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درجةلنيل الباحث بها تقدم علمية رسالة الكتاب هذا أصل 
محمدالإمام بجامعة الشريعة كلية من الفقه، في الماجستير 

بالرياْس.الإسلامية ساوود بن 

من:المئاقثمة لجنة وتألمت، عام)؟'ل؛اهإ، الرسالة ونوقثيت، 

مقؤرآالملحم.... أحمد بن .سليمان د \ا 
 /Y عضوأالخثلأن.... تركي بن أ.د.سعد
fx  عضوأالخليل.... محمد بن أ.د.أحمد

ممتاز.بتقدير الرسالة اللجنة أجازت وقد 
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محمد،نبينا على لام والوالصلاة العالمسن، رب فه الحمد 
وبعدتالدين، يوم إلى بهديه اهتدى ومن وصمه آله وعلى 

توفيقله والتوفيق وأرفعها، المقامات أجل من الدين فى الفقه فإن 
الدين"في يفقهه خيرا به اش يرد "من الني قال كما عغليم لخير 
ميرتأن لأبد ان للأننافعا يكون حتى الدين في والفقه عليه، متفق 

عنوالصدور والمسنة، الكتاب ْن بالدليل والارتباط الاعتدال بمتهجية 
بالقبول،علومهم الأمة تلمتإ الذين الأثبات والعلماء الأئمة أفهام 

عصر..أي منها يخلو لا الكب الشاذة الأراء عن والبعد 

عنبعض على يعضه العالم فيه انفتح الذي المحاصر عصرنا وفي 
الترؤيجأصبح الاجتماعي، والتواصل الحديثة التقنية وسائل طريق 
طلابعلى المسؤولية يضاعف مما كبيرا ونثرها تتبعها و الشاذة للاراء 
غيرأنها وتوضيح الشاذة، الأراء تاللث، وتفنيد للتصدي الشرعي العلم 

القدرجليل كبيرأ كان ؤإن والخالم الإسلام..، علماء عامة كى مقبولة 
ونثرهاالعلماء زلات ونتح الزلة..، منه تقع وقد بشرآ، يبقى أنه إلا 

أحدت)لو ~ةقفث~ت التئمي سليمان قال وقد حعلير، الك، مللناس 
عنهنقله كله( الشر فيلث، اجتمع عالم كل زلة أو عالم كل برحمة 



جي 

عالقثم وفقاله، العلم بيان جامع ت كتابه قي ~ءقمح~ عبدالبر ابن الحاففل 
المتركان إذا إلا خلافا(، فيه لأأuم إجماع )هذا بقوله: مقولخه على 

الرسالة.هذه في كما اسهرت، إذا صعقها بيان أجل من 
أمكنما بجمع الرمتحي رميح بن علي الشيخ: تلميذنا قام وقد 

مقفي JاJثذوذ عليها المحكوم المعاصرة الفقهية الاراء "من 
منالماجستير درجة لنيل المقدمة أءلروحته في ودرامحتها ، العبادات 

الإسلامية،سعود بن محم،ل الإمام بجامعة الشريعة بكلية الفقه م ق
ووافقتهقراءتها، من وأفدت الأمحلروحة، مناقشة لجنة في عفوأ وكنتا 

فيوحالفته بالشذوذ، أوردها التي ائل الممعفلم على الحكم في 
الناقشة..أثناء بينتها معدودة ائل م

رائعة؛منهجية على المسائل لتللئ، دراسته في علي الشخ سار وقد 
وجهيذكر نم الشذوذ، محل تحرير نم المسالة، صورة أولأ يذكر حيث 
قولكل وأدلة المسألة في الخلماء أقوال يذكر ثم القول، ذلك، ثذوذ 

ثموحد—، إن — الخلاف با محبويالكر منها، مناقشؤته مايمكن ومناقشة 
للشذوذ.الرأي ذك نسبة حكم 

أبرزمن أن علي الشيخ بها قام التي، الدراسة هذْ من ظهر وقد 
الاعتباروعدم الإجماع، اعتبار عدم هو: الشذوذات في الوقؤع أسباب، 

بالرأيالقائل يجعل مما آرائهم عن والصا.ور الأمة وعلماء اللفا بفهم 
فيإليه بق يلم لقول محدث، أنه أو منحقد، لإج٠اع مخالفا الشاذ 
وكيفجالقول..، هال>ا يازكروا ولم المابقون العلماء عتها تكلم مسألة 
منبأني نم قرنآ عشر أربعة مدار على الأمة علماء على الحق يخفى 

؟!المنة أو الكتاب له يدل قوله أن يزعم إليه بق يلم قولأ يحدث 



وقد؟! المهم هذا عن السائقة العصور مر على العلماء أفهام وأين 
طائفةلاتزال وأنه بالحق، قائل من زمان لايخلو أنه على العلماء أجمع 

ظاهرين..الحق على الأمة هذه من 

الباطلؤيرينا اتباعه، ؤيرزقنا حقا الحق يرينا أن تعالى اف أسال 
مؤلمه..وفي فيه ؤيبارك الكتاب بهذا ينفع وأن اجتنابه، ؤيرزقنا باطلا 

،، ؤيرصى، يحب لما الجمع يوفق وأن 
،، ، وسلم، وصحبه آله وعلى محمد نبينا على اض وصلى 

كتمه

ا.دمممحهص
السعوديةالفقهية الجهعية إدارة مجالس رئيس 

الإسلاميةسعود بن محمد الإمام بحامعة الشريعة كلية فى والأستاذ 





؛مدم

ا:د.فيتنس

محثإإنحس

وعلىمحمد سنا على وملم اش وصلى العالمين، رب ه الحمد 
بعد!أما أجمعين، وصحبه آله 

تبعنوان الرميحى علي / الشخ كبه الذي البحث قرأت فقد 
العباداتنسم بالشذوذ عليها المحكوم العاصرة الفقهية الاراء 

للحث.الماقثين أحد كث حيث كاملا " ودراسة محا ج— 

فىلاسيما جدأ، مهم موصؤع الرسالة هذه موصؤع أن يخفى ولا 
أيفي تحدث لم بصفة الشاذة، الأقوال كثرت حيث، الحالي؛ وفتنا 
أظن.فيما مضى وقت، 

محالجهالرصالة موضع الرميحي علي الشيخ/ حثا البا عالج وند 
دقيقة.علمية 

تحريرفى البراعة فيه ولخت، بحثه، فى حث، البا نفس أعجبني وقد 
المعاصرة.الرسائل في مثله يقل بما فيها، الكلام وتحقيق ائل، الم



وي 

منوفيها قرأتها، التي الرسائل أحن من الرسالة فهدم وبالجملة 
الكثيرالشيء والتحريرات والنكت، والالهلائف، والقولان الموائد، 

الطيك،.

عليم.سمح إنه وبكاتيه الكتاب بهذا يضر أن الله أل ن
أجمعين.وصحبه اله وعلى محمد، نبينا على الله وصلى 

كتمه

ا؛د.محنس
اه11بم/ربيعالآخر/.
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رحمةالله بعثه من على لام والوالصلاة العالمين، رب لله الحمد 
وامحدىأثرهم اقفى من وعلى الطيبين، وصحبه أاله وعلى للعالمين، 

بعد:أما الدين، يوم إلى يهديهم 
منومعناها ميناها في الملة وحفغل الدين، لما أكمل قد ه الله فال 

عنهاينمون عدول علم حملة حلم، كل في فجعل والتبديل، التغيير 
كلعلى يخفى ولا الجاهلن، وتأؤيل المطلين وانتحال الخالين، تحريف 

ندالا ق ال٤ةت قال كما الشريعة، في ميزان له والتفقه التعبد أن مسالم 
د',لكمسيلبمت عن لكم تمزق أيقيز ^٠^١ ولا هايئوء ثسنمما صرهر 

Iيرْ تنفي عملية ابن فال [، ١٥٣]الأننام: ثنموزه غيكز يي، وصنكم 
ذللثجوغير الفرؤع، في والشذوذ والبيع، الأهواء، أهل تعم لأية ا )وهده 

للزللعرضة كلها هذه الكلام، في والخوض الجدل في التعمق أهل من 
الشلوذات،،من التحذير في الملماء وكلام ، المعتقد(١ رء لومقلته 

فهونازلة غير قديمة مسألة في حديد فول فكل كثيرل؟،، الأقوال ؤإحدامث، 
على. محمد أمة تجتمع فلا الممل، ولا به المتيا يجوز ولا هدر 

نمالمالفة العصور في حميعهم عن الحق يغيب أن يمكن ولا صلألة، 
الخلف،.من بعدهم ممن لأحد يتبين 

(.٣٦٤الوجزل^ س )١( 
الملمرموتف الشذوذ، خعلر ت بعنوان التمهيد، من المادس المطالب في ذلك مر١ nJرماتي )٢( 



ؤن— س

صحيحنص المسألة في يكن لم إذا • مائغآ يكون والخلاف 
مراعاةبكى اليكر ولما قديم؛ إجماع المسالة في يكن لم أو ، صريح 

ونأىصعق فإن الخلاف، مدرك يقوى )أن I ذللث، شرمحل ذكر الخلاف 
الخلافيامحت،من لا والسقهلات،، الهفوات، من معدودا كان الشؤع ماحي عن 

.المجتهدات،( 

الثذوذاتؤ،و الهفوات، نيين عر وفعلهم بقولهم العلماء تتاح وقد 
كان)فإذا تيمية: ابن العباس أبو فال كما ،، iUJbقائم س الأمة في ولابد 
وفاءا(رإنكاره وجب، قديما إجماعا أو ٌسة يخالف القول 

كمايقال إنه إلا إشهارئ وعدم الشاذة افقالة دفن الأولى كان ؤإن 
عنالإعراض أن ذكر أن —بعد المحيح مقدمة في لم جمالإمام قال 

مرورمن تخوفا لما أنا )غير فقال؛ استدرك أولى~ المئلرح القول 
حطأاعتقاد إلى راهمهم وإّّالأمور، ؛محدثات الجهلةواغترار ١لعواثب 

قولهاد فعن الكشف، رأسا العلماء، محي الساقعلة والأقوال المخطئين، 
للعاتبةوأحمد الأنام على أحدى الرد~ من بها يليق ما بمدر مقالته ورد 

اش(ص.شاء إن 

متىأنه إلا للنقاش، يهلؤح أن يصالح شاذ رأي كل فليس وللللث، 
فإفذلالث،؛ س حثي أو الأهواء، أهل به وتعلق الناي، القول هدا اشتهر 

الأئمةأقوال ومن والسنة، الكتاب، من ماحيه صعق، وبيان ذكره في 
الأحاديمث،يروون الأئمة كان كما تعالى؛ اه إلى ؤإعذارا له إسقاءلا 

اتحدين راؤيها بكدب ؤيصزحون تجهم، في ؤيدونونها الموصوعة، 

:ق;ة;ت;::



؛ه٧
لكالمهذا في إذ بل عليها، الصحيحة الأسانيد تركب ولئلا للأمة، 
أهلأوائل نهج على وسرا النريعة، حياض عن ودفاعا للدين، حراسة 

يزهقفلا المذمومة، بمخالفته مخالم، كل على ردهم في والجماعة السنة 
الظل>، أو ثذق ظ تعالى: فال كما بالحق قذف إذا إلا اuطل 

.٢١١١٨]١^٠: راعيىه< هو ؛يا معار مذ 
الأراءلهاوْ يروج من لوجود السابق؛ الكلام يتأكد هذا عصرنا وفي 

بها،الماس بعض ولاغترار إليها، الوصول ولمهولة ولأنتثارها، الناذة، 
العصريالداء هو وهذا للتقليد العامة يعفس قبول عدم ذللثج إلى أصف، 
إنآلدئ أهل ربه: توجيه عن تنكس، ممن كثير في فتلثؤ الذي 
هذهطرح صرورة يؤكال> وغيره ذللث، كل [، ٤٣]النحل; تشؤذه لا كتذ 

بكرالشيخ النه ورحم العلمي، بالميزان ووزنها البحثه مائدة على الأراء 
صانلالشرع منابذة والمرحص الشذوذ في كان )لما نال: حين زيد أبو 

الجمعترى أن بمكان الدرة من ذللئإ...لكن عن وعلمهم دينهم السالفون 
وهجروها،العلماء تنكبها فقل، بها الق.اولين جلالة ومع إمام، عند منها 

دواؤينفى معتبرة غجر أصبحتا حتى ة منا؛ل، أثل. بها القول ووا؛ن>وا 
الإسلام.

منهايجتمع الشذوذ وبواقر الرححى، فواقر فترى المعاصرة في أما 
الاستعدادأهبة على المادي الحصر وأجواء الواحد، الشخص في الكثر 

الأفاق،في صيته لشر الخناق العلم له فتحمل الشقاق، عالم باحتفان 
العدوبه ينفخ بونا صار أن ومازال الزائل، الحفل أسير فيغتر؛ن.للثج 

الصائل(أآ،.

للشمراني.الشواذ نتع من عر الشواظ إرصال ينظر؛ )١( 
 )٢(،JUJ ؛XWT-WIU



٨ين 

عدملايعنى منه والتحذير الشاذ، للرأي اظراح من ماذكر وكل 
كمابل اآرائه، بقية ترك أو العلم، أهل من الثذوذ منه صدر من احترام 

التقصير،إلى صاحبها ينب أن )لأينبغي العالم! زلة عن الشاطئ قال 
علىالإقدام فيه يعتقد أو أحلها، من ينتقص ولا بها، عليه يشح أن ولا 

الدين(فى رتبته تقتضيه ما حلاف كله هذا فان ، بحتا المخالفة 

المقام!هذا فى عاصم ابن قول أحن وما 
اعتمدفيما الشمع نمد حلاف دا نعته إئال، ن)ولأي

العلم(أآ،بأهل الغلن يننا تحالحكم مشكلات فى وواجب 
الذيالقول( يرد أن من لايمتع به، الفلز وحن العالم، واحترام 

الأدلةإلى والرد لهم، العصمة عدم مقتفى وذلك فيه، زل، أو به أحهلآ 
إلىفوله ورد اتباعه، يجز لم الحالم زل، )ؤإذا القرطي! ( ١١٠السلامة، هو 

فهوالإجماع، إلى مها أو منهم زل، من يرد أن يجب، وكذلك الإجماع، 
المحواب(لم.غير على الإصرار من أولى 

أووتثبيته الإجماع إقامة الأقوال(! بعض لإّقاءل يكفي كان وند 
بالاصطرآرعلمناه )ما تيمية! ابن قال كما الصريح، للنص المخالفة تبن 

عننجسب، أن علينا يكن لم والجدل بالنظر الناس بعض فيه وقدح 
لأنهفاسد أنه نحلم أن يكفينا بل حله، يبين مفصلا جوابا المعارض 

لبعضإقامتهم إن إلا ، فاسد( فهو عارصه وما المروري عارض 
استدعىالمسائل، بعض في إجماع ألا ويهم المعتبرة الاستدلالات، 

الاعتراصاتج.عن والجواب المناقشة، و الاستدلال 

(،٦٠ص) عاصم لأبن الوصول مرتقي منفلومة )٢( (. ١٣٦)ه/ الموافقات )١( 
(.٣٠٢ْجموعاكارى)ه/ )٤( (. ٩٢)U/ القرآن لأحكام الجامع )٣( 



ةاثمقدم

هآ٩ 
الآتٍةالتقاط قي تظهر الموصؤع أهمت 
وتتابعها.المعاصرة الشاذة الاراء ازدياد ت أولا 

عنها•ؤينافح الاراء لهذه يروج من وجود ت ثانتا 
والاراء هذْ إلى الوصول مهل الذي الإعلامي الانفتاح : 'الثا 

بها.الأنماع 
اتباعها.جواز وعدم الشاذة الاراء حهلآ تبن إلى الحاجة رائعات 

أيضا.أهميته سن الموصؤع أهداف فى مامياتى ا حام
الموصؤعاحنيار أساب 

أهميته"فى مبق لما ~إصاذة الموصؤع لهذا اختياري بواعث تفلهر 
:الأتية القاط قي 

دخيل.رأي كل س الإسلامي الفقه عن الا.اؤعة : أولا 
شذوذه.تبين إذا الرأي وراء الانسياق من الناس تحاوير ! ثانيا 
الموصؤع.هذا في سائقة رسالة وجود عدم ! ثالثا 

التهلبيق.و التأصيل بين جامعا كونه ل رابعا 
تحتاجالتي المائل من عدد على الموصؤع هذا اشتمال ا! حام

وتحرير.دراسة إلى 

بالموضعالمتعلمة الفقهية المرؤع استقماء صرورة ! سادهما
وتحليلها.ودراستها 

يأتيما إلى المرصؤع ^ا في البحث يهدف المرصؤع أهداف 
وصابهله.الشاذ الرأي حقيقة بيان -  ١

الشرعية.والأصول بالحجج الشاذ الرأي حهنأ تبيين "  ٢



.١هت

الحجةؤإلى إليها الوصول يهل مما رسالة في الأزاء هذْ جمع ~ ٣ 
ردها.في 

صعقها.أوجه سين و المائل هذه بتقريب العلماء، و العلم حدمة —  ٤
حلاقه.يتسن شاذ، إنه ماقيل بعض لعل والإنصاف،، التحري —  ه

خصوصاشذ.وذها، تبين إذا الأهوال هان٥ حهلآ ببيان للأمة، المح —  ٦
إلها•الوصول فيه سهل الذي زمننا في 

محفوخل.وأنه الدين هذا كمال بيان ~ ٧ 
القضاياجمح معالجة عالي وقدرته الإسلامي الفقه محعة إمحلهار — ٨ 

وحليلها.دقيقها وحاويثها، قديمها 

لحيل•رأي لكل التصدي في الفقهاء جهود إبراز -  ٩
القويم.الشؤع باتباع وأنه اليسير مفهوم تمحح — ١ ٠ 

وتعاملاتهمالاس حياة يمس موصؤع ؛معالجة الفقهية المكتبة إيراء " ١١
المختنقة؛

الخالةذات، المنمية ات اكرا-أهم أولا: المابقة: اكراطُت، 
•بالمرصؤع 

عبداممهللل.كتور/ ، نقدية— درامحسة — الفقهية الأراء في الثذوذ —  ١
الإسلامية.الجامعة من دكتوراه رسالة ديس، ال 

—جمحاالمجتهد بداية في رشد ابن حكاها التي الشاذة الأقوال —  ٢
أمجامحة من ماجستير رسالة التمراني، صالح للثيح/ ودراسة— 

القرى؛

—جمحاوانملأة( الهلهارة )في بالشاjوذ عاليها المحكوم الأراء - ٣ 



المقدمة

دكتوراهرسالة الخضيري، سليمان بن تركي للدكتور/ ودراسة"، 
الإمام.حامعة قي للقضاء العالي المعهد من 

—جمعاوالج( والصيام الزكاة )في بالثدوذ عاليها المحكوم الاراء —  ٤
مندكتوراه رسالة العليار، عبداف بن للدكتور/محمد ودراسة—، 

الإمام.جامعة في للقضاء العالي المعهل. 

الأسرة(،وفقه المعاملأيت، )في بالثدوذ عليها المحكوم الأراء —  ٥
العاليالمعهد من دكتوراه رسالة ديس، ال علي بن للدكتور/عمر 

الإمام.جامعة في للقفاء 

المباركي،علي بن أحمد أ-د• تاليف الفتيا، في وأثره الشاذ القول ~ ٦ 
بحدوأكملها إليها أصاف، نم ، ألقيت، محاصرة أصله البحمث، وهدا 
ذللث،.

القسمالبراق الحميدي فهل. الباحمث، سجل للرّالة مناقشتي وبعد 
البحث،أساء علي ءلرأات، التي العبادات ائل ممع )المعاملات( الأحر 
بجامعةالفقه م نمن الدكتوراه درجة لنيل مغلءمة الة رّفي وذللئ، 

القصيم.

الرسالة.موصؤع وبين بينها الموازنة ثانيا 

تخصصولم القديمة الشاذة الأراء في السابقة العلمية الرسائل 
شاذةلأراء نقد أو نأصيل وغالهها المحاصرة، الشاذة الأراء لل.راسة 
والمابنة الرمحائل بين وممارنة موازنة فهذه ذللث، لتوصيح و نديمة، 
تالرمالة هده موصؤع 

عبداشللدكتور/ ، — نةال.ية دراسة — الفقهية الاراء في الشن.وذ \إ 
الرسالةهاوْ وأكثر الإسلامية، الجامعة من دكتوراه رسالة ال.يس، 



أيضا،قديمة وهي فقط رأيا ( ١٥)درسها التي الاراء ومجمؤع تأصيل، 
وجوب)عدم وهي واحدة مسألة إلا مأبحثها التي المائل من يذكر ولم 

الرأيهذا إلى ذما من وحول لها بحثي وسبا التجارة( عروض زكاة 
العاصرين.من 

~حمعاالجتهل. بداية في رشد ابن حكاها التي الشاذة الأقوال( ٦! 
أمجامعة من ماجستير الة رمحالثمراني، صالح للدكتور/ ودراسة— 

التييل العاصرة الشاذة المائل في لمست، أيضا الرسالة وهد.ْ القرى، 
بشذوذهارثي ابن قال، قل.ومة ألة مفي معه وأجتمع شل، رثد ابن عند 

للرجال،(.المرأة إمامة )صحة ت وهي العاصرين بعض أؤلهرها ثم 

جمحا- والصلاة( الهلهارة بالشذوذ)في عاليها المحكوم الأراء ّا/ 
وجمعدكتوراه، الة رسالخضري، سليما)1، بن تركي للدكتور/ ودراسة—، 

أيضاالةا.مة في ولمينص معاصرة، ولبست، قديمة الرسالة هل،ه في الأراء 
التيالقديمة المائل بعض في معه وأجتمع الحاصرة، الأراء بحمثا على 

الائعاُت،كلها)جعل وهي،• المعاصرين بعض أظهرها ثم قيل؛شذوذها 
غل)وجوب، بالتغير(، إلا لأتنجس وأنها النجاسة فيها وهعت، إذا كالماء 

)؛هإلأذاللقرآن(، الجنب، قراءة )جواز الإناء(، في هما غمقبل النائم يدي 
للملأةإعادة )لا الأخر(، التشهد في ه المي عر يمل لم من صلاة 

علىالقادر الضعلهح من التهلؤع صلاة )صحة ، وقتها( في تركها لتعماو 
فيالملأتين بين الجمع )جواز للرجال،(، المرأة إمامة )صحة القيام(، 
،اكسافر( على الجمعة صلاة )وجوب، مهللقا(، الشقة نمازر الحضر 
يوموافقتإ إذا اليل. صلى عمن الغلهر وصلاة الجمعة صلاة )سقوط 

وسيبجالجنازة(، صلاة في تكبيرالت، أرع على الزيادة )جواز ، الجمعة( 
المعاصرين.من الرأي هذا إلى ذهب، من وجود سبق، كما لها بحمب 



انمض|،ط

ه ١٣حهص 
—والحج( والصمام الزكاة رفي بالشدوذ عليها المحكوم الاراء ؛/ 

وهدهدكتوراه، رمالة الطيار، عبداض بن للدكتور/محمد ودراسة—، جمعا 
ينمىولم معاصرة، مت، وليقديمة الرسالة هذه في الاراء فجمح كابقتها 

بعمىفي معه واجتمع المعاصرة، ائل المبحث على أيضا المقدمة في 
وجوبرعدم التجارة(، عروض في الزكاة وجوب )عدم وهي؛ المسائل 

الكفارة)وجوب شهادته(، وردت وحده رمضان هلال رأى من على الصيام 
القضاءوجوب )عدم متعمدا(، رمضان نهار في جامع من على القضاء دون 

وسبم_،إحرام(، دون مكة لحول )جواز للصائم(، والسعومحل الحقنة في 
المعاصرين.من الرأي هدا إلى ذم، من وجود سبق كما لها بحش 

الأسرة(،وفقه المعاملات )في بالشذوذ عليها المحكوم الأراء ه/ 
كالرسالتينأيضا وهذه دكتوراه. رسالة ا.يس، ال^۶؛، بن للدكتور/عمر 

المقدمةفي ينهى ولم معاصرة، وليمت، قديمة الأراء فجمع السابقتين 
لأنهمألة أي في معه أجتمع ولا المعاصرة، الأراء بعث، على أيضا 
العبادات.في ليس 

عليبن أحمد أ.د. ناليف، الفتيا، في وأثره الشاذ القول اُ/ 
)٨(درسها التي الأراء ومجمؤع تأصيل، البحث، هن>ا وأكثر المبارض، 

مسألة.أي في معه أجتمع ولا أيضا، قديمة وهي فقهل آراء 
الدراساتعن به انفرد )ما الرسالة لموصؤع العلمية الإضافة ثالثا 
السابقة(.

السابقة.الرسائل في يبمح، لم رأيا ( ٢٧)المحثج هن،ا في ميضافح 

القديمةلأن أولى؛ المعاصرة الشاذة الأراء ؛حث، أن المعلوم ومن 
التيالمعاصرة الأراء بخلاف به، يقول من ولأيوجد مهجور بعضها 



^^ا!سم___صي ١٤ه: 
لها،يتعصبون طلاب بها قال لمن أو عنها، ينافح بها يقول من مازال 
التيالقديمة الاراء إلى إصافة العالمي، للبحث، طرحها من لأبد دكان 

الضابمل.في 'اسيأتي كما أيضا، تبحث، فإنها المعاصرين يحص أحياها 
الحث،:هدا بها انفرد التي للاراء مرد وهدا 

الخمر.طهارة —  ١

اممير.الدم طهارة -  ٢

والشرب•الأكل غير في والقفة الدم، آنية استعمال جواز ~ ٣ 
الإناُث،.حتان تحريم —  ٤
الخاحة.بوجود الخفين على المح جواز تقييد ~  ٥
اللخية.حلق جواز ~  ٦

اللحية.من القبضة عن زاد ما نص وجوب - ٧ 

المماب.بثدعية القول — ٨ 

نفس.له لما الجم التصوير جواز ~  ٩
الصلاة.في الصدر على اليدين وصع سنية — ١ ٠ 
الركؤع•مجن الرفع بعد بعضهما على الكفين وضع يدعية - ١ ١ 

بالزيادة•المأموم وعلم صلاته في زاد إذا الإمام متابعة وجوب —  ١٢
الهو•مجود في بعده أو اللام تبل محله بما التقيال وجوب —  ١٣

يحة.بالالذكر بدعية - ١ ٤ 

الترايئح•ركعة؛ي عشرة إحدى على الزيادة جواز ■ءد«م -  ١٥
العيد.في واحدة حطية على الاهتصار مشروعية —  ١٦
الحالق.اللهّ_، تحريم —  ١٧



 !٠ ١٥—^٩
القدة,الأوراق زكاة وجوب عدم ~  ١٨
المست.يوم صيام تحريم " ١٩

علىميقاتمن بين واقعا الميمات كون الميقات محاذاة بأن القول " ٢٠
واحد.حهل 

النحر.يوم الغروب تبل يهلف لم إذا حله ؛مل. محرما الحاج عودة " ٢١

حلقفي إلا الواجب ترك أو المحفلور فعل في الفدية وجوب عدم -  ٢٢
التحلل.قبل والومحل■، الرأس 

الأنعام.بهيمة بغير الأضحية جواز ~  ٢٣
فمهل.الدفع على الكفار جهاد نمر " ٢٤
وأٍلفالا.نساءنا قتلوا إذا الكفار وأطيال اء نكل جواز " ٢٥

الدولة.رئامة اتكافر تولي جواز "  ٢٦

لمين.المبلاد في الكنائس بناء جواز ~ ^١٢ 
:الأتي في فهو وطريقته البحث ينهج وأما 

بحثه.المراد بالرأي المبحث أعنون "  ١
تمهيد.إلى المقام احتاج إن للميحث أمهد " ٢ 
وأحررحكمهل بيان قبل دقيقا تصويرا بحثها المراد المسألة أصور ~ ٣ 

الشزوذ.محل 

المعاصرين.س الرأي بهيا قال س أذكر "  ٤

وجد.إن بالشذوذ عليه حكم ومن شذوذه، وجه أذكر ~  ٥
سالأ'استدلأل وجه وبيان يالشزوذ، عليه المحكوم الرأي أدلة أذكر ~  ٦



ع^صْصسءت„ءي
يجابوما ، مناقشات من الأدلة على يرد ما وذكر ، القلية الأدلة 

كانت.إن عنها يه 

سبوبيان عدمه من بالشذوذ الرأي على المحكم صحة مدى أبتن ~ ٧ 
ذلك.

تيسرما بذكر العناية ْع المعتبرة، الفقهية الذاهب على الاهتصار ~ ٨ 
الصالح.لم، الأقوال من عليه ، الوهوف

ه.نفالذم، أهل كب من الأهوال توثتق ~  ٩
وحون.إن ؤ الخلأفثمرة وذكر سببه بيان مع اكرجيح، " ١٠

التحريرفي الأصيلة والمراجع الصادر أمات على الاعتماد - ١ ١ 
والمجمع-والتخريج واكوتيق 

الأستهلراد.وتجنب، البحنؤ موصؤع على لتركيز ا~ 

الواقعية.وخاصة ؛ الأمثلة بضرب لعناية ا— 

بالبحث.واضحة صلة له مما القضايا من جد ما بدراّة لعناية ا— 

٠محورها وبيان الأيات، قيم ر~ 

لمإن — درجتها في الشأن أهل ذكره ما وبيان الأحاديث، خريج ت~ 
حينئذفأكتفي كد.لااثإ كانت، فإن — أحدهما أو الصحيحين في تكن 

بتخريجها•

عليها.والحكم الأصيلة، مصائرها من الأثار تخريج —  ١٧
صلبفي الوارد الغرسي، وشؤح ، بالممحعللحات ، التحريف—  ١٨

الموصؤع.



ةالمقلم

ء ١٧■ء><إجم><زهت 
الترقيم.وعلامات والإملاء العرُية اللغة بقواعد العناية —  ١٩

لهم•وروق أول عند المثهورين غير للاعلأم الترجمة - ٢ ٠ 
عماواضحة فكرة يعطي للرسالة، ملخص عن عبارة البحث خاتمة — ٢ ١ 

حلالمن إليها توصلت الي النتاج أهم إبراز ُع الرسالة، تضمنته 
البحث.هدا 

عاليها.الخارق الفئة بالفهارس الرسالة أنع -  ٢٢
عليهاالمحكوم المعاّرة الفقهية 'الأداء بحث يمات تقوهاوء 

:العبادات"في بالشاووذ 

وفهارس:وخاتمة نمول وستة وتمهيد مقدمة في البحث هزا انتفلم 

ومنهجوأهل.افه اختياره وأمباب الموضؤع أهمية وفيها : المقدمة 
وتميماته.الج^ت 

مطالب;بة وقيه التمهيد 

;الآراءباسمادالأول: المطلب 

يالعاصرة.الراد الثاني: المهلّالب 

 ،Jبالشذوذ.الراد الثالث: الطا

الخالة.ذات الألفافل الراح: الطلب 
بالشذوذ.الرأي على الحكم صا؛هل الخامس: المللب 
الشذوذات.من الملم وموقف الشاووذ خهلر المادس: المهللب 

العاصرين.عند الفقهي الشذوذ أمجاب الماع: العللب 



ء؛»ءبمءءصسوص
تماحث عشرة وةٍه الطهارة، م الأراء ت الأول المصل 

النجامةفيها ونمى إذا كالماء كلها المائعات جعل الأول؛ البحث، 
بالتغير.إلا لأتتجس وأنها 

الإناء.ش ههّا غمقل النائم يدي غل وجوب I الثاني اليحؤثا 
الخمر.هلهارة الثالث،! البحث، 

الكثير.الدم بهلهارة القول الراح المحح، 
غيرفى والقمة الدم، آنية استعمال جواز ت الخاص المثحثؤ 

والشرب.الأكل 
الإناث.حنان تحريم ت المادس الثححإ 
للخنبؤ.القرآن قراءة جواز الماح؛ المحنخ 
الخاجة.بوجود الخفين على المسح جواز تقييد • الثامن البحث، 
اللحية.حلق جواز التاسع؛ المبحثإ 
اللحيت.من القبضة عن زاد ما نص وجوب العاشر؛ البحث، 

؛بحثا عشر مبعة وفيه ، الصلاة في الأراء ن الثاني الفصل 
القاب.يبدعية القول الأول؛ البحث، 

نفس.له لما الجسم التصوير جواز الثاني؛ المبححإ 
الصلاة.في المحدر على اليدين رصع سنية ؛ الثالث، المثححإ 
منبعد بعضهما على الكفين وضع بدعية الراح؛ المبححإ 

tالم
في. النبي على يصل لم من صلاة بمللأن الخامس؛ المبمث، 

الأخير.التشهد 



المقدمة

<s©sx :^-oكه ١٩؛
وعلمصلاته في زاد إذا الإمام متابعة وجوب السائس! المبحث 

بالزيادة.المأموم 
في؛عل.0 أو اللام فبل محله بما التقيل. وجوب الساع! المبحث 

هو.السجود 

وقتها.في تركها لمتعمد للصلاة إعادة لا الثامن! المبحث 

بحة.بالالغ.كر بدعية التامع! المسمحث 

فيركعة عثرة إحدى على الزيادة جواز عدم العاشر! المبحث 
التراؤيح•

القادرالمضهلجع من التهلؤع صلاة صحة عشر! الحادي المبحث 
القيامعلى 

للرجال.المرأة إمامة صحة عشر! الثاني المبحث 

لعيرالحضر في الصلاتين بين الجمع جواز عشر! الثالث المبحث 
مطلقا.ال٠ثقة 

افرّالمعلى الجمعة صلاة وجوب ! عشر الراع المبحث 
عمنالغلهر ومجلاة الجمعة صلاة سقوط عشر! الخامس المبحث 

الجمعة.يوم وافقت إذا العيل. صلى 
فيواحدة حهلبة على الائتمار مشروعية عثر! السادس المبحث 

العيد.

صلاةفي تكبيرات أرح على الزيادة جواز عشر! الساح المبحث 
الجنازة.



م

مات:نلاثة وقيه ، الرلكة قي الأداء الثالث: الفصل 
المحالق.الذهب نحريم الأول: المبحث 
التجارة.عروصس زكاة وجوب عدم الثاني: البحث 

الئدية.الأوراق زكاة وجوب عدم الثالث: البحث 
ماحث:حمسة وفه ، الصيام في الأراء الراع: الفصل 

رمضانهلال رأى من على الصيام وجوب عدم الأول: المبحث 
شهادته.وردت وحده 

الشهر.لحول في الحساب على الاعتماد الثاني: البحث 
فيجامع من على القضاء دون الكفارة وجوب الثالث: البحث 

متعمدا.رمضان نهار 

للصائم.والوط الحقنة في القضاء وجوب عدم الراع٠ البحث 
١الب ُوم مام تحريم الحامى. الميحبمت 

مباحث:حمسة وفيه ، الج في الأراء الخامس: الفصل 
إحرام.دون مكة لحول جواز الأول: البحث 
بينواقعا الميقات كون الميقات محاذاة بآن القول الثاني: البحث 

واحد.حط على ميقاتين 

قبليهلف لم إذا حله بعد محرما الحاج عودة الثالث: البحث 
النحر.يوم الغروب 

تركأو الحثلور فعل في الفدية وجوب عل.م الرابع: المبحث 
التحلل.نل والوطء الرأس حلق في إلا الواجب 

الأنعام.يهيمة يغير الأضحية جواز الخامس: البحث 



ةالمقوم

ظ ٢١حص><»سبمت 
مباحث:أرمة ومه ، الجهاد قي الأراء السادس: الفصل 

فقط.الدفع عالي الكفار جهاد قصر الأول: المبحث 
اءنانقتالوا إذا الكفار وأمحلفال اء نتتل جواز الثاني• المبحث 

وأٍلفالا.

المسلمين.بلاد في الكنائس بناء جواز • الثالث المبحث 
الدولة.رئاسة الكافر تولي جواز • الراح المحث 
وتوصيات.ئتائج، س فيه ما وأمم الحث حلاصة وفيها الخاتمة: 

والأثار،الأحاديث، وفهرس الثواني، نهرس دهي؛ الفهارس، 
الموضوعات.وفهرس والمراجع، الصادر أهم وفهرس 

وأعانينر الأي والحمده وآحرأ، أولا ش فالحمد الختام، وفي 
أتوجهئم فيها، يبارك أن سبحانه وأسأله الرمحالة، هن.ه إكمال على 

والديمنهم وأحص معروفا إلي أسدى من كل على والثناء بالشكر 
ولووأعانوا سجعوا الذين إحواني وجمح الأجلاء، ومشايخي الكريمين، 

الشيخالة الرسهذه لمشرف افه وسكر حيرآ، اطه فجراهم كلمة بشهلر 
اطهجزاه ~ الكثير الشيء ونصحه دقته س رأيتا وند اللحم د.سليمان 

الخليل،أحمد وأ.د. الخثلأن، أ.د.سعاو للمناقشين: اطه وسكر —، حرأ 
الشيخكرسي على القائمين أشكر كما وحلمهما، علمهما س أفدت فقد 

لي،دعمهم على الإفتاء لأراسات الجبرين عبل.الرحمن بن د.عبداانح 
الإسلاميةمعود بن محمد الإمام جامعة العريقة لجامعتتا موصول والشكر 

علىوبركة حير منارة وجعلها نفعها، اطه أدام بها، والعاملين وكلياتها 
والمسالمس.الإسلام 

بالشكروأحص المودية الفقهية الجمعية أشكر أن أنس ولا 
الغنامفرائس السيخ فيها العلمي والمسر البحت مدير وكل.للث< ها، رئيم



٢٢ين 
يخصفيما معي تواصل على كان ونل ونصحه، بذله له اغ شكر 

فهارسفأصمك الرصمالة، قواني تقرب فهارس إصافة واقترح الطباعة، 
لاتحوىوهي وغيرها، واللغوية والأصولية والحديثية الفقهية للموائد 

غيرها.على وتدل بعضها تقرب ؤإنما معلوم، هو كما الفوائد جمح 
يرزننيوأن وطلابه العلم أهل الكتاب بهيا ينفع أن اف وأمال 

والعمل.القمد حن ؤإياهم 

مستفي.ل.أالعلم س جبال بين الة الرسهن.ه في سريت، أنتي يخفى ولا 
والتحريالإنصافج على الحرص مع حقهم، بعض إلهم ورادأ علمهم من 

معيتعيش المسألة كانت فمد رأى، أو حكم في أتعجل وألا والأدب، 
وربماعنها، وأصحابي مشايخي بعض وأسأل أثلجها والليالي الأيام 

فأفرحاقتراحا، اقترح أو ملاحفلة، لاحثل أو فانية، بعمهم أصاف 
إصابةفي الاجتهاد ومع أهاله، بين رحم والعلم منهم، النصح أو بالإقالة 

اغتفرمن والسصف كتابه، غير لكتاب المهمة اممه إته)يأبى إلا المحق 
صوابه(لا،.كثير في المرء خطأ قليل 

وعلىمحمد، نيينا على وسلم اف وصلى العالمين، رب ف والحمد 
•الدين لوم إلى كصرا تسليما ومعلم وصمحعه اله 

حيه

Rc)mili22@gmail.com

1(.)ا/رجب ابن نواس )١( 





ا
والمنصفكتابه، غير لكتاب، العصمة الله ريأيى 

صوابه(,كتير قي المرء حظ قليل اغتفر من 
ءقفأرجب ابن 

اماعاو)ا/؛(

ا



هَهم———ي—

انمراد

علىؤيجمع القلب، رأي و)الرأىت رأي جمع ت اللغة في الأراء 
منو)تمول رأدهم(لم، أصن وما آراءهم أصنإ ما )يقال: ،، الآراء(ل

رؤوةلْ،،بعيني رأيته فتقول: البصر رؤية وأما ،، ارتأي>ت،(لالقلب: رأي 
بصيرة(رأو بعين ؤإبمار نظر على )تدل مادتها فالكلمة 

رأىفتقول! محالها بحب الرؤية فعل مصادر بين تفرق و)العرب 
بالقالبيعلم لما ~ كذا ورأى رؤية، اليقظة في ورآه رؤيا، النوم في كذا 
وتأملفكر بعل القالب يرام بما حموه ولكنهم رأيا، ~ بالمن يرى ولا 

لمنيقال محلا الأمارات؛ فيه تتعارض مما الصواب وجه لمعرفة وؤللب 
للأمرأيضا يقال ولا رأيه، أنه به يحس مما عنه غانيا أمرأ بقلبه رأى 

مايميفيها كتب نمد رالإيجاز الاختصار محبيل على المقدمات هده في الكلام سيكون )١( 
ييالثذدذ للماركي، الغشا في واثر، الشاذ القول إلى: غلثرجع التوّع أراد وس باJعللوب، 

لولدالشاذة الفتوى لالثّعرانى، الشواذ تتح من على الشواظ إرسال ديس، للالفقهية الأداء 
الثلاثالعالمية اتل الرممقدمات للنمالة، الفقه أصول قي الشاذة الاراء رسالة مقدمة الحسين، 

ومقصودالفلرية، بالقدمات يتعلق مما وغيرها بالشذوذ، 'مليها المحكوم الفقهية الأداء في 
الشذوذ.معيار على وعرصها الحاصرة الأداء لبعض التطبيقة الدأراسة هو الأكبر الرسالة هذه 

اللغة)ها/لأآ\(.تهذبب، وانفلر: العين)ه/ا-«"ا(، )٢( 
اللغة)ه؛/يآآ(.تهد؛-_،)٣( 

الإنسانار-أْ U )■والرأي■ (: ١٧٩٧العرب تربب في الغرب في جاء الءين)ه/ي''آ(، )٤( 
غلبةعن التقيفين أحد النفس )اعتقاد (: ٣٧٤ص)الفردان في الراغب، ونال واعتقد،(، 

العروس)اام/ه،ا(.-اج وانظر: الظن(. 
العرب)أ؛/ها،1(ا□ن الالخة)ها/ي(لأ(، تهذيب المابق، الرجع انظر:)٠( 
(.٤٧٢ُقايساللغة)'ا/)٦( 



ءءسس؛سمْيا.ء
رأي،إنه الأمارايت، فيه تتعارض ولا العقول فيه تختلف لا الذي المعقول 

ونحوها(الحساب كدقائق وتأمل فكر إلى احتاج ؤإن 
أمارةفي ونغلر اجتهاد عن الصادر )القول الاصطلاح: في والرأي 

أصحابمحمي ولهذا القياس؛ هو الرأي ورقيل؛ تنبطة(أى، مدلالة أو 
أقلت)يقال! ولهذا للنص المقابل فهو الرأي(ل'أ،، أصحاب حنيفة أبي 
علىيدل وذلك الأحر، مقابلة في أحدهما فيجعل بالنص؟ أم برأيك هذا 
أصحابيسمى حما...]و[ أو كان حليا بالنص القول يتناول لا الرأي أن 

لأصحابمقابلا ؤيجحلونه الرأي، أصحاب حنيفة أبى كأصحاب القياس 
الحدسث،(ل؛/

اوونمن)؛/"آْ(.أعلام )١( 
(.rY'nrr>،الض)أ/ أصول ني المسد )٢( 
ص)هآ؛(.للذكرى الفقه أصول ش رمحالة )٣( 
<٣١١صاةالأصول)ي/• ز الوصول نهاة )٤( 



٢٧محه؛إ><ةثبم 

اسء\صني
باتمعاصرةاثمراد 

والحينل١،،الدهر وهو العمر من مأحوذْ I اللغة في المعاصرة 
أوواحد، عصر فى وهو أنا كنت أي• وعصارأ، معاصرة فلأنا )عاصرت 

عصرْ(لأدركت 

الزمنفي الواقعة أي• البحث، هذا في بالمعاصرة والمقصود 
تقريبا،، أ ه(  ١٢٥٠)محنة من المعاصرة بد>اية بعضهم حدد وفد الحاصر، 

منكثير في الحكم عن الإسلامية الشريعة إنماء : معالمهاأبرز ومن 
وممايحزن، مما وهذا الوصعية يالفوانين واستبدالها الإسلامية الديار 

رأ،.ذلك، وغير وشروحها السنة وكب الفقهية، الكن-، أمات طباعة يفرح 

:معالمهاأبرز ومن ،، له(  ١٣٥ّنة)ه دا،ايتها جعل من ومنهم 
فيوالتجديد الفقهية، المجامع ونشوء الجماعي الاجتهاد إلى الا«ءوة 
والأنفتاحالإسلامية، الجامعات بقيام فيه والتأليف الفقه تدؤيس أسلوب 

(.٣٤١اسن)إ/.قايس (، ٢١اللةنأ/ا تهذب المن)ا/أا<آ(، انظر: )١( 
الزيدي:تال الموس)ما/م(، تاج وانظر: ١(، سنانى)م/با والملة والأيل الأكالة )٢( 

ثلكا )المعاصرة وثال)ا/مبم(: يناصر(، لا والتناصن معاصن؛، المعاصن؛ قولهم؛ )وت 
الفضائل.رؤية عن يمي: حجاب(، 

)الاور(: ١٨٠ص)في تال ، الإمحلامي" الفقه اتاهميخ كتابه في الأثشر د.ءمر حدده كما )٣( 
ضرالثالث، للقرن الثاني المّقح من يّالأ الأحتر الاور الحاصر، الصر ثي الفقه المادس: 
مذ،(.اياما إلى ُيعتد الهجرى، 

المايق.المرجع انظر: )٤( 
ْْماير-الآن(ّالثاس الض )الأود (: ٦٥٤ولزرناء)ا/ المام الض المدخل >_ في جاء )٥( 



ا1ع،ء؛صص*«بم
.وغرها المقارن باسه والامحمام المداهب على 

القرنفي الثمانينات من بقليل، ذلك، بعد حددها من الباحثين ومن 
العلميةلل٠فلاهر ال٠علي الفلهور بداية وهي ه(،  ١٣٨بعد)* أي• الماصي، 

العلميةات المومحكبروز المعاصرة، الفتيا في واضح تأثير لها التي 
ال٠ؤتمراتوتقليم الفقهية، المجامع وقيام ومعاهد، جامعات من الشرعية 
هدهصيغ في أسهمت، وغيرها العوامل فهده الشرعية، يالجوانس، المتعلقة 
هذهذهلاق عن الجححا يخرج ولن ،، معاصرةأ خاصة بصبغة المرحلة 

عبدهلمحمد هو درامحته تمت، رأي وأثيم ، قاربها وما التحديدات 
الحياةقيد على هو من بعض تابعه بل يه، ينفرد لم أنه على (، ١٣٢٣٠)

الأحرف،.هده كتابة إلى 

العامالفقهي الدخل اظر: )١( 
ص)هم.ليرض العاصرة الفتنا اننلر: )٢( 



وعم

الطدء\ك\ك

بالشدوذانمراد 

يشذالشيء شد والمفارنة، الانفراد عر )يدل اللغة: في الشاذ 
شيءوكل عنهم• انفرد أي؛ أصحابه، من الرجل شد و) ، شذوذأ( 

شاذ(لمآ،.فهو مفرد 

حالفمن فكل الحق، مخالفة هو ذ) ؛ الاصعللاح في الشاذ وأما 
صبطثم حزم، ابن نال هكن*ا ،، شاذ(لفيها فهو ما مسألة في الصواب 
الإحماعأو النص من البرهان أداه من )فكل بقوله: الحق مخالفة 
عاليهفقرصى القول، بدلك فال فيله أحد يعرف ولم ما قول إلى المتيقن، 

رالحق(ل حالم، فقد حالفه ومن البرهان، إليه أدى بما القول 

قالقبله أحد يعرف النص...ولم من البرهان أداه )من توله: لكن 
به،لم لأيالبرهان(، إليه أدى بما القول عليه ففرض القول، بذلك، 

إليهسهلرق لا نص يوحد فلا الواقع، في ذللث، وحول في هي والمنازعة 
أولنسخه إلا يكون ولا يمكن لا هذا عنه، كلها الأمة وتتنكمب، احتمال 
علىالأمة نجتمع ولا ملزمآ، نضآ يحد فلم الدلالة أو الشومحت، في لضعف، 
هوالإجماع أو النمى بمخالفة الحق: لمخالفة وصبعله الحق، مخالفة 

(.١٨٠)م اللة .قايس )١( 
Xi^o/r^^oUتهلباس)اا/آ-خا(، و\نم: انمن)ا-/هاأ(، )٢( 
ؤإنعاهنا، مرادة غير ركلها اسة، وفي الحديث، رش القراءات، ني الشاذ ممعللح بأني )٣( 

الش.؛ي المقصود 
الأحكام)ه/ص.أصول يي الإحكام )٤( 
(,٨٨السابق)ه/ المرحع )٥( 



^^=ئقص؛><•٣ ي
في،سيأتي كما غيره من أصط وهو البحسث، فى عليه مشيت الذي 

الخاص.المطلب 

بدحولماع غير أنه الحق( )مخالفة التعريف! في قوله على ولايرد 
بمخالفةذلك صهل لأنه للحق؛ مقابلة وأنها والمرجوحة الضعيفة الأراء 

؛المذهبي الشذوذ بإيراد جامع غير بأنه يقال ولا النص، أو الإجماع 
الصحالف من أن ذكر ولدك العام الشذوذ في كله والسياق فالأصل 

ابنحديث في الأصل وهو سياقه، فهن.ا الحق حالف فقد الإجماع أو 
العام،الشذوذ عن حديثهم أن والخلاف الوفاق امحلين أممن وغيره حزم 
لأنمنه؛ أشهر بلففل لفغل إبدال فيه لففلى تعريفه أن عليه يرد قد لكنه 

حروجالمختار التعرف وفي ،، للشاذل المرادف البامحلل هو الحق مخالفة 
ذللئ،.من 

الدخوليعد الجماجة عن الخارج عن عبارة )الشاذ! بأن نيل وقد 
لكن، الشذوذ( وهو بعده حلاقه يقبل لا الإجماع في لحل ومن فيها، 

أهله،وانفراض انعقادْ بعل. عته الخروج هو الإجماع من الأكبر الخروج 
وجدًنوعلو المعنى )هذا فيه الالحول بعد الإجماع عن الخروج أن كما 
التعريف،.بهذا يلم فلا ، للثّغاوذ( حدأ وليس الشذوذ أنواع من 

والكثرةالقلة لكن الأكثر(لْ،، قول وترك ١^١^، قول هو و)نل! 
نصرهبقول عالم تفرد فلو إجماعا، ، يخالفمالم للشذوذ معيارأ ليتر 

l)_)؛/UA(.أصول و الثاذة الأداء انظر: )١( 

وجمهورسلمان أ،ي قول روميا الإحكامره/يخ(: لي حزم ابن قال ص)بل\(، المملإنى )٣( 
ينا(.أصحا 

اوحراوحط)^هح؛(.)٥( (. ٨٧)ه/ الأحكام أصول قي الإحلكم )٤( 



ء ٣١
ابنقال كما واحدأ، قائله كان ولو الحق فهو له، محالفي وبقهم بالدليل 

بشاذ،فليس اممه رسول ومحنة الله كتاب، عاليه دل ما قول )وأما ت القيم 
بمعيارليس وقلتهم القائلين كثرة فإن الأمة؛ من الواحد إليه ذم، ولو 

العلمش الراسخين طريفة غير وهذه به، ؤيوزن به يعير للحق وميزان 
مزحاة،والمنة اض كتاب، من بضاعتهم بمن تليق عامية ؤلريقة هي ؤإنما 
هيالقبيحة والمخالفة عندهم فالثدوذ أهاله هم الدين العالم أهل وأما 

اعتبارولا ومخالفتها، الصحابة وأقوال والمنة الكتاب، عن الشدوذ 
ؤيعلمواحد، قول على الملمون يجمع لم ما ذللث، بغير عندهم 

مخالقته(لتحل لا الذي فهدا يقينا إحماعهم 

هو!الشاذ الفقهي يلرآى المختار والتعريف 

الثابتإالإجماع أو الصريح المحح للنص الخالق، الاجتهاد 

و)الص(الإجماع، أو النص عن الصادر القول يخرج ف)الأجتهاد( 
الصحالف، ما يخرج الصحيح( و) الجمل، أو الذلاهر حالفج ما يخرج 

غيرالإجماع حالم، ما يخرج الثابت،( الإجماع و) ثبوته، في المعيق، 
المخاكة.لمت إذا الثابت،، 

يوجدلايكاد بل المحثج في محاوري أكثر هي الإجماع ومخالفة 
ومماجهتض، من الشذوذ فيكون المص، مخالفة معها ينقم وقد غيرها، 

حشالإجماع على ترد مخالفة باي أسلم لا أني البحث، في عليه حرصت، 

صر««م.القريب )١( 
لد-دبيالمعاصرين الماحين محن التعرف هذا ارتضى وعمن حزم، ابن لتعريف، الموافق وهو )٢( 

الشاذحنيفة سين أرام الذي )والتعريف تال: حين ص)خ\( الشاذة■ الفتوى بحثي■ في العين، 
الإ-بماع(انتهى.أو الصريح النص مخالفة هو: الاعتراضات من لم ؤي



وحهفي ينظر الثبوت بعد ثم ، يالها عمن المخالفة ثبوت من أتحفق 
فيلنول من فكم فلأن، حالف أنه فيه: نيل بنقل يكتفى ولا نوله، 

الأنه الأعلى ممادر0 من عليه الوقوف بعد يشين ثم للإجماع بمخالفته 
الذيالقول إهدار من بأهون ليس الإجماع ؤإهدار وجه، كل من يعارصه 

صحيحمحمل له كان إن الإجماع على المحكي القول وحمل يشت، لم 
الإجماعمخالفة على حمله من أولى 

والعلماءلف العن روالمنقول تيمية: ابن العباس أبو قال وقد 
ذلكإلى يحتاج كما دلالته، ومعرفة لففله، بثبوت معرفة إلى يحتاج 

المتقولهذا يمول عندما تتأكد العبارة وهذه ، ورسوله( الله عن المنقول 
الشرعيالدليل نترك فلا بالبهللازل^، الشرعية الأصول من أصل على 

فليسالمعلوم؛الموهوم، لايحارض و نتحققه، لم متقول لخلاف القائم 
فيصريحا يكون محهم ماصح كل وليس صحيحا، العلماء عن ماينقل كل 

أوفعله أو قوله بلازم الحالم إلى ينب، وقد بحثها، المراد المسألة 
فالوقوفالخلآ، ذلك على والتتابع عليه الخلآ فيقع يلتزمه، مالأ مكونه 

أورص•الأئمة ص على 

مجموعاسدى)ا/آ؛أ(.)١( 
مخالنأالمقول إذالكن ئها: لي.راض يتأكد اساء ص المقول ودلالة مذ من الشن )٢( 

المقهوريخالف ذا كان أر العالم، ذا لأصول مخالفا المقول كان أو محكي، لإجماع 
منالعالم هدا كان أو عنه، أصحايه غير نقاله أر المسألة، صياق غير في كلامه كان أو عنه، 
غيرمن المنقول هدا كان أو عنه، مجالايصح يدفعون أصحاب لهم الذين الأربعة الأتمة غير 

ذلك.ونحو ألفه، ند كتاب في العالم تحرير 
ولمحمدمذموم(، فإنه 1لةوو في اكقاليد )فاحئر (: ٦٥٤الإعلأم)ا/ في اللقن ابن يقول )٣( 

مقدمتهفي تال مصادرْ، إلى الرجؤع دون تول على التوار من 'التحدير في رصالة عوامة 
نقولإلى الباحث، لأءلثنان القدامى؛ الأنمة لبعض حمق، تحريفامت، على )•••أركز ص)ما(؛ 

*■■(.التقدمج«ن 



:قه ٢٣
ييضإلى الأقوال ية نمن التحمق يستدعي لهليفأ معنى هناك إن يم 

فيرحب ابن إليه نته المتبوعين، الأربعة الأئمة غير والعلماء الأئمة 
لمما إليهم نب فربما تنقيط، ولم تشتهر لم هؤلاء غير )مذاهب I قوله 

عنها،يذبا من لمذاهبهم وليس يريدوه، لم ما عنهم لهم أو يقولوه، 
المشهورة(المذام_ا هلْ بخلاف، فيها الخلل من يقع ما على ؤيتته 

المذمبا،في الشذوذ به ؤيريدون الشاذ الفقهاء بعص يْللق • تنبيه 
يجزم)قد النووي قال ما نحو الإحماع، بمخالمة العام الشذوذ وليس 
فيالراجح إلى يه بالتاذ موهو ء ي لالمق^ة.ن من رة عنحو 

أوالشافعي نعى حالفا وربما الجمهور، عليه لما ومخالفا المدهبا، 
الراجحمخالفة ؤيعتي المدهب،، إلى ية بالنشاذ فهذا له(لأ،، نصوصا 

مماذللثا وكل الإمام، نعى مخالفة أو منهم، الجمهور مخالفة أو فيه، 
الحث•قي لايدحل 

عدمالبحث، بعد ؤيتبين رأى على الشذوذ العلماء بحعس ؤيهللق 
عنللسلم، قول حفاء ذللث، أسباب ومن البحث،، فى سيأتي كما شذوذه، 
أوإجماعية، المسألة أن فيفلن بالشذوذ القول على حكم الذي العالم 

الجمهورمخالفة أن يرى بالشذوذ القول على حكم الذي الحالم كون 
علىرأيهم اجتمع إذا القوم هؤلاء )وأصحاب حزم) ابن قال كما شذوذ، 

لمذللثذ، يمكنهم لم فإن جماع، لا ا دعوى عليهم شيء أمهل كان شي،ء 
شذوذ(حلاقه وأن الجمهور قول أنه دعوى من مونة عليهم تكن 

(.٢٢٦/٢ريب)ابن زائل سموع )١( 
المجموع)ا/يأد)٢( 
(.YUA/A)ص )٣( 



ي«ءبم^ءسمحص

اسءاني؛
اثصلةل١آذات الألفاظ 

غيرفإنه النهى، أو للإجماع يمخالفته شذوذ0 ثبت إذا الشاذ الرأي 
الشذوذبغير الرأي العلماء بعض يصف وقد كعدمه، وحوله ؤيكون معتبر 

غيربألفاظ وصف ؤإن الشاذ، عالي بمدق وذلك، معتر، غير أنه ومرادهم 
تذلك ومن الشذوذ، لفظ 

فيفهما والقاسي: ، ٣٧١)وأما الجويي: قال والقاسي: الباطل -  ١
حاصل،إلم، البطلان أو اي النأصيف فإذا العدم... بمعنى، اللغة 

في،به الاعتداد ونفي، حكمه، سنوط معنى، فحالي موحود 
كأنهفيكون موقعه؛ يقع لا فيما يتعمل، منهما واحد المراد...كن، 

اميوجد(رم
ماالخمر تنجيسر، )وأما )تا"ْإ(: حزم ا؛زا قال البحمث،: فى، ثاله م— 

إلاحلافا، ذللث، من، مت، محا تنجس، أنها في، نعلم فلا فيه وقعت، 
اللهينا وحفاسد، قول وهو ربيعة عن، العلماء ؛عهم، ذكرهشيئا 

الجمالتصوير في، الحيل. دقيؤ، ابن، وهمال ، الوكيل، ونحم 
التصويرمن، المنع علير الشريعة دلألل، تفلاُررت، )وقد (: ٧٠٢)^،

على،محمول ذللث، إن قال: من، المعاو غاية أبعد ولقد والصور. 

منمحير ني يحكم يا3( والالشاذ، معنى من أحص أو أعم الألفاقل هان، بعض أن لايخفى )١( 
الاصطلاحاتهذه بين الفروؤ، معرنة في التوسع أرد وصن غير،، أو الشاذ إرادة على الحالات 
الملة.علي  jySjiiالم■ أصول في الشاذة •الاراء رمالا ُقدمة فتراجع الشاذ وسللح 

ص)إل(.الجدل ش الكافية )٢( 
(.n٢١/. حزم ابن رمائل )٣( 



رءطعآ(أ اطل عندنا القول وهذا الكراهة... 
محيالمئلرح الرأي عن لم مالإمام تكلم لما ت والسامحط المثلمح — ٢ 

أولى؛المثلرح القول عن الإعراض أن وذكر الصحيح مقدمة 
العواقبشرور من تخوفنا لما أنا )غير ت فقال استدرك لإماتته، 
حطإاعتقاد إلى ؤإمراعهم الأمور يمحيثان الجهلة واغترار 

ادفعن الكنف رأسا العالماءت عند السامحهلة والأقوال المخهلئين، 
الأنامعلى أحدى الرد؛ من بها يليق ما بقدر مقالته ورد قوله 

اد؛ه(رأ،لأشاء إن لياقة وأحمد 

تحريمذكر ومل،ما ( ٦٠٦)^،القرطي العباس أبو قال البحث! في ثاله م— 
إباحةاللف بعض عن )وروي والقمة! الذهب آنية استعمال 

هذافى الكثيرة الصحيحة للأحاديث مهلؤح شاد حلاف وهو ذلك. 
الض.على الصلاة حكم عن )ت"ا،ْ( العربي ابن وتمال الباب(لم، 

يصنلم من ت فمال ذلك في الشافعي )وشد الأحرI التنهد في 
ؤإنفاسدة، فملأته النلأم وقبل الأحر، التشهد بحد المثي على 
اقهل(لأ،.قول وهذا يجزه. لم ذلك،، قبل عليه صلى 

بلاوالقول الحق غير قول هو )المردود تيمية! ابن قال المردود! ~ ٣ 
الباطلهو المردود أن )ومعلوم القيم! ابن وقال ،، مهلالما(ر علم 

ييالشولكني تول ص (، ٢٨٨\بح)م يون صاحب وقال (، ٣٧١)ا/ الأحكام إحكام )١( 
ياطل(,قول )هدا انمي؛ صلى صن والظهر الجمعت منوط 

)ا/خآ(.سلم صحيح مقدمة )٢( 
صنبه شد قول )وهدا نول: ين قال ( ٣٨٧لسوددىص/الحاوي وقي (، ٣٤٥/٥)الفهم )٣( 

طوحا(.فكان الكافان 
)ما<ها(..اللخ، ب' شرح في ايالك، )٤( 
(.٤٣٤)ا/ الهب تلمس يان )٠( 



تقعلا لما يقال قد الباهلل إذ باهللأ كوته من أباغ ردا كونه بل بعينه 
نفعهيبطل ثم به ينتفع لما يقال ومحي حدا محليلة منفعته لما أو فيه 

مقصودهعليه يترتب ولم سيئا يجعله لم الذي محهو المردود وأما 
أصلأ(رُ

شهادةرد في بكي القول عن الرمالي)تلأهه( قال البحث! ش ثاله م— 
منجماعة عليه رده مردود بكي القاله )وما الهلال؛ رأى من 

ألغاهبل الحساب يعتمد لم أن قلناه ما المتأخرين...وجه 
بالكالية(لأ،ب

المقصود،تخهلي هوت )والخيلآ الجويني؛ قال والغالهل! الخطأ —  ٤
والقاسيوالباطل والقاسي. الباطل وهوت العلهل، معنى وهكان.ا 

يوصفاوقد الشريعة، في الأفعال من قبح لما م است والغالهل 
فييالبطلان ، يوصفلا لكن بالقبح، يوصفح مالأ والغلمل بالخطأ 
قح(ص.ما إلأ الشريعة 

ترميمعن سئلت رفقي ٠ ( السك^ى)ت٦٥٧قول البمحث! في ماله 
السؤاليف^ الترميم وهدا المفسحلة*•• الكنيسة إعادة أو الكنائس 

الفقهاءمن كثير ؤيفتى المصرية الديار فى سئما ولا كثيرا، عنه 
وذلكفيه، إذن بلا والقضاة المالوك من مراسيم يه وتخرج بجوازه 

المعود.عون •ع المطيؤع ( ١٦٩)٦إ داود أ؛ي منن على القيم ابن حاشية )١( 
احتملؤإن الصيام، كتاب من مأحااه قي المكي تول تفصيل ومّيأني الحتاج)مآ/مآها(، نهاية )٢( 

الحاسبلقول الشهادة برئ )القول اللحيدان؛ صالح تال فقد المذهب، في الرد الرملي تول 
منوحد وما ذللث،، على الإجماع لنا د.حكوا ردْ، معاناة مونة الصالح اللف كفانا مردود قول 

(.١١ص)٠ العدد)؟آآ( العلمية البحوث مجلة عليه(. يعول لا مردود نهو الإجماع بعد شذوذ 
ص)بمه(.الجدل ش الكافية )٣( 



بانتال عن قول عن النووي وتال ، لسن( المبإجماع حطأ 
وغيره!الأكل دون فقط الشرب هو والفضة الن«هب آنية في الم*مم 
فاحش(رأا.غلط قاله الذي )وهدا 

أوأو المنكر أو المهجور أو بالمتروك الشاذ القول يوصف وقد —  ٠
بقوله( Iucj)عبدالبر ابن حممها وقد عليه! لأيعرج أو له لأوجه 
القول)أما العيد! شهد عمن والظهر الجمعة بسقوط قال عمن 

فقولجمحة= ولا ظهرأ تملى ولا بالعيد تّقءل الجمعة إن الأول! 
وقال!عليه(، يعرج لا مهجور متروك وظاهر اد الغبتن 

أنكرهمنكر قول وعقناء الزبير ابن عن الباب هذا في روي )وقد 
حمامةعند فيه وجه منهم...لا أحد به يقل ولم الأمصار فقهاء 

كانحال أي ظاهره...وعلى على كان إن حقنأ عندهم وهو الفقهاء 
؛ه(ل"ا،،المأخوذ الأصل على وليس حهلآ العلماء جماعة عند فهو 

!القول على تشيعا جمعها أوصاف ثمانية 

أشدوهذا الكفر، بل الدعة أو بالضلال الشاذ القول يوصف ومحي - ٦ 
منيكن مهما إنه إلا نادر، وهو مبالغة، من يخلو ولا سبق، مما 

بمخالفةالشاووذ معيار تحقق هو الباحمثا عند المعتبر فان وصف 
المحنافي وجد وقد الصحيح، المريح النص أو الثابت، الإجماع 

)وهذاللإمطخرى: ئوو ص ( ٥٦٤الحاوي)؟/ ني وقال السكي)أ/؟1م، فتاوى )١( 
ينعه(.النص لأن حهلآ؛ قاله الذي 

نيكتب من )قول (؛ ٢٧٧الدرب)خ/ يلي نور قتارى في باز ابن وقال )ا/؟أآ(، المجمؤع )٢( 
فيأحينا تول وهو غلط، قول بدءة~ الركؤع بعد الصدر على وصعهما إن ؛ صلاة صفة 

كللكن كتبه، مفيدة جليل، علامة وهو هن.ا، في غلهل ند الألباني، الدين ناصر الثيح افه 
معدودة(.أغلاحل وله يغانمل 

(.٣٨٥الأّتذكار)أا/)٣( 



-p:  ٣٨وت ^^قمح><ه0»■
لعدمالئدوذ عن حرج فقد ذلك ومع بالكمر، مجازفة وصف ما. 

.مرحوحا بقي لكنه للإجماع مخالفته 

ركلمسد سلاة أعادة )لا سالة: على الكلام يي الثاني، النمل س الئاس المحث انظر: :١( 
وتها(.فى أداتها 



—بمن«ه><؛جمص

الطيءاص
باثشذوذالرأي على الحكم ضابط 

علىفيه فتياه فخرجت المجهد فيه أفتى شيء )كل المرافئ: فال 
عنالسالم الجلي القياس أو النص، أو القواعد، أو الإجماع، حلاف 

دينفي يه يفتي ولا للناس ينقله أن لمقلدْ يجوز لا الراجح، العارض 
تطر(ص.اف 

بقوله:المائل هذه تتح على السابق كلامه بعد الفرافي ح-، وقد 
هدامن وجدوه ما فكل مذاهبهم تفقد الحصر أهل على يجب هذا )فعلى 

به(لمالقيا عليهم يحرم النؤع 
يتبين،، الخلماءأ من غيره وكلام السابق القرافي كلام حلال وس 

الإتية:الحالات، في يالثذوذ يوصم، الرأي أن 
معتبره.حجة بلا الصريحة الصحيحة الموص حلاف على كان إذا ~  ١

صحح.بإجماع سبق قل كان إذا ~  ٢

الماحي.ضعف، ْع العلماء لعامة ومخالفة انفراد فيه الرأي كان إذا " " ٣
العامة.وقواعدها الشريعة لأصول مخالفا كان إذا ~  ٤

للرأيمستقلا ضابطا بكونهما ثم لايالحالات، وراع ثالث، لكي 
الآحاjصعفسؤ •ع فالأنفراد الأولين، بطين للفا نردهما أن ؤيمكن الشاذ، 

سض.)٢( سو\و)أ'/بم>ا(. الفروق )١( 
»_)UU(.الفشا ز واثرْ الشاذ القول انظر: )٣( 



علىالتشيه وسق بهما، فيكتفى للاحماع، أو مخالفا يكون أن إما 
وكيلكإجماعا، يخالف مالم للشدوذ معيارأ لست، والكثرة الملة أن 

أوبالنص مويدأ الأصل هذا يكون أن إما الشريعة أصول مخالفة 
صاJهلابعضهم يجعله فقد كوللئ، يكن لم ؤإن بهما، فيكتفى بالإجماع، 

فيالشاذ بالرأي أحد لن متمسكا كدللث، يكون وقد الشاذ، الرأي لمعرفة 
أوالنعي محارصة في بالتسير لث، يتمكمن الإجماع، أو المعي مقابل 

الإجماع.

الرسالة:هدْ في الشاذ الرأي ضايط 
حميعإليهما تر-جمر السابقة؛حالمين المحالا^، تختمر أن يمكن 

علىاتفاق محل وهما شاذ بأنه الرأي على الحكم بهما ؤينضبط الحالات، 
!وهماحالفهما، من على النكير 

لمعتبرة حجة بلا الصحيح المرح النص مخالفة ~  ١
اكابت،.الإجماع مخالفة - ٢ 

،،بالشدوذر العاكاء عليه وماحكم الأصل، هما ابقان الالغايهنان 
لمعيارموافقته في يبحسث، فإنه المعاصرين، من به يقول من وحد نم 

كانرفإذا : تيمية ابن العباس أبو قال الغابهلين، على ؤيختبر الشدوذ 
ابنوقال ،، أ وفاقا( إنكاره وجس، قديما إجماعا أو سنة يخالف، القول 

اوطق...رقومريح يسلم ند ان!_، )اعلم راوتث)ا/هم: الفب غي الخطيب قال، )١( 
انهعالي متدل؛ذلك الخبر، من ورد ما حلاف على الأمة تجمع أن د*و• بالإجماع، يعلم 

الخلآ(.محلى تجعع لا الأمة لألتا منسوخ؛ 
؛الشذوذ،عليهاحكم من أحد لم قليلة ائل موفيه بالشذوذ، عليه محكوم الرسالة مجافى أغلبا )٢( 

أو؛الشذوذ عليهابالحكم التسليم يلزم لا انه يخفى ولا محكي، لإحماع مخالنة وحدتها لكتى 
الإجماع.مخالفة أو ؛الشذوذ عليهاالحكم صحة محلى لبتن تدرس لكنها للإجماع، مخالفتها 

الك؛رى)أ/ا-ه(.الفتاوى )٣( 



ه ٤١
إنكارهوجب شائعا إحماعا أو سنة يخالف القول كان )فإذا ت القيم 

محالكما ينقض فانه القاصي حكم في هدا كان لو حتى بل ،، اتمامحا(أ 
أوالنص حالف إذا القاصي قفاء ينقض هذا )ولأجل الش-اءلبيت 

ولاالظاهر، خلاف إمكان ْع الظواهر على مبني حكمه أن ْع الإجماع، 
تين(أمؤإن الاجتهاد في الخْلآ مع يفض 

العاصرين:أراء من انمث، قي يدخل والذي 

عاليهالمحاكوم أو الصريح النص أو للاجماع المخالف الجديد لرأي ا ~
يالثذوذ.

المعاصرينيعفى ذكره أحيا إذا بالشذوذ، عليه المحكوم القديم لرأي ا ~
له.باختياره 

منساقهل لكل الدراسة بهدم يتعرض لا أنه ت المهمة الضوابعد ومن 
عنهمصدر ممن وحملته الملم أهل الدراسة! بهذه المعني ؤإنما القول، 

أو، صاحبه بشهرة ت إما القول هذا واشتهر شذوذا، يكون أن يمكن ما 
وانتشاره.الناس ين ترداده بكثرة أو عنه، والتافحة فيه بالتأليف 

xiytyyrالخالمن)م رب ص أعلام )١( 
 )T((تuو١ءJ١٣٨/٥ا.>
.اه— -رحمهما والألباتي ء~مين لكبن الشهرة أقواله قي الأصل نعاتنا في العلماء __ )٣( 



م

قوىسمح 

الشذوذاتمن المسلم وموقف الشذوذ، خطر 

)هلحدير.' ين لزياد ظتع عمر قول يبتنه فمما • الشذوذ حطر أما 
العالم،زلة يهدمه قال! لا، ت نالت ت نال الإسلام؟ يهدم ما تعرف 
عباسابن وقول ، المضلين( الأئمة وحكم بالكتاب المنافق وحيال 
يقولت تال ذللث،؟ كيم، ت قيل العالم، ءثراتا من للأناع )ؤيل -ه-ت 

ذلكنوله فيترك منه . الله برمول أعلم هو من يجد ثم برأيه مسا العالم 
تالشذوذ أن منهما فيوحد ، الأتباع( يمضي مم 

وتذبذب،للناس إرباك وفيه منه، ماليس الله دين إلى النسبة من فيه 
،فيها( تقليدْ العالم زلة في المخوف أن المعلوم )ومن القيم* ابن قال 

ذمموفساد العلماء، هيبة وذهاب الشريعة، تقيح من ذلك في ومحايكون 
أهلاليس من الإفتاء وولوج الله، خهل له نفالمفتي وتعريفي الناس، 

صغيرتهونمير العالم، زلة مرعا ستحفلم )ولهذا الثامحلبي قال ،، ل له 
مجرىعلى الحادة في حاؤية وأفعاله أقواله كانت حسث، من كبيرة، 

أبيءن هر، مابن مو علي انبانا منة، بن معمد أ■محمذا ( ٢٢٠)الا-ارءي احرجه  ٢١)
)روى؛ ٤(  Y٢٣/ الفاروق) مد ني كشر ابن تال به، حدير ين نياد عن الئعص، ص إصحاق، 

منصحيحة )نهي ؛ ٢٧٨ونال)"؟/غذكره، النعي( ص حيدة محنرق عن -أينا- الإسعامالي 

منوسسا(، العلم بجان ش جامع يي مدالر وآبن (، ٨٣٠)١^ ني آحرجع )٢( 
يه•ءاس ابن عن الغاية امح، م، سعتي، بن المشي عن نني بن، حماد ٠لرتذ، 

(.١٣٣الونمزرأ/إملأم )٣( 
٤(.ص)ا<م-• للمسن الشاذة اكوى انظر: )٤( 



ه ٤٣
موصؤعلأنه فعلا؛ أو كانت مولأ عنه زلته حملت زل فإذا الاقتداء، 

وجسرالماس أعين في صغرت زلة؛ زلمه كون علم فإن به، يهتدي منارأ 
هميعلموها ولم بها، علم رحمة فيها وتوهموا به، تآميا الماس عليها 

محملمحه تحمل أن فأحرى زلة؛ كونها حهل ئن به، للفلن تحسينا 
ؤإنروهو للعلماء؛ معتذرأ ومال ، عليه( راحح كله وذلك المثرؤع، 

ينبنيمما لكن ومأجور، معذور وصاحبه تعمد ولا قصد غير على كان 
العالمزلة "إن الغزالي؛ فال وقد عظيم، حهلر فيه لقوله الأتباع في عليه 

ثمأمثلة، منها وذكر ، صغيرة" ها نففي وهي كبيرة تصير قد يالدنس، 
متهلرامحر0 ؤييقى الحالم فيموت عليها، العالم يتبع ذنوبه فهدم قال• 

وهكذا، ذنوبه' معه ماتت مات إذا لمن فطوبى متْناولة، آمادا العالم فى 
علىحفي ربما فإنه أولى، باب من الفتيا في زلمه في تمر مالحكم 

فيقضىمسألته، خصوص فى العامة المقاصد بعض أو السنة بعض العالم 
الخلاف،،ائل مفى يعتبر وقولأ يتقلد، شرعا قوله يصير أن إلى ذللث، 

ؤيضلعنه البلاد في مار مجا تدارك فيفوته المحق له وتبين عنه رجع فربما 
الهلبل(لبها مضروب العالم زلة ؛ قالوا هنا فمن تلافيه، عنه 

الثذوذاتتتبع من أما المقصود غير الشذوذ أو الزلة في هذا 
)لو(ث ١٧vالتيمي)تسليمان قال كما الثر، فيه اجتمع فقد والزلأيتط 

كله(رم،الشإ فيك اجتمع ؛، JUكل زلة أو عالم، كل برحمة أخذت 
الشذوذاتواتاع ، ٢٤١(خلافا فيه أعلم لا إجماع )هذا عبدالمر؛ ابن قال 

!□ض)ْ/ا-اا(.)٢( )أاسص. \سم\س )١( 
جاععني موالجر وابن الءاوة)مأ/آمآ(، ني وأبونعيم مد«)ه؛مآ؛(، ني الجعد ابن أحرجه )٣( 

الإسلام(من خؤج الياء بترام احن■ )من ت تال أنه الأورام عن جاء بل اسم)ا"آ"ماا(، بيان 
فيالمهم أحرجه 

ومحاله)أ/^و(.العلم محان جامع )٤( 





ثه ٤٥—ين 
صا-ح؛هأا،.على الحكم قي العدل —  ٢
انتثرأمإذا صعقه ليان إلا ونشره، إشاعته عدم ~ ٣ 

الممابن وقال الثرب(، المائل في حلأنا امحمادئ يمح لا ]ر[ له... مملدأ يها الأخذ ولا 
الملمن،باتفاق فيها ينعه ان له يجز لم ذلة أنها عرف )فإذا (ت  ١٣٣المونمن)'ا/اعلأم ني 

أمرفيما مفرط وكلاهما منه، أطر فهو زلة أنهل يعرف لم ومن .، Upعلى اتاع فإنه 

 )١(JU  الفتاوى في كما سية ابن :)^/■ندمالإسلام في له الذي ١^، )الرجل الكرى)ا
فيهاهو والزلة الهفوة منه تكون نل- ، •،^١ بمكانه وأهله الإسلام من وهو حنة، وآثار صالح 

وقالالمزمنين(، قلوب، في ومنزلته مكانته بقاء مع فيها تيع أن يجوز لا مأجور ل معذور، 
واتسعللمق، تحريه وطم صوابه، ممر إذا العلم أئمة من )الكير (: ٦٧١الير)ه/ في الذهي 
ونشىوتطرحه نضالله ولا زلله، له يغفر واتاعه، وورعه صلاحه وعرف ذكاؤ0، وظهر علمه، 

محاسنه(.

فيتنميه ابن وهال المظرح، القول عن الص«بح)ا/بأ( مقدمه في لم مالإمام قول مبق وقد )٢( 
ألمةمن إمام عن يحكها أن لأحد ليس الضعيفة المسألة سْ )مثل (: ١٣٧اكاوى)سم/

الطعنمن صربا ذلك في فإن فيها له المتايعة وحه على ولا فيه القدح وجه على لا الملمين؛ 
الضعيفة(.الأهوال واتتاع الأئمة في 



هءوم

اد\بعالقيلب( 
المعاصرينعند الفقهي الشذوذ أسباب 

الثدوذأسباب أبرز وْن الاختلاف، أسباب غير الشذوذ أسباب 
المعاصرين!عند 

الظواهر.على الجمود -  ١

المتغيرات.مراعاه وعدم والاحتيامحل، الل.راغ، سد في المبالغة —  ٢

والمقاصد.المالح اعتبار في التومحع ~ ٣ 

الفقهي.بالخلاف الاستدلال -  ٤

،٠لالفغوءلاتر والخضؤع المنحرف، الوافر تبرير —  ٥
الفقهية.الأصول ش الكثير الاصهلراب و العالي، الضعف — ٦ 
أهمها،وهذا اعتباره، في الاضطراب أو الإجماع، اعتبار عدم - ٧ 

فيفإنه ضد، غير من كثيرأ يفع اوسابقين في الشذوذ كان ولئن 
وهمت،سبب وأهم بالخالفة، ومعرفة بقصت. كثيرأ يقع العاصرين 

•فتها وتكرر لذللث، الرسالة في عليه 

مظاهرومن ، اعتباره" في الاضطراب أو الإجماع، اعتبار 'عدم 
أوفاؤلبة لف، الفهم خالف ولو للتصوص المثاسر بالفهم الأءتل.اد ذللث، 

بالدرّةالتأثر ت الانحراف، هان.ا أمثاب ومن فهمهم، بطلب الاهتمام ملة 
والتجل.يد.العصرانية أو الغلا٠رية، 

(.niTY»_)؛انماصرين يتاوى ز الخلآ أساب انظر: )١( 



ءه ٤٧
بنعجدالرحمن أبو قال وند أسهرهم، من حزم فابن الظاهرية؛ أما 

ومع،، حدأ(ر مضطرب الإجماع في حزم ابن )مذهب ت الظاهري عقيل 
الواقع،في به الوفاء يستطع لم أنه إلا ير عالإجماع في شرطه أن 

آراءالبحث، وفي الإثارة، هنا والمراد البحث،، ثنايا في ذللث، وسيأتي 
بها.استدلوا الي بالموص معرفته مع حزم ابن يعرفها لم جديدة لظاهرية 

فقدالإجماع؛ قاما ) يقول! وهو هرية، ١١٥١ياناثر له والشوتماني 
إمكانه؛فرض على شرعي، بدليل ليس أنه مؤلفاتي من كثير في أوصت 

علىسهلوة الشوكاني ولرأي ،، حجيته(ل على يدل دليل ورود لعدم 
المعاصرين.بعض احت؛اراُت، 

أوللإجماع، )فإنكارها التجديد؛ أو المصرانية المدرسة وأما 
مثلافالقرصاوي ،، لها(ل الرئيسية الملامح من يعد وقوعه في تشكيكها 

هذانشهر أن يجوز فلا إجماع! موضع ليسنإ ذاته الإجماع )حجية يقول! 
ولا، قضية( في مجتهد كل وجه في المزعوم الإجماع سيم، السيف؛ 

حلافتةمسألة في جديد قول أو للنص، جديد فهم إحداُثؤ من ءندْ ماع 
.قديمة المسالة كانت، ولو المجتهد إليه بق يلم 

انتشارقطعا علمنا )قد الجويتي! قول إيراد المقام هذا في ؤيحن 

<•١٣٢١،;،الثاني■ ■الم حزم ابن الإّام ندال ( ١١
ردائه تحرتر الطهارة عن ازابع الحث، ني وّثاتي ٢(، ٠ مزرأ الأدب ومنتهى الطلب ائب )٢( 

صرس(.لاطرايي راشرى اس مهج )٣( 
تحت،،نوان؛وكلامه الرممي، موتعه ثي مشور ومو ، الإسلامية" الشريعة ثي "الأجمال )٤( 

منها(*لأيد وصرايط )معالم 
رسالإنشام،،، الإسلأمر،و)الإجتهاد الفقه من ءنوانت)موتعنا تحت السابق، المرمع ت انغلر )ه( 

الماشن(•عن ينقل لم جديدأ فهما النص يفهمرا ان الاجتهاد أمل )يستطيع ت مقولات^ 



علىوالزجر واتباعها الأمة موافقة على الحث في التالف، احتجاج 
يعظممما الأمة اتباع وترك الإجماع، حلف تجويز فإن مخالفتها«•* 

تعرفناو)إذا ،، الشريعة( أصول معغلم ابتنى الإجماع على إذ حطره؛ 
وتخطئته،الإجماع يخالف من تقليل على متفقين وجدناهم الأمة حال 
العصاوثق المروق إلى للإجماع المخالفين بون ينالأمة تزل ولم 

بلالهينة، الأمور من ذللث، يحدون ولا ومشافتهم، لمين المومحالة 
الأرتكابادت،(أومح الأمور، عظام من ذللث، يدون 

أهلعند إلا ولاتحرف عظيمة، زلة بالإجماع الاحتجاج وعدم 
لأنكله؛ دينه أبعلل ففد الإجماع أنكر )ومن ت الزدوي قال بل البيع، 

والكلاملمين(لم، المإجماع إلى ومرجعها كلها الدين أصول مدار 
أعلم.وافه ستأش، ؤإثارات البحعث، ثنايا في أطراف له السابق 

(YA-YU/nالفض أصول يي التالخص )١( 
 )Y( الأدلةتواطع
لكلمةثارحأ الممحاري الدين هملاء  JU(، ٢٦٠)"Y/ البزدوي أصول شرح الأسراو كثف )٣( 

الصلواتوأعداد بالقرآن، المعرفة إذ الإجماع؛ هملى الدين أصول مدار )لأن البريدي؛ 
علىلمين المبإجماع كا حصالت، وغيرها الزكوات ومقادير المادات، واومات والركعات، 

)"؛/!!أ(.السابق الرجع إب٠لالها(. إلى 0>د؛أ الإجماع إكار دكان نقلها، 





صحة-مع احتهاد٥ في أحطأ من م أن )ولو 
=وبدعنا٥ أهدرناْ، الحق— لأتباع ونوحيه إيمانه، 

الجميعاض رحم معنا، الأئمة من لم يمن لمل؛ 
وكرمه(.بمسه 

هبميالدهى 

سرأعلأماكلأء)؛ا/س

ا





ا
عمداته إي)ولائمال 

اعتمدفيما الشمع قصد حلاف 
الحكممشكلات في وواجب 

ملم(الأمل بالظن ننا نمي
ققةعاصم اين 

(ص)٠٦الوصول عرض منظومت 

I



ا1ْم1رةهي الأ'راء اس: امممل 

\طدءاُدمك

الشذوذمخل وتحرير ا}مسألات، صقره 

وأصلالجامد، صد والمائع مائع، جمع اللغة؛ ني المائعايت، 
والعينوالياء )الميم فارس؛ ابن نال والعين، والياء الميم من الكلمة 
،،وحركته(ل شيء واصهلرايت، شيء حريان عالي تدث صحيحة كلمه 

واللبنكالزيت، واتل؛ المن وغمزها المياه تشمل! والمائعايت، 
تعالى؛اض نال الهلهوردة وصم، الماء؛ حمسائص ومجن وال٠رقل٢،، 

)وأجمعواالمنير؛ ابن نال [، ٤٨]المرتان: نل4وو\ه تاء آلثتتاء ين 
من)الطهورية ؛ ٢٤٣١ونال حائز(ص، بالهاء الوضوء ن أض 

وند،، ذللث،(ل على الإجماع العربي ابن حكى وند الماء، خواص 
يفرنونالفقهاء إن ثم بالaلهورJة، ولأيوصقط بالطهارة الماء غير يوصف، 

؛ومنهاالأحكام، من حملة قي المائماتر من وغيره الماء بين 

المائعاتمن غيره دون بالماء، إلا لايصحان والغل الوضوء أن —  ١

(.٢٣٢الاغ،ن)ْ/.قاسى )١( 
اياديفتح شيء( عنه اخذ إذا رعت بيتراد أن الجمهور عند المالع )رمحابط حجر؛ ابن قال )٢( 

 M(٦٧٠.)

الإ.بماعص)أم(.)٣( 
وليبتونس، يتوفي واعتمر نشآ المالكية، فأنهاء عن الأنماري قاصم بن محمد أبوعيداف )٤( 

بالرصاع؛والتدرص.ءرف والإفناء الزيتونة جا*ع إمحامة على اياعه اواحر في وانتصر القضاء، 
للمحاوياللامع المرء انفلر: (^ ٨٩٤منة)ندفي، الخائر، يرصع نجارأ كان أجداله أحد لأن 
/A(٢٨٧ ،) الأعلام(0/U ،) ص>«مإ(.الجزائر أعلام سبمم

(.٢٦ص)عرفة ابن حلوي شرح )٥( 



هت،ْ؛ءءعصس
ابنقال —، جوازم لايرون والجمهور حلاف ففيه النبيذ لا ح~ 

والدهنكالخل الماء، غير المائعات من النييذ غير )فأما قيامة! 
يجوزلا أنه نعلم فيما العلم أهل بين خلاف فلا واللبن، والمرق 

غل(رىولا وضوء ]بها[ 
)رفرالنووي• قال بالماء، إلا لايصح الجمهور عند الخبث إزالة ~  ٢

المذهبنا فهو المطلق، بالماء إلا يمح لا النجس ؤإزالة الحديث، 
الصحابةمن والخلف، السلم، جماهير قال وبه عندنا، فيه حلاف 

بعدهم(لم.فمن 
الغزاليالصورتين هاتين في للماء الاحتصاص هذا جمع قد و— 

فىأما المائعات، سائر بين من بالماء مختمة )واله1هورية بقوله! 
الشافعيفعند الخسث،؛ طهارة في وأما فثالإجماع، الحديث،؛ طهارة 
٢.حنيقة(أ لأبى حلافا 

المانعاتعن بشيء وضوء يجوز لا أنه )وأجمعوا ص)َاا(ت الإجماع مراتب، ني حزم ابن نا)، )١( 
ذكر)وند (: 9YAA_)الإجماع لمراتت، نقده ش تمة ابن تال والمسد(، الماء حاشا وغيرها 

الوصوءيجزئ أنه - غوزه حزم ابن يحكي من أجل بن وهو - ليلى أبي ابن محن الملماء 
ابنيعده ممن ليس الأصم لكن الأصم، عن ذللث، ذكروا كما ونحوه، الورد كماء بالعتضر، 

أصلهالكتاب، ]وهدا ( ٢٩)ا/الملماء الأئمة احتلانؤ في هبيره ابن قال الإجماع(، ني حزم 
على)أجمعوا ; الصحاح[ معاني عن الإفصاح مى ُيللحميدي الصحيحين بين للجمع ثرح 

تعنه فروي عنه- احتلمّت، الرواية فإن حنيفة؛ أبا إلا ١لإءللأقا على بالمياد الموصو يجوز لا أنه 
الممربنيل• الوضوء يجوز أنه عته؛ وروى يومثج• أبي احتتار وهي كالجماعة، ذللث، يجوز لا أنه 

وهيالميمم، ؤيفيض، به، الوضوء يجوز أنه عنه؛ وروى الماء• عدم عنل" المفر في المطبوخ 
عنالأحيره الرواية هي الميمم إلى والعدول الجواز بعدم والقول الحسن(، بن محمل. اختيار 

وهوإليه، رم وئل" الأحر )نوله القول؛ هذ'ا عن نجيم ابن تال العتمال،ه، وهي حنيفة أبي 
المصححه—ا فالن• الخلماء... وأكثر وأحمل وماللث، والشافعي يومفإ أبو قال ويه الصحيح 

(•١٤٤)ا/ الحرالرائق ~( الوضوء؛البين• أي؛ الجواز~ هوعدم عندنا المختارالعتمل• 
الجموع)١;أا-مبم(•)٣( الغني)ا/٩٣(• )٢( 
ئفي إلا المعللق  ٠٧١حكم حكمه الجاري )ازغ \لأو'ص: قال ١(،  ١٠٩-  ٠٧)ا/ الوبل )٤( 



هء ٥٥—وت —
•الشذوذ" لمحل تحرير وفيه الراد هو ~و الفروق ومن ~ ٣ 

النجاسةفيه وقعت إدا تطهيره يمكن الماء أن يرون العالماء أن 
بونؤعتْلهيرها يمكن ولا تنجس فإنها المائعات، من غيره بخلاف 
الأطعمةمن كلها المانعات أن )وأجمعوا عبدالبر! ابن قال فيها، النجاسة 

المايرنجت الميتة فيها وقحت إذا سواء، الماءس خلا ~ما والأثرية 
شذت(فرقة إلا الجمح عند شربه ولا أكله يجر ولم كله، 

يمكنالذي فهو خاص حكم له الماء أن مجمعون الحالخاء أن ذكر ف— 
يمكنولا المجاسة بوقؤع تنجس فإنها المائعات لبقية خلافا تطهيره 

منوغيره الماء بين لأيفرق من العاصرين من وهناك تطهيرها، 
بالنجس.بالتغير إلا كلها عنده فلاتنجس المائعات، 

إحدامعاتساكن: م =
جميعهعلى يحكم بل الماع، ني المجاسة دُع في لها أثر لا فإنه فالتين كانت إذا الجرية 

اناء.بخلاف ؛الجامة 

تنجسإذا المانع أن هذا ومن الماء بخلاف طهورا يعود لا تلتين وبخ تنجس إذا الماغ الثانية: 
(.١٣١الفقهية)٣; الماءاJ في المثور ( ٠٧١بخلاف الصحح صر مملهير، بمكن لا 

والتابعينالصحابة من لف الفول اكلأ» بعض بتزح البر طهارة أن ببا )وقد رحي: الفال )١( 
والثم بالنجاسة تغير إذا )الماء وفال (، ٩٠)\إ وثل المب—( علهم اف ضوان ر— 

مواهبباتفاق( ؤلهرر فالأول لا أم حالعله مطلق ماء بمكاثرة يكون أن إما يخلو فلا تغيره 
يكونبأن بالقلة نجاسته كانت )ؤإن (: ٢١)ا/ اJهاJب في النثرا3ى وقال (، ٨٤)١; الجليل 

النوويقال ؛المكاثرة(، ؤيطهر قلتين بملغ حتى آحر ماء إليه يضاف بآن طهر اكلتين دون 
U،الجس س إلى انقم )ُإذا قدامة: ابن وتال اJجمرع خلاف( )بلا معلقا: 
المتنجسكان إذا نزاع بلا )وعن.ا معلقا: المرداوى قال نغير( فيه يبق لم إن طهره، كثير طاهر 
انماعت)إذا بكر: أبي وقول (، ٦٣)ا/الإنصاف بكر( أبو قاله ما إلا والعدرة، البول بغير 

الأنه على محمول )وهو المستوعب: في قال يهلهر( ولا بملهر لا نجس فهو الماء في الجاسة 
(.٦٣)ا/الإنصاف في المرداوي نقلهما القلتين( دون كان إذا ه بقبملهر 

اكهيد)ا</اإ(ا)٢( 



امميءس
المعاصرينمن الرأي بهذا القائلون 

المعاصؤينعد عليه أقف ولم المتهدمين من حماعت الرأي بهذا تال 
:عد إلا 

محفل~ ( ١٤٢١)تعثيمين ابن 

فتلقيلكلجامد؛ الماير الدمن ان )والمواب: ; هو قال ( ٤٣٤)\إ المعتع الشرح : انتلر )١( 
طامر(.واياش حولها، دما التجاسة 



الطهارةفي الأداء الأووء اسل س
٥٧><ها><ىوت 

\ل2ددثاك\ك

القولهذا شذوذ وجه 

الصريح.النص مخالفة —  ١

الرابع.المهللب في وتفصيلهما الإجماع، مخالفة — ٢ 

القول!هن،ا ثذوح' على نص وقد شذوذه، على التمى — ٣ 

كالماء،كله المائع فجعلوا قوم شذ )وقد بقوله! )تّاا■؛( عباو،الر بن ا— 
ممنالعلم أهل عند هم ولا ذللق، في ؛ثان.وذُم للاشتعال وجه ولا 
منالفي إلا ذللث، في سبيلهم علي بن داود ومللث، حلافا، يعد 

البابر(هذا حديح، ؛فلاهر فيه قال فانه والذائم.، الجامع. 

النجاسةأن الرواية هذه )ظاهر بقوله! ( ٥٢٠)تالجد رشد ابن و — 
الماءد تفلا كما تنجسه، ولا الكثير الهلعام د تفلا اليسيرة 

شدومن القياسي داود إلا يقوله لا مما وهدا تنجه، ولا الكثير 
رالأصول(ر وحالف، الجمهور عن 

النجسؤيخمرن بالمن والمانع الجامد بين التفريق يخصون والظاهرية ٤(، ٠ )؟/ التمهيد )١( 
بمفهوسما،صل فلا والقارة المن ذكر )وأما (؛ ١٨١)a/ الفتح في حجر ابن تال بالفأرة، 

مائعني الدواب من الفأر حض غير رغع فلو بالغأرة، اكفرتث فخص ءاد;ه عش حزم ابن وحمد 
ولامن، الغير ني الفأر لغير بمحكم أن يجوز )ولا حزم: ابن تال، باكغير(، إلا بمجي لم 

ضني نص لا لأنه من، الفي الفأر بحكم من الفي الفأرة لغير ولا من الغير في للفأر 
)ا/لأإ)(.اوحا1ى المن( في الفأر 

)القياسي:)لأ/اّْ')(: المشتبه توضيح في الدين ناصر ابن قال، الظاعرية، شيخ به المغمود )٢( 
أهلإمام علي بن داود مكورة: مهملة مين نم ألف، تليها مفتوحة تحت، مثناة نم أوله بكر 

القدر.تقاة وهم القدردت تمبة ذلك ومن القياس(، لفيه القياسي له: قيل الظاهر 
واكءميل)ا/لأم(.البيان )٣( 



اءء

كالماءكله الماح فجعلوا قوم ند )وقد يقوله العيني)تْهه( و ~ 
ولأيشزذك(لا،.

(.١٦٢)"T/القاري صدة )١( 



اّادةض اسل س

ائدكاّ
واليناقشةالأدلة 

مسائل:ثلاث وفيه 

المانمات،؛من وغيره الماء بين بالتفريق أدلة الأولى: المسألة 
منها:بأدلة القول، هذا أميحاب استدل 

فيتقع الفأرة عن النبي. سئل قال: ه هريرة أبي حديث -  ١
كانؤإن حولها، وما ئألقوها حامدأ، كان ررإن فقاوت من؟ ال

مربو٥اارقلا مائعا، 

وغترعم( ١٣٩٣حان)راين (، ٣٨٤٢وأبوداود)(، ٧٦٠)١ واحمد (، ٢٧٨مدارزاق)أ-محرجه )١( 
ثيالترمذي ثال به، عريرة ابي ص المسب بن سعيد من الزهري، عن معمر، طريق من 

باحعلآ حطا )هذا ت نوله البخاري عن ونقل محفوظ(، غير حديث )هو (; ٣١٢)T/ حامعه 
أبوحاتموتال ميمونة(، عن عباس ابن عن اش عبيد عن الزهري حديث، والصحح قال; معمر، 

عناش، عبد بن صدالاه عن الزنري، والصحيح: )ومم، (: ٣٩٣/٤)لابمه العلل ني كما 
معمرنيه اصطرم، وقد ميمونة، حديث من انه فالصحيح النبي(، عن ميمونة عن عثاس، ابن 

عبيدعن الزهري، ص ذكرْ أيضا معمر كان )وقد (; ٨٤)\إ مصنفه قي عبدارزاق قال أيضا، 
ايوكلومعيينة(، ابن أحبرناْ وكذلك ميمونة، عن عباس، ابن عن عتبة، بن اظه عبد بن اا؛ه 

صمعت)ما فيان; مقال الزهري، شيخهما عن أيضا يرؤيه عيينة بن سفيان أن = معمر حملآ 
منهممعته ولقد البي. عن ميمونة، عن عباس، ابن عن اف، عبيد عن إلا يحدثه الزهري 
فارةأن (؛ ٢٣٥)البخاري احرحه ميمونة وحديث صحيحه)يم٧٩(، ني البخاري ذكره مرارأ(، 
الحكمنأطلى وكلوْ،. حولها وما "ألقوها فقال: عنها التي. فثل فمات، ممن ش وقمت، 

فيالفارة وقعت، إذا )بايث، فقال: التفصيل إعلال إلى بتثويبه البخاري وأشار يفصل، ولم 
علىالحديث، ومدار — للزهري بفتوى أتبعه نم الحديث،، ذكر نم الذاست،( أو الجامد من ال
أوالفأرة حامد، غير أو حامد وهو من، والالزيت، في تموُت، الدابة عن سئل انه ري- ٠pا

فْلرح،منها فريغ بما فأمر من، مفي مانتح بفأرة 'أمر ؛ افه. رسول أن بلغتا قال: غيرها، 
تفصيل;غير من )واحتجاجه؛الحديث، ; ( ٣٢)'\إ' المنن تهذيب، في القيم ابن قال أكل«. نم 



ء.^^،ث؛ص0س
المانع،من المن القرب يعدم أمر . الّك، أن الاستدلال؛ وجه 

السائل،من الفي نص وهذا تطهيره، إمكانية وعدم تنجه على فدل 
الصرح.للنص مخالفة ومخالفته 

والحدي>ثه!الاستدلال ونوئش 

ومنهنده في أخطأ ضعيف، فالحديث صحته، في التسلم عد ب- 
سدْفي فيه، فاصطرب معمر، )وأما ت تيمية ابن فال معمر، 

فيهليس ومتنه ميمونة، حديثا من أنه والصواب ، ولففله( 
سمنفي ونمث، فأرة أن ميمونة: عن البخاري روى كما تفصيل، 
،،وكلوْ«ل حولها وما ارألقوها فقال: محها الني. مثل فماتت، 

والإسناد،المتن بهيا الزهري عن الناس ررواْ القيم؛ ابن قال 
والمسائي.والترمذي، )صحيحه(، في البخاري حرجه ومتنه 

فيمعمر وحالمهم ذلك، على كالمجمحين الزهري وأصحاب 
٠ومتنه( إمحناله 

وأنهمه، تفصيل لا الذي المطلق الحديث مو إنما الزمري رواية محن المحنرنل أن ملي ليرأ د =
داحخ؛*■ابه لأش والماع الجامد ين الطمبل حديث محي، كان ولو وروايته، رأيه نهو مذمه، 
وعتا(.إسادأ الحديث يي ظلءل.^٠٠ معمرأ أن يالى ئد يه: واحخ الإ>للأق، بحديث اض فبن، 

(.٣٠ص)• الإجماع نقد.رام، )١( 
إمحلأماتع( وايالجامد بين التفصيل فه يصح )ولم القيم: ابن تال (، ٥٥٨٣)البخاري أحرجه )٢( 

اووق«ين)؛/ا"«-ا<.
الإنه : يقال حتى زمانه، أمل احففل )والزمري : تيعية ابن قال ا/ها•)(، المن)• تهذيب )٣( 

حفذلإنه ؤيقال: منه. حديثا أكثر زمانه ني يكن لم انه ،ع نيان، ولا حاوين( ني غالط. له يعرف 
حفذله،من كتابآ الملك عيله بن سليمان محه كب وتاو غيره، بها يأت لم صنة عين تالأمة على 

أء١ّ^^^، يان نإلا الحديث فى يكن لم فلو حرفا. منه يخط فلم عام بعان منه استعاد، نم 
علىالا-لأئل كثرة مع بارجال، العلم أمل باتفاق أولى معمر إلى النيان بة نلكان معمر، 
عجمؤع١لرمك،،• على الغلعل كثير معمرأ أن على بالحديث، المعرفة أمل اتفق وفو معمر. نيان 

>)أأ/إا<أ-هل<1(.الفتاوى 



٣٦١——-ين 

القليلعلى قيه الحكم تعميم قلايصح صحته، فرض وعلى ~
ابنقال عنه، زول الممن كالبالقليل حاصن هو يل والكير، 

قلتينفوق ممن المائل عند يكن لم أنه المعلوم من )فإنه تيمية؛ 
هعالحال حكاية في الأستفصال ترك ت فيه يقال حتى فأرة فيه يح 
يكونالذي من البل المقال، فى العموم منزلة يتزل الاحتمال قيام 
صحفلو قليلا، الغالب، فى يكون أوعيتهم في المدينة أهل عند 

إذاالكثيرة المائعات، فإن القليل. نجاسة على إلا يدل لم الحديث، 
ولاصحيح نص لا نجاستها على يدل فلا نجاسة فيها وقحمتا 

صحح(لا،.قياس ولا إجماع، ولا صعيفإ، 
المناقشة!^٠٥ عن يجاب ان ؤيمكن 

علىذكر0 الأتي العلماء إجماع أن إلا ضعيفا كان ؤإن الحديث، أن ب~ 
الإسلام،أصول أقوى )الإجماع العلوفي! قال بل ،، يكمي،أ معناه 

مقدم)وهو المرافئ! وقال ،، والقياس(أ النعي على قدم ولدللث، 
النصأن باعتبار الثويم وط؛ ، والقياس( والستة الكتاب، على 
قهلحيةالإجماع دلالة ولأن الإجماع، ؛خلاف، والتأؤيل النسخ يقبل 

رالقياسل بخلاف 

X٤٩٦/٢١)الخاوي سبموع )١( 
افحكم على والمن المنان، صلى  Jjb)والإحماع (: ٨٠ص) المممغى ني الغزالي قال )٢( 

الإجماعبان شرحها وقد النص(، عش دال )والإجماع وعي؛ أومحع مارة د٧طوفي تعالى(، 
(.U/Y)الروصة مخصر شرح نص• على ماس او ص إلى ستا-أ كون ان لأبد 

اور.؛عالمض)"ا/بممآا(.)٣( 
ص)ب"آمأ(.الفصول تقيح رح ث )٤( 
الساق.المرمع آنظرت )٥( 



^^=ثب€،0 ٦٢-بمن 
الإجماع.هو: الثاني الدليل -  ٢

العلماء:من واحد غير ألة المهده قي الإجماع نقل وهد 

والخل،والزيت، المائع، من ال)وأما رته؛أ(: ( JLJajابن قال —  ١
حلافمحلا الميتة، فيها تقع المائعات وسائر والسل ،، والمريل

شيء(منها يوكل لا أنه الفتوى أئمة بين أيصا 
منكلها المائعات أن )وأجمعوا (: ٤٦٣)تعبدالبر ابن وقال — ٢ 

الميتةفيها وقحت( إذا سواء، الماء— حلا —ما والأسربه الأطعمة 
فرقةإلا الجمع عند شربه لا و أكله يجر ولم كله الماع نجستا 

شذت(رم.

أوفأر، فيه وقع إذا من الأن )واتفقوا (: ٤٥٦)ت حزم ابن وقال — ٣ 
يوكل(لا أنه ماغ وهو فيه، ماتت، أو فمات، فأرة، 

ماتت،إذا الزيت، أن على الحلم أهل )واتفق (: ٥١٦)ت البغوي وقال —  ٤
يجوزولا ينجس، أنه أحرى نجاسة فيه وقعت، أو فأرة، فيه 

أكله(لْ،.

الردىوجزم الراء، بتشديد النهاية وفي تحشة، بعدها الراء كون رم الميم بصم الخريت )١( 
والسمك،الملح الحمر في يجعل أن ت وصفته المرارة، إلى منسوب وكأنه إدام وهو بالأول، 
إرشاد(، ١٣٨)؛/واللغات الأسماء تهديب انظرت الخمر. طعم عن فيتغير الشمس في ؤيوصع 
(.٢٦٩/٨)الاري 

(.٤٥١)ه/ البخاري صحح شرح )٢( 
كانإذا مثله كان وما المن أن )أجمعوا ٤(: ٠ )و/ ذلك نيل فال وند ، (، ٤١)٨ المهيد )٣( 

حنةأو ميتة فيه وقعت وسواء كله، نجس قد أنه ميتة وهي وقعت أو فأرة فته فماتت ذائبا مانعا 
شدوقد العلماء، وحماعة الفقهاء جمهور قول هذا كثيرا، أو كان قليلا بذلك، يتنجس فماتت 

العلمأهل عنل هم ولا ذلك في بشذوذهم للاشتعال وجه ولا كالماء كله الماح فجعلوا قوم 
حلافا(.يعل ممن 

(.٢٥٨شمحى)\\/ )٥( ص)اها(. الإجماع مراب )٤( 



ص ٦٣
فهوطهورأ، الماء حلق تعالى اض ) (ت ٠٢الجد)ت•رثي ابن وفال ~  ٥

الأطعمةمن عداه ما بخلاف النجاسات، من عليه غلب ما يحمل 
بئرماء عن سئل ه اف رسول أن بينهما والفرق المائعات• والألم 

افراخالق فقال! ت رالنجاط الأقدار مجن فيها يلقى وما بضاعة 
وسئلرائأحته،ا، أو طعمه أو لوثه غير ما إلا ينجه لا طهورا الماء 

ؤإنفاطرحوه حولها وما راانزءوها فقال! الممن في تقع الفارة عن 
فقهاءبين فيه حلاف لا ما وهذا تقربوه®، فلا مائعا كان 

الأممار(لا،.
Iالإجماع حكاية ونوهشت، 

معروف،نزاع فيه )هدا I ( ٧٢٨)ت تيمية ابن قال بها، السليم يم مب~ 
أوحامدا كان سواء ؤيوكل، منها قرب وما يلمى أنه طائفة فمذهب، 
عودمابن عن حكي وما هماس ابن حلاف ذكر ثم ،، مائعالأ 
يرونوأنهم وماللث،، أحمد عن الروايات ؤإحدى والزهري ه، 

الجاسات.من تهلهيرها إمكان في كالماء الماء غير أن 
حالفوفد تيمية، ابن قرره كما متحقق غير الإجماع أن النياهر ف— 

-عوده موابن بصريح-، -ولمس ، هماسل ابن المسألة في 

ص)أ\،أ(.الإجماع .راب نقد )٢(  XTA)\/والتحمل المال )١( 
قال؛احمد عن اتله" *مفي أحمد بن صالح )وروى (؛ ٤٩٧)ا؟/الفتاوى في يمية ابن قال )٣( 

فارةعن نتل ماص ابن أل عكرمة عن حفصة أبي بن عمارة حدثنا إصمامل حدنتا أبي حدثنا 
منالقي كان أثرها فإل مولاي! يا تلت: حولها(. وما الفأرة )توحد قال؛ سمن، ني ماتت، 
حٍثماتت ؤإنما حية، وهي من الني أثرها كال إنما أدثائ،أ يهن )ءضض—ئ، نال؛ كله، 

أبيحدثنا قال؛ ثم الصحيح[، رحال ورحاله (؛ ٦٦٩الفتح)؟/في حجر ابن ]تال وجدلت،( 
عنسأله تماس، ابن إلى رجل جاء نال: عكرمة عن عربي بن المفر عن حدثنا وكع حدثنا 

بعدالأثرين هذين أجد ولم وكله• فالقه حوله، وما )حدْ فقال؛ جرو، فيه ونع زيت فيه جر 
.تجد )لم ؛ّا(؛ ٠ تيمية)"؟/ لأبن المائل جاُع محقق نال صالح، ائل موني التل في بححح 



عندالأصح القول وهو ، )تأآا(ل والزهري ،، عنه—ر ولايمح 
السرم.

ثورأبي عن وحكي ، الحنابلة عند ورواية ،، المالكية١ عند تول و~ 
ابنالقول هذا واختار ،، )تأْآ(ل البخاري رأي وهو ^٦،، ٢٤)ت• 

وقد(، ٠٣٠١^الأول نانمة غإنها ععلوءت،<، ثي صالح[ ائل م]أي: ت المغنمة لمرص ا =
فيينمن قادة ص سئل انه ءاسه ابن من ( ٢٤٤٠٧)الصف ني شبة ايي ابن روى 
ابنومانقله الجامد، يي صؤيحة رص بشني( يوكل حولها رما ناش ان )قامر جامد؛ ممن 
أعلم.واش المانع، ش صريحا لس عنه تيمية 

بنحمران عن صفيان، عن ركح، حدثنا تال؛ ( ٢٤٣٩٨)الخصف ني شيبة أبي ابن أحرحه )١( 
فاتت،ممن ؛ي ونمت، غارة ءن معود ابن مثل تال: الأموي، أبي ين حرب، ايي عن أمن، 
امن،بن تحمران وانقطاع، صعم، مند، وني ودمها(, لحمها المتة من الد حرم )إنما فقال: 

(،٢٥اكهذس،)"Y/ب، تهذيانفلر: بنئ(. )ليس معين: ابن وقال الأكثر، صعقه شيعي 
معوده،)تأ"ا(.ابن يلق لم ١(، وأيوحربه)ت٨٠ 

الزيتنص، نعوت اك١بة عن سئل أنه الزهري عن ( ٥٥٣٩)صحيحه ني البخاري أحرج )٢( 
•أمر: ه اه رصول أن بالغنا نال: غيرعا، أو الغارة حامد، غير أو حامد وهو والمن، 

أكل*.نم فطؤح، منها قرب،  ١٠نأمر؛صمن، في •اتت، فار؛ 
وقعلو حش الأصح، قي كالما، ماتر )وحكم : ( ١٨٥))/ئ؛دين ابن حاشية في )٣( 

البحروانخلر: ينجس(. لا العصير مع رحله دم مال ولو يمد، لم ضر ش حر مصير في بول 
)ا/هبم(.الراتق 

الجسبوقوع المانعات بمجي الذي القول عن - )م-؛/حا( الجهد بداية م رثي ابن قال )٤( 
الغير،ذللث، في يعتبر من مدهثإ والثاني• الجمهور، علته والذي المشهور، )وهو _• مهللقا 

ماللث،(.عن ورواية الظاعر اعل قول وعو 
كانقليلا ممجس، الماء غير مائعا الجامة لاقت، )إذا )ا/با•(: ، الإنماففي المرداوي قال )٥( 

حكمحكمه وعنه الجماية, ونقله الأصحاب،, وعليه الدمب،, من الصحيح على أوكثيرا 
٠١ كالخلله، أصلا الما، كون يشرعن الماء حكم حكمه وعته الدين, تقي الشيخ احتار، ، ١١

الما.(,فيه الغالب، لأن ونحوه؛ اكري 
قلينبلغ إذا كالماء أنه ثور، أبي صن )وحكي )ها/لأها(: ايجير الحاوي في اuوردي قال )٦( 

يتمر(•حك، بمجما، لم 
وتعتإذا )باب ر والماء(، السين ني التجاصات من )باب ت صحيحه في اليخاري ترجم )٧، 

مبقوتد الزهري وفتوى ميمونة حديث بعدهما وروى الدائب( أو =الجامد الممن في الفأرة 
بيانهما.



الطهارءفي الأراء الآووً اسو ص
م ٦٥

(٧٢٨تمة)ت 

ليسثور وأش أحمد عن وماروي الحنفية فول فإن التحقيق عند و- 
القليلبين الماء في يفرقون لأنهم تماما؛ عشمين ابن الئيخ كقول 

يملأفاةينجس عندهم فالقليل عليه، المائعات ون ؤيقيوالكثير 
ابنالشيخ أما بالتغير، إلا فلأينجس الكثير بخلاف الجامحة، 

المانعكان ولو وماحوله المجس يلقى أن عنده الحكم فان عثيمين 
•كله يعر مالم را ي

كاثماء:اتمائعات، من اثماء غير بان قال من أدثة الثانية: المسألة 

بالغيرإلا لأتنجس وأنها كالماء كلها المائعات أن يرى من استدل 
منها:بأدلة 

[.١٠٧آلأئمثه]الأماف: عابهم ومحنم ألْلشت، ثهئن وتحل ؤ تعالى قوله ~  ١
والحلول،والزيت،، كالألبان، المانعات؛ أن الأستدلألت وجه 

صفةفيها يظهر لم فإذا لما، اض أحلها المي الطيبات من ونحوها 
الطيب،ش حالها على كانت ييح، أو أولون، طعم، في الخبث، 

الحرمةالخبائث، من تجعل أن يجوز فلا 

عننئل حين ~ه~ ميمونة حديث في قوله. أدلتهم: ومن -  ٢
فاطرحوه،حولها وما ر>ألقوها فقال سمن، في سقطتا فأرة 

ينجسلا كما تنجس لا المانعات بأن )والقول )اآ/أاه(! النسارى عجؤع ثي يب ابن قال )١( 
^١^،يض بب ابن لكن دف- الماء(، س التنجيس يعدم أدر *ي بل الراجح، القول محو الماء 

ت—ةقفوس فقال إليه عاذهبوا عر تدل الدي الحديث صعق له تبين لما عنه ريع ثم الجمهور 
*ضحير الحق إلى الرجؤع فإن أولا؛ بها نفتي كنا أن بعد بها الإفتاء عن رجعنا )نلذلك 

(.٠١٦; الفتاوى)١٢اكاديقيالباش(سبموع 
اظر:برعاكاوىراآ/أاهد)٢( 



لأمأبم^جص>س
.، سمتكملأ وكلوا 
ولممطلقا حماما حرابا أجاب . النبي أن الاستدلال؛ وجه 

وترك؟ كثيرأ أو قليلا ؟ حامدأ أو مائعا من الكان هل يستمصل 
مزلةبمزل الاحتمال مام مع ، الحال١٢حكاية في الأمصال 

ال٠قال١قي العموم 
الاستدلال؛هذا ونوئش 

كانلو لأنه حامحدأ؛ كان أنه على يدل رروما نوله؛ بأن 
فيغيره لخلفه جانب أي من نمل فلو حول، لها يأكن لم مائعا 

كلهإلقائه إلى فيحتاج حولها مما فيصير الحال، 

ذلك؛عن ، وأج؛- 

الحديث،فيكون ذائبا، يكون أن الحجاز ممن على الغالب، بأن 
و1لغاو_إ،والعبرة ،، أ فيه الفأرة وقؤع حمد المائع من الفي كالص 
له.لأحكم والام 

أسؤعاُت، بالجاٌالماء فتغير الماء، على القياس أدلتهم؛ ومن ~ ٣ 
غيرفي الجامة وامتحالة المائعات، من غيره تغير من وأؤلهر 

الأولى.قياس من وهذا ^٦٢، ١٠١١في استحالتها س أقوى الماء 

(.٢٣٥)الخاوي أ-م-بم )١( 
ص)بها(«الفصول نقح شؤح انظر' المن• اتحة و هي الحال حكاين )٢( 
(.orU/r)\اكاوى)اآ/ْاه(، مجموع انثلر: )٣( 
اظر:تحاوارى)ا،/ا<ا"أ(.)٤( 
(.٥٢٧;٢١))اأ/هاه(، الخاوي مجموع اظر: )٥( 
)اأ/ا"«ه-أاه(.الفتاوى مجموع انثلر: )٦( 



غيرهعن النجس يها يدفع قوة له الماء يأن ت الاستدلال هدا وتوئس 
الؤلهرر، الماء ءإة الحديث: في حاء كما أولىل١،، نمه فعن 

ذلك:عن وأ-صج، 

بماءليس ما كل أن يقتضي ولا له، عموم لا الحديث مفهوم بأل 
بماءوليس يتنجس لا ونحوه الهواء فان يتنجس؛ 

وابنعباس كابن الصحابة به أفتى ما هدا بأن أيضا: واستدلوا ~  ٤
ه■صعود 

الاستدلال:هدا ْتاهثة مكن ير

فيبصريح ليس ه هماس ابن عن ماروي فإن التسليم، عدم ب- 
عنهلايصح هنع عود مابن عن وماروي ، الماع 

القولالصحابة من جمع عن صح فقد السم، التفرض على ل~ 
الجامدبين التفريق أو فيه النجس بوقؤع الماح من البتنجس 

،عائشة منهم! والماغ، 

X٢٣/١امح)(،١٢٦/١ابع)انظر: )١( 
منوغيرهم ( ٣٢٦)وال—ائي واكر.نى)آآ(، وا؛وداُد>1آ(، (، ١١٢٠٧)أحمد أخرجه )٢( 

داعلهحزم، وابن ممن وابن أحمد صححه وقد بقامة، بثر حدسث، وهر سعيد، أبي حدث 
(١٢٥)ا/ الحسر التلخيص انظرت وغيرهما- القطان وابن الدارتطي 

سرعاكتاوى)اآ/خه؛كانظر: )٣( 
الإجماع،منانثة عتد ذلك بيان سبق وتد )٤( 
الإجماع،متاقثة عند ذلك بيان مبق وتد )٠( 
)أ0بغي، ما وكل حولها رما حامجدأفألقها كان )إن مائشة: ص ( ٢٤٤٠ثسة)اايي ابن أحرج )٦( 

تآكك(.فلا  Lu'Uكان 



بقتيوبهذا ه، وأسأم عمروأ،، بن وهمداض عمدرا،، وابن 
العلماء.وجماهير التابعين من جمع 

وقول، خهئه هم-اس ابن قول حلاث نولهم المحابة ؤلاء هل— 
مخالف،له يوجد لم إذا الصحيح على حجة يكون إنما الصحابي 

يلزمفلا ثم ومن بالاتفاق، حجة فلايكون الخلاف وجد إذا أما 
الشافعيقال كما ،، ل يرجحه آحر بدليل إلا أحدهما ؛فول، الأط 

امماب،وافق ما إلى مها )نصين احتلمت،: إذا الصحابة أقاؤيل في 
القياس(في أصغ كان أو الإجماع، أو نه الأو 
:الشذوذ إلى الرأي هذا نسبة حكم ؛ الثالتة المسالة 

غيرالشدوذ إلى بته نأن فالظاهر ودراسته، الرأي هذا عرصى بعد 
إجماعايخرم ولم صريحا، صحيحا نصا يخالف، لم فإنه صحيحة؛ 

بيندائر رأى فهو سلف، فيها له قوية أدلة إلى قائله استند وقد متحققا، 
وجه،له هنا والكير اليسير المائع بين التفريق كان ؤإن ومرجوح، راجح 

،.أءالم١٧واش 

فرقا٠نردن ب معر ابن )، ١١جو'أ ان مد، ايي بتت صب عن ( ٢٤٣٩٧)ث—ة ايي ابن احرج 
به(.سمسحوا أن ممر ابن )غامرهم ت فماتت غارة ب وتمت نبالة، أو سمن عن 

فرت،؛النارة ب تقع الزيت، ني نال: محمرو، بن اف عد عن ثسان)بمبممإآ( ايي ابن احؤج 
نمراتي(.ولا لهودي ولا لملم، أكله يحل لا )فإنه 

)إنثال،: والزيت؟ المن في تقع النار؛ عن مثل انه أنى عن ( ٢٤٤٠)٠ شيبة ايي ابن احرج 
اّممبحوها(.ذائا كان ؤإن بقي، ما وأكل فألقي حولها رما أحدت حامدا كان 

ذكرتها،التي الآىر ذكر ص (، YYi-YYT/nم لزكريا انمحاة ُنىر ص ١^^: 

المءل)أ/ههم(.البحر مجتهد(. آحر صحابي ض بحجة لمي الاجتهاد ائل مفي الصحابي 
الرّالأنءل)يآه(.

;الوله من القْلرة فيه ني الكثير الماء في ماللثج هال، ، اش— —رحمهما وأحمد ماس، أفش وبن>للث، 







ء ٧١

سمكسك

الشذوذمحل وتحرير المسألة، صورة 

وأسقيهكقاء أوان، الجمع• وجمع آنية، وجمعه مقرئ ت لغة الإناء 
استيقظومن فيها، يوصع ما تحوي الفلروف من ظرف وهي ،، اذل وأم
يديهيغل أن له يثئ فإنه ، إناء في ماء يستعمل أن وأراد نومه من 

فييديه يغص ولا اليد، بغير منه التناول أو الإناء، بإكفاء الإناء حارج 
يعلهما.أن قل الإناء 

تالمسألة في النزاع محل وليين الشذوذ، محل تحرير هو وهدا 
سنة؛الوصوء ابتداء في اليدين غل أن على العلماء أجمع وقد —  ١

.نجسا فيهما يتيقن مالم ولايجبا، استعمالها يستحبا 

الإناءفى اليد غمى عن نومه من المتيقفل نهى على أجمعوا و ~ ٢

المشعألفاظ عش الملاع ص)ص التسه ألفاظ تحرير (، ٢٢٧٤)آ■/ الصحاح انظر: )١( 
ص>،أأ(•

إناءبه ؤيلحق الوضوء، بإناء ذلك، اختصاص )والظامر (؛ ٢٦٤)\/ الفتح في حجر ابن قال، )٢( 
كراهة؛غير من الاستحباب، قي لكن قياسا، الأنية باقي وكاإا وليادة، وضوء لأنه الغل؛ 

اليدبنص مد لا الش والخاص \يو'ذئ الإناء بذكر ...وخرج ، ^١٧عن قيها الهي ورود لعدم 
أعلم(.واش الهي، ساولها قلا نجاّتها مدض على فيها 

ابتداءفي، اليدين ءسل أن عر الملم أهل من عنه نحفظ من كل )أجمع المنير؛ ابن قال، )٣( 
غسلهماشاء ؤإن ا مرة لهما غشاء إن بالخيار؛ وهو ، امحتسالها ستىسا منة؛ الوصوء 
ذلكبفعل، لم ؤإن إلى،' أب نلأثا وسلهما نتل، ثاء ذللثج أي نلائا، شاء ؤإن مرتين، 
نقكن،كانتا إذا ءامل١، أم ذلك، ترك صاما عله، ء ني فلا بغلهما أن قل الإناء ياوْ فأدخل 

طاهرفالماء ؤيحا ولا لونا ولا طعما للماء يغير ولم نجاسة، يده رفي الإناء يار.ه أدخل فإن 
(.٣٧٤)ا/الأومظ جائز(. والومحوق؛٠ بحاله، 



——اصإ><ه
ولءِلها>ا

الميامعند اليدين غل امحتماب على وغيرهم الأربعة الأئمة واتفق ~ ٣ 
ثلأثأ>". JJJIوم نس 

نيغمّهما لبل اليدين ل غوجوب في العلماء واختلف ~  ٤
آخرون،وأوجبه الوجوب، عدم على عامتهم والعلماء ،، الإناءأ 
بتهنوتحقيق بحثه، المراد هو وهذا بالشذوذ، تولهم على وحكم 

عدمه.من للشذوذ 

اليد؛يغص عن اض )... الإناء: لي اليدين غمى عن الهي حدث يواتي في الودي نال )١( 
أنهعالي والمتأحرين المشوعين العلماء س الجماعير لكن *، JLpمجمع وعدا غلها نل الإناء 

فقعل،الماء لايختص الهي وهذا (، ١٨٠لم)٣! معلى الووى شرح تحريم، لا تنزيه نهي 
المائع،^اء الماء، نه؛اء سواء نلأى، صلها ثل الإئء يي اليد غطس )كرامة الووي: قال 

■٢٣٩٥٧يائي أمح، ّتن شرح ز الإيجاز الربان( محن دهمرها الأطعمة ومار 
بينللجمع نرح أصله الكتاب، ومحيا (، ٤١را/ جيرة لابن العلماء الأئمة اختلاف انفلر: )٢( 

للحميدي.المحيحين 
عنافأما نعله، خلاف بغير الوم، من القيام غير عند بواجب ذللثؤ )وليس قدامة؛ ابن قال )٣( 

)ا/٣٧(.المغتي وجوبه(. ش الرواية قاختلنت الليل، نرم من القيام 



-^٧٣

الطدّءس
الهطصرم،من باثوجوب 

المعامن الرأي بهيا ئال من أبرز 
(١٤٢١٠٠)^عثيمين بن ومحمد ، )تهخّآا( إبراهيم بن محمد 

اش~."رحمهما 

آثث؛عاص نهو ذلك مل ا أيحلهفإن ثلائا، لهما غنل إدخالهما يحل )فلا ت-؛هء- قال )١( 
(.٢٩إبرامم)أ/بن محمد الثخ سماحة ورسائل فتاوى ه(• الرسول لأمر مخالث 

الممتعالشرح ثلاثا(. لها غقبل ها غمحث ١ النهي مخالك أحل من )يأثم ؛ -ءقفل- قال )٢( 
.)0\/\(



استاكاك

القولهذا هدوذ وجم 

ملالنوم من المتيقظ يدي غل بوجوب القول شذوذ وجه أما 
بعضوحكم الأستحساب، على الاتفاق نقل فهو الإناء؛ في هما غم

القول!هدا شذوذ على نص قد و بالشذوذ، عاليه العالماء 

ومنالدب، على الفقهاء اتفق )وقد بقوله! )ت*٧٣( ، لجماص١١ا- 
شاذلأم.فهو آنفارأ، قوله ذكرنا 

لايعارضالدب لكن صحيح، فهو الفقهاء اتفاق من مامله ما أ— 
الاتفاقبعضهم نقل لذللث، الدب، يرى الوجوب يرى من فكل الوجوب 

،الوجوب في الخلاف بوجود صرحوا لكنهم الامتحماب، على 
الوجوب؛يرى من على بالثذوذ الحكم أما الوجوب، عدم على والأكثر 

عنقال قد الووي كان ؤإن الجصاص، غير عند عليه أقف لم فهذا 
صعيفح)قول ! غسلهماقبل الإناء ش يديه غمس لمن الماء بتتجيس القول 

وسئلالحنفية. رئاسة إليه انتهت بالجماص، ، المعروفالرازي، علي، بن، أحمد بكر، أبو )١( 
مختمروشرح القرآن، أحكام كتاب، الكرحي،وله المحن ايي على تفقه فاعتغ، يالقضاء انمل 

سةتوم، ذللث،، وغير الفقه، اصول، ضر كتاب، ول الملممحاوي، مختمر وشرح الكرحي،، 
(!١٧١)\/ للزركلص، الأعلام ص)أبم(، ثطلويغا لاين اكراجم تاج اتفلر: بمنداد. (> ٣٧٠)

الفلنل إناء م، يدء غمك، 'من نال؛ انه المرى الحسن عن )ؤيروك، نوله؛ ;ذللث، يقصد )٢( 
(.٤٤٢>أ/القرآن أحكام به(. لا ص ذس، على وتابعه ، الماء■ امراق، 

قولعلى حكم اومو اكوبه على زاني قول كل >^، بالثذوذ حكمه ؤيجمل ابو،، الالممير )٣( 
حاصة؟الحس 

(.٣٥٠الجموع)١;(، ٤١>ا/مرة لأبن الياء الأئمة اختلاف (، ٣٧٤الأوسي)ا/انفلر؛ )٤( 



ج ٧٥
لكنالثاذ(أآ،، أشذ من بنجاسه )والقول I القيم ابن قال بل ، حدأ( 

التنجيس،اليدين غل وجوب من فلايلزم شيء، فيه ومانحن شيء هدا 
العكس.ؤيلزم 

ينجىاني تعالى- -؛قف المري العن ■كن أصحابنا )وحكى (؛ ١٨■)م/ ملم ثرح في نال )١( 
و*واتجري، جرير بن ومحمد راعويه بن إسحاق عن أيما وحكوء اللثل، نوم س نام كان إن 

الغوي:ثول لزوعه على يدل ومما بالتحريم، القول منه يلزم بالتنعس والقول جدا(• صعيفا 
داود،فول مو النهار، نوم من أد اللل، نوم من نام سواء التدين، غل بمبم، إسحاق؛ )وقال 

السنةشرح الماء(. ينجى الغل فبل الإناء نى المد ألحل إذا وقالوا؛ جرير، بن ومحمد 
مستعملاالقول؛صيرورته وكاوا الشاي، أشد من بنجامته )والقول القيم؛ ابن تال ))/a•؛(، 

■( ٨٤)ا/ المن تهذب صعيف(. 
(.٨٤الن)أ/ تهذب )٢( 



ء ٧٦ج 
إساوجسهزممحاص•

واتمناقشةالأدتة 

مسائل:ثلاث وفيه 

اثوحوب؛بعدم القائلين أدلة الأولى: المسألة 

؛،أدلةالنوم من للمتيمظ الكفين غل وجوب عدم يرى من استدل 

]النائية:و-مهكأه ةء،سلوإ آلصنأوؤ إق ذمنتِ  ١٥^,!تعالى! اممه قول 
١^.ا-[لاآ 
الاستدلال؛وجه 

بالومحوءاممه أمر وقد ،، ١^٠^ عموم في داخل النوم من القيام أن 

تضسرْني القرطبي ذكر كما رمن آداب رماعداها الوصوء، نروض إلا فيها ليس الأية )١( 
واجبالوضوء ني نرض لا أنه إلى ذموا العلم... أعل )وأكتر ب-الر: ابن ونال )آ•/٣٨(، 

والزتيب؟والتسمية اعترض؛ايية فإن (، ١٣٥)ا/ الأّتذكار القرآن( في اش ذكر ما إلا 
القيامأردتم يعني: ٦[( لالماتدة: الضاووه إق فتر ^^١ همليهات بل.ل الية أن فالجواب،: 

وهده[( ٩٨]النحل: ألؤمره ١^^؛ ين أش أسمحي النةا>ا مإت ^؛٥١ تعالى. كقوله للصلاة، 
)غلالمغولأيت، بين الرأس مح وح؛ لمم١ إدخال عليه فيدل الترتيب،؛ أما و النية، هي 

وءلا٠ررواية، في لأحمد خلافا الجمهور، عند فلاتجب، التسمية؛ وأما والرجلين(، اليدين 
رلايمحأحمد، عن الرواية عليه استقرت الذي وهر الجمهور كقول الوجوب، عدم المذهب 

(.٧٦ا/ المغتي) انظرت وغيره. أحمد تال كما حديث بها الأمر قي 
رواهالنوم، يعي المقام؛ من قمتم إذا ت الأية في بالقيام المراد أن اسلم بن زيد عن لصح ، ٢١

كثيرون)تال ابنكثيرفىشثرْرمم؛-؛؛(: قال أيم، بن نئد عن ( ٢٢موءك)ا/ ر مالك 
النوم*ن هممتم إذا ت آحرون وقال محدثون، وأنتم مجعناْ الصلاة إلى تمتم إذا ت قوله ت السلف من 
قولبالصواب، عندنا ذلك في الأقوال )وأور جرير• ابن همال قرثب،، وكلاهما الصلاة، إر 
نيام.أحوال حمخ ٦[( ت ]المائدة ئعسلوأه آلضئوأ إق فنص ^إدا بقوله• عنى اض إن نال• من 



حصوليقتضي بالثيء والأمر أوله، مي الكفين غل غر من 
الإجراء

قالقال! )جهتع عنمال عن لم مصحح قي ء ماجا ذلك يؤكد مما ~  ٢
فالصالواتتعالى، اف أمره كما الوصوء أتم ررس I ه اش رسول 

فيهاوليس الأية على فأحال ،، »ينهن<<ل لما كثارات المكتويان 
كماتوضأ ررمن • ٌرموعآ وعفبة أيوب أبى وحديث ، الكفين غل 
رفاعةوحديث عم،ل«لأ،، من قدم ما له غفر أمر، كما وصلى أمر، 

صلاةتتم لا ررإنها ث صلاته- المسيء قمة -في مرفوعا رافع بن 
وحههل يغتعالى، افه أمره كما ، الوضوء يبغ حتى لأحد، 

الكعبيزلأْ/إلى ورجليه برأسه، ؤيمح المرهشن، إلى ؤيديه 

باتأنه ءباسخهئبم ابن بحديث( أيضا الوجوب( عدم على واسئدث — ٣ 
ثنمن فتوضأ الليل، من . اطه رسول ررفقام ميمونة، حالته عند 

ربابأبوعوانة! عليه ترجم ، الحديث( حفيفا...؛ا وضوءأ معلق 

حدثبعد صلاته، إلى القاذلم له بغاممه امر ما بغل فرض أمر أنه غير الصلاة، إلى لقاتم ا =
مه(.تقدم نل ؤلهر على كان لمن ندب وأمر منه، الوصوء إحداث رمل ٠لهارته، نانض منه كان 

شيرالطرى)«ا/\،ل(.
اوذى)ا/م(.انذلر:)١( 
(.٢٣١)ملم أحرجه )٢( 
(.٦٧/١>الأحكام إئ5ام انفلر:)٣( 
وابن(، ١٤٤)والمانى (، ١٣٩٦)ماجه وابن (، ٧٤٤)والدادس (، ٢٣٥٩٥)أحمد أخرجه )٤( 

وابن(، ٤٦٠)ماجه وابن (، ١٣٦٨)والدارمي (، ١١٣٦)والسائى (، ٨٥٨)أبوداود أخرجه )٥( 
ولمالشيخين(، شرْل على صحيح حدسث، )مدا ونال: ( ٨٨١)والحاكم (، ١٩٤)الجارود 

السننالحديث،( بهذا التسمية وجوب نفى نى اصحابتا )احتج البيهتي؛ هال( الذمي، يتعقيه 
)\اry(.\ُى 

(.٧٦٣لم)وم(، ١٣٨)الخاري أخرجه )٦( 



ا8»صةسه؛..ء
علىيديه غل النوم من للمستيقغل . الني أمر أن على الدليل 

إاحة(لا،.

ولقوله؛الوضوء، قبل الكفين غل يذكر لم أنه الاستدلال! وجه 
استعمالوحقق مرة، مرء توضأ بأن حققه أي• حفيفاا؛ اروصوءأ 

والروي.حجر ابن ذكر كما عادته غالب إلى يالمبة الماء 

قالعلى الفشهاء اتفاى الوجوب عدم على الأدلة ومن -  ٤
غيرتحب م الفقهاء ائر ومأصحابنا عند )وهو ت الجص_اصرر

عنحلافا نقل أنه مع ،، الدب(ل على الفقهاء اتفق وقد واجب... 
قالولخا عنده؛ لثذوذها الخالقة؛ بهدء يعتبر لم ولكنه الحز، 

به(.يعتد لا من ذللث، على )وتابعه الحسن؛ قول بعد 

الامتدلأل:هدا مناقشة ؤيمكن 

الصحابةبعض مذهب، هو الوجوب فان لايمح الأتماق هذا أن ب— 
والأئمة؛والمابعين 

بنوأحمد )ت،؛ا(، المصري والحسن ه، عمر وابن هريرة، كأبي 
عليبن وداود راهويه)تص(لأ،، بن ؤإسحاق روايةز٣،، في حنبل)تاأأ( 

يوصرتهالوجوب عدم على عوانة ابو )واسي-ل حجرتابن قال (، ٢٢٢عوانة)؛/ايي متخرج )١( 
بغيرهاحتماصه .كم(يقتضي )أحالتوله؛بأن ونشا النوم... عن قيامه يعد المعالق الثن .من 
فامتحبابهاليقفلة، حال الإناء في إدحالهما تبل يديه غل عنه صح بأنه وأجيب؛ .، 
(.٢٦٤ص)ا/ فح الجواز( لمان تركه ركون أول، النوم 

القرآن)أ/أأإ(.أحكام )٢( 
فيالرواية الليل، نوم من القيام محي )فأئ المدى)\/rw(: في ندائ ابن قال )٣( 

عمر،ابن هذب ومو بكر، ايي واحيار صه، الفلامر وعو وجوبه، احد عن فروى وجوبه؛ 
المري(؟والحسن دأ؛يميُ؛، 

:معتن، ابن ديص أحمد، الإمام *jio راعويه، بابن المعرون، مغلي، بن إبراهم بى إسحاق )٤( 



٧٩-^
/^ ٤٥٦)^،حزم وابن ،، )ت«يأ(أ 

•'الثابت بالخلاف إلا الاتفاق يهدر لئلا إليهم؛ مائب تحقيق وهذا 
عنأحمد بمارواه معرفته فيمآكن رجه؛ه؛ هريرة أبى مذهب ما أ— 

منأحدكم استيقظ ررإذا اه رسول قال قال; هريرةخهبه أبى 
أينيدرى لا فإنه مرات، ثلاث إنائه من يديه على فليفيغ نومه 

حاءإذا فكيف هريرة، أبا يا الأسجعيت قين فقال يدْاا باتست، 
ليسوهو ، قين( يا ش_نك من باش )أعوذ قال! مهراسكم؟ 

ابنمارواه هريرة أبي عن الوجوب اشتهار ممايؤكد لكن بصريح، 

اليإمحاق )عثل أحمد الإمام عنه مثل ومسلم، البخاري عنه وحدث عنه، حدثا قد و —
حديثألف عثر أحد إسحاق عاليتا )أملى الخفاف؛ أبوداود ئال إمام(، عندنا إمحاق ا عته؟ 

)فهذابقوله• ذلك على الذمي علق حرفا( نقص ولا حرفا زاد فما علينا قرأعا نم حفظه من 
أعلامسر وانظر: )ا/"اا(. الحنابلة طبقات انظر: (،^ ٢٣٨ّتة)مات الحفنل(، وافه 

(.٢١٦/١اكهذ,ب)تهدب اولأ،)اا/ه\ّ'ا(، 

داودبعضهم: ميه يالغلاهر، أهل رمام البغدادي، نم الأصبهاني خلم، بن علي بن داود )١( 
للشافعيالمحبين من وكان القدر، لتقيها بدللثا القدرية سميته كما القياس لنفيه القيامي؛ 

منالخلاف، معرفة في رأس للأثر، حاففل ، jT_^Lعالم؛بالفقه، بصير له، ترحمه وكتبه 
ثال،يه؟ يعتد عل للإجماع مخالفته في واحتلف، م~ن، دين وفيه حارق، ذكاء له العلم، اوعية 

نحكيهاؤانما هدر، فإنها فيها، نوله مطلان وتطع بها، انفرد مسألة كل أن ;يبه )لا الذهبي: 
الخلاف،ائل مس فهي تابع، أو صاحبإ إليها وسمه نص،  ١٠عقد له سألة وكل لضحبا، 

النبلاءاعلأم سير (، ١٨٣والالغات)ا/الأسماء تهدب انثلر: ^. ٢٧٠)منة ترفي نهير(، فلا 
(.ro<{/Uالتنبه)توضيح )ما/يبم(، 

القول،الثغوي ب وتد (، X'T/Uالمش (، v٣/١)١^، (، ٤٠٧/١المنة)ثرح انظر: )٢( 
شرح٤(، المنة)\/A' شرح انظر: النووي. ذللث، على وتبعه الهلبري، حرير ابن إر بالوحومه 

(.١٨٠)م/لم معال النووي 
أبيعن ملمة، أبي عن عمرو، بن محمد حدثتا جعفر، بن محمد طريق من ( ٨٩٦٥)ني الم)٣( 

علىأحد يقدر لا الناس منه يتزصآ كالحوض مرص عظيم متظيل منتور )حجر ا'لمهراس: و )٤( 
(.١٨٥)،/ ملام بن للقامم الحديث غريب تحريكه( 



إبراهيمعن الأعمش، عن معاؤية، أبو حدثنا قال! آ ثسةر أبي 
حديثعندهم ذكر إذا عود[ منبن اش عبد أصحاب )كان قال! 

بالمدينة؟(.الذي يالمهراس هريرة أبو يصغ كيف ! قالواهريرة أيي 
هريرةأبي قول من اش عبد أصحاب أنكره روالدي الجصاص! ال ق- 

كانالذي المهراس أن معلوما كان لأنه فيه؛ الإيجاب اعتماده 
فلموبعده اف رسول عهد ني منه يتوصأ كان قد بالمدينة، 

فاستنكرفيه، اليد بإدحال إلا منه الوضوء يكن ولم أحد، ينكره 
باليدمنه الاعتراف ظهور ْع فيه الوجوب اعتقاد اممه عبد أصحاب 

ردايتهعندنا يدفعوا ولم عليه، منهم أحد من نكير غير من 
الرجوب(لى.اعتقاد أنكروا 

حريمةابن بمارواه معرفته فيمكن .٥؛ عمر ابن مذهب أما و~ 
الني.:قال قال: 

ينلهاحش الإناء في يده يدخل فلا منامه من أحدكم استيمفل ءإذا 
لهفقال يده® طائت١ أين أو يده باتت أين لايدري فإنه مرايت،؛ ثلاث، 

ونال:عمر ابن فحصه نال: حوضا؟ كان إن أرأيت رحل: 
حوضا(.كان إن أرأيت، وتقول اش، رسول عن )أحبرك 

ابنعليه وترحم بالوجوب، التصريح فيه وليس محتمل الأثر هدا و~ 

.UiTالقرآن)('/)٢( (. ١٠٥٢المف))١( 
احمدالكيرى)ه.آ(س>يق ني والمهقي (، ١٢٩دالدادممي)(، ١٤٦خزيمة)ابن اخرجه )٣( 

إ-ماملبن وجابر لهثعة ابن همن دمب، ابن مداف ءن دب، بن الرحمن مد بن 
ابنغال اسه، عن اش عبد بن مالم عن ثهابح، ابن عن حالي، بن مجل عن الحمرمي، 

هداأحرجت ا ؤإنبرواية، مرد إذا الكتاب، هدا قي حديثه احرج ممن لتس لهتعة رابن عزيمة• 
تالحن(، )إسناد الدارتطني؛ وتال الإسناد(، في معه إسماعيل بن جابر لأن الخبر؛ 
إسنادء(.في لهيعة ابن ح إسماعيل بن جابر لأن الشخ؛ قال )كذ«ا اليهقيت 



٨١—ين —
حءبمص 

والرأي،بالقياس . النبي حبر معارمحة كراهة )باب • حزيمة 
ؤإنبه، المرء علم إذا موله يجب س المي أمر أن على والدليل 

ورأيه,..(.عقله ذلك، يدرك لم 

قال!شيبة أبى ابن بمارواه معرفته فيمكن للحن؛ مانم، أما و~ 
فييدْ يدخل الجب في المحن عن هشام عن إدييس ابن حدثنا 
فييده فيدخل منامه من يقوم الرحل أو لها، ينأن قبل الإناء 
أهرامه(ثاء ؤإن توضأ، ثاء )إن قال! لها، ينأن قبل الإناء 
المحنعن حان بن هشام رواية وفي الوجوب، علك، لايدل ومحيا 

قالسيرين، ابن في الناس أئت من هشام كان ئن كلام، 
كانلأنه وعيياء؛ الحز عن حيينه في تكلموا )إنما أبوداود! 

مالم[(رأا،,]بن حوشسب، كتب أخد أنه يرون وكانوا يرمل، 

قال!، الأيرم^ ماروا0 وهو وأصرح، هذا من أصح ماهو هناك و~ 
الأثعث،حدثنا معاذ[ بن ]معاذ أبي حدثنا معاذ بن الله عبيد حدثنا 

اّمتيقغلمن يقول؛ المحن )وكان قال! الحمراني[ عبداللائ، ]بن 
ذللث،=أهراق نلأثا الها ينأن قبل إنائه في يده فغص نومه من 

الوضوءيعيد يتوضأ، لم كمن فهو اغتل أو به توضأ فإن الماء، 
تجليةفي أصرح الرواية وهدم الخ(، صلى,,, كان إن والصلاة 

؛النوم من للتيقفل اليدين غل وجوب وهو المحن، مذهسإ 
ها،غمقبل اليد غل وجوب ائه وفالماء إراقة من فيلزم 

(.٨٩٣)المف 

التهذيبتقريب وانفلرت (، ٢٨٤صررتاني جالداود ابا الأجري عبيد أبي موالان 
ص>آيْ(.

^٧٠١• اوا؛ ■ • ّ  (.)٩٧الأرم .أن 



لأأعءبم^صيسم،><
هذاؤإمحتاد ؤإراقته، الماء اد هاليدين غل وجوب من ولأيلزم 

هيان حبن هشام من أثبت الحمراني وأشعث صحيح، الأثر 
متصور،بن عباد سألت الشامي! البرني بن عرعرة يقول الحسن، 

نعم،هالت حمران؟ آل مولى الأشعث تعرف ملمة— أبا —يا ت قالت 
حانين همسام قلّتا٠ كرآ، نعم I هال ١لحسن؟ يقاعد كان قلّتات 

بذاكهأحبريت، عرعرة: قال قهل، عده رأست، ما قال: القردومي؟ 
الحسنقاعدمحتا حرير! لي فقال عباد، مويتج بعل حازم بن جرير 
•قهل عنده اما هرأت، ما منين، مع 

،عنه والأظهر الأصح وهو واضح، فهو لأحمد؛ ماسج، أما و— 
نومهمن يستيقظ الرجل عن يأل اش عبد أبا م4م.تا لأثرم: ا قال 

بهفليس ؛النهار أما فقال: يغسلها؟ أن قبل الإناء في يدم فيغمس 
النوممن قام إذا وأما يغسلها، أن قبل يده يدخل أن بأس عندي 
يدريلا قال لأنه لها؛ يغأن قيل الإناء في يده يدخل فلا بالليل 

٠ياللل هو إنما لمست ظ >ده ياتهت *أين 
أينيدرى لا أيضا بالنهار وهو افه: عبد لأبي قلت الأثرم" ال ق~ 

فأمابالليل، المبيت، في الحديث، ولكن نعم، فقال: يده. كانت، 
فقال:الماء؟ يمع؛ذللئ، فما اممه: عيد لأيي قيل يه. يأس فلا بالنهار؛ 

ص)بأ(.طمات وانظر: (، ٣٣٤للشالي)أ/الكمر الضعفاء )١( 
تبإنه محه: و )Y/٧٧(، الحائلة طقات (، ١٣٠الإماف)ا/ (، ٧٣/١)الدي انظر: )٢( 

والشارح.الموفق واحتارْ المحح، وهو المجد: تال، وجماعي، الخرتي اختيار وهو لأواجب، 
(.٦٤)ا/ الأحكام عمدة شرح اللثام كثف، 

باللل،مختمة الباب، حاوبث< في الذكورة الييتوتة لأن بالليل؛ الوحوب، يخص أحمد الإمام )٣( 
الليلنوم نر الحديثا يجعلون أنهم إلا يستحبونه بل ]؛، ٧٥لأيوحبون كانوا ؤإن اللماء وجمهور 

مخرجحرج ذلك، بآن الحاديّثا عن وأجابوا العلماء، ءا•ة عليه الذي )هو العراهمر: ةال< والنهار 
اكاو،(.>حاكرس،)آ/م؛(.



ايتليتفلو اض: عبد لأبي نيل ]أسهل[لا/ فهو أبدله أو الماء صب إن 
أنقبل الليل نوم من فمت وند الإناء في يدك فغت بهذا أنت 

الماءذللث، أصّبا كشت، ت قال تصنع؟ كنت كيف الها نع

رواهبما ميمه معرفة فيمكن إمحاق؛ إلى ب مانأما و~ 
امتيقفلإذا )نالت: قال: أحمد للأمام مواله في اuكومحأ٣،، 

أنا؛أما ]آحمد[: قال لها؟ يغأن قبل وصوئه في يده فغمس 
منلا الليل، منام من كان إذا الماء ذلك يهريق أن إلي فأعجب 

مواءهما ]إمحاق[: قال منامه. من لأيقال النهار نوم فإن النهار؛ 
فيصريح غير وهذا لهارأ،(، يغحتى وصوءه في يده لايغمس 
نقلواالعلماء بعض أن إلا راهويه، بن إسحاق عن الوجوب 
غيرها.أو المابقة عبارته من ذلك فهموا فلعلهم عنه، الوجوب 

شيخوداود الظاهريلْآ، حزم ابن عنه نقاله فقد داود؛ قول ما أ- 
وأماعنه، تقله في يخألئ لن حزم ان أن الغالب فالقلن الذلاهرية، 

)ويرصث بقوله المحلى في به صرح قد ظاهر فهذا حرم؛ ابن قول 
ليلا،أو كان نهارا كثر، أو الوم فت نوم، من متيقنل كل على 

للمعنى،أب اتبته الذي والمموين، تصحيفا وأظنه ا، ]أسفل[ الطبؤع في المارة )١( 

(■٦٥٦٧الأثيم كر ر سن  ٢٢)
•٢٢آ""؛؛  ١٢)؛/دا٠وبم بن يإصحاق حتل بن أحمد الحديث أمل إماص عن المائل كتاب ش )٣( 
فقال:راهويه بن إسحاق صاحته ذللث، فى أحمد حالف، )وتل. العراش; قال المابق، المصدر )٤( 

والقياسفال; الوضوء، يدحلها أن تل يده يغل أن إلا نهارأ أو ليلا اصتيقفل لأحد ينبغي لا 
عنوأحابوا انملماء عامة عليه الذي هو إمحاق ناله وما النهار. نوم مثل انه الليل نوم في 

أعلعامة عليه بما والمقمود (، ٤٣اكرسث،)Y/طرح الغالب،(. مخرج حرج ذللث، بأن الحديث، 
المياق.عو وعغ.ا الوجوب، حكم ش لا والهار، الليل نوم ين اكوية هر العلم، 

(.٢٠٣)؛/المحلى انفلر; )٥( 



كيفماصلاة، غير في أو صلاة في هائما، أو مضطجعا أو قاعدأ 
نهر،من أو وضوءه، كان إناء في وضوئه، في يد0 يدجل ألا نام، 

،يلأيؤيتنر ى تنؤي، مرايت، ، يلامالها يغحتى دللن، غر او 
الصلاة(تلك ولا الوضوء يجرء لم يفعل لم فإن مرات،. 

منللمستيقفل الكفين غل بوجوب القول بة نأن مابق خطدمة و~ 
لابنبته نمن أظهر هريرة لأبي الإناء في هما غمقبل النوم 

عنوالصحيح البصري، الحسن قول هو الوجوب و عمر,ه، 
حزم.وابن داود قول وهو أحمد، الإمام 

:بالوجوب، القائلين أدلة الثانية: اسألة 

نبلالنوم من تيفظ للمالكفين غل وجوب يرى من استدل 
الإناء!فى هما غم

قال!. الشي أن الصحيحين في المخرج ه هريرة أبي حديثر ~  ١
حتىالإناء في يده يغص فلا نومه، من أحاوكم استيقظ ذا إ٠ 
يده((باتت أين يدري لا فإنه ثلاثا، يغسلها 

المءر)ا/««أا(.)١( 
نيالتثيث المخاري يذم ولم لم، ملفظ وهدا (، ٢٧٨)ومنم (، ١٦٢)المتاري أحرجه )٢( 

لايذكرء،وبعضهم التثاليث يذكر فبعضهم مريرة؛ أبي عن ملم عند الرواة واختلف الغل، 
»هعمر ابن حديث من ثابت نهو هريرة أبي حديث من يشت لم إن التين، فإن ماكان وأيا 

)إسائالدارممي: وناو (، ٢٠٩)والمهقي والدارممي)بمآا(، (، ١٤٦)خزيمة ابن أخرجه 
وهلإمناده(، في لهيعة ابن مع إسماعيل بن جابر لأن اكخ؛ تال )كذا الههقي'' تال حسن( 
المحديححأن ؤيفلهر بحث،. فيه المتأخر؟ يالاصطلاح معروف ماهو بالحسن الدارممي يقصد 

الإرشاداتوانفلرت الدارقطني. تحسين البيهقي سعم، ولم خزيمة، ابن أثبته وقد فيه لامملعن 
أناش، عومحى بن ط-ارقا الشتح حقق وفيه ١( ٥ ٠ صن) والمتابعات بالشواهد الحديث، تقوية في 

بهيراد وتد المتقدمين، بعمى صنح هو كما التكاره أو الغرابة هو الدارتعلني تحسين معنى 
(.٦٨٩صى)وانفلرت الثبوت، به يراد وتد المعنوي، الحسن 



*٥٨^———
الاستدلال:وجه 

يمتضوالنهي لها غفل الإناء في اليد غص عن نهى نه أ- 
هوالذي الإناء حارج بالغسل للأمر متضمن النهي وهدا التحريم، 

اليدغل أ0 سئما ولا الإيجاب، الأمر ومقتضى ، النهي غاية 
.وجورهل على دل الحال هدم به حص فلما مجهللقا، متحب 
منها:بأمور الاستدلال هذا ونوئش 

الوجوب،عن صوارف فكلها ذكرها، سبق التي الأول القول أدلة ب~ 
تتال الشي. أن ثه هريرة أبي حدبمثإ من الصحيحين في جاء وقد 
الشيطانفإن ثلاثا، فلستتثر فتوضأ من،طامه أحدكم أرا0 استيقظ ٠الذا 

غمسعن النهي حديث مثل الحديث هدا فإن ، حيش^ومهاا على يبيت 
(٦٥٢)^،تيمية ابن البركات، أبو ذكر كما ثلاثا ها غمفبل الإناء في اليد 

بهياالزاع سل انمنف مثل )ؤإنما الشوكاني: فال المتةىل٤،، في 
عندالأستنثار وجوب عدم على الاتفاق وتع قد لأنه الحدين،؛ 

/أحد(أ وجوبه إلى يذم، ولم الأستيقافل، 

قيليد• فليسل نومه من احدكم اصتيقظ ءإذا ت ( ١٦٢)البخاري رواية صرح هو بالغل والأمر )١( 
وضوئه!.م يدحالها ان 

•( ٥١)ا/ الممتع الشؤح (، ٤^١١ص) العلهارة —كتاب تيمنه لأبن الفقه ءمد>ة شرح انفلر؛ )٢( 
بالجمع.ءخانمهأ ملم: ولفظ (، ٢٣٨)وملم (، ٣٢٩٥)الخاري أخرجه )٣( 
ماروىمثل الاستحباب، عر اليدين[ يغل الأمر ]ينمي هذا حملوا انملماء )وأكثر قاد.' )٤( 

الشيطانفإن محرات، ثلاث خليتثر نومه من أحدكم امضقظ *إذا قال: المي. أن أبوهريرة 
صس)هآ(.الختتش عاليه(. متفق خياشيأمهاا عالي يييت 

شنشر الإجماع )ودعوى المحانى)ا/-آ،آ(: في حزم ابن  JU)\إم\(إ الأوطار نيل )٥( 
الد.بريثنا الأعرابي ابن ثنا ٌفرج ابن ثنا حمام حدتنا ذلك. مجن باض كلها.تعوذ الأمة عر كذب 

كم؟قلت، نعم، قال أستنشق؟ أدر علي أحق ت لعطاء قلت تال: جرج ابن عن الرزاق عبد ثنا 
ثلاثوالأسثار الاستنشاق وجوب يرى حزم وابن عثمان(. عن قال عئن؟ قلت ثلاثا، قال 

(.٢٠٠)ا/المحائ انفلر: الوم. عن استقل لن مرات 



الظاهرعن يصرف أنه إلا الوجوب- ظاهره كان —ؤإن الأمر إن ثم ~
المتصلةالقرينة وقامت السابقة، الأدلة دلت، وفد ودليل، لقرينة 
؛أمرعلل ه فإنه الأستحاب، إلى الأمر صرف على ذكرها الأتي 

والقواعد، يده؛، ؛١^، أين يدري لا ®فإنه ت قوله وهو الثلث،. يقتضي 
الأصلكان إذا الحكم، في وجوبا يقتضي لا الثالث، أن تقتضي 

اليد،في الطهارة والأصل موجودا، حلاقه على المتصمح-إ 
فلتمتصحب

فيبالعدد فالتقييد ثلاثا* يملها *حش ت ثوله الصارفة القرائن من و~ 
الالمتيقنة النجاسة إذ الد؛يةلى، على يدل العينية المجامة غير 

الأموروشذ6 ،، ل الكلم، وولؤخ الاستنجاء، عالءا انمدد فيها يج—، 
للوجوبمنتهما الحديث، يبق لم الأصلية البراءة إليها صمت، إذا 

ُلأكمبمامك>".

الشك)و>ان اوخي)ا/س: يي دائ ابن را/بما"(،قال ينق لأبن الأحكام إحكام انثلر: )١( 
أنهعالي ذلك مدل الحادث، ني وشك اللهارة تيقن لو كما نيها، يوثر لا الْلهارة يقين ير 
هذاأن المحقشن ومذم، )مذهبنا (؛ ١٨٢مسالم)معلى شرحه في النووي تال الندب،( أراد 

قيثالث، فمص البال، نجا،ة في الشلث، فيه لمحتبر ١ بل النوم، من بالقيام مخمرها ليس الحكم 
فيشك< أو النهار أو اللتل نرم من قام مواء ملها، تل الأناء في ها غمله كرْ نجاستها 
أينبئري 'لا )قوله الثوكاني: نال العلماء(، جمهور مذمه ومذا نوم، غير من نجامتها 

(.١٧٥الأوطار)ا/ نيل ذكر(. U يتلزم وانه تعليلابالثالث، ل العل؛ن تشكيكافي ليس يد.• باتت، 
ادوًلأ)\ا\ص.على الزرقاني ثرح )ا/أا"آ(، ازري نح ا>: )٢( 
ضالض غير الجاات، غل في واJذمت،  Xr\T)\/الإنماف، (، ٤٠)١; اسي انظر: )٣( 

وعليهاالمان.ه_،. وعي سحا؟ لها غيجبإ إحار.اهن؛ ؛ رواياُت، ثلاث الكلب، وغير الأرض 
ابناختارها تلانا، لها غيجب الثانية: والرواية الءرقي،، واختارها الأًحاب،، جماهير 

وابنالمغني، في قيامة ابن اختاره عائد، غير من بالماء تكاثر والثالثة: العمدة، في فدامة 
•سمة 

نلالأوطار)ا/0با(.)٤( 



أء ٨٧—وت 
الأح؛رين•الوجهين مناهشة ييمكن 

احتمالهو اليدين ل بغالأمر في العلة أن على مبنيان أنهما ب— 
عامالنهي لأن ؛ صعيف... )وهو القيم! ابن ثال هما، تنج

أنفيلزمكم البثرات،، وصا-صس، والصحيح والمستجص للمستث؛ش 
.أحد( يقله لم وهذا البثور وصاحب يالمتجمر الّهمحا تخموا 

النهي!في العلة أن تيمية ابن شيخه متابعا القيم ابن صحح م ث~ 
نفليرالعلة وهذه عليه، مبيتها أو يده على الشيهلان مبيت حشية هى 

الخيشوم،على الشيهلان ؛مثبت، الاستنشاق ^^٤ ١١صاحب تعليل 
باتت،أين صاحبها يدر لم للشيهلان ة مائي؛اتت، إذا واليد 

تهلِباون)ا/ها/(.)١( 

كذلكمنها= والتطهر الجماسة الخياتث يتجنب تة الجاءت )فلما —ققعن— تيمية اين تال )٢( 
اليدينوغسل يالأستنثار الأمر حديث ذكر ]ثم منها، والتهلهر الروحانية الخيائث يتجنب جاءت 

ذلكأن فعلم حيشومه على اكهيان بمبيت يالغل الأمر فعلل قال•[ ثم للمستيقظ، ثلاثا 
نوممن القائم يد لغل السبب هو يكون أن يسبي فلا الظاهرة النجاسة غير من للطهارة سبب 

شل(.بوعاكتاوى)اآ/آا(.
الفتاوىمجمؤع انفلرت معناها. ولايعقل تعبدية النهي قي العلة أن إلى العلماء يعص ذهب )٣( 

 ١( /T٤٤ ،) أينيدري لا ارفإنه ت بقوله الحديث في معلل أنه القول هدا )ؤيرد القيم• ابن قال
(.٨٤السنن')ا/ تهذيب ودْآا( باتت 

سرلليد وملاسته الحتشوم على الشيْلان مبيت روقي القيم• ابن تال السابق، المصدر انفلر )٤( 
حييثالشيهلان فإن تلاسها، التي بالمحال الشياطين واقتران الأرواح أحكام عرف من يعرفه 

فىتوطنه فيخيشومه من أوسخ جسيم ظاهر في ير لم العبد نام فإذا الخبائث، يناسبه 
الشيطانيه يأمر لما ومياشرة وتصرفا كبا الجوارح أعم فلأنها ليده؛ ملاسته وأما المبيت، 

تأي بها يجترح لأنه جارحة؛ مميت ولهذا بها، والعمل التصرف كثير فصاحبها المعمية، من 
شهادةوحبك وبيانا، وضوحا ترى كما وهي الفقهاء أكثر يعرفها لا الملة وهذه يكسب، 
يالأمار(.اكسلها



لأس:ءعمصْس
:الشذوذ إلى الرأي هذا نسية حكم ؛ الثالثة المسالة 

الشذوذإلى بته نأن يفلهر فالذي ودرامته الرأي هذا عرمحن بعد 
إجماعايخرم ولم صريحا، صحيحا نصا يخالف لم فانه صحيحة؛ غير 

بعدمالقول كان ؤإن ومرحوح، راجح بين دائر رأي نهو متحققا، 
علىورد ولما به، استدلوا ما لقوة الجمهور؛ نول وهو أنوي، الوجوب 

مناقشات.من بالوجوب القول 

رأيوهو كيف ؛عيل.، نول بالوجوب القول بثازوذ القول لكن 
بميموثس المري، الحس واختاره ه، هريرة أبي الجليل الصحابي 

واشصحيحا، إجماعا ولا صريحا، نما يخالف لم فهو أحمد، الإمام 
أعلم.





ا
الأحدمن أولى بالحديث )الأحد بعضهم! هال 

الدميذلك على علق حنفة(، وأبي الشاض بقول 
نالند يكون أن بشرط لكن حيد، )هذا بقوله! 

مالك،مثل الإمامين نفلراء من إمام الحديث، ؛ذللتا 
ثابتاالحديث، يكون وبأن الأوزاعي، أو صفيان، أو 

حنيفةأبي حجة يكون لا وبأن علة، من سالما 
منأما للاحر، معارضا صحيحا حديثا والشافعي 

ألمةسائر تنكبه وقد صحيح بحديث، أحد 
فلا(.الاجهاد، 

سرلعلأماكلأء)أا/ْ•،(

L



سماكسك

اتشدوذضخل و0م^ور ايساثة، صورة 

هذاوأصل والراء، والميم الخاء من مركبة اللغة: ني الخمر 
التغطية،ذالتخميرإ ،، والمحا التغطية، على يدل التركيب 

اكرابتسمية و المخاللةأ٢،، والمخامرة: الإدراك، والاحتمار: 
ريخالطه أو العقل، ؤيستر يغطي لأنه بالخمر؛ المكر 

محال:ثم العنب،(، عصير من أمكر ما )والغمن: سيده: ابن قال 
الفيروزآبادى:ومحال الآساء(لأ،، ناتر دون للعنب، مي إثما الخمر )حقيقة 

لأنهاأصح؛ والعموم عام...، أو الحنبا، عصير من أسكر ما )الخمر: 
،،والتمر(لالر إلا شرابهم كان وما عنبخ، حمر بالمدينة وما حرمت،، 

.قايساس)أ/ه؛أدانظر: )١( 
 )Y( :انظرjU  ؛/العرب(YOO ،) ؛وثامحس،</Y(الأنةJU ،(Y  الأرجه)والثلأتت ص: ابن

سلمخالطة ور الإمكار، وحد الغليان أدركت حتى تركت لأنها الخمر؛ في موجودة كلها 
xrii))/الممهيد وغعك(. عاليه غلت وربما 

Xroo)\/الوبل المجم (، ٣٨٧٧المحيط القاموس انظر: )٣( 
فيحمرأ يسمى العنما من يعصر )ما عبدالرث ابن تال (، ١٨٥)ه/ الأعظم رالمحيهل المحكم )٤( 

أوكثيرمحا ؤمكر بالزبد وترس تغلي أن إلا عليها يقع لا الشرعي الاسم لكن العرب، لسان 
اللغوي(دون الشرعي بالاسم يتعلق الحكم لكن حمرأ العنب بمي قد اللغة وفي قليلها، 
تولهاللغة فى حمرآ يمي قد العنب أن مجن عبدالبر ابن ماذكرْ ؤيؤيل. (، ١٤١رء/ التمهيد 
وأهلت تال عنبا. )يعني: الضحاك: تال [، ٣٦ت زيونف ختئإه مز أرطغآ تعالى• 

تريشنطقت )وند ت القاسم ابن تال (، ٣٨٨)؛/كثير اين تفسير حمرآ( العنب يسمون عمان 
أنهت أحدها أنوالا ثلاثة حمرأ العنب تسمية )وفي الجوزي: ابن تال وعرفتها(، اللغة بهدم 
نقلالن.ى وهو )أآ/لأم؛(، المسير زاد المغرين(. أكثر تول وهدا إليه•*• يؤول ما باسم صمام 

أيضا.القاسم ابن تول 
(.rAU_)المحيط القاموس )٥( 



والعموماللغوية، الحقيقة هي فالخصوص القالين، بين تعارض ولأيفلهر 
القاموسصاحب تحليل من ظاهر وهذا الشرعية، الحقيقة هي 

الاصطلاح:قي الخمر أما 
ثالفيه، اختالفوا ومعنى الفقهاء، عند عاليه مافق معنى هناك ف~ 

حقيقياإطلاقا المشتد الحنب، عصير على يهللق رالخمر المؤوي: 
فعصير، مجازأ( أو حقيقة غيره على يطالق هل وامحلفوا إحماعا، 

لانيذةا محن غره اما الجمع، عند حمرا مى يالمكر العسيا 
معذلك، في احتلموا حمرأ؟ سمى فهل كرة م كانت، إذا ونحوها 
مسكرأم.كل تحريم على جميعا اماقهم 

أي:الحقل، حامر مسكر لكل )اسم العلماءأ؛،: جماهير عند هي ف— 

تحقيقة )الخمر ت الزيلعي تال العشب، من مالكن الخمر أن على اللغة أهل اتفاق بعضهم نقل  ٢١)
تبيينمجاز(. حمرآ غيرها وسمية اللمة...، أهل باتفاق المكر العنب ماء من للنيء امم 

فيقالالعب، من إلا الخمر تعرف لا العرب أن قوم )زعم الخطابي؛ قال ٤(، ٤ )أ/ الخقائق 
هذايكن لم فلو فصحاء عرب حمرآ العتب من المتخذ غير صموا الذين الصحابة إن لهم؛ 

هذانقل على الثراح من عدد تتاع رند ( ٤٨ا/)٠ الباري فتح أطلقوه( لما صحيحا الاسم 
عمرأثر على معلقا نال حيث بمعناه، له تعليقا ووحدت السنن، مجحالم في أحده ولم النص، 

والخنهلة،والعسل، والتمر، العنب، مجن ة حممن وهي نزل يوم الخمر تحريم رنزل فهبه• 
منزعم من تول أن الواصح البيان )فيه الخطابي• قال العقل(، حامر ما والخمر والشعير، 

بخمرفليس ذلك عدا ما ؤإن منه الشديد أليء العنب عصير هو إنما الخمر أن الكلام أهل 
(.YnY)،/المنن معالم باءلل(. 

ممرويكل عمر كل في الملمين علمام أجمع )وتد همدالبر؛ ابن قال ، ٢١)٠ المجمؤع )٢( 
أنهالقليل أو محنه الكثير وأمكر وهدأ بالزبد رمجى إذا العنب عصير أن عندنا وصح يلغنا فيما 

اكهيد)ا/هةآ(.حمر(. 

)فإنسبة: ابن وتال (، ٢٢٣)!/الأم الإسلام( أهل جميع محي سرم )انر الشافعي: تال )٣( 
الفتاوىمجموع المسلمين( باتفاق يحرم المقل يغب ما كل 

)واسمالشيرازي: وتال (، ٥٢٣)؛/المدونة حم( فهو كلها الأثرة من اصكر )ما مالك: تال )٤( 
مرة،غير أحمد )سمعت داود: أبو قال (، ٣٧٠)م المهذب مسكر( كل على يقع الخمر 
ص)أةم(.داود أبي برواية أحمد الإمام مائل حمر( مسكر كل يقول؛ 



أهلومائر المدسة، أهل )قال عدالجر: ابن قال غطاْ(را،، 
حكمهحمر، مكر كل إن وأئمتهم! الحديث أهل وعامة الحجاز، 

ذللشمن محسظ صرمحب من على والحد ، التحريم همي العنب حمر حكم 
مم(رى.

أنإلى ،، الثانمةر أكثر و المالكيةل٤،، وبعض ،، الحنفية^ ذم، و— 
علىالخمر ؤيهللق (، مكرأ صار إذا الضب، عصير ) هوت الخمر 

حقيقة.لا مجازأ غيرْ 

واشتد،غلى إذا ونحوه المبيذل٦، في هو إنما ; النزاع محل و~ 
أحكامعليه ؤيجري بمحرم فهل ،، يسكرللا الذي القدر منه وثرب 
ذللئ،؛على يدل ومما الصحح، هو الجمهور إليه وماذهبإ الخمر؟ 
يومالقوم ماني كنت نال؛ لقهه أض عن الصحيحين في ماجاء 

(.٢٤٠التمهتد)\إ )٢( • ٢١٨١را/المنيّ المصاح )١( 
)الخمض: ابن لأل  xr^y/i)الدايأ ثرح في الهداة ١(،  ١٢)ه/ المنائع بيانع انقلي: )٣( 

وتحرماوالمنصف والباذق الثالث مثل اسم له واحل كل وغيره ذكرنا، ما عر تطلق حقيقة 
ردونحوه[(. ' حمر مكر "كل ت تحديث الحديث يحمل وعاليه مجازا عاليها الخمر ؤاحللاق 
ووالشدة الغليان بوصف حمرآ يسمى الذي النّ-ا عصير قيد وأيرحنيفة (، ٤٤٨/٦رالمحتار 

فلمالخالخاء؛ حمهور و الصاحبان وحالفه أبوحتيمة، بدكرْ تقرئ الربد وتدث الربد، نذق 
والثدة.اسن إلا يذكروا 

)؛/آوم(.الدمور حاشية انظر: )٤( 
رمقبمار طح ولا ماء يخالد لا الذي انمب )والخمر: (: ٢٢٣)أ/الأم ر الشام فال >ه( 

تحنةالخب( عصير من المكر أصحابنا أكثر عند الخمر )وحقيقة الهيتمي: وتال ، يسكر( حش 
يقعلا أنه الأكثر إر الرام )ونسب (: ٥٣٠)٨ للشرييش الإقاع ور الحاج 

تكالخمر(.والحد التحريم ر أما مجازا، إلا الخب[ غير مجن المسكرة ]أي؛ عليها 
انظر:يشتد. حتى ؤيترك نيه ينبذ لأنه بدلك محمى وغيرهما، والزبيب التمر نبيي هو النييذ؛ )٦( 

(,٥٩٠الخير)A الخمباح ص)أ؛(، التنيه ألناقل تحرير 
وبينيينهم النزاع محل هر هذا أن وذكر (، ١٠٨)a/الخرشي شرح عر الخدوي حاشية انظر؛ )٧( 

الخمر.تعرف ر وايقهم أنه *ع الحنفية، 



 s٩٤

رالبالفضيخ! إلا شرابهم وما طلحة، أبى ستا في الخمر حرمتا 
منادفإذا فخرجت، فانظر، احرج ت فقال، ينادكا، مناد فإذا والتمر، 
مكلثحفي دجنُثا ت محال، ، حرت( فد الخمر إن )ألا ينادي! 
فهرفتهافآهرمحها، احؤج طلحة! أبو لي فقال، المدينة، 

وأباطلحة، أبا لأسقي إني ث ه أنس قال للبخاري رواية في و- 
الخمر،حرمتا إذ وتمر؛ ر بحليهل البيضاء بن ومهيل لحانة، 

ًٍ

الخمريومئد تعدها ؤإنا وأصغرهم، اقيهم سوأنا فقذفتها، 
التمرنبيي أن على واصح دليل الحديث، هدا في ) عبدالبر! ابن ال حم- 

الصحابةلأن عليه؛ الاعتراض يجوز لا نهى وهو حمر، أمكر إذا 
يكنلم بل حمر، ذللتج شرابهم أن عقلوا وقد اللسان أهل هم 

غيره(بالمدينة الوقت، ذللث، شرامج لهم 
الحججأقوى من وهو الخمر" يومتذ نعدها ؤإنا " ) حجر! ابن ال ق~ 

الخنبط،من كان مواء مكر، يما لكل حس اسم الخمر أن على 
(غيرها أو العسل، أو التمر، أو الزيس_ا، نقيع من أو 

عمرحطب قال: -ها-، عمر ابن عن افبحين في جاء ما و- 
وهيالخمر، تحريم نزل قد )إنه فقال: الله. رسول منبر على 

.والخمنوالخل والشعير والحنهلة والتمر الخنب أشياء: حمسة من 
اكةل(رحامر ما 

طهارةمحلى الحديث بهيا الاستدلال وسيأتي (، ١٩٨٠وسالم)(، ٢٤٦٤الخاري)أحرحه )١( 

ث'ش>..س.>,، 
(.٢٩٤)أ/ القرطص نفير وانفلر: (، ٢٣٤)؛/ المهت )٣( 
؛/آم(.نتح )٤( 
(.٣٠٣٢)وسالم (، ٥٥٨٨)الخاوي اخترجه )٥( 



٩٠ *
باليسانعالما عمر[ ت أي ل به بك وح) ت عبدالبر ابن ل ا ن~ 

عمربه يخطب الخمر؛ معنى في يكون ما أبين وهذا والثمع••• 
اللسان،أهل وهم المحابة، جماعت بمحضر المنبر، على بالمدينة 

ذكرنا(رالذي المعنى إلا الخمر من يفهموا ولم 

ه:الكلم جوامع أيتي من مود وأفصح، طه ذلك من وأعلى 
،.٢١٠١حمرمكر رركل 

منإلا يكون لا الخمر إو ت هال، ممن )وانمجن، عشمين؛ ابن ال، ه— 
حمر،مكر ®كل وأعلمهم: الرب أفصح هال( وقد العنمِا، نبيذ 

المحيهل"القاموس " في ذلك< وجد لو أيه مع حرام®، منكر وكن، 
الذي)والصواب تيمية؛ ابن هال( ، ( به لنثم قارصي ومؤلفه مثلا 

كلتناولت، القرTن في المذكورة الخمر أن الكبار الأتمة عليه 
مكر(ل"

الخبعصير عالي بمللق اللغة في الخمر يكون أن يمتع لا إنه م ث~ 
كلفي وهو كر، مكل على ١^٤ في ؤيطلمح( خاصة، المسكر 

(.٢٩٤)n/صنو بلا تسوم ش القرني نقلها وقد (، ٢٥١)١; اشيد )١( 
الموحلفي رحي الفقال ا انممية بعض ذللف في طعن رند ٢(، * )٣• لم مأحرجه )٢( 

بنيحيى فيه )طعن : ( r<<r/iالهداية)في المرفاني وفال يمح(، يكاد )لا )إأ/ا■)(: 
أملعن ليس انه إلا قدره جلالة •ع رخي فالمردود، فهذا رخي القول أما محس(، ممن 

املعن أنه فرض وير [، ٢٨؟/الخفية طماث، ني الضية الجوام ]انفلر: الحيية الصنعة 
معين،لأبن ذللئ، ية نوأما سنة، إلا له عصححا لم مأحرجه بما نوله يعارض فلا الحاويث، 

)لمت حجر[ ابن وصفه كما اطلاعأ اممرهم عن زوعو الزيلعي فقال الخفية بعض ينه أجاب، نقد 
الهمام،ابن ذلالث٠ عن نحوا وقال (، ٢٩٥)أ/ الراية نم، الخدسثح( كب من شيء في أجده 
فيه،طعنه معين.ن ابن عن الخفية فقهاء بعض نقله ما )رأثا ت فقال ورده رجب ابن ذللث، وذكر 

والحكمالعلوم جامع عنه(. ذللته بم، فلا 
(.٢٨١; ١٩الفتاوى)،جموع )٤( (. ٤٢٨المتع))/الشرح )■٢( 



اءسء«ءسم<ت"ء
حقائقها،الشريعة نقلت التي الألفاظ من كغيره حقيقة، منهما 

والصيالإموالزكاة كالصلاة 
أصهامن وثمار، آثار له حقيقي والخلاف 

علىكثيره، كحكم يكر لم ولو قليله فحكم مكر، شراب كل ن أ~ 
بذلكوأحذ حرام«لأ،، فقاليله كثيره أمكر ررما ت ه قوله حد 

إلامنها لايحرم عندهم الأثرية فبعض للحنفية، حلافا الجمهور 
التقوى،قصد محي هو إنما والخلاف ) المكرأم، الأحير القدح 

الحسنبن محمد إن نم (أن، إحماعا فحرام التلهي قصد عند أما 
قالالحشة، هد به المفش هو وقوله ذلك، فى أباحنيفة حالف قد 

،إجماعيتدلون الخفين لأن وصوحه؛ •ع اكيه مذا نبهت وتد ( ٥٠٧)ا/المعاني روح انظر؛ )١( 
تطابقأن يلزم فلا اكاليم ؛رض دءر ؛الإجماع، يلمم ولا الشرب، الحتيتة ير اللغت أمل 

اللميت.الطيآنة الشرب الحقيقة 
ماجه)خ؛ا'ْ(وا;ن احد يند ممر بن همداش منهم: المحابة، من جمع اللنفل بهذا رواء )٢، 

ر(، ٣٣٩٤)uجم وابن ( ٥٦٠٧)والماتي ( ٦٥٥٨)احمد صد ممرو ابن عبداه و (، ٣٣٩٢)
(٣٦٨١داود)وأبي ( ١٤٧٠٣احمد)صد عبداه بن جابر و (، ١٢٠٩٩احمد)صد انس 

وعالي،وناص، أبي بن سعد عن معناه وجاء ماجه)م؟مم(، وابن ( ١٨٦٥)والترمذي 
بلصمحتح، ثابت حديثا رمو ، ه نابت، بن لنيل مير، بن دحواتا صر، وابن دعالثة، 

المتواترة.الأحاديث، من ( ١٥٤)ص التناثر نظم م الكتاني عده 
عصيرس ص التي ائتي؛ دكبرما، تللها ض؛^؛٣ امنوا فإنهم الخمر راما لشد؛ ابن نال ، ٣١

المكرأن على وأجمعوا يكر، لا الذي •نها القليل في احتلفوا فإنهم الأنبذ؛ واما المشب،. 
الكرةوكثيرها الأنبانة قليل الحدتين؛ وجمهور المجاز، فقهاء جمهور فقال حرام، مها 

وشريك،ليلى، أبي وابن الثوري، ومنيان التابمن، من الخم إبرامم المرابون ينال حرام• 
ماترمن الحرم إن المريض؛ علماء وأممر الكوبين، فقهاء واثر حنيفة وأبو لمرمة، واض 

المنفيةتود أنلهر وقد (، ٢٣المجتهد)٣; بداية الين( لا ف المكر مو الخكرة الأنبذة 
وغيرما،مصر في اللماء عليه ورد الهلالي، الدض د*صعد المعاصر الإعلام في ل مروجا 

جدأ(.شاد رأي اكزكور الرأي )مذا المدوي: ممعلفى الشيخ وقال 
بلالخلاف محل ت، لياللهو تمد عند )تالخرمة عابدين: ابن قال (، ٢٥٠الأبحر)؛/ ملتتى )٤( 

(,٤٥٥)آ"ر المختار الدر على الحار رد عليها( متفق 



أي!المحرم، هو المكر الأحير )والمدح المحتار! رد تكملة ني 
]ينمحمد تول به المفتى كان ؤإن قبله، ما دون الإمام، نول على 

منواحد غير وتال ،، (أ حرام فقليله كثيره أسكر ما أن الخن[، 
.الفساد( لغلبة محمد؛ بقول زماننا فى )الفتوى الحنفية! 

حمرأ،يثرب ألا لوحلف، كما اليمين في دهي، ظاهرة نمرة هناك و~ 
المرغّنازمايكره أيضا! ذلك ومن ، اشتد قد تمر نبيذ فشرب 

الحتى ،، الخمرأ حرمة دون الأتربة هده حرمة )أن الحنفي! 
اجتهادية،حرمتها لأن الخمر؛ مستحل ؤيكفر ،، تحلمهار ميكفر 

(.٤٥٤)أ/ المقار \كو وانظر: (، ٤٣٢)A/ الممحار رد ملأ الأخيار مون ثرة )١( 
اص)م/ه؛أ(.شرح )٢( 
والإنصاف٢(، ٠ ١ )a/ المحتاج ونهاية (، ٨٦)؛/ نيد أبي لأبن والزيادات النوادر انغلرت )٣( 

للرداوى0ا/خأآ(.
الشدةودخلته انمب عصير عن اتخد ما وهو الخمر، أن الفقه )وحاصل الدصوتي: فال )٤( 

وقليلهكيره شرب بين فرق لا إحماعأ، الشهادة ولرد للحد ومرحب الكبائر من شربه المطربة 
فشربالطرية الشدة ودخلته البلح أو الزييب ماء من اتخد ما وهو البيذ وأما يسكر؛ لا الذي 
الالذي القدر شرب وأما إحماعأ، الشهادة به وترد للحد ومرحب كبيرة منه انمكر القدر 
صغيرةإنه الشافأيت وتال الشهادة، ولرد للحد ومرحب كيرة إنه مالكات فقال لقلته؛ منه بمكر 

فيهحد فلا حائز هو بل شربه في إثم لا حنيفة أبي وعند الشهادة، به ترد ولا حدا يوجب فلا 
القدحإلا عند0 يحرم فلا أقداح أربمة إلا الشخص يكر لا كان فإذا الشهادة، به ترد ولا 

XTo^/t)الكير الشرح عر الدسوش حاشية الرابع( 
المومرعةفي حاء الخلخاء، عامة تول هو العسبا( عصير غير )من المسكر مستحل تكفير عدم )٥( 

محنأمكر ما أمجا العتب، عصير من اتخذ ما مي مستحلها يكفر التي )الخمر (•' ٦٣)ه/الكويتية 
دونحرمتها لأن الفقهاء؛ بين اتفاق محل وهذا مستحله، يكفر فلا اليء؛ الخب عصير غير 

المكرالميذ )محتحل (: ١٩٣المحلى)!/في حزم ابن تال ضي(، بدليل اكابتة الخمر حرمة 
ثبتفإذا به، الحجة عليه تقم ولم ذلك جهل مجن يكفر لا تحريمه المي. عن صح مجا وكل 
فهوس البي مخالفة استحلال على فأصر ذلك حرم ه اش رمول أن لديه وصح ءندْ، ذلك 
فحتنثذعنده ولمت، بلغه فإذا . الني، من الحكم بجلمه حش أبدا جاهل يكفر ولا بد، ولا كافر 
ذلك(.لجواز محعتقد غير بخلافه عمل إن ؤيفز ، مخالفتهاعتقد إن يكفر 



،،كر يحتى بشربها الحد يجب ولا نطعية، الخمر وحرمة 
وغليظةرواية نى حقيقة ونجاستها الخمر، من قهلرة بشرب محيجب 

بيعها،ؤيجوز واحدة، روايه غليظة الخمر ونجاسة أحرى، فى 
.الخمر( خلاف، حنيفة... أبي عند متلفها ليضمن 

فيالشذوذ محل  jijpaهو فهذا الخمر معش واتضح سين إذا 
ماكا:

،،كالحشيشرالمكرات من الجامد ؤلهارة على الإحماع ثقل فقد —  ١
،بنجاسنها ؛ وقالواالمدمث، من الصحيح على الحنابلة وحالما 

تيميةابن احتيار وهو 

وهومكرا، ؤيصيح تد حممالم الجمع عند بخمر لن النييذ و  ٢

الحرامإنما العرامون: ننال المكره، الأنذة مانر ض الخلماء )رامحك محدالبر: ابن قال )١( 
التمهيدنجس( ولا بحرام فليس ه؛ نفغي النييذ راما الشارب،، فعل وهو كر المنها 

ثرحالهواة )٢( 
ابنلغردع ترحه م، المد دنيمح، ابن الدين تقمح، الثيح حكمح، ريقي الءءتم،ت جمم ابن نال ، ٣١

نيالقراني وقال (، ٢٣١)،/ الكرى الفقهيآ الفتاوى تجة( بت انها مر الإجماع الحاجِ، 
تفرقوالقراني |جماءا(، صلاته تعلل لم الأفيون او معه بالج محلى )عن )ا/ماآ(؛ الفروق 

الثلاثالقواعد )محذْ وقال: يات،، الخفوقاعدة الرتدات،، وقاعدة ، الكرات، قاعدة بين 
قالذلك، في تونع رقد الممدات،، عن الحثيثة وجعل الفقهاء(، محن محير على تلبس قواعد 

منالحشيشة جعل ]عدم الخطأ وهدا بالاتفاق••• كرة م )الحثيثة••• ت الهيتمي 
(•٢٣١)؛/ الكرى الفقهة الفتاوى للقرافي( ابما اركرات[حمل 

وقيل؛الل.ين• تقي الشيخ اخارْ الصحيح، على ئجة الكرة )الحشيشة المرداوى؛ قال )٤( 
٣٢٠الإنصانج)ا/ فلا(• ؤإلأ أميعت،، إن نجمة وقيل: والحواشي• الر>ة، في قدمه طاهرة، 

٣٢١•)

أصحفي هي بل كفر؛ فقل• منها المكر استحل ومن حرام السكرة )والحشيثة : قال )٥( 
الفتاوىمجمؤع كالعيرة(• والحشيشة كالمول نالخمر كالخمر، نجمة الملماء نولي 
(•٢٠٤)(م 



* ٩٩—بمن 
/العالماءأ بإجماع طاهر مكرآ بمسح أن قبل 

بضهارمإذا الخمر طهارة على العلماء واتفق ~ ٣ 

ايمحمرهو ه ينفا والخمر المشتي عير النبيذ ومابين ~  ٤
حكىبل ، ءلهارآنم وى.م نحامنه على العلماء وعامة المكر، 

العلماءلبحفى ونب ذللث،، على الإجماع العلماء من واحد غير 
قولهمعلى وحكم المعاصرين، بعض به ونال، بهلهارته، الهول( 

عدمه.من للثذوذ سنه وتحقيق بحثه، المراد هو وهدا بالشدوذ، 

(.٠٦٤الج،وع)أ/ انظر: )١( 
•٦(.٠١/٢١ج٠وعاكاوىرانظر: )٢( 
نجاستهاالخمر وغين الحنفية، تفريق عر ونحوم المكر الميذ كذلك و الخمر، يثمل وهذا )٣( 

انفلرتمغلفلة. نتجامتها الحمّر أما الآحر، القول على ومغلفلة تول على مخففة الحنفية عند 
الهاوايةشرحالالاية)،/هوم.



!٢٠٠بء 

محيلمءص
اثمعاصرينالخمرمن بطهارة المائلون 

تالمعاصرين س الرأي بهذا تال من أبرز 
عنيمضاض و ، سادق)ت'آأا( سيد و ، ( ١٤٢)ت'الألباني 

وغيرب،/(ص، ١٤٢١0)

(٥٤ص) المنة تمام رم تحريمها(، *ع طاهرة )الخمر (! ٤٦٠)ه/ الصحيحة الميالة م قال )١( 
منكثير نال )وتد ت تال الصحيحة السالسالة في الشيح أن والعجيب الراجح(، )وهو ت قال 

عامةمقابل في ثلاثة صرى منهم يم لم تاليلة تلة أنهم والحقيقة طهارتها(، المتقدين الأثمة 
يالكثرْ.لايرتيهل الحق كان ؤإن الخالخاء، 

تطزم لا انموص عليه ف الذي والخمر الخمر، )فتحريم )ا/هآ(: السنة فقه في قال )٢( 
نمنالعلهاره، من عليها المتفق الأصول على شا ؤإلأ عليه، آخر دليل من لأيد بل نجاستها، 

عليه(.فالدليل خلافه ادعى 
شيحواختاره الأربعة، الأئمة ومنهم العلماء )جمهور (.' ٤٢٩))/الممتع الشرح في قال )٣( 

خالف،التي المائل مجن وهذه نجسة(. لمسثؤ أنها والصحج نجسة... أدها]الخمر[ الإسلام، 
المعدي.وشيخه تيمية، ايى فيها 

والهلنaلاوي، وعالي شاكر، وأحمد رصا، ورشيد المعليعي، بخست، ت أيضا بذلك قال وممن )٤( 
(.٣٠ص)! وأحكامها الجاسات لبيان الجامع انفلرت الرحيالي. وهبة 



ا؟؛ص

ال2فكاكادق

القورهذا شذوذ وجه 

المرح.النص مخالفة —  ١

القولأدلة ني الرابع المطالب في وتمصسلهما الإحماع، مخالفة -  ٢
الأول.

تالقول هدا شذوذ على نصي قد و شذوذه، على النهى ~ ٣ 

فلافيه وقعت ما الخمر تنجيس )وأما ت بقوله رتا"ه؛( حرم بن ا~ 
بعضنذكره شيثآ إلا خلافا، ذلك، من مت، ما تنجس أنها في نعلم 

الوكيال(لا،.ونعم الله بنا وحقامر، قول وهو ربيعة عن العلماء 
للشالأماكرادفة الألفاخل من والفامد 

حلاف،إلا الخمر نجاسة على لمون الم)اتفق بقوله؛ رشد ابن و~ 
،،الروضرر حاشية في القاسم عبدالرحمن الشيخ ذللثؤ نقل شاذ(، 

لكننيالحفيد، ولا الجد، رشد ابن عند النمى ^ا أجد ولم 
أحدبين ، حلاف)فلا I يقول حسثإ ( ٥٢)ت• الجد عند معناه ين، وجل 

ابنإليه ذهب، ما إلا نجة... الحمرة أن في أعلمه لمين الممن 
البل صراح، حط-أ وقوله فيه... مختلف نجاستها أن في لبابة 

(.٢١٠حزم)م ابن رّاثل )١( 
حكمهسقوط معنى فعلى موجود حاصل إلى البطلان أر اد المأصيف )فإذا الجويتيت تال )٢( 

لمكأنه فيكون مونعه؛ يلغ لا فيما يستعمل منهما واحد المراد...كل في به الاعتداد ونفي 
(.٤٤ص) الجدل في الكافية يوحد(. 

XT0^\) (٣)



،،والناهلوالهلعام(ل والماء الثياب تنجس نجسة أنها في اختلاف 
الشاذ.يرادف مما والخطأ صراح(، )خهلآ ت محوله 

بينالخمر نجاسة في فرق لا أنه )واعلم ت بقوله )تآ'ماا"( النووي و~ 
العنبحبات باطن استحال لو وكذا وغيرها، المحترمة الخمر 

وجهاوغيرهما والغزالي الحرمين إمام وحكى نجس، فإنه حمرأ 
العبحبات، بامحلن أن ووجها طاهرة، المحترمة الخمر أن صعيفا 

٠النجامحة( والصواب ثاذان وهما ، طاهر المستحيل 

نجااض )واكثرعم يقول: قإنه )تْا<ه( الحفيد ا،ا  dllT)\/الممهدات المغيمان )١( 
)ا/٣٨(.المجتهد بداية الخحدين( بعض عن خلاف ذلك ور الخمر، 

نقللكن المدمي، الشذوذ ما بالشذوذ المشوي اي، يفلهر والذي (، ٥٦٤)Y/ الجموع )٢( 
أعالم.واش العام، الفقهي للثذوذ إرادته على يدل ند نجاسته على للإجملع النووي 



حمم
الطهارةفى الأداء الأووً الفصل 

٩
لْتء٠٣

سمدء\ّ
واتمتائيةالأدلة 

مسائل:ثلاث وفيه 

الخمر:بنجاسة القائلين أدلة الأولى: المسألة 

منهايأدلة القول هذا أصحاب استدل 

ننُبمن ثآتثو س نأ'مح محو ١^١ :١^١ >كجأاثة تعار: نوله -  ١
*٩[.]الناتدة: تئلحوزه تلكم آ-ضو» ألشنطى عثل 

الاستدلال:وجه 

العبيقال عنه، يعدل لا المسألةلا، في نص >ؤربصه هوله: ن أ- 
ثبتتا) التي: هي إنها الحنفية عند المغلظة النجاسة بيان في 

آخرنمى معارصة بلا فيه وارد بنص أي: فيه' منهلؤع بدليل 
نجيأي• ءؤدجسه لقوله القرآن بنص نجاسته فإن مثلا، كالخمر 

ؤرغسهنوله: في العربي ابن وقال آحر(لأ،، نص يعارصه ولم 
الماس،بين ذللث، في حلاف )ولا قال: ثم المجس( )وهو : قال 

رردالإ عن يوثر ما إلا 

ايليها لفلهورئ يلها؛ تجلى اكي الروس متمة ست وت الظهور، بمعتى اللغة ني النمى )١( 
لايخرجعله لادلل الذي والاحتمال احتمال، غٍر من ه سفيفيد ما الاصطلاح; يي والنص 
يهللقوثد والجمل، ااغu٠ر انمي،ي.قابلة إٍللاق ثي الأصل هو وعدا دلالته، عن الص 
الناظر;روصة انفلر; التحى. مع اجتهاد لا يقال; كما القلية الأدلة مايقابل على النمس 

(.١٦٣)Y/القرآن أحكام )٣( )ا/لأ'الأ(. الهداية نرح الماية )٢( 



الاستدلال!هذا ونوئس 

محينمأ كوبها بلة ظاهرة دلاله الأية محي فاليس لمم التبعدم 
ذلكمن يلزم ولا ، ١^١١٢الاغة: أهل محي الرحى لأن المسألة؛ 

بالرحىالمراد أن على حملها من يمغ ما الأية محي إن ثم ، المجامة 
طاهرةوهي والأزلام، والأنماب بالممر الخمر لاقتران المجس؛ 

•ذلك عن وأجنب 
محمىتعالى فالله ؛ اللغويه ولمت الشرعية الحقيقه المراد أف ب~ 

المفوح،والأم الميتة، من الجاسامت، سمى كما رجا المحمر 
الهناهرة؛بالأشياء المحمر قرن ولأيفر ، رجا الخنزير ولحم 

الإجماع،بدلالة مها الءلاهر فيخرج سةص، الاقتران نلألة لأن 
الكلام^.مقضي على الخمر ؤيبقى 

باجتنابهاالأمر بعموم )والتمسك، حجر! ابن قال فند ماكان أنا و~ 

القذر(.)الرجس: (: ٩٤)٨ اللمان م تال )١( 
المبموع)آ/أأه(.انظر:)٢( 
تجابايرى حزم اين ان مع )بالإجماع( الثوكاتي: نال مكيا ص)هآ(، الجراد اليل ا>: )٣( 

منها.شينا حمل من صلاة وبمللأن 
(٧٢٧)؛/اس نرح المائة امملر: )٤( 

آزتيثث ب،ؤق أن إلا بملمثئأ »لاءو يمد ^١ إل أوؤ ة j أجئ لا ظ تعالى: نوله في كما ، ٥١
الممهلواتالمئار.ما>ت، انغلر: [، ١٤٠]الأنعام: يتعاه أز يجز جتيو إننم أذ ث-ندءا دثا 

Xityh)

والجميع، ءلهارْ عر فدل ءلا٠ر٠ بأساء يقرنها ذلك ■يلل الخمر، نجاسة مع من أن المقصود )٦( 
الكان ؤإن وحال٠عا، الأحكام إنواُت، على تقوى لا فهي الجمهور، عند ضعيفة الأنتران دلالة 
الاحتجاجووجه الاتزان ■دلالة انفلر: ذللث،. عر ادوالئ القراتن قامتن، إذا بها التقوى من باص 

(.الألتران)_Tvyلل.لألة يان رد وسيأتي ص)بما•(، الأصولمن■ عند بها 
(.٥٦٤)T/المجموع انفلر: )٧( 



ضاي اصءالفصل 
:p- ١٠٥—هأ — ————

لفظمن أبلغ الرجس لنقل إن بل ، ( بتجاسهاالقول في لكف 
وهوتالراء~، ~شح الرجس من أصلها الرجس إن إذ النجس؛ 

ثدييلكن إذا رجاس سحاب )يقال؛ الرازي• قال الموت، شدة 
الدرجةقوي يكون الذي اليمل هو الرجس فكان بالرعد، الموت 

القح('".ني ارب ثاز 

الجواب؛ص وأجب 

الشرعية،الحقيقة في النجس على الرجس دلالة في التسليم بعدم 
قال:ء نن ؤد-ص ه: قوله في غهبع عبآس ابن عن فروي 

ؤيرادالقدر، أصله ( الرجس ) لمقل )وبالجملة تنمية؛ ابن قال ،، 
بهؤيراد •٣[ أ>خ: لالآلأؤفزه ين ءؤذاجتهو١ كقوله؛ الشرك، به 

ءآق لد لا >اؤ،ل كقوله؛ والمشروبات، كالمطعومات المحرمة الخبائث 
آومنمون دى أؤ مسنن أن إلا هكتثث طاعم ؤ محزما إلأ أوؤ 

وغسل، ظروفها رثز ، دنانها وكسر ؤإراقتهأ، باحتنابها، فالأمر )•ا/هم(، الباري فتح )١( 
ألاالغائط، ولا بل البول في منه تريبا ولا مثله يرد لم مما لها الشمع واستحباث ، أوانيها 

الخر؟ا.نجاصت عر الدلالة في يكفي 

الرازيتفسر )٢( 

عنطلحة، أبي ين علي عن صالح، بن معاؤية طريق من ( ٥٦٥ا/ )٠ تفسيره ني حرير ابن رواه )٣( 
عباسابن عن يروي فإنه مضلعة؛ عباس ابن عن ٍللحة أبي بن علي ورواية هماسه، ابن 
أبيابن أن على الحفاظ )وأجمع (: ٣٩٤)ا/الإرشاد في الخليلي قال يلقه، ولم كتاب من 

ءس)هب(توالمنسوخ الناصح في النحاس أبوجعثر قال عباس(، ابن من سمعه لم طالحة 
عناكفسير أحذ ؤإنما عباس ابن ص يسمع لم طلخة أبي ابن يقول؛ إستاده في بملعن )والذي 
ثقةنمه فى وهو ثقتين رجلين عن أحذْ لأنه طعنا؛ يوجب لا القول وهذا وعكرمة مجاهد 
ممعنت يقول الحين، بن علي صمعتا ت قال الأزلي، محمد بن أحمد وحدثني صدوق 
التأؤيلكتاب ت بمصر يقول حنبل، بن أحمد سمعت ت يقول فهم، بن ألرحمن عبد بن الخسين 

ذهبتعنادي رطته كانت، ما يه انصرف نم فكتبه مصر إلى رجل جاء لو صالح بن مهايية عن 
باطلا"(.



رأويي<رأقر ^٩ ت وقوله [، ١٤٠]الأنعام: مئاه أؤ رحسا ثإئم حتيد ئمحم 
مثلالمنة وني ]؛^L_: ^لشبجه ۶ تى يئس ة'هاث 

والفعلالحرام عن يه يعبر وقد القدر، )الرحى! الأثير! ابن قال ذللئ،، 
حيث،حميل، كلام ععليه ولابن ،، والكمر(أ واللعنة، والعذاب،، القبح، 

يقالوقل للحدابج... يقال وقد ذميم، مكروْ )كل الرحى! معنى في يقول 
الحيرةوالركس غير، لا العذاب والرجز رحى، والأقذار وللحذرة للمنتن 

•للأص؛نا بمال دارجص ض، لا 

لإجماع.ا ٢
!العلماء من واحد غير الخمر نجاسة على الإجماع نقل وقد 

وهو،، تحالة١ بالام فنجمي الخمر فأما ) )ت'هأ(! الماوردي قال ~  ١
٢.(ر ه الصحابة إجماع 

كلفي الملمين علمماء أجمع وقد ) )تماا"أ(! عيدالير ابن وقال ~  ٢
رمىإذا الحتجم، عصير أن عندنا وصح بلغنا فيما مصر وبكل عمر 

دامما وأنه حمر، أنه القليل أو منه الكثير وأمكر وهدأ، بالزبد، 
نجسرجس الخنزير، ولحم والدم كالميتة حرام تلملثا حاله على 

(.)U/١٨مءاجالسة )١( 
(.٢٠٠)٨ والأثر الحدت >يب ثي الهاة )٢( 
نسلدام، ص بجن صني ابن أما و>ق (، ٢٢٣)آ/ث ابن تمر )٣( 

ح)وص نال: ثم واثن، اسر؛ المدان، الشن، الن-ص: 
(.o."،/V)النحاب محلوم في اللماب انظر: للاثثن(. 

التكتةمي وماوه حمرا، فأصبحّث، وغيره كالعنيؤ طامر؛ شيء عن امنحالته الخمر أن يعني• 
إلىالنمر اتتجت، فإذا ءلا>ر، شيء إلى اسمحال إذا وغيره، الخمر محن العلماء بعض مري، م، 

وانهتيمية، ابن ابوالعياص ذلك، رد وتد غيرها، بغلان، خمحلهرمت،، الأصل إلى عادمت، فقد حل 
(.A٢٢٠ )٠ الخاوي هجمرع ان>: كلها. تطهرئ الطامر إلى فالأتمحالة ،؛ jyلا 

)آ/ا'هأ(.الكبير الحاوي )٥( 



ليكرمأز لم شيء الخمر من نمط في ربيعة عن روى ما إلا لكلول 
(رمإجماعهم حلاف لأنه وجها؛ 

فلافيه وقعت ما الخمر تنجيس )وأما ; )تا'هأ( حزم ابن وقال ~ ٣ 
بعضذكره شيثآ إلا حلافا، ذلك، من مت، ما تنجس أنها في نعلم 

رالوكيل(ل ونعم اممه وحبنا فاسد، فول وهو ربيعة، عن العلماء 
لمينالممن أحد بين حلاف )فلا ت رت<آه( الجد رشد ابن وءال، ~  ٤

نجة(لالحمرة أن في أعلمه 
)وهوت قال ؤُتبمىه( لمعنى ذكره بعد ( ٠٤٣٠)^المربي ابن وقال ~  ٥

عنيور مجا إلا الماس، بين ذللئ، ش حلاف )ولا قال؛ ثم المجس( 
ماللث،عند كالحرير هتاهرة، وهي محرمة، إنها قال؛ أنه ربيعة 

ءلاهر(ر؛ا.أنه مع محرم، 
أبوالشيخ ونقل عندنا... ة نج)الخمر ؛ )تا"يأ"( النووي وقال ~ ٦ 

(را"ا.نجامتها على الإحماع ، حامدل
ينقرلا وداود نجاستها، على الإحماع )انعقد )تههه(ت العيني وقال ~ ٧ 

شريعة(لص.عن ذللث، يصح ولا الإحماع، في حلاقه 

قامتوالتي ي اسع المجاسات )... (: rT)\/[-في وفال )\ا0أم ١^ )١( 
والخمر(.والماوي والغاتط كالول بنجاصتها 

(.٢١)م.حزم ابن رّاتل )٢( 
)ا/'آإأ(.المهدان \س.أت )٣( 
(.١٦٤)Y/القرآن احكام )٤( 
الووي:فال الغزالي، وليس الإمحفراسي، الإطلاق يند الثاقب محني حامد بابي المغمود )٥( 

رفنلبالووي؛ قال المروذي، فهو حامد أبو القاصي تل؛ إذا امحا --،(، ٠٧١كب تى رتمرّ 
واللغامحت،الأسماء تهدم، القاصي(. الثاني رفي الشيخ، ال امحتعالأُللالإعغراييتي[ غي 

XiiU)\/الهداة شرح الماة )٧( (؟ ٥٦٣)T/المجرع )٦( 



فيهحالف لكن ، إجماعا نجة )وهي ت ( ٨٨٤٠)^مملح ابن ونال ~ ٨
فمالواالمزني، عن القرطبي وحكاه وداود، ، وربيعة اللث، 

رطهارتها(ل 
تلاستدلال ا هدا ونوقش 

العنبمخالفة ، حاصل الخلاف بل لإحماع يا الشلسم عدم ب~ 
عدحمبن ليث، وال(، ١٦٣)^،ورا_ي_عهلأ، (، ١١)ت• ،جص_رير ال

ومنالظاهري وداود والمزنتيل٧، 

اودع)ا/ا،'آ(.)١( 
(.١٠٠ص)أوأحلكما النجامات  jUالجامع اظر: )٢( 
امرالحاوي وامملر: )ا/ْأآ(، الحاج مخي الخن(. ص بمهم )وقله الثرسي: قال )٣( 

بالرأينعرف كان لأنه الرأي؛ برسعي المعروف الشمي، فروخ الرحمن ب أبي بن ربيعة )٤( 
غالأنى، بن مالك شخ وهو المحاسن، يزيد بن والماب مالك، بن أنى سمع والقياس، 

الحدثينمن انملماء )اتفق ت النووي غال ربيعة(، مجان منذ الفقه حلاوة )ذمبت، ت مالك 
انظر؛م ( ١٣٦)سنة توض والنهم(، اللم فى مرتجه وعظم وجلالته توثيقه محلى وغيرهم 

(.٨٩)٨ الملأ، اعلأم سير (، ٢٨٨)T/الأءيان وذاذ، (، ١٨٩)ا/ واللغات الأسماء هذي_، 
لها،الشؤع واستخباث، الخمر، تحريم من الجمهور )ئبنر : ( ٢٨٨يره)!/ نفغي القرهلبي قال )٥( 

بندالليثا ريعة، ذللث، ش وحالفهم ؛نجاّتها. الخكنروالأمر؛احتا؛ها، عليها، الرجس وإ»؛للأذ< 
طامرة(.أنها فرأوا والقرؤين العدائيين ص المتآحرين وبعفى الشاسي، ءاحِإ والمزني مهد، 

ُإمامتهجلالخه على مجمع زمانه، فى مصر أعل إمام الفهمي، عبدالرحمن بن معد بن الليث، )٦( 
إلاماللثه، ص أفقه مهد بن الليث، )كان وغيره؛ الثافمي قال والخاJيثح، الفقه فى مرنته وعلو 

واللغاتالأسماء هذيب، انفلر؛ (م ما١ )٥ منة توفي به، يقوموا لم يعني؛ أصحابه( صيعه أنه 
(.١٣٦الملأء)٨!أعلام سير )أ/٣٧(، 

بناللبحؤ فيها مات الي المنة في ول. الشافعي، تا٠يل٠ المزني، يمحى بن إساعيل إبراعيم أبو )٧( 
الجويتي؛قال الشافعي، مذم، ناصر الفقه، في رأمأ كان ولكنه الرواية قليل ومو سعد، 
مناور فتخربجه نولا للشافعي حرج ؤإذا مذهيإ، فهوهاحيا برأي المزني تفرد لُإذا 

الأسماءهديب، انفلر! )؛اُأ(م سمة توفي محالة(، لا بالنأهته ملثحق وهو غيره، تخريج 
(.٩٣للمكي)أ/الشافعية طقات (، ٤٩٢;١٢الملأء)أعلام مير (، ٢٨٥والالخات)أ/

(٢٨٨/٦٠)القرطي نفير انفلر: )٨( 
؛ماإلا الملماء، وسائر وأحمد حنيفة، وأبي مالك،، وعند ءنل.نا، نجسة )الخمر الروي! قال )٩( 





وليسيريدوْ، لم ما عنهم لهم أو يقولوه، لم ما إليهم ئب 
بخلاففيها الخلل من يقع ما على وينبه عنها، يذب من لمذاهبهم 

متاقنةهى فهذه المقدمة هذه ويعد ، ا المشهورة المذاهب هذه 
■ تإليهم مانيا 

هذاية نعلى أقف ولم بعيد، فإنه البصري؛ للحسن مانب ما أ— 
الأئمةفأين ،، النا بعض عند إلا البحري للحسن القول، 
المنذركابن القول، هذا عن والخلاف بالوفاق عناية لهم الذين 

حزموابن ثر)مأا"؛(، ءثدالوابن (، والفح_اوي)ت١٢٣)تا،ام، 
يذكروالم كلهم الشافعية، من ( ^٦٧٦النووي حتى بل )تآ-ْ؛(، 

المنوبين بيته فإن الشافعية من إليه ذلك، نسب من و القول، هذا 
مفاوز.البصري 

لهينسب من أشهر وربيعة دقيق، غير فإنه لربيعة؛ مانب أما و— 
ربيعةمخالفة يذكر الخلاف ذكر من فاكثر ؛المخالفة، القول 

والنووي،والقرمحلي حزم وابن عبدالبر وابن كالملحاوي للاحماع، 
لكنفيه، ينحصر يكاد بل بالمخالفة، القول له يتسن، من أشهر فهو 

ا.نظر محل الخمر حلهارة يرى بأنه القول إمحللاق 

قالكما ، منها اليسير في يتسامح لكنه نجاستها يرى أنه الفلاهر و— 
أجمع)وقد ،ت بالخلاف—أ الناس أعالم من وهو — عبدالبر ابن 

(.YY"\/Y)رحب ابن وائل يبموع )١( 
الكسرالحاوي وانثلرت (، ٢٢٥)؛/ المحتاج معي الحسن(. من بعضهم )ونمله الشرسي: قال )٢( 

XroMr)

ابنغص أبو كان ت نهالت، حنله ومن القح، أبي بن سحمد عبداش أبو ثسختا رمال ت الأمي تال )٣( 
الإسلامتاؤيخ الأمصار( ءال«اء واحتلان، والأنار الئثن ني بالأندلس من أعلم الم بد 

او_رص)/'ا-ا(.وانظر: )•ا/ا<بم؛(، 



٣١١١

وصحبلغنا —فيما ممر وبكل عمر كل مي لمين المعلماء 
أومنه الكثير وأمكر وهدأ بالزبد رمى إذا العنب عصير أن عندنا—، 

والدمكالميتة حرام نللث، حاله على دام ما وأنه حمر، أنه القليل 
نقطفي رمحعة عن روي ما إلا كالبول نجس رجس الخنزير، ولحم 

وقدإحماعهم، حلاثم، لأنه وجها؛ ليكرم أر لم شيء الخمر من 
الفهو ذلك(را،، نحو البول نقمل من الإبر رؤوس مثل في عنه جاء 

فييخفم، كما منها اليسير في يخفف ؤإنما نجاستها، في يخالف 
سائرمن اليسير في غيره يخفف وكما بول، المن افر 

الجاّاتأ/

عنه،نقل من أسق وهو الهلحاوي فان سعل؛ بن للبت، ماب أما و— 
مالك)وقال الهلحاوي! فقال ، ءند0 نجاستها على مايدل عنه نقل 

مايعيد أنه يعلم لا وهو فيه فيملي الرجل ثوب يصيب الخمر في 
قوليهأحد في I اللسنر وقال الأوزاعي، فول وهو الوقت، في دام 

يعيدلأم•لا الأحر وفي يعيد، 

بعدإلا به يعلم ولا الرجل يصيب الخمر في هو الكلام ياق ف— 
نجاسةعلى يدل القول وهذا يعيد، ت نوليه أحد في فقال الصلاة، 
منهلأيلزم القول وهذا يعيد، لا I لأحر ا والقول عنده، الخمر 

)؛/)،؛Y(.الممهد )١( 

يثقالتي الجاسة سر ومحن العورة ئر بفلهور ص يعفون الياء )جمهور قية■' ابن ؛ال< )٢، 
حلاف،عنه الاحتراز مايشق و العير تقدير دش ٦■(^  ١٣ ١٦الفتاوى مجمؤع عنها( الاحتراز 
جميعااتماتهم مع تقييدات، بقية رفي نجاسة، كل يسير عن عندهم يعض فالحنفية 

تدرعلى زادت إذا الجامة عن العفو عدم وعار الإنماء، بعد الامتجمار أثر عن العفو عر 

(.١٦٣اساء)١إاختلاف مخصر )٣( 



١١٢

حائرفيه الذي الحديث على تعليقا الخْلادي قال كما الخمر؛ ؤلهارة 
صلىمن أن الفقه من )فيه الصلأ٠ل في المتقذر لحيائه ه الّ؛ي 
،،عليه( إعادة ولا مجرية صلاته فان بها يعلم لم نجاسة ثوبه وفي 

يدلالإعادة بعدم حكمه أن فلن بهلهارتها القول إليه نب من فلعل 
الهلهارة.على 

هذاعنه ينقل من على أقف لم فإني (؛ ٢٦٤)؛^،للمزني مايب أما و~ 
دلالتهلمرى بماقاله؛ معرفة إلى ونحتاج o(nU ،)؛القرمحلي إلا الخلاف 

الخمربهلهارة شاذ وجه عندهم الشافعية لأن يميله؛ مانحن على 
قالعنه، صح إن المزني مراد هذا يكون فقد ، المحترمة 

وغيرها،المحترمة الخمر بين الخمر نجاسة في فرق زلا • المؤوي 
إماموحكى نجس، فانه حمرا العنب حبات باهلن استحال لو وكذا 

المحترمةالخمر أن صعيفا؛ وحها وغيرهما والغزالي الحرمين، 
شاذانوهما ؤناهر، المستحيل، الحنج، حيات بامحلن أن ووجها ءلاهرة، 

(،٢١٨٠)حبان وابن (، ٧٨٦حزبمة)وابن (، ٦٥٠وابوداود)(، ١١١٥٣)أحمد أحرجه )١( 
يتعقبهولم يخرجاه(، ولم مسلم شرط على صحيح حديث )هذا وقاوت (، ٩٥٥)والحاكم 

1!الماون)ا/اخا(.)٢( 
يقصدلا أو الخلية، يقصر عصرلت، التي )هي ص)ح؛(توالفلاJر الأشباه في السيوطي قال )٣( 

الحنايلةعند المحترمة الخمر وذكرت الثانية(، على نمحترمجة قصد، بلا عصرت فلو الخمرية... 
الخلال(،حمرة وهي محترمة. حمرا لنا أن ت )المحح () ١٢٤الإنصاف)آ'/في قال أيضا، 

غيرمن عصرت اش وهي محترمة حمرأ ٧ أن )والأشهر )ه/با(ت المبيع في مفلح ابن تال 
فييعيش الزى الدس جمر )هي بقوله! عثيمى ابن وفسرها الخلية(، يقصد أو الخمرية، قصد 
لكنيشربها الش جمره نريق أن لنا يحل لا أنه بّْأُتى محترمة، فخمره يالجرية المسلمين بلاد 

الخل،يح الذي الخلال جمر الخمر من المحترم من أن أيضا! )وذكروا ت تال إعلان(، يدون 
وعللوامحترم؛ حمره فإن آخر لسبب أو الحر لشدة إما الخل تخمر الأيام من يوم في أنه فلو 

ففيمابهيا... فيتضرر ماله هذا لأن عفليم؛ صرر الخلال على للرم محترم غثر كان لو بأنه ذلك 
ا/بآآ(.)٠ الممتع الشرح تثلر(. الخالة هده في الأصحاب-ه- قاله 



*٣١١^——
روصةفى قال النبيذ، قصده يكون أو ، النجائ( والصواب 

طام(إأآ،.أنه "السان" ش مذكور شاذ وب المد )وني الطالض: 
حمالهمن أولى الإجماع مايوافق على كلامه فحمل ماكان أنا و~ 

وجهولا قول عندهم ليس الشافعية إن نم برهان، بلا مخالض على 
للمزني،قولأ أيضا الشاذة الأوجه في بمحكوا ولم معللقا، بالطهارة 

أعلم.والله به، أعلم وهم صاحمهم وهو 
الذلاهرية،أصوله يخالف بعيد، فانه الفلاهرى؛ لداود ماسج، ما أ ~

نجاسةبل فقعل، الخمر نجاسة لايرى مثلا الظاهري حزم فابن 
تتعالى نوله لذلاهر والأزلام؛ والأنصاب والميسر الخمر 

ثمحييثأشم م نذ ح م س ص ١^ 
منهاسيئا حاملا صلى رقمن نال! [(، ٩٠ضءونهلاتممْ: لملكم 

فييخالف أحدأ أن يعلم لا حزم ابن إن بل ، صلاته( بطلتؤ 
فقال!ءلهارتها من إليه بمانج، ربيعة على وشع الخمر، نجاسة 
ماتنجى أنها في نعلم فلا فيه؛ وقعت ما الخمر تنجيس )وأما 
وهوربيعة، عن العلماء بعض ذكره شينا إلا حلافا، ذللئ، من مت، 

لايعرفحزم ابن فهذا ، الوكيل( ونعم الأة وحبنا فاسد، قول 
ا.الغلاهرية إمام دواد قول 

فإنهوداود، والمزني، والليث،، المحن، عن مانقل أن الخلاصة: و- 
فإنه؛اامخالفة~ عرف من أسهر ~وهو ربيعة عن ومانقل ، لايصح 

الئهلرةفي امح يتلكنه الخمر نجاسة يرى هو بل دقيق، غير 

اسون)؛/*؛ا(.روضة )٢( (. ٥٦٤المجموع)آ/)١( 
(.٠٢١ حزم)م ابن راتل )٤( (. ١٨٩)ا/اسى )٣( 
إليهم.الأنوال ية نبعد ذلك منانثة سق كما )٥( 



أعلم.واف ، النجاسة يسير عن العفو باب من والقطرتين 

حادثالخلاف هذا فإل الخلاف، بوجود لسم التفرض على و~ 
بالخلافولاعبرة ه الصحابة إجماع هو إذ له؛ مابق والإجماع 

ولايعرق، ؤه( الصحابة إجماع )وهو •' الماوردي قال بعدهم، 
المنقوليل الخمر، بهلهارة ولاصعيف صحيح قول الصحابة عن 

الأقوى.هو وهذا ذلاوث،لم، حلاق محهم 

إلىالرابع القرن من ،، بارده-مر من إجماع فهو ذلك امتنع إن ف ~
علىوغيرهم وأتباعهم الأربعة الأئمة أطق فقد عشر، الثاني القرن 
الخمر.بتجاسة القول 

الممهد)ا/هأآ(.انظر: )١( 
وانظر:راكامن. الصحابة إجماع هدا بأن ذك بعد أبمأ ونص (، ٢٦٠)آ/ الكبٍر الخاوي )٢( 

الحاج)ا/ههأ(.تحفان 
اف)ألقى عمر: ابن فقال بالخمر، يمتشعلن الماء إن له: نيل انه عمره ابن عن لم، نقد )٣( 

هيوالخاصة: ( ٢٤٠٧٤)شيبة أبي وابن (، ١٧٠٩٤)عبدالرزاق أحرجه الخاصة( رءوسهن في 
)لاطيبهنثال،: أنه حديقة عن وروى (، ١٣العرب)U/لسان وتذهبه. الشعر تحص التي العلة 
سة•أم وابن -الرزاقا ءباأحرجهما الهي• أشد ذلك حمن نهت أنها عائشة عن وروى اش( 

الورة؛حل■ ءتل.للثإالخمام لحل حاس أن بلغه قد أنه ء٠رخهبع عن ذللث، عن أصرح ماهر وورد 
ظاهرحرم قد الله ؤإن بخمر، تل.لكت، أنلث، )بلغتي إليه: ث، غكتتبخمر، معجون عصفر بثخين 
حرمكما تغل أن إلا الخمر مس حرم وند وباطته، الإثم ظامر حرم كما وباطنه، الخمر 

إناحالي: إليه فكتت، تعودوا(. فلا فعالتم ؤإن نجس، فإنها ادكم أجوها تمفلا شربها، 
 Uفيعساكر وابن ■ارخه في الطبري رواء الأئر وهدا حمر. غير غولا فعادت، قتلنا
بنّيف، عن إبراهيم، بن شعيب عن يحيى، بن الثري طربث، محن ( ٢٦٤)آا/ دمشمح، تاييخ 
ثعيسافإن بشديد؛ لبس صعقه لكن ولايصح، به، حارثة وايي والربح عثمان أبي، عن عمر، 

عمر:بن وسف (، ٢٧٥)A الامحدال ميزان قي الذهبي قال كما جهالة، فيه إبراهيم بن 
وافه(، ٢٦٢ص) التهن.يسإ تقريس، في حجر ابن قال كما التايخ، في، عمدة الخديث، ش صعيفح 

اعلم.
(.)ار٠٨للمهاج السيوطي ثرح على قلويبروعميرة حاستك، اننلر• )٤، 



ه ١١

الخمر:بطهارة المائيين أدلة الثانية: المسألة 

منهابأدلة القول هدا أصحاب استدل 

ولاالنجاّة، دليل يقوم حتى الثلهارة فالأصل الأصالة، البراءة —  ١
حرامالثّلم أن بدليل النجاسة؛ التحريم من يلزم ولا هنا، دليل 

بنجسولس 

تبأمور الدليل هذا وندض 

المعارضعدم عند بها الاستدلال ستقيم إنما الأصلية البراءة ن أ~ 
براءة,فلا نجاسته على الإجماع قام وقد أما الراجح، 

باجتنابها،والأمر رجا، ميتها نمن الخمر في ماورد إن م ث~ 
أوانيها،وغل ظروذه-الم، ونق دنانهال؟،، ر وكؤإراقتها، 

الشرح(، Y1._)الجرار السل (، TY)؛/■الضن الدراري (، YAA)1/القرطص تمر انفلر: )١( 
(.٤٣١)١; السع 

لأيتامحمرآ اشتريت إني اف، نبي يا  I(Jliأنه ظنه طلحة أيي عن ( ١٢٩٣)الترمذي أحرجه )٢( 
*.jUjJIواكسر الخمر، ءأمحرق ت تال حجرى، في 

تخرجتالمريد إلى اش رسول حؤج قال؛ عمرهغ بن اف عيد عن ( ٥٣٩٠)أحمد أحرجه )٣( 
أتبلتم يساره، عن وكنتح يمينه عن محكاي، له، محتأحرت بكر أبو وأقل يمينه، عن فكنت معه، 
فيهاالمربد على بأنناق محإذا المريد، اش رسول فأتى يساره، عن محكان له محتنحبت، عمر 

النديةءرخث، وما ت قال الشفرة[ أوهي• بالمدية هؤ اض رسول فدعاني عمر• ابن قال حمر، 
وبانعها،وماليها، وشاربها، الخمر، ارلعثت، نم فشمت، رالزتاق فأمر يومثد، إلا 

رقجمع والرقاق ثمنها٠• وآكل ومعتصرها، وعاصرها، إليه، والمحمولة وحامالها، ومتاعها، 
والزق:ا/آ؛ا( العرب،)• لمان وفى (، ٢٥٤)ا/ المنير المساح انظر: الظرف. وهو بالكسر: 
النقاة.

تخرقأو الخمر، فيها التي الدنان تكسر هل )بابا: صحيحه: في البخاري ترجم فائدة: 
يمشرطه، على لبا وهما الحاشية، محي الأحيرين الحديثين إلى بدلك يشير وهر الزقاق•••( 

ماءاعلى قال: حيبر، يوم نوتي نيرانا رأى الّكا. أن * هبمد الأكؤع بن سلمة حديث أسند 
:نالواوآهرنوهاء، ءاكروها، نال: الإنسية، الحمر على قالوا النيران؟^، هده توقد 



٦١١^

قريبآولا مثاله يرد لم مما فيها، عشرة ولعن لها، الشؤع واّتخياذ، 
نجاسةعلى الدلالة في يكفي الغائهل، ولا بل البول، في منه 

الخمر.

فيهنجد حتى إلا بحكم نحكم ألا التزمنا لو )ثم ت القرمحلبي ال ق— 
ووحا>نص فأي مليلة، فيها النصوص فان الشريعة، لتعطلت نقا 
هيؤإنما ذلك؟! وغير والميتة والدم والعدرة البول تنجيس على 

؛والأةسة(أ والعمومات الظواهر 
النجاسةمن ؤيلزم النجاسة، التحريم من )لأيلزم ت قولهم ما أ- 

لوكانيستقيم إنما الاعتراض هذا أن عنه: فالجواب التأءريم(أ^ا، 
إنماوهم الاستدلال، سياق في يذكرونه عليهم المعترخس العالماء 

لأسلمأنه على ، أصالة والحد التعرش سياق في يذكرونه 

الحكم؛يبين )لم تيويب عن حجر ابن قال ٠لاغاوااا،  ijuوتغسلها، نهريقها، لا أ —
بهاوانتفع طهرت غلتا ؤإذا فيها ما يراق بمصنا الأوعية لكنتا فإن التفصيل فيه المعتمد لأن 

الدنأنبكسر أمر فإنما ثبتا إن الحديثين أن إلى الصنف فأثار حاز... ؤإلأ إتلافها يجز لم 
سلمةحديث عاليه دل كما ممكن تطهيرها بعد بها فالأنتفااع ؤإلأ لأصهحابها عقوبة الزقاق وشق 
طهارةبعدم ولأيفول القيم، وابن تيمية ابن ً عقوبة ذللثا أن ورجح البابا(، أحادسثv أول 

للجمهور.خلافا المالكية، بعض إلا شقها ووجوب بالغل الظروف 
(.٢٨٩/٦القرطي)تفسير )١( 
للردعثيمين وابن الث-ولكنى قردها نم المنعاتي، إليها وأشار عنها، وأجاب القرطبي ذكرها )٢، 

القرمحلبيتفسير انثلرت النجاسة. التحريم من لأيلزم وأنه الخمر، بنجاسة يقول من على 
(.٤٣١المع)١; الشرح ص)أآ(، الجرار الميل ٤(، اللام)A سل )٦ا^^^(ط 

أصهل،وهو بالحد لا بالعد يضيطه بعضهم كان ؤإن فقعل، والحنابلة الشافعية عند رأيته وهدا )٣( 
مهللقآناولها نترم عين بكل بعضهم: )عرفها النجاسة: تعريف في الشافعي الشربيتي قال لكن 

لضررهاولا لأستقذارها، ولا لحرمتها لا تناولها، ؤإمكان تمييزها سهولة مع الاختيار الة حش 
تناولهاحرم عين )كل بأنها الخابلة بعض وعرفها (، ٢٢٥)ا/المحتاج مغني عقل( أو بدن في 

لالذاتهتناوله مالايمكن وأحرج لتعذره؛ تناوله يمكن لا مجا فأخرج التناول(• إمكان •ع لداتها 
والمخامحل،كاليصاق لأستقذاره تناوله مالايمكن وأحرج والإحرام، المحرم كصيد حرمته لل 

النهى)ا/تمالإ(.أولي مطالب انظر: والبج. لكلميات لضرره تناوله مالايمكن وأحرج 



ظ-١w——هت
الطاهرفي كلي قانون )صبط ت تيمية ابن قال كما بل بتعريفهم 
بعدعلينا بالواجب دلك وليس يتيسر، لم منعكس مطرد والنجس 

؛الجمة(أ والأنواع الطاهرة بالأنواع علمنا 

تلقيل ؤإلأ ، ^iLJSL ليي يذكرونه الذي التحريم فإن ذلك مع و— 
زالنتاء:أقهشصأه عكا=كم و-ماثئ قارت اه لأن الأم؛ بنجاسة 

مرادهمبل المهللق، التحريم مرادهم فليس بذلك، قائل ولا [ ٢٣
المحرم،كميي لحرمته لا إمكانه، ْع الأكل( )أي! التناول تحريم 

الجاّمةهي فهذه كالسملآ،، لضرره ولا كالماق، لامتقذاره ولا 
وترقالكلام، بجزء الإلزام فلايستقيم القيود هذْ ومع عندهم، 

المويرة.قيوده 

هماسابن عن لم ممارواْ الخمرت طهارة على أيضا أدكهم ومن ~ ٢ 
رسولله فقال حمر، راؤية الله. لرسول أهدى رجلا أن • تةه4< 

إنسانا،از فلا، فال: حرْها؟« ئد افه أن عالئث، »هل : ه اممه 
فقال:بسعها، أمرئه فقال: محاررته؟((، >اوم افه رسول له فقال 

ذهبحتى المزادة ففتح قال: بيعها؛؛، حرم شربها حرم الدي ررإن 
مافهام

يغليزمروا ولم تحريمها بعد ؤإراقتها لها لمين المسفك وكيلك 
كمافنالها، لأمروا نجسة كانت )ولو عشمين: ابن محال بعدها، أوانيهم 

غزوةفي خزمت حين الأهلية الغنر لحوم من الأواني بغنل أمروا 
. /)٤(

حمرا

(.١٨ص)الثع ألفاظ عر الطلع انثر: )٢( (. ٥٨٧)١٨ الفتاوى برع )١( 
(.٤٣٠الثرحالمتع)١;)٤( (. ١٥٧٨احرجهسلم))٣( 



 :٠١١٨
تيأمور الاستدلال، هذا ونوقس 

منأصرح وهو الخمر أواني بغل الأمر ورد فإنه التاليم عدم ب~ 
فيالمخرج خهئع الحثني ثعلبه أبي حديث في كما الأمر؛ عدم 

بأرضإنا الده، رسول يا فقلت،! .، الّثي، أتتت قال• الصحيحين 
ماررأثا : ه المبي سال ؟ آنمهم... في فنأكل الكتاب، أهل 

تجدواألا إلا آنيتهم في -أكلوا فلا كتاب، أهل بأرض أنلث، ذكرت 
أتىوقد ، الحديث،،، وكلوا... لوها فاعئدا تجدوا لم فان بدا، 

غيرالأمر فإن تشكلوا يلم ولو وال، والالالتباس بعد الأمر 
بداهة.استعمالها بعد الأنية سيغسلون لأنهم وارد؛ 

أهلنجاور )إنا ت مفسرة زيادْ داود وأبى أحمد عند حاء قد و~ 
آنيتهمفي ؤيشربون الخنزير قدورهم في يهلبخون وهم الكتاب 
بالغل،الأمر أن على دلالة هدا روقي البيهقى؛ قال ا، الخمر(ر 

أعرضقد كان ؤإن الزيادة وهدم ، ينجاستها(" الحلم عند وير إنما 
عندإليها المصير يجبا أنه إلا إعلال، مفلتة وهذا الشيخان عنها 

تجدرالا أن »إلأ ومل<: المخارى، لفظ وهذا ( ١٩٣٠وطر)(، ٥٤٩٦)البخاري أخرجه )١( 
تآكلوافلا آيتهم، غير وجا-تم ®إن أشأ؛ الصحيحين في وهي الأحرى الرواية يوضحه نداء 

بنئلأةتءّداض أبي عن ايرب، عن معمر، عن الرزاق ء؛د طريق من ( ١٧٧٣١)^أحمد أحرجه )٢( 
داودأبو أحرجه و به، ثعب أبي عن حجر[، ابن ذكر كما الإرسال محير مه وهو الجرس، نيد 

بنالعلاء بن الن4 عبد أحبرنا شعيب، بن محمد حيننا هامحمر، بن نصر حدثنا ت فال ( ٣٨٣٩)
فعفا؛من الزيادة هدم ولاتخلو به، لحلبة أبي عن مشكمر، بن ملر الله ءبٍد أبي عن زبر، 

أبيعن رواه إنما ثعلبة، أبي من يسمع لم قلأبة )وأبو ت الترمذي قال انقطاع، فيه أحماو فإمناد 
عاصمبن فنصر صعق، فيه داود أس ؤإمناد نحلبة(، أبي عن ثقة[، وهر الرحبي ماء] أمح

صعقالأتفيد العبارة وهدم (، ٥٦ص)• التقريب في حجر ابن فال كْا الحدت لين الأنطاكي 
(.٢١٧/٩)الثقات، فى حبان ابن ذكرْ ولذا شديدأ، 

)•ا/خا(.الكرى المن )٣( 



اّارةض الأداء الآ.وً الفصل 
آء- ١١٩

كانؤإلأ ،، الجمهورر وهم الكافر بدن نجاسة لايرى من كز 
Iالنووي فال المثرين، آنية استعمال جواز لموص معارصا 
لحمفيها يطبخون كانوا التي آنيتهم في الأكل عن المهي )المراد 
ؤإنماداود، أبي رواية في به صرح كما الخمر، ؤيثربون الخنزير 

محتايةوكونها تقذار للامل الغبعد فيها الأكل عن نهى 
غيرهاوجود عند باجتنابها )والأمر حجرت ابن قال للنجاسة( 

عنهالأم،.النفير في للمالغة 

بعدأوانيها ل بغأمرهم إنما الأهلية الحمر أن ذللئ، وصح ي~ 
فيالأكؤع بن سلمه حدين، في كما واستشكالهم، سؤالهم، 

علىار ءال!حيبر، يوم نوفل نيرانا رأى . البي أن • الصحيحين 
قال:الإنسية، الحمر عالي نالوا النيران؟؛؛، هلْ نوني ما 

قال:لها؟ ونعنهريقها، ألا : قالوا، وأهرئوما،؛ روها، ءاك
 Mأمروابل لها، بغالحدين، هدا غير في يؤمروا ولم ، لوا(( غا

أنهمأيضا وورد أوفىرْ،، أبي ابن حديث في كما القدور يإكفاء 
حديثيي كما تحريمها، علموا لما أمر، دون بإكفائها هم امتثلوا 

JUاندن، نجاسة المراد فليس [ ٢٨]الئونة: ألتنهث ^١٥ تعالى: نرل داما )١( 
ريطولهذا والاعتقاد؛ المعنى نجاسة بل والأبدان، الأعيان نجامحت الراد )فليس ت النووي 
المجمؤعالكتاب( أهل طعام تعالى اش أناح يند الجد، في الكافر الأمير ه لنبي ا ً

أحلتعالى اض لأن والذات؛ البدن بنجس لص أنه على )الجمهور كير: ابن نال، (، ٠٦٢)أ/ 
تال(، ١٣١)!/ كير ابن تغير أبدانهم( نجامحة إلى النلا٠ري٠ بعض وذهب الكتاب، أهل طعام 

الاجتناببحكم صاروا الأنجامحى، تجتنب كما اجتنابهم علينا كان )لما الجوزى; ابن 
(.٢٨٤)٦! المر زاد انمحح( وهو الأممرين، ثول وهذا كالأنجاص، 

)ا،/آ،آ(.اuرى نتح )٣( •٨(■ )")ل/ لم معلى ايودك، همح )٢( 
البخاري.لففل وهذا ( ١٨٠٢وسالم)(، ٢٤٧٧)البخاري أخرجه )٤( 
(.١٩٣٧وسالم)(، ٣١٠٠)البخاري أخرجه )٥( 





٣١٢١
النجامة(لا/لإرائة مكانآ تكون 

اموررى:الاستدلال هذا ونوض 
لأنالمارق؛ مع فقياس الطريق؛ في التخلي عالي قيامها ما أ— 

إراقةأما وتكرر، فعله في الناس لاستمر عنه ينه لم لو التخلي 
حوارممن فه الطرق في والتخلي حرم، يوم واحدة مرة فهو الخمر 

فيماليس والريح يالنجس والأذية العورات، وتكشف المروءة، 
الخمر.

كانت،المدينة طرق فإن مؤذية، تكون أن إراقتها من لأيلزم إنه م ث— 
الطريقيحم نهرأ نمير بحيث، الكثرة من الخمر تكن ولم واسعة، 

عنها.التحرز يمكن يسيرة مواصع في حرت إنما بل كلها، 

بلسكة، أي في تكن لم أنها يحتمل الإراقة أن ذللث، إلى ضاف ي— 
الناس،طرق عن بعيد واد إلى وانحدار منفذ لها التي كلث، الفي 

صببقحة فى جيد ند يجابر حا-يثإ فى ماورد دللث، ؤيويد 
٠الوادي(" بهلن في اسثقعت، حتى )فانصستإ قال! الخمر 

علىنه الصحابة فعل حمل فيمكن الاستدلال، بهذا سلمنا لو و~ 
إذفيه، بربقونها آبار ولا سروبإ لهم يكن لم لأنه الضرورة؛ 

ثمتل.ل، يتل. لأنه القول؛ التزام الأستل.لأل من لايالزم لأته محتل؛ وهذا إلته، به ينم ل =
العدائينمن اJتأحرين )وبعض بقوله: القرطي عناهم الذ-ين هؤلاء بعض س لعله أر يمح، 

(.٢٨٨)أ"/القرطى تمر ءلاعرْ(. أنها فرأوا والقرؤمن 
اسم)؛/هآإ(.الشرح )١( 
البحوثمجلة (، ؛/٩٣)• ازري نح انرى)ه/آ؛؛( نح (، ٢٨٨الغر-ف انظر: )٢( 

(.٨١الإملأمة)ص 
(.٣٩ا/ )٠ ازرى فح في حجر ابن قاله )٣( 
جابر.حا.ين، من ( ٤٢٨)الأموال في زنجويم ابن احرجه )٤( 



هقصجمإ>< ١٢٢جن 
إلىونقلها بيوتهم، في مم، لهم يكن لم أنهم أحوالهم من الغاف 
علىوحب ما تأخير منه ؤيلزم ومشقة، كلفة فيه المدينة حاؤج 
الفور.

إشاعةمن راجحة، لمصلحة محتملة سيرة إراقتها ممدة إن م ث— 
فالوألفتها، بها تعلقت قد نفوس من لها ؤإحراج لتحريمها، 

وليشهربرفضها للاعلأن الهلريق في الخمر صستا إنما ) المهالب! 
الهلريق(في بصبها التأذي من المملحة في أرجح وذلك تركها، 

الريح،وتقربها بالتربة، تختلهل يل لأتمكّث، إراقتها بعد الخمر و~ 
ومحلتها؛فيمن ولأتوثر فتستحيل الشمس، وتنسها الأرض، وتشربها 

زمانفي المسجد، في بر وتل. وتقبل تبول، الكلاب، )كانت، كما 
ذللث،(من ثبتا يرشون يكونوا فلم .ؤ، افه رسول 

الماروطئها ثم منها الاحتراز يشق لا و تبقى أنها فرض على و- 
يطهر0المرأة ذيل في يا بمده، ما يهلهره ماوطئه فإنه عاليها، 
منهاماعلق يطهر القدرة والهلريق الترابؤ، يعلهرها والنعل مابعده، 
بعدها.الهليبة الملريق 

احتمالفهنا الاستدلال، ، تمعفالتي الاحتمالات هدْ بعد و~ 
الحديث،في الذي هذا ) ! القين ابن ذكره ما وهو أيضا، صعيفا 

ذحالارى)ْ/أاا(.)١( 
الأرضطهور ني رباب • ابوداود علته بوب وند •سر، ابن حديثا من ( ١٧٤)الخاري أحر-بما )٢( 

يصيبهابما تطهر الأرض أن سنته )ثبت (ت ٣٢٢/٢١اكاوى)ش تيمية ابن قال يبت،(، إذا 
)وهذات القيم ابن مال وغيره، عمر ابن بحديثا اصتدل ثم والاستحالة( والريح الشمس من 

~رهأ"عمر ابن وحديث والشمس.*. الريح يطهرها النجسة الأرض إن حنيفة؛ أبي كقول 
بعضهموهدتأول (، ١٥٥)ا/اللهفان إغاثة الكلاب...( كانت قوله! وهو ذلك، في كالنص 
يردم*يرشون( يكونوا )فلم وقوله؛ المسجد، خايج تبول كانت* بأنها الحديث 



*٣٢١^——
فلاالأن فأما وتنظف، الأشياء ترتب أن قبل الإسلام أول في كان 

الملمين(يؤذي أن خوفا الطرق في النجاسات صب ينبغي 

:اثسدوذ إلى الرأي هذا نسبة حكم ؛ الثالثة المسألة 

بهلهارةالقول بة تأن يظهر فالذي ودراسته، الرأي هذا عرض يعد 
يعدشت ولم الصحيح، الإجماع لمخالفته صحيحة؛ الثدوذ إلى الخمر 

فإنهالمخالف، ن، ثبولو الإجماع، به يخرم أن يصح مخالف البحمث، 
صحيحنول الصحابة عن ولايعرف ، قبله الصحابة بإجماع محجوج 

منبعدهم، من إجماع فهو ذللث، امتنع فإن الخمر، بهلهارة ولاصعيمؤ 
وأتباعهمالأربعة الأئمة أؤلبق وقد عشن، الثاني القرن إلى الرابع القرن 

أعلم-والله الخمر، بنجاسة القول على وغيرهم 

ا:اممحول حكم في مسألة 
تخمرمن ينتج خاصة، رائحة له اللون، عديم بمائل لكحول ا— 

فييدخل ، وخلاصته الخمر روح وهو وغيرهما، والثاء كر ال
ؤيستعملوالصبغ، والعطور الأدؤية تحضير وفي الخمور، صناعة 

تالغول وهو عربي، أصلها أن ْع معرب، لفظ وهو ،، مذيبة١ مائة 
لأخره؛ا خمر عن تعالى قال وقد ، بالكر العقل يغتال ما ؛ أي 

القاري_؛ ش المى نقاله )١( 
الكبيرالحاوي ه( الصحابة إحملع وهر يالأستحالة فنجس الخمر؛ )فأما الماوردى: قال )٢( 

غرفهي لها، يتعرض الخمر، نجاسة مالة يحث ممن كيرا لكن بالوازل، أشبه المسالة هدم )٣( 
مختصرا.عليها الكلام سيكون ولدا بالبحث مقصودة 

الماصرةالمرية اللغة سجم (، UUA/t)الوسيط المعجم اننلر: )٤( 
(.١٩١٢)م/العاصرة المرية اللغة معجم انظرن )٥( 
الغين؛حرف عندهم وليس المربية الكتب ترحمت ولما ص)حيم(، الفقهاء لخة معجم انظر؛ )٦( 



وص

مدهولخلمإ ،، ١١٤٧ثربجرك»ه عي ئز نالا عنت ف، ^لأ 
الأدؤيةبعض وني لحفظها، الأطعمة بعض في الموحوده الكحوو 

تمهدمتين على بي والحطورات، الأطياب يعص وقي والمعقمات، 
؟،حكمه فتأحذ الخمر مسمى في الكحول تدخل هل ت الأولى 

كرة؟م الكحول من الموجودة النسمة هل ت والأحرى 
المركبات؛دهذْ مختص ننلر من لابد المقدمتين من كل في و~ 

اعُناءأما فيها، العالم يحكم حتى لها، الدقيق التوصيف، لإظهار 
واحتلافالاستعمال، لتعدد وحرج؛ صعوبة ففيه لها، عام حكم 

أعالم.واش الم،، واختلاف التراكمب،، 

ؤيصكحول، ت غمالوا الحاء حرف الأتراك إليها أصاف نم كول، فقالوا; كاف، إلى رفج ح =
ص)ألامل(.واحكا.ها الجاّات  jUالجا.ع انثلر: سرتو. ؛الإبملاو؛ن: 

سالدنيا خم في اض الأفات ص الجة خمر اه. )ن؛ْ (: ١٠تمر،)U/ في محير ابن قال )١( 
تمميرءني البغوي وقال حملة(، ؛العتل وذعابهاالغول( )ومو الطن ووجع ااراس صداع 

رومالعقل رذماب المكر منها اد، الغمن أنواع منها يحمل الدنيا )وحمرة (؛ ٣١)؛/ 
لطيفدمن الجنة(، حمر في ذلك من شيء يوحد ولا والبول، والقيء والصداع البطن 

لثوياه ١٠١٣٠دبجم ؤدبم4م تعالى■ توله في المخالفة مفهوم الخم، ه تجاهعش الاستدلال 
حمرأن منه يفهم طهور يأته الجنة أهل لشراب رصفه )لأن الثنقيطي: تال [( ٢١]الإلمان: 

منفسةالأحرة حمر تعالى بها مدح التي، الأوصاف كل أن هل*ا يؤياد ومما ، كدلالث< ت، ليالل.نيا 
ركقوله:ؤمح•[(، ٤٧]الئانات: ما مح! ه عول ي و كقوله: انمنيا، حمر عن 

)ا/ا-آأ(.اليان أنحواء [• ١٩]الواس: نزمزه ه ءص 





ا
ولمالمتقدص عن المتأم يه ينفرد قول )وكل 

قالكما خطأ يكون فإنه منهم أحد إليه بقه ي
مسالةفي تتكلم أن إياك I حنبل بن أحمد الإمام 

إمام(.فيها لك ليس 
قهبميتيمية ابن 

«جموعاكتاديى)ا؟/ابم؟(

L



*١٢٧—وت 

\إطك\ُذدك

اثشدوذمخل وتحرير المسالة، صورة 

تعالىاض لأن ، حلض، أصل في الجاري الدم ت الكثير بالدم المقصود 
مسفوحاهدما I تعالى فقال مسفوحا، يكون أن نجاسته فى ثرمحل 

منالذي أو ، الجاري الكثير عن يالمفوح وكثي ، [( ١٤٥ت لأننام ات 
عبدالبر!ابن فال يسيل، أن شانه من ليس فالقاليل ،؛ وسيلل أن شأنه 

الكثير(الجاري المسموح! )ومعنى 
والهلحال، و كالكبد عليه المنصوص الجامد المسفوح بقيد فخرج 

دما>ؤأؤ لأية ا هده مفهوم هو وهذا العروق، وفى اللحم بين كالذي اليسير 
ماالعروق من الملمون الأية هذه لولا عكرمةI فال ثفؤثاه 

عهدعلى الرمة نهلثخ )كنا ث قالت، ~ ها ~ عاتثة وعن ،، اليهودر شعت، 
سكره(ولا فنأكل الدم من المقرة تعلوها اض رسول 

•المسالة في الراع محل وسين الشذوذ، محل تحرير هو وهذا 
طهارةوعلى ،، والطحال١ الكبد طهارة على العالخاء أجمع ففد —  ١

إذاالدم، منح يقال شيء. إراتة ير يدل واحد أصل والحاء والغاء ين )الغارس; ابن قال )١( 
(.٨١اللغة)م مقايس نكاح( عقد بلا الماء صب والسماح; هراقه. الدم. وصفح محته. 

 )T( ;؟طال لأبن المنادي صمح شرح )ظ/((xrr
أكثرهم،قال كذا سل الذ.ى هو )المسفوح نال; ص)عا١(، للأتفهي الإلباس ينع انفلر; )٠١( 

سل(•أن شأنه من الن.ى هر فوح السأن والصواب 
وام:سالللبةص)ه(؟(، ٢٣١)ا/الاسدكار )٤( 
شبر،)(اا/"اا'ا(.في جرير ابن أ-محرجه )0( 
(.١٩٤/ ١١r)نحوْ بندم الطري وروى (، YYY/Y)إساد بلا القرطي ذكرْ )٦( 
دالررّك((، ١٢٢)Y/ يرْ تففي والقرمحلتي (، ٥٤)A/ يره نفغي جرير ابن الإجماع نقل وممن )٧( 

(.٥٦٠)Y/ المجمؤع في 



^^همح__،هإو,
أصلهأن مع ، المسكر 

يسيرعن العفو وعلى ، ٣ الكثير الدم نجا-ة عر الإجماع لحكي ~  ٢
لأيةفلْ،.الذي المستمر الدم قي الصلاة جواز وعلى ،، ١^ 

المطث،ص،دم في وامحلفوا - ٣ 

وابن(، ٥٧٣/Jl^-^ (Yئي وص (، ٦١)ا/ المص ني ، ٠٢٢٧١الإحطع نتل وممن )١( 
ابنثال ردم، مئة وانه لئ، الكراب السالم، بعص عن روى وتد (، ٦٦١)٩! الفتح ني حجر 

حجرابن وتال _(، عن إلا ذللت، كراب تمح نعلم )ولا (: ٢٩٧)Y/الأوط م، المدر 
وجوازالمسلته طهارة ^، الإجماع واصتقر الخلان،، محذا انترضر )نم ؛ ( ٤١٣٢ )(/ الفتح ن، 

نمالمالثف( )باب، والصيد الذبائح كتاب، في بوب، الخاري أن الاستدلال لعلاتف٠ ومن بجمه(، 
دم،لون اللون يدمؤر، وكلمه القيامأ يوم جاء إلا اف، ني يكلم مكلوم *مامن • حديث أورد 

الكير...٠وناغ الملث، كحامل والموء، ^ ١٠٧١الجليس امثل وحديثا؛ اث،اا، ميثح والؤيح 
تشييهبوقؤع — لت، المطهارة على يهما البخاري امتثهاد وجه الخير ابن ذكر وتد الحديث، 

يحنولم الخيايث،، من لكان نجا كان فلو والتعفليم التكريم مياق في لأنه به؛ الشهيد دم 
(.٦٦١)٩; ^ ٧١فتح المناري أبوابؤ على المراري انفلر: يه. اسل 

فمرضالموضع ورم اجتمع فإذا المه، من معلوم ونت، فصر الغزال مرة س يجنح دم الخلتإ؛ )٢( 
(.٠٦٨للحريير)Y/الحديث، غريبم وانفلر: (، ٦٦٠)؟/ الباري فتح منه. يستمل أن \ر الغزال 

والقرطبي،الحفيد، رشد وابن حزم، وابن صدالبر، وابن احمد، الإمام الإجماع نقل وممن ، ٣١
الهيتمي،حجر وابن نجيم، وابن والمني، قلاني، العحجر وابن ُالئرافى، والنووي، 

البعث،.مالت ومي اش، بإذن وتفصيله ذللث، تويق وسيآتي، 
الدميسمر عن المفو ض، الإجماع نقل، وممن =الهلءارة، يبر، عن والتجاوز العقو من يلزم ولا )٤، 

الفتاوىفي تيب وابن (، ١٣١٣١الاستذكار)١; في عبدالم وابن (، ٥٧٨تفسير،)في جرير ابن 
 ١( /Y٥٢٤ ،) صائرومدمثج صواء( وكثير، )قليله يقول: الثمري الحسن )وكان اليهقير؛ قال

حزمابن يفرق، ولا )أ/خأْ(، الكرى المن يرْ( ُيالدم كثير ين الفرق، في بخلافه الفقهاء 
)ا/باا(.المحلى انغلر؛ مواء، فالدموغير. المفوح الدم بين 

يصليفإنه هم ااخطاب٠ بن عمر امحابه ما مثل يرقأ لا الجرح كان رإن يمجه. ابن فال، ، ٥١
(.٢٢٦٣;٢١الفتاوى)مجموع باتفاقهم( 

الشافعية،عند ووجه ماللث،، عند وقول الحنابلة، عند الممح وعو الحنفية، عنل■ طاعر فإنه )٦( 
المبسوط)ا/٧٨(،انفلر: نجس، فإنه الشافعية، عتلء ووجه أحدقوليه، في حلافاّللثؤ 

١لمهاJب٠المجتهد)ا/أي(، بداية المدونة)ا/عأا(، (، ١٣٢٢ئبمين)ا/ابن حاثية 
م٦(٢٧/١١غ)الإنص١ف(، ٤٢١الثانعي)ا/ ١لإuم ُذم، في اليان )ا/أا(، 



١٢٩

١لشهيالل٣،.ودم الآد٠يل٢،، وعلقةأ١، 
محي:عدمه، من الشذوذ إلى نستها وتصحيح بحثها المراد والمسالة 

الشهيد.و السمك دم غير أصله في السائل الكثير الدم بطهارة القول 

)'ا/ههْ(،المجمؤع هميطأ( دمآ نمار الرحم ني اصتحال إذا المني هي )الAلةةت ت النووي تال )١( 
XTiVMالعرب لأن (، ٢١٢اللذن)؛/مقامحص انظر: الطري، الدم وانمتط: 

عاليالثاقب وحالف نجسة، أنها الحنابالة عند المحيح و والمالكية، الحنفية، لمدهب )٢( 
المناحبداثع (، ٨١)ا/ المسوط انظر: طاهرة. وأنها الائمي علقة في عندهم الصحيح 
)أ/وهه(،المجموع ؟(، OTA)الكبير الخاوي والإكاليل)ا/ح؛ا(، التاج )\/س 

xryA)\/الإنصاف (، ٧٠)٨ المغى 
حلافاعليه، الدم مادام بأنه الحنابلة وبعض الحنفية وتيده طاهر، أنه والحنابلة الحنفية فعند )٣( 

الحمح،عند لايغل لكنه نجس، أته الشافعية عند وكدلالث^ سواء، كله ءند0 الدم فإن لمالك؛ 
التاجالخلمونة)ا/خآا(، (، ٢١١/١ءا؛دين)ابن حاشية الراتق)ا/ائآ(، البحر انظر: 

المنهاجشرح عر البجيرمي حاشية )ا/هاا(، الوهاب فتح (، ١٥١والإكليل)ا/ 
البدع)ا/؛اأ(.)ا/خأمأ(، الإنصاف 



الطكاد\نى
اثمعاصرينمن الكثير الدم بطلهارة القائلون 

•المعاصرين من الرأي بهذا ئال من أبرز 
(١٤٢١)^،عيمين ابن القول هذا وقوى (، ١٤٢)ت• لألباني ا '
صديقت وتبعه (، ١٢٠)ت. الشوكاني القول هذا إلى سقهما قد و' 

معتبرثائل على البحث بعد أس ولم ، )تم\«'آا(ل ، حازل حن 

سالدماء من والنجس ءس)آْ(، المنة تمام )ا/ه'ا'(، المعحة الأحاديث صلملة ت انغلر )١، 
شل.الحمى دم هو الألباني الشخ 

يلين'الٌن يخرج ٌالم الأدس دم أن الشخ نوى مث ( ١٤٤ )ا/ الممنع الشرح انفلر؛ )٢( 
يقويوهدا (، ١٤٢٠عام) وذللت، الطهارة كتائب، وخاصة الشيخ راجعه ما آخر من الممتع والشرح 

الآدمب،،من الخارج الدم تطهير يجوب إلمح، ميل الفتاوى ني له لأن أقواله؛ هوآخر هذا أن 
حبة،وهي الهبمة ءرق، من حرج  ١٠أو الدح عند الهيمة محن بالخارج الدم نجاسة يخصى والشخ 

حينان الإنسحرج من الخارج الدم نجاة إلى مال، فتاؤيه في أنه إلا بدللتج، —موح الم ر ؤيغ
مافيهما لوجدتم والمنة الكتاب، إلى رجعتم ولو طهارته... تاثاد نعلم لم المسفوح )الدم ت تال، 
المثيمينورسائل فتاوى مجمؤع الجرح؛ ودم الحيفس ودم المفوح الدم نجاسة على يدل، 

بحثهآحر في رأيه ولخمى احتياءلا، الإنسان من الخارج الدم تعلهير ُأوجت، ( ٢٦٨—٠٢٦ ا/ )١ 
ودمنجسة، به حيوان من المائل الأم نجاسة ١; إلى: فه وخاض (، ٢٦٦/١١ألة)االم

الأحوٍلهو وهذا منه، التحرز مايشق إلا آدم بمي من المائل الدم تعلهبر وجوب، أ/ الحيضّ 
هلهارة؛/ وسجههما. والبعوض الذبا/؛،، وكازلالث٠ عالت،، الدم طهارة T/ الشبهة. من والأسالم 

والطحال،.والكبد القالي، يوم مازكى، حيوان من النفس خروج بعد الباش الدم 
دمإلا الدماء من ءندْ بنجس وليس ,ص)ا"ا(، الجرار الميل المقسمة)ا/أ"ا(، الدرارى انظر: )٣( 

شل.الحمى 
فيالثوكاني لكلام تماما مطابق هنا صديق الشيخ وكلام ١(  ١٥)١; المدة الروضة انظر: )٤( 

ؤإثبايتظاكلئ، رلمر كتاب، صاحب، يقول، ا، واحد.أ حرفا عنه يختالف، ولم الغية، الدرارى 
لكتب،أحرى نخة وكتبه خان؛المحقق، صديق ه يمنالألباني أن )والعجيي، : ٧( ١ صى) اليقين 

مرقط(.وبدون مو غير من ؤيممل الثركاني، 
فيوتعلم بالهند، لوج في وهوبال،نشأ أمير القنوجي، البخاري حن بن خان صديق محمد )٠( 



*١٣١^—
عنالحاوي صاحب حكاه ما إلا الفول، هدا إلى الشوكانى سبق 

فيبهم يعتد لا المتكلمين )ولكن النووي. قال المتكلمين، يعفن 
والخلاف،(لالإجماع 

لبهوبال، ملكة من زواجه بعد فها له افه مكن ثم للمشة، طلمأ بهوال الى سافر تم ش، د =
وابنالشركاني، القاصي عن النقل كثير وكان والهندية، والفارسية بالعربية كثيرة مؤلفات 

؛انفلر ه ( ١٣٠٧)سنة توفي ؛مختاراتهم، التمسك سديد وأمثالهم، تيمية ابن وشيخه القيم، 
ص/آ"إ'اا-الأملأم من الهند ■اييخ في بمن الإصلأم للإركالي)h الأملأم 

١٢٥٠.)

الحاويفي حمليه أنف ولم النووي، هو الحاوي ماحي، حمن نقل الذي (، ٥٥٧المجمؤع)آ/)١( 
للماوردى.



\لءدك\س

القولهذا شذوذ وجه 

الإجماعومخالفة الرابع؛ المطالب في وسأتي الإجماع، مخالفة -  ١
أحدعن سمية ابن قال الشذوذ، معايير وأظهر أقوى من الصحيح 
للإحماع(لمخاك شاذ )قول الأقوال; 

القول؛هذا شذوذ على نص قد و شذوذه، على النص ~  ٢

منإلا إجماع وهو الدم )نجاسة بقوله! ( )ت٤٠٨المالنن بن ا— 
شذ(رآ،.

نجاسةفي الناس بعض نانع )وقد بقوله; )ت"'ا؛ا( جبرين ابن و~ 
شاذ(قول هذا أن ترى وأنت الدم... 

سوقثاذ حزم ابن )وخلاف )؛/U؛(: اسوة في ونال (، ٤٧٧)\م الفتاوى مجموع )١( 
فيهما)والاختلاف ! مثلا الماوردي فال فقد التعّير، هذا مثل العلماء من ولغير0 يالإحماع(، 

الكبيرالحاوي مطرحا( فكان الإجماع تقدم يعد حدث شاذ 
البخاريرواه الدمء عنك ءفاغساري وفيه! المستحاصت، في عائشة حديث فراند من آي )٢( 

(.٣٣٣)ممأمأ(،وملم 
(.١٨٣/٢الأعام)صدة الإءلأمبمواتد )٣( 
جيرثن■ابن الشيح بتحقثق ، ٤١رآ/ الرركشي شرح من )١،، حاشية ؛الطهارة، القول يعني )٤( 



\لهلتأّ
واثمناقشةالأدلة 

مسائل:ثلاث وفيه 

الدم:بنجاسة القائلين أدلة الأولى: المسالة 

منهابأدلة القول، هذا أصحاب استدل 

أنإلا ثاعو خأ ءيزما إئ أوؤ آ  ijأحد لا وثل ت تعالى نوله —  ١
[.١٤٠]الأننام: يجزه ^مهر حتيز ينم آو ثتدو.ثا دما أؤ متنث يوق 

الاستدلال!وجه 

الدمتقييد على الإجماع قام وقد ،، ل النجي هو! الرجس أن 
الدممهللق وليس يالمسفوح، التجس الحرم 
الاستدلالهدا ونوقس 

المجستعم فهي ففعل، الجامحة من أعم دلألمه الرجس أن ب- 

(،٢٣٢)ا/الممحاج ض )ا/أأأ(، المهدان الثودت (، ٦١)ا/ الماغ يانع انظر: )١( 
الكافى)ا/يها(•

غيرمنه كان ما دون المفرح، الدم فإنه الدم، )وأما ير،)؟/م؟إ(: نففي حرير ابن تال )٢( 
أنإلاّ بملممه: ءلاعمّ مق محرما إلأ أوؤ *آ ل أجد لا جف • تال ثناؤه جل اش لأن فرح؛ م

ندكان ما ناما [(، ١٤٥لالأذنامث يتسه جاذ;اّ ثنموثاأولنم دما أؤ تتنئ قفيث 
حرام؛غتر ذلك، نإن منقح؛ غتر اللحم في كان وما والْلحال، كالكبد اللحم، مض في صار 

يرءتمفي اليربي ابن أيضا الضد هدا على الإجماع ونقل ذللث،(، على الجميع لإجماع 
ءتدْاولم طلق فإن حزم ابن ذلك في وحالف والقرطيفىسرْ)أ/أأآ(، )ا/ا<ي(، 

،_؛]lUه وأليم ألمتم ءوهأ ؤ.ممت، مانزل; آحر من ومي المائدة آيآ لإطلاق تعص؛ محرم 
محجوج( ٤٥٦)^؛،حزم ابن لكن )أ/آه(، المحلى انفلر: مكية. فهي الأنعام؛ آي4 أما ٣[(، 

وغيره.( ٣١)لت،• جرير ابن نقله كما وغيره، المسفوح بين التفريق في فبله بالإجماع 



١٢٤بمن 
لمالأية لأن المعنوية، النجاسة بها المقصود إن ثم والمذرل١،، 

أحدلا ؤءل ويحرم يحل ما ليان بل والجامة، الطهارة لبيان تسق 
،.٢١١٤٠محزثاه]الأئام; إل أجم آ ثذ 

سبحانه:قوله فان الجس، بمسي الرجس بأن التسليم فرض على و- 
لحموهو مذكور لأقرب يعود [، ١٤٥]الأننام: لإجساه 

الضميرلإفراد المدكورات؛ لجمع لا الخنزير 

ذلك؛عن وأحب 
إجماعولكن ، القدر و الجس على الرجس دلالة بعموم السليم ب~ 

علىالرجس دلالة فنقل المحتملة، المعاني هده أحد عين الأمة 
أن، حلاف)ولا عبدالبر: ابن قال ،، القطعل إلى الغلن من الجس 

نجس(رجس المسفوح الدم 

بالمعنىتأؤيل فهدا المعنوية النجاسة المقصود بأن لم لأيو— 
الكلامفي الأصل لأن حية؛ نجاسة أنها والصحيح المجازى، 

تحدرعند إلا إليه لائمار الأصل، حلاف والمجاز ،، الحقيقةر 
الحققةل٨،.

فييجزم منا، المعنى عموم ترر الثركاني أن والس؛بٍ، (، ص)١٣الجرار الميل انظرت )١( 
امها دلالا)رجس( ض بماء الخزير لحم بجالا ( ٣٦الضيآ)ا/ الدراري 

(.١٧٢٧واحكامها الجاّات لمان الجاح ص)،م(، الجرار الميل انظر: )"١( 
Ci'U)]/اكب الململأ (، ٣٢/١)المضة الدراري انظر: )٣( 
نص•لمن لكنه ظ-ر فالماق الجن، و الخذر ين ولأتلازم )٤( 
ص)\أ(,الدماء يهلهارة والقول الإجماع مخاك،، عن الملأء تحدير انثلر: )٥( 
(.٣٣١الأّتدكار)ا/)٦( 
(■٥٩٧نجم لأبن والطائر والأشباْ (، ٦٣٧للمبوطي والظاتر الأشاْ انظر: )٧( 
هنايالمرضن الراد فلمن ١[ * ]التفزة: مصه< هويبم ه تعالى: نوله في المرصن كوصف )٨( 

ص)بم(.اليقين ؤآثيات الثّك رغ اننلر: المقرين. بإجماع الحسي المرض 



آم ١٣

ليسوكنه الأصل، هو هدا مذكور أقرب إلى الضمير إرحاع ؤ~ 
الضميريعود فد و ، ره مايفعلى الض_مبر يتقدم ففد بمهلرد، 

لماهويعود وند إليهل٢،، المضاف هو الأقرب كان إذا للمضاف 
لمرحعتوحيدأ فيه كان أو عنه، المتحدث هو البعيد كان إذا أبعد 

الأصلرر؛/عن الصارفة الأدلة من ونحوهما ،، الضمائر 
المحرم،الهلعام هو الأية في عنه المتحدث فان هدا؛ تفرر ذا إ~ 

الأصليخالف مما ا ومذ [(، ٦٧]ظه: م"ئه مثآ تيه. ق ؤ،أنص ■ تُالمح، ندله في كا ، ١١
(.Y'Y'<\/Y)'١^ عاوم ني الإتقان انظر: للماب، ُرائة 

لحمإلى تعود الضمم نإن [ ١٤٥]الأنتام؛ يبره »إئن■ جفيي لحم تعالى: فوله في كما ( ٢١
الخنزير،نحم تحريم ■على الإجماع لايخالغ—، حتى اصطرارأ حزم ابن وحالف الخنزير، 

قالقياس، يلأ الخنزير أحزاء جمح التحريم لتعم للخنزير الضمير قاعاي القياس، فى ولأيقع 
تحذلقإلى يحتاج ولا الشحم، حتى أجزائه جميع يعم راللحم (: ١٣رم/يره نففي كثير ابن 

مئاهأر عثى .يؤؤأو*, بقول: الاحتجاج في قهم وتعهاهنا، حمويهم في الظ-اهرية 
بعيدوهذا أحزانه، جمح يعم حش الخنزير على فهموه فيما الضمير أعادوا ه،ا[... زالأتنام: 

اللحمأن والأظهر إليه، المضاف دون ، المضافإلى إلا الضمير يعود لا فإنه اللغة، ن، حمس 
الذبوانظر; المعلول(، الرف ومن الرب، لغة من المفهوم هو كما الأجزاء جمح يعم 

(.rni/Tالنمير)

وعددن، عدد ئثن* أرم قمحي أبز ف، ُا*بجي ألق١عتي j، ٠^■^؛ ج • تعالى نرله ني ك-عا ( ٣١
موصى،إلى راجعة كلها روالضماتر (: ٦٢)T/ الكشاف في الزمخشري نال [( ٣٩]ذ: له 

نالاJذلم(، تنافر من إليه يودى لما هجنة، فيه التابوت إلى وبعضها إليه بعضها ررجؤع 
منأولى فهو لواحد عريها أمكن فحين، صماتر اجمع رإذا (: أ/٥٣ر البرهان في الزركشى 

لمختلف(.عودها 

عثيمينلأبن التفسير في أصول ( ٣٩٤الميازرم أضواء ١(،  ١٢)0ا/ الفتاوى مجموع انظر: ( ٤١
غيره،إلى إعادته من أولى عنه المحديثه إلى الضمير ثلان،: الضماتر وتراعي (، ٥٧صر

اقربإلى الضمير لءادْ والأصل تفريقها، من أولى الواحد السياق في الضماثر هرجع لتوحيد 
مربعتوحيد نم عته المتحدث قاعدة منها نالمقدم القواعد اددْ في التتانع وعند مذكور، 

اللففل،من أكثر للم؛ض مراعاة فيها والثانية الأولى لأن مذكور؛ لأنرب الإعادة تم الضماتر 
الذيالكلام نقلم مراعاة الشر نظر سل )ليكن اورضن)ا/بام: في ١^٣، تال وتد 

إالثلاث القواعد تفصيل في وانظر التجوز(, لثبوت اللغوي الوصع أصل خالف ؤإن له صيق 
الجيزاتيلصين المقرين عند الترحح تواعد 



ياعتبارأو الأية، أول في المذكورة مبحأوئ»أب4 باعتبار الضمير ؤإفراد 
الكائنباعتبار أو ؤبملمثه7ه، ت بقوله عاليه المدلول الهلمام 

فيكونالمذكور، باعتبار أو ءؤ)يمته، بقوله! عاليه المدلول 
المذكورأو الكائن أو المهلعوم أو الحرم ذلك فإن المعنى! 

التحريمعلة إلى إشارة فته قوله على وعوده رجس، 

التحريمفي اشتركت الخنزير ولحم والدم الميتة أن ذلك يؤيد ما م~ 
بعدوهو المفْلر استثناء وفي بالرحية~، الوصف قبل هو و~ 

،ءلاهر الرحية بوصف اشتراكها ثة فمنامبالرحية، الوصف 
إلىيودي لأنه قاصر؛ فقمره الخنزير لحم على الضمير قصر ومن 

ذاكرأيكون حيث القرآني البيان في القصور ؤإلى الضمائر تشتيت 
.فقْلر منها لواحد يعلل واحدأ حكما للجمح 

الضمير!في التقدير يكون أن الباب هذا في )التحقيق العيني! ال ق— 
رجس،الخنزير ولحم المفؤح والدم الميتة من واحد كل فان 
هدهأن بذلك فبين ءؤءدزما؟ا< لقوله! تعليلا هدا فيكون نجس، ت أي 

بنجاسة)الحكم تيمية! ابن قال ، نجسة(أ لأنها حرام؛ الأشياء 
والدمالميتة نن، حرمّ علم إنما المشركين ذبائح ونجاسة الدم 

الخنزيرلأىولحم 

ابنالشخ غال -٧٨(، »_)YU الخن ؤإثاّت، الثلث، رُع ؛(، T-A/U)واكوير التحرير انظر: )١( 
المحرمالشيء ذلك فإن ت )أي ت [ ١٤٥]الأنعام؛ يجره تعالى؛ نوله في عثيمن 
الميتةالثلاثة: الأشياء _0 في وعك الحكم بيان الكريمة الأية محي يكون هذا وعلى رجس، 

(.٢٦٤ا/ )١ الثمين ورسائل فتاوى مجمؤع الخنزير، ولخم السفوح والدم 
)٨٨(.ص اليقين ؤإثبات الشك رفع انفلر: )٢( 
(.٢٦٤ا/ )١ الخيمين ورسائل فتاوى مجمؤع انفلرت )٣( 
نممالةمنكتاباكلأةص)ه•؛(.)٥( )ا/ما؛(. الهلأاوة شرح البناية )٤، 



——بمتجم:ء-

الكيرالدم نجاسة على الاجماع نقل ومحي الإجماع. الثاني الدليل ~  ٢
!العلماء من واحد غير 

محيوالقيح فيه، الناس يختلف لم الدم ) )تا؛آ(ت أحمد الإمام قال ~  ١
نجاسته.فى يعنى فيه( الناس اختلف 

الأنعامدماء أن عاليه المتفق )الأصل (; ٣٢١)^،العلمحاوي قال و ~  ٢
ؤإندها، يفالمياه في وقوعها وأن نجسة، لحومها الماكولة 

ذلك(أش آدم بني كدماء نجمتها، الثياب أصابت 
رجسالمسموح الدم أن حلاف )ولا ت عبدالبر ابن قال و ~ ٣ 

المسفوحالدم أن السالخين من إجماع )وهذا ت وقال ، ( نجس 
)٤(/

Vلجس رجس 

دمأي الأم من الكثير أن على واتفقوا ) (: ٤٠٦)^،حزم ابن قال و -  ٤
٢.(ر نجس دمه سل لا وما الممك دم حاشا كان، 

مماالإنسان بدن من يخرج ما كل ) (؛ ٠٤)ت•المرقندي وقال ~  ٥
نحو:نجس، فهو الغل أو الوضوء وجوب بخروجه يتعلق 
الجملةهد0 في حلاف ولا والدم... والبول، الغاممل، 

حرامالأم أن على انملماء اتفق ) )ت"اإْ<؛ المربي؛ ابن قال و ~ ٦ 
،•آل به ينتقع ولا لأيوكل نجس، 

اللهفانإغاثة في المم وابن (، ١٠٠)ا/ العلهارة كتاب من العمدة شرح في تنمية ابن مله )١( 

(.٣٣١الأّتدكأر)ا/ )٣( ١(. ا/ام• الأنار)• ثكل شرح )٢( 
(.٢٣٠/YY)التمهيد )٤( 
بنيء.الإج»اع مراتب نقاد في تيمية ابن ينشه ولم ص)ها(، الإجماع مراب )٥( 
)ا/؟؟(.القرآن أحكام )٧( الفقهاء)ا/ا،إ(. تحفة )٦( 



البريالحيوان دم أن على العلماء اتفق ) )تْهْ( رشد ابن قال و ~ ٧
تجس،

كالبول،المسيلين، من حرج ما ) (! ٦٢)ت•ندامة ابن نال و ~ ٨ 
فينعلم لا فهدا وغيره، والدم، والودي، والمذي، والغائط، 

.(ل يسيرة أشياء إلا حلانا، وج\ت 

تجس،حرام الأم أن على العلماء )اتفق )تايا"(ت القرطى قال و —  ٩
(رم.به يطع ولا لأيوكل 

الأمنجاسة على اكلأئل ) ت المجمؤع في ( ٦٧٦);^المؤوي قال و ~ ١ ٠ 
حكاهما إلا الملمين، من أحد عن حلافا فيه أعلم ولا 

ولكنطاهر، هو قال! أنه المتكلمين، بعض عن الحاوي صاحب 
فىوقال ،، (ل والخلاف، الإجماع في بهم يحتد لا المتأكلمين 

٠الملمن( بإجماع وهو نجس ؤاكم لملم* صرحه 

(إجماعا نجس المسفوح )والدم القرافي قال و ~ ١ ١ 

فييسيره[ ]أي! عته فيعفى المذي؛ )أما ( )<_AYUتيمية ابن قال و ~  ١٢
كالدمفهو منه، التحرر ؤيثق به تعم البلوى لأن الروايتين؛ أقوى 

فيفهم، بنضحه( عنه والاحتزاء نجامسه، في للاحتلأف، أولى؛ بل 

)\إص.وانظر: )>/أبن، داةانمتهو.)١( 
ث)إلاأشاءسرة( قوله: مكان الكّر)ا/\،«'آ( الشرح في جعل رفد ( ٦٤)٢; المذي )٢( 

الخارجالدم في ندامة ابن كلام وساق لها، توضيح وكأسما الذي( في ذكرنا ئ )إلا انمارة: 
انظر"حلافا. ب يذكر ولم الميلين، غم من الخارج الدم ذللث، يعد ذكر ولكنه الميلين، من 

اوني)^لأآ(.
(.٥٥٧)Y/الجموع )٤( (. ٢٢١)Y/القرني شبر )•١( 
(.١٨٥الاوخرة)ا/ )٦( (. ٢٠• لم)٣; مض الورى شرح )٥( 
)\إ0'\<الطهارة كتاب، من الم عمدة شرح )٧( 



قيللاختلاف الدم؛ من أولى أنه المدى يسير عن بالمفو تعليله من 
الدم.بخلاف المدى نجاسة 

ولا) )تس: المالكي عكر بن محمد بن الرحمن عبد قال و -  ١٣
(أالمفرح الدم نجاسة في خلاق 

نجس،حرام الدم أن على الخلماء اتفق ) (ت ٧٤)ت؛الخازن ونال " ١٤
لأمبه يتممع ولا لأيوكل 

الأمأن على اللماء اتفق ) : cUvoo)الحبلى عائل ابن نال و -  ١٥
لأم•به تقع ولا لاثوكل نجس، حرام 

مجنإلا إجماع وهو الأم )نجاسة رتأ'ه(ث الملقن ابن قال و ~  ١٦
شذلأءا.

ر(١ اتفاقا نجس )والدم حجر)تاآهه(أ ابن قال و ~ ^١١ 
حجةوهو خلاق بلا عليها مجمع )ونجاسته )تهْه( العيني وقال " ١٨

الخفوح(لا"،.الدم الدم من والمراد نحلعية. 
دم،منه يخرج ربما للصلاة استاك إذا ) (! ٩٧)ت•نجيم ابن قال و "  ١٩

لأم-بالإجماع نجس وهو 

ص)إ(.مالك الإط،( ض ش السالك أشرف إلى إرuد )١( 
الخازن)؛/r•؛(.تمر )٢( 

وابنالقرطي، و الخازن، عبارة مثل مارته أن ؤنلخغل (، ١٧٢الكتاب)"آ/ علوم يى الياب ، ٣١
والإجماع، اشتهار على يدل، بل ذللت،، تضر ولا ابن س نقك ولعلها العربمح،، 

المخالف،.معرنة وعدم استقراره، 
)آ/مخا(.الأحكام الإعلام؛م١•دء٠دة )٤( 
(.٣٠٢الارتم،>ا/نح )٠( 
)\/\'موانظر: (، ٧٢٧/١رالمائة ( ٦١

صارحيأحد إسحاق بن عمر الهندي الراج عن ذللت، ينعل أنه ؤيحتعل (، ٢١)ا/ الراتق الحر )٧( 
)ا/'آاا(.عابدين ابن حاشية وانظر: الهداية، 



١٤•بمن 
(ودم ) فقال؛ لينجاسات المؤوي بيان عند )ت،يبم( الهيتمي نال و ~ ٢ ٠

)إحماعا(لا،.معلقات الهيتمي نال 
الجاريوهو مسفوح، مان ن)والدم )تا«اا(! الخرثي ونال  ٣٢١

إحماعا(لآ،نجس 
الجاريأي: المسموح، الدم أما ) (؛ ١٢٣٠)^،الرهوني قال و - ٢٢

-رحمهماالشوكاني وفاة قبل وفاته والرهوني ا، (ر إجماعا فنجس 
ينقالهيزل لم الإجماع أن على يدل وهدا عاما، بعثرين الله— 

معرفةدون عشر الثالث، القرن حتى و الثالث، القرن من العلماء 
عنبالمقل الإجماعامتج يرذْ وأحتم الثوكاني، قبل معتبر مخالف، 

المعاصرتين•الوموعتن هاتض 
حرامالدم أن على الفقهاء )اتفق الكويتية؛ الفقهية الموسوعة ففي ~  ٢٣

ره(لأ/يتفع ولا يوكل، لا نجس 
نجاسةعلى الفقهاء )أجمع للزحيلي؛ وأدله الإسلامي الفقه وفي —  ٢٤

غيرالحيوان ودم الشهيد، غير الادمي دم الدم؛ المالية؛... الأنواع 
)حاريا(فرحا مكان إذا ميتا، أو حيا منه انفصل الن>ي الجاني، 

(٣كثيرأ 
الأكابر،ألمنة على منقول مشهور، الدم نجاسة على الإجماع ف— 

أحمد،كالإمام له؛ ؤيحتامحل الإجماع نقل في يتشدد كان من ومنهم 
محمة•وابن 

(.٢٩٣المنهاج)ا/شرح ش المحاج تحفة )١( 
للخرشي)ا/٧٨(.مختصرحيل شرح  ٢٢١
(.٧٢حلل)ا/ لممحمر الزرتاتي شرح ض ارموتي حاشيت )٣( 
 )٤(\(ro/r.)

xr>TT'r)\/وادك الإسلأس الفقه ( ٥١



أيفي يخرج لم ذلك ومع مختلفة، فيها نقل التي الأزمنة أن كما ~
ولميخهلئه، أو الإجماع هذا ناقل على يرد من العصور من عصر 

القولالزمان هذا هليلة العلم أهل من واحد عن ولو يشت 
فهل١/بخلا 

الدليل!هذا ونوقش 

الشهيد،دم في يالاحتلأف الإجماع عورض فقد التسليم، عدم ب~ 
اللفبعض عن ثبت، وبما ، سائلة له لانفس ما ودم ملئ،، وال

المشركرماه الذي الصحابي كقصة الإجماع، إمحللاق ينافي مما 
أيمل وجرحه صلاته، في فاستمر يصلي، قائم وهو 

١^٤،.بهلهارة أحمد عن رواية مفلح لأبن الفرؤع في جاء و- 
Iبأمور ذللث، عن الجواب، ؤيمكن 

وجودفيه يوئر فلا الدم أنواع من نؤع نجاسة على الإجماع تبت، ذا إ~ 
الدمنجاسة على الإجماع نقل ومن آخر، نؤع في الخلاف، 
ابنقول ذللثإ ومن نحوه، و الشهيد دم في ، الخلافنقل المسموح 

ص)بم(.الدماء يطهارة والقول الإحماع مخالفة من النبلاء تحذير انفلرت )١( 
ص)ا"تم\ا(،وأحكامها النجاسات ليان الجامع )ا/ما*آ*(، الصحيحة الأحاديث سلسلة انفلرت )٢( 

فيمتدرج وهو صاتلة، له لأنفس ما دم أيضا وأورد قيه، المختلف في الكيد ليرأد في وهم وقد 
إلىالمنسوب )وليس ت تال ندامة ابن أن مع ولأييل، متسمح غير لأنه اليسير؛ الدم حكم 

(.٦١)Y/ المش الفلاءر( في بولها هو  UJدما الراغيث 
الصحيحة)ا/1'آ(.اليلة انفلر: )٣( 
تبينالمطؤع في حطأ صبيه احمد على حطأ أنها سيأتي الرواية وهذه )ا/ّا؛مأ(ا الفرؤع )٤( 

الخلافوبفي بالفرؤع، اعتنت الش الكتب في عليها الفرع يعدم وتأيد للمخطوط، بالرجؤع 
شرحفي كما المعاصرين بعمى على الخطأ هدا أشكل وتد أحمد، نقله الذي الدم نجامة في 

علىالأمة إجماع يعلم أن قل كان فلعله عنه هدا تت )فإن وقال؛ للجبرين)ا/؟آ(، العمدة 
الخهلآ.لثبوت لدلك؛ لاحاحة أنه وصيأتي عنه(، ر"جع بدلك علم فلما نجاسته، 



دما حاثكان، دم أي الدم من الكثير أن على )واتفقوا حزم• 
نجس(لدمه يسيل لا وما ملث، ال

الحنفيةوهم طهارتهما فرآى والشهيد مالئ، الدم امثنى من و~ 
ماوامتثناوهم نوح، الم الدم نجاسة على نموا ، والحنايلة 

سواهفيما العموم على دليل اصتثنوه 

ولهالدليل، اقضاه إذا وغرس_، ليس والاستثناء التخصيص هذا و— 
بولحص وكما الميتة، تحريم من البحر ميتة حمستا كما نظانر 
روجوب من الغلام 

يستدلفلم للإجماع، منافاته يظى مما لفا اليعص عن ماثستا ما أ— 
وجمحالإجماع، حرم على المتهدمين العلماء من أحد الاثار بهده 

•أمرين بين دائر صح إن فهو للإجماع معارصته ثقلن مما ماجاء 
الو كثيرأ يكون أو للمشقة، عنه يعفى مما يسيرأ يكون أن إما 

حكىمما الصورتان وهاتان ، للضرورة منه التحرز يمكن 

مابالإجاعص)ها(.)١( 
الإضاف)ا/يمآ'ا-هآمأ(.(، ٣٢٢)ا/ ٢( ١ ١ )١; ١^، حاب انظر: )٢( 
نيصريحة وغيرمم، المشوعت المذامب أصل من العلم امل أنوال )ذهنْ ءشم؛ن; ابن قال )٣( 

فتاوىمجمؤع مواْ( فيما العموم على دليل امتثنوْ ما راستئناوهم الدم، بنجائ القول 
ورّاتلاسين)>ا/مآ(.

حفيا(تكون وتد ظاهرا يكون ند ولكنه بمخصص، إلا شيئا بحانه حص )وما ت القيم ابن تال )٤( 
محي،أمراي املت )ؤإذا (: ١٤١)م/ الفواتد بداثع ني رىل ١(،  ١٥)؟/المونمن اعلأم 

ولاالبتة، متماثلين بين تفرق لا المصالح، ورعاية الحكمة غاية في وحدتها الكاملة الشريعة 
ففيواحتهاداتهم، وقلونهم اواس آراء إلى المسثدة الأقوال يلزمه ولا مجختلفين... بض تسوي 

وأمثالنفلرْ وتحريم الشيء ؤإباحة المختلفات بين والجمع المتماثلات بين التفريق مجن تلك 
فيها(.مجا ذلك 

(.٢٦٦ا/ )١ العشمين ورسائل فتاوى مجمؤع ت انغلر )٥( 





ص|،0.— ي،،اء--ء^ءص 
قندسابن عليها يعلق لم الخاطة الرواية هده أن ذلك! يؤكد ومما "" 

معالمروع، تصحيح في المرداودي ولا الفروع، حواشي في 
وهيالمذهب، كتب بقية في تذكر ولم صحيحة، كانت لو أهميتها 
أعلم.واه الدم، نجاسة قي لأحلاف أنه أحمد عن للنمل مخالفة 

الدم:بطهارة القاتلين أدلة الثانية: المسألة 

منهابأدلة القول هذا أص«حاب استدل 

دليليأت ولم الهلهارة، الأشياء في فالأصل الأصاJةل١،، البراءة -  ١
دمبغل . المي يأمر ولم ، ١^٢٢هذا نجاسة في عليه يعتمد 

رالحيض١ دم إلا الدماء من 
الاستدلال!هذا ونوئش 

آخرفهو الدليل، عدم عند يتم إنما الأصلية بالبراءة الاستدلال أن ب— 
لمتنافنروا إذا المجتهدين )فإن الثوكاني؛ قال ، الفتوى مدار 

التملث،لأن هذا؛ على للملأ أحد لم نوله المجتهد ينفع 
ر(ر الدليل عدم عند إلا يكون لا ؛الاستصحاب 

فمن، المسفوح الدم نجاسة على والإجماع الكتاب دليل قام قئ و~ 
انعقادلايرى من ا/ مين! نعلى هنا الأصلية بالبراءة يتمك 

الاستدلالأصل في مناقشته وهذا كالثوكاني، الإجماع؛ 

الستعالشرح (، T'U)؛/انمحم الأحاديث سلسلة اللرارىاوفة)؛/آم، اظر: )١( 

وأحكامهاالجامات ليان الجاح انظر: )٢( 
XTIA/S)انمادات ش 1كخ أراء )٣( 
(.١٧٥)T/الفحول إرشاد )٥( ص)•؛(. الملأ، -طير اظر:)٤( 



ْ،اه
أنيعتمد ولكنه الإجماع، انعقاد إمكان يرى من ٦! بالإجماع. 

ذكرعند يكون عنه والجواب كالألباني، مخروم؛ المحكي الإجماع 
للإجماع.حرمها يظن أو بها، امتدل التي الاثار 

دم:كل نجامة على دليل فهو الحيض دم بغل الأمر ما أ- 
أبيبنت فامحلمة جاءت ئالمت،: — —ها عائشة حديثر أما —  أ

امرأةإني اش، رسول يا ففالت،: النبي. إلى جيش، 
ذلك،إنما لا، » فقال: الصلاة؟ أفأقع أطهر، فلا أمتحاض 

الصلاة،ندعي الحيضة أئبلت، فإذا بالحيضة، وليس عرق، 
اغسلي» فقوله: وصالي«لا،، الدم ص؛الثإ فاغسلي أدبرت يإذا 

عموموهدا ) حزم: ابن فال إ دم كل في همام  ٠٠الدم ءناثا 
.جوابه كان إذا يالسؤال نبالي ولا الدم، لوع منه. 

متدركا ومحي ، ( الوال إلى بضمير مردود غير ه بنفمحاتما 
.١٢٣٧^للعهد ها اللام بأن ذلك، 

النبيإلى امرأة جاءت قالت،: ~ها~ أمماء جديثؤ وأما — ب 
،كيفالحيضة، دم من ثوبها يمستإ إحدانا فقالتا: .، 

ثمتنضحه، نم بالماء، تقرصه ثم تحته، رر محال: به؟ تمنع 
هداوقي ) الشافعي: محال غير0، عليه فيقاس ١^٤،، فيه محلي 

محالغيره(لْ،، دم كل وكدا نجس، الحيض دم أن على دليل 
بأنونوقش•' الحيض(ل^، كدم دم كل روحكم عدالر: ابن 

(.٢٣٣الم)وم(، ٢٢٨)الخاري أخرجه )١( 
(.٦٠٩/١اJالةالس)اJانظر: )٣( )؛/ءا)(. السر )٢( 
(.٢٩١وسلم)(، ٢٢٧الخاوي)أخرجه )٤( 
(.٢٣٠! ٦٦الممهد))٦( الأم))/ْبن. )٥( 



ء؛سءبمءسثصس
ولألغيره؛ بخلاف طبممة، دم الحيض فدم فرقا؛ بينهما 
مختالغةصفاته أن كما حكمه، فيعملى البول مخرج مخرجه 

،•غيرْل عن 
للإجماع:حرقها تظن أو بها يدل التر الآuر وس -  ٢

فييصالون الملمون زال )ما : —محه— الحمري الحسن نول 

جراحاهم(رم
أنيرد ولم بغسله، الأمر الشي. عن يرد لم أنه الاستدلال: وجه 

يحاولونوحسث، شديدأ؛ تحرزأ منه يتحرزون كانوا هغ الصحابة 
ءلهارته١على ممايدل غيرها، وجدوا متى الدم أصابها التي ثيابهم عن 

بأمور:الاستدلال هدا ونوئس 

الدم،وجود الجرح وجود من يلزم فلا للدم، ذكر فيه ليس الأثر ن أ -
،؛بتوذفر لم الدم أن أو ٢، يرل يفإنه الدم وجود فرض وعلى 
لأنالبول؛ ملس به ومن كالمتحاصة، للضرورة؛ حاله على فيملي 

مايعارضه،على حمله من أولى الإجماع مايوافق على المجمل حمل 

حارجأدما كونه محو الجا٠ع اف المناكة محذء عن الجواب ؤيمكن (، ٤٤٢)ا/ الممتع الشرح )١( 
مغرجهءٍر من امج إذا كالول مؤثر؛ غم وصف ئهو التل س خاوجا كونه أما يوان، حس 

العتاد.

منإلا الوصوء ير لم من ت ( )٤٣باب الوصوء، ت كتاب في الجرم بميغة المخاري علمته )٢( 
دالدبر•الغل س الممجين؛ 

الأثربهذا سدل رأيته من اول — ~محفؤ عثيمين ١ين والشيح (، ١٤٤١لممتع)؛/١لشرح •' انظر )٣( 
بهسدل ولم البخاري صحح في والأثر الألاني، ولا الثوكاتي ذكرء ولم الدم طهارة ءر 
اعلم.راق الدم، طهارة عر الشح نل احد 

(.١٥٤)؛/ اللهفان إغاثت اننلر: القيم، ابن بالأنر استدل ذلك ُءر )٤( 
(.٢٢١)؛Y/ الفتاوى مجموع انئلر: تمة، ابن بالأتر اذدل ذلك وير )٥( 



—*٧٤١^—
الإجماعيكون أن فالجادة ، يالإجماع إجماله يزول المجمل أن كما 

العكس.وليس للاجمال، مبينا 

ويكرهمحيية، أبي ابن عند مفثر الحن أم فى الإجمال ا هن. إل م م ~
'•الحسن يول وهو مباشرة، الأثر بعد التحليق" تغليق " في حجر ابن 
يوصحوهذا ، ( صلاته رجل على د يفما دم من نفحات في )ما 
فيوليس العلهارة تففى في المساق وأن اليسير، الدم به المقصود أن 

الدم.نجاسة 

منأيضا شيبة أبي ابن مارواه ع أوضح وهو الأمرين على ممايدل و- 
منالوضوء يرى لا كان )أنه الحسن: عن يونس، عن هشيم، طريق 
تغليق" في حجر ابن أورد وقد ،، سائلا(أ كان ما إلا الدم 

إلىإشارة البخاري، شه الذي الأم بعد ص هذين اكعايق"ل؛، 
أعلمءواف الأرين، هذين أحد هو المقصود أن 

بدلكالطهارة نفقس عدم على الاستدلال هو الحسن أير من المراد و — 
)بابالبخاري! له ترجم الفهم وبهذا البدن، من الخارج اليسير الدم 
فيوالأم والدبر(، الفل من المخرجين: من إلا الوضوء ين لم نن 

ولمالحاصر، عمرنا قبل الصور مر على اكلماء يقروه البخاري 
الدم.طهارة على منهم أحد به يستاول 

بملهارةالقول نسبة منه يلزم الدم طهارة يفيد الأم هذا بأن القول إن م ن ~

وانفلرت;الإجماع(، المجمل سان يقع )وفل. العاJة في يعلى ائو القاصي قال )١( 
١(.)ه/"ا• الممط المم (، ٤٢)آ/ الأصول ني الفصول 

بنميل ربن يونس ١■؛م٢ّذا نال- بنم(، ربن ٠ثم طريؤ، من ( ٣٩٠٦)شيبة ايي اين عمش، )٢( 
التعليقتغيق وانظر: ;التحديثإ، منيم صرح وند صحيح، ؤإصنادْ الحسن، عن يساو(، 

)؟/؟ا١(.)٤( (. ١٤٥٩شيبة)أيي ابن .مش، )٣( 



مذهبهلأن التحقيق؛ من ليس وهذا — -هقض البصري العن إلى الدم 
الهثرفي حش وتسديده بل الدم، نجامة في معروف مشهور 

بثلاثةالسابق الأثر بعد البخاري أورده ما ذلك على شاهد أقرب و— 
لغإلا عليه )ليس • يحتجم فيمن الحس فول وهو آثار، 

اهلولأينالدم، أمر من المحاحم غل فأوحب ، محاحمه( 
الحسنعن ب أبي ابن روى كا الدم من القهلرة قي حتى الحسن 

،يهراق، ر ت قال الدم أو الخمر من القطر فيه يقطر في 

منالتحرز ينق لأنه ال~ير؛ الدم مع الجروح غي للصلاة تجويزه من ماسق هذا يعارض ولا )١( 
علىيملي أن المصُح نعلى خروجه اتصل )فإن الاجيت فال استمرارها، مع الجروح دم 

إذاإلا لها غعليه وليس منها التوفي يمكنه لا لجاسة لأنه صلاته؛ بذلك تبطل ولا حاله، 
(.٨٦)^إ المنتقى حثت،(. وتفا ممرن، 

منإلا الوضوء ير لم من (؛ )٤٣ياب، الوضوء، كتاب،! في الجزم بصيغة البخاري علنه )٢( 
عناكامي الأملى عبد ٍلريق من ( ٤٧٤)ثية أبي ابن ووصله والدبر، الفل من اJخرجين: 

الأعلىعبل. له؛ فيل أحمل. )سمعت، أبوداود: قال صحيح، وهو به، الحن عن يونى 
يحفغلوكان به، بأس فلا ممابإ من كان وما تخليط، فنيه حفتله من كان ما قال؛ السامي؟ 

ص)1؛م(.أحمد للإمام داود أبى سنالأمت، القرأن(. من محورة مثل يونس حديث 
هيكما الحلم، ؛ صوابهاولعل تهراق، لا البئر لأن تصحيفا؛ يكون  ١٠وط١ البئر، الجب،؛ )٣( 

وممايبينالضخمة(، الجنْ )والحلم،؛ ان)؛/هه؟(؛ اللفى فال د.الثثرى، طبعة في مثبتة 
كانإذا فال؛ نيت،؟ أو سمن في ولغ كال_ا •كن احمد محالت، حرب؛ )قال النقل؛ هذا ذللث،= 

(.٤٢٦)ه/المغني دؤكل(ؤ بأص، به يكون ألا رجومت، نحوه، أو حب، مثل كبيرة، آنية في 
به،الحسن عن حان، بن هثام عن هارون، بن يزيد طريق س ( ١٧٧٢)شيبة أبي ابن أحرجه )٤( 

وعمناءالمحن عن روايته في أن إلا ثقة كان ؤإن فهثام انقهلاعا، فيه لكي صحيح ومنيه 
حانبن هشام نعد لا )مما علية؛ بن إسماعيل قال بل عنهما، يرمل كان قيل: لأنه مقالا؛ 

أصحابناوكبار سعيد بن يحيى )كان الديني؛ ابن نال كما ^)1؛، ب، ومحبتهيئا(، الخن في 
أحذأنه يرون الناس وكان ءْلاء، عن حديثه يضعفإ يحيى وكان حان، بن هشام يثبتون 
وهرالواسهلة عري لأنه ؛ كثيرالايضر الأنقطاع هازا لكن حوسب،(، عس الخن حالأ.يثه 

وروىواحدا، حديثا الخن عن لهشام البخاري روى وتد ثقة، وهو الثقفي ملم بن ثإ حون
الكمالتهن.يثإ (، ٢٠٠ٌعاو)U/ لابن الكبرى الهلبقاُت، انثلر؛ أحاديث،. ئلأنة له لم م

(.٥٧٢التهليّإ.س)تقريث، )•م/هغا-سا(، 



قليليقول: الحسن )ولكن قدامة: وابن واليهقي، المنير، ابن قال 
)ومذهببقوله: ذلك على السههم، علق ، مواء( وكثيره الدم 
هوفهذا ،، وسير0(لالدم كثير بين الفرق قي بخلاقه، الفقهاء سائر 

الفقهاء,محال مشهور فيه وتثديده الدم، نجاسة في الحسن مذهبا 

عنماردي ت للإجماع حرقها يقلى أو بها يستدل التي الأثار ومن - ٣ 
رجلفرمي الريع ذات غزوة في كان النبي. ررأن ؛ ٥٠١جابر

صلاتهءارا،.في ومضى ومجد فركع، الدم، بمهم، 
الاستدلال:وجه 

أنفرض وعلى ذلك، على ه النبي يهللع ألا عادة يمتبعد أنه 
تخفىلا الذي اض على بخاف هو فما عليه ذللث، حفي ه المي 

)Y/؟a<المش (، ٢٦٨)Y/الكرى اض )آ/؛ها(، الأوسط )١( 
(٢٦٨الكرى)؟/اض )٢( 
(.١٨١)ا/ ايارى كح يفض. كيرأحش مه سال إذا ت الدمنرنه )٣( 
منإلا الوصوء ير لم من ت ( )٤٣باب الوصوء، ت كتاب في التمريض بصيغة البخاري علقه )٤( 

(،١٤٧٠٤)أحمد أحرجه فقد صعق، فيه ند بغيرْ ووصله والدبر، القبل من المخرجين• 
والدارقطني(، OOU)والحاكم حبان)1و'ا(، وابن حزبمة)1م(، وابن (، ١٩٨)وأبوداود 

بنمحمد على جميمهم عم الإساد ومدار وعترهم، ٤( )٠ الصغر المتن ني والتهمي (، ٨٦٩)
اللذينالرجلين نمة في به، عبداه بن جابر عن جابر بن عمل عن سار ين صدقت عن إمحاق 

أسهمبثلاثة رمجي حش يصلي الأخر وقام أحدهما فاضطجع والصحابة، . النم، يحرمان كانا 
يأحاديح،لم ماحتج فمد الإسناد، صحثح حديث )هدا ت الحاكم قال صلاته، وأتم فنرعها 
محمدأحويه من حالا احن فإنه الأنصاري الله عبد بن جابر بن عميل فأما إصحاقا، بن محمد 
هذاأعذ وقد ت نلت )ا/يهم(، داود أبي صحيح في الألباني وحسنه ألرحمن(، وعبد 

اكعليقتعليق في حجر ابن لذللئ، وأثار جابر، ن عميل وجهالة إسحاق ابن بضعف الحديث 
به،لأيفرح الشاهد وهذا ( ٣٧٧الدلأئل)م/في المهقي عند شاهد له والحدث )أ/1اا(، 

يشر،بن وعيال يامر بن عمار ت هما الحارسان )الرحلان و متروك، وهو الواقدي مند0 ش لأن 
غوامضفي كما تعالى( اض ثاء إن أتبت والأول حزم ابن عمارة ونيل الجريح، هر وعباد 

(.٢٠٨/٢)هشام ابن ميرة وانتلر: (، ٤٣٨/١)ضرال لاين المهمة الأسماء 



بدلكاض لأوحى نجا أو ناقضا الكثير الدم كان فلو حافية، عليه 
سهإلى 

تيأمور الاستدلال هدا ونوقس 

قالمجهول، وهو جابر، بن عقيل سنده ففي ؛ صعيف الأثر أن ب— 
،فيه مختلف إسحاق بن ومحمد ، أعرفه( )لا I أبوحاتم 

•لايحتمل هدا مثل في وتفرده 

الأثربهذا يستدل رايته من وأول )ا/أ•!(، الصحيحة اليلة و (، ٥١ص)المنة تمام انظرت )١( 
.افه- -رحمهما ١^^، تم (، ٢٥٥١)ه/ ذاوي4 في الشولكتي الشيخ هو الدم طهارة على 

ابنرأي• المزلف غير يوثقه لم جابر بن همقيل صعيف، )إمحسنادْ الأردؤوطت شعيب قال )٢( 
(،٣٧٦)م حبان ابن صحيح ثقات( رحاله وياتي ار، يبن صدتة غير عنه يرو ولم حبان(، 

لهبذكره حيان، ابن غير يوثقه لم فعقيل صعيم،، إستاده أن )والحق سلمان؛ آل مشهور وقال 
"صحتحه'ني البخاري ءالق< أحاله من ولمله صدقة... غير عنه يرو ولم "الثمات"...، في 

(.ri،\/Y)للموافقات تحقيقه في كما التمريض(، بصيغة 

ابنعنه وقال جهالة(، )فيه ت الذهبي عنه وقال )٦إ^^\٦(إ حاتم أبي لابن والتعديل الجرح  ٢٣)
تقريب؛(، ta/y)الضعفاء في الغني )م/٨٨(، الاعتدال ميزان انظرت رمقبول(، حجرت 

كماباصطلاحه يقصد ؤإنحا توثيقا ليس هذا )مقبول( ت حج ابن وتول صل)؟أم(، التهذيب 
الشواهدفي مقبول فحديثه الحديث،(، فلين ؤإلأ يتاع، حنث )مقبول المقدمة؛ في عليه نص 

تقرئه.يقيل ولا والختتايعامتغ، 

فيحجة إمام أنه كالإحماع هو ومما كثيرأ، اختلافا يسار بن إسحاق بن محمد في احتالف )٤( 
طعأفيه طعن مجن ومنهم معللقا، وثقه من غمتهم الأحكام، في ذللث، دون وهو والمير، المغازي 
)فله(! ٤١)U/ الير في الذهبي تال به، يعتبر صالحا حديثه وجعل توسهل من ومنهم شديدأ، 
رتبةعن فيها حديثه فينحعل الأحكام، أحاديث، في وأما الير، في ميما ولا بحسبه، ارتفاع 
فيوتال حاله( في عندي الذي هذا متكرأ، يعد فإنه فيه، شذ فيما إلا الحسن، رتبة إر الصحة 
الحالصالح الحديث، حسن إسحاق ابن أن لي يظهر ث)ىلذي ( ٤٧٥الأعتدال)م/ مزان 

المسددالقول فى حجر ابن وقال شيثا(، حفظه فى فان نكارة، ففيه به انفرد ومجا صدوق، 
وأُا١لمجهولنا عن والرواية التدليس مه مب، ما وأكثر حديثه، تبلوا الأئمة )فإن ص)؛؛(؛ 

بنمحمد حديثإ تقسيم ؤيمكن الجمهور(، عند الغاري في حجة وهو فصدوق ه؛ نففي هو 
فإنالأحكام في ومارواْ أصبمحها، فهو ؛التحديث، مصرحا المير في؛ فمارواه أنساما؛ إسحاق 

؛فهو بالتحديث، فيه يصرح ومحالم تمرد، أو حالف إذا ينح2ل وتد حسن فحديثه بالتحديث، صرح 



—--هتاْابم

قيبدكرْ جابر بن عقل دئق ■صان ابن بأن ذلك على لابمرض و~ 
توثيقألأيفيد الثقات كتاب ني للرجل المجرد الدكر فإن ،، الثقات^ 

يعلملم من فيه يدخل حبان ابن عند الميل لأن الصحيح؛ على 
حجر!ابن نال عدل!، = ذلك على الحال فمجهول ، بجرح 
جهالةانتفت إذا الرحل أن من حبان ابن إليه ذهب الذي )وهذا 
عجيب،مذهب جرحه يتبمن أن إلى العدالة على كان عينه 

كتابفي حبان ابن للث، مهو وهذا حلاقه، على والجمهور 
حاتم،أبو عليهم ينص ممن حلئا يذكر فإنه ألفه؛ الذي الثقات 

مجهولون(رم.أنهم على وغرم 

على. المبي ^٥ فكيف، نكارة، المتن ففي ند، الصعق مع و— 
فقد^^^٤،، معارض هذا صلاته؟ ؤإتمام للهلكة ه نفتعريض 

حذرأوالصلاة؛ الائتمام هيئة وتغيير السلاح بحمل الله أمر 
الحيةالصلاة: في الأمويين بقتل المي. وأمر ودفاعا، 

تهذيبالأءتاوال)مذا'إ(، مزان (، ١٨١ص)للخاري الإمام حلف القرا،ة انظر؛ عيف. ض -
الترمذى)ا/مإا<،، jUشرح ص)ا'ها(، نوثق وهو ب تكلم من (، TA/V)•التهذيب 
(.٨١ص) uعرافي المدلض 

(.٢٧٢/0اكات))١( 

)ا/'\ا(القات انظر: )٢( 

نول،حميم ني لمنهجه مخالف فإنه له، الألباني تحسن وأما را/خ'آ-بم*أ(، الميزان لمان )٣( 
غيرتوثيقه أن العلوم )ومن (؛ ٦٧٧)ا/الصحيحة لة لالفي نال، حيث ماز، ابن توتيؤ( 
الحالين،أتت من ءندْ حبان ابن تريق نوى ند ر والنقاد(، الخلياء من المحققين عند معتمد 

الحقيقةفي ذلك ولكن صقيل، ويق ذلك من يوحد فإنه والحاكم، جان، وابن حزيمة، كابن 
وابنالذمي، يعتبر لم ولدا والضما،، الجهولين عن وروايتهم ذكر من امل لتزم؛ ألض 

رافعاوتصحيحهم والحاكم، مان، وابن حزيمة، ابن *-١ الحديث، إحراج وغيرهما حجر 
.٠٠١۶١والد عقيل، لجهالة 

(.٥٧ص)اليقين ؤإيات الثلث، رفع انغلر؛ )٤( 



(١) - t. غريقلإنقاذ الصلاة؛ قهلمر وجوب على الفقهاء واتفق ، والعقرب
النبييقره فكيف الجمع، في فرصا الصلاة كانت ولو ، ونحوم 
والقتل،للهلكة وغيره ه نفوتعريض نفله، إتمام لى عه 

عاليه؟!واجبة والحرامه 

عدمفي هي إنما الأثر دلالة فإن الأثر يون ليم التفرص على و~ 
ترحمالفهم وبهذا البدن، من الخارج الدم  s^J،jالملهارة نقض 
ذكره.أو الحدث أحرج من جميع 

إلاالوصوء ين لم من )باب ت البخاري فال لتراجمهمت البيان هذا و— 
الوصوءباب ) أبوداود: وقال والدبر(، القبل من المخرجين: من 
أنعلى اكال الخبر ذكر )باب حزيمة: ابن وقال الأم(، من 

ابنومال الوضوء(، يوجسا لا الحديث، مخرج غير من الدم حروج 
جوازباب ز : انمارءعلني وتال الوضوء(، نوانفى )باب ت حبان 

رباباييهقي،• وقال ، البدن( من المائل اك، خروج مع الصلاة 
الحديث،،أهل من الأثر أخرج من فقه هو فهذا الوضوء(، مايوجبا 
منهمأحد على أنفط فلم عصرنا، قبل المدامت^ فقهاء وهاكدا 
الدم.طهارة منه امتنبهل 

ثابتا،الأير بأن تنرلأ أمونها مختصرة فقهية تخريجالت، أيضا هاوه و— 
كالعفوالضرورة؛ منها؛ لأمور عنها؛ معفو المجامة هذه إن فيقال: 

صحيح،ض حونال؛ (، ٣٩٠والت-رمذىر (، ٩٢وأبرداود)؛ ؛jl ،)u(1UA-»_».امحرجه )١( 
ومحوصحٍح.مريرة أبي حدث عن وغيرمم، •ا-بمره؛آا( وابن راكالي)آ*آا(، 

(،٣٨٠)؛/ القاع كشاف >؛/ا\ّآ(، الدّوثي حاثب (، ٥١>آ/ ابن حاشا اظلر: )٢( 
x^r/r)^الكويب الوّرا (، ٢٥٤>ا/ الخف، صر الجمرس 

يأشوصوف مطعون، وهر عمر صلاة الحاويسا هدا بعد ذكر وتد الضرورة، على محمول، وهدا )٣( 
ّإذناه.



طارئةنجاسة ولأنها ؛ الخوف صلاة في كثرت ولو النجاسة عن 
؛النجامة كيسير عنها فيعفى يير زمنها ولأن ؛ ميتدأة وليت 

وأحيرأ،فرصهال؛،؛ في يخفف مالأ الافالة صلاة في يخفف ولأنه 
النجاسةغل وجوب لايرى غهنه الصحابي هدا أن يحتمل فإنه 
آعلم.وافه الثوبلْ،، عن 

للإجماع:خرقها يظن أو بها تستدل التي الأئار ومن -  ٤
ودم،فرث، بقه وعلى صلى )أنه ت ه مسعود ابن عن ماروي 

يتوصأ(لا"،.ولم نخرها، جزور من 
الأسدلأل:وجه

نحرها،الي المجزور من دم بهلنه وعلى صلى عودتههبع مابن أن 
•حا-سث،أن كما اللحم، مأكول الحيوان دم طهارة على يدل فهدا 

)ا/ا<ا<ا(.القس اف زسل المجاس أحكام اظر: ذلك، ياي الاتفاق نقل وقئ )١( 
بعدالصلاة اصتمر؛ي الذي المحايي صنع يتخرج وعله المصتفح، مل )يإلثه حجر• ابن تال ، ٢١

الخارى،بالممش: ؤيقصد (، ٣٤٨)ا/اياري فتح رماه( من ^٠^، الدماء منه مالت، ان 
نمصلاته( عليه تفد لم جيفه، أو تدر المملي يلهر على أم، إذا رباب • ترجمته لي، وذلك؛ 

لهو. الهم، ظهر ■ض، الجزيل ش إلقاء ب حدتثا ذكر 
المغنيالعورة( ككثف، زمنها، ير يعن فعني، ئرها، بعن يعفى )النجاسة ت قيامة ابن قال، )٣( 

.(٠٠/Y)

مايتعلقمنها والناغلة، الفريضة بين فرقا وثلاثين واحدأ ~ةقفث~ عثيمين ابن الشيح ذكر وقي. )٤( 
اومتع>إ/\'آا(.الشرح اننلر: النافله. في ؛التخفيف، 

وانظر:(، ١٥٤)Y/ الأوصل الثياب،( عن النجاّات، غز طانفة )وأثلت، \دتوو: ابن قال، )٥( 
منكلها الجاما■!، غل على اساء )وأجمع قال: عدالبر ابن لكن ابري)ا/ح؛م(، فتح 

(.٣٣١)ا/ الأ-تدكار الشاب( في ولا الأرض في منها بشيء بمر وألا والدن،، الثياب 
الصلاة(،يعد )فلم ولففله: ( ٣٩٥٤شيبة)أبي وابن، الممنف،)هه؛(، في عبدالرناق أحرجه )٦( 

أنكرسترين، ابن، دلكن، ثقات، ورجاله الجرار؛٠، يحهم، عن، سرتن، ا؛ز، طريتم، مت، غيرصا ودوام 
الضعفاء(، ٣٤٤))/شيبة أبي ابن ، معنفانفلر: يعجبه. ولم بعد لحلءيث ١ هدا عن، لث، وأمج

(.٣٦٩/٤لال،قيلي)



رالإنازل دم طهارة على يدل يالمهام رمي الذي الأنصاري 
يأمور؛الاستدلال هدا ونوقش 

لهروى و ثقة كان ؤإن الجزار فيحيى نغلر؛ نوته في الأثر هدا ن أ~ 
أمكوقد ،، انمءلاعر فيها عود مابن عن روايته أن إلا مسالمأ'آ،، 

قال:شيبة، أيي ابن كماروى الأثر، بهذا التحديث عن سيرين ابن 
عناممسل انه ّردن، ابن عن ، خبرنا١ هسسم )حددنا 

)أنكرأيضأ! سرين ابن وئال ،، يعجبه(ر ولم بعد الحديث هدا 
لهل٦/إعلاله على ممايدل هدا(أْ،، 

مسعود(ابن بعلم بصيرأ لكن )و الخص ءبراهمم أن ذلك مايويد م~ 
وأصحابه(عبدالله قول عن يخرج يكن )ولم قال كما 

الأثربهذا يستدل رأيته من وأول (، ٦٠٦)ا/الصحيحة اليالة و ص)؟ه(، المنة تمام انظرت )١( 
.~محفت~ الألباني الشح هو الدم ءلهارْ على 

شعيبو عواد، بشار الشيخازث وتعمه الشع(، في بالغلو رعي )صدوق حجرت ابن نال )٢( 
ذكرهسعد.-.وإنما وابن والناني، حاتم، وأبو زرعة، أبو وثقه ثقة، ربل ت فقالا الأرنووءل 

(.٨٠التهذيب')؛/ تقريب "تحرير لتثثهه( اكعفاء ش بعضهم 
لانقطاعه،صعيفا )إمتادْ إ عود مابن عن الجرار يرؤيه حديث عن أصد سليم حسين تال )٣، 

ابنزوائد إلى الظمآن لموارد تحقيقه في كما مسعرد( بن الثه عبد يسمع لم الجزار بن يحيى 
إلاالصحيح، رجال ثقات )رجاله ث شه الحدث عن الأرنؤوط تجب وىل (، ٣٩٢حبان)؛/

حانابن لصحح تحقيقه في كما مسعود( بن اض عبد وبين الجزار بن يحص بجن انقطاعا فته أن 
(.٤٥٦/١٣باJان)ابن بمربب 

(.٣٩٦/٤امرسقيالي)^Uء)٥( مصفاينأبيشة)ا/؛؛م(. )؛( 
حدثنافال؛ اييه عن أحمد، بن عيدافه مارواه وهو ؤإعلاله انقطاعه على مايدل على وقمتا وتد )٦( 

أنأمحه، عن الجزار، بن بمصي 3يان عن سرين(، ربن محمد عن أشعث، حدثنا قال؛ روح، 
الرحالرمعرفة العلل بموصأ. ولم فصلى ودمها فرثها من بطنه فأصاب حزورأ نحر عود مابن 

وهوعود مابن وبين بينه الواصعلة يحيى ذكر فقد ؛؛(، )V/ عيداض ابنه برواية أحمد للإمام 
له.ترحمة على له أقفا ولم حاله لايعرف ووالده والدم، 

(.١٤٦/٦)الكبرى الفتاوى )٨( (. ٥٢١)؛/الملأء أعلام ستر )٧( 



توصأ)إذا نال! أنه شيبة أبي ابن عنه روى ، تيمية ابن قال كما 
له،غدم أصابه ؤإن طهوره، ذللث، يقطع لم شاة ذبح ثم الرجل 

)إذ للإجماع؛ موافق وهذا ، عليه( ثيء فلا دم يميه لم ؤإن 
نجه...لحومها المأكولة الأنعام دماء أو عليه المتفق الأصل 

.٢٣١(ذيك قي آدم بمي كدئء 

مسمن الوصوء عدم في سياقه فان بثبوته التسليم فرض على و~ 
الذياللففل وهو ( ٤٥٩ءبدالرزاقرلمقل وهدا الأم، أو اللحم 
صلى)أنه ت خهبع عود مابن عن الألباني الشيخ به امتلءل 

أوردهولدا (، يتوضأ ولم نحرها، حزور من ودم فرث بهلنه وعلى 
المنيرابن وذكره والدم(، النيئ اللحم )مس باب• في عبدالرزاق 

فإذااحت«ادا، إذا معود بن اش وعبد عمر بقول يعدل لا لكن )إنه النخعي• عن الأعمش وذكر )١، 
لكنعود مابن أن محتا اللطيف ومن ألطف(، لكن لأنه ؛ إليه أعجب افه عبد تول لكن اختلفا 

سلك)لو ت هع عود مابن قال وتد يخالفه، يكاد ولا " الفاروق عمر خطى على يستر 
)لمت حرير ابن تال وشعبه( عمر وادي لكمثؤ لوشعبا واديا عمر وملك وش-ما واديا الماس 

يتركولكن عول، جمابن غير الفقه فى ومذاهبه فتياه حرروا معروفون اصحاب له احد يكن 
قوله(.إلى قوله من ؤيرمع مجداهيه، مجن شيء في يخالفه يكاد لا ولكن عمر، لقول وتوله مذهبه 
المونمنإعلام (، ٩١)A عبداف ابنه برواية أحمد للإهام الرحال ومعرفة العلل انظر: 

المغيرةعن ندامة، بن زائدة عن المقدام، بن مصعب طريق مجن ٢( ٠  ٩٢)ث-يية أبي ابن أخرجه )٢( 
الميلين،في معدود مقسم بن المغيرة أن إلا قوي، وسيم المخعي إبرامم عن مقسم، بن 

أبوداودذلك رد وقد الفضل، بن ومحمد أحمد الإمام قول هر وهدا المخعي، عن وخاصة 
المديتي:بن علي وقال حديثا(، ولمانين مئة إبراهيم من مغيرة سمع يدلس، لا )مغيرة فقال: 

حملمنه يه أعلم أحد يكن لم يسمع، لم وما منه مهع ما بإبراهيم، الماس أعلم لكن )ومغيرة 
غيرس النخعي عن روايته من أخرجا ومسلما البخاري أن ذللت، ؤيويد أصحابه(، وعن عنه 

ص)ب'آا(،داود لأبي الأجري صوالأت انظر- وتدتريد* مواصع عشرة ني بالسماع تصريح 
٤(.١ ١ )T/ الهدب تقرب تحرير (، ٣٩٧/ TA)الكمال تهدب ١(، ٤ )r/ واكاريح المعرفة 

شرحُشكلالآىر)ءا/1،ا(.)٣( 
ص)آه(.المنة تمام و )ا/!•!( الصحيحة اليالأ انظر: )٤( 



منها(.الطهارة وجوب قي احتك التي )الأشياء ني: الأومط في 
يسيرأكان الدم هذا أن وهو الفقهية: التخريجات بعمى أيضا هذ0 و~ 

)ولمنال: ؤإنما يغسله(، )ولم يفل لم الراوي أن عاليه ؤيدل 
والفرثالدم ذم ؤإنما يسيرا، كان الدم أن عر فيحمل يتوضأ( 
ؤيوكد، الوضوء ينقض لا ذللث، وأن والوم للحم ه لمتأكيدأ 

فيالصلاة فيها التي الأثار بعض بعدم ذكر شيبة أبي ابن أن هدا 
عودمابن عن فيه روي ما )وأما الهلحاوي: قال اليسيرلمآ،، الدم 
لهيكن لم ذللتا يكون أن يحتمل فقد الجزار؛ بن يحيى حدث من 
حلافذللت، في الدم قليل كان إذ الصلاة؛ به د يفما المقدار من 

العالم(لم.أهل من كثير عند كثيرْ 
انقضاءبعد إلا به يعلم لم أنه أو بالدم، يحلم لم إنه يقال: و أ— 

مماالصلاة( يعد )فلم ت شيبة أبي ابن لفغل عليه يدل كما الصلاة، 
الاحتمالاتأسوأ وعلى ، صلى أن بعد إلا علمه بعدم يشمر 

المجاساعن التجاوز )جهتع عود مابن مذهب إن يقال: وأصعقها 
المجامحال—غل طاتفة )وأمحقهلت، المنذر: ابن محال كما الثياب فى 

منفأصابه حزورآ نحر أنه عود مابن عن ورؤينا الثياب، عن 
فصلى(لْ،.ودمها قرشها 

هّ

ت

ص)ص.الشن يإنات الشك رفع اننلر: )١( 
بمءن العفو ءر تدل آتارأ ذكر ثم دم( جده أو تربه رثي بمالي الرجز )في علته؛ وبوب )٢( 

لعضهممدها يكون أن مايحتمل رهناك الصلاة، بعد إلا به يعلم لم إذا الدم عن والعفو الد.م، 
اكوب.»ي النجس عن بالعفو 

شرحث5اىالآناد0؛/ه'ا(.)٣( 
ص)آا•(.الشن ؤإنانه النالئ، رغ انظر: )٤( 
لعلها)ترشها( وقوله: مدالبر، ابن عن حلاته ض الإجماع نقل وسق (، ١٥٤)Y/ الأوسعل )٥( 

)ترنها(.من صحمت، 



-والعثيمين الألباني ثم الثوكاني بها! استدل التي الأثار مي هدْ —
مايمايلهاعلى للرد القواعد مايثبه عنها الجواب وفي ، همح~ 

،يوردو0 لم بأثر واحتم صحته، نتحفق ولم الإجماع ممايخالف 
•وهو ، ر يعدهم جاء من بعض به وامتدل 

وجرحهالفجر صلى تمس لما هه الخطاب بن عمر ن أ) 
د.ا(م

الالجرح كان )إن -؛محقي- تنمية ابن تول عنه الجواب في يكفي ؤ~ 
باتفاقهم؛يملي فإنه خهبع الخهلاب بن عمر أصاب ما مثل يرقأ 

كيرأكان مواء ينقص لا نل: أو الوصوء؛ ينقض إنه تل: سواء 
قللأ(ل"أو 

عندالباب هدا أصل هو هدا عمر )حديث عبدالبر: ابن ال ق~ 
الصلاةس له بد لا أنه رعافه، بتخ ولا دمه يرقآ لا فيمن العلماء 

الوقت(ل؛حروج قل ينقطع لا أنه أيقن إذا ونتها قي 
الدم:تلهارة على بها استدق التي العملية الأدلة وس ~  ٥

يحملكونه ْع لطع، لو الأدمي س البدن جزء هلهارة على الماس 
بهلهارةمحلهارته علل الذي مك الدم على كيلك والقياس دما، 
رر الأدمي وكيلك ميتته 

انماداتني الأJانى الشيخ آراء »_)AU؛(، واحكامها اكبماسات لبيان الجاّع انفد: )١( 
 ;(.٣٨٤)١

(.٢٣٤تذلكر)ا/ الأ-يضم. بمب: )٢( 
رغترما.( ٨٧)•والدادثيي (، ٥١)المرطآ ني u^، احرجه )٣( 
(.٢٣٤الأطكار)ا/)٥( (. ٢٢٣;٢١الخاوي)سموع )٤( 
(.٤٤٢-٤٤١/١الشرحالسع)انظر: )٦( 



يس؛ءءصص>س
بأمور!الامتدلأل هذا ونوتش 

الإجماع،لمخالفته الاعتبار؛ فامحي المورتين في القياس أن ب~ 
منه،أثوى دليل هع له اعتبار الإجماع أو النص ْع القياس فاعتبار 

المناقشةوهذ0 ، مومحعه غير في له وصع و فاسد، اعتبار وهو 
الأقوى.وهي الأصل هي 

فإذاينفصل لم مادام لأيوثر المفصل الجزء في الذي الدم إن م ث- 
وأماينفصل، مالم معدنه في تقر م نجس كأي نجس، فهو انفصل 

مبقونل. المختلف، على للمختلم، رد فهو ملثا الفي القياس 
الفارق؛مع قياس وهو مك، الدم طهارة في لالخلأفإ الإشارة 

أيفي مأكول غير والأدمحي أحوال، كل في مأكول اس، لأن 
}أحواله١ س حال أو جزء 
الخلاف،!مسي، 

الشوكانيأن ألة المهده في الخلاف محمسي، أن أعلم وافه فلهر ي~ 
الدملمسألة ذكره في تراه ولدا الإجماع، حجية في يخالفإ مح~ ه— 

ولااستدلال في لا بعيد، من ولا قريب من لا للإجماع ينرض لم 
بالإجماعاحتجاجه يعدم الشوكاني صرح وقد ، رد و نقاش في 

(.٤٦٧)"ا/للطوش الروصة مختمر شرح انظرت )١( 
ص)أه(.انظر:تجراولأ» )٢( 
الأوطار)ا/خْ(:نل م قال ص الجرارص)؛"؛(، السل (، ٣٢)؛/ اسن الدداري اطر: )٣( 

الاستدلالماوا أن ؤينلهر النووي(، نال كما السلمين بإجماع نجس الحيض دم أن رواملم 
ذالك تقرر )ؤإذا ص)؛م(: الجرار السل في نوله ذلك، ض بدل ومحما _'، ولبى بم 

ندانه نجامنه على يدل ناهض دليل وجود لعدم الدم ُلهارة الأصل أن به وعلت 
وأه'خنو ئل ألثبمم ئي ؤرن!قازولئث سبحانه: لقوله لا الحيض دم نجاسة على الدليل انتهض 
منه عنه صح بما ل نجس، أذى كل نلبى للنجاصة بلازم ليي ذللت، فإن ، [( ٢٢٢]العزة: 

=وجه على إزالته يكون أن يقيئ■ يما ذللا، في وتشديده ويحكه، وبحته، وبقرصه، يغسله، الأمر 



أوصحت،فقد الإجماع؛ فأما قوله!) أصرحها ومن كتبه، بعض في 
إمكانه(لفرض على نرعى، بدليل ليس أنه ٠>^>، من كثير في 

وردما المتصف على يخفى رلا I فوله أيضا مؤلفاته في ذكره مما و~ 
للحجيةمعها ينتهض يكاد لا التي الإيرادات من الأمة إجماع على 
لووقوعها إمكانه تسليم يعد 

عفليمة،زلة مهللقا بالإجماع الاحتجاج عدم أن في لاشك و- 
)ومنال؛زدويل نال بل البيع، أهل عند إلا ولايعرف 

كلمهاالدين أصول مدار لأن كله؛ دينه أبهلمل فقد الإجماع أنكر 
الملمين(إجماع إلى ومرجعها 

فيهيخالف رولم المثتدعق، أقوال من الإجماع حجية بعدم القول و~ 
الفلاملْ،غير 

تقلالنووي إن نم نجسأ(. الدم أنواع من التؤخ هذا فتكون نجس، أنه ذلك فأفاد أثر له يبقى لا  ~
النوويشرح )آ/بهه(، المجمؤع انظرت يالحيفس. يخصه لم لكنه الدم، نجاسة على الإجماع 

نلالأوطار)ا/ا"'ا؛(.)٢( (. ١٢٠٤دباسبومىالأدبص))١( 
ونيتهالإسلام، بفخر الحنفية عند المعروف الرئوي، الحسين بن محمد بن علي الحس أبو ^٣، 

وشرحالمجوحل، تصانيمه من نف، من فراسغ ستة على حمينة ئلعة وهي؛ بزلة، إلى 
طبقاتفي المضية الجواهر انظرت ، J،(،AT)سنة توفي الصغير، والجامع الكبير الجامع 
اكلأء)ح>/'آءا"(.أعلام ستر (، TUY)؟/الحنفية 

لكلمةشارحا البخاري الدين علاء فال (، ٢٦٥/٣)او>دوي أصوو ثرح الأسرار كشف )٤( 
الدينأصول مدار لأن دينه؛ أبطل فقد حجة، كونه أنكر أي• الإجماع، أنكر رمن البزدوي' 

ومقاديرالعبادات، وأوقات والركعات، الصلوات وأعداد بالقرآنh المعرفة إذ الإجماع؛ على 
إلىموديا الإجماع إنكار فكان نقلها، على لمين المبإجماع لتا حصلت، وغيرها الزكوات 
xy^/Tايايق)الرجع إبطالها(. 

شخوهر اثل، يموانفرد القا-ر، في تكلم المعتزلة، شخ البصري، الفبص سيار بن أبراهتم ره( 
الفلآميكن رلم ث الذمي فال الشر، ولا الظلم على يقدن لا اض إن يقول: وكان الجاحظ، 

=كان الاعتزال..,لكنه يفلهر روكان السبكيت تال جماعة(، كفره وتد والفهم، الملم نفعه ممن 



ص0ص
ثمالنظام برئه باح من )وأول الجووني)تمي؛(I قال ،، والإمامة(ل

علىذلك في تأثير للزيدية وهل ،، الروافص(أمن طواف تابعه 
ْملرم.الثوكاتي؟ 

إنبل مطلقا، بالإحماع يحتج لم من العلماء من طائفة كنر قد و— 
الإجماعشرمحل ومن ) ت الإجماع مراتب ني قال حزم)تا"هأ( ابن 

منأحد بين اختلاف بلا خالفه من يكفر أن الصحيح 
لكنه، الخلاف عدم إطلاقه في تيمية ابن تعقبه و ،، لمين(أالم

كمامخالفه يكفر المعلوم الإجماع أن ت )التحقيق في قال 
فيكان ولو حتى الكلام وهذا ،، بتركه(١٦النص مخالف يكفر 

وأنكرالمتواتر... الخبر أنكر وكل.لك الشرسة، في العلعن الإج«ّاع أنكر ؤإنا ندينا ز =
ضعنة مات التوحيد(، عالي التثليث نمر كتاب: وله اش لت زندقة ذلك وكل القياس.؟. 

(.٣٥٣)Y/المهاج شرح يي !لابهاج ا/ماأه(، ). يء ١^٢ مر \خم.■ وئرين 
(.٣٨٤)n/المٍيط البحر )١( 

سوابم.سمة الزيدية ومم سمهم( •وقال (: ٢٤١الزدوى)م أمول شزح كثف'الأمار ني )٣( 
انهالمقلي ص نمل المّساني أن إلا .(، الرسول، ءترْ من إلا الإ-بماع يصح لا الروافض: 

يحجيةيتولون الشيعة ان تقليدْ يمح لا النقل في  jJlaإلا،يجهله لا الأي )الشهور نال،: 
النيليةوأما الموضحين، في المعصوم ليحول، فالرافضّة البت،، أمل إجماع وحجة الأمة إجماع 

يزنرلونولكن بايلل، ذللث، باشتراءل١ ينهم والتآنل ولا؛اشتراطها الإمام في بالعصمة يقولون فلا 
الأملبغية شرح المالل إجابة في كما البيتم(، أمل وبإجماع غيرهم أدلة بمثل الأمة بإجماع 

فيالخلأف آن .ع ذس،، في الخلأف، ،، iLoلم )لعال٠ (: YAnالإج٠اع._)ءرات_، نقد في ^j، >ه( 
يكفر0لا حجة الإجماع كون في المخالف نمه والنaلام متعددة، كتب، في ملّكور مشهور ذلالث٠ 

العلوم،الإجماع ؛لغه إذا يكمر0 إنما الإجماع مخالم، كمر .لمن أيما والناس حزم، ابن 
ندعيالمتاحرين بين النزاع موارد من وكثير اكاس، من كثيرا تبلغ لم الإجماعات من وكثير 

ُإما؛الأحر، يبلغ لم انه ؤإما؛ بقملعي، ليس ظني انه إما؛ ، ذللخ، في الإجماع اح،ومما 
الإجماع(.شروط انتفاء لاصقاي، 

؛ئ،ياكان إن الإجماع حمح؛ أن.نكر )المختار الملوفي: وتال (، ٢٧٠)^\ا الفتاُتم،مجموع )٦( 



̂ ١٦١——ين 
علىاتفقوا العالماء فإن الظنيان أما القطعيان؛ من واحدة مسألة 

٢•كفرأر موجب غير الظني الإجماع حكم إنكار أن 
ومجموعهكلامه ظاهر في كان ؤإن " " الثوكاني فإن بعدت و~ 

مقيدأ،كلاما له أن إلا مهللقآ، الإجماع حجية ينكر نقله سق الدي 
فيقوله أصرحها ومن ، فقهل الصحابة بإجماع احتجاجه فيه يفلهر 

الميل!في وقوله ،، حلاف(أ بلا حجة الصحابة )إجماع الإرشاد! 
علىإجماعهم يصح أن إلا وأقوالهم الصحابة أفعال في حجة )لا 

والجماع تعمد من حج لأيبعلل المناسك في أنه مجع ، أمر( 
الصحابة،إجماع فيه والحجة بمدية، يلزمه ولا المحالل، لوقبل 

الحج.كتاب في لدللث، الإشارة وسيأز 

النكر،رمق عنب، الاجملع اشتهر ند لكن إذا ثب، او الإجماع لكن ظنا طلقا، فر ك =
لمالأدلة، ني ؤسمرنه الإجماع، اتواع سن يمرق، ءالما، لكن ؤإن إنكاره، تحريم واعتمد 

عرعنده الدليل يقوم أن لجواز الخص، رالصلوامتف الخمسة، الأرلكن مثل بإنكار إلا يكفر 
,(,١٣٧)٣١ الروضة مختمر نرح أنكره(. ما يجوب عدم 

حكممتكر تكفير في الخلان، )ماحي الهلوفي: ثال، (، ١٦٨٢)؛/ التحرير شرح التعير انظر؛ )١( 
مختصرشرح يكفر( لا ؛ال،؛ ظنب،، إنه نال■ فن طم،؟ أد ظنمح، الإجماع ان م الإجماع 

الروضة
فيتيمية ابن نال، أحم،.، الإمام واحد حبان، وابن الفلاهرى، لداود نست، القول، وهدا )٢( 

ماوأما الصحابة، ءايا< لكن ما هو الإجماع منه المعلوم )لكن (؛ ٣٤١/ ا )١ الفتاوى مجمؤع 
ينفبهل،الذك، )والإجماع ص)خآا(؛ الواسعلية ني وقال، غالبا(، به اللم نتعذر ذللثح؛ بعد 

البحروانفنر؛ الأمة(. وانتشرمحت، الاحتلأفط، كثر بعدهم إذ المالح؛ لفح العليه لكن هواما 
(.٤٣٨٨)المحيط 

منه،واغترن، نهل الزى المحيللء البحر في لما متاع ذللث، في وهو الفحرلح)ا/مااأ(، إرشاد )٣( 
منغيرهم إجماع )وهكنب١ البحر؛ في قال، حيث، الصحابة؛ بعد من إجماع في حالفه لكنه 

بعمريختهم اللازم إجماع قاله؛ حيث، الفلاهري لان١ود حلافا الأعمار ساتر في انملماء 
المحابةغير إجماع أن الشولكني يذكر ولم بحجة(، فليس بعدهم من إجماع فأما الصحابة، 

القول.هن.ا ينهر وما الصحابة عر اللازم الإجملع تحر في داود قول ذكر بل كإجماعهم، 
نٍلالأوطار)ه/خأم(ّ)٤( 



معبالإجماع منه استدلال حلاف( )بلا الإرشاد! في نوله وهل ~
لمالثوكاني أن أيضا العجيب ومن عجيب، وهذا به؟! لايحتج أنه 

الإجماعفي طعن كما الدم نجاسة على الإجماع في العلعن يستهني 
عناعرض ؤإنما الظاهرية بمخالفة العروض فى الزكاة وجوب على 

الإمامعند الإجماع " بعنوان! علمية رسالة على ونفت إني م ث~ 
في)المنالفون الإجماع! عن خاتمتها في قال مما الثركاني" 

عنالمسألة هذه في زلوا علماء ؤإما وصلال، بيع أهل إما ذلك 
حطأالثوكاني )أخطأ قال! نم النوكاني(، هؤلاء ومن نظر، سبق 
بعضفي للإجماع إيراده عن قال ثم الإجماع(، رده في بتنا 

الصحته يعتقد بما الخصم على الاحتجاج باب )من أنه! ائل الم
الإءرار(ل^.لا التقرير باب من يعني! غير، 

العلماءمن الكثير الأم طهارة في الئوكاني تبع من ما أ- 
منبإجماع الاحتجاج بعدم أصله في يوافقوه أن فإما المعاصرين؛ 

•الشوكاني قبل المستقر بالإجماع يسالموا أن ؤإما الصحابة، بعد 
الدماء؛جمح بنجاسة إطلاق فيه إجماع على فوقف، الألباني ما أ —

الإجماعيقرر فكان المنيمين وأما ،، أ إطلاقه في فطعن 

وهذاالتجارة، زكاة على الإجماع المنير ابن نقل )وتد (! ١٦٠)Y/ المضية الدراري في تال )١( 
وانفلرتالإصلأم(، فرق من ترتة رهم الفلا،درة، ذلك ر يخالف عن فأول صحح، ليس النقل 

ص)ي(.الشن bنات الشك ربع 
Xr^T-T^^UاJرادي لعارف الثوكاتي الإuم محي الإجماع )٢( 
أعلمفلا الدماء مائر )أما ; الحيض دم نجاسة ذكر أن بعد ٦( ٠ ٥ )ا/ الصحيحة في قال )٣( 

تالهكذا الدم. نجاسة على العلماء اتفاق من تميره في القرطيي ذكره ما إلا اللهم نجاستها، 
لجمن،•من نظر دب ناطك، ■ ال-م 



اماءهمامحادةاسلالآووً
-p: ١٦٣

دمبطهارة الفول ، الممتع الشرح في نوى ثم ، ومايكلمه 
يهيستدل لم بما دللثا على واستدل جلن المن يخرم مالم ئمي الا 

.،u_

الشذوذ:إلى الرأي هذا سبة حكم ؛ الثالثة المسألة 
القولبة تأن يظهر فالذي ، ودرامته الرأي هذا عرض بعد 

الصحيح،الإحماع لمخاشه صحيحة؛ الشذوذ إلى الكثير الدم بعلهارة 
عبرالمتتابعة الإجماعات به يخرم أن يصح مخالف، البحث، يعد يثبت، ولم 

قبلالقول هذا قرر من يعرف ولا المتوالية، والطثنارتج العصور 
يكنلم لو العلم، أهل أقوال عن حروحه بقوله حهلآ )وكفى الثوكاني، 

واممهاده(لأ،، فعن ينئ التنزيل وظاهر فكيف سواه، دلالة حهلئه على 
أعلم.

اوذا،بأمل من العالم أهل أنوال )نهذْ : والرّاتل)اا/'آا"اا( الفتاوى مجموع لي قال )١( 
الدم(.ينجاسة القول في صريحة وغيرمم المترعة 

)٢(

منالشذوذ إلى نستها وتصحيح بحثهأ المراد المسألة أن المبحث هذا بداية في ذكرت وتد )٣( 
مي:عدمه، 

الشهيد.و الملث، دم غير أصله في السائل الكثير الدم بعلهارة القول 
مناصبةولكنها الة الهلهدم ليت وهي (، ١٧٢ )a/ يره نففي العلبري جرير ابن عبارة هدْ )٤( 

للياق.



ا
حممهملكن يقسه فليتوم الإنصاف أراد )من 

تعنفه(.وجه له يلؤح فإنه 
همحأحزم ابن 

)_YA(والمر الأخلاق 

ا





ا
زدالإساد متصل حبرأ المأمون الثقة روى )إذا 
فيستدلالإجماع، يخالف، أن ) ث، الئال... تبأمور 

أنيجوز لا لأنه له؛ أصل لا أو وخ مت أنه على 
عاليالأمة وتجمم وم، منغير صحيحآ بكرن 

حلاقه(.

هالبغدايى الخف، 

(٣٥٤اكبوانمس)ا/

L



الآراءشاّدةاسلالآووً
٣ ١٦٧

الظ!ساطدك

الشذوذمخل وتحرير المسالة، صورة 

 Iوأسنمةكماء أوان، الجمع* وجمع إناء، جمع لغة
وهي،، ومعنى(روزنا والأوعٍة الوعاء • والأنية )والإناء ، وأساق 

الاستعماليخرج ولا ،، فيه-ارمايوصع تحوي التي الظروف من ظرف 
الالغوير٤/الاسعمال عن للأنية الفقهي 

تحريمعلى الإجماع الموفق الشيخ نقل )وفد حجرت ابن فال 
كلواستعمال شك، بلا الأواني من والقناديل الذهب، أواني استعمال 

بالأكليختص لا ا ل التحريم )وهذا ت القيم ابن فال ، به(ر بحشيء 
ولابها، يغتسل أن له يحل فلا الانتفاع، وجوم ساتر بمم بل والشرب، 

فيهيشك لا أمر وهذا منها، يكتحل ولا فيها، يدهن ولا بها، يتوصأ 
JU |."٠)

المشعالماظ يلي الملاع (، ^T-Yاكب ألفاظ تحرم (، ٢٢٧٤رآ/ انمحاح انغلر; )١( 
ص)-آ(•

)ا/\/أ(.المتر الماح )٣( 
ونحوما(.اس >رف رص )الأوب( وعرفا لة )الأنة (: ٥٠)ا/ اكاع كثاف في )٣( 
(.١١٧/١الفق٠ةالكويب)الوّوعت اتنلر: )٤( 
الثيخ)فال (: ٢٧٠))/ نوله مها ُواضع في الفتح في محه يقل ومر قداُة ابن الوفق اى: )٥( 

ابنوفال ، الومحو، في اكتمن اى: حلافا( الوجوب حميم في نعلم لا الغني: ني الموفق 
الكلام(.عن انمت، الإسلام نرذ س ليس الغي: في ابن )ونال (: ١٠٠حجر)يم 

فحابرى)'ا/يهأ(.)٦( 
اش.بإذن وسناني والفضان، الذهب وصحاف، آنية في والشرب الأكل عن النهي حديث ش )٧( 
)(.OA))/الرسين إعلام )٨( 



،فيه يستعمل فيما بالإياء الانتفاع بالاستعمال! والمقصود 
منوالغل الوصوء الاستعمال! ومن ، بحسبه شيء كل واستعمال 

}الإبريقل أو الهلست 

والبول، بالميل والأكتحال يالمجمرة، والتجمر بالملمة، الأكل و — 
ذلككل فمباسرة ،، والمهوةل الشاي بكوب والشرب ،، الإناءل في 

استعمالا.يمي له صغ فيما 
النووي!قال والمرأة، الرحل فيه نوي يالاستعمال تحريم و— 

ىلأسسالوالأسال، الاتخاذ بين الفرق الشيخ وذكر (، ٧٢)\ا المتع الشرح انظر: )١( 
نيهللمع أو الضرورة، حالة ني لاستعماله أو للزينة، إما يمط، يقتنيه أن والاتخاذ: ماذكر، 

ذللث،.أشيه وما والثراء، 
(.٣٤١)٦; ابن حاشية )٣( (. n٤٥٧/الارى ضح )٢( 
لأنهاوالفضة، الأم، بميل الامححال )رماح (: ٠٣٠ -ببت)>،/ لابن الكبرى الفتاوى ني جاء )٤( 

منهذا ولعل (، ٢٠الفتارى)م مجمؤع تادرك م ني ■كنه ذلك، ونقل لها(، ؤيباحان حاجة، 
حمانصفي القيم ابن نال وند ذهب،، من سنا اتخاذه ني >،، ٠٥٠٢٠حانسثإ واصاله ١^١١^، 
ذكرونل. (، ٢٨٤)؛/المعاد زاد أمراصها( من كثير من ؤيضر ؤيقويها، العين رثئجلو الوهج،: 

الشرعية؟؟٥١^، وجلاها( العين قوى بهً واكتحل ميل منه اتخذ )ؤإن محال: تم ذلائ، مفلح ابن 
التداوىني عمده نمل في ذللث، نقل للتداوى، رحمة ذللثج أن مفلح ابن صرح وتد )م٣٢(، 
الميلالهيابة: شرح في أصحابنا من الدين وجيه الشيخ )ونال وفيه: والمحرم بالمجس 

رحمة،الأعضاء لشرف، لا الماواواة لحصول ماح الخاواة سبيل على وقفة ذهيا للأكتحال 
عندمتش ذللث، ومثل (، ٤٦٤)آ/ الشأن( هاوا في الخيرة أهل من الثقامحتف تول عر فيه  ٠١٠^؛:

عينهلجلأء منهما كمرود استعماله؛ إر صّروره دعت، )فإن الرمالي: قال كما أيضا، الشافعية 
)ا/أ»ا(.المحتاج نهاة جاز( 

(.٢٩)؛ا/لم معلى النووي شرح )٥( 
والأبوابج،واكلين، والحقين، والمرير، والكرسي، القناJيل، أيمأ: بالاستعمال ألحقوا وقد )٦( 

حاشية(، ١٢)ا/الإقناع ئ؛اين)آ/ا؛م(، ابن حاثب انظر: والقلم، والدواة، والرفوف، 
)وأمافيها: باز ابن قال وقد ابن فتاوى مجموع (، ١٠٤)١;المربع الروض 
منت، ليلأنها ا جميعا والماء للرجال استعمالها يجوز فلا والقمة، الدهّبج من الأقلام 

فلرفوالقلم ءلروفc، الأواني لأن قلمت،: والفضة(. الذهب، باواني أشبه هي ؤإنما الحلية، 
لدم•



؛ه ١٦٩
غيروالامتعمال الأنية باب أن يعلم أن ينبغي ومما ،، )بلأحلأف(ر 

أوسعاللباس في )والرخصة ت تنمية ابن قال كما واللباس التحلي باب 
أنواعلبس اء للنيجوز أنه على لمون المأجمع ولذا ؛ الأنية( من 

/النووىأ قال كما والذهب الفضة ص الحلي 
المسألة:ئي الزاع محل وسين الشذوذ، محل تحرير هو وهذا 

ولاذهنا، ولا قفة، يكن لم ما إناء كل أن على العلماء اتفق —  ١
كتابئ،إناء ولا مغصوبا، ولا نحاسا، ولا رصاصا، ولا ^^١، 

الوضوءفإن دكي، ؤإن لحمه يوكز لا ما جلد ولا ميتة، جلل ولا 
بسببنميا كاف إن و ذلك،ل؛،، كلأ جائز والشرب والأكل منه 

صنعته

الأكلفي والفضة الذم، آنية استعمال تحريم على الإجماع ومل ~  ٢

(.لم)؛ا/٠٣مشمح )١( 
بابمن أصتق الأنية )وباب (: ٣٢٠الزاد)ئ/ و الشم ابن وئال (، ٣٥٣)ه/الخاوي سموع )٢( 

الذهبإلى بالمسة ثلاثة )الأبواب اوسع-ل،ىت عبدالرحمن الشيخ ونال والتحلي(، اللباس 
دونللأنثى فيباح اللباس؛ باب ؤيلته الأش، ولا للذكر فلاساح أصتقها؛ الأنتة فباب والقفة: 
الأحكامعمدة شرح غيره( في مالأيباح السلاح في فيجاح السلاح؛ باب وأوسعها الذكر، 

بالفضةالتحتم يجوز اللباس ففي نزاع، ماناله يعص وفي ، ~ءءه~ فال هكذا ص)؟هب(، 
حلافالمسألة وفي والملاح، اللباس في اليسير الذهب جراز تيمية ابن وامتغلهر للرحال، 

والملاح(.اللباس في الذهب سير في العلمام )وتتانع تيمية؛ ابن تال كما 
ففيهوالذهب الفضة نعال لبسها )وأما ت قال نم الحالي أنولع ذكر وتد ٤(، ٠ )ا*/ المجمؤع )٣( 

وجهان(.

ص)؟ممآ(تالإجماع لخراتب نقال0 في مستدركا تيمية ابن قال ص)مأمآ(، الإجماع مراتب )٤( 
وفيللشانمي. قولان فيها ونحوه لكلياتوت والفضة الذم، من أغلى تكون التي المنة )الأنية 
نولان(،مالك مذهب 

اننلرتوالعقيق. وذاته؛كالياتوت لجوهره الثمين لمنعته~ الثمين ؤيقابل المحرومحل، كالزجاج )٥( 
)ا/أهأ(.المجموع 



فيالثاقعي عن وحكي الأستاسالأتلأ،، من وغيرهما والشرب، 
القولا قرلأ ؛ن معاؤية عن وحكي بالكراهة القول القديم 
التحريمتخميص داود عن وحكي ، بالفضة الشرب بجواز 

بالأكلالتحريم المعاصرين بعض وخص ،، الأكول دون بالشرب 
بحثهالمراد هو الرأي وهذا الامتعمالأت، سائر دون والشرب 

•عدمه من ذود لليه ن

اكاوى)اأ/إهكمجموع الض)ا/آه(، المهياو)آ'>/\ِ'ا(، انظر: )١( 
)ا/ا<إأ(.المجموع انظر: )٢( 
لدعاةالتابمى فتهاء س كاص، القاصي والد المزني رئاب بن هلال بن إداس بن ثرة بن ساينة ، ٣١

صرابن م، وحدث لملم، المخالي له روى المي أصحاب س ممرا لقي المصرة، أهل 
سرأملام١(، الأمصار)ا/ا<؛ ا»مشامرءالانظر: ا(ى  ١٣)سة توفي مرل، وبلال 
(.٢٨٢٧التحمل جاح (، ١٥٣)م/الملأ، 

نيالادى)«ا/؛هل(، ١٧٣>ه/المخي انظر: ( ٤١
لموويالجموع اننلر: )٥( 
أوالمضة الأنية استعمال في وامحالفوا والفضة، م، الذ آنية اتخاذ حكم في العالماء واحتالف، )٦( 

ولمىوالمشركين، الكتاب، أهل وآنية لذاتها، المفية الأواني و الذمب،، أو بالفضة انمللية 
بحثها.يحل عر هذا 



١٧١

\لهك\ك\ني
المعاصرينمن الرأي بهذا القائلون 

العاصرين:من الرأي بهذا قال من أبرز 
ابنو ،، مابق)ت*أاأا(لمحيي و ، )ت؛ْمآا( رصا رميي محمد 
'.(١٤٢١١٣)تعشمين 

(،١١٨٢)تالمتراني المتأحرين من القول هدا إلى سينهما وند 
معتبرقائل على البحث بعد أثق ولم (، ١٢٥)ت•والثوكانى 

غيرفى والفضة الذهب آنية استعمال بجواز القول إلى محبئهما 
والشرب.الأكل 

لمنحاسال كل ِ يان الني. أراد )ولو تال: امآم-*اأمأ( >أآ/ المار سلة انفلر: )١( 
بكمرحمة أشياء عن ءومحكت توله؛ الباقي على نمدق الامحتعمال ببعض صرح إنما رص يه، 

كالفالأ-مى الامال أنواع الفقهاء من جمائ )وألحق (: ٤٩٠)T/ المة ث ني نال )٢( 
حدثوفي المحققون• بنءلك يسلم ولم والشرب. بالأكل والفضة الدمب أواني من والتكحل 

المحققون(.إله ذهب ما يؤكد ما لما•، بها فالموا بالفضة رعاليكم داود: وأبي أحمل، 
الأكلغير في رالأسال الاتخاذ أن )والصحيح: نال: ( ٧٥)ا/ الممتع الشرح انتي: )٣( 

بحرام(■لتس والشرب 
والشربالأكل غير تحريم يعدم القائل إليه ذهب ما )والحق قال: ( ٤٠)ا/الملام سل انفلر• )٤( 

فيهما(.

الأكلتحريم عر تدل الباب أحاديث أن شاك )ولا قال: ( ٩١)ا/ الأوطار نيل انفلر: )٥( 
U^(.قياس.ع والثمب الأكل على والقياس فلا، الأّتعمالأت،؛ اثر وأئ والشرب، 



)قصهسسمْ.؛ء ١٧٢

ائدلء\داك

المولصدا هذوذ وبه 

الراع.المعللب قي توثيقه وسيأتي الإجماع، مخالفة —  ١
'•القول هدا ثن.وذ على نص قد و ، شالوذْ على النص —  ٢

آنيةاستعمال تحريم ذكر بعدما بقوله ( ٦٠٦)؛-؛،القرطى العباس بو أ— 
حلافوهو ذلك. إباحة لف اليعص عن )وروي ت والفضة الدم، 

الباب(^ا في الكثيرة الصحيحة للأحاديث مهلرح شاد 
القرمحلبي)نال بقوله! للقرطي كلاما حجر)تأآْم( ابن نقل ند و~ 

تل ما ثم الحديث شرح في ذللئ، قبل للقرطي كلاما نقل ثم وغيره( 
قمرمن ت ومنهم مهللقا، ذلك نأباحت شدت طائفة )وأغرت 
الشرب؛على قصرْ من وئهم: والشرب، الأكل على التحريم 

الأكل(لم.في الزادة على يقف لم لأنه 

فقنهالمزين، بابن و؛تمف المالكي، القريي الأنصاري إ؛رامم بن عمر بن أحمد العاس ابر )١( 
(^٦٧١)منة المنور التمسر صاحب القرطبي شخ وهو مصر، في ^ji قرطبة ولد محدث، 

نفحانظر: )؛أا"(م نة توفي كب، أجل من وهو لم، مثرح في المفهم تصانيفه: من 
(.٢٤٠)ا/م، Juاللياجالالد_،)آ/هاا"(، 

مناد حجر ابن كلام همن اد الغرلجي كلام همن أنه يحتمل وعدا >/U(، )٠ ّ كح )٣( 
وتفصلالقرطي، من حجر ابن احاوه  UJljJLالحكم ان صدي الأترب والاحتمال ا، صرم

١^٢.واه حجر، ابن شرح من القول عل.ا 



ظ ١٧٣

محددث\ّ
مسائل:ثلاث وفيه والمناهشة، املآدآة 

فيوالفضة الذهب أنية اسضمال بتحريم القائلين أدلة الأولى: المسألة 
والسرب:الأكل غير 

منها؛بأدلة القول هدا أصحاب اسندل 

الحريرلبى عن . اف رسول ®نهى ت نال هه حذيفة حديث ~  ١
ولتاالدنيا، في لهم ®هو وقال؛ والفضة؛١، الذهب وآنية والديباج، 

عنه عازب بن الهراء حدبث في وماجاء الآحرة«لا،، في 

منكلأهما )ا/\،«آ( اسى ني حزم ابن تمْ وروا، (، ٢٣٢٦٩)أحمد اللخظ بهذا دوام )١( 
•وآنةنوله: هو ب والنامي حذيفة؛٠، عن ليلى ابي ابن عن الحكم عن شعة ص وكح ؤلريق 

درر،الذين شعة اصحاب عامة لكح ب خالف وند بالشرب، ذللي تقنيي دون والفضة■ الذم، 
وحفصجعفر)صدر(، بن محمد ومنهم: والفضة•، الذم، آنية ني رالشرب عن: النهي بلفنل 

بنوعفان عدي، ابي وابن وأبوداودالعليالي، أمد، ين ويهز معاذ، بن ومعاذ عمر، بن 
الشرب،يلففل ثعبة عن يروونه تعة فهولأم العقدي، أبوعاعر و حرير، بن وهب و مسالم، 

اللقط)هذا روايته: عن حجر ابن نال وند حرب، بن سليمان إلا وكيعأ وانق من أحد ولم 
يرويسليمان )كان (: ٣٧)ه/داري-خه في الخطيب فال كما ذلك بب ولل مختصر(، 

)إذاالميارك: ين عبداف قال فقد ماكان وأنا روايته(، في ألفاظه فتتغير المعتى على الحدين، 
فيالناس أثبت من كان لأنه بينهم(؛ فيما حكم غندر فكتاب شعبة حديث في الناس اختلف 
أنوكحء مارواه صعق، على وممايدل ٤(،  ٠٢ص) ثقاته في العجلي تال كما شعبة، حديث، 

ولمبالشرب النهي بتقييد ٢( ٠  ٦٧)لم جمفي عكيم بن عبداض هثع حديقة عن رواه المحديثج 
بنؤيزيد والحكم مجاهد ومحه ليلى، أبي ابن كدللث، حديقة عن ورواه ذلك، في عليه يختلف 

كماالشرب، ذكر في يختلفوا لم كلهم رجلا عشر تعة الثلاثة هؤلاء عن رواه تم نياد، أبي 
(،٢٣٣٥٧واحمد)(، ٢٤١٣٧^^)وابنأبي الم)ي1،آ(، ومنيالخاري)1مآ؛ه(، 

وابن(، ٥٣٠واسني)ا والمرُذي)سأ(، (، ٣٧٢٣داود)وأبي ي0م؛(، والطيال
يرذا=عن يغني ومما الشرب، بقيد فالمحفوظ وغيرهم، حبان)؟ممه( وابن (، ٣٤ماحه)؛ا 



الفضة((آنية ص ررونهانا وفيه .ؤ افه رسول 

والقفةالذهب آنية عن عاما نهيا الخبرين في أن الأستاولأل! وحه 
عنالنهي فيها التي الأتمار على وشرعا حكما زائدان فهما حملة، 

يحللا الحكم في والزيادة فمهل، والشرب الأكل أو فمهل الشرب 
حلافهارى

الاستدلال:هدا يناقش أن ييمكن 

بالشربالنهي تخصيص فيه الحديثين في الأصح اللمفل ن أ— 
فيوهذا الحديثين، كلأ في عاليه المتفق اللفثل وهو والأكل، 
اتحادعند الروايايت، بين الترجيح وسلوك ،؛ الحدJثيةل المنعة 

وندالصحة، درحات، أيلي هو وهذا وسلم، البخاري ني ءاوا< متفق بالترب التئيد أن لبيان ا =
كيلك،والقمة الذهب صحاف قي الأكل عن الهي الصحيحين؛ في حذيفة حديث في حاء 
أعالم.واض 

كابالفمة الغرب عن اكهي ب عاليه المممق والكظ (، ١٢٣٩)البخاري أحرجه اس هذا )١( 
(.٢٠٦٦)وسلم (، ٦٢٣٥)البخاري أخرجه 

معنىعن نانممة اللفظة هذ0 )فكانت ت )الشرب( لفثل عن قال وقد )ا/ه.أ(، المحلى انظرت )٢( 
عمومفي لعظاتم ومبيحه عفلما، نقصانا الفضة آنية عن الهي إجمال فيه الذي الأخر الحديث 

المعنى،مجن ناقصة فهي والحمل الصوت في زائدة كانت، ؤإن اللفظة فهلمْ الحدين،...، ذلك، 
يجبلا الذي فهو والمعاني، الحكم في زائد فهو اللففل ناقص كان ؤإن الأحر والحاJiيح، 

(.٩٢)٨ الأحكام إحكام يه( الأخذ 
أصولفي الإحكام في قال معللقا، الأعم للمعنى الحكم أن ت الثقة نيادة في حزم ابن مجذهب )٣( 

فيهاشاركه أو بها، انفرد فسواء غيره روى ما على نيادْ العدل روى )ؤإذا (ت ٩٠)T/ الأحكام 
العدل)وانفراد ابم(ت وقال)آ/ فرض(، الزيادة متالك فالأخذ فوته، أو دونه أو مثله عيره، 

فالحكمالمعنى، من ناقصة الزائدة اللفظة كانت فان فرق، ولا كله كائفرادْ باللفظة 
الحقيقةعلى حينئذ الزيادة وهو العموم هو المعنى زيادْ لأن الزيادة؛ للفظة لا الزائد للمعنى 

تحرير،إلى يحتاج وهذا نالت،! الحادث(، والأمر الوارد، والشرع الزائد، الحكم وهو 
رغأو المرمل، وصل أو الرواة، أحد من اللفظية الزيادة هو الثقة نيادة ءبحثv في فالمشهور 
لصلاح=ا اين كتاب على الكث، في حجر ابن عنه محال مجعللقا الثقة نيادة قبول إن ثم الموقوف، 





وجمحمنهما الإناء في والبول منهما بمجمرة والتجمر أحدهما من 
والمرأةالرحل التحريم فى نوي تعمال..ؤيالاسوجوم 

بلأحلأف(لا،.

والفضةالذهب آتية استعمال تحريم في صريحة الإحماعات هذه و— 
تحريمفي العامة الإحماعات ومن والشرب، الأكل غير في 

والشرب!الأكل على التنصيص دون الامتعمال 

استعماليجيزون لا كلهم )والعلماء )ت"اا"إ(: عبدالبر ابن فال -  ١
القفة(من ذللت، يجيزون لا كما الذهب من الأواني 

استعمالأن في أصحابنا بين حلاف رولأ (! ٦٢)ت•قيامة ابن وقال ~  ٢
وماللث،،حنيفة، أبي مذهب وهو حرام، والفضة الذم، آنية 

حلافا(فيه أعلم ولا والشافعي، 
علىاتفقوا فإنهم والفضة النم، آنية )... ! ( _TUتيمية ابن وقال - ٣ 

والأنتى(ل".الذكر الزوجين! عر حرام ذللث، استعمال أن 
الذهبآنية استعمال عن )ت(س( المبيع صاحي، مفلح ابن وقال ~  ٤

تحريمه(على اتفق مما )هذا والفضة! 

(.٢٠٠)١; السبمرع وانظر: )أا/بمآ(، لم مض الورى شرح )١( 
\0(.00)\إاسي )٣( )أا/ْ'ا(. المميد )٢( 
(.)ا؟/٤٨الخاوي برع )٤( 
المريعصاحب الأعلى وجيم الدين(، أبرمان •فلع ابن سحعد بن اش عبد بن محمد بن إبرامم )٠( 

المعتنيتيمية ابن تلميذ م وهذا الدين(، )شمس مفرج بن محمد بن مفلح بن )ت'مآآ*ي(محمد 
ؤيلقبالمفغ على شرح وله ( ٨٠٣٠٠)^محمد بن إبراهيم اسمه ابن الدين ولشمس بامحياراته، 

شرحولكليهما واللم،، والثاني الأول الاسم قي المبيع صاحب •ع فاجتمع الدين(، )برهان 
(.٥٨٠)١; احمد ١^٢ لذهب القمل اJاJحل انظر: اJقع. عر 

(.٤٦)ا/المقغ شرح في المبيع )٦( 



استعمال)فيحرم( ت والفضة الذهب آنية عن ( ٩٧٧)؛-^الشربيني وقال ~ ٥
ر(١ يالإجماع والخش والمرأة الرجل على 

وقفةذهب من الإناء( المحرم ))نمن )ت الرملي وقال ~ ٦ 
فيحرموغيرها للمرأة الميل ومنه وغيره... للذكر بالإحماع 
ءلها(ثسم

أن)والحاصل والقفة؛ الذهب إناء عن ( ١٢٣)ت•الدسوقي ونال ~ ٧ 
الصاويونةاله ،، داتفاق(ل فحرام الاستعمال بقصد كان إن انتناءْ 

أيقال؛/)تا،آا( 

الاستدلال؛هدا ونوئش 

والشافعيوداود معاؤية مخالفة مع لأينم المحكي الإجماع بأن 
الإجماعحجية في ما المصف على يخفى لا أنه على أصحابه، وبعض 

باْا.لا.غنمي اش والإشكالأت لزاع اس 
ويجابعنذسث

صحتهابعدم الاستعمال مجوز يقر مما وداود مجعاؤية مخالفة ن أ ~
تببما كذلك لأيلم وهو بها، يعترض فكيف النمس؛ لمخالفتها 
فانذلك ومع التحريم، على عنده هذا بل الكراهة، من للشافعي 

)١(

للإجماعنقاله لكن الاستعمال، او الاتخاذ أراد أته النص هذا يحتمل (، ٨٩)م المح؛تاج نهاية )٢( 
حلاف.نيه الاتخاذ لأن الاستعمال؛ مراده أن عال يدل رالميل( للمثال وذكره 

(.٦٤حاشةالد.رفىعرالثرحالكير)ا/)٣( 
بعدريالا الدسوتي، نقاله الذي اكس نقل (، ٦١)ا/ المغم الشرح على الماوي حاشية )٤( 

المدونة(.عل انمن أبو ذكره ما هحمل )عذا ذلك،; 
(.٩١نٍلالأوطار)ا/انثلر:)0( 



,،..ءء^ءص؛محس
والشافعيلمعاؤية مانسب مناقشة ؤيمكن يخرم، لم قاتم الإجماع 

بأمور؛وداود 

أبيابن عند ندأ مفوجدته ،؛ ئرةل بن معاؤية للتابعي ماب ما أ~ 
سألتقال(؛ أنه الحجاج بن شعبة عن الهليالي داود أبي عن شيبة 

غضةمن بقدح فأوتي فيه المثانثة آتي قلت! قرة، بن معاؤية 
شيبة؛أبي ابن عاليه ترجم وقد ، بأس(ل )لا ثال،؛ فيه؟ أشرب 

آثارأوأورد ب(، رحص من النمئض، الإناء من الشرب )في 
والمقصودبفضة، النخنب، أو الئفصض الإناء في الشرب في كلها 

بخارمهذا وليس ، بالقصة المرصع أو المموه أتما' بالمفممى، 
قال،،، مجأحفوءلل بغضة المضي( الإناء في الخلاف، لأن للإجماع، 

المنضض،الإناء فى الشرب فى العلماء )واحتلم( عبدالبر؛ ابن 

إليهحجر ابن نسجة من يمهم كما ، مطالقأ والفضة بانية الشرب جواز بعضهم إليه نسب )١( 
ضاض صل انه ذم ومضهم (، ٩٠)\ا الأوطار نل ني والثرلكتي ( ٩٤ا/ )• القح في 

الترمحصض قوله حش وبعضهم (، Y'\U)1/القدير مض ني الماوى ذم كط اكزيه، 
)آ/مأبل(.اسي ني كما قمة، ندح س بالشرب 

عوامةمحمد ط-عة رم الحوت، كمال بتحقيق الرشد طبعة في محي محكيا رالفئانئة( )٢( 
بنأصامة بتحقيق الفاروق طبعة وفي فضة•••(، من بمدح فأوتى رالصيارف( رآني (؛ ٢٤٦٢٨)

معنىلي يسن ولم فضة•••(، من بقدح نأوتي ب )المجارية( )آتي (: ٢٤٦١٢)إبرامم 
والتصسب؛)والمسن، بالتضبسج،، الأواني يميحون من إلى نسبة ذلك يكون أن إلا )الضبانية( 

ترحمةيرححها اللفغلة وهد0 ( ٥٤٠)ا/ العرب لسان بعض( في بعضه لحول و الشيء، تنجلية 
)الصيارف(وأما فيه(، رحص ومن المفضض، الإناء من الشرب الأثرت)في لهذا سة أبي ابن 

الدم،بيع والصرف: التماد، أي: والصيرفي، الصيرف و لكراف جمع فهما الصيارفة(؛ )و 
(.١٩٠)٩; العرب لسان انفلر: بالفضة. 

صحح.وضده ( ٢٤١٥٠)شيبة أبي ابن مصنف انظر: )٣( 
XoA/^S)القاري عمدة )ب/خ،أ(، العرب يان انظر: )٤( 
الإناءفي بالشرب رخص لمن آثارا فيه ذكر فقد ١(  ٠٤شيبة)ه/ أبي ابن مصنف انغلر: )٠( 

كرهه.لمن آثارا ثم المفضض، 



*١٧١^——
شربمحي والذهب الفضة إياء استعمال تحريم على إجماعهم بعد 
غيرْ(لأو 

لمالهي بان له فيعتذر الفضة، إناء مراده بأن التسليم فرض على و- 
الأكلتحريم على تدل الباب أحاديث أن شاك )ولا 

الإجماع؛على لايعكر المريح للنص ومخالفته ،، والثرب(ر 
جوازيرى من إن ثم الصحابة، من سمه من معرفة وعدم لثذوذْ 

له.ملفا يعن. فلا القول بهذا يقول لا المتاحرين من الاستعمال 

محمولالهي بأن القول من القديم في الشافعي عن مانقل أما و~ 
ْننيين الخراط أكثر أنكره فهدا التحريم؛ على وليس النزيه على 

فرضوعلى ، القديم فوله صعق على اتفقوا محي و ، الشافعية 

الممهد)١( 
ائذلر:ثحانرى)«ا/؛ا<(.)٢( 

ض\س\ني قال (، ١٧٤اوض)بم/فحابرى)«ا/أا<(، (، T٤٩/١المجموع)آنظر: )٤( 
لأتهتحريم؛ لا نزيه كرامة 'يمْ القديم؛ ثي )نال (؛ ٨١الثاض)ا/ الإمام مذم، ني اليان 

يوجبلا وهذا الفقراء، ؤاغانلة والخيلاء سرن، المن ذلاك< من يلحق لما ذلك، عن نهى إنما 
الهذب،)ا/ا''ا(.وانفلر؛ اكحريم'(. 

وذلكالشانمة؛ المدرصة من الرانيين مقابل في والخراسانيون )ا/هإمآ(، المجمؤع انظر؛ )٥( 
مذمبتناول في ءلريقتي لكل وكان والمراق، حراان في عيه نشروا تلامذة له الناسي أن 

اطلق.ؤإذا النووكا، بعدء ومن الرافم،، ءء-د م، الطريقتان تلاثت، أن إلى واصيله، الشافعي 
أطلقإذا واما المراق، أمحل من الشافعية به فالمراد الخراسانيين، مقابلة فى )المرافيون( لمقل 

أبياصحاب هنا بالمراتيين فالمراد وغيرهم، أواحمد الشالمى أو ءالأئ، مذهب، مقابلة في 
نهايةمقدمة (، ١٢٤ص) الفقهية الداهب، دراسة إلى المرحل ( ٦٩)ا/الجمؤع انفلر؛ حنيفة. 

ص>أ"اا(.\وطب 
القديموعن للدميري: الخهاج شرح )في (: ٧٤اوهية)ا/ المرر على حاتجه في الشرييني قال )٦( 

)ومنالجموع)ا/ا؛ا(ت في الروي وتال صعقه(، عالي اتفقوا لكنهم تننيه، يكرءكراهة 
إحكامفي ينئي، ابن ونال والدليل(، المغل في بضعفه معترف فهو اسيم اثست، 

عاليه؛الار(.الوعيد لورود به اعتداد )ولا (: ١r٩٧/٢الأحكام)



——►هم
الصحيحوهو ، التحريم هو الجديد في محوله فإن يه التسليم 

•النووي نال كما الإجماع، عالي القديم يعكر فلا المعتبر، 
قاليإذا المجتهد أن الأصولين من وغيرهم أصحاينا عند روالصحح 

يذكرؤإنما قالوا إليه، ولاينب له قولا لأيبمي عنه رجع ثم قولأ 
أنهلا عليه، كان ما وباسم مجازآ، الشافعي إلى ؤينسب القديم 

تحريمعلى منحقد الإجماع أن ذكرناه مما فحصل الأن، له قول 
(الفضة ؤإناء الذهب، إناء استعمال 

الشربهو المحرم بأن القول من ، الذلاهريل لداود ماسس_إ أما و~ 

مهاأحد توضأ غان مهما... الوضوء أمْ فإني والقفة الذهب )...آنة )\/ص: الأم ني قال )١( 
الطعامولا رب ث الذي الماء أن أزعم ولم الوضوء يعيد أمره ولم له ذلالثs كرهت شرب أو 

الثافعيأصحاب فهم وقد معصية(، فيها الشرب من الفعل وكان علته محرم فيها أكل الذي 
فيالشافعي به صرح الذي وهذا وغيره، ( ٢٩المهذب)ا/انثلر: التحريم، )اكرْ(= قوله: من 

الدينلف الكلام في، كثثر التحريم به مرادا الكراهة لمقل ؤإحللاق )معصية(، قوله! النقل آحر 
الواكين،كعئوثا المحرمات يعص ذكر أن بعد اض قال كما وأسلوبه، القرأن فيهم أنر 

ميهد سثتأ دإف،'ثاث جر وغيرها; ١^١(، وقربان حق، بغير والقتل والتيدير، 
اصتعملتاالذي معناها في الكراهة يستعملون كانوا )الملمؤ القيم; ابن قال ، [( ٣٨]الإسراء; 

بمحرم،ليس بما الكراهة تخميص على اصعللحوا المتآحرون ولكن ورسوله، اض كلام ش فيه 
(.٣٤/ )ا الموقعّن اعلأم فعله(. من أرجح وتركه 

(.)أ)/٠٣لم معر الروي شرح )٢( 
الشربيحرم إنما قال; أنه داود عن أصحابما )وحكي (; ٢٤٣)ا/الجموع في الووي قال )٣( 

الغزاليأيوحاث الشافعية من داود صن القول هاوا نقل وممن وغيرهما(، والطهارة الأكل دون 
الجيانفي والممراني (، ١٠١الملماء)ا/ حالية ش القنال وأبوبكر (، ٢٤٠)\ا الوّط في 
بأصولهيستقل أن قيل شافعيا كان فإنه داود عن الشافعية نقل في ولاعجمه وغيرهم، ( ٨٠)\إ 

قالبل عليه، والثناء فضائله في كتابين وصنم، الشافعية، طبقات في ^كور وهو القلاهرية، 
الإمامالشافعي مناف، في صنف بلغني من )زاول .(: riYالشافعية)\/طبقات في المدكي 

بكيللالكبرى الشافعية طبقات انثلر; و النلا٠ر(. أهل إمام الأصفهاني علي بن داود 
A) شهثةلاضي لابن الشافعية طبقات ص)أبا(، كثير لابن الشافعيين طبقات (، ٢٨٤
/\(.(UU



٠ ١٨١

للصلمخاص ذاحش(لا،؛ )غلهل النووي: قال كما غهذا فقط؛ 
الأكلتحريم على تدل الباب أحاديث أن ثك )ولا المريح، 
الإجماع؛عالي لايعكر الصريح للنص ومخالفته ، والشرب( 

داودقبل من )ؤإجماع الصحابة، من سبقه من معرفة وعدم لشذوذْ 
الالمتأحرين من الاستعمال جواز يرى من إن ثم ، عليه( حجة 
يردلم النص أن فرض وعلى له، سلفا يعد فلا القول بهذا يقول 

يجرجرإنما الفضة آتية في يثرب اأالدى كقوله الشرب في إلا 
سلمةأم حديث، في الأكل يذكر لم حيث ،، حهنمءل نار يطنه في 

فجوابه:ذكره، مبق وقد هئع الراء حديث وكذللث، هذا، 

،،الصحيحيزأفي حذيفة حديث، مجن ستا الأكل عن النهي ن أ~ 
أبيبن علي حديث ومن ماللث،لا"،، بن أنس حديث ومن 

صبها يعبر التي الألفاظ من ومي داياطل، للفاط مرادف والغلعل المجمؤيع)ا/هأمآ(، )١( 
;وانفلر التمهيد، يي صق كما الوصرح، أر يالمحس الغلعل وصف، إذا فكيف، الشاذ ارأي 
(.٩٤)؛/ الفف اصرل يي الشاذة الأراء 

(.٩١الأوطار)؛/نل )٢( 
)ا/هإآ(. ٤٣١١)٣( 
•انت ملم عند روايأ ولي سالمة، أم حدث من ( ٢٠٦٥)وملم (، ٠٦٣٤)البخاري أحرجه )٤( 

كالئبتفرد وصلالها إلى مالم ١^٢ أشار وئد والأم،...« الفضة ي لي يرم، أو يأكل الأي 
غير»ي محفوظ غير والأم، الأكل )وذكر الكبرى)ا/أائ(: ني المهغي قال ولأا هر؛ مبن 

هرمبن ض طر.ز غير من ّلمة أم حدث فئ، الامغ ذكر جاء وتد هر(، مض؛ن، ا.واتة 
الأكلذكر ررسا وند الأكل، دون الأم، ذكر مدا )وني اليهفي: قال (، ٢٠٦٥)سالم مجد 
•ه( ماللث، بن، وأس طالب، أيب، ين، خم، حديثا هم، ادان،ثم >، حدبمة حدمثذ هم، 

فيتأكلوا ولا والقمة، الأمب، آنية ني، تثربوا ولا الأيباج، ولا الءرير تلمسوا الأ ولففله؛ )٥( 
(.Y«nUوسالم)(، ٥٤٢٦)المنادي أخرجه الأخر؛• في ولنا الأتيا في لهم فإنها صحافها، 

طهمانابن أخرجه والقمة٠ الأم، إناء في والشرمط الأكل صن افه.، رسول رنهمح، ولقتله؛ )٦( 
(،٢٤٧)الأوسط ني التوي وابن (، ٦٥٩٨)الكرى في، والماني (، ٥٥مشيخه)في 

إبراممطربث، من، كلهم 0،  ٠٦)اعرى هم، والتهقمح، ،، ٨٠ ١٩١الأوسهل العجم هم، ُالْلراهم، 
=؛ه، ماللث، بن أنس عن ميريت،، ؛>، انم، ءر، ١^،*^،، الحجاج الحجاج؛>، ءت، طهمان، ؛>، 



١٨٢ي 

طادُ''ه.

سبيهالشرب على اكصيص فإن الأكل، سوت عدم فرض على و" 
بلرف، الفي وأبلغ مدة أطول( لأنه أولى؛ لأكل فا الأكل، على 

اشفال كما معناْ؛ في لأنها الامتعمالأت؛ حم؛ع على نسيه فيه 
الاستيلاءأنواع وجمح [(، ١٣٠بمران؛ ]آل آلنيوأه ئأءكاوا ^لأ ت تعالى 

لكونهالزا؛ ز بالأكل نبه ؤإنما بالإجماع، الأكل معض في 
الغالبر٢،لكونه الأنية في بالشرب نبه كما الغالب، 

الإجماعفي داود بقول يعتد من قول )على كله السابق الجواب و~ 
بالقياسلإحلاله به؛ لايعتد يقولون؛ فالمحققون ؤإلأ والخلاف 

النوويكلام هدا ، به( يعتد الذي المجتهد روط ث أحد وهو 
ماقالهداود حلاف في الأهوال أعدل ومن حلاف، فيها والمسألة 

بها،انفرد مسألة كل أن ريب )لا تيمية؛ ابن لشيخه موافقا الذهبي 

النبوةدلأتل ؛ي تال رقد بشيء، الحديث هدا اليهقي يتعقب ولم صحح، إساد0 و —
درنمها يمح ما عر الأخار من الاهتصار رالفرؤع الأصول في الممتفة كتي ني )رعايتي 

يمح(.لا وما منها يمح ما ين التميز أو يمح، لا عا 
فيها،يوكل دان فيها، يشرب ان والفضة الذم، آنية عن 'نهى .•' الد رسول إل ■ ولقتله )١( 

)٧٩(،ت في الدارقيي رواه الذهب، وحاتم الحرير ناب دمن والميم؛، المم من دنهير 
)روا،الض)ل/يألأ(: الدر في اسن ابن فال (، ١٠٠)اص في اليهقي >فه ومن 

جيد(.يإمحناد الدارفطتي، 
)ا/آ1آ(.الجموع اننلر: )٢( 
لسانفي حجر ابن مانقله داود ني القول هذا نحو و (، ٢٩)؛ا/لم معلى النووي شرح )٣( 

عنروى ت قال فإنه ترجمته في فأجاد حاتم أبي ابن ذكرْ )وى. بقوله ٢(  ٤٢)؟/ الميزان 
ونفىذلك،، ترك تم - تعار —؛؛،؛؛ للشافعي وتفقه المحدثين، من وجماعه الحنءللي إصحاق 
الملمأهل أكم مجر، 'ميمه وابدع الملم،، عن ئه شذ كبا ذلك، عر الفقه ر وألف القاص 
منوأبعدها الأراء أصعق، رأيه أن إلا واعتماده ونقله روايته ر صدوق ذللث، مع وهو عليها، 

تاووذأ(.واكترها الفقه 'لرض 



*٣٨١^——
وكلللتعجب، نحكيها ؤإنما هدر، فإنها فيها، فوله ببهللأن وقطع 

منفهي تابع، أو صاحب إليها وسمه نمى، عضدها له مسالة 
الظاهريةعلى تيمية ابن شمع وقد ،، تهدر(ل فلا الخلاف، ائل م

اشحطاب من المعاني يلحفل لم )ومن فقال: أصولهم، بعض في 
الظاهر...وكذللئ،أهل من وفحواه الخناب سبيه يمهم ولا ورسوله 
أولىأنه عرف لكن الخطاب عليه يدل لم ؤإن الأولى قياس 

لمالتي الذلاهرية بيع من ءإنتكارْ بهذا، المنهلوق من بالحكم 
هذابمثل يحتجون لم، الزال فما اللم،، من أحد بها بقهم ي

وهدا(رأ/
الأنيةبه المراد أن الذلاهر قرة بن معاؤية عن مانمل أن الخلاصة: و— 

فهذاالفضة آنية من الشرب جواز مراده كان ؤإن بمضة، المقببة 
الشافعيعن نقل وما به، فلايعتد الصريح للنص معارض شاذ قول 
داودإلى ومانب رأيه، عليه استقر بما والعبرة عنه، رمع فمد 

واضله، سابق فالإحماع شذوذه ومع الصريح، للنص فمخالفس، 
أعلم.

كراهةالضلي التميمي الحسن أبي إلى بعضهم تب سيه'. ن~ 
قيالمنقول فقوله وهم، وهدا والشرب، الأكل غير في استعمالهما 

الاستعمال^.و لا الاتخاذ 

بقولهIالة)ه/هلأا( منهاج في تمة ابن نحوذلك وترد ١(، البلاء)X\/٧' سيرأعلام )١( 
منبه انفردوا ما وأما حطأ، فهو الأمة صانر عن به انفردوا قول كل الظاعر أهل )كذلك 
إجماعمن الظاعرية مائل أن فالخلاصة: الش،(، من غيرهم فاله ص صواب وهو الأربعة 

صببكان أو علفسا، ب لهم ليس تول كل و الفلا٠رJة، مخالفة لايخرمه باق إجماع فهو 
أيلم.و1ش هدر، فهو بدع أصل صالي اعمادهم حلاقهم 

(.٢٠٧)ام؟/ الفتاوى مجموع )٢( 
-=١( الفروع>ا/'آ• من الميمي فول وهذا (، ٤٣٢>ا/ لأديان الطهارة أحكآم مرموطن \م: )٣( 





























































































إطلاقيمح فلا وعليه عنده، إجماعا يكون أن ذلك من يلزم ولا ~
أعرففهو إجماعا يحكيه لا لأنه الإجماع نقل في عليه التساهل 

ؤينبهبالخلاف ؤيعتثر يتحرز أنه ذلك على يدل ومما بالخلاف، 
إجماعأن بنداي حواز ابن )ذكر ت نوله منه وأوصح سق، كما عليه 

ذلكوليس الختانين، التقاء من الغل إيجاب، على انعقد الصحابة 
وأن، صعيم، هذا فى الاحتلأف إن نقول ولكنا ، كذلكر عندنا 

والخلفااللفا من حالفهم من على الحجة هم الذين الجمهور 
ومجاوزةالختانين، التقاء من الغل إيجاب، على إجماعهم انعقد 

بالقولاعتدائه وعدم ، اف( شاء إن الحق وهو الختان، الختان 

ها.الإجماع ض )١( 
(.١١٣/٢٣التمهيد))٢( 

الشكة.على الفتهي الملتقى في متشورة للهاسمى، والشدرذ الإجماع في ماحث ميالة انظرت )٣( 



٠٠— ٢٣
ببجِر 

ا.ضدتّ
واثمناهشةاملآدأة 

مسإئل:تلان وفه 

:ثلجتب اثقرآن قراءة بتحريم اثقائلين أدلة الأولى: المسالة 

منهابأدلة القول هدا أصحاب اسندل 

يكنلم »... أنه: المي. عن ه طالب أبي بن علي حدث - ١ 
•ار الجنابة ليس شيء، الأ^آن عن يحجبه 

صمح(،)حن وتال: (، ١٤٦)واكرمذي (، ٢٢٩)وأبوداود (، ٦٢٧)احمد أحرجه 
والحاكم(، ٧٩٩)حان وابن ٢(،  ٠٨)حزبمة وابن (، ٥٩٤)ماجه وابن (، ٢٦٥)والمائي 

فمدارملمة، بن اش بعد يحتجا لم واكخان الإصناد، صعح ^_، )مدا ونال،؛ (، ٥٤١)
عندعمالحديث ومدار متقاربة، والفاظهم غيرمم وأحرجه الاومي، ينعمه ولم عليه( الحاJثا 
وابنالترمذي صححه والحديث به، يلي عن سلمه ين ءبدافه ص مرة بن صرو ض جبُهم 

أنبعد النووي قال ولكن ٤(،  ٠٨ا/القح) في حجر ابن وحمته والحاكم حان وابن حنبمت 
فيونال فضعفو،(، الأممرون؛ )وحالفه الأحكام)ا/ي«أ(: حلاصة الترمذي،ي تمحح ذكر 

حكىوند صعيم،(، ينا حاو مو المحقين الحفاظ من غير، )وتال ! ( ١٥٩أ/المجمؤع) 
ؤيضعماهذا، علي حديث يرعن )كان أنه؛ أحمر الإمام عن ( ا/٦٧المتن) معالم ،ي الخلا;ي 

الخلاصة؛ انثلر ، يثمتونه( لا الحديث، )أهل الشافعي؛ وقال سلمة(، بن افه عبد أمر 
اللفظبهذا يدوى نمق لا الحدث )ومذا (؛ ٢٨٦مد،)أ/ في الزار وتال ^_^)\/U•؟(، 

ينسلمة، بن الله عبئ حمن مرة، بن عمرو حديثا من إلا علي عن يروى ولا علي، عن إلا 
ؤينكر(،حديثه ني يعرفا فيقول؛ ملمة، بن اش عيار عن يحديث، مرة، بن عمرو وكان ٠^،، 
وتدبه ^ ملمة بن افه عبد لأن إسناده شت، )لا ١(؛ ٠ ٠ )أ/ الأوسط في الار ابن وقال 
الناقلهو كان فإذا وثتكر لحرفج ؤإنا سالمة بن اذوٌ عبد "سمعتط قال؛ مجرة بن عمرو فيه تكالم 

الالحديثح هذا بمثل المرائي سالمة بن عبداه فتمثد به(، الاحتجاج بطل = فجرحه بخبره 
فيعته البخاري قال وقل الفن، هذا المة عن إليه الإشارة ّبق كما حففله في لفعفي، يقبل؛ 

=(؛ ١٢٥)ه/يره نففي كثير ابن وقال ، ( حديثه في يتابع لا ) ؛ ( ٩ ٩ / ٥ الكبير) التاؤيخ 



تقال ثم توضأ عندما أيضا عالي وحدث ،، الجنا غير أي؛ 
ثمالقرآن، من شيئا ثرأ نم توضأ، اف رسول رأيت ٠لهكاJا 

آة«لى.ولا فلا الجب؛ فأئ حب لمي لن هدا مال: 
الاسدلأل:وجه 

منععلى يدل الجناية حال في القرآن فراءة عن ه الّكا امتناع أن 
الأحر؛الحديث في بقوله بالمنع صرح ومد القرآن، مراءة من الجنب، 

آية«.ولا فلا الجنم، ...فأما ١١

بأمرين:الاستدلال، هدا نوقش وقد 

،إسناده( يثسنن، النن.ر:)لأ ابن مال ضعيمط الأول الحال.يمثط ن أ— 
صحيحالدارمهلني:)هو مال موقوفا، إلا لا؛_:، الأحر والحديث، 

ءنءاي(ص•
مجردفعل لأنه القراءة؛ تحريم على لايدل فإنه مرفوعا ثبت، لو و— 

أنكره لأنه اللام؛ .؛ليرد تطهر كما الكمال، طلب، دلالته غاية 

صراُ'٣(تالقريب في حجر ابن ونال ب( تكلموا وند شيء، حفظه ني ملمة بن اف ب- ) =
حفظه(,تغتر )صدوق 

ما)أقوى ؛(: A/Y)اكح في الحدث هدا صن رحب ابن قال (، )؛/TUالمن معالم انظر: )١( 
الجب(.في 

رمحيحسب)مدوق بن عائذ طريق من ندء)ْآ"م( مفي وابويعلى (، ٨٧٢)أحمد أحرجه )٢( 
صراحةءدم ومع الرم، يحتمل بما علي عن الغريق أبي عن النسل بن ءاّر عن بالثيع( 

»ارون)حافنلبن يزيد ومر علن، على برقفه عالي من وأوثق أحفظ هو من صرح فقد الرنع، 
موقوف،أي؛ حملي( حمن صمح )هو الدارقعلني؛ قال ولذا (، ٤٢٥)الدارقيي محل محتقن( 

المذر)ا،اا"(،والمهقيل(،وا؛ن  ٠٨٦)ب أبي وابن (، ١٣٠٦)محدالرزاق موقوفا وأحرجه 
(٤١٧.)

صعقه.محسب سان ففيه الحديث تخرج وانفلرت ١(، ٠ ٠ )T/ الأوسمحل )٣( 
سناولارظتي)ا/آاآ(.)٤( 



طهارةُإا،.على إلا اه يذكر 

منلم مصحح في مالت وهو منه، أصح هو بما معارض هو م ث~ 
كلض اة ذم ه اض >ىذ قالت: -ه- u_ حدث 

أءٍام.>".

jij^rابن نال كما المّجيح من أولى وهو ممكن بينهما الجمع و- 
اللري:

وأنهأحيانه١١ كل على اممه راذكر من . عنه روي ما أن )الصواب 
لأفضلمنه احتيار طاهرآ نراءته أن ! حنبا،،يكن لم ما يشرأ رركان 

غيرلهم، جائر ذللث، وأن الأمة، تعليم أراد الأحرى والحالة الحالتين، 
/القرآن(ل وقراءة اض ذكر عليهم محفلور 

الجنبولا الحائض تقرأ رُلا خهبه عمر ابن بحديمث، ت واستدلوا —  ٢
اكرآن«رمس شنقا 

المحاليى)ا/(، ١٠٠الأوّط)أآ/ رانفلر: أحمد)إ'ا.ها(وادوداود)يا(ونيصا، أحرجه )١( 
اواري)ا/آ.إ(.نتح (، ٩٠

(.٣٧٣)موصولا مسلم واحرحه مرصعين، في به محجروما معلقا البخاري أحرجه )٢( 
وعزاه( ٢٧٥اكارى>م عمدة في وانمي يدي)\إسه شرحه في طال ابن محه مله )٣( 

التهذيب.لكتاب العيني 
مرسىعن عياش بن إسماعيل طريق من وغيرهما، ( ٥٩٦)محاجه وابن (، ١٣١الترمذي) أحرجه )٤( 

)وهذا(: ٣٢٥والآثار)ا/ المنن معرية في المهمي نال به، عمر ابن عن نافع عن عب بن 
أهلبها يح؛ج لا صمفة الحجاز أهل عن إسماعتل ورواية عياش، بن إسماعيل به يتمرد حديث 

رإنماالبخاري: قال منكرة، الشام أهل غير عن عياش بن إسماعيل فرواية بالحديث(، العالم 
(،٢٣٦جامهه)ا/ في البخاري عن الترمذي رواه الشأم( أهل عن عياش بن إسمامل حديث 

تيميةابن فال ولدا صعيفا؛ فيكون مدتي وهو عقبة بن مومس عن إمحماعيل رواه الحديث وهذا 
بالحديث،(.المعرفة أهل باتفاق ضعيف )حديث، الحديث،: عن ( ١٩١/ ٢٦الفتاوى)في 



٣٢٣٣
الاستدلال!هذا نوئش وقد 

صعٍفحديث ر تيمسة! ابن عنه قال ففد صعيف، الحديث أن ب~ 
معلول)حديث القيم! ابن وقال ، بالحديث( المعرفة أهل باتفاق 
بالحديث(لالعلم أهل باتفاق 

عندمشهورأ كان الجنب على القراءة فتحريم بالإجماع! واستدلوا — ٣ 
فيحاء كما نسائهم، ولاعلى رحالهم على يخفى لا الصحابة؛ 

زوجنهمع رواحة ابن قحة 

اوونمن)-ا/0آ(.أملام )٢( ^ ١٩١)٦٨ اكاوى سرع )١( 
ابنثال رثي المشهورة، انيد رالمالمنة الكب اصعحاب من أحد يخرجه لم اتجر عدا )٣( 

هذايكون ركيف سل؛ الدارنهلي أحرجه حديث، عن ( ٢٧٦التحقيق)"؟/تشح ني عبدالهادي 
ولا'، المنة الكنس، ' أئمة من احد ي،محه ولم والعلة الثذوذ من مالنا صحيحا الحديثه 
'اثن■كتابه يي -بمع إيما والدادنْلتي ا حاجة؟ اشد إليه محتاجون وعم المشهورة المانيد 

ابنيحص طريق من (، )٢٨الجهب على الرد قي الدارس أحرجه دالخر الأحاديث(، غراب 
رواحةبن اض عبد أن حدثه أته إبرامم بن ندامة عن ، عزية بن عمارة عن المصري، أيوب 
أثأما ت فقالت القرآن، فأترأ أنا أما ت تال فعلتها؟ ت امرأته له فقاJتا له، بجارية لو؛غ • هغ 

فقال؛، للث، أقرأ أنا ت فقال جنب، وأنت، القرآن تقرا فلا 
افرساالكمثوى نار الوأل حش اش وعد بال دت هش

اينم العال رب العرش رقرق سآف هلاء مالرق فالعرش وأف 
هالإلملائكة رام كملام ملن وتح

وأحرجهانقهياع، فيه ند والصعق، فيه أيوب بن ليحص البصر(• وكدت باق آمنتا ؛ فقالت، 
س>يقمداشبنوبءنتمدالأراف)هّآآ( منازل ني الإشراف في الدنيا أبي ابن 

صعمح،فيه محلمان بن وعبدارحمن القصة، بمضمون الهاد بن يريد عن سلمان بن الرحمن 
أبمح،ص من لمة)لآ*أآ( أبي اين وأحرجها' رداحة، وابن الهاد ابن بين مضلع ند وال

انقطاعوفيها الأبيامحته، في تام احتلافج مع القمة بمضمون ناسر، عن أسامة، بن حماد أسامة 
صالحبن زمعة من.لريق ( ٤٣٢الدارفطي)وأحرجه رراحة، وابن نافع وبين ونافع، حماد بين 
أحيرأته وفيه الأبيات، في تام احتلاف مع القصة، بضمرن عكرمة عن ومرام، بن سلمة عن 

عبدالبرابن فال وقد صحفح، فيه وسالمة صعيقا، صالح بن وزمعة فضحلتا،  viU-Lالم. 
صحةآن محوله توجيه ولعل صحاح(، وجوه من ررييناها القصة عن ( ٩٠٠الأ'سيعاب)م/ في 

ص)بم؛(العالو محي الدمحي ىل ولدا انمن، نكارة وعدم الانقطاع من الملامة منه لاطزم المد 



\جطع\ص.فكان 

الأ>ساولألتسا ونوئش 

وفيصعق، أساسيها ففي زوجته؛ مع هع رواحة ابن نمة ما أ— 
أنمن أجز فالصحابة نكارة القصة وفى اضطراب، أبياتها حكاية 
منيضحلث، لا والنبي يقله، لم شيثا قال اض أن غيرهم يوهموا 

كلامبين زوجته تفرق لا كيم، ثم شبهه، أو اش على اللكزب افتراء 
الشعر.بين و الإعجاز، به وير الذي اش 

منهتعليقا الماوردي عند إلا حكايته على أقف فلم الإجماع، أما و— 
بقصةأيضا أصحابنا )واحتج ت النووي قال رواحة، ابن نمة على 
مشهورأكان هذا أن فيه... والل.لألة هبع••■ رواحة بن الله عبد 

ضعيفالقصة هذه إستاد ولكن ارهم؛ ونرجالهم يحرفه عندهم؛ 
إجماع.فلا )جهئع، عباس ابن حالف وقد ، ومشفر( 

منالمغ في مرفؤع شيء ثبوت بعدم العلماء من جماعة صرح قد و~ 
ومن،، ح-زمل وابن المنذر ابن ت ومنهم للقرآن الجنب قراءة 

فيالنووي وقال ماة...نهو«تمطع(، وحو، من روى )تلت،: عدالم؛ ابن قول يلي معلقا 
ماجهابن ثرح في مغلطاي ونقل ومضني(، صعيف القصة ماو، )إساد ؛ ( ١٠٩المجوٍع)مآ/

مقطعلأنه يه؛ يحج صمح وجه من يروى )ولا الخبر: في نوله محدالض من صصه'ا( 
وفال)؛؛/م*ا(، النار مجلة كافي بالوضع رثيرضا محي ونادحكم وضعبف(، 

جدآ،ضبة )؛/ا"؛(:)القهة الطهارة- اوٍهقي-'محاب لخلامات تحمقه في ■سلمان ال مشهور 
منكر(.ومتنها 

ر؛/\ّأا(.الكير الحاوي اظر: )١( 
الإجماع.حكاة فب )ل/غأا( الكير الحاوي وانظر: )تل/ا،ه؛(، الجموع )٢( 
نهيفي آثار جاءت >وقل (: ٩٥)\/المحلى في حزم ابن ونال (، ١٠•)Y/ الأوسط انظر: )٣( 

صعقمنا وند ، شيء منها يمح ولا القرآن، من شينا يقرأ أن محن طهر على ليس ومن الجني، 
موضع(.غير في أانيل.ها 



المحائضنهي )وفي رجب: ابن فال الأJانيل١،، المعاصرين: 
غيرأسانيدها أن إلا مرنوعة، أحادث القراءة عن والجنب 

- -)٢(/

قراءةبجواز القول أن المسألة في إجماع ثبوت عدم على يدث مما و~ 
منجمع نول وهو عباسأم، ابن عن صح للقرآن الجنب 
قيذكرهم سبق وقد بعدهم، العلماء من جمع واحتارْ ، أصحابه 

الشذوذ.محل حرير 

،،القرآن(ر الجنب يقرأ )لا يو>هنم: عن صح ما المنع أدلة ومن ~  ٤
ابنقال ،، القرآزأ قراءة محن الجنب منع أيضا علي عن وصح 

)٢(٨(. )\ا المث الميلت انظر: )١( 
ماس،القراءةابن ير أللم ني؛ نغير معلقا صحٍحه)ا/خأ( ني غقال ابخاري بذلك جزم )٣( 

دهمودرد• يقرا كان )انه ت بلففل ( ٦٢٤)الأوصعد غي المناور ابن وصف وقد باسا(، للجب 
فيرجب ابن نال صحتح(، )ؤإصنادْ (: ١٧٢)T/التعليق: تغليق في حجم ابن نال جنت،(، 

لمعرفةو واحد(، غير ث، للجنالقران جواز عنه حكي فمد تماس؛ ابن ه؛(؛)أما )آ/ الفتح 
والحر)ا/آا<(.الأوط)؟/^(، انئلر: تماس ابن عن الروايات، 

إرنده ب( ٩٦)ا/ المحلى في حزم ابن وندأحرج الم—يب، وابن "صر بن لسعيد كحكرمة ( ٤١
وقال:بأسا به ير فلم يمرأ؟ الجنب، عن جبير بن سعيد رمالتا نال: سليمان، أبي بن حماد 
ثل؛تماس ابن نول ؛إنات، واكف، (، ٩٩)٦! الأوسط القرأن(؟ا،وانئلر: جوفه في أليس 

ءباسظلإه*ابن بمخالفة تحقق وتد الإجماع، صحة عدم المقصود لأن 
شقيقعن الأعمش طريق من وغيرهما، ١( )"٨• شيبة أبي وابن )ي''ما(، تمدالرزاق أحرجه )٠( 

معرفهاظر؛ حجر• وابن ممير وابن اليهقي وصححه به، عمر عن اللماني ميدة عن ملمة بن 
(.١٠٧٤>ا/ اض اكلخيص (، ١٢٨)\ا ممير لأبن ضنيالفاروق )\اهص والأنار المتن 

الجنب؛)...قاما وقوله: القرآن قراءة س الجنب، منع في هع علي حديثا وتفا ترجيح سبق )٦( 
الحديث،ومدار علي(، عن صحيح رمو (: ٢١٢)\ا سننه في الدارقطني قال آية(، ولا فلا 

بصريحليس حديثه سياق أن وسر حبيبا، بن عائد عنه برفعه تفرد وتل التمهل، بن عامر على 
عندالثوري وهم: بولفه صرحوا كلهم معد البن عامر عن الروا؛ من عه تأن إلا الرغ في 

'ففائلرفي سلام ابن القاسم عند معاُيه وأبو نضل بن ومحمد معاؤيه بن بلالرذاق،ومروان 
وإمح_اق؛اف عبئ بن وحالي. ١(،  ٠٨٦)شيبة أبي ابن عند وشريائ٠ صى)يو(، القرآن 



علىالمغ قي والاعتماد الصحابة... أكثر عن مروى )وهذا رجب• 
الصحابة(عن روي ما 

:الامتدلأل ^ا ْنائثة ؤيمكن 

لهيوحد لم إذا الصحيح على حجة يكون إنما الصحابي قول بأن 
حجةيكون فلا اختالموا؛ إذا أما ،، الص_حادةرمن مخالف 

بالأتفايى٣،.

الأحاJيلزم فلا م ومن عباس، ابن المسألة هال.ه في حالف وقد 
فيالشافعي قال كما ،، Jرححهلآحر بدليل إلا أحدهما بقول 

أوازكتاب وافق ما إلى مها )نصير اختلفت: إذا الصحابة أقاؤيل 
٢.القياس(ر في أصح كان أو الإجماع أو السنة 

الدارقييعند مارين بن ؤبزي،■ (، ٦٢()•٦١٩)الأوسط لي المنذر ابن عند إبراهمم ن ب -
)لوالإرراء)أ/"اإأ(: م الأuنى تال وليلك (؛ ٤١٧)المهش محي حي بن والخن (، ٤٢٥)

ابنغيه تال لقد ثقة كان ؤإن حبيب، بن عائد لأن منكر؛ أو ثاذ فهو ^٠ ٠٢١١فى صريحا كان 
منهأوثق هو من رواه فقد محنها، هذا ولعل تلتا* ا عليه' أتكرمت، احادين، روى • عدي 

عل•ونوقا وأحففل 
عنصح ما الأنار من الا'سا م ما )وأنوى رصا■ دشتاد محمر قال )آ/ما؛~بم؛(، ايارى فح )١( 

المنار)أا/م*ا(.مجلة وهرجب(. القرآن يقرا أن يكره كان أنه الخطاب، بن عمر 
بأتوالوعيرهم الأربمة الأئمة احتج )وقد (! ١٧٩)ص المودود تحفة في الغيم ابن قال )٢( 

محاووهذا ؛العة(، مخالفتها وجعل ذلك، في الشافعي وبالمر حجة، بأنها وصرحوا الصحابة، 
لابنالفتاوى مجموع انغلر؛ الكوني• الإجماع فهو انتشر فإن ينتشر، لم ولو حتم، الجمهور 

تيب)«آ/أا(.

ولمدالرّرل،، اّه الؤر ف؛ه تنادموا ها رد تنادموا لُإن (• ١٤الفتاوى)'آ/ م، محمية ابن قال، ، ٣١
المأحيءلالبحر ت وانغلر انملماء(، ياتفاق، ل بعضهم مخالفة مع حجة بعضهم قول يكن 

)؛/ف0مآ(.

(.١٦٦ص)ازظر روضة (، ٥١٢)،/■الحاجب ري، انئلر: )٤( 
ص)'\بم0(.الرسالة )٥( 



ذلك؛عن دأجمب 

ه،علي و عم، ت إمامان ومهم أم، هماص ابن حالف من أن ب~ 
عنالقيم ابن قال وكما اJيهقيل١،، ذكر كما الخبر، ظاهر ومعهم 
فيهفالصواب شق في أكثرهم كان )ؤإن ت الراشدين الخلفاء أقوال 

أغف(رأ/

الجواب!هدا مناقشة ؤيمكن 

علىواءتماد0 أو بالكنرة، الصحابي قول تقوية في لاشلث، أنه ب~ 
فهدا،، الأر؛عةل الخلفاء أحد القائل بكون أو صعق، فيه حديث 

ذلكعلم إذا مستقل، بدليل لير لكنه والمرححات، القرائن من 
بعدالترجيح ثم الفريقين هد التي القرائن بين المقارنة يبني فإنه 

ذلك.

:الجنب قراءة بجواز القائلين ادلة الثانية: المسألة 

Iمنها بأدلة القول هدا أصحاب استدل 

كلعلى اف يذكر . الّحم، ُركان • نالت، ~ها~ عايثة حديثه ~  ١

اهمى)ا/ا؛ا(.المنن )١( 

يخالفهولم نولا، الأربعة الخلفاء بعض قال رولو • رجب ابن قال ، ، ٩١أ؛/ الموقعين إعلام رآ، 
أيضاثولأن مه غيرء؟ »ول على نوله يقدم فهل الصحابة، من ءينْ خالفه بل أحد، منهم 

أكثركلام المحابة***و من غيره نول على قوله يقدم أنه أحمد عن والضموصن للعلماء، 
وعليعمر اجتهع إذا •' دك؛ح *•■وقال الخطاب،}جهته بن عمر خصوصا ذللث،، على يدل ، التلف

(.UvUvUn/Y)والحكم العلوم جامع الأم(. نهو غيء= على 
يحتجلا س 4ع الكلام وليس العلماء، جمهور وهم الصحابي بقول يحج عن ين الطاش مدا )٣( 

بطلانوترر الد.(، رصول دون أحد )لاحجة؛ى المحلى: »ى كيرأ يكرر حيثح حزم كابن به 
الصحابيتول حجية بعدم صرح وممن (، ٥٩)٦/ الأحكام أصول في الإحكام في ايضا ذللت، 

وفيءٍر«.( ١٨٨)Y/الفحول إرشاد في النوكاني 



آبم^محصْجم0 ٢٣٨:
،.١١((ته أحيا 

الاستدلال:وج4 

يثملالذكر أن كما وغيرها؛ الجناية حالة يثمل )يعمومه أنه 
،.وغير0(ل القرأن 
بأمرين!الاستدلال هدا ونوقس 

القرآن(رم.به يراد لا أطلق إذا اش ذكر )أن 

قراءةمن الجنب مح بأحاديث مخموصن فهو عمومه قرصن على و■ 
القرآنل٤،.

بأمور:المناقشة طْ عن ؤيجاب 

وفيهتحكم؛ الإطلاق عند الل.كر معنى عن القرأن إحراج ن أ •
المعنىتخصيص يجوز ولا ،، بالهرفارالشرعي للمعنى تخصيص 

بعدهالحادث بالمرق الشرعي 

(.٣٧٣)موصولا منم وأحرجه موصعين، ش يه مجزومأ معلقأ البخاري أحرجه )١، 
يكونند الذكر مضهم: )نال (: ١٠٠الأوط)آ/ ني المدر ابن ؛(،قال ص)ا<• الخة نمام )٢( 

كانإذا أحدآ، منه نمغ أن حائز فغير الاه ذكر اسم عليه وي ما فكل وعيره، القرآن بقراءة 
أحيانه(■كل ض افه ذكر من نمح لا ه الني 

ءبدالرزاق)أ''م؛(روى وقد )Y/(،؛،؛(، المبمرع وانفلر: اكح)(ا/هأ(، ني رجب، ابن قاله )٣( 
تقلتؤ تعم، قال؛ اممه؟ أيل.كران والجنب، الحانفى عن الزهري )مألتح قال؛ معمر، عن 

لا(.قال: القرآن؟ أفتقرآن 
اللامسل (، ٢٠٩الرائق)؛/البحر (، ٨٢/٣حبان)ابن صحيح مريب، قي الإحسان انفلر: )٤( 

(.١٠٢)؛/

بيننرق أو؛غيرْ،وإنما بالقرآن يكون أن من أعم (؛)الذكر ٤٠٨الفتح)؛/ في حجر ابن قال )٥( 
يالعرف(.والتلاوة الذكر 

بمزلولا لها، أثر لا العام بعد الطارئة )العادة (: ٥٢٢)1إ المحيط البحر في فال )٦( 
:إنما الألفاهل علمه تحمل الذي )العرف أن: المواعد ومن نطعا(، عالمها السابق اللففل 



أنعلى الدال الخاص للتنمبص مخالف التخصيص هذا إن ثم —
آثدثيثاٍهاتنثن رن ^٢^٥ : ٠٥١قال كما القرآن؛ هو ١^ 

وقلوبهمجودهم محن م ئيم ءدثورث< ٌ جرد يته يشر مثاؤا 
دمنإنا ألأب زه فن ه:ءؤإنا وثول،، ١wآلإ4 ذم إك 

ؤإئثجأءهم ثا الدر أمحنَقرأأ •ؤءة وقوله ٩^١، تاتجج-ر؛ ث؛يءثدبمه 
ا؛[.مح4مُزه<س;

الاياتفي كما القرآن ؛ه ؤيراد يطلق المع ض الذكر لعل و- 
جميعها،٧؛، يراد وقد والأذكار، الأدعية به يراد وقد السابقة، 

والقرائن.السياق من يعرف المراد وتحديد 

الجناه،حالة بغير أحيانهاا كل ررعالى عموم تخصيص ما أ~ 
ممت؛غفهدا للقران، الجنب قراءة من المخ فيها التي بالأحاديث 

بيانها.سيق وقد المخههبحة، الأحاديث لضعف أيضا؛ 

الكنفوقة ت وفيه هرقل إلى ه الممح، بكتاب للإباحة واستدلوا -  ٢
يؤءكمٍق ولا آثآ إلأ مثد أب ذقتء' بيسا س>أم ًْفإعأم ءاق 

آسهثدؤأنقولوأ وزأ ؛ن أس دون ين أؤيابا بمئا بمض—ن، يثجد ؤب ث—بما 
؛؛آ'[(...الحديثال ]أو مسلنوثه أثا 

الاستدلال:وجه 

القرآنمن فيه كتابا الروم من الكفرة إلى كتي، س المي أن 
حنيا،يكن لم ؤإن حنبا، يكون أن عليه والكافر ليقرأوْ، 

الوجيزالطارئ(. بالمحرف عبرة )لا ت نالوا ولن.لك اللاحق(، حر المتآ دون السابق المقارن ر ه —
(.Y<\U,_)للورتو 

ص)مآخ(.للدهيشي القرآن أسماء انفلرت ب• •ّوءاُا فى)آ'ا( للقرأن اسما الذكر ورد وند )١( 
(.١٧٧٣)لم وماJخارى)٧(، أحرح4 عله، ضق )٠١( 



إ1.محصهمهت.،,ء
اصرقا.قراءة بجواز الكافر من أولى الجب فالمسلم 

بأمور!الامسيلال هذا ونومش 

أوالتمسير كتب فأشبه الأية، غير شيء على اشتمل الكتاب أن ب~ 
منها؛لايمتع فإنه الجنب قرأها لو الايات؛ بعض فيها التي الفقه 

التلاوة.يقصد لم لأنه 
التلغ•وصرورة لمصلحة جاتزة؛ للكفار ونحوها الأية كتابة إن ثم "" 
ونحوهاالأية للجنب يجوز فإط ؛الاستدلال، التسليم فرض على و~ 

١،.الكتاب فى كما 
حاضتحين -ها- لعائشة قال ه المي بأن أيضا: واستدلوا - ٣ 

بالميتتطوقي لا أن غير المحاج، يفعل ما *افعلي حاجة: وهي 
■طهرى«لى.حتى 
يقرأوالحاج الخلواف، إلا يستثن لم المي. أن الاسدلأل: وجه 

حدثهلأن الجنب؛ فكذلك الحائض، منه تمنع ولم القرآن، 
أدم.

الاستدلال:هذا ونوئس 

ليسلأنه فيه؛ دلالة لا الحاج...* يفعل ما س: نول أن ب~ 

وهذاآية، بعض هرتل كتاب وقي للجنب، ونحوما الأية نراءة تجويز احمد عن روايت مر كما )١( 
ردانفلرت الحنابلة. محن المذهب وهر الحنفية، بعمى عند للجنب نراءته يجرز 

)ا/"اأآ(.الإنصاف \س\ر)\/ص(. 
(.١٢١١)وملم (، ٣٠٥)الخاري أخرجه عله، طق )٢( 
ذكرثم يالست،، الطواف إلا كلها المناسلف الحائض تقضي ت باب في البخاري بهما اسدو )٣( 

الباريفح ت بالحديثين الاستدلال وجه ر وانظر للقرآن، والجنس، الحائض قراءة على مايدل 
مايمح انه ت الجنس، حدث من أشد الحيض حدث كون ووجه ٤(، ؛"A*  ٠١ا/^حجر) لأبن 
بالترحيص؛أولى الحائض بأن وفيل والصوم، الوحدم وص ونيادة، الجناه حدث منه يمح 
(٤٨/٢٠رجب)لأبن الباري فتع انظرت رفعه. الحائض يد في لس ولأنه مدته؛ لطول 



^^ت؛ث؛ث-——هتا«ه
هذاعموم قي تدخل حتى مخموصة فراءة الحج مناسك قي 

يهيستدل فلا الخاصة الحج أفعال في سياقه واوكلأم الكلأمل١،، 
للمحائفى.الصلاة تجويز منه فيلزم ؤإلأ ، يرْ غش 

تالمنائشة عن وأحسياا 

الحجأفعال من ذكر ما وبين بينه فرق فلا ه ذكر القرآن قراءة أن ب~ 
وفيهإحماع فيه فمتعها الصلاة وأما اش، ذكر لإقامة شرعت؛ الض 
فترقاري.فا خاصة صحيحة أدلة 

إلىالدب واصتمحاب الأصلية، البراءة أيضا: به استدلوا ومما —  ٤
الجنبتخصيص في برهان يصح ولم أحد، لكل القرآن قراءة 

هنبينا عن صح بل الحاجة، وشدة البلوى عموم مع 
ليلةكل فراشه إلى أوى إذا وكان توصأرأ،، إذا جنب، وهو ينام أنه 
الكرسيآية قراءة مشروعية وأفر. ،، والممذتتنل الإخلاص قرأ 

٤(. ٠٨)؛/ٌم لأبن الباري وفح (، ٤٩)؟/يحب لأبن ^ ٧١فح انظر: )١( 
(.٤٠٨)؛/ حجر لأبن الاري فح انظر: )٢( 
السر)ا/هه(.انظر: )٣( 
يرنيالنيئ. أكان عائشة صالت مّلمة أبي عن ( ٣٠رمسلم)ه روى )٤( 

سأله صر أن الصحيحين م وجاء للبخاري، واللففل ؤيتوضا• ءنمم قاك: جنب؟ وهو 
نمله.؛.بمثل خأفا• ذلك.5 عن الني 

شثفراشه، إر أرى إذا ه اث رسول ءكان قالت: -ه- عن اوخاري)حأبه( روى )٥( 
منيداه _،c وما وجهه، يهما يمح نم جميعا، وبالمعوذتين أحد، اف هو مذ كفيه في 

ابنأرى كنت يونس: قال بهء ذلك  ٠٠٣١أن يأمرني لكن اشتكى ءفلما عائشة: نالت حدءء 
فراشه.إلى أتى إذا ذلك يصغ شهاب 
)بيت(: ١٢٥ا/ )١ الفتح حجرفي ابن قال فقط؟ الذكوى عند أم دانا كان ه نمله -وهل 

يميدأنه عائشة عن ثست، وانه الشكوى، أوبقيد دائما ذلك يقول كان أنه في الرواة اختلاف 
لتلة(.كل فراشه إل أوى إذا كان بلفظ: الزمى ص عقل رواية في U سا الأ-ران 



سسسل
عندتمرأ التي ور الو الايات من ذلك غير وورد ، النوم عند 

تثنيولم كثيرة، بل نادرة غير النوم عند الجنابة أن ْع ، النوم 
فيالأستفصال )ترك ت أن والقاعدة الأحبار، هده كل في الجنس، 

القال(لم"،قي انموم مزلة يمزل الأحمال مع الأحوال 
رمضان،زكاة بحففل ه اش رسول وكلني قال! هه هربرة أبي عن الخاري)هيآم روى )١( 

الحديث،فذكر . اش رسول إلى لأرنمتلث، فنيتا فأحذته، الهلعام من يحتو فجعل آت" فأتاني 
يقرياكولا حافظ، اش من صك يزال لن الكرسي، آية فاقرأ فراشاك إلى أويت إذا فقال: 
شي3لاناا.ذاك ، كذوب، وهو ت .ت الني فقال تصح، حتى شيهنان 

صحيحة،احاديث عدة الرم محي القراءة في ورد )وقد ىلاينحجرفياكح)اا/هآا(: )٢( 
سورةآخر من الأيتان عود؛ مابن الكرسي...وحريخ، آية قراءة في هريرة أبي حدسثا مجتها: 

فياممافرون أيها يا تل »اةرأ لنوفل: تال ه المي أن أبجه عن نوفل بن فروة البقرة...وحديث، 
حبانوابن الثلاثة السنن أصحاب، أحرجه اكركأرا من براءة فإنها خاتمتها؛ على رنم ليلة كل 

ليمول•يرقد، أن تبل المحات، يقرأ الض. ُاكان • ارئة ٌّبن العرباض وحديث والحاكم، 
آلميقرأ حتى بتام لا *كان • رنعه جابر وحديث الثلاثة، أخرجه آية* ألف من خير آية فيهن 
امرئمن  ١٠٠رفعه! أوس بن شداد وحديثج المقرئ، الأدب في البخاري أخرجه وتاركء تتريل 
حشيوليه شيء كل من يحفظه ملكا اف بعنر إلا اف كتاب من سورة فتقرأ مضجعه يأخذ سلم 
والترمذي(.أحمر أخرجه يهب® 

فيزكي الفال الشافية، من واحد غير ونقله البرئن)ا/آآا( في الجوض الشافعي عن نقاله )٣( 
لمانعنه نقاله فقد نصوصه، في مهلورا أجد0 لم ؤإن )وهذا ! ( ١  ٣٧/ Y والتظائر) الأشباه 
القاعدةوهذه صحيح،انتهى، ومعناه نجهبه العالي أبو الحقيقة على الشريعة لمان بل مذ.هيه، 
البحرفي الزركشي فال تعارصها، أنها بعضهم ظن قاعدة أيضا عته يكر الشافعي، عن الحليلة 

ئضاياأن أيضا: الشافعي عن مل بما القاعدة هن. استشكل )قد اآ(: المحيهل)؛/خءأ-هء
فيوالصواب الاستدلال... بها وسقط الإجمال ثوب كائ الأحمال إليها تطرق إذا الأحوال 

الإلمامشرح في الدين تمي والشيح ا الحصول شرح " في الأصفهاني ذكره ما محنهما الجمع 
فيوعموم الشاؤع بقول فيها الاستدلال الشائع استفصال ترك في الأولى القاعدة أن وعيرهما، 
القملفي الثانية والسارات، الأحوال، المختلفة الواقعة عن الموال عش الوارد الخطاب 
تحتملوهي يفصل، لم نفسها الوانعة كون في فهي معلحتلفة، وجوم على وقوعه المحتمل 

لتطرقفعلا؛ نعل أو الكعبة، في صلى كقوله: له عموم فلا باختلافها الحكم يختلف، وجوها 
احتماللا حجة الشاؤع وكلام بحجة، لمت، نفسها والواتعة الأفعال، إر الاحتمال 
اكاتية.القاعدة محل وهي لها لاعموم فالأفعال فيه،انتهى، 



آه ٢٤٣
يظهرحتى إطلاقه على والمطلق عمومه، على العام إبقاء والأصل 

تلاوةجواز على تدل الي الأقية ومن التقييل، أو التخمبس دليل 
الجنم،.أي؛ ،، حوءه(؟!أ قي القرآن )أليس I للقرآن الجنب 

:اتشذوذ إلى الرأي هذا سبة حكم * الثالثة المسألة 
غيرالشذوذ إلى بته نأن لاشك ودراسته الرأي هذا عرض بعد 
وندمتحققا، إجماعا يخرم ولم صحيحآ، نصا يخالفا لم فإنه صحيحة؛ 

راجحبين دائر رأي فهو سلم،، فيها له قوية، أدلة إلى قائله امتني 
نصظاهر على لاعتماده أرجح؛ المتع بعدم القول كان ؤإن ومرجوح، 

المغأما الأصلية، البراءة امتصحاُب ْع جليل، صحابى وقول صحيح، 
نهيهماحمل إمكان مع -ها-، وعلي عمر الخلبمين• قول مائه فأقوى 

منالخروج أن أن كما فيه، نزاع لا وهذا الكمال، وطلس، التنزيه على 
الكرسيلكية أظهر اليسيرة الأوراد في والترحيص ،، ل تحب م الخلاف 

أعلم.والله يحرم، ولا فيكره القراءة قصد وأما النوم، عند 

ملامبن المران نقاتل ت انفلر حبير، بن عيد وصيب المبن عيد صعن ذلل روى را( 
مثر،ابن ين المردى ناد إسالألماني يجود اوحلى)؛/ا"ا،(، الأوط)أ/\/ا'(، ص)ها،؛(، 

سالخروج عر الخث عر طقون الطاء )نإن (: ٢٣)آ/ سلم عر شرحه يي \ذووي نال )٢( 
الأنباءفي بكي الابن وزاد آحر( حلاف في وضع أو ستة، إخلال ت يلزم لم إذا الخلاف 

مأخذعن ونأى صعق فإن الخلاف، مدرك يقرى )أن وهوت نالثأ فيدا ( ١ ١ ٢ ا/ وال-ظامر 
)ليتت الكي ابن قال كما الأفضلية وهده والقطان(، الهفوات من معدودا كان الشرع 
فكان، مطالقأ شرعا مطالوب وهو للدين، والاصتيراء الاحتياط لعموم بل فيه، خاصة منة لشرت 
ويمثلشرعا(، المعللوب الولع من واعتماده العموم، حيث من ثابت، أفضل الخروج بان القول 

عقيمينابن الثسخ فإن ولذلك الخلاف؛ من الخروج بأفضلية القول يستقيم الثلاثة القيرد هده 
بقولك:اكعليل يقبل مح...ولأ لا بالخلاف )التعليل (: ٣٢السع)ا/ الشرح يي يقول 

كان)إن فال: كما القيود اجتماع عند بذلك التعليل يقبل الشيخ لكن الخلاف(؛ مجن خروجا 
الأدلةلأن ولكن؛ خلافا، فيه لأن لا فتكرهه، تمله، والأدلة الطر، س حفل الخلاف لهذا 

(•٣٢الممع)ا/ الشرح يريآلدُ(ء لا ٌا إر ما اريع باب من فتكون تحتمله، 



I
أهلمن أحد ما ) عياض; بن الفضل قال 

»ضرالني لقول نضرة؛ وجهه وش إلا العلم 
(.حديثا،، منا صمع امرءا اف 

(٤١٤/ المجالة)١ ش الديتورى أحرجه 

ا



ثاكاني٠Jا
بوجودالحاجةالخفين على جوازالمسح تقييد 

مطالب:أيبمة وشع 
الشدوذمخل و0ءرير المسالة، مأواوه ١^^،؛ المطلب 
منالرأي بهيا القائلون الثاني: المطلب 
القولمذا هذوذ وجه الثالث: المطلب 

والمناهشةالآدلة الرابع: المطلب 

رٍسٍ^ْطصسٍٍٍٍطإ



ا
عنالإعراض أن ذكر أن —بعد لم مالإمام قال 
لماأنا )عير ت فقال استدرك أولى— المثلرح القول 

الجهلةواغترار العواقب شرور من تخوفنا 
حملآاعتماد إلى ؤإمراعهم الأمور، بمحدئات 
رأيناالعلماء، عند الساقملة والأقوال المخهلثين، 

بهايليق ما بقدر مقالته ورد قوله اد فعن الكشف 

شاءإن للعاقية وأحمد الأنام على أحدى الردع من 
اممه(.

ملمصحح عقارمت 

ا



\ل2دكمحك

السدودمحل وتحرير المسألة، صورة 

شيءوهو واحد، أصل والفاء ورالخاء خف مثنى لغة! الخفان 
يخفالماشي لأن الباب؛ فمن الخض؛ فأما والرزانة... الثقل يخالف 

المعاجمبعض في وحاء ، ١٢٢^^على مايلص وهو ،، ه(ل لأبوهو 
ذلكتميد المعاصرة 

فأكثرللكعسن )الساتر فهو! الشرعي؛ الاصطلاح في الخف وأما 
منبلبه الحاصل لااتخفيف ؛ذللث،؛ الخف، وسمي ، ونحوه( حلد من 

المحرْ،.إلى الخل 
فالخف؛ والجورب ، الخفبين التفريق هو الفقهاء عند والمشهور 

)>(ثيسالس)'ا/أه؛(.
اسص)؛/•؛؛(.)أ/'اه"ا؛(، المحاج انظر: )٢( 
أجد*يولم (، ٦٧٢المعامرة)ا/العرسة اللغة معجم (، ٢٤٧)؛/الوسعل المعجم انظرت )٣، 

أماعنيمم، القدم ينهلي مما مطالق هر بل بالجلد، الخف، تقيئان القديمة اللغوية المعاجم 
المحاح؛/٨٣(، )١ اللغة تهاويس، ت انظر الرجل. لفانة وهو معرب، أعجمي نهو الجورب 

)؛/*؛آآ(.العرب لمان (، ٩٩)؛/
صص؛ا(.الفقهي القاموس وانظر: (، ٢٦١)ل/ المختار الدر )٤( 
)ا/'آيا(.الحرالراتق انظر: )ه( 
موامحالأم)ا/ا<أ(، ٢(، ٠ ٠ الحقالق)ما/ تسن (، ١٧٠المرهاني)ا/ المبل انظر: )٦( 

مجموعفي تيمية ابن قال الخرفي)ا/^'ا(، ض ١^٣ رح ث الجال؛ل)ا/حام(، 
منوطا ، صونمن هدا كون هو ا إندالتعلين الجودبتن بين رالفرف، : ٢( ١ ٤ أ/ ١ الفتاوى) 

المحيجوز هل الموال: لأن والخنين(؛ الجوربين )بين ولمله: المهلبؤع ني عكن.ا جلود( 
معنىني الإرادات منتهى شرح ني المهوتي ونال لا؟، أم كالخف، الجورب على 

الجلد(•غير من الخفا، مثة عر الرجل في يلس ما لكل اسم )ولمله (: ٦١الجورب)ا/ 



سْسإء^ءسمءه ٢٤٨رْءر
نولالممهاء تفريق يوصح ومما غيره؛ من والجورب الجالد، من 

منهو الذي الخف على المح جواز على العلماء )وأجمع • الشنفلي 
الجلدلأه.غير من لكن فيما واختلفوا الجلود، 

منيكون الخف أن على مايدل )غهبع مالك بن أنس عن ستا أنه إلا 
أحدثماللث، بن أنى )رأت ت تيس بن الأزرق يقول أيضا، الجلد غير 

فقلت:صوف من جوربين على ومسح برأسه، وسح ليديه وجهه فغل 
وهدا، صوف( من ولكنهما حفان، إنهما فقال: عليهما؟ أتمسح 
بالهدممحيْل )كل بقوله: شرعا الخف المناوئ يه عرف الذي هو المعنى 

ابنوبوب ، فيه( المشيء متابعة يمكن للماء ماغ الفرض، لمحل ماتر 
الخفين(.بمتزلة الجوربان قال )من مصنفه: فى شيبة أبى 

هوبل النصوص، في والأصح الأصرح هو الخفين على والمح 

المان)ا/س(.أضرا، )١( 
ممردءن الماثي، شعيب بن أحمد طريق من ١( ٠ ٠ والأمما»)ه الكش ثي الدولأيي أحرجه )٢( 

قالبه• قيس بن الأزرق حدثنا نال العلحان، أبرنياد نياد بن مهل أخرني ٠^،، بن 
إسنادروميا ص)'آا(ت الجوربين على المح القاصمي لرسالة تقديمه شاكر؛ي أحمد الشخ 

الجمةلحول تبل اللغة، اعل من صحابي مالك، بن )وانس نالنم ءح؛ح(، 
يشعلوان4 وحدء، الجلد من يكون أن من اعم )الخف( معنى أن سن نهو تة، الألواحتلاط 

فأبانالجلد، من الأغلب في كانت الخفاف إن إي البجا؛ اياء ومول رمع القدم كزمايتر 
الشائعمن دليل يأُب ولم الجلد••" من أن في للخم، حمرآ ليس الغالب، هدا أن انس 
مرةألف حجة أقوى ءل"ا قي أس •لتول ثل الجلد من تكون التي في الخفاف حمر على يتدل 
سيدْ،وابن والجومري، والأزمري، كالخليل، اللغة، مؤلفي من مؤلما مثله يقول أن من 

الملماء.بهم يحج ذللت، وح إساد، غير من يكون نقلهم واممر للغة، ناقلون لأنهم واصرابهم؛ 
العربيالصحابي وعو اللغة مصاص من اصلي مصدر من اللغوي الغير حاء إذا أور نم فاور 

عنمعمر، عن ( ٧٧٩)الرزاق عبد وأحرج ؛ قلت، إليه(، صحيح بإسناد الأول، المير محن 
مثلا عليهيمح )نعم، قال; الجوربين على يمح كان أنه ماللئ،، بن انس عن قتادة، 

المسح.حكم ش والتسوية الحقيقة ش التفريق على يدل وهدا الخفين(، 
(.١٥٧)ص اكارف مهمات على اكومف )٣( 



البصريالحسن إلى سسده المنير ابن أتمج وقد ، النيئ عن متواتر 
علىمسح .؛ أنه . النبي أص؛جماب من بلون رحدثنكإا ت قال أنه 

الخلائق الخفين على المح روى )وقد ت النووي نال ، الخفين( 
الحفاظمن جمع صرح )وقد حجرت ابن ونال ، الصحابة( من يحمون 

الثمانين،فجاوزوا رواته بعضهم وجمع متواتر، الخفين على المح بأن 
العثرة(لومنهم 

المالة:في الزاع محل وسين الشدوذ، محل تحرير هو وهدا 
عدمعلى واتفقوا الخفينل٤،، على المح جواز على العلماء اتفق ~  ١

رالنعليزر على المح جواز 

الأوط)ا/"ا'اأ(.)١( 
<n١٦٤/لجر ض الورى نرح )٢( 
ساسبن القاسم أبو )وذم ولالفى-مصاني)\/ها؛(: (، ٣٠٦ذحابرى)ل/ )٣( 

صحاييا(.ثمانين يبغ تذكرته قي رواه من 
الامتذكارص)هم، المذر لأبن الإجماع انظر: واحد، غير المالة هدْ عر الإجماع نقل )٤( 

وابنوعاتثة، )علي، اكحاة بعض عن روي وتد مجمرعاكاوى)اآ/؟'آ(، (إ ٦١٦/١)
فيالمنذر ابن تال ا عنه رجم، قد أو صريح غير أد صعيف إما ومر إ ذلك إنكار ها، عباس 

ندالخمن عر المح كرْ أنه ه الني أصحاب من عنه روي من )كل )ا/م،(: الأوسط 
فهلممريرة أيي عن صح لكنه (، ٤٠لليهقي)ا/؟ الكبرى المنن وانظر: غيرذلك(، عنه روي 

عرنمح ان اف أمرئ )ما تال: انه محه ( )٩٨'التسز' ر ملم اخرج كما ذلك، إنكار 
هريرةأبي عن رنين دأبي ررعة أش برواية صح رفقي سلم: الإمام تال والغنم(، البقر جلود 

الأمراصتقئ فقد محاكان وأنا عنه، المنة هذه بخفاء معذور وهو الخفين(، عر المح إنكاره 
بلالخفين، عر المح بجواز القول عر والجماعة المنة أهل واجمع التابعين، عصر بعد 

ينعبداطه تال كما والريب، البيع لأهل شعارا المراترة المنة استبانت أن بعد إنكارها صار 
فارتابالمح عن لمألتي الرجل ؤإن خلاف، عنيتا الخفين عر المح ر )لمى الياركت 

هذهوصغت حض الكبرى)بغآا(، المن ر البيهقي أخرجه هوى( صاحب يكون أن به 
أومخذول إلا ينكره المتع..،لا وأهل المنة أهل بين )فرق : بأنهاعبدالبر ابن عند الخالة 

(,١٣٤ا/ التمهيد)١ الملمين( جماعة عن خارج مبمخ 
طالءابن وتال المفتين(، من بهذا يقول نعلمه أحد )ولا (: ١٧٣)U/ الأم في الشافعي قال )٥( 



م

وتالبالأمصار(، الفتوى أئمة يال التعلين على المح )ويترك (؛ ٢٦٠)ا/ للبحارى شرحه قي 
ونقلبالإجماع(، الرجلن مح عن يجزئ لا العلين )صح الحاوى)ا/بآا(: في الماوردي 

الفتاوىمجمؤع في كما اكين، على المسح لايجوز أنه على الخلين اتفاق تيمية ابن 
(١٩٢٨١ ،) U اليونعلها القدم سح شيخا )احتار الفروع)ا/با،>(: في مفلح ابن قول

أونفسها القدم بأكثر هاهنا والاكتفاء قال؛ الاثار، يه جاءت كما رجل؛ أو محيي إلا نزعها يثق 
المرادأن فالظاهر يتوهن(؛ لا ولهدا الخم،، بعض مح من أولى صسحا أو غلا منها الظاهر 

الفتاوىفي كما بقوله تيمية ابن يدلك صنح كما حا، ممي يالذي الخفيف الرش يه 
تررالاورا-ب، أض وص الخل له الكشف أحوال; ثلاث لها )التخل الكبرى)ه/ه،"ا(: 

بارزةمي ولا المح يجوز مما مي فلا النمل ني كانت إذا ومي متوطة، وحالة المسح، له 
الحالهذ0 في المسح ءا1يها اطالق وحيث، الرش، ومي متوسطة حالة فأءطست، الخل فيجب 

فيالمرداوي ونمل عليهما(، والمح العلين، على الرش ورد وند الرش، به فالمراد 
أممر،الخرق إلا المخرق، الخف عر المسح )يجوز أنه: تمة ابن عن الإنماف،)ا/'اخل( 

النعلينعلى المسح فيها مرفوعة أحاديث، حاءيت، وند عاليه، المسح لايجوز ت أي فكالنعل( 
ولاالتعلمن، في الرجلتن غل )؛اب، نومه؛ ش الخاري ذلك إلى وأثار صعق، من لاتغلو 
للاعقابهاؤيل وحديث،: الأءئاد_،( غل )بابح عب البابه مدا ذكر وند الغلين( على يمح 

أبيسنن تخريج ني اردود الرحيم "قفل البابؤ: أحاديث، في وانغلر المار"، من 
له عن ( ١٩٩٨)لمة ابي ابن أخرجه ما الماب مافي وأصح داود">'ا/و؛أ-'ا"مأ(، 

بروايةأحمد مسائل في كما واس أحمد الإمام ابن صالح مأل وقد نعليه، على مح 
وأمخلعهما نم نعليه على مسح أنه على حديث، في تقول ما ت قلت، ) فقال; ١( ٥ ٣ / ٢ صالج) 

تقال، رحل؟ هدا فعل فإن ت قلتؤ علي• عن هذا يروى قال، معناه؟ ما وصوءآ يحديث، ولم القوم 
علىالمح أش كان فإن اكار"، من للأءقاد_، •ليل قال أنه . الض، مخ يردى بعججهم،، ُا 

حوادثهي موثوقا أو مرفوعا ذلك ش المروقا أن على بأس(، فلا الرجلثن وغل الأءق١ب، 
الخفيفالخل على يْللوا المسح أن ; منهاحتمالالت، ا عدة إليها يتْلرق أفعال وحكايالت، أعيان 

فهوالخفين مح جالز،ع ذللئ، أن أو والتجديد، النقل وضوء في يجوز ذللث، أن أو والرض، 
لابنالمش تهذيب، انفلر: الاحتمالات، من ذلك وغبر الأمر، أول في كان ذللث، أن أو -ابع، 

الح؛ط)؛/\،،آ(وءثرْ:البحر في \إوو'كثئ نقاله كما الشافعي قال وقد القيم)ا/ه'؟ا-'اإل(، 
الاستدلال(،بها وسقط الإجمال ثوي، اف كالاحتمال إليها طرق إذا الأحوال )قضايا 
فيالطبري قال كما بل محتملة، لموص التفريهل على والوعيد الخل محكمات فلأنترك 

^،الدلل أوضح = وقوته في عقبه غل تارك لشب، الويل وجوب، )وهم، (؛ ٦٤ا/ نفيره)٠ 
بجوازيمرح معين عالم على أققإ ولم بالماء(، القدم جميع بمح انمموم غرض وحوبإ 
ملحقللألباني النصح إتمام انفلر؛ المعاصرين. من والدييان الألباني إلا اكلين على المسح 

(,١٠١)ه/للدييان الطهارة أحكام موسوعة (، _)YA" للقاصمي الجوربين  45علالمح مع 



؛^٢٠١^^تمحث؛ينبم 
اختلفو الجوربين، على المسح جوار محي الصحابة يختلف ولم —  ٢

منفته 

فيالتابعص من مدهم رمن المي.، أصحاب من النئة )مضت راهويه: بن إسحاق نال )١( 
(،٤٦٣)ا/الأوسط المنذرفي ابن نقله ذلك( في بينهم اختلاف لا الجوربين، على المح 

يظهرولم الجوارب، على سعحوا ه، )الصحابة (: ٢١٥)ا/ المغني في ندامة ابن وقال 
على)ومسح (: ٤١/ )ا سنه في أبوئاود تال إحماعأ(، فكان عصرهم، ني مخالف لهم 

وأبوأمامة،مالك، بن وانس عازب، بن والبراء سعود، وابن ءيالب، أبي بن علي الجوربين 
دردىعاص(• وابن الخطاب، بن عمر عن ذللث، وروي حريث، بن وعمرو معد، بن ومهل 

تهذيبني القجم ابن تمال صحابيا، عشر نلاثة من أكثر عن روي حتى ه غيرهم عن 
ه>>>هؤلاء على الجواز في والعمدة صحابيا، عشر ثلاثة )فهولأم (؛ ١٨٩المتن)ا/سا—

الفقهاءجمهور المسألة هذه في حالف وند سنينا(، لن مخالفا الصهمحاية في تعرف ولا 
المرداويتال حتى منعلأ، أو مجلدا يكون أن الجورب على المح لجواز خاشترطوا الأربعة؛ 

فيحرم ابن قال المفردات(، من الجورب على المح )وجواز (؛ ١٧٠)ا/ الإنصاف في 
مخالفةؤيعظمون يشنعون والشافعيين واّلكتين الخفيين أن )والعجب، (: ٣٢٤)\/ المحلى 

منلهم مخالفا لا احبأ، ص عشر أحد ههنا حالفوا قد وهم تقليدهم وافق إذا الصاحب 
)١؟/الفتاوى مجمؤع في تيمية ابن قال كما مخالفتهم ويب المح(، يجيز ممن الصحابة 

كثيرهابه مما الياب هدا أن فعلم العمامة، وعلى الجوربين على المح منعوا )والثلاثة (: ١٨٦
المسحيجوزون فصاروا الملوم؛ الظاهر الفرض هو الغل كان حيث والخلف، ازلف من 

النصبظاهر يتمكون ولا صحيحا قياسا فيه يطردون ولا فيه حيلة لا ظهورا يظهر حيث 
معشتحقيق في ؤإنما الجورب، على المح جواز في لمت، المخالفة ولعل المح(، 
مهللقا،يمنعوه ولم عليه لكح سروطا استرطوا وللللثإ الصحابة، عليه مح الذي الجورب 
أعلامعلى الجلد جعل مججلدين~أى: قكونا أن الجوربين على المح لجواز الخفية فاشترط 

الخنبن ومحمد يومنا أبر واشترط حلدة—، أسفله على جعل منعلين—أي: أو وأسفله—، 
الجوربيكون أن المالكية واشترط التنعيل، أو التجليد يشترطا ولم لايشنان، ئخيثين كونهما 
بجلدمعه المشي متابعة يمكن بما متعلأ يكون أن الشافعي واشترط وباطنه، ظاهر0 غي مجلدآ 

١(،٠ اكناتع)ا/ بدائع انظر: يحف. ولا منه الوضوء مواضع في صفيقا يكون وأن أوغيره، 
حفيفاكان فإن صفيقا، يكون أن الحنابلة واشترط (، ٤٩الأم)ا/ص)م؟(، خليل مختصر 

المرداويتال كما نرلع(، )بلا وهذا عليه، المح يجر لم المشي عند يسقط أو القدم يصف 
بنومحمد يوّمإ، )أبى الصاحبين عند الشرط هو فمهل وهذا (، ١٨٢الإنصاف)ا/ في 

)فان١(: اكاع)ا/٠ بيانع في الكاساتي تال حش اتفاق، ممحل ذلك يكون ؤيكاد الخن(، 
مدهيي؛إجماع هدا يكون وقد بالإجماع( عليهما المح يجرز لا الماء، يشفان رقيقين كانا 
في=الحال هو كما الجلد؛ إلى ينقذ ولا يخترقهما لا أي: انء لايشفهما معنى لأن 



يٍس1بمه؛س،س
طهارةعلى ه يلبأن ت الخف عالي المح ثروط محي واتفقوا ~ ٣ 

،،ل الغل في الفرض لحل ساترا الخف يكون وأن ، كاملة 
ر،،^ ٠٥المشي متابعة يمكن وأن 

لغيرلبس ولو الخف على المسح جواز على الإجماع ولقل ~  ٤
ترإهالْ،ذلأالخفين لمز من أن إلى اّلكّة وذهب حاحةل٤،، 

وجوداشتراط إلى العاصرين بعض وذهب ، المسح له يجوز 

—وعلي عمر عن أصحابنا )وحكى ت ( ٠٥٠ المجموع)ا/ في النووي قال ولذا الشعر؛ يوت ب ً
ؤإسحاقومحمد يوصف أيي عن وحكوه رقيقآ، كان ؤإن الجورب، على المح جوار أهأ~ 

)ا/أيضا النووي قال كما ثخينا، كونه فيه يتحقق الجورب على المشي ؤإمكان ، وداود، 
ابنوقال حلاف(، بلا عليه المسح يجوز فلا لرقته عليه المشي متابعة يمكن لا ما )أما (؛ ٥٠١
يثتلا أو الثلاص أو اJو٠ين في يتخرق رنقأ كان )نإن انمدة)ا/همآآ(: شرح في نمه 

أماعليه(، المح إلى يحتاج ولا عادة، فيه يمشى لا مثله في لأن عليه؛ يمسح لم ه بنم
حطآالتجليد )اشتراط (: ٣٢٤اوحلى)ا/ في جزم ابن قال فكما التمل؛ أو التجليد اشتراط 

فيتيمية ابن قال وكما صاحب(، ولا قياس ولا سنة ولا قرآن به يأت لم لأنه له، معنى لا 
مجلدة،كانت صواء فيهما، يمشي كان إذا الجوربين على المسح )يجوز ؛ ٢( ١ ٤ آ/ الفتاوى)١ 

اعلم.واش العلماء(، قولي أصح في تكن، أولم 
شرط)وأما رشد: ابن وقال الأمتدكار)ا/ةآآ(، انظر: واحد، غير ذلك على الإجماع نقل )١( 

عليهمجمع شيء وذلك الوضوء، بطهر طاهرتين الرجلان تكون أن فهو الحقين، ملكا ألخح 
(.٢٨)ا/ المجتهد بداية شاذا(. حلأنا إلا 

شرحمغتيالحاج)ا/ه،آ(، محالجليل)ا/أما(، انظر:حاشيةابنءا؛دين)ا/ا1آ(، )٢( 
حلاف.مخرقا كان إذا الاض الخف وفي (، ٦٤الإرادات)ا/ مثهى 

شرح)ا/أ،آ(، المحاج مخي الجليل)ا/أما(، مح (، ٢٦٣/١ئبدين)ابن انظر:حاشية )٣( 
متابعةيمكن لا ما )أما (: ٥٠١)ا/ المجمؤع في النووي نال الإرادات)ا/هأ(، منتهى 
حلاف(,بلا عليه المح يجوز فلا لرقته عليه المشي 

(.١٦٤)٣; ملم على التروي شرح انفلر: )٤( 
ص)ا"و(•التعريف مهمات على التوقيف الخيش(, وسعة بالنعمة والتمع النفس إراحة )الترفه: )٥( 
يمح...فلا ترم... )محلا الخمزت على المسح شروط ذكر في ص)؛اآ( مختصره في خليل قال )٦( 

اقتداءيقصد لم )أي (: ١٣٩الجليل)ا/منح في عليش قال لينام(، أو المح لمجرد لابس 
اوخرشي=وقال ترفه(، بلا محترز وهذا عقرب أو شوك أو برد أو حر دفع ولا . بالمك، 



هوالرأي وهذا الخفين، على المسح لجواز التدهتة إلى الحاجة 
عدمه.من للشذوذ نسته وصحح يجته، المراد 

اوفقط، الخل مشقة كراهة المسح لمجرد خفأ ليس من أن )والمعنى (؛ ١٨١شرحه)ا/ في 
فإنالترفه، لوحود عليه؛ يمسح لا فإنه لينام، لجسه أو عقارب، لخوف أو رجليه، في لحناء 
را/رحى للالمبسوط في كما الحنفية وهال، أبدآ(، ؤيعيد الشهور على يجزه لم فل 
حمللبسهما لأن أ خفيه( على يمح أن فله بال ثم حقيه فليس يبول أن أراد )ؤإذا (: ١٠٤
استدلفقد فقيه، إلا يفعله لا فقال: هدا؟ عن حتيفة أبو صتل ولما تامة، طهارة على 

شرحالمجمؤع في كما الشافعية وفال شرعية(، رحمة إلى به مملرق لأنه فقهه؛ على بفعله 
كزمجن،؛ شيء إلى يحتاج لا لمن المحق مح يجوز أصحابنا )فال (؛ ٥٢٩)\/ المهذب 

)ولا(؛ ١٩٤الغروع)ا/ في كما الحنابلة وفال وغيره(، للركوب ومجلازم بيتها، تلازم وامرأة 
أنله يشحمع )ولا (؛ ٩٤/ ٦٦)الفتاوى مجمؤع في تيمية ابن قال ليمسح(، يلبس أن يستحب 

المح(.لأحل الخفين بمس 



سميءس
المعاصرينمن الوأي بهيا ادق1ئالون 

شيخا:إلا المعاصرين من الرأي بهذا قاتل عر أنف لم 
هقفب~ ( ١٤٣)ت•الجبرين عبدالرحمن ين عبدافه 

\لةدكاكادق

القولهذا شذوذ وجه 

لغيرولو الخفين على المسح جواز على المحكي الإجملع مخالْة 
الراح.الطلب قي متاقشته وسيأزي حاجة، 

إنماأشبهها وما الخفاف على المسح أن الرمميت)اعلم مومحعه في منشورة له فتوى في فال )١، 
أوالكادر أو الخف لبى إلى محاجا كان نمى القدم، ووفاة الخدفثت إلى للحاجة خمة ر شرع 

وغلنزعها شمع خذك أو ^٢^٠ ١١وزالت عتها امتانتى متى ءليها***ثم يمح فإة الشراب 
يمسحأن للحاجة الخف لبى إذا )يجوز موقعه; في ( ٨٢رنم)م• فتوى في وفال( التيمن(، 

عاليهاالمسح )يحوز ت الشراب على المسح ش ا/٨٨( المالكين) لمهج شرحه في وتال( عليه(، 
تدفئةلبها من القصد لأن التدفئة؛ بها وتحصل البشرة، تتر يحبشا صفيقة تكون أن بشر»ل 

فول(عند للمعيي الفقهية القواعد لمننلومة شرحه عند ا(،ر ٤٢٤)عام معه وءلئت< القدم(، 
في)الملة : شيخاتال، لشرصه(، أوجبت، ئد التي وعي  ٠٠علته مع دائر حكم )ركل النافلم؛ 
لك(لمي فتقول،: أغسلها، لأقبلا أمح ئال،; فمن التدفئة، إلى الحاجة الخفين: على المسح 
ذلك،(.



\سءص
دالت\ذنة\رذدذمح 

مسائل:تلاث وفه 

دونمطيقا الخفين على المسح بجواز القائلين أدلة الأولى: المسألة 
الحاجة:قيئ 

منهابأدلة القول هذا أصحاب اسدل 

والمرئوفة،والمرفوعة والفعالية، منها المولية الكثيرة الأحاديث أن ~  ١
فيهاوليس مْللقة، الخفين على المسح مشروعية في وردت التي 

مايطلق أن )والواجب والسمر، ولا بالمشقة ولا بالحاجة تقييد 
قيده(ما ؤيقيد . الشؤع صاحس، أطلقه 

من)أجمع ت ( ٦٧٦)^،النووي قال كما الإجماع، هوت الثاني الدليل ~  ٢
فرالءمح، الخفين على المسح جواز على الإجماع في به يعتد 

الملازمةللمرأة يجرز حتى لغيرها أو لحاجة كان مواء والحفر 
يمشي(لا الذي والزمن بيتها 

الاسدلأل؛هدا متاقثة ؤيمكن 

ءياسخهلبمابن المسألة هده في حالف فقد لايصح؛ الإجماع أن ب— 
البعيد،فر الفي هذا نلتم )لو الخفين■ على المح في بقوله 

المشقة،أو الحاجة اشتراط إلى الإثارة ففيه الشديد(ل'ا،، والبرد 

(.٣٤١)ا/ المض وانظر: )أأ/ما(، يب لأبن الخاوي مجمرع )١( 



*ص<ءءمصس
عدماشتراطه قي هه عباس ابن من مدهبه أحد مالكا الإمام ولعل 

المحعدم عنه رّجمر قول في عنه وروي ، المح لجوا3 الترفه 
المضرمفي 
اثخف:على ثلهسح الحاجة باشتراط القول أدلة الثانية: المسالة 

تالقول لهدا يستدل أن يمكن 

البرد،فأصابهم سرية اش. رسول بعث نال؛ ^؛4" ثوبان حدبثا ~  ١
*فأمرهمالبرد من أصابهم ما إليه شكوا المبي. على فدموا فلما 

والنساح؛نءلم/المبماتب على يمحوا آن 

المحم صر وابن سعد بخبر يباس ابن بحيث رجلا سععت قاوت أبيه عن طاوس، بن 
عمرابن وحبر الثديي(، والبرد المد، المر في هدا نلتم )لو عاس* ابن تال الخنين، على 

ص~ه دناص أبي بن سد ءن همم، بن اض همد م، الخاري)آآ•؟( أخرجه سعد هع 
إذا)تم، لقال؛ذلك محن صر سأل صر بن الد مد دان الخفين*، ٠^، مح انه رالتم. 

مر،(.صه ال تفلا النم. من معد، مجا حدثك 
ليالشرط مادا بيان سبق وقئ رشررحه، ( ٢٤ص)حليل مختمر (، ١٤١را/ المدونة انفلر؛ )١( 

الثدوذ.محل تحرير 
تالأوصفر(، بحضر مستحاضة ؤإن وامراة ررحصلرجل ص)"؟؟(؛ مختمر، لي خليل نال ، ٢١

الحضرلي الخن، محالى المح جواز من المهنف ذكره )ما (؛ ١٤١حاص؛ت،را/ لي الدصولي 
الحاضرون،يمح لا ينه؛ القاسم ابن وروى مالكا، عن والأحوين ومج ابن رواية والمفر 
وبهالأول والمذهبؤ مرزوقات ابن نال الماهرون، ولا الحاضرون يمح لا أيضا؛ عنه وروؤا 

المحبإجازت محه )والروايات (؛ ٢١٦الاصتدكار)ا/ لي مدالر ابن قال الموطأ(، لي نال 
منكل صد مديه وم موطأ.، بش ذللت، وعلى وأشهر، أممر والفر الحضر لي الخفض على 

البيانني الجد رصاو ابن قال لله(، والحمد أحد منهم ينكره لا سيله اليوم صللث، 
فقال؛ربع نم والحضر، المفر لي المسح يرى زمانه أول ماللث، )كان (؛ ٨٢/ والتحصيل)ا 

أصحابهعلمه الذي ، -ئقه- مالك، مذعتا من المتيم...والمحيح يمح ولا السافر يمح 
مات(.وعله موطه، ي نوئه فهو والحضر، المفر في المسح إجازة 

لأل؛( ٢٩٠والمهقي)والحاكم)أ«آ(، ا؛وداود)أ؛ا(، >يقه ومن (، ٢٢٣٨٣احمد)أخرجه )٣( 
قالغيرمم، وأخرجه به، ثوبان عن معد، بن راشد عن ثور عن صعيد، بن يحيى حدتنا 

ءأحي، الإمام قال كما أعز؛الأنمهلاع، وقد قوى(، )إصتاد، (؛ ٤٩١جر)؛/ الفي الدمي 



الاستدلال:وجه 

تعممفلا به، جاءت والرحمة القدم، به سخن ما احين التأن 
الورود'مب التخصيص ؤيويد عليها، ولأماس 

الاستدلال؛هذا متائشة ؤيمكن 

ابنقال ،، هي احين التأن اللغة في المشهور أن ب- 
؛دللث،؛سمين، تكون أن وممكن الخفاف، احين: )التفارس: 

ببعيد(وليس القدم، لبسها على سخن لأنها 

ابنقال ثربان(، من مح يلم معد بن )راثد مراه)ا/أ؛م(ت ابنه برواية العلل ي ف =
معشهد راشدا إن : قالوافإنهم نظر؛ القول هذا )وفي ١،^  ١٤ص)المحرر في عبدالهادي 

كانترصفين ومائة(، ثمان منة راشد ومات وحمسن، أرع سنة مات وثوبان صفين، معاؤية 
مقاتلارحلا منين كان )فإذا الكمال)؛/أ،م(: لتهديب إكاله ز مغلطاي قال سى 'ت

سماعه،الخارى الإمام أثبت وقد عاما(؟أ، عشر بيعة صفين بعل توفي ممن يسمع لا كيف 
الأزرق،،بن -ملة وض مرة، بن ينعر ثوبان )سمع (: ٢٩٢الكبير)"؛/ اكاييخ ني كما فقال، 
صمين(،يوم راشد عين ذمثت عمرو؛ بن صفوان عن بقية، حدثتا حيرة؛ تال، تود، منه روى 

حدينافي بالسماع صرح ثوبان أن الخالي إليه عاذمب، يؤيد ومما اوا؛ي، عر مقدم والميت 
حيوة،حدتنا قال: بن أحمد حدسا نال: الفرد)بمم؛ه( الأدب في البخاري أحرحه 

ثوبان،ممعنا يقول: سعد، بن راشد سمعتا تال: صفوان، حدتني قال: بقية، حدثتا قال: 
تالاكور« كساكن الكفور ساكن فإن الكفور، تكن ءلأ : اه. رسول لى ىل يقول: 
(.٧١ ١٢الإيمان)شعب، في اليهتي وأحرجه القرى، الكمود• احمد: 

يعرفونوفيها الأتٍر)ا/هحا(، لأبن ؛مأاآ(،الهاية ؛'ا'ا(،اكحاح)ه/ المين)؛/ محاب انثلر: )١( 
أملمرئ قد اخين )التالأحوذى)ا/سأ(; تحنة في المثاركفوري قال بالخفاف، الماحتن 

منالقدم يه يخن ما كل هي اللغة أهل بعض محي احين التأن سالم بالخفاف...ولو اللغة 
اغعليةمن فهناء وهواسم )نشكن( تعريبا التخان بعضهم فعند ونحوهما وحررب حفا 

ماكل هي إنها والثاني: الخفاف، هي إنها الأول: تفاسير، ثلاثة للتاحين الرأس....فحصل 
ادعىفمن الرأس، أغعلية س غطاء اسم وهو نشكن تعرب هي إنها الثالثج: القدم، به يخن 

الدليلبيان فعليه غيره دون القدم به يخن محا كل الغ.كور ثوبان حديثح في بها الراح أن 
اكاد(.حرط ودونه الصحح 

الكة)'ا/آ1ا(.مقاييس )٢( 



'٨٥

المحفي الأحرى للأحاديث، موافقا الحاJيثV هذا يكون ذللئ، فعلى ~
التسخينوأن وبخاصة به، مايعارض فيه وليس الخفين، على 

مخالفةمفهوم منه يوحد فلا الغالما؛ مخؤج حؤج وصم، 
فلااللبس متعة لغير عليه المسح 'ن-رع إنما الخف أن الأدلة! ومن ~  ٢

•صرورة لغير الرجلثن غل عزيمة تترك 
الاستدلال!هدا ونوئس 

الرفاهية(فيه يفرم فلا القرية نية ه لبفي يشترحل لا الخف، أن )~ 
ولايجوزمهلالقة، وردتؤ الخفين على المح مشروعية أدلة إن م ث- 

فيالخفين على للمح الثارع وتجويز بدليل، إلا الطالق تقييد 
علىدليل الخم، بلبس المسافر غير ترقه مظنة «ع ،، المفرل غير 

الحكمإٍللاق 

ُخرجخرج إذا سأ ين والمرن الثاني ))الفرق الهموق)^س: ني التراش قال )١( 
عندحجة كان الغالب يخرج تخرج لم إن فإنه الغالب،( مخرج يخرج لم إذا ما وين الغالب، 

الوصفيكون أن وصابد اجماما، حجة يكون لا الغالب، مخرج حمج ؤإذا القائلن؛المغهوم، 
يكنلم ؛إذا صورها، أكثر ني معها وموجودأ الحقيقة نالك عالي غالآ المميد به وقع الذي 

حجة(.هو الذي المفهوم فهو صورها أممر ش •عها موحودأ 
المحاخصاص في ، iUUفول ترحه في الكاماني وقال )\إحص لاقرافي الذخرة انفلر: )٢( 

تمئالمح أن قوله فوجه مالك، سر الكلام )وأما المالكية; صد الذهب، هو وليس بالمقر 
٨،•)ا/ المناع بيانع وهوالمفر(، المشقة، بمكان شرعيته فيختمى للشقة، ودفعا ترفها، 

)ا/\اأ)")(.الذخيرة )٣( 

زامثلاثة رّولاله. ،اجعل ىل: ( ٢٧٦)لم مصحيح في ه صلي حدين، ذلث، ومن )٤( 
وليالةؤيوما للمسافر، ولمالهن 

ولارجله، كرفه أجيز إنما الخفين صل )المح (: ١٥•اليان)ا/ في الشافعي انمراني قال )0( 
علىزاد سا المسام ولا وللة، يوم على زاد فيما الخف في رجله ترك إلى القيم حاجة 

رجله(.ؤإراحة لفائفه لتسوية كشفها، إلى تدعو الحاجة يل ولياليهن، أيام ثلاثة 
علىمح أنه الصحيح في محه امتفاض )وقد (: ١٧٣)اآآ/اكاوى مجموع في تيمية ابن تال )٦( 

وفال=الخفين(، عالي المسح بجواز القوو فأطالقوا ذلك ياه أصحابه وتلقى الخفين؛ 



الشذوذ:إلى الرأي هذا سبة حكم ؛ الثالثة المسالة 
غيرالشذوذ إلى بته نأن لاثاك ودراسه الرأي هذا عرض بعد 
ذهبفيما ملف وله إجماعا، يخرم ولم نصا، يخالف لم فإنه صحيحة؛ 

ابنرأي بعض وهو الخف على المح جواز قي الحاجة اشترامحل من إليه 
الشرحلهذا بعدم القول كان ؤإن المالكية، لقول موافق و ؤجهئع عباس 
وجدتكالما أنه إلا ؛ والفقهاء المعابة جمهور نول وهو أنوي 

المح،لأجل اللمس يسن لا أنه كما ؛ ٢٢٧^الترخيص كان الحاجة 
تدبر)فمن تيمية' ابن قال كما نظر، محل دلك أجل من المسح محخ لكن 

هذافي منه الرخصة أن علم حقه: القياس وأعطى الرسول. ألفاظ 
التيالسمحة الحنيفة ومن الشريعة محاسن من ذلك وأن واسعة؛ الباب 

أعلم.وافه ،، بها(أ بعث 

تقييدمنهم أحد عن ينقل لم بها وعملوا سنته ^^١ الذين هه النك، رفأصحاب (؛ ٦١٧٥! ١ ) ~
فعلموأحوالها بالمحقاف علمهم هع الخفين على المح أطلقوا بل القيود، من بشيء المحق 

صحيحالصحابة عن ونقله مطلقا(، المحقين على المح جراز نبيهم عن فهموا فد كانوا أنهم 
فىوليس اللابس، حال في كان فقد )جهبع عباس ابن تقييد أما بوصف؛ الحم، يقيدوا فلم 

الخما.وصفج 

عره آم سح من فهموا أنهم ه، وابنه وعمر الصحابة)سعد، من ه س هما ابن نهم )١( 
المعيد،المفر في هدا تلثم رلو بقوله؛ تعقبهم ولذا مطلقا، الخفين على المسح جرار خفيه 

تخريجه.سبق وقد المديد( والرد 
منفيها يحتاج الباردة البلاد أن )ومعلوم (؛ ١٨٨/ y١رالفتاوى مجمؤع في تيمية ابن تال )٢( 

هدهونحو والروم الشام فأهل الحجاز، أرض ر إله يحتاج لا ما والخمالم، التاحين يمح 
والوعرةالمحزنة الأرهمؤ في والماشون الحجار، أهل من وهدا هدا في بالرحصة أحق البلاد 
المهلة(.الأرض في الماشين من الخما على المسح بجواز أحق 

مماالخفين على المسح )بابج (: ٢١٣)\^ا ه- - وقال (، ١٨٦; ٢١)اكاوى مجموع )٣( 
يجورفلا ذلاثا، وغير والخمانم الجوارب عر بالمسح حاءلتا حتى يالرحصة فيه المنة حاءمحتح 

والضيق(.بالحؤج التوسمت من الماؤع مقصود يتتاتض أن 



ا
اضليتقى العلم يطب )إنما الثوري؛ سفيان قال 

الأشياء(.كسائر لخان ذلك فلولا كل، م فن به 
(٣٦٢/ n)_iش ابونمم أحرجه 

ا



ها=^===أمهآدس=ءمح

اثلحيةحلق جواز 

مطاف:ا'رباعات وشاه 
الئدوذونحريز،نخو اسألة، صٌرء الأ'وو؛ اسكب 
اساصرينمن اسية حلق بجواز القائلون الثاني: المطلب 

المعاصرينمن اللأءي4 حلق بجواز القائلون الثاني: المطلب 

القورمدا شدوذ وحد الثالث: المطلب 

والمناهشةالأدلة الرابع: المطلب 

ر=ًًس=ءالهس



I
أئمةعلى حمى لما حقا الأمشاط هدا كان )لو 

حرم•ابن يض؛ 3تآ إلمحد كلهم الإسلام 
هرجب ابن 

(Yi/Y)_lنتح 

ا



امحادةض اسل 

الشذوذمحل وتحرير المسألة، صورة 

يامممميت ، واليتن الخدين على النابت الشعر هي ت لغة اللحية 
ورالثحيان!لحيان، دابة ولكل ،، وهو منه تنمن الذي المكان 

الممفبداحل ،، لحي(ل ذي كل من الأسنان منان فيهما اللذان العفلمان 
وتثدأالعارصن، مي يالذي عر اليتمنن، خارجه وهمن الأسنان، يتسن 

العيارفي الشم ست، أي• الغلام، عدر ت يقال ولدا العيار؛ من اللحية 
مناللحيين مجمع و ، ل الصيغ هو ؛اللحية الرأس يمل والذ"ي ، منه 

(;٥٥١الض)أ/الماح وني (، ٢٤٣)يا/ العرب  jU(، ٧٨)\ا المغمص انفلر: )١( 
العين(المحجررتحت من ؛ ونيل الوجه، جانيا والخدازت الذمحن(- على النازل الشعر )اللحستت 

قالئه، لمت ب الفلاهر الخد؟ من الوجنة وهل ( ١٦٠اللمان)"؟/ اننلر: اللحي، إلى 
ابنوتال والمحجر(، الشدق بين الخد من ارتفع ما ت )الوجنة )أ/بحا(ت العين في الخليل 

إذاوالخدهع الخدين بين ما فوق وهما الوجنتان، الوجه روقي (• ٩٤)ا/ المخصص في سيده 
الخدينلخم من نتأ مجا هما حاتم، ايو نتوءه، وحجمه تحتها العفلم حجم وجدت يدك وصعت 

الأنف(.وكفي الصدغض ين 
(.٢٤٠ره/ اللغة مقاييس (، ٢٤٨٠)I/ الصحاح (، ٥٧٢)ا/ اللغة جمهرة انظر: )٢( 
(.٢٩٦>م/ المن )٣( 
الكوبميةالفقهية الخومرعة في جاء (، ٥٥٠)i/ المرب لمان (، ٧٦)ا/ المخصص انظر: )٤( 

فيالشربينيى يقول لدلك اللغة(، اهل من للمدار تحييدا أكثر الفقهاء )دكان (: ٢٢٢)ه؟/ 
الصيغبين للأذن المحاذي الناست، )الشعر المدار: تفسير في ( ١٧٣)ا/ المحتاج مغني 

غالبا(،للأمرد ينبت مجا وهواول الأذن، بإزاء الناتى الخظم على مجا هر وفيل• والخارض، 
المقلمعلى الذي الشهر وهو )الخيار: ١(: ٠ ١ الجالع)ا/ في مفلح ابن الدين برهان وتال 

الشعرهو والعارص: العارض، إلى ومنحطا الصيغ، إلى مرتفعا الأذن، صماخ صمت الناتئ 
الات؛ينالمظمين مجن اولحية )حد (: ١٢٤)ا؟/ * قتالا في عشمين ابن قال الخد(، على النابت 
الوجه(.آخر إلى الأذنين صماحي بحياء 

لخاحلبين محا )الصيغ: (: ٦٦)ص اللغة محقه في الثعالى محال (، ٥٩)a/ اللغة تهديب انظر: )٥( 
الأذن(.امل إر انمن 



النية.الثقة أمقل وهي العفقةر٢،، الدقن وفوق الدهزرا،، هو الأسفل 
ولايفلهر، فيمأ الوجنتين على ماتبت اللنة في اللجية من فليس 

منهانحدر وما الشارب ولا العنفقة، فى مانبت ولا الحلق، على مانبت 

التبمُه.وم الدئن، ؛ل 
عيارمن الخدين على النابت )الشعر فهي! الاصطلاح؛ في اللحية أما 

دقة؛أكثر أنه إلا اللغوي للتعريف مهنابقته ؤيلحفل ،، واللةن(ل وعارض، 
الوجنة.على نستا ما دون والعارض بالعيار الحادين على النابت، فنر حيمثا 

انظر:و)الذقن(الك_رصاص، .قايٍساسة)آ/بهم، الخحاح)0/\<اا'ا(، انظر: )١( 
(.)آ/٤٧اللة تهدب 

قلية،الالشفة مابين وانمفقة: شعرها، لخفة العنفقة اشتقاق ومنه وحفته، الشيء تلة العنفق: )٢( 
(،١٣٠ العين)؟/ اننلر؛ ابما. فيه الشعر وم يكن، لم أم شعر مليها كان سواء الدقن، وبين 

(.٢٧٧/١٠الاJان)اوخمص)ا/ئ؟ا(، 
إرمالض يدل واحد أصل واللام وابء )الميز اسة مقايتس ني قارص ابن تال )٣( 

يل(،منشعر لأنه هذا؛ من ان الإنوسال شيء... امتداد وعلى مقل، إلى علو من شيء 
كلهاالثنلة مي يويعص الثللة... تجمعهما )والشاربان: (: ٢٥٧)\اإ العين فى الخليل وتال 

(:٣٢١اللمان)اا/ كمافى حلاف، فيه لغة المالة ونفير بمواب(، وليس شارباواحدأ، 
الشعر،من الشارب يلي ط الملة ونيل: العليا، الشفة وسمد في الش الدائرة الرجل: )وسلة 

وقيل:اللحية، طرف إلى الذقن حملي ما هو وقيل: الشاربين، مجتمع هى ونيل: >نه، وقيل 
باسرها(.كلها اللحية هي ونيل: حاصة، اللحية هومقدم 

بأنها:)\/AU( الجليل مخ في كما الماuكية محي تحريفها وحاء (، ١٦)ا/ الرائق البحر )٤( 
فيوحاء واللمة(، الدتن فيه فيحل لحيين... المنيين الوجه جاض على النابت )الشعر 
فهلالدفن(، على المات الشعر )وهي (: ٣٧٤)١; المجموع في كما الشافب، محي تعريفها 

فيالنووي تال ولن>لك بصريح، ليس الشافعية؟ محي اللجية من ليس الخد شعر أن ذلك يعني 
فييريد أن وهو منها، والنقص اللحية في الزيادة تكره الغزالي• )تال (: ٢٩١اكحمرع)ا/ 

لحولعلى فدل ااعدارين(، بعض ينزل أو رأسه حلق إذا الصدغين شعر من الح-دارين شعر 
فيأوضح هو بما ( ٥٥١المير)آ/ المصباح في عتر وقد الشافعية، ئد اللحية في العارصين 

الحنابلة،وعرفها الدفن(، على النازل الشعر )اللحية بقوله: محدهم اللحية في العارصين لحول 
وماوالدفن اللحين عر المابت )الشعر بأنها: ص)\ي المقنع ألفاظ على المطلع في كما 

الخن.ر ذكرته الدي الحنفية تعريف وأوضحها متقاربة، هي و ذك(، من ترب 



المسألة:قي النزاع محل ومحض الشذوذ، محل تحرير هو وهذا 
الشاربأ١،.من الأحد مشروعية على العلماء اتفق —  ١
اللحيةمن القبضة على زاد ما أحذ تحريم عدم على واتفقوا -  ٢

السكل^.ز وخاصة 

وتالسة(، انه على لمنفق الشارب؛ فص )وأما (; ٢٨٧)\إ المجمؤع ني النووي تال )١( 
بعضرذمب امتعايه، صر عجنع ومحو الشارب، )نص (؛ ٧٦)آ/ القريب طرح في العراقي 

نصان )واتمموا (: ١٥٧)ص الإجماع مراتب غي حزم ابن قال يجيئه(، إلي الظاهمبة 
ولاالمشترك النير يحكي ومر حن(، الإبمل، ونتف النانة، وحلق الأنلنار، ونطع الشارب، 

وبوبتمرض(، الشارب؛ نص )وأما (; ٤٢٣المحلى))/ في قال وليلك الوجوب، بنفي 
حزليجاب ذلك، عن _، في الإنسان على تجبا الي الطهارايت، )يان متخرج*; في ابوعوانأ 

الشارب؛قص )وأما (; ١٧٧)ص المودود تحفة ني الشم ابن قال ؤإحفاته...(، الشوارب 
ولقولهبه ه اش رسول لأمر يه؛ القول يتمن الذي وهذا طال أذا يجوبه يقتض فالدليل 

)وقد(; ٦٣; ٢١)التمهيد في كما الو، عبد ابن ^ل ضار(، فلس لهاربه .اخذ لم »عن 
أن■fA* يخفى لا مدالبر ابن أن والظاهر حلقه(، أو شاريه قص من للسلم بد لا أنه اجمعوا 
أنمراده أن أو الاستحباب، تأكيد )لأبد( بقوله; أراد فالعله ذلك، لأيوجون الفقهاء جمهور 
غييختلفوا لم ولذلك، الحلق؛ أو القص استحباب عن يخرج ألا لابد الفنهاء حلاف 

فيهاالأحاديث، وأكثر الحلق؟ أم يالقتمر يكون هل الأحذ; صفة في اختلفوا إنما الاستحباب 
الشارب;جانبي في افالض في واختلفوا والجز، الإحفاء من ورد ٧ مفسرة وهي القص، 

(.٣٤٦حجر)«)/لأبن اuرى فح انظر; لا؟. أم نمهما يستمب عل 
القيمة،فى ومحدده الث، النفي مهياوه بعضها روايامت، صحت، فقد المشترك، القل.ر >و هن.ا )٢( 

عدمعلى اجماعا فكان أحد؛ متهم ذللت، على ينكر ولم مقيدة، ولا محددة غير معللقة وبعمها 
فيكما الإجماع، و ٠^^ يحتمل بما الصحابة عن هته عبداش بن جابر حكاه وقد التحريم، 

فيإلا الثباد سفي )مما قال; اكع في حجر ابن ذكر كما حن بتد ( ٤٢٠١)داود أبي نن 
اكازلاللحية مقدم على يطلق وقد طرفيه، أو الشارب، عالي بمللق بال والعمرة(، أو حح 

الشاربعلى ما سى كونه )وعلى (: ٢٢٣)OT/ الكويب اص; الرسوئ في جاء دتها، 
وعلىالكتاب٠، أمل وخالفوا عثانينكم، ووفروا سباتكم، ارضوا الحديث،; ورد الشعر من 

دردىانتهم،، عمر؛،، أد حج في إلا المجال تعفي )كنا جابر؛ قول ورد اللحية بعض كونه 
شيبةأبي ابن مصنف، في كما ألصحابة من لقيه عمن رباح أبي بن عمياء أيضا اللحية من الأخذ 

وحكاهعمرة(، أو حج في إلا اللحية يحقرا أن يحبون )كانوا قال; صحيح بتي ( ٢٥٤٨٢)
(=٢٥٤٩٠)شيبة أبي ابن ممتفح في كما التابعين، من لقيه عمن النخعي إبراهيم أيضا 



الشانمةبعض وذهب ، اللحية حلق تحريم على الإجماع ولقل ~ ٣
وصنحالتحريم، هو الشافعي الإمام منصوص أن سمر الكراهة؛ إلى 

أصحابهبعمى به 

الرأتح،وهذا اللحية، حلق تحريم عدم إلى المعاصؤين بمض وذهب 
عدمه.من للشذوذ نسته ونصحح بحثه المراد هو 

الأربعةالألمة راطبق ءوارضها(، من ؤياحذون لحاهم، يهلتبرن )كانوا ت نال صحيح ند ب —
المحث»ي لذلك التنصل من شيء لساني يتب، ممهم ل اكميم، يدم ءر دهمرمم 
اف.بإذن العاثر 

(.٦٩٩٨الإجماع)ائل مني الإقناع ص)بهل(، الإجماع ^'٣، انظرت  ٢١)
1غيها جاء ومما (، ٣٧٦)ه/العبادى نامم وابن الشرواني حاشية *ع المحتاج تحفة انظرت )٢، 

-رصيالشافعي بآن الكافية حاشية في الرفعة ابن واعترصه اللحية، حلق يكرم ت الشيخان )تال 
الإيمان،ثم، في الحلمي وكذا ١^٣،، تال التحريم، على الأم في نص تحار الذ 

حملةحلقها تحريم الصواي، الأفرعي؛ وقال الشريعة، محاسن في الشاشي القغال وأمتاذْ 
حناتفةوالقالندرية محرم؛ لحاهم بحلق القلندرية فعل ت يعني القددرية(، يفعله كما بها، علة لغير 

الماوحي،محمد هو الطريقة هذ0 وشيخ الشام، في الماح القرن في ظهرمت، متصونة محبتيعة 
أهلفن اللحى؛ الحلقي "القلتدرية' مولأء )أما أولها؛ في قال فيهم، فتوقا تيمية للابن 

وانظر;{، WT/Tq)الفتاوى مجمؤع ورسوله(. باض كافرون وأكثرهم والجهالة، الضلالة 
)ما/ااإا،(.الإسلام تارخ 



\ل؛ددءص
المعاصرينمن اليحية حلق بجواز القائلون 

المعاصرين:من الرأي بهيا ئال من أبرز 
ومحمود، )تأهّآا( رصا رشيد محمد 

،،ل الجديع بداممه عو 

وأ.ثالهاالمالأ هذْ اللمص: حلق سالا ص )الجواب )أآ/هأا1(: المار■ ■سلة ني نال )١( 
المعلقةالعادية الأمور من هي ؤإنما تركا، أو فعلا به اض يعبد مما لثنيه لمت سيأتي مما 

والنهيالديني، للوجوب ليي العادية الأمور ْذء مثل ني •••والأمر والنظافة والتجمل بالزينة 
لنمربم(.لٍس منها 

حلق) ومنهاالثخصة، والهيئات اللباس أمر أن روالحق صراّوا(؛ الفتاوى كتابه ني نال )٢( 
ال-ئت(.ان اتحعلى فيها الر، ينزل أن ينبغي التي العادات من اللحية 

تالفقهية الدراصة خلاصة في ٣( ١ ٠ ٣" ٠ صرره ■ كهية حديثيه دراسة اللحية كتابه في نال )٣( 
لغترالمخالفة منتفي وجود عند الاستحباب تتجاوز لا اللحية بإءماء الأمحرة )التمرص 

ثذوذآاللحية إعفاء وأصبح لحاهم ببممحلق مكان في لمين المعرف شاع لمينا؛^فلو الم
تركعلى جرى العرف أن )لو ص)؟ا'ا(: ني وقال نة(، للأوفق المف فموافقة وشهرة، 

فيالضوص تساعد )لم (: ٣١ص)• في قوله هو رأيه وحلاصة مجاراته(، فالمة اللحية اتخاذ 
فيلمين المغير مشابهة ينمد من حال يتم ُإنما الدب، من أكثر ■عر الدلالة في حكمها 
محن^النمل محزم(. نمل فذلك المشابهة، كللث، مقتض دون اللحية، بحلق الظاهرة هيئتهم 

ياللحية.النمد هدا يختص فلا محرم غير فالفعل يإلأ 
بعضعلى العلم وتلقى (،،_ ١٣١)٨^عام البصرة في ولد الخزي الجديع يوسف بن عبداف و -

(م، ١٣٩٨عام)الكريت، إلى البحرة فارق ثم البصرة، في الإسلامي بالمعهد و الشيوخ، 
علىوالإشراف اكحصيل جانب إلى واكألبف والخطابة بالإمامة الفترتين هاتين في وانشغل 

عضووهو بريطانيا، إلى (ه ١ ٤  ١٣)عام بعد هاجر نم ، ■ صخر ■ ثركة في المنة برامج 
فيالبحوث من وله هناك، للابحاث خاص مركز ولديه للإفتاء، الأوروبي، المجل—ن 

كبير،كلام عليها دار بمحولث، وله وغيرها، الغير وأصول القرآن، وعلوم والحديث،، العقيدة، 
هلفترجمته من مأخوذة اكرجمة وأكثر وغيرهما، المعازف، و اللحية، لحلق تجويز فيها 

الضير،أهل ملتقى في، فنثرها النهري، معاصة بن عدالرحمن الدكتور/ م>، بطلمح كبها 
الشبكة.في الحديث، أهل وملتتهم، 



وذا،، د.علي و

وكيبالعصر هذا غي وجودنا عع )...ونحن (: ٤٠ص) العمرية' 'الفتاوى كتابه في قال )١( 
لحيتك(.تحلق ان الحرمة من لبى له: وقول الثاثعي، عف بما شي الناس «ع واختلاطنا

وبهذابالواع... تأنرأ حلقها سيحون السر عالما، )بعض ممه: أحد قي نال حين كالقرصاوى )٢( 
وهوا بالإباحة بالتحريم...وتول؛الكراهةا..ونول قول أقوال: ثلاثة اللحية حلق في أن نرى 

نإنبالكراهة يقول النّى وهو وأعدلها أتربها أوسعلها ولعل العمر، علما، بعض به يقول الذي 
حزما(.الوجوب على يدل لا* الأمر 



الطهارةقى الأداء اسلالآولً 
ء ٢٦٩

اضكاك\د£،

القولهذا شذوذ وجه 

المريح.النص مخالفة ~  ١

فيالراح، المهللب في ومناقثتهما وتفصياله>ا الإجماع، مخالفة ~  ٢
الأول.القول أدلة 

العبارامحتح!من نحوه أو الثاووذ على نص قد و شذوذه، على النص ~ ٣ 

لالةول]القرصاوي[ المؤلف ترجيح )إن ت بقوله الفوران صالح د. "" 
ءاوه(را،.دليل لا باطل ترجح فقط اللحية حلق بكراهة 

الرأيص يها ام;م الألفاظ من واuطل >_)'Y(، والحرام■ الحلال كتاب بثل *الأعلام زا( 
المؤلفضالة )لت الإيلام: كتابه حاتمة ني د.القرنان ثال رثد سياثات، البعض في الشاذ 
فيهاحالف التي الفتاوى عذْ من كتابه فاخالي قو\ءد... من كتابه أول في نررْ ما التزم 

دلل(.إر تحد لا الش الشاذ؛ الأقوال غالها في وفالي المواب، 



\هدكّ
مسائل:ثلاث وفيه وا1مناقشة، الأدتة 

اللحية:حلق بتحريم القائلين أدلة الأولى: المسألة 
منها!بأدلة القول هذا أصحاب استدل 

ارأحفواقال؛ ه النبي أن عليه المتفق نجهتع عمر ابن حديث ~  ١
النبيأن )جهنه هريرة أبي وحديث ، الئحىاا وأعفوا الشوارب، 

منبدلا ٠ البخاريءأّكوا ولفظ منم، لفظ وهذا (، ٢٥٩)لم وم(، ٥٨٩٣)البخاري أحرجه وا( 
ذممها التي الرواية س أبت وْي المثرين لمخالفة ذلإ الرواية مذ، ني وليس •أحفوا•، 

بت(،ءمر)ثةة بن عييدالله هلريق ْن الرواية هذْ أن ت أولها لأمور، عمر ابن حديث من ذلك 
بنعمر ًلريق من وددت المثرين مخالفة فها اش والرواية يه، عمر بن محداض عن ناي، عن 

منحتى ؛1^، في الناس أثبت عمر بن عبيدالله و يه، عمر ابن عن ناقم، عن ، محمد)ثةة( 
فيعبرالهادي بن يومف نقاله كما أحمد الإمام وقال معيد، بن يحنى ذكر كما مالك، الإمام 

منه(،حديثا أصح ولا عمر، بن اف عبيد من أثبت ناغ في أحد )ليس ١(؛  ٠٥ص) الدم بحر 
وقدعمر بن هميدالله وحالفه محمد، بن عمر بها تفرد المشركين مخالفة ذكر أن • ١^^٠٠والأمر 
كلهمالمندي ونجثح رواد أبي بن وعيدالعزيز الخمري عمر بن وعبداه نافع بن وأبوبكر سق، 

فيالبخاري انتقاها التي هي الرواية هدم أن ت ١لثالثا والأمر الزيادة• هده دون نالخر عن يروونه 
الروايةهد0 أن كما المشركين، مخالفة نيادة فيها وليس غيرها يذكر ولم اللحى( إعفاء )باب 

للأصحعنده التقديم أن واكالم، المسألة، هده في الروايات مسلم الإمام بها صدر التي هي 
رواهفقد ناني؛ طريق غير من حاء الحديث أن الراعت والأمر المائعات، يذكر نم الباب في 

هذافي التفرد قضية إلى أثار وقل الزيادة، هذه بغير عمر ابن عن عالقمة ين عثدالرحمن 
ذائع؛عن ويد، بن محمد ين عمر فته )وزاد عمرت بن محدالله رواية بعد بقوله الثثهقي الحديث 
رادبل له، يعرض فلم الجديع؛ ذلك أغفل وقد (، ٢٣٢المهقي)ا/ ضنن المشركين،،(. لاخالفوا 

فيتراه قد )وما (! ١٩١ص) عمر ابن حديث تحقيق مرصع غير يعيد موصع في توله ذلك إلى 
منهو إنما مجردا والإحماء ؛الإعفاء الأمر وسياق الخلة، ذكر ترك من الممحديث مصائر بعص 

وبالختصراتللخفنرات، يالمجملأت يصيرون الخلم أهل يزل ولم الرواة*■ احتمحار قبيل 
يرتقًلم ثقة ْص أو غيها، حالف ثقة من أو ثقة، غير من الزيادة تكون أن إلا للمطولأت، 



اّارةض اصء اسل 
م ٢٧١

المجوسءرا،،حالفوا اللحى وأرحوا الشوارب، لاحزوا ت ال قه 
وغيرهما.

الاستدلال:وجه 

الأمرفي والأصل لحية، الؤإرحاء بإعماء أمر المي. أن 
منعنه نهى فيما وئؤع و المريح، لأمره مخالفة فيه والحلق الوجوب، 

المجوس.مخالفة 

بآمور:الاستدلال هدا ونوثش 

المويةالأوامر في الأصل بل للوجوب، الأمر بأن التسليم عدم ب~ 
الاستحباب.هي 

الشارب،بإحفاء بالأمر اقترن اللحية باعفاء الأمر أن لدللث، يدل و~ 
فيالحكم ذلك فليكن الفقهاء، عند إحفاوه ين مما والشارب 

،.أ والميعة المخرج لائحاد اللحية 
هواللحية في به المترؤع فإن الشارب في م١ثرع أن معلوم و~ 

الإعفاءهو يقابله قاليي الشارب، في القص وحسث، نقيقه، 
بتركهارم•ذلك و اللجية ض من 

دتفن حمار نة وك انتهى، عنا( واردة لت، اكور _، يجمح بها، نممرد المن؛ يرجن إر 
أنلمو بما ث انمو ني الظاهر ينحقانه ياليق بما موصعه في منه رأحاب، محمل.، بن عمر 

ذلك.من وصرحا 
(.٢٦٠)لم م— أحرجه )١( 
(.١v٢سعص>ب درائ اس ■■انظر: )٢( 
تركعر اللحية في المشرؤع أن يّين أن فهمت فيما ؛ل.لائه يريل. وهو (، ١٩ص)• السابق المرجع )٢١( 

فيالوجوب عدم حملي يدل ا ملخ٠م من ينمون كانوا والتابعين اكحابة أن قرر رند القص، 
بالاعفا،.الأمر 



—٠٠٠٠
الأمرعلقت والإحفاء بالإعفاء الأمر في الثابتة الأحادث إن ثم -

محقا؛تعبديآ حكمآ ليس أنه يؤكد مما المسلمين، غير بمخالفة 
يوجدمالم مستحبة المحالفة وهذه ، الحالفة بوجود معلق بل 

*المحذور المسه فهتا القصد وجد فان ، المسيه قصد 

الملمين،غير بمحالفة وتعليل أمر فيها عديدة نصوصي ورديتا قد و~ 
فىوالصلاة الشسبا، كتعيير الأستحبابج؛ على محمولة وهى 

وغيرهاص.الحر واكلة المال، 

بامور!المناقشة هذه عن الجواب ؤيمكن 

لموالتأؤيلأت الأسشا٠لات هدْ فإن وتفصيله الجواب يدي بين و~ 
ابنفال كما وأفول ، قبل من العلماء عند بمجموعها عاليها أقف 

الإسلامأئمة على حمي لما حفا الأستنباؤل هدا كان )لو ت رجب 
ا.زمه(أ إلى كلهم 

تالله نول يبطله فهدا ؛ للوجوب ليس الأمر بأن القول ما أ~ 

اقص)اا'ا(•الالرجع )١( 
فقط؛الفعل في المراخقة اما لها، وتصد مشايهة فيه عندء فالتشته ص)ه*آ(، _ Ulالمرحع )٢( 

تشبها*ولتس شبت فهذا 
ص)با<ا-آا'ا(._ UIاور.أع انخلر: )٣( 
ذكرفيها وليس (، ٢٩٧)ءآ/ باز ابن فتاوى مجمؤع في الاعتراضات هده أكثر على وس )٤( 

مقاوعلى احللعت )فقد ت بدايته في تال حلويل كلام في اعتراصامحه، باز ابن فئد وقد للمعترض، 
ولكنهمباحا، ولا حراما، ليس اللحية حلق بأن فيه حزم )ابممآا(ه- عام في الكتاب لبعض 

مكروه...(.

مخافقول إلى يودي الدي الاستنباط في وهذا حزم، ابن ت يعني (، ٢٤)آ/الباري فتح )٥( 
)وهوت رحب ابن تال ولدا والدلائل، المعاني من ينفثان لا والمنة فالكتاب ؤإلأ للإحماع، 

الأستتياحل...الخ(*هدا كان ولو إليه، يبق لم قول 
مالمءللندب فهو نبيه وأمر للوجوب فهو الثه أمر بين يفرق وُُو هنا دءالقرضاوي رأي هذا )٦( 



:م ٢٧٣

عدابنينيم أو ثئنذ تحبيم آن إص خ بمامحف  "قءؤقبم-ر 
النيغضب لما جائزة الأمر مخالفة كانت ولو ، [ ٦٣]النوو: ايره 
لماإلزام فيه الأمر أن ولولا في أمرْ حالفوا ين حه 
لارتهمالأس- عر -أو أمض عر أشق أن »لولأ الني قال 

صلأة«صكل مع بالواك 
هدمذ) الشارب؛ بإحفاء بالأمر اللحية بإعفاء الأمر اقتران ما أ- 

أهلأكثر صعقها وقد الاقتران، دلالة -سمى ذكرنا الخي اكلألة 
الجملعطف، عند وخاصة صعقها على يدل ومما ، الأصول( 

حمه<وءام؛ أنمت إدآ كمرهء بن ءؤءًفلوأ تعالى! قوله التامة 
الواجب،قرن يمتنع )ولا النووي قال [، ١٤١ت لأنتام ١ ل حقايهءه 

الرايوهدا ص)ه'ا(، ر■ مينقه أصول 'نحر كتابه ني ذكر كما قسهما، صارف أت ي -
ورائهعنه، رجمر وتد عنه، المرئية أنواله أحد ر المالكية من الأبهري إلا به يقل لم الأصولي 

الأبهريغول المرصاوي محه نقل وغد \ؤث'£تيأ- غال حش مشهور وغير مهجور بالممريق الأيل 
كالمتروك...)وهو (.■ ٦٩٦الحيط)م المم في صه- رجع وانه متروك رأى انه إر يشر يلم 

منرسوله؛ وأواص تعالى الله أوامر بتن فرثا لا وأنه أُرْ آحر يقوله لكن الدى هذا والصحيح 
ص)٦^٦ا.الجوا،ع جمع شرح الهاْع الغث الوجوب(.وانظر: على جميعها كون 

آليملحنة' قعيإ ولا الأية؛ أول نى جاف، العليه يدل كما ه الّك، م يالأية والمقمرد ، ١١
الأية.[ ٦٣]النور: بمضاه سزع ت،عئلمكنءو. 

منت،: فقلغضان، وهو عالي ندخل عائشة: فيه قالت، حديث، في ( ١٢١١)لم مأخرجه )٢( 
همفإذا بأمر، الناص أمرت أني شعرج راوما قال: النار، افه أدخله افه— رمحول ~يا أغضك 

فلاأئعء.آمربالأمر، وآنا لاأغضب لي اومالأحمد: رواية وفي، يترددون؟*، 
للبخاري.واللفظ ( ٢٥٢)لم وم(، ٨٨٧)المغاري رواء )٣( 
الجمهور)أزكرها (: ١٠٩)A/ المسد المم في ١^٣، فال (، ٣٣٠)أ/الميان أضوا، )٤( 

بينالواو حرف يدحل أن وصورته المحكم، نمح، القران يوجب لا المقلم في، القران فيقولوزن 
أوالجميع في، الوجوب، يقتضي، بلغنل ُفاءا،، فعل، أو ومحر، متدأ منهما كل، تامتين، جملتين 
إذابيتهما...أما التسوية على دليل يدل ولم الخلة، في، بينهما مشاركة ولا الجمح، في، الخمرم 

كانإذا للأول...وأما مشاركته في، خلاف فلا الخبر؛ فيه يذكر لم بان ناقما؛ المععلوف كان 
القران(.جهة مح، لا الحيثية، هذْ ص التساوي فيثبت، الخلة؛ في، مشاركة بينهما 



٢٧٤-بمن 

تضعفقد بل ، بواجب( ليس والأكل واجب الإيتاء بغيره...]ذ[ 
أوعلا في معه ينترك مفرد على انملف كان ؤإن الاقتران دلالة 

[،٩٠لالنحل: رألأنسننه ل ألمت. أمر آس ؤ.إلا ت تعالى كقول حكم، 
تشتركأن يبعد ولا ، مندوب ان والإحواجمس، فالعدل 

والاقترانالأحكام، كل محي لا الأحكام من حكم في المحهلوفات، 
العلماءعامة وفهم ، تفعف، وقد تقوى ثد القرائن من قرينة 

الموضع.^ا في صحمها على يدل للحدين، 

علىألمنا مفي بها الاستدلال تمم يإنما الألألأ هذْ إن م ث- 
قولبوجوبه الفول لكن الشارب، قص وجوب بعدم القول 

لأنهأدلته؛ ولا بالوجوب للقول المعترض يعرض ولم ،، قويل 
منكلامه بخلو ولا للاقتران، الأسلمحاب حكم تقرير أراد 

تدلك على مثال وهذا اصعلراب، 

١(, ٤٨)V/ ملم على الووي شرح )١( 
 )٢(JU  دلالةأن الأولى الأية من ضاد الشن: ابن )قال (: ٤٨٠ا/ )٠ آكح ض حجر ابن

والإحسانواجب والعدل واحد، أمر يي والإحسان العدل بين تعالى لجمهه ضعيفة؛ الأقران 
بهما(.المراد فى اللف احتلف وتد والإحسان العدل تفسير على مبتى وهو تلت: مندوب. 

فيوضعفها صٍلن، في ترنها تنلهر آلاقران )دلالة (: ١٨٣/٤)الفواتد بيانع في iال،ن )٣( 
موءلن...الح(.في الأيرن وتساوي مرطن، 

هذافي الاقتران ضعف على يدل مما واللحية؛ الشارب بين التفريق على اوعل_ماء وعامة )٤( 
التفريقسبب ولعل اللحية، حلق ؤيحرم الشارب، من الأحد عندهم فيستحب حاصة، الرضع 

منوهو الناس، لكل تتيسر لا متايعة إلى ؤيحتاج يتكرر محما الشارب من الأحد أن : بينهما
بينمااسطعشمء، ما منه فأتوا بأمر أمرتكم •إذا الصحيحين: في كما يقول ه والمي الأوامر، 

•فإذايقول: ه والمي أحد، لكل متيسر وهر بالترك، وأمر الحلق، عن نهي فيه اللحية ترك 
مشابهةفيه وحلقها الرحال، نينة من اللحية ترك أن إلى إضافة فاحسو0ءإ شيء عن نهسكم 
مجهممعش •وهناك الشارب من الأحد في توحد لا التي الحاني من ذللث، وغير ومثلة، للنساء، 

إليهأشار وهدا عمل، ففيه اللحيت حلق بخلاف للإنسان، عمل فيه ليس الشارب ترك أن وهوت 
نمه.وممأش تيمية ابن 



|لأ/اءضاّارةاصلاسء
٣٢٧٥-

فىالمقصود هو يالمحالخة الأمر أن علمت )وقد ت ينول هو ف~ 
يجوزقلا الشارب، وقتس اللحيه إعفاء مجرد وليس الأحاديث، 

،،فيهما(لبج، العن مجردين والقص بالأمر؛الإعماء التعلق بعدم 
قصحكم )وأما ني! ولعله ذلك، بعد كلامه فاقرأ ذلك تقرر إذا 

التيالموص فإن حال، كل على متحبة سنة فإنه الشارب،، 
لغيرفيه المعنى لكن للمخالخة، به آمرة ذكرته اللحية في ورديتؤ 

.ؤالمبي وأمر الفطرة سنن من فإنه للمخالفة، منه أؤكد المخالفة 
إنوهذا ا، ليالة(أ أربعون أنماها مدة لذللث، وولتؤ منه، بالأحذ 

سنةاللحية بأن وعليه منه دليلا فليكن الاصطرابح، على يدل لم 
لاقترانهما.الشارب؛ هو كما حال كل على وشريعة 

الصحابةيفهمه لم فهدا مطلقا؛ الخرك على الإعفاء معنى هضر ما أ~ 
منهفهموا ؤإنما اللحية، من الأخذ عنهم صغ الذين والتابعون 

[،٩٥عهوأه< وحى ت تعالى قوله ومنه ، تكثرأ حتى اكرك 
إذاالشيء عفا يقال! وأولادهم، أموالهم وكثريته كثروا )أي؛ 

إعفاء)باب قوله! بعد البخاري الإمام قال ولنللئإ ، كئر(ل 
ثمأموالهم(، وكثريتؤ )كثروا قال! [ ٩٠وعموأه]الأماف: اللحى(! 

القمةالأم لكن رفإذا ص)'آ\<ا(: وىل<في (، Y«Y_)نقهية حدشة درامة اللحية )١( 
أهلأو المجوس، أو المشركن من المالمن لغير المخالفة صورة تحقيق لعلة الشارب وقص 

المخالفة،تلك مع بحكم دائما الأمر ذلك حكم يقترن أن لجب والنصارى، اليهود الكتاب 
اكوب(.أو الوجوب جهة من وذلك 

('٦٦٣٧المابق الرجع )٢( 
المعنىوفهم اللحيء عموا ١٠روى عمر ابن )هدا (؛ ٦١٤٦ر ٤ ) التمهيد يي عبدالبر ابن قال )٣( 

وصفنا(.ما يفعل فكان 
)م،هأ(.محير ابن تمر )٤( 



اللحيى<<را/...وأعفوا ١١وفيه: مرفوعا عمر ابن حديث أورد 
 - U غيربمخالفة الأم عف الباب في الثابتة الأحاديث بأن القول

حدبثوهو الباب أحاديث أصح إل بل يه، يسلم محلا لمين؛ الم
محيالمشركين مخالفة ذكر محيه ليس عليه، المتفق يقهقه عمر ابن 

ومحيالحديث، تخريج محي ذلك بيان مبق ومحي محلرمحه، وأكثر أصح 
نبئ،بن محمل بن عمر فيه )وزاد بقوله؛ اليهقي ذلك إلى أشار 

٠(المشركين حالفوا ر؛ ناح عن 

هريرْرةهبمتأبي حديثا في وصح تههقه، عمر ابن حدبث، في ذا ه~ 
أنهالني. عن ورد وقد ، المجوس" حالفوا اللحى ®•••أرحوا 

وورد،، ّياالإ وأعفي شاربي أحؤي أن أمرني رمح، ارلكن قال،• 
الإءنLءتفسير العيد; دقيق ابن )وقال ( ٣٠١)٠\ر الفتح في حجر ابن نال تخريجه، سق )١( 

يستلزمللحين التعرض وترك الترك، الإعفاء حقيقة لأن بب،؛ الممقام السب( إقامة من 
تكثيرها(.

(.٢٦لم)•مأحرجه )٣( (. ٢٣٢>ا/اعرى المن )٢( 
شيبةأبي ابن أحرجها والقمة ذكره، وسآتي والتمهيد سعد لابن الهلبقايت، في اللففل ،ujا )٤( 

إلىكرى كتب نال؛ شداد، بن افه مد عن حصين، عن ففيل، بن محمد عن ( ٣٦٦٢٦)
محنيكن ولا سه، في  J_iإليه فارسل هو، ما أدرى لا شيثا يقول رجلا أن بم، أني باذام; 
رجلينه رسول إلى باذام فأرسل نال؛ به، ألقاه موءا.ا ذليو\عوني ؤإلأ شيء، في الناس 
فقالاقال; هدا؟ه على يحملكما ءما افه.؛ رسول فقال شواربهما، مرسلي لحاهما حالمي 

نجزسنتكم، نخالف، الكنا ه؛ افه رمحول فقال تال; ربهم، أنه يزعمون الن.ى به يأمرنا له; 
ؤإرسالهمرسل، لكنه صحيح وسره القمّة، هازه في ماورد أصح هذا هداا، ونرمحل هدا، 
الصحابةعن وروايته ه الثي زمن في مولده شداد بن عبداهه لأن الاتصال؛ من يقرب، نوى 

فقراءهإمام له كان »من حدين،; عن ( ٢٧٢الفتاوى)مأ/ مجمؤع في تيمية ابن نال وند غالبة، 
التبيي..ا.وهذ.اعن شداد بن افه تمد عن مرسلا رووه الثقامت، الأئمة )أكثر ئراءْاا; له الإمام 

والتابعين،الصحابة من العالم أهل جماهير به وقال نة، والالقرآن، ءلاهر عقاله ند المرسل 
ءّهداوغيرهم(، الأربعة الأئمة ياتفاق، به يحتج المرسل هاوا ومثل اكابعين، أكابر من ومرمله 

المصنف،في محيية أبي ابن أحرجه ما وهو صحيح، آحر مرمحل ءف..اوه قد أيضا المرسل 
>_(من ( ٥٠)'م التمهيد في مدالر وابن (، ٣٧٤الهلقادت،)ا/ش سمد وابن ( ٢٥٥٠٢)



اتطهادةض الأداء الأولء القمل 
-pr ٢٧٧■*>(سسآ>جم 

صفاتعشر فى ، الفطرة هن اللحية إعفاء أن عائشة حديث في 
اتفقت)ومحي العشرث الصفات هل0 عن العربي ابن محال غيرها، 

ووالملة ،، مراتبها(ل في واختلفوا الملة، من أنها على الأمة 
بهعلل الذي للخلقة تغيير من الحلق في ما مع تتغيران، لا الفطرة 

بالنساء.التشبه و ، منه قريب وهو التمصى 

عبداهبن ءساّاش عن سهل، بن عن عداه بن عتبة انمص أبو و عتٍنة بن فيان س =
لحيتهوأحنى شاربه، أعفى قد . اش رسول إلى مجوسي جاء قال• ثبت( فقيه )ثقة عتبة بن 

لمك،"،دأض شاريي أحفي أن أٌرني ريي م ^١،؛ ريي- نال؛ بهذااا؟ا امرك أس 
نيبئران ابن و مرملأ، ( ٦٥٤)T/ قي الطبري عند ضعيفة شواهد ولهما 

ومالحن(، )حديث ! ( ٠٣٦ الميرةص) فقه تخريج في الألباني نال أماليه)خ'آا(، 
'اس..\ص)؛ب(.إرنوتهةيىابه

وعلتهحبيب، بن طلق قول من أنه وبين الدارقطني، ذللث، تعقب وقد (، ٢٦١)مسلم أحرجه )١( 
التئمي،طرحان بن مليمان رواْ وقد محى)هّآه(، والتتح الإلزامات انظر، شيبة• بن مصعب 

بنمصعب برقعه وتفند طلق، عن مرسلا وجعله إياس بن جعفر ورواه طلق، قول من فجعله 
أشبهإياس بن وجعفر التئمي سليمان )وحديث (! ١٢٨)a/ سننه في النسائي قال شيبة، 

لهاالفطرة من اللحية وكون الحديث(، منكر ومصعب شيبة، بن مصعب حديث من بالصواب 
أحيحدسا أيئس أبي ابن طريق من ( ١٢٢١حبان)ابن محي خؤش هريرة أبي حدث من شاهد 

محيبن ملمة أبي عن مريم، أبي بن اش محي بن محمد عن بن؛لأل،، سليمان عن ]عبدالحميد[ 
الجمعة،يوم ل الغالإسلام فطرة رإن ت مال، اش. رسول، أن هريرة أبي عن الرحمن، 

لحاها،وحفي شواربها، تعفي المجوس فإن اللحى؛ ؤإعفاء الشارمب،، وأحد والاستنان، 
صعق،فيه أويس، أبي بن إّماعيل إسناده وش ، لحاكم، وأعفوا شواربكم، حدوا فخالفوهم؛ 

حففله.فل من 

(.٥٦القرآن)ا/اذئام )٢( 
التاممةحكم في فهو تعالى، اممه حلقة ذللث،يغير في )وهو (؛ المنة)٢٨تمام قي الألباني هال، )٣( 

علىيجمد ظاهرى الأرض وجه على النوم يوجد أنه أعتقد ولا اللففل، في إلا فرق، ولا تماما، 
يقتضيبعلة مقرونا كان إذا ولاسيما منه، المقصود المعنى في النفلر يمعن ولا اللففل، ظاهر 
ذلكفي والرجل الله*(، حلق المغيرات ...للحسن ٠ ههنا! . كقوله عليه، الجمود عدم 

فتحوانظر! سواء. إنهما والصتوشمة الواشمة في العلماء نال كما كالمرأة، 
\و\ري)ه\إسه



ُ؛س_
٢٧٨تي

اللهأمر ْع يالمخالمة، المعلل الأمر مع المجرد، الأمر فاجتمع ~
فهمهو وهدا الفطرة، من الإعفاء أن على التنبيه مع ريي؛؛، ررأمرني 

عنهمحكى كما شل، يالمخالفة للاعفاء منهم تعليق دون المحالة، 
فيإلا اللحية يعفوا أن يحبون )كانوا بقوله! رباح أبي، بن عطاء 

عمرة(أو حج 

مخالفةعلى اللحية بإعفاء الشرعية الحالة ممر أن ذلك من لمقصود ا- 
ولاالعلل كل ولت العلل من علة فهي يصح؛ لا الكفار 

وحدما هناك الشريعة وفي بانتفائها، الحكم ينتفي ولا ، بعضها 
الهلواف،في كالرمل العلة؛ هده قويت، مع التشربع وبقي لعلة، 

الصفا.فى عي وال

بإعفاءالأمر في العلل أوحد هي الكفار مخالفة بكون نلم لو و~ 
ولملحاهم يعفون ر. النبي حول المشركين فإن لحية، ال

فيهحالفوا بما اللحية في يمخالفتهم المقصود فكان ، يخالفهم 
النبييخالف لم ولذا الفعلرة؛ فيه وافقوا فيما نخالفهم ولا الفهلرة، 

عطاءسممت تمال؛ متصور عن شعة، عن غندر، طريق من ( ٢٥٤٨٢)شيبة أبي ابن أحرجه )١( 
صحح.وسنده يه، 

فيهالعدوان، انمد الخل في كالقصاص العلل؛ اكمال إلا فيها الحكم لاشت العلة بعض )٢( 
بانتفاءالحكم ينتفي لا علل بعدة المعلل والحكم علة، بعض منها واحدة كل أوصاف ثلاثة 

اش،حلق وتغيير المثالة، عن النهي • محنها علل، عدة فيه اللحية بإعفاء والأمر العلل، بعض 
ومخالفةالفطرة، وموافقة مثالة، اللمة حلق أن على حرم ابن نقل كما عاليه مجمع وهذا 

اللحيةحلق تحريم في وكافيه ستتقلة منها علة كل بالنساء، التشبه عن والنهي المجوس، 
لمخاكها.

فلالعرف به ساحري اللمية إعفاء أن الإستقراء )دئ ص)<<هى: اللحية كتابه في الجدع تال )٣( 
يقالتلا ولم ت قلت العرف(. به مجاحرى على أبقته ؤإنما الإسلام، شريعة تلغه ولم الإسادم، 

أ؟ للفطرة لموافعته تلغه لم إنها 



وافقوالأنهم مخالطة؛ وأكثر إليه أقرب أنهم مع المشركين .
لم)فيما هو إنما بالكفار التشبه عن والنهي اللحى، اعفاء الفطرة 

ؤبفلا عليه؛ الأمة محالف كان ما قاما عليه، الأمة محالف يكن 
أنلأحل به؛ اف أمر ما نترك لا فانا ، تركوه أو فعلوه، محواء فيه، 

لحاهم.يعفون •! لفالكان وقد ، تفعله( الكفار 

الاستحباب،إلى الأمر صوارف من بالمخالفة التعليل ححل ما أ— 
الأمرأن والأصل من العلماء عند عليه أقف لم فهدا 

يصرفوقد يضعفه، ولم فقواه، بالمخالفة بالأمر اعتقد ؛الإعفاء 
Iالمذكورة الأمثلة في محيار كما المحروقة بالقرائن الأمر هدا 

الوجوبمن فيهما الأمر مايصرف ورد والخضاب الشسب، تغيير ف— 
ب،يخضلم أنه لمن، . النبي أن الصارف وحلاصة ٠ لامحتحثاب ا إلى 

الللأمححبابج الب يتحر امره أن على العلماء وأحمع ، به حم

(.٤٧٢)؛/ المشم الصراط اقفاء )١( 
الصدرمند العلم أهل يختلف )ولم ت ( ٧٢أحمد)أ/ مسني. على تعليقه خي شاكر أحمال. د1ل )٢( 

فنيتتالمتأخرة، العمور فى جثنا حتى يالكفار، التثسه تحريم قي أعني هدا، في الأول، 
والأصتخل.اءشيء، كل في بالكفار التشبه وديدنها هجيراها ضستعياوة، ذليلة نابتة المسلمين في 

ؤيهوي،أمرهم، لهم يزين من له، المتين يالعلم الملتصشن من وحدوا نم والأستعباد. لهم 
شيء(.وكل والخلق والمظهر والهتئة الياس في بالتئفار التثهبه أمر عليهم 

أحرجهفخالفوهم، يمبغون؛ لا والتماري اليهود ®إن مرفوعا: هي هريرة أبي حلي.ث، وهو )٣( 
(.٢١ ٠٣)وسلم (، ٥٨٩٩)البخاري 

بنأنى سألت فال،: سيرين، ابن عن البخارى)أههه(، في ونحوه لم)اأ"آأ( مأحرج )٤( 
شعرامتالحيته في كان الخضاب؛ يبلغ فقال: ب،؟ حفالله. رسول، كان هل مالك،: 
فيوجاء والكتم(، بالحناء )نعم، فقال: قال ب،؟ يخفبكر أبو أكان له: نلت، قال بيفى، 

عننت، )ق أحم،.: الإمام قال ولاJلاائ١ ت،، حض. النم، أن ٌلمة أم عن ( ٥٨٩٧البخارى)
حفته...والل.يقد يقول: غيره قال: أنس؟ فقول له: فقيل ١لخض١با، عليه. افه صلى الني 
(.٢٢٢الجوزى)م لابن الشكل كثف في لما يشهد(. لم من بمزلت ص الني على شهد 



ربالوجوب^ لقيل الخارق ولولا ،، ١١٠٣للوجو'
الإنسان،صنع من ليس الثيب أن إلى الإشارة هنا المفيد من و~ 

أماشيئا، يعمل لم لأنه يتنته؛ ولم للكفار مشابه فهو تركه ومن 
التحريمقوي ولذا تثبه؛ فيه منه عمل فهذا حلمها؛ فمن اللحية 

محضبقاء في بهم الشه عن نهى إذا )فإنه ت تيمية ابن قال، كما هنا، 
بهمالتشبه إحدايث، عن ينهى فلأن فعلنا، من ليس الذي الشيب 
الأول، ؛خلافمحرما يكون ]يالحيق[ التشبه هذا كان ولهذا أولى، 
\ب(ملممءير 

إلىالوجوب من فيه الأمر مايصرف ورد النعال في الصلاة و— 
•لقهبه صرو بن عبداف فاله ما الصارف وحلاصة الاستحباب 

ررإذاوقال ،، ومتئملارار حافيا، يصلى . اطه رمول اءرأيتج 

نيبطال وابن ص)ه؛ه(، الزير- مد ألآىر- تهذيب في الطبري ذلك: ض الإجاع نقل )١( 
لملم،ايردكا نرح ني وجاء (، ٨٠/ )إل لم مشرح في والنووي اوخارى)ه/'؛هل(، شرح 
النييابمغيم .؛ الّك، ص المرمحيأ الأنار أن )الصواب، ينلهر؛ مما الطبري عن ننله وتد 

نحافةأبي كثيب، شيبه لن باكغتير الأمر بل تناقض، فيها وليس صحيحة كلها عنه وبالهي 
أحوالهماختلاف، بحسب الأمرين فعل في لمح الواختلاف فال: شل، شمهل له لمن والنهي 

علىبعضهم ينكر لم ولهذا بالإحماع، للوجوب، ليي ذس، في والنهي الأمر أن ٠؛، ذللئ،، في 
وأيياحمد مند عود مان حديثا من الثيب، تغيير عن النهي ووي نلتح؛ (انتهى، خلافه بعض 
صعفح.ونه وغيرهم والساش داود 

الهدي'إن نال؛ ه المي أن وذللث، زض، كأنه مندي )الخضابؤ ; أحمد الإمام تال ولدس، )٢( 
(،١٣٢ص)أحمد الإمام ائل ممن والرحل الوقوف فخاافومم«( يصبغون؛ لا والمصارى 

)؛/•اْل(.الفروع وانظر: 
(.٢٠٣)\/ المقيم انمراط اقتضاء )٣( 
نييملون لا فإنهم اليهود؛ •خالفوا قال؛ انه ه الثي عن أوسه بن شداد حديث، و»ر )٤( 

وقال؛والحاكم)ا-0ا،( (، ٢١٨٦حبان>واين ابوداود>\د،ا■(، أحرجه خفافهم، ولا نعالهم، 
الذهي.لتعقبه ولم الإساد( صحح )حديث 

يمروبنطريث، من وغيرهم، ١( ماحه)مّا• وابن (، ٦٥٣)وأبوداود (، ٦٦٢٧احمد)أخرجه )٥( 
•~ها~ عانثة حدينا من وروي حن، وإسادْ جدء، عن أيه، عن ثعيت،، 



رجليه،ين ليجعلهما أحدأ، يهما ٠^٥ فلا نعليه ^ ٠٠٥أحدكم صالي 
الوجوب.عدم قي ظاهر فالتخير ءيهمااال١ا، ليصث أو 

ارأنالندب! إلى الوجوب عن له المارق فإن ؛ الثحور أنا و— 
ربابت البخاري الإمام قال رمضان«لم، في واصل . افه رسول 

ولمواصلوا وأصحابه . الني لأن إيجاب؛ غير من حور البركة 
العلماء)وأجمع الثحور! عن النووي وقال ، حور( اليذكر 
بواجب(ليس وأنه اسحبايه على 

الإجماعقيام مع ، االلحى؟ بإعفاء للأمر الخوارق هذ0 مثل أين ف~ 
أحيعن ولا . النص عن يرد ولم سياتي، كما الحلق تحريم على 
وأنظاهر، بينهما المرق أن لأشك ذلك، حالف أنه أصحابه من 

علمي.حلل بينهما السوية 
الإجماع.هو: الثاني الدليل -  ٢

العلماء:من واحد غير اللحية حلق تحريم عر الإجماع نقل وقد 

سعيدطريق من وغيرمم، ( ٢١٨٢حبان)وابن (، ١٠٠٩حزيمة)وابن (، ٦٥٠أبوداود)أحرجه )١( 
ابنمنه ويذب صحح، تابتح حدبم، وم به، مريرة أبي عن أيه، عن المشوي، سعيد أبي بن 

حلعهما،وبين غيهما، الملأ٠ بين للمصلي والخيار المعالين، في الملأة )بامبج حزيمة 
غيوم(.بهما دؤذى لا كي رحليه، ين ووصعهما 

معلم)هه*ا(، ومالمخارى)'؟آها(، أحرجه ؛رئء الحور ر فإن ءتحروا؛ لحديث،! )٢( 
من( ١ • )٦٩ ملم احرجه الحرا أكلت الكتاب،، امل وصيام صياهتا ين ما افصل ه■' توله 

ه•العاص بن صري حديث 
لموم(، ١٩٦١البخارى)احرحه نواصل• 'إنلث، المحابة؛ له ونال، (، ١١٠٢)لم مأحرجه )"١( 

ماحمما لوكان )إذ اكح)؛/ا'اا(: في حءبمِ !بن )'أ/هأ(،البخاري صحيح انفلر: )٤( 
المحور(•ترك ي—تلزم الوصال، فإن بهم؛ واصل 

فيالمنذر ابن أبضا ذللا، ض الإجماع وتقل (، ٢٠٦)U/ سلم ض المروي ترح )٥( 
(.١٢٠الإشراف)'م/



المنلة اللحية جميع حالق أن )وايفقوا )ت1ْأ(! حزم ابن قال ~ ١
تيميةابن يتعقب ولم ،، والعالم(أ والفاصل الحليمة وكذلك تجوز، 

بشيء.الإجماع هذا 

حلقأن )واتفقوا ت بقوله الإقناع في القينان ابن الحز أبو ونقاله —  ٢
تجوز(للا مثلة اللحية جمع 

عمر...ابن عن صح ) القدير! فتح في ( ٨٦١)^،الهمام ابن قال و ~ ٣ 
دونوهي منها الأحذ وأما القبضة,.. عن الفاصل يأحذ كان أنه 

ورأيتدقيق، كلامه فإن التوصح؛ بعض إلى يحتاج النص وهذا ص)بها(، الإجماع مراب )١( 
فيألفاخيا جمح يتدبر )أن ص)ببا(ت كتابه آخر في اشترط وتد وجهه، غير على يفهمه من 
تدكرلم لو يختل كان لمعنى إلا الإجماع عقار ذكرنا في لففلة منه نورد لم فإنا الكتاب؛ هدا 

التشويه،ت فالمثلة ، لاتجوز( مثلة اللحية جمع حلق أن )واتفقوا قوله؛ أما 
عنتيمية ابن قال رأنها، المرأة حلق الئثلة أمثلة ومن ، لهء الئنعن الض. *نهي، * ومنه 

رأسهاالمرأة حلق نمثل حلقها؛ )فأما (؛ ٢٣٦اإطهارة~)ا/ المماوة~كتاب شؤح في اللحية 
بحلقيعرر الظلة بعض كان ولاJااك محرمة(؛ وهي عنها، المنهي الثلة من لأنه وأشد؛ 

نوله؛أما التعزير، هذا تحريم على الفقهاء ونص تشويها؛ ذلك تعد العرب لأن اللجية؛ 
كانولو محرمة مثلة اللحية حلق أن به المراد أن فيحتمل والعالم(؛ والفاضل الخليقة )وكذلك 

فهيأحد، يشوههم أو بهم، تمثل أن يقلن لا ممن ونحو0 كالخليفة، الهثات؛ ذوي من الخلق 
الهيثاتذوي من زمانه في لوقوعه حزم ابن من الثسيه ولعل التجمل، بها نمل ؤإن محرمة مثلة 

)وكذلكقوله! أن العبارة لهده الأخر والاحتمال مقدر، اعتراض عن للجواب أو 
تال)وتد قال: ( ٤٤٠الشرعية)ا/ الأداب في مفلح ابن أن برهانه: تبلها، صقط الخليفة...(فيه 

والغيوالإسلام القرآن أهل ;ومر لأجاب يز انقموا الإجماع: في والرس الق مل حزم ابن 
لتوئيرذكرأ المهلبؤع الإجماع مراتب في تجد لا و والخالم(، والفاضل الخليفة كذلك وه 

بهوألصق اللحية...( جمع حلق أن )واتفقوا نوله؛ تجد والرمي بق الوقيل القرآن، أهل 
علىالإقناع في المهنان ابن واقتصر قلق، من الخيارة في ما مع الخليفة...( )وكذ.لك توله: 
ماوأن تامة، العبارة هذه أن على ممايدل تجور( لا مثلة اللحية جمع حلق أن )واتفقوا قوله: 
أهلتوقير ليجاب على )اتفقوا توله: هو العبارة لهذه يصلح الذي و١راةط٠ ا تصحيف بها ألخق 

فيومعناها (، ٠٤٤ الثّرءية)ا/ الأداب في موجودة وهي ه، والنبي والإسلام القرآن 
xr.U/r^yi

الإقاعفيسارالإحماع)^ههآ(.انذلر:)٢( 



——هتسته
أحد(أيبحه فلم الرحال؛ ومخنثة المغارلة بعض يفعله كما ذلك 

منالأخذ )وأما ت الحكام درر في )تْهح( حرو الملأ ونال ~  ٤
ومختثةالمغاربة بعض يفعله كما القبضة دون وهي اللحية، 
واليهودالأعاجم مجوس فعل كلها وأحد أحد، يبحه فلم الرحال؛ 
مننقاله ولعله ، الغتح( في كما الإفرنج أحناس وبعض والهنود 

القدير.فتح 
الرائق،البحر في ( ٩٧رن• نجيم ابن ت أيضا الفتح عن ونقله ~  ٥

المحتار،رد في عابدين وابن المختار، الدر في والحصكفي 
حاشيتهقي والئلبي الفلاح، مراقي على حاشيته في والملحطاوي 

،•الحقاسل سن على 
فاسمابن قال اللحية(، حلق )يحرم ت ( )ت\٢٧تيمية ابن ونال ~  ٦

)ولموقال! ، أحل.( يبحه ولم الصحيحة )للأحاديث، (! ١٣٩٢٧٢)
،.العالم(ل أهل من أحل. يبحه 

ِاحنأن س عر الاث، )نحمل وقال: (، ٣٤٧)T/ الهمام ابن لاكمال القدض نح )١( 
أوكلها(.غائها 

(.٢٠٨)ا/ دررالحكام )٢( 
٠^١^ض اسناوي حاب (، ٤١٨)(/عابدبن ابن حاب (، ٣٠٢الراتق)آ/ المر انفلر: )٣( 

أحد(يبحه )لم ت توله ومل (، ٣٣٢/ )ا الحقاتق تبيين عر الشلبي حاشية (، ٦٨١ص) الملاح 
بالإجماع،الاستدلال سياق في عابدين، ابن عن ( ٢٢٥الكوست)هم/ الفقهيت المرسرعة في 

لمالعبضت: دون وهي منها الأحد في عابدين ابن تول )وتقدم (: ٢٢٦)دم أيضا فيها وحاء 
دلك(,من أشد فااحلق أحر، يبحه 

الكلامأن يوهم ند بما ( ٤٦)ا/الأحكام أصول شرح الإحكام في قاسم بن ءجل١لرح٠-ن نقله ، ٤١
يبحهولم الصحيحة للأحاديث حلمها يحرم وعيره• الإسلام شخ )قال بقوله• تيمية، لابن كله 

الفتاوىفي تيمية ابن تول هر وحدته ما وأترب تنمية، لابن ألمن هدا عر أنف ولم أحدآ، 
اللحية(,حلق )ؤيحرم الكثرى)ه/أ'م(: 

تقيالشيخ ذكرْ حلقها، )ؤيحرم ألبهورت قول عر تعلقا المربع)ا/آأ(، الروضن حاشية )٥( 
الدين(.



-^ت،٨٢
الخدمأمر من زماننا في الجند عليه )فما النمراوي)ت\'أاا(! وقال ~ ٧

الأئمة؛حم؛ع عند حرمته في ثالث، لا شواربهم دون لحاهم بحالق 
الأعاجملمعإ اففته ولمه . الممهلم. نة للمخالفته 

دالممس(را،•
الأربعةالمدام، )اتفقت، )تا\"ا\(ت محفوخل علي الشيخ وقال — ٨ 

منه(القريبج والأحد حلقها، وحرمة اللحية توفير وجوبه على 

العلمأهل من أحدأ أعلم الحالق؛فلأ )ت'مأ،\(ت)أما باز ابن وقال ~  ٩
يجوازْ(لقال! 

اللحية(،حلق السلف من أحل عن ينقل )لم د.الفرصاوى: وقال — ١ ٠ 
أصحابمن أحدأ أن الأثر من ثيء في ينقل )لم الجديع! وقال 

يعفونكانوا صحابيا عشر ستة لحيته...فهؤلاء يحلق كان النبي. 
الصحابةمن أحدأ أن يعرف )ولا ،، مخالف(للهم ، لايعرفلحاهم 

حلقلايعرفون لفج الو) ، بعدهم( التابعون ومثلهم لحيته، حلق 
صدرفي الإٌلامي المجتمع في يعرف، )ولا ، لحية( ال

الإسلأم(ّ.

يجوزلا )والعرائد وئال: (، VO /T)المرواني  Jbjأبي ابن دالة عاى الوواني الفراى )١( 
ألابها، العل يحرم ناصية كانت، ؤإلأ لها، مخالف، الثاؤع عن نص ءاّم عند إلا بها العل 

بها(.العمل بجواز أحد يقل لم الخمر، شرب أو الزنا، نعل الناس اعتاد لو ترى 
ي؛هلنهلاالأحمي. بالجامع التحق تم القران، حففل وفيها ممر ني الغربية محانقلة في ولد )٢( 

انشغلتم شيوخه، صفوة عش العلم وتض ( ^٧١٣١بالأزهر نزل، ثم تن)ا■••؛؛(، 
فيالمش، المار انثلر: ^ ١٣٦١,^)توفي الياء، كبار إلى صم أن إر والوعقل بالتدرس 

ص)همه(.الشريف الأزهر عالماء تمار ناوي 
(.٣٧٣)T/ باز ابن ناوي مجموع )٤( <. ٣٨٤ص)الابمداع مضاد ني الإبداع )٣( 
(.TTU_)الأبق الرجع )٦( نقهتة حدية درامة النمة )٥( 
ص)ا<•؟(.الأبق الارجع )٨( الأبق المرجع )٧( 



واللحية، حلق يحرمون لا ممن والجديع د.المرصاوي ت تنييه ~
سياقفى ليي السابق وكلامهما به، استئناسا امتقراءهما أوردت 

الإحم1علشأن من فإنهما بالإجماع؛ الاستدلال 
فلاإجماع! موصع ليست ذاته الإجماع )حجية يقول! القرصاوى ف— 

كلوجه في المزعوم الإجماع سيف السيف؛ هذا نشهر أن يجوز 
للنص،جديد فهم إحدامث، من ءندْ ماغ ولا ، قضية( في مجتهد 

كانت،ولو المجتهد إليه بق يلم خلافية مسالة في جديد قول أو 
المسألة

ثابت،،لدليل تبعا إلا بحجة ليس عنده فالإجماع الجدع؛ أما و~ 
الأحكاممن لمون المعليه اتفق )ما الإجماع) تعريف في فيقول 

بعدكوني الالإجماع أنكر ثم ، والسنة( الكتاب، في الثابتة 
الكوني.إلا الواير في يوجد يكاد لا أنه ع ، ذللث، 

انتثارقطعا علمنا )قد ؛ الجويتي قول إيراد المقام هذا في يحن ؤ~ 
والزجرواتياعها الأمة موافقة على الحث، في النلفج، احتجاج 

مماالأمة اتباع وترك الإجماع، حلفج تجويز فان مخالفتها... على 
،،(أ الشريعة أصول معفلم ابتنى الإجماع على إذ ؛ حملرْ يعظم 

نإنكارماالنجود؛ عدرسة )أما ص)مخمآ(; رالفغوى البحث منهج ني ي الطرابليقول )١( 
لها(.الرتيسية الملامح من يعد ونوعه قي تشكيكها أو للإجماع، 

عنرازتتحت، وكلامه الرسمي، موثعه ني منثور وهو ، الإسلامية" الشريعة ني الاجتهاد )٢( 
منها(.لأبد وصرايهل )معالم 

ومنالإنثاتي(، الإسلأمي(و)الأجتهاد الفقه محن ت)موقعنا عنوان تحن، السابق، المرم انظر؛ )٣( 
الساقين(.عن ينقل لم جد,د\' نهمأ النص يفهمرا أن الاجتهاد أهل )ينهلع ت مقولاته 

حلقتحريم على الإجماع أن على التنبيه ك-متأني ص)*ها(سطبع، الفقه أصول علم تيّير )٤( 
أرده في وتعتم، يه، يقل لم ذللث، ومع المنة، من تايته دليل على محبتي اللحية 

(.YA-YU/T)"الفقه أصول ز التلخيص )٥( 



جم؛=ثثّس ٢٨٦هت 
يخالفمن تقليل على متفقين وجدناهم الأمة حال تعرفنا و)إذا 

إلىللاحماع المخالفين بون ينالأمة تزل ولم وتخهلئته، الإجماع 
ذلكيعدون ولا ومشاقتهم، لمين المومحالة العصا وشق المروق 

وقبيحالأمور، عثيام من ذلك يدون بل الهينة، الأمور من 
الأرتكاُا>ت،(را/

•بأمور اللحية حلق تحريم عر بالإجماع الاستدلال ونوقس 
لإجماعبالخالفه)ا العلم عدم قبيل من للإجماع حزم ابن دعوى ن أ~ 

اللحيةحلق بإباحة قال من حزم ابن يجد لم )فحسث، كوني(، ال
عاليالاتفاق بمنزلة منهم ذلك، جعل الملماء ومتنيمي الملم، محن 

وغيرالمثلة، تحريم في صحيحة فهي بدعواه المليم وعلى المنع(، 
اللحيةحلق كون في بها لم م

أحديبحه لم كونه في صحيح أحد( يبحه )لم ت الهمام ابن قول و~ 
١^^^٣٢•تمن تحني لا الإباحة عدم لكن 

ولكونلحلمها؛ حاجتهم فلعدم لحاهم؛ يحلقوا لم لف، الكون ما أ~ 
عادتهم.التوفير 

الحلق،كراهة وجه عندهم فالمالكية حلافا: المسألة في إذ م ث- 
المذهب،محققي عند المعتمد هو القول؛الكراهة عندهم والشافعية 
الإعفاء،تحثاب، ام هو تيمية ابن قبل عندهم الدهمبج والحنابلة 

الكراهةأ؛ا.الاستحباب، يقابل ما وغاية 

ص)مآأ\(.ممهة حديثة دارئ اللمة انظر: )٢( ماطعالأدلأ)؛/ا،ا•؛(. )١( 
(.YrY___)ادم انظر: )٣( 

ذلكيورد لم أنه على هنا وأنبه (للجدح، Y٤• -  Y٣٤ص)فقهتة حديثة دارسة اللحية انظر؛  ٢٤)
بمسرض=ولم اللحتة، حلق في الفقهية المذاهب، تحرير في زنما الإجماع، علم، 'عتراخا 



بأمور!المتامشة هده عن الجواب ؤيمكن 

فانالإجماع، لدليل وغيره الجدع مناقشة على الجواب يدي بين و~ 
وهداعليه، بتي ؤإحماع السنة، من بدليل نت اللحية حلق تحريم 

حلقبتحريم يقول( لا نجده ثم الجدع، عند الصحيح الإجماع هو 
لأنهالأمر؛ لدلالة بإصعافه وذلك، فمهل؛ التشبه بمصي إلا اللحية 
وكونهبتخصيصه، الإجماع لدلالة وباصعافه بالمخالفة؛ معلل 

الإليه، بق يلم الذي ن، التعهذا مع ت قول، فا سكوتيآ، إجماعا 
فيالمسالك، نض ملك، لو الأدلة، من له ميبفى مالذي أدري 
لأءتراصات4تتفصيلية مناقشة وهده ؟! قبولها 

علمهعدم لمجرد الإجماع حكى إنما حزم ابن بان القول، محا أ~ 
كتابه;مقدمة في بقوله ذللا، عن يجتب حزم ابن فاترك يالمخالم،؛ 

فيهمخالف، لا الذي التام الإجماع الكتاب هذا في ندخل )ؤإنما 
ركعتان،والخوف، الأمن في الصبح أن يحلم كما يحلم الذي البتة، 

أقنوقد ، وشعبان...الخ( شوال، بين الذي هو رمضان شهر وأن 
)فحين،قال،; حيحإ المسألة ^٥ في بذللأ، حزم ابن على المعترض 

ومتقدميالسالم، من اللحية حلق بإباحة قال، من حزم ابن يجد لم 
يكفيألا المغ(ل"، على الاتفاق بمنزلة منهم ذللث، جعل اساء 
ولمالتحريم، علمح، الإجماع ومل ؛الإعفاء، المي أمر ذللأف؟أ 
يكفيألا المعترض"؛ لف،~؛إقرار المن بالإباحة قال، من يوجد 

ذكر0مأ جمح أن أعلم راض ذلك، رمبب إناته؛ حاول الذي بالخلاف الإجماع لى ع ~
الإجماع.انعقاد يعد م إنما حلاف من 

أنالمعترض يكفي ولكن ماحكا0، كل في له ينم لا ذلك كان ؤإن ، ( ١ ص)أ الإجماع مراتب ( ١ ) 
الإجماع.لمراتب نقده في تيمية ابن خمل كما به، لاحتجاج ا لينقضن الإجماع؛ حالف من يثن 

ص)مأ؛آ(.فقهة حدئة دراّة اللخب )٢( 



أناكحح: والاعتراض احتمت؟ا وقد بها فكف منها؟! واحد 
ؤينقصللأتفاق، حزم ابن حكاية مل لض المن حالف بمن يأتي 

واحد.بفعل ولو قيله، المحفوظ بالخلاف الإجماع 

اللفظ:يحمله لا فهدا فقط؛ المثالة تحريم على دلالته نمر أما و - 
اعتراضفهذا تجوز...(، لا مثالة اللحية جمح حلق أن )اتفقوا 
)وكذلكفال: حين عاليه يرد حزم ابن وكان ،، ر وتحكم مجرد 

فهيلحاهم بحلق وتجملوا تزينوا لو والعالم(أيت والفاضل الخليفة 
والنسخالتاؤيل امتناع ْع للاجماع، البعيد تأؤيله وْع محرمة، مثلة 

دليلا،بالإجماع هو ينم فلن بمرادْ سلمنا فلو الإجماع، على 
الأصل.في معه فالناقثة 

الثلة؛من بدكره ينفرد ولم بالإجماع، ينفرد لم حزم ابن إن م ث~ 
ررمناللحية حالق المجوسي؛ على الاستنكار عنه روى س فالّكا 
ومخالفالفطرة، من إعفاءها أن عته وروي ؟ا، بهذارار أمرك 

غيرالمثالة من أنها على ونمى ونحوها، المثالة من لم يلا الفطرة 
كمالرأسها، المرأة وكحلق ،؛ الذكرأ كجل، عندهم؛ فهي واحد، 

تحكم.ما احد ؛ي نقاثه )لاتجوز(، و )مثالة( نفثن عق الإجماع حكى لأنه )١( 
(.٢٧٦)ص )٤( حاشية ؛ى تخريجه سمق )٢( 
رشهرةنهجة اللحٍة حلق )ون ثب ني انمبماج ني الثافس الحلمي نال )٣( 

مناللحية )وعفا، الأصوا،)؛/آا،(; في الشبلي وقال الذم(، نهوتجن، وتب؛الماء، 
وملامهاش ~صالوات الكرام الرسل سمت كان وأنه العظيم، القران في به أٌرنا الأي الممّتؤ 

منيقرئن صادوا حتى ذوقهم، واضمحل ضماترهم، مخنا الدين من والعجبا ءليهم~ 
اذئانهم،بحلق بوجومهم ؤممثلون الأنوثة، حتوئة إلى الرجولة، وسرق، الغ.ضرية، صمات، 

والأنثى،الل.د، بين الحية الفوارق أءظم على القفاء يحاولون حين، اء، بالمؤيتثبهون 
الال؟ينوالرجال صورة. وأحنهم الخالق، أجمل وهو اللحية، كث، ه كان وقل، اللحية. وهو 

حالق(؟فيهم ليس ومغاربها، الأرض مشارق لهم ودانت رقبمر، كرى كنوز أحدوا 



—بم:صآه

لأنهوأشد؛ رأسها المرأة حلق فمثل حلمها؛ )فأما ت تيمية ابن فال 
الحديث:في روي وقد محرمة(را،، وهي محها، المنهي الثلة من 

الأثير:ابن قال حلأيىاال٢،، الله عند له فليس بالقعر، مثل ررمن 
،بالئواد( ثغييره أو تتمه وقيل) الخدود، مى حلممه الشعر: )مثلة 
أنقل لعا ينبغي لا ومثلة، فتشويه اللحية حلق )وأما القرطي: وقال 

(ربنمه يفعلها 

منالمتبادر الشهور فان أحد(؛ يبحه )لم الهمام: ابن قول ما أ~ 
الهمام،ابن عن الحنفية نقل تتاح وبذللثج التحريم، هو العبارة هذه 
احتمالفيه ذلك أن نلم ولئن الحلق، تحريم إلا الحنفية يفهم ولم 
)لاشلث،النفرواي: بقول سيقول فماذا التنزيهية، الكراهة أراد بأنه 
االأئمة(؟ جمح عند حرمته في 

لأنهمحلقها؛ وعدم اللحية إعفاء على لف الإطباق بان القول ما أ— 
الميأمر فاين عادتهمإ؛ من الإعفاء وأن الحلق، إلى يحتاجوا لم 

فيهوهذا بالملق، الفلن هو الأمر فامتثال اللحية؟! بإعفاء 
الفوران:صالح د. قال المناقشة هذه ولضعف بهم، ظن حسن 
رده(عن سقوطه يكفي ماقهل، )تعليل 

متاحريغير عند به نم يفلا اللحية؛ حلق في الخلاف، ما أ— 

(٢٣٦انمدة-مماباسرة-)؛/شرح )١( 
صنفهنمير، بن حجاج أمنائه يي فعيف؛ ومو ١(، •  ٩٧٧الكبير)في الطبراني أخرجه )٢( 

طل»_ _1: ( ٢٨٦٣٩)شيبة أبي ابن عد 1خر وجه س طاوس عن مرسلا وروى الجمهور، 
العموية(.في الرأس حلق كره )من سة: أبي ابن علته وبوب مناء، فليس بالشعر 

(.٢٩٤)أ/ والأثر الخويث، غرب في )٣( 
٤(.٤ ص)أ والأوهام اد المص الضاري دين في بما الإعلام )٤( 
ص)اأ(.والحرام■ الحلال، كتاب بنقد ■الإعلام )ه( 



الإجماع،وصمبوقا إمامهم، لمنصوصرإ محالفا وأحسبه الشافعية، 
لدلك،!المختصر البيان وهدا 

المعتمدبل كتبهم، من شيء قي الوجه هذا يشت فلم المالكية؛ ما أ~ 
المالكي-التقراوي قال بل ، اللحية حلق تحريم هو عندهم 
الأومة(أآ،.حميع محي حرمته في )لاشك 

قولعلى المالكية ئد الخلاف إثبات في المعترص امحمد قد و— 
حاءوقد وتحريمها، وحلمها همها )وكر0 (: ٥٤٤)تعياض القاصي 

التحريم،على تدل قرينة فيه وهذا ، ذلك( فاعل بذم الحديث 
تهللقوالكراهة فاعله، يذم لا والماكروه ذلك( فاعل قوله:)يذم وهو 

عياضالقاصي و المتقدمين، عند خاصة التحريم بها ؤيراد 
اءالمنغلر عن قوله مثل تحريمه، على مجمع هو بما يستعملها 
للرجاليكرم ما الرجال إلى الننلر من لهى يكرم )إنما للمرحال: 

،بذلكؤ( والألمداذ المحاسن، لمامل المنلر؛ تحديق من فيهن 
،•بنءوْرللرجل المرأة نغلر تحريم على والإجماع 

ومالشارب، وكذلك يجوز، لا اسية )وحالق (; ٢١٦الجاJلر١/ مواهب في الحطاب يقول )١( 
شاربه(،طول ؤيخشى محالج الإحرام محريد أن إلا شاريه أو لحيته حلق من ؤمحودب ومحدعة، ثثلة 

الالحريم؛ عر متفقون وكلهم (، ٩٠)ا/ الدسرش _ L^،(l؛l/Y)العدوى حاشية وانظر: 
محالكراطاحتمالا ولا وجها ولا رواية ولا ئولأ يالمون 

(•٣٠٦)A ند أي ابن ر-الأ ءر ؛^١^، الفواكه)٢( 
يعترضلم ؤإن الحلق، تحريم يلي معترض وهو المواضع، جمع في الجدبع به أنصي )٣( 

ماثرة.الإجماع على بالخلاف 
(.٦٣)Y/الملم إيال )٤( 

كانفإن الأجنبي؛ الرجل وجه إلى المرأة نفلر )وأما (; ١٨٤)آ/ لم منرح ءي المؤوي قال )٦( 
بالاتفاق(.فحرام بشهوة 



:^—٢٩١-^
وند، التحريم هو الشافعي فمنصوص الشافعية؛ مذهب أما و— 

ذلكبان بالكراهة، يقول من على ( ٧١الرفعة)ت• ابن اعنرض 
الأمفي الثافعي لمنموص مخالف 

المقالت ومنهم الشافعية، متقدمي من جماعة بالتحريم صثح و— 
حتى( ٤٥٠والماوردى)ت، ( )ت؟٠٤والحليمي ، ( الشاسّي)ته٦٣

أشدوبعضها مكروهة حمال عشر اللحية )وفى الرااى)ته«ه(ت قال 
فينتفها ...أما بعضها نتف أو نتفها الخامس؛ بعض... من كراهة 

زينةاللجية فإن الكبار؛ المنكرايت، فمن بالمرد تشبها النبات أول 
بعض(من أشد )بعضها قفوله؛ مهمة قيود النص وفي ،، الرحال(ل 

للتنزيه،كراهتها تكون ففد واحدة؛ درجة في ت، مليأنها على ياسل 

شيء،عليه يكن لم أحوي، أو لكن، كما شعره فنبت، حلاق حلقه )ولو ت )آ/٨٨( الأم في فال )١( 
الاللحٍة في لكن ؤإن رمو الم، ممر فيه وليس الرأس في نلك فيه لأن بجناية؛ لص والحلاق 

لمأو واقحأ، الشعر اصتخلم، ولو تتخلف،، لأنه شعر؛ ذهاب ولا ألم ممر فيه فلص يجور 
الرأسحلق وأن وأرثها، الجناية في الشافعي كلام وساق حكومة(، فيه لكنت، تخلف ي

بمعنى،الرأس شعر حمر ثم مكانه، يتيت، ولأنه الألم؛الحالق؛ لعدم أرش؛ فيه ليس واللحية 
اللحيةحلق أن على ونبه تشويه، أو صرر بها يحصل جناية تا قليالسلثبخ؛ من حلقه كون وهو 

عدمه.من الأرش وجوب على يتكلم ولكنه الأصل، في لايجوز 
الرافعيالشيخين: ونالت، مصر، )واحد (: ٣٢٠المحامرة)ا/حن فى عنه يوثلى القال )٢( 

منالرافعي بحد محطالقا الشافعية في نعلم الترحيح...ولأ في عليه الاعتماد في والووي: 
فيرأعجوبة ، a،»4jL؛غير من صيما لا الأصحاب، كلام استحضار في أعجوبة لكن اؤيه؛ ي

التخريج(.نوة في وأعجربة الشافعي، نصوص معرفة 
(.٣٧٦)ا/العبادى فاسم وابن الشرواني حاشية نع المحتاج تحفة اننلر: )٣( 
ومعانيالتشويه، من فته لما اللحية؛ حلق يجوز )ولا : ٢٣٩ص الشريعة ممحاسن في فال )٤( 

الملة(.

خ-بميه(.أو لحيته يحلق أن لأحل يحل )لا الإلمن)مبملأ(: شعب في المهاج في نال )٥( 
ولارأسه، تعر لحلق أن )ؤيجرز -: التعزبر سياق -في ( ٤٢٦الكبير)آا/الحاوي في نال )٦( 

لحيته(.شعر يحلق أن يجوز 
)ا/م؛ا-؛؛ا(لأالدين علوم إحياء )٧( 



علمالكبار( المنكرات )من اللحة: نتف في قال فلما للتحريم، أو 
فيالخلف حصل وبعده النمي هذا من ولعله تحريمية، كراهتها أن 

ياحتصار!ذللث، وبيان الشافعي، مازم، 

مختمرأ،الغزالي كلام الءلاJين روضة في ذكر )تا-ي1( النووي ن أ- 
،٢١١مكروهة...(حمحال عثر اللحٍة في وغيره، الغزالي )ذكر فقال: 

مناللحية نتمح أن ولا بعض، من أفل بعضها أن يذكر فلم 
اختصره،و المجمؤع في أيضا ذللث، ذكر وقد الكبار، المنكرات 

الخصلةروهذه قال؛ يالموسى، وتخفيفها اللحية نتف ذكر ّ لكنه 
الكراهة،فيها أمحللق التي المؤوي نصوص ومحن أءبحها(لآ،، من 

ونتفها.وحلقها ولحية٠١حاجب من وأحاز شيب، تنقية )ؤيكره قوله: 
المرأه(رأس وحلق وحفها، محللوعيا، أول لاسيما 

خصالعثر اللحية في الراض )ذكر الرافعي،ت عن الإسنوي ونقل 
،،الصورْ(أ وحن للمردة إينارأ طالوعها أول ونتفها مكروهة... 

لففلولعل بعضهم، يختمر٥ واحد المقول المص أن والذلاهر 
الأشكال.سبب هى فته الكراهة 

)قالبقوله: الهيتمي، حجر ابن مانقله إلى ذللث، بعد أنتقل ثم 

(.٢٩١المبموع)ا/ )٢( (. ٢٣٤الطالض)م/ روضة )١( 
هووالتحقيق المسافر، صلاة باب إلى ومهلبؤع تأليفه، تكمل لم والتحقيق (، ٥١ص) التحقيق )٣( 

فيهمتتح هو ما تقديم )الغالجا ت الهيتمي حجر ابن نال فيه، لتتبعه النووي كتب من المقدم 
فتاواه،ونحو فالمنهاج كالروضة، فيه مختصر هو ما ثم فالتنقيح، فالمجمؤع، كالتحقيق، 

)ا/ا،م(.المحتاج تحفة التنبيه(. فتصحح ملم فشرح 
الإسويرده فقد محتمل النص أن وعلى (، ٥٠)و/ والرافعي الروصة شرح في المهمات )٤( 

إزالةمن ثريب لمته لشعر الرجل الشاغعي«««وإزالة بنص مردود الكراهة من ذكره )وما ت بقوله 
حواجبها(.لشعر المرأة 



اّارةم الأداء الأووء اسل 
٢٩٣

حاشيةفى الرفعة ابن واعترصه انالحية، حلق يكره الشبحان! 
علىالأم محي نص عنه~ تعالى اش —رصي الشافعي بأن الكافية؛ 

 Cوالنووي(، ٦٢٣٠)^الرافعي بالسيحين! والمقصود ، التحريم
عاليهاتفق ما هو الشافعية حري متأ عند والمعتمد ( ٦٧٦٠٠)^

ابنذكر كما الشافعي لمنصوص مخالف ذلك ولكن ،، الشيخازأ
الشافعي(نصوص معرفة في وأعجوبة الشيخين، وهو)ثالث الرفعة 

صريحةغير اكزيهية الكراهة أن إلى إضافة اليوْرص، قال كما 
اللحيةتخفيف عن يقول حيث النووي؛ وخاصة كلامهما، في 

عنهنقل الذي الأصل وفي أقبحها( من الخصلة )وهدم بالموسى: 
سسج،أن نستطع فلا الكبار(، المنكرامت، ت)_ الغزالي قال النووي 

وكذلكالشافعي، نص مخالفة أو الإجماع مخالفة لنووي ل
فإنهالتحريم على عنهما المنقول صراحة عدم ومع الرافعي، 
فبلأصحابه من والمنقيمين الشافعي عن للمنصوص مخالف 

Iخ^،أن ال

ابنفال حتى الشافعية، عند ذلك، بعد القول؛الكراهة اشتهر م ن ~
لحالقوتحريمه الشافعي الحليمى قول حكى عندما )ت،'ه( الملقن 

فيالمعروف كان ؤإن حن، اللحية حق في )وماذكره اللحية: 
،؛فعف( ٩٥٧٠)^الكبير الرملي صزح أن إلى ، الكراهة( المذهب، 

ّبميإالمحتاج تحفة على حاشيتهما في والثرواني العادي قاسم ابن الهيتمي; عن نقله )١( 
ضشرحه من هو المقول الهيتمي وكلام (، ٣٧٦العباب...الخ()٩!رح ث في بقولهمات)تال 

غيكامل، غير مخملوطا إلا انف، ولم العباب( شرح في رالإيعاب، الممى؛ الماب 
معود.اّالث، جامعان مخ>لوءلا>ّت، 

الءلاون)إ/لأآما(ؤ\ت■ )ا/ا'م(، المحاج تحفة اظر: )٢( 
(.٣٢- إ )\ والقاهمة■ مهر أحبار في الحاضرة ■حن )٣( 
(٧١٢ّ-٧١١/١)الأحكام عمدة بفواممّ الإعلام )٤( 



^^بثثثسمص ٠٢٩٤: 
التحريمبان الهيتمي)تأي؟( حجر ابن وصنح بالتحريم، النول 
المعتمدحادف 

التمربحعلى الشافعية حري متأ من جماعة يزل لم كنه ل —
)الصواببقوله! التحريم الأذرعي)ت"احما( وصوب ، بالتحريم 

ورد، القلنJرية( يفعله كما بها علة لغير جملة حلمها تحريم 
مردودالكراهة من ذكره )ما قال; حين القول؛الكراهة الإسنوى 

حقفي الإمام نص )بأن ت الشيخان وصنح ،، الشافعي(أ بنص 
القاطع(لْ،.كالدليل المقلد 

حرىمتأ عند واشتهر التحريم، هو الشافعي مدهبط أن I الخلاصة و~ 
الرافعيالقول؛الكراهة عنه ثقل من وأول الكراهة، الشافعية 

(TTo ،)"، احتمارأ،فيه وأن خاصة التحريم، في صريح غير وهو
اجتهادهذا فان التحريم، بعدم صرح وأنه التقادير أبعد وعلى 
المدهب،وقواعد ومفهومه منصوصه فى الشافعي مقلده بين مذهبي 
يعد)ؤإنما شرعي دليل عن أو الشريحة، نموص فى اجتهادا وليس 

،الشريعة( في معتبرة أدلة عن الصادرة الأقوال الخلاف! في 
الإجماعوبين بينه فإن مهللقا اجتهادا مجتهد أنه فرض وعلى 

المطاأب)ا/اه0(:أض صلى حاب م نال )ا</ا-يم، الحتاج تحفة انظر: )١( 
معيق(.حاجبيه ولا لحيته، يحلق أن لأحد يحل لا مهاحه: يي الحليمي )ئقول 

ص)ْ'"ا(.العين ترة يشرح المعن فتح - انظر  ٢٢١
(.vvv-irUi)^إ المائي قام وابن النرواتي حاشة مع الحاج تحفات )٣( 
الراقعي.بكلامه ؤينمد (، ٥٦)ه/والرافعي الروضة شرح في المهمات )٤( 
شمسابنه جمعها التي فتاؤيه في الدين شهاب الرملي؛ ض أورد اضكال في ورد النص هذا )٥( 

المعمولفما الشيخان علمه U الجديد الشافعي نص خ'لف، إذا جما )طل: (: ٢٦٣الدين)أ/
ماليهما أو الشيخين؟ كلام حالف، من مار بمكرون ممري ملما، بال فا الص قلتم: إن به؟ 

ؤبدكرانيتركانه وكيف الق١٠لح، كالدليل المقالي حق ني الإمام نص بان صزحل فقد الشيخان 
)0/ا،م)(.الموافقات )٦( الأصحاب(. كلام 



اّرةض 1لآراء القمل!لأول: 

آء- ٢٩٥■*><هر><جم 
محجوجفهو !ن، ١^٠-من المرنين تقارب مفاوز بالتحريم المنقول 

قيله.بالإجماع 

نالثك، بلا اللحية حالق تحريم فهو الحنايلة؛ مذهب أما و~ 
ولم،؛ (ل اللحية حالق حرمة المذهب في )والمعتمد ! قاال

ذكرومحي الحلق، تجويز فيه الحنابلة عن واحد بنص المعترض يات 
وغيرهمأصحابنا روأطلق مفلح! ابن قول المعترض 
اللحيةفي مفلح ابن مراد أن القارئ يوهم بما ، الاستحباب( 

ذللث،محال إنما مفلح وابن ، تدليا أو غفلة حلقها تحريم وعدم 
اللحيةحكم ذكر وفد الشاربأ٤،، في الكلام وسياق الشارب في 

حينوهمه مايرد مفلح ابن شارة وفي ذلك، مل حلقها وتحريم 
الحنابلةاستحله فالذي الاستحباب( وغيرهم أصحابنا )وأؤللق محال! 

وقدالشارب، من الأحذ هو إجماعا وحكي يوجبو0 ولم وغيرهم 
الشذوذ.محل تحرير في سق 

فليس(رى؛ لحيته يعفي أن ن الآداب:)ويفي مفلح ابن قول ما أ- 
قالولدللث، التتكثير أو الترك الإعفاء محنى لأن الحلق، تجويز مراده 

رحث في وكدا حلقها. ؤيحرم الإفاع: قي )قال كلاب: وتنمة  dirT)\/الألماب غدا، )١( 
التحريم،أي: انمهى.وذكره، شيخا. ذكره حلقها ؤيحرم المريع: في نال وغيرهما. المنتهى 

حلانا(.ب شك ولم الإنصاف، ني 

باكحريم،القول >يمهم طلي رظلجارى وئل: ص)؟')■)(، فقهية حديثيه دراب اللخة انغلرو: )٣( 
ؤيحرم" ت قال أنه تيمية ابن الإسلام شتخ شيخه عن ماحكاْ إلا به، يقولوا لم ذلك ْع لكنهم 

!!.حلقها"(

لماُْن مرفوعات أرنم بن نيئد روعن اللحاق• مح.في ثاربه(، رؤيحف باق! الفي نال حيث )٤( 
هناء(.فليس قاربه ياحد 

(٣٢٩)٣; ١^ والمح الشرعية الأداب )٥( 



٢٩٦محت 

عليه.نص وتركه، عنها زاد ما أحد وله قبضة، قدر ت )وقتل ؛ بعدها
الحلق،وتحريم الإعفاء، سنية بين تعارض فلا أولى(؛ ترى ونل؛ 
اللحيةث)من...إءفاء الإقناع في كقوله بينهما، يجمعون وهم 

اليحية،)ثن...إعفاء ال3لال_ات دليل في وقال حلمها(را،، ويحرم 
منها(أمآ،.القبضة على زاد ما بأحد بأس ولا حلقها لحرم 

مهللقأما المعللق، الإعفاء في فهو الإعفاء ن ي؛ قالوا إذا ف— 
السياق،ذات في للحلق تحريمهم ليل يل. واحب؛ فهو الإعفاء؛ 

إعفاء)ومن ؛ الشتات يجمع اون.ي الحنبلي السياق بهذا وأحتم 
نهجنيلم ما ؛ المذهب في قال نيتا، منها ياحذ بألا اللحية 
منها(لم.القبضة على زاد ما بأحذ بأس ولا حلقها، ؤيحرم محلولها. 

وأنهالحنايالة عنلّ حلاف فيه ليس اللحية حلق أن ؛ الخلاصة و~ 
يمجملأتإلا المعترض يأت ولم للإجماع، الموافق وهو محرم، 

ذكرهالتحريم إن يقولون؛ وعندما نصوصهم، من المحكمات تردها 
ابنيحاك لم ولذلك ذلك، في يختلفون أنهم يراد فلا تيمية، ابن 

الفرؤع""تصمح في المرداوي ولا "الفرؤع" في مفلح 
ذكرهعنيء التحريم يخالف، وحها ولا روايه ولا قولا الإنصاف" و'ا 

الحنايالة.من أحد يتعقثه لم بل الشيخ، عن 
؛اتلحية حلق بجواز القائلين ادلة الثانية: المسالة 

القولهذا أصحاب استل.ل 

مناللحية حلق ؛ ومنها الشخصية والهيئات اللباس أمر )أن ؛~ 

١(.ص)• ، JUaJlلمز ، JUailض )٢( (. ٢٠)ا/ الإثناع )١( 
)ا/ا"ه(.المغيرات كشف )٣( 

راللحتالف=ي الخفق الشرمة الأدلة ز يوجد نلأ ؤإلأ اك>من، باب من ادلة نميتها )٤( 



،.السثة(ل امتحان إلى فيها المرء ينزل أن يشغي الي العادات 
امور!الاستدلال هذا ونومحس 

ذلكعلى أقف لم و المحدثات، من العادات من اللحية جعل أن ب~ 
الاة(لآ/من أنها على الأمة اتفقت )وقد الفقهاء، عد 

فإنالعرف، إلى وترجع العادات، من بأنها التسليم فرض على و- 
مخالف،غير عرفا يكون أن بنرمحل وهوث قيد، إلى )يحتاج ذللث، 

الشخصيةوالهيئات اللباس فى الأعراف فإن الشؤع؛ فى به للمأمور 
.تغييرها( يجمح فامدة تكون الشرعي للأمر مخالفة تأتي حين 

منوأكثر سنت، رند الأدلة على الاعتراضات هو ذكروه ما وأبرز ذكروا، مما شي* يها ف ً
الحقيقةلهده يصل حش ذلك قي أطال وتد الجدع، عبداف هو عليه وقمت فيما عليها اعترض 

ت( ١٩٢ص) قال حض ومسلكه لهلريقته وتعفليم العلماء، جمح لطريقه واحتقار إزراء قيها التي 
مجاملغيا محضة، عبادة اللحية بإعفاء الأمر من يجعل أن يريد ممن محتا العجب ينقضي )ولا 

وعملالفقه، طريق عن الخروج من فذلك اللحية، في الثابتة الأحاديث جمح ذكره على اتفشتا 
علىبالجمود حض يوصف أن يصلح لا مختل منهج وهو لساتره، ؤإلغاء الدليل، ببعض 
المنهجيةهذه إلى يصير فمن الخر، ألفاظ من شيء دلالة صاحيه يلغي لا الجمود لأن النص؛ 

هذابين وقارن والأنر(اثهى، الظاهر أهل طريق حل كما والطر، الفقه أمحل طريق صل 
مجاإلى تنتهي أن منك أؤيد )ولست ت ناله ومما _)U( كتابه مقدمة في وأسلوبه الأسلوب 

نمرقأن أردت كما غانلأ، عنه تكون ند نظر على أطلعك أن أردت ولكني إليه، انتهيت 
واحد(.معين من جبا نستقي إذ لشك، تراه كما الرأي في بحقي 

اللحيةبأن >حا وفد )آآ/هآ؛(، المار مجلة وانظر: ص)بمآآ(، شالخرت محمود فتاوى )١( 
لعادات.اس 

مانعك.تال ثم العشرة الفهلرة أمور من اللحية ذكر وتد (، ٥٦العربي)؟/ لأبن القرآن أحكام )٢( 
'اللحينكتايه؛ في شلتوت كلام على تعشه في الجدع عبداف كلام نص هدا القوصين مابين )٣( 

ايخاكه ب مما كشر الكتاب أن لولا كلام من أجمله وما _)U؟٢(، فقهية" حدية دراسة 
معلقاباللحية الأمر ليجعل والدلالات الأدلة من حند حين ذللث،؛ فبل ينقضه بما أتى وفد 

ذللث،وأن القمي، يوحد مالم واجبة غير لمين المغير مخالفة وأن الملمين، غير بمخالفة 
الظاعرة،بالأمور الملمين بعض لثا لتمذكر0 وبعد وصعقهم، لمين المبقوة مرسط 

واطه)وما،كذا (: ٢١٢ص) يغل، لم ولته ذللئ،، بعان تال ١لتكافرين، عن التميز على وحرصهم 
=دينهم، على الدين هذا أهل من كثير بجني فكم كافة، للأمم ازله أرادْ اوذى الإسلام دين 



البلادتغيرت ؤإن تتغير، لا التي الفطرة من اللحية ؤإعفاء —
الواردةللأحاديث اتفاقا شرعا؛ مهللوب اليصة و)إعفاء والأعراف، 

آئعوألم نل ^^١ يالعادة! ١^٣^٤ معارقة يمح ولا ،،بذلائ،(ل 
[.١٧٠]التمء: ه ءابا»ثا عثه آنثنا ثا سع مالوأبل آش أنزل ما 

توجبهالا التي المظاهر من أنها أو العادات من اللحة بأن القول و— 
الحرير،ولابس يل للمالوعيلؤ بنصومحى منفوصى هن.ا السريعة، 

والفضة،الن.م، آنية استعمال وتحريم والواصالة، للنامصة واللعن 
منالفهلرة خالف ما الناس اعتاد لو كما فاسل•؛ هو ما منه ؤيالزم 

حسنهمافهل ونحوهما، الأظفار، ؤإطالة كالعري، المفناهر؛ 
يستذوثهافيه هم ن.ي الالعصر أن )؛اّءوى للتاس، متروك 

بلالإسلام بها يهتم لا التي الشكلية المغلاهر من وأنها ؤيمتحنها 
لهم.لازم ذا لأذواضم(ا"؟ا يزما 

العلمانية،الك والم-العمريه، الدعاوي هذه مثل أن شك لا ~ 
والباطن،الذلاهر على لتحكم جاءت التي الشريعة، وص نم ناباها 

علمكمقد لقهنع؛ الفارسي لمان لقيل حتى والجليل، والدقيق 
أننهانا ررلقد أحل ت سلمان قال الخراءة حتى شيء كل . سيكم 

أنأو باليمين، تنجي نأن أو بول، أو لغائط، الشالة تقبل ن
أدبرجيع تنجي نأن أد أحجار، نلائة من بأقل تنجي ن

متنا؛ظاهري معتاد بأمر الشريعة اهتمام فيه مثال وهذا ، ؛١^٠٠١^ 
أولى.باب من فوقه وما ونهن،، فيه فامرت الخصوصية، فى 

ومعوُظاهم(اسهيى، قشور م وتعاليمه شراتعه يخزلون أو واعرافهم، بعاداتهم يحكرونه صن 
الشرب.المظاهر من التقاليل بها يراد بدعت كلمة فهي ومنناهر( )نثور ت نوله نكارة 

(.٢٢٤)دم اوكوضث الفقهية الوّوءت )١( 
(.٢٦٢)!م أم.,،،،)٣( ص)سم(. الخة تمام )٢( 



-^^^؛؛؛——-^٩١٢٣
؛الشذوذ إني اثرأي مدا تسة خكم ؛ اثثاثثت اثمساثة 

بجوازالقول به نأن يتلهر الذي ودراسته، الرأي هاوا عرصى بعد 
الصحيحوالإجماع النص لمخالفته صحيحة؛ الشذوذ إلى اللحية حالق 
الإجملعبه يخرم أن يصح مخالفج البحث، بعد يثبت، ولم التحريم، على 

حكيمن وأول حكايته، على العلماء وتتاح حزم)تا"هإ( ابن حكا0 الذي 
فهومحه، صراحته عدم وهع (، الثاقري)ت٣٢٦بالكراهة القول عنه 

منوللمتقدمين الشافعي، لمنصوص مخالف، و بالإجماع، مسبوق 
ولوالتقليد وهذا الأدلة، في وليس الذهب،، في اجتهاد وهو أصحابه، 

بأنالقول أما المجتهدين، اتفاق هو الذي الإجماع بمتله يخرم لا تقدم 
منأحد عند عليه أقف، لم ئحديثج معاصر فول فهو العادايتج؛ من اللحية 
أعلم.وافه عصرنا، فثل العلهاء 



ا
المارك!ابن يقول 

كثيرله ليس مالك، مثل ارتنع أحدأ رأيت )ما 
ثالمريرة(، له نكرن أن إلا صيام، ولا صلاة 

منأقفل ونثره العلم من عليه كان )ما الذهبي؛ 
الله(.به أراد لمن والصلاة الصوم نوافل 

(٩٧)A/ الشلأء أيلام ّير 

I



اثلؤيةمن اثقيضة عن زاد ما قص وجوب 

مطالب:أربط وفياه 
اثشدوذمخل وتحرير ا1مس1دت، صٌرء امأول؛ اثمطلب 

المعاصرينمن الرأي بهذا القائلون التائي؛ المطيب 
القولهذا شذوذ وجاه الثالث: المطلب 

والمناقشة؛ ٧٥١٢١الرابع: المطالب 

رٍسسًجسًسٍذإ



ا
^u؛اكرم الدلل في م م ض ريجب 

يه؛العمل في عاليه كانوا وما الأولون، منه فهم ما 
والعمل(.العلم في وأقوم بالصواب، أحرى فهو 

ظ؛ثالشاطئي 

\سم\ق\حا\\ى

ا



اسمارةض اي الآووًاسل 

ال2دكطرك

اتشذوذمحل وتحرير المسالة، صورة 

السسطراصد والقبض ئبضأ، يقبض قبض مصدر ت لغة القبضة 

شيءوعلى الشيء، في التجمع على ت القبض ويدل [، ١٩]النلك: رسئّنه 
بجؤعأحدت ما ت )والقبضة ، الشيء على الكم، جمع على و مأخوذ، 

Iتعالى فوله ومنه ،، (ل القبحة فهي بأصابعك كان فإذا كله، كفلث، 
منكفي ملء )أحدت أي• [، ٩٦]ظه؛ الرس-وله أنم ؛ئ، ءبمق^ة ءؤىننستا 

جتريلفرس موطئ تزابج 

ودنJهااللغة في القبضة عن ، تختلفلا الاصهللاح في والقبضة 
يقدرالتي المقادير س والقبضة ، مضمومة( أصاع )أرع بأنها! بعضهم 

بحضوفي اللحية، من الأحد منها! الفقه في يسيرة مواصع في بها 
المحرمصيد في ه عبداف وابنه عمر، عن روى كما الإطعام مواصع 
طعام(لس )فضة فيه! بأن للجراد 

(.٥٠اس)ْ/ .قايس انذر: )ا(
)U/العرب  jU(، ٥٠)o/ الكث .قايس اننلر: )٦( 
 )٣(jU العرب.)٢

XTvwrwvلنجتاني.^القرآن ربح )٤( 
القاعكثان، ني وجاء (، ٢٠١٢المطالِح)؛/أض والفلر: ءابدين)ا/آها(، ابن حاشا )٠( 

أصاح(.أرع والقبضة نبضات، ثلاث )والشبر ت ( ٤٤/ )ا 
المن(، ١٥٦٢٧^^)ايى ابن مصف عبدالرزاق)؛؛أح(، سف (، ٢٣٥)مالك موطأ اظر: )٦( 

١٠ ١٢)للبيهقى الكبرى  المغنىفى يدامة ابن نال تمرة، غيها أن ظثع عمر عن وحاء (، ٠
.عم بن اض وعبد عمر عن يروى وهدا الجرادة. عن بتمرة يتصدق ت أحمد )وعن (! ٤٤١)م/ 



فمالحيته الرجل يقبض أن رص اللحية؛ قي القبضة بقدر والمقصود 
ءطره(را،.قضته على زاد 

تولوتحرير العلماء، مذامتا معرفة المسألة؛ فهم في مهم ص ومما 
وهذامنها، الأحد وحكم فيها، والمنة اللحية في حاصة، الأربعة الأئمة 

؛لها المختمر البيان هو 

نبقتهعن زاد فما القبضة تجاوز ألا الحفية؛ عند اللحية في لخة ا- 
حتىتركها الإعفاء ؛ أصحابنا)قال عابدين؛ ابن قال جزه، له مس 

زادلما لحيته الرجل يقبضن أن وص ، فيها منة والقمن وتكثر نكث، 
أبيعن الأثار كتاب في محمد ذكر كيلك قطعها، قبضة على منها 

بوجوبمشهور غير قول الحنفية وعند ، نأحد( وبه قال؛ حنيفة 
)وقدنجيم؛ ابن قال الخدهب،، على لإشكاله بعضهم؛ تأوله الأحد 
المبضةعلى زاد ما قي بوجوب الهداية[ ]شرح النهاية في صرح 

المقصودأن بعضهم؛ فقال ، بتركه( الإثم وممتضاْ بالضم، 
فىوالعهود الظاهر حلاف بأنه ذلك، ورد )يجس،(، وليس )يمسا( 

الوجوبيحمل أن )إلا الحمكفي؛ وقال ، تحب،( )يامتمعال مثله 
صاحببه استدل ما أن )يؤيده عابدين؛ ابن قال ، الثبومحت،( على 

بان اراددا يإنما التقدير، ؛ذللت، يريدوا لم أنهم طعام...والفلاهر من نغة ماص؛ ابن ؛ال، و ~

وطولهاالزط ل كم، من وكثرتها نية اللحا )لأن وتال: الخار>أ/ا-لأا( سل الامحاد )١( 
الة(.خلاف الفاحش 

 )Y( الخالق منحة /Y"(١٢ ،) :الهدايأ نرح المائة وانظر /Y(٧٤ ،) ١ ٤ رد.)٢
انظر:اماكي، الخاش تلامذ ومن الماثي، هو النهاية ومحاحب، (، Y'"Y'/Y)الراتق البحر ( )١٢

ناننلر بالوجوب. رتال المسالة طْ ني شيخه الكاكي ناح وتد الهداية)ا/ا'(، شرح المائة 
(.YU/i)الهيابة ثرح الناية 

١(._)A؛ المختأر الدر )٤( 



ومحاليجب لفظ الزيلص حيف ولذا الوجوب... على يدل لا المهاية 
الهداية!محول )وظاهر I الخالق منحة محي ومحال ،، يقص(ل زاد وما 

الكراهة(لآ،.يفيد إلح( اللحية لمملويل يفعل )ولا 
بحيثطالت، إذا اللحية من يالأحذ لاباس المالكية! صني و— 

بهتحسمن ما على فيمتصر الماس، لغالب المعتاد عن حرجت 
ممعنقال القاسم بن عن أصبغ )روى عبدالبر! ابن قال الهيئة، 
وقال!وشد، اللحية من تهل-اير ما يأخذ أن بأس لا يقول• مالكا 
أرىقال! تهلول؟ ما اللحى من فإن حدأ طالت فإذا ّلك! فقيل 

الدبالأخذ )وحكم المفراوى! قال ،، وتقصر(ر منها يؤخذ أن 
حدلا والمعروف غيره، من خير هو لما هنا بأس( ف)لأ 

!المدوي قال المالكية، عند المعروف هو هلءا ،، للأخوذ(ل 
علىزاد ما يقص إنه الماحي! قاله ما المعروف )ومقابل 

}القبضة(ل 

لملمن لث، المفي هو إنما التحي، الأخذ أن الشافعية! عند و~ 
شعرولا أصلع، الرحل كان )ؤإن المامحعي! قال شعر، له يكن 
لوإلي وأحب رأمحه، على الموسى أمز محلوقا، أو ه، رأّعلى 
قال، لله( شيئا شعره من يضع حتى وشاربيه لحيته، من أخذ 

ذلكعلى واعترض ، عليه( واتفقوا الأصحاب )ونقله ! النووي 
بعصهم)٨(

(.Y) (y-Y/Y)(. ٤١٨٨)عادّن ابن حاشة )١( 
اماىانمداني)'ا/ي''آ(■)٤( الأسذلكر)\ِ/\'آأ(. )٣( 
حاستاسوي)'ا/ه؛؛(•)٥( 
المجموع)٧( (. YY-Y /Y)الأم )٦( 
لمًيإن وشاربه، لحيته شعر من يأحن- ان تحب )ؤيالحاوى)إ/'؟أا(ت في الماوردي ئال )٨( 



^^؛؛=تسم؛0
عنهونمل للثاض، فيه نص على أقف فلم النسك؛ غير في أما و- 

منبعدم ومن النووي وصرح ،، الأولى١١حلاف بأنه العراني 
مطلقامنها الأحد كراهة )الصحيح ث النووي قال يالكراهة، الشافعية 

كلام)ظاهر : الهيممي قال كات(رى، كيف حالها على تركها يل 
.مطلقا( منها الأحذ كراهة أئمتنا 

قالالقبضة عن زاد مما الأحد عندهم فيجوز الحنابلة: أما و- 
باسلا ونحه: القيمة. على زاد ما أحد يكرم )ولا • المرداوي 

وتركهالمستوعب: فى وقال حلقه. تحت ما وأحد ذلك. باحد 
المذهب.في وجه والكراهة ،، يكرْ(ر وقيل: أولى• 

الخلال:قال كما و وغيره، المرداوي نقله فكما أحمي. نعس ما أ~ 
قال:حدثهم هانئ[ ت؛ن إسحاق أن هارون أبي بن محمد )أخرني 

اللحيةمن يأط قال: عارضيه؟ من يأحد الرحل عن أحمد سألت 
الشواربأحفوا ١١المبى: فحديث قالت: القيمة. عن فمل ما 

ورأيتحلقه. تحت ومن طولها، من يأحد قال: اللحيىٌ؟ وأعفوا 
ذسنحو وروى ، حلقه(ل تحت ومن طولها من ياحن" اش عبل• أبا 

منمع أي انتهى، اللب( لأس امر ه المبي لأن ذلك من داود ابن عف...ومنع يجب 
الثالأيرتب1؛(اكيدلأتي داود ين محمد أظنه داود( و)اين التحريم، منه يلزم ولا الاصتحباب 

نهايةفي الجوبمي نال إيضاح نيادة فه الأتي النشل ولعل المزني، مختصر على شرح وله 
منالأحد استحباب ذكرنا، ما استحباب •ع الثافعي عن الصيدلاني )ونقل (؛ ٣٠٦المْللبرأ/ 

أثر(.إلى أسندْ يكون أن إلا وجها، لهدا أرى ولت اللحية. أو الشارب، 
ومحوشيء، مها يمطع لا وأن حالها على اللحية ترك )الأولى اكريب)آ/مخ(: >ح في فال )١( 

وآصحايه(*الشافعي قول 
المحتاج)و/أ؛\م(.تحفة )٣( (. ٢٩٠السابق)١; الرجع )٢( 

ءبعض هانئ ابن عن المقل وني ص)ا،آآا(، والمرجل والوقوف ١(، ١ ص)؛ المرحل )٥( 



أحمدرا،.الإمام عن حرب 
•نال الخلال روى حيث فاغرب، إمححاق بن حنبل حالفهما و~ 

اف!عبد أبو فال ت قال أيي حدثني قال حنبل بن اف عبد )أحبرني 
منيأخد عمر ابن وكان الطول. من يأحد ولا عارصيه، من ؤياحذ 

وهذا، بدلك( بأس لا عمرة، أو حج في رأسه حلق إذا عارصيه 
إسحاقبن وحنبل أحمد، وعن عمرخهثع ابن عن للثايت( مخالفا 

روايةر هكذا فهي طولها(، عن ياحذ عبداش أبا )ورأيت أحمدت فعل حكايته في لاضطراب ا —
بتحمق;الترجل كتاب ني وكذلك أحمد، الإمام لعلوم الجامع محن الميؤع ني الخلال، 

ترديهاح—>،، يروتما سد بتحمؤا؛ والترجل الوثوق وكتاب المطلؤ،، محمد بن د.ءبداش 
تحقيقالعلبوعان ما;ئ ابن ائل مفي لكن هانئ، ابن عن هاردي، أبي بن محمد عن الخلال، 

ياحدمداض أبا )ورامت، هانئ؛ ابن عن القافلأني محمد بن جعفر بروايث ( ١٥٢ال—اويس)أ/
حاجيهمن أحمد )وأحد بقوله؛ ( ١٥١الفرؤع)ل/ في مفلح ابن نملها التي وهي عارضيه(، من 

علىيغرعوا ولم النقل هدا على الأصحاب من بعده من وتعه هانئ(، ابن ونقاله وعارضيه، 
لاتحادالروايتن بين الترحٍح من ولابد القبضة؛ من الأحد على كما حكما، النقل هدا 

هدالأن ءلولها(؛ من هارون،) أبي بن محمد رواية نرحيح لي ظهر والدكا والألفاظ، المخرج 
الطول،،من بالأحد فأجاب عرضها؟ من الأحد عن أحمد محتل حيث، يال( للالمرافق هو 

فعالهمخالفة عدم والأصل القبضة، من وأحدْ الأحرمح، الروايا،تغ في عمر ابن فعل وحكى 
عاليهنمخ الذتم، هو القبضة محن الأحد ولأن، عمر، ابن عن برؤيه  ١٠مخالفة وعدم لقوله، 

العارض،محن الأحذ حكم على لحنابالة ١ عند أنف، ولم حكمه عار ونموا حكما الأصحاب 
(٣٨٠/ ١٣عزمته)وميد الرباط حالي جمعه الدك( أحمد الإمام لعلوم الجائع في أثثت، ولذللثح 
يكونيقد إليها، رجعت، التي دهي، المقرئة هانئ ابن ائل ممن ينقل أنه عع )طولها( لفظة! 
محنيالم لكنهم ذلك فيها خة نض وقفوا ألهم أو متهم، ترجيحا أو انوتم(، وهدا حطا ذلك 

القبضةعن زاد مما الأحد في يرحص أحمد الإمام أن وهر للمتقول،، آحر احتمال، وهتا ا، 
الترخيصفي هر لمغله كان ؤإن الروايامت،، ين يجمع وهذا العرض أو العلو)، من كانت، سواء 

يةنيصح لا والفعل فعله، من محتملة فهي العارض من الأخذ وأما العلول(، من الأحد من 
أعلم.واش نصه، •ع تعارض إذا وخاصة للإمام، فيه ، ٣٥المن 

ابنكان ،! ^١١اللحية؟ محن الأخذ عن أحمد سل ؛ ١١١؛حرب لأ"تحرنيا نال،ث الخلال، أخرجه )١( 
والترجلالوقوف، ١(، ١ صرإ)م الترجل إليه•■(. ذهب، وكأنه القبضة. عن زاد ما منها يأخذ عمر 

ص)آ'؟ا(.
ص)«ما(.والترحل الوقوف )٢( 



،ؤيغرب( ؤيتفرد، أحمد، عن كثيرة ائل م)له ت الدهي عنه قال 
لمإن شاذة؛ الرواية )هدم ت الرواية هلْ عن الألباني قال ولدللث، 

أحمد(لأ،.الإمام عن منكرة أقرت 
)وأماعياصى! القاصي قاله بما السابقة المذاهب تلخيمى يمكن ؤ~ 

تعظيمهافي الثهرْ ويمْ فحسن، وعرصها طولها من الأحد 
هلالسالم، اختلف وند وحزها، قصها فى ئكره كما وتحلٍنها؛ 

الشهرةلحد يتركها لم أنه إلا يحدد لم من I نمنهم حد؟ لدللئ، 
زادفما حدد، من ومنهم! حدا، طولها ماللث، وكرم منها، ؤياحد 

أوحج فى إلا منها الأخذ كره من ومنهم فيزال، القبضة على 
ُ .)٣(/

ءمرْا

فيمحل!_ وتبيين الشذوذ، محل تحرير هو فهذا ومد: 
المسألة:

اللح؛ةل؛/حلق تحريم على الإجماع مل -  ١
أحد(ليبحه )لم القبضة: دون بما اللحية من الأخي عن وقيل ~  ٢
وخاصةاللحية من القبضة عن زاد ما أخذ تحريم عدم على واتفقوا — ٣ 

(.٥٢الملأ،)■Y؛/أملام سر )١( 
اسثاليلت )٢( 

(.٦٤سلم)A شرح ز الورى ونشك (، ٦٤الملم)T/ إكال )٣( 
)آ/ا،ا،آ(ؤالإجماع اتل مني الإنناع ص)'أْا(، الإجماع •راب انظر: )٤( 
فيءاأدين كابن الخفية س واس غير ونقك (، ٣٤٧)Y/ الهمام ابن للكال القدير فتح )٥( 

عن( ٢٢٥الكوتة)هم/الفقهيت الموّوءة في احد( يبحه )لم تول؛ ومل )؛(، A/Y)حاشيته 
مدمبتقرير من سق لما التأمل؛ بعض وفيه بالإجماع، الاستدلال محياق في ءا;اين، ابن 

المالكان.



—بم٩•٣بم
منالأخذ تحريم إلى المعاصرين بعض وذهب الملثارا،، في 

وجوبإلى مقابله فى العاصرين بعض وذهب ، مهللقا اللحية 
هووهدا البلع، من تركها وعد اللحية، من القبضة عن زاد ما أحذ 

عدمه.من للثذوذ بته نوتحقيق بحثه المراد الرأي 

القبضة،في ومحددة النسك في مقيدة بعضها روايات صحت فقد المشترك، القدر هو هدا )١( 
عدمعلى اجماعأ فكان احد منهم ذلك على ينكر ولم مقيدة، ولا محددة غير مطلقة ويعضها 
اكحرتم•

قال(، ٥٣)Y/فتاؤيه في كما إبراهيم بن محمد الشخ هو يالتحريم يصرح علته رثفت من أول )٢، 
موقعهفي منشور وتقصيرها" اللحية من الأحذ« مسألة بحنوان له مقال في المقاف، علوي 
عنيأت ولم حدأ، كثيرة الشضة عن زاد مما الأحد جواز قي العلم أهل )أقوال المنة• الدرر 
"موموعةفي الدبيان وقال ذلك(، تحريم اعلم— —خيما المائعين من ولا الصحابة من أحد 

أحدأأعلم لا شاذ، تول القبضة على مازاد أحد بتحريم )والقول (ت ٣٩٧الطهارة')r/أحكام 
(ت٣٠A_)فقهية" حديثين درامة "اللحية كتابه في الجدع عبداض وقال به(، تال اللف من 

زماننا(،في محدث شاذ شيء سوى سلف، مجن رأي في وتهديها مسها منع ذكر من أجد )ولم 
ظنالذي الشافعي الصيدلاني داود بن محمد رأي الشافعية، رأي تحرير قي قريا سق وقد 

منالأحد استحباب سياق في كان إنما وهو بالخغ، قال لن ملف وأنه الظاهري، أنه بعضهم 
الاستحباب.محن هو فمغ النسك في اللحية 



الطكاك\ني
اكهاصرينمن اثرأي بهذا القائلون 

م؛المعاصرين من الرأي بهذا القائل 
.~ققفن~ ، )ت*أ؛ا(ل الألباني الدين ناصر محمد الشيخ 

اسثاك\ك

القولهذا شذوذ وجه 

الأحدوجوب )محتوى ،! المحو إسحاق أبو تلميده فاله ما و ه~ 

الإمامسماه ما قبيل من هو مطلقا إعفاءها )أن )ه/ه(ت الفعيمة الأحاديث سلسلة في ذكر )١( 
محنهالة لالهدم محن مواصع في ذJلثا فمل رقد (انتهى، الإضافية" البيع د الشاطئي 

فيمنثور صرتي نجيل في كما القيمة عن مازاد أحذ بوحوب تصريح وله (، ٣٧٥)ه/ 
فيقال الحويني(، إسحاق أبي مع علمي اللحية«««نقاش من الأحد رحكم ت بعنوان الشبكة 
ابرتال ولما المطقي(، العلمي الميل هذا هوشجة بالوجوب )القول ٢(: :٠ ٤ )١ الدممة 
اللحيةمجن الأخذ وجوب لفتوى )بالمة الدةيقة)مم(: محي القاش بداية في الحوبمي إسحاق 
أحذبوجوب قال مجن المالض، في يوجد )هل إسحاق• أبو تال ثم )نعم(، الألباني• تال لكم(، 

فيالألباني أن علما مجفيد، ماغ نقاش وهو القضية، هذه حول والقاش القبضة(، عن زاد ما 
الرأي.هذا في ملف له يذكر لم الماتشة هذه 

فيها،ولد اكي )حرين( قريته إلى نسبة والحوسي بذلك، ه نفلقب من ومر اللقب بهذا اشتهر )٢( 
الشيحدروس لزم للعالم طلبه وبعد (، ١٣٧٥)عام ولد شريمح( محمد بن )حجازي ت واسمه 
وحكايةنمة وله (، ١٤ ٠٧)عام الألباني للشيخ ورحل سنوامث<، لأدع المطيص نجنب محمد 

أعلم)فما ت القصة بداية في تال الهاجد)ا/د( تنبيه كتابه في حكاها بالألباني ارتبامحله بداية في 
أبيالشام، بلاد وريحانة الأيام، حنة الإمام، شيخنا مثل يد هملي له والدي" ~بٌد أحدا 

انميمالخير j\_' كان كشه عش الإطلاع الألباني...إذ الدين ناصر بن محمد عبدالرحمن 
الصحيحةلة الملفي كما المراضع من عدد في سجمءت~ الألاني الشتح عليه أثك، يند لي،، 
/T(؛ ٧٢٠) ذلكعلى )ونبه (: ٥٨٥)ه/وتال الخل.يث، علم في الأقوياء من بأنه ^ه



٣٣١١^^^؛؛ث!بمت 
بوجوبالفتيا الشيخس.وسْ فتاوى من تركه يجب مما اللحية من 

ابنبأن القول على الاقتصار إنما يقينا، سالف فيها له ليس الأحد 
أرىعلمي— بلغ ~وهذا قول...وأنا لا فعل وهذا ياخذ كان عمر 

.شاذة( الفتوى هده أن 

الصحيحةاليلي ني ايما ونال القيم...(، كتابه في الحوض إسحاق أبو الفاصل صدفنا 
الخلم(.ياوا ئي بالفضل ك )اصرف 

إسحاقلأبي ]٢^، كوأجربة رأٌئلة بعنران* صرتي نجيل محي السكة في منثور الكلام هذا 
ومفرغا.صوتيآ ؤيب، إسلام هوح ر ُوجوح واللقاء ا منه )ه'متها( الرتيقة عند الحوضا 



—٠؛><^^؛قثث اآءُ

الطيتءارابع
مسائل:ثلاث وفيه واثمناهشة، املآدلة 

النسكفي أو محللقا املآخذأ بمشروعية القائلين أدلة الأولى: المسألة 
:الأخذ وجوب ييوا ولم خاصة 

!منهايأدلة القول هدا أصحاب استدل 

أوحج في إلا السجاد تعفي اركنا ت خهع عبداض بن جابر نول —  ١
أنيحبون )كانوا I ( ١١٤رن رباح أبي بن عطاء وقال ، عمرةا(ل 
النخعيإبراهيم ونال ،، ءمرْ(ل أو حج في إلا اللحية يعنوا 

أبيبن الملك ب على نرات زُجم، حدثنا نفل، ابن حدننا نال؛ 'اأ(، )ا'أبودارد أحرجه )١( 
عنهوسكت يه، جابر عن الزبير، أبو ورواه الزبير، أبي على لك العبد رنرأْ سليمان، 
صند بجابر حدث من داود أبو )داحرج (؛ ٣٥ر/*الفتح)• نى حجر ابن نال أبوداود، 

جمعالوحدة وتخفيف، المهملة بكر الميال عمرة,,, أو حج ني إلا بال التعفى كنا قال؛ 
(٢١١^)ا/ الإحسان بدل في الحويتي وتدنسيه شعراللحيات(، من طال ما دس بفتحتين؛ سلة 

وهداالزبثر، أبى بععنة إعلاله إلى فأشار عتعنه(، وند مدلل، الزبير وأبو قال! )كدا بقوله؛ 
صحيحهفي ملم أحرج وقد ماذكره، نكارة أو مخالفته أو عنا ه تدليسبت، حتى مقبول غير 

الليث،ءلريذ< غير من وأكثرعا معنمنة كلها حديتا ( ١٣)•من أكثر جابر عن الكي الزبير لأبي 
إعلالهفي ذكر ولم واحد حدبث، في إلا و"اكع■ ■الإلزا،ات■ ني الدارقشي يتعقبه ولم 

التدليس,أو اسة 
لنيمكة، في التابعين من الأعلام احد مولاهم(، القرني )أملم أبيه واسم رباح أبى بن عطاء )٢( 

الفقهاء،الحدثين ومن الماس؛المناطق،، أعلم من وكان عنهم، وروى الصحابة من جمعا 
كثرةعلى يدل ومما عمي، نم أعور أشل أفهلس أموي المعر، مفلفل كان أنه صفته في وئقل 

أصحابمن ماتتتن )أدركتا )هه؛(آ(ث الكبرى البيهقي منن في كما قوله الصحابة من لقيه من 
حجة،سبعين من، أكثر حح وقد المح في لمهم الدين عتر المجد...(، هذا في ه المبي 
الثلأء)ْ/حي(.أعلام مير ص)ا،ا■(، الفقهاء طبقات، انفلر؛ . -؛ك- )(،ر  ١٤)منة وuتح 

منصورعن شعبة عن غندر يرؤيه صحيح وسنده ( ٢٠٤٨٢)مصنفه ني شيبة أبي ابن أحرجه )٣( 
له،صلأء صممتا 



—٣١٣٣^—-
،عوارصها(ل من ؤياحدون لحاهم، يهلسون )كانوا ! ( ١٩٦رن 

زادفيما يرحمون )كانوا قوله! المريرت'اا( المحن عن وروي 
منها(أيوحل أن اللحية من القبضة على 
الأستدلأو؛وحه 

أوالنبوة، لزمن أصيف إن الرفع يحتمل )كنا( جابرلةهبمُ قول ن أ ~
عنهموالحسن عع]\■( حكاية ذلك يوكل للصحابة، لإضافته الإجماع 

بقولهالتابعين عن النخعي حكاية ثم )كانوا(، ! بقولهماأيضا 
فهويستحبون، كانوا لكم! )ماقلمتج المخعي! قال وفد )كانوا(، 

،،مسعودأ ابن أصحاي، يريد ولعله ، عليه( أجمعوا الذي 
غيرفي اللحية من الأخذ جواز على دليل الحج )في والأخذ 
أنأمروا لأنهم الحج؛ في جاز ما جائر غير كان لو لأنه الحج؛ 

وكانالتايمن، كبار ولقي صغير، لهو ء-اذثة رأى العراق، قمته النخعي، يريد بن إبراميم )١، 
الفتاوىفي تنمية ابن ذكر كما أصحابه ونول نوله عن لايخرج ه سعود ابن بعلم بصيرا 

الإعلامفي القيم ابن نقله ا كعمره يخالف لايكاد عود مابن و الكجرى)آ/أإا(، 
(.٦٦٧اتك1ثف)ا/ (، ٥٢•المير)؛/ اننلر: - ٠٩٦ّة U^، را/آا(، 

عنسفيان طريق من •٦(  ١٨)الإيمان ثعب، ني واليهقي (، ٢٥٤٩شيبة)"أبي ابن أحرجه )٢( 
فيكما النخعي وأثر عطاء أنر الألباني صحح وند صحيح، وسيم به، إبراعيم عن منصور 
٤(.أأ-ا٤ ٠ )V)/ المعينة اليلة 

وسيميه، الحسن عن اشعث، عن حبيب بن عالي طريق أ(من  ٥٤٨٤)شيبة أبي ابن أحرجه  ٢٣)
)كان(ث ٢٧٦/٦السير)في الذهبي قال شديد، غير صعقه لكن موار بن أئعثح سبيا صحيم، 

لهأجد لم عدي: ابن الحافظ )قال الإّلأم)مآ/ياآ(: نائح ذه(،وفي لين عل العلماء، أحد 
•اتقدم.له فيشهد به(، يعتر ث الدارثطتي منكرا...تال حديثا 

طريقمن ' تاييخه ' في حيئمة أبي ابن )روى بقوله؛  ٢٣٣٠)M الفتح ني رجب ابن نقله  ٢٤)
الحعى(.عن الأعمش، 

أمححاب،بمي فإنما "كانوا" قال: )ؤإذا الآتار)ا/هخ؛(: شرح.عاني في الطحاوي قال )٥( 
اض(.عد 



فيعنه نهوا ما حجهم محل حلوا إذا يقصروا أو يحلفوا 
حجهملأ١،•

منأفطر إذا )كان -ه-; عمر بن اف عبد أن أدلتهم: ومن -  ٢
شيئا،لحيته من ولا رأسه من يأحذ لم الحج، يريد وهو رمضان، 

لحيتهمن أحل عمرة، أو حج في حلق إذا )لكن و ،، يحج(لحتى 
يأخذثم لحيته، على يقبض )لكن يقهته: أباهريرة وأف ، وثاربه( 

القبضة(لأ/عن فضل ما 
الأ-ثدلأل:وحه

روىهريرة وأبا ، اللحىاار ارأعثوا حدين،: روى عمر ابن ل أ~ 
منالأخذ عنهما صح ذلالئ، ومع نه، ، الال«حىاال ارأرخوا حديث،: 

)١(

المقنع:مروان وقال المحت، ثي غاية ونده به، عمر ابن عن نانع عن ( ١٨٦)مالك أحرحه )٢( 
أبوداود)به"اآ(احرحه الكف(. مازادمالي فيمطع لبه، على عمريقبض ابن )رأيت، 

ئمًلعاز صحح حديث، )هذا : JUjوالحاكم)أ"اها( الكرى)ها"آ'ا(، في والماني 
غرهم.وأحرجه الذمي، نتشه ولم الثثخن(، 

الجزمبصغه المخارى وعنقه به، عمر ابن عن نافع عن موطثه)م>عا( في مالك، أحرجه )٣( 

ؤلريقمحن ص)هاا(، المرجل في والخلال (، ٢٥٤٨٨)(، ٢٥٤٨١)شسة أبي ابن أحرجه )٤( 
الألبانيفال به، هريرة أبي عن جرير، بن عمرو بن زرعت أبي عن أيوب، بن يمرو عن تمة، 

بنعمرر لكي ت قلت مسلم(، شرط على صحثح )ؤإسنادْ (؛ ٤٤٠الضبة)ما/ السلسلة في 
فيفعللوبغا وابن (، ٢٢٤)U/ الثقات في حبان ابن وذكره لم، مالإمام له يخرج لم أيء.ب 

الحجاجبن ثعبة رواة -مث؛قه= يقوى ومما آ"ا"ا(، )U/ تة■ المالكتب في يقع لم ممن ■الثقات 
كانوكذا ئ، عن إلا■ يروي يكاد لا مشتا )كان الغ؛ث،)إ/"اه"ا(: نح في الخاوي نال محه 

الرواةثعة >يقة صلى )الخالب، ص)ا،ا،(: المكي الصارم في عبدالهادى ابن نال مالك(، 
وألفيهم(، والكلام جرحهم اشتهر الذين الضعفاء من جماعة عن يروي وند الثقات، عن 

الصححن.رحال عمروفن بن زرعة أبو و شعبة 
(.٢٥٩)ومالم ( ٥٨٩٢)■الخاوي أخرجه )٥( 
(.٢٦٠)الم مأحرجه )٦( 



ابن JlJوالإرخاء، الإعفاء ينامحي لا ذلك أن على محدد اللحمة 
خاصةا، روى(أ ما بمض أعلم )وهو عمر: ابن محعل عن عدالر 

يحتملالخبر كان )إذا الطومحي: قال ذلك يحتمل المعنى وأن 
ماكان بعضها؛ على الراوي ر0 ذفمحامل، له وتتجه وجوها، 

على؛اقيها(أآ/مقدما عليه الراوي فسره 

بأمور!الاستدلال هدا ونوقش 

الصحابي،من اجتهاد وهو المرفوعن، للأحاديث، مخالف نه أ— 
الأنه على لمون الماتفق )وقد رأى، بما لا روى بما والعبرة 
فعله(ولا الناس من أحد بقول . المي قول يعارض 

،حال من لأ حا يستثن ولم معمم ا؛ ررأعفوا قال! . النبي و — 
منالأحد . المبي )عن يثبت، لم حبث، س المي حال ويؤبدْ 
ذعلأ(رْ،.قولأ...ولا لا اللحية 

منحز إذا يفعله ؤإنما دائما، هذا يفعل يكن لم عمر )ابن إن م ث- 
فيوالقصير الحلق بين الجمع أراد عمر ابن و)لعل الإحرام(ل٦،، 

رمثصؤتاهرءوتم ^^^١٧ تعالى قوله عموم محي النسك...ليدخل 
.،U\[TU :^1]

(.٧١١)م اروئ مخم ثرح )٢( الأسدلكر)إ/'\امأ(. )١( 
مجمؤع(، ٣٩)a/ الأحوذى تحفة وانظر: (، ٤٩)إ/ ٢ ١لمجموعة الدانمة اواو>نة متاوى )٣( 

(.٣٧٠با3)خ/ ابن ناوي 
(.١٢٨ا/ )١ الثمن ورائل فتاوى مجْرع انظر؛ )٤( 
(.٣٧٥)ه/الضيفة الة نال)0( 
(.٤٩)أ/ اسوءة٢ انم١نمةاللجة ناوي )٦( 
(.٠٣٥ ا/ )٠ القح ني صه أجاب ثم الكرuني عن نقك )٧( 



تبأمور المتاتمشة هده عن وأجيب 

معنى؛فإن حطأ وصحابته . النبي بين الخائف نمب ن أ~ 
0ا<;ا،لالأءناف: ئوأه ؤ->ئ افه: قال كما المكثيررأ،، هو الإعفاء 

الصحابةمافهمه وهذا ، وأولادهم( أموالهم وكثرت كثروا )أي! 
أنهإلى الأكثر )ذهب حجر: ابن فال الملماء، وأكثر والتابعون 

الإعفاءمعنى قصر أما ، الصواب( وهو كثروا أو وفروا بمعنى 
وهمعليه، وقفن، فيما لف اليفهمه لم فهذا مهللقا، الترك على 
وورعا.دينآ وأكثر واللعن، أعلم 

معنىإلى يعود فهذا الإعفاء؛ في نيثا يستثن لم الني. كون ما أ- 
أماللإستثتاء، فلاحاجة التكثير هو الإعفاء معنى أن وسبق الإعفاء، 

فيالأحد كراهة منه ففهم مهللقا؛ الترك بمعنى الإعفاء أن رأى من 
مهللقا.اكحريم المعاصرين بحض وفهم ، النلث، غير 

التكثيربين المعنى وتردد الإعفاء، معنى في الإجمال أن الحق و— 
دلالةفارتفعت، اللغة، يوافق بما له السلف بفهم مفتر والترك، 
القطع.إلى الظن من التكثير على الإعفاء 

لحيةأن يثسن، حتى ممتع فهذا الّكا.؛ أخذ يعدم الاستدلال ما أ~ 

البروايته انمر؛ باب من هذا )وليس (: ٣٤٢/ ١٤)ش وقال )/،،AU(، )١ الضيفة يالأن ال)١( 
هناكذ.لك الأمر وليس لروايته، مصادما رأيه كان إذا غيما هذا الّعفى،فإن توهم كما برأيه• 
والهي(.اللم أهل ض يض كالا 

ومنكثروها، بمي اسيى« »وأءفهما )توله: القلوبرآ/آإآ(: توت ني >، ٧١أبوًلالب نال )٢( 
كثروا(.أي: [( ٩٠]الأماف: غوآه وجل عز اف تول هذا 

(.٤٠)م/•كشر ابن تقبر )٣( 
نحابري)')/)ْ'آ(.)٤( 
مذهبهم.بيان وسق الثافمة، من تأخر ومن، الووى ذلك فهم كا )٠( 



٣٣١٧

اركانأنه صح وقد منها، يأحد لم ثم طويلة لكنت . النتي 
هدامن يفهم )ولا • القرطي الماس أبو قال ، اللحية® ثعر كير 

غيرشعرها، كثير أي اللحية كغ لكن أنه صح لما طويلها، لكن أنه 
لحيةليثابه لحيته من أحد عمر ابن يكون أن يبني ولا ، طويلة( 

بعضقي حض لليي. المتابعة من عنه عرف لما ه؛ البي 
العادية.والأفعال الهيئات 

حالة،في به ينم فهدا بالنالئ،، هئع عمر ابن فعل تخميص ما أ~ 
الأحد؛في للتعبد ومعنى خصوصية، لاوتساائ، أن به أريد إن وهي 
معنى!في )جهته عباس ابن فسر0 و؛دللث، ، التمن( قضاء من لأنه 

الرمي،ت ئمث( )القاوت ،  ١٢٩لالح-خ: منهم؟بم ثئصؤا جيأ 
والأظفارالنارنم( من والأحد والتقصير، والحالق، والذبح، 

والخء؛ة(أْ،

فلالث(؛ النفى إلا يأحد لا لكن ئغهه عمر ابن أل به أريد إن ما أ~ 

(.٢٣٤٤)ا-م-بمطم )١( 

إلالا اس واعل جاء، اشر ني )المث (: ٤٢٣)م/ساني ني ١^ نال )٣( 
اعليجد لم عربان >ية لففلة )_ (: ٢٨٤)م القرآن أحكام في الربي ابن نال شز(، اس 

الفردانفي الراغب قال عيها(، اللف وتكلم خرأ، بها أحاطوا ولا شعرأ، فها المرنة 
وأزاله.قضه إذا يقضي: الشيء نفى يقال: وسخهم• زيلوا ت )أي الأية؛ معز في ص)ها"ا( 

ائس،ما أءرابي؛ قال البدن. عن زال أن شابه مما ذلك، وغير الفلفر ومخ التنث؛ وأصل 
]الخغ:؛'^ ^٧٣فعل أن )ومحيي: تثسيرْ)ي؛/ا'؛آ(: في عاشور ابن نال وأدرنك،(، 

ؤيزيدهشعرأ. ولا محلفرآ ولا ومخا وليس الحج، أعمال من عمل الشث، أن على ينادي [( ٢٩
حريرابن احتاره ما ص المناصك من الشن! وكون (انتهى، آنفا عباس وابن عمر ابن عن ردي ما 

منعليهم ما ليقفوا ثم ! ذكر0 تعالى )يمول ت ٥( ٢ ٥ / ا تمير0)آ" خي انفري تال )٤( 
يالسته(.وطواف جمرة، درس شارب، وأحد شعر، حلق من ت حجهم 

الملك؛عبد طريق من (، ٠٢٦/١٦تفسير٥)خى حرير وابن (، ١٥٦٧٣شيبةرأبي ابن أحرجه )٥( 



؛ءء1سق؛محس ٣١٨-وت 
للإحرامالأخذ عن يمك كان عمر ابن أن ؤيرده بذلك، لم ي

ودليلهللتفث، قفاء الحج وبعد للعيد، شوال قبل يأخذ فهو ءقْل، 
وهورمضان، من أفتلر إذا )كان عمرت بن عبدافه أن الموؤلآ في ما 

،بمج( حتى شيئا، لحيتته من ولا رأسه من ياحذ لم المج، يريد 
قالالحج(لة، في انمللوب الثمث، لمزيد )طب قال 
التخصيصهذا يخص لا كان عمر ابن أن يظهر )الذي حجرت ابن 

تتشوهالض الحالة غير على ؛الإعفاء الأمر يحمل كان بل ؛المالث،، 
عرصه(أو اللحية، شعر طول بإفراط الصورة فيها 

ماللث،أحرجه ما مؤثر، غير الث، النوصف أن على يدل مما و~ 
بالجلميندعا يحرم أن أراد إذا كان اممه عبد بن سالم )أل بلاغات 
يهلأن وقبل يركب. أن نل لحيته. من وأخذ شاربه. قفص 

محرمآ(ر؛،.
يكونفلا النسك في شؤع إذا فاته الث،؛ التخصيص؛النفرض على و~ 

تقصيره.أو الرأس كحلق غيره في محرما 
فلاتههتع، عمر ابن فحل من ؛النسك، ذللث، خصوصية نلم إن م ن ~

والمخعيالحسن قول من ولا ه، هريرة أبي فعل من به ينم 

لةلالني الألباني وصححه حٍد، وسيم به، عباس ابن عن عطاءذ عن يعان، ابي ن ب —
العارمن(،ُن )والأخذ مه: الطبري ولفظ شيبة، أبي ابن لففل وهذا (، ٣٧٧الضع؛فة>ه/

١^٢-؛^،•كب ن ومصي مجاهد، عن نحوء وروى 
صحبح.وسنده به، عمر ابن عن ناغ عن ( ١٨٦)مالك أخرجه )١( 
كان)إنعا الأّتدكار)أ/أام(: عبدالبريي ابن تال ؛،(، YT/T)عرالوطأ الزدتاني ثرح )٢( 

أوأعدى ومن مهدي، الحج إلى بالعمرة يتمتع كان لأنه أعلم- -وافه ذللت، بنعل همعر ابن 
العلم(أهل من طاتفة عتو يضحي حتى نيتا أظفاره من ولا شعره من يأخد لم صر 

(.٣٥٠ا/الباري)• فتح )٣( 
انفلر؛والصوف. الشارّر يه يجر الذي وهو الجلم شفرتا والجلمازت (، ١٩٠)ماللث، أخرجه )٤( 

>١(.٢/١٢العرب)لسان 



قالكما التابعين بعض فتوى من ولا والتابعين، الصحابة عن 
،لحيتك( طول من تأحد أن به باس )لا • سيرين وابن الحسن، 

المعنىوفهم اللحى١١ ارأعموا روى عمر ابن )هذا عبدالر• ابن قال 
وغيرالمج في العلماء من حماعة به وقال وصفنا، ما يفعل فكان 

الخح(>".
فىفعْناء الأمصار، مختلف في الفقهاء عند الشهور هو هذا و~ 

الخعيثابراهم المصرة، في والحسن الممن، في وطاووس مكة، 
بعدهم.من الأربعة الأئمة ثم ، الكوفة في 

:القيضة من الأخذ بوجوب القائلين أدلة الثانية: المسالة 

هي!بقاعدة الوجوب على الألباني استدل 
غيرأنه على دليل به، العمل يجر لم إذا العموم أفراد من الفرد )أن 

عندمعروفا كان اللحية من فالأحل. العموم، من أي• ، منه( مراد 
أوالمرك، عموم أن على فدل ؛الإعفاء، الأمر روى من وفيهم الملف، 

ثرعارْ،.مراد غير للحية المهللق الترك 

مرا

x٢٥٤٨٩محت)أبي ابن احرجه )١( 
؟(.l-l/Ti)المهد )٢( 
صر،بن اش وعد عباس، بن اف عبد العائلة! عاينه )لما ! أسلم بن نيد بن عدالرحمن ثال )٣( 

إلىكلها البلدان لي الفته صار ه، الماص بن صرو بن اض وعبد الزبير، بن اخ- 3بد 
الكونتأهل رشه طاوص، اليمن أهل دشه رباح، أبي بن عطاء مكة فقيه فكان الموالي، 
أبيبن يحنى اليمامة أهل لفقيه الم—يب، بن معيد مدافع ض المدينة أهل لفقيه إبراهيم، 

١حراأهل رفقي،• ، مكحول، الشام أهل وفقيه ن، المحالبصرة أهل وفقيه كثير،  عطاءن ٠ 
(.٣٤٣لأفاكهي)آ/ذكة أخار الخراساني(. 

•البدع_ الثاني؛الإمام ميها يالتي الدع أكثر )وما ونال: (، ٣٨٠)؛،/ المعيقة الملة )٤( 
القبيل(.هذا من إلا الإضافية' 

:وغيرهم الصحابة من اللم، عليها حرى التي )المنة (: ١٢٥الفعيفة)ه/ الململة غي نال )٥( 



ص؛><ه^^؛؛=ثقز
Iبأمور الاستدلال هدا ونوئس 

ودليلأصلأ...، لها نعلم ولا ، 4U»؛lj)قاءال.ة القاعدة: س أن ب -
فروعهامن فان بالإجماع، فروعها غالب في امحلرادها عدم بعللأنها 

منأحد أنمقه ما ممل.ار ؛سدى ألا يجسب، مئلأ، المتصدق أن 
.الملمين( من أحد بهذا يقول ولا السالم،، 

إطلاقبعضهم وصف، من وحد الصالح، الملمح سير )؛استقراء و~ 
رالمرة(ل يتجاوز وما الهلويل ومنها لحاهم، 

ؤإعفاءوتأمل، نظر محل ظاهر تعبد فيه يكن لم فيما التبدح ن أ~ 
التحسينباب من أنه فالأقرب اللحية من الأحذ أما عبادة، اللحية 
فكيففعله، من ذللث، فليس لحيته أطال ومن ،، الشهرة^ وعدم 

فعل.فيه له ليس فيما يأثم 
ءط\■(:قال وقد ، محلفح فيه له ليس الأحاز ووجوب، التأثيم إن م ت— 

لهمخالف )دون (: ٧٨٦)/)١ أيضا وقال الزادة(، نقص المفة، ض زاد U إلا صاوف، و =
لمالخي بالسوفت انمل أن ملمون هزلأء )قإن (: ٣٤٢; ١٣)ابمأ ونال عالما(، نما مهم 
ذلك،م امل، تفصل عنا دلس الدين، ش بيض كل أصل محو ض بها العل يجر 

إله■(.لتوu خرأ، كان ■لو المجال، مدا وش.ثل الملماء بقول ندم أن نبا 
(.٤٩/٤ذاُىاسانمNئ-اسرصاكاب>)١( 
حناللحية، )محلؤيل كان: أته هته ان عشوصف في حاء وتد (، ٠٠)،/ ابق انالمريع )٢( 

فبفي والمهقي التدرك>أمهأ(، في والحاكم (، ٩٢)ص في الطراني الو-بم( 
ومدارهنلث،: حن(، )ؤإساده (: ٨٠الزواتد)بم/ مجمع في الهيثمي ونال الإيمان)لأب؟ه(، 

،.معفونه لهيعة بن عبداض عر 
فيهاتضرم ص غير على الإعفاء يسل!لأم )ك\0 ِ: ابن عن حجر ابن قال )٣( 

دينفي بما 'الإعلام في القرطبي وفال عرصه(، أو اليب، ثعر طول بإفراط الصورة 
الإوسان،يمروءة يخل لا توفيرا توفر أن )ينبغي (؛ ٤٤ص)؛ والأوهام' اد الممن النصارى 

أوساطها(.الأمور وحير الاس عادة عن يخرج ولا 
ؤيب،إمحّلأم موغ في موجود واللقاء ]٢[(، وأجوبة رأسئلة في؛ الحويتي الشخ عن مبق كما )٤( 

ومفرغا,صوتيا 



ء ٣٢١
وقال، عمرة( أو حج في إلا اليمحية يعفوا أن يحبون )كانوا 

أناللحية من القبضة عالي زاد فيما يرحمون )كانوا I الحسن 
لأحد،ا يوجبون لا و الإعفاء، يحبون فهم ، منها( يوحد 

القثضةعن زاد فيما و)يرححون( يحبونه، بل الترك ولايحرمون 
كانوقد واجبة، لا جائزة رحمة ذلك( أن على يدل مما بالأحد 
يوجبه(ولا لحيته، من )يأحد محناومحي! 

علىتدل لا . الحم، وأفعال الأفعال، هي عنهم المنقول إن م ث- 
أنولاثلث، دونه، بمن ، فكيفخاصة، حالات( فى إلا الوجوب( 

الوجوب.على تدل لا أفعالهم 

المتاقشةهازْ عن الجواب ليمكن 

وبخاصةا، معروفهو مما الصحابة بعمل العام النص تخصيص أن ب -
بمافيه الخلاف( و) الراوي، هو كان أو مخالف، يوجد ولم انتشر إذا 
التخصيصكان العصر وانقرض انتثر ؤإن انتشاره، يعلم لم إذا 

حجة(أو إجماع إما لأنه به؛ 
هذاوليس ، لف( المن إجماع الأحد جواز بان نقل لم إذا دا ه- 

عنالقرافي قال وقد )كانوا(، التابعين; من عدد قول مع ببعيد 
وهذا، والقياس( والمنة الكتاب على مقدم )وهو الإجماع! 

الإجماع،بخلافج والتاؤيل المح يقبل النص أن باعتبار التقديم 

(.٢٥٤٨٤)ثسة أبي ابن أحرجه )٢( (. ٢٥٤٨٢)نية أبي ابن أحرجه )١( 
(.٢٥٤٨٣)نية أبي ابن أخرجه )٣( 
الصحابةأنوال ني الإصابة إجمال رانفلر: (، ٧٩١الجوامع)؟/ بجمع الدمع تشف )٤( 

(.٥٢٧/٤الممْل)الحر ص)؛خ(، 
ثمحممحاس.رلص)يمم(.)٥( 



نجزملم ؤإن المياس، بخلاف ئطعية الإجماع دلالة ولأن 
نكير.دون قطعا فيهم مشهور لكنه بالإجماع، 

وقولالعلبري، بأن يقال! فقد سلم،(، فيه له )ليس بأنه! القول ما أ— 
نقلالعيني أن وذللث، فيه، الشيخ موافقة مايحتمل لهم الحنفية، عند 
قصهاوواججخ إعفاوها، محفلور اللحيق )أن قال! أنه الهلبري عن 

/وحده(ل ذلك قدر في لف الس اختلاف على 

حجرابن وأن خاصة بالمعنى، منقول أنه يحتمل الص هدا لت! ف —
حجرابن عن نقل العيني أن والغالب ا3كلأم، هذا الطري عن نقل 
)واختارالهلبري! مذهب في حجر ابن قاله ومما مشهور، هو كما 

حتىلها يتعرض لا لحيته ترك لو الرجل إن وقال: ■يناء قول 
عؤناءوقول ، به( يخر لن ه نفلرض وعرضها طولها أفحش 

عنعمناء حكاية نقل وسق ، الوجوب فيه وليس اليني نقاله 
يحبون(.)كانوا الصحابة: 

مشهوروغير متأخر عندهم الأخذ بوجوب فالقول الحنفية أما و— 
صاحببه استدل )ما عابدين: ابن قال ولذلك المعتمد، هو وليس 

ايجب،"لففل الزيالخي حذف الوجوب...ولذا عالي يدل لا المهاية 
قول)وظاهر الخالق: منحة في وقال ،، يقص(أ زاد وما وقال: 

الكراهة(لْ،.يفيد إلح" اللحية كلويل يفعل "ولا الهداية: 

(.٣٥•^،)•ا/ jUiنح )٢( القاري)آآ/ا"أ(. صدة )١( 
سضلهاالقلل القي، ب س ياخذ ان باس لا عطا،: )وقال اممري: ص نقلا انمي نال )٣( 

(.٤٧/YY)القارى عمدة الشهرة( كراهة وعلخ؛ تمرت إذا وعرصها 
(.V'Y/Y))٥( )أ/هاأ(. ءاد؛ن ابن حاشية )٤( 



الشذوذ؛إلى الرأي هذا سبة حكم الثالثة؛ المسالة 
بوجوبالقول بة نأن يظهر قاليي ودراسته، الرأي هذا عرض بعد 

الو سلف، فيه له ليس لأنه صحيحة؛ الشذوذ إلى اللحية من الأحد 
أقفولم به، يقول من الأئمة إلى وية المنالمعتبرة الأقوال في يعرف 

عنزاد مما الأحد بوحوب، القول ؤيقابل إليه، الألماني سق من على 
الشدود،فى عنه بعيد عير وهو مطلقا، الأخذ بتحريم القول القبضة، 

إبراهيمبن محمد الشيخ هو بالتحريم يمنح عاليه وقمت من وأول 
بالأخذ،لف والالصحابة فعل مع بالتحريم القول يستقيم ولا )ت؟خ'آ؛(، 
الخفية.غير الذلاهرة الأمور من وهو المنكر، وحول وعدم ذلك، واشتهار 

كمامطلقا، الترك باستحباب القول هو يفلهر، فيما الأقوال وأعدل 
إلااللحية يعفوا أن يحبون )كانوا صحيح! ند بالصحابة عن عثتاء حكاه 

المد،فى القيصة عن راد مما لأخل. ا واستحباب ، ءمرةآ أو حج فى 
اكمث،من الأخذ وأن القرآن، وترحمان الأمة حبر عباس، ابن فنره كما 

أعلم•واش ه، عمر ابن فعل وئويا-ْ به، المأمور 

سمعتمنصور، عن ثمة، عن غندر، طريق من ( ٢٥٤٨٢)مصنفه في شيبة أبي ابن أحرجه )١( 
مه.عطاء 



I
الأنوالحواص )من —ةقفث~ت سعدي ابن قال 

علىاسائها وعدم فيها، التناقص وجود ت الضعيفة 
العملوصعوبة فهمها، وصعوبة عليه، متفق أصل 

عرالراهين أعظم )من وقاوت تعيره...(، أو بها 
به(.والحمل معرفته ؤيسر انضباطه، القول صحة 

ص)حاا(ص)•؛(، الممهيه انماظرات 

L



هغ=س=^ًسها=^—م
اكانالفصل 

اتصلأةفي الأراء 

ءم^ئثاصقر ،|دبمئنج وضه 

النقابببدعية القوو الأوو؛ ال«ب|ءث 
تقسل4 لما المجسم ا١موير جواز الثاني: الميحت 
الصلاةفي الصدر على اليدين وضع سنية الثالث؛ الميحت 
الومعمن الرفع بعد بعضهما على الممين وضع بدعية اثرابع؛ العيحث 
النبي.على بمل ثم من صلاة بطلان الخامس؛ الميمي 

الأحيرالممهد في 
وعلمصلاتي في زاد إذا الإمام متابعة وجوب السادس؛ المبمث 

بالزيادةالمأموم 
ا'وسدهالسلام قبل محلم بما التقيد وجوب السابع؛ المبحث 

اممهوسجود فى 

وقتهافي تركها لمتممي للصلاة إعادة لا الثامن؛ المبحث 
بالسبحةالذكر بلعبة التاسع؛ المبحث 
التراؤ؛جفي رممة عشرة إحدى على الزيادة جواز عدم اياشر؛ العيحث 
المضعلجعمن التْلوع صلاة صحة عشر؛ الحادي المبحث 

القيامعلى القاهر 

لاJرجاآ،المرأة إمامة صحة عشر؛ الثاني المبحث 



ا=^=^آ؛مقةآ"^م،.

لعيرالحضر في الصلاتين بين الجمع جواز عشر: الثالث المبحث 
ابيشثت

المسافرعلى الجمعة صلاة وجوب عشر؛ الرابع المبحث 
صلىعمن الظهر وصلاة الجمعة صلاة سقوط عشر: الخامس المبحث 

الجمعةيوم وافقت إذا العيد 

العيدفي واحدة حطبة على الاقتصار مشروعية عشر: السادس المبحث 
الجنازةصلاة في تكبيرات أربع على الزيادة جواز عشر: السابع المبحث 

ر====جص^==ظلآ



،لآا==^==^مبم======مح

ايمءازرك
النقابببدعية القول 

مطاثب:أربعة وفيه 
ا}شذوذمحل وتحرير ائمسالة، صٌرة املآول؛ المطلب 
المعاصؤينمن الرأي بهذا النائلون الثاني: المْللب 
القولمدا شذوذ وح4 الثالث: المطلب 

والمناقشةالآدلة الرابع: المطلب 

ر^===الهصكس^==ا



ا
يتبعونفإنهم الحديث أهل وفقهاء الأئمة )فأما 

بهمعمولا كان إذا كان حيث المحيح الحديث 
منهم،ءلائفة عند أو ! ومن •' المحالة عند 
لأنهمبه العمل يجوز فلا تركه على اتفق ما فأما 

به(.يعمل لا أنه علم على إلا تركوْ ما 
هقفأرجب ابن 

رطئك)"ا/يا(مجموع ني الك علم شل يان 

L



ٍِبو

الشذوذمحل وتحرير المسالة صورة 

شيء١١^في فتح علمى يدل الأصل في النقب لغة: ب النشا 
إلىنقابها انرأة أذنت )إذا و \لأنف\ُ مارن عر )القناع والنقاب: 

يهو، المحجرر إلى ذلك دون أنزلته فإن ، الوصوصة فتلك عينمها 
فهوالمم على كان قاف اللفام، فهو الأنف ظرف على كان فإف النقاب، 

وجوامعر اللمنة ني فالنقاب اللثام(رْ،، 
بأن،، UUL،JL;الوجه تغطية فهو الاصطلاح: في الأنتقاب أما 

منهمارى.تفلر حرمن لمشها وتجعل بالخمار وجهها تغطي 
إلىالنفلمر به المفصود وكان الإسلام، فى معروف والنقاب 

نونعدون للطر الحاجة؛ فدر إلا المرأة وجه من يبدو فلا ، الطريق 
)القابسيرين: بن محمد قول وجه وهدا الوجنة، أو المحجر، بإظهار 

(.٤٠٣)A/الأطم والمءٍط المٍكم )٢( اس)ه/ا-ه،(. ،تايص انظر: )١( 
التلخيصتغميض(. في الغلر وهو الوصوصة، عن وأصله وصراص، نهو البرنع مبا محاق )إذا )٣( 

(.١٥١ص)الأسا، أعماء معرفه في 
نقابمن يظهر ما مو وقل: العين، حميع من البرقع من ربدا بها دار ما العين: )ومحجر  ٢٤)

الجفن(.أعقل في ١^^، العنلم من بالعين دار هوما وقيل؛ امحم، إذا الرجل وعمامة المرأة، 
jU .)العرب)ئ/ا،ا■؛

انسلت وانفلر (، ٤١٤،)؟/ المعنفالغريب في علام بن الناعم أبوعبيد الفراء عن نمله )٥( 
العرب)ا/ه1لإ(.

(.٦٢٠الميررآ/المباح انظر: )٧( (. ١٦اللغة)ا،/•تهديب، انظر: )٦( 
(؟٣٤١()ا</ اونابح .رئةص(
كنالمزمنين اء نأن وغير، لماتي العبيدة ذكر )وقد (: ٣٧١الفتاوى)ها/ في يميت ابن فال )٩( 

الطربج،،•دلة لأجل مرنهن؛ إلا يظهر لا ض رديمهن، ءرق م، الجلامحب علهن، يدنثن 



٢٣•ين 

نرىفيما محمد أراد )والذي سلأم)ت؛آآ(1 بن القاسم قال ، محدث( 
النقابكال ؤإنما محدث، المحاحر إبداءهن إن يقول أن أعلم والله 

ذلكعرفنا تورة، موالأحرى العينين إحدى سدو أن أو بالعين' لاحقا 
عمن>ؤثدنمتت وعلا: عز قوله عن سأله أنه عبيدة عن هو يحدثه بحديث، 

وأحرجوجهه، وغطى رأسه، فقنع ت نال [، ٠٩تالأح-واب: بجسهسه ثن 
الوصاوص،لأن محمد؛ هذا قال /..ؤإنما هكذار ت وقال عينيه، إحدى 

ا.ذللثط(أ بعد القاب أحدئن نم النساء، لباس كاست، والبراير 
إذاالمؤمنين اء نالله )أمر ت أيضا خهثه عباس ابن عن مروى وهذا 

رؤؤسهنفوق من وجوههن يغطين أن حاجة في بيوتهن من حرجن 
ذللثجعلى لما^٠ المعمل وامتمر ، واحدة( عينا ؤيبدين بالجلابيب' 

يفلهرلا الأني■لن، بلاد عادة )كذا ! حيان)ت0؛ب( أبو قال حتى نكير دون 
الواحدة(لْ/عينها إلا ^١٥" ١ص 

وبعصكتب يكرم عر وتتايعت ااحوث)؛/مآ؛(، غرب في سلام بن القاسم ذكره )١( 
اللمنة.كب 

أنفهفغطى ، به فممغ بردائه، عون ابن )تال ت بقوله سيرين ابن عن الرواة أحد عون ابن نسرها )٢( 
عرأو حاجه، ْن ئريأ جعله حش نوق س رداءْ وأدتى المنى، ء؛نه وأخرج المرى، دب 

(.١٨١)\<\/الطري تفسر الحاجّ،(. 
الأثرمن وماذكره ١(،  ٠٣)م/ الحديث غرب ر النهاية وانظر• )؛/مآ"؛~؛آ"أ(، الحديث غرب )٣( 

اليانى.مدة عن سرين، بن محمر عن ( ١٨٢تمر،)بما/في جِير ابن أخرجه مدة عن 
طلحة،أبى بن علي عن مالح، بن معاؤيه ًرض من (، ١٨١شيرء)اا/ جرير؛ى ابن اخرجه  ٢٤)

فيإليه الإشارة سق وند ءباس، وابن طلحة أبى بن على بض وفيه به، ءباس ابن عن 
ءياس،ابن تلاعيد عن أحالّها صحيفة من يحدث لكونه ذلك احتمل مما وأنه الثالث،، المبحث، 

صنطلخة أبى بن حديث،>، )واحميا (: ٢٨٢الآنار)ا■/ منكل شرح و الدًاوى نال، كما 
»يهاللي الكتاب أحد إنما بالأسانيد، العلم أهل عند لأنه يلاه؛ لم كان ؤإن -ه- هماس ابن 
مهاهماس ابن عن المعلقات من البخاري ونى عكرمة(، وعن مجاهل■، عن الأحاديث، هذْ 

ماعلى كثيرا، هدا صحيحه في عليها اعتمد )وتد (: ٤٣٩الفتح)ح/في حجر ابن تال عدد، 
ساْفىأماكه(.

(.٥٠٤)a/المحيهل البحر )٥( 



٩لإْمْ، 

عنتنهى المحرمة المرأة أن الصحيح في )وثبت ت تيمية ابن قال 
كاناوالقفالن الشاب أن على يدل مما وهذا والففانين، الأنتقاب 
وجوههن،ستر يقتضي وذللث، يخرمن، لم اللاتي اء التفي معروفين 

وأيديهزلأم

وليس٢، لكشف المقابل هو مسألتنا في بالنقاب والمقصود 
القابمن ميرين بن محمد قصده ما ولا الوجه، لتغطية المقابل هو 

الحاجر.يبدي الذي الوامع المحدث 

المسألة:في النزاع محل وسين الشذوذ، محل تحرير هو وهذا 

ولامنتقية، وهي تملي لا المرأة أن على الملماء أجمع ~  ١

(.٣٧١;١٥اكاوى)مجموع )١( 
افرةالوجو0 . المي راتم، لإوقد • ُئمل الوجه كثف ألة مبمري النزار محمد كان ولذلك )٢، 

فيالخطأ ذكر ثم بتغطّتها(، أمر أنه فعل عنه روي ا فوالأصواق، والماحي، المواسم، في 
الراتع،لاصطتاع اء الناصهلرت لهذا السالي التهليق عنل- )و تاوت نم الوجه، تغطة إدجااب، 

وعلىالجامليه، ني المساء بعض أن ولاثالث، لالوحه... الأدنى النصف على أحرى حجب أو 
الالعاداث، من كان العمل وهذا غطاء، دون العتون بماء مع وجوههن بمطتن كن الإسلام ءء-د 
سهشوال شهر ففي، ًلُّلاوي سيد د.محمد وكذللث، إلا عبادة فلا العبادامت،، من 
نقابهاحلع ملي طالة بممر الأزمر رشيخ • المؤلم الخم بهذا الإسلام، العالم ضخ اه ١  ٤٣)٠ 

قريب،من لا باكين له علانة ولا عادة، مجرد )القاب نال،ت انه الخم وفي، بمحغلرْ(، ليهيئ 
والحياة''الدين كتابه في كما النقاب عن له فتوى في جمعة دءعلي، ؤيقول، ولأبعيدا، 
)عاليبعنوان: الشكة في فيديو مقطع وقب، بنا>،(، ولا لأهم،، متتمة غتر ١وjوجم١ ص)؟ه(: 

متمة،زوجتي كانت، رلما يقول،؛ القاب( بخلع واحته زوجته، يامر الجم.هورية مفتي، جمعة 
ثلاثينمن أكثر من قديما المقاب يخلعن أن أمرتهن حولي، سن وكثير متتب، وأختي 

تشجيعهمن بكثير ذلك من أبعد هو ما يقول ومو عادتها(، هدْ ليت بلاد في لأننا ؛  ٠٠٠سنة 
البيتفي يعلوفول كانوا بمن ؤيستشهد ، ونحوها شاطثية سياحة كانت ولو مصر في للساحة 

فلابدالأزمان، من زمن في تعينه ند الطرف )هدا ؤيقول: أ؛ الشي. زمن يي وأنهم عراة 
أتتمر( السياحة لازم اش رسول سيرة نقرأ وان نستوعب أن من علينا 



سص<م><
رالملأ في وجهها تكثف وأنها ،، متبرقعة 

لهاأو وعلى تغطه، فلا وجهها في المرأة إحرام أن على وأجمعوا ~  ٢
كراهةوعلى ، الرجال نفلر عن حفيفا شيئا وجهها على تدل أن 

رللم،حرمةل والبرقع القاب 

ت أمهاعلى واجب والكف، الوجه تر حمأن على اتفقوا و ٣
علىواتفقوا ، عورة وشعرها الحرة جد أن وعلى ، المؤمنتين 

نيالإناع (، اوخارى)آ/٠٣صحح عر بطال ابن شرح الأطكار)أأ/ا'أ(، اظر: )١( 
الإحاع)ا/اأا(.

<٤٣٠)١; المش (، ٤٦٣)آ/المميد انظر: )٢( 
وجهها•••*ي المرآة م إ-م؛ أن على )وأجمعوا ١(:  ٠٤المهيد)ها/ في عبدالبر ابن قال )٣( 

نفلرعن يه تتر تحفيفا محدلأ رامها فوق من وجهها على الثوب دل، تأن لها أن وأجمعوا 
يحتملأسماء...وتد عن ذكرنا ما إلا محرمة وهي وجهها سلية لها يجيزوا ولم إليها، الرجال، 

هرمولر سمر كنا نالت،؛ أنها عاننة عن روى كنحوما ذللث،، ني اصعاء عن دوى ما يكون أن 
رنماه(،الراكب جاوزنا ؤإذا ا رؤؤسنا قل من الثوب صدئا راكب بما ٌر فإذا محرمون، ونحن 
وانوجهها، في المراة إحرام أن على )وأجمعوا الا>تهد)آل/آه(ت بداية في رشد ابن ُنال، 

سدلأرامها فوق محن وجهها على ثوبها تدل، أن لها وأن شعرما، وستر رامها تنْلي أن لها 
نيندامة ابن ونال عائشة(، عن روي ما كنحو ، إليها الرجال نغلر عن به تستر حفيفا 

سليةالرجل على يحرم كما إحرامها، في وجهها سلية عليها يحرم )المرأة (: ٣٠١المعي)؟/ 
محرمة.وص وجهها تنعلي كانت، أنها أصماء، عن روى ما إلا حلافا، ءد.ا ني نعلم لا رأمه. 

احتلأفا(.يكون فلا الحاجة، عند ل بالي سليه كانت أنها ؤيحتل 
وحكا.الدي)م/ا.م(، (، ٢٦١الإحماع)ا/ يءيل في الإقاع (، ٢٢١الإشراف)؟/انفلر: )٤( 

فيفنال بعدهم، من إجماع نم والتابعين، المحابة من الجمهور عن عبدالبر ابن 
الصحابةمن اللمين، علماء جمهور للمرأ. التقاب. كراهية )وعلى ١(؛ التمهيد)ها/ما" 

والتبرتعالأنصاب، كراهية في يختلفوا لم أجمعين، الأمصار فقهاء من بعدهم ومن ُالتا؛عين، 

الوجهم علمهن فرضه ض حلاف )ولا المُالم)ب/'\ه(: إكمال ض عياض القاضي قال )٥( 
ّترْ(.إلى غيرهن دب في احتلم، اللؤى والكفين، 

الإفاعص)ا،أ(، الإجماع ُراتب، )أا/ا<أآ(، التمهيد اننلر: ؤيديها، وجهها حاشا )٦( 
(.١٦٦)\إ 



ظ^^|ثصلألً 

،الزمان فساد أو الفتنة، وحول عند لوحهها كشفها جوار عدم 
يؤتهنمن الخروج على الملمات من المملى الإجماع وجرى 

وا، ^ ٥٠۶للو-؟محافرات غير و متتمات أو لوجوههن، مغعلسات 
أويدعق، إنه فقال! النهاب؛ مشروعة فى المعاصرين يعفى خالف 

بتتهنوتحقيق بحثه، المراد هو الرأي هدا و منروعيتته، بعدم قال! 
عدمه.من للشدود 

أنالما، مع ض اليمن )اتفاق رسلأن: ابن عن ( ١٣٧الأوطار)ا■/نل ني نقل وقو )١( 
تالأربعة المداهب في التقول يعص وهذه المساق(، كثرة عند صيما لا الوجوم سافران يخرجن 

،كشفمن الشابة المرأة تمغ مشايخنأ )فال (؛ ١٠٨٤الراتق)ا/ البحر في الحنفي نجتم اثن تال 
الشابةتمنع المنتقى )رفي (؛ ٨١الأنهر)ا/ مجمع وفي للفتنة(، زماننا في الرجال بين وجهها 

ال(،الفلغلبة فرض ز واج—، المع زماننا وفي الفتتة، إلى دؤدى لئلا ا وجهها كشف ين 
الفتتةالمرأة من حشي أن انم )واعلمر الجليل)ا/ا'ا<؛(: مواهب، في اuلكي الخلمابح 

فيزروق أحمل الشبح عنه ونقاله الوهاب، عبئ القاصي فاله والكفين، الوجه متر عليها يجبا 
وغيرهماوالرملي، الشريتي، ونقل عليها،، لجب، ما هذا التوصبح، ظاهر وهو الرسالة، شرح 

فالالفتنة، حوف، عند الحرة الأجنبية وكف، وجه إلى التثلر تحريم على الإجماع الشافعية من 
قليوبي*حاسيتا للحرام(. ّجبج لأنه الوجوه؛ سافرائت، الخروج عليهن )فيحرم القليوبيت 

الملأة:يقروهات في ص)ما<( الأخيار كفاية في الشافعي الممني فال (، Y'A/T)وعميرة■ 
منحيف فإن الفلر، عن يحترزون لا أجانب، وهناك مجد في تكون أن إلا متنقثة )والمرأة 

أبيألفاظ حل في الإناع ني ومثله القاب(، رغ عليها حرم اد الفإلى يجر ما إليها الطر 
أن)الصواب الأنة: حكم في الإماف،)\/يأ( في الحنبلي المرداوي  JU(، ١٢٤شجاع)ا/ 

بفتوىوأختم الأجنبية(، الحرة إلى المفتر يحرم كما إليها، المغتر يحرم وانه تتتمبح، الجميلة 
علماءمن وهو صقر ععلبة يتول حب—، ذلك، يؤكد مما معاصرين من نجاوى وتصريح أزهرية، 
المرأةوجه كان إذا ينتهي ، الخلافهدا )وكل الوجه: تغهلية في الخلانج ذكر عندما الأزهر، 

)لمص)؟\(؛ الفضيلة حراسة في أيونيي بكر د. وفال ستره(، فيجب، الفتتة مجته تخشى جميلا 
الزمان،اد وفالين، ورنة الفتتة وجود عتل واليدين الوجه كشف، ثجواز لإمحلأم ا م أحد يقل 
سترهما(.على م،جمعون هل 

مكنرفيالزمان ممر عض الرجال يزل )لم الدين)آ/يأ(: قوم إحياء في الغزالي ىل )٢( 
الماءعادة زل )ولم (: ٣٢٤اكع)ا</ قي حجر ابن نال منتقباشج(، يخرجن والماء الوجوه، 

القولأدلة في غيره عن القول بحص وسيأتي الأجاست،(، عن وجوههن يسترن وحديثا فيما 
اأ؛ه.بإذن الأول 



وص

سملمءس
المعاصرينمن الراي بهيا القائلون 

المعاصرين:من الرأي بهيا هال من أبرز 
.(٢)جمعةود.على ءلنطاويرتام؛ا\ا،، سيد د.محمد 

إدناءيرآية نفمحي ٢(  ٤٥ا/١ الوسط) التمر ني تقريريالمشرومحة المسالة: ني تقريران له )١( 
اللاتيلماتك وقل ءْمك، في اللاتي لأزواجك تل المي أيها ا )والمض: فقال: الجاناب 

انفيهن حاجتهن، لقضاء حرجن ما إذا لهزت تل كافة، المومتتن لماء لقل لك، نس عن 
نياد؛أندامهن، إر دءدّهن من تاما، -تدأ أجسامهن سترن حتى يليهن، الجلابيب، يدلن 

فال:الإماء، يثمل ذلك، أن يرى يل والريبة،، التهمة مكان عن وبعدآ والاحتشام، المتر في 
مقع؛نيفي وقال والعفاف(، التستر إلى النساء حم،ح تدعو التي الإسلام شريعة مع )لتمشيه 

منالمرأة ثأ0 أرى فحصيا )أنا النقاب(؛ في ءلنءااوى سيد محمد الأزهر شيخ بعنوان■)رأي 
ذلكمن يمنعها أحد يستتلع ولا اكارع... وفي بيتها في شاءت كما النقاب تلبس ان حقها 
المشروعيةبعدم مر وله يمنعها(، أن أحد حق من الكمال..وليس طريق في سارت هي لأنها 

عندالنقاب( حول بيتك الين في الأزهر )شيح •' بعنوان طعل في فقال للمنغ ذلك وتعدى 
اتيأن )وأتحداك الدبة)هآ,أ(: وفي بالمادة( له علاقة ولا عادة )القاب )هم\(: الدقيقة 

يجبرالأزهر )شتخ الممجع الحبر ذكر سبق وتد فريضة،، النقاب بأن يقول معتبر فقهي برأى 
بهمجاهدي فعل وقد وحمالها!، بالطالبة وسخريته وتهكمه بحظره(، ويهيئ نقابها خل على طالية 

وليلك0مآ؛ا(ه، شوال شهر في والجامعات المسائية الأزهرية المعاهد في القاب حفلر من 
كشرة.فعل وردود تفاصيل 

)المقابص)ص: والحياة' "الدين كتابه في كما بالمشروعيه محوي الخالة: في محويان له )٢( 
المصب؛قبل جمعة )■علي ت بعنوان مقفر في وتال الشافعي(، عند وفرض الئه، شاء إن فضل 

والإمامالشافعي، الإمام فرصتها يرى المقاب )قضية ,•(: ٤٧)الدقيقة مجن فرض( المثاب 
أنيدعي ٠الدي وحده... ماس الإمام فرصيتها ولايرى حنبل، بن أحمد والإمام أبوحنيفة، 

أياممن عصر في موجود القاب خرافة، هذا عثمانية عادة وأنه المة، الشريعة من ليس القاب 
بدك،نتعبد من وتدع المشرومة يعدم فتوى ول التاؤئح(، عبر حوجود والقاب الصحابيات 

مرتبطةالثياب )قضية ص)\*ما(؛ المفاهيم' بعض لمصحيح القويم 'الميان كتابه في فقال 
المعاصر...أمامجتمعنا في مستعرب وجهها المرأة التومءءءغطاء بحادات وثيقا ارتباطا 

=بهذا فيها الماء تلتزم بأن بأس فلا منهب معها يتناسّب، التي الأحرى المجتمعات 



اسلأةش 1ماء الثاني: اسل 
م ٣٢٠،><صصست 

/الطيبر .أحمال دو 

كانإذا الرجه غطاء أن نرى ا1مرآْ---كما يتدين ارتباطه وعدم لعاداتها لمرافقته لاو،وبآ ا ً
الإباحةآو الندب حكم من يخمٍج فإنه رالتدين، للتعد شعارآ آو الأنة، ين الطريق عر علامة 

كماالدين رلتمهم ص)هه(ت والحياة* *الدين في ؤيقول يدعة(، عغدلد فيكون اليدعية، إر 
عته.ذلك ذكر وسيق يتاتي(، ولا لاص متقية، عير وزوجس تعقيد، يدرن انمحاية فهمه 

مم)نحن صحفي: لقاء في ( ٠٠١)٠ الدقيقة عيادة( وليس عادة )التقاب يعتوازت مقطع في فال )١( 
الدام،فقه في الموجود هو وهدا تعلناء، ما وهدا عيادة، وليس عادة النقاب ان جميعا 

كنوزوجاتنا وامحهاتتا بناتنا وكأن واحدة، مرة فجأة الحنابلة، محدهب في رأيا إلا الأربعة 
كلامهذا ملمات، يكس حش النقاب يلبس أن لابد أته وعالمن صحون واليوم كافرات 

المرجعيةهو الأزهر يكون أن صرورة تبدو هنا وٌن جميعا، الأزهر مضحك**،عالخاء 
وماباككهير؟ا القاب علاقة ما أدرى ولا المياق، وهومتصل فرمحه هكذا للملمين(اص، 

للملمين؟!الأزهر بمرجعتة علاثه 



ا؛اد

اطدت\ك\ك

القولهذا شذوذ وجه 

المرح.النص مخالفة —  ١

الراح.المطلب في وتفصسالهمإ الإجماع، مخالفة —  ٢

تذللث، ومن وتحوه، Jالثانوذ وصفه — ٣ 

)دعوىت وثال،، شّاذة( )فتيا المنيم^ إسماعيل محمد ال ف— 
عنبهللأنها يغني وباطلة إفسادها، عن ادها فيخي فاسدة 

إبطالها(لم.
علاقةمالها سياسة الفتاوى )هازه I الحويني إمحاق أبو ال ف— 

الشرمتممة س و_انس)كالرمس( عر وحاصل طيب رمو ( ٠١٣٧١صام)بالإّكدرة ولد )١( 
يالإمحكندؤية،لفية الالمدرئ وأس المحمدية المنة أنصار جماعة في نشأ الأزهر، بجامعة 

فيالثيخ آل صالح الّثح عنه قال الحجاب، كعودة والولفامتح المحاصرالت، من انماويد وله 
إنقولنا؛ روحق : القاب' بتحريم الأصحاب تدكير ياب على الخلمي 'الرد عاب، تقديمه 
لهو معه ن يم تخصصا الحجاي، مسانا, , ذ متخممأ ءاأ المقدم محمد المخ الأي قملة 

ونظر'ْموالفلر(.القول،، مو 
ص)حم(.المقاب• بتحريم الأصحاب تدتمر كتاب عر العلي •الرد كتابه: في كما )٢( 
الأصحاب)تدكير كتاب: لفه مؤمنصور إسماعيل بكلامه ؤيقمد هرإ)خ(، المابق المدر )٣( 

المنمة؛س ابتلاء أنل المتبرجة وان ألمة، عاصية المنقبة أن فيه: يقرر الذي القاب( بتحريم 
بانؤيترر أ، وتتكبرافتتمادى iاصالة أنها نفلن فهي المتمة بخلافه عاصية، انها تعلم لأنها 

عرمقدم ية المنويجع منسية النقاب لأن الحجاب؛ عن حديثه من أولى النقاب عن حديثه 
العاصرين؛من الرأي بهيا القاتلمن •ع اذكره ولم تقريراته، س ذللته وغير ا، أ الصالحة حلب 

(:٣٣٦)U/ الصحيحة الململة في الأuني عنه يقول، بالشريعة اللم أمل من ليس لأنه 
بتحريمالأصحاب تدكير أسماه: الذي الجيب، الكتاب مؤلم، منصور إصماعيل ر١نمكترر 
الصحابةإلى جها نادعاءايته؛اهللة فيه وادعى المزمنين، سبيل فيه حالفج الذي أ ا القاب' 
وغيرما(.وفقهية حديبة ءج؛؛ة رجهالات وغيرهم، 



محولوهذا حقا، المتدص هم يدعة النقاب إن يهولون يالدين...الذين 
اطل(>م

Iالدين من ليس النقاب إن يقول عمن المدوي، مصطفى قال و~ 
ليسالنقاب إن ت فيها يقول اش على مفتراة باؤللة داحضة )بحجة 

وأثم(لأ،.كذب و الدين، من 
الشريعةمن ليس النقاب أن يدعي )الذي جمعة! د.علي فال و~ 

منعصر فى موجود الشاب خرافة، هذا عثمانية، عادة وأنه البتة، 
التاريح(عبر موجود والنقاب المحاسامحت، أيام 

لهسامحة الشيخ وتول (، ١٠١٢)ت الدقيقة عند يدعة( النقاب )هل بعنوان• مذه؛ني في كما )١( 
يعصذكر حش المرأة(، )تحرير يسس! بما الحجاب على والحرب مصر يى وخاصة مايقويه 

إسماعيلذكر0 كما أ والمطاووبين!المجرمين بعفى به يستتر النقاب إن للسفررت يشؤع من 
فيهاستعرت ونت في القضية )فحر ت الذي النقاب( بتحريم الأصحاب )تذكير في منصور 
للمنقباتللتمدي الجامعات ببوابات يقفون الشرطة، فرجال ، 'المنقبات' على الحمالة 
المعرصةوالمحافة والمنمات، الشاب يقضية مأهولة المحاكم وساحات الدخول، من ومتعهن 

ص)باأ(،الأصحاب عرتذكير العالمي الرد المقبات(. عض ظوالحمالة الحمالة تشن 
د.محال نقابها، بخخ طالية الأزهر ثيخ أمر لما ( ١٤٣٠)محنة وفي (، ١٤٠٩)سة كان وماذكره 
التظاممحيامات مسايرة رغبته إطار في بأني الأزهر شيخ تصرف )إن ت عبدالرحمن أحمد 

الأجندةوفرض عموما، الإسلامي والسار الإسلامية، المفلاهر على القضاء إلى الساعية 
الأزهرشخ يعتبر لا لماذا محاتلأت المسلم...وساءل المصري المجتمع عر الغربية العلمانية 
منوالصدر الرأس وكشف الممرر أصبح مثلما للمرأة، شخصجة حرية الشاب ارتداء والطام 

الأزهرعلماء فتاوى في المنيف النار العلماني؟؟(. النظام ذللشر في المحصية الحرية باب 
ص)1ا<ه(.الشريف 

(.١٠٤)٠ الدقيقة طنطاوي...( على المدوي الشخ )رد بعنوان مقعخ )٢( 
ومحد(، ٠J٤١)مال-محيقة من فرصي( النقاب النصبت محبل جمعة )علي ت بعنوان مقفر في كما )٣( 

د-القرصاوي؛عنه محال ومحي القاب، بلبس تتعبد محن تبدع إلى القول به فوصل ذلك بحد خالف 
ولاتحقيق، عن تصدر لا شاذة، بفتاوى فأقص المعار، من أصابه ما أصابه مفتيا عتن )حينما 

علىعلمية )ردود بحترازت له مقال في د.القرصاوي نال هكذا وثيق(. دين ولا دهيق، علم 
الرسمي.مومحعه في منشور حمعة!( علي الجوال أو الشيخ 



اسّءرني
مسائلثلاث وفيه والمنامثية، الأدلة 

:النقاب بمسروعية القائلين أدلة الأولى: المسالة 

!منهابأدلة القول هدا أصحاب استدل 

المحرمة،المرأة تنشب ..ولا ١١)جهبه! عمر ابن حديث في ماجاء —  ١
رالقفانين٠١أ تلس ولا 
الاستدلال:وجه 

كاناوالقفازين الشاب أن على يدل مما )هدا تيمة! ابن فال ما ك— 
وجوههنمتر يقتضي وذك يحرمن لم اللاتي اء المفي معروفين 

غيرالمرأة تنقب إقرار على يدل )فانه الألباني: قال ،، وأيديهن(ر 

زانيةلفظة وعي والمحرمة(، للمحرم الطيب من ماسهي في)باب ( ١٨٣٨البخاري)أحرجه )١( 
البرانس،ولا المراؤيلأت، ولا العمائم، ولا القمص، تلموا ءالأ المتفق؛،اله; الحديثإ على 
ولاالكعبين، من أمقل وليقيهما الخفين، فليلبس العلين، يجد لا أحد إلا الخفاف، ولا 

وأمارالزيادة، وومحفح رغ في ، اخلفوقد الورسُا، ولا الزعفران مسه ميئا الثياب من وا تلب
علىنافع عن عمر بن وءبيدالاله مالك رواية أن وذكر الاختلاف، هذا إلى البخاري الإمام 

طريقمن الثياب( من المحرم مالأيلثس )باب في الحديث، أصل أحرج وقئ الزيادة، ، ونف
دونأحرى محراصع لماتية في وأخرجه الزيادة، هذه دون عمر ابن عن نافع، عن ماللث،، 

فيماللث، وأخرجها الزيادة، هده دون الحديث، أمل ١( مسالم)م\م\ا وأخرج الزيادة، 
)وكذللث،ته)مبم'آ'آ(: في أبوداود قال موقوفا، عمر ابن عن ناغ، عن موطته)ا/خآم( 

فيالدارقطني قال موقوفا(، عمر ابن عن ناغ، عن وأيوب، وماللن، عمر بن اش مد دواه 
وقالالصحيح(، وهو موقوفا، عمر، ابن عن نافع، عن ءالكإ، )رواه () ٤٢ ١١٣)الخلل 

فيالخرمذي فقال الذكم أما موقوف(، )والمحفوظ (: ٧٤)>،/ ■الكرى• في البيهقي 
العالم(.أهل هد عليه )والعمل (; ١٨٥جامعه)م/

)0ا/ابم(.الفتاوى مجموع )٢( 



الفاصلات؛الصحابيات من كثير عليه كان ما وهدا المحرمة، 

ولو،، (ره المي عهد في وجوههن ترن ؤيينتقبن، كن فإنهن 
مطلقا.المرأة عته لنهيت، منرؤع غير أو بدعت، النقاب كان 

الوحوْلآأ،،يكشفن أن ينتقبن لم إذا اء التأن على دلالة فيه ليس و- 
أنمنه يفهم لم والقميص راؤيلأت العن نهي لما الحرم أن كما 

فيالمرأة وجه إن قولهم! معنى يفهم وJذللث، عورته، كثفا 
أعلم. )ونساؤه وجهها، في إحرامها وأن الرجل، كبلن الإحرام 

حاذاهنإذا وجوههن على )يدلن ' كذ وقد المسألة، بهده الأمة 
عنوكيع، وروى وجوههزلأم، كشفن جاوزوهن فإذا الركبان، 

عائثةسألت، ءالتا! العدؤية معاذة عن الرشك، يزيد عن شعبة، 
الثوبوتسيل تتلثم، ولا تنشب، )لا فقالت! الحرمة؟ تلص ما 

الأثر!هذا القيم ابن ذكره ما ؤيزيد وجهها(لأ،، على 
فلخلمةعن عروة، بن هشام عن صحيح ند يمالك أحرجه الذي "" 

ونحنمحرمات، ونحن وجوهنا تخمر )كنا قالت،! أنها الخذر بنتح 

دلأالأحامثاب)ا؛/ئب؛-هيأ(.)١( 
وأنتممب، أن المرأة عمر ابن حدث قي ه رذه؛ه الن)ْ/هها(؛ تهذيب ثي المم ابن نال )٢( 

وصعما فيه عليها فيحرم كرأسه، لا الرحل تمدن المرأة وجه أن على دليل فهر القفانين تلبى 
بالمقنعة،سترم عليها يحرم ولا برقع، والكالمقاب، الوجه ندر على وقمل 

يحرمالمحرم تمدن وأنهما يديها، ستر عليها يحرم لا أنه ومعلوم والجلباب،ونحوهما... 
ونحوه،بالقاب متره يحرم إنما الوجه فهكدا القفازان، وهما نيرهما، على بالمعمل سترهما 

عنالهي إلا الإحرام، عند وجهها المرأة كثف، وحوبإ في واحد حرف المي. عن وليي 
القفانين(.عن كالهي وهو القاب، 

أبيبن يريد أحبرنا قال؛ هشيم عن ( ١٨٣٣)أبوداود طريقه ومن (، ٢٤• ٢١)أحيو أحرجه )٣( 
صعقا.حمفله ز نياد أبي ين يزيد و به، ءاتثان عن مجاهل، عن نياد، 

والإساد■الكبرى-)>ه،ا،(، في اليهقي أحرجه الأحر والأثر (، ١٧.)ا/ الموقعين إعلام )٤( 
(.٢١٢)؛/ الإرواء في الألاني الأر وسح،!١ صبح، الذكور 



والحاكمحزيمة ابن وأحرجه ،، العديق(ل كر أبي بنت أسماء ْع 
الرحال،من وجوهنا نغهلي )كنا قالت! -ها- أسماء قول من 

ذلك(لأا.نل نمثط ويا 

الإجماع.هو: الثاني الدلل -  ٢

وحريانالوجم، تغهلية أو النقاب مشروعية على الإجماع نقل وقد 
•واحد غير يهما انمل 

لباسكانت والبرامع )الوصاوص )ت؛أأآ(ت ملام بن القاسم ~  ١
العمل،جريان فيه وهدا ،، ذلك(لبعد النقاب أحدثن ثم اء، الت

علىزاد ما إحراج هر المحدث وأن نوله، معنى بيان وبق 
الوجنة.أو كالمحجر العين، 

مكشوفيالزمان ممر على الرجال يزل )لم )ت0«0(ث الغزالي قال —  ٢
متقبات(ل؛،.يخرجن والنساء الوجوه، 

يسترنوحديثآ قديما النساء عادة تزل )ولم I )تأْح( حجر ابن وقال ~ ٣ 
جوازعش الصل )استمرار وحكى ،، الأجانب٦ ص وجوههن 

لئلامنتقيانؤ؛ والأسفار والأسواق، اجد، المإلى النساء حروج 
ارجال(™._راس 

علىالرجال يزل الشافعي)تآاما(ت)لم الجاوي عمر بن محمد وقال ~  ٤

(.fTA)؟/الوطآ )١( 
صحيححدث )هدا الحاكم؛ وقال الحاكم)حا"آا(، تلرك وم(، ٢٦٩حزمة)• ابن صحح )٢( 

الذمي.يغب ولم خرجاه(، ولم الثيخين، شرمحل ءر 
١(.ره/")• الحديث، >_ في الهايأ وانفلر: الحدبث،)(/")أ(-1آ؛(، ءريِ، )٣( 
(٣٢٤)آ/\ص نح )٥(  Xish)الدين علوم إحماء )٤( 
(.٣٣٧)آ/ص ي )٦( 



آه ٣٤١
،متنقبات،( يخرجن اء والنالوجوه، يكوشمه الزمان ممر 

العمل.جريان قى كله وماسبق 

لمينالم)اتفاق I من الجويتي)تخيأ( مانقله العمل جريان يؤيد ~  ٥
التنم،(وترك نور، والالتبرج، من النساء مغ على 

مغعلى لمين الم)اتفاق من. ( ٨٤٤)؛!،رملان ابن كذلك، ومانقاله — ٦ 
.اق( الفكثرة عند سئما لا الوجوم، سافرات يخرجن أن النساء 

ذلائ،تومن المعاصرين بعض كدللث، الإجماع نمل و— 

المستمربالعمل العملي الإجماع )جرى ت ( ١٤٢٩أبوزيد)تبكر د. محال ~ ٧ 
إلايخرجن فلا اليوت، لزومهن على المؤمنين اء نبين الخوارث 

متحجباتإلا الرجال أمام خروجهن عدم وعلى حاجة، أو لضرورة 
ولاالأبدان، من ء ني عن حاسران ولا الوجوه، سافرات غير 

.بزينة( متبرجات 

ص)لإ؛(.المتدين إرشاد م الزين نهاين )١( 
اوطاو،)أا/ا"ا(.نهايث)٢( 
ابيلمتن دسلأن ابن شرح من ذلك أن ؤيحتمل الأوطار)آ'/يمأا(، نٍل في الشوكاني هه نقد )٣( 

الكتاب'عذا عر المراضع بعض ني ؤينص ممترأ، رملان ابن عن ينقل الثوكاني لأن داود؛ 
ُوخرا•دُلتع يملأن، ابن ترجمة ني مذكور ومر 

معالمتلأتي العمل، هدا على المسلمون )واتفق وتال؛ (، VA-VU_)الفضيلة حرامحت )٤( 
الخروجمن الماء فمنعوا والغيرة، والخياء والاحتشام والطهارة العفة صرح بناء في مقاصدهم 
نحوإلى به الممل واستمر نئنتهن••• أو ابدانهن من شيء عن حاسران الوجوم، سانراث، 
بدايةوكانت دول. إلى الإسلامية الدولة انحلال ونت الهجري، عشر الراح القرن منتصف 

نيوانتشر المراق، ثم الشام، نم تركيا، نم مصر، في الرحه عن الخمار بخلع فور ال
منوالتجرد الخلاعة يمي الذي الفور إلى تعلرر ثم العجم، بلاد وفي الإسلامي، المغرب 

وفيبدايات(، العرب جزيرة قي له ؤإن راجعون. إليه ؤإنا ش فإنا البدن، لخمح الماترة انماب 
فيا(ماحلث  ٤٢الطنهلاوي)ت• علي لتا يحكي عشر الراح القرن منتصف من تريب ونت 

سافرة،المدرسة إلى البنات ثانوية وكيله مرة )جاءت (؛ ٢٩١ذكرياته)ه/ في فيقول دمجشق 
فامرتها=الذكومة روعوا حش طاعرين، محتجين املوما وحرج حوانتتها كلها دمشق فأعلمته 



مختلففي اء التاستمرت )وقد البدر; العناد عبدالمحس وقال — ٨
ُفيالإ-مام لى الأجانب ارجال ص يجرمن م ض انمور 

مترارابع ١^ أوانل ني نرد البدأ أن إلى الإحرام، مر 
الهمى(ُ''•

المسألةهذ0 في الخلخاء )حلاف ت القدم إسماعيل محمد وقال —  ٩
المشروعيةفأصل بالاسحباب، والقول بالوجوب، القول بين يدور 

الفولعن ونال ،، الأمة(١ علماء حميع بين اتفاق موصع 
صاحبهابق يلم محدثة مخترعة )دعوى I التبيع أو بالتحريم، 

ءاإيها(لم.العالم أهل من له اعد ولأمإليها، 
لمإجماع، هذا مشروعا القاب )كون الحويتي1 إسحاق أبو وقال — ١ ٠ 

أهل)كل وقال: الجهالة(ر؛،، إلا بدعة القاب إن نمل أحد يقل 
الدين(من وأنه مشرؤع، القاب أن أحد يختلخ( لم قامحلبة العلم 

مترالأفضل أن على متفقون )والجميع المشعان: د.حالي وقال " ١١
الوجه(لآ،.

وزيرأكان أباها أن ومع وجهها، إلا تكشف لم أنها تع العقاب،، عليها واوقعت، الحجاب ب =
لما(.أّتاذأ وكان جائلا وظل٠ا 

مجلسومموية الحرمين بلاد ني ا، )مالي; نشرهاالض المقالات، من عدد ض ذس، ذكر )١( 
الكلام)لماذا الماء(، لأنفلأت محزانا حويك بم، خديب ام اتخاذ )لأ؛ليق الشورى(، 

•ارسمي ٠وتعبم في مشورة وهي الإصلأم؟( شخ يا>فيد ين الجنختلاط ا فتة في الوهم 
_)Y((.القاب■ تحريم الأصحاب -يكتر محاب عر العلمي ■ارد )٢( 
ص)خ(.المايق المرجع )٣( 
الدقيقة))(عند والمقاب( حلنعلاوي محمد عالي الحويتي الشيخ ت)رد بعنوان مقمع في )٤( 

واللبة)'"),ْ(.
(.٧٠٤٢)الدبة هد القاب؛دعة( )ض بمموان )٥( 
الأىالألاتي الشيخ ذلأثذ ومن ٤(، ١ ٤ ))/ المعاملأتح■ نم - الفقهية الألباني الشيخ 'آراء )٦( 

=الملمة المرأة "جالباب كتابه في كما يمول، فهو البحث،، هدا في الدراسة محل هو 



(؛١٤٢٠)باز ابن قاله بما التقول هذه وأحتم 
لوجههالمة المالمرأة ستر وجوب على السالف علماء أجمع )وقد —  ١٢

٠محرم( ذي من إلا متره عليها يجب عورة وأنه 

عليه؛•ؤيدل والتابعيات، الصحابيات إجماع بدلك أراد الشيخ لعنإ و~ 
كانفإذا ، الرجال( من وجوهنا نغطي )كنا • ~ها~ أسماء ول ق— 

عائشةقول ذلك يؤيد أولى، غيره ففي الإحرام في حالهم هذا 
،وجهها، على رأسها فوق من جيابها المرأة دل )ت؛ -ها~ 

ذلك!ومن بعدهن التابعيات ذلك وعلى 

سيرينبنت حفصة على تدخل )كنا قال! الأحول عاصم ذكره ا م— 
يه~—وتنقب هكذا الجلباب جعلت وقد سيرين[، بن محمد ]أخت 
تيو0لا آقى آلي1تثثا,ء من ؤوألإ؛جد اممه؛ قال اش~ —رحمك( لها؛ فنقول 

ينئذهمثتبمتر ءث مابهكتت لأثس؛< أي( ■لجؤأ ءثؤرقث> ئوتثثح 0ةاحا 

= _(YA ) أخضل...تره فجائزا، كان( ؤإن الوجه كثم( أن( إلى المؤمنات اء التنظر )نلفت ت
بأنمن يلي ص)إ'١( ني الأياني ورد زوجتي(، مع عمليا التزمته الذي هو وهذا 

أنعلى ،^ ١٥دلالة الأحاديث هذه )نفي (؛ ٠١١ ص) و٠ال، الدين، في تنهلع أو بدمة الشاب 
يهناسس وند ذللث،، يفعلن كن نساءه وألت( عهده.، في معروئا كالت( قد الوجه حجاب 

يعيهن(.التاء ت فماليا 
^٣٣٢ ٣٣١روم ؛بن زوي برع رآ، 

صحيححديث )هذا ت الحاكم وقال (، ١٦٦٨الحاكم)ومستدرك (، ٢٦٩حزيمة)• ابن صحيح )٢( 
(٣٥٧الهلمات)خ/ في سعد ابن وأحرج الدهي، يتعمه ولم يخرجاه( ولم الشيخين، مرحل على 
علىدحلتا )أنهما ؛ وأحته أمه عن حالي أيى بن إسماعيل عن نمير بن اشه عبد أحبرنا I محال 

عنحمارها فرنمت، محرمة؟ وأنا وجهي أغعلي أن لي أيحل امرأة: فسألتها الترؤية يوم عانشة 
رأسها(.فوق جعلته حش صدرها 

)وقال؛-١^ (، ١٤٠٦/٣لارى)فح ش حجر ابن نقله سننه، محي منصور بن معيد أحرجه )٣( 
وهذاعائثة..•( عن الأموي، عن إبراهيم، عن الأعمش حدثنا هشيم، حدثنا منصور! ين صعيد 
متصل.صحح إستاد 



فتقول؛ذللث،؟ بعد شيء أي I لما فتقول فال! الجلباب، هو •٦[ زالنور: 
الجلباب(إثبات فال! [ ٦٠]الثور: لهتآَه حير متنفس ^^٧ 

قال:]الحاكم[ الحافغل عبداض أبي ثيخه عن البيهقي احكاه م- 
•بقول الرازي موسى بن أحمد بن محمد الله عبد أبا ممعتا 

زوجهاامرأة وقدت القاصي، إسحاق ين موسى مجلس )حضرت 
وكيلفقال الرجل، فأنكر دينار، حمسمائة مهرها عليه فادعت إليه، 

إلىأنظر الشهود؛ من واحد فقال شهودي، أحفرت قد المرأة؛ 
إامرأتي؟ إلى ينظر ماذا يفعل الزوج؛ فقال وقامت، فقام المرأة. 

حمسمائةمهرها علي لها أل القاصي أشهد فإني • فال نعم• ؛ قالوا
المرأة؛قالت، وجهها، عن تفر ولا مثاقيل، عيظ ذهبا كلها دسار 
فيهذا يكتب القاصي؛ قال له. وهبتها قد أني القاصي أشهد فاني 

(.٢٨٦)سة ذلك وكان الأحلأق(لى، ^كارم 
النقاب،مشروعية عدم أو بياأعية القائلين أدلة الثانية: المسالة 

والمساجد،المواسم، في سافرة اء الثوجوم رأى . الض أن ~  ١
النساءعلى بأغير تا ولبتغهليتهن، أمر أنه عنه يرو ولم والأسواق، 

..ورسوله الله من 

حدتناسعدان: تال ■الكّرىارأ'آْ'اا(، ني ال-هةي طريقه ومن •٦( حنثه) ني سعدان أخرجه )١( 
بنوصعدان صحح، إناد وهدا نلحل...الخ، كا قال: الأحول عاصم عن ءسة[ شانلابن 

الدارتطني:نال سعلأان، عليه والغالسا صعيل.، اسمه اليزاز، الثقفي عثمان ابو منصور ين نصر 
بغداد)•تارخ انفلر: مامون(. )ثئة 

تاريخبغداد>ها/اه(،نقات،وانفلر: ل(ورحاله الإسان)"اامأ• ثعب في اليهقي ا-مجه )٢( 
(.٣٩٤وتارخدمنق)«أ"/

ُإنماالفتة؛ امن محي لرجهها المرأة ّض وجوب عدم يرى من الله ذكر صدد ني عنا لمت )٣( 
علىيدل واحد حرف فيه ليس به لون ماسد أكثر أن •،ع البال.ءة، أر المشرومحة، عدم أدله 

علىالأستل.لأل من عليه ماونمت، أعجب ومن الوجوب، بىJم ني متاقثته ُيمكن الم.محة، 



تلاّثدلأل ا هذا منامحشة ؤيمكن 

ملللخمر الصحابة بشرب كالاستدلال الاستدلال، هدا ن أ— 
البحرصد بجواز الاستدلال أو يعده، جوازم على تحريمها، 

قبلكان لما استدلال إما فهو له، الر صيد جواز على للمحرم، 
كالأمةالوجه، كثف، لها يجوز بمن استدلال أو الحجاب، فرض 

•دليلان ذللث، يوصح والشابة، الحرة على والكبيرة، 

)فرأىخه؛د؛ الممهلل بن صفوان عن عائشة وقول الإفلث، مة ن~ 
فبلرش وكان رآني، حين فعرفني فأتاني نائم، إنسان سواد 

وجهىفخمرت عرفني، حين ياسترجاءه فاستيمفلتا الحجاب، 

الحجابمبل رآني )وكان ت قولها منه والشاهد ،، بج-ل-ابي(ر 
فيهيكن لم تشريعه أول في الحجاب أن ففيه! وجهي(، فحمرته 

يغهلينكى بالحجاب الأمر آحر فكب اء المأن وفيه الوجه، تغملية 
نفلرعن وجهها المرأة نغملية روقيه العراقي: قال وجوههن 
غيرْ(رآ،.أو صالحا، كان سواء الأجني، 

الوجه)ولأهمية ٠ زتزوق د*محمود المصري الأوقاف ونير استدلال هو لوجهها، المرأة شف ك —
صدتةاا...إنأحيالث، رجه م ءتبسماك المهمره• يقول الناس بين التواصل إمكان في وتعبيراته 

ماسسأو الوجه، إحماء في متمثلة الناس من فثة لدى الناس بين التواصل نافذة إغلاق ظاهرة 
'النقابكتابت مقدمة غي محكان...إلخ(.كما كل في ملحوظ يشكل تنتشر بدأت بالنقاب، 

حطجاءعالي المصرية الأتاف وزارة وزعته الكتاب وهدا ١(، صرإراٌ~* عبادة عادة..وليس 
بتاؤيخالوطن' دنيا ٠ صحيفة في كما الجمعة حطب في لعرصه اجد، الم

الق١( ٠ )٠ طح يقرر د.زتزوق الأوقاف ونير /yr٨)وفي 
منقليالة أيام بعد وذللث، المجتمع، فكر في التأثير ذات للجهات وتوزيعه الكتاب، من نسخة 

فيكما الأزهرية، والجامعات العاهد داخل القاب بحظر للأزهر الأعلى المجلس قرار 
الساع'.اليوم و محصرس صحيفة 

(.٢٧٧٠٣المغارى)'ه؟أ(، \خمج*)١( 
(.٠٣)A/ التقرب شرح ز الرب >ح )٢( 



أتزوجها،ندري لا الاست وقول حيي، بنت، بصمية . بنائه قصة ~
أمهاتإحدى فهي حجبها )إن ! قالواثم ، ولد؟ أم اتخذها أم 

التفريقففيه! ، يمينه( ملكتء مما فهي يحجمها لم ؤإن المؤمنين، 
خاصغير الحجاب وأن الحجاب، فى والإماء الحرائر بين 

دليل)وهدا قيامة! ابن قال مثالهن، الحرائر بل المؤمنين بأمهات 
وأنمثهورأ، بينهم تفيضا مكان الإماء حجع_، عدم أن على 

معلوما(أكان لغيرهن الحجب 

اوينقل آلثى ^؛، ١٠٠تعالى• قوله أيضا عليه يدل الحكم هدا و— 
هلا cj^iأي، دإك،أدزآ جلبيبهن *ن ءمث يدنؤق آدؤهنا؛ث يئسا؛ دثايق، 
بأمهاتالخصوصية عدم على ودلالتها [، ٥٩]الأحزاب: جدن٤٠ 

قوله!من الحرائر حكم هو هذا أن على ودلالتها ؛iLهرة، المؤمنين 
يرنففي جرير ابن وقال المؤمنين(لم، اء ونوبناتلث،، )أزواحلث،، 
بيوتهنمن حرجن هن إذا لماسهن فى بالإماء يشهن الآية!)لأ 

منعليهن ليدنين ولكن ووجوههن، شعورهن فكشفن لحاجتهن، 

لمؤإن امرأته، فهي حجبها )إن الم: مسولفظ الم)0اُمأا(، وماوخارى)ماأل؛(، أحرجه )١( 
ولد،•أم ض تحجما 

اوخي)يمم«ل(.)٢( 
تاءفي داخلات )ولمن ت الإماء عن ص)ايأ( الصلاة العمدة— شرح في تيمية ابن قال )٣( 

ثنيدمحة ؤزقآ • دثوله ، ٣٠]الأحراب؛ آخآه ءؤتممساء تعالى! نوله أن بدليل المؤمنين 
بهعنى إنما ٢[، ]المجادلة! قتمهره تن ذغ ممهتحن ^١^؛؛-< ،وقوله؛ [ ٢٢٦

بهأم إنما الحجاب أن على دليل )...الأية: الفتاوى)ها/ح؛؛(: في وتال خاصة(، الأزواج 
ؤإماءؤإمانك يمينك مالكت ومجا يقل ولم وبناته، أزواجه حص لأنه الإماء؛ دون المحرانر 
اءنفي يدخلن لم والإماء [( ٥٩]الأحزاب! عيخه ؤوذ1ّي نال! ثم وبناتك أزواجك 
عليهعهلف حش أيمانهن ملكت ما [ ٣١]النور! توله! في يدخل لم كما المومين 

1أأ[،ودوله!]الثفن0! ^^٢^ من يوؤف فقوله: والأحزاب...وأيضا النور آيتي في 
=المملوكات دون الممهورات به ١^٠ إنما ٢[، ]المجادلة: ختٌره تن متلأ بملتهئين ^١^؛، 



منبأذى •مام أنهن علم إذا فاسق، لهن يمض لتلا حلاسهن؛ 
مل(ر'*

)وندفقال؛ واحد سياق في رحب ابن اوسابقة المعاني نظم ند و~ 
بج؛بءسهبن ءمق ^^-,؛؛!٥ • . اممه نول لماني العبيدة فسر 

عينها،إلا تظهر فلا رامها، فوق من تدنيه بأنها [، ٠٩]الأحزاب: 
بغيريظهرن الحجاب قبل كن وقد الحجاب، نزول بعد كان وهدا 

منهاظهر ما ذلك وكان وكفاها، وجهها المرأة من ؤيرى جلباب، 
^؛^٢،ص ما إلا زبتنئ ,ثبمك ه قوله في الزينة من 

بذلكالأمر وكان وكفيها، وجهها تر بأمرت ثم [، ٣١؛ ]١^١٠
بم-ذأف ءؤد'ِلكأدق تعالى! قال ولهذا الإماء، دون بالحرائر مختصا 

لهايتعرض فلا الحرة تعرف، حتى ت يعني [، ٥٩لالأ>اب: يردزه هلا 
بالجلباب،إلا الماس بين تخرج لا الحرة المرأة فصارت المساق، 

وملالعيدين، في بالخروج النساء أمر لما ه المثي سئل فلهذا 
منصاحبتها لتلمسها ١١فقال! جلباب؟ لها ليس منا المرأة له! 

فيه(تخمج جلبابا تعيرها يحني! جلبابها،) 

المؤمنينأمهات خصوصيات من الوجه متر بأن I أيضا واستدل —  ٢
العمومحكم له وليس 

المحاطةعند الحجاب وآية السّاكن، س الروز عند الأردية »ي الجلاسب، ناية »ذا، قيلك ت =
اكاكن(•ز،

(.١٨٠)آآ/الطري ضر )١( 
بالوجهتمرها عباس ابن ين وورد الظاهرة، بالياب الأية هاوْ تفسر عود مابن عن ورد ثد )■١( 

)فابن(: ١٩ص) الصلاة في ولبامها الملمة المرأة "حجاب في تيمية ابن فال والكفين، 
الأمرين(.أول ذكر عباس وابن الأمرين، آخر ذكر عود م

(.riw-n-y/y)رجب لأبن ^ ٧١نح )٣( 
ص)^ا(.العلي الرد انظر: )٤( 



الاستدلال:هذا عن الجواب ليمكن 
بدلالةالخصوصية دعوى رد ؤيمكن الخصوصية، عدم الأصل أن ب~ 

والقياس.والإحماع والسنة الكتاب 

;تائكض الإئ تعالى:وكأع قفوله الكتاب؛ دلالة أما ف -
هبردن ثأد بمنى أن د',لكأدف جكيهن ين عثبن يدهكن أإثوب؛وأ ودء 

بأمهاتالخصوصية عدم عالي بنصها دلت، الأية: وط٥ [ ٠٩زا/احزاب: 
الوجهمتر هو الجلباب إدناء معنى أن على كدللث، ودلت، المؤمنين، 
؛الإجماعالمؤمنين أمهات على واجب، ذللث، لأن والكفين؛ 

بنيلما . الحم، أن الصحيحين قي مابت، فهو السنة؛ دلالة أما و~ 
أمهاتإحدى فهي حجبها )إن الصحابة: قال حيى، بثت بصفية 

أنففيه ، يمينه( مالكنت، مما فهي يحجبها لم ؤإن المؤمنين، 
حجابيقابله كان المؤمنين أمهات به تعرف كانت، الذي الحجاب 

واحدأ.كان الحرائر حجاب أن على فدد اليمين، ومللث، الإماء 

الأولالقول من الثاني الدليل في سبق فقد الإجماع؛ دلالة أما و- 
وأماالمؤمنين، بأمهات تخميص فيها وليس الإجماعات، من عدد 

واضذثرية الكربمة الأة اوان:)فى أضواء ني النشطي نال ؛،(، U/U)المعلم إكمال انفر: )١( 
سترمعناه ني يدخل [( ٥٩: لالأحزاب ءفسهنه بن محن ؤت,بمث ؛ ت مها سالي نول أن طى 

]الأحزاب:تعار نوله هي اسكورْ والقرية علها، جلامحهن ;إدناء وجوعهن 
الأزواجندم الملين. بتن ب نزاع لا وجوههن، وممّعن أزواجه احتجاب ووجوب (، ٢٠٩

تتالتإ ترى(، كما الجلابيمج، بإدناء الوجوم ستر يجوب علما يدل المرمتتن وناء البنات مع 
ولايشهن؛الإماءيالحرتة يعرفن حتى المحجاب هذا مشروب أن وهي ا-مى، ب الأنة وني 

فدلبالإجماع، والكف الوجه ماموى كثف لها لايجرز والحرة والشعر، للوجه كشفهن ني 
.الأمة تكشفه وعما ذلك، على زائد معنى فيه لأية ا بهن.ْ المحرم حجاب أن على 

لمؤإن امرأته، فهي حججها )إن ملم؛ ولففل (، ١٣٦٥)ومسلم (، ٤٢١٣)البخاري أحرجه )٢( 
ولدا-ام فهي يحمها 



*٣٤٩——بمن 
الوجهفي عليهن فرصه في حلاف )ولا عياض: القاصي قول 

فيهفليس ستره(له، إلى غيرهن ندب في اختلف الذي والكفين، 
أوندبه، في اختلفوا بل اJؤ٠نين، أمهات غير عن المشروعية نفي 

غترهن•علك، وجوبه 

قثا^^١ اه: قول طبها فيدل المياس؛ دلالة أما و- 
]الآحزاب:رهربه>نه لئؤدم أطهر دإأ=ظم :محاب تآة ين مثومحئ 

هوالذي الحكم لهذا تعالى تعاليله )فإن الشنميهلي! فال ،، مه[(ر 
الريبة...من اء والمالرحال لقلوب أطهر بكونه الحجاب إيجاب 

حميعمن أحد يقل لم إذ الحكم؛ تعميم إرادة على واصحة قرينة 
قلوبهنأطهرية إلى حاجة لا المبي. أزواج غير إن الملمين: 

قدالعلة أن الأصول فى تقرر وقد منهن، الريبة من الرحال وقلوب 
لمجامعة، علة من )فيالها زيد: أبو بكر قال ،، معلولها(لتممم 
شملتها(إلا الحجاب فرض مقاصد من كبيرة ولا صغيرة تغادر 

حجابمشروعية على يدل الذي الحل.ين، بهذا الناقشة هده أختم و— 
عموموعلى حرجت، هي إن الجلباب أو بيتها، في بالقرار المرأة 
ذللث،وفي اه، إلى أقرب فهي أمتر المرأة كانت، كلما وأنه ذللئ،، 

الث.يهلان،استشرفها خرحت، فإذا عورة، المرأة ررإن ت الحدين، جاء 

(.0U/U)الميم 1كال )١( 
ستةفي نزولها وكان الحجاب، فرض بشان نزلت، آية أول لأنها الحجاب؛ آية نمى الأية مده )٢( 

ص)ه1(.الفضلة حراسة (، ٤٥١)٦/ كير ابن ير نفانثلر; الهجرة. من )٥( 
الحجابوجوب أن عالي الواضح الدليل الكريمة الأية هذْ وفال;)في ( ٢٤٢البان)أ*/أضواء )٣( 

لأنبهن؛ خاصا اللففل أصل كان ؤإن بأزواجه خاص لا اء، التجميع في عام حكم 
ب(.الحكم عموم عر دليل عك عموم 

ص)ي؛(.الفضيلة حراسة )٤( 



،•ارل محتها قم في وهي ربها وجه من تكون ما وأقرب 
بنثابت بن الخبير عبد عن أبوداود رواه بحديث أيضأ واستدل — ٣ 

المم،إلمح، اصأْ جاءت قاوت حده، عن أبيه، عن شماس، بن قيس 
مقتول،وهو ابنها عن تال منتقبة، وهي حلاد أم لها يقال .ؤ 

وأنتابنك عن تسألين جئت .ت المبي أصحاب يعص لها فقال 
الحديث••• حياتح، أرزأ فلن ابتي أرزأ إن ث فقالت منتقبة؟ 

الاستدلال:وجه 

يكنلم النقاب أن على دليل المرأة لتشب، الأصحاب، )استغراب ن أ— 
ءثادة(ل؛/

الاستدلال؛هدا ونوئش 

فضالة،بن فرج إسناده؛ ففي حجة، به تقوم لا صعيف—، الحديث، ان ب~ 
بنفرج عنه رروتما • عنه المخاري قال ومد ثابتا، بن الخبير وعبد 

مناكيرافرج وعند مناكير، عنده ليس؛القائم، حديثه فضالة، 
فيصريح نص )فهذا الألماني؛ قال فقد صحته، فرض على و- 

كلهم)ؤإسادْ (: ٥٢رجب)م/ابن قال >بان)دبمه0(، وابن حزيمة)ْخا"ا(، ابن اخرجه )١( 
تالستها« قم ني رمي ربها وجه من ماتكون ،اواترب نيادة: دون الترمذي محي وآصاله ممات(، 
غريب.صحٍح حن حديث، هدا ت الترمذي 

)ي/بملل(.المعود عون يحار(• اصب، نلم وفقدته بائر أصبن، )إن ت يمي )٢( 
فرجعن محمد، بن حجاج حدسا سلام، بن ارحمن ء؛د طريق من (، ٢٤٨٨)أبوداود احرحه )٣( 

وإسادا<به، حدْ عن ابيه، عن شماس، بن قيس بن ثابت بن عجدالخبير محن فضالة، بن 
الحال(،وءبا-الخبير)ءجهول ، فمالة)صعيم،( ءن بوفرج ري، ا صعقه ، ، صعيغ

جلبابهفي كما الألبار الحا.يث، صنف وتد التقريبح، في الحافظ ذكر كما ووالدْ)ءقبول(، 
ًى)ألل(.الملمة■ المرأة 

ص)•٤(.الحدبث،" وأهل الفقه اهل ين الموية ■المنة )٤( 
ءى)هه(.الصغر الضعفاء )٥( 



٠٣٥١
.(١اممه رسول وأقرها الحياء، من عدته لأنها القاب؛ ضيلة 
الخلاف!سب 

عنالغفلة المسألة هذه في الخلاف سب أن أعالم واش ظهر ي- 
المقاصديان ونالمرأة، وجالباب حجاب فى المحكمة النصوص 

الحرام،إلى الموصلة الذراع سد وإهمال المرأة، عفة في الشرعة 
الضعيفة.أو المجملة أو وحة المن النموصس إبراز ْع 

عدمأو بدعيته أو النقاب تحريم على يدل ما جزما الأدلة في ليس و~ 
لكنالوجه، كشف جواز منه يفهم قد ما فيها لكن مشروعيته، 
فرضبعد وأنها صحتها، إثبات، بعد إلا يتحقق لا بها الاستدلال 
وأنالوجه، يكشف والتصريح وحرة، شابة، المرأة وأن الخجاب، 

يستدلما يوجد لا أنه والواع النكاح، لقمصد يكن لم إليها النظر 
أعلم.واش الاحتمالات، إليه ويتطرق إلا هنا به 
:الشذوذ إلى الرأي هذا نسبة حتكم : الثالثة المسالة 

ببدعيةالقول نسبة أن يفلهر فالذي ودراسته، الرأي هذا عرض بعل 
للتمى،لمخالفته صحجحة؛ الذود إلك، مشروعيته عدم أد ب النف 

محمدقبل المشروعية بعدم القول قرر من أعرف ولا العملي، والإجماع 
حتىالدين، من ليس وأنه بعدم من عليه تجاسر نم ( ١٤١٧)ت الغزالي 

بقولهمحطأ وكفى النمابا، بلص تتعبد من شديع إلى الأمر وصل 
سواه،دلالة حطنهم على ياكن لم لو العلم أهل أقوال عن خروجهم 

أعلم.واش اد0، فعن ينبئ التنزيل وظاهر فكيف 

١(.ص)آا اسة■ اتراة ■حلماب 



عرقظ أحدأ ن\خمت )ما الشافعي: الإمام قال ا
الكتابهدا تعلموا الخلق جمح أن وبودي العلة؛ 

منه(.شيء إلي ينب ولا — كتبه عني ي~ 
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ا



الصلاةفى الآرأء الثاني: الفصل 
:٣٥٥——٤— حصجم

اتشذوذمحل وتحرير المسائ صورة 

تطلقاللغة في والصورة ،، صورة(ل على الشيء )جعل التمؤير: 
القرآن!وفي ،، ر تثكل أي؛ فتصور صوره وقد ،، أالشكل على! 

فخلقكم)أي؛ كثير! ابن قال [، ٦٤: yU]ةحسن >ؤوصؤتظلم 
لأن)صوركم(؛ بفعل الخلق هذا عن )وعتر الأشكال(رأ،، أحن في 

منأحص فالتصوير ،، بالعناية(ل يشعر مرادة صورة على حلى التصوير 
[١١صورقلإه]الأماف: لإ .غلئثؤتفم ؤوق؛و اuةت قال كما الخلق 

أيضاتطلق فالها والهيئة الشكل على اللغة في الصورة تهللق وكما 
.ر والصفة والحقيقة، ٢، الو•جهر على! 

اكميرواكوض)ب/أموانظر: (، ١٠٠/0الواحوى)تمر )١( 
 )T( :الممط اكامس والممط المحكم ام.)ص)تمأآأ
تمرْفي عاشور ابن نال العروس)'اا/خ0"آ(، ص العرب)اا/0لإ"ا(، لسان انظر: )٣( 

مننؤع بصورة الهلين يشكل كما الجسّم يه يثكل الذي الشكل )والمحورة (: ٦٢٦)^ب/
فيإلا الثكل يستعمل )لا (: ١٥٥)ص اللغوية الفروق ني العسكري يال الأنواع(، 

الحلاوة(.شكل الحلاوة يقال ولا الظاتر، ^ا ثكل الطائر هذا الصرر،ذئال: 
فراينممر)لأ/أها(.)٤( 
(.١٩١)؟Y/ والتوض الحرير )٥( 
[.A-U]الانفطار: قشو4 قات نا نورن أق قآ و تدلف ص ئقك ءؤألى تعار:كقوله )٦( 
اإنسان لطمها له أن مسام)حه1ا(ث صحيح خي مقرن.١٥ بن مريد حدت ذلك ومن )٧( 

)أراد(: ٦٠النهادة)مآ/ خي نال الحدث، محرمة؟...( الصورة أن ءانمتأ أما مريد: له فمال 
الوجه(.على واللطم الضرب من المع وتحريمها الوجه. بالصورة 

أيضا:الصورة سى في ( ٥٢٨را/ الوسط المعجم وفي الأير)مهخ(، لابن الهاية : اظ )٨( 
وصررةصور، ثلاث على الأمر هذا يقال؛ والنؤع، صفتها، الأمر: أو المسالة صورة )و 

الخل(.أو الدهن في وحياله الجثدة ماهيته ؛ الشيء 



يكونهيئة )والعورة! الواحدي! ل محا ، الميل( الصورة! )وأصل 
فهيأناله، إذا يصوره( )صاره، من! وأصلها يالتأليف. الشيء عليها 

الخماثيل(ص،)والتصاؤير! لها(رأآ،، باليه قة إلى ماظة لأنها صوزة؛ 
ياأم»ِ آؤآ ألتخن هنذه ^ما اممه! قال كما الممئلة؛ الصور والتماثيل! 

والمثال،الشكل على تطلق اللغة في فالصورة ، [ ٥٢]الأساءت عكتؤيآه 
هي)الصورة! تيمية! ابن قال كما منهما، الدهن في ما على تهللق وقد 

منوما ذللث،، على بميل ر( و )ص ولففل الخارج، في الموجودة الصورة 
الوقاعمن يكون وما الخارج، في صورة له إلا الموحودايتؤ من موجود 
الموجودةالصورة تكون موجودة...يم صورة لها كثيرة أمور على يشتمل 

صورةله مرحّتا ٠ فقوله ذهنية، صورة مى نوقد النفس في م ترت
الصورةبه المراد يكون أن إما المسالة، بصورة وأحبرنى الواقعة، 
،.الذ؛هتية(ل المحررة أو الخارجية 

مشبهايصور ما كل في )عام لففل! فهي الاصهللاح في الصورة وأما 
كل)هكب ت الخطابي وقال وضره(ص، الروح ذوات من تعالى افه ؛خلق 
منفوشةكانت، أو منتصبة، أشخاص لها كانتا الأرواح ذواُت، من محورة 

ؤيلحفل٢، ووبا(ر فى وجة أومننمهل، فى أومصنوعة أوجدار، سقف فى 
~وهوالمموير ، تعريففي وقيل فخ، المم للمقل تكراره ، التعريفهن.ا على 

(.٢٤٦)أ/ سلام لأبن الحديث زب )١( 
)مأ/ها؛(.اللغة متن معجم ت وانظر (، ٣٠للراحدي)ه/ البسيط التفسير )٢( 
المب)؛/م؛(.لأن (، U>U/Y)الصحاح )٣( 
ص)1ا<ا(.القيم لأبن الفوائد الملوم شمس انظر: )٤( 
(.٤٦١— ٤٦٠الجهمية)\*/ تلبيس بيان )٥( 
الروضالهالاوة)ا/؛ا؛(،حاشية شرح العناية رانفلر• المعرب ترتيب في المغرب )٦( 

(.٤١٨والجمعأنماط.(.نفالخرب)ب/ صرب٠نالبمط، )وامحط: (، ٧٥المننآا/ معالم )٧( 



أو aJVLالالتقاط أو الرسم بواسهلة وهيئته الشيء شكل )نقل • أجود~ 
ومث1ل(لأو ورقة أو لوحة على الشكل هذا ؤإئات اكص0، 

منيمع ولا الروح، بلي شيها لكن ما هو• الصور من والممنؤع 
أوالرأس، ممحوة كانت، أو الروح، لدي مشابهة غير لكنت، إذا الصورة 

/ر ممتهنة لكنت، 
،،الشيءر تجتع على يدل، الجم فان ث اللغة في المجسم وأما 
وعرضطول، له و هلح، العن وظهور بروز فيه ما الصور من والمجم 

مجم،فهو ظل ماله فكل ظنأ؛ له بما ذللثط عن ؤيعبر ، وسملث، 
أيأبعاد، ثلاثة ذايت، لكنت، ما الظل ذاُت، أو المجسمة بالصورة )والمراد 

بالاضافةياللص، تتميز أن يمكن نافرة أعضاؤها تكون بءحي.ثإ حجم، لها 
فهيظل، لها ليس التي أو المجسمة، غير وأما بالطر، تميزها إلى 

شل(أْ/بالنخلر أعضازها وتتميز البعدين، ذامحت، أو المسطحة، 
ا،الجد(أ حياة به الذي )النوح I فهي اللغة في الثمس وأما 
ذيكل على يطلق اللغة في وهو الحيوان ت هنا نفس له بما والمقصود 

صساسمدص)يهدإلى الإرشاد )١( 
الخطابي:)قال حجر: ابن قال )\\احص الأخبار ساني تشح ني الأفكار نقب انظر: )٢( 

منيكرلأا ما وهو؛ وه، نتنا ١ يحرم ما فيه هي الذي البيت الملائكة حل تل لا التي والصورة 
والحنفية(، ٣٨٢\أ الباري)* فتح يمتهن(. لم أو رأّه، يقهير لم مما الروح، فيها الش الهمّور 

تالالأرقى، على وهي قاتما للناحلر أعضائها تفاصيل تتبين لا التي الصغيرة الصورة يجوزون 
الصور!من والصغير الممتهن في الترحيصى ذكر أل يعد ( ٦٥٠)ا/ حائيته في عابدين ابن 

الق،لخلق مضاهاة لأنه مطلقا؛ جائر غير نهو التصؤير فعل وأما الصور، اقتناء في كله )هذا 
(.٨١)٤\أ ملم على شرحه في النووي تال، الكلام هدا وبتحو تحار(، 

منشرةوهي القديمة المعاجم في المجسم لنقل على أقف ولم (، ٤٥٧)ا/ اللغة مقاييس انفلر؛ )٣( 

اّةامضة)آا/يذاووسوءة)٥( )ا/مآا(. الوط المجم انفلر: )٤( 
ءالقس بين يزي اللغويين )بعض (: ٣٧٤الزاهر)^ ر الأنياري ابوبكر تال (، n٢٩١/ العين )٦( 



الحساسالنامي )الجم ت على الحيوان يطلق الاصطلاح وفي ، روح 
العسكري^3، قد و الحياة، في مبالغة والحيوان ،، دالإرادة(رالمتحرك 

،•بحي،روليس ؤيزيد يتمي )فالتات ت قال ثم والنماء، الحياة بين 
فيأصل التصوير حكم في وغيره الحيوان بين التفريق ولهذا 

النبي.أن ~رها~ عباس ابن عن الشيخان مارواه ذلك ومن الشريعة، 
وليسالردح، فيها بنفخ حض معذبه اف فإن صورة، محور ررمن ت فال 

فعليلثظتصمع، أن إلا أيست، )إن عباس: ابن قال ثم أيدأ؛(، فيها بنافخ 
لم؛مولففل البخاري، لفغل هذا روح( فيه ليس شيء كل الشجر، بهذا 
فيفتعذبه ا نفمحورها، محورة بكل له، يجعل النار، في مصور اركل 

،له( نفس لا وما الشجر فاصغ فاعلا، بد لا كنت، )إن وقال: جهنم® 
فىالوعيد هذا أن على )دليل الروح®: فيها ينفح ررحض قوله؛ وفي 

رؤح(له لما المصور 
حيوانصورة على كان ما منها )المحرم التماثيل: عن النفراوي قال 

كمورةحيوان، غير محورة على كان ما قائم...والمباح محلل ولها كاملة 

العلماءبعض مذكر...وفرق وازوح مؤنثة، النفس أل إلا واحل، شيء هما فيقول• الروح، و ً
العقل،بها ام هي د"الض" الحياة، ٩ الذي هو "الروح■ فقال: "الروح" و •القس" بين 
الموُت،(.■sX إلا يمض لا والروح روحه• ينبض ولم ه، نفاه مص النائم، نام فإذا 

)>أاص\آ.اس؛ تهذيب، )'ا/لإامل(، المن انفلر: )١( 
إنالمركب، الجم أن ص)إإمآ( ١^٧^، ش الكفوي وذم (، )٤٩ص لدمجانى التعريفات )٢( 

فهرنامحلما يكن لم ؤإن النبات، فهو إحساس بلا ناميا كان ؤإن الجماد، فهو ناميا يكن لم 
ابنُال، ولدللئ، U»^، حيوان ان سفالإنالإنسان، فهو اس إحوله ناٍلقا كان فان الحيوان، 

الحساسالنامي ١ل٠تغذ•ى الناحلق الحي هذا هو الإنسان أن على متفقون كلهم )العملأم القيم: 
صر1اا(.الروح بالإرادة(• انمحرك 

الالنوةص>أل،)(.الفروق )٣( 
بتع)باب البخاري: له وترجم (، ٢١١)• لم وم(، ٢٢٢٥)البخاري أحرجه ،، lJlpمتفق )٤( 

ذللثح(.من يكرم وما روح، فيها ليس التي التماس 
(.٢٨٦)؛/ الآ'ار شرح.عاني وانظر: •{، XXh)٦! لم مبفواءط العلم إكمال )٥( 



^٣٩ي الملأة في امء اثثانىً اسل ٍرجِس 
ب■٠٠■ 

فهده، حيوانآ( وليس لاه ممنؤع هو مما والسحاب والفواكه الأشجار 
مجسمة،غير لحيوان وصورة مجسمة، لحيوان صورة الصور! نقاميم 
مجسمة.غير حيوان لغير وصورة مجسمة، حيوان لغير وصورة 

وتبيينالشذوذ، محل تحرير هو فهذا المختصر التوصح هدا ويعد 
الخألة:في النزاع محل 

أوكالشجر له روح لا ما تصوبر جواز على العلماء أجمع —  ١
الحيوانلغير الصور بعض في العلماء بعض وحالف ،، الجمادأ

التصويركان ؤإن نفس، ماله تصوير تحريم إلى الملماء جمهور وذم، —  ٢
قلللا ما يحنموا ولم فكرهوا للمالكية حلافا ،، ظل لا لحا ه م

نحوئو الشجر يكرءموير ولا البحر: قي )قال (: ١٢٣)Y/ الأوطار نل النوكأن؛فى قال )٢( 
الأمصار"علماء لمذاهب الجامع الزحار 'البحر بالبحرت ؤيقمد إجماعا(، الجماد هن 

كمحرأ•التل م عنه ينقل وهو للمهدي، 
Uخلاف روح، له U الممرر في )الوعيد (: UA/nاسم)إكمال في عياض القاصي قال )٣( 

فإنهمجاهدا إلا به، والتكسب صنعته وأجازوا العلماء، هذا أجاز فقد الثمار، من فيه روح لا 
٢(ت٠ ١ / t١)التمهيد في البر عبد ابن قال غيره(، يقاله ولم المكروه من المثمر الشجر جعل 
ثبوتهفي ولعل دلك(، على تابعه أحدأ أعلم لا وهدا الشجر، صورة يكره مجاهد كان )رئي 

عنلجنر، عن اللام، عبد حدتنا قال؛ شيبة)مآه'اهآ( أيي ابن أخرجه فقد نظر؛ مجاهد عن 
ابنعنه قال سليم أيي بن الليث إستاده ففي المثمر(، الشجر يصور أن يكره كان )أنه مجاهدت 

الشافعيةعند وجه إلى حجر ابن وأشار فترك(، حديثه يتمير لم ر جدا اختالمل )صدوق حجرت 
الما تصوير رجواز * ( ٤٣٩ / ١ ٠ ) اكح في كما فقال ، الخالونات! من عبد ما تصوير بتحريم 

عنلأن المتع؛ رجها المميني محمد أبو اكخ ونقل فر، أو شمس أو شجر من له روح 
شيءكل تموير نحزم ( ٤^١٢ا/ )٤ تفسره ني القرطي أبوعدافه وأغرب عدما(، عن الكفار 

إشيء تمؤير من المنع علي )يدل ا الممررون القيامة يوم عذايا الناس ءآشد .أ قوله وأن 
التنبيهفي وفاها٥ اظه خالقه معا شيء تصوير تعاطي من )كل يعم: الا-م وأن كان(، شي أي 
ونقل(، ٢٢٢يره)م)/ نففي كما والاختراع( الخالق من سبحانه به انفرد ا فيخلقه في 

الشجرمن المثمر تحريم في مجاهد )م/يهآ(نول الأحكام إحكام على حاتجه فى المنعاني 
حيا؛نيه لأن يشم؛ لا ما يشمل التحريم أن إلى وذهب يثمر( لا ما لإحراج وجه )لا ئال؛ نم 
ولأتتمو(.فيها لاروح التي الحجارة إلا تق )فلم ثاو: ثم 

فالئنببه: ،(، ))/1Uالإنصاف )أ/بءأ(، المحتاج ،غنى (، ٢٩)Y/ الرائق البحر انفلر: )٤( 



ءهءء؛صمء.„;ء
،ظل له ن لك عما ينهى إنما لف البعفن ل وئا ) ت النوري ل قا ، له 

،•راطل(ل مذهب وهذا ظل لها ليس التي بالصور ولأبأس 
عنوخكي الحيوان، صور من ظل ماله تحريم على الإجماع ومل - ٣ 

بعضوقال ،، ر التحريم عدم الشافعية من الإص_هلخريل 
الرأيهذا و والتماثيل، الصور من النؤع هذا بجواز المعاصرين 

عدمه.من لالشذوذ نسيته وتحقيق بحثه، المراد هو 

بيخلفون لا الذي )وقولهم الحفية: ص ( TW/iانملما،)امحلأف مخمر في اسحاوي 
وحكيتالبناء(، فى اونقثأ حر٠٧ كان عا وكذلك مكروه، المعالقة نور الفي التصاؤير أن 

تحريمية،هتا الكراهة بأن نجيم ابن ووجهها الثيامء،خ عالي المماؤير في أيضا عنهم الكراهة 
ومنحةالراس الحر انظر؛ التصوير• وليس الاسعمال، هو المكروه بأن ءا؛دين ابن ووجهها 

(.Y<\A)الخالق 
(.٥٢٩)X/ الجليل تح (، ٣٣٨)آ/ الدّوقي حاشية الشوهاّت، انظر: )١( 

المذكور)المذهب (: ٣٨٨)/ )٠ المتع في بقوله حجر ابن آعئبه وتد (، ٨٢/ ١ )٤ لم مثرح ( ٢١
إذنظر باطلا مذهبا كونه إطلاق صحيح...ففي ند بمحمد بن القاصم عن شيبة أبي ابن نقله 

أرمعلقا يكون أن من أعم فإنه ثوبء في رقما ءإلأ '' قوله بعموم ذلك في لث.، تمأنه يحتمل 
روىالذي وهو زمانه أهل أفضل محن وكان المدينة فقهاء أحد عحمل. بن مفروشا...والقاصم 

بينالجمع لكن ، استعمالها استجار ما الحجلة مثل في الرخصة فهم أنه فلولا النمرقة، حديث 
ماذلك مجن غيه رحص الذي وأن مجرحوح، مذهب أنه على يدل ذلك في الواردة الأحاديث 

تال:عون، ابن عن ( ٢٥٣٠ثسة)١ أبي ابن عند القاصم ابن وأثر كان.نصريا(، U لا يمتهن 
القندستصاؤير فيها حجلة بيته في فرأسنا بيته، في مكة بأعلى وهو القاسم على ردحلت 

ريبشرح انفلرت انظر: ونحوه. السرير أو الأؤيكة على الذي الستر تعني والحجلة والعتقاء(، 
>(.YA_)الطلبة طلبة ص)1ح(، المدونة ألفاظ 

ببغدادالشافعية وشيخ سريج، ابن رفيق الإصهلخري، أبرسعيد يريد بن أحمد ين المحن )٣( 
ورعاوكان الشافعي، المذمبا غي الوجوه أصحاب أكابر ومن قم، وقاضي ومحسها، 

الشافعيةطبقات (، ٢٥٠اوبلأء)ها/ أعلام سير انظر: (،^ ٣٢٨)سنة ومات راهدأ، 
١(.شهثة)ا/ه• قاصي لاين الشافعية طقات (، ٢٣٠للمكي)م 

)ولقدأبعد(: ٣٧١)ا/ الأحكام إحكام في دقيق ابن قال (، ٥٦٤الكبير)٩; الحاوي انظر: )٤( 
الزمان،ذلك في كان التشاو.يد هذا ؤإن اوكراهة، على محمول ذس إن قال: من البعد غاية 

الأوثان(.بعبادة الناس عهد لقرب 



اضلأةض الأداء الثاني: الفصل 
٣٦١>صهس-تبمت 

الطدت<صني
اثمعاصرلنمن الرأي بهذا القائلون 

ود.عالي،)ت"اأاماا(لأآ،، ءثد0لإ محمد المعاصرين! من الرأي بهذا ئال 
أحمد،،ود. 

ولهوتفلق، وتصوف ثم؛الأزهر، بهلنطا، الأحمدى بالجامع وتعلم ( ١٢٦٦)سة ولد )١( 
وافرالتام، إلى نفي نم فجن مصر، في الإنجليز صد الثورة ني نارك تجديدية، ديوان، 

لهسمح نم الوثقى(، جريدة)العروة فامحيرا الأفغاني الدين جمال، يأساذْ رالض بايئس إر 
منةومان، المصريان، للديار مفتيا أصبح ثم النماء، منصإ وتور فعاد ممر، ؛يحول، 

(.٢٧٢ا/ الزلفين)• معجم (، ٢٠٢لازركرر^ الأعلام انظر: (. ١٣٢٣)
واكماثيل،)الصور بموان: مقال، ني ( ٣٠-) ١٩٨ءبدْ)٢;لسمي الأءمال، في كما )٢( 

أبعدالإسلاميان الشريعان أن خلتي على يا يغلإنه )وبالجملة فيه؛ جاء مما وحكمها(، وفواتد.ها 
جهةمن لا الدين على مها حهر لا أنه تحقخا ;عد العلم وانل أقفل من وسلة تحرم أن من 

ومشاهداتهصقلية إلى رحلته عن متعددة مقالات صمن وهى العمل(، وجهة من ولا العقتدة 
المجلد)"المار" اكاز: الجلد من ( ١٦٩٧حاشتة ني المقالات هدم أول ر جاء فتها، 

منعودته أثناء البلاد بهال>ْ صياحته في الإمام الأستاذ كتبها فصول وهي والماع، المادس 
ولكن( ٣٤)U/ المار مج،جلة في محرر الأصل في الخال وهذا وتؤنس(، الجزام إلى رحك 
منكلامه وفي به، يكتب كان عبده لحمد متعار اصم أو لقب ولله بصير( )سانح باسم 

يكفي.الأصل هو الجواز جعله لكن إليه، السبة يمغ ما الفتود 
الدقيقةعند التشكيلي( والمن )التماثيل ت بعنوان حلقة في الختي، مكتبة برنامج في فال )٣( 

منصنعت أو التعلم، أجل من صنعت الخيالة، هده عن بعيدا التماثيل صنعت )إذا )أتم(ت 
حلاالأغراض مجن ذلك لخير صنعت تقوم؛ها...أو منفعة أجل من صنعت أو الزينة، أجل 

عبده-هتمحمد والإمام حلألأ، يكون ذلك فكل تعقيم، مها يس بملريقة صنعت أو المائة، 
الشزكة.في منشور والحلقة المار(، مجلة في مانعة له مقالة في ذك ين تعالى" 

بتارخالتقبل■ و\ف\ق الواقع ■الفتوى..إدكابت للإفتاء الخالي المؤتمر في كلمه في تال )٤( 
كانإنما الظن- غالب م - الإسلام صدر في اكمانل صناعة )تحريم ا(ه-:  ٤٣٦ا/ ١ )٣؛، 

واتخاذهاوصناعتها، الأصنام عبادة مجن الونت ذلكم في الخرب عادة عليه استقرت بما معللا 
مناعتها،الحنيف ١^٠٤ يحرم أن المحتم من ل الخوغ، من وكان اض، دون من تعتد آلهة 
ؤإذاارالتوحيدا، هو الذي الجديد الولد وحماية الشرك، منايع وتجفيف الذراع مد باب من 

فيءالتوحيد• وتغلغل الإسلام، استقر أن بعد الأن التحريم علة هي فما كذلك، الأمر كان 
منشورةوكلمته حميعا(أا. الملمين عند التماثيل عباده وتلا والمشاعر، والقلوب الخقرل 

ومقرعة.وصورة صوتا الصحف من عدد فى 



\إظدءادادق

المولهذا شذوذ وبم 

المرح.النص مخالفة —  ١

الراح.المهللب في وتفصيلها الإحماع، مخالفة —  ٢

تذلك ومن ونحوه، بالثذوذ وصفه — ٣ 

نالهالذي )وهذا الإصعلخري: قول عن ( ٤٥)ت• الماوردي ال ق- 
ريدفعه(١ النص لأن حهلآ؛ 

كانتفرقة أن الهداية في مكي )وحآكى )ت(إه(! عطية ابن ال ق— 
أئمةمن أحففل وما حهلآ، وذلك الأية بهذه وتحتج التصوير تجوز 
يجوزه(رآ،.من العلم 

علىالشريعة دلائل تظاهرت )وقد )تآآ،ي(أ العيد دقيق ابن ال ن— 
ذللإن ت ل قا من البعد غاية أبعد والصورءولقد التصوير من المغ 

قهلعا(لم.باطل عندنا القول وهذا الكراهة... على محمول 
علىالتحريم حمل من غلعل )ولشد )تأ'م(: الملقن ابن ال ن- 

ذلكمن وأبعن- الأصنام، شبهت إنه حيث، بياته القائم المسجد 

(.٠٦٤الكر)ا</الحاوي )١( 
وهيجذهتحنيب يئنا نثاء ما لث تعار قوله يالأية ينمي (، ٤٠٩)؛/ جملة ان تمسر )٢( 

(.٣٧١الأحلكم)١; عمدة شرح الأحكام إحكام )٣( 
يكرناسلمة وأم حييبة، أم أن ت المؤمنين أم عائشة عن عليه المتفق الحديث عن يتكلم هو )٤( 

ًالرجل فيهم كان إذا أوس ا«إن فقال: ه للشي فدكرظ تصارير، فثها بالحبشة رأبمها ة كي



اطل(لا/القولين من اكزيه...ولك كراهة على الأحاديث حمل 
أناسعن مع ن كا هذا، عصرنا )وفي شاكر)تبلأ'اا(: أحمد ال ق- 

أنهممنهم، نسمع أن ندرك لم ممن العلم، إلى يسرن كار 
المالعونة...وكناالتماثيل فيه بما كله، التصوير جواز إلى يدهبون 
وكناالمالتويا. والاجتهاد العقيم، التفكير هذا من لهم نعجب 

امحللا،يكان ؤإن إليه، بقوا يلم معنى اخترعوا نقلنهم 
مقلدين،بامحللهم في كانوا أنهم ذللث، بعد كشفنا حتى هرالبهللأن. ١١٠

ّارةينإإ(أآروامتناهلهم اجتهادهم وفي 

الذس الخلق شرار نأولثك الصور، تلك، ب وصوروا جدآ، م نره يلي بتوا ءمأرت،، لمالح ا -
دلالة)ب: ثال: حس، (، ٤٦٢لاوخارى)ْ/شرحه ني موجودة هذْ عبارته ونحو الشامة•، يوم 

القائم،المحي على الهي حل رمن الصالح، الادص حصرصا الحيوان تمرير تحريم على 
أوضح.وص غاس(، فهو اك3يه على أو 

•ا<إ-اا<أ(.)أ/ الأحكام عمدة فواتي الإعلام )١( 
اثرمن كان )نم (; ١٩أيضا)ب/ وفال (، ١٨)U/ شاكر احد وتعليق بتحقيق أحد الأمام ند جم)٢( 

بهاومالنتؤ التماثيل فنصثت، كاملة، الوثنية ب٠ثلاهر بلادنا ماكت، أن الجاهلة، الفتاوى هدْ 
العنليم!...بها يقصد لم انها كا يقولون ثم وتعفليما!، إليه بن نمن لذكرى تكرينا البلاد، 

أمةفي إسلامية، دولة أنها تزعم دم، الدولة، صنعت، أن الجاهلة الفتاوى طْ أثر من وكان 
!!(.البميلة"الفرن 'كلتة أو المبميلة" الفرن "مدرسة سمته محا إسلامية-: 



امملمءاّ
مسائلثلاث وفيه والمناقشة، الأدلة 

النفس:لذي المجسمة الصور بتحريم القائلين أدلة الأولى: المسالة 

منها!بأدلة القول هذا أصحاب استدل 

الناسأشد ررإن ه•' وقوله ،  ١٠النار...في مصور راكل ه! قوله —  ١
أصحابءإن ه.' وقوله ،، المصورون،اأ القيامة يوم افه عند عيابا 
،حلقتم١١ ما أحيوا لهم• فيقال يعذبون، القيامة يوم الصور هدْ 

بخلقيضاهون الدين القيامة يوم عذابا الناس ررأشد I ونوله 
بنعلي لي قال ت الأمدي الهاج لأبي هٌ علي، وئول ، اف'ا 
ال»أن ؟ ه اغ رسول عله بعشي ما على أبعثك ألا طالب: أبي 
منوغيرها ، ه ٩٢إلا مشرفا فبرأ ولا طمسته إلا تمثالأ نيع 

الأحاديث.

الاستدلال:وجه 

بالنموصوحمى مصور، لكل عام صرح وعيد الأحاديث هاوْ ي ف— 

ءمنت يلفظ ( ٢٢٢٥)البخاري يي وهو عباس، بن عبداه حديث من (، ٢١١)٠ ملم أحرجه )١( 
أيدأء.مها بثانح وليس الروح، فيها يتفح حش معديه أف فإن صورة، صور 

ظثع■معود ين عبداض حديث من (، ٢١٠٩)ومسلم (، ٠٩٠البخاري)• أحرجه عليه، متفق )٢( 
(،٢١٠٥)البخاري أحرجهما هي، صر ابن حديث من وبحرء عاتثة، حديث من عليه متفق )٣( 

(.٢١٠٨)(، ٢١٠٧)وملم (، ٥٩٥١)
تلملم لمقل وفي (، ٢١وملم)ب• (، ٥٩٥٤)البخاري أحرجه عائنة، حديث، من عليه متفق )٤( 

الله«.بخلق تشتهون *ض 
ءلخستهاو.إلا صورة أولا ت له لفغل وفي (، ٩٦٩)ملم أحرجه )٥( 



——بمْ"ءء-
دلالةحلمتم١١ ما ررأحيوا قوله! وفي الحيوان، بصور الصحابي وفهم 
الحياة،فيه الذي هو لأنه حيوان؛ كل تصوير تحريم عموم على 
مناسة،متقلة عامة )علة اف١١ بخالق يضاهون ارالذين فوله! وفى 

زمان(دون زمانا تخص لا 

الإجماع.هو:الثاني الدليل -  ٢

إنأنها الصورت اتخاذ في ما )حاصل (! ٥٤٣)^،العربي ابن قال —  ١
فأربعةرقما كانت ؤإن يالإجماع، حرم ام أحذات كانت 

أقوال...(ص.
ووجوبظل له كان ما مع على )وأجمعوا )تا"يا■( النووي وقال ~  ٢

البناتلصغار بالبنات اللعب فى ماورد إلا القاصى! قال تغييره، 
ذلك(لأ،.فى والرخصة 

كانما جماع يا ذلك، من )والمحرم ! ( ٥٢)ت• الجد رثي ابن وقال — ٣ 
الحيوان(من يحيى ما أو الأتان، صفة على قائم ظل له مخلوفأ 

I )إمحاق بن حاليل وقال ~  ٤ (vvio  حيوانبغير كان إن )التماثيل
حرامفهو قائم ظل له مما ن يحيوا كان ؤإن حاز، كالثجر 

بإجماع(لأ'آ•
كامللا، أم عاقل حيوان صورة )تصوير 'ا(! )تبم\رالزرقاني وقال ~  ٥

ابيمعونه ما ينبهون أى; اف، بخلق )يماهون (; ٣٨٧؛/ )• الفتح في حجر ابن قال )١( 
اف(.بمعه 

(.TUT)؛/الأحكام إحكام )٢( 
أيضا.غيره ونقله ( ٣٩١/ ا )٠ القح في حجر ابن عنه نمله )٣( 

(.٢٩٠الحاح_،)ا/ مختمرابن ئرح في المصح )٦( 



إجماعا(رحرام يدوم، ظل ولها الظاهرة، الأعضاء 
علىالمجمع قائم ظل له مما تثنى )يالنمراوى)تا"ااا(؛ ونال ~ ٦ 

تحرم(لا فاته النات لعب صور حرمته، 

حيوانلغير كان إن التمثال أن )والحاصل )ت؟هاا(ت العدوي وقال ~ ٧ 
حرامفهو ؤيفيم ظل له فما لحيوان كان ؤإن حاز، كالثجر 

أوعاقل حيوان تصوير يحرم أنه )والحاصل (! ١٢٠١)تالدردير وقال — ٨ 
إجماءا(لميدوم كان إذا الأعضاء، كامل كان إذا غيرْ، 

كامل، غيره أو عاقل لحيوان مجدة )صور( )ت؟هآا(ت عليش وقال ~  ٩
ماتصوير ظل...ويحرم ولها بدولها يعيش لا التي الظاهر الأعضاء 
ومكروحلن كحت يدوم كان إن المتهدمة الروط امتوفى 

إجماعا(وعجين 

الصورتحريم على العلماء )أجمع )تُاأ£ا(1 ام الهعبدالله وقال —  ١٠
ضالصريحة الصحيحة للنصوصن الأرواح؛ لدوالت، المجسمة، 

ذلك(لم

حلليمحصر عر الزرقاتي شرح )١( 
الوواتي)؟/ها"ا(.الفواى )٢( 
قالوند يدوم، ت يعني يقيم، وتوله (، ٤٦٠)T/ ألرباني الطالب كفاية على العلوي حاشية )٣( 

نوصح.قفيه وعليش الدردير عن النقل ؤيتثلر لأصخ(، حلافا كالعجين يقم لم إن )وكدا ت بعده 
تصاؤيرأن )والحاصل (: ٥٠١)Y/ المغير الشرح في ونال (، ٣٣٧)Y/الكبير الشرح )٤( 

العضو نانمى بخلاف اصتمراره، يطول مما ظل لها كاملة كانت إن إجماعا تحرم الحيوانات 
حيواتا(.كان لو يه يعيش 

X٠٢)٣/بمالجليل ضح )٥( 
توصحالأخكام)آ/،ءا(.)٦( 



۶ ٢٣٦لأ الصلاة في الأداء الثاني؛ الفصل يإُ؟ِصلآهي 
النفس؛لذي المجسسة الصور بجواز القائلين أدلة الثانية: المسالة 

منها:بأدلة القول هذا أصحاب استدل 

وؤكؤيلأهمحشيب ين ئثاء ما ثم ؤاتئرو0 ت سليمان عن تعالى قوله —  ١
َقثةآضن م لطم آنو ه ي: عيعن وقوله [، 1١٣ب: 
[.٤٩يمنان: ]ال  ٠٤آثي ذزدبا  ١٨١٠بيه هأنمح الهلتر 

الاستدلال:وجه 

عنأحبر و ٤قاؤل، لسليمان التماثيل يعملون الجن أن أحبر الله ن أ— 
مماالإنكار وعدم الامتنان سياق في الطير، لتمثال عيسىةص صغ 
،•الجوازر على يدل 

بأمور:الاستدلال هذا ونوقش 
تماثيلفي فيقال المحرم، التصوير من كان بأنه التسليم، عدم ب~ 

ذوات،لغير النقوش صورة على كانت، التماثيل )إن ليمان: م
المعتىعلى الحمل يتمن لم محتملا اللففل كان ؤإذا الأرواح، 

الشكل(رأ،.
فحسبتمويرأ ليس يد0 على الله أجراه الذي فان مؤئ عيسى أما و~ 

القياميمكن لا التي المعجزات من وهو ،، ر حقيقي حلق هو بل 
تكليم،.بها يتعلق فلا بمثلها 

منذكر ما فان المحرمة ور الم من بأنها التسليم، فرض على و- 

أخرويا الأة لهاوْ جائز الصور صل توم: )نال (: ٢٣٠)r/ القرآن اعراب في الحاس تال )١( 
النهايةبلوغ إلى الهيابة ني مكي القول هذا وحكى نح.(، المعن وعز حز اف 
لأحد.نب دون وغرهم (، ٢٧٢تم—رم)؛ا/ش والقرطي (، ٥٨٩٧)آ/

(.٣٨٢ا/اuري)• فتح )٢( 
اشر)إ/1'إ(.ش المحمل البحر انظر: )٣( 



ثءءه^جمصجم>< ٢١٨هت 
ماثرمحا في حاء إذا لما جئ ليس فيلما من وشؤع فيلما، من شيع 

فيورد أنه تعلم )وأنت الألومي! قال ، ٢١٧-؛?^بلا خه ين
إلىيلتفت فلا ورد، ما المصورين على الوعيد تشديد من ثرمحا 

بالآة(لمالاحتجاج يمح ولا القول هدا 
كانإنما . النيئ عهد على الصور تحريم بأن ت أيضا واسيلوا —  ٢

يعللاننفوسهم في ليستقر المماثيل مت فحن )الأصنام، عهدهم لقرب 
منومحي زماننا في المعنى هذا زال وقد تعظيمها، ؤيزول عبادتها 

اكحريمل٣،.حكم فزال الأذuن 

الاستدلال؛هذا ونوقس 

أحرىبعلة علق التحريم فإن العلة، هدْ تفرد في اليم التعدم ي~ 
فيللممور الوعيد من يفهم كما منموصة لأنها منها؛ أقوى 

بهامصرح علة وص ، خلقتم® ما ®أحيوا لهم' يقال وأنه الأحرة 
الذينالقيامة يوم عذابا الماس »أشد عليه: المتفق الحديث، في 

بخلقيشبهون ®الذين ت لمسلم لففل وفي ، اض® بخلق يضاهون 
تخصلا مناسثة، مستقلة عامة علة )وهذه دقيق؛ ابن قال اف®، 
هرةا المموص ش نتمرق أن لما وليس زمان، دون زمانا 

للشيرازيالتبصّرة (، ٣٠ص)* الفمرل تنفح شرح (، ٩٩/ السرحسي)Y أصسول اتفلرت )١( 
ص)بهة(.الناظر صرهم'آ(،روصة 

تسرالأترص)اا/؛هآك)٢( 
(.٣٤ساوةاونار)ب/ (، ٥٦٤)٩; الكير الحاوي اظر: )٣( 
(،٢١٠٥)لبخاري ١ أحرجهما ، فٌ؛ صر ابن حديث من وينحوء عائثة، حديث من عليه متفق )٤( 

(.٢١٠٨)(، ٢١٠٧لم)وم(، ٥٩٥١)
تلملم لنقل وش عاتثة، حديث من (، ٢١وماإم)ب. (، ٥٩٥٤)البخاري أحرجه عليه، متفق )٥( 

او]هأرا.بخلق يشبهون ^١^^ 



اقتفاءمع المراد، هو يكون أن يمكن حيالي، بمعنى المتضافرة 
المعللوالحكم ا، اش(ل بخلق التشبه وهو بغيره، التعليل اللمقل 

العلل.بعض بانتفاء الحكم ينتفي لا علة من بأكثر 
فهيJالإJطالا النص على عادت إذا تبلة المالعالة هذه إن م ن- 

فيمصور رركل ت يقول( . والنبي ، الأصول، أهل عند مردودة 
الار«م.

فإنالتحريم، في ذكروه الذي التعليل بتفرد التسليم فرض على و- 
الملمين،بلاد بعض في الوثنية ؛مفناهر ذللث، يكدب، الواقع 

فيالوثنية تغلغل على يدل، مما وأصحابها، القبور إلى والتقرب 
باض-ر؛،,-عياذأ القلوب بعض 

(.٤٩١)،/ الأحكام فهماىوءسوة الأعلام وانثر: )ا/ايما-أآ'\"ا(، الأحكام إحكام )١( 
•صرتعري متطة ملة كل أن الأصول أهل ين )اشتهر (; ٢٦٠را/ الإحكام في دقتق ابن قال )٢( 

تجويزالخفية عر الرد سياق ر قالها وقد انتهى، باطلة( لهي التخصيص أو بالإ؛هلال النص 
الضود.إر مهم نفلرأ الصلاة ني النكير س بدلا التسلم إر تودي همارة كل 

تخريجه.سبق )٣( 
الفتاوىهذه أنر من كان )ثم وتال! (، ١٨)U/ شاكر أحمد وتعليق بتحقيق أحمد ند مانظرت )٤( 

تكريماالجلاد، بها ومالثت، التماثيل قنصت كاملة، الوثنية يمظاهر بلادنا ملئت أن الجاهلة، 
كلامبين وقارن ، أ( التعفليم بها يقصد لم إنها لتا يقولون نم ، ا وتعفلينا إليه نسن من لذكرى 
بتاريخللإفتاء العالمي المؤتمر غي الهلسجا د.أحمد الأزهر مفتي كلام وبين شاكر أحمد الشيخ 

عليكمأحاف ما وافه ءاؤإتي I وفيه الصحيحين في حديثا ذكر ؛عل،ما تال حث اه(  ٤٣٦ا/ ١ )م 
الدنيا(،ءأى؛ معلقات د.الدب، فيهااا،قال تناموا أن عليكم أخاف ولكني بعدي، تشركوا أن 

منلمين المعلى الخرف ني الغلاة بعض دعاوى تصبح الشريف الئوى القسم قلل وفي 
انتهى،والوقت( والجهد المال فيه يهدر وهمثا والمضمون، المحتوى فارغة سسعنات الشرك 

تتال حين عة إبراهيم الحنفاء إمام به قام والبث الغارغة بالمطة الثه~ وصفه~هداه وما 
اليرىعند كما الميمي إبرامم نال [ ٣٠]إبرامم: أ'لأّ قد آن ثو 

كمافمعناه ذكره الذي الحديث وأما إبراهيم(، اش خليل بعد البلاء من امن رمن (ت ٦٨٧/١٣)
ذللث،(،من تعالى الد عصمها وتد جملة ترتد لا )أنها (؛ ٥٩ا/ملم)ه شرح في النووي قال 

تال؛النبي. أن فهبع هريرة ابي، حديث من الصحيحين في محاجاء ذلك على يدل ومما 



السدود:إلى الرأي هذا نسبة :خكم الثالثة المسالة 

الشدودإلى بته نأن يظهر قاليي ودراصته، الرأي هذا عرصن بعد 
ولاالصريح، الصحيح والنص المحفوظ، الإحماع لمخالض صحيحة؛ 

مخالفةبعلة الشافعية من الإصطخري قبل المول، هذا فر'و من يعرفج 
بأنهقوله ووصفوا دقيق، وابن كالماوردي الشافعية عليه رد وقد للنص، 

المعلولةكتبهم في الفقهاء ذكره يغفل القول )هذا و وبامحلل، حعلآ 
حتىمهجررأ وبقى اعتباره، وعدم هجره على يدل مما ،، والمختصرة(ل 

أعلم.واش المعاصرين، يعص أظهره 

؛قوله!البخاري له ترجم الغانضة*، ذي على يوص اء نأليات مطرب، حتى السامة تقوم لا آ =
)وليس(؛ ٥٩)/البخاري)• شرح في Jعلال ابن قال الأوسن(، تعبد حتى الزمان تغيير )باب 

ثبتند لأنه شيء؛ منه يثقى لا حتى الأرض أقطار جمح في كله ينقي الدين أن بها المراد 
بدا(.كا غرنا ُبمود يقعن، انه إلا المامة ما. إر يتى الإسلام ال؛يهان من 

أثرالساند المشهور القول هو التماثيل تحريم )(؛ولأن • ١ ; ١٢اممويتية)الفقهية الموسومة )١( 
المباحةوالزحارف، العربي كالخهل الملمون بها اختص التي الأحرى الفنون تنمية ني ذلك، 

ونحوهما.



ادبمثاممك
اتصلأةفي اتصدر على اليدين وضع سنية 

مطاف:أربعة وصه 
اثثدوذمحل وتحرير المسالة، صورة المطلم، 
المعاصرينمن الرأي بهذا القائالون الثاني: المطلم، 
القولهذا هذوذ وجه الثاك: المطلب 

والمناقشةالأدلة الرابع: المطلب 

ر=ء=اهصلخ====ا



٦
لمتأؤيلأ أو نولأ يحدث أن لأحد ليس )إنه 

القول صاحب عن ثبت إذا ؤإنه سلف، به بقه ي
وفاق،ولا له حلاف الصحابة من غيره عن يحفغل 

وأهلالشافعي، معنا ذلك وقال حلاقه. يسع لا أنه 
العراق(.

ققةنيئ أ؛ي ابن 
الدائروالزادات)ا/ه(

ا



ط ٣٧٣

\ل2دكمحك

الشذوذمحل وتحرقر المسألة صورة 

البعضؤإرادة الكل إمحللاق من فهو اصان، هنا: باليدين المراد 
[،٣٨]الناممْ: آدنجماه ةدْلعوأ ؤايتاؤهت ءؤو١jثثاؤق تعالى! نوله في كما 
وعلىالمكبين، يبغ ما على اطلاههما بمدق اليدين )لمغل ت كثير ابن نال 
يبلغما بهما ؤيراد ؤيعللق الونحوء، آية في كما المرفقين، يبلغ ما 

التيمم.آية في وكما نلم،: الرقة(لا،، آية في كما الكفين، 
وهو،، وأوله(لشيء كل مقدم )أعلى اللغة؛ في فهو الصدر وأما 

ثسلا >ؤءامنا اف؛ نال ،، صدورروجمعه الإنسان، من الكتفين بين ما 
كنمفالمدر [، ٤٦]الخغ: آكدئّه ي آؤ القر_، ئص ؤليث آ1د؛منر 

،ر؛،.الةل

سعدبن مهل عن البخاري صحيح في ماجاء وأصحه البابر وأصل 
ذراعهعلى اليمنى اليد الرجل يضع أن بومرون الناس رركان ه•' 

ijحير بن وائل عن ملم صحح في وماجاء الصلأة«رْ،، في اليرى 
المرى"على اليمى يدْ دصع ررثم • وفيه . الني، صلاة صفة 

غيرالباب، هدا في البخاري" "صحيح في )وليس رجبا: ابن قال 

شيراينممر)آ/بمامآ)١( 
 )٢(jU  .)المنمص)ا/مْا(.انظر: )٣( المب)أ/هأإ
ص)مأاآ(.مهمات على التوقف انفلرت )٤( 
مهلءن حازم، أبي ص مالك، ص ملمة، بن اف ب حدتا ق1ل: اوغارى)،إلأ( احرجه )٠( 

يرخمه•الني إلى ذلك شي إلا اعلمه )لا أبوحازم: قال ندكره، سعد ين 
٤(. ٠١لم)محرحه ١ )٦( 



بنوائل حديث... غير فيه 'ا لم مصحيح " في ولا الحديث، هازا 
مقال(من أسانيدها تخلو لا كثيرة، أحاديث، اواد_، وفي حجر... 

صفةأنه الهيئة هده في الحكمة ت العلماء )قال حجر! ابن قال 
البخاريوكأن الخشؤع، إلى وأقرب، المث، من أمغ وهو الدليل المائل 

القؤلبت بعضهم قول اللهلائمإ ومن الخشؤع، يبابج فعقبه ذللثج لحفل 
عليه(يديه جعل شيء حففل على احترز من أن والحالة النية موصع 

المسألة!في النزاع محل ونيين الشالوذ، محل تحرير هو وهذا 
الصلاة،في الشمال على اليمين وصع ين أنه على العلماء أجمع ~  ١

فيأيديهم لف البعض وأرمل بالسيل، ماللث، عن رواية إلا 
الصلاة^.

(.٣٦٠)ا•/رجب لاين ^ ٧١فح )١( 
(:٥٤٨)\ا المهاج ثرح إلى المحتاج نهاية حاءفي (، ٢٢٤حجر)٢; لأبن اuري فتح )٢( 

الما-رتحت فإنه القلب، وهو الأعضاء أشرف فوق، يكون أن صدره نحتا جعلهما )وحكمة 
الأيسر(،الجانب يالى مما 

ونقلالأمشاء، مع الإجماع نقل فقد ص)\<مل(، الأئمة ، احتلافس الأمة رحمة انظر: )٣( 
ونالالشذوذ، محل تحرير من الثالثة الفقرة في كما الترمذي ونقله وسآتي، الزرقاني الإجماع 

ولاابُب هذا في الهي. عن الأثار تختلف )لم -٦٧(: ٧٤)'٦! التمهيد في از عبد ابن 
إذايديه يرمل كان أنه الزبير ابن عن روى شيء إلا حلافا ذللث، قي الصحابة من أحد عن أعلم 

غيكما اوسلل، عنه نقل وأنه ماللث، على الاختلاف ذكر ثم حلاقه...( عنه روي وند صلى، 
عنيرو لم )المحاية وئال،: المدنيين، رواية في كما الشص عته وروى عنه، القاسم ابن رواية 
أنهماوابءّامم الحض عن ولدي ب، الهي. عن جاء لما حلاف اي؛اب، هدا في منهم أحل 
المالميرمل وند ذلك، كراهية الخلاق لأن ؛خلاف،؛ هداولمس الملأة في أيديهم يرسلان كاظ 

)وقد(: ٩٢)ّاا/ الأوصعل في المنذر ابن وئال، واجب،(، بحتم ذللا، ليس أن الناس ليرى يديه 
أنيجوز ولا إرسالا، الصلاة في أيديهم ؛رسلون كانواأنهم العلم أهل من واحد غير عن رؤينا 

وعملعلمها من على حجة يعلمها لم أو نسيها، أو المنة، استعمال أغفل من إغفال يجعل 
وهووالتابمى الصحابة من الجمهور تول )وهو (: ٢٢٤)أ/ الفتح في حجر ابن قال بها(، 
القاسم؛ابن وروى غيره، مالك، عن وغيره ١لتذ١ر ابن يحك، ولم الوهنأ في مالك، ذكره الذ.ى 



ِؤإاماءشاسلأة اممصلاوتاضٍسرئاٍ ح

الشمالعلى اليمين وصع وجوب عدم على العلماء واتفق ~ ٢ 

يلاحظومما (، iULJ^الفريضة ين التفرقة وعنه أصحابه أكثر إليه وصار الإرسال مالك ن ع =
فينقله ما وظاهر مالك عر قيه اختلف أنه إلا النية على الأربعة الأئمة أن التقول هد، في 

عدوحديث البخاري، في الذي سعد بن ّهل حديث مرطثه ش أحرج وتد المنة هو الموطأ 
شقت،ما فافعل تحي تلم إذا المرة كلام *من قال• أنه البصري المخارق أبي بن الكريم 
الفهلر،وتعجل رى- البيلي اليمنى الصلاة-يضع ني الأحرى ير إحداهما الا-ين ووضع 

اليمنى)يضع ت )وقوله (; ٥٤٧)ا/ الموطأ على شرحه في الزرقاني قال ؛الحورtا والأستيتاء 
اليدينوضع هيئة في علبه مجمع أمر وهو الحديث، من ليي ماللث، تول من رى( اليعلى 

الوضعجوان من المدونة في الك عن مل لما معارض وهدا الأحرى(انتهى، على إحداهما 
بمسبلبجديه ؤيتكى يعتمد من على له داهته حمل إن إلا القرض، في وكراهته النقل فكب 

فقدالاتكاء على كراهته تحمل لم ؤإن الفرض، دون الصلاة هلالتا إذا الفل في له فيرحص 
)هدات يقوله ( ٢٨١ا/ المنتقى) في الباحي ذكرهما وند الوجوب، اعتقاد حوف على محمل 
هداعلى مالك مغ حمل ومن الاعتماد، مبيل على الوصع مخ ؤإنما مالك يمنعه لم الوصع 
وهبةأ.د. وقال صحتها(، في المعشر الصلاة بأفعال الجهل أهل يلحقه لثلأ بدلك اعتز الوضع 

مذهبحقيقة مع المتفق )وهو •' ( ٨٧٤الفقهية)؟/ موسوعته في الجمهور تول عن الزحتلي 
لمحاربةأو الاستناد، أي الاعتماد، نصل وهو ت مسنون غير عمل لمحارية تردم الذي مالك 

احتلفعنه مالك مالهسا صراحة ولعدم ذلك(، وحوب العامي ظن وهو قاسيت اعتقاد 
علماء)والق أبونيدت د.بكر قال كما الأمر وصل بل ، هنا الستة فى المالكية من المتأحرون 

الصلاة"أحكام في حديد "لا نقصه(. في وأحرى الإرسال، شرعية إثبات في كثيرأ المالكية 
فيبالأستحباب القول عن \ذزوق\تي)\/\ص شرح على حاشته في البناني ىل ص)امآ(، 

وقولالراصحة في عنه الماحشون وابن مطرق رواية في مالك قول )وهو ت والفل الفرض 
ينبكر دأبو الر همد وابن اللخس مهم المحققين س واحد همر واختاره أصحابنا من المدنين 

الفرضءي الشص من المخ عن الماوي وتال السلام(، همد وابن رثد وابن المربي 
حاتجه)ا/ا،ي'"ا(.في الناتئ نقاله بمكان(، الشذوذ من )هو 

ليس؛واحب(انتهى،أنه على )والاتفاق (: ٢٩١)٢; الملم إكمال في عياض القاض قال )١( 
نيلفي كما قال الشوكاني أن إلا اللف من أحد عند عاليه أقف، لم بالوحوب والقول 

الأنا على إحماع. منه يمغ لم إن المتعين هو بالوجوب )فالقول ت ٢( ١ ٩ ٢— ١ ٨ وطار)لإ/ ألا 
المسيءحدت جعل من أن إلا وقوعه، بتعذر وتجرم إمكانه نمع بل الإجماع بحجية ندين 
للأستدلألصالخة الأدلة هذ0 يجعل لم همه حارجة بأمور الواردة الأوامر لجمح صارفة قرينة 

كماواجب، القبض إن ت )قيل (؛ ١٤١)ا؟/ نتاؤيه في باز ابن قال الوجوب(، على بها 
ّآ1آ(تا/ )١ العقبى ذحيرة في الأثيوبي علي بن محمد وقال اليل(، في الشوكاني احتاره 
حديثجعل وأما جد1. حسن إجماع(. يمنع لم إن المتعين هو Jالوجوب )فالقول ت )قوله 

أيذكر لم ما أن الراجح أن لنا تقدم لأنه صحيح، فغير الوجوب عن صارئا صلاته المسيء 



سق-

الحرعلى الذقن تحت اليدين وضع في معتر محول يبت لا و ~ ٣ 
عندهذا على )والعمل الترمذي! قال اليدين، موضع في واحتالفوا —  ٤

،،،^ Ujومن والتابعين، ه، المي أصحاب من العلم أهل 
بعضهمورأى الصلاة، في شماله على يمينه الرحل يضع أن يرون 

المرة،نحتا يضعهما أن بعضهم: ورأى المرة، فوق يضعهما أن 
ثقلفقد الصدر على الوضع أمجا آ، عندهم(ر واسع ذللث، وكل 

وكرههالملم،، من أحد به يعمل لم وأنه حلاقه، على الإحماع 
يصح-لأ،،-ولا ه ٠لالما بن علي عن مشروعيته وروى أحمد، 

والمعاصرين،حرين المتأ بعض الصدر على الوضع نية لوانتصر 
عدمه.من للثذوذ يته نوتحقيق بحثه، المراد هو الرأي وهدا 

ؤيظهرصريح غير الثرلكبى عن والوجوب به(، يوحد للوجوب، أنه على القرينة دلت مما يه ف ً
رآ/الأوطار نيل عن صلاته المسيء حديث شرح في كما الوجوب يرى لا أنه كلامه تتح يعد 

والواحات، من يعيى ولم مشروبها اكض فإنه \ّ')\إس( الدراري في وكما (، ٣٠٩
سة,بآنها انمرح الجرار السيل في 

ولاسنة، بها ترد لم حديدة هيئة اللحية تحت، النحر على اليدين )وصع أيونيي؛ يكر د، قال )١( 
أحكامفي جديد "لا السنن(. تطبيق في ٠الإيغالاا من ثولذت ؤإنما معتبر، تول ولا اثر، 

انظر؛التحر. موصع واللبة القلادة، موصع وهوت المير أعلى والنحر ص)مم(، الصلاة" 
صرأأ(.الأشياء أسماء معرفة فى اسص )؛ا/أها(، اللغة تهدب، 

أنبعد فقال الإجماع صغ من الصبغة هده ( ٢١١ذاويه)آ/ في إيراهيم ين محمد الشخ جعل )٢( 
المسألة(.هده قي الترمذي عن الإجماع نقل )مبق ت مسألتنا في كلامه نقل 

(.rr/T)الترمذي جامع )٣( 
اممه.بإذن وعزوه إله أشتر ما تحقيق وّيأني )٤( 



^^-مح؛ت؛تبمتصء

الهزس
المعاصرينمن الرأي بهذا القائلون 

المعاصرين:من الرأي بهذا قال من أبرز 

عنيمينابن و ، ( ١٤٢)ت•الألماني و ، ( ١٤٢)ت•از بابن 
للأفتاءالدائمة اللجنة رأي وهو ، أبونيئ ود.بكر ، )تاآ؛ا( 

بالسعودية

لسنييا الهادي عيد بن محمد دلاثا إلى بقهم حموقد 
^١١٣٨،٧٢)ت 

(;١٥٧)a/ الدرب على نور ختاوى في كما وتال (، ٩٨)آآ/ باز ابن فتاوى مجمؤع انظر; )١( 
هوهدا الصلاة، في نائما كونه حال صدره على السري كفه على اليمنى يده يفع أن نة )ال

المثري(.
المنة،في ب الذي هو المدر على )وضعهما (; M «_(UUاكي صلاة صفة في نال )٢( 

له(.أصل لا أو ضعيف إما وخلافه 
ذلكفي الصحة إر الأقوال )أترب ذل: (، ٩٧/ ١٣رالثمين ورسائل كاوي مجموع انظر; )٣( 

)م٧٣(.الخمع الشرح وانفلر; الصدر(، على يكون الوصع أن 
xrrUالصلاة- أحكام في جديد -لا انظر; )٤( 
(.٣٦٦)!/ الأولى !لجموئ - السن محاوى انظر; >0( 
المديتةمحدث المدني، نم المندي التتوي الهادي عبد بن محمد الكبير، الندي الحسن أبو )٦( 

وصفتوحاشية المنة، الكتب على حواش له الختأخرين، من المنة حدم من وأحد المنورة 
وغيره،الثمري اض عبد عن يروي الهدير، ذح على وحاشية أحمد، ند معر نقية بأنها 
سلكانغلر; بالثقح. ودفن ا(ه-،  ١٣٨منة)وفاته وكانت الندي، حياة محمد تلاميذه ومحن 

(.١٤٨الفهارس)١; فهرص (، ٦٦/٤الدرر)
الرضعأن صح فكما )وبالجملة نال: ( ٢٧١)١; ماجه ابن سنن عر المدي حاثية انظر: )٧( 

القوللهدا انتصر من أول وهو انتهى، غير( لا الصدر محله أن لمتا الإرسال، دون المنة هو 
؛أسماهاعليه الرد في رسالة ١(  ١٧٤)^;،الندي هاشم محمحمد ألم، وقد عليه، رقفت فيما 



والشوكانى، >>( AYgj)والمتعاش ،، ار السنالىر حياة محمد وتلميده 
)ت'ْآا("/

يرىولكنه الصدر، على الوضع سنية يرى أيونيي بكر د. ت نسه ت
به،العمل لعدم محدث؛ الصدر— من أنه —مع النحر على الوضع أن 

عمنويقل الصدر، على الوضع السنة بأن يريان نديان الوالشيخان 
النحر—على ~ الثديين فوق يضعونها بأنهما رآهما 

—ندي ألحياة محمد إلى الرسالة وحالت فالما تحت اليدين رصع ؛ي الصئ0 درهم ) =
نقدغش إظهار هي )درة ت وأسماه شيخه بمعاونة عاليها ردا كتب عبدالهادى~ بن محمد تالميد 

النقاد)معيار و المرة( درهم على الدرة )ترصح ت برمالتين هاشم محمد تعقبهما ثم الصرة(، 
ذكروثد حم، وأدب علم مها مختمرة رسائل أريع نهذْ الجياد(، عن المغشوش تمييز ثي 

هوحياة محمد وتلميدْ الهادى عبد بن محمد الشيح فعل من سمعه الذي بأن هاشم محمد 
الأربعة،الأئمة عند إليه بق يلم حامس مدهب وهو الثديين، محوق الصدر أعلى قي الوصع 

فوقيديه يضع وهو عيدالهادي بن محمد للشخ مشاهدته وذكر ص)آ"تما(، الدرة ترصيع في كما 
مبالغة.فيه حادث تول الحر على اليدين ونحع أن ذكر سق وتد ص)هو(، ش الثديين 

أحدالحجاز، محدث المذم،، الخفي المدني، ثم الأصل ندي الإبراهيم بن حياة محمد )١( 
سالمبن الئه عبد وأجازْ السنيي(، الهادي عبد بن )محمد الكبير ندي الالحسن أبي عن 

ومنعيدالوهاب، بن محمد الشيخ تلاميذه أحل ومن وغيرهما، الكوراتي طاهر وأبو البمري 
واللام،الصلاة عليه النيئ بحديث العمل في الأنام تحفة الضراتح، إبهئال في رسالة ت مؤلفاته 

)٦/الخواطر نزهة (، ٣٥٦)ا/ الفهارس فهرس انفلرت بالبقيع. ودفن ا(ه،  ١٦٣)ستة توفي 
(.١٢٧)ص العالمية وآتار0 الوهاب عبد ين محمد الشح حياة (، ٨١٥

(.ص)٩٦-٢٧ال>ة نقد غش إظهار في درة انظر: )٢( 
(.٢٥٢/١)اللام مبل انظر: )٣( 
بالشركانيوتاثر عناية له ممن المتأحرين من غيره قول وهر (، ٢٢٠)y/ الأوطار نيل انفلر: )٤( 

-كماالخضتر همدالكريم د. يقول (، ٨٠)A الأحوذي وتحفة (، ٣٢٧المبود)A عون قي كما 
ذلكفي وهو الحديث،، يقتضيه مجا على )يرحح المعبود: عون عن الشبكة— على موقعه في 

الاستدلالعع الخلاف )يدكر الأحوذيت تحفة عن وتال بالشوكاني(، كبيرآ تأثرآ متأنر 
بالشوكاتي(.قتاوأي الغاب في لكنه معين، لمذهب تعصسب، غير س واكرحح 

ص)مم(.الصلاة" أحكام ي "لاحديد ص)هو(، ص)٦٧(، الدرة ترصيع انظر: )ه( 



*٢٧٩^——

اسبم\كادتم
اسذا سدوذ وبه 

الراح.المطالب قي وتفصيله لإحماع، ا مخالفة —  ١

Iذلك ومن وتحوه، ؛الشذوذ وصفه —  ٢

أنهعلمتا به العمل فقدنا )لما )تمآ0'ااا(! ، الكثميرىر شاه أنور ال ق— 
فلائطئا، مائك )فهو ، عندي( بدعه فهو الرواة، توسع من 

مسمى،يكون قد الشيء إن لم به. العمل فقدان مع عليها يجمد 
مداآلكل(رم.يكون ولأ 

)وصعالصدر؛ أعلى في الوصع عن )ت؟أآإا( أبونيد بكر د. قال و~ 
ولاسنة، بها ترد لم حديدة هيئة اللحية تحت النحر على اليدين 

نفتقفي ااالإيغالاا من ئولدت ؤإنما معتبر، قول ولا أثر، 
.تن(ُان

رحلالأجلاء، الحدث وءا-اء الحفية الفمهاء تمار أحد اممنمري الحفي الحسي شاْ أنور )١( 
ليالحديث تدوولإوأ رئاسة إليه وانتهت الهند، في ديوبند في استقر ثم وغيرها الحجاز إلى 

نتل•التي تواليفه ومن الإسلامية، الجاععة صميت ذابهيل في مدرسة أحاله من وأسست الهند، 
علىالثدي العرف و اJخارى" صحيح عر الباري "فيض الدرس في، تلاميذه جمع من إنها 

(.٢٠٠الخوا>)ا//ا/ا،ا١-• نزهة انثلر: (،^ ١٣٥٢)ضة توفي ، اكر.ذي■ جامع 
(.٣٣٣)Y/\واوي فيض )٣( ^ ٧١فٍض )٢( 
ص)مم(.الصلاة" أحكام في جديد •لا )٤( 



الةدلمءاّ
مسائلثلاث وفه واتمناقشة، الأدلة 

الصدر:على الوضع سنية بعدم القائلين ادلة الأولى؛ المسالة 
متهاتبأدلة القول، هذا أصحاب استدل 

اليدبزرا،،وصع مرصع قمح، . البمم، عن حديث يصح لم أنه -  ١
فيليس قائل' )محال المنذر! ابن محال تحكم، بالخدر وتحديده 
ثاءمحإن عن يثبت حبر اليد عليه يضع الذي المكان 
رفوقها(أ ثاء ؤإن المرة، تحت وصعهها 

الامتدلأل:هذا ونوقس 

فيقشتها ومنا ذكرها وسأتي الخدر، على الوصع فيها التي بالأدلة 
الثاتة.الخالة 

)Y/الكومج برواية راهويه بن ؤإسحاق أحمد الإمام ائل مفي كما أحمد الإمام مثل وقد )١( 
علىيمينه وصع إذا ت نلت وامع. عندي هدا محال؛كل شماله؟ على يمينه يضع رأين (• ٥٥١

الإمامفهذا ت محلت انتهى، بذاك( ليس هذا كل وتحته، الرة محرق ناوت يضعهما؟ أين شماله 
ؤيلاحظبه، لقال وصعهما في حديث عنده صغ ولو اليدين رصع في مكانا يحدد لا أحمد 
روايةفي كما المدر على لوصعها بكراهته صرح ومحي وتحتها، السرة فوق فيما للتوسعة حصرم 

المرةمحرق فقال؛ وصعه؟ عن سئل محال؛)سمعته، ( ٤٨)ص أحمد الإمام ائل لمداود أبي 
اليدينوضع يعني* بكون، أن يكرم يقول• وسمعته، بأس، محلا المرة تحت كان ؤإن محليلأ، 

دراسةحديث(. فيه يصح لا الصدر على اليدين )وضع الخليل• مامي د• ومحال الصدر(، عند 
(.١١ص)ومجاحتير— -رصالة للألباني . الك، هملاة صمة وتححقثق 

المجموعانظر: المذر. لأبن القول هذا والثوكاني المؤوي ب وت(، ٩٤)م الأوسط )٢( 
)'؟/'؟ا'؟(،نلالأوطار)؟/ها؟(.



وتقر.,,.جو

الإجماع.م: الثاني -الدليل ٢

بعضإلا المسألة هده في صريحا الإجماع نقل من على أئف ولم 
ذلك:ومن المتآحرين، 

تحتهيئتين: قي الوصع )انحصر )تا"؛ُاا(: هارنموري الال ن~ 
مذهبالشركاني نال ما على يوجد ولم المرة، وتحك المدر، 

الوضعفقول الصدر، على الوضع يكون أن الملمين مذاما من 
لإجماعهموحارق الملمين، مذاما من خارج قول الصدر على 

الركب(لى.

أحدبه يعمل )لم المدر: على الوضع عن )ت'آه"اا( شاه أنور قال و~ 
الأئمة(رم.من أحد إليه ذهب ولا الملف،، من 

يقولالملف من أحد عن قويا نقلا أحد )لم الفحل• قال؛••ماهر و~ 
أيضاليادة فهي الصدر؛ على المسرى على اليمنى اليد بوصع 
بها(رأ،.العلم أهل عمل يعدم مخالفة 

الاستدلال:هدا نوقش وند 

بيلفؤء تعار؛ قوله في ه طالب أبي بن علي عن ورد ما ب" 
ساعدهوسط على اليمنى يده )وصع ت نال ٢[ ]الكرمرت ؤآمحره 

رصكندرآباديي ما«ة واتام الحنفي، المارنفوري الأنصاري علي ُجتل- بن أحمد حلثل ، ١١
مظامإلى انتقل ثم ;ديوبنل• العلوم دال ؛ي أساذأ احير أن إر ؤيفيل■، بدوس دبريلي دبهادلور 

نظارتها،وتولى سان نلانض من اكثر ذللث، ض واستقام مها، اك-رير، رناسة وتولى العلوم، 
سنةتوم، الكاندهلوي، يحيى بن زكريا محمد تلسدْ امية يمداود أبى سنن مرح وند 

\.frT-\ry'(/A.))\سم\خم نزعأن انظر: بالقح. (،;^ ١٣٤٦)
(.٤٨٥داود)إ/أبى حل المجهود»ى بذل )٢( 
(.٣٣٣)Y/ الخاري مححح على اياري نفم، ( ٣١

(.٣٨١)ص الفقهاء اختلاف يى والمتون انيد الأ.احتلأف، اثر )٤( 



صدره(على وضعهما ثم السري، 

عننادرة ورواية الشافعية، عند فول المدر على الوضع بأن و~ 
،عياض والقاضي ، راهويه بن إمحاق مذهب وهو ،، أحمدل 
اكمرْ،.ان اخيار وفناهر 
بأمور؛المتاقشة هده عن الجواب، ؤيمكن 

علي،عن هدا )يروى كثير: ان قال محقي ه على عن ورد ما ما أ- 
•اضطراب( ومتنه محتده رومح، اكركماني؛ ابن قال ، يصح(ر ولا 

غيروهو النحر، طلب هو ٢[ ت ]الكرم محيره ؤآ ؤ ت لفظه مدلول إن م ي~ 
ماذكر أن ~بعد كثير ابن قال ،، النحررعند اليدين وضع طلب، 

المدروابن (، ٦٩١; ٢٤-فترم)،ي (،٤٣٧الكسر)٦; اكارخ قي المخاري اخرجه )١( 
اتجرىفي والمهقي (، ١٨٤)ا/ ١^ أحكام في والملحاوى (، ٩١)م/ الأوسط في 

ءبداكدسسمكلمل•الحكم واتي (، ٢٣٣٧)
ابضأقال، ربه المدر: فوق، )يضعهما :  ٩٦ص الغفور نتح ني ندتم، الحياة محمد نال، )٢( 

نينال، حيث، أبرنيد د.بكر ية الن oJuعالي،وتابعه احمد(، محن نادر؛ رواية دمى الشافعي، 
فيتعالى~ ~أقه للشافعي المل.رت )عش (؛ ٢٠ص)الصلاة' أحكام غي 'لاحديد رسالته 
نصلوانتته لن,*يه؛ مجزية فهو الأربعة، الفقهاء مجن غيره يقل؛هاوا ولم ءت<، الروايامحتح إحدى 
تعالى^٥٠ — ندتم، اليال، كن.ا نادرة، — تعالى ققفت ~ أحمد ١لإLم عن رواية ذكر نعم؛ المنة. 

ية.النهنلْ تحقيق ومحيأتي ه )ص٦٦٠النفورا؛ انتع ي ف~ 
فيالذي مو المدر عش )وضعهما >_)UU(؛ المبي. صلاة صفة ني الأuني نال، )٣( 

وانفلر؛رامويه(• بن إسحاقا نة العمل؛هلْ وند له، أصل لا أو ضعيف، إمجا وحلاقه نة، ال
(.٧١)A الخليل إرواء 

>_)UU(.قق الني صلاة صفة انظر؛ )٤( 
أحكامفي جديد 'لا انظر؛ الموقعين. اعلأم على وأحال، القيم ابن احتتار ظامر أنه د-بكر ذكر )٥( 

)ع/م.0(.ممر ا؛ن تقم )٦( ص)ا'آ(ّ الصلاة. 
معف.البيهقي)وممأ(وفيه عند عباس ابن عن نحوه روى وند (، ٣٠اونقي)آ/ الجوهر )٧( 

انظر؛الجوهرالقي)أ/.م(ّ
(.٢٨٧الهمام)\إ ابن للكماو القدير فح انظر؛ )٨( 



الأ'راءفىاسلأةاوثاشءالفصل ,٢ 
ء ٣٨٣

جدأ،غريبة الأقوال هذْ )كل ت الأقوال" من وغيره علي عن روي 
المناطث،(لذبح بالحر المراد أن الأول، القول والصحح 

عنديالأقوال هذه )وأولى ت جرير ابن نال كما لأية ا معنى و- 
لربالث،كلها صلاتك، فاجعل I ذللث، معنى قال! من قول بالصواب،! 

لهاجعله تحرك وكذلك، والألهة، الأنداد من سواه ما دون حالما 
الالذي والخير الكرامة من أعطاك ما على له مكرأ الأوثان، دون 
كثير!ابن قال اتكوثر(ل'آ،، إياك إعطائه من به، وحصاك له، ء كم، 

انمزلأم.غاية قي قاله الذي )وهذا 

الالنحر )حقيقة فإن 0^؛،، علي عن بالمروى التسليم فرض على و~ 
علىتوصع المريقين،ؤإنما من أحد قول في عليها اليدان توصع 
الهلحاوي.قال ،كما دونهما( هو مما غيرها 

وهوالمدر وتحنن، المرة فوق الوصع فهو• الشافعية مدهم، ما أ~ 
قالوالووي" ~الرافعي الشيخان عليه نص وما الشافعي منصوص 

تحت،ؤيجعلها اليمنى بكفه الأيمر كوعه )ؤيأحذ الشافعي! 
صدرهتحمت، ذكرنا كما يديه يضع )ئم الرافعي! وقال ، صدره( 

وفوقصدره نمت، )ؤيجعلهما المؤوي! وقال ، سرته( وفوق 

)وقالأحرون...إن(: ٦٩٠)T/ ب الموامق ني المم ابن تال، ■ضاينممبر)\//م'ه(، )١( 
معنىفهضرا بنحرك، القبلة اسقبل المعتؤ؛ وقاJا غيره ومحكايسن مححرك، على يدك صع به الراد 

الحريرفي؛ عاشور ابني نال والسك(، الصلاة الغل.بمشز، اليادني، محينب جمعت الي الأية هذْ 
غريأ(.لففلآ تجعله ااانحر،ا محمر »ير أحر أقوال الأولى )وللمرين؛ (: ٥٧٥)'T/ واكتومحر 

(.٦٩٧)؛Y/ الطري تمر )٢( 
(.١٨٦)ا/ لسوي القرآن أحكام )٤( (•ه(. )M كشر ابن؛ تمر )٣( 
(.٩٩)Y/الكبير الحاوي وانظر: (، ١٠٧)A/ المزني مخضر )٥( 
(.٢٨١لأراض)م الكثير الشرح )٦( 



س؛قء؛قأ؛؛ص©ص
الشانمة،مذهب هو هذا ،، المنموص(ل الصحيح هو هذا مرنه 

المدرعلى الوصع أما ،، السرهل تحت بالوصع شاذ وجه وعندهم 
عندهم.عليه أنف فلم 

الشافعية:مذم، على يهات نبتهنا و- 

إلىالمدر على الوصع تب الأحناف بمص أن وهو لأول؛ ا ~
وتببيانه، سجق كما الشافعي على حهلآ وهذا ، الشافعي 
أيضا،حطأ وهذا الحاوي إلى الشافعي ص المقل هذا ١^٤، 

خهته:الشافعي )قال الحاوي: في الماوردي نص هو وهذا 
،،صدره(ر نحت، ؤيجحلها اليمنى بكفه الأيسر كوعه ؤيأحذ 

يمحهاأن الستة فمن السري على اليمنى وضع ثبت )فإذا وقال: 
.صدره( نحتت، 

)احتجالمؤوي: قال كما مذهبهم على الشافعية دليل لماني: ا- 
الله.رمول مع ءاصالسنتج قال حجر بن وائل بحديث أصحابنا 

بنبكر أبو رداه صدرْاا على المسرى بدْ على اليمنى يده فوصع 
فيماالشافعية من به استدل من وأول ، صبحه( في حزيمة 

يندمعمدأ يكون والنووي الواقعي مليه ينص وما (، ٣١٠المهذب)م ثوح المجمؤع )١( 
ءفىسرااطق )الذي (: ٣٩))/ المحاج تحئة ني الهبمي حجر ابن نال ا متالثاقب 

انومحكذا، نبلهم عمن ومم مثايخهم من وسقلرت< به يوصون مشايخنا تزل ولم المتاحرين 
،(.JLpاتفقا ما المعتد 

سرتهوفوق مدره تحت ذكرنا كما يديه يضع )تم (؛ ٢٣٢)ا/ الهلالمن روضة في النووي نال )٢( 
سرته(.تحت الشاذ؛ وعر الصحح. عل 

بدايةشرح في الهيابة (، ١٢٧الفقهاء)ا/ تحفة (، ٢٤)ا/ رخي للالمبسوط انذلر: )٣( 
(.٤٩)ا/ المتدى 

الحاوي(.ر ذكر، اكدر صر الشافس )ومحي )ه/هيأ(: القاري عمدة في قال )٤( 
الرجعالأض)^«،ا(.)٦( الك_ر)مهه(. الحاوي )٠( 
الج،رع)ممام(.)٧( 



——يتح1ه
الدعوى،مع متطابق غير وهو (، ٤٧٦)^،الشيرازي هو عليه وقفتا 

فكأنهمصدره، تحت، الأصحاب،! )وعبارة الدميري! هال، ولدللث، 
)راعلىالأنصاري! زكريا وءالا ،، يسيرا(ر بينهما التفاوت، جعلوا 
تحته(اليد فتكولن آخره أي صدرْاا 

رباب،الترجمة! هذه للبيهقي الكبرى السنن من المْلثوع قي لثالث،! ا~ 
مشكلوهو ا، الستة(أ من الصلاة في الصدر على اليدين وصع 
أن،لدللثج ؤيدل السنة(، رمن إدراج فيه يكون وقد ، مذهبه على 

الصدرعلى اليدين وصع رباب • هكذا الترجمة نقل التركماني ابن 
أن،ذلك، يؤيد مما و السنة(، رمن نيادة دو)أ، ، الملوة( في 

اليرىعلى اليمنى يضع أن روالسنة هال،! الخلافيان في البيهقي 
ؤناهرعلى الترجمة إن يقال،! أو ، سرته( وفوقا صدره تمتا 
الاختيار.منه يلزم ولا واتل حديثا 

المرداوي!قال روايات، نلأُثج فأشهرها أحمد عن الرواية ما أ~ 
الأصحاب،جماهير وعليه المذهب،، هذا سرته( تمتا ررؤيجعلهما 

(.١٨•)T/ المنهاج ثرح ني الوهاج النجم )١( 
 )T( الطالب اض.)ا/ْ(ا(
فيمي وكذلك عطا، عبدالقادر محمال ت تحقيق العلمية، الكتاب دار هل الكيرى)'آ/آ*1( المن )٣( 

الخنبعنوان; طع وقد (، ٣٧٥م>ر)"ا/مركز بالتعاون،ع التركي د. بتحقيق التي الطبعة 
نميته.في الصحح وهو الكير، 

تحقيقمقدمة في كما المواضع( أكثر في الشافعي رأى هو الأى رأيه عن تعبر اليهقي )تراجم )٤( 
أحمدإلا مة عليه وللشافعي إلا شافعي من )ما الجويني: ُال، وتد ص)ا'ا■(، التركي ئ. 

المفترىكدب تسمين انظر؛ واتاييله(• مذهبه نمرة ني لتمانيفه هنة الشافعي ير له فإن اليهقي 
اولأء)عا/خا-ا(.-يرأيلام (^ ٦٦٦٧

اوكبير)ا/م^(:افن اختمار في اJهانب في هنا تال والدهم (، ٣٠)T/ النقي الجوهر )٥( 
صدره(.عر )ؤيفعهما 

)أ/مم(ّالخلافيان، مختمر (، ٢٥٢الخلأفيات،)!ا/)٦( 



علىالوضع أما ، يخير( وعنه ، صالرْ تحت يجعلهما وعنه 
لهذهذكر الروايات بدكر نمى التي الخابالة كتب قي فليس الصدر 

أحالوليته بالنادرة ندى الحياة محمد وصفها التي ،، الروايةل 
.مصيرها بذكر عليها 

فيكما المدر على الوضع كراهة على نص أحمد الإمام إن ل ب~ 
وابن،، مملحل وابن تي٠يةأ٦،، ابن ونقلها ل داودر أبي ائل م

٨٢١•،

كبفي والأنهر الفل، ني بالإرّال ررراة طالقآ ال بالإد.رواة وذكر الإنماف )١( 
الثلاث.مي الخابلت 

لأكلوذاتيص)اى،الهدوة )ا/ا"ا١(، والوحهين الرواسن مماب من الفقهة المائل انفز: )٢( 
ازركثيرح ث (، ١٦٨)Y/الفروع وممحيح الفروع المحرد)ا/"اه(، الكافى)ا/؛؛آ(، 

/\(otr-oix ,) ،)٨الجأ.علعالومالإطماص الإضاف)أآ/أأ(
ني'لأحل.ود في د.بكر عنه ونقلها ص)أآه(، المل.ور •كلى الأيدي وضع ني النفور فتح انفر: )٣( 

الصلاة".أحكام 
الصدر،على الوصع على يدل مسنده في حديثا روى أته ت النادرة بالرواية يقصد كان إن إلا )٤( 

مععليه، نص صدره على وصعهما )ويكرْ (؛ ١٦٩)آ/ الغرؤع قى بقوله ٌفلح ابن دفعه وهذا 
أحرى؛مسألة في ( ٣٠الآدابا)ا/ في محال وير خاصة، مسألتنا في هدا أحمد(، رواه أنه 

بينحلاف فيه له؟ مدهيا يكون نهل بخلافه يصرح ولم ني المفي أحمار رواه ند )الخبر 
حلاقه.إليه يتب فلا الرواية حالف مسألتنا وش يخالفه(، لا أنه والفلاهر الأصحاب 

عنداليدين رصع بعني• يكون، أن يكرم بقول* )سمعته أبرداود• تال ( ٤٨)ص المائل )٥( 
الصدر(.

(١٦٩الفرؤع)؟/ )٧( ص)هآ(. الصلاة العمدة-صفة شرح )٦( 
أنرةبقيلويكرْ ال"أّفل المزني: رووا في  JU)(: ٩١رم اسماىل بيانع غي ى)، )٨( 

علىاليد وضع ومو التكفير، عن نهى أة ه الني ص روى لما وذلك " الصدر ءر يجعلهما 
أبيلابن الحنابلة طبقات ني جاء لكن الخدين،، هذا على ، انفولم انتهى، الصاJر( 

ءنايوب ص غلة ين حديث!ساعتل عن أبي سالت احمد بن اش عد )روى يعلى)ا/٨(; 
فيطو0 عند يمينه يفع أن التكفير أبي: قال الصلأْا في التكفير ايكره تال: معنر أبي 

بننياد فابومعتر الاستدلال في متاحر اة إلا تئات، رجاله صحيح إسناد وهدا الصلاة(، 
أبي؛)حديث (: ١٨٨الهاية)أ/في تال آحر معنى وللتكفير اكابحين، أتباع من ( ١٢كليس،)ت٠ 



علىيضعهما هل بالوضع! القاتلون )واحتالما رجب! ابن قول أما ~
أقوال،ثلاثة على الأمرين؟ بين يخير أو سرته، تحت، أو صدره، 

أن• بدليل وهما، يكون أن فإما ؛ أحمد( عن روايامت، ثلامث، هي 
العير.على الوضع فها ليس وأحمد الأئمة منّايرء_، 

كمالمدره، مقاربا أي• صدره( )على بقوله! قصد يكون أن إما ؤ~ 
فلعلهالمدر، على الوضع عن الأثار من )وماروى ت تيمية ابن قال 

مماربته(على محمول 

ذللثإ!بعد قال أنه بدليل العبارة، في تجوز قد رحمتا ابن يكون ف— 
قولوهو صدره، على يضعهما أنه حبير، بن سميد )وعن 

الوضعهو! وأصحابه الشافعي مذهب، أن سبق وفد الشافحي(أم، 
اليهضيرميه قوله هو فهذا جبير بن معيد وأما الصدر، تحت، 
تكونأين محعيدأ! أسأل أن عطاء أمرني قال! الزبير أبي إلى بسنده 

عنه،قالته المرة؟ من أسفل أو الرة فوق الصلاة؟ في اليدان 
يفعكان أنه عنه )ثتذ ءبل.البر! ابن قال ،، (أ رة الفوق ) فقال! 

٠المرة( فوق صلاته في اليرى على اليمنى يده 

الركؤع(،نل القيام حالت ني الكير الانحناء وهو الصلاة، ني الكمر يكره كان ءأنه عشر م =
والانحناءالميرا على اليدين وصع وهو • رالتكفير بقوله• ( ١٨٠)٦/ اللسان في بيتهما وحمع 

واستكانة(.حضرعا 
(.٣٦٣)آ/س ب )١( 
ايحمنأوفي الفوائد، عالم دار يعة ( ٦٦٤)أ/ العمدة ثرح من موحرأ المْلوع في هكذا )٢( 

علىالوضع على الاثار م«ت روى )وما (: ٧٠ص) العمدة شرح من الصلاة صفة في المغرد 
)لعل: عليهاوعلق الفوائد عالم طعة في ذكرت وند منارتي؟(، على محمول هو فهل الصدر، 

الأولى.العبارة يعني أبت،(، ما الصوامحب، 
(.٣٦٤الض)آ/الرجع )٣( 
"بمتحّبن بد أثر الماب هذا في روي أنر )وأصح بعدم؛ الثيهقي نال (، ٢٣٤الكرى)• سنن ال)٤( 

(.٧٦; ٢٠)التمهيد )>،( وأ؛ىمجلز(. 



 ^٣٨٨

الرصعترجيح مع التخيير فهو راههميه، بن إسحاق مذهب وأما ~
الحديث،فى أئوى مرة ال)تحت ت إمحاق نال رة، النحتا 

ابنعنه مانقله هو المرة نحت والوضع ، التواضع( إلى وأقرب 
وغيرهماعبدالبر وابن المنذر 

إلاعنه ينقله نلم الصدر على الوضع من عنه نقل ما أما و- 
رفعتوى م في الكلام وسياق ،، أبونيدل د«بكر ثم ، الألماني 

علىبعضهما على وضعهما في وليس القنوت، دعاء في اليدين 
الصبحبعد الوتر نقاء يرى إسحاق روكان الكومج! قال الصدر، 

قلؤيقنت كله، النهر القنرت في يديه ؤيرفع المجر، يمل لم مجا 
بالمورتينؤيقرأ الثديين، تحت أو ثدييه على يديه ؤيضع الركمحع، 

منل>من يدعو ثم الرحم، الرحمن اش م بواحدة م قمح، ليقرأ 
لنصليالكافرين، على ليدعو والمسلمين، للمؤمنين يدعو حلفه• 
باحرؤيقرأ ~لها~ علي بن الحز بدعاء ؤيدعو و. الحم، على 

ابنفهمه ما هو وهذا انتهى، يرك^( يم ساعة سكت يم البقرة 

(،٩٤)T/ الأوط  i(oor-oo\/r)الكوسح برواية راهويه بن ؤإمحاق احمد الإمام مائل )١( 
يضعهما؟أين شماله على يمينه وصع إذا )قلت؛ الكومح٠جت نال والسؤال الكلام مساق وهذا 

المرةتحت نال، كما ت إسحاق نال يداك، ليس هذا كل وتحته، المرة فوق قاللأحمد[ت 
التواضع(.ار وانب الخا-يث م انوي 

امح.0مهب(.الإدراف)'ا/مل(،انذلر:)٢( 
الإمامالمعحة السنة بهذء الناس )واّعد (؛ ٧١)T/ الغليل إرواء ني ~هق~ الأياني نال )٣( 

بما...يوتن إسحاق كان ■ (: ٢٢٢)ص ■المائل■ نى المروزى ذم ص دامويه، بن إساق 
الثدين(.تحت أو ثاويب، على يديي ؤيضع الرمع، نبل ؤيتنت القنوت ش يديه ليرفع 

بنإسحاق عمل )ولها (: ٢١ص)الملأة■ أحكام ني ■لأحده دالته ني د-بكر نال )٤( 
)صحانية؛ للألباني. جإو~اا ~ النبي صلاة ااصفة الحامية:)يواسطة: دفي راعويه""*الح( 

فيالشيخ تع فقد )ا/ب(( العبادات في الفقهية الأuني الشيخ آراء وانفر: انتهى. (( ١١٦
وإّحاق.لأحمد بة النس

(.r\r/o)الأوط وانفر: >ا،/ا0مأ-أههأ(. ؤإسحاق أحمد الإب ائل م)٥( 



مم٩

.قيامة وابن عبدالبر وابن المنير 

يمالشمال على المين وصع على ئد فعله بأن السليم فرصى على و~ 
أنوالأصل بالقول، معارض الفعل هذا فإن الصدر، على وضعهما 
وهيحلاف، ففيها أفعالهم أما أقوالهم، من وؤ->ذ الُلماء مدام، 
ونحوهماالهلع غالبة أو للنسيان محتملة 

إلاتأحر0 مع فهو (، ٥٤)ت؛المالكي عياض للقاصي ___، ما أما و— 
فيةقفئ~ ~ الألباني كلام أمحوق عليه التعليق وقبل صحح، غير أنه 

القاصىقول )ومثله I إسحاق لمذهب ذكره بعد قال حبنا إليه بته ن
الإعلام...كتابه من " الصلاة تحبامت، م " في المالكي عياض 

)ومثله(ت قوله النحر"(، عند رى اليفناهر على اليمنى ووضع 
أماألتنا، بمعلاقة له ليس إسحاق كلام أن آبين وقد إسحاق يحني 
'•مإض قول 

عندبخلافها المسألة وساق المالكية، مذم، يقرر عياهمر ان ف~ 
كلامه،بتمام الشيخ يألتا ولم الرأيين، بأحد يجزم ولم المالكية، 

الحر،عند اليرى ظاهر على اليمنى )ووصع القاصي• قال حيتا 
الاعتمادلأم.يرد لم إذا القيام فير المرة عند وقيل: 

المدر(،)على ت الشيخ وقول المحر( )عند ت قوله بين، فرق إنه م ث— 
الماصير!قال أنه يدليل الاستعلاء، ر وليمِالقرب، نعني فعند 

تحتها.أو فوقها منها القرب، يعني فهو المرة( عند )وقيل• 

 )١(JU  في(غنىJ١١٣/٢ا ;) صاورْ.إلى الشوت في يد؛،، يرفع اض ب ابر كان الأثرم: )قال
هماسوابن يمر، عن ذلك وروي صدرْ• إر القنوت في يديه رغ عود مابن بان واحتج 

نالإّحاق(.

x\oy!١٩الفتاوى)مجموع انفر: )٢( 
ص)مه(.الإملأم وقواعر بحدود الإعلام )٣( 



هت
حدفى )واختلف لم؛ مثرح في القاصي قول مبق ما يوصح ما م— 

عنهالمروي وهو الصدر، على ت فقيل الجد، من اليدين وصع 
وقيل؛الأول، القول من قريب وهو ١^٣٥^١،، على وقيل: 

•وقيل مذهبنا، وهو النثة، فوق وقيل؛ له، جاز وصعهما حيثما 
أو ٥٠علي قول به قصد إن المحر على والوضع ، ٢٢تحتها(^
ستا.فقد الشافعي 

كماوليس الصدر على الوضع عدم فذلاهره القيم ابن اختيار ما أ— 
الصدر،على الوضع هو كلامه ءلاهر أن ~;ةقفثس أيونيي بكر د. ذكر 

رالقيم: ابن قال عليه، أحال الذي الكتاب في كادمه هو وهدا 
سفيانعن الجماعة رواها المى المريحة الصحيحة المنة ترك 

قال:حجر ين وائل عن أبيه عن كليب بن عاصم عن الموري 
علىالمرى يده على اليمنى يده فوصع الق. رمول ْع الصل؛«ت، 
فهو، إسماعيل( بن مؤمل غير صدره« على ١١يقل: ولم صدره«. 

لمالدين الجماعة رواية عن مؤمل بتفرد )صدره( على رواية يعل 
واحديذكر لم الثوري عن الجماعة )رواه المهقي: قال يذكروها 

الفوائد:بياع في القيم ابن وقال مؤمل(ل؛،، غير صدره على مهم 
يذكرلم سفيان عن الوليد بن القه عبد الحديث، هذا روى )فقد 

رمتهمهنا، كما ية ندون لكن النحر أو المدر عالي الومحح يدكر من تجد الأقوال، تعداد عند )١( 
تحقيقسبق وند التهما ب يتمن أشهر وهما للشافعي، يه يتمن ومنهم ه لعلي به ينمن 
•أعلم واه وقوله، القاتل محرفة من لابد ية نأي ولمناقشة إليهما، ية الن

(.٢٩١)Y/ لم مبفواتي المُلم إكمال، )٢( 
(.٢٨٩العالمن)٢; رب عن اJوئعين إعلام )٣( 
الثيهقي)Y/٣٣(.خلاف؛اث، مخمر )٤( 



٣٢٩١^^محثجم؛تبمت 
وأراد، محقان( حلاف يذكرا لم الواحد وعبد شعبة ورواْ ذلك، 
وبرهانالسري، على اليمنى اليد وصع المريحة الصحيحة بالسنة 

كلهاوآثار أحاديث، عشرة من أكثر وائل حديث، بعد ذكر أنه ذللئ، 
علىللوصع فيها ذكر دون رى البعلى اليمنى وصع منية في 

الصدر.

علىيذكر ولم الوصع موصع محي الخلاف ذكر الفوايل. بدائع في و~ 
الأكفوضع الصلاة في السنة ررمن I لعالي أثرآ ذكر نم الصدر، 

قالعلي، حديث، )والصحيح ت قال نم رة،، التحت، الأكف، على 
أنؤيكره بقليل رة ال)أمحمل المزني؛ رواية في أحمد[ I حني يت 

عنلهى أنه المي. عن روى لما وذللثج الصدر( على يجعلهما 
القيمابن يتعقبه ولم انتهى، الصدر( على اليد وضع وهو التكفير 
بشيء•

علىللوضع اختياره عدم تبين آخرين كتابين من نفلأن هذان و- 
ظهرعلى اليمنى يضع )ثم المعاد؛ زاد في نال الصدر، 
الوقوففي اممه، مع الأدب من ) المدارج؛ في وقال ،، اليرى(أ 

قيامحال رى اليعلى اليمنى وضع الصلاة؛ في يديه بين 
عنهالتقول جمح في بل فيهما، لالما..ر ذكر فيه وليس ،، القراءة(أ 

ررعلىمزمل لزيادة ردم في كما الرد محبيل على إلا ذكر للصدر ليس 
واللهتحشب،، دون أحمل. عن للكراهة نقله فى وكما ، لتفردْ صدره، 
أعلم.

 )١(JlJb (. ٩١الفواند)م ؛؛ )الأبق.الرجع )٢
(.٣٦٤)A الألكين مل.ارج )٤( (. ١٩٥الماد)ا/ زاد )٣( 



؛الصدر على الوضع بسنية القائلين أدلة الثانية: المسألة 
منهابأدلة القول، هذا أصحاب، استدل 

ووصع. اش رسول هع ررمحيتا محال! )جهنع حجر بن وائل حديث ~  ١
•ا؛ صدرْ على المسرى يده على المنى يده 
علىالوصع بأن ممزح )الحديث ث الشوكاني قال الأرسندلألت وجه 

،■وائل(ل حديث من أصح الباب في ثيء المدر...ولا 
الأأسنا.لألتهن.ا ونوقش 

لممأحرجه وقد الزيادة، هده دون صحيح خهثء وائل حديث أن ب~ 

الثوريشان عن إّماء؛ل ين عومل طريق من (، ٢٣٣٦)واليهقي (، ٤٧٩)حزيمة ابن أحرجه )١( 
سء)صدوقا إسماعيل ين ومرمل به، م بن وائل عن أبيه، عن كلهيا، بن عاصم عن 

لمالثوري عن الجماعة )رواه ؛ البيهش قال الطريق، هازا من الزيادة بهده تقرئ رقد الحففل( 
عاصمعن وروا0 (، ٣٣)Y/ اليهقي حلانارت، مخممر مؤمل( غير محيره عر منهم واحد يذكر 

أبوو المفضل، بن بشر و معاؤية، بن نمير و قدامة، ين زانية و سليم، بن سلام كليب: بن 
إلاأسايت، مانح )وكلهم نياد، ين ومدالواحد إدريس، ين مداف و اليشكري، الوضاح عوانة 

غيرهمورواه السعة، رواه مهال،(، فقط الأعمش عن حديثه »ي أن إلا أيضا ثقة نهو عبدالواحد 
حطأبذلك شيس المدر، على ومحعهما ننادة دون حجر بن واتل عن أييه، عن عاصم، عن 

عندآحر طريق من الزيادة وجاءت الشواهد، في به يعتبر لا والخطأ الزيادة، هذه في مرمل 
ريلحدث ش ( ٢٣٣٥)الكبرى في ابيهقي و (، ١١٨)الكبير في واظبراتي (، ٤٤٨٨)البزار 

واتلعن أمه عن أيه عن حجر بن وائل بن •مدالبمار بن سمد عن حجر بن محمد طريقا من 
ؤإمنادْصدرءا ءعتد ت البزار ولففل صدرهاا، ئى ياره عالي يمينه وصع ُلنم وفيه• حجر بن 

لمسالمائي؛ قال الجبار، عيد بن صعيد )فيه (؛ ٢٣٢ا/ المجمع) في الهيثمي قال صعيف، 
وهوحجر، بن محمد والطبراني المزار سند وفي المقات، في حبان ابن وذكره بالقوي، 
الاحتجاجيجوز )لا )(^إ المجروحمن في حجر بن محمد عن حبان ابن قال صعق(، 

بنمعيد حالف وقد مناكير(، )ل ؛ ( ٥٦٦الضعماء)آ/ في المغني في الذهبي وقال به(، 
(٤٠١)صححه في مسلم عند الصحيء>ين(كما رحال من ثقة )وهو ححادة بن محمد عبدالجبار 

واتلأبته عن حدثاْ أتهما لهم ومولك، وائل، بن علقمة عن واتل، بن الماد مد حيني نال،؛ 
نهيالمدر، نيادة دون اليسريء على اليمض يده وضع انم وفيه ه الني رأك، أنه حجر بن 

شمالهأحذ نم ا اللففل؛ بهذا الثقات رواية وأكثر منكرة، نيادة 
(.٢٢٠الأوطار)٢; نيل )٢( 



الزيادة،هذه دون معناه في حديثا بخاري الوأحرج دونها، 
ابنقال ، التروي تستدعي المحيحسن متون على والزيادات 

حفية(أعله وله إلا تركاه حديث، )فمن رجب؛ 

فيهاوالخهلآ للثقات، الضعيف مخالفة فيها الزيادة هذه أن سن قد و~ 
يتبينلم طرقه تجمع لم إذا )الباب، و الهلرق تتبع لمن ظاهر 

واحديدكر لم الثوري عن الجماعة )رواه اليهقي: قال( حهلوْ(رم، 
®علىبقل• رولم القيم• ا؛>، قال مومل(ل غير صدره على منهم 

سيء)صدوق وهو: ،، إسماعجل(ل بن مؤمل غير صدره* 
الحففل(را■،.

وقدكلست،، بن عاصم عن الرواة أحد الثوري عن التفرد في هذا و~ 

الأسانيدالأحاديث هذه مثل رجي )فإذا ت ( ٦٠)ص الحديث علوم ممرنة في الحاكم نال )١( 
عنالتقير، الحديث صاحب لزم ومسلم البخاري الإمامن كتابي في مخرجة غير الصحيحة 

لممصحيح صيانة ني الملاح ابن قال علته(، لتفلهر به المعرنة أهل ومذاكرة علته، 
عمدةمعناه، يي أصلا إسناده صحة ْع أحدهما أو تركاه الذي الحديث كان )إذا (• ٩٥ص)

لهالتارك أو عليها، واسا حفيت فيه لعلة إلا يكون لا نذلك نظيرا، له يخرجا ولم بابه، في 
عرصت(.لغفلة أو منهما 

شيحالأحرم عبداف أبي قول العبارة هذه ونحو (، ٦٢٢)أ/ رجب ابن رماتل مجمؤع )٢( 
مقدمتهفي الملاح ابن ننلها الحديث( من يثبت مما ومسالما البخاري يفوت )قلما الحاكم 

تمuقشها.(،ص)٦٨
(,٦١٦)٨ ؛، ٠٧١وآداب الرواي لأخلاق الجامع في المدبمي بن علي ص روي ى )٣( 
(٣٣)A اليهقى خلافيان مجخصر )٤( 
(.٢٨٩)أ/المالمن رب عن الرقين إعلام )٥( 
البخاريت)قال (ت ٦٨٩الضعفاء)آ/في المغني في الذهبي قال ص)ههه(، اكهذيب تقريب )٦( 

فيهالجائع الكلام ومن نفه في ثقة وهو كثير(، حطأ حديثه في زرعة أبو وتال الحديث، محنكر 
حرببن ساليمان ممعّث، جليل، شتخ )سني (؛ ٥٢)م والتايثخ المعرفة في المسوي ناله ما 

يقفواأن العلم أهل على يجبا أصحابه---وتد حديث يثبه لا حديثه أن عليه...إلا الثناء يحس 
شيوحتا(.ثقات عن الماكير يروي منكر فإنه عنه، الرواية من ؤيتخففوا حديثه، عن 



د0><^^لأ=ثثل
الزيادة،هذْ دون الأثبات الثقات من جماعة عاصم عن رواه 

غيرراؤيا عثر سعة عاصم! عن )رواه وقد شديد، فيها فاكفرد 
منكرة.نيادة فهي ، اللففل( هدا منهم أحد يدكر ولم سفيان، 

اررأيمثؤت فال تجهم أبيه عن هلب بن قسمة ؛حديّث، ت أيضا واستدلوا —  ٢
هدهيضع هال،، ورأيته، يساره، وعن يمينه عن يمرق . البي 
يدهيضع . افه رسول، رركان ت قال عطاء ويمرمل ،، صدره،ار عر 

فيوهو صدره، على بهما يشد ئم اليسرى، يده على اليمنى 
اكلأْ«ص.

الاستدلال!هاوا ونوئش 

نيادةفهي الزيادة، هده دون ثابت، الهلائى)جهئع هالك، حديث، أن ب~ 
فيفدكرت القطان، يحيى على فيها بالاختلاف، خهلوها تبين شاذة 

ص)"اا١(.للألباني التي. صلاة صفة وتحقيق دراصة )١( 
سماك،حدنتي اكورى، سفيان عن القطان، سعيد بن وحٍى طويق من ( ٢١٩٦٧)أحمد أحرحه )٢( 

لكنملتا(، ين ئبيصة لجهالة ضعيفا إساد )مذا المسند; محققوا قال يه، أبيه عن مصة عن 
ثقة،تابعي هو تحابه؛ في قال العجلي رلمر (: ١٣٨ص)• ماجه ابن شرح في مغلطاي نال 

وذكرفلتات الجهالة(، عنه فزالتا حديثه، صحح من مدم مع اكقاٌتط في حبان ابن وذكر0 
أحمدرواية في ذكريت، حيثا يحيى عن ذكرها في احتافc فقد حطا، الحلين، هدا في المدر 

سفيان،عن يحص، عن بتار، بن محمد بمدار عن ( ٢٣٤)مستخرجه ش الخلوسي ورواء فقط، 
هدءفي إلا الصدر يدكر لم فانه يحيى رواية في الاحتلافج ويع الزيادة، هدء دون به سماك عن 

ووكتع، و مهلكا، بن وعبدالرحمن عثدالرزانر، يحيى: غير سفيان عن رواء وند الرواية، 
ّلثم'ين سلام الأحوم، أيو سضازت غتر سماك عن ورواء لها، ذكر دون حفص بن العين 

وضعأو باليمين الشمال أحد في كلها وألفاظهم لها، ذكر دون مريالث، و نصر، بن ساط أو 
الإمام٠لريذ، من حاءيت، الزيادة كون الخطأ دلائل ومن للصدر، ذكر دون الشمال عر اليمين 
ولاأحمد الإمام بها يعمل لم ذللثح ومع به، سماك عن ّفيان عن يحيى، عن نمهل، أحمل 

حميدبذ الهيثم ين نوبة أنح، طريت، من المراّيل)م'؛(، وفي ( ٧٥٩)منته في أبوداود أحرجه )٣( 
مرسلا.طاووس عن موسى بن سليمان عن تور، عن 



حاءفقد الاختلاف ومع بتيار، رواية في لذكر ولم أحمد رواية 
مهديبن ومدالرحمن كعبدالرزاق بمحيى طريق ض من الحديث 

تذكرلم نوقها التي الطبقة في وكذلك الزيادة، هذْ دون ووكح 
منالمتهدمة الطبقات فى مجحفوفل فالحديث أحد، عند الزيادة هل 

الخهلآ.يقوي اختلاف مع متأخرة، جاءت والزيادة لوتها، الرواة 
قالكما ثقة؛ من كانت، ولو تقبل لا والتمرد الغرابة هذه مثل و- 

ؤيحيىءالالثا رواية من كان ولو غريب بحديث يحتج )لا أبوداود• 
غريب)حديث رجل احتج ولو الملم، أئمة من والثقات سعيد بن 

كانإذا به احتج قد الذي بالحديث، يحتج ولا قيه يطعن من وجدت 
ثاذأ(لا/غريبأ الحدبمثا 

فيهطريق من جاءت أنها هلم، حديث، في الزيادة خطأ دلائل من و~ 
علىبالوصع يقولان لا وهما فمهل الثوري وسفيان أحمد الإمام 

ووصعها،، وفوقهار المرة نحتا الوضع بين خير فأحمي الصدر، 
يعملولم مبق، كما الصدر على الوضع وكر0 ، مرنه فوق هو 
يوضعI طائفة )وثالم، المذرت ابن نال أيضا، الثوري صميان بها 

ابنفال ،، ؤإسحاق(^ الثوري، سفيان نال المرة...وبه تحت، 
،،الرة(ل أمقل ؤإسحاق! حنيفة وأبو الثوري )وفال "مدالبر• 

(.٢٩)ص ُكت إراعل داود آبي رسالأ )١( 
فقال;وضعي؟ عن سل :)سعته، ق1ل ( ٤٨)ص احد الإمام لماتل داود ابي رواية في كعا )٢( 

تيعني يكون، ان يكره ت يقول وسمعته، باس. فلا رة التحت، كان ؤإن تليلأ، رة الفوقا 
المدر(.عند الدين رصع 

علىاحيما يديه وصع صلى إذا ابي )رأيت، ت )٢٧( ص اناله مفي كما أحمد بن عيل.افه قال )٣( 
المّئة(افوق، الأحرك، 

الإثمافذ)أ/'ا؛(.)٤( 
(.٧٥Aالتمهد)•)٥( 



وصءبمصصس
منحاء إنه حيث حجر بن وائل حديث في مفيدان النقلان وهذان 

راهويه.بن إسحاق مدهب معرفة وفى أيضا، سفيان طريق 
الحديثأنسام من م قوالمرسل مرسل، فهو عمناء حديثا أما و~ 

)والمرسلت صحيحه مقدمة في الحجاج بن مسالم نال الضعيما، 
لميبالأنمار اسم أمل رُوو مكا أمل ي ف س

الحجه 

•بأمرين المناقشة هدْ عن وأحيس، 

-هالس، وحديث، حجر بن وائل حديثا له يشهد عهلاء مرسل ن أ~ 
روىإذا إلا بالمرسل يحتج لا لن هدا صحيح، بهما فهو رها~ 

سواهدأمله كان أو موصولا 

بهفالاحتجاج الجمهور— —وهم بالمرسل منهم يحج من ما أ~ 
.٢٣^١^٠٥عند حجة فهو ظاهر، وحده 

الجوامي،:هدا عن الجواب، ؤيمكن 

وغيمنكرة، حجر بن وائل حديحؤ في <، صدره ررعلى نيادة أن ب- 
فيهمايعتبر لا مما الشاذ و والنكر شاذة، الهنائى هلما حدينا 

بأنهالمعمؤ سديد غير للمعيم، يشهد الشاهد لأن ، بالشواهد 

تلأ'ة)غهلْ ص)ها١(: الجائز أحكام ش وهال، u؛؛u_، ( ٣٤٤دراد)■T/ ابي صجح : اتتلر )٢( 
صالحاناتها في مجموعيا عالي رتق من ينك ولا المدر. صلى الرضع انسة اي، ني احاديث، 

ذك(.>، للاسدلأل 
وuلكحنئة ايي محي حجان )ومر (; ٣٢٥انمود)؟/ ءوذ< يي نال، ١(، صر\/ا الجنائز أحكام )٣( 

وجهمن بعجيته امحضل. وذا تعالى— —؛قفأ الشانعى ومحي مهللقأ، عليهم— اض -رحمة واحد 
أومّلأ(.كان مدأ الأولى اسرض اين ّم 

=والتابعات' بالشوامد الأحادبمث، تقوية نى ■الإرشادات تحابه فى اض عرض طارق، نال، )٤( 



ماأما ونحوهما، ثقة عن مروي بأنه للمرمل أو محبط، و حفظ 
عدمفي مواء وعدمه الخطأ فوحول وغلطه، الراوي حطأ قيه تبتن 

يحتاجفد الضعفاء عن )الحديث أحمد! الإمام قال كما اعتباره، 
رمنكر(ل أبدا والمنكر وفج، في إليه 

رد)سب قوله! الباب،، هذا في — -هقفئ الألباني تقريرايتج من و— 
المذكورة،المخالفة سب، حهلآها ظهور هو إنما للثاذ! العلماء 

معناها،فى أحرى رواية به يقوى أن يعقل فلا حملوه ثستا وما 
إنيل به تشهد يولا به يعتد لا مما والمنكر الشاذ أن قنت 
صواء،وعدمه وجوده 

يحتجونالجمهور بان القول أما ، صعيف وهو عطّاء مرسل بقي ف~ 
فيحجر ابن يقول لم، مالإمام قول وسبق دقيق، فغير بالمرسل 

عنإلا يرمل لا أنه التابعي عادة من عرف )إن المرمل؛ حكم 
وهوالاحتمال، لبناء التوقف؛ إلى المحدثين جمهور فذهب ثقة، 

ولاللاحتجاج بملح لا بمرة، صاتط مردرد، حديث ثذرذْ ثبت الذي )الحديث ت )٨٧( ص  =
ندبعينه الحديث هذا أن ثبت ند لأنه ؛ صدوتا أو ثقة الأصل في راؤيه كان مهما الاعتبار، 

هذهوالحالة فإنه ؛ حطثه من تحقق ند بحديث يعتبر أو يحتج أن يمل ولا الثقة، هذا فيه أخطا 
الحديثوكذلك أحعلآ. الذي الثقة الراوي ذاك وتخيل ذهن في إلا الواتع، في له وجود لا 

معروفامر للاعتبار.,،وهذا ولا للاحتجاج بملح لا ؛ أور بل الشاذ الحديث مثل المنكر، 
عته(.الشلة من وحذروا عاليه، نصوا محي بل اختلاف، فيه بينهم يعلم لا العلم، أهل عند 

الصلاحابن تال (، ٣٨٩)؛/ وعلله الحدث رحال في حنبل بن أحمد الإمام أمحرال مومرعة )١( 
تيتفاوت ذلك يل وجوم، من يمجيثه يزول الحديث في صعق كل )ليس ت ( ٣٤ص) مقدمته في 

منصعقه كان إذا راويه...كذلك حففل صعق من ناشئا صعقه يكون بان ذلك يريله صعق فمنه 
عنالجابر هذا وتقاعد المحق لقوة ذس، لنحو يزول لا صعق ذلك الإرصال...ومجن حيث 
الحديثكون أو بالكذب، متهما الراوي كون من ينشأ الذي كالضعف وذلك ومقاومته. حبره 

العزيزة(.النفائس من فإنه ذلك، فاعلم واليحثر، بالخياشرة تدرك تفاصيلها حملة وهن،ه شاذا... 
ص)أآ*(,التراؤح صلاة )٢( 



والكوفيين—Iالمالكيين قول وهو — ت وثانيهما أحمد، قولي أحد 
آخروجه من بمجيثه اعتقد إن يقبل ت الشافعي وتال مهللقا، يقبل 

كوناحتمال ليرجح مرسلا، أو مسندأ الأولى، العلريق يباين 
الحنفية،من الرازي بكر أبو ونقل الأمر. نفس في ثقة المحذوف 

عنيرسل كان إذا الراوي أن المالكية: من اgجي الوليد وأبر 
امافا(را،.مرمله يقل لا وغيرهم الثقاُت، 

أحدالرسل هذا حكم إلى يذما لم أنه الدعوى رد في يكفي و ~ 
على٠ رواية عن الباري فض في قال الذامتا، وأئمة لفا المن 

ينمللم لأنه فهلتا، عندي معلول )وهو واتل: حديحا في الصدرا 
،.الأئمة(١٢محن أحد إليه ذهب ولا اللقط، من أحد به 

بهمعمولا يكون صح ما كل فليس بالصحة التسليم فرض على و~ 
إلىالمنلر بدون حديد لفغل كل على الدين يثنى أن الملريق )وليس 

كلؤيختؤغ موصع، في قدمه ييتا لا ذلك يفعل ومجن التعامل، 
العباراتواختلاف معلوم، الرواة توسع فان ألة، ميوم 

خفئ(رمّغير والتعبيرات 

اوظوص)ا«>-آ«ا(.نزمة )١( 
(.٣٢٣الخاوي)A صمح ض س نض )٢( 
حالإر فإنهم مضللمٍنتين، الأى )وهذا وقال: (، ٣٠٢)Y/ الأبق المرجع )٣( 

بهتئقدون نم طووهم، على الحديث نصح ما نكثترا التعامل• تراعدن ولا سل، الإستاد 
هتال: نم للعمل، صالحتن حل-س؛ن اجامعه• في أحرج الترُن-ى إن حى فيتحتوون، العمل، 

يضعفونثاو وكنلك صحح- فإمالها ؤإلأ غير، لا العمل لفتيان وذللت، أحن، بهما بمنل لم 
هناكفضرر يه مسولا ؤيكون بيتهم، فيما صائرا دائرا يكون أنه مع الإصناد، حيث، من حا.يثا 

التعاملعلى ندو; الشؤع فإن ايصا، التعامل الإسناد مع يراعى أل ؛،• فلا احرمح،• جهآ ُن 
واكراريث،(.



٢۶ عثم|سلأثِ 

:الشذوذ إلى الرأي هذا نسبة حكم ؛ الثالثة المسألة 

بعيدةغير الشذوذ إلى بته نفإن ودراسته، الرأي هذا عرض بعد 
نمايخالمح لم أنه ت الشذوذ إلى بته بنالجزم عدم ومحبب بها، أجزم ولا 

فىوتفرد زمنه فى ناحر فيه حلاقه على المحكى الإحماع ولأن صريحا، 
المةوظاهر صحيح دليل عليه ليس أصلا الوصع محل ولأن ،، أ حكايته 

التعفليم.هو المقصود إذ المحل؛ في التوسعة هو الأئمة بعض واختيار 
فليسّواه، ما دون السنة هو وأنه للوصع محلا الصدر تعيين أما 

للوصعينتصر عليه وهمت، من وأول، المعتبرة، العلم أهل أناؤيل من هو 
فال:حين ؛ه( ١٣٨رن السندي الهائي عبد بن محمد هو الصدر على 

الالمدر محله أن ثبت، الإرسال، دون السنة هو الوصع أن صح )فكما 
أعلم.وافه غ؛ر(لى، 

الهارنفورى)تأأما(.المالأصريحأ ش الإجماع حش س اول )١( 
(.٢٧١ماجه)ا/ ابن ّتن عل الدي حاسة )٢( 



ا
لكنلكرالعالم )زلة المعتز: بن اه عبد غال 
كثير(.حلق معها ؤيغرق تغرق ، الفينة 

(٢٧والمضقه)آ/ الفقه نى اJغادادي الخليب أحرجه 

ا



=٠٣■

ادمثّ
بضهماعلى الممين وضع بدعية 

اتركوعمن الرفع بمد 

مطالب؛أربعة وفيه 

القدودمحل وتحرير العمالة، صؤرة الأود: العمللب 
المعاصرينمن الرأي بهذا المائلون الثاني: العطلب 
القولهدا شدوذ وح4 الثالئ،: العطلب 

والعناقشةالأ'دلة الرابع: اسلب 

ر=دحس



ا
الكبرىالفتاوى في كما تسمية ابن نال 

الإسلامفي له الذي الجليل )الرجل )ا-/ما<(; 
وأهلهالإسلام من وهو نة، حوآثار صالح قدم 

فيهاهو والزلة الهفوة منه تكون فد عليا، بمكانه 
بقاءمع فيها يتبع أن يجوز لا مأجور بل معذور، 

الذهبيوقال المؤمنين(، قلوب في ومنزلته مكانته 
كثرإذا الطم أئمة من )الكبير (: ٢٧١السير)ه/ في 

وفلهرعلمه، واتسع للحق، تحريه وعالم صوابه، 
لهيغفر واتباعه، وورعه صلاحه وعرف ذكاؤه، 

محاسنه(.وتنسى ونئلرحه نضالله ولا له، زل

L



الشذوذمحل وتحرير المسالة صورة 

المبحثهذا إن إلا المسابق، بالبحنا ارتباط له البحث، هذا 

سقوما القيام، حال في الركؤع بعد بعضهما على اليدين بوصع مختص 
القراءة.حال في القيام وهو الركؤع، قبل يما بعفبم عند تخصيصه يمكن 

المسألة!في النزاع محل وسين الشذوذ، محل تحرير هو وهذا 
الصلاة،في الشمال على اليمين وصع ين أته على العلماء أجمع ~  ٥

فيأيديهم اللف بعض وأرمل بالميل، ماللث، عن رواية إلا 
الصلاة^

فيالشمال على اليمين وصع وجوب عدم على الملماء واتفق — ٦ 
الصلأةر٢،.

النيأصحاب، من الطم أهل محي هذا على )والعمل الترمذي: فال - ٧ 
علىيمينه الرجل يضع أن يرون ومن والتابعين، .، 

وما؛حد0،الركؤع قبل ما بين يمرق ولم ،، الصلأة(ل في مماله 
الركوعبعد بعضهما على اليدين وضع أن المعاصرين بعض ورأى 
للثذوذبته نوتحقيق بحته، الراد هو الرأي هذا و ضلالة، بدعت 

عدمه.من 

نرحوانظر؛ الأسثتاء، الإحماع،ع نتل نمد ص)٩٣(، الأئمة امحلأف في الأمة رحمة انظر؛ )١( 
مجمعامر )وعر غال،: حنن استثناء درن الإجماع نقل نقل. ( ٥٤٧)\/ الموطأ على الزرنانى 

السابق.المحث، في ذك تحرير وسق الأحرمحا(، عر اعما إحاو التدين وضع عينة في 
بواجب(.ليس انه على )والاتفاق (: ٢٩١)آ/ المعالم في؛كمال ءٍاض القاضي قال )٢( 
سق.كما الإجماع صيغ من الصيغة طْ ( ٢١١فتاويه)أ/ في ايراعيم ين محمد الشخ جعل )٣( 
جاعاكر.نؤى)أ/مم(ّ)٤( 



اب٩

محيلمءس
اتمعاصرينمن الرأي بهذا القائلون 

المعاصرين:من الرأي بهيا قال من أبرز 
وصعأن في أشك )ولت ت قال حين — —ه )ت»أأا( الألباني 

يعدالقيام ت يعني ،، ضلألة(ربدعة القيام هذا في الصدر على اليدين 
الركوع•

القددت\ك\دغ

القولهذا شذوذ وجه 

قبضهماأو بعضهما على اليدين وصع بأن القول! شذوذ وجه أما 
بعضوحكم التبدح، عدم على الاتفاق نقل فهوت بدعة، الركؤع بعد 

العبارات!من نحوه و بالثذوذ عليه العلماء 

البرىعلى اليمنى وضع بأن رحزمه ~ةمح~"ت ( ١٤٢٠)^،باز ابن ال ق~ 
أحدإليه يسبقه لم ظاهر خطأ ضلالة بدعة الركؤع يعد القيام في 

وسمةوقفله علمه في أشاك ولت العالم... أهل من نعلم فيما 
هن.ْفى غالعل قد ولكنه وتوفيقا علما الله زاده بالسنة وعنايته اطلاعه 
تا(لمآ،بغلْلا المسألة 

علىوضعهما إن : ه صلاة صفة في كتب من )قول ث أيضا قال و- 
الشيخاه في أحيتا قول وهو غلهل، قول بدعة الركؤع بحد الصدر 

الحاشة.ني ص)ا'اا( M الشي صلاة صنة )١( 
(.UA-\rUا/ باز)١ ابن فتاوى مجموع )٢( 



ج٤ِِ ^^لآر؛خاسلأ؛ي 

مفيدةجليل، علامة وهو هدا، في غلط ند الألباني، الدين ناصر 
معدودة(لأغلاط وله يغلهل كل لكن كتبه، 

منالسنة أهل )موثق عنوان! تحت العباد المحسن عبد نال، و~ 
العلماءبعض فيكر يهجر(، ولا ييئع فلا يعدر أثه أحهلآ إذا العالم 

ناصرمحمد المحديث، الملامة الشيح المعاصرين )ومن ت قال ثم 
العنايةفي الحمر هذا في نظيرا له أعلم لا الألباني، الدين 

يعتبرهاأمور في الرقؤع من يلم لم فته، الائللاع وسعة يالحديمث، 
صفةكتاب، في توله )وكدا منها! أمورأ وعد منه(، أحطاء الكثيرون 

بدعهالركؤع بعد الصدر على اليدين وصع "إل النبي صلاة 
صلألة"(رم

(.٢٧٧)M الدرب ض نور فتاوى )١( 
ص)هما-ا*مأ<.الة■ المة؛امل اعل ■رفقا )٢( 



اط\تارائ
مسائلثلاث وفيه واثمناقسة، الأدلة 

سئيهماهلي الكفين وضع بدعية بعدم القائلين أدلة الأولى؛ المسالة 
:الركؤع من الرفع بعد 

منها؛يأدلة القول، هدا أصحاب استدل 

بضعأن يؤمرون الناس رركان ت قال < ١٠معد بن سهل حديث -  ١
الصلاة؛؛قي المسرى ذراعه على اليمنى اليد الرحل 

فيمنه واستئني ؤإحللاق، عموم فيه الحديث أن الاستدلال; وجه 
علىالدين لأن جود والالركب، على اليدين لأن الركوع الة 

الركوع،حال أحرج فإذا الفخذين، على اليدين لأن والجلوس الأرض، 
فيوليس القيام، هو المقمود يكون أن تعين والجلوس، والجود، 

رفعليه فرق ومن وبعدم، الركؤع مل القيام بين تقرص الحديث، 
حجربن وائل حديثا روايات، بعض فى حاء بما أيضا; واستدلوا —  ٢

قالالصلاة(، قي رى اليعلى اليمنى وصع )باب بقوله• له وترجم ( ٧٤٠)البخاري أحرجه )١( 
القيام(. JUش )أي (: ٢٢٤اكح)أ/ في حجِ ابن 

قيالمنة أن لنا: اتضح ذلك، في ورد U -املثا )إذا ا/\،'آل(: فتاويه)ل مجموع قي باز ابن نال )٢( 
دهم،الأرض' ^، الجود حال رقي الركبتين، على الركؤع حال في اليدين وصع الصلاة 

حا-ثفي المراد؛ أنها فعلم القيام حال إلا ببق فلم والركثتين، الفخذين على الجلوص حال 
واضحسهل )حديث (: ١٦٥فتاويه)مأل/مجمؤع في العشمين ونال جدأ(، واضح وطا مهل 

عام،لأنه قبله؛ توضع كما الركؤع بعد رى الباليد على توضع اليمنى اليد أن علٌر الدلالة 
وضعفي خاصة بصفة جاءمت، المنة لأن والقعود؛ جود، والالركؤع، حال منه تثنى يلكن 
الأحوال(.س فى اليد 



اسلأةفى امء الثاذىً المصل ,٢ 

اءءج صتس 

سميتهقبص الصلاة ئي هاتمأ كان إذا اف. رمول ارأيت ظنه؛ 
علىقبض الصلاة في قام إذا *كان رواية؛ وفي ،، ١١٠٠١ثماعلى 

سمسهاارأأ،.شماله 

ا'لوكوعبعد وما الميامين، يشمل *هائما® ت قوله أن I الاستدلال وجه 
فرقومن ،، ئاد٠ا٠رتعتدل حتى ارفع *ثم الصحيحين: وفي قياما يسمى 

الدليل.فعليه القيامين محن 

الاستدلال!هذا ونوفس 

الرواياتفى الحديعث، ومحياق اختمار، فيها الرواية هذه بأن 
الإحرامتكبيرة بعد الأول القيام به المراد أن في الدلالة واضح الأخرى 

يديهريع . الض رأى ®أنه حجرت بن وائل عن لم مرواية ذلك ومن 
علىاليمنى يده وصع ثم بثوبه، التحف نم كبر، الصلاة في يحل حين 

كبرثم رفعهما، ثم الثوبج، من يديه أحرج يركع أن أراد  ١٠٧البسرى، 
بينمحجد سجد فلما يديه، ويح حميم لمن اف سبمع فال؛ فلما فري 

}المقيدر على يحمل والمهللق كفيه٠ر٤،، 

المارك،ين اه عبد •ص نمر بن سويد طريق من  ١٢١ ٠ والدارثطتي)؛ اكانى)م\هم(، أحرجه )١( 
امحهص واتل' بن مة حدثنا قالا؛ الجري مليم بن دمس العشري، صير بن •وص ءن 
)ثت...ءإضادصحح(*(; ١٣٢نتاريبم)ا\/ بازش ابن تال يه، 

 )Y( في الطراتي أحرجه ،)؟/YY_ الفضلنمم ر >س من في والمهقي
بنموص تال به، أبته عن حجر بن وائل بن علقمة عن انمبري عمتر بن موص عن لكتن بن 

عنهنقاله ثقة( كوفي عمير بن )وموسى ت المسوي يعقوب فال يفعله، علقمة ورأيت عميرت 
الأئمةمن آحرون )ووثقه الصحيحة)ه/أ*م(ت اللة في الألباني تال روايته، في اليهقي 

صحح(.ند فاللم، مرجال، هن ثقات الرواة وماتر 
مير؛ه<.أبي حديث، من (، ٣٧وملم)(، ٧٥٧البخاري)احرجه عليه، هممق )٣( 
(.٤٠١لم)احرجهم)٤( 
(.١٢٥٤; ١١)الض ذخيرة (، r«A-r«n/o)المجذ \وأح*■ انفر: )٥( 



بأمور؛المنائشة هذه عن أجيب ومد 

يستلزملا الدكر وعدم الركؤع، بعد للقمن إنكار يكر فيما ليس نه أ~ 
الوجود.عدم 

سلمناولو الجمع، تعدر عند المهللق على المقيد حمل إن م ث~ 
الأولىالركعة في الشص هذا فيقال: الدJل فلب لأمكن ؛الح٠ل 

فيالقبض على فيه دليل فأي المفصل، مسلم سياق هو كما فقعل 
تعقيدأ.التقييال صار فحينئذ والثالة؟! الثانية 

مييلا الركؤع بعد الاعتدال أن إنبايت، إما ؛ هنا ال3لالوب( و— 
والقبص، غير هيثة الموضع ^ا في . عنه يثبننا أن ؤإما قياما، 

محقوفلآلالعموم فتي إليهما سيل لا 
العلم،أهل من أحد به يقل لم بالبدعية القول بأن ؛ أيضا واستدلوا — ٣ 

فُلدلو الركيع من ئيامه حال يديه أرمل أنه . عنه ينقل ولم 
أنوالهمن ذللث، دون هو ما ه الصحابة نقل كما إلينا لنقل ذللث، 

القيامبهذا الإرسال تخصيص الملف عن ينقل ولم وأفعاله، 

بعدبعضهما على الممين وضع ببدعية المائيين أدلة الثانية؛ المسألة 
:الركوع من الرفع 

منها!بأدلة القول، هذا أصحاي، استلول 

حينيديه ريع . النبي رأى ارأنه ؛ غهبء حجر بن وائل حديثا -  ١
على، ١^٠٢يدم وصع نم بثوبه، التحفا ثم كر، الصلاة في لحل 

الركوع■بعد المام غي الدين بوضع ■وادة رّالة: الثلاث انماقثات ني انفلر )١( 
ص)اأ-هأ(.للمدي 

اينباز)اا/يما-«أا(.ناوي مجموع انظر: )٢( 



———بمتبم،ه
ثمرقمهما، نم الثوب، من يديه أحؤج يرم أن أراد فلما السري، 

سجدفلما يديه، رم حميم لمن النه سجع ت فال، فلما فرب كبر 
كميه((بين سجد 

قبلرى اليعلى اليمنى وصع ذكر وائلا أن ت الاستدلال( وجه 
اليدينرفع ذكر كما للكر0 رآه ولو الركهمع، بعد يذكرها ولم الركؤع 
ذكرْلأ،.ترك U مشروعا كان فلو اكلاثة، الواضع في للتكير 

الاستدلال،!هذا ونوفش 

فلاللمعدم، ذكرأ ليس والسكومت، كون، بالاستدلال( هدا أن ب~ 
الذيللذلاهر معارضا كون، المتنيه الذي الذلاهر هذا يكون 

الحيين، ٠٠٠٠يؤمرون" النامل ن راكا مهل حدقن، في العموم تنيه م
فويارالاستدلال( لكان بالإرّال( صرح ولو مبق، وفل- 

اليدينرغر نفي فيلزمه! الأستا.لأل( بهذا الألماني للشيخ سلم لو و~ 
المواضعغير في أثبتها وقد الثلاثة، الواضع هذه غير في للتكبير 

الثالثةالركعة من والرع أحيانا، منه والرغر جود العند الثلاثة! 
أحيانار؛/والرابعة 

فيمد ما بحض في البعيل- الإهللأ3( أو العموم يعمل الشيح إن م ث —
النيعالي الصلاة يمشروعية فوله ذلك! ومن الخاصة النصوص 

قوله! فمنهاؤإطلاهها، الأدلة )لعموم قال(! الأول(، التشهد في 

٤(.• )١ ملم جه أحر )١( 
(.٢٩٥ا/ )١ الض ذحٍرة (، ٢٤١)ا/ الشان صحح.وارد  iCT'Aالصحذ)ه/ اللدن )٢( 
(.١٦٦/ ١١r)الخمن ورسائل ذ1وى مجموع انظر: )٣( 
الأربعالموامحع ث على نص وقد (، ١٥٤،  ١١١٠١ المي. صلاة صفة انفي: )٤( 

وائل.حد،دث قي الثلاث المواضع على الزانية 



نتإ;اثيإ \يى توا ألئ >، يون ثيفتق آه >إن تعالى: 
يقول:القيم ابن أن •ع انتهى، [( ٠٦ت ]الأحزاب ميماه ؤمنؤإ ءثه 
اااتحأه(لا،الصحابة من أحدأ أن يعرف )ولا 

فيمهللقا يرد )لم الركؤع يعد اليدين وصع بأن • أبضا واستدل ~ ٢ 
عنولو إلينا، لنقل أصل له كان ولو الصلاة أحاديث من شيء 
أحدذكره ولا يفعله، لم السالف من أحدأ أن ويؤيدْ واحد، ؤلريق 

أعلم(لمفيما الحديث أئمة من 
بأمور:الاستدلال هدا ونوئش 

يدحالهلم الذي الامحللاق أو بالعموم هنا فالعمل التسليم، عدم ب~ 
-ها-،وائل وحديثا سهل حدين، في كما التقييد أو التخصيص 

حيث،الاستراحة ة حالوفي المجدتين بين اليدين وصع نظير وهمو 
يدحلهلم الذي للعموم إعمال ولكنه حاصى دليل فيهما يرد لم 

التحصيمحن•

منشيء في مهللقا يرد لم فيقال: الدليل، فلمي، هنا يمكن ؤ— 
القيام،الأحاديث،: في نمل وفد الإرسال، ذكر الصلاة أحاديث، 

وتخصيصلليدين، حاصة بهيئات والجلوس، والمجود، والركؤع، 
موحاص تخصيص بالإرمال الركؤع س الر؛ع 

(.٣٦ص)•الأمام جلاء )١( 
حاب.ه الني صلاة صفة )٢( 
يجوزلا )نهدا ازضع"ص)م، بعد المام ني الدين برضع الخشوع *نيادة انظر:  ٢٣١

حاصأالحكم هد.ا يكون ان ومحال ذلك، من باق نعوذ الشيع، في نيادة هي بل املأ، 
ميثةصريح صحح حديث، من فاليثستؤ التخصتس ادعى بحانه«،«فن يبينه لم الأول بالقيام 
والحلوس(.والجود الركؤع ش بت كا القيام، هدا مح، لل؛دين أحرك، 



منأحد ذكرْ ولا يفعله لم اللف من أحدأ أن )ؤيويده قولهI وأما ~
الذيوما حدأ، غريب هذا  I(JL_أن )غجوابه الحديث(، أئمة 
دليلذلك أن الصواب بل يفعله، لم لف المجن أحدأ أن على يدلتا 
فعلواولو الركؤع، بعد القيام حال في يقبضون كانوا أنهم على 

لقل...(لأا.ذلك حلاف 

)باب،! ٧١١٠تال للأحاديث، تراحمهم فهدم الحديمث، أئمة أما ■" 
البخاري:وقال الصلاة(، فى الأحرى على إحداهما اليدين وصع 
ماحه:ابن وتال الصلاة(، في اليصرى على اليمنى وصع رباب 
داود:أبو وقال الصلاة(، في الشمال على اليمين وضع )باب 
)بابالترمذي: وقال الصلاة(، في اليرى على اليمى ومع رباب 

ائي:النوتال الصلاة(، في الشمال على اليمين وصع في جاء ما 
باب) الدارمي: وقال الصلاة(، في الشمال على اليمين )وصع 
)وضعحزيمة: ابن وقال الصلاة(، في الشمال على اليمين مض 

الييهقي:وقال القراءة(، افتتاح قبل الصلاة في الشمال على اليمين 
منوغيرها الصلاة(، في رى اليعلى اليمنى اليد وضع )باب 

علىيدل بما للأحاديث، ترحم من على أقم، ولم التراحم، 
أوالركؤع، يعد اليدين لوصع ترجم أو الركؤع، بقل تخصيصها 

مواضعمن موضع أي في لليدين الإمجال أو السدل بذكر ترجم من 
فيه.صريحة وليمت، مذاهبهم على تدل قرائن هذْ الصلاة، 

الصلاة(،في اليرى على اليمنى وضع )باب الخارىت فول في و~ 
هذا)أي: العيني: وقال ،، الةيام(ل حال في )أي: حجر: ابن قال 

(.٢٢٤)أ/ اياوي فتح )٢( (. ١٤٠ا/ باز)١ ابن محاوى سرع ( ١١



٠٠—><
حالفي المسرى المد على اليمنى يدْ المصالي وصع بيان في باب 

الصلأة(لا/في القيام 

الحنفيةبعض يه قال فقد بالامتحباب! المريح إلى سبق من أما و~ 
يفعأن تحب )ؤيحزم* ابن وقال ، )تماخْ( الكاساني وصححه 
وقوفهفي الصلاة، في المسرى يدم كؤع على اليمنى يده المصلي 

مابعد يدْ الرحل يضع كيم، أحمدت الإمام ومسل فيها(أ كله 
قال!يسدلها؟ أم الشمال على اليمنى أيفع الركؤع من رأمه يرغ 

إنت عنه )الخصوص ذ ، اض( ثاء إن ذلك يفيق لا أن )أرجو 
القاصيوقطع ، شماله( على يمينه وصع شاء ؤإن أرسلهما، شاء 
الصلاةفي قيام حالة )لأنه الوضع باستحباب ( ٤٥٨)١^يعلى أبو 

(.TUA)؛،/القاري صدة )١( 
 )٢(JU  ظامِغي اككسر من فرغ ثلما الوضع ونت )وأما (: ٢٠١اباتع)ا/ في اللكاني

أنعلى بناء يضع ت مغ فإذا الثناء حالة يرسلهما أنه النوادر في معد عن وروي الرواية، 
أنهعر واجممرا القراءة سة محمد رعن المذهب، ظاهر ر ترار له الذي القيام ستة الوضع 

فيه،قراءة ولا له قرار لا لأنه والسجود؛ الركؤع بين المتخلل القيام في الوضع ين لا 
سائلناعر أيماننا نضع أن أمرنا الأساء معشر ءاونا . لقوله الرواية؛ ظاهر جواب داكحح 

منالشام ولأن دلل، خص إلا،ا انموم عر فهو رحال، حال ين نمل ض من نملاهء ام 
كماالإرصال س أبغ التعقيم في والوضع له وتعثلم تعالى الرب خدمت وانملأة انملأة أركان 

ابنونعشه الحمميه عن الإجماع بعضهم ممل المابق القل رم أولى(انتهبى، فكان لقاعد ام 
المنىعن )المراج( م ذكر فقد طر الإجماع ني )أفول: (: Y-A)ا/ الفاثق الهر في نجم 

لماالمناسب، وهو العيد وزوالي والجان؛ القومة في اد يعتأنه والقمالي والجرحاني والحاكم 
قولهماعلى أته مرصع فى الإسلام شخ وحكي نيام لكل منة أنه بعضهم عن الشارح حكاه 

أوالتميع وعو تونا م ١٣القيام عدا ني لأن والمجود الركؤع بجن التي القومة في لث، ب
التحميد(.

(.Y،\/r)السر )٣( 
٢(.• ٥ )Y/ صالح ابمه برواية أحمد الإط، مار )٤( 
X٣٩٩/١اJقعرشرح ني المدع )٥( 



ِظِمخ|وصلألي 
الثافعسةمن الأنصاري زكريا به ونال ، الركؤع( مبل مأثبه 

فىالهيتص حجر ابن تلميذه عليه وحرى ،، ^٦٢٩١ 
الثاقبمتأحري من وغيرهما ،، والرمالي)تأ''ا\ كتبه، بعض 

والجاوي•لكلجيرس 

الركؤع،يعد اليرى على اليمنى وصع جوز أو استحب فيمن ذا ه~ 
تإليها إثارة وهذه أصالة، مقصودأ ليس ذكرها أحرى أقوال وهناك 
البرهانابن وهو الركؤع بعد القبص أو الوصع أوجسا من فهناك 

الهيامحال اليدين إمساك في جزء ا ) ،وله •٨( )ئ التئمي هرى  liaJا
منالرفر بحد اليدين إمساك وجوب، إلى فيه ذما الصلاة في 

ذاائايستءصبا لم من وهناك ،، ذلك،( على يواءلبا وكان الركؤع، 

)تالاوحرر'))/م)ا•(: مثكل ض الب رالفوا-د ■الكت ني ابن.نلح الدين شص تال )١( 
الجا.عني القاصي رتني؛٠ اله، شعر يمينه وضع شاء ؤإن أرملهما شاء إن أحمدت الإمام 

جودالحالة ناشيه الركؤع بعد حالة لأنه الركؤع تجل فأشبه الصلاة ني نيام حالة لأته 
الخلافأن الرءاية ني وذكر رفعه بعد يرسلهما انه والتلخيص المذما ني وذكر والجلوس، 

الإحرام(,تكييرة يعد وشمهم[ كحالة هنا 
اموىفإذا \ij_ من رامه رفع ابمداء مع الرفع )سدئ (: ٣٢٢الهة)ا/ الغرر هم، نال، )٢( 

شل(.صاورْ تعت، إر حمقا ارمحالا أرسلهما 
كماالاعتدال بدم .اتي حين يديه الملي يضع )مل ))/آ"ا)(: ص الفتاوى ش سئل )٣( 

شرحغي النووي كلام ض* دل الذي بقوله؛ )فاحابا( يرسلهما؟ أو التحرم بعد بقعهما 
علىشرحي في حرست، ُءله التحريم بعد يضعهما كما الاعتدال في يديه يضع أنه المهيب،؛ 

بالصواب(.اعلم . واه وء؛ر0، الإرشاد 
ص)؛ه(.رملان ابن زب شرح اليان غاية )٤( 
حزمبابن بالفريع ناثر الرهان، ابن إبرامم، بن إّماهمل بن محمد بن أحمد أبوهاشم )٥( 

عليهلما تحفرآ مالث|ريعة، مّاتل بأكثر وكان تيمية، بابن بالأصول وتأثر ١لغلاهري، 
اهءلى أقسم )وءلالما المقريزي؛ قال والتعبد، التاله كثير المنن، مخالفة من الخامة 

؛انفلر ه(ه. ٠ )٨ ستة ترفي بركته(، أرجو نفعا بهم اُتح نفعني الذين الثلاثة احد فأثرْ-*"وهر 
XT'T-yU)\/لال٠هميري المفيدة■ الأعيان تراحم في الفريدة المقرئ "درر 

(.٣٠١)\/الفريدة■ المقود ■درر في )ت0لأ( القر.زي وصاحه تلميذْ ذك قال )٦( 



ْءهصهْبم،..ِ.ء
الركؤع؛عن الاعتدال قيام في ذلك يستحب )ولا ت تيمية ابن قال 
التهيؤإلى فيه يحتاج يسير زمنه ولأن به، ترد لم السمنة لأن 

يعفىبه وقال الحنفية، عن المشهور القول هو وهدا ، جود( لل
،.الخابالة١٢

ركن،وهو يعتدل، رثم التحقيق! قي النووي قال فقد الشافعية ما أ~ 
ابنقال ويطمئن(رم، هبله، هيئته إلى ركوعه بعد يعود أن وأقله 
شرحفي النووي كلام عليه دل )الذي فتاؤيه: قي الهيتمي حجر 

بعديضعهما كما الاعتدال في يديه يضع أنه المهذب،! 
فيقرر ممه كتبه، بعض في حجر ابن عليه وحرى التحريم(ل؛،، 

تحمنايجعلهما لا يرسلهما... أنه )المعتمت. أن! اليباب مرح 
،،(أ م القيا في تحته جعلهما إطلاقهم أوهم ؤإن ظاهر وهو ، صدرْ 

عنلءفيها النص لعدم ولعله فيها؛ قوله اصطرب الشافعية أحد فهدا 
سعيدقال قولين، على حرين المتأ بحض وجعلها منهم، المقدمين 

نحتايجعلهما وقيل! يديه، أرمل قائما انتعبمب )فإذا باعشن! 
كالقيام(رآ،اصدرْ 

ألة،المفي خاصا كلاما لهم تجد تكاد فلا المالكية أما و— 
القمى•أصل قي وحلاقهم 

(.٦٦٢)Y/انمدة شرح )١( 
الإماف)أ/"آآ(.(، ٢٠)ا/ا الخانع بيانع انظر: )٢( 
)ا/ا،"اا(.اممرى الفتاوى )٤( (. ٢٠ص)• التضق )٣( 
ذكربعدأن - اوهة)ا/أأ'م( الغرر عالي حاب في انمادى نال (، ١٥٠)١; الكرى الفتاوى )٥( 

فيفقال تلامذته يعص رحالفه الركؤع— ، JL*Jاكور تحت، الوصع مشروعية الأنصاري زكريا 
للعاب.*.(.شرحه 

صم\ى.الحضرب الثدمة ثرح )٦( 



———بمْا،ءء-
عدمأو الاسحماب بين فهي اوهسسألةت في الأنوال هي ده ه~ 

القولأما بالبدعية، هائل على أقف ولم الإباحة، أو الاسحباب، 
بعد.ففيه بالوجوب 

الخلاف!سب 

Iهنا الخلاف سب في يظهر الذي 

تخصيصعلى مبني وهو الإصافية، البيع من هذا بأن الاعتقاد ~  ١
التيبالعمومات )العمل I الألباني فال الحمل، جريان بعدم العموم 

رالديزلأ في بدعة كل أصل هو عمومها على بها العمل يجر لم 
عنزاد مما الأخذ بوجوب يمول جعله الذي المحنى نفس وهو 

موطنهو هنا العمل جريان وعدم تركها، ويدعيه اللحية من القبضة 
التأصيلفي ليس فالخلاف ينفيه، وغيره يشته فالأل-اني النزاع، 

•التتزيل في 
وجعلالمجرد، والاستدلال بالفهم لف، المذهبا تحميل ~  ٢

ابنقال الدين، في وابتداعا لفح للمخالفة الفهم لهذا المخالفة 
ذلكفي فليرجع عنهم بالنقل يعرف كان إن لف ال)مذهثإ ت تنمية 

المحصيعرف؛الاستدلال إنما كان ؤإن عنهم، المنقولة الأثار إلى 
نولهذا قال! الصواب هو عنده نولا رأى من كل يكون بأن 

الصواب'هو وهذا المحواب إلا يقولون لا لف، اللأن السلف 
علىأنه منهم؛ كل يزعم أن على المبتدعة يجرئ الذي هو فهذا 

انتحلحسن، ه بنفه نفعاب قد القول هذا فقائل السلف، مذشب، 
٠الحق( هو قوله أن ت بدعواه بل عنهم نقل بلا السلف، مذهبا 

ص)0ا■(.الشرب الدعت رانئلر: (، ٣٤٢)■؟ل/المعينة اليلأ )١( 
(.١٥١)أ/اكاوى مجموع )٢( 



اء^ءصه*«.ء
هوكما الإرسال هو هل محا الهيتات في الأصل في الاختلاف - ٣ 

راكانالبخاري! في مهل حديث في كما الوضع هو أم الطبيعة، 
فيالسري ذراعه عر اليمني اليد الرحل يضع أن يؤمرون الناص 

الصلاة!.

:الشذوذ إلى الرأي هذا نسبة حكم ؛ الثالثة المسألة 
الشذوذإر بته نأن يظهر قاليي ودراسته، الرأي هدا عرض يعد 
وهيله، سالم، وجود وعدم العالم أهل أقوال عن لخروجه صحيحة، 

القبضأو الوضع استحباب، هي؛ فيها المعتبرة والأراء اجتهادية مسألة 
الأمرين•وتجويز الإرسال، واستحبابا الركؤع، بحد 

البرهانابن كرأي الركؤع بمد اليدين اك إمبوجوب القول• أما 
،،)ت'آ؛ا(ر الألباني كرأي الوضع وبدعية الإرسال وجوب أو )تخ«ه(، 

قالمن أعرف، ولم السائغ، العالماء ، احتلافعن خارجان رأيان فهما 
أعلم.وافه نبالهما، بهما 

تجلالدين ناصر الشح )وأمرق (: ١٨٣الأحكام)■)/ترمح في السام مداف قال، )١( 
مانعبن مراه ونال ضلالة"(، ■بدية الركؤع بعد المدر ■مر ا ووضعهالتدين، قبض 

حكمإر 'الإنباه يرمحاك: الملحقة .، الحم، صلاة صفة كتاب عر ملحوظاته في الورقي 
انهمها الخالق، مر تحكم لا التي الاجتهادية المار من )ءذْ ص)ص: الصلاة" تارك 
القوم(.طريقة من لس احمادية ال مفي المارا<ت، ءذْ بمثل والهجوم دية، يض 



اتاصمتادء؛ث 
ةالنبي على بصل لم من صلاة بطلان 

الأخيرالتشهد في 

مطالب:أربعة وفيه 
الشذوذمحل وتحرير المسالة، صؤرة الأول؛ المطلب 

المعاصرينمن الرأي بهذا القائلون الثاني؛ المطلم، 
القولهذا شذوذ وجه الثالث،: المطلب، 

والمناقشةالأدلة الرابع: المطلب 

ةقلا>؛

ر^====اح^لخ===ح



٦
معنىيلقي كما بالقبول معناه ثلمي إذا )الحديث 

أّسانيدْتتح إلى يحتاج لا به، حصيفة ابن حديث 
القبول(.صفات أرش من التلقي *إن 

هةالأنصاري إمماميل 
(١١ص) ا ركعت عشرين الترايج صلاة حدث صحح ت' 

I



٩عثياسلأ؛س 

المع

ائسدوذصحل وتحرص اكساين صورة 

منالعالماء جمهور قول )هدا ، الدعاء اللغة! في الصلاة أصل 
خاصدعاء فهي النبي. على الصلاة وأما ،، وغيرهم(لاللغة أهل 

أبوقال ،، والآحرة(لالدنيا قي الرسول. لجانب العظيم )طلب وهي• 
الملأتتكة(لْ،.عند عليه ثناوْ اشت )صلاة الرياحي)ت'آه(لأ،ت العالية 

أهلمن واحل• وغير الثوري، سفيان عن )وروى ت الترمذي قال لكن 
أهلعند الأشهر هو القول وهدا الرحمة(ر^، الرب صلاة ت قالوا العلم، 
منكثير عند المعروف هو القول وهدا ) القيم! ابن قال ، اللغة 

!منهابأمور وردم صعقه ثم ، المتاحرين( 

[،١٥٧ننبمثهه]اطنة; 0؛؛ من صوق ه؛ ^١^، تعالى؛ وله ف- 
الأصل.في المغايرة يقتضي والعطف الصلاة، على الرحمة نملف 

اوخمص)؛/هه(.)"ا/"م، اس .قاسى انظر: )١( 
اكمماتسمحانىص)1ما<)٣(  xva)ا/ اّدب رح اسرع )٢( 
حلانآفي ،واسلم ه، الني زمان أدرك اكابعثن، تمار عن المري، الريام مهران بن رنتع )٤( 

بنأبي على القرآن لترا ه، الصحابة من جمع ءن وروى ءله، ولحل المل-يق بكر ابي 
توفيالعالية(، أيي من بالقرآن اعلم الصحابة بعد أحل )ليس داويت أبي بن بكر أبو فال، كعب،، 

(.1YUA)الإصابة -ارخالإملأم)آ/مآ'مآا(، اننلر: (>. ٩٣)منة 
اشصلاة في الأية ير نففي كان وكلامه الجزم، بصيغة ( ١٢٠صحيحه)1/ في البخاري عش )٥( 

ادم،ه•ض وملاذى 
(.٣٠٥)آ/اكرمذى جامع )٦( 
الرويوحكام (، ١٦٦; ١٢)الاغة تهديب، (، ١٨٠ّلأم)ا/بن لاقاسم الحديث، ب النلر: )٧( 

(.١٧٩والاونا>تا)م/الأسماء تهلبم_ا رحمة(. اه من الصلاة اساء: )نال بقوله: الياء عن 
الأفهامص)دها(ّحلأء)٨( 



هُ

بالأنبياءخصوصية لها فليس ، شيء كل وسعت اممه رحمة أن "" 
كالثناء,والصالحين 

جوازفي واختلف المؤمنين، على الترحم جواز في خلاف لا - 
الأنبياء.غير على الصلاة 

الدعاءت هي ؤإنما الرحمة بمعنى الصلاة تعرف لا العرب ن أ- 
والثناء.والتبريك 

،عشرأ١١ بها عليه اش صلى صلاة علي صلى ®من وله ق- 
بآنودعاء ثناء هو ؤإنما الرحمة هي ليت الني على المد وصلاة 

سه•على افه سى 

الردفي القيم ابن ذكرها وجها عثر ة خممن أوجه محمسة هل.ْ 
ابنإليه ماذهب حجر ابن ورجح ،، ل بالرحمة اطه صلاة فثر من على 

تعالى!فوله )من الصحابة: بمهم استدلالا ترجيحه في وزاد الفيمل"ا،، 
تقدممع الصلاة كيفية عن سألوا حتى [ ٠٦ؤبملمؤأه عابه 

النبيأيها عليك اللام بالمغل: جاء حث لام التعليم في الرحمة ذكر 
الرحمةبمعنى الصلاة كانت فلو .، الّمح، وأنرهم وبركاته اطه ورحمة 

)وندقال: كثير ابن أن على لام(، الفي ذلك علمتم قد لهم: لقال 
أءلم(ر؛،.وافه القولين، بين منافاة لا _؛)،: 

(.٤٣٨ ) ملم أخرجه ( ١ ) 
الأمامجلاء انظر: )٢( 
نبتهعر اض صلاة مض أن العالية ايي عن تقدم ما الأقوال )وأور (: ١٠٦ا/ اكع)ا في تال )٣( 

وتعفليمه(.عليه ساؤْ 

بعضمن \دح\و\أ عش مايدل وغيرْ القيم ابن ذكره فيما ولعل (، ٤٣٦ابنتسير )٤( 
لها.مرادفة ولمت الصلاة لوازم من الرحمة أن ربين الأوجه، 



^٤٢١—هت 
المسألة:في الزاع محل وتسن الشذوذ، محل تحرير هو وهذا 

هالنبي على الصلاة أن على العلماء )أجمع عبدالبر! ابن قال -  ١
l^Cأكبمث وئآبمأ :ه اض لقول لم مكل على واجب نرض 

،.[(^ ٠٦]الأحزاب: ميماه ؤسلعؤأ عكه محبملؤأ 

—ثناؤه -حل به اف أمر الذي )الأمر أن: الطبري حكاه ما ؤيقاباله —  ٢
جمحلإجماع الدب، بمعنى كتابه في . الّك، على الصلاة من 

لازمغير ذلك أن على الأمة، علماء من والمتأحرين المتقدمين 
زاد)فيما الطبري: كلام في الإجماع محل ولمل ،، أحدآ(ل فرصا 

ءلى>ة(م

بزمزأ؛،،محددة غير الجملة على واجبة أنها على الإجماع يقل و ٣

نقاا<مدرية إنها ت نيل ت ملحميا مذاهب ءشرْ مها حجر دتا-ذمابن (■< ٩١! ١٦)التمهيد )١( 
العمريي واجبة وغيره: حرم ابن ينال حمر، غير س الجملة ض واجمة ونيل: الطري، 

ومذهبالتشهد، يي تجبا الثعى ومذهبا الأجمر، التهد ؛ي وجوبهاالثافم، ومذما •رة، 
تحديد،غير من مها الإكثار يجب ونيل: للمحل، تعبتن غير من الصلاة ني تجب الماقر 
فيلقل؛ ذكرْ، تكرر دلو مء مجسم، كل نمح، وقل؛ الطحالي، قاد ذكر كلما تجب ينل؛ 

فيالخاوي تلميذه حررها وند تحرير إلى يحتاج وبعضها (، ١٥٣ا/^١١ ٥١١انظر: دعا، كل 
(.٢٤ص)البل-ع القول 

تخاوي النال (، ٢٢٨)ص — وٌابعاوه عوفح بن ءب.الرحمن سمني تتمة الآنار~ يبح تهل.)٢( 
وحملقال: بث، ماكر بن، اليمين، ابو ءله بالاعتراض لمح وممن، ذلك فب، عله )واعترض 

القاتللهذا لم يولا الوجومب يلي لا الندب على الأية في بذللثه الأمر من ورد ما بعمهم 
انتهى.الزاع محل وهو الإجماع ذللث، على ادعى فإنه فته عليه الاعتراض م، يلم ولا قوله 
البديعالنول وهومتعين(. الواحد؛ المر، على زاد بما القول هذا الملماء ارل؛عض، وتد 

؛٢٧٨٧الإخنامح، ض، الرد في قول ض تنمية ابن حمل التعارض ٠لا٠ر ولعز ، ٢٢٤٧
متناقضات(.وجمامهم )وحكاياُت، 

(.٦١لاقاضىء؛اض)أ/ الشفا )٣( 
البق)أ/اأ(.الر-بع انظر: )٤( 



حلاف)ولا الفرطي• قال ،، ُّرةأ الإجراء به يحمل ما أقل وأن 
رمره(ل العمر ش فرض عليه الصلاة أن في 

الصلأةل٣،.من الأول التشهد في واجبة غير أنها في حلاف ولا -  ٤
،إجماع وهذا الأحير التشهد في مشروعيتها في خلاف ولا ~  ٥

ذلكفي وحالف إحماعا، وحكي الوجوب عدم على العلماء وعامة 
الناسشغ )وقد ، يتركها الصلاة وبطلان بوجوبها فقال الشافعي 

فيالشافعي بة تفي نوم )أطنب و ،، جدأ(ل المسألة هذه عاليه 
فولوهو العلماء، بعض ذلك على تبعه وقد ،، الشذوذ(ل إلى ذلك 

بتهنوتحقيق بحثه، الراد هو الرأي هذا و العاصرين، بعض 
عدمه.من للشذوذ 

ه•الض على الصلاة حكم في الأنوال يعدد وهو الدح القول في خاوي النال )١( 
بعضوادعى مرة الأجزاء به يحصل ما أقل لكن حصر بغير الجملة في واجمة إنها ت )نانيها 

انهي.علها( الإجماع الكِة ال
ا<*اأآا-(،وحمله)■T/ أحكام م ذلك!بن وث!لى تسرْ)إ\/س(، في )٢( 

بوحودء•الوجوب يتجدد فقد صبيه لجار ُا بخلاف التك، على الصلاة ابتداء على بعمهم 
الصلاةأن في الخلاف عدم يتنقل دم الم؛ي ابن فإن وليلك (، ١١٠ ص) الفلاح مراقي انفلر• 

الصلاة.في الني. على الملأ؛ قرصية إلى مرء=يازهب العمر في فرض عله 
عندقول هنا بالأستحباب والقول (، ٤٧١كثير)٦; ابن ير نف(، nUالأذكار._)انتلر: )٠١( 

الصحابةمن أحدأ أن يعرف )ولا ص)،ا-*ا(: الأنهام جلاء في القيم ابن قال الشافعية، 
اصتحيه(.

(.٣٢٧)ص الأمام جلاء (، ٣٥٤)U/ رجب لأبن فح؛□ري انفلر: )٤( 
يحندم ه النحم، على ليمل فيها يتشهد لم صلاة صلى )ومن (: ١٤٠الأم)ا/ في نال )٥( 

يتشهدولم ه الشي، على صلى أد ه النم، على يمل ولم تشهد ئن إعادتها، فعليه التشهد 
جبيآ(.يجمعهما حص الإعادة، فعليه 

عالمهقاعة اى اص بحان رفيا ص)ممم(: الأفهام جلاء في القيم ابن دال )٢;٣٦(، الشفا )٦( 
مدهيه(.محاسن من إلا هي رهل الصالة د، هش 

فحالارى)اا/؛ا-ا(.)٧( 



ثء-٤٢٣——هت

سبمس
المعاصرينمن الرأي بهذا القائلون 

:انماصين من الرأي بهذا قال من أبرز 

الأفانيو از بوابن ، ^١٣٧٧١٢)شاكر أحمد 
عودةبالللأفتاء الدائمة اللجنة رأى وهو ،، )ت*مآإا(ل 

(.١١٨٢)تالصنعاتي المتأخرين؛ من القول هدا إلى سمهم وقد 

)\ا، yUbUالريب اكلمقات مع انملوع اس الروضة طى نس امملر: را( 
القولمن أمحوي بوجوبها القول أن الشيخ ؤيرى (، ٠٣٠ ! ٦٩باز)ابن محتاوى مجمؤخ انظر؛ )٢، 

عندالمعتمد ان )واعلم  ijiiثم الأنوال(، )أصعق ت بأنه بالسنية القول عن وقال بركنيتها، 
دوننقعل النبي. على الصلاة منها الواجب أن ه النجي هملمه الصلاة بوجوب القائلين 

النبي.علمها التي الصفة على بها يأتي أن للمرّن ينثض لكن بعدها، وما آله على الصلاة 
شيثا(.منها يترك ولا اصحايه 

ارع*من بالي الاستعاذة ووجوب يجوبها الشخ ؤيرى ص)مها(، ه الني صلاة صمة انظر: )٣( 
X\T/y)الأولى المجمومة - الدائمة اللخة ناوي \م: )٤( 
بقية)وكذلك وتال: أشأ، الأل 'مر الصلاة وحرب يرى وهو )ا/ساآ( الملام مل انظر: )٥( 

محنفرق وٌن بها، المأمور الكيفية مجن هو إذ يجب؛ آحرْ إر صليتء ءكما محوله مجن الحديث 
بوحربوالقول ذللثه(، على له دليل فلا بعضها وندب بعضها بإيجاب الكيفية هده القافل 

وهو(، ١٢٤ملم)؛/ شرح في النووي ذكر كما الشافعية عند شاذ وجه الأل على الصلاة 
مجنالوجوب أتبت مجن )وأكثر (: ١٦٦ا/الفتح)١ في حجر ابن ونال الشافعي، نص حلاف 

كارمن "وهو المروري إسحاق أثي عن الشعب ر اليهقي ونقل التربجي، إر سوْ الشانمة 
ماصحة على دلالة الثابتة الأحاديث، وفي الييهقي: تال وجوبها، أعتقد أنا قال: الشافعية- 

٢(:_)A• عنه الميم، العقد في الملقن ابن قال الشافعية، عالماء من والتربجي قال(انتهى، 
الأحير(،التشهد في الأل على الصلاة بوجوب القاتل أصحابنا...وهو ندماء )من 



وص

\ندكاكادق

الهولسذوذ وبه 

•الراح المهللب في وتفصيله الإحماع، مخالفة —  ١

ذلك!ومن ونحوه، والشان.وذ وصفه —  ٢

ابنإن ! أحمد[ الإمام ]يعني! افه عبد لأبي قيل • المروذي ال ق~ 
التشهي.،في النبي على الصلاة ترك رحلا أن لو يقول! راهويه 
موضع:في وفال هذا. أقول أن أجترئ ما فال! صلاته. بطالت، 

ثذوذ(لا،.)٥^١ 

لممن ت ففال ذللث، في الشافعي )وشد )ته1؛(ت بهنال ابن فال و— 
فاسدة،فملأته لام الوقبل الأخير التشهد في النبي على يصل 

تجرم(لم ذللث، قبل عليه صلى ؤإن 

لممن فقال! ذللث، في الشافعي )وشد )ت"ا؛ه(ت الحربي ابن قال و— 
فاسدة،فصلاته النلأم وقبل الأحر، التشهد بعد البي على 

ساقهن(قول وهل،ا يجزه. لم ذللث،، قبل عليه صلى ؤإن 

لممن فقال ذللث، في الشافعي )وشد )ت؛؛ه(ت عياض القاصي قال و— 

القيموابن المبلع)ا/؛؛؛(، قي مفلح ابن الدين وبرهان ٠ ( ٣٨٨/ ١ المغني) في قيامة ابن نقله )١( 
ص)س.الجلاء في 

الجامعلشرح التوصيح في الملقن ابن قال (، ٤٤٧)Y/ بهل-ال لابن البخاري صحيح شرح )٢( 
ولاالمالكية، من واحد غير قالها العبارة )وهذه العبارة! على تعليقا ( ٢٩٠/ y٩الصحيح)

أيصا(.متهم الموار وابن إليها، ستقوم ثهء الصحابة من جماعة أن علمت، فقد أرصاها، 
اوساسفيشرحموطأءاس)مهها(.)٣( 



آؤؤيج خ|ثصلأ؛ 

فصلاتهلام القبل الأحر التشهد بعد من . النبي على يصل 
هذافي له سلف ولا تجزه، لم ذللث، قبل عاليه صلى ؤإن فامدة، 

القول(لم
فيتاركها عالي فاوجس، الشافعي )وشذ (; ٦٧١٠)^القرطبي قال و~ 

الإءادة(رمالصلاة 

علىالصلاة وجوب، على اتفقوا )وقد )تمآ*ي(ث العيد دقيق ابن قال و~ 
فيتجب ت وقيل الأكثر. وهو مرة. العمر فى نجب ت فقيل المي. 

لمإنه ث وقيل الشافعي، مذهبج وهو الأخير. التشهد في صلاة كل 
يثيء.يتعقبه ولم . قبله( أحد يقله 

الثسافعيالإمام الأعيان من قوم نسبإ )وقد رت.لأه(ت تجم ابن قال و~ 
الإحماع(أومخالفة الشذوذ إلى هذا في 

علىصل اللهم ت قول الشافعي )وفرض )تهه.ا(ت الحمكفي قال و- 
الأحماع(لومخالفة الثال.وذ إلى بوه ونمحمد، 

(.٢٣٦; ١٤القرطي)تمر )٢( (. ٦٢)٢;الشفا)١( 
(.٣٢١الراهم)\/المم )٤( الأحكام)ا/\/«م(. إحكام )٣( 
قومبه نأي بوه( )ونت )توله ! ٤(  ٧٧/ ١ حاشيته) في عابدين ابن تال (، ص)٥٦المختار الدر )٥( 

جريروابن والبغوي والخطابي المدر وابن الرازتم( بكر وأبو الملخاوى منهم: الأءيان من 
الطرى(ّ



\ممكاّ
مسائلثلاث وفه واثمتاقشة، 

علىيصل لم ض صلاة بطلان بعدم القائالين أدلة الأولى: المسالة 

:الأخير التشهي، فى هه النيئ 
Iمنها بأدلة القول هدا أصحاب استدل 

الملامتقولوا *لا ءال1 . الني >.هأن عود مبن عبداض حديث —  ١
والصلواتف التحيات : قولواولكن الملام، هو اف فإن الق، على 

الملاموبركاته، اف ورحمة النبي أيها علك الملام والهليبات، 
فيعيد كل أصاب قلتم إذا فإنكم الصالحين، اش عيال وعلى عليتا 

وأشهداش، إلا إله لا أن أشهد والأرض، الماء بين أو الماء 
إليه،أعجبه الدعاء من يتخير ثم ورسوله، عبده محمدأ أن 

شاء،ا.ما المسألة من يتخير *ثم ت ملم ولففل ، فيدعوا 
الاستدلال:وحه 

واجبلا أن على يدل شاءا؛ ما الدعاء من أحدكم ليتخير )ارثم قوله: ن أ— 
،يخيرهم( ولم ذلك، لعلهم واحا التشهد يعد كان لو إذ التشهد، يعد 

بعدالدعاء من مايتحير )باب ت عليه وترحم له، واللففل او،خاري)همد( احرحه عليه، متفق )١( 
)اشدمحاالمجمرع)م/به؛(ت في النووي تال (، ٤٠٢مسلم)واحرجه بواجب(، وليس التشهد 

علىالعلماء أجمع عباص...ونل ابن حديث ثم معود، ابن حييث الحدثين باتفاق صحة 
مها(.واحد كل جواز 

تال)مآ/سما(، المة شرح (، YYU)\/المن معالم وانظر: ، a\T/r)المدر لأبن الأوط )٢( 
هالني على الصلاة أن على العلمام جمهور به )واسل،ل مسلم)أ/باا(ت شرح ثي النووي 

واجبة(•لمت الأخير التشهد ني 



٤w—يت—

الأذكارمن ثاء ما بين ؤيخيره منها مكانها يخل لم واجمة )ولوكامت 
آ،التعيين(١ بطل منها يعجبه مجا إلى ذلك في الأمر وكل فلما والأدعية 
ذلك،،ويتأيد عنه(ل الواجب بيان وفت يؤخر لا التعليم )وموصع 

.نود•'

الحديثذكر بعدما فال حيث عود).4، مابن الحديث راوي فهم ب~ 
شنتفإن صلاتك، من فرغت، فمد هدا من فرغت، )فإذا السابق: 

فانصرف،(ثئت، ؤإن فاثبت،، 

ابنبعلم بمحيرأ كان )و النخعي إبراهيم بأن ذللث،: ؤينفوى 
قال:،، وأصحا؛ه(ل عبداش محول عن يخرج يكن )ولم ، عود( م

،٢٦١(النبيه على الصلاة مجن يكفيهم التشهد يقولون: )كانوا 
.٢٧١^(النبي على الصلاة من التنهد )يجزيلئ، هو: وقال 

عباسوابن هريرة كابكب الض. عن التشهد روى من )كل بأن و~ 
وعبدالأشعري مرمى وأبي الخيري سعيد وأبي عمر وابن وجابر 

(.٣٠٨الأحكام)ا/إحكام )٢( (. ٢٢٧المن)ا/سالم )١( 
المرتوق:عن ( ١٦٤)آ/سه ني الأار>طض تال مرفوعا، ودري (، ١٩٦٢)حبان ابن أحرجه )٣( 

اصلاتك قضت، *فقد )وقوله: المن)ا/بمأأ(: معالم ني الخنايي قال )أشبه؛الصوابه(، 
باللاممنها الخروج عليه بقي ا ؤإنوالرفع والخفض والاJكر القراءة من الملأ٥ معظم يريد 

صحةعر ؤيدل قلت،: (انتهى، الملأم عقب يقع إنما القيام كان إذ بالقيام المليم عن فكنى 
احرحهالتسليم( وانقضاؤها التكبير الصلاة )مفتاح قال: أنه حول مابن عن ماصح التاؤيل هن.ا 

ابنعن صح )وقد (: ٠٣١ الحلى)أ/ ني حزم ابن قال (وصءح<، ٢٩٦٤الكبرى)في اليهقي 
فرصا(.اكليم ليجار_، معود 

(.١٤٦٨)الكبرى الفتاوى )0( (. ٥٢١)أ/البلاء أعلام -ير )٤( 
بقوله:ؤيعني (، ٢٤والزبير—ص)• وحللمحق ه عوقبن عيدالرحمن ند مالأثار—تتمة نهذيت، )٦( 

عود.مابن أصحاب )كانوا( 
(.رجب)يم٥٥٣لأبن ،^، ٠٧١فتح وانفلر: بدالرزا3،)هخ«م(، اخرحه )٧( 



حصصهم، U3؛؟ص
ابنقال وقد ه، المي على صلاة فيه يذكروا لم النسر بن اش 

منالسورة يعالمتا كما التشهد يعلمنا . اليي رُكان وجابر• هماس 
بكرأبو كان عمرت ابن وقال سعيد، أبى عن ونحوه ، القرآنا؛ 

الكتاب(قي الصثيان يعلمون كما المنبر على التشهد يعلنا 

بحفرةالتشهد المنبر على الناس الخهناب عمرين علم وقي ر ~
المي،على صلاة ذلك من شيء في وليس والأنصار المهاجرين 

مكر(ر؛/طيه ذلك بمكر فلم 

يعلمناا كالتشهد يعلمنا . اض رٌول لكن I ولفظه ( ٤٠٣)مسلم أحرجه عباس ابن حديث )١( 
أيهاعيك الملام ف، الطسات اكلرات الماركان، >اكمارتا يقول؛ فكان القرآن عن المودة 
اف،إلا إله لا ان اشهد المالحين، اف عباد ءدنا الملام وبركاته، اف ورحمة المم 

(١٢٨١)ائي والمماحه)آ'ه(، ابن احرحه حابر حديث و اف•، رمحول معدأ أن واشهد 
المحاريتال ولذلك عياس، ابن حديثؤ وأصله جابر رواية من ٠ يصي حعلآ( روالحديثؤ وتال؛ 

أبيعن سعد، بن اللمثؤ رواه ما )واكحح ص)آي(ث الكبير العلل في الترمذي عنه نقله فيما 
نيالدارقطني قال وبنحو٠ •ماس،، ابن عن دطاوص، -بمير، بن سعيد عن الزبير، 

(.٣٤٢العلل)"اا/
)أ/ما--إا■(.الثما )٢( 

الزبير،بن عروة ٍلريق من وغيرهما (، المتدرك)٩^١٩في والحاكم (، ٩٠)ا/ ماللث، أحرجه )٣( 
الماسيعلم البر على وهر الخ»لاب، بن عمر صمع أنه القارى، عبد بن الرحمن عبد عن 

ايهاعليلثؤ الملام ف، الملوامتؤ العلمايت، ف، الراكياُتؤ ف، ءاكحيامت، ؛ تولوايقول؛ المشهد، 
افه.إلا إله لا أن أشهد الصالحين، افه عيال وعلى علينا لام الموبركاته، افه لرحمة النم 

)ا/الفاروق، تد حمفي كثير ابن تال موقوف، صحح ؤاصتادْ ورمرلهء عبدء محمدأ أن وأشهد 
يقال:وفد ينكر، ولم الخير على الماس علمه عمر لأن المشهد بهذا ماللث، الإمام )أحذ (؛ ١٧٦

اقه——رحمهما حنبل بن وأحمد حنيفان أبو الإمام وأحذ توقيفا، عن الأ يكون لا هذا مثل إن 
صححفم، وعو ماس ابن بحديث، المافعي الإمام وأخذ الصحيح، وهو ممعود ابن بحدينا 
منهاوكل وجابر، مومس كأ؛ير الصحابة من جماعة عن أحركا تشهدامت، رؤيت، وقد ملم، 
ابن)حدين، (؛ ٨١حامعه)أ/ في المرمذى وفال الأفضلية(، في احتلموا ؤانما عندهم مجريء 

عندعليه والعمل المشهد. في ه المبي عن حديثا أصح وهو وجه• غير س عنه روى قد عود م
اكابعتن،•س بعدمم وس .، الني، اصحاب، س العلم اعل، اممر 

(٤٤٧)A بملهال لأبن المغارى محيح نرح )٤( 



٩

تإمور لاصتدلأل ا هدا ونومحس 

والدعاء؛الشهد بين ثيء هناك أن على تدل ليتخيرا؛ ءاثم قوله ن أ~ 
لأنتمالماض>م

غيره،وجوب ينفى ولا التشهد وجوب مقتضاه الدليل هذا ن أ— 
لأحاديثمعارصآ يكون فلا الصلاة وجوب عن كون الفغايته 

وجوبهارأر
الذكرمن الواجب جم؛ع هو التشهد هذا إن أحد يقل لم ! لذللث، و~ 

فيإياه يعلمهم ولم واجب الصلاة من لام فالالقعدة، هذه في 
الشهد.أحايين، 

صريحانفيا الشهد أحاديث، في بأن التقدير أو التسليم قرصن على و~ 
الأصل،عن ناقل لأنه مقدم؛ الوجوب دليل فان الصلاة، لوجوب 

فانهعليه الصلاة تعليمهم وأما متقدما، كان الشهد تعليمهم إن ثم 
جحش،بنت، زبممبا . نكاحه بعد الأحزاب، آية نزول بعد كان 
الوجوببائلة متسوحا لكان الوجوب نفي قدر فلو 

المنائشارت،ثهذه عن الجواب ليمكن 

النيعلى الصلاة وجوب على يدل دليل هناك أن على تدور أنها ب- 
أدلةمناقشة وسيأتي الزاع، موصع هو وهذا الأحير التشهد ي ف. 

الخانية.المسألة في الوجوب 
فيالمسيء يعلم لم . النبي بأن أيضا الوجوب لعدم واستدل —  ٢

انفر)١( 

انظر)٢( 
انظر)٣( 

(.١٦٥/١١اUدى)نتح 
(.١٠٤الأفهام جلاء
(.rrnr)،"؛ص الأفهام جلاء 



٤٢•-هت 
النبيعلى يمل لم رجل عنده صلى وقد ،، ر عليه الصلاة صلاته 

فيالميء أمر كما الصلاة بإعادة يأمره ولم ، ٢٢صلا^،^ي فس 
•بعد فيما يقولها أن علمه ؤإنما صلاته، 

Iبأمور الاستدلال هذا ونوقش 

وجوبعلى صلاته في المسيء حديث غير في الدليل قام قد نه أ— 
مأخوذة. الني على الصلاة فكذلك عليه والتسليم التشهد 

الحديث^؛/ذلك غير من 

تركفي يسيء لم أنه ت يحتمل صلاته في ء المي حديث إن م ث— 
علمهأنه أو ذلك، بعد وجبت أنها أو ه، المبي على الصلاة 
وتعليمصلاته. رؤية على البقية وأحال الأركان من المهم 

-٢٥٧)\ا الأحكام إحكام البدثي دتيق ابن قال ه، هريرة أبي حديث من  aJlpمتفق )١( 
لمما وجوب وعدم الحديث، في ذكر ما وجوب على الاستدلال الفقهاء من )تكرر (! ٢٥٨
وجاءت، الحدين، في ذكره بعدم ء ني وجوب عدم على استدل إذا أته : وءنالjا فه... يذكر 
دللالحدينؤ يمال; أن يمأكن كان ؤإن الأمر، صغة فالقيم آخر: حديث في يه الأمر صيغة 
النيلني الثوكاني وتنه الندب(اذتهى، على الأمر صفة وتحمل الوجوب: عدم على 

واكيالدب، عر نمل الحدث هدا نل اكي الأوامر بين الفرق، إر سا)آ/ا<•■؟(: 
لاحتمالالراءة والأصل المنكل فهو تاؤيخه يعلم مالم وأما الوجوب، على فتحمل بعدم 

للوجوب.ينهض فلا تأخره أو تقاومه 
ولمالصلاة، في يعو رحلا ه اه رسول سمع قال: عبيد بن فضالة حديث، في كما )٢( 

لهفقال دءاْ ثم هدا« ®عجل اش رسول فقال المي. على يمل ولم ه، اف يذكر 
بعدلمع ثم المي، على لجل نم عب، والثناء * JJبتأءميد فيبدأ أحدكم صلى •إذا ولغيره: 

وأخرجه١(،  ٤٨١أبوداود) طريقه ومن لمغله، اح_ماو)يماه"اآ(ُطا أخرجه ناء،, بما 
وابن(، ٠٧١ خزيمة) وابن صحيح(، ن حث، حاوي)هدا ونال: الترمذى)ييأما( 

له، يعرفولا الشيخين شرط على صحيح حديث، )هدا وقال: والحاكم)هخبم( (، ١٩٦حيان)• 
الدهي.يتعب ولم شرتلهما( على صحح ثاه،و وله يخرجاه، ولم علة، 

(.jY'oo/V.؛^،)لأبن ازري فتح انظر: )٣( 
الأفهامص)امأ"آ(.انْلر:جلأء)٤( 



لهذاصريح هو ما يترك فلا حال كل وعلى له، الصحابة 
السللم

الوجوبيكون أن I فيحتمل الصلاة بإعادة يؤمر لم الذي أما و ~ 
منالأمر ذلك سمع لما الرجل أن ؤيحتمل ، قراغه عند وثع 

تكونأن ييحتهل يؤمر، أن غير من الإعادة إلى بائر السكب. 
بالصلاةالأمر من الظاهر يترك قلا ذلك غير ؤيحتمل نفلا، الصلاة 

المحتملل٣/المشتبه لهدا محكم دلل وهو . عليه 
تالمتاقشات هالْ عن الجواب، ؤيمكن 

علىالصلاة وجوب على الدلل مام على تدور بانها سق؛ ما ك~ 
يصحولا المزاع، موضع هو وهذا الأحير المشهد في . الّك، 

الزاع.بمحل الامتدلأل 

الإجماع.هو: اكالث الدليل - ٣ 

العلماء:من واحد غير المسألة هدْ هي الإجماع نقل وقد 

الصلاةأن على الإجماع ذكر أن بعد ( ٣١)ت•الطبري جرير ابن قال ~  ١
وكيفقال: )فإن ذللث،: موكدأ قال بفرض لمت، المبي. على 

بعضأن علمتؤ وند ئلتا، ما على إجماعا الأمة من يدعى 
أجابثم الصلاة؟( في واجس، فرض ذللث، أن يزعم كان المتأحرين 

عالمعن مقاله فال قد يكون أن إما القائل هذا وأن ذلك،؛ عن 
مجمعون(فال؛اجمعها ما تخهكتها على الأمة )وأن المنة بمخالفة 

ص)أأم(.السائق اسور انظر: )١( 

ذحاواري)اا/ْا'ا(.)٢( 
الألهامص)؛؛م(.حلأ،)٣( 



غيروهو ذلك، قال )أويكون ذكر، كما احتيار0 سوء يخفى لا فهذا 
اللف،،عاليه مضى وما . الله رمول أحبار من ذكرت بما عالم 

نبيهاعن وراثة ذللث، في الأمة نقل به واستتماصى الخلف،، عليه وأجمع 
جهلمن لأن المصيبة؛ في وأحم اللية، في عليه أعظم ذللث، فس 
(لفيه الفتتيا تعه لم الدين أمر من ذللثج مثل 

قالس: المي على الصلاة فرض )في الهلحاوى)تاآمت وفال ~  ٢
مسيء،وتاركها حائزة الصلاة والأوزاعي والثوري وماللثط أصحابنا 
يصللم إذا الإعادة يوجب والشافعي سواهم، العلماء سائر وكذلك 

قبلعايه صلى إن وقال والشليم التشهد بين آخرها في المي. على 
الحلم(لأهل من أحد به يقل ولم ت جعفر أبو قال يجزم، لم ذلك، 

الصلاةترك إذا المصلى أن )وأجمعوا )تْا"ا(لم! الجوهري وقال — ٣ 
وفيمعذور، الميان في أنه الأخر التشهد في ناسا ه المي على 

فإنهالشافش، إلا حميعا، فيهما عنه مجزئة والصلاة مذموم، العمد 

(.٢٣٠ص)بم'ا'ا—والزئير— وحللحة عوف ين عيدالرحمن ْسنل، الاثار—تتمة تهذيب )١( 
(.١٨١)ا/ سحائي القرآن أحكام وانغلر: (، ٢١٩/١)العلماء اخلأف مخصر )٢( 
المرادمحمد د. المحقق نال الجوهري، التميمي الحسن ين محمد المهلبؤع محي اسمه )٣( 

أنهإلى وتوصل ، للمزلف( ترحمة على الحصول لم بذلته كبير جهد )يعد صن)ا'ا(ت 
هداأحدث الذي وهو إشكال محيه الأول المؤلف اسم أن والظاهر الرائع، القرن في عاش 

كابننعيم، بنت ابن ت مؤلمه مي ؤيالكتاب هذا عن ينقل مجن على ونمت وقد الإغلاق، 
"نوادر)محي ت محوله ذلك ومن موصعا، ( ١٨)محي عنه نقل النقي الجوهر في التركماتي)ت"هما( 

منهموهو الشافعي إلا المطلب لبتي حلال الزكاة أحذ أن أجمعوا ت نعتم ينت لأبن الفقهاء" 
الفقهاء"نوادر و ص)ه؛(، الفقهاء نوادر من المهلبؤع محي موجود وهل.ا ذلك(، مجن مغ فإنه 

رمانئي نعيم بنت بن لا الذمي يترجم نعم، بنت، لأبن وسب أيضا البي عنه بنقل 
بنمحمد بن حن ن محمد ن العزيز )همد ت يقوله ٢(  ٤٣ص/ الإسلام تاريخ محي كما )هاُم(ه 

نعيم.بشت، بابن ؤيعرف الصعيد، قاصي الضرير، الجوهري التميمي محمل أبو حلاد، بن أحمل 
وغيرا<(انتهى،الطحان، ابن يمي وصه: الطحاوي. جعفر وأبي ذبان، بن محمد عن؛ يروى 
المهلؤع.قي اسمه مجن همدالعزيز فسقهل 



يجزئه(،لم الأحر الشهد قبل . الني على الصلاة ترك إذا ت قال 
الإجماع"لممائل ني "الإئطع في القطان بن ا^ 

عبركما الشافعي أصحاب من —وهو )تسمآ( الخطابي ونال —  ٤
الصلاة...في بواجبة ليت ه النبي على )الملام القرطي—! 

علىالصلاة قال فإنه الشافعي إلا الفقهاء جماعة فول صنا وعالي 
بطلتعليه يمل لم فإن واجبة الأخير التشهد في المبي 

،٠قلوة(ل هدا في للشافعي أعلم صلاته...ولا 
لممن فقال؛ ذلك في الشافعي )وشذ بهلال)تآإ؛(ت ابن وقال —  ٥

فامدة...فصلاته لام الوقبل الأخير هي الّفي النبي على يصن 
بنعمر علم رثد يتبعها... سنة ولا الفول ا هن. في له ولا 

والأنصارالمهاجرين بحفرة التشهل. المنبر على الناس الخهلاب 
عليهذلك ينكر فلم النص، على صلاة ذللث، من شيء في وليس 
السلمح،عليه مضى وما الأثار رد فمد ذللث، اوجمج فمن منكر، 
،.الخلم،(ر عليه وأجمع 

علىالصلاة أوج—، أحدا أعلم )لا عبدالبر)تم1؛(! ابن وقال — ٦ 
-للث،ومن الشافعي إلا الأخر المشهد فى فرصا' المص. 

الإجماع'أْ،بائل مفي ■الإناع في القطان ا؛ن ونقله 
لممن فقال ذللثؤ في المافحي )وشن، )تإأْ(ت عياض القاصي وقال — ٧ 

فملأتهالملام قبل الأخر التشهد بعده من . النبي على يصن 
هذافي له محلف ولا تجزه، لم ذللثف تبل عليه صلى ؤإن فاسدة 

(.١٣٦)١; الإجماع اتل مثي الإناع واظر: ص)أ؛-مئ(، الفقهاء نوادر )١( 
(.٤٤٧)Y/ طال لأبن الخاوي ءحٍح شرح )٣( )ا/لأمآ؛آ(. المن سالم )٢( 
)ا/أما(.الإجماع ائل مش الإناع )٠( (. ٤٨٦الأ,ظؤكار)ا/ )٤( 



عليهالمسألة هده إنكار في بالغ وفد يتبعها، سنة ولا القول 
أنهاعلى عليه,..والدليل وشنعوا حماعة تقدمه من فيها لمخالفته 

الشافعيقبل الصالح الملف عمل الصلاة فروض من ليت 
•حدا( المسألة هده عليه الناس ثع وقو عليه، ؤإحماعهم 

فروضمن ليت أنها على )وانمليل ث ( ٦٧١)ت القرطبي وفال — ٨ 
عليه(ؤإجماعهم الشافعي قبل الصالح الملف عمل ت الصلاة 

—المافعي إن العلم أهل من حماعة )وقال ! ( ٧٤٣)^،الزيلعي وقال —  ٩
به،يفتدى سلف له وليس المسألة ^٥ في الإجماع حالف — ه! 

٠والهلحاوي( الهلبري حرير بن ومحمد المدر ابن متهم: 
الشافعيإن I العلم أهل من حماعة )وقاك (! ٨٥٥)العيني وقال — ١ ٠ 

تمنهم به؛ يقتدي سلف له وليس المألة؛ هده في الإجماع حالف 
والهلحاوى(ر؛،.الطري، حرير وابن المدر، ابن 

بالإجماعرْ،:الاستدلال ونوقش 
فيه النبي على الصلاة بوجوب لقوله الشافعي—هءه— )أن ب — 

)أا/أ"اآ(.القرطى شر )٢( . or-U/x)الشفا)١( 
الخانق)ا/نض )٣( 
ذكرهامن كل عن فأملها التوافق، فيها ينلهر التقول بعض (، ٢٤٧للمني)أ/ داود ايي شرح )٤( 

فانية،ب كان إن أما الماقل إر أح-انا واشتر الأصل عن بالقل فآكممي غيرْ إلى ,uyU الم 
ذلكمن يلزم دلا الإجماع، في يدخل أن يمح مما المتقول أن تين المح، القطان ابن كنقولامت، 

الإجماع.هذا على لمدرك ألا 
الأعلامالعلماء من كثيرة جماعة انتصر )وتد (؛ ٦٥٥)Y/ اللدنية المواهب، قي القطلأتي قال )٥( 

أيىوالحاففل الإسلام وشيخ القيم، ابن والعلامة كثير، ابن الدين عماد كالحاظ للشافعي، 
يطول*-من وغيرهم النقاش بن أمامة أبي والعلامة الحاففل، شيخنا وتلميدْ حجرا بن النمل 

للإمامالقيم ابن الإمام )وانتصر (: ٦٠٤)X/ اللثام كشف في فاريني الونال عدهم(، 
•ذؤيعا( ردا عياض القاصي على ميما ولا المثغ، على ورد يليعا، انتصارا الشافعي 



——بم؛:ص؛ء-
الالمسألة هدم في خلافه عالي إحم،اع فلا وخالف... سالف الصلاة 

،.حديثآ(ل ولا فديمآ 

فمن، بعدهم( ومن الصحابة من جماعة بقوله نال فند ) —
عبداف،بن وجابر الأنصاري، عود موأبو عود، مابن I الصحابة 

،•هءر عمر وابن 
مال•بن لمقاتل الماثر، جعفر وأبو النعمى، التابعين: ومن ) -

أصحابهبين ولا ذلك فى عنه خلاف لا الشافعي، ذهب ؤإليه 
أخيرأ(لأحمد الإمام ذهب ؤإليه أيضا، 

)فأين، المالكي الواز وابن راهويه، بن إسحاق قول هو و— 
الصالحاللف عمل وأين هؤلاء خلاف مع المسلمين إجماع 
')٠٦أفاصلهم من وهؤلاء 

)الشافعيو التفردلأص، ذلك حيدا )يا ف الشافعي ^ فرض على و- 
إلىفيه له افتقار فلا اجتهاد، مقام والمقام به، يفدى قدوة 

. /)٨(
٠عيره\ 

المائشة:عن الجواب ؤيمكن 

علىالصلاة وجوب عدم عنه الصحيح فان ظبه  ijJUtابن ما أ ■
وأماأصحابه، وعن عنه ذللئج بيان سق وقد التشهد، في هؤ الّمح، 
كانفإنه عود مبن اش )عبد ت القيم ابن قال فقد إليه ذللث، نسبة 

_.UIالمدر انظر: )٥( (. ٤٦كيررا■/•ابن شتر )١( 
ص)س(.الآفهام جلاء )٦( (. ٣٣٠)ص الأفهام ج )٢( 
(.١٤٥حكلازسط)آ/ شرح )٧( اJمدريناUشن. انظر: )٣( 
(.٦٥٨)Y/ الأدب انواب )٨( (. ٤٦٠ممررآ/ابن شر )٤( 



——ص؟ثْهيْةمح

علىفيها يصل لم لمن صلاة لا ؤيقول الصلاة في واجبة يراها 
إلىالرجوع وعند اكمهيد(را،، في عنه الر همد ابن ذكره الني. 

همالومن الشافعي حجة سياق في الر همد ابن نص فهدا التمهيد 
مالكرواية من عود مأبي بحديث الأثر من )واحتجوا بقوله؛ 

كماواللام وفيه وقال؛ .؛إ النما على الملأة علمهم أنه وفيه• 
وفهمالحديث روى عود مأبا وبأن التشهد، نعني علمتم فد 

علىفيها يصل لم لمن صلاة لا إنه ؤيقول واجبا يراه وكان مخرجه 
مسعودابن وليس عود مأبي عن كان فالحديث، المبي.(^٢،، 

الشهور.هو وهدا 

)لوفال؛ أنه همه روي فمل. هئع، الأنصاري عود مأبو وآما 
صلاتيأن رأت ما محمد آل على فيها أصلي لا صلاة صليت( 

أباأن وذللث، مرسل؛ )حبر الطبري؛ همه قال الأثر وهذا سم(لم، 
لمورآه أدركه، قد كان ولو رآه، ولا عود، مأبا يدرك لم جعفر 

جابرنقل وقمح، الجعفي، جابر راؤيه كان إذ همه؛ تصحيحه لما يجز 
،والاصطراب جابر ؛فعم( الدارقطنى وأعاله ٢، ف؛ه(ل ما الجحفى 

الصلاةفي فإنه المناع محل حارج فإنه صح ولو البيهقير٦،، وأعله 

(.١٩٤اكيدرا"ا/)٢( ص>*م• الأمام جلاء)١، 
الجض)سجابر س>ض وغيرما ( ١٠٩٦٨رالمهقي)(، ١٣٤٤الدراممي)أحرجه )٣( 

علماءاكبر من الحفاظ، تركه و فشن.، ثمة وثقه ت الل.هي وقال حجر، ابن قال كما رافضي، 
الأنصاري؛٠.عود مايي عن الباثر(، جعفر المن)أبو بن علي بن محمد عن الشعة(، 

٢(.ص)ماْ والزبيرِ وطلحة عوفح بن عيدالرحمن مد الأتار—تتمة تهاويب )٤( 
/١٣)الدارنيي علل وانثلر: صه(، اختلف وند نمق )جابر (: ١٧١سحه)مآ/ في نال )٥( 

٣٢٤.)

ننالمعرفة وانفلر؛ صعق(، ومو الجعني جابر به )تفرد (: ٠٣•)T/ الكرى تن الني نال )٦( 
(.٦٩والآتار)م 



اماءشاسلأةاسلامماش:

اءء

يحتجممن الجعفي لكن ولو ، الشافعي يوجبه لا وهذا الأل على 
روىوئد هذا والرفض، التشيع في بدعته يؤيد الذي الخر لرد به 

ٌوصوعلمم وجه س عود مأمحا أثر 
مثلوقد أيضا، الجعفي اصهلراب من إليه المسة فإن هع، جابر أما و~ 

صلت)لو جابر؛ عن علمح،، بن محمد حديث )عن ؛ عن الدارتطني 
جابريرؤيه فقال! الصلاة(. لأعدت الّمح، على فيها أصل لم محلاة 

محمدعن جابر، عن ممر، بن عمرو فرواْ عنه؛ واختلف الجعمي، 
أييأحو القاسم، بن المؤمن همد ورواْ قوله• من جابر، عن علي، بن 

عنالأنصاري، عود مأبي عن جعفر، أبي عن جابر، عن مريم، 
عودمأبي عن جعفر، أبي عن جابر، عن إسرائيل، ورواء المي 

وثقة(لم.وليس الجعفي، جابر من والاصعلراب قوله، الأنصاري 
إلاصلاة تكون )لا قال! أنه عنه روي فقد ظه، عمر ابن أما و~ 

ذللئ،من ميتا يت، نفإن ه النبي على وصلاة وتشهد، بفراءة، 

يليالنووي شرح انغلرت الأل• ملي الصلاة وجوب عدم عر الإجماع النووي حكي وتد )١( 
ص)مآ'آئ(.محسق كما الصنعاني واختاره الشافعية عند شاذ وجه والوجوب (، ١٢٤لم)؛/ م

بنمحمد ابوبم )أخرنا قال؛ ( ص)٢٧الحدين، أصحاب شعار ر الحاكم أبواحمد أخرجه )٢( 
ينمحمد نعم بن عدالئه بن بكر حدتا الخيالي؛الرنة، فروخ بن عيي بن إبراميم بن إ—حانا 

فيمكيا عود■■■( مأبو تال قال؛ حصين أبي عن شريك، حل.ثنا غزوان، بن عّدالرحمن 
غردانبن، همدالرحعن بن محمد >و ثربك عن يروي فالن-ي تصحيف،؛ فيه ولعله العليؤع، 

أبيهمن، ريروي المجروحيز،)آ/ه''اأمنه؛ نمح، حان ا؛ز، قال منحها من الإسناد مداولعل 
وقالمقلوبة(، أو معمولة أنها مناعته الشأن هئ.ا من يثالث، لا التي العجائب، الشيوخ من وغيره 

إمحماعيلبن وصمام وشريلث، ماللث، عن بوئاحة نج )حل. (؛ ٢٠٣ه/اللسان) في حجر ابن 
الناستقايت، عن له عوي؛ ابن ونال الحديث،، يضع كان وغيره؛ الل.ارقءلتي ببلأيا...نال 

نالولل.للأ، سق، وقل. الجعغي ءلريث، من هو عود مأبي أثر من فالمعروفه انتهى، بواطيل( 
ابنأثر على اقم، )لم العلريقت هل.ا عن ( ص)٢٧ا الحل■ين١ أصحاب "شعار رسالة محقق 
■الطريق( ماوا من معود 

جابر-على و عود، مأم، >، وهرقوفا هرفوئ، الجعفي فرواه (، ٣٢٤)م/ الدارقطتي علل )٣( 



بجٌّ

فيوالأصح شاذة، الرواية وهذه ا، اللأم(ر بعد سجدتين فاسجد 
أمح،ابن أحرجه كما . الني على الصلاة يدل التسليم ذكر الرواية 
مدارهلأن يصح؛ لا اللفظين يكلأ فالأثر حال كل وعلى شيبة، 

أحمدالإمام بن عبداف سأل وفد جهالة، وفيه بن عقبة على 
والرواية، ٢٢معرفته(^أذكر لا فقال: نافع؟ بن عقبة )عن عن: والده 

بنجعفر هو الأثر فى عمة عن فالراوي انقطاع؛ فيها عقبة عن 
)عقبةالبخاري: يقول واسهلة، وعقبة برهان بن جعفر وبين برهان، 

راشد،عن برهان بن جعفر روى -ه-، عمر ابن سمع نافع، بن 
فهوعقبة عن جعفر أما بينهما، الأزرق راشدأ أن أي• ، متقهير( 
أعلم.واف ،، متقهيرر 

)ذكرْالصنينئسباسىإطدْ: في وقال صر«"ا"ا( الأفهام جلاء في القيم ابن ذمْ )١( 
حجرابن محال كما يخطيء صدوق وهو حيان، ت حسانللعله بن حالي حدئنا ميمون بن علي حدثنا 

الفتحمحي حجر ابن ومحال عمر...(، ابن عن نامحع بن عشة عن برمحان بز جعفر عن التقرب[ محي 
صلاةتكون لا ت محال حيد بسند عمر بن عن وليلة يوم عمل محي العمري )وأحرج (؛ ١٦٤! ١١١

وليلكالقيم؛ ابن ذكره الذي الإستاد ولعله إستاده، ^كر ولم علي(، وصلاه وتشهد بقراءة إلا 
ايومعمل في المعمري شبيب بن الحسن )أحرجه ص)آما(ت البديع القول في المخاوى محال 

)وهدم٤(؛  ٠٣ا/الودود)• الرحيم محضل محي محال بسندحيد(، بشكوال ابن طريقه ومن له والليلة 
بيبث بن علي بن الحسن على ؤإما حيان، بن حالي على إما محيها والحمل شاذة؛ رواية 

د.الشثري]يقول برمان بن جعفر حدثتا محال بلفظآحر ( ٨٧١شيبات)أ أبي ابن وأحرجه المعمري(، 
عقبةعن قبله[، الأثر من أحدآ جعفر؛ عن حدثه الجراح بن وكح أن أي للمصفت تحقيقه في 
الركعشن،في وجلوس محراءة وفيها إلا صلاة من )ليس يقول؛ عمر، ابن سمعت محال: نافع، بن 

فيهوليس ، جالس( وأتت تلم، بعدما مجدتين مجدت ذس ضل لم فإن وتسليم، وتشهد، 
بنعقبة على لمدارهما صعق؛ كليهما أن إلا قبله، الذي من أصح هدا أن وّع الشاهد، مرصع 

ذكره^١^، بن وعقبة برمحان بن جعفر بين انقطاع وفيه أحمد، الإمام يعرفه ولم مجهول وهو ناير، 
(.٤٣٤اوكيٍر)أ/ التارخ في الخاري 

(.٨٧)Y/ عثداش ابنه برواية أحمد للإمام الرحال ومعرفة العلل )٢( 
(.٤٣٤الكبير)٦; اكارخ ^(
(.٣١٧)٦; حاتم أبي لأبن واكدل الجرح وانظر: )٤( 



عن)ورئينا اليهقي• قال فقد التابعين، من السمي عن المنقول أما ~
لمرامن محال: أنه الشبي، عن حالي، أبي بن إسماعيل عن الثوري، 

تجزئ»لأ محال: أو صلاته« فاليعد الشهد، في المي. على يصل، 
)وأحرجحجر: ابن قال وليلك، صحيح إسناد فهدا ملأته(<(را،، 

بينوتكن فيكره، الثمي( عن محوي ند بالخلافيان، في البيهقي 
مغلطايIقال وليلك، ! مفاوز ( ٤٥٨والبيهقي)^،الثوري)تاا"ا(، 

الممح،ءاك، يصد، لم ررس قال؛ أنه اليهقي، عند من الثمي )ومرمل 
صلاته(((رم.تجزئ ررلأ محال: أو صلاته(( فليعد التشهد، ي ف. 

عامكاملا أكثره محلع أن بعد الخلافيان، في ندأ معاليه وقمت، م ث —
أيوعبداممهأحبرنا البيهقي: قال كما إسناده، وهزا ه( ١٤٣٧)

بنأحمد بن محمد أنا الفقيه، إمحاق بن أبوبكر ثنا الحافظ، 
عنوك؛ع، ثنا إسحاق، ثنا نوح، بن محمد بن إبراهيم ثنا سعد، 
البيهقيقال به، الثمي عن حالي أي بن إسماعيل عن شان 

هدهفي يقولوا لم العلماء إن قولهم: يبعلل الثمي عن )فهدا عقبه: 
هدالكن ،، مدمكم(لنحو الني. على الصلاة بوجوب المسالة 
ولاترحمة على له أقف، لم سعد بن أحمد بن محمد فيه الإسناد 

(.٣٧٢٥والاثإد)المن معرفت )١( 

الطهارةهر منه فالموجود كاملا إلينا يصل لم الخلافيان وكتاب الباري فتح )٢( 
فهوللخمى مختصره أما يسير، نمص وفيه حديثا تجع ثم المفقود، عداد في كان والباهي 
الكبرىالسنن في موجود كدللث، وهو إستاد، بلا أورده المختصر في والأثر كاملا، موجود 

^٥^٠صحح بإسناد والأثارُ السنن معرفة " في وأورده إستاد، بلا 
كاملبمحقيق الباز طبعة ني وجاء السين، ابي ابن تحقيق ( ٣٦٧ءاجه)ه/ابن سن شرح )٣( 

بكثرةوصفت طبعة وهي الربعي...(ا، عند من الشعبي )ومرسل ص)أمها(: محوبضة 
التصحيف.

الخلأقات)مأ/''ا،'ا(.)٤( 



حجر،ابن من وتقوته البيهض عند ثبوته والظاهر حاله، يعرف 
لملأني نظر؛ محل ونبوته مغلطاي، من انمطاعه إلى والإشارة 

الطبقة،ماخر مجهول فيه والإسناد اJيهقيل١،، غير محي عاليه أقف، 
بقلمعروف، إمام من أكثر جزم مع محته، يمرح لم والميهقي 
الثافعي،مبق بعدم والمدام، الفتيا معرفة في والتبحر الخلاف 

إلاكتاب، في يعرف ولا ممنمؤ بأي يروى لا الرأي هدا وكون 
البيهقي.خلافياتؤ 

القاصيهو إليه به ينعليه وقمت، من فأول البائر، جعفر أبو أما و~ 
أبيقول من أنه الموابؤ الدارقطني: )قال قال: حسن، عياض 
علىفيها أصل لم صلاة صليت، لو الحين: بن محمد جعفر 
السبةوهذه ، تتم( لا أنها لرأيت، بيته أهل على ولا ه الّحم، 

مال-اثر عن الراوي فإن حال، كل على محعيفة وهي وهم فيها 
نصهو وهذا الرواية، في واصطرابه صعقه بيان وسبق الجعفي 

أبي)حديث، ت عن مثل فقد النسبة وهم يبين الذي الدراقطني كلام 
البيعن عود، مأبي عن الحسين، بن علي بن محمد جعفر 
أهلدلا علي فيها يمل لم صلاة، صلى ءمن هاوت .، 

القاسمبن المؤمن عبد به حديث، فقال: منه،ا. تقبل لم بيتي 
كذللث،•جعفر أبي عن جابر، عن مريم، أ؛ي، أحو الأنصاري 

أبمح،عن جابر، عن فرووْ وفم،، وشريك، إسرائيل، وحالفه 
الك،عن فيها يمل لم صلاة صليت، لو مسعود: أبي عن جعفر، 

مخالفوهبها احتج لو بآثار )يحتج اليهقي• الحافظ عن ( ١٥٤الفتارى)أأ/ في سمية ابن تال )١( 
أنيريد ممن أمثاله أوقع ما ~ وديته علن •ع ~ هذا في ارفعه ؤإنما فيها، يتيح صعقها لأظهر 
آخر(.درن العلماء من واحد لقول موافقة . الني آثار يجعل 

(.٦٤)Y/الشفا )٢( 



م^ ٦ ^^^اسلأةِِ 

وهوموقوفا، تتم، لا أيها لرأيت، بيته، أهل على ولا .، 
جابررواية من الصواب أن ت يعني ا، جابرلأ عن الصواب 

الني.؛إلى الرنع وليس مسعود أبي على الوقف هي الجعفي 
مانقل،يخالف وهذا الجعفى، أصمحاب من الأكثر رواية لأنها 

وعلىالتابعي، على المقطوعة الرواية تصويب من عنه القاصي 
صحةالقضر أو الوقف أو الرغ تصويب من فلأيلزم الأحوال، كل 

عنبيانه محبق كما صعيف وهو الجعفي، على مداره لأن الأر؛ 
والبيهقي•الدراقطني 

قال:حاتم أبي ابن أحرجه عنه المروى فإن حيان، بن مقاتل أما و" 
بنعلي بن محمد ثنا موسى، بن القفل بن محمد على )قرأت 
بنبكير ثنا مزاحم، بن محمد وما أبو ثنا شقيق، بن الحز 

]النقرة:نخذ، قوله: حيان، بن مقاتل عن معروفا، 
وتمامفيها، الهلهور ؤإمحباغ مواقيتها، على المحاففلة ؤإقامتها ٣[، 

علىوالصلاة والتشهد، فيها، القرآن وتلاوة ومجودها، ركوعها 
بصريحليس ولكنه ، حيد وإسادْ ، إقامتها( فهذا س، الّك، 

بصريحليس أنه كما .، النبي على يصل لم من صلاة يعللان في 
أنهكما منه، بالفرض أتى إذا الوضوء يخر لم من صلاة بعللأن في 
العورة،ومتر القبلة، فامحتقبال ذكر: بما الصلاة إقامة حمر فيه 

إقامةمن أنه لاثاك يذكر لم مما وغيرها والتحريمه، والنية، 
أعلم.واف، واكييه، بالمثال التفسير من فهو الصلاة، 

ءاللالوارثطني)ا-/^ا(.)١( 
حاتم)>/جمأينابي تمر )٢( 
بلمس مشم المتن دلكن ص)بآا(، التقرب في كما لمن( ب معروف)صدوق بن دبكتر )٣، 

•'ئه هاسسكر 



ءٍساءءص؛؛ب<
عن. المي على الصلاة بوجوب القول يثبت لا أنه ت الخلاصة و~ 

ضعيفأنه بحثه بعد تبين يكر فمن الشافعي، قبل ذكر ممن أحد 
صريح•غير أو الأغلب، وهو 

الرزاقعبد كمصنف لف البفمه تعنى التي المصنمات هي هذه و~ 
عدمفيها بل الشافعي، بقول قال من فيها تجد لا شيبة أبي وابن 

وهداالئخعي، ثم أصحابه ثم عود مابن عن مبق كما الوجوب 
أليست جريج ابن يسأله الخجاز في عمناء وهدا الكوفة، أهل فقه 

فيماالتشهد على يزاد )لا التشهد؟ مع ه الني على الصلاة 
،شاء( ما التشهد بعد سان الإنيقول أن إلا التشهد، من يعلم 
الوجوب.بعدم صريحة صحيحة وكلها 

القول،هذا عنه يعرف من أول فهو )^،!•Y(، الشافعي الإمام ما أ— 
.المي على ؤيصل فيها يتشهد لم صلاة صلى رومن ت مال ومد 
المثيعلى يصل ولم تشهد ؤإن إعادتها، فعليه التشهد يحن وهو 
حتىالإعادة، فعليه يتشهد ولم . المي على صلى و أ. 

صريحوهن.ا بفرصيتها، ذلك قبل صرح وقد ،، جميعا(ل يجمعهما 
مذهبه.في 

قولوثن.وذ الوجوب، بعدم قول فله )تاأأأ(، أحمد الإمام أما و~ 

للثاض.انصر من أبرز وهما كير، وابن الشم ابن ذكرهم الذين )١( 
عنجريج ابن عن عبدالرزاق يرؤيه صحيح ؤإمناله المصتف)؛ح*م( في عبدالرزاق أحرجه )٢( 

الشهدني ه المي ض )فالصلاة (; ١٤٦٥/٣سموع)ش الودي نال الأم)ا/'؛ا(، )٣( 
منفإنه تعالى، اش ثاء إن المنذر ابن همن سأذكره ما إلا عندنا حلاف، بلا فرض الأخير 

نىالشافعي مذهلّح لتقالده الشافعية طبهات، فى مذكور فإنه الطري وكذلالئ، فلت،: أصحابنا(، 
الشافعيين.في معدود كذللث، والخنايي أمره، أول 



ِظِ^م؛خالصلأ؛ي 

ولهسبق-، وقد - المي.را، على يصوا لم من صلاة أبطل من 
—هقفث — أحمد مذهب )وظاهر ت قدامة ابن قال بالوجوب قول 

كنتقال! أنه أحمد، عن نقل الدمشقي زرعة أبا فإن وجوبه؛ 
رحعأنه هدا فذلاهر واجبة. الصلاة فإذا تبينت، ثم ذلك، أتهسب، 

رثن"*.أنها التالثت والرواة سا<ُ"، أل الأول وك قص 

تبطلالي الواجبات من عنده فهي (، ٢٣٨٠)^راهؤيه بن إسحاق أما و- 
أحمد)قرين ؤإمحاق ، النسيان ْع وتصح عمدأ، بتركبما الصلاة 

ماكثيرأ وقولهما وفروعه أصوله • المذهب في ؤيوافقه حنبل بن 
تعالبمكة؛ حنبل بن أحمد لي )قال إسحاق! يقول ، بينه( يجمع 
،،الثافعي(ل على فأقامني مثله، عيناك تن لم رجلا ١^٧، حتى 
أكثرؤإسحاق للشافعي )موافقته أحمد فالإمام رابهلة الثلاثة وبين 
بأصولمنها أثبه بأصولهما وأصوله لغيرهما، موافقته من 

المسالةهذه في أحف أحمد الإمام أن الظاهر أن إلا ، غيرهما( 
ائلمفي جاء وقد الشافعي، من احفا ؤإمحاق إسحاق من 

المدع)؛/!؛؛(.انظر: )١( 
)٢(

)والصلأةءراض.شاصس،١^٧; قال )٣( 
سة،ى؛ والمذهب، ظامر *ي المني؛ وني الخرش. اختاره واحة، وحمته وش' الأكثر احتاره 

(.١٢٩والوجهتن)ا/ الررايين محاب ص الفقهتت الماثل وانظر؛ '^٢'(، احتارْأبوبكر 
النبيحملي صلى عامرعا او إعاما التشهد من مغ إذا يقول! إسحاق )وكان المنذر؛ ابن غال )٤( 

أبونال يجزيه• أن رجونا ناصبا ذلائ< ترك إن نال؛ ثم ذلك، غير يجزيه لا .، 
حماليهلأوجس، الكتاب،، غاتحة وقراءة جود، والكالركؤع حمندْ فرصا ذللثأ كان ولو المنذر[؛ 

الغنى)ا/\>ه'ا(وانظر؛ حال(، كل حملي ١لإطدة 
(.٢٦٥)ا/ الحفافل تذكرة )٦( (. ٢٣٢)0م يب ابن ناوي مجموع )٥( 
>أم/ماا(.الفتاوى مجموع )٧( 



٤٤٤

شيءالرحل على بمي وفد الإمام، ملم إذا ت )قينا ،! \}كوّجلإ 
إذانال. كما ت إمحاق قال معه، لم يت ]أحمد[ قال الدعاء؟ من 

لمومذللت، يفعل لم فإن .، النبي على وصلى تشهد ند كان 
لسالم\مثم سله، الإمام 

)الصلاةت عنه النهس هذا إسحاق لمذهب بحثي في استوقفني قد و~ 
غيللناس: يقولون والذين واجبة، آخرها إلى أولها من كلها 

بعضالني. المتكلم...وفعل من حطأ فريضة، وفيها منة الصلاة 
فلمناميا، ونبهه الأوليين في التشهد مثل الصلاة في وصفنا وما 

مجزأةأحزاء الصلاة يجعل أن لأحد يجوز لا ولكن الصلاة. يعل. 
يثبهوهذا ، بل.ءة( ذلك فان كن.ا، ومحنته كن.ا، فريضته فيقول: 

أفعالمن شيء مي يأن أحمد )وأنكر بقوله: رجب ابن مانقله 
بدعة،وفرض منة إلى الصلاة يم تقوجعل منة، وأقوالها الصلاة 
بتركتعاد لا الصلاة كانت ؤإن واحبح، الصلاة في ما كل وقال: 

وقال:ومنة، فرض إلى الصلاة يم تقمالك أنكر وكذلك يحضها. 
عندناالصلاة أمور كل يقول: الزنادقة...وكن.لك..؟الشافعي كلام هو 

علىليس أنه ولامالئ، يطول، الكلام توجيه في والكلام ، فرض( 
كانت،)ؤإن يقول: الكلام مباق في أحمي. ولن.لكا المتبادر؛ ظاهرْ 

روىفإنه ؤإمحاق أحمد تول الترموي يجمع وإمحاق..رلهاوا لأحهد ائله مصال )والكرمج )١( 
اللفأتمة من هؤلاء وغير تتيبة وابن حاتم وأبو زرعة أبو وئ.لك الكرج. ائل ممن تولها 
غيرهماأنوال عر هولهما يقدمون ؤإمحاق أحمد ملهيا عر يتمقهون وكانوا والحديث والسنة 
وممنأسامهما، من أيضا هم وغيرهم والسام واكرطي لم ومكالبخاري الحدث وألمة 
السابق.المرجع عنهما(. والفقه العلم يأحاز 

دونوتقييده إمحاق تفصيل ؤيلاحنل (، ٤٧١—٤٧٠راهويه)آ/ بن ؤإٍحاق أحمل الإمام ائل م)٢( 
أحمد.

(.ur-\i\/U)الباري نتح )٤( (. oro-orr/r)الأبق المدر )٣( 



——بم1ْ"بم
الذيبالواجب ليس أنه على يدل مما بعضها(، بترك لاتعاد الصلاة 

كمايكون وأن ائل، المطرح منهج في الكلام وكأن تركه، يبطل 
ماللث،وصلى ه، الني توصأ كما عثمان فتوضأ الصحابة: محلرحها 

المبىحجة جابر وساق ه، البي صلى كما للناس الحويرث بن 
فكذللثا، تحمب، موهذا واجبمء< هذا لالناءس يقولوا ولم وغيرها، 

فهناشيثا زاد أو شيثا ترك فيمن الفتوى في وأما هكذا، الناس يعلم 
~أعلم وافُ ~ هذا )وبب ■' رجب ابن قال والترحيص، التقسيم 

ؤإلىذللث،، بفعل التهاون إلى يفضى قد السنة بلفغل التعسر أن 
عليه،الحمث، من الثارع مقصود حلاف وهذا وتركه، فيه الزهد 

لفغلفامحللاق وتحصيله، فحله إلى المودية بالطرق فيه والترغيمب، 
الواجبإطلاق ورد وقد فيه، والرهمة به الإتيان إلى أدعى الواجم—ا 

عندعليه يعافي، ولا يأثم؛تركه، لا ما على ارع الثّكلام في 
منكثير عند الضيف، ليلة وكذللث، الجمعة، كغل الأكثرين، 

فحلهعلى الحث، في المبالغة به المراد ؤإنما أكثرهم، أو العلماء 
أعلم.وافه . وتأكيده(ل 

علىالصلاة وجوب فمذهبه ، ( ٢٦٩)^،المالكي المواز ابن أما و— 
وجعلوهالمالكية، بحفي عته نقله كما الأخير، التشهد في ه الني 

محتمل)وكلامه فال: عياض القاصي أن على الثافعيل٣،، كقول 

\(.oU-\o-[/r)ص جا.ع )١( 
بناف رء-د الفرج بن اصبغ عن أخد المواز، ابن المالكي، الإمكدراني، إبرامم بن محمد )٢( 

صخارجة اختارات ت)وله الموطئ تال عالك، مذهب، ني الرياسة إل رانتهت، الحكم، عبئ 
صيرانظرت )هأ"آ(م مسة توفي الصلاة(. في ه المي على الصلاة وجوب عنها مالك؛ مدمب 
(.٣١٠اوحاصرة)ا/حس الملأ اعلأم 

الدخرة)آ/حاآ(،(، ٥٤٧/١همحالتاشين)عبدالرئب)ا/مآهآأ(، للقاضي الإشراف انظر: )٣( 
(.١٢ص)• المساتل عيون 



هت1،،
رالجماعة(ل قاك كما الجملة، على الوجوب 

الناستلقاه ثم الشافعي الإمام من بدأ الرأي أن ت ماتقاوم حلاصة و— 
صحيحشيء عليه ووقفت إلما نقل فيما فليس قبله: من أما عنه، 

عودموأبو وهم، إليه النسبة مسعود فابن الصحابة! أما صريح، 
تركه، صعيفوهو الجعفى على مداره عنهما المنقول، وجابر 

وانقطاع.وجهالة شذوذ فيه محه نقل فما عمر ابن وأما الحفاظ، 

وهم،إليه فالنسمة الباقر وأما منقهلمر، عته فالمروي عيي الأما و~ 
صلاةيهللان الشافعي عن وئبت، صريح، غير فكادمه مقاتل وأما 
مثلهإسحاق، وعن الأخير، التشهد في ه المي على يمل لم من 
الموازوابن روايات، ثاديثج أحمد وعن الناسي، دون المتعمد في 

الشافعي.كقول، بالوجوب القول، المالكية يعفى عنه نقل 

البرعبد وابن والْلحاوي المنير وان الهلبري كحب علو يعلم به و~ 
لمأو الشافعي ؛تفند قعلعوا الدين العلم، اطين أسمن وغيرهم 

وافهالخلافج، و الوفاق، معرفة في وتقدمهم بقه، سمن يعرفوا 

النبيعلى يصل لم من صلاة ببطلان القائالين أدلة الثانية: المسألة 
الأخير:التشهد في 

!منهابأدلة اامول، هذا أص«حاب امتدل، 

ءامنهمأبمأي ألئ ؤ بمئف ر؛كتكته> آثت ق)؛ ت*الء،ت قوله ~  ١
■[ ٥٦]الأحز١بت ملّجاه ؤسيإ -عكه صبملؤإ 

(.٢٩٦)Y/ الملم أكال )١( 



آء ٤٤٧

الامتدلأل:وجه 

الصلاةفرض يكن )فلم ه رسوله على المائة فرض . اممه ن أ- 
بعضذلك ؤيوصح ،، الصلأة(لفي ْنه أولى موصع، في عليه 

بأن!الشافعية 

الأنها العلماء أجمع وقد ه، عليه الصلاة وجوب تقتفي الأية ) —
فتها(أوجوبها فتعين ) الصلأة(ر'آ، غير في تجب 

الاستدلال:هذا نوقش وقد 

فيأوجبها من منهم أقوال المسالة ففي نفلر الإجماع دعوى في ) -
الوجوبيتجدد وقد المهللق، الوجوب فى وهذا مرة...( العمر 
ؤهنا إقامته المهللوب وهو سببه لوجود 

بينالصلاة في وجوبها على الأّتل.لأل كثر وقد ) دقيق) ابن ال ق— 
فيتجب ولا بالإجماع، واجبة ه الن؛ي علك، الصلاة بأن المتفقهة 

صعيفاوهو الصلاة، في تجب أن فتعين بالإجماع، الصلاة غير 
أرادإن " بالإجماع الصلاة غير في تجب لا " قوله: لأن جدا؛ 

منه:يلزم لا لكنه صحيح• فهو عينا، الصلاة غير في تجبا لا به: 
مْللقالواجب يكون أن لجواز عينا، الملأة فى تجب أن 

الصلاةخارج أعني — المعينين من واحد يجب فلا الصلألأ،. 

(.٤٦٧اوجموع)م/)٢( الأم)ا/«؛ا(. )١( 
أبيألفاظ حل في (، ١٣٧الك_ر)A الٍاوى و\نظر: (، ١٦٥)١; أض )٣( 

(.١٣٨شجاع)ا/ 
ص)ا''ا(.الأخيار كفاية )٤( 
أيخي بل عينا، خارجها ولا عينا، الصلاة داخل يجب قلا معين، بوئت، مقيد غير )أي! )٥( 

ا'ا-'اأY(.)1/ الأحكام إحكام على المعاني حاشية ه(. نفعن ١لوحوب أسقط فعاله الحالين 



الوجوبوهو ذلك، من أعم هو ما أراد ؤإن الصلاة—، وداحل 
فممنؤع(المطلق 

الزيادة)وأما بواحدة يحصل يقينا والامتثال مطلق! أمر فيها لأية ا ف —
أوالدهر، في ذلك توجبون مرة من كم نسألكم: فنحن المرة على 

يقبلولا الماعة في أو اليوم، في أو الشهر، في أو الحول، في 
امتغفقد إليه؛ سيل ولا ببرهان، إلا عدد دون عدد تحديد منكم 

العقل.بضرورة هدا 
موجودأهدا ليس قلنا! حاصة الصلاة فى ذلك نوجب، ! قالواإن ف— 

بلامنكم دعوى نهو الأحاديث من شي، في ولا الآيةا ني 

ذللث،قال إنما صلاتكم؟ في عليه )صلوا القرك؛ في يجيء لم ن~ 
غيرها،وفي صلواتهم في إياه بقولهم نالهم إنما يكون مطلقا نولا 

ألدئأئ>بم ؤكآ.ثا وهوت الأية، هلْ غير في قال م، كمثل 
سآ\مهلأهلالأ>اب: أي نيم كءو ذو 

أبيبن الرحمن عبد عن عليه المتفق بالمدسث، للوجوب؛ واستدل —  ٢
إنهدية؟ للث، أهدي ألا فقال! عجرة، بن كعب لقيني محال! ليلى، 
نسلمكيف علمنا ند الله، رسول يا فقلنا! علينا، حؤج الّحما 

علىصل اللهم - ٠فقولوا •' نال شفك؟ نملي فكيف ءليلث^، 
حميدإنلئ، إبراهيم، آل علي صالمت، كما محمد، آل وعلى محمد، 
علىباركت كما محمد، آل وعلى محمد، على بارك اللهم مجيد، 

امالأيأن لأن،ي فهومموع؛ انمللق الوجوب نفي اراد إن أي: (، ٣٠٩الأحكام)\إ إحكام )١( 

:مممح.لإ(,٠< 
(.٢٢حةلالآ0ر)^ ثرح )٣( 



jT  ،بعضعن نحوه وروى ،، لمجيدا، حميد إنك إبرامم
نحنإذا عليك نحلي )مكيف ت الروايات إحدى وقي الصحابة، 

صلأثا(رمفى صلنا 

الاستدلال;وجه 

الأمرقي والأصل بها مأمور عليه الصلاة أن أحبر النبي. أن 
محلهاتعيين وهو المطلوب على دلالة الأحرى الرواة وفي ،، الوجو 
الصلأةل٤،.في وذلك 

الأرس؛للأل!هدا ونوقثى 

ليسالوجوب. في ءلاهرة ااةولوااا قوله في الأمر رصيغة أن ب~ 

الالقدر لم)؛/؛أا(:)سا مثرح م النووي اوخارى)'اه^(،وثإ)أ«؛(،ةال احرجه )١( 
صفا(.نحن إذا عبك مالي كف الأ-محترى الرواة إله صم إذا إلا ه الائدلأل يفلهر 

رالحاكم)مما<(،ابن-مان)ا'ها'ا(، >ض -محزبمة)ال؟(،وس وابن <، ١١٧٠٧٢^احرحه )٢( 
بنمحمي. عن إسحاق بن محمد ءلريق من ( ٣٩٦ااكرى)ْني واليهقي والدارتطني)بممما(، 

ابنصرح وند به، عود مأبي ين مدربه بن نني بن مدافه بن محمد عن التئمي إبرامم 
ولميخرجاه( ولم الم مثرًل على صحٍح حديث ت)٠الا الحاكم نال بالتحار.يث، ب إسحاق 

له،مقرا المهقي ونقله متصل(، حن إستاد )محيا (؛ ١٦٩الد.ارقهلتي)آا/ ونال الاهي، ينشه 
ذكروقد اسحاق ابن ندم )ني بقوله: ( ١٤٦)أ/ القي الجوم في اني اكركابن وتعمه 

فيحجر ابن نال ينمد؛<(( ما ينونون الحفاظ )إن روح ماله قتل تحريم باب قمح، اليهم، 
والحديثهإسحاق(، ابن بها تفرد الزيادة مده لأن متجه اعتراض (؛)وهو ١٦٣ا/ الفتح)) 
ميزانفي الديي قال يقبل، لا بها إسحاق ابن فتهمد الزيادة، ءال٥ دون ٤( الم)ه' مأحرجه 

صدوق،الحال صالح الحديث،، حن إسحاق ابن أن لي يفلهر :)فالأي ( ٤٧٥الأءتدال)م 
منالراح المبحث، في حاله تفصيل وسبق سيثا،انتهيىا حفغله في فإن نكارة، ففيه به انفرد وما 

عؤهقال فقد الحاكم قول وأما صها، الشدوذ ينفي لا فإنه الدارقهلي قول ُلما الأول، الفصل 
إسحاقابن لأن الذهبي؛ وافقه ؤإن بصواب،؛ )ليس الصلأة)مي*ه(؛ صفات أصل في الألباني 

بئنوله؛تفرد لأنه هدا؛ حديثه في بعضهم تكلم قد أنه ال؛تابعارت،...عاوى في لم مله حرج إنما 
صلاتنا(.في صليتا نحن إذا 

(.٤١البج؛رسطاىاس،)^ حانثان )٤( (. ١٣٨الكبير)-)/ الحاوي انذلر: )٣( 



سْمجت.ْ،ءء-ا.^محص
مخموصىلأمر، ا هدا أن عالي تنميصى الحديث هدا في 

ولاالصلاة، في مرض القول هذا إن I يقل )لم و ،، دالصلأة(ل 
،.(١٢كلامه. قي يزيد أن لأحد يحل 

تمح؛محلا الأ-؛مى الرواية في المقيدة أو المخصصة الزيادة أما و~ 
ولملم مأحرجه والحديث بها، إمحاق بن محمد لتفرد 

)الأمرمحان والتشهد الصلاة في نص بأنها التسليم محرض على و~ 
عنه،موالهم عند أمرهم إنما محإنه الوجوب؛ على يدل ؛ها...لأ 

منطائفة ذكره ما على الوجوب، عن الأمر تخرج قرينة وهذه 
يوحرهولم يه، بتدأهم لا للوجوب أمره كان لو فإنه الأصوليين؛ 

فإنصلاتهم؛ في يجمح ما بيان إلى حاجتهم مع موالهم، إلى 
اكتفىأنه على فدل يجوز، لا الحاجة ونت، عن البيان تأحير 

الملأة(رأ،.عن عليه لام بال
الأمرروي وقد سق، كما الوجوب على يدل أمر كل ليس ف~ 

،،وجويهر إلى الشافعي يذما ولم جود والالركوع في بالستح 
أمريجئ ولم س النمح، عر الصلاة يوجب )فكيف • تمية ابن قال 
فيبه الأمر مع التسبيح يوجما ولا حصوصا، الصلاة في بها 

.٢٦١؟(بيحا" ت" نمى الصلاة كون ومع الصلاة، 

xr>T/y)المر )٢( الأحكام إحكام )١( 
إسحاقبن محمد اللفظة بهده )تفرد (; ١٠١ص)المرام للؤخ تحقيقه في الفحل ُاهر ئ- يقول  ٢٣١

التفرد(.تحتمل لا رحاله 
(.٣٦٥)U/رجب لأبن ^ ٧١كح )٤( 
(.٤٤٦)Y/ بطال لأبن المغارى ٍحح ثرح (، ٢٢)h الأثار ثكل ثرح انظر: )٥( 
)أا/م>؛(.الفتاوى •جموع )٦( 



———بمئسم1ه
تفيدلا وهي كيمته، تعين الأحاديث في المذكورة )الأوامر م ث- 

ا.الوحوب(ل 
التشهد،في س المبي على الصلاة بوجوب التسليم فرض وعلى 

الميعالي الصلاة مع الأل على بالصلاة الأمر فيه الحديث فان 
أنمع الشافعي عند بواحبة ليت، الأل على والصلاة ه، 

يهماالأمر فيه الحديث، 
سمعفال؛ غهثع عبيد بن فضالة بحديثه ت أيضا للوجوب واستدل ~ ٣ 

ولمه، اض يذكر ولم الصلاة، في يدعو رجلا ه الله رسول 
دعاهثم هذا؛ا ااعحارن : الله. رسول فقال السى. على يصل( 
عليه،والثناء ربه بتحميد فلييدأ أحدكم صلى رارذا ث ولغيره له فقال 

ناءارأم.بما بعد لييع نم النثي، عر ل؛صا؛ نم 

الإبمارالأم للأسمحارة،و.نءا الركعتض سها:الأَ امثالة •م(،رضب الأوطادرآ/ نل )١( 
الصح.خشي لمن بواحدة 

هالخمات يقول: ان ض التشهد م رجل يزد لم )ولو (: ١٤١))/ الأم ني الثاسي قال )٢( 
وبركاتهاش ورحمة النبي أيها عليك اللام افه رمول محمدا أن وأشهد افه إلا إله لا أن أشهد 

عليهار ولم ذلك له كرمت الله= رسول عر وصلى المالحين اش عباد رءاس علتنا اللام 
الصلاةوجوب عدم عر الإجماع (: ١٢٤مسلم)،/على ممّحه في المؤوي حكي بل لءادة(، 

أجابوقد الثانمة، محي شاذ وجه الأل على الصلاة وجوب وأن والدعا،، والدرية الأل على 
لنلماهرالأل؛ على يجب )لا بقوله: الامحراض هذا عن ( ٢١٧)r/ الميه كفاية في الرفعة ابن 

هوإنما آخرْ، إلى ' ■نولوا... ؛و،5: نوله عن والجواب الأل. فيها يذكر لم فإنه الأبة؛ 
مثللما بيانا لبى محمد' آل لعلى " ت وقوله عنه، المتول لأنه محمد'؛ على صل اللهم 

الامتحباب(.عر خنحمال< متاتص؛ كلام هر وإنْا عنه، 
الرْذى)ب؛\؛موأخرجه ابوداود)ا\ِ؛ا(، >شه ومن لفظه، سسسوبىزا أخرجه )٣( 

والحاكم)هحو(حيازرءاوا(، وابن (، ٠٧١ حريمه) وابن صحح(إ حسن حدبن، )هذا وتالت 
شاهدوله يخرجاه، ولم علة، له معرف ولا التيمن شرمحل على صحتح حدينا )هدا وقال! 

النيعر الصلاة )بابا ت موله حزيمة ابن له يترجم الذيي، بعشه ولم شرطهما، عر صحح 
عاربالصلاة مأمور المرء بأي، اليان حبان•')ذكر ابن له وترجم البيهقي، ومثله التشهد( هر 

التشهد(.يعد إياه ذكره عند صلاته في الممْلفى المي 



الأرساللأل1وجه 

فيهوالأصل . الئبي على بالصلاة أمر الحدث ني ن أ —
ذلك!ؤيتأيد ، الوجوب 

علىبملي ثم الرجل، )يتشهد ث قال مسعودهه ابن عن جاء ما ب- 
فيورد ما )وأصح حجر: ابن قال ، ٢٢ه(^لفيدعو ثم المي. 

ابنعن قوي ند بالحاكم أحرجه ما واكابعين الصحابة عن ذلك 
علىدلالة )فيه و ، للشافعي( به يحتج شيء أقوى •وهدا عود•• م

ومحلها(ر؛،.وجوبها 

نمالتامعة، رافيصلي وفيه؛ وتره. في عائشة حديث ذلك يقوي ؤ" 
مع، تبيه<ا على ؤيملي ربه ؤيدعو ؤيحمده افه، فيدكر يقعد 

■^؛^٥١رأيتموني كما ررصلوا ه؛ محوله 

ص)\>ا<(.الأمام جلاءالم)إ/أأآا(، ُض الووي شرح الك_ر)^'\مأا(، الحاوي انغلر: )١( 
الكرى)بم؟خآ(،ني المهقي >يم ومن والحاكم).؟؟(، :_i>؟Y.•)(، أبي ابن أحرجه )٢( 

(.٥٢٤نهاةاوحتاج)أ/ )٤( تعابرى)اا/أ؟ا(. )٣( 
وابرءواةره؟آآ(،١(، يزج• وابن واثش).آ'\ا(، ماجه)ل؟))(، ابن أحرجه )٠( 

القمح،،بن زراية م، نتادة، م، ،^، ٢٠أيمح، بن مد طريث، من ١( الكرى)ملأ• ني راليهقي 
اثماللفظ: بهن.ا مالم)ا"إما( صمح يي والحديث، به، ءاتث،ن الت، قال: منام، ين سعد عن 

علىللصلاة ذكر فه وليس لم■ يثم ؤيرصو،، ؤيحد• الذ نيدكر يقعد نم التاسعه، نمل يقوم 
فالحديثمحفوظة غتر الحديث، يذا في جو الني ملي الصلاة ذكر أن يفلير والذي الني.إ، 

روايةفي ~ عروبة أبي بن ومد الدّتواتي وهشام مصر قادة: عن ورواه قادة، ش مداره 
القطانيحص ينه فرواه مو؛ة: أبي بن ممد يلي نته احتلف، نم اللففل، هاوا دون محه- الأكثر 

سليمان،بن وعبدة بشر بن محمد الزيادة: وري دونها، الحارث بن وحالي حمدي أبي بن او 
شاذةالزيادة )هده (: ٤٢ص)؟ للألباني . الض، صلاة لمنة دراسته في الخليل د.ساس قال 

يحيىفيهم عروبة، أبي ابن أصحاب، من ستة وءنر-ْ بثر بن محمد حالما ثقل لأتمح؛ 
وهشام(.شب فيهم قادة أصحاب، من حمة أيضا وحالفا الضنان، 

اوخاري>لماا"(.أحرجه )٦( 



تبأمور الاستدلال هدا ونوقثى 

إرادةعند الصلاة مطلق في الصلاة إيجاب )غايته فضالة حديث ما أ— 
حجةأنه على التشهد، بعد الوجوب على الدليل فما الدعاء، 
فيالميء أمر كما بالإعادة يأمرْ لم حيث لهم(أا،؛ لا عليهم 

ذللث،—.سبق وفد — يالإعادة لأمره فرصا كانت، ولو صلاته، 
بواجب،وليس ثاء٠٠ بما بعد لييع ررثم بالدعاء أمر فيه الحدسث، إن م ث— 

علىالصلاة فكذا إجماعا، وحكى العلماء من وغيره الشافعي عند 
التشهد.في هو كما يقويه ما إلى الأمر هذا فيحتاج ق^، النبي 

)يتشهديقول! فهو هثه عود مابن عن به احتجوا ما ذللث، يؤيد و— 
حديثفي كما لفه( يدعو ثم . الني على يملى نم الرجل، 
منفرغت، )فإذا I للتشهد روايته بعل قال أنه عنه صح ثم فضالة، 

سين،محإن ثت، فايمحستتا فان صلاتي، من فرغصتتح فقلر هذا 
علىالصلاة ترك من إ؛هلال عدم في صريح وهو ، فانصرف( 

يقولون!)كانوا بعده من أصحابه ذلك وعلى التشهي.، ؛عل. . الّكا 
(مالني^ على الصلاة من يكفيهم التشهد 

ابنوتصرح الصلاة، بإعادة فضالة حدسث، في الرجل أمر عدم دد ف— 

الملأةفي ليس بائه ص)آه"ا(: الجلاء في الشم ابن احاب رقد (. ٣٣١الأرطارنل/ نيل )١( 
الصلاة.التشهداحر »ي إلا ١لانء١ء ثم رصرل عر الصلاة ثم اش على الثاء ب ثّرع عوصع 

الموقوف؛عن ( ١٦٤)T/ نني في الدارنهلتي نال مرنوعا، ودرى (، ١٩٦١٢)حبان ابن أحرجي )٢١( 
يريدصلأتلث،' نضيت، )'فغد الن)ا/همأآأ(؛ معالم في الخطابي نال بالصواب(، )اثب 
فكنىباللام منها الخروج عليي بقي ا ؤإنوالدم والخفض والالكر القراءة من الصلاة معظم 

التاؤيل^ا صحة على ويل١ل فاك: الملام(، عب يقع إنما القيام كان إذ بالقيام المليم عن 
مق~ا"وتد المليم( وانقضاؤها التكبير الصلاة )مفتاح نال؛ أنه عود مابن عن صح ما 

بقوله؛محئعني (، ١٢٤وام؛ٍر~ص)• وطلحة عوف بن عبادالرحمن مد الآثار-تتمة تهديت، )٣( 
عود.مابن أصحاب )كانوا( 



٤٠٤ج 

الأمرأن صلاته، من ميغ فقد التشهد من مغ من بأن >هر عود م
علىليس الموقوف وفي المرفؤع في المبي. على بالصلاة 
والحتم•الوجوب 

علىالصلاة ذكر فان ه، النبي وتر قي -ها- عائشة حديث، أما و- 
ذكره،عدم على الرواة وأكثر فيه محفوفل غير التشهد في ه المي 
أحرجوقد لايذكرْ، محه رواه من وأكثر فيه عليه اخلف ذكره ومن 

الزيادة.^٥ دون الحديث، لم مالإمام 

لمكما الفعل، بمجرد الوجوب على تدل فلا ثبوتها فرض على و- 
بعدوالقراءة الاستفتاح، ودعاء التكجير، لاليدين رفع يوجبوا 
■وأظهر أصح أدلتها أن مع وغيرها، التسليم قبل والل،ءاء الفاتحة، 

•الشافعية أكابر من وهو النووي قاله يما المبحث ا هن. أحتم و~ 
)والحاصلالشوكانيت وقال ،، حفاء(ل لوجوبها الاستدلال )وفي 

المائلينمهللوب على يدل ما الأدلة من عندي يثبت، لم أنه 
الهناعاتأحل من . عليه الصلاة أن ننم لا بالوحوبإ...فنحن 

واجبإبان في نازعنا ئنما الخالق، إلى الخلق لها يقترب التي 
اضعلى التقول من مخافة يقتضيه؛ دليل بغير الصلاة واجبامت، من 
دليلعليه يدل لم مما لأحير ا التشهد تخصيص ولكن يقل، لم بما 

القائلونبها استدل التي الأدلة هذه وجميع صعيمإ ولا صحيح 
؛الأحير(لأ،.تختص لا با.لوجود_، 

:الشذوذ إلى الرأي هذا سبة حكم ؛ الثالثة المسألة 

ولايعيدة غير الشذوذ إلى بته نفإن ودراسته، الرأي هذا عرض يعل. 

؛٢٣٣ ٢٣٢الأوظر)آم فذ )٢( )1اس. سالم شرح ؛١( 



ِؤِاماءشاسلأة اسّلالأ1ض:ه مئِ_ 

وابنبطال، وابن الأمر، أول في أحمد الإمام بشذوذه جزم وقد ، بها أجزم 
لممن صلاة ببطلان صنح من وأزل والقرطي، عياض، والقاصي العربي، 

الطحاويقال الشافعي، الإمام هو الأخير التشهد في البي. على يمل 
)ولاالمالكي! ابن؛طال وقال العلم(، أهل من أحد به يقل )ولم الحنفي! 

فيللشافعي أعلم )ولا الشافعي! الخطابي وقال القول(، هذا في له سلف 
عبدابن قال كما الأمر وأن قالوا، ما صحة الحن، بعد تبين وقد قدوة(، هذا 

إلاالأخر التشهد في فرصا الن؛يه على الصلاة أوحم، أحدأ أعلم )لا الر؛ 
الصحابةبعفر إلى نس، ما منايشة سبق وقل سبيله(، سلك ومن الشافعي 

وهم.أو صعقا من فيه ما وبيان 
بينيقول ما آخر من يكون راثم .! البي صلاة صفة في حاء وقد 

وماأسررمحت، وما أخرت،، وما قدمت، ما لي اغفر اللهم والتاليم! الشهد 
تاوأنالمقدم أستن، مني، به أعلم أسنت، وما أسرفت،، ومجا تتج، أعلن

كان. أنه صحيح حديث، في يايت، ولم ،، أوت،اال إلا إله لا الموخر، 
بحفرةالتشهد المنبر على الناس الخهلابه بن عمر علم )وقد يقولها، 

ينكرفلم المي،، على صلاة ذللثإ من شيء في وليس والأنصار المهاجرين 
منكر(لآ،.عليه ذللثج 

بلاالأخير التشهل- في مشروعة فهي؛ استحبابها؛ في، الخلاف وليسر، 
ابن،مرح وقد يذكرها، لم من، صلاة يهللان في، الخلاف ؤإنما خلاف، 

)كانواالكوفة في، أصحابه جرى ذللث، وعلى، بهللأنها، بعدم عود م
عطاءبذلك وصزح .ت(، الك، على الصلاة من، كفيهم التشهد يقولون! 

الصحابة،من، عود ملابن مخالف على أقفا ولم مكة، في، رياح أبي، ؛_، 
أعلم.واش طبقتهم، في، هو ومن، وءaلاء عود ما؛ر، لأصحاب، ولا 

(.٤٤٧)Y/ طال لأبن البخاري صحح شرح •)٢( فهتي علي حدث من ( ٧٧١)ملم أحرجه )١( 



ا
عليهأدعي من كل كان )لو جرير: ابن نال 
بهادعى ما عليه ثبت الرديئة المذاهب من مذهب 

تركللزم ً بذلك شهادته وJهلالت عدالته ومحقطت 
بهنوقد إلا منهم ما لأنه الأمصار؛ محدثي أكثر 
عنه(.به يرغب ما إلى قوم 

ص)ا/مأأ(الماري هدى 

ا



ايأدممعالهبمث 
صلاتهفي زاد إذا الإمام متابعة وجوب 

بالزيادةالمأموم وعلم 

مطاثب:أربعة وفيه 
اثشذوذممحل وتماير اثمسالة، صورة امذول؛ اثمطف 
الععاصرينمن الرأي بهيا القائاون الثاني؛ العهللب 
القولهذا هدوذ وجع الثالث: المطالب 

والمناقشةالأدلة الرابع: المْلاب 

ْجسً



٦
علىيكن لم إذا الواحد بخلاف نعتد رإنما 

يعتدفلا النص بخلاف كان إذا فأما الص، حلاف 
معه(.الإجماع بانعقاد ؤيحكم بخلافه 

جقفبالمعاتى 

ماطعالأدلت)آ/1ا(

ا



 ٩٤

الشذوذوتحر|يومحل المسأئز صمرة 

ثنائيةفي ثالثه ركعة صلاته في زاد إمام في I المسألة هاو0 صورة 
فية حامركعة زاد أو كالمغربا ثلاثية قي رابعة ركعة زاد أو كالفجر، 

تمهيدأالزيادة؟ هد0 في للأمام المأموم متابعة حكم فما كالفلهر، رباعية 
Iللجواب 

وهذهركعة أول من الصلاة أدرك قد يكون أن إما بالإمام يأتم فمن 
أوركعة بحد الإمام أدرك )الذي وهوت مسبوقا يكون أو بحثنا، مدار 
مءحا!مرا٠حكمه ومحأدكر ، اكر( 

وعالمابالزيادة عالما I يكون أن إما نيايته في الإمام يتابع ومن 
حاهلأبالزيادة عالما يكون أن ؤإما بحثنا، مدار وهدم التابعة بحكم 
بالحال.عالم غير الذهن شارد ناسيا يكون أن ؤإما ، هتا المتابعة بحكم 

مداروهذه بموجبها موقن غير المأموم يكون أن إما الزيادة وهذه 
الإماموأن الزيادة بموجب فالموقن بموجبها، موقنا يكون أن ؤإما بحثنا، 

يتابعهفاته ظ\هم يركن أحل قد 

لمعن م المسوق )وحمقة (: ٤٠٠الرائق)ا/ الحر ش حاء ص)'\\٦.(.! للجرحاني التعريفات )١( 
كيرة(.أحكام وله الأولى، الركعة بالأول والمراد ١^٢، صلاة أول يدرك 

أيقنفن  oUإلى الإُام قام )ؤإذا ١(: ص)يم الأمهات جامع يي الحاجب ابن نال )٢( 
ظنهعلى الفلان ؤيعمل يهللت، عمدا وتبعه انتفاءه أيقن ومن بطلتا، عمدا وجلس موجبها 
فتيقنة لخامإمام تام )ؤإن ص)م>مل(: مختصرْ ثي حليل وعبارة الاحتياط(، على والشاك 
الصادقتال سهواا، لا فيهما بعللتا عمدا حالفا فان اتبعه، ؤإلأ يجلس، موجبها: لانتفاء 

عليه؛وحب، الإمام، اعتقاد مثل اعتقادء كان )فن (: ٦٥٣المامر)ل/الفقه مدونة في النريانى 



منالإمام مع الصلاة أدرك من هو• المسألة هذه يبحث فالقمود 
بمالمهمالعالم وهو فنابعه ركعة، صلاته غي الإمام نزال ركعة، أول 

الزيادة.موجب بانتفاء وموقن وبالحكم، 

حكمفي العلماء لذاهب تالخيحى فهدا النزاع، محل تحرير وقبل 
فوجببينهما الخلط يحمل فل. لأنه الزائدة؛ بالركحة المسبوق اعتداد 

التمييز:

المسبوقصلاة ل. تفبل معتبرة غير عندهم فالزاندة الحنفية ما أ— 
المفترضائتمام صحة وعدم نفل إلى الإمام فرض لانقلاب فرصا؛ 

علمإن بالزائدة المسبوق يعتد فلا اّلكية وأما ،، ربالتنقل 
ركؤعإلا يل،رك لم إن بوق اليحتد فلا الشافعية وأما ،، بهار

بالزيادةعالما يكن ولم القراءة أدرك إن ؤيعتد الزاJاJة، 

رمنصلاته، يعيد أن علته وحب يتبعه لم فإن الإمام، لها تام التي يالريُة ؤيأتي يسعه، ن أ ً
الإتيانالإمام؛ي يتع تلا زائدة، ركعة ١^٣ لها تام الش الرية أن متقأ اواموم-ن من كان 
حالففإذا معه، ؤيالم لم، يحتى الإمام ينتغلر سا، جالليبنى يايتمادم، يعمل بل بها، 

ذللت،فعل إذا إلا صلاته، يحيد أن ء-الته رجب معه للركعة تقام الإمام يتح ليقينه اعتشادْ 
•حال، كل على الإمام متابعة وحرب متأرلأ أي: ٌتارلأ(انتهى. 

المسوق،فتابعه الخلهر صلاة في الخامسان إلى الإف، قام )لو ٤(: ٠ ١ الراتق)؛/ البحر ني حاء )١( 
يقيلحتى د تفلم يقعد لم ؤإن البوق، صلاة د تفالرابعة رأس على الإمام قعد إن 

الرابعةعلى قعن• إذا الإمام لأن الكل؛ صلاة دت فجدة بالقيدها فإذا بالجدة، ة الخام
المدينةأهل على الحجة • وانفلر متابعته(• للمبوق يجوز فلا المسوق حق في صلاته تمت، 
(.١٩٦سنالحتاتق)ا/ (، ٢٦٣لالث_اني)ا/ الأصل (، ٢٤٠)ا/ 

إنكذا لعل بخاميتها، علم موتا ثجز أيلم -؛؛ ١^١٧عن ص)مم( مختصره في حليل قال، )٢( 
فيالخرثي ونال نولان(، الموجب،؟ نفي على مامومه يجمع أن إلا جز أو يعلم؟ لم 

النواديوانغلرت حلان،(، غير من فتجزئ ذلك على يجمعوا لم إن )وأما (: ٣٤٨ا/شرحه) 
xrAA/\)_Lj\j

بإدراكالركعة المأموم إدراك س ذكرنا، الأي )ومدا اوجموع)؛/آاأ-عاآ(: في الووى قال )٣( 
ًالأمام كان بأن له محويا يكن لم فإن للإمام، محسوبا الركؤع كان إذا فيما هو الإمام مح-كوع 



:^——٤٦١*
ولاالزائدة، قي الإمام ْع صلاته تنعقد بوق الم فإن الحنايلة أما و— 

يعتر،وقيل! المدما، من الصحيح على الركعة، بهده يعتل 
،يالمتتفل المفترض اقتداء صح إن المبوق بها يعتد أن ؤيحتمل 
وابنسعدى وابن ، قيامة ابن بها المّبوق اعتداد واختار 

واعتدلالركؤع تسبيح سس أو ركوعها ش المسبوق فأدركه الخامسة إلى وتام سها ند أو حدثا م ً
يهةهلمأ الذي الصحثح الذهب على للريُة مدركا يكن لم ءيه~ فأدركه جوازم ظانا إليه عاد تم 

غيرالإمام وهذا عنه يحملها الإمام لأن المسوق عن وسقهلان إنما والقراءة القيام لأل الجمهور 
وهومدركا يكون أنه وجه وفيه له محسوب غير المذكورة الصورة في الركؤع لأن حامل 

الفاتحةوفرأ القيام معه وأدرك جاهاs إليها نام ة حامفي الإمام ادرك بخلاف)من صعيف( 
أدركهاة الخامفي لأنه للإمام... محسوبة غير كانت ؤإن بوق للمتحب الركعة >ذ0 فإن 

بوقمبه فاهتدى جاهالآ خامة إلى الإمام نام إذا شيثا...اما عنه الإمام يحمل ولم بكمالها 
تنعقدلا انه العلرق مجعغلم في الأصحاب به قهلمر الذي المشهور فالصحيح خامة بأنها عالما 

•لغو( أنها يعلم ركعة في لحل لأته صلاته 
الإنصافرآ/بأا-هآا(.انظر: )١( 

أنللزمه بها له يحتسب لم لو لأنه بها، له يحتسب أن )والأولى، (: ١٦٧الذي)آ/في قال )٢( 
علىالبناء عليه يوجب من عند الإمام على واجبة الخامة ولأن يذللث، عالمه مع حمسا يصلي 

ؤينبغيبه(، الأتتمام صحة فالصحح نفلا، كانت إن تم عنده، الأمرين استواء وعند اليقين، 
فينال وند يرجع نلم ثقتان به محبح إذا الإمام الة مفي اختياره هنا تحضر يأن 

 Y(١٦/ المغني :) والرجوعإليه,..وإذاست،هذا،قبوله، لنمه بقولهما، يثق اثنان يه سبح )إذا
أحمدعليه نص صلاته. بطلت الرحؤع، يلزمه موصع في يربع، فلم المأمومون به ّمح إذا فإنه 

جاهلينأو ذلك، بتحريم عالمين يكونوا أن من يخل لم اتبعوْ فإن أتباعه، للأُومين وليس 
عمدا(.الواجب تركوا لأتهم صلاتهم؛ بطلت عالمين كانوا فإن به، 

البوقإن الأصحاب: بعض )تال ١(:  ١٦رماتله)؛Y/مججمؤع مع الْلثوعة فثاؤيه في قال )٣( 
القوللأن الصواب؛ هو القول وهذا معذور، فيها وهو ركعة زاد بإمام واتتداله بإدراكه يعند 
؛إجمااعللصلاةممعلل وذلك متعهدا، ركعة الصلاة في يزيد أن جواز يقتضي بها يعتد لا بانه 

يلزمالذي والقول خمنا، والرباعية أربعا، والغرب ثلائا، الفجر يصلي أن فيقتضي الفقهاء، 
الإمامحق في لاصة أنها لم وتعليلهم صحح، غير الشرعية الأدلة ومخالفة الإجماع حرق منه 

لمزانية وتمت حيث الإمام حق في لاغية فإنها صحتح؛ غير تعليل البوق حق في فتلغو 
طغيهافكيم، حقه، في أصلية فإنها المسبوق، وأما صلاته، بطلت تعمدها لو فإنه يتعمدها، 

لملأنه بفعلها؛ معذور والإمام علته، مع يدور الخكم نقول بل أ صلاته؟ في يزيد أن وتامره 
صلى:الإمام كان ؤإذا الأصلية، صلاته من لأنها حقه؛ في صحيحة بوق والم، يتعمدها 



،الأوزاعي قول هو للسهو سجوده مع بالزائدة المسبوق واعتداد —
الركعةبهده نوى إن هو~ السجود —دون راهويه ابن إسحاق قول وهو 

صلاةمن فاتته رجل ت قلت ت قال الكرمانى حرب مأله فقد ،؛ ل فرصه 
هلساما ركعة صلاته في فزاد الإمام ها فالإمام مع ركعه الظهر 

التيالركعة من بدلا هذا عن الإمام زادها التي الركعة هده تجزيء 
لمفإن قالت: أجزأه(، فرصه عن الركعة هده نوى )إذا قال: فاتته؟ 

بقرصه(رأ،.فيأتي ؤيقوم ثيزْ لم فرصه عن بمو لم )إن محال: بمو؟ 
المسألةفي النزاع محل وتبيين الثادوذ، محل تحرير هو وهذا 

بحثها:الراد 

الوالمامومون يعيد، الإمام حكم، منهما لكل فنقول لحدثه ناميا ءحدرّث< وهو المامومين ب ~
مانلض جميعها وصحة بعضها إلغاء مع فكيف حملة، ؤإلغائها الإمام صلاة فساد مع يعيدون 
امحدىإذا الإمام حق في الرانية الركعة إن الممادير أنهى على تقول ثم فيها؟ا المسوق يه اقدى 

أعلم،•والته معتبر، جائز وذللت، منفردا، صلاها كأنه فيها المأموم يه 
مسبوقوأنا بها واعتدست، ركعة الإمام زاد )إذا (؛ ١٩)؛ا/ ورسائله؛ فتاؤيه مجمؤع في جاء )١( 

الصححالقول بقوله؛ فأجاب، ركعة؟ وزادلت، بها أعتد لم إذا الحكم وما صحيحة؟ صلاتي هل 
أمالنسيانه. فيها معدور وهو لنمه، الإمحام ونثادة تامة، صليتها لأنلتح صحيحة، صلأJالث، أن 

وانفلرتالصلاة(- يبهلل وهدا عدر بلا ركعة زيلت، قد لكشت، يعد0 يركعة وأنست، لصت، فلو انت، 
(•٢٠المبق>؛ا/ المصدر 

)حدثناص)آآ*؟(ت الصلاة— بداية من ماتله من المعلبؤع الجزء ~في الكرمجاني حرب تال )٢( 
فسهابركعة الإمام مبقه رحل عن الأوزاعي سئل قالا المغيرة أبو ثتا نالا الأزهر بن أحمد 
المهو(.ب0دتي ؤيسجد الرجل، صلاة تمتا تال؛ حمنا؟ فصالي الإمام 

بالهفي شيء يخطر لم فإن زانية، لأنها بمرئي أو يها الاعتداد عدم ينوي ألا بدللث، مقصودْ لعل )٣( 
فرصه.نية عر فهو 

إسحاق)وسألمت، تال؛ ؟(، _)YAالصلاة— كتاب، أول ~ُن الكرماني حرب ائل ممن حزء )٤( 
صلاتهفي الإمام •ع فيحل بركعإ الإمام سبقه وقد الظهر صلاة لحل رجل تك' أحرى ُرْ 

هذ0تجزته هل ركعة، فاته قد الذي هدا معه وصلاها ركعامت، حمس فصلى الإمام فسها 
جاز(.ذللث، نوى إن كال: التاكة؟ ركم عن م زادئ الم الركعة 



؛ج

يبطلعذر لغير المتممد الكثير العمل أن على العلماء أجمع ~  ١
}الملأ؛ر 

عزرلغير الصلاة أفعال حض من فعلا زاد من أن على وأجمعوا ~  ٢
صلاتهأن 

فانة حامإلى وقام فني رباعية صلى إذا الإمام أن على وأجمعوا — ٣ 
٠ومنم للهو ومجد ومشهد الجلوسي إلى عاد جود ال قبل يكر 

فييإمامه مأموم كل على واجب الائتمام أن على العلماء )أجمع و —  ٤
رءدر(ل لغير حلاقه يجوز لا وأنه الجاتزة، أفعاله فناهر 

صلاةبطلان منه يلزم لا خطأ الإمام نائم ما أن على واتفقوا —  ٥
بما؛عهرْ/لم إذا اJأموم 

تيقنهمع وبالحكم، بالزيادة العالم بوق الم غير أن في حلاف ولا ~ ٦ 

ونال_U(، الصلاة ني الكير انمل أن )وأجمعوا (: T٩٥/ الممهد)• في عدالر ابن قال )١( 
بالاتفاق(.ءذر لخر يجوز لا ه الكبر، •'\ما(;)ُالسل الفتاوى)مل/ ني تمة ابن 

تل،ؤإن شبا ءا.دأ صلاته في زاد س أن )أجمعوا الأطكار)ا/آمآه(: يي مداير ابن نال )٢( 
نيالزيادة عن كلامه عند الكبير الشرح وني صلاته(، دت نالمباح الذكر غير من 

نييجالس أو جلوس موصع في بقوم أن مثل الملأ؛ جض من )نيادة (؛ ٦٦٥الملأ0)ا/
فيتيمية ابن وقال إجماعا(، صلاته بعلك عمدا فعاله فإن ركنا، أو ركعة يزيد أر نيام موصع 
أنمثل بالاتفاق، الصلاة بطلت عمدا فعلها لو الصلاة في )الزيادة (: ٢٠٠اوة)ه/ منهاج 

عمدآآ.خامة ركعت يزيد 
إليه.الإشارة سق نفصل فللخفية الجود بعد \a\ (، ١٦٣اJج٠وع)إ/انظر: )٣( 
التمهيد)^آ*آا(.وانظر: (، ١٧٠الاسدكار)^ )٤( 
تطللم خظآ صالم لو أن عر كلهم اتفقوا )وقد اكاُى)'آآ/\ا'\ما(: في تيمية ابن قال )٥( 

ذلكفدل يتابعه، لم إذا المأموم صلاة تبطل لم خمسا صر ولو يتابعه، لم إذا المأموم صلاة 
المأموم(.صلاة يهللان فيه يلزم لا حطا الإمام فعاله ما أن عر 



،نيادته في الإمام يتابع ولا يجلس أنه الزيادة موجب بعدم 
فيالإمام متايمة بوجوب وقال "ةقفء~، الألباني ذلك في وحالف 
ركعةزاد ؤإن مطلقا فئتابعونه يرجع، فلم به بحوا إن الزائدة 
يتهنوتحقيق بحثه، المراد هو الرأي هذا و المحة، مأو حاممة 
عدمه.من للثذوذ 

إلىقام أو ونحوه بحيث الإمام صلاة بهيالت إذا )فأما ؛ ٢( ٤ ٧ / ٤ لمجمؤع) ١ في النووي تال )١( 
وقالحلاف(، بلا المفارقة هده المأموم يضر ولا يفارقه فإنه ذللث، غير يمناف أتى أو ة حام
حطأ،أنها ءرف فقد نيادة أنها عرف )الذي (ت ٣٨٦الدرُ-،)'اا/على نور فتاوى في باز ابن 
أملبين خلافا عدا ني أعالم ولا الخءلأ، في يتابعه ولا يجلى بل الخهلآ، في يتابعه فلا 

فإن. اممه سحان اش، سحان ت بقول ينبهه فإنه ركعة زاد الإمام أن عرف من ؤإن اللم، 
يجلسالإمام، ينتظر أن زائدة أنها علم س على وجس، زلا الصوابإ إلى ورجع الإمام أجاب 

شكما احمد الإمام عن جاء وقد العلم(، أهل عند المعروف هو هدا الخطأ، في يتابعه ولا 
بهبواتامإرحامة )إذا )ا/؛با(:ارواسنوالوجمن"الفقهيةسكاب ■المائل 

جاءولكن هدا(، غير بمذب يليق لا ت الخلال بكر أبو نال نامت وصلاتهم يلمون يقعد فلم 
المسامفي يتبعوف أنهم ت ثانية رواية القاصي )وذكر ت ( ٦٦٨الكبير)ا/الشرح في 

ؤإنالخنأ، على اتياعه يجوز فلا متابعتهم ترك في مخش الإمام لأن أور استحبايا"«والأول 
صححة(.فصلاتهم جاهلين كانوا 



اثمعاصرينمن اترأي بهذا القائلون 

المعاصرين:من الرأي بهذا قال من أبرز 
~ةقفي"، )ت«آ؛ا(رالألباني الدين ناصر محمد 

ئ،؛دلل لدنا )يوجد ٢(: ١ :)٩ الدنتة ( ٣٨٢)رقم الشربمل والور الهدى طلا في كما ئال :١( 
أمأصاب ذلك يعد عليتا ولا كامله، تامة متاُحه الإمام نتايع أن . اش رسول فيه يأمرنا 
آخري!رواية وفي به®، الإمام جعل ارإلما واللام؛ الصلاة عليه قوله وهو ألا أحهلآ، 

عندالسابع الشريعل حدة فتاوى وفي عليهُ؛انتهيى، تختلفوا فلا به ليوتم الإمام جٌل ُلنما 
فماذاالخامة، إلى الرابعة س فقام العصر صلى إمام شخ يا يقول: ( ٣٧: ١٧)الدقيقة 

الشيح:فقال أ ة؟ الخامفي السائل! تال )متابعته( ! —جقفت— الشيح فقال المأمومين؟ على 
ولكنيه،،، ليوتم الإمام جعل ءإنما اللام عليه لقوله أجلك؛ من السائمة في متابعته )عليهم 

بواجبحلفه المصلين أفراد من فرد يقوم أن بعد إلا تتصورها لا الخال وهليُة المتابعة هده 
سقهلفقد حينئذ كثيرا، يقع وهذا الإمام يتنبه لا وقد ، الإه~ سبحان يقول أن ءليه~ الفتح 

متايمته(*إلى عليهم الواجب وانقلب المقتدين عن الواجب 



امملء\د\ك

القولهذا شذوذ وجه 

الراع.المهلف قي وتفصيله الإجماع، مخالفة —  ١
عيمين!ابن قول ذللث، ومن ونحوه، بالثذوذ وصفه ~  ٢

فييجادله كان ثخمى عن ثقة لي تقله ما وأدهشي ساءني رولمي 
هذافقال صلاته، في زاد فد أنه يعلم والمأموم ا حمالغلهر صلى إمام 

كانولو الزيادة، في الإمام يتابع أن المأموم على يجس، إنه ت المجادل 
يتاحأن المأموم على يجب أنه يقول• ة، خامإلى قام أنه يعلم المأموم 

وعلىبه؛؛ ليوتم الإمام جعل ررإنما ت قال ه المي لأن الزيادة فى الإمام 
الظهرركعامحن، عثر صلى الإمام أن لو الفاسدة! البامحللة القاعدة هذه 

المجادلهذا فول على يناءأ ركعايتج؛ عشر يملى أن المأموم على لوجب 
الحكمفي المجادل هذا حْتأ تأمل أخي يا فتأمل علم، بغير يجادل الذي 

فهمفي لام والالصلاة عليه الرسول على كذب، أنه وتأمل والفهم، 
بلالمركب،، الجهل لهو هذا إن والله ه، الّك، أرادْ ما غير على كلامه 
الشريعةبأدلة وجهل الفهم في وجهل الحكم في جهل اوركب،لا،، مركب، 

الأخرى(رأ،.

يقولالألباني الشيح أن علم لو أنه أجزم وأكاد معينا، شخصا لأيقمد الشيح أن يفلهر الذي )١( 
العلمأهل مع وخاصة العبارة في التالهلف الشيخ عن عرف فقد مقالته، يقل لم القول بهذا 

شءلويل باع له انه ووصمه تحه، من مواصع في منه متقيدا الأياني عن نقل رند والمضل، 
(.٣٥٥)٧٨ اكيمين ورماتل فتاوى . مجمؤع في كما وعلومه، الحدث 

الدقيقةعند من العلم( كتمان من التحدير ءالم~ بغير الفتوى من )التحدير بعنوان• حعلبة من )٢( 
الدعوةمسسة مؤ مجوم على ومقرعة الإسلام، حلريق ُوني في موجودة خطبة وهي ، ٣٥• ١٤)

http://www.af.org.sa/node/2382الرابط: هدا عر الخيرية 



اسبماّ
مسائلتلاث وفيه ؤاثمناقسة، الأدلة 

الركعةفي لأمامه المأموم متابعة بعدم القائلين أدلة الأولى: المسألة 
:الزائدة 

تمنها بأدلة القول هذا أصحاب اسدل 

عليهليس عملا عمل ررمن ت قال ه الثي أن ">ها~ عائشة حديث ~  ١
رد((لا/فهو أمرنا 

الاستدلال!وجه 

فقدثلاثا، الثناتية أو أربعا الثلاثية أو ا حمالرباعية صلى من أف 
الزيادةفتكون ، ورمحولهالنه أمر عليه ليس عملا وعمل صلاته في زاد 

مردودة١؛اطلة بها للعالم 
الاستدلال!هدا ونوتس 

لعموم؛ حهلوه( أو ممهوْ كان مهما الإمام متابعة يجب بأنه ) —
الإمام.بمتابعة الأم 

ركناترك أنه فيحتمل المأمومين بيح بتالإمام يرمع لم إذا لأنه و— 

امرنافي أحدث رمن ت Jلفظ المحيحين وهوفي الم)هابا(، مالإمام اللفظ بهذا أحرجه )١( 
٠ارالحديث هدا... 

تويقهاوسق العلم(سمن، كتمان من علم—التحذير بغير الفتوى من )التحدير حطبة انفلر؛  ٢٢)
•V-y

(.٣١: ٢١)اس صد لأبنى-اضطاسع جدة فتاوى )٣( 



اككل١/اوت1بمة شن يترك فلا ذلك، نل 

المتاةثةتهانْ عن وأجسسا 

عمومهعلى ليس ،، مهءال ليوتم الإمام جعل ررإنما .ت موله أن ب~ 
للقولدليل أول في مفصلا به الاستدلال مناقشة وسيأتي ثعلعا، 
الآحر.

والمأمومعدمه، والأصل معتبر غير هدا فإن الركن ترك احتمال ما أ~ 
والحكموالشلث،، للاحتمال اليقين هذا يترك فلا يقينا، صلاته أتم 
تجزلم هناك الحال تحقق )لو و الإمام، معل ءلاهر على هو 

متابعته(^.

الإحuع.هو: اكاتي الدليل -  ٢

سجدةأو ركعة زاد ند إمامه أن عالم )ومن حزم)تا"ْ؛(ت ابن نال —  ١
ؤيسبحالجائزة، الحالة على يبقى بل عليها، يتبعه أن له يجوز فلا 

فيه(لحلاف، لا وهدا بالإمام، 
لوالإمام... أن على كلهم اتفقوا )وقد (ت ٧٢٨)^،تيمية ابن وقال ~  ٢

ريتا)عه(ل لم إذا المأموم صلاة تبعلل لم حما محلى 

نيرواية مر بما، الحنابلة صني اسل ومذا الإماف)آ/يآا(، الفروع)آ/ا'ا'ا(، انفلر: )١( 
الأصحاب.أكثر عليه الذي الصحح المذهب هي ليست المذهب 

وملم)اا؛(.اوخاري)هخأ(، أحرجه عاليه تق الحديث )٢( 
يتابعهلا فإنه خامة ركعة إلى تام عباروهت)لو وتمام (، ١٤٠)،/ الماهن.ب شرح المجمؤع )٣( 

المأموملأن متابعته تجر لم هناك الحال تحقق لو لأته ركعة؛ من ركنا ترك أنه على له 
شنا(.صلاته أتم 

(.٣٧٢)Y/المحلى )٤( 
الفتوى=رنم ب، ئرالإسلام مرتع -ن اكوى مركز فتاوى الخاوى)ممبم(،وفي مجموع )٥( 



^^لأص؛ئ-——يتسمبم
الصلواتأن والإجماع النص ب)تقرر (; ١٤٢)ت•از بابن وقال — ٣ 

ركعة...الإمام زاد فإذا نقص... ولا نيادة فيها ليس العدد معروفة 
نيادةأنها عرف الذي أما يتابعه••• فإنه زاتل•، أنها يعرف لم من أما 

يتابعهولا يجلس بل الخطأ، في يتابعه فلا حهلآ، أنها عرف فقل 
الحلم(را،.أهل ين خلافا هذا في أعلم ولا الخطأ، في 

هذهمخالفة الزيادة في الإمام متابعة بوجوب، القول على لزم يد 
الإجماعات:

المغربصلاة أن وعلى ركعتان، الفجر صلاة أن على لإجماع ا~ 
أربعوالعشاء والعمر الظهر صلاة أن وعلى ركعات، ثلامث، 

ركحاتل٢،.
الصلاة،يبطل عذر لغير المتعمد الكثير العمل أن على الإجماع و~ 

عذرلغير الصلاة أفعال جنس من فعلا زاد من أن على والإجماع 
صلاتهأن 

،،الجائزة^ الظاهرة أفعاله في الإمام متابعة وجوب على الإجماع و~ 

المأمومونونبهه خامة، لركعة قام إذا الإمام أن الملم أهل جمهور عليه رالذى (؛ ٦٤٨٧٥) —
عاليتقف صلأتهأ*>ووم بطالت نقد الزيادة بتلك عالخا عمدا اتيعه فمن يرُمر، فلم بالتسبيح 

اطلاصا(.حب المالة طْ م الحكم لهدا خلاف 
بعضعند الإجماع صخ من بالمخالمة اللم عدم (، ٣٨٦—٣٨٥ا/)٢ الدرب على نور فتاوى )١( 

هدْنحو الإجماع" مساتل في "الإقناع ت كتابه في القْلان ابن نقل وقد والويع، الملم أهل 
مرصعا.وعشرين مائة من اكثر في الصيغة 

ركعات...أرع الظهر صلاة أن على العلم أهل )أجيع (ت ٣١٨/٢)الأوسط في الذر ابن قال )٢( 
أربعا...العشاء صلاة ءاJد وأن ثلاثا... المغرب صلاة عدد وأن أربعا... الخصر صلاة عدد وأن 
ركعتين(.الصمح صلاة عدد وأن 

أتمتوثيمح، ففيه الشذوذ محل تحرير في د.ٌامبق ١لأستدكار)ا/هلإه(، التمهيدر*آ/هه(، انظرت )٣( 
لهدينالإجماعين٠

جائز.همر ظاهر فعل الصلاة ش والراية (، ١٧٠الأطوكار)أ/ )٤( 



فيحلاف صلاته...ولا بطلان يوجب شيء في يتابعه )ولا 
ذلك(لا،ب

ذلك،كل حالف قف. الزاوال|ه الركعة في المتابعة أوجب من ف~ 
حرقمنه يلزم الذي )والفول للطلأن المأموم صلاة وعرض 

/(٢)صحيح(لمآ،ّغير الشرعية الأدلة ومخالفة الإجماع، 

الأّثدلأل!ا ط. مناهمشة ؤيمكن 

فلاوعاليه ، الحنابالة عند رواية هو المتابعة بوجوب الفول أن ب~ 
الإجماع.يصح 

تالمتاقشة هناْ عن الجواب ؤيمكن 

اعتمدهالذي المّحتمد المذأهءآ، هى ت ليالرواية هد.0 أن ب~ 
فيزاد الذي الإمام في الإنصاف ْع الشغ في جاء الأصحاب، 

بهللتيرجع لم الرجوع...فان لنمه اثنان يه سح ))ؤإن • صلاته 
أنالمذهب،! من الصحيح على عالما( اتبعه من وصلاة صلاته 
تبهلل،لا وعنه الأصحاب، وعليه تبطل، عالما اتبعه من صلاة 
فلاذللث، مبل ركن ترك لاحتمال الركعة، في متابعته نجم-، وعنه 
يستحبوعته متابعته، فى يخير وعنه ؛الثالث،، المتابعة بتعين يترك 

متاوعته(ل؛،ب

١(.• ١ لالثولكتي)ا/ i_ الدراري )١( 
(.١١٦!٦٤)ذي ابن وعولفات واتل عجمهمع  ٢٢)

ذكرأنهاوند الإماف)ملأآا(، المدع)ا/آه؛(، اموع)آ/ا'ام، اننز: )٣( 
صنالوا ١>(  ٤٣١ا/ ١ رتاييخ)r\/ ١( ٤ ١ ٢ ٤ برقم)٥ رب إّلأم ني.رثع الفتوى ورم فتوى 
 ،j^ الزيادة(.في الإمام متابعة فاوحيوا الحنابلة، بعض إليه ذب تل. إليه المثار )القول، ت ١لألاني

الإرادات،)ا/متهى الإقاع)ا/بما(، واننلر: >آ/0'اا-'\أآا(، الإنصاف )٤( 



الصلاةفى امآرام الفصل 
٠ ٤٧١حصلمحلإ 

المأمومصلاة إبطال من الذمس، عليه وما الروايات، مجمل ده ه— 
بمدهبهيليق )لا الخلال! عنه هال عالما بالزيادة إمامه اتبع الذي 

يلزمهكانا والإمام العلم ْع ة خامإلى قام المأموم لأن هذا؛ غير 
مهمة.إشارة وهذه ، المآمومين( قول إلى الرجؤع 

توهي الحنابلة عند أحرى مسألة على مبنية المسالة هذه أن هى و~ 
أبوئاودتقال يرجع، فلم ثقتان به منح إن الإمام صلاة حكم 

تقال إمام؟ وهو صلاته، في وهم عمن مثل أحمد )سمعت 
يقيلفلم به، سبحوا • قيل ييقنوه، حتى خالفه محن به بحون ي

هووهذا ، تابعوْ إن ت يعنى ، ؤيعيدون( يعيد قال؛ وصلى؟ 
لنمهاثنان يه سبح ))ؤإن ؛ الإنصاف، مع المشغ في حاء اكلم_>ا 
الأصحاب،وعليه الذمي،، هذا ئقتين، كانا إذا يعني الرجؤع، 

فيعملالرجؤع تح—، يوعنه لا، أو فلته بغلبة يحمل I قلنا مواء 
قولهم،إلى يرم لم ه نفصواب تيقن فإن بالتحري... أو بيقينه 

.الأصحاب( حماهير وعليه المن.مي،، حادة هالأا كثروا. ولو 

Iفيهما الأصحاب عليه وما المسألتين فى الحنابلة طم_ا هو ذا ه~ 
صوابمن يتيقن ولم نقتان يه سبح إن الرحؤع يلزمه الإمام أن 

التيالرواية أما عالمين، كانوا إن صلاتهم ؛هللت، اتبعوه فإن ه، نف
فيمكنالذمت،، فى صعقها فعلى الزيادة فى متابعته وجوب فيها 

قرينةسمبيحهم وعل.م به، بحوا ي لم إن I وهى حالة على حمالها 

(.١٧٤)ا/ والوجهض اروايمحن محاب الفتهامن )١( 
صرا'لأ(.داود أبي برواية احمد الإمام اتل م)٢( 
فلمبه بحوا قة حامإلى قام إذا المتعليب يحيى بن محمل. رواية )في احمد الإمام قال )٣( 

،.١٧٤)ا/ والوجهين اروايتين كتاب من الفقهية ائل "المت1مة(ا وصلاتهم ينمون ت يقعد 
 )٤(y١٦0/٦٦٦,ض١ف)١-X^



ذللت،!وبرهان ،، ل العلم عند لازم التتييه لأن شكهم؛ على 
فيالإمام متابعة على تدل التي، أحمد عن النصوص أنرب ن أ~ 

يطىأبو القاصي نقل فقد ت المأموم بيح لتذكر فيها ليسر، نيادته 
إلىقام ثم ركعات أربع صلى إذا ءلالبت أبى رواية قي )غال تال: 
أرثعاصر فد أنه يثاك لا حلفه ومن رابعة أنها يظن وهو ة حام
صلىوند معه، قاموا الدين أحن فقد ة، الخامصلى حتى معه 

المىهخسا(لم
للإمامومتابعته المأموم، تسح فيها ليس الهم، الرواية هذْ ارن؛ين، ق~ 

)قال!ثريات مر وقد أبوداود نقله يما تأؤيلأ، أو بالحكم جهلا إما 
يقبلنلم به، سبحوا نيل: ييقنوه، حتى حلفه من به يسبحون 
الإمامصلاة أبهلل فهنا ، ودعيدون(ر يعيد قال؛ وصلى؟ 

بينهماوالفرق متايعته امتحن حنالج، أبي رواية وفى والمأموم، 
الرواية:هده ذللئ، ؤيويد فارق، من فيه لأبد كبير 

روايةفى )تال فقال: أحمد نص من أبويحلى القاصي نقالها لتي ا- 
يلتفتإفلم به بحوا قة خامإلى فقام بقوم صلى فيمن، المروذي: 

نقلوكدللث، بهم. فيلم يقعد حتى يتبعونه ولا يقعدون قولهم؟ إلى 
~هقفد~(.الحارمثؤ أبو 

فيفقام صلى رحل عن أبي ألتإ )س يقول: أحمد بن عبدافه هذا و- 

المامومنلزم عوقه، ض »ي فعل غاني الإمام مها )ؤإذا اوعني)آ/ه؛(; ني تل.ا.ة ابن قال )١( 
•الأحرى( فلهور على أكفهن يطرن صفقن اء نكانوا ؤإن يه، صبحوا رحالأ كانوا فإن تشيهه، 

الشرحفي تدائ ابن وحمل )ا/ رالوجمن الرراسن كتاب س الفقها المائل )٢( 
يتعونهأنهم ثانيه؛ رواية القاضي )وذم نقال؛ الاستحباب على الرواية عذْ ( ٦٦٨الكبير)؛/

امتحبابا(.القيام فى 
ص)٦٧<داود أي .1اتلالإامأصمووة )٣( 



ونهيجلأبي• قال لا؟ أم مبرم به يرجع *لم به بحوا قة الخام
«يتبعونه( لا يجلن لم فإن 

وغيرهأحمد هب بمن العارف وهو تيمية ابن أن ماسبق حمع ؤيد ي~ 
تبطللم ا حمصلى لو الإمام... أن على كلهم اتفقوا )وفد ت يقول 

لممن أن على الاتفاق ينقل فهنا ، يتابعه، لم إذا المأموم صلاة 
المتابعةبوجوب والقول صحيحة، نملاته الزاوال.ة في الإمام يتابع 

صلاةإبينال عن الخلال فاله ما ذللث، إلى أصف ذلك، ينافى 
الإمام!تنبيه بحد عالم وهو الزائدة في الإمام تابع الذي المأموم 

أحمد.يعتى! هذا( غير بمذهبه يليق )لا 
الألبانيالشيخ رأي حلاصة فإن أحمد، الإمام مازه_، تقرر ذا إ— 

إلىقام ولو كاملة، تامة متابعه الإمام متابعة )وجوب هو؛ همح~ 
ذللثابعد علينا ولا يرح، فلم به سبحوا إذا سادسة، أو ة خام

رأيهو الرأي هذا إن يقال! أن يصح فهل أحءلأ(ل أم أصاب 
إعته؟ ورواية لأحمد 

قالففد الأJانى، برأي وعلاقته المالكية قول إلى الإثارة قى ب- 
يإلأيجلس، • موجهالانتفاء فمتيقن ة لخامإمام قام )ؤإن خليل! 
هنافالماموم مهوأ( لا فيهما ت، ؛طلعمدآ حالف، فإن اتبعه، 
موجهاومتيقن الركعة، تللث، انتف-اء متيقن أقسام! حمة )على 

وظانالبطلان، وجوه من بوجه الأربع إحدى بطلان لعلمه 
الموج-،.في وشاك عدمه، وظان الموجب،، 

افهعيد ابنه رواية احمد الإمام اتل م)١( 
اكاوى)مأ/ص(.مجموع )٢( 
سبقوتل السابع، الشريط جدة فتاوى وفي (، ٣٨٢)رنم الشريهل والنور الهدى سلسلة في كما )٣( 

>؛_)UT(.خلل مختمر )٤( نصوصه. نقل 



إمامهوصلاة صلاته لكمال الجازم بالاعتماد الموجب انتفاء نميقن —
تيقنمن وأما بعضهم، كلمه يفقه لم فان ؤيسيح وجوبا، يجلس 
فيعليه يجب فإنه فيه شك أو توهمه أو ظنه أو الموجب يئون 

إنماالشخص، لأن وجويا؛ قيامه فير يتبعه أن الأربعة الأحوال هذه 
آ.أداءه(^ تيقن بما صلاته من، يعتد 

تيقن،أن وذلك الألباني،؛ كقول ليس القول هذا فإن التأمل عند و— 
فلاالباطن، أمجا الفناهرة الأفعال في، هو عدمه من، الموجب ثبويث، 

علىالحاجب ابن لمختصر شرحه في، حليل مثل وقد به، تكليفا 
من،سجدة مي، نلكونه قام إنما الإمام أن علم )كمن •' الوجب، تقن 

انتفاء)فمتيقن، ت الدسوقي، قال ا، الإمام(أ إتباع يلزمه فإنه الأولى، 
إنI يقيدين، صلاته صحت الجالوسر، من، به أمر ما فعل إن الموجبا 

التيوالأفعال ،، ؛طلت،(ر ؤإلأ الوجس، وجوب له يتبين ولم سبح 
الفiاهرة.هي، تتبين، 

جمعبالإمام سبح إذا والمأموم الإمام صلاة يبطالون المالكية إن م ث~ 
يجّت،فلا حبرهم حلاف تيقن، )فإن الخرشي،ت قال يرجع، ولم كثير 

المالمحبرهم يفيد بحيثا جدا يكثروا أن الرجوع،إلأ عاليه 
لمفإن الشك،، بمنزلة حينئذ تثقنه لأن رجوعه؛ فيبب، الضروري 

وءليهم(لأ/عليه طلت، يرجع 
تقييدرأيه في، ليسر، الألباني، أن الألباني،، لرأي موافقته عدم وجه و~ 

شرحالخرشيلخمرحاور،)ا/ه،'أ-أ؛'ا(.)١( 
٤(.٠ ٠ الحاجب)؟/ اين مختصر شرح اكوصيح )٢( 
XT^T)\/الكيتر الشرح عر الدّوفى حاشة )٣( 
الزرقانيشرح ( ٣٠٤)ا/ الدسوتي حاشية وانظرت خليل)ا/هئمك لمختصر الخرشي شمح )٤، 

(.٤٦٨ءليخاول)>/ 



الآواءشاضلأةاثسلاممض٠ً
م ٤٧٥

تقييدفيه وليس عدمه، أو الموجب بوجود تيقنه من المأموم لحال 
عنالواجب سقعل رفقد ت قال كما التيح يعد يتايعونه بل بيح للت

•متايعته( إلى عليهم الواجب وا٠قالب المقتدين 

صلاتهفي زاد إذا الإمام متابعة بوجوب، قال من أدثة الثانية: المسالة 
:بالقيادة المأموم وعلم 

Iمنها بأدلة القول بهيا قال من استدل 

مجدؤإذا فكبروا، كبر فإذا به ليوتم الإمام جعل ارإنما . قوله —  ١
حمده.لمن افه سمع قال! ؤإذا فارفعوا رفع ؤإذا فاسجدوا، 

قعودأفصالوا ئاعدأ، صلى ؤإذا الحمد، ولك، ربنا : فقولوا
أج٠عوناا

الاستدلال:وجه 

ذللئ،بعد علينا ولا كاملة تامة متابعه الإمام أمر؛متابعة النثي. أن 
يجبما الموتم ييع أن بالإمام الإتتمام تمام من وجعل أحaلأ، أم أصاب 

عليهالتظاهر وعدم بامامه منه القدوة لتمام تحقيقا القيام، من عليه 
؛٠خالفتهر٣/

الأّتدلألر؛،:مدا ورقش 
الإمامذللث، على نبه وند قعلحا، عمومه على ليي الحديث، أن ب— 

توثيقه.وسيق الساع، الشريط جدة فتاوى في كما )١( 
بنانس حديث من له ( ٤١ام)اوماوخارى)همأ(، احرجه عاليه متفق الحديث )٢( 

ه-عاتثة حديثا ومن مريرة أبي حديثا من بنحوْ وا"مجاْ ماللئا، 
لتاوىفي تما وقال (، ٣٨٢)رثم الشريط والرر الهدى طالا ني في كما ذللخ، الشخ قرر )٣( 

الحديحا.هن.ا لعموم حهلوه(، أر سهوه كان مهما الإمام متابعة )يجبا الساحت الشريهل حدة 
عناوعي الأول، الغول لأصحابط الأول الدليل منانثة حراب غي المناتثات> س سبقت، )٤( 



وصلىبه, ليوتم الإمام جعل إنما ت باب ر ثال؛ حين الخاري 
ابنقال جالس(، وهو بالناس فيه توفي الذي مرصه في النبي. 

علىبالجلوس...فدد يامرهم ولم قياما حلفه والناس ت )أي حجرت 
،.دها<(ل ليونم الإمام جعل ررإنما قوله عموم في التخصيص لحول 

فيبإمامه إمام كل على واجب الائتمام أن على العلماء )أجمع قد و— 
والزيادة،، عدر(ل لغير حلاقه يجوز لا وأنه الجائزة أفعاله ءلاهر 

مفارقةكانت ؤإذا ، عليها يتابع فلا الجائزة غير الذل١هرة الأفعال من 
واجبة.صلاته في لزيادته رقته فمنا جائزة، لتطويله الإمام 

سجدؤإذا فكبروا، كجر اا.ؤافإذا بعده! بما مفتر الحديث إن م ث~ 
حمده.لمن الله سمع ةالأ ؤإذا مارفعوا رفع ؤإذا فاسجدوا، 

ئعودأفصلوا داءالا، صلى ؤإذا الحمد، وللث، ربنا ث فقولوا 
بعدهافما للتفريع، فكبروا،١ كبر ارفاذا I قوله في والفاء أجمعون؛، 

الصلاة،في أفعاله اتباع )المراد و له ير ونفئلها ما على تفريع 
يلولأيوافق ولأيتأحر ايق فلاي، أفعاله(ل بعد أفعاله توقع حتى 
،.المرادر هو هال>ا المشروعة أفعاله في يتابع 

فيالطاعة إنما مرادة، غير والطاعة المتابعة عموم لأن ذلك و- 
)ينبغيو المشروعة، أفعاله في وجوبا الإمام فتتابع المعروف، 

tحديث محام في . النبي عول مع هذا البخاري تنبيه يتعارض لا و (، ١٧٤اياري)؟/ فتح )١، 
فيالعالماء اخلف فقد أجمعوزو فعودأ فصالوا فاعدأ صلى ده«،،وإذا ليوتم الإمام جعل ْاإتما 
الأحوال،باخلاف يختلف هو أو منسوخ، هو هل القاعد الإمام حلف فاعدأ بالصلاة الأمر 

حلفهوالناس جالمأ موته مرض في . فصلاته حال كل وعلى الوجوب؟ عن مصروف أنه أو 
يه؛ا.ليوتم الإمام جعل ®انما •' . توله ش التخصيص لحول على يدل نياما 

(.١٧٠الأسثدكار)؟/ )٢( 

(.٣١٣)Y/ بطال لأبن اليخارى صحح شرح )٣( 
توثيقها.وسبق لخم(سئيمين، كتمان من عالم—التحد.ير بغير الفتوى من )التحدير خهلبة انظرت )٤( 



تكونولا ، الاجتهاد( فيه ؤخ يفيما إمامه يتبع أن للمأموم 
/الخطأر و المعصية نى حتى مطلنة الطاعن 

صلىالإمام أن لو ت الفاسدة الباطاإة القاعدة هلْ )على فيلزم إلأ ؤ~ 
عثريملى أن المأموم على لوحب الظهر ركعات عشر 

أوجبحين الألباني الشيح ذلك ببعفس التزم وند ، ركعات(أ 
)يجبتوله! في ذلك يعموم صرح وقد ، السادسة للركعة القيام 
,حطوه( أو سهوْ كان مهما الإمام متابعة 

الظهرصلى . الّثي ُرأن هع عود مابن بحديث ت أيضا واستدل ~  ٢
ناك؟«رروط فال: الصلاة؟ أزيدفى ئيلله:فلمادإا،<، حم

سجدتين،فجد  ١٠حما، صيت، ت قالوا 

الاستدلال!وجه 

علىوأقرهم الزائدة الركعة في . المي "ابعوا ه الصحابة أن 
عنالبيان تأحير لأن الأمة؛ من بعدهم ولمن لهم الحكم وهدا ذللت،، 
للإماممتابعة الهيام ركن بترك أمرهم وكما يجوز، لا الحاجة وفتح 

كالقصازس.والزادة ها فكدمح، 

X١١٦/٢٣تج)لأن اكاوى سرع )١( 
(.٣٨٥/١٢از)لأبن انمرب ض زر ناوي انظر: )٢( 
(•١٦؛ ١ الدمقة)٥ عند للعشمين العالم( كتمان من عالم—التحدير بغير الفتوى من حتلبة)التحدير من )٣( 
العصرصلى  ٢٧شيخ يا يمول: اتل ( ٣٧: ١٧)\ب محل المابع الشرط حدة فتاوى في )٤( 

قال)متابحته( : -؛&؛؛- الثيخ فقال المأمومين؟ على فماذا ة، الخامإلى الرابعة من فقام 
احالك(من السائمة و متابعته )عليهم الثخ: فقال الخامة؟! في الساتل: 

٣١)الدئس محي الأبع \ب _- ubuجدة فتاوى )٠(  :٢١.)
هابمد مجدتتن •مجد البخاري: وزاد وملم)اآيْ(، البخارى)اُمأ!آا(، أحرجه عليه، متفق )٦( 

للألباني.المائع، المريط جلّْ نتاوى و (، ٣٨١٢)رثم الثريهل والنور الهدى ميلة من )٧( 



تالاستدلال هدا ونوئس 

بالني.يسبحوا لم ه الصحابة فإن الزاع، محل غم في أنه ب— 
فلمبه بحوا سإذا فيما النزاع محن والمسألة الزيادة، عالي لينبهوه 
لتبأتكمشيء الصلاة في حدث لو ارإته ه لهم قال وقد يرحع، 

يننفإذا ون، تنكما انى مثلكم، يشر انا إنما ولكن به، 
ولدللث،التشرح؛ في نيادة اعتمادهم على يدل مما ،، فدكروني«أ 

ينهوْ•لم 

فيالتغيير لتجويزهم الصورة، هذه مثل في )أصحابه متابعة إن م ث— 
الزمنلأن سبق؛ كما الزيادة من تحمقهم وعدم ، النبوة^ عصر 

®أنيدقالوا ولهدا ؛ والقصازر الزيادة ؤإمكان الوحي زمن كان 
الصلأة؟«.في 

لاعتقادهما؛ حمصلى بأنه عالمهم مع به؛ بحوا ي لم لدلك٠ و— 
والكلام؛دلك،، معدور الاس٠ي أو المتأول أو ،والجاهل ذلك،ل جواز 

ويالحكم.بالزيادة العالم في 

عليهوص متم معهود فإنه للأمام متابعة القيام ركن وترك القعود ما أ— 
ركعالت،على الزيادة وأما حكمه— بقاء أو نسخه فى احتلاف —على 

فافترقامنصوصة، ولا معهودة غير فهي الشريحة استقرار يعد الصلاة 

،.القياسأ يصح ولم 

ظبي.مود ماين حديث من ( ٥٧٢لم) وم(، ٤٠اليخآرى)؛ أحرجه عليه، متفق ١( 
(.٣٠٧الملام)؛/سل ٢( 
انفر٣( 
انم٤( 
انظر٥( 

XiTU)\/الممحاج مض (، ١٩٤))/اوطاو_، اض 
(.٣٧٨/ ٢٣)الثتاوى مجموع 

(.٢١٤اكاوىاكنه؛تاعرىس>ا/ 



:الشدوذ إلى الرأي هذا سبة خنكم : الثالثة المسألة 
بوجوبالقول بة نأن يفلهر قاليي ودراسته، الرأي هذا عرض يعد 

أوة خامإلى قام ولو يرجع، فلم له سبحوا إذا للأمام المأمومين متابعة 
والمسألة، في الخاص الإحماع لمخالفته صحيحة؛ الشذوذ إلى سادسة 

خر3،منه يلزم أنه كما به، يقول من المعتبرة الأقوال في أقف، لم 
لمالذي المأموم صلاة بطلان عدم على كالأتفاق بيانها؛ سق لإحماعامت، 

الخمسة،الفروض ركعالت، عدد على والإجماع ة، الخامفي إمامه يتاح 
أنعذر لغير الصلاة أفعال جنس من فعلا زاد من أن على والإجماع 

الظاهرةأفعاله في الإمام متابعة وجوب على والإجماع ؛اطلة، صلاته 
خرقمنه يلزم الذي )والقول صلاته، يبطل فيما متايعته وعدم الجائزة 

أعلم.وافه ، صحيح( غير الشرعية الأدلة ومخالفة الإجماع، 

•( ١١٦)؛آ/ معدي ابن ومرلفات رسائل مجمؤع 



ا
ولاعالم من )ليس ت المسيب بن محعيد مال 
منولكن عيب، وفيه إلا فضل ذو ولا شريف 
كانومن عيوبه، يذكر أن يبني لا من الناس 

لفضاله(.نقصه ذهب نقصه محن أكثر نضاله 
(١٧٠)١\إ والأّاتد انماني س م!لوطأ ن اضه؛د 

ا



٠٣٢

\,وت\و\ئ
اثسلأمقمل محله بما ا1مق؛د وجوب 

اثسهوسحود في أوبسه 

مطاثب:أربعة وشه 
اتشدوذعحل وتحرير ائمسألة، صؤرة الأول: العطف 
المعاصرينمن الرأي بهذا القائلون الثاني: المطلب 
القولمدا شذوذ وجه الثالث: المطلب 

وا1مناهشةالأدلة الرابع: المطلب 

همء^ًٍٍسهسً



٦
فماضلالة، على تجتمع لا س محمد )أمة 

والأمرنة الفهو ترك؛ أو فعل من عليه كانوا 
أوصواب إلا يم وليس الهدى، وهو المعتبر، 

علىفهو الأولين السالف حالف من فكل حطا؛ 
كاف،(.وهذا حط1، 

ققفبالشاحلي 
اوواهات)م،اممآ-احلإ(

L



٣٤ ^^ءفج|لصلألي 

خدرلالعلك 

اثشذوذمحل وتحرير المسالة صورة 

إلىمحه القالب وذهاب محه والغفالة الشيء يان )ناللغة: في الهو 
٠غيره( 

الصلاة،كجود سجينان الاصهللاح: قي هو البجود والمقصود 
سلثجأو بهو فيها الحادث للخلل جبرأ بعدها، أو آحرها فى تؤديان 

يقعاناللذين النقصان أو الزيادة عند )إما هو: السجود وأسباب 
عندؤإما العمد، قبل من لا يان الننل من وأقوالها الصلاة أفيال في 

الملأة(رم.أفعال في الشك 
فيواختلف ،، الخالل؛الإحماعل لجبر مطلوب هو الومجود 

توجوبه 

عندوواجب ، الحنفية عتر الواجب لترك الجملة فى واجب فهو 
قبليكون الذي نمص، عن جود الفي وخاصة قول، على المالكية 

 )١(jU  /اللغة تهوب وانظر: <، ٤٠٦المب)إا /I(١٩٤.)
ص)آإأ(.الفتها، ك )أأ/أمأأآ(،سم \ي \ي اوو,مءة \ش■ )٢( 
(.٢٠٠المبمهد)ا/بداية )٣( 
(.YiA/Y)١^ الجم اظر: رإ( 
جضس مي التي الأفعال في جود العندهم ؤيجب (، ٨٠ءابدون)أ/ ابن حانية انظرت )ْ( 

حم—ةفي رإلأ جود التركها في فلايجب الأذكار وأعا نقص، او فيها نيد إذا الصلاة أفعال 
الجوهرةعوصعه(. عن اللام واختر والقراءة، والتشهد، واكوت،، العيد، ت،كيرارت، مواضع: 

اليرة)ا/أب(.



أما، الصلاة يعميه يبطل لما المحنا^ عند المدهب وهو ،، السلأمل 
٠ولا السهو سحود عتدهم فسن فعة السا 

عندالسلام وقبل ، الحنفية عند السلام يعد السهو! سجود ومحل 
الزيادةوبين لام النبل فجوده النقص بين مالك وفرق ،، الثافعيل
يؤتىأن يعجبنا سهو )كل أحمد! الإمام وقال اللأمل٦،، بعد فسجودها 

منسلم أو ثنتين، من ملم إذا مواصعت ثلاثة في إلا لام، النبل به 
التحري(إلى يرجمر ممن كان أو Jلأدث،، 

شحلل ^١٠ وطق نولان( وجوبهما وش سجينان، )وللهو مخممره: ثى الحاجب، ابن قال )١( 
فلالام البعد اليان وف لام. التل الكن ني محو إنما )الخلان، (: ٣٨٢)\/الترصح 

رلكنهت يقوله ٣( ٠ ٨ / ١ حليل) لمختمر شرحه فى الخرشى وتعمه وجريهما(، عدم فى حلاف 
الجودش الوجوب رّشد ابن وأجوبة العنان عن نقل الكير المثكب الدبن شهاب نإن معترض 

الهو•مجود بستٍة القول ( ص)٥٣مختصر، ش حلل واطلق العا-ى(، 
ومحوواحب،( الصلاة: صدم يطل لما المهو ))ومجود (: ١٥٣اوقع)آ/الإنصاف.ع ني قال )٢( 

المشهورومحو مرة: ابن قال الصلاة لصحة الجود يشترؤل وس الأصحاب،، وعله الن.هب،، 
الصلاةيطل لا U )فاط اكح)بم/هب؛-ا'ي1(: في رج_، ابن قال مون(، وصه أحمد، عن 

صدْ(.بواجب ال—لأم،نلمس موى عحله، مر ش ذكر ونبالة المتن كترك صل-،، 
بواجبه(•ليس عنلءتا منة الهو )ومجود (: ١٥٢المجمؤع)؛/في النووي قال )٣( 
الملامبعد الموز فحك للهو الجود مر يان )ف (: ١٧٢اوداتع)ا/ في اماماني قال )٤( 

فيها(•نقصان أو الصلاة ش نيادة بإدحال الهو كان سراء عندنا، 
الملام،قل والفمان الزادة في محدنا كل هو ال)سجود (: ١٥٤الأم)ا/ في الثانمي قال )0( 

الأمرين(.من والأحر اكاّخ ومحو 
مدهبهس )الشهور الجالز)أ/ا"ا(: موامحب في الحطاب، وقال (، ١٢٢٨الن.ح؛رة)انظر: )٦( 

التخيير(.وروي الحاجب،: ابن قال الملام، يعد وللزيادة الملام تل للنقص يجد أنه مالنث، 
بنؤإسحاق احمل الإمام ار مفي ومثلها _)lU(، داود أبي برواية أحمل• الإمام ار م)٧( 

صالصلاة كتاب أول مجن حربه اش ممن والمطبؤع (، ٥٣٨)؟/ الكوسج برواية رامحويه 
فيإلا الملام، قز احمد عند كله جود )الالمفي)مخا(: في قدامة ابن نال ، ٢٣٠

أوصلاته، في نقمى من ملم إذا ا ومحالملام، بعد يجودهما الممى ورد اللدين الموصعين 
الغردان،من ومحيا اللام(، قز ل يجد عداهما وما نلنه، ، JLcعلى فبتي الإمام، تحرى 

(.١٥٤الإنماف،)أ/ فى تتنلر أحرى رواياُنث، أحمل- وعن 



Jliأنه حنبل؛ بن أحمد المذاهب! هذه )وأصح المنذر؛ ابن قال 
الأحباراستعمال مذهبه لمن اللازم كان وقد مواضعها، في كلها بالأحثار 

وذلكأحمد، قال ما بمثل يقول أن سبيلا استعمالها إلى وجد إذا كلها 
فيوامتدبارها القبلة استقبال عن النهي في أيوب حبر إن قال! من كقول 

عمر،ابن بخبر استدلالا المنازل في ذللثج بإباحة والقول الصحارى، 
بهاوالقول وحهها، على الخوف صلاة في رؤيت التي الأحبار ؤإمفاء 

بدكره(الكتاب يهلول مما ذللث، وغير واصحها، مر 

فيالاعتماد عليها التي الأحايين، ذكر المسألة فهم في المفيد ومن 
الهو؛مجود 

قامإذا أحدكم ارلن قال؛. الله رسول أن .،< هريرة أبي ديث ح~ 
فإذاصلى، كم يدري لا حتى عليه فلبى الشيطان، حاء يملي 

فيهوليس حالس«أأ،. وهو مجدتين فليجد أحدكم، ذللث، وحد 
المجود.موصع 

'ُإذا٠ . الله رسول قال قال؛ )جهثع الخيري معيد أبي دبث، ح~ 
فلثئلنحأربعا، أم ثلاثا صلى كم يدر فلم مجلاته، في أحدكم شلث، 

فإنيلم، أن مل مجدتين بجد ثم امتيقن، ما على ولبن الشلث، 
لأربعإتماما مجلي كان ؤإن صلاته، له ممعن ا حممجلي كان 
لسنازلأم.ترعيا كانتا 

ركعتين.ؤ اف رمول لما محلى ٠٠قال؛ تقهع بحينة بن ءبل.اش ديث، ح~ 
فلمامعه، الناس فقام يجلى، فلم قام، ثم الصلوات، بعض من 

XT\r/r)الأوّط )١( 
(.٣٨٩٣احرجه عب، ،تفق )٢( 
(.٥٧١سلم)اخرجه )٣( 



وهوسجدتين فسجد التسيم، قل كر نسيمه وهرظ صلا؛ه قضى 
اللام.مل السجود في والحديثان . نم حالي، 

ملمفلما ، حمساا؛ الظهر صلى الض. ررأن ُقهبم' عود مابن ديث ح~ 
ا،حمصالت : قالواذاك؟« اروما قال: الصلاة؟ في أنيد له: فيل 

فيأحا.كم شك ء...وإذا نال أنه رواية وفي ، مجدتين، جد ف ١٠
مجدتين،ليسجد نم عليه، فليتم الصواي،، فليتحر صلاته 

.النك، صلى ت قال أبي عن سيرين بن محمد ديث ح- 
ركعتين،— العصر فلتي وأكثر ت محمد قال — العشي صلاتي إحدى 

عليها،يده فونحح المجد، مقدم في حشة إلى قام لم ملم، لم 
سرعانوحرج يكلماه، أن فهابا ~رها~، وعمر بكر، أبو وفيهم 
اليدين،ذو . الّثي يدعوْ ورجل الصلاة؟ فنحرب ! فقالواالناس 
بلىقال: تقصرلأ، ولم أنص )رلم فقال: قصرت؟ أم أنست فقال: 

مجودهمثل فجد كبر، م ملم، لم ركعتين، فصلى ٠١نسستإ، قد 
مثلفسجل. فكير، رأمه، وضع ثم فكير، رأسه، رغ ثم أهلول، أو 

وكير،رأمه رغ ثم أؤلول، أو مجودْ 
لمفالعمر، صلى ه اف رّول أن ت هه حصين بن عمران عن و~ 

الخرباق،له يقال رجل إليه فقام منزله، لحل ثم ركعات، ثلاث، في 

عليهاالمتفق الروايات بعض في وذكرت ومالم)*به(، اوخاري)؛آآآا(، أحرجه عليه، متفق )١( 

عنإبرامم، عن الحكم، عن ثمة، وصام)آيه(، اوخارى)1آآا(، أحرجه ^، JLpمتفق )٢( 
٠>سلم ما مد صحيتين اقسبو ت البخاري وزاد معود، ابن عن علضة 

صمصور، عن جرير، طريق من لم)أيه(، وم٤(، ٠ ١ البخاري) أحرجه عله، متفق )٣( 
بجدنم لملم، نم عليه، البخارىاا...ئتم وزاد معود، ابن عن عالقمة عن إبراهيم، 

سجدتيزُ

وملم)مآبه(.لمفله، البخارى)اه*آ'(وينوا أحرجه عليه، متفق )٤( 



٧٨٤^——-^:
وحرجصنيعه، له فذكر اف رمول يا ت ففال طول، يديه فى وكان 

هذا؟ااءأصدق فقال: الناس، إلى انتهى حتى رداءْ، يجر غضبان 
سلم®ثم سجدتين، مجد نم سلم، ثم ركعة، ارفصالى نعم، ت قالوا 
السلام.بعد السجود في الثلاثة الأحاديث، وهذه 

هذهالعلم أهل عند والمعتمد منها )الصحيح الخطابي! قال 
مجملحديثا فهو هريرة أبي حديثا فأما ل ة الخمالأحاديث، 

الصلاةفي الشلثخ عند بجدتين أمر . الحم، أن من أكثر فيه ليي 
موضعبيان فيه ولا ذللئا سوى شيء من يمنعه ما بيان فيه وليس 

وأبيعود مابن حديث، على الأمر وحاصل الصلاة، من الجدتين 
تنعستاوعنها بحينة وابن اليدين ذي وحديثا الخيري، معيد 

-رحمهماوالشافعي حنيفة )فأبو ، بنينا( وعليها الفقهاء مياهي، 
ومالكبعض، إلى بعضها ورد بينها الترحيح ملك، الكا ماش— 

بينالجمع للا، مملكوا راهويه، بن ؤإمحاق حنبل بن وأحمل 
بكلها(والعمل الأحاليثا جمح 

(.٥٧٤ملم)أحرجه )١( 
أنهاهر الثي الممذن الأحاديث، عدد ني <:رراسح ١٧٧/٢الفهم)ثي القرطى تال )٢( 

اليدين،ذتم، حديث مض يي وهو حصين بن ءمراذ< حدبث، بذكر )ا/'،/٣٢(،ولم المن مغآلم )٣( 
نيرحب، ابن تال اليدين، ذو مو الخرباق وأن واط، القمة جعل ولعله قبله، الذي 

وقالمريرة. أبي حديثج ني اJذكور اليدين ذو مر قال: من انس )نمن الفتح)ا</ه.أ(: 
حجر؛يابن رنال، أحمد(، الإمام ذللث، عش ونص تددتان، وواقغان رجلان، مما طاثفة: 

فيوتع ما على اعتمادا الخنباق.ا.؛ الدين ذي اسم أن إلى الأكثر )ذم، ١(: ٠ ٠ اكح)م/ 
عمرانبحديث، مريرة أبي حديث، يوحد من منيع اماا.ومنا مد حصين بن عمران حديث، 

ذلكءر لهم والءاُر، التملي إلمح، جنحوا تعه ومن حزبمة ابن كان وان نظركا الراجح؛ي وهو 
اليابن(.في الواتع الاحتلأف، 

ص)آ-اه-7اه(.للعلأني الخواد• س ابمين ذي حدبث، ص، الفرائدU ■نقلم )٤( 



المسألةفي النزاع محل وسيين الشذوذ، محل تحرير هو وهذا 
!بحثهاالمراد 

لتجمعالصلاة؛ آحر هو هو المجود محل أن على العلماء أجمع ~  ١
.صلاته قي سهو كل الجدتان 

سجودفي إمامه يتاُع المسبوق غير المأموم أن على وأجمعوا ~  ٢
ر^ ؛*،٠٥أو اللام قبل كان سواء الهو، 

فإنهلام البعد إلا بالسهو يعلم لم من أن على الخلخاء واتفق ~ ٣ 
علمهلعدم ؛ ذللئ، قل لتعذره سلامه بحد له يجد 

اللامبعد أو قبل سجوده تفضيل فان منفردأ أو إماما كان ومن ~  ٤
ذلك،على الإجماع لحكي الوجوب لا الاستحباب سيل على 

يج—،اللام قبل شرعه ما )أن فرأى تيمية ابن ذلك في وحالم، 
بعضورجحه ، يعده( إلا يفعل لا بعده شرعه وما قبله فعله 

للشدوذنبته وتحقيق يحثه، المراح الرأي هو وهذا العاصرين، 
عدمه.من 

(.٣١)؛،/ المهيد )ا/تمااه(، )م/ْاأ(، بملأل لأبن الخاوي صحيح شرح انظر: )١( 
فيال، ف(، ١٥٤المطان)ا/ لابن الإفاع (، ٣٢٢التنر)م لابن الأوسط انظر: )٢( 

انفردأو معه، مها مواء جود الفي متابعته المأموم فعلى الإمام، مها )ؤإذا آ/٢٣(: المغني) 
وذكرذللئ،. على الملم أهل من حمنه نحففل من كل أجمع المنذر: ابن وفال، هو. بالالإمام 

أو؛حل.ه(.الملام، فل الجود كان مواء الملم، أهل إجماع أنه إمحاق 
•فحالمري)مأا'( انظر:)٣( 
وهرالأئمة من وغير، أحمد كلام يدل هدا )وحماق وقال: ( ٣٦; ٢٣)المتاوى مجموع )٤( 

الصحح(.



م؛ ٤٨٩

\لطدءس
اثمعاصرينمن الرأي بهذا القائلون 

العاصرين:من الرأي يهدا ئال من أبرز 

كان)فما قال! حيث "ةقمح~، ( ١٤٢١)^،العثيمين صالح بن محمد 
السلامبعد فهو بعده كان وما وجوبا، النلأم قبل فهو النلأم قبل 

السلام،قبل الذي السجود يعرف، أن أحد كل على فيجب وعليه؛ وجوبآ* 
والبعديالقبلي جود التعلم ؤإيجابه ، الئلام( بعد الذي والنجود 

تيميةابن حتى الشيخ، غير عند عليه أقم، لم أحد كل على عينيا وحويا 
فيبعدم أو لام القبل محله بما التقيد إيجاب في الشيخ تابعه قد و~ 

مهللقالام البحد أو مطلقا اللام قبل مجد رمن يقول: السهو- سجود 
فيماالحمل امتانم، السنة بعد فيما له تبين ؤإن عليه، شيء فلا متاولأ 

ممافهي الأعيان، على ذللث، تعلم يوجب، ولم عليه(، إعادة ولا له تبين 
فياجتهاد إلى الخاصة ؤيحتاج الأئمة، فيها واحتلم، جهله، العامة يع 

السهو.سجود محل في الشيخان إليه توصل ما إلى التوصل 

الوجوب،سل على مذْ أر الئلأم مل الئجود )كون (: ٣٩٥)٣; المتع الشرح ثي ثال )١( 
فيال—ئآ جاءت وما النلأم، مل يكون أن يجِح الئلأم مل كونه ني الثنة جاءت ما وال 
•الراجح( وهر الإسلام، شخ اختيار وهذا الثلأم، يعد يكون أن يجبإ الثلأم بعد كونه 

الأيق.المدر )٢( 



\هددتاد\دغ

القولهذا شذوذ وجه 

الرابع.المطلب قي وتفصيله الإجماع، مخالفة —  ١

سمفءارائ
مسائل:ثلاث وفيه واتمناهشة، الأدلة 

السهو:سجود محل في بالتوسعة القائلين أدلة الأولى: المسألة 

تعارض،نؤع فيها وفعلا نولأ ذلك في الواردة الأحادبنر )أن ~  ١
موصولة...فالأولىصحيحة برواية ثابت، غير البعض وتأحر وتقدم 

عنهصح . رالمي و الأمريزلأ جواز في التوسع على الحمل 
سة(الكل فكان وبعده، اللام فبل السجود 

الاستدلال!سا ونوئش 

اللام،بعد للقص مجد . الحم، أن واحل دليل في يأت لم بأنه 
بينهمارالتفريق على ذلك يوق اللام؛ قبل للزيادة مجد أته أو 

الساقشة:هذ.ه عن وأجمس، 

.الحم، أُّر ذلك ومع الصلاة في زائد ميء الشك فان النقض؛ ب~ 
وقاللقهبه، معيد أبي حديث، في كما ،، السلأمل قبل له بالسجود 

(.١٣٤الأوطار)م/نل )٢( (. ٣٠٨اللام)ا/مل )١( 
(.٥٥٥)Y/السهو— سجود نهاية إلى العلهارة أول ~من تيمية ابن الإصلأم شخ اختيارات انظرت )٣( 
(.٨٥)م المحلى انظر: )؛(



أحرىنيادة وهذه صلاته« له شفعن ا حمصلى كان ارمحإن ه•' 
اللام.نل لهما بالجود أمر ذلك و»ع محتملة، 

أنسبن مالك )إن فقال؛ والذم حنبل بن أحمل بن صالح سأل قد و— 
ممالبعد؟ فهو ننادة من كان وما نل لهو نقصان من كان ما يقول 

لقولمخالف، سعيد أبى حديث، هذا ما أدرى ما أحمدت الإمام 
كانتارابعة كانت، ؤإن صلاته سمعتا ة حامكانت، إن مالك،... 

التايم(لآ،بقبل بالجود أمرنا ومحي للشيهلان ترغيما 

للقصجود الفي صريحة أحاديث، الأحر القول أدلة مناقشة في و~ 
العكس.أو اللام بعد 

الإجماع.هو: الثاني -الدليل ٢

تالعلماء من واحد غير ذلك، على الإجماع نقل لقد 

الهوسجود أن الممهاءرأ، بين حلاف، )لا (: ٤٠)ت•الماوردى قال -  ١
،،(أ والأولى المنون في احتلموا ؤإنما وبعدم اللام، قبل جائز 
المجموعأ؛لفي النووي ونقله 

)كدللث،المابق: الماوردى كلام نقل أن بعد ( ٧٩٥٠)^رجب ابن وقال ~  ٢
أصحابناومن والشافعية، والمالكية الحنفية من ؤلواتفإ بهذا صرح 

محنوغيرهما "خلافيهما" في الخطاب، وأبي يعلى أبي كالقاضي 
مدلأى.

(.xxro/T)صالح انه بروايت احد مائل )١( 
العلماءجمح ت يعي )- اوردى: للمالكلمة سْ عر تعلقا ( ٤٥٤الفح)ا/ رجب،ي ابن نال )٢( 
)أ/هْا(.المجموع )٤( (. ٢١٤/٢)الكٍر الحاوي )٣( 
)ه/ههإ(.الباري فح )٥( 



وص

 ٣ —Jli  محلفي العلماء حلاف حكى أن بعد ( ٤٦٣)^،عبدالمر ابن
بعدمجد لو المصلي إن يقول! هؤلاء )وكل ،ت الهور مجود 

فيهI قالوا فيما لام البعد سجد لو وكذلك يضره، لم لام ال
شيء(عليه يكن ولم يفرم لم اللام، قبل الجود 

يجزيءأنه حلاف لا ت أتمتنا بعض )وقال )تحلأإ(ث الجويني وقال —  ٤
والأفضل(رم.الأولى بيان قي التردد ؤإنما والتأحير، الممديلم 

كلهاالهلواف هذه بين حلاف )لا عياضرت؛؛ه(! القاصي وقال —  ٥
أوقبل، يراه لما بعد نجد إن وأنه الهو، مجود فى المختلفة 

صلاته(يفد ولا يجزيه ذلك أن بعد، يراه لما قبل مجد 

وجماعةتعالى- -ه عياض القاصي )قال (: ٦٧٦)^،النووي وقال - ٦ 
العلماءمن وغيرهم المختلفين هؤلاء بين حلاف ولا ! أصحابنامن 
ولايجزئه أنه النقص، أو للزيادة يعده، أو اللام قبل مجد لو أنه 

الأفضل(في اختلافهم ؤإنما صلاته، تفد 

المجود،محل ني الياء اخلأف البر ءّد ابن )حكى (: ٤٥٤)؟/القح ني رحب ابن قال )١( 
اللام...(الخ،يعد ّجد لو يقولون؛ هؤلاء كل تال! نم 

قلذكر اعاين ني محدالبر ابن أن رح (، ٣٣)م/اشهد واتفلر: )\/لأ0د الأّتذكار )٢( 
)ركلالكلمة؛ مده بعد ثم والأوزاعي، والشافعي والثوري وأبوحنيفة مالك مذمب ذلك 

ءروقفت أني إلا صريح غير كلامه في ا ندحولهوداود، احمد مدب ذكر مؤلأء...(الخ. 
)إنهم(: ٢٣اكرس،)م/طرح في العراقي فقال هذْ بكلمته مدالر ابن عن الإجماع ينمل من 

اللامقبل مجد أو اللام، قبل الجود فيه قالوا فيما اللام بعل مجد لو أنه عالي أجمعوا 
لاحتلأف،باجتهادء القاصي قفاء باب من لأنه يضر، الملام،!،؛ بعد جود الفيه نالوا فيما 

الخلان،بان ءيدالم ابن )>ح الفرائد._)r('؛(: نقلم في العلأتي وقال والملفط(، الأنار 
فلابالعكس أو الملام، قبل فجد الملام بعد بأنه قال من كل وأن الأولوية، في عر إنما 

عليه(.شيء 
)آ/\ر'ْ(.اJعالم إكمال )٤( (. ٢٤•المطلم،)A نهاية )٣( 
سلم)ه/أ*ه-يه(.الووى؛ش شرح )٥( 



٣٩٤٣^—

بعض...وذكره IjJiJهو المجود )محل )ت"اا"ب(! مفلح ابن وتال ~ ٧
شخلاف لا القاصي: تال وكدا "ع"، الشافعية ويعص المالكية 

*ولونقل والأغضل(لا،، الأولى في الكلام ؤإنما الأمرين، جواز 
\وانب•."نيل و اكاع■ و"كشاف "المدع■ ني القاصي 

هو...عاليالمجود في الخلاف )محل )تْخح(! المرداوي وتال — ٨ 
المدهب،من الصحيح هو والأذفلية..اوهذا الاستحباب سبيل 
الأمرين،جواز في حلاف لا القاصي: الأصحابإب..ءال أكثر وعليه 
والشافعيةاّلكية بعض وذكره والأفضل، الأولى في الكلام ؤإنما 

إجماءا(لى.

عرفت،كما الأفضل في الخلاق )ومحل الشوكاني)ت«0أأ>(: وقال - ٩ 
اليمالتقبل لسهوه سجد من صلاه اد بقتقول الهادؤية كات ؤإن 

مخالفالأدلة به صرحت، ّ مخالفا كونه من قولهم لكن مهللقا، 
،.وغيره(رعياض حكاه الذي للإجماع 

قبليجوز هو السجود أن في حلاق )لا )تألأ"اا(: الخل.ى وقال " ١٠
مسألتين..؟(رأ،.في إلا اللام قبل فإنه الأفضل وأما وبعده، الملام 
بالإجماعالاستدلال هدا مناقشة ؤيمكن 

وهلواالأربعة، المذام، من مذهب كل في منقول الأحلأف، أن ب~ 
:بيانها

فيوقال الملام، بعد كله عندهم هو السجود فإن الحنفية ما أ~ 

الفروع.ز ثلح ابن صد الإجماع ض دل انمن وحرف ( ٣٣١)Y/ الفروع )١( 
(.١٣٥الأوطار)م نل )٣( الإماف):أ/هها(. )"١( 
ص)اا،ا(.الأحكام صدأ شرح )٤( 



 ^٤٩٤
روايةفي أيضا عندنا جاز لام الهبل بها أتى )لو اية! العن

وقته(قبل أدام لأنه يجزئه؛ لا أنه وروي الأصول. 
فيهما أن ت مالك )ورأى ت القرطبي العباس أبو فقال المالكية أما و— 

فيهيكون الزيادة فيه ما وأن لام، القبل فيه جود الالنقص 
قولانالأولى؟ هو أو الواجب، هو الترتيب هدا وهل بعد، السجود 

للأصحاب(له.
أنإلا واجب، غير عندهم هو المجود أن فمع الشافعية أما و— 

)التخيرت يحا-0 أو اللام قبل جود التجويز عن قال الجوينيل٣، 
باحرلث، التمالمدمخ، ظاهر فى الشافعي فرأى بعيال، بينهما 
الأخيرة،الهلريقة ه هن. التفريع في نعتمد ونحن . المي أفعال 
فرعافإن الفضيلة، في لا الأجزاء، في التردد على الأمرين ونتي 
فلاذللئ،، وقع فإن لام، القبل السجود أن وهو المشهور، على 

لميأن إما يخل! لم جد، يولم الساهي، ملم ؤإن كلام، 
جودل داكرآ عائ.ا لم يأن ؤإما السهو، جوي لناسيا ساهيا 

ه،نفعلى السهو سجدتي فوتا فقد وسالم، تعمد فإن هو، ال
ولصجل.تان، الفاتنتا وقد صحيحة، فالصلاة عمدا، وتركهما 

٠التلاوة( كسجود سنة هو بل عندنا، واجا السهو سجود 
الأربعةالأئمة أتباع من كثير )ذهب، تيمية! ابن فقال الحنابلة أما و— 

الماة)آ/ا"'ا"(.وانظر: (، ٥٠١)ا/١^ شرح انمايت )١( 
(.١٧٧الم)(■/ْمححح شرح انفهم )٢( 
المعالي)أبو ير: ونفتأمل إل نحتاج الجويني (_ ١٩٨ا/النعيب) ني تيمة لأبن عبارة ها )٣( 

ألثانص،أصحاب عند الدين فرؤع همن نيء في تقليدْ يجوز ولا الملهب، في وجه له ليس 
الدين؟(.أصول في ماليد0 يجب او يجوز فكتما 

\(:A\_\A'الكير)؛/ الشرح في الراقص تال (، ٢٤١)T/ اسب دواة في سلب )٤( 
الأصحاب(.محن المشهور على الأجزاء في الأخلاق )عدا 



الآراءشاسلأةالفصلامماض:
ءءع ٤٩٥>ه؛مج--هت 

اللامقيل للجمح سجد لو وأنه الاستحباب في هو إنما النزاع أن إلى 
قبلهفعله يجب اللام قبل شرعه ما أن •' الثاني والقول جاز• ت بعده أو 

منوغيره أحمد كلام يدل هن.ا وعلى لعل•، إلا يفعل لا بعده شرعه وما 
اختارهوحويا محله )وقيل; المرداويت قال ، الصحح( وهو الأئمة 

ظاهروهو أحمد، الإمام كلام ل، يل عليه وقال! الدين. تقي الشيخ 
قالوغيرهم والمصنف،، والتلخيصن، المستوعسخ، حسنا صا كلام 

محبيلعلى أنه الأصحاب؛ وأكثر محمد، أبي كلام وظاهر الزركشي! 
الرءاية(أآ،.في وقدمه الوجوب 

الإمامكلام عليه يدل الوجوب أن من تيمية ابن ذكره وما قلت،؛ 
ائلالمفي عنه المنقولة الروايايت، في تتبعه لمن ظاهر أحمد 

قولالوجوب يؤيد ومما ذللث،، في صريح غير أنه إلا ، وغيرها 
والذييع،وى، لا وجهه منهما حديثا كل يعتلى )هكن.ا أحمد؛ 
قبلالسهو جيني بيأتي، أن مواصع الخمسة هذه بعل• نختار 

علىظاهر )وهدا بالوجوب؛ القول عن رحمب، ابن قال التسليم( 
أحمد؛الإمام قول الوجوب علءم ؤيويل• ، وأصحابه( أحمد قواعد 

مواصع(ل^.ثلاثة في إلا السلام، قبل به يؤتى أن يعجنا سهو )كل 

(.٣٦/٢٣)الخاوي سرع )١( 
وانظر;المذهب(، من الصحيح هو )هذا ودال(ت ؛الند.ب القول، ءا-م وقل• )مل/هها( الإنصاف )٢( 

(.٣٣١)Y/الفروع 
(.YYY—Y ١٥)أ/أحمد الإمام لعلوم الجائع في مجموعة انظرها )٣( 
(.٢١٨/٣)محالح ايم. ;رواة احمد الإمام ائل م)٤( 
نحابدى)ا،/هْأ(.)٥( 
)وقوله(: ٢٤٨/١٢الإضف)في المرداوي نال، ص)ا'ب(، يائي أي برواية أحمد الإمام اتل م)٦( 

وعليهالذهب، من الصحيح على للنرُبح إلي' أعج—ا هدا ' أو يعجبني' ' أو كذا' حب أ" 
للو•جوب،(.وقيل; الأصحاب، جماهير 



لأص؛بمصصس
المناقشة:هذه عن وأجنب 

نملهالذي الإجماع يقال: أن )يمكن بأنه حجر ابن ذكره بما 
.المذكوره( المداهب قي الأرام هذه قبل وغيره الماوردى 

الجواب:هذا عن الجواب ؤيمكن 

إلىيحتاج لكنه الواردة الاحتمالات أحد حجر ابن ذكره ما آن ب— 
فيقوية ليست المتقولة الإجماعات وأن خاصة ؤإثبات، برهان 

أهلمن الأكابر ينقلها ولم العموم، عدم احتمال وفيها ألفاظها، 
تالأتي في ذلك، وبيان والوفاق، الإجماع نقل في الاختصاص 

هيجمعها حاولت، والتي المسألة في المقولة الإجماعات أقوى ف— 
؛صيغة:وكلهاعياض والقاصي البر عبد ابن و اّوردى مانقاله 

الصرح،الإجماع صيغة عن اخر فيها صيغة وهي ، الخلاف،" *نفي 
قوية.فهي خلاف، يثبتؤ لم إن أما الخلاف، ثبت، إن وخاصة 

الإمامرأى فيه يدخل لا أنه الظاهر عبدالبر ابن نقاله ما إن م ث— 
قال:الملمام بعض مذاهس، ذكر ما بعد لأنه داود؛ رأي ولا أحمد 
يضره،لم لام البحد سجد لو المملي إن يقول: هؤلاء )وكل 

اللام،قبل جود الفيه : قالوافيما لام البعد سجد لو وكذلك، 
وقالحنبل... ابن )وأما قال: نم شيء(، عليه يكن ولم يضره لم 

وداودأحمد دخول عدم على يدل وهو قولهما، فذكر داود...(لآ،، 
فيدخولهم عدم يحتمل الشافعية وحتى المنفي، الخلاف في 

اتفاقعلى كلامه يحمل أن )ؤينبغي الخراقي: قال فقد كلامه، 
فيأنه والمدهّبؤ مشهور، أصحابتا عند الخلاف فان الكية المس

الأسذلكر)؛/هاْ()٢( (. ٩٥)r/ اناري كح 



——بم1صبم
الكلامهدا البر ■مد ابن خص وقد الأولودة(لا،، في لا الإحزاء 

ذلكبخلاف أحد عنده سجد )ولو فقال؛ آخر مرصع في مالكا 
عليهيكن لم لام الفبل كله أو لام، البمد كله جود الفجعل 

االأحتهاد(لآآ،.القاصي ففاء باب من عده لأنه شيء 
اوالسلام قبل محله بما التقيد بوجوب، القائلين أدلة الثانية؛ المسألة 

:السهو سجود في بعده 

ويفعله!.ؤ بقوله القول هدا أصحاب استدل 

فيأحدكم ثلث، ررإذا سعيد؛ أبي حدين، في فكما I قوله أما —  ١
وليبنالثلث، فاانثلنح أربعا، أم ثلاثا صلى كم يدر فلم صلاته، 

ابنوحدينا ، يلم٠ أن قيل سجدتين يجد يم اّتيقن، ما عار 
فليتمالصواب فاليتحر صلاته، في أحدكم ثالث، ارؤإذا عود؛ م

٠ه سجدتين يجد يم لملم، يم ئيه، 

الاستدلال!وجه 

يعدجود بالوأمر النلثا، حالة في لام القبل بالسجود أمر أنه 
)كلاهماو ،، الوحوبل الأوامر في والأصل التحري، حالة في اللام 

الإيجابلأ٦،•يقتضي منه أمر 
بأمور؛الاستدلال هدا مناقشة ؤيمكن 

فياليقين نمد على محمول عود مابن حدين، في التحري أن ب— 

(.r\0))/الأطلكر )٢( . اكر,ب)v/m>ح )١( 
(.٥٧١الم)احر-بم.)٣( 
اام)أابه(.وملمفك، ومدا ٤( اوخارى)ا٠ احرجه ءاو،<، عتفق )٤( 
;٦٣(.٢٣يبموعالفتاوى))٦( (. ٣٩٠الثرحالمع)٣;انقلي: )٥( 



القاصيقال العلماء، جماهير ذلك وعلى سعيد، أبى حاويث، 
علىالبناء هو العلماء كافة وعند عندنا التحري رفهدا ت عياض 
Iتعالى اه قال اليقين، وقصد الأحر الأحاديث، فى المفسر اليقين 
الرأيأهل وذهب ، ٢١١١٤]الجن: نثداه عروا أنام ءؤدس 

ثمالظن غلة على البناء هنا التحري أن وغيرهم: الكوفة أهل من 
احتالفوا(لآأ،

الصوابوقصد يه، فالمسل الصواب فليقصي ت الحديث فمعنى ) —
بمسسوىالشف تفسير ]وآ سعيد•■. أبى حديث فى بينه ما هو 

اللغة:في وأما للاصوليين، طارئ اصهللاح هو إنما الطرفين 
لمسسويا سواء سكا يمي كله وعدمه لسيء ا وجود بين لتردد فا 

هناكيكن لم ما اللغة على يحمل والحديث والمرحوح، والراجح 
للمتآحرينيهلرأ ما على حمله يجوز ولا عرفية، أو شرعية حقيقة 

الأصهللأح(ل"آ،.من 
شك)إذا قال: أنه عمر ابن عن ماصغ ذلك< يؤيد مما و— 

سجدسنيجد ثم أتم، قد أنه يعلم حتى ®ليتوغ صلاته في أحدكم 
كماالتحري عمر ابن )ففتر حرم: ابن قال جالس(، وهو 

قلاه(لم

ولاصلاة في ارلاغرار ه: قوله المحنى هذا صحة على يدل ؤ— 

أحدكميمحر »لأ قال: لام، العف ترام )ألا (; ٦١اوخارى)آ/ صلى يمنال ابن ثرح في )١( 
التقين،*إلى رجؤع والتحري ذلك، فصد لا أى: غروبها'ا، دلا الشمص حللهمع بصلاته 

(.o،A/Y)الملم إكمال )٢( 
(.٦٣/٠>منم شرح )٣( 
بنصداق عن الثوري، طريق ب-الرزاثا)*ماأ"ا(س أحرجه عمر ابن وأثر )"آ/٩٨(، المحلى )٤( 

الصحيحين.رجال رجاله صحح ؤإصناده ، يه عمر اين عن دينار، 



——بمتبم،؛ه
يخرجلا ت يقول غرار، )ومعنى أحمدت الإمام قال ،، ليماار ن

اليقينعلى يكون حتى شيء منها عليه بقي ُد أنه يقلن وهو منها، 
علىفهو الصلاة في الغرار )وأما I \دخ0ذ\)ي ونال ،، والكمال(ل 

يثالث،أن I والأخر ومجوده، ركوعه يتم لا أن أحدهما! وجهين• 
ؤينصرفاليقين ؤيترك بالأكثر فياخذ أربعا أو ثلاثا صلى هل 

يطرحأنه الخيري سعيد أبي رواية في السنة جاءمحت، وند بالثلثا، 
فدأنه يعلم حض رابعة ركعة ؤيصلي اليقين، على ؤيبتي الشك 
أربعا(رم.أك٠Lلها 

فبلجود للحجة الحديثين في ؤيكون الاستدلال! يقلب وبدللئ، "■ 
قالكما الخييرر؛،، و التوسعة سيل على اللام بحد أو لام ال

لام،القبل مرة به أمر لأنه التفضيل؛ في احتلموا ؤإن الجمهور 
اللام.بعد ومرة 

فيكما لام البعد للريادة سمجد أنه • فعله من أدلتهم ومن ~  ٢
بحينة،ابن حديثا في كما قبله للنقص وسجد اليدين، ذي حديث، 
رأصاإي،ال رأيتموني كما راصلوا ونال؛ 

صالأثجم الك أبي ص شان ١^ ص مهدي ابن ص أحد س )١( 
ابوداود)هماو(،ا-؛مجه أحمل طريق ومن صحيح، إناد وعدا به مريرة أبي عن حازم أبي 

ضصحح حديث )مذا الحاكم: وقال الكمى)>ا؛"ا(، يي رالمهقي (، ٩٧٢)والحاكم 
الذهي.لتعقبه ولم يحرجاه(، ولم ملم شرمحل 

)تالداويت أيي سن وفي المسند، على اف عبد زوائد من وهو )اا"ا/هأ(، أحمد الإمام ند م)٢( 
وهوفينصرف يصلانه الرحل ؤيغرر عليك، ينم ولا تلم ألا ~ أرى خيما ~ يعني أحمدث 

فيهاثاك(.

^يس،وامالأصذه^)معناه: وثالفيضار١كدم: (، ٢٢٠معالمالمنن)ا/ )٣( 
(.٣٠٦القاري)يم عمدة (، ٨٤)م لأتار )٤( 
ظلتع.الحويرث بن مالك حديث من (، ٦٣١البخاري)احرحه )٥( 



إ1ءعصسلأ..ْظ
تلاستدلال ا وجه 

الصلاةجتر وفي الصلاة، صلب في . متا؛عته يثمل الحديث أن 
السلامنبل فهو السلام نبل كان فما مدا وعلى هو، العند 

وجوباراللام بعد فهو يعدم كان وما وجويا، 
الاستدلال:هدا مناقثة ليمكن 

وجوبعلى لايدل أصلى®، رأيتموني كما ررصلوا قوله أن ب— 
ووضعللتكبير، الدين فرفع صلاته، في ه المي فعله فعل كل 

لامالفي والألفان والخورك، القيام، في الشمال على اليمين 
•فعلها. وقد واجبة غير كلها 

عمنيفيق ابن قال ففد سياقه، في الحديث هدا يفهم أن لابد و~ 
أحدإذا )هذا الوا-مةأى: الأفعال على للدلالة الحديث، هذا يجعل 
يصلوابأن للأمة حطاب بأنه أسعر : وسياقه سببه ذكر عن مفردآ 
بنماللث٠ا حديث، من قهلحة الكلام هذا ؤإنما س... صلى كما 

فأقمنامتقاربون، ثببة ونحن ادثه رسول أتينا قال: الحويرث 
استقتاقد أنا فظن رفيقا، رحيما اينه رسول وكان ليلة، عشرين ءندْ 

إلى»اارجصا فقال: فأحبرنْ، أهالما؟ من تركا عمن ذسألا أهلما، 
الصلاةحضرمت، فإذا ومرومم، وعلموهم، فيهم فأقيموا أهليكم، 

كمااروصالوا البخاري زاد أكيركم،ا ليومكم ثم أحدكم، لكم فليؤذن 

القرآن.لمبمل يان س. ان إلى إصاغة )٢( (. ٣٩٥اسا)م/الشرح انفذ: )١( 
يييب ابن ذلك على ب رثي غترهم، من أكثر ذلك الأئمة ض التأكLل ب الحد.يث ساق )٣( 

انوغترما الصلاة لي الناس إمام )وعر (؛ ٣٦٠الفتارى)هآ/ مجمؤع ني توله ومنها مواضع 
بهمبملي أن للصلاة إمام كل ض بل دينهم؛ كمال من يفعله يتعلق ما يفوتهم فلا لهم ينغلّ 

رثاللعذر(، إلا الإجراء قدر من ■ص الائتمار للمفرد يجوز ما •كلى ينتصر ولا كاملة صلاة 
بهم(.يخص لم ؤإن ثْلعا للائمة خط\ب )قهاوا ص)بممل(: الصلاة كتابي الشم؛ي ابن 



*١٠٥^-—
الصلاةيوقعوا بأن وأصحابه لمالك خ0]\ب فهدا ، أصليءا رأيتموني 

فيؤيشاركهم عليه، يملي ه النبي رأوا الذي الوجه ذلك على 
فماالوجه، ذللث، على الصلاة يوقعوا أن فى الأمة كل الخطاب، هذا 

وكانالأمر، تح،ت، يحل دائما؛ عليه 'ه النبي فعل استمرار ست 
له،فعله باستمرار مقطؤع أي به، مئهلؤع ذللث، وبعض ، واجبا 

الأمرتعلق الخي الصالوات، تللث، في وجوده على دليل يدل لم وما 
؛له(ل الأمر يتناول يجزم لا صفتها، على الصلاة يإيقاع 

مجودورد وفد محتلمة، هيئامت، على ترد لم التي الأفعال في هذا "" 
الواحدةالحالة بل أحدها، تحين عدم تدل مختلفة، بهيتان الهو 

لماغهئع يحينة بن عبدالله حديث، ذللث، ومن مختلفة، هيئاُت، فيها يرد قد 
حديثمن ورد فقد لام، التبل للمهو ومجد التشهد عن قام. 
الحالة.نفس في اللام بحد سجد أنه خهبه شعبة بن المغيرة 

المغيرةحديثإ وهذا ، البحث، أول في مضى بحينة ابن حديثا و~ 
بناصلى قال؛ علاقة، بن نياد قال؛ علاقة بن نياد عنه يرؤيه 

منبه فح يجلس، ولم قام ركعتين صلى فلما شعبة، بن المغيرة 
ومجدسالم صلاته من فؤغ فلما قوموا، أن إليهم فأشار حلفه، 

.،الافه رسول صخ ءاهكذا وقال؛ وسلم، السهو سجدز 

الأسالإن بمال: أن )الأولى ص)«اا)(: جماله" اللهب لابمع الذي الفته ■أصول لي جاء )١( 
صفةمل من كل ورواها سركها، ولم الني. ءدها وواف الصلاة حقيقة ني تدخل التي 

انهنست، التي الأفعال وأما جدتين، البين والجلوس جود والكالركؤع واجبة تعد صلاته 
الما وكذا باية، الأصبعه كتحريك محلاته صفة نقل من بعض ذكرها ترك أو أحيانا تركها 

يقترنأن إلا تحية متكون بل الوجوب، إلى ترقى فلا الخفية الأذكار من عنه بالسؤال إلا بملم 
الوجوب،(.على يدل نول بالفعل 

م\اس.ازري كح وانثلر: )\اس< الأحكام إحكام )٢( 
=-ءمم كما الأول >يق؛ن من ( ٣٦٤)والترمذي ١(، • )٧٣وأبوداود أحرجه )٣( 



موهوقا'وها أبي بن معد عن صح المغيرة فعل ما ومثل -
،مالك بن سعد بنا )صلى حازم! أبي ابن قيس قال كما عاليه، 

اشسبحان فقالأ اممه سبحان ; فقالواالأوليين، الركعتين في فقام 
الهو(سجدتي سجد سئم، فلما همضى، 

)وفعلت سننه في أبوداود هال كما وسعد، المغيرة غير أيضا فعله و— 
بنوعمرال شعبة، بن المغيرة فحل ما مثل وقاص أبي بن معد 

هماسوابن ممال، أبي بن ومعاؤيه قيس، ابن والقحاف حمين، 
قامفيمن وهدا داولت أبو قال العزيز. عبد بن وعمر أفتى؛دلك،، 

سئموا(ما بعد سجدوا يم ثنتين من 
؛الشدوذ الى اترأي هذا نسية حكم ٠ التالثة اثمسأتة 

الاراءمن ليس أنه يظهر قاليي ودراسته الرأي هدا عرصى بعد 

الثعىص لتلي، ايي ابن ت نال هشيم حدثتا نال؛ ميع بن أحمد 'زيق من لضمذى~ ا -
ءنهاوون، بن يزيد ا•حمنا نال؛ الرحمن مد بن اش تمد 'لريق؛ من والأخر المغمة، عن 
بنمحمد إسائم ني صعيف؛ الأول والإسناد المعرة، عن علاقة بن نياد عن عودى، الم 

بعضتكلم )قل الترمذي؛ قال وليلك، الحفظ، سيء نمهه على كان ليلى أبي بن تمدالرحمن 
الطريق»ي ها،كما حفد عر يدل بما توع وقد حقد(، قل س لير ايي ابن يي العلم أمل 

الاختلاط،بعد عنه يزيد وحديث، موته قل احتلعل المسعودي أن إلا صحيح، ؤإمناده الأخر 
)هداالترمذي؛ قال ولدللث، بالأخر أحدهما يجبر أن يمكن الإسنادين في الضعف، هذا ومثل 

الييعن شعبة بن المغيرة عن وحه غير من الحديحج هذا روي وقد صحيح، حسن حدبثإ 
محمدحدتنا (قال؛  ٤٠٠١شيبة) أبي ابن عند صحيح وهر الثالث، الهلريق الثيومت، يقري ؤ، 

في)قفام صعبة بن المغيرة خلف، صاليث، قال؛ تميد بن ثابتا عن عر، محدثنا قال؛ بشر بن 
كماوصنم صلاته من أي مخ(، )قلما وقوله؛ جدتين(، مجد مخ فلما يجلس قلم الركمين، 

السابقتين.الروايتن قي به مصرح هو 
وقاص•أمح، بن معد والد أم، بن *اللث، ، ١١

موهونا،الكبرى)اه\ِ'ا( لي والثيهقي الآىر")أا-هأآ(، معاني *شرح في الطحاوي أخرجه )٢( 
(؛٣٨٠/ LLU،(iفي الدارقيي قال مرفوعأ، المستلرك)ه«آا( في الحاكم وأخرجه 

المحفوظ(.هر )والمرتوف 
(.٢٧١)T/داود مزر )٣( 



——وت٣•٥ثه
متحققا،إجماعا يخرم ولم صريحا، صحيحا نصا يخالف لم فانه الثاذه؛ 

،ماوم_، كل في به قيل وقد محتملة، السنة من أدلة إلى قائله امتني وقد 
فىالمعتمد للمشهور مخالفا كان ؤإن تحتمله، وأحمد الشافعي وصى ونم 

منوالأقوى ومرجوح، راجح بين دائر رأي فهو الأربعة، المدامجإ 
بأنالمسألة لهد0 حتمه في العلائي حر'وه ما هو أعلم" -واش الأقوال( 

الأصوب!

فيهاالأحاديث، لثبوت، الأمرين، واستواء التخيير، إلى الأمر )رد 
مئةالتل وبمد جميعها، يعم وجه على بيتها الجمع وبمد جهة، كل من 

فيبالأولوية القول، = بهذا القوث، ينافي ولا والنقصان، الزيادة بين الفارقة 
الأحاديث(لاآ،في ثت ما همب، بعده أو لام القبل إما الصور، بحمى 

أعالم.واض 

(.٥٣٦ص)هم0— الفوائدُ من اليدين ذي حديث تضمنه لما الفرائد نقلم )١( 



ا
فيتفكر فلا علت )إذا انمتز: بن عبداض فال 

قوتكمن اذكر ولكن الجهال، من دونك من كثرة 
العلماءكمن 

(٢٤١الوانىبالوذات)با/ 

ا



وقتهافي أدائها ترك تمتعمد للصلاة إعادة لا 

مطاتب:أربعة وفيه 
الشذوذمحل وتحرير المسألة، صورة الأول: المطاإم، 

المعاصرينمجن الرأي بهذا المائلون الثاني: المطلب 
القولهذا شذوذ وحه ١^٧^٠،: المطلب 

والصاقشةالأدلة الرابع: المطلب 

ر==ً=^احس====ا



ا
منبعض في يعتقدون الناس من بجهلة )ابتلينا 

ممنأعلم أنه المتأخرين من القول في تومع 
كلمن أعلم أو شخص في يقلن من فمنهم تقدم، 

بيانهلكثرة يعدهم؛ ومن المحابة من تقدم من 
الفقهاءمن أعالم هو يقول! من ومنهم ومقاله، 

المتوحمن(.المشهورين 
قهرحب ابن 

(٢٢)^ Aijرمحامحمؤع ر ايالم، علم محل بجان 

ا



اثملأةفى اما» اثثاتى: الغصو 

اذدكمحققك 

اثشدوذمحل وتحرير اثمسأثة صورة 

الصلاة،صحة شروهل آكد من وقتها فى المقروصة الصلاة أداء 
أدوَءيركحيمث َكاثئ ألتلزء ٠^^ ت اممه نال بعده؛ ولا فاله تؤدى محلا 

الصلاةمضاء حكم محي المثمن، وهذا [، ١٠٣لااننّا،: منمثاه< كتنثا 
عاليهيدحل بحيث عذر، بغير فاتته لمن ومحتها، خروج بعد المقروصة 

معذورغير وهو وقتها، يخرج حتى يتركها ثم المقروصة الصلاة وقتا 
أوالجمع إرادة أو الجهل، أو يان النأو بالنوم التأحير، هذا محي 

ونحوهاالمايفة 

تأخيرهايحل ولا تمهل، لا الصلاة أن )اتفقوا ت حزم ابن قال ولما 
قدرعلى تولى وأنها أصلا، بعذر المالغ المائل عن وقتها، عن عمدأ 
أبوتعمه ،، أمكنه(ل وكيم، بإيماء، واصهلجاع حلوس من المرء طاقة 

بقوله!تيمية ابن العباس 

حنيفةفأبو I الخائفة حال ت منها صورث في معروف النزاع ت )قالتا 
قيالمموس ومنها؛ يجوزم الروايتين إحدى في وأحمد التأخير، يوجبا 

)٣(
مصر

بعضخي انملأة تاحير العلماء بعض )جوز  '•( t٤٣٢/ الفتاوى)ا مجمؤع محي تيمية ابن قال )١( 
العلماءأكثر عليه والذي الرو١لآين٠ إحدى ش وأحمد حنيفة أيي كقول الماشت. كحال الأوقات 

لكنا مذهبه ظاهر محي وأحمد والشافعي مالك قول وهو بحال، الصلاة تأحير يجوز لا أنه 
العلماء(.أكثر عند لعير الصلاتين ين الجمع يجوز 

:نظيف موضع محي كان فإن المص محي المموس )\ط (: ١٦٣\ب)\/ محي اقي قال )٣( 



فيالقولين وأحد حنيفة، أيي فمذهب I والتراب الماء عادم .' ومنها
أصبغ،قول وهو ماللث،، عن معي رواه يملي، لا أنه ماللثا مذهب 
لهمالإعادة في وهؤلاء أحمد. عن ورواية للشافعي، قولا ذللث، وحكي 
أبيقول والشفاء وأحمد، مالك مذهب، في روايتان هما قولان، 

حنمه.،

المسألةفي النزاع محل وسيين الشذوذ، محل تحرير هو لهذا 
بحئهاالراد 

تركما إسلامه بعد يقضي لا الأصلي الكافر أن على العلماء أجمع ~  ١
كفراي.فى صلاة من 

الوقت،عن المقروصة الصلاة تأحير تحريم على الملماء وأجمع -  ٢
بالاتفاقلغيره يجوز )ولا ،، الحذ.ورل لغير فيه أدانها يجب الذي 

العغلام(رمالكبائر س هو بل 
صلاةتأحير أو الليل إلى النهار صلاة تأحير تحريم على واتفقوا ~ ٣ 

،)لأحلافو الجمعلْا، بميح لعذر ذللث، كان ولو المهار، إلى الليل 

ؤإنصلى؛المم، الممر خارج كان إن • بمول تعالى" ~ءقخ حن؛فة أبو كان الماء يجد لا مو و —
يمد،ثم بمش، قال،؛ رم نم ءنه~ تعار الد ~دصد، ذم ؤود دم بمل،، لم المر م كان 
تعالى-(.اف ا -رحمهومحمد يوصف أبي قول ومو 

 )١( _Vالإجماع نقد.)ص)ا'هآ
انموا.(، ٣٧٨)\/ المشع متن ض الكم الثمح (، Uo/T)الصلاة ندر تعفلمم انذد: )٢( 

(.٤٦٢المان)م/ 

حشءاماJأ الصلاة تارك أن مالي العلماء أجمع )ونل (؛ ٨٠)ا/ الاسدكار ب.الر؛ى ابن نال )٣، 
)وتآحٍرهانتب؛ ابن قال بالويل المتوعد هو المن دتاخيرها لله(، ماص وقتها يخرج 

ص)هأ(لأالإجماع مراتب وانفلر؛ الملما،(، باتفاق عنيا المهو من قتها وص 
ص)\لأ(.القيم لأبن الصلاة )٤( 
إلىالنهار صلاة تأخير يجوز لا أنه عر الملمون )اتفق (ث ٤٢٨/٣)الفتاوى في تيمية ابن ق١ل )٠، 

=ير يجوز لكن غيرهما. ولا لمريض ولا لمام لا المهار؛ إر اللل صلاة -احير ولا اللمل 



كمالعن وتتها يضيق أن إلى تأحيرها له يحل لا أنه الأمة بين 
نعلهالأم

حمرمن سكر أو نسيها أو صلاة عن نام من أن على )واتفقوا ~  ٤
أدادأ(لهفاوها فعليه وثنها حرج حش 

الوقتنى الصلاة إعادة يمكن أنه العلماء ءاليه اتفق الذي و) ~  ٥
ؤيوحرالعصر، لحول بعد الغلهر يملى كما والمشترك، الخاص 

وهوالتأحير، إيم وعليه صلاته تصح فهدا الاصفرار؛ إلى العصر 
الملمومجين(رم.من 

كلحرج حتى الصلاة ترك من أن إلى العلم أهل جمهور وذهب - ٦ 

ؤبمبمعإحداعما، رنت ني والعمم الظهر رعي النهار صلاتي بين الملم بجمع ان لحاجة ا ~
ومنددايريض الخام لمثل وذلك إحدامما ونت ني والعشاء المغرب وعي الليل محلاري بض 

كغلالنهار ار الليل محلاة )دلا.>■؛/ ونال)آآ/هأا'-همأ(: الأءذار(، س ذلك ونحو ال> 
ولالهر ولا صد ولا نجائ ولا لجاية. ولا نماض ولا لحرث ولا لحمد لا الأشغال، ُن 

ماليان عليه أن على متفقون كلهم المسلمون بل ؛ ذللث، غير ولا أمتاذ، لخدمت ولا لخب 
ندرنما حاله، بحسب بملي لكن الشص... 'للؤع نل الفجر ؤبملي بالنهار، والخمر الظهر 

والنامي(.النائم بالتاحير؛ يعدر ا عنه...وإنمقهل عته عجز وما فعله، فرائضها من عليه 
ص)م(.النم لاض الصلاة )١( 
قالني القطان اض ونقله نمية، اض يتعمه ولم ًيى)^(، الإجماع •راتب )٢( 

نماما...صلوات حمى عن نام من أن )وأجمعوا (؛ ٣٩٠—٢٨٩)م/ التمهيد؛ في باJر اض 
قالعليه، قضاء فلا وليلة يوم من أكثر نام إذا النائم أن الحسن ض محل■ عن رمتم اض وروى 

فهوعته محوا صح فإن الخن ض محمل. غير النائم في القول بىل.ا قال احدآ أعلم لا عمر• أبو 
)إنالسكران؛ قفاء في قال ( ١٢• المائل)،/ جامع كما نمية اض أن ومع المنة(، خلاف 

مثلمحرم بحال أو ونحوذلك،، البج واكل والخشيشة بالخمر كالئكر محرم، ما عمله زاد 
نقلمفلح اض أن إلا نزلع(، بلا القضاء عليه فهل*ا عقله، فيغيي، محها الخهي القصائد ستمع أن 

لنيخا(،حلافا •و• بمحرم عقله زال من )رطزم )ا/ه•،(؛ الفروع في كما القضاء عدم عنه 
فلحرر•

)0/«اأ(االمنة مهاج )٣( 



بجُ

،عير بغير ذلك لكن ولو إحماعأ، وحكى قفازها، فعليه وقتها 
قولوهو المتعمد، يعيد لا •' وقالوا لم، البعض ذلك فى وحالف 

•• • • • • • • • • • • • • • • • ١؛^ قولي وأحد حزلإب،، ١؛>، 
صلاةالرجل ترك )فإذا (: ٩٩٦)Y/ الصلاة■ قدر ■تطم ر الروزى نمر بن سد نال )١( 

الحسن،عن يروى ما إلا احتلأفأ ذس في نعلم لا قضاؤها فعليه وتتها يذهب حتى متعمدا 
يكفرلم ومن الإسلام، إلى منه رجوعا إياها وئضاءه نويته وجعل استتابه يتركها أكفره فمن 

ترك)وأما ت ( ١٣٣)ه/ القح قي رجب ان قال قماءها(، عليه وأوجب المعصية ألزمه تاركها 
اجماعأ(،يحكيه من ومنهم له، القضاء لزوم إلى العلماء أكثر فذهب متعمدا، الصلاة 

علىيقدر لا فهذا وقتها حرج حش الصلاة ترك تعمد من ١(؛)وأما ٠ )T/ المحلى في تال )٢( 
وليستغفروليتب القيامة؛ يرم ميزانه ليثقل التطؤع؛ وصلاة الحير فعل همن فلتكثر أيدا، قضاتها 

المتروكةالمقروصة الصلاة )أمجا (: ٣٨الأحكام)؛/ أصول في الإحكام قي وقال .(، اش 
قضائهاعلى يقدر لا فتها فرط الذي فإن عمدا المتروك رمضان في المفروض والصوم عمدا 

انقال تعالى( ريه إلى فيه أمره إثم عاليه ؤإنما يقضيها صالة ولا يقضيه صيام عليه وليس أيدا 
المتعمد(.على قضاء لا أته ت أكثرهم أو ~ الظاهرية )ومذهب (؛ ١٣٤الفتح)ه/ في رحب 

)ومنص)\صس: الصلاة كاب - \ذصدأ شرح في كما القضاء بوجوب له الأول القول )٣( 
فالإحلألالفور... على القضاء لزمه فرصها أهل مجن وهو وقتها حرج حتى المكتوبة يصل لم 

يعذبهأن إما ذمته، في التأحير ؤيبقى بالصلاة ياش يل الفعل بأصل الإحلال يوجب لا بالوقت 
فيالمذهب على شرح وهو متقدم القول هذا يقال أن ؤيمكن له(، يغفر أو عليه يتوب أو القّ 

إلىمال ١( —٩ ١ ٨ / Y ٢ وى) لفتا ا مجمؤع في لكنه اختياره، هو الأحر والقول الشيخ أمر أول 
عنالمشهور —وهو له الآحر والقول يرجح، ولم الخلاف، ذكر *١( T/yy)رفي القضاء، 
بلامتعمد يقضي لا شيخنا )وعند اما( الفروع)ه/ في كما القضاء له لأيشرع أنه الشيخ— 

(:٣٢٠الكرى)ه/ الفتاوى مع المطبوعة اختياراته في وكما صلاة(، ولا صوئ 'خ- عذر 
الصوموكذا التهلؤع، من يكثر بل منه، تصح ولا قفازها له ي٠شرع لا عمدا الصلاة )وتارك 

فيوليس وأتباعه، وداود الشافعي، صا-محب، الرحمن عجل. كأبي الملف: من طائفة قول وهو 
الصلاة-ارك عن \( A/y)الكبرى الفتاوى في كما وقال يوافقه(، بل هذا، يخالف U الأدلة 

انتهى.الظاهر( هو وهذا القضاء، عليه يجسما لا )قيل: بالوجوب* عالم وهو عذر غير همن 
دبينالونت،، حرج ولو فيقضي فرط دلكته بملي أن نيته في من بين تيمية ابن بمرق وهل _/ 
لهذاؤيدل سياقه، له كلام كل فيكون محتمل هذا يقضي؟ خلا الونت، يخرج نم تركها بثدي من 

الفرقعلى اللف واتفاق والمنة، الكتاب )دل (: ١٩/ yy)الفتاوى مجموع في قوله التفريق 
الالوقت بحد كانت، ولو يتركها. مجن بين والفرق الونتؤ، بعد فيصليها الصلاة يضح من بتن 

بحفسًصح ؤإنما لوجوبها، ملتزما كان لوقتها المشع لكن سواء؛ الجمع لكان بحال تصح 



إلىقولهم وسب المعاصرين بعض ورجحه ر ل القيم ابن رأي وهو 
منللشدوذ بته توتحقيق بحثه، المراد الرأي هو وهذا الشذوذ، 

عدمه.

نهولكفرا لكن إن نهدا يلتزمه ولم الإيجاب ُن"""ءام فأٌا بالفعل، وأتى الوتت، دهر حقونها ■ ~
محنين ني مهم كلام وسخ المممدم(اسهىا الخلاف عليه القضاء وجوب وش مرتد، 
المنةمنهاج في تال كما إلها؛ ومابمبمع وقتها عن يفوتها محن ومحن الشتركا الوئت في بموتها 

والمشترك،الخاص الوقت في الصلاة إعادة يمكن انه العلماء عليه اتفق والذي (؛ ٢١٠)ه/ 
وعليهصلاته تصح فهدا ؛ الاصفرار إلى الخصر ؤيوحر الخصر، دخول يعد الفلهر بملي كما 
حميعافعلهما لجواز ونت والخشاء والمغرب والصر الظهر يئن المشترك الوقت التأحير... إثم 

فيوقتها هو وقت فى فعلت ند هذه لكن آثم، ففاعلهما عذر لخير فعلتا ؤإن الخذرإ عند 
قتالهم،عن ونهى الصلاة، يؤخرون الذين الأمراء خلف بالصلاة ه المص أمر وقد الجملة؛ 

عمدا،والصر الظهر يؤخر كمن... المطلق؛ التفويت في يدخل لم ما وظلمهم... ذمهم مع 
يزخرأو الفجر، بعد أصليهما ؤيقرل؛ والخشاء الغرب ؤيوخر الغرب، بعد أصليهما ؤيقول؛ 

عدر(,بلا مححص تفويت فهذا الشمس، حللؤع يعد أصليها ■ ُيقول الفجر 
مجنبأن تملق صاحب عن أثر أو منة أو كتاب أي )فأخبرونا ص)هما(؛ الصلاة كتابه في نال )١( 

وقتها،حررج بمد منه افه بميلها عمدا فيه بإبماعها افه أمر الذي وقتها عن وقوتها الصلاة أحر 
إليهلكم سيل لا ما وافه هذا فريضته. أدى من ثواب عالمها ؤئثاب منها ذمته وبرا منه وتصح 

(،٣٩٠—٣٨٠را/ السالكين مدارج في أيضا المسالة هده قي وأفاض الماعت(، تقوم حش البتة 
الصحيحةالله في الألباني تال حتى ، غيرْ عند أره لم بما الخول لهذا استدل وقد 

اممه-رحمه القيم لأبن الصلاة كتاب إلى فليرجع فيها الكلام تفصيل ثاء )ومن ؛ ( ٤٧٥ / ا) 
وظاهرانتهى، كتاب( في تجيء لا يما الدقيق التحقيق مع عليها النول أشمع فإنه تعالى~ 

منالخكس أو النهار إلى الليل صلاة تأخير هو يمضى لا الذي التاحير أن فيه اصتدلألاته 
تيمية.اين شيخه تقرير هو كما ، لذللث، المتعمد 



امملمءس
المعاصرينمن الرأي بهذا القائلون 

تالمعاصلين س الرأي بهذا ئال من أبرز 
■ءثمين)تاأ1ا(لم,وابن )ت'أأا(ل؟،، والألباني باز)ت«أأا(را،، ابن 

الياء؛نولي أصح ش عمدأ ركها إذا القضاء يلزمه )لا (: ٣١٢)•ا/مجمؤع؛تاؤيه في نال )١( 
تركما يقضي لا والكافر الكفار، حيز ني ؤيجعله الإسلام دائرة من يخرجه عمدأ تركها لأن 
عنوحروجا احتياطا حرج؛ نلأ وجوبها يجحد ولم صدأ تركها س قضى فإن الكم••• حال ني 

العلماء(.أكثر وهم وجوبها، يجحد لم إذا كمرْ بعدم نال من حلانإ 
فلاليحمح قاصد غير متعمدأ ونتها حمن صلاة أخرج )من ١(؛  ٠٥))/المستهلاب اكمر في نال )٢( 

^١(.٥٤)ا/(، ١٤١الصحياحة)ا/ المقلة وانفلر؛ أيدا(، يعدرعليه ولا قفازها له ي—يع 
-تيمية ابن الإسلام ثيخ احتار، ما مندي يترجح )الذي (؛ ٩٣نتاؤيه)؟ا/مجمؤع ني قال )٣( 

الشرحوانظر: قفازها(، ينفعه لا فإنه وقتها خمج حتى متعدآ الصلاة ترك من أن ةقفء~ 
المتع)آ/بمما(.



م ٠١٣

\طدءاس

القولهذا شذوذ وجه 

الرابع.المطلب ش وتفصيله الإجماع، مخالفة —  ١

القول!هذا شذوذ على نص وقد ونحوه، يالثدوذ وصفه — ٢ 

علىوأقدم الظاهر أهل بعض )شد فقال! ( iATwi)عبدالبر بن ا~ 
علىلين فقال! المؤمنين ومسيل الملمين علماء جمهور حلاف 

وظنوقتها••• غير في بها يأتي أن وقتها في الصلاة لترك التعمد 
عنفيها ثذ التابعين بحض عن جاءت برواية ذلك في يستتر أنه 

أصلهنمقه في الذلاهرى هذا من الملمين..•وانمم، جماعة 
إلايضل لا أنه بإجماع الفراممى من وجب فيما أصحابه! وأصل 

والصلواتقبولها، في تنانع لا نابتة منة أو مثله بإجماع 
خارجبثدوذ الاختلاف من جاء ثم بإجماع، واجبات المكتوبات 

وأمنملذللث،، في روى سد دون وأتبعه الأمصار علماء أقوال عن 
ه...لمانفوني أمله ونقضن وجوبها على المجتمع الفريضة به 

لفحالمن العلماع جماعة عن جرج ثد إلا الظاهري هدا أرى 
إمامايكون ولا عنهم، ومذ الفقهاء فرق جميع وخالفإ والخلف،، 

،٠العلم(ر من يالناذ أخذ من العلم في 

وأصحابهداود حالف أنه وذكر معين، غير ظاهربأ ذكر وند (، ~٧٨/١٢٨)الاستذكار )١( 
فيومنانشاته حرم ابن امتدلألأت بين وبمقارنة حزم اثن يقصد أنه والظاهر الظاهرية، 

علىيرد منهما كلأ أن له يظهر الاستذكار في ومانشاته البر عبد ابن واصتدلألأت المحلى، 
تذلك ومن الأحر، في لأحدهما تصرح بلا الأحر 



حرجتحتى متعمدأ الصلاة ترك )من • بقوله ( ٠٣٦)^،والمازري ~
الماسيعص وشد يقضى أنه الفقهاء مذاهب من فالمعروف أوقاتها 
/يقضي(ل لا وقال: 

أنهيحكى شيوخنا بعمى رمحمعت بقوله: ( ٥٤)ت؛عيامحى القاصي و~ 
عنهيصح ولا داود، كقول المفرمحل فى شاذة قوله ماللث، عن بلغه 

ممل لم ه اش رسول ان ومو )ودللآم؛ الامتدلكر)ا/٨٧(؛ الر؛ي همد ابن قال ~ أ 
المشركوننصه يما لشغله الشص؛ غربت حتى والمصر الظهر صلاة الختدق يوم أصحابه ولا 

)رتد(؛ ١٥المحلى)أ/في حزم ابن ونال نائما(، ولا ناسيا يومئد يكن ولم الحرب ن مل 
نمالشص، غروب يعد والصر الفلهر الخندق الله.يوم رسول صلاة فيكر بعضهم أندم 
مذس، أحاز سن سرد كفر وسا ئي: قال ب. ذاكرا دأ تيتركها هو أنه إلى أثار 

الله.(.رسول 

وابنهالخناب بن عمر ؛ هذا؛ي نال؛تولا)وممن (: "١١)Y/ المحلى في رم ابن قال - ب 
لبديلبم، أبي بن، محمد بن والقاسم عود موابن وسليمان وقاص أبي بن ومعد اض، همد 

ابنوتال وغيرهم(، المزين همد بن وعمر اممه، همد بن ومعلرنج مثرين، بن ومحمد المقثلي، 
والأ؛ع؛نالمحال ص سلفا ل أن كتابه ئي أوهم )وتد (: ٨٢)\ا الاستذكار في البر همد 

الخزيز...(الح.عبد بن ويمر ومروق عود مابن عن فدكر جهلا أو منه تجاعلأ 
لملمن صلاة لا قال: انه يمر ابن ين الأّتدكار)ا/آخ(:)وذكر ني الر همد ابن نال - ت، 

ليمانولا الجد لجار صلاة لا كما كاملان ل صلاة لا نقول: وكدللث، لوقتها، الصلاة يصل 
معيتال: بعضهم أن انمم، )ومن (: ١٤)Y/ المحلى في رم ابن وقال له(، أمانة لا لن 
ا(.كاملة صلاة لا أي: لوقتها، الصلاة يصل لم لن صلاة لا يمر؛ ابن قول، 

حينرم لأبن البر بد ابن لماتنة اكريي، >ح قي الراقي نبه قد و- 
تقضى،لا أنها صلى الإجماع قيه غ١دءى الإمحراب سماء: ل كتاب في حزم ابن )بالغ قال؛ 

بينما يخفى ولا ااقضاء(انهى، ئى الإجماع نادص الأسذكار في المر همد ابن ولأقض4 
ابنعن برومح، حرم وابن منهما، بالاسم التصريح ءدم سب، مدا ولمل الصحة من الشخن 

وذكرالأندلس افضل عن رسالته في قال كما كثيرا، عليه وأثنى المحلى، ض الر تمد 
يرأم، لصاحمنا التمهيد )كتاب (: ١٨٠-١٧٩رم)آ/ابن رمحانل مع مهلبوعة وص رجالها 
فيايلم لا كتاب وهو الشيخوحة، محن يبلغ لم الحياة، في الأن وهو البر، نمد بن يوّغح 
البرهمد ابن عمر أبى محنه...ولصاحبنا أحن فكيف أصلا، مثله الحل.يثج فقه على الكلام 

لها(.مثل لا ممّي، الذكور 
(.٤٤)ا/• لم مبفواتي العلم 



—بمتْاْء-
وأبيداود سوى علم إلى يعتزى من ولا الأئمة من أحد عن ولا 
الشافص(الرحمن عبد 

يجبلا فمال! الظاهر أهل بعض )وند يقوله• رتا'ماأ( النووي و~ 
وبالمن يخرج أن من أعفلم أنها وزعم عير، بغير الفائتة محقاء 

أءالم(لآ،.واض وجهالة، قائله من حهلآ وهدا بالقضاء، معصيتها 
حزمابن أن هذا من )وأغرب ت بقوله )تأ«ه( العراهي الفضل أبو و~ 

حزموابن تقضى... لا أنها على الأنفان( الإعراب: كتاب محي ادعى 
إليهذهب وما بالقياس، يحتج لا ولكنه يقضى أنه الصوم قى موامحؤ، 

الطم(رم.أهل لأنمة مخاش شاذ حزم ابن 
)فافهموانال،: حين بالمبتدعة فوصفهم ( ٠٤٣)^،العربي ابن بالغ و~ 

يزهدونزالوا فما المبتدعة، سنبا من أنفكم تريحوا النكتة هده 
يلزمهلا متعمدأ تركها من إن : قالواحتى الصلاة، في الناس 

قضاؤها(لم

X١٨٣)ْ/ب ض الروي رح )٢( (. ٦٧٠)Y/اسم إكال )١( 
والمزابه)تا-آ\ّ(، زرئ ولأبي الفضل لأبي الشرح ان يخفى )'آ/يهآ(،ولأ اكريب >ح )٣( 

فيالمصرية الطبعة في ثقلت عبارة الخطوحيأت إحدى في حاء لكن عر، ب الثرحتن بين 
الجزءهدا )جمح ص)ه(ت الكتاب عن الحديث عند الأزهرية( والتأليف الشر رحمعية كلمة 

——أمحقت والدي تأليف من التقريب" شرح في اكريب 'طرح المسمى الأحكام ثرح من الأول 
البابأول ومن ، ~ةقتئ~ داليي كلام من الصلاة مجواتت باب أول إلى أوله من وتكميلي، 

،-ه- والدي كلام من الإمامة باب إلى ثم ومن كلأس، من اكامتن باب أدل إر المن-كود 
هذاآخر إلى ثم ومن كلامي، من الصلاة وانتفلار المملى لي الجلوس باب إلى ثم ومن 

إثباتني  ٧٠٢وقد!بالقرائن، يحدد الأول، الجزء بعد وما (، — والديكلام من المجلد 
وصانيالصلاة، في كقوله الصيام في توله فإن حرم، لأبن الصيام مك متعمد على القضاء 

الصيام.مماب من الثالث المحث، في ذلك، 
منيحهل و انمارة، في عليه و يقرمو حزم ابن بذلك يقصد ونمه (، ٢٥٦القرآن)ما/أحكام )٤( 

=القواصم مجن العواصم كتابه انفلر والباطنية، كالخوارج المبتدعة مجن ؤيجعالهم الظاهرية 



ناللمن ، اJغداديل القاهر عبد تكفير I البالغة تلك من وأبعد ~
أنهت )ومنها الهلامت لفضاح ذكره سياق قي وهو فقال القول، بهيا 
ولملها نضاوه يصح لم عمدأ مقروصة صلاة ترك من أن زعم 

أنزعم من ككفر كفر الأمة سائر عند وهذا قضاؤها، عليه يجب 
وجوبفي للأمة الظام مقروصة...وحلاف غير الخمس الصلوات 

وجوبفي الزنادقة حلاف بمنزلة الصلاة فرائض من المتروكة فضاء 
هذهحطأ في سك ولا بالخلاءين(ل٢،، اعتبار ولا الملأة 

دفتها.وعدم المجازفات 

منمراتبها في تفاوت على التثنح، في المبالغة كانتر ما أنا و~ 
وصعق،رأيهم، استقرار ت دلالاته من فان وتكفير، وتبد؛ع شذوذ 

الومعاستفراغ بعد إلا به يلم لا وهذا عاليه، شع الذي الخلاف 
نفيها.أو الأوصاف هذه صحة من التحقق فى الجهد وبذل 

أبيهشيح — سةثفق بكر أم القاصي ينمق )لم •ها(ت السير)دا/ في الن.ه-ي قال )ه1مل(، ص ء
الالعالم في مقلمه مر يكر وأم به، الأسخفاف ش و؛الح باكط، نه تكالم ولا العلم، في 

لهما(.وغفر اف فرحمهما يكاد، ولا محمد، أبي رنة يغ 
كمافنا مثر سعة في يدرس متفنن مالم العدائي، التميمي طامر بن •ماوالتامر أبومنصور )١( 

نالالبيهتي، تلاميذ، ومن الإسفراستي، إسحاق أبو وسخه الشافعية، املأم احد ومو نتل، 
بإجماعالإصلأم وسُر الأصول، أتمة من منصور أم الأستاذ )كان الهايرني؛ ان منأم 

ير،النفي وكتب الخامس، ر الرابع القرن في الأثامرة أملام أحد ومو النمل(، اعل 
سيرانفلر: (م ٤٢٩)سنة توفي ذلك،، وغير والأصول الغرق، بين والفرق المعتزلة، وفضاتح 

منتيمية ابن موثق، >(، JU^،(rn/oالشافعية طبقات، الملأ،)با/م0(، اعلأم 
(.٥٧٢الأىءرة)آ/

ص)أمل)-"آ"آ)(.الفرق بين الفرق )٢( 



ه ٠١٧

الهلءّ
مسائلثلاث وشه واثمتاممة، الأدلة 

فيأدائها ترك ثمتعمد الصلاة بقضاء القائلين أدلة الأولى؛ المسالة 
وقتها:

Iمنها بأدلة القول هذا أصحاب استدل 

إنماتفريط، النوم في ليس إنه ُ'أما وفيه• ظبه قتادة أبي حديث ~  ١
الصلاةونت يجيء حتى الصلاة يصن لم من على التفريط 
الغدكان فإذا لها، ستبه حين فليصالها ذلك، نمل فمن الأحرى، 

وقها((عند فليصلها 

الاستدلال:وجه 

أحازبمعدور...وقد ليس والمفرط مفرطا هدا ضل من )سمى أنه 
فواتفي وهدا تفريهله(له، من كان ما على صلاته اممه. رمول 

الوقت.كل 

لكن٠^ توله: إة )ونل: (: ٣٦٥ص)م في ابن قال (، ٦٨١)سالم أخرحه )١( 
أحدمن أو نتادة، أبي ين روى الذي وباح بن اه مد من ومثر وكها« سد فليملها الغد 

نيحجر ابن ذكره ما فهم فلأنه اللمنلة هذه استشكل ومن حديثه(، إسناد في النواة 
مثالهاحضرر وعند ذكرها عند مرين القضية إعادة ظاهرْ أن زعم بعضهم )فان (؛ ٧١اكع)آ/ 

فيالنووي الفهم هدا ض وليلك ذلك(؛ في نصا ليس المذكور اللفظ ولكن الأتي الوقت من 
ؤيتحولوفتها يتغير لا فقضاها صلاة فاتته إذا أنه ت )معناه أزن وذكر ( ١٨٧)ه/ لمسلم سرحه 

ؤيتحول،المعتاد وفتها في الغد صلاة صلى الغد كان فإذا كان، كما يبقى بل الخستمل، في 
الغد(.في ومرة الحال في مرة مرين القانتة يقضي أنه معناه وليس 

(.٨٠)ا/ الاصتدكار )٢( 



صجمصي ٠١٨بمن 
الاستدلال؛ونومش 

فيها،تفريط لا التي وهي النوم حالة إلى ير-؛ع راذلكءا موله؛ بأن 
حينعنها يغفل لم والمتعمد ،  ٠١لها يتتيه حين ررفليصالها هوله! بدليل 
لها•ينب حين ث يقال حتى تركها 

أنقبل ركعة الصبح من أدرك ارمن قال؛ )قهم هريرة أبي حديث ~  ٢
ئلالعصر من ركعة أدرك ومن الصبح، أدرك فقد الشمس، نهلي 

،.١١العصر((أدرك فقد الشمس، تغري، أن 

الاستدلالوجه  ■""""ب•ص. 

منأن فم عنه الكافة ونملت؛، ناس، من متعمدأ يخص رلم بأنه 
بعدصلاته تمام صلى الغروب ئل العصر صلاة من ركعة أدرك 

عملبين فرق ولا الجمع، عند الوقتن، حروج بعد وذللثإ الغروب 
بعضهاعمل وبين فرط، أو ني أو تعمد لمن كلها العصر صلاة 

الوقت.بعض فوات في وهدا ، اعتبار( ولا نفلر في 

الاستدلال؛ونومش 

يتعلقلم منه وتقبل وقتها حروج بعد تصح كانتا )لو الصلاة بأن 
بالاتفاقالإثم لايرفع لركعة الإدراك وهذا ؛ركعة(لم، إدراكها 

كانت،فلو آثم، مدرك هو بل الإثم يرفع لا الإدراك هذا أن )فعلم 
أولاالومت، من ركعة يدره أن بين فرق يكن لم الغروب بعد تصح 
رسيثا(ل منه يدرك 

ومالم)خ'1(.اوخ1رى)ايْ(، احرحه ميع، مممق )١( 
نيسق كما رنتها يضق حتى احيرعا جواز عدم على الاتفاق *ع ابق)ا/خما(، الالمرجع )٢( 

الشذوذ.محل تحرير 
صايرجع )٤( ص)'،،(■ المم لأبن الملأ؛  ٢٣)



تالمناقشة هده عن الجواب ؤيمكن 
تركهاإذا ت يقال حتى الصحة؛ في منحصرة غير فائدته الإدراك أن ب— 

أحرىفوائد فللادراك منه؛ تمح لم بالكالية وقتها حرج حتى متعمدأ 
ذلكلوغير الأجر وتفاوت المضاء، لا بالأداء فعله كوصف 

الحديثفي ليس لكن ، شك بلا إنما أعفلم الوقت، كل تفويت، و— 
خروجقبل ركعة أدرك من أن فيه بل الوقت،، يحد المضاء نني 

الوقت،بعد صلى من الجمع عند مي يولا أدرك، فقد الوقت، 
فيأن محرض ولو بدمنه، وتعلق فاته ما يقضي هو بل مجدركا، 

النومفي ررليس حديث، منطوق فان ، القضاء نفي الحديث، مفهوم 
أقوى.مريهل« 

ذمةفي ؤتت فقل، وقتها لحل إذا المفروضة الصلاة أن أدكهم: ومن — ٣ 
لزمهلعباده أو ينه حق لزمه )ومن عاليه، دينا وصارت ، المكالف
وقالالأدميين بحقوق تعالى افه حق هو نته وقد منه، الخروج 

رمضيى،،(ل أن أحق افه رادين 

اصطلاحي.التفريق وأن ايما، تفاء وتها ني الصلاة سل تسمين صلى سه و•—أتي )١( 
معالمغرب بعد تملى أيضا كانت، )فلو (: ٢٢٠النبوية)ْ/ النة منهاج في تنمية ابن نال، )٢( 

ذاكيقال: ان إلا الغروب، مد يمليها أو الاصفرار محي يمليها من ين فرق، يكن لم الإثم، 
إنما'(.أعظم 

أحرجهءباسها،، ابن حديث، من عليه متفق ذكور الوالحديث، (، ٨١)ا/ الأ.،تاوكار ( )٠١
وكانماتت، التي أمه عن أل يجاء الذي الرحل نمة في ١(، الم)ح(ا ومالبخارى)"آهها(، 

رحلالمائل أن الصحيحين في ورد مذا عباس ابن وحدث محها؟، أفيقفيه صيام، عليها 
ابنعن الخارى)أْذا( داحرج نذر، عن أنه وورد مطلقا الصيام وورد امرأء، أنها وورد 

تحجفلم تحج أن نذرمحت، أس إن نقالته: المي.، إلى حاءُت، جهينة، من امرأة أن عباس: 
قاضية؟أكنت، دين أملث، على لوكان أرابت، محها، حجي انعم قال: محها؟ أفأحج ماتت، حش 

~هأ~:عاتثة عن لم)يأاا( رم(، ١٩٥١٢)البخاري وأحرج بالوفامء، أحق فالله افه اقضوا 
لفد.في اختلاف ولا قمة بلا مهللقا مكيا وليه•، تحه صام صيام وعليه مامحت، امن 



بجد

الاستدلالوجه 

كلفي عام فهو معرفة إلى مضاف حنس اسم اف® اردنن ت )قوله ن أِ 
تاركها،ذمة في افه دين عمدأ المتروكة الصلاة أن شك دين...ولا 

ولاتقضى، بأن جديرة حميمة أنها عالي الحديث، عموم فل.ل 
يمهل.لا باجماع الفرائض من وجب وما ،، العموم(أ لهدا معارض 

الحديث،وهدا قبولها، في تنانع لا ثابتة سنة أو مثله بإجماع إلا 
١^١^٢^٠لهن.ا الأدلة أقوى من 

بالصلاةحوي، قد لأنه الأول؛ بالخهنابه العامد على الخضاء ب  —
فيأتمبأدائه إلا نط يلا والدين عاليه دسا فماررت، ذمته في وترتبت، 
،.الْلال_إ؛أدائها(ر عته ؤيقعل المحدودلها الونت، عن لها بإحراجه 

Iبأمور الاستدلال هدا ونوثس 

يالوقنت،مقيد المقروصة الصالواين، فى الوجوب، إطلاق أن ب~ 

(.٤٦٤ابن)بج/أضواء )١( 
الأحكامإحكام على حاشيته ني الم.نعانى سال العلماء، عن واحد غير الأدلة بانوى رصفه )٢( 

ءفدينت حدث القفاء العامد على اوحِ، لمن الاستدلال ني ءناJى نيء ١د١مك، ت ٤(  ٩٥)أ/ 
ؤإلأذمته في دين عي للصلاة التارك أن ومعلوم فه، دين لكل عام لمقل فإنه يمضى• أن أحق اف 
الالآد'ك، دين أن دكا الغريمن، بض ؛الاتفاق، تدكهام، التوبة للجن موثب لما 

نلناوسواء بالقضاء، أحق . جعله فد بل افه، دين كدللث، تفاؤ0، إلا الأمة عن قعله ي
وصارتالأول، يالأمر بها مشغولة ذمته صارت ند إذ الأول؛ بالأمر أو حد.يد• بأمر القضاء 

(:٣٢)آ/ اليل في الشركاني وقال القضاء(، عدم على يمانه فه ديا وفتها في أداءعا بتركه 
دليلعلى ذكرنا من ا عان من وعم ال>اماو على للقضاء للموحبين الثادياد البحث، أش،ع )لم 

اف*قوين حدين، إلا العنليم الأصل ^ا مثل ني عليه للتحويل ؤيملح نايلر؛، الموق في ينفق 
وجوبعلى الأدلة انوي )ومن (: ٤٦٤الأءواء)م/ في الثنقيعلي وقال يقضى•(، أن أحق 

تالالذي ءالإسراءا صورة قي قدمناه الذي الصحيح الحديث عموم عمدا التارك على القضاء 
__«(.أن أحق اص اقلين الني نه 

ابج(.فحالادتم،)أ/>ّ)(



ِط ٢١

ذلكقبل لا  ١.يوجبها )ولم ، هذين* بين ®الوثن و.•' كقوله 
دونالنصوص، ؤإمحللاق بعموم أحذ فمن آ، يعدْ(أ ولا الوقت،، 

وبعده.الونتج نل الصلاة إقامة لزمه ومقيدها مخصصها 

)لاو الأولى المهدمة هي هذه الذمة في ثابتا دينا الصلاة كون و— 
ذمتهمن قومحلها بقال العلم أهل من أحدأ أن نعلم ولا فيها نزاع 

بعدللاداء قابل الدين هذا أن I الثانية والمقدمة ،، ؛التآحير(ل 
وأنتمالنزاع وقع )فيها المقدمة وهذه أداؤه، فيجب وقته= خروج 

بعينهالنزاع محل دعوى هو لها فادعاوكم دليلا، عليها تقيموا لم 
ه(بنفالحكم وأئتم الا٠Jل مهدمات من مقدمة جعلتموه 

حقفي قاله إنما )فهذا يقضى* أن أحق اف ®دنن ه؛ قوله أما و— 
القضاء،يقبل الدين هذا مثل في نقول ونحن المفرمحل، لا المعان.ور 

لهليس الذي المعللق النذر في ه اض رمول قاله إنما فهدا وأيضا 
الهلرفين(أمحدود ونتا 

تالمناهشة هده عن الحواب، ؤيمكن 

فيحلاف، ولا بوقتها، مقيد أنه في حلأفط لا الصلاة وجوب أن ب— 
القولمن يلزم ولا عذر، بلا وقتها عن الصلاة تأحير جواز عدم 

اللأنها الونت،؛ قبل أدائها صحة الإثم، مع الونت، بعد بقضائها 
الونتح.يحول يعد إلا ف دينا وتكون الأمة في تثبت 

منبصيده نحن فما النزاع محل هو الأي القضاء على الدليل أما و~ 

)٢((. ٦١٤)منم اخرب )١( 
السائق.المرجع )٤( _)AA(. ألمم لأبن الصلاة )٣( 
ابق.ال— المريع )٥( 



وماسق وما دليل، هدا غيره من بالوياء أحق وأنه ف دينا كونه 
منسالم بعضها لكن بعضها، مناقشة يمكن أدلة كلها سياتي 

قوية*دلالته ومجموعها المناهشة 

علىمحمول أن أحق اف ®دين ه؛ قوله بأن القول أما و— 
فيوعائشة عباس ابن حديث، في يذكر لم فهذا المعذور، 

ؤإمحاقأحمد به فقال النير عالي حماله وأما ، الصحيحين 
قيالمقيد على ، عائثة حديث، فى الذي للعموم )حملا وغيرهما 
بينهما،يجمع حتى تعارض بينهما وليس عاس، ابن حديث 

وأماله، ونمن، من عنها سأل نقلة مصورة عباس ابن فحديث، 
فىالإمارة وقحت، وقد عامة، قاعدة تقرير فهو عائشة حديثؤ 

،•هذا(ل نحو إلى عباس ابن حديث، 

هذا)ذكر ا يقضى أن أحق افه رردئى ت نال لما ه الّك، •ن يث ح~ 
أنيحتمل واقعة عن مهللقا السائل سنال بعد مقيد، غير الحكم 

غيره،عن يكون أن ؤيحتهل ندر، عن فيها الصوم وحوبؤ يكون 
أنوهو الفقه، أصول في المحروقة القاعدة على ذللث، فخرج 

صورةعن وير موال عن مقيد غير بلففل أجاب إذا فم الرسول 
ثاملأالحكم يكون أنه مختلفا فيها الحكم يكون أن محتملة 
قضاياعن الأستفصال ترك فيه: يقال الذي وهو كلها، للصور 

المقال(لنى العموم منزلة منزل الاحتمال: قيام مع الأحوال، 

غيرتقية فهذْ المضاء وأما المعدور، غير خلان، بالتاثيم، مواحذ غير المعدور أن ولاشلث، )١( 
الائر.تقية 

(،١٩٥٢)البخاري أحرجه وليه■ محه صام صيام وعليه مالت، •من مرنوع،: عانثة حدسثؤ )٢( 
لم)'أ؛لل(.وم

(.٢٥)٨ الأحكام إحكام )٤( (. ١٩٣اوارى)؛/ نح )٣( 



^٥٢٣—بمن 
صاموعليه هات رامن عايشة حديث في العموم ت ذلك إلى فاف ي— 

ذلك•ع الذر، صوم مسألة على التنصيهس )فيكون وليه®، عنه صام 
بعضعلى التنصيص أن وهو أصولية. مسألة إلى راجعا العموم 

التخصيمر(يقتضي لا العام صور 

علل)المى. فإن الذر في الأحاديث بأن التسلم فرض على و— 
علىوقاسه عليها، كونه وهو وغيره، للنذر عامة بعلة الصوم قضاء 

~واجما حقا كونها أعني ~ بالذر تختص لا العلة وهذه الدين، 
وتنبيهإرشاد ا١أرأست،® عو وقوله ميما علته...لا بعموم يعم والحكم 

المخاطب(لأ،.نفس في مستقر كشيء هي الي العلة على 
هأنس عن الصحيحين في حاء ما I أيضا الجمهور أدلة ومن -  ٤

كفارةلا ذكرها، إذا فليصز صلاة ني ءرمن ت فال ه البي عن 
لمقلوفي أا[«لم، ]ف: إذء=قربمه آلثلوة ااؤوأفهِ ذلك،، إلا لها 

إذايصليها أن فكفارتها عنها، نام أو صلاة، ني >امن لم: لم
.،٤^)Uةكر

الامتدلأل:وجه 

صدؤيكون ءمد.آ الترك ]ب[ يكون العرب لسان في )النسيان ن أ— 
إذاذاكر كل على الصلاة وجوب )يقتضى والحديث ،، الذكر(ر 

(.ui_(Tn/Yايرجع )١( 

اللفظط! بنحو ( ٦٨٠)لم مفي وهر لم)؛خآ'(، وم(، ٥٩٧)البخاري أحرجه صليه، عتفق )٣( 
ه■هريرة ثي أص 

(.٦٨٤)سلم أحرجه )٤( 
تركواأي: [ ٦٧]القونة: شثيره، أق وموأ تعالى:  ٥١)قال ونال: (، ))/٦٧الأسنالكار )٥( 

رحمته(.من افه فتركهم رسوله يه جاء يما والإيمان تعالى افه هلاعة 



الدكرلكن أو عالم، عن لها لكلتارك دائما، الدكر لكن مواء ذكر، 
يكونقد أنه إلا تارك، ناس وكل غفالة، عن لها لكلتارك طارئا، 
أودائما الفعل وحس، الذكر كان فمتى قمد، وبغسر بنمي 

؛منقطمحا(ل 

تبأمور الاستدلال، هذا ونوقش 

ررفليهبملهائوله )لأن يحتمل؛ لا ما للقفل تحميلا ذلك، في ن أ— 
صلاةعن نام رامن توله: وهو تبله. ما على بي كلام ذكرهاءا إذا 
إلىعائد ذكرها١١ إذا ررفالبطي نوله؛ في والضمير ، نسمها١١أو 

علىذللث، يحمل فكيف، عنها. النوم يقع التي، أو المنسية، الصلاة 
مبتدأ؛كلاما لكن لو نعم واليقظة؟ الذكر وهو والنسيان، النوم صد 
قيلما لكان ذكرها. إذا فليعالها صلاة ذكر من يقال؛ أن مثل 

مجاز(له.تمحل عر محتملا، 

فيالنسيان أن في صريح وهذا ذكرها١١ إذا ااةاJيصلها )قال؛ إنه م ث~ 
ذكرها،ارإذا قوله؛ لكن ؤإلأ عمد، يان نلا سهو يان نالحديث، 

ياننإلا يكن لم بالذكر نوبل إذا فالميان فيه، فائدة لا كلاما 
.ؤ•'ونوله [، ٢٤لالك_هف: ذدت،ه إدا ربلق كقوله؛ هو س

.فد'كروتيااا. نست، ررإذا 

تركهامن أن ومعلوم ذكرهااا إذا يصليها أن اافكفارتها قال؛ و[ ]~ 

شغب،من اشكم ميحواالمة س  ١٠٣٠٠٧)وتال: الضبي)"آ/ا-هآ(، لأبن القران أحكام )١( 
يلزمهلا متعمدآ تركها من إن عالوا حتى الصلاة، في الناس يزهدون زالوا فما المبتدئ، 
الدينحياطة في رمعيه احد، ذهنه فإن ذلك، من ٠ وحاثا مالك. إلى ذلك ونسجوا نضارها، 

آكدتنذuث،(.
الأحكامإحكام )٢( 



يالآراءشاسلأة اممصلاثثانى:هظمقأ  ُئضسمؤبجأُّ* "مق»ْ 

المما هذا التمويمت، إثم الوقت بعد فعلها عنه يكفر لا عمدأ 
الأمة...بين فيه حلاف 

الشاؤعكلام في الماسي أن ! المأؤيل[ هن،ا بطلان أوجه زمن لرابع ا~ 
فيمطرد ا وهن. الساهي، إلا مراده يكن لم الأحكام، يه علق إذا 

فإنماصومه فليتم ناسيا شرب أو أكل ررمن ه• كقوله كلامه جمح 
،.وسقاْ،ا(ر اش أؤلممه 
المناقشة؛عن وأجيس، 

بالغنيلمد حتى له، مفهوم فلا الغالب، مخرج )حرج الحديث أن ب~ 
أبوالإمام الشيح صاحبنا لي حكاه فيما المغرب، علماء بعض عن 

ئال،!ئم عمدأ، الملام ترك في يوما تكلم أنه المغربي الطيمب، 
لمينالممن أحدأ لأن نح؛ ولم العلماء فرصها مما المسألة وهغءه 

الصلاة(لترك يتعمد لا 
التوهموليرتفع مبق؛ كما الغالب، لأنهما والامي المائم خمى ف~ 

بالموممحهما والإثم القلم لرفع عليهما؛ قضاء لا بأنه والفلز 
الائمفي المتوهمة الحلة لأن معهما انمامي. يل.كر ولم واليان، 

فيهلمست، والماسي 
علىونص وصفنا، لما الصلاة في والاسي الائم على فنص ) ~

فيمنالكافة ونقلته الأمة وأجمعت، الصوم، في والمسافر المريض 
~وبطرأ أشرا تركه ؤإنما بقرصه مؤمن وهو عامدأ رمضان يمم لم 

ص)ص؛اا(.المم لأبن الصلاة )١( 
مشتغلاأبيه عند ونشأ لالناس مخالط غير العالم ذلك )وكان ت وتمال ( ١٥٠)Y/ التثريب طرح )٢( 

لرمه(.تمي ذلك فقال ودرس تمر حتى ءغرْ س بالعلم 
الأّتانكار)ا/ا"ي-لأ؟(.انفلر: >"ا( 



تركمن ،، دضاءْر عاليه أن — عنه تاب ثم ذلك تعمد 
ءاْدأ(لمالصلاة 

ففيهتا، به معمول غير يكرهاءا ررإذا نولهI في الشرمحل مفهوم و~ 
الإتيانواجبه جعل لأنه ؛ والماسي.. بالمائم، المضاء )قيد الحديث 

يتجددلا لأنه عمدأ؛ التارك ، iUJi5ولا نام، أو نسيه ما ذكر إذا به 
آلغ!ءعز خيؤ' ديؤأ ؤءلإ تعالى كقوله قمار النيان، بحد ذكر له 
به(لمعمولا ليس الشرحل مفهوم فإن [ ٣٣]النرد: قثناه أردث إذ 

أمرالأعلى...فإذا على بالأدنى سه إنه الحديث، في يقال أن ؤيحتمل ر- 
أحركمن بالتأحير، تعدى من به يؤمر أن فأولى بالقضاء المعذور 

أحوالأنل )لأن رالقضاء(لأ،؛ أحق اش ودين ونته عن عليه حقا 
عنهيمهل. لا والعامل، بإعادتها، مأمور وهو عنه، الإثم مقوؤل الناسي 
ائلممن شيء في يوجد ولا إعادتها، تلزمه أن أور فكان الإثم، 

،.ذللئ،ا(أ بضد الأمر بل معذور، فيها الُامال I مسألة الشريعة 
قياس:فيه الذي الأخر الجواب عن وأجنب 

لأنهالأرض، وجه على قياس أفسد من لحله بل حاؤلئ قياس )أنه ئ~ 
)لأن؛ دل.اهة( ل. فاّوهو نقيضه، على النقيثس قياس باب من 

انض الأمن أحست )وند موك: ( ٢٢١شرح في بميال ابن أيفأ ومل )١( 
غرقولا الصلاة، فكازلك قضاؤه، يلزمه انه حماور ض من ءامدا رمضان شهر من يوما ترك محن 

طْوأن بالإجماع، الامتدلأل، باصل الإجماع ٠اJا المم ابن ناتش وند ذللت،(، بين 
فيالخلاف يثبت، ولم الخلاف، بعدم العلم لا بالخلاف الملم عدم حاملها الإحماعامحتج 

صرْخ(.القيم لأبن الصلاة انئلر: مناثنته. اذكر لم ولدللث، المسالة، 
(.١٥٠اكريب،)A >ح )٣( الميق)ا/م\'\(. المدر )٢( 
ا(.Y/ •0)اكرب طرح )٤( 
الأحكام)ا/يي(،إحكام الأسذكاررا/ •آأ(،وانفلر: بدال)أ/ لابن البخاري شرح )٠( 

(.١٤١)آ/ اكمح؛تلأبنى < ٧١)٦( ١^١(. ْا'ا(،تحالاري)آ/ 



ج٢ 

علىلا نظيره، على الشيء قياس هو إنما به المائلين عند القياس 
صدوالعمد القياس... أهل من أحد بين فيه حلاف لا ما وهذا غده، 

العاصيالمفرمحل )قياس يمح فلا ،، الطاعة(ر صد والمعصية النسيان، 
ولاتفريهل إلى ينيا ولم اش عيره من على لالع.موبة، تحق الم

وأبطل؟(القياس هدا س أفد الدنيا في قياس ..وأي معمية. 
ءامل.آالحالف يقيسون رلا إنهم حيث تناقض هتا قاس من بحض و— 

وجوبافي لالكن.ب، عامد غير فيحنّثا الحالف على للكذب، 
غيرعلى ؤيوحبونها العامد، عن الكفارة يسقطون بل الكفارة، 
وجوبفي الخؤلآ قاتل على العمد قاتل يقيسون ولا العامد، 
قفاءيرون ولا العمد، قاتل عن قهلونها يبل عليه، الكفارة 

به(حفاء لا تناقض ا فهن المرتد؛ على الصلاة 

له،كفارة قضاءه جعل لأنه بالقضاء أمره إنما )المعذور إن م ث— 
ذنبهمن التوبة تلزمه عاص فانه له؛ كفارة القصاء ليس والع-امد 

ولاالعمد، قاتل عر كفارة لا الأكثرون: قال ولهذا بالاتفاق، 
تمحولا الكفارة لأن الكذب؛ فيها متحمدأ يمينا حلم، من على 
هدا(ل؛،.ذنب 

النائم]على القضاء وجوب وليس عليه، العامد)تغليظا قضاء عدم ف— 
الأور(بهلريق غيره على يجب يقال حتى المعاقبة باب من والناميء 

بلوقتها غير في الصلاة يصل لم يان نأو بتوم )المعذور إن م ن— 
حينهذا حق في الونتح فان له، الله وقه الذي وقها نفس في 

(.٣٨٥الألكتن)؛/.دارج )٢( ؛(. YA)السر )١( 
(.١٣٤رحب)ه/ لأبن اص نتح )٤( (. ١٢)A المش )٣( 
ص)'اهأ(،للأسوى الأصول على الفرؤع تخريج قي التمهيد )٥( 



وذكر(لا،.ستيقظ 

تالجواب هذا عن الجواب ؤيمكن 

ءاة=من الجمهور يه ألزمتم وما المنامحل، تنقيح في الاختلاف أن ب~ 
الناميفضاء بأن يقولوا لم فإنهم مها؛ مصرح ولا لازمة غير 

القضاءوجب إذا ت قالوا بل بها، أولى العامد فيكون عقوبة والنائم 
ذنبه،يخمم، ما إلى لحاجته أولى؛ المعدور فغير المعذور على 

النائمكان )إذا عيدالبرت ابن قال الجمع، عن الوقت، فواُت، بجاهع 
كانوقتها خروج بعل يقضيانها معذوران— —وهما للصلاة والمامي 
فرضعنه يقعل بألا أولى ذلك، فحاله في المأثوم لتركها المتعمد 
فيعميانه من التوبة لأن بها؛ بالإتيان عاليه يحكم وأن الصلاة 

مجنسلم، ما على الندم مع تركها ؤإقامة أدازها هي تركها تعمد 
فيسابقا المنقولة العبارايت، في وتأمل ،، وقتها(ل في لها تركه 

والعراز.بطال ابن عن القياس 

الكمارات،،وبين الإسلام، أركان بين ففرق به لم يلا التناقص و- 
تقاسفلا ^كلف كل عر الشرع أصل في الواجب دون فالكفارة 

أنفي الوارد النص وأن خاصة الجامع؛ من أقوى والفارق عليه 
والحج،كالصيام الإسلام أركان في ورد بالقضاء أولى اض حق 
يذكرهاولم الخهلأ في ذكرها مثلا القتل في الكفارة اض ذكر ولما 

أسلمإذا المرتد قضاء مسألة على مبنية فهي الردة أما العمد، في 

إسنادْريي ذكرما■ إذا نونتها صلاة ني امن يحيين، واستدل ص)هخ(، المم لابن الصلاة )١( 
الدارنيي)رواء ص)به؛(: المحرر ني مدالهادي ابن نال ضعيف، ومحو محمر بن حمص 

(.٣١•)Y/ للمهقي الكبرى المن وانظر: بم،(. لا يإساد فى ٠Jوا
الأطكار)ا/ي'\(.)٢( 



*٥٢٩—هت 
المتفقالأصلي يالكافر له إلحاقآ واجب؛ غير أم واجب؟ هو هل 

قضائه.عدم على 

علىمبني فهو أبدأ؛ الوقت في صلى ند المعذور بأن القول ما أ~ 
صعيفحديث 

القضاء:على أدكهم ومن -  ٠
عليككاك إذا أنت اركيف اف: رسول لي قال هد ذر أبي حدث 
عنالصلاة يميتون ~ أو ~ رنتها؟ عن الصلاة يؤخرون أمراء 

فإنلوئتها، الصلاة #صد قال: امرني؟ فما قلت: قال: وكها؟« 
ظذالة(\ى,ك ^ فصذ، معهم، ^ ٥١

بقوله:الفتاوى)آآ/ص مجموع ني كما والقضاء الأداء بين التفريق ض سة ابن نه وقد )١( 
سمىتعالى الد نإن ورموله؛ اطه كلام في له أمل لا اصطلاحي؛ نرق الLلففلين،،و ين )الغرق 

أأتيأ،هق أش—ثوا ألقاوء قننؤ، ولإدا الجمعة؛ غي قال كما نقاء، وثتها لى العبادة لعل 
أنمع •٢[ • ]النقرة؛ عشي' قتمُ ؤئإُا تعالى: ونال [ ١٠]الجمعة: 

قالكما ؤإتمامه، الشيء موإكمال العرب؛ لغة يي و'القضاء' الوقت، في يفعلان مدين 
كاملةالعبادة نعل فمن راتمهن، أكملهن أي؛ [ ١٢]نملت؛ ٣؛!^^ تح تعالى؛ 

ونتبقاء اعتقد لو أنه على أعلم فيما العلماء اتفق وتد وقتها، في فعلها ؤإن قضاها، فقد 
خروجهاعتقد ولو ملأته، صحت، الوقت حروج بعد صلى انه تض ثم أداء، فنواها الملأة 

صلاته(.أجزأته الوقت، بقاء له نيين نم قضاء فتواها 
أبيص نيد، بن حماد طريوأ من لم مصذرها التي عي ارواية وط، لم)م؛اُ(، مأحرجه )٢( 

لنغلثن،نبر مك ارواية عذْ وفي به، ذر أبي ين المات، بن افه عبد عن الجوني، عمران 
عنالجوز، يمران ا;ي عن سليمان، بن جعفر ءارض من تليها التي الرواية في باحدهما حزم 
يعييسيكون إنه نر أبا ريا ه؛ ازله رسول لي تال نال؛ ذر، أبي عن الصامت،، بن افه عبد 

صحيحني الحديث، نحو جاء وقد الحل.يثج، لوتتها...' الصلاة فصل الصلاة، يميتون ]مراء 
ينالصلاة يوحرون أمراء يليكم ستكون •إنه مرفوعا؛ عود مابن حديث، من ( ٥٣٤مسلم) 

لميقاتها،الصلاة فصلوا ذللئ،، فعلوا قد رأيتموهم فإذا الموتى، مرق إلى ؤيختقونها ميقاتها، 
ابنعلى موقوفا فيرم حاء الموتى، شرق •إلى وقوله؛ مبحة...،، معهم صلاتكم واجعلوا 

علماؤ،،قليل حطباؤ،، كثير زمان عليكم ميأتي )..ؤإنه ؛ ءثدالرزاق)بمي"ا( عيد عود م
شرق=وما له؛ قيل الموتى، ثرق هذا يقال؛ حتى الصلاة، ويؤحرُن الخطبة، يطيلون 



٠٣-ين.

الاستدلال:وجه 

غيركانت فلو الوقت خروج بعد معهم بالصلاة )أمر البي. أن 
بدلكيأمرون الصحابة كان )وقد بهم(لا،، بالاقتداء أمر لما صحيحة 
أعيانوكيلك أوقاتها، عن للصلاة أمية بتي تأحير ؤلهور عند ؤيفعالونه 

الُااماء(لأئمة من بعدهم ومن التابعين 
الاستدلال:هدا ونوقس 

عنلا المختار وقتها عن أي: وقتها عن حيرها بتأ )المراد أن ب- 
إنماوالمتأخرين المتهدمين الأمراء عن المنقول فإن وقتها، جمع 

جمععن منهم أحد يؤخرها ولم المختار، وقتها عن تأخيرها هو 
رالواقع(ل هو ما على الأخبار هذه حمل فوجبا وقتها، 

صلاةيؤ-مون يكونوا )لم فإنهم وقتها عن مءس كلى و - 
.>مدنكانوا ل الهار، إر اللل صلا؛ دلا اللل إر التهار 
إلىالعصر يؤخرون كانوا وربما العصر، ومت، إلى الفلهر صلاة 
رالهلأة(ل صحة يمغ لا التأخير الاصفرار...فهدا وقت 

المتاقشة:هده عن الجواب، ؤيمكن 

كماوقتها عن يميتونها بأنهم الحدسث، في جاء وقد تحكم هدا أن ب- 

به)أراد (: ٢٠٤الأفلكر)؛/ نخب ني  JUجدأ(، الشمس اصفرت إذا تال: الموتى؟ 
مانتب تغيب، نم قليلا تلبث، إنما الومت، هذا في الشمس لأن غروبها؛ عنال الشمس اصفرار 

منه، نفيخرج أن إر بريقه ترثا من ببقاء يوحروحها التي الصلاة نللئج وفتإ من بقي 
به،•قص إذا بريقه المسج شرق نولهم: 

الصلاةتيمية—كتاب لاين العمدة شؤح وانظر• (، ١٥٠)Y/ اكريب، طرح )١( 
)ئ/'آما(.رحب لاين الباري نح )٢( 
شرحالوويءاليىسلم)ه/بإا(.)٠١( 
(.١٩٠)■TA الفتاوى .جموع وانظر: صر٢٩(، القيم لاين الصلاة )٤( 



ج ٦

فكانوثنها حروج بعد بصلوسما ت رأى ذر، أبي حديث فكب 
شرقإلى يخشونها بأنهم وحاء روحه(لا،، تخرج الذي كالميت 

وقتها،آحر إلى يؤخرونها ث أي عود، مابن حديث في كما الموتى 
وماذر أبي )وحديث رحب: ابن قال b^؛، تمريهل الأمرين وكلأ 

أوالوقت، حرج حتى الوقت عن أحرها من على محمول معناْ في 
رإله(ل الصلاة تأخير يكره وقت إلى 

إلىالتأخير على وحمله تحكم، المعنيض أحد على الحديث حمل ف ~
تأخيرهمالحديث، في يستثن فلم كيلك،، تحكم المشترك الوقت 

مشترك—.ومت لها "وليس الفجر صلاة 

رحلفصلى الصلاة أخروا )إذا الأمراء عن أحمد الإمام نئل قل و— 
وفتؤغير في صلوا إذا ت فقال معهم؟ الصلاة أدرك ثم بنته، في 

قال(ص.كما إسحاق: قال أ;اهم. نم بيته، في صلى 

،فللولاة، المذكور الوافر على محمول الحديث، بأن القول ما أ— 
لأمحلينوالالمنية الخلفاء من كثير عن يقل فإنه لم؛ م)غير 

قال، وفتها( عن صلاة تأخير عن فضلا الصلوات، ترف الفللمة 

نحانري)أ/ا-خا(.)٢( (. ٦١٤/٢))١( 
(;١٨٤الفتح)؛/في وجب ١ين قال، (، ٤٤٥)آ/ الكوصج برواية ؤإسحاقا أحمد الإمام سائل )٣، 

يجوزحال غير ني صدأ ونتها عن الصلاة تأحير فإن الوقت، حرلج يعق صلوا إذا • )ومرادهما 
وفتهاأوالل عن الصلاة ا"موا إن فأما فيها، محتلما فليلة صور في إلا يجوز لا الجمع فتها 

ذلك(.عل ؤيتتصر معهم بملي فإنه الفامحالة، 
وايراد١^،: )فال )أ/؛ا(: القح في حجر ابن وقال (، ٣١للبي)آ/ل داود أبي شرح )٤( 

حماية،وتبعه قال كذا الرفتح، عن احرحوعا أنهم لا المتعب،، وقتها عن تأحترها ؛تمييعها 
كانواوغيرهما الوليد واميره الحجاج ان صح فقد للواقع مخالفا للترجمة ءعلاقته حميم •ع وهو 

عنللصلاة احيرهم تيمية ابن وصحح مشهورة(، ذللث، في والأنار وقتها عن الصلاة حرين بؤ 
(.٦١٨٢)الخاوي مجموع في لما فقط. الوفنؤ آحر إر أنهم.>خرونها لا الوقت،، 



يخرجحتى الملأ٥ الأمراء تأحير في )والأحاديث عبدالبرت ابن 
صالونأكثرهم أو أمية بتي من الأمراء كان وقد جدأ، كثيرة وقتها 

آ.الزروب(ل عند الجمعة 

الإجماع•ت أدكهم دس "  ٥
!العالماءل٢، من واحد غير المسألة هذه قي الإجماع نقل وقد 

صلاةالرجل ترك )غإذا )تأهآ(ت المروري نصر بن محمد قال —  ١
اختلافا،ذللث، في نعلم لا قضاؤها فعليه وقتها يذهب حتى متعمدأ 

تأولهئم الحس قول أسند ولما الحسن(لم، عن يروى ما إلا 
قدالعلماء أن لولا النظر فى متنكر غير القول )وهذا قال! 

حلأفه(أعلى أجمعت، 

هذاأرى )فما حزملْ،: ابن قول )ت^إ(همن عجدالمر ابن وقال -  ٢
والخلف،الملم، من العلماء جماعة عن حمج قد إلا الفلاهرى 

.عنهم( وشذ الفقهاء، فرق جمح وخالف 

خلافاالملمين بين نعلم )ولا (! ٦٢)ت• قدامة ابن محمد أبو وقال ~ ٣ 
فمازها(لعليه يجمتح الصلاة تارك أن في 

الملمينبين خلافا نعلم )ولا (! ٦٨٢)'-؛;،قدامة ابن الفرج أبو وقال ~  ٤

الأتلكررا/ا<ي(.)١( 

 )٢(JU ، سدأ، الصلاة ترك )اما (: ١٣٣اكح)ه/ ثي ومذ ابنi،J،i ،_ لزومإلى الخلماء اممر
اجماعا(.يحكه عن ومنهم له، المضاء 

(.٩٩٦مظمثدراكلأة)أ/ )٣( 
(.١٠اكض)م،• الرجع )٤( 
أيضا.ذكرها وسق يمثيه أنه عر تدل، القراتن ولكن ياّمه، يصرح لم أنه إر التتيه ٌبق )٠( 
)٧(الاذلكر)ا/س )٦( 



المرتد(لا،.قي اختلافهم ْع قضازها، عليه يجب الصلاة تارك أن 
منأن على بهم يعتد الدين العلماء )أجمع )تا"يآ"(! النووي وقال ~  ٥

حزمابن علي محمد أبو وخالفهم قضازها، لزمه عمدأ صلاة ترك 
بلقال! أبدأ، فعلها يصح ولا أبدأ فضائها على يقدر لا ت فمال 
ؤيستغمرالقيامة يوم ميزانه ليممل المملؤع وصلاة الخير فعل من يكثر 

باطلللأجماع، مخالف أنه 0ع فاله الذي وهذا ، ؤيتوب تعالى الله 
الدليل(لمجهة من 

تالاستدلال هدا ونوئش 

منوالخلف! السلف من طائفة )قالت فقد بالإجماع التسليم عدم ب~ 
فهذاالتأخير، له يجوز عير غير من وقتها عن الصلاة تأخير تعمد 

يقبلولا أبدأ قضائها على يقدر ولا استدراكها، إلى له ميل لا 
تتفعه(النصوح التوبة أن بينهم نزاع ولا منه، 

فقال!البصري الحسن بخلاف المروري نصر بن محمد أقر قد و~ 
النضر،حدثنا قال! حدثنا إسحاق فإن الحز، عن المروي )فأما 
واحدةصلاة الرحل ترك إذا قال! الحز، عن الأثعن؛، عن 

يقضيها(ل؛،.لا فانه متعمدأ 

لأنمنه؛ أخذها أنه 0ع الفرج أئي بمارة محمل أيي عبارة أتبعت وقد (، ٣٨٦ا/ الكبير) الشيح را، 

اكلأةص)هأ-.ب(.)٣( )٢( 
راهويه،ابن هو أسحاق صحيح، الحسن إلى والإصناد ١(،  ٠٠٠)Y/ الصلاة تدر تعقلتم )٤( 

فيالقيم ابن تال نقيه(، )ثقة عبدالماuلثا ابن هو وأشعث ثبت(، )ثقة شميل ابن هو والنخر 
وهذاخلافه، على أجمعت الأمة أن وظن صريحا الخلاف محمد نقل )فقد _)UA(; الصلاة 
خلافلايرى أنه والثاني• الخلاف- بعد ينعقد الإجملع أن يرى أنه ت أحدهما معنيين- يحتمل 
معروف(.نزاع المسالين وفي الإجماع، في نائحا الواحد 



معالحسن، مخالفة مع الإجماع ينعقد )وكيف رجب! ابن قال —
يعرفولا وورعه؟ وزهده عالمه، وسعة وفضله وجلالته، عظمته 

بلشيء، العامد على القضاء وجوب في الصحابة من أحد عن 
عنإلا ثيئا، فيه ~ أيضا — التابعين عن صريحا أجد ولم 

عمدأ،الصلاة تارك في لف، العن كثيرة آثار وردت وقد التخاري، 
صلأة(أمنه تقبل لا أنه 

يصللمن صلاة )لا عمر: ابن عن )وصح حزم: ابن ، JLل؛ب- 
بالنهارعملا لله )إن الصديق! بكر أبي وعن لوقتها(، الصلاة 
إلاولم بالمهار(، لأيقبله بالليل وعملا بالليل، لأيقبله 

المحابة؛من ذلك في لهما مخالفج ولا والصوم، الصلاة 
أنوقتها يخرم حتى الصلاة ك و للمتعمد حام ! اوقالو فحالفوهم 

سماوتجزئه(ثم
رجب)ه/أ<"؛؛(.لأبن ٠^١٧^ )١( 
والميام.الصلاة واللمل: الهار صل أي )٢( 
(،٧٨٦)Y/والشاس■ ارأى أهل مذهب في اJوجوددن والاكاس الحيرة ص 'الاعرابح )٣( 

مرسلة:أسانيد في رؤبما وتد لعمره، وصيته في هو ه الصديق بكر أبي عن والمروي 
الحلية)\إ٦٣<ي أبوئعيم أحرجه كما كر أبي ص مابمل بن همداش بن •مدالرحمن ًلريق من 

>ضمن وروت بكر(، أبا يدرك لم سابمل )ابن اللل)ا/لإلأما(: في الدارممي فال وغيرْ، 
العلائيقال وغيره، شية)مم؛؛م( أبي ابن أحرجه كما بكر أبى عن الياس الحارث بين نبيي 
منأحدأ يلق لم فيمن المديني بن )ذكره (: ١٧٦التحصيل)ا/جامع في كما نبيي عن 

(T١٤٢/ تضيره)١ في حرير ابن أحرجه كما باكر أبي عن مجاهد ٍلريق من ورؤيت، الصحابة(، 
(٥٣٣الخمال)آ)/كنز في الروايايت، هده حمع وتد أيضا، ؤإرمال صعم، فيها رواية وهمي، 

الموتبكر أبا حضر لما : قالواومجاهد الحاراتإ بن ونبيي مابعل بن الرحمن عبد )عن بقوله٠ 
الاعتصامفى، الشافي قال مقال، من تخلو ولا غيرهم محن وروي محمر...(الخ، لمحا 
 /T(٢٠٥ :) لهيشهد صحيح مماه ولكن سالك،، الصحة في كن لم ؤإن، الحاريث )وهذا

كتابهفي كما حزم ابن صححه فقل. عمر ابن اثر وأما الكريم(، القرآن آيايث، تتح لز< الامتقراء 
؛علىًءزأ نمة ْلريو، من، )ريننا فقال: الحلى)أ/م)( فى ناده إّوذكر ، ( ٧٨٦الإءراب)أ/



٠٢٠٣^——
مخالفاه، الصحابة من ذكرنا لمن نعلم رما أيضا' حزم ابن وقال ~

وكأنه، أهواءهم( وافق إذا الصاحب بخلاف يشنعون وهم منهم، 
وغيره،عبدالبر ابن نقله الذي الإحماع ؤيقابل يعارض بذلك 

الإعرابمحماه له كتاب في حزم ابن )وبالغ I العراقي قال وليلك 
فيالبر عبد ابن وناقضه تقضى، لا أنها على الإجماع فيه فادعى 

القضاء(له.على الإجماع uدعى الأسذكار 
رماهو ءندْ لإجماع ا و إجماعا، هذا مثل يعتبر لا حزم ابن أن الحق و~ 

]أومباح••• أنه على أو تحريمه على أو وجوبه على العلماء جمح اتفق 
منعليه ما أدى فقد اجتنبه أو فعله من أن على العلماء جمح زاتقق 

أنهتيقن ما هوت الإجماع )وصفة وقال! يأثم(، لم أو اجتناب أو فعل 
فيندحل )ؤإنما وقال! الإسلام(، علماء من أحد بين فيه حلاف لا 

كمايعلم الذي البتة فيه مخالف، لا الذي التام الإجماع الكتاب هذا 
هورمضان شهر وأن ركعتان والخوف الأمن في الحبح أن يعلم 
منالفاسدة الأقوال من بأن صرح ثم ،،(ر وشعبان شوال بين الذي 

هذابا له؛ فقال صحيمت، يقرأ رحلا محمر ابن رأى قال: حراش بن اف ءّد عن محطاء بن ا =
بناطه وصد لك(، بدا ما اغرأ ثم ضل لو؛كها، الصلاة يمل لم لمن صلاة؛ لا إنه القارئ؛ 

منأعرف )لم (ت ٢٣٨)Y/المحiى تحقيق في شاكر أحمد الشخ وقال إليه، أهند لم حراثى 
المثتهو هدا أن ذلك ؤيويد الفلاهر، وهو حراش بن اش محي من تصحف يكون أن إلا هو( 

فيمعد اين ذكره الكلي أو الكمي حراتى بن ومحداش >_)\"U(، القيم لاين الصلاة محاب في 
إكمالفي ومعلمناى والمعديل)ه/آ-أ(، الجرح في حاتم أبي وابن ( ٣٤١الدقات)ْ/ 

الحوشمب،حراثى بن عبدافه هو وليس تعديلا، ولا جرحا فيه يذكروا ولم ( ٣٢٥التهديب)م\/
المعقولمن وليس الحديث،، منكر كداب )وهو (؛ ٢٣٨المحالى)أ/تحقيق في شاكر أحمد قال 
ابنتصحيح مع الأثر وهذا الكمي، يذكر لم لكنه متاحرة، طقته لأن انتهى؛ هو( يكون أن 

)ويكرت ( ٨٢ا/ الامتدكار) في كما فقال تأوله ؤإنما يتضعيف، البر عيد ابن يتعقيه لم له حزم 
كاملة(.له صلاة لا نقول وكيلك لوقتها( الصلاة يصل لم لمن صلاة )لا قال: أنه عمر ابن عن 

)ما،؛ا-«ْا(.القرب >ح )٢( )أ/ها(. المحلى )١( 
ًسًًكنيرأ أن )ومعلوم تيمية: ابن قال ص)ا'ا(، ص)أا(، ص)خ(، الإجماع محراتب، )٣( 



^^؛؛=محهز0
حلافلا بأئه قطع دون حلاف فيه يعرف مالأ ت لإجماع ا في جعل 

الصحابةمن له يعلم لم إذا المنتشر المشهور الصاحب قول أو فيه، 
يعدموالقطع العالم اشتراطه في تيمية ابن عليه رد وقد مخالفا، 
كثرة)مع ت فقال إجماعاته لأحل نقمه بعد نفيس بكلام الخلاف 
ماواشتراطه غيره، على ذلك، في وتبرزه العلماء أقوال على اطلاعه 

الإجماعفي ذكره فيما يظهر يحكيه، الذي الإجماع في اشترطه 
فييذكره ما حلاق بحفها في الراجح يكون وقد مشهورة، نزاعامتا 

به،الإحاطة يمكن لا بما الإحاطة دعوى ت ذللق، وسس، الإجماع، 
القضيتان فهاتان غيره، لا الحجة هو الإحاطي الإجماع أل ودعوى 

ادعىفمن بالإجماع، احتج إذا الناقض من ادعاهما لمن بد 
ماقفا فقد المنانع، عدم يعلم أنه بمعنى الخفية الأمور في جماع إلا 

منوأما أحمد، الإمام عليهم أنكر الذين وهؤلاء علم، به له ليس 
الأئمة،سبيل انح فقد بالمتالع، العلم عدم بمعنى بالإجماع احج 
ائل(المهذه مثل في به يحتجون كانوا الذي الإجماع هو وهذا 

الأخيرة:الناقشة عن الجواب، ؤيمكن 

قضاءعدم في اختلاف بينهم يعلم لا الصحابة بأن القول ان ب~ 
منوغيرهما عود موابن ُعمر أن رذللث، به، ملم غير المتعمد 
إثماوقتها عن وتأحيرها كفرأ، الصلاة ترك جعلوا الملم، 

ثاهول٤يصلاغم تعالى: قوله بذللثإ روا وفومعصية، 
فعلهاكان فلو [ ٠٩أكلم؛هلصنمت تعالى:ءؤد١اعوإ وقوله ]الناءونتْ[، 

وفيهافكيف منه، تكون أن عن فضلأ الرصف، هذا من تريبه ليت حكاها الش لإجماعات ا —
ظهورغير من حلائه ؤيختار غيه الإحماع ينكر ه نفهر ما وفيها معروف؛ خلاف فيه ما 

(.YM-YAU_)الإجماع مراتب نقد مخالف!(. 
الإجماعمراب نقد )١( 



وحوللكان وقته، بعد بعرفة كالوقوف بحال يصح لا الوقتا بعد 
كالتارك(لا،لكفرا المنحر ولكن كعدمها الصلاة تلك 

المرجحةالقرينة أو اكليل هو الصحابة ، احتلأفعند المرجع و~ 
ولاعليهم حجة بعض على بعضهم نول يكون فلا أناؤيلهم، لأحد 
شموبعر 

لمتعْدالصلاة قضاء مشروعية بعدم التائيين أدلة الثانية: المسالة 
:وقتها في أدائها ترك 

مّابادلة القول هدا أصحاب امتدل 

ثاهمل؟ا<صلاخم عن نم آلن ه هإلميذ ت تعالى نوله ~  ١
ؤأئعإآلقلنأ لتاعإ حك، بميم' ثن ءؤئ1م، ت ه وقول؛-ْ[، اعرن; ن]ال

[.٠٩ت ]نرتم عناه يلمث ذسوذ، ألئنوب 
الاستدلال:وجه 

التاركبوعيد وقتها عن الصلاة فويت، من سبحانه افه توعد )قد أنه 
وقتهاحروج بعد لها مدرلك الصلاة لترك العامد لكن )غلو ، لها( 

ولأمالني(لم.الويل،لملكنله
الاستدلال:هدا ونوقش 

وليسالآياءتا، تدل وعليه فيه، حلاف لا للصلاة الموحر تأثيم أن ب~ 
بينالأية فتروا الدين الصحابة فرق ولذللث، يقضي، لا أنه فيها 

ص)ممآ(.الصلاة كاب - يب لأبن انمد؛ شرح )١( 
وئتها،بتفويت إصامتها والتابعون الصحابة ر ن)رقد ونال؛ ص)آما(، القيم لأبن الصلاة )٢( 

واركانها(.واجباتها وترك وقتها وترك تركها ساول، إضاعتها ان واكحمق 
اوض)أ/«ل(.)٣( 



فأثموا،، فكفروُْ لها التارك وبين يكفروه، فلم لها الموئم 
اكاني.وممروا الأول 

بحاليصح لا الوقت يعد فعلها كان )فلو الاستدلال يقلب بدلك و~ 
وكانكعدمها الصلاة تاللث، وحول لكان وقته، بعد بعرفة كالوقوف 

كالتارك(لم.كاةرأ المنحر 
اللهيملها ولا الواجب، حمع من ذمته تبرأ لا عليه القضاء وهع ز ~

عنهيخفف، بل الثواب؛ ؤيستوجب الخماب، عنه يرضر بحيمثا منه 
منوهو التفويت،، إثم عليه ؤيبقى القضاء، من فعله بما الخداب 
فعلحقان! عليه من بمنزلة آحر، قهل مإلى تحتاج التي، الذنوب 

الآحر(لأ،.وترك أحدهما، 
لأيي؛قلتا قال! أنه وقاص أبي ين سعد بن مصُس، عن صح قد و~ 

٠[اصون! تزالماهوزه ملاغم عن هم ءؤأك؛ن ! اممه قول أرأيت 
وقتها(لْ،.ص -احيرئ ولكن )لا، قال! تركها؟ أهي 

فيالصلاة ذكر يكثر افه إن له! قيل أنه خهنه عود مابن عن روي و~ 
صلامموؤءق ْ!ا زالنامون: ساهوزه صلاخم عن هم القرآن! 

[.٩٢بماةلونهل١لأنام: كلأي ؤء و [ ٢٣ئوُزنه<]اونارج: 

وينتركها يئن مواتيتها>>>ففرما يإصاعة الصحابة )ونسرْ (^ ١٤٠)ه/ اكح ش رحب ابن تال )١( 
وهتها(.يعد صلاتها 

(.٢٦١)Y/ السهو— سجود نهاية إلى العلهارة أول —من تنمية ابن الإسلام شخ اختيارات اطرت )٢( 
ص)مآمآآ(.الصلاة كتاب - تمة لأبن انمدة شرح )٣( 
مدارجفي كما سالخا ني والحقان كالتوبة، الأحر والمسقط (، t-a/YY)الخاوي مجموع )٤( 

الأحر(.بقي الأمرين أحد ترك ياذا وقتها، قي ئقاءها )الصلاة (: ٣٨٠االكين)ا/
شبنا اص تاّكنينناغ الض ابن >_ س ني ابن أخرجه )٥( 

ٍلريقوله ثقات، ورحاله به، سعد بن مصعب عن مصرف بن طالحة عن حوسب بن حلف عن 
حن.إستالها عنده أحرى 



—٩٣٥٣^—-
ذلكنرى كا u : قالوامواقيتها(، )عر ه: عود مابن ممال 

الكفر(لا/)ذاك قال: الترك؟ عر إلا 

آلصلؤءهؤاؤثن\عو\' تعالى: قوله في ، مخيمرة بن م القامقال و~ 
تركوهاولو يتركوها، ولم الموادستا )أصاعوا قال! [ ٥٩ت ]مريم 

كفارآ(صبتركها صاروا 

ؤآئعؤأألصلؤآ تثاعإ حف بميم ين ؤ-محف قال الأية ختام في و~ 
هأؤإتكمنيحا ؤحمل وء١٠ن ثاب من إلا عثا كمئا فسؤف ألأموت 

لمفيعتصح رولأ ~•٦[ ٥٩ت زن—رنم ثقاه يْلدون ؤث؛* لثثه د-ءلوث 
إلاالادمي دين من التوبة تصح لا كما بأدائها، إلا توبة الصلاة 

؛أدامح(ل؛،.

َكاثقالصاوء تعالى: كقوله الصلاة مجواقصت بأدلة : واستدلوا~  ٢

ببن الخام عن عردى الم عن أبي ثنا دكع ابن طريق من اللمري)ها/ا'ا'ه( أحرجه )١( 
يتلخنكان وكيع بن نمان ضعيف، والأثر به، عود مابن ين معد، بن والخن الرحمن 

فسقطيقبل فلم فنصح حديثه، من ليس مجا عليه فأدحل بوراثه، ابتلي انه إلا صدرتا )كان وتد 
وأمامرسل، مسعود ابن عن والحسن القاسم وحديث (، ٢٤٥صرالتقريب في كما حديثه( 

كماالاختلاط قبل كان عنه الجراح ين لكح حديث أن إلا احتلعل، قد كان ؤإن فهو عودى الم 
(.٣٢٠ءبلاض)ا/اسه يرواية لأحمد الرحال ومعرفة العلل انظرت أحمد. الإمام تال 

بنبردة وأش عمرو بن عبداض عن حدث دمشق، نزيل الكوني الهنداني، مممرة ن القاسم )٢( 
الصحابة،من سماعه بمضهم وأنكر وغيرهما، قيس بن وعلقمة هانئ، ن وشريح مرص، أيي 

علىاجتمع )ما توله؛ زهد0 ومجن بالمكثر، ليس وهو تعليما، والبخاري لم، مله أحرج 
ذلكعلى وعنق كرهه، حضره فلها الموت تمنى وقد ١(ه، * ر* متة مات لونان(، مائدتي 
الموتاحدتا يتمتى أن نهى قد والنص الموت، يتمنى من لغالب، يتم )هكذا ت بقوله الذهى 

٢(.• TY< ١ اولأء)ه/ أعلام سر الكمال،)"آأ/'آأأ(، تهديِ، انفلر: به(. زل، لفت 
الثربمة(، ١٤٤للخلأل،)إ/ 1لءوري)ها/يا-ه(،اوة (،تمر ٣٥٩/١أح٠د)بن نمداض المة ( )٠٢

للآجرى)1/َ\؛آ•(.

(.الاسدلكر)ا/٢٨)٤( 



ينررالوقت •' >ه وقوله [، ١٠٣،: Lllll]عوقوثاه كتث ألمويبجى ت
•وغيرهما ، هذين٠٠ 

Iأوجه من بها والاستدلال 

بينحلاف لا و وآخرأ، أولا محلاه وثمن لكل جعل الش-ارع ن أ— 
كانؤإلأ للاداء، محلا ليس وبعده الوقت ماقبل أن الأمة من أحد 

الأوقاتها يحول قبل تقبل لا )فكما ،، ر له معنى لا لغوأ التحديد 
أوقاتها(لم•خروج بعد تقبل 

وقتهاعن الصلاة أحر من أن على والإحماع النص دل وقد ) -
العصرمحلاه فاتته ررمن الّك، قال كما فاتته، قد أنها عمدا 

ولوالبتة إدراكه إلى سبيل فلا فات وما أهالهاا، وتر فكأنما 
لغةفيه شك لا مما وهدا فائتا محمى لما يدرك أن أمكن 

فائتةميتها نلكان الوقت بعد وصحت منه قبلت وعرفا...ولو 

يدرك(لما يقون وكيف وباطلا لغوأ 

فيه،إلا تصح لا الزمان من ظرف لها جعل التي )العبادات و ~ 
إلىنقالها أراد فلو المكان، من ظرف لها جعل التي كالعبايات 

أمكتها(لفى إلا تصح لم غيرها أحرى أملكنه 

الرحلحدث في أيه، ص الأقري موص أي بن بكر أيي حديث من ( ٦١٤)لم مأ-؛محه )١، 
اليوموفي الوئت، أول في الأول اليوم في فصلى الصلاة موامت، عن المي. ّأل الذي 
سليمانحدث من أيضأ)ماآُ( لم مصحح وحاءفي يكر، ما له وفال الوقت،، آخر في الثاني 

اونتؤقال: آحرْ وفي -ا الترمن يعني - هذين مما اصل له: قال انه وفيه أيه، عن ريدة ين 
رأJتما٠.ما ين صلاتكم 

مدارجالألكين>ا/ماام(.)٣( )أ/ا١(، المحلى انفلر: )٢( 
المنهره/ما'ا(.منهاج (، ١١r)f١/المحلى وانفلر: _)؛U(، القيم لابن الصلاة )٤( 
(.٣٨١r)ا/ُدارجاوالكتن )ه(



—هت١،ْه
تلكتبق )لم وهتها فات إن بوقت، علقت عادة كل فإن أيضا و— 

بعدالعمر فعلت فإذا غيرها، آخر شيء ولكن بعينها، العبادة 
٠عمرا( تكن لم السن غروب 

يكنلم بعينه وفت، في أو معينة صفة على بها أمر إذا )العبادة لأن و— 
منبه المأمور الوجه على أوقعها إذا إلا للأمر ممتثلا المأمور 

عنالأمر؛دونه"ئحراجءا يتناولها فلا وشرطها، ووقتها وصفها 
بدلالخد على وكالسجود مثلا، القبلة استقبال عن كاخراحها وفتها 

فهوأمرنا عليه ليس عملا عمل ررمن الثه رمحول قال الجبهة... 
ردأ(فيكون أمره خلاف على عمل وهذا رداا.ب. 

مرعي،عذر بدون وفتها يخرج حتى المؤقتة العبادات )تأخير ذ— 
مردودأكان ؤإذا مردودأ، فيكون ورسوله اممه أمر عليه ليس عمل 

مه(رم.ئءيدة لا عبثا به الإلزام كان 
بعضتترك الخوف صلاة ففي الصلاة شرومحل آكو الوثن، و— 

لأحلوالشرومحل الواجبات جمع يترك أنه )حتى بل له، الواجبات 
وفتها،حروج بحد الصلاة استل.راك إلى محبيل له الونتاب..ولوكان 

منخيرأ والواجبات الشرومحل كمال مع الونت، بعد صلاته لكان 
بالنصباطل وهذا الله، إلى وأحب، بدونها الوقت، في صلاته 

،.والإجماع(ل 

ليترهن.ْ المحدود، الونتج هذا صلاة انمصر )فإن وقالت (، ٣٨٣)ا/ المابق الرجع )١( 
الالعصر، صلاة محورة صورتها ركعامت، بارع أش ا ؤإنالبتة، الخصر عماليها يفعل فلم عمرا 

اوحر)آ/اا(.وانظر: _(. أنها 
(.١٠اوحال)(أ/ وانظر: (، ٣٨٣-٣٨٢)\إ الألك؛ن ُدارج )٢( 
(.٣٦١ا/^)٩ عيمين ابن اتل ورّفتاومح، مجمهمع )٣( 
(.٢٢١المة)ه/ مهاج وانظر: القيم لاين الصلاة )٤( 



^^؛؛؛=ص8ث0ه
الاستدلالات:هذْ مناقشة ؤيمكن 

اللكنه صحح، فهذا للأداء محلا ليس الوقت بعد ما أن تقرير ما أ~ 
وثبتوالناسي، لالنادم الني. أثبته وليلك القضاء؛ إمكانية ينمي 

للسكران.بالإجماع 

الصلاةلأن الفارق مع قياس فهو الوقت، قبل ما على القياس أما و— 
فالقضاءيالقضاء يقول ومن وقتها، لحول قبل الذمة في تثبت، لا 

الوقت،.يحول بعد الأمة فى ثبت، لما 

الفارقمع قياس فهو بمكان الموقة العبادات على القياس أما و— 
قضاءهاالنبي. أثبت بالزمان المؤقتة العبادات بعض لأن أيضا، 

وكماوقتها، حروج بعد الصلوات بعض قضى. كما وقتها، بعد 
وغيرهما.رمضان سهر غير ش رمقان قفاء ثمع 

صورتهاؤإنما هي نبق لم زمنها مضي ؛عال. العبادةأن القول أما و— 
يوم. الّي، أن فالجوابإ بعصمر، ت، ليالغروب، فالحصر؛عل، 

صلاةمرة وصلى ، ا، المن غربت الصر؛عل.ما أرصلى الخندق: 
فدل، وضربتهم الثمس ؛زغت، بعدما الضحى وقت، في الفجر 
المعد.وربين والفرق الوقح،، فات ولو القضاء إمكانية على 

فيلا وسْه الإيم في يختلف إنما )فتأحيرهما الإثم، هو والمفرط 
منالمفرط النبي. يمنع ولم ،، الترك(ربعد التدارك وجوب، 
سيق.كما القضاء 

كماتارأ، دمورهم سونهم عليهم اف *ملأ المح—حين: وفي (، ٤١١٢)البخاري أحرجه )١( 
٤(* ١١١)البخاري لفظ وهذا غايت حتى الوّملى صلاة عن شغلونا 

(.٦٨ومسالم)• (، ٥٩٥)البخاري قي الحديث انفلر )٢( 
مدارجاللكين)ا/^(.)٣( 



آخؤمخ؛لملأثِ 

فيإلا العصر أحد يصالين ارلا لصحابته! النه رسول نال لما و~ 
قريظة،بتي دون فصالوا الوقت، فوت ناس فتخوف، ، قريظة® بتي 

فاتناؤإن .، اممه رسول أمرنا حيث إلا نصلي لا I آحرون وقال 
عبدالبر:ابن قال الفريقين®، من واحدأ عش، ر>فما قال: الوقت،، 

علموقد صلاها ثم وقتها حرج حتى الصلاة بعضهم أحر )وقد 
وقتهافي إلا تصلى لا الصلاة إن لهم: يقل فلم ذللئج اض رسول 

وقتهالأمخروج بعد تقضى ولا 
المشروعةالصفة على لست، عذر بلا المقصية لأن القضاء مغ أما و- 

وقدمحدثة ولين، مشروعة الصلاة لأن مردود، فهو ع رد فهي 
وقتيدخل حش يفرط عمن . المك، أخر وقد ذمته، في تعلقت 
كلهميمنعهم ولم للوقت ؤإماتتهم الأمراء وذكر الأخرى، الصلاة 

يجوز.لا الحاجة وقت عن البيان وتأخير القضاء، من 

منفإن ولولل؛إ فيه، زاع لا فهذا الصلاة وقت أهمية تقرير ما أ- 
الكبائرأبواب س بابا أش فقد عير بلا وقتها عن أخرها 

قيونحوها لم مفي الحدث وتتمة (، ١٧٧لم)• وماوخارى)ا"؛ه(، أحرجه عله، متفق )١( 
•البخاري 

الأمتدلكر)ا/هب(.)٢( 

أبواب*ن بابا ش نقد مر من الملأتض بين جمع 'من أن؛ مرفهمع حديث لي دري وند  ٢٣١
لهمصححا •١( المستدرك)٠"١ قي الحاكم وأحرجه وأيله، اكرمذى)مم١( أحرجه الكبائر* 

الجمعالخطاب^،؛ بن يمر )ثال، (; -٥٩ص)٤٩الصلاة في القيم ابن نال الذمي، وتعمه 
الثابتةالاثار بل ذللث،. في واحل صحابي يخالفه ولم الكبائر. من ءلّر غير من الصلاتين بين 

الرجلوتجعل العمل تجعل كيرة من أكبر تميرة أي العجب، ف ذللثح...ويا توافق كلها الصحابة 
ولأنباممه، الثرك بعد كبيرة كل من أكبر ذلك بل نقول ونحن وماله... أهله وتر ند من بمّتنزلة 

وصلاةالليل، إلى النهاد صلاة يوحر أن من له حتر به الشرك حلا ما ذنب بكل العبد النه يلقى 
ءانر<.بلا عمدأ يدوانا الهار إر الليل 



يت،،ْءبم^ء؛ص0س
الأنه محكما الأصلي، الكانر على القياس دعضهمل١،: أدلة ومن - ٣ 

أجمع)كما ^^٢،، بترك المرتد محكدلك كفره، محي تركه ما يقضي 
الإسلامإلى رجعوا لما المرتدين أمر ترك في المحابة عاليه 

القضاءعلى تومحفها وعدم الصلاة تارك توبة مقبول بالقضاء، 
امح("ء.

الامتدلأل:هذا ْنامحشة ؤيمكن 

وهداالصلاة أحر محيمن مسألتنا لأن الاستدلال، بهذا لم يلا - 
الثانيفكفروا بينهما الصحابة زق وقد تركها، فيمن الاستدلال 

ذلك■ييان سبق الأول،ومحي يكفروا ولم 

غيرالأصلي فالكافر المارق، ا،ع القياس فإن التسليم فرض على و~ 
تعالىاض وحزم المشركين، على اف. رّول )من فقد المرتد، 

المرتديكن ولم الجزية، بإءطاء أموالهم ومغ الكتاب أهل دماء 
رسولوأبان بالرئة، عمله تعالى الله أحبهل بل المعاني، هذه في 

الإيمان،حكم من له تقدم بما يتب لم إن القتل عليه أن الد. 
موقوفاالمرتد ومال بحال، مغنوما المحاهد غير الكافر مال وكان 

ومالتاب، إن مالكه على يكون أو الردة على مات إن ليغنم 

جحوددون الصلاة يترك من يكفر لا القضاء مشروب يرى لا من بعض لأن بعضهم؛ تلت )١( 
بالماس.يقول اولا بالكلة الصلاة يترك لا ص يكفر اولا لوجوبها 

)وتدالمروري• نمر بن محمد تاصدأ وقال (، ١٣٨—١٣٧رجب،)ه/لابن اياري فتح انفلرت )٢( 
باكرككافرأ كان إن فإنه منعيا، تركها من عر القضاء يجب لا أنه يقتضي القياس بأن اعترف، 

فالقياسبالترك، كافرأ يكن لم ؤإن مر-دأ. كان ؤإن الكافر، عر تفاء لا ان كلتتاس سدأ، 
•لينظر جا-يد■(، أمر فيه وليس جديد، أمر إر يحتاج القضاء لأن الوقت،؛ بعد نقاء لا أنه 

بان)*ل/آلم•ابن فتاوى مجموع 
(.٣٩٠الألكن)ا/ مدارج )٣( 



—هتْ،ْبم
والصومالصلاة يفضي أن إلا يجر فلم مات، أو عاش له المعاهد 
تكنفالم يفعل أن عليه كان لأنه لما ميلزم كان ما كل والزكاة، 

•عليه( لكن محرصآ عنه تخفف بالرئة معصيته 
حلاف،وفيه الصلاة تارك كفر على مبني الاستدلال هذا إن م ن~ 

أن. اممه رمحول عن صح )محي ت يقول، راهويه بن إسحاق كان ؤإن 
.الّمح، لدن ُن الُلم أهل رأي كان وكذللث، كافر، الصلاة تارك 
يذهبحتى عذر غير من عمدأ الصلاة تارك أن هذا يومنا إلى 

الشص،غروب إلى الظهر يوحر أن الوقت، وذهاب كافر، ومحتها 
،•الفجرآر ُللؤع إلى والمغرب 

ينمحمد قال كما المضاء من يمنع لا فانه يالتآحير ردته يرى من تى ح~ 
قفازها،فحليه وقتها يدميا حتى متحمدأ صلاة الرجل ترك )فإذا • نصر 

بتركهاأكفره فمن الحسن، عن يروى ما إلا اختلافا ذللت، في نعلم لا 
لمومن الإسلام، إلى منه رجوعا إياها وقفاءه توبته وجعل استتابه 

قضاءها(رعليه وأوجب المعصية ألزمه تاركها يكفر 
تاركبكفر قولهم ْع القياس، هذا يجر لم الأئمة بعض فإن لذلك و~ 

بنمحمد قال كما راهويه، بن ؤإمححاق المبارك كابن الصلاة 
ؤيرىعنه حكينا ما عالي الصلاة بترك يكفر0 إسحاق )كان نصرت 

العزيزعبد أحبرنى ؛ إسحاق" i يحنى ~ وقال تاب. إذا المضاء عليه 
رجلعن رجل وسأله شهده أنه المارك ابن عن رزمة أبى ابن يعنى 
فقالمنه، كان ما على ندم قال! صنع، فما وقال؛ أيام صلاة ترك 
يافمال: علي أقبل ثم الصلاة، مجن ترك ما ليمضي المياره: ابن 

(.٩٧٠-طمىوراكلأة)م)١( 
فدكرء.يقول؛...( إسحاق )سمعت عاوت رقد السابق المصور )٢( 
الأبقالمرجع )٣( 



لأصءءمص>س
القيامحييقول إمحمحاق. محال الحديسا. على سسشم لا هدا محمد ايا 

مييوجد ثم الأصل، على بض وربما يقضي لا أن الأصل على 
أنالمبارك ابن حاف هاهنا فمن البناء خلاف ه نفالشيء ذلك 

فيجعلهكمر أنه جاء ما على الإعادة فى الصلاة تارك أمر يقيس 
رأىالكفار، أحكام غير على المرتدين أحكام ورأى كالمشرك، 

فرأىبالاحتياهل فأحد المرتد ميراث من لمين الميورثوا أن قوم 
حتىعمدأ تركها إذا يكفره وكان عمدا الصلاة تارك على القضاء 
يها(مقرا كان ؤإن وقتها يدهب 

:الشدوذ إلى الرأي هدا سبة حكم ؛ الثالثة المسالة 
غيرالشذوذ إلى بته نأن فلاثك ودراسته الرأي هدا عرض بعد 
المجازفات؛من وغيرهما الكفر أو البدعة إلى بتته نعن فضلا صحيحة؛ 

وقتهافي أدائها ترك تعمد لمن الصلاة قضاء مشروعية بعدم •' القائل فان 
متحققا،إجماعا يخرم ولم صريحا، صحيحا نصا يخالف لم عذر، بلا 

راجحبين دائر رأى فهو ملف، فيها له أدلة إلى قائله امتني وقد 
من)المقام I المسألة هذه لأدلة مقارنتته في الشوكاني قال وقد ومرجوح، 
كماوأحوحل؛ — يفلهر —فيما أقوى بالقضاء القول كان ؤإن ، المضايق( 

منتاب إذا الصلاة إعادة على العالم أشل )وأكثر راهويه! بن إسحاق قال 

سأكفر نهو هذا يوم العصر أصالي لا قال: )إذا قال: المارك ابن أن وف ^، ٧١اكرجع )١( 
ذلكومن ؤإسحاق، المارك ابن نولي على الفتح في رجب ابن علق وند الحمار(، 

ijمشهورانولان الردة مدة نى فاته لما المرتد على المضاء وجوب )رقى ت ( ١  ٣٧/ ْ قوله) 
ابنمن الكلام وهذا الوجوب. ت وءير0 الشافعي ومذهب أحمد، عن روايتان هما للعلماء، 
وتحروج بمجرد بدلك كفر0 عمدا الصلاة تارك كفر من أن على يدل وإصwحاق المبارك 

وغيرهاحمد الإمام كلام حناهر وهو ، إليها يدعى أن ولا يستتاب، أن يعتبر ولم عليه، الصلاة 
—(.أيضا — الأئمة من 

المضايق(.من المقام أن علمت هذا عرفت )إذا : JU(، ٣٢)Y/ الأوطار يل )٢( 



٣٥٤٧—هت 
ذلك(أمفي والاحتياط تركها 

عيصحيحة أحاديث ظواهر على فلاعتماده الفول؛ هدا قوة وأما 
ظاهرها،صرف على يقوى بما مخالفها يأت ولم المسألة، في أحص 
مواقيتوأدلة الصلاة، موحر على الوعيد •' المخالف به امتدل ما وحملة 

القضاء،نفي في صريحين غير لكنهما فيهما يختالف، لا وهذان الصلاة، 
القضاء.إvْكانية في أحص الفلواهر تلك كون مع 

وردعاوزجرأ عقوبة ذلك في بان القضاء بعدم القول تأييد أما 
،توقيفي، العقوبات فتقدير نفلر، محل هذا فإن المعذور، غير للمتعمد 
يتب،،مالم الجمع عند لاحرة ا في للعقوبة معنصى المعذور غير والمتعمد 

أعلم.واش آحر، ء شي، فيه ومانحنر ء شي، فهذا 

(.i٩٧٠_؛)Y/غدر سلم :١( 



ا
بنالخليل رأتيت اليزيدي؛ محمد أبو يقول 

محمد،أبا يا ههنا لي• فقال حاجة في أحمد 
الدنياإن لي: فقال قال: عليك، أصيق 

شبرهي سرأ  obمتاغضين، عن تضيق حذافيرها 
متحابين(.عن يضيق لا 

(١٧٨الراوي)ا/ لأخلاق الجا،ع ني اكدادي الخطيب حرجم 

ا



٦^^

بدعية

مطالب؛ا'ربعات وفيه 
اثشذوذمحل وتحرير المسالة، صورة الأول: المطلب 

المعاصرينمن الرأي بهذا القائلون الثاني: المطلب 
القولهذا شذوذ وجه الثالثا: المطالب 

والمناقشةالأدلة الرابع: المطالب 

هم=====اتسس===ا



ا
كلبرحمة أخذت )لو •' التئمي ساليمان نال 

JU ،كله(،الشث فيك اجمع عالم، كل زلة أو ؛
فيهأعلم لا إجماع )هذا عبدالبر: ابن قال 

حلافا(.

الملميان جامع 

ا



ء ٠٠١——ه! 

خمذولسملت 

الشذوذمحل وتحرير المسالا صورة 

)ت*يا(،الخليل قاله ،، دعالدها(ل يسح رحرزات اللمة! في الثبحة 
وابنوالجوهري الفارابي قال وبنحوْ ،، عرببمهاأ عدم إلى يشر ولم 

وقال، عربية( كونها يقتضي )وهو • الفتوس قال وغيرهم، محييه 
تستيحه المنح بها يعد التي الحرزات لهذه )ؤيقال ت ( ٣٧٠)^،الأزهري 
الخرزيجمع الذي والخيط قال، هكذا ، مولدة( كلمة وهي الثنحة، 

١^٦،.بمش: 
اللقفلوفي اف(، درمحبحان الذكر وهو التبيح من السبحة واشتقاق 

مجازأ،الذكر أنواع من غيره على بيح التيعللق )وقد له، تغليب 
ؤيقالوالنافلة• التهلؤع صلاة على يطلق وقد وغيرهما. والتمجيلء كالتحميل• 

حمتسسحتى...وإنما قضست يقال؛ نبحة. النافلة: ولصلأة لللءكر أيضا 

انمن)مأ/أها(.)١( 
سروفتلكت أنها التب ص س من )الظاعر (: ٣٤٥العرب لغة سلة في جاء )٢( 

اللغةألفاظ من الدحول حديث إلى يثسررا أن اللغويين عند الجاؤية العادة فن ؤإلأ فبله، 
الإسلام(.من الأول القرن في معروفة لكنت أنها نقول ولهذا 

الأعظموالسبط المذتمم (، ٣٧٢)١; المحاح (، ١٦٤)ا/الأدب ^٢١٥ معجم انظر: )٣( 
(٢١٢/٣.)

المير)ا/آأآ(.المباح )٤( 
ليستإنها شيخا: )وقال العروس>أ/ا<؛؛(: تاج في الزبيدي وفال >؛/غا<ا(، اللغة تهذب )٥( 

الذكرعلى إعانة الأول المدو فى أحلنت، ؤإنما العرب، تعرفها ولا شيء، في اللغة من 
أبيثعر في يكرين، بأنها ص)بم؛(، السحات كتابه في أبونيد بكر د. وذكر وتتشيهلآ(، وتل.كيرآ 

العربي(.بالشعر نعرف، فيما بحة، للذكر أقدم )وهو وقال: ( ١٩٠)سنة بعد المتوفى نواس 
Xlir)0/الاJغة مقاييس (، ٢٨٠)1\إ اللغة تهذب )غ/أأا(، العين انظر: )٦( 



التبيحاتلأن التسح؛ معنى في الفريضة شاركتها ؤإن بحة يالالاءاة 
كالتبيحاتنافالة لأيها سبحة، المافلة لصلاة نقيل نوافل، الغرائص في 

الحديثفي بحة الذكر تكرر وقد واجبة. غير أنها في والأذكار 
كمحرألأم

إلا،، الالغويل الاستعمال عن بحة للالفقهي الاستعمال يخرج ولا 
المافالة(رم.عر بالضم الثيحة إطلاق شرعآ )المشهور أن 

المسألة:في الزاع محل يتسن الثذوذ، محل تحرير هو وهذا 
أوالدم، من كانت، إذا المسبحة امتعمال تحريم عر العلماء اتفق ~  ١

١^٤٢.

التسبيحمن أقفل ونحوها بالأصابع التسبيح أن حلاف ولا ~  ٢
العيرفي الغلمهل من أمن إن وخاصة ، بحة بال

أيممترأ( ايدث في الم ذم )تكرر وقوله: (، ٣٣١والأثر)^ الحديث >_ ني الهابة )١( 
مرقاةواللام—( الصلاة —عليه زمنه في تكن لم المعرونة بحة )اللأن النافلة؛ صلاة بمعتى: 

الفاوح)م«م«ا(.
ص)ااا(.الفقهية التعريفات ص)لاُا(، الفقهي القاموس انثلر: )٢( 
نحلأنها ازفالة )والئبحة: ص)0اأ(: النغرت في قال (، ٦٠١)١; ين JUءاابن حاشية )٣( 

يعمبل والشرب، بالأكل يختص لا )التحريم الموةعين)ا/خْا(: إعلام في القيم ابن ثال  ٢٤)
يكتحلولا فيها، ي،وعن ولا بها، يتومحا ولا بها، يسل أن له يحل فلا الانتفاع، وحوم مائر 
الأكلعير في والفضة الذهب، ال امتعبحثح مبق وقد عالم(، فيه يشك لا أمر وهدا منها، 

فيه.الإحماعات ونقل الأول، القمل س الخامس البحث، في والشرب 
ءن/مه،الماس من بالمساح )والشح (: ١٨٧/ YT)الفتاوى مجموع في تيمية ابن قال )٥( 

وغيوما(،يالأماع بح التمن أفضل به الشح أن أحد: يقل لم لكن فيه، يحص س ومنهم 
فييتنازعون لا التيوعة الاوا>سمؤ )فقهاء (: ٠١٠ ص) بحة الرسالته في أيونيي بكر وقال 

ونحوم(.الحصى س بغيرما العد س أقفل بالأنامل العد أن 
:=٥( االفتاوى)أ/ الحاوي في الموجودة ا بحة الفي المنحة ' رسالته: في كما الميوهلي قال )٦( 



ؤإنالدكر، عد في الئمحة استعمال جواز على كافة والعلماء — ٣
استعمالبدعية إلى المعاصرين بعض وذهب ، بعضهم كرهها 

بتهنوتحقيق بحثه، المراد الرأي هو وهذا الذكر، في الثبحة 
عدمه.من للثطووذ 

وانظر:أولى(، غالسحة ؤإلأ أغفل بالأنامل ءقدْ كان الغلط من أمن إن المح إن ينال: ) —
(،١٥٢لالهتي)ا/ الك؛رى الفقهيت الفتاوى (، ٣١٦ص)الفلاح عر•رام، الطحطاوي حاشية 
(.٢٩٦اكاض)آ/الخاJلي ناوي 

مناحو ين ينمل )ولم y(\ ساوى)أ/ الحاوي البحة'من 'الخحة؛ي غي البرطي غال )١( 
مجمؤعفي كما تيمية ابن وقال بحة(، بالالن.كر عد جواز من الخغ الخلف، من ولا لف ال

كرمه،من الاس فمن ونحوه الخرز من نغتام في يجعل بما التبيح )واما ْ(؛ ١٠٦/٢٢لفتاوى)
مكروه(.غير حن فهو التة ب احنتا ؤإذا يكرهه، لم من ومنهم 



وص

مملمءص
المعاصرينمن الرأي بهذا القائلون 

العاصرين:من الرأي بهذا محال من أبرز 
أبونيدبكر و ، ( ١٤٢)ت•الألباني ، ( ١٣٥٤٠)^رصا رثيد محمد 

)٣(,.

إلىيثير ما هناك أن إلا القول، هدا إلى سفهم من على أقف ولم 
القارىعلي كقول المتأحرين، بعض عند موجود باليدعية القول أن 

يبدعيتهامحائل على يدل مما بدعت( عدها من بقول يعتد )ولا )تاأ"ا(؛ 
فىقال لأنه الحسنة البدمة على كلامه حمل إن إلا قبله، أو زمه في 

؛تحبة(ر ملكنها بدعة، بحة الرمل• •' آحر له كتاب 

أنص فكان العبادة، في الداحالأ البدع س بحة )الاونار)ها/\اآم(: مجلة في قال )١( 
الكفار(.أنياء حظر في يعفهم يتشدد مما أكثر تحريمها في يتشدد 

حدثتإنما ه الض عهد م تكن لم بدمة >اذبحة (; ١٨٥)١; الضعيفة لة يالفي نال )٢( 
(.١٤٩صرضلالة' يدعن 'وكل كتاب انظر؛ ءللأ؛ه، يعص كذلك وتعه غو(، يعده 

الأذكار:لتعداد الث آتخاذ أن ممف سريب )لا ١(: ٠ ص)• "البحةّ رسالته في قال )٣( 
الندالمشروعة: الوسيلة عن وعدول والأوراد، بالأذكار التعبد في مضافة وبدعة بالكفار، تسه 

محرمة؛وبدعة محدثة، وسلة أنها على تفريعا فإنه )ولذا ١(: ص)خ٠ في ونال بالأنامل،، 
تصنيعها،كذلك مسيلها كان فيما يجوز لا فإنه التعبد؛ في والاختراع بالكفرة، التشبه من فيها ولما 
صبل-ء~ءا ينمل (، ١٠٠لمن^؛الحل ناجم دلا ونولها، إسال*ا دلا لقمتها، ولا بجعها ولا 

الجوي،المسجد في -( ٠١٣٨٥سنة)حدود في ذلك منه سمع وند العلراييي، صالح ؛ سماه شيح 
مشكاةشؤح المفاتيح مجرعاة " كتابه في ( ١٤١)ت؛ الخباركفوري أيضا يدعيتها إلى أشار وممن 

أوفوله أو فعاله من مرفوعا النوى أو بالحصى التسبيح عد يشت )ولم * بقوله ( ٤٧١)U/ الخماييح 
خلف(.مجن ابتداع في لا عنه بت ما اباع هوفي إنما والمتر ه، تقرئرْ 

)؛/ا،1ا(.المفاتح مرتاة )٤( 
(.٢١٤القارى)١; لعلي الحمض للحصن المن الخرز )٥( 



ابنقال كما ذلك، نحو )ت؛لأار( المكي الهيتس حجر ابن عن ونقل 
بالخمدالأمر من تفاد ؤيحجرت لابن الشكاة ثرح )وفي آ• علازل 

صحح،غير بدعة أنها ورعم بحة، الاتخاذ ندب، الحدستات قي الذكور 
مماالممهاء، بعض احترعها التي الكيفيان، تللث، على يحمل أن إلا 

يثيرعاليه وهمت، نقل أثلم وهو النمبإ(رأ،، أو الرياء أو للزينة يمحصها 
وسياقالقائل تمحن إلمح، النظر ليحتاج 1البءةلم، العد يدعية قاتل إلمح، 

علىفيها زائد اعتماد مع اتخاذها في مرادْ يكون أن لاحتمال كلامه؛ 
المصة،البدعان أراد أنه أو تعبدأ، الأمحاق في جعلها أو العد، مجرد 

القرونمجن ميمه من على فيه حجة لا متأحرأ يبقى فإنه كان ما وأيا 
النقالة.

تصدرمكة، أهل من الحديث، عالم مفسر، ت الشافعي الصديقي علان محمد بن علي محمد )١( 
بينوجمع سنة دعشردن أرع الن من وله الأفتاء وباشر عاما عشر ثمانية السن من وله للأ؛راء 
١>(٠  ٥٧)صنة توفي مؤلفاته، وكثرة الحديث معرفة في السيوطي شبيها كان والدراية، الرواية 

(.٢٣٤>أ/ الأعلام (، ١٨٤الأثر)؛/ خلاصة انفلر: مكة. في 
الأذكارالورة)ا/ه؛ا(.ض ربانية )٢( 
تحقيقه.م-يأني كما بمح ولا ذللث، نحو معود ابن عن نقل )٣( 



٠٠٦بمن 

\لءدك\داك

اثقولهذا شذوذ وجه 

بحة،؛الالذكر من المع عدم على المحاكي الإجماع مخالفة -  ١
الراح.المطلب قي ومحياش 

ذلك!ومن العبارات، من ونحوم القول هدا شذوذ على النص ~  ٢

—بحة الI —يعني عدها من بقول يعتد لا )و ت القاري علي ال ن~ 
به.يعتد لا مما والناذ ، بدعة( 

)الماكرب: الرأي هذا وصف، التهاني" 'وصول رسالة في جاء و- 
المردود...(لمآ،.

(.٣٨٠الآمذى)ه/تحفة (، ٢٥٧المرد)؛/عون وانظر: (، ١٦٠١المفاتح)؛/^٧؛ )١( 

ص)ه)(.الأgنى■ >، والرد المحة سية ;إ'ات التهاني 'دصرل )٢( 



ج^يا1صلأ؛ٌر 

\لهدء\رائ

مسائلثلاث وفيه واثمناقشة، الأدلة 

؛الدكر عد في السبحة استعمال بجواز القائلين أدلة الأولى: المسالة 

تمنها يأدلة القول هذا أصحاب استدل 

امرأةعلى . الله رمول مع لحل أنه هه وقاص أبي بن سعد حديث -  ١
أيسرهو بما ااأح«رك I فقال به، نح — حصى أو ■" نوى يديها وبين 

فيحلق ما عدد الله سحان ٠٠فقال! <،، — أفضل أو — هدا من 
ماعدد الله وسحان الأرض، في حلق ما عدد اف وسحان ماء، ال

ذلك،مثل أكبر والله حالق، هو ما عدد الله وسحان ذللث،، بين حلق 
إلاقوة ولا حول ولا ذسؤ، مثل افه إلا إله ولا ذلك،، مثل فه والحمد 

رسولعلي يحل ت فالت، ها— — صفية وحديثر ،، ذلانااا١ مثل بافه 
سأمت،ارلقد ت قال بها، أسبح نواة آلاف أربعة يدي وبين الله 

حدثمن غريب حن حديث )هذا ت ونال والترمذي)مآ'هم( (، ١٥٠أبوئاود)• احرحه )١( 
المحارثبن صرد عن رب بن همدالد طريق من وهمرهم الكبرى)أآهه(، في معد(،واكانى 

وحربمةبه، امحها عن وناص أبي بن سعد محت عائثة عن حزيمة عن هلال أبي بن بمحد عن 
أبيبن سعيد عنه تقرئ معد• بتت عانثة عن يعرف، (ت)لأ ٦٥٣/١ال٠يزان)في الدمي عنه قال 

يتعقهولم له مصححآ ٢( ٠ ٠ والحاكم)ه (، ٨٣٧)حبان ابن وأحرجه التسح(، في حديثه هلال 
ظاهرهامعانة "أحاديث في الواحءي نال حزيمة، دإسماءل ولكن الْلريق نفس من الذمي، 

رجعتإذا ولكن الصحيح، رحال وجدتهم منيه في نفلرت إذا )نأث ص)حأا(ت الصحة 
فيهفالإسناد سعد(، بشن عاتشة عن هلال أبي بن عيد لرواية تجد لم التهذيب تهذيب إر 

الوأنه حاله بيان وتقدم حزيمة، هو الأحرى الروايات في والواسهلة وعالثة معيد بين انقطاع 
لهتحسنه ولعل حسن(، حديث، )هذا (؛ ٨١الأذكار)ا/ نتائج في حجر ابن وتال يعرف، 

الأتي*صفية حديث، في كما لمعناه يشهي• ما لأجل 



——ء><ل؛ي
تفقال علمنى. بلى فقالت! )اسحأت؟اا مما بأكثر أعالماك ألا بهذه، 

خالقه١١عدد اف بحان ر'ةولي' 

هذامن إلا صفية حديث من نعريه لا غريب، حديث، )هذا ونال،: الترٌدى)أهه'ا( أحرجه )١( 
أبووأحرجه لمعروف،(، إنادْ وليس الكوفي، سعيد بن ماثم حديث، من الوجه 

منكنانة، عن الأحايين، هذه يرو )لم ونال: ( ٨٥الأومءل)أ•ثي والطبراني يعالى)خ)اب(، 
صحيححديث، )هذا ونال،؛ ( ٢٠الحاكم)م" وأحرجه الكريي(، صعيد بن هاشم إلا صفية 

الحائيم، كا التوطي وصححه غيرهم، وأحرجه الذمي، يعقبه يخرجا،(ولم ولم الإساد 
ومدارنلم،: حن(، حدث )هذا (: ٨٢الأفكار)ا/ نتائج يي حجر ابن قال لكاوي)آ/•)(، 

به،صمية سمعت تال! صفية مولى كنانة حدثتي ت تال الكويي معيد بن هاثم على الحديث 
ليسمعين* ابن وتال أعرفه، لا أحمدت الإمام وقال ا حاتم أبو ناله الحديث صعيف وهاشم 
غيرالحديث من )له تال! ثم حدشا ومنها أحاديثه وذكر الضعفاء، في عدي ابن ولكرم بشي؛، 

(،١٠٥حاتمر٩/ أبي لابن والتعديل الجرح انفلرت عليه(. تثاع لا يرؤيه، ما ومقدار ذكرت ما 
لارحلاJجرد والذكر (، ٥٨٠اكقاج/في حيان ابن وذكره (، ٤٢٠)A/ الضعفاء في اوكامجل 

محنالرابع المبحث في عليه التنبيه سبق وقد الصحيح، على توثيقا يفتد لا الثقات كتاب في 
هذاعلى توع رند الأفكاراا)ا/'؟لأ(؛ اانتائج أماليه في حجر ابن تال لكن الأول، المصل 

بنحديح ثنا حالي بن عمرو ثنا الفرج بن لوح إلى طريقه من المتابعة أحرج نم الحديث( 
عمروطريث، من ( ٣٤'١! التحفة)١ ني المزي وذكرء به، صفية عن صفية مولى كنانة ثنا معاؤية 

أنهأي له؛الحرف،)ز( ورمز به، سعيد بن هاشم عن معاُية، بن حديج عن الحراني، خالد بن 
حجر،ابن اعسرء كما المتابعامته محن يعتر فلا هتا هاشم إلى الحديث، فعاد المزي، نيادايث، من 

(،٢٧٢المجروحين)\افي حبان ابن ئال، كماروايته( قلة على )كيرالوهم حديج وأن خاصة 
،'الأطرافعلى التلرافه 'المكنت، التحفة على تعليقه ني حجر ابن ذللت، إلى انتبه وقد 

المزي،إليها أشار الخي خالد بن عمرو طريق من ■الخلعيايته' في )ورؤيتاء فقال،: ( ٣٤٠ا/ )١ 
إليهاأثار لكنانة أعلى متابعة وهناك سخة(، النمن ّةعل فلعله صعيد بن هاشم فيه أر لم لكن 

صفبةعن آخر وجه من الدعاء في اللبراني إف(:)واخرجه )\ا الأفكار■ ■نتائج في حجر ابن 
(١٧٤الدئء)• وفي ( ٥٤٧٢الأوسط)فى الطبراني أخرجها المتابعة هدء قلت،: لكانة(، ما؛عا 
حدثناأبى• كت-اُب، فى وجدمت، قال،: أبى ثنا هال،: شيبة أبى بن عثمان بن محمد حدثنا قال،: 

ُإسنادءبه، صفية عن صفية مولى معتب، بن يزيل عن زاذان بن متصور عن سعيد بن تلم حم
وفيصفية عن الرواْ في مذكور وهو ترجمة، على له أنفح لم معتبا بن يزيد أن إلا به لابأص 
أخيهاابن عنها )روى (: ٢١٢الإصا؛ة)ع/ في نال، (، ٢١.الكمال)ْمأ/ تهدب في كما مواليها 

معتب^ين يزيد الأحر ومولاها كنانة ومولاها 



—هتسء-—
تلا)سدلال ا وجه 

بالنوىالتسبيح عد جواز على لان يد الحديثان... ) الئوكاني! قال 
اوهدا والمنثورة المتفلومة ]بين الفارق لعدم بالسبحة وكدا والحصى 

هوما إلى والإرشاد إنكاره، وعدم ذللث، على للمرأتين ه لتقريره 
الجواز(راا.؛نافى لا أقفل 

تلاستدلال ا هدا ونوقس 

الحاكموصححه الترمذي نه حؤإن ضعيف، الحديث )أن ؛— 
فعلهمن مرفوعا النوى أو بالحصى التسبيح عد يثبت ولم والذهبي، 

س(رمتقريره أو قوله أو 

.المبي قول فيه -ها- صمية حديث )إن ف صحته فرض على و- 
لفعلها،استنكار وهذا هذا؟،ا ررما ت بالنوى التسبيح تعد راها لما لها 

أبىبن معد حديث ؤإن التشريع... في المعهود غير على كأنه 
قال؛حصاة، أو بتواة، بح تالمرأة رأى لما فيه خهتع وقاص 

أسلوبوهذا وأفضل...«، هذا من عليك ر أبهو بما أحيرك ارألأ 
اشقول في كما بابها، غير على أفعل صيغة فيه تأتي معروف عربي 

نس-تهرإينيذخم آلجقؤ ؤاوح1ب الجنة؛ أهل نعيم عن تعالى 
(رم.[ ٢٤نملأه]امىن; ينك 
بأمور؛المناقشة هذه عن الجواب ؤيمكن 

فياعتبارهما يشل الذي الضعف ؛ضعفهما يسلم فلا الحديثان ما أ~ 

وانظر:(، ٤٧١)U/ الفاتح مرئ؛ من  oLj][ الذكوشن بين  Ujالأوطار)آ/ا'1"ا(، نٍل )١( 
(.٢0٧/٤المود)عون 

(.٤٧١)U/ للمارمموري الفاح )٢( 
ص)اآ-آآ(.المئ )•١( 



سق—حي
يتعبولم والحاكم حبان ابن الأول صحح ومحي الاستدلال، 

يتعبولم الحاكم الأحر وصحح حجر، ابن وحسنه الذهبي 
٠حجر ابن وحنه الموطى وصححه ، الذهى 

شهدومحي حرم، يمكن لا بشديد ليس لكنه صعق فيهما والحديثان 
وحدسث،صفية، حديث، )أما أيونيين بكر نال ولدا للأول، الثاني 
ذمح،ليس إذ للأحر، منها واحد كل فيشهد وناص، أبي بن سحي 
متابعةوللثاني ءدالته(لأ،، جهة من قيه محدح من أحدهما إساد 
أيضا.معتبرة 

لممعاصر ير نفوهو تحكم، ففيه لالحال.اثين بكر الشيخ تأؤيل أما 
بالحمى(،التسبيح )؛ائب، أبوداودت ترحم وند سبق، لمن أره 

التسبيحعقد جواز )باب • المنتهى في تيمية ابن المجد لهما وترجم 
تيمية!ابن المثاس أبو حفيده وقال ونحوه(، بالموى وعده ؛اليل- 
علىوأقرها بالحصى بح تالمؤمنين أم و. المي رأى )وقد 

ذلاوث،(لم.

مامراعاة الشرعي الدليل في ناظر كل على )يجب الثاطبي: يقول 
أحرىفهو به؛ العمل في عليه كانوا وما الأولون، منه فهم 

والعمل(الحلم في وأقوم بالموابج، 

الحدين•تخرج في •وجود ذم ٌا جمع دتوبق  ٢١)
(.Tr_)المة )٢( 
<٥٠٦; ٢٢)الخاوي مجموع )٣(  اسوىرأأ/آ*هأ.مجموع رآآ 
)ولا\ص)\ا\\ه: الصارم ض ابن يقول ذس وني (، ٢٨٩/٢المواغقات))٤( 

فإلللأمة، يينوه ولا عرفوْ ولا السالف عهد على يكن لم سنة أو آية في تأؤيل إحداث يجور 
المستأحر،المعترصى هذا إليه واهتدى عنه، وصلوا هذا في الحق جهالوا أنهم يتضمن هذا 

ؤيناتفه(.تآؤيالهم يخالف التآؤيل كادا إذا فكيم، 



؛ه ٠٦١
أماالأصل، عن وحروج ظاهر تكلف فيه حداثته ْع التأؤيل هدا و— 

وهوالإنكار، على دليلا *ماهدا؟* اللففل; هذا جعل فهو التلكلف 
وهو)Mعليه يدل ما وجد إذا إلا الاسكار إلى تصرف لا مزال 

وأفضل،لها أيسر هو ما إلى أرشدها بل ذلك، عن المرأة ينه لم 
ذلك(لا،.لها لإن جائز غير ولوكان 

رأىلما عاشوراء يوم صيام في اللفظة هده جاءت الصحيحين في و~ 
عليهرأى لما عوقا بن لعبدالرحمن وقالها صامه، ثم يصومه من 
نواةوزن على امرأة تزوجت، إني فال! هدا؟« راما فقال; صفرة أثر 
ولوأولم للث،، افه ؛ابارك فال! ذهب،، من 

ررألأت نوله في التفضيل أفعل جعله فهو الأصل عن الخروج أما و— 
بلابابها غير في وأفضل•••® هدا من عليلث، ر أيهو بما أحبرك 
ولاأساليبهم، ش العرب نس على الكلام إجراء والأصل دليل، 

وظاهرالصرف، يوجب، ها دليل ولا بدليل، إلا بابها عن مرق 
وفاصل لا وأيسر، ير ؤيومفضول، فاصل وجود هنا الكلام 

•محرم 

بحة،بالالذ.كر عد عليه يقاس مرفوعا أصلا يكون أن يمكن مما و— 
افهذكر لإقامة الجمار رمي أن من ورد ما الأنيسة لطيف من وهو 

الأذكارهذْ مع الحميات مخصوصة..•فكون أذكار )وللرمي 
/(٣)المعين(بالعدد المأثورة الأذكار إحصاء في بحة كال

ابنحاب (، ااراتز)أ/١٣بحر الوانظر: )ه/1أا(، المورود اسب المنهل )١( 
(.٦٠١ئدين)ا/

(.١٤٢٧)لم وم(، ٥١٠٠)الخارى احرج4 عله، متفق )٢( 
اوظر)أ/يه\ا(.مجلة)٣( 



العدمن الصحابة عن ورد ما باليحة: الذكر عل جواز على أدكهم ومن ~ ٢
~>ه~اعد وٌّأبوهريرة، ذلك فعل )ئد أ-محمدت الإمام نال بالنوى 
كثيرةوالحصى يالنوى التسح في )والروايات ،، إمححاقلووافقه 

فقدالصحاييات أما ،، المؤمنين(لأمهات وبعض الصحابة، عن 
تالصحابة عن المروي بعفس وهذا المرفؤع، في ممن 

أوحصى فيه كيس معه )كان أنه! }جهتع هريرة أبي عن جاء قد ف~ 
الكيسفي ما نفد إذا حتى اممه، سمحان افه ممحان ت فيقول نوى 
تجهبععنه وحاء ، إليه( دفعته ثم فجمعته سوداء حاؤية إلى ألقاه 

به(بح يحتى ينام فلا عقدة، ألفا قيه حيهل له كان )أنه ت أنه 

بحيت فقيل أحمد مثل وهد (، ٤٨٨٨—٤٨٨٧لالكوسج)ه/ راهويه وابن أحمد الإمام مائل )١( 
نده الض بدلك؛ بأس وما "، ه سعد~ و هريرة أبو ذلك فعل )ند ت فقال التوى؟ الرجل 

فال(.)كما دالإّحاق:عد( 
وليسالمكي به الممصود أن والظاهر حجر، ابن عن ونقاله (، ٧٦٨)Y/المفاتيح مرقاة )٢( 

ولأنالبخاري، بشرح أو يالحاخفل العسملأتي يميز ولأنه شيخه، المكي أن لأمور' انمسقلأني 
كثيرآ*عنه ؤينقل المصايح مشكاة على شرح له المكي 

ر( ٢١٧٤د١ود)وأبو أحملم)س،>(، وأحرجه متصرأ، ( ٧٦٦١)شيبة أبى ابن أخرنه )٣( 
هال:الهلفاوة من رحل، عن نضرة، أيي عن الحريري، معيل طريق من كلهم مرفؤع، حديث 

بهيا( ٢٧٨٧الرهوع)الحدسث، يعفى ذكر أن بعد الترمذي هال هدكره، هريرة أبي على نزلت 
اسمه(،نعرف ولا الحديث هذا في إلا نعرفه لا الطفاوي، أن إلا حمن حديث )هذا الإستاد: 

المتن،في سبق كما راهويه، بن إمحاق ووافقه بالنوى هريرة أبي بمثح أحمد الإمام وجرم 
الأتي.الأثر الأثر، ؤيشهدلهذا 

بناش عبد ثنا حمدان، بن جعفر بن أحمد حدتنا هال: ( ٣٨٣)ا/الحلية في أبونعيم أحرجه )٤( 
موسى،بن الواحد عبد عن الحباب، بن نيد ثنا الصباح، بن الحسن ثنا حنبل، بن أحمد 

به،لابأص الإستاد وهذا به، هريرة أبي حده عن هريرة، أبي بن المحرر بن نعيم أحرتي ىلت 
(:٣٨٤\اوالنهاية)١ البداية كثيرفي ابن نال ترجمة، على له أنف المحررلم ين نعيم إلاأن 

بهيسبح عقدة ألف عشر اننا فيه حيهل له كان أنه هريرة، أبي عن أحمد، بن افه عبد )وروى 
وهذاقبله(، الذي من أصح وهو به• يسبح حتى ينام غلا عقدة، ألفا رواية: وفي ينام• أن قبل 

جامعفي رجب ابن هريرة أبي إلى الأثر هذا سة جزم وممن الصحة، منه لأيلزم 
الحاوي)'ا/ه(.\ص)rا^^سJيرفي 



•)لكنيسغدالمءصىواضىا وحاءصسدينأبيوقاصهأنم؛ ~
بالحصى(يبح أصبح إذا )كان ! أته »غه؛ت4 صفية أبي عن حاء و~ 
سعيدوأبي طالب أبي بن علي عن أحر آثار الماب في وردت و~ 

٣()م  الدرداءوأبي 

بنحكتم عن سفيان عن عب بن سمة طريق من ١( ٦' الطبقات)م/ ني معد ابن أخرجه )١( 
سةأبي ابن مارواه والأصح ومحمد، حكم بين منقعلع ومو محمد، عن الديملي 

عنالديلمي بن حكيم حمن سنيان عن مهدي وابن معيد بن يحص ءربق من )خه\"لأ()ههاُلإ( 
ابأنني اللاذري أحرجها متابعة وللاثر مجهولة، محمد ومولاة به، محعد عن عد لمولاة 

عنالرزاق عد حمن بن محي بن bبرامم الهيثم بن بكر طريق من ( ١٥ا/الأشراف)• 
يدركلم الزهري أن إلا صحح ؤإمحتالها بالحصى(، يح صعد )كان ت قال الزهري عن معمر 

ذكره>مبق وتل راهويه بن إسحاق ووافقه بالوى معد سح أحمل الإمام وجرم معدا، 
شاهينوابن (، ١٣٧اذه)أ/ بروايت العلل في وأحمد (، 1٤٣لطقات)ي/ في معد ابن احرجه )٢( 

قالت؛أمه عن مد ين يونس حدننا تال؛ نياد بن الواحد عد طريق من ١( ص)ا"• فوائدْ ني 
فيهامد بن يونس أم أن إلا صحح ؤإمحناده به، ه الحم، اصحاب من رجلأ صفية أبا رأيت، 

هداذلك ني وعمدتهم الصحابة في معدود صفية أبا أن الأتر هدا نول يقوي مما لكن جهالة، 
المحاغلأ؛نومعرفة ّعد)يممأ(، ابن طيقات في كما عندهم صحه على يدل مما الطريق، 
الجرحفي حاتم أبي ابن نال والأسيعاب،)أ/^آا(وغيرئ، ص)هأاا<(، ملْ 

بالموى،يسح كان الني. أصحاب، من الهاجرين من رجل صفية )أبو (: ٣٩٠واكُليل)بم/
ابنهادوايت مع حاصة ثرة ي يونس أم جهالة فإن ماكان وأنا عه(، أمه عن عيد بن يونس روى 
يقلحيث تابعية وكونها الغلط، فيه يقل مما وهو رؤيتها إلى الخبر ؤإصنادها ، عنها الثقة 

اتهمت،من النساء في علمت )وما ت ٦( ٠ ٤ الاعتدال)،/ ميزان في الدهبي قول •ع فيهم، الكذب 
نيعساكر وابن ( ١٧١ التعب) في البيهقي احرجه شاهد ولها تركوها(، من ولا 

بقيةحده عن كعب أبو حدثتا ماليمان ين المعتمر عن الأشعث أبي طريق من تاريخه)،/مهآ(ت 
إلبه فيبح حما ب بزسيل ييوش نطع له )يوضع كان أنه ه النص مولى محمية، أبي عن 

فيالدرافهلتي نال يمي(، حتى به قيح به أتي الأولى صلى فإذا يرفع تم النهار، نصنإ 
التيحلي منتبر عن الأشعث،، أبي عن جماعة، )حدتناْ (؛ ٢٠٥والمختلف")ا/'١^^،.، 

بالنوى(•
(١٦١آ/ شيبة) أبي ابن مصف الدرداء، أبي أنر وفيه ١(  ١٦ص) حنبل بن لأحمد الزهد انظر؛ )٣( 

جميعوفيهما (، -٣٠٤٣ص) بحة ال٤(، اكاوى)آ/ في الحاوي معيد، وأبي علي اثر وفيه 
الآ'ار.



الاستدلال!هدا ونوئس 

منأمانيدها تخلو لا المدكوره بالحصى التمسح )آثار بأن 
حالفبأنه عنه يمح واحد حرف منهم أحد عن يوثر مقال-*«ولأ 

عنقفلا النوى، أو بالحصى، والذكر التسح يغد . الني هدي 
/معقود(ل حيهل قى اتخاذه 

المناقشة!هده عن الجواب، ؤيمكن 

فىبيانه سق وقد انفرادها على قوه فيها الواردة الأمار أن ب— 
القوةفي دونها هو وبما الأصل، يبنا مجموعها و تخريجها، 

•بالوقوف فكيف احتماعه عنل؛ المرفؤع شت 

نكارةأو الراوي بج كن• يسبب ليس فيها الذي الضعف حميع و— 
معد،ومولاة ركالعلفاوي، التابعي جهالة إلى عائد هو بل المتن، 

لأنهاضعيفة؛ لبست فيه الموجودة فالجهالة عبيد(، بن يونس م أو 
بكر:لأبي مولى جهالة عن كثير ابن قال وقد التابعين، محليقة في 

بكرأبي إلى بته نؤيكفيه كبير، تابعي لأنه تفر؛ لا مثاله رجهالة 
إضافةمع الذهبي لذلك قعد وقد ،، حن(لحديث، فهو الصي.يق، 

منالرجل كان فإن الرواة، من الجهولون )وأما قال! حين قيود 
إذاالهلن، بحن وتلمي حديثه، احتمل أومامحلهم، أو التابعين كبار 
•الألفافل(ص وركاكة الأصول، مخالفة ن م٣ 

الحا«يمث،أهل إمامي فإن الاستدلال، بدأ بما الجواب، أختم و— 
أبيعن ذللث، أثبتا قد راهويه بن ؤإمحاق حنبل بن أحمد والأثر! 

-فيراينممر)آ/هأا)٢( )٨٩(. ص)ْم، المحن )١( 
(.٤٧٨ص)الفعفاء ديوان )٣( 



٠

أنأعرف ولا بعد، من ولا قبل من لهما منانع ولا ومعد، هريرة 
.~ةةف<~ بكر الشخ نبل حملة الصحابة عن ذلك نفى دآ حأ 

بعضالمسألة هذه قي الإجماع نقل وممن الإجماع. ت أدكهم ومن ~ ٣ 
تدمنهم المتأحرين 

منولا اللفح مجن أحد عن تنقل )ولم ت بقوله ، ٩١)"^،١ اليومحلي ~  ١
أكثرهمكان بل بالمبحة، الذكر عد جواز من الخغ الخلف 
يوطيالعن نفله وقد مكروها(لأ،، ذللث، يرون ولا بها يعدونه 

تعم،دون الأجوذى تحفة في الماركفوري و الشوكاني، 
ولااللم، من أحد عن ينقل )ولم )تا'آ'ا(ت الماوى وقال( -  ٢

سبحةاك إممن البهللة الغفلة ألفه ما كراهتها...أما الخلم، 
غيرمن وي،ئكها الثمن، وغلو الزينة حباتها على يغلب 

والأحجار مع ؤيلينحيث فكر، ولا ذللث، ني حضور 
ولمانهقلبه اشتغال، مع بيده، حباتها يحرك وهو يحكيها 
.القبانح( أنح من مكروْ مذموم فهو الدنيوية، بالأمور 

ولاالمش، مجن أحو عن ينقّل )ولم )تأآماا(ت المنعاني وقال، - ٣ 
كراءتها(لأ،.الخلف، 

باليدالتسبيح الفقهاء )أحاز الكويتية! الفقهية الموسومة وفي ~  ٤
بغمزهأو بقالثه كمده الصلاة، حارج والمسابح والحصى 

حلافا.فيه ياوكروا ولم ،، أناماإه(ل 

٧(.)آ/ ساوى الحاوي )١( 
(.٣٢٢الأحوذى)بم/-ذ الأوطأر)آ/آآم(، يل م: 

(.٣٣•)U/ الصض الجامع ثرح التتوض )٤( (. ٣٥٥)t/القدير نص )٣( 
\/م\،أ(.الكوتة)ل الفتها الوّوص )٥( 



الاستدلال:هذا ونوقس 

للاذكارالعد ظاهرة التابعين في بدت )لما فإنه اليم التعدم ب— 
الهداةابتدرها خعل، في منظوما أو منثورأ، الوى، أو بالحصى، 

هععود مابن فهدا والإنكار، ؛الأستنsكار، والتابعين الصحابة مجن 
قصلتمقد أو ظلما، بدعت أحدثتم )لقد التابعين: من لإخوانه يقول 

آخر،حيط يقطع فهئه عود موابن علمآ(، محمد. أصحايذ 
بالحصى،التسبيح ينل رآْ لما برحله آخر يضرب، خهئه حول موابن 

)أيننؤيقول: الموى، أو بالحصى للعد كراهيته الناس في ؤيعلن 
حناته؟(...اممه على 

سنةالمتوفى النخعي يزيد بن إبراهيم زمانه: في التابعض سيد هذا و— 
لأنهاابيح؛ للتالخيوط فئل عن بناته ينهى تعالى~ ~ةقمح  ٩٦

لمنالسب، بيع عن الهي نظير وهذا المثرؤع، غير إلى وسيلة 
٠خمرأ( يتخذه 

بأمور:التايشة ُذْ عن وأحسي، 
شيبةأبي ابن أخرحه ما هو عنه فالثابن، هنه عود مابن أثر ما أ— 

اممهعلى أيمي ؤيفول: الح_الد يكره اض عبد )كان ال: ق
مطلقا.الل٠كر عد كراهة ش فهو حثاته؟إ(لأ،، 

افعد )إنلكر \سف■)ا/اا"ا-:آا،ا(: المياه في وفال ص)لأ-ا'ا'(، المحة )١( 
ابنش حفي لما أم. عما ذلك ;الحصى---ولولكن تعيرن رآمحم الذين عر ه عود مبن 

بنإبرامم وهو ألا مدرسه من تخرج من بعض منه الإنكار هذا تلقى وقد اممه، شاء إن معود 
سحالكا اكبتح حيوط فتل على النساء تمن أن ابنته ينهى فكان الكوفي، الفقيه النخعي يريد 
جيد(.شيبة...سد أيي ابن روا0 ! ؛ها

وهدابه، إبراهيم عن الأعمش، عن معاؤية، أبو حا..ثنا (؛ Jli( ٧٦٦٧)شيبة أبي ابن أحرجه )٢( 
الأعمش(،لحدسثؤ الناس )أحفظ الضرير معاؤية أبو و الشيخين، رجال رجاله صحيح إساد 

الأعمش؛أن وذلك نوية؛ عنه مرسلاته ولكن مسعود ابن يلق لم الخعي مر ؤإبراهيم 



-^٧٦٥^—
ابنسألت هال: عقبة عن -ه-، عمر ابن عن لكلمروي هو و- 

،اف،؟!(أ نحاسون ) ،; _lJؤيعفد؟ اش يذكر الرحل عن عمر 
العدكراهة فى فهو سبحة، لا و نوى لا و حمى فيهما وليي 
المسيح^•عقد كره رمن محيبة٠ أبي ابن لهما ترجم وبذللثؤ 

حتيقةأيو منهم التسح عقد يكرهون قوم كان روقي الهلحاويت ال حم~ 
،عمر( بن اش عبد ذلك من قالوه فيما تقدمهم وقر ل وأصحابه 

ابنعن روى وما بعدد، مقيد ذم فيها التي الأحاديث بين وفق ثم 

اللهعبد عن رحل عن حينكم إذا إبراهيم: سال عود، مابن اض عبد عن لي )أسند لإبرامم: ال ق =
\حربىويتيأحرجه الاله( عيد عن واحد عير عن فهو اغ: عبد قال هلت: ؤإذا سمعت، الذي فهو 

اسمطيدلشأل)فيهدات)ا/ص:
علىيمعيار ليس إبراهيم أن إلا كيلك، لعمري وهو مسانيده، من أقوى الخعي إبراهيم مراسيل 

ت( ٠٥٤٢/ العلل)ا سرح في رجب ابن قال غيرْ، عليه لايقاس أته وهويشيرإلى غيرْ(اسهىا 
معودابن عن أرسله فيما خاصة، النخعى عن لكن المسند، على الرسل ترجيح يقتضى )وهدا 

أنعلى الموقوف، مثل في وخاصة مقبول هنا لكنه الناقشة، بعفى التقرير هدا وعلى ، خاصة( 
قال٣( ٠ صى)؟ أحاديثه فيه جرء في الصفار إسماعيل أخرجه به لابأس طريق في دكرت الراسطة 

عالقمةعن إبراهيم عن الأعمش عن سعية حدثتا الخحثر بن يدل حدئنا محمد ين الخللش، عبد حدثنا 
حنانكم؟(.افه على أتمنون •' وقال التسمح، يعقد أن )كرْ أنه الله عيد عن 

باضريق من (، ٢٩١ا/ الآىر0 مشكل رح في والملحاوي ( ٧٦٦٨)سة أبي ابن أخرجه )١( 
والإسنادالعلحاوي، رواية في كما صهبان ابن هو وعقبة به، عمر ابن عن عقبة عن عون بن 

وابنعون ابن لكون بعيد؛ عير وهو تردد محلل صهان ابن من عون ابن سماع ولكن صحح، 
حينعمره فيكون (، سنة)٦٦ولد عون وابن (، سنة)٢٨توفى صهبان وابن بصريان، صهبان 

(،٢٤٢التهاودب)ب/تهذيب (، ٠٤٠ الكمال)ها/ تهذيب (عاما،انفلرت ١٦)صهبان ابن وفاة 
عنقهامتايعة الأثر ولهذا عنده، ثابت أنه المشكل شرح في العلحاوي طريقة وظاهر 

بنعقبة ممعت تال: ( ^٧١١نمادة عن (، ١٤٨٣/٤لوّط)التفسير في ( ٤٦٨الواحدي)ت
اضعلى )أتعدون فقال: التسبيح، يعقدون قوم على ~ها~ عمر ابن أتى يقول: صهبان، 

كاتبين(.كرانا حافخلين معكم إن حسناتكم؟ 
فكرههالصالة حارج التسبيح عد في )واختلفوا (: ١٦٦الحقاوق)ا/تبيين في الريلعي قال )٢، 

فيالبابرني وقال يالتقصير(، الإقرار من وأقرب الرياء من أبعد ليكون ؛عضهم 
لفالوكان بدعة، الصلاة غير في التسبيح عد أن الإسلام فخر )ذكر العناية)ا/خا؛(: 

وتحصي(.بح وننحصي ولا نذنب يقولون: 



ج

المما عدد له مما اض رسول به أمر أمر كل )إن • يقوله عمر 
أمرْفي داخل ذلك في فالعقد بيح، التبعمد إلا يمهل 

هاض وعد استحق فد أنه فاعله ليعلم فعله، على ومحضوض 
فيه،ذكره عدد بلا به أمز أمر وكل عاليه، ذلك فاعالي وعده الذي 

استعظمهكما عظيم استعماله بل له، محنى لا فيه الحقد فاستعمال 
وجهه.هكذا ، عمرا ين اف عبد 

ئد. )النبي قال؛ حين الاجتهاد هدا يرذ أحمد الإمام كأن و— 
هريرةأبو عمر،حالفهما راين عود مابن وأن خاصة ءاو(أآ،، 

.٠المح، يفعل أحمد ه،ذر"جح وغيرهما وسعد 

ولاطرق سبع من ورد )فقد عود مابن لأثر الأحرى الطرق ما أ~ 
لهأن على يدل مجموعها أن إلا قادحة، عالة من منها طريق يخلو 

السابق.العلريق أصلها ولعل ،، أصلأ(ر 

الذيالأثر أولها مسحودرأ، ابن لأثر طرق ستة بكر الشيح أورد قد و~ 
أبي،ابن )رواء ' يقوله عليه وحكم العدد( يكره )كان أنه سبق 

والثانيالأول أعل طرق ة خمأورد ثم ، (أ صحيح تي شيبة...ب
والخامسالرابع و كذاب،، سنده في بأن والثالث، ؛الأنمهلاع، 

(.٢٩١-٢٩/•١0شرحثكلالآىر)١( 
(,٤٨٨٨الكومج)؟/برواية رامحويه وابن أحمد الإمام ماتل )٢( 
المفيدةالرسائل مجموعة صمن مطبوعة البهلأل، لفريح ا بالسبحة الذكر "عد بعنوازت مقالة )٣( 

(.٠٣٤له)،/

الأثرإلا يصحح ولم طرق، تمانية البهلأل فريح الشيح وادري طرق، ة حمهي الواثع رفي )٤( 
المجلدفي المألة بعث، وتد  i(,oTo-o)\/\'^السابق الرجع انغلر; إورادْ، سق الذي 
أومع.يشكل الأول، الجلو رفي مختصر، ب.قال، الراح 

_)>،Y(.الذ )٥( 



بم٩ ^^ثفي|سلأثس 

الشيخوثوى إسنادين، أنهما قفلن الشيخ ووهم واحد، طريمهما 
علىوالتعليق بإيرادْ؛ اكتفي ومح، بمحته يمرح ولم إسناده 

الشخ!لمراد مطابقتها و دلالته 

عودمبن الله عبد باب على نجلس )كنا سلنة! بن عمرو ال ف~ 
المجد،إلى معه مشينا حرج، فاذا الغداة، صلاة فبل لغهئغ، 

عبدأبو إليكم أحرج ت فمال تجهم الأشعري مومحى أبو فجاءنا 
قمناحرج، فلما جرج' حش معنا فجلس بعد• لا، ت قلناالرحمن؟ 

قيرأيت، إني الرحمن، عبد أبا يا ت مومى أبو له فقال جميعا، إليه 
قال!حيرأ. إلا — فه والحمد س أر ولم أنكرته أمرأ آنفا المجد 

قوماالجد فى رأيت قال؛ تراه. فعثت إن فق.الت هو؟ فما 
أيديهموفي رجل، حلقة كل في الصلاة، ستفلرون حلومحا حلقا 

مائة،هللوا ت فيقول مائة، فيكبرون مائة، كبروا فيقول! حما، 
فماذاقال! مائة، بحون فيمائة، سبحوا ؤيقول! مائة، فيهللون 

أمرك.انتظار أو رأياك، انتظار نيتا لهم قلت، ما قال: لهم؟ قلت، 

بنممرو أنبآنا المبارك، بن الحكم عن الدارمي أحرجه الأى الإساد ني الشيخ وهم وند )١( 
القريبرجال• من كلهم ورجاله ل ت فمال به، أبيه عن يحدث، أبي، سمعتإ قال؛ يحيى، 

في؛ائي النرجال من عمارة وجده المتة، الكتب، رجال من يحيى وأبوه عمرو ثقامتإ، وهم 
الممريب،:في ممال ^٠، ٠٧١فهو البارك بن الحكم وأما ممة. ر،ور والليالة" اليوم ■عمل 

محوليس هتا عمرو فإن مسعود، وابن عمارة ين السند محيا انقطاع وعع وهم"(، ربما دوق ص" 
يميرعمروبن ا/ههمآ(: المهرة)• إتحافإحجرفي ابن قال هركا بل عمارة، بن يحيى ابن 
صريبن يمص، بن صرو قهر بطوله(، أبيه، عن يحدث، أبي ممعتإ طة، بن عمرو ابن هر 
ممنغإفي وكما بطوله، الأثر اخرج يلد ُاسهل تاريخ في كما الهمطواني محالمة بن 

المالمةفي الأuني نال ^،، ٧١واحممر منه الجفوع اخرج وند ( ٣٧٨٩)•شيبة أبي ابن 
ليفتين المازني، حن أبي بن عمارة بن عمرو انه قديما أظن )وكنت، الصحيحة)ه/آا(: 

لأنهماالممريبؤ؛ في ترجمة لهما ليس ووالده يحيى بن وعمو عنه(، رجعت، قد وهم أنه بعد 
الدارميكتاب، وتحقيق شرح المنان كح انغلر؛ الدارمي. أفراد من وهما المنة، رجال من ا لي

(.YiA-T£U/Y)سري 



منيضيع لا أن لهم وصمنت ميئاتهم، يعدوا أن أمرتهم أمحلا قال؛ 
الحلق،تلك، من حلقة أتى حتى معه ومضنا مضى ثم حنانهم، 

أبايا ت محالوا تصنعون؟ أراكم الذي هذا ما فقال! عليهم، هومحف، 
محعدوات قال والتمسح. والتهليل التكبير به نعل حصا الرحمن عبد 

ياؤيحكم شيء، حنانكم من يضع لا أن صامن فأنا سيئاتكم، 
متوافرون،. نبيكم صحابة هؤلاء هلكتكم أمؤع ما محمد، أمة 

لعلىإنكم بيه، نفى والذي تكر، لم وانيته تل، لم محيايه وهذه 
!قالواغلالة. باب مفتتحو أو . محمد ملة من أهدى هى ملة 

مريلمن وكم قال! الخير. إلا أردنا ما الرحمن، عبد أبا يا وافه 
القرآنيقرءون قوما ارأن ت حدثنا افه رسول إن يصيبه، لن للخير 

تولىثم منكم، أكثرهم لحل أدرى ما افه وائم تراقيهمءا، يجاوز لا 
يوميهلاعنونا الحلق أولئلث، عامة رأينا •' سلمة بن عمرو فقال عنهم. 

،.الخوارج(أ مع المهروان 

سمعتتاوت يحيى، بن عمرو أنبأنا المارك، بن الحكم أحبرنا قاوت ( ٢١الدارمي)* أحرجه )١( 
مي،يبحشل الملقب سهل بن أسلم بطوله الأثر أحرج لقد يه، أبيه عن يحدث، أبي، 

الموقوف،واختصر ( ^٨٩٠١٣)سيبة أبي ابن ممنف، في المرفؤع وأحرج ص)خاٌا(، واسط 
حإنابن ذمْ يحص بن وعمرو سثا~، ~كما سلمة بن عمرو بن يحنى بن عمرو تسمية وفيهما 

ئال،معين ابن قول فيه واختلف (، ٢١٥اكاlفاء)٦/ في عدي ابن وذكره (، ٤٨٠اكةوات)ح/ في 
أبيابن فته يدكر ولم (، ٢٦٩/٦والتعديل)الجرح في حاتم أبي ابن نقله كما )ثقة(، ت عنه مرة 

لأنهممن؛ ابن عن بثيء لت وميم بشيء(، )ليس بقوله; -محه إنهوقيل: جرحا، حاتم 
بنوأحمد مين بن تحنى ءن )كذاب---روى وهو الأنماطي يحيى أبي بن ين أحمد كنه رواها 
نإنصحت لو وهي (، ١٣٢٢٣٢ الكاّْل)ل/ ني عدي ابن نال كما الرجال( في تايخا حنبل 

أنهممن ابن م، وروي واحد، غم ذمْ كما ارواية ئلة بشيء( )لتس بقوله؛ يريد قد مبن ابن 
الرصىيحتمل محالرصي مجملة المارة وهذه ، يرصي( يكن لم منه، )سمعت عمروت عن محال 
الصرحالمحح بالتوثيق تقابل لا محتملة مجملة فهي الرواية، كثرة أو الحفظ أو المذهب عن 
ليسهذا )وعمرو قال: ئم ٢( ١ ٥ )أ/ الكامل في عدي ابن العبارتين نقل ومحي معين، ابن عن 

ومحدءعمرو لحال تلخيصه في يجرحه فلم فأذكره( شيء له يحضّرني ولم رواية، كثير له 



ضعيف)إسناده ت فقال بعضهم بالغ وقد أسهرها، هو الأثر وهذا —
أنهوالظاهر ، صحيح( إسناد )وهدا قال! من وقابله ،، حدأ(ل 
التخرج.في بينته كما بينهما 

لمانفي نقله بمرصي( )لمى خراثى: ابن نول معين ابن فول ومثل معين، ابن محارتي نقل 
ابن)راء (؛ T''U»_)الضعفاء ديوان في الذمي وفال ر، مفمحر مجمل فهر ( ٣٧٨الميزان)؛/

ولم(، ٢٣٣والخزوكيزرآ/الضعفاء في الجوزي ابن وذكره بنيء(، حديثه لمي وفال: معين، 
الجرحمحا ٌعين ابن كلام ض واعتمادهم توثيقا، فيه الجوزي وابن حجر وابن الذهي ينقل 

الثقاتفي العجلي لتقه فقد عمرو بن يحيى ومو عمرو والد وأما بيانه، سق وقد المجمل 
وثقهوممن به(، )لابأس ١(؛ ٠ ٤ والاريخ)م/ المعرفة في وي القيعقوب! وفال مى)؛لإ؛(، 

أ( ١ ٥ / ١ اللمان) في حجر ابن فال ، يحيى عن روى ممن فهو الحجاج بن شحبة محه بالرواية 
عنده،ثقة بكونه وصف، رجل= عن روى إذا فإنه ثقة، عن يروى لا أنه حاله من فذ عر )من 

منهالمرفؤع والجزء حيد، فالأساد بعدهم(، ممن و٠لانفة مهدي وابن واكنان ونحبة كمالك، 
بنعلي حدثنا قال: الك—بر)ا"ما'ع( في الطبراني أحرجها متاسة الموقوفة وللقصة شواهد، له 

بنعمرو عن سعيد، ين مجالي عن زيل، بن حماد ثنا عارم، النعمان أبو ثنا العزيز، همد 
فقال:موسى، أبو فاني والعشاء، المغرب بين عود مابن باب هد قعودا )كنا قال: سالمة، 
هدْبلث، حاء ما موصى: أبو فقال، عود، مابن فخرج قال: بالرحمن؟ عبد أبو إليكم أحرج 

قوملخير، ؤإنه ذعرني ولقد لخير، ؤإنه ذعرني أمرا رأيت، أني إلا وائنه لا قال: الماعان؟ 
محيفانيللق قال: وكدا، كدا احمدوا وكذا، كذا سبحوا لهم: يقول ورحل المجد في حلوس 

وأزواجهأحياء محمد. وأصحاب ضللتم  ١٠أسنع ما فقال: أتاهم، حتى معه وانطلقنا الذ 
وفيحنانكم(، يحمي أن الق على أصمن فانا سباتكم أحموا تغير، لم وآنيته رتيابه نواب، 
الكبيرالضعفاء في العقيلي نقل ولما بأحرة، احتلط وقد الفضل ين محمد عارم إستاده 

سمعالعزيز عبد بن )وعلي، قال: ( ٢١٦)منة احتلاطه استحكم أنه داود أبي عن ( ١٢١)؛/
الجرحفي كما حاتم أبو قال لكن الاختلاط، بعد سماعه فيكون ومائتين(، عثرة سع سنة 

هذافمثل جيد(، قاعه ومائتين عشرين ّنة قبل هه كتب، )نمن لأينه)ه/هه(: والتعديل 
موالانفي كما عارم عن قال الدارقهلني وأن خاصة المتابعايت،، في الأحوال أقل في يصالح 

بنمجالي في الضعف، ؤيبقى متكر(، حديثإ اختلاطه بعد هه ظهر )وما صل)أام(: لمي ال
مح،الهثمي، قال غيره، من أرفع عنه نيد بن حماد حديث، إن إلا صعقه على الجمهور نإن سعيد 

وثقهسعيد، بن مجالي وفيه الكبير، في الطبراني )رواه الأثر: هذا عن ( ١٨١المجمع)؟/
فيؤيلاحثل ثابتإ، الأثر أن والخلاصة ؤيحيى(، حنبل بن وأحمل البخاري وصعقه ائي، الم

أعلم-واش بالحمى، التسمح في الشاهد ْن حلوها المتابم 
البهلأل)ا/ح'اهءلفرح المفيدة الرسائل مجمرئ )١( 
(١٢/٥٠اكححة)الألة )٢( 



النوى،أو بالحصى بيح التمن الم،غ منه يلزم لا نبوته دلكن ~
توجوه ٠>، وذلك 

هذهفي قوله عليه ؤيدل العد، عليهم أنكر عود مابن أن ولها أ~ 
تلهم وقوله سيئاتهم(، يعدوا أن أمرتهم )أفلا موس: لأبي الرواية 
فهوشيء(، حنانكم من يضيع لا أن محامن فآنا سيئاتكم، )فعدوا 
من-وهو النخحي إبراهيم عن تقريره مجق الذي مذهبه مع متق 
!مختصره بعبارة قال وقد وفقهه— حول مابن بحلم الناس أبصر 
يردولم حنانه؟!( اممه على أيمي • ؤيقول العدد يكرم الثه عبد )كان 
•سيئا علها 

مسعود،ابن عن الروايات كل في ليس الحصى ذكر أن : ثانيهاو- 
ذكتفيها ليس التخريج— في -كما الرواية لهذه المتابعة حتى 

أغمزفأنا سيئاتكم، )أحصوا ت عود مابن قول وفيها للحصى، 
العد.استنكار في ظاهرة وهي حنانكم(، يحمي أن الفة على 

أحدبه يستدل لم أنه ثانيها— و أولها براهين من —وهو ت ثالثها و— 
والنوىبالحصى بيح التمغ على أعلم—، —فيما المعاصرين قبل 

في)بابإ ت بقوله له وترحم الأثر أحرج الدارمي فهذا والمحة، 
فيالمنكر أن على الحلم أهل نص )قد و الرأي(، أحاJ كراهية 
حولمابن بأير تدلين مالجهر مع لها الاجتملع هو الأذكار 
موسىأبو )فهذا الدائمة اللجنة فتاوى في حاء وقد ،، هذا(أ

الكيفيةتلك النفر أولئك على أنكرا -ها- عود موابن الأشعري 
لأذكر(رأ،.الجماعية والهيئة 

(.٥٣٥)أ/ 1_ الراتل سبموصأ )١( 
(.١٦١)U/ الثانة الداتمة-المبموض الاجة نتاوى )٦( 



)أحرحنمتالنفر أولئك على منكرة أمور عدة القصة في أن ت ورايمها —
جعلهفليلك ، آحر وصف إلى ثرعآ المعتبر وصفه عن المثرؤع الذكر 

تعليهم عود مابن أنكرها التي الأمور تلك )فمن ، بدعة( 
الهيتة! ومنهاللقصص، كراهته ممعود ابن عن اشتهر وفد القصص، 

اجتمعواالذي المكان I ومنها للذكر، الاجتماع من عليها كانوا التي 
قدالنثي كان كثيرة لصفاتر رؤيته ومنها التسبيح، عد •' ومنها فيه، 
فيهم(لأ/ذلك( خهع الله عبد فتومم أصحابها، من وحدر عنها أخر 

بالحصى،التسبيح عليهم أنكر بأنه التسليم فرض على ؛ هاامجح~ 
التيوالاثار ذلك(، إظهار وهو للمنع، مهم وصفح فيها الواقعة فان 
ذللث()صدر فقد إظهار، فيها ليس الصحابة يعص من ذللث( فعل فيها 
تأحريمن أجازم من )ثرط و الخفاء(لم، بوجه منهم بعض عن 

يخلوالذي ومحلاْ، وردم محل في الإنسان يتخذْ بأن العلماء! 
يفعلهما وأما إليه، ينظرون ولا أحد يراه لا حيث بربه فيه المثد 

منهأقربخ معة والالرياء إلى هو بل — وكلأ فحاشا — اليوم الناس 
فيالشص من أوضح محدثة بدعة الوجه بهذا وكونه السنة، إلى 

والتشنيعالاعتراض وجه فما كذللث( ذلك( كان ؤإذا النهار، رابعة 
فتحقد مهللقا أجازه الذي بل بدعت، وسماه عنه، نهي من على 

بنسليمان الشيح قال هكذا ، والسمعة( الريا من بابا للناس 

الأءمماملأثاض)^'؛سم)١( 
ساأن اعب )ثم (: ٢٥٢)٢; وقال (، ٢٤٩)٨ الداوس كتاب وتحقق رح ث المنان كح )٢( 

طرقأغلب فإن مسعود، ابن عن ذلك صح إذا يتجه إنما الباب لحاومث، ذكرته الذي التوجيه 
آلفاخلوش صعق، بعضها وش انقطاع، ببعضها ففي معلولة كالها~ أتل لم ~إن الروايات تلك 

نكارة(.الأخر البعص 
x\\r_)مصان لابن الشبمتن كشف )٣( 

=فيما بإطهارها ذللي يعلق ولكن للعنتها يرى سحمان وابن ص) السابق المصدر ( ٤ )



^^ثثق——><م0ُ
يحيىالحافظ كان وقد وجاهة، كلامه وفي (، ١٣٤٩)؛-^صسحمان 
ثيابه،في يده فيدخل باح، بممعه )يجيء •٢(! )ت• القطان 

معحلى )إذا حجر)تءأْخ(ث ابن الحافظ وكان ،، بح(ر في
كمهداخل السمحة تكون للمداكرة، وغيرها العشاء بعد الجماعة 

غالبيذكر أو بح يوهو يديرها ؤيستمث أحد، يراها لا بحيث 
إخفائه(لفي رغبة لذللث،، فيتآئر كمه، مى تسمظ وربما جلوسه، 

•ذلك عن الجواب محيمكن 

الحصىببيح )التقال! أنه }جهنع عود مابن عن ورد أنه ب~ 
صريح.وهو ، يدعة( 

وهوألا مدرسته من تخرج من بعمى منه الإنكار هن.ا تلقى وقد )~ 

ولكنارياء، اعني فيه• إشكال لا الوحه هذا من وتحريمها يياء، باب لأنه كلامه؛ من ظهر ي ~
أمامبالأنامل العمد حتى بل بحة يختص؛اللا وهو نفتر، محل مهللفا يياء الإظهار جعل 

في)واتخاذه (؛ ٥١١ ص) السامة الة الرسفي سحمان اين كلام ومن ذلك، من سلم لا الناس 
الصحابةشعار من ذلك يكن ولم ^٤، ٣١١في أصل له يكن لم مما الناس به يعلمون بحيث اليد 
يفعليكن ولم الدليل، فعليه ذلك ادعى ومن مبتدئ، محدثا فيكون الإصلأم شيخ ذكره كما 
مشرؤع(.أنه على لا الاستحسان حلريق على القليل إلا الخلوات في بالحمى العد 

يحيى...الخ(.وكان ممن: ابن )قال قال: ( ١٨٠)٩! الشلأء أعلام ّير )١( 
(.١٧١حجر)ا/ ابن الإسلام شح ترجمة الجواهروالدورقي )٢( 
تال:المعدل، مخلد بن إبراهيم أحبرتا تال: ( ٢١٩بغراد)ها/تاريخ في الخطيب أحرحه )٣( 

أحمدحدثتا تال: صالح، بن مقاتل حدثنا تال: الحكيمي، إبراهيم بن أحمد بن محمد حدئتا 
بءن الرحمن، مد أيي حمن ١^، تمد عن إسرائتل، حدثنا فال: يرض، ابن اص تمد بن 
بنالأءااى عبد فيه الإستاد وهذا عود، مابن عن يروى اللمي هو ءبد\ر->ص أبو و به، الله 

بنصعيد عن )يحدث ْ(ت ٤٧/٦الكا٠ل)»ي عدي ابن قال صعقه، عر الجمهور الثعلي عامر 
يتاعلم فانه منها وهذا عليها(، يتاع لا بأشياء، السلس الرحمن عبد وأيي الحنفية وابن جير، 

ممن)كان الجررحين)'ا/هها(: في حبان ابن فال التفرد، لاتحتمل وuله اللفظ، عرهذا 
فالإسنادانفرد(، إذا به الاحتجاج يعجبني فلا روايته، قلة في ذللئ، فكثر با، ؤيقليخعليء 

الألباني.ولا أيونيي بكر يذكره لم اللفثل بهذا الأتر وهذا ،، معيق



تمنأن ابنته بنهى فكان الكوفي، الفقيه النخعي يزيد بن إبرامم 
ثيبةأبي ابن رواْ بها؟ يبح التي التييح حوط فتل على النساء 

•جعد( ••ءيسد المصسف فى 

الحوابتهدا ؤينائش 

وقدووهمه، عامر بن الأعلى عبد لضعف صعيم، الأول( الأثر أن ب~ 
اللفظ.بهانا تفرد 

عنهقال( مهاجر، بن إبراهيم إساده ففي النخعي إبراهيم أنر أما و— 
بنوعطاء الرحمن همد بن وحصين هو )ليس؛موتم، ت حاتم أبو 

المدق،محل عندنا محلهم بعض، من بعضهم قريب السايبا 
فيحاله الحافظ لحص وف ا، بحليثهم(ل يحتج ولا حديثهم يكتب، 

بمتابعة،إلا يجود لا فحديثه الحففل(، لإن )صدوق I بقوله التقريبا 

آحر:موصع في مهاجر بن إبراهم فته إسناد عن الألباني فال وقد 
نحعيف،؛البجالي— ~وهو مهاجر ين إبراهيم صعيف؛ إستاد )وهدا 

الحفغل(ألين صدوق I "التقريب،" في الحاففل وقال( حفظه، وء ل
دليلفإنه الاستدلال(I به يقلك، أيا يمكن فإنه صحته فرض على و~ 

أحدعن ينقل ولم بها والتبح التابعين عصر قمح، الح سيؤع عز 
إنكارها.مهم 

عربل بالح، الشيح عر يناته؛ءايمر، علكي النخعمح، إنكار ما إ~ 
لهنيريد لا أنه أو ماذكر، يحتمل وهذا وصناعتها، حيوطها فتل 

(.١٣٣/Yyuأي لأبن واكديل الجرح )٢( الضيفة)ا/أا،ا(. ة الان)١( 
أثبتهالأحاديث تأمل وبعد الشخ، عند تتاتضأ لي يفلهر ولم )٠ الضعيفة الللة )٣( 

إنيه الحديث يرد لا يسر صعق فيه عنل0 حديثه فإن مهاجر، بن إبرامم وفيها أعلها وأحاديث 
نكارة.أو سواه فيه يكن لم 



ءمحمحسسم0بم.ء
منبناته على يتردد من يريد لا أنه أو بالعلم، لانشغالهن المنامة 
غيرأو العد، كراهة في عود مابن مذهب على أنه أو النساء، 

بهسقط الاحتمال إليه تعلرق وما الاحتمالامحت،، من ذللثإ 
،.الأساJلأل١١

لألهاابح؛ للتالختوًل فثل عن بناته ريتهى بكر• الشح تول أما و~ 
لمنالعشب، بيع عن النهي نظير وهذا المشرؤع، غير إلى وسيلة 
محرمإلى المفضية الوسائل تحريم في كثيرة ونغلاتر0 حمرأ، يتخذْ 

الفارق.مع وقياس محتمل، ش قطع فيه فهذا كالدعة(لمآ،، 

:بالسبحة الذكر ببدعية الهائيين أدلة الثانية: المسالة 

منها؛بأدلة القول هذا أصحايج امتدل 

محدثة،وسيلة ) وهي ،، المادة(أ في الداحلة البيع من )السبحة أن ~  ١
؛عده(لحدنت، إنما الني. عهد في تكن )لم ،، محرمة(ر وبدعة 
أْور!الاستدلال سا متائشة ؤيمكن 

آ،النبي.أ بمرأى الحصى أو بالنوى التمسح ثبت، إذا أنه ب~ 
وبينبينها الفرق فما حميات، يسح الجمرات تكبير ؤإحماء 

او_حثص)بما<(.)٢( ص)ا"ْ(. التهاني ومول انظر: )؛(
المار)ها/'اس.جلة )٣( 

)ا/هحل(.الممس اليلأ )٥( »_)A•؛(. اواض الرجع )٤( 
العدفي يمح رولم الضعيفة)م/م؛(ت في بقوله المرمع تضعيف فالتزم الألباني الشيح أما )٦( 

يصح)لا ص)آ'ا(ت بحة' 'الفي فقال أيونيي بكر وأما شيء(، بحة العن فضلا يالحمى 
صفية،حدسث، )وأما (; ٢٢ص) فال نم حديث،(، الوى أر بالحمس الذكر عد مشروعية في 

لدحس احدعما إناد في ليس إذ للاحر، منها واحد كل فيشهد وقاص، أبي بن معد دحدبما 
الوارد.ناول ثم عداك(، جهة من فيه 



مؤثرغير فرق وهدا منظومة، بحة والمنثورة هذه إل إلا بحة ال
العدلفبهل اليد استعمال ثبوت إن بل العد، هو المقصود لأن 

بحيI فقيل مثل حين أحمد الإمام أثار ؤإلى كافر١،، 
~،ه سعد— و هريرة أبو ذلك فعل )قد ت فقال بالموى؟ الرحل 

عد(ر^.قد . المي بذلك؛ 1س وط 
فالكما البدعة معنى عليه ينطبق فلا لف الفعله مما هدا إن م ن— 

قياممع اللف، يفعله لم هدا )فان المولد! بدعة عن تيمية ابن 
حيراهدا كان ولو حيرا. كان لو منه المانع وعدم له المقتضى 

منا(به أحق نه لف اللكان راجحا أو محضا، 
عناشتهر ، والمانع بالمقتضي البدعة لمحنى السابق الضبهل و— 

كان)وقد الثدعة صابهل سياق غير في تيمية ابن و الثاحلبي 
والعدوانوالبغي التتانع أسباب من للبدعت صحيحا ضابطا اعتقادها 

الختلفين(لْ/بين 
يريانلا أنهما على تدل فهي البدعة ائل مفي تهلثيقاتهما أما ) —

عليهوقمتا —فيما يوحد فلم المحفة؛ العبادات غير في إجراءها 
أمرفي أو عبادة، وسيلة في بالبدعة حكما أنهما كلامهما— في 

منؤيتفاد حجر؛ لأبن المشكاة شرح )وني ١(؛  ٤٥الرباسة)ا/الفتوحات في علان ابن قال )١( 
أنإلا صحيح، غير بدعة أنها ررعم بحة، الاتخاذ ندب، ؛ ؛_، bjtفي المذكور بالعقد الأمر 

أوالرياء أو للزينة يمحصها مما الممهاء، بعض احترعها اكي التكيمي١ت نالك عالي يحمل 
اللب(.

(.٤٨٨٨— ٤٨٨٧للكومحج)؟/راهويه وابن أحمد الإمام ائل م)٢( 
(.١٢٣)Y/المتمم المراحل اتضاء )٣( 
يفعل،لم ثم فعله من مانع يوجد ولم الأول، الصدر ني وسه مقتضاْ تام ما كل في وأنها )٤( 

بدعة.له يعدهم من ففعل 
الرسمي.موتعه فى منشور الماحي، لسليمان * تدحله وما الدعة "صايهل )٥( 



ءءسبم^،ءصس
ابنقال بل اليوم؛ الناس فيه تنانع كالذي لعبادة؛ مجاور عادي 

وميالةكل بنرعية ت الشاطئ وقال بحة، بالالتسبيح بجواز ت تيمية 
كلخانمين(ر'،.

دونالعباداتر وسائل في وتجدد تخترع زالت لا بعملها )الأمة و ~ 
تحزيبهئم بالشكل، وصبهله الممحما، نمهل ذلك،؛ فمن نكير، 

ووسائلطرق عالي العالم تصنيف من أحدثوه ما ذلك، ومن وترقيمه، 
علىوالمسانيد تدركات والم والأنار السنن فهناك متعددة؛ 

علىوالتبوبمب، الرواة، من بعدهم من أو التابعين أو الصحابة 
احيوالمالعبادة شؤون لتدبير وال جعل ذلك، ومن الفقه، أبوابؤ 

الأشياءهده وأكثر الحديثة، بالأنفلمة الولاية هده ؤإدارة والأئمة، 

صوتيأ—منشور الافتراق حديث شرح في الغضص يوسف الدكتور ؤيقول السابق، المر-ح )١( 
البيعمن بعد0 ففعله يفعله، لم ثم .ؤ الني زّن فعله صبب انعقد رما ٠ الشبكة" في ومفؤغ 

فيأيضآ الشاطئي وذكرها ، —وقفت— تيمية ابن الإسلام شخ نالها كلمة فهده والمحدثات..، 
أحياناياتي لكن تنمية، ابن الإٌلأم شخ من صحيحة كلمه والبدعة...فهدم المنة لمسألة تقريرْ 
مكانوصع ت مثلا لزومي. الترتسب، هن.ا أن يرون وأحيانا الشيوخ، بعض عند لها الترتيب بعض 

يفعله،لم . النبي أن الخم، رمن سببه انعقد لقد يقولون' المساحد، في للنساء 
علىفيقول لزومي، بترتيب — —جئفة الإسلام سخ كلام يأحد ممن اليوم الفقهاء بعض فيأتي 
التراتيبهدْ بمثل ؤيأتي بدعة. ء ا للنالعصر هدا في مكان وصع إن ت الإسلام شخ ناعية 

أذكرالفتاوى في ائل مله اللكمة هذْ نال الذي -محقت- يمة ابن فيها...الإمام المتكلف 
لكنه.، الخم، نهمن في، المبيح سبب انعقد لقد للمسح، البحة استخل.ام حكم • منها حملة 

أوكالأحجار الأدوات، هد0 مثل تستعمل أن الممكن من وكان بأنامله، أو بأصابعه سبح كان 
بدعت،بالبحة المبيح أن القاعدة هاوه فعلى ذلك، . يفعل لم ذلك وْع غيرها، أو الخرز 

إذابها التسبيح *إن فال! بالبحة، المبيح مسألة عن تيمية ابن الإمام سئل عندما ذلك، ومع 
بهافالمسيح والأنامل، الأصاع من المنة به حاءت مجا هجران أو الرياء نمد على يكن لم 

لفعلهجرآنا يكون ولا يياة يكون ألا بشرط حسن، هالا بل حائز، ت يقل لم فهو ، حس" 
الإسلامشخ يكون أن يمكن لا القاعدة؟ هدْ وتطبيق المسابق، كلامه أين ت إذا م، الخم، 

المحفةالعبادات في وليس العبادة، وسائل في مثالين من ذكره وما تقريره{انتهى، في متناقضا 
متجه.الماحي الشخ نوحيه فيكون 



ولميدعي، ثعد فلم ذلالثv من الماح وانتفى لفعلها، المقتضي وجد 
وحاواث،(لا/أحد عليها يحكم 

وسيلةمي كانما ، بشيء العبادة بتية تغيير في ندحل لا بحة )الو ~ 
علىالمعنى معقولة وهي التسبيح، عد في المثرؤع تحقيق إلى 

الوسائلمن كغيرها المفاسد؛ بعض لها أن المعلوم التفصيل...ومن 
دةالمفلهده علاقة ولا الممسية، اجتناب، مستعملها على فيجتا 

ومجالأللصلاح، مسعارأ جعلها ذلك، فمن منة؛ ولا ببدعة 
ؤإنلهارمالسواك حمل في حتى المفاسد هده من •ؤيحاذر • للرياء• 

المخبتونالمخلصون زال فلا الممحفا؛ حمل وفي ' الجتب في 
(رمعبادتهم على يدل، ما انلهار يخشون 

عمرو:بن الله عبد قال، ه، لهديه مخالف، )أنه أدلتهم: ومن -  ٢
مخالفهو نم بيمينهءرم/.. التسبيح يعقد الله. رمول، اارأيت< 

الرسص.موقيه خى منثرر k الماجد ليمان تدخله وما البدعة صايعل )١( 
المابق.المرجع )٢( 
عنا عن عثام، حدتا تيامن ين محمد طريق من ( ١٥•)٢ داود أيو اللفظ يهدا أحرجه )٣( 

;يقولوالم عثام من الرواة وأكثر به، عمرو بن اف عبد ين أييه، عن الماتب، ين يطا، 
عبدبن ومعد داود)مل*ه؛(، أبي محل القواؤيري رة ميبن عمر بن اث كسد 'بجمينه'، 

بنوالحين ( ٦٢٤٠ البزار) محي برح بن اش محي بن ومحمد ( ١٣٤ ١ الترمذي) محل الأعلى 
فيالطبراني محل المقدمي بكر أبي بن ومحمل ومدد، ائي)ه0م؛( النئد الذائع معل 

وكلهم(، ٢٠ ٠٦)تدرك الم في الحاكم محي الفراء عبدالوهاب، بن ومحمد ( الأومهل)ذأ٥٨
كمامختمرة الرواية وهذه التس؛حا، يعقد اف. رّول، ارأيت، بلففل؛ عتام عن ييروونه ماتا 

ابنفيه ومند مختمرا(، اد_، البن عطاء عن الحديث، هدا الأعمش، )روى الترمذي• تال، 
عنالحديث، هذا يرو الأوسعل:)لم في العلجراني تال شذوذ، وفيها •سمينه• بلفنل: قدامه 

عطا،حمن فرواْ الأعمش، طريق غير من الحديث، هذا روي وقد ءلي(إ بن عثام إلا الأعمش 
بحالنحديثه في ( ٣٤١الترمذي). عند علة بن إّماءيل كرواية الرواة، من جمع ال—ائب، بن 

روىوقل صحح، حن حديث، )هذا الترمذي; قال بيد،• يعقدها الئه. رمول رررأستؤ وفيه؛ 
الكامل)م\/٨٧(;في عدي ابن تال الحليثا(، هذا ال—اسب،، بن عن واكورى، شعبة، 



والتهلملبيع لتارعليكن؛1 النسوة; لبعض قال حيث لأمره. 
)الرحمة(،رواية• وفي )التوحيد( ين فتنتغفلن ولا والتقديس، 

ومتتطهات<ارا،رمؤولات فإنهن بالأنامل واعقدن 

الاسدلأل:هذا مناقشة ؤيبمكن 

عقدسنية منه يوحد فالأول النزاع، محل حايج الءار"يثين دلالة ن أ~ 
إليهأشير كما تفضيله، وجه على بالأصاح )العدد و باليد التسبيح 
)والإرشاداليد، بغير التسبيح عن نهي فيه ليس والثاني ، بتعليله( 

ادمان<"ُ•بماش لا أمحل م U إر 
أن• أحد يفل )لم و ابح بالمالتسبيح جواز في هو النزاع و— 

وغيرها(بالأصاع التسح من أفضل به التسح 
بهالمن فيها بحة)لما بالالذكر عد تحريم على ; أيضا واستدلوا ~ ٣ 

النصارى(عن أولا أخذوها لمين المأن )والظاهر ،، ؛الكفرة(ل

فحديثهوشعبة الثوري، مثل ثديما منه سمع نمن عمره آحر في اختلط المائب ين عطاء ) —
النكرة(.يعص فها خأحاديثه الاختلاط بعد منه سمع ومن مستقيم، 

(٢٠والحاكم)ي• حبان)آةخ(، وابن واكرمذيصهّا(، (، ٧٦٥٦)شيبة أبي ابن أخرجه )١( 
تنالت يسيرة، جدتها عن ياسر، بتتا حميضة أمه عن عثمان، بن هانئ طريق من وعيرهم، 

حسن(،حديث، )هدا ( ٨٧/ ١ لأفكار) ا نتاتج في كما حجر ابن فال .•>•، اض رسول لنا قال 
هذْ.حجر ابن امالي ءل؛ها اش الأذكار في الروي إمحادْ وحن 

الحمض)\ر0\ي.لاحمن التجن الحرز )٣( (. ١٨٦الضمنة)١; اس )٢( 
نلالأوطار)آ/أآ'أ(.)٤( 
الLلاب)سها، (: ١٠ص)• ■السحت" ش أبوزيد يكر د. وقال (. ١٨٧/ YY)الفتاوى سموع )٥( 

ونحوه(.الحمى من بغيرها العي. من أقفل بالأنامل العد أن قي يتنازعون لا المترعت 
باليدعت(اللمبمة عر للحكم أهم )وهدا كر؛ د. ونال ١(، ص)خ* ّحة ال)٦( 
مجنالقسين أيانءى في يح الهده نرى )كنا رصا: رثيد محمد يقول (، ٨٢٢ا/*المنار)ه مجلة )٧( 

=السنة هده في الهنن. زرت ولما البراهمة، عن مأحوذة أنها مع ونوالراهثات والرهبان التماري 



ته ٠٨١^^محتت؛—_بمأ 
تالاستدلال هدا ونومش 

القاعدة)لأن الجواز؛ حكم في يوثر لا الكفار من أصلها كون أن ب~ 
ولملمين، المعند عادة وصار تحول إدا اليء أن * يه المحي 

لممحالذي ، ( تثبها امتعماله يعد فلا الكفار حمانمى من يكن 
}لعينه(ل محرما يكن مالم فعله، جاز للكفار )شعارأ يعد 

نال*اليهود لبامى محن وأنه ان الطيلسسلبى حجر ابن يكر لما و~ 
تكونالذي الومتر في اليهود يممة الاستدلال يملح )ؤإنما 

داحلأقمار الأزمنة هذه في ذلك ارتغ وقد شعارهم، من ة الطيال
،■المتاح،ر عموم مح، 

منورد )وما ت محال كما المعنى هذا يقرر رصا رشيد محمد أن مع و~ 
زواليفيد الكفار، عادة من كان لكونه السواد؛ كراهة تعليل 

ثررمن من أول أنه إلا وذلك(ل؛،، اختصاصهم بانتفاء الكراهية 
منله تعرضي من أر )لم أيونيي د.بكر قال كما هنا التنبه محنى 

بعد.هفمن ~ تعالى نسفي ~ رصا رشيد محمد الشخ سوى المتهدمين 
الوجههذا لهم تبين ولو بعدهم، فمن المعارف دوائر أصحاب من 
ضتفربراتهم في الجاري هو كما الجواز، منهم أحد نرر لما 

رقابهم،في ؤيعلقونها السح يحملون ورأيتهم رالملمتن، البراهمة من الصوفية يعفى فيها أيت، ر —
فيماالبراهمة صرفوا ما لأنهم البراهمة؛ صن لا انمارى صن أولا احدوها الخالخين أن والظاهر 

الخرب،()جزيرة ظهوره صني الإسلام مهد في فكانوا الخارى واما للهناو، فتحهم بعاد إلا وا يظهر 
منأحدوه فيما عنهم بحة الأحدوا تل يكونوا أن يد فلا ومصر. كالثام ل انمجاورة البلاد وفي 

ءى)بم\/(،الأثري لخلي التهاني■ وصول نقضى في المباني ■إحكام وانظر: والاداُت،(، اللباس 
صل>1\<')(.الموصي شيخو للويس الجاهابة■ صرب بتن وآدابها •المرائية 

الرسمي.موقعه فى منثور ١لماحل.، لماليمان تدحله وما البدصة صايهل )١( 
ًسص(.الإّلاص" الفقه فى صنه المهى "الشبه )٢( 
النار•جلة )٤( (. YUO؛/)• ازرى فح )٣( 



لأم

؛التشه(ر ؛ مهاالمغ مناط تحقق التي الأحكام، 
أوقبل من معلوما كان التشبه هذا هل أيضا يقال ؤ~ 

بلاالكفار من مأخوذ إنه فكيف مجهولأ كان فإن مجهولأ؟ 
ابتحريمه؟ العلماء يفت لم فلم معلوما كان ؤإن واصح، برهان 

التشبه.صوا تحريم عدم بيان في كاف جوازه على فاتفاقهم 
!هتاالخلاف مثب في يظهر الذي ■ الخلاف مبب 

قاعدةتيمية وابن الثاطبي من أحذ فعندما البدعة، معنى وسع ت~ 
عهدفي ومقتضاه صببإ وجد ما وأنها البدعة، في والمانع المقتضي 

فحله،من الماع وحول عدم مع يفعلوه لم ثم وصحابته ه البي 
إجرائهاعدم ذلك: ومن تهلبيقاتهما في القيود بعض بعمهم أغفل 

عنالشاطئي كقول المحفة، التعبدايت، فى ؤإحرائها الوسائل في 
لأنهمعلومة، بكيفية يتقيد لا كما )والتبلغ ت والدعوة النبلغ وسائل 

الحففلمن أمكن شيء بأي فيصح المعنى، المعقول قبيل من 
التحريف،عن حفغله يتقيد لا كذللث، وغيرها، والكتابة والتلقين 

كمسألةالأصل؛الإ؛ءلال، على بمو لم إذا أخرى دون بكيفية والزخ 
ابنأن كما ،، (ل الصالح لف، العليه أجمع ولذللث، ، المصحف، 

التسبيح)وأما قال؛ حين يستحسنها بل بحة الاستخدام يجوز تيمية 
ومنهمكرهه، من الماس فمن ونحوه الخرز من نغلام في يجعل بما 
،مكروه( عر حن فهو المية فيه احنّت، ؤإدا يكرهه، لم من 
لسياقهانفلر دون بحرفيتها هتا والمانع المقتضي قاعدة طبقت، ؤإذا 

فيها.تدخل بحة الفان وتْلبيقها، 

الاعتمام)٢( • ٢١٠٨)ص الجذ < ١١
٥(.• ٦ اكاوى)آآآ/ مجموع يي )٣( 



المبتدئ،بعفى عند اشتهرت بحة الكون .' الأسباب ومن ~
تتيمية ابن فال وفد ، والروافض(ل للعلرمة، شعارآ أصبحت )حتى 
تحبا،م بمر لم راجحة مفسدة تحب، م فعل في كان إذا )فإنه 
إذاالمستحبات بعض ترك إلى الفقهاء من ذهب من ذهب، هنا ومن 

فيقال! لكن بدللث،، واجبا يترك لم فإنه لهم، شعارأ صارت 
ومصلحةالرافضي، من المني يتميز فلا لهم، مشابهة ذلاائ، إخلهار 
هذامصلحة من أعفلم ومخالفتهم، هجرانهم لأحل عنهم التميز 

إذاالمواضع بعض في إليه يحتاج إليه ذهب الذي وهذا المستحب. 
ذسفعل مصالحة عالي راجحة مفسدة والاشتباه الاختلامحل في كان 

الخشرؤعيجعل أن يقتضي لا عارض أمر هذا لكن التحس،، 
كانؤإن الكفار شعار لباس مثل هذا بل دائما، بمشرؤع ليس 

جائزفإ.نه الصفراء، العمامة كلبس لهم، شعارأ يكن لم إذا مباحا 
،ذلك،( عن نهي لهم ثحارأ صار فإذا لليهود، شعارأ كن لم إذا 

العارض أمر )هذا أن: أهمها من قيود فيه لكن متين كلام وهو 
دائما(.بمثرئ ليس الخشرؤع يجعل أن يقتضي 

:الشذوذ إلى الرأي هذا نسبة حكم ؛ الثالثة الهميالة 

الذكربثدعية القول بة نفإن ودراسته، الرأي هذا عرصى بعد 
ذوذ.الإلى بته ينالجزم م عل؛ وست، ؛عيل.ة، غير ذوذ الإلى بحة بال
غيرحلاقه على المحكي لإجماع ا ولأن صريحا، نصا يخالف، لم أنه 

يوطيالنقلها ما أول نقلها التي اللفظة في كما الإجماع، في صريح 
منالخغ الخلف من ولا اللف من أحل عن ينقل )ولم بقوله•  ٢٩١١٠)^

أيضا،حر متأ وهو يعدم، ومن عنه نقلتا ثم بحة( بالالن.كر عد جواز 

المرين)إ/إها-ْها(.المة ماج )٢( صره(. المحة :١( 



إلاله معين قائل على أقف ولم أيضا متأحر فإنه يالبدعية القول ؤيقابله 
إليهأثار كما متأحر، ولكنه ذلك، قبل موجود قول أنه ؤيفلهر عصرنا، قي 

ولمصحيح( غير بدعة أنها )وذقإ قال: حين ( ٩٧٤)^،الهيتمي حجر ابن 
بالبدعية،القول وحد العاثرة المائة في أنه ! هتاوالمهم قائله، يعين 

بحةبالالذكر عد جواز من مغ من يوحد لا وأنه ذلك، ينفي من ووحد 
منعلى رد فيه وكانه السيور؛ نقله كما ، والخلفالسلم، من سبق عمن 

القولوأن يوطي، النقله ما صحة تبين البهصثإ وبعد ومنعها، بدعها 
متاحر.حادمث، قول ياليدعية 

التسبيحأن حلاف، فلا ؤإلأ الجواز، في هو إنما يكر ما وكل 
أمربحة باليقترن وقد بالسبحة، التسبيح من أفضل ونحوها بالأصابع 

جعلهاأو الأعناق، في تعليقها ت مثل البدعة، إلى أقريتج يجعالها زائد 
علىفح قد فإنه الذكر في اليدعة من سلم إن وفاعلهما تعتدأ، كالأماور 

تحليقهمثل للناس )إظهاره • تيمية ابن قال كما ، وشهرة نياء باب نفسه 
أوللناس نياء إما فهذا ذلك،، تحو أو اليد في وار كالجعله أو العنق في 

أقلوالثاني محرم الأول حاجة! غير ص المرائين ومسابهة المراءاة مفلنة 
الكراهة(لآ،.أحواله 

أهلشعار من ذللث، على الاجتماع مع للذكر إظهارها أن كما 

وقريبعنقه..• في بحة التعليق من بعضهم يفعله )ما (؛ ٢٠٥المدخل)'؟/ في الحاج ابن تال )١( 
فيوار الالمرأة كاتخاذ يده في بحة الفيتخذ الملم إلى ينسب من بمص يفعله ما هذا من 

ؤيحركهايده ؤيرفر وغيرها الملم مسائل في الناس مع يتحدث ذلك مع وهو ، ؤيلازمها يدها 
يدكرما يعد كأنه واحدة واحدة ينقلها للناس ءلاهرة يده في يمستكها وبعضهم ذراعه، في 

حتىأخر لمال له ليس إنه إذ باحلل هذا على البحة على فعد0 الاس... مع يتكلم وهو ، عليها 
اتخاذهايكون أن إلا يثق فلم يختار، فيما به يتكلم الأخر واللسان يذكر اللسان بهذا يكون 

واليدعة(.والرياء الشهرة من الصفة هذه على 
١x٥٠٦/٢٢لأتاوى)مجموع )٢( 



مِيإ

إظهارمها ليس كلها والنوى بالحمى العد جواز في والاثار الدع، 
فيوذلك أولى، بها العد يجعل ما بحة ياليقترن قد و واجتماع، لدلك 

تتعلقفضيلة الوارد العدد صهل لأن العد؛ في الغلعل من يأمن لا من نحو 
خارجةوفضيلتها ذلك لتحقيق وسيلة يالأصايع والعد ، العبادة بيات 

أعلم.واش العبادة، ذات عن 

فيالزركشي عاليها ونص الشافعية، بعض بها يعلل التي بالماعدة علاتة له التعليل هذا )١( 
وانظر:نكان،ا(، التعاقة الفضيلة س اور المادة بض المعلقة )الفضيلة الخمر)'ا/'اْ(: 

١(.ص)؟أ للميوطي رالظار الأيام 



ا
أتعلمأن أؤيد إني ه: هريرة لأبي رحل قال 
)كفىت هريرة أبو فقال ، أصنعه أن وأخاف العلم 

تضييعا(.له بتركك 

(٤٣٠وفصاله)\إ العالم يان جاح 

ا



ذا==^=^|قّ؛وجاً

رممةعشرة إحدى عالي جوازاتزايادة عدم 

التراويحفي 

•طاثب:أربعة ود4 
اممدوذعحل وتأصير العسالة، صؤدة ؛ JjVالطلب؛

المعاصرينمن الرأي بهيا القاتلون الثاني: المطلب 
القولهذا هذوذ وج4 الثالث: ايعللب 

والصاهشةامح'علة الرابع: المطلب 

رً^=ٍسذهص^ًسا



٦
لهليس حديث صاحب )كل ت وهب ابن قال 

أنقذنااض أن ولولا صال، فهو الفقه في إمام 
بماك'وادثكذلا(.
١(ص)\١ الشرواني نيد أبي لابن الجامع 

ا



ء ٥٨٩

امحذدكالطينع 

الشذوذوتحرقر المسالة صورة 

الراحة،من الواحدة المرة وهي ترويحة، )جمع لغة! التراؤيح 
كانوالأنهم بذلك سمسى ؛ لام( المن ليمة تمثل منها، تفعيلة 

بها]ركعات[ الأرع نفس )سميت ،و ركعات أرع كل بعد ستريحوز 
كلبين ؤيجلى - ثال، محليا امحتراحة، أي' ترؤيحة، مرعا لاصسلرامها 

بالناسوروحت بالناس، يروح من ترودحة(أم، مقدار ترؤيحتين 
١^^١^٤،•بهم صليت أي؛ ترؤيحا، 

هكذا، رمضان ليالي في جماعة الليل قيام اصطلاحا! والتراؤج 
قالكما القيام، ! اسمهاالشؤع في فهمب ؤإلأ ميتها، نعلى اصثللح 

منتقدم ما له غفر واحتسابا،  ٧١٠٠٥رمضان ئام ارمز ^:٠ النبي 
محالبل ،، التراويح(ر صلاة رمضان بقيام )والمراد النووي! محال ذسهااإ٦،، 

عليهماوعلق ، التراؤيح، صلاة بقيامه المراد أن على )اتفقوا الكرماني! 
التراؤيح،صلاة رمضان بقيام المراد أن النووي )وذكر بقوله• حجر ابن 

(.٤٦٢الرب)آ/  jU(، ٢٧٤الأير)أ/ لاين الهاة )١( 
الهمام)ا/لأأ؛(.لأبن ضح )٣( الماJريناUشن. انظر: )٢( 
٢(.ص)ا٠ المعرب رتب ثي الغرب (، ٣٩٢)\االلاغآ أاس انظر: )٤( 
 )o( وهوالتراؤيح، مها الجماعي له ّن )ما التهلؤع: صلاة يي ( ٢٨٦الكافى)ا/ يي ندامة ابن نال

نيالصلاة رسست، (: ٤٢٤المخارى)م/على شرحه في الئطلأني ونال، رمضان(، نيام 
اكراؤيثع(.رمضان ليالي في الجم.اءة 

هر•مريرة أ؛ي، حديث من ( ٧٥٩الم)و٠اوخارى)لأم(، أحرحه عله، متفق )٦( 
(.على.الم)أ/٩٣الووي شرح )٧( 
الخاومح،)ه/آهل(•صعح شرح في الدرارمح، اعواكب )٨( 



ا1ءمحصسبم..ءء
يكونلا رمضان قيام أن لا القيام، هن المهللوب بها يحصل أنه يعني! 

رمضانبقيام المراد أن على اتفقوا ذقالت الكرماني وأغرب بها، إلا 
التراؤح(صلاة 

الليل،في ركعات أربع بملي راكان أنه: ه الله رمول عن وروي 
فهوثبت إن يتروح،ا )قوله:١١٢ البيهقي) قال ،، لالحدث يتروح...اا ثم 

فيإثارة له المعنى وهذا التراويح(لم، صلاة في الإمام تروح في أصل 
رمضان،في يزيد الله رسول كان ررما ~رظأا~* عائشة عن عليه المتفق 

عنأل تفلا أربعا، يصلي ركعة، عشرة إحدى على غيرْ في ولا 
ثموطولهن، حسنهن عن تال فلا أربعا، بملي نم وطولهن، حسنهن 

فيكونهدا وعلى التراخي، تفيد العربية اللغة في )وثم ،، ثلاثااءريصلي 
يأتيثم يستريح، ثم ركعتين، من ثم ركعتين، من لم يأنه المحنى: 
بالثلأُث،(ليأتي ثم يستريح، ثم ركعتين، ثم بركعتين، 

فيالتهجد وصلاة الليل، وصلاة رمقان، وقيام و)التراويح، 
فيالتهجد وليس واحدة، لصلاة واسم واحد ثيء عن عبارة رمحضان، 

مميت،تقلمت< إذا واحدة، صلاة تلك، كانت، )بل ، التراؤح( غير رمضان 
ميتهانفي بيع ولا التهجد، باسم مميت ناحرين، ؤإذا التراؤيح، باسم 

Uاللل نام س والساد ْملمأ، ،< JUقام )اى موله: انمي نن وقد (، ٢٥١)أ/ ازري فح )١( 
القيام(.مهللق 0< يحمل 

الموصلي،زياد بن الخيرة عن يمران، بن اسفى ٍلريق (من ٤٢٩٤الكّرى)في اليهقي أخرجه )٢( 
بالقوي(•وليس نياد، بن المغيرة به )تمرد الثيهقي: قال( به، "ها" عائثة عن عهناء، عن 

وسلم)س(.الخارى)'لأأاا(، أخرجه )٤( الخ؛ق. الرجع )٣( 
ئوله.تعلى محمول، أريعا٠ ®بملي وقولها• (، ١٦٨ا/٤ الثمين) ورٌانل ف-ادتم، مجموع )٥( 

بملياف. ومول اكان ^١(: )٦٣لمسلم رواية في بقولها ومسر ْشنى؛ا، مشى اللل اصلأة 
عشرةإحدى الفجر، إلى ~ العتمة اكاص يدعو التي، دعي، ~ العشاء محلاة من يفؤغ أن بين فيما 

بواحدة".ميوتر وكمن، كل ين ينم رممة، 
)أ/اأ"ا(.المفاتيح مرعاة )٦( 



ته ٠٩١
اجتمتإذا الاسمي التغاير في حجر لا فإنه الوصفين، تغاير عند باسمين 

وأدائهاالتراؤيح، على المواظبة كعدم صفتاهما، احتلفت الأمة...ؤإن عليه 
بخلافأحرى، حر الإلى ؤإبمالها تارة الليل أول، في وأدالها يالجماعة، 

اختلافوجعل الجماعة، فيه تكن ولم الليل آحر في كان فإنه التهجد 
بجيد(لا،.ليس نوعيهما احتلاف على دليلا الصفاين، 

تالمسالة في النزاع محل دنين الشذوذ، محل تحرير *ر وهذا 
سنة١وأنها ا، التراويحل صلاة مشروعية على الأمة أحمعت، —  ١

الكلام.ثي واحتر تقديم مع (، ٥٦٧الخارى)آ/صحح على الارى مض  ٢١)
بمكرغولم وجوازغ ثريتها عر اجمعت )الأمة الموًل ئي السرخس ئال )٢( 

مهم(.اف بائك لا الرياض إلا العلم اض من أحد 
حاثيةوفي العلماء(، بإجماع سنة الترايثح )صلاة (؛ ٣١المجمؤع)؛/ في النووي نال )٣( 

منكرهالأمة، ا من يعدهم ومن الصحاية بإجماع 'ا محنة ؤيح النرا " ر (؛ ٤١١ص) وي الطحطا 
فيالخلاف نقل أنه إلا سنها على الإجماع نقل النووي أن، وْع الشهادة(، مردود صال بلخ 

لوعنها الكسل يخاف ولا القرآن، يحفظ )فيمن وحاصة البيت، في بانفراد أو جماعة آفضليتها 
مسائلني أحمد الإمام ونال بتخلمه(، المسجد في الجماعة تختل ولا انفرد، 

^/Y(ت ٧٥١الكوسج) كماأجاد، إسحاق؛ نال السنة، يحيي الجماعة في ملي أن )يعجبني
الصحابةإجماع )ولنا جماعة؛ صلاتها عن ( ١٢٤)Y/ المغنى في ندامة ابن قال وقد قال(، 

حديثلأن الأفضل؛ هي تكون أن الفضل وورود السنية من يلزم لا إنه إلا قلت؛ ذللئح(، على 
لتتا،أ هويجوروده محبب المكتويةا إلا بيته في المرء صلاة الصلاة ءأفضل عليه؛ المتفق زيد 

إليهمفخرج يقعد، جعل بهم علم فلما أصحابه، من ناس بصلاته نمر ليالي و. صر عندما 
أنملفإن بيوتكم في الناس أبها فصلوا صنيعكم، من رأيت الذي عرفتح ءتد نقال؛ 

قيامفي وارد )والحديث (؛ ٣٨٤رساتال<)1ا/ مجمؤع في المعلمي قال الحديث،  ٠٠الصلاة..
بتخهبص(،منه يخنج أن يقبل فلا نصا، له الحكم بثمول قاضى وذلالث< يأتي، كما رمضان 

حلماأنوم رجل وسأله رمضان(، شهر في الناس مع يقوم لا لكن )أنه صر• ابن عن صح وتد 
(،٧٧١٤)شيبة أبي ابن أحرجهما حمار( كأنلث، )تنصت< فقال؛ رمحضان؟ شهر في الإمام 

وحدهالصلاة احتار من ذكر )بابؤ بقوله؛ للمروزي الليل قيام مختصر في له وترجم (، ٧٧١٥)
ذكرئالش الجامعة الآuر وس عتره، آءارأ وذكر للقرآن(، حاففنا كان إذا الاس مع القيام عر 

وتدأحللني رمضان هدا سميد، أبا يا ؛ ~ةقفئ~ الحسن سأل رجلا أن ( ٢٣٠صى)المروري 
فقالمعهم؟ فأقوم الملمين حماعة إر أنضم أم وحدي أقوم، أن تأمرني فأين القرآن قرأت 

فعليكلتيقفلالث،٠ وأحن لقلبك أوجل كان الموطنين أي فانفلر لنفسك مرتاد عبد أنت )إنما له؛ 
اخار=من )وكل (: ٣١٥-٣١٤العلماء)ا/ اختلاف مختصر ر كما الطحاوي uل وقد به(، 



*-ا.ءبم^هءس؛بْ
يزادلا واجب حد التراؤيح ركعات لعدد ليس أنه على وأجمعوا ~  ٢

علىالزيادة جواز عدم إلى المعاصرين بعض وذهب ، عليه 
بتهنوتحقيق بحثه المراد الرأي هو وهدا ، ركعة عثرة إحدى 

عدمها.من للثذوذ 

يجوزلا أته احد..أحمعوا الفي القيام معه يقهني لا أن على ذلك يكون أن فيسغي لتفرد ا ً
والخرفالكفاية(، على واجبا القيام هذا وكان رمضان، قيام عن المساجد نمليل للناص 
الطحاوى)وبالغ (; ٢٥٢الفتح)(/ في حجر ابن قال كما تعم، ب العلخاري كلام عن الأخير 

)وفيما(; ٩٦التثريسؤ)ما/طرح دم، الكفاية(، علم، واجية الجماعة في التراؤح صلاة إن فقال; 
علىالسنية هو إنما الحنفية من الهداية هاحس، ذكره والدي نثلر الكفاية على الوجوب من، ذكره 

الكفاية(.

فيمقدرا شي، ولا حد لا أن على العلما. )أجمع ١(:  ٠٢الأسدكار)أ/ في عدالبر ابن قال )١( 
الركؤعأكثر شاء رمن ركعاته، ُثازت، القيام فيها أطال شاء نمن نافلة وأنها الليل، صلاة 

منهدا في يشددون الذين الإخوة من )رأينا التع)(/"اأه-أه(: الشرح في عثيمين ابن نال )٢( 
الذيالأجر فينونهم المجد من ييخرجون عشرة، إحلتمأ على يريدون الذين الأئمة يدعون 

صلواإذا ون يجلوتد ليلة' نيام له كتب ينصرف حتى الإمام ح نام 'من ه; الرمرل فيه قال 
وكلالمملين، على مشوشون أحيانا يتحدثون ويبما بجلوصهم، الصنوف فتضغ ركعايت، عشر 
مجتهدكل ليؤ، لكن، مجتهدون، والهم الخير، يريدون الهم نثلث، لا ونم، الخطأ، م، هذا 

انتهى.مصيبا( يكون 



ص ٠١٣

\لهكص
المعاصرينمن الرأي بهذا المائلون 

هوتالمعاصرين من الرأي بهذا قال من أبرز 
~ةقفب( ١٤٢)ت• الألباني الدين ناصر محمد الشخ 

اسثاك\دق

القولهذا شذوذ وجه 

الرابع.المطالب في وتفصياله الإحماع، مخالفة —  ١
تذلك ومن ونحوه، بالشذوذ وصفه ~  ٢

مؤقت،عدد فيه رمضان قيام أن ظن )من ت بقوله ( UYAo)تيمية بن ا~ 
أحهلأ(لمآا.فقد منه ينقص ولا فيه يزاد لا . الني، عن، 

باطالةبدعوى الألباني )وأتى بقوله! ( ١٤١٧)^،الأنصاري سماعيل إ~ 

عشه )انماره ت بقوله المواضع لأحد ( ٢٠ص)ني ترجم التراينح' 'صلاة رماك ني )١( 
يجوزلا التراؤيح )صلاة ونال; ^!—،L(، الزيادة جواز عدم عر دليل ركعة عترة الإحدكا 

التزام)وجوب ت بقوله المراضع لأحد ص)ا"ع( في يرجم المنون(، ١^٥ على فيها الزيادة 
يجوز)لا ١(:  ٠٢ص)الرسالة ملخص في ُفالا ذللث،(، على والدليل ركعة عثرة الإحدى 

ركعة(.عثرة الإحدى على الزيادة 
(.٢٧٢)٢٨ الخاوي .جموع )٢( 

وتلقىإفريقية صحراء في .( ٠١٣٤سنة)• المولود الأذهارى،، ماحي بن محمد بن إسماعيل  ٢٣)
فيللتدريس اجتر منة)؟أماه-(، مكة إر ووصوله الحرمين إر ، J-jهناك، تعليمه 

فيلل-دريس احض نم اللي؛الرياض، العهد في لاتلريس انتدب نم الحرام، السجد 
دار>ى وباحثا عضوا لتكون انتقل نم الدعرة، إمام ومعها إبراهيم بن محمل الشيح مجد 
الملحقةترجمته انغلر؛ الرياض. في ّنة)لأا؛اه( توفي ءليد.ة مؤلفات ول بالرياض الإفتاء 

بالذ؟،بالتحلي إباحة ا و ركعة' بعشرين التراؤيح صلاة حديثا 'تصحيح في رمالته باحر 
ص)؛ْا(.ا،. ليالحلق 



ج

كانواالذين الصالح، لف التضليل تستلزم العجسا، منها يقضى لا 
تومال له كلاما ذكر ثم ،، ركعة(ل عشرة إحدى من أكثر يصلونها 

عاقل(لمعلى يخفى لا ائه )وف

نقصهايجوز لا التراؤيح أن بعضهم )خلن ت بقوله ( ١٤٢)^^•باز ابن و- 
علىفيها يزاد أن يجوز لا أنه بعضهم وظن ركعة، عشرين عن 

غيرفي ظن كله وهذا ركعة، عثرة ثلاث أو ركعة عشرة إحدى 
للأ'دلة(لمخالف حهلآ هو بل محل4 

التزامحيث من يغلو الناس )بعض بقوله: عقيمين ابن و- 
جاءُت،الذي العدد على الزيادة تجوز لا فيقول؛ العدد، في السنة 

إنهؤيقول؛ ذللث،، على زاد من على المكير أشد ؤينكر السنة، به 
؛حهلأ(ر أنه ثك لا وهذا عاصي. آثم 

بعدمأفتى فد العلم أهل بعض كان )ؤإن بقوله؛ الحيوي صهلفى م~ 
منتهىفي غرسا قول وهذا ركعة، عشرة إحدى على الزيادة جواز 

النرا؛ة(رْ/

قواعدض على دعواْ بني )الشيخ بقوله؛ الصيحي إبراهيم • د- 
ولففلالأخذ؛ه(لَا، يجوز لا الاعتبار فاسد فوله فصار ،، أصوJة١٦

(.ص)٠٣ركعة" مثرين التراؤح صلاة حدث 'تصحيح )١( 
)ها/ها(.باز ابن ومقالات غاري مجمؤع )٣( وام!ص)آمد السابق، المربع )٢( 
Xor)؛/المتع النرح رأ( 
ص)ا،ه-«ا■(.للعدوى الأيل■ نام ركعات ■_ رم( 
اللمل،صلاة ير الحث ني المس القوي لضوص الأل-اني حمل على كلامه ّياق في )٦( 

العلماءمحي يكون لا الأنوال من المطلق حل وأن ركعة، عشرة إحدى صلى حين ه بفعله 
الأغعال.لا الأقوال من المتئد مع التعارض ئد إلا 

ص)هه(.للمييحي التراؤيح" صلاة "عدد )٧( 



يوصفوند الشاذ، الرأي به يوصف مما والخطأ والبطلان ال الف
سياقه.معتر ذللثإ وكل بالغريب، 

جوازعلى الاتفاق ذكر أن بعد الهائم عبدالرحيم د. قول و- 
إحدىعلى فيها الزيادة بتحريم )القول أن: ذكر عدد بأي التراؤيح 

مخالفالهجري، عشر الرابع القرن آحر في حديد قول ركعة عثرة 
الرعية(را،.الشرعية وللامحارات لدلك 

حكماكراوحص)ا<ي(.



اطدبماّ
مسائلثلاث وفيه واثمنائمة، الأدلة 

فيركعة عشرة إحدى على الربادة بجواز القائلين أدلة الأولى: المسالة 
:التراويح صلاة 

منهابأدلة القول هذا أصحاب استدل 

توقوله ، يا؛ا ةجئو0ه]الخاطات: ما أقنر تن قلة ومأ ت تعالى قوله —  ١
ؤمّونوله! [، ٢٦ءلؤيلأه]الإتن: قلا ومتنه أمحي ةسأثن ابل، ءؤو؛ين 

الايات.من وغيرها ٢[، ص: فلاه إلا أيل 

الاستدلال!وجه 

بينالتفاوت، وأن القيام، طول على الحث، فيها الاياتر هذه ن أ- 
قصرولو فقعل الركعاي، بحدد لا صلاتهم، طول بحكإ القائمين 
بمبمُ"•

-JbJj  ،سامكان داود، صلاة اف إلى الصلاة »أحسا ه! قوله ذللث
الليل'اثلث، رريقوم فقوله! ، محيسه،ا ؤينام ثلثه، ؤيقوم الليل نصم، 

بالزمن^المرة أن على يدل 

والمس:صلأ، "وط" الهار، دون ياللل الوم )والهجوع (: ٣٧٢تفسرص يي الغوي نال )١( 
اللٍل(.اكتر يملون أى اللل، من قليلا يهجعون كانوا 

ص^(.اليل" نيام ركعات "يدي ص)0ا(، اكراؤح' صلاة "يدي انظر: )٢( 
-ه.عمرو ين صداه ►bJ^، من (، ١١٥٩٣الخارى)'آ1م(، أحرجه عليه، ثق )٣( 
١^ص)• اللل■ نيام ركعات، ■ءدد انظر: )٤( 



)يعني!، الهتوت؛؛ طول الصلاة ارأفضل I قوله كذلك ؤيويده ~
ابنفاله ذلك( في أحد محي نعلمه حلاف لا المسام محلول 

علىتكون حتى والسجود الركؤع طول منه يلزم وهدا ، همدالر 
أنه)فينبغي تيمية! ابن قال ولذلك ؛ المواء من وقريبة معتدلة السنة 

القنوت...طول هو وهاوا والمجود الركؤع يتليل أن القيام طول إذا 
الركؤعأو القيام حال في كان مواء العبادة إدامة هو القنوت فإن 
ثاحداأكن، ءائآء ثنت هو ؤأس تعالى! قال كما جود، الأو 

فىقانتا سماه كما مجوده، حال فى قانتا فسماه ٩[ ]الرم؛ ؤئايماه 
قامه(لم.حال 

فقالالليل، صلاة عن . اش رسول سأل رجلا أن أدلتهم• دمن ~  ٢
الصبحأحدكم حشي فإذا مقنى، مثتى الليل راصلأة .! اممه رسول 
صلى،،ل؛،اقد ما له توتر واحدة ركعة صلى 

الاستدلال!وجه 

كثيريسع والليل بعدد، الليل صلاة له يحد لم . المبي ن أِ 
؛حددهافجهله الليل صلاة كيفية يجهل والذي وهليلها، الركعايتإ 

يجوزلْ،.لا الحاجة ونت، عن البيان وتأ-حير أور، 

موائدالمعلم في الخازري نال هع، جابر م، الزبثر أبي حديث من ( ٧٥٦)ملم أحرجه )١، 
كون،والوالمائة، والخشؤع، والقيام، الملأة، معان؛ سعة )للقنوتظ دم)ا/'آهأ(ت م

والطاض(.والدياء، 

القيامما بالموت )الراد شرح.الم)أ/ْم: في الروي (، ١٨•)T/ الاستذكار )٢( 
علمت^فيما العالماء باتفاق 

عرالجود )وقدم (: ٧٠اكاوى)م ص آخر -رضع قي وفال (، ٢٧٣/YY)الفتاوى مجموع )٣( 
القيام(.

—ه—.عمر ين عيداش حديث من ( ٧٤٩و٠سLلم)الخارى)*بمه(، أخرجه عليه، متفق )٤( 
للهاشمالتراؤح" 'حكم Y(، ص)• للصيحي التراؤج" صلاة ُءد-د السع)؛/مه(، الشرح )٥( 

ص)ا،أ(.



قياموعلى جود، الكثرة على الحث المعنى! هذا يؤيد ومما ~
ينبثر ما ءؤءام»وأ تعالى! وقوله ، بعدد تقييد دون رمضان 

منلكم ر نيما الليل من فاقرءوا )يقول! [، ٢٠]النزمل: 
الصلاةعن )وعبر بعدد، يفيدها ولم صلاتكم( في القرآن 

عنهنولا ؤ سحان! سورة فى قال كما بالقراءة، 
فراءتك(رمأي! -اا[، ]الإ>ا،:

بأصحابهه الض قام لما أنه المعنى لهذا المؤيدة الإثارة من و~ 
هذْ؟(ليكا بقية نفكا )لو له! فقالوا اليل شعلر نحو ذهب حض 
،،نيام له فب ينصرف، حتى الإمام هع قام مجن راإنه ! فقال 
يعوصهمما إلى أرثيهم ولكنه الزيادة، ءلل_، عليهم ينكر )فلم 

حويرية(قصة مثل عنها•..وهدا 

بأمور!الاستدلال هذا ونوئش 

الشاؤعيقيده لم فيما يؤخ إنما إمحللاقها على ؛المهللقايت، )العمل ن أ~ 
يجس،فإط بقيد مهللقا حكما ١^١^٤ فيد إذا أما المهللقامتح، من 

؛المْلالق(لآ،.الاكمماء وعدم به القيد 
لأنهاالمطلقة؛ النوافل من لمت التراؤيح— صلاة — )مسالما و — 

متفقرمضان قيام على والحث نصه، وسيأش مسلم صحح في مخرج السجود كثرة على الحث )١( 

(.٣٩٥; ٢٣شيره)م اتجري قال ى )٢( 
(.Y0A/A)فرْ في كبر ابن تال كما )٣( 
صحيح(،حن حديث )هذا وتال! لففله وهدا •A( والترمذي)! (، ٢١٤٤٧)أحمد أحرجه )٤( 

غيرهما.وأحرجه 
١(.ص)* سالم لخمة ءجو" الض، مسجد في عام ألف من أكثر "الترايئح  ٢٥١
اكراويحلأبنىص)يم(.صلأة)٦( 



—*٩٩٥^-^
نيينئي كان ما ]وأنه ^^٠•• الثه رمحمول عن بنهى مقيدة صلاة 

هذاتعطيل يجوز فلا ركعة[ عشرة إحدى على غيرْ ولا رمضان 
االمطالقات(لا،.تملك القيد 

صلاةبها يخالف صلاة يملي كمن إلا ذلك يفعل من مثل وما ) ~
وكيفا،كما يخالفها الصحيحة  jljlVIjعنه المقولة النبي. 

تلكبمثل محتجا ^^١١ ٥١رأيتموني كما ررصالوا قوله متناميا 
أربحا،الفجر ومنة ا حمالفلهر مثلا بملي كمن المطلقات، 

علىيخفى لا هذا اد وفمجدات، أو بركوعين يصلي وكمن 
ءانل(ُ"

تبأمور المناقشة هذه عن وأجيب 

ففيهوجوده فرض وعلى ومقيد، مطلق الأدلة في بأن اليم التعدم ب~ 
الوهذا بالأفعال الأقوال من المهللق تقييد في جهتين! من إشكال 

وهداالقول منهلوق على الفعل مفهوم تقديم في و يكون، 
الأتي!في ذلك وتفصيل ،، صعيف١٣

وغايته،، الإثبات(أ سياق في )الزكرة المطلق فان التسليم عدم ما أ- 
صلاةأن على الدالة والأحاديث معين، غير واحد على الدلالة 

رمضان،قيام وعلى جود، الكثرة على والحث مثنى، مثنى الليل 
يقيد.حتى إطلاق فيها وليس بالإصافة معرفة كلها 

إحدى. المي بصلاة فتقييدها مهللقة، بأنها التسليم فرض على و~ 

الأبق.الارجع )٢( الأبق. الارجع )١( 
امارح■بيص)٥ْ-٣٦(٠صلاة ■_ انظر: )٣( 
والخر.الأم ضل والإنات (، T/T)للآ.دى الإحكام )٤( 



تقييدأوليس المطلق للأمر امتثال صلاته لأن يكون؛ لا ركعة عشرة 
عشرةالإحدى من وأكثر بأنل صلى أنه عنه حاء وليلك ،، 
إحدىإلا يمل لم أنه فرض ولو اممه—، ~بإذن سيأتي كما ركعة 
حينثدالأمر عليه يدل ما رغاية ف ذلك غير ينقل ولم ركعة عشرة 

تقييديرحب لا ولكن والأفضل، الأولى هو ذلك فعل يكون أن 
اوطلق(لم

الأنوالفإن والمقيد؛ المهللق بوجود أيضا اليم التفرصي وعلى 
في)ظلأّل الأفعال، تقيدها ولا قوتها في لأنها الأنوال؛ يقيدئ 
لأنالأفعال، أوصاف من وليس الأهوال، خصائص من أنه التقييد 
العملؤيوحب المهللق، إمحللاق يلني مهر المهللق من أموي المقيد 

عدمعلى أعلم فيما لفح اليختلفح سياقه.,.ولم في الوارد يالوصفا 
رالأفعال(ل على الأقوال مهللق حمل جوار 

فعلهمفهوم من أحد ركعة عشرة إحدى على الزيادة من المغ إن ثم 
علىالمفهوم هدا وميم ركعة، عشرة إحدى على يزد لم أنه و. 

لمأنه صعقه على ؤيدل صعيفا، المفهوم وهدا الأقوال، متعلوق 
ركعةعشرة إحدى على الزيادة الألباني قيل العلماء من أحد يمغ 

عدمعلى يدل فعله أن يفهموا ولم الإجماع— دليل في ميأتي ما ك— 
الزيادة.جواز 

الأولىعلى معله بحمل ممكن كلها الأدلة إعمال فإن يكن ومهما 

افلا رلأ أتل ؤ} تعالى؛ نوله كالأم؛ي للماعدى والممدا االمطالق انظر؛ )١( 
٢[.لامح>،ث 



اءءألأي 

والمفهرمالفعل دلالتي لضعف ادة؛ JPامن المنع دون والأفضل 
للأمةسان فيها التي الكثيرة الأقوال من المنطوق معارصة عن 

صحيحة.مختلفة بصفات ورد الفعل وأن خاصة جميعا، 

عدمعلى فدلألته ،، رأيتموني كما صلوا ١١ه فوله ما أ— 
لمأنه وهي ت مقدمة على مني ركعة عثرة إحدى على الزيادة جواز 

الصفةفي المتابعة وجوب منه ؤيلزم ركعة، عثرة إحدى على يزد 
ولمالعدد في كالمتابعة وطولهن® حسنهن عن أل تارفلا والطول 

الزيادةمغ وهو المفهوم من أحدت الزيادة مغ إن ثم أحد، به يقل 
معارضوهو المهار، وفي الليل في ه صلاها التي الركعات على 

بكثرةاك نفعلى ررأعتى ف® جود البكثرة ررعاليلئ، بالمنطوق 
أقوى•والمنطوق الجود®ل٣، 

يوجبونلا ولهذا ، هزلأء عند حتى عمومه على )ليس الحديث، و~ 
ولوبتسع، ومجرة بع، ومرة بخمس، مرة يوتر أن الإنسان على 

ومرةبع، ومرة بخمس، مرة توتر أن يجب • لقلنا بالعموم أخذنا 
فيأصار^® رأيتموض، كلما صلوا  ١١المراد! ؤإنما مردا، بتع 

؛تحاليدْ(لأ،.النص ست، ما إلا فلا، العدد في أما الكيفية، 
الفجروستة المقروصة الصلوات في الزيادة مغ على القياس ما أ~ 

١ل٠ميرثهع.بن عالك حديث عن (، ٦٣١البخاري) أحرجه )١( 
•٠١٠الدرداء وأيي . اف صول محور ثوبان حديث من مام)حح،( أحرجه )٢( 
شرحفي النووي فال رجهئ1ّ، الأسلمي كعب بن ربيعة حديث من ( ٤٨٩)لم مأخرجه )٣( 

المعجودمشروعية في العلماء واختلف الصلاة(، يي السجود به )والمراد لم)ئ/أ*أ(ت م
الحديثهدا عن أحدآ مشروعيته إر ذهب وممن والشكر، والتلاوة الصلاة غير م ه المجرد 
٢(, ٦٣٧فتاويه)ه/ يي موجود مختصر له بحث في الشوكاتي ونحرم 

)ة/مه(.انمع الشرح )٤( 



وعلىالعبادات، محي لأنه الأصل في ممنؤع قياس فهو ونحوهما، 
أجمعتما يقاس فكيف، الفارق؛ ْع قياس فهو به التسليم فرض 
العلماءأجمع الذي الليل بقيام فيه، الزيادة جواز عدم على الأمة 

سأثوى فيه والفارق بعيد، قياس فهو ؟• ركعاته لعدد لأحد أنه 
الجامع.

مثلا؛يوم يوم صام من بالمع القياس بهذا الإلزام يمكن حم~ 
نفسوهو اض، إلى الصيام أحب أنه مع يفعله، لم ه الّك، لأن 

ينامكان داود، صلاة اف إلى الصلاة ااأحم_، ت فيه الذي الحديمث، 
أعلم.واش ثلتهء، ليقوم الليل نصف، 

الإجم،اع.محو: الثالث الدليل - ٣ 
العالماء:س واحد غير ذلك على الإجماع نقل ومد 

شيءولا حد لا أن على العلماء )أجمع (ت ٤٦٣ءبا-البر)^،ابن قال ~  ١
وقلت،الهيام فيها أطال شاء فمن نافلة وأنها الليل، صلاة في مقدرأ 

،حلاف)لا وقال; جود(لا،، والالركؤع أكثر ثاء ومن ركعاته، 
نافلةوأنها محدود حد فها ليمس الليل مجلاة أن لمين المبين 

اسكثر(لى.ثاء وص استقل شاء فمن بر وعمل حير وفعل 
الأنه )وأجمعوا قوله: الاسدكار س القطان بن الحز أبو ونقل -  ٢

شاء،كيف، مجلي اء ثفمن نافلة، وأنها الليل، صلاة في حد 
اسكثر(ص؛أو استقل 

ب)\م'لأ(.)٢( الأطلكر)^أ•؛(. )١( 
صلاةأن صر انملما، )واحتج (: ٩٢الأسذكادرآ/ في إله نص واقرب (، ١٧٤)ا/ الإفغاع )٣( 

اصتكثر(،ثاء ومن استقل محاء فمن موصؤع حتر والصلاة محدود حد فيها ليس الليل 
)أجمع(.من مصحئة )احح( أن 



الحد ذلك في ليس أنه خلاف )ولا رتإإه(ت عياض القاصي وقال — ٣
والرغائبالفضائل من الليل صلاة وأن منه، ينقص ولا عليه يزاد 
فعلفي الخلاف ؤإنما والفضل، الأحر في نيد فيها زيد كلما الي 

كالنووى،واحد غير عنه ونقله ، ه( لنفاختاره وما . النبي 
رل وغيرهم ،، y^Uالملقن، وابن انمئار، وابن 

اتفقوقد يالليل، الصلاة )مشروعية (! AYIcj)العراقي أبوزرعة وقال ~  ٤
.محصور( حد له ليس أنه على العلماء 

الاستدلال؛هدا ونوقس 

عنالهيام صلاة في ركعة عثرة الإحدى على الزيادة ثبتت )لو انه ي— 
ومعنالما الصحابة فقهاء من غيرهم أو الراشدين الخلفاء من أحد 

تجرنلم عنهم••• دلك، يثب،تإ لم لما بجوارها••ولكن القول إلا 
ماللث،الإمام مقدمتهم في فحول أئمة ذللث، في وسلفنا بالزيادة القول 

عنه•القولين أحد في 
أنهماللث، عن — أصحابنا من — الجوري )وقال ت اليومحلي قال ف— 

وهوإلي أحب الخهلاا>_، بن عمر الناس عليه حمع الذي قال! 
عشرةى احل• له قيل ه الله رسول صلاة وهي ركعة عثرة إحدى 
منأدري ولا قال؛ قريب، عشرة وJلأثا نعم قال! بالوتر؟ ركعة 

اممير؟(الركوع هدا أحدُثف أين 

(.٨٢)م الميم )١( 
(،٠٦٤ العطأررآ/ لأبن العمدة شرح في العدة سلم)أ/ا<ا(، عار شرح \نظث: )٢( 

(.٥٠التثردب)م طرح (، ٥٤٥الأحكام)'؟/ عمدة موائد الإعلام 
مساكافيه الذي الحديث شرح في جاء لأنه الابن؛ بأنه جرمت وقد ٥(، ٠ )v/ اكريب طرح )٣( 

(.-ه والدي )UJ (: ٥٢قوله)؟/



إلىأثار أن بعد " المرمدي اشرح في العربي ابن الإمام ونال ~
ركعاتقدر في ليس أنه القول ؤإلى عمر، عن المتعارصة الروايات 
تركعة عنرة إحدى يصلي أن )والصحيح ث محدود حد التراؤيح 

لهأصل فاد الأعداد من ذلك تر يأْا وقيامه، المي. صلاة 
يملي،ء؛أو؛ؤ الني كان فما الحد من يد يكن لم فإذا فيه، حد ولا 

ركعة،عثرة إحدى على غيره في ولا رمضان في . الني زاد ما 
.؛ايالنثي فيها يقتدي أن فوحم، الليل قيام هي الملأة وهده 

اللام'"سل في المنعاني إسماعيل بن محمد الإمام صرح لهدا و- 
بدعة(التراؤح في الُشرين عيد أن 

بأمور!المناقشة هده عن الجواب ؤيمكن 

سلفهوألهم والمنحاني العربي وابن مالك الإمام عن ذكره ما محا أ~ 
الأتي:يبينه حهلآ فهدا المسألة، في 

المدونة؛في كما مباثرة عنه ينقل القاسم ابن فإن مالك الإمام ما أ— 
الذيرمضان قيام من ينقص أن وأراد الأمير إلي ؛عث، ماللئ،: )قال 
ونخثونتسعة وهو القاسم: ابن قال بالمدينة، الناس يقومه كان 

أنفنهيته : ماللث،قال ثلايثه، والوتر ركعة وثلاثون ت بالوتر ركعة 
وهذاعليه الناس أدركتر ما هذا له: وقلت، سيئا، ذللا، من ينقمى 
ءله(لمالاس تزل لم الذي القديم الأم 

البر،عبد ابن أيما مالك عن نقلها ركعة والثلأيون التسعة هذْ و~ 

للفتاويالحاوي عن مالك عن ونقله —٢٩(، ٩٠ص)التراُيح صلاة من الألباني كلام انتهى )١( 
المعانيعن ونقله الأحوذى)أ/ها(،  ujLpمن العربي ابن عن ونقله ، ( ٤١٧ا/للموطي) 

.نملاللأم)ا/0أمأ(.
الدوة)ا/سآ(.)٢( 



الصلاةهي الأ'راء الثاني: الفصل 
&م٠ 

م؛بجسُ 

فيخليل اعتمده الذي وهو وغيرهم، والحفيد الجد رثد وابن 
ستاجعلت ثم وعشرون، ثلاث )تجزيء فال! حين مختصره 

آ.الدرديرأ فال كما والوتر الثمع بغير وثلاثين( 

فأينأصحابه، عنه ينمله الذي ماللث، الإمام عن المشهور هو دا ه~ 
القلهدا نجد لا ثم الشاذعيل٣،، الجزري محه يشله نقل من هدا 
يلقلم والجوري مالك، عن المشهور يخالف بل المالكية، عند 

مفاوز.بينهما بل مالكا 

ولذلالث،ركعة، عشرة بالإحدى الإلزام فيه فليس به التسليم على و~ 
عشرةإلي...ودلأدث، )أحب ركعة! عشرة الإحدى عن ماللث، فال 

يقول!لمن سلم، ماللث، الإمام بأن فالقهم الزيادة، يمغ فلم قريبؤ( 
وردبالمتشابه الئ، نمفيه ركعة، عشرة إحدى على الزيادة تجوز لا 

الأئمة.عن للصحيح ترك و للضحيفؤ وأحد للمحكم، 

يالتعالإلزام المالكية يفهم لم ولذللثؤ بحيل، إلزام مالك عن ليس ف~ 

ّخمممظلص)؟م.)١( 
سعةأنها وغيره القام ابن نقاله لما موافقة التاؤيل هذا على فتكون (، ٥٣١ )١/ اممير الشرح )٢( 

عا)تت والصواب تصحيف، فيها وثلاثين، رمتا قوله* أن احتمال، وءتار'كا ركعة، وثلاثون 
ومرامطوالإكليل، كالتاج الثمُح أم اعتمده الذي هو هدا أن ذلك: وبرهان وثلاثين( 
مختمرعلى ثرح له خليل إن ثم وثلاثين(، رتعا لمقلة؛ شرحوا كلهم والخرشي، الجليل، 

جعلتثم الوتر، ركعة وعشرون ثلاث )وحي فيه)آ/خ؟(؛ تال التوصيح اسمه الحاحمء.ا ابن 
ؤإحدىوثلاثون، ونع وعشرون، تلاث ت روايات ثلاث مالك عن وذكر ونلأتين،، تسعا 
ركعت.عشرة 

ابابكرلقي الوجوم، اصحاب الشافعية أجلأء من الجوري، القاصي الحسن بن على )٣( 
الخامةالطبقة في شهبة قاصي ابن ذكرء ولكن لوفاته، يورخ ولم نصانيف، وله النسابوري، 

الشافعيةطبقات وانفلر: (، ١٣٠الشانمة)ا/ طبقات في كما )٠ سة بعد وص ممن 
؛(.oUznشكي اعرى 



وقر

زماننافي وغربا شرقا العمل راستمر ث يقول خليل فتجد والثلأُين، 
عليهصار )الني I يقول الخرشي وتجد ، والعثّرين( الثلاثة على 
عمرجمع ما م الأمصار سائر في زماننا إلى واستمر الناس عمل 

والوتر(بالشفع وعشرون ثلاث وهو الناس، عليه الخْلاب بن 

ليسبانها تصريح فيه المتقول فكلامه المالكي، العربي ابن أما و— 
وكلامهالحد...(، من يد يكن لم فإذا فيه، حد )ولا حدت لها 

أصرحماهو الشيخ ينقاله لم وفيما الأفضل، على يحمل الباقي 
محدود(لم،حد ركعتها قدر في )وليس العربي: ابن قال حيث 

إحدىعلى الزيادة يجوز لا لمن يف، العربي ابن يكون فكيف، 
ا؟ ركعة عشرة 

هداغير في كلام فله احتمال، و إذزكال السابق كلامه في كان إن ف- 
ومنركعة، عثرة إحدى على الزيادة من لايمنع أنه يؤيد الكتاب، 

وقال، مقدرة( ركعات! الليل قيام في )ولا ؛ تفسيرْ في قوله ذللث، 
إنما، تقدير لغيرها ولا رمضان لحلاة )ليس ت الموءلارح ث في 

لمنالفجر ًللوع إلى كله الليل قيام هو ؤإنما للفرائض، التقدير 
قدرته(إليه تنتهي ما قدر على يعفه، أو استطاع، 

الضمح)أ/هبم(.)١( 
المتاحرون)ررجحها (: ٧٤٦/١المالكي)الفض مدونة ني جاء ٩(، )X/ خليل مختمر ثرح )٢( 

وحلفا(.سلفا انمل وعليها الدردثر■ ثال المالكية، من 
ءارٍةالأءرذى)1/ا<ا(.)٣( 
المبى)ا/0'اا(.لأبن القرل احكام )٤( 
معناهلي يشين لم ممْلمإ ذلك بعد استوقفني وقد ،(، ua/y)ماللث، موطأ شرح في المالك )٥( 

القيام،في . النبي صلاه الن>ي .د لالعاوتفضيل مع تخيير على يل.ل مجمله لكن الدقيق، 
الموطأعر المربي لأبن الثرحتن -وكلأ المس من ثم المسالك من مو كما المقطع وما-رفا 

؛قعل الولكن يفلهر فيما واحدة القهني في البارتين لأن ؛ القبس— من أوصع الساللث، لكن 



الكلامتقوية في نيتا يفيد لا وكلامه حر متأ فهو الصنعاز، أما ~
ولاالألباني، لرأي موافق غير فإنه ذللث، ومع للاجماع، المخاف 

عشرةإحدى على للزيادة تحريمه ركعة للعشرين تبديعه من يلزم 
تعم-،؛فيها الي الإشارات بعض كلامه وعلى ركعة، 

ركعةعشرين عن يزيد بما الصلاة فيها التي الروايات ذكر إنه ف~ 
)إذاقال: وممه يضعمها، فلم الموقوفة وذكر فضعفها، المرفوعة 

منقعرت مرفوعة... رواية العشرين فى ليس أنه علمتؤ هذا عرفت 
عليهاتفق الذي الأسلوب هذا على التراؤيح صلاة أن كله هذا 

عليهاعمر جمع التمح، الكيفية يبيع أصلا فهو ، ب.ءة( الأكثر 
نصوصه:فهده ذللئ، استغرب فإن الماس، 

الأكثرعليه اتفق الذي الأسلوب هذا على التراؤيح رصلأة ال: ق~ 
النافلته في والجماعق حلاف، بلا سنة رمضان قيام نعم بدعة، 

لكنصلأة"الليل في به. وغيره ه عباس ابن ائتم وقد تنكر 
نقولالذي هو عليها والمحافغلة سة، والكمية الكيفية، هذه جعل 

منهممتفرقون أوزاع والناس أولأ حرج خهثع عمر وهدا يدعة، إنه 

الشامفي بملي اكس.ن )ومن (: 1UA/Y)السالك في و\د ظامر، فيهما الممحيف أو 
عشرةسح آو ركعت، عتر اثنا والقدير* ركعة، عشرة باثتي الإمام يختص ركعة، وثلأثين تسعا 

الفريضةفي الصلوات ركعات عدد وحسب الليل، تنام في المي. عن روي حسما ركعة، 
وافبدليل، ينتظم ولا تقدير، في يتحصل فلا الأعداد من ذلك غير فأما منها، الأحر العدد في 

يصليمن الناس )ومن (؛ ٢٨٤)ا/ أسُ بن ماللث، موطأ ثرح في 'المس في وقال أعلم(، 
ثلاثالشرعي والتقدير ركعة، عشرة باثني منها الإمام يخص ركعة وثلأين تسعا القيام في 

ركعاتعدد ركعة، عشرة حمس أو ركعة، عشرة ثلاث أو ركعة، عشرة إحدى أو الوتر، كعدد 
ولاتقدير في يحمحل فلا الأعداد من ذللت، غير فأما منها، الأحر المدد في القرصية الصلوات 

أعلم(*واف يدليل، يتتفلم 
سلاللأم)ا/ه؛مأ(.



عصرهفي كانوا ما على جماعة بملي من وئهم مقرئا، بملي من 
حديث)وأما ت ونال ،، عهاو0(ر على كان ما الأمور حير وه 

وعضوابها تمسكوا بعدى الراشدين الخلفاء وستة نتي بارعليكم 
بكرأبى بعدي من باللدين رراقتدوا حديث،! ومثله بالواجده... عليها 

طريقتهمإلا الراشدين الخلفاء نه يالمراد ليس فإنه وعمرا؛... 
ونحوهاالوين شعاتر وتقوية الأعداء جهاد من . لعلريقته الموافقة 

منومعلوم الشيخين، يخص لا راشد حليفة لكل عام الحديث، فإن 
كانما غير طريقة يشؤع أن راشد لخليفة ليس أن الشريعة فواعد 
رآهمحا ممى الراشد الخليفة ه نف)جهبع عمر ثم ه^، الّحما عليها 

علىفتأمل، ستة إنها يقل ولم بدعق رمضان ليالي صلاته تجمح من 
لمإنهم نول اتل وممواضع في الشيخين حالفوا ظتع الصحابة أن 

)فأمات وفال ،، حجة(ل وفعلوه قالوه ما أن على الحديث، يحملوا 
"إنهاوقال: معين إمام على جمعهم من أول عمر فإن الجماعة 

علىلهم جمعه على بدعة قوله حمل يتعين أنه واعلم "••• يدعة 
قده فإنه بدعة الجماعة أن أراد أنه لا باوللثه ؤإلزامهم معين، 
الذيهو عمر أن ءرف.ت، هازا ءرفت، إذا ءرفت،، كما بهم جمع 

البدعة'انعم قوله: وأما ؛دعة وسماهامعين على جماعة جعلها 
)وأماوقال؛ ا، ،ا ضلالة(أبدعة كل بل يمدح ما البدعق في فليس 

كانإنما ه عمره في نفع فلم الأن اعتيد ما على التراؤيح 
/(٤)الناس(يجمع أن أبيا وأمر حلاقته، في عمر ابتدعها 

ايرجع؛□بق)ا/هأ"ا-ا*أ"آ(.)٢( المرجعالمايق• 
رمي١^ جيد غير طحية البهذه ء-مره، الفاروق على الرد (، ٣٤٤ال—ابق)ا/المرجع ، ٣١

الماض)ا/"اا<ْ(.ايرجع )٤( للشخ• غفراف -شلة 



——بمت٩vء-

لأتهضلالة؛ < f-Juفعاله وأن خهع، عمر فعل ندح هو كلامه فلاهر ء~ 
تردبل عليها يوافق لا جرأة وهدم يمدح، ما البيع في ليس 

قطعا.الألباني بها يقول ولا ، عليه 

وهيالكيفية ت أمور مجمؤع يثيع فإنه الصنحاني كلام مجمؤع من و~ 
أوأقل أو ركعة عشرين بجعلها والكمية واحد، إمام على جمعهم 

أومحاففلة، دون حماءة صالوا لو أما عليهما، والمحافخلة أكثر، 
ظاهروهذا عنده؛ بدعت فليت محافظة دون ركعة بعشرين صلى 
والمحاففلةسة، والكمية الكيفية، هذه )جعل قال: حين كلامه 
كلامهمن الألباني اقتصر وقد ، بدعة( إنه نقول الذي هو عليها 
واحدةمرة ولو ركعة عثرة إحدى عن زاد فلو فمهل، الكمية على 

،،؛.pJuiJه نفوعرض الواجب، ا حالففقد 

حينركعة، عثرة إحدى على الزيادة بجواز يصرح الصنعاني إن م ن~ 
وقدوترم، أعداد أحد وهذا عشرة الثلأُث، مجمؤع )فهذا قال! 

عنوقال الوتر(أم، في الأعداد أكثر وهذا أحر أعداد له ذكرت، 
علىباقتمارم عائشة ؤإحبار ه صلاته في الروايات، احتلاف، 

يأرقانمتعددة أوقات، على محمولة )الروايات، ركعة؛ عثرة إحا-ى 

ذلكعر يثرش ولا عليه، ينكروا ولم المحاية، من جمع من بمحضر كان هع عمر نعل )١( 
[،٨١آلستيه أول فآئا جل لاثني إن'كان ت تعار كقوله هذا بل بدعة، تسميتها 
مثلإنه عمر ابن عن ب أيي ابن مصنف )في كما الضحى صلاة عن -ه- عمر ابن وكقول 
"مات قال يملونها رآهم ؤإذا يمليها، لا كان وأنه ، ' الجدعة ونمت بدعة " ت فقال عنها؟ 
ؤإنمااستحبابها، على الاجماع حمل فقد كذللث، كان ؤإذا ، هذه سبحتهم أحدثوا ما أحس 

طرحالصلاة( استحباب عمومات من أو مخصوصة، سنة من ماخوذة أنها ني احتلموا 
اتلرمحمجمؤع ت ؤينظر إشّارات، هي ؤإنما الرد بط ٌحل هذا وليمي (، ٦٥التثريب)م/ 

)أا/^بما•؛(.المحلي 
(.٥٨٢)A/ المغير الجامع شرح اكوير )٣( )ا/ه؛-ا(. الملام سل )٢( 



.فعله من الأغلب عن أحبرت إنها ت يقال أن مختلفة...والأحسن 
،.الادر(أ عن إخبار لأنه خالفه؛ ما ينافه فلا 

ركعةعثرة ثلاث هو ورد ما أكثر أن يرى نعانى الم«-أن الحق و~ 
ثلاثعلى الليل فى يزيد لا كان فإنه . فعاله كان )وهكذا فقال! 
علىإجماع نام إن إلا عنها الزيادة ولايرى ،، ركعة(١٢عشرة 

أتىالذي العدد إليه انتهى ما على الزيادة يجوز )لا فقال: الجواز، 
الزيادةتجوز فلا وحيتئن. خلافه، على يدل فعل يحارصه لم لأنه يه؛ 
جوازعلى الإجماع قام وقد ، جوازها( على إجماع يقوم أن إلا 

العلماء.جمح كقول قوله قمار الزيادة، 

وهذاقبله للاجماع مخالف، ولا له سالف، لا أنه تبين أن بعد و~ 
ثبتت)لو قال: حين الألباني ابتدأْ بما الجواب، هذا أحتم الأهم، 
منأحد عن القيام صلاة في ركعة عثرة الإحدى على الزيادة 

إلاوسعنا لما المحابة فقهاء من غيرهم أو الراشدين، الخالفاء 
والاقتصارالاختمار، وجه على له مناقشة وهذه بجوازها( القول 

صح:ما على 

عهدعلى يقومون )كانوا قال: يزيد ين المساست، عن خصيفة ابن ن ع~ 

منليقروون؛الممحن كانوا ئن ركعة، بعثرين رمضان شهر في عمر 
أأحو أن نعلم )ولا الألباني صنفه وقد صحيح، إسسنادْ القرآن( 

(.٣٤٩الملام)؛/سل )١( 
(.Y٥٧٠/ ) الصمر الجا•ع شرح اكوت7ّ  ٢٢١
(.٦٣الأحكام)م/إحكام صر انماني حاب )٣( 
ابنطريق من الكيرى)هخأإ(، في اليهقي طريقه ومن سْره'؛مآ(ا في الجعد ابن أحرجه )٤( 

سدم. الجمهوءّ وثقه ويث,؛د صحح، ياسنادْ به، اب انعن حصينة بن يزيد عن ذب، ايي 
؛الحالي..ثا، منكر ت أحرك، في وقال رواية، في فوثفه أحمد قول، فيه واختلف الشيخين، رجالآ 



^^الصلأثٌر

صعقه(قد المتقدمين من العالم أهل أئمة من 
عشرينبالناس يقوم كان كعب بن أبي أن )ثبت ت تيمية ابن ال ن~ 

ذلكأن العلماء من كثير فرأى بثلاث، ؤيوتر رمضان قيام في ركعة 
،،منتكر(ر ينكره ولم والأمار المهاجرين بين أقامه لأنه السنة؛ هو 

وعلي،عمر، عن روي ما على العلم أهل )وأكثر الترمذي: قال 
تالشافعي ركعة...وفال عثرين النبي. أصحاب من وغيرهما 

ابنومحال ، ركعة( عشرين يملون بمكة ببالينا أدركت وهكذا 
الصحيحوهو الفقهاء اء.,.وأكثر العلمِجمهور فول )وهو عبدالبر! 

إذا)الحديث و المحابة(أ؛،، من حلاف غير من كعب بن أبي عن 
يحتاجلا به، حصيفة ابن حديث محنى تلقي كما بالقبول معناه ثلمي 

القبول(صفات أرقى من التلقي فإن أمانيالْ نتع إلى 
ثلاثايملون وهم الناس )أدركت (! ١١)ت؛رباح أبي بن عمناء فال و~ 

جمععن وروى لقي جليل تابعي وهو بالوترلأ؛"،، ركعة وعشرين 

أقرانهعلى يغرب من على أحمد يطالقها اللميظة )^٥ (! ٤٥٣ا/الفتح) في حجر ابن تال 
ولهذاكلهم(، والأتمة مالك حصيفة بابن احتج وقد حاله من يالاصتقراء ذلك عرف بالحديث 

صلاةحديث "تصحح رسالته فى الأنصاري إسماعيل قال مرسلة، لكنها صحيحة شواهد الأثر 
بنيريد فيه يغلط لم التراويح حدت أن المعلوم رومن ص)؛)(: ركعة" ءش-رين اكراؤيح 
يه(.يتفرد ولم حصيفة، 

(,١٢١)؛/ النة لشرح تحقيقهما في الثاؤيش زهير و ١لأرنووط نحيب قاله ١، 
(.١١٢/٢٣)الخاوي مجموع ٢( 
كالإجماع(.)وهذا انمي)آ/مآا(: تي قدامة ابن وتال (، ١٦١)٣; اكرمذي حا.ع ٣( 
(.)T/٠٧الاستذكار ٤( 
١(.١ ص) ركعت عنرين التراؤح صلاة حدث "تصحح ٥( 
عطاءعن سدماان أيي ين عبدالملك عن نمير بن عبدالله طريق من سسة)حمآي( أيي ابن أحرجه ٦( 

فضائلفي الدنيا أبي ابن وأحرجه لم، مرحال رجاله به لاباص ؤإسنادْ به، رباح أبي بن 
عطاءعن الملك، عجي أنبا قال; هثيم، ثنا قال! مخلد، بن شجاع حدثنا قال! رمحضان)؟؛( 

ثلاثا(.والوتر ركعة، عشرين رمضان شهر في يصلون )كانوا قال! رباح، أبي بن 



^^؛قثثسم،ْ،
.النثي أصحاب من ماثين )أدركت قاوت وقد الصحابة، من كبير 

الحرام*المسجد ت يعني ، المسحدآ هدا في 

ابنوقعة قبل *_ لنا ١ )سهدت )ته'ُاا(• عبيد بن يونس تلميده ل محا و~ 
أبيبن الرحمن همد يومهم فكان رمضان، شهر في وهم الأشعث 

ومروانالحسن، أبي بن وسعيد .، الثه رمول صاحبا بكر 
الأشعث،ابن وفتنة ، ركعة( عشرين بهم يملون فكانوا العبدي، 

سة)١٨٩

فييومنا غفلة بن سويد )كان لم! مبن نفاعة الخصسبا أبو وفال —
توفيالتابعين كار من غفلة بن وسويد ،، ركعة(ل عشرين رمضان 

٨(.٠ ر منة 

رمضانفي بهم يملي كان ربيعة بن علي )أن عبيد: بن معيد فال و- 
التابعينمن ربيعة بن وعلي ،، يثلأث(ل ؤيوتر ترؤيحات، خص 

للهجره(لالمائة حدود )في مالت، 

وغترما.( ٢٤٥٠)الكرى ي وايهقي (، Tna>1/القات ثي جان ابن أحرجه )١( 
انامنسم، تنا ت قال مخلد بن شجاع محلريق من ( ٥٠رمضان) فقائل في الدنيا أبي ابن أحرجه )٢( 

ىيرض ءن مشتم ص يونس بن ّريج شجاعا تابع وند جيد، ؤإمنادْ به، ءي؛د بن يونس 
فى-ارخد.نق)ا-ل/ما(.

شيوخس موس بن ؤيحثى جيد والإسناد يه، الجعمي الخم، أبا سع عون بن جعفر 
جعفرانأ الوياب،، همد بن محمد طريق من ( ٢٤٩٠)الكبرى في المهقي وأحرجه الخالي، 

ترهميحاتحس فيصلي رمضان ش غفلة بن سويد يومنا )كان تال؛ الخصيب، أبو أنبأ عون، بن 
ركعة(.عشرين 

الواحدةواكرؤيحة به، سعيد عن دكين، بن الفضل حدسا قال: ( ٧٦٩٠)شيبة أبي ابن أحرجه )٥( 
مبق.كمّا ركعات أرع 

;٧٣(.٢١الواش؛الوفيات))٦( 



رمضانفي بنا بمالي مليكة أبي ابن )كان عمرت بن نام وقال ~
١(. ١٧)سة توفي التابعين من ملكة أبي وابن ركعة(لا،، عشرين 

عبدبن عمر رمن في بالمدينة النامس )أدركت - قيمس بن داود قال و~ 
ؤيوترونركعة ونلأنتن ستا يصلون عثمان بن وأبان العزيز، 

سةغزل ثم ( سنة)٥٧\ود,تة على أبان ولاية وكانت ؛ثلأث(لى، 
)٧٨(سنة كانت المدينة عالي عيدالعزيز بن عمر وولأية ، ( )٢٨
)ح.سة بالخلافة له بويع ثم سنة)٣٩٨ غزل ثم 

جعل)عمر بطال! ابن قاله ما هتا للمرؤيات الجامعة الكلمات من و~ 
الني٤مفعل كما ركعة، عشرة بإحدى أمره أول في يقومون الناس 

ذلكبعد عمر زاد ثم القراءة، ؤيطولون بالمتين يقرؤون وكانوا 
والكوفيون،الثوري، فال ركعة...وبهذا وعشرين ثلايا فجعلها 

معاؤية،زمن إلى ذللث، على الأمر فكان وأحمد، ،، والثافعيل
وكثرواالقراءة فخففوا القراءة، لهلول القيام طول الناس على فشق 

ثلاثمنها فالوتر ركعة، وثلاثين تسعا يصلون وكانوا الركؤع، من 
قالوبهذا الناس، عليه وتواطأ ذلك على الأمر فاستقر ركعات، 

يتناقض،رمضان قيام أحاديث، اختلاف من حاء ما فليس ماللئ،، 
,الموفق( وافه زمان، بعد زمان في ذللث، ؤإنما 

به.ناغ عن وكح حدثنا ت تال ( ٧٦٨٣)ثسة أيي اين أحرجه )١( 
نس؛٠•بن يائي ص *هدمح، بن مدالرحمن >ض س ( ٧٦٨٩سة)أيي ابن احرجه )٢( 
(.٣٢٤الواةوالهاة)آا/انظر: )٣( 
)آا/هأأ(.انض)آا/ه'أ(، انرجع انظر: )٤( 
الاض)آا/لأهآ(.انرجع انظر: )٥( 
يثرون؛الي راحب رثلانن، سع يقومون بالمدبة )رأيتهم )ا/يا"ا(; الأم ش الشاض تمال )٦( 

يم(عن ييتما لأنه 
XU<K-\IA)إ/ يطال لاين الخارى صحح شرح )٧( 



جم؛قثسمس،١٦ ه: 
معارضةمن ظنوْ لما الأصل هدا في قوم )اصطرب ت تيمية ابن ال ق- 

وعملالراشدين الخالماء سة من ثت لما الصحيح الحديث 
ذليعلى نعس قد كما حن حمميعه ذللث أن والصواثب اللمن، 

النيفإن عدد، رمضان قيام في يتومتا لا وأنه نجهبع، أحمد الإمام 
وتقليلهاالركعات تكثير فيكون وحينئد عددأ، فيها يوقت م له 

وقصره(لالقيام حلول بحب 
الملمين،وأئمة والتابعين الصحابة عن الوارد بعض فهدا بعدت و ~ 

علىللزيادة إكار مهم أحد عن يرد ولم الجواز، على إمحلياق وفيه 
أعلم.واف ركعة، عشرة إحدى 

عشرةإحدى على اتزيادة جواز بعدم القائلين أدلة الثانية: المسألة 
;التراويح صلاة في ركعة 

Iمنها بأدلة القول هدا أصحاب، استدل 
المأنه الرحمن، عبد بن سالمة أبى عن الصحيحين فى ماحاء —  ١

رمضان؟في . اف رسول صلاة كانت كيم، I —نهأ— عائثة 
علىغيره فى ولا رمضان، فى يزيد اف. رمول كان ررما قالت،: 
لطولهن،حنهى عن أل تفلا أربعا يصلي ركعة، عشرة إحدى 

ثلاثا((يصلي ئم وحلولهن، حنهى عن أل تفلا أربعا بملي ثم 
الاستدلال:وجه 

جوازعدم على دليل ركعة عشرة الإحدى على )اقتصاره. ن أ— 
اف.(رسول فعل من الصحيح •بالنص • عليها• الزيادة 

XWT/yr)سبموعاكأوى )١( 
(.٧٣٨لم)وم(، ٣٥٦٩)المغاري أخرجه ي طق )٢( 
اماويحص)0آ(.صلاة )٣( 



آم١ ^مخ|1صلألٍ 

هذاتعطل يجوز .•••فلا الله رسول عن بنص مقيدْ )صلاة هي ق— 
}بال<طالقات(ر تمسكآ القيد 

إلاهنا هي وليت .ؤ نته ب)التمسك هوت الخلاف من المخرج و— 
ميماولا يخالفها ما وترك ، بها الأحد فوجب ركعة عشرة الإحدى 

عليهاالزيادة أن نرى ونحن وافقتها، فد الراشدين الخالفاء ستة أن 
علىلا والأتاع التوقيف على العبادات في الأمر لأن لها؛ مخالفة 

والابتداع(العقلي التحمن 

بأمور!الاستدلال هدا ونوئش 

إحدىمن أكثر صلى أنه . النبي عن ثبت فقد التسليم، عدم ب~ 
Iذلك من ركعة، عثرة 

اركانI المتع~ على به نيل المالحديث —راؤية عائثة ديث ح— 
سمعإذا يملي ئم ركعة، عشرة ثلاث يالليل يصلي . اف رسول 
حفيفت؛نااركعتين يالصح الداء 

إلىبها يبعد ولا التأؤيلأت من نحوها و بالأغلب حبرها ثتأول ف— 
الثلاثمن بأن الخبر هدا بتاؤيل ثكالف فإن الزيادة، من المنع 
في!يقال فما الحناء، ستة ركعة عثرة 

عشرةثلاث . الّحم، صلاة كانت، ٠٠' عبامن ابن ديث ح— 
يبعدما . النمح، ُع صلاته في قصته وفي ،، بالليل^ ■ بٌك، ركعة" 

وقبلقيام بحد كانت حيث الفجر سنة أو العشاء ستة منها تكون أن 

صرااا>(.ص \ورح )٢( ص)ص• الأبق المرجع )١( 
١(. ١٧٠)الخاري أخرجه )٣( 
للخارى.واللاط (، ٧٦٤)وسلم ١(، اوخارىر\/مآ؛ أخرجه علته، ثق )٤( 



٦١٦-لا 
.التحي فقام ميمونة، حالتي عند ليلة راست، ت يقول للفجر، الأذان 

٢١٠ث*ا نام، ثم ليديه، وجهه غل ثم حاجته، ذش الليل، من 
ولمالوصوءين، بين وضوءا توضأ ئم ثنائها، فأطلهم، القربة، فأتى 

يرىأن كراهية فتمْليت فقمت فصلى، قام ثم أبلغ، وند يكثر، 
فآخذارْ، يعن فقمت، فصالي، فقام ، فتوضأمت، له، أشه كغت، أني 

الليلمن اه رمول، صلاة فتتامت، يمينه، عن فأدارتي بيدي 
نفخ،نام إذا وكان نفح، حتى فنام اضطح نم ركعة، عشرة ثلاث 

يتوضأا<لا،.ولم فصلى، فقام بالصلاة، فاذئه بلال، فأتاه 
رمول،صلاة لأرمص ت قال أنه الجهنيهع حالي بن نيد حدين، و— 

طؤيلتضركعتين صر نم حقيقتين، ركعتين راضلك، الليلة، . اض 
ثمقبلهما، اللتين دون وهما ركعتين، صلى ثم طؤيلتين، طؤيلتين 

دهماركعتين، صلك، نم بلهما، اللتين دون وهما ركعتين، صر 
ثمقبلهما، اللتين دون وهما ركعتين صلى نم قبلهما، اللتين دون 
ركعة«لى.عشرة لأث فدللتؤ أوتر 

ركعةعشرة الإحدى هذه حمل يمكن فإنه التسليم؛ فرض عر و~ 
ابنأتى عامر بن هنام بن معد أن ؛ لدللث، ؤيدل فمهل، الوتر عر 

أدللث،ألا ءباست ابن فقال ^^، افه رسول وتر عن أله فعباس، 
مال:من؟ نال: اطه رمول بوتر الأرض أهل أعلم على 

فانهللقت،عليك، برئها فأخبرني ائتني ثم فامألها، فأنها، عانثة، 
فقالت،:ه اطه رمول وتر عن أنسيني المؤمنين أم يا ت إلها.••قلت، 

الليلمن يبعثه أن ماء ما اطه فيبعثه وطهوره، سواكه له نعد كنا 

(.٧٦٣٣الخارى)ا"؛ما■(، ا-؛م-بم عله، مممق )١( 
(.٧٦٥)ملم أحرجه )٢( 



فيإلا قيها يجلى لا ركعات سع ؤيملي ؤيتوصأ، اابس.وك، 
يقومثم سلم، ولا ينهض نم ؤيدعره، ويأحماده اف فيدكر التامة، 
لمينم ، ويدءوْ ؤيحمده اف فيذكر يقعد ثم التامعة، فيصل 

فتلك،قاعد، وهو يلم ما بعد ركعتتن يمحلي ثم يمعنا، اليما ت
اللحموأخدم اش.، نبي أمن فلما بني، يا ركعة عشرة إحدى 

ياسع فتللث، الأول، صنيعه مثل الركعتين في وصغ بع، أوتر 
عليها،يداوم أن أحب صلاة صلى إذا الله. نبي وكان بمي، 
نمتيالمهار من صلى الليل قيام عن وجع أو نوم، غلبه إذا وكان 
بحديثها،فحدثته عباس ابن إلى فانطالمت، قال: ركعة«... عشرة 
صدقت،...(فقال: 

اركانمحالت،: أيضا، —ها— عاسة عن حاء ما المعنى: يؤيد مما و— 
؛ركعتينصلاتهافتتح ليصلي، الليل من محام إذا اف. رسول 

صلاتهفليمنع الليل، من أحدكم قام ررإذا ه•' ومحال حقيقتين٠١^٢،، 
منركعة عشرة الأحلى على نيادة وفيهما حقيقتين؛ارم، بركعتين 

بعدمحيه العشاء ة بالركعتين ماتين وتاؤيل ، وقوله فعله 

فهوالمألة في نصا عائشة نقلته الذي ه الض فعل جعل ما أ~ 
الزيادةجواز )عدم قال: حين ذللئا الشيخ من تكرر ومحي حطأ، 

مفيدة)صلاة ، ه(ل الله رسول فعل من الصحيح عليها...بالخس 

بلازمةليس ذكرتها التي الصفة أن • منها أحر معان الحديث هذا وفي (، ٧٤٦)ملم أحرجه )١( 
بلازم.ليس العدد فكدك الوتر، يعد ركعتان مها ركعة عشرة الإحدى فهده 

ههريرة ائي حديث من أحرجه )٣( (. ٧٦٧)لم مأحرجه )٢( 
_)TT(.لهاشم التراؤح' •حكم ١^ )٤( 
١(.٠ و)\ ٢( ص)• التراؤيح صلاة انظر: الألباني. ذك إل ذهب كما )٥( 
ص)هما(•التراوح صلاة )٦( 



الزيادةيجوز لا أنه النمى هدا )إفادة ، اش( رمول عن بنص 
أنالواجب بل الخلاف، بسب النص يرد أن يجوز )فلا ،، ءاوه(ل 

الأقوىالسبب عن وقال الص(ص، إلى بالرجوع الخلاف يزال 
)عدمت الليل قيام ركعات عدد في العلماء اختلاف في محيه 

أوصافمن والنص العدد(ل؛،ا، في الوارد النص على الاطلاع 
و.المي فعل الشيخ جعل الأفعال،وقد أوصاف من وليس الأهوال 
شألْ/

علىاللمقل وحكاية المعقول، يقابل ما منها معان يحتمل المص و— 
مقمودهو وهذا والجمل اهر القلميقابل ا ومصورته، 

أمام:ثلاثة م يشالمفيد )امملأم قدامة: ابن قال ،، الأصولين١٦
غيرمن بنفسه يفيد ما ٠ وهو ٠ *المن ومجمل•• وظاهر، ننس، 

المص،هو واحدأ محنى إلا يحتمل لا الذي فالصريح ،، احتمال(ل
علىالزيادة عدم حالف ما لكل بتأؤياله الشيخ تمرق من ؤينلهر 
ظهروفل للنص المعنى هذا يريد أنه يغلهر ركعة، عشرة إحدى 

المحنىولأن للأفعال، وليس للكلام صفة الممية لأن صعقه؛ 
المنع،في صريحا يكن فلم الحال غالب به أرادت أنها يحتمل 

غترها•وعن عنها ركعة عثرة إحدى عن الزيادة ورود بدليل 

تنقلهالم أنها افترض —لو غيرها نقلها المي بالزيادة منها الحلم عدم و~ 
يحففل،لم من على حجة حففل ومن بالعدم، علما ليس أيضا— 

(.٢٨ص)اض انايرجع )٢( ص)ص■ الأبق \سم )١( 
(.٤٠الأبق)الرجع )٤( ص)آ'آ(• الأبق الرجع )٣( 
ص)أأ(.للصيحي الراؤح' صلاة 'عدد انظر؛ )٥( 
انظر)ا/آ••،،(.درئ )٧( المءط)آ/إ'آ(. المر انظر: )٦( 



ج

هذاأضلية هو عليه يدل ما غاية هنا نقالته التي . الّكا وفعل 
والطولالصفة في . وافقه لمن الأفضلية وهذه لزومه، لا العدد 

العدد.في وافقه كما والحسن 
هوو هنا، الفعل مفهوم محن ماحوذ فهو انييادْ من المنع ما أ— 

رمقانوقيام الليل قيام على الحث فيه الذي بالمنطوق معارض 
للقولمقطو هنا الفعل جعل أما بينهما، الجمع ؤيمكن تقييد، دون 
الأول.القول أدلة في ومنامنته بياته سبق كما ممتغ فهو 

بمرهالحج ؛تقييل. ت أيضا يقال أن يمكن الضعيف، التقييل ^ا بمثل و~ 
مائةأو بسبعين الاستغفار وتقييل. عمر، بأرع الحمرة وتقييد واحدة، 

!^١،.عليها يزاد فلا توفيقية العبادات ولأن لفعله. مرة...الخ، 
بأنقصيوتر يكن ارلم المي أن عائشة عن حاء وفد 
عنهقال الحديث، وهذا ءشرةاال٢،، ئلأيث، من بأكثر ولا مع، من 

النقصيجوز ،وهو لم( مشرحي على صحيح )إستاده I لباني ألا 
فلتكنالأحرى، الأحاديث، وبين بينه جمعا الوتر في السبع عن 

الإحا.ىعن الزيادة فيه أيضا الحديث، هذا وأن حاصة مثلها الزيادة 
•عمره 

ييعلا راكان النبي أن عانثة حديث، أيضا الشيخ تأول كما و~ 

•ص)'م للعددى اللل' قام دتحات انظرت  ٢١)
بنعنمعاؤية وهب، ابن حدثنا المرائي ملة بن محمد طريق من ( ١٣٦٢أبوداود)أحرجه  ٢٢)

إلاثمان وعم لم مرجال، ورجاله عاتثة...، سألت، يالأ مس أبي بن اث مد عن صالح، 
أرى؛حديث*)وما ادكامل)ح/آ؛ا(: في عادي ابن س أوهام له نمدُءاصالح بن معاؤية 

إخرادا;ت.(.أحاديثه ر يسر أنه إلا صاJوق عندي وهو باصا، 
أبوداود...)رواْ (: ٩٧)ص التراؤيح رسالة في وتال ١(،  ٠٥)ه/داود أبى صمح )٣( 

حٍد(.ند بوأحمد... والطحاوي... 



ج

الفلهر،قل ركعتض صلى أنه ه عنه وصح ،، الظهرا*ل قل أربعا 
يواظبيكن لم ه المي أن يقتضي بينهما روالجمع الشيخ؛ قال 

!فقولها، الستة( هما منهما وركعتان مستحبة، فهي الأرع على 
•تاؤيلها وأمكن يزيد(، )لا قولهات قوة في يلخ( )لا 

الضحى)سحة . اض رسول سح 'رما ' ~رها~ عائشة فالت وقد 
منةالضحى بحة فذلك، ومع النفي هدا قوة في فتأمل ، ئْلٌ 

محنةعلى يالمفله حثه على اعتمادأ وغير0 الشيخ عند ومثروعة 
بفعلهذلك يعارض ولم الضحى، 

بيته،في كافن، عائثة تحكيها التي عشرة لإحدى ا الركعات إن يم 
نالك،. اممه رسول صلى كم ينقل رلم ف بالناس صلاته أما 

،،العالد(ل ذكر غير س الصلاة الصحيح في )الثابت، و ،، الليالي(أ 
فيصلاته عدد بيان ^ ^!٥٦٦من شيء في أر )ولم حجر: ابن قال 
البلى(س.ظلا، 

أربما«.الض تل مي في الكن.طي (: ٧٣٠)ملم دأخرج (، ١١٨٢)الخاوي س )١( 
هيالسنة جعل ُالأيادعأأ ت عاثشة قول قوة ْع هنا الشتخ أن والعجيب ( ٣٢) ٠٠٣التراؤيح صلاة )٢( 

علىيواظب يكن )لم ت وتال أدنى، الاستحباب ورتبة مستحبة، فهي الأربع أشا الركعتان 
الأقل•هي الأدع بأن فأشعر الأربع، 

اشرسول رأيت ءما وكله! ( رمسالم)ح١٧خمحهالخارى)خآاا(وسالخظه، عيه، متفق )٣( 
تهلُالضحى بحة لي مبس 

)ا/با؛(.الخاوي قي الحاوي )٤( 
المرجعالسابق)ا/ا'ا؛(•)٥( 
قصالييالمسجد، في ليلة ذات صاز اه. رمول ت عليه المتمق عاتشة حديث يعني )٦، 

نلمالرائعة، أو الثالثة الليلة من اجتمعوا ثم الماس، فكثر القابلة، من صلى نم ناسا بملاته 
إليهم...®الحديث.يخرج 

صلىت تال جابر حديث من حبان وابن حزيمة ابن روى )لكن ٠ قال ثم ، ( ١ ٢ الباري)م/ خبح ، ٧١
=المسجد في اجتمعنا القابلة كانت فلما أوتر، نم ركعات ثمان رمضان في . اش رمول بنا 



٦٢١*
والكسوفوالأّتقاء الرواتب ثن العلى ت اكاءس أيخا وامثدل ~  ٢

منمعيا عددأ المي. فيها التزم الض الصلوات، من وغيرها 
الأنه على العلماء محي سالما دليلا الالتزام هذا )كان و الركعات 

فيهاالزيادة يجوز لا التراؤيح صلاة عاليها، الزيادة يجوز 
فيالمذكورات الصلوات مع لاشتراكها نون المالمدد على 

فعليهالفرق ادعى فمن عليه يزيد لا غيها، معينا عددأ . التزامه 
القتاد(لا،.حرحل ذللث، ودون الدليل 
،أمور؛الاستدلال، هذا مناقشة ؤيمكن 

ذكروقد الليل، نيام في معيأ عددأ ه الني بالتزام التسليم عدم ب- 
كلمن )يتلححى نال؛ ثم والوتر الليل لصلاة كيفيات ست، الشيخ 

حائزالمتقدمة الأنواع هذه من نؤع بأي الإيتار أن بق سما 
االكيفيان؟ تتومحتح وقد الالتزام فأين ،، حن(أ 

الليلوقيام الذكورات بين فالفرق بالالزام، السليم فرض على و- 
القيام)جواز قال؛ حين الشيخ بنص أذكره الأول والفرق ظاهر، 

منالمدد هذا من أقل جواز ه عنه جاء ١(... )١ ال من بأقل 
الكسوفأو قاء الاستصلاة في يجوز ولا ،،وقوله(ل . فعله 

ورد.مما بأقل الصلاة 

بقيامفيه، الزيادة جواز عدم على الأمة أجمعت، ما يقاس كيف و- 
يقاسوكيف ؟ا، ركعاته لعدد لأحد أنه العالخاء أجمع الذي الليل 

القصةلكنت فإن الحديث. . , الذ رسول يا •' فقلنا يحلنا ثم أصبحنا حش إلينا يخرج أن رجونا و =
•ليلتتن( رصف على انتصر فلذللثج الثالثة الليلة في حاء ممن جابر يكون أن احتمل واحدة 

(.١١٢صراكراؤيح صلاة )٢( ص)هب^(. التراؤح صلاة )١( 
(.٩٦٧^٠ ٧١المرجع )٣( 



ءء،ءص*<ء>.<ءي
٤٠٢؛؛،ما يقاس وكيف ا لب؟ شمع ما على ليلة كل في شمع ما 

—بعيد قياس فهو واحدة؟! صفة إلا له ليس بما عديدة صفات على 
الجامع.من أقوى فيه الفارق ، سبق~ كما 

للقتالحرطك من ر أببينهما الفرق إيجاد أن يعلم الفروق بهيم و~ 
والنص، فهم في الإحداث عدم ذلك: وسبيل ،، بمراحل^ 

به(العمل في عليه كانوا وما الأولون، منه فهم ما )مراعاة 

ولاالقياس، في المعتبرة العلة تحديد على الدليل له أين من ثم )— 
بلافيه لاشتراكهما العلة؛ هو العبادات فى التوقيف يعتبر أن يجوز 
منليس لأنه العلة؛ هو المي. التزام يجعل أن يجوز لا وكدا مزية، 

فعل،عدم هو بل أحاله، من الملأة تشمع ولم الصلاة، صفات 
عليه(الحكم يدور علة يعتبر أن يجوز فلا بشيء ليس والعدم 

غيرفيها العلة لأن صيق(ل؛،، العبادات قي الماس )تعناق إن م ث- 
،المعتى( معقولة غير العبادات في قياس )لا و الغالب،، في معقولة 

كيفياتهالأ؛'،.عن قفلا أصلها فى للعقول مجال لا العبادات )إذ 

ااجنذابالثجرة عن الورق تشرك )الغزط: أس)إ/ه\\()0/\\\(: كاب ني )١( 
خرطس دون )"ومن (; ٢٦٠الكامل)؛/ في المرد  JUشوك(، ل شم كفك()والقتاد: 

يضربفلذلك الشوك، أصول عاليغلة شاكة شجيرة القتادت العرب، أمثال من مثل فهذا القتاد 
استدلاله.في له الشيح لذكر ذلك وذكرت الجهد(، غاية لأنه الثديي، الأمر في مثال حرحله 

)ولاالمنكيرا/خام(: الصارم في عبدالهادي ابن يقول ذلك وفي الموافقات)ب/ه\>'ا(، )٢( 
فإنللأمة، بينوه ولا عرفوه ولا لف العهد على يكن لم سنة أو آية في تأؤيل إحداث يجوز 

المستأحر،المعترصى هذا إليه واهتدى عنه، وصلوا هذا في الحق جهلوا أنهم يتضمن هذا 
ؤيتاقضه(.لأؤيلهم يخالم، التأؤيل كان إذا فكيف 

(.٤٩)ص للمحي اكوايح" صلاة "عدد )٣( 
للبورنو)م/'ُآ*ه(.الفقهية القواعد مومرعت )٥( )٥٩(, ص الريي لأن المحصول )٤( 
(.YTo/nالموافقات )٦( 



الخلأةفى امأراء التائي؛ القمل -

مخالفالاعتبار فامد ها فالقياس ؤإلأ للاسدلأل، تزلا كله دا ه- 
الأول—؛القول أدلة في سمت -وفد وللاحماع نة وللللآكتاب 

أقوىدليل ْع له اعتبار الإجماع؛ أو النص مع القياس اعسار رلأن 
موصعه(غير في له وصع لأته وفللم؛ فاسد اعتبار وهو منه، 

:اتشدوذ إلى الراي هذا نسية خكم : الثالثة المسألة 
بعدمالقول بة تأن يغلهر قاليي ودراسته، الرأي هذا عرض بعد 

صحيحة؛الشذوذ إلى التراؤيح في ركعة عشرة إحدى على الزيادة جواز 
أنيصح معتبر قول البحن، بعد يثبت ولم الصحيح، الإجماع لمخالفته 

هذامر من لايعرف و الأمة، علماء عن المنقولة الإحماعات به تخرم 
لوالعلم أهل أقوال عن حروجه بقوله خظ )وكفى الألباني؛ قبل القول 

فساده(لى.عن سبئ التنزيل وءلا٠مر فكيف سواه، دلالة خهلثه على يكن لم 
رويوقد ركعة عشرة إحدى كانت صلاته أن على الأثار )وأكثر 

حدفيها ليس الليل صلاة أن على العلماء وأجمع ركعة، عشرة ثلامث، 
واض،، استكثر(ل ثاء وس استقل ثاء فمن موصؤع حير والصلاة محدود 

أعلم.

(.٤٦٧)م الروضة مخمر ثرح )١( 
متامئةولكنها الة الملهان.ه ليست وهي (، ١٧٢ ! ٨١تفسيره في العلبري جرير ابن عبارة هذه )٢( 

ياق.لل

صلىؤبدل )واحتنغ(، إلى؛ محقت المطبؤع ني )وأجمع( وقوله؛ الأسنذكار)آ/ده(، )٣( 
الأته ت)وأجمعوا الالففل.بهيا ( ١٧٤الإتناع)ا/ في الق.هلان ابن نقلها أنه السياق غير التصحيف 

نحووثدذكر استكثر(، أو اصقل شاء، كيف لى م ثاء فن نافلة، وأنها الليل، صلاة في حد 
وفى(، ١٠٢الأسذكار)؟/ من آحر موضع في اع الإجمناميا عبارة الهذه 

الحت.في نقلهما ض وند (، ٧٠اكمهيد)اآ/ 



٦
)منت1ل: الأحياء؟ مت ما ه: لحذيفة قيل 

يقله(.المنكر ؤينكر بقله، المعروف يعرف لم 
(٣٧٠٧٧المش،)ش شا أبي ابن أخرجه 

U



ها=^—^٣٠=^—م

اتمضْلجعمن التظؤع صلاة صحة 
القيامالقادرعلى 

مطالب:أرسة وفيه 

الشذوذمحل وقمير المسالة، صؤرة الأول؛ الممللب 
المعاصرينمن الرأي بهذا القائلون الثاني: المطلب 
القولمدا شذوذ وح4 الثالث: المطلب 

واساقشةالأدلة الرابع: اسللب 

ر=دسص



ا
فليدشعالمآ تعالم )من ت الشافعي الإمام يقول 

.العالم( دقيق يصح لئلا قيه 
(٤١٦الدخل)أخرجه 

L



J_t  :الخلأةفى امء الثاني
———ت

الذيلا-يهفلث 

السدودمحل وتحرير انمسالة صورة 

كما، فريضته( يلزمك لا مما به تبزعت )ما اللتة! في التطؤع 
وكقوله;، [ ١٠٨]اا_ثنة: علّئِه< ثاؤ آقت ؤ)؛ ح؛وا يطئ ءؤوس ت اش نال 

الاصطلاح:في والتطؤع ،، [^ ٧٩]\ذ1ون<: ثلمزرث ءؤأؤرتتث\ 
والواجبات(الفرض على زيادْ ثميع لما زامم 

وأصل،، الضجوعلمن افتعال فهو اللمنة: في الاصطجاع أما 
بالأرضوق لم على )يدل وهو والعين والجيم الضاد من الكلمة تركيب 
جنبهووضع اسلمى وقيل: ام، ن)واصهل-جعت ، ٢٦جنب(^على 

أضجعته(فقد خفقته شيء )وكل ،، بالأرض(ل
علىجنبه واصما ينام )أن الاصطلاح: في والاضطجاع 

يتفامبحيث فيه؛ يتجافى ألا جود: الفي والاصهلجاع الأرض(ل؟،، 
بالأرضصدره ؤيلمق 

 )١(•/Y(٢١انمن.)
حسمما، بعد والعمرة بالحج مملؤع وس ذلك: رومض (؛ ٧٢٨تمسرْ)Y/ في الطري قال )٢( 

<(.Jlpالواحة 
؛(.»_)tUحدى للوا الرجتز انظر: المتبرعين. ١لتشJن، المتهلوعين، يعيبون أي: )٣( 
ص)آه(يمالتعاؤيمء محهمات على التونيف وانفلر: ص)اا"(، للجرحاني التعريفات )٤( 
العرب)ع/بماأ(ّلأن )ا/ا"اآ(، الالن،ن تهل.ب اظر: )٠( 
ؤيفال:الفجة، الواحدة والمرة صجوعا، فجع )يقال: وغال: (، ٣٩٠)T/ اللغة مقاييس )٦( 

الضجعة(.حن وهو ضاحعلث،، النءي وصجيعلث،: اضطجاعا، يضملجع اصطبع 
 )٧(jU .)الخرب،)خ/ا،اأ
(.٣٠ص) للمجددي الفقهية التعرمات )٩( (. ٢١٢ا/ر الخين )٨( 

(.٢٠٠ص)للمّجددي الفقهية والتعريفات (، ٢١٧اللة)ا/وتهدسب، الغربحص)ءحأ(ط انظر: ( ١٠)



شقيهأحد على يفطم أن ت فمعناه مضطجعا صلى ت قالوا )ؤإذا 
مالك)وقال ، والحنابم الشاشة عند وهذا ووجه4 ، القبلة(أ تقبلا م

القبلةيلي ما رجلاه تكون مضطجعا صلى إذا  '•وأصحابهما حنيفة وأبو 
داود!أبو قال ، له( نير كيفما بملي ! قالواروقوم ،، الةبلة(ل متقبل 

القبلة؟إلى رحليه أو حشه على المريض بملي كيف اه! عيد لأيي )قلت 
حملاهحمفة )باب حزيمة! ابن قال ، يجزئه( أن أرجو كل قال! 

المملينأمر إنما العامة إذ العامة، يتوهمه ما حلاف المضهلجع 
مضعلجعاالمصلي أمر . واليي قفاه، على متلقيا بملي أن مضطجا 

جب(لمعلى بملي أن 
عندهم،الاصهلجاع محنى بيان الفقهاء عن نقاله سبق بما والمراد 

إلىفانتقل معناه تبين أن وبعد المريض، في بعضها سياق كان ؤإن 
القيام(،على القادر المضهلجع من المملؤع صلاة )صحة وهي• مسألتنا 

القيام.على القادر غير و الفريضة، ذلك من فخرج 
المسألة!في النزاع محل وسين الشذوذ، محل تحؤير هو وهدا 

فرضالمكتوبة الصلاة في القيام أن على العلماء )أجمع —  ١

(.١١٠)ه/اصثاهمب اووّوءة)١( 
رما،ةحمدهم، الأيمن الجب اسماب مع اسيراا/خ«ا(، اوجموع)إ/1اما(، انفلر: )!١( 

الثانمة.ه،و الأيسر 
ش،ما رجلا، تكون ضس ٍالى إذا : أصحابما)تال الْلحاوي:  JU(، ١٨٣الأظكار)اا/)٣( 

العلهاء)١رyْ٦-٧ه٦.(.احتلاف مختمر ،(. iULتال،وكولك الشاة، ستئل ووجهه الشلة 
داةاوجتهو)ا/بمما(.)٤( 
المغنيفي قدامة ابن تال ص)٥تم١(، جتاني الداود أبي برواية أحمل. الإمام ائل م)٥( 

 *a/(يمح؛أنه أحمل. كلام فظاهر حسه، على الصّلاة إمكان مع فلهرء، على صلى )ؤإن ١(؛ )؛
لأنهيصح؛ لا أن يقتضي والدليل كدلكؤ، المويت، حمو الميت، يوجه ولهاوا امّتشال، نؤع لأنه 

جت_،اا(.•افعلي ت قوله ش . الحم، . ٢٠١حالف 
ٍححاينخمبمة)^آ؛اآ(.)٦( 



٩

أنالقيام يطيق لا من فرض أن على )وأجمعوا و واحب(را،، 
فإنللعجز مضطجعا أو قاعدأ الفرض )صلاة و حالآ(لأ،، بملي 
حلأف(لم.بلا القائم ثواب نوابها 

بالإجماع...ممنالقيام على القدرة مع فاعدأ ^ ٧١فعل )يجوز و - ٢ 
أوداعل|آ النافلة صلى .ولو الفانم٠٠ثواب نصف يكون نوابها 

بلاالنيام ثواب فنوابه والقعود القيام عن للعجز مضطجعا 
حلأف(ل؛،.

و)لامضطجحا(رْ،، اّفالة يجيزون لا العالم أهل )وجمهور - ٣ 
،صحيح( وهو جنبه على الإسلام في صلى فهل أحدأ أن يعرف 

علىالقادر للمضطجع التنقل جواز البصري للمحسن ونب 
مشهورغير ووجه ، الشافعية عند الأصح الوجه وهو ،، القياإ 
٠.....،الحنفية عند الصحح أو للأصح ومقابل  ٠...••• ••

مرابفي حزم ابن نال )ا/هأا(، الإجماع ائل مني الإياع واظر: (، ١٧٢الأطلكر)م )١( 
بمليولا حرف، ولا به، ملة لا لمن *وض مها القيام ان يلي )امنوا ص)ا"أ(: الإجماع 

Ji^•أنت يعني ومر لاعتزازما، فيها القيام على يقدر لا أي؛ سفينة( ني ولا حالي، إمام ، ؛
المكتوية.في القيام وجوب على الاتفاق عن تثاة م صور الأرح 

اكلان)ا/ا،1ا(.لأبن الإتاع وانظر: ص>أ؛(، الماور لأبن الإجماع )٢( 
(.n٢٧٦/الجموع )"١( 
)أ/ه«ا(بالمخي (، ١٨٠الأطوك1ر)أ/وانظر: (، ٢٧٦-٢٧٥/٣الخج٠وع>)٤( 
(.٢٣٥)-؟A الفتاوى .جموع )٦( )ا/،ما(. التمهيد )٥( 
•اه~ ~;إذن الإجماع متاق—ة ني نوم.١^؛ وتحقيق لفنك ونقل (، ٢٠٩)أ/الترمذي جاٌع انغلر؛ )٧( 
المنهاجني وتال الصحح(، )رم الوجه: مدا عن الووي تال المجمؤع انظر: )٨( 

ابنعليه عنق نقها(، ني أعلمه )ولا الجواز: عن ( ٤٦١القدير)ا/ فتح في ا'لهمّام ابن قال )٩( 
الجوازئي أن 1^، إشادة المراج في أن الإمداد في ذم )لكن حاشيته)أ/٦٣(: في عابارين 

شيخهعن شيخي بخْل (؛)ورأيت ١١٨)ا/دررالحكام وفي مدالشافعية(، سوناكما حلافا 
أصحابما(.عن وجهين فيه حين القاصي حكى صورته؛ ما 



جم؛بيقسمص•٢٦ بمن 
تالقيم ابن قال ، حزم ابن قول هو و ،، ل والمحنابالة ، ل والمالكية 

أحمدمذهب في وجها كونه مع الأربعة الأئمة قول حلاف )وهو 
علىحكم قد و المعاصرين، بحص الجواز ورجح والنافعي(لأ،، 

بتهنوتحقيق يحثه، المراد الرأي هو وهدا بالثذوذ، القول هذا 
عدمه.من للثذوذ 

ثلاثتب ذبا ض الفل ني ضطسا صلاته  UU/T): (U؛)'JUJIإكمال ني القاصي قال )١( 
عي*وعلق الأصح(، مالي مضهلجعا القعود عر قادر ينفل )ولا الحاحب،! اين ونال وجوه(، 

للمم؛ضالجلاب، ابن ذس، احاز اتوال: ثلأ*ا المسالة ني اليخمي >ُحكيى موله: حاليل 
للممح،الأبهري واجازه مريضا، كان ؤإن المغ اكوادر وفي المدونة، ظاعر و،او خاصة، 

(.٣٦٥الخحِح))/ابن مختصر شرح ني اكوصح الرخص(. عر الماص الخلان، ومنشأ 
أحدوهو ممعلجعا، الخلؤع بماح رلأ (ث ١٦٧/٢لخرفىرمختمر ثرح في الزركثي نال )٢( 

أبووحنه يباح، الأصحاب...والثاني! كلام وخناهر التالخياص، في حكاهما الوجهين، 
قول)وهو المحرر)ا/أم(؛ ءالس المكت في مفلح ابن عنه نقله كما قال حين البركامحت،(، 

الأولالوجه عن ( ١٨٨)Y/الإنصاف في المرداوى وقال حن(، طع_، وهو انمري المن 
الماله_،(.من المحح )وهو : الصحة عدم وهو 

الشالة(.إلى عدر بضر مضهلجعا يمملؤع أن لالهرء )وجائز (! ١٠٠)Y/ المحلى في قال )٣( 
(.٢١٠)إ/الفوائد بدائع )٤( 



\طدت<س
المعاصرقنمن الرأي بهذا القائلون 

المعاصرين•س الرأي بهذا ئال من أبرز 
عليبن ومحمد ، والمساركموري ، )تاأآ،ا( عنيمض ابن 

الأس"،

عرالمضضع صلاة أحر أن الحديث ني )ورد ؛ —أقتت— نال ( ٨١)!/ الممع الشرح انظر؛ ، ١١
ولمالطمل-بمء جمهور به يأحد لم الحديث من الشطر هدا لكن القاعد، صلاة أحر من النصف، 

يالحديث!.الأحد إلى ؛ العلماء بعض وذهب ، معدورأ كان إذا إلا المضطم صلاة صحة يروا 
فيكونالقاعان، صلاة أحر من الضن، على أحره لم؛ مضطجع، وهر يتنقل أن يجوز ؛ ونالوا 

ولأنالبخاري،، اصحيح في الحل.؛-؛، لأن نديا؛ نول لهذا القائم، صلاة أحر من الرم على 
ماعدأ؛بمالي أن على قادر وهو كسلأنا يكون أحيانا الإنسان لأن الممل؛ صلاة لى ع ب

العملعلى نشطه أن أحل نمن مضعلجع، وهر بملي أن فم، الكل؛ من شيء معه لكن 
القاعد،صلاة ونمق القائم، صلاة ريع إلا لك وليس مضطجعا، صل نقول،; نفلا المالح 

عليه،التطؤع هيل نأحل من اليسير الماء يشرب ان الممل محلا؛ ني الخلماء رخص ولهذا 
•الفرض( من أومح واكطوع 

ةالمدرّمن وتخرج الهند، في علومه تلقى المجاركفوري، الرحماني اللام عيد بن الله عبيد )٢( 
المجاركمورىرت"آه"اا(عبدالرحمن ثيوحه ومن فيها، مدرسا وعين دلهك، في الرحمانبة 

أنبعد منه الأحيرين الجزءين في الشرح هدا فى شيخه ساعد وتد الأحوذى تحفة صاحب 
"الرحيقمؤلف ( ١٤المباركغورى)مت،م\f؛الرحمن صفى تلاميذْ ومن شيخه، بمر كف 

(ه ١٤١٤)منة توفي الممابحا، مشكاة شرح في المفاتح مرعاة مؤلفاته؛ ومحن ، المختوم 
ص)عا-م؛(.المزلفين معجم -كملة (، م١-م١٧٣المفاتيح)r١٧/١مرق؛ انظر: 

علىالقدرة هع مضطجعا التطؤع صلاة يجرز أته )الراجح (؛ ٢٥١المفاتيح)،/ مرعاة في تال، )٠١( 
القحود(.أو القيام 

ناله)U (: ٣٩٩'٢-٩٨/١٢الجتبى■)'شرح ني المشي ■ذخيرة النسائي على شرحه في نال )٤( 
تقدموما الباب، حديث لمحة عندي؛ أرمح يعه ومن تعاديى~، الله ~رحه البمري الخن 

منندي، القاله ما وأما حجة. إلى امتثاله لخدم صحيح؛ فغير الإدراج احتمال من للخعلابي 
=وأقوال الحل.يث، تأمل على يعتمد لم فكلام الإسلام، في وحدتا بد.ءة، عد.وه الخلماء أن 



*"K—ءصس—->ص
بعيدة.غير )ت'آ؛ا(لا، الألباني إلى ته ون

العلمأهل من حماعة يه وتال فيه، الحديث صغ وتد بدعة، يكون فكيف فيه، العلم هل أ ~
أعلم(.تعالى والله النجابا. العجب من هدا إن ذكرهم، تقدم الدين 

في~كما الخضتر د.مدالكريم النساش على شرحه وعن عنه تال المعاصرين من الأثيويي و~ 
الأثيوبيموصى بن آدم بن على الشيح بن محمد )مجولمه الشبكة-: على الرسمي موقعه 

حمالكتاب مكة... في الخيرية الحديث دار في مدرس الأن ومجوجود معاصر وهو الرلوي، 
أوالصحيحين شروح كانت سواء الشرؤح، من منقول القوائد هده جز كان ؤان الفوائد، 
الهلالببإمكان كاملة، المائة وجمع الملم، طالبا على ينر الةه~ —حفظه فالشخ غيرهما. 

علىشرح وللإثيومحا يكون،، ما ١^ من فهذا شرحا، منه ؤيلحص كشبا، فيما ينظر أن 
وعيره.ملم صحح 

نلهمضطجعا(، ت رواية روقي نائما صلى ومن ر" )ا/ه؟(ت . الخم، صلاة صفة أصل في قال )١، 
وهوت تلت، ، هنا... ها مضطجعا ت عندي نائما ت البخاري *تال القاعد أحر نصفا 

مضطجعا(,اكفل جواز على دلالة وفيه أحمد. للأمام رواية 



ط^^ثفي|سلأ؛س 

ممك\كاك

القولهذا شذوذ وجه 

الراح.المطلب في توثيقه وسٍأنى الإجماع، مخالفة ~  ١
تالقول سا شذوذ على نصي قد و شذوذه، على النصي ~ ٢ 

لمعير لغير مضهلصمحا )المملؤع I بقوله ( ٧٢٨)؛-^تيمية ابن العباس بو أ~ 
شاذقول وهو وأحمد، الشافعي أصحاب من قليلة ءلائفة إلا يجوزه 

لمامخالش غلهل )وهو وقال؛ ، لف( الفي أصلا له أعرف لا 
ذلكأكروا العلماء )أكثر وقال: ،، وأئ٠تها(١٢الأمة سلث عيه 

التهلؤعأن )ومعلوم وقال: ، الإسلام( في وحدثا بدعة وعدوه 
رودءة(ر محدث قول )وهو وقال: ٢، برءة(ل مضطجا بالملأه 

نيالمرداوي قال (، ٨٧المحرر)ا/ على المكتخ ني مفلح ابن تلميذه عنه نقله )١( 
السلف(,في أصل له يعرف لا شاذ قول وهو الديزت تمي الشيخ )قال (ت ١٨٩الإنصاف)'آ/

(.٣٣٣اواتل)ا"/جا.ع )٢( 
.جموعاكاوى)مأ/0مآ(.)٣( 
(.٦٧!٦٣)\ذابن المرجع )٤( 
(.٥٨)ص المصرة الفتاوى مختمر )٥( 



سميءاّ
مسائل:ثلاث وفيه واثمتاقشة، الأدلة 

منالدْلؤع صلاة صحة بميم القائلين أدلة الأولى: المسألة 
القيام:على القاير المضطجع 

منهابأدلة القول هدا أصحاب استدل 

عنهما،والاعتدال جود والالركؤع اقتراحي على الأدلة )عموم و — ١
لوام)لأن و ، العموم( به ليخصص ذلك فعل س عنه ينقل ولم 

وانمحتمعفلمها ترك فقد اصطجع فإذا بالأفعال، الملأة 
الصلاة(أشكال من شيء في الاصهلجاع )وليس ، ٢٢صورتها(^

الاستدلال:هدا ْنامشة ؤيمكن 

نصففله نائما صلى رر-""ومن بقوله.ؤ' مخصوصة الأدلة عموم أن ب~ 
هنا(.ها مضهلجعا عندي )نائما البخاري: قال ، القاعدرا أجر 

منعلى سفوؤلهما يلزم لا والاعتدال جود الو الركؤع إن م ث- 
،جود( والللركؤع يقعد أن )يلزمه بل مضهلجحا النافلمة صلى 

للقادريجوز لا أنه المتأحرين عند )والأصح حجر: ابن ثال 

(.٢٤٨النهى)ا/ دئئقأولي (، ٨٦الكتشاسمر)ا/ وانفلر: (، ٤٤١كثافاكاع)ا/ )١( 
xrorالحاج)ا/ مغي وامملر: لأرافبي)ا/مخ؛(، امر الشرح )٢( 
(.٢٢٥ادن)ا/سالم )٣( 
•ظنه حصين بن عمران حديث من ( ١١١٦)البخاري أحرجه )٤( 
لهفهل بالجواز فلنا )فإن الكت)ا/تم\ح(: في مفلح ابن وقال (، ١٣١)\/للشربيني الإقناع )٥( 

وجهان(.مه الإيماء 



٠٣٦٣^-——-
منبد لا بل مضهلجعآ التنقل حاز ؤإن واوسجود للركؤع الإيماء 
والمجود(يالركؤع الإتيان 

عداهماما فيبقى والقعود القيام في يالترحيص الحديث ورد ؤإنما ) —
قاعدآ.صلى عمن يسقطان لا كما و مقتضاه(لى، على 

تالمنائشة هده عن وأجيب 

الالذي )المريض و ، المعدور( في كان إنما الحديث )هذا أن ب— 
المشقةتحمل فان قبله، مما النهم، على وأجره ذللثإ، إلا يستهلح 

لعمران،كان الحديث، في الخهلاد_إ لأن أجره؛ تم بالزائد وأتى 
علىتدل بألفافل روى )وقد ، مريضا( كان أنه حاله من ومعلوم 

جاء)وكذللث، ، الفريضة( به قصد ؤإنما النافلة، يه يقصد لم أنه 
عرضمرض ؛___، قحودأ يصلون وهم عليهم حرج أنه به مصرحا 

القول(لا"،.هذا فذكر لهم، 
يقدريكن لم أنه على يدل وهذا ورا( مب)كان ت قوله ترى ألا )~ 

رالفرض(ل صلاة صفة وهذه فرصه به أدى مما أكثر على 

اوجموع)مأ؟آ^)٢( (. Ul^(0An/Yفتح )١( 
xrrr/i),تمة لأبن ص جاع )٣( 
~ولكنحمين بن عمران )أن هكذا البخاري في الحدث وساق (، ١٠٤)T/ الوهاج النجم )٤( 

مسورا"...(.رجلا 
التمهيد)ا/أ'آا(.)٥( 
Mالمي ندم نال،: أس حدث في كما آخر حدث في مي (، ٣٣٣)٦; المسائل جامع )٦( 

التبيفقالر ملون، قعود والماس المجد، . 'لخم، فدخل الناس' فحم محنة، وهي الدية 
أحمد)هبمم'آا(أحرجه نياط، الصلاة الماس نتجشم القائم، صلاة القاعدمم، آصلأة 

وهوآخر، وجه س له متابع ائي الموعند مالت، )رجاله : ( ٥٨٥الفتح)'ا/ ني حجر ابن نال، 
مثّقته(اْع الهيام تكلمه من على فيحمل المعدور في وارد 

١(. ٠٢بْلال>م لاين البخاري شرح )٧( 



فييجوز لا هدا أن أحرى بأدلة عالم وند مطلق، )كلام هو ثم ~
نائمأ،ررصل حصن؛ ين لعمران قال كما العير، مع إلا الفرض 

تهلؤعأن وعلم ، ا؛ جنس، فعلى تستهلح لم فإن فقاعدأ، تستطع لم فإن 
آحر...بدليل القدرة ْع يجوز الجالس 

رحيمالرحل صلاة عالي تفضل الجماعة ررصلأة هوله! هدا نغلير و~ 
الرحلصلاة على يدل لم معللق، هدا فان ، درجة« وعشرين يخص 
عدر.بلا تجوز وأنها ، وحده( 

ولملأةالمنفرد صلاة على الجماجة لصلاة ه البك؛، رتنميل و~ 
هدهفضل على دل إنما المضعلجع عالي والقاعد القاعد على القائم 

صحيحة.الصلاتين من كل يكون حيث الصلاة هده على الصلاة 

تمح،لا أو تمح حيث، تمح المفصولة الصلاة هداْ كون ما أ~ 
لأحلالحديث، سيق ولا إثباتر ولا بنفي عليه يدل لم فالحديث، 

ومقوحلوالقعود القيام وجوبه بل ادها؛ وفالمحلاة صحة بيان 
أحر.أدلة من يتلقى ومقوهلها الجماعة ووجوب ذللث، 

يكتب،لا أو عمله تمام له يكت_ا المعل.ور هدا كون أيما؛ كيلك و~ 
وفدأحر، أحاديث، من يتلقى بل الحديث، هذا له يتعرض لم له 

العمليعمل كان لمن هو الثواب تكميل أن النصوصي ائر ص؛يست، 
أحرنصوص وتثبت، أحد، لكل لا مقيم صحيح وهو الفاصل 
وهمرآهم نط ئاعدأ التطوع جواز الفرض"-وبين في القيام وجوب 
كانكونه مع ثاعدأ، يصلي وكان ذللث، على فأقرهم قعودأ، يهلون 

(.٣٣٥الائل)آ■/حا،ع )١( 



وجوبأحر نصوص تثبت كذلك فر، الفي الراحلة على يتهلؤع 
رحةه(ل حديث كل فيعطي الجماعة 

الجواب؛عن وأجيب 
سألهعمران يكون أن لاحتمال يدل، لا لعمران جوانا كونه بأن )~ 

نيزيادْ وسيأتي النمل وعن مرة الفرض عن 
الأحر.القول أدلة أول في المنامثات، 

المألة:هدم في الإجماع ممل وقد الإجماع، هر: الثاني الدليل -  ٢
رحصأنه العالم أهل من أحد عن أحفغل )لا : ( VAAo)الخطابي تال -  ١

تاعدأ(.فيها رحموا كما نائما التهلهمع صلاة في 
نصففاله بإي٠اءل٣، صر ارمز قوله: )وأما بثلال)تبمأأ(! ابن وتال ~  ٢

أنمجمعون لأنهم العلماء، عند معناه يصح فلا القاعد® أجر 
علىالوهم لحل ؤإنما إيماء، القيام على القادر يصليها لا النافلة 

الءديث(ل".هدا ناقل 
أنهعلى )أجمعوا قال: أنه ءبا٠الثر)ت٣٦إ( ابن عن القيم ابن ونقل ~ ٣ 

(.٢٣٨-٢٣٧/٢٣.ج٠وعاكاوى))١( 
١(.٠ ٤ )T/ المهاج شرح ش الوماج النجم )٢( 
محيامثل وتئن التي منة الدوايئن ولا الخاوي *ي وليس الحديث، شرح اللنفل بهذا )٣( 

المائيغالط )وتد ١(؛ الخارىرمل/مل• شرح في قال حين باكصحيف غيره رص وفد اللغنل، 
'ومنقوله.ت أن نفلن اكالم، صلاة باب له وترحم وصغفه حمين بن ممران حديث في 

عنالصحف )لعل العراقي• تال ظاعر(، ب والغلعل نالنا• صلى 'رمن هر إنما يابماءر صلى 
إذاالعمالي أمر الذي حقيقة الرم على •نائما• ت قوله حل ذلك إلى ألجأه ؤإنما بعلالت ابن 

فينقاله الاتم(، لهيثة لمشابهته الاصطجاع إلا محهنا الراد وليي الملام، يقطع أن وحده 
الذيفهو ذللت، غير قال )ومن الفتح)ءآ/ا'خه(ت في حجر ابن قال القاري)ي/ههل(، ممدة 

صحف(.

(.١٠٢)م الخاوي صحح شرح )٤( 



ج

رمضطجعأ(ر اكفل يجوز لا 
السلفمن أحد يجوز )ولم (! ٧٢٨)^،تيمية ابن العباس أبو ثال و~ 

منأحدأ أن يعرف ولا عذر، غير من مضطجعا التطؤع صلاة 
ولاوأحمد، الثاiعي مدم، في وجه وجوازْ ذللتا، فعل لفا ال

البلوى؛بها تعم مما المسألة هده أن مع صدق، سالف، لصاحبه يعرف 
الصحيح وهو جنبه على التطؤع يملي أن مسالم لكل يجوز كان فلو 

هدالكان الراحلة؛ وعلى قاعدا التهلؤع يصلي أن يجوز كما به مرض 
نوةمع ثم ذللثؤ، تعلم الصحابة وكان لأمته . الرسول( يينه ند مما 

أحديفعله لم فلما بعضهم، ذلالثف يفعل أن بد لا الخير إلى الداعي 
أن)ومعلوم وقال،: محدهم(لآ،، مشروعا ياكن لم أته على دل مهم 

وقال:، لقط( المن أحل يفعلها لم بدعة مضهلجعا بالصلاة التهلؤع 
ال؛ وقالواالإسلام، في وحدثآ بدعة وعدوه ذلك( أنكروا الحالماء )أكثر 

،صحيح( وهو جنبه على الإسلام في صلى نقل أحدأ أن يحرف 
عليهوما وأئمتها، الأمة الف، سعاليه لما مخالفج غلمهل )وهو وقال: 
القيامعلى قدرته مع مضعلجعا يتهلهمع لا أحدا أن دائما المسلمين عمل 

والقعودلأى.

اجمعت،الخطابي; )م)، وئلالهليفىأروضالأف)0/«ْ(: (، ٢١٠داتعاهمامم)أ/ )١( 
ادءا»صلى كمر ايو رانقه غيرما، ولا ناقلا الصحة حال في بملي لا المضطجع ان، عر الأمة 

غيغال وتد المر مد ابن مد الإحاع هدا مملى انف ولم المالة(، هدْ ني الإحاع 
للمالجمهور إر< قنب مضطجعآ(، اوا؛الة يجيزون لا الملم أعل )جمهور (: ١٣٤التمهيد)؛/

لنمضطجعا الافلة اجاز ند المم أعل من أحد كان )فإن ذلك: بمد نال عه الإجماع، ييع 
ؤإنذللث،، إلى ذهب، لن حجة وهو المافالة الحدبث، ذلك، نوجم القيام أو القعود مملى قدر 

إماهذا حين ، IjJloJفيها القيام أو القعود مملى قدر لن راقدأ المافلة كراهية على أجمعوا 

)م'ا/أأآ(.الفتاوى مجموع )٣(  xri/U)اكاوى مجموع )٢( 
(.٣٣٣)n/المائل جامع )٥( )ما0س. الفتاوى سجمرع )٤( 



*٦٣٩—هت 
تبأمور الا،سدلأل هذا ونوئس 

فيللخلاف  JUajوابن \ذخ0ذ)أبي نفي )أما : الُراءي الفضل أبو ال ق— 
•وجهين مدمنا في فإن فمردود، للقادر مضطجعا التطؤع صحة 

روىأوجه...وقد ثلاثة فيه المالكية وعند الصحة، منهما الأصح 
هل.امع يدعي جوازم.ؤ.يىكيفا البصري المحن عن ناده بإّالترمازي 
الاتفاق؟(والحا.يث= القديم الخلاف 

لفالمن كان بل زعما، كما إجماع ألة يمروليست، هيالي الال ق— 
ذكرالبصري، المحن منهم مضْلجعا، يتنقل أن للصحح يجيز من 

اكرماني(لآ،بعيسى أبو ذللث، 
حل.ثنات قال الترمذي حرجه فا البصري-ءقذء— الحسن أثر أما I لت، ق— 

عبدبن أثعثا عن عدي، أبي ابن حدثنا iالت بشار، بن محمد 
التطوعصلاة صلى الرجل ثاء )إن قال: ن المحعن المس،، 

متصل.صحح نادْ وإّ، ومضطجعا( وجالآ، قائما، 
هذْفي بالنفي وجزمه تيمية ابن العباس أبي نطع مجن العجب و— 

قالالمحن، رأي امتحن البركامت، أبا جدْ أن مع المالة، 
قول)وهو ت الجد كلام ونص البركاُت،(ر؛،، أبو )وحننه الزركشي: 

١حن( مذهي، وهو البصري المحن 

التلخصوانظر: الدين..(، نين شخا )ثال يقوله: القارى)؟/هْا( عندة في اليي عننه نقاله )١( 
>،(.• )ه/ الأنف، الروض )٢( (. ٥٥٧المررا/ 

نيلهم ومخرج الثقايت، من صدتم، أيي وابن بشار بن محمد ٢(، ٠ ٩ )T/ الترمذي جامع )٣( 
التقريبفي حجر ابن نال، كما نقيه( )ثقة الحمراني عبدالمالك، بن واثعث، الصحيحين، 

الحسن.الماس؛ي أثبته محن وهو ١(، ص)")) 
(.مخمر؛_)Y/Wرح )٤( 
الهدايةا..(=شرح في الممف، )تال بقوله: (، ٨٦المحرر))/ على المكتط يي محفالح ابن عنه نقاله )٥( 



النبيمن الفعل وحول نفي الماطع= بنفيه نمد الشيخ كان إن إلا ~
لفعلهمنفيه في عباراته أكثر ظاهر وهدا المالح، السالف من و. 

)ولمالأيمان: كاب في قوله إن إلا الاضطجاع، حال، في اكفل 
عذر(أااغير من مضهلجعا التعلؤع صلاة السالف من أحد يجوز 
الحسن.عن صح يما منمحوض وهو ذك، على يعكر 

عندالأصح الوجه وهو الأربعة، المذاهب في وجه هو الجواز و~ 
منالأبهرى وفول ح)\م ابن نول و هو 

قال،، الحنابلة^ من تيمية ابن البركات أبو وامتحنه ، المالكية 
٠٢فيه(ل السنة لثبوت والأولى الأصح )وهو الغوي• 

المضطجعمن ايتطؤع صلاة بصأءة المائالين أدلة الثانية: المسألة 
القيام:على القادر 

القول:هدا أصحاب استدل 

سألت~تالت محبورأ رجلا "وكان حمين.ه بن عمران بحيث ~  ١
نهوقاتما صلى ارمن فقال: قاعد، وهو الرجل صلاة عن الّثي. 

فيبد*دان ابن نال الهيابة" ثرح في الغاية "متتهى اسمه: البركات لأبي الهدابة شرح ي ~
Jن٠الونالأصحاب رايتا ما وكيرأ ودة، مالمافي لبقي بعضه بيض )لكاه ص)'امرأ(؛ المدخل 

الكتب(.بعض موامش عر نمولأ متها ودأبت المودة، تللث، عن 
)U/٦٣(•الخاوي مجموع )١( 
المنهاجوقال؛ي انممح(، )ومر الر-بمت عذ-ا من النووي نال )م/آهأ(، المجعؤع انظر• ، ٢١

التLلة(.إر بغر مضطجد يثطؤع أن للمرء روجاتز ا(ت • ٠ )أ/ المحلى م، نال ( ٣١
الك_ر)ا/'أا"أ(.الشرح (، ٢٧٤والإكول)أ/ التاج )ا/ا'اح(، التشن شرح انظر: )٤( 
(.٦٧/٢ااخرفي)مخمر الزدكثي شرح الحرر)ل/سم(، >، التكت انظر: )>،( 
(.١١٠)أ/ اك نرح )٦( 
الخارى.عناد الحدث ساق في جاء الماو ومذا (، ٥٨٥الاري)آ/كح بواسير( به كانت، )أي )٧( 



نائماصلى ومن القائم، أحر نصف فله قاعدأ صلى ومن أفصل، 
هامضهلخا عندي )نائما الله! عبد أبو فال القاعدار أجر نصمإ فله 
.٢١(ر محا 

الأسدلأل:وحه

يمتضىالممل )لأن اJافالةل٢،؛ صلاة على محمول الحديث، ن أ- 
معالفرائض في للقعود جواز ولا فمله، بل القعود جواز 

القيامعلى القدرة مع القعود فيها يجوز والنافلة ، القدرة( 
،.الحديث١٤لهدا الاصعلجاع فكدلك بالإجماع، 

مرض...#إذا القائم أحر مثل فله جالسا صلى إذا )المعدور لأن و~ 
مشم<اصحيح وهو يعمل كان ما صالح له كتب سافر أو العبد 
اطهقفل تغليب قاعدة ذلك كثيرة...ؤيزيد شواهد الحديحا ولهن.ا 
ءدر(لْ،.له من عير ومول تعالى 

بآمرر!الأ'سل.لأل هدا ونوقش 

صلاةفي ه الّبي عن يروى نعلمه لا الحديث، )هن.ا الزار• ال ق~ 
ؤإنماالحديث، هذا في إلا القاعد صلاة من الصف على المائم 
منالصف على القاعد صلاة في وجوه من . المبي عن يروى 

ب.صران ص بردة ابن عن المعلم من ءرس من ١( ١ اوخاري)ا"ا ا-م-بم )١( 
الماجنون،وابن مد، أبي خمن وغيرْ الشن بن )حكى (: ٥٨٥اكح)أأ/ في حجر ابن ذال، )٢( 

حدمثاحملوا أنهم وغبرمم، والماودي والإّماءيليا شعبان، وابن القاصي، يامماهمل 
الثوري(.عن الترمذي نقاله وكدا المتممل، ء1يى عمران 

(.٢٢٤المارص على حاتجه وانظر: (، ٣٧٠طجه)ا/ ابن متن عر المدي حاشة )٣( 
 )٤(LJ؛ ) الغل(.مرقاةصلاة في الاصعلجاع حرم من على حجة ابلغ )فيه الهيتمي: حجر ابن

 ^^(.٩٣٧)٣; ١
(.٥٨٥انري)آ/فع )٥( 



حينإلا يروم )لم البرث عبد ابن محال ، القائم( صلاة 
حصن،بن عمران عن بريدة بن اش عد عن ذكوان بن حسين وهو 
احتلأفاولفظه إسائم في المعالم حين على أيضا اختلف ومحي 

بهيقصد لم أنه على تدل ؛القافل روى وقد عنه... التوثق يوجب 
يحتجمن ألفاظ عليه تدل الذي وهو الفريضة يه نمد ؤإنما النافلة 
بنوروح الواريث، ب )ورواية ت ؛طال ابن ونال ،، له(ل بنقله 
الأصول،تدفعه هدا عمران لحديث، المعلم حين عن عبادة، 
المعلم...وهوحين عن طهمان بن إبراهيم رواية فيه يمح والذي 

عنأيضا البخاري في طهمان ابن ورواية المريقة(أم، صلاة في 
قال:ه حصن بن عمران عن بريدة، ابن عن المعلم حين 
ااصاإنفقال؛ الصلاة، عن النبي فسالت، بواسير، بي كانت، 
حن>ّ_،اارلأ.فعلى تتبع لم فإن فقاعاا.أ، تستني لم فإن قائما، 

المنامشهإكمال قبل الحديثية المناقشة ُنْ عن الجواب، ؤيمكن 
الفقهية؛

علىعنه وروي العلم ذكوان بن حين على مداره الحلد.ث، ن أ~ 
وجهتزت

أحرس، نصففاله نائمأ، صلى ®•••ومن وفيه• الحديث، الأول؛ لوجه ا ~
الثقايت،،من جماعة ذللث، بنحو المعلم حين عن رواْ القاعل،® 
بنؤيحيك، ،، معيدل بن عبدالوارثف و عبادة، بن روح ومنهم؛ 

(.١٣٤اكه؛اد)ا/)٢( الزاد)ا</ما(. ت )١( 
١(.ا-م•  ٠٢)T/ الخارى محعح ثرح )٣( 
صححالخارى)يااا(.)٤( 
)1ااا(.كاءمماوخاري)هااا(،)٥( 



مؤه ٤٣^^^|أوصلأثيجر 

،عروبة أبى بن وسعد ، يوسف بن ؤإمحاق ، القطان معيد 
،١٢٦١^٠^بن وحماد ،، بن سميان و بن ؤيزيد 
ربن عيي ،،و هاروزربن ؤئزيد 

فماعدأ،وستني لم فإن قاتما، راصز ت بلمظ الحديث ت الأحر لوجه ا— 
الوجهبهذا المعلم حين عن يروه لم جنباآ فعيي تستطع لم فإن 
عنروى أحدأ نعلم )لا ت الترمذي قال طهمان، بن إبراهيم إلا 

أسامة،أبو روى وقد ؤلهمان، بن إبراهيم رواية نحو المعلم حسين 
،يونس بن عنى رواية نحو المعلم حين عن واحد، وغم 

أكثرفهم أثستج الجماعة رواية فإن الترجيح هو السبيل كان لو ف~ 
الأكثررواية أعل ومن الحديثية، الصنعة مقتضى على وهذا وأوثق، 

"واهالأمر ولكن ، للاصول ومخالفته المعنى إلى نظر فإنه 

(.١٩٩٧٤)أحمد محي )٢( (. ٩٥١داود)وايى (، ١٩٨٩٩أحمد)محي ١( 
أك...الخ.فكثيرة أمقام ذا رجلا كنت، عمرازت تال روايتبم وفي ( ١٩٨٨٧)أحمد محي ( ١٠

(.١٦٦)•اتي اكئد )0( (. ١٢١٠١)دجه ابن محي ٤( 
الكرى)'مآ.ا(.ني او؛هفى محي )٧( ح؛ان).ااهآ(. محيابن ٦( 
الآ'ار)إهآا(ؤذكل شرح في الطحاري محي ٨( 
السببهيا طهمان ابن تفرد ١( ٤ سد،،)؟/ ثي الزار كن.لك وذكر (، ٢٦٨)Y/الترس حا.ع ٩( 

لأنهظاهر، مه )اس. ١(; المغاري)•؟/•؟• ثرح في بطال ابن تال ااظئما«، قوله: ذلك، وس •١( 
ذللث،،معنى بين. تم الصلاة، يقطع أن النوم غله إذا للمملى أن . النك، ص ثبت ند 

نصفعليها; وله له، مّاحة وهى الصلاة بقطع يامره تكيف نمه■ في_، سغفر العله قال; 
نىبطّال ابن قال ، النصف،■ ■على ونوله■ الصلاة(، أحوال من النوم وليي الماعد..١ أحر 

أجرتصف، للث، الشيء: على يقدر لا لمن يقال لا أنه ١لعال٠اء بين حلاف، )ولا ت المسابق المريع 
علىحملتاه إن )فاناالخارى)أ/؛ا،ه(! صحيح على الباري قيض وجاءفى عليه(، الغائر 

ؤإنا فيها فرض القيام لأن أفضل■، فهو قائما صلى ءإن ؛ الحديث، أول يصح لم الفريقه 
•■الغاية■•• فى ما إلا أحد محي نائما يجوز لا التهلؤع لأن آحره، يصح لم التهلؤع على حملناه 

أحذ.ناهإن فإنه التهلؤع، على ولا المكتوبة على ياتي، لا قاءد.أ...الح■، صلى ■وْن ت قوله وكدا 
أجرفلا مهللقا، تمح لا عير بدون قاعدأ المكتوبة لأن المكتوبة؛ حق فى يصدق لم عير بلا 

الأجر(.تنصيف، عليه يستقيم لا الذر 4ع أحذناه ؤإن أصلا فيها 



Miين 

أنيقتضي شيء على الأكثر )اتفاق حجرت ابن قال كما أعلم— 
كماصحيحتان الروايتين أن والحق شاذة، تكون حالفهم من رواية 
الذيالحكم غير حكم على مثتمالة منهما وكل البخاري، صع 

الأحرى(راا.عليه اسمك 

هذا؛عمران حديث اصهلراب إلى قوم رذب الهلحاوي؛ ال ق— 
عنعليه رؤياه فيما يونس بن وعيي هلهمان بن إبراهيم لاختلاف 

كماعندنا ذلك يكن ولم عمران، عن بريدة ابن عن المعلم حين 
مختلفان(لحديثان ولكنهما ذكروا، 

هالنبي عن يروى نعلمه )لا ت بقوله البزار إثارة مع الوقوف قي ي— 
هذافي إلا القاعد صلاة من التمسف على نائم الصلاة في 

القاعدصلاة في وحوم من س الني عن يروى ؤإنما الحديث،، 
حينتفرد إلى الطر لفت، ففيه القائم(لم، صلاة من الصف على 

أن،إلا الجمهور عند ثقة كان ؤإن وهو ؛ذللث، المعلم ذكوان بن 
بناض عبد حدثنا الحديث،، مضطرب، )صعيفخ، عنه! قال الحقيلى 

يحيىمحمعتإ قال! حلاد بن أبو؛،كر حدثنا قال; حنبل بن أحمد 
وتعقبه، اصهلراب،( فيه فقال! المعالم حسين أحاديث، وذكر 

فيهوتونهل ، حجة( بلا العقيالي صعقه حليل )ثقة بقوله! الذهي 

رواهمنهم كل المعلم وحسين بريدة وابن ءمران أل ت يعني وهذا (، ٥٨٧)آ/الباري نتح )١( 
جميعا.باللففلين 

تاوزار)و/ما(.)٣(  xr٩٦مح١لآث\J)^إشرح )٢( 
(.٤٩٤لوا-ص)أ/ الصحح في البخاري له حرج لمن والجرح التعديل انظرت )٤، 
اممير)ا/ءه'آ(.الضعفاء )٥( 
تحابني الخلي )أوردْ الإملأم)'ا/أ؛ع(: -ارخ ني وقال (، ١٧١الضعفا،)ا/ في الغض )٦( 

تد(.م بلا " الضعغاء 



الحملمن أولى عليه والحمل ، وهم( ربما )ثقة ت فقال حجر ابن 
عبدالبر!ابن هول وجه هذا ولعل الئقات من عنه روى من على 
اختلافاولفظه إسناده في المعلم حين على أيضا اختلف )وقد 

ءنه(لمالتوقف يوجب 
القاعدصلاة في وجوه من س البي عن يروى )ؤإنما الزار: ال م- 

بنعبداممه عن جاء فئد المادم(لم، صلاة من الممف على 
اللكها غيرهم عن وجاء ه والسائبأا"،، وأسرْ،، عمرول؛،، 

ذكركما النائم صلاة ذكر عدم فيها والشاهد صعق،، من تخلو 
رروصلاته)قوله: ت عمران حديث، عن الخطابي قال وكما المزار، 

إلاسمعته أني أعلم لا فإني ماعدأ® صلاته من الصف عر نائما 
الحديث(أص.هدا فى 

(.١٣٤الممهد)ا/)٢( (. ١٦٦اصبص)مريب )١( 
(.١٢اوزار)ا</سد )٣( 
صصرو، ين اش همد )وحد.سث، ص)آم>(: الكر العلل ثي الترمذي قال ملم)همي(، ا-مجه )٤( 

•رب( غر من يروى صحتح *وحديث القائم• صلاة من الصف، ض اصلأة ه: الني 
فيحلالناس، فحم محنة، وعي المدينة الشي. تدم تالآت انس عن ( ١٢٣٩٥)أحمد أحرجه )٥( 

القالم،محلا؛ س القاصد أصلا؛ الني نقال بمالون، قوي وانس الجد، ه الني 
)رحاله(: ٥٨٥اكح)آ/ني حجر ابن تال احمد)هبممأا( أحرجه قٍاما، الصلاة ازص نتجشم 

إلى^٥ الكبرى)فا*ما( في اتئ النوأحرجه ، آحر( وجه من له متاع النائي وعنو وقارّت< 
افه.رسول حرج نال: مالك، بن اض صن وناص، أبي بن سعد بن محمد بن إسماهمل 

مف٣، ملي القامد اصلأة الله.؛ رسول فقال مرض، من تعودأ يملون وعم ناس صلى 
عنالعاصي، لابن مولك، عن إمماهمل، والصواب؛ حءلأ )هذا اتئ؛ النقال القاتمء. صلاة 

ءمرُ(.بن الله صبي 
ابنيعتب، إبراعيم م، صمان، حدنتا مهل.ي، بن الرحمن صبي حدثنا ( ١٥٥٠١)أحمد احرجه )٦( 

صرالقاصد اصلأة قال: ه الني عن المانب، صن المائب، قائد صن مجاهد، صن مهاجر، 
يحرفلا الماثب )حدبث، الكسر العلل في الترمذي قال القائم■، صلاة من المن، 

المهاجر.ابن ومعم، جهالة، فيه ؤإسادء الوجه(، هذا من إلا 
)ا/هألإ(ّالمن معالم )٧( 



إماموهو المخاري فإن التعليل، في نمس أو فيل ما كل مع لكن ~
لهانتفى الذي جامعه في عمران حديث أحرج المنعة هذ0 

حديثحصين بن عمران )حديث الترمذي! تلميذه وقال المحيح، 
فيوليس فيعله، ثأوهما يبلغ عالم يامتج ولم ، صحيح( حن 

صنعءلاهر هو كما المعذور على حملتا إذا تنكر يما الزيادة 
فىأيينه مما وهذا تيمية، ابن له انتهر ما وهو البخاري، 
عمران:لحديث الدلالية اJناقثات 

المتنقلصلاة حواز عالي عمران يحديح، الاستدلال نوقش فد ف~ 
)بموقليس الحديث، بأن القعود أو القيام على القادر الممهلجع 

إحدىتفضيل لبيان هو ؤإنما وفسادها، الصلاة صحة لبيان 
قواعدمن تعرف وصحتهما الأحرى، على الصحيحتين الصلاتين 

حارج(رى.من الصحة 
وحدهالرجل صلاة على تفضل الجماعة ررصلأة قوله: هذا ونفلير )~ 

الرحلصلاة على يدل لم مطلق، هذا فان درحة®، وعشرين بخمس 
واحة.غير الجماعة ،،وأن وحده(ل 

يكتسالا أو عمله تمام له يكتب، المعذور هذا كون أيضا: وكدللئ، )~ 
وقدأحر، أحاديث، من يتلقى بل الحديث، هذا له يتعرض لم له 

العمليعمل كان لمن هو الثوارت، تكميل أن النموصحر سائر بينتا 
،.أحد(أ لكل لا مقيم صحح وهو الفاصل 

يه.المعلم حين عن الجماعث رواية ص ذلك ثال، ( Y*U/Tاكرمذي)جامع  ٢١١
(.٢٢٥ا؛ي)م اأنّتن عر ندى الحاشية )٢( 
المثل)ا"/ه'آ"ا(.جامع )٣( 
)ىللي•اأ(:)أ/ الفوائد بيانع في القيم ابن نال (، YY-A-YY-U/YY)"الفتاوى ،جموع )٤( 

للعجز(,بالنية الأجر كمل ؤإنما مهللقا النمفج على القاعد صلاة وصع ' شيخنا



ِإإ٤ ٩ الملأة هي امء اثثاني: اكمل إرسرلأي 
Vص* 

الأو نالك تمح حيث تصح المفصولة الصلاة هذه كون أما )— 
الحديثسق ولا إثبات ولا بنفي عليه يدل لم فالحديث تمح، 
(رادها وفالصلاة صحة بيان لأجل 

وإدات تعالى قال فقد حائر المقفول أن على يدل لا والتفضيل )— 
خترليم آثح ردررأ أم ذَؤ إق آلجنمغ ض إلث1تروين مدث 
عيوالالبح من حيرأ الجمعة إلى حي الفجعل ٩[، لالجنغة: لم^ 

ثنسقإ تمحى وهل ت تعالى وقال حرام، واليع واجب 
—ائر)وذ-فل، ( [ ٣٠نور: ]ال ٠٤لم أق د',للئا ميحهر نبجمهلؤأ محمهم 

المنهيمن وأحن حير به المأمور أن فيه يذكر مما كثيرة، هذا 
محرما(أوالثاني واجبا الأول كان ؤإن عنه، 

وعلىالقدرة، مع الفرض فى القيام وجوب على الدليل دل قد و~ 
.النبي عن لوروده القعود وجواز النقل في القيام استحباب 

أماعمران، حديث يرد لم ولو ثابتتين الحالتين وكلتا وللاجماع، 
وسياقههذا عمران حديث فى فهو الاصهلجاع وهو الرائد الحكم 

للمحذور.ذلك أن على يدل 
المشقة،شدة مع القيام أمكنه تحامل لو الذي المريخي به وأراد )~ 

أجر، نمقوأجره قاعدأ، يملى أن له فيجوز العلة، فى والزيادة 
لوالذي النائم وكذلك أجره، تم فقام، المشقة تحمل ولو القائم، 
تصف،وله نائما، يملى أن فله المشقة، شدة ْع القحود أمكنه تحامل 

(.٢٣٢ Anالفتاوى مجموع )٢( ص \مح )١( 
(.٢٠رم الصمح الجواب )٣( 
إذاوكان قاعدآ، محلؤيلأ وليلا نائما، طؤيلأ ليلا ملي ءكان مرفوعا: عاتثة حديث ذلك ومن )٤( 

الوتر:•...ثمفي وقولها ميرزم(، ايرجه ئاسأا ركع ناعيا قرأ ؤإذا قاتا، ركع ئانما قرأ 
•( ٧٤٦ملم)أ*مجه ركعة..٠• عشرة إحدى فتلك وهوقاعد، لم مايبعد ركعتين يصلي 



؛بم^صمحْم ٦٤٨وقر
لعمران،جوابا هذا يكون أن ؤيثبه أجرم، تم قعد ولو القاعد، أجر 
الصلاة،في القيام من بمانعه ليت الياسور وعلة ورأ، مبكان فإنه 

المشقة(عليه استين، إذا القعود فى له رخص ولكنه 

روايةوفي ورأ(، مبرجلا )وكان البخاري عند الحديث، سياق في ف~ 
ت،»،•،،الفكثيرة أسقام ذا رجلا ركنت، عمرازت قال أحمد عند 
جعضلمرجح للمجملأت،، مبين )السياق I دقيق ابن قال 

فيرىالصعقة، يحفى يجيء للواصحات،...فقد مؤكد المحتملات،، 
علىفيحمله التخصيص، السياق يقتضى حبث■، والجواب، الموال 

القولمن الجمهور رجحه ما ؤيرجح الخلافية، المسالة 
بالعموم(رآ،.

المعدور،في عمران حاويث، جعل هو البخاري الإمام صنع ظاهر و— 
حجرابن قال والقعود، القيام عليه سق لن الثالثة المرتبة وأنها 

الذيالمفترض المريض عمران ؛حديث، )الراد ت الخطابي قول بعد 
المصم،على القاعل، أجر فجعل مشقة ْع فيقوم يتحامل أن يمكنه 

حجرابن قال قعوده(، جواز ْع القيام في له ترغيبا القائم أجر من 
فيألحل حيث البخاري صنع ؤيويده متجه حمل )وهو ت معلقا 
وكأنهقهلحأ المفترض صلاة في وهما وأنس عائشة حديثي الباب، 

ماوهذا قاءدأ(ثم، الصالي لأحكام شاملة الترجمة تكون أن أراد 

(.١١٠ظن)؛/الشرح )١( 
شرحفي انمي يمحق ابن )وقال (: YA)؛/\<المط المم في قال را/ا-أآا(، الإسم شرح )٢( 

الم-ؤالكان فإن به، التخصيص السياق يقتص لم إذا فيما الخلاف محل والعنوان؛ الإلمام 
مبين(المياق لأن نزاع، بلا للتخصيص مقتص فهر ذلك يقتضي متشزسا والجواب 

بشيءللاصعلجاع البخاري ترجمة عدم تأمل إل ؤئحتاج امتوقمتي ومما (، ٥٨٥الباري)T/ فتح )٣( 
التراحم•من 



عليهوقفت فيما له نظير لا بما تيمية ابن له انتمر 
علىعمران حديث يحمل البخاري أن بوئي آخر وجه هنا و— 

صلاة)باب ب الجماعت برواية عمران لحديث ترحم أنه ت المعذور 
للاصعلجاعيترحم ولم بالإيماء(، القاعد صلاة )باب و القاعد(، 

فيأصل وكونه الحرف، هذا أهمية مع بشيء ناثممااا صلى ءاومن 
صلىمحاعدأ يطق لم إذا )باب بقوله• الا؛ين هذين أتح ثم ،، با؛،٠١ 

تستطعلم ءفإن طهمان ابن برواية عمران حديث، وأورد ب،( حنعلى 
فىقني بما الجماعت رواية فى أطلق ما يقيد فكأنه حسبإاا، فعلى 
القعود.يهلق لم لمن الاصعلجاع وأن الرواية هذه 

بهاستدلوا وما ممتؤع، أحره من ينتقص لا المحذور إن وقولهم )— 
كانما مثل له كتب سافر أو الحبي مرض ارإذا حديثؤ من عليه 
يعتادكان من أن يفيد ؤإنما ذللثا، يفيد لا صحيح مقيم® وهو يعمل 
كانلو لحتى[رم أحره، من ينقص لا فدللث، لعذر فاته إذا عملا 

صلىثم والإقامة، الصحة حالة للملأة تاركا المسافر أو المريض 
صلاةنمق، على فملأته فر والالمرض حالة قاصرأ أو قاعدأ 
الأجر(ر؛،.في القائم 

ؤإنماصحيحا مقيما يعمله كان ما مثل كتابة يفيد )إنما الحديث؛ و~ 
ابحتا يستلزم لا وذللثه أصلا، سيئا يعمل أن عن المرخى عاقه 

كليكمل تم نمقا، احتسابه لجواز قائما بالصلاة قاعدا صلى ما 

منكثير قول ومر الفرض قي )مدا عمران: •حديث، عن ( ٢١• اودانع)أ/ قي القيم ابن نال )١( 
شيخنا(.واختيار المحدثين 

المزال.طريق عن للخلاف تراجعه بعض ليشتر المائل، دقائق لعض تترجم انه •ع )٢( 
أعلم.واف المض، ستقيم حش )أما( صوابها وأظن الطبوع، في مكيا )٣( 
اشائي)مْم)أآ(•ض حانه واظر: (، ٣٧١))/ o-uابن منن ض المندي حاشا )٤( 



فضلا(وغيره ذلك من عمله 

المعذوروغير كعمران للمعدور عام التنصيف أن عالي يدل الماق ف— 
تكلمة  ١١صلى..."من الحديث في العموم على يدل ومما أولى، 

رى.مصل( كل في عامة فإنها )من 
غرألئؤم؛ث يى آكونوث تني( ؤ/؛" ت تعالى قوله ذلك على يدل مما و~ 

ألجنيب1بمأس ضل رآنممم أنولهن أم شز ذ دألمجهددف الئرو أول، 
علىدليل الأية )ففي [، ٩٥دثثأه ألتعدى عل دآسأم أتلالهم 

لعد%،.التارك من أقفل العامل أن 

نام(وهو ،، الرحم(ل مح، ناك( فهو القعود جواز عر القيام( ما أ~ 
وليسالصلاة( أشكال من شكل القعود )لأن الفارق( مع أيضا 

النافالةفي والقعود ،( اوصلأة(ل أشكال من شيء في الاصهلجاع 
فلمالاصعلجاع بخلان( عليها، والإجماع الأحرى( بالأحاديث حاتز 

أعلم.والله المعذ.ور، على محمول وهو الحد.يث هدا في إلا يرد 
علىتنشيهلآ )فيه أن ت لالمضهلم>ع التهلؤع حواز على بعضهم واستدل ~  ٢

الماءيثرب أن النقل صلاة في العلماء رحص المقل...ولهذا صلاة 
،•الفرصر(آر من أوسع والتْلوع عليه، التطؤع سهيل أجل من اليير 

الحقائقيئن وانظر: )١; الهمام لأبن القدير ضح )١( 
(.٦٧)Y/الر١م حر J١)٣( (. ٦٧)Y/الرائق الحر )٢( 
الرخصعر الماص الخلاف: )ومشا (: ٢٦٣/١الك_ر)النرح عر حاب ني الاو-وش نال )٤( 

الرسالةغي الناسي نال لكن خلاف، محل الرخص في والقياس يمتنع(، أو يمح مل 
_LAJغي يتخفٍمظ سة اض لرسول كانت ثم منصرصن، حكم فيه ش كان )ما صى)هةه(ت 

مايمس ولم ا سرامحا ما دون اث رسول فيه رحصى فيما بالرحمن عمل • بمص دون القرصي 
علها(.صو\>\ 

(.٨١)أ/ الممتع اكر-ح )٦( )ا/ْأ'ا(■ ادن سالم  ٢٥)



ه ٦٥١
الاستدلال!هذا مناقشة ؤيمكن 

ومشروعيته، يثبت لم فيما لا شمع فيما يكون التنشيهل أن ب~ 
والقياس، نزاع، عليها القياس وفي محلها، تتعدى لا )الرخصة 

المغ.فيها والأصل بالعادة لتعلقه أضيق محا 
يسرعمما هذا كان ولو منا الخير على أحرص كانوا لف الو— 

)ولا، للجواز، بيينا مرة ولو وسلم النبي. فعله أو )لمملوْ 
الخيرإلى الداعي قوة مع ذلك..نم فعل لف المن أحدأ أن يعرف 

أتهعلى دل منهم أحل. يفعله لم فلما بعضهم، ذلك يفعل أن بد لا 
فيصلى مهل أحدأ أن يحرف و)لا ءنلهم(رم، مشروعا يكن لم 

صحيح(وهو حنبه على الإسلام 

مبلله فعلها أكثر كان الّكا. فإن جوازها مع ماعدأ الصلاة ل ب— 
اف.رسول رأيت راما ؛—ها— حفصة تقول كبر، وبعدما وفاته 
وقالت،، بعام...<الوفاته مبل كان حتى قاعدأ، سبحته في صلى 

صلاتهأكنر كان ونقل، ، افرمحول بدن ارلما عائشة) 
حالآلأ^.

يصلىعمر ابن رأيت )ما نافع) مال بُل.هم، ومن المحابة هكذا و— 
أنهار ببن ملم تلميذه عن وروي مرض(لص، من إلا حالما 

(.TAA/Y)الجلل مح )١( 
 )Y( ^شاو ض عر ١\ /Y•(؛YY0-YY.)
(.٢٣٠/Yir)الفتاوى سبموع )٤( )U/٦٣(. الخاوي مجموع )٣( 
جقواف رسول تر الم ; أنهاءاتنة عن نحوه ( ١١ ١٨)البخاري وني )٣٣^١(، لم مأحرجه )٥( 

امن*.حش نط. ئاحمادا اللل صلاة بمالي 
؛)Y^(.JLاحرجه،)٦( 
صحتح.ند ب( ٠٤٦٠ شيبة) أبي ابن أحرجه )ما( 



َءآ

،،مرض(أ غير من قاعدأ له أصالي الله يراني أن لأكره )إني قال: 
يصليأن فله النوافل يملي أن أراد )إذا راهويهت ين إسحاق ومحال 

أومرض مجن إلا حالسأ الصلاة يتعمد أن له يكره ولكن حالما، 
فكيفالقعود في هذا ،، الحذر(رمن بههما أثما أو كبر 

بالاصطجاع؟!

؛الشذوذ إلى الرأي هدا نسبة خكم ؛ الثالثة المسالة 
صحيحة؛غير الشذوذ إلى بته نفان ودراسته الرأي هدا عرض يعد 

وفدمتحققا، إحماعا يخرم ولم صريحا، صحيحا نصا يخالف لم فانه 
ومرحوح،راجح بين دائر رأى فهو سلف، فيه له دليل إلى قائله استند 

فعالهولا جوازه ينقل ولم يقلهر؛ فيما أمحوي الجواز يعدم القول كان ؤإن 
قولهو إنما الأربعة، الأنمة ولا الأمصار أنمة ولا الصحابة من أحد عن 

مذهبفي صحيح ووجه حزم، ابن وقول به، يتفرد يكاد البصري للحن 
الذيوالدليل الثلاثة، عند المعتمد و للصحيح مقابل ووجه الشافعية، 

وحملاالسياق، لدلالة أولى المحذور على وحمله محتمل به استدلوا 
فيمضهلجعا أو محاعدأ يملي من تقسيم ؤيمكن المقيد، على للمهللق 

الأدلة;بها تجتمع أن يمكن أقسام إلى النافلة 
عدرتغير س ذلك لكن فإن 

الاصهلجاعيصح ولا القائم، أجر نصفا وله إجماعا القعود يصح ف— 
المحح.على 

عدرإمن ذلك لكن ئن 

ذلكقبل الافلة من حظ له كان إن فهذا تاما، عجزأ يكون أن إما ف~ 

(.Y«U)ص النل ذ1م سختم )٢( (. ٤٦٠٦)ثست ايي ابن أ-محرجه )١( 



ممع|لصلأةٌِ 

إلىالقيام عن العذر ه حبثم الأتم، المحالة على يصليها وكان 
تاما.الأحر فله الاصهلجاع أو القعود 

الصلاةعلى اعتاد قد كان أو الاءلة هدم من حفل له ليس كان إن ؤ~ 
ؤإنالقائم، من النصف على ذأحرْ القيام على قدرته مع قاعدأ 

القائم.أجر من الرح فله لعجزه اصهل؛ع 
قعودهأو بقيامه محتمله مشقة يلحقه ؤانما تاما ليس عجزه كان إن ؤ~ 

منالصف على أو قاعدأ، صلى إن الصف على أحره أيضا فهذا 
الأحرله ليتم القعود أو بالقتام له ترغينا اصْلبع، إن القاعد صلاة 

صاحبهاتحجز لا التي الأمراض من ونحوه )جهم عمران كحال 
أعلم.والله تاما، عجزأ 



ا
إحداهمال تغكاليدين للمؤمن المؤمن رهان 

مننؤع بإلا الوسخ يشلع لا وقد الأخرى. 
ماوالمعومة الظافة من يوجب ذلك لكن الخشونة؛ 

التخشين(.ذلك معه نحمد 
هقفبتبمية ابن 

(٥٤- ٥٣;٢٨)مجموع 

ا



التانيرءتِايمحت 
ممرحالاتمرأة إمامة صحة 

مطاثب:أربعة وفيه 
اثشذوذمحل وت٠٠ريو المسالة، صؤرة المطيب 
المعاصرينمن الرأي بهذا القائلون الثاني: المطلب 
القولهذا شذوذ وجه الناي؛،: المطلب 

والمناهشة١^١٠؛ الرابع: المطلب 

مٍٍ^ٍٍ^=اظ^وكٍٍءءٍذؤ



1
الشاذيتبع الحق، عن الشذوذ يريد الذي ران 

بوموالذي بزلاتهم، ؤيتعلق العلماء، قول من 
جماعتهم،قول من المشهور يتبع ه نففي الحق 

يستدليينتان آيتان فهما جمهورهم، مع ؤينمسا 
اسداعه(.وعلى الرجل، اتاع على بهما 

ئفأالدارم 
(١٢٤الردءرالجه٠ةص)

ا



انملأةفى الأداء الثاشء اصش 

ايتدوذمحل وتحرير المسالة صورة 

أي!القوم، يوم رومحلال ،، ل إمامة يوم أم مصدر اللغة! قي الإمامة 
.والمن إمام، فهو الأمور في ويدم به، ١^•^، من ردكن ،، نةدم4م(ل 

)ؤإمامالمالمين(رم، إمام والقرآن! الرعية، إمام والخليفة! الأمة، إمام 
له(ل".كإ؛شيء!شئواصح 

أوالكبرى الإمامة معنيين! على تهللق الفقهاء عند والإمامه 
الموةلخلافة )موضوعة ت فهي الكبرى أما ،، الصغرىل والإمامة العفلمى، 

الدنيا(ر٦،.وسياسة الدين حراسة في 
منحزء في الإمام )اتباع فهي! صا- المرادة -وهي الصغرى وأما 

يصيرلا ظلإمام بالإمام(ّ؛ الؤ;م صلاة )ربثل هي! وقيل صلأته(س، 
حقيقةهو الارتباحل وهذا بصلاته، صلاته المقتدى ربعل إذا إلا إماما 

،.الإمامة١٩

يحسنالمعاصرة الفتاوى بعض ولفهم الشذوذ محل تحرير وقبل 
يالواقعة!التعريف 

نمد.يض! أتأ يوم وأم (، ٢٢)ص الصحاح •ختار انفلرت )١( 
الرب)أل/أآ(. jUالالغة>0ا/خه؛(، تهذيب، 1لمن)\>/ا<أأ(، )٢( 
.قايساللنت>ا/\/أ(.المن>ا//ا/أ؛-ا'أ؛(، )٣( 
المب،)أ)/هأ(.لأن الأءذلمر«ل/أِاه(، وابل المذكم )٤( 
الروض(، ٢٢٠اوءلاو،)ل/أض اكحص؛ل)ل/ههأ(، ماهج ص)ْي(، الممحار اليد انثر: )٥( 

ص)ا<أا(.السع 
اسلاوىحاشية )٧( ص)ها(. للماوردي الكنانة الأحكام )٦( 
(.٥٥٠ءادين)ل/ ابن حاثب انغلر: )٩( (• ٧٥٧المختار الدر )٨( 



٦٠٨-هت 

الخبرتهذا الصحف إحدى نثرت ه( ١٤٢٦\ا / yu)تاؤيخ ففي 
وقي، المتحدة( الولايات في لا مختالهلة " جمعة صلاة توم امرأة )...أول 

(Y/U/٤٢٦  )أمريكا...في الجمعة صلاة تزم )سدة الخبر: هال.ا نشر اه
بيومالاحتفال صمن بولة المغير الخطوة هذه ، ودودل امينة واتخذت 

الكنائسإحدى إلى الصلاة مكان نقل وتقرر ّ.. المتحدة بالولايات لم الم
ثلاثةوكامت استضافتها، المساجد رفضت أن بعد الأنجليكانية؛نيويورك 

العمانيإمراء ؛ها..اوءالت الصلاةتلك أداء رفضت قد بتيويورك اجد م
فيثانويا دورأ للمرأة تكون أن فكرة تحدي أرادوا إنهم الحدث منفلمة 
المخزية،والواقعة المثمن الخبر هذا ويعد ،، للإّلأم(ل الروحية الحياة 

الإلكترونية.العريية صحيفة )١( 

آحرينمع )أمريكية( ودود أمينة اسم ذكر ص)؛( للقرآن" وتحرفهم "الليبرالية بعنوان بحث في )٢( 
ناشطونهم ُإنما فردية، بصفة الليبرالية الأفكار نشر في ناشهلين سل ليسوا )فإنهم قاوت ئم 

والمفلمات،.الجمعيات ؤلريق عن جماعية بصمة الأفكار هازه بنشر كيلك، 
ثمالبوذية إلى تحولت نم العشرين سن إلى نصرانية كانت فقا« الإمامة أما عريى، 660محوير )٣( 

القران(،اغتصاب يمكن )لا بعنوان! معها مقابلة فى بدلك صرحت كما الإسلام، إلى تحولت 
العربيةصحيفة في جاء ففد النعماني إسراء وهي لذلك السمنفلمة وأما 
إحداثخى ترغب عاما( )٩٣ نعمانى فإن صحفية وتقاؤير لمصادر )محلبقا ! ه( ١  ٤٢٦ة/ )وآ/ 

محادالذي التهلرف ؤإنهاء رتية أدوار بتولي للنساء الماح حلالها من تريد الإسلام في هزة 
بتاريخالمرآة يردْ العربية صحيفة حاورت ذك بعد ثم رأيها(؛، بحب سبتمبر" لهجمات 

للاختلاحلالدعوة تبنت امرأة أول تحاور نت، )العربية العنوان! فى وجاء اه(،  ٤٢٧ا/!/)٤ 
والصحفيةهندي أصل من الأمريكية )المسالمة ! بهاالتعريم، في وجاء بالصلاة( الرجال ْع 

المنمحدةالولايات في الصلاة في اء والنالرجال لاحتلاحل الدعوق تبنت امرأة أول الابقة...، 
نصوصومن المخصصة(، الصلاة قاعة في الصلين حشري يوم ذات اقتحمت كما الأمريكية. 

صفوففي المرأة تقف أن بالرجل...آحنالب المرأة يمساواة أ٠لالب )أنا الحوار! في كلامها 
الرجل،مع الشهادة ش المساواة وتحقق المنبر، على وتقف المسجل، في الرجال سمر اؤية مت

كاملأصلي )لا قا"لت! الفروض على محافظتها عن سئلت وعندما للوزراء(، رئيسة تكون وأن 
يومكل أصلي كنت طغلة كنت بدللثح.عندما المنجل في أشعر ولا اليوم في ة المتمالفروض 

أنيمكن لا أنى أخروني عندما الأسلأم عن أبعدتي الذي همو المجتمع ولكن أصوم كنت كما 
اللقاءنهاية وفي خقهل(ا، للرجال مخمحص إفطار لأنه معهم أفطر أن يمكن ولا معهم اصلي 
الإرهاب(!.ينتهي حقومحهن على وحصلن النساء احترمجنا إذا )ولكن قالتا! 



وصلاةالرحال، إمامتها ثم للجمعة، أحرى امرأة وحطبة امرأة، بأذان 
لهذهالمح هذا ونؤع نم المرأة، بجانبا فيها الرجل وقف مختلطة 

أكسه فى العظمه السعره 

السالة:في الزاع محل وتسن الشذوذ، محل تحرير هو فهذا 

ومعتقده،ديته في فاصلا كان إذا القوم أقرأ أن )اتفقوا العلماء فإن ~  ١
النسا،صحيح فميحأ، الجم، صحح كلها، الأعضاء سالم 
يومأع-رابيا يكن ولم فقيها، أجرا، الصلاة على يأحذ لا حرا، 

فإنمتوصئتن يوم متيمما ولا عربا، يوم )أعجمتا( ولا مهاجرين، 
حائزة(لوراءه الصلاة 

حلافلا ما وهذا الرحال، ولا الرحل المرأة توم أن يجوز )ولا ~ ٢ 
فينزاع )ولا ، ؛إحماع(ل فاسدةفصلاتهم فعلوا )فإن ، فيه( 

الفرض...

قيامة:ابن وقال أيضا، المتع على العلماء فعامة الفل(لأ، في أما - ٣ 
وتكونالتراؤيح، في الرحال توم أن يجوز أصحابنا: بعض )قال 

الطبريجرير ومحمد؛>، والمزني ثور لأبي وسسيإ ،، وراءهمآل
قارئيكن لم إذا التراويح، في للرجل إماما تكون أن )يجوز بأنه 

 )١( _v الإجماع(_<TA ،) :القطانلأن الأفاع وانظر
(.١٦٧المض)آ/)٢( 
 )٣( _v الإجماع(_«YU.)
غيخلاف )ولا الني>1/بأا(; في قيامة ابن تال المفي)أ)/هه<، ض الزركثي رح ث )٤( 

الفرائض(.في نومهم لا أنها 
بالراةالأمض ارحال )اصام ص)>ا'آ(: اورا-ب ص ش بسة ابن قال اسي)^أأا(، )ْ( 

روايتان(.المملوع سائر وفي أحمد، عن الس-هور في يجوز رمضان نام في القارئة 



َجب

يالثذوذ،قولهم على حكم وءد ،،الرجال(لحلف وتقف غيرها، 
وقومهبعد وخاصة للرجال، المرأة إمامة المعاصرين بعض ومؤخ 

المرادالرأي هو وهذا الجمهة، لصلاة امرأة بامامة .( ٥١٤٢٦)سنة 
•عدمه من للدود به نويحمق ، يحبمه 

)وحكي(: ٦٧٠ص)\اشرح في _ U1قال (، iriA/Y^LiJlني.ذب المان )١( 
مرهمنقل *ي لرأيت وناء' رجالا إُامتها جواز ثور وأبي وداود اتجرى ءن أصحابنا بعض 

وتنفغترعا تارئ يكن لم إذا اكرامحنح توم••• أن أجازوا أنهم وانجرىت والمزني نود أبي ءن 
الإجماع.محي،تانثة ذلك تحقيق أأنى ولعله الرجال(، خلف 



جِياسلأةسس^^سِسِيج 

الطيءس
المعاصرسمن الرأي بهذا القائلون 

أالمعامميز من الرأي بهذا ئال ْن أبرز 
وحطبتها،ود.إمامتها قى الواقعة الحادثة في ييه بن عيدافه أ.د. 

ثمالشبكة، في رمنشرر مجل وهر )إصاءات( اسمه تلفزيوني برنامج هي له رجه سؤال في ، ١١
هذاله ووضع بموصومحا يتعلق الذي السؤال وأفرد الرسمي، بيه ابن مرتع في البرنامج مغ 

إحدىفي تحدثت آنت )شيح ت السؤال نمى وهذا للرجال؟( المرأة إمامة تصح رهل العنوان؛ 
المسلمينعن محجموعة أمت التي أبة للسيدة حصلت التي الحادثة المرأة، إمامة عن فتاواك 

فيرالعلمام الفقهاء كل بين المسالة في عليه ائفق مجا أن أتت! نالت، الخحدة، الولايات في 
ديارفي يه الث، التمينبغي 4ا وهذا الرجال، ترم لا المرأة أن الإسلامية الأفئار جميع 

الاجتهاد،هذا منها نقبل وأن معها، نتامح أن فيمكن أمينة ليسيدة بالنمبة أما الإسلام، 
دارها،أهل توم وأن مؤذنه، تتخذ أن ه النص أمرها حيث ~هأ~ ورقة أم لحدبث حاصه 

الأن )حاولت، جوابه؛ مجن وكان سق بما الشيخ فأتر داود(، أبو ورواه أحمد الإمام رواه 
نفتقأن تريد لا نحن الإسلام. في سعه يجدوا أن يريدون كانوا إذا معها ومن أمينة أفاجئ 
هذْلهم نذكر أن للناس التوسعة في سبيلا وجدنا إذا سبيلا، ذللثح إلى وجدنا ما واسعا 

الإماممذما في أيضا فيها وورد ورنة، أم حدبثإ غيها ورد المرأة إمامة الأوجه...ضآلة 
عجوزاكانت، إذا حلفهم وتكون الرجال، أيضا توم وأنها الماء توم بأنها روايات أيضا أحمد 

•عجدآ...لكن ضعيفة لأنها نعلمها أن يجوز لا الأهوال مذْ أنوال، هناك يعني ، كتيرْ امرأة أو 
يالحني،شريعتنا لها نقدم أن ونحاول العذر، لها نلتمس فنحن غربية امرأة قامت، إذا ذللث، 

عادةفلعلها تتأخري أن عيك أيضا عجوزا تكوني لم ؤإذا المرأة، مجن تقصا ليس أنه ونقول 
مننؤع ا فهن. بيتها، أهل ترم لا وأن حر نتأ فلعلها همجوزأ، تكون أن تكرم المرأة 

معنتسامح أن الشريعة، في وارد للناس والتآليم، للناس، تألف، تأليف، عن الفتاوى...عبارة 
ولوالمقاصدية النفلرة في الإيغال س مافيه ذللث، في ولعل انتهى• حديثا(. الإسلام يدخل الذي 

أسلمممن اJمنذلة ولا الإمامة فلا للواءغ مخالفته مع النصوصن، س المحكمات خالمت، 
iحديثا 

علىوتعلم مورتاتيا في ^ ١٣٠٤)ستة ولد بيه، ابن المحفوخل الشخ ابن هو اض عبد الشخ و~ 
فيعريته بحد تنقل ثم القضاة، س دفعة أول لتكوين تونس إلى وايتعن، وغيرْ، القاصي والدم 

=الإسلامي، ال٠ؤت٠ر لمفلمة التاع الفقهي المجمع عضو وهو وزارات، عدة وتقلد الخاصبا 



بقيود.الجواز يرى ، زيدانرتْ'اأا( عبدالكريم 

بجدةمدالزيز الطك جامعة في العب للدراسات واّتاذ و للإناء \لأوو.ي المجلس وعضو 
موسفي ترحمته انظر وغيرهما. والفتوى المقاصد ني المؤلفات من العديد وله وغيرها، 
الرس•

 )١(Jli  ب ١حكام ني •[سذ مماببم نيJJI ■0ى: ؛<)/\( مان جواز )الراجح<-
لكونهاالرجل؛ س بالإ-اة الأدر ر المرأة كاث إذا دار،ا، ر بجما أعل س الرجل المرأة 

الياصيةالأهلية ا يعتوازت تالفزيوتي لقاء ئي )تال المرصاوي; د. تول وتحوء مته(، راث اقرأ 
الحدود،>ده ني دام ما والفرائص التراؤج في أجيزه )أنا ت الرسمي ٠ونم في منشور للمراة 
اعن• رتارiخ يدتء-ما، أو أمهم عي قارتة وامرأة وأولاد وبنات اء وندجال وفيها ءائلة يض 

حدبث،صر  UjUب جاء بيانا )ه(  T٤٢٦/ بأيام؛ي)0/ قبله نشر وقد ا،و(،  Y٤٢٦/ الكاء)٩; 
الأبناءمن ولها للقرآن، مجيدة قارئة تكون بأن النماء، من حالها، مثل في كان )فمن ت ورقة أم 

صلاةميما ولا والرافل، الفراتقى في نومهم أن لها جاز : حلفهابملي من والمحارم 
التراؤتح(•



*٨٣^——

\س\ص

اتقولا صن شذوذ وجه 

الراعءالمطلب محي توثيقه وسيأتي الإجماع، مخالفة ~  ١
أوالقول هذا شذوذ على نص قد و ونحوه، الشذوذ على النص —  ٢

اعتباره!عدم 

بحال،بالمرأة يأتم أن للرحل يجوز )لا ت بقوله ( ٤٠لماوردي)ت•ا— 
شذفإنه ثور أيا إلا الفمهاء كافة محول وهذا صلاته، أعاد فعل فإن 
حطأ(بالمرأة...وهذا يأتم أن للرجل فجوز الجماعة عن 

للرحاءلإماما المرأة تكون أن يجوز )لا بقوله! )ت(آ»ْ( الرؤياني و— 
وعنعنه وحكي ذللث، يجوز ثور أبو وقال العلماء كافة محال وبهذا 

قارئيكن لم إذا التراؤيح صلاة في يجوز قالا: أنهما جرير ابن 
رغلهل( الرحال.,.وط ، ^_i9-؛وتقم، غيرها 

تومأن يجوز لا أنه على )الجمهور I بقوله )تْهْ( رثل. ابن و — 
ومنعالثافحي، ذللث، فأجاز اء، المإمامتها في واحتلفوا الرحال، 

علىإمامتها فأجازا والطبري، ثور، أبو وشذ ماللثه، ذللث، 
الإطلأق(لم.

فنقهاءللرجال! إمامتها )أما بقوله! ( ٦٠٠بعد )ت الرجراجيل٤، و — 

(.٢٦١اوالم،)آ/ بحر )٢( (. ٣٦٦٨)الكّر الحاوي )١( 
)ا/ْْا(.الجهد بداية )٣( 
المدينة،شرح في التحصل منهاج هاحبا المالكية، نقهاء من الرحراحي، سعيد بن عالي )٤( 

:والقاصي رثي ابن القاصي كلام على واعتمد التاؤيلأُت، من للائمة وثع ما شرحه ني لخص 



أبوومد والفل، الفرض في إمامتها مغ على مجموعون الأمصار 
،■الإطلأق(ل على إمامتها فأحازوا -ها- والطري ثور، 

حريربن ومحمد والمزني ثور أبو )وشد بقوله: )تْْه( والعيني 
والماء(لآ،.لترجال الإطلاق على الماء \ش- فأحازوا الطري 

رحل•••ندوة تصح ))ولا بقوله؛ )ت؛؟آ( الهيتمي حجر وابن 
كالمزني(م،ثد من إلا الرحل في إجماعا بامرأة...( 

للرمالي)ت؟''ا(المحتاج نهاية في ونحوم 
الفقهلمجمع العامة الأمانة )إن بقولهم؛ الإسلامي الفقه ومجمع 

ياممتعبر الإسلامي المؤتمر منفلمة عن المنبثق بجدة الإسلامي 
ظهورعلى وأسفها امتتكارها عن وفقهاتها الإسلامية الأمة عالماء 
لإمجامةمرة لأول امرأة تميم في تمثالي فالمة وكة ممالة بدعة 

مدينةفي مسيحية بكاتد.رائية جمعة صلاة في الممالين من جماعة 
يكونوفد وجوه... من الشريعة لأحكام مخالفة هاوا وفي مانهاتن، 
صعيفةأقوال على معتمدين الوجه هذ.ا على الصلاة لهده المقيمون 

أداهامن وعلى الفقهية... الكتب بعض في وردت معتماوة عير أو 
،٠ةفاء(أ ظهرأ ياايل.ها أن 

منمحير س واحد والأصين، العرية ؛ي ُامالكن اللضي، الحس آبي رتخريجات ءٍاض 
للمختارالمعول ثي وحاء وفاته، يذكر ولم ص)1اما(، الابتهاج نيل انفلِ: المشرق. أمحل 

كابفي ترجمة ض له أقف لم المابع الغرن أواسط في حيا )كان الوسي)ْ/ا-.م; 
مناهجالمسمى للمدوتة شرحه إلا عنه )لأتعرف (ت ٣٠٥وفال)ه/الركراكي وسماه معين(. 

السيل"(.
(.٣٣٦)٨ الهداة شرح الماة )٢( (. ٢٩٩-٢٩٨/١)السيل ماهح )١( 
(.١٧٣)Y/الممحاج نهاة )٤( (. YAA/Y)الحاج تحثة )٣( 
ضوابط■من وانظر: أ/أآ1اه(، ! ١٦)ض )واص( الموب الأنباء وكالة المان نثر )0( 

(.YA_)«أبومليح لرحب الوازل■ شايا »ي الإناء 



هدايستنكر إذ )المجمع بقولهم! بأمرمحكا الشريعة فقهاء مجمع و —
الحقائقللأمة يقرر فإنه تثثعه ؤيالضال الدعي الموقش 

حميعفي باطل الوجوه، جميع من محدث نول التالية...فهو 
المجمعأ.ا.إن سواء حد على والبل.عية السنية المتبوعن، المذاهب 

منالمارقة الضالة الدعوات هده بمثل الافتتان من الأمة ليحل.ر 
.المؤمت،ن( مبل لغر والمتيعة اليرثمن، 

منكرالجمعة صلاة في المرأة )إمامة بقوله! ءف.انة ام حأ.د. و~ 
ومخالفشرعا مقرر هو لما مخالفة جديدة وبدعة ظاهرة ومعصية 

الحاصرعمرنا وحتى ه الله رسول لدن من العمل عليه مضى لما 
الشذوذ(أم•غاية في بل شاذ أمر وهو 

جرير؛وابن والمزني، ثور، أبو )شذ ت بقوله جمعة أ-د-علي و ~ 
ؤإلىالفرائض، في المرأة وراء الرجال صلاة صحة إلى فذهبوا 

منالعربي بن الدين محيي كدللث، ذهب الشاذ القول هذا 
الغلاهرية(ل؛،.

صيدوموقر لاين، أرن الإسلام موقع في منشور وهو الصحف، بعص في منشور السان )١( 
(.YAT-YAY^الوازو" شايا في الإفتاء محراط وانظر: المواتي، 

درس)؛بمآا(ه، سنة فلطين في ولد عفانة، بن محمد بن موسى بن الدين ١.لحسام )٢( 
ولهالقرى، أم جامعة في والدكتوراه الماحستر وأكمل الإسلامية الجامعة في البكالريرس 

وهوالعلمية، الرسائل عشرات وناتش أسرف كما وأصوله، الفقه في المؤلفات من العديد 
المو1يا.هدا في منشوره وترجمته الإسلامية، يسألونك شكة مشرف 

فتاوىالونك)،ا/أام.)٣( 
بعضأن علما الشبكة، على مجوتعه في منشور الصلاة( في المرأة )إمامة بعنوان: له مقال في )٤( 

هذهمثل في رالأمر تال: أنه العربي وابن الطجري حلاف ذكر أن بمد إليه جت نالصحف 
أماعليهم، حرج دلا شأنهم فهدا امرأة نومهم أن قبلرا فإن الشأن أهل إلى يرد الخلافية الحالات 

عنهرجمي وأنه الصحف بعفن في منتشر لكنه كلامه على انف ولم أيضا(، شأنهم فهدا رفضرا إن 
تبموانقة المتن في المنقول كلامه أن والأهم تراجعه، على كذلك أنف ولم ذللت،، بعد 



ج؛صهمنم
ذلك،نحايهل في احتلموا إمامتها أحاز )من ت الثمراز صالح ود. 

العامة،قول ماحالف شذوذ نمح دليل، بلا تحكم ماذكروه وكل 
عاله(لا،.يعتمد فلا 

الحديثيخلاف إليه، يب أن يمكن الذي المحرو وهو زمانه، في المتاحر هو لعلماء ا —
يوحدةالقاتل م^ي ابن حلاف حكايته كلامه في الغريب لكن يعتريه، ها يعتريه الذي الصحفي 
أوخلاف في ءر؛ي ياين يعتد ض فمن الني، على الولي وتفضل غرعون، ينمان الوجود' 

كابنراليفه أردإ )ومن (: l-v/Yf)ير الفي منه الذمي فال وفاق،؟! في به يفرح 
أنهء-لاللأم ين العز عن ونقل كفر(اسهيى، الدنيا في فما فيه، كفر لا كان فإن ، 'الفصوص' 

علىهنا متفق وليلك فرحا(، يحرم ولا العالم، بقدم يقول كداب، سوء، )شيح منه! فال 
بهاعتبارهم عدم على يدل مما ءر؛ي، ابن ■ص ينقل متهم أحد ولا م—ألتنا في كثيرة نقولأيت، 
المكفرة.البيع أصحاب في اتفاق محل وهدا أصلا، 

(.٢٣٩)ص اسد بداة في الشاذة الأنوال )١( 



اطكر\ئ
مساصتلان وفيه الأدلة 

للرجال:المرأة إمامة صحة بعدم القائلين أدلة الأولى؛ المسألة 
Iمنها بأدلة القول هذا أصحاب استدل 

ؤبمثثتر آممت يقثز بثا ١^٤؛ عئ م؛موث ؤآلي-جات ت تعالى نوله ~  ١
؛م[.ثنيه]اكاء:

الاستدلال:وجه 

)الرحالف ونام(ره، ولاية لهن يكون أن من )نصرت الأية ن أِ 
الرعية...وليلكعلى الولاة قيام عليهن يقومون الماء، على قوامون 
محيوالشهادة الشعائر، ؤإقامة والولاية والإمامه بالنبوة حضوا 
والتعصيبوتحوها، والجمعة الجهاد ووجوب القضايا، مجامع 
بالفراق(أأ،.والامتطراد الميراث، في السهم ونيادة 

الماء،رأى إذا كان أنه عود مبن الله عبد عن صح ما ذللئ، ؤيد ي~ 
إمراتيلبني ْع )إنهن ت وقال اض(، جعلهن حيث )أحروهن ت قال 

)كماأحروهن أي: الممعود، على ودلاله ،. الرجال(أ مع يصففن 
يفيد)وهو ،، الولأيات،(أ وجمح والإرث الشهادايث، في افه أحرهن 

ثوامنالرجال جمل اض. )لأن (; ١٩١الأم)ا/ ثي الثاض قال ؟(، TYl/Y)الكر الحاوي )١( 
فيرجل إمام امرأة تكون ان يجوز دلا ذلك، وغير أولياء يكن ان عن ونمرمن اء النعلى 

ابدأ(.بحال صلاة 
(.٧٢اسوىرآ/ فتر )٢( 
صحح.بإسناد ( ٥١١٥)المصنف ني عدالرزاق عند وينحوه ( ١٧٠)٠ حربمة ابن أحرجه )٣( 
(.٦٠)ا/ القدورى مخصر ش المرة نموهرة )٤( 



حرمتا-نمرهن وحب ^ذا ) الرحال(لا،، عن تأخرهن اقتراض 
لمفإذا صرورة عليها بالتقدم أمر بالتاحير )الأمر لأن ،، تقديمهن(ل 

.قممي( له بمقام ليس مقاما قام فقد يتقدم ولم نوحر 
آخرها،الماء صفوف اا...خير ه؛ فوله المقصود هذا يقوي مما و~ 

يملئناللواتي الماء )صفوف بالحديث فالمراد . أولها" وشرها 
،تقدمهن( بمن مترهن من ذلك في )لما ،، الرحال(ل مع 

لتلاظاهر شرعي مقصود الشم أو مع الأو بالفلر بينهما فالمياعدة 
حينالماء ئام سلم إذا اف. رسول اركان ت وليلك الفتنة؛ تقع 

تشهاب ابن فال يقوم"، أن قبل يرأ يومكث، الممه، تيقضي 
منيدركهن أن قل النساء ينفد لكي مكثه أن أءلم~ -واف )فأرى 

/القوم( من انصرف 
فأمرهاإليها؛ تدعو نها محاّؤإبداء وصورتها ونينتها رائحتها فإن )— 

الوأن الرحال، حلف تقف وأن ، تتهليك، لا وأن نقالة، تخرج أن 
ظهرعلى كمها يطن تممؤ، بل شيء، نابها إذا الصلاة في بح ت

،فكيفية( المنعن وحماية لليريعة سدأ ذلكر كل الأحرى، 
للرجال؟!.إمامتها بتجويز الشرعي المقصود هدا ، يخالف

افتتانإمامتها في يكون وفد الرحل عن ناقصة المرأة ولأن )— 
الصلاة،وجوب سقومحل في مؤثر لازم نقصر )الأنوثية و ، بها( 

(.TYn/Y)الكير الحاوي ( Y-YO). (Y)ا/ الراتق المٍر )١( 
 )Y"( ا/ انمائع يانع('>\YY .) )(.٤٤٠٣احرجه )٤
اه'؟(.)Y/ اسم إكال )٦( سالم)أ/ا<ها(. ض الورى ثرح )٥( 
ءنأم'لمة~ه~يه•ءنستانمارث، الزهري، شهاب ابن طريق من اوخاري)ي'؟خ( احرجه )٧( 
إءلأماوونمن)محلا(.)٨( 
(.١٧٢)Y/'المحتاج نهايأ )٩( 



الإمامه(أمع في موثرأ فكان 
امرأة((لآ،,أمرهم ولوا قوم ؛٩^ ررلن بقوله ؛ واستدلوا~  ٢

و-بمالأساولأل:

فتعم،النفي سياق في وقعت نكرة، )امرأة( وكلمة )قوم( كلمة ) ~
الأمر)تجني، الس_،(لمو بخصوص لا اللفنل بعموم والعبرة 
رواحب(أ الفلاح لعدم الموجب 

الأمور،من شيء لئولمح، يملحن لا أنهن علك، ربدل الحديث و - 
ائتم)ومن ،، وأشرفها(لأعلاها هو بل الأمور حملة من وهذا 

صلأته(أمأمر ولاها فقد بالمرأة 
الإجماع.أبمأ: الأدلة م-وس 
تالعلماء من واحد غير المسألة هده في الإجماع نقل ومد 

(.٢٩٦الخلاف)١; ائل منكت، >، الإشراف )١( 
كالماورديالشانم؛؛ بعض ٧< استدل وممن ؤء، بكرة أبي حدث من الخاري)ْآ؛أ( احرجه )٢( 

فيالخارى)أ/أآ'ا(.
(.١٣/١٧انماىة)اللجة ناوي )٣( 

)ياوسمدضالخلأحم.منص)باخ(: الجرار الخل ني وتال نلالأوطار)ح/أ«'ا(، )٤( 
١لثاJيداC.الوعيد 

عدمعال دليل )ب (: ٥٧٥الملأم)آ/مل في انمتعاني نال ص)آها-مها(، الجرار الميل )٥( 
انهالها أثبت، ني. الشاؤع كان ؤإن الملمين، بين العامة الأحكام من شيثا المرأة تولية جواز 

مثلها.بنساء إمامتها الولاية من معها صوم من حمص ومما ت نلت، زوجها(، يتح داعتآ،ي 
المرأةإمامة مخ من سياق في الاستدلال ^ا القيم ابن ناتش يند ١،، ٠ ٠ الضية)ل/ الدراري )٦( 

)وعدا(: ٢٧١الموقعين)؟/ إعلام ز كما نقال للمنة رد ذللث، في وان الكية، كان،ثلها تاء 
فلاوالإمامة والفتيا والمهادة الرواية وأما والقضاء، المقلص والإمامة الولاية ني ورد إنما 

لغغلصوم ني تدخل ولاية إمامتها اعتبار ذلك من الأحسن ولمل قلتا؛ هذا(انتهى، ني تدخل 
عموممن تخصيصه ورد مما فهو ونحوهما بيتها ني ولايتها وكدا بالناء إمامتها وأما الخديثه، 

أعلم.واه الفلاح، نني 



٦٧•ين 
فإنيحال، بالمرأة يأتم أن للرحل يجوز )لا الاورد.ي)ت'ْ؛(ت قال ~ ١

عنشذ فإنه ثور أبا إلا الفقهاء كافة فول وهذا صلاته، أعاد فعل 
الجماعة(لا،.

الالرحال أن عالي العلماء )وأجمع I ( ٤٦٣٠)^عبدالبر ابن ونال —  ٢
،.الماء(١٢ينمهم 

ولاالرحل المرأة توم أن يجوز )ولا (: ٤٥٦حزم)^،ابن ونال - ٣ 
تالإجماع مراتب، في وقال ،، (لفيه حلاف، لا ما وهذا الرجال، 
فعلوافان امرأة أنها يعلون وهم الرجال توم لا المرأة أن )واتفقوا 

ولم، الإناع في القهلان ابن ونقله ،، بإجماع(لفاسدة فصلاتهم 
بقوله:التهلؤع في وتعقبه الفرض، في إمامتها في تيمية ابن يتشه 

فييجوز رمضان قيام في المارئة بالمرأة الأميين الرجال )ائتمام 
روايتان(التطؤع سائر وفي أحمد، عن المشهور 

المرأةإمامة يجوز لا أنه على )أجمعوا (: ٠٦هبيرة)^،•ابن وقال ~  ٤
اماتص(مو ص 

فينومهم لا أنها ني حلاق ريلا ت ( ITرن■ فدامة ابن وقال -  ٥
امائض(س.

:ما  ٧٨•بعد )ت الدمشقي عبداؤرحمن بن محمد صفد قاصي وقال —  ٦

(.U<v/rالاسدلكر))٢( اعٍر)آ/آ-مأم. الحاوي )١( 
(.YU_)الإجماع ماب )٤( (. ١٦٧المحرزأ/)٣( 
(.٢٩ص)•الإجماع راتب نقد )٦( >ا/؛أا(ّ الإجماع سائل م الإناع )٥( 
الياء)ا/مأ'اا(لأالأية امحلأف )٧( 
اع؛ر>آ/"اه(.الشرح وانثلر: (، ١٤٧رآ/ اسي )٨( 
الحض،ض الرحمن ب. بن )محمي. نرجمته ثي وقال( للزركالي)آ/'أبم)(، الأعلام قي كما )٩( 

منلمه صفد: ئاصي المعروف الشاقعي ى الممد العثماني الا.ين صدر الد عبئ الو 
يه(.يرف كما بإة( اله.مالالم٠.الكة قفاة )قاصي كان( دمشق اهل 



بالأماق(لا،.الفرائض في بالرحال المرأة إمامة تصح )ولا 
رإحماعا(أ بالمرآة الاقتداء يجوز )لا (؛ ٧٤٣٠)^الزيلعى وقال ~ ٧ 
قالالصلاة( خلف...امرأة...أعاد صلى )ؤإن ت الخرقي قال ولما ~ ٨ 

الفرض(رم.في نزاع )ولا معلقا: ( ٧٧٢)^،الزركشي 
يجزفلم تقديمها، يجوز فلا خيرها بتآ الأمر جاء )لما • المني وقال ~  ٩

الواحدخبر الممحديث هذا ت قيل فإن الأترازي• وفي بها* الاقتداء 
هدا: قلنابتركه، الصلاة د تففلا الفرض لا الوجوب لمتا وبمثله 

؛المجتى' ' وفى طل، فتركه ته، القرصية نشتا مشهور حديمثا 
بالإحماع(ر؛،ؤالمسألة في يلمك، 

إمامتهاحواز عدم على )الإجماع )تاا"م(ث الهمام ابن وقال " ١٠
مجلء'ْر

رجل...قدوة تصح ))ولا (: ٩٧٤)^،الهيتمي حجر ابن وقال - ١ ١ 
كالزني(لا"،.شل من إلا بالمرأة الرجل في إجماعا بامرأة...( 

رجل.با؛امرأة(بالإحماعقدوة تصح )ولا ) •١(I )ت؟٠ الرملي وقال " ١٢
كالمتي(ُئ.ئد س إلا رجل؛،^i؛ ام 

إمامةجواز في . الٌجمح، م، يثبت زلم (! ١٢٠٠)تالثوكاني وقال ~  ١٣
عمرفي ولا ءمرْ في وقع ولا شيء، الرجال أو بالرجل المرأة 

شىء(لبن.ذلك من والتابعين الصحابة 

)ا/ي'آا(.الخام تين )٢( ص)^(. الأتحت اخلأف في رذالأمة )١( 
ضحالزرمميضالمفى)؟/هه(.)٣( 
ملموع--مر القدوري مضر ض شرح ■المجض■ ر الهداة)آ/مأمآ(، شرح المائة )٤( 

ااغزمبي)تحهآ(.لالزاسى 
(.YAA/Y)الممحاج تحفة )٦( (. ٣٦٠القديررا/ فح ره( 
ص)آ0ا(.الجرار المل )A( اوحاج)آ/'ا'\ا(. نهاية )٧( 



آء^صب،0 ٦٧٢بمن 
رحلصلاة تصح )ولا( (: ١٣٩٢)^،قاسم بن عبدالرحمن وقال -  ١٤

االمرأة(أا/الرحل ش إجماعا )امرأة(•••، حلف وحنش 

للرحال،المرأة إمامة تمح )لا الكويتية! الفقهية الموسوعة وفي ~  ١٥
الفقهاء)اتفق آحر! موضع وفي ،، الفقهاء(ل بين عليه متفق وهن•؛ 
رالفريمة(ل في للرجال الصلاة إمامة في الن،كورة اشتراهل على 

فيلارحال المرأة إمامة تجوز )لا الدائمة: اليضة فتاوى وفي -  ١٦
حريانفي يعلم ولا الأربعة، المذ.اهب في المقرر وهو الصلاة، 

رالهحة(ل في رجالأ أو رحلا أمت امرأة أن الملمين عمل 
الأمةإجماع انعقد )لقي، ؛ بأمريكا الشريعة فقهاء مجمع قرار وفي " ١٧

الجمعةحطبة في اء للنمدخل لا أنه على والمغارب المشارق في 
إماماباطلة فملأته ذلك في شارك من وأن صلاتها، إمامة في ولا 
مدىعلى الملمين كتب من كتاب في يستلر فلم مأموما، أو كان 
واحد؛فقيه قول نحلم فيما الإسلام تار؛خ من المعاقبة القرون هن«ْ 

للمرأةيجيز حنبلي أو شافعي أو مالكي أو حنفي شيعي، أو سني 
جميعمجن محدث نول فهو مجلاتها، إمامة أو الجمعة حعلبة 
علىوالبدعية نية الالمتبوعة، المذاهب جمع في باطل ، الوجوم 

/مواءا(أ حد 

(.٣١٢)A المربع الروض حاشا )١( 
٢(.٠ ٤ الكوتت)ا■/ الفقيه الو-وئ )٢( 
وابنوالمزني ثور أبو )وذب (ت ٢٦١موضعآ-م)اأ/^في وجاء ١(، )آآ/خا ال—ابق المرجع )٣( 

المراة(.وراء الرجال صلاة صحة جريرإلى 
(.٢٩٣اكايت)ا"/المجموعت - الدانمة اللجة ناوي )٤( 
صيدومونع لاين، أون الإسلام مونع في منشور وهو المحق، بعض في منشور الجان لْآ 

الوازل"نقاط و الإياء ضا؛ط ■_ واننلر: الفوا•د، 



المرأةإمامة )أما بالغرب! الأعلى العلمي المجلس قرار قي وجاء ~  ١٨
منعنها يترتب لما منعها، على مجمع الإسلامي الفقه فإن بالرجال 

فىالمر يعتبر بينما مرية المرأة صلاة أن إذ الصلاة، هيئة فى تغيير 
المرأةإمامة أن كما الرجال. صلاة في نقما الجهرية الصلاة 
ولمالجماعة. صلاة مشهد في موقعها وتغيير تقديمها حتما تقتفي 

فيالصلاة امرأة أمت، أن عيائص عند ولا الغرب تاؤيح في يئست، 
وهذاالأوقامته، من وقت، أي في ، اء يالنولا بالرجال لا الجد 

مختلف،في عملهم به وجرى الأمين البلد هدا أهل عليه دأب ما 
•اب< 

وحلمامالئا وغرتا شرقا الملمين رأينا )فقد جمعة؛ أ.د.ءلي وقال " ١٩
لإمامهتوليها ولا للأذان، المرأة تولي عدم على فعليا أجمعوا قد 

تاؤيخ، يعرففلم الجمعة، لإمامة توليها ولا الملأة، جماعات 
وأمت،الجمعة خطثت امرأة أن قرئا عشر أربمة حلال الملمين 

®شجرةمثل امرأة حكمتهم التي العصور بعض في حض الرجال، 
سالماالأمة عاليه أجمعت، بما ونمتى ٠٠المملوكية.مصر فى المر٠ 

ذللث،نقلنا ؤإنما التفلر، ولعمق الأدلة، لقوة وعملا؛ قولا وحلما، 
هولجحاله وليس الملم لأمجانة الفمهي؛ المراُثإ من الثماذ القول 

مالئاللأمة اتهام فيه الماذ القول بهيا للعمل والدعوة به، المعمول 
أبدا(لآ،.ضلالة على الملمين أمة تجتمع ولا وحلما، 

منمتعها على الإ-جماع فان الإ-جماعية! النةولأا.تإ في لما وتلخيصا 

منهأجراء ومنثور (، ٢٨٥—٢٨٤ص) أبومليح لرجب الوازل،" تفايا في الإفتاء محوايهل من )١( 
المحق.بعض في 

الشٍكة.على موتمه في منثور الصلاة( ش المرأة )إمامت موان; له مقال في )٢( 



٦٧٤ و

والمزنيثور)ت'إأ(، أبي عن ونقل ظاهر، الفرائض في الإمامة 
صلىلمن محتمل وبعضها ذلك جواز (، ٣١٠)ت جرير وابن (، ٢٦٤)'-؛،

معالتراؤيح صلاة في أنها يحتمل وبعضها لايحلمم، وهو حلفها 
مخالفةفي به يعتبر فلا الشذوذ إلى قولهم وسب الأميين، 
منوجماعة أحمد الإمام عن مروى بقيود والجواز الإجماع، 

Iلمذاهبم تحقيق وهدا أصحابه، 

(:٢٦٤)^،والمزني الكاويأا،)ت>أآ( ثور أُي عن القل ما أ- 

والثلاثة(، ٣١٩)^،المنذر ابن عنهما ينقل عليه وقفت، من أول ف~ 
معطبقاتهم، في ومذكورون الشافعي، أصحاب في محدودون 

منالأول الهلبقة في فهما والمزني الكلي أما واجتهادهم، تقدمهم 
وفدالثالثة الهلقة في فهو اكنذر ابن وأما \وو\ضيم عن القلة 

لازمالنووي، قال كما وجلالته إمامته، على متفق الكلي، اليمان أبى بن حالي بن إبرامم )١( 
ماجهابن عنه وروى وشيوخه، أحمد الإمام عن وأحن■ أصحابه، أعلام من وصار الشافعي، 

وهومنة حمسين منذ بالمنة )أعرفه أحمد: الإمام تال مستقل، مذهب وله وحلق، لواد وأبو 
مسالة،في عليه شغ أنه إلا له أحمد الإمام إجلال ومع الثوري^، سميان مسلاخ في عندي 

أحداختلم، )مجا أحمدت قال وذبائحهم المجوس نكاح جواز مسالة وهي فيها برأيه يعتد ولم 
المجوسياتنكاح اض عبد أبو روأنكر ت الخلال قال ذبائحهم(، في أو الجوس، نكاح في 

نكاحيجيز ثور أبا أن له حكي قد )فإنه القيم• ابن قال فيه، جاء ما وصعق شد.يدأ، إنكارا 
يتكلمرجل تور )أبو • أبوحاتم قال ولما علته(، ودعا كاسمه، تور أبر ت فقال الجوس، 

عليهعلق عنه( كتت قد الحديث، في المتسعين محل مححاله وليس ؤيميب يخعلئ بالرأي 
)كانعيدالبرت ابن قال فقد يكن ومهما اطه(، سامحه حاتم أبي من غلو رفهدا بقوله• الذهبي 
أئمةأحي■ عدوه وقي■ الجمهور فيه فارق شذوذا له أن إلا الأثر مجن روى فيما ئقة النفلر، حس 

الأسماء(،تهذيب ٩٨حاتم)'آ/أبي لابن والتعديل الجرح انظرت (. j،T٤٠سنة)مجان الفقهاء(، 
تهذبإكمال الأءتدال)ا/ا،أ(، ميزان (، ٧٤الكيرى)آ/ الشافعية 1(،طقات ٠ ٠ واللغات)آ/ 
أهلص)،1ا(،احكام أحمد لمسانل الجامع من الملل أهل أحكام (، ٢٠١الكمال)ا/ 

الدمة)يمباخ(.

(.١٢٢ص)٨٩()الثافعيين طبقات الك؛رى)^؛ب()آ/ي(، الثانمة طبقات انظر: )٢( 



المزنيعاصر 

المرأةصلت لو يمول! الشافعي )كان عنهما! المنير ابن عبارة و~ 
الرحالوصلاة مجزية، النساء فصلاة ذكور، وصيان اء ونبرحال 

مجزية،صلاتهم يقول! يور أبو وكان مجزية. غير الذكور والصبيان 
المرذي،لأمقول باس وهر 

يعلملا والمأموم الكافر حالف الصلاة رذكر هو! المسالة رأس و~ 
وأنهاالكافر حلف الصلاة ذكر ثم ، المرأة(ل حلف والصلاة بكفره 

هذاحلفه، صلى س على إعادة لا ءلادفة! )وقالت قال! تصح، لا 
)وكانوقال! المرأة حلف، الصلاة ذكر ثم والمزني(، ثور أبي قول 

المزني(.قول قياس وهو مجزية، صلاتهم يقول! ثور أبو 

مهللقاليس الحكم هذا بأن ينعر ما مجزية( )صلاتهم قوله! في و~ 
قوله،من نور لأبي، به ينوهو فراغه، بعد علم فيمن هو إنما 

وقولالكافر، حلف، الملأة فى قوله على بالقياس للمزنى به ؤين
حكمفي اّوردي)ت«ْ؛( نقله الكافر حلم، الصلاة في المزني 

المدر:ابن ص ( ٤٩•اور)؛ا/ في الذمي قال الكمى)مأ/آ'ا(، الثانمأ طبقات انظر: )١( 
المزنيووفاة (، ٢٤١سنة)أحمد الإمام ووفاة حنبل(. بن أحمد موت حدود في )ولد 

ممري،والمزني حجازي الخدر ابن أن إلا محنة، ( ٢٣)حينها المذر ابن فعمر صنت)؛1آ(، 
منسماعه يبعد فلا الناقص صاحب الربيع عن العلم وأحد مصر إلى رحل الخدر ابن لكن 

المزنيسمعت الخدر: ابن قال حين المزني، عن الخدر لابن مشهورة رواية وهناك المزني، 
رأيتوما الحسن بن محمد من روحا أحف سمينا رأيت )ما يقول: الشافعي سمعت يقول: 
٦(.٠ الخيزان)ي/ لمان منه(. أقمح 

(:١٤٦)T/ قيامة لابن المشي (. ١٤٦)Y/ قيامة لأبن وفى (، ١٦٢)1ا الأوسط )٢( 
الفقهاء،عامة تول في نانلة، ولا فرض في بحال، الرحل بها يأتم أل يمح فلا المرأة )وأما 
المزني(،■قول قياس وهر حلفها- صلى من على إعادة لا ثور: أبو وقال 

المابق.المرجع )٣( 



كأهليظهر مما كفره وكان بكفره يعلم لم إذا الكافر خلف الصلاة 
كافة،الفقهاء مذهب وهو يامحللة، به ائتم من )فصلاة ت قال الذمة 
وهذاحنمب،، حلفا كالمصلي حائزة صلاته المزني! ونال 

يعلملم إذا الكافر حلف الصلاة ش المزني مذهب قهذا ءالهل(را،، 
أنؤينغي المرأه، حلف، الصلاة المنذر ابن عليه وقاس بكفرْلأآ،، 

•صلى بعدما إلا امرأة بكونها يعلم لم لمن أيضا يكون 
صلىإذا أنه —ه— المزني )واختار (! ٤٦٢)^،حسين القاصي ال ق— 

جاهلاكان إذا الإuدة طزمه لا امرأة أو حش أو كاما نان واحدآ 
صلىكل لأن محدثا؛ أو جنبا بان لو ما على وقاس بالمحال، 

لضه(لم.

والعلم،الاختيار حال في ليس أنه مبق كما يفلهر القول هذا و— 
مرويوهر ، ذللث، قبل بالمحال الجهل مع الفعل وقؤع يعد ؤإنما 
أنهأشهب عن روروي حزم' ابن قال كما )تإ*آ( أشيب، عن أيضا 

فصلاتهعلم ثم الوقت، خرج حتى يدري لا وهو بامرأة انتم من 
بكافرلأ".ائتم س وكدا تامة، 

(.rr-i/Yالكير)الحاوي )١( 
المأموم:راما الكاثر، ثمزر لكم حك صلى )لو (: ١٨١اكو،ب)!آ/ بحر ني الرؤياني نال )٢( 

لا؟ام صلاته تجزنه فهل جاعلا لكن ؤإن باطلا، وصلاته اما، ص لكفر بأنه ءاJا لكن فإن 
قالباطلت، فالصلاة يفلهره، ممن كان فإن يستره، وكافر كفره، يظهر كافر صريان• فالكافر 

مفرطلأنه ت أصحابا وقال . " بحال له إماما يكون أن بمح لا لمن اثتم لأنه " ت ههف الشافعي 
كفره،على أمارة لا لأنه بالمرتد، يبطل وهذا والزنار، بالغيار تفلهر علامته فان يه، بالائتمام 

المتحرزوجوب يودي فلا يكثر، ولا يتدر، هذا بأن يعلل ثان ؤيمكن حلفه، الصلاة تمح ولا 
غلعلوهو ، كلف ما أدى لأنه صلاته، ُتصح ت المزني تال المأمومين، على المشقة إلى منه 
والمنافق..•(الح>كالزنديق بكفرْ سر سن كان ؤإن ، ذكرتا لما 

١(• ٠٣٦)٦!المزني مخصر على الثعلتقة )٣( 
(.YA-YU_)الإجماع مراب، )٤( 



فيثور أبي كقول قوله المزني بأن الجزم يمح فلا بق حممما ~
)^،٦•؛(الأسمرايينى حامد أبو كان ولذلك المرأة، حلم، الصلاة 

الرحالصلاة تصح لا أنه كافة الفقهاء )مذهب فال! حين دقيقا 
(٤٥)ت•الماوردي ومثله المزني، يذكر فلم ، ثور( أبا إلا وراءها 

أعادفعل فإن بحال، بالمرأة يأتم أن للرجل يجوز رلأ قال؛ حين 
الجماعةعن شد فإنه ثور أبا إلا الفقهاء كافة قول وهذا صلاته، 

ونور، لأبي إلا باْ ينفلم ،، ؛المرأة(أ يأتم أن للرحل فجوز 
والماوردينور لأبي جه مبعليه وقفت من ثاني هو الأمفراييني 

المزنيإليه وأصاف سبق، كما المنذر ابن والأول الثالث،، 
بالقياس•

وأحمدافعي انعند )مسألة! • قوليهما ية نفي العبارايتؤ أدق و ~ 
نمبحالهما يعلم ولم امرأة أو كافر م، حلفصلى إذا العلماء وأكثر 

إعادةلا الظاهر أصحاب، وبعض ثور أبي وعند الصلاة، أعاد علم 
رالكافر(أ في قولهم مثل المزني وعند عله، 

المرأةحلف، الصلاة في المزني و ثور أبي ميما من يظهر الذي ف~ 
ثور!أبو فقال امرأة، بأنها يعلم لا وهو حلفها صلى فيمن هو' 

القياسهو إنما منقول قول له فليس المزني أما مجزية(، )صلاتهم 
الأصحهي السابقة والقول الكافر، ، حلفصلى فيمن قوله على 

اوج»رع)إ/هْأكش النووي ينه نمله )١( 
(.٣٢٦)Y/ الأبق ايرجع )٢( 
الممنني الثانمة كبار من ومرض (، ٢٠٢/الشريعة)ا اهل اختلاف معرفة في البديعة المعاني )٣( 

رأييالمزني )رحمني (: ٢٠٠ذلك)ا/ ئل فال أنه مع الأدق، هو هدا وكلامه الثامن، القرن في 
وتقفنارئ يكن لم إذا التراؤيح ش الرجال، م أن يجوز اتجري جرير بن ومحمد ثوي 

الرجال(.حلما 



ثمأصحابهم، بآقوال أعرف وهم شافعيين من ولكونها لتقدمها، 
وانقطاعاضطراب وفيها الطبري، حرير ابن مع إليهما المسة حاءت 

الأتي:في كما 
وأولمتأحرأ، جاء فقد (، ٣١٠)^،الطبري حرير ابن عن النقل ما أ— 

وتلميذْرن•؛،؛(، الهلبري الطيب أبو ينه: يحاكيه عليه وقفت من 
ثورأبو )وهال، بقوله: النووي يهما نقله فيما )ت"اه؛( العبدري 
عنهمحكاه وراءها، الرحال صلاة تصح حرير وابن والمزني 

(٣٤٨)ستة العلم_، أبي ولادة و ،، والمدري(ل القليب أبو القاصي 
ابنوفاة بعد العليب أبو ولد يعني: ( ٣١٠)سنة حرير ابن فاة وو 

يضعفبينهما والأنقaلاع الإدراك وعدم منة، وثلاثين بثلاث حرير 
وعدممه، بالنقل الطيب أبي مثل تفرد مع حامجة القول، نسبة 

ومخالفاتهحرير، ابن كسبإ من إلينا وصل فيما المنقول هدا وحول 
ي\تي•كما المنقول في والاصهلراب للإحماع، 

عنهمالنقل على العلماء تتابع الحبدري و الهلمبا أبي بحد م ن— 
أوجه:ثالث على وهى منها، نير ما وسأذكر 

ونحوه:بفل تقييد دون بإطلاق القول صهم نقل من الأول: الوجه 
الرجالإمامتها والهلبري ثور أبو )وأجاز ،(: UAo)اللحمي ال م— 

والطجري،ثور، أبو )وشد )تْهه(: رشد ابن ومال ،، اء(١ والن
(:٦٥٠بعد رن الرحراحي وقال ،، الإطلأق(ل على إمامتها فأجازا 
علىامتها إمفاجازوا -رها~ والْلمري ثور، أبو )وشذ 

(.٣٢٨اكمرة)ا/)٢( المجموع)؛/هءآ(. )١( 
(.١٥٥المجهد)ا/بداة )٣( 



ومحمدوالمزني يور أبو )وشذ )تههخ(ت العيني ومحال ، الإطلاق( 
لرجالالإطلاق عالي المساء إمائ فأجازوا الملمري جرير بن 

اتجرىجرير ابن عن رحم آحرت موضح في ونال اء(لأ،، وال
غيرها(رم.قارئ هناك يكن لم إذا بالراؤيح إمامتها يجوز أنه 

:غيرهامحارئ يكن لم إذا باكافلة مقيدأ القول عنهم نقل من اكاني: الوجه 
جريروابن ثور أبي عن روحكي U"،،؛ رن الماشي أبوبكر قال 

هناكيكن لم إذا المراؤيح صلاة في إمامتها يجوز أنه التجري 
)تم0ه(تالعمراني وقال ، الرجال( حلف وتقف غيرها، قاريء 

وكونأن يجوز الطبري: جرير بن ومحمد والمزني، ثور أبو )قال 
حلفوتقف غيرها، قارئ يكن لم إذا التراؤيح، محي للرجل إمانا 

تكونأن يجوز لا )المرأة )تآ>ب(: الأثير ابن وقال ، الرجال( 
ثور،أبي عن حكي ما إلا الفقهاء عامة نال وبه للرجل. إماما 

التراؤيحفي يجوز ؛ قالوافإنهم اتجري جرير بن ومحمد والمزني، 
الريميوقال ، الرجال(ل حالف وتقف غيرها قارئ يكن لم إذا 

انجريجرير بن ومحمد ثور وأبي المزني )وعند )تآبملأ(ت الشافعي 
وتقفغيرها قارئ يكن لم إذا المراؤيح ش الرجال توم أن يجوز 

ثورلأبى )...حلانا : ( A'Ac)/الأميري وقال ،، الرجال(ل حلف، 
الراؤيحفي الرجال توم أن لها جوزوا فإنهم جرير، وابن والمرمح، 

ومحال،، حلمهم(أ تقف وأنها غيرها قارئ ثم يكون لا أن يشرؤل 

(.٣٣٦)Y/ الهل.اة شرح الماة )٢( التحصل مامح )١( 
(.١٧٠اس،)أ/حلة )٤( (. ٣٤٤)Y/ الأبق )٣( 

 )٥(jUl (٣٩٨٨ .) )اكا.ص مد شرح ثي الشايي )٦ /Y(١٠.)
(.٠Y٠ الثرمت)١; أهل اخلأف سوق و ازمة )٧( 
(.٣٥٣)Y/ المهاج ثرح ني الوهاج الجم )٨( 



ءهمصسء.سء
وظاهرالمرأة، إمامة ثور وأبو المزني روأجاز (؛ ١١١٩رن الغربي 

نيتها ٠uإأجاز والطري والوافل، الفرائص في الإطلاق الرواية 
المنعاتيوئال ،، الفر|آن(ل يحمظ من يحضر لم إذا التراؤيح 

الطريوأجاز المرأة، إمامة نور وأبو المزني )وأجاز (؛ ١١٨٢)
ومحال،، القرآن(ل يحفط من يحضر لم إذا التراؤيح في إمامتها 

فيإمامتها والطبري ثور وأبو المزني )وأجاز >ت'ْأرر(؛ الشوكاني؛ 
القرآزلأم.يحفظ من يحفر لم إذا التراؤح 

تترجح دون الماشن يالوجهض القول عتهم نقل س الثالث؛ الوجه 
للرجالإماما المرأة تكون أن يجوز )لا (؛ ٠٠٢)^،الرؤياني ال ق~ 

عنهوحكي ذللت،، يجوز ثور أبو وقال ، الملماء كافة محال وبهذا 
يكنلم إذا التراؤيح صلاة في يجوز ت قالا أنهما جرض ابن وعن 

؛)تا""اه( المازري ونال ، الرجال( حلفه وتقف، غيرها قارئ 
إمامتهاجواز ثور وأبي وداود اتجري عن أصحابنا بعض )وحكى 

والمزنينور أبي عن غيرهم نقل في ورأيت اء، ونرجالا 
غيرهاقارئ يكن لم إذا 'خمم-"التراويح أن أجازوا أنهم وانجري 

)...حلامحا)ت،"ه(ث المالقن ابن ونال ،، الرجال(ل حلف، وتقف 
اءوالنللرجال المرأة إمامة أجازا فإنهما نور، وأبي، للتجري 
قارئيوجد لم إذا التراؤيح في إجازته عنهما وحكي جملة، 

غيرها(لا"/

)ت1م(؛الناس سيد ابن قول الثلاثة إلى المسة في مارة أدق وِ 

اللام)ا/م'ا(.مل )٢( (. ٣٣٦الرام)م بلوغ شرح الدرالتمام )١( 
(.٢٦١٨)بم)٤( (. ١٩٦/٣نلالأوطار))٣( 
؛*آه(.الأحكام)٢; صدة موا'د الإعلام )٦( (• ٦٧٠)ر/يرح رْ< 



س-^^تثص؛تيت 
تومالمرأة أن إلى ذهب من على والرد الرحال، ارجال إمامة )ففيه 

يوجبوالشافعي الملبري. جرير بن محمد عن ؤيحكى الرجال 
الثور! أبو وقال المرأة، خلف الرجال من صلى من على الإعادة 

،•المزذيار قول قياس وهو عليهم، إعادة 

إمامالهلبرى جرير ين محمد عن )نقل العربي: ابن قال ائدة: ف- 
فإنعنه... ذلك يمح ولم قاصية؛ المرأة تكون أن يجوز أنه الدين 
الرجال،تخالمحل ولا المجالس، إلى تبرز أن منها يتأتى لا المرأة 

الفلرحرم فتاة كاست، إن لأنها للنفلير، الفلير مفاوصة تفاوضهم ولا 
مجلسوالرجال يجمعها لم برزة متجالة كات ؤإن وكلامها، إليها 

تصورمن قهل يفلح ولم لهم، منغلرة وتكون معهم، فيه تزدحم 
اعممده(لأ،.من ولا هذا، 

يالرجالالمرأة إمامة جواز عدم عندهم المذهب فإن الحنابلة؛ ما أ~ 
والمتهىل٤،.الإقناع في عليه امق ما وهو مهللقال'آ،، 

تصحالتالثن! والرواية النافلة، في إمامتها جواز الئانية: الرواية و~ 
)نصالرواية؛ هذه عن المرداوي قال فقمل، التراؤيح في إمامتها 

للمزنييشب ولم الْلرى، عن اJررى فمرض (، ٢٦٠الترمدى)؛/ حاُع شرح الندى النفح )١( 
يذلكيعلم لم فيمن قوله أن الأقلهِ وأن سق، بحثا محل بإءللاق ثرر لأيي وسو ناسا، إلا 
أعلم,واه صلاته، بعد إلا 

(.٤٨٣امآن)م أحكام )٢( 
منالصحح قي بامرأة رجل قأتم أن يصح )لا (؛ ٨١المبدع)أ/ في مملح ابن الدين برهان قال ( ٣١

مطلقا(.المذهب )هذا الإنصاف)أ/م1'آ(أ قي المرداوي تال عامتهم(، تول وهو المذهب؛ 
لرجالوحش امرأة إمائ محح رولأ (: ٣٠٤الىهى)ا/ في ^ل (، ١٦٨/١الإفاع)انظر: )٤( 

ؤيقفانفقط تراؤيح في أميون والرجال ثارتين كانا إن المتقدمين، أكثر عند إلا لخناش أو 
حلفهم(.



فعلىالمقرئات... من وهو المتقدمين... عند الأشهر وهو عليه، 
إنونيل! أميون••• وهم نارئة كانتا إن يمح قيل• الرواية، هذه 

وقيل:رحم... وذا أقرأ كانت، إن وقيل: الرجال، من أقرأ كانت، 
صحةالأكثر واختار • الفرؤع في عجوز...قال أو رحم ذا كانت، إن 

فإنهابهم، إمامتها تصح ت قلنا حيتا الجملة...فانية! في إمامتها 
ااصحح..اثالتات^ا بها، ؤيقتدون أستر، لأنه حلمهم؛ تقف، 

الإمامةفينوي القراءة، غير في بهم هي تقتدي وعنه لها، قيعاني 
أيضا(بها فيعايى أحدهم...قلت،! 

فيوعنه: النقل، في تمح )وعنه: مفلح: ابن الدين برهان ال ق~ 
وبعضهمالرحم، بن-ي الجواز أصحابنا بعض التراويحب..وخص 

المحةوعلى الرجل، من أقرأ تكون بان وبعضهم ، عجوزابكونها 
بدلا الصلاة...وقيل: أفعال جمح في ها ؤيقتدون خلفهم، ، تقف
القراءة،في يقتدون؛ها وعنه: بعد، وفيه أحدهم، يتقدمهم أن 

الأكثرواختار أحدهم، الإمامة فينوي غيرها، في بهم ؤيقتدى 
الجملة(لأآ،.في الصحة 

إذاللرحل، إمامتها بجواز والميم،: للمحح المقابلة الرواية و ~ 
خلفه،تكون أن بسرمحل القارئة هي فتكون هي، إلا قارئ يكن لم 

عن:الرزاق، عبد أحرج كما سلم، فيها له بأفعاله، وتقتدي 
معيقرأ لا الرحل كان )إذا قال: أنه دعامة)ئ؛؛( بن قتادة لتابعي ا~ 

وركعمت،ركع، كبر فإذا ورائه، من المرأة وقرأت تقدم، ناء 

الشاقانالمح (، ٩٥)Y/ الزركشي نرح (، ٢٥الفروع)■؟/ وانفر: (، ٢٦٥الإنصاف)؟/)١( 

اودع)؟/ا\م-؟\ا(.)؟( 



بجوده(وسجدت بركوعه، 

قال:أنه محه ثبت لأنه إJها بوق مأنه والظاهر ثقله له ثاده رأي و- 
على)قيئ I معئقا الذهبي تال ، سنة( ثلاثين منذ برأى أفتيت )ما 
رورأوه(أ شينا العلم في تال ما أنه 

كلوعلى ونحوهما، صاحب قول أو بتة بوق مأنه يحتمل هذا و— 
العجزعند هو إنما والسعة الاختيار حال في ليس القول فهذا حال 

الواجبات،مجن عنه يعجز ما ائر كفهو القارئ، وجود وعدم 
لأنهابالأفعال؛ الاقتداء دون القراءة لها فجوز بقدره قدره ولذللئ، 
فتخالفالرجل على تتقدم لئلا و الرجل، عن قعل تفلم ممكنة 

عديدة.مقاصد و متن بذللئ، 

واجباتنفى أن وهو الأصل، لهدا اهتدى )ومن تيميةI ابن ال ق~ 
فقدونحوها، الجماعات في الواجبات فكذلك بالعذر، تضل الصلاة 

أنعنه المشهور على أحمد جوز ولهدا السنة••• به جاءت لما هل•ي 
فتصليقارئين غير وهم قارتة تكون أن مثل لحاجة الرجال المرأة توم 
بها(لأ،•مأمومين كانوا ؤإن حلفهم الزاويح-"وتأحر بهم 

ثورأبى عن يقوى بالرجل المرأة إمامة بجواز القول أن الخلاصةI و~ 
الصلاةبعد إلا امرأة بأنها يعلم لم فيمن قوله يكون أن احتمال ْع 

المنذرابن جعله ؤإنما هنا له قول فلا المزنى أما )مجزية،، فصلاته 

;يه قتادة عن معمر عن الرجال( من أترا المرأة كانت إذا )باب في ءيدالرزاق)هخهه(، أحرجه )١( 
صحح*وسنده 

حازص/^(.لأبن الثقات (، ٢٣٣ءدااف>"آ/ابنه برواية أحمد ص الرجال ومعرفة الخلل )٢( 
(.٢٧٣الملأء)ه/أعلام -تر )٣( 
الأتاوى)مأ/حلأ(.مجموع )٤( 



الطبريوأما عنه، المتأحرين من حماعت إليه نسبه ثم يوله، قياس 
إمامتهاجواز في عته الهول، يطلق ويعضهم نظر محل إليه ية النفإن 

للإجماعمخالفته مع يقبل لا وهدا مهللقا والفل الفرض في للرجل 
فيمقيدآ قوله يجعل وبعضهم يوجد، ولا عنه ثابت، بنص إلا 

القول(وهذا الرجال، حالم، وتقف غيرها قارئ يكن لم إذا اكراؤيح 
مالفإ.وله أحمد عن رواية 

حثصعقه مع ثور، أبي عن إلا شت، يكاد لا القول( هذا أن تين ف- 
—الشافعية نقل إن إلا عنه، باتمال ينقل ولم له كتاب، من ينقل لم 

فياحتمال( مع بها، الجزم في تردد مع ية النيقوى أصحابه— وهم 
حلفصلى إذا فيما رأيه أن الاحتمالات،: وأقوى عنه، المنقول( 

عجزحال( في أحمد عن رواية والجواز امرأة، كونها يعلم لم من 
موافقوهو حلفه، وتصلي التراؤيح صلاة في القراءة عن الرجل 

قتادة.لرأى 

:ممرجل المرأة إمامة بجواز القائلين أدلة الثانية; المسالة 

:منهابأدلة القول( هدا أصحاب، استدل( 

النبياروكان القرآن: جمعت، قد وكانت، —ها— ورقة أم ؛حديح، —  ١
توموكانت، مؤذن، لها وكان دارها«، أهل توم أن أمرها قد .و 
دارهال١،.أهل 

ابنوأحرحه دارد)مآا،ه(، أبي يند وبمثحوْ السل، بهذا مختصرأ ( 1YUYAT>_)'احرجه )١( 
ونحوهالممة•، ني دارعا اعل توم وأن لها، تؤذن أن لها اوأذن لمفك: وفي ا ١ حزي»ة)ا'با" 

هدا(،غير مدأ حديثا الباب ني اهمرف لا غريبة ستة )وهذه ونال: ( ٧٣الحاكم)•عتر 
ءنيرياه درنة، أم ءن جدته ص مْ ولواه جميع بن الوليد ض مداده ر غيرمم، وأحرجه 

ورداهورنة، ام من حلاد بن مدالرحمن عن ورواه ورنة، أم عن حلاد بن وهمدالرحمن جدت، 
كان=ؤإن جميع بن والوليد ورنة، أم عن حلاد بن وهمدالرحمن ابيها عن مالك ت ليلى عن 



——بمتس;ء-
الاستدلال:وجه 

الرحاليعم وهدا دارها أهل توم أن ورثة لأم أذن . النبي أن 
المرأةإمامة جواز على قيئ رجل، وهو مذكور المؤذن و ، اء والت

بيانه.يوحر ولم . النتي عليه لنبه محرما كان لو لأنه للرجل؛ 
الاستدلال!هن.ا ونومش 

الوليدجهة من صعق إسناده ففي يثبت، لا محعيف الحدث أن ب~ 
والوليد جدة في وجهالة ومتنه، إسناده في واصعلراب جمح، بن 
علىبه استدل إن متنه في ونكارة ومند حلاد، بن عبدالرحمن في 

منينتقي ند لم موالإمام صعقا، ب أن إلا مرصعين في له احرج لقد لم مدجال ٌن 
إلىالمدخل ني كما نال الحاكم ان إلا فيه، صبهله عرف ما حنفله ا صعقمن حديث 

فيالاستشهاد في شرطه على لما مان أولى...غير لكان بذكره لم )لو ١(؛ المح؛ح)أ/ي' 
فىالوليد عن حبان ابن نال وند الثبت(، الثقة عن الأصل قدم إذا المحييين من اللين 

فحشفلما الثقات ّث حاليثبه لا بما الأتان عن ينفرد ممن )كان ت ( المجروحمن)؟/٨٧^٩٧
اصعلراب(حديثه )في الضعماء)؛/بام(ت ني العقيلي رتال يه(، الاحتجاج بطل منه ذلك 

ومحي—(!، هالك وهو — جمح بن رالولد فقال؛ ( ١٦٠المحلى)آا/ في حزم ابن محيه وبالغ 
)صالححاتم: أبو وقال اس( به )ليس داود: أبو و أحمد الإمام ونال دمثرْ، معض ابن لتقه 

التقريبفي حاله حجر ابن ولقص (، ١٣٨ا/ التهذيب)ا تهذب في عنهم نقله كما الحديث( 
(_oAY ) وصعق، حفظه في أن تقدم مما والظاهر بالتشير(، ورمي يهم، )صدوق فقاوت
ولابه تفرد مما الحديث وهدا ينكر، بما يتفرد مالم فيه صبظه عرف الذي حديثه من يقبل 

حدةت بدلك وأعني يعرف لا من إسناده في وان فيه، اصعلرب أنه حاصة بمثله تفرد0 يحتمل 
يبينولم الوسطى الأحكام ش الحديث الأشبيلي ذكر لما وليلك حلاد، بن وعبدالرحمن الوليد 

بقوله!( ٢٣ره/والإيهام الوهم بيان في القلمان ابن عليه استدرك مقدمته في اشترط كما علته 
الوليدوحدة كوفي، وهو مجهولة، حلاد بن الرحمن عبد حال فإن تصحيحه، عليه )وأستبعر 

حهالةالإثبيلي ذكر حيث ذلك؛ استبعاده في صدق قد ؛ قيت، أصلا(، تعرف لا كذللث، 
عنهروى أعلم لا الرحمن )وعبئ ^٢٠^ الكيرى)آ/آآا( الأحكام في حلاد بن عبدالرحمن 

الإشبياليسكوت ( ٣٩٢المير)؛/البدر في الملقن ابن ذكر ولما جميع(، بن الوليد إلا 
والجهالة(,الاضطراب من فيه مجا علمت، )ومحي ت بقوله ذللث، عر عم، البتقهي وسكوت 

الض)أ/تما؛ا(.(، ٢٦١الذهب)أ/بحر انظر: )١( 



أعرفلا غريبة سنة )وهده ت الحاكم قال كما للرحل، المرأة إمامة 
الباجى:الوليد أبو وىل هذا(لا،، غير سدأ حديثا \و\ب قى 

عليه(يعول أن يجب لا مما الحديث( روهدا 

الحديث،تضعش( عن وأحسي، 
حاتمأبو قال حمح، بن اش عبد بن الوليد رواية من )حديثها أن ب— 

الإماموقال ثقة. معين: بن يحيى وقال به. يحتج لا حبان: بن 
حاتمأبو وقال زرعة، أبو قال وكيلك، بأس. به ليي أحمد؛ 

وهؤلاءصحيحه، في )م( ورواه الحا.يث،ا في صالح الرازي: 
مسلم..١لو[ئرنان من ثقة هن.ا ذ)الوليا. ،، حبان( ابن من أعرف 

لأنهمفيه؛ حيان ابن قول على مقدم توثيقه في الأئمة هولاع قول 
منه(آ؛،.أعلم 

بنعبدالرحمن وهو معها قرن من و حدته وهي فوقه من جهالة ما أ- 
"مجهولالأحر: وعن ، تعرف" "لا الأولى: عن الحاففل )قال حلاد 

الن.هبيوأن سئما لا الأحر؛ رواية يقوى أحدهما الحال"...ولكن 
مناء المفي عيت "وما ت المجهولأيت،" المموه فصل " في قال 

،.(أتركوها' س ولا اتهمت، 

أبووأمار المنن، كتاب في ورقة أم حديث، انمارقa^ني حسن وقد )~ 
رصحيحه(ل في حزيمة بن وأحرجه جودته، إلى العلل في حاتم 

irTo)\/اJوطآ ثرح \ص )٢( (. ٣٢٠)؛/ المتيرك )١( 
اوقاوّى)ا/ب«م(.لضياءالدين والأحكام المن )٣( 
نالرِ ب ^١ حالا، لها نملم لا فإنا في)جيم( الثان )تحم وقال: (، ٣٩٢الض)؛/ \ووو )٤( 

القطان(.ابن بهما اعله وتل. ءثقاتهء في الرحمن عطل ذكر أنه حيان ابن عن نقل ؤإلن، رحلاي( 
ااغلل)آ/أهأ(.إرواء وانغلر: (، ١٤٤داودرم أبي صمح )٥( 
(.١١٣/٢اماإ.ب)تهJم،)٦( 



—يتwأء-—

الجواب!هذا عن الجواب ؤيمكن 

وقديخطئ قد فالثقة الخطأ، عدم منه يلزم لا الراوي توثيق أن ب~ 
منوالأكثر يخطئ(، )ثقة بأنه الرواة من لعدد ترجم كما يشذ، 
عنه؛حاتم أبو قال كما ذللث، من أقل رتبته الوليد أن على النقاد 

صالحقيل! )ؤإذا حاتم! أبي ابن قال ال>دسثا(لا،، )صالح 
عنده،الاحتجاج دون فهو للاعتبار( حديثه يكتمب، فإنه الحديمثه 

فقال!أحمد الإمام وتومهل حاتم، أبو كلام يقابله معين ابن وتوثيق 
-أنه مع حبان ابن ومنهم جرحه من وهناك و\س\م به )ليس 

الأثثات،عن ينفرد ممن )كان الوليد! عن فقال بالتاهل- ، موصوف
الاحتجاجبعلل منه ذللث، فحش فلما الثقايت، حديث، يشبه لا يما 
حزمابن وبالغ ، اصهلراب( حديثه )في العقيالي! وقال ،، ؛ه(ر 

هاللث،—(—وهو جمع بن )الوليد فقال! 

ورسيهم، )صدوقا بقوله! حجر ابن لخصه كلامهم مجمؤع لعل و~ 
منيقبل و ، صعم، ففيه حففله أما ه نففي ثقة فهو ، بالتثع( 

بماأو بأصل، تقرئه أو فاصهلرابه، فيه، صبمله ماعرفف حديثه 
■منه ممبول عبمر ضكر، 

مطلقا،الرواي توثيق منه يلزم فلا الوليد لحديث، لم مإحراج أما و— 
فيالكلام من أكثر فيه متكلم هو لمن لم مالإمام آحؤج فقد 

)ولاالقيم• ابن ىل الوراق،، طهمان بن كمهلر حميع، بن الوليد 

)Y/٧٣(.الأبق اس )٢( حاتم)1،/خ(. ايي لأبن واس الجرح )١( 
اوجروحين)مس1<ب(.)٤( ص)م'م(. أحمد للأمام داود أبي ّؤالأت )٣( 
(.١٦٠اوحاو)'اا/ )٦( اكعفاء)؛/لأام(. )٥( 
ص)^ه(التترب )٧( 



هذاأحاديث من ينتقي لأنه حديثه، إحراج في لم معلى عيب 
يعلمما الثمة أحاديث من يطرح كما حفظه، أنه يعلم ما الضرب 

عتبفيمن جميع بن الوليد الحاكم ذكر قل و فيه(أا،، غلعل أنه 
أولى(لآكان يذكره لم )ولو قال! نم حديثه إحراج لم معلى 

الطرقأحد في معها غرن ومن الوليد حدة جهالة بآن القول( ما أ— 
معالمجهول، باقتران الحديث تقوي حلاد بن عبدالرحمن وهو 

الهلريقهدا ترجيح على مبنية التقوية هذه بأن ت فجوابه المجهول،، 
قال،كما الحديث هذا ^ن تحكم، وهدا الاقتران فيه الذي 

عنه(واحتلف جميع، ؛>، اش همد بن الوليد )يرؤيه الدارقطنىت 
عنورواه ورقة، أم عن حدته عن رواه قدت،ث الاحتلافخ، ذكر نم 

عبدالرحمنعن ورواه ورقة، أم عن حلاد بن وعبدالرحمن حدته 
أبيهاعن ماللث، بنتا ليلى عن ورواه ورقة، أم عن حلاد بن 

إلىأقرب هذا ولعل ، ^٤٢أم عن حلاد بن وعجدالرحمن 
الوليدفي صعق مع وخاصة الحديث،، به يعل الذي الاضطراب 

حديثه.باصهلراب العقيالي وتصربح 

زادالماد)ا/-اهم.)١( 
الجوابمع لم معند راؤبا الضرب)هه( مذا من ذم وتد ١(، )؛/U• الصحح إلى اكحل )٢( 

سندع إلمحا بدا رند الصحح ني المخارمح، لهم روقا من بعدم وذم لهم، روايته سب عن 
الذبالمرصع هذا في )والغرض ت لكلامه التمهيد في تال وقل راؤيا، ( وعددهم)٥٣الجرح 
متهما(.واحد كل على عيب فيما عنهما 

 )٤(J\j  ^ناللي ب ن الوليد حديثها روى )و\ل (: ٣٩١الكمال)هم فى"تهذس ١
عنمالك، بنت ليلى حدته عن الوليد، عن وقيل: ورقه، ام أمها عن حدته، عن )د(، جميع 
بنالرحمن ب ُءن ورنة أم ءن جدْ، ءن )د(، الولهد ءن ومل؛ درئة، أم ين أسها، 
للجلوذي0 ورن(، أم عن أيه، غن خلال، بن الرحمن عيد عن وقيل: ورقة، أم عن حلاد، 

(,١١٢التهذيب)T/ تهديب في حجر ابن عليه نبه وهم 



الأسانيدهذه فإن واحد؛ لمتن أسانيد بعدة صعيف راو حاء رفإذا ~
فيراؤيها لكن محإف يعفا، يعفها يعل بل بعضا، يعضها يقوى لا 

الحديثإسناد في اصطرب لما لكن للاعتبار، حديثه يصلح الأصل 
يبزي(لا/كما يحففله لم أنه عرفا 

فيورثة أم حديث الدارقعلني حنن )وقد حجرت ابن فول ما أ- 
بنوأحرجه حولته، إلى العلل في حاتم أبو وأثار المن، كتاب، 

سننه،في عليه أنف لم الدارء3لني فتحسين ، صحيحه( في حزيمة 
)نمدالسنن كتابه أن على ، مواضع ثلاثة فى الحديث أورد وقد 

العللكتابه في أيضا الحديث ذكر فد ،و الن(ر ءراس_، به 
كمامعلولة أنها العلل كتاب، في المذكورة الأحاديث، في والأصل 

له،ينه تحفرصي وعلى ، تأليفه قمة همي وكما اسمه هو 
حارتحسين هو )ؤإنما ثابتا يكون أن منه لأيلزم الدارقطتي فتحسين 

أحيانا'الحسن' يهللقون حيث، المتقدمين، العلماء اصعللاح على 
الغرابةبه يريدون أحرى وأحيانا المعنوى، الحسن به ؤيريدون 

ابنقال كما هنا، شاهد حير المرمذى وتحينايتج ، والمكارة( 

(.YAU_)والمابمات" الحديث؛الثواس -قوة يي ■الإرشادات )١( 
 )Y(تهذيب
(.٣٢٠٢)'شالدراثطي>؛\ا«؛(،)ا"»ها(، انظر: )٣( 
الراية>؛/ا-هم(:نصب لي الدارنيي سن عن الزطعي  JU(، ١٦٦/YVالفتارى>سرع )٤( 

الغريبة(.الأحاديث وبع المعلولة، الأحادبثا )مجمع 
عنالعلل كتب، الذي المرقاني عن بنداد)مل/'\\/؛( -اييخ ني البغدادي الخيج، نقلها )٥( 

يريدالكرحي ابن ابوممرر كان فقال،: ، ' الملل ' جمع نمة لي رشرح فمال،؛ الدارهطتي، 
المعللة،الأحاديث، على ل فيعلم الدارنهلني، إلى أصول يدغ فكان معللا، تا.أ ممنف، أن 
كلامنعليق أردت فإذا رفعة، في منها حد.يث كل فقلون الوراقين، إلى متصور أبو يدفعها ثم 

حفنل(.من الكلام علي أملى تم المحن، أبو فيها نغلر الأحاديث،، على الدارظي 
ص)ْم؛(.والمتابعات■ بالثوامد الحديث، -قوة ز ■الإرشادات )٦( 



«:هصء؛ءهسوص
يردولم أحمد الإمام به يحتج الذي الضعيف الحديث عن رحب 

بالحسن(الترمذي مراد من قريب بالضعيف )مراده ت مايخالفه 

المجهولتوثيق في مدهه على مبني فلعله حزيمة ابن تصحيح ما أ~ 
وابنحبال ابن على حجر ابن انتقدها وقد جرحه، يتبين أن إلى 

علىوغيرْ حاتم أبو عليهم نص من حلقا يذكر )فإنه ت بقوله حزيمة 
بروايةترتفع العين جهالة أن حبان ابن عند وكان مجهولون، أنهم 

انأن والعجيب ، حزيمة( ان شيخه مذهب وهو مشهور، واحد 
)وفيI بقوله الحبير تلخيص فى الحدث صعق إلى أثار حجر 
آ.حهالة(ل وفيه حلاد ن الرحمن عبد إسناده 

ليتللرحل المرأة إمامة على فدلالته الحديث ثبوت فرض على و~ 
فيالصلاة حقه في الوا-بمب، الرحل فان ، مذكورة ولا صريحة 

وفدرحال، معها يملي كان أنه الحديث، في يذكر ولم المجد، 
المرأة؛ذات هي المؤذن أن على يدل ما حزيمة ابن رواية في حاء 

وكانتالفريضة، في دارها أهل ئؤ؛ وأن لها، ف!)؛ أن لها ا١وأذل 
القرآن،احممت، قد 

إمامتهاؤيخصص الإحللاق يقيد ما الدارقهلتى عند رواية فى حاء و~ 
ؤيقام،لها يؤذن أن لها أذن افه. رسول ارأن ولففله: اء، بالم

ولوقبولها، يجس، زيادة )وهذه قيامة؛ ابن قال ، نساءها،١ وتؤم 
فيتوم أن لها أذن لأنه عليه؛ الخبر حمل لعين ذلك، يذكر لم 

فييشمع إنما والأذان مؤذنا، لها جعل أنه بدليل الفرائض، 

المزان)ا/أ\(. jU)٢( (. ٥٧٦اض«ذى)آ/علل شرح )١( 
(.٦٧التالخص)٣( 
أيفأ.المتن الاضطراب؛ي سن مما الاختلاف ومدا (، ١٦٧٦خزJمة)ابن أخرجه )٤( 
الوارنطي)؛\ا«ا(.أخرجه )٥( 



الفرائص(لمفي نومهم لا أنها في حلاف ولا الفرائض، 
منتقدم من فهمه ما هو اء المإمامة على الحديث معنى حمل و— 

بنإسحاق فال فقد أخرجه، من تراحم مقتفى وهو الأئمة 
إذاالمرأة أن فرأوا طريقه مالك، وْن الثوري سفيان )فأما •' راهويه 

مستدلاوفال حائزة(، صلاتهن إن ومهلهن وقامت، اء المأمت، 
-الأذ۵ارية ورقة أم في ه المي عن جاء ما على )هذا ث لهم 

هالمبي بمد يدللتج وأحد دارها، أهل توم أن أمرها حين ها- 
نعتمدالذي )وهذا قال! -ها-(، سالمة وأم ~ها~ عائشة 

ابنله وترحم اء(، المإمامة )بابؤ أبوئاود• له وترجم ' عليه( 
ابنله وترجم المريقة(، في اء المالمرأة إمامة )باب، ت حزيمة 
وترجمالمكتوبة(، الملوات في اء المالمرأة إمامة )ذكر المذر! 

وترجمإمامهن(، وموقمج جماعة الماء صلاة )باب، I اكارقهلني له 
أبونعيموفال الرجال(، دون الماء المرأة إمامة باب، ) • اليهقي له 

ورقةأم القارئة الشهيدة )ومنهن الصحابيات! ذكر في الحلية في 
الشافعيةبه واستدل المهاجرات(، المؤمنات توم كانت، الأنمارية 

بالماءص.المرأة إمامة على 

المرأةإمامة على الحديث، بهذا الاستدلال يذكر عليه وقمت، من أول و— 
جريروابن ثور لأبي، به الاحتجاج ونسب الروياني،رتأ*ْ؛ هو للرجال 
)بابجت لالحديث، ( ٥٨١)^.الأشبيلي ترجم نم ، )وهذاغااهل( ثمنالث

)١(

إسحاق.تلامذ من رالمرّوزى ص)ه'ا'ا( للمروزى اللل ثام مختمر )٢( 
المبموع)؛/هها(.الك_ر)بآ/آه"ا(، الحاوي انظر: )٣( 

نل-سهاالأسلألأشو وطا(، ١٥٥
كماآثروهمء القوم اُيؤم • ين* بحداستدلوا بانهم تال، من هناك لأن عنهما؛ منقولا وليس 



ءه^ءعصمءُسء
الالرحمن )وعبد الحديث؛ يعد عقب ثم الرحل؟( المرأة توم هل 

وعدمالحديث لضعف منه إشارة حم؛ع، بن الوليد إلا عته روى أعلم 
مجهولبرواية الجديد الحكم هدا احتمال 

القارئةالمرأة توم أن تجويز على به الحنابلة يعص استدل لما و~ 
قيامةابن قال وراءهمل٢،، وتكون التراويح، محي الأميين الرحال 

تحكمتأحرها واشترامحل بالتراؤيح ذلك رتخصيص عليهم ردأ 
إليه(المصير يجوز فلا دليل، بغير الأصول يخالفا 

تقال )جهبع الأنصاري عود مأبي بحديث! أيضا لهم واّئدد ~  ٢
الحديثاض...٠١ لكتاب أقروهم القوم رريوم الله رسول محال 

الاستدلال؛هدا عن وأحسءا 

)ولا،، اء(ر الندون )الرحال على! يهللق اللغة محي القوم لمقل أن ب~ 
قومااء المدون الرحال سمي )ؤإنما ،، للرحال(ل إلا ذلك يكون 

كحالهمن جهالة مجهول لهو تعديل ولا بجرح للم واحد راد إلا همه يرو لم من لأن )١، 
حلاد.ين الرحمن عيد 

وقالمحي الأشهر عر القول )وط١ (: ٢٥٢)\إالثامات المح ني الهوتي قال )٢( 
تةا.م*كما اّ.هب وعر معللقا(، برحل إمامتها تمح لا المتأحرين: وجمهور الشيخان 

والأذانمؤذنا، لها جعل انه بدليل الفرائض، ني -زم أن لها )أذن ونال: المفي)أ/لإ؛\(، )٣( 
الفراتص(.في زمهم لا أنها »ي -محلان، ولا الفرائض، ني يشرع إنما 

(.٣٥٢)٨ شرح في الوuج التجم (، ٣٢٦)٢; الكبير الحاوي انثلر: )٤( 
منالبخاري وأحرج والمولى(، البد بااِح)إما>ة في البخاري وعلمه الم)مم\أ(، مأحرحه )ه( 

.٠٠٠قرأنا.أكثركم اا...وليؤمكم مرفوعآ: أبيه عن بن.لمة عمرو حليث< 
المعنىفي واحل.ْ محاصة، الرحال بمعنى جمع ام )القّوم نوي: الامحقال (، ٢٣١)ه/الين )٦( 

النحويةالأصول على يتخرج فيما الدري 'الكوكب، واللغويون(. النحاة عليه نمى كن-ا رجل، 
ْس)^أ(ؤالفقهية" الفروع من 

وقدوالثبات،، القوة ضن "القيام" لففل كان )ول تيمية: ابن قال اااوغةره/مأ(، مقاييس )٧( 
جامعالمساء(. دون يالرجال "القوم" لففل حص لغيره، إناهته يشهه الشيء نيام مع يتضمن 
)ه/آ'آُا(.المسائل 



عزمأموث ذكره: عز قال كما الأمور في يقومون لأنهم 
[...٣٤آلبمآءه 

ؤؤكآأماتعالى؛ الله قول النساء دون رحال القوم أن على يدل مما و- 
تن ٠٤٠٥ولأ تيم ع] أن عتؤة مر من مم تثر لا انوأ ءه 
زهير!وقول [ 1١١الش>نات: تن؛نه خيل ؟ؤ؛ أن عّءج دسأ؛ 
،٠اء(أ ذأم حمن آد أقوم أدري إحاد وسوف أدرى وما 

اءالمكان فلو اء، ؛الماء والمبالقوم القوم )قابل الأية: في ف- 
رأظهرالمسثا! وفي ، المقابلة( هذه صمتا لما بالقوم مين ي

لمقلقصر مع إلا يصح لا وهن.ا نساء أو قوما كونهم بين المسكك 
رالرحال(ل على القوم 

ه:نال كما التع وجه على إلا المساء على يقع )لا "القوم" و- 
تبعوالماء الرحال، والمراد [ ١٠٥\\ذدنو'\ى' آمسلأنه نيج مم ؤَةديق 

عرالخالم، لأن المساء؛ ذكر من الرحال بذكر )اكتفى لهم(لأ،، 
،.ذكرهن(لمن يكفي ذكرهم فكان الأزواج• اباع الماء 

صلاتي،من شيئا الشيطان نئاني ررإن ؛ الصدبث، في روي قد و~ 
المعنى^ا تقرر إذا ، الحاوو.ث،ل  ٠٠النساء..ولثصفق القوم فليبح 

الأصوليون؛يقرره مما هن.ا فإن اللغة في 

المب)مآا/ه.0(. jUاسن)بم/ا"أآ(، تهويب وانظر: انالخأص)أمأ(، ض )١( 
(.٦٧٠اسن)ا/شرح )٢( 
الاض.)٣( 
العروستاج (، a_(YlYالمحاح مجار وانفلر: (، YA»_)*للمكري اللغوية المروق )٤( 

(.١٦١)Y/الأس ممات ماني ش الزائر )٥( 
سنتح حدس نضرة أيي ص الجريرى طرثق وأبوداودرأتمالأل(،س أح»ا.)ييه'ا(، احرجه )٦( 

به•هريرة أني ءن ُثوْ 



علىدلالها إلى بالمب الجمع على الدالة )الألفاظ الزركشي: يال -
ولاأحدهما، به يختص ما ! أحدهاأنسام! على والمؤنث المذكر 

هلاللمؤنث، اء والمللمذكر كرجال بحال، الأحر على يعللق 
أوقياس من حارج من بدليل إلا بالاتفاق الأحر قي أحدهما يدحل 

والذكور(أآ،.حاص فانه 'القوم" ،...ومنه غيرهار 

:الشذوذ إلى الرأي هذا نسبة حكم ؛ الثالثة المسألة 

إمامةبجواز القول أن شلث، فلا ودراسته الرأي هذا عرض بعد 
وللمقاصدللإجماع مخالف، حادث شاذ قول وحهلبتها، للجمعة المرأة 

هاطبة،الإسلام فقهاء من أحاو به يقل ولم المرعية، وللنصوص الشرعية 
بحجةاه(  ٤٢٦)سنة مرة لأول وقوعه بعد بيه بن ءبل.ال؛ه د. سوغه حتى 

مجنالثنح الفعل لهن>ا استنكار قابلها منه زلة وهي للإسلام، تاليفهم 
الإسلامي.العالم فى الفتوى ولجان المجمعات 

نسمةصحة أعالم— -وافه يثلهر فالذي للفرائض إمامتها تجهميز أما 
ثورأبي عن يقل ما وأما للإجماع، لمخالفته للثذوذ؛ الرأي هذا 

معثور، أبي عن مائقل أقواها و نفلر، محل صحته والطري، والمزني 
الصلاة،بعد إلا يعلم لم لمن ذلك لمجويزهم محتمل عنهم المقل 'أن 

حلفهم،وتكون القارئ وحول عدم عند الفل في ذلك يكون أن ؤيحتمل 
ولأحدها، مرحح ولا عنهم منقولة وكلها المهللق، الجواز ؤيحتمل 

الأحير.وأصعقها الأول أقواها 

صبولل اللغة ني ص.رمحوى اللفظ صرف ذكر )لا (: ٨١)م الإحكام في حزم ابن نال )١( 
موصوص(.عن ممروف انه •كلى تدل فة بضرورة او ووجماع أص 

(.١٠٨٠)ا/ الفحول إرشاد وانظر: ؛"ا(، ٠ السل)؛/ البحر )٢( 



القراءآعن الرحل عجز حال في التراييح، في إمامتها تجؤيز أما 
مهثالوذ0 عدم يفلهر قاليي حلفه، محلي أن بشرط قارئة، هي وكانت، 

قتادةعن صح ما فيها لفه ٌولعل أحمد، الإمام عن رواية وهو صعيفا، 
المرأةوقرأت تقدم، اء نمع يقرأ لا الرجل كان )إذا قال• أنه السدوسي 

وهوجوده(، بوسجدت بركوعه، وركعتا ركع، كبر فإذا ورائه، من 
الصحيحكان ؤإن المادة، في الواجب، عن والجز الاصهلرار يحال أشبه 

الذيالصحيح وهو معللقا، بالرحال المرأة إمامة جواز عدم الدهك، من 
منفمنعها والأذان الصلاة في التسبيح من متمن، فمن الخلماء، عامة عليه 

أعالم.واممه أولى، الإمامة 



ا
مراجعةعلى القدرة بمجرد يحمل الفقه لكن )لو 

شيء(.أصهل لكان = مفلانها من المالة 
ءادين؛ةمحاين 

(٣٣٨ح)ا/ .جمع 

ا



الحضرفي الصلاتين بين جوازالجمع 
المقثهانمتأر 

مطالب:اوبط وشه 

محلوتحرير المسالة، صورة الأؤل؛ المطلب 
للحاجةالحضر، في الجمع بجواز القائلون الثاني: المطلب 

المعاصرينمن المطر غير في ولوكان الهشقة ووجود 

القولمذا هدوذ وجاه ارثالت،: المطلب 

والمناقثةالأدلة الرابع: المطلب 

رٍٍسس^ْجس^^سا



ا
للمقهاء(،إلا مقالة )الحديث ت عيينة ابن ثال 

شيئايحمل قد غيرهم أن )يريدت نيدت أبي ابن ئال 
دليلأو غيرْ، حديث من تأؤيل وله فلاهرْ، على 

مماشيء غير تركه أوجب متروك أو عليه، يخفى 
وتفقه(.استحر من إلا به يقوم لا 

١(ص)حانيئاكرداني أيي لأبن الجامع 

ا



٩٩

الشذوذمحل وتحرير اثمسأثة صؤوة 

شىفلأنا أصاب )يقال الصيع، وهو الشق من اللغة؛ في المشقة 
اشقال شقا. الإنسان يثق شدته من كأنه الثديي الأمر وذلك ومشقة، 

ينيإلا ثلمه ؤ باد إق آمائم وومحيل ثناؤ1ْ جل 
}والشدة^ والعناء الجهد I فالمشقة ،، ي[(ر : ٠٣١]

المهلربمشقة المشقة تقييد عدم نعتي■ العنوان في رمهللقا( I ولففلة 
المعنونالرأي هد.ا على عير فهو غيرْ في المشقة تحققت لو بل فقهل، 

فيالجمع جواز يقيد العلماء ويعفى الحاجتان، من المشقة ولغ له، 
تبلغالتي هي فالحاجة بالمشقة، كالتعبير وهي الحاجة بوجود الحضر 

الحاجةبين الرابهل وهدا ومشقةأ٣،، جهد فى فيه يكون حدا بالإنسان 
الكبرىالكلية والقاعدة مشقة، لحقته يحتاجه ما يتعائل لم فمن والمشقة، 

القاعدءهدء على يتخؤج العلماء؛ )قال ، التيسير(ر تجلب )المشقة أن؛ 
بعدممشروهل ير للتيجليها لكي ، وتخفيفاته( الشؤع رحمي جمبع 

كانتما المقصودة المشقة بل أيضا مشقة كل وليمي نصا، مصادمتها 
الشرعيةالتلكليفات عنها تنفك لا التي أما الشرعية، التكليفات عن منفاكة 

؛تخفيف،ل ولا تيسير جلمح فى لها أثر فلا الجهاد كمشقة 

اظر:لنالمب)'ا/'اما(.)٢( (. ١٧١اس)م .قايس )١( 
(.or'Tليورنو)■؟/ الممهة القواس .وموعق انثلر: )"١< 
القواس)ما/ا<ا"ا(.المثيرش والطائرللمكي)ا/بم،(، الأشاْ )٤( 
الأشباْواJفلائرىوشص)٧٧(.)٥( 
ص)لأ0ن.لازرقاء الفقهة القواس شرح انئلر: )٦( 



للأخرىالصلاتين إحدى رصم الصلاتين.' بين بالجمع والمقصود 
فيالعنائين أو الغلهرين )صم أدق: وبعبارة ، ٢١منهما(^واحدة وقت في 

المغربأو العصر مع الظهر صلاة فتجمع لعاور(لآآ،، أداء إحداهما وقت 
التعريففي يدخل ولا إحداهما، وقت في تأحيرأ أو تقديما العشاء، ْع 

أولمح، والثاسة وئتها، آخر في الأولى بفعل الصوري( )الجمع السابق 
•أي جمع وليلة عرفة يوم غير في الحنفية عند بالجمع المراد وهو وقتها، 

وقتيكون حتى للزمن جمع الحقيقة في هو والتأخير التقديم فجمع 
جمعفهو الصوري الجمع أما مشتركا، واحدأ وقتا المجموعتين الصلاتين 

الزمزأ؛،.دون للفحل 

فيالمطر مشقة أو فر العذر عند رحمة الجمع أن والأصل 
مقيدةهي أم بالجمع الترخص في عذر مطلقا المشقة وهل الحضر، 

البحث،.محل هو هدا بالمملر؟ 

(:٣٤٣اوفهم)آ/ش القرطي ونال (، ٣٤/٣اJعاJم)!كال و\نم: اس)'ا/أاا(، إءانة )١( 
الأحرىرنت ني ؤليقاعها حوازما، رقت عن ثتركتين الالملأتين إحدى إ"ماج )هر 

٠ضموئإلها(

)٦٨(.ص للتبميس الصلاتين ين الجمع )٢( 
مهماالأولى فلثوحر ءيرْ أو أو بمعد الملأتين ين يجمع أن أراد )من ت حنيفة أبو قال )٣( 

كلمكون ينهما، فيجمع وتها أول في يصليها حش الثانية ليعجل وقتها، آخر في تكون حس 
الثلهرإلا واحدة صلاة ونت في صلاتين بين يجمع أن ببني دلا دنتها، في منهما واحد 

المغربوصلاة بعرفة، الناس لوقوف الظهر ونتا في حميعا يجمعان فإنهما جميعا والخصر 
مختصرفي كما الطحاوي وفال (، ١٦٤)ا/ الالينةا اهل على "الحجة جمع(. ليلة والخشاء 
إلامنهما واحد ونت في الصلاتين بين يجمع لا أصحابنا )تال (: ٢٩٢الخداء)ا/ اختلاف 

والمزدلفة(.بعرفة 
في)الجمع و بالفعل( )الجمع الصوري: الجمع وسس )ئأ/مآه-؛ه( الفتاوى مجمؤع انظر: )٤( 

وأشقها(.الأشياء أصعب من ذلك )مراعاة عنه: تال و الوقتين( 



١■^ص؛0ستيي؛تبمت 
بنعداض حديث ت ة الخمللفروض الموانيت أحاديث أشهر ومن 

الشمسزالت إذا الثلهر ®وقت .ت اش رسول قال قال؛ ~ه~ عمرو 
لمما العصر ووقت العصر، يحضر لم ما كطوله، الرجل قلل وكان 
صلاةووثن الشفق، يغص، لم ما المغرب، صلاة ووقت، الشص، تصمن 

المجرطلؤع من الصح صلاة ووئت، الأوسط، اليل نصف إلى العشاء 
.التحم، عن يرو )ولم ت تيمية ابن قال ،. ١١الثمي...*تطلع لم ما 

منه،فعل روي ما وسائر هغ.ا، إلا قوله من المواهيت.، في حديثا 
ماولهدا الخدين،. هن.ا توافق فعاله من المتأحرة الصحيحة والأحاديث، 

العارفينالمنهاء عند المحيح هو المواقيمت، من الحال.يثا ا هال. في 
بالخديحؤ(رمأ،.

الخبرلمخالفة وكبيرة؛ محرم عاير بلا ميقاتها عن الصلاة ؤإحراج 
كتجاألثؤمن\أى ؤ َكاست، ألثأو» تعالىتؤإ0 نوله في للأمر ١لمتممن 

بينجمع ارمن مرفوعات ماس ابن عن روي وفد ؛!، ١٠٣تهممثاه]النناء: 
عمروكتص، ، الكبائر® أبوابه من بابا آتى فقد ءال.ر غير من الصلاتين 

منالصلاتين بين جمعا أن )واعلم وفيه؛ كتابا -ه- موسى أبي إلى 

بتطاعرلأ • كمحّ أبي بن يحنى ص بعدما لم ماسند والغاظ طرق من ( ٦١٢ملم) أحرجه )١( 
الجسم(.براخ الملم 

الأتل>آ/همأ'ا(.جامع )٢( 
ماسابن من عكرمة عن حنس طريق من وغثرمما ( ١٠٢والحاكم)•اكرمذي)هها(، أحرجه )٣( 

صمفرم محس' بن حين رم الرحم، علي أبو ص مدا )وحنس الترمذي: تال مرفوعا، 
لجبابن صعغو،(،تال )بل بقول: الدمي تعمه حنثا الحاكم رئق ولما الحد.يث(، أعل عند 

نالماص(، ابن تول من ورممه...ولمله رفعه ني وثلثا بعضهم، )ورواه (: ٢٦٦النتع)؛/في 
الترمديفإن نظر، فته كان ؤإن . الم< هذا رددنع (: ٠٤الءتاوى)أأ/ في تيمية ابن 

الل مقرتنر ذلك ذكروا العلم وأمل معروف والأنر الملم، أمل عند هدا على الممل نال: 
له(.منكرين 



إلىكتب ه عمر أن العدوى، قتادة أبي وعن ، الكبائر( من عذر غير 
والفرارعذر، في إلا الصلاتين ين الجمع الكباتر! من )ثلاث ت له عامل 

واشا،لملزحف، اس 
أهلعند هذا على )والعمل ت عباس ابن حديث عن الترمذي مال 

بعضورحص بعرفة، أو فر الفي إلا الصلاتين بين يجمع ألا العلم؛ 
يقول،وبه للمريض، الصلاتين بين الجمع في التابعين من العلم أهل 

فيالصلاتين بين يجمع ت العلم أهل بعض وقال ؤإمحاق، أحمد، 
)وهذاI الحاكم ومال ،، وإمحاق(ل وأحمد، الشافعي، يمول وبه المعلر، 

أثرعن تيمية ابن ونال ، عذر( بلا الجمع عن الزجر في قاعدة الحديث، 
عذرأعمر يخص ولم للعذر الجمع إباحة على يدل اللففل )وهذا عمرت 

؛عذرآأ من 
ومت،I وقنان الصلاة ونت، أن تحلم أن الباب، هذا )وأصل وقال! 

الرفاهيةحال في فالو؛وتا والعذر. الحاجة ووقمت، والاحتيار، الرفاهية 
إلىالزوال من ث ثلاثة فهي والحذر الحاجة أوقات، أوقات،...وأما حمسة 

الشمس...ؤللؤع إلى الفجر ومحن الفجر، إلى المغرب، ومن الغروبإ، 
ئلوأوحلتي آلمثLJو٠ ؤوؤوِ I تعالى افه نال ذلك،، على يدل والقرآن 

أنالواحي، العالية ابي ص ثادة، عن معمر، طريق من ممنقه)ه"ا''ا( نر ءبمام_زا3، أحرجه )0 
صحح.ؤإمادْ مس، إرا؛ي كتب، الخطابج ين عمر 

شهدهكان فإن ه، يمر ايرك )أبوثثادة وقال: الكبرى)«أْه( في الييغي أ-محرجه )٢( 
دمالهب س )ض ت واش، سأا، صار الأيل إر انضم إذا مد يإلأ 'وصول، يهو كتبه 
(.١٢)ه/•حجر لابن ايارى نح جهادأ،• له لس ما المرء أحذ 

حا،عامُا-ى)ا/ا-ه'ا(.)٣( 
المممركضابين)ا/بم«أ(.)٤( 
(.اكاوى>؛أ/٤٨.جموع )ْ( 



—٣٠٧٣^—-

الثانيالطرف الفجر...وأف صلاة الأول ذ\ذخمف [ ١١٤آكفي4لهمد: قلثاِس 
ةال1ثم فيه، بينهما وأثرك الصلاة فجعل الغروب، إلى الزوال فمن 

ثلاثة،هنا فالوقت الليل. من اعات حموهمي أ ١١٤لنو_دت ٢^،^ ^ورقاهن 
وئنءاثأيل تق إق آلئتيى لدؤك آلثاوء تعالى؛ قوله في وكذللث، 

الظّهريتناول فالأول ٨^١[... ]الإسزا»: ممحمؤداه عى ألفجر نر؛<اذا إف ألثجر 
ثمواحدا، تناولأ والعشاء المغرب يتناول والثاني واحدأ، تناولأ والعصر 

ولاتجمع لا مقرئة صلاة وهي ٨^١[ ]الإّناء: ^^٠١^١ قال؛ 
تةصر(لا،.

وقتفي محامرأ كان إذا أمجا درحات! ثلاث على )الجمع وقال! 
فيثبت الذي الجمع هو فهذا الثانية، ونت، في ينزل فإنما الأولى 

إذاوأما مزدلفة، جمع نظير وهو عمر، وابن أنس حديث من الصحيحين 
الجمعنفلير فهذا الأولى ونت في فجمع راكا أو ساترأ الثانية ونت، لكن 

محافهذا I تمرأ منزولا جميعا وقتهما في نازلأ كان إذا بعرفة...وأما 
نازلأكان أنه ظاهره معاذا..فإن حدي>ثإ إلا عليه به سّتلءل ما روى علمتر 

جميعاوالعمر الظهر فصلى حرج ثم الفلهر أحر وأنه السفر في حيمة في 
الدخولفإن جميعا. والعشاء المغرب فمالي حرج نم بتته إلى لحل ثم 

بلو"مج لحل يمال؛ فلا السائر وأما المنزل، في يكون إنما والخروج 
حجةإلا بعدها يسافر ولم . التكا 'ءزّوات آخر هي وتبوك وركب• نزل 

أحديتمل فلم بمنى وأما ومزدلفة، بعرفة إلا فتها جمع أنه ُقل وما الوداع 
كانأنه نقلوا ولا هناك، الصلاة يقصر لكن أنه نملوا يل هناك جمع أنه 

دليلوهذا وقتها، أول إلى الثانية يقدم ولا وقتها آخر إلى الأولى يوحر 
علىالأغلس، وهو يجمع لا وأحيانا الفر، في أحيانا يجع لكن أنه على 

(.٣٤٣-r٣٨/٦حا.عالماتل))١( 



ستةمن ليس الجمع أن يبين وهانا بينهما، يجمع يكن لم أنه •' أسفاره 
غدفإنه الحضر، أو الفر في كان مواء للحاجة يفعل بل كالقصر؛ الفر 
هيالحضر في الجمع ت هالت، ،. أمته(ل يحرج لتلا الحضر في أيضا جمع 

بحثتا.محل وص الرابعة الدرجة 

تالمسألة في النزاع محل وسين الشذوذ، محل تحرير هو وهدا 
الذيالونتا عن المفروضة الصلاة تأحير تحريم على العالماء أجمع ~ ٧ 

بلبالاتفاق لغيره يجوز —)لا ف ، المعدورأ لغير فيه أداؤها يجب 
العذلام(لم.الكباتر من هو 

صلاهتأحير أو الليل إلى النهار صلاة تأحير تحريم على واتفقوا ~ ٨ 
الجمعييح لعير ذللث، كان ولو الهار، إلى الليل 

المطرحال في ولا مريقي ولا افر لمليس أنه لمون الم)وأجمع ~ ٩ 
بينولا والمغرب، العمر بين ولا والغلهر، المحبح سن يجمع 
روالصح(ل العشاء 

اورجعالأض)1؛/'؛آ--1ا•(.)١( 
حش IJL.Uالصلاة -ارك ان ير اساء اجمع )وقد .٨(: )١; الامذكار قي ابن،مداير قال )٢( 

ردتأجرمات نمثة ابن تال بالويل يليه المتوعد المهر من وb■؛مر٠ا لله(، عاص رنتها يخرج 
ص)همآ(.الإجماع مراب واننلر؛ العلماء(، باتناق متها الهو من وثتها عن 

ص>امالنم لاين الملأ؛ )٣( 
إرالهاد صلاة اخر يجوز لا انم عر الملمون )اتفق ؛(: YA/nالفتاوى يب؛ي ابن تال )٤( 

ونال)ماأ/خآ-غيرما(، ولا لمرض ولا لماقر لا الهار؛ إلى اللل صلاة -اخر ولا اللل 
منلشغل الهاد إلى اللمل صلاة ينحر )ولا الأحيرة-: المارة في وتامحر اختمار -مع ( ٣٨

ولاصدولالهوولأنجاسة ولا نمابة. ولا لمائة ولا لحرث ولا لحمد لا الأشغال، 
يصليأن عليه أن على متفقون كالهم الملمون بل ذللش؛ غير ولا أستاذ، لخدمة ولا لب 

قدرفما حاله، يحبا بملي الشمس...لكن طلؤع نيل الفجر ؤبملي يالتهار، والعصر الظهر 
والناصي(*النائم يالتآحير؛ يعذر عنه...وإنما محمط عنه عجز رما فعله، فراتضها من عليه 

(.٢١٥)آآ/ اشهد )٥( 



قيوالعمر للغلهر الحاج جمع مشروعية عالي العلماء وأجمع — ١ ٠
،،الامالإ مع وخاصة مزدلفة، في والعشاء وللمغرب عرنة، 

الكائن("،.ذين ض م امحع م )و\خم\ 
)اتفقواو ،، (أ منها فر الأن على الجمع بجواز المائلون )اتفق و ~ ١ ١ 

هناكيض لم إذا أضل فر الفي ونمها في صلاة كل فعل أن 
الجمع(يوجب سبب 

وجعل، ( ٣٦٧المغني)م/ص)هأ(، الإجماع مراتب ص)مم(، المنذر لابن الإجماع انظر؛ )١( 
غيرْ،محي بفرض ذلك وليس ( ٢١٧/٥الحلى)ني كما' الفروض من الجمع مذا حزم ابن 

الإماممع عرنة يوم الصلاة ناتته نمن الفقهاء أا(:)واحظلف التميحد)*\ا ر همدالر ابن وغال 
الجمعمشروب عن ( ١٨٥لم)ح/ مشرح ني النووي ونال ؟(، لا أم بينهما يجمع أن له *ل 
النمكبسب، فقيل: ّب في واختلفوا _، الأمن أجمعت، )وند عرفة؛ في والعمر الغلهر ين 

بب،؛مو الشافعي: أصحاب، أكثر ونال الشافعي، اصحاب، وبعض حنيقة أبي مدمج وهو 
لهيجوز لا كما الجمع، له يجز لم مكة كآمل مرحلتين دون افرأ مأو حاصرأ كان فمن الفر 

نولهمللمكم، الجمع جواز بعدم الشافعي أصحاب من متهم نتل من اذ ليحمل، الغصر(انتهيى■ 
قالرند المقول، كلامه صدر يي الإحماع نقل ني بهم يعتد لم وليلك الإجماع، بعد حادث 

القمرفر بمعلق الجمع إن وغيرهم: أصحابنا من قال )ومن الفتاوةا)آما/اّم(: في تمية ابن 
وصلاتيالعثم،، صلاتي ين الجمع من دغترعم بمكة الذين الحاج منعوا ض وصدما، وحويا 
قدفإنا .٠ النك، عن، يقينآ المعلومة المنة حلاف، بل تعتمد: حجة لمولهم أعلم فما العشاء 

المختصوقتها إلى المر يوحروا أن مكة أمل من معه الحجاج من أحدأ يآمر لم انه نا عل
مداالمأزمين، من قريبا ؤإما بعرفة إما فيصلوما مزدلفة إلى الوصول قبل الغرب، يعجلوا ولا 
الصلاتينبين يجمع أنه تقتضي ونصوصه كلامه بل أحمد مذا قال ولا يقينا معلوم هر مما 

أصحابه(.من حلوايمه اختاره وكما المنة به جاءمت، كما الموسم أهل جمع المغرب ويؤ.حر 
للمكي.ومزدلفة عرفة في للجمع والحنابلة الشافعية بعض مخالفة على التنبيه والمقصود 

(.١٨١الجتهد)ا/بداية )٢( 
للجمع.المبيحة الأّبابح س اى المض)ا/مدا(، المرجع )٣( 
فيجمع إليه احتاج فإذا والدر الحاجة ببه قالجمع )أما وتال: (، ٢٩١الفتاوى)آآ/ مجموع )٤( 

الأسباب،،من ذللثح ولغير ونحره وللمرض ونحوه للمهلر الجمع وكذلالث٠ والهلؤيل القصير الفر 
إلانازل وصر الفر فم، جمع أنه ه النم، ءن ^ ولم الأمة صن الحرج رجع به المقصود فإن 
الجمعيجوز مل وأحمد: والشافعي كماللثح للجمع. المجوزون تنانع ولهدا واحد، حديثؤ في 
اJازل؟(.افر للم
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