكان  إلى  صار  ثم  يتوضأ،  فلم  بالماء  مر  ثم  الوقت  أول  في  للمكتوبة  تيمم 
في  أعلم  وال  طهارته،  انتقضت  الماء  إلى  وصل  حين  ألنه  ذلك؛  عن  يجزيه  ال  التيمم  يعيد  أن 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  اختالفًا.  هذا 
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صالة  وقت  غير  في  بالماء  يمر  المسـافر  في  واختلفوا(١)  [م ٢٢٣]  [* ش] : 
سـيدرك  أنه  يظن  وهو  بالماء  مر  إن  يقول :  األوزاعي  فـكان  الصالة؛  تدركـه  ثـم 
ال  وهو  بالماء  مر  وإن  يتيمم،  فإنه  الصالة  أدركته  ثم  يعرفه،  وهو  يديه  بين  الماء 
وجد  إذا  ثم  يتيمم،  فإنه  الصالة  تدركه  ثم  الوضوء  وترك  ماء  يديه  بين  أن  يعرف 

صّلى. ما  وأعاد  توضأ  الماء 
حيث  مسـيء  أنه  غير  الشـافعي،  قول  في  عليه  إعادة  ال  وهذا  أبو بكر :  قال 
يديه،  بين  مـاء  ال  أن  يعلم  وهـو  الصالة  وقـت  دخول  بعد  الوضـوء  تـرك  عمـد 

نقول. وكذلك 
أصحابنا(٢). قول  معاني  في  هذا  على  بدل  ال  أبو سعيد :  قال 

«من  التيمم  باب  من  مسـائل  بـاب ٣٧ -]   (٢٨٨/١ - ٢٨٩ [(م ٢٢٤ - ٢٢٨، 
ثم  يتيمم  أو  يغتسـل  النصراني  اإلسـالم.  إلى  رجع  ثـم  ارتد  ثم  توضـأ  أو  تيمـم 
جنابته  أو  ثيابه  لغسل  أو  نجاسته  لغسـل  يجزيه  ال  قليل  ماء  معه  كان  من  يسـلم. 

معه»(٣) : ماء  وال  نجاسة  بدنه  على  كان  من  ذلك.  أشبه  وما  ووضوئه 
فقال  اإلسـالم،  إلى  رجع  ثم  ارتد  ثم  تيمم  فإذا  (ومنه) :  [م ٢٢٤]  [* ش] : 

ويحدث. الماء  يجد  لم  ما  تيممه  على  هو  الرأي:  أصحاب 

فقال  الصالة؟  أدركتـه  ثم  الصالة  وقت  فـي  بالماء  المسـافر  مر  إذا  (ومنه) :  الشـرع :  بيـان  (١) فـي 
شيء  فال  وصّلى  الماء  يجد  لم  حين  فتيمم  يديه  من  يدرك  بالماء  مر  حين  ظن  وإن  األوزاعي : 
توضأ  الماء  وجد  فإذا  تيمم،  الصالة  أدركته  ثم  يديه  بيـن  ماء  ال  أن  يعلم  بالماء  مـّر  وإن  عليـه، 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  صلى.  ما  وأعاد 
 .١٩١  ،١٧٠/٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

ولم  الشرع،  بيان  في  عما  بسيط  اختالف  وفيه  األوسط  كتاب  من  منقول  اإلشراف  كتاب  (٣) نص 
المعنى.  يفسد  فيما  إال  إليه  نلتفت 
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اإلسالم. إلى  رجع  ثم  ارتد  ثم  توضأ  إن  وكذلك  [م ٢٢٥] 
وغسله،  طهارته  على  فهو  أسلم  ثم  اغتسل  أو  نصراني  توضى  ولو  [م ٢٢٦] 
قول  هذا  بنية،  إال  يكون  ال  التيمـم  ألن(١)  التيمم؛  يجزه  لم  أسـلم  ثم  تيمـم  وإن 
تيمم  إذا  أبو ثور :  وقال  متيمم.  وهـو  يجزيه،  يعقوب :  وقال  ومحمد.  النعمـان، 
يتيمم،  أو  يتوضأ  أن  وعليه  التيمم،  ذلك  يجزه  لم  رجع  ثم  اإلسالم  عن  ارتد  ثم 
بماء  يغتسـل  أن  رجالً»  «أمر  «[قد]  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  ؛  إلـيَّ أحـب  كان  اغتسـل  وإن 

.[(٦٥ (الزمر :   ﴾ª   ©   ¨       §﴿ تعالى :  [وقال  وسدر»، 
النصراني  وضوء  أن  يخرج  أصحابنا  قول  من  االتفاق  معنى  أبو سعيد :  قال 
قولهم  من  االتفاق  معنى  في  أسلم  إذا  وعليه  باطل،  ذلك  وأن  ينعقد،  ال /١٢٣/ 
معاني  في  يخـرج  أنه  فمعي  بفعل  أو  بقـول  المرتد  وكذلـك  والوضـوء،  الغسـل 
بنية  أو  بشـك،  ارتد  إن  معهم  فيه  ويختلف  الغسـل.  عليه  إن  قولهم :  من  االتفاق 
الوضوء.  عليه  يرى  وبعـض  الغسـل.  عليه  قال :  فبعض  القول؛  أو  الفعل  بـدون 
معاني  ويحتمل  غسـالً،  وال  وضوءًا  ذلـك،  من  شـيئًا  عليه  يرى  ال  بعضـًا  ولعـل 

مشركًا(٣). لثبوته  الغسل؛  ثبوت  ـ عندي ـ  ذلك  وأثبت(٢)  ذلك. 
كان  إذا  [يقولون] :  ومحمد  [ويعقوب]،  النعمـان،  وكان  [م ٢٢٧]  [* ش] : 
[الدم]  الماء  بذلك  غسل  دم؛  ثوبه  وفي  به  يتوضأ  ما  قدر  قليل  ماء  معه  المسافر 
وال  يتوضأ  قال :  أنه  حماد  عن  النعمان  وحكى  الشافعي.  قول  على  وهذا  وتيمم. 

الدم. يغسل 

إلخ.  التيمم..  يكون  وال  وغيره :  الشرع  بيان  (١) في 
ـ عندي ـ  ذلك  معاني  ويحتمل  غسًال،  وال  ..وضوءًا  الشريعة :  قاموس  من  الثاني  الموضع  (٢) في 

معهم.  فيه  ويختلف  الشرك،  لثبوت  الغسل  ثبوت 
قامـوس  السـعدي :   .١٨٤/٤ المصنـف،  الكنـدي :   .١٢٣/٧ - ١٢٤ الشـرع،  بيـان  (٣) الكنـدي : 

 .١٩٦/١٧ - ١٩٧  .٢٠٩/١٦ الشريعة، 
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[ويتيمم]. الدم،  يغسل  أبو بكر :  قال 
[[فقال]]  معـه؛  ماء  وال  نجاسـة  بدنه  علـى  كان  فيمـن  واختلفـوا  [م ٢٢٨] 
ذلك  أبو ثور  وحكى  ويصّلـي.  بتراب  يمسـحه  ثور :  وأبو  واألوزاعي،  الثـوري، 

الشافعي. عن 
يجزي  ال  التيمم  إن  بمصر :  قوله  من  المعروف  الشافعي  وقول  أبو بكر :  قال 
بدنه  وعلى  صالّها  صالة  كل  يعيد  أن  وعليه(١)  البدن،  على  تكون]  نجاسـة  [من 

نجاسة.
ماء  معه  كان  لمن  ـ عنـدي ـ  يخرج  أصحابنا  قول  في  ممـا  أبو سـعيد :  قال 
توضأ  وإن  به،  يتوضأ  ما  له  يبق  لم  ثوبه  غسل  فإن  نجس،  وثوبه  به  يتوضأ  ما  قدر 
وييمم  يتوضأ  قال(٣) :  فبعض  ذلك؛  في  اختلفوا  إنهم  يغسله؛  ماء(٢)  له  يبق  لم  به 

ويصّلي. ويتيمم  ثوبه  يغسل  يقول :  وبعض  ويصّلي.  ثوبه 
الثوب.  تيمم  في  واالختالف  البدن،  تيمم  على  لإلجماع  الثوب؛  غسل  ويعجبني 
النجاسة  غسـل  يجزي  ال  الماء  وكان  غيره،  أو  غائط  من  البدن  في  النجاسـة  وكذلك 
االسـتنجاء  ويعجبني  واحد.  قولهم  من  فيه  فاالختالف  أحدهما؛  ويجزي  والوضوء، 
واالختالف  عليه،  مجتمعًا  ذلك  لثبوت  للوضوء؛  والتيمم  البدن،  من  النجاسة  وغسل 
قدر  بما  النجاسات  إزالة  بعد  إال  التيمم  وال  الوضوء  ينعقد  ال  وألنه  النجاسات،  في 
قولهم :  معاني  في  الماء  عدم  عند  التيمم  معنى  في  وكذلك  إزالتها،  من   /٥٣/ عليه 
مث،  أو  بحك  وثوبه،  بدنه  من  النجاسـات  من  إزالته  على  قدر  ما  يزيـل  أن  عليـه  إن 

ويصًلي(٤). ثوبه  وييمم  ذلك،  بعد  يتيمم  ثم  منه،  اليابس  كس  أو 

صّلى.  ما  ويعيد  البدن،  ..على  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
يغسله.  ما  ..له  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

الشرع.  بيان  في  موجودة  غير  (قال)  (٣) كلمة 
 .٢٩٧/١٦ - ٢٩٨ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٥٣/٨ - ٥٤ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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جامع  عمن  االغتسال  إسـقاط  باب ١ -]   (٢٩٠/١ - ٢٩١ [(م ٢٢٩ - ٢٣٠، 
منه : المرأة  مس  ما  غسل  وإيجاب  ينزل  لم  إذا 

جامع  قال :  «إذا  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  [ثبت  اإلشـراف) :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
وليتوضأ»]. منه  المرأة  مس  ما  فليغسل  يمن  ولم  فأكسل  أحدنا 

ال  طائفة  فقالت  ينزل؛  ولم  امرأته  جامع  فيمن  العلم  أهل  اختلف  [م ٢٢٩] 
علي بن  [[ذلك]]  عنه  روينا  وممن  الماء.  من  الماء  بعضهم :  وقال  عليه.  غسـل 
كعب،  وأبي بن  عبـاس،  وابن  الخدري،  سـعيد  وأبو  مسـعود،  وابن  أبي طالب، 
زيد بن  وقال(١)  األنصاري.  أيوب  وأبو  خديج،  ورافع بن  أبي وقاص،  وسعد بن 
وروي  الماء».  مـن  «الماء  قالوا :  فكلهـم  المهاجرين  من  خمسـة  سـألت  خالد : 

عروة. عن  ذلك 
عن  روي  ما  كان  قـد  وقالت :  الختانين،  بالتقاء  االغتسـال  طائفة  وأوجبـت 

بعد. باالغتسال  الناس  أمر  ثم  األمر،  أول  في  وغيره  أَُبّي 

قالوا  كلهم  المهاجرين  من  خمسة  سـألت  الجهني :  حماد  ابن  زيد  قال  وغيره :  الشـرع  بيان  (١) في 
جاوز  إذا  االغتسـال  طائفة  وأوجبت  الزبيـر،  عروة بن  عن  ذلك  وروي  المـاء.  مـن  االغتسـال 

إلخ.  الخطاب..  عمر بن  عن  وروينا  ذلك.  ينزل  لم  ولو  الختان 
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أو  الختان  الختان  جاوز  إذا  يجب  االغتسـال  أن  مذهبه  وممن  أبو بكر :  قال 
إذا التقى الختانان فيما روي عنهم عمر، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، 
وعبيدة  وشريح،  وعائشـة،  هريرة،  وأبو  عباس،  وابن  عمر،  وابن  مسـعود،  وابن 
وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  والثوري،  مالك،  قال  وبه  والشـعبي،  السـلمي، 

تبعهم. ومن  الرأي  وأصحاب  ثور،  وأبو 
األمصار،  علماء  من  الفتيا  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  قول  وهو(١)  [م ٢٣٠] 
الثابتة  لألخبار  نقـول؛  وكذلك  اختالفا،  فيه  العلم  أهـل  بين  اليوم  أعلـم  ولسـت 

ذلك(٢). على  الدالة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن 
من  االتفاق  معاني  في  يخرج  مما(٣)  ـ عندي ـ  القول  هذا  أبو سـعيد :  وقال 
االغتسـال  لثبوت  له؛  معنى  ال  األول  القول  ذلك  أن  ومعي  عليه،  أصحابنا  قول 
يجب  الذي  الجماع  من  المالمسة  ولثبوت  بالمالمسة،  وتعالى  تبارك  اهللا  بكتاب 
حكم  بها  يجب  التي  المعاني  من  وكثير  الطالق،  من  والعدة  الزنـا،  في  الحّد  بـه 
في  ـ عندي ـ  يخـرج  وكذلك  الحشـفة،  ومغيب  الختانيـن  بالتقـاء  أنـه  الجمـاع 
أنثى،  أو  ذكر،  في  مجامعًا  الحشفة  غابت  إذا  إنه  أصحابنا :  بين(٤)  االتفاق  معاني 
وأحسب  والمنكوح،  الناكح  للجميع(٦)  الزم  الغسل  أن  األنثى  دبر  أو  قبل  من(٥) 

 /٥/ عن  الثابت  وذلك  نقول،  وبه  اختالفا،  العلم  أهل  بين  أعلم  وال  وغيره :  الشـرع  بيان  (١) في 
الغسـل».  وجب  فقد  بالختان  الختان  والتزق  شـعبيها  بين  جلس  قـال :  «إذا  أنـه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

إلخ.  أبو سعيد..  وقال 
األربع  شعبها  بين  جلس  قال :  «إذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  أبي هريرة،  ...عن  هذا :  بعد  األوسط  في  (٢) جاء 

الغسل».  وجب  فقد  بالختان  الختان  وألزق 
فيما.  الشريعة :  قاموس  (٣) في 

قول.  من  الشريعة :  قاموس  (٤) في 
في.  الشريعة :  قاموس  (٥) في 

للجميعين.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  وفي  المصنف.  كتاب  في  (٦) هكذا 
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جميع  فروج  فـي  الحشـفة  مغيب  وكذلك  عمدًا،  أو  خطـأً  كان  يخـرج  ال(١)  أنـه 
ثبوت  معاني  أنه  ومعي  ينزل.  لم  ولو  الغسـل  منه  به  يجب  أنه  معنا  مما  الدواب 

هذا(٤). مثل  في  الغسل  وجوب(٣)  نَّة(٢)  السُّ

االحتالم] : من  الغسل  إيجاب  باب ٢ -   (٢٩١/١ [(م ٢٣١، 
االغتسـال  بإيجاب  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األخبـار  دّلت  أبو بكـر :  قـال(٥)  [* ش] : 
أبي طلحة  امرأة  سليم  أم  جاءت  قالت :  أنها  سلمة  أم  عن  روي  احتلم.  من  على 
المرأة  على  هل  الحق،  من  يستحيي  ال  اهللا  إن  رسول اهللا  يا  فقالت :  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إلى 

الماء». رأت  إذا  «نعم  قال :  احتلمت؟  هي  إذا  غسل  من 
وذر  علّي،  باالحتـالم؛  الغسـل  عليها  قال :  أنـه  عنـه  روي  وممـن  [م ٢٣١] 
وال  الرأي،  وأصحاب  ثور،  وأبو  وأصحابه  والشافعي،  مالك،  قال  وبه  الهمداني، 
أنه  عنه  روينا  النخعي،  عـن  روي  شـيئًا  إال  اختالفًا،  ذلك  في  حفظت  أني  أعلـم 

الشريعة.  قاموس  في  موجودة  غير  (ال)  (١) كلمة 
فالغسـل  الختانان  التقى  قال :  «إذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  سـلمة  وأم  عائشـة  عن  حبيب  الربيع بن  (٢) روى 
غسـل  منه  يكون  فيما  باب  الطهارة،  كتـاب  الربيع،  (مسـند  ينزل»  لم  أو  الرجـل  أنـزل  واجـب 
عائشـة  عن  ـ  له  واللفظ  ـ  وأحمـد  والترمـذي  داود  وأبـو  مسـلم  وروى  رقـم ١٣٥)،  الجنابـة، 
الحيض،  كتاب  مسلم،  (صحيح  الغسل»  وجب  الختانان  التقى  قال :  «إذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  وغيرها 
أحمد،  مسند   .٢٧١/١ رقم ٣٤٩،  الختانين،  بالتقاء  الغسل  ووجوب  الماء  من  الماء  نسخ  باب 

 .(٢٣٩/٦ رقم ٢٦٠٦٧، 
القاموس :  ((في  تثبيت  نَّة  السُّ ..ثبوت  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  وفي  المصنف.  في  (٣) هكذا 

هذا.  مثل  في  قولهم  معاني  من  معنى  في  يثبت)) 
الشـريعة،  قاموس  السـعدي :   .٣٦٤/٤ المصنف،  الكندي :   .٥/٩ - ٦ الشـرع،  بيان  (٤) الكنـدي : 

 .٩/١٥ - ١٠
أن  احتلم  من  أن  على  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  وأخبر  اإلشـراف) :  كتاب  (ومن  وغيره :  الشـرع  بيان  (٥) في 

الرأي.  وأصحاب  ثور،  وأبي  والشافعي،  مالك،  قول  وهذا  يغتسل، 
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إنما  فقال :  أتغتسـل؟  الرجل  يرى  ما  المنام  في  تـرى  المرأة  عن  سـئل  وقد  قـال 
الرجال. على  والحلم  النساء  على  الحيض 

أقول. النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  وبالخبر  أبو بكر :  قال 
إذا  الجنابة  من  االحتالم  من  االغتسال  يجب  إنما  أنه  معي  أبو سعيد(١) :  قال 
بثبوت  المني  وهو  الدافق  المـاء  أنزل(٣)  وما  االحتالم،  عند  الدافق  المـاء  نـزل(٢) 
جنبًا،  لثبوته  غيره،  أو  بجمـاع  يقظة،  في  أو  منام  في  أو  احتالم  فـي  كان  الغسـل 
يجب  االحتالم  لمعنـى  وليـس(٤)  اختـالف،  فيه  ـ عنـدي ـ  يخـرج  ال  مـا  وهـذا 

اختالفًا(٥). ذلك  في  أعلم  وال  الغسل، 

وال  بلـالً  فيجـد  ينتبـه  النائـم  بـاب ٣ -]   (٢٩٢/١ - ٢٩٣ [(م ٢٣٢ - ٢٣٣، 
احتالمًا(٦) : يتذكر 

من  عنه  نحفظ  من  كل  أجمع  اإلشـراف) :  كتاب  (ومـن  [م ٢٣٢]  [* ش] : 
بلالً  يجد  ولم  جامع  أو  احتلم  أنه  منامه  في  رأى  إذا  الرجل  أن  على  العلم  أهل 

عليه. غسل  ال  أن 

وأما  الدافق،  الماء  أنزل  إذا  االحتالم  من  االغتسـال  يجب  إنما  أبو سـعيد :  قال  المصنف :  (١) في 
يخرج  ال  ما  وهذا  جنبا،  لثبوته  غيره،  أو  بجماع  يقظة،  أو  منام  في  االحتالم  في  كان  الماء  إنزال 

اختالفًا.  فيه  أعلم  وال  الغسل،  يجب  االختالف  لمعنى  وليس  اختالف،  ـ عندي ـ  فيه 
أنزل. الشريعة :  قاموس  (٢) في 

إلخ.  الغسل..  ثبوت  المني  وهو  الدافق  الماء  فإنزال  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
إلخ.  االحتالم..  بمعنى  ليس  أو  الشريعة :  قاموس  (٤) في 

الشـريعة،  قاموس  السـعدي :   .٣٧٢/٤ المصنـف،  الكنـدي :   .٨١/٩ الشـرع،  بيـان  (٥) الكنـدي : 
 .٧/١٥

وغيره،  الشرع  بيان  في  عما  بسيط  اختالف  وفيه  األوسط  كتاب  من  منقول  اإلشراف  كتاب  (٦) نص 
المعنى.  يفسد  فيما  إال  إليه  نلتفت  ولم 
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فلم(١)  ينتبه  لـم  إذا  وأما  الوقت،  فـي  بلالً  يجد  لم  إذا  هـذا  أبو سـعيد :  قـال 
بلًال؛  لمس  ثم  خروجه  بعـد  ذلك  جفوف  يمكن  ما  بقـدر  يلتمس(٢)  ولـم  ينظـر، 
ذلك  ويخرج  قيل،  فيما  ـ عندي ـ   /٨١/ الغسل  ولزمه  اإلشكال  عليه  وقع  فقد 

الحكم. بمعاني  ال  االحتياط  على  ـ عندي ـ 
احتالمًا؛  يذكر  ولـم  بلالً  يرى  فيمـن  واختلفـوا  (ومنـه) :  [م ٢٣٣]  [* ش] : 
والشـعبي،  وعطـاء،  عبـاس(٣)،  ابـن  عـن  هـذا  وروي  يغتسـل،  طائفـة :  فقالـت 
إال  يغتسـل،  أن  إلـيَّ  أعجب  أحمد :  وقال  النخعي.  وإبراهيم  جبير،  وسـعيد بن 
الحسـن  عن  وروينا  نطفة.  بلة  كان  إذا  الغسـل  إسـحاق :  وقال  أبردة.  بـه  رجـل 
من  فهو  بلة(٤)  فوجـد  الليل  أول  من  أهله  إلى  انتشـر  كان  إن  قال :  أنـه  البصـري 

اغتسل. كذلك  يكن  لم  وإن  يغتسل،  فال  ذلك 
مجاهد.  قال  هكذا  الدافـق،  بالماء  يوقن  حتى  يغتسـل  ال  طائفة :  وقالـت(٥) 
لقتادة :  فقلت  اغتسـل،  دافقًا  ماًء  كان  إذا  قتادة :  وقال  يغتسـل.  ال  الحكم :  وقال 
يجد  أن  إال  يغتسل،  ال  بلة  وجد  إذا  مالك :  وقال  يشمه.  قال :  ذلك؟  يعلم  كيف 
غسـل  عليه  يجب  لم  ينزل  لم  أو  أنزل  شـك  إذا  الشـافعي :  وقال  الدافق.  الماء 

أبي يوسف. قول  وهذا  اإلنزال.  يستيقن  حتى 
أنه  علم  وإن  اغتسـل،  نطفة  بلة  أنه  أيقن  فـإن  بلالً  رأى  فمن  أبو بكـر :  قـال 
االغتسـال،  عليه  يجب  لم  نطفة  ببلة  ليسـت  البلة  أن  يعلم  أن  بعد  غيره  أو  مذي 

ينظر.  فلم  انتبه  أو  ينتبه  ..لم  المصنف :  (١) في 
يلمس.  ولم  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

عائشة.  عن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
يغسل.  فال  بلة  ذلك  من  فوجد  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 

الماء  يدفق  حتـى  يغسـل  ال  إنه  وهو :  ثالث،  قـول  وفيه  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيـان  (٥) فـي 
شـك،  إن  يعني  شـيبة»  القاموس :  «في  يشـبه  وقال  قتادة.  قول  وهو  محمد  قال  هكذا  الدافق، 

الدافق.  بالماء  علم  إذا  يغسل  ويعقوب  والشافعي،  مالك،  قال  وقد 
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التمييز  أمكنه  فإن  يغتسـل،  أن  مذي  أو  نطفة  بلة  يدر  فلم  شـك  إذا  له  واألحوط 
الطلع. رائحة  يشبه  الرجل  نطفة  رائحة  فإن  فعل؛  قتادة  قال  كما  بشم  بينها 

يشـبه  ما  وال  جماعًا،  يرى  أن  بغير  تنبه  إذا  وحدها  البلة  أما  أبو سـعيد :  قال 
االختالف.  من  فيه  مضى  ما  نحو  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  فمعي  اللمس؛  من 
رائحة  به  وجد  فإن  يشـمه،  إنه  فقيل :  عليه؛  أشـكل  إذا  ثالث  قول  فيه  ولبعضهم 
عليه  يكن  لم  المني  رائحـة  فيه  يكن  لم  وإن  الغسـل،  عليه  وكان  اغتسـل  المنـي 
في  يخرج  أنه  فمعي  ذلـك  عقب  الجماع  رؤيته  بعد  البلة  وجـد  إذا  وأمـا  غسـل. 
من  المني  غير  ذلك  أن  يعلم  أن  إال  الغسل،  عليه  إن  قولهم :  من  االتفاق  معاني 
معاني  فـي  إال  الحكم،  بمعانـي  حـال  على  هـذا  ـ عنـدي ـ  يخـرج  وال  البلـل، 
بمعاني  ـ عندي ـ  يجب  فهنالـك  رائحة  أو  بعين  منيًا(١)  يثبـت  أن  إال  االحتيـاط، 

الغسل(٢). ثبوت  الحكم 

فيدخل  الَفْرج  دون  المرأة  يأتي  ((الرجل  مسألة   [(٢٩٣/١ [(م ٢٣٤ - ٢٣٥، 
االغتسال)) : بعد  الرجل  ماء  فرجها  من  يخرج  والمرأة  َفْرجها.  في  مائه  من 

فيدخل  الَفْرج  دون  المرأة  يأتي  الرجل  في  أبو بكر  [قال  [م ٢٣٤]  [* ش] : 
شعيب،  وعمرو بن  عطاء،  قال  الغسل.  عليها  طائفة :  قالت  َفْرجها :  في  مائه  من 
ماء  لدخول  الغسل  عليها  أوجب  داللة  أجد  وال  أبو بكر :  قال  كذلك.  والزهري 

َفْرجها]. في  الرجل 
ماء  منها  يخـرج  المرأة  فـي  واختلفـوا  اإلشـراف) :  كتـاب  (ومـن  [م ٢٣٥] 
يقولون :  وإسـحاق  وأحمد،  واألوزاعـي،  قتادة،  فـكان  االغتسـال؛  بعد  الرجـل 

تغتسل. البصري :  الحسن  وقال  نقول.  وبه  تتوضأ، 

جنبًا.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
 .٨/١٥ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٣٧٢/٤ المصنف،  الكندي :   .٨٢/٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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في  يخرج  أنه  فمعي  المـرأة  فرج  الرجل  ماء  دخـول  وأما  أبو سـعيد :  وقـال 
الجماع.  موضع  إلى  الختان  موضـع  جاوز  إذا  الغسـل  عليها  إن  أصحابنا :  قـول 
منّي  وال  بجماع  ليس  ألنه  ذلك؛  بمعنى  غسل  عليها  يكون  أال  يعجبني  كان  وقد 
خروج  وأما  عليها،  غسل  ال  قال :  من  قول  فيعجبني  عليها؟  يجب  أين  فمن  منها، 
قول  معاني  في  يخرج  أنه  فمعي  الغسـل؟  بعد  من  المرأة  فرج  من  الرجـل  نطفـة 
بسبب  قولهم  معاني  من  يخرج  أحد  وال  ذلك،  في  عليها  غسل  ال  إنه  أصحابنا : 

منها. حادث  غير  شيء  ال  ألنه  والجه؛  أعني  فرجها،  غسلت  تكن  لم  ولو 
أن  غير  من  الرجل  يتبع  كمـا  الغسـل  بعد  من  اتبعت  لو  قيل :  قد  أنه  ومعـي 

ذلك(١). عليه  يوجب  ما  بمعنى  عليها  غسل  ال  ألنه  البول؛  يريق 

النوم : أراد  إذا  الجنب  وضوء  باب ٤ -]   (٢٩٣/١ - ٢٩٤ [(م ٢٣٦، 
يتوضأ  جنب(٣)  وهو  يأكل  أن  أراد  «إذا  أنـه:  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  ثبـت(٢)  [* ش] : 

للصالة». وضوءه 

 .١٥٤/٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
ينام  أن  أراد  إذا  كان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  اإلشـراف) :  كتاب  (من  وغيره :  الشـرع  بيـان  (٢) فـي 
القدمين)).  غسـل  إال  الصالة  وضوء  الشـريعة :  قاموس  ((في  الصالة  وضوء  توضأ  جنب  وهو 
علي بن  عـن  ذلك  وروينـا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  خبر  بظاهـر  طائفـة  فقالـت  ذلـك؛  فـي  واختلفـوا 
والحسن  والنخعي،  وعائشة،  عباس،  وابن  الخدري  سـعيد  وأبي  أوس  وشـداد بن  أبي طالب، 
أو  ينام  أن  أراد  إذا  عمـر  ابن  وكان  وإسـحاق.  والشـافعي،  مالك،  قال  وبه  وعطـاء،  البصـري، 
الجنب  شاء  إن  المسيب :  سعيد بن  قال  قدميه.  غسل  إال  الصالة  وضوء  توضأ  يشرب  أو  يأكل 
أبو بكر :  قال  يفعـل.  لم  شـاء  وإن  توضأ  شـاء  إن  الرأي :  أصحاب  وقال  يتوضـأ.  أن  قبـل  نـام 

أقول.  األول  وبالقول 
محققه :  وقال  جنب.  وهو  ينام  أو  ..يأكل   : (٨٨/٢) األوسط  وفي  اإلشراف.  كتاب  في  (٣) هكذا 

الباب».  لترجمة  الشاهد  وهو  إثباته،  والصحيح  مسلم،  صحيح  من  ينام)  (أو  «الزيادة 
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جنب؛  وهو  النـوم  يريد  الـذي  يفعله  فيمـا  العلـم  أهـل  واختلـف  [م ٢٣٦] 
وشـداد بن  علّي،  ذلك  قال  أنه  عنه  روي  وممن  الخبر،  هذا  بظاهر  طائفة  فقالت 
ومالك،  وعطاء،  والحسن،  والنخعي،  وعائشة،  عباس،  وابن  سعيد،  وأبو  أوس، 

وإسحاق. وأحمد،  والشافعي، 
قدميه،  غسـل  إال  للصالة،  وضوءه  يتوضأ  كان  أنه  عمر  ابن  عن  روينـا  وقـد 

ينام. أو  يشرب،  أو  يأكل،  أن  أراد  إذا  وذلك 
يتوضأ.  أن  قبل  نام  الجنب  شاء  إن  قال :  المسيب،  ابن  قاله  ثالث  قول  وفيه 
يتوضأ :  أن  قبل  أهله  يعاود  أو  ينام،  أن  أراد  إذا  الجنب  في  الرأي  أصحاب  وقال 
يأكل  أن  أراد  ـ [[ــإن]]  ف يتوضأ،  لم  شـاء  وإن  توضأ،  شـاء  إن  بذلك،  بأس  فـال 

يأكل. ثم  وتمضمض  يديه  غسل 
السـالم  عليه  عنه  الثابتة  لألخبار  وذلك  أقول،  األول  وبالقول  أبو بكر :  قال 
الوضوء  أن  على  دليـل  للصالة  وضوءه  يتوضـأ  قوله :  [وفي  ذلك.  علـى  الدالـة 
يكن  لم  لو  وضوء  تـام،  كامل  وضوء  جنب  وهو  النـوم  أراد  من  يتوضـؤه  الـذي 

به](١). يصّلي  أن  له  كان  جنبًا 
ألنه  اللزوم؛  معنى  في  ـ عندي ـ  هـذا  يخرج  وال  هذا،  قيل  أبو سـعيد :  قال 
التطوع  معنـى  على  ـ عنـدي ـ  ذلـك  يخرج  وإنمـا  ذلـك،  علـى  يـدل  معنـى  ال 
وإزالة  الطهارة،  غيـر  على  النوم  من  أفضل  الطهـارة  على  النـوم  ألن  والفضيلـة؛ 
وال  المعينة،  النجاسـات  من  الطهارات  مـن  معنا  يغسـل  لم  وإذا(٢)  النجاسـات. 
تمضمض  إذا  والشـرب  لألكل  وال  للنوم،  الوضوء  ثبوت  على  يدل  معنـى  أجـد 
شـيء  ودخل  فأكل  يتمضمض،  لم  إذا  أنه  وجه  من  أنه  إال  البول،  وأراق  لألكل 

 .(٩٠/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
يغتسل.  لم  وإن  الشريعة :  قاموس  (٢) في 
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بعد  عليه  أن  كذلك؛  وهو  غسـل  ثم  فيه،  أو  أضراسـه  من  شـيء  بين  الطعام  من 
فهو  عداه  وما  اللزوم  بمعنى  الفائدة  موضع  فهذا  الموضع،  ذلك  غسـل  خروجه 

عندي(١)(٢). فضيلة 

األكل  أراد  إذا  الجنـب  وضـوء  بـاب ٥ -]   (٢٩٤/١ - ٢٩٥ [(م ٢٣٧، 
والشرب(٣) :

ينام  هل  الجنب  عن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سئل  قال :  جابرأنه  عن  روي(٤)  [* ش] : 
للصالة». وضوءه  توضأ  «إذا  قال :  جنب؟  وهو  يأكل  أو 

عمر،  وابن  علّي،  الحديث  هذا  ـ [ظاهر]  ب قال  أنه  عنه  روينا  وممن  [م ٢٣٧] 
عمرو. وعبد اهللا بن  عمر،  وعبد اهللا بن 

إال  الصالة  وضوء  يتوضأ  كان  إنه  وهو :  ثانيًا،  قوالً  عمر  ابن  عن  روينا  وقد 
القدمين. غسل 

قاموس  السـعدي :   .٢١٢/٣ الطالبيـن،  منهـج  الشـقصي :   .١١٠/٩ الشـرع،  بيـان  (١) الكنـدي : 
 .٢٠٨/١٥ - ٢٠٩ الشريعة، 

عن  سألته  اإلشراف) :  كتاب  (من  مسـألة :  اآلتي :  النص  الموضع  هذا  في  الشـرع  بيان  في  (٢) ورد 
ذلك  في  نجد  لم  أنا  فأخبرك  الكسل؟  أو  البرد  لحال  يغسل  أو  يتوضأ  أن  قبل  ينام  هل  الجنب، 

خير. هو  للذي  ويوفقني  عني  يعفو  أن  اهللا  فأسأل  ذلك،  في  نفسي  على  عاتب  وأنا  رخصة، 
على  التنصيص  دون  ولكن  أيضا،  الموضع  هذا  في  الشريعة  قاموس  في  نفسه  النص  ورد  وقد 
الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١١١/٩ الشرع،  بيان  [الكندي :  اإلشراف.  كتاب  من  المسألة  أن 

 .[٢٠٩/١٥
فيما  إال  إليه  نلتفت  ولم  بسيط،  اختالف  وفيه  األوسـط  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتاب  (٣) نص 

المعنى.  يفسد 
أراد  إذا  كان  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  اإلشراف) :  كتاب  (من  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 

إلخ.  عنه..  روينا  ممن  الصالة.  وضوء  توضأ  يأكل  أن 
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عن  القول  هذا  وروي  كفيه،  غسل  على  يزيد  ال  أن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه(١) 
والزهري. ومجاهد،  عمرو،  عبد اهللا بن 

يأكل.  ثم  ويمضمض  كفيه  يغسـل  قال :  المسـيب،  ابن  قاله  رابٌع  قوٌل  وفيه 
يغسـل  مالك :  وقال  يتوضأ.  أن  قبل  الجنب  يشـرب  أن  بأس  ال  النخعي :  وقال 
وقال  وفاه.  يده  يغسل  وإسحاق :  أحمد،  وقال  أصابهما.  قد  األذى  كان  إذا  يديه 
إن  يضره  وال  يأكل،  ثم  ويمضمض  يده  يغسل  يأكل  أن  أراد  إذا  الرأي :  أصحاب 

يغسلهما. ولم  يأكل  أن  نظيفتين  يداه  كانت 
غسـل  على  اقتصر  فإن  يتوضأ،  أن  يطعـم  أن  أراد  إذا  أحـب  أبو بكـر :  قـال 

أذى. بهما  كان  إن  كفيه  يغسل  أن  إلـّي  وأحب  طعم،  وتمضمض  فرجه 
فهو  األكل  لمعنى  والمضمضـة  البول  إراقة  عدا  ما  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قال 
معاني  من  إال  والالزم،  والحرام  الحالل  من  الفقه،  معنـى(٢)  في  ـ عندي ـ  خـارج 
إنه  أصحابنا :  قول  في  البول  إراقة  معنى  من  إال  القول،  من  جرى  ما  على  الفضيلة 
فلمعنى  الغسل؛  عليه  كان  جنابة  ذلك  بعد  منه  خرج  ثم  البول  يرق  ولم  غسل  إذا 
لثبوت  فاه؛  يمضمض  ثم  األكل  يريد  الذي  يبول  أن  فأحسب(٣)  البول.  ذكرت  ذلك 
الطعام  من  شـيء  فيه  في  يبقى  يكون  لئال  حال،  كل  على  للفـم  الطهـارة   /١١٠/

إزالته(٤). فيه  يجب  لم  ما  معنى  هنالك  فيكون  وغسله،  البدن  بين  يحول 

سـعيد بن  وقال  كفه.  يغسـل  والزهري :  محمـد،  وقـال  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيـان  (١) فـي 
قد  األذى  كان  إذا  يديـه  يغسـل  مالك :  قـال  يأكل.  ثم  يتمضمـض  ثم  كفيـه  يغسـل  المسـيب : 
ثم  يده  يغسـل  الرأي :  أصحـاب  وقال  وفاه.  يـداه  يغسـل  وإسـحاق :  أحمد،  وقـال  أصابهمـا. 
على  اغتسل  وإن  توضأ،  يأكل  أن  الرجل  أراد  إذا  أبو بكر :  قال  يصوم.  وال  يأكل  ثم  يمضمض 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  لفم.  وتمضمض  فرجه  غسل 
معاني.  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

وأحب.  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
 .٢١٠/١٥ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١١٠/٩ - ١١١ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 



áHÉæédG øe ∫É°ùàZ’G ÜÉàc ``` 7∫hC’G AõédG
217

غسـل  فـي  أزواجـه  الرجـل  وطء  إباحـة  بـاب ٦ -]   (٢٩٦/١ [(م ٢٣٨، 
واحد(١) :

غسل  في  نسـائه  على  يطوف  «كان  أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثابت(٢)  [* ش] : 
واألوزاعي. ومالك،  عطاء،  قال  وبه  عباس،  ابن  عن  ذلك  إباحة  وروينا  واحد». 

أحمد :  وقال  الصالة.  وضوء  توضأ  يعود  أن  أراد  إذا  عمـر :  وابن  عمر  قـال 
قال  وبه  بـأس.  به  يكون  ال  أن  فأرجـو  يفعـل  لم  فـإن  إلــّي،  أعجـب  توضـأ  إن 

يعود. أن  أراد  إذا  الفرج  غسل  من  البد  وقال :  إسحاق، 
بواجب. ذلك  وليس  فحسن،  توضأ  إن  أبو بكر :  قال 

يخرج  وال  أصحابنا،  عـن  يروى  فيما  هذا  نحو(٣)  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
وال  الوطء،  حجر  باب  من  ال  والفضيلة،  التنـزه  معنى  على  إال  ـ عنـدي ـ  ذلـك 
يطأ  «كان  أنـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ـ  أحسـب  ـ  قيل :  وقد  وطء(٤).  فـي  حرمـة  لثبـوت 
الزنا  في  وطئه  أثر  على  زوجته  وطئ  لو  قيل :  وقد  السرية(٥)»(٦).  وطء  بعد  الحرة 

الزنا(٨). في  إثمًا(٧)  كان  وإن  التفقه  معنى  في  بأس  بذلك  يكن  لم 

ولم  الشرع،  بيان  في  عما  بسيط  اختالف  وفيه  األوسط  كتاب  من  منقول  اإلشراف  كتاب  (١) نص 
المعنى.  يفسد  فيما  إال  إليه  نلتفت 

نسائه  على  «طاف  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  اإلشـراف) :  كتاب  (من  والمصنف :  الشـرع  بيان  (٢) في 
واحد».  غسل  في 

إلخ.  هذا..  يجوز  أنه  معي  المصنف :  (٣) في 
موطئ.  المصنف :  (٤) في 

السرية.  األمة  ..وطء  المصنف :  (٥) في 
المعنى.  أو  اللفظ  بهذا  حديثا  أجد  (٦) لم 

آثما.  المصنف :  (٧) في 
 .١٥٥/٣٥ المصنف،  الكندي :   .٣١٤/٥٠ الشرع،  بيان  (٨) الكندي : 
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القرآن(١) : والحائض  الجنب  قراءة  باب ٧ -]   (٢٩٦/١ - ٢٤٨ [(م ٢٣٩، 
والحائض  الجنب  قراءة  في  واختلفـوا  اإلشـراف) :  كتاب  (من  [* ش] : 
وعلّي،  عمر،  القرآن  من  شيئا  الجنب  يقرأ  أن  كره  أنه  عنه  روينا  فممن  القرآن؛ 
جابر [بن  عـن  وروي(٢)  وقتادة.  والزهـري،  والنخعي،  البصـري،  والحسـن 
القرآن؟  من  شـيئًا  تقرأ  هل  والنفسـاء  الحائض  المرأة  عن  سـئل  أنه  عبد اهللا] 

ال. فقال : 
زيد :  جابر بن  وقال  القـرآن.  يقرأ  ال  الحائض  مثل  الجنب  عبيـدة(٣) :  وقـال 
أبو ثور  فحكى  الحائض؛  قراءة  في  الشافعي  عن  واختلف  اآلية.  تتم  ال  الحائض 
الجنب  يقرأ  ال  قال :  أنه  [عنه]  الربيع  وحكى  تقرأ.  أن  بأس  ال  [قال :]  أنه  [عنه] 

المصحف. يحمالن  وال  الحائض  وال 
طرف  تقرأ  قال :  أنه  أحمد  عن  وحكي  الحائض.  تقرأ  أن  يكره  أحمد  وكان 
تقرأ  ال  قـال :  أنه  الكوفي  عـن  أبو ثور  وحكى  إسـحاق(٤).  قال  وكذلـك  اآليـة. 

القرآن. الجنب  [ال]  و  الحائض  تقرأ  ال  أبو ثور :  وقال  الحائض. 
وِرده  يقرأ  كان  أنه  عباس  ابن  عن  روينا  القرآن.  في  للجنب  طائفة  ورخصت 

بيان  في  عّمـا  وزيادة  بسـيط  اختالف  وفيه  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتـاب  (١) نـّص 
المعنى.  يفسد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  ولم  الشريعة،  وقاموس  الشرع 

وروينا.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 
أبو عبيدة.  وقال  الشرع :  بيان  (٣) في 

الحائض،  تقرأ  أن  يكـره  أحمد  وكان   .  : (٩٧/٢) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  كتاب  فـي  (٤) هكـذا 
منصور  إسحاق بن  وحكى  عنه.  األثرم  حرف.  وال  فقال :  علّي  حديث  أما  فقال :  الجنب  وذكر 
وقاموس  الشرع  بيان  وفي  إسحاق.  قال  وكذلك  كذلك.  والشيء  اآلية  طرف  يقرأ  قال :  أنه  عنه 
علي  حديث  أمـا  فقال :  الجنب  وذكـر  القرآن  الحائض  تقـرأ  أن  يكـره  أحمـد  وكان  الشـريعة : 

إسحاق.  قال  وكذلك  اليسير.  والشيء  اآلية  طرف  مرة :  وقال  حرف،  وال  ال  فقال : 
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لسعيد بن  وقيل  القرآن.  يقرأ  أن  للجنب  بأسًا  يرى  ال  عكرمة  وكان(١)  جنب.  وهو 
جوفه؟ في  أليس  نعم،  قال :  القرآن؟  الجنب  أيقرأ  المسيب : 

عند  [واآليتين]  باآليـة  يتعـوذ  أن  إال  القـرآن  الجنب  يقـرأ  ال  مالـك :  وقـال 
األوزاعي :  وقال  الحائض].  وكذلك  سبيل،  عابر  إال  المسجد  يدخل  منامه، [وال 

  G    F ﴿ النزول  وآية  الركوب،  آية  إال  القرآن]،  من  [شيئًا  الجنب  يقرأ  ال 
 ،(١٣ - ١٤ (الزخـرف :   ﴾S    R        Q   P   ❁   N     M   L   K   J   I    H

.(٢٩ (المؤمنون :   ﴾8    7   6   5     4   3   2   1﴿
حتى  القرآن  يقرأ  أن  للجنب  كره  مسـلمة،  محمد بن  قاله  ثالٌث  قوٌل  وفيه(٢) 
بهما،  يتعوذ  واآليتين  اآلية  مثل  الخفيف  الشـيء  في  أرخص  وقد  قال :  يغتسـل، 
فال  يطول  أمرها  ألن  القـرآن؛  تقرأ  أن  لها  يكره  فال  سـواها  ومن  الحائـض  وأمـا 

كحالها. ليس  والجنب  القرآن،  تدع 
ال  إنه  أصحابنا :  قول  من   /١٦٥/ االتفـاق  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
ومعي  ذلك،  يوجب  سبب  أو  الضرورة،  لمعنى  إال  القرآن  والجنب  الحائض  يقرأ 
بهما»(٣)،  يتعوذ  واآليتين  اآلية  «إال  قال :  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  هذا  يشبه  ما  أتى  قد  أنه 

ابن  وقال  قراءتـه،  في  المسـيب  وابن  عكرمـة،  ورخص  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيـان  (١) فـي 
جوفه.  في  السر  المسيب : 

القرآن،  الجنب  يقـرأ  أن  كراهية  وهـو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيـه  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٢) فـي 
مسلمة.  محمد بن  قول  هذا  للحائض،  ذلك  وإباحة 

يرخص  عباس  ابن  كان  قال :  الزهري  عن  عبد الـرزاق  روى  وقد  اللفظ،  بهذا  حديثًا  أجـده  (٣) لـم 
وضوء،  غير  على  القراءة  باب  عبد الرزاق،  (مصنف  واآليتين  اآلية  غير  يقرأ  أن  المتوضئ  لغير 
الجنب  يقرأَ  أن  بأسًا  يرى  ال  كان  أنه  عكرمة  عن  أبي شيبة  ابن  وروى   .(٣٣٨/١  ،١٣١٣ رقم 
والجنب،  الحائـض  يقرأ  جبير  سـعيد بن  سـألت  قال :  عبد اهللا  عمر بن  وعـن  واآليتيـن.  اآليـة 
القرآن،  مـن  يقرأ  أَن  للجنب  رخـص  من  باب  أبي شـيبة،  ابن  (مصنف  واآليتيـن.  اآليـة  قـال : 

 .(٩٧/١ - ٩٨  ،١٠٩٢ رقم ١٠٨٩، 
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لهما  رخص  من  ورخص  المصحف.  يحمالن  وأنهما  بهذا   (١) ـ عندي ـ  كذلك 
مشبهان  أصحابنا  قول  معاني  في  والجنب  والحائض  بسيره،  المصحف  حمل  في 
اهللا  قال  وقد  الغسـل،  عليهما  ثابت  أنه  إال(٢)  المشـرك،  بمعاني  المعنى  هـذا  فـي 
 ﴾,     +   *   )   ❁   '   &   %   ❁    #   "    !   ﴿ تعالـى : 
(النساء : ٤٣)،   ﴾¦    ¥    ¤      £      ¢    ¡ ے      ﴿ وقال :  (الواقعة : ٧٧ - ٧٩)، 
قوله :  في  الحائض  وكذلك   ،(٦ (المائدة :   ﴾6    5   4    3 ﴿ وقال : 
ثبوت  معنى(٣)  في  متطهرين،  غير  فهما   (٢٢٢ (البقرة :   ﴾ £   ¢ ے¡     ~﴿
القرآن،  قراءة  إلى  يقـرب  ال  المشـرك  أن  أصحابنا  بين  أعلم  وال  لهما.  الطهـارة 
 : (٧٩ (الواقعة :   ﴾ ,     +   *   )﴿ اآلية  هذه  في  منهم  قال  من  قال  وقـد 
هذا  غير  قيل  وقد  التعبد.  أحكام  ظاهر  في  مسه  معنى  وهذا  الصالة،  بذلك  يعني 

اآلية(٤). هذه  غير  في 

والحائـض  الجنـب  مـس  بـاب ٨ -]   (٢٩٨/١ - ٣٠٠ [(م ٢٤٠ - ٢٤١، 
والدراهم : والدنانير  المصحف 

والجنـب  الحائـض  مـس  فـي  العلـم  أهـل  اختلـف(٥)  [م ٢٤٠]  [* ش] : 

إلخ.  ورخص..  المصحف  يحمالن  ال  أنهما  هذا،  نحو  عنه  كذلك  الشريعة :  قاموس  (١) في 
إلخ.  ثابت..  ألنه  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

ومعنى.  الشرع :  بيان  (٣) في 
(٤) الكندي : بيان الشرع، ١٦٥/٩ - ١٦٦. ٢٦٤/١. السعدي : قاموس الشريعة، ٢٢٣/١٥ - ٢٢٤. 
الحائض  مـس  في  واختلفوا  اإلشـراف) :  كتـاب  (ومن  الشـريعة :  وقامـوس  الشـرع  بيـان  (٥) فـي 
المصحف  الحائض  مس  البصري  الحسـن  وكرهه  عمر،  ابن  ذلك  فكره  المصحف؛  والجنـب 
محمد.  والقاسـم بن  والشـعبي،  وطاووس،  عطاء،  عن  ذلك  وروينا  عالقـة،  لـه  يكـون  أن  إال 
ذلك  في  وحمـاد  الحكم  ورخـص  بعالقتـه،  المصحـف  الحائـض  تأتيـك  أن  عطـاء  ورخـص 
يحمل  ال  والشـافعي  األوزاعي،  وقال  بعالقته.  كان  إذا  بـه  بأس  ال  وقـال :  بطاهر،  ليـس  لمـن 
متوضئًا.  إال  المصحف  فـي  يقرأ  وال  وإسـحاق :  أحمد،  وقال  المصحف.  والحائـض  =الجنـب 
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مس  للجنب  الحسـن  وكره  عمر.  ابن  منهم  ذلك،  منهم  كثير  فكـره  المصحـف؛ 
والقاسم،  وطاوس،  الشعبي،  عن  ذلك  وروي  عالقة.  له  يكون  أن  إال  المصحف 
وقال  بعالقته.  بالمصحـف  الحائـض  يأتيك  أن  بـأس  ال  عطاء :  وقـال  وعطـاء. 
في  كان  إذا  قـاال :  بطاهر،  وليس  المصحف  يمـس  الرجل  في  وحمـاد  الحكـم، 

بأس. فال  عالقة 
فيها  التي  الدراهم  مّس  والنخعي  والقاسم،  والزهري،  عطاء،  وكره  [م ٢٤١] 
أو  بعالقته  المصحف  يحمـل  أن  مالك  وكره  وضـوء.  غير  على  تعالـى  اهللا  ذكـر 
والتابوت  الخرج  في  يحمله  أن  بأس  وال  قال :  طاهر،  وهو  إال  أحد،  وسادة  على 
واليهودي  النصرانـي  ويحمـل  وضـوء.  غيـر  على  َمـْن  ذلـك  ونحـو  والغـرارة، 
ال  والشـافعي :  األوزاعي،  وقال  مذهبـه.  في  والتابوت  الغـرارة  فـي  المصحـف 
في  يقـرأ  ال  وإسـحاق :  أحمـد،  وقـال  والحائـض.  الجنـب  المصحـف  يحمـل 
يمّس  « ال  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  قـول  صح  لِما  إسـحاق :  [قـال  متوضـئ.  إال  المصحـف 
يمس  أن  أحمد  وكره  النبي ملسو هيلع هللا ىلص](١)  أصحاب  فعل  كان  وكذلك  طاهر»،  إال  القرآن 
أبو ثور :  وقال  بشيء.  أو  بعود  يتصفحه  إال [أن]  طهارة  غير  على  أحد  المصحف 

محمد  والقاسـم بن  عطاء،  وكره  طاهر».  إال  القرآن  يقرأ  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  «ال  لقول  إسـحاق :  وقال 
المصحف  يحمل  أن  مالك  وكـره  وضوء.  غير  من  اهللا  ذكر  فيها  التـي  الدراهم  مـس  والشـعبي 
والغراوة  والخروج  التابوت  في  يحمله  أن  بأس  ال  وقال :  طاهر،  وهو  وسـادة  على  أو  بعالقته 

وضوء. على  ليس  من 
قال :  اهللا  أن  وذلك  متوضـئ  غير  وال  حائض  وال  جنب  المصحـف  يمس  ال  أبو بكـر :  وقـال 
وقـال  عبـد اهللا.  وأبـي  مالـك،  قـول  فهـذا  قـال :   .(٧٩ (الواقعـة :   ﴾,     +   *   ) ﴿
نأخذ  وال  القرآن،  من  السـورة  وفيها  الدراهم  فيها  الصرة  الجنب  يحمل  أن  بأس  ال  النعمان : 
المصحف  مس  وللحائض  للجنب  عصرنا  في  كان  من  بعض  ورخص  الصرة،  غير  فـي  ذلـك 
 ﴾,     +   *   )﴿ قوله :  معنـى  وقال :  اهللا،  ذكر  فيها  التي  والدراهم  الدنانيـر  ومـس 

يمسه.  ال  ذلك  غير  كان  ولو  المالئكة، 
األوسط.  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 

=
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اهللا  أن  وذلك  قـال :  متوضئ،  غيـر  وال  حائض  وال  جنـب  المصحـف  يمـّس  ال 
مالك،  قول  وهذا  قال :   ،(٧٩ (الواقعة :   ﴾,     +   *   )﴿ يقول :  تعالـى 
يأخذ  الجنب  الرجـل  في  قـال  أنه  النعمان  عـن  يعقوب  وحكى  عبـد اهللا.  وأبـي 
بأس.  ال  قال :  بعالقته،  المصحف  أو  القرآن،  من  السورة  فيها  دراهم  فيها  الصرة 
صرة،  غير  في  القرآن  مـن  السـورة  وفيها  جنبًا  كان  إذا  الدراهم  يأخـذ  ال  وقـال : 
ذلك  يأخذ  ال  ومحمد :  أبو يوسـف،  وقال  عالقته.  غير  في  المصحـف  وكذلـك 

عالقة. في  أو  صرة  في  إال  وضوء  غير  على  وهو 
األول. القول  على  العلم  أهل  من  واألكثر  أبو بكر :  قال(١) 

أخذ  ثم  رجليه  إال  وضـوءه  توضـأ  ثم  بال  أنه  جبيـر :  ابن  عـن  روينـا  [وقـد 
يمس  أن  بأسـًا  يريان  ال  كانـا  أنهمـا  وقتـادة :  الحسـن،  عـن  وروي  المصحـف. 
الفرقة  هذه  واحتجـت  ذلك.  على  جبلـوا  ويقوالن :  وضـوء  غير  علـى  الدراهـم 
قـال :  إن  حائض  إنـي  قالـت :  الخمـرة،  لعائشـة :  «أعطنـي  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  بقـول](٢) 
وأنا  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  رأس  أغسـل  «كنـت  عائشـة :  وبقـول  بيـدك»،  ليسـت  حيضتـك 
ليس  إذ  تمّس؛  مـا  تنجس  ال  الحائض  أن  على  دليـل  هذا  وفي  قـال :  حائـض»، 

أن  َكِره  من  بـه  احتج  ما  أعلى  أبو بكر :  قـال  عالقة.  في  أو  ..صـرة   : (١٠٣/٢) األوسـط  (١) فـي 
عمرو بن  وحديـث   ﴾,    +  *  )﴿ تعالـى :  لقولـه  طاهـر  غيـر  المصحـف  يمـس 
القرآن  تمس  «ال  لعمرو :  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  كتاب  فـي  قال  أبيه،  عن  أبي بكر،  عبد اهللا بن  عـن  حـَزم... 
المصحف،  مس  في  والحائض  للجنب  عصرنـا  في  كان  من  بعض  ورخص  طهـور».  علـى  إال 
وقال :  طهـارة،  غير  على  تعالى  اهللا  ذكـر  فيها  التي  والدنانيـر  الدراهم  ومـس  التعويـذ،  ولبـس 
ومجاهد،  جبيـر،  وابن  أنس،  قـال  كذلك  المالئكـة،   ﴾ ,     +   *   )﴿ قولـه  معنـى 
ولو  السـين،  بضم  خبر   ﴾,     +   *   )﴿ وقولـه :  وقال :  العاليـة.  وأبـو  والضحـاك، 
قال :  «المؤمن  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  وحذيفة  أبي هريرة،  بحديث  واحتج  يمّسنه،  ال  لقال :  نهيا  كان 

إلخ.  واألكثر..  ينجس»،  ال 
النّص.  بها  يستقيم  األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (٢) ما 
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في  النجس  أن  ثبت  الفرج  إال  نجس  غير  بدنها  أن  ثبت  وإذا  نجس.  بدنها  جميع 
طاهر. البدن  وسائر  فيه،  الدم  لكون  الفرج 

وال  جنب  غير  من  طهارة  غير  على   /١٠٣/ القرآن  قراءة  أما  أبو سـعيد :  قال 
ما  بمعنى  منهم  قال :  من  فقـال  أصحابنا؛  قول  من  فيه  يختلف  أنه  فمعـي  حائـض؛ 
تام،  بوضوء  متطهر  إال  القرآن  يقرأ  ال  إنه  والحائض :  الجنب  في  القول  مـن  مضـى 
على  لذلك  باإلجازة  ـ  أحسب  فيما  ـ  منهم  قال  من  وقال  ذلك.  ضرورة  لمعنى  إال 
إال  القراءة  يتعمد  وال  أخيه،  على  فتح  أو  تذكر،  لمعنى  واآليتين  اآلية  ضرورة :  غير 
ذلك.  نحـو  أو  آيات،  سـبع  إلى  ذلـك  إجازة  قولهـم :  بعـض  وفـي  طهـارة.  علـى 
لم  إذا  طهـارة :  غير  على  القرآن  قـراءة  من  أصحابنا  قول  فـي  يخرج  مـا  وأرخـص 
يخرج  فال  المصحف  حمل  وأما  ذلك.  بين  ما  ويقرأ(١)  يختمها،  ولم  السورة  يفتتح 
الجنب  إال  ذلك،  عن  نهيًا  قولهم  في  أعلم  وال  القراءة،  بمنزلة  قولهم  من  ـ عندي ـ 
ومسه  حمله،  عن  المصحف  ينـزه  أن  ويعجبني  الخالء.  به  يدخل  وأن  والحائض، 

    +   *   ) ﴿ ألنه  ذلـك؛  تأويل  من  فيه  قيل  الذي  للقـول  القرآن؛  قـراءة  بمنزلـة 
معنى  في  كان  ذلك  معنى  في  ثبت  فإذا  المكنون،  الكتاب   (٧٩ (الواقعة :   ﴾,

أعلم(٢). واهللا  متطهرًا،  إال  يكون  وال  السماء،  من  كمسه  األرض  من  مسه 

أن  قبـل  تحيـض  ثـم  تجنـب  المـرأة  بـاب ٩ -]   (٣٠٠/١ - ٣٠١ [(م ٢٤٢، 
تغتسل :

تحيض  ثم  تجنب  المـرأة  في  واختلفوا  اإلشـراف) :  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 
هذا  طهرها،  عند  فغسـالن  تفعل  لم  فإن  تغتسـل،  طائفة :  فقالت  تغسـل؛  أن  قبل 

يقرأ.  أو  الشريعة :  قاموس  (١) في 
 .٢٢٤/١٥ - ٢٢٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٠٤/ ـ   ٩١٠٣ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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في  أبو ثور(١)  وقال  زيد].  [وجابر بن  والنخعي،  وعطاء،  البصري،  الحسـن  قول 
يتوضأ  ولم  للجنابة  اغتسل  فإن  والجنابة،  الطهارة  بغسله  ينوي  أن  عليه  الجنب : 
يصّلي  أن  له  وليس  للصالة،  وضوءه  وتوضأ  للجنابة،  أجزأه  الوضوء  به  ينو  ولم 

بوضوء. إال 
ذلك  وروي  الحيض،  مـن  طهرت  إذا  واحد  غسـل  يجزيها  طائفـة :  وقالـت 
والشـافعي،  [والثوري]،  ومالـك،  الزنـاد(٢)،  وأبـو  ربيعة،  قـال  وبه  عطـاء،  عـن 

األوزاعي]. عن  فيه  اختلف  [وقد  وإسحاق.  وأحمد، 
الحيض. من  طهرت  إذا  واحد  غسل  يجزيها(٣)  أبو بكر :  قال 

من  يشـبه  الفصل  هذا  في  مضى  ما  نحو  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
حائض،  وهي  الجنابة  مـن  تغسـل  إنها  قولهم :  معاني  وأكثر  أصحابنا،  قـول 
ومنهم  واحد،  غسـل  يجزيها  يقول :  من  فمنهم  طهرت  حتى  تغسـل  لم  فإن 
معاني  بعض  في  كالجنـب  ـ عندي ـ  والحائض  غسـالن،  عليها  يقول :  مـن 
منها  أشـد  جنب  إنها  قيل :  ما  معاني  لبعض  غسـلها  يعجبني  أنـه  إال  القـول، 
ولم  الجنب،  في  ذلك  في  قيل  وما  والنوم،  والشرب  األكل  بمعاني  حائض، 
تغسـل  لم  فإذا  الغسـل،  لها  أحب  فإنني  فلهـذا  الحائض؛  فـي  ذلـك  يقولـوا 
بالقياس  إال  واحد  وقت  في  الغسلين  لثبوت  معنى  وال  يجزيها،  واحد  فغسل 

قال(٤). كما 

فإن  الجنابة،  مـن  الطهارة  بغسـله  ينوي  أن  عليه  الجنب :  فـي  أبو ثور  وقال  الشـرع :  بيـان  (١) فـي 
يتوضأ.  أن  فعليه  يتوضأ  ولم  للجنابة  اغتسل 

زياد.  وأبو  الشرع :  بيان  (٢) في 
الثاني،  القول  على  العلم  أهل  من  واألذكر  أفشـى  األول  القول  أبو بكر :  قال  الشـرع :  بيان  (٣) في 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  أحوط.  واألول   /١٥٤/
 .١٥٤/٩ - ١٥٥ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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المسجد(١) : والحائض  الجنب  دخول  باب ١٠ -]   (٣٠١/١ - ٣٠٢ [(م ٢٤٣، 
المسـجد؛  الجنب  دخول  فـي  واختلفوا  اإلشـراف) :  كتـاب  (مـن  [* ش] : 
المرور  في  ورخص  مجتـازًا،  فيه  يمّر  أن  أجاز  وبعضهـم  ذلك،  طائفة  فكرهـت 
جبير.  وسعيد بن  والحسن،  المسيب،  وابن  عباس،  وابن  مسعود،  ابن  فيه  للجنب 

جنب». وهو  المسجد  في  يمر  أحدنا  «كان  جابر :  وقال 
يجد  لم  إذا  إبراهيم :  قال  المسجد.  في  الجنب  يمر  دينار :  عمرو بن  وقال(٢) 
سـبيل.  عابر  إال  المسـجد  الجنب  يدخل  ال  مالك :  وقـال  فيه.  مّر  غيـره  طريقـا 
فيه.  تقعد  وال  المسجد  في  الحائض  تمّر  الحسن :  وقال  الشـافعي.  قال  وكذلك 
في  الجنب  يمـّر  ال  طائفة :  وقالت  المسـجد.  تدخل  ال  الحائض  مالـك :  وقـال 
الثوري،  سـفيان  قـال  هكـذا  فيـه،  ويمـر  فيتيمـم  بـدًا  يجـد  ال  أن  إال  المسـجد 
مسجد  على  يمّر  المسافر  الجنب  في  الرأي  أصحاب  وقال  راهويه.  وإسحاق بن 
من  الماء  يخـرج  ثم  فيسـتقي  المسـجد  ويدخل  الصعيـد  يتيمم  مـاء :  عيـن  فيـه 

المسجد.
قوله  تأويل  أن  إلى  وذهبت  المسجد،  الجنب  دخول  في  طائفة  ورخصت(٣) 
فيتيمموا.  الماء  يجدون  ال  مسـافرين   (٤٣ (النسـاء :   ﴾ ¤      £    ¢    ¡ ﴿ ے   
جبيـر]،  [وسـعيد بن  ومجاهـد،  عبـاس،  وابـن  علـّي،  عـن  القـول  هـذا  روي 

 .٢٥٣/٢  ،٧٤٤ رقم  المسألة  في  مكرر  الباب  (١) هذا 
قال  فيه.  يمّر  والشـافعي :  ومالك،  دينار،  عمرو بن  وقـال  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٢) في 
بدًا  يجد  أن  إال  المسـجد،  في  الجنـب  يمر  ال  طائفة :  وقـال  سـبيل.  عابر  والشـافعي :  مالـك، 
الجنب  فـي  الرأي  وأصحـاب  راهويه،  وإسـحاق بن  الثـوري،  قـال  هكذا  فيـه.  ويمـر  فيتيمـم 
يخرج  ثم  فيسـتقي  المسـجد،  ويدخل  بالصعيد  يتيمم  ما  غير  وفيه  المسـجد  في  يمّر  المسـافر 

إلخ.  ورخصت..  المسجد.  من  الماء 
إلخ.  هذا..  روينا  جماعة...فيتيمموا.  وقالت  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
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أصحاب  «كان  أسـلم :  زيد بن  وقـال  وقتادة.  ينـاف(١)،  مسـلم بن  والحسـن بن 
الجنب  في  أحمد(٣)  وقال  المسـجد».  في  جنب  وهم  يجنبون(٢)  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول 

إسحاق. قال  وكذلك  المسجد.  في  يجلس  أن  بأس  ال  توضأ :  إذا 
 ﴾ ¤      £    ¢    ¡ ﴿ ے    قوله  يتأوالن  عبيدة  وأبو  الشـافعي،  كان  وقد 

المسجد. يعنيان  المصّلى،  تقربوا  ال  معناه :  أن   (٤٣ (النساء : 

آخرها  فيكون  اآلية  أول  فـي  يذكر  لم  المسـجد  وقال :  ذلك  غيرهما  وأنكـر 
ماء  يجد  ال  أن  إال  للجنب،  تجوز  ال  والصالة  الصالة،  ذكرت  وإنما  عليه،  عائدًا 
ويقيم  فيه،  ويبيت  المسـجد،  يدخل  أن  للجنب  القول  هذا  ففي  صعيدًا؛  فيتيمـم 
هذا  في  به  يحتج  [ومما  الجنـب.  غير  كأحوال  فيه  أحواله  وتكـون  شـاء،  ما  فيه 

بنجس»](٤). ليس  قال :  «المؤمن  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األخبار  ثبوت  الباب 
نقول. وكذلك  أبو بكر :  قال 

ال  أنه  ذلك  من  االتفاق  يشبه  ـ عندي ـ  أصحابنا  قول  معاني  أبو سعيد :  قال 
مقيما  أو  كان  مسـافرا  ذلك  إلى  اضطر  فإن  ضـرورة،  لمعنى  إال  الجنـب  يدخـل 
حال  في  التيمم  يمكنـه  لم  وإن  قولهـم،  معاني  فـي  المسـجد  وليدخـل  فليتيمـم 
فمعي  المسـجد  في  أجنب  من  وأما  الضرورة.  لثبوت  الدخول  له  جاز  الضرورة 
من  خرج  فإذا  قعـوده،  أو  نومه  يتم  أن  عليـه  بأس  ال  إنه  قولهم :  بعـض  مـن  أنـه 
بعض  ومن  القول.  من  مضى  ما  على  ضرورة  أو  متطهرًا،  إال  يدخله  فال  المسجد 

مسلم.  وزيد بن  وقتادة،  ساق،  ..بن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
يقيمون.  أو :  يبيتون.  الصواب :  ولعل   ،(١٠٨/٢) واألوسط  اإلشراف  كتاب  في  (٢) هكذا 

دخول  بأس  ال  توضأ  إذا  الجنب  في  وإسحاق  أحمد،  وقال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
بنجس».  ليس  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «المؤمن  بقول  المسجد 

كتاب  في  موجـود  غير  األخير  أبي بكر  وقـول  األوسـط.  كتاب  من  زيادة  المعكوفيـن  بيـن  (٤) مـا 
اإلشراف؟!  كتاب  منه  المنقول  األوسط 
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ذلك؛  وجب  فإن  لضرورة،  إال  فيه  أجنب  ولو  المسـجد  في  يقعد  ال  إنه  قولهم : 
في  وكذلك  عليـه،   /١٣٣/ يـرى  ال  من  ومنهم  التيمـم،  عليه  يرى  مـن  فمنهـم 
عليه  يوجب  من  منهم  أن  أحسـب  فيه؛  أجنب  وقد  خارجًا  المسـجد  في  جوازه 
يَر  ولم  ذلـك  في  له  رخـص  مـن  ومنهـم  متيممـًا،  إال  فيـه  يجتـاز(١)  وال  التيمـم 
معنى  في  المشرك  معنى  يشبهان  والجنب  والحائض  فيه،  كالدخول  منه  الخروج 

   6    5    4     3    2    ﴿ وتعالـى :  تبـارك  اهللا  قـال  وقـد  التطهيـر(٢). 
أصحابنا  مع  هذا  بمعنى  فثبت   (٢٨ (التوبة :   ﴾ ;   :   9   8   7
باالستدالل  إال  يدخلونها  وال  كلها،  المساجد  وال  الحرام،  المجسد  يقرب  ال  أنه 
القرآن  قراءة  معاني  فـي  هذا  يشـبهان  والجنب  الحائض  وكذلك  اهللا،  كتاب  مـن 

الضرورة(٣). لمعنى  إال  المساجد،  ودخول 

يمر  وال  الماء  في  يغتمـس  الجنـب  بـاب ١١ -]   (٣٠٢/١ - ٣٠٣ [(م ٢٤٤، 
بدنه(٤) : على  يديه 

حدثًا  والمحدث  الجنـب  في  واختلفوا  اإلشـراف) :  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 
على  أيديهما  يمـران  وال  الطهارة  ينويـان  الماء  في  انغمسـا  إن  الطهـارة  يوجـب 
قول  هذا  والوضـوء].  االغتسـال  من  [ذلك  يجزيهمـا  طائفـة  فقالـت  أبدانهمـا؛ 
واألوزاعي،  الكوفـي،  وحماد  والشـعبي،  النخعي،  وإبراهيم  البصـري،  الحسـن 
في  أقام  إذا  الرأي :  أصحاب  [قال]  و  وإسحاق.  وأحمد،  والشـافعي،  والثوري، 

متيممًا.  إال  فيه  يجتازه  وال  الشرع :  بيان  (١) في 
التطهر.  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

 .٢٥٣/١٥ - ٢٥٤ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٣٣/٩ - ١٣٤ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
الشـرع  بيان  في  عّما  بسـيط  اختالف  وفيـه  األوسـط  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتـاب  (٤) نـّص 

المعنى.  يفسد  فيما  إال  االختالف  إلى  نلتفت  ولم  الشريعة،  وقاموس 
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فرجه  وغسـل  واستنشـق،  وتمضمض،  المطر،  مـن  أصابه  بما  واغتسـل  المطـر 
على  [أو  بدنه  على  يده  يمر  حتى  يجزيه  ال  يقول :  مالك  وكان  [غسـله].  يجزيه 
الماء  يفيض  الجنـب  في  عطاء  وقال  الوضـوء].  عليه  كان  إن  الوضـوء  مواضـع 
من  الغسـل  الرجل  يجزي  أبو العالية(١) :  قال  غسـالً.  يغتسـل  بل  ال،  قال :  عليه، 

جلده. على  يديه(٢)  يمر  أنه  غير  الماء،  في  غوصة  يغوص  أن  الجنابة 
له(٣)  أن  إال  أصحابنا،  قول  ـ عندي ـ  يخرج  هذا  نحو  على  أبو سـعيد :  قال 
من  النجاسـات  أو  والحائض  الجنـب  للبـدن  الماء  مس  نفـس  إن  قولهـم :  فـي 
ما  بمثل  الغسـل  حركة  معنى  بها  يثبت  حركة  له  المس  ذلك  كان  فـإن  غيرهمـا؛ 
يكن  لم  وإن  عندهم،  ذلك  أجزأ  له؛  الغاسل  اغتسال  من  المعنى  ذلك  في  يجزي 
عليه،  الغسل  اسم  لثبوت  الغسل،  من  بد  يكن  لم  االعتبار  في  النحو  هذا  على  له 
إال  يجزيه  ال  أنه  يخـرج  وقد  قولهم.  من  يخرج  مـا  أوسـط  من  ـ عندي ـ  وهـذا 
وقد  أشبهها.  وما  باليد  بالعرك  إال  الغسل  يكون  فال  الغسل،  اسم  لثبوت  الغسل؛ 
تعالى :  لقوله  مطهرًا  الماء  لثبـوت  الماء؛  بمماسسـة  يجزي  أنه  ـ عندي ـ  يخرج 
أنه  ثبت  فإذا  المطهر،  هو  والطهور   (٤٨ (الفرقان :   ﴾ c   b   a   `     _ ﴿
فإذا  التطهير(٥)،  من  مشتق  ألنه  به؛  يغسـل  لم  ولو  الغاسـل  هو  فالمطهر(٤)  مطهر 
فقد  بالماء  وعمومها  البشرة  سبوغ  معنى  وثبت  المطهر  بمماسسة  النجاسة  زالت 

والتطهير(٦)(٧). الغسل  المعنى  بهذا  ثبت 

أبو الحواري.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
بدنه.  على  يده  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

زائدة.  (له)  كلمة  (٣) لعل 
بالمطهر.  فالمطهر  الشريعة :  قاموس  (٤) في 

التطهر.  الشريعة :  قاموس  (٥) في 
التطهر.  الشريعة :  قاموس  (٦) في 

 .١٩٠/١٥ - ١٩١ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٦٩/٩ الشرع،  بيان  (٧) الكندي : 
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غسله : ظهراني  بين  يحدث  الجنب  باب ١٢ -]   (٣٠٣/١ [(م ٢٤٥، 
غسـله؛  يتّم  أن  قبل  فيحدث  يغتسـل  الجنب  في  واختلفوا  (ومنه) :  [* ش] : 
مذهب  يشبه  وهو(١)  ويتوضأ،  غسله  يتم  والثوري :  دينار،  وعمرو بن  عطاء،  فقال 
وقال  الحدث].  من  والوضوء  الجنابة،  من  الغسل  سيرين :  ابن  [وقال  الشافعي. 

الغسل. يستأنف  البصري :  الحسن 
أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال(٢) 

طهارة  تنقض  ال  األحداث  إن  أصحابنا :  قول  أكثر  أن  معي  أبو سـعيد :  قال 
حال  أية(٣)  على  الجوارح  من  لشيء  الغسل  ثبت  إذا  وإنه  الجنابة،  من  االغتسال 
قول  لمعنى  قال  ما  ـ عندي ـ  يبعـد  وال  غيره،  وال  الحدث  من  إعادتهـا  يلـزم  ال 
غسـله  تمام  عن  وانشـغل  جوارحه  بعض  الجنب  غسـل  إذا  إنه  منهم :  قـال  مـن 
بالحدث  كان  المعنـى  لهذا  هذا  معنـى  ثبت  وإذا  اإلعـادة،  عليه  أن  جـف  حتـى 
به  للمخاطبة  بالوضوء،  الغسـل  يشـّبه  هذا  إلى  ذهب  الذي  ولعل  عندي،  أقرب 

جملة(٥). بالوضوء  والمخاطبة(٤)  جملة، 

الغسل : بعد  المني  منه  يخرج  الجنب  باب ١٣ -]   (٣٠٤/١ [(م ٢٤٦، 
الغسل؛  بعد  المني  منه  يخرج  الجنب  في  واختلفوا  الكتاب) :  (ومن  [* ش] : 
الزهري،  قـال  وبه  يتوضأ.  قالـوا :  أنهـم  وعطاء  عبـاس،  وابن  علـي،  عـن  فروينـا 
ال  جبير :  سعيد بن  وقال  وإسحاق.  وأحمد،  والثوري،  سعد،  والليث بن  ومالك، 

إلخ.  مذهب..  سبيله  وهذا  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  أبو سعيد..  قال  أصح.  واألول  ..الغسل.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

أنه.  الشرع :  بيان  (٣) في 
الشريعة.  قاموس  في  موجودة  غير  جملة)  بالوضوء  (والمخاطبة  (٤) العبارة 

 .١٨٨/١٥ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٦/٩ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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البصري،  الحسن  وقال  ذكره].  يغسل  وحماد :  الحكم،  شهوة. [وقال  عن  إال  غسل 
يبل  لم  كان  وإن  ويتوضأ،  عليه  إعادة  فال  يغتسل  أن  قبل  بال  كان  إن  واألوزاعي : 

عنه]. بثابت  وليس  علّي،  عن  ذلك  [وروي  الغسل.  أعاد  اغتسل  حتى 
أن  قبل  منه  ذلـك  يخرج(١)  يغتسـل،  أن  عليه  [إن]  وهو :  ثالـٌث،  قـوٌل  وفيـه 

الشافعي. قال  هكذا  بال،  بعدما  أو  يبول 
إنه  قال :  ما  جميع  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
شيء  خرج  ثم  واغتسل،  بال  يكن  لم  إذا  أنه  النّص  على  يخرج  ال(٢)  أنه  إال  قيل، 
ثم  واغتسـل  بال  يكن  لم  إن  إنه  قولهـم :  وعامة  عليه.  غسـل  ال  أنه  ذلـك؛  بعـد 

ميتة. نطفة  أنه  يعلم  أن  إال  الغسل،  عليه  أن  مني  ذلك  بعد  منه  خرج 
عليه  يقول :  من  فمنهم  ميتة؛  نطفة  منه  خرج  فيمن  يختلف  قولهم   /٦/ فإن 
من  ومنهم  المني،  شبه  إلى  والودي  المذي  معنى  من  خارجة  نطفة  ألنها  الغسل؛ 
ولم  اغتسـل  إذا  قولهم :  في  يختلف  أنه  ومعي  ذلك.  في  عليـه  غسـل  ال  يقـول : 
ال  وقيل :  الغسـل.  عليه  فقيل :  المني؛  دون  ما  ودي  أو  مذي  منه  خرج  ثم  يبل، 
يحضره  لم  أنه  لمعنـى  يبل  لم  إن  قولهـم :  بعض  في  أن  وأحسـب  عليـه.  غسـل 
ذلك  بعد  منه  خرج  إن  عليه  غسـل  وال  عذر،  ذلك  أن  ذلك؛  على  وغسـل  بول، 
حال  على  غسل  عليه  يكون(٣)  أن  ويعجبني  حال.  على  الغسل  عليه  وقيل :  مني. 
حكم  في  المتعبد  ثبوت  على  يدلُّ  معنى  أجد  ال  ألنه  يبل؛  لم  أو  باَل  اغتسل،  إذا 

بالغسل؟(٤). فكيف  باستنجاء،  يفض  ولم  منه،  يخرج  لم  مسه  على  الظاهر 

هذا  بعد،  أو  يتبول  أن  قبل  ذلك  منه  يخرج  حتى  ..يغتسـل  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (١) في 
الشافعي.  قول 

الشريعة.  قاموس  في  موجودة  غير  (ال)  (٢) كلمة 
يكون.  ال  أن  يعجبني  وكان  الشريعة :  قاموس  (٣) في 

 .٩٣/١٥ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧/٩ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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المسلم : تحت  تكون  النصرانية  باب ١٤ -]   (٣٠٤/١ - ٣٠٥ [(م ٢٤٧، 
المسلم  تحت  تكون  النصرانية  في  واختلفوا  اإلشراف) :  كتاب  [* ش] : (من 
في  الشافعي  وقال  الجنابة].  [من  االغتسال  على  تجبر  ال  مالك :  فقال  وتجنب؛ 
تجبر.  ال  الواقدي] :  [سير  كتاب  في  وقال  تجبر.  األختين] :  بين  [الجمع  كتاب 
نأمرها  األوزاعـي :  وقـال  الحيـض.  من  االغتسـال  علـى  تجبـر  جميعـاً :  وقـاال 

مالك. قال  كما  والحيض،  الجنابة  من  باالغتسال 
أن  فللجنب  واحد»؛  غسـل  في  نسـائه  على  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «طاف  أبو بكر :  [قال 
االغتسال  على  يجبرها  أن  للزوج  وليس  جنب،  وهي  يطأها  أن  له  وكذلك  يطأ، 

المحيض]. من  االغتسال  على  يجبرها  أن  وله  الجنابة،  من 
يتزوج  ال  المسـلم  إن  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قال 
عليها.  يشترط  مما(١)  والجنابة  الحيض  من  الغسل  عليها  يشترط  حتى  النصرانية 
الحكم،  في  الجنابة  من  تغتسـل  أن  عليها  أن  معهم  ثبت  ذلك  معنى  ثبت  وإذا 
هذا،  على  وال  هذا،  على  مجبورة  أنها  يخرج  فال  هي(٢)  عليها  التعبد  فـي  وأمـا 
المسلمين  حكم  في  له  يلزمها  ما  معاني  في  وأما  كتابهم،  في  ذلك  يكون  أن  إال 
حرام  ألنه  الكتاب؛  بحكم  عليها  ذلك  ثبت  الحيض  من  تغتسـل  أن  طلب  فإذا 
يخرج  ـ عنـدي ـ  فهذا  هذا،  فـي  بالحكم  مأخـوذة  فهي  بـه،  إال  وطؤهـا  عليـه 

أعلم(٣). واهللا  عليها،  أنه  االتفاق  بمعاني 

يشـترط  مما  وذلك  المصنف :  وفي  عليها.  اشـترط  مما  الشـرع :  بيان  من  األول  الموضـع  (١) فـي 
عليها. 

إلخ.  أنها..  تخرج  هي  فال  الشريعة :  قاموس  (٢) في 
قاموس  السـعدي :   .٨٥/٣٣ المصنف،  الكندي :   .٤٨١/٤٨  .١٦٣/٩ الشـرع،  بيان  (٣) الكندي : 

 .٢٢١/١٥ الشريعة، 
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ارتد  ((ومن  يسـلم.  الكافـر  بـاب ١٥ -]   (٣٠٥/١ - ٣٠٦ [(م ٢٤٨ - ٢٥٠، 
ارتداده)) : قبل  توضأ  كان  وقد  اإلسالم  عن 

أسلم  رجال  «أمر  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص:  أن  ثبت  اإلشراف) :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
اإلسـالم  أريد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «أتيـت  قال :  عاصـم  قيس بـن  عـن  روي  يغتسـل».  أن 

وسدر». بماء  فاغتسلت  وسدر،  بماء  أغتسل  أن  فأمرني  فأسلمت، 
الحديث :  هذا  بظاهر  طائفة  فقالـت  يسـلم  الكافر  في  واختلفـوا(١)  [م ٢٤٨] 
ال  الكافر  وألن  الوجوب،  على  وأمره  بذلك،  أمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  يغتسل؛  أن  عليه 
اغتسل  ولو  يغتسل،  وال  جماع،  أو  احتالم،  من  كفره  في  الجنابة  من  يخلو  يكاد 
أن  يجوز  ال  الفرائـض،  من  فريضة  الجنابـة  من  االغتسـال  ألن  ذلك؛  ينفعـه  لـم 
الصالة  مثل  الفرائض  مـن  شـيء  أداء  يجوز  ال  كما  اإليمان،  بعد  إال  بهـا  يؤتـى 
مالك،  يغتسـل  أن  يرى  كان  وممن  اإليمـان.  بعد  إال  والحـج  والـزكاة  والصـوم 

وأحمد. أبو ثور،  ذلك  وأوجب 
يغتسل،  أن  له  أحببت  المشرك  أسلم  إذا  قال :  الشافعي،  قاله  ثالٌث  قوٌل  وفيه 

ويصّلي. يتوضأ  أن  أجزأه  جنبا  يكن  ولم  يفعل  لم  فإن 
أقول. األول  وبالقول  أبو بكر :  قال 

فكان  يرتد؛  أن  قبل  توضأ  كان  وقد  اإلسالم،  عن  ارتد  فيمن  واختلفوا  [م ٢٤٩] 
عمله. حبط  لما  حج  كان  إذا  حجه  ويعيد  الوضوء(٢)،  يستأنف  يقول :  األوزاعي 

[والصالة].  الحـج  في  األوزاعـي  كقول  الـرأي  أصحـاب  وقـال  [م ٢٥٠] 

أن  يرى  أنس  مالك بن  فكان  يسـلم؛  الكافر  في  واختلفوا  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (١) في 
يكن  لم  فإن  يغتسل  أن  أحب  الشافعي :  وقال  حنبل.  وأحمد بن  أبو ثور،  ذلك  وأجب  يغتسل، 

أصح.  األول  أبو بكر :  يتوضأ.قال  أن  أجزأه  جنبًا 
العمل.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 
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عن  ارتد  ثم  حج  إذا  مالك :  وقال  عليه.  إعادة  ال  والتيمم :  الوضوء  في(١)  وقالوا 
عن  ارتد  ثـم  تيمم  إذا  أبو ثـور :  وقـال  أخـرى.  حجة  عليه  أسـلم  ثـم  اإلسـالم 

يجزيه. ال  التيمم  ذلك  إن  رجع  ثم  اإلسالم 
األوزاعي،  قول  في  العمل  يستأنف  أسلم  ثم  ارتد  الذي  وكان  أبو بكر :  قال 
قوله  حجته  مـن  [ولعل  كفره.  أيـام  في  الصالة  مـن  ترك  ما  قضـاء  عليـه  وليـس 

    Ð    Ï   ﴿ وقولـه :  (الزمـر :٦٥)،  اآليـة   ﴾ ª   ©   ¨    § ﴿ تعالـى : 
.(٥ (المائدة :  اآلية   ﴾Ô    Ó    Ò    Ñ

على  مت  إن  عملك  ليحبطـن  أشـركت  لئن  معناه  إنما  فقال :  غيره  وخالفـه 
مات  من  إال  يكون  ال  اآلخرة  في  الخاسـر  أن  هذا  على  والدليل  قال :  شـركك، 
من  الصحيح  هو  هذا  أن  على  والدليل  اإلسالم؛  إلى  رجع  من  دون  شركه  على 

  n  m  l  k  j   i  h﴿ البقـرة  سـورة  في  التـي  اآليـة  القـول 
على  لمعناها،  ومبينة  اآلية  لتلك  مفسرة  اآلية  فهذه   ،(٢١٧ (البقرة :  اآلية   ﴾o
إنما  ذلك  أن  على  دليال   (٦٥ (الزمر :  ®﴾..اآلية    ¬   «   ﴿ قوله  في  أن 

ارتداده](٢). على  مات  من  يستحقه 
على  إن  معناه  يخرج  أصحابنا  قول  من  االتفاق  معنى  أن  معي  أبو سعيد :  قال 
الغسـل؛  المشـركين  جميع  من  غيره،  أو  كتابي  من  مشـرك،  من  أسـلم  من  جميع 
يخرج  ـ عندي ـ  وكذلك   .(٢٨ (التوبة :   ﴾4     3    2   ﴿ اهللا :  قول  لثبوت 
عليه  الغسـل  ثبوت  على  االتفاق  يشـبه  ما  عمل  أو  بقول  المرتد  في  قولهم  معاني 
النجس  المشرك  غير  ثبت  إذا  أنه  غير  ينساغ،  ال  ما  ذلك  ألن(٣)  ردته؛  بعد  أسلم  إذا 

وتيممه.  وضوئه  على  هو  وقالوا :  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
 .(١١٦/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (٢) ما 

فالقليل  بكثير  النجس  المشـرك  في  ثبت  إذا  غيره،  ينسـاغ  ال  ما  ذلك  أن  الشـريعة :  قاموس  (٣) في 
إلخ.  من..  وأما  عين  طرفة  ولو  منه 
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فيه  يخرج  مما  أنه  فمعي  نفسه  في  ارتد  من  وأما  عين،  طرفة  وال  منه  فالقليل  بكثير 
الغسل. عليه  إن  قولهم :  من  أن  فأحسب  قولهم،  من  االختالف  معاني 

وال  ينتقض،  ال  وضوءه  إن  ومنه :  عليه.  غسـل  وال  الوضوء  عليه  إن  ومنه : 
أشرك  إذا  ـ عندي ـ  سواء  ألنه  مشركا؛  ثبت  إذا  الغسل  من  ـ عندي ـ  له  مخرج 
لمعنى  الغسل  أسلم  إذا  وعليه  نجس،  فهو  أشـرك  المعاني  فبأي  به،  يكفر  شـركا 
هذا  في  المعنـى  هذا  في  وضـوؤه  ينتقض  ال  أنـه  ثبت  وإذا  فيـه.  الشـرك  ثبـوت 

مثله(١). ـ عندي ـ  فتيممه  القول 

: áHÉæédG øe ∫É°ùàZ’G ÜGOBG ÜGƒHCG ´ÉªL

وأكثر  الصاع  من  بأقل  االغتسال  إباحة  باب ١٦ -   (٣٠٦/١ - ٣٠٧ [(م ٢٥١، 
الماء  من  المد  من  بأقل  واالغتسال  الوضوء  إباحة  باب ٢٧ -  م ١١٧،  انظر:  منه] : 

المشكلة. النصوص  الملحق :  وانظر:   .(١٨٨/١) ذلك  من  وأكثر  والصاع 

باب ١٨ -  االغتسـال.  عند  االسـتتار  باب ١٧ -   (٣٠٨/١ - ٣١٠ [(م ٢٥٢، 
الحمامات  النسـاء  دخول  كراهية  باب ١٩ -  بمئزر.  إال  الحمام  دخول  عن  النهي 

علة]. من  إال 

الحمام : في  القراءة  باب ٢٠ -]   (٣١٠/١ [(م ٢٥٣، 
في  القـراءة  طائفة  فكرهـت  الحمام؛  فـي  القـراءة  فـي  اختلفـوا(٢)  [* ش] : 
ذؤيب.  وقبيصة بن  ومكحول،  والحسن،  والشعبي،  أبو وائل،  ذلك  كره  الحمام، 

 .١٩٥/١٧ - ١٩٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٢٣/٧ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
في  القرآن  قـراءة  في  واختلفـوا  اإلشـراف) :  كتاب  (من  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيـان  (٢) فـي 
[ في  القول  يكرهون  ذؤيب  وقبيصة بن  ومكحول  والحسن،  والشعبي،  أبو وائل  وكان  الحمام؛ 
مالك.  قال  وبه  الحمام،  في  بالقراءة  بأس  ال  يقول :  النخعي  وكان  فيه.  القرآن]  قراءة  موضع : 
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آية  فيه  تقرأ  وال  الحياء  فيه  ينزع  الحمام  البيت  «بئـس  قال :  أنه  علي  عن  وروينـا 
اهللا». كتاب  من 

ورخصت طائفة فـي القراءة في الحمام؛ فممن روي عنه أنه قرأ الضحاك، وقال 
إبراهيم : ال بأس بالقراءة في الحمام. وقد اختلف فيه عنه. وقال مالك : ال بأس به.

الحمام  فـي  للصالة  الكراهيـة  معنى  جـاءت  قد  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
فيشـبه  غيره(٢)  ال  لألصل  ذلك  معنى  ثبت  وإذا  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص(١).  عن  النهـي  بمعنـى 
معنى(٤)  القرآن(٣)  ألن  الصـالة؛  فيه  يكره  كما  للقـرآن  القراءة  فيه  يكـره  أن  ذلـك 
معنى  ـ عندي ـ  يخـرج  كذلك  الصالة.  معانـي  من  هذا  لمثل  ـنة  السُّ في  مشـتق 
لمعنى  إال  عليـه،  ثوب  ال  عاريًا  كان  إذا  ـ  طاهـرًا  كان  ولـو  ـ  للقـراءة  الكراهيـة 
طاهرًا  كان  إذا  ـ عندي ـ  وهذا  القرآن،  لتعظيم  ـ عندي ـ  هذا  ويخرج  الضرورة، 
عاريًا  كان  وإذا  فيه،  القول  مضى  فقد  طاهرًا  يكن  لم  فإذا(٥)  عاريًا،  أو  الحمام  في 

جميعًا(٦). الوجهين  من  الكراهية  في  ـ عندي ـ  أشد  كان  الحمام  في 

إال  مسجد  كلها  قال :  «األرض  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  الخدري  أبي سعيد  عن  ماجه  وابن  أبو داود  (١) روى 
الصالة  تجوز  ال  التـي  المواضع  في  باب  الصالة،  كتـاب  أبي داود،  (ُسـنن  والمقبرة»  الحمـام 
الصالة،  فيها  تكـره  التي  المواضع  بـاب  كتاب،  ماجه،  ابـن  سـنن   .١٣٢/١ رقـم ٤٩٢،  فيهـا، 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عمر  ابن  عن  ماجه  وابن  ـ  له  واللفظ  ـ  الترمذي  وروى   ،(٢٤٦/١ رقم ٧٤٥، 
الحمام  وفي  الطريق  وقارعة  والمقبرة  والمجزرة  المزبلة  في  مواطن  سـبعة  في  يصّلى  أن  نهى 
كراهية  في  جاء  ما  باب  الصالة،  كتاب  الترمذي،  (ُسنن  اهللا  بيت  ظهر  وفوق  اإلبل  معاطن  وفي 

 .(٢٤٦/١ رقم ٧٤٦،  ماجه،  ابن  سنن   .١٧٧/٢ رقم ٣٤٦،  وفيه،  إليه  يصّلى  ما 
غير.  ال  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

القراءة.  الشريعة :  قاموس  وفي  الشرع،  بيان  من  الثاني  الموضع  (٣) في 
مشتق  معناه  الشريعة :  قاموس  وفي  الشبه.  في  مستو  معناه  الشرع :  بيان  من  الثاني  الموضع  (٤) في 

الشبه.  في 
يكن.  لم  ما  وأما  الشريعة :  قاموس  وفي  يكن.  لم  ما  أما  الشرع :  بيان  من  الثاني  الموضع  (٥) في 

 .٣٤٢/١٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٢٠٦/٩ - ٢٠٧  .٢٦٤/٠١ - ٢٦٥ الشرع،  بيان  (٦) الكندي : 
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الجنابة.  من  االغتسـال  صفـة  بـاب ٢١ -   (٣١١/١ - ٣١٥ [(م ٢٥٤ - ٢٥٥، 
أصول  الماء  يشـرب  بعدما  رأسـه  على  الماء  الجنب  يصب  ما  عـدد  بـاب ٢٢ - 
وبعده.  االغتسال  قبل  الوضوء  باب ٢٤ -  الرأس.  غسل  صفة  باب ٢٣ -  شـعره. 
اغتسـال  صفة  باب ٢٦ -  االغتسـال.  من  الفراغ  بعد  القدميـن  غسـل  بـاب ٢٥ - 

الحيض]. من  المرأة 

رأسها(١) : ضفرت  التي  اغتسال  باب ٢٧ -]   (٣١٥/١ - ٣١٦ [(م ٢٥٦، 
قالتا :  أنهما  سـلمة  وأم  عائشـة،  عن  روينا  اإلشـراف) :  كتاب  (من  [* ش] : 
نافع :  [وقال  والحيض».  الجنابة  من  لالغتسـال  رأسـها  نقض  المرأة  على  «ليس 
حيض  من  عقصهم(٢)  ينقضن  لم  اغتسلن  إذا  أوالده  وأمهات  عمر،  ابن  نساء  «كن 
وأصحاب  والشافعي،  ومالك،  والحكم،  والزهري،  عطاء،  قال  وبه  جنابة»].  وال 
وقال  الجنابة.  لغسـل  كله  شـعرها  تنقض  العروس :  فـي  النخعي  وقـال  الـرأي. 
فقد  شـعرها  أصول  أصاب  الماء  أن  تـرى  كانـت  إن  أبي سـليمان :  حماد(٣) بـن 
الحسن،  عن  روينا  وقد  فلتنقضه.  يصبه  لم  الماء  أن  ترى  كانت  وإن  عنها،  أجزأ 
شعرها  تنقض  الحائض :  في  فقاال  والحائض؛  الجنب  بين  فرقًا  أنهما  وطاووس 

فال.(٤) الجنابة  في  وأما  اغتسلت،  إذا 
رسـول اهللا  يا  قالت :  سـلمة  أم  أن  ثبت  وقد  فرق،  بينهما  ليس  أبو بكر :  قال 

بيان  في  عّمـا  وزيادة  بسـيط  اختالف  وفيه  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتـاب  (١) نـّص 
المعنى.  يفسد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  ولم  وتأخير،  وتقديم  الشريعة،  وقاموس  الشرع 

عقصهن.  الصواب :  ولعل   ،(١٣٢/٢) األوسط  وكتاب  اإلشراف  كتاب  في  (٢) هكذا 
سليمان.  أحمد بن  وقال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 

نقض.  فال  أراد  أنه  المعنـى  غيره :  قال  فال.  الجنابة  ..في  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٤) فـي 
إلخ.  أبو بكر..  قال 
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أن  يكفيك  إنما  قال :  «ال،  الجنابة.  لغسل  فأنقضه  رأسي  ضفر(١)  أشد  [امرأة]  إني 
أنت  قال :  «فإذا  أو  فتطهـري»  الماء  عليك  تفيضي  ثم  حثيات  ثالث  عليـه  تحثـي 

طهرت»(٢). قد 
قول  في  االختالف  من  قال  ما  حسـب  على  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
ال  وبعضًا  الغسل،  في  شعرها  بنقض  والحائض  الجنب  يأمر  بعضًا  إن  أصحابنا : 
إلى  وبلغ  عمه  قـد  أنه  ترى  حتى  بالماء  تدلكـه  أن  معه  ويجزي  بذلـك،  يأمرهـا 

أصوله.
في  يخرج  أن  إال  قولهم،  في  يخرج  أعلمه  فال  تدليك  بغير  عليه  الّصب  وأما 
يخرج  فلعله  وخارجه،  داخله  الشعر،  جميع  تعم  الصب  حركة  أن  معها  االعتبار 
له،  مطهر  للمتطهر  الماء  مماسسة  إن  يقول  من  معنى  على  أو  المعنى،  هذا  على 
الحائض  بين  فرقـًا  بينهم  أعلم  وال  الغسـل،  معنى  توجـب  حركة  تكن  لـم  ولـو 

المعنى(٣). هذا  في  والجنب 

إلخ.  فتطهري..  الماء  ضفيرة...عليه  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
 .(١٣٢/٢) األوسط  في  وهو  اإلشراف،  كتاب  في  موجود  غير  الشطر  (٢) هذا 

 .١١٧  ،١١٥/١٥ - ١١٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٥٥  ،٤٧/٩ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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عـن  النجاسـة  إزالـة  أبـواب  جمـاع  بـاب ١ -]   (٣١٧/١ - ٣١٨ [(م ٢٥٧، 
تطهيرها(١) : وإيجاب  والثياب  األبدان 

  ❁    ¤   £    ❁       ¡ ے        ❁       }   |  ﴿ ذكـره :  جل  تعالى  اهللا  قـال  [* ش] : 
.(١ - ٤ (المدثر :   ﴾§   ¦

اإلثم.  من   ﴾§   ¦﴿ قولـه :  معنى  في  العلم  أهل  من  واحد  غيـر  قـال 
على  تلبسـها  ال  عباس :  ابن  وقال  وعطاء.  والنخعي،  عباس،  ابن  قـال  كذلـك 
الرجل  كان  إذا  قال :  أنـه  جبير  سـعيد بن  عن  وروينا  معصية.  على  وال  غـدرة 
رزين(٢) :  وأبو  مجاهـد،  وقال  الثياب.  دنس  فالن  قالـوا :  غدارًا  الجاهلية  فـي 
ابن  وكان  فحسـنه.  خلقك  قـال :  أنه  الحسـن  عن  وروينـا  فأصلحـه.  عملـك 
قال  قال :  سليمان]]  [[بن  الربيع  وأخبرني(٣)  بالماء.  الغسل  هو  يقول :  سيرين 

ولم  الشرع،  بيان  في  عّما  بسيط  اختالف  وفيه  األوسط  كتاب  من  منقول  اإلشراف  كتاب  (١) نّص 
المعنى.  يفسد  فيما  إال  إليه  نلتفت 

إلخ.  وأصلحه..  عملك  زين  ثور  وأبو  مجاهد،  وقال  الشرع :  بيان  (٢) في 
ألن  أولى  األول  والقول  ذلك.  غير  وقيل  طهارة،  ثياب  في  أقبل  الشعبي  وكان  الشرع :  بيان  (٣) في 
 ﴾ §   ¦ ﴿ قوله :  معنى  إن  وقيل  الثوب.  من  المحيض  دم  يغسـل  أن  أمر  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
الكريم  ليس  ثيابه  الطويل  بالرمح  فشككت  العبسي :  عنترة  بقول  غيره  واحتج  فطهر.  قلبك  أي 

بمحرم.  القنى  على 
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غير  وقيل  طاهـرة.  ثياب  في  فقيل :   ﴾ §   ¦ ﴿ تعالـى :  قـال  الشـافعي : 
ذلك.

من  الحيض  دم  يغسـل  أن  «أمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  أولى؛  واألول  أبو بكـر :  قـال 
الثوب».

اآلية  هذه  تأويل  معاني  في  مضـى  ما  نحو  قيل  قد  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
الكذب  من  يطهره  أن  فأمره  القلب  به  أراد  إنما  هاهنا  الثياب  إن  قال :  من  قال  أنه 
ألن  جميعًا؛  والبـدن  القلب  يكون  أن  ثبـت  ذلك  معنـى  ثبـت  وإذا  والمعاصـي. 
أراد  إنه  قـال :  من  وقال  والبدن.  القلـب  نجس  على  حكمهـا  يدخـل  المعاصـي 
ــنَّة  الّسّ معنى   /١٣٩/ في  ثابت  وكذلـك  النجاسـات.  من  الثياب  تطهير  باآليـة 
من  النجاسات  كما  الصالة  لمعاني  الثياب  من  النجاسات  غسل  بثبوت  واالتفاق 
والقلب  البدن  من  النجاسات  غسل  ثبوت  في  جميعًا  المعنيين  اآلية  فتعم  البدن. 
جميعًا  التأويـالن  ويصح  النجاسـات.  من  والثياب  البـدن  ومن  المعاصـي،  مـن 
القول(١). عليه  يتفق  لم  ولو  المعنى  ثبوت  من  فيه  يختلف  ال  مما  االتفاق  بمعاني 

منه  والتنزه  البول  نجاسة  إثبات  باب ٢ -]   (٣١٨/١ - ٣٢٠ [(م ٢٥٨ - ٢٥٩، 
منه : البدن  تطهير  وإيجاب 

العـاص  وعمرو بـن  أنـا  «كنـت  حسـنة :  عبد الرحمن بـن  [يقـول  [* ش] : 
بيننا  فتكلمنا  جالـس،  وهو  فبال  ورقة  يده  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  علينـا  فخرج  جالسـين، 
صاحب  لقي  ما  تدرون  ما  «أو  فقال :  فأتانا  المرأة،  تبول  كما  يبول  فقلنا :  شـيئًا، 
عن  وثبت  قبره».  في  فعذب  فنهاهم  قرضـوه  بول  أصابهم  إذا  كان  إسـرائيل  بنـي 
يعذبان  وما  ليعذبان  إنهما  فقال :  قبرين  علـى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «مّر  قال :  أنه  عباس  ابـن 

 .١٣٩/٧ - ١٤٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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من  يسـتبرئ  ال  فكان  اآلخر  وأما  بالنميمة،  يمشـي  فكان  أحدهما  أما  كبيـر،  فـي 
البول»]. في  القبر  عذاب  قال :  «أكثر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  أبو هريرة،  وروى  بوله». 

نجاسـة  على  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الثابتة  األخبار  دّلـت(١)  أبو بكر :  قـال  [م ٢٥٨] 
وأهل  والثوري،  المدينة،  وأهل  مالـك،  منهم  العلم،  أهل  عوام  قال  وبـه  البـول. 
حفظنا  من  كل  قـال]  [به  و  والشـافعي،  وغيرهم،  الرأي،  أصحـاب  من  العـراق 

العلم. أهل  من  عنهم 
يصيب(٢)  اإلبـر  رؤوس  مثـل  اليسـير  البول  فـي  اختلفـوا  [قـد]  و  [م ٢٥٩] 
فيما  مالك  قـول  وهذا  وكثيره.  ذلك  قليـل  غسـل  يجب  طائفة :  فقالت  الثـوب؛ 
قول  وهو  وكثيـره.  البـول  قليل  يغسـل  مالك :  قـول  قال :  القاسـم،  ابـن  حـكاه 

ثور. وأبي  الشافعي، 
قال :  اإلبر،  رؤوس  مثل  البول  على  ينتضح  الثوب  في  يقول  النعمـان  وكان 
فيمن  الحسـن :  محمد بن  كتاب  وفي  عنه.  يعقوب  [[حكاه]]  بشـيء.  هذا  ليس 
ترى  أال  غسله،  عليه  ليس  قال :  بول  أنه  واستيقن  اإلبر  رؤوس  مثل  عليه  ينتضح 
عليه  يقعن  ثـم  والبول،  العـذرة  على  الذباب  فيقـع  المخرج  يدخـل  الرجـل  أن 

غسل؟ ذلك  في  عليه  يجب  فال  ثيابه  وعليه 
وذلك  متباينين؛  شـيئين  بين  جمع  حيث  القائل  هذا  أغفل  قد  أبو بكر :  قال 
رقاق  الذباب  وأرجل  ثوبه،  إلى  بوصوله  استيقن  قد  عليه  يرشش  الذي  البول  أن 
باب  فهذا  يجف،  ال  وقد  اإلنسان،  ثوب  إلى  ووصولها  البول  بين  فيما  يجف  قد 
من  شك  في  هو  وما  غسـله،  يجب  عليه  يرشـش  مما  ثوبه  إلى  وصل  فما  شـك، 

البول.  نجاسة  إثبات  على  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األخبار  جاءت  الشرع :  بيان  (١) في 
هذا  ليس  اإلبـر،  رؤوس  مثل  الثـوب  على  ينتضح  البـول  في  يقول  ..اإلبـر  الشـرع :  بيـان  (٢) فـي 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  أقول.  األول  وبالقول  الحسن،  قال  وبه  بشيء، 
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من  شـك  في  وهو  بيقين،  طاهر  الثوب  ألن  غسـله؛  عليه  فليس  ثوبه  إلى  وصوله 
أنه  أبي نعيم  عن  الدارمي  عن  حكي  [وقد  الحال.  هذه  في  إليه  النجاسة  وصول 
الجراد  عيـن  مثل  كان  إذا  بالبـول  بأس  ال  يقـول :  يوسـف  أبا  إن  لمسـعر :  قيـل 

يستحسنه](١). فجعل  اإلبر،  ورؤوس 
الذي  األول  القول  في  قال  ما  يشـبه  أصحابنا  قول  أن  معي  أبو سـعيد :  قال 
إذا  مفسد  أنه  إال  وكثيره  البول  قليل  في  تفريقًا  بينهم  أعلم  وال  الناس،  عوام  عليه 

عندي(٢). قولهم  لمعاني  وكثيره  قليله  يفسد  فساده  ثبت 

والثوب  البدن  غسـل  إيجـاب  بـاب ٣ -]   (٣٢٠/١ - ٣٢١ [(م ٢٦٠ - ٢٦١، 
المذّي : يصيبه 

البدن». من  المذي  بغسل  «أمر  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثابت(٣)  [* ش] : 
فأمرت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ابنة  عندي  وكانت  مذاء،  رجالً  كنت  قال :  علي  عـن  ثبـت 

واغسله». فقال :  «توضأ  فسأله،  رجًال 
المذي  ال،  قال :  مسـحًا؟  ماسـحه  أكنت  المذي  أرأيت  لعطاء :  قيس  وقـال 
ليث  سـعد بن  بني  أخو  أنس  عائش بن  أخبرني  غسـالً،  يغسـل  البول،  من  أشـد 

 .(١٣٩/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
 .٥٤/٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

البدن».وقال  من  المذي  بغسل  «أمر  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  الكتاب) :  (ومن  الشرع :  بيان  (٣) في 
لئال  فيه  يصّلي  أن  يريد  الذي  الثوب  من  غسـله  وجب  البدن  من  غسـله  أوجب  فإذ  أبو بكر : 
وهذا  عباس،  وابن  الخطاب،  عمر بـن  المذي  بغسـل  أمر  وممن  طاهر.  ثوب  في  إال  يصّلـي 
حنبل.  أحمد بن  غيـر  العلم  أهل  من  وكثيـر  إسـحاق،  ثور  وأبي  والشـافعي،  مالك،  مذهـب 
والغسـل  يجزيه  النضح  أن  أرجو  المذي :  في  قـال  أنه  عنه  حكي  منصور  إسـحاق بن  وقـال 

إلـّي.  أعجب 
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فاسـألوا  مذاء  رجل  إني  علّي :  فقال  المذي  والمقداد  وعمار،  علّي،  تذاكر  قال : 
ولوال  منّي،  ابنته  لمكان  ذلك؛  عن  أسـأله  أن  أسـتحي  فإني  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  ذلك  عن 
فقال  المقـداد  أو  عمار  الرجليـن  أحد  فسـأله  عائش :  قـال  لسـألته.  ابنته  مـكان 
ليتوضأ  ثـم  منه،  ذلـك  فليغسـل  أحدكم  وجـده  إذا  المـذي،  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  «ذاكـم 

فرجه». في  لينضح  ثم  وضوءه،  فيحسن 
أسلم  زيد بن  وروى  عباس.  وابن  عمر،  المذي  بغسل  أمر  وممن  [م ٢٦٠] 
وجد  فإذا  الجمانة  مثل  أحدنا  من  ليخرج  «إنه  يقول :  عمر  سمعت  قال :  أبيه  عن 

وليتوضأ». ذكره  فليغسل  ذلك  أحدكم 
الثوب  من  الغسل  إال  المذي  في  عندي  يجزي  ال  نقول،  وبهذا  أبو بكر :  قال 

والبدن. فيه  يصّلي  الذي 
وكثير  وإسـحاق،  ثور،  وأبو  والشـافعي،  مالك،  مذهبه  هذا  وممن  [م ٢٦١] 
عنه  حكى  منصور  إسحاق بن  فإن  أحمد؛  [غير  العلم.  أهل  من  عنه  نحفظ  ممن 
وحكى  إلـّي.  أعجـب  والغسـل  يجزيه،  النضح  أن  أرجـو  قال :  أنه  المـذي  فـي 
لو  مرة :  وقال  يخالفه.  شيئًا  أعلم  ال  حنيف  سهل بن  حديث  قال :  أنه  عنه  األثرم 

عنه. شداد  محمد بن  إسحاق،  ابن  غير  عن  كان 
شـعيب،  سـليمان بن  حدثنا  أحمد :  به  احتج  الذي  والحديث  أبو بكر :  قال 
سـعيد بن  عن  إسـحاق،  محمد بن  عن  زيد،  حماد بن  نـا  حسـان،  يحيى بن  نـا 
المذّي  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  سأل  أنه  حنيف :  سهل بن  عن  أبيه،  عن  السـباق،  عبيد بن 
قال :  «تنضح  منه؟  ثوبـي  أصاب  بما  أصنع  كيف  فقـال :  الوضوء»،  فقـال :  «فيـه 

الماء»](١). من  بكف  أصابه  أنه  ترى  حيث 

 .(١٤١/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
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على  أصحابنا  قول  فـي  االتفاق  معاني  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قال 
البـدن  مـن  الغسـل  فيـه  أن  إال  اختالفـًا  بينهـم  أعلـم  وال  األول،   /٥٣/ القـول 

كثير(١). أو  قليل  من  كان  ما  نجس  وأنه  وكثيره،  قليله  والثوب، 

أن  قبل  الغالم  بول  من  الثياب  تطهير  بـاب ٤ -]   (٣٢١/١ - ٣٢٢ [(م ٢٦٢، 
يطعم(٢) :

أم  روت  يغسله».  ولم  الغالم  بول  «نضح  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثابت(٣)  [* ش] : 
الطعام،  يـأكل  لم  صغير  لهـا  بابن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  جـاءت  أنها  محصـن :  بنـت  قيـس 
وقالت  يغسـله».  ولم  فنضحه،  بمـاء  فدعا  عليـه،  فبال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأجلسـه 
يطعم  لم  كان  فـإذا  عليه،  فيبول  بالصبي  يؤتـى  «كان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إن  عائشـة : 

الماء». عليه  صب  الطعام 
الغالم  بول  ينضح  طائفة :  فقالت  الباب؛  هذا  في  اختلفوا  [قـد]  و  [م ٢٦٢] 
علي بن  عن  القول  هذا  وروي  الجاريـة.  بول  من  ويغسـل  الطعام،  يطعم  لم  مـا 
حنبل،  أحمد بن  قال  وبه  البصري،  والحسـن  وعطاء،  سـلمة]،  [وأم  أبي طالب، 

راهويه. وإسحاق بن 
الغالم  بـول  في  الثوري  وقـال  النخعـي.  كلـه  ذلـك  يغسـل  أن  رأى  وممـن 

 .٨١/٣ الطالبين،  منهج  الشقصي :   .٥٣/٧ - ٥٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
بيان  في  عّمـا  بسـيط  واختالف  زيادة  وفيه  األوسـط  كتاب  مـن  منقول  اإلشـراف  كتـاب  (٢) نـّص 

المعنى.  يفسد  فيما  إال  إليه  نلتفت  ولم  الشرع، 
بابن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  جاءت  أنها  محصن  بنـت  قيس  أم  عن  روينا  الكتاب) :  (ومن  الشـرع :  بيان  (٣) فـي 
يغسـله،  ولم  فنضحه  بماء  فدعا  عليه،  فبال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فأجلسـه  الطعام  يأكل  لم  صغير  لها 
فهذا  قتادة  فقال  الغالم،  بول  وينضح  الجارية  بول  يغسـل  الرضيع  بول  في  قال  أنه  عنه  وروينا 

جميعًا.  غسالً  طعم  فإذا  يطعم  لم  إذا 
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والجارية،  الغالم  بول  يغسل  بقول :  أبو ثور  وكان(١)  الماء.  عليه  يصّب  والجارية : 
الغالم. بول  في  جائزًا  [الرش]  كان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الرش(٢)  حديث  ثبت  وإن 

الغالم  بول  إن  وهو :  ثالثًا،  قوالً  البصري، [والنخعي]  الحسن  عن  روينا  وقد 
يطعما. لم  ما  جميعًا  ينضحان  والجارية 

بول  وغسـل  قيـس،  أم  بحديـث  الغـالم  بـول  رش  يجـب  أبو بكـر :  [قـال 
الجارية].

اهللا بن  عبيد  عن  الزهـري  عن  معمر  عن  عبد الـرزاق  عن  إسـحاق  [[حدثنـا 
لها  بابن  «جاءت  قالت :  عكاشة  أخت  األسدية  محصن  بنت  قيس  أم  عن  عبد اهللا 
ولم  فنضحه،  بماء  فدعـا  عليه،  فبال  حجره  في  فوضعه  صبيهـا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فأخـذ 
بول  يرش  أن  ـنَّة  السُّ فمضت  الزهري :  قال  الطعام».  يـأكل  أن  بلغ  الصبي  يكـن 

الجارية. بول  ويغسل  الصبي 
وقد  مفسـرًا،  حديثًا  الباب  هذا  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  روينا  وقد  أبو بكـر :  قـال 

إسناده : في  العلم  أهل  بعض  تكلم 
حدثني  هشـام،  معاذ بن  نا  أبو قدامة،  نا  النيسـابوري،  رزيق  نعيم بن  حدثنا 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نبي  أن  علّي  عن  أبيه،  عن  أبي األسود،  أبي حرب بن  عن  قتادة  أبي عن 
قتادة :  قال  الغالم».  بول  على  وينضح  الجارية  بول  «يغسل  الرضيع :  بول  في  قال 

جميعًا. غسالً  طعم  فإذا  يطعم  لم  إذا  هذا 
هذا  غير  فـي  ذكرته  وقـد  الحديـث،  هـذا  غير  البـاب  هذا  فـي  روينـا  وقـد 
الموضع. وحديث قتادة لم يرفعه سعيد بن أبي عروبة : رواه إسحاق بن راهويه، 

إلخ.  أبو المؤثر..  قال  الشرع :  بيان  (١) في 
الزبير.  الشرع :  بيان  (٢) في 
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أن  الحسـين،  علّي بن  محمد بن  عن  قتادة،  عن  أبي عروبة،  ابن  عن  عبدة،  عـن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص]](١).

الترخيص  في  أصحابنا  قول  من  االتفاق  معاني  يشبه  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ظاهر  في  أعلم  وال  الطعام،  ويخلط  يطعـم  لم  ما  الرضيع  بول  على  الصـب  فـي 
بالفرق  الحديث  هـذا  يوجد  وقد  والصبية،  الصبي  بـول  بين  تفريقا  معنـا  قولهـم 

الصبية. لبول  والغسل  الصبي،  لبول  والصب  والصبية(٢)،  الصبي  بين 
الصب  ثبت  وإذا  مثله،  فالصبي  الصبية  بول  في  الغسل  ـ عندي ـ  ثبت  فإذا 
معاني  أشـبه  هنالك  فمـن  االسـتدالل،  في  مثلـه  فالصبية  الصبـي  بـول  علـى 
عليه  والصب  يطعم،  لم  أو  طعم  الصبي،  بول  في  الغسل  ثبوت  في  االختالف 
يطعم  لم  ما  الصبي  بول  في  الترخيص  في  قولهم  من  والعجب  يطعـم،  لم  مـا 
فيه  يثبت  لم  ذلـك  ولوال  نجس،  أنه  على  األمـة(٣)  من  فيه  القول  إجمـاع  مـع 
يطعم.  لم  ولو  األنعام  بهائم  بول  في  الغسـل  وإثباتهم  والصب،  الغسـل  معنى 
ـ عندي ـ  وهذا  الصب.  هذا  في  ويجزي  الصب،  ذلك  في  يجزي  ال  وقالـوا : 
ما  البهائم  بول  ففي  المعنى؛  بهذا  يطعم  الذي  الصبي  بول  في  الصب  ثبت  إذا 
فبول  تطعم  لم  مـا  األنعام  بول  في  الغسـل  معنى  ثبت  وإذا  أقرب،  يطعـم  لـم 

وأثبت(٤). أولى  الصبي 

الشرع.  بيان  في  جاء  ما  بها  يتضح  األوسط (١٤٤/٢)؛  من  زيادة  المزدوجين  المعكوفين  بين  (١) ما 
بول  في  قال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أبي طالب  علّي بن  عن  ـ  له  واللفظ  ـ  والترمذي  أبو داود  (٢) روى 
باب  الطهارة،  كتاب  أبي داود،  (ُسنن  الجارية  بول  وُيغسل  الغالم  بول  ُينضح  الرضيع :  الغالم 
ذكر  ما  باب  الطهارة،  كتاب  الترمذي،  ُسـنن   .١٠٣/١ رقم ٣٧٧،  الثوب،  يصيب  الصبي  بـول 

 .(٥٠٩/٢ رقم ٦١٠،  الرضيع،  الغالم  بول  نضح  في 
األئمة.  الشريعة :  قاموس  (٣) في 

 .١١٢/١٧ - ١١٣ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٥٤/٧ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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يصيب  ذلك  وغير  والمذي  البول  من  النجاسة  باب ٥ -]   (٣٢٣/١ [(م ٢٦٣، 
مكانه : ويخفى  الثوب 

ويخفى  النجاسة  تصيبه  الثوب  في  واختلفوا  اإلشراف) :  كتاب  [* ش] : (من 
[في  وحماد  الحكـم،  وقال  عطاء.  قـال  كذلك  ينضحه  طائفة :  فقالـت  مكانهـا؛ 
في  أحمد  وقال  غسله].  رآه  وإن  ينضحه،  مكانه :  يخفى  الثوب  في  يحتلم  الرجل 

ينضحه. المذي : 
ابن  قال  هكـذا  فيغسـله،  المكان  ذلك  يتحرى  أن  وهو :  ثـانٍ،  قـوٌل  وفيـه(١) 

مكانه. يخفى  البول  في  شبرمة 
النخعي،  عن  القول  هذا  روي  كله،  الثوب  يغسل  أن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
في  مالك  وقال  الثوب.  من  المني  غسل  يوجب  ال  أنه  غير  الشافعي،  قال  وهكذا 
تلك  يغسـل  قال :  موضعه،  يصيب  ال  الثوب  يصيب  البول  أو  الـودي  أو  المنـي 

كله. الثوب  غسل  عليه  خفي  فإن  الثوب،  من  الجهة 
كله. الثوب  يغسل  أبو بكر :  وقال 

معنى  في  أصحابنا  قـول  من  االتفاق  معاني  يشـبه  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
فقد  قولهم  اعتبار  معاني  في  وأما  كله.  الثوب  يغسـل  أن  أبو بكر :  قال  ما  النص 
ذلك  فيغسل  نجسًا،  كله  الثوب  يثبت  لم  إذا(٢)  النجاسة  موضع  يتحرى  أن  يجوز 

البول.  من  فيغسله  المكان  ذلك  به  يتحرى  سيرين  ابن  وقال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
النخعي.  عن  ذلك  وروي  الشـافعي،  قول  هذا  كله،  يغسـل  الثوب  إن  وهو :  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه 
الجهة  تلك  تغسـل  موضعه  يصيب  وال  الثوب  يصيب  البول  أو  والودي  المني  في  ذلـك  وقـال 

إلخ.  أبو بكر..  قال  الثوب.  من 
نجسًا..  كله  الثوب  يثبت  لم  إذا  ذلك  ويجوز  النجاسـة  موضع  ..يتحرى  الشـريعة :  قاموس  (٢) في 

إلخ. 
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إنه  قولهم :  بعض  في  ألنه  ذلك؛  ويجزي  النجاسة  موضع  أنه  للثوب  للتحري(١) 
مس،  ما  ذلك  يفسـد  لم  الطهارات  مـن  شـيء  موضع  الثوب  ذلك  من  مـس  لـو 

النجاسة. موضع  مس  أنه  يعلم  حتى 
يخرج  أنه  أعلمه  فال  الـذوات  من  النجاسـات  من  الثوب  على  النضح  وأمـا 
لتلك  مزيل  والنضح  الصب  ذلك  أن  النظـر  في  يصح  أن  إال  قولهم،  معانـي  فـي 

األمر(٢)(٣). مخصوص  في  ـ عندي ـ  ذلك  يبعد  فال  النجاسة، 

أراد  إذا  الـدم  مـن  الثـوب  تطهيـر  وجـوب  بـاب ٦ -]   (٣٢٤/١ [(م ٢٦٤، 
فيه : الصالة 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «سـئل  قالت :  أنها  أبي بكر  بنت  أسـماء  عن  ثبت(٤)  [* ش] : 
لتنضحه  ثم  لتقرضـه،  ثم  فقـال :  «لتحته،  الحيضة،  مـن  الدم  يصيبه  الثـوب  عـن 

فيه». تصّلي  ثم  بالماء، 
المحيض  دم  بغسل  «أمرتا  أنهما  سلمة  وأم  عائشة،  عن  روينا  وقد  [م ٢٦٤] 

الثوب». من 
سائر  وحكم  بغسله،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألمر  يجب؛  الحيضة  دم  فغسل  أبو بكر :  قال 
قال :  من  لقول  وليس  وكثيره،  ذلك  قليل  بين  فرق  ال  الحيض،  دم  كحكم  الدماء 
األخبار  ألن  معنى؛  الصالة  يفسد  ال  لمعة  تكون  ال  منه  الطرف  أدركه  ما  كان  إذا 

إلخ.  النجاسة..  موضع  إنه  الثوب  من  المتحرى  ذلك  فيغسل  الشرع :  بيان  (١) في 
األمور.  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

 .١٣٨/١٤ - ١٣٩ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٤٠/٧ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
الثوب  من  الحيضة  يغسـل  أن  أمر  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  رسـول  أن  ثبت  الكتاب) :  (ومـن  الشـرع :  بيان  (٤) فـي 
الحيض  كحكم  الدماء  سـائر  وحكم  فيه  الصالة  أراد  إذا  الثوب  من  يجب  الحيضة  دم  فغسـل 

إلخ.  أبو سعيد..  كثيره./١٤٠/قال  وال  ذلك  قليل  بين  فرق  وال 
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دم  غسل  من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  به  أمر  فيما  وكثيره،  الدم  قليل  فيها  ويدخل  العموم،  على 
حجة. بغير  شيئًا  ذلك  من  يستثني  أن  ألحد  وليس  الحيضة، 

أنه  نجاستها  على  المجتمع  الدماء  جميع  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
في  الصالة  على  يتعمد  ال  وأن  كثيرًا،  أو  قليالً  كان  الثوب  من  منها  الغسل  ثابت 

ذلك(١). في  العذر  يوجب  لمعنى  إال  كثيرًا،  أو  قليالً  فيه  منها  كان  ما  الثوب 

الثوب(٢) : في  أثره  فيبقى  يغسل  الدم  باب ٧ -]   (٣٢٤/١ - ٣٢٥ [(م ٢٦٥، 
فرخصت  الثوب؛  في  أثره  ويبقى  يغسل  الدم  في  واختلفوا  (ومنه) :  [* ش] : 
وهذا  غسل.  قد  دم  أثر  فيه  ثوب  في  علقمة  وصّلى  المؤمنين،  أم  عائشة  ذلك  في 
زعفران].  مـن  بشـيء  تلطخ  أن  أمرت  أنها  عائشـة  عن  [وروي  الشـافعي.  قـول 
فقطع  بَجَلمين(٣)  فدعا  يخـرج  فلم  غسـله  دمًا  ثوبه  في  وجد  إذا  عمر  ابـن  وكان 

مكانه.
نأخذ. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

الدم،  أثر  من  الزوك  أثر  أشبه  ما  معاني  في  هذا  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ثبت  فإذا  الدم،  من  لمثله  الغسل  بمعاني  خروجه  يرجى  ال  ما  بحد  ذلك  صار  إذا 

قال. ما  بنحو  ـ عندي ـ  االختالف  معانيه  في  خرج  قائمة  عين  ال  زوك  ذلك  أن 
زوك  ذلك  وإنمـا  أثر،  وال  بعيـن،  ليس  وذلـك  طاهر،  إنـه  قال :  مـن  وقـال 
فيستحيل،  أثره  يغير  أن  إال  مفسد،  هو  قال :  من  وقال  بعينه.  الشيء  ليس  الشيء 

 .١٤٠/٧ - ١٤١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
بيان  في  عّمـا  وزيادة  بسـيط  اختالف  وفيه  األوسـط،  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتـاب  (٢) نـّص 

المعنى.  يفسد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  ولم  الشرع، 
بمقص.  الشرع :  بيان  (٣) في 
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من  شـيء  مثل  القول،  هـذا  معنى  في  اسـتحال  الطهارات  مـن  بشـيء  غير  ولـو 
يخرج(١)  حتى  بقي  ومـا  حال،  على  نجس  إنه  قال :  من  وقال  سـواه.  أو  الصبـغ 

الثوب(٢). من  وتخرج 

الدم]. من  البدن  تطهير  باب ٨ -   (٣٢٥/١ - ٣٢٦)]

والذباب : البراغيث  دم  باب ٩ -]   (٣٢٦/١ - ٣٢٧ [(م ٢٦٦ - ٢٦٧، 
ذلك]  أشبه  [وما  والبراغيث،  البعوض،  دم  في  واختلفوا  [م ٢٦٦]  [* ش] : 
وحبيب بن  وحماد،  والحكم،  والشعبي،  البصري،  والحسن  عطاء،  فيه(٣)  فرخص 
وقال  الرأي].  [وأصحـاب  وإسـحق،  وأحمد،  والشـافعي،  وطاوس،  أبي ثابت، 

مسفوحًا. دمًا  هو  ليس  أحمد : 
بـدم  بـأس  ال  وحبيـب(٤) :  وحمـاد،  والحكـم،  الشـعبي،  وقـال  [م ٢٦٧] 
الحسن  وقال  يضرك.  ال  الذباب :  دم  في  يقول  عروة  وكان  البق.  ودم  الخفافيش 
وما  الخنفسـاء  ماء  من  يصيبه  الثـوب  في  مالـك  وقال  السـمك.  دم  فـي  كذلـك 

الصالة. في  وهو  رآه  إذا  صالته  يقطع  ال  األرض :  خشاش  من  يصيبها 

الثوب.  يخرج  أو  تخرج  حتى  الشريعة :  قاموس  (١) في 
 .١٣٩/١٤ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٤١/٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

البعوض.  دم  في  الشرع :  بيان  (٣) في 
دم  في  عروة  ورخـص  البق،  ودم  الخفافيـش  ببول  أبي ثابت  ..وحبيب بـن  الشـرع :  بيـان  (٤) فـي 
يقطع  ال  الخنفساء :  تصيبه  الثوب  في  مالك  وقال  السـمك.  دم  في  البصري  والحسـن  الذباب، 
دم  في  وقال  اسـتطعت،  ما  اغسـل  البراغيث :  دم  في  قال  أنه  النخعي  عن  روينـا  وقـد  صالتـه. 
ال  ففحش  كثر  إذا  السـمك  دم  أبو بكر :  وقال  يغسـل.  أن  أرى  فإني  وانتشـر  كثر  إذا  البراغيث : 
الصالة،  يعيد  فإنه  فيه  فصّلى  الدرهم  من  أكثر  كان  إن  الرأي :  أصحاب  فيه./٦٤/وقال  يصلى 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  يعد.  لم  أقل  كان  وإن 
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ما  اغسـل  البراغيث :  دم  فـي  قـال  أنه  النخعـي  عـن  روي  ثـانٍ؛  قـوٌل  وفيـه 
في  مالك  وقال  منه.  ألفزع  إني  كثر :  إذا  البراغيث  دم  في  أحمد  وقال  استطعت. 
قال :  أنه  مالك  عن  حكي  وقد  يغسل.  أن  أرى  إني  وانتشر :  كثر  إن  البراغيث  دم 
وقال  يغسـل.  أن  رأيت  الذبـاب  دم  كان  وإن  كلـه،  الدم  مـن  الدم  قليـل  يغسـل 
عبد اهللا  أبا  وسـألت  قال  فيه.  يصّلى  ال  وفحش :  كثر  إذا  السـمك  دم  في  أبو ثور 
أصحاب  وقال  اغسـله.  فحش  كان  إن  الدم،  بمنزلة  هو  فقال :  السـمك،  دم  عن 
يعيد  فإنه  فيـه  صّلى  وقد  الدرهم  قـدر  من  أكثـر  كان  إن  الحلـم :  دم  فـي  الـرأي 
يغسـله.  أن  ذلك  أفضل  ولكن  يعد،  لم  الدرهم  قدر  من  أقـل  كان  وإن  الصـالة، 

شيئًا. يفسد  وال  بشيء،  السمك  دم  ليس  وقالوا : 

  f   e   d     c    ﴿ فقال :  الدم  كتابه  في  اهللا  حرم  أبو بكر :  قال 
الذي  الثوب  من  يجب  وغسـله  حرام،  فالدم   ،(١١٥ النحل :   .١٧٣ (البقرة :   ﴾g
وكثيره؛  الدم  قليل  بين  فرق  وال  الحيضة»،  دم  بغسل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  و«أمر  فيه،  يصّلى 

واهللا أعلم. له  فيسلم  إجماع  وال  نة،  سُّ بينهما  الفرق  في  ليس  إذ 
قول  من  االختالف  معاني  في  مضى  ما  شبه  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
كان  فإن  أراد،  ما  أدري  فال  الخنافيش  أو  الخفافيش  بول  في  قوله  إال  أصحابنا، 
ال  إنه  أصحابنا :  قول  من  االتفاق  معاني  في  يخرج  أنه  فمعي  الخنافيش(١)  بقوله 
بعض  في  يخرج  أنـه  فمعي  الطير  من  الخفافيش  ببـول  عني  كان  وإن  بـه،  بـأس 

خزقه. يفسد  لم  أو  خزقه  أفسد  ما  مفسد  الطير  جميع  بول  إن  أصحابنا :  قول 
النواشر ـ  نسخة  وفي  ـ  النواهش  غير  من  لحمه  أكل  إنما  قولهم :  بعض  وفي 
الشـبهة  في  طاهرًا  خرقه  يخرج  ما  الخفاش  كان  وإن  طاهر،  فخزقه  أشـبهها  وما 
من  للنواشـر  الشـبهة  معاني  في  خرج  وإن  اختالف،  بوله  في  ـ عندي ـ  فيخرج 

األصل.  في  (١) هكذا 
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في  نجس  أنه  إال  اختالفـًا  بولـه  في  وال  الطير  ذلـك  خزق  في  أعلـم  فـال  الطيـر 
أصحابنا(١). قول  معاني 

فـي  العلـم  أهـل  اختـالف  بـاب ١٠ -]   (٣٢٨/١ - ٣٣١ [(م ٢٦٨ - ٢٦٩، 
الصالة : إعادة  منه  يجب  الذي  الدم  من  المقدار 

منه  يعاد  الذي  الدم  من  المقدار  في  العلم  أهل  اختلف(٢)  [م ٢٦٨]  [* ش] : 
عن  وروينا  عباس.  ابن  قال  هكذا  يعيد،  فاحشـًا  كان  إذا  طائفة :  فقالت  الصالة؛ 
وإذا  عنه،  الثوب  فليلق  كثيرًا  كان  إذا  النخعي :  وقال  ذلك.  قال  أنه  المسيب  ابن 
كثيرًا  فاحشـًا  كان  إذا  قال :  أنه  مالك  عن  وحكي  صالته.  في  فليمض  قليالً  كان 
لم  ما  الدم  فيه  الذي  الثوب  في  يصّلي  أبو ثور :  وقال  أحمد.  قال  وهكـذا  أعـاد. 
فصالته  صلى  إن  الـدم  قليل  فـي  أجمعوا  قـد  أنهم  وذلك  فاحشـًا،  كثيـرًا  يكـن 
منه. يمنعونه  قدر  على  يجمعوا  حتى  يصلي  أن  فله  الكثير  في  اختلفوا  ثم  جائزة، 

 .٦٥/٧ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
الصالة،  منه  تعاد  الذي  الدم  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  اإلشـراف  كتاب  من  الشـرع :  بيان  (٢) في 
وحكي  حنبل،  وأحمد بن  المسـيب،  ابن  قال  وبه  أعاد،  كثيرًا  كان  إذا  يقـول  عباس  ابـن  فـكان 
كان  إذا  أحمد :  فقـال  الفاحش،  الدم  مقدار  في  واختلفـوا  أبو ثور.  قال  وبه  مالـك،  عـن  ذلـك 
مرة :  وقال  فاحش،  الدرهم  موضع  قتادة :  وقال  كثير.  شيء  قال :  أنه  عنه  وحكي  شبر،  في  شبرًا 
منه،  الصالة  يعيد  والدرهم  الدينار  مقدار  كان  إذا  قال :  أنه  النخعي  عن  روينا  وقد  الظفر.  مثل 
سعيد بن  وقال   /٦٢/ األوزاعي.  قال  وبه  منه،  الصالة  يعيد  الدرهم  موضع  مثل  أحمد :  وقال 
وقد  الحسن،  ابن  قال  وبه  حماد،  قال  وكذلك  فانصرف،  الدرهم  قدر  من  أكثر  كان  إذا  جبير : 
مجاهد  وابن  عباس،  ابن  عن  روينا  وقد  وكثيره،  الدم  قليل  من  ينصرف  كان  عمر  ابن  عن  ثبت 
الحارث  وقال  والنخعي،  جبير  سعيد بن  قال  وبه  نجاسة،  جنابة  ثوب  على  ليس  ال  قاال :  أنهما 
الصالة  في  وهو  ثوبه  في  كثيرًا  دمًا  طاووس  ورأى  إعادة.  ثوب  في  ليس  أبي ليلى  وابن  العلكي 
التي  اآلية  اقرأ  قال :  صّلى  وقد  األذى  ثوبه  في  يرى  الرجل  عن  جبير  سعيد بن  وسئل  يباله،  فلم 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  الثياب.  غسل  فيها 
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عن  فحكي  فاحشـًا؛  يكون  الذي  الدم  من  المقـدار  فـي  واختلفـوا  [م ٢٦٩] 
فيه  واختلف  وأكثر.  الثـوب  نصف  فقال :  الكثير،  عـن  سـئل  وقد  قال  أنه  مالـك 

كثير(١). هذا  مرة :  وقال  شبر.  في  شبرًا  كان  إذا  فقال :  أحمد  عن 
الظفر. مثل  مرة :  وقال  فاحش.  الدرهم  موضع  مرة :  قتادة  وقال 

روي  الصالة.  يعيد  الدرهـم  أو  الدينار  مقدار  الدم  كان  إذا  طائفـة :  وقالـت 
الدرهم  موضع  كان  إذا  أبي سـليمان :  حماد بن  وقال  النخعي.  عـن  القول  هـذا 
ذلك،  قـال  أنه  المسـيب  ابن  عن  القول  هـذا  وروي  الصـالة.  فأعـد  ثوبـك  فـي 

األوزاعي. قال  وكذلك 
أعاد.  ذلك  من  أكثر  كان  وإن  يضره،  ال  الدرهم  قدر  كان  إذا  طائفة :  وقالت 
قدر  من  أكثر  كان  إذا  جبيـر :  سـعيد بن  وقال  النخعـي.  عن  القـول  هـذا  وروي 
كتاب  وفي  صالته.  يعيد  درهم  من  أكثر  كان  إذا  حماد :  وقال  فانصرف.  الدرهم 
النخعي  عن  بلغني  قال  أعاد.  الدرهم  قدر  من  أكثر  كان  إذا  الحسـن :  محمد بن 
أكثر  على  فوضعناه  الدرهم،  من  أكبر  يكون  قد  والدرهم  الدرهم،  قدر  قال :  أنه 
حتى  يعيد  ال  قال :  مثقال؟  قدر  كان  فإن  قلت :  ذلك.  استحسـن  فيها،  يكون  ما 

ذلك. من  أكثر  يكون 
ينصرف  كان  عمر  ابن  أن  ثبت  وكثيره.  الدم  قليل  من  ينصرف  طائفة :  وقالت 
الحسن  وكان  فيعيد.  يتكلم  أن  إال  صّلى،  ما  على  يبني  ثم  وكثيره،  الدم  قليل  من 
وكثيره. الدم  قليل  يغسل  التيمي :  سليمان  وقال  سواء.  وكثيره  الدم  قليل  يقول : 

(١) هكذا في كتاب اإلشراف. وفي األوسط (١٥٣/٢) : واختلف فيه عن أحمد، فحكى إسحاق بن 
محمد بن  يحيى بن  وحكى  شبر.  في  شبرًا  كان  إذا  فقال :  الكثير،  عن  سئل  وقد  قال  أنه  منصور 
الفاحش  في  يوقت  لم  أنه  عنه  األثرم  وحكى  كثير.  هذا  فقال :  شبر،  له  ذكر  وقد  قال  أنه  يحيى 

نفسك.  في  تستفحشه  ما  على  قال :  ولكنه  وقتًا، 
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أو  الجرح  يرقأ  لم  ما  والقيح  الدم  فيها  التي  الثياب  في  يصًلى  طائفة :  وقالت 
في  فقال :  عطاء  رجل  وسـأل  عروة.  قال  هكذا  ثيابك.  فاغسـل  رقأ  فإذا  القرح، 
أن  على  تقدر  أمـا  فقال :  الغسـل؟  وعناني  ثيابي،  قيحهـا  مأل  قد  قـروح  ظهـري 
اهللا  فإن  ثيابك،  تغسـل  وال  فصل،  قال :  ال.  قال :  تجفها؟  َذرورا(١)  عليـه  تجعـل 

بالعذر. أعذر 
في  تكون  التي  والنجاسة  الثوب  في  تكون  التي  النجاسة  بين  طائفة  وفرقت 
أو  غائط  أو  بول  ثوبه  وفي  الرجل  صًلى  إذا  قال :  أنه  الحسـن  عن  فروي  البدن؛ 
من  وشـيء  صًلى  وإن  الصالة،  تلك  وقت  في  كان  ما  الصالة  أعاد  دم  أو  جنابة 
أو  دم  ثوبك  وفي  صًليت  إذا  النخعي :  وقال  سنة.  بعد  ولو  أعاد  جسده  في  ذلك 
جسـدك  في  كان  وإن  صالتك،  أجزأتك  صالتك  من  فرغت  حتى  تره  فلم  منـي 
فرأيته  جلدك  أو  ثوبـك  في  والبول  العذرة  كانت  وإذا  الصـالة،  وأعـدت  غسـلته 

أعدت. الصالة  بعد 
أنه  مسعود  ابن  عن  وروينا  الثياب،  عن  النجاسـات  غسـل  طائفة  وأسـقطت 
عباس،  ابن  عن  وروينا  يغسله.  ولم  فصّلى  ودمها  قرشها  من  فأصابه  جزورًا  نحر 
والنخعي.  جبير،  ابن  قال  وكذلك  جنابة.  ثوب  على  ليس  قاال :  أنهما  مجلز  وأبي 
إبراهيم بن  وقال  إعادة.  ثوب  في  ليس  أبي ليلى :  وابن  العكلي،  الحارث  وقـال 
وقد  جبير  ابن  وقال  يباله.  فلم  الصالة  في  وهو  ثوبه  في  دمًا  طاوس  رأى  ميسرة : 
فيها  التي  اآلية  عليَّ  اقرأ  فقال :  صّلى،  وقد  األذى  ثوبه  في  يرى  الرجل  عن  سئل 

الثياب. غسل 
هذا. في  الجواب  مضى  قد  أبو بكر :  قال 

يابس  دواء  من  القرح  وعلـى  العين،  في  يذر  ما  بالفتح :  الذرور  اإلشـراف :  كتاب  محقـق  (١) قـال 
 .(٣٩٠/٥ العرب  (لسان 
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معهم  الدماء  إن  أصحابنا :  قول  معاني  من  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
في  فيخرج  المسفوح،  الدم  وهو  وكثيره،  قليله  مفسد  منها  ضرب  أضرب :  ثالثة 
البدن  في  وكثيره  قليله  مفسد  المسفوح  الدم  أن  االتفاق  يشبه  بما  قولهم  معاني 
كثيرًا،  أو  قليـالً،  ثوب،  أو  بدن،  في  به  المصّلي  وأن  الصـالة،  بمعنـى  والثـوب 
صالته  أن  صالته،  في  اإلعادة  عليه  أن  جهل  أو  علم،  أو  نسيان،  أو  عمد،  على 

تتم. ال 
قطع  ما  أنه  فيـه  منهم  االتفاق  بمعنى  يخـرج  قولهم  معاني  فـي  والمسـفوح 
الدماء  ذوات  من  البرية،  األرواح  ذوات  جميع  من  الصحيحة  األبدان  من  الحديد 
من  خرج  دم  كل  إنه  قولهم :  بعض  وفـي  طير.  أو  دواب،  أو  بشـر،  من  األصليـة 
قطع  بما  الحق  المسفوح  فهو  كلها  األشياء  هذه  من  األبدان  هذه  من  طري  جرح 

الحديد.
فيما  الفرق  على  يدل  معنى  وال  قطع،  ما  إال  بمسـفوح  ليس  قال :  من  وقال 
المسـفوح  الدم  إن  قولهم :  بعض  وفي  الطرية.  الجروح  من  وغيره  الحديد  قطع 
وغيره،  الصيد  مـن  المحلالت  جميع  من  األنعام  مـن  المذبحة  دم  الذبائـح  مـن 

مسفوح. غير  فهو  الدم  من  ذلك 
غير  من  اللحوم  خالط  ما  سوى  وما  مسفوح  األوراج  دم  إن  قال :  من  وقال 
من  المسـفوح  الدم  دون  ما  إن  قولهم :  معاني  من  ويخرج  مسـفوح.  فغير  هذين 
الصالة  في  التعمد  على  والثوب  البدن  في  وكثيره،  قليله  يفسـد  المفسـدة  الدماء 
الظفر  مقدار  دون  كان  إذا  فيه،  يختلف  الثوب  في  للصالة  النسيان  على  وأما  فيه، 
بمقدار  كان  وإذا  اليد،  من  اإلبهام   /٦٣/ بظفر  المشبوهين  الدرهم  أو  الدينار  أو 

والبدن. الثوب  في  والنسيان  العمد  على  فصاعدًا 
حكمه  وليس  وكثيره،  قليله  البدن  في  مفسد  إنه  قولهم :  بعض  في  قيل  وقد 
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يختلف  ال  واحـد،  إنه  قيل :  وقد  الثـوب.  في  كحكمه  النسـيان  على  البـدن  فـي 
والثوب. البدن  في  الفصل  هذا  في  حكمه 

على  ظفر  من  أقل  كان  إذا  والبدن  الثوب  في  به  الصالة  يفسدون  ال  والذين 
يقول :  من  فمنهم  فيه؛  وصّلى  نسي  ثم  ثوبه  في  به  علم  إذا  فيه  يختلفون  علم  غير 
قولهم :  معنى  ويتفق  عليه.  إعادة  ال  يقول :  من  ومنهم  علم.  كان  إذا  اإلعادة  عليه 
ال  أنه  علم  ثم  صّلى  حتى  الصالة  وقـت  في  وال  ذلك،  قبل  أنه  يعلم  لـم  إذا  إنـه 

عليه. إعادة 
بدنه،  في  الدم  بهذا  علم  إذا  ـ عندي ـ  قولهم  من  االتفاق  معاني  من  ويخرج 
أكثر  أو  يتمها  لم  حد  منها  عليه  وباقي  صالتـه،  في  كثيرًا  أو  كان  قليـالً  ثوبـه،  أو 
ذلك  بغير  بصالتـه  ويأتي  ينصرف  أن  عليـه  وليس  اإلعـادة،  عليه  أن  ذلـك  مـن 

الصالة. في  به  دخل  الذي  الحكم 
ذلك  معاني  فـي  وهم  كثيره،  وال  قليلـه  يفسـد  ال  دم  معهم :  الثالـث  والـدم 
قليله  يفسـد  ال  إنه  قولهم :  أكثر  ففي  واللحم  السـمك  دم  ذلك  فمـن  يختلفـون، 
البرية  األرواح  ذوات  من  دم  ذات  كل  في  قولهم  معاني  من  ويخـرج  كثيـره.  وال 
هذا  من  شـيء  كل  دم  إنما  للدم،  مجتلبة  فإنها  األصلية،  الدمـاء  ذوات  غيـر  مـن 

يفسد(١). ال  إنه  قولهم :  من  فيه  يختلف  النحو 

يصيب  المنّي  في  العلم  أهل  اختالف  باب ١١ -]   (٣٣١/١ - ٣٣٢ [(م ٢٧٠، 
الثوب :

[فأوجبت  المنـّي؛  طهـارة  فــي  واختلفــوا  الكتـاب) :  (ومـن  [* ش] : 
وأمر  الخطاب،  عمر بـن  ثوبه  من  غسـله  فممن  الثوب]،  مـن  غسـله  طائفـة 

 .٦٢/٧ - ٦٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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مالك :  وقال  المسيب.  وابن  وعائشة،  عمر]،  [وابن  سمرة،  جابر بن  بغسـله 
عندنا.  عليـه  مجمـع  واجــب  أمـر  الثــوب  مــن  االحتــالم   /٥٤/ غسـل 
بقدر  يقول  الثوري  أن  غير  الثـوري،  قول]  [هو  و  األوزاعي،  مذهـب  وهـذا 

الدرهم.
بعضهم :  وقال  منـه.  الثوب  غسـل  يجب  ال  طاهر،  المني  طائفـة :  وقالـت(١) 
عمر.  وابن  سـعد،  ثوبه  من  المني  يفـرك  أنه  يرى  كان  فممن  الثـوب.  مـن  يفـرك 
أنه  عنه  وروي  شئت.  إن  تغسـله  وال  خرقة،  أو  بإذخرة  امسـحه  عباس :  ابن  وقال 
وقال  بخرقة.  امسـحه  أو  فحتـه  المخاط،  أو  البـزاق  أو  النخـام  كهيئة  هـو  قـال : 
إعادة  فال  جنابة  ثوبك  وفي  صّليت  إذا  المسيب :  ابن  وقال  بإذخرة.  أمطه  عطاء : 

عليك.
أحمد :  وقال  أبو ثور.  قـال  وبه  بنجس.  ليس  المنّي  يقـول :  الشـافعي  وكان 
فحته  فيجف  الثوب  في  يكون  المني  في  الرأي  أصحاب  وقال  يفركه.  أن  يجزيه 
القياس  فـي  وهما  الحت  يجزيـه  ال  والدم  العـذرة  وفي  ذلـك.  يجزيـه  الرجـل : 

به. فأخذنا  أثر  المنّي  في  جاء  أنه  غير  سواء، 
إجماع،  وال  ُسنَّة،  وال  كتاب،  من  داللة  أعلم  وال  طاهر،  المني  أبو بكر :  قال 

غسله(٢). يوجب 

الثوب  من  يفـرك  أنه  رأى  فمن  الثـوب،  من  يفرك  طاهـر  أنه  ثان  قول  وفيـه  الشـرع :  بيـان  (١) فـي 
إن  تغسـله  وال  خرقة  أو  باذخرة  يمسـحها  عباس :  ابن  وقال  عمر.  وابن  أبي وّقاص،  سـعد بن 
بنجس.  ليس  ثور  وأبي  الشافعي،  عند  والمني  يعد،  لم  فيه  صّلى  إذا  المسيب :  ابن  وقال  شئت. 
أبو بكر :  وقال  يجزيه.  الرجل  فمثه  جف  إذا  المنّي  الرأي :  أصحاب  وقال  يفركه،  أحمد :  وقال 

إلخ.  يصيب..  المني  في  واختلفوا  طاهر.  المني 
 .٥٤/٧ - ٥٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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ويخفى  المنّي  يصيبه  الـذي  الثوب  بـاب ١٢ -]   (٣٣٢/١ - ٣٣٣ [(م ٢٧١، 
مكانه :

عمر بن  فكان  مكانه،  ويخفى  الثـوب  يصيب  المني  في  واختلفـوا  [* ش] : 
وبه  الثوب،  ينضح  عباس :  ابن  وقال  ير.  لم  ما  وينضح  رأى  ما  يغسل  الخطاب 
تره  لم  وإن  فاغسـله،  رأيته  إن  عائشـة :  وقالت  وعطـاء.  وحماد،  النخعـي،  قـال 
أخفى  إذا  يقولـون :  البصري  والحسـن  هريرة،  وأبو  عمر،  ابـن  وكان  فانضحـه. 
ال  كان  فإن  يجزيه،  الفـرك  إن  وهو :  ثالث،  قول  وفيه  كله.  الثـوب  غسـل  مكانه 

راهويه. إسحاق بن  قول  وهو  كله،  الثوب  فرك  مكانه  يدري 
ال  طاهر  المنّي  أن  رأى  ومن  ثور،  وأبي  الشافعي  قول  وهو  رابع،  قول  وفيه 

غسله(١). يجب 
المنّي  إن  معـي :  يخرج  أصحابنا  قـول  من  االتفاق  معانـي  أبو سـعيد :  قـال 
ونقلت  حكيت  التي  األخبار  هذه  وكل  والثوب.  البدن  في  وكثيره،  قليلـه  نجـس 
أن  ومنها  عليهم،  تزويرًا  ذلك  يكون  أن  معنى  عندنا  فيها  يحتمل  العلم  أهل  عن 
معاني  في  الُسـنن  ألن  الطهارات؛  معنى  في  ـنَّة  السُّ تكامل  قبل  منهم  ذلك  يكون 
وهذا  اهللا،  بكتـاب  ونسـخه  بعضًا،  لبعضه  نسـخه  منها  كثير  في  ثبـت  الطهـارات 
يشبه  ما  مخالفة  على  معناه  على  واتفقوا  قومنا،  إليه  ذهب  ما  أعجب  من  الفصل 
على  الغسـل  تعالى  اهللا  كتاب  حكم  في  ثبت  إذا  وتعالى،  تبارك  اهللا  كتاب  حكم 
في  ومثله  الحائض،  على  اهللا  بكتـاب  مثله  وثبت  احتالم،  أو  جماع  مـن  الجنـب 
البدن  أن  يخرج  واالتفاق  اإلجماع  ومعاني  النفسـاء،  على  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سـنة 
الحيض،  للحائض  عرض  حتى  الغسل  توجب  فيه  لعلة  إال  طاهرًا  كان  ذلك  قبل 

ثور،  وأبي  الشافعي،  قول  وهو  طاهر،  أنه  رابع :  قول  وفيه  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (١) في 
يفركه.  لم  إن  يجزيه  القول  هذا  فعلى 
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يوافقون  فيما  والنفاس  الحيض  معنى  فثبت  النفاس،  وللنفساء  الجنابة،  وللجنب 
في  وخالفوا   /٥٥/ بمعناه.  عليها  الغسل  ثبت  إنما  وأنه  نجس،  أنه  بأجمعهم  فيه 
ما  معنى  في  والنفـاس  للحيض  ومثل  مشـبه  وهو  الجنابة،  وهو  المنـّي،  نجاسـة 
إال  الطهارة  تلزم  أن  العقول  معنى  في  يقوم  وال  والطهارة،  الغسل  حكم  به  يثبت 

النجاسة(١). معنى  من 

ثم  النجس  الثوب  في  يصلّي  المرء  بـاب ١٣ -]   (٣٣٣/١ - ٣٣٤ [(م ٢٧٢، 
الصالة(٢) : بعد  به  يعلم 

بعد  يعلم  ثم  المرء  فيه  يصّلي  الثوب  في  واختلفوا  الكتاب) :  (ومن  [* ش] : 
وطاوس،  المسـيب،  وابن  وعطاء،  عمر،  ابن  فقال  فيه؛  [كانت]  بنجاسـة  الصالة 
[والحسـن]،  والنخعي،  والزهـري،  والشـعبي،  ومجاهـد،  عبـد اهللا،  وسـالم بن 
قوٌل  وفيه  عليه.  إعادة  ال  ثور :  وأبو  وإسـحاق،  واألوزاعي،  األنصاري،  ويحيى 
حنبل.  وأحمد بن  والشافعي،  أبي قالبة /١٦٤/  قول  هذا  اإلعادة،  عليه  إن  ثانٍ : 

يعيد. أن  عينية  الحكم بن  واستحب 
أن  الوقت  خرج  إذا  عليه  وليس  الوقت،  في  يعيد  أن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 

يعيد]. الحسن  [وقال  ومالك.  ربيعة،  قول  وهو  يعيد، 
بها  علم  يكن  لم  نجاسة  ثوبه  في  رأى  ثم  الرجل  صّلى  وإذا  أبو بكر :  قال(٣) 
صالته  من  فرغ  حتى  بها  يعلم  لم  فإن  صالته،  على  وبنى  نفسه،  عن  الثوب  ألقى 

 .١١٣/١٧ - ١١٤ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٥٥/٧ - ٥٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
ولم  الشرع،  بيان  في  عما  بسيط  اختالف  وفيه  األوسط  كتاب  من  منقول  اإلشراف  كتاب  (٢) نّص 

المعنى.  يفسد  فيما  إال  إليه  نلتفت 
أبي سـعيد  بحديث  اسـتدالًال  عليه  إعادة  ال  أبو بكر :  قال  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٣) في 

صالته.  من  مضى  ما  ُيِعد  ولم  نعليه  خلع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  الخدري 
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كما  الصالة،  من  مضى  مما  ُيِعد  لم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ذلك  على  يدلُّ  عليه؛  إعادة  فال 
وضع  إذ  يصّلي  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «بينما  قال :  الخدري  أبي سـعيد  حديث  في  جاء 
ما  قال :  الصالة  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  قضى  فلما  نعالهم،  القوم  فخلع  يساره  عن  نعليه 
أخبرني  جبريل  إن  قال :  فألقينا.  ألقيت  رأيناك  قالوا :  نعالكم؟  إلقاء  على  حملكم 
فيهما  رأى  فإن  نعليه،  في  فلينظر  المسـجد  إلى  أحدكم  جاء  فإن  قذرًا،  فيهما  أن 

فيهما». وليصّلي  فليمسحهما  أذًى  أو  قذرًا 
في  صّلى  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد(١) :  قال 
ذكر  متى  صّلى  لصالته،  اإلعادة  عليه  أن  نجاستها؛  يبست(٢)  قد  نجاسة  فيه  ثوب 
في  علم  إن  إنه  قولهم :  معاني  بعض  في  يخرج  وقد  الوقت.  بعد  أو  الوقـت  فـي 
القول  معاني  يبعـد  وال  يعد.  لم  الوقت  فـات  حتى  يعلم  لـم  وإن  أعـاد،  الوقـت 

نَّة. السُّ على  صلى  قد  ألنه  عندي؛  عليه  إعادة  ال  إنه  الثالث : 
على  ـ عندي ـ  اإلجماع  معاني  ثبوت  يجوز  فال  النسـيان  على  ثبت  ما  ومنه 
عنه  القول  ولثبوت  والنسـيان»(٣)،  الخطأ  ألمتـي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «عفي  لقـول  فسـاده؛ 
وهذا  أطعمه»،  اهللا  قال :  «إن  وإنه  عليه،  إعادة  ال  إنه  صائم :  وهو  ناسيا  أكل  فيمن 

فيه(٤). اختلفوا  وإن  أهون،  ـ عندي ـ 

العاشر.  الباب  في  الباب  هذا  على  التعليق  بعض  تقّدم  (١) قد 
ذكر،  ما  متى  لصالته  اإلعادة  عليه  أن  نجاسـته؛  تبّينت  قد  نجاسـة  ...فيه  الشـريعة :  قاموس  (٢) في 

إلخ.  يخرج..  وقد  الوقت.  بعد  أو  الوقت  في 
أبي شـيبة  ابن  ورواه  رقم ٧٩٤.)،  التقية،  في  جاء  مـا  (باب  الربيع  مسـند  في  مخرج  (٣) الحديـث 
العتاق،  أو  فيفعله  فينسـى  بالطالق  الشـيء  على  يحلف  الرجل  في  قالـوا  ما  بـاب  (المصنـف، 
عباس  ابن  عن   (١٣٣/١١ رقم ١١٢٧٤،  الكبير،  (المعجم  والطبراني   ،(١٧١/٤ رقم ١٩٠٥١، 

قريب.  بلفظ  وغيره 
 .٢٧٦/٢٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٦٤/١٢ - ١٦٥ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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الباب(١) : هذا  من  مسائل  باب ١٤ -]   (٣٣٤/١ - ٣٣٥ [(م ٢٧٣ - ٢٧٧، 
مالك :  فقال  نجسًا؛  ثوبًا  إال  يجد  ال  الرجل  في  واختلفوا  [م ٢٧٣]  [* ش] : 
وأبو  الشـافعي،  وقال  المزني.  هذا  إلـى  ومال  عريانًا].  يصّلـي  [وال  فيـه  يصّلـي 

النجس]. الثوب  في  يصلّي  [وال  عريانًا  يصّلي  ثور : 
االتفاق :  يشبه  بما  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
أن  بعد  ييممه  أنه  ـ عندي ـ  قولهم  أكثر  في  نجسًا  كان  ولو  بالثوب  يصّلي  أن 
للصالة  اللبـاس  لثبـوت  عليه؛  قـدر  بما  النجاسـات  مـن  عليه  قـدر  مـا  يزيـل 

بالكتاب(٢).
على  يقدر  ال  عريانـًا  صّلى  رجـل  في  الـرأي  أصحـاب  وقـال(٤)  [* ش](٣) : 
دمًا،  مملوءًا  كان  وإن  فيـه  يصّلي  قالوا :  دم  بعضـه  في  ثوب  ومعه  نظيـف  ثـوب 
قـول  وهـو  يجزيـه،  الثـوب  فـي  صّلـى  وإن  يجزيـه،  عريانـًا  صّلـى  وإن  قالـوا : 
كان  وإن  عريانـًا  يصّلي  أن  يجزيه  ال  محمـد :  وقال  يوسـف.  وأبـي  أبي حنيفـة، 

فيه. يصّلي  أن  إال  دمًا  مملوءًا  الثوب 
أصحابنا. بقول  معي  أشبه  محمد  إلى  يضاف  الذي  القول(٥)  أبو سعيد :  قال 

الشـرع  بيان  في  عّما  بسـيط  اختالف  وفيـه  األوسـط  كتاب  من  منقول  اإلشـراف  كتـاب  (١) نـّص 
المعنى.  يفسد  فيما  إال  إليه  نلتفت  ولم  الشريعة،  وقاموس 

 .٢٠٨/٢٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٤٣/١٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
الشرع. بيان  غير  في  عليها  أبي سعيد  وتعليق  المسألة  هذه  أجد  (٣) لم 

فيه،  يصّلي  دم  نصفـه  في  يكون  الثوب  في  الـرأي :  أصحاب  وقال  (ومنـه) :  الشـرع :  بيان  (٤) فـي 
النعمان،  قول  هذا  يجزيه؟  الثوب  في  صّلى  وإن  أيجزيه؟  عريانًا،  يصّلي  دمـًا  مملـوءًا  كان  وإن 
فيه.  يصّلي  ال  دمًا  مملوءًا  الثوب  كان  وإن  عريانا،  يصّلي  أن  يجزيه  ال  مجاهد :  وقال  ويعقوب. 
ما  الصواب  أن  والظاهر  إلخ.  أشـبه..  أبي محمد  إلى  يضاف  الذي  القول  في  الشـرع :  بيان  (٥) في 

واهللا أعلم. أثبتناه، 
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ثوبان،  معـه  يكـون  الرجـل  فـي  واختلفـوا  (ومنـه) :  [م ٢٧٤]  [* ش] : 
النجس  واإلناءيـن  الثوبيـن  فـي  يقـول  الشـافعي  فـكان(١)  نجـس؛  أحدهمـا 
ال  والمزني :  أبي ثور،  قول  وفي  بذلك.  الصـالة  ويجزيه  يتحرى،  أحدهمـا : 

منهما. واحد  في  يصلي 
في  الصالة  يعيـد  ثم  أحدهمـا،  في  يصّلي  أن  وهـو :  ثالـٌث،  قـوٌل  وفيـه 

الماجشون. عبد الملك  قال  هكذا  اآلخر،  [الثوب] 
أحدهما  كان  إذا  أصحابنـا :  قول  فـي  يخرج  أنه  ومعي  أبو سـعيد :  قـال 
فيصّلي  الطاهر  يتحرى(٢)  إنه  قولهم :  بعض  في  فيخرج  طاهرًا؛  واآلخر  نجسًا 
بهذا،  ثم  بهذا،  يصّلي  إنـه  قولهم :  بعض  وفي  عندي.  الحكم  معنى  فـي  بـه، 
األول  كان  إن  أنـه  على  بهذا  ثـم  بهذا  صّلى  وإن  بالطاهـر،  صالتـه  ويعتقـد 
أن  قولهم :  ـ عندي ـ  ينسـاغ  وال  صالته.  اآلخرة  الصالة  فهذه  وإال  طاهـرًا، 

عريانا. يصّلي 
ثوب   /١٤٣/ فـي  الصـالة  فـي  واختلفـوا  (ومنـه) :  [م ٢٧٥]  [* ش] : 
المصّلي  على  والذي  األرض،  علـى  منه  والنجس  نجاسـة،  بعضه  في  واحد 
يزول  بأن  واعتل  الشافعي،  قال  كذلك  يجزيه،  ال  طائفة :  فقالت(٣)  طاهر؛  منه 

صالته. يجزيه  يقول :  أبو ثور  وكان  بزواله.  الثوب  فيزول 
المكنة  عند  يجزيه  ال  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
بائنًا  النجس  كان  إذا  يجزيـه،  إنه  قولهم :  فـي  يخرج  أنه  معي  يشـبه  وقد  لغيـره. 

قوٌل  وفي  كذلك.  الصالة  وتجزيه  يتحرى  الشـافعي :  فقال  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (١) في 
إلخ.  قول..  وفيه  منهما.  واحد  في  يصّلي  ال  وأبّي  ثور،  ألبي  ثانٍ 

به.  فيصّلي  الطاهر  ينجس  إنه  الشرع :  بيان  (٢) في 
يجزيه.  أبو بكر :  وقال  يجزيه.  ال  الشافعي :  قال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
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وهو  بعضه  عليه  صّلى  الـذي  الشـبه(٢)  على  يخرج  ذلك  ولعل  المصّلي،  عـن(١) 
األول. القولين  معنى  وأصح  الشبه،  في  ـ عندي ـ  صح  وقد  نجس، 

منه  طرف  في  الذي  البساط  في  يختلفون  أعلمهم  وال  [م ٢٧٦](٣)  [* ش] : 
منه. الطاهر  على  تجزي  الصالة  أن  نجاسة 

ركعتين  عريانًا  فيصّلي  ثوبًا  يجد  ال  المسـافر  الرجل  في  واختلفوا  [م ٢٧٧] 
فاسـدة،  صالته  النعمان :  فقال  ثوبًا؛  وجـد  ثم  وتشـهد  التشـهد  قدر  فيهما  فقعد 
الشـافعي :  قول  وفي  تامة.  صالته  ومحمـد :  يعقوب،  وقـال  الصـالة.  ويسـتقبل 

صالته. ويتم  يستتر 
إذا  صالته  يعيد  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
قولهم  في  ـ عندي ـ  ينساغ  وال  به.  إال  تجوز  ال  ما  منها  عليه  بقي  ما  أتم  يكن  لم 
وأتمها  صالته  ابتدأ  إن  حـال،  على  الوقت  فوت  يخاف  يكون  أن  إال  هـذا،  غيـر 
على  ـ عندي ـ  ينساغ  فإنه  الوقت،  في  منها  عليه  بقي  ما  قضى  اللباس  هيئة  على 
الوقت  في  كان  إذا  مضـى  ما  له  ويتم  باللباس،  صالتـه  من  بقي  ما  يتـم  أن  هـذا 
فوت  من  والبد  الوقت،  فـي  بقي  ما  حال  على  يتـم  ال  كان  وإن  الصـالة،  إتمـام 

باللباس(٤). الصالة  بدل  عليه  يثبت  أن  ـ عندي ـ  وخرج  الوقت، 

المصّلى.  على  الشرع :  بيان  (١) في 
وقد  نجس،  وهو  بعضه  على  صّلى  الذي  السـمة  على  يخرج  ذلك  ولعل  الشـريعة :  قاموس  (٢) في 

األول. القولين  معنى  وأصح  السمة،  في  ـ عندي ـ  اضطر 
العرب :  لسان  وفي   .٤١٨/٣٢ العروس،  تاج  الزبيدي :  انظر  الخوص؛  من  حصير  هي  والسمة 

 .(٥٠٠/١٣ سمه،  (مادة  ْفرة  بالسُّ شبيهًا  يجعل  يجمع  ثم  ُيَسفُّ  ُخوٌص  َهُة  مَّ والسُّ
على  رجل  فصّلى  نجاسة  بعضه  في  البساط  في  وقال  ومنه :  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 

جائز.  أنه  منه  الطاهر 
 .٢٠٩/٢٠ - ٢١٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٤٣/١٢ - ١٤٤ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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النجاسات : من  والنعال  الخفاف  تطهير  باب ١٥ -]   (٣٣٦/١ - ٣٣٧ [(م ٢٧٨، 
الرطب؛  القذر  خفه  أو  بنعله  يطأ  الرجل  في  العلم  أهل  اختلف(١)  [* ش] : 
األوزاعي،  قول  هذا  فيه،  ويصّلي  بالتراب  ذلك  يمسح  أن  يجزيه  طائفة :  فقالت 
لهما  التراب  والنعل :  الخف  في  فقال  ونعله؛  بخفه  أو  بقدميه  يطأ  أن  بين  وفرق 
السيف  في  أحمد  وقال  بالماء.  غسلهما  إال  يجزي  ال  القدمين :  في  وقال  طهور. 
وكان  أثر.  فيـه  يبق  لم  إذا  فيـه  يصّلي  حار  وهـو  الرجل  يمسـحه  الـدم :  يصيبـه 
بوالً.  أو  غائطًا  يكون  أن  إال  باألرض  مسحهما  جائز  األقذار :  في  يقول  إسحاق 
وال  ريحا  له  يجد  ال  حتى  باألرض  مسحه  إذا  والنعل :  الخف  في  أبو ثور  وقال 
أو  النعل  يمسـح  النخعي  وكان  إلــّي.  أحب  والغسـل  يجزيه،  أن  رجـوت  أثـرًا 
عروة  قال  وهكذا  بالقوم.  فيصلي  المسجد  باب  عند  السرقين  في  يكون  الخف 
توضأ  رجل  في  سـفيان  وقال  فيها  ويصّلي  يمسـحها  الروث :  يصيبها  النعل  في 
يتم  لم  رجل  بمنزلة  وهو  يتيمم،  قال :  ماء،  يجد  ولم  نتن  في  رجله  انغمست  ثم 

أو  بخفه  يطأ  الرجل  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  اإلشـراف) :  كتاب  (ومن  وغيره :  الشـرع  بيان  (١) في 
بالتراب  يمسـحه  أن  يجزيه  األوزاعي  فقال  الرطب،  العذرة))  الشـريعة :  قاموس  ((في  القذر  بنعله 
الشـرع :  بيان  وفي  الشـريعة.  وقاموس  المصنف  في  ((هكذا  والقدمان   /١٨٨/ قال  فيه.  ويصلي 
جائز  وهو  فيمسـحه  الدم  يصيبه  السـيف  في  وقال  بالماء.  غسـلهما  إال  يجزيهما  ال  والقمصان)) 
يكون  أن  إال  األرض  في  مسحها  جائز  األقدام  في  إسحاق  وقال  أثر.  فيه  يبق  لم  إذا  به  يصّلي  أن 
رائحًا  له  يجد  ال  حتى  باألرض  يمسحه  أن  يجزيه  والنعل  الخف  في  أبو ثور  وقال  بوالً.  أو  غائطًا 
يجد  ولم  نتن  في  رجله  اغتمست  ثم  توضأ  رجل  في  الثوري  وقال  إلي.  أحب  والغسل  أثرا،  وال 
مسـحه  نتن  الوضوء  مواضع  من  شـيئا  أصاب  إذا  وضوءه  يتم  لم  رجل  بمنزلة  هو  يتيمم،  قال :  ما 
فهذا  ماء،  بغير  تطهر  ال  بالماء،  تطهر  كلها  النجاسات  أن  ثانٍ  قوٌل  وفيه  الماء.  بمنزلة  كان  بالتراب 
يجزي،  فحك  فيبس  والمنّي  والدم  والعذرة  الروث  يصيبه  الخف  في  النعمان  وقال  الشافعي.  قول 
وقال  المنّي.  في  إال  يبس  وإن  يغسله  حتى  يجزيه  ال  والثوب  يغسله،  حتى  يجزه  لم  رطبًا  كان  وإن 
وقال  خاصة.  المنّي  فـي  إال  وغيره  الخف  من  موضعه  يغسـل  حتى  اليابس  في  يجزيـه  ال  محمـد 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  يبس.  وإن  يغسله  حتى  يجزيه  ال  الخف  يصيب  المنّي  في  محمد : 
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بالتراب  مسحه  نتن  والتيمم  الوضوء  مواضع  من  شيئًا  أصاب  وإذا  قال :  وضوءه. 
الماء. بمنزلة  وكان 

الشافعي.  قال  كذلك  بغيره،  تطهر  ال  بالماء  تطهر  كلها  النجاسات  طائفة :  وقالت 
الخف  في  النعمان  وقـال  سـواء.  والثوب  النعل  في  البول  فـي  يقـول  الثـوري  وكان 
رطبًا  كان  وإن  يجزيه،  قال :  فحكه،  فيبس  المنّي  أو  الدم  أو  العذرة  أو  الروث  يصيبه 
وقال  المنّي.  في  إال  يبس  وإن  يغسله  حتى  يجزيه  ال  والثوب  يغسله،  حتى  يجزه  لم 
في  إال  وغيره  الخف  في  موضعه  يغسـل  حتى  ـ أيضًا ـ  اليبس  في  يجزيه  ال  محمد : 
وإن  يغسـله  حتى  يجزيه  ال  البول :  يصيبه  الخف  في  أبو حنيفة  وقال  خاصـة.  المنـّي 
يجزيه  ال  قـال :  فيحته  الدم  أو  العـذرة  يصيبه  الثـوب  في  محمد  كتـاب  وفـي  يبـس. 
الدم  الخف  أو  النعل  أصاب  فإن  العذرة،  مثل  والبغل  الحمـار  روث  وكذلك  ذلـك. 
فيه.  يصّلي  أن  وله  ذلك،  يجزيه  باألرض  الرجل  فمسحه  فجف  الروث  أو  العذرة  أو 
مسـحه  فإذا  جلد  النعل  ألن  قال :  والثوب؟  النعل  اختلف  أين  فمـن  له :  قلت  قـال : 

فيه. فيبقى  ينشفه  الثوب  ألن  هكذا؛  ليس  والثوب  منه،  القذر  ذهب  باألرض 
نَّة. السُّ عليه  دّلت  موضع  إال  بالماء،  إال  النجاسات  تطهر  ال  أبو بكر :  قال 

والنعل  الخف  إن  ـ :  ـ عندي  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أبو سعيد :  قال 
حتى  األرض  سحقته  أو  التراب،  وهو  باألرض  وسـحق  تنجس  إذا  أشـبهها  وما 
ذلك  أن  النجاسـات  من  كان  ومـا  والعرف،  واألثر  العيـن  ذهاب  إلـى  اسـتحال 

بالماء. تطهيره  عن  يجزي 
والثياب  األبدان  وأما(١)  األشياء.  من  شيء  كل  بالماء  إال  يطهر  ال  قيل :  وقد 
فإزالة  المـاء  عدم  إذا  أنـه  إال  الغسـل،  بغيـر  تطهر  إنهـا  قولهم :  فـي  أعلـم  فـال 

وأما  قولهم.  معاني  األول  القـول  ولعل  األشـياء  من  شـيء  ..كل  والمصنف :  الشـرع  بيان  (١) فـي 
إلخ.  األبدان.. 
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معنى  في  ثابت(١)  غيره  أو  تراب  من  عليه  قدر  بما  والثوب  البدن  من  النجاسات 
عن  التيمم  معنى  ثبـت  الماء  عدم  إذا  ألنه  أصحابنـا؛  قول  من  االتفاق  يشـبه  مـا 
بما  إزالتها  مـع  النجاسـات  من  الطهارة  ولمعنى  الوضوء،  في  الطهـارات  حكـم 
عليه  يقدر  ال  بما  إال  عنه  فيه  يستحل  وال  فيه،  التعبد  وجه  كان  ذلك  ألن  يمكن؛ 

دينه(٢). من  شيء  في  به  القيام  يعدم  مما  بشيء  القيام  تكلف  وال  أعدمه  وما 

القذرة : األرض  في  يمشي  المتطهر  باب ١٦ -]   (٣٣٨/١ - ٣٣٩ [(م ٢٧٩، 
المطر  طين  في  خاض  أنه  أبي طالب  علي بـن  عن  روينا  (ومنـه) :  [* ش] : 
عباس  وابن  مسـعود،  ابن  وعن  رجليـه.  يغسـل  ولم  فصّلى  المسـجد  دخل  ثـم 
وهو  خرج  ثم  توضأ  بمنى  عمـر  ابن  ورئي  موطى(٣).  من  يتوضأ  ال  قـاال :  أنهمـا 

يتوضأ. ولم  فصّلى  المسجد  دخل  ثم  وطئ،  ما  فوطئ  حاف 
المطر  طين  خـاض  إذا  الرجلين  غسـل  وال  عليه  وضـوء  ال  أن  رأى  وممـن 
والشـعبي.  المسـيب،  وابن  مقرن(٤)،  معقل بن  وعبد اهللا بـن  واألسـود،  علقمـة، 
قال  وبه  التابعيـن].  مـن  جماعة  قول  [وهـو  وصّل.  امسـحهما  الحسـن :  وقـال 
أنه  عطاء  عن  روينا  وقد  العلـم.  أهل  عوام  قول  وهو  الرأي،  وأصحـاب  أحمـد، 

رجليه. يغسل  كان 

النعل  نجاسة  في  موضع  وفي  االتفاق،  يشـبه  ما  في  غيره  أو  تراب  ..من  الشـريعة :  قاموس  (١) في 
فيه،  اختلف  فقد  األرض  يلي  مما  طهارتهـا  وأما  بالغسـل،  إال  تطهر  فال  باطنها،  في  كانـت  إذا 

المصنف.  من  الذي  انقضى  حكه.  أو  به،  مشى  األرض،  سحقته  إذا  يجزيه  أن  وأحب 
قاموس  السـعدي :  ج١٢٥/٣.  مج٢،  المصنـف،  الكندي :   .١٨٨/٧ الشـرع،  بيـان  (٢) الكنـدي : 

 .٢٧٦/١٤ الشريعة، 
ولم  وطئ  ما  بمنى  حافـي  وهو  عمر  ووطئ  وطئ.  ..من  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٣) فـي 

يتوضأ. 
إلخ.  والمسيب..  معروف  الشريعة : بن  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 



ÜÉ«ãdGh ¿GóHC’G äGQÉ¡W ÜÉàc ``` 8∫hC’G AõédG
267

على  واألشياء  أعلم،  واهللا  االستحباب،  على  منه  عندنا  وهذا  أبو بكر :  قال(١) 
دليل  أنس  حديث  وفي  ذلك،  فيزال  قائمًا  عينًا  بعينه  نجسـًا  يوجد  حتى  الطهارة 
وطهره  يضره  لم  بول  فيه  كان  وإن  وخالطه  الماء  عليه  غلب  إذا  الطيـن  أن  علـى 
إلى  قام  ثم  حاجته  فقضى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أتى  أعرابيًا  «إن  مالك :  أنس بن  يقول  الماء. 
فرغ  حتى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فكفهم  النـاس،  به  فصاح  فيـه،  فبال  المسـجد  جانـب 

األعرابي». بول  على  فصّب  ماء  من  بذنوب  أمر  ثم  األعرابي 
إذا  الماء  أن  على  البول  يطهر  الماء  من  الدلـو  جعل  لما  فدل  أبو بكر :  قـال 
على  غلب  كثر  إذا  المطـر  ماء  فكذلـك  للماء،  الحكم  أن  النجاسـة  علـى  غلـب 
ذلك  طيـن  حكـم  كان  الموضـع  طهـر  وإذا  الموضـع،  فطهـر  النجسـة  األرض 

واهللا أعلم. الطهارة،  حكم  الموضع 
اهللا. شاء  إن  العدل  معاني  على  يخرج  أنه  ـ عندي ـ  هكذا  أبو سعيد :  قال 

ولو  وضوؤه  انتقض  إذن  بغير  متوضئ  وهو  قوم  على  دخل  من  أن  وسمعنا 
ذلك(٢)(٣). له  أباحوا  قد  القوم  أولئك  كان 

المشركين : ثياب  في  الصالة  باب ١٧ -]   (٣٣٩/١ - ٣٤٠ [(م ٢٨٠ - ٢٨١، 
ثياب  في  الصالة  في  واختلفـوا  اإلشـراف) :  كتاب  (مـن  [م ٢٨٠]  [* ش] : 
ما  جائزة  كلها  الصبيان  ثياب  وفي  فيها  الصالة  منهم :  طائفة  فقالت  المشـركين؛ 
ومحمد.  ويعقوب،  والنعمان،  والشـافعي،  الثوري،  قول  هذا  نجاسـته،  تعلم  لم 

إيجابًا.  ال  استحبابًا  منه  هذا  يكون  أن  ويشبه  أبو بكر :  قال  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (١) في 
إلخ.  أبو سعيد..  قال  نقول.  العلم  أهل  بقول  وعمالً 

قوم..  على  دخل  من  أن  (وسـمعنا  العبارة  أن  ويبدو  الشـريعة،  وقاموس  الشـرع  بيان  في  (٢) هكذا 
واهللا أعلم.  الكالم،  بسياق  لها  عالقة  ال  إذ  أبي سعيد؛  قول  من  ليست  إلخ) 

 .٢٨٠/١٦ - ٢٨١ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٨٠/٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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النعمان  وَكِره  والسـراويل.  األزر  ثم  ثيابهم  توقـى  لو  أحب(١)  الشـافعي  أن  غيـر 
في  صّلى  إن  قال :  يعقـوب  أن  إال  صاحباه،  قال  وكذلـك  والسـراويالت.  األزر 

نجاسة. يعلم  لم  إذا  ذلك  أجزأ  والسراويل  اإلزار 
ذلك  كره  الكافر،  جلـد  على  الذي  الثوب  في  يصّلـى  أن  طائفـة  وكرهـت 
إسـحاق  وكان  والرداء.  الطيلسـان  مثل  ثيابه  فوق  الذي  فـي  ورخص  أحمـد، 
مما  ثيابهم  فـي  المسـلم  صّلى  إن  وكذلك  ثيابهم،  جميع  تطهيـر  أرى  يقـول : 
يلبسـه  لكافر  كان  ثوب  في  صّلى  إذا  مالك :  وقال  يطهرونها.  منهم  يشـترونها 
ما  يعيد  أن  عليه  وليـس  وقته،  في  كان  ما  الصلـوات  من  أعاد  حـال  كل  علـى 
مضى وقته. وكان الحسن يقول : ال بأس بالصالة في رداء اليهودي والنصراني.
أصابتها،  بنجاسـة  المرء  يوقن  حتى  الطهارة  على  كلها  الثياب  أبو بكر :  قال 

غيرهم. ومن  منهم  الثوب  نسج  من  سواء  مشرك،  وغير  مشرك  ثوب  وسواء 
ينسـجها  التي  الثيـاب  فـي  بالصـالة  بأسـًا  يـرى  ال  الحسـن  وكان  [م ٢٨١] 
وبه  به.  بأس  ال  الذمة :  أهل  نسجه  فيما  مالك  وقال  ونحوه.  السابري  المجوس 

الرأي. وأصحاب  الشافعي،  مذهب  على  وهذا  أحمد،  قال 
الثياب  سـائر  في  كالجـواب  الصبيـان  ثياب  فـي  والجـواب  أبو بكـر :  قـال 

يعني  والسراويالت،  االزرار  يتوقى  قال :  الشـافعي  أن  غير  الشريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (١) في 
يعقوب :  وقال  والسـراويالت.  االزرار  يكـره  وصاحباه  النعمـان،  وأما  المشـركين،  ثيـاب  مـن 
الكافر،  جلد  يلـي  الذي  الثوب  أحمد  وكره  نجاسـته.  يعلم  لم  إن  ذلك  فـي  يصلـي  أن  يجزيـه 
ثوب  في  مالك :  وقـال  ثيابهم.  جميع  يطهـر  إسـحاق :  وقال  والرداء.  الطيلسـان  في  ورخـص 
ما  يعيد  أن  عليه  وليـس  الثوب،  في  دام  ما  يعيد  فيـه  صّلى  وإذا  حال،  كل  علـى  يلبسـه  الكافـر 
الشـريعة :  قاموس  ((في  بنجسـه  الذي  الثوب  في  بالصالة  بأس  وال  أبو بكر :  قال  فيـه.  مضـى 
وثياب  الرأي،  وأصحاب  وأحمد،  والشـافعي،  مالك،  مذهب  على  فهذا  الذمة،  أهل  ينسـجه)) 

أبي العاص».  ابنة  أمامة  حامل  وهو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «صّلى  الثياب،  كسائر  الصبيان 
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واحتج  الشـافعي،  قول  [وهذا  نجاسـة.  تعلم  أن  إال  جائـز  كلهـا  فيهـا  والصـالة 
بحديث أبي قتادة : أخبرنا الربيع، ثنا الشافعي، أنا مالك، عن عامر بن عبد اهللا بن 
حامل  وهو  يصّلي  كان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «أن  أبي قتادة :  عن  سليم،  عمرو بن  عن  الزبير، 

أبي العاص»](١). ابنة  أمامة 
قول  في  ـ عندي ـ  فيخرج  القبلة  أهل  من  الصبيان  ثياب  أما  أبو سـعيد :  قال 
أنه  أعلم  وال  الحكـم،  طريق  من  نجاسـة  يعلم  لم  ما  به،  بـأس  ال  إنـه  أصحابنـا : 
عامة  ففي  يلبسـونها  التي  الذمة  أهل  ثياب  وأمـا  اختالفًا.  ذلك  في  بينهـم  يخـرج 
وأحكامهم  أحكامهـم،  أحكامها  وإن  بهـا،  يصّلى  ال  إنـه  عندي :  أصحابنـا  قـول 
فإن  الحكم  وأمـا  االحتياط،  طريـق  من  ـ عندي ـ  ويخـرج  النجاسـة،  ـ عنـدي ـ 
توجب  علة  فيه  أعلم  ال  مـا  هذا  نجاسـتها،  تعلم  حتى  طاهرة  األصل  في  الثيـاب 
حتى  التنـزه،  الذمة  أهل  ثياب  في  ـ عندي ـ  فيما  أصحابنا  عند  غلب  وإنما  غيره، 
بالصالة  بأس  ال  قال :  منهم  قائالً  أن  يـروى  حتى  االتفاق،  شـبه  قولهم  من  صـار 

منه. ذلك  يقبل  لم  إنه  فقيل :  نجاستها؛  تعلم  حتى  الحكم  على  بها   /١٠٩/
ذلك،  في  االختالف  معنى  أصحابنا  قـول  ففي  يعملونها،  التي  الثياب  وأمـا 

بها(٢). الصالة  إجازة  قولهم :  أكثر  ولعل 

البول(٣) : من  األرض  تطهير  باب ١٨ -]   (٣٤٠/١ - ٣٤١ [(م ٢٨٢ - ٢٨٣، 
من  بذنوب  «أمر  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  اإلشـراف) :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
فقضى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أتى  أعرابيًا  «إن  أنس :  [يقول  األعرابي».  بـول  على  فصّب  مـاء 

 .(١٧٥/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
 .٢٠٣/٢٠ - ٢٠٤ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٠٩/١٢ - ١١٠ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

ولم  الشرع،  بيان  في  عّما  بسيط  اختالف  وفيه  األوسط  كتاب  من  منقول  اإلشراف  كتاب  (٣) نّص 
المعنى.  يفسد  فيما  إال  إليه  نلتفت 
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فكفهم  النـاس،  بـه  فصـاح  فيه،  فبـال  المسـجد  جانـب  إلـى  قـام  ثـم  حاجتـه، 
بول  على  فصـبَّ  ماء  من  بذنـوب  أمر  ثم  األعرابـي،  فرغ  حتـى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

األعرابي».
طهر. البول  على  غالبًا  كان  إذا  يقول :  حرب  سليمان بن  وكان  [م ٢٨٢] 

أصحاب  أخبـار  مضـى  فيمـا  ذكرنـا  وقـد  نقـول،  وكذلـك  أبو بكـر :  قـال 
الخبر]. هذا  لظاهر  موافقة  وهي  المطر،  طين  في  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

الشافعي،  فكان  ويجف؛  الشمس  تصيبه  البول  موضع  في  واختلفوا  [م ٢٨٣] 
بالماء. إال  يطهر  ال  يقولون :  ثور  وأبو  وأحمد، 

عليه  يصّلى  وال  أثره،  وذهب  جف  إذا  عليه  يصّلى  أن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 
أثره.  ذهب  وإن  بول  عليه  بسـاط  على  يصّلى  أن  يجوز  وال  أثره،  يذهب  لم  إذا 
عن  األثر  ذهب  إذا  النجاسـة  تزيل  الشـمس  وقاال :  ومحمد،  النعمان،  قول  هذا 

طهورها. األرض  جفوف  قال  أنه  أبي قالبة  عن  روينا  [قد]  و  األرض. 
أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

في  أصحابنا  قول  معاني  في  مضى  ما  شـبه  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
الفصل(١). هذا 

والحائض : الجنب  عرق  باب ١٩ -]   (٣٤١/١ - ٣٤٢ [(م ٢٨٤ - ٢٨٦، 
[على]  العلم  أهل  عوام  أجمع  اإلشـراف) :  كتاب  (ومن  [م ٢٨٤]  [* ش] : 
المؤمنين  أم  وعائشـة  عمر،  وابن  عباس،  ابن  عن  وثبت  طاهر.  الجنب  عرق  أن 
والشعبي.  البصري،  والحسن  جبير،  وسعيد بن  عطاء،  قال  وبه  ذلك،  قالوا  أنهم 

 .٨٦/٧ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 



ÜÉ«ãdGh ¿GóHC’G äGQÉ¡W ÜÉàc ``` 8∫hC’G AõédG
271

طاهر.  الحائض  عـرق  يقولون :  وغيرهمـا  البصري،  والحسـن  عائشـة،  وكانـت 
من  كل  قول  وهـذا(١)  الرأي،  وأصحـاب  ثور،  وأبـي  الشـافعي،  قول  كله  وهـذا 

العلم. أهل  من  عنه  نحفظ 

كذلك  والمجوسـي  والنصراني  اليهودي  وعـرق  أبو بكر :  قـال(٢)  [م ٢٨٥] 
واهللا أعلم. نجس  ذلك  أن  على  يدلُّ  شيئًا  أعلم  وال  طاهر، 

إن  أصحابنا :  قـول  من  االتفاق  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
مشركان. معهم  والنصراني  واليهودي  مفسد،  نجس  المشرك  عرق 

طهارة  على  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نبي  عـن  الثابتة  ـنَّة  السُّ ودلَّت  أبو بكر :  قـال(٣)  [* ش] : 
أن  وثبت  ينجـس».  ال  المؤمن  هريـرة :  «إن  ألبي  قوله ملسو هيلع هللا ىلص  ذلـك  فمـن  الجنـب، 
حيضتك  قال :  «إن  حائض  إني  قالت :  الخمرة».  لعائشة :  «ناوليني  قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
على  تدلُّ  األخبار  هذه  وكل  حائـض»،  وهي  ترجله  «كانت  و  يدك»،  فـي  ليسـت 

والحائض. الجنب  عرق  طهارة 

االتفاق  معاني  في  يخـرج  أنه  فمعي  والجنب  الحائض  أما  أبو سـعيد :  قـال 
بنجاسة(٤)(٥). مّس  ما  إال  طاهر  عرقهما  إن  أصحابنا :  قول  من 

قولهم.  خالف  غيرهم  عن  واألحوص  الرأي  ..وأصحاب  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
نجسان.  ـ عندي ـ  والنصراني  اليهودي  عرق  أبو بكر :  قال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 
هريرة :  وأبي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قول  الجنب  طهارة  على  يدل  ومما  الشريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٣) في 
حيضتك  لعائشة :  «إن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قول  الحائض  عرق  طهارة  على  ويدل  ينجس»،  ال  المؤمن   «إن 

إلخ. أبو سعيد..  قال  كفك».  في  ليست 
 .(١٧٨/٢) األوسط  في  وهو  اإلشراف.  كتاب  في  موجود  غير  هذا  أبي بكر  وقول 

نجاسة.  من  ..مس  الشريعة :  قاموس  (٤) في 
 .٢١١/١٥ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧/٩ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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ابن  عن  حكي  فقـد  الحمار  عرق  فأمـا  أبو بكـر :  قـال(١)  [م ٢٨٦]  [* ش] : 
قال  وكذلك  بأسـًا.  الحمار  بعرق  يريـا  لم  أنهما  والثـوري  مالك،  عـن  المبـارك 

أصحابنا. عامة  وعليه  الشافعي،  قول  وهو  النعمان، 
حكي  وقد  بأسًا.  به  َيَر  فلم  الحمار  لعاب  عن  أيوب  سـألت  شـعبة :  وقال 
قال  عنه،  المبارك  ابن  رواية  خالف  الحمار  عرق  في  النعمان  عن  يعقوب  عن 
الدرهم  من  أكثر  منـه  الثوب  أصاب  إذا  ولعابهمـا :  والبغل  الحمار  عـرق  فـي 
وحكي  فاحشـًا.  كثيرًا  يكون  أن  إال  يعيد،  ال  يعقوب :  وقال  أعاد.  فيـه  فصّلـى 
إال  يعجبني  ال  الحمار :  لعاب  في  أحمد  وقال  ذلك.  قال  أنه  أبي ليلى  ابن  عن 

يتوقى. أن 
بنجس،  ذلـك  أن  علـى  داللـة  ال  إذ  نقـول؛  األول  وبالقـول  أبو بكـر :  قـال 

واهللا أعلم.
في  االختالف  معاني  أصحابنـا  قول  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
أنه  إال  اختالفـًا،  فيه  بينهـم  أعلم  فـال  صين  فإذا  يصـن،  لم  مـا  الحمـار  عـرق 
مثل  ولعابه  نجاسـته،  فيه  يصح  حتى  الحكـم  بمعنى  طهارته  والسـائر  طاهـر، 
ـ عندي ـ  يخرج  ذلك  فسـاد(٢)  قولهم  من  أعلم  ال  أني  إال   ، ـ عنـدي ـ  عرقـه 

كراهيته(٣).

عن  حكي  فقد  الحمار  عرق  وأما  اإلشراف) :  كتاب  (ومن  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (١) في 
لعاب  أيوب :  وقال  والشافعي،  النعمان،  قال  وبه  بأسًا،  به  يريان  ال  كانا  أنهما  والثوري  مالك، 
الحمار :  عرق  في  أحمد  وقال  الحمار.  عرق  في  النعمان  عن  فيه  اختلف  وقد  طاهـر.  الحمـار 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  به.  يتوضأ  أن))  إال  القموس :  ((في  أن  يعجبني   /١٠٧/ ال 
كراهيته.  يخرج  وذلك  فسادًا،  قولهم  في  أعلم  ال  أني  ..إال  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

 .٣١٧/١٤ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٠٧/٧ - ١٠٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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É¡«∏Y IÓ°üdG RƒéJ »àdG ™°VGƒªdG ÜGƒHCG ´ÉªL
: É¡«a IÓ°üdG øY »¡æªdG ™°VGƒªdGh

أن  على  ظاهرها  يـدل  التي  األخبـار  بـاب ٢٠ -   (٣٤٣/١ - ٣٤٤ [(م ٢٨٧، 
وعن  مسـاجد  القبور  اتخاذ  عن  النهي  باب ٢١ -  وطهور.  مسـجد  كلها  األرض 

والحمام] : المقبرة  في  الصالة 
في  وضع  مسـجد  أي  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «سـألُت  أبـو ذر :  يقـول(١)  [* ش] : 
كم  قلت :  قـال :  األقصى.  المسـجد  ثـم  الحـرام  قـال :  المسـجد  أوًال؟  األرض 

مسجد». فهو  فصل  الصالة  أدركتك  قال :  أين  ثم  سنة.  قال :  أربعون  بينهما؟ 
مسـجدًا  كلها  األرض  لي  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «جعلت  قال  قال :  حذيفة،  وقال 

طهورًا». لنا  تربتها  وجعلت 
مسـجدًا  طيبة  أرض  كل  لي  قال :  «وجعلت  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أنس،  [عـن 

وطهورًا»](٢).

قال :  «جعل  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  اإلشراف) :  كتاب  (من  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
المقبرة  إال  مسجد  كلها  قال :  «األرض  أنه  عنه  وجاء  وطهورًا»،  مسجدًا  طيبة  أرض  كل  لي  اهللا 
عباس،  وابن  أبي طالب،  علي بـن  عن  فروينا  المقبرة،  على  الصـالة  في  واختلفـوا  والحمـام»، 
فحكى  فيه  مالك  عن  واختلف  فيها،  الصـالة  كرهوا  أنهم  والنخعي  وعطاء،  عمـر  وعبد اهللا بـن 
ال  قال :  أنه  أبي مصعب  عـن  وحكى  المقابر،  في  بالصالة  بـأس  ال  قال :  أنه  عنه  القاسـم  ابـن 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  بالثابت  استدالالً  العلم  أهل  كره  ما  ذلك  نكره  ونحن  أبو بكر :  قال  ذلك.  أحب 

... أبو سعيد :  قال  قبورًا».  تتخذوها  وال  بيوتكم  في  صالتكم  من  قال :  «اجعلوا  أنه 
مولى بن  نافع  فقـال  للصالة،  بموضع  ليسـت  المقبرة  أن  علـى  دليل  هذا  قولـه  ففـي  (ومنـه) : 
ابن  ذلك  ورخص  أبو هريرة،  يومئذ  وإإلمام  البقيع  وسط  سلمة  وأم  عائشة،  على  صّلينا  عمر : 
وصّلى  بقبر،  يستتر  ال  أنه  غير  المقبرة  في  يصلي  كان  األسقع  وائلة بن  أن  وروينا   /٩٧/ عمر، 
المقبرة  في  الصالة  مالك  وأنس بن  الخطاب،  عمر بن  عن  وَكِره  المقابر،  في  البصري  الحسن 

الغنم.  ومرابض  اإلبل  معاطن  في  والصالة 
(٢) ما بين المعكوفين زيادة من األوسط (١٨١/٢) تتم بها المقابلة مع ما في بيان الشرع وقاموس الشريعة. 
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باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وعن الصالة في المقبرة والحمام :
والنصارى  اليهـود  اهللا  قـال :  «قاتـل  أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  ثبـت  [* ش] : 

مساجد». أنبيائهم  قبور  اتخذوا 
كلها  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «األرض  قال  قال :  أنه  الخدري  أبي سعيد  عن  وروي 

والحمام». المقبرة  إال  مسجد 
صالتكم  من  بيوتكم  في  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «اجعلوا  قال  قال :  عمر  ابن  [عـن 
على  دليل  قبورًا»  تتخذوها  قوله :  «وال  ففي  أبو بكر :  قال  قبـورًا».  تتخذوهـا  وال 
من  بيوتكم  فـي  قولـه :  «اجعلـوا  فـي  ألن  صـالة؛  بموضـع  ليسـت  المقبـرة  أن 
يدلُّ  قبورًا»  تجعلوها  وقولـه :  «وال  البيوت،  في  الصلوات  على  حثَّ  صالتكـم» 

المقبرة](١). في  جائزة  غير  الصالة  أن  على 
طائفة  فكرهت  المقبـرة؛  في  الصالة  في  العلم  أهـل  اختلف  وقـد  [م ٢٨٧] 
العاص،  عمرو بن  وابن  عباس،  وابن  علّي،  ذلك  كره  أنه  عنه  روي  وممن  ذلك، 

والنخعي. وعطاء، 
وذكـر  نجســة،  أرض  علـى  أحــد  يصـّلـي  ال  يقــول :  الشـافعي  وكان 
وما  وصديدهم  الموتى  بلحـوم  التراب  مختـلطة  المقبرة  ألن  فقال :  المقبـرة 
كرهت  فوقه  أو  ينبش  لم  قبر  جنب  إلى  رجل  صّلى  ولو  قـال :  منهم،  يخرج 
المقبرة  في  الصالة  يكرهـان  وإسـحاق  أحمد،  وكان  يعيد.  أن  آمره  ولم  لـه، 
مقبرة.  وال  حمام  في  يصلي  ال  أبو ثور :  وقال  قذرة.  أرض  وكل  والحـش(٢) 

الشـرع  بيان  في  ما  مع  المقارنـة  بها  تتـم   (١٨٣/٢) األوسـط  من  زيـادة  المعكوفيـن  بيـن  (١) مـا 
الشريعة.  وقاموس 

ألنهم  الخالء؛  بيت  عن  بـه  ويكّنى  البسـتان،  بالضم :  الحش   : (١٨٣/٢) األوسـط  محقق  (٢) قال 
 .(٣٩٠/١ (النهاية  بالبساتين  يتغوطون  كانوا 
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إعادة  فال  الحمـام  من  نظيف  موضـع  في  صّلـى  إذا  يقـول :  الشـافعي  وكان 
عليه.

«صّلينا  عمر :  ابن  مولى  نافع  قال  المقبرة،  في  الصالة  في  طائفـة  ورخصـت 
أبو هريرة،  عائشة  على  صّلينا  يوم  واإلمام  البقيع،  وسط  سـلمة  وأم  عائشـة  على 
غير  المقبرة  في  يصلي  كان  األسقع  واثلة بن  أن  وروينا  عمر».  ابن  ذلك  وحضر 

بقبر. يستتر  ال  أنه 
مالك؛  عن  المسألة  هذه  في  واختلف  المقابر.  في  البصري  الحسـن  وصّلى 
عن  وحكي  المقابـر.  في  بالصـالة  بأس  ال  قـال :  أنه  عنه  القاسـم  ابـن  [فحكـى 

المقابر](١). في  الصالة  أحب  ال  قال :  أنه  مالك  عن  أبي مصعب 
المقبرة  في  الصالة  كراهية  العلـم  أهل  من  األكثر  عليه  الذي  أبو بكـر :  قـال 

نقول. وكذلك  أبي سعيد](٢)  [لحديث 
المقبرة.  فـي  الصالة  في  الكراهية  معنـى  جاء  قد  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
صّلى  فإن  ضـرورة،  من  إال  بذلك  يأمرون  ال  إنهـم  أصحابنا :  قـول  بعض  وفـي 
عليه  إن  قولهم :  بعض  وفي  تامة.  صالته  إن  قولهـم :  بعض  ففي  هنالك؛  مصـلٍّ 
واألرض  األرض،  سائر  من  ألنها  صالته؛  إجازة  فعندي  ذلك  ثبت  وإذا  اإلعادة. 
على  اإلجماع  يوجب  معنى  فيها  يصح  لم  ما  نجاستها،  يعلم  لم  ما  طاهرة،  كلها 
الفاعل،  إلى  فذلك  التنـزه(٣)  في  وأما  الحكم،  بمعنى  أولى  فطهارتها  نجاسـتها؛ 
يكن  لم  إذا  اإلعادة  عليه  إن  قولهم :  أشبه  أنه  فمعي  قبر؛  على  الصالة  كانت  فإن 
فهنالك  الميت،  معنى  من  كان  إذا  صالته  إجازة  ـ عندي ـ  يخرج  وقد  عذر.  من 

 .(١٨٥/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
 .(١٨٥/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (٢) ما 

المقبرة.  في  ..وأما  الشرع :  بيان  (٣) في 
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أن  القبر  على  الصالة  كانـت  إذا  ويعجبني  طاهرًا.  كان  ولـو  بينهما  تحول  سـترة 
من  الذي  انقضى  ـ  مكـروه  ولكنه  قبر  على  صّلـى  من  على  نقـض(١)  وال  يعيـد. 

الشرع ـ(٢). بيان  كتاب 

معاطن  في  الصالة  عن  النهي  بـاب ٢٢ -   (٣٤٥/١ - ٣٤٨ [(م ٢٨٨ - ٢٩٤، 
عليها  يبسط  النجسـة  األرض  باب ٢٣ -  الغنم.  مرابض  في  الصالة  وإباحة  اإلبل 

بساط] :
وأذن  اإلبل  معاطن  فـي  الصالة  عن  نهى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  [* ش] : 

الغنم. مراح(٣)  في  بالصالة 
أصلي  فقال :  رجل  فجاء  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عند  جالسًا  «كنُت  سمرة :  جابر بن  [قال 

نعم»]. قال :  الغنم؟  مرابض  في  نصّلي  قال :  ال.  قال :  اإلبل؟  مبارك  في 
في  الصالة  إباحة  على  العلم  أهل  من  عنه  أحفظ  من  كل  وأجمع  [م ٢٨٨] 
كان  إذا  الغنم  مرابض  في  الصالة  أكره  ال  قال :  فإنه  الشافعي  إال  الغنم،  مرابض 
مرابض  في  يصّلـي  أن  رأى  أنه  عنـه  روينا  وممن  وأبعارها،  أبوالهـا  مـن  سـليمًا 
والحسـن  عمر  وعبد اهللا بن  سـمرة  جابر بن  اإلبل  أعطان  في  يصّلـي  وال  الغنـم 

ثور. وأبو  وإسحاق،  أنس،  ومالك بن  البصري، 

بعد  هي  وإنمـا  الموضع،  هـذا  في  الشـرع  بيان  في  موجود  غيـر  إلـخ)  نقـض...  (وال  (١) العبـارة 
والفقرة  نقض..)،  وال  قال :  غيره :  ومن  (مسألة :  هكذا :  مبتدأة  فقرة  وفي  (ص١٠٠)،  صفحتين 
على  سعيد  ألبي  تعليق  عقب  أنها  إال  وسئل..)،  الكتاب :  غير  (ومن  هكذا :  مبتدأة  لها  السابقة 
أن  الشرع  بيان  عبارات  من  فهم  قد  الشريعة  قاموس  مؤلف  ولعل  اإلشراف.  كتاب  مسائل  أحد 

واهللا أعلم.  الموضع،  هذا  في  فذكره  أبي سعيد  كالم  من  نقض..)  وال  (قال : 
 .١٧٧/١٨ - ١٧٨ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٩٧/١٠ - ٩٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

تأوي  أي  ونحوها،  الغنـم  إليه  تروح  الذي  المكان  المـراح :   : (١٨٦/٢) األوسـط  محقق  (٣) قـال 
ليالً.  إليه 
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أنه  الزبير  ابن  وعن  فيه.  فصّلى  غنم  درب(١)  في  دخل  أنه  أبي ذّر  عن  وروينا 
محمد بن  ورخص  الغنـم.  دمن(٢)  في  عمر  ابن  وصّلـى  الغنم.  مراح  فـي  صّلـى 

ذلك. في  أبي رباح  وعطاء بن  والنخعي،  سيرين، 
جابر بن  عـن  فروينا  اإلبـل؛  معاطن  فـي  الصـالة  فـي  [واختلفـوا  [م ٢٨٩] 
نهاه  أنه  عمرو  عبد اهللا بن  وعن  اإلبل».  أعطان  في  نصّلي  ال  «كنا  قال :  أنه  سمرة 
أن  بأسـًا  يرون  ال  العلماء  كان  مكحول :  وقـال  الحسـن.  ذلك  وكره  ذلك.  عـن 
قول  وهذا  اإلبـل،  أعطان  فـي  يصّلى  أن  ويكرهون  الغنـم،  مرابـض  فـي  يصّلـى 
فيه  موضع  في  يصّلى  أن  أحمد  ورخص  وأحمد.  ثور،  وأبي  وإسـحاق،  مالك، 
تأوي  التي  فيهـا،  الصالة  عن  نهي  التي  اإلبـل  معاطن  يكن  لـم  إذا  اإلبـل  أبـوال 
عن  وحكي  اإلبل.  معاطن  في  صّلى  إذا  اإلعادة  عليه  يقول :  وكان  بالليل،  إليهـا 
أبي شيبة  ابن  قال  يجزيه.  قال :  اإلبل،  أعطان  في  صّلى  رجل  عن  ُسئل  أنه  وكيع 
اإلبل  أعطان  في  يصلي  كان  أنه  جندب  عن  روينا  وقد  شـيئًا.  صنع  ما  أبو بكر : 
الشـافعي  وكان  الجعفي]](٣).  جابر  حديث  ومن  يثبت،  [[وال  الغنـم،  ومرابـض 
موضع  في  يكن  فلم  فيها  رجل  صّلى  فإن  اإلبل،  معاطن  في  يصّلـى  وال  يقـول : 
تامة،  فصالته  وأبوالها  أبعارهـا  من  شـيء  ركبتيه  موضع  وال  سـجوده  وال  قيامه 

االختيار]. على  نهيه  كان  وإن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  لنهي  له؛  ذلك  وأكره 
عن  فيه  خبر  ال  إذ  البقر؛  مراح  في  جائزة  والصالة  أبو بكر :  قال(٤)  [م ٢٩٠] 

الواسع،  السكة  باب  بالفتح :  درب  اإلشراف :  كتاب  محقق  وقال  زرب.  وغيره :  الشرع  بيان  (١) في 
العرب٣٦٠/١).  (لسان  ومدخل  ممر  أي 

دمنت  يقال :  البعـر،  وفتحها :  الميم  وتشـديد  الدال  بكسـر  دِمَّن  اإلشـراف :  كتاب  محقق  (٢) قـال 
العرب١٤/١٧).  (لسان  فيه  بعرت  أي  المكان  الماشية 

 .(١٩٠/٢) األوسط  من  زيادة  المزدوجين  المعكوفين  بين  (٣) ما 
أدركتك  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «أين  بقول  استدالًال  الغنم؛  مراح  في  جائزة  أبو بكر :  قال  الشرع :  بيان  (٤) في 

ومالك.  عطاء،  قال  وبه  مسجد»،  فهو  الصالة 
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قوله 0 :  جملة  في  داخل  ذلك  [وكل  ذلك،  عن  نهى  أنه  على  يدلُّ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
فممن  إجماع](١).  وال  بخبر  عنه  خـارج  غير  مسـجد»  فهو  الصالة  أدركتك   «أين 

ومالك. عطاء،  البقر  مراح  في  الصالة  رأى 
األنعام  مواضع  في  أصحابنا  قول  من  الكراهية  أكثر  أن  معي  أبو سعيد :  قال 
لغيرها.  المكنة  عند  ترخيصـًا  فيها  بالصالة  قولهم  من  أعلم  وال  اإلبـل،  معاطـن 
أنهم  الفصل  هذا  في  أعلم  وال  أرخـص،  أنه  فعندي  والبقر؛  الغنم  مرابـض  وأمـا 
نجاسة  ذلك  من  شيء  في  يصح  أن  إال  االتفاق،  بمعاني  ذلك  من  شيئًا  يفسدون 

الطهارة. حكم  عليها  يأت  لم  أبوالها  من 
يحول  كان  إذا  اإلبل  معاطن  في  للصالة  كراهيتهم  معنى  ـ عندي ـ  ويخـرج 
بعض  في  يكون  مما  وأشـباهه  البعر  مثل  كان  إذا  وأمـا  واألرض،  المصلـي  بيـن 
على  فرقًا  األنعام  سـائر  وبين  ذلك  بين  أجد  فال  بعضها؛  في  يكون  وال  األرض 
وحكم  أبعارها،  وال  األنعام  أرواث  من  لشيء  فسادًا  منها(٢)  أعلم  فال  حال،  كل 
من  وأبعد  المكنة  عنـد  أنزه  كانت  وكلما  نجاسـتها،  تعلم  حتـى  طاهـرة  األرض 

الصالة(٣). هنالك  يكون  أن  أفضل  كان  الريب 
موضع  في  يصّلي  الرجل  فـي  اختلفوا  الكتـاب) :  (ومـن  [م ٢٩١]  [* ش] : 
نجس].  ثوبه  وفي  صّلى  من  [بمنزلة  الوقت  في  دام  ما  يعيد  مالك :  فقال  نجس؛ 

الوقت. وبعد  الوقت  في  يعيد  الشافعي :  وقال 
ال؟  أم  نجاسـة  أصابته  هل  موضع  في  شـك  وإذا  أبو بكـر :  [قـال  [م ٢٩٢] 

 .(١٩٠/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
زائدة.  الكلمة  ولعل  منهما.  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٣١٥/٥ المصنف،  الكندي :   .٩٧/١٠ - ٩٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
 .١٧٩/١٨ - ١٨٠
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بنجاسة  يوقن  حتى  الطهارة  على  األشـياء  ألن  بالنجاسـة؛  يوقن  حتى  عليه  صّلى 
عليه]. الصالة  فتحرم  فيه،  حلت 

بسـاطًا  عليها  فبسـط  نجسـة  األرض  كانت  وإذا  أبو بكـر :  قـال(١)  [م ٢٩٣] 
وإسـحاق.  والشـافعي،  ومالك،  واألوزاعي،  طـاوس،  قول  وهـذا  عليه،  صّلـى 
عذرة  وال  بوالً،  يـرى  وال  بالثوب،  يعلق  ال  وكان  عليـه  بسـط  إذا  أحمد :  وقـال 

فجائز. بعينه؛ 
نجاسة  موضع  على  يصّلى  أن  يمنع  أحدًا  أعلم  وال  أبو بكر :  قال  [م ٢٩٤] 
وحكم  المصّلي.  تصيـب  أن  النجاسـة  يمنع  ترابًا  عليه  صير  أو  بناء،  عليهـا  بنـى 

سواء. كثيره  وحكم  النجاسة  وبين  المصّلي  بين  يحول  الذي  الحائل  قليل 
قال أبو سـعيد : معي أنه يخرج في قول أصحابنا : إنـه إذا صّلى في موضع من 
األرض نجس في حال ضرورة، ما لم يكن ينجسه(٢) ويلصق به أن صالته تامة؛ ألنه 
قد صّلى بمـا كان مخاطبًا بـه. وال يبعد ما قال مـن قولهم : إذا أمكـن غير ذلك من 

األرض أن يشبه لزوم اإلعادة على كل حال، وأصل معنى الحكم أنه قد صّلى(٣).

والكنائس : البَِيع  في  الصالة  باب ٢٤ -]   (٣٤٨/١ - ٣٤٩ [(م ٢٩٥ - ٢٩٦، 
فكرهت  والبيع؛  الكنائـس  في  الصـالة  فـي  واختلفـوا(٤)  [م ٢٩٥]  [* ش] : 

ومالك،  واألوزاعـي،  طـاووس،  وقال  الوقـت.  ..وبعد  الشـريعة :  وقامـوس  الشـرع  بيان  (١) فـي 
أبو بكر :  قـال  عليه.  يصلي  بسـاطًا  عليها  يبسـط  النجسـة :  األرض  فـي  وإسـحاق  والشـافعي، 

إلخ.  أبو سعيد..  /٩٨/قال  عليه.  يصّلي  كالبساط  النجاسة  أن  على  يجعل  التراب  وحكم 
إلخ.  صالته..  أن  به  ويصلي  يتحسبه  يكن  لم  ما  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

 .١٨٠/١٨ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٩٨/١٠ - ٩٩ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
فكان  والكنائس،  البِيع  فـي  الصالة  في  واختلفوا  (ومنه) :  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٤) فـي 
لرجل  الخطاب  عمر بن  وقـال  الضرورة،  أجل  من  فيها  الصالة  يكرهـون  ومالك  عبـاس،  =ابـن 
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ال  إنا  النصارى :  مـن  لرجل  عمر  قال  تماثيل.  فيهـا  كان  إذا  فيها  الصـالة  طائفـة 
فيها  الصالة  ومالك  عباس،  ابن  وكره  فيها.  التي  الصور  أجل  من  بيعكـم  ندخـل 
روي  فممن  الكنائس،  في  يصّلى  أن  طائفة  ورخصت  فيها.  التي  الصور  أجل  من 
يصّلى  أن  رخص  أنه  عباس  ابن  عن  وروي  أبو موسى.  كنيسة  في  صلى  أنه  عنه 
البصري،  الحسن  البيع  في  الصالة  في  رخص  وممن  القبلة.  استقبل  إذا  البيع  في 
وسـعيد بن  األوزاعي،  ورخـص  والنخعـي،  عبد العزيـز،  وعمر بـن  والشـعبي، 

والنصارى. اليهود  كنائس  في  يصّلى]  [أن  عبد العزيز 
قوله :  جملـة  في  [لدخولهـا  جائـزة؛  الكنائـس  فـي  الصـالة  أبو بكـر :  قـال 
من  صور  فيه  لوضـع  الدخول  ويكره  وطهـورًا»]،  مسـجدًا  األرض  لي  «جعلـت 

وغيرها(١). الكنائس 
في  للصالة  الكراهية  أصحابنا  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
كراهية،  أشـد  عندهم  الكنائس  أن  وأحسـب  اليهود،  وكنائس  النصارى  بيع 
وإن  عليه،  إعادة  فـال  البيعة  في  صّلى  إن  إنه  قولهـم :  في  يخرج  أنـه  ومعـي 
بحجر  معنى  أجد  وال  اختالفًا،  صالته  في  أن  فأحسـب  الكنيسـة  في  صّلى 

  ;   :   9 ﴿ وتعالى :  تبـارك  اهللا  قال  وقد  والبيع،  الكنائـس  في  الصـالة 
  F   E     D   C   B   A   @    ?   >   =   <
فـي  ثبـت  كمـا  البيـع  فـي  اهللا  ذكـر  ثبـت  فقـد  (الحـج : ٤٠)،   ﴾H    G
البيع  غير  فـي  والصالة  نجاسـتها،  يعلم  حتـى  طاهـرة  واألرض  المسـاجد، 

في  األشعري  أبو موسى  وصّلى  فيها،  التي  الصور  أجل  من  بيعكم  ندخل  ال  إنا  النصارى :  من 
في  ورخص  القبلة.  استقبلت  إذا  البيع  في  يصّلي  أن  رخص  أنه  عباس  ابن  عن  وروي  كنيسة، 

إلخ.  الصالة.. 
من  صور  فيه  موضع  دخـول  ..وُيْكره  الصواب :  ولعل  واألوسـط،  اإلشـراف  كتاب  في  (١) هكـذا 

الكنائس. 

=
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لهم  موطنًا  كانت  إذا  الريب،  معاني  من  يلحقها  لما  ؛  إلـيَّ أحـُب  والكنائـس 
بيوتهم(١). بمنزلة 

تقع  مـكان  على  الرجـل  صّلـى  إذا  أبو بكـر :)  قـال  (ومنـه :  [م ٢٩٦]  [* ش] : 
شـيء  عليها  يقع  ال  نجاسـة  صدره  وبإزاء  الطهارة  على(٢)  عليها  يسـجد  التي  أطرافه 
ثور. وأبي  الشافعي،  مذهب  على  وهذا  مجزئة،  فصالته  عليه]  [التي  ثيابه  أو  بدنه  من 

فاسـدة،  هذا  صالة  إن  أصحابنا :  قول  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
يصًلي  الذي  مسجده  فهي  فيها  يصّلي  التي  ثيابه  أو  بدنه  من  شيئًا  نال  حيثما  وإنه 
أنه  أعلم  وال  ذلك،  يمس  لم  ولو  ضرورة،  من  إال  طهارة  غير  في  يجوز  وال  فيه، 

أعلم(٣). واهللا  اختالفًا،  هذا  في  قولهم  معاني  في  يخرج 

فـي  العلـم  أهـل  اختـالف  بـاب ٢٥ -]   (٣٤٩/١ - ٣٥٢ [(م ٢٩٧ - ٢٩٩، 
والنجس : منها  الطاهر  واألرواث  األبوال 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األخبار  دلَّت  اإلشراف) :  كتاب  [* ش] : [م ٢٩٧] (ومن 
فيه،  يصّلي  الذي  والثوب  البدن  من  غسلها  يجب  نجسـة  آدم  بني  أبوال  أن  على 
الباب  هذا  ذكرنا  [وقد  الطعام،  يطعم  لم  الذي  الغالم  بول  [في]  عنه  روينا  ما  إال 

مضى]. فيما 
الغالم  بول  إن  أصحابنـا :  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
في  اختلف  وإنما  بولهم،  حكم  من  له  مخرج  وال  نجس،  فاسـد  يطعم  لم  الذي 
بمعاني  تطهيره  ولكن  نجـس،  وأنه  إال  تطهيره  في  اإلجماع  يثبـت  ولم  تطهيـره، 
النجاسات  طهارة  في  ـنَّة  السُّ يشبه  ـ عندي ـ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يروى  ما  االختالف، 

 .١٩٨/١٨ - ١٩٩ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٩٩/١٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
طاهرة.  عليها  يسجد  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

 .١٩٤/١٨ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٩٩/١٠ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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النضح  من  فيه  يجزي  ما  فيها  يجزي  أنه  النظر  في  يشبه  مما  الذوات(١)،  غير  في 
غير  في  النجاسـة  على  ثبت  إذا  الطهور(٢)  بالماء  والنضح  الصـب  ألن  والصـب؛ 

طهورًا. ثبت  إذا  االعتبار  في  لها  مزيل  ألنه  لها؛  مسـتهـلكا  ثبت  الذوات 
ال  [ما]  و  لحمـه  يؤكل  ما  بـول  فـي  واختلفـوا  (ومنـه) :  [م ٢٩٨]  [* ش] : 
أبي رباح،  عطاء بن  قول  هذا  ببوله،  بأس  فال  لحمه  أكل  ما  طائفة :  فقالت  يؤكل؛ 
[قال]  و  الزهري،  والغنم  اإلبل  أبوال  في  ورخص  والثوري.  النخعي،  وإبراهيم 
ورخص  والغنم.  والبقر  اإلبل  من  ذلك  يكره  ال  األبوال :  [في  األنصاري  يحيـى 
الرطب :  الروث  على  وطئ  فيمن  وقتادة  الحسن،  وقال  التيس.  بول  في  الشعبي 
وروي  تغسله.  ال  قال :  الشياه،  أبوال  في  الحكم  ورخص  ويصّلي.  قدميه،  يمسح 

والسرقين]. التراب  على  صّلى  أنه  أبي موسى  عن 
وكان  وحمـاد،  والحكـم،  أبو جعفـر،  الطائـر  ذرق  فـي  ورخـص  [م ٢٩٩] 
وقال  إعادة.  الدجاج  خرء  فيه  ثوب  في  صّلى  من  على  يرى  ال  البصري  الحسن 

فـ] ـافركه. يبس  إذا  الدجاج :  خرء  [في  حماد 
يؤكل،  لم  أو  لحمه  أكل  ما  نجسة  كلها  واألبوال  األرواث  طائفة :  وقالت(٣) 
اسـتثنى  أنه  عنه  حكي  وقد  الشـافعي.  قول  هذا  نجس،  كلها  الطير  ذرق  وكذلك 

الذات.  الشرع :  بيان  (١) في 
طهور.  بالماء  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

وقال  عنـده،  نجسـة  كلها  واألرواث  األبوال  يقـول :  الشـافعي  وكان  وغيره :  الشـرع  بيـان  (٣) فـي 
وقال  يغسله.  الشاة  بول  في  أبي سـليمان  حماد بن  وقال  يغسـل،  كله  البول  البصري :  الحسـن 
أبعارها  وكذلك  نجسة،  األنعام  من  لبنه  وشرب  لحمه  أكل  ما  أبوال  العلم  أهل  يرى  ال  مالك : 
ان  الرطبة  وأرواثها  الدواب  في  لحمه  يؤكل  ال  ما  أبوال  ويكرهون  غسلها  على  يستحثون  وهو 
أكل  ما  بأبوال  بأسـًا  يرى  ال  كان  أنه  مالك  عن  القاسـم  ابن  وحكى  الوقت،  فـي  كان  مـا  يعيـد 
الجيف  يأكل  الذي  الطائر  فـي  وقال  الثوب.  في  وقع  عن  وأرواثها  الجيف  يـأكل  ال  مـا  لحمـه 

الوقت.  خرج  إذا  يعيد  وال  الوقت  في  صالته  شيء  منه  ثوبه  في  كان  ما  يعيد  واألذى 
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يقول :  الشـافعي  وكان  عليه.  بالرش  وأمر  يطعم،  لم  الذي  الغالم  بول  ذلك  من 
من  أو  النـاس،  من  ذلـك  كان  البـول،  وال  الـروث،  وال  العـذرة  بيـع  يجـوز  ال 
نجسة،  كلها  إنها  واألرواث :  األبوال  في  الشافعي  كقول  أبو ثور  وقال  الدواب. 
البهائم  أبوال  يكره  وكان  يغسـل.  كله  البول  الحسـن :  وقال  يابسـًا.  أو  كان  رطبًا 

اغسله. الشاة :  بول  في  حماد  وقال  منها.  أصابك  ما  اغسل  يقول :  كلها، 
لحمه  أكل  ما  أبـوال  العلم  أهل  يرى  ال  قال :  مالـك،  قاله  ثالٌث  قـوٌل  وفيـه 
ذلك  مع  يستحسـنون  وهم  أبعارهـا،  وكذلك  نجسـًا،  األنعام  مـن  لبنـه  وشـرب 
يؤكل  ال  ما  أبوال  ويكرهون  بأسًا،  أبوالها  بشرب  باالستشفاء  يرون  وال  غسـلها، 
شرب  ويكرهون  الوقت،  في  كان  ما  يعيد  أن  الرطبة  وأرواثها  الدواب  من  لحمه 
كان  مالكًا  أن  القاسـم  ابن  [وحكى  عنه.  وهب  ابن  حكاية  هذه  وألبانها،  أبوالها 
في  وقع  إن  وأرواثهـا  الجيف  يأكل  ال  ممـا  لحمه  أكل  ما  بأبـوال  بأسـًا  يـرى  ال 
منه  ثوبه  في  كان  من  يعيد  واألذى :  الجيـف  تأكل  التي  الطير  في  وقـال  الثـوب. 
أحمد  ووقف  عليه.  إعادة  فال  الوقت  ذهب  فإذا  قال :  الوقت،  في  صالته  شـيء 
الدواب  بول  عن  ينـزه  مرة :  وقال  مرة.  لحمه  يـؤكل  ما  أبوال  في  الجـواب  عـن 
وقد  كذلـك](١).  إسـحاق  وقال  أشـد.  والحمار  البغل  ولكن  إلـّي،  أحـب  كلهـا 

الباب. هذا  في  أحمد  قول  اختلف 
وال  غسله  يجب  ال  طاهر(٢)  آدم  بني  بول  سوى  كلها  األبوال  طائفة :  وقالت 
أكل  ما  بول  بين  وليس  قال :  له،  التسليم  يجب  مما  ذلك  يوجب  أن  إال  نضحه، 
ذكر  وقد  بحجـة.  إال  تجب  ال  الفرائض  ألن  فـرق؛  لحمه  يـؤكل  ال  ومـا  لحمـه 
ما  إبراهيم :  لي  فقال  فتنحيت،  مني  قريب  بغل  بال  قال :  أنه  أبي معشر  مغيرة بن 

 .(١٩٧/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
نضحها..  وال  غسلها  يجب  ال  ..طاهرة  الصواب :  ولعل  واألوسط.  اإلشراف  كتاب  في  (٢) هكذا 

إلخ. 
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بول  على  بالرش  أمرا  أنهما  والزهري  عطـاء،  عن  روينا  وقد  أصابك.  لو  عليـك 
إذا  سـواء،  كله  والروث  الحمار  وروث  الفرس  روث  في  النعمان  وقـال  اإلبـل. 
أصاب  إذا  وكذلـك  فيه،  الصالة  تجـز  لم  الدرهم  مـن  أكثر  منه  الثـوب  أصـاب 
وقال  فاحشًا.  كثيرًا  يكون  أن  إال  يجزيه  ومحمد :  يعقوب،  وقال  والنعل.  الخف 
الحمار  وبـول  فاحشـًا.  كثيرًا  يكون  أن  إال  يفسـد  ال  الفرس :  بول  فـي  النعمـان 
ال  محمد :  وقال  ويعقوب.  النعمان،  قول  وهو  الدرهم،  من  أكثر  كان  إذا  يفسـد 
النعمان  وقال  لحمه.  يؤكل  ما  بول  ألنه  فاحشًا؛  كثيرًا  كان  وإن  الفرس  بول  يفسد 
الدرهم.  قدر  مـن  أكثر  منه  يفسـد  السـرقين  مثل  الدجاج  وخرء  البقر  أخثاء  فـي 
الكثير  محمد :  وقـال  خاصة.  الدجاج  خـرء  في  ومحمد  يعقوب،  قـال  وكذلـك 

فصاعدًا. الربع  الفاحش 
سائر  وأبوال  أبوالها  بين  فرق  وال  بنجسة،  ليسـت  اإلبل  أبوال  أبو بكر :  قال 
أو  بكتاب،  منها  شيء  نجاسة  تثبت  حتى  الطهارة  على  األشياء  أن  ومع  األنعام، 

إجماع(١). أو  ُسنَّة 

األبوال  جعـل  من  احتج  أبو بكـر :  قال   : (١٩٨/٢) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  كتـاب  فـي  (١) هكـذا 
اآلدميين  مأكول  ألن  بذلك؛  أولى  البهائم  فأبوال  نجسـة  كانت  لما  آدم  بني  أبوال  بأن  نجسـة  كلها 
البهائم  تعتلف  كان  ما  فـكان  نجسـا،  يخرج  حتى  الجوف  في  يتغير  ثم  حالالً  يدخـل  ومشـروبهم 
البهائم  أبوال  جعل  من  ويلـزم  أبو بكر :  قال  تأكل.  ما  تتوقى  ال  ألنها  بهـذا؛  أولى  السـباع  وتـأكل 
وأشعار  اإلبل  وأوبار  الغنم  أصواف  على  قياسًا  آدم  بني  شعر  يجعل  أن  آدم  بني  أبوال  على  قياسًا 
الباب  هذا  غير  في  مفرق  فرق  فإذا  اآلخر،  على  قياسا  الصنفين  أحد  يجعل  أن  جاز  إذا  هذا  األنعام، 
في  كذلك  وجب  اآلخر  على  قياسـًا  أحدهما  يجعل  أن  ومنع  كثيرة،  بفروق  واألنعام  آدم  بني  بين 
دالة  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الثابتة  واألخبار  اآلخر،  على  قياسًا  الصنفين  أحد  يجعل  ال  أن  الباب  هذا 

والغنم... البقر  أبوال  وبين  اإلبل  أبوال  بين  فرق  وال  اإلبل،  أبوال  طهارة  على 
األنعام  سـائر  وأبوال  أبوالها  بين  فرق  وال  اإلبل،  أبوال  طهـارة  على  يدّل  وهذا  أبو بكـر :  قـال 

إجماع.  أو  نَّة  سُّ أو  بكتاب  منها  شيء  نجاسة  تثبت  حتى  الطهارة  على  األشياء  أن  ومع 
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إن  أصحابنا :  قـول  من  االتفاق  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
أبوال  إن  جنسـه؛  أو  اسـمه،  من  مثلها،  هو  مما  أشـبهها  وما  كلها،  األنعام  أبوال 

ذلك. في  اختالفًا  بينهم  نعلم  ال  مفسد،  كله  ذلك 
بما  إال  طاهـرة،  إنهـا  يخرج  قولهـم  معانـي  فأكثـر  وأرواثهـا  أبعارهـا  وأمـا 
البغال  مـن  الدواب  جميع  أبـوال  وكذلك  غيرهـا،  لمعنى  العلـل  مـن  عارضهـا 
في  ترخيصًا  قولهـم  فـي  أعلم  فال  ذلـك،  أشـبه  ومـا  والخيـل  والحميـر   /٥٦/
لحمها،  كراهية  علـى  لالتفاق  األنعام؛  أبوال  مـن  أشـد  ـ عندي ـ  وهي  أبوالهـا، 
فيشـبه  أشـبهها  وما  الحمير  أرواث  وأما  األنعام.  لحوم  طهـارة  على  واإلجمـاع 
ذلك  يلحق  ـ عندي ـ  كان  وإن  وأبعارهـا،  األنعام  أرواث  قولهم  من  ـ عنـدي ـ 

الكراهية. من 
الناب  ذوات  مـن  الطير  مـن  والنواهش  الـدواب  من  السـباع  أخبـاث  وأمـا 
ذلك  إن  أصحابنـا :  قول  معنـى  في  االتفاق  فـي  ـ عندي ـ  فيخـرج  والمخالـب 
إذا  طريق  من  معلـول  ـ عندي ـ  وذلك  وأبوالـه.  وأخزاقه،  أخباثه،  كلـه؛  مفسـد 
غير  من  الطير  من  كان  ما  وأما  أمره،  على  أغلب  هو  مما  النجاسات  غذاؤه  ثبت 
قول  من  االتفـاق  معاني  أن  فعنـدي  لحمه؛  يـؤكل  مما  أشـبهها  ومـا  النواهـش، 
معنى  ثبت  إذا  يشـبه  وقد  بولـه،  في  واالختـالف  خزقه،  طهـارة  علـى  أصحابنـا 
في  ذلك  يشـبه  كان  فقد  لحمها؛  طهارة  لمعنى  الطير  هـذه  أبوال  في  االختـالف 
هذا  في  ومثله  المعنى  هذا  في  األنعام  في  ـ عندي ـ  ذلك  يشبه  لم  وإذا  األنعام، 
روعي(١)  وإال  نواهشـًا  يثبت  مما  الذوات  سـائر  أما  أبواله،  في  الطير  من  الجنس 
في  ـ عندي ـ  فيخرج  أشبهه  وما  الفأر  مثل  أحواله،  من  األغلب  على  للنجاسات 
وأبواله  أبوالـه،  فـي  ـ عندي ـ  يشـبه  وكذلك  اختالفـا،  ذلـك  أبعار  فـي  قولهـم 

واألوزاعي.  ..نواهشا  الشريعة :  قاموس  (١) في 
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في  أوحش  يكـن  لم  وإن(١)  األنعـام،  بأبوال  يلحق  مـا  وأقل  أوحـش  ـ عنـدي ـ 
من  األغلب  فـإن  الطاهر  الطيـر  من  كان  وإن  فهـو  األهلي  الدجـاج  أمـا  النظـر. 
أصحابنا :  قول  من  االتفاق  معانـي  خزقه  لحق  فلذلك  النجاسـات،  أكل  أحوالـه 
يخرج  لم  االعتبـار  في  الحـال  تلك  غير  علـى  شـيء  منه  ثبت  وإذا  نجـس،  إنـه 
يلحق  بما  مثله  فهو  الطير  من  أشبهه  وما  لحمه،  الطاهر  الطير  سائر  عن  ـ عندي ـ 

يلحقه(٢). ما  كمثل  بالمرعى  العلة  معاني 

يكن.  لم  إن  الشريعة :  قاموس  (١) في 
قاموس  السـعدي :   .٨١/٣ الطالبين،  منهـج  الشـقصي :   .٥٦/٧ - ٥٧ الشـرع،  بيان  (٢) الكنـدي : 

 .١١٥/١٧ - ١١٦ الشريعة، 



9¢†«ëdG ÜÉàc

الحائض : عن  الصالة  فرض  إسقاط  باب ١ -]   (٣٥٣/١ [(م ٣٠٠ - ٣٠١، 
العلم  أهل  أجمع  أبو بكر :  قال  اإلشراف) :  كتاب  (ومن  [م ٣٠٠]  [* ش] : 

حيضها. أيام  في  الحائض  عن  الصالة  فرض  إسقاط  على  بينهم]  اختالف  [ال 
قضاء  يلزمها  أن  جائز  فغير  عنها  الصالة  فرض  سـقط  وإذا  وإذا(١)  [م ٣٠١] 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  وثبت  طهرها،  بعد  الصالة  من  الحيض  أيام  في  عليها  يجب  لم  ما 

ذلك. على  دال  خبر 
إلى  فطر  أو  أضحـى  في  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «خرج  الخدري :  أبو سـعيد  يقـول 
ناقصات  من  رأيت  ما  تصدقن،  النساء  معشر  فقال :  يا  وانصرف  فصّلى  المصّلى 
ما  له :  فقلن  النساء.  معشر  يا  إحداكن  من  الحازم  الرجل  للب  أذهب  ودين  عقل 
شهادة  نصف  مثل  المرأة  شـهادة  قال :  أليس  رسـول اهللا؟  يا  وديننا  عقلنا  نقصان 
لم  المرأة  حاضت  إذا  وأليست  عقلها.  نقصان  من  فذاك  قال :  بلى.  قلن :  الرجل؟ 

دينها». نقصان  من  فذاك  قال :  تصم؟  ولم  تصل 

أن  وأجمعوا  عليها،  واجب  غير  الصالة  من  تركت  ما  قضاء  أن  على  واتفقوا  الشـرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  مضى..  ما  أبو سعيد :  قال  حيضها.  أيام  في  الصيام  من  تركت  ما  قضاء  عليها 
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حال  في  الصـوم  لها  يجوز  وال  عليهـا،  صـالة  ال  أن  فأخبـر  أبو بكـر :  قـال 
الجميع  ونفى  الطهر،  بعد  الصوم  عليها  أن  على  العلم  أهل  أجمع  ثـم  الحيـض. 
فرض  عنها  وسـقط  بإجماعهم،  عليها  الصوم  قضاء  فثبت  الصالة  وجوب  عنهـا 

التفاقهم. الصالة 
يشـبه  ما  أنه  معي  يخرج  ما  على  يتواطأ  قولهم  من  مضى  ما  أبو سـعيد :  قال 

أصحابنا(١). قول  في  ـ عندي ـ  هكذا  غيره :  قال  أصحابنا،  قول 

بنجس  ليست  الحائض  أن  على  الدليل  باب ٢ -   (٣٥٤/١ - ٣٥٥ [(م ٣٠٢، 
سؤرها]. من  والشرب  مؤاكلتها  يجوز  وأنه 

معها : والنوم  الحائض  مباشرة  باب ٣ -]   (٣٥٥/١ - ٣٥٦ [(م ٣٠٣، 
نسائه  من  المرأة  يباشر  «كان  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األخبار  ثبتت(٢)  [* ش] : 

حائض». وهي 
حائض». وأنا  يباشرني  ثم  أتزر  أن  يأمرني  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «كان  عائشة :  قالت 

 .٢٦٤/٥٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  كان  قالت :  أنها  عائشـة  عن  وثبـت  اإلشـراف) :  كتاب  (ومن  الشـرع :  بيـان  (٢) فـي 
ثم  أسفلها  اإليالج  دون  ما  على  إزارها  عائشة :  وقالت  حائض،  وأنا  يباشرني  ثم  أتزر  أن  يأمرني 
وسليمان بن  وطاووس،  وعطاء،  وشريح  المسـيب،  سـعيد بن  قال  المعنى  هذا  وبمثل  يباضرها، 
مباشرتها  في  ثور  وأبو  وإسحاق،  أحمد،  ورخص  والشافعي،  مالك،  قول  معنى  وهو  وقتادة،  يسار 
والشعبي،  عكرمة،  عن  القول  هذا  روينا  الَفْرج.  دون  إتيانها  في  الحائض  لزوج  طائفة  ورخصت 
الثوري :  وقال  يدخلـه،  وال  الَفْرج  على  تضعه  أن  بـأس  فال  الحكم :  وقال  وعطـاء،  وطـاووس، 
لو  إسـحاق :  وقال  الجماع،  دون  ما  وقال :  الفرج،  موضع  اتقى  إذا  زوجها  يباشـرها  أن  بأس  ال 
روي  ما  اتباع  أبو بكر :  معنا.قال  النخعي  عن  روينا  بأمر.  فيه  يكن  لم  فأنزل  الَفـْرج  دون  جامعهـا 

األذى.  موضع  اتقى  إذا  الَفْرج  دون  أسفلها  إتيانها  من  تحرم  وال  أعالها  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن 
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مع  «كنت  قالـت :  أمي  حدثتنـي  فقالـت :  سـلمة  أم  بنـت  زينـب  وروت 
لي :  فقال  الخميلـة،  مـن  فانسـللت  فحضت  الخميلـة(١)  فـي  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
في  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مع  ودخلت  حيضتي  ثياب  فلبسـت  نعم.  قلت :   أنفسـت؟ 

الخميلة».
فيما  قال  أنـه  الخطاب 3  عمر بن  عـن  وروينا  أبو بكـر :  قـال  [م ٣٠٣] 
حتى  تحته  ما  إلى  يطلعـن  ال  اإلزار :  فوق  ما  حائضًا  امرأتـه  من  للرجـل  يحـل 
المعنى  هذا  وبمثل  يباشرها.  ثم  أسفلها  على  إزارها  تشد  عائشة :  وقالت  تطهر. 
وقتادة.  يسار،  وسليمان بن  وطاوس،  وعطاء،  وشريح،  المسيب،  سعيد بن  قال 
يقول :  الشافعي  وكان  بأعالها.  شأنه  ثم  إزارها  تشد  يقول :  أنس  مالك بن  وكان 
أحمد،  ورخص  فوقـه.  ما  وإباحة  اإلزار،  تحـت  ما  اعتـزال  على  ـنَّة  السُّ دّلـت 
ما  قاال :  عباس ^  وابن  علّي،  عن  وروينا  مباشرتها.  في  ثور  وأبو  وإسـحاق، 
َفْرجها  على  كان  إذا  الحائض  مضاجعة  أباحت  أنها  سلمة  أم  وعن  اإلزار.  فوق 

خرقة.
عن  القول  هذا  وروينا  الَفْرج،  دون  إتيانها  الحائض  لزوج  طائفـة  ورخصـت 
وال  الَفْرج  علـى  يضعه  أن  بأس  ال  الحكـم :  وقال  وعطـاء.  والشـعبي،  عكرمـة، 
الثوري :  سفيان  وقال  فخذيها.  وبين  بطنها  على  يلعب  أن  الحسن :  وقال  يدخله. 
الجماع.  دون  ما  أحمد :  وقال  الدم.  موضع  أنقى  إذا  زوجها  يباشرها  أن  بأس  ال 
إن  النخعي :  وقال  بأس.  به  يكن  لم  فأنزل  الَفْرج  دون  جامعها  لو  إسحاق :  وقال 

حائض. وهي  إليتيها،  بين  أطعن  أني  لتعلم  عمران  أم 
واستعمالها. نَّة  السُّ اتباع  واألفضل  األعلى  أبو بكر :  قال 

كان  شـيء  أي  من  خمل  له  ثوب  كل  وهـو  القطيفة،  الخميلة :  اإلشـراف :  كتـاب  محقـق  (١) قـال 
 .(٢٣٥/١٣ العرب  ولسان  (النهاية٨١/٢. 
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ما  على  أنه  معي  يخرج  ما  على  يتواطأ  قولهم  من  مضى  ما  أبو سـعيد :  قال 
ذلك  يخرج  فال  الفرج  في  إنزاله  أراد  كان  فإن  الماء  إنزال  إال  أصحابنا  قول  يشبه 
من  اإلجازة  على  يخرج  ذلك  فكل  الفرج  دون  فيما  كان  وإن  عندهم،  يجوز  مما 

قولهم(١).

حائضاً : زوجته  أتى  من  كفارة  باب ٤ -]   (٣٥٧/١ - ٣٥٨ [(م ٣٠٤، 
فقالت  حائضًا؛  زوجته  أتـى  من  على  فيما  العلم  أهـل  اختلـف(٢)  [* ش] : 
وبه  عباس،  ابن  عن  القول  هذا  روينا  دينـار.  بنصف  أو  بدينار  يتصدق  طائفـة : 
قول  وفيه  دينار.  والنصـف  الدينار  في  مخير  هو  وقـال :  حنبل،  أحمد بن  قـال 
دينار.  فنصف  آخره  في  كان  وإن  فدينار،  الدم  فور  في  كان  إن  إنه  وهـو :  ثـانٍ، 
قال  وكذلك  عنـه.  الثابتـة  الرواية  وهـي  عبـاس،  ابن  عـن  القـول  هـذا  وروي 
كان  وإن  فدينار،  عبيطًا  الدم  كان  إذا  معناه  راهويه :  إسحاق بن  وقال  النخعي. 

 .٢٨٤/٥٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
فروينا  حائضًا  زوجتـه  أتى  من  أن  على  العلم  أهل  اختلـف  الكتاب) :  (ومن  الشـرع :  بيـان  (٢) فـي 
عباس  ابن  عن  وروينا  أحمد،  قال  وبه  دينار،  بنصف  أو  بدينار  يتصدق  قال :  أنه  عباس  ابن  عن 
قال  وبه  دينـار،  فنصف  آخره  فـي  كان  وإن  فدينار،  الـدم  أول  فـي  كان  إن  وهـي  ثانيـة،  روايـة 
ولم  الحيض  من  طهرت  وقد  وطئها  وإن  فدينار.  عبيطًا  الدم  كان  إن  إسـحاق :  وقال  النخعي، 
سـعيد بن  قال  خامس،  قول  وفيه  قتـادة،  قال  وبه  األوزاعي،  قـول  وهذا  دينـار،  فنصـف  تسـل 
لعله  امرأته  على  يقـع  الذي  على  ما  البصري :  الحسـن  وقال  رقبة،  عتق  عليـه  إن  وهـو :  جبيـر 
عطاء،  قول  هذا  اهللا،  ويسـتغفر  ماله،  في  عليه  غرم  ال  أن  وهو :  سـابع،  قول  وفيه  رمضان.  في 
أبي سليمان،  وحماد  وربيعة  زياد  وأبي  والزهري،  ومكحول  والشـعبي،  مليكة  وابن  والنخعي، 
ويعقوب.  والنعمان،  والشافعي،  الثوري،  وسفيان  سعيد،  وليث بن  ومالك،  السختياني  وأيوب 
بدينار  يتصدق  حائض  وهي  امرأته  يأتي  الذي  في  قال  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  قد  أبو بكر :  قال 
أن  يجز  لم  يثبت  ال  وإن  قول،  فيه  ليس  ثابتًا  يكن  فإن  اضطراب،  إسـناده  في  دينار،  بنصف  أو 

اختالف.  بال  غرمًا  حائضًا  امرأته  أتى  من  على  يوجب 
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فدينار،  الدم  في  وطئهـا  كان  إن  وهو :  ثالُث،  قوٌل  وفيـه  دينار.  فنصف  صفـرة 
األوزاعي.  قول  هذا  فنصف،  تغتسل  ولم  الحيض  من  طهرت  وقد  وطئها  وإن 
وفيه  تغتسـل.  أن  قبل  أصابها  إذا  دينار  ونصـف  للحائض،  دينار  قتـادة :  وقـال 
قوٌل  وفيه  جبيـر.  سـعيد بن  قول  هذا  رقبـة،  عتق  عليـه  إن  وهـو :  رابـٌع،  قـوٌل 
قال  كذلك  رمضان،  في  أهله  على  يقع  الذي  علـى  ما  عليه  إن  وهو :  خامـٌس، 
اهللا،  يستغفر  ولكن  ماله،  في  عليه  غرم  ال  أن  وهو :  سادٌس،  قوٌل  وفيه  الحسن. 
والشـعبي،  أبي مليكة  وابـن  ومكحول،  النخعـي،  وإبراهيم  عطـاء،  قـول  هـذا 
وأيـوب  أبي سـليمان،  وحماد بـن  أبي الزنـاد،  وابـن  وربيعـة،  والزهـري، 
والشافعي،  الثوري،  وسـفيان  سـعد،  والليث بن  أنس،  ومالك بن  السـختياني، 

ويعقوب. والنعمان، 
توجب  حجـة  الوقت  هـذا  إلـى  نعلـم  وال  نقـول،  وكذلـك  أبو بكـر :  قـال 

أعلم(١). واهللا  الكفارة، 
موضع  على  يـدلُّ  معنى  وال  غلـط،  كلـه  هذا  أن  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
ذلك  يشـبه  ال  ألنه  الحيض؛  في  امرأته  وطئ  فيمن  كثير،  وال  بقليـل  الصدقـة 
بمعنى  حائضًا  زوجتـه  أتى  من  على  الصدقـة  ثبتت  فإذا  المعاني،  مـن  معنـى 
ففيه  االجتماع،  معانـي  في  أكثر  فالزنا  المحجـور  أو  المحرم  بمعنـى  الوطـئ 
وليس  صدقة،  الزاني  على  أوجب  أحدًا  أن  نعلم  وال  التوبة،  عند  الصدقة  أكثر 

التوبة(٢). إال  عليه 

في  تكلم  قد  خبر  وهـذا  أبو بكر :  قال   : (٢١٢/٢) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  كتاب  في  (١) هكـذا 
يثبت  ـ  أحسـبه  وال  ـ  الخبر  يثبت  لم  وإن  لـه،  التسـليم  وجب  ثبت  إذا  الخبـر  ألن  إسـناده...؛ 
نعلم  وال  أوجبها،  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يثبت  أو   ،8 اهللا  يوجبها  أن  إال  إيجابها  يجوز  ال  فالكفارة 

واهللا أعلم.  ذلك،  توجب  حجة  الوقت  هذا  إلى 
 .٢٨٤/٥٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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زوجته  الرجل  وطئ  في  العلم  أهل  اختالف  بـاب ٥ -]   (٣٥٨/١ [(م ٣٠٥، 
االغتسال : قبل  تطهر  أن  بعد 

دمها  انقطاع  بعـد  زوجته  الرجل  وطـئ  في  العلم  أهـل  اختلـف(١)  [* ش] : 
عبد اهللا،  سالم بن  كره  أو  منه  منع  وممن  طائفة،  ذلك  من  فمنعت  تغتسل؛  أن  قبل 
سـعد،  والليث بن  أنـس،  ومالك بن  وربيعـة،  والزهـري،  يسـار،  وسـليمان بن 
إذا  فرقة :  وقالـت  ثور.  وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  الثـوري،  وسـفيان 
القول  هذا  روي  شـاء،  إن  منها  أصاب  ثم  تتوضأ  أن  أمرها  الشـبق  الزوج  أدرك 

ومجاهد. وطاوس،  عطاء،  عن 
عن  روينا  فقد  ومجاهد  وطـاوس،  عطاء،  عن  روي  ما  فأما  أبو بكـر :  [قـال 
أنها  الحائض  عن  سـئل  أنه  عطاء  عن  ثبت  القول؛  هذا  خالف  ومجاهـد  عطـاء، 

تغتسل. حتى  ال،  فقال :  لزوجها؟  أتحل  تغتسل  ولم  الطهر  ترى 
أنهما  مجاهد،  وعن  عنه  جريـج،  ابن  عن  عبد الرزاق،  عن  إسـحاق،  حدثنـا 
يحيى بن  عن  الحجي،  عن  يحيى،  حدثناه  الصالة.  لها  تحل  حتى  يأتيها  ال  قاال : 

عنه. األسود  عثمان بن  عن  سعيد، 
ومجاهد  وعطاء،  طاوس،  عن  روى  والذي  عنهما،  ثابت  فهذا  أبو بكر :  قال 
ولو  جريج،  ابن  به  يقابل  أن  يجوز  ال  ممـن  وليٌث  أبي سـليم،  ليُث بن  الرخصَة 

أن  قبل  دمها  انقطاع  بعد  زوجته  الرجـل  وطئ  في  واختلفوا  الكتاب) :  (ومن  الشـرع :  بيان  (١) فـي 
ومالك،  وربيعة،  والزهري،  يسار  وسليمان بن  عبد اهللا،  سالم بن  وكرهه  منه  منع  فممن  تغتسل؛ 
فيه  بإسناد  روينا  وقد  ثور،  وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  والصوري  سـعد،  والليث بن 
ثم  تتوضأ  أن  أمرها  الشـبق  الرجل  أدرك  إذا  قالوا:  أنهم  ومجاهد  وطاووس،  عطاء،  عـن  مقـال 
عن  يثبت  وال  القول  أفقه  وهو  ومجاهد،  عطاء،  عن  ذلك  من  وصح  اهللا،  شاء  إن  منها  أصاب 
وكان  ثانٍ،  قوٌل  المسـألة  في  فيصير  هؤالء  عن  يثبت  أن  بطل  وإذ  سـالم،  قول  خالف  طاووس 

نقول.  وبه  منهم،  كاإلجماع  األول  القول 
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الروايات  بطلت  وإذا  أبي سـليم،  ليث بن  رواية  تثبت  لم  جريج  ابن  يخالفـه  لـم 
طهرت  قد  من  وطء  من  المنع  كان  ومجاهـد  وطاوس،  عطاء،  عن  رويـت  التـي 
من  ذكرناه  قد  ما  إال  العلم،  أهل  من  كاإلجماع  بالماء  تطهر  ا  وَلمَّ المحيض  مـن 
من  أدركنا  من  بعض  إال  قابلهم،  خالفًا  قوله  يعد  ممن  أحدًا  نجد  وال  ذلك،  منع 
من  بعض  واحتج  به.  العلم  أهل  عوام  يقابل  أن  [[يصلح]]  ال  ممن  زماننـا  أهـل 

.(١)[... فقال :  العلم  أهل  عوام  عليه  ما  يخالف  ممن  أدركنا 
الرجل  يطأ  ال  أن  العلـم  أهل  جملة  عليه  ما  أقول  بـه  والذي  أبو بكـر :  قـال 

واهللا أعلم. بالماء،  تطهر  حتى  المحيض  من  طهرت  إذا  زوجته 
بعد  الحائض  وطئ  منع  أصحابنا  قول  معاني  في  معي  يخرج  أبو سعيد :  قال 
اختالفًا   /٢٨٥/ فيـه  أعلم  ال  بما  ذلـك  معاني  في  ويخرج  تتطهـر  حتـى  الطهـر 
 ﴾ £   ¢ ے¡     ~   }   | ﴿ وتعالـى :  تبـارك  اهللا  قـول  مـن  بالتأويـل 
والتطهر  الحيض،  مـن  طهارتها  هو  الطهر  أن  التأويـل  في  فثبـت   (٢٢٢ (البقـرة : 
فيه:  وقـال   ،(٦ (المائـدة :   ﴾ 6    5    4    3 ﴿ لقولـه:  بالمـاء  الغسـل 
االغتسـال،  هو  فالتطهر   (٤٣ (النسـاء :   ﴾¦    ¥    ¤      £    ¢    ¡ ﴿ ے   

الحيض(٢). من  الطهر  هو  والطهر 

المستحاضة : وطء  باب ٦ -]   (٣٥٩/١ [(م ٣٠٦، 
طائفة  فأباحت  إياها؛  المستحاضة  زوج  وطء  في  العلم  أهل  اختلف(٣)  [* ش] : 

الشرع.  بيان  في  ما  مع  المقابلة  بها  تتم   (٢١٤/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
 .٢٨٤/٥٤ - ٢٨٦ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

إياها،  المسـتحاضة  زوج  وطء  في  واختلفوا  اإلشـراف) :  كتاب  (ومن  والمصنف :  الشـرع  بيان  (٣) في 
فأباح ابن عباس، وابن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن 
أنها  عائشـة #  عن  روينا  وقد  وطئها.  ثور،  وأبو  والشـافعي،  ومالك،  واألوزاعي،  المزني  =عبد اهللا 
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المسـيب،  سـعيد بن  قال  وبه  عباس.  ابن  وطئها  لزوجها  أباح  فممن  للزوج،  وطئها 
وبكر بن  أبي سـليمان،  وحماد بن  وقتـادة،  وعطـاء،  جبير،  وسـعيد بن  والحسـن، 
ثور.  وأبو  وإسـحاق،  والشـافعي،  والثوري،  ومالك،  واألوزاعي،  المزني،  عبـد اهللا 
زوجها.  يأتيها  ال  المسـتحاضة  قالت :  أنها  عائشـة  عن  روينا  ذلك.  طائفة  وكرهت 
قاله  ثالـٌث  قوٌل  وفيـه  سـيرين.  ابن  ذلك  وكـره  والحكـم،  النخعـي،  قـال  وكذلـك 

بها. ذلك  يطول  أن  إال  زوجها،  يأتيها  ال  المستحاضة :  في  قال  حنبل،  أحمد بن 
االستحاضة(١). بدم  الحيض  دم  تشبيه  يجوز  ال  أبو بكر :  قال 

معاني  يشـبه  ما  أصحابنا  قول  معاني  فـي  ـ عندي ـ  يخرج  أبو سـعيد :  قـال 
الدم،  كثرة  في  وطئها  َكِره  من  كره  أنه  إال  المستحاضة،  وطء  إجازة  على  االتفاق 
الصالة،  غسـل  أثر  على  أو  له،  تغتسـل  حتى  يطؤها  ال  إنه  قولهم :  بعـض  وفـي 
الحكم  في  الجائـز  يشـبه  ما  وأما  التنـزه،  معنـى  على  ـ عنـدي ـ  ذلـك  ويخـرج 
الصالة،  مـن  الطاهر  بأحـكام  وعليها  لهـا  محكوم  ألنـه  عندي؛  وطئهـا  فإباحـة 
حكمها  يخرج  معنى  فال  يحضرنـي(٢)،  مما  األحكام  وجميع  والعـدة،  والصـوم، 

عندي(٣). أحكامها  سائر  من  الوطء  في 

وأكثره : الحيض  أقل  باب ٧ -]   (٣٥٩/١ - ٣٦٠ [(م ٣٠٧، 
أقل  طائفة :  فقالت  وأكثره؛  الحيض  أقل  في  العلم  أهل  اختلـف(٤)  [* ش] : 

قوٌل  وفيه  سيرين،  ابن  ذلك  وكره  والحكم،  النخعي،  قال  وبه  زوجها.  يأتيها  ال  المستحاضة  قالت : 
نقول.  وباألول  أحمد،  قول  هذا  بها،  ذلك  يطول  أن  إال  يأتيها  ال  زوجها  إنَّ  وهو  ثالٌث، 

العبارة.  بتلك  األوسط  في  موجود  غير  ألنه  المحقق؛  صياغة  من  أبي بكر  قول  أن  (١) الظاهر 
يحضرني.  لم  مما  المصنف :  كتاب  (٢) في 

 .١٦٠/٣٥ - ١٦١ المصنف،  الكندي :   .٣٢٦/٥٤ - ٣٢٧  .٣١٨/٥٠ - ٣١٩ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
أقل  طائفة  فقالت  وأكثـره  الحيض  أقل  في  واختلفوا  اإلشـراف،  كتاب  ومن  الشـرع :  بيان  (٤) فـي 

=

=
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الحيض يوم وليلة، وأكثره خمس عشرة، هذا قول عطاء بن أبي رباح، والشافعي، 
أيام،  عشـرة  وأكثره  أيام،  ثالثة  الحيض  أقل  طائفة :  وقالت  ثور.  وأبـي  وأحمـد، 
سعيد بن  عن  وروينا  ومحمد.  ويعقوب،  والنعمان،  الثوري،  سـفيان  قال  كذلك 
فهي  ذلك  سـوى  فما  يومًا،  عشـر  ثالثة  إلى  الحيض  قال :  إنه  ثالثًا،  قـوالً  جبيـر 
عشرة.  سبع  يحضن  كن  أنهن  الماجشـون  آل  نسـاء  من  بلغني  وقد  مسـتحاضة. 
عشرة  سبعة  سـمعناه  ما  أكثر  فإن  ال،  قال :  يومًا؟  عشـرين  الحيض  ألحمد :  قيل 
يعرف  أنه  خيرًا  عليه  ويثني  به  يثق  رجل  عن  مهدي  عبد الرحمن بن  وحكى  يومًا. 
عشية،  وتطهر  تحيض  امرأة  عندنا  األوزاعي :  قال  عشرة.  سبع  تحيض  امرأة  أن 
القرقسـاني  مصعب  [محمد بن  الصالة.  له  تدع  حيض  أنه  يرون  األوزاعي :  قال 
يومًا  تحيض  امـرأة  كانت  قال :  أنه  األوزاعي  عـن  كثير  محمد بن  وحكـى  عنـه، 
كانت  قال :  أنـه  هارون  يزيد بن  عـن  الحلواني  الحسـن  وحكى  ثالثـًا.  وتنفـس 

يومين](١). يومين  تحيض  امرأة  عندي 
والحيض  وقت،  ألكثره  وال  حد،  باأليام  الحيـض  ألقل  ليس  فرقة :  وقالـت 

إدباره. والطهر  االستحاضة،  دم  من  المنفصل  الدم  إقبال 
معاني  من  قال  ما  شـبه  على  يخرج  أصحابنا  قول  معاني  أبو سـعيد :  قال 
أو  يومًا،  عشـر  خمسـة  من  أكثر  إنه  الحيض  في  قال  من  قول  إال  االختالف، 

والشـافعي،  أبي رباح،  ابـن  عطاء  قـول  هذا  يومًا،  عشـر  خمسـة  وأكثره  وليلـة  يومـًا  الحيـض 
قول  هذا  أيام،  خمسة  وأكثره  أيام،  ثالثة  الحيض  أقل  وهو  ثانٍ،  قوٌل  وفيه  ثور.  وأبي  وأحمد، 
يومًا،  عشر  ثالثة  إلى  الحيض  إن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه  ويعقوب.  ومحمد  والنعمان،  الثوري، 
الماجشون  نساء  عن  بلغني  وقد  جبير.  سـعيد بن  قول  هذا  مسـتحاضة،  هي  ذلك  سـوى  وفيما 
األوزاعي :  وقال  يومًا،  عشر  تسعة  سمعنا  ما  أكثر  أحمد :  وقال  عشـرة  تسـعة  يحضن  كن  أنهن 
وقت.  ألكثره  وال  حد  باأليـام  الحيض  ألجل  ليس  فرقة :  وقالت  ثالثـًا،  وتنفس  يومـًا  تحيـض 

إدباره.  والطهر  االستحاضة  دم  من  المفصل  الدم  إقبال  الحيض 
 .(٢٢٨/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 

=
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المعروفة  أصحابنا  قـول  معاني  في  ـ عندي ـ  أشـد  هذا  فإنه  له  وقـت  ال  إنـه 
فيه  يخرج  لها  اإلطالق  في  ذلك  يشبه  ما  قولهم  معاني  في  يخرج  وقد  عندي. 
ولم  حيضك»(١)  أيام  الصـالة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «دعي  لقول  ولهم؛  عليهـم،  بالحجـة 
عشـر  خمسـة  من  أكثر  حيضها  أيام  إن  قال :  ما  فيمكن  معروفًا،  حدًا  يحدها 
على  المعاني  هذه  تخرج  ال  ألن  هذا  ذكـرت  وإنما  الرواية،  معنى  على  يومـًا 
معاني  فيـه  فإذا  الشـيء  على  البعـض  مـن  القـول  اتفـق  وإن  الديـن،  معانـي 
وقبح  األمر  من  فحش  ما  إال  ـ عندي ـ  االختالف  مـن  يمنع  ولم  االختـالف 
الحسـن  حد  من  خرج  فما  معانيه،  تقبـح  ال  حسـن  الحق  فإن  المعانـي،  فـي 
لكل  إن  قولهم :  في  يخـرج  ألنه  بالباطل؛  واألشـكال  االرتياب  معاني  دخلـه 

وطهر/١٩٢/. حيضة  شهر 
الحيضة  فتكون  الطهر  مـن  أكثر  الحيض  يكون  أن  قولهم :  مـن  يخرج  وقـد 
يكون  أن  اإلطالق  يتعر  لم  هذا  ثبت  فإذا  أيام،  عشرة  والطهر  يومًا  عشـر  خمسـة 
يومًا.  عشـرين  أقله  قولهم  بعض  في  التطهر  كان  إذا  يومًا  عشـر  خمسـة  من  أكثر 
في  المرأة  اعتادته  مـا  إال  أقل  له  ليس  والحيـض  الطهر  إن  قولهم :  بعـض  وفـي 

العادة. على  طهرها  أيام  وتصّلي  العادة،  على  حيضها  أيام  فتترك  األوقات، 
معاني  في  باالحتياط  األخذ  وينبغي  عندي،  فيما  القول  فيه  يتسـع  والحيض 
على  كان  فإذا  والتخطئـة،  الدينونة  إلى  يخـرج  فيما  االختالف  يقع  لم  مـا  ذلـك 
لكثرة  الحيض؛  في  االختالف  معنـى  في  أحد  يخطئ  أن  ـ عندي ـ  فيضيق  هـذا 
قول  في  يخرج  ال  فيما  القبيح  إلى  الحسن  من  يخرج  ما  لمعنى  إال  فيه،  جاء  ما 

العلم(٢). أهل 

رقم  المسـتحاضة،  في  باب  الربيع،  (مسـند  وغيرها  عائشـة  عن  بمعناه  حبيـب  الربيع بـن  (١) رواه 
 .(٤٢/٦ رقم ٢٤١٩١،  أحمد،  (مسند  بلفظه  عائشة  عن  وأحمد   .(٢٥٢ - ٢٥٤

 .١٩٢/٥٤ - ١٩٣ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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الدم : بها  يستمر  البكر  باب ٨ -]   (٣٦٠/١ - ٣٦٣ [(م ٣٠٨ - ٣٠٩، 
طائفة :  فقالت  الـدم؛  بها  يسـتمر  البكر  فـي  واختلفـوا(١)  [م ٣٠٨]  [* ش] : 

الثوري. سفيان  قال  وبه  أبي رباح،  عطاء بن  قول  هذا  نساؤها،  تقعد  كما  تقعد 
قروء  لتنظر  قال :  وتسـتحاض،  قروء  لها  تعلم  ال  البكر  في  األوزاعي  وقال 
أقراء  تعرف  لـم  فإن  مسـتحاضة،  تعد  هي  ثم  وعمتهـا،  وخالتها  أمهـا  نسـائها، 
تفعل  كما  وتصّلـي  تغتسـل  ثم  أيام،  سـبعة  النسـاء  أقراء  على  فلتمكث  نسـائها 
تعرف  ال  كانت  إن  قال :  أنه  غير  راهويه،  إسحاق بن  قال  وكذلك  المستحاضة. 

عطاء،  فـكان  الدم  بها  يسـتمر  البكر  في  واختلفـوا  اإلشـراف) :  كتاب  (ومن  الشـرع :  بيـان  (١) فـي 
أو  وخالتها  أمها  نسـائها  فوق  تنتظر  األوزاعي :  قال  نسـاؤها،  تقعد  كما  تقعد  يقوالن :  والثوري 
أيام  تسعة  النساء  إقراء  أعلى  فلتقعد  نسـائها  أقراء  تعرف  لم  فإن  مسـتحاضة،  بعد  هي  ثم  عمتها 
تعرف  لم  فإن  قال :  أنه  غير  إسـحاق  قال  وبنحوه  المسـتحاضة.  تفعل  كما  وتصّلي  تغتسـل  ثم 
وأيامها،  يومًا  وعشرين  ثالثة  وتصلي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  أمر  كما  أيام  سبعة  تجلس  فإنها  الخالة  أو  األم 
عشـر  خمسـة  جاوزت  فإذا  الصالة،  عن  أمسـكت  لها  معرفة  ال  مبتدأة  كانت  إذا  آخرون :  وقال 
إال  الصالة  تترك  فال  االستحاضة  من  عليها  الحيض  أمر  وأشكل  مسـتحاضة  أنها  اسـتيقنت  يومًا 
قول  هذا  يومًا،  عشر  أربعة  صالة  وتعيد  تغتسـل  وليلة،  يوم  له  وذلك  النسـاء،  له  تحيض  ما  أقل 
عشـر  خمسـة  على  الدم  رأت  إن  قال  أنه  غير  الشـافعي  قول  نحو  قال  أنه  بلغني  وقد  الشـافعي، 
عشر  خمسة  بعد  ما  وكان  صالة،  لكل  وتوضأت  يومًا  عشـر  خمسـة  انقضاء  عند  اغتسـلت  يومًا 
دمًا  ترى  حتى  الطاهر  بمنزلة  تزال  وال  وتصوم  وتصًلي  زوجها  فيه  يغشـيها  مسـتحاضة  دمها  من 
تجلسه  ما  أقل  تجلس  أن  لها  االحتياط  حنبل :  أحمد بن  وقال  بها.  كان  الذي  الدم  غير  أقبل  قد 
وقامت  الحيضة  بها  استمرت  فإذا  زوجها  يغشـاها  وال  وتصّلي  تصوم  ثم  وليلة  يوم  وهو  النسـاء 
احتاطت  كانت  الذي  لالحتياط  رمضان  في  صائمة  كانت  إن  صومها  أعادت  تعرفه  شـيء  على 
رأت  إذا  قائل  قال  ولو  قال :  تضرها.  ال  والصالة  حائض  وهي  تصـوم  أن  يجزها  لم  ألنهـا  فيـه؛ 
ولم  ُتَصلِ  ولم  َتُصم  فلم  وسـع  أو  حيضهن  من  النسـاء  تعرف  ما  فجلسـت  تحيض  ومثلها  الدم 
أحوط.  والقول  قوالً  ذلك  كان  الدم  بها  اسـتمر  إن  إال  حيضها  أيام  تعرف  حتى  زوجها  يغشـها 
فإن  يومًا  عشـرين  وتصّلي  تغتسـل  ثم  عشـرًا  الصالة  تدع  ومحمد :  ويعقـوب،  النعمـان،  وقـال 
 ./٢٢٠/ ينقطع  حتى  حالها  هذا  وكان  اغتسلت  ثم  عشرًا  الصالة  تركت  يومًا  عشرون  مضت 
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حمنة،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أمر  كما  أيام  سبعة  تجلس  فإنها  العمة  أو  الخالة  أو  األم  وقت 
وأيامها. ليلة  وعشرين  ثالثًا  وتصّلي 

فإذا  الصـالة،  عن  أمسـكت  لها  معرفة  ال  مبتدئـة  كانـت  إذا  فرقـة :  وقالـت 
الحيض  وقت  وأشـكل  مسـتحاضة،  أنها  اسـتيقنت  يومًا  عشـر  خمسـة  جاوزت 
له  تحيض  ما  ألقل  إال  الصـالة  تترك  أن  لها  يجوز  وال  االسـتحاضة،  من  عليهـا 
يومًا،  عشـرة  أربعة  صالة  وتقضي  تغتسـل  أن  فعليها  وليلة،  يوم  وذلك  النسـاء، 
فطبق  فحاضت  المرأة  ابتديت  وإذا  آخر :  موضع  في  [وقال  الشـافعي.  قول  هذا 
المحتدم،  القاني  الثخين  الحيض  أيام  حيضها،  أليام  ينفصل  دمها  فإن  الدم  عليها 
أحدهما :  قوالن :  ففيها  ينفصل  ال  كان  وإن  الرقيق،  الدم  أيام  اسـتحاضتها  وأيام 
حيض  من  األغلب  يكون  كما  وتصلي  تغتسـل  ثم  سـبعًا  أو  سـتًا  الصالة  تدع  أن 
الصالة  تدع  أن  الثاني :  والقول  حمنة.  حديث  إلى  ذهب  هذا  قال  ومن  النسـاء، 
ولزوجها  وتصّلي،  تغتسـل  ثم  وليلة،  يوم  وذلك  النسـاء،  حيض  من  علم  ما  أقل 
المحيض،  من  يكون  ما  أقل  الصالة  تدع  قال :  أنه  عنه  أبو ثور  وحكى  يأتيها.  أن 
وبه  صالة.  لكل  وتتوضأ  وتصّلي،  تغتسـل  ثم  الشـهر،  أول  من  وليلة  يوم  وذلك 
ال  وليلة  يوم  وكان  بإحاطة،  إال  تزول  ال  الفروض  أن  وذلك  قال :  أبو ثـور،  قـال 
يوم  من  أكثر  في  االختالف  كان  فلما  والفطر،  الصالة  بترك  فأمرناها  فيه  اختالف 

أعلم](١). واهللا  فيه،  شك  ال  الذي  الفرض  بلزوم  أمرناها  وليلة 
واستمر  حاضت  ثم  قط  تحض  لم  التي  المرأة  في  قال  أنه  مالك  عن  وبلغني 
الدم  عنها  انقطع  فـإن  عشـر،  خمسـة  توفي  أن  إلى  الصالة  تترك  فإنها  الدم :  بهـا 
عشـرة  لخمس  انقطع  فإن  لها،  وقتًا  ذلك  وجعلت  وصّلت،  اغتسـلت  ذلك  قبل 
عشرة  خمس  على  الدم  زاد  فإن  لها،  وقتًا  يصير  قائمة  حيضة  وهي  أيضًا،  فكذلك 

 .(٢٣٠/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
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بعد  ما  وكان  وصّلت،  صالة  لكل  وتوضأت  عشرة،  خمس  انقضاء  عند  اغتسلت 
وال  وتصوم،  وتصّلـي  زوجها،  فيها  يغشـاها  اسـتحاضة  دمها  من  عشـرة  خمس 
[وحكي  بها.  كان  الذي  الدم  غيـر  أقبل  قد  دمها  ترى  حتى  الطاهر  بمنزلـة  تـزال 
حتى  الدم  ترى  ما  أول  الصالة  عن  تمسك  فقال :  المسألة  هذه  عن  سئل  أنه  عنه 
ذلك  يمسـكها  لم  فإن  أيام،  بثالثة  تحتاط  ثم  النسـاء،  من  لذاتها  حيض  بها  يمر 
ليس  الحيض،  دم  يشبه  تستنكره  دمًا  ترى  حتى  وتصّلي  تغتسـل  مسـتحاضة  فهي 
عنها  ينقطع  حتى  الصـالة  تركت  ذلك  رأت  فإن  دمهـا،  عليه  كان  ما  نحـو  علـى 

الصالة](١). تدع  وال  الحيض  عليه  يكون  مما  أكثر  تراه  أن  إال  الدم،  ذلك 
وهو  النساء،  تجلسه  ما  أقل  تجلس  أن  لها  االحتياط  حنبل :  أحمد بن  وقال 
الحيضة  بها  اسـتمرت  فإذا  زوجها،  يغشـاها  وال  وتصوم  تصّلي  ثـم  وليلة،  يـوم 
لالحتياط  رمضان  في  صائمة  كانت  إن  صومًا  أعادت  تعرفه  شـيء  على  وقامت 
يضرها،  لم  والصالة  حائض،  وهي  تصوم  أن  يجزيها  ال  ألنه  فيه؛  احتاطت  الذي 
من  النساء  تعرف  ما  فجلست  تحيض  ومثلها  الدم  رأت  إذا  قائل :  قال  ولو  قال : 
حتى  زوجها  يغشـاها  ولم   ، تصلِّ ولم  َتُصـم  فلم  سـبع  أو  سـت  وهو  حيضهـن، 
األول  والقـول  قوالً،  ذلـك  كان  الدم  بهـا  يسـتمر  أن  إلى  حيضتهـا  أيـام  تعـرف 

أحوط.
فإذا  يومًا،  عشـرين  وتصّلي  تغتسـل  ثم  عشـرًا  الصالة  تدع  طائفـة :  وقالـت 
حتى  حالها  هذا  وكان  اغتسـلت،  ثم  عشـرًا  الصالة  تركت  يومًا  عشـرون  مضت 

ومحمد. ويعقوب،  النعمان،  قول  هذا  الدم،  ينقطع 
فليس  نسائها  قروء  نحو  وتجلس  الصالة  تدع  قال  من  قول  أما  أبو بكر :  قال 
أيام  عشـرة  صالة  بترك  أمرها  من  وأما  النظر،  عليه  يدلُّ  وال  خبر  ذلك  في  يثبت 

 .(٢٣٠/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
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ما  أقل  على  زاد  ما  الصالة  تعيـد  القائل :  هذا  قال  فلو  عنده  الحيض  أكثـر  وهـو 
يزول  أن  يجب  ال  والفرض  فـرض  الصالة  ألن  به  أولى  كان  النسـاء  له  تحيـض 
أن  من  االحتياط  باب  في  أحسن  الصالة  عليها  وليس  تصّلي  وألن  باإلجماع  إال 

الصالة. تركها  وقت  في  عليها  فرضًا  ذلك  يكون  وقد  الصالة  تدع 
فإذا  عشـرة،  خمس  إلى  الصالة  تدع  إنها  أقـول :  به  والذي  أبو بكـر :  [قـال 
وليلةـ  يوم  على  زاد  ما  صالة  وأعادت  وصّلت  اغتسـلت  عشـرة  خمس  جاوزت 
دام  ما  تسـتقبل  فيما  تفعله  فيما  القول  يجوز  ال  ثم  يومًا،  عشـر  أربعة  صالة  تعيد 
تسـتقبلي  فيما  الصالة  تدعي  ال  لها :  يقال  أن  إما  القولين :  أحد  إال  حالها،  هـذه 
يستقبل  فيما  شككت  فإذا  الطهر،  وقت  من  الحيض  بوقت  تعلمين  ال  ألنك  أبدا؛ 
وقت  لك  يتبّين  حتى  أبدًا،  تستقبلي  فيما  تصّلي  بالشك  الصالة  تركك  يجزك  لم 
إذا  قائل :  يقـول  أو  مالك.  قولـي  أحد  يوافـق  هذا  طهرك،  وقـت  مـن  حيضتـك 
يومًا  عشر  خمسة  الدم  رأت  ما  أول  من  الصالة  تركت  أن  بعد  الدم  بهذه  استمر 
في  وتصّلي  تغتسل  ثم  الصالة،  األول  اليوم  ذلك  شهر  كل  في  تدع  أن  فحكمها 

أعلم](١). واهللا  الطاهر،  أحكام  فيه  أحكامها  فتكون  وتصوم،  الشهر  باقي 
أميل. األول  القول  إلى  فإني  أبو بكر :  قال 

والصفرة  الكدرة  يعدون  ال  كانـوا  أنهم  واحد  غير  عن  روينا  وقـد  [م ٣٠٩] 
شيئًا...(٢). الحيض  أيام  وخروج  االغتسال  بعد 

قول  معاني  على  الفصل  هـذا  في  مضى  ما  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
ذلك،  ذكر  يطول  وتفسـيره  وعلله  االختالف  فيـه  يدلُّ  ما  معاني  علـى  أصحابنـا 

 .(٢٣٢/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
األوسط،  كتاب  من  المنقول  اإلشـراف  كتاب  من  الموضع  هذا  في  المسـألة  هذه  جاءت  (٢) هكذا 

هناك.  ذكرها  فاستحسنا  اآلتي،  الباب  من  اآلتية  المسألة  بعد  األوسط  في  موضعها  أن  إال 
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إلى  ذهب  بعضهم  إن  أصحابنا :  قول  من  عليه  يخرج  ما  وأكثر  بمعناه  شيء  وكل 
أكثره  بعضهم :  وقـال  أيام.  ثالثة  بعضهم :  وقـال  وليلة.  يوم  الحيـض  أقـل  [أن] 
مذاهب  عليه  يتفـق  ما  ومعناه  يومـًا.  عشـرة  خمسـة  بعضهم :  وقال  أيام.  عشـرة 
ال  بذلك،  يأمرها  الحيـض  أيام  من  إليه  ذهب  مـا  تقعد  إنها  المبتدأة  فـي  قولهـم 
إليه  ذهب  ما  أقل  على  معه  طهرت  فإذا  إليه،  ذهب  ما  أكثر  تجـاوز  [أن]  يأمرهـا 
في  عنه  تنتقل  حتى  لها  عادة  وكان  يستقبل،  فيما  لها  وقتًا  ذلك  جعل  الحيض  من 

حيضًا. يسميه  يكون  ما  إلى  نقصان  أو  بزيادة  واحد،  معنى  على  أقرائها،  ثالثة 
ما  لها  ثبـت  إذا  أبدًا  األول  حالهـا  علـى  تنتقل  إنهـا  قولهـم :  بعضـه  فـي  أو 
عنده،  الحيض  أكثـر  الصالة  تتـرك  حيضة  أول  في  عنـده  وال  الحيـض،  يوجـب 
إذا  معه  لها  كان  أيام  عشرة  وأكثره  أيام  ثالثة  ذلك  أقل  كان  إذا  أنه  ذلك  وتفسير 
اغتسـلت  الدم  بها  اسـتمر  فإن  أيام،  عشـرة  إلى  الصالة  تتـرك  أن  مبتـدأة  كانـت 

طهرًا. معه  يكون  ما  أول  إلى  وصّلت 
يومًا،  عشر  خمسة  أقله  وقيل :  أيام.  عشرة  الطهر  أقل  إن  قولهم :  بعض  وفي 
األيام  في  الحيض  واسـتعمال  الصالة،  بترك  أمرها  معه  الطهر  أقـل  انقضى  فـإذا 
تخرج  النحو  هذا  فعلى  وأكثره.  الحيض  أقل  في  عنده  حكمها  لها  ثبت  قد  التي 

األحكام. معاني  ثبوت  في  أصحابنا  قول  معاني 
الصالة  بترك  يأمرها  إنه  قولهم :  معنى  في  ـ عندي ـ  فيخرج  االحتياط  وأمـا 
ما  زوجها  يطؤها  وال  وتصـوم،  وتصلي،  تغتسـل،  ثم  الحيض  من  عنده  مـا  أقـل 
المبتدأة  في  القول  يكون  النحو  هـذا  فعلى  عنده،  الحيض  أكثر  تمام  وبيـن  بينهـا 
شكل  إذا  أنه  إال  اإلشكال،  هذا  عندهم  يخرج  وكذلك  أصحابنا.  قول  معاني  في 
لم  لها  ثبت  قد  حيض  أيام  لها  كان  وقد  حيضها،  أيام  كان  كم  تعرف  فلم  عليها 
الصالة  تدع  أن  وال  واالحتياط،  الحكم  يشـبه  فيما  المعنى  ـ عندي ـ  فيه  يخرج 
وال  وتصّلي،  تغتسل،  ثم  كذلك،  كان  قد  لعله  ألنه  حيض؛  أيام  أنه  عنده  ما  أقل 
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فإذا  طهر،  أيام  أنه  عنده  خارجًا  كان  ما  قولهم  معنى  في  ذلك  بعد  زوجها  يطؤها 
وهذا  الحيض،  مـن  عنده  يخرج  ما  أقـل  الصالة  بترك  أمرها  كلـه  ذلـك  انقضـى 

دأبها(١). يكون 

الكـدرة  فـي  العلـم  أهـل  اختـالف  بـاب ٩ -]   (٣٦٣/١ - ٣٦٤ [(م ٣١٠، 
الحيض)) : أيام  وخروج  االغتسال  بعد  والصفرة  ((الكدرة  والصفرة 

أيام  في  المرأة  تراهما  والصفـرة  الكدرة  في  العلم  أهل  اختلـف(٢)  [* ش] : 
الصالة  لها  تتـرك  الحيض  أيـام  في  والصفرة  الكـدرة  طائفـة :  فقالـت  الحيـض؛ 
القصة  ترين  حتـى  تصّلين  «ال  للنسـاء :  قالت  أنهـا  عائشـة  عن  روينـا  والصـوم، 
ترى  ثم  تطهر  المرأة  فـي  قالت  أنها  أبي بكر  بنت  أسـماء  عن  وروينا  البيضـاء». 
البياض».  إال  تـرى  ال  حتى  رأتها  إذا  الصالة  «تتـرك  قالت :  ذلك،  بعـد  الصفـرة 
قال  وممن  صفرة.  معه  ليس  الذي  الخفوف  األبيض  هو  الطهر :  في  عطاء  وقال 
وربيعة بن  األنصـاري،  يحيـى  حيـض  الحيـض  أيـام  فـي  والكـدرة  الصفـرة  إن 
والشـافعي،  واألوزاعي،  الثوري،  وسـفيان  أنس،  ومالك بن  أبي عبد الرحمـن/ 
إذا  والكدرة  الصفـرة  يقول :  مهدي  عبد الرحمن بـن  وكان  وإسـحاق.  وأحمـد، 

 .٢٢٠/٥٤ - ٢٢١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
والصفرة  الكدرة  فـي  واختلفوا  اإلشـراف) :  كتاب  (من  الشـرع :  بيان  من  األول  الموضـع  (٢) فـي 
حيض  الحيـض  أيام  فـي  والكـدرة  الصفـرة  بأن  قـال  فمـن  الحيـض،  أيـام  فـي  المـرأة  تراهـا 
وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  واألوزاعـي،  والثـوري،  ومالـك،  وربيعـة  األنصـاري  يحيـى 
البيضاء،  القصة  ترين  حتى  تصّلين  ال  قالت :  أنها  عائشـة  عن  وروينا  مهدي.  وعبد الرحمٰن بن 
الذي  الدم  وإنما  به،  تعتد  لم  قبالً  دمًا  ترى  أن  قبل  صفرة  أو  كدرة  رأت  إذا  يقول  أبو ثور  وكان 
والصفرة  والكدرة  الصالة»،  فدعي  الحيضة  أقبلت  صح :  «إذا  إذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  جاء  ما  به  تعتد 
النّص  نفس  تكرر  الشرع  بيان  من  الثاني  الموضع  وفي  النقاء.  ترى  حتى  الدم  من  الدم  آخر  في 

االختصار.  بعض  مع 
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األبيض.  الطهر  تـرى  حتى  تصلي  ال  الحيض  مـن  بقية  بالحيض  واصلـة  كانـت 
الدم  ترى  أن  وبين  دمًا،  ترى  ثم  المرأة  تراه  والكدرة  الصفرة  بين  بعضهم  وفرق 
قبل  صفرة  أو  كدرة  رأت  إذا  فقال :  كدرة؛  أو  صفرة  به  متصالً  ذلك  بعد  ترى  ثم 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «إذا  عن  جاء  ما  به  يعتد  الذي  الدم  وإنمـا  به،  يعتد  لم  قبلهـا  تـرى  أن 
ألن  الدم؛  من  الدم  آخر  في  والكـدرة  والصفرة  الصالة»،  فدعي  الحيضة  أقبلـت 
هذا  أعلم،  واهللا  النقاء،  ترى  حتى  الدم  حكم  حكمه  كان  سائالً  دمًا  كان  إذا  الدم 

أبي ثور. قول 
بعد  والصفرة  الكـدرة  يعـدون  ال  كانـوا  أنهم  واحـد  غير  عـن  روينـا  [وقـد 
ورأى  لذلـك.  الصالة  تـرك  يرون  وال  شـيئًا،  الحيض  أيـام  وخـروج  االغتسـال 
المرأة  رأت  «إذا  قال :  أنه  أبي طالب  علّي بن  عن  وروينا  الوضوء،  عليها  أكثرهم 
القطرة  مثل  أو  السمك،  غسـالة  مثل  أو  اللحم،  غسـالة  مثل  يريبها  ما  الطهر  بعد 
بالماء،  فلتنضح  الرحم،  في  الشيطان  ركضات  من  ركضة  ذلك  فإنما  الرعاف  من 
والصفرة  الكدرة  شـيئًا،  الترية  نعد  ال  «كنا  عطية :  أم  وقالت  ولتصلي».  ولتتوضأ 

الغسل». بعد 
وتصّلي :  تتوضـأ  الطهـر  بعد  الصفـرة  تـرى  المـرأة  فـي  يقـول  كان  وممـن 
وكان  حيضة.  وقت  غير  في  ذلك  رأت  إذا  كذلك،  عطاء  وقال  وحماد.  النخعي، 
الوضوء.  منه  يكفيها  حيضهـا :  أيام  بعد  تراها  الصفرة  فـي  يقول  الثوري  سـفيان 
يقول :  المسـيب  سـعيد بن  وكان  واألوزاعي.  مهدي،  عبد الرحمٰن بن  قال  وبـه 
رأت  إذا  قال :  النعمـان  عن  وحكي  حنبل.  أحمد بن  قـال  وبه  وتصّلـي.  تغتسـل 
يجاوز  ما  أو  اثنين  أو  يومـًا  الصفرة  أو  الحمرة  الـدم  انقطاع  وبعد  الحيـض  بعـد 
خالصًا،  البياض  ترى  حتى  تطهر  وال  الكدرة،  وكذلك  حيضها،  من  فهو  العشـر 
وقال  حيض.  فهو  والكدرة  والحمرة  الصفرة  ورأت  الحيض  أيام  دمًا  َتَر  َلْم  وإن 
أو  حمرة  بعد  تكـون  أن  إال  حيضًا،  أراهـا  فال  الكدرة  إال  حيـض  هـو  يعقـوب : 
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النفاس  وكذلك  حيضًا،  أرها  لم  ابتداء  كانت  وإذا  الحيض،  من  فهي  دم  أو  صفرة 
األيام. عدد  في  إال  شيء،  في  والحيض  النفاس  يختلف  ليس 

حسن](١). أبي ثور  قول  أبو بكر :  قال 
تقّدمت  إذا  إنـه  أصحابنا :  قـول  معانـي  في  يخـرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
كان  فما  العبيط،  الفائض  الـدم  يتقدم  حتى  حيضًا  ذلك  يكن  لـم  والكدرة  الصفـرة 
محسوب  معهم  فهو  ذلك  أشبه  ما  أو  حمرة  أو  كدرة  أو  صفرة  من  الفائض  الدم  بعد 

الوجه. هذا  على  حائض  أنها  إال  قولهم  معنى  في  لي  يبّين  وال  الحيض،  من 
أعلم  وال  الدم،  في  الحيض  يكون  إنما  إنه  قولهم :  من  يوجد  أنه  وأحسـب 
والكدرة  الصفـرة  إن  قولهـم :  بعض  فـي  وكذلك  الشـاذ.  يشـبه  ما  إال  هـذا  فـي 
إال  الشـاذ،  يشـبه  ـ عندي ـ  فهو  حيض  فهو  الحيض  أيام  في  كانتا  متى   /٢٣٥/
وأن  به،  يكون  إنما  الحيض  يكـون  أن  أشـبه  بالدم  إال  حيض  ال  أنه  ثبت  إذا  أنـه 
تقّدمه  إذا  والكدرة  بالصفرة  يكون  قد  الحيض  أن  ثبت  وإذا  بحيض.  ليـس  غيـره 

دم. يتقّدم  أن  غير  من  لهما  حيضًا  يكن  أن  أشبه  الدم 
بقيت  ما  الحيض  أحكام  ثبت  إذا  إنه  قولهم :  في  يخرج  أنه  فمعي  النقاء  وأما 
الفائضات.  من  ذلك  أشـبه  ما  وال  كدرة،  وال  صفرة،  وال  دمًا،  تر  لم  ولـو  أيـام، 
ذلك  أشـبه  ما  وال  كدرة،  وال  صفرة،  وال  دمًا،  َتَر  َلْم  إذا  إنه  قولهم :  بعض  وفي 
الحيض  ومزايلة  حائضًا،  به  تكون  ما  زايلها  قد  إذا  الطهر  معنى  هو  فذلك  فائضا 
لمعنى  طاهرًا  تسـمى  السـائل  الدم  وهذا  االسـتحاضة،  أيام  في  ألنها  الطهر؛  هو 

لها(٢). الحيض  مزايلة 

موضعها  مع  تماشـيًا  هنا  وضعناها  وقد   ،٣٠٩ برقم  اإلشـراف  كتاب  في  جاءت  المسـألة  (١) هذه 
األوسط.  في 

 .٢٤٠  ،٢٣٥/٥٤ - ٢٣٦ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 



¢†«ëdG ÜÉàc ``` 9∫hC’G AõédG
305

الدم : ترى  الحامل  باب ١٠ -]   (٣٦٤/١ - ٣٦٥ [(م ٣١١ - ٣١٢، 
الدم؛  ترى  الحامل  في  واختلفوا  اإلشراف) :  كتاب  (ومن  [م ٣١١]  [* ش] : 
وجابر بن  والحكم]،  [وحماد،  البصري،  والحسـن  المسـيب،  وابن  عطاء،  فقال 
والثوري،  والزهري،  ومكحول،  والشعبي،  وعكرمة،  المنكدر،  ومحمد بن  زيد، 
ال  ويعقوب :  والنعمان،  ثـور،  وأبو  عبيد،  وأبو  حنبـل،  وأحمد بن  واألوزاعـي، 

الصالة. تدع 
فأمرها  الدم؛  رؤية  عند  الطهارة  من  عليها  فيما  اختلفوا  أنهم  غير(١)  [م ٣١٢] 
رأت  إذا  باالغتسال  أمرها  فممن  بالوضوء،  بعضهم  وأمرها  باالغتسـال،  بعضهم 
الحسن  وكان  والزهري.  يسـار،  وسليمان بن  وعطاء،  المسـيب،  سـعيد بن  الدم 

المستحاضة. بمنزلة  هي  يقوالن :  أبي سليمان  وحماد بن  البصري 
والشـعبي،  المنكدر،  محمد بن  قال  هكذا  وتصّلـي،  تتوضأ  طائفة :  وقالـت 
قالت :  أنهـا  عنها  وروينا  البـاب،  هـذا  في  عائشـة  عن  اختلـف  وقـد  والثـوري. 
حتى  تصّلي  ال  قالـت :  أنها  عنها  وروينا  وتصّلـي.  لتغتسـل  تحيض،  ال  الحامـل 

عنها. يذهب 

رؤية  عند  الطهارة  من  عليها  فيما  منهـم  اختلف  من  أو  هؤالء  اختلف  ثم  الشـرع :  بيان  (١) فـي 
وقال  والزهري.  يسار،  وسـليمان بن  وعطاء،  المسيب،  سـعيد بن  باالغتسـال  فأمرها  الدم، 
المنكدر  محمد بـن  وقـال  المسـتحاضة.  بمنزلة  هـي  أبي سـليمان :  وحماد بـن  الحسـن، 
إذا  الصالة  فلتدع  حيض،  إنـه  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه  وتصّلي،  تتوضأ  والثـوري :  والشـعبي، 
وابن  وإسـحاق،  والشـافعي،  سـعد،  والليث بن  أنس،  مالك بن  قـال  وكذلـك  الـدم،  رأت 

وقتادة. مهدي، 
أصحابنا  قول  في  يخرج  والذي  قائلـه،  من  إغفال  هذا  عبد السـالم :  محمد بن  عن  غيره :  قـال 
وأصل  فيه،  القول  مضى   /٢٦٤/ وقد  الغسل،  عليها  والمستحاضة  المسـتحاضة  بمنزلة  تكون 
بالقول  أبو بكـر :  قال  الكتاب.  إلـى  رجع  واهللا أعلم.  حمـل،  مع  حيض  يكـون  ال  أنـه  جامـع 

نأخذ.  األول 
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منهما  واحـد  كل  عن  فـروي  والزهري؛  البصـري،  الحسـن  عـن  واختلـف 
جميعًا. القوالن 

قول  هـذا  الـدم.  رأت  إذا  الصـالة  فتـدع  تحيـض  الحامـل  طائفـة :  وقالـت 
وإسـحاق بن  الشـافعي،  إدريس  ومحمد بن  سـعد،  والليث بن  أنس،  مالك بـن 

قتادة. قال  وبه  مهدي،  الرحمن بن  وعبد  راهويه، 
حامل. وهي  تحيض  امرأتي  المزني :  عبد اهللا  بكر بن  وقال 

تكون  ال  الحامل  أن  ـنَّة  والسُّ القرآن  تأويل  إلى  القولين  أقرب  أبو بكر :  قال 
حائضا(١).

أصحابنا،  قـول  معاني  في  قيـل  ما  جميع  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
في  ـ عندي ـ  قولهم  وأظهـر  المسـتحاضة،  بمنزلة  إنها  ـ عندي ـ  قولهم  فأظهـر 
وتجمع  تصّلي  أن  االغتسال  في  قولهم  وأكثر  االغتسـال،  عليها  إن  المسـتحاضة 

الصالتين(٢).

تطلق : وهي  الدم  ترى  المرأة  باب ١١ -]   (٣٦٦/١ [(م ٣١٣، 
عن  فروينا  تمخض؛  وهي  الدم  ترى  المرأة  في  واختلفوا  (ومنه) :  [* ش] : 
الولد  على  الدم  رأت  إذا  الحسن  وقال  تصلي.  ال  حيض  هو  قال :  أنه  النخعي 
كان  وإن  الصالة،  تركـت  الدم  ظهر  إذا  إسـحاق :  وقال  الصالة،  عن  أمسـكت 
المسـتحاضة،  تصنع  ما  تصنع  يقول :  عطاء  وكان  يومين.  أو  بيوم  الوالدة  قبل 
يضربها  [حين  المـرأة  فرج  من  يخـرج  الذي  األبيض  المـاء  في  مالـك :  وقـال 

في  اللفظ  بذلك  موجود  غير  ألنه  اإلشراف؛  كتاب  محقق  صياغة  من  أبي بكر  قول  أن  (١) الظاهر 
األوسط. 

 .٢٦٤/٥٤ - ٢٦٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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ذلك  وجعل  النفـاس،  دم  ترى  حتـى  وتصّلي  تتوضأ  الـوالدة  حضـرة  الطلـق] 
البول. بمنزلة 

حكم  حينئذ  حكمهـا  فيكـون  تلد  حتـى  الصالة  تـدع  ال  أبو بكـر :  [قـال 
النفساء].

إال  قيل،  ما  يشـبه  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قال 
ومعنى  الوالدة  طريق  من  إنه  قولهم  معاني  في  يخرج  ألنه  حيض؛  بأنه  التصريح 
الدم  ورأت  الطلق  ضربها  إذا  إنه  ـ عندي ـ  قولهم  من  يثبت  ما  فأرخص  النفاس، 
معنى  في  عندهم  وتكون  الصالة،  تترك  أنها  الحيض  بمعنى  يكون  الذي  السائل 
الطهر  َتَر  َلْم  ما  كدرة،  أو  صفرة،  من  ذلك  بعد  رأت  فيما  القول  هذا  على  قولهم 

النفاس. بمنزلة 
للولد.  تركز  حتى  ذلك  رأت  ولو  الصالة،  تترك  ال  إنها  قولهم :  بعض  وفي 
بعض  وفي  للولـد.  ركـزت  ولو  الولـد،  أعالم  تـرى  حتى  قولهـم:  بعـض  وفـي 
وفي  الولد.  بعـض  خرج  ولو  تنقضي،  حتى  المسـتحاضة  بمنزلة  إنهـا  [قولهـم] 

َتَرُه. َلْم  أو  دما  رأت(١)  الصالة  تركت  الهادي  انفقأ  إذا  قولهم :  بعض 
رأت  إذا  أنـه  أحدهم  معنيين :  أحـد  ـ عندي ـ  يخـرج  قولهم  مـن  والمعنـى 
السائل  الدم  من  نفسـاء  به  تكون  ما  رأت  أو  المخاض،  معنا  وهو  الولد  أسـباب 
وأما  النفاس.  بمعنى  وألنه  به،  الولد  أسباب  لثبوت  النفساء  بمنزلة  بذلك  كذلك 
النفاس  معنى  بذلك  يثبت  لم  إذا  المسـتحاضة،  بمنزلة  ذلك  جميع  في  يكون  أن 
ـ عندي ـ  واألول  الصالة،  معنى  في  لها  االحتياط  هو  ـ عندي ـ  فهذا  يقع  حتى 

النفاس(٢). أشباه  معنا  هو 

أثبتناه.  ما  الصواب  ولعل  ترى.  األصل :  (١) في 
 .٢٦٥/٥٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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الشمس  غروب  قبل  تطهر  الحائض  باب ١٢ -]   (٣٦٦/١ - ٣٦٨ [(م ٣١٤، 
الفجر : طلوع  قبل  أو 

الشمس  غروب  قبل  تطهر /٢٦٥/  الحائض  في  واختلفوا  [* ش] : (ومنه) : 
صّلت  الشـمس  غروب  قبل  طهرت  إذا  طائفـة :  فقالت  الفجـر؛  طلـوع  قبـل  أو 
وروينا  والعشاء.  المغرب  صّلت  الفجر  طلوع  قبل  طهرت  وإذا  والعصر،  الظهر 
طـاووس،  قال  وبـه  عبـاس،  وابـن  عـوف،  عبد الرحمن بـن  عـن  القـول  هـذا 
وأحمد،  والشـافعي،  والليث،  ومالك،  وربيعة،  والزهري،  ومجاهد،  والنخعي، 
آخر  من  طهرت  إذا  يقوالن :  واألوزاعـي  الحكم،  [وكان  ثور.  وأبو  وإسـحاق، 
وحماد بن  وقتـادة،  البصـري،  الحسـن  وقال  والعصـر].  الظهـر  صّلـت  النهـار 
صالة  عليها  وليس  العصـر،  صّلت  العصر  وقت  فـي  طهرت  إذا  أبي سـليمان : 
إال  عليها  و]  ليس  والعصـر،  الظهر  صّلت  شـاءت  [إن  الثوري :  وقـال  الظهـر. 
إذا  بواجب]  عليها  المغرب  [وليس  والعشاء  المغرب  في  قوله  وكذلك  العصر. 
عليها  يجب  ال  قال :  أنه  النعمان  عن  وحكي(١)  الشفق.  يغيب]  [أن  بعد  طهرت 
قبل  طهرها  الحائض  رأت  إذا  طائفة :  وقالت  وقتها.  في  طهرت  التي  الصالة  إال 
النهار  من  عليها  يبق  لم  وإن  والعصر،  الظهر  صّلت  فاغتسلت  الشـمس  غروب 
ما  النهار  مـن  عليها  بقي  فـإن  العصر،  صّلت  واحـدة  صالة  فيـه  يصّلـي  مـا  إال 
والعصر،  الظهر  صّلت  الشمس  غروب  قبل  العصر  من  وركعة  الظهر  فيه  تصلي 
من  عليها  بقي  وإن  العشاء،  صّلت  فاغتسلت  الفجر  طلوع  قبل  طهرها  رأت  وإذا 
هذا  والعشاء،  المغرب  صّلت  العشاء  من  وركعة  المغرب  فيه  ما  يصّلى  ما  الليل 
قبل  غسلها  من  وفرغت  الطهر  رأت  هي  فإن  يقول :  األوزاعي  وكان  مالك.  قول 

الظهر  فعليها  العصر  من  وركعة  الظهر  تصّلي  أن  أمكنها  إذا  مالك :  قول  وفي  الشرع :  بيان  (١) في 
في  الجواب  وكذلك  غيرها.  عليها  فليس  واحدة  صالة  إال  تصّلي  أن  يمكنها  لم  وإن  والعصر، 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  والعشاء.  المغرب 
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قضاء  وال  العصر،  وصّلت  اغتسلت  واحدة  صالة  تصّلي  ما  قدر  الشمس  مغيب 
الظهر. في  عليها 

رأت  إذا  إنـه  أصحابنا :  قـول  معانـي  في  يخـرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
وفي  قبلها.  تليهـا  والتي  الصالة،  تلـك  صالة  فعليها  وقت  فـي  الطهر  الحائـض 
بعض  وفي  وقتهـا.  في  طهرت  التي  إال  الصـالة  عليها  ليـس  إنه  قولهـم :  بعـض 
الغسل  وأمكنها  وقتها  في  طهرت  التي  الصالة  إال  صالة  عليها  ليس  إنه  قولهم : 
القول  وهـذا  انقضائها،  قبـل  وقتها  فـي  وصالتها  وقتهـا  انقضـاء  قبـل  والتطهـر 
قبل  ذلك  دون  فيما  كانت  ألنها  القول؛  من  ـ عندي ـ  يخرج  ما  أصح  ـ عندي ـ 
لها  صالة  وال  للصالة،  بالغسل  مخاطبة  الطهر  وبعد  الصالة،  من  ممنوعة  الطهر 
إن  فيها  طهرت  التي  الصـالة  وقت  فوت  خافت  إن  إنها  أقـول :  أنـي  إال  بـه.  إال 
تدرك  لم  الغسل  في  أخذت  إن  حال  على  كانت  إذا  وصّلت  تيممت  لها  اغتسلت 
ويخرج  غيره،  عليها  شـيء  ال  أنه  فيخرج  بالتيمم  صّلت  فإذا  وقتها،  في  الصـالة 
بالالزم،  ـ عنـدي ـ  واألول  المـاء،  وجود  عند  بالغسـل  تعيدها  أنهـا  ـ عنـدي ـ 

باالحتياط(١). وهذا 

وقت  دخـول  بعـد  تحيـض  المـرأة  بـاب ١٣ -]   (٣٦٨/١ - ٣٦٩ [(م ٣١٥، 
تصّليها(٢) : أن  قبل  الصالة 

أن  قبل  الصالة  وقت  دخول  بعد  تحيض  المرأة  في  واختلفوا  (ومنه) :  [* ش] : 
القضاء.  عليها  وإسحاق :  وقتادة،  والنخعي،  الشعبي،  وقال  طائفة :  فقالت  تصّليها؛ 
تصّليها  أن  أمكنها  إذا [كان]  تقضيها  الشافعي :  وقال  تعيد.  أن  يعجبني  أحمد :  وقال 

 .٢٦٥/٥٤ - ٢٦٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
الشـرع،  بيان  في  عّما  بسـيط  اختالف  وفيه  األوسـط  كتاب  من  منقـول  اإلشـراف  كتاب  (٢) نـّص 

المعنى.  يفسد  فيما  إال  ذلك  كل  إلى  نلتفت  ولم  وتأخير،  وتقديم 
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سـيرين،  محمد بن  وقال  عليها.  قضـاء  فال  ذلك  يمكنها  لـم  وإن  وقتهـا،  أول  فـي 
أن  إال  عليها  قضـاء  ال  الـرأي :  وأصحاب  واألوزاعـي،  أبي سـليمان،  وحماد بـن 
من  ركعة  صّلت  إذا  مالك :  وقال   /٢٦٦/ الوقت.  يخرج  حتى  الصالة  وتدع  تفرط 

فيها. حاضت  التي  الصالة  [هذه]  تقضي  ال  حاضت  ثم  الظهر  بعد  أو  الظهر 
قول  يشبه  بما  الفصل  هذا  في  قيل  ما  جميع  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
جميع  يخرج  وقد  أولها،  من  الصالة  أمر  في  توان  غير  على  كانت  فإن  أصحابنا، 
يخرج  ما  فأشـبه  التواني،  بذلـك  سـالمة  كانت  ما  توان  على  كانـت  ولـو  ذلـك، 
الحاضرة  الصالة  وقت  مضى  إذا  أنه  هـذا  نحو  في  أصحابنا  قول  في  ـ عنـدي ـ 
في  الحيض  يأتي  أن  قبل  بكمالها  وصلتها  تطهرت  الصالة  إلى  قامت  لو  ما  بقدر 
يبقى  االعتبار  في  كانـت  ولو  الصالة.  تلك  ببدل  مأمورة  كانـت  االعتبار  معانـي 
إال  الصالة  تتم  ال  مما  حد  عليها  فبقي  تتوان  ولم  حد(١)،  الصالة  تلك  من  عليها 

طهرت(٢). إذا  الصالة  إعادة  عليها  يكن  لم  به 

فيه  يمكنها  ال  وقت  تطهر  الحائض  بـاب ١٤ -]   (٣٦٩/١ - ٣٧٠ [(م ٣١٦، 
الوقت : يخرج  حتى  والصالة  االغتسال 

فيه  يمكنها  ال  وقت  في  تطهـر  الحائض  في  العلم  أهـل  اختلـف(٣)  [* ش] : 
فلم  الغسل  في  أخذت  إذا  طائفة :  فقالت  الوقت؛  يخرج  حتى  والصالة  االغتسال 

أثبتناه.  ما  الصواب  ولعل  حدًا.  األصل :  (١) في 
 .٢٦٦/٥٤ - ٢٦٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

والصالة  االغتسـال  فيه  يمكنها  ال  وقت  تطهر  الحائض  في  واختلفوا  (ومنه) :  الشـرع :  بيان  (٣) في 
الطهر  رأت  إذا  والثـوري :  قتادة،  وقال  عليهـا،  شـيء  ال  األوزاعي  فقال  الوقت؛  يخـرج  حتـى 
إذا  الشـافعي :  قول  وفي  الصالة.  تلك  فلتعد  وقتها  يذهب  حتى  تغتسـل  فلم  الصالة  وقت  في 
حتى  غسـلها  من  تفرغ  لم  وإن  والعصر،  الظهر  تصّلي  ركعة  بقدر  الشـمس  غروب  قبل  طهرت 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  أحمد.  قال  وبه  الشمس،  غربت 
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وغروبها،  الشمس  طلوع  في  وذلك  عليها،  شيء  فال  الوقت  خرج  حتى  منه  تفرغ 
قدر  النهار  من  عليها  بقي  وقد  الطهر  رأت  إذا  آخرون :  وقال  األوزاعي.  قول  هذا 
من  تفرغ  فلم  الطهر  رأت  حين  الشمس  اطالع(١)  قبل  ركعة  أو  الفجر  قبل  ركعة 
كما  صّلت  الشمس  طلعت  أو  الفجر،  طلع  أو  الشمس،  غابت  ما  بعد  إال  غسلها 
عليها  ممن  حينئذ  ألنها  الطهر؛  ترى  حين  وقتها  وإنما  والنهار،  الليل  في  وصفت 
رأت  إذا  قتـادة :  وقال  الشـافعي.  قول  هذا  الغسـل،  بقي  وإنمـا  الصـالة،  فـرض 
وقال  الصالة.  تلك  فلتعد  وقتها  يذهب  حتى  تغتسـل  فلم  صالة  وقت  في  الطهر 
قبل  الطهر  رأت  إذا  والعصر  الظهر  تصّلي  حنبل :  أحمد بن  وقال  الثوري.  ذلك 

الشمس. تغيب  حتى  تفرغ  لم  وإن  الشمس  غروب 
إذا  الحائض  إن  أصحابنـا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قال 
حيضها،  من  طهرها  في  يلزمها  ما  نحو  صالة  وقت  وفي  حيضها،  أيام  في  طهرت 
من  القول  هذا  صاحب  مـع  فرق  وال  االختالف،  لمعاني  القول  من  مضـى  ممـا 
في  الصالة  وثبوت  الطهر  ثبوت  في  الحيض  تمـام  بعد  الحيض  أيام  في  طهرهـا 
كان  إذا  الـدم  رجعة  تنتظر  أن  لهـا  إن  قولهم :  بعـض  في  يخـرج  وقـد  الطهـارة. 
لها  تم  فإن  إعادة،  عليهـا  يكن  لم  الحيض  راجعها  فإن  الحيـض  أيام  فـي  الطهـر 
الصالة  تنتظر  أن  لهـا  إن  قولهـم :  من  أن  وأحسـب  اإلعـادة.  عليهـا  كان  الطهـر 
مني  والشك  ليلة،  أو  يوما  تنتظر  أن  لها  إن  قولهم :  من  أن  وأحسب  والصالتين، 
الفاحش؛  بشـبه  ـ عندي ـ  وهذا  المعنى،  بهذا  وليلة  يومًا  تنتظر  أن  قولهـم :  مـن 
وأصح  كلها.  حيضها  أيام  في  تنتظر  أنها  فيخرج  الحيض،  أقل  إنه  قيل :  قد  ألنه 
في  العذر   /٢٦٧/ لها  كان  وإنمـا  والصالة،  الغسـل  الطاهر  على  قيل  ما  معانـي 
الصالة(٢). معنى  ثبت  الحيض  معنى  زال  فمتى  الحيض،  لمعارضة  ؛  الصالة  ترك 

طلوع.  الصواب :  ولعل   .(٢٤٧/٢) األوسط  وكتاب  اإلشراف  كتاب  في  (١) هكذا 
 .٢٦٧/٥٤ - ٢٦٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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النفساء : باب ١٥ -]   (٣٧٠/١ - ٣٧١ [(م ٣١٧ - ٣١٨، 
على  أن  علـى  بينهـم  اختـالف  ال  العلـم  أهـل  أجمـع(١)  [م ٣١٧]  [* ش] : 

النفاس. من  خروجها  عند  االغتسال  النفساء 
أربعون  ذلك  حد  طائفة :  فقالت  النفاس؛  حد  أقصى  في  واختلفوا  [م ٣١٨] 
وعن  الخطاب،  عمر بن  عن  القول  هذا  روينا  ذلك.  قبل  الطهر  ترى  أن  إال  ليلة، 
وأم  مالك،  وأنس بـن  عمرو،  وعائذ بن  أبي العـاص،  وعثمان بـن  عباس،  ابـن 
عبيد،  وأبـو  وإسـحاق،  حنبـل،  وأحمد بـن  الثـوري،  سـفيان  قـال  وبـه  سـلمة، 
لم  الناس،  جماعـة  هذا  وعلـى  أبو عبيد :  قـال  ومحمـد.  ويعقـوب،  والنعمـان، 

الحيض. في  اختالفهم  أقصاه  في  يختلفوا 
أربعين  تجاوز  تكاد  ال  النفسـاء  قال :  البصري،  الحسـن  قاله  ثانٍ  قوٌل  وفيـه 
فهي  الخمسين  جاوزت  فإن  الخمسين،  إلى  وأربعين  خمسـة  جاوزت  فإن  يوما، 

مستحاضة.

إذا  االغتسـال  النفسـاء  أن  على  العلم  أهل  أجمع  اإلشـراف) :  كتاب  (ومن  الشـرع :  بيـان  (١) فـي 
طهرت.

القول  هذا  يوما،   /٣٧٣/ أربعون  النفاس  حد  طائفة :  فقالت  النفاس؛  حد  أقصى  في  واختلفـوا 
عمر،  وعائذ بن  مالك،  وأنس بن  أبي العاص،  ابن  وعثمان  عباس،  وابن  الخطاب،  عمر بن  عن 
وفيه  ومحمد.  ويعقوب،  والنعمان،  عبيدة،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  الثوري،  قال  وبه  سلمة،  وأم 
فهي  الخمسين  جاوزت  فإذا  يومًا،  أربعين  يجاوز  ال  النفاس  قال :  البصري،  الحسن  قاله  ثانٍ  قوٌل 
وبه  الشعبي،  عن  القول  هذا  روي  شهران،  النفاس  أقصى  إنَّ  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه  مستحاضة، 
ما  آخر  وقال  القول،  هذا  عن  رجع  مالكًا  أن  القاسم  وعمر بن  أبو ثور،  والشافعي،  مالك،  قال 
من  كإمرأة  تجلس  طائفة :  وقالت  ذلك،  بعد  فلتجلس  المعرفة  وأهل  النساء  عنه  سـئل  النفسـاء، 
عطاء،  عن  فيه  اختلـف  وقد  األوزاعي.  قال  وبـه  وقتادة،  عطاء،  عن  القول  هـذا  روينـا  نسـائها، 
عشـرة،  أربع  أو  ليالً  تسـع  ولدت  إذا  تنتظر  أن  أحدهما  شـاذان  قوالن  أوقع،  أقوال  أربعة  فهذه 
أهل  عن  األوزاعي  ذكـره  الثاني  والقول  الضحـاك،  عن  القول  هـذا  روينا  وتصّلي،  تغتسـل  ثـم 
إلخ.  أبو سعيد..  قال  ليلة.  أربعون  الجارية  ومن  ليلة،  ثالثون  الغالم  من  النفاس  أجل  أن  دمشق 
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وبه  الشـعبي،  عن  القول  هذا  روي  شـهران،  النفاس  أقصى  طائفـة :  وقالـت 
هذا  عن  رجع  مالـكًا  أن  القاسـم  ابن  وذكر  ثـور.  وأبو  والشـافعي،  مالـك،  قـال 
أبعد  فتجلس  المعرفة،  وأهل  النساء،  ذلك  عن  يسأل  فقال :  لقيناه،  ما  آخر  القول 

ذلك.
عطاء،  عن  القـول  هذا  وروينا  نسـائها،  من  كامـرأة  تجلس  طائفـة :  وقالـت 
كما  قال  أنه  عنه  وروينا  عطاء،  عن  فيه  اختلف  وقد  األوزاعي.  قال  وبـه  وقتـادة، 

شهرين. تربص  الشعبي :  قال 
أحدهما :  شاذان،  قوالن  ذلك  سـوى  المسـألة  هذه  وفي  أقوال،  أربعة  فهذه 
هذا  يروى  وتصّلي.  تغتسـل  ثم  عشـرة،  أربع  أو  ليال،  سـبع  ولدت  إذا  تنتظر  أن 
إن  يقولون :  دمشق  أهل  عن  األوزاعي  ذكر  الثاني :  والقول  الضحاك.  عن  القول 
إذا  قائل :  [وقال  ليلة.  أربعون  الجارية  ومن  ليلة،  ثالثون  الغالم  من  النفساء  أجل 
الستين  عند  تغتسل  مستحاضة،  فهي  يومًا  ستين  تجاوز  حتى  الدم  بالنفساء  استمر 
كلها؛  يومًا  الستين  في  تركتها  التي  الصالة  وتقضي  صالة،  لكل  وتتوضأ  وتصّلي، 
استحاضة،  دم  الدم  وسائر  صالة(١)،  وقت  فيها  يأت  لم  النفاس  تكون  أن  جائز  إذ 
نفاسـها  دم  أشـكل  إذا  هذا  عليها،  ال  للصالة  االحتياط  كان  وصفنا  ما  جاز  فلما 

استحاضتها. دم  من 
رأت  إذا  الصالة  تدع  أن  المبدأة  البكر  أمر  من  عندي  يلزم  وقد  أبو بكر :  قال 
أن  فأمرها  ذلك  الـدم  زاد  فإن  يومًا،  عشـر  خمسـة  إلى  تراه  ما  أول  بين  ما  الـدم 
نفاسها :  أول  تنفس  للمرأة  كذلك  يقول  أن  الحيض  أقل  على  زاد  ما  صالة  تعيد 
يأمرها  أن  النفاس  أقصـى  على  الدم  زاد  فـإن  نفاسـها،  أقصى  إلى  الصالة  دعـي 
كذلك  ويجب  النساء،  نفاس  من  الموجود  الوقت  أقل  على  زاد  ما  صالة  بإعادة 

العبارة.  وردت  (١) هكذا 
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في  معلومة  أيامـًا  تقعد  بـأن  مضى  فيما  جـرت  قد  عادتهـا  كانـت  إن  يأمرهـا  أن 
مضى  فيما  عادتها  إلى  ترجع  أن  يأمرها  أن  الوقت  ذلك  على  الدم  فزاد  النفاس، 
أيامها  على  فزاد  الوقت،  ذلك  شهر  كل  في  تحيضه  معلوم  وقت  لها  من  يأمر  كما 
الوقت  ذلـك  على  زاد  مـا  وتجعل  مضى  فيمـا  المعلـوم،  وقتهـا  إلـى  ترجـع  أن 

أعلم](١). واهللا  استحاضة، 
النفاس  أكثر  فـي  أصحابنا  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
يومًا.  سـتون  أكثره  إن  قولهم :  بعض  وفـي  يومًا.  أربعون  أكثـره  إن  قالـوا :  إنهـم 
وأكثر  هـذا.  من  أكثر  أعلم  وال  يومـًا.  تسـعون  أكثره  إن  قولهـم :  بمعانـي  وقيـل 
منهم  أحدًا  أن  أعلم  وال  يومًا،  أربعون  أكثـره  إن  باألربعين  يخرج  قولهم  معانـي 
األقاويل  هذه  معاني  ثبت  إذا  ذلك  ليس  فيما  وهو  يومًا،  أربعين  من  أكثر  في  قال 
يجوز  وال  أربعون،  أكثره  يقال  يكون  أن  يحتمل  ال  ألنه  واألربعين؛  التسعين  بين 
بينهما  فيما  وأقله  أكثره  في  ثبت  وكلما  الستين،  في  ثبت  إذا  الخمسين  في  ذلك 

عندي(٢). معناهما  يلحقه 

النفاس : أقل  في  اختالفهم  باب ١٦ -]   (٣٧١/١ - ٣٧٢ [(م ٣١٩، 
الحامل  وضعت  إذا  طائفـة :  فقالت  النفاس؛  أقل  فـي  واختلفـوا(٣)  [* ش] : 

 .(٢٥١/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
 .٣٧٣/٥٤ - ٣٧٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

حملها  الحامل  المرأة  وضعت  إذا  يقول :  الشافعي  كان  اإلشراف) :  كتاب  (ومن  الشرع :  بيان  (٣) في 
وأبو  أبو الحسـن،  وقال  والصالة.  االغتسـال  عليها  وجب  الطهر  رأت  إذا  نفسـاء،  فهي  دمًا  فرأت 
عبيدة :  وأبو  ومالك،  األوزاعي،  وقال  الشافعي،  عن  أبو ثور  ذلك  وحكى  ساعة،  الطهر  أقل  ثور : 
أربعين  تجلس  وإسـحاق :  وأحمد،  الثوري،  وقال  وتصّلي،  فتغتسـل  دمًا  تر  ولم  المرأة  ولدت  إذا 
الحسن  وقال  يومًا،  وعشرين  خمسة  النفاس  أقل  النعمان :  وقال  ذلك.  قبل  الطهر  ترى  أن  إال  يومًا 

صحيح.  والقول  وصّلت  اغتسلت  أيام  تسعة  في  الطهر  النفساء  رأت  إذا  البصري : 
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والصالة،  االغتسال  عليها  وجب  الطهر  رأت  وإذا  نفساء،  فهي  دمًا  فرأت  حملها 
عنه.  أبو ثور  سـاعة،  النفاس  أقل  الحسـن :  محمد بن  وقال  الشـافعي.  قول  هذا 
سـاعة،  النفاس  أقل  قال :  أنـه  الشـافعي  عن  أبو ثور  وحكى  أبو ثـور،  قـال  وبـه 

يومًا. ستون  وأكثره 
قال :  كثيرًا،  وال  قليالً  دمًا  عليه  َتَر  فلم  ولدًا  ولدت  امرأة  في  األوزاعي  وقال 
أبو عبيد.  قال  وبه  عنهما.  مسلم  الوليد بن  كذلك،  مالك  وقال  وتصّلي.  تغتسل 
ذلك.  قبل  الطهر  ترى  أن  إال  يومًا  أربعين  تجلس  النفساء  الثوري :  سـفيان  وقال 

وإسحاق. أحمد،  قال  وكذلك 
ما  أدنى  يعقوب :  وقال  يومًا.  وعشـرون  خمسـة  النفاس  أقل  النعمان :  وقال 
بيوم،  الحيض  أقصى  من  أكثر  النفاس  أدنى  فيكون  يومًا،  عشر  أحد  النفساء  تقعد 

ذلك. قبل  الطهر  رأت  وإن 
إلى  قال  فيما  قائلها  يرجـع  ال  واستحسـانات  تحديدات  هذه  أبو بكر :  قـال 

حجة.
فإنها  يومًا  عشرين  بعد  الطهر  النفساء  رأت  إذا  يقول :  البصري  الحسن  وكان 
أيام  سـبعة  في  الطهر  رأت  إذا  قـال :  أنـه  الضحاك  عـن  وروينـا  فلتصـل.  طاهـر 

وصّلت. السابع،  يوم  اغتسلت 
الموجب  هو  النفاس  دم  وجود  أن  وذلك  أقول؛  األول  بالقول  أبو بكر :  قال 
النفاس،  دم  وجود  قبل  كان  كما  بحاله  الفرض  عاد  الدم  ارتفع  فإذا  الصالة،  لترك 

واهللا أعلم.
بمنزلة  النفاس  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  ـ عندي ـ  يخرج  أبو سعيد :  قال 
ثبت  الدم  َتَرَ  وَلْم  الطهر  فرأت  المرأة  ولدت  إذا  الحيض؛  في  الفائض  الدم  تقدم 
ذكر  مضى  وقد  الحيض،  أيـام  في  الطهر  في  ثبت  ما  الصالة  معاني  فـي  عندهـم 
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ويؤمر  وصّلت،  اغتسـلت  الطهر  هذا  طهرت  إذا  إنها  قولهم :  مـن  أنه  إال  ذلـك، 
وإذا  الوطء،  في  احتياط  ـ عندي ـ  وهذا  أيام،  ثالثة  إلى  يطأها  [ال](١)  أن  زوجها 
ذلك  أشـبه  وما  والحمرة،  والكدرة  الصفرة  في  فهي  ولدت  أن  بعد  الطهر  تر  لم 
أن  غير  من  كله  ذلـك  انقطاع  في  وكذلك  فائضًا،  ذلـك  كان  إذا  النفسـاء  بمنزلـة 
في  هو  كما  الطهر  بمنزلـة  ذلك  إن  قولهـم :  بعض  في  يخرج  فقد  الطهـر،  تـرى 
قولهم  معاني  في  عندهم  فهي  النفاس  من  الطهر  به  يجب  ما  تر  لم  وما  الحيض، 
عند  الوقت  ذلك  بلغت  فإذا  النفاس،  أكثر  أنه  عندهم  يخرج  ما  وقت  إلى  نفساء 
المستحاضة،  بمنزلة  وتصّلي  تغتسـل  أن  عنده  عليها  كان  سـائل  دم  وبها  صاحبه 
صفرة  بها  كان  ولو  وصّلت  اغتسلت  فائض  دم  بها  وليس  الوقت  ذلك  جاء  وإن 

ذلك(٢). أشبه  ما  أو  كدرة  أو 

النفسـاء  في  العلـم  أهـل  اختـالف  بـاب ١٧ -]   (٣٧٢/١ - ٣٧٣ [(م ٣٢٠، 
النفاس : أيام  أقصى  مضي  قبل  الدم  يعودها  ثم  وتصّلي  وتغتسل  تطهر 

ثم  وتصّلي،  وتغتسـل  تطهـر  النفسـاء  فـي  العلـم  أهـل  اختلـف(٣)  [* ش] : 
صّلت،  طهرت  إذا  طائفة :  فقالت  النفاس؛  أيـام  أقصى  مضي  قبل  الدم  يعاودهـا 

واهللا أعلم.  إثباتها،  والظاهر  األصل.  في  موجودة  غير  (ال)  (١) كلمة 
 .٣٦٣/٥٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

مضي  قبل  الدم  يعاودها  ثم  تطهر  النفساء  في  واختلفوا  اإلشراف) :  كتاب  (ومن  الشرع :  بيان  (٣) في 
أمسـكت  الدم  رأت  وإذا  صّلت  طهرت  إذا  قاال :  أنهما  والشـعبي  علي،  عن  فروينا  النفاس  أكثر 
بعد  عاودها  إذا  الدم  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه  الشافعي.  مذهب  يشبه  هذا  شهرين  وبين  بينها  ما 
ما  تباعد  فإن  النفاس،  دم  إلى  مضي  كان  ذلـك  ونحو  ثالث  أو  بيومين  أو  بيـوم  الطهـر  رأت  أن 
طهر،  فهو  الطهر  رأت  إذا  إنها  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه  مالك.  قول  هذا  حيضًا،  كان  الدمين  بين 
رأت  فإن  ليلة،  عشـرة  خمس  إلى  الصالة  تدع  وال  فسـاد،  دم  فذلك   /٣٥٧/ بعد  عاودها  وإن 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  أبي ثور.  قول  فهذا  حيض،  فهو  دم  أكثر  ليلة  عشرة  خمس  بعد 
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الشـعبي،  عن  القول  هذا  روينا  شـهرين.  وبين  بينها  ما  أمسـكت  الدم  رأت  وإذا 
وعطاء.

قال :  أنه  إال  كذلك،  أبو عبيد  وقال  الشافعي.  مذهب  يشبه  هذا  أبو بكر :  قال 
يقول :  مالك  وكان  عنده.  النفاس  أقصى  كان  ذلك  ألن  األربعين؛  وبين  بينها  مـا 
بعد  رأت  فإن  وتصلي،  تغتسل  فإنها  ـ  قرب  وإن  ـ  الوالدة  بعد  الطهر  رأت  متى 
كان  النفاس  دم  من  قريب  هو  دما  ذلك  نحو  أو  ثالثة،  أو  يومين،  أو  بيوم،  ذلك 
وإن  دمًا،  فيه  َتَر  َلْم  مما  األيام  مـن  ذلك  بين  ما  وألغت  النفاس،  دم  إلـى  مضافـًا 
دم  قرب  الدم  رأت  كانت  وإن  حيضًا،  المسـتقل  الدم  كان  الدمين  بين  مـا  تباعـد 
وأهل  نفاس  إنـه  النسـاء  تقول  ما  أقصى  بها  تمادى  فـإن  نفسـاء،  كانت  النفـاس 

مستحاضة. كانت  ذلك  على  زادت  وإن  نفساء،  ذلك  إلى  كانت  بذلك  المعرفة 
عاودها  وإن  طهر،  فهو  والنقاء  الطهر  النفساء  رأت  وإذا  يقول :  أبو ثور  وكان 
إلى  النقاء  بعد  نفـاس  وال  حيض  دم  يعود  يكـون  وال  فسـاد،  دم  فذلك  أيام  بعـد 
حيض،  فهو  وأكثر  وليلة  يومًا  دمًا  عشرة  خمس  بعد  رأت  فإن  ليلة،  عشرة  خمس 
النفاس  من  األول  النقاء  بعد  وهي  وصلت،  اغتسلت  النقاء  رأت  فإذا  الصالة،  تدع 

الحيض. دم  ترى  حتى  والغشيان  والصوم  الصالة  في  الطاهر  حكم  حكمها 
نفسـت  إذا  إنها  أصحابنا :  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
أوقات  أقل  كان  ولـو  نفاسـها،  يكون  وقت  على  فيه  فطهـرت  نفـاس  أول  المـرأة 
جاءها  ثم  معه،  الطهر  أقل  وهو  طهرًا،  حكمها  يكون  ما  ذلك  بعد  فطهرت  النفاس 
أقل  في  طهرًا  يكون  الذي  الوقت  ذلك  قبل  الدم  جاءها  فإن  حيضًا،  ذلك  بعد  الدم 
وإن  نفاس،  فهو  نفسـه  يكون  الذي  النفاس  من  وأقل  معه،  النفاس  أكثر  يكـون  مـا 

استحاضة(١). فهو  النفاس  يكون  ما  وأكثر  الطهر  أقل  يكون  ما  أقل  في  كان 

 .٣٥٧/٥٤ - ٣٥٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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الطهر : أقل  حد  باب ١٨ -]   (٣٧٣/١ - ٣٧٤ [(م ٣٢١، 
فقالت  الحيضتيـن؛  بيـن  يكون  الطهـر  أقـل  حـد  فـي  واختلفـوا(١)  [* ش] : 
أبو ثور :  وزعم  الثوري.  سفيان  قال  هكذا  يوما،  عشـر  خمسـة  ذلك  أقل  طائفة : 
أبو ثور  ذلك  وحكى  يومًا.  عشر  خمسة  الطهر  أقل  أن  نعلم  فيما  يختلفون  ال  أنهم 

وصاحبيه. النعمان،  عن 
وأنكرت طائفة هذا التحديد، وممن أنكر ذلك أحمد بن حنبل، وإسحاق بن 
يقولون :  المدينة  أهل  قال :  أنه  الثوري  سفيان  عن  حنبل  أحمد بن  وذكر  راهويه. 
على  الحيضتين  بين  بشيء  ذا  ليس  أحمد :  قال  عشـر.  خمسـة  الحيضتين  بين  ما 
عشـر  الخمسـة  هؤالء  وتوقيت  وقت،  الطهر  في  ليس  إسـحاق :  قال  يكون.  ما 

باطل.
وإنما  الطهـر  يحـدون  ال  معاني  فـي  يخـرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
معاني  يخرج  وإنما  ذلك،  في  لالختالف  معنى  وال  طهر(٢)،  فهو  عليه  طهرت 
ـ  قولهم  بعض  في  ـ  الطهر  أقل  قيل :  فقد  هو؛  ما  الطهـر  أقل  في  اختالفهـم 
بالنص؛  قولهـم  فـي  قيـل  أنه  أعلـم  وال  أيام.  عشـرة  وقيل :  يومًا.  عشـرون 
عندهم  وقت  ال  هو  وإنما  واستعماله،  الدم  ثبوت  معاني  في  له  وقت  ال  ألنه 
واالسـتحاضة،  الحيض  بين  عندهم  به  يفصل  الذي  الدم  أحكام  يأتِ  لم  ما 
المرأة  فيـه  لتكون  أقـل  معهم  لـه  يكون  أن  إال  يحسـن  لـم  ذلـك  كان  فـإذا 
كله  ذلك  حكــم  لثبـوت  حائضـًا  ذلك  سـوى  فمـا  وتكــون  مسـتحاضـة، 

عشـر  خمسـة  الحيضتين  بين  الطهر  أقل  الثوري :  قال  اإلشـراف :  كتاب  من  الشـرع :  بيان  (١) في 
وأبي  وصاحبه  النعمان،  عن  ذلك  وحكى  نعلم،  فيما  فيه  يختلفون  ال  ذلك  أبو ثور  وذكر  يومًا، 
إسـحاق :  وقال  يكون،  ما  على  الحيضتين  بين  أحمد :  وقـال  ذلك.  في  وإسـحاق  أحمد،  بكـر 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  باطل.  عشرة  الخمس  وراء  توقيتها 
نقصًا.  بها  ولعل  العبارة،  وردت  (٢) هكذا 
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ووجوبه  كله  ذلك  حكم  لثبوت  صالة  وال  صوم،  وال  الحيض،  حكم  لثبوت 
االستحاضة(١). في 

بلغته  إذا  الـذي  المرأة  سـن  بـاب ١٩ -]   (٣٧٤/١ - ٣٧٥ [(م ٣٢٢ - ٣٢٣، 
الدم)) : يعاودها  ثم  وتصّلي  تطهر  ((الحائض  مسألة  الموئسات.  من  كانت 

يتركها  المـرأة  في  قال  أنـه  ربـاح  عطاء بـن  عـن  [روينـا  [م ٣٢٢]  [* ش] : 
الحسن  وعن  المستحاضة.  شأن  فيه  فأمرها  الدم،  رأت  ثم  سنة،  ثالثين  الحيض 
أحمد بن  وقال  المسـتحاضة.  بمنزلة  قال :  الدم،  ترى  قعدت  قد  التي  المرأة  في 
بعد  الدم  رأت  ثم  الحيض،  من  سـنة  خمسـين  بعد  قعدت  التي  المرأة  في  حنبل 

حيضًا]. هذا  يكون  أن  يشبه  قال :  معلومة،  أيام  في  ذلك 
يوم  بعد  الدم  يعاودها  ثم  وتصّلي،  تطهر  الحائض  في  واختلفوا(٢)  [م ٣٢٣] 
مذهب  هذا  المستحاضة،  تفعله  ما  وتفعل  الصالة،  تدع  ال  طائفة :  فقالت  أيام؛  أو 
حيض  أنه  لها  يتبّين  حتى  قال :  أحمد  أن  غير  ثور،  وأبي  حنبل،  وأحمد بن  عطاء، 
حتى  أخرى  ثم  أخرى،  مرة  الوقت  ذلك  في  الدم  ترى  أن  إال  ينقلها  وال  منتقل، 
الرأي  وأصحاب  الثـوري،  سـفيان  فأما  منتقالً.  حيضًا  فيكون  مرات؛  ثالث  يتـم 
الحيض  أيام  على  زاد  فإن  الحيض،  أيام  في  دامت  ما  حيضًا  ذلك  يجعلون  فإنهم 

الحيض. أيام  إلى  ترجع  أن  إلى  عندهم  مستحاضة  تكون 

 .١٩١/٥٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
الدم  يعاودها  ثم  وتصّلي،  تطهر  الحائض  في  واختلفوا  اإلشراف :  كتاب  ومن  الشرع :  بيان  (٢) في 
هذا  المسـتحاضة،   /٢٣٧/ تفعله  ما  وتفعل  الصـالة  تدع  ال  فرقة :  فقالـت  أيام؟  أو  يـوم  بعـد 
الثوري،  فأما  مستقبل.  حيض  أنه  له  يتبين  حتى  أحمد  أن  غير  ثور،  وأبي  وأحمد،  عطاء،  مذهب 
وهذا  أبو بكر :  وقال  الحيض.  أيام  في  دامت  ما  حيضًا  ذلك  يجعلون  فإنهم  الـرأي  وأصحـاب 
إلى  ترجع  أن  إلى  عندهم  استحاضة  فذلك  الحيض  أيام  على  رأت  فإن  الشافعي،  مذهب  أشبه 

الحيض.  أيام 
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أو  يومًا  حيضهـا  من  تطهر  أن  بعد  الـدم  ترى  المرأة  فـي  يقـول  مالـك  وكان 
أو  يومًا  تراه  ثم  تصلي،  ثم  يومين،  أو  يومًا  عنها  ترتفع  ثم  الصالة،  فتتـرك  يوميـن 
عليها  اختلطت  إذا  مالك :  قال  أخرى،  ويذهب  مرة  تراه  ثم  عنها،  يرتفع  ثم  اثنين، 
وصّلت،  اغتسـلت  ذهب  فإذا  الدم،  رأت  إذا  الصالة  تترك  فإنها  ـ  ذكـرت  كمـا  ـ 
اغتسلت،  أيام  ثالثة  وزيادة  حيضها  أيام  قدر  فيها  الدم  ترى  التي  األيام  بلغت  فإذا 
وحكى  عنه،  وهب  ابن  حكاية  [هذه  المستحاضة.  تصنعه  ما  وصنعت  صّلت،  ثم 
ظهراني  بين  ذلك  كان  إذا  فقال :  المسألة  هذه  عن  سـأله  أنه  عنه  مسـلم  الوليد بن 
أيام  أكملت  فإذا  طهر،  من  فرجًا  ذلك  كانت  وإن  الدم،  أيام  تمسـك  فإنها  قروئها 

أعلم](١). فيما  األوزاعي  قول  وهو  قال :  كالمستحاضة.  وصّلت  اغتسلت  الدم 
طهرت  إذا  إنـه  أصحابنا :  قول  معانـي  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
ـ عندي ـ  يشـبه  ال  أنه  حيضها  أيام  في  الدم  راجعها  ثم  حيضها  أيام  فـي  المـرأة 
طهرت  إن  وأما  حيضها،  أيام  في  كانت  ما  حيض  وأنه  اختالف،  ثبوت  قولهم  في 
من  ذلك  في  يختلف  أنه  فمعي  حيضها  أيام  في  كدرة  أو  صفرة  وراجعها  وصّلت 
وفي  الحيض.  أيام  فـي  الدم  لتقدم  حيض  ذلك  إن  قولهم :  بعـض  ففي  قولهـم؛ 
عن  كان  إذا  األول  في  حيضًا  كان  أتى  طهر  عن  ألنه  بحيض؛  ليس  بعض :  قول 

فائض. دم  تقدم 
ال  أن  حيضًا  يكون  ال  أنـه  االختالف  بثبوت  ـ عنـدي ـ  يدخل  قد  أنـه  ومعـي 
غير  فعلى  ذلـك  عليهم  ثبت  كان  فـإن  الطهر،  هـذا  على  حيضًا  الـدم  هـذا  يكـون 
فألمر(٢)  ذلـك،  يثبت  أن  يعجبني  أنـه  إال  ذلك،  معانـي  جميع  في  باتفـاق  معانـي 
الصالة أن تصّلي، وتصوم، وال يطؤها زوجها، وتعيد صومها لمعاني االختالف(٣).

 .(٢٥٧/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
ألمر.  الصواب :  (٢) لعل 

 .٢٣٧/٥٤ - ٢٣٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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[(م ٣٢٤، ٣٧٥/١ - ٣٧٦) باب ٢٠ -] قول من رأى أن تستظهر المستحاضة 
ثالثا ً: الحيض  أيام  مضي  بعد 

ثم  معلومة،  أيـام  لها  يكـون  المـرأة  في  العلـم  أهـل  اختلـف(١)  [* ش] : 
ثالث  حيضها  ليالي  مضي  بعد  المستحاضة  تمكث  طائفة :  فقالت  تستحاض؛ 
الذي  قوله  آخر  أنه  معـن(٢)  ذكر  مالك،  قول  [هذا  وتصّلي.  تغتسـل  ثم  ليـال، 
كان  إذا  تستطهر  بأن  المرأة  يأمر  إنما  أنه :  عنه  القاسم  ابن  وحكى  عليه.  مات 
بيومين،  تسـتطهر  فإنه  عشـر  ثالثة  حيضها  كان  فإذا  يومًا،  عشـر  اثنى  حيضهـا 
ال  عشـر  خمسـة  أيامها  والتي  بيـوم،  تسـتطهر  عشـر  أربعـة  حيضهـا  كان  وإن 

بشيء]. تستطهر 
عرفتها،  أيامًا  شـهر  كل  من  حيضها  قامت  امرأة  فـي  يقول  األوزاعـي  وكان 
فلتسـتطهر  قال :  تلك،  أيامها  على  فزادت  الحيضتين،  بين  أطهارها  أيام  وعرفت 

مستحاضة. هي  ثم  بيومين،  أو  بيوم 
أو  يومًا  حيضها  أيام  بعد  تستطهر  الحائض :  في  يقول  البصري  الحسن  وكان 

وتصّلي. تغتسل  ثم  يومين، 

ثم  معروفة  أيـام  لها  تكـون  المرأة  فـي  واختلفوا  اإلشـراف) :  كتاب  (ومـن  الشـرع :  بيـان  (١) فـي 
األوزاعي  وكان  وتصلي  تغتسل  ثم  ليالً  حيضها  أيام  بعد  تمكث  أنها  مالك  قول  ففي  تستحيض 
البصري،  الحسـن  وكذلك  مسـتحاضة،  هي  ثم  يومين  أو  يوما  حيضها  أيام  بعد  تسـتطهر  يقول 
تغتسـل  أن  فيهن  تحيض  كانت  التي  األيام  انقضت  إذا  ورأى  مالـك،  مذهب  الشـافعي  وأنكـر 
أحمد بن  قال  وبـه  حيضها،  أيام  تعـود  حتى  كذلك،  دامت  مـا  صالة  لـكل  وتتوضـأ  وتصّلـي، 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  أصحابنا.  وأكثر  حنبل، 
أشـد  وكان  مالك،  ربيب  كان  القـزاز،  عيسـى  معن بن  هـو   : (٢٥٨/٢) األوسـط  محقـق  (٢) قـال 
ثمان  سـنة  مات  المسـجد،  إلـى  خروجـه  عنـد  عليـه  يتكـئ  مالـك  وكان  لـه،  مالزمـة  النـاس 
المذهب  الديباج   .٣٦٧/١ - ٣٧٩ المدارك  ترتيب  في :  ترجمته  (انظر  بالمدينة.  ومائة  وتسعين 

 .(٢٥٢/١٠ - ٢٥٣ التهذيب  وتهذيب   .٣٤٤/٢ - ٣٤٥
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أقرائها  أيام  فلتقعـد  المرأة  اسـتحيضت  إذا  قال :  أنه  عباس  ابـن  عـن  وروي 
تصّلي. ثم  يومين،  أو  يومًا  بعده  تقعد  ثم  تقعد،  كانت  التي 

تسـتطهر  إنما  المرأة  أن  وذلك  االسـتطهار؛  طائفة  وأنكرت  أبو بكـر :  [قـال 
وذكر  الشـافعي.  مذهب  وهذا  الصالة،  بترك  تسـتطهر  ال  شـّكت  إذا  تصّلي  بأن 
رواه  ما  خالف  وهذا  قال :  ثم  الحيض،  بعد  االستطهار  في  مالك  قول  الشافعي 
كانت  التي  واأليـام  الليالـي  عدد  الصـالة  قـال :  «تدع  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  مالـك 
أيام  صالة  عنهـا  وأسـقط  ذلك،  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  حديث  مالـك  فتـرك  تحيضهـن»، 

برأيه](١).
قال أبو بكر : ومذهب الشافعي، وأحمد، وأكثر أصحابنا أن تدع المستحاضة 
ذلك  بعد  وتوضأ  وتصّلي،  تغتسـل  ثم  األيام،  تلك  الصالة  معلومة  أيام  لها  التي 

واهللا أعلم. وتصّلي،  صالة،  لكل 
أيام  انقضت  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
يومًا  انتظرت  الحيـض  أكثر  مـن  أقل  من  عادة  لهـا  التي  حيضهـا  وأيـام  حيضهـا 
قولهم،  بمعاني  الحيض  أكثر  ذكر  مضى  وقد  الحيض،  أكثر  تجاوز  لم  ما  ويومين 
ذلك  ذكر  مضى  وقد  معهم،  الحيض  أقل  هو  الذي  الطهر  أيام  وتصّلي  تغتسل  ثم 
الصالة  تركت  االسـتحاضة  هذه  في  الطهر  أيـام  انقضت  فإذا  اختالفـه.  بمعانـي 
االسـتحاضة  هذه  في  تنتظر  لم  الدم  بها  اسـتمر  فإن  حائضًا،  وكانت  حيضها  أيام 
أول  في  االنتظار  وإنما  استحاضة،  تلك  أن  علم  قد  ألنه  يستقبل؛  فيما  وال  شيئًا، 
وتصّلي  تغتسل  ثم  حيضها  أيام  تقعد  وإنما  تنتظر،  إنها  قيل :  قد  أنه  ومعي  وقت. 

الطهر(٢). أيام  في 

الشرع.  بيان  في  ما  مع  المقابلة  بها  تتم   (٢٥٨/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
 .١٩٨/٥٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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الميتة  بجلـود  الطهـارة  إثبـات  بـاب ١ -   (٣٧٧/١ - ٣٧٨ [(م ٣٢٥ - ٣٢٦، 
عليه  يقع  مما  الميتة  بجلـود  االنتفاع  في  العلم  أهل  اختـالف  باب ٢ -  بالدبـاغ. 

والحيوان] : األنعام  من  الذكاة 
قد  لها  لموالة  بشاة  «مّر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ميمونة  عن  عباس  ابن  [* ش] :(١)[عن 

لموالة  بشـاة  «مر  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص:  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيـان  (١) فـي 
به». وانتفعوا  فدبغوه  إهابها  أخذوا  لو  الشاة  أهل  على  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  ما  فقال  ميمونة، 

الدباغ  قبل  بها  االنتفاع  عن  طائفة  فنهت  وبعده؛  الدباغ  قبل  الميتة  بجلود  االنتفاع  في  واختلفوا 
عمر  عن  رويت  أخبار  بقوله  وقال  به،  قال  من  حجة  ومن  حنبل،  أحمد بن  قول  وهـذا  وبعـده، 
بعد  الميتة  بجلود  االنتفاع  طائفة  وأباحت  المؤمنين،  أم  وعائشة  حطان  وعمران بن  عمر،  وابن 
حية.  وهي  الدباغ  عليها  يقع  التـي  األنعام  جلود  مثل  وذلك  الدباغ،  قبل  بها  واالنتفـاع  الدبـاغ 
ويحيى  وقتادة،  والنخعي،  والشعبي،  البصري،  والحسن  أبي رباح،  عطاء بن  بذلك  قال  وممن 
الكوفة  وأهـل  الثوري،  وسـفيان  سـعد،  والليث بن  واألوزاعي،  جبيـر  وسـعيد بن  األنصـاري 
عن  وبأخبار  مذكـى،  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  بخبر  ذلك  في  بعضهم  واحتج  وإسـحاق،  المبارك  وابـن 
اهللا  بأن  القول  بهـذا  بعضهم  احتج  وقـد  ذلك،  في  وعائشـة  مسـعود،  وابن  عباس،  وابـن  عمـر 
عن  ثبت  فلما  به،  القـول  على  العلم  أهل  وأجمع  نبيـه ملسو هيلع هللا ىلص.  لسـان  على  كتابه  في  الميتـة  حـرم 
الدباغ  بعد  مات  إذا  مذكى  لحمه  أكل  يجوز  ما  بعض  بإهاب  ينتفع  أن  أباح  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ذلك  بعد  فيه  مختلف  وكل  الدباغ،  بعد  بها  االنتفاع  مباح  األنعام  جلود  من  معناه  في  ذاك  كان 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  نبيه ملسو هيلع هللا ىلص.  لسان  وعلى  كتابه  في  الميتة  تحريم  جملة  إلى  فمردود 
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إهابها  أخذوا  لو  هـذه  أهل  على  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  ما  فقال  ميتـة،  الصدقة  مـن  أعطيتهـا 
الميتة  من  حرم  فقال :  إنما  ميتة.  إنها  رسـول اهللا،  يا  فقالوا :  به؟  وانتفعوا  فدبغوه 
ويقول :  فدبغوه،  فيه :  يقول  ال  معمرًا  إن  لسـفيان :  فقيل  الحميدي :  قال  أكلها». 
هذه  منه  أردنا  وإنما  أنا.  حفظته  قد  لكني  سفيان :  فقال  الدباغ؛  ينكر  الزهري  كان 

أكلها](١). حرم  إنما  غيره :  يقلها  ولم  الكلمة، 
قالت :  ـ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  زوج  ـ  ميمونة  حدثتني  وقالت :  سبيع  بنت  العالية  روت 
فقال  الحمار،  مثل  لهم  شـاة  يجرون  قريش  من  رجال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  على  «مرَّ 
فقـال  ميتـة،  إنهـا  رسـول اهللا  يـا  فقالـوا :  إهابهـا؟  أخذتـم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  لـو 

والقرظ». الماء  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  يطهرها 
طهر». فقد  اإلهاب  دبغ  قال :  «إذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إن  عباس :  ابن  وقال 

الغرب  هـذا  نغزو  إنا  عبـاس :  البن  قلـت  وعلـة :  عبد الرحمن بـن  ويقـول 
قال  فقال :  الميتـة،  أسـقيتهم  وأكثر  حماد :  قـال  وربما  الميتة،  أسـقيتهم  وعامـة 

طهورها». رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «دباغها 
قبل  الميتة  بجلود  االنتفـاع  في  العلم  أهل  اختلـف  أبو بكر :  قـال  [م ٣٢٥] 
بهذا  قال  وممن  وبعده،  الدباغ  قبل  بها  االنتفاع  عن  طائفة  فنهت  وبعـده؛  الدبـاغ 
أنه  الخطاب :  عمر بن  إلينـا  كتب  وهب :  زيد بن  وقال  حنبل.  أحمد بـن  القـول 

ميتة. من  ما  فانظروا  الفراء،  لها  يقال  ثيابًا  تلبسون  بأرض  أنكم  بلغني 
قبل  بها  االنتفاع  وحرمت  الدباغ،  بعد  الميتة  بجلود  االنتفاع  طائفة  وأباحت 
أكثر  قول  هذا  حية،  وهي  الذكاة  عليه  يقع  وما  األنعام،  جلود  مثل  وذلك  الدباغ، 

العلم. أهل 

وقاموس  الشرع  بيان  في  ما  مع  المقابلة  بها  تتم  األوسط (٢٦٠/٢)  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
الشريعة. 
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مات  إذا  الذكاة  عليه  يقـع  ما  جلود  أن  رأى  وممن  أبو بكـر :  قـال  [م ٣٢٦] 
وإبراهيم  أبي رباح،  عطاء بن  يطهره :  الدباغ  أن  ويدبغ  يذكى  أن  قبل  شيء  منها 
وسـعيد بن  األنصاري،  ويحيى  وقتادة،  البصري،  والحسـن  والشـعبي،  النخعي، 
الكوفة،  وأهل  الثـوري،  وسـفيان  سـعد،  والليث بن  األوزاعي،  قال  وبه  جبيـر، 

راهويه. وإسحاق بن  والشافعي،  المبارك،  وابن 
ما  ذلك  فمن  ذكرنـاه؛  ما  خالف  غيرها  أقاويـل  ذكرناه  ما  غير  روينـا  [وقـد 
دبغت،  إذا  الميتة  بجلود  ينتفع  يقول :  كان  أنه  إبراهيم  عن  مغيرة  عن  هشيم  رواه 
وهب  ابن  حكى  وقد  القول](١).  هذا  على  النخعي  وافق  أحدًا  نعلم  وال  تباع.  وال 
إنما  وقال :  ال،  قال :  دبـغ؟  إذا  الميتة  جلد  في  يصّلى  هل  سـئل :  أنه  مالك  عـن 

فيه. يصّلى  أن  أرى  وال  به،  االستمتاع  في  أذن 
بأسًا. دبغ  شيء  كل  في  بالصالة  يرى  ال  كان  أنه  الحسن  عن  وروي 

االختالف،  هذا  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
الحديث،  هذا  إلى  ذهب  الدباغ  بعد  الميتة  بإهاب  االنتفاع  أجاز  من  علة  وأحسب 
أحاديث  أو  حديـث  إلى  ذهب  ذلك  يجز  لـم  والذي  الميتة،  هـذه  فـي  نحـوه  أو 
وفي  عصب»(٢).  وال  بإهاب  الميتة  من  ينتفع  قال :  «ال   /٧٧/ أنه  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  تروى 
معنى  ثبـت  ولو  واحد.  والمعنـى  بعصـب(٣)»(٤)  وال  « بإهـاب  أنـه  آخـر  حديـث 

األوسط)٢٦٨/٢).  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
اللباس،  كتاب  أبـي داود،  (سـنن  قريب  بلفظ  ُعكيم  عبد اهللا بن  عن  والترمذي  أبـو داود  (٢) فـرواه 
اللباس،  كتاب  الترمذي،  سـنن   .٦٧/٤ رقم ٤١٢٧،  الميتة،  بإهاب  ينتفع  ال  أن  روى  من  باب 

 .(٢٢٢/٤ رقم ١٧٢٩،  دبغت،  إذا  الميتة  جلود  في  جاء  ما  باب 
بعقب.  وال  الشريعة :  قاموس  (٣) في 

عن  روي  ما  مشـكل  بيان  باب  اآلثـار،  مشـكل  (شـرح  عكيم  عبد اهللا بن  عـن  الطحـاوي  (٤) رواه 
 .(٢٨١/٨ ذلك،  يخالف  وفيما  بالدباغ  وطهارتها  الميتة  جلود  في  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
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الميتة،  قبل  حـالالً  أصله  لثبوت  بالدباغ؛  طهارته  مـن  ذلك  يبعد  لـم  االختـالف 
على  األصل  في  الطهـارة  على  النجاسـة  معنى  وداخل  له،  معارضـة  الميتـة  وأن 
ثبت  إذا  الحتيال  جوهره  من  تحويلـه  إلى  معنى  فال  نفسـه  اللحم  فأما  االعتبـار، 
معارضة  قبل  ألصلها  طهارته  معنى  االعتبار  في  يخرج  فقد  اإلهاب  وأما  محرمًا. 
أشبههما  وما  والقرد،  الخنزير،  إهاب  لذلك  الشبه  في  يخرج  وكذلك  له،  النجاسة 
يأتِ  ولم  الخنزير،  لحم  تحريم  اهللا  كتاب  في  لمعاني  ثبت  وإنما  المحرمات،  من 
وقع  التحريم  فإن(١)  معنى  في  حكمه  يقتضي  جلده  كان  وإن  جلده،  على  النّص 
يشبه  يكون  أن  يبعد  فال  كله،  دونه  الخنزير  لحم  تحريم  وعلى  كلها،  الميتة  على 

التحريم(٣). قبل  من  المعارضة  النجاسة  على  يقع(٢)  إنما  ألنه  الميتة؛  جلد 

االنتفاع  في  العلم  أهل  اختالف  باب ٣ -]   (٣٧٩/١ - ٣٨٠ [(م ٣٢٧ - ٣٢٩، 
وأوبارها : وأصوافها  الميتة  بشعور 

بشعور  االنتفاع  في  العلم  أهل  واختلف  الكتاب) :  (ومن  [م ٣٢٧]  [* ش] : 
ذلك  أباح  وممن  كله،  بذلك  االنتفاع  طائفة  فأباحت  وأوبارها؛  وأصوافها  الميتة 
وقال  غسل.  إذا  أبي سليمان(٤)  حماد بن  قال  وبه  سيرين،  وابن  البصري،  الحسن 
قال  وبه  طهوره.  الميتة  صوف  غسـل  أن  يرون  عبد اهللا  أصحاب  كان  األعمش : 
وقال  يغسـل.  وقالوا :  وإسـحاق،  وأحمد،  سـعد،  والليث بـن  أنـس،  مالك بـن 
ابن  قال  ذلك،  بعضهم  وكره  كله.  ذكي  والصوف  والعصب،  الريش،  األوزاعي : 

الشريعة.  قاموس  في  موجودة  غير  (فإن)  (١) كلمة 
تقع.  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

 .٢٨٢/١٤ - ٢٨٣ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧٧/٧ - ٧٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
قالوا :  كذلك  عبد اهللا  وأصحاب  أبي سليمان،  ..وحماد بن  الشريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٤) في 
بعضهم :  وقال  وإسـحاق.  وأحمد،  واألوزاعي،  سـعيد  والليث بن  مالك،  قال  وبه  غسـل،  إذا 

الشافعي.  عنه  ونهى  عطاء،  ذلك  وكره 
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يرخص  أنه  أسمع  لم  إني  وقال :  فكرهه،  الميتة  صوف  عن  عطاء  سألت  جريج : 
ولدك(١)  دبغ  إذا  الميتة :  إهاب  في  يقول  الشـافعي  وكان  دبغ.  إذا  إهابها  في  إال 
وكان  باطنه  فـي  الماء  كان  وإن  المـاء،  نجس  شـعره  الماء  فماس  شـعره،  عليـه 

شعره. يماس  لم  إذا  الماء  ينجس  لم  طاهرًا  شعره 
البقرة  أو  البعير  أو  الشـاة  أن  على  العلم  أهل  أجمع  أبو بكر :  قال  [م ٣٢٨] 

نجس. منه  المقطوع  أن  حي  وهو  عضو  ذلك  أي  من  قطع  إذا 
إذا  جائز  وأشعارها  وأوبارها  بأصوافها  االنتفاع  أن  على  وأجمعوا  [م ٣٢٩] 
وبين  األعضاء  بيـن  الفرق  على  عليـه  أجمعوا  ففيما  أحيـاء(٢).  وهـي  منها  أخـذ 
يحتاج  الذي  أن  على  ودل  أحوالهـا،  افتراق  على  بيـان  والوبر  والصوف  الشـعر 
وال  الذكاة  إلى  يحتاج  ال  ما  وأن  حرام،  يذكى  أن  قبل  فات  الذي  هو  الذكاة  إلى 
ألنها  فيها؛  حياة  ال  [إذ  موتها؛  بعد  أو  أحياء  وهي  ذلك  منها  أخذ  طاهر  فيه  حياة 
بشـعر  بأس  فال  الذكاة،  إلى  تحتاج  التـي  كاألعضاء  كانت  حيـاة  فيها  كانـت  لـو 
فإنه  عطاء  فأما  أعلم،]  واهللا  العلم،  أهل  أكثر  قول  وهذا  ووبرها،  وصوفها  الميتة 

يحرمه(٤). لم  التحريم(٣)  على  وقف  فإذا  الشيء،  يكره]  وقد  [ه،  كرهـ 
االختالف  معاني  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
ولم  الغسل  بعد  ذلك  أجاز  بعضًا  أن  وأحسـب  الفصل،  هذا  في  قيل  ما  بحسـب 

كما  لكد  لغة  وفيه  بالشيء،  الشـيء  لزوق  واللدك  لصق،  أي  لدك  اإلشـراف :  كتاب  محقق  (١) قال 
 .(٣٧٢/١٢ العرب  (لسان  وجبذ  جزب  قالوا : 

وهي  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  وفي   .(٢٧٣/٢) واألوسـط  اإلشـراف  كتاب  في  (٢) هكذا 
إلخ.  حياة..  وال  الحياة  إلى  يحتاج  ال  قبل...ما  مات  الذي  هو  الفرق...  من  حية...عليه 

عليه.  وقف  فإذا  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
اإلشراف  كتاب  وفي   .(٢٧٣/٢) واألوسط  الشريعة  وقاموس  الشرع  بيان  في  النّص  ورد  (٤) هكذا 
الميتة  بشـعر  بأس  فال  أبو بكر :  قال  أحياء.  وهي  منها  ..أخذ  ـ :  األوسـط  كتاب  من  المنقول  ـ 

واهللا أعلم.  العلم،  أهل  أكثر  قول  وهذا  ووبرها،  وصوفها 
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إذا  أجازه  وبعض  الغسـل،  وبعد  الغسـل  قبل  أجازه  وبعض  الغسـل،  قبل  يجزه 
الجلد  من  شـيئًا  يحتمل  لم  إذا  قيل :  أنه  ومعي  نتفا(١).  نتف  إذا  يجزه  ولـم  جـّز، 
وإذا  به،  االنتفاع  يجيز  من  قول  على  وهذا  بأس.  فال  الرطوبة  من  وال  فيـه  متبينـًا 
ويعجبني  تتحول،  ال  الميتة  ألن  غسل؛  إذا  يجز  لم  يغسل  حتى  يجوز  ال  أنه  ثبت 
ذلك  ألن  عندي؛  أبو بكر   /٧٨/ له  اعتل  ما  وحسـن  به،  االنتفاع  أجاز  من  قول 
الجلد  من  شيء  منها  خرج  إذا  معهم  فيه  يختلف  وال  فيه،  يختلف  ال  الحياة  في 
طاهر  منها  خروجه  في  أنه  ثبت  إذا  ذكاتها  قبل  نجس  أنه  إال  الحي،  اللحم(٢)  أو 
في  منها  خـرج  ما  نجاسـة  لثبوت  الحكم؛  فـي  غيرها  أنه  ثبـت  االتفـاق  بمعنـى 

قولهم(٤). من(٣)  معاني  في  الحي  من  حياتها 

طهـارة  علـى  الدالـة  األخبـار  بـاب ٤ -]   (٣٨٠/١ - ٣٨١ [(م ٣٣٠ - ٣٣١، 
آدم : بني  شعور 

شـقه  الحالق  «ناول  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكـر :  قـال(٥)  [* ش] : 

نتفًا.  نتف  إذا  يجزه  لم  أو  جزه  إذا  أجازه  وبعض  الشرع :  بيان  (١) في 
واللحم.  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

قولهم.  من  االتفاق  معاني  في  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
 .٢٨٣/١٤ - ٢٨٤ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧٨/٧ - ٧٩ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

شقه  الحالق  ناول  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  اإلشـراف :  كتاب  من  الشـرع :  بيان  (٥) في 
الناس. بين  فقسمه  طلحة  أبا  فناوله  فحلقه،  األيسر  شقه  ناوله  ثم  فحلقه،  األيمن 

طاهر  أنه  ويرون  بأسًا  به  يرون  ال  وجماعة  عطاء،  وكان  آدم،  بني  شعر  في  الناس  اختلف  وقد 
«في  ومن  القول،  بهذا  الناس  وأخذ  الشعر،  طهارة  على  بيان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  شعر  قسم  من  قسم  في 
طاهر  المنّي  بأن  استدل  استدل»  من  القول  بهذا  الناس  وأحق  الشرع :  بيان  من  الثاني  الموضع 
الثاني  الموضع  «في  قال  من  أن  وعلى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص».  ثوب  من  أفركه  «كنت  عائشـة :  بقول 
الوضوء،  عليه  زوجتـه  أعضاء  من  عضوًا  مسَّ  مـن  إن  قول» :  من  أن  وعلى  الشـرع :  بيـان  مـن 
النعمان،  وقال  نجسة.  آدم  بني  شعور  يرى  الشافعي  وكان  طهارة.  شعرها  مس  من  على  وليس 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  به.  ينتفع  وال  آدم،  بني  شعور  بيع  في  خير  ال  ويعقوب : 
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بين  فقسمه  طلحة  أبا  ناوله  ثم  فحلقه،  األيسـر  شـقه  ناوله  ثم  فحلقه،  األيمن 
الناس».

ال  أصحابه  به  أطـاف  وقد  يحلقه،  والحالق  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  «رأيت  أنس :  وقـال 
رجل». يد  في  إال  شعره  يقع  أن  يريدون 

فكان  آدم؛  بنـي  شـعور  في  العلم  أهل  اختلف  قـد  أبو بكـر :  قـال  [م ٣٣٠] 
[وقال  بمنى.  تحلق  التي  الناس  بشعور  ينتفع  أن  بأسًا  يرى  ال  أبي رباح  عطاء بن 
كان  وإن  به،  واالنتفاع  ملكه  يجـوز  حياته  حال  في  طاهرًا  كان  مـا  كل  بعضهـم : 
الشعر  ألن  الممات؛  وبعد  الحياة  في  بشعره  باالنتفاع  بأس  فال  لحمه  يؤكل  ال  ما 
عن  يتغير  لـم  جز  فإذا  طاهر،  وشـعره  طاهر  وهو  كاإلنسـان  وذلـك  يمـوت،  ال 
موت  وبعد  وقبله،  الجز  بعد  وهو  فيه،  حياة  وال  عليه،  ذكاة  ال  الشعر  ألن  حاله؛ 
والسـنور،  األهلي،  الحمار  وكذلك  يتغير.  ال  واحـد  معنى  على  وقبلـه  اإلنسـان 
يجز  لم  ما  وكل  لحمه،  يؤكل  ال  مما  حياته  حال  في  طاهرًا  وكان  ملكه  ما  وكل 
يجوز  ال  موته  وبعد  حياته،  في  شعره  فكذلك  حياته،  حال  في  به  واالنتفاع  ملكه 

كالخنزير. وذلك  به،  االنتفاع 
اهللا  شاء  إن  بعد  فيما  الخنزير  في  العلم  أهل  اختالف  ذاكر  وأنا  أبو بكر :  قال 
ثوبه  وعلى  يصّلي  أحدهم  أن  بينهم  فيما  الناس  يتعارفه  مما  آخر :  وقـال  تعالـى. 
من  وأشـربتهم  أطعمتهم  فـي  يجدونه  وفيمـا  ولحيته،  رأسـه  مـن  الشـعر  بعـض 
أن  ادعى  من  مـع  وليس  طاهر،  الشـعر  أن  على  بيان  ذلك؛  يتعافـون  ال  الشـعر، 

تلزم. حجة  نجسة  آدم  بني  شعور 

طهارة  على  بيان  الناس  بين  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  شـعر  قسـم  من  قسـم  وفي  أبو بكر :  قال 
فهمه  يقصر  من  بعض  سـمعت  فقد  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؟  شـعر  قائل :  قال  وإن  الشـعر. 
يدخل  ليس  له :  نبين  كشعره.  الناس  سـائر  شـعور  تجعل  أن  يجوز  ال  وقال :  يقوله، 
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مثله؛  طاهر  المنّي  إن  قال :  من  على  دخل  إال  شـيئًا  طاهر  الشـعر  إن  قال :  من  على 
في  يدخل  ولـن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  ثـوب  من  المنّي  عائشـة  بفرك  طهارته  فـي  يحتـج  ألنـه 
اختالف  أن  وعلـى  يجوز،  ال  والتحكم  مثلـه،  اآلخر  فـي  دخل  إال  شـيء  أحدهمـا 
أعضاء  من  عضوًا  مـسَّ  من  قال :  ألنه  قلناه؛  ما  خالف  مـن  بعض  يفـارق  ال  القـول 
شـعرك  لها  وقوله :  طهارته.  تنتقض  لم  شـعرها  مس  وإن  طهارته،  انتقضت  زوجته 
باب  في  أعضائها  من  كعضو  الشـعر  جعل  فقد  طالق؛  رجلك  لها  قوله :  مثل  طالـق 
الحي  من  قطع  ما  ألن  نجس؛  لحمه  أكل  يجوز  ال  وما  آدم  بني  شعور  قال :  الطهارة، 

بينهما](١). فرق  وليس  لحمه،  يؤكل  ال  ما  شعور  في  ذلك  مثل  فليقل  ميت،  هو 
بشعورهما،  إنسان  شعر  واصلين  والمرأة  الرجل  يصّلي  وال  الشافعي :  وقال 
يؤخذ  أن  إال  لحمه  يؤكل  شيء  شعر  وال  لحمه،  يؤكل  ال  بشـيء  شـعورهما  وال 
الذكي،  معنى  في  اللبن  يكون  كما  الذكي  معنى  في  فيكون  حي،  وهو  شعره  منه 
وميت.  منه  حي  كل  على  الـزكاة(٢)  فتقع  لحمه  يؤكل  ما  يذكى  بعدمـا  يؤخـذ  أو 
فيه،  يصّليا  لم  شعورهما  أو  إنسان،  بشعر  فوصال  شيء  شعورهما  من  سقط  وإن 
الشافعي،  قول  معنى  مثل  راهويه  إسـحاق بن  وقال  اهللا.  شـاء  إن  أعادا  فعال  فإن 

ألفاظهما. اختلفت  وإن 
آدم،  بني  شعر  بيع  في  خير  ال  يقول :  النعمان  وكان  أبو بكر :  قال  [م ٣٣١] 
ُتَصلِ  أن  بأس  وال  قـال :  يعقوب،  قال  وكذلك  بـه.  ينتفع  وال  بيعـه،  يجـوز  وال 

واهللا أعلم. بالصوف،  شعرها  المرأة 
قول  من  االتفاق  أصحابنا  قول  معاني(٣)  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 

الشرع.  بيان  في  ما  مع  المقابلة  بها  تتم   (٢٧٥/٢ - ٢٧٦) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
الذكاة.  الصواب :  أن  والظاهر  األوسط.  وكتاب  اإلشراف  كتاب  في  (٢) هكذا 

إلخ.  أصحابنا..  قول  من  االتفاق  معنى  في  يخرج  أنه  معي  الشرع :  بيان  من  الثاني  الموضع  (٣) في 
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إال  زايلتهم،  أو  فيهم  كانت  طاهرة،  آدم  بني  من  القبلة  أهل  شـعور  إن  أصحابنا : 
إذا  نجاسـتها  في  معنى  وال  لهم،  تبع  وأشـعارهم  نجاسـة،  ذلك  من  عارضتها  ما 
مّسـها  ما  بذلك  فيكون  لحم  أو  جلد،  من  شـيء  يلحق  لم  ما  الحياة  في  زايلتهم 

نجسًا.
لشـيء  البيع  يجوز  وال  به،  ينتفع  ال  أنه  وجه  من  ذلك  يكره  فإنه  بيعها  وأما 
لم  زواله  بعد  منفعة  شعورهم  من  لشيء  ثبت  وإن  الباطل،  من  ألنه  به؛  ينتفع  ال 

به(٢). ينتفع  ال  ألنه  بيعه  كراهية  معي  ثبت  وإنما(١)  بيعه،  كراهية  معنا  يجز 

الخنزير : شعر  باب ٥ -]   (٣٨١/١ - ٣٨٢ [(م ٣٣٢ - ٣٣٣، 
  `   _   ^    ]   \ ﴿ وتعالـى :  تبـارك  اهللا  قـال(٣)  [* ش] : 
«حرم  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت   .(١١٥ النحل :   .١٧٣ (البقرة :  اآلية   ﴾ b   a

الخنزير».
«إن  بمكة :  وهـو  يقول  عبد اهللا  جابر بن  سـمعت  أبي رباح :  عطاء بـن  قـال 
يا  لـه :  فقيـل  واألصنـام.  والخنزيـر  والميتـة  الخمـر  بيـع  حـّرم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ويستنفع  الجلود،  به  ويدهن  السفن،  به  يدهن  فإنه  الميتة  شحوم  أرأيت  رسول اهللا 

كراهيته.  معنى  شئت  وأما  الشرع :  بيان  من  األول  الموضع  (١) في 
 .٢٨٨/٥٦ - ٢٨٩  .٨٣/٧ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

  \ ﴿ وتعالى :  تبارك  اهللا  قال  أبو بكر :  قال  اإلشراف) :  كتاب  (ومن  وغيره :  الشرع  بيان  (٣) في 
الخنزيـر».  «حـرم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبـت   .﴾b   a   `   _   ^    ]
في  واختلفوا  واإلجماع.  نَّة  والسُّ بالكتاب  محرم  والخنزير  تحريمه،  على  العلم  أهل  وأجمع 
والنعمان،  واألوزاعي،  ومالك،  البصري،  الحسـن  فيه  فرخص  به؛  ليخرز  شـعره  اسـتعمال 
يجوز  ال  أبو بكر :  قال  إسحق.  وحماد  والحكم،  سيرين،  ابن  الخنزير  شـعر  اسـتعمال  وَكِره 

معناه.  في  الخنزير  وشعر  الميتة،  بشحوم  االنتفاع  عن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  لنهي  استعماله؛ 
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عليهم  اهللا  حرم  لما  اليهـود،  اهللا  قال :  قاتل  ثم  حـرام.  هي  قال :  ال،  النـاس.  بهـا 
ثمنه». وأكلوا  باعوه،  ثم  جملوه،  الشحوم 

والخنزير  الخنزير،  تحريم  على  العلم  أهل  وأجمع  أبو بكـر :  قـال  [م ٣٣٢] 
األمة. واتفاق  نَّة،  والسُّ بالكتاب،  محرم 

رخص  به،  يخرز  أن  طائفة  فرخصت  شعره؛  استعمال  في  واختلفوا  [م ٣٣٣] 
والنعمان. واألوزاعي،  ومالك،  البصري،  الحسن  فيه 

فيها  يحمل  الخنازير،  جلود  من  جرب  عن  سئل  أنه  الشعبي  عن  روينا  وقد 
وكره  شـرائه،  في  األوزاعي  ورخص  بـه.  بأس  ال  فقال :  أذربيجـان،  من  مديـد 
سـيرين،  ابن  الخنزير  شـعر  اسـتعمال  وَكِره  وبيعه.  شـراءه  النعمان  وكره  بيعه. 
بالليف  يخرز  وإسـحاق :  أحمد،  وقال  وإسـحاق.  وأحمد،  وحماد،  والحكـم، 

إلينا. أحب 
جابر بن  بخبر  [اسـتدالالً  بحال؛  المحرم  اسـتعمال  يجوز  ال  أبو بكر :  قـال 
ويدهن  السفن،  بها  يدهن  إنه  [[الميتة]]  شحوم  في  قيل  لما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عبد اهللا 
ففي  اليهود؛  قصة  ذكر  ثم  حرام،  هي  ال،  قال :  الناس،  بها  ويستنفع  الجلود،  بها 
بيعه،  ومحرم  اسـتعماله،  محرم  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  حرمه  ما  أن  دليل  جابـر  حديـث 

وشراؤه](١).
االختالف  معنى  أصحابنـا  قول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
شـعر  في  قولهم  من  االختالف  مـن  ذكرنا  مـا  كنحو  الخنزيـر،  بشـعر  باالنتفـاع 
شحمه  وليس  خاصة،  لحمه  في  التحريم  لثبوت  ـ عندي ـ  ذلك  ويخرج  الميتة، 
الشحم(٢)؛  من  وال  اللحم،  من  الشعر  وليس  اللحم،  من  الشحم  ألن  شعره؛  مثل 

وغيره.  الشرع  بيان  في  ما  مع  المقابلة  بها  تتم   (٢٨١/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
الجلد.  على  الشعر  من  وال  الشرع :  بيان  (٢) في 
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مشـبه  الخنزير  وإهاب  االعتبار،  في  أيضًا  الجلد  غير  وهو  الجلـد،  على  هو  بـل 
خاصة(١)(٢). لحمه  في  التحريم  لثبوت  كشعرها؛  وشعره  الميتة،  بإهاب  ـ عندي ـ 

عظام  في  العلم  أهل  اختـالف  بـاب ٦ -]   (٣٨٢/١ - ٣٨٣ [(م ٣٣٤ - ٣٣٥، 
والعاج : الميتة 

وأنياب  الميتة،  بعظام  االنتفاع  في  العلم  أهـل  اختلـف(٣)  [م ٣٣٤]  [* ش] : 
وهي  إال  عظامها  يصاب  ال  أنه  زعموا  عطاء :  قال  ذلك،  طائفة  فكرهـت  الفيلـة؛ 
ويجعل  قيل :  نعم،  قال :  كذلك؟  الميتة  وعظام  قيل :  بها،  يستمتع  فال  قال :  ميتة، 

ال. قال :  فيه؟  يحنا  الميتة  عظام  في 

الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٣٦/٣ الطالبين،  منهج  الشقصي :   .٦٨/٧ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
 .٢٨٦/١٤

أبي سـعيد  تعليقات  غير  من  منقول  ولعله  الخنزير،  جلد  عن  تفصيل  مزيد  الطالبين  منهـج  (٢) فـي 
اإلشراف.  كتاب  على 

بعظام  االنتفاع  فـي  واختلفوا  أبو بكر :  قـال  الكتاب  ومن  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٣) فـي 
وعمر بن  وطاووس،  البصـري،  الحسـن  وقال  أبي رباح.  عطاء بن  ذلك  فكره  وأنيابها؛  الفيلـة 
سـيرين،  ابن  ورخص  الميتة.  عظام  تباع  ال  الشـافعي :  وقال  العاج.  عظم  بيع  جائز  عبد العزيز : 
بأنياب  العـاج  يبيع  ال  أن  وهـو :  ثانية،  رواية  الحسـن  عن  وروينـا  الزبيـر.  وعروة بـن  وغيـره، 
بعظم  بأس  ال  الرأي :  أصحاب  وقال  أشبهه.  وما  العاج  ببيع  بأسًا  يرى  ال  النعمان  وكان  الفيلة. 
والمداهن. لألمشاط  بها  ينتفع  أن  الميتة  بعظم  بأس  ال  سعيد :  الليث بن  وقال  غسل.  إذا  الميتة 
الذكاة  عليه  يقـع  ال  ما  وعظم  نبيه ملسو هيلع هللا ىلص،  لسـان  وعلى  كتابه  في  الميتة  اهللا  حـرم  أبو بكـر :  وقـال 
اهللا :  قال  الحياة،  العظم  في  أن  أعلمنـا  ذكره  جل  اهللا  ألن  ذلك؛  على  الكتاب  يـدلُّ  ميتـة  لـألكل 
سقط  وقد  أصحابه  لبعض  قال  أنه  الحسن  عن  وروينا   .(٧٨ (يۤس :   ﴾o  n  m  l  k ﴿
االنتفاع  ومنعه  الخنزير  بشعر  االنتفاع  الكوفي  إباحة  فأما  اليوم؟  مات  بعضي  أن  أشعرت  ضرسه 
الجواب  قلت :  والمعقول.  النظر  باب  من  خارج  أنه  عنه  حكي  ما  أعجب  فمن  آدم  بني  بشـعر 

مصيبًا.  وكان  إباحته  على  نَّة  السُّ دلَّت  ما  وأباح  نَّة،  والسُّ الكتاب  في  موجود  يحرمه  ما  لمحرم 
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مالك  وقال  العاج.  عبد العزيز  وعمر بـن  البصري،  والحسـن  طاوس،  وَكِره 
فيه.  خير  فال  ميت  منها  كان  وما  به،  بأس  فال  ذكي  فيه  كان  ما  العاج :  أمشاط  في 

الميتة. عظام  تباع  ال  الشافعي :  وقال  معمر.  ذلك  وكره 
كان  هشـام :  وقال  الزبير.  عروة بن  قـول  هذا  العاج،  فـي  طائفة  ورخصـت 
به  التجارة  في  يـرى  ال  سـيرين  ابن  وكان  الفيل.  عظام  من  ومدهن  مشـط  ألبـي 
الفيلة.  بأنياب  بأس  ال  أن  وهو :  ثانيًا،  قوالً  البصري  الحسن  عن  روينا  وقد  بأسًا. 
وإن  والقرون،  العظام  من  أشـبهه  وما  العاج،  ببيع  بأس  ال  يقول :  النعمان  وكان 

والشعر. والوبر،  الريش،  وكذلك  ميتة،  من  كان 
بأسـًا.  به  َيَر  فلم  الفيل  لحم  عن  سـئل  أنه  الشـعبي  عن  روينا  وقد  [م ٣٣٥] 
حي(١)  منه  وقع  وما  بأسـًا،  والظلف  بالقرن  أرى  ال  يقول :  الثوري  سـفيان  وكان 
الميت  بعظم  بأس  ال  الرأي :  أصحاب  وقال  العظم.  بمنزلة  ليس  بأس،  به  فليس 
بها  ينتفـع  أن  الميتـة  بعظـام  بـأس  ال  يقـول :  سـعد  الليث بـن  وكان  غسـل.  إذا 
فيها  ما  يذهب  حتى  بالماء  النار  على  أغليت  إذا  ذلك،  وغير  والمداهن  األمشاط 

العلماء. من  سمعته  الذي  وهو  الدسم،  من 
أن  وثبـت  الخنزيـر،  ولحـم  والـدم،  الميتـة،  اهللا  حـرم  أبو بكـر :  [قـال 
تحريم  على  أقاويلهم  جمل  في  العلم  أهل  وأجمع  الميتة»،  «حرم  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
محرمة  فالميتة  عنهـم؛  ذكرناه  ما  سـبيل  على  الميتة  عظام  في  واختلفـوا  الميتـة، 
على  البّين  الدليل  ومن  األمة.  واتفاق  نبيه ملسو هيلع هللا ىلص،  وُسنَّة   ،8 اهللا  كتاب  ظاهر  على 

  l   k   j  ﴿ تعالـى :  قوله  بموتـه  ويموت  الحيـوان  بحيـاة  يحيـى  العظـم  أن 
اآلية   ﴾   {  z  y  x  wv  u  t  s  r  q    ❁   o  n  m
حياة،  العظم  في  أن  علـى  ذلك  ودلَّ  العظام،  يحيي  أنـه  فأعلمنـا  (يـۤس : ٧٨ - ٧٩)، 

حي.  من  أو :  حيًا.  منه  الصواب :  ولعل  واألوسط.  اإلشراف  كتاب  في  (١) هكذا 
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على  العلم  أهل  إجماع  ودل  فيهما.  حياة  ال  ألنه  كذلك؛  والصوف  الشعر  وليس 
حية  وهي  منها  قطع  لو  ُعْضوًا  وأنَّ  حية،  وهي  الشاة  من  جز  إذا  الصوف  طهارة 
ذي  بحياة  يحيى  أحدهما  بـأن  بينهما  الفرق  على  أجمعوا  فلما  نجـس؛  ذلـك  أن 
وأما  الروح،  ذي  كموت  فيموت  فيه  حياة  ال  اآلخر  وأن  بموته،  ويمـوت  الـروح 
ولوال  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  نبي  عن  الثابت  بالخبر  الميتة  جملة  من  فيسـتثنى  المدبوغ  الجلد 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ُسـنَّة  العظم  في  وجدنا  ولو  الميتة،  حكم  حكمـه  كان  ذلـك 
الميت،  جملة  من  ألخرجناه  المدبوغ  الجلد  استثناء  توجب  كما  استثناءه  توجب 

المدبوغ. الجلد  أخرجنا  كما 
الحسن :  لي  فقال  قال :  سقط،  للحسن  ضرسا  أن  كلثوم  ربيعة بن  ذكر  وقد 

اليوم؟ بعضي  مات  أنه  أشعرت  ربيعة  يا 
آدم  بني  بشعور  االنتفاع  ومنعه  الخنزير،  بشعر  االنتفاع  في  الكوفي  إباحة  فأما 
والمعقول](١). النظر  باب  عن  خارج  هو  إذ  وأقبحه؛  حكي  ما  أعجب  فمن  وبيعها 

أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  فيمـا  يقول  بعضًا  أن  معي  أبو سـعيد :  وقال 
وبمعنى  قرن،  أو  عظم،  أو  ظلف،  أو  سن،  أو  شعر،  من  الميتة  من  كان  ما  بمنع 
باالنتفاع  بأس  ال  إنه  قولهم :  بعض  ومن  فيها.  ما  وجميع  ميتة  أنها  إليه  ذهب  ما 
لو  ألنه  اللحم؛  المحتمل  الحي  غير  منه  الميت  والظلف،  والقرن،  ـن،  بالسِّ منها 
في  القول  هذا  معنى  يلحق  وذلك  نجسـًا،  يكن  لم  حياتها  في  شـيء  منها  خرج 
في  كانت  ألنها  هي؛  حكمهـا  إلى  وحصلت  والودك،  اللحم  ذهـب  إذا  عظامهـا 
زال  عارضها  ما  زايلها  فإذا  الميتة،  من  النجاسة  معنى  وعارضها  طاهرة،  األصل 
فيل،  عظام  من  ميتة  أنها  يعلم  وال  موجودة  كانت  إذا  وأما  النجاسـة،  معنى  عنها 

الشرع  بيان  في  ما  مع  المقابلة  بها  تتم   (٢٨٢/٢ - ٢٨٣) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
الشريعة.  وقاموس 
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 /٧٩/ لذلك  يقضـي  حيث  من  كان  فـإذا  ذكي؛  إذا  حـالل  أصله  ممـا  غيـره  أو 
الذكاة،  معنى  على  خارج  ذلك  فحكم  طاهرة؛  والذكاة  األمر،  ظاهر  في  بالـذكاة 
ذكاة  تجوز  ال  حيث  ذلك  كان  وإن  ذكي،  غير  من  أنه  يصح  حتى  ذكى  من  وأنه 
في  الميتة  حكم  من  له  مخرج  ال  معلـول  ذلك  فظواهر  الشـرك،  أرض  من  أهلـه 
فكله  ميتة،  أو  مذكـى  كان  ألنـه  طاهرة؛  ذكاة  حكـم  يخصه  حتـى  األمـر،  ظاهـر 

الذكاة(١). لفساد  الميتة  بمعنى 

بالسمن  االنتفاع  في  االختالف  باب ٧ -]   (٣٨٣/١ - ٣٨٦ [(م ٣٣٦ - ٣٣٩، 
والبيضة  لبن.  ضرعها  وفي  تموت  والشاة  الفأرة ((وبيعه.  فيه  سقطت  الذي  المائع 

الميتة))(٢) : الدجاجة  من  تخرج 
ثنـا  قـاال :  أحمـد،  وعبد اهللا بـن  منصـور،  حاتم بـن  (٣)[أخبرنـا  [* ش] : 
ابن  سـمع  أنه  عبد اهللا،  اهللا بن  عبيد  أخبرني  الزهري،  ثنا  سـفيان،  ثنا  الحميدي، 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فسـئل  فماتت  سـمن  في  وقعت  فأرة  «أن  ميمونة :  عن  يحدث  عباس، 

وكلوه»..... حولها  وما  فقال :  ألقوها  عنها، 
قال :  السمن،  في  تقع  الفأرة  عن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «سئل  قال :  أبي هريرة،  عن 

تقربوه»](٤). فال  مائعًا  كان  وإن  حولها،  وما  فألقوها  جامدًا  كان   إذا 

 .٢٨٤/١٤ - ٢٨٥ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧٩/٧ - ٨٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
هناك.  فلينظر  المعامالت،  قسم  أول  في  الباب  لهذا  بسط  مزيد  (٢) يوجد 

فقال :  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فسئل  سمن  في  وقعت  فأرة  أن  ثبت  اإلشراف) :  كتاب  (ومن  الشرع :  بيان  (٣) في 
عن  أبي هريرة  عـن  حديث  في  عباس 3.  ابن  عـن  رواية  هذا  وكلوه».  حولهـا  ومـا   «ألقوهـا 
كان  وإن  حولها  وما  فألقوها  جامدًا  كان  قال :  «إن  السمن  في  تقع  الفأرة  عن  سئل  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

الوجوه.  من  بوجه  يجوز  ال  به  االنتفاع  على  البيان  أثبت  تقربوه»،  فال  مائعًا 
الشرع.  بيان  في  ما  مع  المقابلة  بها  تتم   (٢٨٣/٢ - ٢٨٤) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (٤) ما 

األوسط.  كتاب  من  المنقول  اإلشراف  كتاب  في  موجودة  غير  وهي 
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جامدة  نجاسة  مسته  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أبو سعيد :  قال 
طاهر(١). فهو  ذلك  سوى  وما  مسها،  ما  يفسد  أنه  تميع  ال 

فيه  سقطت  الذي  المائع  السمن  في  العلم  أهل  اختلف(٢)  [م ٣٣٦]  [* ش] : 
عباس،  وابن  وعبـد اهللا،  علّي،  ذلك  قال  وممن  به،  ينتفـع  طائفة  فقالـت  الفـأرة؛ 

األشعري. موسى  وأبو  الخدري،  سعيد  وأبو  عمر،  وابن 
فيدهن  ينش(٣)  الدهن :  في  وقال  يؤكل.  وال  به  يستثقب  أن  أرى  عطاء :  وقال 
سعد :  الليث بن  وقال  السفن.  به  تدهن  الميتة :  شحوم  في  وقال  يقدره.  لم  إذا  به 
طعامًا.  أو  ثوبًا  به  يمس  أن  يستصبح  الذي  وليتوق  به،  يستصبح  ولكن  يؤكل،  ال 
أن  أرى  ال  تطبخ :  وهي  اللحم  قدر  في  تقع  الدجاجة  في  سـعد  الليث بن  وقال 
كل  يذهب  حتى  النار  على  ويغلى  مرارًا،  ذلك  يغسـل  أن  إال  القدر،  ذلك  يؤكل 
وقال  الفأرة.  فيه  وقعت  إذا  ذلـك  مثل  به  يفعل  والزيتون  وكالدم،  فيهـا،  كان  مـا 
وقال  القدر.  في  كان  ما  خلطتها  قد  الميتة  ألن  شـيء؛  هذا  من  يؤكل  ال  مالك : 
وقال  اللحم.  ويؤكل  المرق،  يصب  القـدر :  في  يقع  الطير  في  البصري  الحسـن 
الثوري :  سـفيان  وقـال  به.  يسـتصبح  الفأرة :  فيـه  تموت  الزيـت  فـي  الشـافعي 

به. يستصبح  حنبل :  أحمد بن  وقال  به.  أسرج  أو  أهريقه، 
من  شـيء  تنجـس  إذا  أصحابنـا  قـول  معانـي  فـي  يخـرج  أبو سـعيد :  قـال 

 .١٤٨/٧ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
علّي،  عن  فروينا  فيه،  الفأرة  سقطت  إذا  المائع  السـمن  في  واختلف  (ومنه) :  الشـرع :  بيان  (٢) في 
أنهم  األشـعري  موسـى  وأبي  عمر،  وابن  الخـدري  سـعيد  وأبي  عباس،  وابـن  مسـعود،  وابـن 
وابن  عمر  وكره  والشافعي،  وسفيان  سعيد  ابن  والليث  عطاء،  قال  وبه  به،  االنتفاع  في  رخصوا 
أبو بكر :  قال  برص.  به  مات  دهن  يراق  أن  أمر  قال :  أنه  عكرمة  عن  وروينا  به.  يدهن  أن  دينار 

يقربوه».  فال  مائعًا  كان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  «فإن  لقول  استدالًال  أصح  هذا 
 .(٥٦/٥ (النهاية  يخلط  أي  ينش  اإلشراف :  كتاب  محقق  (٣) قال 
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في  يختلف  أنـه  يسـتهلكه  حتى  النجاسـات  من  عليـه  يغلـب  ال  بمـا  الطهـارات 
ذلك  سوى  فيما  به  واالنتفاع  ويغسل،  به،  الدهن  مثل  يؤكل،  ال  فيما  به  االنتفاع 

الطهارات(١). من  وشبهه  األكل  في  يدخل  ال  مما 
فأرة؛  فيـه  سـقطت  الذي  السـمن  بيـع  فـي  واختلفـوا(٢)  [م ٣٣٧]  [* ش] : 
مسلم».  من  تبيعوا  وال  وبينوا،  «بيعوه  قال :  أنه  األشعري  أبي موسـى  عن  فروينا 
بّين  إذا  قال :  نصراني،  من  يباع  فأرة  فيه  ماتت  زيت  عن  سـعد  الليث بن  وسـئل 
إال  شيء  في  يجعله  لئال  يبين  أن  بعد  مسلم  من  باعه  ولو  بأسًا،  به  َنَر  لم  له  ذلك 
وقال  مسلمًا.  به  يغر  لئال  نصراني؛  من  يبيعه  أن  من  إلـّي  أحب  كان  مصباحه  في 
أنها  بينت  إذا  الدباغين  من  يباع  أن  بأس  ال  الميتة :  جلود  بيع  في  سعد  الليث بن 
باعه  إن  راهويه :  إسـحاق بن  وقال  بها».  االنتفاع  في  «أذن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  ميتـة؛ 
حّل  ما  اهللا  تحريم  من  هذا  كان  ولو  مسلم،  من  يبيعه  وال  يبين،  الكتاب  أهل  من 

أصالً. بيعه 
فأرة :  فيه  وقعت  الذي  السـمن  بيع  من  منع  وممن  بيعه،  من  طائفة  ومنعت 

حنبل. وأحمد بن  والشافعي،  أنس،  مالك بن 
أبي طالب،  علّي بن  ذلك  كـره  وممن  به،  واالنتفاع  بيعه  من  طائفـة  وكّرهـت 
فخذوه  باردًا  كان  وإن  تأكلوه،  فال  يغلي  ذائبا  كان  إن  النخعي :  وقال  هريرة.  وأبو 
لعمرو بن  قلـت  جريج :  ابن  وقـال  بقي.  مـا  وكلوا  غرفة،  تحتهـا  من  تقـع  حيـن 

 .١٤٨/٧ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
فروينا  الفأرة؛  فيه  سقطت  إذا  السمن  بيع  في  واختلفوا  اإلشراف) :  كتاب  (من  الشرع :  بيان  (٢) في 
مسـلم.  من  تبيعوا  فال  األصل]  في  [هكذا  وتبيعوا  للمعوه  قال :  أنه  األشـعري  أبي موسـى  عن 
إسـحاق :  وقال  ذلك.  له  تبّين  إذا  مسـلم  من  بيعه  وأجاز  والنصـارى،  من  يبـاع  الليـث :  وقـال 
حنبل.  وأحمد بن  والشافعي،  مالك،  بيعه  منع  مسلم،  من  يبيعونه  وال  الكتاب  أهل  من  يبيعونه 

إلخ.  أبو سعيد..  قال 
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عن  وروينا  أحبه.  ال  قال :  به؟  أيدهن  يابس  وهو  الدهن  في  الفأرة  ماتت  إذا  دينار : 
فمات  دهن  فيه  إناء  في  وقع  ـ  الوزغ(١)  وهو  ـ  أبرص  سـام  عن  سـئل  أنه  عكرمة 
الفأرة  فيه  سقطت  الذي  الزيت  من  يتخذ  أن  مالك  وكره  يهريقوه.  أن  فأمرهم  فيه، 

يعجبني. وما  ذلك،  ألكره  إني  وقال :  بالصابون،  ليغسل  يباع  أو  صابونا، 
من  هذا  نحـو  أصحابنا  قـول  معاني  فـي  ـ  معـي  ـ  يخـرج  أبو سـعيد :  قـال 
النجاسة.  حكم  عليه  يغلب  لم  ما  الطهارات،  من  المستنجس  بيع  في  االختالف 
وأعلم  لحال  ينفع  وأنه  به،  ينتفع  ال  أنه  االعتبار  في  يخرج  لم  مـا  كل  أن  ومعـي 
األصل  في  ليس  ألنه  حجـره؛  ـ  معي  ـ  يثبت  فال  عارضه؛  الذي  بالعيـب  البائـع 
وكذلك  المال،  إلضاعة  بيعه؛  فيبطـل  به،  ينتفع  مما  هو  وليس  المحرمات،  مـن 

النظر(٢). معنى  في  به  االنتفاع  ثبت  إذا  األكل  معنى  لغير  به  االنتفاع 
فرخصت  لبن؛  ضرعها  وفي  تموت  الشاة  في  [واختلفوا  [م ٣٣٨]  [* ش] : 
واللبن  باألنفحة(٣)  بأس  ال  قال :  النعمان،  قول  هذا  اللبن،  ذلك  شرب  في  طائفة 
ال  اللبن  قال :  أنه  الخطاب  عمر بن  عن  روي  وقد  ميتة.  شاة  ضرع  في  كان  وإن 
فال  اللبن  أما  قال :  ميتة،  شـاة  ضرع  في  اللبن  في  الثوري  سـفيان  وقال  يموت. 
يعجبني؛  «ال  الثوري :  قـول  وعرض  ميت.  ظرف  في  أنه  أكره  ولكنـي  به،  بـأس 
وقال  قال.  كمـا  إسـحاق  قال  صدق.  فقال :  أحمد  علـى  ميت»  ظرف  فـي  ألنـه 
وفي  المرأة  ماتـت  إذا  ذلك  إنما  يمـوت :  ال  اللبن  قولـه :  تفسـير  في  األوزاعـي 
كما  ليس  الحياة،  في  يحرم  كما  فيحـرم  صبي  اللبن  ذلك  من  فسـقي  لبن  ثدييهـا 
واللبن  األنفحة  أكره  يعقوب :  وقال  لبن.  ضرعها  وفي  الشـاة  ماتت  إذا  يقولون : 

السحالي.  من  نوع  (١) الوزغ : 
 .١١٧/٤٣ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

في  يعصر  أصفر،  بطنه  من  يخرج  شـيء  الجدي،  إنفحة  األنفحة :  اإلشـراف :  كتاب  محقق  (٣) قال 
العرب٤٦٤/٣).  (لسان  أنافح  والجمع  كالجبن،  فيغلظ  اللبن  في  مبتلة  صوفة 
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األنفحة  تكون  أن  إال  فيه،  هو  الذي  الوعاء  قبل  من  ميتة  شـاة  ضرع  في  كانا  إذا 
بها]. بأس  ال  الميتة  من  كالبيضة  فتكون  جامدة 

ميتة؛  وهي  الدجاجة  من  تخـرج  البيضة  في  واختلفـوا(١)  [م ٣٣٩]  [* ش] : 
ممن  للقائل :  فقال  دجاجة،  فّرخت  إنها  له :  قيل  كرهها،  أنه  عمر  ابن  عن  فروي 
أرى  ال  مالك :  وقال  العراق.  أهل  اهللا  لعن  فقال :  العراق،  أهل  من  فقال :  أنت؟ 

بها. بأس  ال  الرأي :  أصحاب  وقال  أكلها. 
البول  في  تقع  وصلبت  اشـتدت  قد  التي  البيضة  بين  فرق  ال  أبو بكـر :  قـال 
النجاسة  ألن  تؤكل؛  غسلت  إذا  أنها  الميتة  الدجاجة  بطن  في  كونها  وبين  والدم، 
النجاسـة  وبين  بينها  والحائل  لصالبتها،  الحالين  من  واحد  في  إليها  واصلة  غير 
داخلها،  إلى  شيء  لوصول  سـبيل  ال  أن  العلم  يحيط  الذي  الصحيح  القشـر  من 

أكلها. يجوز  ال  نجسة  فهي  لينة  صلبة  غير  كانت  فإذا 
بمنزلة  ألنها  حـال؛  على  بها  ينتفع  ال  قـول :  أصحابنا  عـن  أبو سـعيد :  قـال 

تؤكل(٢). وال  فراخًا  تجعل  أن  بها،  ينتفع  وقول :  الميتة. 

االنتفـاع  فـي  العلـم  أهـل  اختـالف  بـاب ٨ -]   (٣٨٧/١ - ٣٨٨ [(م ٣٤٠، 
وطهارته : بالمسك 

المسك». الطيب  أطيب  قال :  «إن  أنه ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عن  ثبت(٣)  [* ش] : 

الميتة؛  الدجاجـة  من  تخرج  البيضـة  في  واختلفوا  اإلشـراف) :  (كتـاب  المصنف :  كتـاب  (١) فـي 
يجز  لم  رقيقة  كانت  وإن  بها،  بأس  فال  صلبية  كانت  إذا  أبو بكر :  قال  عمر  وابن  علي  فكرهها 
حال  قد  القشر  إذ  لصالبتها،  النجاسة  ندوة  إليها  تصل  لم  صلبت  إذا  أنها  بينهما  والفرق  أكلها، 

الخ.  أبو سعيد..  قال  تصلب.  لم  لينة  كانت  إذا  كذلك  األمر  وليس  ذلك،  وبين  بينها 
 .١١٦/٣ المصنف،  (٢) الكندي : 

رأى  فممن  بالمسـك،  االنتفاع  في  واختلفوا  اإلشـراف) :  كتاب  (من  وغيـره :  الشـرع  بيان  =(٣) فـي 
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االنتفاع  طائفة  فأباحت  بالمسـك؛  االنتفاع  في  العلم  أهل  اختلف  [م ٣٤٠] 
وسلمان.  علي،  عن  ذلك  وروي  مالك،  وأنس بن  عمر،  ابن  طاهرًا  رآه  وممن  به، 
سـعيد بن  عن  ذلك  وروي  سـيرين،  ابـن  للميـت  المسـك  فـي  رخـص  وممـن 
وأن  بالمسك،  الميت  يحنط  بأن  بأس  ال  مالك :  وقال  زيد.  وجابر بن  المسيب، 
سعد،  الليث بن  والنسـاء  للرجال  بالمسـك  الطيب  في  ورخص  الحي.  به  يطيب 

وأحمد. الشافعي،  قول  وهو 
وعطاء بن  البصري،  والحسن  ومجاهد،  عبد العزيز،  عمر بن  عن  روينا  وقد 
عطاء.  عـن  إال  ذلك  كراهية  تصـح  نعلم  وال  المسـك.  كرهـوا  أنهـم  أبي ربـاح 
عن  ويروى  للميت.  ويكرهه  ويعجبه،  المسك  يحب  كان  أنه  مجاهد  عن  وروينا 

ودم. ميتة  المسك  قال :  أنه  الضحاك 
الميت. حنوط  في  ويجعل  الحي،  يستعمله  طاهر  المسك  أبو بكر :  قال 

به»... يتطيب  مسك  له  «كان  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  أنس :  [عن 
جائز.](١). المسك  واستعمال  جيد،  إسناده  أنس  حديث  أبو بكر :  قال 

وال  المسـك،  كراهية  معنى  أصحابنا  قـول  في  لي  يبيـن  ال  أبو سـعيد :  قـال 
طاهر(٢). إنه  قولهم :  من  االتفاق  شبه  إال  ـ عندي ـ  يخرج 

ورخص  وسـليمان،  علي،  عـن  ذلك  وروي  مالـك،  وأنس بن  عمـر،  ابـن  بالمسـك  االنتفـاع 
والشافعي،  سعد،  والليث بن  ومالك،  زيد،  وجابر بن  سـيرين،  وابن  المسـيبب،  سـعيد بن  فيه 
وعطاء بن  والحسن،  ومجاهد،  عبد العزيز،  عمر بن  عن  روينا  وقد  وإسحاق. /١٨٨/  وأحمد، 
جيد  بإسـناد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  وقد  عطاء.  عن  إال  ذلك  يصح  وال  كرهوه،  أنهـم  أبي ربـاح، 
نقول.  وكذلك  المسك»،  الطيب  أطيب  قال :  «إن  أنه  عنه  وروينا  به»،  يتطيب  مسك  له  «كان  أنه 
وغيره.  الشرع  بيان  في  ما  مع  المقابلة  بها  تتم   (٢٩٦/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
 .٤١٨/٢ الطالبيـن،  منهـج  الشـقصي :   .٩٧/٧  .١٨٨/٠٥ - ١٨٩ الشـرع،  بيـان  (٢) الكنـدي : 

 .١٣/١١ الشريعة،  قاموس  السعدي : 

=
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السباع : جلود  أبواب  جماع  باب ٩ -]   (٣٨٨/١ - ٣٨٩ [(م ٣٤١ - ٣٤٢، 
تفرش». أن  السباع  جلود  عن  «نهى  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت(١)  [* ش] : 
من  ذلك  وغيـر  والثعالب،  والنمـور،  الهر،  جلـود  فـي  واختلفـوا  [م ٣٤١] 
جلود  من  بطانتها  قلنسـوة  وعليه  يصلي  رجالً  رأى  عمر  أن  أنس  فروى  السـباع؛ 

بذكي. [ليس](٢)  لعله  يدريك  ما  وقال :  رأسه،  عن  فأكفاها  قال :  الثعالب، 
ينتفعوا  أن  يكرهـون  كانوا  أنهم  ومجاهـد  وطاوس،  عطاء،  عـن  روينا  وقـد 
السـلماني  عبيد(٣)  وكره  وأثمانها،  لحمهـا  يؤكل  أو  السـنانير،  جلود  مـن  بشـيء 
أن  البصري  الحسـن  وكره  السـباع.  جلود  النخعي  وكره  دبـغ.  وإن  الهـر  جلـود 

عن  «نهى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  اإلشراف) :  كتاب  (ومن  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (١) في 
السباع». جلود 

روينا  فممن  السباع؛  من  ذلك  وغير  والنمور،  والثعلب،  الهر،  جلود  في  العلم  أهل  واختلف 
وطاووس،  عطاء،  وأثمانها :  لحمه  يؤكل  أو  السـنانير  جلود  من  بشـيء  ينتفع  أن  كره  أنه  عنه 
وكره  السباع،  جلود  الشـافعي  وكره  دبغت.  وإن  الهر  جلود  السـلماني  عبيدة  وكره  ومجاهد. 
دبغت،  إذا  السـباع  جلود  في  فرقة  ورخصت  النمـور.  جلود  عبد العزيـز  وعمر بـن  الحسـن، 
وعمر بن  سـيرين،  ابن  عن  روينا  وقد  النخعي.  وإبراهيـم  عبد اهللا،  جابر بن  عـن  ذلـك  روي 
السـروج  على  الركوب  في  رخصوا  أنهم  البصـري  والحسـن  الزبير،  وعروة بن  عبد العزيـز، 
الميتة  جلود  ببيع  بأس  ال  سعد :  الليث بن  وقال  النمور.  جلود  في  الزهري  ورخص  المنمرة. 

ملحت. أو  دبغت  إذا 
أبي طالب  وعلّي بن  الخطاب،  عمر بـن  عن  فروينا  الثعالب؛  جلود  في  الصـالة  في  واختلفـوا 
يعيد  هارون :  يزيد بن  وقال  ثور.  وأبو  وإسـحاق،  أحمد،  ذلك  وكره  فيها.  الصالة  كرها  أنهما 
الشـعبي،  وأباح  السـباع.  جلود  في  الصـالة  األوزاعي  وكـره  الثعالـب.  جلود  فـي  صّلـى  مـن 
والحسـن  جبير،  سـعيد بن  وكره  دبغت.  إذا  فيها  الصالة  الرأي  وأصحاب  البصري،  والحسـن 

لبسها.  في  ورخصوا  فيها،  الصالة  ومحكول  والحكم،  البصري، 
 .(٢٩٩/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (٢) ما 

عبيدة.   : (٢٩٩/٢) األوسط  وفي  اإلشراف.  كتاب  في  (٣) هكذا 
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عمر بن  وأمـر  عليهـا.  يقعـد  أو  النمـور،  بفـرش  أو  بنمـر،  سـرج  علـى  يركـب 
بفراء،  الوليد  خالد بـن  عبد الرحمن بن  وشـق  بنمر.  سـرج  تشـق  أن  عبد العزيز 
وجلودها». السباع  لحوم  عن  «نهى  جبير :  سعيد بن  وقال  النمر.  جلد  عنه  وألقى 
«ال  عبد اهللا :  جابر بن  يقول  طائفة؛  دبغت  إذا  السـباع  جلود  في  ورخصت 
دباغها  النمـور :  جلـود  في  النخعـي  وقـال  دبغـت».  إذا  السـباع  بجلـود  بـأس 
ذلك  والملح،  بالرماد  تدبغ  النمور :  جلود  في  البصري  الحسن  وقال  طهورها. 
عبد العزيز،  وعمر بـن  سـيرين،  ابن  عن  وروينا  بأسـًا.  ببيعها  َيَر  ولـم  دباغهـا، 
السـروج  على  الركوب  في  رخصوا  أنهم  البصري  والحسـن  الزبير،  وعروة بن 
النخعي  إبراهيـم  على  ورئـي  النمور.  جلـود  فـي  الزهـري  ورخـص  المنمـرة. 
أو  دبغت  إذا  الميتة  بجلود  بأس  ال  سعد :  الليث بن  وقال  ثعالب.  فيها  قلنسوة 

ملحت.
وعلّي  عمر،  عن  فروينا  الثعالب؛  جلود  في  الصالة  فـي  واختلفـوا  [م ٣٤٢] 
جلود  في  صّلى  من  يعيد  يقول :  هارون  يزيد بن  وكان  فيها.  الصالة  كرها  أنهما 
عن  األوزاعي  وسئل  ثور.  وأبو  وإسحاق،  حنبل،  أحمد بن  ذلك  وكره  الثعالب. 

الحديث. من  فيه  جاء  لما  ذلك  فكره  السباع،  جلود  على  الصالة 
القول  هذا  روينا  الثعالب،  جلود  في  يصّلى  أن  إباحة  وهو :  ثـانٍ،  قوٌل  وفيـه 

دبغت. إذا  الرأي  وأصحاب  البصري،  الحسن  قال  وبه  الشعبي،  عن 
جبير،  سعيد بن  قول  هذا  فيها،  الصالة  وكرهت  لبسها،  في  طائفة  ورخصت 
علّي بن  عن  ذلك  معنى  وروينا  ومكحول،  عتيبة،  والحكم بن  البصري،  والحسن 

واهللا أعلم. العالية،  وأبي  الحسين، 
السـباع  جلود  في  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قال 
معاني  في  يخرج  فإنـه  الكلب؛  جلد  عدا  ما  تحريـم،  بغير  الكراهية  معنـى  كلهـا 
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جلود  فسـاد  قولهم  معاني  فـي  يحتمل(١)  قـد  ولعله  عندي،  نجـس  إنـه  قولهـم : 
األدب،  إلى  عنه  بالنهي  يذهب(٢)  من   /٧٠/ قول  على  عنها  النهي  بمعنى  السباع 
السباع». من  ناب  ذي  كل  أكل  عن  «بالنهي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  لقول  التحريم؛  إلى  وذهب 
الميتة.  جلود  من  أهون  ذلك  إن  قولهم :  بعض  في  ـ  معي  ـ  فإنه  دبغت  وإذا 
والسـباع  الفصل،  هذا  قبل  ذلك  ذكر  تقدم  وقد  الميتـة،  جلود  في  اختلفـوا  وقـد 
بالنص.  المحرمات  ومن  الميتة،  من  االختالف  بمعنى  قولهم  في  أهون  ـ عندي ـ 
إن  قولهم :  بعـض  في  أن  ومعـي  شـيء،  من  أهون  شـيء  عندهـم  السـباع  ومـن 
السـباع  أسـبع  ألنها  بسـؤرها؛  يتوضأ  ال  وقـول :  سـبع.  وقـول :  صيـد.  الضبـع 
وال  الماء  بعـد  يغسـل  وليس  الثياب،  بـه(٣)  يغسـل  الظباء  وبعـر  دابـة.  وأقذرهـا 

بأس(٤)(٥).

ناب  ذي  كل  تحريم  فيه  الذي  الخبر  بـاب ١٠ -   (٣٩٠/١ - ٣٩١ [(م ٣٤٣، 
من  ناب  ذي  كل  أكل  عـن  بالنهي  خصت  التي  األخبار  بـاب ١١ -  السـباع.  من 

السباع] :
من  ناب  ذي  كل  عن  «نهى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إن  عباس :  ابن  يقول(٦)  [* ش] : 

السباع».

يحتج.  قد  الشرع :  بيان  (١) في 
األدب.  إلى  عنه  يذهب  لم  من  الشرع :  بيان  (٢) في 

منه.  الصواب :  (٣) لعل 
األصل.  في  العبارة  وردت  (٤) هكذا 

 .٢٨٨/١٤ - ٢٨٩ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧٠/٧ - ٧١ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
عن  نهى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  اإلشـراف) :  كتاب  (ومن  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٦) في 
يقول :  الشـافعي  فكان  البـاب،  هذا  في  العلم  أهـل  واختلـف  السـباع.  مـن  نـاب  ذي  كل  أكل 
إال  عليها  قياسـًا  السـباع  من  لحمه  يؤكل  ال  ما  وجلود  دبغت،  إذا  كلها  الميتة  جلود  في  =يتوضأ 
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ذي  كل  أكل  عـن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «نهى  قال :  الخشـني  أبو ثعلبة  لنـا  وروى 
السباع». من  ناب 

السـباع  من  نـاب  ذي  كل  قـال :  «أكل  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن](١)  أبي هريـرة  و [عـن 
حرام».

في  العلم  أهـل  اختالف  من  حضرنا  مـا  ذكرنا  قـد  أبو بكـر :  قـال  [م ٣٤٣] 
جلود  في  يتوضأ  يقول :  الشـافعي  وكان  ومذبوحة.  ميتة  السـباع  بجلود  االنتفاع 
جلد  إال  عليها،  قياسًا  السباع  من  لحمه  يؤكل  ال  ما  جلود  دبغت،  إذا  كلها  الميتة 
قائمة،  حيَّان  وهما  فيهما  النجاسـة  ألن  بالدباغ؛  يطهر  ال  فإنه  والخنزيـر  الكلـب 

حيًا. نجسًا  يكن  لم  ما  بالدباغ  يطهر  وإنما 
ال  فقالوا :  الخنزير  جلد  في  الشـافعي  الرأي  أصحاب  ووافق  أبو بكر :  [قال 
ال  فإنه  الخنزير؛  جلـد  خال  ما  الدبـاغ،  بعد  كلها  السـباع  بجلود  باالنتفـاع  بـأس 
عباس  ابن  عن  وعلة  ابن  بخبر  ـ  منهم  احتج  من  أو  ـ  واحتجوا  به،  االنتفاع  يجوز 
بهذا  يقول  مـن  بعض  وجعل  طهـر»،  فقد  دبغ  إهاب  قـال :  «أيمـا  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن 

جلود  في  الرأي  أصحاب  ووافق  قائمة،  حّيان  وهما  فيهما  النجاسة  فإن  والخنزير،  الكلب  جلد 
بخبر  بعضهم  واحتج  الخنزير.  خال  ما  الدباغ  بعد  كلها  السباع  بجلود  بأس  ال  فقالوا :  الخنزير 

طهر». فقد  دبغ  إهاب  قال :  «أيما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عباس  ابن  عن  وعلة 
األوزاعي،  قول  هذا  وميتًا،  مذبوحـًا  وبعده،  الدباغ  قبل  السـباع  بجلود  االنتفاع  طائفة  ومنعـت 

هارون. ويزيد بن  ثور،  وأبي  وإسحاق،  المبارك،  وابن 
 ﴾#    "    ! ﴿ قال :  اهللا  أن  إحداها :  حججًا،  الفرقة  هـذه  احتجت  قد  أبو بكر :  قـال 
بخبر  إال  ذلـك  من  يخص  أن  ألحد  ليـس  الميتة،  جميع  علـى  عـام  فذلـك   ،(٣ (المائـدة :  اآليـة 
الميتة  من  لحمه  يـؤكل  ما  بجلود  االنتفاع  بإباحة  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ورد  الخنزير  فأمـا  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص، 
الحجج  باقي  ذكرت  وقد  العام.  بالتحريم  محرمة  السباع  جلود  وبقيت  ذلك  فأبحنا  الدباغ  بعد 

إلخ.  أبو سعيد..  /٦٩/قال  الكتاب.  هذا  غير  في 
 .(٣٠٣/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 

=
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به  االنتفاع  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  رخص  التي  الميتة  الشـاة  جلد  على  قياسـًا  ذلك  القول 
يدبغ](١). أن  بعد 

وميتة،  مذبوحة  وبعده،  الدباغ  قبل  السباع  بجلود  االنتفاع  من  طائفة  ومنعت 
هارون. ويزيد بن  ثور،  وأبي  وإسحاق،  المبارك،  وابن  األوزاعي،  قول  هذا 

الميتة،  السباع  بجلود  االنتفاع  يرى  ال  كان  أنه  أنس  مالك بن  عن  بلغنا  وقد 
دبغت. وإن  فيها  الصالة  وكره 

اهللا 8  أن  أحدها :  خمس :  بحجج  الطائفة  هذه  احتجت  وقد  أبو بكر :  [قال 
 ،(٣ (المائدة :  اآليـة   ﴾$    #    "    !﴿ فقـال :  كتابه،  في  الميتة  حـرم 
شـيئا  ذلك  من  يخص  أن  ألحد  ليس  الميتة،  جميع  على  واقعًا  عامًا  ذلك  وكان 
ما  بجلود  االنتفـاع  بإباحة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  الخبر  فجاء  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص،  عـن  بخبـر  إال 
خبرا  السباع  جلود  في  نجد  ولم  ذلك،  فأبحنا  الدباغ،  بعد  الميتة  من  لحمه  يؤكل 
محرمة  السباع  جلود  فبقيت  الميتة،  من  اهللا  حرم  ما  جملة  من  به  يستثنى  أن  يجب 

العام. بالتحريم 
االنتفاع  تحريم  في  اختالفًا  العلم  أهل  بين  يعلم  ال  أنه  وهي :  ثانيـة،  وحجـة 
الدباغ؛  بعد  بها  االنتفاع  في  واختلفوا  نجسـة،  وأنها  الدباغ،  قبل  السـباع  بجلود 
معارض  ال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثابت  بخبر  إال  تحريمه  على  أجمعوا  قـد  ما  يحل  فـال 
تحريمه  ثبت  موجود  خبر  ذلك  في  يكن  لم  فلما  العلم،  أهل  من  إجمـاع  أو  لـه، 
إجماع  إال  إجماعهـم  يزيل  وال  الدبـاغ،  قبل  عليه  أجمعـوا  الذي  األصـل  علـى 

مثله.
كراهية  في  العلـم  أهل  بين  اختالفـًا  يعلمون  ال  أنهـم  وهي :  ثالثـة،  وحجـة 

وغيره.  الشرع  بيان  في  ما  مع  المقابلة  بها  تتم   (٣٠٤/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
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إذ  عليه؛  قياسًا  السباع  سائر  فجعلنا  قال :  سبع،  والخنزير  الخنزير،  بجلد  االنتفاع 
أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  موجود  بل  عليه،  القياس  من  يمنع  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  خبر  فيه  ليس 

السباع». جلود  عن  «نهى 
السـباع»،  من  ناب  ذي  كل  عن  «نهى  قد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وهي :  رابعة،  وحجة 
ليس  جميعًا،  والجلـد  اللحم  على  واقـع  عام  فذلك  بذلك،  عنـه  األخبار  ثبتـت 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص. عن  ثابت  بخبر  إال  شيئًا  ذلك  من  يخص  أن  ألحد 
قال  فإن  السـباع»،  جلود  عـن  «نهى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وهـي :  خامسـة،  وحجـة 
السـباع»  من  ناب  ذي  كل  أكل  عن  «نهى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  األخبار  بعض  في  قائل : 
نهى  كما  جملـة  عنها  وننهى  أكلهـا،  عن  ننهى  فنحـن  لـه :  قيـل  األكل؛  فخـص 
لتسـتعمل  ذلك  عن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  نهى  كما  بجلودها  االنتفاع  عن  وننهى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  بعضها  ففي  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص؛  عن  جاءت  التي  كاألخبار  كلهـا،  األخبـار 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  بعضها  وفي  محرم»،  ذي  مع  إال  أيام  ثالثة  المرأة  تسـافر  قال :  «ال 
كذلك  يجب،  كلها  بها  فالقول  محرم»؛  ذي  مع  إال  يومًا  المرأة  تسـافر  قال :  «ال 
أكل  وعن  السباع،  من  ناب  ذي  كل  عن  النهي  في  ذكرناها  التي  باألخبار  القول 
ذلك  من  وليس  يجب،  السباع  جلود  عن  النهي  وعن  السباع،  من  ناب  ذي  كل 

شيئًا](١). يخالف  شيء 
شـبه  على  به  يسـتدل  ما  نحو  في  القول  مضى  قد  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
معنى  أجد  فـال  الخنزير؛  وإهاب  الميتـة  إهاب  طهـارة  الدباغ  ثبـت  وإذا  هـذا، 
من  بأشد  ليسـت  ألنها  أكلها؛  عن  النهي  لثبوت  السـباع؛  جلود  في  ذلك  بحجر 
ذي  كل  أكل  عن  «نهـى  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  النهـي  جاء  وإنما  والميتـة،  الخنزيـر 

الشرع  بيان  في  ما  مع  المقابلة  بها  تتم   (٣٠٤/٢ - ٣٠٦) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
وغيره. 
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المخاطبة  ألن  اللحم(٢)،  إال  وقع  ما  لعلة  ما  تحريم  ثبت  فلو  السباع»(١)،  من  ناب 
في  يسـتحيل  معنى  أجد  فال  الكلب  جلـد  وأما  اللحوم،  أكل  فـي  تخـرج  إنمـا 
فإذا  جلده،  بنجاسة  القول  جاء  إنما  أنه  فيه،  القول  يشبه  ما  معاني  في  الدباغ(٣) 
كان  إذا  بوجه،  طهارة  إلى  النجاسة  بعد  ـ عندي ـ  يستحل  لم  ذلك  معنى  ثبت 

األصل(٤). في  الذوات  لعلة  نجسًا 

الضبع : باب ١٢ -]   (٣٩١/١ [(م ٣٤٤، 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عبد اهللا  جابر بن  عن  روينا  اإلشراف) :  كتاب  (ومن  [* ش] : 

كبشًا». المحرم  قتلها  إذا  فيها  وقضى  صيدًا،  الضبع  «جعل  أنه 
الخطاب،  عمر بن  صيد،  قال :  فمن  الضبع؛  أكل  في  اختلفوا  وقد  [م ٣٤٤] 
أبي رباح،  عطاء بن  قـال  وبه  هريرة،  وأبو  أبي وقاص،  وسـعد بن  عباس،  وابـن 
المسـيب،  سـعيد بن  ذلـك  وكـره  وإسـحاق.  وأحمـد،  والشـافعي،  ومالـك، 

سعد. والليث بن  [والثوري]، 
وألن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  عن  روي  الذي  للحديث  أكلها؛  مباح  الضبع  أبو بكر :  قال 
من  واألكثر  قال،  كذلك  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص /١٤٦/  أصحاب  من  عنه  نحفظ  من  كل 

يقولون. به  العلم  أهل 
وظواهر  الضبع،  في  قيل  ما  نحو  أصحابنا  قول  يشبه  قد  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
خصوص  لمعنى  لحمها  أكل  حالل  وإنها  الصيد،  من  إنها  ـ :  ـ عندي  قولهـم  أكثـر 
أكثر  وهو  التحريم،  معنى  إلـى  يذهب  لم  بالنهي  قال  من  أن  ولمعنى  فيهـا،  القـول 

المسألة٣٤٠١.  في  عزوه  (١) سيأتي 
اللحم.  إال  وقع  ما  ..تحريم  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

بالدباغ.  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
 .٢٨٧/١٤ - ٢٨٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٦٩/٧ - ٧٠ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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جملة  من  إنها  قال :  من  قـول  معنى  ـ عندي ـ  يشـبه  وقد  قولهم،  ـ عندي ـ  القـول 
ذلك(١). في  يختلف  وال  السباع،  من  وأنها  الناب،  ذوات  في  لدخولها  السباع؛ 

الثعلب : باب ١٣ -]   (٣٩٢/١  ،٣٤٥)]
ذي  كل  أكل(٢)  عن  «نهى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  الكتاب) :  (ومن  [* ش] : 

السباع». من  ناب 
دينار،  وعمرو بن  عطاء،  وكان  أبو هريرة.  الخبر  هذا  بظاهر  وقال  [م ٣٤٥] 
في  ورخص  جـزاء.  اإلحرام  في  السـبع(٣)  قاتل  على  يرون  ال  أبي نحيـح  وابـن 
قتله  إذا  الجزاء  فيه  الشـافعي  ويروي  والشـافعي.  وقتادة،  طاووس،  الثعلب  أكل 

المحرم.
داخل  سبع  هو  الثعلب :  في  نقول  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  خبر  وبظاهر  أبو بكر :  قال 

./١٤٧/ رسول ملسو هيلع هللا ىلص  عنها  نهى  التي  السباع  جملة  في 
في  يخرج  أشـبهه  وما  هـذا  حسـب  على  يخرج  أنه  معـي،  أبو سـعيد :  قـال 
الجزاء.  ثبت  فقـد  الصيد  من  وأنه  سـبع،  هو  الثعلب  في  أصحابنـا  قـول  معانـي 
من  أنها  أمرها  صحة  مع  الصيد  من  أنها  الضبع  في  ثبت  وإذا  عناق،  أنها  أحسب 

أقرب(٤). ـ عندي ـ  الثعلب  السباع  ومن  الناب  ذوات 

 .١٤٦/٢٧ - ١٤٧ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
كتاب  مـن  المنقول  ـ  اإلشـراف  كتـاب  وفـي   .(٣١٣/٢) واألوسـط  الشـرع  بيـان  فـي  (٢) هكـذا 

إلخ.  ذي..  كل  عن  نهى  ـ :  األوسط 
أن  علمنا  ما  دينار :  عمرو بن  وقال   : (٣١٣/٢ - ٣١٤) األوسـط  وفي  الضبع.  الشـرع :  بيان  (٣) في 
الحرم  في  قاتله  على  يرى  وال  الثعلب،  أكل  يكره  كان  أنه  عطاء  عن  روينا  وقد  يفدي،  الثعلب 

سبعًا.  إال  نعده  كنا  ما  أبي نجيح :  ابن  وقال  جزاء. 
 .١٤٧/٢٧ - ١٤٨ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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الكيمخت : باب ١٤ -]   (٣٩٢/١ - ٣٩٣ [(م ٣٤٦، 
فيه.  الجواب  عن  يقف  مالك  فكان  الكيمخت(٢)؛  في  واختلفـوا(١)  [* ش] : 
ميتة،  هو  ما  منه  فيه،  مختلف  قائل :  وقال  فيه.  يصّلى  ال  ميتة،  هو  أحمـد :  وقـال 
لم  أمره  وخفي  شيئًا  رجل  منه  اشترى  فإذا  لحمه،  يؤكل  ما  جلود  من  هو  ما  ومنه 

شراؤه. وال  بيعه  يحرم 
ما  الكيمخت  واحتمل  القائل،  هذا  ذكـره  كما  األمر  كان  وإن  أبو بكر :  قـال 
لقول  المشكالت؛  عن  الوقوف  والورع  صفته،  هذه  ما  يحرم  أن  يخبر(٣)  لم  قال 
كثير  يعلمها  ال  مشـتبهات  أمور  وبينهما  بين،  والحـرام  بين  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :   «الحـالل 
الشـبهات  في  وقع  ومن  وعرضه،  لدينه  اسـتبرأ  الشـبهات  اتقى  فمن  الناس،  من 
ملك  لكل  وإن  أال  يواقعه،  أن  يوشك(٤)  الحمى  حول  كالراعي  الحرام،  في  وقع 

محارمه». اهللا  حمى  وإن  حمى، 

في  واختلفوا  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف :  كتـاب  (مـن  الشـريعة :  وقامـوس  الشـرع  بيـان  (١) فـي 
فيه.  يصّلى  وال  ميتـة  هو  أحمد  وقـال  فيه.  الجواب  علـى  يوقف  قال :  مـن  فقـال  الكيمخـت، 
رجل  منه  اشترى  فإذا  لحمه،  يؤكل  جلود  هو  ما  ومنه  ميتة،  هو  ما  منه  يختلف  هو  قائل :  وقال 
القائل  هذا  ذكره  كما  األمر  كان  إذا  أبو بكر :  قال  شـراؤه.  وال  بيعه  يحرم  ولم  أمره  رجع  شـيئًا 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  قول  في  المشكالت  عن  الوقوف  والورع  بيعه،  يجز  لم  قال  ما  الكميخت  واحتمل 
اتقى  فمن  النـاس  من  كثير  يعلمها  ال  مشـتبهات  أمـور  ذلك  وبين  بيـن  والحرام  بيـن  « الحـالل 
الشـبهات  في  وقع  ـ  ومن  وعرضه  لدينه  البينة  التمس  أراد  إذا  أنه  معنى  ـ  اليسـيرة،  الشـبهات 
حمى  وإن  حمى  ملك  لكل  وإن  أال  يواقعه  أن  يوشـك  الحمى  حول  كالراعي  الحرام  فـي  وقـع 

محارمه».  اهللا 
ما  جلد  من  يتخذ  شـيء  وقيل :  الحمار.  جلد  قيل :  الكيمخت :  اإلشـراف :  كتاب  محقـق  (٢) قـال 

الجلد.  من  مصنوع  أنه  واألصل  لحمه.  يؤكل  ال  ما  جلد  ومن  لحمه،  يؤكل 
يجز.  لم  الصواب :  ولعل  اإلشراف.  كتاب  في  (٣) هكذا 

فيوشك.   : (٣١٦/٢) األوسط  كتاب  (٤) في 
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بفساد،  مجردًا  قوالً  الكيمخت  في  أصحابنا  قول  في  أعلم  ال  أبو سعيد :  قال 
إلى  يضاف  ما  ـ عندي ـ  القول  فيه  يقتضي  أنه  إال  بذلك،  أعلم  واهللا  طهارة،  وال 
التنـزه،  معنى  على  الوقوف  به  فأولى  حرامه  وال  حالله  يعرف  لم  ما  أنه  أبي بكر 
قال :  أنه  ـ عندي ـ  يخرج  أصحابنا  عند  الرواية  ومعنى  الشبهات.  من  والخروج 
الناس،  مـن  كثير  فيها  هلـك  شـبهات(١)  ذلك  وبين  بيِّـن  والحـرام  بيِّـن  الحـالل 
حمى  شـيء  لكل  وإن  أال  فيه،  يقـع   /١٠/ أن  يوشـك  الحمى  حـول  كالراعـي 

عليه(٢). اإلقدام  العقل  في  يقم  لم  حالله  يصح  لم  وما  محارمه».  اهللا  وحمى 

مشبهات.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
 .٣٤١/١٤ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٠/٧ - ١١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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الظهر : وقت  باب ١ -]   (٣٩٤/١ - ٣٩٥ [(م ٣٤٧ - ٣٤٩، 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص «صّلى  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  اإلشراف) :  كتاب  [* ش] : (من 

الشمس». زالت  حين  الظهر 
الشمس. زوال  الظهر  وقت  أن  على  العلم  أهل  وأجمع  [م ٣٤٧] 

شـيء  كل  ظل  صار  إذا  طائفة :  فقالت  الظهر؛  آخر  فـي  واختلفـوا  [م ٣٤٨] 
والثوري،  مالك،  قول  هذا  الظهر،  وقت  خرج  فقد  ذلك  فجاوز  الزوال  بعد  مثله 
الشمس  تزول  حين  الظهر  وقت  ومحمد :  يعقوب،  وقال  ثور.  وأبي  والشـافعي، 
الشـمس  تدخل  حتى  للظهر  تفريط  ال  عطـاء :  وقال  قامة.  الظـل  يكـون  أن  إلـى 

الليل. [حتى  والعصر  الظهر  تفوت  ال  طاوس :  وقال  صفرة. 
وقت  ودخل  الظهـر،  وقت  خـرج  فقد  قامتين  الظـل  صار  إذا  قائـل :  وقـال 

النعمان. قال  وكذلك  العصر،] 
أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

أنه  عمر  عن  فروينا  الحر؛  حال  في  بالظهر  التعجيل  في  واختلفـوا  [م ٣٤٩] 
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الشمس،  تزول  أو  تزيغ(١)  حين  الظهر  يصّلي  أن  األشعري  أبي موسى  إلى  كتب 
الظهر  قـال :  أنه  جابر  عـن  وروينا  الشـمس.  زالت  حين  عبـاس(٢)  ابـن  وصّلـى 

ذراعا. الفيء  كان  إذا  يصّلي  مالك :  وقال  كاسمها. 
أحمد،  قول  هـذا  الحر،  شـدة  في  الظهر  تأخير  اسـتحباب  ثانٍ :  قـوٌل  وفيـه 
قوٌل  وفيه  [بها].  يبـرد  أن  يجب  الصيف  في  الـرأي :  أصحاب  وقـال  وإسـحاق. 
الحر  اشتد  فإذا  الحر،  شدة  في  الظهر  الحاضر  يتعجل(٣)  أن  الشافعي :  قاله  ثالٌث 
في  صلى  من  فأما  يبرد].  [حتى  الظهر  البعد  من  يقبل  الذي  الجماعة  إمام  أخر(٤) 

./٧٣/ وقتها  أول  في  فليصّلها  بيته  بفناء(٥)  جماعة  وفي  بيته 
بالظهر»،  فأبردوا  الحر  اشتد  «إذا  قال :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال 
من  يسـتثنى]  [أن  إلى  سـبيل  ال  العموم  على  وهو  نقول،  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  وبخبر 

البعض. ذلك 
صالة  أول  إن  أصحابنـا :  قول  مـن  االتفاق  يشـبه  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
ظل  صار  إذا  وقتها  وآخر  كثير،  أو  بقليل  الشمس  زوال  يتبين  ما  حين  من  الظهر 

قولهم. ظواهر  ـ عندي ـ  يخرج  هذا  نحو  على  الزوال(٦)،  إال  مثله  شيء  كل 
بالشمس،  باالعتبار  تصّلى  وإنما  بالظل،  تصّلى  ال  الصالة  إن  قيل :  أنه  ومعي 

ترتفع.  الشريعة :  قاموس  وفي  ترفع.  الشرع :  بيان  (١) في 
مسعود.  ابن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

إلخ.  الظهر..  يعجل  أن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
فأما  والظهر.  البعد  من  تعاب  أن  إلى  الجماعة  من  أخرها  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٤) في 

إلخ.  من.. 
إلخ.  فليصلها..  بقياسه  جماعة  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٥) في 

(إال  العبارة  أن  أو  الـزوال.  مـن  الصواب :  ولعـل  الشـريعة،  وقاموس  الشـرع  بيان  فـي  (٦) هكـذا 
زائدة.  الزوال) 
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اسـتقبل  إذا  الشـتاء  في  بُعمان  األيسـر  عينه  جانب(١)  على  الشـمس  صارت  فإذا 
كان  إذا  وجهه  في  صارت  وإذا  العصر.  وقت  وأول  الظهر  آخر  وقت  فذلك  القبلة 
العصر. وقت  وأول  الظهر  وقت  آخر  فذلك  الحر  في  القبلة  استقبال  في  مستقيمًا 
بصالة  يبردوا  أن  واألئمـة  للمؤذنين  اسـتحباٌب  قولهم  معنـى  في  جاء  وقـد 
ويخرج  النبي ملسو هيلع هللا ىلص(٢)،  عن  باألمر  الرواية  فيه  يأتي  مما  ذلك  ولعل  الحر،  في  الظهر 
يخرج  وقد  المعنى،  فـي  اإلرادة  من  ـ عندي ـ  فيما  بالنـاس  بالرفق  ذلـك  معنـى 
الجماعة  وغير  الجماعة  فـي  الشـديد  الحر  في  العموم  على  ذلك  في  ـ عنـدي ـ 
عن  «النهي  قولهـم  في  وقـت  ذلك  ألن  السـماء؛  كبد  فـي  الشـمس  صـارت  إذا 
في  رخص  بعضهم  أن  إال  اختالفـًا،  ذلـك  في  بينهم  أعلـم  وال  فيـه»(٣)،  الصـالة 
إلى  بالصالة  للعامة  منه  الخروج  فحسن  المعنى  هذا  ثبت  إذا  الجمعة،  يوم  ذلك 

فيه(٥). الريب  من  والخروج  اإلبراد(٤)  حال 

األيسر.  الجانب  على  الشريعة :  قاموس  (١) في 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وغيره  أبي هريرة  عن  ومسلم  والبخاري  ـ  له  واللفظ  ـ  حبيب  الربيع بن  (٢) روى 
الصالة  كتاب  الربيع،  جهنم» (مسند  فيح  من  الحر  شدة  فإن  بالظهر  فأبردوا  الحر  اشتد  قال :  «إذا 
باب  الصالة،  مواقيت  كتاب  البخاري،  صحيح  رقم ١٧٩.  الصالة،  أوقات  في  باب  ووجوبها، 
ومواضع  المساجد  كتاب  مسـلم،  صحيح   .١٩٩/١ رقم ٥١٣،  الحر،  شـدة  في  بالظهر  اإلبراد 

 .(٤٣٠/١ رقم ٦١٥،  الخ،  الحر..  شدة  في  بالظهر  اإلبراد  استحباب  باب  الصالة، 
ينهانا  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  كان  ساعات  ثالث  يقول :  اْلُجَهنِيَّ  عامر  عقبة بن  عن  داود  وأبو  مسلم  (٣) روى 
قائم  َيُقوم  وحين  ترتفع  حتى  بازغة  الشـمس  تطلع  حين  موتانا  فيهن  نقبر  أن  أو  فيهن  نصّلي  أن 
كتاب  مسلم،  (صحيح  تغرب  حتى  للغروب  الشمس  َتَضيَُّف  وحين  الشمس  تميل  حتى  الظهيرة 
سنن   .٥٦٨/١ رقم ٨٣١،  فيها،  الصالة  عن  نهي  التي  األوقات  باب  وقصرها،  المسافرين  صالة 
 .(٢٠٨/٣ رقم ٣١٩٢،  غروبها،  وعند  الشمس  طلوع  عند  الدفن  باب  الجنائز،  كتاب  أبي داود، 

األثر.  الشريعة :  قاموس  (٤) في 
قاموس  السعدي :   .٣١٢/٥ - ٣١٣ المصنف،  الكندي :   .٧٣/١٠ - ٧٤ الشـرع،  بيان  (٥) الكندي : 

 .١٢٩/١٨ - ١٣٠ الشريعة، 
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العصر : وقت  باب ٢ -]   (٣٩٥/١ - ٣٩٨ [(م ٣٥٠ - ٣٥٢، 
والثوري،  مالك،  فكان  العصر؛  وقت  أول  في  واختلفـوا  [م ٣٥٠]  [* ش] : 
إذا  العصر  صالة  وقت  أول(١)  يقولون :  ثور  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي، 
أول  الظهر  وقت  آخر  بعضهـم :  فقال  بعد؛  واختلفوا  مثله.  شـيء  كل  ظل  صـار 

العصر.. صالة  وقت 
هذه  وقت  آخر  يكون  أن  تمكين  بغيـر  قال  كما  معنا  يخرج  أبو سـعيد :  قـال 

هذه. وقت  أول  مع 
حين  العصر  واآلخر  الظهر  أحدهما  صّلى  رجلين  أن  فلو  (ومنه) :  [* ش] : 
إسحاق،  بذلك  قال  وقتهما،  في  للصالتين  مصليين  لكانا  مثله  شيء  كل  ظل  صار 

المبارك. ابن  عن  ذلك  وذكر 
قال أبو سعيد : ال يخرج هذا القول في معاني قول أصحابنا على العدل.(٢).
كل  الظل  جاوز  إذا  العصر  وقت  أول  يقول :  فكان  الشـافعي  وأما  [* ش] : 

الظهر. وقت  آخر  من  ينفصل  حتى(٤)  وذلك  كان،  ما  شيء(٣)  أي  مثله،  شيء 
قال. ما  معي  حسن  أبو سعيد :  قال 

وقت  إنَّ   /٧٥/ وهو :  ثالث،  قول  ربيعة  عن  حكـي  وقد  (ومنـه) :  [* ش] : 
الشمس. زالت  إذا  والحضر  السفر  في  والعصر  الظهر 

آخر  بعضهم :  فقال  بعـد،  واختلفوا  العصر.  وقت  أول  الظهـر  وقت  أول  إن  الشـرع :  بيـان  (١) فـي 
العصر.  وقت  آخر  الظهر  وقت 

معه.  ومتداخل  إسحاق،  قول  على  مقدم  األصل  في  أبي سعيد  (٢) قول 
بشيء.  ..مثله  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 

حين.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 
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هذا  يشبه  فال  الجميع  بمعنى  التأويل  بعض  في  له  يخرج  لم  أبو سعيد :  قال 
العدل(١). معنى 

يصير  أن  العصـر  وقت  أول  إنَّ  وهـو :  رابٌع،  قـوٌل  وفيـه  (ومنـه) :  [* ش] : 
النعمان،  قـول  هذا  يجزه،  لم  ذلك  قبـل  صّلى  ومن  الـزوال،  بعد  قامتيـن  الظـل 

الموضع. هذا  غير  في  مذكورة  هي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثابتة  أخبارًا  وخالف 
فقد  بالـزوال  كان  إن  ألنـه  ثابت؛  معنى  لـه  يخرج  ال  هـذا  أبو سـعيد :  قـال 
وأنه  العصر،  وقت  أول  كذلك  الزوال،  غير  مثله  شيء  كل  ظل  كان  إذا  أنه  يخرج 
كل  ظل  يكون  مـا  وقت  على  الزوال  كان  الشـمس  انحـدار  وقـت  آخـر  كان  إذا 
على  فيكون  الزوال،  غير  مثله  شـيء  كل  ظل  كان  إذا  العصر  ويكون  مثله،  شـيء 
إذا  عليها  الزوال  يكون  أرض  في  يكون  أن  إال  مثله،  شيء  كل  ظل  صار  إذا  هذا 
في  يختلف  الفـيء  ألن  يسـتبن؛  ولم  هـذا  يخرج  فلعلـه  مثلـه،  شـيء  كل  صـار 

قيل. ما  على  األرض 
وقت  أول  يقول :  الثوري(٢)  فكان  العصر،  وقت  آخر  في  واختلفوا  [م ٣٥١] 
تتغير  لم  ما  صّلى  وإن  مثليك،  ظلك  يكون  أن  إلى  مثلك،  ظلك  كان  إذا  العصر 
شيء  كل  ظل  يجاوز  حتى  العصر  [أخر]  ومن  الشـافعي :  وقال  أجزأه.  الشـمس 

مطلقًا. العصر  فاته(٤)  يقال :  أن  يجوز  وال  االختيار،  وقت  فاته  فقد  مثليه(٣) 

أشبه  فال  الجمع  بمعنى  التأويل  معنى  في  له  يخرج  لم  إن  أبو سعيد :  قال  الشريعة :  قاموس  (١) في 
العدل.  معنى  على  هذا 

والشـافعي،  والثوري،  مالك،  ..فكان  الشـريعة :  قاموس  من  الثاني  والموضع  الشـرع  بيان  (٢) في 
أن  إلى  مثله  شـيء  كل  ظل  صار  نسـخه  كان  إذا  العصر  وقت  إن  يقولون :  ثور  وأبو  وإسـحاق، 

إلخ.  صّلى..  وإن  مثلك،  ظلك  يكون 
مثله.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 

مصليها.  العصر  فاتت  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 
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هذا  الشـمس،  تصفر  لم  ما  العصر  وقت  آخر  [إن]  وهو :  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه 
وابن  يعقوب،  قـول  وفي  األوزاعي.  قـال  ذلك  وبنحو  ثور،  وأبـي  أحمد،  قـول 
تتغير  أن  إلـى  قامة  على  فيزيد  قامـة  يكون  أن  حين  مـن  العصر  وقـت  الحسـن : 

الشمس.
المرء  يصّلي  أن  قبل  الشمس  غروب  وقتها  آخر  إن  وهو :  [رابٌع،  قوٌل  وفيه 
العذر.  أصحاب  في  الشافعي  قال  وبه  راهويه،  إسحاق بن  قول]  هذا  ركعة،  منها 
عن  القول  هذا  روي  الشـمس،  غروب  وقتها  آخر  إن  وهو :  خامٌس،  قـوٌل  وفيـه 

وعكرمة. عباس،  ابن 
في  الشـمس  غروب  إلى  العصر  وقت  آخـر  أن  معنا  الذي  أبو سـعيد :  قـال 

قيل. ما  بعض(١) 
للنائم  العصر  وقت  آخـر  إن  وهو :  سـادٌس،  قوٌل  وفيه(٢)  (ومنـه) :  [* ش] : 

األوزاعي. قول  هذا  الشمس،  غروب  قبل  ركعة  والناسي 
آخره. في  الثاني  هذا  في  القول  معنا  أبو سعيد :  قال 

فقالت  وتأخيرها؛  العصر  بصالة  التعجيـل  في  واختلفـوا  [م ٣٥٢]  [* ش] : 
والشافعي،  األوزاعي،  قال  وبه  المدينة،  أهل  مذهب  هذا  أفضل،  تعجيلها  طائفة : 
صحة  على  تدلُّ  أخبـارًا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص(٣)  عن  روينا  وقد   /٧٥/ وإسـحاق،  وأحمـد، 

القول. هذا 

قيل.  فيما  الشريعة :  قاموس  من  األول  الموضع  (١) في 
من  الموضعين  كال  في  موجودة  غير  أعلم)  واهللا  وقتها،  سادٌس...أول  قوٌل  وفيه  (ومنه :  (٢) العبارة 

الشريعة.  قاموس 
األوسـط  وفي  إلخ.  أخبـارًا..  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  عـن  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيـان  (٣) فـي 
بذكر  أتبعها  ثـم  الصحابة،  عـن  آثارًا  أوالً  ذكـر  فقـد  المعنييـن؛  كال  علـى  يـدل  مـا   (٣٦٣/٢)

ذلك.  في  النبوية  األحاديث  سرد  ثم  األيمة، 
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العصر.  يؤخران  كانا  أنهما  مسعود  وابن  أبي هريرة،  عن  روي  ثانٍ :  قوٌل  وفيه 
لتعصر(٢).  العصر  سـميت  إنما  قاال :  أنهما  شـبرمة(١)  وابن  أبي قالبة،  عن  وروينا 
تتغير  لم(٣)  بيضاء  والشمس  وقتها  آخر  في  العصر  يصّلي  الرأي :  أصحاب  وقال 
أفضل  علـى  تدلُّ  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  الثابتة  واألخبـار  والصيـف.  الشـتاء  فـي 

واهللا أعلم. وقتها  أول  في  العصر  بتعجيل  األمرين 
أصحابنا،  قول  في  يخرج  ـ عندي ـ  قال  ما  معاني  يشـبه  إنه  أبو سـعيد :  قال 
ركعة»،  فيها  المرء  يصّلي  أن  قبل  الشمس  غروب  العصر  وقت  آخر  «إن  قوله :  إال 
غروب  قبل  وقتهـا  من  ويبقى  يصليهـا،  أن  وقتهـا  آخر  إلى  هـذا  يريـد  كان  فـإن 
قبل  ركعة  يصّلي  مـا  بقدر  أنه  أراد  وإن  فحسـن.  ركعة؛  صّلـى  ما  قـدر  الشـمس 
تتم  لم  إذا  ولكـن  وقتها،  آخر  أنـه  يخرج  فقد  وقتها؛  آخـر  هو  الشـمس  غـروب 
بتمامها،  وقتها  آخـر  أنه  المعنى  في  وقتهـا  بتمام  ذلك  فليس  وقتهـا  فـي  الصـالة 
في  يخرج  ألنه  بتمامهـا؛  الغروب  قبـل  صالّها  إذا  وقتها  آخـر  أنه  يخـرج  وإنمـا 
بها  بدأ  حتى  لمعنى  تركها  أو  نسـيها،  أو  عنها،  نام  لو  إنه  أصحابنا :  قـول  معانـي 
ال  إنه  قولهـم :  معاني  في  فيخـرج  بعضها؛  الشـمس  من  وغاب  بعضهـا  فصّلـى 
في  الشـمس  مغيب  يسـتوي  حتى  الصالة  عن  يمسـك  وإنه  ذلك،  بعد  له  صالة 
تجوز  ال  الـذي  بالوقت  فسـدت  قد  ألنها  أولهـا(٤)؛  من  بها  يأتـي  قولهـم  بعـض 
ومعي  المتقدم.  العمل  له  ويثبت  عليها  يبني  إنه  قولهم :  بعض  وفي  فيه.  الصالة 

القول(٥). معنى  لحقه  به  إال  الصالة  تجوز  ال  مما  حد  عليه  بقي  لو  أنه 

سيرين.  وابن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
لتعصير.  اإلشراف :  كتاب  وفي  الشريعة.  وقاموس  الشرع  وبيان  األوسط (٣٦٥/٢)  كتاب  في  (٢) هكذا 

إلخ.  لم..  ما  ..بيضاء  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
ـ  قولهم  بعض  في  ـ  ثم  الشمس،  تغرب  حتى  الصالة  عن  يمسك  ..وإنه  الشريعة :  قاموس  (٤) في 

إلخ.  أولها..  من  بها  يأتي 
 .١٤٧ - ١٤٨  ،١٣٠/١٨ - ١٣٢ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧٥/١٠ - ٧٦ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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الوسطى : صالة  باب ٣ -]   (٣٩٨/١ [(م ٣٥٣، 
علّي بن  عـن  فروينـا  الوسـطى؛  الصـالة  فـي  واختلفـوا  [م ٣٥٣]  [* ش] : 
وابن  الخدري  سعيد  وأبي  ثابت،  وزيد بن  أيوب،  وأبي  هريرة،  وأبي  أبي طالب، 
مزاحم  والضحاك بن  البصري،  والحسن  السـلماني،  وعبيدة  عباس،  وابن  عمر، 

العصر. صالة  الوسطى  الصالة  قالوا :  أنهم 
الصالة  قالـوا :  أنهم  شـداد  وعبد اهللا بـن  وعائشـة،  عمـر،  ابن  عـن  وروينـا 
وعكرمة،  عبـاس،  وابن  عمـر،  ابـن  عن  روينا  وقـد  الظهـر(١).  صـالة  الوسـطى 

الصبح. إنها  قالوا  أنهم  وعطاء  ومجاهد،  وطاووس، 
صالة  الوسـطى  صالة  عن  «شـغلونا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  أقول  األول  وبالقـول 

العصر».
جميعًا  القولين  معنى  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ما  حسب  على  أنه  ومعي  المغرب،  صالة  إنما  قولهم :  بعض  وفي  بهما.  قيل  أنه 
أعلم(٢). واهللا  قيل،  ما  بأكثر  ـ عندي ـ  يخرج  العصر  صالة  من  أبو بكر  إليه  ذهب 

المغرب : صالة  باب ٤ -]   (٣٩٨/١ - ٣٩٩ [(م ٣٥٤ - ٣٥٥، 
غربت  إذا  [تجب]  المغرب  صالة  أن  العلم  أهل  أجمـع  [م ٣٥٤]  [* ش] : 

الشمس.
[م ٣٥٥] واختلفوا في آخر وقت المغرب، فكان مالك بن أنس، واألوزاعي، 

الشمس. غابت  إذا  واحدًا  وقتًا  إال  للمغرب  وقت  ال  يقولون :  والشافعي 

العصر.  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٧٧/١٠ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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قول  هذا  الشـفق،  يغيب  أن  إلى  المغـرب  وقت  إنَّ  وهـو :  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  الثوري، 

الفجر.  حتى  والعشـاء  [المغرب  تفوت  ال  قال :  أنه  طاووس  عن  روينا  وقد 
النهار. حتى  والعشاء  المغرب  صالة  تفوت]  ال  قال :  أنه  عطاء  عن  وروينا 

إن  أصحابنا :  قـول  من  االتفاق  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
تـوارى(١)  حيث  موضعها  فـي  الشـمس  غربـت  إذا  المغـرب  وقـت   /٧٧/ أول 
فذلك  قيل،  ما  بمعاني  الليل  يطلع  ذلك  وحين  ونحوها،  الجبال  مـن  بالحجـاب 

الصائم. إفطار  وقت  وأول  المغرب،  وقت  أول 
أول  في  لها  والصالة  المغرب  صالة  في  التأكيد  قولهم  بعض  في  يوجد  وقد 
عليها  الحث  معنى  في  ذلك  ويخرج  الوقت،  من  خرج  فقد  بعد  وما  هذا،  وقتها 
ما  الفطرة  على  أمتي  تزال  قـال :  «ال  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يروى  وقد  وقتهـا،  لفـوت 
يروون  إنهم  حتى  وتأكيد،  تشديد  ذلك  وفي  النجوم»(٢)،  بدّو  قبل  المغرب  صّلوا 
فجعل  مرتين،  كلها  الصلوات(٣)  به  صّلى  السالم  عليه  جبريل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «أن  عن 
غربت  حين  مرتين  به  صالّها  فإنه  المغرب  صالة  إال  وآخرًا،  أوالً  منها  صالة  لكل 

يعدوه. ال  وقتها  على  داًال  يخرج  ذلك  فكان  الشمس»(٤)، 

توارى.  ال  حيث  الشريعة :  قاموس  (١) في 
رقم ٤١٨،  المغـرب،  وقت  فـي  باب  أبي دواد،  (سـنن  بمعنـاه  أبي أيـوب  عـن  أبـو داود  (٢) رواه 
صالة  وقت  با  ماجـه،  ابن  (ُسـنن  بمعناه  عبد المطلب  العباس بن  عـن  ماجـه  وابـن   .(١١٣/١

 .(٢٢٥/١ رقم ٦٨٩،  المغرب، 
الخمس.  الصلوات  الشريعة :  قاموس  (٣) في 

(ُسـنن  وغيره  عباس  ابن  عن  وغيرهما  والترمذي  أبو داود  رواه  طويل  حديث  جبريـل  (٤) حديـث 
كتاب  الترمـذي،  ُسـنن   .١٠٧/١ رقم ٣٩٣،  المواقيـت،  في  بـاب  الصالة،  كتـاب  أبـي داود، 

 .(٢٧٨/١ رقم ١٤٩،  الصالة،  مواقيت  في  جاء  ما  باب  الصالة، 
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الشمس  غروب  وقت  وقتها  أول  أن  معنى  على  أصحابنا  قول  معاني  في  وأما 
الشفق(١). مغيب  إلى  وقتها  وآخر  الليل،  وطلوع 

الشفق : باب ٥ -]   (٣٩٩/١ [(م ٣٥٦، 
الثوري،  وسفيان  أنس،  مالك بن  فكان  الشفق  في  اختلفوا  (ومنه) :  [* ش] : 
يقولون :  ومحمـد  ويعقـوب،  وإسـحاق،  [وأحمد]  والشـافعي  أبي ليلـى  وابـن 

عباس. وابن  عمر،  ابن  عن  ذلك  روي  وقد  الحمرة(٢)،  الشفق 
روينا  وقد  البياض.  الشـفق  إن  وهو :  ثانيًا،  قوالً  عباس  ابن  عـن  روينا  وقـد 
البياُض.  الشـفَق  أن  على  يدل  ما  عبد العزيز  وعمر بـن  هريرة،  وأبي  أنـس،  عـن 
البياض  ذهب  إذا  يصلي  أن  يعجبني  ال  أحمد :  وقال  وأحمد.  النعمان،  قال  وبـه 
والسـفر  الحضر  في  ويجزيه  الحمرة،  ذهبت  إذا  السـفر  في  ويجزيه  الحضر،  في 
عند  مختلفين  لمعنيين  اسم  الشفق  إن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه  الحمرة.  ذهبت  إذا 

والبياض. الحمرة  وهي  العرب 
البياض. الشفق  أبو بكر :  قال 

ما  نحو  الشـفق  في  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
وال  البياض،  مغيـب  إلى  المغرب  يتـرك  ال  أن  ويعجبني  االختـالف،  مـن  حكـي 
ثبوت  ففي  االختالف  معنى  ثبت  وإذا  البياض،  مغيب  قبل  اآلخرة  العشاء  يصّلي 
به. قال  من  عند  البياض  مغيب  إلى  لوقتها  ثبوت  الشفق  مغيب  إلى  المغرب  وقت 

فيه  يمكن  قد  الشـفق  أن  إال  واإلتمام،  القصـر  في  سـواء  والسـفر  والحضر 
الجمع  وأمـا   ، ـ عنـدي ـ  العذر  فلمعانـي  معنـاه  افتـرق  فـإن  والعـذر،  الضيـق 

 .١٤٨/١٨ - ١٤٩ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧٧/١٠ - ٧٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
األحمر.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 
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يبقى  ما  ليـس  والفجر،  الشـفق  من  المعترض  الضـوء  ـ عنـدي ـ  هـو  والبيـاض 
ذلك(١). مثل  من  الفجر  يتقدم  ما  وال  مستطيال، 

اآلخرة : العشاء  وقت  باب ٦ -]   (٤٠٠/١ - ٤٠١ [(م ٣٥٧ - ٣٥٨، 
الشفق». غاب  حين  اآلخرة  العشاء  «صّلى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  [* ش] : 

وقتها  آخر  يقول :  النخعي  فكان  العشـاء،  وقت  آخر  في  واختلفوا  [م ٣٥٧] 
قال  وكذلك  الليل.  ثلث  إلى  وقتها  آخر  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه  الليل.  ربع  إلى 
الشـافعي،  قـال  وبـه  عبد العزيـز،  وعمر بـن  هريـرة،  وأبـو  الخطـاب،  عمر بـن 

[ومالك].
سـفيان  قال  كذلك  الليل،  نصف  إلى  وقتها  آخر  إن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبو  راهويه  وإسحاق بن  المبارك  وعبد اهللا بن  الثوري، 

عن  القول  هذا  وروينا  الفجـر،  طلوع  إلى  وقتها  إنَّ  وهو :  رابـٌع،  قوٌل  وفيـه 
عباس. ابن 

ابن  عن  فروينـا  اآلخرة،  العشـاء  بصـالة  التعجيـل  فـي  واختلفـوا  [م ٣٥٨] 
 ،(١١٤ (هود :  ے﴾       ~    }   ﴿ ويقـرأ:  أفضـل  تأخيرها  يرى  كان  [أنـه]  عبـاس 
والكوفي  والشافعي،  مالك،  واستحب  العشـاء.  يؤخر  كان  أنه  مسـعود  ابن  وعن 

تأخيرها.
وقال قائلون : تعجيلها أفضل؛ استدالالً باألخبار التي تدل عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

أفضل. أوقاتها  أوائل  في  الصالة  تعجيل  [أن]  على 
وقت  آخر  إن  أصحابنـا :  قول  معاني  في  ـ عنـدي ـ  يخرج  أبو سـعيد :  قـال 

 .١٤٩/١٨ - ١٥٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧٩/١٠ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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أعلم  وال  الليل.  نصف  إلى  قولهم :  بعض  وفي  الليل.  ثلث  إلى  اآلخرة  العشـاء 
بذلك. أعلم  واهللا  الليل،  نصف  من  أكثر  إلى  وال  الليل،  ربع  إلى  قولهم  من 

إال  أفضل،  وقتها  أول  في  الصالة  تعجيل  إن  قولهم :  من  يدلُّ  ما  بعض  وفي 
اآلخرة،  العشـاء  تعجيل  الحر  في  يسـتحب  إنه  قولهم :  معاني  في  يخرج  قد  أنه 
والفضل؛  بالناس  الرفق  طلب  قيل  ما  معنى  على  ذلك  ولعل  تأخيرها،  الشتاء  وفي 
لهم  يعرض  لما  الناس  على  أخف  جماعة  الصالة  وتعجيل  قصير،  ليله  الحر  ألن 
سـبب  هنالك  يكن  لم  فإذا  عظيم،  فضل  الصالتين  بين  والرباط  النوم،  أمور  من 
العشاء  صالة  استحب  من  اسـتحب  فلهذا  أفضل؛  الرباط  فمعي(١)  ضررًا  يوجب 

الضرر(٢). من  أكثر  الفضل  ذلك  في  يرجى  ألنه  جماعة؛  اآلخرة 

الفجر : صالة  وقت  باب ٧ -]   (٤٠١/١ - ٤٠٢ [(م ٣٥٩ - ٣٦٢، 
الفجر». طلع  حين  الفجر  «صّلى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  [* ش] : 

الفجر. طلوع  الصبح  صالة  أول  أن  على  العلم  أهل  وأجمع  [م ٣٥٩] 
الفجر  طلوع  بعد  الصبح(٣)  صّلى  من  أن  على  العلم  أهل  وأجمع  [م ٣٦٠] 

/٧٩/ وقتها.  في  مصليها  أنه  الشمس  طلوع  قبل 
ففي  الشـمس،  طلوع  قبل  الصبح  من  ركعـة  أدرك  فيمـن  واختلفـوا  [م ٣٦١] 
صالة  تفته  لم  ولو  أخرى  إليها  يضيف  وإسحاق  وأحمد،  والشـافعي،  مالك،  قول 
طلوع(٤)  قبل  الصبح  من  ركعة  أدرك  أنه :  «من  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بحديث  واحتجوا  الصبح، 

فمعنى.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
 .١٥٠/١٨ - ١٥١ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧٩/١٠ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

الفجر.  والمصنف :  الشرع،  بيان  (٣) في 
الشمس.  تطلع  أن  قل  والمصنف :  الشرع،  بيان  (٤) في 
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ولو  سها،  أو  نام  لمن  ذلك  إنما  يقول :  أبو ثور  فكان  الصبح»،  أدرك  فقد  الشمس 
الصالة. في  بتفريطه  العلم  أهل  عند  مذمومًا  مخطئًا  لكان  رجل  تعمد(١) 

الصبح  من  اإلنسان  على  بقي  وقد  الشمس  طلعت  إذا  الرأي :  أصحاب  وقال 
نسـي  فإذا  الشـمس،  ارتفعت  إذا  الفجر  يسـتقبل  أن  وعليه  صالته  فسـدت  ركعة 

صالته. أتم  الشمس  غربت  حتى  ركعتين  أو  ركعة  صّلى  حتى  العصر 
إن  أصحابنا :  قول  من  االتفاق  معانـي  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
أو  قليل  الشـمس  من  قرن  يطلع  أن  إلـى  الفجر  يطلع  منـذ  الفجـر  صـالة  أول 
الشمس  قرن  من  طلع  إذا  صالة  ال  إنه  عندي :  قولهم  معاني  في  ويخرج  كثير. 
فصّلى  شـيئًا  صالته  من  أدرك  من  وإنه  بدل،  وال  نافلة،  وال  فريضة،  من  شـيء 
له  صالة  ال  أنه  شيء؛  منها  عليه  طلع  ثم  شيء،  الشمس  قرن  من  يطلع  أن  قبل 
طلوع  مسـتقيم  في  يسـتتم  حتى  الصالة  عـن  اإلمسـاك  ويلزمه  الوقـت،  ذلـك 
من  ومنهم  صّلى.  ما  على  يبني  يقول :  من  فمنهم  طلوعها  تم  فإذا  الشـمس(٢)، 
على  صّالها  قد  ألنه  ويتمها؛  صالته  على  يمضي  أن  ويعجبني  يبتدئها.  يقـول : 
إال  الصالة  معاني  من  يخرج  ولم  بإنفاذها(٣)،  الصالة  ـنَّة  السُّ منعته  وقد  ـنَّة،  السُّ
الخروج  يرى  يخرج(٤)  وال  الصالة،  يفسد  بما  يتكلم  أو  يعمل  لم  فما  ـنَّة،  بالسُّ
بعد  لها  بإتمامه  تمامها  له(٥)  فأوجب  الصالة  إتمام  نية  على  وكان  الصالة،  من 

الشمس(٦). طلوع 

لذلك.  عمد  ولو  الشريعة :  قاموس  وفي  بذلك.  عمل  ولو  والمصنف :  الشرع،  بيان  (١) في 
الشمس.  طلوع  يستتم  ..حتى  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

لها.  فانفاذ  والمصنف :  الشرع،  بيان  وفي  الشريعة.  قاموس  في  (٣) هكذا 
إلخ.  الصالة..  من  الخروج  يرى  وال  الشريعة :  قاموس  (٤) في 

تمامها.  لديها  فأوجب  الشريعة :  قاموس  (٥) في 
قاموس  السعدي :   .٣٢٢/٥ - ٣٢٣ المصنف،  الكندي :   .٧٩/١٠ - ٨٠ الشـرع،  بيان  (٦) الكندي : 

 .١٥١/١٨ - ١٥٢ الشريعة، 
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وتأخيرها،  الفجر  بصالة  التعجيل  في  واختلفوا  (ومنه) :  [م ٣٦٢]  [* ش] : 
بغلس.  الصبح  يصّلـي  أن  يرون  وإسـحاق  وأحمد،  والشـافعي،  مالك،  فـكان 
موسـى  وأبي  مسـعود،  وابن  الزبير،  وابـن  وعمـر،  أبي بكر،  عـن  روينـا  وقـد 
من  أولى  بالصالة  التغليس  أن  على  تدلُّ  أخبارًا  عبد العزيز  وعمر بن  األشعري، 

بها. اإلسفار 
بالفجر. اإلسفار  يرون(١)  الرأي  وأصحاب  الثوري،  سفيان  وكان 

المؤمنات  من  نساء  قالت : «كن  أنها  عائشة  عن  للثابت  أقول؛  األول  وبالقول 
من  يعرفن  مـا  بمروطهن  متلففـات(٢)  وهن  الصبـح  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مع  يصليـن 
دليل  وذلك  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  بعد  بالصبح  يغلسان  وعمر  أبو بكر،  وكان  الغلس»، 

قلنا. ما  صحة  على 
اسـتحباب  على  يخرج  أصحابنـا  قول  عامـة  أن  معنـى  أبو سـعيد :  قـال 
معاني  بعض  في  يخرج  قد  أنه  إال  أوقاتها،  أول  في  الصلوات   /٨١/ تعجيل 
الحر  في  بها  الرفق  أو  الشـتاء،  في  الفجر  لصالة  الغلس(٣)  اسـتحباب  قولهم 
لطول  الرفق  أن  إلى  يذهب  منهم  القول  صاحب  أن  وأحسب  الجماعات،  في 
المشـاق  من  ذلك  في  الناس  على  يدخل  وما  الحر،  ليل  وقصـر  الشـتاء  ليل 
خوف  الشتاء  في  يكن  لم  فإذا  النظر،  في  الرفق  معاني  بهم  فيتحرى  والرفق، 
لذلك  والتـارك  أفضل،  للصالة  الغلـس  كان  النـوم  طريق  من  عليهـم  ضـرر 
ضيق  ومعنى  الليل،  قصر  الحر  في  كان  وإذا  العدل.  لمعنى  ال  لعجز  المعنى 
عن  أفضل،  بهم  للرفـق  للجماعات  الناس  إجمـاع  من  يرجى  مـا  كان  النـوم 

يرون.  ال  الشرع :  بيان  (١) في 
متلفعات.  الشرع :  بيان  (٢) في 

أثبتناه.  ما  الصواب  أن  والظاهر  الغسل.  األصل :  (٣) في 
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الصالة؟  هذه  ما  رسول اهللا،  يا  قلت  عائشة #  :  قالت  قال :  الزبير  عروة بن 
من  وإخواني  آبائـي  مواريث  «هذه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  لي  فقال  عائشـة :  قالـت 
فصّلى  الشـمس  طلوع  عند  أبي آدم  على  اهللا  فتاب  الفجر  صالة  فأما  األنبيـاء 
صالة  وأما  وحسـنات،  كفارات  وألمتي  لي  اهللا  فجعلها  هللا  شـكرًا  ركعتين  هللا 
بالتوبة  فبشـره  جبريل  أتاه  الشـمس  زالت  حين  داود  على  اهللا  فتاب  الهاجـرة 
ودرجات،  وكفارات  تمحيصًا  وألمتي  لي  اهللا  فجعلها  ركعات  أربع  هللا  فصّلى 
فأتاه  مثله  شيء  كل  صار  حين  سليمان  أخي  على  اهللا  فتاب  العصر  صالة  وأما 
وألمتي  لي  اهللا  فجعلها  هللا  شكرًا  ركعات  أربع  هللا  فصّلى  بالتوبة  فبشره  جبريل 
بيوسف  يعقوب  اهللا  فبشر  المغرب  صالة  وأما  ودرجات.  وكفارات  تمحيصًا 
حي  أنه  فبشـره  جبريل  أتـاه  ثم  للصائم  اإلفطـار  وحل  الفـرض  سـقط  حيـن 
تمحيصًا  وألمتي  لي  اهللا  فجعلهـا  هللا  شـكرًا  ركعات  ثالث  هللا  فصلى  مـرزوق 
بطن  من  يونس  اهللا  فأخرج  اآلخـرة  العشـاء  صالة  وأما  ودرجات.  وكفـارات 
هللا  فصّلى  الشـفق  وغاب  النجوم  اشـتبك  حين  له  جناح  ال  كالفـرخ  الحـوت 
وكفـارات  تمحيصـًا  وألمتـي  لـي  اهللا  فجعلهـا  هللا  شـكرًا  ركعـات  أربـع 
أحدكم  بـاب  على  نهرًا  أن  لـو  « أريتكم  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  قـال  ثـم  ودرجـات»(١). 
قالوا  شـيء،  الدرن  من  عليه  يبقى  هل  مرات  خمس  يوم  كل  في  به  فاغتسـل 

غسالً»(٢). الذنوب  من  تغسلكم  الصالة  قال:  فهذه  رسول اهللا،  يا  ال 

 .(٣٧٩/٣ اآلباء،  في  العين  بـاب  قزوين،  أخبار  في  (التدوين  جدًا  قريـب  بلفـظ  الرافعـي  (١) رواه 
عبد اهللا بن  محمد بن  ترجمة  الميزان،  (لسان  موضوع  وهو  عقبه :  وقال  الذهبي،  شطره  وروى 

 .(٢٣٩/٥ رقم ٨٣٨،  الجارود،  خليفة بن 
كفارة،  الخمس  الصلـوات  بـاب  الصالة،  مواقيت  كتـاب  البخـاري،  (صحيـح  البخـاري  (٢) رواه 
الخطايا  به  تمحـى  الصالة  إلى  المشـي  باب  مسـلم،  (صحيح  ومسـلم   ،(١٩٧/١ رقـم ٥٠٥، 

قريب.  بلفظ  أبي هريرة  عن   (٤٦٢/١ رقم ٦٦٧،  الدرجات،  به  وترفع 
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الجمعة : صالة  وقت  باب ٨ -]   (٤٠٢/١ - ٤٠٣ [(م ٣٦٣، 
الجمعة  «صّلى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت  اإلشـراف) :  كتاب  (ومن  [* ش] : 

الشمس». زوال  بعد 
وقيس بن  ياسـر  وعّمار بن  أبي طالب،  وعلّي بن  الخطاب،  عمر بـن  وكان 
والحسن  عبد العزيز،  وعمر بن  بشير،  والنعمان بن  حريث،  وعمرو(١) بن  سـعد، 
قـال  وبـه  الشـمس.  زوال  بعـد  الجمعـة  يصلـون  النخعـي  وإبراهيـم  البصـري، 
وقد  وإسـحق.  وأحمد،  ثـور،  وأبو  والشـافعي،  والثوري،  ومالـك،  األوزاعـي، 
هذا  خالف  ومعاوية  مسعود،  وابن  وعمر  أبي بكر،  عن  [اليثبت]  بإسناد  روي(٢) 
واألضحى  الجمعـة  الضحـى،  يمتـد(٤)  حين  عيـد  كل(٣)  عطـاء :  وقـال  القـول. 
بعده  وأما  أعيبه،  فال  الشمس  زوال  قبل  فعل  إن  الجمعة  في  أحمد  وقال  والفطر. 

أقول. األول  وبالقول  إسحق،  قال  وبه  شك،  فيه  فليس 
صالة  إن  ـ عندي ـ  يخرج  أصحابنا  قول  من  االتفاق  معاني  أبو سعيد :  قال 
وهو  الشمس،  زوال  بعد  إال  وقتها  يصح  ال  وأنه  الظهر،  صالة  هي  إنما  الجمعة 
قبل  يخرج  ولعله  الصالة،  معاني  في  عندهم  يخرج  هذا  أعلم  وال  الظهر،  وقت 
ال  الثالث  واألذان  الـزوال،  قبـل  باألذانين  النـداء  في  الترخيص  معانـي  الـزوال 
هذا  معاني  فـي  أعلم  وال  الـزوال،  بعد  والصالة  معهـم،  الزوال  بعـد  إال  يكـون 

اختالفًا(٥). بينهم 

حرب.  وعمر بن  الشرع :  بيان  (١) في 
روينا.  الشرع :  بيان  (٢) في 

والفجر.  الضحى  ثلثه  عند  كل  عطاء :  وقال  الشرع :  بيان  (٣) في 
العرب  (لسان  ومال  تحرك  أي  ميدًا  الشيء  يميد  محققه :  وقال  يميد.   : (٣٥٤/٢) األوسط  (٤) في 

 .(٤٢٠/٤
 .٣٢/١٥ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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المغيم : اليوم  في  الصالة  باب ٩ -]   (٤٠٣/١ - ٤٠٤ [(م ٣٦٤، 
قال :  أنه  الخطاب 3  عمر بن  عن  روينا  اإلشـراف) :  كتاب  (من  [* ش] : 
أنه  مسـعود 3  ابن  وعن  الظهر.  وأّخروا  العصـر  فعجلوا  غيـم  يـوم(١)  كان  إذا 
سـيرين  وابن  الحسـن،  وعن  المغرب.  وأّخـروا  والعصر،  الظهـر  عّجلـوا  قـال : 

المغرب(٢). ويؤخر  العصر  يعجل  قاال :  [أنهما] 
ويعجل  الظهـر،  يؤّخـر  األوزاعي :  وقـال  الظهـر.  يؤّخـر  الحسـن :  [وقـال 
الشمس،  يرعى  مطبقًا  الغيم  كان  إذا  الشـافعي :  وقال  المغرب].  ويؤّخر  العصر، 
بينه  ما  بتأخيرها  ويحتاط  الوقت،  بعـد  يصّليها  أن  ويتأنس(٣)  ذلك،  في  ويحتـاط 
وقال  ذلك.  مـن  نحوًا  إسـحاق :  وقال  العصر(٤).  وقت  دخول  يخـاف  أن  وبيـن 
وتعّجل  المغرب  وتؤخر  العصر،  وتعّجل  الظهر  تؤخر  الرأي :  أصحاب   /١٦٣/

بالفجر. وينور(٥)  العشاء، 
الغيم  في  الصالة  في  يخرج  ما  أصحابنا  قول  معاني  أن  معي  أبو سعيد :  قال 
ويؤّخرون  الصـالة،  أوقات  يراعون  أنهـم  الرأي :  أصحـاب  عن  يروى  مـا  نحـو 
معنى  على  العصر،  صالة  ويعجلون  زالت،  قد  أنها  يشكوا  ال  حتى  الظهر،  صالة 

يوم.  في  كان  الشرع :  بيان  (١) في 
العصر  فعجل  غيم  يـوم  كان  إذا  قاال :   : (٣٨٢/٢) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  كتاب  فـي  (٢) هكـذا 

المغرب.  وتؤّخروا  العصر  تعجلوا  قاال :  الشرع :  بيان  وفي  المغرب.  وأّخر 
ويتأخى.  الحاشية :  وفي  األصل،  في  كذا  اإلشراف :  كتاب  محقق  (٣) قال 

فإن  واحتاط،  الشـمس  راعي  مطبقًا   ...  : (٣٨٢/٢) األوسـط  وفي  اإلشـراف.  كتاب  في  (٤) هكذا 
بينه  ما  بتأخيرها  واحتـاط  الوقت،  بعد  صالَّها  أنـه  يرى  حتى  تآخى  وإال  يدلـه  ما  منها  لـه  بـرز 
مجزية.  فصالته  عنده  األغلب  علـى  فصّلى  تآخى  فإذا  العصر،  دخول  يخاف  يصّلـي  أن  وبيـن 
ويحتاط  الوقت،  بعد  يصّليها  أن  ويتوخى  ويحتاط  الشـمس،  تراعى  ..مطبقًا  الشـرع :  بيان  وفي 

العصر.  دخول  يخاف  أن  وبين  بينهما  بما  بتوخيها 
ويثوب.  الشرع :  بيان  (٥) في 
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معهم،  االعتبار  فـي  وقتها  يدخـل  أن  وبعد  المغـرب،  قبل  تكـون  أن  االحتيـاط 
ويعّجلون  طلع،  قد  الليـل  أن  يشـّكوا  ال  حتى  المغرب  صالة  يؤخرون  وكذلـك 
صالة  يؤّخرون  وكذلك  وقتها،  في  صّلوها  أنهم  يشـكوا  ال  حتى  اآلخرة  العشـاء 

الفجر. طلوع  بعد  يصلونها  أنهم  الفجر  معنى  في  يشّكوا  ال  حتى  الفجر 
لم  الصالة  مـن  الوقت  كان  إذا  إنـه  التحري  هذا  فـي  ـ عنـدي ـ  والمذهـب 
وصالّها  وانقضى  الوقـت  حان  قد  كان  فـإذا  النظر،  في  يقع  لـم  وصالّها  يحـن 
يخرج  التحري  في  واالعتبـار  منها،  بدالً  وإما  وقتها  فـي  إما  حال،  علـى  وقعـت 
كان  فإن  حينئذ،  الصالة  أتـمَّ  النظر  في  جاز  قد  أنه  المعنى  هـذا  على  ـ عنـدي ـ 

البدل(١). صح  فقد  الوقت  غير  في  كان  وإن  وافق،  فقد  الوقت  في 

الوقت : قبل  الصالة  باب ١٠ -]   (٤٠٤/١ [(م ٣٦٥، 
الوقت،  دخول  قبل  الصالة  في  واختلفوا  اإلشراف) :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
كانا  ألنهما  الفجـر؛  أعادا  أنهمـا  األشـعري  موسـى  وأبي  عمر،  ابن  عـن  فروينـا 
والشـافعي،  واألوزاعي،  ومالـك،  الزهـري،  قـال  وبـه  الوقـت،  قبـل  صالهـا(٢) 
ّصلى  رجل  في  قـال  أنه  عباس  ابن  عن  روينا  وقـد  الرأي،  وأصحـاب  وأحمـد، 
مضت  قد  الحسن  وقال  تجزئه،  قال :  الشـمس؟  تزول  أن  قبل  السـفر  في  الظهر 
السـفر  في  العشـاء  صّلى  فيمن  مالك  وعن  الشـافعي،  قال  ذلك  وبنحو  صالته، 
الوقت  ذهب  فإذا  الوقت،  في  كان  ما  يعيد  سـاهيًا  أو  جاهالً  الشـفق  غيبوبة  قبل 

عليه. إعادة  فال  يذكر  أو  يعلم  أن  قبل 
المصّلي  صّلى  إذا  إنه  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  إنه  أبو سـعيد :  قال 

 .١٦٣/١٤ - ١٦٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
صّلياها.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 
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جمع  لمعنى  إال  تثبت،  وال  صالته  تقـع  ال  أنه  الصلوات؛  من  شـيئًا  الوقت  قبـل 
ولو  عذر.  بغير  الوقت  قبـل  صّلى  قد  فإنه  لعذر،  حضر  أو  سـفر،  في  الصالتيـن 
إذا  حال  على  تقـع  ال  صالته  أن  جهـل؛  أو  نسـيان،  أو  سـفر،  أو  غيم،  فـي  كان 
ذكر  أو  علم  وإن  الوقت،  في  ذكر  إذا  وقتها  في  الصالة  عليه  وأن  ذلك،  معه  صح 

قولهم(١). ظواهر  ـ عندي ـ  يخرج  هذا  نحو  على  الصالة،  أعاد  الوقت  بعد 

وبعد  الصبـح  بعـد  الصـالة  بـاب ١١ -]   (٤٠٥/١ - ٤٠٧ [(م ٣٦٦ - ٣٦٧، 
العصر] :

فصّلى  العصر،  بعد  سلمة  أم  على  «دخل  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت(٢)  [* ش] : 

 .٢٧٦/٢٠ - ٢٧٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٦٥/١٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
جاء  الشرع  بيان  وفي   .(٣٩٠/٢) األوسـط  من  والنقل  هنا،  اإلشـراف  كتاب  في  السـقط  (٢) بداية 
فرخصت  العصر؛  صالة  بعد  التطوع  صالة  في  واختلفوا  (ومنه) :  هكذا :  اإلشراف  كتاب  نّص 
وروينا  أبي طالب،  علّي بن  ذلك  في  الرخصة  عنه  روي  فممن  العصر،  بعد  التطوع  فـي  طائفـة 
أم  وعائشـة  األنصاري  أيوب  وأبي  بشـير،  والنعمان بن  الداري  وتميم  الزبير،  عن  ذلـك  معنـى 
الهزيل  وعبد اهللا بن  وسرج  ومسـروق  ميمون  وعمر بن  زيد  األسـود بن  ذلك  وفعل  المؤمنين، 
أحمد :  وقال  قيس.  وأحمد بن  السلماني،  الرحمٰن  وعبد  األسود،  الرحمن بن  وعبد  بردة،  وأبي 
في  الصالة  عـن  النهي  الشـافعي  وذكر  أيوب،  وأبو  أبو خيثمـة  قال  وبـه  نعيـب.  وال  نفعلـه  ال 
صاحبها  كان  صالة  وكل  تلزم،  ال  صالة  كل  ذلك  فجعل  فيها،  الصالة  عن  نهى  التي  الساعات 
في  المسـلمين  وإجماع  الفجر.  كركعتي  فرضًا  تكن  ولم  أكدت  صالة  وكل  فأغفلهـا،  يصّليهـا 
إال  الفجر  بعـد  يصّلي  ال  وإسـحق :  أحمد،  قـال  والعصر.  الفجـر  بعد  الجنـازة  علـى  الصـالة 
تزول،  أن  إلـى  الشـمس  قامت  إذا  وإال  الشـمس،  تطلع  أن  إلى  جنـازة  علـى  أو  فائتـة،  صـالة 
أو  طواف،  أثر  على  أو  جنازة،  علـى  أو  فائتة  صالة  إال  الشـمس،  تغرب  حتى  العصر  بعـد  وال 
وقال  األوقات.  هذه  في  يصّلي  أن  بأس  فال  الصلوات،  من  يلزم  ما  لكل  اآليات  لبعض  صالة 
ترتفع،  أن  إلى  الشمس  طلعت  إذا  ساعات :  أربع  خال  ما  وقت  كل  في  يصلي  الرأي :  أصحاب 
الفجر  بعد  صالة  وال  تغرب،  أن  إلى  الشـمس  احمرت  وإذا  تزول،  أن  إلى  النهار  نتصف  وإذا 

الشمس. تغرب  حتى  العصر  بعد  وال  الشمس،  تطلع  =حتى 
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بني  وفد  قدم  قال :  تصليها.  كنت  ما  صالة  هذه  إن  رسول اهللا  يا  فقلت :  ركعتين، 
الظهر». صالة  بعد  أركعهما  كنت  ركعتين  عن  فحبسوني  تميم، 

يصليها  كان  صالة  العصر  بعد  صّلى  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نبي  أن  ثبـت  قد  أبو بكر :  قـال 
العصر  بعـد  يتطوع  أن  جـاز  فإذا  تطـوع؛  صالة  وهي  عنهـا،  شـغل  الظهر،  بعـد 
نهى  التي  األوقات  اتقـى  إذا  التطوع  من  شـاء  ما  المرء  يتطوع  أن  جـاز  بركعتيـن 
ثابت  بإسناد  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  قد  أنا  مع  فيها،  التطوع  عن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

ركعتين». العصر  بعد  يصّلي  «كان  أنه  مقاالً  فيه  العلم  أهل  من  ألحد  أعلم  ال 
قط». العصر  بعد  عندي  ركعتين  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ترك  ما  «واهللا  عائشة :  قالت 
فرخصت  العصر؛  صالة  بعد  التطوع  صالة  في  العلم  أهل  واختلف  [م ٣٦٦] 
ال  قال :  أنه  الخطـاب  عمر بن  عن  وروينا  العصر،  صـالة  بعد  يصّلـى  أن  طائفـة 
فسطاطًا  دخل  أنه  علّي  عن  وروينا  غروبها.  وال  الشمس  طلوع  بصالتكم  تحروا 
وتميم  الزبير،  وابن  الزبير،  عن  المعنـى  هذا  وروي  ركعتين.  فصّلى  العصر  بعـد 
ذلك  وفعـل  األنصـاري،  أيـوب  وأبـي  وعائشـة،  بشـير،  والنعمان بـن  الـداري، 
وعبد اهللا بـن  وشـريح،  ومسـروق،  ميمـون،  وعمرو بـن  يزيـد،  األسـود بن 
البيلماني،  الرحمٰن بن  وعبد  األسود،  الرحمٰن بن  وعبد  بردة،  وأبو  أبي الهذيل، 

قيس. واألحنف بن 

عمر،  عبد اهللا بن  عـن  روينا  الفجـر.  ركعتـي  سـوى  الفجر  طلوع  بعـد  التطـوع  فـي  واختلفـوا 
النخعي :  وقـال  البصري.  الحسـن  ذلك  وكره  عنهما،  ذلك  بثابـت  وليس  ذلـك،  َكِرهـا  وعمـر 
الرحمن  وحميد بن  زيـاد،  وعلي بن  وعالج  المسـيب،  ابن  ذلك  وكره  ذلـك،  يكرهـون  كانـوا 
من  ذلك  يفعل  أن  نـرى  مالك :  وقال  البصري،  الحسـن  فيه  رخص  وممن  الـرأي.  وأصحـاب 

إلخ. أبو سعيد..  قال  بالليل.  صالة  فاته 
ـ (م ١٤٥٨  بـ وذلك  المتقـدم،  النـص  هـذا  من  مضمونـه  فـي  قريـب  نـّص  يوجـد  [مالحظـة : 

الطواف].  صالة  أبواب  باب١٦٠) 

=
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نعيب  وال  نفعله،  ال  العصر :  صالة  بعد  التطـوع  في  حنبل  أحمد بن  [قـال 
معنى  العلم :  أهـل  بعض  وقال  أيـوب.  وأبو  أبو خيثمة،  قـال  وكذلـك  فاعـالً. 
وقته،  آخر  مضـي  بعد  صالة  ال  هو  إنما  العصـر»  صالة  بعد  صـالة  «ال  قولـه : 
داموا  ما  العصر  صالة  بعد  يتطوعوا  أن  للناس  ألن  الشمس؛  اصفرار  وقته  وآخر 
لئال  الفرض  بغير  يتشاغلوا  أن  لهم  يجز  لم  الوقت  فوات  خشوا  فإذا  وقتها،  في 
وأّخرها  الوقت،  أول  في  العصر  أحدهما  صّلى  رجلين  أن  فلو  الواجب،  يفوتهم 
يتطوع  أن  الوقـت  أول  في  العصر  صّلـى  للذي  يكره  الوقـت  أول  عـن  اآلخـر 
الوقت  يأتي  حتى  عليها  يداوم  لئال  وذلك  عمر؛  له  كرهها  الذي  للمعنى  بعدها، 
إذا  قبلها  يتطوع  أن  العصر  يصلِّ  لـم  للذي  يكره  ولم  فيه،  الصالة  عـن  المنهـي 
بيضاء،  والشمس  مكروه  غير  التطوع  أن  على  يدلُّ  فهذا  بيضاء؛  الشمس  كانت 

أعلم](١). واهللا  للرجلين،  ذلك  لكره  مكروها  ذلك  كان  ولو 
الساعات  في  الصالة  عن  نهيه  يكون  أن  إال  يجوز  ال  يقول :  الشافعي  وكان 
صاحبها  كان  صالة  وكل  يلزم،  ال  صالة  كل  في  وصفت  ما  على  عنها  نهى  التي 
وإجماع  الفجر،  كركعتي  فرضًا  يكن  لم  وإن  أكدت،  صالة  وكل  فأغفلها،  يصليها 
أم  حديث  وذكر  الصبح،  وبعـد  العصر  بعد  الجنائز  على  الصالة  فـي  المسـلمين 
بعد  يصّليهما  كان  العصـر  بعـد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  صالهمـا  اللتين  الركعتيـن  فـي  سـلمة 
[وجعل  الصبـح،  صالة  بعـد  الفجر  وركعتي  للطـواف،  الصـالة  وذكـر  الظهـر، 

ذكرناه](٢). ما  سوى  فيما  النهي  الشافعي 
أو  فاتته،  صالة  إال  العصـر  بعد  يصلي  ال  يقـوالن :  وإسـحاق  أحمد،  وكان 
رجل  يصّلي  ال  أبو ثـور :  وقال  للغيبوبة.  الشـمس  تدخل  أن  إلى  الجنـازة  علـى 

الشرع.  بيان  في  ما  مع  المقابلة  بها  تتم   (٣٩٧/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
الشرع.  بيان  في  ما  مع  المقابلة  بها  تتم  األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (٢) ما 
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أن  إلى  الشـمس  قامت  إذا  وال  الشـمس،  تطلع  أن  إلى  الصبح  صالة  بعد  تطوعًا 
أثر  على  أو  جنازة،  على  أو  فاتته،  صالة  إال  تغرب  حتى  العصر  بعـد  وال  تـزول، 
يصّلي  أن  بأس  فال  الصلوات  من  يلزم  وكلما  اآليات،  لبعض  صـالة  أو  طـواف، 

األوقات. هذه  في 
طلعت  إذا  ساعات :  األربع  خال  ما  الوقت  كل  يصّلي  الرأي :  أصحاب  وقال 
احمرت  وإذا  الشمس،  تزول  أن  إلى  النهار  انتصف  وإذا  ترتفع،  أن  إلى  الشمس 
بعد  وال  الشـمس،  تطلع  حتـى  الفجر  بعد  صـالة  وال  تغيـب،  أن  إلـى  الشـمس 

الشمس. تغرب  حتى  العصر 
العصر  بعد  الصالة  من  ويمنع  يشدد  كان  ممن  رأيت  من  وأكثر  أبو بكر :  قال 
عمر  أن  عمر  ابن  عن  ثبت  وقد  ذلك،  من  الناس  يمنع  كان  عمر  بأن  يحتج  إنما 

غروبها. وال  الشمس،  طلوع  بصالتكم  تحروا  ال  يقول :  كان  إنما 
الفجر؛  ركعتـي  سـوى  الفجر  طلوع  بعـد  التطـوع  فـي  واختلفـوا  [م ٣٦٧] 
وابن  عمرو،  عبد اهللا بـن  ذلك  كره  أنـه  عنه  روي  وممن  ذلـك،  طائفـة  فكرهـت 
سمعت  ما  وقال :  البصري،  الحسن  ذلك  وكره  مقال](١).  إسنادهما  [وفي  عمر، 
المسيب،  سـعيد بن  ذلك  وكره  ذلك.  يكرهون  كانوا  النخعي :  وقال  بشـيء.  فيه 

الرأي. وأصحاب  عبد الرحمن،  وحميد بن  زياد،  والعالء بن 
طلوع  بعد  الرجل  يتطوع  بأن  بأس  ال  قال :  وممن  ذلك،  في  طائفة  ورخصت 
بالليل.  صالته  فاتته  من  ذلك  يفعل  أن  يرى  مالك  وكان  البصري.  الحسن  الفجر 
بين  تطلع  فإنها  الشـمس؛  طلوع  عند  إال  الصالة  عن  ينه  لم  أنه  بالل  عن  وروينا 

الشيطان. قرني 

الشرع. بيان  في  ما  مع  المقابلة  بها  تتم   (٣٩٩/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
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قول  من  االتفـاق  يشـبه  ما  معاني  فـي  يخرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد(١) :  قـال 
حتى  الفجر  صالة  بعـد  يشـبهها  ما  وال  تطوع،  صالة  ال  أنه  ـ عنـدي ـ  أصحابنـا 
هذين  في  وأجازوا  الشـمس،  تغرب  حتى  العصر  بعد  صالة  وال  الشـمس،  تطلع 
ذلك،  أشبه  وما  الجنازة،  صالة  مثل  الواجب  وصالة  كلها،  اللوازم  بدل  الوقتين 

يجوز. ال  فعندهم  التطوع  معنى  على  خرج  وما 
ذلك  في  الفجر  ركعتي  الوقت  هـذا  في  يجوز  ال  إنه  قولهم :  مـن  أن  ومعـي 
حتى  اليوم  ذلك  الفجر  صالة  بعد  يصّلها  لم  الجماعة  في  ودخل  فاتاه  فإذا  اليوم، 
الفجر  وبعد  العصر  بعد  قولهم  بعض  في  ويصليهما  اليوم،  ذلك  الشـمس  تطلع 
الفجر  صالة  بعد  بدلهما  ثبت  إن  ألنه  نظر؛  فيه  القول  وهذا  اليوم،  ذلك  غير  في 
الفجر  صالة  بعد  لبدلهما  لذلك  مانعًا  يجد  لم  آخر  يـوم  في  العصر  صالة  وبعـد 

أبواب  ـ  باب١٦٠  (م ١٤٥٨،  ـ :  ب وذلك  النص،  هذا  من  مضمونه  في  قريب  تعليق  سعيد  (١) ألبي 
المسألة : لجزئيات  جمعًا  هنا؛  ذكره  يحسن  الطواف)  صالة 

الفصل،  هذا  في  مضى  ممن  كثير  على  به  اسـتدل  ما  بعض  مضى  قد  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
العصر  صالة  بعد  للطواف  الصـالة  تجوز  ال  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  ـ عنـدي ـ  ويخـرج 
موقع  يقع  /٢١٤/ذلك  ألن  الشـمس؛  تطلع  حتى  الفجـر  صالة  وبعد  الشـمس،  تغرب  حتـى 
عمرة  من  لواجب  فيه  طاف  ولو  الطواف،  أتعني  األوقـات،  من  لوقت  واجبًا  ليـس  إذ  التطـوع، 
غير  في  والنهـار  الليل  سـائر  في  له  كان  قد  ألنـه  تطوعا؛  ذلك  فعلـه  من  يقـع  فإنمـا  زيـارة  أو 
أن  أجازوا  وقد  نفال،  معناه  فخرج  مؤقت،  وقت  في  عليه  بواجب  وليس  سـعة،  الوقتين  هذين 
غروب  وقبل  الصبح  بعـد  ذلك  كان  إن  الشـمس،  طلوع  بعد  ويصلي  غيـره  أو  الـالزم  يطـوف 
صالة  ال  الوقت  هذا  في  إن  قولهم :  معنى  في  لي  يبّين  ال  وكذلك  العصر،  بعد  كان  إن  الشمس، 
فيه  بمؤكد  ليس  التطوع،  مخرج  يخرج  كله  ذلك  ألن  اآليات؛  من  لشيء  وال  شـمس،  كسـوف 
هذين  من  يصح  حتى  العيد  أمر  المعاني  من  لمعنى  تصح  لم  إن  العيد  صالة  وأما  ثابت،  شيء 
الصالة،  جازت  البدل  موقع  يقع  ذلك  كان  إذا  إنه  قولهم :  بعض  في  يخرج  أنه  فمعي  الوقتين، 
ذلك  يجيز  ال  مـن  ومنهم  قامت،  قـد  التي  الواجبة  السـنة  لبدل  الوقتين  هذيـن  مـن  والخـروج 
قول  معنى  في  الوقتين  هذين  لغير  الخروج  أراد  وإذا  وقتها،  في  إال  مؤكدة  غير  هي  إذ  لموضع 

 .[٢١٤/١٥ - ٢١٥ الشرع،  بيان  [الكندي :  بذلك.  قال  من 
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أن  إال  اليوم،  ذلك  غيـر  في  فمثله  اليوم  ذلك  في  يجز  لـم  وإن  اليوم،  ذلـك  فـي 
أعلم. فاهللا  دليل   /٢١٣/ ثم  يكون 

وإذا  طلوعها،  يسـتوي  حتى  الشـمس  من  قرن  الشـمس  من  طلـع  إذا  وأمـا 
كما  قائمة  السـماء  كبد  في  صارت  وإذا  غروبها،  يسـتوي  حتى  قرن  منهـا  غـرب 
األوقات  هذه  فـي  صالة  فال  الشـديد،  الحر  في  عندهم  وذلك  الروايـة،  جـاءت 
فعندي  الحر  غير  في  وأما  جنازة.  على  وال  فريضة،  وال  بدالً،  وال  تطوعًا،  عندهم 
حين  وأما  الشـمس.  زوال  قبل  وهو  النهار،  من  األوقات  كسـائر  الوقت  هذا  أنه 

والشتاء(١). الحر  في  قولهم  من  سواء  ـ عندي ـ  فذلك  غروبها  أو  طلوعها 

المكتوبة  وحده  يصلي  المرء  باب ١٢ -]   (٤٠٨/١ - ٤١٠ [(م ٣٦٨ - ٣٦٩، 
الجماعة : يدرك  ثم 

المكتوبة،  وحده  يصلي  المرء  في  العلم  أهـل  اختلـف(٢)  [م ٣٦٨]  [* ش] : 
كانت. صالة  أي  اإلمام  مع  يصلي  طائفة  فقالت  الجماعة؛  يدرك  ثم 

 .٢١٣/١٥ - ٢١٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
وحدها  تصلي  المرأة  في  واختلفوا  اإلشراف) :  كتاب  (ومن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 
يدرك  ثم  المكتوبة  وحده  يصلي  المرء  في  واختلفوا  القاموس :  «في  الجماعة  تدرك  ثم  المكتوبة 
وبه  كانت،  الصلـوات  أي  معهم  صلِّ  يقول :  البصـري  الحسـن  وكان  إلخ».  فكان..  الجماعـة 
على  يضيف  ال  وقال  وإسـحاق،  وأحمد،  الشـافعي،  قال  وبه  والزهري..  يزيد  األسـود بن  قال 
كلها  الصلوات  يصلي  يقوالن :  والنخعي  عمر،  ابن  وكان  ويشفع.  يتم  الثوري :  وقال  المغرب. 
أن  إال  والعصر،  الفجر  إال  كلها  الصلوات  يعيد  البصري :  الحسن  وقال  والصبح.  المغرب  إال 
كلها  الصلوات  يعيد  أن  وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه  معهم.  فيصلي  للصالة  قاعدًا  مسجد  في  يكون 
خامٌس  قوٌل  وفيه  األشعري.  موسى  أبو  وقال  عيينة.  الحكم بن  قال  هكذا  والعصر،  الفجر  إال 
يصّلي  وال  يخرج  المسجد  دخل  ثم  والمغرب  العصر  صالة  يعيد  أن  يرى  ال  كان  النعمان :  قاله 
قاموس  ((في  سابٌع  قوٌل  وفيه  نافلة.  ويجعلهما  والعشاء،  والعصر  الظهر  معهم  ويصلي  معهم، 
والمغرب العصر  صـالة  يعيد  أن  يرى  ال  كان  النعمـان :  قاله  خامٌس  قـوٌل  وفيـه   ... =الشـريعة : 
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ثم  الفجر،  بنا  فصّلى  األشـعري  أبي موسـى  مع  قدمنا  مالك :  أنس بن  قـال 
معه. فصّلينا  بالناس  يصّلي  شعبة  المغيرة بن  فإذا  المسجد  جئنا 

شفع  المغرب  أعاد  إذا  قاال :  أنهما  وحذيفة  أبي طالب،  علّي بن  عن  وروي 
بركعة.

أحدهم  فدخل  بمسـجد  مّروا  ثم  العصر،  صّلوا  ثالثة  عن  عباس  ابن  وسـئل 
الذي  أما  عباس :  ابـن  فقال  الباب؛  على  واحد  وجلس  واحـد،  ومضى  فصّلـى، 
الباب  على  جلس  الذي  وأما  لحاجته،  فمضى  مضى  الذي  وأما  خيرًا،  فزاد  صلى 

فأحسنهم.
العصر. يعيد  أن  يرى  المسيب  سعيد بن  وكان 

األسود بن  قول  وهذا  كانت.  الصلوات  أي  معهم  صل  البصري :  الحسن  وقال 
صّليت. قد  كنت  وإن  معهم  صل  جبير :  سعيد بن  وقال  والزهري.  يزيد، 

المغرب.  يضيف  وقال :  كذلك،  أحمد  وقال  كلها.  يعيدها  الشـافعي :  وقال 
اإلمام  مع  أدرك  ثم  العصر  صّلى  إذا  الثوري :  سفيان  وقال  إسحاق،  قال  وكذلك 

ويشفع. يتم  المغرب  من  ركعتين  أدرك  وإن  ويشفع،  يتم  قال :  ركعتين، 
هكذا  والصبح،  المغرب  إال  كلها  الصلوات  اإلمام  مع  يصّلي  طائفة :  وقالت 

دخل  ثم  المغرب  صّلى  إن  الحسن :  ابن  وقال  اإلقامة.  في  أخذ  وإن  صّالهن  كان  إن  والفجر 
نافلة.  ويجعلهما  والعشـاء،  والعصر  الظهر  معهم  ويصلِّـي  معهم،  يصلي  وال  يخـرج  المسـجد 
الفجر  تعاد  وال  كلهـا  الصلوات  تعـاد  أبو ثور :  قالـه  إلخ.))  أبو ثـور..  قاله  سـابٌع  قـوٌل  وفيـه 
بيان  ((في  يصّليها  حتى  يخـرج  فال  الصالة   /٦٥/ وتقام  المسـجد  في  يكون  أن  إال  والعصـر، 

الخ.)). أبو بكر..  قال  الصالة.  ..وتقام  الشرع : 
دون  صالة  يخص  لم  عامًا،  أمرًا  بذلك  أمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  كلها؛  الصلوات  يعيد  أبو بكـر :  قـال 

إلخ.  أعادها..  إذا  فيه  واختلفوا  العموم.  على  وأمره  صالة، 

=
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حتى  بركعة  فاشـفع  المغرب  أعدت  فإن  النخعي :  قال  والنخعي.  عمر،  ابن  قال 
أربعة. تكون 

الحسـن  قال  هكذا  والفجر،  العصر  إال  كلها  الصلوات  يعيد  طائفة :  وقالت 
معهم. فيصلي  الصالة  فتقام  قاعدًا  مسجد  في  يكون  أن  إال  البصري، 

الحكم. قال  هكذا  الفجر،  إال  كلها  الصلوات  يعيد  أن  وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه 
أبي موسـى  قول  هذا  المغرب،  إال  كلها  الصلوات  يعيد  خامسـة :  طائفة  وقالت 
يكره  أبو قالبة  وكان  أبو مجلز.  قال  وكذلك  مسعود.  ابن  عن  ذلك  وروي  األشعري، 
رواية  [في  واألوزاعي  أنس،  ومالك بن  الثوري،  سـفيان  قال  وبه  المغرب.  يعيد  أن 
صالة  كل  يعاد  قال :  أنه  األوزاعي  عن  يزيد  الوليد بن  وحكى  عنه.  مسلم  الوليد بن 

بركعة](١). فيشفع  المغرب  في  اإلمام  مع  دخل  فإن  قال :  والمغرب،  الصبح  إال 
والمغرب  العصـر  يعيد  أن  يـرى  ال  كان  النعمـان :  قاله  سـادٌس  قـوٌل  وفيـه 
الحسن :  محمد بن  كتاب  وفي  اإلقامة.  في  أخذ  وإن  صّالهن  قد  كان  إذا  والفجر 
معهم  ويصّلي  معهـم،  يصّلي  وال  يخرج  المسـجد  دخل  ثم  المغـرب  صّلـى  إن 

نافلة. ويجعلها  والعشاء،  والعصر  الظهر 
تعاد  وال  كلها،  الصلوات  تعاد  أبو ثور :  قال  أبو ثور،  قاله  سـابٌع،  قوٌل  وفيه 
يصّليها. حتى  يخرج  فال  الصالة  وتقام  المسجد  في  يكون  أن  إال  والعصر،  الفجر 

ذكرهما  اللذين  الرجلين  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  [ألمر  كلها؛  الصلوات  يعيد  أبو بكر :  قال 
عاّمًا،  أمرًا  ـ  صّليا  قد  كانا  وإن  ـ  جماعـة  يصّليا  أن  األسـود  يزيد بن  حديث  فـي 

العموم. على](٢)  وأمره  صالة،  دون  صالة  يخص  لم 

 .(٤٠٤/٢) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
وفي  الشـرع.  بيان  في  ما  مع  المقابلة  بها  تتم   (٤٠٤/٢) األوسـط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (٢) ما 

السقط.  ينتهي  (لدليل)  كلمة  وعند  العموم.  لدليل  كلها؛  ...الصلوات  اإلشراف :  كتاب 
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[هي]  منهما  األولى  طائفة :  فقالت  أعادها؛  إذا  فيه  واختلفـوا  [م ٣٦٩] 
وقال  وإسحاق.  وأحمد،  الثوري،  قال  وبه  علي،  عن  ذلك  [روي  المكتوبة، 
المكتوبة].  هي  معهم  صّلى  التي  والشـعبي :  وعطاء،  المسـيب،  سـعيد بن 
إلى  ذلك  قالوا :  أنهـم  وعطاء  المسـيب،  وابن  عمر،  ابن(١)  عن  روينا  وقـد 
الروايات  خالف  الروايـات  وهذه  شـاء.  أيتهما(٢)  المكتوبـة  يجعـل   8 اهللا 

عنهم.
أصحابنا :  قول  من  االتفاق  يشبه  ما  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
من  وجه  مـن  يسـعه  لمعنى  جماعة  غيـر  في  المكتوبـة  المصّلـي  صّلـى  إذا  إنـه 
معهم  يقع  أن  ويسـتحيل  ثبتت،  قـد  أنها  صالة(٣)،  أنهـا  حكمها  ويقـع  الوجـوه، 
من  وقت  كل  في  واحدة  إال  تكون  ال  الصالة  ألن  ثانيًة؛  صالًة  وقتها  فـي  غيرهـا 
فوافق  جماعـة  غير  أو  جماعـة  فـي  صالّهـا  إن  قالـوا :  أنهـم  إال  المفروضـات، 
جميع  فـي  ُسـّنتها  ثبوت  لمعنـى  الجماعـة؛  يتـرك  وال  معهـم،  صّلـى  الجماعـة 
وقال  بدالً.  فائتة  أو  فاسـدة  لصالة  يجعلها  إنه  منهم :  قال  من  وقـال  الصلـوات. 

نفالً. يجعلها  منهم :  قال  من 
إنه  قولهم :  بعـض  وفي  ركعتين(٤).  كل  بيـن  يسـلم  إنه  قولهم :  بعض  وفـي 
قال :  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األثر  جاء  هذا  وبنحو  نفالً،  ويجعلها  الصالة  على  يمضي 
نفالً  واجعلوها  وصلوها  تدعوها  فال  الصالة  أدركتم  ثم  رحالكم  في  صليتم   «إذا 

المكتوبة  يجعل  كذلك  قالوا :  أنهم  وعطاء  المسـيب،  عمر بن  عن  روينا  وقد  الشـرع :  بيان  (١) في 
روينا  وقد  الشـريعة :  قاموس  وفي  منهـن.  الروايات  خـالف  الروايات  شـاهدات  شـاء.  أيتهما 
خالف  شـاهدة  إنما  المكتوبة  فيجعلون  كذلك،  قالـوا  أنهم  وعطاء  المسـيب،  وابن  عمر،  عـن 

عنهن.  الروايات 
أيهما.   : (٤٠٦/٢) األوسط  كتاب  (٢) في 

صالة.  أنها  أيضًا  حكمها  ويقع  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
ركعتين.  كل  الركعتين  بين  الشريعة :  قاموس  وفي  الركعتين.  كل  بين  الشرع :  بيان  (٤) في 
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إنه  أصحابنا :  قول  في  أنه  إال  المعنى،  في  هذا  نحو  أو  صالتكم»(١)  هي  واألولى 
ليس  أن  لموضع  والعصـر  الفجر  صـالة  بعد  منها  يفـر  وال  الجماعـة  يطلـب  ال 
حضرت،  إذا  منها  يفـر  وال  يطلبها  ال  قالـوا :  هنالك  فمن  تطوع،  صـالة  هنالـك 
الفجر  صالة  في  قوله  في  النص  وكان  بها،  لألمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  جاء  ما  لموضع 
هاتين  بعد  جماعة  الصالة  منهم  كره  من  كره  وقد  جماعة(٢).  أنه  ـ عنـدي ـ  فيمـا 
هذين  في  يكون  ال  النفل  وأن  نفل،  أنه  على  اتفاقهم  لموضع  أحسب  الصالتين، 

الوقتين(٣).

األوقات  في  فذكرها  صالة  نسي  من  باب ١٣ -]   (٤١٠/١ - ٤١١ [(م ٣٧٠، 
فيها : الصالة  عن  المنهي 

صالة  نسـي  فيمن  واختلفوا  أبو بكـر :)  قال  اإلشـراف  كتـاب  (مـن  [* ش] : 
الفوائت  تقضى  ال  طائفة :  فقالت  فيها؟  الصالة  عن  نهي  التي  األوقات  في  فذكرها 
دالية  في  نام(٥)  أنه  أبي بكرة(٤) :  عن  روي  فيها،  الصالة  عن  نهي  التي  األوقات  في 

وهو  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مع  صّلى  أنه  األسود  يزيد بن  عن  والترمذي  ـ  له  واللفظ  ـ  أبو داود  (١) روى 
ترعد  بهما  فجيء  بهما  فدعا  المسـجد  ناحية  في  يصّليا  لم  رجالن  إذا  صلى  فلما  شـاب  غالم 
إذا  تفعلوا  ال  فقال :  رحالنا،  في  صلينا  قد  قـاال :  معنا؟  تصّليا  أن  منعكما  ما  فقـال :  فرائصهمـا، 
أبي داود،  (ُسـنن  نافلة  له  فإنها  معه  فليصل  يصل  ولم  اإلمام  أدرك  ثم  رحله  في  أحدكم  صّلى 
 .١٥٧/١ رقم ٥٧٥،  معهم،  يصلي  الجماعة  أدرك  ثم  منزله  في  صّلى  فيمن  باب  الصالة،  كتاب 
الجماعة،  يـدرك  ثم  وحـده  يصّلي  الرجل  فـي  جاء  مـا  باب  الصـالة،  كتـاب  الترمـذي،  ُسـنن 

 .(٤٢٤/١ رقم ٢١٩، 
عنه.  جاء  أنه  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

 .٩١/٢١ - ٩٣ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٦٥/١٣ - ٦٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
والتصحيح  بكر»،  «أبي  األصل  في  اإلشـراف :  كتاب  محقق  وقال  أبي بكرة.  الشـرع :  بيان  (٤) في 

واألوسط.  الحاشية  من 
إلخ.  استيقظ..  ليلة  ذات  في  أنه  الشرع :  بيان  (٥) في 
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كعب  وعن  فصّلى.  الشـمس  غابت  حتى  فانتظر  الشـمس،  غروب  عند  فاسـتيقظ 
الشمس  من  قرن  طلع  حتى  الفجر  عن  نام  [[له]](١)  ابنًا  أن  ـ :  عجره  ابن  ـ أحسبه 
أو  صالة  عن  نام  من  طائفة :  وقالت  اآلن].  َصّل  له :  قال  تجّلت  أن  [فلما  فأجلسه 
ذلك  معنى(٢)  وروي  علـّي،  عن  ذلك  روي  ذكرها،  أو  اسـتيقظ  متى  صّلـى  نسـيها 
والحكم،  والنخعي، [والشعبي]،  أبو العالية،  قال  وبه  الصحابة،  من  واحد  غير  عن 

ثور(٣). وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  واألوزاعي،  ومالك،  وحماد، 
حين  أو  الشـمس،  طلعـت  حين  فذكرهـا  صـالة  نسـي  إذا  آخـرون :  وقـال 
الساعات  هذه  في  يصّليها  ال  قال :  الشمس؛  تغرب  حين  ذكرها  أو  النهار،  انتصف 
قبل  ذلك  يومه  من  العصر  ذكر  إذا  فإنه  العصر،  خال  ما  كذلك،  والوتـر  الثـالث، 
أو  يومين  أو  بيوم  ذلك  قبل  نسيها  قد(٤)  عصرا  كان  وإن  صالها،  الشمس  غروب 
والصالة  والوتر،  التـالوة،  سـجدة  وكذلك  السـاعة،  تلك  في  يصّلها  لـم  ثالثـة؛ 
قول  [هـذا  الثالث؛  السـاعات  هـذه  من  شـيء  في  يقضيـن  ال(٥)  الجنـازة  علـى 

الرأي]. أصحاب 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  [وقد  أقـول.  علي  عن  روي  بمـا  أبو بكـر :  قـال 

  0   / ﴿ وتلى :  ذكرها،  إذا  فليصّلها  نسيها  أو  صالة  عن  نام  « من  قال : 
.[«(١٤ (طه :   ﴾1

معنى  على  به  يسـتدل  ما  هذا  نحو  فـي  مضى  قد  إنه  أبو سـعيد 5 :  قـال 

الشرع.  وبيان   ،(٤٠٨/٢) األوسط  في  وهي  اإلشراف،  كتاب  في  موجودة  غير  (له)  (١) كلمة 
الصحابة.  من  الخطاب  عمر بن  عن  ذلك  وروي  الشرع :  بيان  (٢) في 

 ،(٤١٢/٢) األوسـط  كتاب  في  وهي  اإلشـراف.  كتاب  في  موجودة  غيـر  ثور)  (وأبـو  (٣) العبـارة 
الشرع. وبيان 

الساعات.  تلك  في  يصلها  لم  الثالث  في  بنوم  فاتت  إن  فصّلى  عصرًا  كان  وإن  الشرع :  بيان  (٤) في 
إلخ.  شيء..  قضاء  يصح  فال  الجنازة،  ...على  الشرع :  بيان  (٥) في 
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وال  الفائتة،  الصـالة  تجوز  ال  إنـه  أصحابنا :  قـول  في  يخرج  أنـه  ومعـي  ذكـره. 
إذا  وكذلك  طلوعها،  يسـتوي  حتى  قرن  الشـمس  من  طلع  إذا  بدل  وال  تفسـد، 
في  السماء  كبد  في  صارت  وإذا  غروبها،  يستوي   /١٩٩/ حتى  قرن  منها  غرب 
في  أبصر  وال  الجمعة،  يوم  في  منهم  رخص  من  رخص  أنه  إال  تزول،  حتى  الحر 

فرقًا. ذلك 
قولهم  معاني  في  تخرج  أنها  فأحسب  األوقات  هذه  في  التالوة  سجدة  وأما 
ملحقها  يلحق  أن  أعجبني  الصـالة  في  داخلة  أنها  ثبت  فإذا  ذلك،  فـي  اختـالف 
[صالة  وبعد  الشـمس،  تغرب  حتى  العصر  صالة  بعـد  وأما  األوقات،  هـذه  فـي 
ال  إنه  أصحابنا :  قـول  معاني  فـي  يخرج  فإنما  الشـمس،  تطلع  حتـى  الفجـر](١) 
وأما  النفل،  مخرج  الصالة  من  خرج  وما  التطوع،  الصالة  الوقت  هذا  في  يجوز 
الُسنن  من  أشبهها  وما  الجنازة  على  والصالة  والفواسد  الفوائت  من  اللوازم  بدل 

لذلك(٢). كراهية  منهم  أعلم  فال  المؤكدة 

حضرت  وقد  فيذكرها  الصالة  ينسى  الرجل  باب ١٤ -]   (٤١٢/١ [(م ٣٧١، 
أخرى : صالة 

فيذكرها(٣)  الصـالة  ينسـى  الرجل  في  واختلفوا  الكتـاب) :  (ومـن  [* ش] : 
فوت  يخاف  أن  [إال  نسي،  بالتي  يبدأ  طائفة :  فقالت  أخرى؛  صالة  حضرت  وقد 
قول  هـذا  نسـي]؛  التي  صّلى  ثـم  صالها  ذلك  خـاف  فإن  وقتهـا،  حضـر  التـي 
والشافعي،  الثوري،  وسفيان  واألوزاعي،  البصري،  والحسن  المسيب،  سعيد بن 

اعلم.  واهللا  أثبتناه،  ما  الصواب  أن  والظاهر  طلوع.  األصل :  (١) في 
 .١٩٩/١٢ - ٢٠٠ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

وبيان   (٤١٤/٢) األوسط  كتاب  في  وهي  اإلشراف.  كتاب  في  موجودة  غير  (فيذكرها)  (٣) الكلمة 
الشرع. 
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بالتي  يبدأ  طائفـة :  وقالت  الـرأي.  وأصحاب  ثـور]  [وأبي  وإسـحاق،  وأحمـد، 
والليث بن  ومالك،  والزهري،  عطاء،  قال  كذلك  هذه.  فاتته  وإن  فليصلها،  ذكرها 
بهن(١)،  بدأ  صلوات  خمس  كن  فإن  به،  اهللا  بدأ  بما  ليبدأ  [مالك] :  وقال  سـعد، 
لوقتها  صالها  ذلك  من  أكثر  كن  وإن  بعدهن،  صالها  ثم  وقتها  عن  خرجت  وإن 

بعد. قضاها  ثم 
من  هذا  أحسب  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
فإن  الفائتة  وقـت  انقضى  إذا  إنه  قولهـم :  من  كان  أن  وأحسـب  االختـالف، 
فات  قد  الصالة  تلـك  وقت  قولهم  ألن  بالحاضرة؛  شـاء  وإن  بها،  بـدأ  شـاء 
إثر  على  هي  إنما  كان  إذا  بالفائتة،  يبدأ  إنه  قولهم :  بعض  ومن  بدالً.  فصارت 
بعض  ومن  بـدأ(٢).  بأيهمـا  أخـرى  صـالة  بينهمـا  كان  وإن  الحاضـرة،  هـذه 
فإن  الحاضرة،  فوت  يخف  لم  ما  بالفائتة  ويبدأ  ذلك،  في  فرق  ال  إنه  قولهم : 
من  يعجبني  وهكذا  الفائتـة.  صّلى  ثم  بالحاضرة  بـدأ  الحاضرة  فـوت  خـاف 
الترتيب،  على  بالفائتـة  يبدأ  أن  فيعجبني  الحاضـرة،  بصالته  يخاطـر  أن  غيـر 
إنما  وتلك  وقتها،  فذلك  حال  على  الحاضرة  صّلـى  فإن  الحاضرة،  ويصّلـي 

بدل(٣). هي 

في  وهو  فائتة  صـالة  يذكر  الرجـل  بـاب ١٥ -]   (٤١٢/١ - ٤١٤ [(م ٣٧٢، 
أخرى :

في  يكون  الرجـل  فـي  واختلفـوا  أبو بكـر :  قـال  الكتـاب)  (ومـن  [* ش] : 
هو  التي  صالته  عليه  تفسـد  طائفة :  فقالت  قبلها؟  صالة  عليه  أن  فيذكر  الصالة، 

شاء.  بأيهن  بدأ  الشرع :  بيان  (١) في 
بدأ.  شاء  بأيهما  الصواب :  (٢) لعل 

 .٢٠٠/١٢ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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كذلك  فيها،  هو  التي  الصالة  يصلي  ثم  ذكرها،  التي  الصالة  يصلي  ولكن(١)  فيها، 
األنصاري. [ويحيى]  وربيعة،  والزهري،  النخعي،  قال 

عليه  وليس  الفائتة،  يقضي  ثم  فيها،  دخل  التي  الصالة  يصّلي  طائفة :  وقالـت 
وقالت  ثور.  وأبي  والشـافعي،  والحسـن،  طاووس،  قول  هذا  ذلك،   /٢٠٠/ غير 
إلى  وعاد  هذه  ترك  التشـهد  مقدار  يجلس  أو  يتشـهد(٢)  أن  قبل  ذكرها  إن  طائفة : 
وحماد]. الحكم،  قول  [هذا  تلك؛  إلى  وعاد  بهذه  اعتد  ذلك  بعد  ذكرها  فإن  تلك، 

سـّلم  فإذا  اإلمام،  وراء  إال  يذكرهـا  فلـم  صالة  نسـي  من  عمر :  ابـن  وقـال 
قال  وبه  األخـرى،  الصالة  بعـد  يصّلي  ثـم  نسـي،  التي  الصـالة  فليصـّل  اإلمـام 

وأحمد. وإسحاق،  سعد،  الليث بن  و]   [مالك، 
أن  فأراد  شـبابه،  في  فيها  فرط  متعمدا(٣)  صالة  تـرك  رجل  في  أحمـد  وقـال 

ُسنَّة. وكذا  كذا  كان  وإن  ذاكر،  لها  وهو  بعدها  وما  يقضيها  قال :  يقضي؟ 
فائتة،  صالة  فذكر  يذكر،  ولـم  الصالة  في  دخل  إذا  الرأي :  أصحـاب  وقـال 
وإن  بالفوائت،  يبدأ  أن  فعليه  صلوات  خمس  إلى  واحدة  صالة  فاتته  قد  كان  وإن 
في  يذكرها  أن  إال  فاسدة،  فصالته  للفوائت  ذاكر  وهو  وقتها  في  صالة  صّلى  هو 
التي  بهذه  [حينئذ]  يبدأ  فإنه  هذه  وقت  فاته  بالفائتة  بدأ  هو  إن  صالة  وقـت  آخـر 
فصاعدًا  صلوات  ست  فوائته(٤)  كانت  وإن  الفوائت،  يصلي  ثم  فوتها،  يخاف  كان 
وقتها  دخل  بالتي  يبدأ  يدخل،  لم  أو  وقتها  دخـل  وقد  صالة،  وقت  في  فذكرهـا 

كلها. صالته  جازت  الفوائت  قضى  ثم  الفوائت،  قبل 

قبلها،  عليه  كانت  التي  الصالة  يصّلي  وأن  فيها  هو  التي  صالته  عليه  ..تفسـد  الشـرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  قال..  كذلك 

الخ.  ويجلس..  يتشهد  أن  قبل  الشرع :  بيان  (٢) في 
إلخ.  فأراد..  نسيانه  في  فيها  فرط  أو  متعمدًا،  الشرع :  بيان  (٣) في 

إلخ.  فصاعدًا..  صالّها  شتى  فوائت  كانت  وإن  الشرع :  بيان  (٤) في 
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فرق. فيه  فرقوا  مما  شيء  بين  ليس  أبو بكر :  قال 
يواطن  ما  حسـب  على  ذكره  جرى  فيما  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  وقال 
معاني  في  ـ عندي ـ  يخرج  ألنه  الفصل؛  هذا  في  االختالف  في  أصحابنا  قول 
أن  عليه  يكن  لم  الحاضرة  فـي  يدخل  أن  بعد  من  الفائتة  ذكر  إذا  إنـه  قولهـم : 
صّلى  أتمها  فـإذا  صالته،  علـى  ومضى  فيهـا،  دخل  التـي  صالته  مـن  يخـرج 

الفائتة.
به،  إال  يتم  لم  ما  عليه  بقي  ولو  الحاضرة،  يتم  لم  ما  إنه  قولهم :  بعض  ومن 
قولهم :  بعض  في  ولعله  الحاضرة.  استقبل  ثم  بالفائتة،  وبدأ  تركها  الفائتة  ذكر  ثم 

الفوت. خاف  ولو 
في  الفائتة  وذكر  الحاضرة  صالته  أتم  ولو  إنه  قيل :  ما  بعض  في  أنـه  ومعـي 
لم  إذا  وأما  الحاضـرة،  يصلي  ثم  الفائتـة،  يصّلي  أن  عليـه  كان  الحاضـرة  وقـت 
يفسد  أن  معنى  لي  يقع  فال  صّالها،  وقد  الحاضرة  وقت  خرج  حتى  الفائتة  يذكر 
اقتضاب  في  ذلك  يقوم  وال  المعروف،  قولهم  معنى  في  صّالها  التي  صالته  ذلك 
يذكر  لم  إذا  أنه  ويعجبني  الفائتـة،  يصلِّي  أن  قبل  صّلى  ما  يقع  ال  أن  هـذا  مقـال 
أو  الوقت  أول  في  كان  صالته  على  يمضي  أن  الحاضرة  وقت  دخل  حتى  الفائتة 

يبطله(١). وال  عمله  في  دخل  قد  ألنه  آخره؛ 

بين  الجمـع  أبـواب  جمـاع  بـاب ١٦ -]   (٤١٤/١ - ٤١٥ [(م ٣٧٣ - ٣٧٤، 
الصالتين :

عـن  األخبـار  ثبتـت  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف  كتـاب  (مـن  [* ش] : 
بين  وجمع  الظهـر،  وقـت  في  والعصـر  الظهر  بيـن  «جمـع  أنـه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

 .٢٠٠/١٢ - ٢٠١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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إذا  «كان  أنه  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  وثبتت(١)  العشاء»،  وقت  في  المزدلفة  في  والعشاء  المغرب 
بين  جمعه  علـى  معاذ  خبر  ودل  والعشـاء»،  المغـرب  بين  جمـع  بالسـير  عّجـل 
السـفر  في  الصالتين  بين  فالجمع  سـائر،  غير  نازل  وهو  السـفر،  فـي  الصالتيـن 
القول  على  العلم  أهـل  أجمع  وقد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  فعـل  كما  وسـائرًا(٢)  نازالً  جائـز، 

ببعضها. القول  في  واختلفوا  األخبار،  ببعض 
الناس  وتبعهم  قرن،  عن  قرن  األئمة  وتوارثته  عليه،  أجمعوا  فمما  [م ٣٧٣] 
والعصر  الظهر  بيـن  الجمُع  الوقـت  هذا  إلى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  زمان  منـذ  عليـه(٣) 

النحر. ليلة  في  بِـُجَمع(٤)  والعشاء  المغرب  وبين  بعرفة، 
طائفة  فرأت  األوقات،  سائر  في  الصالتين  بين  الجمع  في  واختلفوا   [٣٧٤]
رأى  وممن  والعشـاء،  المغرب  وبين  والعصـر،  الظهر  بين  للمسـافر  الجمـع  أن 
وأبو  عباس،  وابن  زيد  وأسـامة بن  زيد  وسعيد بن  أبي [وقاص]  سـعد بن  ذلك 
ومالـك،  وعكرمـة،  ومجاهـد،  وطـاووس،  عمـر(٥)  وابـن  األشـعري،  موسـى 

ثور. وأبو  وإسحاق،  حنبل،  وأحمد بن  والشافعي، 
الحسن  قول  هذا  ُجَمع،  وليلة  عرفة  عشية  إال  بينهما،  الجمع  طائفة  وكرهت 

الرأي. أصحاب  قال  وبه  سيرين،  ومحمد بن  البصري، 
أقول. األول  وبالقول  أبو بكر :  قال 

وثبت.  الشرع :  بيان  (١) في 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  ذلك  فعل  مسافرًا،  أو  نازًال  الشرع :  بيان  (٢) في 

إلخ.  رسول اهللا..  بان  صدر  عليه  ..الناس  الشرع :  بيان  (٣) في 
يـجمع  الشرع :  وبيان  اإلشراف  كتاب  وفي  شكل)).  غير  من  ((لكن  األوسـط  كتاب  في  (٤) هكذا 

((بالياء)). 
بعد   (٤٢٢/٢) األوسط  كتاب  في  وهي  اإلشراف.  كتاب  في  موجودة  غير  عمر)  (وابن  (٥) العبارة 

عباس.  ابن 
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ـ عندي ـ  يخرج  االتفاق،  يواطئ  بمـا  أصحابنا  قول  معاني  أبو سـعيد :  قال 
وأنه  نازالً،  أو  سائرًا  كان  للمسافر،  بالقصر  الصالتين  جمع  إجازة   /١٥١/ على 
الحاج،  من  وُجَمع  بعرفة  كان  ولو  بعذر  إال  للمقيم  للصالتين  الجمـع  يجـوز  ال 
له  إن  قولهم :  معنـى  في  ـ عنـدي ـ  يثبت  ولم  ذلـك.  في  مسـافر  غير  هو  ممـن 
والجمع  وقتها،  في  التمام  صالة  عليه  وكان  بالقصر،  وال  بالتمام  الصالتين  جمع 
بها،  كلهم  بإقرارهم  األمة  تلزم  ُسـنَّة  ـ عندي ـ  وُجَمع  عرفات  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  من 
في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  من  الجمع  ـ عندي ـ  األمة  عرفت  وإنما  سواهما،  فيما  واختالفهم 
ذلك  سـوى  فيما  واختلفوا  اآلفاق،  إلى  نقله  وصحة  ذلـك  بشـهرة  وُجَمع  عرفـة 
في  جائز  الجمع  أن  إجماعهم  على  يدل  معنى  ال  ألنه  نَّة؛  السُّ بثبوت  علمهم  لقلة 
للمسـافرين،  بمنزلتهما  نزل  لمن  سـواهما،  فيما  جائز  وهو  إال  ُجَمع  وفي  عرفة 
للمسافرين،  التخيير  معنى  على  يخرج  سنَّة،  أصحابنا  قول  في  ـ عندي ـ  والجمع 
صالة  لكل  والقصر  الجمع  بيـن  مخيَّر  عندهم  والمسـافر  اللزوم،  معنى  علـى  ال 

القصر(١). بصالة  وقتها  في 

بين  المسـافر  يجمع  الذي  الوقـت  بـاب ١٧ -]   (٤١٥/١ - ٤١٦ [(م ٣٧٥، 
الصالتين :

بينهما] :  الجمع  رأى  من  قول  [وفي  أبو بكر :)  قال  الكتاب  (ومن  [* ش] : 
يقوالن :  وإسحاق  الشـافعي،  فكان  الصالتين؛  بين  الجمع  [وقت]  في  واختلفوا 
في  شاء  وإن  منهما،  األولى  وقت  في  شاء  إن  يجمع  أن  فله  يقصر  أن  له  كان  من 
وقت  في  بينهما  يجمـع  أن  يضره  ال  أبي ربـاح :  عطاء بن  وقـال  اآلخرة.  وقـت 

أحديهما(٢).

 .١٥١/١٤ - ١٥٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إحداهما.  الشرع :  بيان  (٢) في 
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وعّجل  الظهر  أّخر  الصالتيـن  بين  الجمع  المسـافر  أراد  إذا  طائفة :  وقالـت 
عن  القول  هذا  وروي  بينهمـا،  وجمع  العشـاء،  وعّجل  المغرب  وأّخـر  العصـر، 
يؤخر  أن  الجمع  وجه  أحمد :  وقال  وعكرمة.  عمر،  وابن  أبي وقاص،  سـعد بن 
المغرب  ويؤّخر  بينهمـا،  فيجمع  ينـزل  ثم  العصر،  وقـت  يدخل  أن  إلـى  الظهـر 
وأما  باإلرجاء(١).  كذلك  إسحاق  قال  بأس.  به  يكون  أال  فأرجو  قّدم  وإن  كذلك، 
أول  في  والعصر  وقتهـا  آخر  في  الظهر  يصّلي  أن  يـرون  فإنهم  الـرأي  أصحـاب 

ومزدلفة. بعرفة  إال  فال،  األخرى  وقت  في  واحدة  يصّلي  أن  وأما  وقتها، 
أقول. الشافعي  بقول  أبو بكر :  قال 

إذا  إنه  أصحابنا :  قول  استحباب  من  ـ عندي ـ  يخرج  الذي  أبو سعيد :  قال 
آخر  في  األولى  يصلي  أن  توخى  الجمع  وأراد  أمره  من  مكنة  في  المسـافر  كان 
معاني  من  يخرج  لـم  ذلك  فعل  وإذا  وقتها،  أول  فـي  واآلخـرة   /١٥٢/ وقتهـا، 
كان  وإذا  جائز،  إنه  قولهـم :  معنى  من  ـ عندي ـ  خرج  ذلك  فعل  ومـا  االتفـاق، 
عليه  يدخل  لَِما  األولى؛  في  الصالتين  يجمع  أن  له  اسـتحب  السـفر  وأراد  نازالً 
في  الجمع  يؤّخر  أن  له  استحب  النزول  يرجو  سائرًا  كان  وإذا  السـفر،  شـغل  من 

السفر(٢). شغل  من  به  ولَِما  للصالة،  للمكنة  اآلخرة؛  وقت 

الحضر : في  الصالتين  بين  الجمع  باب ١٨ -]   (٤١٦/١ - ٤١٧ [(م ٣٧٦، 
أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت  أبو بكر :)  قال  اإلشـراف  كتاب  (ومن  [* ش] : 
خوف  غير  في  اآلخرة  والعشاء  المغرب  وبين  والعصر  الظهر  بين  بالمدينة  «جمع 

سفر». وال 

رجاء.  بال  كذلك  الشرع :  بيان  (١) في 
 .١٥٢/١٤ - ١٥٣ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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اآلخرة  والعشاء  المغرب  بين  يجمع  مالك :  فقال  فيه،  واختلفوا  [م ٣٧٦] 
ويجمع  المطر،  حال  في  والعصر  الظهر  بين  يجمع  وال  المطيـرة،  الليلة  فـي 
وإسـحاق  أحمد،  وكان  وظلمة.  طيـن  كان(١)  إذا  مطـر  يكن  لـم  وإن  بينهمـا 
يرى  عمر  ابن  وكان  المطيرة،  الليلة  في  والعشـاء  المغرب  بين  الجمع  يريان 
المسيب،  وسـعيد بن  الزبير،  وعروة بن  عثمان(٢)،  أبان بن  ذلك  وفعل  ذلك، 
[وعمر] بن  ومروان  عبد الرحمن  سـلمة بن  وأبو  عبد الرحمٰن  بكر بن  وأبـو 
المغرب  وبيـن  والعصر،  الظهـر  بيـن  يجمـع  الشـافعي :  وقـال  عبد العزيـز. 
قال  وبه  المطـر.  حال  غير  فـي  يجمـع  وال  قائمـًا،  المطـر  كان  إذا  والعشـاء 
الريح  حال  في  الصالتين  بين  الجمع  يرى  عبد العزيز  عمر بن  وكان  أبو ثور. 

والظلمة.
الحضر  في  والظلمة]  الريح  مباح [حال  الصالتين  بين  الجمع  طائفة :  وقالت 
أن  عباس  ابن  عن  روي  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.  رسـول(٣)  بخبر  واحتجوا  مطـرًا،  يكن  لـم  وإن 
خوف  غير  في  والعشاء  المغرب  وبين  والعصر  الظهر  بين  «جمع  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
أمته».  يحرج  ال  أن  أراد  [قـال] :  ذلك؟  فعل  [لَِم]  عباس :  البن  قيـل  مطـر.  وال 
إذا  الصالتين  بيـن  يجمع  أن  بأسـًا  يرى  ال  كان  أنه  سـيرين  ابن  عـن  روينـا  وقـد 

عادة. يتخذه  لم  ما  شيء(٤)  أو  حاجة  كانت 
للمقيم  ليس  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
منه  يخاف  مطر  من  عـذر  من  إال  إحداهما  وقت  في  الصالتين  بيـن  الجمـع 
أو  وقتها،  في  صالة  كل  بالصالتين  القيام  عن  يشـغله  مرض  من  أو  الضرر، 

ظلمة.  أو  طشًا  كانت  إذا  الشرع :  بيان  (١) في 
وعثمان.  أبو ذر  ذلك  وفعل  الشرع :  بيان  (٢) في 

إلخ. عباس..  ابن  عن  يروى  بخبر  واحتجوا  الشرع :  بيان  (٣) في 
عادة.  يتخذه  مما  شيئًا  أو  الشرع :  بيان  (٤) في 
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الحاضرة،  وقت  في  بالصالة  للقيام  الضرر  معنى  يوجـب  المعاني  من  معنـى 
بالتمام  الصالتين  بين  الجمع  للمقيم  جائز  أنه  فمعهم  هذا  من  شيء  كان  فإذا 
ذلك  أمكنه  إن  له  ويسـتحب  اآلخرة،  وقت  في  أو  منهما،  األولى  وقـت  فـي 
وإذا  وقتها،  أول  في  واآلخـرة  وقتها،  آخر  في  األولى  يصّلـي  أن  يتحـرى  أن 
االتفاق،  معاني  يشـبه  قولهم  من  ـ عندي ـ  له  جاز  ذلـك  فأي  العذر  وجـب 
لثبوت  السـفر؛  في  الجمع  فـي  قولهم  من  ـ عنـدي ـ  ذلك  اشـتبه  ما  كنحـو 
وقتها،  في  بالصـالة  القيام  فـي  الضرر  ومعانـي  المشـقات،   /١٦٢/ معانـي 
تعالى :  قال  وقد  الترخيـص،  بمعنى  السـفر  في  القصر  معنى  ثبـت  إذا  وألنـه 
بين  ساوى  فقد   (١٠٢ (النساء :   ﴾U   T    S    R    Q    P       O    N    M ﴿

ے  ¡    ¢  £   ¤       ~  }  |  { ﴿ وقال :  والمرض،  المطر 
رمضان  في  الصوم  في  اإلفطار  المرض  بمعنى  فثبـت   ،(١٨٥ (البقـرة :   ﴾  ¥
مشـابهًا  فيهما  الجمع  كان  المعاني  هذه  ثبتت  فلما  السـفر،  في  ثبت  ما  بنحو 
معاني  على  ـ عندي ـ  يثبت  فال  عذر  معنى  غير  على  وأما  المعاني،  مستوى 
أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  روي  كما  فعل  إن  أنه  إال  للمقيـم،  الجمع  إجـازة  قولهـم 
معًا  جمعًا  وقتها»(١)  أول  فـي  اآلخرة  وصّلى  وقتها،  آخر  فـي  األولى  «صّلـى 
قد  ألنه  الجمع؛  مخرج  ال  اإلفـراد  مخرج  ذلك  خرج  ومعناه  ذلـك،  وأبصـر 

وقتها(٢). في  صالة  كل  صّلى 

َجابِرًا  الشـعثاء  أبا  سـمعت  قال :  دينار]  عمرو [بن  عن  ومسـلم  ـ  له  واللفـظ  ـ  البخـاري  (١) روى 
جميعًا.  َوَسـْبعًا  جميعًا  ثمانيـًا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مع  صّليت  قال :  عبـاس ^  ابن  سـمعت  قـال : 
قال :  المغرب؟  وأّخـر  العشـاء  وعّجل  العصر،  َل  وَعجَّ الظهر  َر  أَخَّ أظنـه  الشـعثاء  أبا  يا  قلـت : 
رقم ١١٢٠،  المكتوبة،  بعـد  يتطوع  لم  من  باب  التطوع،  كتـاب  البخاري،  (صحيح  أظنـه  وأنـا 
في  الصالتين  بيـن  الجمع  باب  وقصرها،  المسـافرين  صالة  كتاب  مسـلم،  صحيـح   .٣٩٤/١

.(٤٩١/١ رقم ٧٠٥،  الحضر، 
 .١٦٢/١٤ - ١٦٣ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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الصالتين : بين  يجمع  المريض  باب ١٩ -]   (٤١٧/١ - ٤١٨ [(م ٣٧٧، 
طائفة  فرخصت  الصالتيـن؛  بين  يجمع  المريض  فـي  واختلفـوا(١)  [* ش] : 
أبي رباح.  عطاء(٢) بن  ذلك  في  رخص  وممن  الصالتين،  بين  يجمع  أن  للمريض 
في  والعصر  الظهر  [بين](٣)  يجمع  أن  به  أرفق  كان  إذا  المريض :  في  مالك  وقال 
بعد  ذلك  قبـل  فيجمع  عقله  علـى  يغلب  أن  يخاف  أن  إال  الظهـر  وقـت  وسـط 
يغلب  أن  يخاف  أن  إال  الشفق  غيبوبة  عند  والعشاء  المغرب  بين  ويجمع  الزوال، 
من  أشـبهه  وما  البطـن،  لصاحب  ذلـك  وإنمـا  ذلك،  قبـل  فيجمـع  عقلـه  علـى 
فإن  مالك :  [وقـال  به.  أرفق  هـذا  يكون  الشـديدة  العّلة  صاحـب  أو  المرضـى، 
وقته  في  كان  ما  فيعيد  ذلك  إلى  مضطر  غير  والعصر  الظهر  بين  المريـض  جمـع 
الصالتين.  بين  المريض  يجمع  أحمد :  وقال  إعادة](٤).  عليه  ليس  ذهب  كان  وما 

إسحاق. قال  وكذلك 
قول  هذا  المطر؛  حال  غير  الحضر  في  الصالتين  بين  الجمع  طائفة  وكرهت 
يجمع  لم  غيره  عذر  كان  وإن  لعذر،  رخصة  المطر  في  والجمع  قال :  الشافعي، 

والخوف. كالمرض  وذلك  فيه، 

فرخصت  الصالتين،  بين  المريض  جمع  في  واختلفوا  اإلشراف) :  كتاب  (ومن  الشرع :  بيان  (١) في 
يجمع  أن  له  أرفق  كان  إذا  المريض :  في  مالك  وقال  أبي رباح.  عطاء بن  قول  ذلك،  في  طائفة 
قوله  وكذلك  الزوال،  بعد  بينهما  فيجمع  يغلب  أن  يخاف  أن  إال  الظهر،  وقت  وسط  في  بينهما 
أشـبهه.  وما  البطن  لصاحب  ذلك  إنما  قال :  الشـمس،  غيبوبة  عند  الصالتين  بيـن  الجمـع  فـي 
الوقت،  في  كان  ما  يعيد،  ذلك  إلى  بمضطر  وليس  الصالتين  المريـض  جمع  إن  مالك :  وقـال 
آخر  في  هذه  علـى  يصّلي  المريض  وإسـحاق :  أحمد،  وقـال  فيه.  عليه  إعـادة  فال  ذهـب  ومـا 

وقتها.  أول  في  واألخرى  وقتها، 
 .(٤٣٤/٢) األوسط  كتاب  من  والنقل  اإلشراف  كتاب  في  السقط  (٢) بداية 

الشرع.  بيان  في  ما  مع  المقابلة  بها  تتم  األوسط،  من  زيادة  المعكوفين  بين  (٣) ما 
الشرع.  بيان  في  ما  مع  المقابلة  بها  تتم  األوسط،  من  زيادة  المعكوفين  بين  (٤) ما 
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يجمع  أن  أراد  إذا  المريض  في  قالوا :  الرأي،  أصحاب  قاله  ثالٌث  قوٌل  وفيه 
في  العصر  ويقّدم  وقتهـا،  آخر  يجيء  حتى  الظهر  فليـدع  قال(١)  الصالتيـن،  بيـن 

إحداهما. وقت  في  يجمع  وال  وقتها،  أول 
في  فرق  ال  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
القيام  في  المريض  على  مشـقات  ودخول  الضرورة  خوف  عند  الجمع  إجازة 
يخرج  أنه  إال  المرض،  من  كان  ما  جميع  من  وقتها  في  صالة  كل  بالصالتين، 
الجمع  به  يجوز  مما  شيء  بمعنى  المقيم  جمع  إن  إنه  قولهم :  معاني  بعض  في 
في  الجمع  فـي  عذر  به  له  كان  الـذي  المعنى  زال  إن  ثـم  األولى،  وقـت  فـي 
يجزيه  وال   /١٩٢/ حضرت،  إذا  اآلخـرة  صالة  إعادة  عليه  إن  األولـى  وقـت 
صّالها  قد  إذا  قولهم  معنى  في  حال  على  تمت  قد  واألولى  هذا،  على  الجمع 

وقتها. في 
معنى  على  لعذر(٢)  صّالهـا  إذا  عليه  إعادة  ال  قولهم :  بعـض  في  أنـه  ومعـي 

نَّة(٣). السُّ ثبوت 
(٤)***

* [اختالف أهل العلم في ُسنَّة األذان] :
أهل  واختلف  أبو بكـر :)  قـال  اإلشـراف،  كتاب  مـن  األذان  (فـي  [* ش] : 
الحجاز :  أهل  من  تبعهما  ومن  والشـافعي،  مالك،  فقال  األذان؛  ُسـنَّة  في  العلم 

 .(٤٣٥/٢) األوسط  وكتاب  اإلشراف،  كتاب  في  (١) هكذا 
أثبتناه.  ما  الصواب  ولعل  العذر.  األصل :  (٢) في 

 .١٩٢/١٤ - ١٩٣ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
كتاب  في  وهي  فهارسه،  وال  اإلشراف  كتاب  متن  في  أجدها  لم  األذان  كتاب  من  مسائل  (٤) هذه 
وزيادة  وتفصيل  اختالف  فيها  األوسط  ونصوص  الموضع.  بهذا  بعدها)  وما   ١٥/٣) األوسط 

المواضع.  أغلب  في  ذلك  إلى  نلتفت  ولم  وغيره،  الشرع  بيان  في  عما 
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أشهد  أكبر]]،  [[اهللا  أكبر  اهللا  أكبر،  اهللا  أكبر  اهللا  وهو :  أبي محذورة،  أذان  األذان 
أن  أشهد  رسول اهللا،  محمدًا  أن  أشهد  اهللا،  إال  إله  ال  أن  أشهد  اهللا،  إال  إله  ال  أن 
حي  الفالح،  على  حي  الصالة،  على  حي  الصالة  على  حي  رسـول اهللا،  محمدًا 
لم  والشـافعي  مالك،  قول  هذا  اهللا،  إال  إله  ال  أكبـر،  اهللا  أكبر  اهللا  الفـالح،  علـى 
أكبر  اهللا  أكبر  اهللا  األذان :  أول  في  يقال  أن  يرى  مالكًا  وإن  األول،  في  إال  يختلف 
اهللا  أكبر  اهللا  أكبر  اهللا  أكبر  اهللا  وهو  مرات،  أربع  يقال  أن  يرى  والشـافعي  مرتين، 
رسول اهللا  محمدًا  أن  أشهد  اهللا،  إال  إله  ال  أن  أشهد  اهللا  إال  إله  ال  أن  أشهد  أكبر، 
على  حي  الصـالة،  على  حي  الصـالة  على  حي  رسـول اهللا،  محمـدًا  أن  أشـهد 

اهللا. إال  إله  ال  أكبر،  اهللا  أكبر  اهللا  الفالح،  على  حي  الفالح 
المؤذِّن  شـاء  إن  المباح  وجه  من  القول  هذا  في  االختالف  طائفـة :  وقالـت 
حديث  في  جاء  ما  على  أذَّن  شاء  وإن  أبي محذورة،  حديث  في  جاء  ما  على  أذَّن 
توضأ  شـاء  وإن  مرتين  توضأ  شـاء  إن  بالخيار؛  المتوضئ  مثل  زيـد،  عبد اهللا بـن 
إسـحاق،  قال  وكذلك  بأس،  فال  رجع  إن  حنبل :  أحمد بـن  وقال  واحـدة.  مـرة 

بالل. أذان  أختار  والذي  حديثًا،  مستعمالن  هما  بأس،  فال  يرجع  لم  وإن 
معهم  األذان  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي،  أبو سـعيد :  قال 
في  اهللا  إال  إله  ال  قوله :  إال  مفرد  شيء  فيه  معهم  وليس  مثنى»،  «مثنى  قوله :  في 
مثنى  مرات  أربع  أكبر   /٩/ اهللا  أكبر  اهللا  قوله  وفي  األذان  أول  وفي  األذان.  آخر 

اهللا. إال  إله  ال  قوله  غير  األذان  في  اإلفراد(١)  قولهم  من  أعلم  وال  الُسنَّة،  في 
بالل،  أذان  وهو  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  عهد  على  كان  أنه  يروونـه  ما  معهم  وهـو 
جاءه  إنه  يقـول :  فبعض  النبي ملسو هيلع هللا ىلص؛  عـن  جاء  أنه  فيه،  الخبر  معنـى  جـاء  والـذي 
رآه  أنه  يروي  من  ومنهم  المنام.  في  رآه  من  رآه  إنه  يقول :  وبعض   .0 جبريل 

فردًا.  الشرع :  بيان  (١) في 
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بالل  أو  يؤذِّن،  وبالل  ليخبره  إليه  مسـرعًا  جاء  الحديث  وفي  الخطاب،  عمر بن 
وكذلك  جبرائيل(١)».  به  « سبقك  المعنى :  في  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  له  فقال  به،  أذَّن  قد 
معنى  في  يخـرج  وإفراده  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  بعد  الخلفاء(٢)  عهـد  علـى  كان  قيـل : 

محدث(٣). أصحابنا  قول 

* [اختالف أهل العلم في تثنية اإلقامة وإفرادها] :
مالك،  مذهب  ففي  وإفرادها؛  اإلقامة  تثنية(٤)  في  واختلفـوا  (ومنـه) :  [* ش] : 
يحيى،  ويحيى بن  وأصحابه،  والشافعي،  الشام،  وأهل  واألوزاعي،  الحجاز  وأهل 
أن  بالل  «أمر  أنس :  بقول  واحتجوا  فرادى،  اإلقامة  وإسحاق :  ثور،  وأبي  وأحمد، 

البصري. والحسن  الزبير،  عروة بن  مذهب  هذا  اإلقامة».  ويوتر  األذان،  يشفع 
الثوري،  سـفيان  قـول  هـذا  مثنـى،  مثنـى  واإلقامـة  األذان  طائفـة :  وقالـت 

الرأي. وأصحاب 
فولد(٥)  الصـالة؛  قامـت  قد  قولـه :  في  اإلقامـة  يفـرد  الـذي  فـي  واختلفـوا 
الصالة  قامت  قد  الصالة،  قامت  قد  يقولون :  مكة  مؤذني  وسـائر  أبي محذورة، 
الدالة  واألخبار  واحدة.  مرة  الصالة  قامت  قد  يقولون :  القرظ  سعد  وولد  مرتين. 
البصري،  الحسـن  مذهبه،  هـذا  وممن  [أثبـت].  المكييـن  مذهـب  صحـة  علـى 

وإسحاق. وأحمد،  يحيى،  ويحيى بن  والشافعي،  والزهري،  ومكحول، 

جبريل.  به  يستقبل  الشريعة :  قاموس  (١) في 
الخالف.  عهد  الشريعة :  قاموس  وفي  الخلفاء.  ـ  لعله  ـ  الخلف  عهد  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .١٥/١٩ - ١٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٩/١١ - ١٠ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
ُسنَّة.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 

قامت  قد  يقولـون :  مكة  أهل  ومؤذنو  أبي محـذورة  فعن  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٥) فـي 
إلخ.  يقولون..  القرطبي  سعيد  وولد  مرتين.  الصالة 



â«bGƒªdG ÜÉàc ``` 11∫hC’G AõédG
395

إن  أصحابنا :  قـول  في  االتفاق  معنـى  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
المعروف  كان  ذلك  إن  قولهم :  معنى  في  ويخرج  األذان.  مثل  مثنى  مثنى  اإلقامة 
أنه  ومعي  وعمر،  أبي بكر،  عهـد  وعلى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عهد  على  وكان  اإلقامـة،  مـن 
معاوية،  عهد  على  أفـردت  إنها(١)  اإلقامة  إفراد  قالوا :  وإنمـا  عثمان،  عهد  علـى 

األذان(٢). ُسنَّة  منها  يكن  لم  حدث  معهم  وإفرادها 

* [التثويب في أذان الفجر] :
لـي  قـال  قـال :  أبي محـذورة  عـن  الحديـث  وجـاء  (ومنـه) :  [* ش] : 
الصبح  من  باألولى  أذَّنت  وقال :  [إذا]  مكة.  ألهل  فأذَّن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «اذهب 

النوم». من  خير  الصالة  النوم،  من  خير  الصالة  [فقل] : 
من  خير  الصــالة  الفجر  صـالة  في  يقول  أن  ـنَّة  السُّ مـن(٣)  أنـس :  وقـال 
سـيريـن،  وابن  البصـري،  والحسـن  عمـر،  ابن  مذهـب  هـذا  وعلـى  النـوم. 
وأبي  وإسحـاق،  وأحمد،  الثوري،  وسـفيـان  أنس]،  [ومالك بـن  والـزهري، 

ثور.
بمصر. عنه  وقف  ثم  بالعراق،  هو  إذ  [به]  يقول  الشافعي  وكان 

صالة  في  الناس  يثوب  الذي  التثويب  فقال :  ذكرنا  ما  كل  النعمـان  وخالـف 
وقال  حسن.  مرتين  الفالح  على  حي  الصالة  على  حي  واإلقامة،  األذان  الفجر، 
هذا  الناس  من  فأخذ  النوم،  من  خيُر  للصالة  األذان  بعد  األول  التثويب  الحسن : 

حسن. وهو  التثويب، 

إنما.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
 .١٧/١٩ - ١٨ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٠/١١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

إلخ.  يقول..  أن  أشبه  ما  مالك :  أنس بن  وقال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
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وهو  يقول  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مؤذِّن  عن  روي  يسـتعمل  ومما  أبو بكـر :  قـال 
هذا. زماننا  إلى  قرن  بعد  قرن  يفعله  رسوله،  وحرم  اهللا  حرم  في  مستعمل 

في  يكن  لم  إنه  أصحابنـا :  قول  معنى  في  يخرج  أنه  معـي،  أبو سـعيد :  قال 
مشـايخهم،  وال  سـالفيهم  فعل  من  النوم»،  من  خير  «الصالة  قول :  األول  األذان 
قولهم :  معنى  وفي  قولهم،  من  يخرج  ما  معنى  على  قومهم  فعل  من  ذلك  وإنما 
ال  ما  األحداث  ومـن  يكن(٢).  لم  ما  واإلحـداث  فعلهم،  في  حـدث(١)  ذلـك  إن 
كان  إذا  لمعنى  يتبع  وال  معنى،  على  يجتمع  ال  أنه  إال  القبيح،  معنى  إلى  يخرج 

غيره. على  األصل 
إذ  الصالة؛  لحضور  عالمة  ـ  عندي  فيما  ـ  أصحابنا  عند  التثويب  ومعنى 
الصالة  حضـور  قبـل  الفجـر  لصـالة  يجـوز  األذان  أن  معهـم  التعـارف  فـي 
بين  يفرق  أن  بـد  يكن  لم  التعارف  في  عندهـم  ذلك  ثبت  أن  فلمـا  ووقتهـا، 
بعد،  أو  وقتها  في  أذَّن  أنه  المؤذِّن  أذان  من  بها  يعرف  بسـبب  وغيرها  أذانها 
ذلك :  في  أصحابنا  قول  فمن  نين،  المؤذِّ من  عالمة  ذلك  في  التثويب  فجعلوا 
فإذا  التثويب.  وهو  إرادته،  على  بالصالة  حثَّ  الصالة  وقت  فـي  أذَّن  إذا  إنـه 
معنى  على  بالصـالة  حثَّ  الصالة  حضـرت  فإذا  الصـالة،  حضـور  قبـل  أذَّن 
لصالة  األذان  في  التثويب  سـبب  معنى  على  وهذا  ذلك،  في  بينهم  متعارف 

األذان. من  غيرها  دون  الفجر 
يعرف  مما  هذا  غير  شـيء  م  ُسـنتهِّ في  مواضعهم  في  نين  المؤذِّ من  كان  ولو 

التعارف(٣). معنى  على  جائزًا  كان  ذلك  بين  الفرق  به 

أحدث.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
إلخ.  يخرج..  ال  ما  األحداث  ومن  يكن  لم  ما  األحداث  ومن  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .١٨/١٩ - ٢٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٠/١١ - ١١ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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* [األمر باألذان ووجوبه](١) :
والبن  الحويرث  لمالك بن  قـال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  (ومنـه) :  [* ش] : 

أكبركما». وليؤمكما  أقيما  ثم  نا  فأذِّ سافرتما  له :  «إذا(٢)  عم 
الحضـر  فـي  جماعـة  كل  علـى  واجبتـان  واإلقامـة  واألذان  أبو بكـر :  قـال 

الفرض. على  وأمره  باألذان،  أمر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  والسفر؛ 
فيمن  قال  أنه  عطاء  عـن  فروي  إقامة؛  وال  أذان  بغير  صّلى  فيمـن  واختلفـوا 
نسـي  فيمن  األوزاعي  قال  [ثم  األوزاعي،  قال  وبه  الصالة.  يعيد  اإلقامة :  نسـي 
[في  وقال  عليه.  إعادة  فال  الوقت  مضـى  فإن  الوقت،  في  دام  مـا  يعيـد  األذان :] 
في  النداء  يجب  إنما  مالك :  وقال  اآلخر.  عن  أحدهما  يجزئ  واإلقامة] :  األذان 

الصالة. فيها  تجتمع  التي  الجماعة  مساجد   /١١/
الحسن،  عن  وروينا  واإلقامة،  األذان  ترك  من  على  إعادة  ال  طائفة :  وقالت 
الزهري،  وقال  عليه.  إعادة  فال  السفر  في  اإلقامة  نسي  من  قاال :  أنهما  والنخعي 
أحمد،  وقال  اهللا،  يسـتغفر  محمد :  وأبو  مالك،  قال  يذكروه(٣)،  ولم  مثله  وقتـادة 
صالتهم  إن  إقامة :  وال  أذان  بـال  صّلوا  قوم  في  وصاحباه  والنعمـان،  وإسـحاق، 

مجزية.
في  ُسنَّة  األذان  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  وفعل  ثبـت،  ما  على  المفروضـات  للصلوات  للجماعـات  المسـاجد 
أهل  عامة  عن  ذلك  ثبـوت  معنى  ويخرج  وأئمتهم،  المسـلمين  خلفاء  من  وأمـر 

 .٢٤/٣ (١) األوسط، 
«في  أكركما  وليؤمكما  الصـالة  وأقيما  نا  فأذِّ سـافرتما  «إذا  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٢) في 

أفضلكما».  نسخة :  أكبركما،  القاموس : 
األخيرة  اللفظة  هذه  يفيد  ما  األوسط  في  أجد  (٣) لم 
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الشـيعة  إال  فيـه،  الترخيـص  وال  تركـه،  إلـى  يذهـب  أحـدًا  أعلـم  وال  القبلـة، 
الخير. عن  ورغبة  منهم،  خالفًا  والروافض، 

بما  معناه  يخرج  قد  أنه  إال  فريضة،  قال :  أنه  أصحابنا  من  أحدًا  أن  أعلم  وال 
   %    $    #    "    ! ﴿ وتعالـى :  تبارك  اهللا  لقـول  الفرض؛  معنـى  يشـبه 
الجماعة  إن  قيل :  كما  ثبوته،  معنى  على  يدل  هذا  كان   (٥٨ (المائدة :   ﴾'    &
من  قال  هذا  فمعنـى(١)  ٢١٩)؛  (الشـعراء :   ﴾n   m   l﴿ لقولـه :  فريضـة؛ 

قيل. ما  أكثر  ولعله  ُسنَّة،  إنها  قيل :  وقد  فريضة.  الجماعة  إن  قال : 
وقد  فيه.  القول  اختالف  احتمال  من  ـ عندي ـ  يبعد  ال  هـذا  معنى  وكذلـك 
قولهم :  في  ـ عندي ـ  يخرج  أعلم  وال  فيه(٢).  قيل  ما  أكثر  ولعله  ُسّنة،  إنها  قيل : 
الواجب  لمعنى  تـارك  أنه  إال  اإلعادة،  بمعنـى  له،  صالة  ال  األذان  تـرك  مـن  إن 

تامة. وصالتْه  لُسنتِّه، 
تركها(٣)(٤). في  قولهم  من  االختالف  معنى  فيخرج  اإلقامة  وأما 

* [االنحراف في األذان عند قول المؤذِّن حي على الصالة حي على الفالح](٥) :
فقال  األذان؛  في  المؤذِّن  اسـتدارة  في  واختلفوا  أبو بكر :)  (قـال  [* ش] : 
قدمه،  يحول  وال  وشماالً  يمينًا  عنقه  لوى  الصالة،  على  حي  بلغ  إذا  النخعي : 

فمن.  الصواب :  (١) لعل 
التكرار.  من  شيء  فيها  ويبدو  الشريعة،  وقاموس  الشرع  بيان  من  كل  في  العبارة  وردت  (٢) هكذا 
في  عرفنا  هكـذا  المصنـف)) :  قال  الشـريعة :  قامـوس  ((في  المضيـف  قـال  الشـرع  بيـان  (٣) فـي 
في  الجماعة  صالة  في  األذان  بترك  الصالة  نقض  في  عندنا  االختالف  وإنما  وحـده،  المصّلـي 

واهللا أعلم.  السفر، 
 .٢٠/١٩ - ٢٢ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١١/١١ - ١٢ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

 .٢٦/٣ (٥) األوسط، 
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رأسه  يلوي  الشافعي :  وقال  وصاحباه،  والنعمان،  واألوزاعي،  الثوري،  قال  وبه 
وقدميه  وبدنـه  وشـماالً،  يمينًا  الفـالح]  علـى  [حي  الصالة  علـى  حـي  [فـي] 
مالك.  وأنكره  ذلك.  سـيرين  ابن  وكره(١)  أبو ثور.  قال  وبه  له.  القبلة  مسـتقبالً 
وكذلك  الناس.  يسمع  أن  يريد  منارة(٢)  في  يكون  أن  إال  يدور  ال  أحمد :  وقال 

إسحاق. قال 
أصحابنا(٣). بعض  قول  في  يخرج  هذا  أن  معي  أبو سعيد :  قال 

* [إدخال المؤذِّن أصبعه في أذنه](٤) :
يجعالن  «كانـا  أنهمـا  محـذورة  وأبـي  بـالل  عـن  روينـا  (ومنـه) :  [* ش] : 
واألوزاعي،  سـيرين،  وابن  البصري،  الحسـن  قال  وبه  آذانهما».  في  أصابعهما(٥) 
واسع. ذلك  مالك :  وقال  الحسن،  وابن  والنعمان،  وإسحاق،  وأحمد،  والثوري، 
على  فيه  يختلف  مما  أصحابنا  قول  من  ذلك  معنى  أن  معي  أبو سعيد :  قال 

الواجب(٦). ال  االستحباب، 

* [استقبال القبلة باألذان](٧) :
باألذان.  القبلة  ُتستقبل  أن  نَّه  السُّ من  أن  العلم  أهل  أجمع  (ومنه) :  [* ش] : 

وذكر.  الشرع :  بيان  (١) في 
قال  وبه  الناس،  يجمع  أن  يريد  مداره  في  يكون  أن  إال  يدور  ال  أحمد :  وقال  الشرع :  بيان  (٢) في 

إسحق. 
 .١٢/١١ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

 .٢٧/٣ (٤) األوسط، 
أذنهما.  في  أصبعهما  الشرع :  بيان  (٥) في 
 .١٢/١١ - ١٣ الشرع،  بيان  (٦) الكندي : 

 .٢٨/٣ (٧) األوسط، 
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يؤذِّن  وهو(٢)  كله  ببدنه  زال  إن  يقولون :  وصاحباه(١)  والنعمان،  الشـافعي،  وكان 
[عليه]. شيء  وال  مكروه  فهو  القبلة  عن 

اجتماع  بذلك  يريـد  كان  إن  لمعنـى  إال  معي،  يخرج  هكـذا  أبو سـعيد :  قـال 
أن  ذلك،  له  إن  قيل :  فقد  للقبلة؛  مدبرًا  أبوابها  أحد  كان  إذا  المنـارات  في  النـاس 
النواحي  بذلك  يبلغ  حتى  المنارة،  تلك  أبواب  من  باب  في  أذانه  من  شيئًا(٣)  يجعل 
من  أفضل  ـ عندي ـ  النـاس  اجتماع  المعنى  هذا  فـي  وفعله  اجتماعه،  يرجـو  مـن 

اجتماعه(٤). يرجو  من  بذلك  يبلغ  ال  كان  إذا  كله،  أذانه  في  القبلة  استقباله 

* [األذان للصلوات قبل دخول ((أوقاتها))](٥) :
بعد  للصلوات  يـؤذِّن  أن  الُسـنَّة  من  أن  على  العلم  أهـل  أجمـع(٦)  [* ش] : 
دخول  قبل  الفجر  لصـالة  األذان  في  اختلفوا  فإنهـم  الفجر  إال  أوقاتهـا،  دخـول 
الفجر،  طلوع  قبل  الصلوات  بين  من  للصبح  األذان  يجوز  طائفة :  فقالت  وقتها؛ 

وأصحابه.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  مكروه..  فهو  األذان  في  ..كله  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

أذانه.  يجعل  أن  الصواب :  ولعل  أذانه.  من  شيء  كل  يجعل  أن  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
 .٢٢/١٩ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٣/١١ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

 .٢٩/٣ (٥) األوسط، 
يؤذِّن  ال  أن  الُسـنَّة  من  أن  على  العلم  أهل  أجمع  (ومنه) :  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٦) في 
دخول  قبل  الفجـر  لصالة  األذان  في  اختلفـوا  وأنهم  الفجـر،  إال  أوقاتها  دخـول  قبـل  للصـالة 
قول  هذا  الفجر،  طلوع  قبل  للصالة  مرتين  للصبح  األذان  يجوز  طائفة :  فقالت  الصـالة؛  وقـت 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «إن  بقول  واحتجوا  ثور.  وأبي  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  واألوزاعي،  مالك، 
يؤذن  ال  طائفة :  وقالـت  مكتوم».  أم  ابـن  أذان  تسـمعوا  حتى  واشـربوا  فكلوا  بليل  يؤذِّن  بـالالً 
نان  مؤذِّ للمسـجد  كان  وإذا  الثـوري،  قول  هذا  أوقاتها،  دخـول  بعد  إال  الصلـوات  مـن  لشـيء 
طلوع  قبل  للصبـح  يؤذِّن  أن  بـأس  فال  الفجر  طلوع  بعـد  واآلخر  الفجر  طلـوع  قبـل  أحدهمـا 

الحديث.  أهل  من  طائفة  قول  في  هكذا  هذا  كان  إذا  الفجر، 
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واحتجوا  ثور،  وأبي  وإسحاق،  وأحمد،  واألوزاعي،  والشافعي،  مالك،  قول  هذا 
أم  ابن  أذان  تسمعوا  حتى  واشربوا  [فكلوا  بليل  يؤذن  بالالً  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «إن  بقول 

مكتوم]».
هذا  أوقاتها،  دخـول  بعد  إال  الصلوات  من  لشـيء  يؤذِّن  ال  طائفـة :  وقالـت 
ال  فقال :  يعقوب  رجع  ثم  ومحمد،  ويعقـوب،  والنعمان،  الثوري،  سـفيان  قول 

الفجر. طلوع  قبل  خاصة  للفجر  يؤذِّن  أن  بأس 
بعد  واآلخر  الفجـر،  طلوع  قبل  للصبـح  يؤذِّن  أن  بـأس  ال  طائفـة :  وقالـت 
ودعاء  الصلـوات،  أوقات  بدخول  إعـالم  معناه  واألذان  قالـت :  الفجـر،  طلـوع 
وذكر  وقتها.  دخـول  قبل  بحضورها  ويؤمـر  إليها،  يدعـى  أن  جائز  فغيـر  إليهـا؛ 
منه  اختصرت  الذي  والكتـاب  الُسـنن،  كتاب  في  ذكرناها  التي  األخبار  بعضهـم 
األنصار،  مـن  عمومته  عـن  أنس،  عمير بن  وأبـي  عمـر،  ابن  عـن  الكتـاب  هـذا 

ذلك. وغير  الناقوس  ذكر  فيها  التي  األخبار  وهي  زيد،  عبد اهللا بن  وحديث 
لشيء  يؤذِّن  ال  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
قبل  لها  األذان  يجـوز  فإنه  الفجـر،  صالة  إال  وقتها  دخـول  قبل  الصلـوات  مـن 
التعارف  معنى  على  ـ عندي ـ  ذلك  فيخرج  قولهم،  من  يثبت  ما  معاني  في  وقتها 
بأنه  معروفًا   (١) ـ عندي ـ  ذلك  كان  فإذا  الموضع،  وفي  البلد  في  األذان  ُسنَّة  من 
والمخالف  ثابتًا،  ذلك  كان  وقتها؛  حضور  بعد  إال  الصلوات  من  لصالة  يؤذِّن  ال 

محدث. له 
قبل  التعارف  فـي  األذان  لها  يجـوز  الصلـوات  مـن  شـيء   /١٣/ كان  وإذا 

للصالة(٢). وتنبيه  داللة  هو  إنما  األذان  ألن  بذلك؛  بأس  فال  وقتها 

الشريعة.  قاموس  في  موجودة  غير  (عندي)  (١) كلمة 
 .٢٢/١٩ - ٢٣ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٣/١١ - ١٤ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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* [األذان للصالة بعد خروج وقتها](١) :
الشـمس  طلوع  بعد  بالالً  «أمر  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  (ومنه) :  [* ش] : 
فأقام  أمـره  ثم  فأذَّن  يـؤذِّن،  أن  الشـمس  طلعت  حتى  الصبح  عـن  نامـوا  يـوم 
وقال  ثور.  وأبي  حنبل،  أحمد بن  مذهـب  على  وهذا  الغداة»،  فصّلى  الصـالة 
لها  يؤذِّن  الغـد :  من  يقضيها  أن  فـأراد  صالة  نسـي  رجل  في  الرأي  أصحـاب 
والشـافعي :  واألوزاعي،  مالك،  قول  وفي  تامة.  فصالته  يفعل  لم  فإن  ويقيم، 
جمع  فإذا  الشـافعي :  قال  بل  األذان.  يذكر  لم  وإن  الفوائت  للصلوات  ويقيم 
أذان،  بال  منهما  واحدة  لكل  أقام  منهما  األولى  وقت  ذهب  وقد  الصالتين  بين 
منهما  واحد  لكل  قال :  وصفت،  كما  وقتها  غير  في  صّالها  صالة  كل  وكذلك 

أذان. بال 
بأذان  بمزدلفة  الصالتيـن  بين  «جمع  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قـال 

استعمالها. يجب  نَّة  والسُّ وإقامتين»، 
الحديث  جاء  وقد  أصحابنـا،  قول  معاني  في  يخـرج  هكذا  أبو سـعيد :  قال 
أشرقت  حتى  سفرهم  في  «ناموا  وقد  ذكرنا،  كما  باألذان»  «أمر  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن 
بالل،  أقام  ثم  الفجر،  ركعتي  وركعوا  الناس  فاجتمع  باألذان  بالالً  فأمر  الشمس، 
هو  إنما  األذان  أن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  فعـل  معنى  في  فثبـت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص»(٢)،  بهـم  وصّلـى 
معنا  يخرج  وإنما  الصالة،  لمعنـى  وتذكرة  وتنبيه  الجماعة،  لصـالة  لالجتمـاع(٣) 

 .٣١/٣ (١) األوسط، 
كتاب  مسـلم،  (صحيح  بمعناه  وغيره  أبي قتادة  عن  وغيرهما  داود  وأبو  مسـلم  رواه  (٢) الحديث 
رقم ٦٨١،  تعجيلهـا،  واسـتحباب  الفائتة  الصـالة  قضاء  بـاب  الصـالة،  ومواضـع  المسـاجد 
رقم ٤٣٧،  نسـيها،  أو  الصالة  عن  نام  فيمن  باب  الصـالة،  كتاب  أبـي داود،  ُسـنن   .٤٧٢/١

.(١١٩/١
أثبتناه.  ما  الصواب  أن  والظاهر  االجتماع.  األصل :  (٣) في 
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أو  الصالة  وقت  في  سواء  األذان  كان  الحال  بتلك  كلهم  القوم  كان  إذا  ذلك  أن 
واحد. بمعنى  ألنهم  فوتها(١)؛  بعد 

كما  نفسه  في  الصالة  ولزمته  وقتها،  فات  حتى  الصالة  عن  نام  مؤذنًا  أن  ولو 
بمعنى  إال  الصـالة،  وقت  فـوت  بعد  جهرًا  يـؤذِّن  أن  معنـا  واألحسـن  أمرنـا(٢)، 

للصالة. األذان  معنى  لغير  لحقه(٣) 
وإقامتين،  بأذان  الجمع  إن  أصحابنا :  قول  في  فيخرج  الجمع  في  األذان  وأما 
الجماعة  غيـر  وفي  الزم،  الجماعـات  فـي  وذلك  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص(٤)،  عـن  روي  كمـا 

ووسيلة(٥). فضيلة 

* [األذان على غير طهارة](٦) :
عطاء بن  فقـال  طهـارة؛  غيـر  علـى  األذان  فـي  اختلفـوا  (ومنـه) :  [* ش] : 
قال  وبه  مجاهـد،  عن  ذلـك  وروي  متوضئـًا.  إال  المـؤذِّن  يـؤذِّن  ال  أبي ربـاح : 
قال  فعل.  إن  ويجزئـه  ذلك،  يكرهـان  ثور(٧)  وأبـو  الشـافعي،  وكان  األوزاعـي. 
بأس.  به  يكون  ال  أن  فأرجو  طهارة  غير  على  أذَّن  وإن  الجنب،  يؤذِّن  ال  أحمد : 
ورخص  متوضئًا.  إال  يؤذِّن  وال  األذان،  يعيد  ثم  يؤذِّن  الجنب  في  إسحاق :  وقال 

وقتها.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
إلخ.  يؤذِّن..  أن  له  معنا  واألحسن  أمرناه  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

إلخ.  لغير..  يخصه  لحقه  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
وغيرهما  داود  وأبـو  مسـلم  رواه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  حجـة  صفة  فـي  الطويل  جابر  حديـث  مـن  (٤) جـزء 
أبي داود،  ُسـنن   .٨٨٦/٢ رقم ١٢١٨،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  حجـة  باب  الحج،  كتاب  مسـلم،  (صحيـح 

 .(١٨٢/٢ رقم ١٩٠٥،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  حجة  صفة  باب  المناسك،  كتاب 
 .٢٣/١٩ - ٢٤ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٤/١١ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 

 .٣٧/٣ (٦) األوسط، 
بكر.  وأبو  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٧) في 
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ورخص  أبي سليمان،  وحماد /١٤/ بن  وقتادة،  والنخعي،  البصري،  الحسن  فيه 
وضوء.  على  إال  يقيـم  وال  وضوء،  غيـر  على  يؤذِّن  مالك :  وقـال  الثـوري.  فيـه 
وال  األذان  يعيد  وال  يجزيه،  وضوء :  غير  على  واإلقامة  األذان  في  النعمان  وقال 

اإلقامة.(١)
أجزأهم. صّلى  وإن  يعيد،  أن  إلـّي  أحب  يؤذِّن  الجنب  في  وقال : 

يصّلي(٢). أن  ويجزئه  ذلك  يكره  أبو بكر :  قال 
األذان  في  االختـالف  أصحابنا  قول  معانـي  في  يخرج  إنه  أبو سـعيد :  قـال 
وصّلوا  وضوء  غير  على  أذَّن  إذا  إنه  قولهـم :  من  أن  وأحسـب  طهارة،  غير  علـى 
ومعنى(٣)  عليهـم،  إعادة  ال  إنـه  قولهم :  بعـض  وفي  اإلعـادة.  عليهـم  إن  بذلـك 
والجنب  عذر،  من  إال  طهارة  غير  على  يؤذِّن  أن  ـ :  ـ عندي  قولهم  من  الكراهية 

شيء. القراءة  من  فيه  ليس  ألنه  األذان؛  في(٤)  سواء  هذا  في  الجنب  وغير 

المصنف)) :  وقـال  الشـريعة :  قاموس  ((في  المضيف  وقـال  اإلقامة.  ..وال  الشـرع :  بيـان  (١) فـي 
النعمان بن  اسمه  ألن  ؛  أبو حنيفة  هو  إنما  اإلشراف  كتاب  في  هاهنا  النعمان  إن  عندي،  والذي 

إلخ.  الجنب..  في  وقال  بذلك.  أعلم  واهللا  عباس،  ابن  النعمان  غيره  يكون  وقد  ثابت، 
غير  على  أذن  فيمـن  النعمان  وقال  األوسـط :  وفي  الشـريعة.  وقاموس  الشـرع  بيان  في  (٢) هكـذا 
يعيدوا،  أن  أحب  جنب  وهو  أذَّن  وإن  اإلقامـة،  وال  األذان  يعيدوا  وال  يجزيهم  وأقـام :  وضـوء 
وأقام  أذَّن  مـن  على  ليس  أبو بكـر :  قال  جنـب.  وهو  أقـام  إذا  وكذلـك  أجزأهـم،  صّلـوا  وإن 
هريرة)  (أبا  ((العبـارة  هريرة  أبا  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  لقي  بنجس،  ليـس  الجنب  ألن  إعادة؛  جنـب  وهـو 
اإلنترنت.))  شبكة  في  اإللكترونية  النسـخة  في  هي  وإنما  المطبوعة،  النسـخة  في  موجودة  غير 
«كان  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  وروي  بنجس»،  ليس  المسلم  فقال :  «إن  جنب،  إني  فقال :  إليه  فأهوى 
يعرض  ألنه  جنبا؛  يقيم  أن  وأكره  إلـّي،  أحب  الطهارة  على  واألذان  أحيانه».  كل  على  اهللا  يذكر 

الصالة.  ولفوات  للتهمة  نفسه 
ومعاني.  الشريعة :  قاموس  (٣) في 

فإنه  لمعنى،  أشد  الجنب  كان  وإن  سواء،  هذا  في  الجنب  وغير  والجنب  الشريعة :  قاموس  (٤) في 
إلخ.  شيء..  القرآن  من  فيه  ليس  ألنه  األذان؛  في  سواء 
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طهارة،  غيـر  على  اإلقامة  فـي  قولهم  مـن  يختلف  أنـه  ـ عنـدي ـ  وكذلـك 
بعض  وفي  ذلـك.  على  صالتهم  تجـوز  ال  إنه  قولهم :  بعـض  فـي  أن  وأحسـب 
على  كان  إذا  اإلعادة  المقيم  وعلى  صالتهم،  في  القوم  على  بأس  ال  إنه  قولهم : 
ألنه  قولهم؛  لمعاني  أشبه  ـ عندي ـ  القول  وهذا  الصالة،  إعادة  عليه  يجب  معنى 

اإلحرام(١). بتكبيرة  إال  الصالة  في  داخالً  يكون  ال 

* [أذان الصبي ((والعبد))](٢) :
عطاء بـن  فيـه  فرخـص  الصبـي(٣)؛  أذان  فـي  واختلفـوا  (ومنـه) :  [* ش] : 
وقال  ثور.  وأبـو  والثوري،  والشـعبي،  أبي ليلى،  الرحمن بن  وعبـد  أبي ربـاح، 
وقال  أجزأ.  البلوغ  قبل  أذَّن  وإن  البلوغ،  بعد  إال  يؤذِّن  أن  أحب  ال(٤)  الشـافعي : 
النعمان،  وقال  سنين.  سبع  جاوز  إذا  يؤذِّن  إسحاق :  وقال  راهق.  إذا  يؤذِّن  أحمد : 
رجل،  لهم  يؤذِّن  أن  إلينا  أحب  راهق :  قد  الذي  الغالم  في  [ومحمد]  ويعقوب، 

والثوري. مالك،  ذلك  وكره  أجزأهم.  وإقامته  بأذانه  صّلوا(٥)  وإن 
إلي. أحب  البالغ  وأذان  الصبي،  أذان  يجزئ  أبو بكر :  قال 

الشـافعي،  قول  في  أجزأ  مدبر  أو  مكاتب،  أو  عبـد،  أذَّن  إذا  أبو بكـر :  قـال 
قولهم. خالف  غيرهم  عن  يحفظ  وال  ومجاهد،  ويعقوب،  والنعمان،  وإسحاق، 
الصبي  يؤذِّن  ال  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  أنه  ـ عندي ـ  أبو سـعيد :  قال 

 .٢٤/١٩ - ٢٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٤/١١ - ١٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
 .٤٠/٣ - ٤١ (٢) األوسط، 

والعبد.  الصبي  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
إذا  يؤذِّن  أحمد :  وقال  الصبي،  أذان  يجزئ  الشافعي :  وقال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 

إلخ.  يؤذِّن..  أحمد :  وقال  راهق. 
إلخ.  وَكِره..  ذلك.  فيجزيهم  وأذانه  إقامته  أجازوا  وإن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٥) في 



406
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

على  الصالة  بإعادة  قال  من  قول  معنى  على  ـ عندي ـ  هذا  ويخرج  يحتلم،  حتى 
فال  صالتهم،  في  عليهم  بأس  ال  إنه  قال :  من  قول  على  وأما  طهارة،  بغير  األذان 
في  وأذَّن  الصـالة  أوقات  علـى  حافظ  إذا  الصبـي  أذان  يمنـع  ـ عنـدي ـ  معنـى 

ذلك. وأحَسَن  للصالة(١)،   /١٥/ األوقات 
إلـّي  أحب  والعبد  بأذانه.  بأس  ال  القول :  هذا  على  ـ عندي ـ  العبد  وكذلك 
إمامًا،  ذلك  من  بشـيء  يكون  ال  ألنه  العبد؛  أذان  بمنع(٢)  أعلم  وال  الصبـي،  مـن 
تجز  لم  وضوء  غير  على  أقام  لو  إنه  يقول :  من  قول  على  إال  إمامته،  تكره  وإنما 
بإقامة(٣)  عليهم  داخلـة  اإلمامة  معنى  يكـون  أن  أشـبه  ـ عندي ـ  فهذا  صالتهـم؛ 
الصالة  في  العبد  إمامـة  يجيز  ال  مـن  قول  على  المعنى  هـذا  ثبت  فـإذا  المقيـم، 

هذا(٤). معه  يدخل 

* [أذان األعمى](٥) :
بليل  يؤذِّن  بالالً  قـال :  «إن  أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  [ثابت  (ومنـه) :  [* ش] : 
األذان  باب  في  ذكرتـه  وقد  مكتوم»،  أم  ابن  أذان  تسـمعوا  حتى  واشـربوا  فكلـوا 

أوقاتها]. دخول  قبل  للصلوات 
الوقت،  يعرفه  من  له  كان  إذا  فيه  طائفة  فرخصت  األعمى؛  أذان  في  واختلفوا 
ويعقوب،  النعمان،  وقال  ثور.  وأبي  وإسـحاق،  وأحمد،  الشـافعي،  مذهب  هذا 

. إليَّ أحب  البصير  وأذان  أذانه،  يجزئ  ومحمد : 

الشريعة.  قاموس  في  موجودة  غير  (للصالة)  (١) كلمة 
العبد.  في  الصبي  أذان  يمنع  أعلم  وال  الشرع :  بيان  (٢) في 

بإمامة.  الشرع :  بيان  (٣) في 
 .٢٦/١٩ - ٢٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٥/١١ - ١٦ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

 .٤٢/٣ (٥) األوسط، 
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والحسن  الزبير،  وابن  عباس،  ابن  عن  روينا  األعمى،  أذان  طائفة  وكرهت(١) 
أن  أحب  «ما  قـال :  أنه  مسـعود  ابن  وعن  األعمى.  أذان  كرهوا  أنهـم  البصـري، 

عميانكم». نوكم  مؤذِّ يكون 
مضى  اللذين  القولين  علـى  يخرج  ـ عندي ـ  األذان  معنـى  أبو سـعيد :  قال 
فيدخل  الصالة؛  معنـى  ويفسـد  اإلمامة(٢)  بمعنى  يشـبه  من  قول  فعلى  ذكرهمـا؛ 
يجيز  من  قول  وعلـى  األعمى.  يؤم  ال  يقول :  مـن  قول  على  كله  هـذا  معانـي(٣) 
يخرج  هـذا  وكل  هذا،  مـن  شـيء  إقامته  وال  أذانه  فـي  معه  يدخـل  فـال  إمامتـه 

القولين(٤). هذين  معنى  على  ـ عندي ـ 

* [في الكالم في األذان](٥) :
ورخصه  طائفة،  فيه  فرخصت  األذان؛  في  الكالم  في  واختلفوا  [* ش] : (ومنه) : 
سيلمان(٦) بن  عن  ذلك  وروي  حنبل،  وأحمد بن  وعروة،  وقتادة،  وعطاء،  الحسن، 

واألوزاعي(٧). سيرين،  وابن  النخعي،  [[منـ]] ـهم  طائفة،  ذلك  وكرهت  صرد. 
الثوري :  وقال  أذانه.  ظهراني  بين  تكلم  به  يقتدى  أحدًا  نعلم  لم  مالك :  وقال 

أذان  كرها  أنهمـا  الزبير  وابـن  مسـعود،  ابن  عن  وروينا  الشـريعة :  وقامـوس  الشـرع  بيـان  (١) فـي 
إلخ.  أبو سعيد..  قال  وإقامته.  إمامته  كره  أنه  عباس  ابن  وعن  األعمى، 

اإلقامة.  الشرع :  بيان  (٢) في 
إلخ.  هذا..  في  معنا  الشرع :  بيان  (٣) في 

 .٢٧/١٩ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٦/١١ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
 .٤٣/٣ (٥) األوسط، 

(سليمان).  قال  الهامش  في  عرفه  لما  ولكن  (سلمان)  األوسط  كتاب  محقق  (٦) ضبطه 
ذلك،  فعل  فعله  يعتد  أحدًا  أعلم  لم  وقال :  ..واألوزاعي،  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٧) في 
وقال  اسـتحبابًا،  الشـافعي  قال  وبه  واإلقامة،  األذان  بغير  لعله  يعني  يتكلـم  ال  الثـوري :  وقـال 
إلخ.  الزهري..  عن  روينا  وقد  يجزئه،  تكلم  وإن  فيهما،  يتكلم  ال  ومحمد :  ويعقوب،  النعمان، 
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الشـافعي :  وقال  بينهما.  يتكلم  أن  بـأس  وال  فيهما،  يتكلـم  فـال  وأقـام  أذَّن  وإذا 
للمؤذِّن  ينبغي  ال  إسـحاق :  وقال  يعيد.  فال  تكلم  فإن  أذانه  في  يتكلم  أال  أحب 
وقال  رحالكم.  في  صّلوا  نحو :  الصالة،  شأن  من  كالمًا  إال  أذانه،  في  يتكلم  أن 
أذانه  في  تكلـم  فإن  وإقامته،  أذانـه  في  يتكلم  ال  ومحمـد :  ويعقـوب،  النعمـان، 
في  تكلم  إذا  إنه  قال :  أنه  الزهري  عـن  روينا  وقد  تامة.  فصالتهم  القـوم  وصّلـى 

اإلقامة. أعاد  اإلقامة 
من  كان  بما  إال  أذانه  ظهراني  بين  المؤذِّن  يتكلم  أن  نحب  ما  أبو بكر :  وقال 
مطير  يوم  في  نـه  مؤذِّ «أمر  أنه  عباس،  ابـن  حديث  في  روي  كمـا  الصـالة،  شـأن 
فإن  الرحال»،  في  صّلوا  أال  الفالح :  على  حي  الصالة  على  حي  قوله  بعد  يقول 

عليه. إعادة  فال  الصالة  شأن  من  ليس  بما  تكلم 
قول  معاني  يشبه  ما  على  هذا  معاني  في  يخرج  أنه  ـ عندي ـ  أبو سعيد :  قال 
االختالف  قولهم  معنى  في  يخرج  أنه  ومعي  أشد،  قولهم  في  واإلقامة  أصحابنا، 
معانيه  يشـبه  ما  على  هذا  على  يخرج  أنه  فمعي(١)  وإقامته؛  أذانه  في  تكلم  فيمن 
في  باإلعادة  يأمـر  بعضًا  أن  فعنـدي  أشـد،  قولهم  في  واإلقامـة  أصحابنـا،  قـول 
أبو بكر :  قال  ما  ـ عنـدي ـ  ويقرب  األذان،  في  اإلعادة  عليه  يـرى  وال  اإلقامـة، 
من  خارجًا  كان  اإلقامة  بعد  أو  الصالة  أمر  بمعاني  ذلك  حال  في  تكلم  إن(٢)  إنه 
معاني  ـ عنـدي ـ  لحقه  الذكر  بغيـر(٣)  أو  ذلـك  بغير  تكلـم  وإن  الـكالم،  معنـى 

أشد(٤). ـ عندي ـ  واإلقامة  االختالف، 

باإلعادة...  يأمره  بعضًا  أن  فعندي  إقامته  أذانه  في  تكلم  فيمن  ..االختالف  الشريعة :  قاموس  (١) في 
إلخ. 

إلخ.  ذلك..  خلل  في  يتكلم  إنه  الشرع :  بيان  (٢) في 
وبغير.  الشرع :  بيان  (٣) في 

 .٢٧/١٩ - ٢٨ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٦/١١ - ١٧ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 



â«bGƒªdG ÜÉàc ``` 11∫hC’G AõédG
409

* [في األذان قاعدًا](١) :
أن  الُسـنَّة  «من  أن  العلم  أهل  من  عنه  يحفظ  من  كل  أجمع  (ومنه) :  [* ش] : 
رجله  وكانت  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  صاحب  أبي زيد  عن  روينا  وقد  قائمًا».  المؤذِّن  يؤذِّن 
واألوزاعي،  مالك،  قاعدًا]  [األذان  وكره  قاعد.  وهو  أذَّن  أنه  اهللا  سبيل  في  أصيبت 
علِّة.  من  إالَّ  جالسـًا  يؤذِّن  ال  حنبل :  وأحمد بن  عطـاء،  وقال  الـرأي.  وأصحـاب 

. إليَّ أحب  والقيام  علِّة،  وغير  علِّة  من  قاعدًا  بالناس  يؤذِّن  أبو ثور :  وقال 
أصحابنا  قول  معاني  فـي  كله  هذا  في  معنا  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
بمعنى  أنه  ثبت  فإذا  ذكرهما،  معنـا  مضى  اللذين  القولين  معنى  علـى  األذان  فـي 
ويخرج  يـؤذِّن.  ال  كذلـك  بالقائمين،  القاعـد  معنـا  يـؤم  فـال  وشـبهها؛  اإلقامـة 
بلغ  إذا  بذلك  بأس  فال  اإلقامة  معنى  من  خرج  وإذا  بعذر(٢)،  كان  ولو  ـ عندي ـ 
يكون  أن  إال  أحسن،  ـ عندي ـ  فهو  غيره  أذَّن  وإن  دونهم،  لذلك  أهال  هو  وكان 
بذلك  بأس  فال  قائمًا؛  غيره  من  وأبلغ  أحسـن،  قاعدًا  حال  على  ـ عندي ـ  أذانه 

.(٣) إلـيَّ أحب  وهو  القول،  هذا  معنى  على 

* [في األمر باألذان واإلقامة في السفر للصلوات كلها](٤) :
نا  فأذِّ سـافرتما  «إذا  لرجلين :  قال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  (ومنه) :  [* ش] : 
ويقيم  يؤذِّن  أن  الشـمس  طلوع  بعد  الوادي  من  خرج  يوم  بالالً  و«أمـر  وأقيمـا»، 
ا  ولمَّ بمزدلفة»،  والعصر  الظهر  بين  جمع  ا  لمَّ بعرفة  وأقام  و«أذَّن  الصبح»،  لصالة 

اآلخر». وعشاء  المغرب  بين  «جمع 

 .٤٥/٣ (١) األوسط، 
يقدر.  كان  ولو  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

 .٢٩/١٩ - ٣٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٧/١١ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
 .٤٦/٣ (٤) األوسط، 
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سـلمان،  السـفر  فـي  واإلقامـة  األذان  يـرى  كان  أنـه  عنـه  روينـا  وممـن(١) 
الشـافعي،  قال  وبه  المسـيب.  وسـعيد بن  سـيرين،  وابـن  عمـرو،  وعبد اهللا بـن 
إال  السفر  في  إقامة  تجزيك  قال :  أنه  إسحاق  عن  حكي  وقد  وإسحاق.  وأحمد، 
النعمان،  قـال  وكذلك  السـفر.  في  ويقيم  يـؤذِّن  أبو ثور :  وقال  الفجـر.  لصـالة 

وأصحابه.
ويقيم،  يؤذِّن  فإنه  الفجر،  صالة  في  إال  إقامة  السفر  في  يجزيه  طائفة :  وقالت 
يؤذِّن  كان  فإنه  الصبح،  صالة  إال  صالة  لكل  السـفر  في  يقيم  كان  عمر  أن  ثبت 

ويقيم. لها 
يؤذِّن  يقولون :  كانوا  فإنهم  الفجر،  في  إال  إقامة  تجزيك  سـيرين :  ابن  وقال 
محمد.  القاسـم بن  قال  وكذلك  إقامـة.  إقامـة  تجزيك  الحسـن :  وقـال  ويقيـم. 
القول  هذا  روينا  أقام.  شـاء  وإن  وأقام،  أذَّن  شـاء  إن  بالخيار،  هو  طائفة :  وقالت 
تجزيك  النخعـي :  [وقال  الثـوري.  سـفيان  قال  وبـه  أبي طالـب،  علّي بـن  عـن 
أعاد. السفر  في  اإلقامة  نسي  إذا  قال :  أنه  مجاهد   /١٧/ عن  روينا  وقد  إقامة]. 
األذان  تـرك  ولو  يجزيه،  يـؤذِّن  ولم  أقام  فـإن  ويقيم،  يـؤذِّن  أبو بكـر :  قـال 

واإلقامة. األذان  بترك  مسيئًا  وكان  الصالة،  إعادة  عليه  يكن  لم  واإلقامة 
في  باألذان  األمر  على  ـ عندي ـ  يخرج  أصحابنا  قول  معاني  أبو سعيد :  قال 
أنه  إال  عـذر،  بسـبب  إال  ذلك  ترك  عن  والنهي  والحضر،  السـفر  فـي  الجماعـة 

في  اإلقامة  وال  األذان  يـرى  ال  كان  أنه  عنه  روينـا  وممن  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (١) فـي 
الشـافعي،  قال  وبه  المسـيب،  وسـعيد بن  سـيرين،  وابن  عمر،  وعبد اهللا بن  سـليمان،  السـفر، 
في  تجزئه  اإلقامة  إنَّ  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه  وأصحابه.  والنعمان،  ثور،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد، 
وقال  ويقيم،  لها  يؤذِّن  فإنه  الصبح  صالة  إال  صالة  لكل  السـفر  في  يقيم  عمر  ابن  كان  السـفر، 
بالخيار،  هو  طائفة :  وقالت  السـفر.  في  اإلقامة  تجزيه  محمد :  والقاسـم بن  البصري،  الحسـن 

إلخ.  عن..  ذلك  روي  أقام.  شاء  وإن  وأقام،  أذَّن  شاء  إن 
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معنى  لحقهم  السفر  في  األذان  الجماعة  ترك  لو  إنه  قولهم :  من  ـ عندي ـ  يخرج 
ترك  في  قولهم  فـي  يختلف  فمعي  الصبـح؛  صالة  فـي  إال  إعادة،  بـال  التقصيـر 
يرى  ال  وبعض  اإلعادة،  عليهم  يرى  فبعض  السـفر؛  في  الجماعة  من  لها  األذان 

عليهم. إعادة  ال(١)  أن  ويعجبني  الصالة)،  إعادة  (أعني  إعادة  عليهم 
األذان  وحيـث  القريـة،  فـي  األذان  يسـمعون  حيـث  األذان  تركـوا  وإذا 
قيل(٢)  ربما  ولعلـه  اختالفًا،  ذلك  فـي  أعلم  فال  ولغيرها؛  للصبـح  والجماعـات 
في  كانوا  تامة  صالتهم  أن  إال  والسفر،  الحضر  في  اختالف  ذلك  وفي  باإلعادة، 

الحضر. أو  السفر 
في  يختلف  أنـه  فمعي  والحضر  السـفر  في  التعمد  علـى  اإلقامة  تـرك  وأمـا 
كانوا  جماعة  اإلعادة  تاركها  على  إن  ـ :  ـ عنـدي  القول  وأكثر  ذلك،  في  قولهـم 

فرادى(٣). أو  ـ عندي ـ 

* [في األذان راكبًا في السفر](٤) :
فيقيم.  وينـزل  البعير  على  يـؤذِّن  كان  عمر  ابـن  أن  ثبـت  (ومنـه) :  [* ش] : 
ومالك،  حـراش(٥)،  وربعي بن  عبـد اهللا،  سـالم بن  راكبـًا  يـؤذِّن  أن  رأى  وممـن 
وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسـحاق]،  وأحمد،  [والشـافعي،  والثوري،  واألوزاعـي، 

راكب. وهو  يقيم  ال  مالك :  وقال  الرأي. 
من  القول  معاني  يشـبه  فيما  هذا  معنى  في  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قال 

عليهم.  االعادة  أن  الشريعة :  قاموس  (١) في 
أثبتناه.  ما  الصواب  ولعل  قال.  األصل :  (٢) في 

 .٣٠/١٩ - ٣١ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٧/١١ - ١٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
 .٤٩/٣ (٤) األوسط، 

خراس.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٥) في 
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في  بذلك  وأمر  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مع  أذَّن  أنه  يـروى  أنه  وأحسـب  أصحابنا،  قـول 
في  ولعله  السفر،  في  بالجماعة  الصالة  إبالغ  على  ـ عندي ـ  يخرج  وهذا  السفر، 
من  ـ عندي ـ  هـذا  ويخرج  الصالة،  لمعنى  لبعـض  بعضهم  ليقف  المسـير  حـد 

الصالة. معنى  في  القوم  مصلحة 
يكون  أن  إال  راكبًا،  كان  ولو  قاعدًا،  يقيـم  ال  أن  فيها  فيعجبني  اإلقامة  وأمـا 
بأس  فال  بذلـك،  لهم  وإشـعارًا  القوم  إجماع  الصـالح  يوجب  معنـى  ذلـك  فـي 

المعنى(١). هذا  معنى  على  بذلك  ـ عندي ـ 

* [في الترسل في األذان](٢) :
المقدس :  بيت  لمؤذِّن  قال  أنه  الخطاب(٣)  عمر بن  عن  روينا  وقد  [* ش] : 
الثوري،  قال  وبه  عمر،  ابن  مذهب  وهذا  فاحدر».  أقمت  وإذا  فترسل،  أذَّنت  «إذا 

نقول.(٤) وبه  وصاحباه،  والنعمان،  ثور،  وأبو  وإسحاق،  والشافعي، 
فعله  إذا  عنده  المعنى  هذا  حسـب  على  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  وقال 
به  جاء  كما(٥)  فالجـزم  سـواء  كان  وإذا  الحسـن،  معاني  من  يخرج   /١٨/ لـم 
آخر  في  اإلعراب  إثبات  عن  واإلرسال  الجزم  معنى  على  يخرج  وأنه(٦)  األثر، 

 .٣٢/١٩ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٨/١١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
 .٥١/٣ (٢) األوسط، 

فترسـل،  أذَّنت  إذا  للمؤذِّن :  قال  أنه  الخطاب 5  ... بن  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٣) في 
إلخ.  مذهب..  وهذا  فاجزم.  أقمت  وإذا 

صاحباه  هما  ـ عندي ـ  الذي  المضيف :  قال  نقول.  ...وبه  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٤) في 
إلخ.  أبو سعيد...  وقال  واهللا أعلم.  يوسف،  وأبو  الحسن،  محمد بن 

به  جاء  كما  فالجزم  الصـواب :  ولعل  إلـّي.  أحب  األثر  كإجابة  فالجزم  الشـريعة :  قاموس  (٥) فـي 
 . إلـيَّ أحب  األثر 

وإنما.  الشريعة :  قاموس  (٦) في 
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هكذا  اإلعـراب،  عن  ال  المد،  عـن  الجزم  وأما  القـراءة،  معنى  علـى  الـكالم 
هذا(١). في  عندنا 

* [في المؤذِّن يجيء وقد سبق باألذان](٢) :
فأذَّن  إنسـان،  أذَّن  وقد  جاء  أنه  أبي محـذورة  عن  روينـا  (ومنـه) :  [* ش] : 
أو  غاب  ثم  المؤذِّن  أذَّن  إذا  يقول :  إسـحاق  [وكان  أحمد.  قال  وبه  وأقام  [هو]  
فيقيم،  األول  المـؤذِّن  يحضـر  أو  آخر  يـؤذِّن  حتى  يقيم  أن  ألحـد  فليـس  اعتـلَّ 
«أتيت  قال :  الصدائـي،  الحارث  زياد بن  سـمعت  األفريقي...  بحديـث  واحتـج 
صدا  أخا  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «إن  فقال  قال :  اإلسـالم،  على  فبايعته  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

يقيم»]. فهو  أذَّن  ومن  أذَّن،  هو 
أن  أحب(٣)  الشـافعي :  وقال  يقيـم.  فهو  أذَّن  من  يقـال  كان  الثـوري :  وقـال 

اهللا. شاء  إن  أجزأه  غيره  أقام  وإن  أذَّن،  الذي  اإلقامة  يتولَّى 
مالك،  غيـره  ويقيـم  الرجل  يـؤذِّن  أن  رخـص  وممـن  قـوم،  فيـه  ورخـص 
البصري؛  الحسـن  عن  فيه  [واختلف  الرأي.  وأصحاب  ثور،  وأبـو  واألوزاعـي، 

جميعًا]. القوالن  عنه  َفُروَِي 
إلينا  وأحب  ثابت،  غير  األفريقي  [وحديث  يجزيء،  ذلك  كل  أبو بكر :  قال 

أذَّن]. من  يقيم  أن 
هذا(٥). حسب  على  هذا  في  معًا(٤)  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 

 .٣٣/١٩ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٨/١١ - ١٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
 .٥١/٣ (٢) األوسط، 

اهللا.  شاء  إن  آخر  وأقام  الرجل  أذَّن  إذا  الشافعي :  وقال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
إلخ.  هذا..  معاني  أو :  معنا.  الصواب :  ولعل  األصل.  في  (٤) هكذا 

.١٩/١١ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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* [اختالف أهل العلم في األذان واإلقامة لمن صّلى في بيته](١) :
مذهب  هذا  وإقامته،  أذانه  بغير  يصّلي  أن  له  طائفة  قالت  (ومنه) :  [* ش] : 
أحمد :  وقال  وعكرمة،  والنخعـي،  ومجاهد،  محذور  وأبي  واألسـود  الشـعبي، 
طائفة :  وقالت  ثور،  وأبو  وأصحابه،  النعمان،  قال  وبه  المصر،  أهل  أذان  يجزيه 
وقال  يؤذِّن،  ولم  جبير  سعيد بن  وأقام  مهران  ميمون بن  قول  هذا  اإلقامة،  يكفيه 
وقال  أقـام،  شـاء  إن  سـيرين :  وابن  الحسـن،  وقال  اإلقامة،  تجزيـه  األوزاعـي 
إال  يجزيه  والنخعي :  سيرين،  ابن  وقال  يؤذنوا.  ولم  أقاموا،  إذا  يجزيهم  مالك : 
يعيد  إقامة  وال  أذان  بغيـر  صّلى  من  عطاء :  وقال  ويقيم،  يـؤذِّن  فإنه  الفجـر  فـي 

فاتته. ما  إال  الصالة، 
يجزيه. يفعل  لم  فإن  ويقيم،  يؤذِّن  أن  إلـّي  أحب  أبو بكر :  قال 
هذا(٢). بحسب  القول  معاني  مضى  قد  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 

* [في أذان النساء وإقامتهن](٣) :
أنها  عائشـة  عن  فروينـا  وإقامتهـن؛  النسـاء  أذان  فـي  واختلفـوا(٤)  [* ش] : 

 .٥٨/٣ (١) األوسط، 
 .١٩/١١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

 .٥٣/٣ (٣) األوسط، 
وقال  وتقيم».  تؤذِّن  «كانت  أنها  عائشـة  عن  روي  (ومنه) :  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٤) في 
واألوزاعي،  مجاهد،  قال  وبه  اإلقامة،  عليهنَّ  عطاء :  وقال  وأقمن،  نَّ  أذَّ صّلين  كلما  إسـحاق : 
أنس بن  وقال  نعم.  قال :  المرأة؟  أتقيم  له :  قيل  أنه  عبد اهللا  جابر بن  عن  روينا  أذان.  عليهن  ليس 
المسيب  بن  سعيد  قال  وبه  عمر،  ابن  عن  ذلك  روي  إقامة،  وال  أذان  النساء  على  ليس  مالك : 
والشـافعي،  ومالك،  والثوري،  والزهري،  والنخعـي،  سـيرين  بن  ومحمد  البصري،  والحسـن 
فحسـن  أقامت  وإن  مالك :  وقال  ومحمد،  ويعقوب،  والنعمان،  ثور،  وأبو  وإسـحاق،  وأحمد، 

إلخ.  أبو سعيد..  قال   . أحسنَّ فقد  فعلن  وإن  ذلك،  عليهم  ليس  أبو بكر :  قال  بأس.  فال 
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وحكي  وأقمن.  نَّ  أذَّ صّلين  كلما  راهويه :  إسحاق بن  وقال  وتقيم».  تؤذِّن  «كانت 
إلينا. أحّب  تقيم  وألن  إقامة،  وال  أذان  النساء  على  ليس  قال :  أنه  عنه 

واألوزاعي.  ومجاهد،  عطاء،  عن  ذلك  روي  إقامـة،  عليهنَّ  طائفة :  وقالـت 
ُسـئل :  أنه  عبد اهللا  جابر بن  عن  روينا  وقد  أذان.  عليهنَّ  ليـس  األوزاعي :  وقـال 

نعم. قال :  المرأة؟  أتقيم 
مالك،  أنس بن  قال  كذلك  إقامة،  وال  أذان  النساء  على  ليس  طائفة :  وقالت 

ذكر. فهو  فعلن  إن  أنس :  وقال  عمر.  ابن  عن  ذلك  وروي 
والحسن  المسيب،  سـعيد بن  إقامة  وال  أذان  النسـاء  على  ليس  قال :  وممن 
وأبو  وأحمد،  والشـافعي،  ومالـك،  والثوري،  والزهـري،  والنخعـي،  البصـري، 
وقال  فحسـن.  أقامت  وإن  مالـك :  وقال  ومحمـد.  ويعقوب،  والنعمـان،  ثـور، 

بأس. فال  وأقمن  نَّ  وأذَّ جمعن  وإن  الشافعي : 
وقد  وتقيم،  المرأة  تؤذِّن  أن  بأس  فال  اهللا،  ذكر  من  ذكر  األذان  أبو بكر :  قال 
عبد اهللا بن  ابنـة  ورقة  أم  عـن   ... البـاب :  هذا  في  حديثـًا  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  روينـا 
وكان  الشـهيدة،  ويسـميها  يزورها  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «وكان  األنصـاري :  الحـارث 

مؤذِّن». لها  وكان  دارها،  في  تؤم  أن  أمرها  قد  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ثبوت  في  اختالف  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
يوجب  ال  وبعضًا  ذلك،  عليهّن  يوجب  بعضًا  أن  وأحسـب  النسـاء،  على  اإلقامة 
قوله  إلى/١٩/  يقلن  يقول :  اإلقامة  عليهـن  يرى  الذي  ولعل  اإلقامة(١)،  عليهـن 
مع  عليهن  إن  قيل :  وقد  ذلك.  غير  عليهن  وليس  رسـول اهللا،  محمدًا  أن  أشـهد 

اهللا. إال  إله  ال  أكبر  اهللا  أكبر  اهللا  ذلك 

الشرع.  بيان  في  موجودة  غير  بعضًا...اإلقامة)  (أن  (١) العبارة 
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عندهم  األذان  معنى  يخرج  ألنه  عليهن؛  األذان  إثبات  قولهم  من  أعلـم  وال 
ال  إنه  قولهم :  في  يخـرج  أنه  ومعي  به،  واألمر  ذلك  إلزام  فـي  الجماعة  لصـالة 
فيصّلين  الرجـال  عنـد  الجماعـة  يحضـرن  أن  إال  عليهـن،  جماعـة  وال(١)  إقامـة 
من  أفضل  فرادى  منازلهن  في  ـ  قولهم  في  ـ  وصالتهن  جائز،  فذلك  بصالتهم، 

المساجد. في  الجماعة 
جماعة  صّلين  إن  إنـه  قولهـم(٢) :  من  االتفاق  معانـي  في  يخرج  أنـه  ومعـي 
تؤمر  أن  غير  من  ففضـل  األذان  وأما  اإلعادة،  عليهن  أن  الفريضـة  في  وحدهـن 
ذلك  بدون  أذَّنت  فـإن  منزلها،  من  تعدى  ما  صوتها  برفـع  تحـرص(٣)  أن  المـرأة 

.(٤) ـ عندي ـ  الفضل  وفيه  حسن،  فهو 

* [اختالف أهل العلم في األذان واإلقامة لمن صّلى في بيته](٥) :
بغير  أََله(٦)  مفردًا  منزله  فـي  يصّلي  أن  أراد  فيمن  اختلفـوا  (ومنـه) :  [* ش] : 
فعل  كذلك  نفسـه،  في  ويقيم  يـؤذِّن  أن  لـه  إن  طائفـة :  فقالـت  إقامـة؟  وال  أذان 
المسـيب،  ابن  قال  وبـه  األكوع،  سـلمة بن  عـن  ذلـك  وروي  مالـك،  أنس بـن 
إلـّي  أحب  مرة :  وقال  كافية،  وإقامتهم  نين  المؤذِّ أذان  الشافعي :  وقال  والزهري، 

نفسه(٧). في  ويقيم  يؤذِّن  أن 

إلخ.  يحضرن..  أن  إال  عليهن  إقامة  ..ال  الشريعة :  قاموس  (١) في 
في  يخرج  أنه  ومعي  المسـاجد،  في  االتفاق  معاني  في  يخرج  أنه  ومعي  الشـريعة :  قاموس  (٢) في 

قولهم.  من  االتفاق  معاني 
منزلها.  يعدو  ما  صوتها  برفع  تحرص  أن  المرأة  تؤمر  أن  غير  من  الشريعة :  قاموس  (٣) في 

 .٣٣/١٩ - ٣٤ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٩/١١ - ٢٠ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
 .٥٨/٣ (٥) األوسط، 

له.  الشريعة :  قاموس  (٦) في 
بمسألة  اختلطت  قد  المسألة  هذه  أن  ويبدو  الشريعة،  وقاموس  الشرع  بيان  في  النص  ورد  =(٧) هكذا 
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نّص  يأتي  وفيما   ،(٦٠/٣ (األوسط،  أهله  فيه  صّلى  قد  مسجد  في  صّلى  لمن  واإلقامة  األذان 
ـ : اآلثار  أسانيد  حذف  مع  ـ  األوسط  من  كليهما 

صّلى  فيمن  العلم  أهل  اختلف  بيته :  في  صّلى  لمن  واإلقامة  األذان  في  العلم  أهل  اختالف  ذكر 
أتينا  وعلقمة :  األسود،  قال  إقامة.  وال  أذان  بغير  يصّلي  أن  له  طائفة :  فقالت  منفردًا؛  منزله  في 
عمر  ابن  عن  وروينا  إقامة.  وال  بأذان  يأمرنا  فلم  قـال :  فصّلوا،  قوموا  فقال :  داره،  فـي  عبـد اهللا 

ذلك. أجزأك  وُيقام  بها  ُيؤذَّن  قرية  في  كنت  إذا  قال :  أنه 
إذا  أحمد :  وقال  وعكرمة.  والنخعي،  ومجاهد،  مجلز،  وأبي  واألسود،  الشعبي،  مذهب  وهذا 
وحده :  المصر  في  المصّلي  في  وأصحابه  النعمان،  وقال  مصر.  أهل  أذان  أجزأه  مصر  في  كان 
أبو ثور.  قال  وكذلك  ذلـك.  أجزأه  وإقامتهم  النـاس  بأذان  اكتفـى  وإن  فحسـن،  وأقـام  أذَّن  إن 
أقام  جبير  سـعيد بن  ذلك  وفعل  مهران.  ميمون بن  قال  كذلك  اإلقامة،  يكفيـه  طائفة :  وقالـت 
الحسـن  وقال  أفضل.  واألذان  اإلقامة،  وحـده  المصّلي  يجزئ  األوزاعـي :  وقال  يـؤذِّن.  ولـم 
حضور  قوم  في  مالك  وقـال  أقام.  شـاء  إن  وحده :  صّلى  فيمن  سـيرين  ومحمد بن  البصـري، 
يجب  وإنما  عنهم،  يجزئ  ذلك  قال :  نوا،  يؤذِّ ولم  فأقاموا  المكتوبة،  الصـالة  يصّلـوا  أن  أرادوا 

الصالة. فيها  يجمع  التي  الجماعة  مساجد  في  النداء 
والنخعي.  سيرين،  ابن  قول  هذا  ويقيم،  يؤذِّن  فإنه  الفجر،  في  إال  اإلقامة  تجزئ  طائفة :  وقالت 
ويجزيه  الصالة  يعيد  إقامة  وال  أذان  بغيـر  صّلى  من  إنَّ  وهو :  خامسـًا،  قوالً  عطاء  عن  وروينـا 

اإلقامة.
يؤذِّن،  لم  وإن  أقـام  إن  ويجزيه  وحـده،  صّلى  إذا  ويقيـم  يؤذِّن  أن  إلــّي  أحب  أبو بكـر :  قـال 
للمصّلي  واإلقامة  األذان  أحببت  وإنما  اإلعـادة  عليه  يجب  لم  إقامة  وال  أذان  بغير  صّلـى  ولـو 
في  الترغيب  ذكر  بـاب :  في  الكتاب  هذا  في  ذكرته  وقـد  الخدري  أبي سـعيد  لحديث  وحـده؛ 
وقد  غير،  ال  الناس  الجتماع  األذان  أن  ظـان  يظن  لئال  األذان،  لفضيلة  باألذان،  الصـوت  رفـع 

وإقامتهما. ألذانهما  معها  جماعة  وال  باألذان»  عمه  وابن  الحويرث  مالك بن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «أمر 
الرجل  في  العلم  أهل  اختلف  أهلـه :  فيه  صّلى  قد  مسـجد  في  صّلى  لمن  واإلقامة  األذان  ذكـر 
مالك،  أنس بن  فعل  كذلك  ويقيم،  يـؤذِّن  طائفة :  فقالت  أهله؛  فيه  صّلى  قد  مسـجد  إلى  يأتـي 
أنه  األكوع  سـلمة بن  عن  وروينا  جماعة.  في  وصّلى  وأقام،  فأذَّن  فيه  ُصّلي  قد  مسـجدًا  دخل 

وأقام. أذَّن  القوم  مع  الصالة  فاتته  إذا  كان 
يأتيك  ال  قتادة :  وقال  ويقيمون.  نون  يؤذِّ المسيب :  سعيد بن  وقال  ويقيم.  يؤذِّن  الزهري :  وقال 

خيرًا. إال  رسول اهللا  محمدًا  وأن  اهللا  إال  إله  ال  أن  شهادة  من 
نين  المؤذِّ أذان  قال :  أنه  عنه  محمد  الحسن بن  فحكى  الشافعي؛  عن  المسألة  هذه  في  واختلف 

=

=
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فإن  الجماعة،  بترك  أصحابنا  قول  معاني  في  الرجل  يؤمر  ال  أبو سعيد :  قال 
في  الفرائض  وصـالة  المسـاجد  في  أنه  فمعي  وسـبب  عذر  غير  من  ذلـك  فعـل 
باألذان  يأمرون  كانوا  إنهم  قولهم(١) :  معاني  بعض  في  يخرج  عذر  من  إال  منزله 
يؤذِّن  كان  منهم  بعضـًا  أن  ومعي  ذلك،  على  ويحثون  صالة،  لـكل  المنازل  فـي 
منزله  عمارة  بذلك  يريـد  أنه  معي  الجماعة؛  إلى  ويخـرج  صالة  لكل  منزلـه  فـي 
وال  صالتكم  من  حظًا  لبيوتكم  « اجعلوا  قال :  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبـت  إذ  بالذكـر، 
فهو  والذكر  للتذكرة  وقته  في  للفضل  أذَّن  فإذا(٤)  مقابر(٢)»(٣).  وال  قبورًا  تتخذوها 

الرجال. من  بالجهر  موضع  كل  في  ـ عندي ـ  حسن 
وطاووس،  عطاء،  عـن  ذلك  ُروي  يقيم،  طائفة :  وقالـت  (ومنـه) :  [* ش] : 
أن  عليه  ليس  طائفـة :  وقالت  والليث.  ومالـك،  األوزاعي،  قـال  وبه  ومجاهـد، 

أن  له  أحببت  الصالة  فيه  أقيمت  مسجدًا  دخل  إذا  قال :  أنه  عنه  الربيع  وحكى  كافية.  وإقامتهم 
أنس؟. فعل  كذا  أليس  فقال :  المسألة،  هذه  في  أحمد  وُسئل  نفسه.  في  ويقيم  يؤذِّن 

مالك،  قـال  وبه  ومجاهـد،  وعطـاء،  طـاوس،  عـن  القـول  هـذا  ُروي  يقيـم،  طائفـة :  وقالـت 
ذلك  وروي  الحسـن،  قال  هكذا  يقيم،  وال  يـؤذِّن  أن  عليه  ليـس  طائفة :  وقالـت  واألوزاعـي. 
 ، إليَّ أحب  ويقيـم  يؤذِّن  أبو بكر :  قـال  وأصحابه.  النعمان،  قـال  وبه  وعكرمة،  الشـعبي،  عـن 
األذان.  فضل  يفوته  أن  أحب  وال  عليه،  إعادة  فال  فصّلى  المسجد  أهل  أذان  على  اقتصر  وإن 
قول  معاني  في  الرجل  يؤمر  ال  أبو سـعيد :  قال  الشـريعة :  قاموس  وفي  الشـرع.  بيان  في  (١) هكذا 
وسـبب،  عذر  غير  من  إال  منزله  في  الفرائـض  وصالة  المسـاجد  في  الجماعة  بتـرك  أصحابنـا 
قول  معاني  في  الرجل  يعذر  ال  الصـواب :  ولعل  إلخ.  قولهم...  معاني  بعض  في  يخـرج  فإنـه 
يخرج  فإنه  عذر،  من  إال  منزله،  في  الفرائض  بصالة  وال  المساجد،  في  الجماعة  بترك  أصحابنا 

واهللا أعلم.  إلخ.  قولهم...  معاني  بعض  في 
مقامر.  الشرع :  بيان  (٢) في 

كراهية  باب  المسـاجد،  أبواب  كتاب  البخاري،  (صحيـح  بمعناه  عمر  ابن  عـن  البخـاري  (٣) رواه 
وقصرها،  المسـافرين  صالة  كتاب  مسـلم،  صحيح   .١٦٦/١ رقم ٤٢٢،  المقابر،  فـي  الصـالة 

.(٥٣٨/١ رقم ٧٧٧،  المسجد،  في  وجوازها  بيته  في  النافلة  صالة  استحباب  باب 
إلخ.  عندي..  حسن  فهو  هللا،  والذكر  التذكرة  وفيه  الفضل،  من  فاألذان  الشريعة :  قاموس  (٤) في 

=
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وعكرمة،  الشعبي،  عن  ذلك  وروي  البصري،  الحسن  قول  هذا  يقيم،  وال  يؤذِّن 
وأصحابه. النعمان،  قال  وبه 

وأقام  أذَّن  فـإن  وحده؛  لعذر  منزله  فـي  صّلى  إذا  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
وال  اإلقامة،  عليـه  إن  أصحابنا :  قـول(١)  ففي  يؤذِّن  لم  وإن  بـه،  المأمـور  فذلـك 
عليه  إن  قولهم :  أكثر  ففي  عامدًا  ذلك  ترك  فإن  ذلك،  بترك  يأمره  أحدًا  أن  أعلم 
واإلقامة  األذان  يسمع  كان  إذا  إنه  يقول :  بعضًا  أن  أحسب  أني  إال  الصالة،  بدل 
وال  واإلقامة،  األذان  يسـمع  لم  إذا  وأما  لعذر،  الجماعة  تـرك  إذا  لـه  أعـذر  كان 
اإلعادة  عليـه  إن  أصحابنـا :  قول  أكثـر  معاني  فـي  يخرج  أنـه  فمعـي  أحدهمـا؛ 

متعمدًا(٢). اإلقامة  ترك  إن  للصالة 

األذان،  أبـواب  في  ومسـائل  األذان(٣).  علـى  األجـر  أخذ  عـن  النهي  * [فـي 
وفيمن أذَّن بعض األذان ثم غلب على عقله(٤)] :

أبي العاص :  «واتخذ  لعثمان بن  قال  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثابت(٥)  [* ش] : 
على  األجر  أخـذ  في  العلم  أهل  واختلـف  أجرًا»...  أذانـه  على  يأخـذ  ال  مؤذنـًا 
القاسـم بن  ذلك  كره  وممن  األذان،  علـى  األجر  أخـذ  طائفـة  فكرهـت  األذان؛ 

إلخ.  الصالة..   /٢٠/ بدل  عليه  إن  قولهم :  أكثر  ففي  يؤذِّن  لم  ..وإن  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٣٤/١٩ - ٣٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٢٠/١١ - ٢١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

 .٦٢/٣ (٣) األوسط، 
 .٦٥/٣ (٤) األوسط، 

«اتخذ  العاص :   لعمرو بن  قال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  ثبت  (ومنه) :  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٥) في 
األجرة  أخذ  فكره  األذان؛  علـى  األجرة  أخذ  في  واختلفوا  أجـرًا».  أذانه  على  يأخـذ  ال  مؤذنـًا 
بأس  ال  وقال :  مالك،  فيـه  ورخص  الرأي.  وأصحاب  عبد الرحمن،  القاسـم بن  األذان  علـى 
وقال  المال.  بيت  مـن  ذلك  على  الورق  بأخذ  بـأس  وال  مكروه،  ذلك  األوزاعي :  وقـال  بـه. 
يجوز  ال  أبو بكر :  قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  سـهم  الخمس  خمس،  من  إال  المؤذِّن  يرزق  ال  الشـافعي : 

األذان.  في  األجرة  أخذ 
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عمر  ابن  عن  وروينا  وقتادة.  مزاحم،  الضحاك بن  عن  ذلك  وروي  عبد الرحمٰن، 
علي بن  حدثنا  أجرًا.  أذانك  على  تأخذ  إنك  اهللا  في  أبغضك  إني  لمؤذِّن :  قال  أنه 
أبي محذورة  ابن  أن  البكاء  يحيى  عن  حماد  ثنا  قال :  حجاج  ثنا  قال :  عبد العزيز 
عمر :  ابن  له  فقال  اهللا،  في  أحبك  إني  عبد الرحمٰن  أبا  يا  عمر :  لعبد اهللا بـن  قـال 
فقال  اهللا؟!  في  وتبغضني  اهللا  في  أحبك  اهللا  سـبحان  قال :  اهللا.  في  أبغضك  وأنا 
وقال  الـرأي.  أصحاب  ذلـك  وكره  أجـرًا.  أذانك  علـى  تأخـذ  إنك  عمـر :  ابـن 
على  األجر  في  مالك  ورخـص  أجرًا.  األذان  على  يأخذ  أن  ينبغـي  ال  إسـحاق : 
بأس  وال  مكروهة،  ذلك  في  اإلجارة  األوزاعي :  وقال  به.  بأس  ال  وقال :  األذان، 

شرط. غير  على  بالمعونة  بأسًا  َيَر  ولم  ذلك،  على  المال  بيت  من  الرزق  أخذ 
سـهم  الخمس  خمس  من  إال  المؤذِّن  يرزق  ال  أن  وهو :  ثالـٌث،  قوٌل  وفيـه 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص، وال يرزق من غيره من الفيء وال من الصدقات، وهكذا قال الشافعي.
فإن  عثمان،  لحديث  أذانه؛  على  األجر  أخذ  للمؤذِّن  يجوز  ال  أبو بكر :  قال 
صّلوا  فإن  منـه،  منعت  ـنَّة  السُّ ألن  ذلك؛  يسـعه  لم  أجرًا  أذانه  على  مـؤذِّن  أخـذ 
وليست  األذان،  غير  الصالة  ألن  مجزية؛  فصالتهم  أجرًا  أذانه  على  أخذ  من  بأذان 
الحسن  عن  روي  كما  بجعل،  أَمَّ  من  صالة  تجزئ  ال  أن  أخشى  كذلك،  اإلمامة 

هللا. خالصة  صالته  تكون  ال  أن  أخشى  قال :  أنه 
على  غلب  ثـم  األذان  بعض  أذنَّ  فيمـن  العلـم  أهـل  اختلـف(٢)  [* ش](١) : 

الشريعة.  وقاموس  الشرع  بيان  في  متعاقبتان  المسألتان  وردت  (١) هكذا 
فكان  عقله،  على  غلب  ثم  األذان  بعض  أذنَّ  وإذا  (ومنه) :  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٢) في 
بنى))  يقم  لم  وإن  الشريعة :  قاموس  ((في  أقام  يكن  لم  وإن  يستأنف،  أن  أحب  يقول :  الشافعي 
يجوز))  وال  الشـريعة :  قاموس  ((في  يجزي  وال  أذانه  على  يبني  قائـل :  وقال  أذانه،  علـى  بنـى 
الشريعة :  قاموس  ((في  أذانه  على  يبين))  الشرع :  بيان  ((في  يبني  أبو ثور :  وقال  غيره.  يتم  أن 
األذان  يكمل  ال  الشـافعي :  وقال  أذانه)).  على  غيره  ويبني  ـ :  نسـخة  وفي  ـ  قائل  وقال  =..أذانه 
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أفاق  وإن  يسـتأنف،  أن  أحب  يقول :  الشـافعي  فكان  األذان؛  يكمل  أن  قبل  عقله 
ذلك  قرب  يستأنف  بل  أذانه  على  غيره  يبني  أن  يجوز  وال  أجزأه،  أذانه  على  بنى 
إذا  اإلقامة :  في  الرأي  أصحـاب  وقال  أذانه.  على  ُيبنى  أبو ثور :  وقـال  بعـد.  أو 
العلم :  أهل  بعض  وقال  ذلك.  أجزأه  يفعل  لم  وإن  يبتديها،  أن  إلينا  أحـب  أفـاق 
يجوز  وال  بينهما،  فـرق  ال  وقال :  أذانه،  على  غيـره  ويبني  أذانه،  على  هـو  يبنـي 
به  أتى  فسواء  بقي،  بما  يؤتى  أن  يجب  وإنما  األذان،  فرض  من  سبقه  ما  إسقاط 
ولو  الوالء،  علـى  به  يأتي  حتى  األذان  يكمـل  ال  الشـافعي :  وقال  غيره.  أو  هـو 
غير  يجزيه  ال  تـرك،  حيث  من  بنى  ثـم  ترك،  ما  إلى  عـاد  شـيئًا  األذان  مـن  تـرك 
يفعل  لم  وإن  الشـافعي،  قـال  كما  يفعل  الـرأي :  أصحاب  مذهـب  وفـي  ذلـك. 

يجزيه. أذانه  على  ومضى 

أذان  العيدين  في  ليس  الحسـن :  وابن  ويعقوب،  والنعمان،  الشـافعي،  وقال 
إقامة. وال 

على  األجر  في  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد(١) :  وقال 
ال  إنه  قولهم :  بعـض  وفي  الطاعة.  من  ألنـه  مضى؛  ما  يشـبه  ما  بحسـب  األذان 

وسيلة. أو  فريضة  الطاعة  تلك  كانت  الطاعة،  على  أجرًا  يأخذ  أن  يجوز 

الطاعة؛  على  الوسيلة  على  األجرة  يأخذ  أن  بأس  ال  إنه  قولهم :  بعض  وفي 
لمعنى  عليه  واجبًا  األذان  يكـن  لم  إذا  يعمله،  أن  عليـه  بواجب  ليـس  ذلـك  ألن 
قولهم  في  أعلم  وال  االختالف،  معنى  فيه  خرج  المسجد،  هذا  عمارة  من  يلزمه 

قال  كما  الرأي  أصحاب  بعض  وقال  الوالء.  على  به))  يأتي  الشريعة :  قاموس  ((في  يأتي  حتى 
وابن  ويعقوب،  والنعمان،  الشـافعي،  وقال  يجزيه.  أذانه  على  ومضى  يفعل  لم  وإن  الشـافعي، 

إقامة.  وال  أذان  العبيد))  على  فعله  في  ..ليس  الشرع :  بيان  ((في  العيد  في  ليس  الحسن : 
األذان.  يكمل  أن  قبل  عقله  على  غلب  من  مسألة  على  تعليقًا  سعيد  ألبي  أجد  (١) لم 

=
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إن  وأنه  واللوازم،  الفرائض  من  بها،  القيام  يلزم  طاعة  على  أجرة  أخذ  إجـازة  لـه 
التوبة. مع  ذلك  رد  عليه  وكان  يسعه،  لم  ذلك  فعل 

وكان  ذلك،  يسـعه  لم  فيها  يختلف  ال  معصية  علـى  أجرًا  أخـذ  إن  وكذلـك 
قولهم. معنى  في  التوبة  مع  رده  عليه 

لمعنى  المسلمين،  على  اإلمام  منه  فأجرى  فضل،  اهللا  مال  بيت  في  كان  وإن 
 /٢١/ فال  إقامة؛  أو  أذان  من  اإلسـالم،  مصالح  من  بشـيء  قيامهم  في  ضعفهم 
فضل،  فيه  كان  إذا  اهللا،  مـال  بيـت  في  لهم  ذلـك  ألن  ؛  ـ عنـدي ـ  بذلـك  بـأس 
بها  يحيى(١)  التي  الدولة  إقامة  بعد  اإلسالم  مصالح  في  اهللا  مال  بيت  فضل  وإنما 

الباطل(٢). بها  ويموت  الحق 

يجيء.  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٣٦/١٩ - ٣٨ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٢١/١١ - ٢٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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صالة  كل  دخـول  عنـد  النيـة  إحـداث  بـاب ؟؟ -]   (٥/٢ [(م ٣٧٨ - ٣٧٩، 
نافلة(١) : أو  كانت  فريضة  المرء  يريدها 

  y   x   w ﴿ ذكره :  جل  اهللا  قـال  اإلشـراف) :  كتاب  (من  [* ش] : 
البيت  من  خرج  «لما  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبـت   .(١٤٤ (البقـرة :   ﴾{    z
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وثبت  القبلة(٣)».  وقال :  هذه  القبلة(٢)،  قبـل  في  ركعتين  ركـع 

بالنية(٤)». « األعمال  قال : 
ال  الصالة  أن  علـى  العلم  أهل  مـن  عنه  يحفـظ  مـن  كل  وأجمـع  [م ٣٧٨] 

بالنية. إال  تجزئ 
للصالة،  النية  فيه  يحدث  أن]  [يجـب  الذي  الوقت  في  واختلفـوا  [م ٣٧٩] 

اإلشراف.  كتاب  في  موجود  غير  وهو   ،(٧١/٣) األوسط  كتاب  من  (١) العنوان 
..في  الشريعة :  وقاموس  الشرع  وبيان   (٦٧/٣) األوسط  كتاب  وفي  اإلشراف.  كتاب  في  (٢) هكذا 

الكعبة.  قبل 
الكعبة.  هذه  الشرع :  بيان  (٣) في 

األوسـط  وفي  بالنيات.  الشـرع :  بيـان  وفي  الشـريعة.  وقامـوس  اإلشـراف  كتـاب  فـي  (٤) هكـذا 
بالنية.  األعمال  إنما   : (٧١/٣)
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وحكي  بعده.  يكون  وال  التكبير  يتقدم  ال  التكبير  مع  يكون  يقول :  الشافعي  فكان 
جائزة. فالصالة  تقّدمت  [قد]  النية  إال  له  نية  وال  كبَّر  إذا  قال :  أنه  النعمان  عن 

للُسنَّة. موافق  ألنه  أقول؛  الشافعي  بقول  أبو بكر :  قال 
تجوز  ال  إنه  هذا :  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ما  يشـبه  ما  قولهم  معاني  في  يخرج  وكذلك  األعمال.  وكذلـك  بالنيـة،  إال  الصـالة 
والتمام  الصالة،  في  الدخول  مـع  إال  نافعة  النية  تكون  ال  أنه  الشـافعي :  عن  حـكاه 
أول  أنها  اتفاقهـم  بمعانـي  اإلحرام  تكبيـرة  وهـي  فراغهـا(١)،  أو  أدائهـا  إلـى  عليهـا 
أو  ذلك،  ذكر  إذا  عندنا،  القول  من  صحيح  فهو  فيها،  الداخلة  الصالة  من  الفرائض 
وال(٢)  النية،  باعتقـاد  إال  العمل  بـه  يثبت  لم  الصالة؛  فـي  الدخول  عند  ببالـه  خطـر 
معاني  في  فيخـرج  ذلك  مع  النية  اعتقـاد  نسـي  إذا  وأما  ذلك.  معانـي  فـي  يختلـف 
الالزمة،  األعمال  في  المتقدمة  نيته  على  وأنه  المؤمن،  عن  مرفوع  النسيان  أن  االتفاق 
في  فدخوله  عليـه  والثبـوت(٣)  ذلك  تجديد  ومذهبـه  اعتقـاده  في  ذلك  ذكـر  ومتـى 
ـ عندي ـ  يخرج  هذا  وعلى  التجديـد،  نسـيان  على  له  ثابت  النية  تقدم  على  العمـل 
العمل  استحال  غيره  اعتقد  أو  يعتقده،  فلم  ذلك  ذكر  إذا  وأما  النعمان،  عن  حكاه  ما 

بها(٤). إال  تتم  وال  بالنيات،  األعمال  ألن  ينفع؛  ولم  االتفاق  معاني  في  ـ عندي ـ 

اليدين : رفع  باب ١ -]   (٦/٢ [(م ٣٨٠ - ٣٨١، 
كان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  العلم  أهل  يختلف  لـم  (ومنـه) :  [م ٣٨٠]  [* ش] : 

الصالة. افتتح  إذا  يديه  يرفع 

وفراغها.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
إلخ.  االتفاق..  معاني  في  فيخرج  ذلك،  مع  النية  باعتقاد  ..إال  الشرع :  بيان  (٢) في 

إلخ.  عليه..  والثبوت  النسيان  ذلك  تجديد  ..ومذهبه  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
 .٢٤٣/١٨ - ٢٤٤ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٢٣/١٠ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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ففي  الصالة؛  افتتـاح  عند  إليه  ترفـع(١)  الذي  الحـد  فـي  واختلـف  [م ٣٨١] 
حتى  كّبر  حين  الصالة  افتتح  لما  يديه  «رفع  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عباس  ابن  حديث 

وإسحاق. وأحمد،  الشافعي،  الحديث  بهذا  وقال  منكبيه».  حذاء  يداه  تكون 
الصالة  افتتح  لما  يديه  «رفع  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  حجر  وائل بن  حديث  وفي 

العلم. أهل  من  أناس  بهذا  وقال  أذنيه».  حاذا  حتى 
شـاء  وإن  المنكبين،  إلى  يديه  رفع  شـاء  إن  الحديث :  أصحاب  بعض  وقال 

حسن(٢). مذهب  وهذا  األذنين.  إلى 
أميل. عمر  ابن  حديث  إلى  وأنا(٣)  أبو بكر :  قال 

ـ :  ـ عندي  يخرج  أصحانـا  قول  من  االتفاق  معانـي   /٩١/ أبو سـعيد(٤) :  قـال 

اليد.  يرفع  الشرع :  بيان  (١) في 
الحسن.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

قاموس  وفي  أميـل.  عباس  ابن  أراد  أنـه  معنا  عمر  ابن  حديـث  إلى  ..وأتى  الشـرع :  بيـان  (٣) فـي 
أميل.  عباس  أنه  أراد  أنه  معنا  عمر  ابن  حديث  إلى  وأبي،  الحسن،  مذهب  ..وهذا  الشريعة : 

معي  أبو سـعيد :  قال   [١٧٥/٢ م ٦١٨،   ،١٥ [باب  العيد  تكبيرات  في  اليدين  رفع  بـاب  (٤) وفـي 
العيدين،  وتكبير  اإلحـرام  تكبيرة  عنـد  اليدين  رفع  بتـرك  أصحابنا  قول  معاني  فـي  يخـرج  أنـه 
العبث  موقع  واقع  ذلك  وإن  فعله،  عن  وينهون  ذلك،  بترك  ويأمرون  كلها  الصالة  تكبيـر  وفـي 
بيان  الصالة.[الكندي :  في  والخشـوع  السـكون  من  بغيره  والمأمور  له،  معنى  وال  الصالة،  في 

.[٢٦٩/١٩ - ٢٧٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٥٢/١٥ الشرع، 
معي  أبو سعيد :  قال  م ٨٨٩ - ٨٩٠]  [باب٥٢،  الجنازة  على  التكبير  في  اليدين  رفع  باب  وفي 
في  التكبير  فـي  أيديهم  يرفعون  ال  إنهم  االتفـاق :  بمعنى  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخـرج  أنـه 
بمعنى  ذلك  كراهية  ـ عندي ـ  ويخرج  بـه،  يأمرون  وال  ذلك،  جميع  في  الجنائز  علـى  الصـالة 
[ليقتدي]  أيديهم  رفعوا  فإذا  الجنازة.  صالة  معنى  ثبوت  على  ذلك  في  عذر  من  إال  اليدين  رفع 
هي  وإنما  بالحدود،  فصول  وال  سـجود،  وال  ركوع  فيها  ليس  ألنه  التكبير،  في  ببعض  بعضهم 
لهذا  فعلوا  فإن  التكبير؛  يسـمع  ال  من  وفيهم  كثيرًا  الناس  كان  فربمـا  واحد،  صعيد  فـي  تكبيـر 
خاصة.[الكندي :  الجنازة  صالة  في  بالحسـن  أشـبه  ـ عندي ـ  ذلك  كان  يشـبهه  لما  أو  المعنى 

 .[٢٢٣/٣١ - ٢٢٤ المصنف،  الكندي :   .١٤٣/١٦ - ١٤٤ الشرع،  بيان 
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أعلم  وال  التكبير،  من  غيره  وال  االفتتاح  عند  الصالة  في  اليدين(١)  رفع  يرون  ال  إنهم 
وأما  الصالة.  معانـي  غير  لمعنى  إال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  عـن  اليدين  رفع  معنى  أثبتـوا  أنهـم 
في  قولهم  من  يوجد  ما  وأثبت  قولهم،  معاني(٢)  في  يخرج  أعلم  فال  الصالة  لمعنى 
حذاء  الصالة  في  بيديه(٣)  المصّلي  يجاوز  أن  نهى  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ذلك  في  التوسع 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص(٤). عن  ثبت  بما  عنهم  يوجد  ما  أوسع  وهذا  أذنيه.  بهما  يجاوز  أو  أذنيه 

الصالة : الفتتاح  التكبير  باب ٢ -]   (٧/٢ - ٨ [(م ٣٨٢ - ٣٨٤، 
لرجل :  «إذا  قـال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  اإلشـراف :)  كتاب  (من  [* ش] : 
أنه  اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  نبي  عن  شـتى  وجوه  من  األخبار  وجاءت  فكبر».  الصالة  إلـى  قمـت 

بالتكبير». الصالة  «افتتح 
عاقد  أنه  بالتكبير،  للصالة  أحرم  مـن  أن  على  العلم  أهل  وأجمـع  [م ٣٨٢] 

فيها. داخل  لها 
وطاووس،  مسعود،  عبد اهللا بن  فكان  ذلك؛  وجوب  في  واختلفوا  [م ٣٨٣] 
أن  يرون  وإسـحاق(٥)  ثور،  وأبو  والشـافعي،  الثوري،  وسـفيان  ومالك،  وأيـوب 
والحديث،  القديم  في  العلم  أهل  عـوام  قول  هذا  وعلى  الصالة،  افتتاح  التكبيـر 
ذكر  إذا  يقول :  الحكم  وكان  بالتكبير.  الصالة  تفتتح  [أن]  الُسنَّة  أن  يختلفون  ال 
الرجل  في  قال :  أنه  ويعقوب  النعمـان،  عن  وحكي(٦)  يجزيه.  التكبيـر  مـكان  اهللا 

لليدين. الرفع  الشريعة :  قاموس  (١) في 
معنى.  الشريعة :  قاموس  (٢) في 
يديه.  الشريعة :  قاموس  (٣) في 

 .٢٧٠/١٩ - ٢٧١ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٩١/١١ - ٩٢ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
هارون.  وإسحاق بن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٥) في 

النعمان.  عن  يعقوب  وحكى  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٦) في 
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لم  لي  اغفر  اللهـم  قال :  وإن  يجزئـه(١)  قـال :  اهللا،  إال  إله  بـال  [الصـالة]  يفتتـح 
وقد  التكبير،  يحسـن  كان  إذا  يجزئه  ال  يعقـوب :  وقال  محمد.  قال  وبـه  يجـزه. 
ورفع  بالنية،  الصـالة  افتتح  رجل  عن  سـئل  أنه  ثالثًا  قوًال  الزهري  عـن  روينـا(٢) 

يجزئه. قال :  يديه 
ولم  وكبَّر  فهلَّل  القراءة  أحسـن  من  أن  يختلفون  أعلمهم  وال  أبو بكر :  قـال 
مكان  يجزئه  ال  يقول :  أن  له  فالالزم  مذهبه  هذا  كان  فمن  فاسدة،  صالته  أن  يقرأ 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت  [وبما]  غيرها.  القراءة  مكان  يجزئ  ال  كما  غيره،  التكبير 

نقول.
وأصحابه  الشافعي،  فكان  بالفارسية؛  الصالة  يفتتح  فيمن  واختلفوا  [م ٣٨٤] 
قال  العربية.  أحسن  إذا  بالفارسية  يكبِّر  أن  يجزئ  ال  يقولون :  ومحمد  ويعقوب، 

يجزئه. العربية  يحسن  وهو  بها  وقرأ  بالفارسية  الصالة  افتتح  إن  النعمان : 
به  علَّم  ما  وخالف  به،  اهللا  أمر  ما  خالف  ألنه  ذلك؛  يجزئه  ال  أبو بكر :  قال 
أحدًا  أن  نعلم  وال  المسـلمين،  جماعات   /٧٧/ قال  ما  وخالف  أمته،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

قاله. ما  على  وافقه 
افتتاح  يجوز  ال  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
عندهم  ويخرج  اهللا،  ذكر  من  ذلك  بغير  يجوز  وال  بالتكبير،  إال  لإلحرام  الصالة 
قدر  إذا  فيها  اختالف  وال  خالفها،  يجوز  ال  ثابتة  وُسنَّة  محكمة،  فريضة  ذلك  أن 
نفسا  اهللا  يكلف  فال  ذلك  على  يقدر  لم  إذا  وأما  يقولها،  أن  أحسنها  إن  عليها(٣)، 
أنه  فمعي  لمعنـى؛  المصّلي  ذلـك  على  يقدر  لم  إذا  التكبيـر  وبعـد  وسـعها،  إال 

إلخ.  وإن..  التكبير.  يحسن  كان  إذا  يجزئه  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
روي.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

إلخ.  يقولها..  أن  قدر  إذا  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
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والتكبير  التهليل  يحسن  لم  وإن  التهليُل،  اهللا  ذكر  من  بالتكبير  المعنى  أشبه  يخرج 
يقوم  قيل :  أنه  ـ عنـدي ـ  مما  ذلك  وأشـباه  أعظم،  واهللا  أجّل،  اهللا  قولـه :  فمثـل 

لمعنى. يطق  لم  أو  التكبير،  معرفة  عدم  إذا  التكبير  مقام 
أحسن  إذا  بالعربية  إال  ذلك  يجوز  ال  إنه  قولهم :  بعض  في  يخرج  أنه  ومعي 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  اهللا  أرسـل  وبذلك  والفريضـة،  الُسـنَّة  ألنها  لـه؛  القائل  وأطاقـه  ذلـك 
فال  ذلك  يطق  لم  لمـن  إال  العربية،  على  تخـرج  شـريعته  فجميع  عربي،  بلسـان 
فتكبيرة  بالعربية  التكبير  يطيق  ال  أن  بعد  أنه  ومعي  وسـعها،  إال  نفسـًا  اهللا  يكلف 
إال  بالعربية،  هللا  الذكر  من  غيره  إلى  التكبير  إحالة  عن  ـ عندي ـ  أشبه  بالفارسية 
وكذلك  فيه،  واالجتهـاد  ذلك  تعليم  وعليـه  بالعربية،  إال  يجـوز  ال  فإنـه  القـرآن 

الصالة(١). في  اللوازم  من  الشريعة  جميع 

اإلحرام : تكبير  نسي  من  باب ٣ -]   (٨/٢ - ٩ [(م ٣٨٥، 
فقالت  اإلحـرام(٢)؛  تكبيرة  ينسـى  الرجـل  فـي  واختلفـوا  (ومنـه) :  [* ش] : 
عبد الرحمن،  [أبـي]  وربيعة(٣) بـن  النخعـي،  قـول  هذا  اإلعـادة،  عليـه  طائفـة : 
واختلف  ثور،  وأبي  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  الثوري،  وسـفيان  ومالك، 
قال :  أنه  عنه  وحكي  يجزئه،  ال  قال :  أنه  عنه  فحكي  أبي سليمان،  حماد بن  عن 

الركوع. تكبيرة  تجزئه 
المسـيب،  سـعيد بن  قول  هذا  الركـوع،  [تكبيـرة]  تجزئـه  طائفـة :  وقالـت 

واألوزاعي. والحكم،  [والزهري]  وقتادة  البصري،  والحسن 

 .١٨٨/١٩ - ١٩١ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧٧/١١ - ٧٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
االفتتاح.  تكبيرة  الشرع :  وبيان   (٧٨/٣) األوسط  كتاب  وفي  اإلشراف.  كتاب  في  (٢) هكذا 

إلخ.  وربيعة..  وإبراهيم،  ..النخعي،  الشرع :  بيان  (٣) في 
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صحيح. األول  القول  أبو بكر :  قال 
األول  القول  معنى  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
على  اإلحرام  تكبيرة  ترك  يجزئ  ال  إنه  قولهم :  من  االتفاق  معنى  يشبه  ما  بمعنى 

نسيان(١). وال  عمد، 

االفتتاح  تكبيرة  بها  ينوي  اإلحرام  تكبير  كّبر  من  باب ٤ -]   (٩/٢ [(م ٣٨٦، 
والركوع :

تكبيرة  فيكّبر  ركوعـًا  القوم  يـدرك  الرجل  فـي  واختلفـوا  (ومنـه) :  [* ش] : 
وبه  ثابت،  وزيد بن  عمر،  ابن  عن  [ذلك]  روينا  يجزئه،  طائفة :  فقالـت  واحـدة؛ 
وإبراهيم  البصـري،  والحسـن  أبي ربـاح،  وعطاء بن  المسـيب،  سـعيد بن  قـال 

[ومالك]. الثوري،  وسفيان  والحكم،  مهران  وميمون بن  النخعي، 
هذا  الركوع،  وتكبيرة  االفتتاح  تكبيرة  تكبيرتين  إال  يجزئه  ال  طائفة :  وقالـت 
قال  وبه  تكبيرتين،  يكّبر  عبد العزيز :  عمر بن  وقال  أبي سـليمان،  حماد بن  قول 
قال  وبه  عنـده،  يجزئه  االفتتـاح  بها  ينـوي  تكبيـرة  كّبـر  وإن(٢)   /٧٨/ الشـافعي 

إسحاق.
تكبيرة  كّبر  إن  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
قول  فعلى  االختالف؛  معنى  الركوع  وال  اإلحرام  بها  يرد  لم  النسيان  معنى  على 
ترك  يفسـد  ال  إنه  يقول :  من  وقـول  النية.  لتقدم  يثبـت  اإلحـرام  إن  يقـول :  مـن 
قد  ألنه  الصـالة(٣)؛  وتتم  يجزئـه  فإنه  النسـيان؛  على  الصـالة  تكبير  مـن  تكبيـرة 

 .٧٨/١١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  تكبيرة..  يكبر  أن  الشرع :  بيان  (٢) في 

صالته.  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
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تكبيرة  ترك  يفسد  وال  غيرها،  ينوي  أو  النية  يصرف  لم  إذا  اإلحرام  تكبيرة  وقعت 
ويعجبني  مضى،  ما  معنى  على  بالنية  إال  يجزئ  ال  إنه  القول :  بعض  ففي  الركوع؛ 

النسيان. عند  األول  القول 
لذلك  ذاكر  وهو  اإلحرام  تكبيرة  إلى  يقصد  ولم  النسيان  غير  على  كان  وإن 
ولو  النية،  غير  على  هـذا  ـ عندي ـ  ويخرج  صالته،  من  ذلك  يبطل  أنـه  فعنـدي 
أن  العمد؛  على  الركوع  تكبيـرة  ترك  على  اإلحرام  تكبيرة  النسـيان  على  له  ثبـت 
أن  فعندي  بها  وركع  اإلحرام  بها  يريد  التكبيرة  هذه  كّبر  هو  فإن  فاسـدة،  صالته 
من  تكبيرة  تـرك  إذا  يقول(١) :  مـن  قول  على  إال  قولهم،  معنـى  في  تامـة  صالتـه 
الركوع  بهـا  يريد  كّبرها  وإن  صالتـه،  فسـدت  متعمـدًا  أو  ناسـيًا  الصـالة  تكبيـر 
أراد  وإن  هذا،  وال  هذا  له  يثبت  وال  مسـتحيالً،  قولهم  معنى  فـي  كان  واإلحـرام 
تقوم  ال  أصحابنا،  قـول  في  فاسـدة  ـ عندي ـ  صالته  كانت  الركوع  تكبيـرة  بهـا 

اإلحرام(٢). بتكبيرة  إال  الصالة 

القراءة : وبين  االفتتاح  تكبيرة  بين  الدعاء  باب ٥ -]   (١٠/٢ [(م ٣٨٧، 
وعبد اهللا بن  الخطاب،  عمر بن  عن  روينا  ـ :)  أحسب  فيما  ـ  (ومنه  [* ش] : 
تبارك  وبحمدك،  اللهم  «سبحانك  الصالة :  افتتحا  إذا  يقوالن  كانا  أنهما  مسـعود 
الثوري،  [سـفيان]  قال  وبه   /٢٦٠/ غيرك(٣)».  إله  وال  جـدك،  وتعالى  اسـمك، 

الرأي. وأصحاب  وإسحاق،  وأحمد، 
أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  أبي طالب  علّي بن  عن  روينا  بالذي  يقول  الشافعي  وكان 
السـماوات  فطر  للذي  وجهي  وجهـت  قال :  ثـّم  كّبـر،  الصـالة  افتتـح  إذا  «كان 

إلخ.  يقول..  من  قول  على  ال  قولهم،  على  ..تامة  الشريعة :  قاموس  (١) في 
 .١٩١/١٩ - ١٩٢ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧٨/١١ - ٧٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

دونك.  غيرك  إلٰه  وال  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
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هللا  ومماتي  ومحياي  ونسكي  صالتي  إّن  المشركين،  من  أنا  وما  حنيفًا  واألرض 
أنت  اللهم  المسـلمين،  أول  وأنـا  أمـرت  وبذلك  لـه  شـريك  ال  العالميـن،  رب 
فاغفر  بذنبي،  واعترفت  نفسـي،  ظلمُت  عبدك،  وأنا  ربي  أنت،  إال  إله  ال  الملك 
األخالق،  ألحسـن  واهدني  أنت،  إال  الذنوب  يغفـر  ال  فإنه  جميعًا،  ذنوبـي  لـي 
إال  سيئها  عني  يصرف  ال  سيئها،  عني  فاصرف(٢)  أنت،  إال  ألحسنها  يهدي  ال(١) 
بك  أنا(٣)  إليـك]،  ليس  [والشـر  يديك،  في  كله  والخير  وسـعديك،  لبيك  أنـت، 

إليك». وأتوب  أستغفرك  وتعاليت،  تباركت  وإليك، 
ويقرأ(٤) :  يكّبر  أن  يرى  كان  ذلك،  من  شيء  يقال]  [أن  يرى  ال  مالك  وكان 

.(٢ (الفاتحة :   ﴾)   (    '    & ﴿
لم  وإن  أميل،  علّي  حديث  إلـى  وأنا  يجزيه،  قال  ذلك  أي(٥)  أبو بكـر :  قـال 

سهو. سجود  وال  عليه،  شيء  فال  يفعل 
إنه  أصحابنا :  قـول  من  االتفاق  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
إلى  إحرامها  لدن  من  غيره،  وال  هـذا،  من  بشـيء  دعاء  الفريضة  صالة  في  ليـس 
والتسـبيح  والسـجود،  والتكبير،  مواضعها،  في  القراءة  إال  فيها  يقال  وال  تمامها، 
بما  ـ  قولهم  معاني  في  يخـرج  كله  وهذا  موضعها،  في  والتحيات  موضعـه،  فـي 

اإلحرام. تكبيرة  قبل  للصالة  التوجيه  إن  ـ :  االتفاق  يشبه 

وال.  الشريعة :  وقاموس   (٨١/٣) األوسط  كتاب  وفي  اإلشراف.  كتاب  في  (١) هكذا 
يصرف  ال  سيئها،  عني  واصرف  الشريعة :  وقاموس  األوسـط  وفي  اإلشـراف.  كتاب  في  (٢) هكذا 

إلخ.  سيئها.. 
بك.  أنا  إليك  الشريعة :  قاموس  (٣) في 

قاموس  وفي  إلخ.  ويقـول..  يكّبر   : (٨٦/٣) األوسـط  كتاب  وفي  اإلشـراف.  كتاب  في  (٤) هكـذا 
إلخ.  فيقول..  يكّبر  الشريعة : 

إلخ.  عليه..  بأس  فال  شيئًا  ذلك  من  يقل  لم  وإن  يجزيه...أميل،  ذلك  إن  الشريعة :  قاموس  (٥) في 
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يشـبهه  وما  التوجيه  إن  قولهم :  معاني  في  يخرج  مما  هو  يذكر  الـذي  وهـذا 
«سـبحانك  قوله :  وهو  اإلحرام،  تكبيرة  قبل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن   /٢٦١/ يثبت  الـذي 
يجزي  هذا  وإن  غيرك»(١)،  إله  وال  جـدك  وتعالى  اسـمك  تبارك  وبحمدك  اللهم 

   y    x    w    v  ﴿ إبراهيـم ملسو هيلع هللا ىلص :  توجيـه  التوجيـه،  مـن  سـواه  عمـا 
.(٧٩ (األنعام :   ﴾¢    ¡ ے       ~    }|     {  z

ـ  األول  وهو  ـ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  توجيه  بعد  به(٢)  يأمرون  إنهم  قولهم :  معاني  وفـي 
يفعل  لم  وإن  ذلك،  معه  يجزيه  ثم  إبراهيم،  توجيه  ذلك  إلى  المصّلي  يضيف  أن 

تامة. فصالته  ذلك 
قولهم :  أكثر  ففي  التعمد؛  على  إليه  المضاف  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  التوجيه  ترك  وإن 
فيه  مختلف  أنه  فمعي  النسـيان  على  تركه  وإن  اختالف.  وفيه  اإلعـادة.  عليـه  إن 

عليه(٣). اإلعادة  إن  أكثره :  وفي  قولهم،  من 

القراءة : قبل  الصالة  في  االستعاذة  باب ٦ -]   (١١/٢ - ١٢ [(م ٣٨٨ - ٣٨٩، 
  p    o   n   m﴿ تعالى :  اهللا  قال  اإلشراف) :  كتاب  (من  [* ش] : 
أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديث  وجـاء   ،(٩٨ (النحـل :   ﴾t   s   r   q
وجاء  ونفثه»،  ونفخه  همزه  من  الشيطان(٤)  من  بك  أعوذ  إني  «اللهم  يقول :  كان 

قال  من  حجة  باب  الصالة،  كتاب  مسـلم،  (صحيح  موقوفًا  الخطاب  عمر بن  عن  مسـلم  (١) رواه 
وغيرهما  ـ  له  واللفـظ  ـ  والنسـائي  أبو داود  ورواه   .(٢٩٩/١ رقم ٣٩٩،  بالبسـملة،  يجهـر  ال 
االفتتاح  رأى  من  باب  الصالة،  كتاب  أبي داود،  (ُسـنن  مرفوعًا  وغيره  الخدري  أبي سـعيد  عن 
آخر  نوع  باب  االفتتاح،  كتاب  النسـائي،  ُسـنن   .٢٠٦/١ رقم ٧٧٥،  بحمدك،  اللهم  بسـبحانك 

 .(١٣٢/٢ رقم ٨٩٩،  القراءة،  وبين  الصالة  افتتاح  بين  الذكر  من 
زائدة.  (به)  كلمة  (٢) لعل 

 .٢٦٠/١٩ - ٢٦٢ الشريعة،  قاموس  (٣) السعدي : 
ونفثه.  ونزعه  ونفخه  همزه  من  الرجيم  الشيطان  ..من  الشريعة :  قاموس  (٤) في 
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الرجيم». الشيطان  من  باهللا  «أعوذ  القراءة :  قبل  يقول  كان  أنه  عنه  الحديث 
الرجيم»،  الشيطان  من  بك  أعوذ  إني  «اللهم  يقول :  عمر  ابن  وكان  [م ٣٨٨] 
واألوزاعي  الثـوري،  سـفيان   /٩٧/ الصـالة  فـي  االسـتعاذة  يـرى  كان  وممـن 

الرأي. وأصحاب  وإسحاق،  وأحمد،  [والشافعي] 
البصري،  الحسـن  فكان  ركعة،  كل  فـي  االسـتعاذة  في  واختلفـوا  [م ٣٨٩] 
في  يستعيذ  أن  يجزئه  يقولون :  الثوري  وسـفيان  أبي رباح،  وعطاء بن  والنخعي، 

ركعة. أول(١) 
سـيرين.  ابن  قال  كذلك  ركعـة  كل  في  يسـتعيذ  أن  وهـو :  ثان،  قـول  وفيـه 
القراة  قبل  ركعة  كل  في  ـ  االسـتعاذة  يعني  ـ  قاله  إن  قيل  وقد  الشـافعي :  [وقال 
وكان  ركعـة](٢).  أول  فـي  به  أمري  الصـالة  من  شـيء  في  بـه  آمـر  وال  فحسـن، 

يقرأ. ثم  يكّبر،  مالك :  وقال  تعوذًا(٣).  اإلمام  خلف  يرى  ال  الثوري  سفيان 
معنى  ثبـوت  أصحابنا :  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معـي،  أبو سـعيد :  قـال 
فريضة  إنها  قولهم :  بعض  وفي  قولهم.  من  االتفاق  لمعاني  الصالة  في  االستعاذة 
ففي   (٩٨ (النحـل :   ﴾t   s   r   q   p    o   n   m﴿ اهللا :  لقـول 

ُسنَّة. إنها  قولهم :  بعض  وفي  واجب،  الصالة  في  هذا  إن  قولهم :  بعض 
ال  واحدة  مرة  صـالة  كل  في  إنها  قولهم :  مـن  االتفاق  معاني  فـي  ويخـرج 
اإلحرام،  بعد  والقراءة  اإلحـرام،  قبل  االسـتعاذة  إن  قولهم :  بعض  وفي  غيرهـا، 
كان  قولهم  في  ذلك  وسـواء  اإلحرام،  بعد  القراءة  قبل  إنها  قولهم :  بعـض  وفـي 

ركعة.  كل  ..في  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
 .٨٩/٣ األوسط،  من  زيادة  المعكوفين  بين  (٢) ما 

خلف  يرون  ال  والثـوري  الشـافعي،  وكان  سـيرين.  ..ابن  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٣) في 
إلخ.  مالك..  وقال  تعويذًا))  القاموس :  ((في  تعوذًا  اإلمام 
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القراءة  يثبت  من  قول  على  إمام،  خلف  أو  وحده،  يصّلي  أو  إمام،  غير  أو  إمامًا، 
االستعاذة(١). في  ثابت  قولهم  في  كله  فذلك  اإلمام،  خلف 

الصالة : في  الشمال  على  اليمين  وضع  باب ٧ -]   (١٢/٢ - ١٣ [(م ٣٩٠ - ٣٩١، 
دخل  إذا  بيمينه  شماله  يأخذ  «كان  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  (ومنه) :  [* ش] : 

الصالة». في 
عن  ذلك  وحكي  وإسـحاق،  وأحمد،  مالك،  الحديث  بهذا  وقـال  [م ٣٩٠] 

الرأي. أصحاب  واستحبه  الشافعي، 
والحسـن  الزبير،  ابن  عنه  ذلك  روينا  فممن  اليدين،  إرسـال  جماعـة  ورأت 

النخعي(٢). وإبراهيم  البصري، 
عن  فروينا  البدن؛  من  اليد  عليه  توضع  الذي  المكان  في  واختلفوا  [م ٣٩١] 
وأحمد بن  جبير،  سـعيد بن  وقال  صدره.  على  وضعها  أنه  أبي طالـب  علّي بـن 

السرة. تحت  كان  إن  بأس  ال  وقال :  السرة.  فوق  حنبل : 
أبي طالب،  علّي بن  عن  ذلـك  وروي  السـرة.  تحت  توضع  طائفة :  وقالـت 

وإسحاق. الثوري،  سفيان  قال  وبه  مجلز،  وأبي  والنخعي،  هريرة،  وأبي 
الصالة  في  اإلرسال(٣)  ثبوت  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أبو سعيد :  قال 
من  بها  القيـام  بمعاني  إال  والعمـل،  فيهـا  الحـركات  وتـرك  األعضـاء،  لجميـع 

 .٢٨٢/١٩ - ٢٨٣ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٩٧/١١ - ٩٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
والحسـن  الزبير،  عبد اهللا بن  يديه  يرسـل  كان  أنه  عنـه  روينا  فممـن   : (٩٢/٣/) األوسـط  (٢) فـي 
واضعًا  يصّلي  رجالً  رأى  جبير  سعيد بن  أن  وروي  سيرين،  وابن  النخعي،  وإبراهيم  البصري، 

بينهما.  ففرق  فذهب  األخرى  على  يديه  إحدى 
الترسل.  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
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اللباس  صالح  من  صالحهـا،  معاني  من  فيها  يدخل  ومـا  وسـجودها،  ركوعها، 
ذلك. وأشباه  لها، 

المعنيين :  بأحد  وواقع  معانيها،  من  خارج  والفعل  الحركات  من  ذلك  وسائر 
يخرج  عبثًا  وإما  الُسـنَّة.  جاءت  بذلك  للصالة،  مفسد  فذلك(١)  ممنوعًا،  عمالً  إما 

عنه(٣). النهي  ويأتي  الصالة،  يفسد(٢)  إنه  قولهم :  أكثر  معاني  من 

الصالة : في  االلتفات  كراهة  باب ٨ -]   (١٣/٢ [(م ٣٩٢، 
االلتفات  في  قال  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  اإلشـراف) :  كتاب  (ومن  [* ش] : 

العبد». صالة  من  يختلسه(٤)  اختالس  /٦٥/  «هو  الصالة :  في 
طائفة :  فقالت  الصـالة؛  في  الملتفت  علـى  يجب  فيمـا  واختلفـوا  [م ٣٩٢] 
في  االلتفات  قالت :  أنها  عائشـة  عن  هذا  وروي  عليه،  إعادة  وال  صالته  ينقض 
الصالة.  االلتفات  يقطع  ال  عطاء :  وقال  جبير.  سعيد بن  قال  وبه  نقص(٥)،  الصالة 
يمينه  عن  تأمل  من  الحكم :  وقال  واألوزاعي.  الرأي  وأصحاب  مالك،  قال  وبه 
التفت  إذا  أبو ثور :  وقال  صالة.  له  فليس  يعرفه  حتى  شماله  عن  أو  الصالة  في 
إذا  أنه  البصـري  الحسـن  عن  وروينا  واسـتقبل،  لصالته  مفسـدًا  كان  كلـه  ببدنـه 
في  مضى  وشماله  يمينه  عن  التفت  وإن  [صالته]،  استقبل  القبلة  الرجل  استدبر 

صالته.
حسن. الحسن  قاله  الذي  أبو بكر :  قال 

ذلك.  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  الصالة..  تفسد  أن  ..قولهم  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .٢٧١/١٩ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٩٢/١١ - ٩٣ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
العبد.  صالة  من  اهللا  لعنه  الشيطان  اختلسه  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 

المعجمة.  بالضاد  ـ  نقض  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٥) في 
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معاني  من  هذا  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
باإلقبال  ويؤمر  الصالة،  في  االلتفات  مكروه  إنه  قولهم :  أكثر  ولعل  االختـالف، 
وإقصار  حياله(١)،  من  دونه  فيما  السـجود  موضع  إلى  فيها  النظر  ووضع  عليهـا، 

وشمال. يمين  عن  زايله  فيما  ذلك  فوق  عما  النظر 
نقض  إلى  بالمصّلي  يبلغ  ال  إنـه  قولهم :  أكثر  في  أنه  فمعي  االلتفـات  وأمـا 
معنى  ال(٢)  العمـل،  معنى  على  ذلك  منـه  يخرج  أو  بالقبلة،  يدبـر  لم  مـا  صالتـه 
يخرج  أنه  فمعي  مقامه؛  وقام  إليه  نفسه  صارفًا  العمل  معنى  في  ثبت  فإذا  العبث، 
فيه  فيخرج  العبث  معنـى  على  كان  إذا  وأما  يفسـد،  ذلك  إن  قولهم :  معاني  فـي 
أنه  فمعي  بالقبلة  أدبـر  إذا  وأما  الصالة.  إعادة  في  قولهـم  من  االختـالف  معانـي 

صالته. واستقبال  اإلعادة  عليه  إن  قولهم :  من  االتفاق  معاني  في  يخرج 
إذا  وكذلك  اإلعادة،  وعليه  فسـواًء،  عمدًا  أو  خطأً  ذلك  فعل  إن  أنه  وعندي 
اإلعادة(٣). عليه  أن  ـ عندي ـ  ذلك  فيشبه  عمدا  أو  خطأ  العمل  معنى  على  خرج 

الصالة : في  القراءة  باب ٩ -]   (١٤/٢ - ١٦ [(م ٣٩٣ - ٣٩٤، 
صالة  قال :  «ال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  اإلشـراف) :  كتاب  (ومـن  [* ش] : 

فصاعدًا». الكتاب  بأم  فيها  يقرأ  لم  لمن 
وعثمان(٤) بن  الخطـاب،  عمر بن  عـن  روينا  وقـد  أبو بكـر :  قـال  [م ٣٩٣] 
الكتاب،  فاتحة  بقراءة  إال  صـالة  ال  قالوا :  أنهم  جبير  وخوات بـن  أبي العـاص، 

الشريعة.  قاموس  في  موجودة  غير  حياله)  (من  (١) العبارة 
إلى.  الصواب :  ولعل  إال.  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

 .١١٨/٢٠ - ١١٩ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٦٥/١٢ - ٦٦ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
إلخ.  أنه..  جبير  وسعيد بن  العاص،  وعمرو بن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 
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بقراءة  أمر  أنه  عنه  روينا  وممن  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  مالك،  قول  وهذا 
عباس. وابن  هريرة،  وأبو  الخدري  أبو سعيد  الكتاب  فاتحة 

فيها  يقرأ  لـم  لمن  صالة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «ال  قـول  معنى  فـي  واختلفـوا  [م ٣٩٤] 
صّلى  من  فأما  وحده  صّلى  من  بذلك  خوطب  إنما  طائفة :  فقالت  القرآن»؛  بأم(١) 
وجماعة  عيينة  وسفيان بن  الثوري،  سفيان  قول  هذا  يقرأ،  أن  عليه  فليس  إمام  وراء 
بفاتحة  فيها  يقرأ  لم  لمن  صالة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «ال  قول  طائفة  وقالت  الكوفة.  أهل  من 
ويسمع  اإلمام،  فيه  يجهر  فيما  اإلمام  خلف  يصّلي  أن  إال  العموم،  على  الكتاب» 
 ﴾¯    ®    ¬     «    ª    ©﴿ تعالـى:  لقوله  يقرأ  ال  فإنه  قراءتـه 
فكبروا،  كّبر  فإذا  به  اإلمام [ليؤتم  جعل  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «إنما  وحديث   ،(٢٠٤ (األعراف : 
اإلمام  به  يجهر  فيما  اإلمـام]  خلف  يقرأ  ال  أن  مذهبه  وممن  فأنصتـوا».  قـرأ  وإذا 
به  يجهر  [ال]  فيما  خلفه  ويقرأ  يسمع،  لم  أو  اإلمام  قراءة   /١٠٤/ المأموم  سمع 
كان  وبه  وإسحاق،  وأحمد،  المبارك  وابن  الزهري،  المأموم؛  نفس  في  سرًا  اإلمام 
قوالن :  بالقرآن  اإلمام  فيه  يجهر  فيما  بمصر  وقال  بالعراق  وهو :  يقول،  الشافعي 
عنه  البويطي  وحكى  اإلمام،  بقراءة  ويكتفي  يقرأ،  ال  أن  واآلخر  يقرأ،  أنه  أحدهما 

جهر. وما  به  أسر  فيما  اإلمام  خلف  القراءة  يرى  كان  أنه 
الكتاب»  بفاتحة  [فيهـا]  يقرأ  لـم  لمن  صالة  قوله :  «ال  طائفـة :  وقالـت 
صّالها  الكتاب،  فاتحة  قراءة  ركعة  كل  في  المرء  على  ويجب  العموم،  على 
وفيما  اإلمام،  به  يجهر  فيما  اإلمام،  خلف  مأمومًا  أو  إمامًا  كان]  [أو  منفردًا 
أصحاب  من  وغيره  ثور،  وأبي  واألوزاعي،  عون  ابن  قول(٢)  هذا  به،  يجهر  ال 

الشافعي.

الكتاب.  بفاتحة  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
مذهب.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 
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أقول(١)(٢). وبه  أبوبكر :  قال 
ال  أن  بد  بالجهر(٣)  مطلقا  أصحابنـا  قول  معاني  في  يخرج  ال  أبو سـعيد :  قـال 
يخرج  فقد  اإلمام،  فيه  يجهر  وفيما  اإلمام  به  يسر  فيما  اإلمام  خلف  صّلى  من  يقرأ 
وحده،  اإلمام  خلف  به  يجهر  ال  فيما  العموم  على  الكتاب  بمعاني  قال  ما  معاني  في 
من  االختالف  بمعاني  الكتاب  بفاتحة  يقرأ  لم  فيمن  رخص  من  رخص  قـد  أنـه  إال 
ذلك  له  يستحب  وبعض  الكتاب،  بفاتحة  القراءة  المأموم  على  يرى  فبعض  قولهم، 
اإلنصات  عليه  ويرى  ذلك،  لـه  يرى  ال  وبعض  أجزأه،  يفعل  لـم  وإن  يفعـل،  أن(٤) 
 ،﴾±    °    ¯    ®    ¬     «    ª    ©﴿  : 8 اهللا  قول  لمعنى 
فيما  اإلمام  خلف  يقرأ  ال  إنه  االتفـاق :  معاني  يشـبه  بما  قولهم  معاني  في  ويخـرج 
وفي  الكتاب(٥).  فاتحة  إال  يقرأ  وال  الكتاب،  فاتحة  فوق  ما  به  يجهر  وال  بـه  يجهـر 
خلف  به  يجهر  ال  فيمـا  العموم  على  الكتاب  فاتحة  قـراءة  عليه  إن  قولهـم :  معنـى 
فيما  الكتاب  بفاتحة  يقرأ  لم  فيمن  رخص  من  رخص  قد  أنه  إال  وحده،  أو  اإلمام، 
ترك  إذا  اإلعادة  عليه  ذلك  في  يرى  وبعض  إعادة،  ذلك  في  عليه  ير  فلم  به  يسر(٦) 
والعصر(٧). الظهر  من  النهار  صالة  من  األولتين  الركعتين  في  اإلمام  خلف  القراءة 

األوسـط  كتاب  في  معناه  ويوجد  المطبـوع.  اإلشـراف  كتاب  في  موجـود  غيـر  أبي بكـر  (١) قـول 
 .(١١٠/٣ - ١١١)

أن  لي  يبّين  المصنف)) :  الشـريعة :  قاموس  ((في  المضيف  قال  أقول.  ..وبه  الشـرع :  بيان  (٢) في 
إلخ.  أبو سعيد..  قال  الكاتب.  من  غلطًا  هاهنا 

إال  اإلمام  خلف  صّلى  من  يقرأ  ال  أن  بالتجديد  مطلقًا  الشريعة :  قاموس  وفي  الشرع،  بيان  في  (٣) هكذا 
إلخ.  العموم..  على  الكتاب  قال  ما  معاني  يخرج  فقد  اإلمام،  فيه  يجهر  ما  أو  اإلمام  به  يسر  فيما 

إلخ.  يفعل..  أن  عليه  ويرى  ذلك  له  ..يستحب  الشريعة :  قاموس  (٤) في 
فيما  اإلمام  خلف  يقرأ  ال  أنه  العبارة :  صواب  ولعل  الشـريعة.  وقاموس  الشـرع  بيان  في  (٥) هكذا 

الكتاب.  فاتحة  إال  يقرأ  وال  به،  يجهر 
به.  يسر  لم  فيما  الشرع :  بيان  (٦) في 

 .٢٩٧/١٩ - ٣٠٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٠٤/١١ - ١٠٥ الشرع،  بيان  (٧) الكندي : 
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فـي  يقـرأ  فيمـا  العلـم  أهـل  اختـالف  بـاب ١٠ -]   (١٦/٢ - ١٧ [(م ٣٩٥، 
والعشاء : والعصر  الظهر  من  الركعتين 

األوليين  الركعتين  في  يقـرأ  «كان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  (ومنه) :  [* ش] : 
بفاتحة  األخيرتيـن  وفـي  وسـورة،  الكتاب  بفاتحـة  والعصـر  الظهـر  صـالة  مـن 
أبي طالب،  علّي بن  الحديث  بهـذا  يقول  كان  أنه  عنه  ُروي(١)  وممـن  الكتـاب»، 
وبه  جبير،  وسعيد بن  والشعبي،  وعطاء،  البصري،  والحسـن  عبد اهللا،  وجابر بن 
كان  إذا  وذلك  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  واألوزاعي،  أنس،  مالك بن  قال 
الكتاب  بفاتحة  األوليين  فـي  يقرأ  طائفة :  وحده./١٠٥/وقالت  صّلـى  أو  إمامـًا 
وإن  يقرأ،  ولم  سّبح  شاء  وإن  قرأ  شاء  إن  األخيرتين  وفي  القرآن،  من  تيسر  وما 
الرأي،  وأصحاب  الثوري،  سفيان  قول  وهذا  صالته،  جازت  يسّبح  ولم  يقرأ  لم 
األخيرتين،  في  اهللا  وسبح  األوليين،  في  قرأ  أنه  أبي طالب  علّي بن  عن  روينا  وقد 

النخعي. قال  وبه 
ال  إنه  أصحابنا :  قول  من  االتفاق  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
صالة  من  اآلخرتين  الركعتين  فـي  وال  والعصر،  الظهر  صالة  في  المصّلـي  يقـرأ 
في  يقرأ  وإنما  القرآن،  من  بشيء  المغرب  من  اآلخرة  الركعة  وال  اآلخرة،  العشاء 
إذا  اإلمام  إن  قولهم :  من  يخرج  مما  االتفاق  معاني  وفي  الكتاب،  بفاتحـة  ذلـك 
من  األوليين  الركعتين  في  يقرأ  أن  له  بد  ال  أنه  وحده؛  المصّلي  صّلى  أو  صّلى، 
بفاتحة  القراءة  دون  ذلك  في  يجزئه  وال  الكتـاب،  بفاتحة  والعصر  الظهر  صـالة 
هذه  من  األواخر  في  وأما  اإلمام،  خلف  من  على  كذلك  قولهم،  أكثر  في  الكتاب 
االختالف؛  مـن  حكي  ما  نحـو  قولهم  معاني  فـي  يخرج  أنـه  فمعـي  الصلـوات 
كل  «إن  القول :  لعموم  تركها؛  في  يرخص  وال  ذلك  كل  في  القراءة  يرى  فبعض 

إلخ.  أنه..  ذلك  عنه  روينا  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
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الخاء  (بفتح  َخـداج»(١)  من  بأزكى  فليسـت  الكتاب  بفاتحة  فيهـا  يقرأ  لم  صـالة 
سواء. كلها  والصالة  المعجمة)، 

هذه  في  أجـزأه،  سـّبح  وإن  أفضل،  كان  قرأ  إن  إنـه  قولهم :  بعـض  في  ومعي 
بالتسبيح.  يؤمر  إنه  قولهم :  بعض  في  ولعل  الصلوات.  هذه  من  األواخر  الركعات 
والخروج من معاني االختالف إلى معاني االتفاق أفضل، وقراءة اإلمام والمأموم 
وأثبت؛  أولى  الصلـوات  جميع  في  الركعات  جميع  فـي  الكتاب  بفاتحة  والمنفرد 
لعمـوم القول : «إن كل صـالة لم يقرأ فيهـا بفاتحة الكتاب فهي خداج، وليسـت 

بأزكى من خداج»(٢).

الركعات  بعض  في  قرأ  فيمن  اختالفهم  باب ١١ -]   (١٧/٢ - ١٨ [(م ٣٩٦، 
بعض : في  يقرأ  ولم 

من  ركعة  فـي  القـرآن(٣)  أم  قـراءة  تـرك  فيمـن  واختلفـوا  (ومنـه) :  [* ش] : 
ركعة  في  القرآن  [أم]  قـراءة  ترك  إن  طائفـة :  فقالت  ركعة؛  مـن  أكثـر  أو  صالتـه 
في  ذلك  ترك  إن  فإنه  الصبح،  صالة  إال  صالته،  وأجزأته  للسـهو  سـجد  واحدة 
في  قرأ  من  األوزاعـي :  وقال  مالـك،  قول  هذا  الصالة،  يسـتأنف  واحـدة  ركعـة 
أو  العشـاء  أو  المغرب  مـن  ركعة  في  قـرأ  فإن  صالته،  مضـت  صالتـه  [نصـف 
إسحاق؛  قال  وبه  صالته.  يعيد  منه  بقي  فيما  يقرأ  أن  ونسي  العصر(٤)،  أو]   الظهر 

الصالة،  في  القراءة  فـي  باب  الربيع،  (مسـند  بمعناه  أنس  عن  حبيب  الربيع بـن  رواه  (١) الحديـث 
قراءة  وجوب  باب  الصالة،  كتاب  مسـلم،  (صحيح  بمعناه  أبي هريرة  عن  ومسـلم  رقم ٢٢٢)، 

 .(٢٩٦/١ رقم ٣٩٥،  ركعة...،  كل  في  الفاتحة 
 .٣٠٠/١٩ - ٣٠٢ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٠٥/١١ - ١٠٦ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

الكتاب.  فاتحة  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
أول  في  القاموس :  ((فـي  العصر  أول  بعـض  في  قرأ  من  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٤) فـي 
وبه  صالته.  يعيد  ..عنه  القامـوس :  ((في  صالته  تفسـد  منه  يقرأ  فيما  يقرأ  أن  ونسـي  العصـر)) 

إلخ.  إذا..  واألوزاعي  إسحاق  قال 
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أجمع  لَِما(١)  جائزة؛  فصالته  منفردًا،  أو  كان  إمامًا  ركعات  ثالث  في  قرأ  إذا  قال : 
ركعة  في  قرأ  إن  الثوري :  وقال  الركعة(٢).  أدرك  فقد  الركوع  أدرك  من  أن  الخلق 
في  يقرأ  ولم  ركعة  في  قرأ  وإن  الصالة،  أعاد  األخرى  في  يقرأ  ولم  الصبـح  مـن 

أعاد. والعشاء  والعصر  الظهر  من  الثالث   /١٠٦/
ركعة  في  الصالة  في  القرآن  قرأت  إذا  قال :  الحسـن،  قاله  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
الكتاب  بفاتحة  ركعة  كل  في  يقرأ  أن  عليه   [ [إنَّ وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيـه  أجـزأك. 
سجوده،  وال  ركوع [اإلمام]،  عنه  يجزئ  ال  وكما  منفردًا،  أو  مأمومًا  أو  كان  إمامًا 
عون،  ابن  عن  مضى  فيما  المذهب(٣)  ذكرت  وقد  اإلمام،  قراءة  تجزيه  ال  كذلك 

الشافعي. عن  البويطي  رواية(٤)  وفي  ثور،  وأبي  واألوزاعي، 
إنه  أصحابنا :  قول  من  االتفاق  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
الفجر  صالة  أو  اآلخرة،  والعشـاء  المغرب  من  األولتين  الركعتين  في  ترك  من 
أشبه  ما  أو  فصاعدًا،  آية  من  القراءة  من  شيء(٥)  أو  الكتاب  بفاتحة  القراءة  بعد 
أو  كان  عامدًا  صالتـه،  تتم  وال  اإلعادة،  عليه  أن  منفـردًا؛  أو  إمامـًا  كان  اآليـة، 
صالة  من  األوليين  الركعتين  في  الكتاب  بفاتحة  القراءة  ترك  إذا  كذلك  ناسـيا، 
االختالف.  معاني  فيلحقـه  هذا  سـوى  ما  وأما  اإلعادة،  فعليه  والعصـر  الظهـر 
معاني  مضى  فقد  المأموم  وأمـا  والمنفرد،  اإلمام  في  وهذا  قولهم :  فـي  ومعـي 

فيه(٦). القول 

ما.  مع  الشريعة :  قاموس  (١) في 
أدرك  من  أن  وأجمعوا  بعدها :  الشرع  بيان  في  وورد  الصالة.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

إلخ.  الثوري..  وقال  الصالة.  أدرك  فقد  الركعة، 
المذاهب.  هذه  ذكرت  وقد  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 

الشافعي.  عن  أخرى  رواية  وفيه  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 
إلخ.  وشيء..  الكتاب  بفاتحة  الفجر  صالة  ..أو  الشريعة :  قاموس  (٥) في 

 .٣٠٢/١٩ - ٣٠٣ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٠٦/١١ - ١٠٧ الشرع،  بيان  (٦) الكندي : 
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بالفارسية : القراءة  في  مسألة  باب ١٢ -]   (١٨/٢ [(م ٣٩٧، 
يحسـن  وهو  بالفارسـية  صالته  في  قرأ  فيمـن  واختلفـوا  (ومنـه) :  [* ش] : 

صالته. تجزئ  ال  الشافعي  مذهب  ففي  العربية؛ 
يحسـن  كان  إذا  ومحمد  يعقوب،  قال  وكذلك  نقـول.  وبه  أبو بكر :]  [قـال 
تجزئه  النعمان :  أبو حنيفة  وقال  أجزأه.  العربية  يحسن  ال  كان  إن  وقاال :  العربية، 

العربية. أحسن  وإن  بالفارسية،  القراءة 
األول،  القول  معنى  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
عربي،  بلسانٍ  الشريعة  ألن  بالعربية؛  إال  الصالة  في  القرآن  يقرأ  أن  يجزئ  ال  وأنه 
كما  يقرأ  أن  بـد  وال  وسـعها،  إال  نفسـًا  اهللا  يكلف  فال  ذلك  عن  عجـز  إن  وأمـا 
من  إلـيَّ  أحب  بالعربيـة  عليه  يقدر  لم  إذا  بالفارسـية  ـ عندي ـ  وقراءتـه  أمكنـه، 

القراءة. مكان  بالعربية  التسبيح 
أنه  عربي،  والقرآن  عربية  الشريعة  إذا(١)  القول  معاني  بعض  في  يخرج  ولعله 
فعل  فإن  مكانه،  التسبيح  ويجزئه  وجوده،  معنى  عدم  فقد  بالعربية  عنه  عجز  من 
مكان  فسّبح  ـ  بالعربية  عليها  يقدر  وال  بالفارسية  القراءة  على  يقدر  وهو  ـ  ذلك 
من  صالته  به  يقيم  ما  يتعلم  أن  وعليه  صالته،  تتم  أن  أعجبني  بالعربية(٢)؛  القراءة 

عليه(٣). قدر  إذا  ـ عندي ـ  ذلك  عن  يعذر  وال  بالعربية  القراءة 

التكبير  بعد  اإلمام  سـكوت  اسـتحباب  بـاب ١٣ -]   (١٨/٢ - ١٩ [(م ٣٩٨، 
القراءة : قبل 

كّبر  إذا  «كان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  اإلشـراف) :  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 

إذ.  الشريعة :  قاموس  وفي  الشرع.  بيان  في  (١) هكذا 
الشرع.  بيان  في  موجودة  غير  (بالعربية)  (٢) كلمة 

 .٣٠٣/١٩ - ٣٠٤ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٠٧/١١ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 



IÓ°üdG áØ°U ÜÉàc ``` 12∫hC’G AõédG
443

وبين  بيني  باعـد  قـال(١) :  اللهم  ثم  يقـرأ،  أن  قبل  هنيهـة  سـكت  الصـالة  [فـي] 
كما  خطاياي(٢)  من  َنقنِّـي  اللهم  والمغرب،  المشـرق  بين  باعدت  كما  خطايـاي 
والثلج  بالمـاء  خطاياي  من  اغسـلني  اللهم  الدنـس،  من  األبيـض  الثـوب  ـى  ُينقَّ
لإلمام  عبد الرحمن :  أبو سـلمة بن  وقـال  أبو هريرة،  ذلك  واسـتعمل  والبـرد». 
عبد الرحمن،  وسـعيد بن  األوزاعـي،  وكان  القـراءة.  فيهـا  فاعتمـد(٣)  سـكتتان 
األعرج :  [وقال  الباب.  هذا  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  حديث  إلى  يميلون  حنبل  وأحمد بن 

   (    '    & ﴿ قـال :  ثم  سـاعة  سـكت  كّبر  فلما  أبي هريرة  خلف  صّليـت 
فيهما  فاغتنموا  سكتتان  لإلمام  عبد الرحمن :  أبو سلمة بن  وقال   .﴾)
ثم  وقف  كّبر  إذا  كان  وقفتان؛  له  كان  أنه  عبد العزيز  عمر بن  عن  وروينا  القراءة. 
الجهر  صالة  فـي  كّبر  إذا  الشـعبي  وكان  وقف.  القرآن  أم  مـن  فـرغ  وإذا  يقـرأ، 
فقه  من  عبد العزيز :  وسـعيد بن  األوزاعـي،  وقال  قرأ.  ثـم  هنية  سـكت  فيهـا(٤) 
يسـكت  ثم  الكتاب،  بفاتحة  يقـرأ  ثم  االفتتاح،  تكبيـرة  بعـد  يسـكت  أن  اإلمـام 
أن  يعجبك  له :  فقيل  سـمرة  حديث  حنبل  ألحمد بن  وذكر  خلفه.  مـن  ليقرأهـا 

نعم]. قال :  سكتة؟  القراءة  بعد  يسكت 
أنه  ـ  أحسـب  فيما  ـ  أصحابنا  قـول  في  يخـرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  وقـال 
في  عنه  جاء  أو  الصالة»(٥)،  فـي  سـكتات  أربع  له  «كان  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  يـروى 

األوسط.  كتاب  من  والنقل  اإلشراف  كتاب  في  السقط  (١) بداية 
الخطايا.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

إلخ.  القراءة..  فيهما  فاعتمدوا  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
واهللا أعلم.  زائدة،  (فيها)  كلمة  أن  أو  الجهر.  فيها  أو :  فيها.  جهر  الصواب :  (٤) لعل 

كان  قال :  الحسـن  عن  أبي شـية  ابن  روى  فقد  بثالث؛  وإنما  سـكتات،  بأربع  حديثًا  أجـد  (٥) لـم 
حتى  الحمد  من  فرغ  وإذا  الحمـد  يقرأ  حتى  التكبير  افتتح  إذا  سـكتات  ثـالث  لرسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
في  باب  الصالة،  كتاب  أبي شيبة،  ابن  (مصنف  يركع  حتى  السـورة  من  فرغ  وإذا  السـورة  يقرأ 

 .(٢٤٧/١ رقم ٢٨٣٨،  كبر،  إذا  والسكوت  الوقوف 
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في  يخرج  أنه  إال  سـكتتان(١)،  الحديث  بعض  وفي  سـكتات،  أربع  الخبر  بعض 
قولهم  معانـي  في  يخرج  ال  سـكتتين  الصـالة   /١٤٥/ فـي  إن  قولهـم :  معانـي 
على  ذلك  يخرج  وال  بهمـا،  يؤمر  جائزتان  مسـتحبتان(٢)  بأنهما  فيهمـا  اختـالف 
من  اإلمام  فـراغ  بعد  وسـكتة  اإلحرام،  تكبيرة  بعـد  سـكتة  وهما  اللزوم،  معنـى 
القراءة  من  فراغه  بعد  األخريان  والسكتتان  بالقرآن،  فيه  يقرأ  فيما  الكتاب  فاتحة 

القراءة. قبل  الثانية  الركعة  إلى  السجود  من  قيامه  بعد  وسكتة  الركوع،  قبل 
ولعله  وصل،  مـن  الموضعين  هذين  في  وصـل  قد  إنه  القول :  بعـض  وفـي 
الدعاء  إجازة  وال  أمرًا،  أصحابنا  قول  في  أعلم  وال  السكتتين.  هاتين  في  يختلف 
اإلمام،  سـكوت  حال  في  وال  المأموم،  وال  لإلمام  الفريضة  صالة  من  شـيء  في 
قراءة  في  اإلمام  أبطأ  إذا  اإلمام  خلف  لمن  أجاز  قد  بعضهـم  أن  إال  قراءتـه،  وال 
المأموم  فرغ  فإذا  يسر؛  فيما  الكتاب  فاتحة  قراءة  أو  الحدود،  من  يقرأ  مما  شيء 
معاني  من  خارج  الصالة  أمر  في  داخل  والتسبيح  اإلمام،  يفرغ  أن  إلى  يسبح  أن 

اإلمام. يفرغ  حتى  بالسكوت  ويأمر  بذلك،  يأمر  ال  وبعض  الدعاء. 
فيما  اإلمام  قـراءة  قبل  بالقراءة  يأمـر  منهم  أحدًا  إن  قولهـم :  مـن  أعلـم  وال 
أن  ُيؤمر  بل  اإلمام،  به  يجهر  مما  المصلي  يسره  مما  شيء  وال  اإلمام،  فيه  يجهر 

لإلمام. تبعًا  يكون 
إن  قيل :  أنه  فيه  يجهر  فيما  اإلمام  قبـل  قرأ  إن  قولهم :  بعض  فـي  أن  ومعـي 

حفظتهما  سكتتان  قال :  سمرة  عن  الحسن  عن  قتادة  عن  والترمذي  ـ  له  واللفظ  ـ  أبو داود  (١) روى 
في  دخل  إذا  قـال :  السـكتتان؟  هاتان  ما  لقتادة :  قلنا  سـعيد :  قال  فيه :  قال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عـن 
 ﴾C  B     A  @    ? ﴿ قـال :  وإذا  َبْعُد :  قـال  ثم  القراءة  من  فـرغ  وإذا  صالتـه 
الترمذي،  ُسنن   .٢٠٧/١ رقم ٧٨٠،  االفتتاح،  عند  السكتة  باب  الصالة،  كتاب  أبي داود،  (ُسنن 

 .(٣٠/٢ رقم ٢٥١،  الصالة،  في  السكتتين  في  جاء  ما  باب  الصالة،  كتاب 
مستحسنتان.  الشريعة :  قاموس  (٢) في 
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ليس  ألنه  عليه؛  إعادة  وال  أسـاء  قد  قيل :  وقد  لإلمام.  سـابق  وإنه  اإلعادة،  عليه 
بحد  اإلمام  سـبق  إذا  صالته  فسـاد  على  يجتمع  وإنما  الصالة،  حدود  مـن  بحـد 

الصالة(١). حدود  من 

   (    ' ـ ﴿  &    ب القـراءة  افتتـاح  بـاب ١٤ -]   (٢٠/٢ - ٢١ [(م ٣٩٩، 
:(٢ (﴾ (الفاتحة : 

 ﴾}   |  {  z    ﴿ في [قراءة]  العلم  أهل  اختلف  [* ش] : (ومنه) : 
وال  سـرًا  يقرؤها  ال  طائفة :  فقالت  ال]؛  أم  اهللا  كتاب  من  آية  [وهي  الصالة،  في 
معبد  عبد اهللا بن  وقـال  واألوزاعي،   /١٠٧/ أنس  مالك بن  قـال  كذلك  جهـرًا، 
في  إال   ﴾}    |   {   z   ﴿ القرآن  في  اهللا  أنزل  ما  واألوزاعـي :  الزمانـي 
يبدأ  ال   (٣٠ (النمل :   ﴾}    |   {   z   y   x   w   v﴿ النمل :  سـورة 

القرآن(٢). أم  في  بها  يستفتح  وال  فواتحها 
منها،  آية  الرحيم  الرحمٰن  اهللا  بسم  آيات،  سبع  الكتاب  فاتحة  طائفة :  وقالت 

العراق. أهل  من  وكثير  عبيد(٣)  وأبو  حنبل،  وأحمد بن  الشافعي،  قال  كذلك 
اهللا  كتاب  من  آية  فيقـول :  الرحيم  الرحمٰن  اهللا  ببسـم  يفتتح  الزهـري  كان(٤) 

 .٣٧٦/١٩ - ٣٧٨ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٤٥/١١ - ١٤٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
(األوسـط،  وفـي  اإلشـراف.  كتـاب  فـي  موجـودة  غيـر  القـرآن)  يبـدأ...أم  (ال  (٢) العبـارة : 
في  اسـتفتح  رمضان  شـهر  قيام  فـي  الرجـل  صّلـى  إذا  يقـول :  مالـك  وكان   : (١٢١/٣ - ١٢٢

القرآن.  أم  في  بها  يستفتح  وال  فواتحها،  ابتدأ  إذا  الرحيم  الرحمن  اهللا  ببسم  السورة 
عبيدة.  وأبو  الشرع :  بيان  (٣) في 

القول،  هـذا  يوافق  خبـرًا  عباس  ابـن  عن  روينا  وقـد  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيـان  (٤) فـي 
ابن  وقال  القرآن.  من  آية  هي  عطـاء :  وقال  الناس،  تركها  اهللا  كتاب  من  إنه  الزهـري :  وقـال 

إلخ.  المبارك.. 
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مكتوبة  فـي  الرحيم  الرحـن  اهللا  بسـم  أبدًا  أدع  ال  عطـاء :  وقـال  النـاس.  تركهـا 
بعدها. أقرأ  التي  والسورة  القرآن  ألم  ناسيًا  إال  وتطوع، 

ترك  فقد  القراءة  من   ﴾}   |  {  z ﴿ ترك  من  المبارك :  ابن  وقال 
آية. عشرة  وثالث  آية  مائة 

على  االتفاق  بمعنى  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
وإنه  والجهر،  السـر  في  الكتـاب  فاتحـة  مـع   ﴾}    |   {   z ﴿ قـراءة 
ترخيصًا  قولهم  معاني  في  أعلم  وال  يسر،  ما  مع  ويسر  به،  يجهر  فيما  بها  يجهر 

الكتاب. فاتحة  مع  ذلك  يشبه  فيما  وال  تركها،  في 
قراءة  تجب  حيث  الكتاب  فاتحة  قراءة  مع  تارك  تركها  إن  قولهم :  معاني  وفي 
على  تركها  وإن  اإلعـادة،  وعليه  بذلك،  تنقض  صالته  إن  عامـدًا؛  الكتاب  فاتحـة 
قولهم  أكثر  فـي  أنه  ومعي  اختالف،  قولهم  معانـي  في  يخرج  أنه  فمعـي  النسـيان 
ـ عندي ـ  ذلك  في  يلزمهم  وقد  منه،  الصالة  إعادة  في  الترخيص  معنى  لها  أن  على 
فيها  يقرأ  ال(١)  صـالة  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  «كل  لقول  اإلعـادة؛  يلزمه  إنـه  قولهـم :  لمعنـى 
ولعله  بتمامها،  إال  الكتـاب  فاتحة  قراءة  تكـون  وال  خداج»،  فهي  الكتـاب  فاتحـة 

  {   z  ﴿ إن  قولهـم :  يشـبه  فيما  إن  قولهم :  مـن  االختالف  معانـي  فـي  يخـرج 
على  تركها  يجـز  لم  منها  أنهـا  ثبت  فـإذا  منهـا،  ليـس  أو  منهـا(٢)   ﴾}    |
ذلك  في  ثبت  منها  وليسـت(٣)  معها  أنها  ثبت  وإذا  القول،  بمعتل  والنسـيان  العمد 
يخرج  أنه  ومعي  والنسـيان،  العمد  على  تركهـا  على  اإلعادة  في  الترخـص  معنـى 

بذلك(٤). أمرهم  من  االتفاق  مع  قولهم  من  بذلك  وقيل  ذلك، 

لم.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
إلخ.  منها..  ليس  أو  منها  معها  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

ليست.  أو  الشرع  بيان  (٣) في 
 .٣٠٤/١٩ - ٣٠٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٠٧/١١ - ١٠٨ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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اهللا  ببسم  الجهر  في  العلم  أهل  اختالف  باب ١٥ -]   (٢١/٢ - ٢٢ [(م ٤٠٠، 
الرحيم(١) : الرحمن 

فقالت  الرحيم؛  الرحمن  اهللا  ببسم  الجهر  في  العلم  أهل  واختلف(٢)  [* ش] : 
الشافعي. قال  كذلك  بها،  يجهر  طائفة : 

اهللا  ببسـم  يجهر  كان  أنه  الخطـاب  عمر بن  عـن  روينا  وقـد  أبو بكـر :  قـال 
ببسـم  يسـتفتحان  كانا  أنهما  عباس  وابن  عمر،  ابن  عن  وروينا  الرحيم.  الرحمن 
الرحمن  اهللا  ببسـم  يجهر  كان  أنه  الزبيـر  ابن  عن  وروينـا  الرحيـم.  الرحمـن  اهللا 
وطاووس،  عطـاء،  عن  وروينـا  الكبـر.  إال  منها  يمنعهـم  مـا  ويقـول :  الرحيـم، 

الرحيم. الرحمٰن  اهللا  ببسم  يجهرون  كانوا  أنهم  جبير  وسعيد بن  ومجاهد، 
أول  في  اإلمام  ويقرؤها  الرحيم،  الرحمن  اهللا  ببسم  يجهر  ال  طائفة :  وقالت 
وأبو  أحمد،  وكان  الرأي.  وأصحاب  الثوري،  سفيان  قول  هذا  ويخفيها،  الحمد 

الرحيم. الرحمٰن  اهللا  ببسم  الجهر  يريان  ال  عبيد 
اهللا  ببسـم  يجهر  ال  كان  أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  من  عنه  روينـا  وممـن 
مسـعود،  وعبد اهللا بن  أبي طالب،  وعلّي بن  الخطاب،  عمر بن  الرحيم  الرحمٰن 

 .(١٢٥/٣) األوسط  كتاب  من  محققه  ونقله  اإلشراف  كتاب  من  سقط  (١) الباب 
الرحمن  اهللا  ببسـم  الجهر  في  العلم  أهل  واختلف  ومنـه :  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٢) فـي 
عمر،  عن  الشـافعي  قول  مثل  وروي  الشـافعي،  قال  كذلك  بها،  يجهر  طائفة :  فقالت  الرحيم؛ 
عباس  وابن  عمر،  ابن  عن  وروينا  جبير.  وسعيد بن  ومجاهد،  وطاووس،  وعطاء،  الزبير،  وابن 
الرحمن  اهللا  ببسـم  يجهر  ال  طائفة :  وقالت  الرحيـم.  الرحمن  اهللا  ببسـم  يسـتفتحان  كانا  أنهمـا 
الرأي،  وأصحاب  الثوري،  سفيان  قول  هذا  ويخفيها،  الحمد  أول  في  اإلمام  ويقرؤها  الرحيم، 
وابن  وعلّي  عمر  عـن  القول  هذا  وروينا   /١٠٨/ بهـا.  الجهر  يريان  عبيـد  وأبـو  أحمـد،  وكان 
يخفيها.  اإلمام  إن  األوزاعي :  وقال  وحماد،  والحكم،  الزبير،  وابن  ياسـر  وعمار بن  مسـعود، 

إلخ.  أبو سعيد..  قال 
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الحكم،  وقـال  سـيرين.  ابن  عن  ذلـك  وروي  الزبيـر،  وابـن  ياسـر،  وعمار بـن 
نفسك. في  الرحيم  الرحمٰن  اهللا  ببسم  اقرأ  إسحاق :  وأبو  وحماد، 

األوزاعي :  وقال  بدعة.  الرحيم  الرحمٰن  اهللا  ببسم  اإلمام  جهر  النخعي :  وقال 
الرحيم. الرحمٰن  اهللا  بسم  فذكر  اإلمام،  يخفيهن  خمس 

شاء  إن  وهو :  ثالثًا،  قوالً  الحكم  عن  الباب  هذا  في  روينا  وقد  أبو بكر :  قال 
إسـحاق بن  قال  وكذلك  أخفاهـا.  شـاء  وإن  الرحيم،  الرحمـن  اهللا  ببسـم  جهـر 

بها. الجهر  إلى  يميل  وكان  راهويه، 
   |   {   z ﴿ قراءة  معنى  فـي  القول  مضى  قد  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
بمعنى  ـ عندي ـ  يخرج  وكذلك  والجهر،  السـر  في  الكتاب  فاتحة  عند   ﴾}
فاتحة  عند  القراءة  مع  ثابتة   ﴾}    |   {   z ﴿ قـراءة  إن  أصحابنا :  قـول 
ويسر  الجهر،  موضع  في  بها  يجهر  وإنه  بها،  السورة  بافتتاح  السورة  وفي  القرآن، 
أمرهم  وال  فعلهـم،  في  ـ  عندي  فيما  ـ  بينهـم  اختالف(١)  وال  السـر،  موضـع  فـي 
قراءة  المصّلـي  ترك  إن  إنـه  قولهم :  معنـى  في  ـ عنـدي ـ  يخـرج  أنـه  إال  بذلـك، 
ذلك  أن  وأرجـو  عليـه،  إعـادة  فـال  السـورة  الفتتـاح   ﴾}    |   {   z ﴿
من  يخرج  أنه  معـي  العمد  في  كان  وإن  والنسـيان،  العمد  فـي  قولهم  مـن  يخـرج 
إذا  فتركها(٢)  المسـلمين  بقول  علمه  بعد  لذلك  اعتمد  إذا  اإلعادة  عليه  إن  قولهم : 
كان  وإذا  والمصحف،  القراءة  في  معها  ذلك  لثبوت  أولها؛  من  لسورة  مفتتحًا  كان 
يأمرون  وال   ،﴾ }    |   {   z ﴿ قـراءة  عليه  ليس  أنه  السـورة؛  يفتتـح  ال 

مواضعها. من  ليس  ألنه  الموضع؛  هذا  في  بتركها  يأمرون  أنهم  ومعي  بذلك، 
صالته  أن  السـورة  يفتتح  لم  ولو  القـراءة  مع  قرأها  لو  أنـه  ـ عنـدي ـ  ويخـرج 

واالختالف.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
أثبتناه.  ما  الصواب  ولعل  فتركه.  الشريعة :  قاموس  وفي  بتركه.  الشرع  بيان  (٢) في 
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  {   z ﴿ قراءة  في  الترخيص  معنـى  ثبت  وإن  اختالفًا،  ذلك  في  أعلـم  وال  تامـة، 
من  اهللا  كتاب  مـن  آية  قرأ  لو  أنـه  االتفـاق  فلمعنـى  إعـادة؛  ال  وأن   ﴾}    |
ثالث  قرأ  لو  كذلك  تامة.  صالته  أن  تجزئـه؛  اآلية  إن  يقول :  من  مع  السـور  بعـض 
من  االتفاق  بمعنى  يجزئه  كذلك  كان  السورة  يفتتح  ولم  السورة،  أول  غير  من  آيات 
أو  الكتاب  فاتحة  غير  معنا  القـرآن  قراءة  كانت  هذا  ثبت  أن  فلما  العلم،  أهـل  قـول 
وال  مؤكد  غير  القرآن  من  شـيئا  يقرأ  أن  عليه  كان  وإنما  الكتاب(١)،  فاتحة  قراءة  في 
هاهنا  القرآن  وكان   ،(٢٠ (المزمل :   ﴾ B   A    @   ?   >  ﴿ قوله :  وهو  مسـمى، 
فاتحة  بقراءة(٢)  الُسـنَّة  لثبوت  معنا؛  الكتاب  فاتحـة  غير  القراءة  هو  االتفـاق  بمعنـى 
ثابتة   ﴾}    |   {   z  ﴿ قراءة  كانت  هكذا  هذا  كان  أن  فلما  كلها،  الكتاب 

المصحف(٣). [في]  الدوام،  على  معها  هي  إذ  معها، 
ثابتة  هي  كما   ﴾}    |   {   z  ﴿ معها  ثبت  سـورة  قراءة  ثبت  ولو 
ومع  القراءة  مـع  ـ عندي ـ  بينهما  جـاء  ما  فرق  فهذا  والقـراءة،  المصحـف  فـي 

الكتاب(٤). فاتحة 

فاتحة  قراءة  من  الفراغ  عنـد  بآمين  الجهـر  بـاب ١٦ -   (٢٣/٢ - ٢٤ [(م ٤٠١، 
بآمين](٥) : الصوت  مد  باب ١٧ -  بالقراءة.  اإلمام  فيها  يجهر  التي  الصالة  في  الكتاب 
فأمنوا». القارئ  أمَّن  قال :  «إذا  أنه  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األخبار  ثبتت(٦)  [* ش] : 

منها.  بالمراد  أعلم  واهللا  العبارة،  وردت  (١) هكذا 
القراءة.  الشريعة  قاموس  وفي  لقراءة،  الشرع  بيان  (٢) في 

والمصحف.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
 .٣٠٦/١٩ - ٣٠٨ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٠٨/١١ - ١٠٩ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

بعدها).  وما   ١٢٩/٣) األوسط  كتاب  من  محققه  ونقلهما  اإلشراف  كتاب  من  سقطا  (٥) البابان 
المالئكة  فإن  فأمنوا  القارئ  أمَّن  قال :  «إذا  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  (ومنه) :  الشريعة :  قاموس  (٦) في 
ابن  وكان  تأخر».  وما  ذنبه  من  تقدم  ما  له  غفـر  المالئكة  تأمين  تأمينه  وافق  فمن  لتأمينـه،  =تؤمِّـن 
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فإن  فأمنوا،  القارئ  أمَّن  يقول :  «إذا  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سمعت  أبو هريرة :  يقول 
ذنبه». من  تقدم  ما  له  غفر  المالئكة  تأمين  تأمينه  وافق  فمن  تؤمن،  المالئكة 

يجهر  اإلمام  أن  على  بيِّن  دليل  فأمنوا»  اإلمام  أمَّن  قوله:  «إذا  في  أبو بكـر :  قـال 
بذلك  يعلم  لم  التأمين  أسـر  لو  اإلمام  ألن  ذلك؛  غير  يكون  أن  يجوز  وال  بالناس، 
عـن  للفهـم  اهللا  وفقـه  لمـن  ظاهـر  بيِّـن  وهـذا  اإلمـام،  أمَّـن  إذا  فيؤمـن  المأمـوم 
إمامه(١). أمَّن  إذا  يؤمن  أن  المأموم  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  يأمر  أن  محال  إذ  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ 

باب مد الصوت بآمين :
قال :  الضالين]  [وال  يقـرأ  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «سـمعت  حجر :  وائل بن  يقـول 

صوته». بها  يمد  آمين، 
من  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  بالتأمين  الجهـر  ثبت  فقـد  أبو بكـر :  قـال  [م ٤٠١] 
عبد اهللا بن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  من  القراءة  أثر  على  يؤمن  كان  وممن  وجوه. 
دعاء.  آمين  إنما  قـال :  ثم  للجة(٢)،  للمسـجد  إن  حتى  خلفه  من  ويؤمـن  الزبيـر، 
وبه  أبي هريرة  عن  ذلك  وروي  آميـن.  قال :  القرآن  أم  ختم  إذا  عمـر  ابـن  وكان 

واألوزاعي. عطاء،  قال 
الجهر  يرى  كان  أنه  عنه  مسلم  الوليد بن  فحكى  األوزاعي؛  عن  فيه  واختلف 

آمين. فذكر  اإلمام،  يخفيهن  خمس  قال :  أنه  يزيد  الوليد بن  عنه  وحكى  بآمين، 

قول  وهو  عطاء،  قال  به  القـرآن.  ختم  إذا  يؤمن  عمر  ابن  وكان  القراءة،  إثر  علـى  يؤمـن  الزبيـر 
ورأت  أبي شـيبة.  وابن  حنيفة،  وأبو  داود،  وسـليمان بن  يحيى،  ويحيى بن  وإسـحاق،  أحمد، 
الثوري :  وقال  الرأي.  أصحـاب  قول  هذا  الكتاب.  فاتحة  من  التأمين  اإلمـام  يخفـي  أن  طائفـة 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  الكتاب./٢٦٢/  فتحة  من  إذا  واخفها  آمين،  قال  قل 
واهللا أعلم.  آخره،  في  نقصًا  به  أن  ويبدو  األوسط،  وكتاب  اإلشراف  كتاب  في  النص  ورد  (١) هكذا 

المرتفع.  الصوت  بالفتح،  لجة :  اإلشراف :  كتاب  محقق  (٢) قال 

=
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وسليمان بن  يحيى،  ويحيى بن  إسحاق،  قال  وبه  بآمين.  يجهر  أحمد :  وقال 
أبي شيبة. بكر بن  وأبو  خيثمة،  وأبو  داود، 

أصحاب  وكان  اهللا.  أسماء  من  اسم  آمين  يساف :  وهالل بن  أبو هريرة،  وقال 
قراءة  من  فرغت  فإذا  الثوري :  سـفيان  وقال  آمين.  اإلمام  يخفي  أن  يرون  الرأي 

تخفيها. آمين  فقل :  الكتاب  فاتحة 
قوله  إن  أصحابنا :  قول  من  االتفاق  معانـي  في  معي  يخرج  أبو سـعيد :  قال 
األثر  في  جاء  وقد  الكالم.  نسـخ  بعد  يجوز  ال  الصالة  في  والدعاء  دعـاء،  آميـن 
بغير  الصالة  فـي  ويعملون  الصـالة،  في  الـكالم  يجوز  اإلسـالم  ببـدء  «كان  أنـه 
وقد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  إليهم  فقـدم   ، ـ  قيل  فيما  ـ  الخشـوع  آية  اهللا  أنزل  حتـى  معانيهـا، 
قد  اهللا  [فقال :]  إن  والعمل  الكالم  من  يفعلون  كانوا  ما  يفعلون  ذلك  بعـد  رآهـم 
عن  هذا  ثبت  وإن  مضـى.  مما  المنسـوخ  بمعنى  ذلك  كان  ومنعـه»(٢)،  فيـه(١)  ذم 
وإن  الصالة،  يفسـد  الدعاء  إن  أصحابنا :  قول  من  كان  إن  هذا  فمعنى  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
يقنت  الذي  إن  قولهم :  من  يتفق  ما  معاني  في  القنوت  بمنزلة  وهو  ككثيره،  قليله 
عليه  إن  إليه؛  يذهـب  دين  وال  رأي  بغير  العمـد  على  ذلك  فعل  إذا  صالتـه  فـي 

اإلعادة.
أنه  علم  اإلعادة  عليه  إن  قولهـم :  معاني  على  فيخرج  بصالته  المصّلـي  أمـا 

خلعه(٣). فإنها  صالته  في  يقنت  أنه  علم  إذا  يقنت  ولم  يقنت 
يقنت. أنه  يعلم  لم  إذا  عليه  إعادة  ال  إنه  قولهم :  معاني  بعض  وفي 
يعلم. لم  أو  علم  عليه  إعادة  ال  إنه  قولهم :  معاني  بعض  في  ولعله 

ذمه. الصواب :  (١) لعل 
المسألة٥٩٢. هامش  في  تخريجه  (٢) انظر 
بالمراد.  أعلم  واهللا  األصل.  في  (٣) هكذا 
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وإتمام  اإلمـام،  صالة  فسـاد  من  كثيرة  أمور  الترخيص  ففـي  هذا  ثبـت  وإن 
يخرج  ما  أرخص  من  هـذا  ولعل  االختالف.  معاني  في  خلفه  صّلـى  من  صـالة 
أعلم  وال  يقنت،  أنـه  يعلم  من  خلف  صّلـى  من  على  إعادة  ال  إنـه  قولهـم :  مـن 

الدعاء. مخرج  يخرج  آمين  أن  اختالفًا 
 /٢٦٣/ موسى  «كان  وَمَلِئه :  فرعون  على  دعوته  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  قيل  وقد 
وتعالى :  تبارك  اهللا  فقال  دعائه،  على  يؤمن  ـ  عليهما  اهللا  صلى  ـ  وهارون  يدعو، 

.(٢)(١)«(٨٩ (يونس :   ﴾$  #    " ﴿

والرفع(٣) : الخفض  في  التكبير  باب ١٨ -]   (٢٤/٢ - ٢٦ [(م ٤٠٢، 
يكبِّر  الصالة  إلى  قام  إذا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «كان  أبو هريرة :  يقـول(٤)  [* ش] : 
يرفع  حين  حمـده  لمن  اهللا  يقول :  سـمع  ثم  يركع،  حيـن  يكبِّر  ثم  يقـوم،  حيـن 
يهوي  حين  يكبِّر  ثم  الحمـد،  ولك  قائم :  ربنا  وهو  يقول  ثم  الركعة،  مـن  صلبـه 
يرفع  حين  يكبِّر  ثم  يسـجد،  حين  يكّبر  ثم  رأسـه،  يرفع  حين  يكبِّر  ثم  سـاجدًا، 
المثنى  من  يقوم  حين  ويكبِّر  يقضيها،  حتى  كلها  الصالة  في  ذلك  يفعل  ثم  رأسه، 

برسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص». صالة  ألشبهكم  إني  أبو هريرة :  يقول  ثم  الجلوس.  بعد 

منصـور،  سـعيد بن  (ُسـنن  بمعنـاه  كعـب  محمد بـن  عـن  منصـور  سـعيد بن  رواه  (١) الحديـث 
 .(٣٣١/٥  (٢) رقم ١٠٧٥، 

 .٢٦٢/١٩ - ٢٦٤ الشريعة،  قاموس  (٢) السعدي : 
بعدها).  وما   ١٣٣/٣) األوسط  كتاب  من  محققه  ونقله  اإلشراف  كتاب  من  سقط  (٣) الباب 

كتاب  مـن  إليه  المضافة  والزيـادة  الكتـاب  غيـر  (ومـن  الشـريعة :  وقامـوس  الشـرع  بيـان  (٤) فـي 
وأبو  وقعـود،  وقيـام  ورفـع  خفـض  كل  فـي  ـر  يكبِّ كان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  اإلشـراف :) 
عبادة  وقيس بن  عمـر،  وابن  عبد اهللا،  وجابر بـن  مسـعود،  عبد اهللا بن  قال  وبهذا  وعمـر،  بكـر 
وعوام  ثور،  وأبو  والشـافعي،  جابر  وابن  عبد العزيز،  وسـعيد بن  واألوزاعي،  أنس،  ومالك بن 
ال  كان  أنه  عنه  يروى))  الشـريعة :  قاموس  ((في  ُروي  وممن  األمصار،  علماء  مـن  العلم  أهـل 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  جبير.  وسعيد بن  وسليمان،  والقاسم  عبد العزيز،  عمر بن  التكبير  يتم 
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التكبير»،  يتم  «كان  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  األخبـار  ثبتت  أبو بكر :  قـال  [م ٤٠٢] 
مسـعود،  عبد اهللا بن  قول  وهو  المهدييـن،  الراشـدين  الخلفاء  عـن  ذلك  وثبـت 
واألوزاعي،  مالـك،  قال  وبه  عبادة.  وقيس بـن  عمر،  وابن  عبـد اهللا،  وجابر بـن 
أهل  عوام  قول  وهو  ثور،  وأبو  والشـافعي،  جابر،  وابن  عبد العزيز،  وسـعيد بن 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  رويناها  التي  الثابتة  األخبار  وفي  األمصار.  علماء  من  العلم 

وكفاية. حجة 
في  حجة  وال  التكبير،  نقصوا  أنهم  العلم  أهل  من  واحد  غير  عن  روينا  وقد 
يكونوا  أن  إما  التكبير  نقصوا  أنهم  عنهم  ذكرنا  من  ولعل  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  مع  أحد 
قد  ما  دفع  جائز  فغير  ذلك،  دفعوا  يكونـوا  أو  عنهم،  يؤد  فلم  كّبـروا  أو  أغفلـوا، 
بقول  أصحابه  من  عنه  ذلك  ذكرنا  وعمـن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  عن  األخبار  به  ثبتت 

أحد.
وعمر بـن  وسـالم،  القاسـم،  التكبيـر  يتـم  ال  قـال :  أنـه  عنـه  روي  فممـن 

عمر. وابن  عباس،  ابن  عن  ُروي  وكذلك  جبير.  وسعيد بن  عبد العزيز، 
معنى  يشـبه  بما  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي،  أبو سـعيد :  قال 
كل  مع  الصالة  في  بالتكبير  واالتفاق  الُسنَّة،  بثبوت  األول  القول  بمعنى  االتفاق 
من  االتفاق  معنى  في  يخرج  فإنه  الركوع  من  رفعه  في  إال  فيها،  وخفـض  رفـع 
حمده،  لمن  اهللا  سـمع  قول  وإنه  التكبير،  بغير  بذلك  الُســنَّة  ثبوت  إن  قولهم : 
شيء  في  ثبت  ومتى  ذلك،  من  شيء  بترك  واإلجماع  الُسـنَّة  لمخالفة  معنى  وال 
جميعه  في  جـاز  منه  شـيء  ترك  جاز  ومتى  باالسـتدالل،  جميعه  في  ثبت  منـه 
في  عليه  هـم(٢)  بما  القبلة  أهـل  لمخالفة  كلـه  تركـه(١)  جـاز  وإذا  باالسـتدالل، 

ترك.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
هو.  الشرع :  بيان  (٢) في 
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ذلك  مخالفة  لظهور  منهم  العلم  أهل  على  ادعاه  ممن  دعوى  هذا  كان(١)  فعله، 
أتباعهم(٢). من 

وعند  الركوع  عند  اليدين  رفـع  بـاب ١٩ -]   (٢٦/٢ - ٢٨ [(م ٤٠٣ - ٤٠٤، 
الركوع : من  الرأس  رفع 

للصالة،  التكبير  افتتح  إذا  يديه  يرفع  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص «كان  أن  [* ش] : [ثبت] 
لمن  اهللا  سمع  وقال :  كذلك،  فعلها  الركوع  من  رأسه  رفع  وإذا  للركوع،  كّبر  وإذا 

السجود». في  ذلك  يفعل  ال  وكان  الحمد،  ولك  ربنا  حمده، 
أن  على  العلم  أهل  مـن  عنه  نحفظ  من  كل  أجمع  أبو بكـر :  قـال  [م ٤٠٣] 
يديه  المرء  يرفع  أن  الُسنَّة  «من  وإن  الصالة»،  افتتح  إذا  يديه  يرفع  «كان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

الصالة». افتتح  إذا 
من  الرأس  رفع  وعنـد  الركوع،  عند  اليدين  رفـع  في  واختلفـوا  [م ٤٠٤] 
من  رأسـه  رفع  وإذا  ركع،  إذا  يديـه  المصلِّـي  يرفع  طائفـة :  فقالـت  الركـوع؛ 
ومن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  أصحاب  مـن  جماعة  عـن  القـول  هـذا  ُروي  الركـوع، 
سـعيد  وأبي  عباس،  وابن  عمر،  ابن  عن  ذلك  روينا  بعدهم(٣).  ومن  التابعين، 
أصحاب  «كان  [البصـري] :  الحسـن  وقـال  وأنـس.  الزبيـر،  وابـن  الخـدري، 
رؤوسـهم  رفعوا  وإذا  ركعوا،  وإذا  كبَّروا،  إذا  أيديهـم  يرفعون  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
وجماعة  التابعين،  من  جماعة  عن  ذلك  [وروي  المراوح».  كأنها  الركوع،  من 

تقدمهم]. ممن 

وكان.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
 .٣٨١/١٩ - ٣٨٢ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٤٨/١١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

األوسط.  من  والنقلِ  السقِط  (٣) نهاية 
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علماء  عليه  اجتمع  فيما  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص(١)  عن  بلغنا  الذي  األوزاعي :  وقـال 
منكبيه  حذو  يديه  يرفع  «كان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  والبصرة  والشـام،  الحجاز  أهل 
وإذا  للركوع،  يكبِّر  حين  منكبيه  حذو  يديه  ويرفع  الصالة،  الفتتاح  ـر  يكبِّ حيـن(٢) 

ذلك](٣). في  خالفوا  فإنهم  الكوفة  أهل  [إال  الركوع»،  من  رأسه  رفع 
وأبي  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  سعد،  الليث بن  قول  هذا  أبو بكر :  قال 

القول. هذا  مالك  عن  وهب  ابن  وحكى  ثور. 
سوى  فيما  يرفع  وال  الصالة،  يفتتح  حين  يديه  المصّلي  يرفع  طائفة :  وقالت 

الرأي. وأصحاب  الثوري،  سفيان  قول  هذا  ذلك، 
«كان  أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  للثابت  أقـول؛  األول  وبالقـول  أبو بكـر :  قـال 

الركوع». من  رأسه  رفع  وإذا  ركع،  وإذا  الصالة،  افتتح  إذا  يديه  يرفع 
معناه،  فـي  به  يسـتدل  ما  هذا  ذكر  في  مضـى  قد  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
الصالة،  في  الخشوع  بثبوت  وقولهم  فعلهم  من  أصحابنا  قول  معنى  في  ويخرج 
من  مصالحها،  فـي  إال  تمامها،  إلى  إحرامها  لـدن  من  الحركات،  جميـع  وتـرك 

الجوارح(٤). من  شيء  أو  البدن،  حركة 

الركوع : في  الركبتين  على  اليدين  وضع  باب ٢٠ -]   (٢٨/٢ - ٢٩ [(م ٤٠٥، 
اإلشراف  كتاب  من  المسألة  هذه  المضيف :  وغير  المؤلف  غير  (قال  [* ش] : 

الركوع». في  ركبتيه  على  يديه  «وضع  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أحسب)  فيما 

كتاب  في  وهي  اإلشـراف.  كتاب  في  موجـودة  غير  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص)  عن  بلغنا  (الـذي  (١) العبـارة 
الشرع.  وبيان   (١٤٧/٣) األوسط 

حتى.  الشرع :  بيان  (٢) في 
 .(١٤٧/٣) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (٣) ما 

 .٩٢/١١ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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وسـعد بن  أبي طالب،  وعلّي بن  الخطـاب،  عمر بن  ذلـك  وفعـل  [م ٤٠٥] 
والشافعي،  الثوري،  سفيان  قال  وبه  التابعين،  من  وجماعة  عمر،  وابن  أبي وقاص، 
وأبو  يزيد،  واألسود بن  مسـعود،  عبد اهللا بن  وكان  الرأي.  وأصحاب  وإسـحاق، 

ركعوا. إذا  ركبهم  بين  أيديهم  يطبقون  األسود  الرحمن بن  وعبد  عبيدة، 
هذا. نسخ  ثبت  قد  أبو بكر :  قال 

أبي،  فنهاني  ركبتـي  بين  يـدي  فجعلت  ركعـت  سـعيد :  مصعب بن  قـال(١) 
عنه». فنهينا  هذا  نفعل  كنا  «إنا  وقال : 

إن  أصحابنا :  قول  من  االتفـاق  معاني  في  يخرج  أنه  معي،  أبو سـعيد :  قـال 
بينهم،  اختالفًا  ذلـك  في  أعلم  وال  ركبتيـه،  على  يديه  وضع  ركـع  إذا  المصلِّـي 
قال :  وبعضًا  أصابعه.  يفرق  قال :  بعضًا  أن  ذلك  في  قولهم  معنى  يختلف  وإنما 
ركبتيه.  على  أصابعه  يفرق  أن  به :  هو  يؤمر  مما  القول  أكثر  ولعل  أصابعه.  يضم 
عنه،  االتفاق  لمعنى  ذلك  يفعل  «كان  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  فعل  من  كان  أنه  يدل  وممـا 
ظهره  على  جعل  مـاء  فيه  إناء  كان  لو  حتى  معتـدالً  ظهره  سـاوى  ركـع  إذا  كان 
إال(٤)  الراكع  اعتدال  االعتبار  معنـى  في  يثبت  وال  الستمسـك(٢)»(٣).  أو  العتـدل 
االعتدال  معنـى  لـه  يثبـت  فـال  وإال  ويبسـطهما،  ركبتيـه  علـى  يديـه  يجعـل  أن 

االعتدال(٥). حال  على  االختالف  من  له  بد  وال  معنا،  واالستواء 

إلخ.  فجعلت..  وكعب  سعيد  ابن  مصعب  قول  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
يستمسك.  وال  الشرع :  بيان  (٢) في 

فيها،  والُسـنَّة  الصالة  إقامة  كتاب  ماجه،  ابن  (سـنن  بمعناه  معبد  وابصة بن  عن  ماجه  ابن  (٣) رواه 
(مسـند  بمعناه  أبي طالب  علّي بن  عن  وأحمد   .(٢٨٣/١ رقم ٨٧٢،  الصالة،  في  الركوع  باب 

 .(١٢٣/١ رقم ٩٩٧،  أحمد، 
إلخ.  يجعل..  أن  إال  للركوع  ولعله  الراكع  ..اعتدال  الشرع :  بيان  (٤) في 

 .٣٩٥/١٩ - ٣٩٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٥١/١١ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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الركوع : في  التسبيح  باب ٢١ -]   (٢٩/٢ [(م ٤٠٦، 
ركوعه(١) :  في  يقول  «كان  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديث  جاء  (ومنه) :  [* ش] : 

[ثالثًا](٣)». وبحمده  العظيم  ربي   سبحان(٢) 
ركوعهم :  في  يقولون  الرأي  وأصحاب  وأحمد،  الشـافعي،  وكان  [م ٤٠٦] 

وبحمده. يقولوا :  ولم   ، ـ  ثالثًا  ـ  العظيم  ربي  سبحان 
يقول  المصّلي  إن  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  معي،  أبو سـعيد :  قـال 
عن  الحديث  جـاء  وكذلـك   ،(٤) ـ  ثالثـًا  ـ  العظيـم  ربـي  سـبحان  ركوعـه :  فـي 
عن  ُروي  وقد  العظيـم»(٥).  ربي  ركوعه :  سـبحان  في  يقول  «كان  أنـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
ركوعه  في  وبحمـده(٦)،  العظيم  ربي  سـبحان  يقول :  كان  أنه  العلم  أهـل  بعـض 
أهل  من  القائل  أعني  فاستحسنته،  قومنا  عن  ذلك(٧)  إنما  فقال :  ذلك  عن  فسئل 

أصحابنا. من  العلم 
وسبحان  الركوع،  في  العظيم(٨)  ربي  سبحان  يقول :  إنما  إنه  قولهم :  ومعاني 

الركوع.  الشرع :  بيان  (١) في 
اإلشـراف :  كتاب  وفي  الشـريعة.  وقاموس  الشـرع  وبيان   (١٥٧/٣) األوسـط  كتاب  في  (٢) هكذا 

سبحانه. 
بدونها.  واآلخر  ثالثًا)،  (وبحمده  جملة  فيه  أحدهما  حديثان،  األوسط  في  ذكر  (٣) قد 

الشريعة.  قاموس  في  موجودة  غير  (ثالثًا)  (٤) كلمة 
أبي داود،  (ُسـنن  بلفظه  حذيفة  عن  والترمذي  أبو داود  ورواه  بمعناه.  حذيفـة  عن  مسـلم  (٥) رواه 
الترمذي،  ُسنن   .٢٣٠/١ رقم ٨٧١،  وسجوده،  ركوعه  في  الرجل  يقول  ما  باب  الصالة،  كتاب 

 .(٤٨/٢ رقم ٢٦٢،  والسجود،  الركوع  في  التسبيح  في  جاء  ما  باب  الصالة،  كتاب 
(ُسـنن  حذيفة  عن  والدارقطني  رقم ٨٧٠)،  أبي داود،  (ُسـنن  عامر  عقبة بن  عن  أبو داود  (٦) رواه 
 .(٣٤١/١ رقم ١،  وسجوده،  ركوعه  في  المصّلي  يقول  ما  صفة  باب  الصالة،  كتاب  الدارقطني، 

ذلك.  كان  إنما  الشريعة :  قاموس  (٧) في 
الركوع.  في  وبحمده  العظيم  ربي  سبحان  الشريعة :  قاموس  (٨) في 
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الركوع،  في  وبحمده  العظيم  ربي  سـبحان  قال :  فإن  السـجود.  في  األعلى  ربي 
ذلك(١). فحسن  وبحمده،  األعلى  ربي  سبحان  السجود  وفي 

سـمع  اإلمام  قال  إذا  المأموم  يقول  مـا  بـاب ٢٢ -]   (٢٩/٢ - ٣٠ [(م ٤٠٧، 
حمده : لمن  اهللا 

إذا  المأموم  قول  في  العلم  أهـل  اختلف  اإلشـراف) :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
حمده]  لمن  هللا  [سمع  يقول :  طائفة :  فقالت(٢)  حمده؛  لمن  اهللا  سمع  اإلمام  قال 
والشـافعي،  ثور،  وأبو  سـيرين،  محمد بن  قـال  كذلك  الحمد،  لـك  ربنـا  اللهـم 

ومحمد. ويعقوب(٣)،  وإسحاق، 
. إلـيَّ أحب  اإلمام  مع  يجمعهما  عطاء :  قال 

اللهم  خلفه :  من  فليقل  حمده  لمن  اهللا  سـمع  اإلمام  قال  إذا  طائفة :  وقالت 
وبه  هريرة،  وأبي  عمر،  وابن  مسـعود،  عبد اهللا بن  قول  وهذا  الحمد(٤).  لك  ربنا 
بكر :  [أبو  قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  أمر  انتهى  هذا  إلى  أحمد  وقال  ومالك،  الشعبي(٥)  قال 
حمده»  لمن  اهللا  «سـمع  اإلمام  قـال  ] :  «وإذا  قـال  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  نقـول؛  وبهـذا 

الحمد». لك  ربنا  فقولوا : 

 .٣٩٦/١٩ - ٣٩٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٥١/١١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
يقول.  قال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

إلخ.  عطاء..  ومحمد بن  والنعمان،  ويعقوب،  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
 : (١٦١/٣) األوسط  كتاب  وفي  الشريعة.  وقاموس  الشرع  وبيان  اإلشراف  كتاب  في  (٤) هكذا 
كل  عن  أورد  المذكورين  أحاديث  أسـانيد  سـاق  ولما  الحمد.  ولك  ربنا  خلفه :  من  ..فليقل 
(ربنا  بلفظ :  أبي هريرة  وعـن  الحمد)،  لك  ربنا  (اللهم  بلفـظ :  عمر  وابن  مسـعود،  ابن  مـن 

الحمد).  لك 
الشافعي.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٥) في 
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معاني  فـي  هذا  نحـو  قولهم  معانـي  في  يخـرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
اإلمام :  قال  إذا  الحمد،  لك  ربنـا  يقول :  إنه  قولهم :  أكثر  أن  ومعـي  االختـالف. 
ربنا  حمده  لمن  اهللا  سـمع  يقول :  إنه  قولهم :  بعض  وفي  حمده.  لمن  اهللا  سـمع 
ربنا  بقوله  اجتزى  مأمونًا  ثقة  اإلمام  كان  إذا  إنه  قولهم :  بعض  وفي  الحمد.  لك 
قال :  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  هذا   /١٣٨/ بنحو  الحديث  وجاء  خلفه،  من  الحمد  لك 
فقولوا  حمده  لمن  اهللا  سمع  قال  وإذا  فارفعوا،  رفع  وإذا  فكّبروا،  اإلمام  كّبر   «إذا 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص(٢). عن  قيل  ما  يتبع  أن  وحسن  الحمد»(١)،  لك  ربنا 

عنـد  اليديـن  قبـل  الركبتيـن  وضـع  بـاب ٢٣ -]   (٣٠/٢ - ٣١ [(م ٤٠٨، 
السجود :

قبل  ركبتيه  يضع  الخطاب  عمر بن  وكان  اإلشراف) :  كتاب  (ومن  [* ش] : 
والشـافعي،  الثوري،  وسـفيان  يسـار،  ومسـلم(٣) بن  النخعي،  قال  [وبـه]  يديـه، 

الرأي. وأصحاب  وإسحاق،  حنبل،  وأحمد بن 
قال  كذلك  ركبتيه،  قبـل  سـجد  إذا  األرض  على  يديه  يضع  طائفة :  وقالـت 

مالك.
ركبهم. قبل  أيديهم  يضعون  الناس  أدركت(٤)  األوزاعي :  وقال 

في  القعود  في  بـاب  الربيع،  (مسـند  مالك  أنس بن  عن  األخير  شـطره  حبيب  الربيع بـن  (١) روى 
بمعناه  وغيـره  أنس  عن  ومسـلم  البخـاري  الحديـث  وروى  رقـم ٢٤٠)،  والتحيـات،  الصـالة 
رقم ٦٩٩،  الصـالة،  وافتتاح  التكبيـر  إيجـاب  باب  الصالة،  صفـة  كتـاب  البخـاري،  (صحيـح 

.(٣٠٨/١ رقم ٤١١،  الصالة،  كتاب  باإلمام،  المأموم  ائتمام  باب  مسلم،  صحيح   .٢٥٧/١
 .٢٧٤/٢١ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٣٨/١٣ - ١٣٩ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

وسليمان.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
ركبهم.  قبل  أيديهم  يضعون  سجدوا  إذا  ..األوزاعي :  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 
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أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 
القول  على  ـ عندي ـ  يخرج  أصحابنا  قول  من  األمر  معاني  أبو سعيد :  قال 
روي  كذلك  جبهته،  ثم  يديه  قبل  السـجود  في  ركبتيه  يضع  المصّلي  إن  األول : 
يضع  ربما  أمره  آخر  فـي  كان  وإن  أمره،  أول  في  يفعل  «كان  أنـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن 
المصّلي،  يؤمر  وكذلك  لضعف،  ذلك  أن  الرواية  في  وأحسب  ركبتيه»(١)،  ثم  يديه 
أدب  من  ولكنـه  الالزم،  مـن  أعلمه  وال  ذلك،  توجـب  علـة  أو  ضعـف  مـن  إال 
فجائز  يديه  وقدم  غيره  فعل  ومن  فحسن،  فعله  فمن  قيل،  أنه  أحسب  فيما  الصالة 

قيل. أنه  ـ عندي ـ  فيما  اهللا  شاء  إن 
اليدين(٢). تقديم  وهو  والخشوع،  الصالة  معنى  في  التواضع  إلى  أقرب  إنه  وقيل : 

األنـف  دون  الجبهـة  علـى  السـاجد  بـاب ٢٤ -]   (٣١/٢ - ٣٢ [(م ٤٠٩، 
الجبهة : دون  واألنف 

دون  الجبهة]  [علـى  السـجود  في  العلم  أهـل  واختلـف  (ومنـه) :  [* ش] : 
وعكرمة،  عمر](٣)،  [وابـن  عباس  ابن  األنف  على  بالسـجود  أمر  فممن  األنـف؛ 
لم  من  جبير :  سـعيد بن  وقال  جبيـر.  وسـعيد بن  أبي ليلى،  الرحمن بـن  وعبـد 
من  األنف  طاووس :  وقال  صالته.  تتم  لم  سـجوده  في  األرض  على  أنفه  يضع 

واألنف. الجبهة  على  السجود  النخعي :  وقال  الجبين. 
حنبل. وأحمد بن  والثوري،  مالك،  قال  وبه 

كيف  باب  أبي داود،  (ُسـنن  بمعناه  حجر  وائل بن  عن  والترمذي  أبو داود  األول  شـطره  (١) روى 
الركبتين  وضع  في  جاء  مـا  باب  الترمذي،  ُسـنن   .٢٢٢/١ رقم ٨٣٨،  يديه،  قبل  ركبتيه  يضـع 

ذكره.  من  إلى  أهتد  فلم  الثاني  الشطر  أما   .(٥٦/٢ رقم ٢٦٨،  السجود،  في  اليدين  قبل 
 .٤٢٢/١٩ - ٤٢٣ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٦٤/١١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

 .(١٧٤/٣) واألوسط  الشرع،  بيان  في  موجود  غير  المعكوفين  بين  (٣) ما 
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وقال  اآلخر.  دون   /١٦٤/ أحدهمـا  على  السـجود  يجزئه  ال  أحمد :  وقـال 
وبقول(١)  فاسـدة.  فصالته  عمدًا  األنـف  دون  الجبهة  علـى  سـجد  من  إسـحاق : 

أبي شيبة. وابن  أبو خيثمة،  قال  أحمد 
بأيديهما  وأشارا  سبع،  على  يسجد  عبد العزيز :  وسعيد بن  األوزاعي،  وقال 

الجبهة. من  هذا  وقاال :  األنف(٢)،  دون  ما  إلى  الجبهة 
قول  هذا  أنفـه،  دون  جبهته  علـى  يسـجد  أن  يجزئ  أخرى :  طائفـة  وقالـت 
وبه  البصري،  والحسن  سيرين،  وابن  وعكرمة،  وطاووس،  أبي رباح]  عطاء [بن 
ال  و]   [يجزيه  الثـوري :  وقال  ومحمد.  ويعقـوب،  ثور]،  [وأبـو  الشـافعي،  قـال 
ولم  أنفه  وضع  [أو  أنفه،  يضع  ولم  جبهته  وضع  إن  قائل :  وقال  [ذلك].  له  أرى 

النعمان. قول  هذا  تامة،  وصالته  أساء  فقد  جبهته]  يضع 
وقال  عليه.  تابعه  وال  القول  هذا  إلى  سبقه  أحدًا  أن  أعلم  وال  أبو بكر :  قال 
على  السجود  على  يقدر  وهو  األنف،  على  السجود  يجزئه  ال  ومحمد :  يعقوب، 

الجبهة.
في  أصحابنا  قول  مـن  االتفاق  معاني  في  ـ عندي ـ  يخرج  أبو سـعيد :  قـال 
أنفه  من  نـال  ما  يمس  وأن  الجبهـة،  على  يسـجد  أن  يؤمـر  المصّلـي  إن  األمـر : 
منهم  أحد  قول  في  بأسًا  عليه  أن  أعلم  فال  يفعل  لم  فإن  ذلك،  أمكنه  إن  األرض 
يجزئه  إنه  قولهم :  في  أعلم  وال  الُسـنَّة،  مخالفة  يريد  ـ عندي ـ  ذلك  يكن  لم  إذا 

الجبهة. على  السجود  على  قدر  إن  الجبهة  دون  األنف  على 

وقال  ُسنَّة.  إنه  أبي ميسرة  وابن  أبو حنيفة  قال  أحمد :  ويقول  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  األوزاعي.. 

إلى  ..بأيديهما  الشـريعة :  وقامـوس  الشـرع  بيان  وفي  واألوسـط.  اإلشـراف  كتاب  في  (٢) هكـذا 
األنف.  دون  ما  الجبهة 
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على  السـجود  على  يقدر  لـم  إذا  إنه  قولهم :  معانـي  في  يخـرج  أنـه  ومعـي 
ليس  ألنه  أنفـه؛  على  يسـجد  وال  يومئ،  أنـه  لعـذر  السـجود  ومواضـع  الجبهـة 
يومئ  وال  أنفه،  على  يسجد  أن  قولهم :  بعض  في  أن  وأحسب  السجود.  موضع 

جبهته. على  السجود  على  يقدر  لم  إذا 
أنه  المعنى  هذا  يخرج  وقد  األصول،  لموافقة  أشبه  ـ عندي ـ  األول  والقول 
اإليماء،  ثبت  فقد  وإال  ثبت،  فقد  سجودًا  كان  فإن  أومأ،  فقد  أنفه  على  سجد  إذا 
ترك  فقد  االختـالف  معاني  في  الزمًا  كان  فـإن  األنف  علـى  السـجود  تـرك  وإن 
إذا  أنفه  على  يسجد  أن  االحتياط  معنى  فعلى  السجود،  له  يحصل  ولم  السـجود 

المعنى(١). هذا  ـ عندي ـ  وحسن  جبهته،  على  السجود  يستطع  لم 

الحر  من  ثوبه  على  المرء  سجود  باب ٢٥ -]   (٣٢/٢ - ٣٣ [(م ٤١٠ - ٤١١، 
والبرد :

الحر  من  ثوبه  على  المرء  سـجود  في  واختلفوا  (ومنه) :  [م ٤١٠]  [* ش] : 
وبه  الخطاب،  عمر بن  الحر  في  الثوب  على  السجود  في  رخص  فممن  والبرد؛ 
والبرد  الحـر  من  الثوب  علـى  السـجود  في  ورخص  وطاووس.  عطـاء(٢)،  قـال 
وإسـحاق،  وأحمد،  واألوزاعي،  مالـك،  قال  وبه  والشـعبي،  النخعـي،  إبراهيـم 
ودونها  الجبهة  على  السجود  يجزيه  ال  يقول :  الشـافعي  وكان  الرأي،  وأصحاب 
اليدين  وضع  في  ورخـص  عذرًا.  [ذلك](٣)  فيكـون  جريحًا  يكـون  أن  إال  ثـوب 

والبرد. الحر  من  الثوب  على 

 .٤٢٣/١٩ - ٤٢٥ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٦٤/١١ - ١٦٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
وفي  الشريعة.  وقاموس  الشـرع  بيان  في  وهي  اإلشـراف.  كتاب  في  موجودة  غير  (عطاء)  (٢) كلمة 

والبرد.  الحر  في  الثوب  على  السجود  في  رخص  من  جملة  في   (١٧٨/٣) األوسط  كتاب 
يجزئه  ال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  وفي   .(١٧٨/٣) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (٣) ما 

عذرًا.  فيكون  جرحًا  يكون  أن  إال  ودونها  الجبهة  على  إال  السجود 



IÓ°üdG áØ°U ÜÉàc ``` 12∫hC’G AõédG
463

علّي  عن  فروينا  العمامة؛ /١٦٥/  كور  على  السجود  في  واختلفوا  [م ٤١١] 
عليها.  السجود  عمر  ابن  وكره  األرض.  على  ويسجد  جبهته  عن  يرفعها  قال :  أنه 
السـجود  يجوز(١)  ال  الشـافعي :  وقال  األرض.  جبهته  بعض  يمس  مالك :  وقال 
إسـحاق.  قال  وبه  البـرد.  في  وال  الحـر  فـي  يعجبنـي  ال  أحمـد :  وقـال  عليهـا. 
على  شـريح  وسـجد  يزيد.  الرحمن بن  وعبد  ومكحول،  الحسـن،  فيه  ورخص 

برنسه(٢).

إال  حكي،  ما  معنى  يشـبه  ما  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أبو سـعيد :  قال 
في  يخرج  فإنه  والبـرد؛  الحر  من  ضرورة  من  ذلـك  من  شـيء  على  السـجود  منع 
بردٍّ  أو  حرٍّ  ضرورة  من  ذلك  كان  إذا  إنه  االتفاق :  يشبه  ما  ـ عندي ـ  قولهم  معاني 
ويعينه(٣)  يجزيه  ما  توطأ  ما  وكل  إليه،  دنا  شـيء  كل  على  يسـجد  أن  له  يجوز  أنه 

ضرورة. عن(٤)  معناه  كان  إذا  يستعمله  أن  أوجب  كان  الضرورة  حال  عن 

األرض  نبات  من  كان  ما  على  يسجد  المصلِّي  إن  أصحابنا :  قول  معاني  وفي 
النبات  من  أشبههما  ما  وكذلك  ضرورة،  غير  من  كان  ولو  والكتان،  القطن،  من 
كان  وإن  مسـجدًا.  يتخذ  أن  ذلك  كراهية  قولهم :  بعض  وفي  األرض.  نبات  من 
من  يعارضه  فيما  عليـه  سـجد  إذا  اختالفًا  ذلك  في  بينهم  أعلم  فال  اللبـاس  مـن 
ليسجد  لسجوده  ثوبه  فيقدم(٥)  لباسـه،  من  لنفسـه  يجعله  ال  أنه  إال  لباسـه،  معنى 
معنى  من  إال  لصالته(٦)،  ال  لتفرشـه  لنفسـه  منه  عمل  ذلك  ألن  سـجد؛  إذا  عليه 

يجزئ.  ال  اإلشراف :  كتاب  وفي   .(١٧٩/٣) واألوسط  الشريعة  وقاموس  الشرع  بيان  في  (١) هكذا 
ترسه.  لعله  برسمه  على  الشريعة  قاموس  (٢) في 

ويغنيه.  يجزئه  ما  تواطأ  ما  وكل  الشرع :  بيان  (٣) في 
من.  الشرع :  بيان  (٤) في 

فيعدم.  الشريعة :  قاموس  (٥) في 
صالته.  ال  لنفسه  منه  عمل  ..ألن  الشرع :  بيان  (٦) في 
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هذا  كراهية  وإنمـا  والكتـان،  القطن  مـن  كان  ولو  ذلـك،  إلى  وحاجـة  ضـرورة 
عمله. طريق  من  ـ عندي ـ 

ال  إنه  قولهـم :  معنى  ففي  األرض  أنبتـت  مـا  غير  مـن  العمامـة  كانـت  وإذا 
كلما  ويسـجد  بيده  يرفعها  أن  جاز  من  له  وأجاز  ضرورة.  من  إال  عليها  يسـجد 
عليه  يرتفع  حتى  سجد  إذا  بمسجده  يجرها  إنه  قولهم :  بعض  وفي  السجود.  أراد 

بيده. أراد  وإن  أراد،  إن 
سجوده  كان  إذا  سجد  فقد  جبهته  أكثر  على  سجد  إذا  إنه  قولهم :  معنى  وفي 
األقل  من  جبهته  من  سـواه  ا  عمَّ حال  ولو  عليه،  السـجود  له  يجوز  ما  على  ذلك 

عليه(١). السجود  له  يجوز  ال  ما  منها 

األعضاء  سائر  على  السجود  المرء  ترك  باب ٢٦ -]   (٣٣/٢ - ٣٤ [(م ٤١٢، 
واألنف : الجبهة  غير 

األعضاء  سـائر  على  السـجود  يترك  المصلي  في  واختلفوا  (ومنـه) :  [* ش] : 
فقال :  رجليه  رافعًا  ساجدًا  رجالً  رأى  أنه  مسروق  عن  فروينا  واألنف؛  الجبهة  غير 
من  شـيء  على  السـجود  ترك  يجزئه  ال  إسـحاق :  وقال  هـذا.  صالة  تّمـت  مـا(٢) 
وقال  يجزئه.  الجبهة  بقـدر  اليدين  من  وضع  إذا  أحمـد :  وقال  السـبعة.  األعضـاء 
قوالن؛  فيه  الشـافعي :  وقال  يجزئه.  كفه  من  األكثـر  وضـع  إذا  داود :  سـليمان بن 
عليها.  بالسـجود  أمر  التـي  األعضاء  جميـع  علـى  يسـجد  أن  عليـه  أن  أحدهمـا : 

أجزأه. سواها  ما  دون  منها   /١٦٦/ شيء  أو  جبهته  على  سجد  إذا  أنه  والثاني : 
نحو  على  يدلُّ  ما  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي،  أبو سعيد :  وقال 

 .٤٢٦/١٩ - ٤٢٨ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٦٥/١١ - ١٦٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
صالته.  تّمت  قد  ..فقال :  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 



IÓ°üdG áØ°U ÜÉàc ``` 12∫hC’G AõédG
465

معاني  في  يخرج  وال  بمثلـه(١)،  بالنص  ليس  كان  وإن  االختالف،  من  حكـي  مـا 
وأما  ضرورة،  من  إال  جبهتـه،  أكثر  دون  [ما]  علـى  السـجود  يجزئه  إنه  قولهـم : 
يجزيه  ال  إنه  القول :  معاني  في  يخرج  فقد  مساجد  إنها  قيل  قد  التي  أعضائه  سائر 
على  أو  عليها،  السـجود  إال  يجوز  وال  الجبهـة،  مثل  وأنها  منهـا(٢)،  شـيء  تـرك 
أسـجد  أن  قال :  «أُمِرُت  إنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  والقول  األثـر،  بـه  جاء  لِمـا  أكثرهـا؛ 
ذلك  تأويل  معاني  فـي  ويثبت  ثوبًا»(٣)،  وال  شـعرًا  أكف  وال  أعضاء  سـبعة  علـى 

والقدمان. والركبتان،  واليدان،  الجبهة،  أنه : 
دون  والركبتين  اليدين  إحدى  على  سجد  لو  إنه  القول :  بعض  في  وأحسب 
في  العضوين  من  الجميعين  ترك  وإن  أجزأه.  األخرى؛  دون  والقدميـن  األخـرى 
إال  ذلك،  ترك  فـي  ترخيصًا  القول  بعـض  في  ولعل  يجزئه.  لـم  عامـدًا  سـجوده 

حكي. ما  نحو  على  الجبهة 
جبهته  أكثر  على  سجد  إذا  ولكنه  ويجزئه،  كله  ذلك  يترك  ال  أنه  ويعجبني 
ُيؤمر  فال  ذلك؛  وأمكنه  سجوده،  في  واعتدل  السبعة،  من  الباقية  أعضائه  وأكثر 
إذا  يجزئه  أن  يعجبنـي  لم  ذلك  مـن  أقل  كان  وإن  يجزئـه،  أن  وأرجـو  بذلـك، 
في  تبعًا  معناها  يخرج  إنما  األعضاء  هذه  ألن  األعضاء؛  من  األقل  على  سـجد 
يكون  أن  إال  القول،  من  المعقول  في  للجبهة  السجود  وإنما  للجبهة،  السـجود 

عذر(٤). من  ذلك 

لمثله.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
منها.  شيء  ترك  فيه  يجوز  ال  إنه  الشرع :  بيان  (٢) في 

الصالة،  صفة  كتاب  البخاري،  (صحيح  جدًا  قريب  بلفظ  عباس  ابن  عن  ومسلم  البخاري  (٣) رواه 
باب  الصالة،  كتـاب  مسـلم،  صحيح   .٢٨١/١ رقـم ٧٨٣،  الصـالة،  في  ثوبـه  يكـف  ال  بـاب 

 .(٣٥٤/١ رقم ٤٩٠،  الشعر...،  كف  عن  والنهي  السجود  أعضاء 
 .٤٢٨/١٩ - ٤٢٩ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٦٦/١١ - ١٦٧ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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والثياب : الشعر  كف  عن  النهي  باب ٢٧ -]   (٣٤/٢ [(م ٤١٣ - ٤١٤، 
وال  سبع،  على  يسجد  أن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «أُمَِر  اإلشراف) :  كتاب  (ومن  [* ش] : 

ثوبًا». وال  شعرًا  يكف 
يصّلي  أن  كرهوا  أنهـم  وحذيفة  مسـعود،  وابن  علّي،  عن  وروينـا  [م ٤١٣] 
الشـافعي  وكره  األرض،  عن  الشـعر  يكف  ال  عطاء :  وقال  عاقص،  وهو  الرجل 

األرض. على  شعره  يقع  سجد  إذا  عباس  ابن  وكان  ذلك، 
عطاء،  فقـال   /٦٤/ ذلك؛  فعـل  من  على  يجـب  فيمـا  واختلفـوا  [م ٤١٤] 

عليه. إعادة  ال  والشافعي : 
قال :  فإنه  البصـري؛  الحسـن  غير  العلم،  أهل  أكثر  قول  هذا  أبو بكـر :  قـال 

الصالة. تلك  إعادة  عليه 
ثبوت  من  هذا  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
في  يخرج  ومما  الصالة(١)،  معنى  لغير  الصالة  في  والثوب  الشعر  كف  عن  النهي 
من  أكثر  الثوب  كف  في  ترخيص  قولهم  معانـي  في  يخرج  أنه  فمعي  مصالحهـا 
الصالة،  معنى  لغير  الصـالة  في  ثوبه  كف  من  علـى  إعادة  ال  وأنه  الشـعر،  كـف 
أشـبه  الشـعر  كف  في  اإلعادة  معنى  ثبت  وإذا  شـعره،  كف  فـي  اإلعـادة  وعليـه 
فرق  فال  الثـوب  فـي  الترخيص  معنـى  ثبت  فـإذا  الثـوب،  كـف  فـي  ـ عنـدي ـ 
في  ويشبه  الصالة،  معاني  لغير  معنى  له  كان  إذا  الثوب،  عن  الشعر  في  ـ عندي ـ 

فاعله(٢). على  باالختالف  الصالة  إعادة  ـ عندي ـ  ذلك 

على  أسجد  أن  قال :  «أُمِرُت  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عباس  ابن  عن  ـ  له  واللفظ  ـ  ومسلم  البخاري  (١) روى 
يكف  ال  باب  الصالة،  صفة  كتاب  البخاري،  (صحيح  شـعرًا»  وال  ثوبًا  أَُكفَّ  وال  أعظم  سـبعة 
السـجود  أعضاء  باب  الصالة،  كتاب  مسـلم،  صحيح   .٢٨١/١ رقم ٧٨٣،  الصـالة،  في  ثوبـه 

 .(٣٥٤/١ رقم ٤٩٠،  كف..،  عن  والنهي 
 .١١٦/٢٠ - ١١٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٦٤/١٢ - ٦٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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والسجود : الركوع  في  التسبيح  عدد  باب ٢٨ -]   (٣٥/٢ [(م ٤١٥ - ٤١٦، 
«كان  أنه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديث  جـاء  اإلشـراف) :  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 

ثالثًا». األعلى،  ربي  سجوده :  سبحان  في  يقول 
وقال  طاووس.  قال  وبه  مسـعود،  وابن  علّي،  عن  [ذلـك]  وروي  [م ٤١٥] 

ثالث. والمجزي  سبع،  التسبيح(١)  من  التام  البصري :  الحسن 
إسحاق  فكان  والسجود،  الركوع  في  التسبيح  ترك  في  اختلفوا  وقد  [م ٤١٦] 
تاركه؛  على  إعادة  ال  طائفة :  وقالت  إعادتهـا.  فعليه  عامدًا  ذلك  تـرك  إن  يقـول : 
تسبيحة  سّبح  فيمن  أحمد  وقال  الرأي.  وأصحاب  ثور،  وأبي  الشافعي،  قول  هذا 
قول  السـجود  في  وال  الركوع  في  عندنا  ليس  مالك :  وقال  يجزئه.  سـجوده :  في 

والسجود(٢). الركوع  في  التسبيح  أن  سمعت  وقد  محدود، 
في  التسـبيح  في  أصحابنا  قول  معاني  عليه  يتواطأ  مـا  عامة  أبو سـعيد :  قال 
واحدة  إن  قيـل :  وقد  وسـجدة.  ركوع،  كل  فـي  ثالث  إنـه  والسـجود :  الركـوع 
سـّبح،  قد  ألنه  حال؛  كل  على  تجزئ  قيل :  وقد  عجلة.  أو  عذر،  لمعنى  تجزئ 
االتفاق  معنى  أن  إال  إجماع،  وال  معنا،  ثابتة  بُسنَّة  محدود  حد  التسبيح  في  وليس 

إجماع. وال  معنا،  ثابتة  والسجود  الركوع  في  ُسنَّة  التسبيح  أن  يوجب 
الفريضة  صـالة  في  التسـبيح  أقل  إن  أصحابنـا :  قـول  بعض  في  قيـل  وقـد 

السجود.  من  التام  الشريعة :  وقاموس  الشرع  وبيان   (١٨٥/٣) األوسط  (١) في 
الركوع  فـي  التسـبيح  ..أن  الشـرع :  بيان  وفي  الشـريعة.  وقاموس  اإلشـراف  كتاب  فـي  (٢) هكـذا 
الركوع  في  التسـبيح  ..أن   : (١٨٧/٣) األوسـط  وفي  إجماع.  وال  ثابتة  بُسـنَّة  ليس  والسـجود 
حتى  ويسجد،  يركع  أن  بعد  عنه،  أجزأ  وسجوده  ركوعه  في  المصّلي  ذلك  قال  فإن  والسجود، 
ال  أنه  فأجابه :  ذلك  عن  سـأله  األمير  أن  مالك  عن  وهب  ابن  وحكى  عنه.  نافـع  ابـن  يطمئـن، 
سـجوده  في  جبهته  أمكن  إذا  مالك :  قال  والسـجود.  الركوع  في  التسـبيح  يعني  ذلـك،  يعـرف 

الجبهة.  مع  األنف  ويضع  قال :  ذلك،  تم  فقد  ركوعه  في  ويديه 
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االستحسان،  معاني  في  يخرج  هذا  ولعل  سبع،  وأكثره  خمس،  وأوسطه  ثالث، 
على  الفرائض  في  التطـاول  ينبغي  ال  أنه  إال  والالزم،  الحجر  معانـي  علـى(١)  ال 

إمامًا. كان  إذا  وخاصة  االقتصاد،  معنى 
في  أو  كلها،  صالته  في  والسجود   /١٦٢/ الركوع  في  التسبيح  ترك  إن  وأما 
من  حكي  مـا  نحو  ـ  أصحابنـا  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنـه  فمعـي  منهـا؛  شـيء 
وإن  والنسـيان،  العمد  في  كله(٢)  ذلك  ترك  من  على  إعادة  ال  إنـه  ـ :  االختـالف 
تركه  في  اإلعادة  عليه  وإن  النسيان،  في  عليه  إعادة  وال  العمد،  في  اإلعادة  عليه 
أكثر  يترك  لم  ما  النسيان  في  عليه  إعادة  وال  واحد،  سجود  أو  ركوع،  في  التسبيح 

ذلك.
كان  إذا  القليل  ترك  لمن  عذرًا  يوجب(٣)  معنى  فال  هذا  معاني  في  ثبت  وإذا 
تجوز  ال  كان  فإذا  وسجود،  بركوع  إال  الصالة  تجوز  ال  ألنه  مفسدًا؛  للكثير  تركه 
كما  الُسـنَّة،  به  جاءت  بما  التسبيح  بتمام  إال  الركوع  يكن  لم  وسجود  بركوع  إال 

بالتحيات(٤). إال  والقعود  بالقراءة  إال  القيام  يكن  لم 

السجدتين : بين  القدمين  على  اإلقعاء  باب ٢٩ -]   (٣٥/٢ - ٣٦ [(م ٤١٧، 
إليتك(٥)».  عقبك  تمس  أن  الُسنَّة  قال : «من  أنه  عباس  ابن  عن  روينا  [* ش] : 
الزبير،  وابن  عبـاس،  وابن  عمر،  ابـن  يفعلونه،  العبادلة  رأيـت  طـاووس :  وقـال 

في.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
نسيانًا.  وال  عمدًا  ذلك  ترك  من  ..على  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

يوجد.  الشرع  بيان  (٣) في 
 .٤١٨/١٩ - ٤٢٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٦٢/١١ - ١٦٣ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

الشرع :  بيان  وفي  إليتك.  ..عقبيك   : (١٩١/٣) األوسط  كتاب  وفي  اإلشراف.  كتاب  في  (٥) هكذا 
إليتيك.  كعبيك  تمسك  ..أن  الشريعة :  قاموس  وفي  إليك.  كعبيك  تمسك  ..أن 
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مكة  أهل  أحمد :  وقال  ومجاهد،  وعطاء،  وطاووس،  وسـالم،  نافع  ذلك  وفعل 
وأبو  علـّي،  ذلك  كره  أنه  عنـه  روينا  وممـن  ذلك،  طائفـة  وكرهـت(١)  يفعلونـه، 
هذا  فعلت  إنما  فإني]  اإلقعاء  [في  بي  تقتدوا  ال  [لبنيه] :  عمر  ابن  وقـال  هريـرة، 
في  اإلقعاء  يكرهـون  كانـوا  النخعي :  [وقـال  قتـادة،  ذلـك  وكره  كبـرت.  حيـن 
وإسـحاق،  وأحمد،  الشـافعي،  مذهب  وهذا  [يكرهه]،  مالك  [كان]  و  الصالة]. 
إن  بالخيار،  المصّلي  طائفة :  وقالـت  العلم.  أهل  من  [وكثير  الرأي،  وأصحـاب 
مقعيًا]. قدميه  على  جلس  شاء  وإن  اليمنى،  ونصب  اليسرى  رجله  أضجع  شاء 

إقعاء  مثل  فخذيه  ناصبًا  إليتيه  على  الرجل  جلوس  اإلقعاء،  أبو عبيدة :  وقال 
يجعلون  فإنهم  الحديث  أصحاب  تفسير  وأما  أبو عبيدة :  وقال  والسـبع،  الكلب 

السجود(٢). بين  عقبيه  على  إليتيه  يضع  أن  اإلقعاء 
القعود  عن  النهي  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
به  يأمرون  ومـا  عندهم  القعـود  ومعنى  كلـه.  أشـبهه  وما  الصـالة(٣)،  فـي  مقعيـًا 
مفترشـًا  مسـتويًا  والتحيات،  سـجدتيه  بين  صالته  في  الرجل  يقعد  أن  ويفعلونه 
أخمص  في  انتصابها  في  اليمنى  رجله  جاعالً  اليمنى،  رجله  ناصبًا  اليسرى،  رجله 

األوسط.  كتاب  من  والنقل  اإلشراف  كتاب  في  السقط  (١) بداية 
كتاب  في  وهـو  اإلشـراف،  كتاب  في  موجود  غير  إلـخ)  اإلقعاء..  أبو عبيـدة :  (وقـال  (٢) العبـارة 
معمر بن  هو  هذا  عبيدة  أبا  أن  والظاهـر  لبنيه.  عمر  ابن  قول  قبل  ولكـن   ،(١٩٢/٣) األوسـط 
 ،٢١٠/١) الحديث  غريب  على  ذلك  األوسط  محقق  وأحال  أبو عبيد،  عنه  رواه  وقد  المثنى. 

عبيد.  ألبي   (١٠٨/٢ - ١٠٩
صالته  في  يقعي  أن  المصّلـي  نهى  أنـه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عباس  ابـن  عـن  حبيـب  الربيع بـن  (٣) روى 
القرد  قعود  فيها  يقعد  أو  الثعلب  التفات  فيها  يلتفت  أو  الديك  نقر  فيها  ينقر  وأن  الكلب  إقعاء 
رقم ٢٣٨)،  والتحيات،  الصـالة  في  القعود  في  باب  ووجوبها،  الصـالة  كتاب  الربيـع،  (مسـند 
قال  الصالة.  في  والتورك  اإلقعاء  عن  نهى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  مالك  أنس بن  عن  أحمد  وروى 

 .(٢٣٣/٣ رقم ١٣٤٦٢،  أحمد،  (مسند  الحديث  هذا  ترك  أبي قد  كان  أحمد :  عبد اهللا بن 
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مما  قعودهم  معانـي  في  يخـرج  ـ عندي ـ  فهـو  هذا  أشـبه  وما  اليسـرى،  رجلـه 
التربع(١). معنى  خالف  ومما  اإلقعاء،  معنى  خالف 

الجلوس  في  العلم  أهل  اختالف  باب ٣٠ -]   (٣٦/٢ - ٣٨ [(م ٤١٨ - ٤٢٠، 
القيام(٢) : قبل  السجدتين  من  الرأس  رفع  عند 

الرأس  رفع  عند  المرء  يفعله  فيما  العلم  أهـل  اختلـف(٣)  [م ٤١٨]  [* ش] : 
فقالت  الصـالة؛  من  الثالثة  والركعـة  األولـى،  الركعة  مـن  اآلخرة  السـجدة  مـن 
مسعود،  عبد اهللا بن  عن  ذلك  ُروي  يجلس.  وال  قدميه  صدور  على  ينهض  طائفة : 
من  واحد  غير  أدركُت  أبي عيـاش :  النعمان بن  وقال  عبـاس.  وابن  عمر،  وابـن 
قام  والثالثة،  ركعة،  أول  في  السجدة  من  رأسه  رفع  إذا  فكان  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب 

يجلس. ولم  هو  كما 
وال  سجدة،  كل  من  الوثوب  اإلمام  يعجل  أن  الُسنَّة  أبي الزناد :  ابن  وقال 
وأصحاب  ومالك،  الثوري،  سـفيان  قول  وهذا  والثالثة،  الواحدة،  في  يجلـس 

الرأي.
وابن  وعلـّي،  عمر،  قدميه  صـدور  على  ينهـض  كان  أنه  عنـه  روينـا  وممـن 

 .٤٤٠/١٩ - ٤٤١ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٧١/١١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
األوسط.  كتاب  من  محققه  ونقله  اإلشراف  كتاب  من  سقط  (٢) الباب 

رفع  عند  المرء  يفعلـه  فيما  العلم  أهل  واختلف  (ومنـه) :  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٣) فـي 
على  ينهض  طائفـة :  فقالت  الثانية؛  والركعـة  األولى،  الركعة  مـن  األخيرة  السـجدة  من  رأسـه 
وقال  عباس،  وابن  عمـر،  وابن  مسـعود،  عبد اهللا بن  عن  ذلك  ُروي  يجلس،  وال  قدميـه،  ظهـر 
الُسـنَّة،  ذلك  أبو زياد :  قال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  أصحاب  من  واحد  غير  أدركت  أبي عباس :  النعمان بن 
أكثر  أحمد :  وقـال  الرأي،  وأصحـاب  وإسـحاق،  وأحمد،  الثوري،  وسـفيان  مالك،  قـال  وبـه 
اسـتوى  فإذا  يقعد،  الشـافعي :  وقال  وعبد اهللا،  وعلّي  عمـر  ذلك  وذكر  هذا،  علـى  األحاديـث 

األرض.  على  فاعتمد  قاعدًا،  اإلمام 
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أحمد،  ذلك  وفعـل  وإسـحاق،  أحمد،  قال  وبـه  الخدري،  سـعيد  وأبـو  الزبيـر، 
أصحاب  عـن  ُروي  وبمـا  عجالن  ابـن  عن  القطـان،  يحيـى  بحديـث  [واحتـج 
األحاديث  عامة  وقال :  أقدامهـم»،  صدور  على  ينهضون  «كانـوا  أنهم  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
حديث  له  فذكر  عجالن،  ابن  وحديث  وعبد اهللا،  وعليًا،  عمر،  وذكر  ذلك،  على 

أكثر](١). ذاك  عرفته،  قد  فقال :  الحويرث  مالك بن 

قول  هذا  األرض،  على  فاعتمد  قام  قاعدًا  استوى  فإذا  يقعد،  طائفة :  وقالت 
الحويرث. مالك بن  بحديث  واحتج  الشافعي، 

واهللا  وقال :  مسجدنا  في  فصّلى  الحويرث  مالك بن  «جاءنا  أبو قالبة :  قال 
رأيـت  كيـف  أوّريكـم(٢)  أن  أريـد  ولكـن  الصـالة،  أريـد  ومـا  ألصلـي  إنـي 
ينهض،  أن  أراد  إذا  األولـى  الركعة  من  يقوم  أنه  فذكـر  يصّلي،  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

هكذا». صالتي  مثل  قال :  كيف؟  قلت :  قال : 

األخيرة  السجدة  من  رأسه  رفع  إذا  أصحابنا :  قول  معاني  في  أبو سعيد :  قال 
وليس  يقعد،  ال  أنه(٣)  ؛  الرابعـة  إلى  الثالثة  ومن  الثانية،  إلى  األولـى  الركعة  مـن 
وال  والقول،  الفعل  من  االتفاق  معاني  يشبه  فيما  الصالة  في  القعود  موضع  ذلك 
ألنه  قوله؛  ظاهر  في  به  أراد  مـا  وال  معنا،  الشـافعي  إلى  المضاف  القول  أعـرف 
اإلمام  خلف  الذي  أراد  أنما  ـ عندي ـ  ذلك  فيشـبه  المصّلي،  وقعود  اإلمام  ذكر 
فهو  القعود،  إلى  معه  رأسه  هذا  رفع  القيام  إلى  السجود  من  رأسه  اإلمام  رفع  إذا 
األول  القول  فمعاني  هذا  معنى  إلـى  خرج  فإن  القيام،  اإلمام  يسـتتم  أن  إلى  فيـه 
سـاجدًا  يزال  ال  المأموم  إن  أصحابنا :  قول  معاني  يشـبه  رأيًا  أولى  عليه  المتفق 

 .(١٩٧/٣) األوسط  كتاب  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
األوسط.  وكتاب  اإلشراف  كتاب  في  (٢) هكذا 
أثبتناه.  ما  الصواب  ولعل  ألنه.  األصل :  (٣) في 
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قد  اإلمام  أن  على  قام  هو  فإن  المأموم،  قام  اإلمام  قام  فإذا  اإلمام،  يقوم  أن  إلى 
يكون  إنه  قولهم :  معاني  في  فيخرج  قيامه؛  يستتم  لم  اإلمام  فوجد  لقيامه  اسـتتم 
إلى  رجع  القيام  إلى  اإلمام  سبق  قد  يكون  أن  إال  قاعدًا،  وال  قائمًا  ال  هيئته  على 
القعود  ألن  القيام؛  اإلمام  يسـتتم  حتى  القيام،  حال  من  فيه  اإلمام  دون  يكون  ما 

قائم(١). وإمامه  قاعدًا  كان  من  مؤتمًا  كان  وما  القيام،  حد  معنى  غير  حد 

تقديم  م ٤٢٠ :  القيـام.  عنـد  يديه  علـى  الرجـل  اعتمـاد   : ٣٨/٢ [(م ٤١٩، 
النهوض)]. عند  رجليه  إحدى  الرجل 

في  الجلسـة  من  القيام  عند  اليدين  رفع  بـاب ٣١ -   (٣٩/٢ - ٤٠ [(م ٤٢١، 
التشهد]. من  األوليين  الركعتين 

األول  التشـهد  فـي  الجلـوس  كيفيـة  بـاب ٣٢ -]   (٤٠/٢ - ٤١ [(م ٤٢٢، 
فيه(٢) : العلم  أهل  واختالف  والثاني 

األول  التشـهد]  [في  الجلوس  صفة  في  العلم  أهل  افترق  (ومنه) :  [* ش] : 
الجالس  ينصب  أن  فرأت  واألخيرة؛  األولى  الجلسـة  بين  فرقة  فسـوت  واآلخر؛ 
سـفيان  قول  هذا  قدمـه؛  بطن  على  فيجلـس  اليسـرى،  ويفتـرش  اليمنـى  رجلـه 
الثانية  فـي  قعد  إذا  الصالة  فـي  الرجل  [يقعد  الـرأي :  أصحاب  وقـال  الثـوري. 
اليمنى  وينصب  عليها،  فيقعد  إليتيه،  بين  فيجعلها  اليسرى  رجله  يفترش  والرابعة، 

القبلة](٣). نحو  اليمنى  رجله  أصابع  ويوجه  نصبًا، 

 .٤٤٢/١٩ - ٤٤٣ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٧٢/١١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
بعدها).  وما   ٢٠٢/٣) األوسط  كتاب  من  محققه  ونقله  اإلشراف  كتاب  من  سقط  (٢) الباب 

الثوري.  قول  نحو  الرأي  وأصحاب  ..الثوري،  الشرع :  بيان  (٣) في 
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التشـهد؛  في  يجلس  كمـا  السـجدتين  بين  الرجـل  يجلـس  أن  فرقـة  ورأت 
يسـتوي  حتى  األيسـر  وركه  على  ويقعد  اليسـرى،  ويثني  اليمنى  رجلـه  ينصـب 
مالك :  وقال  إلي.  سمعت  ما  أحب  وهذا  [قال :  مالك.  قول  هذا  ويعتدل؛  قاعدا 

اإلبهام]. ظهر  ال  األرض،  على  اإلبهام  بطن  جعل  اليمنى  نصب  إذا 
الثوري،  عن  ذكرنا  كالذي  األولى  الجلسة  يجلس  أن  ثالثة  أخرى  فرقة  ورأت 
وإسحاق.  وأحمد،  الشافعي،  قول  هذا  مالك.  عن  ذكرنا  كما  الرابعة  في  ويجلس 
اليسرى،  وتضجع  اليمنى،  تنصب  فقال :  التشـهد  جلسـة  عن  األوزاعي  [وُسـئل 
وكلتاهما  تحتَك،  جميعًا  ثنيتهما  واليسرى  اليمنى  رجلك  على  َجَلسَت  ِشئَت  وإن 

معروفتان]. جلستان 
األخرى. الجلسة  فيجلسها  واحدة  جلسة  الصبح /١٧٢/  وفي  الشافعي(١) :  قال 
كله  الجلوس  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  ـ عندي ـ  يخرج  أبو سعيد :  قال 
الجلوس  في  وال  السـجدتين،  بين  الجلسـة  في  فيه،  فرق  ال  مسـتوٍ  الصـالة  فـي 

ذلك(٣). صفة  مضى  وقد  واحد(٢)،  وكله  واآلخر،  األول  للتشهد 

التشهد(٤) : باب ٣٣ -]   (٤١/٢ - ٤٢ [(م ٤٢٣ - ٤٢٤، 
على  السالم  فقلنا :  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  خلف  صلينا  إذا  «كنا  عبد اهللا :  قال(٥)  [* ش] : 

 (٢٠٤/٣) األوسط  في  وهي  اإلشـراف.  كتاب  في  موجودة  غير  إلخ)  الشـافعي..  (قال  (١) العبارة 
الثالثة.  الفرقة  قول  ذكر  بعد  لكن 

واحدًا.  معنًى  كله  الشرع :  بيان  (٢) في 
 .٤٤٣/١٩ - ٤٤٤ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٧٢/١١ - ١٧٣ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

بعدها).  وما   ٢٠٥/٣) األوسط  كتاب  من  محققه  ونقله  اإلشراف  كتاب  من  سقط  (٤) الباب 
أحدكم  صلى  قـال :  «إذا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  (ومنه) :  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٥) في 
وبركاته،  اهللا  ورحمـة  النبي  على  السـالم  الطيبات  والصلوات  هللا  المبـاركات  التحيـات  =فليقـل: 
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فالتفت  وفالن،  فالن  على  السالم  وميكائيل،  جبريل  على  السالم  عباده،  دون  اهللا 
التحيات  فليقل :  أحدكم  صّلى  فإذا  السالم،  هو  اهللا  وقال :  إن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إلينا 
السـالم  وبركاته،  اهللا  ورحمة  النبي  أيها  عليك  السـالم  والطيبات،  والصلوات  هللا 
في  عبد صالح  كل  أصابت  قلتموها  إذا  فإنكم  الصالحيـن،  اهللا  عباد  وعلى  علينـا 

ورسوله». عبده  محمدًا  أن  وأشهد  اهللا،  إال  إله  ال  أن  أشهد  واألرض،  السماء 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  إن  وقال :  األشـعري  بنا  صّلـى  الرقاشـي :  عبـد اهللا  [(قـال) 
من  فليكن  القعدة  عنـد  كان  وقال :  فإذا  صالتنا،  لنا  وبيَّـن  ُسـننًا،  فعلَّمنا  «خطبنـا 
النبي  أيها  عليـك  السـالم  هللا،  والصلوات  الطيبات  التحيات  أحدكـم :  قـول  أول 
إال  إله  ال  أن  أشهد  الصالحين،  اهللا  عباد  وعلى  علينا  السالم  وبركاته،  اهللا  ورحمة 

ورسوله». عبده  محمدًا  وأن  اهللا 
التحيات  التشهد  جالس  به  يبدأ  الذي  أن  على  يدل  الحديث  هذا  أبو بكر :  قال 
القرآن](١). أم  يفتتح  كما  الرحيم  الرحمن  اهللا  بسم  التشهد  به  يفتتح  الذي  ألن  وديعًا؛ 

القرآن،  يعلمنـا  كما  التشـهد  يعلمنا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «كان  قـال :  عباس  ابـن 
النبي  أيها  عليك  السالم  هللا،  الطيبات  الصلوات  المباركات  يقول :  التحيات  فكان 

وأشـهد  له  شـريك  ال  وحده  اهللا  إال  إله  ال  أن  أشـهد  الصالحين،  اهللا  عباد  وعلى  علينا  السـالم 
وإسـحاق،  وأحمد،  الثوري،  سـفيان  قال  القول  بهذا  أبو بكر :  قال  ورسـوله».  عبده  محمدًا  أن 
بالتشـهد  يقول  أنس  مالك بن  وكان  المشـرق.  أهل  مـن  وكثير  الرأي،  وأصحـاب  ثـور،  وأبـو 
أيها  عليك  السـالم  هللا،  الصلوات  الطيبات  الزاكيات  هللا  «التحيات  وهو :  عمر،  عن  روينا  الذي 
وحده  اهللا  إال  إله  ال  أن  أشهد  الصالحين،  عباده  وعلى  علينا  السالم  وبركاته،  اهللا  ورحمة  النبي 
ابن  رواه  الذي  بالخبر  يقول  الشافعي  وكان  ورسـوله».  عبده  محمدًا  أن  وأشـهد  له،  شـريك  ال 
أيها  عليك  السالم  والطيبات،  والصلوات  هللا  المباركات  وهو :  «التحيات  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  عن  عباس 
وحده  اهللا  إال  إله  ال  أن  أشهد  الصالحين،  اهللا  عباد  وعلى  علينا  السالم  وبركاته،  اهللا  ورحمة  النبي 

ورسوله».  عبده  محمدًا  أن  وأشهد  له  شريك  ال 
 .(٢٠٦/٣) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 

=
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إال  إله  ال  أن  أشـهد  الصالحين،  اهللا  عباد  وعلى  علينا  سـالم  وبركاته،  اهللا  ورحمة 
رسول اهللا». محمدًا  أن  وأشهد  اهللا 

وعن  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  التشـهد  في  األخبار  سـائر  ذكرنا  وقـد  أبو بكـر :  [قـال 
الكتاب](١). هذا  من  اختصرت  الذي  الكتاب  في  ألفاظها  باختالف  أصحابه 

سفيان  فكان  األخبار؛  بهذه  القول  في  األمصار  فقهاء  اختلف  وقد  [م ٤٢٣] 
من  وكثير  الـرأي،  وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسـحاق،  حنبل،  وأحمد بـن  الثـوري، 
عن  بذكره  بدأنا  الـذي  بالتشـهد  يقولون  وغيرهم  المشـرق،  أهل  من  العلم  أهل 

مسعود. عبد اهللا بن 
الذي  بالتشـهد  يقولون  المدينة  أهـل  من  تبعه  ومـن  أنـس،  مالك بـن  وكان 
الصلوات  الطيبات  هللا،  والزاكيات  «التحيات  وهو :  الخطاب،  عمر بن  عن  رويناه 
اهللا  عباد  وعلى  عليك  السـالم  وبركاته،  اهللا  ورحمة  النبي  أيها  عليك  السـالم  هللا، 

ورسوله». عبده  محمدًا  أن  وأشهد  اهللا  إال  إله  ال  أن  أشهد  الصالحين، 
أبي الزبير،  عن  سـعد،  [الليث بن  رواه  الذي  بالخبـر  يقول  الشـافعي  وكان 

عباس. ابن  عن](٢)  وطاووس،  جبير،  سعيد بن  عن 
فيه  أعلم  ال  ما  ـ  أصحابنـا  قول  معاني  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
إذا  المصّلي  يقول  أن  التشـهد  ى  المسـمَّ وهو  التحيات،  في  ـ  قولهم  من  اختالفًا 
ورحمة  النبي  على  السـالم  الطيبات،  والصلوات  هللا  المبـاركات  التحيات  قعـد : 
اهللا  إال  إله  ال  أن  أشـهد  الصالحين،  اهللا  عبـاد  وعلى  علينـا  السـالم  وبركاتـه،  اهللا 
معاني  ثبوت  عليه  ما  هذا  ورسوله.  عبده  محمدًا  أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده 

ويقولونه. به  يأمرون  الذي  قولهم 

 .(٢٠٦/٣) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 
 .(٢٠٧/٣) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (٢) ما 
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أيها  عليك(١)  السالم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  حياة  في  قولهم  كان  إنه  قولهم :  معنى  وفي 
فلما  واإلشارة،  المخاطبة  معنى  على  حاضرًا  كان  لما  وبركاته،  اهللا  ورحمة  النبي 
النبي  على  السـالم  قالوا :  أن  بعـده  المسـلمين  قول  اإلجماع  مـن  كان  مـات  أن 
يكن  لم  وإذا(٢)  مخاطبـا  يكن  ولم  له،  ذلك  ثبوت  لمعنـى  وبركاتـه؛  اهللا  ورحمـة 

حاضرًا.
في  الصالة  في  التشـهد  هذا  من  شـيء  ترك  يجوز  ال  إنه  قولهم :  معاني  وفي 

ذلك(٣). من  شيء  لترك  التعمد  معنى  على  واآلخرة  األولى  القعدة 

*(٤)[في إخفاء التشهد] :
الرجل  يخفي  أن  الُسنَّة  من  قال :  أنه  عباس  ابن  عن  روينا  (ومنه) :  [* ش] : 

التشهد(٥).
أبي عبيد  عن  علّي،  فحدثني  التحيـات؛  معنى  في  اختلفوا  وقـد(٦)  [م ٤٢٤] 

إلخ.  النبي..  على  السالم  الشرع :  بيان  (١) في 
واهللا أعلم.  زائدة،  (إذا)  كلمة  أن  أو  إذ.  الصواب :  ولعل  األصل.  في  (٢) هكذا 

 .٤٤٤/١٩ - ٤٤٥ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٧٣/١١ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
هو  ذلك  سـبب  أن  والظاهر  فهارسـه،  وال  اإلشـراف  كتاب  متن  في  أجدها  لـم  المسـألة  (٤) هـذه 

م ٤٢٤.  قبل   (٢٠٧/٣) األوسط  كتاب  حسب  وموضعها  المخطوط،  من  السقط 
األوسـط :  وفي   .٤٤٥/١٩ الشـريعة،  قاموس  السـعدي :   .١٧٣/١١ الشـرع،  بيـان  (٥) الكنـدي : 
عن  بكير،  يونس بن  ثنا  قال :  األشج،  يعني  أبو سعيد،  أنا  قال :  يوسف  عبد الرحمن بن  حدثنا 
أن  الُسـنَّة  «من  قال :  عبد اهللا  عن  أبيه،  عـن  األسـود،  عبد الرحمٰن بن  عن  إسـحاق،  محمد بـن 

التشهد». يخفى 
المسألة.  هذه  على  تعليقًا  الكدمي  سعيد  ألبي  أجد  ولم 

عمر  ابن  عن  أبو عبيد  حكى  التحيات؛  معنى  في  واختلفوا  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٦) في 
التحية. إال  نلته  قد  الفتى  نال  قد  ما  كل  من  الشاعر :  قال  الملك،  التحية  قال :  أنه 

الشاعر : قول  وعليه  العظمة،  التحية  قال :  أنه  عباس  ابن  عن  =وروينا 
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الفتى  نال  ما  ولكل  الكلبي :  لزهير  [وأنشد  الملك.  التحية  أبو عمرو :  قال  قال : 
الملك](١). يعني  التحية  إال  نلته  قد 

فقال :  التحيات  تفسـير  عن  محمد  زهير بن  سـألت  مسـلم :  الوليد بن  وقال 
هللا،  والطيبات  الصلـوات  يقـول :  من  فمنهـم  هللا،  وصلواتهـم  هللا،  الخلـق  سـالم 

األعمال. من  الطيبات  يعني  والطيبات،  والصلوات  يقول :  من  ومنهم 
هللا،  العظمة  التحيـات :  قـال :  أنه  عباس  ابن  عـن  روينا  وقد  أبو بكـر :  قـال 

الزاكية.(٣) األعمال(٢)  قال :  والطيبات  الخمس،  الصلوات  قال :  والصلوات 
وال  أصحابنا،  قـول  معاني  في  هـذا  نحو  يخرج  أنه  معـي،  أبو سـعيد :  قـال 

منه(٤). شيء  في  وال  اختالف،  معنى  هذا  في  أعلم 

[(م ٤٢٥، ٤٣/٢) باب ٣٤ -] الزيادة على التشهد األول من الدعاء والذكر :
التشـهد،  هو  إنما  األول  الجلوس(٥)  في  يقول  عطـاء  كان  (ومنـه) :  [* ش] : 
يقول :  الشـعبي  وكان  وإسـحاق.  وأحمد،  الثوري،  قول  وهو  النخعي،  هذا  قال 

السباسب. يوم  بالريحان  يحيون 
والطيبات)) :  الخمـس  والصلـوات  الشـريعة :  قاموس  ((في  الطيبـات  والخمـس  والصلـوات 

الزاكية.  األعمال 
 .(٢٠٨/٣) األوسط  من  زيادة  المعكوفين  بين  (١) ما 

األوسط.  من  والنقلِ  السقِط  (٢) نهاية 
هذا  في  ذكرته  مـا  وكل  أبو بكر :  قـال  النصوص :  هذه  عقـب   (٢٠٩/٣) األوسـط  كتـاب  (٣) فـي 
من  الكتاب،  هذا  منه  اختصـرت  الذي  الكتاب  في  مذكور  هو  ممـا  ذكره  تركت  ومـا  الكتـاب، 
فصالته  ذكرناه  قد  مما  المصّلي  به  تشـهد  تشـهد  فأي  اإلباحة،  أبواب  من  فهذا  التشـهد،  أنواع 

بذكره.  بدأت  الذي  التشهد  به  آخذ  والذي  أبو بكر :  قال  مجزية. 
 .٤٤٥/١٩ - ٤٤٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٧٤/١١ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

المساء.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٥) في 

=
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الشافعي  وكان  السـهو.  سـجدتا  عليه  التشـهد  من  األولتين  الركعتين  في  زاد  من 
وقد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  على  والصالة  التشـهد  على  األول  الجلوس  في  يزيـد  ال  يقـول : 
التشـهد  قضى  إذا  األولتين،  الركعتين  في  يدعو  أن  أباح  أن  عمر  ابـن  عن  روينـا 

يسر. اهللا  ودين  واسع  ذلك  مالك :  وقال  له.  بدا  بما 
.[ إلـيَّ أحب  األول  القول  أبو بكر :  [قال 

القول  معنـى  أصحابنا  قـول  معاني  فـي  يخـرج  أنه  معـي،  أبو سـعيد :  قـال 
التشـهد  هذا  على  األولتين  الركعتين  في  القعود  في  المصلي  يزيد  ال  إنه  األول : 
زاد  وإن  فاسـدة،  صالته  أن  عذر  لغير  التعمد  على  ذلك  على  زاد  إن  وإنه  شـيئا، 
بعضًا  ولعل  السـهو.  سـجدتي  عليه  إن  القول :  بعـض  ففي  النسـيان  على  ذلـك 

وهم. عليه  ليس  يقول : 
ألنه  التعمد؛  على  ذلك  فعله  يفسد  أنه  ثبت  إن  عليه  الوهم  ثبوت  ويعجبني 
على  يفسـد  مما(١)  النسـيان  على  قاله  كمـا  قيل،  مـا  مجمل  فـي  السـهو  موضـع 

فعل(٢). أو  قول  من  التعمد 

التشهد : قبل  التسمية  باب ٣٥ -]   (٤٣/٢ - ٤٤ [(م ٤٢٦، 
بسم  قال :  تشهد  إذا  «كان  أنه  الخطاب  عمر بن  عن  روينا  (ومنه) :  [* ش] : 
 /١٧٥/ أيـوب  قـال  وبـه  عمـر،  [ابـن]  عـن  ذلـك  وروي  األسـماء».  خيـر  اهللا 
اهللا  بسم  قال :  أنه  علّي  عن  وروينا  وهشـام(٤).  سـعيد،  ويحيى بن  السـختياني(٣)، 

ما.  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٤٤٦/١٩ - ٤٤٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٧٥/١١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

السجستاني.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
وهاشم.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 
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فانتهره.  هللا  التحيـات  اهللا  بسـم  يقول :  رجـالً  عباس  ابـن  وسـمع  هللا.  التحيـات 
وأصحابه. والشافعي،  الكوفة،  وأهل  المدينة،  وأهل  مالك،  ذلك  ترك  و[كره] 

نقول. وبه  أبو بكر :]  [قال 
اآلخر  القول  معنى  أصحابنا  قول  معاني  في  ـ عندي ـ  يخرج  أبو سعيد :  قال 

بينهم(١). اختالفًا  فيه  أعلم  ال  ما 

التشهد : في  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  على  الصالة  باب ٣٦ -]   (٤٤/٢ - ٤٥ [(م ٤٢٧، 
على  فيهـا  صّلـى  إال  صـالة  أحـد  يصّلـي  أال  ويسـتحب  (ومنـه) :  [* ش] : 
مالك(٢)،  مذهب  فـي  مجزية  صالته  فـإن  تارك،  ذلك  ترك  فـإن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
وغيرهم،  الرأي،  أصحـاب  من  الكوفة  وأهل  الثـوري،  وسـفيان  المدينة،  وأهـل 
إذا  المصّلي  على  يوجب  كان  فإنـه  الشـافعي؛  إال  العلم،  أهل  مجمل  قول  وهـو 

اإلعادة(٣). الصالة  في  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  على  الصالة  ترك 
ذلك  ترك  وإن  قـال :  عامدًا،  ذلك  ترك  إن  يجزيـه  ال  يقـول :  إسـحاق  وكان 

يجزيه. أن  رجونا  ناسيًا 

 .٤٤٧/١٩ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٧٥/١١ - ١٧٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  المدينة..  وأهل  مكة،  أهل  ..مذهب  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

على  الصالة  ترك  إذا  يجزئه  ال  يقول :  إسحاق  وكان  أعاد.  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٣) في 
فإن  قال :  عامدًا،  ذلك  ترك  إذا  يجزئه  ال  يقول :  إسحاق  وكان  أعاد،  الصالة  في  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
من  فرغ  إذا  يقول :  إسحاق  ..وكان   : (٢١٤/٣) األوسط  وفي  يجزئه.  أنه  أرجو  ناسيًا  ذلك  ترك 
ناسيًا  ذلك  ترك  إن  قال :  ثم  ذلك،  غير  يجزيه  ال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  على  صّلى  مأمومًا  أو  إمامًا  التشهد 
فاتحة  وقراءة  والسـجود،  كالركوع  عنده  فرضًا  ذلك  كان  ولو  أبو بكر :  قال  يجزيـه.  أن  رجونـا 
رجوعًا  يكون  أن  إما  يجزيه)  أن  (رجونا  وقوله :  حال،  كل  على  اإلعادة  عليه  ألوجب  الكتاب 
الشـافعي،  به  أغفل  الذي  الحديث  ذكرت  وقد  القول،  بين  اختالفـًا  أو  األول،  القول  عـن  منـه 

الكتاب.  هذا  غير  في  بحديثه،  االحتجاج  يجوز  ممن  ليس  رواه  الذي  وأن 
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في  موجـودة  الداللـة  أجـد  ال  ألنـي  نأخـذ؛  األول  بالقـول  أبو بكـر :  قـال 
عليه. اإلعادة  إيجاب(١) 

يضاف  ما  يشبه  ما  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
القعود  في  ذكره  مضى  قد  الذي  التشهد  بهذا  تشهد  إذا  صالته  إن  الجماعة :  إلى 
قد  ما  ولوال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص(٢)،  على  يصل  لم  ولو  عليه،  إعادة  ال  أنه  واآلخر؛  األول 
عند  عليه  إن  الشافعي  عن  قال  ما  ألعجبني  بذلك  القول  ثبوت  معاني  من  سبق 
اآلخر،  التشـهد  في  عليه  يصلِّي  أن  ورسـوله،  عبده  محمـدًا  أن  وأشـهد  قولـه : 
البخالء  قـال :  «أبخل  أنه  عنه  يروى  فيما  عنه ملسو هيلع هللا ىلص  ثبـت(٣)  كما  يجـزه،  لـم  وإال 
الدعاء  « أن  عنه  روي  ولَِمـا   ،(٥)« عليَّ ُيصلِّ  فلم  عنـده  ُذِكرُت  أو  ذكرنـي  مـن(٤) 
الصالة  إن  قيل :  ولِما  علـي(٦)»(٧)،  يصلَّى  حتى  واألرض  السـماء  بين  محبـوس 

عليه.  اإلعادة  على  التحيات  في  ..موجودة  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
عليه  إعادة  فال  واآلخر  األول  التشهد  تشهد  إذا  المصّلي  أبو سـعيد :  قال  الشـريعة :  قاموس  (٢) في 

إلخ.  ولوال..  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  على  يصل  لم  إذا 
على  ُيصلِّ  لم  إذا  اإلعـادة  عليه  إنَّ  وهو :  الشـافعي،  قال  ما  ..ألعجبني  الشـريعة :  قاموس  (٣) فـي 

إلخ.  عنه..  ثبت  ولِما  اآلخر،  التشهد  في  النبي 
إلخ..  ذكرني..  إذا  من  الشريعة :  قاموس  (٤) في 

قول  باب  الدعوات،  كتاب  الترمذي،  (ُسنن  بمعناه  علي  الحسين بن  عن  وأحمد  الترمذي  (٥) رواه 
.(٢٠١/١ رقم ١٧٣٦،  أحمد،  مسند   .٥٥١/٥ رقم ٣٥٤٦،  رجل،  أنف  رغم  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 

عليه ملسو هيلع هللا ىلص.  أو  عليَّ  يصّلى  حتى  الشرع :  بيان  (٦) في 
واألرض  السماء  بين  موقوف  الدعاء  إن  قال :  ـ  موقوفًا  ـ  الخطاب  عمر بن  عن  الترمذي  (٧) روى 
ما   (٣٥٢) باب  الصالة،  كتاب  الترمذي،  (ُسنن  نبيك ملسو هيلع هللا ىلص  على  تصلي  حتى  شيء  منه  َيصعد  ال 
كتابه  في  معاوية  رزين بن  وروى   .(٣٥٦/٢ رقم ٤٨٦،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  على  الصالة  فضل  في  جاء 
عليَّ  ُيصّلى  حتى  يصعد  ال  واألرض  السـماء  بين  موقوف  قال :  الدعاء  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن  مرفوعـًا 
كثير،  ابن  تفسـير  (انظر؛  وأوسـطه»  وآخره  الدعاء  أول  عليَّ  صّلوا  الراكب  كغمر  تجعلوني  فال 
وروى   .(٥١٥/٣ إلخ،   (٥٦ (األحزاب :   ﴾..HG   F    E   D   C   B﴿ تعالـى :  قوله 
حتى  اهللا  عن  محجوب  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  الدعاء  قال  قال :  أبي طالب  علي بن  عن  عن  =البيهقي 
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والصالة  دعاء،  العبادة  ألن  كثيـرة؛  العبادة  من  معناه  يخـرج  فيما(١)  دعاء  عليـه 
الصالة؛  على  ذلك  دل(٢)  بالصالة  إال  يرفع  ال  الدعاء  أن  ثبت  فإذا  العبادة،  من 
 ،(٧٧ (الفرقان :   ﴾»   º     ¹   ¸   ¶   μ   ´﴿ وتعالـى :  تبارك  اهللا  لقـول 

عبادتكم(٣)(٤). لوال  يعني 

ترك  فيمن  العلم  أهـل  اختالف  بـاب ٣٧ -]   (٤٥/٢ - ٤٦ [(م ٤٢٨ - ٤٢٩، 
ساهيا ً: أو  عامدًا  التشهد 

يتشـهد  لم  من  قال :  أنه  الخطاب  عمر بن  عن  روينـا(٥)  [م ٤٢٨]  [* ش] : 
له.  صالة  فال  بالتحية  يتكلم  لم  من  عمر :  ابن  مولى  نافع  وقال  له.  صـالة  فـال 
ينقض  ولـم  ذلك،  يحضـره  قريبًا  كان  إن  التشـهد :  نسـي  فيمـن  مالـك  وقـال 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  تعظيم  في  عشر  الخامس  الباب  اإليمان،  (شعب  محمد  آل  وعلى  محمد  على  يصّلى 
.(٢١٦/٢ رقم ١٥٧٦،  وتوقيره ملسو هيلع هللا ىلص،  وإجالله 

إلخ.  فإذا..  العبادة  من  والصالة  دعاء،  عليه  الصالة  إن  قيل :  ..ولِما  الشريعة :  قاموس  (١) في 
دخل.  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

كله.  اللفظ  ال  المعنى  احذر  عبادتكم  لوال  يعني  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
 .٤٤٧/١٩ - ٤٤٨ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٧٦/١١ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

أنه  الخطاب  عمر بن  عن  روينا  اإلشـراف :)  كتاب  (ومن  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٥) في 
لم  من  عمر :  ابن  مولى  نافـع  قال  مالك :  وقال  له،  صالة  فال  صالته  في  يتشـهد  لم  مـن  قـال : 
لم  ذلك  بحضرة  قريبًا  كان  إن  التشـهد  نسـي  فيمن  مالك :  وقال  له،  صالة  فال  بالتحيـة  يتكلـم 
سجدتي  يسجد  ثم  نسي  الذي  التشـهد  فيتشـهد  ليجلس  ثم  فليكبر،  يصل  ولم  وضوءه،  ينتقض 
الصالة،  استأنف  الوضوء  انتقض  أن  إلى  ذلك  طال  كان  فإن  ويسلم،  فيهما  يتشـهد  ثم  السـهو، 
يعيد،  أن  أحب  األولتين :  الركعتين  في  التشـهد  من  السـهو  سـجدتي  نسـي  فيمن  أحمد :  وقال 
الركعتين  من  الظهر  في  قام  إذا  الثوري :  وقال  الصالة،  يستقبل  أن  الثانية  في  الجلوس  ترك  وإذا 
قبل  الرابعة  الركعة  في  السجود  من  فرغ  حين  أحدث  إذا  النخعي :  وقال  الصالة،  يعيد  متعمدًا 
حتى  صالته  آخر  في  التشهد  نسي  فيمن  وحماد  وقتادة،  الزهري،  وقال  صالته،  مضت  التشهد 

صالته.  تمت  انصرف : 

=
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ثم  نسـي،  الذي  التشـهد  فيتشـهد  ليجلس  ثم  فليكبر  ذلك  يطل  ولـم  وضـوءه، 
انتقض  أو  ذلك،  طال  كان  وإن  ويسلم،  فيهما  يتشهد  ثم  السهو،  سجدتي  يسجد 
الوضوء استأنف الصالة. وقال أحمد فيمن نسي التشهد في الركعتين األولتين : 
وقال  الصالة.  يسـتقبل  الثانية :  فـي  الجلوس  تـرك  وإذا  يعيد.  أن  إلــّي  أحـب 
النخعي :  وقال  الصالة.  يعيد  متعمدًا  الركعتين  مـن  الظهر  في  قام  إذا  الثـوري : 
صالته.  مضت  التشهد  قبل  الرابعة  الركعة  في  السجود  من  فرغ  حين  أحدث  إذا 
انصرف :  حتى  صالته  آخر  في  التشهد  نسي  فيمن  وحماد  وقتادة  الزهري،  وقال 

صالته. تمت 

قال :  كالهمـا؟  التشـهدين  ينسـى  رجل  عـن(١)  األوزاعـي  وسـئل  [م ٤٢٩] 
يحمل  فاإلمام  اإلمام  خلف  التشهد  نسي  إذا  مالك :  وقال  سجدات.  أربع  يسجد 
فيه  النبي  على  والصالة  األول  التشهد  ترك  من  يقول :  الشافعي  وكان  عنه.  ذلك 
ساهيًا  األخير  التشهد  ترك  وإذا  ذلك،  لتركه  السهو  سجدتا  وعليه  فيه،  إعادة  فال 
والرابعة  الثانية  الركعة  في  التشهد  ترك  إذا  أبو ثور :  وقال  اإلعادة.  فعليه  عامدًا  أو 
ساهيًا  الثانية  الركعة  في  التشهد  ترك  وإن  عامدًا،  ذلك  ترك  كان  إن  له،  صالة  فال 
ناسيًا  التشـهد  ترك  إن  الحسن :  ابن  وقال  السـالم.  قبل  السـهو  سـجدتي  سـجد 

السهو. سجدتا  عليه  يكون  أن  استحسن 

ترك  يجوز  ال  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 

يسجد  قال :  كليهما،  التشهدين  نسي  عمن  األوزاعي  وسئل  الشريعة :  وقاموس  الشرع،  بيان  (١) في 
الشافعي :  وقال  كله،  ذلك  يحمل  اإلمام  خلف  التشهد  نسـي  إذا  مالك :  وقال  سـجدات،  أربع 
السـهو  سـجدتا  وعليه  عليه،  اإلعادة  فيه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  على  والصالة  األول  التشـهد  ترك  من  يقول 
التشهد  ترك  وإن  عامدًا،  ذلك  ترك  إن  له  صالة  فال  الرابعة،  أو  الثانية،  الركعة  في  التشهد  لتركه 
التشهد  ترك  إن  أبو الحسن :  قال  السالم،  قبل  السهو  سجدتي  يسـجد  سـاهيًا  الثانية  الركعة  في 

السهو.  سجدتي  عليه  يكون  أن  استحسن  ناسيًا 



IÓ°üdG áØ°U ÜÉàc ``` 12∫hC’G AõédG
483

من  وال  النسـيان،  على  وال  العمد،  على  الصـالة  من  األول  القعود  فـي  التشـهد 
محدود  غير  حد  على  ذلك  ترك  وإن  يطيقـه.  ال  عذر  من  إال  الوجوه،  مـن  وجـه 

اإلعادة(١). عليه  أن  يعذر 
يجوز  ال  إنه  اآلخر :  القعود  في  التشهد  في  قولهم  معاني  في  يخرج  وكذلك 
يختلف  أنه  إال  مأمومًا،  أو  منفردًا  أو  إمامًا  كان  منه،  شيئًا  وال  التعمد،  على  تركه 
التشهد  قبل  اآلخر  القعود  في  الصالة  ينقض  مما  حدثًا  أحدث  إذا  فيه  قولهم  من 
وفي  أعاد.  كله  التشهد  هذا  تمام  قبل  أحدث  إذا  إنه  قولهم :  بعض  ففي  الكامل؛ 
إله  ال  أن  أشـهد  قوله :  بمعنى  يخرج  وأشـهد  قوله  إلى  بلغ  إذا  إنه  قولهم :  بعض 
ذلك  قبل  أحدث  وإن  صالته  تمت  أحدث  ثم  أشـهد  بقوله  تشـهد  فإذا  اهللا،  إال 

صالته. فسدت 
تّمت  أحدث  ثم   /١٨٠/ والطيبات  قوله  إلى  بلغ  إذا  إنه  قولهم :  بعض  وفي 
تّمت  أحدث  ثم  التحيات  قال  إن  إنه  قولهم :  بعض  وفي  فسـدت.  وإال  صالته، 
تّمت  يقولها  مـا  بقدر  قعد  لو  قولهم :  بعض  وفـي  أعاد.  يقلها  لـم  وإن  صالتـه، 
يتعرى  فـال  الحادث،  والعـذر  الحدوث  مـن  العذر  معنـى  علـى  وهـذا  صالتـه. 
أن  يتعرى(٢)  فال  والعذر  النسيان  معنى  ثبت  وإذا  العذر،  معنى  يشبه  أن  ـ عندي ـ 
في  يجوز  أن  ببعيـد  فليس  النسـيان،  في  لحق  ما  التعمد  معنـى  في  ذلـك  يلحـق 
معنى  على  هذا  ذكرت  إنما  النسيان،  في  وال  التعمد  في  يجوز  فال  وإال  التعمد، 
ملحق  يلحق  حكي  ما  يكون  بـأّال  النظر  في  هذا  غير  في  مقالتهم  من  يخـرج  مـا 
العذر  معنى  في  عندي  يزل  لم  تركه  الدينونة  معنى  في  يجـوز  ال  الذي  الخـالف 

النسيان. في  يخرج  ولم  الوضوء،  نقض  بحدوث 

ولم  ـ ،  اه اإلعادة.  عليه  أن  فيه  يعذر  مما  حد  غير  على  ذلك  ترك  ..وإن  الشريعة :  قاموس  (١) في 
العبارة.  معنى  لي  يتضح 

الموضعين)).  ((في  يتعدى  الشرع :  بيان  (٢) في 
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يبعد  وال  ذلك،  نحب  وال  العمد،  على  ذلك  له  إن  قال :  من  قال  قـد  ولعـل 
هذا(١). ذكرنا  هذا  فلمعنى  بالصواب،  أعلم  واهللا  الحق،  من  عندنا  ذلك 

[(م ٤٣٠ - ٤٣١، ٤٦/٢ - ٤٧) باب ٣٨ -] السالم من الصالة عند انقضائها :
على(٢)  يسلم  «كان  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 
شماله :  وعن  [وبركاته]،  اهللا  ورحمة  عليكم  خده،  السالم  بياض  يرى  حتى  يمينه 

اهللا». ورحمة  عليكم   السالم 
التسليم؛  عدد  في  بعدهم(٣)  ومن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  واختلف  [م ٤٣٠] 
عن  القول  هـذا  روينا  شـماله،  وعن  يمينه  عن  تسـليمتين  يسـلم  طائفة :  فقالـت 
مسعود،  وعبد اهللا بن  ياسر]،  أبي طالب، [وعمار بن  وعلّي بن  الصديق،  أبي بكر 
[أبي]  و  وعلقمة،  والشـعبي،  أبي رباح،  وعطاء بـن  الحارث،  [عبـد]  ونافع بـن 
وأبو  [وإسحاق،  وأحمد،  و] الشافعي،  [الثوري،  قال  وبه  السـلمي،  عبد الرحمن 

الرأي. وأصحاب  ثور]، 
[وأنس]،  عمـر،  ابن  قال  كذلك  [واحـدة]،  تسـلمية  يسـلم  طائفة :  وقالـت 
سـيرين،  ومحمد بـن  والحسـن،  المؤمنيـن،  أم  وعائشـة  األكـوع،  وسـلمة بن 
أبي عمار :  عمار بن  وقـال  واألوزاعي.  مالك،  قال  وبـه  عبد العزيز،  وعمر بـن 
يسلمون  المهاجرين  مسجد  وكان  تسليمتين،  فيه  يسلمون  األنصار  مسجد  «كان 

واحدة». تسليمة]  [فيه 
أقول. األول  وبالقول  أبو بكر :]  [قال 

 .٤٥١/١٩ - ٤٥٤ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٨٠/١١ - ١٨١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
عن.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  وبيان   (٢١٩/٣) األوسط  (٢) في 

بعده.  من  الشرع :  بيان  (٣) في 
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من  صالة  أن  [على]  العلـم  أهل  من  عنه  نحفظ  مـن  كل  وأجمـع  [م ٤٣١] 
جائزة. [واحدة]  تسليمة  على  اقتصر 

أمر  في  التسليم  في  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي،  أبو سعيد :  قال 
وقد  قولهم.  معاني  أكثـر  في  وشـماله  يمينه  عن  بها  يصفح  واحدة  إنـه  الصـالة : 
يكن  لم  أنه  بعضهم  عن  روي  وقد  يمينـه.  عن  يسـلم  كان  أنه  بعضهم  عـن  ُروي 

بوجهه. القبلة  مستقبالً  هيئته  على  وهو  ويسلم  شماالً،  وال  يمينًا  يصفح 
قولهم :  معاني  في  بل  التسليم،  عن  التسليم  ثبوت  عنهم  جاء  فيما  أعلم  وال 
نعلم  وال  وشماالً»(١)،  يمينًا  الناس  فاعتدل  وشماله  يمينه  عن  يسلم  «كان ملسو هيلع هللا ىلص  إنه 
يرد  لم  ما  فضيلة،  هو  بل  عنف  التسليم  زيادة  في  وليس  واحدة،  تسيلمه  أنها  إال 

المسلمون(٢). عليه  وما  الُسنَّة  مخالفة 

الصالة : في  الكالم  أبواب  جماع  باب ٣٩ -]   (٤٧/٢ - ٤٨ [(م ٤٣٢ - ٤٣٣، 
من  أن  على  العلم  أهل  أجمع  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  [م ٤٣٢] :  [* ش] : 
فاسدة. صالته  أن  أمرها  من  شيء  إصالح  يريد  ال  وهو  عامدًا،  صالته  في  تكلم 

صالته؛  إصالح  به  يريد(٣)  عامدًا  صالته  في  تكلم  فيمن  واختلفوا  [م ٤٣٣] 
ثور،  وأبي  وإسحاق،  وأحمد،  الشافعي،  قول  هذا  الصالة.  يعيد(٤)  طائفة :  فقالت 

الرأي. وأصحاب 
ولو  شـيء،  عليه  فليس  عذر  أمر  في(٥)  صالته  في  تكلم  من  طائفة :  وقالـت 

المعنى.  أو  اللفظ  بهذا  حديثا  أجد  (١) لم 
 .٤٧١/١٩ - ٤٧٢ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٨٦/١١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

إلخ.  إصالح..  يريد  ال  هو  أو  ..عامدًا  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
إلخ.  هذا..  اإلعادة.  عليه  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 

من.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٥) في 
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يكن  لم  العصر  إنها  العصر :  صالة  في  بالقراءة  جهر  وقد(١)  لإلمام  قال  رجالً  أن 
إليه،  وانصرف  به  فصاح  بئر  في  يسـقط  أن  يريد  غالم  إلى  نظر  ولو  شـيء،  عليه 

األوزاعي. قول  هذا  بأس،  بذلك  يكن  لم  انتهره  أو 
كله  الكالم  إن  أصحابنا :  قـول  معاني  في  ـ عندي ـ  يخرج  أبو سـعيد :  قـال 
لمعنى  حـال  كل  على  للصـالة  مفسـد  حدودها  فـي  الصالة  في  يقـال  مـا  بغيـر 
قولهم  معاني  في  يخرج  وإنمـا  لذلك،  تعمد  إذا  الصالة  معنى  لغيـر  أو  الصـالة، 
خلفه  من  أن  الصالة  أمر  فيه  يخالف(٢)  مما  بشـيء  اإلمام  سـها  إذا  إنه  ـ عندي ـ 

كان. حال  أي  في  له  يسبح 
ال  بعضًا  أن  ومعـي  لإلمام.  الموضع  هـذا  في  التسـبيح  بعضهم  وأجـاز 
سـهوه،  على  ليدله  الصالة  في  يقال  مما  فيه  بما  له  ويجيز(٣)  ذلك،  لـه  يجيـز 
بعضهم :  عن  قيل  قد  أنه  ومعي  الصالة.  من  ذلك  غير  أو  قراءة،  أو  تكبير،  في 
اهللا،  وسـبحان  هللا،  «الحمد  قوله :  مثل  تعالى  اهللا  ذكر  من  بشـيء  تكلم  إذا  إنه 
الذكر  لمعنى  التعمـد  على  بذلك  بـأس  ال  أنـه  أكبـر»؛  واهللا  اهللا،  إال  إلـه  وال 
وما  اإلمـام،  به  يذكر  مـا  لمعنى  إال  ذلـك  يجـوز  ال  قـال :  مـن  وقـال  بـه(٤). 

أشبهه(٥).

ساهياً : الصالة  في  الكالم  باب ٤٠ -]   (٤٨/٢ - ٤٩ [(م ٤٣٤، 
[في  يتكلم  المصّلـي  فـي  العلـم  أهـل  اختلـف  (ومنـه) :  [م ٤٣٤]  [* ش] : 

إلخ.  بالقراءة..  جاهر  وهو  ..لإلمام  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
يخاف.  الشرع :  بيان  (٢) في 

ويجهر.  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  وقال..  الذكر  لمعنى  العمد  ..على  الشرع :  بيان  (٤) في 

 .١٣٢/٢٠ - ١٣٣ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧١/١٢ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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على  يبني  طائفة :  فقالت  الصالة؛  يكمل  أن(١)  قبل  ساهيًا  سلم  أو  ساهيًا،  صالته] 
وسـجد  عليها  وبنى  سـاهيًا  ركعتين  في  سـلم  فممن(٢)  عليه.  إعـادة  وال  صالتـه، 
ابن  عن  [ذلك]  وروي  أصاب.  عباس :  ابن  وقال  الزبير.  ابُن(٣)  السـهو  سـجدتي 
قال  وبه  وقتادة،  البصـري،  والحسـن  وعطاء،  الزبير،  عروة بن  قال  وبه  مسـعود، 

الرأي. وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسحاق،  وأحمد،  والشافعي،  الثوري،  سفيان 
وقتادة،  النخعي،  قال  كذلك  صالته،  يستقبل  ساهيًا  تكلم  إذا  طائفة :  وقالت 

وأصحابه. والنعمان،  أبي سليمان،  وحماد بن 
فبنى  ثنتين،  بين  «سـلم(٤)  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ألن  أقول؛  األول  بالقول  أبو بكـر :  قـال 

السهو». سجدتي  وسجد 
معاني  لغير  الـكالم  إن  أصحابنا :  قول  معاني  فـي  يخرج  إنه  أبو سـعيد :  قـال 
والنسيان،  العمد  على  للصالة،  مفسد  هللا  الذكر  معاني  يشبه  ما  وال  الصالة،  أسباب 
فيخطئ  الصالة  معنـى  في  يزيد  أن  الخطـأ  على  كان  ولـو  منها،  حـال  كل  وعلـى 
اختالفًا. الفصل  هذا  في  قولهم  معاني  في  أعلم  وال  منها،  الخارج  الكالم  من  لغيره 
حد  في  صالته،  من  شيء  في  فقال  سها  إذا  إنه  قولهم :  في  يخرج  أنه  ومعي 
في  تامة  صالته  إن  السـهو؛  على  الصالة  أمر  من  فيه  يقـال  ما  غير  حدودهـا  مـن 
كان  إذا  فاسـدة،  فصالته  التعمد  على  ذلك  قال  وإن  قولهم.  من  االتفـاق  معانـي 

الصالة. في  الحدود  بمخالفة 
اهللا  ذكر  من  بشـيء  فتكلم  سـها  إذا  إنه  قولهم :  معاني  في  يخرج  أنه  ومعي 

إلخ.  الصالة..  من  التسليم  ..قبل  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  في..  يسلم  فيمن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

إلخ.  الزبير..  وابن  عروة،  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
السهو».  سجدتي  ويسجد  «تكلم،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ..ألن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 
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أمر  في  السـهو  معنى  لغير  أنـه  إال  الصـالة،  في  يقال  مـا  لغيـر  القـراءة  مـن  أو 
عليه  فساد  ال  إنه  قولهم :  بعض  ففي  صالته؛  من  ذلك  في  يختلف  أنه  الصالة؛ 
يقال  ما  معاني  من  خرج  إذا  اإلعـادة  عليه  قال :  من  وقال  اهللا.  ذكر  مـن  بشـيء 
اختالف.  قولهم  معاني  في  فسلم  سها  إذا  وكذلك  الصالة،  في  القصد  على  فيها 

للوهم(١). ويسجد  صالته  على  يبني  إنه  قولهم :  أكثر  ولعل 

مسألة] :  (٤٩/٢ - ٥٠ [(م ٤٣٥ - ٤٣٧، 
في  المرء(٢)  سـبَّح  إذا  ثابت] :  النعمان [بن  قـال  (ومنـه) :  [م ٤٣٥]  [* ش] : 
فهو  جوابًا  كان  وإن  بكالم،  فليس  ابتداء  منه  ذلك  كان  فإن  اهللا،  حمد  أو  صالته، 
بذلـك  أراد  اهللا  بسـم  فقـال :  عقـرب  لسـعته  أو  حصـاة،  علـى  وطـئ  وإن  كالم، 

كالم. فهو  الوجع(٣) 
بـ] ـكالم. [ليس  األمرين :  في  يعقوب  وقال 

للنساء». والتصفيق  للرجال  قال :  «التسبيح  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  وقد(٤) 
[م ٤٣٦] وقال بظاهر هذا الخبر(٥) األوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، 
الصالة  في  شيء  أصابه  أو  شيئًا،  اشتكى  إن(٦)  الثوري :  [سفيان]  وقال  ثور.  وأبو 

شيئًا(٧). عليه  أرى  ما  اهللا؛  بسم  فقال :   /٧٢/

 .١٣٣/٢٠ - ١٣٤ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧٢/١٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  في..  اهللا  ..سبَّح  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

كالم.  فهو  العقرب  ..بذلك  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
ثبت.  وقد  أبو بكر :  وقال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 

الحديث.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٥) في 
إذا.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٦) في 

بأسًا.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٧) في 
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صالته؛  من  بقية  وعليـه  سـاهيًا،  صالته  في  سـلَّم  فيمن  واختلفـوا  [م ٤٣٧] 
من  فراغه  عند  السهو  سجدتي  ويسجد  ذكر،  إذا  صالته  على  يبني  طائفة :  فقالت 
األنصاري،  سعيد]  يحيى [بن  قال  هكذا  مسيره،  طال  وإن  يسلم  أن  قبل  الصالة 

األوزاعي. مذهب  وهو 
ينتقض  لـم  ما  ذلك،  طـال  وإن  صالته  علـى  يبني  سـعد :  الليث بـن  وقـال 
ولم  ذلك  بحضرة  ذكـر  إن  مالك :  وقال  الصالة.  تلـك  به  صّلى  الـذي  وضـوؤه 
لم  وإن  السالم(١)،  بعد  للسهو  وسجد  صالته،  من  بقي  ما  صّلى  وضوؤه  ينتقض 
قريبًا  ذلك  ذكر  إذا  يقول :  الشافعي  وكان  الصالة.  استأنف  يطول  حتى  ذلك  يكن 
سـجدتي  وسـجد  وبنى  رجع  اليدين  ذي  يوم  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  كالم  مـن  تقـرر]  [كمـا 

الصالة. أعاد  [ذلك]  تطاول  وإن  السهو، 
معاني  بعض  على  به  يستدل  ما  القول  من  مضى  قد  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
الصالة  على  البناء  يجيـز  من  قول  على  أصحابنا  قول  في  التسـليم  ومعنى  هـذا، 
مما  أو  الصالة،  في  يقال  ال  ممـا  بكالم  يتكلم  أو  بالقبلة،  يدبر  لم  ما  أنـه  بعـده؛ 
ويتمها.  صالتـه  على  يبني  أن  فلـه  السـهو  على  فيها  قيل  لو  أن  الصـالة،  يفسـد 
حتى  بالقبلة  ويدبـر  يتكلم  لم  ولو  بعيـدًا،  تطاوًال  ذلك  تطـاول  إذا(٢)  أنـه  ومعـي 
الخروج  معنى  على  يدل  مما  ذلك  ألن  اإلعادة؛  ـ عندي ـ  حسن  ذلك  في  يفحش 

غيرها. إلى  الصالة  من 
بشيء  اهللا  وذكر  القرآن  من  شيئا  قرأ  إن  قولهم :  معاني  بعض  في  يخرج  وقد 
أراد  وإن  الكالم،  مقام  يقوم  ألنه  الجواب؛  بمنزلة  أنه  الجواب  به  يريد  الذكر  من 
فيتكلم  يؤلمه  ممـا  بشـيء(٣)  معارضته  وأما  فيه،  القول  مضـى  فقد  الذكـر  معنـى 

التسليم.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  بالقبلة..  ويدبر  يتكلم،  لم  ولو  يعيد  وال  تطاوًال،  ذلك  تطاول  إن  أنه  الشرع :  بيان  (٢) في 

لشيء.  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
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فقد  ساهٍ؛  أو  ذلك  على  مغلوب  هو  إنما  له  قصد  ال  كان  فإن  اهللا،  ذكر  من  بشيء 
هللا  الذكر  به  قصد  وإن  السهو،  على  الذكر  من  ذلك  في  فيه  القول  معنى(١)  مضى 
ـ عندي ـ  خرج  لذلـك  والتوجع  االشـتكاء(٢)  قصد  وإن  فيه،  القول  مضـى  فقـد 

للكالم(٣). الجواب  بمعنى 

الصالة : في  الدعاء  باب ٤١ -]   (٥٠/٢ - ٥١ [(م ٤٣٨، 
به  يرى  ال  كان  فممن  الصـالة؛  في  الدعاء  في  واختلفـوا  (ومنـه) :  [* ش] : 
المكتوبة،  في  حوائجه  بجميع  الرجل  يدعو  أن  بأس  ال  قال :  أنس،  مالك بن  بأسًا 

ثور. وأبي  وإسحاق،  وأحمد،  الشافعي،  مذهب  وهذا  وآخرته.  دنياه(٤) 
[يسميهم. قوم  على  الدعاء  إباحته(٥)  عليٍّ  عن  روينا  وقد 

لقوم]. الدعاء  إباحة  أبي الدرداء  وعن 
في  للرجل  الرجل  دعا  إذا  يكرهان  كانا  أنهما  والنخعي(٦)  عطاء،  عن  وروينا 

باسمه. يسميه  أن  الصالة 
يقطع  لم  والعافيـة؛  الـرزق  صالته  في  اهللا  سـأل  إذا  الحسـن :  [ابـن]  وقـال 

الصالة. قطع  فالنة؛  زوجني  اللهم  ثوبًا،  اكسني(٧)  اللهم  قال :  فإن  الصالة، 
المكتوبة. في  وكرهه  التطوع،  في  الدعاء  أباح  أنه  الحسن  عن  وروينا 

الشريعة.  قاموس  في  موجودة  غير  (معنى)  (١) كلمة 
االشكاء.  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .١٣٤/٢٠ - ١٣٥ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧٣/١٢ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
إلخ.  وهذا..  واآلخرة  الدنيا  حوائج  من  ..المكتوبة  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 

إلخ.  لقوم..  الدعاء  ذلك  إباحة  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٥) في 
وإسحاق.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٦) في 

أكسبني.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٧) في 
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قوم»،  وعلـى  اهم،  سـمَّ لقوم  «دعا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت  أبو بكـر :  قـال 
ويدعو  والدنيا،  الدين  ألمر  المؤمن(١)  أحب  بما  مباح  الصالة،  في  جائز  والدعاء 

ويسميهم. شاء،  ولمن  لوالديه، 
يجوز  ال  الدعاء  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
هللا،  الذكر  في  االختالف  من  جرى  ما  بمعنى  إال  التعمد،  على  الفريضة  صالة  في 
وأما  اهللا،  ذكر  معنى  مـن  خارج  بدعاء،  ليس  أنه  إال  الدعاء،  يشـبه  قد  ذلك  فـإن 
فيفسد  اهللا  ذكر  ذلك  غير  في  الدعاء  معاني  به  مخصوص  هو  الذي  الدعاء  جميع 
وال  اختالفًا،  ذلك  فـي  بينهم  أعلم  وال  التعمد،  على  قولهـم  معاني  فـي  الصـالة 
إن  أنه  إال  الصالة،  في  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  من  الدعاء  ثبوت  معناه  في  وال  قولهم  في  أعلم 
في  ذلك  ذكر  مضـى  وقد  الصالة،  في  الـكالم  عن  النهي  قبـل  فلعلـه  ذلـك  كان 

مواضع(٢).

الصالة : في  النفخ  باب ٤٢ -]   (٥٢/٢ [(م ٤٣٩، 
فكرهت  الصالة؛  في  النفخ  فـي  واختلفوا  اإلشـراف) :  كتاب  (من  [* ش] : 
ذلك  كره  أنه  [عنه]  روينا  وممن  إعادة،  نفخ  من  على  توجب  ولـم  ذلك،  طائفـة 
أبي كثير،  ويحيى بن  سيرين،  وابن  النخعي،  ذلك  وكره  عباس،  وابن  مسعود،  ابن 
عباس،  ابن  عن  روينا  وقد  اإلعادة.  نفخ  من  على  يوجبوا  ولم  وإسحاق،  وأحمد، 
النفخ  قالوا :  أنهم  جبير  سعيد بن  وعن   ، ـ  عليهما  ذلك  يثبت  وال  ـ  هريرة  وأبي 

الكالم. بمنزلة  الصالة  في 
وهو  الكالم،  بمنزلة  فهـو  يسـمع  كان  إن  النفخ  إنَّ  وهو :  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه 

إلخ.  الدين..  أمر  من  المرء  ..أحب  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
 .٢٥٩/١٩ - ٢٦٠ الشريعة،  قاموس  (٢) السعدي : 
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يريد  أن  إال  يقطع  ال  يعقوب :  وقال  ومحمد.  النعمان،  قول  هذا  الصالة،  يقطـع 
تامة. صالته  فقال :  رجع  ثم  التأفيف.  به 

يفسـد  النفخ  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
في  وأحسـب  والنسـيان.  العمد  على  إنه  قولهم :  بعض  في  أن  وأرجـو  الصـالة. 
خرج  الكالم  مقام  يقوم  أنه  معناه  ثبت  وإذا  الكالم.  مقام  يقوم  إنه  قولهم :  بعض 
ال  أن  ويعجبني  الصـالة،  بفسـاد  االتفاق  معاني  فيه  وثبت  الذكر،  مـن  ليس  أنـه 
ذلك،  أشـبه  ما  أو  تأوه(١)  مثل  لمعنى،  ذلك  به  يراد  أن  إال  الكالم،  بمنزلة  يكون 
معنى  غير  أنه  به  يستدل  لمعنى  كان  إذا  ويعجبني  ذلك،  معنى  إلى  به  يقصد  مما 

العبث(٢). مخرج  وخرج  الكالم، 

الصالة : في  والشرب  األكل  باب ٤٣ -]   (٥٢/٢ - ٥٣ [(م ٤٤٠ - ٤٤٣، 
من  ممنوع  المصّلي  أن  على  العلم  أهل  أجمـع  (ومنـه) :  [م ٤٤٠]  [* ش] : 

والشرب. األكل 
[على]  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  مـن  كل  العلم]،  [أهل  وأجمـع  [م ٤٤١] 

اإلعادة(٣). عامدًا  الفرض  صالة  في  شرب]  [أو  أكل  من  [على]  أن 
يقول :  عطاء  فكان  ناسيًا؛  الصالة  في  وشرب  أكل  فيمن  واختلفوا  [م ٤٤٢] 
في  [الرأي] :  وأصحاب  األوزاعي،  وقال  السهو.  سجدتي  ويسـجد  صالته،  يتم 
الشافعي  مذهب  ويشـبه  يسـتأنف.  سـاهيًا(٤)  الصالة  في  والشـرب   /٥٩/ األكل 

نقول. وكذلك  عطاء،  قال  كما 

تأمره.  الشريعة :  قاموس  (١) في 
 .١٠٩/٢٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٥٩/١٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

اإلعادة.  عليه  ..عامدًا  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
إلخ.  مذهب..  ذلك  ويشبه  يستأنف.  ناسيًا  الصالة  ..في  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 
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الزبير،  [ابـن]  عـن  فـروي  التطـوع؛  فـي  الشـرب  فـي  واختلفـوا  [م ٤٤٣] 
قال :  أنه  طاووس  عن  وروي(١)  التطوع.  [صالة]  في  شربا  أنهما  جبير  وسعيد بن 

عليه. إعادة  فال  التطوع  في  فعله  إن  إسحاق :  وقال  به.  بأس  ال 
من  ولعل(٢)  الفرض،  وال  التطوع  صالة  في  الشـرب  يجوز  ال  أبو بكر :  قال 

ساهيًا. ذلك  فعل  إنما  ذلك  عنه  يحكى 
أنه  فيهما  يختلف  ال  عمالن  والشرب  األكل  أن  معي  سعيد :  محمد بن  قال 
الصالة  يفسدان  أنهما  االتفاق  معاني  في  يخرج  أنه  ومعي  الصالة،  معاني  غير  من 
معاني  ويشـبه  والنسـيان،  العمد  في  ـ عندي ـ  ذلك  وأكثر  التعمـد،  معنـى  علـى 
يكون  ال  حال  إلـى  يسـتحيل  أن  إال  أقرب،  ـ عندي ـ  النسـيان  أن  إال  االتفـاق، 
معاني  فـي  ـ عندي ـ  فيخـرج  بذلك،  نفسـه  إحيـاء  من  ذلك  مـن  بـد  للمصلِّـي 
وقد  صالته.  على  البناء  له  ثبت  األعمال  من  بعمل  نفسه  أحيى  من  أن  االختالف 
ويدفع  نفسه  به  يحيي  كان  ولو  األعمال،  من  شيء  كل  في(٣)  اإلعادة  عليه  قيل : 
بنى  وقتها  في  الصالة  يدرك  لم  أعاد  إن  أنه  الفصل  هذا  في  يعجبني  أنه  إال  عنها، 
كان  ابتدأها  إن  يدركها  كان  وإن  نفسه،  عن  الدفع  من  له  يكون  ما  كل  في  صالته 

الصالة(٤). ويبدأ  وأحياها  نفسه  عن  الدفع 

المصّلي : على  التسلم  باب ٤٤ -]   (٥٣/٢ - ٥٤ [(م ٤٤٤، 
على  التسـليم  في  العلـم  أهـل  اختلـف  اإلشـراف) :  كتـاب  (مـن  [* ش] : 

وروينا.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  إنما..  عنه  ذلك  حكي  ما  وأما  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

أنه  االختالف  معاني  في  ـ عندي ـ  فيخرج  بذلك  اإلعادة  عليه  قيل :  وقد  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
إلخ.  األعمال..  من  شء  كل  في  نفسه  أحيى  من 

قاموس  السعدي :   .١٩٦/٥ - ١٩٧ المصنف،  الكندي :   .٥٩/١٢ - ٦٠ الشـرع،  بيان  (٤) الكندي : 
 .١٠٩/٢٠ - ١١٠ الشريعة، 
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راهويه.  وإسـحاق بن  والشـعبي،  مجلز]،  [وأبو  عطاء،  ذلك(١)  فكره  المصّلـي؛ 
عليهم. سّلمت  ما  يصّلون(٢)  قوم  على  دخلت  لو  عبد اهللا :  جابر بن  وقال 

ذلك،  يكره  ال  مالك  وكان  مصل،  على  عمر  ابن  سّلم  طائفة :  فيه  ورخصت 
حنبل. أحمد بن  ذلك  وفعل  ذلك،  يعجبه  يكن  لم  أنه  عنه  حكي(٣)  وقد 

يكرهون  إنهم  أصحابنـا :  قول  معاني  في  ـ عنـدي ـ  يخرج  أبو سـعيد :  قال 
في  أعلم  وال  الصـالة،  شـغل  من  فيه  هو  لما  لمعان(٤)؛  المصّلـي  علـى  التسـليم 
األدب  معنى  ويشـبه  الحجر،  معنى  ـ عندي ـ  ذلك  يشـبه  وال  ذلك،  غير  قولهم 
يرد  لم  ما  عندي،  فجائز  سـّلم  فإن   ، إلـيَّ أحب  األدب  حسـن  واتباع  قولهم،  من 

إرادته(٦). في  غيره  إلى  والفضل  الطاعة  معاني  من  يخرج  شيئا(٥)  بذلك 

عليه : ُسّلم  إذا  المصّلي  يفعل  ما  باب ٤٥ -]   (٥٤/٢ - ٥٥ [م ٤٤٥، 
كان  وممن  طائفة،  فيه  فرخصت  السالم؛  المصلِّي  رد  في  واختلفوا  [* ش] : 
وقال  وقتادة. /٣٠١/  البصري،  والحسن  المسيب،  سعيد بن  بأسًا  بذلك  يرى  ال 
أمر  أنه  أبي هريرة  عن  [ذلك]  وروينـا  صالته.  جازت  متأوالً  فعله  إن  إسـحاق : 

السالم. برد  المصلي 
والشـافعي،  ومالك،  عبـاس،  وابن  عمـر،  ابن  كان  ذلـك :  طائفـة  وكرهـت 

المصّلي. على  السالم  يرون  ال  ثور  وأبو  وإسحاق،  وأحمد، 

فكرهه.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
إلخ.  يصلون..  وهم  ..قوم  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

وحكي.  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  فيه..  ما  لمعاني  ..الصالة  الشريعة :  قاموس  (٤) في 

سبب.  الشريعة :  قاموس  (٥) في 
 .١٠٩/١١ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٣٠٠/٥ الشرع،  بيان  (٦) الكندي : 
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عن  القول  هذا  ُروي  صالته،  من  فرغ  إذا  عليه  يرد  أن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
والنخعي. وعطاء،  أبي ذر، 

وقال  نفسـه.  في  [عليه]  يرد  أن  وهو :  رابعـًا،  قوالً  النخعي  عن  روينـا  وقـد 
ُيِشر. وال  السالم،  يرد  ال  النعمان : 

على  «رد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  صهيب  أخبر  وقد  الُسنَّة،  خالف  وهذا  أبو بكر :  قال 
بإشارة(١)». عليه  سلَّموا  الذين 

إن  أصحابنا :  قـول  من  االتفاق  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
معنى  من  خارج  السـالم  ألن  صالته؛  في  عليه  سـلم  إذا  السـالم  يرد  ال  المصّلي 
رد  صالته  قضى  فإذا  ذلك،  بحفظ  فيؤمر  عليه  سلم  إذا  إنه  قولهم :  وفي  الصالة. 
بشيء؛  ليس  وهذا  نفسـه،  في  يرد  إنه  قولهم :  في  أعلم  وال  عليه،  سـّلم  من  على 

الرد(٢). بمعنى  للُسنَّة  مخالف  وهذا  النفس،  في  يكون  ال  الرد  ألن 

الصالة : في  الضحك  باب ٤٦ -]   (٥٥/٢ [(م ٤٤٦ - ٤٤٧، 
قول  هذا  الصالة،  يقطع  التبسم  يرون  ال  العلم  أهل  أكثر  [م ٤٤٦]  [* ش] : 
البصري،  والحسـن  ومجاهد،  والنخعي،  أبي رباح،  وعطاء بن  عبد اهللا،  جابر بن 

الرأي. وأصحاب  والشافعي،  واألوزاعي،  وقتادة، 
ضحكًا. إال  التبسم  أعلم  ال  سيرين :  ابن  وقال 

الصالة. يفسد(٣)  الضحك  أن  [على]  وأجمعوا   [٤٤٧]

باإلشارة.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
 .١١٠/١١ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٣٠٠/٥ - ٣٠١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

يقطع.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
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يفسـد  الضحك  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
  s   r﴿ كتابه :  في  وتعالى  تبارك  اهللا  وقال  ضحك،  التبسـم  وأن  الصالة، 
فسـدت  الصالة  في  ضاحكًا  تبسـم  إذا  قولهم :  معنى  وفي   ،(١٩ (النمل :   ﴾u   t
يشـبه  ما  جاء  وقد  صالته،  وانتقضـت  وضـوؤه  فسـد  ضاحكًا  قهقـه  وإذا  صالتـه، 
الصالة(٢). معنى  من  خارج  الضحك  أن  إليه(١)  يضاف  فيما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  هذا  معاني 

الصالة : في  والتأوه  األنين   [ ـ  باب٤٧   (٥٥/٢ - ٥٦  ،٤٤٨)]
الصالة؛  في  األنين(٣)  في  العلم  أهل  اختلف  اإلشراف) :  كتاب  [* ش] : (من 
الشـعبي،  عن  القول  هـذا  وروي  يعيـد.  صالتـه  فـي   (٤) أنَّ َمـْن  طائفـة :  فقالـت 
يعد.  لم  غالبًا(٥)  كان  إن  مبارك :  ابن  وقال  الثوري.  قال  وبه  ومغيـرة،  والنخعـي، 

مفهومًا. كالمًا  يكون  أن  إال  به  بأس  ال  أبو ثور(٦) :  قال 
قال أبو سعيد : أما التأوه ـ عندي ـ فيخرج ـ عندي ـ مخرج البكاء أو ما يشبهه، 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص  كان  قـال :  وغيره،  الجهني  معبد  عـن  ـ  له  واللفـظ  ـ  والدارقطنـي  عبد الـرزاق  (١) روى 
فجاء  جلة،  رأسـها  على  بئر  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  مصلَّى  من  وقريب  أعمى  رجل  فجاء  الغداة  يصلي 
ما  بعد  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  فقال  الصالة،  في  وهم  القوم  بعض  فضحك  فيها،  وقع  حتى  يمشـي  األعمى 
كتاب  عبد الرزاق،  (مصنف  الصـالة»  وليعد  الوضوء  فليعد  منكم  ضحك  الصـالة :  «من  قضـى 
كتاب  الدارقطني،  ُسـنن   .٣٧٦/٢ رقم ٣٧٦٠،  الصـالة،  في  والتبسـم  الضحك  باب  الصـالة، 

 .(١٦٧/١ رقم ٢٣،  وعللها،  الصالة  في  القهقهة  أحاديث  باب  الصالة، 
الشـريعة،  قاموس  السـعدي :   .١٨٦/٥ المصنف،  الكندي :   .٦٠/١٢ الشـرع،  بيان  (٢) الكنـدي : 

 .١١٠/٢٠ - ١١١
األنيرة.  الشرع :  بيان  (٣) في 

من  ..طائفة  الشـريعة :  قاموس  وفـي  إلخ.  كان..  إن  العلمـاء :  مـن  ..طائفة  الشـرع :  بيـان  (٤) فـي 
إلخ.  في..  أن  من  العلماء : 

يعده.  لم  عالمًا  كان  ..إن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٥) في 
مغمومًا.  كائنًا  كان  إن  به  بأس  ال  الثوري :  قال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٦) في 
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وعليها  الدنيـا  أمر  مـن  ذلك  كان  إن  أصحابنـا :  قـول  معاني  ففـي  التنشـج،  وكذلك 
ـ عندي ـ  يخرج  وكذلك  تامـة.  فصالته  اآلخرة  أمر  على  كان  وإن  صالتـه،  انتقضت 
ولو  عليه،  بـأس  فال  منه  ذلـك  يكن  ولم  ذلـك  على  ُغلب  إن  إنـه  قولهم :  بعـض  في 
كان  إن  األنين  وكذلك  حـال.  على  عذر  ذلك  في  عليه  يكـن  لم  الكالم  مخرج  خرج 
كان  فإن  والتنشج،  البكاء  ـ عندي ـ  أشـبه  فرأيته  اآلخرة؛  أمر  على  التوجع  معنى  من 
معناه  كان  عليه؛  مغلوبًا  يكون  وال  أمره،  من  ذلك  يمسـك  ولم  واأللم  الدنيا  أمر  على 

للمعنيين(١). الصالة  أمر  في  البكاء  بمعنى  خارج  هذا  على  ـ عندي ـ 

الصالة : في  الحصى  مّس  باب ٤٨ -]   (٥٦/٢ [(م ٤٤٩، 
ابن  كان  الصالة :  فـي  الحصى  مسِّ  في  العلم  أهل  اختلـف  (ومنـه) :  [* ش] : 
مرة  يسـويها  كان  مسـعود  ابن(٢)  عن  وروي  برجلـه.  الحصى  فيمسـح  يصّلي  عمـر 
مالك  وكان  مرة(٣).  مسحه  في  يرخصان  ذر  وأبو  أبو هريرة،  وكان  سجد.  إذا  واحدة 
وأصحاب  األوزاعـي،  ذلك  وكـره  بأسـًا.  منه  [الخفيـف]  بالشـيء   /٦٠/ يـرى  ال 
عثمان بن  وكان  إلينا.  أحب  وتركه  مـرة،  به  بأس  ال  الرأي :  أصحاب  وقال  الـرأي، 
الصالة. في  يدخال  أن  قبل  سجودهما  لموضع  الحصى  يمسحان  عمر(٤)  وابن  عفان، 

لحديث  مسـحة؛  مسـحه  إن  يحـرج  وال  إلــّي،  أحـب  هـذا  أبو بكـر :  قـال 
أفضل. وتركه  معيقيب(٥)، 

الحصى  تسوية  إن  أصحابنا :  قول  بعض  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 

 .١٤٥/٢٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧٩/١٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
أبي.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

واحدة.  مسحة  ..في  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
إلخ.  سجوده...يدخل..  يمسح...  عفان  ..بن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 

إلخ.  متعقب..  بحديث  مسحة  يمسحه  أن  يخرج  وال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٥) في 
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ويخرج  المسـح،  لمعنى  ـ عندي ـ  والتسـوية  الصالة،  يفسـد  الذي  العمل  مـن 
واحدة  ضربة  في  الترخيص  قولهم  معاني  في  يخرج  وإنما  أكثر،  أو  مسحة  سواء 
مائة  من  إلـّي  أحب  وقال :  «تركها  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  عن  معناها  ويروى  الحصى،  على 
معنى  في  بيـده  يضرب  قد  إنـه  المسـحة،  هي  والضربة  الحـدق»(١).  سـود  ناقـة 
معنى  في  خارجًا  معناها  الضرب  وكان  سـجوده،  في  وبجبهته  السجود،  تسـوية 
الضرب  معنى  من  يبعد  لم  معنى  غير  على  المسح  وقع  وإن  والتسوية،  المسـح 

إباحة(٣). وال  حجر  في  معناه  من  يخرج  مما  الشيء  أشبه  فما  له(٢)،  ومسها 

الصالة]. في  االختصار  باب ٤٩ -   (٥٧/٢ [(م ٤٥٠، 

الصالة : في  الوجه  وتغطية  التلثم  باب ٥٠ -]   (٥٧/٢ [(م ٤٥١، 
يصّلي  أن  كـره  أنه  عمـر  ابن  عن  روينـا  اإلشـراف) :  كتـاب  (مـن  [* ش] : 
وابن  عطـاء،  عن  الصالة  فـي  الفم  [تغطية]  كراهيـة  روي  متلثـم،  وهـو  الرجـل 
أبي سـليمان،  وحماد بن  والشـعبي،  عبد اهللا،  [وسـالم بن  والنخعي،  المسـيب، 

وإسحاق. وأحمد،  ومالك،  واألوزاعي]، 
من  حكي  ما  حسـب  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
فيخرج  ذلك  فعل  إن  أنه  ومعي  فمه.  بتغطية  متلثم  وهو  يصّلي  أن  للمصّلي  الكراهية 
اإلعادة(٤)(٥). بترك  تصريحًا  قولهم  في  أعلم  وال  اإلعادة.  عليه  إن  قولهم :  معاني  في 

 .(٣٢٨/٣ رقم ١٤٥٥٤،  أحمد،  (مسند  بمعناه  عبد اهللا  جابر بن  عن  أحمد  (١) رواه 
له.  ومسبها  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

 .١١١/٢٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٦٠/١٢ - ٦١ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
في  وجدت  المصنـف)) :  الشـريعة :  قاموس  ((في  المضيف  قال  ..اإلعـادة.  الشـرع :  بيان  (٤) فـي 

(رجع).  عليه  إعادة  ال  وقيل  اإلعادة،  عليه  إن  قيل :  أنه  أبي الحسن  عن  األثر 
 .١٦٠/٢٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٩١/١٢ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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الصالة : في  والعقرب  الحّية  بقتل  األمر  باب ٥١ -]   (٥٨/٢ [(م ٤٥٢، 
الصالة :  في  األسـودين  بقتل  «أمر  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  روينا  (ومنه) :  [* ش] : 

والعقرب»، الحية 
بنعلـه.  فضربهـا  عقـرب(١)  أنهـا  فحسـب  ريشـة  عمـر  ابـن  ورأى  [م ٤٥٢] 
الحية  قتل  في  ورخص(٢)  البصري.  الحسن  الصالة  في  العقرب  قتل  في  ورخص 
وكره  وأصحابه.  والنعمان،  وإسـحاق،  وأحمد،  الشـافعي،  الصالة  في  والعقرب 

الُسنَّة. خالف  ألنه  لقوله؛  معنى  وال  الصالة،  في  العقرب(٣)  قتل  النخعي 
قتل  في  والرواية  اإلجـازة  معنى  حكـى  ما  يخرج  أنه  معـي(٤)  أبو سـعيد :  قـال 
به  أجحفتا  إذا  أصحابنا  قول  معاني  في  ذلك  ويخرج  الصالة،  في  والعقـرب  الحّيـة 
غير  في  ذلك  يعترض  وال  صالته،  في  نفسه  على  خافهما  إذا  المعنى  أن  ـ عندي ـ 
فعل  إن  ـ  قولهم  معاني  في  يخرج  أنه  ومعي  الصالة.  في  ضرورة  نفسه  على  خيفة 
القول :  بعض  وفي  صالته.  يبتدأ  إنه  القول :  بعض  وفي  صالته.  في  اختالف  ـ  ذلك 

والعقرب(٦). الحية  قتل(٥)  في  عليها  يبني  إنه  القول :  أكثر  ولعل  عليها.  يبني  إنه 

الصالة : في  اآلي  عدد  باب ٥٢ -]   (٥٨/٢ [(م ٤٥٣، 
وأبو  أبي مليكة،  ابن  الصالة  في  اآلي  عدد(٧)  في  رخـص  (ومنـه) :  [* ش] : 

إلخ.  فضربها..  حية  فحسبها  ..ريشة  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
رخص.  وقيل  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

الُسنَّة.  خاف  والحية...ألنه  العقرب  قتل  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
إذا  أصحابنا :  قـول  معاني  في  اإلجـازة  معنى  من  حكي  مـا  يخرج  أنه  معي  الشـرع :  بيـان  (٤) فـي 

إلخ.  عندي..  به  جحفتا 
مثل.  الشرع :  بيان  (٥) في 

 .١١٢/٢٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٦١/١٢ الشرع،  بيان  (٦) الكندي : 
عّد.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  وفي   .(٢٧١/٣) واألوسط  اإلشراف  كتاب  في  (٧) هكذا 
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حكيم،  والمغيرة بن  والنخعي،  والشعبي،  سيرين،  وابن  وطاووس،  عبد الرحمن، 
الصالة. في  ذلك(١)  يكره  النعمان  وكان  وإسحاق.  وأحمد،  والشافعي، 

به].  يؤمر  لم  [بما  به  المأمور  الخشوع  عن  يشتغل  وقال :  منكر،  ذلك  وأنكر 
/٦١/

بحفظ  بأس  ال  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ذلك  يجوز  وال  منها،  شيء  أو  صالته  حفظ  عن  يشغله  ذلك  يكن  لم  ما  القراءة 

اعتقاد(٣). بال(٢)  الحفظ  في  يجوز  وإنما  قولهم،  معنى  في  بالعقد  ـ عندي ـ 

الصالة : في  الخشوع  باب ٥٣ -]   (٥٩/٢ [(م ٤٥٤، 
  (   '   &   %   ❁   #   "   !  ﴿ تعالى :  تبـارك  اهللا  قـال(٤)  [* ش] : 

.(١ - ٢ (المؤمنون :   ﴾)
وأن  القلب،  في  الخشـوع  قال :  أنه  أبي طالب  علّي بن  عن  روينـا  [م ٤٥٤] 
قال :  أنه  عباس  ابن  وعن  صالتـك.  في  تلتفت  وال  المسـلم،  للمرء  كنفك  تليـن 
الخوف،  وهو  القلب،  في  الخشـوع  قتادة :  وقال  سـاكتون.  خائفون  خاشـعون : 

إلخ.  في..  اآلي  عدد  ..يكره  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
باالعتقاد.  الحفظ  في  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

 .١١٢/٢٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٦١/١٢ - ٦٢ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
  %   ❁   #   "   !  ﴿ تعالى :  اهللا  قال  قال :  (ومنه) :  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٤) في 
وأن  القلب،  في  الخشـوع  قال :  أنه  أبي طالب  علّي بن  عـن  فروينـا   ،﴾)   (   '   &
خاشـعون  قال :  انه  عباس  ابن  وعـن  صالتك.  في  تلتفـت  وال  المسـلم،  للمرء  قلبـك  تليـن 
الرأي :  وأصحاب  ثور،  وأبو  وإسحاق،  والشافعي،  سياد  مسلم بن  وقال  الحزن.  وهو  القلب 
يصنع  ما  أكره  قال :  فإنه  مالك  غير  العلم،  أهل  من  كثير  قول  هذا  سجوده،  موضع  إلى  ينظر 
بالقول  أبو بكر :  قـال  صالتهم.  في  قيـام  وهو  سـجوده  موضع  إلى  النظر  من  النـاس  بعـض 

أقول.  األول 
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ولين  الجناح،  وخفض  البصر،  غض  األوزاعي :  وقال  الصالة.  في  البصر  وغض 
ثور،  وأبو  وإسـحاق،  والشـافعي،  يسـار،  مسـلم بن  وقال  الحزن.  وهو  القلب، 
غير  العلم،  أهل  من  كثير  قول  وهذا  سجوده.  موضع  إلى  ينظر  الرأي :  وأصحاب 
سـجودهم  موضع  إلى  النظر  من  الناس  بعض  يصنع  بما  أكره  قـال :  فإنه  مالـك 

صالتهم. في  قيام  وهم 
أولى. األول  أبو بكر :  قال 

في  الخشـوع  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  إنه  أبو سـعيد 5 :  قال 
الجوارح،  جميع  في  بمصالحها  إال  فيها،  الحركات  وتـرك  إليها  اإلقبال  الصـالة 
معانيها  من  خـارج  هو  ما  جميع  عـن  واللسـان،  واألذنين،  والنظر،  اليديـن  مـن 
ُروي  وقد  فضيلة.  هو  ما  ومنه  الزم،  واجب  هو  ما  ذلك  فمـن  منها،  يفرغ  حتـى 
من  بشيء  صالته  في  يعبث  ـ  أحسب  ـ  وهو  مصلِّ  على  «مضى  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن 
عبد اهللا بن  عن  وقيل  جوارحه»(١).  لخشعت  هذا  قلب  خشع  فقال :  لو  الحركات، 
ال  أنه  المعنى  الِغدان(٢)،  على  المعلـق  الثوب  كأنه  الصالة  في  كان  إنـه  مسـعود : 

وسجودها. وركوعها  معانيها  في  إال  فيها  يتحرك 
فيها،  والتعبـد  هللا،  لتأديتهـا  بالقصـد  القلب  خشـوع  فيهـا  الخشـوع  وأصـح 
بجوارحه،  فيها  خضع(٣)  ولو  منه،  يقبلها  ال  أن  ذنوبه  شؤم  من  فيها  هللا  والخوف 

األصل  الرسـول،  أحاديث  في  األصول  (نوادر  مرفوعًا  أبي هريرة  عـن  الترمذي  الحكيـم  (١) رواه 
أبي شـيبة  وابن  عبد الرزاق  ورواه   (١٧٢/٢ الخشـوع،  حقيقة  في  والمائة  واألربعون  الخامس 
رقم ٣٣٠٨،  الصـالة،  في  العبث  بـاب  عبد الرزاق،  (مصنـف  موقوفًا  المسـيب  سـعيد بن  عن 

 .(٨٦/٢ رقم ٦٧٨٧،  الصالة،  في  اللحية  مس  في  باب  أبي شيبة،  ابن  مصنف   .٢٦٦/٢
الذي  القضيب  الغين :  بكسـر  الِغدان  الشـريعة :  قاموس  محقق  وقال  الفالن.  الشـرع :  بيان  (٢) في 

العرب).  لسان  عن  (نقالً  الثياب  عليه  تعلق 
خشع.  الشريعة :  قاموس  (٣) في 
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في  بذنوبه  يسـتحقه  ال  بما  عنه  ويتجاوزها  يتقبلها  أن  بفضلـه  هللا  فيـه  والرجـاء(١) 
عدله(٢).

الصالة : في  التروح  باب ٥٤ -]   (٦٠/٢ [(م ٤٥٥، 
وأبو  عطاء،  فكـره  الصالة]؛  [فـي  التروح  فـي  واختلفـوا  (ومنـه) :  [* ش] : 
سيرين،  ابن  فيه  ورخص  ومالك.  يسـار(٣)،  ومسـلم بن  والنخعي،  عبد الرحمن، 
الغم  يأتي  أن  إال  أحمد،  ذلك  وكره  سـعد(٤).  بنت  وعائشة  والحسـن،  ومجاهد، 

إسحاق. قال  وبه  الشديد، 
من  بالمراوح  التـروح  كان  فإن  التـروح،  معنى  أعرف  وال  أبو سـعيد :  قـال 
من  إال  الصـالة،  معاني  فـي  إجازته(٥)  يخـرج  ال  عمل  ـ عنـدي ـ  فذلـك  الحـر 

الضرر(٧). معنى(٦)  من  نفسه  عن  بها  يدفع   /٦٢/ ضرورة 

بين  الرجـل  ((مراوحـة  مسـائل  بـاب ٥٥ -]   (٦٠/٢ - ٦١ [(م ٤٥٦ - ٤٦٠، 
في  الصبي  حمـل  والبراغيث.  القمـل  قتـل  سـجوده.  أثر  الرجـل  مسـح  قدميـه. 

أصبح)) : حتى  العشاء  فاتته  من  المكتوبة. 
بأسـًا  يرون  ال  وإسـحاق  [وأحمد]،  مالك،  كان  (ومنه) :  [م ٤٥٦]  [* ش] : 

نقول. وبه  قدميه.  بين  الرجل  يراوح  أن 

إلخ.  عنه..  ويتجاوزها  يتقبلها  أن  بفضله  هللا  والرجية  الشريعة :  قاموس  (١) في 
 .١١٣/٢٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٦٢/١٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

سيار.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
سعد.  وابن  وعائشة،  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 

إجادته.  تخرج  ال  الشرع :  بيان  (٥) في 
الضرورة.  معاني  من  الشريعة :  قاموس  (٦) في 

 .١١٤/٢٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٦٢/١٢ - ٦٣ الشرع،  بيان  (٧) الكندي : 



IÓ°üdG áØ°U ÜÉàc ``` 12∫hC’G AõédG
503

أثر  الرجل  مسـح  الجفاء  مـن  قال :  أنه  مسـعود  ابـن  عـن  وروينـا  [م ٤٥٧] 
أحب  تركه  الشـافعي :  وقال  ذلك.  وأحمد  األوزاعي،  كره  الصالة.  في  سـجوده 

فيه. الرأي  وأصحاب  مالك،  ورخص  عليه.  شيء  فال  فعل  وإن  إلـّي، 
وكان  الصالة.  في  والبراغيث  القمل  يقتل  كان  أنه  أنس  عن  روينا  [م ٤٥٨] 
العبث  ويكره  به،  بأس  ال  وإسحاق :  أحمد،  قال  الصالة.  في  القمل  يقتل  الحسن 

إلـّي. أحب  تركه  األوزاعي :  وقال  [به]. 
قول  وهـو  المكتوبـة،  الصـالة  فـي  الصبـي  يحمـل  أن  وللمـرء(١)  [م ٤٥٩] 

ثور. وأبي  الشافعي، 
صالها  فإن  أصبح؛  حتـى(٣)  العشـاء  فاتته(٢)  إذا  األوزاعي :  وقـال  [م ٤٦٠] 
وحكى  يعلن.  شـاء  وإن  ـر  ُيسِّ شـاء  إن  بالليل  صّالها  وإن  القراءة،  ـر  ُيسِّ بالنهار 
عن  وحكي  يجهـر.  أبو ثور :  وقـال  يجهر.  ال  قال :  أنـه  الشـافعي  عن  أبو ثـور، 

خافت. وحده  صّلى  وإن  جهر،  جهر  فيما  قومًا  أمَّ  إن  قال :  أنه  الكوفي 
في  مكروه  أنه  فمعـي  الصالة  في  القدمين  بيـن  المراوحة  أما  أبو سـعيد :  قـال 
رفع  غير  من  علة،  غير  من  ذلك  فعل  إن  وعندي  علة،  من  إال  أصحابنا،  قول  معاني 
والبراغيث  القمل  قتل  وأما  البدل.  معاني  في  عليه  بأس  ال  أنه  يريحها؛  التـي  قدمـه 
ومعي  يضر.  مما  ليس  ألنه  يجوز؛  ال  الذي  العمل  من  يخرج  أنه  فمعي  الصالة  في 
سـائر  وكذلك  ذلك،  له  جاز  لقتلـه  يتعمد(٤)  ولـم  نفسـه  على  فمسـحه  أذاه  إن  أنـه 
من  شيء  أذى  إلى  يقصد  أن  له  يجوز  إنه  أصحابنا :  قول  من  أعلم  وال  المؤذيات، 

تحمل.  أن  وللمرأة  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
القراءة،  أسرَّ  أصبح  حتى  العشاء  فاتته  إذا  األوزاعي :  وقال  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٢) في 

 . إليَّ أحب  هذا  أبو بكر :  وقال  يجهر.  أبو ثور  وقال  الشافعي،  عن  ذلك  أبو ثور  وحكى 
 .(٢٧٨/٣) األوسط  كتاب  من  والنقل  اإلشراف،  كتاب  في  السقط  (٣) بداية 

يتعّد.  ولم  الشريعة :  قاموس  (٤) في 
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من  والبعوض  والنواخي  واب،  الـدَّ من  والعقرب  الحية  إال  خافـه،  ولو  المؤذيـات 
البعوض  وأذاه  والعقرب  الحية  خاف  إذا  هذا  قتل  إلى  قصـد  إن  قيل :  فقد  الطائـر، 
عليه  قيل :  وقد  القصـد.  على  قتله  إن  المؤذيات  مـن  بذلك  بأس  فـال  والناخـي(١)؛ 
من  شـيء  يمسـه  ولم  بذلـك  فمـات  نفسـه  عـن  صرفـه  إلـى  قصـد  وإن  اإلعـادة. 

قيل(٢). أنه  ـ عندي ـ  فيما  بذلك  بأس  فال  معانيها  من  وال  منها  النجاسات 

ƒ¡°ùdG ÜGƒHCG ´ÉªL

بأن  واألمر  صالته  فـي  يشـك  المصّلي  بـاب ٥٦ -]   (٦١/٢ - ٦٤ [(م ٤٦١، 
سجدتين(٣) : ذلك  أصابه  من  يسجد 

عن  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  سئل  قال :  أنه  الخدري  أبي سـعيد  عن  روي(٤)  [* ش] : 

البعوض.  مثل  مؤذية  صغيرة  طائرة  حشرة  ُعمان  أهل  بعض  عند  (١) الناخي 
 .١١٤/٢٠ - ١١٥ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٦٣/١٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

بعدها).  وما   ٢٧٩/٣) األوسط  كتاب  من  محققه  ونقله  اإلشراف  كتاب  من  سقط  (٣) الباب 
في  يشـك  المصّلي  في  واختلفوا  اإلشـراف) :  كتاب  (من  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٤) في 
مسـعود،  ابن  قول  وهذا  السـهو،  سـجدتي  ويسـجد  اليقين  على  يبني  طائفة :  فقالـت  صالتـه؛ 
وسـفيان  سـلمى  وأبي  العزيز،  وعبد  ومالك،  أبي عبد الرحمن،  وربيعة بن  عبد اهللا،  وسـالم بن 
حتى  أعاد  صّلـى  كم  َيدِر  لـم  إذا  طائفة :  وقالـت  ثور.  وأبـي  وإسـحاق،  والشـافعي،  الثـوري، 
والشـعبي،  وشـريح،  عمر،  وعبد اهللا بن  عباس،  وابن  عمرو،  ابن  عن  القول  هذا  ُروي  يحفظ، 

صّلى. كم  يدري  فال  صالته  في  سها  رجل  في  األوزاعي  قال  وبه  جبير،  وسعيد بن  وعطاء، 
رواية  جبير  سعيد بن  عن  ذلك  وروي  الوهم،  سـجدتي  ويسـجد  المكتوبة  يعيد  طائفة :  وقالت 
وقال  أبي هريرة.  قول  هذا  الوهم،  سـجدتي  سـجد  صّلى  كم  َيدِر  لم  إذا  طائفة :  وقالت  ثانية. 
مهران  وميمون بن  جبير،  سعيد بن  عن  روينا  خامٌس،  قوٌل  وفيه  إذا.  البصري :  والحسن  أنس، 
قوٌل  وفيه  يعيدوا.  لم  الرابعة  كان  فإذا  مرات،  ثالث  أعادوها  الصالة  في  شـّكوا  إذا  كانوا  أنهم 

النخعي. قول  هذا  ورائه،  من  يصنع  ما  ينظر  قال :  صّلى،  كم  يدري  ال  اإلمام  في  سادٌس : 
وابن  الشك  قال :  «اتق  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  أبي سعيد  لحديث  أقول؛  األول  بالقول  أبو بكر :  قال 

جالس».  وأنت  سجدتين  فاسجد  استيقنت  وإذا  اليقين،  على 
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التمام  اسـتيقنت  فإذا  اليقين،  على  وابن  الشـك  فقال :  «ألق  الصالة؟  في  الشـك 
جالس». وأنت  سجدتين  فاسجد 

طائفة :  فقالت  صالته؛  في  يشك  المصّلي  في  العلم  أهل  واختلف  [م ٤٦١] 
وبه  مسـعود،  عبد اهللا بن  قول  هذا  السـهو.  سـجدتي  ويسـجد  اليقين،  على  يبني 
وعبد  أنـس،  ومالك بن  أبي عبد الرحمـن،  وربيعة بـن  عبـد اهللا،  سـالم بن  قـال 
وأبو  وإسحاق،  والشافعي،  الثوري،  وسفيان  واألوزاعي،  أبي سـلمة،  العزيز بن 
ثم  فاركع،  قم  ثم  الصواب،  َتَوخَّ  قال :  أنه  أبي طالب  علّي بن  عن  وروينـا  ثـور. 
حتى  يتوخى  عمر :  ابن  وقال  الزيادة.  على  يعذب  ال  اهللا  فإن  سـجدتين،  اسـجد 

جالس. وهو  سجدتين  يسجد  ثم  أتم،  أنه  يعلم 
عن  القول  هذا  ُروي  يحفظ،  حتى  أعاد  صّلى  كم  َيدِر  لم  إذا  طائفة :  وقالت 
وعطـاء،  والشـعبي،  وشـريح،  عمـرو،  وعبد اهللا بـن  عبـاس،  وابـن  عمـر،  ابـن 
َيدِر  فلم  صالته  في  سها  رجل  في  األوزاعي  قال  وبه  وميمون،  جبير،  وسعيد بن 

صّلى. كم 
هذا  ُروي  للتطوع.  السهو  سـجدتي  ويسـجد  المكتوبة،  يعيد  طائفة :  وقالت 

والشعبي. شريحًا  فيها  وافق  التي  الرواية  خالف  جبير،  سعيد بن  عن  القول 
فلم  صالته  وبين  أحدكم  قلب  بين  الشـيطان  خطر  إذا  رابعة :  طائفة  وقالـت 
مالك،  أنس بن  وقال  أبو هريرة.  قال  وبه  الوهم.  سجدتي  يسجد  صّلى  كم  َيدِر 

الوهم. سجدتي  يسجد  فإنه  أربع  أو  ثالث  في  شك  إذا  البصري :  والحسن 
نسـيَت  إن  قال :  عباس  ابن  عن  أبي رباح،  عطاء بن  قال  خامٌس،  قوٌل  وفيه 
ولكن  ذلك،  غير  ذلـك  في  منه  أسـمع  لم  عطاء :  قال  لصالتك،  فعـد  المكتوبـة 
على  وَصلِّ  لها،  تعد  فال  الثانية  نسيت  فإن  قاال :  أنهما  عمر  ابن  وعن  عنه،  بلغني 

جالس. وأنت  تسلم  بعدما  سجدتين  اسجد  ثم  نفسك،  في  ذلك  أحرز 
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فإن  كلها،  لصالتك  فعد  صّليت  كم  َتدِر  لم  إذا  قال :  أنه  طاووس  عن  وروينا 
شككت  للذي  فعد  صليت  كم  سواهما  فيما  تدر  ولم  ركعتين،  صّليت  أنك  أثبتَّ 
فإن  جالس،  وأنت  سـجدتين  واسـجد   ، أثبتَّ قد  اللتين  للركعتين  تعـد  وال  فيـه، 

واحدة. مرة  العودة  فإنما  تعد،  فال  ثانية  شككت 
أنهم  مهران  وميمون بن  وعطاء،  جبير،  سعيد بن  عن  روينا  سادٌس :  قوٌل  وفيه 

يعيدوا. لم  الرابعة  كانت  فإذا  مرات،  ثالث  أعادوها  الصالة  في  شكوا  إذا  كانوا 
َمْن  يصنع  ما  ينظـر  قال :  صّلى،  كم  يدري  ال  اإلمـام  في  سـابٌع :  قوٌل  وفيـه 

وراءه. َمْن  يعلمه  أن  يوشك  عطاء :  وقال  النخعي.  قول  هذا  وراءه. 
قال :  أربعًا،  أم  صّلى  ثالثًا  يدر  فلم  شك  فيمن  مكحول  قاله  ثامٌن،  قوٌل  وفيه 
يسجد  وال  النقصان،  إلى  منها  أقرب  الزيادة  إلى  صالته  تكون  حتى  ركعة  فليركع 

بالسهو. ليس  فإنه  للسهو؛ 
يمل  ولم  تحر،  له  يكـن  ولم  صالته،  في  المصّلي  شـك  فإذا  أبو بكر :  قـال 
وُيْلِقي  به،  فيحتسـب  صّلى  أنه  اسـتيقن  ما  إلى  ينظر  فإنه  العددين  أحد  إلى  قلبه 

التسليم. قبل  السهو  سجدتي  ويسجد  اليقين،  على  وَيْبنِي  الشك، 
إذا  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي   /٥/ أبو سعيد 5 :  قال 
في  وهو  شـكه  كان  فإن  يصله،  لم  أنه  صالته  أمر  من  شـيء  في  المصّلي  شـك 
الحدود؛  من  غيره  إلى  يجاوز  ولم  الصالة  من  فيها  هو  التي  الحدود  مـن  حـد(١) 
ولو  عمله.  قد  أنه  يسـتيقن  حتى  به،  يأتي  أن  عليه  إن  قولهم :  معاني  في  فيخرج 
الذي  في  شك  ثم  الحدود  من  غيره  إلى  جاوزه  فإذا  يعمله،  لم  أو  عمله  أنه  شك 
بينه  يكن  لم  مـا  أحكامه،  إلى  يرجع  إنـه  قولهم :  معاني  في  يخـرج  فقـد  جـاوزه 

أحد.  الشرع :  بيان  (١) في 
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إنه  قولهم :  بعض  ففي  هكذا  كان  فإذا  الثالـث؛  الحد  في  وهو  ثانٍ(١)،  حـدٍ  وبينـه 
إنه  قولهم :  بعض  وفي  صالته.  يعيد  إنه  قولهم :  بعض  وفي  صالته.  على  يمضي 

الحدود. في  وهذا  رجعة،  عليه  تكن  لم  فيه(٢)  شكَّ  ثم  جاوزه  إذا 
جاوز  أن  بعد  الحد  في  شك  ولو  الحدود،  في  يقال  مما  شيء  في  شكَّ  وإن 
يقله  لم  أنه  شكَّ  الذي  إلى  عليه  رجعة  ال  إنه  قولهم :  معنى  في  أنه  فأرجو  الحد 

يقله. لم  أنه  يستيقن  حتى  صالته  على  ويبني  الحد،  ذلك  في 
فيه  ويكثر  قولهم،  في  فيه  يختلف  فذلك  الصالة  ركعات  في  شـكَّ  إذا  وأما 
العلم،  على  إال  ذلك  من  شيئًا  يعمل  ال  إنه  قولهم :  معنى  في  فيخرج  االختالف، 
بعض  وفي   . الشـكِّ على  تؤدى  ال  الصـالة  ألن  أعاده؛  ذلـك  من  فيه  شـك  ومـا 
يكون  ال  ما  معنى  على  فيه  يشـك  ما  معنى  في  التحري  له  خرج  إذا  إنه  قولهم : 
الثالثة  في  يشّك  أن  مثل  وذلك  وأتمها،  صالته  في  احتاط  الصالة  من(٣)  فيه  زائدًا 
صّالها؛  أنه  الواحدة  على  ويستيقن  ثالثًا،  الوتر  أو  المغرب،  صالة  من  الثانية  أو 
(محمدًا  إلى  التحيات  لقراءة  يقعد  أنه  الموضع  هذا  في  إنه  قولهم :  في  أنه  فمعي 
الموضع  هذا  في  ليس  ألنه  وتحيات؛  تامة  بركعة  فيأتي  يقوم  ثم  ورسوله)،  عبده 
وقعت  وإنما  الماضـي،  في  صالته  تمت  قد  كانـت  إن  الصالة  في  التحـري  فـي 
في  لها  متممة  هـذه  كانت  تمت  تكن  لم  وإن  تمامها،  بعـد  الركعة  بهـذه  الزيـادة 
وقد  قولهم.  معنى  في  أشبه  الفصل  وهذا  المخرج،  هذا  من  يخرج  وما  التحري، 
معاني  الركعـات  فـي  شـكه  من  الفصل  هـذا  سـائر  في  حـال  علـى  يعيـد  قيـل : 

ذكره(٤). يطول  مما  االختالف 

حدان.  وبينه  ..بينه  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  تكن..  لم  فيه  يقال  مما  شك  ثم  الشرع :  بيان  (٢) في 

في.  الشرع :  بيان  (٣) في 
 .٩/٢٠ - ١١ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٥/١٢ - ٦ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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التحري  على  بالبناء  واألمـر  تحر،  وله  صالته،  في  يشـكُّ  المصلي  *(١) [ذكر 
الذي  العدد  صلـى  أنه  ظنه  أكثر  وكان  أميـل،  العددين  أحـد  إلى  قلبه  كان  إذا 

مال إليه قلبه] :
بنا  «صّلى  قال :  مسـعود]]  [[بن  عبد اهللا  عن  أبو بكـر :]](٢)  [[قـال  [* ش] : 
علقمة،  عن  ذلك  الناسي  إبراهيم  فإما  منصور :  قال  نقص.  أو  فزاد  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
بوجهه  علينا  وأقبل  الصـالة،  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  قضى  فلما  عبد اهللا.  عن  علقمـة  أو 
الذي  له  فذكرنا  ذلك؟  قال :  وما  شـيء؟  الصالة  في  أحدث  رسـول اهللا،  يا  قلنا : 

األوسـط  في  بما  قابلناها  وقـد  فهارسـه،  وال  اإلشـراف  كتـاب  في  نجدهـا  لـم  المسـألة  (١) هـذه 
هنا.  وضعها  وناسب  ـ  مكررًا  منها  ورد  وما  األحاديث  أسانيد  حذف  مع  ـ   (٢٨٥/٣)

في  شـّك  ما  « أيكم  قال :  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  مسـألة :  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٢) في 
((في  السـهو  سـجدتي  ويسـجد  يسـلم  ثم  عليه،  وليس  الصالة  تلـك  إجـزاء  فيتحـرى  صالتـه 
ويسـجد  يسـلم  ثم  عليه  فليبن  الصلوات  ذلـك  آخر  فليتحر  صالتـه  ..فـي  الشـريعة :  قامـوس 
إذا  الحديث :  أهل  من  طائفة  فقالت  الحديث  هذا  تأويل  في  اختلفوا  وقد  الوهم))»،  سـجدتي 
إن  العذرين  أحـد  إلى  قلبه  يميل  أن  والمتحـري   /٦/ يتحرى،  إنـه  صالته  في  المصّلـي  شـّك 
اليقين،  على  بنـى  صالته  في  فيشـّك  هكذا،  يكن  لم  إذا  وهـذا  مسـعود،  ابن  حديـث  اسـتعمل 
إذا  قال :  أنه  أبي طالب  علّي بن  عن  وروينا  للحديثين.  مستعمالً  فيكون  أبي سعيد  حديث  على 
أصوب  يتحرى  الشريعة :  قاموس  ((في  له  أصوب  ذلك  يتحرى  فإنه  ركعتين  أو  ركعة  في  شّك 
ثم  الشـريعة :  قاموس  النخعي.((في  قول  ذلك  ونحو  السـهو،  سـجدتي  يسـجد  ثم  له))،  ذلك 
الرأي :  أصحاب  وقال  الرأي)).  أصحاب  وقال  النخعي،  قال  ويتحول.  السهو  سجدتي  يسجد 
ذلك  غير  لقي  فـإن  الصالة،  اسـتقبل  سـها  لما  وذلك  أربعًا،  أم  صّلى  ثالثًا  َيـْدِر  فلـم  سـها  إذا 
سـها  ما  أو  وذلك  أربعًا  أو  صلَّى  ثالثـًا  َيدِر  فلم  الشـريعة :  قاموس  ((في  الصـالة  تحـرى  مـرة 
مضى  أتم  أنه  رأيه  أكثـر  كان  فإن  الصالة))،  تحرى  مرة  ذلك  غيـر  نفى  فإن  الصـالة؟  أيسـتقبل 
قبل  السـهو  سـجدتي  سـجد  ثم  الرابعة،  أتمَّ  ثالثًا  صّلى  أنه  رأيه  أكثـر  كان  وإن  صالتـه،  علـى 
السهو  سجدتي  سجد  الوهم  أكثر  وهو  التحري  إلى  رجع  وإذا  أبي سعيد،  حديث  على  السالم 
وقد  أبو خيثمة)).  الشرع :  بيان  ((في  أبو حنيفة  قال  وبه  مسعود،  ابن  حديث  على  التسليم  بعد 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  اليقين.  إلى  الرجوع  التحري  معنى  طائفة  جعلت 
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لو  فقال :  إنه  انصرف،  ثم(١)  سجدتين  فسجد  القبلة،  فاسـتقبل  رجله  فثنى  صنع، 
نسـيت  فإذا  تنسـون،  كما  أنسـى  بشـر  ولكني  نبأتكم،  شـيء  الصالة  في  حـدث 
عليه،  فليبن  الصواب،  ذلك  أحرى  فليتحر  صالته  في  شـك  ما  وأيكم  فذكروني، 

سجدتين». ويسجد  يسلم  ثم 
أحدًا  أعلم  ال  ثابت،  إسناد  هذا  مسعود  عبد اهللا بن  خبر  إسناد  أبو بكر :  قال 
الحديث :  أصحاب  من  طائفة  فقالت  تأويله؛  في  اختلفوا  وقد  دفعه،  أصحابنا  من 
يجب  كلها،  ثابتة  الخدري  سـعيد  وأبي  عباس،  ابن  وخبر  هذا،  مسـعود  ابن  خبر 
أن  والتحري  تحر،  وله  صالته  في  المصلي  شـك  فإذا  مواضعها؛  في  بها  القبول 
على  ويبني  عبد اهللا،  حديث  اسـتعمال  عليه  وجب  العددين  أحد  إلى  قلبه  يميـل 
في  ما  على  السـالم،  بعد  السـهو  سـجدتي  ويسـجد  قلبه،  إليه  مال  الذي  العدد 
أحد  إلى  قلبـه  يميل  وال  تحـر،  لـه  يكن  لـم  وإذا  مسـعود.  عبد اهللا بـن  حديـث 
ويسـجد  سـعيد،  وأبي  عباس،  ابن  حديث  في  ما  على  اليقين  على  بنى  العددين 

السالم. قبل  السهو  سجدتي 
ركعتين  أو  ركعة  في  شـّك  «إذا  قال :  أنه  أبي طالب  علّي بن  عن  روينا  وقد 
يقول :  النخعي  وكان  الوهـم».  سـجدتي  يسـجد  ثم  ذلك،  أصوب  يتحرى  فإنـه 

الوهم. سجدتي  يسجد  ثم  الصواب  من  ذلك  أقرب  ينظر 
من  صالتك  من  فيه  شـككَت  شـيء  «كل  قال :  مسـعود  ابن  عن  [[وروينا]] 
سجدتي  واجعل  ظنك،  أكبر  فاستقبل  ذلك،  غير  أو  سجود،  أو  ركوع،  في  نقصان 
بعد  فاجعله  كله  السـهو  من  ذلك  غير  وأما  التسـليم،  قبل  النحو  هذا  من  السـهو 

التسليم».
أم  صّلى  أثالثًا  َيْدِر  فلم  صالته،  في  فسـها  صّلى  إذا  الرأي :  أصحاب  وقال 

في.  األصل :  (١) في 
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غير  ذلك  لقي  فإن  الصالة،  يستقبل  أن  عليه  قالوا(١) :  سها،  ما  أول  وذلك  أربعًا، 
كان  وإن  صالته،  على  مضى  أتم  قد  أنه  رأيه  أكبر  كان  فإن  الصواب،  تحرى  مرة 
السهو. سجدتي  ويسجد  ويسلم،  يتشهد،  ثم  الرابعة  أتم  ثالثًا  صّلى  أنه  رأيه  أكبر 
فمن  والتحري،  اليقين  وجهيـن :  على  الشـكُّ  يقول :  حنبل  أحمد بـن  وكان 
على  السـالم،  قبل  السـهو  سـجدتي  سـجد  الشـك  بلغ  إن  فهو  اليقين  إلى  رجع 
أكبر  وهو  ـ  التحري  إلى  رجع  وإذا  سعيد،  وأبي  عوف،  عبد الرحمن بن  حديث 
قال  وبه  مسعود.  ابن  حديث  على  التسليم،  بعد  السـهو  سجدتي  سـجد  ـ  الوهم 

أبو خيثمة.
يتحرى  أن  أمـر  ألنه  اليقيـن؛  إلى  الرجـوع  التحـري  معنـى  طائفـة :  وقالـت 
إلى  شـكِّ  َمْن  يرجع  أن  أمر  وإنما  اليقين،  إلى  الرجوع  هو  والصواب  الصواب، 
أن  بهذا  قـال  من  حجة  ومن  شـك.  إلى  شـك  من  يرجع  أن  يأمـر  ولـم  اليقيـن، 
حتى  بتمامها  أصّليها  أن  ال؟  أم  الظهر  أصّليت  شككُت،  إذا  عليَّ  كان  لما  يقول : 
آتي  أن  عليَّ  أن  منها،  ركعة  في  شككُت  إذا  فكذلك  أدائها؛  من  يقين  على  أكون 

أدائها. من  يقين  على  أكون  حتى  بها 
في  مسعود  ابن  وبخبر  موضعهما،  في  عباس  وابن  أبي سعيد،  بخبر  قال  ومن 
في  خبر  كل  ونسـتعمل  كلها،  نمضيها  أن  األخبـار  ثبتت  إذا  علينـا  قـال :  موضعـه 
خبر  معنى  غير  مسـعود  ابن  خبر  ومعنى  النظر،  ارتفـع  الخبر  ثبـت  وإذا  موضعـه، 

بالنظر. أشبه  اآلخر  ألن  أحدهما؛  يترك  أن  يجز  لم  كذلك  كان  وإذا  أبي سعيد، 
حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد 5 :  قال 
قولهم  معنى  في  يوجد  ال  أنه  إال  التحري،  في  اختالفهم  معاني  من  يخرج  فيما 
وقد  الركعـات،  من  عليه  ويبنـي  عليـه،  اسـتيقن  ما  على  يعمـل  بأنـه  التصريـح 

قال.  األصل :  (١) في 
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لم  وإن  قولهم،  معاني  مـن  يخرج  ما  تأويل  من  يدخل  لَِما  القول  هـذا  يعجبنـي 
على  الركعات،  من  اسـتيقن  ما  على  يبني  أن  له  يجوز  يكـون  أن  مصرحـًا  يكـن 
زاد  ما  يضره  وال  شـيئًا،  منها  ترك  أنه  يعلم  حتى  الصالة،  لتمام  التحـري  معنـى 

التحري. معنى  على 
ال  إنه  قولهم :  مـن  ـ عندي ـ  مـا  أكثر  على  مذهبهم  فـي  يخرج  مـا  وأصـل 
ضاق  فلهذا  مثله؛  وأنـه  النقصان،  فيها  يجوز  ال  كما  الصـالة،  في  الزيادة  تجـوز 

بصالته(١). المصّلي  من  اليقين  على  التحري  معاني  في  مذهبهم  أصل 

الجلوس  قبل  الركعتين  من  القيام  باب ٥٧ -]   (٦٤/٢ - ٦٥ [(م ٤٦٢ - ٤٦٣، 
ساهياً :

فلم  العصر،  أو  الظهـر  من  الثنتين  فـي  «قـام  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبـت(٢)  [* ش] : 
سـجدتي  سـجد  ثم  صالته،  من  فرغ  حتى  يرجع  لم  قائمًا  اعتدل  فلما  يسـترح، 

سلم». ثم  يسلم،  أن  قبل  جالس  وهو  السهو 
ابن  خبر  ظاهر  اتباع  العلم  أهـل  أكثر  عليه  والذي  أبو بكـر :  [قـال  [م ٤٦٢] 
يستوي  أن  بعد  ذكر  فإن  األوليين،  الركعتين  من  المصلي  قام  إذا  يقولون :  بحينة، 

السهو] . سجدتي  وسجد  صالته،  في  ومضى  الجلوس،  إلى  يرجع  لم  قائمًا 
أبي وقاص(٣)،  وسـعد بن  الخطاب،  عمر بن  ذلك  فعل  أنه  عنه  روينا  وممن 

 .١١/٢٠ - ١٢ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٦/١٢ - ٧ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
من  «قام  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عيينة  ابن  حديث  في  ثبت  (ومنه) :  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٢) في 
قبل  جالسًا  السهو  سـجدتي  سـجد  ثم  صالته،  من  فرغ  حتى  يرجع  ولم  والعصر،  الظهر  اثنتين 

إلخ.  روينا..  وممن  يسلم».  أن 
شعبة،  والمغيرة بن  مسعود،  وابن  أبي وقاص،  ..وسعد بن  الشريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٣) في 

قيس.  والضحاك بن  والزبير،  بشير،  والمعمر بن 
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قيس،  والضحاك بـن  الزبيـر،  وابـن  شـعبة،  والمغيرة بـن  العـاص،  وعمرو بـن 
مسعود. وابن  بشير،  والنعمان بن 

ذكر  إذا  طائفة :  فقالت  [ذلك]؛  فعل  فيمن  العلم  أهل  اختلف  وقد  [م ٤٦٣] 
واألوزاعي،  وقتـادة،  والضحاك،  علقمة،  قـول  هذا  جلس.  قائمًا  يسـتتم(١)  ولـم 
الشافعي  أن  غير  عبد العزيز].  وعمر بن  مكحول،  عن  ذلك  [وروي  والشـافعي، 
علقمة،  قـول  وفي  السـهو.  سـجدتي  يسـجد  أن  الجلوس  إلى  رجع  إذا  يـرى(٢) 

للسهو. يسجد  ال  واألوزاعي : 
حماد(٣) بـن  قـال  كذلـك  جلـس،  يقـوم  سـاعة  ذكـر  وإن  طائفـة :  وقالـت 

القراءة. يستفتح  لم  ما  يقعد  البخعي :  وقال  أبي سليمان. 
مضى  للقيام  ونأ(٤)  األرض،  إليته  فارقت  إذا  المصلي  إن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
السالم،  قبل  السهو  سجدتي  يسجد  ثم  الرابعة،  في  يجلس  حتى  يرجع  وال  هو،  كما 

مضى. األرض  عن  ركباته  تجافت  إذا  عطية :  حّسان بن  وقال  مالك.  قال  كذلك 
قال  هكذا  يركع،  لم  ما  قرأ  وإن  يقعـد،  أن  وهو :  ذكرناه،  ما  غير  قـول  وفيـه 

البصري. الحسن 

يتم.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
سـجدتي  سـجد  الجلوس  إلى  رجع  إذا  قال :  ..الشـافعي  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٢) في 
واألوزاعي :  علقمـة،  قـول  وفي  السـهو.  سـجدتي  يسـجد  أن  الجلوس  إلى  رجـع  إذا  السـهو 
حماد بن  قـول  وهذا  جلـس،  يقوم  سـاعة  ذكر  وإن  طائفـة :  وقالـت   /٧/ للسـهو.  يسـجد  ال 
المصّلي  إن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه  القراءة.  يسـتفتح  لم  ما  يقعد  البخعي :  وقال  أبي سـليمان. 
ثم  الرابعة،  في  يجلس  حتى  يرجع  وال  هـو،  كما  مضى  للقيام  وأمر  األرض،  إليتـه  فارقـت  إذا 
ركبتاه  غابت  إذا  عطية :  حّسان بن  وقال  مالك.  قال  كذلك  التسليم،  قبل  السهو  سجدتي  يسجد 

إلخ.  غير..  قول  وفيه  مضى.  األرض  على 
األوسط.  كتاب  من  والنقل  اإلشراف  كتاب  في  السقِط  (٣) نهاية 

 .(٢٩٠/٣) واألوسط  اإلشراف،  كتاب  في  (٤) هكذا 
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أقول. األول  بالقول  أبو بكر :  قال 
عن  سـها  إذا  إنه  أصحابنا :  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
فسـدت  ناسـيًا  قام  إذا  إنه  قولهم :  بعض  في  فيخرج  يقعد  ولم  وقـام  األول  القعـود 
قولهم :  بعض  وفي  القراءة.  في  يدخل  حتى  إنه  قولهم :  بعض  وفي  حينه.  من  صالته 
من  قول  على  يرجع  لم  ما  هذا  دون  ذكر  فإذا  صالته،  تفسد  ثم  ناسيًا  يركع  حتى  إنه 

للوهم(١). ويسجد  صالته،  على  فيبني  يقوم  ثم  ويسجد  فيقعد  رجع  بذلك،  يقول 
الصالة.  من  التسليم  بعد  للوهم  السجود  إن  أصحابنا :  قول  معاني  أكثر  وفي 
ويركع  يقرأ  أن  وهـو  تامة،  ركعة  يتـم  لم  ما  إنه  قولهـم :  بعض  في  يخـرج  وقـد 
يقعد  يرجع  أن  ـ  الركعة  يتم  أن  قبل  ذكر  إذا  ـ  فله  جميعًا؛  السـجدتين  ويسـجد 
صالته  تتم  لم  ما  ذكر  ما  متـى  إنه  قولهم :  بعض  وفي  صالته.  يتم  ثـم  ويتشـهد، 
بقي  ما  ـ عندي ـ  ذلـك  ويخرج  صالته،  ويتم  التحيات  ويقـرأ  يقعد  يرجع  فإنـه 
من  ـ عندي ـ  خرج  منها  وخـرج  الصالة  أتم  فإذا  الصالة،  حدود  من  حـد  عليـه 
معاني  في  ويخرج  حد.  معهم  القعود  ألن  فاسدة؛  صالته  أن  منهم  االتفاق  معاني 

والنسيان(٢). العمد  على  تركه  يجوز  وال  فريضة،  إنه  قولهم : 

ساهيا ً: ركعات  خمس  يصّلي  المصلي  باب ٥٨ -]   (٦٦/٢ [(م ٤٦٤، 
خمسًا  والعصر(٤)  الظهر  «صّلى(٣)  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  (ومنه) :  [* ش] : 

سجدتين». وسجد 

صالته،  فبنى  قـام  ثم  ويسـجد  فيقعد  رجع  ..بذلك  الشـريعة :  قاموس  وفي  الشـرع،  بيـان  (١) فـي 
للوهم.  وسجد 

 .١٢/٢٠ - ١٤ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٧/١٢ - ٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
السهو».  سجدتي  فسجد  خمسًا  الظهر  «صّلى  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 

العصر.  أو  الصواب :  أن  والظاهر  اإلشراف.  كتاب  في  (٤) هكذا 
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منهم  الحديث،  هـذا  بظاهر  طائفة  فقالت  هـذا؛  في  اختلـف  وقـد  [م ٤٦٤] 
ومالك،  [والنخعي،  والزهري،  أبي رباح،  وعطاء بن  البصري،  والحسن  علقمة، 

ثور. وأبو  وإسحاق]،  وأحمد،  والشافعي،  واألوزاعي،  سعد،  والليث بن 
صالته  فتكون  [ركعـة]  إليها  يزيـد  أن  وهو :  قتـادة]،  [قاله  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
فتكونا  رابعة  إليهـا  أضاف(٢)  ثالثًا  الصبـح  صّلى  وإذا  بعدها،  ركعتيـن  للظهـر(١) 

جالس. هو  السهو  سجدتي  ويسجد  تطوعًا  ركعتان 
ولم  خمسـًا  الظهر  صّلى  إذا  أبي سـليمان :  حماد بن  قاله  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه 
سفيان  وقال  الصالة.  ويستأنف  يسـلم  ثم  السادسـة  يزيد  فإنه  الرابعة  في  يجلس 
أن  إلـيَّ  أحب  الرابعة :  في  يجلس  ولم  خمسـًا  الظهر  صّلى  فيمن  الثوري   /٨/
أخرى،  ركعة  إليها  يضيف  التشـهد  قدر  الرابعة  في  قعد  إن  النعمان :  وقال  يعيد. 

يسلم. ثم  يمسك،  ثم  السهو،  سجدتي  ويسجد(٣)  يتشهد،  ثم 
ركعة  زاد  إذا  إنه  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
عند  منهم  فسـر  من  ذلك  وفسـر  فاسـدة،  فصالته  صالته  فـي  متعمـدًا  أو  ناسـيًا 
زاد  إذا  إنه  التأويل :  في  يخرج  مما  ـ  اهللا  شاء  ما  إال  ـ  قولهم  من  االتفاق  معاني 
صالته،  فسدت  تمامها  يستحق  منها  فصل  غير  على  صالته  وسط  في  تامة  ركعة 
الخامسـة  زاد  أنه  لو  ذلك  ومن  الزيادة،  تضره  فال  صالته  تمام  بعد  مـن  زاد  فـإن 
االتفاق  بمعاني  صالته  به  تفسـد  ما  موضع  فهذا  للرابعة،  يقعد  ولم  الظهـر،  فـي 
ركعة  فزاد  ناسيًا،  قام  ثم  فتشهد  للرابعة  قعد  أنه  ولو  أتمها،  إذا  ـ  اهللا  شاء  ما  ـ إال 

وركعتين.  الظهر  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
وسجد  تطوعًا،  ركعتين  فيكون  ركعة  صلى  ثالثًا  ..الصبح  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٢) في 

إلخ.  سجدتي.. 
يتشهد  ثم  السهو  سجدتي  يسجد  ثم  يسلم  ثم  يتشهد  ثم   .. الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 

يسلم.  ثم 
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أنه  ولو  أتمها،  إذا  ـ  اهللا  شاء  ما  إال  ـ  االتفاق  بمعاني  صالته  تفسد  لم  ركعتين  أو 
في  صالته  تفسـد  لم  ركعتين(١)  أو  ركعة  فزاد  ناسـيًا  قام  ثم  فتشـهد  للرابعة  قعد 
قولهم :  معاني  بعض  وفي  تشـهد.  حين  تمت  قد  صالته  ألن  القول؛  هـذا  معنـى 
يخرج  لم  فما  للرابعة  يقعد  ولم  النسـيان،  على  الخامسـة  الركعة  هذه  زاد  لو  إنه 
وفي  عليه.  شـيء  وال  للوهم،  ويسـجد  ويتشـهد  يقعد  يرجع  أن  فله  بالتمام  منها 

صالته. فسدت  الزائدة  الركعة  هذه  في  الركوع  إلى  صار  إذا  إنه  قولهم :  بعض 
ما  الركعة  زيـادة  في  الفصل  هذا  في  المسـألة  هذه  في  ـ عنـدي ـ  ويقتضـي 
نسي  إنما  هذا  غيره،  إلى  جاوزه  أو  حدًا،  نسي  فيمن  األولى  المسألة  في  يقتضي 
على  النظر،  معنى  علـى  آخرها  أو  الصالة  وسـط  في  كان  فسـواء  القعود،  معهم 
في  الرابعة  زاد  إذا  والركعتين،  الثالث  في  هذا  مثل  كان  ما  وكذلك  قولهم،  معنى 
إذا  وكذلك  المعنيين،  في  الخامسـة  زيادة  مثل  فهو  يعده،  لم  القعود  قبل  الثالث 
واالختالف  واحد  فيه  فالمعنى  وبعده(٢)،  القعود  قبل  الفجر  صالة  في  الثالثة  زاد 

واحد(٣). فيه 

أربعا ً: المغرب  صلَّى  من  باب ٥٩ -]   (٦٧/٢ [(م ٤٦٥، 
سـاهيًا؛  أربعًا  المغرب  صّلـى  فيمن  العلم  أهـل  اختلـف  (ومنـه) :  [* ش] : 
والشافعي،  البصري،  الحسـن  قول  هذا  السهو،  سـجدتي  يسـجد  طائفة :  فقالت 
يصّلي  واألوزاعي :  قتادة  وقال  صالته.  هي  إبراهيم :  وقال  والزهري(٤).  وأحمد، 

واهللا أعلم.  التكرار،  بعض  النّص  في  (١) يبدو 
واحد.  فيه  فالمعنى  واحدة  القود  قبل  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

 .١٤/٢٠ - ١٥ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٨/١٢ - ٩ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
وقال  صالتـه،  هـي  الزهـري :   /٩/ وقـال  ..وأحمـد.  الشـريعة :  وقامـوس  الشـرع  بيـان  (٤) فـي 
وقالت  صالته.  هـي  الزهري :  وقال  ..وأحمد،   : (٢٩٥/٣) األوسـط  وفـي  إلـخ.  األوزاعـي.. 

واألوزاعي.  قتادة  قول  طائفة...هذا 
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يعيد  أبي سـليمان :  [حماد] بن  قـول  وفي  تطوعـًا.  ركعتان  فتكـون  ركعة  إليهـا 
الصالة.

خمسـًا  الظهر(١)  صّلى  الذي  وفي  المسـألة  هذه  في  الجواب  أبو بكـر :  قـال 
السهو. سجدتي  يسجد  أن  يجزيه  واحد : 

الزيادة  كانت  فإن  هذا،  معنى  فـي  القول  مضى  قد  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
قول  في  الصالة  به  تفسد  ما  موضع  فهو  لها؛  يقعد  أن  غير  من  الثالثة  في  للركعة 
ومعي  االختالف،  معنى  فيلحقه  والتشـهد  القعود(٢)  بعد  كان  إذا  وأما  أصحابنـا، 
ويتشهد،  فيقعد  يرجع  أن  الركعة  تتم  لم  ما  له  إن  قولهم :  معنى  من  ثبت  إذا  أنه 
يبعد  وال  التشـهد،  موقـع  وقع  فقـد  وتشـهد  وقعد  بالسـجود  الركعـة  أتـم  فـإذا 
لم  وإن  ذلك،  تأويل  فـي  قيل  ما  معاني  من  الفصل  هذا  في  قالـوا  مـا  ـ عنـدي ـ 
كان  الصالة  يتم  لم  ما  إنه  قولهم :  من  األول  المعنى  في  ثبت  قد  ألنه  نصًا؛  يكن 
هاهنا  الركعة  وتمام  تامـة،  ركعة  من  بأكثر  الصالة  تمام  كان  وقـد  يرجـع،  أن  لـه 
هذا  معنى  على  فكان  ركعتين،  على  األول  في  الصالة  تمت  فقد  الثاني،  السجود 

صالته(٣). إلى  الرجوع  له  كان  يتشهد  لم  ما  إنه  القول : 

أكثر  أو  سـجدة  الصالة  من  ترك  من  باب ٦٠ -   (٦٧/٢ - ٧١ [(م ٤٦٦ - ٤٦٩، 
فيه  يخافت  فيما  يجهر  المصلي  باب ٦١ -  صالته.  من  يفرغ  أن  قبل  ذكرها  ثم  منها 
يقعد  فيما  يقوم  أو  فيه  يقام  فيما  يقعد  المصلي  باب ٦٢ -  فيه.  يجهر  فيما  يخافت  أو 
يريد  ((ومن  والسجود  الركوع  في  التسبيح  أو  التكبير  يترك  المصلي  باب ٦٣ -  فيه. 

الصالة))]. تكبير  من  شيئًا  نسي  ومن  أكبر.  اهللا  فيقول  حمده  لمن  اهللا  سمع  قول 

للسهو.  ويسجد  تجزئه  واحدة  خمسًا  صّلى  ..الذي  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
القعود.  بد  حد  كان  إذا  وأما  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

 .١٥/٢٠ - ١٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .٩/١٢ - ١٠ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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اإلمام : صالة  من  وترًا  أدرك  من  باب ٦٤ -]   (٧١/٢ - ٧٢ [(م ٤٧٠، 
من  وترًا  يـدرك  الرجل(١)  فـي  واختلفوا  اإلشـراف) :  كتـاب  (مـن  [* ش] : 
ابن  كان  السهو،  سـجود  صالته  من  فرغ  إذا  يسـجد  طائفة :  فقالت  اإلمام؛  صالة 
عطاء،  عـن  وروي  ذلـك،  يفعلـون  الخـدري  سـعيد  وأبـو  الزبيـر،  وابـن  عمـر، 

إسحاق. قال  وبه  ومجاهد،  وطاووس، 
الكوفة،  وأهل  المدينة،  أهل  من  األمصار  فقهاء  أكثـر(٢)  وقال  أبو بكر :  قـال 
عن  ذلك  وروي  السهو.  سجود  عليه  ليس  وأصحابه :  والشافعي،  الشام]،  [وأهل 

سيرين. وابن  والحسن،  المسيب،  وسعيد بن  مالك،  أنس بن 
ما  فصّلوا  أدركتم  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «فما  قول  فيه  والحجة  نقول،  وبه  أبو بكر :  قال 

السهو. سجود  يذكر  ولم  فأتموا»،  فاتكم 
السـهو،  سـجود  هاهنا  أصحابنا  قول  معاني  في  لي  يبّين  ال  أبو سـعيد :  قال 
وترًا،  اإلمام  صالة  من  أدرك  ومن  السـهو،  سـجود  موضع  ـ عندي ـ  هذا  وليس 
فاته،  ما  فأبدل  قام  اإلمام  سـّلم  فإذا  منها،  أدرك  ما  صالة  بعد  أتّم  ركعة  أو  ثالثًا 
أو  ركوع  من  اإلمام  أدرك  حيث  إلى  وتشهد  وسـجوده  وركوعه  القراءة  فاته  كما 
قول  لتأويل  أصحابنـا  قـول  معاني  في  يخـرج  هكذا  قيـام،  أو  قعـود  أو  سـجود 

فاته(٣)»(٤). ما  ويبدل  أدرك  ما  « فليصلِّ  النبي ملسو هيلع هللا ىلص : 

السـهو  سـجود  في  العلم  أهل  اختالف  بـاب ٦٥ -   (٧٢/٢ - ٧٣ [(م ٤٧١، 
بعده]. أو  السالم  قبل 

الداخل.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
وأثر.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

 .٥٢٩ المسألة  على  التعليق  هامش  في  الحديث  عزو  (٣) سيأتي 
 .١٢٢/١٣ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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السهو : سجدتي  في  التسليم  باب ٦٦ -]   (٧٣/٢ - ٧٤ [(م ٤٧٢، 
السهو». سجدتي  في  «سلم  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت(١)  [* ش] : 

والجنازة  السـهو  تسـليم  يقول :  النخعي  فكان  فيـه؛  اختلـف  وقـد  [م ٤٧٢] 
الرأي :  وأصحاب  الثوري،  وقال  وتسليم.  تشهد  فيهما  الشـافعي :  وقال  واحدة. 

تسليمتين(٢). يسلم 

والتسليم  السـهو  سـجدتي  في  التشـهد  باب ٦٧ -]   (٧٤/٢ - ٧٥ [(م ٤٧٣، 
فيهما :

ليس  طائفة :  فقالـت  السـهو؛  سـجدتي  في  التشـهد  في  واختلفـوا  [* ش] : 
وعطاء.  البصري،  والحسن  مالك،  أنس بن  قال  كذلك  تسليم،  وال  تشهد  فيهما(٣) 
تشهد.  [فيهما  والنخعي :  قسـيط،  عبد اهللا بن  ويزيد(٤) بن  وحماد،  الحكم،  وقال 

مسعود. ابن  عن  ذلك  وروي 
ابن  عن  ذلـك  روي  وتسـليم.  تشـهد  فيهمـا   [ إنَّ وهـو :  ثالـٌث،  قـوٌل  وفيـه 
سعد،  الليث بن  ذلك  واستحسن  وحماد،  والحكم،  وقتادة،  والنخعي،  مسـعود، 

الرأي. وأصحاب  والشافعي،  واألوزاعي،  الثوري،  قال  وبه 

السهو».  في  «سجد  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  اإلشراف :  كتاب  من  الشرع :  بيان  (١) في 
وقال  وسالم.  بتشهد  فيهما  واحدة  والجنازة  السهو  تسليم  يسلم  النخعي  كان  فيه؛  اختلف  وقد 
سجدتي  في  التشـهد  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  تسـليمتين.  يسـلم  الرأي :  وأصحاب  الثوري، 

إلخ.  السهو.. 
 .١٩١/١١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  وبيان  اإلشـراف  كتاب  وفي   .(٣١٤/٣) األوسـط  كتاب  في  (٣) هكذا 
فيها. 

قسيط.  عبد اهللا بن  وزيد بن  الشريعة :  قاموس  وفي  قسط.  عبد اهللا بن  وزيد بن  الشرع :  بيان  (٤) في 
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ابن  قال  كـذلـك  يتشـهد.  وال  فيهما  يسـلم  أن  وهـو :  رابـٌع،  قـوٌل  وفيـه 
سيرين.

حكي  يسلم(١)،  لم  شاء  وإن  وسلم،  تشهد  شاء  إْن  وهو :  خامٌس،  قوٌل  وفيه 
عطاء. عن  هذا 

لم  السـالم  قبل  سـجد  فإن  قال :  حنبل،  أحمد بن  قاله(٢)  سـادٌس  قوٌل  وفيه 
تشهد. السالم  بعد  سجد  وإن  يتشهد، 

من  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثابت  السـهو  سـجدتي(٣)  من  التسـليم  أبو بكر :  قال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «سـلم  وقد  تكبيـرات»،  أربع  فيهمـا  «كّبـر  أنه  عنه  وثبـت  وجـه،  غيـر 

نظر. فيهما  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  التشهد  ثبوت  وفي  منهما»، 
من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي،  أبو سعيد :  قال 

وكالمعاني. منه  كالنص  يكن  لم  وإن  االختالف، 
قولهم :  بعض  وفي  تشـهد.  بال  التسـليم  لهما  إن  قولهم :  بعض  في  فيخرج 
وفي  تسليم.  وال  تشهد  ال  إنه  قولهم :  بعض  وفي  والتسـليم(٤).  التشـهد  لهما  إن 
وكذلك  الصالة.  تسليم  يسلم  وال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  على  فيهما  يسلم  إنه  قولهم :  بعض 
قولهم  معاني  ألن  جائز؛  إنـه  قولهم :  معاني  في  ـ عندي ـ  يخـرج   /١٩١/ هـذا 
بعد  الصالة  إلى  إضافة  هما  وإنما  الصالة،  من  التسليم  بعد  يسجدان  إنهما  يخرج 

يفعل.  لم  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
لم  التسـليم  قبل  سـجد  إذا  حنبل :  أحمد بن  قال  سـادس  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٢) في 

تشهد.  التسليم  بعد  سجد  وإن  يتشهد، 
..السالم  الشريعة :  قاموس  وفي  الوهم.  سجدتي  سجود  عن  أبو بكر 3  قال  الشرع :  بيان  (٣) في 

الوهم.  سجدتي  من 
التسليم.  أو  التشهد  الشرع :  بيان  (٤) في 
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خرج  فقد  المصّلي  سـّلم  فإذا  التسـليم»(١)،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  «وإحاللها  لقول  تمامهـا؛ 
اإلحالل. بعد  ثابت  تسليم  وال  صالته،  من 

قول  من  االتفاق  معانـي  في  ـ عندي ـ  فيخـرج  الجنازة  علـى  الصالة  وأمـا 
أحد  قول  من  أعلمه  فال  التشهد  وأما  الصالة،  كتسليم  التسليم  لها  إن  أصحابنا : 
ويستغفر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  على  ويصّلي  اهللا،  يحمد  إنه  قولهم :  معاني  في  أنه  إال  منهم، 
معنى  فال  هاهنا  تشـهد  فإن  الثالثة،  التكبيرة  بعـد  والمؤمنات  وللمؤمنيـن  لذنبـه، 

وفضل. ذكر  ألنه  عندي؛  فيما  ذلك  يمنع 
منها. حد  أول  وهو  للصالة،  كالتوجيه  لها  التوجيه  إن  قولهم :  بعض  وفي 

ذلك  يمتنع  لـم  الصـالة؛  في  كالتشـهد  فيهـا  التشـهد  إن  قائـل :  قـال  فـإن 
وللمؤمنيـن  لذنبـه  ويسـتغفر  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص،  علـى  وصّلـى  تشـهد،  إذا  ـ عنـدي ـ 

والمؤمنات(٢).

مرارا ً: يسهو  المصلي  باب ٦٨ -]   (٧٥/٢ [(م ٤٧٤، 
العلم :  أهل  أكثر  فقال  مرارًا،  يسهو  المصلي  في  واختلفوا  (ومنه) :  [* ش] : 
سعد،  والليث بن  ومالك،  النخعي،  قال  كذلك  سـجدتان،  سـهوه  لجميع  يجزئه 

الرأي. وأصحاب  وأحمد،  والشافعي،  الثوري،  وسفيان 
سـجدات،  أربع  مختلفان(٣)  سـهوان  عليه  من  على  إنَّ  وهو :  ثاٌن،  قوٌل  وفيه 

(مسـند  جدًا  قريب  بلفظ  أبي طالب  علّي بن  عن  والترمذي  داود  وأبـو  حبيـب  الربيع بـن  (١) رواه 
رقم ٦١،  الوضـوء،  فرض  باب  أبـي داود،  ُسـنن  رقم ٢٢٠.  الصالة،  ابتـداء  في  بـاب  الربيـع، 

 .(٨/١ رقم ٣،  الطهور،  الصالة  مفتاح  أَن  جاء  ما  باب  الترمذي،  ُسنن   .١٦/١
 .٤٨١/١٩ - ٤٨٣ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٩١/١١ - ١٩٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

األوسط  من  والتصحيح  مختلفين.  سهوين  الشريعة :  وقاموس  الشرع  وبيان  اإلشراف  كتاب  (٣) في 
 .(٣١٨/٣)
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كان  إذا  أبي سلمة :  العزيز بن  وعبد  أبي حازم(١)،  ابن  وقال  األوزاعي.  قول  هذا 
السـالم،  وبعد  السـالم  قبل  له  يسـجد  ما  منـه  واحدة  صـالة  فـي  سـهوان  عليـه 

السالم(٢). وقبل  السالم  بعد  فليسجد 
حكي  ما  نحو  أصحابنا  قـول  معاني  في  ـ عندي ـ  يخرج  أبو سـعيد :  قـال 
صالة  لكل  إن  قولهـم :  بعـض  وفي  السـهوين،  في  يلزم  فيمـا  االختـالف  مـن 
سجدتين  سهو  لكل  إن  قولهم :  بعض  وفي  سهوه.  كثر  ولو  واحدًا،  سهو  سجود 
السـهو  سـجود  إن  قولهم :  في  أعلم  وال  الصالة(٣)،  في  السـهو  ذلك  كثر  ولو 
ذلك،  يبعد  فال  التأويل  معاني  في  خرج  وإن  النّص،  بمعاني  التسليم  قبل  يكون 
إحاللها  إن  قولهم :  مع  السهو  سـجدتي  في  يسـلم  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت  وإن 
هو  إنما  الصالة  تمام  وإنما  السهو،  سجدتي  بعد  التسـليم،  بعد  خرج  التسـليم؛ 
االختالف  فـي  المعاني  قريـب  ـ عنـدي ـ  كلـه  وهـذا  السـجدتين،  تمـام  بعـد 
في  يسـع  ال  معنى  أو  المسـلمين(٤)،  عن  خالف  بذلـك  يرد  لـم  مـا  واالتفـاق، 

اإلرادة(٥).

يخرج  حتى  السهو  سجود  ينسى  الرجل  باب ٦٩ -]   (٧٦/٢ - ٧٧ [(م ٤٧٥، 
يتكلم : أو  المسجد  من 

يقوالن :  سيرين  وابن  البصري،  الحسن  كان  أبو بكر :  قال  (ومنه) :  [* ش] : 

حاتم.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
سلم  ما  وفيه  السالم،  قبل  له  سـجد  ما  فيه  واحدة  ..صالة  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (٢) في 

السالم.  وبعد  السالم  قبل  فيسجدهما  السالم،  بعد 
كان  ولو  سـجدتان  والحد  سـهو،  سـجود  صالة  لكل  إن  قولهم :  بعض  وفي  الشـرع :  بيان  (٣) في 

الصالة.  في  السهو  ذلك 
المسلمين. ..خالف  أو :  المسلمين.  عن  ..خالفًا  العبارة :  صواب  (٤) لعل 

 .٤٨٣/١٩ - ٤٨٤ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٩٢/١١ الشرع،  بيان  (٥) الكندي : 
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الحسن :  وقال  السهو.  سجدتي  يسجد  ولم  يبن(١)  لم  القبلة  عن  وجهه  صرف  إذا 
من  خرج  إذا  شـبرمة(٢) :  وابن  الحكم،  وقال  سـجدهما.  قاعد  وهو  ذكرهمـا  إذا 
يعني  أرجو،  المسجد  من  يخرج  لم  دام  ما  أحمد :  وقال  الصالة.  أعاد  المسـجد 

ذكرهما. إذا  يسجدهما  األوزاعي :  وقال  ويسجد.   /١٩٢/ يرجع(٣) 
يعيد  وال  ذكر،  إذا  شـهر  بعد  ولو  يسـجدهما  مالك :  قال  خامُس،  قوٌل  وفيه 
قام  حتى  [نسي]  السالم  قبل  يسجدهما  أن  عليه  وجب  قد  كان  وإن  صالة،  لهما 
يقول  الشافعي  وكان  المسألة(٤).  هذه  في  عنه  اختلف  وقد  الصالة.  فليعد  وتباعد 
لهما.  يعيد  ال(٦)  واآلخر :  األوزاعي،  قال  كما  أحدهما  قولين(٥) :  فيهمـا  بالعـراق 
على  شـيء(٧)  ال  الرأي :  أصحـاب  وقال  الصـالة.  لهما  يعيـد  ال  بمصـر :  وقـال 
عمد  إذا  الصـالة  من  لنقصان  كانتا  إذا  فيهمـا  يشـدد(٨)  أبو ثـور  وكان  تاركهمـا. 
يسـلم  أن  فعليه  الصالة  فـي  زيادة  كانت  وإن  الصـالة،  أعاد  عليـه  وهمـا  فسـلم 

السهو. سجدتي  ويسجد 
سـجودهما  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي،  أبو سـعيد :  قـال 
فيها  وهم  التي  الصالة  تلك  إثر  على  يسـجدهما  أن  نسـي  إن  وإنه  التسـليم،  بعد 
كانت  وإن  ففريضة،  فريضة  كانت  إن  أخرى،  صالة  إثر  في  يسـجدهما  أن  فعليه 

فنافلة. نافلة 

يثن.  لم  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
عيينة.  وابن  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

يركع.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٣) في 
المسألة.  هذه  في  ـ عندي ـ  فيه  اختلف  وقد  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 

قوالن.  فيهما  بالعراق  للشافعي  فكان  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٥) في 
إلخ.  يعيد..  أن  واآلخر :  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٦) في 

بأس.  ال  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٧) في 
شاذًا.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٨) في 
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وخرج  لصالته  مجلسه  من  قام  إذا  إنه  قولهم :  معاني  في  ـ عندي ـ  ويخرج 
ما  يكون  أن  ويعجبني  لهما.  ذلك  بعد  سجود  ال  إنه  الصالة  معنى  غير  حال  إلى 
يسجدهما؛  أن  له  أن  الكالم  من  بشيء  تكلم  أو  بالقبلة  أدبر  ولو  مجلسه  في  دام 

الصالة. إثر  على  هما  وإنما  الصالة،  من  خارجتان  أنهما  عنهم  معناهما  لثبوت 
من  كان  ما  إثر  على  يسجدهما  أن  بأس  ال  إنه  قولهم :  بعض  في  أنه  ومعي، 
خلف  للنافلة  يسجد  إنه  قولهم :  بعض  وفي  نافلة(١).  أو  كانت  فريضة  من  الصالة 
معاني  ثبت  وإذا  النافلة.  خلف  الفريضة  في  لوهمه  يسجد  وال  والفريضة،  النافلة 
دام  ما  حكي،  مما  قالوا  ما  معاني  لبعض  يسـجد  أن  ـ عندي ـ  يبعد  لم  كله  هذا 
وال  الطهارة،  من  السـجود  له  يجوز  حال(٢)  في  كان  إذا  بعد  من  أو  المسـجد  في 
خسـيس  إنه  تاركهما :  في  قيل  أنه  ومعي  ترخيصًا.  وجبتـا  إذا  تركهما  فـي  أعلـم 
عن  قيل  ما  معانـي  في  ثبتتا  ألنهما  عــذر؛  لغير  العمد  علـى  تركهمـا  إن  الحـال 

وفعالً(٣). أمرًا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

اإلمام : خلف  يسهو  المأموم  باب ٧٠ -]   (٧٧/٢ [(م ٤٧٦، 
على  ليس  يقولون :  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من(٤)  أكثر  (ومنـه) :  [* ش] : 
[النخعي،  قال  وبـه  عباس،  ابن  عن  ذلك(٥)  ُروي  سـهو،  اإلمام  خلف  سـها  مـن 
ومالـك،  وربيعـة،  األنصـاري،  [يحيـى]  و  والزهـري،  ومكحـول،  و] الشـعبي، 
وأصحاب  وإسـحاق،  [وأحمـد]،  والشـافعي،  واألوزاعـي،  الثـوري،  وسـفيان 

نافلة.  أو  فريضة  في  سهوه  كان  نافلة  أو  كانت  فريضة  الصالة  ..من  الشرع :  بيان  (١) في 
موضع.  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .٤٨٤/١٩ - ٤٨٦ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٩٢/١١ - ١٩٣ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
يحفظ.  ما  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 

إلخ.  عن..  القول  هذا  ُروي  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٥) في 
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عن  قام  أنه  مكحول  عن  وروينا  العلم.  أهل  من  إجماع  أنه  إسحاق  وذكر  الرأي. 
السهو. سجدتي  فسجد  اإلمام  قعود(١) 

إن  أصحابنا :  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنـه  معي،  سـعيد(٢) :  محمد بـن  قـال 
على  سـهو  وال  مأموم،  أو  إمـام  من  صالته   /١٩٣/ فـي  سـها  من  على  السـهو 

اإلمام(٤). لموضع(٣)  سهوه  المأموم  عن  يزول  وال  اإلمام،  بسهو  المأموم 

لسهوه : يسجد  فال  يسهو  اإلمام  باب ٧١ -]   (٧٧/٢ - ٧٨ [(م ٤٧٧ - ٤٧٨، 
العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  أبو بكر :  قال  (ومنه) :  [م ٤٧٧]  [* ش] : 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص :  لقول  معه؛  يسجد  أن  وسجد  إمامه  سها  إذا  المأموم  على  إن  يقولون : 

به». ليؤتم  اإلمام  جعل   «إنما 
عطاء،  فقـال  لسـهوه؛  يسـجد  فال  يسـهو  اإلمـام  فـي  واختلفـوا  [م ٤٧٨] 
والثوري،  أبي سـليمان،  وحماد بن  والقاسـم،  والنخعي،  البصـري،  والحسـن 
والحكم،  سـيرين،  ابن  [وقال  يسـجدوا.  لم  يسـجد  لم  إذا  الرأي :  وأصحـاب 
لم  إذا  ثور :  وأبو  والشـافعي،  سـعد،  والليث بن  واألوزاعي،  ومالك،  وقتـادة، 

القوم]. سجد  يسجد 
إال  سهو  ال  إنه  قولهم :  معاني  في  القول  مضى  قد  أنه  معي،  أبو سعيد :  قال 
ولو  المأموم  صالة  تمام  قولهـم :  معاني  في  ـ عندي ـ  يخرج  و  سـها.  من  علـى 
يكون  وال  التسليم،  بعد  السـجود  إنما  قولهم :  التفاق  يسـجد؛  ولم  اإلمام  سـها 

السهو.  سجدتي  يسجد  واإلمام  قعوده  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (١) في 
أبو سعيد.  قال  الشريعة :  قاموس  (٢) في 

الشـريعة،  قاموس  من  أثبتنـاه  ما  الصـواب  ولعل  اإلمـام.  سـهو  ..لموضع  الشـرع :  بيـان  (٣) فـي 
واهللا أعلم. 

 .٤٨٦/١٩ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٩٣/١١ - ١٩٤ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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كان  إذا  غيرهـم :  قول  معانـي  في  يلـزم  ولعله  الصـالة.  تمـام  بعـد  إال  التسـليم 
فيكون  الصالة،  مـن  يخرج  لم  ما  باإلمام،  يأتـم  أن  التسـليم  قبل  عنده  السـجود 
من  المعروف  في  ذلك  يخرج  وال  اإلمام،  لسـجود  والسـجود  اإلمام  سـهو  عليه 

أصحابنا(١). قول 

اإلمام  وعلى  اإلمام  صالة  بعض  يدرك  الرجل  باب ٧٢ -]   (٧٨/٢ [(م ٤٧٩، 
سهو : سجود 

صالة  بعض  يـدرك  الرجل  في  واختلفـوا  أبو بكـر :  قـال  (ومنـه) :  [* ش] : 
والحسـن  وعطاء،  الشـعبي،  عـن  فروينا  سـهو؛  سـجود  اإلمـام  وعلـى  اإلمـام، 
وبه  عليه.  ما  فيقضي  يقوم  ثم  اإلمام،  مع  يسجد  قالوا :  أنهم  والنخعي،  البصري، 
ثم  يقضي  وإسحاق :  سيرين،  ابن  وقال  الرأي.  وأصحاب  ثور،  وأبو  أحمد،  قال 
التسـليم  قبل  سـجد  إذا  سـعد :  والليث بن  [ومالك]،  األوزاعي،  وقال  يسـجد. 

عليه. ما  قضى  إذا  سجدهما  التسليم  بعد  سجدهما  وإن  معه،  سجدهما 
[ثم  فيقضي  يقـوم  ثـم  اإلمام  مـع  يسـجدهما  أن  وهـو :  رابـٌع،  قـوٌل  وفيـه 

الشافعي. قول  هذا  يسجدهما]، 
وال  سـها،  من  على  السـهو  إن  القول :  مضى  قد  أنه  معي،  أبو سـعيد :  قال 
سها  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  ويخرج  شـيء.  أحد  سـهو  من  أحدًا  يلحق 
اإلمام  سـلم  إذا  إنه  الصالة؛  من  بشـيء  اإلمام  سـبقه  كان  وقد  اإلمام،  خلف  من 
يخرج  هذا  أن  وأحسب  لوهمه.  سجد  وسلم  صالته  أتم  فإذا  فاته،  ما  فأبدل  قام 
بالتشـهد  تشـهد  إذا  اإلمام  صالة  في  الداخل  إن  منهم :  قال  من  قول  معنى  على 

اإلمام. يسلم  حتى  شيئًا  يزد  ولم  أمسك،  األول 

 .٤٨٦/١٩ - ٤٨٧ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٩٤/١١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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يدعو  كما  يدعو  ذلك  حاله  فـي  لإلمام  تبع  الداخل  إن  قولهم :  بعـض  وفـي 
صالته(١). في  هو  إذ  يتشهد  كما  ويتشهد  اإلمام، 

السـهو  سـجود  ولزمه  سـاهيًا  كان  إن  إنه  ـ :  يوجد  فيما  ـ  بعضهم  قال  حتى 
القول  هذا  ومعنى  اإلمام.  صالة  من  فاته  ما  فأبدل  قام  ثم  صالته  آخر  هذا  أن(٢) 

قولهم(٣). من  التسليم  قبل  للوهم  السجود  إجازة  على  دلَّ  ثبت  إذا 

القضاء  فأغفل  اإلمام  صـالة  بعض  فاته  مـن  بـاب ٧٣ -]   (٧٩/٢ [(م ٤٨٠، 
التطوع : صالة  في  دخل  حتى 

الفريضة  صالة  من  ركعة  مالك  أنس بن  نسي  أبو بكر :  قال  [* ش] : (ومنه) : 
سـجدتين  سـجد  ثم  الفرض(٤)  صالة  بقية  فصّلى  فذكر  التطوع،  في  دخل  حتـى 
إذا  [البصري] :  الحسـن  وقال  واألوزاعـي.  الحكـم،  قال  كذلك  جالـس.  وهـو 
أبي سليمان.  حماد بن  قال  وبه  ويستأنف.  المكتوبة،  عليه  بطلت  تطوع  في  دخل 

فريضتين(٥). بين  تطوع  إذا  يبتدئ  أن  إلـّي  أحب  مالك :  وقال 
المكتوبة  إلى  رجع  قليالً  النافلة  في  عمل  ما  كان  إن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
هذا  يعيدها،  أن  وعليه  المكتوبة،  بطلت  تطاول  وإن  للسـهو(٦)،  وسـجد  فأتمها، 

الشافعي. قول 

من  قول  على  عندي  وذلك  المضيف :  قال  صالته.  ..في  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيان  (١) في 
واهللا أعلم.  صالتـه،  أول  به  سـبقوه  مما  يبدله  ومما  صالتـه،  آخر  اإلمام  مـع  أدرك  مـا  يجعـل 

إلخ.  قال..  حتى  أبي سعيد).  قول  إلى  (رجع 
ألن.  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .٤٨٧/١٩ - ٤٨٨ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٩٤/١١ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
إلخ.  وهو..  السهو  سجدتي  سجد  ثم  الفريضة،  صالته  ..بقية  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٤) في 

فريضة.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٥) في 
لسهوه.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٦) في 
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به  قيل  الذي  القول  يشبه  ما  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أبو سعيد :  قال 
قولهم :  معاني  في  يخرج  وقد  فريضة(١).  في  أو  نافلة،  عمل  دخل  حتى  نسي  إذا 
في  وجه  حتى  سها  أنه  لو  قيل :  قد  ألنه  مصرح؛  غير  كان  وإن  قيل،  ما  يشبه  وما 
معنى  من  خـارج  والفرض  السـهو،  إال  يلزمه  لـم  التوجيه  إلـى  وقصـد  صالتـه، 
النسيان  على  عملها  إذا  إنه  قولهم :  معاني  في  يخرج  مما  كثيرة  وأشياء  التوجيه، 

ذلك(٢). يتطاول  لم  ما  يفسده  لم  الفرض  معاني  غير  من 

التطوع : في  السهو  باب ٧٤ -]   (٧٩/٢ - ٨٠ [(م ٤٨١، 
إذا  قـال :  أنه  عبـاس  ابن  عـن  روينـا  أبو بكـر :  قـال  (ومنـه) :  [* ش] : 
البصـري،  الحسـن  قــال  وبـه  سـجدتين،  فاسـجد  التطـوع  فـي  وهمـت(٣) 
والشـافعي،  واألوزاعـي،  ومالـك،  والثـوري.  وقتـادة،  جبيـر،  وسـعيد بن 
في  وهم  إذا  سـيرين :  ابـن  وقال  الـرأي.  وأصحـاب  حنبـل]،  وأحمد [بـن 

عليه. سجود  فال  التطوع 
في  فهو  معناه  ثبت  وإذا  هذا،  بمعنـى  القول  مضى  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
الفرض  في  معناه  ثبت  فإذا  التطوع،  في  منه  ألزم  الفرض  في  وهو  تطـوع،  النفـل 
لم  ما  ـ  مـخـّيرًا  كان  وقـد  المتطوع،  فيه  دخل  إذا  إتمامه  فـي  التطوع  فـي  فمثلـه 
إتمامه  عليه  ثبـت  فيه  دخل  فـإذا  فيه،  يدخل  ال  أو  فيـه  يدخـل  أن  ـ  فيـه  يدخـل 

يتم(٤). حتى  معانيه  بجميع 

فريضة.  في  نافلة  عمل  في  دخل  ..حتى  الشريعة :  قاموس  (١) في 
 .٤٨٨/١٩ - ٤٨٩ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٩٥/١١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

أوهمت.   : (٣٢٥/٣) األوسط  وكتاب  اإلشراف،  كتاب  (٣) في 
 .٤٨٩/١٩ - ٤٩٠ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٩٥/١١ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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السهو : سجدتي  في  السهو  باب ٧٥ -]   (٨٠/٢ [(م ٤٨٢، 
والمغيرة،  البصري،  والحسن  النخعي،  كان  أبو بكر :  قال  (ومنه) :  [* ش] : 
[وابن صالح]، وابن أبي ليلى، ومنصور بن زاذان، ومالك، والثوري، والليث بن 
سجدتي  في  سها  فيمن  يقولون  وإسـحاق  وأحمد،  والحسن،  والشافعي،  سـعد، 
من  إجماع  هو  إسحاق :  وقال  الرأي.  أصحاب  قال  وبه  سهو.  عليه  ليس  السهو : 

السهو. سجدتي  يعيد  قتادة :  وقال   /١٩٥/ التابعين. 
في  سـهو  ال  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي،  أبو سـعيد :  قال 
في  السـهو  من  لزمه  قد  وما  السـهو  سـجدتي  يسـجد  أن  عليه  إنما  وإنه  السـهو، 
أن  عليه  إنما  سهو،  فيهما  سهوه  في  عليه  فليس  يسجدهما  أن  سها  فإذا  الصالة، 

بالسهو(١). يأتي 

تسليم)) : غير  من  يقوم  ركعتين  ((المتطوع  مسألة   [(٨٠/٢ - ٨١ [(م ٤٨٣، 
فقام  تطوعًا،  ركعتين  صّلى  فيمن  واختلفوا  أبو بكر :  قـال  (ومنـه) :  [* ش] : 
صّلى  فإذا  يمضـي  األوزاعي :  فقال  فيهمـا؛  يسـلم  أن  أراد  اللتين  الركعتيـن  مـن 
[فقام]  الليل  صالة  من(٢)  كان  وإن  جالس،  وهو  سـجدتين  سـجد  ركعات  أربع 
يمضي  مالك :  وقال  يسجد.  ولم  وسلم  فتشـهد  رجع  الثالثة  يركع  أن  قبل  فذكر 

سجدتين. يسجد  ثم  الرابعة،  يتم  حتى  [والنهار]  الليل  صالة  في 
سجدتين(٣). سجد  أربعًا  يكونا  حتى  وصلها  إن  بالعراق :  الشافعي  قال 

 .٤٩٠/١٩ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٩٥/١١ - ١٩٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
في.  الشريعة :  وقاموس  الشرع  بيان  (٢) في 

األوسـط  كتاب  وفي  سـجدتين.  يسـجد  أربعًا  يكونا  حتى  أوصلهـا  إن  اإلشـراف :  كتـاب  (٣) فـي 
السهو.  سجدتي  سجد  أربعًا  يكونا  حتى  فوصلهما  بركعتين  تطوع  وإن   : (٣٢٨/٣)
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قبل  سـها  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي،  أبو سـعيد :  قال 
األولى  تامة،  صالته  أن  تسليم  غير  من  التطوع  في  قام  حتى  التطوع  في  يسلم  أن 
إذا  وهذا  كان،  ما  حيث  وسلم  فقعد  رجع  شـاء  وإن  عليه،  سـهو  وال  واألخيرة، 
تشـهد  وال  للركعتين  قعد  يكن  لم  وإن  وتشـهد،  التطوع  في  للركعتيـن  قعـد  كان 
ويقعد  صالته،  في  زاد  إذا  الوهـم  سـجدتي  عليه  إن  قولهم :  معاني  فـي  فيخـرج 
دخل  التي  الركعة  أتم  وإن  الوهم،  سجدتا  وعليه  ويسلم،  ويتشهد  ذكر،  ما  حيث 
فليس  وترًا،  الفرائض  في  الصالة  ثبتت  قد  ألنه  ذلك؛  يبعد  فال  يتمها  حتـى  فيهـا 
الرابعة  فـي  ودخل  أتمها  إن  وكذلـك  المعنى(١)،  وتـرًا  التطوع  فـي  ثبوتهـا  يبعـد 
المعنى(٢). لهذا  قالوا  ما  معنى  بحسب  ذلك  ـ عندي ـ  يبعد  فال  الوهم،  لموضع 

قوسين.  بين  الشريعة  قاموس  في  (المعنى)  كلمة  وردت  وقد  الشرع،  بيان  في  (١) هكذا 
 .٤٩٠/١٩ - ٤٩١ الشريعة،  قاموس  السعدي :   .١٩٦/١١ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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يوم  من  الدعاء  فيها  يستجاب  التي  الساعة  باب ١ -]   (٨٢/٢ - ٨٣ [(م ٤٨٤، 
الجمعة :

ذكر  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 
اهللا  يسـأل  يصّلي  قائم  وهو  إنسـان  يوافقها  ال  سـاعة  فقال :  «فيها(١)  الجمعة  يوم 

يقللها». بيده  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  و«أشار  إياه»  أعطاه  إال  شيئًا 
الجمعة؛  يوم  من  الدعاء  فيها  يستجاب  التي  الساعة(٢)  في  واختلفوا  [م ٤٨٤] 
الشـمس،  طلوع  إلى  الفجر  طلوع  بعد  من  [هي]  قال :  أنه  أبي هريرة  عن  روينـا 
العالية :  وأبو  البصري،  الحسن  وقال  الشمس.  غروب  إلى  العصر  صالة  وبعد(٣) 

الشمس. زوال  عند  هي 
ذلك  ُروي  الجمعة،  لصالة  المـؤذِّن  أذنَّ  إذا  [إنها]  وهو :  ثالٌث،  قـوٌل  وفيـه 
المنبر  على  اإلمام  قعد  إذا  هي  قال :  أنه  البصري  الحسن  عن  وروينا  عائشة.  عن 

فيه.  الشرع :  بيان  (١) في 
الساعة.  تلك  وقت  في  الشرع :  بيان  (٢) في 

بعد.  ومن  الشرع :  بيان  (٣) في 
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وقال  الصالة.  وقتها(٢)  اهللا  اختار  التي  السـاعة  هي  أبو بردة(١) :  وقال  يفرغ.  حتى 
تزول  أن  بيـن  ما  يسـتجاب  الدعـاء  [أن]  يـرون  كانـوا  العـدوي :  أبو السـوار(٣) 

الصالة(٤). يدخل  أن  وقت  إلى  الشمس 
ذراع]،  إلى  بشبر  الشمس  ترجع  أن  بين  ما  إنها  وهو :  سابٌع،  قوٌل  [وفيه 
إلى  العصر  بين  ما  إنها  وهو :  ثامٌن،  قوٌل  وفيه  أبي ذر.  عن  القول  هذا  روينا 
وعبد اهللا بن  طـاووس،  قال  وبه  أبو هريرة،  قـال  كذلك  الشـمس.  تغرب  أن 
أتى  جمع(٥)  في  جمعة  إنسان  قسـم  لو  قال :  أنه  [كعب]  عن  وحكي  سـالم. 
يوم  في  حاجـة  طلب  إن  قـال :  أنه  عمر  ابن  عـن  روينا  السـاعة.  تلـك  علـى 

ليسير(٦)./٦/
ويتقبل  للمؤمنين  يسـتجاب  إنما  أنه  ومعي  أعلم.  اهللا  سـعيد :  محمد بن  قال 
 ﴾=   <   ;    :   9   8 ﴿ المفسـدين  عمـل  يصلـح  وال  المتقيـن،  أعمـال 
بصدق  فيه  اهللا  يدعـى  األوقات  من  وقتـًا  إن  نقـول :  وال   ،(٥٠ غافـر :   .١٤ (الرعـد : 
من  لعدو  فيه  اهللا  يستجيب  أوقات  من  وقت  وال  اإلجابة،  فيه  رجا  إال  وإخالص 
بل  له،  نافع  فغير  الدنيا  فـي  عجل  وإن  فيه،  له  يسـتجيب  ما  ينفعه  دعاءه  أعدائـه 

واستدراج(٧). غرور  هو 

أبو ثور.  الشرع :  بيان  (١) في 
فيها.  الشرع :  بيان  (٢) في 

أبو سفيان.  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  ذراعًا..  الصالة  تدخل  أن  إلى  يسيرًا  الشمس  ترفع  ما  بين  ما  الشرع :  بيان  (٤) في 

جميع.  الشرع :  بيان  (٥) في 
يسير.  الشرع :  بيان  (٦) في 

 .٦/١٥ - ٧ الشرع،  بيان  (٧) الكندي : 
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عن  الجمعة  صالة  فرض  إسـقاط  بـاب ٢ -]   (٨٣/٢ - ٨٤ [(م ٤٨٥ - ٤٨٨، 
والصبيان : والعبيد  النساء 

القلم  قـال :  «رفع  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قـال  (ومنـه) :  [* ش] : 
بداللة  الصبي  على  واجبـة  غير  والجمعة  يحتلم».  حتـى  الصبي  عن  ثالثـة :  عـن 

واالتفاق(١). والُسنَّة  الكتاب 
النساء. على  جمعة  ال  أن  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  كل  وأجمع  [م ٤٨٥] 
ذلك  أن  معـه  فصّلين  اإلمـام  حضـرن  إن  أنهـن  علـى  [وأجمعـوا  [م ٤٨٦] 

عنهن] يجزي 
المقيمين  البالغين  األحرار  على  واجبة  الجمعة  أن  على  وأجمعـوا  [م ٤٨٧] 

لهم. عذر  ال  الذين 
الجمعة  طائفة :  فقالت  العبيد؛  على  الجمعة  وجوب  في  واختلفوا  [م ٤٨٨] 
وقتادة.  البصري،  الحسن  قال  وكذلك  الضريبة(٢).  يؤدي  الذي  العبد  على  واجبة 
طائفة :  وقالت  الجمعة.  فعليه  ضربته(٣)  فأدى  مجارحًا  كان  إذا  األوزاعي :  وقال 
منعهم  إذا  عنها  يتخلفوا  أن  لهم  أن  غير  األحرار(٤)،  على  َكِهَي  العبد  على  الجمعة 

السادة.
وأهل  مالك،  قـال  كذلك  جمعة،  العبد  علـى  ليس  العلم :  أهل  أكثـر  وقـال 

الكتاب  بداللـة  والصبيان  الصبـي  عن  سـاقطة  فالجمعة  الشـريعة :  وقاموس  الشـرع  بيـان  (١) فـي 
واالتفاق.  والُسنَّة 

الفريضة.  الشرع :  بيان  (٢) في 
ضريبته.  مخارجًا  الشرع :  بيان  وفي  ...ضريبته.   : (١٨/٤) األوسط  (٣) في 

الشرع :  بيان  وفي  األحرار.  على  كهي  العبيد  على  الجمعة  قائل :  وقال   : (١٨/٤) األوسط  (٤) في 
األحرار.  عن  كفى  العبيد  بالجمعة  قام  إذا  قائل :  وقال 
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ثور،  وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  الكوفـة،  وأهل  والثـوري،  المدينـة، 
البصري. والحسن  عبد العزيز،  وعمر بن  والشعبي،  عطاء،  عن  ذلك  وروينا 

العبيد. كحكم  والمدبر  المكاتب  حكم  أبو بكر :]  [قال  و 
الصبيان،  على  جمعة  ال  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أبو سعيد :  قال 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  عن  يـروى  ما  معاني  ذلك  في  أن  وأحسـب  العبيـد،  وال  النسـاء،  وال 
وما  العبيد،  معاني  يلحق  ال  أنـه  المخصوصات  حكم  في  عليه  يسـتدل  ما  وهـذا 
فيخص  والرجال  النساء  أحكام  من  حال  إلى  حال  من  ينتقل  ما  وأما  ذلك،  أشبه 
واألمر  والجهـاد  الحـج  من  العبيـد،  عـن  منتقـال  فوجدنـاه  بعـض،  دون  بعضـًا 
معنى  على  يخرجان  والجماعة  الجمعـة  كذلك  المنكر،  عن  والنهي  بالمعـروف 
الفرسـخين  دون  كان  من  الجمعة  أصحابنا  قول  بمعاني  تلـزم  وقد  الخصـوص، 
عمن  قولهم  معانـي  في  ويزول  الصـالة،   /٧/ فيه  الـذي  الجامع  المسـجد  مـن 
المصر(١). التصال  الجمعة  موضع  في  يسافر  حيث  كان  ولو  الفرسخين،  جاوز 

المسافر : على  الجمعة  وجوب  باب ٣ -]   (٨٤/٢ - ٨٥ [(م ٤٨٩، 
المسـافر،  على  جمعة  ال  العلم  أهل  مـن  كثير  قال  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
مالك،  قول  وهو  وعطاء،  وطاووس،  عبد العزيز،  وعمر بن  عمر،  ابن  قال  كذلك 
على  ليس  قال :  أنه  أبي طالب  علّي بن  عن  وروينا  وإسحاق.  وأحمد،  والثوري، 
[أقام]  و  يجمع.  ال  فكان  سـنتين  أو  سـنة  بنيسـابور  أنس  وأقام  جمعة.  المسـافر 
إذا  الزهري :  وقال  يجمع.  ال  فكان  شـتوتين  أو  شـتوة  سـمرة(٢)  عبد الرحمن بن 

عنه. فيه  اختلف  وقد  الجمعة،  فليشهد  األذان  سمع 

 .٧/١٥ - ٨ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
بشير.  الشرع : بن  بيان  (٢) في 
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الجمعة»  يوم  وكان  بعرفة(٢)  الظهر  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  «صالة(١)  و  أبو بكر :  قال 
المسافر. على  جمعة  ال  أن  على  دليل 

على  جمعة  ال  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
ما  لمعنى  قولهم  في  المقيم  على  يستحيل  وقد  المقيم،  على  هي  وإنما  المسافر، 
تكون  ال  وكذلك  بعرفـة،  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بصـالة  االسـتدالل  قوله  وأما  ذكره،  مضـى 
يقيم  أن  إال  األمصار،  مـن  ليسـت  ألنها  جمعة؛  غير  ظهرًاً  إال  بعرفة  معنا  صـالة 
إذا  الجمعة  فيه  يكـون  وأنه  المسـجد،  فيها  ويكون  مقامة،  ويجعلها  اإلمـام  فيهـا 

قيل(٣). ما  بعض  على  عدل  إمام  كان 

الجمعة : يوم  السفر  إلى  الخروج  باب ٤ -]   (٨٥/٢ - ٨٦ [(م ٤٩٠، 
يريد  المقيـم  فـي  العلـم  أهـل  اختلـف  أبو بكـر :  قـال  (ومنـه) :  [* ش] : 
يحضر  لم  ما  بـه  بأس  ال  طائفة :  فقالت  الجمعـة؛  يوم  السـفر  إلـى]  [الخـروج 
إن  عمر :  وقال  ومالـك.  سـيرين،  وابن  البصري،  الحسـن  قال  كذلك  الوقـت، 
أسفاره  بعض  في  خرج  أنه  أبي عبيدة  عن  وروي  سفر.  عن  تحبس  ال  الجمعة 
أم  وعائشـة  عمـر(٤)،  ابن  عـن  روينا  وقـد  الصـالة.  ينتظـر  ولـم  الجمعـة  يـوم 
يوم  الخروج  كراهيـة  على  تـدل  أخبارًا  ومجاهد،  المسـيب،  وابـن  المؤمنيـن، 
بعد  الجمعة  يوم  يخرج  [ال]  أن  يستحب  الشـافعي  وكان  الصالة.  قبل  الجمعة 
وقال  الجمعة.  يصلي  حتى  أحد،  يسـافر  فال  الشـمس  زالت  إذا  وقال :  الفجر، 
أذان  سمع  مسافر  وعن  األوزاعي،  وُسـئل  ذلك.  يعجبنا  ال  وإسـحاق :  أحمد، 

صالة.  في  الشرع :  بيان  (١) في 
إ دليل..  جمعة  يوم  وكل  قبل،  من  بعرفة  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .٨/١٥ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
عمر.  عن  ُروي  وقد  الشرع :  بيان  (٤) في 
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لم  ما  يسـافر  أن  [له]  أبو بكر :  قال  فليمض.  قال :  دابته؟  أسـرج  وقد  الجمعة 
الوقت. يحضر 

يكن  لم  إذا  إنـه  أصحابنا :  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
أن  إال  الجمعة،  فعليه  الشـمس  تزول  أن  قبل  الفرسـخين  ويجاوز  المسـافر  بحد 
ما  موضع  في  يصير  أن  إال  الوقت،  هذا  في  عذر  من  الخروج  ذلك   /٨/ يكون 
كان  إذا  وهـذا  الجمعـة،  ودخـول  الشـمس  زوال  قبـل  الجمعـة  عليـه  يجـب  ال 

المكنة(١). على  وكان  عذر،  غير  على  الخروج 

للعذر : الجمعة  صالة  عن  التخلف  باب ٥ -]   (٨٦/٢ - ٨٧ [(م ٤٩١، 
على  اسـتصرخ  لمـا  عمـر  ابـن  أن  ثبـت  أبو بكـر :  قـال  (ومنـه) :  [* ش] : 
مذهب  وهذا  الجمعة.  وتـرك  بالعقيق(٢)  أتاه  الضحى  ارتفاع  بعـد  زيد  سـعيد بن 
التغير(٣). عليها  خيف  إذا  قال :  كذلك  واألوزاعي.  البصري،  الحسن  و]   [عطاء، 
وكان  نفسه.  فوات  خاف  إذا  والوالد  الولد  في  قال  الشـافعي؛  [قال  وكذلك 
الجمعة  في  أحمد :  وقال  الجمعة.  عن  التخلف  في  عذرًا  المطر  يجعل  ال  مالك 

إسحاق. قال  وبه  سمرة.  عبد الرحمن بن  حديث  على  المطر  في 
وابالً  المطر  كان  قال :  «إذا  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عبد الرحمن  وحديث  أبو بكر :  قال 

رحله»](٤). في  أحدكم  فليصلِّ 

 .٨/١٥ - ٩ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
بالعتيق.  أتاه  أيضًا  ..الضحى  الشرع :  بيان  (٢) في 

كتاب  وفي  التعذير.  عليها  خيف  إذا  قيل  كذاك  الشـرع :  بيان  وفي  اإلشـراف.  كتاب  في  (٣) هكذا 
قال :  تتغير،  أن  عليها  يتخوف  التي  الجنازة  صاحب  وفي  األوزاعي،  وقال   : (٢٤/٤) األوسط 

بنفسه.  يجود  لمن  عنها  يتخلف  ال  وقال :  الجمعة.  عن  تخلفه  في  يعذر 
 .٦٩  ،٩/١٥ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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في  العذر  يوجب  مما  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
الشـديد  والحر  األذى،  منه  يخشـى  الذي  المخوف  المطر  الجمعة  عن  التخلف 
من  مضرة  وقـوع  من  والنفس  المـال  على  والخوف  الضـرر،  منه  يخـاف  الـذي 
حضر  إذا  الميت  في  وكذلك  هذا،  مـن  شـيء  في  تعوقه  لعائقة  أو  بعده،  تضييـع 
عليه  يخاف  الذي  المريض  خـوف  وكذلك  به،  يقم  لم  إذا  التغيير  عليـه  وخيـف 
يجب(١)  مما  وأشـباهه  فهذا  به،  يقوم  من  بعده  يخلفه  وال  القيام،  ويلزم  الضياع، 

الجمعة(٢). عن  التخلف  في  العذر 

الجمعة : أهلها  على  يجب  التي  األمصار  باب ٦ -]   (٨٧/٢ - ٨٨ [(م ٤٩٢، 
بين  المياه  أهل  يرى  كان  أنـه  عمر  ابن  عن]  [روينا  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 
عبد العزيز  عمر بن  عن  وروي  ذلك.  عليهم  يعيـب  وال  يجمعون  والمدينة  مكـة 

بذلك. كتب  أنه 
عمر بن  عن  ذلك  ُروي  فيها،  يجمع  أمير  عليها  قرية  كل  إن  ثانٍ :  قوٌل  وفيه 

سعد. والليث بن  األوزاعي،  قال  وبنحوه  عبد العزيز(٣)، 
ُروي  جامع،  مصر  في  إال  تشـريق  وال  جمعة  ال  أن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
إال  جمعة  ال  سـيرين :  وابن  الحسـن،  [قال]  و  النخعي.  قال  وبه  علي،  عن  ذلك 

الحسن. وابن  النعمان،  قال  وبه  [جامع].  مصر  في 
أربعون  فيها  قرية  كل(٤)  على  تجب  إنما  الجمعة  إن  وهو :  رابـٌع،  قوٌل  وفيـه 

يوجب.  الصواب :  (١) لعل 
 .٦٩/١٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

عبد الرحمن.  ..بن  والمصنف :  الشرع،  بيان  (٣) في 
أهل.  والمصنف :  الشرع،  بيان  (٤) في 
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صيفًا(١)  وال  شتاًء  عنها  يظعنون  ال  مجتمعة،  بيوتها  وتكون  بالغين،  أحرارًا  رجالً 
القول،  هذا  إلى  وإسـحاق  أحمد،  ومال(٢)  الشـافعي.  قول  هذا  حاجة،  ظعن  إال 

الشروط. هذه  يشترطا  ولم 
إمام  عليهم  فصاعدًا  رجالً  أربعون  فيها  قريـة  أيما  وهو :  خامٌس،  قوٌل  وفيـه 

ركعتين. بهم  وليصل  فليخطب  بينهم،  يقضي  [حاضر] 
كتب :  أنه  عبد العزيز :  عمر بن  عن  الرابعة  الرواية  وهي  سـادٌس،  قوٌل  وفيه 

الجمعة. فليصّلوا  رجالً  خمسون  فيها  اجتمع  قرية  أيما 
الجمعة،  بهم  صّلى  ثالثة  إال  اإلمـام  يحضر  لم  إذا  وهو :  سـابٌع،  قوٌل  وفيـه 

أبي ثور. مذهب  وهو  األوزاعي،  قول  هذا 
وقال  ركعتين.  الجمعة  صّلوا  الجماعة  فيها  القرية  كانت  إذا  مكحول :  وقال 
عليهم  كان  الجمعـة،  يجمعوا  أن  أرى  دورهـا :  تتصل(٣)  التي  القريـة  فـي  مالـك 

جمعوا(٤). سبعة  كانوا  إذا  قال :  عكرمة  عن  وحكى  يكن.  لم  أو  والٍ، 
  '   &   %     $  ﴿ قوله :  لظاهـر  موافق  األوزاعي  قول  أبو بكر :  قـال 

.(٩ (الجمعة :   ﴾-   ,   +   *       )   (
مصر  في  إال  جمعـة  ال  أصحابنا :  قـول  معاني  فـي  يخرج  أبو سـعيد :  قـال 
جامع  مصر  بثالثة :  إال  جمعة  قال :  «ال  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  جاء  ذلك  ونحو  جامع، 
ثالثة :  لها  يجتمـع  حتى  جمعـة  «ال  عنه  الحديث  بعـض  فـي  وأحسـب  وإمـام»، 

إلخ.  إال..  شيئًا  عنا  يظعنون  وال  مجتمعة،  ثبوتها  ويكون  ..بالغين،  والمصنف :  الشرع،  بيان  (١) في 
إلخ.  القول..  بهذا  وإسحاق  أحمد،  وقال  والمصنف :  الشرع،  بيان  (٢) في 

عليهم  ((هكذا))  عليهم..  الجمعة  أن  أرى  دورها :  اتصل  ..التي  والمصنف :  الشـرع،  بيان  (٣) في 
إلخ.  وال.. 

أجمعوا.  والمصنف :  الشرع،  بيان  (٤) في 
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المصر،  هو  المصر  أن  تصح  الرواية  ومعنى  ومنبر»(١)،   /٩/ وإمام،  جامع،  مصر 
الثالثة. بهذه  إال  الجمعة  تتم  وال  الخطبة،  هو  والمنبر  اإلمام،  هو  واإلمام 

معه  كانت  بلد  في  وأقـام  عدل  إمام  كان  إذا  إنه  قولهم :  معاني  بعـض  وفـي 
أقيمت  حيث  ومن  الحدود،  تقام  فيه  المصر  ألن  قصر(٢)؛  موضع  وكان  الجمعة، 

مصرًا. كان  الحدود 
غير  كلها  األرض  وإن  العرب،  أمصار  إال  مصـر  ال  إنه  قولهم :  معاني  وفـي 
معاني  في  ثبت  وقـد  الجمعة.  معنى  في  مصر  اسـم  فيها  يقع  ال  العـرب  أمصـار 
عمر بن  مصّرها  إنه  قيل  التي  العرب  أمصار  مـن  الممصرة  األمصار  إن  قولهـم : 
والشام،  اليمن،  من  الجنب(٣)  ومسـجد  والمدينة،  مكة،  أمصار :  سـبعة  الخطاب 
وفي  واحد،  مصر  إنهما  قولهم :  بعض  في  وُعمان  والبحرين  والبصرة،  والكوفة، 
فيهما  الجمعة  إن  قولهم :  معنى  ففي  اجتمعـا  فإذا  مصران،  إنهما  قولهم :  بعـض 
بالمصر،  ثبوتها  معنى  على  بصحار،  هي  إنما  ُعمان  في  الجمعة  وكذلك  بصحار. 
يحكم  عادالً  مقيمًا  كان  حيثما  العدل  باإلمام  الجمعة  إن  يقول :  من  قول  وعلـى 

مقامه. موضع  في  الجمعة  وعليه  فله  بالعدل، 
من  غيره  ومع  العـدل،  اإلمام  مع  تلزم  األمصـار  في  لثبوتها  إنه  قيـل :  وقـد 
تكن  لم  يملكه  بالمصر  سلطان  ال  كان  وإذا  وجهها،  على  بها  قام  إذا  الجور  أئمة 
فيه  الرعية  من  بهـا  قام  ومن  حال،  كل  على  الجمعة  فيـه  إن  وقيل :  جمعـة.  فيـه 

ولزمت. به  قامت  المصر  في  لثبوتها 

أبي طالب  علّي بن  عن  وغيره،  أبي شـيبة  ابن  روى  وقد  المذكور،  باللفظ  مرفوعًا  حديثًا  أجده  (١) لم 
(مصنف  عظيمة  مدينة  أو  جامع  مصر  في  إال  أضحى  وال  فطر  صالة  وال  تشريق  وال  جمعة  ال  قال : 

.(٤٣٩/١ رقم ٥٠٥٩،  جامع،  مصر  في  إال  تشريق  وال  جمعة  ال  قال  من  باب  أبي شيبة،  ابن 
إلخ.  ألن..  به  مصرًا  موضعه  (٢) وكان 

الجند.  المصنف :  كتاب  (٣) في 
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موضع  وهذا  يحضـره،  ممصر  مصر  فـي  عدل  بإمـام  إال  تلـزم(١)  ال  وقيـل : 
المصر  في  العـدل  اإلمام  مع  تلزم  إنهـا  قولهم :  معاني  في  ـ عنـدي ـ  اإلجمـاع 

قولهم(٢). معاني  في  فيه  يختلف  فهو  ذلك  سوى  وما  الممصر، 

األسـفار  من  سـفر  فـي  يكـون  اإلمـام  بـاب ٧ -]   (٨٩/٢ [(م ٤٩٣ - ٤٩٤، 
الجمعة : يوم  فيحضر 

عمر بن  عن  روينا  أبو بكر :  قال  اإلشـراف :)  كتاب  (من  [م ٤٩٣]  [* ش] : 
مذهبه  هذا  وممن  الحجاز.  على  إمارته  في  وهو  بالسويداء،  جمع  أنه  عبد العزيز 
عمر.  ابن  قول  هذا  السـفر،  في  يجمع  ال  طائفة :  وقالت  ثـور.  وأبو  األوزاعـي، 

جمعة. بمنى  ليس  ومجاهد :  عطاء،  وقال 
يجمع]. ال  طائفة :  [وقالت 

يوم  كان  ولـو  بعرفة  اإلمام  يجهـر(٣)  ال  ومالـك :  الزهـري،  وقـال  [م ٤٩٤] 
وقال  الـرأي.  وأصحاب  وإسـحاق،  وأحمد،  الشـافعي،  قال  وكذلـك  الجمعـة، 
كان  إذا  النعمان :  وقال  بمنى.  جمعة  ال  ومحمد :  ويعقوب،  وأحمد،  الشـافعي، 
كذلك(٤)  كان  وإن  مسـافرًا،  كان  إذا  الخليفة  وكذلك  جمع،  مكة  أهل  من  اإلمام 

بمنى. عليه  جمعة  فال 
بصالة  استدالالً  الخليفة؛  كان  وإن  السفر  في  اإلمام  يجمع  ال  أبو بكر :  قال 

الجمعة. يوم  وكان  بعرفة  الظهر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 

تقوم.  ال  المصنف :  كتاب  (١) في 
 .٣٩٧/٥ - ٣٩٨ المصنف،  الكندي :   .٩/١٥ - ١٠ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

يجمع.  ال  الشرع :  بيان  (٣) في 
إلخ.  فال..  ذلك  غير  كان  وإن  الشرع :  بيان  (٤) في 



á©ªédG ÜÉàc ``` 13∫hC’G AõédG
541

ظعن  إذا  اإلمام  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
معنى  ففي  فيه.  مسـافرًا  يكون  ما  موضع  في  عليه  وال  له،  جمعة  فال  مقامـه  مـن 
عليه  وال  له  جمعـة  فال  بمكة  ومقيمًا  مكـة  أهل  مـن  كان  إذا  اإلمـام  إن  قولهـم : 
بها،  مسـافر  ألنه  عرفات؛  من  رجعته  من  ـ  نسـخة  ـ  فوره  في  بها  كان  إذا  بمنى، 
أهل  وكذلك  مقيم،  بها  فهو  منى  إلى  رجع  ثم  مكة،  إلى  ورجع  زار  قد  كان  فإن 
من  رجعتهم  وفـي  التمام،  وعليهم  مقيمـون،  مكة  من  رجوعهم  بعـد  هم  مكـة، 

فيه. يقصرون  عرفات 
من  قول  معنى  على  مقيمًا  فيه  يكون  ما  موضع  من  يجمع  اإلمـام  (ومنـه)(١) : 
بمكة،  إال  عليـه  جمعة  فال  األمصـار  غيـر  فـي   /٥٧/ كان  إذا  اإلمـام  إن  يقـول : 
مقيمين،  فيه  يكونون  مما  فيه  جمعوا  األئمـة  مع  مثله  خرج  ما  كنحو  هذا  كذلـك 
يكونوا  لم  ما  مقامهم،  كموضع  فهو  الفرسخين  دون  مقامهم  موضع  يكن  لم  ولو 
الممصر  المصر  العدل  اإلمام  دخل  وإذا  الفرسـخين،  مجاوزة  يريدون  مسـافرين 
المصر  معنى  ثبت  قد  ألنه  االتفاق؛  بمعاني  الجمعة  لزمه  فيه  مقيمًا  يكن  لـم  ولـو 
الجمعة  تبطل  وال  رعيته،  من  غيره  من  باإلمامة  أولى  وهو  الجمعة،  وعليه  واإلمام 
األمصار  غير  في  سفره  موضع  في  له  وال  الجمعة  عليه  ال  وإنما  سـفره،  لموضع 

أصحابنا(٢). قول  معاني  في  يخرج  هذا  على  ذلك،  معنى  فافهم  الممصرة، 

ممن  الجمعة  حضـور  عليـه  يجـب  مـن  بـاب ٨ -]   (٩٠/٢ - ٩١ [(م ٤٩٥، 
المصر : وخارج  المصر  يسكن 

حضور  عليه  يجـب  فيمن  واختلفـوا  اإلشـراف :)  كتـاب  (مـن  [* ش] : 

أنها  أو  اإلشـراف،  على  أبي سـعيد  تعليق  من  ليس  بعدها  ما  أن  تفيد  (ومنـه)  الكلمـة  (١) لعـل 
زائدة. 

 .٥٧/١٥ - ٥٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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على  الجمعة  طائفة :  فقالـت  المصر؛  وخارج  المصر  يسـكن  ممن  الجمعـة، 
والحسـن،  هريرة،  وأبي  عمر،  ابن  عن  ذلك  ُروي  أهله،  إلى  الليـل  آواه  مـن 
واألوزاعي،  وعطاء،  والحكم،  عكرمة،  قال  وكذلك  عمر،  ابن  مولى  ونافـع 

ثور. وأبو 
سـت  الجامع  وبين  بينه  من  على(١)  تجب  الجمعة  إن  وهو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه 

الزهري.(٢). عن  ذلك  ُروي  أميال، 
مالك،  قول  هذا  أميال،  ثالثة  على  تجب  الجمعة  إن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 
النداء،  سمع  من  على  إال  تجب  ال  إنها  وهو :  رابٌع،  قوٌل  وفيه  سعد.  والليث بن 
أحمد،  قـال  وبه  المسـيب،  وسـعيد بن  عمر،  عبد اهللا بن  عن  القـول  هـذا  ُروي 
من  إال  الجمعة  بترك  يحرج  أن  عندي  يبين(٣)  ال  يقول :  الشافعي  وكان  وإسحاق. 

الجمعة. بترك  عظم  وإن  المصر  أهل  يحرج  أن  ويشبه  النداء،  سمع 
لم  ومن  النداء،  سـمع  من  على  تجب  الجمعة  إن  وهو :  سـادٌس،  قوٌل  وفيه 
وإن  الجمعة،  عليه  تجب  لم  المصر  خارج  كان  وإن  المصر.  في  كان  إذا  يسمعه 

الرأي(٤). أصحاب  القول  هذا  ويشبه  النداء.  سمع 
أربعة  على  كان  مـن  على  تجب  إنمـا  الجمعة  إن  وهـو :  سـابٌع،  قوٌل  وفيـه 
أنه  ربيعة  عن  وروينـا  وربيعة.  والزهري،  المكنـدر،  محمد بن  قول  هـذا  أميـال، 

أميال.  ستة  في  تجب  والمصنف :  الشرع،  بيان  (١) في 
فرسخين.  مكة  طريق  في  األميال  الستة  وجدنا  وقد  غيره :  قال  والمصنف :  الشرع،  بيان  (٢) في 

أن  وليس  النداء،  سمع  من  إال  الجمعة،  ويترك  يخرج  أن  شيء  ال  والمصنف :  الشرع،  بيان  (٣) في 
الجمعة.  ترك  عظم  وإن  المصر  أهل  يخرج 

النداء  يسـمع  ولم  النداء،  سـمع  من  على  تجب  الجمعـة  ..إن  والمصنـف :  الشـرع،  بيـان  (٤) فـي 
قول  هذا  النداء،  يسـمع  أن  عليه  يجب  لم  المصـر  من  خارجـًا  كان  وإن  المصـر،  فـي  كان  إذا 

الرأي.  أصحاب 
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ماشـيًا  بيته  من  خرج  الجمعة(١)  بصالة  نودي  إذا  مـن  على  الجمعة  تجـب  قـال : 
الجمعة. أدرك 

األقاويل  هذه  في  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
وحدها  صّالها  إذا  أهله  إلى  يأوي  من  على  الجمعة  تلـزم  من  قول  حكاها  التـي 
أميال.  سـتة  وهو  الفرسـخين،  من  يخرج  لم  من  الجمعة  تلزم  أنـه   /٢٩/ علـى 
يكن  لم  الفرسخين  من  خارجًا  وكان  المصر  في  كان  ولو  إنه  قولهم :  معنى  وفي 
كان  من  على  الجمعة  إن  قولهـم :  أكثر  هو  ـ عندي ـ  القول  وهذا  جمعـة،  عليـه 
عن  سـقوطها  معنى  إلى  ذلك  في  ذهبوا  أنهـم  وأحسـب  الفرسـخين،  في  داخالً 
فإذا  وطنه،  من  الفرسخين  جاوز  من  معهم  والمسافر  االتفاق،  معنى  في  المسافر 
في  كان  لو  فمثلـه  عليه،  السـفر  بعد  لموضع  المسـافر  على  جمعـة  ال  أنـه  ثبـت 
موضع  من  البعد  فـي  فرسـخان  الجمعة  صالة  موضع  وبيـن  بينـه  وكان  المصـر 

الجمعة(٣). تلزم  ثم(٢)  الجمعة، 

للجمعة : الغسل  باب ٩ -]   (٩١/٢ - ٩٢ [(م ٤٩٦، 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  [ثبت]  أبو بكر :  قال  اإلشـراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 
الغسـل  وجوب  فـي  واختلفـوا  فليغتسـل».  الجمعـة(٤)  منكـم  جـاء  قـال :  «مـن 
وتأول(٦)  محتلم.  كل  على  واجب  الجمعة  يوم  غسل  أبو هريرة :  قال  للجمعة(٥)؛ 

للجمعة.  نودي  والمصنف :  الشرع،  بيان  (١) في 
الجمعة.  تلزمه  لم  الصواب :  (٢) لعل 

 .٣٩٦/٥ المصنف،  الكندي :   .٢٩/١٥ - ٣٠ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
الجمعة.  يوم  الشرع :  بيان  (٤) في 

للجمعة.  الجمعة  يوم  الشرع :  بيان  (٥) في 
وقال.  الشرع :  بيان  (٦) في 
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وقال  الجمعة.  يوم  يغتسل  ال  الذي  من  أشـر  إذًا  أنا  فقال :  رجالً  ياسـر  عمار بن 
غسـل  به  يريد  ال  وهو  نهاره  أول  في  الجمعة  يوم  اغتسـل  من  أنس] :  مالك [بن 

لرواحه. يغتسل  حتى  عنه  يجزئ  ال  الغسل  ذلك  فإن  الجمعة 
هو  يقول :  مسـعود  ابن  كان  بفـرض؛  وليس  [ُسـنَّة،  الغسـل  طائفة :  وقالـت 
وأحمد،  [والشـافعي]،   /٢٣/ والثوري،  األوزاعي،  فرضـًا  يره  لم  وممن  ُسـنَّة. 

نقول. هكذا(١)  أبو بكر :  قال  وأصحابه.  والنعمان، 
يوم  الغسـل  إن  أصحابنا :  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
الفضل،  حاز  فقد  غسـل  من  وإن  فرائضها،  من  ال  الُسـنن،  فضائل  مـن  الجمعـة 
في  أو  هذا  فيه  الجمعة  تلزم  موضع  في  غسـل،  بغير  أجزأه  للجمعة  توضأ  ومن 
حيث  وأفضله  ذلـك،  وأكد  واحد،  فيه  فالمعنى  الجمعـة،  فيه  لزمه  موضـع  غيـر 

بالجمعة(٢)(٣). لحق  الجمعة  تلزمه  ممن  الجمعة  تلزم 

واحداً : غسالً  والجمعة  للجنابة  المغتسل  باب ١٠ -]   (٩٢/٢ [(م ٤٩٧، 
يقولون :  العلم  أهل  من  عنه  نحفظ  من  أكثر  أبو بكر :  قال  (ومنه) :  [* ش] : 
عمر،  ابـن  عن  القـول  هذا  روينـا  والجمعـة،  للجنابـة  واحـدًا  غسـالً  [يجـزئ] 
والشـافعي،  واألوزاعي،  والثـوري،  أنس،  ومالك بـن  ومكحـول،  [ومجاهـد]، 
دخل  أبي قتادة  ولد  بعض  أن  وروينا  يجزئه(٤).  أن  أرجو  أحمد :  وقال  ثور.  وأبي 
ولكن  ال،  قال :  اغتسلت؟  للجمعة  قال :  مغتسالً،  رأسه  ينفض  الجمعة  يوم  عليه 

للجمعة. غسالً  فأعد  قال :  للجنابة. 

بهذا.  الشرع :  بيان  (١) في 
العبارة.  وردت  (٢) هكذا 

 .٢٣/١٥ - ٢٤ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
األوسط.  كتاب  من  والنقل  اإلشراف  كتاب  من  السقط  (٤) بداية 
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اغتسـل  إذا  إنه  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
في  ـ عندي ـ  يخرج  وال  قولهـم،  معاني  في  ويجزئه  األكبر  الغسـل  أنه  للجنابـة 
جنبًا  كانت  إذا  الحائض  إن  يقول :  من  قول  على  أنه  إال  االختالف،  معنـى  ذلـك 
في  يخرج  وقد  واحـد.  وقت  في  والجنابة  للحيـض  غسـلين  عليها  أن  وطهـرت 
به  مأمورًا  كان  إذا  الفريضـة  في  الفضيلة  غسـل  يدخل  ال  أن  القول :  هـذا  معنـى 
يجزئها  منهم :  يقول  مـن  قول  وعلى  الفريضة.  غسـل  يكن  لم  إن  االنفراد  علـى 

الفضيلة(١). على  الفرض  غسل  فيه  يجزئ  أن  آكد  فهذا  واحد،  غسل 

للجمعة : الفجر  طلوع  بعد  االغتسال  باب ١١ -]   (٩٣/٢ [(م ٤٩٨، 
فقالت  للجمعة؛  الفجر  بعد  يغتسل  الرجل  في  العلم  أهل  اختلف(٢)  [* ش] : 
والنخعي،  والحسن،  مجاهد،  قال  كذلك  الجمعة.  يوم  غسـل  من  يجزيه  طائفة : 
وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  الثوري،  قال  وبه  عطاء،  عن  ذلـك  وروي 

والجمعة. للجنابة  الفجر  قبل  يغتسل  أن  يجزيه  األوزاعي :  وقال  ثور. 
بذلك  يريد  ال  وهو  نهـاره  أول  في  اغتسـل  من  مالك :  قال  ثانٍ،  قـوٌل  وفيـه 
ابن  عن  وروينا  لرواحه.  يغتسل  حتى  يجزيه  ال  الغسـل  ذلك  فإن  الجمعة  غسـل 

الجمعة. به  يصّلي  غسالً  يحدث  أن  يستحب  كان  أنه  سيرين 
الفضائل،  من  أنه  الغسـل  بمعاني  القول  مضى  قد  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 

 .٢٤/١٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
فقال  للجمعة؛  الفجـر  بعد  المغتسـل  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  غيـره  ومن  الشـرع :  بيان  (٢) فـي 
يجزئه  أبو ثور :  وإسحاق  وأحمد،  والشافعي،  والثوري،  والنخعي،  البصري،  والحسن  مجاهد، 
عن  وروينا  والجمعة،  للجنابة  الفجر  قبل  يغسل  أن  يجزئه  األوزاعي :  وقال  الجمعة،  غسل  عن 
في  مالك  قول  ذكرنا  وقد  الجمعة،  فيه  يصّلي  غسـالً  يحدث  أن  يسـتحب  كان  أنه  سـيرين  ابن 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  يستحب.  للجمعة  الغسل  باب 
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للجمعة  الفضل  في  معناه  ثبوت  على  أنه  إال  به،  اللوازم  من  معناه  يخرج  وليس 
ثابتًا /٢٤/  له  يكون  ال  الليل  في  المغتسل  إن  القول :  بعض  في  يخرج  أنه  فمعي 
ما  النهار،  أول  في  وكذلك  مغتسـالً،  يكون  قيل :  وقد  فضله.  في  الجمعة  غسـل 
الوضوء  بمنزلة  الجمعة  معنى  إلى  أو  الجمعة،  إلى  المغتسل  من  خروجه  يكن  لم 

للجمعة(١). الغسل  أوقات  من  يخرج  ما  أفضل  وهذا  للجمعة، 

اغتساله : بعد  يحدث  للجمعة  المغتسل  باب ١٢ -]   (٩٣/٢ - ٩٤ [(م ٤٩٩، 
فاسـتحبت  يحدث؛  ثم  للجمعة  يغتسـل  الرجـل  فـي  واختلفـوا(٢)  [* ش] : 
ويحيى بن  وقتادة،  والزهـري،  طاووس،  قال  وبه  لـه.  االغتسـال  يعيد  أن  طائفـة 
كانوا  التيمي :  إبراهيـم  وقـال  الغسـل.  يعيد  البصري :  الحسـن  وقال  أبي كثيـر. 
يغتسـل.  أن  قبل  عليها  كان  التي  حالته  إلى  عاد  الغسـل  بعد  أحدث  إذا  يقولون : 
كان  وكذلك  ومجاهـد،  الحسـن،  قال  كذلك  الوضـوء.  يجزيه  طائفـة :  وقالـت 
وكذلك  الوضوء.  يجزيه  واألوزاعي :  مالك،  وقال  أبزى.  عبد الرحمن بن  يفعل 
واجب  الجمعة  يـوم  قال :  «غسـل  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  أبي سـعيد،  لحديث  نقـول؛ 

بالغسل. االغتسال  بعد  أحدث  من  أتى  وقد  محتلم».  كل  على 
التطهر  بمعنى  للجمعة  الغسل  فضل  معنى  ثبت  فيما  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
الفضل،  ثبوت  لمعنى  الطهارة  ينقض  مما  الحدث  في  االختالف  معاني  لحق  لها 

هذا(٣). في  القول  مضى  وقد  الالزم،  ثبوت  ال 

 .٢٤/١٥ - ٢٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
فاسـتحب  يحدث،  للجمعة  المغتسـل  في  واختلفوا  أبو بكـر :  قال  (ومنه) :  الشـرع :  بيـان  (٢) فـي 
أبي كثير.  ابـن  ويحيى  وقتـادة،  والزهـري،  طـاووس،  قال  كذلـك  االغتسـال،  يعيـد  أن  فريـق 
ومالك،  ومجاهد،  الحسـن  قال  وكذلك  الوضوء،  يجزيه  آخرون :  وقال  يعيد،  الحسـن :  وقال 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  نقول.  وبه  واألوزاعي : 
 .٢٥/١٥ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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الجمعة : يوم  السفر  في  االغتسال  باب ١٣ -]   (٩٤/٢ - ٩٥ [(م ٥٠٠، 
فقالت  الجمعة؛  يـوم  المسـافر  اغتسـال  في  العلم  أهل  اختلـف(١)  [* ش] : 
عمر  ابن  وكان  عطاء،  قال  هكذا  غسل.  الجمعة  يوم  المسـافر  على  ليس  طائفة : 

الجمعة. يوم  السفر  في  يغتسالن  ال  وعلقمة 
أنه  اهللا  عبيـد  طلحة بن  عن  روينـا  مسـافرًا.  كان  وإن  يغتسـل  طائفـة :  وقالـت 
يفعالن  كان  أنهما  ومجاهد  طاووس،  عن  وروي  الجمعة،  يوم  السـفر  في  اغتسـل 
حضر. وال  سفر  في  الجمعة  يوم  الغسل  ترك  يجب  وال  يقول :  أبو ثور  وكان  ذلك. 
المأمور  ألن  الجمعـة؛  يـوم  االغتسـال  المسـافر  على  ليـس  أبو بكـر :  قـال 

يأتيها. ال  من  على  ذلك  وليس  الجمعة،  أتى  من  باالغتسال 
يخرج  إنما  إنـه  أصحابنا :  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
معنى  وعليه  له  ثبت  مقيم  أو  مسافر  من  الجمعة  أراد  ومن  فضيلة،  الجمعة  غسل 

وفضله(٢). ذلك  في  يثبت  ما 

الجمعة : يوم  في  والصبيان  النساء  اغتسال  باب ١٤ -]   (٩٥/٢ [(م ٥٠١، 
حضروا  إذا  والعبيـد  والصبيـان  النسـاء  اغتسـال  فـي  واختلفـوا(٣)  [* ش] : 

فكان  الجمعة،  يـوم  المسـافر  اغتسـال  في  واختلفوا  أبو بكر :  قـال  (ومنه) :  الشـرع :  بيـان  (١) فـي 
عن  ُروي  وقد  ذلك،  يفعالن  ال  وعلقمـة  عمر،  ابن  وكان  يغتسـل،  أن  عليه  ليس  يقول :  عطـاء 
وطاووس.  مجاهد،  عن  ذلك  وروي  الجمعة،  يوم  السفر  في  يغتسل  كان  أنه  عبد اهللا  طلحة بن 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  ذلك.  عليه  ليس  أبو بكر :  قال  ذلك.  نحب  ال  أبو ثور :  قال 
 .٢٥/١٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

والعبيد  النساء  من  الجمعة  حضر  من  يقول :  مالك  كان  أبو بكر :  قال  مسألة :  الشرع :  بيان  (٣) في 
ليس  أحمد  وقال  الجمعة.  شـهدوا  إذا  المحتلمين  غير  وفي  الشـافعي،  قال  وكذلك  فليغتسـل، 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  الجمعة.  يوم  غسل  النساء  على 
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وقال  فليغتسل.  والعبيد  النساء  من  الجمعة  حضر  من  يقول :  مالك  فكان  الصالة؛ 
الجمعة  شهدوا  إن  المحتلمين :  وغير  والمسـافرين  والعبيد  النسـاء  في  الشـافعي 
الغسـل  إنما  طائفة :  وقالت  شـهدوها.  إذا  بهم  يفعل  كما  وليغتسـلوا  أجزأتهـم، 

الجمعة. عليه  يجب  من  على 
يوم  االغتسـال  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
الرواية  بعض  وفي  واألحرار.  والعبيد،  والنساء،  الرجال،  به  يؤمر  فضل  الجمعة 
إن  وقيل  الجمعـة(١).  يوم  إلـى  طهور  الجمعة  يـوم  المغتسـل  أن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عـن 
من  أعجز  أنت  قال :  أهله  بعض  على  غضب  إذا  كان  أنه  الخطاب 3  عمر بن 
فهو  الجمعة  يوم  الغسـل  ترك  من  أن  المعنى  كأن  الجمعة(٢)،  يـوم  الغسـل  تارك 

منه(٣). أعجز  أنت  يقل  لم  ذلك  ولوال  تاركه،  من  أعجز 

بالمهديين  الجمعة  إلى  المهجرين  تمثيل  باب ١٥ -]   (٩٥/٢ - ٩٦ [(م ٥٠٢، 
أفضل : بالتهجير  السابق  أن  على  والدليل 

كان  الجمعة  يوم  كان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «إذا  قال  أبو هريـرة :  يقـول  [* ش] : 
جلس  فإذا  فـاألول،  األول  يكتبون  مالئكـة  المسـجد  أبواب  من  بـاب  كل  علـى 
يهدي  كالذي  المهّجـر  ومثل  الذكـر،  يسـتمعون  وجاءوا  الصحف  طـووا  اإلمـام 

بما  وتطهر  الجمعـة  يوم  اغتسـل  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  «من  قال  قـال :  الفارسـي  سـلمان  عـن  (١) روى 
له  كتب  ما  فصّلى  اثنيـن  بين  يفرق  فلم  راح  ثم  طيـب  من  مس  أو  ادهن  ثم  طهـر  مـن  اسـتطاع 
كتاب  البخاري،  (صحيـح  األخرى»  الجمعة  وبيـن  بينه  ما  له  غفر  أنصت  اإلمـام  خـرج  إذا  ثـم 

.(٣٠٨/١ رقم ٨٦٨،  الجمعة،  يوم  اثنين  بين  يفرق  ال  باب  الجمعة، 
أعجز  إذا  ألنا  يقوله:  لشيء  الخطاب  عمر بن  سمعت  قال  غفلة  سويد بن  عن  عبد الرزاق  (٢) روى 
والسواك،  والطيب  الجمعة  يوم  الغسل  باب  عبد الرزاق،  (مصنف  الجمعة  يوم  يغتسل  ال  ممن 

.(١٩٨/٣ رقم ٥٣٠٨، 
 .٢٥/١٥ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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بدنة، ثم كالذي يهدي بقرة، ثم كالذي يهدي الكبش، ثم كالذي يهدي الدجاجة، 
البيضة». يهدي  كالذي  ثم 

فقالت  الجمعة؛  إلى  الـرواح  وقت  في  العلم  أهل  اختلف  وقـد(١)  [م ٥٠٢] 
الشافعي  كان  أفضل.  المسـجد  إلى  والغدو  الشـمس  طلوع  بعد  الخروج  طائفة : 
العلم  وألن  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  عن  جاء  لما  أفضل؛  كان  التبكير  قدم  كلمـا  يقـول : 
األوزاعي،  مذهـب  وهذا  أفضل.  كان  اهللا  إلـى  التقـرب  في  زاد  من  بـأن  يحيـط 
باكرًا،  الجمعة  إلى  التهجير  ينبغي  ال  مالك :  قول  أحمد  وأنكر  حنبل،  وأحمد بن 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. حديث  خالف  هذا  فقال : 
قال  التي  السـاعات  وهذه  الزوال،  بعد  إال  الرواح  يكون  ال  طائفـة :  وقالـت 
في  كلها  هـي  الرابعة»  فـي  ثم  الثالثة،  فـي  ثم  الثانيـة،  فـي  راح  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  «مـن 
ذلك  في  إال  يكـون  ال  الـرواح  ألن  وذلك  الجمعـة؛  يوم  مـن  السادسـة  السـاعة 

مالك. قول  هذا  الوقت. 
المبكر  إن  أصحابنــا :  قول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
إليهـا  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص :  «المبكــر  عـن  ذلـك  فـي  ويـروى  أفضـل،  الجمعـة  إلـى 
 ، ـ  هذا  نحـو  أو  ـ  شـاة  كالمهدي  ـ  المظهـر  وأحسـب  ـ   ، بدنـة  كالمهـدي 
ذلك  معنا  فثبت  الحديث،  من  هذا  نحو  أو  بيضة»(٢)،  كالمهدي  لها   والمدرك 

فكان  الجمعة،  إلى  الرواح  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (من  الشرع :  بيان  (١) في 
وأنكر  حنبل،  وأحمد بـن  األوزاعي،  مذهـب  أفضل،  قال  التبكيـر  قدم  كلما  يقـول :  الشـافعي 
أيضًا  عنه  تروحت  مالك :  قال  الـزوال.  بعد  الرواح  يكون  ال  مالك :  وقال  مالك،  قـول  أحمـد 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  أولى.  األول  القول  أبو بكر :  قال  النهار.  انتصاف 
الربيع،  (مسـند  بمعناه  الخدري  سـعيد  وأبي  أبي هريرة  عن  والبخاري  حبيـب  الربيع بـن  (٢) رواه 
فضل  باب  الجمعة،  كتاب  البخاري،  صحيح  رقم ٢٨٣.  يومها،  وفضل  الجمعة  صالة  في  باب 

 .(٣٠١/١ رقم ٨٤١،  الجمعة، 
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األصـول  معانـي  فـي  يخـرج  وهكـذا  أفضـل،  إليهـا  السـابق  أن  ثبـت  إذا 
والفضائل(١).

إلى  المشـي  في  بالسـكينة  األمـر  بـاب ١٦ -   (٩٦/٢ - ٩٧ [(م ٥٠٣ - ٥٠٤، 
الجمعة].

بين  والجلسـة  الجمعة  يوم  الخطبة  عدد  بـاب ١٧ -   (٩٧/٢ - ٩٩ [(م ٥٠٥، 
قائمًا] : والخطبة  الخطبتين 

  O      N   M   L    K   J   I   H﴿ ذكـره :  جـل  اهللا  قـال(٢)  [* ش] : 
(الجمعة :١١). اآلية   ﴾ P

وكان  قائـم،  وهو  الخطبتيـن  يخطـب  «كان  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  أن  عمـر  ابـن  وروى 
بجلوس». بينهما  يفصل 

جلس  «ما  يقول :  عطاء  فكان  الباب؛  هذا  في  الناس  اختلـف  وقـد  [م ٥٠٤] 
أول  من  لعطاء :  قيل  قائمًا».  إال  يخطب  كان  ما  مات،  حتى  المنبر  على  النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
كبر،  حين  زمانه،  آخر  في  عفان  عثمان بن  قال :  جلوسـًا؟  الخطبة  في  جعل  من 
رأى  عجرة  كعب بن  أن  وروي  يقـوم.  ثم  هنيهة،  يجلس  فـكان  رعدة،  وأخذتـه 

 .٣١/١٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
يخطب  كان  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  اإلشـراف :)  كتاب  (ومن  الشـرع :  بيان  (٢) في 
يقول :  أبي رباح  عطاء بن  وكان  فيه،  اختلفوا  وقد  بجلوس،  بينهما  يفصل  قائم،  وهو  الخطبتين 
عثمان بن  جلس  من  فأول  قائمًا،  إال  يخطب  كان  ما  مات،  حتى  منبر  على  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  جلس  ما 
على  يجلس  شـعبة  المغيرة بن  وكان  يقـوم،  ثم  هنيهة  وكان  كبـر،  حين  زمانـه  آخر  فـي  عفـان 
قال  ينزل.  حتـى  يجلس  لم  ثم  فخطب،  المغيـرة  قام  فرغ  فإذا  التيـاح،  ابن  لـه  ويـؤذِّن  المنبـر، 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  اليوم.  األئمة  تفعله  بما  الناس  عمل  عليه  والذي  أبو بكر : 
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يقول :  واهللا  قاعـدًا  تخطب  فقـال :  قاعـدًا،  يخطـب  الحكـم  أم  عبد الرحمن بـن 
اآلية.  ﴾ P   O      N   M   L    K   J   I   H ﴿

ويؤذِّن  المنبر،  على  فيجلس  الجمعـة،  يوم  يخرج  شـعبة  المغيرة بن  وكان 
حتى  يجلس  لم  ثم  قائمًا،  فخطب  المغيـرة  قام  فرغ  فإذا  وحده،  التياح  ابـن  لـه 

ينزل.
يفعله  ما  األمصـار  علماء  من  العلم  أهـل  عمل  عليه  والـذي  أبو بكر :  قـال 
واإلمام  المؤذِّن  ويؤذِّن  إليه،  يرقى  ما  أول  المنبر  على  اإلمام  جلوس  وهو  األئمة، 
وهو  جلس  ثم  خطبة،  فخطـب  اإلمام  قام  األذان  من  المؤذِّن  فـرغ  فإذا  جالـس، 
ثم  الثانية،  الخطبة  فيخطب  يقوم  ثم  يتكلم،  وال  خاطب،  غير  جلوسـه  حال  في 

فراغه. عند  ينزل 
في  القعود  إن  أصحابنـا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
وال  أبو بكر،  وال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  يقعد  لم  إنه  قولهم :  من  يخرج  فيما  حدث  الخطبة 
يقعد  كان  قيـل :  فيما  سـنه  كبرت  لما  أنه  إال  أيامـه،  أول  فـي  عثمـان  وال  عمـر، 
يروح بذلك(١)، /٥١/ فالواجب أن يتبع على ما مضى عليه النبي ملسو هيلع هللا ىلص والخليفتان 
هذا  ألن  عذر؛  له  كان  إذا  العذر  موضع  في  به  يقتدى  وال  سنه،  كبر  قبل  وعثمان 
يقتدى  فال  عذر  له  كان  فإن  سنه،  كبرت  حين  ذلك  كان  إنما  إنه  قيل :  فيما  ثابت 
أال  فأحرى  والخليفتين  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  فعل  عن  محدثًا  كان  وإن  عـذر،  له  كان  بمـن 

المخالفة(٢). في  به  يقتدى 

يوم  يخطبون  كانـوا  وعثمان  وعمـر  بكر  وأبـا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  قتـادة  عـن  عبد الـرزاق  (١) روى 
يقوم  ثم  يجلس  ثم  قائمًا  يخطب  فكان  القيام  عليه  شق  حتى  عثمان  ذلك  فعل  ثم  قيامًا  الجمعة 
(مصنف  قائمًا  اآلخرة  فيخطب  يقوم  ثم  جالسـًا  األولى  خطب  معاوية  كان  فلما  فيخطب  أيضًا 

 .(١٨٧/٣ رقم ٥٢٥٨،  قائمًا،  الخطبة  باب  عبد الرزاق، 
 .٥١/١٥ - ٥٢ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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يوم  صلَّـى  فيمـن  العلـم  أهـل  اختـالف  بـاب ١٨ -]   (٩٩/٢ [(م ٥٠٦، 
يدرك  ولم  اإلمـام  مع  صلَّى  أو  واحدة  خطبـة  خطب  أو  خطبة  بغيـر  الجمعـة 

الخطبة :
فقالت  لها؛  يخطب  ولم  تصلى  الجمعة  فـي  العلم  أهل  اختلـف(١)  [* ش] : 
الحسـن  قال  هكذا  يخطـب.  لـم  أو  اإلمـام  خطـب  جمعتهـم  يجزيهـم  طائفـة : 

البصري.
عطاء،  قـال  كذلـك  أربعـًا.  صّلـى  اإلمـام  يخطـب  لـم  إذا  طائفـة :  وقالـت 
وإسـحاق،  حنبل،  وأحمد بن  والشـافعي،  الثوري،  وسـفيان  وقتادة،  والنخعـي، 
[كانت]  قال :  أنـه  جبير]  سـعيد [بن  عن  وروينا  ومحمد.  ويعقوب،  ثـور،  وأبـو 

الركعتين. مكان  الخطبة  فجعلت  أربعًا  الجمعة 
يجوز  ال  إنه  أصحابنـا :  قول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
إن  وإنهم  أربعًا،  صلى  اإلمـام  يخطب  لم  إذا  وإنه  الجمعة،  في  الخطبـة  تـرك 
وال  اإلعادة،  عليه  أن  الذكر  معاني  من  يشبهها  ما  أو  خطبة  بغير  ركعتين  صّلوا 

له(٢). جمعة 
ركعات،  أربع  الجمعة  يوم  الظهر  في  الفرض  إن  قولهم :  معاني  بعض  وفي 
ليس  بعضهم :  وقـال  ركعتين.  الجمعـة  وثبتـت  ركعتين،  مقـام  الخطبـة  فقامـت 
إن  نقول  ال  الُســنَّة،  جاءت  وهكذا  بالخطبة،  إال  تكون  ال  الجمعة  ولكن  هكذا، 
مدركًا  الخطبة  يدرك  لم  من  يكن  لم  ذلك  ثبت  ولو  ركعتين؛  مقام  تقوم  الخطبة 

تجزئهم  يقول :  البصري  الحسـن  كان  أبو بكر :  قال  اإلشـراف :)  كتاب  (ومن  الشـرع :  بيان  (١) في 
قال  كذلك  أربعًا.  صّلى  اإلمام  يخطب  لم  إذا  غيره :  قال  يخطب.  لم  أو  اإلمام  خطب  جمعتهم 

إلخ.  أبي رباح..  عطاء بن 
لهم.  جمعة  وال  اإلعادة،  عليهم  ..أن  الصواب :  ولعل  األصل.  في  (٢) هكذا 
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من  األوليين  الركعتيـن  يدرك  لم  مـن  أنه  اإلجماع  في  وقع  كمـا  كلهـا،  للصـالة 
ثبتت  ــنَّة  والسُّ الفرض  ولكن  اإلعادة،  عليه  وكان  لهمـا،  مدركًا  يكن  لـم  الظهـر 

أحكامه(١). من  اهللا  شاء  ما  على 

((ما  الجمعة  من  الخطبة  تجزي  مـا  بـاب ١٩ -]   (١٠٠/٢ - ١٠١ [(م ٥٠٧، 
للجمعة)) : الخطبة  من  يجزي 

فقالت  للجمعـة؛  الخطبة  مـن  تجزي  فيما  العلـم  أهـل  اختلـف(٢)  [* ش] : 
يوم  يخطب  كان  أنه  الشعبي :  عن  روينا  خطبة.  اسم  عليه  يقع  ما  تجزي  طائفة : 
على  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  جلس  «ما  يقول :  أبي رباح  عطاء بن  وكان  كثر.  أو  قل  ما  الجمعة 
وأبو  وإسـحاق،  واألوزاعي،  مالك،  تجزي  خطبة  أن  رأى  وممـن(٣)  قط».  منبـر 
اسـم  عليه  يقع  مجتمعًا  كالمًا  يكون  ما  يجزي  أبو ثور :  وقال  ومحمد.  يوسـف، 

الخطبة.
اإلمام  إن  وهو :  الشـافعي،  قول  أحدهما  آخران :  قوالن  المسـألة  هذه  وفي 
حتى  يفعل  لم  فإن  ثانيـة،  فخطب  عاد  الجمعة  وصّلى  واحـدة  خطبة  خطـب  إن 

 .٥٥/١٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
يوم  يخطب  قال :  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الشـعبي  عن  روينا  أبو بكر :  قال  (ومنه) :  الشـرع :  بيان  (٢) في 
وأبي  وإسحاق،  واألوزاعي،  مالك،  عن  ويجزئ  عطاء،  قول  ذكرنا  وقد  كثر.  أو  قل  ما  الجمعة 
الشـافعي،  قول  أحدهما  آخران :  قوالن  المسـألة  هذا  وفي  خطبة.  ثـور  وأبي  ومحمـد  يوسـف 
منهما  الخطبة  اسـم  عليه  يقع  ما  وأقل  بجلوس،  بينهما  يفصل  خطبتين  إال  يجزئ  ال  أن  وهو : 
األولى  وفي  القرآن،  من  شيئًا  ويقرأ  اهللا،  بتقوى  ويوصي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  على  ويصّلي  اهللا  يحمد  أن 
اآلخر :  والقول  اآلخـرة.  في  ويدعو  اهللا،  بتقوى  ويوصـي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  على  ويصّلـي  اهللا  يحمـد 
النعمان  قول  أبو بكر :  قال  واحدة.  بتسبيحة  يخطب  أن  يجزي  يخطب  أن  وهو :  النعمان،  قول 

إلخ.  أبو سعيد..  قال  خطبة.  تجزئه  أن  وأرجو  له،  معنى  ال 
 .(٦١/٤) األوسط  في  وكذلك  ومن،  األصل  (٣) في 
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بينهما  يفصل  لـم  خطبتين  جعلها  فإن  وقال :  أربعـًا.  الظهر  أعاد  الوقـت  يذهـب 
خطبة  اسـم  عليه  يقع  ما  وأقل  أربعًا،  صلَّى  يفعل  لم  فإن  خطبته،  أعـاد  بجلـوس 
ويقرأ  اهللا،  بتقوى  ويوصي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  على  ويصّلي  اهللا،  يحمد  أن  الخطبتين  من 
بتقوى  ويوصي  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  على  ويصّلي  اهللا،  ويحمد  األولى،  في  القرآن  من  شيئًا 

اآلخرة. في  ويدعو  اهللا 
بتسبيحة  الجمعة  يوم  خطب  إن  اإلمام  إن  وهو :  النعمان،  قول  اآلخر  والقول 

أجزأه. واحدة 
إليه،  سبقه  أحدًا  أعلم  وال  له،  معنى  فال  النعمان  قال  ما  فأما  أبو بكر :  قال 
قد  اهللا  سـبحان  قال  لمن  يقـال  بأن  باللغة  المعرفـة  أهل  عنـد  معـروف  وغيـر 

خطب.
من  يجزيه  فيمـا  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
يحمده  ولو  اهللا  يحمد  أن  ذلك  أقل  أنه  الخطبة  به  تثبت  وما  الجمعة  في  الخطبة 
وللمؤمنين  لذنبه  ويسـتغفر  واحدة،  مرة  ولو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  على  ويصّلي  واحدة،  مرة 
بعض  وفي  القـول.  هذا  فـي  الخطبة  ثبتت  وقـد  واحدة،  مـرة  ولـو  والمؤمنـات 

هذا. مع  اهللا  ويوحد  ويتشهد  بهذا،  يأتي  حتى  قولهم : 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  علـى  ويصّلي  ويوحـده،  اهللا،  يحمـد  حتى  قولهـم :  بعـض  وفـي 

القرآن. من  كان  ما  هو  ويقرأ 
وحده،  اهللا  فحمـد  خطبته  إلى  بهـذا  له  اتفق  إذا  إنـه  قولهم :  فـي  أعلـم  وال 
ما  أو  آية،  وقرأ  والمؤمنات،  وللمؤمنين  لذنبـه  واسـتغفر  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  على  وصلى 

خطبته(١). مقام  وقامت  خطبته،  كملت  وقد  إال  اآلية  مقام  يقوم 

 .٥٢/١٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
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الناس : استقبل  إذا  المنبر  على  اإلمام  سالم  باب ٢٠ -]   (١٠١/٢ [(م ٥٠٨، 
سـلم  الجمعة  يوم  منبره  من  دنى  «إذا  أنه  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت  [* ش] : 
ثم  سلم  بوجهه  الناس  اسـتقبل  فإذا  يصعد،  ثم  الجلوس  من  منبره  عند  من  على 

قعد».
عمر بن  ذلك  وفعل  وسـلم.  المنبر  صعد(٢)  أنه  الزبير  ابن  روي(١)  [م ٨٠٥] 
ال  وكان  ذلك،  مالك  وأنكر  وأحمد.  والشافعي،  األوزاعي،  قال  وبه  عبد العزيز، 

يراه.
 /٥٢/ قام  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  في  يخرج  أنه  معي  الذي  أبو سـعيد :  قال 
كراهية  أعلم  وال  النـاس،  على  يسـلم  أن  الخطبة  بموضع  المنبر  على  الخطيـب 
حال  نقصان  إلى  ـ عندي ـ  به  يبلغ  ال  ذلك  يفعل  لم  إن  أنه  إال  أحـد،  من  ذلـك 

غيرها(٣). وال  خطبة،  في 

الجمعـة  يـوم  الـكالم  عـن  النهـي  بـاب ٢١ -]   (١٠١/٢ - ١٠٢ [(م ٥٠٩، 
يخطب : واإلمام 

قال :  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (من  [* ش] : 
لغوت». فقد  يخطب(٤)  واإلمام  انصت  لصاحبك  قلت   «إذا 

يخطب.  واإلمام  الكالم  عن  عمر  وابن  عفان]،  عثمان [بن  ونهـى  [م ٥٠٩] 
وَكِره  بالعصا.  رأسـه  فاقرع  يخطب  واإلمام  يتكلم  رأيتـه  إذا  مسـعود :  ابن  وقـال 

إلخ.  وفعل..  سلم.  المنبر  رقى  إذا  الزبير  ابن  كان  أبو بكر :  قال  (ومنه) :  الشرع :  بيان  (١) في 
األوسط.  كتاب  من  والنقل  اإلشراف  كتاب  من  السقط  (٢) نهاية 

 .٥٢/١٥ - ٥٣ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
لغوت.  فقد  صه  يخطب  واإلمام  ..لصاحبك  الشرع :  بيان  (٤) في 
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جبير،  وسعيد بن  النخعي،  وكان  العلم،  أهل  وعوام  والشافعي،  عباس،  ابن  ذلك 
وقال  يخطب.  والحجاج  يتكلمون  بردة  وأبو  والشـعبي(١)،  مهاجر،  وإبراهيم بـن 

لهذا. ننصت  أن  نؤمر  لم  إنا  بعضهم : 
أولى. ـنَّة  السُّ اتباع  أبو بكر :  قال 

عن  النهي  بثبوت  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
قال :  أنه  ذلك  في  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ويروى  الجمعة،  يـوم  يخطب  واإلمام  الـكالم 
بدعاء  حضرها  وحاضر  حقها،  فهو  ـ  بصمـت  الجمعة  يعني  ـ  حضرها  « حاضـر 
وحاضر  منعه،  شـاء  وإن  أعطاه،  شـاء  وإن  أجابه  شـاء  فإن  دعا،  فـاهللا  اهللا  وذكـر 
عن  الرواية  في  هكذا  لغا»(٣)  فقد  صه  قال  منها(٢).  ومن  حظه  فهو  بلغـو  حضرهـا 
وال  توحيد،  وال  بذكر  اإلنسـان  ينطق  ال  وأن  الصمت،  الجمعة  فحق  النبي ملسو هيلع هللا ىلص، 

واعتقاده(٤). نفسه  في  إال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  على  بصالة 

[(م ٥١٠، ١٠٢/٢ - ١٠٣) باب ٢٢ -] اإلشارة وتحصيب من يتكلم واإلمام 
يخطب :

أشـار  وربما  يخطب،  واإلمام  يتكلم  من  يحصب  عمر  ابـن  كان(٥)  [* ش] : 

إلخ.  يتكلمون..  والشعبي  ثور،  وأبو  مهاجر،  ..بن  الشرع :  بيان  (١) في 
واإلمام  الكالم  باب  أبي داود،  (سـنن  قريب  بلفظ  عمرو  عبد اهللا بن  عن  وأحمد  أبو داود  (٢) رواه 

 .(١٨١/٢ رقم ٦٧٠١،  أحمد،  مسند   .٢٩١/١ رقم ١١١٣،  يخطب، 
يخطب  واإلمام  الجمعة  يوم  اإلنصات  باب  البخاري،  (صحيح  بمعناه  معلقًا  البخـاري  (٣) أخرجـه 
عن  أبو داود  ورواه   ،(٣١٦/١ رقم ٨٩٢،  سـلمان...،  وقال  لغا  فقد  أنصت  لصاحبه  قال  وإذا 

.(٢٧٦/١ رقم ١٠٥٠،  الجمعة،  فضل  باب  أبي داود،  (ُسنن  قريب  بلفظ  أبي طالب  علّي بن 
 .٨١/١٥ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 

وهو  الحصباء،  يحصب  عمـر  ابن  كان  أبو بكر :  قال  اإلشـراف :)  كتاب  (ومن  الشـرع :  بيان  (٥) فـي 
يشـير  أن  رأى  وممن  إليه،  أشـار  وربما  يخطب،  واإلمام  يكلمه  من  الرمل  دون  الصغير  =الحصى 
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عبد الرحمن بن  يخطـب  واإلمـام  يتكلـم  مـن  إلـى  يشـار  أن  رأى  وممـن  إليـه. 
طاووس  وكره  واألوزاعـي.  والثـوري،  ومالك،  صوحـان،  وزيد بن  أبي ليلـى، 

بالحصباء. علقمة  الرمي  وكره  اإلشارة. 
اسـتدالالً  يشـير؛  ولكن  أذى،  فيه  ألن  بالحصباء؛  الرمي  أكره  أبو بكر :  قال 
لرسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  الذي  الرجل  إلى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  بحضرة  كان  من  بإشـارة 

الساعة؟ قيام  متى 
يحصب  أن  وأما  الكالم،  بمعاني  القـول  مضى  قد  أنه  معي  أبو سـيعد :  قـال 
وأما  قولهم،  معاني  في  أعلم(١)  فال  إليه  يشـير  أو  يتكلم  سـمعه  من  أو  كلمه  من 
كانت  وإذا  بـكالم،  ليسـت  اإلشـارة  ألن  كالما؛  يخرج  فال  كالم  بغيـر  اإلشـارة 
لم  ما  ذلك  كراهة  معنى  ـ عندي ـ  يخرج  فال  الفضل  على  داللة  بمعنى  اإلشارة 

عنه(٢). المنهي  الكالم  معنى  يحصل 

الخطبة : يسمع  ال  من  إنصات  باب ٢٣ -]   (١٠٣/٢ [(م ٥١١، 
«للمنصت  يقـول :  عفـان  عثمان بـن  كان  أبو بكـر :  قـال  (ومنـه) :  [* ش] : 

المنصت». للسامع  ما  مثل  الخطبة(٣)  يسمع  ال  الذي 
بعد  والكالم  الصالة  يكرهان  كانا  أنهمـا  عباس  وابن  عمر،  ابن  عن  روينـا 
واإلمام  الكالم  يكرهان  ثور  وأبو  الشـافعي،  وكان  الجمعة.  يوم  اإلمام  خروج 

والثوري،  ومالك،  صوحان،  وزيد بن  أبي ليلى  عبد الرحمن بن  يخطـب  واإلمام  يتكلم  من  إلـى 
استدالالً  يشير  ولكن  أذى،  فيه  ألن  بالحصى،  الرمي  وكره  اإلشارة،  طاووس  وكره  واألوزاعي، 
الساعة؟  قيام  متى  لرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص :  قال  الذي  الرجل  إلى  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  بحضرة  كان  من  بإشارة، 

أعلمه.  فال  الصواب :  (١) لعل 
 .٨٧/١٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

إلخ.  ما..  مثل  شيئًا  الخطبة  من  ..يسمع  الشرع :  بيان  (٣) في 

=
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يوم  الخطبة  يسـمع  لم  إذا  بالكالم  بأسـًا  يرى  ال  الزبير  عروة بن  وكان  يخطب. 
/٨١/ الجمعة. 

الخطيب  حضر  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  هكذا  أبو سعيد :  قال 
من  له  كان  وأنصت  فصمت  لمعنى،  أو  لبعد  الخطبة  استماع  مانع  فمنعه  الخطبة، 
يسـمع.  بحيث  كان  إن  يسـتمع  أن  له  يسـتحب  ولكن  اسـتمع،  لمن  ما  الفضل 
صالته(١). معنى  في  عليه  شيء  وال  مقصرًا،  كان  وصمت  يسمع  لم  ما  أنه  ومعي 

لم  إذا  النفـس  في  والذكـر  القـرآن  قـراءة  بـاب ٢٤ -]   (١٠٤/٢ [(م ٥١٢، 
اإلمام : خطبة  يسمع 

خطبة  يسـمع  لم  إذا  القـراءة  في  رخـص  أبو بكـر :  قـال  (ومنـه) :  [* ش] : 
الشـافعي،  وكان  الذكر.  في  عطـاء  ورخص  جبير.  وسـعيد بن  النخعـي،  اإلمـام 
يحمد  العاطس :  [في]  األوزاعي  وقال  بأسـًا.  بذلك  يرون  ال  وإسـحاق  وأحمد، 
وقال  مثلـه.  األوزاعي  وقـال  بالصمـت.  يأمـر(٢)  الزهـري  وكان  نفسـه.  فـي  اهللا 

وينصت. يسمع  أن  إلينا  أحب  الرأي :  أصحاب 
الخطبة(٣). يسمع  لم  إذا  وذلك  والذكر؛  بالقراءة،  بأس  ال  أبو بكر :  قال 

[سمع]  سـواء  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
أن  غير  من  نفسه  في  ذكره  وأما  الجمعة،  حق  وذلك  الصمت،  فعليه  يسمع  أولم 
أنه  بذلك  ويؤمر  وفضـل،  جائز  أنه  اختالفًا  ذلـك  في  أعلم  فال  لسـانه  به  يحـرك 
شـيء  أو  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  على  والصالة  التوحيد  من  شـيء  على  الخطيب  مضى  كلما 

 .٨١/١٥ - ٨٢ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  يؤمر..  يقول  ..الزهري  الشرع :  بيان  (٢) في 

الخطبة.  يسمع  لم  إذا  ذلك  ويعجبني  ..بالقراءة،  الشرع :  بيان  (٣) في 
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ذكر  معنى  في  االعتقاد  فـي  ذلك  ويلزمه  نفسـه،  في  ذلك  يذكر  أن  اهللا  ذكـر  مـن 
القول  مضى  فقد  بلسـانه  ذلك  يكون  أن  وأما  لذلك،  المعرفة  معاني  فـي  القلـب 

منعه(١). شاء  وإن  أعطاه  اهللا  شاء  إن  إنه  الرواية  في  فيه 

واإلمام  السالم  ورد  العاطس  تشميت  باب ٢٥ -]   (١٠٤/٢ - ١٠٥ [(م ٥١٣، 
يخطب :

السـالم  ورّد  العاطس  تشـميت  في  رخص  أبو بكر :  قال  (ومنـه) :  [* ش] : 
[وحماد]،  والحكم،  والشـعبي،  والنخعي،  البصـري،  الحسـن  يخطب،  واإلمام 
قول  واختلف  ويسمعه(٢).  السالم  يرد  قتادة :  وقال  وإسحاق.  وأحمد،  والثوري، 
أن  رأيت  بمصر :  وقال  بإيماء.  إال  عنه  ينهى  العراق  في  فكان  هذا؛  في  الشافعي 
أرجو  العاطس :  تشـميت(٣)  في  وقال  فرض،  السـالم  رد  ألن  بعضهم؛  عليه  يرد 
وهذا  قتادة،  قال  وبه  يشـمته(٤).  ال  يقول :  المسـيب  سـعيد بن  وكان  يسـمعه.  أن 
تشـميت(٥)  يريان  ال  واألوزاعـي  مالـك،  وكان  السـالم،.  رد  فـي  قولـه  خـالف 
قال(٦)  ما  اسـتحبوا  الرأي  وأصحاب  يخطب.  واإلمام  السـالم  رد  وال  العاطس، 
كنت  وإذا  نفسك،  في  السالم  فاردد  الخطبة  تسمع  كنت  إذا  عطاء :  وقال  مالك. 
يسمع(٧)  لم  إذا  حنبل] :  أحمد [بن  وقال  وأسمعه.  السالم  فاردد [عليه]  تسمع  ال 

/٨٢/ ورد.  شمت  الخطبة 

 .٨٢/١٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
ويسمته.  الشرع :  بيان  (٢) في 

يسعه.  أن  تسميت...  الشرع :  بيان  (٣) في 
يسمته.  ال  المسيب :  سعيد بن  وقال  الشرع :  بيان  (٤) في 

تسميت.  الشرع :  بيان  (٥) في 
قال.  بما  استعجبوا  الشرع :  بيان  (٦) في 

ورد.  فسمت  الخطبة  تسمع  ..لم  الشرع :  بيان  (٧) في 
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السـالم،  يرّد  أن  له  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  ـ عندي ـ  أبو سـعيد :  قال 
قولهم  معاني  في  أعلم  وال  الجمعـة،  يوم  يخطب  والخطيب  العاطـس  ويسـمت 
من  األقاويل  هـذه  من  حكي  ما  ويعجبني  كراهيـة،  وال  بنهي  اختالفـًا  ذلك  فـي 
ليس  أنه  الجتماعهم  الصالة  معنى  في  أنه  ثبت  إذا  السـالم،  ورّد  التشـميت  ترك 
أسـباب  من  إنه  قولهم :  معنـى  وفي  الصـالة،  في  السـالم  يـرّد  أن  عليـه  وال  لـه 
مثل  بيده،  ويعمـل  ويومئ  يشـير  أنه  االتفاق  بمعانـي  ثبت  لمـا  أنـه  إال  الصـالة، 
السـالم  يرّد  إنه  قيل  ما  يبعد  لم  االتفاق،  بمعنى  نفسـه  في  اهللا  يذكر  وأنه  تروح، 
ـ عندي ـ  والصمت  ذكر،  موضـع  إال  ـ عندي ـ  يخرج  وال  العاطـس،  ويسـمت 

حقها(١). أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ثبت  لما  أفضل؛  ذلك  عن 

يخطب : واإلمام  الماء  شرب  باب ٢٦ -]   (١٠٥/٢ [(م ٥١٤، 
مجاهد،  فيه  فرخص  يخطب؛  واإلمام  الشرب  في  واختلفوا  (ومنه) :  [* ش] : 
إن  األوزاعي :  وقال  وأحمد،  واألوزاعي،  مالك،  عنه  ونهى  والشافعي.  وطاووس، 

فيه. منعت  حجة  نعلم  ال  إذ  به،  بأس  ال  أبو بكر :  قال  جمعته(٢).  فسدت  شرب 
قوالً  هذا  مثل  في  يحضرني  فيما  أصحابنا  قول  من  أعلم  ال  أبو سعيد :  قال 
فعل  فإن   ، إلـيَّ أحب  وتركـه  االختالف،  معاني  ـ عندي ـ  يشـبه  أنه  إال  مؤكـدًا، 
إذا  أنه  ويعجبني  وتمامها،  جمعته  بفساد  االختالف  وقوع  فيه  ـ عندي ـ  يبعد  فال 
األعمال،  هذه  مثل  هذا  ليكون  ويعمل  السـالم  ويرد  العاطس،  يسـمت  أنه  ثبت 
الضرورة  مـكان  ال  هذا،  من  أكثر  الحاجـة  معنى   /٨٧/ فيـه  وقـع  قـد  كان  وإن 

الحاجة. على  أرخص  يكون  أن  ـ عندي ـ  يتعداه  فال  إليه، 

 .٨٢/١٥ - ٨٣ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
خطبته.  الشرع :  بيان  (٢) في 
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العطش  كان  إن  أنـه  اآلثار  بعض  فـي  وجدت  أني  ـ عندي ـ  غيـره(١) :  قـال 
يصّلي  الرجل  عن  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  لنهي  يخطب؛  والخطيب  الشـرب  إجازة  به  مضـرًا 
في  البول  حبـس  الغل  أن  أيضًا  ووجـدت  العطش،  هو  والغـل  مغلـول(٢)،  وهـو 

المثانة(٣).

خطب : إذا  اإلمام  الناس  استقبال  باب ٢٧ -]   (١٠٦/٢ [(م ٥١٥، 
عمر،  ابـن  عـن  روينـا  أبو بكـر :  قـال  اإلشـراف :)  كتـاب  (ومـن  [* ش] : 
قول  وهذا  الجمعة.  يوم  خطب  إذا  اإلمـام  يسـتقبالن  كانا  أنهما  مالك  وأنس بن 
وسـعيد بن  واألوزاعي،  الثـوري،  وسـفيان  مالـك،  قـال  وبـه  وعطـاء،  شـريح، 
وأصحاب  وإسحاق،  والشافعي(٤)،  أبي مريم،  ويزيد بن  جابر،  وابن  عبد العزيز، 

كاإلجماع. وهذا  الرأي، 
فعلهم  في  أصحابنا  قول  معاني  في  ـ عندي ـ  يخرج  هكذا  أبو سـعيد :  قال 
يسـتقبلونه  والناس  للجمعـة،  بالخطبـة  النـاس  يسـتقبل  الخطيـب  إن  وقولهـم : 
يمنع  مانعا  أجـد  فال  ذلك  يمكن  لم  وإن  ذلـك،  أمكن  إن  الصالة  فـي  كهيئتهـم 

واهللا أعلم.  أبي سعيد،  كالم  من  ليس  بعدها  ما  أن  على  تدل  العبارة  هذه  (١) لعل 
الزناء  زناء».  وهو  أحدكم  يصّلي  قال :  «ال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  عباس  ابن  عن  حبيب  الربيع بن  (٢) روى 
أن  نهى  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  ابن  وعن  مثانتـه.  في  البول  يجمع  الذي  الحاقن  يعني  النـون  بتشـديد 
الصالة،  جامع  باب  ووجوبها،  الصالة  كتاب  الربيع،  (مسند  األخبثين  يدافع  وهو  الرجل  يصلي 
صالة  قال :  «ال  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  وغيرها  عائشـة  عن  وغيره  مسـلم  وروى  رقم ٢٩٧ - ٢٩٨). 
باب  الصالة،  ومواضع  المساجد  كتاب  مسلم،  األخبثان» (صحيح  يدافعه  هو  وال  الطعام  بحضرة 

 .(٣٩٣/١ رقم ٥٦٠،  األخبثين،  مدافعة  مع  الصالة  وكراهة  الطعام...  بحضرة  الصالة  كراهة 
 .٨٧/١٥ - ٨٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 

وإسحاق،  والشـافعي،  أبي مريم،  ابن  بدير  وابن  عبد الرحمن،  ابن  ..وسـعيد  الشـرع :  بيان  (٤) في 
اإلجماع.  في  الرأي  وأصحاب 
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ـ :  غيرهم  من  ولعله  ـ  أصحابنا  قول  من  االتفاق  معاني  في  خرج  قد  ألنه  ذلك؛ 
منها  أدرك  لو  وكذلك  تامة،  صالته  أن  الصالة  وأدرك  الخطبة  يحضر  [لم]  لو  إنه 
فاتحة  بقـراءة  الركعتين  بتمـام  الجمعة  صـالة  أبدل  حدًا  أو  ركعـة  أصحابـه  مـع 

والقرآن(١). الكتاب 

غيره : ويصلي  يخطب  اإلمام  باب ٢٨ -]   (١٠٦/٢ [(م ٥١٦، 
يخطب  اإلمام  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 
ال  يقولون :  الـرأي  وأصحاب  ثور،  وأبـو  الثوري،  سـفيان  فكان  غيره؛  ويصلـي 
يحضر  لم  مـن  الجمعة  يصّلي  األوزاعـي :  وقال  الخطبـة.  شـهد  من  إال  يصلـي 
عذر،  كان  إذا  يشهد(٢)  لم  أو  الخطبة  شهد  من  قدم  شاء  إن  أحمد :  وقال  الخطبة. 
صالة  [في  المأموم  دخل  إذا  الشـافعي :  وقال  عذر.  غير  من  ذلـك  يعجبنـي  وال 

جمعة. [ولهم]  له  وتكون  ركعتين  بهم  يصلي  أن  فله  يحدث  أن  قبل  اإلمام] 
إنه  أصحابنا :  قـول  من  االتفاق  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
الخطيب  يكـون  أن  وجائز  يصلـي،  الذي  اإلمام  غيـر  الخطيب  يكـون  أن  جائـز 
الخطيب  يكون  أن  وجائز  يصلي،  الذي  اإلمامة  له  المنصوب  اإلمام  غير  واإلمام 
من  بأمر  ذلـك  كان  إذا  اإلمامة،  لـه  المنصوب  اإلمـام  غير  الصالة  فـي  واإلمـام 

اإلمام.
الخطيب  يخطب  ال  إنه  األمر :  في  قولهم  معاني   /٤٥/ في  يخرج  أنه  ومعي 
فاته  إن  إنـه  قولهم :  فـي  يخرج  أنه  وأرجـو  يصلي.  الـذي  اإلمـام  يحضـر  حتـى 
خطبته،  من  الخطيب  يفرغ  حتى  الصالة  وافى  إذا  منها  شـيء  أو  الخطبة  اسـتماع 

 .٤٣/١٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
عذر.  من  إال  الخطبة...ذلك  يشهد  لم  أو  الشرع :  بيان  (٢) في 
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للصالة.  قطعًا  يكون  ال  ما  بمعنى  إال  قطع،  الصالة  وبين  الخطبة  بين  يكون  ال  إنه 
ويقوم  اإلقامة،  فـي  المؤذِّن  يأخذ  الخطيـب  يسـكت  ما  حين  من  إنه  قيـل :  وقـد 
إنه  قولهم :  معنى  من  ـ عندي ـ  خرج  المعنى  هذا  وافى  فإذا  الصالة،  في  اإلمام 

الجمعة(١). حضر  كواحد  ألنه  الصالة؛  أدرك  قد 

يقرؤها : للسجدة  المنبر  عن  اإلمام  نزول  باب ٢٩ -]   (١٠٧/٢ [(م ٥١٧، 
يقرأها؛  للسجدة  اإلمام  نزول  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  (ومنه) :  [* ش] : 
ياسر،  وعمار بن  األشـعري،  أبي موسـى  [عن]  و  عفان،  عثمان بن  عن  فروينا 
أصحاب  قال  وبه  فسـجدوا.  نزلوا  أنهم  عامر  وعقبة بن  بشـير]،  [والنعمان بن 
عند  السـجدة  قرأ  إذا  اإلمام  ينـزل  أن  على  العمل  ليـس  مالك :  وقـال  الـرأي. 
ال  أن  رجوت  فعل  فإن  يسجد،  وال  ينزل  ال  الشافعي :  وقال  فليسجد(٢).  المنبر 

بأس. به  يكون 
شـيء  فال  ينزل  لم  وإن  الثواب،  لـه  رجوت  فسـجد  نزل  إن  أبو بكـر :  قـال 
بتركه  وليدل  ذلـك،  إباحة  علـى  نزوله  ليدل  ينـزل؛  أن  وترك  عمـر،  نـزل  عليـه. 

شيئًا(٣). ليس  ذلك  أن  على  النزول 
شيء  هذا  مثل  في  أصحابنا  قول  من  يحضرني  أنه  أعلم  وال  أبو سعيد :  قال 
يسـجد  أن  ويعجبني  االختالف،  مـن  قالوه  ما  معنـى  يعجبني  أنـه  إال  معـروف، 
ترك  وإن  السـجدة،  يترك  وال  ينزل،  وال  المنبر،  على  السـجدة  يقرأ  الذي  اإلمام 
وإن   ، إلـيَّ أحب  المنبر  على  وسجوده  ذلك،  في  قيل  ما  معاني  في  مانعًا  أجد  فال 

 .٤٥/١٥ - ٤٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
فيسجد.  المنبر  على  السجدة  قرأ  إذا  إال  ينزل  ..أن  الشرع :  بيان  (٢) في 

النزول  بترك  يدل  حديث  ذلك  إباحـة  على  وله  بين،  وهذا  ينزل،  أن  ..وترك  الشـرع :  بيان  (٣) فـي 
بفرض.  ليس  ذلك  أن  على 
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لثبوت  ويسجد؛  ينزل  أن  له  يكون  أن  أعجبني  المنبر  على  اإليماء  إال  يمكنه  [لم] 
لم  الخطبة  في  السـجود  ترك  وإن  اإلمام،  قرأها  إذا  الفريضة  في  السـجدة  معنى 
لي  يبّين  فال  صالته  فسـاد  وأما  ذلك،  كراهية  في  االختالف  من  ـ عنـدي ـ  يتعـر 
كان  عامدًا  الفريضة  صالة  في  اإلمـام  تركها  لو  قيل :  قد  ألنه  أعلـم؛  واهللا  ذلـك، 
عامدًا،  تركها  إذا  اإلعادة  عليه  وقيل :  عليه.  إعادة  وال  القول،  بعض  في  أساء  قد 

عليه(١). إعادة  فال  ناسيًا  تركها  وإن 

من  اإلمام  فراغ  بعد  الـكالم  بـاب ٣٠ -]   (١٠٧/٢ - ١٠٨ [(م ٥١٨ - ٥٢٠، 
الخطبتين.  مـن  اإلمام  سـكوت  عند  ((الـكالم  الصالة  فـي  دخوله  قبـل  الخطبـة 

النبي)) : على  الصالة 
في  واختلفوا  أبو بكـر :  قـال  اإلشـراف :)  كتـاب  (ومـن  [م ٥١٨]  [* ش] : 
عطاء،  فـكان(٢)  الصالة؛  فـي  دخوله  قبل  الخطبـة  من  اإلمـام  فراغ  بعـد  الـكالم 
[إبراهيم]  و  عبـد اهللا،  وبكر بن  أبي سـليمان،  وحماد بن  والزهري،  وطـاووس، 
ومحمـد  ويعقـوب،  ثـور،  وأبـو  [وإسـحاق]،  والشـافعي،  ومالـك،  النخعـي، 
ذلك. يكره  عتيبة(٣)  الحكم بن  وكان  عمر.  ابن  عن  [ذلك]  وروينا  فيه.  يرخصون 
مباح. الصالة  في  دخوله  إلى  المنبر  عن  نزوله  بين  فيما  الكالم  أبو بكر :  قال 

الخطبتين؛  بين(٤)  اإلمام  سـكوت  عند  الكالم  في  واختلفوا  (ومنه) :   [٥١٩]
ابن  عن  ذلك  [وروي]  وإسـحاق،  واألوزاعـي،  والشـافعي،  مالك،  ذلك  فكـره 

به. بأس  ال  يقول :  البصري  الحسن  وكان  سيرين. 

 .٥٣/١٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
إلخ.  والزهري،..  وعطاء،  طاووس،  فكره  الشرع :  بيان  (٢) في 

عيينة.  الشرع :  بيان  (٣) في 
من.  الشرع :  بيان  (٤) في 
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  C   B﴿ اإلمام  قرأ  إذا  للخطبة  المسـتمع  يفعله(١)  فيما  واختلفـوا  [م ٥٢٠] 
عليه  يصّلون  طائفة :  فقالت  ٥٦)؛  (األحزاب :  اآلية   ﴾G   F    E   D
وكان  وإسـحاق.  وأحمد،  مالك،  قول  هذا  أصواتهم.  يرفعون  وال  أنفسـهم،  في 

السكوت. يحبون  الرأي  وأصحاب  الثوري،  سفيان 
. إلـيَّ أحب  هذا  أبو بكر :  وقال 

الكالم  إن  أصحابنـا :  قـول  معانـي  فـي  يخـرج  أنـه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
في  معي  ذلك  في  فـرق  وال  سـواء،  الخطبة  من  فراغه  وبعد  يخطب  والخطيـب 
يخطب  الخطيب  يقوم  منذ  ألنه  ذلك؛  على  به  يسـتدّل  شـيء  وال  قولهم،  معاني 
اإلمام  سكت  سواء  يصّلوا،  أن  إلى  الصمت  معاني  في  دخلوا  قد  أنهم  ثبت  فقد 
أمر  من  يجوز  ما  إال  خطبته،  من  فرغ  أو  خطبته،  في  تكلم  أو  له،  يجوز  سـكوتًا 

الصالة(٢). به  تقوم  وبما  الصالة، 

الجمعة : يوم  يخطب  واإلمام  الحبوة  باب ٣١ -]   (١٠٨/٢ - ١٠٩ [(م ٥٢١، 
كان  أنه  عمر  ابن  عن  روينا  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 
سـعيد بن  بأسـًا  به  َير  ولم  ذلك  فعل  وممن  الجمعة.  يوم  يخطب  واإلمام  يحتبي 
الزبير،  وابن  سـيرين،  وابن  أبي رباح،  وعطاء بن  البصري،  والحسـن  المسـيب، 
أنـس،  ومالك بـن  ونافـع،  عبـد اهللا،  وسـالم بن  وشـريح،  خالـد،  وعكرمة بـن 
أحمد :  وقال  الرأي.  وأصحاب  ثور]،  [وأبو  والشـافعي،  واألوزاعي،  والثوري، 
الحديث؛  أهـل  بعض  ذلك  وكره  إسـحاق.  قال  وبه  بـأس.  به  يكـون  أال  أرجـو 

[مقال]. إسناده  في  النبي 0  عن  [فيه]  ُروي  لحديث 

يقوله.  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٨٣/١٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 



566
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

في  الترخيص  أصحابنـا  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
ما  ألن  أفضل؛  ذلك  ترك  إن  أنه  ومعي  الجمعة.  يوم  يخطـب  والخطيب  الحبـوة 
وأمر  عذر،  من  إال  الصالة(١)  أهل  من  ليس  والحبوة  الصالة.  معاني  يشبه  فيه  هم 

والوقار(٢). والسكينة  الخشوع  الصالة 

الناس : رقاب  تخطي  عن  النهي  باب ٣٢ -]   (١٠٩/٢ - ١١٠ [(م ٥٢٢، 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  الحديث  جاء  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 

آذيت». فقد  الناس :  «اجلس  رقاب  تخطى  لرجل  قال  أنه 
[الفارسـي]،  وسـلمان  أبو هريـرة،  ذلـك  فكـره  فيـه؛  واختلفـوا  [م ٥٢٢] 
يقول :  قتادة  وكان  حنبل.  وأحمد بن  أبي رباح،  وعطاء بن  المسيب،  وسعيد بن 
مالك  [وكره  السـعة.  إلى  يتخطاهـم  األوزاعي :  وقـال  مجلسـه.  إلى  يتخطاهـم 
فال  ذلك  قبل  فأما  قال :  المنبر.  على  وقعد  اإلمام،  خرج  إذا  الناس  رقاب  تخطي 
اثنين  أو  لواحد  الفرجة  إلـى  تخطؤه  يكون  أن  إال  ذلك،  الشـافعي  وكره  بـأس.] 
مصاله  إلى  السـبيل  يجد  ال  بأن  إال  [له]،  كرهته  كثر  وإن  يسـعه،  أن  أرجو  فإني 

اهللا. شاء  إن  التخطي(٣)  فيسعه  يتخطى،  بأن  إال 
أبي نضرة. عن  ذلك  روينا  بإذنهم.  يتخطى  أن  وهو :  خامس،  قول  وفيه 

مكروه. والكثير  األذى  من  القليل  ألن  شيء؛  ذلك  من  يجوز  ال  أبو بكر :  قال 
أن  ومعي  ذكره،  مضى  ما  نحو  الناس  تخطي  يكره  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
يؤلم  محجور  بأذى  يتخطاهم  كان  إذا  الحجر  معنى  على  يخرج  إنما  النهي  هـذا 

واهللا أعلم.  الصالة.  أمر  من  ليست  والحبوة  الصواب :  ولعل  األصل.  في  (١) هكذا 
 .٨٨/١٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

بخطوة.  الشرع :  بيان  (٣) في 
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معنى  أو  يريب،  معنى  بذلك  يطلـب  أو  أرش،  فيه  لهم  يلزمه  مما  أو  فيـه،  أحـدا 
تخطيه  وكان  المحجور،  األذى  وجـه  على  كان  إذا  وأما  النـاس،  على  بـه  يتقـدم 
منها  يخاف  التـي  الزحمة  قبل  موضعـه  يأخذ  أو  يفوتـه،  ال  الفـرض  أداء  طلـب 
فذلك  محجور؛  غير  له  يصح  لمعنـى  أو  ذلك،  من  بأكثر  واألذى  الصـالة  فـوت 

فيه(١). ـ عندي ـ  الفضل  له  يرجى  مما  يخطو 

أمير : بغير  الجمعة  صالة  باب ٣٣ -]   (١١٠/٢ - ١١١ [(م ٥٢٣ - ٥٢٤، 
يقيم  الذي  ـ [أن]  ب ــنَّة  السُّ مضت  أبو بكر :  قال  (ومنـه) :  [م ٥٢٣]  [* ش] : 

بأمره. بها  قام  من  أو  السلطان،  [هو]   الجمعة 
األوزاعي،  فقال  أمير؟  معهم  وليس  تحضر  الجمعة  في  واختلفـوا  [م ٥٢٤] 
السـلطان،  إلى  أربع(٣)  الحسـن :  وقال  أربعًا.  ظهر(٢)  يصّلون  الرأي :  وأصحـاب 
وخطبة.  بأمير  إال  جمعـة  تكون  ال  أبي ثابـت :  حبيب بن  وقـال  الجمعة.  فذكـر 
والشـافعي،  مالك،  قـول  هذا  ويجزيهـم.  بعضهم  بهـم  يصّلـي  طائفـة :  وقالـت 

ثور. وأبي  وإسحاق،  وأحمد، 
على  به  يستدّل  أنه  أرجو  ما  هذا  مثل  في  مضى  قد  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
بهذا  جاز  الممصر  المصر  في  ذلك  كان  إذا  ـ :  ـ عندي  قولهم  بعض  وفي  معناه، 
قول  معاني  فـي  يثبت  فال  مصر  فـي  يكن  لم  وإذا  االختـالف،  مـن  ذكـره  الـذي 
بظهور  يشـبه  ما  أو  عدل(٤)،  بإمام  إال  الجمعة  صالة  تجوز  وال   /١٠/ أصحابنا، 

 .٨٧/١٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
الظهر.  الشرع :  بيان  (٢) في 

سلطان.  بال  أربعًا  الشرع :  بيان  (٣) في 
(٤) نسب ابن بركة هذا القول إلى بعض اإلباضية فقال : «اختلف أصحابنا في صالة الجمعة خلف الجبابرة؛ 

فقال بعضهم : ال تجوز معهم، وهم األقل، وحجتهم.. إلخ.» انظر؛ ابن بركة : الجامع، ٥٥٣/١. 



568
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

ظاهر  والعدل  فيه،  العاليـة  على  يدهم  تكون  الـذي  الموضع  على  العـدل،  أهـل 
الحق  أهل  يد  كانت  إذا  اإلمام،  بمنزلة  يكون  إنه  الموضع  هذا  في  قيل :  فقد  فيه، 
ولو  بإمام،  إال  تكون  ال  وقيل :  مساندهم.  من  واحد  الجمعة  بهم  ويصّلي  العليا، 

ممصر(١). مصر  في  إال  ظاهرا،  العدل  كان 

الجمعة  صالة  قبـل  الصـالة  بـاب ٣٤ -]   (١١١/٢ - ١١٣ [(م ٥٢٥ - ٥٢٦، 
يخطب)) : واإلمام  المسجد  في  ((والداخل 

الصالة  عن  «نهى  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قـال  (ومنـه) :  [* ش] : 
الشمس». ترتفع  حتى  النهار  نصف 

نصف  الصالة  عن  نهى  أنه  عنه  روينا  فممن  ذلك؛  في  اختلف  وقد  [م ٥٢٥] 
ذلك». عن  ننهى  «كنا  مسعود :  ابن  وقال  الخطاب.  عمر بن  النهار 

أحمد بن  وكان  ذلك.  يتقون  وهم  الناس  أدركت  المقبري(٢) :  سعيد  وقال 
البصري،  الحسـن  ذلك  في  ورخص  والصيف.  الشـتاء  في  ذلك  يكره  حنبل 
األوزاعي،  فيه  ورخـص  أحبه.  وال  عنه،  أنهـى  ال  مالك :  وقـال  وطـاووس. 
والشـافعي،  جابـر،  وابـن  أبي مالـك،  ويزيد بـن  عبد العزيـز،  وسـعيد بن 
ابن  وقال  الصيف.  في  منه  وامتنع(٣)  الشتاء،  في  عطاء  ذلك  وأباح  وإسحاق. 
انتصاف  علمـت   /٢١٧/ إذا  والصيـف  الشـتاء  في  الصالة  أكـره  المبـارك : 
أراه  فإنـي  أنظر  أن  أسـتطيع  وال  أعلـم  ال  موضـع  فـي  كنـت  [وإذا  النهـار، 

واسعًا].

 .١٠/١٥ - ١١ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
ذلك.  عن  ينهون  وهم  الناس  أدركت  المغيري :  الشرع :  بيان  (٢) في 

ومنع.  الشرع :  بيان  (٣) في 
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عنه(١). رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  لنهي  يجوز؛  ال  أبو بكر :  قال 

هذا  قبل  أصحابنا  قول  معنى  في  هذا  ذكر  مضى  قد  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
الفصل(٢).

يوم  يدخل  المرء  فـي  واختلفوا  اإلشـراف :)  كتاب  (مـن  [م ٥٢٦]  [* ش] : 
وبه  ركعتين.  يصلي  البصري :  الحسـن  فقال  يخطب؛  واإلمام  المسـجد  الجمعة 
وأحمـد،  والحميـدي،  والشـافعي،  والمقبـري،  عيينـة،  وابـن(٣)  مكحـول،  قـال 
وال  يجلس  طائفـة :  وقالت  الحديـث.  أهل  مـن  وطائفة  ثـور،  وأبـو  وإسـحاق، 
والنخعي،  وشـريح،  أبي رباح،  وعطاء بن  سـيرين،  محمد بن  قول  هذا  يصلـي. 
والنعمان.  عبد العزيز،  وسعيد بن  [والثوري]،  سعد،  والليث بن  ومالك،  وقتادة، 
من  األوزاعي :  وقال  جلست.  شـئت  وإن  ركعت،  شـئت  إن  أبو مجلز(٤) :  وقال 
يكن  لم  وإن  يركع،  ولم  قعد  يخطب  واإلمام  المسجد  دخل  ثم  بيته  في  ركعهما 

المسجد. دخل  إذا  ركَع  ركع 

المسـجد  دخل  لرجل  قال  أنه  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  عن  للثابت  يركعهما؛  أبو بكر :  قال 
ركعتين». فليركع  يخطب  واإلمام  أحدكم  جاء   «إذا 

وعن  ركعة.  عشرة  اثني  الجمعة  قبل  يصّلي  كان  أنه  عمر  ابن  عن  روينا  وقد 
أربع  يصّلي  كان  أنه  مسعود  ابن  وعن  ركعات.  ثماني  يصّلي  كان  أنه  عباس  ابن 

ال  موضع  في  كنت  وإذا  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص،  لنهي  ذلك؛  يجوز  ال  أبو بكر :  قال  الشـرع :  بيان  (١) في 
يجوز؛  ال  أبو بكر :  قال  الفصل.  أبو سعيد...هذا  قال  واسـعًا.  أراه  أنظر  أن  أسـتطيع  وال  أعلم 

النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  لنهي 
 .٢١٧/١٥ - ٢١٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

إلخ.  وأحمد..  والحميري،  والشافعي،  والمغيرة  عقبة  مكحول بن  قال  وبه  الشرع :  بيان  (٣) في 
أبو مخلد.  الشرع :  بيان  (٤) في 
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النبي ملسو هيلع هللا ىلص  «أمر  وقـد  يشـاء(١)،  ما  يصّلي  ـ :  مرة  ـ  وقـال  بذلك،  ويأمـر  ركعـات، 
ركعتين». يصّلي  أن  يخطب  وهو  الداخل 

الصالة  إباحة  أصحابنـا :  قـول  معاني  في  يخـرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
ذلك  في  أعلم  وال  الصالة،  فيه  تجوز  الذي  الوقت  في  الجمعة  قبل  بهـا  واألمـر 
الجمعة.  يوم  يخطب  والخطيـب  بأس  ال  إنه  قولهم :  بعـض  وفي  موقوتـًا.  حـدًا 
في  يكن  لم  أنـه  فيه  المعنى  لعـل  وبدعة،  حـدث  ذلك  إن  قولهـم :  بعـض  وفـي 
الرجل  أمـر  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص  كان  وإن  ـرة،  مكفِّ بدعـة   /٤٧/ يكـن  لـم  وإن  األصـل، 
ـ عندي ـ  ذلك  ويخـرج  به،  وعمل  اسـتجيز  ما  أولى  فهو  ذلك  وثبـت  بالصـالة 
المسـجد  وتحية  تحية  شـيء  قال :  «لكل  أنه  عنه  ثبت  قد  ألنه  المسـجد؛  لتحيـة 
وال  الرواية،  بعـض  في  يصليهما»(٢)  حتـى  يعقد  لم  الداخـل،  دخلـه  إذا  ركعتـان 

فرضًا. ذلك  لزوم  أعلم 
غير  فالصالة  اإلمام  يحرم  لم  ما  أنه  وعندي  الفضائل،  من  ـ عندي ـ  ويخرج 
أصح  أنه  األصول  معاني  في  يخرج  الصالة  ترك  أن  إال  المسـجد،  في  محجورة 
االتفاق  معاني  كذلـك  صمت،  ال  ذكـر  الصالة  ألن  يخطـب؛  الخطيـب  قـام  إذا 
إلى  يخطب  الخطيب  يقوم  منذ  الصمت  الجمعة  وحق  غيرها،  والصمت  يوجبه، 

ذلك(٣). قبل  المسجد  في  كالقاعد  فالداخل  هذا  معنى  ثبت  وإذا  الصالة،  تمام 

اهللا.  شاء  ما  يصّلي  ذلك  بعد  ..ويأمر  الشرع :  بيان  (١) في 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  فإذا  المسـجد  دخلت  قال :  أبي ذر  عن  والحاكم  ـ  له  واللفظ  ـ  حبان  ابن  (٢) روى 
فقمُت  قال :  فاركعهما»  فقم  ركعتـان  تحيته  وإن  تحية  للمسـجد  ذر  أبا  قال :  «يا  وحده  جالـس 
االسـتحباب  ذكر  باب  واإلحسـان،  البر  كتاب  حبان،  ابن  (صحيح  إلخ.  ُعدت..  ثم  فركعتهما 
الصحيحين،  على  المسـتدرك   .٧٦/٢ رقم ٣٦١،  الخ،  حظ..  خير  كل  من  له  يكون  أن  للمرء 
مريم  عيسـى ابن  وروحه  اهللا  نبي  ذكر  باب  والمرسـلين،  األنبياء  من  المتقدمين  تواريخ  كتـاب 

 .(٦٥٢/٢ رقم ٤١٦٦،  عليهم،  وسالمه  اهللا  صلوات 
 .٤٧/١٥ - ٤٨ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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وأحكامها  الجمعة  صالة  عدد  باب ٣٥ -]   (١١٣/٢ - ١١٦ [(م ٥٢٧ - ٥٣٣، 
فيمن  اإلمام.  مع  ركعة  الجمعة  من  أدرك  فيمن  الجمعة.  صالة  في  به  يقرأ  ((فيما 
عن  الجمعة  صالة  في  زحم  من  الزحام.  من  األرض  على  السجود  على  يقدر  ال 
الجمعة  صالة  من  يدرك  المسافر  صالته.  من  اإلمام  فرغ  حتى  والسجود  الركوع 

سجدة)) : منها  عليه  أن  فذكر  ركعة  الجمعة  من  أدرك  من  التشهد. 
العلم  أهل  أجمع  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  [م ٥٢٧]  [* ش] : 
أنه  الخطاب 3  عمر بن  عن  الحديـث  وجاء  ركعتان،  الجمعة  صالة  أن  علـى 
خاب  وقد  نبيكم ملسو هيلع هللا ىلص،  لسـان  على  قصر  غير  تمام  ركعتان  الجمعة  «صـالة  قـال : 

افترى». من 
وأبو  الشافعي،  فكان  الجمعة،  صالة  في  به  يقرأ  فيما  اختلفوا  وقد  [م ٥٢٨] 

  a    ` و﴿   الجمعـة،  سـورة  يقرأ  «كان  أنـه  أبي هريـرة  بحديـث  يقـوالن  ثـور 
الذي  أما  مالك :  وقال  النبي ملسو هيلع هللا ىلص.  عن  ذلـك  ويروي   ،«(١ (المنافقـون :   ﴾b
الجمعة،  سـورة  مع   (١ (الغاشـية :   ﴾  7   6   5   4 ﴿ الحديث :  بـه  جـاء 

.(١ (األعلى :   ﴾ r   q   p   o  ﴿ الناس  عليه  أدركت  والذي 
فقالت  اإلمـام؛  مع  [ركعـة]  الجمعـة  مـن  أدرك  فيمـن  واختلـف  [م ٥٢٩] 
وطاووس،  عطاء،  عن  القول  هذا  ُروي  أربعًا،  صّلى  الخطبة  يدرك  لم  من  طائفة : 
أضاف  ركعة  الجمعة  صـالة  من  أدرك  إذا  طائفة :  وقالت  ومكحـول.  ومجاهـد، 
[وابن  مسـعود،  ابن  قول  هذا  أربعـًا،  صّلى  جلوسـًا  أدركهم  وإن  أخـرى،  إليهـا 
عمر]، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، /٣٧/ وعلقمة، 
والشافعي،  والثوري،  ومالك،  والنخعي،  والزهري،  الزبير،  وعروة بن  واألسود، 
أربعًا.  صّلى  التشـهد  أدرك  إذا  األوزاعي،  وقال  ثـور.  وأبي  وإسـحاق،  وأحمد، 
هذا  ُروي  ركعتين،  صّلى  اإلمام  مع  التشهد  أدرك  من  أن  وهو :  ثالٌث،  قوٌل  وفيه 

والنعمان. وحماد،  الحكم،  قال  وبه  النخعي،  عن  القول 
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فقد  ركعة  الصالة  من  أدرك  قال :  «من  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  أن  ثبت  أبو بكر :  قال 
والتابعين. النبي ملسو هيلع هللا ىلص  أصحاب  من  جماعة  قول  وهذا  نقول  فبهذا  الصالة»،  أدرك 

من  أدرك  من  إنه  أصحابنـا :  قول  معاني  في  يخرج  أنـه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
الصالة شيئًا فقد أدرك صالة اإلمام، مِن َقْصر، أو تمام، أو جمعة؛ لقول النبي ملسو هيلع هللا ىلص : 
تتم  ال  مما  الصـالة  من  أدركه  شـيء  فكل  فاته»(١)،  مـا  وليبـدل  أدرك  مـا   «فليصـلِّ 
في  حكمه  عليه  ثبت  الصالة  في  داخالً  به  ويكون  به،  إال  تقوم  وال  به،  إال  الصالة 
فاته»(٢). ما  وليبدل  أدرك  ما  «فليصّل  لقوله :  غيرها؛  من  للركعة  معنى  وال  نَّة،  السُّ

على  السـجود  على  يقـدر  ال  فيمـن  واختلفـوا  (ومنـه) :  [م ٥٣٠]  [* ش] : 
وبه  أخيه.  ظهر  على  يسجد  يقول :  الخطاب  عمر بن  فكان  الزحام؛  من  األرض 
أصحاب  وقال  ثور.  وأبو  وإسـحاق،  وأحمد،  والشـافعي،  الثوري،  سـفيان  قال 
السجود،  عن  يمسك  والزهري :  عطاء،  وقال  تامة.  فصالته  ذلك  فعل  إن  الرأي : 
ابن  مولى  نافع  وقال  ذلك.  فعل  إن  الصالة  يعيد  مالك :  وقال  سجد.  رفعوا  فإذا 

إيماء. يومي  عمر : 
نقول./٩١/ عمر  ابن  بقول  أبو بكر :  قال 

االختالف،  معنى  أصحابنا  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قـال 
وقال  رجل.  ظهر  على  ولو  يسـجد  أن  عليه  قال :  من  قال  قد  أنه  ذكر  مـا  كنحـو 
يسجد  ثم  الناس،  يقوم  حتى  السجود  عن  يمسك  أن  وله  يسجد،  ال  إنه  قال :  من 
السجود(٣). أمكنه  إذا  يومئ  إنه  قولهم :  في  أعلم  وال  الصالة،  في  اإلمام  ويلحق 

عن  الرزاق  وعبـد   ،(٢٨٢/٢ رقـم ٧٧٨١،  أحمد،  (مسـند  بمعناه  أبي هريرة  عـن  أحمـد  (١) رواه 
.(٢٨٨/٢ رقم ٤٣٠٥،  الصالة،  إلى  المشي  باب  عبد الرزاق،  (مصنف  قريب  بلفظ  أبي هريرة 

 .٣٧/١٥ - ٣٨ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
 .٩١/١٥ - ٩٢ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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والسجود  الركوع  عن  الجمعة  يوم  زحم  فيمن  [واختلفوا  [م ٥٣١]  [* ش] : 
واألوزاعي،  والنخعـي،  البصري،  الحسـن  فقال  صالتـه؛  من  اإلمام  فـرغ  حتـى 
ويونس،  وأيـوب،  قتـادة،  وقال  ركعتيـن.  يصّلـي  الـرأي :  وأصحـاب  وأحمـد، 
قال  أربعًا.  يصّلي  أن  إلـّي  أحب  مالك :  أربعًا.وقال  يصّلي  ثور :  وأبو  والشافعي، 
للصالة]. مدركًا  فيكون  ركعة  اإلمام  من  يدرك  لم  هذا  ألن  أربعًا؛  يصّلي  أبو بكر : 
صالة  من  يدرك  المسـافر  في  واختلفوا  اإلشـراف :)  كتاب  (ومـن  [م ٥٣٢] 
يصّلي  حنبل :  وأحمد بـن  الثوري،  وسـفيان  األوزاعي،  فقال  التشـهد؛  الجمعـة 

ركعتين. يصّلي  إسحاق :  وقال  الشافعي،  مذهب  على  وهذا  أربعًا. 
قـول  معنـى  فـي  يخـرج  هاهنـا  ـ عنـدي ـ  إسـحاق  قـول  أبو سـعيد :  قـال 

أصحابنا(١).
صالة  من  أدرك  فيمن  واختلفوا  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  [م ٥٣٣]  [* ش] : 
سجدة  يسجد  يقول :  الشـافعي  فكان  سـجدة؛  منها  عليه  أن  فذكر  ركعة،  الجمعة 
يكن  لم  إن  سـجدة  يسـجد  حنبل :  أحمد بن  قول  وفي  ركعـات.  بثـالث  ويأتـي 

أخرى. ركعة  إليها  يضيف  ثم  الثانية،  عمل  في  أخذ 
معاني  ـ عندي ـ  يشـبه  حنبل  أحمد بن  إلى  المضاف  القول  أبو سـعيد :  قال 
فمعي  سجدة،  اإلمام  من  أدركها  التي  الركعة  من  نسي  قد  كان  إذا  أصحابنا،  قول 
التي  السـجدة  يسـجد  أن  فله  األولى  الركعة  من  فاته  ما  بدل  في  يدخل  لم  ما  أنه 
وفي  الثانية.  بالركعة  يأتي  ثم  قولهم،  في  يخرج  ما  بعض  في  يتشـهد  ثم  نسـيها، 
نسـي  كان  إذا  صالته،  فسـدت  التشـهد  أتم  إذا  إنه  قولهم :  في  يخرج  مـا  بعـض 

السجود(٢).

 .٦٥/١٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
 .٦٣/١٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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الجمعة : تفوتهم  القوم  صالة  باب ٣٦ -]   (١١٦/٢ - ١١٧ [(م ٥٣٤ - ٥٣٥، 
أن  على  العلم  أهل  أجمع  أبو بكر :  قال  الكتاب) :  (ومن  [م ٥٣٤]  [* ش] : 

أربعًا. يصّلي  أن  المقيمين  من  الجمعة  فاتته  من 
قوم  فقـال  الجمعـة؛  فاتتهـم  إذا  جماعـة  صالتهـم  فـي  واختلفـوا  [م ٥٣٥] 
الحسـن بن  وفعله  مسـعود،  عبد اهللا بن  عن  ذلك  ُروي  جماعة،   /٦٣/ يصّلـون 
إياس بن  قول  وهو  واألعمش.  أنا  فعلته  [ربما]  الثوري :  وقال  [وزر].  اهللا،  عبيد 
في  رغبة(١)  تكن  لم  إذا  ذلك  يكره  ال  الشافعي  وكان  وإسحاق.  وأحمد،  معاوية، 

اإلمام. خلف  الصالة 
واختلف  يجمعوا.  أن  والمرضى  والمسافرين  السـجن  ألهل  مالك  ورخص 
فذاذًا(٢).  يصّلون  قال :  عنه  القاسـم  ابن  فحكى  الجمعة؛  تفوتهم  القوم  فـي  قولـه 
فرادى.  صّلوا  شاؤوا  وإن  جمعوا،  شاؤوا  إن  إليهم  ذاك  قال :  أنه  عنه  آخر  وحكى 

جماعة. يصّلوا  أن  والنعمان  والثوري،  قالبة،  وأبو  البصري،  الحسن  وكره 
أولى. مسعود  ابن  قول  أبو بكر :  قال 

خلف  كان  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
صالتهم  وافقت  إذا  إنه  قولهم :  في  جماعة  فصلوا  لعذر،  الجمعة  عن  المتخلفين 
فصالتهم  اإلمام  صالة  بعد  كانت  وإن  اإلعادة،  فعليهم  اإلمام  صالة  قبـل  كانـت 
يصّلون  ال  إنه  قولهـم :  بعض  ومن  قيل.  إنه  ـ عنـدي ـ  ما  بعض  في  هـذا  تامـة، 
من  أو  عذر،  من  كان  الجمعة،  تلزم  حيث  صالتهم  تجوز  وال  حال،  على  جماعة 

عذر. غير 

إلخ.  ورخص..  األئمة،  وخلف  الصالة  عن  رغبته  يكن  لم  ..إذا  الشرع :  بيان  (١) في 
فرادى.  الشرع :  بيان  وفي  أفذاذًا.   : (١٠٩/٤) األوسط  وفي  اإلشراف.  في  (٢) هكذا 
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عذر  من  وتخلفهم  الجامعين،  صالة  في  االختالف  معنى  ثبت  إذا  أنه  ومعي 
صالتهم  ثبوت  فـي  االختالف  معنى  فيـه  يثبت  أن  ذلك  مـن  يوجب  معنـى  فـال 
ذلك  في  الفرق  وإنما  عنـدي،  الصالة  معنى  في  ذلك  في  فرق  ال  ألنـه  جماعـة؛ 
أنه  كما  عذر،  بغيـر  ترك  من  على  إثم  وال  عـذر،  بغير  ترك  من  على  اإلمـام  فـي 
أن  فرادى  أربعًا  صّلى  إذا  عذر  لغير  أو  بعذر  التارك  أن  االتفاق  معاني  في  يخرج 
الصالة،  معنى  الجامعين  يلحق  هذا  كان  كما  عليه،  إعادة  وال  ثبتت،  قـد  صالتـه 
الصالة،  ثبوت  في  واحد  معناهما  يخرج  الجماعة  معنـى  في  ـ عندي ـ  وكذلـك 

اإلثم(١). في  اختلفوا  وإن 

فـرض  وعليـه  الظهـر  يصّلـي  الرجـل  بـاب ٣٧ -]   (١١٧/٢ [(م ٥٣٦، 
الجمعة :

يصّلي  له  عذر  ال  فيمـن  واختلفوا  اإلشـراف :)  كتاب  [* ش] :/٩٣/(ومـن 
يقوالن :  والشـافعي  الثوري،  سـفيان  فكان  الجمعة؛  يوم  اإلمام  صالة  قبل  الظهر 
كان  إذا  بيته  في  صّلـى  الذي  الفرض  يعيد  ـ :  مرة  ـ  أحمد  وقـال  ظهـرًا.  يعيدهـا 
ما  اهللا  ويصنع  معهـم،  يصّلي  عتيبة(٢) :  الحكم بـن  وقال  الجمعة.  يؤخـر  اإلمـام 
الظهر.  انتقضت  الجمعة  يريد  خرج  ثم  الظهر  صّلى  إذا  النعمان :  وقال  يشـاء(٣). 
إذا  أبو ثور :  وقال  الجمعة.  في  يدخل  أن  إال  تنتقض  ال  ومحمد :  يعقوب،  وقال 

نافلة. له  وهي  اإلمام،  مع  صّلى  الجمعة  أدرك 
الظهر  صّلى  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
صالته  أن  معهم  فصّالهـا  الجمعة  صـالة  حضر  ثم  الجمعة،  تلـزم  حيـث  أربعـًا 

 .٦٣/١٥ - ٦٤ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
عيينة.  الشرع :  بيان  (٢) في 

يشاء.  ما  ذلك  يصنع   : (١١٠/٤) األوسط  (٣) في 
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ال  ممن  وغيره  هذا،  غير  معنى  يخرج  أعلم  وال  فضيلة،  له  الجمعة  وأن  األولى، 
األولى(١). صالته  تكون  أن  وأولى  أحرى  الجمعة  تلزمه 

ثم  الجمعة  بالجماعة  يفتتح  اإلمـام  بـاب ٣٨ -]   (١١٨/٢ - ١١٩ [(م ٥٣٧، 
عنه : يفترقون 

يفتتح  اإلمام  في  واختلفوا  أبو بكر :  قال  اإلشـراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 
رجلين  إال  ذهبوا  إذا  الثوري :  سـفيان  فقال  عنه؛  يفترقون  ثم  الجمعة،  بالجماعة 
راهويه :  إسحاق بن  وقال  أربعًا.  صّلى  واحد  رجل  معه  بقي  وإن  ركعتين،  صّلى 
صّلى  عنه  تفرقوا  إذا  أبو ثور :  وقال  ركعتين.  صّلى  رجالً  عشـر  اثنا  معه  بقي  إذا 
ولهم  له  وهي  الصالة،  في  دخل  قد  ألنه  واحد(٢)؛  إال  معه  يبق  لـم  وإن  الجمعـة 
حوله،  من  انفضـوا  ثم  بهم،  وكّبر  بأربعيـن  خطب  إذا  الشـافعي :  وقـال  جمعـة. 
والقول  أجزأته.  الجمعة  فصّلى  اثنان  معه  بقي  إن  أحدهما :  قوالن :   /٧٤/ ففيها 
وحين  يدخل  حيـن  رجالً  أربعون  معـه  يكون  حتـى  [بحـال]  يجزئـه  ال  الثانـي : 
رجل  إال  معه  يبق  لم  [وإن  الجمعة  يصلي  أنه  عنه  أبو ثور  وحكى  الصالة.  تكمل 
هو  كان  وإن  الثالث،  هو  كان  إذا  الجمعة]  يصّلي  أنه  عنه  البوطي  وحكى  واحد. 
ركعة  صّلى  [كان]  إن  ـ عندي ـ  ذلك  أشـبه  [المزني] :  وقال  يجزه.  لم  وآخر(٣) 
يركع  أن  قبل  عنه  الناس  نفر(٤)  إذا  النعمان :  وقال  أخرى.  صّلى  عنه  انفضـوا  ثـم 
على  بنى  وسـجد(٦)  ركع  ما  بعد  عنه  الناس  نفر(٥)  وإذا  الظهر،  يسـتقبل  ويسـجد 

 .٩٣/١٥ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
واحد.  رجل  إال  الشرع :  بيان  (٢) في 

وواحد.  الشرع :  بيان  (٣) في 
تفرق.  الشرع :  بيان  (٤) في 

تفرق.  وإن  الشرع :  بيان  (٥) في 
إلخ.  بنى..  سجدة  وسجد  الشرع :  وبيان   (١١٢/٤) األوسط  (٦) في 



á©ªédG ÜÉàc ``` 13∫hC’G AõédG
577

الناس  نفر(١)  ثم  معه  وهـم  الجمعة  افتتح  إذا  ومحمد :  يعقوب،  وقـال  الجمعـة. 
حاله. على  الجمعة  صّلى  وذهبوا 

اإلمام  كان  إذا  إنه  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
رجالن  إال  يحضـره  ولم  عنـه،  الناس  فتفـرق  الجمعة  تلـزم  حيـث  موضـع  فـي 
فيهم  وليس  عبيد  أو  نساء  أو  مسافرون  حضر  فإن  ركعتين،  الجمعة  صّلى  مقيمان 
بعض  في  أن  وأحسـب  الجمعة.  يصل  ولم  ركعات،  أربع  صّلى  مقيمون  أحرار 
الجمعة.  صّلى  حر  واحد  رجل  إال  يحضـره  لم  أو  معه  يبق  لم  ولو  إنـه  قولهـم : 
يتم  أنه  لي  يبن  لـم  يتمها  حتى  الجمعة  بـه  تقوم  من  معه  يكن  لم  مـا  أنـه  ومعـي 

به(٢). إال  الصالة  تقوم  ال  من  ذهب  إذا  الجمعة  صالة 

المصر : من  مكانين  في  الجمعة  باب ٣٩ -]   (١١٩/٢ [(م ٥٣٨، 
جمعة  ال  يقول :  كان  أنه  عمر  ابن  عن  روينا  أبو بكر :  قال  (ومنه) :  [* ش] : 
في  ترك  إمام  عن  مالك  وسـئل  اإلمام.  فيه  يصلي  الذي  األكبر  المسـجد  في  إال 
مالك :  فقال  بالقصبة،  فصّلى  خليفة  واسـتخلف  بمكانه،  فصّلى  المدينة،  أقصى 

القصبة(٣). ألهل  إال  الجمعة  أرى  ال 

تفرق.  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٧٤/١٥ - ٧٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

في  فيها  نزل  بلـد  إمام  عن  مالك،  وسـئل   : (١١٦/٤) األوسـط  وفي  اإلشـراف،  في  (٣) هكـذا 
فتكون  بهم،  فصلى  العصبة،  على  خليفة  واستخلف  الجمعة،  بمكانه  فصّلى  المدينة،  أقصى 
القصبة.  ألهل  إال  الجمعة  أرى  ال  مالـك :  فقال  واحد،  يوم  في  واحـدة  مدينة  فـي  جمعتـان 
مكانه  وصّلى  المدينة،  أقصى   /٦١/ في  صلى  اإلمام  عن  مالك  وُسـئل  الشـرع :  بيان  وفي 
قوٌل  وفيه  القصبة.  ألهل  إال  الجمعة  أرى  ال  مالك :  فقال  القصبة،  في  فصّلى  عينه،  له  خليفة 

إلخ.   .. ثانٍ : 
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قول  هذا  الجمعـة،  فهي  الـزوال  بعد  أوالً  جمـع  من  إن  ثالـٌث :  قـوٌل  وفيـه 
النعمان  عن  وحكي  أوالً.  جمع  من  يجمع  أن  االحتياط  إسحاق :  وقال  الشافعي. 
ذلك  أجاز  أنـه  يعقوب  عن  وحكي  مصـر.  في  مكانين  فـي  يجمع  ال  قـال :  أنـه 
له :  قيل  أنه  عطاء  عن  روينا  وقد  المدن(١).  سائر  في  ذلك  يجيز  أن  وأبى  ببغداد، 
فيه،  يجتمعون  مسـجد  قوم  لكل  قال :  األكبر،  المسـجد  يسـعهم  ال  البصرة  أهل 

األكبر. المسجد  في  التجميع  من  عنهم  ذلك  ويجزئ 
إال  جمعة  ال  إنه  أصحابنا :  قـول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـيعد :  قـال 
يكون  أن  إال  األكبر،  المسجد  في  واحدة  جمعة  إال  فيه  وليس  ممصر،  مصر  في 
ومقام  العدل،  اإلمام  عن  خارج  موضع  في  الممصر  المصر  في  األكبر  المسجد 
بعض  في  فإنه  الممصر،  المصر  في  األكبر  المسجد  حضرة  غير  في  العدل  اإلمام 
في  األكبر  المسـجد  وفي(٢)  مقامه،  حيث  اإلمام،  مع  الجمعة  تكون  إنه  قولهـم : 
إال  جمعتان  فيه  يجوز  المصر  إن  قولهم :  في  يخرج  أعلم  وال  الممصر.  المصـر 
واحد،  مصر  في  إمامان  يكون  ال  أنه  مذهبهم  صحيح  من  ألنه  الموضع؛  هذا  في 
اإلمام  ومع  التمصير،  بمعنى  واحد  موضع  في  إال  مصر  فـي  الجمعة  تكـون  وال 
حكاه  الذي  هذا  في  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  النحو  هذا  فعلى  لموضعـه، 

وذكره(٣).

الوقت : خروج  بعد  الجمعة  باب ٤٠ -]   (١٢٠/٢ [(م ٥٣٩، 
فدخل  الجمعة  فـي  كان  إذا  يقـول :  الشـافعي  كان  أبو بكـر :  قـال  [* ش] : 

أربعًا. ظهرًا  صّالها  العصر  وقت 

البلدان.  الشرع :  بيان  (١) في 
الموضع».  هذا  في  قوله : «...إال  بدليل  أثبتناه  ما  الصواب  أن  والظاهر  إلخ.  في..  أو  األصل :  (٢) في 

 .٦١/١٥ - ٦٢ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
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أربعًا. ظهرًا  صّالها  أراد  إن  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
العصر  وقت  فدخل(١)  الثانية  فـي  قعد  إذا  النعمان :  وقال  (ومنـه) :  [* ش] : 
تامة  صالتهم  ومحمد :  يعقوب،  وقال  ركعات.  أربع  الظهر  يسـتقبلوا  أن  فعليهم 

العصر. وقت  يدخل  أن  قبل  التشهد  قدر  قعد  قد]  كان  [إذا 
حتى  بالناس  يصلِّ  لم  إذا  مالـك :  صاحب  القاسـم  ابن  قال  ثانٍ،  قوٌل  وفيـه 
إذا  أحمد :  وقـال  الشـمس.  تغب  لم  ما  الجمعة  بهم  صّلى  العصـر  وقـت  دخـل 

صالته. تجزيه  العصر  وقت  ودخل  يسلِّم  أن  قبل  تشهد 
يتم  لم  مـا  إنه  أصحابنا :  قـول  معاني  فـي  يخرج  أنه  معـي  أبو سـعيد :  قـال 
ال  ألنه  أربعًا؛  يصّلـي  أنه  ـ  العصر  وقـت  دخل  حتى  يتشـهد  أن  وهـو  ـ  الصـالة 
معاني  في  يخرج  أنه  ومعي  الظهر.  اآلن  يبدل  وإنما  وقتها،  في  إال  جمعة  تكون 
ويتم  صّلى،  ما  على  يبني  أنه  العصر  وقت  دخل  حتى  يتمها  لم  [إن]  إنه  القول : 
أربعًا،  الظهر  يبتدئ  إنه  القول :  من  ـ عندي ـ  يخرج  ما  بعض  وفي  أربعًا،  الظهر 
التيسير  معنى  في  منها  صّلى  ما  أو  ثبتت،  قد  ألنها  صالته؛  على  يبني  أن  ويعجبني 

الظهر(٢). صالة  من 

المقصورة : في  الصالة  باب ٤١ -]   (١٢٠/٢ - ١٢١ [(م ٥٤٠، 
مالك  أنس بن  عن  روينا  أبو بكر :  قال  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  [* ش] : 
والقاسـم بن  البصري،  الحسـن  قول  وهو  المقصورة،  في  يصّلـي  [كان]  أنـه 
كان  أنه  عمر  ابن  عن  روينا  وقد  ونافع.  وسـالم،  الحسـين،  وعلي بن  محمد 
كره  وممن  المسـجد.  إلى  خرج  المقصورة]  فـي  [وهو  الصالة  حضـرت  إذا 

إلخ.  فعليهم..  الثانية  وقت  وجاء  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٦٠/١٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 
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وأحمد،  والشعبي،  محيريز(٢)،  وابن  قيس،  األحنف بن  المقصورة  في  ذلك(١) 
فيها. الصالة  تجزئ  قال :  إسحاق  أن  إال  وإسحاق، 

الجمعة  صالة  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  ـ عندي ـ  يخرج  أبو سعيد :  قال 
أنه  ومعي  الجمعة.  فيه  تجب  الذي  البلد  من  الجامع  المسـجد  في  إال  تكون  ال 
ذلك  كان  ذلك  منع  عارض  عرض  إن  أنه  إال  االختيار،  معنى  في  ذلك  يجوز  ال 
في  الجمعة  بثبـوت  ــنَّة  السُّ جـاءت  إنمـا  ألنـه  الجمعـة؛  عـن  ـ عنـدي ـ  عـذر 
في  الجمعة  صالة  اإلمام  واختار  معنا،  فيما  يطول  عذرًا  كان  إن  أنه  إال  المساجد، 
من  قول  أعجبني  العذر  لمعنى  داره  في  أو  له،  عرض  لما  الجامع  دون  مسـاجد 

الجمعة. تعطل  لئال  المعنى؛  هذا  على  ذلك  أجاز 
من  أو  المسـجد  في  كانت  إن  أنها  إال  المقصورة،  بمعنى  أراد  ما  أدري  وال 
بصالة  أحكام  من  أحكامها  يحكم  لم  إذا  فيها  الصالة  حكم  معي  كان  المسـجد 
فيها  صّلى  فمن  لصالة،  الدخـول  أحكامها  منعت  وإن  جائزة،  فالصـالة  اإلمـام، 

اإلمام(٣). بصالة  فيها  الصالة  يجوز  ال  أنه  فمعي  اإلمام  بصالة   /١٤/

المتصلة  الرحاب  في  الصالة  باب ٤٢ -]   (١٢١/٢ - ١٢٢ [(م ٥٤١ - ٥٤٢، 
اإلمام : بصالة  المسجد  فوق  والصالة  بالمسجد 

المتصلة  الرحـاب  في  الصـالة  فـي  واختلفـوا  (ومنـه) :  [م ٥٤١]  [* ش] : 
قال  كذلك  المسـجد،  في  يصل  لـم  لمن  جمعة  ال  طائفـة :  فقالـت  بالمسـجد؛ 
بصالة  المسـجد  خارج  الصالة  طائفة :  وقالـت  عباد(٤).  وقيس بـن  أبو هريـرة، 

الصالة.  الشرع :  بيان  (١) في 
إلخ.  وأحمد..  والشعبي،  سيرين،  وابن  مجبر  وابن  قيس  ..بن  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .١٤/١٥ - ١٥ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
عمار.  ..بن  الشرع :  بيان  (٤) في 
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النخعي.  وإبراهيم  المغيرة،  وعروة بن  مالك،  أنس بن  مذهب  هذا  جائزة.  اإلمام 
المسجد  خارج  [جائزة]  الصالة  يرون  البصري  والحسن  الزبير،  عروة بن  وكان 
رحاب  في  الصالة  في  ورخص  واألوزاعي.  مالك،  مذهب  وهو  اإلمام.  بصالة 
بالمسجد.  متصًال  كان  إذا  الشافعي  مذهب(١)  وهو  وإسـحاق،  أحمد،  المسـجد 
كان  فإن  يجزيه،  حائط :  اإلمام  وبين  وبينه  صّلى  رجل  في  الرأي  أصحاب  وقال 
ورخص  متصلة.  الصفوف  تكون  أن  إال  يجزه،  لم  فيه  الناس  يمر  طريق  بينهمـا 
جائزة،  الصالة  األخرى(٢) :  بإمام  السفينتين  إحدى  تأتم  السفينتين،  في  األوزاعي 
أبو ثور. قال  وبه  األخرى(٣).  إمام  إحديهما  إمام  كان  إذا  فرجة،  بينهما  كانت  وإن 

فكان  اإلمـام؛  بصالة  المسـجد  ظهر  فوق  الصـالة  فـي  واختلفـوا  [م ٥٤٢] 
الرأي،  وأصحاب  الشافعي،  قال  وبه  ذلك.  يفعالن  عبد اهللا  وسالم بن  أبو هريرة، 
أربعًا. ظهرًا  الجمعة  صالة  كانت  إذا  يعيد  مالك :  وقال  اإلمام.  أمام  يكن  لم  إذا 

أقول. أبي هريرة  بقول  أبو بكر :  قال 
أجاز  عمن  حكي  ما  نحو  تخرج  أصحابنا  قول  معاني  أن  معي  أبو سعيد :  قال 
من  المسـجد  في  يكن  لم  ولو  بالمسـجد،  متصـالً  كان  إذا  اإلمـام  بصـالة  الصـالة 
بينه  حال  إذا  إنـه  قولهم :  من  ـ عنـدي ـ  يخرج  أنه  إال  وغيرهـا،  المسـجد  رحـاب 
صالته  تجوز  ال  أنه  عنهم  يستره  المسجد  في  حائط  باإلمام  الصفوف  اتصال  وبين 
تتصل  أن  إال  ينظرهـم،  لـم  ولو  طريق،  وبينهـم  بينـه  حالـت  إن  وكذلـك  هنالـك، 
قولهم :  معنى  في  يخرج  أنه  فعندي  يصّلي،  من  فيها  يكون  أو  الطريق،  في  الصفوف 
البيت  ظهر  علـى  وأما  بالطريق،  الصفـوف  اتصلت  إذا  الطريـق  خلـف  يصّلـي  إنـه 

قول.  الشرع :  بيان  (١) في 
جائزة،  الصالة  أن  األخـرى  بإمام  السـفينتين  أهل  أحد  يؤم  السـفينتين،  ..في  الشـرع :  بيان  (٢) فـي 

إلخ.  كانت..  وإن 
األخرى.  إمام  أحدهما  كان  الشرع :  بيان  وفي  اإلشراف.  في  (٣) هكذا 
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أي  يعلى،  ال  اإلمام  إن  قولهم :  بعض  ففي  ذلك؛  معاني  في  يختلفون  أنهم  فعندي 
يصلي  ممن  أعلـى  ويكون  يعلوه،  وال  منـه،  أعلى  بصالته  يصّلـي  الـذي  يكـون  ال 
ثالثة  السترة  معنى  عنه  وعلوهم  عنهم  علوه  معنى  في   /١٥/ أن  وأحسب  بصالته، 
من  وقال  المعنى.  هذا  بحسب  يعلى  وال  يعلو  منهم :  قال  من  وقال  فصاعدًا.  أشبار 
خلفه  من  عال  إذا  قولهم :  معاني  بعض  في  أن  وأحسب  يعلو.  وال  يعلى  منهم :  قال 
إذا  كلهم،  صالتهم  جازت  بصالته  يصلِّي  ممن  غيره  معه  كان  وإن  يجز،  لم  وحده 

خلفه(١). من  ينظرون  أو  اإلمام،  إلى  ينظرون  خلفهم  الذين  كان 

الجمعة : في  القنوت  باب ٤٣ -]   (١٢٢/٢ [(م ٥٤٣، 
فممن  الجمعة؛  فـي  القنوت  في  واختلفوا  أبو بكر :  قـال  (ومنـه) :  [* ش] : 
شـعبة،  والمغيرة بن  بشـير،  والنعمان بن  أبي طالب،  علّي بن  فيها  يقنت  ال  كان 
والشـافعي،  الثـوري،  وسـفيان  ومالـك،  وقتـادة،  والزهـري،  عطـاء،  قـال  وبـه 

راهويه. وإسحاق بن 
كان  أنه  عبد العزيز  عمر بن  عن  وروينا  تقنت.  كانت  أمية  بنو  أحمـد :  وقـال 

يقنت.
بالدعاء  القنوت  إن  أصحابنا :  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
من  الواجبات  وال  المفروضـات،  الصلوات  فـي  يجـوز  وال  يعنيـه(٢)،  ال  كان  إن 
جمعة وال غيرها، وأما القنوت بالقيام فهو الزم في جميع الصلوات المفروضات 
والطاعة  القيام  فقنـوت  قنوت،  والطاعة  قنـوت،  بالصالة  القيام  فـإن  وبالطاعـة، 

فيها(٣). حدث  الدعاء  وقنوت  الصالة،  في  الزمات 

 .١٥/١٥ - ١٦ الشرع،  بيان  (١) الكندي : 
نقصًا.  بالعبارة  ولعل  األصل،  في  (٢) هكذا 
 .٢٦٧/١٩ الشريعة،  قاموس  (٣) السعدي : 
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الجمعة : بعد  الصالة  باب ٤٤ -]   (١٢٢/٢ - ١٢٣ [(م ٥٤٤، 
عن  األحاديث  جـاءت  أبو بكر :  قال  اإلشـراف :)  كتاب  (ومـن  [* ش] : 
بعدها  فليصـلِّ  الجمعة  بعـد(١)  مصليـًا  منكـم  كان  قال :  «مـن  أنـه  النبـي ملسو هيلع هللا ىلص 
إن  بالخيار  والمصّلي  ركعتين»،  الجمعة  بعد  يصّلي  «كان  أنه  وثبت  [أربعًا]»، 
بسالم(٢).  ركعتين  كل  بين  يفصل  أربعًا،  شاء  وإن  ركعتين،  بعدها  صّلى  شـاء 
وأصحاب  وإسحاق،  النخعي،  وإبراهيم  مسـعود،  ابن  فكان  فيه؛  اختلف  وقد 
بعدها  يصّلي  أن  وهـو :  ثانٍ،  قوٌل  وفيه  أربعًا.  بعدهـا  يصّلي  أن  يرون  الـرأي 
وأبي  عمر،  وابـن  أبي طالب،  علّي بـن  عن  ذلـك  روي  أربعًا،  ثـم  ركعتيـن، 
قال  وبـه  عبد الرحمـن،  وحميد بـن  وعطـاء،  ومجاهـد،  األشـعري،  موسـى 
قوٌل  وفيه  أربعـًا.  شـاء  وإن  ركعتين  [صّلى]  شـاء  إن  أحمد :  وقـال  الثـوري. 
[ذلك]  وروي  عمر،  ابـن  ذلك  فعل  ركعتين،  بعدها  يصّلي  أن  وهـو :  ثالـٌث، 

النخعي. عن 
يؤمر  إنه  أصحابنـا :  قول  معانـي  في  يخرج  أنـه  ـ عندي ـ  أبو سـعيد :  قـال 
ُسـنَّة.  إنهما  قيل :  ما  بعض  في  قيل  وقد  فيهما.  ويؤكد  بركعتيـن،   /٨٩/ بعدهـا 
يسـتحب  فال  الفعل،  من  فيهما  إجماع  شـبه  على  والناس(٣)  بهما.  مأمور  وقيل : 
لم  ما  أفضل،  فهو  الفضل  من  ذلك  بعـد  كان  وما  ظهر،  وال  جمعة  بعـد  تركهمـا 

وأولى(٤). منه  أفضل  هو  عما  به  يشتغل 

يوم.  الشرع :  بيان  (١) في 
بتسليم.  والمصنف :  الشرع  بيان  (٢) في 

يستحب  وال  فيهما،  إجماع  ال  ُسنَّة  على  كان  ما  الناس  بهما  مأمور  ..وقيل  المصنف :  كتاب  (٣) في 
إلخ.  ظهر..  وال  جمعة  بعد  تركهما 

 .٣٩٥/٥ - ٣٩٦ المصنف،  الكندي :   .٨٩/١٥ - ٩٠ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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الجمعة  كتـاب  مـن  مسـائل  بـاب ٤٥ -]   (١٢٣/٢ - ١٢٤ [(م ٥٤٥ - ٥٤٧، 
أم  الجمعة  أهي  يدري  وال  اإلمـام  صالة  في  الداخل  الجمعة.  في  العبـد  ((إمامـة 

الفجر)) : صالة  عليه  أن  تذكر  ثم  الجمعة  في  اإلمام  مع  دخل  من  الظهر. 
في  واختلفوا  أبو بكـر :  قـال  اإلشـراف :)  كتـاب  (ومـن  [م ٥٤٥]  [* ش] : 
تجزئ  الرأي  وأصحاب  ثور،  وأبي  الشافعي،  قول  ففي  الجمعة؛  في  العبد  إمامة 

الجمعة(١). وال  العيد  في  يؤم  ال  مالك :  وقال  خلفه.  الجمعة 
حسن. الشافعي  قول  أبو بكر :  قال 

إمامة  في  االختالف  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
إمامًا  يكون  ال  إنـه  قولهم :  من  االتفاق  معانـي  يخرج  وإنما  الصـالة،  في  العبـد 
ممن  الصالة  تثبت  ممن  أو  اإلمام،  بأمر  صّلى  فإذا  حاكمًا،  أي  منصوبـًا،  للنـاس 
الصالة،  في  االختالف  معاني  ثبت  فيها  ألمر  اإلمام  خلفه  ومن  اإلمام  مقام  يقوم 
ألنها  الصالة؛  أهل  من  كان  إذا  العبد،  بصالة  صالته  فسـاد  على  يدل  معنى  وال 
إن  اإلمام  بأمـر  إمامًا  الجمعـة  المسـافر  صّلى  لـو  إنه  قيل :  وقـد  عليـه.  فريضـة 
بأمر  صّلى  فإذا  اللزوم،  في  المسـافر  على  جمعة  ال  أنه  ثبت  وقد  تامة.  صالتهم 
الجماعة،  وال  الجمعة،  تلزمه  تكـن  لم  وإن  العبد،  كذلك  الصالة،  تمـت  اإلمـام 
فيما  به  يؤم  وال  إمامـًا،  كان  جماعة  أو  إمام  من  أمره  يثبـت  من  بأمر  صّلـى  فـإذا 

االختالف(٢). من  للخروج  غيره  وجد  إذا  يستقبل، 
في  يدخل  الرجل  في  واختلفوا  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  [م ٥٤٦]  [* ش] : 
الجمعة،  هي  فإذا  ركعتين  فصّلى  الظهر،  أم  الجمعة(٣)  أهي  َيْدِر  ولم  اإلمام،  صالة 

الجمعة.  في  العبد  يؤم  ال  الشرع :  بيان  (١) في 
 .٦١/١٥ الشرع،  بيان  (٢) الكندي : 

الجمعة.  صالة  َيْدِر  ولم  الشرع :  بيان  (٣) في 
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المأموم  عند(٢)  ذلك  يجزئ  وأصحابه :  النعمان،  قـول  ففي  الظهر(١)؛  هـي  إذا  أو 
ينويها. حتى  الشافعي  قول  في  ذلك  يجزئ  وال  اإلمام،  صالة  نوى  إذا 

عن  حكي  ما  معنى  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سعيد :  قال 
الصالة  من  يثبت  مما  اإلمام  صّلى  فما  اإلمام  بصالة  الصالة  عقد  إذا  إنه  النعمان : 
بعض  وفي  اإلمام.  بصالة  تامة  فصالته  فيه،  اتباعه  له  ويجوز  له،  تبع  هو  ويكون 
جمعة  نواها  وإن  تجـزه،  لم  الجمعة  اإلمـام  بصالة  ظهرًا  نواهـا  إن  إنـه  قولهـم : 
مقصر  وهو  أجزأه،  اإلمام  صالة  فوافق  نوى  وإن  تجزه،  لم  ظهرًا  اإلمـام  فصّلـى 

منه(٣). يوافق  ما  يدري  ال  بما  اإلمام  مع  يعتقد  أن  ذلك  في 
مع  يدخل  الرجل  في  واختلفوا  اإلشراف :)  كتاب  (ومن  [م ٥٤٧]  [* ش] : 
النعمان،  قول  ففي  الفجر؛  [صالة]  عليه  أن  يذكر  ثم  الجمعة،  صالة  فـي  اإلمـام 
وإال  أدركها،  إن  الجمعة  صالة  في  يدخل  ثم  الغداة،  فيصّلي  ينصرف  ويعقوب : 
فوت  خاف  إذا  الجمعة  يصّلـي  الحسـن :  ابن  قول  [وفي  أربعًا.  [ظهرًا]  صّالهـا 
يتم  الشـافعي :  قول  وفي  زفـر].  قال  وبه  ذكـر.  التي  الصالة  يقضـي  ثـم  وقتهـا، 

عليه. إعادة  وال  الفجر،  يصّلي  ثم  وقتها]،  فوت  خاف  [إذا  الجمعة 
من  حكي  ما  نحو  أصحابنا  قول  معاني  في  يخرج  أنه  معي  أبو سـعيد :  قال 
قد  التي  الصالة  أو  الجمعـة،  يتم  أن  قولهم :  معاني  أكثـر  في  ولعـل  االختـالف، 
وال  الفجر،  صّلى  أتمهـا  فإذا  فرادى،  أو  جماعـة  ظهرًا،  كانت  ولـو  فيها،  دخـل 

صّلى(٤). فيما   /٥٩/ عليه  إعادة 

الظهر.  هي  وإذا  الجمعة  أنها  على  ..ركعتين  الشرع :  بيان  (١) في 
عن.  الشرع :  بيان  (٢) في 

 .٩١/١٥ الشرع،  بيان  (٣) الكندي : 
 .٥٩/١٥ - ٦٠ الشرع،  بيان  (٤) الكندي : 
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٥تقـديــم
المحقق ٧مقدمة 
الكتاب ٧قصة 

النيسابوري المنذر  ابن  اإلمام  عن  ١٠نبذة 
الكدمي سعيد  أبي  اإلمام  عن  ١١نبذة 
للكدمي الزيادات  كتاب  ١٣نسبة 

الكتاب ١٦تسمية 
المفقودة النصوص  منها  جمعت  التي  الموسوعية  ١٨المصادر 

المعتمدة المخطوطات  ٢٠وصف 
المعتمدة المخطوطات  على  ٢٧مالحظات 

المعتمدة للمخطوطات  واألخيرة  األولى  الصفحات  ٢٩صور 
الكتاب هذا  في  ومنهجيته  المحقق  ٤٢عمل 

المخطوط القسم  يخص  ٤٣فيما 
التحقيق مقدمة  ٤٩خاتمة 
المستعملة ٥١الرموز 
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وجوب  على  تـدل  التي  األحـداث  أبواب  جمـاع  باب ٢ -  الطهـارة.  فـرض  بـاب ١ - 
المأخوذ  االغتسال  وجوب  باب ٣ -  األمة.  علماء  واتفاق  ـنَّة  والسُّ الكتاب  من  الطهارة 
يوجب  ما  بـاب ٥ -  المحيض.  مـن  االغتسـال  وجوب  باب ٤ -  الكتاب.  مـن  فرضـه 

(م ١ - ٥) الكتاب.  ظاهر  من  مأخوذًا  علمته  مما  الوضوء 

٥٣

وهو  منـه  الطهارة  وجـوب  علـى  العلم  أهـل  أجمـع  الـذي  الثالـث  الوجـه  بـاب ٦ - 
وراء  من  الزوجة  مس  باب ٧ -  فيه.  يجب  التي  الطهارة  كيفية  في  واختلفوا  المالمسة، 

م ١١) ـ  (م ٦  الثوب 

٥٣
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االغتسـال  وجوب  باب ٨ -  الطهارة :  وجوب  على  تدل  التي  األحداث  أبـواب  جمـاع 
من  الوضوء  باب ١٠ -  البـول.  من  الوضوء  باب ٩ -  إنزال.  غيـر  من  الختانين  بالتقـاء 
اإلبل.  لحـوم  من  الوضوء  بـاب ١٢ -  الريـح.  بخـروج  الوضـوء  بـاب ١١ -  المـذي. 
اتفاق  من  مأخوذ  وجوبها  معرفة  التي  الطهارة  باب ١٤ -  النوم.  من  الوضوء  باب ١٣ - 
طهارة.  ينقـض  ال  أنـه  علـى  الجسـد  مـن  الخـارج  النوعيـن  أحـد  بـاب ١٥ -  األمـة. 
به  من  على  يجـب  فيما  العلم  أهـل  اختـالف  بـاب ١٧ -  االسـتحاضة.  دم  بـاب ١٦ - 

(م ١٢ - ٢٣) الطهارة.  من  البول  سلس 

٥٥

على  يجب  مـا  باب ١٩ -  الراعف.  علـى  يجب  فيما  العلم  أهـل  اختـالف  بـاب ١٨ - 
القرح  وماء  والصديد  القيح  في  العلم  أهل  اختالف  باب ٢٠ -  الطهارة.  من  المحتجم 

م ٢٨) ـ  (م ٢٤ 

٥٥

سـائر  من  ((والوضوء  القلس  من  الوضوء  بـاب ٢٢ -  القيء.  من  الوضـوء  بـاب ٢١ - 
الدود  بـاب ٢٣ -  وكثيرها)).  قليلها  والريـح،  والغائط  والمذي  البـول  مثل  األحـداث 

م ٣٣) ـ  (م ٢٩  المرء  دبر  من  يخرج 

٦٢

الكف.  بظهر  أو  بالسـاعد  الذكر  مس  باب ٢٥ -  الذكـر.  مس  من  الوضـوء  بـاب ٢٤ - 
ذكر  مس  بـاب ٢٧ -  َفْرجها.  يمـس  الزوج  أو  زوجهـا  َفـْرج  تمس  المـرأة  بـاب ٢٦ - 

(م ٣٤ - ٤٤) الدبر.  مس  باب ٢٩ -  األنثيين.  مس  باب ٢٨ -  وغيره.  الصبي 

٦٧

(م ٤٥ - ٤٦) النار  مست  مما  الوضوء  ٦٧باب ٣٠ - 
(م ٤٧ - ٤٩) الصالة  في  الضحك  من  الوضوء  ٧٠باب ٣١ - 

(م ٥٠ - ٥١) المسلم  وأذى  والغيبة  الكذب  من  الوضوء  ٧٣باب ٣٢ - 
ذبيحة))  ذبح  ثم  توضأ  ((رجل  مسـألة  والرفغين.  اإلبطين  مس  من  الوضوء  باب ٣٣ - 

(م ٥٢ - ٥٣)
٧٥

(م ٥٤) اإلسالم  إلى  رجع  ثم  ارتد  من  ٧٧باب ٣٤ - 
(م ٥٥) والشعر  الشارب  وأخذ  األظفار  قص  من  الوضوء  ٧٧باب ٣٥ - 

(م ٥٦) الغضب.  من  الوضوء  ٧٩باب ٣٦ - 
(م ٥٧) الحدث  في  يشك  المتطهر  ٧٩باب ٣٧ - 

وينزع  الشـيطان  وسـاوس  به  ليدفع  الوضوء  بعـد  الفرج  نضـح  اسـتحباب  بـاب ٣٨ - 
(م ٥٨ - ٥٩) به.  الشك 

٨٠
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(م ٦٠) البحر  بماء  الوضوء  في  العلم  أهل  اختالف  ٨١باب ١ - 
(م ٦١ - ٦٢) الحميم  بالماء  الوضوء  ٨٢باب ٢ - 

(م ٦٣ - ٦٥) بالنيبيذ  الوضوء  ٨٣باب ٣ - 
(م ٦٦) ذلك  وغير  والشراب  الطعام  من  الحالل  يخالطه  الماء  ٨٦باب ٤ - 

(م ٦٧) اآلجن  بالماء  الوضوء  ٨٧باب ٥ - 
(م ٦٨ - ٧١) النجاسة  يخالطه  القليل  الماء  ٨٨باب ٦ - 

(م ٧٢ - ٧٣) النجاسة  فيها  تقع  البئر  ٩٣باب ٧ - 
(م ٧٤) الصالة  بعد  إال  المصلي  به  يعلم  ال  النجس  بالماء  الوضوء  ٩٤باب ٨ - 

(م ٧٥) النجس  بالماء  عجن  الذي  العجين  ٩٦باب ٩ - 
(م ٧٦) ذلك  يشكل  ثم  نجاسة  أحدهما  في  يسقط  اإلنائين  ٩٨باب ١٠ - 

(م ٧٧) سائلة  له  نفس  ال  مما  أشبهها  وما  الهوام  من  الماء  ينجس  ال  ما  ٩٩باب ١١ - 
ذلك  وغير  والسـرطان  السـمك  مثل  فيه  الماء  مسـاكنها  التي  الدواب  موت  باب ١٢ - 

(م ٧٨)
١٠٠

(م ٧٩) بالوعة.  جنبها  إلى  يكون  البئر  ١٠١باب ١٣ - 
واالغتسـال  الوضوء  في  المسـتعمل  بالماء  الطهارة  في  العلم  أهل  اختالف  باب ١٤ - 

(م ٨٠)
١٠١

(م ٨١) مستعمالً)).  الماء  ذلك  يكون  هل  حدث  غير  من  توضأ  ((من  ١٠٢مسألة 
ال  الماء  في  يده  الجنب  إدخال  أن  على  والدليل  الجنب  عن  النجاسـة  نفي  باب ١٥ - 
صاحبه  طهـور  بفضل  والمـرأة  الرجل  مـن  واحد  كل  تطهر  بـاب ١٦ -  المـاء.  يفسـد 

(م ٨٢)

١٠٣

(م ٨٣) والجنب  الحائض  بسؤر  الوضوء  ١٠٤باب ١٧ - 
(م ٨٤ - ٨٥) الهر  سؤر  ١٠٥باب ١٨ - 

(م ٨٦ - ٨٧) الكلب  سؤر  ١٠٦باب ١٩ - 
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(م ٨٨ - ٩١) الدواب  من  لحمه  يؤكل  ال  وما  والبغل  الحمار  سؤر  ١٠٨باب ٢٠ - 
(م ٩٢ - ٩٣) المشرك  ماء  فضل  ١١٠باب ٢١ - 

الشراب  عن  النهي  باب ٢٣ -  ذلك.  وغير  والنحاس  الصفر  آنية  في  الوضوء  باب ٢٢ - 
(م ٩٤ - ٩٦) للوضوء  الماء  تغطية  باب ٢٤ -  والفضة.  الذهب  آنية  في 

١١١
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البول.  عند  الناس  عن  التباعد  ترك  باب ٢ -  الناس.  عن  الغائط  أراد  من  تباعد  باب ١ - 
الخالء.  دخول  عند  القول  باب ٤ -  والغائط.  البول  عند  الناس  عن  االسـتتار  باب ٣ - 

(م ٩٧ - ١٠٠) والبول  بالغائط  واستدبارها  القبلة  استقبال  عن  النهي  باب ٥ - 

١١٣

المواضع  باب ٧ -  منـه.  البائل  على  يتقطر  لئـال  سـهالً  مكانًا  للبول  االرتياد  بـاب ٦ - 
الجحر.  فـي  البول  عـن  النهي  بـاب ٨ -  فيها.  والغائـط  البول  عـن  النـاس  نهـي  التـي 
اآلنية.  فـي  البول  في  الرخصـة  بـاب ١٠ -  المغتسـل.  في  البول  عـن  النهـي  بـاب ٩ - 

(م ١٠١)

١١٦

(م ١٠٢) قائمًا  البول  في  العلم  أهل  اختالف  ١١٦باب ١١ - 
عن  والنهي  الخـالء  علـى  القعود  صفـة  بـاب ١٣ -  باليميـن.  الذكـر  مـس  بـاب ١٢ - 

(م ١٠٣) عليه.  الحديث 
١١٧

(م ١٠٤) الخالء  على  اهللا  ذكر  عن  النهي  ١١٧باب ١٤ - 
البول.  من  االسـتبراء  باب ١٦ -   .8 اهللا  ذكر  فيـه  بالخاتم  الخالء  دخـول  بـاب ١٥ - 

(م ١٠٥ - ١٠٦)
١١٨

باب ١٩ -  البـول.  مـن  االسـتنجاء  باب ١٨ -  االسـتنجاء.  أبـواب  جمـاع  بـاب ١٧ - 
أوجه.  ثالثـة  له  واحـد  بحجـر  اسـتنجى  مـن  بـاب ٢٠ -  الحجـارة.  بغيـر  االسـتنجاء 
وفضله.  بالماء  االسـتنجاء  باب ٢٢ -  بها.  االسـتنجاء  عن  المنهي  األشـياء  باب ٢١ - 

(م ١٠٧ - ١١٤) بالماء  االستنجاء  فضل  على  دّل  خبر  باب ٢٣ - 

١١٩

من  الخروج  عند  القول  باب ٢٥ -  االسـتنجاء.  بعد  باألرض  اليدين  مسـح  باب ٢٤ - 
من  بأقل  واالغتسال  الوضوء  إباحة  باب ٢٧ -  للطهور.  الماء  مقدار  باب ٢٦ -  الخالء. 
باب ٢٨ -  المشكلة.  النصوص  الملحق،  انظر؛  ذلك  من  وأكثر  والصاع  الماء  من  المد 
في  الترغيب  بـاب ٢٩ -  السـواك :  أبواب  جماع  الوضـوء.  في  بغيـره  الرجـل  اسـتعانة 
(م ١١٥ - ١٢٠) فيها.  يتسوك  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  كان  التي  األوقات  باب ٣٠ -  وفضله.  السواك 

١٢٥
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(م ١٢١) الوضوء  عند  التسمية  ١٢٧باب ١ - 
(م ١٢٢ - ١٢٣) والتيمم  والوضوء  واالغتسال  الطهارات  في  النية  إيجاب  ١٢٨باب ٢ - 

باب ٤ -  النوم.  من  االنتباه  عند  غسـلها  قبل  اإلناء  في  اليد  إدخال  عن  النهي  باب ٣ - 
وثالث  ومرتين  واحـدة  مرة  الكفين  غسـل  باب ٥ -  الوضوء.  ابتـدأ  إذا  الكفيـن  غسـل 
مرات في ابتداء الوضوء. باب ٦ - صفة غسل اليدين في ابتداء الوضوء (م ١٢٤ - ١٢٦)

١٣١

حال  في  إال  االستنشاق  في  المبالغة  باب ٨ -  واالستنشاق.  بالمضمضة  األمر  باب ٧ - 
مرات  ثالث  أو  مرتين  أو  مرة  واحدة  بغرفة  واالستنشـاق  المضمضة  باب ٩ -  الصوم. 

(م ١٢٧)

١٣٣

(م ١٢٨) الوضوء.  في  الماقين  مسح  ١٣٥باب ١٠ - 
(م ١٢٩) الوجه  غسل  من  اللحية  تخليل  ١٣٥باب ١١ - 

(م ١٣٠ - ١٣١) الوضوء  في  بالميامن  البدء  ١٣٦باب ١٢ - 
(م ١٣٢) الوضوء  في  الخاتم  تحريك  ١٣٧باب ١٣ - 

(م ١٣٣) الذراعين  مع  المرفقين  غسل  في  العلم  أهل  اختالف  ١٣٨باب ١٤ - 
(م ١٣٤ - ١٣٥) الرأس  لمسح  الماء  أخذ  تجديد  ١٣٩باب ١٥ - 

(م ١٣٦ - ١٣٩) الرأس  مسح  عدد  باب ١٧ -  الرأس.  مسح  صفة  ١٤٠باب ١٦ - 
مع  األذنين  مسـح  صفة  باب ١٩ -  الرأس.  مسـح  في  األذنين  على  المسـح  باب ١٨ - 
فيمن  العلم  أهل  اختـالف  باب ٢١ -  لألذنين.  المـاء  أخذ  تجديد  بـاب ٢٠ -  الـرأس. 

(م ١٤٠ - ١٤٣) أذنيه  مسح  ترك 

١٤٣

الرجليـن].  علـى  المسـح  ونفـي  األعقـاب  مـع  األقـدام  غسـل  وجـوب  بـاب ٢٢ - 
(٢١٦/١ - ٢١٧)

١٤٦

في  العلم  أهل  اختالف  باب ٢٤ -  رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص.  وضوء  عدد  في  األخبار  باب ٢٣ - 
ثالثـًا  ثالثـًا  الوضـوء  فـي  الترغيـب  علـى  الـدال  الخبـر  بـاب ٢٥ -  الوضـوء.  عـدد 

(م ١٤٤ - ١٤٦)

١٤٦

(م ١٤٧ - ١٤٩)  .﴾/ ﴿ قوله :  قراءة  في  العلم  أهل  اختالف  ١٤٨باب ٢٦ - 
(م ١٥٠) والغسل  الوضوء  بعد  بالمنديل  التمسح  في  العلم  أهل  اختالف  ١٤٩باب ٢٧ - 
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(م ١٥١) والغسل  الوضوء  تفريق  ١٥١باب ٢٨ - 
(م ١٥٢ - ١٥٤) الوضوء  في  البعض  على  بعضها  األعضاء  تقديم  ١٥٣باب ٢٩ - 
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١٥٧(م ١٥٥)
(م ١٥٦) الخفين  على  فيها  يمسح  أن  والمسافر  للمقيم  التي  المدة  ١٥٩باب ١ - 

(م ١٥٧) المسح  أو  الغسل  من  المستحب  ١٦٢باب ٢ - 
الوقت  باب ٤ -  المسح.  له  أبيح  الحالة  تلك  على  خفيه  لبس  من  التي  الطهارة  باب ٣ - 
من  باب ٥ -  عليهما.  المسـح  له  أبيح  الذي  وقت  إلى  الخفين  البس  به  يسـتحب  الذي 
مسح  فيه  يمسـح  الذي  السـفر  حد  باب ٦ -  أقام.  ثم  مسـافرًا  أو  سـافر  ثم  مقيمًا  مسـح 
المتخرق.  الخف  على  المسح  باب ٨ -  الصغير.  الخف  على  المسح  باب ٧ -  المسافر. 
وباطنهما.  الخفين  ظاهـر  على  المسـح  باب ١٠ -  الجرموقين.  على  المسـح  بـاب ٩ - 
باب ١٣ -  الخفين.  على  المسح  عدد  باب ١٢ -  الخفين.  على  المسح  صفة  باب ١١ - 
بعد  الخفين  خلع  باب ١٥ -  المطر.  بلل  يصيبه  الخف  باب ١٤ -  المسح.  من  يجزي  ما 
موضعها  من  بعضها  أو  قدمه  زالت  ثم  خفيه  على  مسح  من  باب ١٦ -  عليهما.  المسح 
على  المسـح  باب ١٨ -  المسـح.  بعد  خفيه  أحد  الرجل  خلع  باب ١٧ -  السـاق.  إلى 
فيه.  العلـم  أهـل  واختـالف  العمامـة  علـى  المسـح  بـاب ١٩ -  والنعليـن.  الجوربيـن 

(م ١٥٨ - ١٨٢)

١٦٣
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األرض  تعالى  اهللا  تصيـيـر  بـاب ٢ -  التيمم.  نـزول  بـدء  بـاب ١ -   (٢٥٥/١ - ٢٥٦)]
محمد ملسو هيلع هللا ىلص]. ألمة  طهورًا 

١٦٥

(م ١٨٣) الماء  يجد  ال  الذي  المسافر  للجنب  التيمم  إثبات  ١٦٥باب ٣ - 
(م ١٨٤) ماء  لهم  ليس  الذين  البادية  وأهل  الماء،  يجد  ال  الذي  المسافر  جماع  ١٦٧باب ٤ - 

(م ١٨٥ - ١٨٦) يتيمم  أن  له  الذي  المريض  ١٦٨باب ٥ - 
(م ١٨٧) والعصائب  الجبائر  على  المسح  ١٧١باب ٦ - 

نفسه  على  الخائف  المسافر  باب ٨ -  البرد.  نفسه  على  خشي  إذا  الجنب  تيمم  باب ٧ - 
(م ١٨٨ - ١٨٩) الماء  من  معه  بما  اغتسل  إن  العطش 

١٧٢
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اشـتغل  أو  الماء  إلى  صـار  إن  الوقـت  ذهاب  يخـاف  الـذي  الحاضـر  تيمـم  بـاب ٩ - 
(م ١٩٠) باالغتسال 

١٧٤

(م ١٩١) به  يتوضأ  ما  قدر  إال  الماء  من  يجد  ال  المسافر  الجنب  ١٧٥باب ١٠ - 
(م ١٩٢) يتيمم  أن  سافر  لمن  يجوز  الذي  السفر  ١٧٧باب ١١ - 

(م ١٩٣) الماء  طلب  حد  ١٧٨باب ١٢ - 
(م ١٩٤) للتيمم.  النية  ١٨٠باب ١٣ - 

(م ١٩٥ - ١٩٦) الصعيد  ١٨٠باب ١٤ - 
(م ١٩٧) السبخة  بتراب  التيمم  ١٨١باب ١٥ - 

(م ١٩٨) والرمل  بالحصى  التيمم  ١٨٢باب ١٦ - 
(م ١٩٩) النجس  بالتراب  التيمم  ١٨٤باب ١٧ - 

(م ٢٠٠) واألمطار.  األندية  من  التراب  احتيال  ١٨٥باب ١٨ - 
(م ٢٠١) الثلج.  على  التيمم  ١٨٥باب ١٩ - 

(م ٢٠٢) مائها.  إلى  السبيل  يوجد  ال  البئر  ١٨٥باب ٢٠ - 
(م ٢٠٣) بالثمن  إال  إليه  السبيل  يوجد  ال  الماء  ١٨٥باب ٢١ - 

(م ٢٠٤) صعيدًا  وال  ماء  يجد  ال  من  ١٨٧باب ٢٢ - 
(م ٢٠٥) التيمم  صفة  ١٨٨باب ٢٣ - 

(م ٢٠٦) التيمم  عند  التراب  من  الكفين  نفخ  ١٩٠باب ٢٤ - 
(م ٢٠٧) غبار  يصبه  لم  شيء  وجهه  من  عليه  يبقى  المتيمم  ١٩١باب ٢٥ - 

(م ٢٠٨) فيه  العلم  أهل  واختالف  صالة  لكل  التيمم  ١٩٢باب ٢٦ - 
(م ٢٠٩) والشكر  القرآن  ولسجود  النافلة  للصالة  التيمم  ١٩٣باب ٢٧ - 
(م ٢١٠) وبعدها  المكتوبات  قبل  النوافل  يصلي  المتيمم  ١٩٤باب ٢٨ - 

(م ٢١١ - ٢١٢) الوقت  أول  في  المسافر  تيمم  ١٩٥باب ٢٩ - 
(م ٢١٣ - ٢١٤) الوقت  خروج  قبل  الماء  وجد  ثم  وصلى  تيمم  إذا  ١٩٦باب ٣٠ - 

(م ٢١٥ - ٢١٦) الصالة  في  يدخل  أن  بعد  الماء  يجد  المتيمم  ١٩٧باب ٣١ - 



596
…QƒHÉ°ù«ædG QòæªdG øH’ ±Gô°TE’G ÜÉàc ≈∏Y »eó oμdG ó«©°S »HCG äGOÉjR

(م ٢١٧ - ٢١٨) للمتوضئين  المتيمم  إمامة  ١٩٨باب ٣٢ - 
علم  ثم  وصلى،  الوضوء  به  يريد  فتيمم  بها  يعلم  فلم  الجنابة  تصيبه  الرجل  باب ٣٣ - 

(م ٢١٩) ذلك  بعد  بالجنابة 
١٩٩

(م ٢٢٠) الجنازة  على  الصالة  تفوته  أن  خشي  من  المتيمم  ٢٠٠باب ٣٤ - 
(م ٢٢١) الصالة  بعد  الماء  تذكر  ثم  وتيمم  معه  ماء  نسي  من  ٢٠١باب ٣٥ - 

(م ٢٢٢ - ٢٢٣) بالماء  يمر  المتيمم  ٢٠٢باب ٣٦ - 
اإلسالم.  إلى  رجع  ثم  ارتد  ثم  توضأ  أو  تيمم  ((من  التيمم  باب  من  مسائل  باب ٣٧ - 
أو  نجاسته  لغسل  يجزيه  ال  قليل  ماء  معه  كان  من  يسلم.  ثم  يتيمم  أو  يغتسل  النصراني 
معه))  ماء  وال  نجاسة  بدنه  على  كان  من  ذلك.  أشبه  وما  ووضوئه  جنابته  أو  ثيابه  لغسل 

(م ٢٢٤ - ٢٢٨)

٢٠٣
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منه  المرأة  مس  ما  غسل  وإيجاب  ينزل  لم  إذا  جامع  عمن  االغتسـال  إسـقاط  باب ١ - 
(م ٢٢٩ - ٢٣٠)

٢٠٧

(م ٢٣١) االحتالم  من  الغسل  إيجاب  ٢٠٩باب ٢ - 
(م ٢٣٢ - ٢٣٣) احتالمًا  يتذكر  وال  بلالً  فيجد  ينتبه  النائم  ٢١٠باب ٣ - 

من  يخرج  والمرأة  فرجها.  في  مائه  من  فيدخل  الَفْرج  دون  المرأة  يأتي  ((الرجل  مسألة 
(م ٢٣٤ - ٢٣٥) االغتسال))  بعد  الرجل  ماء  فرجها 

٢١٢

(م ٢٣٦) النوم  أراد  إذا  الجنب  وضوء  ٢١٣باب ٤ - 
(م ٢٣٧) والشرب  األكل  أراد  إذا  الجنب  وضوء  ٢١٥باب ٥ - 

(م ٢٣٨) واحد  غسل  في  أزواجه  الرجل  وطء  إباحة  ٢١٧باب ٦ - 
(م ٢٣٩) القرآن  والحائض  الجنب  قراءة  ٢١٨باب ٧ - 

(م ٢٤٠ - ٢٤١) والدراهم  والدنانير  المصحف  والحائض  الجنب  مس  ٢٢٠باب ٨ - 
(م ٢٤٢) تغتسل  أن  قبل  تحيض  ثم  تجنب  المرأة  ٢٢٣باب ٩ - 

(م ٢٤٣) المسجد  والحائض  الجنب  دخول  ٢٢٥باب ١٠ - 
(م ٢٤٤) بدنه  على  يديه  يمر  وال  الماء  في  يغتمس  الجنب  ٢٢٧باب ١١ - 
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(م ٢٤٥) غسله  ظهراني  بين  يحدث  الجنب  ٢٢٩باب ١٢ - 
(م ٢٤٦) الغسل  بعد  المني  منه  يخرج  الجنب  ٢٢٩باب ١٣ - 

(م ٢٤٧) المسلم  تحت  تكون  النصرانية  ٢٣١باب ١٤ - 
ارتداده))  قبـل  توضأ  كان  وقـد  اإلسـالم  عن  ارتد  ((ومـن  يسـلم.  الكافـر  بـاب ١٥ - 

(م ٢٤٨ - ٢٥٠)
٢٣٢

الجنابة من  االغتسال  آداب  أبواب  ٢٣٤جماع 
إباحة  باب ٢٧ -  م ١١٧،  انظر:  منه :  وأكثر  الصاع  من  بأقل  االغتسال  إباحة  باب ١٦ - 
وانظر:   .() ذلـك  من  وأكثـر  والصاع  المـاء  مـن  المد  مـن  بأقـل  واالغتسـال  الوضـوء 

(م ٢٥١) المشكلة.  النصوص  الملحق : 

٢٣٤

بمئزر.  إال  الحمـام  دخول  عن  النهي  بـاب ١٨ -  االغتسـال.  عند  االسـتتار  باب ١٧ - 
(م ٢٥٢) علة.  من  إال  الحمامات  النساء  دخول  كراهية  باب ١٩ - 

٢٣٤

(م ٢٥٣) الحمام  في  القراءة  ٢٣٤باب ٢٠ - 
على  الماء  الجنب  يصـب  ما  عدد  باب ٢٢ -  الجنابة.  مـن  االغتسـال  صفة  بـاب ٢١ - 
باب ٢٤ -  الـرأس.  غسـل  صفة  باب ٢٣ -  شـعره.  أصول  الماء  يشـرب  بعدمـا  رأسـه 
االغتسـال.  من  الفراغ  بعد  القدمين  غسـل  باب ٢٥ -  وبعده.  االغتسـال  قبل  الوضـوء 

(م ٢٥٤ - ٢٥٥) الحيض.  من  المرأة  اغتسال  صفة  باب ٢٦ - 

٢٣٦

(م ٢٥٦) رأسها  ضفرت  التي  اغتسال  ٢٣٦باب ٢٧ - 
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(م ٢٥٧) تطهيرها  وإيجاب  والثياب  األبدان  عن  النجاسة  إزالة  أبواب  جماع  ٢٣٩باب ١ - 
(م ٢٥٨ - ٢٥٩) منه  البدن  تطهير  وإيجاب  منه  والتنزه  البول  نجاسة  إثبات  ٢٤٠باب ٢ - 

(م ٢٦٠ - ٢٦١) المذي  يصيبه  والثوب  البدن  غسل  إيجاب  ٢٤٢باب ٣ - 
(م ٢٦٢) يطعم  أن  قبل  الغالم  بول  من  الثياب  تطهير  ٢٤٤باب ٤ - 

(م ٢٦٣) مكانه  ويخفى  الثوب  يصيب  ذلك  وغير  والمذي  البول  من  النجاسة  ٢٤٧باب ٥ - 
(م ٢٦٤) فيه  الصالة  أراد  إذا  الدم  من  الثوب  تطهير  وجوب  ٢٤٨باب ٦ - 

(م ٢٦٥) الثوب  في  أثره  فيبقى  يغسل  الدم  ٢٤٩باب ٧ - 
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الدم. من  البدن  تطهير  ٢٥٠باب ٨ - 
(م ٢٦٦ - ٢٦٧) والذباب  البراغيث  دم  ٢٥٠باب ٩ - 

الصالة  إعادة  منـه  يجب  الذي  الـدم  من  المقدار  فـي  العلم  أهل  اختـالف  بـاب ١٠ - 
(م ٢٦٨ - ٢٦٩)

٢٥٢

(م ٢٧٠) الثوب  يصيب  المني  في  العلم  أهل  اختالف  ٢٥٦باب ١١ - 
(م ٢٧١) مكانه  ويخفى  المني  يصيبه  الذي  الثوب  ٢٥٨باب ١٢ - 

(م ٢٧٢) الصالة  بعد  به  يعلم  ثم  النجس  الثوب  في  يصلي  المرء  ٢٥٩باب ١٣ - 
(م ٢٧٣ - ٢٧٧) الباب  هذا  من  مسائل  ٢٦١باب ١٤ - 

(م ٢٧٨) النجاسات  من  والنعال  الخفاف  تطهير  ٢٦٤باب ١٥ - 
(م ٢٧٩) القذرة  األرض  في  يمشي  المتطهر  ٢٦٦باب ١٦ - 
(م ٢٨٠ - ٢٨١) المشركين  ثياب  في  الصالة  ٢٦٧باب ١٧ - 

(م ٢٨٢ - ٢٨٣) البول  من  األرض  تطهير  ٢٦٩باب ١٨ - 
(م ٢٨٤ - ٢٨٦) والحائض  الجنب  عرق  ٢٧٠باب ١٩ - 

فيها  الصالة  عن  المنهي  والمواضع  عليها  الصالة  تجوز  التي  المواضع  أبواب  ٢٧٣جماع 
باب ٢١ -  وطهور.  مسجد  كلها  األرض  أن  على  ظاهرها  يدل  التي  األخبار  باب ٢٠ - 

(م ٢٨٧) والحمام  المقبرة  في  الصالة  وعن  مساجد  القبور  اتخاذ  عن  النهي 
٢٧٣

الغنم.  مرابـض  في  الصالة  وإباحـة  اإلبل  معاطـن  في  الصـالة  عن  النهـي  بـاب ٢٢ - 
(م ٢٨٨ - ٢٩٤) بساط  عليها  يبسط  النجسة  األرض  باب ٢٣ - 

٢٧٦

(م ٢٩٥ - ٢٩٦) والكنائس  البَِيع  في  الصالة  ٢٧٩باب ٢٤ - 
والنجـس  منهـا  الطاهـر  واألرواث  األبـوال  فـي  العلـم  أهـل  اختـالف  بـاب ٢٥ - 

(م ٢٩٧ - ٢٩٩)
٢٨١
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(م ٣٠٠ - ٣٠١) الحائض  عن  الصالة  فرض  إسقاط  ٢٨٧باب ١ - 
من  والشـرب  مؤاكلتها  يجوز  وأنه  بنجـس  ليسـت  الحائض  أن  على  الدليـل  بـاب ٢ - 

(م ٣٠٢) سؤرها. 
٢٨٨
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(م ٣٠٣) معها  والنوم  الحائض  مباشرة  ٢٨٨باب ٣ - 
(م ٣٠٤) حائضًا  زوجته  أتى  من  كفارة  ٢٩٠باب ٤ - 

(م ٣٠٥) االغتسال  قبل  تطهر  أن  بعد  زوجته  الرجل  وطئ  في  العلم  أهل  اختالف  ٢٩٢باب ٥ - 
(م ٣٠٦) المستحاضة  وطء  ٢٩٣باب ٦ - 

(م ٣٠٧) وأكثره  الحيض  أقل  ٢٩٤باب ٧ - 
(م ٣٠٨ - ٣٠٩) الدم  بها  يستمر  البكر  ٢٩٧باب ٨ - 

االغتسـال  بعد  والصفرة  ((الكدرة  والصفرة  الكدرة  في  العلـم  أهل  اختالف  بـاب ٩ - 
(م ٣١٠) الحيض))  أيام  وخروج 

٣٠٢

(م ٣١١ - ٣١٢) الدم  ترى  الحامل  ٣٠٥باب ١٠ - 
(م ٣١٣) تطلق  وهي  الدم  ترى  المرأة  ٣٠٦باب ١١ - 

(م ٣١٤) الفجر  طلوع  قبل  أو  الشمس  غروب  قبل  تطهر  الحائض  ٣٠٨باب ١٢ - 
(م ٣١٥) تصليها  أن  قبل  الصالة  وقت  دخول  بعد  تحيض  المرأة  ٣٠٩باب ١٣ - 

الوقت  يخرج  حتى  والصالة  االغتسـال  فيه  يمكنها  ال  وقت  تطهر  الحائض  باب ١٤ - 
(م ٣١٦)

٣١٠

(م ٣١٧ - ٣١٨) النفساء  ٣١٢باب ١٥ - 
(م ٣١٩) النفاس  أقل  في  اختالفهم  ٣١٤باب ١٦ - 

قبل  الدم  يعودها  ثم  وتصلي  وتغتسل  تطهر  النفساء  في  العلم  أهل  اختالف  باب ١٧ - 
(م ٣٢٠) النفاس  أيام  أقصى  مضي 

٣١٦

(م ٣٢١) الطهر  أقل  حد  ٣١٨باب ١٨ - 
تطهر  ((الحائض  مسـألة  الموئسـات.  من  كانت  بلغته  إذا  الذي  المرأة  سـن  باب ١٩ - 

(م ٣٢٢ - ٣٢٣) الدم))  يعاودها  ثم  وتصلي 
٣١٩

(م ٣٢٤) ثالثًا  الحيض  أيام  مضي  بعد  المستحاضة  تستظهر  أن  رأى  من  قول  ٣٢١باب ٢٠ - 
ÆÉHódG ÜÉàc ``  10

االنتفاع  في  العلم  أهل  اختالف  باب ٢ -  بالدباغ.  الميتة  بجلود  الطهارة  إثبات  باب ١ - 
(م ٣٢٥ - ٣٢٦) والحيوان  األنعام  من  الذكاة  عليه  يقع  مما  الميتة  بجلود 

٣٢٣
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وأوبارهـا  وأصوافهـا  الميتـة  بشـعور  االنتفـاع  فـي  العلـم  أهـل  اختـالف  بـاب ٣ - 
(م ٣٢٧ - ٣٢٩)

٣٢٦

(م ٣٣٠ - ٣٣١) آدم  بني  شعور  طهاة  على  الدالة  األخبار  ٣٢٨باب ٤ - 
(م ٣٣٢ - ٣٣٣) الخنزير  شعر  ٣٣١باب ٥ - 

(م ٣٣٤ - ٣٣٥) والعاج  الميتة  عظام  في  العلم  أهل  اختالف  ٣٣٣باب ٦ - 
((وبيعه.  الفـأرة  فيه  سـقطت  الذي  المائع  بالسـمن  االنتفاع  فـي  االختـالف  بـاب ٧ - 
(م ٣٣٦ - ٣٣٩) الميتة))  الدجاجة  من  تخرج  والبيضة  لبن.  ضرعها  وفي  تموت  والشاة 

٣٣٦

(م ٣٤٠) وطهارته  بالمسك  االنتفاع  في  العلم  أهل  اختالف  ٣٤٠باب ٨ - 
(م ٣٤١ - ٣٤٢) السباع  جلود  أبواب  جماع  ٣٤٢باب ٩ - 

التي  األخبار  بـاب ١١ -  السـباع.  من  ناب  ذي  كل  تحريم  فيه  الذي  الخبر  بـاب ١٠ - 
(م ٣٤٣) السباع  من  ناب  ذي  كل  أكل  عن  بالنهي  خصت 

٣٤٤

(م ٣٤٤) الضبع  ٣٤٨باب ١٢ - 
(٣٤٥) الثعلب  ٣٤٩باب ١٣ - 

(م ٣٤٦) الكيمخت  ٣٥٠باب ١٤ - 
â«bGƒªdG ÜÉàc ``  11

(م ٣٤٧ - ٣٤٩) الظهر  وقت  ٣٥٣باب ١ - 
(م ٣٥٠ - ٣٥٢) العصر  وقت  ٣٥٦باب ٢ - 

(م ٣٥٣) الوسطى  صالة  ٣٦٠باب ٣ - 
(م ٣٥٤ - ٣٥٥) المغرب  صالة  ٣٦٠باب ٤ - 

(م ٣٥٦) الشفق  ٣٦٢باب ٥ - 
(م ٣٥٧ - ٣٥٨) اآلخرة  العشاء  وقت  ٣٦٣باب ٦ - 

(م ٣٥٩ - ٣٦٢) الفجر  صالة  وقت  ٣٦٤باب ٧ - 
(م ٣٦٣) الجمعة  صالة  وقت  ٣٦٨باب ٨ - 

(م ٣٦٤) المغيم  اليوم  في  الصالة  ٣٦٩باب ٩ - 
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(م ٣٦٥) الوقت  قبل  الصالة  ٣٧٠باب ١٠ - 
(م ٣٦٦ - ٣٦٧) العصر  وبعد  الصبح  بعد  الصالة  ٣٧١باب ١١ - 

(م ٣٦٨ - ٣٦٩) الجماعة  يدرك  ثم  المكتوبة  وحده  يصلي  المرء  ٣٧٦باب ١٢ - 
(م ٣٧٠) فيها  الصالة  عن  المنهي  األوقات  في  فذكرها  صالة  نسي  من  ٣٨٠باب ١٣ - 

(م ٣٧١) أخرى  صالة  حضرت  وقد  فيذكرها  الصالة  ينسى  الرجل  ٣٨٢باب ١٤ - 
(م ٣٧٢) أخرى  في  وهو  فائتة  صالة  يذكر  الرجل  ٣٨٣باب ١٥ - 

(م ٣٧٣ - ٣٧٤) الصالتين  بين  الجمع  أبواب  جماع  ٣٨٥باب ١٦ - 
(م ٣٧٥) الصالتين  بين  المسافر  يجمع  الذي  الوقت  ٣٨٧باب ١٧ - 

(م ٣٧٦) الحضر  في  الصالتين  بين  الجمع  ٣٨٨باب ١٨ - 
(م ٣٧٧) الصالتين  بين  يجمع  المريض  ٣٩١باب ١٩ - 

األذان ُسنَّة  في  العلم  أهل  اختالف   *٣٩٢
وإفرادها اإلقامة  تثنية  في  العلم  أهل  اختالف   *٣٩٤

الفجر أذان  في  التثويب   *٣٩٥
ووجوبه باألذان  األمر   *٣٩٧

الفالح على  حي  الصالة  على  حي  المؤذن  قول  عند  األذان  في  االنحراف   *٣٩٨
أذنه في  أصبعه  المؤذن  إدخال   *٣٩٩

باألذان القبلة  استقبال   *٣٩٩
((أوقاتها)) دخول  قبل  للصلوات  األذان   *٤٠٠

وقتها خروج  بعد  للصالة  األذان   *٤٠٢
طهارة غير  على  األذان   *٤٠٣
((والعبد)) الصبي  أذان   *٤٠٥

األعمى أذان   *٤٠٦
األذان في  الكالم  في   *٤٠٧
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قاعدًا األذان  في   *٤٠٩
كلها للصلوات  السفر  في  واإلقامة  باألذان  األمر  في   *٤٠٩

السفر في  راكبًا  األذان  في   *٤١١
األذان في  الترسل  في   *٤١٢

باألذان سبق  وقد  يجيء  المؤذن  في   *٤١٣
بيته في  صلى  لمن  واإلقامة  األذان  في  العلم  أهل  اختالف   *٤١٤

وإقامتهن النساء  أذان  في   *٤١٤
بيته في  صلى  لمن  واإلقامة  األذان  في  العلم  أهل  اختالف   *٤١٦

بعض  أذن  وفيمن  األذان،  أبواب  في  ومسائل  األذان.  على  األجر  أخذ  عن  النهي  في   *
عقله على  غلب  ثم  األذان 

٤١٩
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نافلة  أو  كانـت  فريضة  المرء  يريدهـا  صالة  كل  دخـول  عند  النيـة  إحـداث  بـاب ؟؟ - 
(م ٣٧٨ - ٣٧٩)

٤٢٣

(م ٣٨٠ - ٣٨١) اليدين  رفع  ٤٢٤باب ١ - 
(م ٣٨٢ - ٣٨٤) الصالة  الفتتاح  التكبير  ٤٢٦باب ٢ - 

(م ٣٨٥) اإلحرام  تكبير  نسي  من  ٤٢٨باب ٣ - 
(م ٣٨٦) والركوع  االفتتاح  تكبيرة  بها  ينوي  اإلحرام  تكبير  كّبر  من  ٤٢٩باب ٤ - 

(م ٣٨٧) القراءة  وبين  االفتتاح  تكبيرة  بين  الدعاء  ٤٣٠باب ٥ - 
(م ٣٨٨ - ٣٨٩) القراءة  قبل  الصالة  في  االستعاذة  ٤٣٢باب ٦ - 

(م ٣٩٠ - ٣٩١) الصالة  في  الشمال  على  اليمين  وضع  ٤٣٤باب ٧ - 
(م ٣٩٢) الصالة  في  االلتفات  كراهة  ٤٣٥باب ٨ - 

(م ٣٩٣ - ٣٩٤) الصالة  في  القراءة  ٤٣٦باب ٩ - 
والعشـاء  والعصر  الظهر  من  الركعتيـن  في  يقرأ  فيمـا  العلم  أهـل  اختـالف  بـاب ١٠ - 

(م ٣٩٥)
٤٣٩
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(م ٣٩٦) بعض  في  يقرأ  ولم  الركعات  بعض  في  قرأ  فيمن  اختالفهم  ٤٤٠باب ١١ - 
(م ٣٩٧) بالفارسية  القراءة  في  مسألة  ٤٤٢باب ١٢ - 

(م ٣٩٨) القراءة  قبل  التكبير  بعد  اإلمام  سكوت  استحباب  ٤٤٢باب ١٣ - 
(م ٣٩٩)  ﴾)    (    '    & بـ﴿    القراءة  افتتاح  ٤٤٥باب ١٤ - 

(م ٤٠٠) الرحيم  الرحمن  اهللا  ببسم  الجهر  في  العلم  أهل  اختالف  ٤٤٧باب ١٥ - 
فيها  يجهر  التي  الصالة  في  الكتاب  فاتحة  قراءة  من  الفراغ  عند  بآمين  الجهر  باب ١٦ - 

(م ٤٠١) بآمين  الصوت  مد  باب ١٧ -  بالقراءة.  اإلمام 
٤٤٩

بآمين الصوت  مد  ٤٥٠باب 
(م ٤٠٢) والرفع  الخفض  في  التكبير  ٤٥٢باب ١٨ - 

(م ٤٠٣ - ٤٠٤) الركوع  من  الرأس  رفع  وعند  الركوع  عند  اليدين  رفع  ٤٥٤باب ١٩ - 
(م ٤٠٥) الركوع  في  الركبتين  على  اليدين  وضع  ٤٥٥باب ٢٠ - 

(م ٤٠٦) الركوع  في  التسبيح  ٤٥٧باب ٢١ - 
(م ٤٠٧) حمده  لمن  اهللا  سمع  اإلمام  قال  إذا  المأموم  يقول  ما  ٤٥٨باب ٢٢ - 

(م ٤٠٨) السجود  عند  اليدين  قبل  الركبتين  وضع  ٤٥٩باب ٢٣ - 
(م ٤٠٩) الجبهة  دون  واألنف  األنف  دون  الجبهة  على  الساجد  ٤٦٠باب ٢٤ - 

(م ٤١٠ - ٤١١) والبرد  الحر  من  ثوبه  على  المرء  سجود  ٤٦٢باب ٢٥ - 
(م ٤١٢) واألنف  الجبهة  غير  األعضاء  سائر  على  السجود  المرء  ترك  ٤٦٤باب ٢٦ - 

(م ٤١٣ - ٤١٤) والثياب  الشعر  كف  عن  النهي  ٤٦٦باب ٢٧ - 
(م ٤١٥ - ٤١٦) والسجود  الركوع  في  التسبيح  عدد  ٤٦٧باب ٢٨ - 

(م ٤١٧) السجدتين  بين  القدمين  على  اإلقعاء  ٤٦٨باب ٢٩ - 
القيام  قبل  السجدتين  من  الرأس  رفع  عند  الجلوس  في  العلم  أهل  اختالف  باب ٣٠ - 

(م ٤١٨ - ٤٢٠)
٤٧٠

النهوض  عنـد  رجليه  إحـدى  الرجـل  تقديـم  القيـام  عنـد  يديـه  علـى  الرجـل  اعتمـاد 
(م  ٤١٩- ٤٢٠)

٤٧٢
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التشـهد.  من  األوليين  الركعتيـن  في  الجلسـة  من  القيام  عنـد  اليديـن  رفـع  بـاب ٣١ - 
(م ٤٢١)

٤٧٢

(م ٤٢٢) فيه  العلم  أهل  واختالف  والثاني  األول  التشهد  في  الجلوس  كيفية  ٤٧٢باب ٣٢ - 
(م ٤٢٣ - ٤٢٤) التشهد  ٤٧٣باب ٣٣ - 

التشهد إخفاء  في   *٤٧٦
(م ٤٢٥) والذكر  الدعاء  من  األول  التشهد  على  الزيادة  ٤٧٧باب ٣٤ - 

(م ٤٢٦) التشهد  قبل  التسمية  ٤٧٨باب ٣٥ - 
(م ٤٢٧) التشهد  في  رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص  على  الصالة  ٤٧٩باب ٣٦ - 

(م ٤٢٨ - ٤٢٩) ساهيًا  أو  عامدًا  التشهد  ترك  فيمن  العلم  أهل  اختالف  ٤٨١باب ٣٧ - 
(م ٤٣٠ - ٤٣١) انقضائها  عند  الصالة  من  السالم  ٤٨٤باب ٣٨ - 
(م ٤٣٢ - ٤٣٣) الصالة  في  الكالم  أبواب  جماع  ٤٨٥باب ٣٩ - 

(م ٤٣٤) ساهيًا  الصالة  في  الكالم  ٤٨٦باب ٤٠ - 
(م ٤٣٥ - ٤٣٧) ٤٨٨مسألة 

(م ٤٣٨) الصالة  في  الدعاء  ٤٩٠باب ٤١ - 
(م ٤٣٩) الصالة  في  النفخ  ٤٩١باب ٤٢ - 

(م ٤٤٠ - ٤٤٣) الصالة  في  والشرب  األكل  ٤٩٢باب ٤٣ - 
(م ٤٤٤) المصلي  على  التسلم  ٤٩٣باب ٤٤ - 

(م ٤٤٥) عليه  ُسّلم  إذا  المصلي  يفعل  ما  ٤٩٤باب ٤٥ - 
(م ٤٤٦ - ٤٤٧) الصالة  في  الضحك  ٤٩٥باب ٤٦ - 

(٤٤٨) الصالة  في  والتأوه  األنين  ـ   ٤٩٦باب٤٧ 
(م ٤٤٩) الصالة  في  الحصى  مس  ٤٩٧باب ٤٨ - 

(م ٤٥٠) الصالة.  في  االختصار  ٤٩٨باب ٤٩ - 
(م ٤٥١) الصالة  في  الوجه  وتغطية  التلثم  ٤٩٨باب ٥٠ - 

(م ٤٥٢) الصالة  في  والعقرب  الحّية  بقتل  األمر  ٤٩٩باب ٥١ - 
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(م ٤٥٣) الصالة  في  اآلي  عدد  ٤٩٩باب ٥٢ - 
(م ٤٥٤) الصالة  في  الخشوع  ٥٠٠باب ٥٣ - 

(م ٤٥٥) الصالة  في  التروح  ٥٠٢باب ٥٤ - 
القمل  قتل  سجوده.  أثر  الرجل  مسـح  قدميه.  بين  الرجل  ((مراوحة  مسـائل  باب ٥٥ - 
(م ٤٥٦ - ٤٦٠) أصبح))  حتى  العشاء  فاتته  من  المكتوبة.  في  الصبي  حمل  والبراغيث. 

٥٠٢

السهو أبواب  ٥٠٤جماع 
(م ٤٦١) سجدتين  ذلك  أصابه  من  يسجد  بأن  واألمر  صالته  في  يشك  المصلي  ٥٠٤باب ٥٦ - 

قلبه  كان  إذا  التحري  على  بالبناء  واألمر  تحر،  وله  صالته،  في  يشـك  المصلي  ذكر   *
قلبه إليه  مال  الذي  العدد  صلى  أنه  ظنه  أكثر  وكان  أميل،  العددين  أحد  إلى 

٥٠٨

(م ٤٦٢ - ٤٦٣) ساهيًا  الجلوس  قبل  الركعتين  من  القيام  ٥١١باب ٥٧ - 
ساهيًا ركعات  خمس  يصلي  المصلي  ٥١٣باب ٥٨ - 

(م ٤٦٥) أربعًا  المغرب  صلى  من  ٥١٥باب ٥٩ - 
صالته.  من  يفرغ  أن  قبل  ذكرها  ثم  منها  أكثر  أو  سجدة  الصالة  من  ترك  من  باب ٦٠ - 
باب ٦٢ -  فيـه.  يجهر  فيمـا  يخافت  أو  فيـه  يخافت  فيمـا  يجهـر  المصلـي  بـاب ٦١ - 
التكبير  يترك  المصلي  باب ٦٣ -  فيـه.  يقعد  فيما  يقوم  أو  فيه  يقام  فيما  يقعـد  المصلـي 
اهللا  فيقول  حمده  لمـن  اهللا  سـمع  قول  يريد  ((ومن  والسـجود  الركوع  فـي  التسـبيح  أو 

(م ٤٦٦ - ٤٦٩) الصالة)).  تكبير  من  شيئًا  نسي  ومن  أكبر. 

٥١٦

(م ٤٧٠) اإلمام  صالة  من  وترًا  أدرك  من  ٥١٧باب ٦٤ - 
(م ٤٧١) بعده.  أو  السالم  قبل  السهو  سجود  في  العلم  أهل  اختالف  ٥١٧باب ٦٥ - 

(م ٤٧٢) السهو  سجدتي  في  التسليم  ٥١٨باب ٦٦ - 
(م ٤٧٣) فيهما  والتسليم  السهو  سجدتي  في  التشهد  ٥١٨باب ٦٧ - 

(م ٤٧٤) مرارًا  يسهو  المصلي  ٥٢٠باب ٦٨ - 
(م ٤٧٥) يتكلم  أو  المسجد  من  يخرج  حتى  السهو  سجود  ينسى  الرجل  ٥٢١باب ٦٩ - 

(م ٤٧٦) اإلمام  خلف  يسهو  المأموم  ٥٢٣باب ٧٠ - 
(م ٤٧٧ - ٤٧٨) لسهوه  يسجد  فال  يسهو  اإلمام  ٥٢٤باب ٧١ - 
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(م ٤٧٩) سهو  سجود  اإلمام  وعلى  اإلمام  صالة  بعض  يدرك  الرجل  ٥٢٥باب ٧٢ - 
(م ٤٨٠) التطوع  صالة  في  دخل  حتى  القضاء  فأغفل  اإلمام  صالة  بعض  فاته  من  ٥٢٦باب ٧٣ - 

(م ٤٨١) التطوع  في  السهو  ٥٢٧باب ٧٤ - 
(م ٤٨٢) السهو  سجدتي  في  السهو  ٥٢٨باب ٧٥ - 

(م ٤٨٣) تسليم))  غير  من  يقوم  ركعتين  ((المتطوع  ٥٢٨مسألة 
á©ªédG ÜÉàc ``  13

(م ٤٨٤) الجمعة  يوم  من  الدعاء  فيها  يستجاب  التي  الساعة  ٥٣١باب ١ - 
(م ٤٨٥ - ٤٨٨) والصبيان  والعبيد  النساء  عن  الجمعة  صالة  فرض  إسقاط  ٥٣٣باب ٢ - 

(م ٤٨٩) المسافر  على  الجمعة  وجوب  ٥٣٤باب ٣ - 
(م ٤٩٠) الجمعة  يوم  السفر  إلى  الخروج  ٥٣٥باب ٤ - 

(م ٤٩١) للعذر  الجمعة  صالة  عن  التخلف  ٥٣٦باب ٥ - 
(م ٤٩٢) الجمعة  أهلها  على  يجب  التي  األمصار  ٥٣٧باب ٦ - 

(م ٤٩٣ - ٤٩٤) الجمعة  يوم  فيحضر  األسفار  من  سفر  في  يكون  اإلمام  ٥٤٠باب ٧ - 
(م ٤٩٥) المصر  وخارج  المصر  يسكن  ممن  الجمعة  حضور  عليه  يجب  من  ٥٤١باب ٨ - 

(م ٤٩٦) للجمعة  الغسل  ٥٤٣باب ٩ - 
(م ٤٩٧) واحدًا  غسالً  والجمعة  للجنابة  المغتسل  ٥٤٤باب ١٠ - 

(م ٤٩٨) للجمعة  الفجر  طلوع  بعد  االغتسال  ٥٤٥باب ١١ - 
(م ٤٩٩) اغتساله  بعد  يحدث  للجمعة  المغتسل  ٥٤٦باب ١٢ - 

(م ٥٠٠) الجمعة  يوم  السفر  في  االغتسال  ٥٤٧باب ١٣ - 
(م ٥٠١) الجمعة  يوم  في  والصبيان  النساء  اغتسال  ٥٤٧باب ١٤ - 

بالتهجير  السـابق  أن  على  والدليل  بالمهديين  الجمعة  إلى  المهجرين  تمثيل  باب ١٥ - 
(م ٥٠٢) أفضل 

٥٤٨

(م ٥٠٣ - ٥٠٤) الجمعة.  إلى  المشي  في  بالسكينة  األمر  ٥٥٠باب ١٦ - 
(م ٥٠٥) قائمًا  والخطبة  الخطبتين  بين  والجلسة  الجمعة  يوم  الخطبة  عدد  ٥٥٠باب ١٧ - 
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خطبة  خطب  أو  خطبة  بغيـر  الجمعة  يوم  صلى  فيمـن  العلم  أهل  اختـالف  بـاب ١٨ - 
(م ٥٠٦) الخطبة  يدرك  ولم  اإلمام  مع  صلى  أو  واحدة 

٥٥٢

(م ٥٠٧) للجمعة))  الخطبة  من  يجزي  ((ما  الجمعة  من  الخطبة  تجزي  ما  ٥٥٣باب ١٩ - 
(م ٥٠٨) الناس  استقبل  إذا  المنبر  على  اإلمام  سالم  ٥٥٥باب ٢٠ - 

(م ٥٠٩) يخطب  واإلمام  الجمعة  يوم  الكالم  عن  النهي  ٥٥٥باب ٢١ - 
(م ٥١٠) يخطب  واإلمام  يتكلم  من  وتحصيب  اإلشارة  ٥٥٦باب ٢٢ - 

(م ٥١١) الخطبة  يسمع  ال  من  إنصات  ٥٥٧باب ٢٣ - 
(م ٥١٢) اإلمام  خطبة  يسمع  لم  إذا  النفس  في  والذكر  القرآن  قراءة  ٥٥٨باب ٢٤ - 

(م ٥١٣) يخطب  واإلمام  السالم  ورد  العاطس  تشميت  ٥٥٩باب ٢٥ - 
(م ٥١٤) يخطب  واإلمام  الماء  شرب  ٥٦٠باب ٢٦ - 

(م ٥١٥) خطب  إذا  اإلمام  الناس  استقبال  ٥٦١باب ٢٧ - 
(م ٥١٦) غيره  ويصلي  يخطب  اإلمام  ٥٦٢باب ٢٨ - 

(م ٥١٧) يقرؤها  للسجدة  المنبر  عن  اإلمام  نزول  ٥٦٣باب ٢٩ - 
عند  ((الكالم  الصالة  فـي  دخوله  قبل  الخطبة  من  اإلمام  فـراغ  بعد  الكالم  بـاب ٣٠ - 

(م ٥١٨ - ٥٢٠) النبي))  على  الصالة  الخطبتين.  من  اإلمام  سكوت 
٥٦٤

(م ٥٢١) الجمعة  يوم  يخطب  واإلمام  الحبوة  ٥٦٥باب ٣١ - 
(م ٥٢٢) الناس  رقاب  تخطي  عن  النهي  ٥٦٦باب ٣٢ - 
(م ٥٢٣ - ٥٢٤) أمير  بغير  الجمعة  صالة  ٥٦٧باب ٣٣ - 

يخطب))  واإلمـام  المسـجد  في  ((والداخل  الجمعـة  صـالة  قبـل  الصـالة  بـاب ٣٤ - 
(م ٥٢٥ - ٥٢٦)

٥٦٨

أدرك  فيمن  الجمعة.  صالة  في  به  يقرأ  ((فيما  وأحكامها  الجمعة  صالة  عدد  باب ٣٥ - 
الزحام.  من  األرض  على  السـجود  على  يقدر  ال  فيمن  اإلمام.  مع  ركعة  الجمعـة  مـن 
المسافر  صالته.  من  اإلمام  فرغ  حتى  والسجود  الركوع  عن  الجمعة  صالة  في  زحم  من 
منها  عليه  أن  فذكـر  ركعة  الجمعـة  من  أدرك  مـن  التشـهد.  الجمعة  صـالة  مـن  يـدرك 

(م ٥٢٧ - ٥٣٣) سجدة)) 

٥٧١
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(م ٥٣٤ - ٥٣٥) الجمعة  تفوتهم  القوم  صالة  ٥٧٤باب ٣٦ - 
(م ٥٣٦) الجمعة  فرض  وعليه  الظهر  يصلي  الرجل  ٥٧٥باب ٣٧ - 

(م ٥٣٧) عنه  يفترقون  ثم  الجمعة  بالجماعة  يفتتح  اإلمام  ٥٧٦باب ٣٨ - 
(م ٥٣٨) المصر  من  مكانين  في  الجمعة  ٥٧٧باب ٣٩ - 

(م ٥٣٩) الوقت  خروج  بعد  الجمعة  ٥٧٨باب ٤٠ - 
(م ٥٤٠) المقصورة  في  الصالة  ٥٧٩باب ٤١ - 

اإلمام  بصالة  المسجد  فوق  والصالة  بالمسجد  المتصلة  الرحاب  في  الصالة  باب ٤٢ - 
(م ٥٤١ - ٥٤٢)

٥٨٠

(م ٥٤٣) الجمعة  في  القنوت  ٥٨٢باب ٤٣ - 
(م ٥٤٤) الجمعة  بعد  الصالة  ٥٨٣باب ٤٤ - 

صالة  في  الداخل  الجمعـة.  في  العبـد  ((إمامة  الجمعـة  كتاب  من  مسـائل  بـاب ٤٥ - 
أن  تذكر  ثم  الجمعة  في  اإلمام  مع  دخل  من  الظهر.  أم  الجمعة  أهي  يدري  وال  اإلمام 

(م ٥٤٥ - ٥٤٧) الفجر))  صالة  عليه 

٥٨٤
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