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    بحملخ

ل�ِ�ِ ع�لى �ج�ٍ م�تع��قاعِ� لِعب�ا�ِ     

اإلس��المیة أنھ��ا جعل��ت ل��بعض العب��ادات ص��فات   م��ن محاس��ن ال��شریعة  

وھیئ��ات  متع��ددة، بحی��ث یك��ون أم��ام المكلَّ��ف ع��دة وج��وه أو ص��فات للعب��ادة     

الواحدة، لھ أن یختار منھا ما یشاء، فیختار م�ن العم�ل أح�د وجوھ�ھ الثابت�ة،            

بما یمیل إلیھ طبعُھ، أو بم�ا ھ�و أس�ھُل علی�ھ، م�ع الح�رص عل�ى فع�ل م�ا ھ�و                     

  .ما خیرَّه بینھا إال ُلطفًا بھ وتوسعًة ورحمًةأفضل؛ فإن الشرع 

 أتح�دث فی�ھ ع�ن جان�ب عظ�یم م�ن جوان�ب ُی�سر                 ال�ذي فجاء ھذا البحث    

الِعب�اداُت ال�واردُة عل�ى وج�وٍه     "الشریعة وُسھولتھا وتنوعھا، ویحمل عن�وان       

  ،"متعددٍة دراسة تأصیلیة تطبیقیة

، "ددةقاع��دة العب��ادات ال��واردة عل��ى وج��وه متع��   "فتح��دثت ع��ن معن��ى  

والحكم��ة منھ��ا، وش��روطھا، وعنای��ة الفقھ��اء بھ��ا، وع��ن موق��ف الفقھ��اء م��ن 

  .العبادات الواردة على وجوه متعددة

ث���م ذك���رت نم���اذج لعب���ادات واردة عل���ى وج���وه متع���ددة ف���ي الطھ���ارة   

  .والصالة، ونماذج لعبادات واردة على وجوه متعددة في الصیام والحج

 

 واهللا ولى التوفیق
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Abstract 
The rule of worship is contained on multiple faces 

 

One of the virtues of Islamic law is that it has 

made certain acts of worship a number of 

attributes and bodies, so that the taxpayer has 

several faces or attributes of the same worship, he 

has to choose from them what he wants, choose 

from work one of his fixed faces, tends to print, or 

easier, To do what is better; the Sharia is the best 

among them except for kindness, expansion and 

mercy. 

This research, which I am talking about, is about a 

great aspect of the law, its ease and variety. It 

carries the title " 

It spoke about the meaning of "the rule of worship 

on multiple faces", the wisdom of it, its 

conditions, and the attention of the jurists, and the 

position of the jurists of the acts of worship on 

multiple faces. 

Then the models of the incoming worshipers were 

reported on multiple faces in purity and prayer, 

and models of the worshipers featured on multiple 

faces in fasting and pilgrimage. 
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  المقدمة                                     
إن الحم��د هللا، نحم��ده ون��ستعینھ ون��ستغفره، ونع��وذ ب��اهللا م��ن ش��رور أنف��سنا    
وسیئات أعمالنا، َمن یھِده اهللا فال مضلَّ لھ، ومن ُیضلل فال ھادي لھ، وأشھد    

  ..أن ال إلھ إال اهللا، وأن محمدًا عبده ورسولھ، وبعد 
لكامل�ة العادل�ة   یعَة اـرعلى ھذه األمة أن شرع لھم ھذه ال�ش      فِمن فضل اهللا  

الشاملة، المیسوَر فھُمھ�ا، ال�سھل العم�ل بأحكامھ�ا، بحی�ث یمك�ن لإلن�سان أن         
  . یعبد اهللا على كل حاٍل، وفي كل وقٍت، فال ُیْحَرُم بذلك األجر

 : والتي تدل على س�مو ال�شریعة اإلس�المیة وجمالھ�ا          ،  ومن األمور المحمودة  
 ال��سنة النبوی��ة عل��ى  ص��فات وھیئ��ات وردت ف��يل��بعض العب��اداتنھ��ا جعل��ت أ

ف ع���دة وج���وه أو ص���فات للعب���ادة م���ام المكلَّ���أوج���وه متع���ددة، بحی���ث یك���ون 
لھ أن یختار منھا ما یشاء، فیختار م�ن العم�ل أح�د وجوھ�ھ الثابت�ة،           ،  الواحدة

 علی�ھ، م�ع الح�رص عل�ى فع�ل م�ا ھ�و           ، أو بم�ا ھ�و أس�ھلُ       بما یمیل إلیھ طبعھُ   
 یك�ون ، وب�ذلك     ورحم�ةً  فًا بھ وتوسعةً  طه بینھا إال لُ   ن الشرع ما خیرَّ   إ ف ؛أفضل

<  ?  @             M  C   B  A : على الوجھ األكمل، قال تع�الى        للنبي ًامتابع

  M   L  K  J  IH    G  F  E   DL)أدع��ى لن��شاط العب��د ف��ي  و، )١

ع ف��ي وج��وه  التن��وُّ"ع��رف باس��م  الطاع��ة، ودف��ع ال��سآمة والمل��ل، وھ��ذا م��ا یُ   
  ."العبادة

، ًا مھمَّ��ج��زًء - ب��إذن اهللا - وال��ذي ُیب��ین ، أن أتق��دم بھ��ذا البح��ث ل��ذلك أحبب��ت 
ھولتھا وتنوعھا، ویحم�ل عن�وان      سر الشریعة وسُ  وجانبًا عظیمًا من جوانب یُ    

  س�ائلة اهللا  ،" تطبیقی�ة ة تأصیلیة دراسالِعباداُت الواردُة على وجوٍه متعددٍة"
ھذه الدراسة مفیدًاَمقدِّأن ُت .  

ض  لم   :همية 

  :منھا، تتضح من خالل عدة أموررى، لھذا الموضوع أھمیة كبن إ
  . أحكامھ الشرعیةِةَعوَس، بیان سماحة الدین -١
م��ن ھیئ��ات ،  ھ محم��د نبیِّ��عل��ى ل��ساِن إظھ��ار بع��ض م��ا ش��رعھ اهللا   -٢

طالع على ھذه ال�صفات المتع�ددة ف�ي العب�ادة        واالوصیغھا الواردة،   ،  العبادات
  .الواحدة

حی�ث یح�ول    ب ت�ھ، ب�ادات ال�واردة عل�ى وج�وه متع�ددة ل�ھ أھمی            ن العلم بالع   أ -٣
  .ق التآلف واجتماع القلوب ویحقِّ، والتنازع، والتفرق،دون التعصب

                                                           

  .٣١اآلیة: سورة آل عمران) ١(
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ض لم ختيا    :سبا 

  :لقد اخترت ھذا الموضوع ألسباب متعددة، منھا ما یلي
 جمع عدد من التطبیقات المفیدة؛ تمث�یًال  للعب�ادات الت�ي وردت ف�ي                -١

 أج�ر   - ب�ذلك    - بصفات متعددة؛ توضیحًا للقاعدة، ولعلھ یحصل ل�ي          النصوص
خاص��ة أن كثی��رًا م��ن الن��اس َأِل��َف ال��صفة      إحی��اء بع��ض ال��سنن المھج��ورة،    

الواحدة التي نشأ علیھا، وأخذھا عن طریق التقلید ألھلھ، وَمن حولھ، وت�رك        
 أج�َر   - بسبب ذل�ك     -نفَسھ   بسبب الجھل أو التكاسل، فحِرَم       باقي الصفات؛ إما  

  . اإلتیان بالسنن المتنوعة
 بی��ان آراء الفقھ��اء، وإب��راز أوج��ھ النظ��ر واألدل��ة الت��ي ی��ستندون       -٢

  .علیھا
 ق�ام بتأص�یل القاع�دة      - بح�سب م�ا اطلع�ت علی�ھ          - عدم وجود بح�ث      -٣

  .التمثیل علیھا  والتوسع في 
  . مقدمة، ومحبثین، وخاتمھ، وفھارس: یتكون البحث من 

االفتتاحی���ة، وأھمی���ة الموض���وع، وأس���باب : وت���شتمل عل���ى : المقدم���ة
  .اختیاره، وخطة البحث

  
، "قاع�دة العب�ادات ال�واردة عل�ى وج�وه متع�ددة           "معن�ى   :  األول مبحثال

  : ثالثة مطالبوفیھ. والحكمة منھا، وشروطھا، وعنایة الفقھاء بھا
  

، معن��ى قاع��دة العب��ادات ال��واردة عل��ى وج��وه متع��ددة      :  األولطل��بالم
  .ومفھومھا
  .د وجوه العباداتالحكمة من مشروعیة تعدُّ:  الثانيبطلالم
  .شروط العمل بالوجوه المتعددة للعبادات:  الثالثطلبالم
  
موق���ف الفقھ���اء م���ن العب���ادات ال���واردة عل���ى وج���وه : مبح��ث الث���اني ال
   مطلبانوفیھ. متعددة

  

، موقف الفقھاء من العبادات الواردة على وجوه متعددة:  األولطلبالم
  .ترجیح والتخییرن حیث الِم

موق���ف الفقھ���اء م���ن العب���ادات ال���واردة عل���ى وج���وه :  الث���انيطل���بالم
  .من حیث المداومة والجمع، متعددة
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عب���ادات واردة عل���ى وج���وه متع���ددة ف���ي الطھ���ارة     : مبح���ث الثال���ث ال
  : ثالثة مطالبوفیھ. والصالة
 

  . عبادات واردة على وجوه متعددة في الطھارة:  األولطلبالم
 .من ھیئات الصالةمسائل : نيا الثطلبالم
عب��ادات واردة عل�ى وج��وه متع�ددة ف��ي ص�الة الجمع��ة    : ثال�ث  الطل�ب الم

 :وفیھ مطلبان. زةوأحكام الجنا
  . من صالة الجمعةمسائل: األولفرع ال
 . من أحكام الجنازةمسائل:  الثانيفرعال
  

. عبادات واردة على وجوه متع�ددة ف�ي ال�صیام والح�ج           : المبحث الرابع 
  :مطلبان وفیھ

 . من الصیاممسائل: األول طلبالم
  . من الحجمسائل: طلب الثانيالم

  .وتشتمل على أھم النتائج: الخاتمة
  

ي ِض ل�ي وأع�انني عل�ى الُم�    َر أن ی�سَّ وفي الخت�ام أش�كر اهللا وأحم�ده       
  .في إتمام ھذا البحث، فلھ الحمد أوًال وآخرا

  
  تسلیمًا وعلى آلھ وصحبھ ، نا محمٍدى اهللا على نبیِّوصلَّ
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   األولبحثامل

، واحلكمة "قاعدة العبادات الواردة على وجوه متعددة"معىن 

  .منها، وشروطها، وعناية الفقهاء بها

الفيه   : ثالثة م

 معن��ى قاع��دة العب��ادات ال��واردة عل��ى وج��وه متع��ددة،   : المطل��ب األول
  .ومفھومھا

 العباداتالحكمة من مشروعیة تعدُّد وجوه : المطلب الثاني.  
 شروط العمل بالوجوه المتعددة للعبادات: المطلب الثالث.  

باولطا   

  وو  ،دة ادات اواردة  ووه ددة

لعبا   :معنى 

ــا وھ��ي م��أخوذة م��ن  . الطاع��ة: جم��ع عب��ادة، والعب��ادة لغ��ة   :لعب

  .)١(وع والتذللالخض: وأصل العبودیة. الذلُّ واللین: ، وھو"التََّعبُّد"
أما العبادات اصطالحًا، فقد ُعرفِّت بتعریفات متعددة، ولعل من أجمعھ�ا            

اسم ج�امع لك�ل م�ا یحب�ھ اهللا ویرض�اه، م�ن األق�وال واألعم�ال الباطن�ة                  : "أنھا
  .)٢("والظاھرة

أن العب��ادة ف��ي : فالمناس��بة ب��ین المعن��ى اللغ��وي واالص��طالح ال��شـرعي 
  . الشـرع خضوٌع وذل هللا

ل   :قاعمحل 

ِ لعبا عا  عة ن لمش  :  

 عب��ادات ل��یس لھ��ا إال كیفی��ة واح��دة، ال تتغی��ر وال تتب��دل،  :الن��وع األول
فإنھا ُشرعت على وجھ واحد فقط، كال�صالة المفروض�ة، ف�صالة الفج�ر ل�یس         

فھ��ذا الن��وع م��ن  .. لھ��ا إال كیفی��ة واح��دة، وك��ذلك بقی��ة ال��صلوات المفروض��ة   
لقاعدة، وال یتعلق بھا؛ ألن الواجب فیھ ھ�و فعل�ھ   العبادات ال یدخل في معنى ا 

  .على ھذه الصفة التي ُشرع علیھا فقط
 عبادات ُشرعت على كیفیات متنوعة، بحی�ث ثب�ت ال�دلیل      :النوع الثاني 

، فھذا النوع الثاني ھو  )٣(الصحیح بجواز فعلھا على ھذه الصفة وھذه الصفة       

                                                           

عب��د : ال��صحاح، ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی��ة، ب��اب ال��دال، ف��صل الع��ین م��ادة     : ینظ��ر) ١(
  ).٤/٢٠٥(عبد : ، معجم مقاییس اللغة مادة)٢/٥٠٣(
  ).١٩ص(العبودیة : ینظر) ٢(
  ).٣ص(تلقیح األفھام العلیة : ینظر) ٣(
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  .مناط القاعدة
عل�ى وج�وه وص�ور متع�ددة،       نبيإن بعض العبادات قد ُتروى عن ال

 ج�از   ویك�ون ق�د س�نَّ ك�ًال منھ�ا، ف�إذا ثب�ت نق�ل ھ�ذه الوج�وه ع�ن الرس�ول            
للمكّلف أن یفعل تلك العبادة عل�ى أي ص�ورة م�ن ص�ورھا، وال ُیك�ره ل�ھ ش�ي                 

  .)١(منھا
، وك��ذلك ص��الة )٢(ومث��ل ذل��ك األذان واإلقام��ة، فق��د ُروی��ا بألف��اظ متع��ددة

، )٣(وأصحابھ ف�ي مواض�ع متع�ددة        ثبوتھا عنھ الخوفن حیث وردت السنة ب    
  . )٤(وكذلك ألفاظ التشھد

  .وسوف یتبین لنا صور بعض من ھذه العبادات في الباب التطبیقي بإذن اهللا
اخ�تالف ت�ضاد، واخ�تالف    : قسَّم أھل العل�م االخ�تالف إل�ى ن�وعین، ھم�ا           

ف وال��ذي ین��درج تحت��ھ مح��ل الدراس��ة ھ��و الن��وع الث��اني، وھ��و اخ��تال   . تن��وع
، والخ���الف ف���ي ھ���ذا الن���وع ال یحم���ل معن���ى المناق���ضة والم���ضادة  )٥(التن���وع

  .)٦(واإلبطال، وال ینبغي بحال أن یكون مصدر تفرق وتنازع بین المسلمین
خ��الف ت��ضاد، : إن الخ��الف نوع�ان : " )٧(ق�ال ش��یخ اإلس��الم اب�ن تیمی��ة  

 والن��وع. مث��ل أن یوج��ب ھ��ذا ش��یئًا، ویحّرم��ھ اآلخ��ر  : ف��األول. وخ��الف تن��وع

                                                           

  ).١/٣١١(القواعد والضوابط المتضمنة للتیسیر : ینظر) ١(
  ).ا بعدھاوم-٢/٤٤(نیل األوطار : ینظر) ٢(
  ).٣٨٢-٣/٣٧٦(المرجع السابق : ینظر) ٣(
  ).٣٢٥-٢/٣٢٢(المرجع السابق : ینظر) ٤(
: ھو مصدر تن�وع ال�شيء تنوع�ًا، ونوعت�ھ تنویع�ًا، أي ص�ار أنواع�ًا، والن�وع         : التنوع) ٥(

المصباح المنیر، ب�اب  : ینظر. الضرب من الشيء كالثیاب والثمار، وھو أخص من الجنس        
والتن��وع ). ٢٢/٢٨٧(ن��وع : ، ت��اج الع��روس م��ادة)٢/٦٣١(ن��وع : دةالن��ون م��ع ال��واو م��ا

ض���وابط المعرف���ة وأص���ول : ینظ���ر. ك���ون ال���شيء متع���ددًا متفق���ًا ف���ي الحقیق���ة: اص���طالحًا
  ).٤٠ص(االستدالل والمناظرة 

وقد ذكر الختالف التنوع باعتباره لقبًا على ن�وع م�ن االخ�تالف ال�سائغ تعریف�ات متقارب�ة،          
م��ا یك��ون ك��ل واح��د م��ن : " ك��الم ش��یخ اإلس��الم ب��أن اخ��تالف التن��وع فمنھ��ا م��ا ی��ستفاد م��ن

ف���تح المع��ین ف���ي التعلی���ق عل���ى اقت���ضاء ال���صراط  ". الق��ولین، أو الفعل���ین حق���ًا م���شروعاً 
عبارة عن اآلراء المتعددة التي تصب     : "ومن الباحثین من عرَّفھ بأنھ    ). ٦٦ص(المستقیم  

  ).٢١ص(فقھ التعامل مع المخالف ". في مشرب واحد
  ). ٢/٧٧٩(شرح العقیدة الطحاویة : ینظر) ٦(
أحمد بن عبد الحل�یم ب�ن عب�د ال�سالم ب�ن عب�د اهللا ب�ن أب�ي القاس�م الحران�ي، اب�ن             : ھو) ٧(

تیمی��ة، ال��شیخ اإلم��ام الع��الم العالم��ة المف��سر الفقی��ھ المجتھ��د المح��دث ش��یخ اإلس��الم، تق��ي  
رعة الحف��ظ، وق��وة اإلدراك  وأم��ده اهللا بكث��رة الكت��ب، وس��  : ال��دین أب��و العب��اس، قی��ل عن��ھ   

أن�ھ ل�م یك�ن یحف�ظ ش�یئًا فین�ساه، ل�ھ مؤلف�ات         : والفھم، وبطء النسیان، حتى قال غیر واحد     
مجموع الفتاوى، االختی�ارات الفقھی�ة، اقت�ضاء ال�صراط الم�ستقیم، ول�د س�نة           : عدیدة منھا 

الم األع� ). وم�ا بع�دھا  ١١ /٧(ال�وافي بالوفی�ات    : ینظ�ر ). ھـ٧٢٨(، وتوفي سنة    ) ھـ ٦٦١(
)١/١٤٤.(  
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مثل القراءات التي یجوز كل منھا، وإن كان ھذا یخت�ار ق�راءة، وھ�ذا                : الثاني
  .)١(..." قراءة

لتن   :تسمية 

وقد اختلفت تسمیة الفقھاء لھذا النوع من العبادات، فمنھم َمن ی�سمیھ        
:  عن�ھ     )٢(، كما قال اب�ن الق�یم      "االختالف في االختیار واألولى   "أو یصفھ بـ    

الخ�تالف، وھ�و وف�اق ف�ي الحقیق�ة، وھ�و اخ�تالف ف�ي         وھنا نوع آخر م�ن ا     " 
االختی��ار واألول��ى، بع��د االتف��اق عل��ى ج��واز الجمی��ع، ك��االختالف ف��ي أن��واع       
األذان، واإلقامة، وصفات التشھد، واالستفتاح، وأنواع النُّسك الذي ُیحِرُم ب�ھ           
قاصُد الحج والعمرة، وأنواع صالة الخ�وف، واألف�ضل م�ن القن�وت أو ترك�ھ،                

فھ�ذا وإن ك�ان ص�ورتھ ص�ورة     . لجھر بالبسملة أو إخفائھا، ونحو ذل�ك      ومن ا 
  . )٣("اختالف، فھو اتفاق في الحقیقة

االخ���تالف "وم���ن الفقھ���اء م���ن ی���سمي ھ���ذا الن���وع م���ن االخ���تالف ب���ـ  
؛ ألن كل األقوال یصح العمل بھا، فھي واقعة في دائرة المباح، وإنما "المباح

  .الخالف بینھا في األفضلیة واألولى
ومم��ن َعبَّ��َر بھ��ذا الوص��ف اإلم��ام ال��شافعي  كم��ا ف��ي قول��ھ، ف��ي ب��اب       

وال یق�ال ل�شيء     " : " اختالف الحدیث "االختالف من جھة المباح، من كتابھ       
من ھذه األحادیث مختلف مطلقًا، ولكن الفعل فیھا یختلف من وجھ أنھ مباح،      

  .)٤("ال اختالف الحالل والحرام، واألمر والنھي
بع�د ذك�ره ق�ول العلم�اء ف�ي الح�د        )٥( التعبیر ابن المنذروممن عبَّر بھذا

وھ�ذا  : "الذي ترفع فیھ الید في افتتاح الصالة، وذكر مذھب القائلین بالتخییر          
  .)٦("مذھٌب إذ جائٌز أن یكون ھذا من اختالف المباح

                                                           

  ).٦/١٢١(منھاج السنة النبویة ) ١(
ھ��و محم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن أی��وب ب��ن س��عد ب��ن حری��ز الزرع��ي الدم��شقي، الفقی��ھ           ) ٢(

األصولي، شمس الدین الحنبلي أبو عبد اهللا المعروف بابن قیم الجوزیة، تفقھ في المذھب          
ح�دیث ومعانی�ھ وفقھ�ھ،    وبرع وتفنن في علوم اإلسالم عارف�ًا بالتف�سیر وبأص�ول ال�دین وال     

تھذیب سنن أبي داود، إع�الم  : قیل عنھ ما تحت أدیم السماء أوسع علمًا منھ، من مؤلفاتھ        
-٦٩١: (الموقعین عن رب العالمین، بدائع الفوائد والعدید من المؤلفات، ولد وتوفي سنة           

، أعی��ان الع��صر وأع��وان  )وم��ا بع��دھا -١٧٠ /٥(ذی��ل طبق��ات الحنابل��ة  : ینظ��ر).  ھ��ـ٧٥١
  ).٤/٣٦٦(نصر ال
  ).٥١٩-٢/٥١٨(الصواعق المرسلة ) ٣(
  ).١٠/٤٢(اختالف الحدیث مطبوع مع األم ) ٤(
محمد بن إبراھیم بن المنذر النیسابوري، أبو بك�ر، ش�یخ اإلس�الم، فقی�ھ مجتھ�د،           : ھو) ٥(

منھ�ا  . ابن المنذر صاحب الكتب الت�ي ل�م ی�صنف مثلھ�ا    : قال الذھبي. كان شیخ الحرم بمكة   
، ) ھ�ـ ٢٤٢(في الفقھ، و األوسط في السنن واإلجماع واالختالف، ولد س�نة    " المبسوط  " 

  ) .٥/٢٩٤(، األعالم )٤٩٢-١٤/٤٩٠(سیر أعالم النبالء :ینظر).  ھـ٣١٩(وتوفي سنة 
  ).٣/٧٣(األوسط ) ٦(
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  :لما ذكر اختالف الفقھاء في القنوت في الفرائض، قال وكذلك ابن القیم
ف المب��اح، ال��ذي ال ُیعنَّ��ف فی��ھ م��ن فعل��ھ، وال َم��ن    وھ��ذا م��ن االخ��تال "

تركھ، وھذا كرف�ع الی�دین ف�ي ال�صالة وترك�ھ، وك�الخالف ف�ي أن�واع الت�شھد،            
  .)١(..."وأنواع األذان واإلقامة

، "اخ�تالف التن�وع   "ولقد عبَّر جماعة من الفقھاء عن ھذا االختالف بـ          
: من كتب�ھ، ومم�ا ق�ال   شیخ اإلسالم ابن تیمیة في مواضع كثیرة   : ومن ھؤالء 

وھذا القسم الذي َسمَّیناه اخ�تالف التن�وع، ك�ل واح�د م�ن المختلف�ین م�صیب              "
  .)٢("فیھ بال تردد

 أن كل: والصحیح الذي ال یجوز أن یقال بغیره: "وقال في موضع آخر 
،  ذل�ك  من ذلك فھو جائز، وإن كان المختار یختار بع�ضَ           ما ثبت عن النبيِّ   

  ).٣"(فھذا من اختالف التنوع
 ألن ذلك ؛"اختالف التنوع"ـ ولھذا فاألقرب من التسمیات ھو تسمیتھ ب

 باتفاق المختلفین على جنس محل المسألة المختل�ف فیھ�ا، وذھ�اب ك�ل               ًامؤذن
 ج��نس - عل�ى تع��ددھا  -فأدعی�ة االس��تفتاح   فری�ق إل��ى ن�وع م��ن ذل�ك الج��نس،   

 وكذا یقال في  نوعًا،عدُّواحد متفق على جنس مشروعیتھا، وكل واحد منھا یُ 
ونح��و ذل��ك م��ن ، وھیئ��ات ص��الة الخ��وف الت��شھدات وص��یغ األذان، واإلقام��ة،

 المشروع، ویذھب كل فریق م�ن أھ�ل العل�م إل�ى     األمور التي تتنوع في أعیانُ    
  ).٤(اختیار واحد منھا، مع اتفاقھم على جنس المشروعیة

جماال  لعلما  ق    :م

لتن لعمل به  ختلف في  ل لعلما  ق لى   :  

  .إما أن نختار إحدى ھذه الكیفیات والصیغ: األول
  .بدون أن نجمع بینھا، بأن نفعل ھذا تارة وھذا تارة، أو نختار التنوع: الثاني
  ).٥(أو أن نجمع بینھا جمیعًا: الثالث

الختال    :مص 

ي م ح  ل  مص  لق الختال يمك    :ه 

 ك��ان م��ستنده ورود ال��سنة ال��صحیحة    م��ا - وھ��و األص��ل :األم��ر األول
والصفات كلھا، ومن ذلك اختالفھم في ترجیع األذان وعدمھ، ونح�و            بالوجوه

  . جمیعھةذلك مما جاءت السنة بشرعی

                                                           

، ومم��ن عب��ر بھ��ذا التعبی��ر اب��ن عب��د الب��ر، ف��ي كتاب��ھ االس��تذكار  )١/٢٦٦(زاد المع��اد ) ١(
)٤/٢٨٢.(  
  ).٦٩/ص(ح المعین في التعلیق على اقتضاء الصراط المستقیم فت) ٢(
  ).٦/١٢٦(منھاج السنة النبویة ) ٣(
  ).٦١ص(اختالف التنوع : ینظر) ٤(
  ).٤٨ص(منظومة أصول الفقھ والقواعد الفقھیة : ینظر) ٥(
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 ، ولكن ج�اء    وھو ما لم یرد فیھ نقل صحیح عن النبي :األمر الثاني 
 عن الصحابة والسلف ما یدل على فعل الوجوه كلھ�ا، وذل�ك مث�ل مح�ل وض�ع           

  ).١(الیدین حال القیام في الصالة، وكذا الجھر بالبسملة والمخافتة بھا
وكذلك الجھر بالبسملة والمخافتة بھا، صح الجھر       : "قال شیخ اإلسالم  

ت المخافتة بھا عن أكثرھم، وعن بعضھم بھا عن طائفة من الصحابة، وصحَّ  
  ).٢"(األمران جمیعًا

ك ما ن�      سال ب تيمية في بيا      عليه شيخ إل   م لمناس  

  :قسا لعبا

 كال األم�رین، وال إث�م عل�ى    نََّس  قسم ثبت فیھ أن النبي    :القسم األول 
  .كأنواع االستفتاحات، والقراءات، ن فعل أحدھما، والنزاع في األفضلَم

  األم�رین ل�م ی�أثم،     ن فعل أح�دَ   قسم اتفقت األمة على أن مَ      :القسم الثاني 
غت  ق�د س�وَّ  یفعل�ھ، وال�سنةُ    إنما تنازعوا فیما كان النبي    و ت عبادتھ، وصحَّ

  ).٣(كالقنوت في الفجر، والوتر، والجھر بالبسملة األمرین،
 األم�رین، لك�ن بع�ض أھ�ل     سنَّ  قسم ثبت فیھ أن النبي: القسم الثالث

إما أنھ لم یبلغھ، أو تأول الحدیث تأویًال ض�عیفًا،          ؛  م أحدھما أو كرھھ   العلم حرَّ 
ال ،  ألمت�ھ فھ�و م�سنون       ھ رس�ول اهللا    ك�ل م�ا س�نَّ      ب في مثل ھ�ذا أنَّ     والصوا

ن ك���ان بع���ضھ أف���ضل ك���أنواع الت���شھدات واألذان   إو، ُینھ���ى ع���ن ش���ي من���ھ 
  ).٤(واإلقامة

فأوجب أحدھم شیئًا، أو استحبھ، ، مما تنازع فیھ العلماء  :القسم الرابع 
كتحی��ة ، كفع��ل ال��صالة الت��ي لھ��ا س��بب بع��د الفج��ر والع��صر  ، م��ھ آخ��رونوحّر

   .المسجد
فالقاعدة النافع�ة الجلیل�ة ق�د جمع�ت م�ا ف�ي األق�سام الثالث�ة األول�ى م�ن                  
ال�صور، وأخرج�ت الق��سم الراب�ع؛ ألن ال��سنة ال ت�دل فی�ھ إال عل��ى أم�ر واح��د،       

  .)٥(والتعدد فیھ غیر وارد

                                                           

  ).٧١ص(اختالف التنوع : ینظر) ١(
  ).٢٢/٣٧١(مجموع الفتاوى ) ٢(
  ).٢٦٧-٢٢/٢٦٥(المرجع السابق : ینظر) ٣(
  ).٢٢/٢٨٥(المرجع السابق : ینظر) ٤(
  .باختصار) ٢٩٧-٢٢/٢٩٤(مجموع الفتاوى : ینظر) ٥(
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باطا  

ا ن رو دد ووه ادات                   

ل   ىلمسألة أل

ج لعبا عية تع    مش

اس��تدل جماع��ة م��ن أھ��ل العل��م عل��ى م��شروعیة تع��دد وج��وه العب��ادة          
وإخب�اره  ، ن ق�رأ عل�ى ح�رف منھ�ا      َم�  ك�لّ   باختالف القراءات، وإقرار النب�ي    

  ).١( الكل محسنبأن ذلك شاٍف، كاٍف، وأنَّ
 س�معُت م�ن   س�معت رج�ًال ق�رأ آی�ةً     : أن�ھ ق�ال   ) ٢(فقد ج�اء ع�ن عب�د اهللا       

 كالكم��ا : "لفق��ا،   بی��ده، فأتی��ت ب��ھ رس��ول اهللا   خالفھ��ا، فأخ��ذتُ   يالنب��
ن كان ق�بلكم اختلف�وا      فإن مَ ؛  ال تختلفوا ": أظنھ قال :  )٣(، قال شعبة  "ُمحسن
  ).٤("فھلكوا

 - ألنھ��ا كلھ��ا ح��ق -ف��إذا ثب��ت التن��وع ف��ي الق��راءات القرآنی��ة المتع��ددة  
ن أخذ بوجھ فكل َم،  بيفكذلك الحكم في األحكام الشرعیة التي ثبتت عن الن

  .صیبفیھا فھو محسن ُم
كما سمعوھا من ، كانوا یقرؤون القرآن بقراءات متنوعة     فالصحابة

:  ق��ال ق��رھم عل��ى ذل��ك التن��وع، فع��ن عم��ر ب��ن الخط��اب   وك��ان ٌی ،النب��ي 
یقرأ سورة الفرقان في حیاة رسول اهللا، فاستمعُت      )٥(سمعت ھشام بن حكیم   

                                                           

  ).٢٢/٢٦٥(، مجموع الفتاوى )٤٥٩/ص(جالء األفھام : ینظر) ١(
عبد اهللا بن مسعود بن غاف�ل ب�ن حبی�ب الھ�ذلي، فقی�ھ األم�ة، أب�و عب�د ال�رحمن،                  : ھو) ٢(

لنجب��اء الع��المین، ش��ھد ب��درًا والم��شاھد كلھ��ا وھ��اجر    ك��ان م��ن ال��سابقین األول��ین، وم��ن ا  
: وروى عن�ھ .أبو موسى، أبو ھریرة، ابن عباس، اب�ن عم�ر، وأن�س           : حدث عنھ .الھجرتین

. أبو عبد الرحمن السَُّلِميُّ، أبو األح�وص ع�وف ب�ن مال�ك، وأب�و عم�رو ال�شیباني وغی�رھم         
ر أع��الم الن��بالء ، س��ی)٤/١٧٦٥(معرف��ة ال��صحابة : ینظ��ر). ھ��ـ٣٣وقی��ل ٣٢(ت��وفي س��نة 

  ).ومابعدھا -١/٤٦١(
شعبة بن الحج�اج ب�ن ال�ورد األزدي العتك�ي اإلم�ام، الح�افظ، أمی�ر الم�ؤمنین ف�ي                : ھو) ٣(

أن�س ب�ن س�یرین، إس�ماعیل ب�ن رج�اء، وس�لمة ب�ن كھی�ل، وج�امع ب�ن                     :ح�دث ع�ن   .الحدیث
 ح�دث .كان م�ن أوعی�ة العل�م ل�ھ نح�و م�ن ألف�ي ح�دیث          .شداد، وسعید بن أبي سعید وغیرھم     

أیوب السختیاني، سعید الجدیري، منصور بن المعتم، خالد بن الح�ارث، أب�و معاوی�ة       : عنھ
، )٢٢٧-٧/٢٠٢(س��یر أع��الم الن��بالء   : ینظ��ر). ١٦٠-٨٢: (وغی��رھم ول��د وت��وفي س��نة   

  ).٣/١٦٤(األعالم 
أخرج���ھ البخ���اري ف���ي ص���حیحھ كت���اب الخ���صومات ب���اب م���ا ی���ذكر ف���ي األش���خاص      ) ٤(

  .٢٤١٠: رقم الحدیث) ٥٨١ص(والخصومة بین الناس 
ھشام بن حك�یم ب�ن ح�زام ب�ن أس�د ب�ن عب�د الع�زى ب�ن ُق�صي،لھ ص�حبھ وروای�ة                         : ھو) ٥(

عمر بن الخطاب، والم�سور ب�ن مخرم�ھ، عب�د ال�رحمن ب�ن قت�ادة، وع�روة ب�ن                 : روى عنھ 
معرف�ة ال�صحابة    : ینظر).ھـ١٥(الزبیر، وجبیر بن نفیر، استشھد بأجنادین توفي بعد سنة          

  ).٣/٥١(عالم النبالء سیر أ). ٥/٢٧٣٩(
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فك�دت  ،  على ح�روف كثی�رة ل�م ُیقرئنیھ�ا رس�ول اهللا           لقراءتھ، فإذا ھو یقرأ     
م�ن  : ، فقل�ت )٢(بردائ�ھ َفَلببت�ُھ  م،  في ال�صالة، فت�صبرت حت�ى س�لَّ         )١(ساورهُأ

 :فقل�ت ، أقرأنیھ�ا رس�ول اهللا     : ؟ ق�ال   أقرأك ھذه السورة الت�ي س�معتك تق�رأ        
ن رسول اهللا قد أقرأنیھا على غیر ما قرأت، فانطلق�ت ب�ھ أق�وده               إف؛  )٣(كذبت

إني سمعت ھذا یق�رأ ب�سورة الفرق�ان عل�ى ح�روف      : ، فقلت  رسول اهللاإلى
فق�رأ علی�ھ الق�راءة    ،  "أرس�لھ، اق�رأ ی�ا ھ�شام       ": لم تقرئنیھا، فق�ال رس�ول اهللا      

، "اق�رأ ی�ا عم�ر     ": ، ثم قال  "نزلتكذلك أُ ": التي سمعت یقرأ، فقال رسول اهللا     
 إن ھ�ذا الق�رآن    ك�ذلك أنزل�ت،   ": فقرأت القراءة التي أقرأني، فق�ال رس�ول اهللا        

  ).٤("فاقرؤوا ما تیسر منھ، نزل على سبعة أحرفُأ
 ف�ي ـ علی�ھ ال�سالم ـ    ؛ إذ أنَّ�ھ   وُیستدل على ھذه القاعدة بفع�ل النب�ي   

ن��وع ف��ي األذك��ار، وال بع��ض العب��ادات ل��م یقت��صر عل��ى ذك��ر مع��ین، ب��ل ك��ان یُ 
خ�ر  ویفع�ل اآل ، یجمع ھذه األذكار في م�وطن واح�د، ب�ل ك�ان یفع�ل ھ�ذا أحیان�اً           

  .أحیانًا ُأخر
كم�ا  ، وقد ُنقل اإلجماع على صحة األوجھ المتع�ددة ف�ي بع�ض الم�سائل         

واتفقت العلماء عل�ى جوازھ�ا      : "في ألفاظ التشھد، حیث قال     )٥(نقلھ النووي 
  ).٦"(واختلفوا في األفضل، كلھا

  لمسألة لثانية

ج لعبا عية تع    لحكمة م مش

األحك�ام أن یك�ون م�شتمًال عل�ى م�صالح       من األصل فیما شرعھ اهللا    
العباد في العاج�ل واآلج�ل، لك�ن ھ�ذه الم�صالح والحك�م منھ�ا م�ا یدرك�ھ العب�اد                   

  . بعقولھم وأفھامھم، ومنھا ما تقصر العقول والفھوم عن لحظھ وإدراكھ
  لعبادة من العبادات التي تعددت وجوھھ�ا،     لكن حكمة ما شرعھ اهللا      

حة م�ن ورائھ�ا مدرك�ة، حی�ث یح�صل ب�ذلك          وتنوعت صیغھا ظ�اھرة، والم�صل     
والرحمة ما ال یخفى، حیث یخت�ار المكل�ف م�ن            التیسیر، والتخفیف، والسعة،  

                                                           

  ).٢/٤٢٠(سور : النھایة في غریب الحدیث والثر مادة: ینظر. أواِثُبھ وُأقاتلھ: أي) ١(
  ). ٤/٢٢٣(لبب : المرجع السابق مادة: ینظر. جمعت علیھ ثوبھ الذي ھو البسھ: أي) ٢(
 غاض��ب، فظ��ن أن ھ��شامًا یك��ذب، وأھ��ل الحج��از یطلق��ون      أخط��أت؛ ألن عم��ر : أي) ٣(

، ف�تح الب�اري الب�ن حج�ر      )٤/١٥٩(ك�ذب   : المرج�ع ال�سابق م�ادة     . ي موضع الخطأ  الكذب ف 
)٩/٢٥.(  
أخرج�ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھن كت��اب ف��ضائل الق��رآن، ب��اب ُأن��زل الق��رآن عل��ى س��بعة  ) ٤(

  .٤٩٩٢: رقم الحدیث) ١٢٧٦ص (أحرف 
یحي بن شرف بن مري بن حسن الحزام�ي، الح�وراني، الن�ووي، ال�شافعي، أب�و              : ھو) ٥(

یا، محي الدین، عالمة الفقھ والحدیث، محرر المذھب ومھذبھ وضابطھ ومرتب�ھ، أح�د              زكر
. منھاج الط�البین، وال�دقائق، حلی�ة األب�رار    : العباد والعلماء الزھاد، لھ مؤلفات عدیدة منھا    

  ).٨/١٤٩(، األعالم )١/٩١٠(طبقات الشافعین : ینظر). ھـ٦٧٦-٦٣١(ولد وتوفي 
  ).٤/١١٥(المنھاج شرح صحیح مسلم ) ٦(
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الوجوه ما شاء، مما یتناسب م�ع حال�ھ ووقت�ھ، أو فھم�ھ وحفظ�ھ، أو م�ع م�ا                    
 في التخییر من التیسیر على المكلف ما یندفع  اعتاده ونشأ علیھ، وال شك أنَّ     

قتھ، وھذا ما جاءت بھ ال�سنة ف�ي العب�ادات الم�شروعة             بھ حرج التعیین ومش   
  ).١(على أوجھ متعددة

عة  فیھ��ا م��ن ال��سَّ ال��سنة المحفوظ��ة ع��ن النب��ي: "  ق��ال اب��ن تیمی��ة
 ف�ي ذل�ك، وجع�ل الك�ل      حیث وسع النب�ي ؛ )٢"(والخیر ما یزول بھ الحرج 

ون  ففي صیغ االستفتاح والتشھد قد یسھل على العبد حفظ نوع منھ�ا د              ؛نةُس
ونحو ذلك، وفي ، أو لكونھا أكثر وضوحًا؛ إما لقصر ألفاظھ وجملھ؛  ما سواه 

ص�الة الخ��وف وص��فاتھا المتع��ددة س��عة ف�ي اختی��ار ال��صفة الت��ي تتناس��ب م��ع   
 أحوال المقاتلین، ووضع أعدائھم، وفي صالة اللیل وتعدد أنواعھا، وأوقاتھا،

وھك�ذا ف�ي س��ائر   س�عة للمكل�ف ف��ي اختی�ار م�ا ی��تالءم ون�شاطھ وقوت�ھ منھ��ا،       
مما فیھ رحمة للخلق، وفسحة في الح�ق، وطری�ق إل�ى        وجوه تنوع العبادات،  

  .الرفق
ویع�دون  ، وقد كان السلف ال�صالح یحب�ون ھ�ذه التوس�عة عل�ى المكل�ف              

 )٣( ب�ن الح�ارث  ُفْیَض فق�د روى ُغ�     ؛ التي یتوجب ش�كرھا    ذلك من نعم اهللا     
 أرأیِت رس�ول اهللا     :  )٤(قلت لعائشة :  قال    یغت�سل م�ن الجناب�ة ف�ي         ك�ان

وربما اغتسل ف�ي    ،  ربما اغتسل في أول اللیل    ": في آخره؟ قالت   أول اللیل أو  
أرأی��ِت : الحم��د هللا ال��ذي جع��ل ف��ي األم��ر س��عة، قل��ت ! اهللا أكب��ر :، قل��ت"آخ��ره

ربم�ا أوت�ر ف�ي أول     ":  كان ی�وتر أول اللی�ل أم ف�ي آخ�ره؟ قال�ت             رسول اهللا   
الحمد هللا ال�ذي جع�ل ف�ي األم�ر          !  اهللا أكبر  :، قلت "وربما أوتر في آخره   ،  اللیل

:  ك��ان یجھ��ر ب��القرآن أم یخف��ت ب��ھ؟ قال��ت  أرأی��ت رس��ول اهللا : س��عة، قل��ت
 الحمد هللا الذي جع�ل ف�ي األم�ر   ! اهللا أكبر: ، قلت"وربما خفت، ربما جھر بھ  "

                                                           

  ).١٠٦/ص(اختالف التنوع : ینظر) ١(
  ).٥٤/ص(خالف األمة في العبادات ) ٢(
األزدي، وھ��و اب��ن زن��یم  : ال��سكوني، وقب��ل:غ��ضیف ب��ن الح��ارث الكن��دي، وقی��ل : ھ��و) ٣(

الثم���الي، كنیت���ھ أب���و أس���ماء، ال���شامي، ِع���داٌده ف���ي ص���غار ال���صحابة، ول���ھ روای���ة روى    
ول�ده عب�د    : ، وأب�ي ال�درداء وطائف�ة، ح�دث عن�ھ          عمر، وأب�ي عبی�دة، وب�الل، وأب�ي ذر         :عن

: ثق�ة، ق�ال عن�ھ عم�ر ب�ن الخط�اب      .الرحمن، حبیب بن عبید، ومكحول، وشرحبیل وآخرون   
تھ��ذیب التھ��ذیب ). ٤/٣٢٥(أس��د الغاب��ة : ینظ��ر).ھ��ـ٨٠:(نع��م الفت��ى غ��ضیف، ت��وفي س��نة 

)٨/٢٤٨.(  
قرش�یة التیمی�ة المكی�ة    عائشة بنت الصدیق أبي بكر بن عبد اهللا بن أبي ُقحافة ال        : ھي) ٤(

النب�ي  :  ، وأفقھ نساء األمة عل�ى اإلط�الق، روت ع�ن   النبویة أم المؤمنین، زوجة النبي      
     ح��دث . ، وأبیھ��ا، وعم��ر، وفاطم��ة، وس��عد، وحم��زة ب��ن األس��لمي، وجدام��ة بن��ت وھ��ب

إبراھیم النخعي، إس�حاق ب�ن طلح�ة، األس�ود ب�ن یزی�د، أیم�ن المك�ي، جبی�ر ب�ن نفی�ر                   :عنھا
-٤/١٨٨١(االس��تیعاب ف��ي معرف��ة األص��حاب   : ینظ��ر).  ھ��ـ٥٧: (وفی��ت س��نة ت. وغی��رھم
  ). وما بعدھا-٢/١٣٥(سیر أعالم النبالء ). ١٨٨٥
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  ).١(سعة
 م�ن وج�وه     وھكذا یجب النظر إلى ما تعددت فیھ الروای�ة ع�ن النب�ي              

، على أنھ مظھر من مظاھر السعة والیسر في ھذه ال�شریعة          العبادة وصفاتھا 
 ف�ال یح��سن أن تتح��ول ھ�ذه ال��سعة إل��ى م�ا یوج��ب التف��رق    مَّن َث��المبارك�ة، وِم�� 

  .والنزاع بین المسلمین
ومن الحكمة بیان المنھج الشرعي، الذي لم یك�ن ی�راد ب�ھ إال التوس�عة              

  .موالرحمة، فصار عند الجھلة باعثًا على التنازع والتخاص
لما تتضمنھ من التوسعة على ؛  تعّد ھذه القاعدة من قواعد التیسیرنإذ

وال ری�ب أن التخیی�ر   ،  المكلفین بجواز األخذ بأي وجھ مما ثبت ع�ن النب�ي         
  .أیسر وأوسع من التعیین
ف�إذا  "  : في سیاق كالمھ عن اختالف ألفاظ التشھد    قال اإلمام الشافعي  

معرف��ة من��ھ ب��أن ؛ كتاب��ھ عل��ى س��بعة أح��رف  أن��زل - لق��ھلرأفت��ھ بَخ -ك��ان اهللا 
 م�ا ل�م یك�ن ف�ي اخ�تالفھم       لھ�م قراءت�ھ وإن اختل�ف اللف�ظُ     لَِّح� ُی لِ لُِّزالحفظ قد َی�   

ى كتاب اهللا أولى أن یجوز فی�ھ اخ�تالف اللف�ظ م�ا ل�م           َوكان ما سِ   : معنى إحالُة
  ).٢"( معناهْلِحُی

وى بھ�ا  وما یقال في اختالف اللف�ظ یق�ال ف�ي اخ�تالف الوج�وه الت�ي ت�ر               
  .العبادة الواحدة، واهللا أعلم

ئ عة ف ج متن   :ففي فعل لعبا ل على 

  .نةتباع السُّ ا-١
  .نةإحیاء السُّ -٢
  .حضور القلب -٣

إذا كان��ت إح��دى ال��صفات أق��صر م��ن  : وربم��ا یك��ون ھن��اك فائ��دة رابع��ة 
أن ُی�سرع  یح�ب   -أحیان�ًا   -األخرى، كما في ال�ذكِر بع�د ال�صالة؛ ف�إن اِإلن�سان       

ع�شر  " الحمد هللا"عشر مرات، و" سبحان اهللا"في االنصراف؛ فیقتصر على  
  ).٣(نة قاضیًا لحاجتھ فیكون ھنا فاعًال للسُّ؛عشر مرات" اهللا أكبر"مرات، و

ھ��ذا ت��ارة ،  بم��شروعیة ذل��ك كل��ھ وفعل��ھ الق��وَل-ن ذِإ -والقاع��دة تعن��ي 
وق�د ق�رر ھ�ذه      . ورما لم یرد دلیل على نسخ أو ضعف بعض ال�ص          ،   تارة وھذا

                                                           

رق�م  ) ١/٥٨(أخرجھ أبو داود في سننھ كت�اب الطھ�ارة ب�اب ف�ي الجن�ب ی�ؤخر الغ�سل           ) ١(
، واب��ن ماج��ھ مقت��صرًا عل��ى الجمل��ة األخی��رة من��ھ أب��واب إقام��ة ال��صلوات     ٢٢٦: الح��دیث

، ١٣٥٤: رق�م الح��دیث ) ٢/٣٧٤(ل�سنة فیھ�ا ب��اب م�ا ج��اء ف�ي الق�راءة ف��ي ص�الة اللی��ل       وا
) ١/١٩٩(والنسائي مقتصرًا على الجملة األولى منھ كتاب الغسل باب االغت�سال أول اللی�ل          

: رق��م الح��دیث) ٤٠/٢٣٩(، واإلم��ام أحم��د ف��ي م��سنده م��سند عائ��شة   ٤٠٥: رق��م الح��دیث
٢٤٢٠٢.  

  ).١/٤٤(صحیح سنن أبي داود .ححدیث صحی: قال عنھ األلباني
  ).٢٧٤/ص(الرسالة ) ٢(
  ).٣/٣٠(الشرح الممتع ) ٣(
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  .ه من أھل العلموغیُر القاعدة شیخ اإلسالم ابن تیمیة

باثطا  

 روط ال ووه اددة دات

ی��شترط للعم��ل بال��صفات المتع��ددة ف��ي أي عب��ادة ع��دة ش��روط، یمك��ن      
  : حصرھا في التالي

 أن تثبت مشروعیتھ، وتك�ون منقول�ة نق�ًال ص�حیحًا ُیعت�د              :الشرط األول 
ھ، فال یكفي مجرد النقل، والورود، بل ال بد من أن یكون كل وجھ َمروّیًا من ب

 على تنوع�ھ، حی�ث ی�صدق عل�ى        ما دلَّ قول الرسول     : منھا. طریق صحیح 
تنوع القراءات في حدیث عم�ر      : ومثالھ. كل وجھ منھا أنھ مما سنَّھ النبي        

" الفرق�ان "بن الخط�اب وھ�شام ب�ن حك�یم، حی�ث ق�رأ ك�ل واح�د منھم�ا س�ورة             
  .)١("ھكذا أنزلت ":، فقال لكل منھما بقراءة مختلفة عند رسول اهللا

م�ا رواه  : ومثالھ. أو ما دلَّ قول الصحابي على مشروعیة كال النوعین       
 م��ن القبل��ة بع��د انق��ضاء ال��صالة ع��ن   م��ن تن��وع ان��صرافھ اب��ن م��سعود 

 ین�صرف   كثی�راً قد رأیت رس�ول اهللا      : "الیمین وعن الشمال، حیث قال      
  . فعل كال النوعینومفھوم كالمھ أن الرسول . )٢("عن یساره

ما ُأثر عن ال�صحابة م�ن أق�وال ف�ي ع�دد التكبی�رات الزوائ�د ف�ي          : ومثل
صالة العید، وما ُأثر ع�نھم م�ن أق�وال ف�ي ص�یغ التكبی�ر المطل�ق والمقی�د ف�ي                 

-تیمی��ةالعی��دین، ولھ��ذا ق��ال اإلم��ام أحم��د، ف��ي تكبی��رات العی��د، كم��ا نقل��ھ اب��ن   
، وق�ال  )٣(" ف�ي التكبی�ر، وكل�ھ ج�ائز        اختلف أصحاب النب�ي      : "-رحمھم اهللا 

ومنھا أنواع تكبیرات العید یجوز ك�ل م�أثور، وإن اس�تحب          : "عنھ ابن تیمیة    
  .)٤("بعضھ

: ونقل صاحب كشاف القناع قول اإلمام أحمد عن صفات صالة الخ�وف     
من ستة :  أخرى من خمسة أوجھ، أو ستة، وفي روایة صحت عن النبي"

  .)٥("أوجھ، أو سبعة، كلھا جائزة
أن جمی�ع  : وقاعدتنا في ھذا الب�اب أص�ح القواع�د        : "وقال شیخ اإلسالم  

 إذا كانت مأثورة أثرًا یصح التم�سك  - من األقوال، واألفعال    -صفات العبادات   
  .)٦(..."بھ، لم یكره شيء من ذلك

                                                           

  ).١٩ص (سبق تخریجھ ) ١(
رواه البخ��اري ف�ي ص��حیحھ كت�اب اآلذان ب�اب االنفت��ال واالن�صراف ع��ن     : متف�ق علی�ھ  ) ٢(

كت���اب ص���الة الم���سافرین   : ، وم���سلم ٨٥٢: رق���م الح���دیث ) ٢٠٨ص(الیم���ین وال���شمال  
: رقم الح�دیث  ) ١/٤٩٢( االنصـراف من الصالة عن الیمین والشمال        وقصـرھا، باب جواز  

٧٠٧.  
  ).٢٤/٢٤٢(مجموع الفتاوى ) ٣(
  ).٢٤/٢٤٢(المرجع السابق ) ٤(
  ).٢/١١(كشاف القناع ) ٥(
  ).٢٤/٢٤٢(مجموع الفتاوى ) ٦(
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م االعت�داد ب�ھ   وعلى ھذا فكل وجھ نقل ولم یثبت، وج�ب اطراح�ھ، وع�د         
  .في تنوع العبادة

  

 أن تكون الوجوه المأثورة في تنوع العب�ادة محكم�ة غی�ر         :انيالشرط الث 
 ف��ال یع��د وجھ��ًا لتن��وع العب��ادة م��ا ثب��ت ن��سخھ ورفع��ھ م��ن    مَّوم��ن َث��. من��سوخة

  .)١(األحكام
  

التطبیق في الركوع، وھ�و إل�صاق ب�اطن الك�ف بب�اطن          :ومن أمثلة ذلك  
الفخ�ذین أو ال�ركبتین إذا رك�ع، ف�إن ذل�ك ال ُیع�د وجھ�ًا           األخرى، وجعلھما بین    

، )٢(آخر في صفة وضع الیدین ح�ال الرك�وع، وذل�كً لثب�وت ن�سخ ھ�ذه ال�صفة              
ص�لیت إل�ى   : " ق�ال )٣(وكما ج�اء ف�ي ح�دیث م�صعب ب�ن س�عد ب�ن أب�ي وق�اص              

كن�ا  : جنب أبي، فطبقت بین كفي، ثم وضعتھما بین فخذي، فنھاني أب�ي وق�ال             
  .)٤("، وأمرنا أن نضع أیدینا على الركبنفعلھ فنھینا عنھ

  

أال یكون من قبیل الشك في الروایة، فم�ا ك�ان م�ن قبی�ل           :الشرط الثالث 
  .)٥(الشك في الروایة ال یعد وجھًا من وجوه التنوع في العبادات

 ك�ان النب�ي     : ( ق�ال  ) ٦(ومن ذلك ما ورد في ح�دیث االس�تخارة ع�ن ج�ابر            
اللھ�م إن كن�ت تعل�م    :...ھا كالسورة م�ن الق�رآن  یعلمنا االستخارة في األمور كل   

أو ق��ال ف��ي عاج��ل -أن ھ��ذا األم��ر خی��ر ل��ي ف��ي دین��ي ومعاش��ي وعاقب��ة أم��ري 
ف��إن ھ�ذا ال یع��د م�ن اخ��تالف التن��وع   ) وعاقب��ة أم�ري ( ب�دل  )٧()-أم�ري وآجل��ھ 

حت�ى یق��ال بم�شروعیة اإلتی��ان بال��صیغة األول�ى م��رة، وبال�صیغة الثانی��ة م��رة     
                                                           

  ).١٢٠ص(اختالف التنوع : ینظر) ١(
  ).١/٣٥٩(المغني : ینظر) ٢(
أبی�ھ،  :  وق�اص أب�و زرارة الزھ�ري الم�دني، روى ع�ن       م�صعب ب�ن س�عد ب�ن أب�ي         : ھو) ٣(

س��ماك ب��ن : وعل��ي، وطلح��ھ ب��ن عبی��د اهللا، وص��ھیب، واب��ن عم��ر، وآخ��رون، وروى عن��ھ  
ح��رب، الحك��م ب��ن عتیب��ھ، إس��ماعیل ال��سدي، موس��ى الجھن��ي، وجماع��ة، ك��ان ثق��ة كثی��ر        

  ).٥/٤١١(الثقات : ینظر).  ھـ٣٠٠(الحدیث توفي سنة 
األذان��ن ب��اب وض��ع األك��ف عل��ى  : خ��اري ف��ي ص��حیحھ، كت��ابأخرج��ھ الب: متف��ق علی��ھ) ٤(

 ، ومسلم في صحیحھ ، كت�اب الم�ساجد      ٧٩٠: رقم الحدیث ) ١٩٤/ص(الركب في الركوع    
ومواض��ع األذان، ب��اب الن��دب إل��ى وض��ع األی��دي عل��ى الرك��ب ف��ي الرك��وع ون��سخ التطبی��ق  

  .٥٣٥: رقم الحدیث) ١/٣٨٠(
  ).٤٦٠ص(جالء األفھام : ینظر) ٥(
جابر بن عبد اهللا بن عمرو بن حرام بن كعب بن ُغنم بن كعب بن سلمة، اإلم�ام الكبی�ر،             : ھو) ٦(

المجتھ��د، الح��افظ، ص��احب رس��ول اهللا، یكن��ى ب��ـ أب��ي عب��د اهللا أو أب��ي عب��د ال��رحمن، األن��صاري،     
الخزرجي، السلمي، المدني، الفقیھ، روى عن النبي وعن الصحابة، وحدث عنھ الكثیر، شھد ھ�و        

ة،كان یم�نح ال�صحابة الم�اء ف�ي ی�وم ب�در، غ�زا م�ع النب�ي ت�سع ع�شرة غ�زوة، ت�وفي                  وأبوه العقب�  
، وھو أخر من مات من الصحابة بالمدینة من أھ�ل   ) ھـ ٧٨(بالمدینة وھو ابن أربع وتسعین سنة       

  ).٣/١٨٩(سیر أعالم النبالء ) .٢/٥٢٩(معرفة الصحابة : ینظر. العقبة
رقم ) ١٥٩٠/ص(وات، باب الدعاء عن االستخارة الدع: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) ٧(

  . جزء من حدیث٦٣٨٢: الحدیث
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وعاقب��ة : ( ال��صیغتین ال��صیغة األول��ى، وھ��ي قول��ھ  أخ��رى؛ ألن ال��صحیح م��ن 
  ).أمري

ألن عاج�ل األم�ر وآجل�ھ ھ�و م�ضمون           : "قال ابن القیم ُمبیِّنًا وجھ ذلك       
فیك�ون الجم�ع ب�ین المع�اش وعاج�ل          ) ِدیني، ومعاش�ین وعاقب�ة أم�ري      : (قولھ

األمر وآجلھ تكرارًا؛ بخ�الف ذك�ر المع�اش والعاقب�ة، فإن�ھ ال تك�رار فی�ھ؛ ف�إن                
  .)١(" ھو عاجل األمر، والعاقبة آجلھالمعاش
  

 ب�ین ال�صفات أو      )٢(أن ال تكون الوجوه من قبیل التلفیق       :رابعالشرط ال 
ال��صیغ المتع��ددة، س��واء ك��ان التلفی��ق ب��ین وجھ��ین وردا ف��ي مح��ل واح��د،          
كالتلفیق بین تشھد ابن مسعود وتحیَّاتھ وصلواتھ، وبین زاكیات تشھد عمر،           

التحی��ات هللا وال��صلوات والطیب��ات،   :  یق��ول بحی��ث)٣(ومبارك��ات اب��ن عب��اس  
 فإن التشھد بھ�ذه ال�صیغة ال یع�د وجھ�ًا م�ن وج�وه                )٤(والمباركات، والزاكیات 

 التنوع المشروع، وإن كانت مفردات ھذه الصیغة وجملھ�ا ثابت�ة ع�ن النب�ي     
.     

  

خلو المسألة من تعارض ال یقبل التن�وع؛ فی�صار إل�ى           :خامسالشرط ال 
ات؛ وھ��ذا یك��ون غالب��ًا إذا كان��ت الحادث��ة ل��م تق��ع إال م��رة ت�رجیح إح��دى ال��صف 

واحدة، واختلفت فیھا الروایات، فال سبیل إلى التنوع؛ بل ال ب�د م�ن الت�رجیح                
یقول . ألحد الوجھین أو الصفتین، فإنَّ وجود التعارض صارف لوجود التنوع

ك�ان،  وھو واضح في أنَّ العمل العام ھو المعتمد على أي وجھ      : ")٥(الشاطبي
وف��ي أي مح��ل وق��ع، وال یلتف��ت إل��ى قالئ��ل م��ا نق��ل، وال ن��وادر األفع��ال إذا          

ینبغ�ي للعام�ل أن یتح�رى العم�ل         : وبسبب ذلك ... عارضھا األمر العام والكثیر   
عل��ى وف��ق األول��ین، ف��ال ی��سامح نف��سھ ف��ي العم��ل بالقلی��ل، إال قل��یًال، وعن��د        

                                                           

  ).٤٦١ص(جالء األفھام ) ١(
ض���مَّ : ش���قَّتي الثَّ��وب  اختلق��ھ ، زخرف���ھ وموَّھ��ھ، ولفَّ��ق   : ال��شخص الك���الَم   لفَّ��ق : أي) ٢(

 :ت�اج الع�روس م�ادة   : ینظ�ر . في الم�سائل   التلفیُق إحداھما إلى األخرى وخاطھما ومنھ َأِخذ     
  ).٢٦/٣٦٠(ل ف ق 

عبد اهللا بن عباس البحر أبو العباس الھاشمي، حبر األم�ة، وفقی�ھ الع�صر، إم�ام                  : ھو) ٣(
 ص�حب النب�ي نح�و ثالث�ین ش�ھرًا وح�دث عن�ھ وع�ن عم�ر،               التفسیر، ابن عم رسول اهللا      

ابن�ھ، عل�ي، واب�ن    : روى عن�ھ .وعلي، ومعاذ، وعب�د ال�رحمن ب�ن ع�وف، أب�ي ذر وغی�رھم          
وأنس، وأبو الطفیل، وأبو أمامة وغیرھم، ولد قب�ل الھج�رة ب�ثالث س�نین               أخیھ، وعكرمة،   

، س��یر أع��الم الن��بالء  )٣/١٦٩٩(معرف��ة ال��صحابة  : ینظ��ر). ٦٧وقی��ل٦٨: (وت��وفي س��نة 
)٣٥٩-٣/٣٣١.(  
  ).٢٤/٢٤٤(مجموع الفتاوى : ینظر) ٤(
و ھو إبراھیم بن موسى ب�ن محم�د اللخم�ي الغرن�اطي ال�شھیر بال�شاطبي أب�          : الشاطبي) ٥(

إسحاق، محدث، فقیھ أصولي، لغوي، مفسـر، حافظ، ك�ان م�ن أئم�ة المالكی�ة، ل�ھ مؤلف�ات                   
المج��الس، االتف��اق ف��ي عل��م االش��تقاق، الموافق��ات ف��ي أص��ول الفق��ھ، ت��وفي س��نة       : منھ��ا

  ).١/٧٥(معجم المؤلفین لعمر كحالة، األعالم : ینظر).٧٩٠(
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یخ�ف ن�سخ العم�ل،    الحاجة، ومس الضـرورة، إن اقتضـى معنى التخیی�ر ول�م           
أو عدم صحة في الدلیل، أو احتماًال ال ینھض بھ الدلیل أن یكون حجة، أو ما  

  .)١("أشبھ ذلك
     
  
  
  
  
  

                                                           

  ).٧٠-٣/٦٧(الموافقات ) ١(
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 املبحث الثاني

 موقف الفقهاء من العبادات الواردة 

، وأثر التنوععلى وجوه متعددة  

لللم أل   

ج متع ل على  لعبا  لفقها م  ق   م

لتخييم حي جيح  لت   

 المطلب الثاني

 موقف الفقھاء من العبادات الواردة على وجوه متعددة

  من حیث المداومة والجمع
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باولطا  

 وف اء ن ادات اواردة  ووه ددة

 ن ث ار وار

لن  لعل في  قفل ألهل  عة م لمتن ل  لعبا    :يج 

ل أل ــ  ق الت��رجیح ب��ین وج��وه العب��ادة ال��واردة ف��ي الروای��ات، وذل��ك    :لم

بت��رجیح أح��دھما للعم��ل ب��ھ، وت��رك م��ا س��واه م��ن الوج��وه، وھ��ذا یغل��ب عل��ى    
  .تطبیقات الفقھاء من الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة، وبعض الحنابلة

رجَّ��ح الحنفی��ة كراھ��َة بع��ض الوج��وه؛ بن��اء عل��ى    : فعل��ى س��بیل المث��ال 
، ورجَّحوا )٢( في األذان)١(ترجیح بعض الروایات على بعض، فكرھوا الترجیع

  .، وأوجبھ بعضھم، وكِره ما سواه )٣(تشھد ابن مسعود
وأما المالكیة، فإنھم یرجِّحون بعض الروایات على بعض، فق�د رجَّح�وا       
تثنیة التكبیر في أول األذان، ورأوا التربیع منسوخًا، كما رجحوا الترجیع في       

، وما اتصل بھ العمل من      األذان؛ التصال العمل بھ بالمدینة منذ وفاة النبي         
األخبار فھو أولى مما لم یتصل بھ عمل فیھا؛ ألن ذلك یقتضي أنھ ھو الناسخ 

  .)٥( ، ورجحوا في التشھد تشھد عمر )٤(لھا
وال یوجد تصریح بكون اإلمام مالك یكره ش�یئًا مم�ا روي، إال أن ال�ذي                

الم بع��ض المالكی��ة وج��وب األخ��ذ بم��ا اخت��اره اإلم��ام ف��ي ھ��ذه       یظھ��ر م��ن ك��  
  .)٦(المواضع

 ت��رجیحھم الترجی��ع ف��ي : وأم��ا ال��شافعیة، فم��ن أمثل��ة الت��رجیح عن��دھم   

                                                           

، )٢/٤٩٠(رج�ع   : مق�اییس اللغ�ة م�ادة     :ینظ�ر . ع، وھو الع�ود   من الرجو : الترجیع لغة ) ١(
  ).٣/١٢١٦(رجع : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة، باب العین فصل الراء مادة

). ٥٦ص(التعریف��ات : ینظ��ر. أن یخف��ض ص��وتھ بال��شھادتین ث��م یرف��ع بھم��ا   : واص��طالحًا
 الع��ود إل��ى :للن��ووي بأن��ھ" المنھ��اج ش��رح ص��حیح م��سلم ب��ن الحج��اج "وج��اء تعریف��ھ ف��ي 

س�وف ی�أتي    ).(٢/٨١(الشھادتین مرتین برفع الصوت بع�د قولھ�ا م�رتین بخف�ض ال�صوت               
  ) .بیان صفة األذان في الباب التطبیقي، بإذن اهللا

  ).١/٧٦(، مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر )١/١٢٨(المبسوط : ینظر) ٢(
علی��ك أیھ��ا النب��ي  التحی��ات هللا وال��صلوات والطیب��ات، ال��سالم   : ت��شھد اب��ن م��سعود ) ٣(

ورحم��ة اهللا وبركات��ھ، ال��سالم علین��ا وعل��ى عب��اد اهللا ال��صالحین، أش��ھد أن ال إل��ھ إال اهللا       
، العنای���ة ش���رح الھدای���ة   )١/٢٧(المب���سوط :ینظ���ر. وأش���ھد أن محم���دا عب���ده ورس���ولھ   

)٣١٤-١/٣١٣.(  
  ).٢/٤٤(، الذخیرة )١/٤٣٥(البیان والتحصیل : ینظر) ٤(
، الزاكیات هللا، الطیبات الصلوات هللا، السالم علی�ك أیھ�ا النب�ي    التحیات هللا: تشھد عمر ) ٥(

ورحم��ة اهللا وبركات��ھ، ال��سالم علین��ا وعل��ى عب��اد اهللا ال��صالحین، أش��ھد أن ال إل��ھ إال اهللا،     
  ).١/٢٢٦(المدونة : ینظر. وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ

  ).١/٣١٩(القواعد والضوابط المتضمنة للتیسیر : ینظر) ٦(
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األذان، فل��و ترك��ھ س��ھوًا أو عم��دًا ص��حَّ األذان، لك��ن فاتت��ھ الف��ضیلة، وھ��ذا        
شھد اب�ن  ، كم�ا رجح�وا ت�   )١(یقتضـي أن الترجیع ُسنة، وأنَّ تركھ خالف السُّنة    

  .)٢ (عباس 
فرجح�وا ع�دم الترجی�ع ف�ي األذان، ب�ل روي ع�ن اإلم�ام         : وأما الحنابل�ة  

،كم�ا رج�ح ت�شھد اب�ن     )٣(أحمد أنھ ال یعجب�ھ الترجی�ع، كم�ا ف�ي الروای�ات عن�ھ             
  .)٤( في التشھدمسعود؛ ألنھ أصح حدیث روي عن النبي 

غیره قد یرجح بعض الوجوه لسبٍب ما، ولكنھ ال یكره       " أحمد"واإلمام  
  .من الوجوه

 ك���األذان -إن م���ا ج���اءت ب���ھ ال���سنة عل���ى وج���وه   : "ق���ال اب���ن تیمی���ة 
أحدھما في ج�واز تل�ك الوج�وه كلھ�ا ب�ال        :  فالكالم فیھ من مقامین    -...واإلقامة

وم��ن . كراھ��ة، وھ��ذا ھ��و ال��صواب، وھ��و م��ذھب أحم��د، وغی��ره ف��ي ھ��ذا كل��ھ 
نة ل�م ت�أت ب�ھ،    العلماء من قد یكره أو یحرم بعض تلك الوجوه؛ لظن�ھ أن ال�س             

  .)٥("أو أنھ منسوخ
 لألن��واع - أو التح��ریم -أن َم��ن س��لك الت��رجیح لن��وع، والكراھ��ة     : أي

األخرى، یك�ون إم�ا ب�سبب دع�وى الن�سخ، أو دع�وى ع�دم الثب�وت باألحادی�ث              
  .الصحیحة

، وق��د أمك��ن العم��ل بھ��ا كلھ��ا، فل��م یع��د  فیك��ون الك��ل ُس��نًَّة ع��ن النب��ي 
ذكور وجھ مقبول، إذ الك�ل ُس�نَّة، وإن تفاوت�ت    لترجیح أحدھما على الوجھ الم 

  .في األفضلیة
، وإن ك�ان  وكل ھذه األمور جائزة بُسنَّة رسول اهللا : "قال ابن تیمیة  

من الفقھاء َمن یكره بعض ذلك؛ العتقاده أنھ لم یثب�ت كون�ھ ُس�ن ف�ي األذان؛          
  .)٦("فذلك ال یقدح في علم من علم أنھ ُسنة

لثاني ق    . بین الوجوه المتعددةالتخییر  :لم

وذلك بأن یخیَّر المكل�ف ف�ي فع�ل م�ا ش�اء م�ن وج�وه العب�ادة وص�فاتھا                
؛ إذ الكل ُسنَّة، وإن كان بعض الوجوه أف�ضل م�ن بع�ض،    الثابتة عن النبي    

) ٨(، وكثی�ر م�ن الحنابل�ة، ك�ابن تیمی�ة، واب�ن الق�یم         )٧(وھذا اختاره اإلمام أحمد   

                                                           

  ).١/٣٢١(، مغني المحتاج )٩٢-٣/٩١(المجموع : ینظر) ١(
التحیات المباركات الصلوات الطیب�ات هللا، ال�سالم علی�ك أیھ�ا النب�ي          : تشھد ابن عباس  ) ٢(

ورحم��ة اهللا وبركات��ھ، ال��سالم علین��ا وعل��ى عب��اد اهللا ال��صالحین، أش��ھد أن ال إل��ھ إال اهللا       
  ).٣/٤٥٦(المجموع : ینظر. وأشھد أن محمدًا رسول اهللا

  ).١/٢٣٦(، كشاف القناع )١/٢٩٣(المغني : ینظر) ٣(
  ).١/٣٨٤(المغني : ینظر) ٤(
  ).٢٢/٣٣٦(مجموع الفتاوى : ینظر) ٥(
  ).١٣٢ص(، اختالف التنوع )٦/١٢٤(منھاج السنة : ینظر) ٦(
  ).٤٢ص(القواعد النورانیة : ینظر) ٧(
  ).٤٥٩-٤٥٨/ص(، جالء األفھام )٢٢/٦٧(مجموع الفتاوى : ینظر) ٨(
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  .وغیرھم
فق�د اس�تعمل   - الذي ھو ش�عار اإلس�الم  -ألذان وأما ا : "قال شیخ اإلسالم  

 )١(، فاستحسن أذان ب�الل     فیھ جمیَع سنن رسول اهللا       -كأحمد-فقھاء الحدیث 
ف��رجح أحم��د أذان ب��الل؛ ألن��ھ ال��ذي ...وإقامت��ھ، وأذان أب��ي مح��ذوره، وإقامت��ھ

دائمًا قبل أذان أبي مح�ذوره، وبع�ده إل�ى أن م�ات،             كان یفعل بحضرة النبي     
وھ�ذا أص�ل م�ستمر ل�ھ ف�ي جمی�ع       .  أب�ي مح�ذوره ول�م یكرھ�ھ    واستحسن أذان 
 م�ن   أقوالھا، وأفعالھ�ا، یستح�سن ك�ل م�ا ثب�ت ع�ن النب�ي                : صفات العبادات 

وأما بقیة الفقھاء فیخت�ارون بع�ض ذل�ك، ویكرھ�ون      ...غیر كراھة لشيء منھ   
بعضھ، فم�نھم م�ن یك�ره الترجی�ع ف�ي األذان، ك�أبي حنیف�ة، وم�نھم م�ن یك�ره                 

عي، ومنھم من یكره ش�فع اإلقام�ة كال�شافعي، وم�نھم م�ن یك�ره                تركھ، كالشاف 
إفرادھ�ا، حت��ى ق��د آل األم��ر باألتب��اع إل�ى ن��وع جاھلی��ة؛ ف��صاروا یقتتل��ون ف��ي   
بعض بالد المشرق على ذلك؛ حمیة جاھلیة، مع أن الجمیع حسن قد أم�ر ب�ھ             

 أن ینھى عما أم�ر ب�ھ النب�ي    - حق الضاللة -، وإن الضاللة  ... رسول اهللا
" )٢(.  

الم��ذھب أن العب��ادات ال��واردة عل��ى وج��وه متع��ددة   : "وق��ال اب��ن رج��ب 
یجوز فعلھا على جمیع تلك الوجوه ال�واردة فیھ�ا، م�ن غی�ر كراھ�ة لبع�ضھا،                  

  .)٣("وإن كان بعضھا أفضل من بعض
فالتخییر في العبادات الواردة على ص�یغ متع�ددة ھ�و ال�صواب ال�ذي ال                 

 م��ن ذل��ك فھ��و ح��ق وُس��نَّة،  ن النب��ي ینبغ��ي الق��ول بغی��ره، فك��ل م��ا ثب��ت ع�� 
واختیار من یختار من ھذه األنواع إنما ھو من باب اخ�تالف التن�وع، إذ الك�ل         

  .)٤(مباح وُسنَّة

ل به للتخيي ما يلي   : مما ي�ست

 أن صفات العبادات التي وردت على وجوه متعددة ثبتت بھا السنة، -١
ت جمیعھ��ا ص�فاتًا ووجوھ��ًا  وص�ح بھ�ا األث��ر عل�ى وج��ھ ال تع�ارض فی��ھ، فكان�     

للعبادة المشروعة؛ فانتفى بذلك القول بكراھی�ة ش�ي منھ�ا، ف�ضًال ع�ن الق�ول                 
  .)٥(بتحریمھ
 إن ھذا التخییر یترتب على القول بھ التوسعة على المكلف في أمر             -٢

                                                           

: أبو عبد الك�ریم، اس�م أم�ھ    : أبو عمرو، وقیل: بالل بن رباح أبو عبد اهللا، وقیل   : ھو) ١(
 ، م�ن أوائ�ل م�ن أظھ�ر إس�المھ، ش�ھد           حمامة، مولى أبي بك�ر، وھ�و م�ؤذن رس�ول اهللا             

اب�ن  : بدرًا والمشاھد كلھا، وشھد لھ النبي على التعیین بالجنة، لھ مناق�ب جمة،ح�دث عن�ھ         
، واألس�ود، وعب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي لیل�ى، وجماع�ھ، ت�وفي س�نة                   عمر، أبي عثمان النھ�دي    

  ).١/٣٤٧(، سیر أعالم النبالء )١/٣٧٣(معرفة الصحابة : ینظر). ھـ٢٠(
  .، مع شيء من االختصار)٤٢ص(، القواعد النورانیة )٢٢/٧٠(مجموع الفتاوى ) ٢(
  ).١/٧٣(تقریر القواعد وتحریر الفوائد ) ٣(
  ).٢٢/٢٨٥(، مجموع الفتاوى )٦/١٢٦(ویة منھاج السنة النب: ینظر) ٤(
  ).٢٤/٢٤٢(-)٢٢/٢٨٥(مجموع الفتاوى : ینظر) ٥(
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  .)١(وسع الشارع فیھ، بخالف الترجیح؛ ففیھ قدر من التضییق ال یخفى
ألح�د أن یّتِخ�ذ ق�ول بع�ض العلم�اء ش�عارًا             ول�یس   : " قال ش�یخ اإلس�الم    

، وینھى عن غیره مما ج�اءت ب�ھ ال�سُّنة، ب�ل ك�ل م�ا ج�اءت ب�ھ                   إتباعھیوجب  
، فمن شفَّع اإلقامة فقد أحسن، ومن ...السُّنة فھو واسع، مثل األذان واإلقامة

أفردھا فقد أحسن، ومن أوجب ھ�ذا دون ھ�ذا فھ�و مخط�ئ ض�ال، وم�ن وال�ى                   
  .)٢(" فھو مخطئ ضال- بمجرد ذلك -ذا َمن یفعل ھذا دون ھ

وعلى ھذا فالتخییر ھو األصح؛ لما فی�ھ م�ن االعت�دال باس�تعمال جمی�ع                
اآلث��ار ال��واردة ف��ي أي ص��فة م��ن ص��فات العب��ادة، وم��ا یترت��ب عل��ى ذل��ك م��ن   
تحقیق االئ�تالف ب�ین الم�سلمین، بتح�سین ك�ل م�ا ثبت�ت ب�ھ ال�سُّنة م�ن وج�وه                      

  .العبادة الواحدة
  

باطا   

 وف اء ن ادات اواردة  ووه ددة 

ووا وا داوث ا ن 
قد تقرر ف�ي المبح�ث ال�سابق أنَّ وج�وه العب�ادة ال�واردة ف�ي الروای�ات الثابت�ة                   

، َمَتى ما كانت محكمة، فإن�ھ یج�وز العم�ل بھ�ا جمیع�ًا، م�ن غی�ر              عن النبي   
   .مأثورة عن النبي كراھة لواحد منھا؛ ألنھا كلھا سنة 

  :لذلك فإن ألھل العلم في العمل بھذه الوجوه المتنوعة، ثالثة مواقف

ل أل ق     :لم

وھ���و اختی���ار أح���د ال���صفات والعم���ل ب���ھ، وت���رك ال���صفات   . المداوم���ة
األخرى، فیقتصر المكلف على إحدى ص�فات األذان واإلقام�ة، وی�داوم علیھ�ا،      

، ومحل رف�ع الی�دین، ونح�و ذل�ك؛ حی�ث            وكذا الحال بالنسبة ألدعیة االستفتاح    
  .یختار المكلف إحدى الصفات الواردة، ویداوم علیھا

 -قال شیخ اإلسالم في محل دعاء القنوت، ھل ھو قبل الركوع أو بعده 
 فیجوزون كال األم�رین؛ لمج�يء      -كأحمد وغیره   -وأما فقھاء أھل الحدیث     : "

  .)٣(..." ألنھ أكثر وأقیسالّسنة الصحیحة بھما، وإن اختاروا القنوت بعده؛
وھذا صنیع كثیر م�ن فقھ�اء الح�دیث، وأص�حاب أحم�د وغی�رھم، حی�ث                 

 الوج��ھ - بع��د تقری��رھم ج��واز التعب��د ب��أي وج��ھ م��ن الوج��وه الثابت��ة -ی��ذكرون 
  .المختار عندھم

                                                           

  ).٢٢/٦٧(المرجع السابق : ینظر) ١(
  ).٢٥٤-٢٢/٢٥٣(المرجع السابق : ینظر) ٢(
  ).١/٧٣(تقریر القواعد وتحریر الفوائد :، ینظر)١٢٤ص(القواعد النورانیة ) ٣(
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اعتقاد أفضلیة ذلك : وُعمدُة من سلك المداومة على العبادة من الفقھاء
وأم��ا الع��وام فم��داومتھم عل��ى أح��د  . علی��ھ أف��ضلالوج��ھ، وم��ن َث��مَّ فالمداوم��ة 

وج��وه العب��ادة إنم��ا ھ��و م��ن قبی��ل الع��ادة، أو مراع��اة لع��ادة أھ��ل بل��دھم، أو        
  .)١(مذھبھم، ال العتقاد الفضل، كما قرر ذلك شیخ اإلسالم ابن تیمیة

وعل�ى ھ�ذا ف�دعوى تف�ضیل أح�د وج�وه العب�ادة عل�ى غی�ره تحت�اج إل��ى           
ال��دلیل المقت��ضى للتف��ضیل ِص��یر إلی��ھ، وإال     دلی��ل عل��ى التف��ضیل، ف��إذا ثب��ت     

 م��ن وج��وه العب��ادة؛ ألن ذل��ك فاألص��ل الت��سویة ب��ین م��ا ش��رعھ رس��ول اهللا 
  .عین العدل

إن في المداومة على نوع دون غی�ره ھج�راٌن ل�بعض            : "قال ابن تیمیة  
وھج�ران بع�ض الم�شروع    ...المشروع، وذلك سبب لن�سیانھ واإلع�راض عن�ھ    

!  M  :؛ ق��ال اهللا تع��الى )٢("غ��ضاء ب��ین األم��ة  س��بب لوق��وع الع��داوة والب  

  -  ,  +  *  )  (      '  &  %    $  #  "

3  2  1  0    /  .L)٣(.  

فإن المداومة على الم�ستحب أو الج�ائز م�ْشَبھٌة بالواج�ب، ولھ�ذا أكث�ر                
الجائزة أو المستحبة لو انتقل عنھ لنف�ر   ھؤالء المداومین على بعض األنواع

كثی�ر م�ن الواجب�ات؛ ألج�ل       غی�ره، أكث�ر مم�ا ینف�ر ع�ن ت�رك      عن�ھ قلُب�ھ وقل�بُ   
  .)٤(العادة التي جعلت الجائز كالواجب

فھذا فیھ إبطال للصفات األخرى وھي مشروعة بدلیل صحیح، وإبط�ال           
  . وإنكار شيء من الشرع ال یجوز

لثاني ق     :لم

 الجمع بین وجوه العبادة الواردة، واإلتیان بھا جمیع�ًا ف�ي وق�ت واح�د،              
فھناك مواطن ال تجتمع فیھا الصفات المتنوعة، بل ینوب بعضھا عن بع�ض،           

أن�واع األذان،  : فی�أتي اإلن�سان م�رَّة ب�صفٍة، وم�رَّة أخ�رى ب�صفٍة أخ�رى، مث�ل         
  .وأنواع التشھدات

ومعلوم أنھ ال یمكن المكلف أن یجم�ع  : " یقول شیخ اإلسالم ابن تیمیة 
ال یمكن��ھ أن ی��أتي  .. ت الواح��دف��ي العب��ادة المتنوع��ة ب��ین الن��وعین ف��ي الوق��    

بت��شھدین مع��ًا، وال بق��راءتین مع��ًا، وال ب��صالتي خ��وف مع��ًا، وإن فع��ل ذل��ك       
مرتین كان ذلك منھّی�ًا عن�ھ، ف�الجمع ب�ین ھ�ذه األن�واع مح�رم ت�ارة، ومك�روه               

  :، وذلك من وجوه...أخرى

                                                           

  ).٦/١٢٣( منھاج السنة النبویة ،)٢٤/٢٤٧(مجموع الفتاوى : ینظر) ١(
  )٢٤/٢٥٠(مجموع الفتاوى ) ٢(
  .١٤اآلیة: سورة المائدة) ٣(
  ).٢٤/٢٤٨(مجموع الفتاوى : ینظر) ٤(
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 لم یقل ذل�ك  لیس ُسنة، بل خالف المسنون؛ فإن النبي       :الوجھ األول 
یعًا، وإنما كان یقول ھ�ذا ت�ارة وھ�ذا ت�ارة، إن ك�ان األم�ران ث�ابتین         جمیعھ جم 

  .عنھ فالجمع بینھما لیس ُسنة، بل بدعة وإن كان جائزًا
أن جم�ع ألف�اظ ال�دعاء وال�ذِّكر الواح�د عل�ى وج�ھ التعب�د             : الوجھ الث�اني  

مث��ل جم��ع ح��روف الق��راء كلھ��م عل��ى س��بیل ال��تالوة والت��دبر بدع��ة مكروھ��ة    
  . سبیل الدرس والحفظقبیحة، إال على

 لو لّفق الرجل لھ ت�شھدًا  - أیضًا  -أن األذكار المشروعة     :الوجھ الثالث 
من التشھدات الم�أثورة، فجم�ع ب�ین ح�دیث اب�ن م�سعود وص�لواتھ، وزاكی�ات                  

التحی�ات هللا، وال��صلوات  : "ت�شھد عم�ر، ومبارك�ات اب�ن عب��اس، بحی�ث یق�ول      
ذلك، ولم یستحب؛ فغیره أولى لم یشرع لھ " والطیبات والمباركات والزاكیات

  .بعدم االستحباب
أن ھذا إنما یفعلھ من ذھب إلى كثرة الحروف واأللف�اظ،            :الوجھ الرابع 

وق��د ی��نُقص المعن��ى أو یتغی��ر ب��ذلك، ول��و ت��دّبر الق��ول لعل��م أن ك��ل واِح��د م��ن    
: ... الم��أثور ُیح��صِّل المق��صود وإن ك��ان بع��ضھا ُیح��صِّلُھ أكم��ل، فإن��ھ إذا ق��ال 

اللھم صلِّ على محمد وأزواجھ   : (، أو قال  ) لِّ على محمد وآل محمد    اللھم ص (
، فأزواج��ھ وذریت��ھ م��ن آل��ھ ب��ال ش��ك، أو ھ��م آل��ھ، ف��إذا جم��ع بینھم��ا   )وذریت��ھ

  .لم یكن قد تدبر المشروع) على آل محمد، وأزواجھ وذریتھ: (وقال
أن أح��د ال��ذكرین، إن واف��ق اآلخ��ر ف��ي أص��ل المعن��ى، ك��ان      :فالحاص��ل

ك�ان ك�القراءتین   :  اللتین معناھما واح�د، وإن ك�ان المعن�ى متنوع�اً       كالقراءتین
فالجمع بینھما في وقت واحد ال یشرع، : المتنوعتي المعنى، وعلى التقدیرین   

وأم�ا الجم�ع ف�ي ص��لوات الخ�وف أو الت�شھدات أو اإلقام��ة، أو نح�و ذل�ك ب��ین        
  .)١("فمنھي عنھ باتفاق المسلمین: نوعین

  .ال یجمع ما دامت العبادة نوعًا واحدًاَفَدلَّ ذلك أن اإلنسان 
وھناك م�واطن یمك�ن لإلن�سان أن ی�أتي بال�صفات المتع�ددة الم�شروعة                

ف�ي الرك�وع، وردت أذك�ار متنوع�ة، وف�ي ال�سجود             : بعد إتیانھ بالواجب، مثالً   
یمك�ن لإلن�سان أن     : وردت أذكار متنوعة، وأذكار أدبار الصلوات، فنق�ول ھن�ا         

 من تحصیل الثواب ال�ذي رتَّب�ھ ال�شارع عل�ى ھ�ذه      یجمع؛ وذلك لما في الجمع 
  .)٢(األذكار واألدعیة

لثال  ق  التنویع بین الوجوه الواردة، وذلك بفعلھا جمیعھا ف�ي أوق�ات          :لم

شتى من غیر جمع بینھا، بل یفعل ھذا الوجھ تارة، ویفعل الوجھ اآلخ�ر ت�ارة    
  . أخرى، وھكذا

                                                           

  باختصار). ٢٤٥-٢٤/٢٣٤(مجموع الفتاوى ) ١(
  ).١٢٨-١٢٢/ص(األذكار : ینظر) ٢(
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وقاع�دتنا ف�ي ھ�ذا      :" ث ق�ال    وقد قرر ذلك شیخ اإلس�الم اب�ن تیمی�ة حی�           
الباب أصح القواعد، أنَّ جمیع صفات العبادات من األق�وال واألفع�ال إذا كان�ت      
م��أثورة أث��رًا ی��صح التم��سك ب��ھ، ل��م یك��ره ش��يء م��ن ذل��ك، ب��ل ی��شرع ذل��ك         

لك��ن ھن��ا م��سألة تابع��ة، وھ��و أن��ھ م��ع الت��ساوي أو الف��ضل َأیَُّم��ا أف��ضل   ...كل��ھ
د م�ن ذل�ك ؟ أو أن یفع�ل ھ�ذا ت�ارة، وھ�ذا                لإلنسان ؟ المداومة على ن�وع واح�       

أف�ضل  ...التنوع ف�ي ذل�ك  : والصواب أن یقال... یفعل ؟تارة، كما كان النبي  
  .)١( "من المداومة على نوع معین لم یداوم علیھ النبي

أن یفعل ھذا ت�ارة، وھ�ذا ت�ارة،        : ومن تمام السُّنة في مثل ھذا      : "وقال
ھجر ما وردت بھ السنة ومالزمة غی�ره        وھذا في مكان، وھذا في مكان؛ ألن        

قد ُیف�ضـي إل�ى أن یجع�ل ال�سنَة بدع�ة، والم�ستحب واجب�ًا، ویف�ضي ذل�ك إل�ى            
  .)٢("التفرق واالختالف إذا فعل آخرون الوجھ اآلخر

إذن، العمل في ھذا الن�وع م�ن العب�ادات ھ�و م�ا ورد ف�ي ھ�ذه القاع�دة،                  
فاتھا ال�واردة، ف�ال نت�رك    وھو أننا نفعل ھذه العبادة عل�ى جمی�ع كیفیاتھ�ا وص�            

صفة واحدة، فنفعلھا على ھذا الوجھ تارة، وعلى اآلخر تارة أخرى، وھك�ذا؛             
ألن كل صفة منھا قد ثبتت بدلیل شرعي صحیح، وما ثبت بدلیل صحیح فإن�ھ      
یشرع العمل بھ وال یجوز إبطالھ أو ھجره، وھذا ھ�و الج�واب ال�صحیح ال�ذي      

إذا علم ھذا فاعلم . مل بین األدلة الشرعیةال یجوز غیره، ففیھ التنویع في الع
أن ھ��ذا التنوی��ع ف��ي كیفی��ة بع��ض العب��ادات م��ن كم��ال ال��شریعة اإلس��المیة،         

 M  R  Q  P   O  N  M  L  K: وم���صداقًا لقول���ھ تع���الى

U  T  SL)٣( .  

فع��ل العب��ادة عل��ى جمی��ع وجوھھ��ا،    : فھ��ذا ھ��و الق��ول ال��راجح، أعن��ي   
  :  نوع معین منھا؛ لما لھ من فوائد كثیرةوالتنوع فیھا، وعدم المداومة على

حفظ الشریعة، وعدم ضیاع أو نسیان ش�يء منھ�ا، فإنن�ا إذا             : فمن ذلك 
فعلنا العبادة على جمی�ع وجوھھ�ا نك�ون ب�ذلك ق�د حفظن�ا جمی�ع وجوھھ�ا م�ن                   

  .النسیان، وھذا یدخل في إحیاء السنن
 غالًبا - تنویع العبادة على النفس؛ حتى ال تمل، فإن النفس      : ومن ذلك   

 تح��ب التجدی��د، وھ��ذه ال��صفات المتع��ددة ت��شبع رغب��ة ال��نفس ف��ي التب��دیل        -
والتجدید، فتكون ال�نفس عل�ى ن�شاٍط م�ن فعلھ�ا دائًم�ا، ف�النفس تح�ب م�ا ك�ان                   

  .متغیًرا متجدًدا أكثر من ُحبِّھا لما ھو ثابت على صفة واحدة

                                                           

  .باختصار) ٢٤٧-٢٤/٢٤٢(مجموع الفتاوى ) ١(
  ).٢٢/٦٧(المرجع السابق ) ٢(
  .٣اآلیة : سورة المائدة) ٣(
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إن دوام استح��ضار النی��ة عن��د العم��ل، وع��دم أخ��ذه ع��ادة، ف�� : وم��ن ذل��ك
بعض الناس قد اتخذ العبادات ذات الصفة الواحدة عادة ال عبادة؛ ألن ج�سمھ        
قد تعود على حركاتھا، فیأتي بھا بال خشوع وال حضور قلب، كال�صالة م�ثًال،    
فبعض الناس قد تعوَّد على حركاتھا فتجده یكّبر لإلحرام، ثم یكملھا، فإذا سلَّم 

ف��ال نی��ة وال خ��شوع، لك��ن    ! إذا ب��ھ ال یع��رف م��اذا ق��رأ وھ��ل رك��ع أو س��جد      
العب��ادات الت��ي لھ��ا وج��وه متنوع��ة تجع��ل اإلن��سان یستح��ضر ص��فتھا الت��ي          
سیفعلھا علیھ قبل الشروع فیھ�ا، فی�أتي بھ�ا ش�یًئا ف�شیًئا بنی�ة حاض�رة وقل�ٍب            

  .خاشع، وھذا مقصد بحد ذاتھ 
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  املبحث الثالث

 اجلانب التطبيقي
  عبادات واردة على وجوه متعددة

  لصالةيف الطهارة وا

  اطب اول

  دات واردة  ووه ددة  اطرة

لفل أل   

ها  ل ج متع في كتا    عبا  على 

  :فيه ثال مسائل

لى أل   لمسألة 

ألعضا يع في غسل    لتن

ة مرة، وورد  أنھ غسل بعض أعضائھ في الوضوء مرَّجاء عن النبي 
  .مرات ثمرتین مرتین، وورد ثال

وتوضأ   أن فرض الوضوء مرة مرة،ن النبي وبیَّ: "  )١(قال البخاري
وأن ، وك�ره أھ�ل العل�م اإلس�راف فی�ھ        ،  ولم یزد على ثالث    وثالثًا، أیضًا مرتین، 

  .)٢( "یجاوزوا فعل النبي 

لى أل لعض م م: لصفة    .غسل 

  .)٣(أجمع الفقھاء على أن الواجب في الوضوء المجزئ مرة واحدة 
  .)٤() مرة مرةتوضأ النبي : (ما جاء عن ابن عباس أنھ قال: الدلیل

لثانية تي: لصفة  تي م ض م   .ل

                                                           

حب�ر اإلس�الم،   : محمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة البخاري، أبو عب�د اهللا   : ھو) ١(
، ص��احب ) ھ��ـ٢٥٩(، وت��وفي س��نة ) ھ��ـ١٩٤(، ول��د س��نة والح��افظ لح��دیث رس��ول اهللا 

الجامع الصحیح المعروف بصحیح البخاري، والتاریخ، والضعفاء في رجال الح�دیث، ول�ھ              
  ).١٢/٣٩١(، سیر أعالم النبالء )٢/٥(تاریخ بغداد : ینظر. ؤلفات عدیدةم
  ).٤٧ص(كتاب الوضوء، باب ما جاء في الوضوء : صحیح البخاري) ٢(
، حاش�یة الدس�وقي   )١/٢٣٣(، والبنای�ة ش�رح الھدای�ة    )١/٢٢(ب�دائع ال�صنائع     : ینظر) ٣(
، اإلن�صاف   )١/١٠٣ (، المغني )١/١٣٣(، الحاوي الكبیر    )١/٤٣٧(، المجموع   )١/١٠١(
)١/١٣٧.(  
رق�م  ) ٥٢ص(كتاب الوضوء، باب الوضوء م�رة م�رة      : أخرجھ البخاري في صحیحھ     ) ٤(

  .١٥٧: الحدیث
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  .)١() مرتین مرتینتوضأ النبي : (ما جاء عن ابن عباس أنھ قال: الدلیل

لثالثة ض ثالثا ثالثا: لصفة    .ل

ض��وء، اس��تحب الجمھ��ور الغ��سلة الثانی��ة والثالث��ة لجمی��ع أع��ضاء الو    
، )٢(ماعدا الرأس واألذن�ین، ف�ال  یك�رر م�سحھما، وھ�و الم�ذھب عن�د الحنفی�ة               

  . الثالث حتى في الرأس)٥(، واستحب الشافعیة)٤(، والحنابلة)٣(والمالكیة
أن�ھ دع�ا    ( ف�ي ص�فة وض�وء النب�ي       كما ج�اء ع�ن عثم�ان        : الدلیل

اإلن��اء بإن��اء، ف��أفرغ عل��ى كفی��ھ ث��الث ِم��راِر فغ��سلھما، ث��م أدخ��ل یمین��ھ ف��ي      
فمضمض واستنشق، ثم غسل وجھھ ثالثًا، ویدیھ إلى الم�رفقین ث�الث ِم�َراٍر،        

ق�ال رس�ول   : ثم مسح برأسھ ثم غسل رجلیھ ثالث ِمَراٍر إلى الكعب�ین، ث�م ق�ال           
 ال یُح�دث فیھم�ا      -من توضأ نح�و وض�وئي ھ�ذا، ث�م ص�لى ركعت�ین                : "اهللا  

  .)٦(" ) غفر لھ ما تقدم من ذنبھ-نفسھ 
 زاد ف�ي    أن ھذا ھو الوضوء الكامل، ولم یرد أن النبي           :وجھ الداللة 

  .)٧( وضوئھ على الثالث، فیكون في الزیادة علیھ مجاوزة لفعل النبي 
: غسل بعض أعضاء الوضوء شفعًا، وبعضھ وترًا، أي: الصفة الرابعة

  .غسل الوجھ ثالثا، والیدین مرتین، والرجل مرة
 األعضاء، فیغ�سل بع�ضھا م�رة،    أجمع الفقھاء على جواز المخالفة بین 

  . )٨(وبعضھا مرتین
  )١٠( س�أل عب�د اهللا ب�ن زی�د         )٩(عن عم�رو ب�ن یحی�ى الم�ازني         :الدلیل

                                                           

رق�م  ) ٥٢ص(كت�اب الوض�وء، ب�اب الوض�وء م�رتین م�رتین          : أخرجھ البخاري ف�ي ص�حیحھ       ) ١(
  .١٥٨: الحدیث

، حاش���یة اب���ن عاب���دین   )١/٣١(، العنای���ة ش���رح الھدای���ة   )١/٢٢(ب���دائع ال���صنائع  : ینظ���ر) ٢(
  ).١/٢٩(، شرح معاني اآلثار )١/٢٣٩(
  ).١/١٤٤(، الفواكھ الدواني )١/١٠١(حاشیة الدسوقي : ینظر) ٣(
  ).١/٣٧(، اإلنصاف )وما بعدھا-١/٩٤(المغني : ینظر) ٤(
واعتبر الماوردي في الح�اوي الكبی�ر       ).١/٥٩(، روضة الطالبین      )١/٤٧٣(المجموع  : ینظر) ٥(
  ).١/١٣٣" ( ثالثًا من فضائل الوضوء ولم یعده من سنن الوضوءأن التكرار"
) ٥٢/ص(أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الوضوء باب الوض�وء ثالث�ًا ثالث�ًا              : متفق علیھ ) ٦(

رقم ) ١/٢٠٤(، و مسلم في صحیحھ  كتاب الطھارة باب صفة الوضوء وكمالھ ١٥٩رقم الحدیث 
  .٢٢٦: الحدیث

  ).١/٢٣٣(ن حجر فتح الباري الب: ینظر) ٧(
  ).١/٤٣٨(نقلھ النووي في المجموع ) ٨(
عمرو بن یحي بن عمارة بن أبي حسن األنصاري المازني المدني، بن بنت عبد اهللا ب�ن      : ھو) ٩(

أن�ھ ثق�ة، وقی�ل أن�ھ م�ات      : زید ، روى عن أبیھ وعباد بن تمیم وحمد ب�ن یح�ي وآخرون،قی�ل عن�ھ          
  ).٦/٣٨٢(، التاریخ الكبیر )٨/١١٨(تھذیب التھذیب : ینظر) . ھـ١٤: (سنة

عبد اهللا بن زید األنصاري المازني من بني النجار، یعرف بابن أم عمارة، ش�ھد ب�درًا،    : ھو) ١٠(
س�عید ب�ن الم�سیب، واب�ن أخی�ھ عب�اد ب�ن          : قتل مسیلمة الكذاب، م�ن ف�ضالء ال�صحابة، روى عن�ھ           

ب ف��ي معرف��ة األص��حاب االس��تیعا: ینظ��ر). ھ��ـ٦٣(تم��یم، یح��ي ب��ن عم��ارة، ُقت��ل ی��وم الح��رة س��نة  
  ).٢/٣٧٥(سیر أعالم النبالء ). ٣/٩١٣(
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،  من م�اء، فتوض�أ لھ�م وض�وء النب�ي      )١(فدعا بَتْور  (عن وضوء النبي   
 عل��ى ی��ده م��ن الت��ور، فغ��سل یدی��ھ ثالث��ًا، ث��م أدخ��ل ی��ده ف��ي الَت��ْور،        )٢(فأكف��أ

تنثر ثالث غرفات، ثم أدخل یده فغ�سل وجھ�ھ ثالث�ًا،        فمضمض واستنشق واس  
ثم غسل یدیھ مرتین إل�ى الم�رفقین، ث�م أدخ�ل ی�ده فم�سح رأس�ھ، فأقب�ل بھم�ا               

  .)٣()وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجلیھ إلى الكعبین
 م�رة م�رة، وم�رتین    وفي وض�وء النب�ي    : " )٤(قال اإلمام ابن خزیمة   

ء الوض��وء ش��فعًا، وبع��ضھ وت��رًا، م��رتین، وثالث��ًا ثالث��ًا، وغ��سل بع��ض أع��ضا 
 داللة على أن ھذا كلھ مباح، وأن كل من فعل في الوض�وء م�ا فعل�ھ النب�ي             

في بعض األوقات ُمَؤدٍّ لفرض الوضوء؛ ألن ھذا م�ن اخ�تالف المب�اح، ال م�ن           
  .)٥("االختالف الذي بعضھ مباح وبعضھ محظور

ب ف�ي غ�سل     وقد أجمع المسلمون على أن الواج     : "وقال اإلمام النووي  
األعضاء مرة م�رة، وعل�ى أن ال�ثالث ُس�نة، وق�د ج�اءت األحادی�ث ال�صحیحة                   
بالغ��سل م��رة م��رة، وثالث��ًا ثالث��ًا، وبع��ض األع��ضاء ثالث��ًا، وبع��ضھا م��رتین،      

  .)٦("فاختالفھا دلیل على جواز ذلك كلھ: وبعضھا مرة، قال العلماء
طلق��ًا، وال یق��ال ل��شيء م��ن ھ��ذه األحادی��ث مختلف��ًا م   : "وق��ال ال��شافعي 

ولكن الفعل فیھا یختلف من وجھ أنھ مباح، الختالف الحالل والحرام، واألمر            
أق�ل م�ا یج�زي م�ن الوض�وء م�رة، وأكم�ل م�ا یك�ون م�ن           : والنھي، ولكن یقال 

  .)٧("الوضوء ثالث
في ھذه األحادیث دلیل أن المفترض من الوضوء        : " )٨(وقال الطحاوي 

                                                           

إن��اء لل��شرب، أو لحم��ل الم��اء أو الطع��ام، وی��صنع م��ن م��واد ش��تى كالحج��ارة     : الت��ور) ١(
النھای�ة ف��ي غری�ب الح�دیث واألث��ر    : ینظ�ر . والنح�اس ال�صُّفر، ویك��ون عل�ى أحج�ام متع��ددة    

  ).١/١٩٩(تور : مادة
كف�أ  : المرج�ع ال�سابق م�ادة     : ینظ�ر . ، إذا كببتھ، وإذا أملت�ھ     كفأت اإلناء، وأكفأتھ  : یقال) ٢(
)٤/١٨٢.(  
أخرجھ البخ�اري ف�ي ص�حیحھ، كت�اب الوض�وء، ب�اب غ�سل ال�رجلین إل�ى            : متفق علیھ ) ٣(

، أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ، كت��اب الطھ��ارة، ب��اب  ١٨٦:رق��م الح��دیث) ٥٩/ص(الكعب��ین 
  .   ٢٣٥: رقم الحدیث) ١/٢١٠ (وضوء النبي 

إمام ) إمام األئمة(حمد بن إسحاق بن خزیمة السلمي، أبو بكر، لقبھ السكبي بـ       م: ھو) ٤(
: نی��سابور ف��ي ع��صره، مح��دث س��لفي،كان فقیھ��ًا مجتھ��دًا عالم��ًا بالح��دیث، م��ن ش��یوخھ        

اب��ن حب��ان، اب��ن ع��دي، والنق��اش، ل��ھ : البخ��اري، وم��سلم، وإس��حاق ب��ن راھوای��ة، تالمی��ذه
فة ال��رب، وص��حیح اب��ن خزیم��ة، ول��د س��نة      التوحی��د، وإثب��ات ص��  : مؤلف��ات عدی��دة منھ��ا  

، األع���الم )٢١/٣٣(س���یر أع���الم الن���بالء : ینظ���ر).  ھ���ـ٣١١: (، وت���وفي س���نة)ھ���ـ٢٢٣(
)٦/٢٩.(  
  ).١/١٢٤(صحیح ابن خزیمة ) ٥(
  ).١/١٠٦(شرح النووي على صحیح مسلم ) ٦(
  ).٨/٥٩٩(اختالف الحدیث ) ٧(
ك األزدي الحج�ري المع�روف   أبو جعفر أحمد ب�ن محم�د ب�ن س�المة ب�ن عب�د المل�             : ھو) ٨(

عبد الغني بن رفاعة، ھارون     : بالطحاوي الحنفي اإلمام، العالمة، الحافظ الكبیر، سمع من       
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 الفضل ال الفرض، وأن الم�رتین  ھو مرة مرة، وما زاد على ذلك فھو إلصابة        
والثالثة من ذلك على اإلباحة، فمن شاء توضأ مرة، ومن شاء مرتین، وم�ن              

  ).١("وھذا قول أھل العلم جمیعًا، ال نعلم بینھم في ذلك اختالفًا. شاء ثالثًا
فھذا من العبادات الواردة عل�ى وج�وه متع�ددة؛ فین�وع اإلن�سان؛ أس�وة                

رة م��رة، وأحیان��ًا م��رتین م��رتین، وأحیان��ًا ثالث��ًا،  ، أحیان��ًا یتوض��أ م��ب��النبي 
وأحیانًا یخالف في العدد فیغسل مثال الوجھ ثالث�ًا، والی�دین م�رتین، والق�دمین             

  .مرة، ولكن األفضل أن یأتي بالكمال ثالثًا ثالثًا؛ فھو ھدي النبي 

لثانية   لمسألة 

ل   صفة مسح 

ل له ثال ِصفا    :مسح 

ن یبدأ ِبمقّدم رأسھ، وُیمر یدی�ھ عل�ى رأس�ھ حت�ى یبل�غ               أ :الصفة األولى 
  .بھما قفاه، ثم ُیعید یدیھ إلى ُمقّدم رأسھ

  .)٥(، والحنابلة)٤(، والشافعیة)٣(، والمالكیة)٢(ذھب إلى ذلك الحنفیة

أتستطیع أن ُتریني :  أن رجًال قال لھ ( ما جاء عن عبد اهللا بن زید :الدلیل
فدعا بماء فأفرغ . نعم:  ؟ فقال عبد اهللا بن زید یتوضأكیف كان رسول اهللا 

ثم م�سح رأس�ھ بیدی�ھ    ...على یدیھ فغسل مرتین، ثم مضمضض واستنثر ثالثاً  
فأقبل بھما وأدبر؛ بدأ بمقدَّم رأسھ حتى ذھ�ب بھم�ا إل�ى قف�اه، ث�م ردھم�ا إل�ى               

  .)٦()المكان الذي بدأ منھ، ثم غسل رجلیھ
  .)٧(تیعاب جھتي الرأس بالمسح في اإلقبال واإلدبار اس:وجھ الداللة

 أن یبدأ بمؤخِّر رأسھ، وُیمّر یدیھ على رأسھ حت�ى ی�صل بھم�ا        :الصفة الثانیة 
  .إلى منابت الشعر في ُمقّدم رأسھ، ثم ُیعیدھما إلى قفاه

                                                                                                                                        

یوس�ف  : ح�دث عن�ھ  . بن سعید، ویونس بن عبد األعلى، وبحر بن نصر، الربیع بن سلمان    
بن القاسم، محمد بن بكر، أبو الحسن محمد، عب�د العزی�ز ب�ن محم�د وخل�ق م�ن الدماش�قة                  

شرح مع�اني اآلث�ار، ال�شروط، أحك�ام         : لھ مؤلفات منھا  .والمصریین والرحالین في الحدیث   
س���یر أع���الم الن���بالء : ینظ���ر).  ھ���ـ٣٢١: (وت���وفي س���نة)  ھ���ـ٢٣٩: (الق���رآن، ول���د س���نة

  ).١/٢٠٦(، األعالم )٢٩-١٥/٢٨(
  ).١/٢٤٩(شرح صحیح البخاري : ، وینظر)١/٣٠(شرح معاني اآلثار ) ١(
  ).١/٩٩(، حاشیة ابن عابدین )١/٧(ط المبسو: ینظر) ٢(
  ).١/٣٠٤(، التاج واإلكلیل )١/١٤٠(الفواكھ الدواني : ینظر) ٣(
  ).١/٤٠١(المجموع : ینظر) ٤(
  ).١/١٦١(، اإلنصاف )١/١١٧(، مطالب أولي النھى )١/٩٤(المغني : ینظر) ٥(
ل�ھ   الوض�وء، ب�اب م�سح ال�رأس ك        : أخرجھ البخ�اري ف�ي ص�حیحھ، كت�اب        : متفق علیھ ) ٦(
 كتاب الطھارة، باب في وضوء النبي : ، أخرجھ مسلم في صحیحھ١٨٥: رقم ) ٥٨/ص(
)جزء من حدیث .٢٣٥: رقم) ١/٢١٠  
  ).١/٢٩٣(فتح الباري البن حجر : ینظر) ٧(
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 یأتین�ا،  ك�ان رس�ول اهللا      :قال�ت  )١( عن الرُبی�ع بن�ت مع�وذ ب�ن عف�راء           :الدلیل
 قال��ت ، ف�ذكرت وُض�وء رس�ول اهللا    )اس�كبي ل�ي وض�وءً   : (فح�دَّثْتنا أن�ھ ق�ال   

فغسل كفیھ ثالثًا، ووضَّأ وجھھ ثالثًا، ومضمض واستنشق مرة، ووضَّ�أ           : فیھ
 بم�ؤخر رأس�ھ ث�م بمقدم�ھ، وبأذنی�ھ         )٢(یدیھ ثالثًا ثالثًا، وم�سح برأس�ھ م�رتین        

  .)٣(...)كلتیھما
  .یبدأ من المقدمة دون العودة:  أن یمسح كل جھة لوحدھا أي:الصفة الثالثة

  .)٥(، والحنابلة)٤(وأجاز ھذه الصفة المالكیة
توضأ عندھا، فمسح : (ما جاء عن الربیع بنت معوذ أن رسول اهللا : الدلیل

، ال ُیح�رك ال�شَّعر   )٧(ال�شعر، ك�ل ناحی�ةِ لمُن�ِصبِّ ال�شَّعر         ) ٦(الرأس كلھ من قرن   
  .  )٨()عن ھیئِتھ

لع�ود م�رة أخ�رى؛     أنھ مسح من مقدمة الرأس إلى آخ�ره، دون ا       :وجھ الداللة 
ألن��ھ ل��و ع��اد لتح��رك ش��عره، ولتغی��ر ع��ن ھیئت��ھ، بحی��ث ال یغی��ر ال��شعر ع��ن     

  .)٩(ھیئتھ
 بحیث یخشى - رجًال كان أو امرأة-وھذه الصفة تناسب من كان شعره طویًال 

  .انتفاشھ بعود یدیھ

                                                           

الربیع بنت معوذ بن عف�راء األن�صاري، م�ن بن�ي النج�ار، م�ن ص�غار ال�صحابة،            : ھي) ١(
ین��ة، كان��ت ت��داوي الجرح��ى وت��رد القتل��ى إل��ى   لھ��ا ص��حبة، وروای��ة، روى عنھ��ا أھ��ل المد 

المدینة في الغزوات، وكانت من المبایعات تحت الشجرة ببیعة الرضوان، روى عنھ�ا أھ�ل             
المدینة، سلیمان بن یسار، عباد بن الولید، ونافع وخالد بن ذكوان، توفیت في خالفة عب�د              

 أع��الم الن��بالء ، وس��یر)٦/٣٣٣٢(معرف��ة ال��صحابة : ىینظ��ر. المل��ك س��نة ب��ضع وس��بعین
)٣/١٩٨.(  
محمولة على اإلقبال واإلدبار، فإنھ لما أدبر بیدی�ھ إل�ى قف�اه ھ�ذه م�رة، فلم�ا ع�اد               : أي) ٢(

  .مرة أخرى ھذه مرة ثانیة
: رق�م ) ١/٣١ (كتاب الطھارة، باب صفة وض�وء النب�ي   : أخرجھ أبو داود في سننھ    ) ٣(

) ١/٨٨(أنھ یب�دأ بم�ؤخر ال�رأس    أبواب الطھارة، باب ما جاء   : ، والترمذي في سننھ   ١٢٦
ح�دیث ح�سن، وح�دیث عب�د اهللا ب�ن زی�د أص�ح م�ن ھ�ذا وأج�ود                  : وق�ال الترم�ذي   .٣٣: رقم  

  .صحیح سنن أبي داود: ینظر) ١/٤٤(حدیث حسن : قال األلباني. إسنادًا
  ).١/٣٠٤(ینظر التاج واإلكلیل ) ٤(
  ).١/٩٤(المغني ) ٥(
ت�اج الع�روس    : ینظ�ر . ألعل�ى إل�ى األس�فل     أعلى الرأس، أي یبت�دئ الم�سح م�ن ا         : قرن) ٦(

  ) .٣٥/٥٢٨(قرن : مادة
المراد بالناحیة جھة مقدم الرأس وجھة م�ؤخرة ال�رأس، أي م�سح ال�شعر م�ن ناحی�ة                 ) ٧(

  ).١/١٩٩(نیل األوطار . انصبابھ
رق�م  ) ١/٩١ (كت�اب الطھ�ارة، ب�اب ص�فة وض�وء النب�ي      : أخرجھ أبو داود في س�ننھ  ) ٨(

أبواب الطھارة، باب ما ج�اء أن یب�دأ بم�ؤخر ال�رأس             : في سننھ ، والترمذي   ١٢٨: الحدیث
". إس��ناده ح��سن :"وق��ال األلب��اني . وق��ال ھ��ذا ح��دیث ح��سن   . ٣٣: رق��م الح��دیث ) ١/٨٨(

  ).١/٤٤(صحیح سنن أبي داود، :ینظر
  ).١/١٩٩(نیل األوطار : ینظر) ٩(
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أجم��ع العلم��اء أن َم��ن َع��مَّ رأس��ھ بالم��سح، فق��د أدى م��ا   : " ق��ال الن��ووي     
أكم���ل ش���يء فی���ھ، س���واء ب���دأ بمق���دم رأس���ھ، أو بوس���طھ، أو  علی���ھ، وأت���ى ب

  .)١("بمؤخره
فاألفضل الب�دء ُبمق�دم ال�رأس؛ ألن�ھ ھ�و الفع�ل ال�ذي ك�ان یواظ�ب علی�ھ              

، وم��ا ك��ان أكث��ر مواظب��ة علی��ھ ك��ان أف��ضل؛ وألن��ھ ھ��و الم��شھور   الرس��ول 
  . المتداول الذي علیھ الجمھور، وإن فعل غیرھا أجزأه

لثالثة   لمسألة 

لغسلصفة غس جلي في  ل   ل 

لغسل بصفتي لس� جلي في  ل   :نة في غسل 

  . یتوضأ وضوًء كامًال بما فیھ غسل الرجلین:الصفة األولى
، وروای��ة عن��د  )٤(، وال��شافعیة)٣(، والمالكی��ة)٢(ھ��و ق��ول عن��د الحنفی��ة   

العمل على حدیث عائشة، وفیھ أنھ توضأ للصالة قبل         : " قال أحمد  )٥(الحنابلة
  ".ھاغتسال
  إذا اغت�سل م�ن الجناب�ة یب�دأ         ك�ان رس�ول اهللا      : (حدیث عائشة قالت  : الدلیل

فیغسل یدیھ، ثم یفرغ بیمینھ على ش�مالھ فیغ�سل فرج�ھ، ث�م یتوض�أ وض�وءه                 
للصالة، ثم یأخذ الماء ویدخل أصابعھ في أصول الشعر، حت�ى إذا رأى أن ق�د              

ئر ج�سده،ثم   استبرأ حفن على رأسھ ث�الث حفن�ات، ث�م أف�اض الم�اء عل�ى س�ا                 
  .)٦()غسل رجلیھ
 إع��ادة غ��سل ال��رجلین بع��د أن غ��سلھا ف��ي الوض��وء الس��تیعاب   :وج��ھ الدالل��ة

  .)٧(الغسل
  . یؤخر غسل رجلیھ إلى آخر الغسل:الصفة الثانیة

ی�ؤخر غ�سل الق�دمین؛ لع�دم الفائ�دة ف�ي تق�دیم               ")٨(قال بھ أكثر الحنفی�ة    
، )٩(ض المالكی���ة، وق���ول بع���"غ���سلھما؛ ألنھم���ا یتلوث���ان بالغ���سالت م���ن بع���د

                                                           

  ).١/١٣٠(االستذكار ) ١(
  ).١/١٥٧(ین ، حاشیة ابن عابد)١/٥٢(البحر الرائق : ینظر) ٢(
  ).١/٥١(، بدایة المجتھد )١/٥١(، حاشیة الدسوقي )١/٤٦٠(التاج واإلكلیل : ینظر) ٣(
  ).١/٢٢٥(، نھایة المحتاج )١/١٥٢(، نھایة المطلب )١/٥٨(األم : ینظر) ٤(
  ).١/٢٦٦(، الفروع )١/٢٥٢(اإلنصاف : ینظر) ٥(
الوض�وء قب�ل الغ�سل    أخرج�ھ البخ�اري ف�ي ص�حیحھ، كت�اب الغ�سل، ب�اب            : متفق علی�ھ  ) ٦(
، وم��سلم ف��ي ص��حیحھ،  كت��اب الح��یض، ب��اب ص��فة غ��سل       ٢٤٨:رق��م الح��دیث ) ٧٢ص(

  .٣١٦: رقم الحدیث) ١/٢٥٣(الجنابة  
  ).١/٣٠٦(نیل األوطار  : ینظر) ٧(
، حاش����یة اب����ن عاب����دین  )١/٥٢(، البح����ر الرائ����ق )١/٣٤(ب����دائع ال����صنائع : ینظ����ر) ٨(
)١/١٥٧.(  
  ).١/٤٦٠(، التاج واإلكلیل )١/١٣٦(حاشیة الدسوقي : ینظر) ٩(
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أح��ب إل��يَّ أن : " ، ق��ال اإلم��ام أحم��د )٢(، وروای��ة عن��د الحنابل��ة)١(وال��شافعیة
غسل رجلی�ھ   : "، وقال في موضع     ")٣(یغسلھما بعد الوضوء؛ لحدیث میمونة    

  ".في موضعھ، بعده أو قبلھ سواء
 غسلھ من الجنابة، َأْدَنْیُت لرسول اهللا : ( لحدیث میمونة قالت:الدلیل

فَّیھ مرتین أو ثالثًا، ثم أدخل یده في اإلناء، ثم أف�رغ ب�ھ عل�ى فرج�ھ،                  فغسل ك 
وغ��سلھ ب��شمالھ، ث��م ض��رب ب��شمالھ األرض ف��دلكھا دلك��ًا ش��دیدًا، ث��م توض��أ       
وضوءه للصالة، ثم أفرغ على رأسھ ثالث حفنات ملء كفِّ�ھ، ث�م غ�سل س�ائر                  

  .)٤()جسده، ثم تنحَّى عن مقامھ ذلك، فغسل رجلیھ
تحباب ت��أخیر غ��سل ال��رجلین ف��ي الغ��سل، ف��إذا خ��شي اس��: وج��ھ الدالل��ة

  .)٥(تنجس رجلیھ أخَّر غسلھما
واألقرب في ھذا أنھ من اخ�تالف التن�وع، وم�ن العب�ادات ال�واردة الت�ي                
وردت بصفات متعددة، فیفعل ھذا تارة، وھذا تارة لثبوت ھاتین الصفتین عن 

 ال�روایتین ع�ن    كما ف�ي األحادی�ث ال�سابقة؛ ل�ئال تھج�ر ال�سنن؛ وألن         النبي  
أمھ��ات الم���ؤمنین الل���واتي ُھ���نَّ أعل���م الن��اس بمث���ل ھ���ذه األحك���ام؛ وألن ك���ال   

   .الصفتین من فعل رسول اهللا 
وقد ثبت األمران في الصحیح م�ن فع�ل رس�ول اهللا            : " قال اإلمام النووي       
")٦(.  

                                                           

  ).١/٢٢٥(، نھایة المحتاج )١/١٥٢(نھایة المطلب : ینظر) ١(
  ).١/٢٦٦(، الفروع )١/٢٥٢(اإلنصاف : ینظر) ٢(
میمونة بن�ت الح�ارث ب�ن ح�زن ب�ن بجی�ر ب�ن الھ�زم الھاللی�ة، خال�ة عب�د اهللا ب�ن              : ھي) ٣(

 عب�اس، عب�د اهللا ب�ن        اب�ن : ، روت ع�دة أحادی�ث، ح�دث عنھ�ا         العباس، زوجة رسول اهللا     
).  ھ��ـ٦١(ش�داد، وعبی�د ب�ن ال�سباق، وعب�د ال��رحمن ب�ن ال�سائب، وآخ�رون، توفی�ت س�نة           

  ).وما بعدھا٢/٢٣٨(، سیر أعالم النبالء )٦/٣٢٣٤(معرفة الصحابة : ینظر
أخرج�ھ البخ�اري ف�ي ص�حیحھ، كت�اب الغ�سل، ب�اب الوض�وء قب�ل الغ�سل               : متفق علی�ھ  ) ٤(
كت��اب الح��یض، ب��اب ص��فة الغ��سل     : لم ف��ي ص��حیحھ ، وم��س٢٤٩:، رق��م الح��دیث )٧٢ص(
  .٣١٧: رقم الحدیث) ١/٢٥٤(
  ).١/٣٠٦(نیل األوطار : ینظر) ٥(
  ).٢/١٨٢(المجموع ) ٦(
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اب اط  

 ل ن ت اة

لى أل   لمسألة 

ي في  لي فع    لتكبيصفة 

ي في لتكبينة في ح龷 لس� فع لي   : بصفتي 
  

وبھ��ذا ق��ال  . )١( أن یرف��ع یدی��ھ م��ع التكبی��ر إل��ى ف��روع أذنی��ھ   :ال��صفة األول��ى 
  .)٣(، وراویة عن اإلمام أحمد)٢(الحنفیة

  

 ك�ان  إنَّ رس�ول اهللا  : ( ق�ال  )٤(ما رواه مالك ب�ن الح�ویرث  : الدلیل
اذي بھم�ا أذنی�ھ، وإذا رك�ع رف�ع یدی�ھ حت�ى ُیح�اذي            إذا كبَّر رفع یدیھ حتى ُیح�      

سمع اهللا لمن حمده، فعل مثل      : بھما أذنیھ، وإذا رفع رأسھ من الركوع، فقال       
  .)٥ ()ذلك

  

  . )٧( المنكبین)٦( أن یرفع یدیھ إلى حذو:الصفة الثانیة
  

  .)١٠(، والحنابلة)٩(، والشافعیة)٨(وبھذا قال المالكیة

                                                           

  ).٨٩/ص(المطلع على ألفاظ المقنع . جمع فرع، وھو أعلى األذن: الفروع) ١(
أم���ا الم���رأة ف���ذكر   " ھ���ذا حك���م الرج���ل  :"، وق���ال)١/١٩٩(ب���دائع ال���صنائع  : ینظ���ر) ٢(

، )٢٨٣-١/٢٨٢(ف�تح الق�دیر   . كالرجل والث�اني إل�ى ح�ذو منكبیھ�ا؛ ألن�ھ أس�تر لھ�ا         :حكمین
  ). ١/١٩٦(وذكر أن الصحیح أن المرأة ترفع إلى حذاء منكبیھا، شرح معاني اآلثار 

  ).٦/٣٣٩(فتح الباري البن رجب ) ٣(
اة، یكن�ى أب�ا   مالك بن الحویرث بن أشیم اللَّْیِثي، من بني لیث بن بكر ب�ن عب�د من�          : ھو) ٤(

 في شیبة من قومھ، فعلمھ�م ال�صالة،    سلیمان، سكن البصرة، ومات بھا قدم على النبي         
أبو قالبة، وأبو عطیة، وسلمة الجرمي،      : وأمره بتعلیم قومھم إذا رجعوا إلیھم، روى عنھ       

االس�تیعاب ف�ي معرف�ة    : ینظ�ر ).  ھ�ـ ٩٤(ت�وفي س�نة   .وابنھ عبد اهللا بن مال�ك ب�ن الح�ویرث         
  ). ٥/٢٤٦٠(، معرفة الصحابة )٣/١٣٤٩(الصحابة 

كت�اب ال�صالة، ب�اب اس�تحباب ح�ذو المنكب�ین م�ع تكبی�رة         : أخرج�ھ م�سلم ف�ي ص�حیحھ    ) ٥(
  .٣٩١:رقم الحدیث) ١/٢٩٣(اإلحرام والركوع وفي الرفع منھ 

  ).١/١٢٦(ح ذ و : المصباح المنیر مادة: ینظر. الموازاة: الحذو) ٦(
ك��ب بف��تح الم��یم وك��سر الك��اف، مجم��ع عظ��م الع��ضد       مثن��ى المنك��ب والمن : المنكب��ین) ٧(

  ) . ١/٢٢٨(نكب : الصحاح مادة: ینظر. والكتف
وعلی�ھ  : "، وقال اب�ن عب�د الب�ر       )١/٤١٢(، االستذكار   )١/١٤٢(بدایة المجتھد   : ینظر) ٨(

  ". جمھور التابعین وفقھاء األمصار، وأھل الحدیث
  ).٣/٣٠٤(، المجموع )١/١٢٥(األم : ینظر) ٩(
  ). ١/٢٤٣(الكافي : ینظر) ١٠(
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 كان یرفع یدیھ حذو منكبیھ، إذا أن رسول اهللا   ( )١( حدیث ابن عمر   :الدلیل
  .)٢ ()افتتح الصالة
  .استحباب الرفع إلى حذو المنكبین: وجھ الداللة

واألقرب أن ھذا من اختالف التنوع، ومن العبادات التي وردت بصفات 
متعددة، فیفعل ھذا تارة، وھذا تارة أخرى؛ لثبوت ھاتین ال�صفتین ع�ن النب�ي      

وطردًا للملل والعادة، وأدعى لحضور القلب؛ إحیاء للسنة ،.  

  لمسألة لثانية

ي عن لتكبي فع لي   ق 

  : لسنة في ه لمسألة على ثال صفا

  .  یرفع یدیھ مع ابتداء التكبیر، وینھیھ مع إنھائھ:الصفة األولى
وبھ��ذه ال��صفة ق��ال بع��ض الحنفی��ة، وھ��و ق��ول المالكی��ة، وھ��و م��ذھب     

  .)٣(الحنابلةالشافعیة، و
فرفع یدیھ حین یكبر، حت�ى یجعلھم�ا      (  ومنھ   حدیث ابن عمر  : الدلیل
  .)٤()حذو منكبیھ

  .  أن یرفع یدیھ ثم یكبر:الصفة الثانیة
  . )٦(، ووجھ عند الشافعیة)٥(ھذه الصفة ھي األصح عند الحنفیة

   إذا قام للصالة رفع یدیھ كان رسول اهللا (حدیث ابن عمر : الدلیل

                                                           

عبد اهللا بن عمر بن الخطاب بن نفیل العدوي ابن عبد الع�زى ب�ن ری�اح، اإلم�ام،                   : ھو) ١(
القدوة، شیخ اإلسالم، أبو عبد الرحمن القرشي المكي ثم الم�دني، أس�لم وھ�و ص�غیر، أول             

وع�ن   غزواتھ الخندق، وممن بایع تحت الشجرة، روى علمًا كثیرًا ونافعــــًا، عن النبي  
روى عنھ آدام بن علي، وأسلم، وإسماعیل بن        .أبیھ، وأبي بكر، وعثمان، وعلي، وغیرھم     

، س��یر )٣/١٧٠٧(معرف��ة ال��صحابة : ینظ��ر). ٧٣، وقی��ل٧٤: (عب��د ال��رحمن، ت��وفي س��نة 
  ).٣/٢٠٣(أعالم النبالء 

أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب األذان، باب رفع الی�دین ف�ي التكبی�رة    : متفق علیھ ) ٢(
، وم���سلم ف���ي ٧٣٦:، وب���اب رف���ع الی���دین إذا كب���ر٧٣٥:رق���م الح���دیث) ١٨٢ص(ول���ى األ

ص��حیحھ، كت��اب ال��صالة، ب��اب اس��تحباب رف��ع الی��دین ح��ذو المنكب��ین م��ع تكبی��رة اإلح��رام       
  .٣٩٠:رقم الحدیث) ١/٢٩٢(والركوع وفي الرفع من الركوع 

، األم )١/٢٨٠(، ش��رح مخت��صر خلی��ل )١/١٩٩(ب��دائع ال��صنائع : ینظ��ر الع��زو مرتب��ًا) ٣(
وال :"وفی�����ھ) ١/٢٤٣(، الك�����افي )١/٣٤٠(،  المغن�����ي )٣/٣٠٧(، المجم�����وع )١/١٢٦(

  ).٦/٣٢٤(، فتح الباري البن رجب "یحطھما في حال التكبیر
رق�م  )١٨٢/ص(أخرجھ البخاري ف�ي ص�حیحھ كت�اب األذان  ب�اب إل�ى أی�ن یرف�ع یدی�ھ               ) ٤(

  .٧٣٨: الحدیث
  ).١/٢٨١(القدیر فتح ).١/٤٨٢(حاشیة ابن عابدین : ینظر) ٥(
  ).٣/٣٠٧(المجموع : ینظر) ٦(
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  .)١ ()ونا حذو منكبیھ، ثم كبرحتى تك
  .  أن یكبر، ثم یرفع یدیھ:الصفة الثالثة

  .)٢(وھذه الصفة قول عند الحنفیة، ووجھ عند الشافعیة
 إذا صلَّى كب�ر،  أنھ رأى مالك بن الحویرث  ( )٣( حدیث أبي قالبة  :الدلیل

  . )٤ ()وحّدث أنھ رأى رسول اهللا یفعل ھكذا...ثم رفع یدیھ
، م�ع ت�رجیح تق�دیم     ج�واز ھ�ذه ال�صفات اب�ن الھم�ام         وممن نصَّ على  

، وابن قدامھ، وحك�اه اب�ن رج�ب       )٥(رفع یدیھ على التكبیر، وكذلك ابن عابدین      
  .)٦(عن جماعة، وكذلك األلباني

  لمسألة لثالثة

ضع لي ليمنى على ليس ثنا لقيا   كيفية 

لشمال م لسن لتي  على ثال  ليمي على    :صفاضع 
  

  .  یسراه بیمینھ)٧( أن یقبض كوع:الصفة األولى

                                                           

أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب الصالة باب اس�تحباب رف�ع الی�دین ح�ذو المنكب�ین م�ع          ) ١(
  .٣٩٠:رقم الحدیث) ١/٢٩٢(تكبیرة اإلحرام 

، المجم�وع  )١/٢٨٢(، حاش�یة اب�ن عاب�دین      )١/٢٨١(فتح الق�دیر    : ینظر العزو مرتباً  ) ٢(
)٣/٣٠٧.(  
الب�ة الجرم��ي عب��د اهللا ب�ن زی��د ب��ن ع�امر ب��ن نات�ل ب��ن مال��ك ب�ن عبی��د اب��ن      أب��و ق: ھ�و ) ٣(

ع��ن ثاب��ت ب��ن  : علقم��ة، اب��ن عم��رو، اإلم��ام، ش��یخ اإلس��الم، الب��صري، ق��دم ال��شام، ح��دث   
م�واله أب�و رج�اء س�لمان،      :الضحاك، وعن أنس، ومالك بن الحویرث وغی�رھم، ح�دث عن�ھ           

كثیر الح�دیث، م�ات وت�رك ِحم�ل َبْغ�ل       كان ثقة، .ویحي بن أبي كثیر، وثابت، وقتادة وغیرھم      
، س���یر أع���الم الن���بالء   )٢٨/٢٨٣(ت���اریخ دم���شق  : ینظ���ر). ه٤٠٠: (ُكتب���ًا، ت���وفي س���نة 

)٤/٤٦٨.(  
  .٣٩١:رقم الحدیث) ١/٢٩٣(أخرجھ مسلم  في الموضع السابق ) ٤(
فقیھ ال�دیار ال�شامیة وإم�ام    :محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي    : ھو) ٥(

رد المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار المع��روف  : ة ف��ي ع��صره، ل��ھ مؤلف��ات عدی��دة منھ��ا الحنفی��
بحاش��یة اب���ن عاب��دین، ورف���ع األنظ���ار عم��ا أورده الحلب���ي عل���ى ال��در المخت���ار، الرحی���ق     

  ).٦/٤٢(األعالم : ینظر). ١٢٥٢-١١٩٨: (المختوم، ولد وتوفي سنة
، الك��افي )١/٢٤٣(اب��دین ، حاش��یة اب��ن ع)١/٢٨٢(ف��تح الق��دیر : ینظ��ر الع��زو مرتب��اً ) ٦(
كان یرفع  ) "٨٦/ص (، صفة صالة النبي     )٦/٣٢٤(، فتح الباري البن رجب      )١/٢٤٣(

  ).یدیھ تارة مع التكبیر، وتارة بعد التكبیر، وتارة قبلھ
ھو طرف الزند الذي یلي اإلبھام، الجم�ع أك�واع وال�ذي یل�ي الخن�صر یق�ال ل�ھ           : الكوع) ٧(

. ف�ي ال�ساعد أح�دھما أدق م�ن اآلخ�ر، وبینھم�ا الرس�غ            الكرسوع، وھما عظمان متالصقان     
  ). ٢/٥٤٤(ك و ع : المصباح المنیر مادة:ینظر
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 ی���ده )٢( یق���بض بی���ده الیمن���ى عل���ى ُرْس���ُغ)١(وبھ��ذه ال���صفة ق���ال أب���و یوس���ف 
  .)٤(، وھو قول عند الحنابلة)٣(الیسرى

 إذا ك�ان   رأی�ت رس�ول اهللا      : (  قال  )٥( حدیث وائل بن حجر    :الدلیل
  .)٦()قائمًا قبض بیمینھ على شمالھ

  . وضع الید الیمنى على الذراع الیسرى:نیةالصفة الثا
ك��ان الن��اس ی��ؤمرون أن : (ق��ال )٧(م��ا ج��اء ع��ن س��ھل ب��ن س��عد: ال��دلیل

  . )٨ (... )یضع الرَّجُل الید الیمنى على ذراعھ الیسرى في الصالة
ھذا لھ حكم الرفع؛ ألنھ محم�ول عل�ى أن اآلم�ر لھ�م     : ")٩(قال ابن حجر  

                                                           

القاضي أبو یوسف یعقوب بن ابراھیم بن حبیب األن�صاري الك�وفي، ھ�و اإلم�ام،          : ھو) ١(
المجتھد، صاحب اإلمام أبي حنیفة،وأول من نشر مذھبھ،من حلفاء األنصار، شھد الخندق           

اسع العلم بالتفسیر والمغازي، حدث عن ھشام بن عروة، ویحي بن س�عید           وغیرھا، كان و  
یح�ي ب�ن مع�ین، وأحم�د ب�ن حنب�ل،       : وح�دث عن�ھ  .األنصاري، وعطاء ب�ن ال�سائب وغی�رھم       

( : ، وت�وفي س�نة  )ه١١٣: (الخراج، اآلثار، النوادر، ول�د س�نة  : وعلي بن الجعد، من كتبھ
  ). ٨/١٩٣(عالم ، األ)٨/٥٣٥(سیر أعالم النبالء : ینظر). ه١٨٢

  ). ٢/٣٩١(رسغ :معجم مقاییس اللغة مادة: ینظر. مفصل مابین الساعد والكف: أي) ٢(
  ).١/٢٠١(بدائع الصنائع : ینظر) ٣(
  ).١/١٧٥(المستوعب : ینظر) ٤(
وائل بن حجر بن سعد أبو ھنیدة، من أقیال حضرموت، وكان أبوه م�ن مل�وكھم،           : ھو) ٥(

اللھ�م ب�ارك    "وفادة، وصحبة، وروایة، قال الرسول عنھ     :ھأحد األشراف، كان سید قومھ، ل     
علقمھ، وعبد الجب�ار، وائ�ل ب�ن علقم�ھ، وآخ�رون، ن�زل              :، حدث عنھ ابناه   "في وائل وولده  

، معرف��ة ال��صحابة  )٨/١٠٦(اإلع��الم : ینظ��ر). ه٥٠: (ت��وفي س��نھ .الكوف��ھ وزار معاوی��ة 
)٥/٢٧١١.(  
) ٢/١٢٥(ن على ال�شمال ف�ي ال�صالة      أخرجھ النسائي كتاب االفتتاح  باب وضع الیمی       ) ٦(

 ب�اب وض�ع الی�د     ، والبیھقي في سننھ جماع أبواب صفة صالة النبي       ٨٨٧:رقم الحدیث 
وص�ححھ األلب�اني ف�ي ص�فة      .٢٣٢٤:رقم الحدیث) ٢/٤٣(الیمنى على الیسرى في الصالة  

  ).١/٢٠٩(الصالة 
ب��ن الخ��زرج س��ھل ب��ن س��عد ب��ن مال��ك ب��ن خال��د ب��ن ثعلب��ة ب��ن حارث��ة ب��ن عم��رو  : ھ��و) ٧(

 آخ��ر ال��صحابة موت��ًا  ال��ساعدي، یكن��ى أب��ا العب��اس، اإلم��ام الفاض��ل الٌمعّم��ر أدرك النب��ي   
أب�و ھری�رة،   :بالمدینة، شھد قضاء الرسول في المتالعنین، روى عدة أحادی�ث، ح�دث عن�ھ      

: ینظ�ر ). ه٨٨: (سعد بن المسیب، والزھري، وأبو حازم، وعب�اس، وآخ�رون، ت�وفي س�نة      
  ). ٣/٤٢٢(، سیر أعالم النبالء )٣/١٣١٢(معرفة الصحابة 

أخرج���ھ البخ����اري ف����ي ص����حیحھ كت����اب األذان ب����اب وض����ع الیمن����ى عل����ى الی����سرى  ) ٨(
  . ٧٤٠:رقم الحدیث) ١٨٣/ص(
أحمد بن علي بن حجر بن محمد الكناني العسقالني، أب�و الف�ضل، ش�ھاب ال�دین،            : ھو) ٩(

انت��شرت : "ل ال��سخاويم��ن أئم��ة العل��م والت��اریخ ول��ع ب��األدب وال��شعر ث��م الح��دیث، ق��ا         
كان فصیح اللسان، راویًا لل�شعر، م�ن       "مصنفاتھ في حیاتھ وتھادتھا الملوك وكتبھا األكابر      

: وت��وفي س��نة ) ه٧٧٣: (ل��سان المی��زان، تھ��ذیب التھ��ذیب، بل��وغ الم��رام، ول��د   : م��صنفاتھ
  ). ١/١٧٨(، األعالم  )١/٤٥(نظم العقیان في أعیان األعیان  : ینظر).ھـ٨٥٢(
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  .)١(  "بذلك ھو النبي
 وض��ع الی��د الیمن��ى عل��ى ظھ��ر كف��ھ الی��سرى والرس��غ     :لث��ةال��صفة الثا

  .)٢(والساعد
، وھ��و )٤(؛ وبھ��ذه ال��صفة ق��ال محم��د ب��ن الح��سن )٣(وھ��و ق��ول عل��ي

  .)٦(، والحنابلة)٥(مذھب الشافعیة
ُقل�ت ألْنُظ�رنَّ إل�ى ص�الة رس�ول      : (ق�ال  حدیث وائل بن حج�ر  : الدلیل

دیھ حتى حاذتا بُأُذنیھ، ثم  كیف یصلي، فنظرت إلیھ، فقام فكبر، ورفع یاهللا 
وض��ع ی��ده الیمن��ى عل��ى ظھ��ر كف��ھ الی��سرى والرُّْس��ُغ وال��ساعد، فلم��ا أراد أن   

  .)٧(...)یركع رفع یدیھ مثلھا
فكل ُسنَّة، ): "الصفة األولى والثانیة(قال األلباني عن الوضع والقبض 

  .)٨("وھذا من اختالف التنوع، یفعل ھذا تارة، وھذا تارة أخرى
لعب�ادات ال�واردة عل�ى وج�وه متع�ددة، یفع�ل ھ�ذه ت�ارة وھ�ذه                  فھذا من ا  

وینبغي للمصلي إذا اختار العمل بُسنة من ھ�ذه األوج�ھ أن یفع�ل ال�سنة                 . تارة
 -م�ثالً -نفسھا في جمیع المواضع التي تتكرر علیھ في صالتھ، فإذا رفع یدیھ         

ي جمیع  ف- كذلك –في تكبیرة اإلحرام إلى منكبیھ، فإن األفضل لھ أن یرفعھا  
  . مواضع رفع الیدین اآلتیة، وھكذا فیما إذا اختار الرفع إلى األذنین

                                                           

  )٢/٢٢٤(باري البن حجر فتح ال) ١(
الق���اموس المح���یط ف���صل الع���ین    :ینظ���ر. م���ا ب���ین المرف���ق والك���ف م���ن أعل���ى    : أي) ٢(
)١/١١٣٩.(  
: رق�م ) ١/٣٤٣(، م�صنف اب�ن أب�ي ش�یبة      ٧٥٧: رق�م ) ٢/٧٠(س�نن أب�ي داود      : ینظر) ٣(

٣٩٤٠.  
محم��د ب��ن الح��سن ب��ن فرق��د، أب��و عب��د اهللا    : وھ��و). ٣/٢٠١(ب��دائع ال��صنائع  : ینظ��ر) ٤(

ني الكوفي، العالمة فقیھ العراق، صاحب أبي حنیفة، ولد بواسط ونشأ بالكوفة، أخذ           الشیبا
عن أبي حنیفة بعض الفق�ھ وتم�م الفق�ھ ع�ن القاض�ي أب�ي یوس�ف، روى ع�ن أب�ي حنیف�ة،                   
ومالك بن مغول، واألوزاعي، ومالك بن أنس، أخذ عن�ھ ال�شافعي، وأب�و عبی�د وھ�شام ب�ن              

الج��واھر الم��ضیة ف��ي طبق��ات الحنفی��ة     : ینظ��ر). ه١٨٩: (عبی��د اهللا وغیرھم،ت��وفي س��نة  
  )٩/١٣٤(، سیر أعالم النبالء )وما بعدھا-١/٥٢٦(
  ).٣/٣١٠(المجموع : ینظر) ٥(
  ).١/٣٤١(المغني : ینظر) ٦(
رق�م  ) ١/١٩٣(أخرجھ أبي داود في سننھ كتاب ال�صالة ب�اب رف�ع الی�دین ف�ي ال�صالة            ) ٧(

وض��ع الیم��ین م��ن ال��شمال ف��ي ال��صالة     ، والن��سائي كت��اب االفتت��اح ب��اب م  ٧٢٧: الح��دیث
ج�زء م�ن ح�دیث، ص�ححھ الن�ووي ف�ي المجم�وع              . واللف�ظ ل�ھ    ٨٨٩:رقم الحدیث ) ٢/١٢٦(
  ).٨٨/ص(، واأللباني في صفة الصالة )٣/٣١٢(
  ). ٨٨/ص(صفة الصالة لأللباني ) ٨(
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  اطب اث

 دات واردة  ووه ددة  ة ا وأم از 

لفل أل    

لجمعة   مسائل م صال 

  :افيه مسألت

  المسألة األولى
  عدد ركعات الراتبة بعد الجمعة

  

  :وھي ،  صفاتُةدَّة الجمعة ِعورد في راتبة صال
  . ركعتان:الصفة األولى

  .)٢(، وكذا عند الحنابلة)١(وبھ قال الشافعیة وھذا األقل منھا
 كان ُیصّلي قبل الظھر أن رسول اهللا ( حدیث عبد اهللا بن عمر:الدلیل

ركعت��ین، وبع��دھا ركعت��ین، وبع��د المغ��رب ركعت��ین ف��ي بیت��ھ، وبع��د الع��شاء         
  .)٣()لي بعد الجمعة حتى ینصرف فیصلي ركعتینركعتین، وكان ال یص

  .)٤( أقل السنة بعد الجمعة ركعتان:وجھ الداللة
  . أربع ركعات:الصفة الثانیة

  .)٧(، والحنابلة)٦(، وھو األكمل عند الشافعیة)٥(وھو المذھب عند الحنفیة
َمن كان م�نكم ُم�صّلیا       : (قال رسول اهللا    :  قال حدیث أبي ھریرة    : الدلیل

  .)٨() الجمعة فلُیَصل أربعًابعد
  .)٩( استحباب الصالة بأربع ركعات:وجھ الداللة

                                                           

  ).٤/٩(المجموع : ینظر) ١(
  ).٢/٤١(كشاف القناع : ینظر) ٢(
ي ف��ي ص��حیحھ كت��اب الجمع��ة ب��اب ال��صالة بع��د الجمع��ة   أخرج��ھ البخ��ار: متف��ق علی��ھ) ٣(

، وم�سلم ف�ي ص�حیحھ كت�اب الجمع�ة ب�اب ال�صالة               ٩٣٧: رقم الح�دیث  ) ٢٢٦/ص(وقبلھا    
  .٨٨٢: رقم الحدیث) ٢/٦٠٠(بعد الجمعة  

  ).٥/٧٧(الشرح الممتع : ینظر) ٤(
، ش��رح مع��اني  )١٣-٢/١٢(، حاش��یة اب��ن عاب��دین  )١/٢٨٥(ب��دائع ال��صنائع  : ینظ��ر) ٥(

  ).١/٣٣٧(ثار اآل
  ).٧/١٧٦(، األم )١٠-٤/٩(المجموع : ینظر) ٦(
  ).٢/٢٦٩(المغني : ینظر) ٧(
رق��م ) ٢/٦٠٠(أخرج��ھ م��سلم ف��ي ص��حیحھ كت��اب الجمع��ة ب��اب ال��صالة بع��د الجمع��ة    ) ٨(

   .٨٨١: الحدیث
  ).٥/٧٧(الشرح الممتع : ینظر) ٩(
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  .ست ركعات: الصفة الثالثة
، وھ�و  )٢(، وب�ھ أخ�ذ أب�و یوس�ف م�ن الحنفی�ة       )١(وھو قول جماعة م�ن ال�سَّلف      

  .)٣(الحد األكثر عند الحنابلة
ة أنھ أمر أن ی�صلي بع�د الجمع�    : (  ما روي عن علي بن أبي طالب:الدلیل

  .)٤()ركعتین، ثم أربعًا
أن�ھ علَّ�م الن�اس أن ی�صلوا بع�د الجمع�ة أربع�ًا،               : (وجاء ع�ن اب�ن م�سعود        

  .)٥() علمھم أن یصلوا ستًافلما جاء علي 
  .)٦( أكثر السُّنة بعد الجمعة ست ركعات:وجھ الداللة

َم�ن ص�لَّى ف�ي الم�سجد ص�الَّھا أرب�ع ركع�ات، وَم�ن           :  التفصیل :الصفة الرابعة 
  .ھا في البیت صالھا ركعتین فقطَصالَّ

إن صلَّى في الم�سجد  : "قال ابن القیم قال شیخنا أبو العباس ابن تیمیة        
وعل�ى ھ�ذا    ) : اب�ن الق�یم   (قلت  . صلَّى أربعًا، وإن صلَّى في بیتھ صلَّى ركعتین       

أنھ كان إذا صّلى ف�ي الم�سجد ص�لَّى أربع�ًا، وإذا ص�لَّى ف�ي           ... تدل األحادیث،   
  . )٧("ینبیتھ صلى ركعت

واحتجوا باألحادیث الواردة في المبحث، وذكروا لذلك سببًا، وھو دف�ع م�ا ق�د              
یتوھمھ البعُض أن الركعتین ھما تتمة لصالة الظھ�ر، ف�إن ص�لَّى ف�ي الم�سجد          

  .أربعًا بعد الجمعة زال ھذا الظن 

ب عثيمي لشيخ    : ق س�ئل 

إذا ص�لَّى أح�دكم   (: - علیھ الصالة والسالم   -كیف یجمع بین قول النبي      
 - صلى اهللا علی�ھ وعل�ى آل�ھ وس�لم         -، وبین فعلھ    )الجمعة فلُیصل بعدھا أربعا   

  ؟ ) ظكم اهللاحف. (أنھ كان یصّلي في بیتھ ركعتین
إن�ھ ُی�صّلي س�تًا، ركعت�ان ثبتت�ا      : اختلف بھذا أھل العلم، فقال بعضھم   : الجواب

  .ھذا قول. بالسُّنة الفعلیة، وأربع بالسنة القولیة
                                                           

ش��رح مع��اني ، )١/٤٦٤(، م��صنف اب��ن أب��ي ش��یبة  )٢/٦٥٦(س��نن الترم��ذي : ینظ��ر) ١(
  ).١/٣٣٧(اآلثار، 

  ).١/٣٣٧(، شرح معاني اآلثار )١/٢٨٥(بدائع الصنائع : ینظر) ٢(
  ).١/١٥٧(، الروض المربع )٢/٤١(كشاف القناع : ینظر) ٣(
أخرجھ الترمذي في سننھ أبواب الجمعة باب ما جاء في ال�صالة قب�ل الجمع�ة وبع�دھا               ) ٤(
 اآلث�ار كت�اب ال�صالة ب�اب التط�وع بع�د            شرح مع�اني  : ، ینظر  ٥٢٣: رقم الحدیث ) ٢/٤٠١(

، م�صنف اب�ن ش�یبھ كت�اب الجمع�ة ب�اب             ١٩٧٧: رقم الحدیث ) ١/٣٣٧(الجمعة كیف ھو؟    
، وص�ححھ األلب�اني ف�ي       ٥٣٦٨:رقم الحدیث ) ١/٤٦٤(من كان یصلي بعد الجمعة ركعتین       

  ).٢/٢٣(صحیح سنن الترمذي 
، م�صنف   ١٩٧٩:  الح�دیث  رق�م ) ١/٣٣٧(شرح معاني اآلثار الموضع السابق      : ینظر) ٥(

رق��م ) ١/٤٦٤(اب��ن أب��ي ش��یبة كت��اب الجمع��ة ب��اب م��ن ك��ان ی��صلي بع��د الجمع��ة ركعت��ین      
  ).٤/٤١١(، معرفة السنن واآلثار ٥٣٦٨:الحدیث

  ).٥/٧٧(الشرح الممتع : ینظر) ٦(
  باختصار).١/٢٢٥(زاد المعاد ) ٧(
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 أن المعتب��ر الق��ول، وھ��و أن ُی��صّلي أربع��ًا، فتك��ون ُس��نَّة الجمع��ة   : ق��ول ث��اني
  . أربعًا فقط

:  ق�ال سجد صلَّى أربع�ًا؛ ألن النب�ي   إن صلَّى في الم   :  التفصیل :القول الثالث 
، ولم یقید، فیك�ون إن ص�لَّى ف�ي          )إذا صلَّى أحُدكم الجمعة فلُیصل بعدھا أربعاً      (

اب�ن  بع، وإن صلَّى في بیتھ فركعت�ان، وھ�ذا اختی�ار ش�یخ اإلس�الم        المسجد فأر 
ل��ى ل��و أن��ھ ذھ��ب إ: یعن��ي التف��صیل، والحم��د هللا؛ األم��ر واس��ع، یعن��ي  تیمی��ة

  .)١("البیت وصلَّى أربعًا بتسلیمتین، كان حسنًا، ما یضر إن شاء اهللا
إن : "وقد نقل ابُن قدامھ عن اإلمام أحمد التخیی�ر ب�ین ال�صفات ال�ثالث، فق�ال             

شاء ص�لَّى ركعت�ین، وإن ش�اء ص�لَّى أربع�ًا، وإن ش�اء ص�لَّى س�تًا، فأیم�ا فع�ل            
  .)٢("فھو حسن

ة من العبادات الواردة على وجوه متعددة،     فعدد ركعات الراتبة بعد الجمع         
 كان یصلي في واألفضل أربع ركعات؛ ألن النبي . فیفعل ھذا مرة وھذا مرة

إنھ�ا أرب�ع   : "، وقال ابن عثیم�ین )٣(أكثر األوقات أربعًا، وأمر بھا وحث علیھا      
واألول��ى .  وفعل��ھ ُیق��دَّم قول��ھ ركع��ات مطلق��ًا؛ ألن��ھ إذا تع��ارض ق��ول النب��ي   

  . أن یصّلي أحیانًا أربعًا، وأحیانًا ركعتین- فیما أظنھ راجحًا-لإلنسان 
ك�ان یفعلھ�ا    « أما الست فإنَّ حدیث ابن عمر ی�دل عل�ى أن الرس�ول            

، لكن الذي في الصحیحین أنھ كان یصلي ركعتین، ویمك�ن أن ی�ستدل ل�ذلك                »
صلي  كان یصّلي في بیتھ ركعتین، وَأَمَر َم�ن َص�لَّى الجمع�ة أن ی�          بأن النبي   

  . )٤("أربع بقولھ، وركعتان بفعلھ: بعدھا أربعًا، فھذه ست ركعات
  المسألة الثانیة

  ما ُیقرأ في صالة الجمعة
  : سنَّ في صالة الجمعة قراءة ُسور مخصوصة منھا ورد أن النبي 
أن یقرأ في الركعة األولى بسورة األعلى، وفي الثانیة بسورة         : الصفة األولى 

  .الغاشیة
  .)٨(، والحنابلة)٧(، وقول الشافعي في القدیم)٦(، المالكیة)٥(لحنفیةوبھذا قال ا

 یقرأ ف�ي    كان رسول اهللا    : ( قال  )٩( ما جاء عن النعمان بن بشیر      :الدلیل
                                                           

  .إسالم ویب على موقع ) ٨(سؤال رقم ) ٢١٤لقاء رقم(لقاءات الباب المفتوح ) ١(
  ).٢/٢٦٩(المغني : ینظر) ٢(
  ).٣/٢٨٠(نیل األوطار : ینظر) ٣(
  ).٥/٧٨(الشرح الممتع ) ٤(
  ).١/٢٦٩(بدائع الصنائع :ینظر) ٥(
  ).٢/٢٦٩(بدایة المجتھد :ینظر) ٦(
  ).٥٣١-٤/٥٣٠(، المجموع )٤/٢٦٦(فتح العزیز :ینظر) ٧(
  ).٢/٣٨(كشاف القناع :ینظر) ٨(
شیر بن ثعلبة بن سعد بن خالس بن زی�د ب�ن مال�ك األغ�ر األن�صاري               النعمان بن ب  :ھو) ٩(

الخزرجي، كان أمیر الكوف�ة ف�ي عھ�د معاوی�ة، روى عن�ھ أبن�اؤه وغی�رھم، ول�د قب�ل وف�اة                      
أس��د الغاب��ة   :ینظ��ر ).  ھ��ـ ٦٠: (النب��ي بثم��اني س��نین وس��بعة أش��ھر وقت��ل بحم��ص س��نة        
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ھ���ل أت���اك ح���دیث "، و"س���بح اس���م رب���ك األعل���ى"العی���دین وف���ي الجمع���ة ب���ـ 
  .  )١("...)الغاشیة

ة الجمعة، وفي الثانیة بسورة  أن یقرأ في الركعة األولى بسور:الصفة الثانیة
  . المنافقون

  .)٤(، والحنابلة)٣(، وقول عند الشافعیة)٢(وھذا وجھ عند الحنفیة
 أب��ا )٦(اس��تخلف م��روان: ( ق��ال) ٥( م��ا ج��اء ع��ن عب��د اهللا ب��ن راف��ع  :ال��دلیل

ھریرة على المدینة، وخرج إلى مكة، فصلَّى لنا أبو ھریرة الجمعة، فقرأ بع�د        
فأدرك�ت أب�ا   : ، ق�ال  "إذا ج�اءك المن�افقون    "ركعة اآلخ�رة    سورة الجمعة، في ال   

إنك قرأت بسورتین ك�ان عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب      : ھریرة حین انصرف، فقلت لھ  
 یقرأ بھما في إني سمعت رسول اهللا : "یقرأ بھما بالكوفة، فقال أبو ھریرة

  .)٧()الجمعة
انیة بسورة  أن یقرأ في الركعة األولى بسورة الجمعة، وفي الث:الصفة الثالثة 

  . الغاشیة
  .)٨(وبھذا قال المالكیة

: كت�ب إل�ى النعم�ان ب�ن ب�شیر، ی�سألھ       ) ٩( لما ثبت أن الضحاك بن ق�یس       :الدلیل

                                                                                                                                        

  ).   ٥/٢٦٥٨(، معرفة الصحابة )٥/٣١٠(
رق�م  ) ٢/٥٩٨( صحیحھ كتاب الجمعة باب ما یقرأ في صالة الجمعة        أخرجھ مسلم في  ) ١(

  .٨٧٨:الحدیث
  ).١/٢٦٩(بدائع الصنائع :ینظر) ٢(
، حلی��ة العلم��اء ف��ي معرف��ة م��ذاھب     )١/٢١٢(، المھ��ذب )٤/٥٣٠(المجم��وع :ینظ��ر) ٣(

  ).٢/٢٣٨(الفقھاء 
  ).١/١٥٦(الروض المربع ). ٢/٢٣١(المغني :ینظر) ٤(
 س�مع أم  راف�ع ب�ن خ�دیج األن�صاري، م�ولى أم س�لمھ زوج النب�ي                عبد اهللا ب�ن     : ھو) ٥(

سعید المقبري، وأفلح ب�ن س�عید، واب�ن إس�حاق القاس�م      :  روى عنھ سلمة ، وأبا ھریرة     
، تھ��ذیب )٣/٢٣٩(أس��د الغاب��ة : ینظ��ر). ھ��ـ١١٠: (ب��ن عب��اس، م��دني، ثق��ة، ت��وفي س��نة  

  ).٤٨٦-١٤/٤٨٥(الكمال في أسماء الرجال 
الحكم بن أبي العاص بن أمیة بن عبد شمس بن عبد من�اف القرش�ي،   مروان بن   : ھو) ٦(

س�ھل  : روى عن�ھ .عمر، وعثمان، وعل�ي، وزی�د   :یكنى أبا عبد الملك، أبا القاسم، روى عن       
بن سعد، وعبد الرحمن بن إسحاق، وابن شھاب، والزھري، وعروة بن الزبیر، وعلي بن        

-٣/١٣٨٧(ب في معرفة األصحاب االستیعا: ینظر). ھـ٢/٦٥: (الحسین، ولد وتوفي سنة 
  ).٤٧٩-٣/٤٧٦(، سیر أعالم النبالء )١٣٩٠

) ٢/٥٩٧(أخرجھ مسلم ف�ي ص�حیحھ كت�اب الجمع�ة ب�اب م�ا یق�رأ ف�ي ص�الة الجمع�ة             ) ٧(
   .٨٧٧: رقم الحدیث

  ).١/١٧٤(، بدایة المجتھد )١/٢٣٧(المدونة : ینظر) ٨(
ة ب�ن وائل�ة ب�ن عم�رو ب�ن      الضحاك ب�ن ق�یس ب�ن خال�د األكب�ر ب�ن وھ�ب ب�ن ثعلب�                  : ھو) ٩(

شیبان القرشي الفھري یكنى أبا أنیس، روى عن النبي أحادیث، ولد قبل وفاة النبي ب�سبع           
، معرف��ة ال��صحابة  ) ٣/٤٩(أس��د الغاب��ة   : ینظ��ر).  ھ��ـ٦٤: ( س��نین وت��وفي مقت��ول س��نة  

)٣/١٥٣٧.(  



 

 

 - ١٥٢٦ - 

ك�ان  : " یوم الجمعة، سوى سورة الجمع�ة؟ فق�ال  أي شيء قرأ رسول اهللا     (
  .)١(")یقرأ ھل أتاك 

تف��ضیل تع��دد كیفی��ات ق��راءة الجمع��ة، ف��ال وج��ھ ل : وج��ھ الدالل��ة م��ن األحادی��ث
  . )٢(بعضھا على بعض

فالقراءة في صالة الجمعة من العبادات الواردة عل�ى وج�وه متع�ددة، وال�سُّنة               
  .أن یقرأ مرَّة بھذا، ومرة بھذا؛ لئال ُتھجر السنة

وتخصیص صالة الجمع�ة بھ�ذه ال�سور ل�ھ ِحك�م عظیم�ة، وفوائ�د جلیل�ة تع�ود                 
  .على المصلي بالنفع عاجًال وآجًال

  الفرع الثاني
  ئل من أحكام الجنازةمسا

  :افيه مسألت

  المسألة األولى
  عدد التكبیرات في صالة الجنازة

  
  :ورد التكبیر على الجنازة بصفات متعددة منھا

  .)٣(أن ُیكبِّر على الجنازة أربع تكبیرات: الصفة األولى
  .)٧(، والحنابلة)٦(، والشافعیة)٥(، والمالكیة)٤(وإلیھ ذھب الحنفیة

 ف�ي   )٨( َنَع�ى النجاش�ي    أن رس�ول اهللا      (ع�ن أب�ي ھری�رة       م�ا ج�اء     : الدلیل
الیوم الذي مات فیھ، وخرج بھم إلى المصلَّى، ف�صف بھ�م، وكب�ر علی�ھ أرب�ع           

  .)٩()تكبیرات
التكبی��ر عل��ى الجن��ازة یك��ون ب��أربع تكبی��رات، وال ی��نُقص ع��ن     : وج��ھ الدالل��ة 

                                                           

رق�م  ) ٢/٥٩٨(أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب الجمعة باب ما یقرأ في صالة الجمعة          ) ١(
  .٨٧٨: الحدیث

  ).٣/٣٢٨(نیل األوطار : ینظر) ٢(
  ).٥/٢٣١(، المجموع )٤٣٥_٥/٤٢٨(األوسط : ینظر) ٣(
  ).٣١٣-١/٣١٢(، بدائع الصنائع )٢/٢٠٩(حاشیة ابن عابدین : ینظر) ٤(
  ).٦٥/ص(القوانین الفقھیة : ینظر) ٥(
  ).٣/٦٤(، البیان )١/٣٠٨(األم : ینظر) ٦(
  .)٢/٣٦٢(المغني : ینظر) ٧(
 وأح�سن إل�ى الم�سلمین       أصحمة النجاشي ملك الحبشة، أس�لم ف�ي عھ�د النب�ي             : ھو) ٨(

، ف�صلى علی�ھ بالن�اس ص�الة الغائ�ب،      الذین ھ�اجروا إل�ى أرض�ھ، ت�وفي ف�ي عھ�د النب�ي                
-١/٤٢٧(، س���یر أع���الم الن���بالء   )١/٢٥٢(أس���د الغاب���ة  : ینظ���ر).  ھ���ـ٧: (ت���وفي س���نة 

  ).ومابعدھا
ي ف��ي ص��حیحھ كت��اب الجن��ائز ب��اب التكبی��ر عل��ى الجن��ازة أخرج��ھ البخ��ار: متف��ق علی��ھ) ٩(

، وم��سلم ف��ي ص��حیحھ كت��اب الجن��ائز ب��اب التكبی��ر  ١٣٣٣:رق��م الح��دیث) ٣٢١/ص(أربع��ًا 
  .٩٥١: رقم الحدیث) ٢/٦٥٦(على الجنازة 
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  .)١(ذلك
 وغی�رھم، ی�رون   والعمل على ھذا عند أكث�ر أھ�ل العل�م ِم�ن أص�حاب النب�ي         

  .)٢(التكبیر على الجنازة أربع تكبیرات
وھ�و ال�ذي جم�ع عم�ر ب�ن الخط�اب ال�صحابة عل�ى العم�ل                   " :قال اب�ن حج�ر    

  .)٣("بھ
  .أن ُیكّبر على الجنازة خمسا: الصفة الثانیة

  .)٥(، والحنابلة)٤(أجازھا الشافعیة
 )٧(ب�ن أرق�م  ك�ان زی�د ا  : ( ق�ال  )٦(ما رواه عبد الرحمن بن أب�ي لیل�ى      : الدلیل
  ك�ان  :  ُیكّبر على جنائزنا أربعًا، وإنھ كبَّر على جنازة خمسًا، فسألتھ، فق�ال

  .)٨() یكبرھارسول اهللا 
 -إن التكبیر خمسًا م�ن ال�سُّنة الثابت�ة كم�ا ف�ي الح�دیث، فینبغ�ي                  : وجھ الداللة 

  .)٩( أن یكبَِّر على الجنازة خمسًا؛ إحیاء للسُّنة-أحیانًا 
  .)١٠( مسعود وعدد من الصحابةوروي ذلك عن ابن

  .أن ُیكبِّر على الجنازة ستًا: الصفة الثالثة
أن��ھ ك��ان ُیكبِّ��ر عل��ى أھ��ل ب��دٍر س��تًا، وعل��ى   : (م��ا روي ع��ن عل��ي : ال��دلیل

  .)١١() خمسًا، وعلى سائر الناس أربعًاأصحاب رسول اهللا 
 دلی�ٌل َعَل�ى اس�تحباب تخ�صیص م�ن ل�ھ ف�ضیلة        أن فعل عل�ي   : وجھ الداللة 

                                                           

  ).٣/٢٠٣(فتح الباري البن حجر : ینظر) ١(
  ).٣/٣٣٣(سنن الترمذي : ینظر) ٢(
  ).٢/٢٨٦(التلخیص الحبیر ) ٣(
  ).٥/٢٣٠(المجموع : ینظر) ٤(
  ).١/٣٦٥(، الكافي )٣٨٣/ ٢(المغني : ینظر) ٥(
عب��د ال��رحمن ب��ن أب��ي لیل��ى األن��صاري، الك��وفي، اإلم��ام، الفقی��ھ، ت��ابعي ثق��ة، أب��وه م��ن   : ھ��و) ٦(

عمر، وعلي، وابن مسعود، وب�الل وآخ�رون،   :  ولد في خالفة الصدیق، حدث عن أصحاب النبي 
والحكم بن عتیب�ة، وح�صین ب�ن عب�د ال�رحمن وآخ�رون، قت�ل بوقع�ة                عمرو بن ُمرة،    : وحدث عنھ 

معرفة الثقات م�ن رج�ال أھ�ل العل�م والح�دیث وم�ن ال�ضعفاء وذك�ر              :ینظر).  ھـ ٨٢:(الجماجم سنة 
  ).٤/٢٦٢(، سیر أعالم النبالء  )٢/٨٦(مذاھبھم وأخبارھم 

ن في حجر عبد اهللا بن زید بن أرقم بن قیس بن النعمان بن مالك بن ثعلبة األنصاري،كا    : ھو) ٧(
عب�د ال�رحمن ب�ن أب�ي     :  سبع عشرة غزوة، لھ عدة أحادیث، ح�دث عن�ھ  رواحة، شھد مع النبي  

معرف�ة ال�صحابة   :ینظ�ر ). ھـ ٦٨: (لیلى، والشیباني، وطاووس، وأبو إسحاق وغیرھم، توفي سنة       
  ).١٦٨٠-٣/١٦٥(، سیر أعالم النبالء )٣/١١٦٦(
  .٩٥٧:رقم الحدیث) ٢/٦٥٩(ائز باب الصالة على القبر أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب الجن) ٨(
  ).٥/٣٣٩(الشرح الممتع : ینظر) ٩(
روایات عدد من الصحابة في التكبی�ر خم�س تكبی�رات ف�ي الم�صنف الب�ن أب�ي ش�یبة                : ینظر) ١٠(
)٢/٤٩٦.(  
أخرج�ھ ال�دارقطني ف�ي س�ننھ كت�اب الجن�ائز ب�اب الت�سلیم ف�ي الجن�ائز واح�د والتكبی�ر أربع�ًا              ) ١١(

، واب�ن أب�ي ش�یبھ ف�ي م�صنفھ كت�اب الجن�ائز م�ن               ١٨٢٣: رقم) ٢/٤٣٥(مسًا وقراءة الفاتحة    وخ
 ، والطح��اوي ش��رح مع��اني اآلث��ار كت��اب ١١٤٥٤:رق��م) ٢/٤٩٦(ك��ان یكب��ر عل��ى الجن��ازة خم��سًا 

ص�ححھ األلب�اني ف�ي     .٢٨٤٩: رق�م الح�دیث  ) ١/٤٩٧(الجنائز باب التكبیر على الجن�ائز ك�م ھ�و؟           
  ).١١٣/ص(أحكام الجنائز 
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  . )١(إكثار التكبیر علیھب
  .أن یكبر على الجنازة سبعًا: الصفة الرابعة

  .)٢(وھي أعلى الجائز عند الحنابلة
، فكبَّر علیھ س�بعًا،  )٣(أنھ صلى على أبي قتادة : (ما جاء عن علي  : الدلیل

  .)٤()وكان بدریًا
 وھذه آثار صحیحة، فال موجب للمنع منھا، والنب�ي    : "قال ابن القیم  

  .)٥("نع مما زاد على األربع، بل فعلھ ھو وأصحابھ من بعدهلم یم
إنَّ ھ��ذا م��ن االخ��تالف المب��اح،   : "ونق��ل الن��ووي ع��ن بع��ض ال��شافعیة  

  .)٦("والجمیع جائز
التربی�ع،  : التكبیر على الجنائز یجوز عل�ى الم�شھور  : "وقال ابن تیمیة 
  .)٧("والتخمیس، والتسبیع

، )٨(ر ش�یخ اإلس�الم اب�ن تیمی�ة        والقول بأن جمیع الوارد جائز ھو اختی�ا       
  .)٩(ورجحھ ابن عثیمین
 م�ن العب�ادات ال�واردة عل�ى وج��وه     - ف�ي ص�الة الجن�ازة    -فع�دد التكبی�ر   

متعددة، فُیكّب�ر م�ع اإلم�ام أرب�ع، أو خم�س، أو س�ت، أو س�بع؛ ألن ذل�ك وارد               
 وأصحابھ، واألفضل أربع تكبیرات؛ ألنھ ھو الح�دیث ال�وارد ف�ي    عن النبي   

  .)١٠(واألكثر في عمل الصحابةالصحیحین، 

                                                           

  ).٤/٧٤(نیل األوطار : ینظر) ١(
الصحیح أنھ : "قال ابن قدامھ في المغني  ). ٣/٣٤٢(، الفروع   )١/٣٦٦(ینظر الكافي   ) ٢(

  ).٢/٣٨٤" ( وال أحد من أصحابھال یزاد على سبع، ألنھ لم ینقل ذلك من فعل النبي 
ل��ى فقی��ل الح��ارث ب��ن ربع��ي وھ��ذا ع   : ،اختل��ف ف��ي اس��مھ ف��ارس رس��ول اهللا  : ھ��و) ٣(

الصحیح، وقیل النعمان بن الحارث، وقیل النعمان ب�ن عم�ر، ق�ال ال�بعض ك�ان ب�دریًا ش�ھد                    
أن��س ب��ن مال��ك، وس��عید ب��ن الم��سیب، وعط��اء ب��ن ی��سار،  :أح��د والم��شاھد كلھا،ح��دث عن��ھ

إی��اس ب��ن س��لمھ، والواق��دي، وال��دراوردي، ت��وفي  :روى ع��ن.وعل��ي ب��ن رب��اح،  وآخ��رون 
، س�یر أع�الم     )١٧٣٢-٤/١٧٣١(عرف�ة األص�حاب     االستیعاب ف�ي م   : ینظر).  ھـ ٤٠: (سنة

  ).٤٥٦-٢/٤٤٩(النبالء 
أخرجھ البیھقي في سننھ كتاب الجنائز باب م�ن ذھ�ب إل�ى زی�ادة التكبی�ر عل�ى األرب�ع                  ) ٤(
 بق�ي  ھك�ذا روي وھ�و غل�ط ألن أب�ا قت�ادة       :"،وقال البیھقي ٦٩٤٣:رقم الحدیث ) ٤/٥٩(

كتاب الجنائز باب من ك�ان یكب�ر عل�ى     مدة طویلة، وابن أبي شیبھ في مصنفھ بعد علي  
، والطحاوي في ش�رح مع�اني اآلث�ار كت�اب         ١١٤٥٩: رقم الحدیث ) ٢/٤٩٧(الجنازة سبعًا   

وص��ححھ  .٢٨٤٨: رق��م الح��دیث ) ١/٤٩٦(الجن��ائز ب��اب التكبی��ر عل��ى الجن��ائز ك��م ھ��و؟     
  ).١١٤/ص(األلباني في أحكام الجنائز

  ).١/٤٨٩(زاد المعاد ) ٥(
  .)٥/٢٣٠(المجموع ) ٦(
  ).٢٢/٧٠(مجموع الفتاوى ) ٧(
  ).٢٤/٣٢(مجموع الفتاوى : ینظر) ٨(
  ).٥/٣٣٩(الشرح الممتع : ینظر) ٩(
  ).٤/٧٢(نیل األوطار : ینظر) ١٠(
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  لمسألة لثانية

  ع لتسلي في صال لجنا

  :تانبصف، نة في عدد التسلیم في صالة الجنازةوردت السُّ
  . ھوتكون عن یمین، ي تسلیمة واحدةم المصّلسّل أن ُی:الصفة األولى

  .)٢(، والحنابلة)١(وھذا مذھب المالكیة
عن ستة من أصحاب    ،  لجنازة تسلیمة واحدة  التسلیم على ا  : " قال اإلمام أحمد  

  .)٣( " النبي
ر علیھا  صلَّى على جنازة فكبَّأن رسول اهللا  : ( حدیث أبي ھریرة    :الدلیل

  .)٤()م تسلیمة واحدةأربعًا، وسلَّ
وت�سلیمة ع�ن    ،  تسلیمة عن یمین�ھ   : م المصلي تسلیمتین  سّل أن یُ  :الصفة الثانیة 

  .یساره
  .)٧(، وروایة عن الحنابلة)٦(الشافعیة، و)٥(وھذا مذھب الحنفیة

 ك��ان رس��ول اهللا ، اللث��الث ِخ��: (  ق��ال اب��ن م��سعود ج��اء ع��ن م��ا :ال��دلیل
 إحداھن الت�سلیم ف�ي الجن�ازة مث�ل الت�سلیم ف�ي ال�صالة        :تركھن الناس ،  یفعلھن

...()٨(.  
فعدد التسلیم في صالة الجنازة من العب�ادات ال�واردة عل�ى وج�وه متع�ددة، فی�ھ              

عن یمینة وعن یساره، وتسلیمة عن یمینھ، واألفضل تسلیمة واحدة؛         تسلیمھ  
وھ��م أعل��م الن��اس بال��سنة، وأن ھ��ذه ، ألن��ھ ج��اء ع��ن جماع��ة م��ن ال��صحابة 

  . )٩(الصالة مبنیة على التخفیف، والتسلیمة الواحدة أخف
                                                           

  ).٢/١١٩(شرح مختصر خلیل : ینظر) ١(
  ).٣/٣٣٨(الفروع ). ٢/٣١٥(شرح الزركشي : ینظر) ٢(
  ).٢/٣٦٦(المغني ) ٣(
رى كت�اب الجن�ائز ب�اب م�ا روي ف�ي التحل�ل م�ن ص�الة              أخرجھ البیھقي في السنن الكب�     ) ٤(

، وال��دارقطني ف��ي س��ننھ كت��اب الجن��ائز ب��اب  ٦٩٨٢رق��م ) ٤/٧٠(الجن��ازة ت��سلیمة واح��دة 
واللف��ظ ل��ھ،  ١٨١٧:رق��م الح��دیث ) ٢/٤٣٢(الت��سلیم ف��ي الجن��ازة واح��دًا والتكبی��ر أربع��ًا      

والت�سلیمة  ":، وق�ال  ١٣٣٢:رقم) ١/٥١٣(صححھ الحاكم في المستدرك على الصحیحین         
الواحدة على الجنازة ق�د ص�حت الراوی�ة فی�ھ ع�ن عل�ي ب�ن أب�ي طال�ب وعب�د اهللا ب�ن عم�ر                  

 أنھ�م ك�انوا   وعبد اهللا بن عباس وجابر بن عبد اهللا وعبد اهللا بن أبي أوفى وأبي ھریرة         
  ".یسلمون على الجنازة تسلیمة واحدة

  ).١/٣١٣(بدائع الصنائع : ینظر) ٥(
  ).٢/٢١(، مغني المحتاج )٥/٣١٦(المجموع : ینظر) ٦(
  ).٣/٣٣٨(، الفروع )٢/٣١٦(شرح الزركشي : ینظر) ٧(
أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى كتاب الجن�ائز ب�اب م�ن ق�ال ی�سلم ع�ن یمین�ھ وع�ن                       ) ٨(

الزیادات على كتاب المزن�ي كت�اب ال�صالة ب�اب التكبی�ر عل�ى               . ٦٩٨٩:رقم) ٤/٧١(شمالھ  
إسناده جید  ):" ٥/٢٣٩(وقال النووي في المجموع،   .١٥٩:رقم الحدیث ) ١/٣٢١(الجنائز  

  ) .١٢٧/ص(وحسنھ األلباني في أحكام الجنائز، " .
  ).٥/٣٣٦(الشرح الممتع : ینظر) ٩(
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راث اا   

  عبادات واردة على وجوه متعددة 

  يف الصيام واحلج

 باول طا  

من ا ل  

باط ا ن ا ل  
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  اطب اول

 ل ن ام
  :ثال مسائلفيه 

  المسألة األولى
  الصوم في السفر

  : ھماینأنھ سن في السفر صفت ورد عن النبي 
  .الصوم: الصفة األولى

وھ���و األف���ضل إذا ل���م یجھ���ده ال���صوم ول���م ی���ضعفھ، وھ���و الم���شھور عن���د        
  .)٤(، ووجھ عند الحنابلة)٣(، والشافعیة)٢(مالكیة، وال)١(الحنفیة

  .)٥( M 8  7       6  5  4  3L  : قال تعالى:الدلیل

  .)٦(M cb   a   ̀ _  L :وقولھ تعالى

 ف�ي بع�ض أس�فاره ف�ي         خرجن�ا م�ع النب�ي       : ( قال  )٧(وحدیث أبي الدرداء  
ئم، إال یوٍم حار، حتى یضع الرجل یده على رأسھ من شدة الحر، وما فینا صا      

  .)٩())٨( وابن رواحةما كان من النبي 
                                                           

، البنای�ة  "ألن ال�صوم عن�دنا عزیم�ة والفط�ر رخ�صة     "، )٢/٩٦(بدائع الصنائع  : ینظر) ١(
  ).١/٣٣٣(، تبین الحقائق )٤/٧٧(شرح الھدایة 

، الت��اج "ال��صوم ف��ي ال��سفر أح��ب إل��ي إن ق��وي علی��ھ     "، )١/٢٧٢(ون��ة المد: ینظ��ر) ٢(
  ).٣/٣١٠(واإلكلیل 

أن الفط��ر رخ��صة وال��صوم عزیم��ة وفع��ل العزیم��ة أول��ى م��ن   "، )٦/٢٠٦(المجم��وع ) ٣(
  ).٤/١٥(،  نھایة المطلب في درایة المذھب )٣/٤٦٩(، البیان "األخذ بالرخصة

  ).٣/١١٧(المغني : ینظر) ٤(
  .١٨٣اآلیة : سورة البقرة) ٥(
  .١٨٤اآلیة : سورة البقرة ) ٦(
قاض�ي دم�شق، وص�احب رس�ول     . أبو الدرداء ُعویمر بن زید بن قیس األنصاري  : ھو) ٧(

اب��ن ثعلب��ة ب��ن عب��د اهللا :اب��ن عب��د اهللا، ویق��ال:ُع��ویمر ب��ن ع��امر، ویق��ال: ویق��ال أن��ھاهللا 
 ع��دة لنب��ي حك��یم ھ��ذه األم��ة، وس��ید الق��راء بدم��شق، روى ع��ن ا  .األن��صاري الخزرج��ي
ح��دیث، روى عن��ھ العدی��د م��ن ال��صحابة والت��ابعین، مم��ن جم��ع   ١٧٩أحادی��ث، وی��روى ل��ھ 

، )٤/١٦٤٦(االس�تیعاب ف�ي معرف�ة األص�حاب         : ینظ�ر ). ٣٢وقیل٣١: (القرآن، توفي سنة  
  ).٢/٣٥٣(سیر أعالم النبالء 

ح�ة،  أب�ا محم�د، وأب�ا روا   :عبد اهللا بن رواحة بن ثعلبة األن�صاري الخزرج�ي، یكن�ى        :ھو)٨(
أن�س  : حدث عنھاألمیر، السعید، الشھید، البدري النقیب، الشاعر، لھ أحادیث عن النبي  

وغیرھم، ش�ھد   -بن مالك، والنعمان بن بشیر، وأبو سلمھ  عبد الرحمن، وعطاء بن یسار
بدرًا والعقبة وأحد والخندق والحدیبیة والمشاھد كلھا إال الفتح وما بع�دھا، قت�ل ی�وم مؤت�ھ      

  ).١/٢٣٠(، سیر أعالم النبالء  )٣/٨٩٨(االستیعاب في معرفة األصحاب : ظرین. شھیدًا
، وم�سلم  ١٩٤٥:رقم الح�دیث ) ٤٦٨/ص (٣٥أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الصوم باب   ) ٩(

  .١١٢٢: رقم الحدیث) ٢/٧٩٠(كتاب الصوم باب التخییر في الصوم والفطر في السفر 
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أن ال��صوم ف��ي ال��سفر لم��ن ق��وي علی��ھ ول��م ی��صبھ من��ھ م��شقة   : وج��ھ الدالل��ة
  .)١(شدیدة

  .وأن الذمة تبقى مشغولة بالفرض
والصوم أح�ب م�ن الفط�ر ف�ي ال�سفر؛ لتبرئ�ة الذم�ة، إال إذا                : ")٢(قال الغزالي 

  . )٣("كان یتضـرر بھ
 .)٤("ان رخصة فاألفضل ترك الرخصةما ك: "وقال ابن رشد
  .اإلفطار: الصفة الثانیة

، وھ�ي  )٥(وتجوز ھذه الصفة عند الجمھور إذا أجھده السفر وكان فی�ھ م�شقة       
  .)٦(األفضل عند الحنابلة

 MPO  N  M   L  K  J    I  H    G     F  E L:  قول��ھ تع��الى :ال��دلیل
)٧( .  

  ).٨( وجود العذر أمر اهللا بالقضاء للمفطر عند:وجھ الداللة
 ف��ي س��فر، ف��رأى زحام��ًا  ك��ان رس��ول اهللا : (ق��ال  وع��ن ج��ابر ب��ن عب��د اهللا 

ل�یس م�ن الب�ر      : "ص�ائم، فق�ال   : فق�الوا "م�ا ھ�ذا ؟      "لل علیھ، فقال  ورجًال قد ظُ  
  ).٩")(الصوم في السفر

 كراھیة الصوم في السفر مختصة بمن ھو یجھده الصوم ویشق :وجھ الداللة
واإلفطار یكون أبَّ�ر م�ن ال�صوم إذا         ،  وھو رخصة لھ   ،علیھ، وأن الفطر أفضل   

                                                           

  ).٤/١٨٢(نیل األوطار : ینظر) ١(
محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي الطوس�ي،یلقب ب�زین ال�دین، وبحج�ة            : ھو) ٢(

اإلسالم، فیلسوف، رحل إلى نیسابور ثم بغداد ث�م ال�شام فم�صر وع�اد إل�ى بلدت�ھ الط�ابران                 
بخرس���ان، أح���د أئم���ة ال���شافعیة ف���ي الت���صنیف والترتی���ب والتقری���ب والتعبی���ر والتحقی���ق   

، وأقب���ل عل���ى الت��صنیف ف���ي األص���ول والف���روع  والتحری��ر، أقب���ل عل���ى العب��ادة والزھ���ادة  
الب�سیط، الوس�یط، ال�وجیز،    :والخالف، عظمت حشمتھ ف�ي بغ�داد، ل�ھ مؤلف�ات عدی�دة منھ�ا            

  ).٧/٢٢(، األعالم )١/٥٣٦(طبقات الشافعیین : ینظر) . ھـ٥٠٥-٤٥٠(:ولد وتوفي سنة
  ).١/٢٣٩(الوجیز في فقھ اإلمام الشافعي ) ٣(
  ).٢/٥٨(بدایة المجتھد ) ٤(
، مواھ��ب الجلی��ل    )١/٢٧٣(، المدون��ة )٢/٩٧(ب��دائع ال��صنائع   : ینظ��ر الع��زو مرتب��اً  ) ٥(
أن اهللا یح��ب أن ت��ؤتى رخ��صة كم��ا ت��ؤتى  "ق��ال الرس��ول ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم )"٢/٤٤٣(

  ).٤/٥٠(، نھایة المطلب في درایة المذھب  )٢/٣٦٨(، الحاوي  "عزائمھ
، ال����روض المرب����ع   "مك����روهإن ال����صوم ف����ي ال����سفر   "، )٣/١١٦(المغن����ي :ینظ����ر) ٦(
  ).٢/٣١١(، كشاف القناع )١/٢٢٨(
   .١٨٤اآلیة : سورة البقرة) ٧(
  ).٢/٩٦(بدائع الصنائع  : ینظر) ٨(
 لم�ن ظل�ل علی�ھ واش�تد     أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب ال�صوم ب�اب ق�ول النب�ي       ) ٩(

، وم��سلم،كتاب ال��صیام ١٩٤٦:رق��م ) ٤٦٨/ص"(ل��یس م��ن الب��ر ال��صوم ف��ي ال��سفر"الح��ر
  .١١١٥:رقم) ٢/٧٨٦(باب جواز الصوم والفطر 
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  ).١(كان للتقوي وإزالة المشقة
 خ��رج ع��ام الف��تح إل��ى مك��ة ف��ي   أن رس��ول اهللا (  وع��ن ج��ابر ب��ن عب��د اهللا 

ف�صام الن��اس، ث�م دع��ا بق�دح م��ن     )٢(رم�ضان، ف�صام حت��ى بل�غ ك��راع الغم�یم    
 إن بع��ض :ش��رب، فقی�ل ل��ھ بع��د ذل��ك  ث��م، فرفع��ھ حت��ى نظ��ر الن�اس إلی��ھ ، م�اء 

  ). ٣)(الناس قد صام، فقال أولئك العصاة، أولئك العصاة
وقد روى عن بعض الصحابة أنھ ال ی�صح ال�صوم ف�ي ال�سفر، وك�ان ص�حابة          

  ).٤( یتبعون األحدث فاألحدث من أمرهرسول اهللا 
عل�ى أن الفط�ر للم�سافر     - من أقوالھ وأفعال�ھ    -وقد دلت األحادیث الكثیرة     

  ).٥(ن الصیام في حقھ جائز، وأ مشقة أو لم توجدوجدت، أفضل من الصوم

ن إ: وقی�ل ، والصحیح الذي علیھ الجمھ�ور ج�واز األم�رین    : " وقال ابن تیمیة  
  ).٦("إال لمصلحة راجحة، والصحیح أن الفطر أفضل، الصوم أفضل

§ ̈   ©  M  ¬  «   ª  :لقولھ تع�الى ؛ رـأن األفضل األیس  :والراجح  

  ̄  ®L )٧(.  

كم�ن ی�سھل علی�ھ     -طر أیسر فھو أفضل، وإن ك�ان ال�صیام أی�سَر         فإن كان الف  
  .فالصوم أفضل -حینئذ ویشّق علیھ قضاؤه بعد ذلك 

 فل�م یع�ب ال�صائم عل�ى     كن�ا ن�سافر م�ع النب�ي     : (قال  عن أنس بن مالك 
  ).٨)(المفطر، وال المفطر على الصائم

  . ك حسنمن وجد ضعفا فأفطر فإن ذلو فصام فإن ذلك حسن، من وجد قوًةو
  :لنب��ي لق��ال ) ٩(ن حم��زة ب��ن عم��رو األس��لمي  إ: (قال��ت  وع��ن عائ��شة 

                                                           

  ).٤/١٨٤(نیل األوطار  : ینظر) ١(
ك�یًال م�ن مك�ة عل�ى طری�ق      ٦٤ھ�و مك�ان یق�ع جن�وب ُع�ْسفان عل�ى بع�د          : كراع الغم�یم  ) ٢(

ك��راع الغم��یم :معج��م المع��الم الجغرافی��ة م��ادة:ینظ��ر.المدین��ة، وتع��رف الی��وم ببرق��اء الغم��یم 
)٢٦٤-١/٢٦٣ .(  
رق��م ) ٢/٧٨٥(ي ص��حیحھ كت��اب ال��صیام ب��اب ج��واز ال��صوم والفط��ر  أخرج��ھ م��سلم ف�� ) ٣(

  .١١١٤:الحدیث
  ).٤/١٨١(فتح الباري البن حجر : ینظر) ٤(
  ).١٠/٢٠٨(فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة األولى ) ٥(
  ).٢٢/٢٨٧(مجموع الفتاوى ) ٦(
  . ١٨٥اآلیة : سورة البقرة) ٧(
ال�صوم ب�اب ل�م یع�ب أص�حاب النب�ي       أخرجھ البخ�اري ف�ي ص�حیحھ كت�اب       : متفق علیھ ) ٨(

، وم�سلم كت�اب ال�صوم ب�اب ج�واز ال�صوم        ١٩٤٨:رق�م الح�دیث   ) ٤٦٨/ص(بعضھم بع�ضًا    
  . ١١١٨:رقم الحدیث) ٢/٧٨٧(والفطر 

حمزة ب�ن عم�رو األس�لمي وھ�و اب�ن ع�ویمر ب�ن الح�ارث ب�ن األع�رج، یكن�ى أب�ا                          : ھو) ٩(
ة ب�ن الزبی�ر، وس�لیمان ب�ن        عائشة، وابنھ محمد، وعرو   : صالح وقیل أبا محمد، روت عنھ     

: ینظ���ر) . ھ���ـ٦١: (ی���سار، وأب���و س���لمة ب���ن عب���د ال���رحمن ، وأب���و م���رواح، ت���وفي س���نة 
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وإن ش��ئت ، إن ش��ئت ف��صم:  فق��ال-وك��ان كثی��ر ال��صیام -أأص��وم ف��ي ال��سفر؟  
  ).١)(فأفطر

  . وإن شاء أفطر، فالمسافر بالخیار، إن شاء صام
فالحاص��ل أن ال��صوم لم��ن ق��وي علی��ھ أف��ضل م��ن الفط��ر،   : "وق��ال اب��ن حج��ر 

أو أع��رض ع��ن قب��ول الرخ��صة أف��ضل م��ن  ، ش��ق علی��ھ ال��صوموالفط��ر لم��ن 
  .)٢"(ر بین الصوم والفطر الصوم، وأن من لم یتحقق المشقة یخیَّ

، قد ثبت في الصحیح عن النب�ي أن حم�زة ب�ن عم�رو س�ألھ               " : قال ابن تیمیة  
إن أفط�رت فح�سن،      : فق�ال  إنني رجل أكثر الصوم أفأ صوم في السفر؟       : فقال

م��ن  -ا فع��ل الرج��ل ف��ي ال��سفر أی��سر األم��رین علی��ھ ف��إذ.سوإن ص��مت ف��ال ب��أ
فإن اهللا یری�د بن�ا الی�سر وال یری�د بن�ا             ؛   فقد أحسن  - أو تأخیره ،  تعجیل الصوم 

فالتأخیر أف�ضل،  ،  العسر، أما إذا كان الصوم في السفر أشقَّ علیھ من تأخیره          
 إن اهللا یحب أن یؤخذ برخصھ كما یكره : أنھ قالفإن في المسند عن النبي 

  ).٣"(أن تؤتى معصیتھ

ب عثيمي لمساف له ثال حاال: لص: " قال   : 

 أن ال یكون ل�صومھ مزی�ة عل�ى فط�ره، وال لفط�ره مزی�ة عل�ى              :الحالة األولى 
  :لألدلة اآلتیة؛ صومھ، ففي ھذه الحالة یكون الصوم أفضل لھ

ف��ي  ب��ي ا م��ع النكنَّ��( : ، ق��ال أب��و ال��درداءن ھ��ذا فع��ل الرس��ول أ :أوًال
حت�ى إن أح�دنا لی�ضع ی�ده عل�ى رأس�ھ م�ن ش�دة                 رمضان في یوم شدید الحر،    

  ).٤()ةوعبد اهللا بن رواح الحر، وال فینا صائم إال رسول اهللا 
وھ�و ص�یام    - أنھ أس�رع ف�ي إب�راء الذم�ة؛ ألن الق�ضاء یت�أخر، واألداء                :ثانیًا

  . یقدَّم- رمضان
ن الصوم والفطر مع الن�اس أس�ھل م�ن         ف غالبًا؛ أل   أنھ أسھل على المكلَّ    :ثالثًا

  .كما ھو مجرب ومعروف، أن یستأنف الصوم بعد
 ف��إن رم��ضان أف��ضل م��ن -  وھ��و رم��ضان-  أن��ھ ی��درك ال��زمن الفاض��ل:رابع��ًا

ن ال��صوم أف��ضل ف��ي ح��ق م��ن یك��ون ال��صوم     ف��إ.غی��ره؛ ألن��ھ مح��ل الوج��وب 
  .والفطر عنده سواء

إن الفط�ر أف�ضل، وإذا   : ق�ول أن یك�ون الفط�ر أرف�ق ب�ھ، فھن�ا ن         :الحالة الثانیة 
شق علیھ بعض الشيء صار ال�صوم ف�ي حق�ھ مكروھ�ًا؛ ألن ارتك�اب الم�شقة         

  . مع وجود الرخصة یشعر بالعدول عن رخصة اهللا
                                                                                                                                        

  ). ٢/٦٨(، معرفة الصحابة )١/٣٧٥(االستیعاب في معرفة األصحاب 
أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الصوم باب الصوم في السفر اإلفط�ار            : متفق علیھ ) ١(
سلم كتاب الصوم باب التخییر في الصوم ف�ي ال�سفر        ، وم  ١٩٤٣:رقم الحدیث ) ٤٦٧/ص(
  . ١١٢١:رقم الحدیث) ٢/٧٨٩(
  ). ٤/١٨٣(فتح الباري البن حجر ) ٢(
  ). ٢٢/٢٨٧(مجموع الفتاوى ) ٣(
  ).١٠٩ص(سبق تخریجھ ) ٤(
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أن یشق علیھ مشقة ش�دیدة غی�ر محتمل�ة، فھن�ا یك�ون ال�صوم        :الحالة الثالثة 
  .في حقھ حرامًا

اس أنھ قد شق علیھم الصیام،  لما شكى إلیھ النوالدلیل على ذلك أن النبي   
دعا بإن�اء ب�ھ م�اء بع�د الع�صر، وھ�و عل�ى         ،  وینتظرون ما سیفعل الرسول     

إن بع�ض  : فأخذه وش�ربھ، والن�اس ینظ�رون إلی�ھ، ث�م قی�ل ل�ھ بع�د ذل�ك                 ،  بعیر
، فوص���فھم )١"(أولئ���ك الع���صاة، أولئ���ك الع���صاة :" الن���اس ق���د ص���ام، فق���ال 

  ). ٢"(وم المسافربالعصاة، فھذا ما یظھر لنا من األدلة في ص
  .والفطر مع المشقة أفضل، ن الصوم مع عدم المشقة أفضلإوعلى ھذا ف

لثانية   لمسألة 

مها كل شه لتي كا يص لثالثة    أليا 

وھ��ي عل��ى  ،  م��ن ك��ل ش��ھر ص��یام ثالث��ة أی��ام   أن��ھ س��نَّ ورد ع��ن الرس��ول 
  :الصفات التالیة
 والخامس عشر من كل  صیام الیوم الثالث عشر والرابع عشر:الصفة األولى

  ).٣("األیام البیض"وتسمى ، شھر
، )٥(، وجماع���ة م���ن المالكی���ة)٤(اس���تحب جمھ���ور أھ���ل العل���م م���ن الحنفی���ة 

  . وھي األفضل عندھم، صیامھا )٧(، والحنابلة)٦(والشافعیة
ویك���ره ،  أی���ام م���ن ك���ل ش���ھرةستحب ص���وم ثالث���ُی���: "وق���ال بع���ض المالكی���ة

  ).٨"(ومخافة اعتقاد وجوبھا ،فرارًا من التحدید؛ تخصیصھا بالبیض
 أن ن�صوم م�ن ال�شھر    أمرن�ا رس�ول اهللا     : (  قال ) ٩( عن أبي ذر   :الدلیل

  ).١٠)(وخمس عشرة، وأربع عشرة، ثالث عشرة: ثالثة أیام البیض
                                                           

  ). ١١١/ص (سبق تخریجھ ) ١(
  ). ٣٤٤-٦/٣٤٣(الشرح الممتع ) ٢(
أولھا إلى آخرھا، أي اكتمال القمر فیھا وبیاض تلك سمیت لیالیھا بیضًا؛ ألن القمر یطلع من     ) ٣(

  ).  ٤/٢٢٦(، فتح الباري البن حجر )٧/١٢٤(لسان العرب فصل الباء : ینظر.اللیالي فیھا 
  ).١/٣٤٤(، تحفة الفقھاء )٢/٧٩(بدائع الصنائع : ینظر) ٤(
  ). ١/٥١٧(، حاشیة الدسوقي )٣/٣٢٩(التاج واإلكلیل : ینظر) ٥(
  ).  ٢٠/٢٦٨(، الھدایة إلى أوھام الكفایة )٦/٣٨٥(وع المجم: ینظر) ٦(
، اإلن��صاف ف���ي معرف��ة ال��راجح م��ن الخ���الف     )١/٤٥٠(، الك��افي  )٣/١٨٠(المغن��ي  : ینظ��ر ) ٧(
  ). ١/٢٣٨(، الروض المربع)٣/٣٤٢(
  ) . ١/٥١٧(حاشیة الدسوقي، : ینظر) ٨(
صعیر بن حرام بن غفار أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة بن قیس بن عمرو بن ملیل بن : ھو) ٩(

واختلف في اسمھ وھذا ھو االسم المشھور، صحابي من كبارھم، قدیم اإلسالم خامس م�ن أس�لم،             
 بتحی��ة اإلس��الم، روى ل��ھ البخ��اري    ی��ضرب ب��ھ المث��ل ف��ي ال��صدق، أول م��ن حی��ا رس��ول اهللا       

، )٤/١٦٥٢(االس��تیعاب ف��ي معرف��ة األص��حاب :ینظ��ر).  ھ��ـ٣٢:( ح��دیث، ت��وفي س��نة٢٨١وم��سلم
  ). ٢/١٤٠(ألعالم ا
 ، ٢٤٢٤:رق��م الح��دیث ) ٤/٢٢٢(أخرج��ھ الن��سائي كت��اب ال��صیام ب��اب ص��یام ثالث��ة أی��ام م��ن ال��شھر       ) ١٠(

 ٨٤٤٤:رق�م الح�دیث  ) ٤/٤٨٦(والبیھقي في سننھ كتاب الصیام باب من أي الشھر یصوم ھذه األیام الثالثة         
رق��م  ) ٨/٤١٥(م أی��ام الب��یض  واللف��ظ ل��ھ، واب��ن حب��ان ف��ي ال��صحیح كت��اب ال��صیام ب��اب ذك��ر األم��ر ب��صیا           

  ). ٦/٦٦(وحسنھ األلباني في صحیح سنن النسائي .وصححھ ابن حبان ٣٦٥٥:الحدیث
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 أي أنك إذا ص�مت ف�صم ھ�ذه األی�ام، ول�و ص�ام أیام�ًا أخ�رى م�ن           :وجھ الداللة 
، ی�ام الب�یض الثالث�ة المعین�ة    الشھر فإنھ یجزئھ ذل�ك، لك�ن ی�ستحب أن تك�ون أ     

  .فھي على وجھ االستحباب
 :وی��ستحب ص��یام ثالث��ة أی��اٍم م��ن ك��ل ش��ھر، وھ��ذا باتف��اق الم��ذاھب الفقھی��ة     

، وتك��ون عل��ى أي )٤(، والحنابل��ة)٣(وال��شافعیة، )٢(والمالكی��ة، )١(الحنفی��ة
  :من الصفات التالیة

  .أو من آخره ،أو من وسطھ،  یصوم ثالثة أیام من أول الشھر:الصفة الثانیة
 : أنھ�ا س�ألت عائ�شة زوج النب�ي      )٥(ما جاء عن ُمع�اذة العدوی�ة    : الدلیل

: فقل�ت لھ�ا   ،  نع�م :  یصوم م�ن ك�ل ش�ھر ثالث�ة أی�ام؟ قال�ت             أكان رسول اهللا    (
ل��م یك��ن یب��الي م��ن أي أی��ام ال��شھر  : م��ن أي أی��ام ال��شھر ك��ان ی��صوم؟ قال��ت "

  ).٦)(یصوم
، فی��صوم م�ا تی�سر ل��ھ  ، ھ م�ا ی�شغلھ   ك�ان یع�ِرُض ل��   أن النب��ي :وج�ھ الدالل�ة  

لبیان الجواز، ف�صیام أي ثالث�ة أی�ام م�ن ك�ل ش�ھر م�ستحب،        ؛ وكان یفعل ذلك 
  ).٧(ن كانت أیام البیض أفضلإو

  . یصوم ثالثة أیام من أول الشھر:الصفة الثالثة
 یصوم ثالثة أی�ام    كان رسول اهللا    : ( قال عن عبد اهللا بن مسعود      : الدلیل

  ).٩)(ما یفطر یوم الجمعة وقلَّ،)٨(من غرة كل شھر
 یصوم من أول الشھر االثنین والخمیس، واالثنین من الجمعة :الصفة الرابعة

  .األخرى

                                                           

  ). ٢/٣٠٣(فتح القدیر : ینظر) ١(
  ). ١/٥١٧(، حاشیة الدسوقي )٣/١٨٠(التاج واإلكلیل : ینظر) ٢(
  ). ٢/١٨٤(مغني المحتاج : ینظر) ٣(
  ). ٢/٣٣٧(، كشاف القناع )٣/١٨٠(المغني : ینظر) ٤(
ُمعاذة بنت عبد اهللا، أم الصھباء العدویة، فاضلة من العالمات بالحدیث، من أھل             : ھي) ٥(

عاصم وجماعة، كانت تحیي اللیل عب�ادة،  : علي وعائشة، وروى عنھا  :البصرة، روت عن  
، األع��الم )٤/٥٠٨(س��یر األع��الم : ، ینظ��ر) ھ��ـ٨٣: (توفی��ت س��نة.وقی��ل عنھ��ا ثق��ة حج��ة 

)٧/٢٥٩ .(  
رق�م  ) ٢/٨١٨(رجھ مسلم في صحیحھ كتاب الصیام باب استحباب صیام ثالثة أیام        أخ) ٦(

  . ١١٦٠:الحدیث
  ).٣٠١-٤/٣٠٠(نیل األوطار : ینظر) ٧(
: الصحاح م�ادة .ثالث لیال من أول الشھر: أولھ وأكرمھ، والغرر  : غرة كل شي  : الغرة) ٨(

  ).  ٢/٧٦٨(غرر 
رق�م  ) ٤/٢٠٤(لنب�ي ب�أبي ھ�و وأم�ي      أخرجھ النسائي ف�ي س�ننھ كت�اب ال�صیام ص�وم ا            ) ٩(
رق�م  ) ٤/١١٠(، سنن أبي داود كتاب ال�صوم ب�اب ف�ي ص�وم ال�ثالث م�ن ك�ل ش�ھر          ٢٣٦٨:
  ). ٢/٨١(حسنھ األلباني في صحیح سنن أبي داود  .٢٤٥٠:
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 ی�صوم ثالث�ة أی�ام       ك�ان رس�ول اهللا      : ( قال�ت  )١( ما جاء عن حفصة    :الدلیل
  ).٢)(من الشھر؛ االثنین والخمیس، واالثنین من الجمعة األخرى

اثنین من الشھر ثم الخمیس، ث�م الخم�یس ال�ذي           یصوم أول   : الصفة الخامسة 
  .یلیھ

  دخل�ُت عل�ى أم الم�ؤمنین      :  ق�ال  ) ٣( ما جاء عن ھنیدة الخزاع�ي      :الدلیل
 أول اثنین ، یصوم من كل شھر ثالثة أیامكان رسول اهللا : ( سمعتھا تقولف

  ).٤)(ثم الخمیس، ثم الخمیس الذي یلیھ، من الشھر
وم��ن ال��شھر ،  ال��سبت واألح��د واالثن��ین ی��صوم م��ن ال��شھر:ال��صفة ال��سادسة

  .ومن الشھر الذي یلیھ كذلك، اآلخر الثالثاء واألربعاء والخمیس
 ی��صوم م��ن ال��شھر  ك��ان رس��ول اهللا : (قال��ت  م��ا ج��اء ع��ن عائ��شة :ال��دلیل

  ).٥)(السبت واألحد واالثنین، ومن الشھر اآلخر الثالثاء واألربعاء والخمیس
 ثالث�ة  ف�ي ص�یام  ت على ست صفات  أنھا دلَّالمتأمل في أحادیث المسألة یجد   و

أیام من كل شھر، وتبین بعد التخریج أن الحدیث الوارد في ال�صفة ال�سادسة               
ض��عیف، فی��شرع للم��سلم أن ین��وع ب��ین ال��سنن األخ��رى؛ فیعم��ل بھ��ذه ت��ارة،     

  .وبھذه تارة أخرى
ل�ئال  ؛  لم یواظ�ب عل�ى ثالث�ة معین�ة          ولعل النبي    :قال العلماء : "قال النووي 

  ).٦"(ظن تعینھای

                                                           

 كان�ت م�ن   حفصة بنت عم�ر ب�ن الخط�اب العدوی�ة أم الم�ؤمنین، زوج�ة النب�ي               : ھي) ١(
أخوھا ابن عمر، وحارثة بن وھ�ب، والمطل�ب         :نھاالمھاجرات، روت عدة أحادیث، روى ع     

معرف��ة : ینظ��ر) . ھ��ـ٤٥: (قی��ل توفی��ت س��نة  .ب��ن أب��ي وداع��ة، واب��ن ص��فوان، وآخ��رون    
  ).  ٢/٢٢٧(، سیر أعالم النبالء )٦/٣٢١٣(الصحابة 

رقم ) ٢/٣٢٨(أخرجھ أبي داود في سننھ كتاب الصیام باب من قال االثنین والخمیس   ) ٢(
قي في سننھ كتاب ال�صیام ب�اب م�ن أي ال�شھر ی�صوم ھ�ذه األی�ام                   ، والبیھ )٢٤٥٢:الحدیث
صحیح سنن األلب�اني  .حدیث حسن : وقال األلباني . ٨٤٤٦:رقم الحدیث ) ٤/٤٨٦(الثالثة  

)٢/٨٢ .(  
مختلف في صحبتھ، كانت أمھ تحت عم�ر  -ھنیدة بن خالد الخزاعي، من الكوفیین     : ھو) ٣(

أس��د الغاب��ة، : ینظ��ر. وع��دي ب��ن ثاب��ت أب��و إس��حاق ال��سبیعي،  : روى عن��ھب��ن الخط��اب 
  ). ٥/٢٧٦٤(، معرفة الصحابة  )٥/٣٩٢(
أخرج�ھ الن�سائي ف��ي س�ننھ كت�اب ال��صیام ب�اب كی�ف ی��صوم ثالث�ة أی�ام م��ن ك�ل ش��ھر؟          ) ٤(
 ،  س����نن أب����ي داود كت����اب ال����صیام ب����اب ف����ي ص����وم      ٢٤١٥:رق����م الح����دیث ) ٤/٢٢٠(

رق�م  ) ٤/٤٨٧(ال�سابق ، البیھقي ف�ي س�ننھ، راج�ع الموض�ع           ٢٤٣٧:رقم  ) ٢/٣٢٥(العشر
  ). ٢/٧٨(صحیح سنن أبي داود، .صحیح :قال األلباني.  ٨٤٤٧:الحدیث

أخرج�ھ الترم��ذي ف��ي س��ننھ كت��اب أب��واب ال��صوم ب�اب م��ا ج��اء ف��ي ص��وم ی��وم االثن��ین   ) ٥(
ھ�ذا الح�دیث ح�سن وروى عب�د     : " ،وقال الترم�ذي ٧٤٦:رقم الحدیث ) ٢/١١٤(والخمیس  

وروي موقوف�ًا   : "وق�ال اب�ن حج�ر     " .ن ولم یرفع�ھ   الرحمن بن مھدي ھذا الحدیث عن سفیا      
، وض���عفھ األلب���اني ف���ي تم���ام المن���ة   )٤/٢٢٧(ف���تح الب���اري الب���ن حج���ر   ". وھ���و أش���بھ 

  ).٨٢/ص(، وضعیف سنن الترمذي )٤١٥/ص(
  ).٨/٤٨(شرح النووي على مسلم ) ٦(
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وف��ي أي وق��ت ص��امھا فق��د فع��ل    ، فیك��ون ال��صائم مخی��راً : "وق��ال ال��شوكاني 
  ).١"(المشروع

، وك��ل ذل��ك ف��ي حق��ھ أف��ضل، ك��ان یفع��ل ذل��ك لبی��ان الج��واز: "وق�ال اب��ن حج��ر 
  ).٢"(ووسط الشيء أعدلھ، وتترجح البیض بكونھا وسط الشھر

ب عثيمي م: "قال  نا    : فعن

باب صیام ثالث�ة أی�ام م�ن ك�ل ش�ھر، س�واء أكان�ت ف�ي أول                    استح :األمر األول 
  .الشھر، أم في وسطھ، أم في آخره، وسواء أكانت متتابعة أم متفرقة

ر، ـ أن��ھ ینبغ��ي أن یك��ون ال��صیام ف��ي أی��ام الب��یض الثال��ث ع��ش     :األم��ر الث��اني 
ر، والخ��امس ع��شر، فتعیینھ��ا ف��ي أی��ام الب��یض تعی��ین أف��ضلیة    ـوالراب��ع ع��ش

أنَّ أف��ضل وق��ت لألی��ام الثالث��ة ھ��و أی��ام    : أول وقتھ��ا، أيكتع��ین ال��صالة ف��ي  
البیض، ولكن من صام األیام الثالثة في غیر أیام الب�یض ح�صل عل�ى األج�ر،               

  ).٣"(وھو أجر صیام ثالثة أیام من كل شھر
ف��صیام ثالث��ة أی��ام م��ن العب��ادات ال��واردة عل��ى وج��وه متع��ددة، ف��ال ی��شترط أن  

مر واس�ع ی�صومھا اإلن�سان متفرق�ة أو     ف�األ ،  تكون في وقت معین من ال�شھر      
متوالیة، فكلھ جائز ومباح، إال أن اإلكثار من صیام أیام البیض أولى؛ لوجوه            

  :عدة
  .)٤(أي صفة صیام أیام البیض :أمره ووصیتھ للصحابة بھذه الصفة :أوًال

م���ا ُحك���ي م���ن االتف���اق عل���ى اس���تحباب جع���ل ص���وم الثالث���ة ف���ي أی���ام   :ثانی���ًا
  ).٥(البیض

  .وخیر األمور أوسطھا ، ألنھا وسط الشھر :ثالثًا
  ).٦(واهللا أعلم-كما قیل-أن صیام أیام البیض یختص بفائدة طبیة :رابعًا

                                                           

  ).٤/٣٠١(نیل األوطار ) ١(
  ).٤/٢٢٧(فتح الباري البن حجر ) ٢(
  ).٤/٤٦٠(الشرح الممتع ) ٣(
والذي یظھر أن الذي أمر بھ وحث علیھ ووصى بھ أولى م�ن غی�ره،            : "قال ابن حجر  ) ٤(

وأما ھو فلفعلھ كان یعرض ما یشغلھ ع�ن مراع�اة ذل�ك، أو ك�ان یفع�ل ذل�ك لبی�ان الج�واز،                   
  ).٤/٢٢٧(فتح الباري البن حجر ".وكل ذلك في حقھ أفضل

  ).٨/٤٨(حكى االتفاق النووي في شرحھ على صحیح مسلم ) ٥(
  ).٤٦٠-٦/٤٥٩(الشرح الممتع : ینظر الفائدة في) ٦(
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لثالثة   لمسألة 

  )١( صفة صيا ي عاش

هللا  ل  س صى به    :فيه ثال صفا 

  . صوم یوم عاشوراء وحده:الصفة األولى
  ).٤(، والحنابلة)٣(، والشافعیة)٢( واستحب ذلك المالكیة

كی��ف :  فق��الرج��ل أت��ى النب��ي   :  ق��ال م��ا ج��اء ع��ن أب��ي قت��ادة     :ال��دلیل
ثالث من كل شھر، ورمضان إلى رمضان، فھذا         : (ثم قال النبي    ...تصوم؟

حتسب على اهللا أن یكف�ر ال�سنة، وال�سنة    أ، ةصیام الدھر كلھ، صیام یوم عرف 
 أن یكف��ر ال��سنة الت��ي  الت��ي بع��ده، وص��یام ی��وم عاش��وراء، أحت��سب عل��ى اهللا   

  ).٥)(قبلھ
  :  وجھ الداللة

  ).٦(م للصیامالیوم العاشر ھو آكد أیام محرَّ-١
  ).٧( عاشوراءیومیستحب صیام -٢

ف��رأى الیھ��ود ت��صوم ی��وم   ،  المدین��ةق��دم النب��ي  : ( ق��ال وع��ن اب��ن عب��اس 
ھ��ذا ی��وم ص��الح، ھ��ذا ی��وم نج��ى اهللا بن��ي    : م��ا ھ��ذا؟ ق��الوا : فق��ال، عاش��وراء

فأن�ا أح�ق بموس�ى م�نكم، ف�صامھ          :  ع�دوھم ف�صامھ موس�ى، ق�ال        إسرائیل من 
  ).٨) (وأمر بصیامھ
ألن��ھ ھ��و الی��وم ال��ذي نج��ى اهللا فی��ھ موس��ى   ؛  ص��یام ھ��ذا الی��وم :وج��ھ الدالل��ة

                                                           

عل���ى وزن ف���اعوالء، وھ���و الی���وم العاش���ر م���ن مح���رم، وعلی���ھ      -بالم���د-:عاش���وراء) ١(
النھای��ة ف��ي ). ٤/٥٧٠(ل��سان الع��رب ح��رف ال��راء ف��صل الع��ین المھمل��ة  : ینظ��ر.الجمھ��ور

  ).٣/٢٤٠(عشر : غریب الحدیث واألثر مادة
 العلم�اء م�ن ال�سلف والخل�ف، إل�ى أن عاش�وراء ھ�و الی�وم         وذھ�ب جم�اھیر  : "قال الن�ووي  

: ، ونق�ل اب�ن حج�ر ع�ن اب�ن المنی�ر      ).٨/١٢(شرح النووي على م�سلم     " العاشر من محرم  
األكثر على أن العاشوراء ھو الیوم العاشر من شھر اهللا المحرم، وھو مقتضى االشتقاق               "

  ).٤/٢٥٤(فتح الباري البن حجر ". والتسمیة
  ).٣/٣٢٧(، االستذكار )٢/٤٠٣(، مواھب الجلیل )٢/٧٠(یة المجتھد بدا: ینظر) ٢(
، ف���تح الب���اري الب���ن حج���ر  )٤/٢٤٦(، الح���اوي الكبی���ر )٦/٣٨٢(المجم���وع : ینظ���ر) ٣(
)٤/٢٤٦.(  
  ).١/٢٣٩(، الروض المربع )٣/١٧٨(المغني : ینظر) ٤(
 ش�ھر  أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب الصیام باب اس�تحباب ص�یام ثالث�ة أی�ام م�ن ك�ل        ) ٥(

  .١١٦٢:رقم الحدیث) ٢/٨١٨(وصوم یوم عرفة وصوم عاشوراء واالثنین والخمیس 
  ).٦/٤٦٨(الشرح الممتع : ینظر) ٦(
  ).٣/١٧٧(المغني : ینظر) ٧(
رق�م  ) ٤٨٠/ص(أخرجھ البخاري في صحیحة كتاب الصوم باب صیام ی�وم عاش�وراء       ) ٨(

رق����م ) ٢/٧٩٥(، وم����سلم كت����اب ال����صیام ب����اب ص����وم ی����وم عاش����وراء  ٢٠٠٤:الح����دیث
  .١١٣٠:الحدیث
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  ).١(فرنجیھإلوالتوقیت باألھلة ولیس باألشھر ا وقومھ،
  . للتشبھ بالیھود؛ إفراد یوم عاشوراء بصوم) ٢(وكره بعض األحناف

  .  صیام یوم التاسع والعاشر من محرم:انیةالصفة الث
، )٥(، وال�����شافعیة)٤(، والمالكی�����ة)٣(وذل�����ك باتف�����اق الم�����ذاھب الحنفی�����ة   

  ).٦(والحنابلة
 ی�وم عاش�وراء   حین صام رس�ول اهللا    : (قال  ما جاء عن ابن عباس     :الدلیل

  !إن��ھ ی��وم تعظم��ھ الیھ��ود والن��صارى  ، ی��ا رس��ول اهللا: ق��الوا، وأم��ر ب��صیامھ
 الی��وم امن ُص��- إن ش��اء اهللا -ف��إذا ك��ان الع��ام المقب��ل    " اهللا رس��ول : فق��ال

  ).٧ )(فلم یأِت العام المقبل حتى توفي رسول اهللا : قال" التاسع
ل��ئن بقی��ت إل��ى قاب��ل ألُص���ومن     : (ق��ال رس���ول اهللا   ق��ال  :وف��ي روای��ة ل��ھ   

  ).٨)(التاسع
  ).٩(لعدم التشبھ بالیھود؛  یستحب صوم التاسع والعاشر:وجھ الداللة

، وصیام یومًا قبلھ، ویومًا بع�ده، أي ص�یام     صیام الیوم العاشر   :الصفة الثالثة 
  .الیوم التاسع والیوم العاشر، والیوم الحادي عشر جمیعًا من محرم

ص��وموا :  ق��ال رس��ول اهللا  : (ق��ال   م��ا ج��اء فی��ھ ع��ن اب��ن عب��اس   :ال��دلیل
  ).١٠)(مًاوصوموا قبلھ یومًا، أو بعده یو عاشوراء، وخالفوا فیھ الیھود؛

: أح�دھما ،  وفي صوم التاسع معنیان منقوالن عن ابن عباس       : "قال ابن حجر  
: وثانیھم��ا، فإن��ھ ربم��ا وق��ع ف��ي الھ��الل غل��ط ف��یظن العاش��ر التاس��ع؛ االحتی��اط

فعل��ى ھ��ذا ل��و ل��م ی��صم  ، ف��إنھم ال ی��صومون إال یوم��ا واح��داً ؛ مخالف��ة الیھ��ود

                                                           

  ).٦/٤٦٩(الشرح الممتع : ینظر) ١(
  ).٢/٧٩(بدائع الصنائع : ینظر) ٢(
  ).٢/٣٧٥(حاشیة ابن عابدین : ینظر) ٣(
  ).٢/٤٠٣(مواھب الجلیل : ینظر) ٤(
  ).٦/٣٨٠(المجموع : ینظر) ٥(
  ).٥/٨٩(الفروع : ینظر) ٦(
) ٢/٧٩٧(ام ف�ي عاش�وراء   أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب ال�صیام ب�اب أي ی�وم ی�ص             ) ٧(

  .١١٣٤ -١٣٣: رقم 
) ٢/٧٩٨(أخرجھ مسلم في صحیحھ كت�اب ال�صیام،باب أي ی�وم ی�صام ف�ي عاش�وراء            ) ٨(

  .١١٣٤-١٣٤: رقم 
  ).٣/١٧٨(المغني : ینظر) ٩(
رق��م ) ٤/٤٧٥(أخرج��ھ البیھق��ي ف��ي س��ننھ كت��اب ال��صوم ب��اب ص��وم ی��وم التاس��ع        ) ١٠(

 ال�صحیح كت�اب ال�صیام ب�اب األم�ر ب�أن ی�صام         واللفظ لھ، وابن خزیمة ف�ي      ٨٤٠٦:الحدیث
) ٣/٢٩٠(قب��ل عاش��وراء یوم��ًا أو بع��ده یوم��ًا مخالف��ة لفع��ل الیھ��ود ف��ي ص��وم عاش��وراء     

وق��ال .٢١٥٤:رق��م) ٢/٥٤٧(، وأحم��د ف��ي م��سنده م��سند عب��د اهللا ب��ن عب��اس  ٢٠٩٥:رق��م
ى إسناده ض�عیف ل�سوء حف�ظ اب�ن أب�ي لیل�         : " األلباني في التعلیق على صحیح ابن خزیمھ      

وخالف��ھ عط��اء وغی��ره ف��رواه ع��ن اب��ن عب��اس موقوف��ا وس��نده ص��حیح عن��د الطح��اوي            
) ١/٦٩٠(إس���ناده ض���عیف ف���ي ض���عیف الج���امع ال���صغیر     : وق���ال األلب���اني ". والبیھق���ي

  .٤٦٤٩:رقم



 

 

 - ١٥٤١ - 

  ).١"(التاسع استحب لھ صوم الحادي عشر
أدناھا أن ی�صام    : فصیام عاشوراء على ثالث مراتب    : "  الباري وقال في فتح  

وحده، وفوقھ أن یصام التاسع معھ، وفوقھ أن ی�صام التاس�ع والح�ادي ع�شر           
  ).٢"(واهللا أعلم

أن یصام قبلھ یوم وبعده یوم،  : فمراتب صومھ ثالثة أكملھا   : "وقال ابن القیم  
ویل�ي ذل�ك إف�راد    ، ادی�ث وعلیھ أكث�ر األح ، ویلي ذلك أن یصام التاسع والعاشر   

  ).٣"(العاشر وحده بالصوم
أن األف���ضل ص���وم ی���وم : وحاص���ل ال���شریعة: "ق���ال ص���احب مع���ارف ال���سنن

ص��وم ی��وم  : عاش��وراء وص��وم ی��وم قبل��ھ وص��وم ی��وم بع��ده، ث��م األدون من��ھ    
ص�وم ی�وم    : ث�م األدون من�ھ     أو ص�وم ی�وم بع�ده،      ،  وصوم یوم قبلھ  ،  عاشوراء

  ).٤"(كلھا عبادات بعضھا فوق بعضعاشوراء منفردًا، والصور الثالث 
 ضم یوم قبلھ ویوم بعده، وعلى األقل ضم یوم قبل�ھ أو ی�وم           : واألولى في ذلك  

 عل��ى وج��وه  ال��واردةفھ��ذا م��ن العب��ادات    خروج��ًا م��ن ت��شبھ الیھ��ود،   ؛ بع��دهٍ
  . متعددة

ف بالصيا          فضل م  عا معه  ض تاس ج ؛   صيا عاش  ل

  :منها

  . مخالفة للیھود في اقتصارھم على صوم عاشوراءألن فیھ :األول
  . عزم إن أبقاه اهللا إلى العام المقبل على صوم التاسعألن النبي  :الثاني
ألن فیھ احتیاطا في إدراك عاشوراء في حالة الشك في اكتمال الشھر  :الثالث

  .وعدمھ

باطا  

 ن ا ل   

  :فيه ثال مسائل

لى أل   لمسألة 

لتلبيةل   فا 

  :ورد في ألفاظ التلبیة صفات، ھي
 لبیك اللھم لبیك، لبیك ال شریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك        :الصفة األولى 

  . والملك ال شریك لك

                                                           

  ).٢/٤٦٢(التلخیص الحبیر ) ١(
)٤/٢٤٦) (٢.(  
  ).٢/٧٢(زاد المعاد ) ٣(
  ).٥/٤٣٤(معارف السنن شرح سنن الترمذي ) ٤(
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، )٢(، والمالكی�����ة)١(الحنفی�����ة: وھ�����ذه ال�����صفة اتف�����ق علیھ�����ا األئم�����ة   
  .)٤(، والحنابلة)٣(والشافعیة

لبی�ك اللھ�م    : ی�ة رس�ول اهللا     أن تلب ( حدیث عب�د اهللا ب�ن عم�ر          :الدلیل
  .)٥()لبیك، لبیك ال شریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ال شریك لك

فخ�رج حت�ى   : (، فق�ال وعن جابر بن عبد اهللا  ُسئل ع�ن حج�ة النب�ي             
لبیك اللھم لبیك، لبیك ال : " أھلَّ بالتوحید)٦(إذا استوت بھ راحلتھ على البیداء    

وأما الناس : وقال" مد والنعمة لك والملك ال شریك لكشریك لك لبیك، إن الح
  .)٨() یسمع ال یقول شیئًا ، ونحوه، والنبي )٧(یزیدون ذا المعارج

  :ووردت صیغ بأنقص مما سبق
 لبیك اللھ�م لبی�ك، لبی�ك ال ش�ریك ل�ك لبی�ك، إن الحم�د والنعم�ة                    :الصفة الثانیة 

  .لك
لبیك :  ُیلبي كیف كان النبي إني ال أعلم: (ما جاء عن عائشة  قالت: الدلیل

  .)٩()اللھم لبیك، لبیك ال شریك لك لبیك، إن الحمد والنعمة لك
  . لبیك إلَھ الحق لبیك:الصفة الثالثة

  .)١٠() لبیك إلھ الحق كان من تلبیة النبي : (قال   عن أبي ھریرة:الدلیل
  .لبیك اللھم لبیك، إن الخیر خیر اآلخرة: الصفة الرابعة

  :  خطب بعرفات، فلما قال أن رسول اهللا ن ابن عباس ع: الدلیل

                                                           

، تب�����ین الحق�����ائق )٢/٤٨٤(، حاش�����یة اب�����ن عاب�����دین )٢/١٤٥(ب�����دائع ال�����صنائع : نظ�����ری) ١(
  ".السنة أن یأتي بھا وال ینقص شیئًا منھا)."٢/١١(
، الق��وانین الفقھی��ة )٢/١٠٢(، بدای��ة المجتھ��د )١/٣٦٤(ینظ��ر الك��افي ف��ي فق��ھ أھ��ل المدین��ة ) ٢(
)١/٨٨.(  
  ).٤/١٤١(، البیان  )٢/١٦٩(األم  : ینظر) ٣(
  ).١/٥٣٦(، دقائق أولي النھي لشرح المنتھى )٣/٢٧١(المغني :رینظ) ٤(
رق���م ) ٣٧٦/ص(أخرج���ھ البخ���اري ف���ي ص���حیحھ كت���اب الح���ج ب���اب التلبی���ة    : متف���ق علی���ھ) ٥(

  .١١٨٤:رقم الحدیث) ٢/٨٤١(، ومسلم كتاب الحج باب التلبیة وصفتھا ووقتھا ١٥٤٩:الحدیث
میقات وذات الجیش، وھي أدنى إلى مكة م�ن    تقع في طریق مكة القدیم بین مسجد ال       : البیداء) ٦(

  ).١/٢١٠(بیداء : معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع مادة: ینظر. ذي الحلیفة
. معارج المالئكة إلى السماء:ذي الفواضل العالیة والنعم وقیل: في معناھا قوالن: ذو المعارج) ٧(

  ).٣/٢٠٣(عرج : النھایة في غریب الحدیث واألثر مادة:ینظر
أخرجھ ابن خزیمة في صحیحھ كتاب الحج باب إباحة الزی�ادة ف�ي التلبی�ة ذا المع�ارج ونح�وه        ) ٨(
 واللف��ظ ل��ھ، واب��ن داود ف��ي س��ننھ كت��اب الح��ج ب��اب كی��ف التلبی��ة   ٢٦٢٦:رق��م الح��دیث) ٤/١٧٣(
  ).٦/٧٨(صحیح سنن أبي داود :ینظر.قال األلباني حدیث صحیح.١٨١٣:رقم الحدیث) ٢/١٦٢(
  .١٥٥٠: رقم الحدیث) ٣٧٦/ص(ھ البخاري في صحیحھ كتاب الحج باب التلبیة أخرج) ٩(
، واب�ن  ٢٧٥٢: رق�م الح�دیث  ) ٥/١٦١(أخرجھ النسائي في سننھ كتاب الح�ج كی�ف التلبی�ة       ) ١٠(

صححھ األلباني في صحیح سنن   .٢٩٢٠: رقم الحدیث ) ٢/٩٧٤(ماجة كتاب المناسك باب التلبیة      
  ).٢/٢٧٤(النسائي 
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  .)١() إنما الخیر خیر اآلخرة: لبیك اللھم لبیك قال(
 وكان بع�ض ال�صحابة یزی�دون علیھ�ا، ول�م ینك�ر عل�یھم رس�ول اهللا                  

 الزیادة؛ )٣(، واستحب الحنفیة)٢(ذلك، وال تكره الزیادة على التلبیة المشھورة     
تع��الى والثن��اء علی��ھ، وھ��و ج��ائز ب��ال اس��تحباب وال    ألن��ھ م��ن ب��اب الحم��د هللا  

، واألف�ضل االقت�صار عل�ى      )٦(، والحنابل�ة  )٥(، وال�شافعیة  )٤(كراھة عند المالكیة  
  .)٨( ولم یزد علیھا)٧( لزم تلبیتھالتلبیة المشھورة؛ ألن النبي 

 لبی��ك وس��عدیك، الخی��ر كل��ھ بی��دیك، لبی��ك والرغب��اء إلی��ك       :ال��صفة الخام��سة 
  .والعمل

لبی��ك لبی��ك وس��عدیك، والخی��ر  : ( ع��ن اب��ن عم��ر أن��ھ ك��ان یزی��د فیھ��ا   :لال��دلی
  .)٩()بیدیك، لبیك والرغباء إلیك والعمل

  ).لبیك ذا المعارج( زیادة :الصفة السادسة
فخرج حتى إذا : (، فقال عن جابر بن عبد اهللا  ُسئل عن حجة النبي :الدلیل

ك اللھ��م لبی��ك، لبی��ك ال  لبی��: "اس��توت ب��ھ راحلت��ھ عل��ى البی��داء أھ��لَّ بالتوحی��د  
وأم��ا : ، وق��ال"ش��ریك ل��ك لبی��ك، إن الحم��د والنعم��ة ل��ك والمل��ك ال ش��ریك ل��ك  

  .)١٠() یسمع ال یقول شیئًا الناس یزیدون ذا المعارج ونحوه والنبي 
 عل�ى م�ا ورد ع�ن النب�ي     :  أي -ھ�ل لن�ا أن نزی�د        : ُسئل ابن عثیمین م�سألة    

   ؟من التلبیة التي رواھا جابر 
إل�ھ  "لبی�ك إل�ھ الح�ق، و   : " كان یقولأن النبي : م؛ فقد روى   نع :فقال

وك�ان  . لبی�ك أن�ت اإلل�ھ الح�ق    : من إض�افة الموص�وف إل�ى ص�فتھ، أي        " الحق
فلو " لبیك وسعدیك، والخیر في یدیك، والرغباء إلیك والعمل     : "ابن عمریزید 

ن زاد اإلنسان مثل ھذه الكلمات فنرج�و أال یك�ون ب�ھ ب�أس؛ اقت�داء بعب�د اهللا ب�        
  .)١١( عمر لكن األولى مالزمة ما ثبت عن النبي 

                                                           

، ٩٠٣٤: رق��م الح��دیث) ٥/٧١(بیھق��ي ف��ي س��ننھ كت��اب الح��ج ب��اب التلبی��ة   أخرج��ھ ال) ١(
رق�م  ) ٤/٢٦٠(وابن خزیمة ف�ي ال�صحیح كت�اب المناس�ك ب�اب إباح�ة الزی�ادة عل�ى التلبی�ة                     

  ).٥/١٨٠(وإسناده حسن ، سلسلة األحادیث الصحیحة : قال األلباني.٢٨٣١:الحدیث
  ).٣/٤٥٣(، اإلنصاف )٣/٢٧٤(، نھایة المحتاج )٧/٢٤١(المجموع : ینظر) ٢(
  ).٢/٤٨٤(، حاشیة ابن عابدین )٢/١٤٥(بدائع الصنائع : ینظر) ٣(
  ).٢/١٠٢(، بدایة المجتھد  )١/٣٦٤(الكافي في فقھ أھل المدینة : ینظر) ٤(
  ).٤/١٤١(، البیان  )٢/١٦٩(األم  : ینظر) ٥(
 وال ت�ستحب   ال بأس بزیادة  "،)١/٥٣٦(، دقائق أولي النھى     )٣/٢٧١(المغني    : ینظر) ٦(

  ". ألن النبي لزم تلبیتھ
  .التلبیة المذكورة في الصفة األولى: أي) ٧(
  ).٣/٤٥٣(اإلنصاف : ینظر) ٨(
رق��م ) ٢/٨٤١(أخرج�ھ م�سلم ف�ي ص��حیحھ كت�اب الح�ج ب�اب التلبی��ة وص�فتھا ووقتھ�ا         ) ٩(

  .١١٨٤:الحدیث
   ).١٢٢ص(سبق تخریجھ ) ١٠(
  .باختصار) ٧/١١٠(الشرح الممتع ) ١١(
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فالتلبیة من العبادات الواردة على وجوه متعددة، فللح�اج أن یزی�د ب�أي              
، واألف��ضل التلبی��ة  وفع��ل ال��صحابة م��ن ال��صیغ ال��واردة؛ إلق��رار النب��ي   

   . المشھورة؛ ألنھ فعل النبي 
  المسألة الثانیة

  )٢( األسود)١(كیفیة استالم الحجر

ل ثال صفا   : في 

  . استالم الحجر األسود وتقبیلھ:الصفة األولى
 عل����ى )٦(، والحنابل����ة)٥(، وال����شافعیة)٤(، والمالكی����ة)٣( اتف����ق الحنفی����ة

  .استحباب لمس وتقبیل الحجر األسود عند القدرة
أنھ جاء إل�ى الحج�ر األس�ود،     (ما جاء عن عمر بن الخطاب  : الدلیل
  أنك حجٌر ال تضر وال تنفع، ول�وال أن�ي رأی�ت النب�ي        إني أعلمُ : فقبَّلھ، فقال 

  .)٧()ُیقبلك ما قبلتك
 عن سأل رجل ابن عمر : (  قال )٨(وما جاء عن الزبیر بن عربي

أرأی�ت  : قل�ت : ق�ال .  ی�ستلمھ وُیقبِّل�ھ    رأیت رس�ول اهللا     : استالم الحجر، فقال  
رأیُت رس�ول اهللا  ،  )٩(بالیمن" أرأیت"اجعل  : إن ُزحمت، أرأیت أن ُغلبت؟ قال     

١٠() یستلمھ وُیقبِّلھ(.  
  . یدل على االستحباب أن تقبیلھ :وجھ الداللة

أجمع��وا عل��ى أن تقبی��ل الحج��ر األس��ود خاص��ة م��ن س��نن       : "ق��ال اب��ن رش��د  

                                                           

الق�اموس المح�یط ب�اب ال�راء ف�صل      : ینظ�ر . لمسھ، إّم�ا بالقبل�ة أو بالی�د     :  الحجر استلم) ١(
  ).٣/٤٦٢(، فتح الباري البن حجر )١/٣٧٢(الحاء  

  .استالم الحجر األسود لمن قدر على الوصول إلیھ: المراد بھذه المسالة) ٢(
  ).٢/٣٥١(البحر الرائق : ینظر) ٣(
  ).٢/١٠٥(جتھد  ، بدایة الم)١/٣٩٦(المدونة  : ینظر) ٤(
  ).١/٤٧٧(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب  )٨/١٣(المجموع  : ینظر) ٥(
  ).٢/٤٧٦(كشاف القناع : ینظر) ٦(
أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الحج باب م�ا ذك�ر ف�ي الحج�ر األس�ود         : متفق علیھ ) ٧(
س�ود  ، ومسلم كتاب الح�ج ب�اب اس�تحباب تقبی�ل الحج�ر األ        ١٥٩٧:رقم الحدیث ) ٣٨٨/ص(
  .١٢٧٠:رقم الحدیث) ٢/٩٢٥(
الزبیر بن عرب�ي النم�ري، أب�و س�لمة الب�صري، روى ع�ن اب�ن عم�ر وعن�ھ ابن�ھ                  : ھو) ٨(

تھ���ذیب التھ���ذیب : ینظ���ر.ال ب���أس ب���ھ: إس���ماعیل، وحم���اد، وس���عید، وآخ���رون، قی���ل عن���ھ
  ).٣/٤١٠(، التاریخ الكبیر )٣/٣١٨(
 إذا جئ��ت طالب��ا لل��سنة -ن یمین��ا وق��د ك��ا-أي ق��ال اب��ن عم��ر لل��سائل : " ق��ال الكرم��اني) ٩(

الكواك�ب  ". فاترك الرأي وقول أرأی�ت ونح�وه ب�الیمین واتب�ع ال�سنة وال تتع�رض لغی�ر ذل�ك          
  ).٨/١٢٥(الدراري 

رق�����م ) ٩١/ص(أخرج�����ھ البخ�����اري كت�����اب الح�����ج ب�����اب تقبی�����ل الحج�����ر األس�����ود  ) ١٠(
  .١٦١١:الحدیث



 

 

 - ١٥٤٥ - 

  .)١("الطواف، إن قدر
  . استالم الحجر األسود، وتقبیلھ، والسجود علیھ:الصفة الثانیة

  .ذلك) ٤(، والحنابلة )٣(افعیة، والش)٢( استحب الجمھور من الحنفیة
أنھ قّب�ل الحج�ر األس�ود، وس�جد علی�ھ،       :  ( ما جاء عن ابن عباس       :الدلیل
رأی�ت رس�ول اهللا   : قّبلھ وسجد علیھ، ثم قال رأیت عمر بن الخطاب : وقال
٥() فعل ھكذا ففعلت(.  

  .)٦(أن ذلك مكروه، واستدل بعدم وروده: وروي عن اإلمام مالك
ستحباب تقبیل الحجر األسود في الطواف بع�د اس�تالمھ، وك�ذا    ا: "قال النووي 

ی��ستحب ال��سجود عل��ى الحج��ر أی��ضًا؛ ب��أن ی��ضع جبھت��ھ علی��ھ، فی��ستحب أن     
  .)٧("یستلمھ، ثم یقبلھ، ثم یضع جبھتھ علیھ، ھذا مذھبنا ومذھب الجمھور

  . أن یستلم الحجر بیده، ویقبل یده:الصفة الثالثة
  .)١١(، والحنابلة)١٠(، والشافعیة)٩(كیة، والمال)٨(استحب ذلك الحنفیة

 ی�ستلم الحج�ر بی�ده، ث�م قب�ل        رأیت ابن عم�ر   : ( قال  )١٢( عن نافع  :الدلیل
  .)١٣() یفعلھما تركتھ منذ رأیت رسول اهللا : یده، وقال

                                                           

  ).٢/١٠٥(بدایة المجتھد ) ١(
  .)٢/٣٥١(البحر الرائق : ینظر) ٢(
  ).١/٤٧٧(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب )٨/١٣(المجموع : ینظر) ٣(
  ).٢/١١٦٨(كشاف القناع : ینظر) ٤(
رق����م ) ٥/١٢٠(أخرج����ھ البیھق����ي ف����ي س����ننھ كت����اب الح����ج ب����اب ال����سجود علی����ھ      ) ٥(

، واب�ن خزیم�ة كت�اب المناس�ك ب�اب ال�سجود عل�ى الحج�ر األس�ود إذا وج�د                      ٩٢٢٣:الحدیث
 واالف��ظ ٢٧١٤:رق��م الح��دیث) ٤/٢١٣(ل��ك م��ن غی��ر إی��ذاء الم��سلم  الط��ائف ال��سبیل إل��ى ذ

  ) .١/٦٢٥(ھذا حدیث صحیح اإلسناد، :"قال الحاكم في المستدرك على الصحیحین.لھ
، حاش���یة الدس���وقي )٤/١٥٢(، الت���اج واإلكلی���ل )١/٣٩٧(المدون���ة الكب���رى  : ینظ���ر) ٦(
)٢/٤١.(  
ف��رد مال��ك ع��ن العلم��اء فق��ال وان:"، وق��ال الن��ووي)٩/١٦(ش��رح الن��ووي عل��ى م��سلم ) ٧(

السجود علیھ بدعھ واعترف القاضي عی�اض الم�الكي ب�شذوذ مال�ك ف�ي ھ�ذه الم�سألة ع�ن                
  ".  العلماء

  ).٢/٣٥١(البحر الرائق : ینظر) ٨(
  ).٢/١٠٥(، بدایة المجتھد )١/٣٩٦(المدونة  : ینظر) ٩(
  ).١/٤٧٧(، أسنى المطالب في شرح روض الطالب )٨/١٣(المجموع : ینظر) ١٠(
  ).٢/١١٦٨(كشاف القناع : ینظر) ١١(
نافع أب�و عب�د اهللا القرش�ي ث�م الع�دوي العم�ري، اإلم�ام المفت�ي، ع�الم المدین�ة،                    : ھو) ١٢(

ابن عمر، وعائشة، وأبي ھریرة، ورافع بن خدیج، وأم سلمة،        :مولى ابن عمر، روى عن    
د الطوی�ل،   الزھري، وأیوب السختیاني، وعبی�د اهللا ب�ن عم�ر، وحم�           :وعنھ.وصفیھ، وطائفة 
-٥/٩٥(س�یر أع��الم الن��بالء  : ینظ��ر).  ھ��ـ١١٩وقی�ل ١١٧: (ت��وفي س��نة. وأس�امة ب��ن زی�د  

١٠١.(  
أخرج���ھ م����سلم ف���ي ص����حیحھ كت���اب الح����ج ب���اب اس����تالم ال���ركنین الیم����انین ف����ي      ) ١٣(

  .  ١٢٦٨:رقم الحدیث)٢/٩٢٤(الطواف
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دلَّت الصفة األولى على اس�تحباب اس�تالم الحج�ر األس�ود وتقبیل�ھ عن�د                
د علیھ، وفي ال�صفة الثالث�ة اس�تالم    الطواف، وفي الصفة الثانیة زیادة السجو 

  .الحجر بالید، وتقبیل الید
 عن�د  -فھذا من العبادات الواردة عل�ى وج�وه متع�ددة، فی�شـرع للم�سلم          

 أن یستلمھ، ویقبلھ أحیانًا، وأحیانًا ی�سجد علی�ھ     -الوصول إلى الحجر األسود     
 علی�ھ،   ویفع�ل اإلن�سان بم�ا ھ�و أس�ھل         . بعدما یقبلھ، أو أن یستلمھ ویقّبل ی�ده       

  :وأن اإلكثار من االكتفاء بالوارد في الصفة األولى أرجح؛ ألمرین
  .ألن الحدیث أصح وأثبت: األول
  واهللا أعلم . ألن العمل بالصفة األولى موضع اتفاق من أھل العلم: الثاني

لثالثة   لمسألة 

ل لقف ل في  كا  لحج) ١(أل   م 

  :ي تقال بعد القفول من الحج عدة صفات لألذكار التورد عن الرسول 
ال إل�ھ إال اهللا وح�ده ال ش�ریك ل�ھ المل�ك      :  التكبیر ثالثًا، ثم ق�ول  :الصفة األولى 

 ت��ائبون، عاب��دون س��اجدون )٢(ول��ھ الحم��د وھ��و عل��ى ك��ل ش��يء ق��دیر، آیب��ون
  . لربنا حامدون، صدق اهللا وعده، ونصـر عبده، وھزم األحزاب وحده

  .)٦(، والحنابلة)٥(، والشافعیة)٤(لمالكیة، وا)٣(استحب ھذه الصفة الحنفیة
 إذا َقَفَل كان الرسول : (  قال ما جاء عن عبد اهللا بن عمر :الدلیل

 م�ن األرض ث�الث تكبی�رات،    )٧(من غزو أو حج أو عمرة یكبِّر على كل َشرف 
ال إلھ إال اهللا وحده ال شریك لھ، لھ الملك ولھ الحم�د وھ�و عل�ى ك�ل       : ثم یقول 

  صدق اهللا .یبون، تائبون، عابدون، ساجدون ، لربنا حامدونآ.شيء قدیـر

                                                           

قف��ي  :ینظ��ر مق�اییس اللغ�ة ب��اب الق�اف والف��اء م�ادة    . أي الرج�وع م��ن ال�سفر  : القف�ول ) ١(
  ). ٥/١٨٤(، طرح التثریب في شرح التقریب )٥/١١٢(
ینظ��ر مق��اییس اللغ��ھ ب��اب الھم��زة  .أي الرج��وع، آب م��ن س��فره أي رج��ع من��ھ : آیب��ون) ٢(

). ٥/١٨٤(ط�رح التثری�ب ف�ي ش�رح التقری�ب       ) .١/١٥٣(أوب  : والواو وم�ا بع�دھا م�ادة     
الم بأن السفر المق�صود ق�د    وھو الرجوع عن المخالفة إلى الطاعة أو التفاؤل بذلك أو األع          

ینظ��ر . انق�ضى فھ�و استب�شار بكم��ال العب�ادة والف�راغ منھ�ا وح��صول المق�صود والظف�ر ب�ھ         
  ).  ٥/١٨٦(المرجع السابق  

  ). ٢/٦٢٨(، حاشیة ابن عابدین )٢/١٦٠(بدائع الصنائع : ینظر) ٣(
  ). ١/٣٧٤(الفواكھ الدواني : ینظر) ٤(
  ). ١/٥٠١(مطالب في شرح روض الطالب ، أسنى ال)٤/٣٩٨(المجموع : ینظر) ٥(
، ال�روض  )٢/٥١٨(، ك�شاف القن�اع    )١/٥٩٤(، دقائق أولي النھى     )٣/٤٧٩(المغني  ) ٦(

  ). ١/٢٨٤(المربع 
: أي العلو واالرتفاع، ینظر مقاییس اللغة باب الشین والراء وما یثلثھما م�ادة           : شرف) ٧(

  ). ٥/١٨٤(طرح التثریب في شرح التقریب ). ٣/٢٦٣(شرف 
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  .)١()وعده، ونصر عبده، وھزم األحزاب وحده
  . آیبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون:الصفة الثانیة

  .)٣(، والحنابلة)٢(وقال بھا الشافعیة
فلما أش�رفنا عل�ى المدین�ة،    : (... قال فیھ ما جاء عن أنس بن مالك   :الدلیل

فلم یزل یقول ذل�ك   . آیبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون    :   الرسول   قال
  .)٤()حتى دخل المدینة

  .وھذا من التنوع، ویترجح الذكر األول؛ لكونھ جامعًا
  

  

                                                           

أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب العمرة باب ما یقول إذا رجع من الحج        :متفق علیھ ) ١(
، وم�سلم كت�اب الح�ج ب�اب م�ا یق�ول إذا         ١٧٩٧:رقم الح�دیث  )٤٣٣/ص(أو العمرة أو الغزو   

  . ١٣٤٤:رقم الحدیث)٢/٩٨٠(قفل من سفر الحج وغیره
  ). ٣٨٩-٤/٣٩٨(المجموع : ینظر) ٢(
  ). ١/٤٣٨(شاف القناع ، ك)١/٥٣١(الكافي : ینظر) ٣(
أخرجھ البخاري في صحیحھ كتاب الجھاد والسیر،باب ما یق�ول إذا رج�ع         : متفق علیھ ) ٤(

، وم�سلم كت�اب الح�ج ب�اب م�ا یق�ول إذا قف�ل م�ن س�فر          ٣٠٨٥:رق�م   )٧٥٩/ص(م�ن الغ�زو  
  . ١٣٤٥:رقم)٢/٩٨٠(الحج
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ا 
 كما حمدتھ ف�ي الب�دء؛ فھ�و وح�ده ال�ذي             - سبحانھ وتعالى    -وختامًا أحمد اَهللا    

  . أعان ووفَّق
  : نتائج البحث 

ن خالل العرض الذي حوى ھذا البح�ث یتب�ین أن أب�رز النت�ائج الت�ي          وم
  :توصلت لھا، ھي ما یلي

ما ص�حَّ م�ن ُس�نة النب�ي         :  العبادات الواردة على وجوه متعددة، ھي      -١
على صفتین أو أكثر .  

 الق�ول بك�ل م�ا ج�اء ع�ن النب�ي          :  الصواب في العبادات المتنوع�ة     -٢
عددة، وعدم كراھیة شيء منھا، بشرط أن من العبادات الواردة على وجوه مت

 وأن  - أو لھ�ا حك�م الرف�ع       - یصح دلیل كل صفة، وأن تكون مرفوعة للنبي         
  .ال تكون منسوخة وال ملفَّقة

ھ�و الق�ول ب�التنویع ب�ین العب�ادات          :  أن األفضل في العبادات الواردة     -٣
 ھ�ذه  الواردة على وجوه متعددة، بفعل كل منھا ف�ي أوق�ات مختلف�ة، أي یفع�ل           

  .الصفة تارة وتلك تارة أخرى
 بالنظر إلى العبادات الواردة على صفات متعددة نجد أن أھل العل�م،             -٤

َم��ن ذھ��ب إل��ى الت��رجیح، وم��نھم م��ن ذھ��ب إل��ى التخیی��ر، وھ��ذا ھ��و        : م��نھم
، واألخ�ذ ب�ھ فی�ھ توس�عة عل�ى           الصواب؛ ألن كل ال�صفات ثابت�ة ع�ن النب�ي            

  . المكلف، بخالف الترجیح؛ ففیھ قدر من التضییق
 بالنظر إل�ى موق�ف أھ�ل العل�م م�ن ھ�ذه الوج�وه المتع�ددة م�ن حی�ث                     -٥

منھم من ذھب إل�ى المداوم�ة عل�ى واح�د م�ن الوج�وه الثابت�ة، وم�نھم                   : العمل
ق�ت واح�د،   من ذھب إلى الجمع بین وجوه العبادة الواردة، واإلتیان بھا ف�ي و        

  .ومنھم من ذھب إلى التنویع وھذا ھو األقرب في العمل بین الوجوه الواردة
 إن التفاضل بین العبادات ثابت في الشرع، والقول بالتنوع ال یمن�ع             -٦

م��ن تف��ضیل بع��ض ال��صفات ل��سبب أو أكث��ر م��ن أس��باب التف��ضیل، ولك��ن دون 
  .ھجر لبقیة الصفات

الشـریعة من الضیاع والن�سیان،     حفظ  : أن للتنویع فوائد كثیرة منھا     -٧
وعدم ھجر شيء منھا، وفي فعلھا إشباع رغبة النفس في التبدیل والتجدی�د،         
ودوام حضور القل�ب عن�د التنوی�ع فیھ�ا، وجم�ع قل�وب األم�ة وتحقی�ق الت�آلف                

  .والبعد عن النزاعات في حال نشـرھا ومعرفتھا بین الناس والعمل بھا
العب��ادات ج��اءت عل��ى وج��وه    أن البح��ث احت��وى عل��ى م��سائل ف��ي    -٨

  . متنوعة، وأن األفضل التنوع في اإلتیان بھا جمیعًا
  :توصیات البحث 

  .ُأوصي بإحصاء جمیع العبادات الواردة على وجوه متعددة، في بحث مستقل
  .وصلَّى اهللا على نبیِّنا محمد، وعلى آلھ وصحبھ وسّلم
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ادر واا 
 .القرآن الكریم -١
محمد بن حبان بن أحمد بن حبان ل.صحیح ابن حباناإلحسان في تقریب  -٢

: المت��وفى( ح��اتم، ال��دارمي، الُب��ستي  يب��ن مع��اذ ب��ن َمْعب��َد، التمیم��ي، أب��  
: المت�وفى (األمیر عالء الدین علي ب�ن بلب�ان الفارس�ي           : ترتیب.)ھـ٣٥٤
: الناش�ر .ش�عیب األرن�ؤوط   : حققھ وخرج أحادیثھ وعل�ق علی�ھ      .) ھـ ٧٣٩

  . م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨األولى، : بعةالط.مؤسسة الرسالة، بیروت
 عبد الرحمن محمد ناصر ال�دین، ب�ن الح�اج ن�وح ب�ن       يبأل.أحكام الجنائز  -٣

: الناش���ر.)ھ���ـ١٤٢٠: المت���وفى(نج���اتي ب���ن آدم، األش���قودري األلب���اني  
  . م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦الرابعة، : الطبعة.المكتب اإلسالمي

لخال�د  .تأصیلیةاختالف التنوع حقیقتھ ومناھج العلماء فیھ دراسة فقھیة       -٤
دار كن��وز إش��بیلیا للن��شر والتوزی��ع  :الناش��ر.ب��ن س��عد ب��ن فھ��د الخ��شالن 

١٤٢٨.  
لمحم��������د ب��������ن إدری��������س   .اخ��������تالف الح��������دیث مطب��������وع م��������ع األم   -٥

 دار رالناش.رفعت فوزي عبد المطلب: المحقق). ٢٠٤:المتوفى(الشافعي
  .٢٠٠١، ١٤٢٢الوفاء 

 الدین األلباني محمد ناصرل.إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل    -٦
المكت���ب : الناش���ر.زھی���ر ال���شاویش : إش���راف.)ھ���ـ١٤٢٠: المت���وفى (

  .م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥الثانیة : الطبعة.بیروت-اإلسالمي
 عم��ر یوس��ف ب��ن عب��د اهللا ب��ن محم��د ب��ن عب��د الب��ر ب��ن    يب��أل.االس��تذكار -٧

سالم محم�د عط�ا،     : المحقق.)ھـ٤٦٣: المتوفى(عاصم النمري القرطبي    
األولى، : الطبعة. بیروت–دار الكتب العلمیة : رالناش.محمد علي معوض

٢٠٠٠ - ١٤٢١.  
زكری��ا ب��ن محم��د ب��ن زكری��ا   ل.أس��نى المطال��ب ف��ي ش��رح روض الطال��ب   -٨

: الناش�ر .)ھ�ـ ٩٢٦: المت�وفى ( یحی�ى ال�سنیكي      ياألنصاري، زین الدین أب   
  .دار الكتاب اإلسالمي

خیر الدین بن محم�ود ب�ن محم�د ب�ن عل�ي ب�ن ف�ارس، الزركل�ي                ل.األعالم -٩
: الطبع���ة.دار العل���م للمالی���ین: الناش���ر.)ھ���ـ١٣٩٦: المت���وفى(الدم���شقي 

  . م٢٠٠٢مایو /  أیار -الخامسة عشر 
صالح ال��دین خلی��ل ب��ن أیب��ك ال��صفدي   ل��.أعی��ان الع��صر وأع��وان الن��صر   -١٠

 يال�دكتور عل�ي أب�و زی�د، ال�دكتور نبی�ل أب�        : المحقق.)ھـ٧٦٤: المتوفى(
مازن : قدم لھ .لم محمد عشمة، الدكتور محمد موعد، الدكتور محمود سا      

 لبن��ان، دار -دار الفك��ر المعاص��ر، بی��روت : الناش��ر.عب��د الق��ادر المب��ارك
  . م١٩٩٨ - ھـ ١٤١٨األولى، : الطبعة. سوریا-الفكر، دمشق 

 عبد اهللا محم�د ب�ن إدری�س ب�ن العب�اس ب�ن عثم�ان ب�ن             يلشافعي أب ل.األم -١١
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: لمت�وفى ا(شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرش�ي المك�ي       
:  س��������نة الن��������شر . بی��������روت-دار المعرف��������ة : الناش��������ر.)ھ��������ـ٢٠٤

  .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠
 الحسن علي بن يعالء الدین أبل.اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف -١٢

: المت�������وفى(س�������لیمان الم�������رداوي الدم�������شقي ال�������صالحي الحنبل�������ي   
  .الثانیة: الطبعة.دار إحیاء التراث العربي: الناشر.)ھـ٨٨٥

 بكر محم�د ب�ن إب�راھیم ب�ن        يبأل.إلجماع واالختالف األوسط في السنن وا    -١٣
 حماد صغیر أحمد    يأب: المحقق.) ھـ٣١٩: المتوفى(المنذر النیسابوري   

 ،األولى: الطبعة.السعودیة- الریاض -دار طیبة : الناشر.بن محمد حنیف
  . م١٩٨٥ - ھـ١٤٠٥

زین ال��دین ب��ن إب��راھیم ب��ن محم��د،   ل��.البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق   -١٤
تكمل��ة : وف��ي آخ��ره)ھ��ـ٩٧٠: المت��وفى(ف ب��ابن نج��یم الم��صري المع��رو

ت (البحر الرائق لمحم�د ب�ن ح�سین ب�ن عل�ي الط�وري الحنف�ي الق�ادري                   
دار : الناش��ر.منح��ة الخ��الق الب��ن عاب��دین   : وبالحاش��یة) ھ��ـ١١٣٨بع��د 

  .الثانیة: الطبعة.الكتاب اإلسالمي
 م�سعود ب�ن    بك�ر ب�ن  يعالء الدین، أب�  ل.بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع     -١٥

دار الكت����ب : الناش����ر.)ھ����ـ٥٨٧: المت����وفى(أحم����د الكاس����اني الحنف����ي   
  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، : الطبعة.العلمیة

 الولید محمد بن أحمد بن محم�د ب�ن          يبأل.بدایة المجتھد ونھایة المقتصد    -١٦
: المت����وفى(أحم����د ب����ن رش����د القرطب����ي ال����شھیر ب����ابن رش����د الحفی����د     

 -ھ���ـ ١٤٢٥: ت���اریخ الن���شر.اھرة الق���-دار الح���دیث : الناش���ر).ھ���ـ٥٩٥
  . م٢٠٠٤

محمد بن علي بن محمد بن ل.البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع    -١٧
 - دار المعرف�ة : الناش�ر  .)ھـ١٢٥٠: المتوفى(عبد اهللا الشوكاني الیمني     

  .بیروت
 محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن يبأل.البنایة شرح الھدایة -١٨

: اش�ر الن.)ھ�ـ ٨٥٥: المت�وفى (ب�در ال�دین العین�ى       حسین الغیت�ابى الحنف�ى      
 ٢٠٠٠ - ھ�ـ    ١٤٢٠ ،األول�ى :الطبع�ة  لبن�ان  بیروت، -دار الكتب العلمی�ة     

  .م
 الح�سین یحی�ى ب�ن أب�ي الخی�ر ب�ن       يب� أل.لبیان في مذھب اإلمام الشافعي   ا -١٩

قاسم محمد : المحقق.)ھـ٥٥٨: المتوفى(سالم العمراني الیمني الشافعي 
 -  ھ���ـ١٤٢١ ،األول���ى: الطبع���ة. ج���دة- نھ���اجدار الم: لناش���را.الن���وري
  . م٢٠٠٠

 يب� أل.البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلی�ل لم�سائل الم�ستخرجة        -٢٠
د : المحق�ق .)ھ�ـ ٥٢٠: المتوفى(الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي        

 - دار الغ����رب اإلس����المي، بی����روت  : الناش����ر.محم����د حج����ي وآخ����رون  
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  . م١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨الثانیة، : الطبعة.لبنان
محّم��د ب��ن محّم��د ب��ن عب��د ال��رّزاق  ل.ت��اج الع��روس م��ن ج��واھر الق��اموس -٢١

: المت�����وفى( الف�����یض، الملّق�����ب بمرت�����ضى، الزَّبی�����دي يالح�����سیني، أب�����
  .دار الھدایة: الناشر.مجموعة من المحققین: المحقق.)ھـ١٢٠٥

حم��د ب��ن یوس��ف ب��ن أب��ي القاس��م ب��ن  لم .الت��اج واإلكلی��ل لمخت��صر خلی��ل  -٢٢
: المت��وفى( عب��د اهللا الم��واق الم��الكي   ياطي، أب��یوس��ف العب��دري الغرن��  

  .م١٩٩٤-ھـ١٤١٦األولى، : الطبعة.دار الكتب العلمیة: الناشر.)ھـ٨٩٧
عثم�ان ب�ن عل�ي ب�ن     ل.تبیین الحقائق شرح كن�ز ال�دقائق وحاش�یة ال�شِّْلِبيِّ           -٢٣

 ٧٤٣: المت����وفى (محج����ن الب����ارعي، فخ����ر ال����دین الزیلع����ي الحنف����ي      
ن محم��د ب��ن أحم��د ب��ن ی��ونس ب��ن   ش��ھاب ال��دین أحم��د ب�� : الحاش��یة.)ھ��ـ

المطبع��ة : الناش��ر.) ھ��ـ١٠٢١: المت��وفى(إس��ماعیل ب��ن ی��ونس ال��شِّْلِبيُّ   
  . ھـ١٣١٣األولى، : الطبعة. بوالق، القاھرة-الكبرى األمیریة 

 بك��ر ع��الء ال��دین  يمحم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي أحم��د، أب��   ل.تحف��ة الفقھ��اء  -٢٤
العلمیة، بی�روت  دار الكتب  : الناشر.)ھـ٥٤٠نحو  : المتوفى(السمرقندي  

  . م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤الثانیة، : الطبعة. لبنان-
: المت�وفى (علي بن محمد بن علي ال�زین ال�شریف الجرج�اني           ل.التعریفات -٢٥

ض���بطھ وص���ححھ جماع���ة م���ن العلم���اء بإش���راف     : المحق���ق.)ھ���ـ٨١٦
األول���ى : الطبع���ة.لبن���ان–دار الكت���ب العلمی���ة بی���روت  : الناش���ر.الناش���ر
  .م١٩٨٣-ھـ ١٤٠٣

لألمام الحافظ زین الدین عبد الرحمن بن . اعد وتحریر الفوائدتقریر القو -٢٦
أب�����ي عبی�����دة م�����شھور ب�����ن ح�����سن آل  :أحم�����د ب�����ن رج�����ب، المحق�����ق 

  .٢٠١٠-١٤٣١الطبعة الثانیة -القاھرة-دار ابن عفان :الناشر.سلمان
 الفضل أحمد بن يبأل.التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر -٢٧

: الناشر.)ھـ٨٥٢: المتوفى( العسقالني علي بن محمد بن أحمد بن حجر
  .م١٩٨٩ - ھـ١٤١٩الطبعة األولى : الطبعة.دار الكتب العلمیة

راجع�ھ  .لولید راشد السعیدان  .تلقیح األفھام العلیة بشرح القواعد الفقھیة      -٢٨
  .وعلق علیھ الشیخ سلمان فھد العودة

  زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووييبأل.تھذیب األسماء واللغات -٢٩
عنی��ت بن��شره وت��صحیحھ والتعلی��ق علی��ھ ومقابل��ة   .)ھ��ـ٦٧٦: المت��وفى(

دار : یطل�ب م�ن   .شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنیریة     : أصولھ
  . لبنان–الكتب العلمیة، بیروت 

محمد بن أحمد بن عرفة الدس�وقي       ل.حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر     -٣٠
  .ردار الفك: الناشر.)ھـ١٢٣٠: المتوفى(المالكي 

لح��اوي الكبی��ر ف��ي فق��ھ م��ذھب اإلم��ام ال��شافعي وھ��و ش��رح مخت��صر         ا -٣١
 الح��سن عل��ي ب��ن محم��د ب��ن محم��د ب��ن حبی��ب الب��صري        يب��أل.المزن��ي

ال�شیخ عل�ي    : المحق�ق .)ھـ٤٥٠: المتوفى(البغدادي، الشھیر بالماوردي    



 

 

 - ١٥٥٢ - 

دار الكت��ب : الناش��ر. ال��شیخ ع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود  -محم��د مع��وض 
  . لبنان-العلمیة، بیروت 

حمد بن عبد الرحیم بن الشھید وجیھ الدین ب�ن معظ�م            أل.جة اهللا البالغة  ح -٣٢
: المت����وفى(» ال����شاه ول����ي اهللا ال����دھلوي«ب����ن من����صور المع����روف ب����ـ 

 –دار الجی����ل، بی����روت : الناش����ر.ال����سید س����ابق: المحق����ق.)ھ����ـ١١٧٦
  .م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦: األولى، سنة الطبع: الطبعة.لبنان

محمد بن أحمد ب�ن الح�سین ب�ن    ل.ھاءحلیة العلماء في معرفة مذاھب الفق  -٣٣
 بك����ر ال����شاشي القف����ال الف����ارقّي، الملق����ب فخ����ر اإلس����الم،  يعم����ر، أب����

یاس��ین أحم��د  . د: المحق��ق.)ھ��ـ٥٠٧: المت��وفى(الم��ستظھري ال��شافعي  
 -  بی���روت–مؤس���سة الرس���الة  دار األرق���م   : الناش���ر.إب���راھیم درادك���ة 

  .م١٩٨٠األولى، : الطبعة.عمان
ل�شیخ اإلس�الم    .م�ذھب أھ�ل ال�سنة والجماع�ة       خالف األمة ف�ي العب�ادات و       -٣٤

دار :عثم��ان جمع��ھ ضمیریھ،الناش��ر :أحم��د ب��ن عب��د الحل��یم ب��ن تیمی��ة،ت  
  .١٤١٠الطبعة األولى -الطائف-الفاروق

لع�صام ب�ن عب�د    .الدرر الثمین في ترجمة فقیھ األمة العالمة ابن عثیم�ین      -٣٥
  .١٤٢٢الطبعة األولى .المنعم المري

ھ�����ى المع�����روف ب�����شرح منتھ�����ى  دق�����ائق أول�����ي النھ�����ى ل�����شرح المنت  -٣٦
من��صور ب��ن ی��ونس ب��ن ص��الح ال��دین اب��ن ح��سن ب��ن إدری��س     ل.اإلرادات

: الطبع��ة.ع��الم الكت��ب : الناش��ر.)ھ��ـ١٠٥١: المت��وفى(البھ��وتى الحنبل��ى  
  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤األولى، 

 العب��اس ش�ھاب ال��دین أحم�د ب��ن إدری�س ب��ن عب�د ال��رحمن     يب� أل.ال�ذخیرة  -٣٧
: ١٣،  ٨،  ١جزء  :المحقق.)ھـ٦٨٤: المتوفى(المالكي الشھیر بالقرافي    

محمد : ١٢ - ٩، ٧، ٥ - ٣جزء ،سعید أعراب: ٦، ٢جزء ،محمد حجي
  . م١٩٩٤األولى، :الطبعة. بیروت-دار الغرب اإلسالمي:الناشر.بو خبزة

ل�������شیخ اإلس�������الم موف�������ق ال�������دین اب�������ن قدام�������ھ     .ذم الموسوس�������ین -٣٨
أب�����ي األش�����بال الزھی�����ري ح�����سن ب�����ن أم�����ین آل   :المحق�����ق.المقدس�����ي

مكتبة التوعیة االس�المیة إلحی�اء الت�راث        -الفاروق الحدیثة :رالناش.مندوه
  .١٤٠٧الطبعة األولى -القاھرة-اإلسالمي

زین ال��دین عب��د ال��رحمن ب��ن أحم��د ب��ن رج��ب ب��ن  ل��.ذی��ل طبق��ات الحنابل��ة -٣٩
: المت����وفى(الح����سن، ال����َسالمي، البغ����دادي، ث����م الدم����شقي، الحنبل����ي      

مكتب�ة  : الناش�ر .د عب�د ال�رحمن ب�ن س�لیمان العثیم�ین           : المحقق.)ھـ٧٩٥
  . م٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٥األولى، : الطبعة. الریاض–العبیكان 

بن عابدین، محمد أمین بن عمر بن عبد ال.رد المحتار على الدر المختار    -٤٠
دار : الناش���ر.)ھ���ـ١٢٥٢: المت���وفى(العزی���ز عاب���دین الدم���شقي الحنف���ي 

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، : الطبعة.بیروت-الفكر
ألحمد ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن         .موع الرسائل المنیریة  الرسالة الثامنة من مج    -٤١



 

 

 - ١٥٥٣ - 

: المحق�ق .عبد السالم ب�ن تیمی�ة الحران�ي،ابن حجر،ال�شوكاني ال�صنعاني           
  .١٣٤٣المطبعة المنیریة :الناشر.محمد منیر الدمشقي

 عبد اهللا محمد بن إدریس ب�ن العب�اس ب�ن عثم�ان           يلشافعي أب ل .الرسالة -٤٢
ب��ي القرش��ي المك��ي   ب��ن ش��افع ب��ن عب��د المطل��ب ب��ن عب��د من��اف المطل       

مكتب���ھ الحلب���ي، : الناش���ر.أحم���د ش���اكر: المحق���ق.)ھ���ـ٢٠٤: المت���وفى(
  .م١٩٤٠- ھـ١٣٥٨األولى، : الطبعة.مصر

منصور بن یونس بن صالح ال�دین       ل.الروض المربع شرح زاد المستقنع     -٤٣
: ومع��ھ)ھ��ـ١٠٥١: المت��وفى(اب��ن ح��سن ب��ن إدری��س البھ��وتى الحنبل��ى    

عب��د : خ��رج أحادیث��ھ.یخ ال��سعديحاش��یة ال��شیخ العثیم��ین وتعلیق��ات ال��ش 
  . مؤسسة الرسالة-دار المؤید : الناشر.القدوس محمد نذیر

 زكری��ا محی��ي ال��دین یحی��ى ب��ن   يب��أل .روض��ة الط��البین وعم��دة المفت��ین  -٤٤
: الناش��ر.زھی��ر ال��شاویش: المحق��ق.)ھ��ـ٦٧٦: المت��وفى(ش��رف الن��ووي 

 -ھ�ـ   ١٤١٢الثالث�ة،   : الطبع�ة . عم�ان  - دم�شق  -المكتب اإلسالمي، بیروت  
  .م١٩٩١

 محم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن أی�وب ب�ن س�عد                .زاد المعاد في ھدي خی�ر العب�اد        -٤٥
مؤس��سة :الناش��ر.)ھ��ـ٧٥١: المت��وفى(ش��مس ال��دین اب��ن ق��یم الجوزی��ة    

ال��سابعة : الطبع��ة. مكتب��ة المن��ار اإلس��المیة، الكوی��ت -الرس��الة، بی��روت 
 .م١٩٩٤-ھـ ١٤١٥، والعشرون

 ب�ن محم�د النی�سابوري       ألب�ي بك�ر، عب�د اهللا      . الزیادات على كتاب المزني    -٤٦
دار أض���واء :الناش���ر.خال���د ھ���ایف المطی���ري :المحق���ق).٣٢٤:المت���وفى(

  .  م٢٠٠٥-١٤٢٦الطبعة األولى، .  الكویت- الریاض دار الكوثر-السلف
 عب���د يب���أل.سل���سلة األحادی���ث ال���صحیحة وش���يء م���ن فقھھ���ا وفوائ���دھا -٤٧

ال���رحمن محم���د ناص���ر ال���دین، ب���ن الح���اج ن���وح ب���ن نج���اتي ب���ن آدم،       
مكتب���ة المع���ارف : الناش���ر.)ھ���ـ١٤٢٠: المت���وفى(دري األلب���اني األش���قو

  .)لمكتبة المعارف(األولى، : الطبعة.للنشر والتوزیع، الریاض
 عبد اهللا محمد    ي أب - وماجة اسم أبیھ یزید      -بن ماجة   ال .سنن ابن ماجھ   -٤٨

 عادل -شعیب األرنؤوط : المحقق.)ھـ٢٧٣: المتوفى(بن یزید القزویني 
دار : الناش��ر. َعب��د الّلطی��ف ح��رز اهللا  -ل ق��ره بلل��ي   محمَّ��د كام�� -مرش��د 

  . م٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠األولى، : الطبعة.الرسالة العالمیة
 داود سلیمان ب�ن األش�عث ب�ن إس�حاق ب�ن ب�شیر ب�ن             يبأل.سنن أبي داود   -٤٩

محم�د  : المحق�ق .)ھـ٢٧٥: المتوفى(شداد بن عمرو األزدي السِِّجْستاني    
  . بیروت–تبة العصریة، صیدا المك: الناشر.محیي الدین عبد الحمید

محم��د ب��ن عی��سى ب��ن َس��ْورة ب��ن موس��ى ب��ن ال��ضحاك،    ل.س��نن الترم��ذي -٥٠
ب���شار ع���واد   : المحق���ق .)ھ���ـ ٢٧٩: المت���وفى ( عی���سى  يالترم���ذي، أب���  

  . م١٩٩٨: سنة النشر. بیروت–دار الغرب اإلسالمي : الناشر.معروف
 الح��سن عل��ي ب��ن عم��ر ب��ن أحم��د ب��ن مھ��دي ب��ن    يب��أل.س��نن ال��دارقطني -٥١



 

 

 - ١٥٥٤ - 

: المت����وفى (ب����ن النعم����ان ب����ن دین����ار البغ����دادي ال����دارقطني      م����سعود 
ش�عیب االرن�ؤوط، ح�سن عب�د        : حققھ وضبط نصھ وعلق علی�ھ     ).ھـ٣٨٥

مؤس��سة : الناش��ر.الم��نعم ش��لبي، عب��د اللطی��ف ح��رز اهللا، أحم��د برھ��وم   
  . م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤األولى، : الطبعة. لبنان–الرسالة، بیروت 

 أحم��د ب��ن ش��عیب ب��ن عل��ي  عب��د ال��رحمنيب��أل.ال��سنن ال��صغرى للن��سائي -٥٢
عب���د الفت���اح أب���و : المحق��ق .)ھ���ـ٣٠٣: المت���وفى(الخراس��اني، الن���سائي  

الثانی��ة،  : الطبع��ة. حل��ب–مكت��ب المطبوع��ات اإلس��المیة   : الناش��ر.غ��دة
١٩٨٦ - ١٤٠٦.  

حم��د ب��ن الح��سین ب��ن عل��ي ب��ن موس��ى الُخ��ْسَرْوِجردي  أل.ال��سنن الكب��رى -٥٣
محم�د عب�د    : المحق�ق .)ھ�ـ ٤٥٨: المت�وفى ( بكر البیھق�ي     يالخراساني، أب 

الثالث�ة،  : الطبع�ة . لبنات–دار الكتب العلمیة، بیروت     : الناشر.القادر عطا 
  . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤

 عبد اهللا محمد بن أحم�د ب�ن عثم�ان        يشمس الدین أب  ل.سیر أعالم النبالء   -٥٤
مجموع���ة م���ن  : المحق���ق .)ھ���ـ٧٤٨: المت���وفى (ب���ن َقاْیم���از ال���ذھبي   

مؤس����سة : الناش����ر .ن����اؤوطالمحقق����ین بإش����راف ال����شیخ ش����عیب األر   
  . م١٩٨٥- ھـ ١٤٠٥الثالثة ، : الطبعة .الرسالة

عب�د الح�ي ب�ن أحم�د ب�ن محم�د اب�ن              ل.شذرات الذھب في أخب�ار م�ن ذھ�ب         -٥٥
: المحق��ق.)ھ��ـ١٠٨٩: المت��وفى( الف��الح يالعم��اد الَعك��ري الحنبل��ي، أب��   

دار اب�ن  : الناش�ر .عبد القادر األرناؤوط : خرج أحادیثھ .محمود األرناؤوط 
  . م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٦األولى، : الطبعة. بیروت–دمشق كثیر، 

شمس ال��دین محم��د ب��ن عب��د اهللا الزرك��شي الم��صري   ل��.ش��رح الزرك��شي -٥٦
األول���ى، : الطبع���ة.دار العبیك���ان: الناش���ر.)ھ���ـ٧٧٢: المت���وفى(الحنبل���ي 

  . م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣
محمد بن ص�الح ب�ن محم�د العثیم�ین       ل .الشرح الممتع على زاد المستقنع     -٥٧

األول��ى، : الطبع��ة.دار اب��ن الج��وزي : دار الن��شر.)ھ��ـ١٤٢١: المت��وفى(
  . ھـ١٤٢٨ - ١٤٢٢

 الح�سن عل�ي ب�ن خل�ف ب�ن عب�د             يب�ن بط�ال أب�     ال.شرح ص�حیح البخ�ارى     -٥٨
دار .أب��و تم��یم یاس��ر ب��ن إب��راھیم   : المحق��ق.)ھ��ـ٤٤٩: المت��وفى(المل��ك 
  . السعودیة، الریاض-مكتبة الرشد : النشر

د بن س�المة ب�ن عب�د المل�ك      جعفر أحمد بن محم    يبأل.شرح معاني اآلثار   -٥٩
: المت��وفى(ب��ن س��لمة األزدي الحج��ري الم��صري المع��روف بالطح��اوي     

)  محمد س�ید ج�اد الح�ق       -محمد زھري النجار    : (حققھ وقدم لھ  .)ھـ٣٢١
د : راجع��ھ ورق��م كتب��ھ وأبواب��ھ وأحادیث��ھ   .م��ن علم��اء األزھ��ر ال��شریف   

ن�ة   الباح�ث بمرك�ز خدم�ة ال�سنة بالمدی       -یوسف عبد الرحمن المرع�شلي      
  . م١٩٩٤ -  ھـ١٤١٤ -األولى : الطبعة.عالم الكتب: الناشر.النبویة

 ن��صر إس��ماعیل ب��ن حم��اد   يب��أل. ال��صحاح ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی��ة   -٦٠



 

 

 - ١٥٥٥ - 

أحم��د عب��د الغف��ور   : المحق��ق.)ھ��ـ٣٩٣: المت��وفى(الج��وھري الف��ارابي  
 -   ھـ١٤٠٧ ،الرابعة: الطبعة. بیروت-دار العلم للمالیین : الناشر.عطار

  . م١٩٨٧
 بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن  يبأل.صحیح ابن خزیمة   -٦١

. د: المحق��ق.)ھ��ـ٣١١: المت��وفى(ص��الح ب��ن بك��ر ال��سلمي النی��سابوري   
   . بیروت-المكتب اإلسالمي : الناشر.محمد مصطفى األعظمي

لإلم������ام أب������ي عب������د اهللا محم������د ب������ن إس������ماعیل  .ص������حیح البخ������اري -٦٢
الطبع��ة .بی��روت- كثی��ر دم��شقدار اب��ن:الناش��ر).٢٥٦:المت��وفى(البخ��اري
  .٢٠٠٢ -١٤٢٣األولى، 

 الح��سن الق��شیري النی��سابوري  يم��سلم ب��ن الحج��اج أب��  ل .ص��حیح م��سلم  -٦٣
دار إحی�اء   : الناش�ر .محمد فؤاد عبد الب�اقي    : المحقق.)ھـ٢٦١: المتوفى(

   . بیروت–التراث العربي 
 الف��داء إس��ماعیل ب��ن عم��ر ب��ن كثی��ر القرش��ي      يب��أل.طبق��ات ال��شافعیین  -٦٤

د أحمد عمر ھاشم، د     : تحقیق.)ھـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي  البصري ثم   
: ت�اریخ الن�شر   .مكتب�ة الثقاف�ة الدینی�ة     : الناش�ر .محمد زی�نھم محم�د ع�زب      

  . م١٩٩٣ - ھـ ١٤١٣
 عب�د   يمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدین أب�        ل .العنایة شرح الھدایة   -٦٥

ي اهللا اب��ن ال��شیخ ش��مس ال��دین اب��ن ال��شیخ جم��ال ال��دین الروم��ي الب��ابرت
  .دار الفكر: الناشر.)ھـ٧٨٦: المتوفى(

للجن�ة الدائم�ة للبح�وث العلمی�ة        .لمجموعة األولى ا -فتاوى اللجنة الدائمة   -٦٦
رئاس�ة  : الناش�ر .أحم�د ب�ن عب�د ال�رزاق ال�دویش         : جمع وترتی�ب  ،واإلفتاء

  . الریاض– اإلدارة العامة للطبع -إدارة البحوث العلمیة واإلفتاء 
حمد ب�ن عل�ي ب�ن حج�ر أب�و الف�ضل       أل.فتح الباري شرح صحیح البخاري     -٦٧

محم���د ف���ؤاد عب���د :  رق���م كتب���ھ وأبواب��ھ وأحادیث���ھ .الع��سقالني ال���شافعي 
مح���ب ال���دین  : ق���ام بإخراج���ھ وص���ححھ وأش���رف عل���ى طبع���ھ     .الب���اقي
: الناش�ر .زعبد العزیز بن عب�د اهللا ب�ن ب�ا         : علیھ تعلیقات العالمة  .الخطیب

  .١٣٧٩ بیروت، -دار المعرفة 
زین الدین عبد الرحمن بن أحمد ب�ن        ل.البخاريفتح الباري شرح صحیح      -٦٨

: المت�وفى (رجب بن الحسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدم�شقي، الحنبل�ي           
مكتبة الغرباء األثریة : لناشرا.مجموعة من المحققین: المحقق.)ھـ٧٩٥

 –مكت�������ب تحقی�������ق دار الح�������رمین  : الحق�������وق. المدین�������ة النبوی�������ة -
  . م١٩٩٦ - ھـ ١٤١٧األولى، : الطبعة.القاھرة

وھو شرح لكتاب الوجیز في "الشرح الكبیر= فتح العزیز بشرح الوجیز  -٦٩
عبد الك�ریم ب�ن     ل".) ھـ ٥٠٥: المتوفى(الفقھ الشافعي ألبي حامد الغزالي      

  .دار الفكر: الناشر.)ھـ٦٢٣: المتوفى(محمد الرافعي القزویني 
كمال الدین محمد بن عبد الواحد ال�سیواسي المع�روف ب�ابن         ل.فتح القدیر  -٧٠



 

 

 - ١٥٥٦ - 

  .دار الفكر: الناشر.)ھـ٨٦١: المتوفى(الھمام 
ل�شیخ اإلس�الم   .فتح المع�ین ف�ي التعلی�ق عل�ى اقت�ضاء ال�صراط الم�ستقیم          -٧١

تعلیق الشیخ محمد صالح ).٧٢٨:المتوفى(أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة
  .١٤٢٣دار األنصار ،الطبعة األولى :الناشر.بن عثیمین

مؤل��ف عل��ى كتاب��ھ ھ��و ھ��و ش��رح لل(ف��تح الوھ��اب ب��شرح م��نھج الط��الب  -٧٢
م�����نھج الط�����الب ال�����ذي اخت�����صره المؤل�����ف م�����ن منھ�����اج الط�����البین       

 يزكریا بن محمد بن أحمد بن زكریا األنصاري، زین الدین أب�       ل.)للنووي
دار الفك����ر للطباع����ة  : الناش����ر.)ھ����ـ٩٢٦: المت����وفى(یحی����ى ال����سنیكي  

 .م١٩٩٤ -ـ ه١٤١٤: الطبعة.والنشر
ل����ي ب����ن س����لیمان  الف����روع ومع����ھ ت����صحیح الف����روع لع����الء ال����دین ع    -٧٣

 عب�د اهللا، ش�مس   يمحم�د ب�ن مفل�ح ب�ن محم�د ب�ن مف�رج، أب�        ل.الم�رداوي 
: المت������وفى(ال������دین المقدس������ي الرامین������ى ث������م ال������صالحي الحنبل������ي    

مؤس�سة  : الناش�ر .عب�د اهللا ب�ن عب�د المح�سن الترك�ي     : المحق�ق .)ھ�ـ ٧٦٣
 . مـ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤األولى : الطبعة الرسالة

دار الكت�اب العرب�ي،     : الناش�ر ).ه١٤٢٠: المت�وفى (لسید سابق .فقھ السنة  -٧٤
 .م ١٩٧٧ –ه ١٣٩٧الثالثة، :الطبعة. لبنان-بیروت

أو (حم�د ب�ن غ�انم       أل.الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني        -٧٥
ب��ن س��الم اب��ن مھن��ا، ش��ھاب ال��دین النف��راوي األزھ��ري الم��الكي     ) غن��یم

 -ـ ھ���١٤١٥: ت���اریخ الن���شر.دار الفك���ر: الناش���ر.)ھ���ـ١١٢٦: المت���وفى(
  .م١٩٩٥

مجد الدین أبو ط�اھر محم�د ب�ن یعق�وب الفیروزآب�ادى      ل.القاموس المحیط  -٧٦
مكت���ب تحقی���ق الت���راث ف���ي مؤس���سة     : المحق���ق.)ھ���ـ٨١٧: المت���وفى(

مؤس�سة الرس��الة  : الناش��ر، محم�د نع��یم العرق�ُسوسي  : بإش��راف.الرس�الة 
 ھ�ـ   ١٤٢٦الثامن�ة،   : الطبعة. لبنان –للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت     

  .م ٢٠٠٥ -
 العب�اس أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم      يتقي الدین أب� ل.القواعد النورانیة الفقھیة  -٧٧

بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محم�د اب�ن تیمی�ة الحران�ي        
د أحم�د ب�ن    : حققھ وخرج أحادیثھ  .)ھـ٧٢٨: المتوفى(الحنبلي الدمشقي   

بی��ة المملك��ة العر: بل��د الن��شر .دار اب��ن الج��وزي : الناش��ر.محم��د الخلی��ل 
   .ھـ١٤٢٢األولى، : الطبعة.السعودیة

لعب��د ال��رحمن ب��ن ص��الح العب��د    .القواع��د وال��ضوابط المت��ضمنة للتی��سیر   -٧٨
  .، فھرس مكتبة الملك فھد الوطنیة١٤٢٣الجامعة اإلسالمیة .اللطیف

 القاسم، محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا، ابن يبأل.القوانین الفقھیة -٧٩
  جزي الكلبي الغرناطي 

 محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد ب�ن  يبأل.ي فقھ اإلمام أحمد  الكافي ف  -٨٠
محمد بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، ال�شھیر ب�ابن      



 

 

 - ١٥٥٧ - 

: الطبع�ة .دار الكت�ب العلمی�ة    : الناشر )ھـ٦٢٠: المتوفى(قدامة المقدسي   
  . م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٤األولى، 

 عب�د اهللا ب�ن محم�د ب�ن           عمر یوسف بن   يبأل.الكافي في فقھ أھل المدینة     -٨١
 محمد :المحقق.)ھـ٤٦٣: المتوفى(عبد البر بن عاصم النمري القرطبي  
 مكتب��ة الری��اض الحدیث��ة،  :الناش��ر.محم��د أحی��د ول��د مادی��ك الموریت��اني   
  . م١٩٨٠-ھـ١٤٠٠الثانیة، : الطبعة.الریاض، المملكة العربیة السعودیة

الح ال�دین اب�ن     منصور بن یونس بن ص    ل .كشاف القناع عن متن اإلقناع     -٨٢
دار : الناش��ر.)ھ��ـ١٠٥١: المت��وفى(ح��سن ب��ن إدری��س البھ��وتى الحنبل��ى 

  .الكتب العلمیة
 الف�ضل، جم�ال ال�دین اب�ن         يمحم�د ب�ن مك�رم ب�ن عل�ى، أب�           ل.لسان الع�رب   -٨٣

دار : الناش�ر .)ھ�ـ ٧١١: المت�وفى (منظور األن�صاري الرویفع�ى اإلفریق�ى        
  .ه١٤١٤ –الثالثة : الطبعة. بیروت-صادر

ب�راھیم ب�ن محم�د ب�ن عب�د اهللا ب�ن محم�د اب�ن              إل.شرح المقن�ع  المبدع في    -٨٤
دار الكت�ب  : الناشر.)ھـ٨٨٤: المتوفى( إسحاق، برھان الدین     يمفلح، أب 

  . م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨األولى، : الطبعة. لبنان-العلمیة، بیروت 
محم���د ب���ن أحم���د ب���ن أب���ي س���ھل ش���مس األئم���ة السرخ���سي ل.المب���سوط -٨٥

: ت���اریخ الن���شر . بی���روت-معرف���ة دار ال: الناش���ر.)ھ���ـ٤٨٣: المت���وفى(
  .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤

عبد الرحمن بن محمد ب�ن س�لیمان   ل.مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر    -٨٦
: الناشر.)ھـ١٠٧٨: المتوفى(یعرف بداماد أفندي    ، المدعو بشیخي زاده  

  .دار إحیاء التراث العربي
  العباس أحمد ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن تیمی�ة     يتقي الدین أبل.مجموع الفتاوى  -٨٧

عب���د ال���رحمن ب���ن محم���د ب���ن : المحق���ق).ھ���ـ٧٢٨: المت���وفى(الحران���ي 
مجم��ع المل��ك فھ��د لطباع��ة الم��صحف ال��شریف، المدین��ة    : الناش��ر.قاس��م

  .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦: عام النشر.النبویة، المملكة العربیة السعودیة
 زكری��ا يب��أل.))م��ع تكمل�ة ال��سبكي والمطیع��ي ((المجم�وع ش��رح المھ��ذب   -٨٨

دار : الناش�ر .)ھ�ـ ٦٧٦: المت�وفى (لن�ووي   محیي الدین یحی�ى ب�ن ش�رف ا        
  .الفكر

عب�د العزی�ز ب�ن عب�د اهللا ب�ن        ل .مجموع فتاوى العالمة عبد العزیز بن باز       -٨٩
  .محمد بن سعد الشویعر: أشرف على جمعھ وطبعھ باز،

 عب��د اهللا محم��د ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن عب��د  ب��يزین ال��دین أل��.مخت��ار ال��صحاح -٩٠
یوس��ف ال��شیخ  : حق��ق الم.)ھ��ـ٦٦٦: المت��وفى (الق��ادر الحنف��ي ال��رازي   

 -  ال�����دار النموذجی�����ة، بی�����روت-المكتب�����ة الع�����صریة : الناش�����ر.محم�����د
  .م١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠الخامسة، : الطبعة.صیدا

: الطبع�ة .دار الكت�ب العلمی�ة  : الناش�ر .لسحنون بن سعید التنوخي   .المدونة -٩١
  .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، 



 

 

 - ١٥٥٨ - 

ان ب�ن   داود س�لیم يب� أل.مسائل اإلمام أحم�د روای�ة أب�ي داود السج�ستاني           -٩٢
ِج�ْستاني  ااألشعث بن إس�حاق ب�ن ب�شیر ب�ن ش�داد ب�ن عم�رو األزدي السِّ                 

أب���ي مع���اذ ط���ارق ب���ن ع���وض اهللا ب���ن   : المحق���ق.)ھ���ـ٢٧٥: المت���وفى(
 - ھ��ـ ١٤٢٠األول��ى، : الطبع��ة.مكتب��ة اب��ن تیمی��ة، م��صر : الناش��ر.محم��د

  . م١٩٩٩
 عب�د اهللا أحم�د ب�ن محم�د ب�ن حنب�ل ب�ن             يب� أل.سند اإلمام أحمد بن حنبل    م -٩٣

 -ش�عیب األرن�ؤوط     : المحقق.)ھـ٢٤١: المتوفى(ل بن أسد الشیباني     ھال
د عب�����د اهللا ب�����ن عب�����د المح�����سن : إش�����راف.ع�����ادل مرش�����د، وآخ�����رون

  . م٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١األولى،: الطبعة.مؤسسة الرسالة:الناشر.التركي
حم��د ب��ن محم��د ب��ن عل��ي   أل.الم��صباح المنی��ر ف��ي غری��ب ال��شرح الكبی��ر   -٩٤

: الناش��ر.)ھ��ـ٧٧٠نح��و : المت��وفى ( العب��اسيالفی��ومي ث��م الحم��وي، أب�� 
  .بیروت -المكتبة العلمیة 

مصطفى بن س�عد ب�ن عب�ده        ل.مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى       -٩٥
: المت��وفى (ال��سیوطي ش��ھرة، الرحیب��انى مول��دا ث��م الدم��شقي الحنبل��ي        

 -ھ���ـ ١٤١٥الثانی���ة، : الطبع���ة.المكت���ب اإلس���المي: الناش���ر.)ھ���ـ١٢٤٣
  .م١٩٩٤

محم�د ب�ن أب�ي الف�تح ب�ن أب�ي الف�ضل البعل�ي،          ل.لمقنعالمطلع على ألفاظ ا    -٩٦
محم���ود : المحق���ق).ھ���ـ٧٠٩: المت���وفى( عب���د اهللا، ش���مس ال���دین  يأب���

مكتب�����ة ال�����سوادي  : الناش�����ر.األرن�����اؤوط ویاس�����ین محم�����ود الخطی�����ب  
  . م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الطبعة األولى : الطبعة.للتوزیع

ا لشیخ محمد یوسف بن محمد زكری     ل.معارف السنن شرح سنن الترمذي     -٩٧
طبع���ة كرات���شي س���نة ).ھ���ـ١٣٩٧ :المت���وفى س���نة(الح���سیني البن���وري 

 . ھـ١٤١٣
لعاتق بن غیث ب�ن زوی�ر ب�ن    .معجم المعالم الجغرافیة في السیرة النبویة   -٩٨

: المت��وفي س��نة(زای��ر ب��ن حم��ود ب��ن عطی��ة ب��ن ص��الح ال��بالدي الحرب��ي  
-ه ١٤٠٢: دار مكة للنشر والتوزی�ع، الطبع�ة األول�ى   :، الناشر )ه١٤٣١
  .م١٩٨٢

عم��ر ب��ن رض��ا ب��ن محم��د راغ��ب ب��ن عب��د الغن��ي كحال��ة ل.معج��م الم��ؤلفین -٩٩
 بی��روت، دار -مكتب��ة المثن��ى  : الناش��ر.)ھ��ـ١٤٠٨: المت��وفى(الدم��شق 

  .إحیاء التراث العربي بیروت
 عبید عبد اهللا بن عبد يبأل.معجم ما استعجم من أسماء البالد والمواضع -١٠٠

ع��الم : الناش��ر.)ھ��ـ٤٨٧: المت��وفى(العزی��ز ب��ن محم��د البك��ري األندل��سي  
  .ـ ھ١٤٠٣الثالثة، : الطبعة.الكتب، بیروت

 يحمد بن فارس بن زكریاء القزویني ال�رازي، أب�         أل.معجم مقاییس اللغة   -١٠١
: الناش�ر .عبد السالم محمد ھارون   : المحقق).ھـ٣٩٥: المتوفى(الحسین  
 .م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩: عام النشر.دار الفكر

 

 




