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 امللخص

ّف:ّّاملتوىف)ّاِلنفيّبعزّوسوماملُّممدّبنُّممدّالدينّلعز"ّاملنثورةّالدرر"ّلرسالةّودراسةّحتقيقّالبحث،ّهذاّيشتمل
ّهذه.ّسنةّعشرينّمنّأكثرّدةملّآماسياّبلدةّأمْيّكانّّالذيّّبشاّكلديّّشادّإَلّخطأّنسبتّالت(ّاهلجريّالثامنّالقرن

ّمسائلَّجع(ّهللاّرحه)ّملؤلفا.ّالصلةّوّالطهارةّبكتابّمتعلقةّالفقهاءّبيّفيهاَّمتلفّغريبةّمبسائلّّحتتويّالرسالة
ّسبعّعلىّّحصلنا.ّالقولّمنّدهعنّالراجحّهوّ،ماّأيضاّذكرّوّفيها،ّالعلماءّأقوالّوذكرّ،ّالبابيِّبذينّمتعلقةَّمتلفة
-ّالقاهرةّفّنسخةّوّجدةّفّموجودةّنسخةّعلىّأيضاّوإطلعناّتركيا،ّفّللمخطوطاتَّمتلفةّمكتباتّمنّمنهاّنسخ
ّنفسّاَلّنسبتّلسماِّبذاّأخرىّخطيةّنسخةّأيضاّووجدن.ّعلهيماّاِلصولّنستطعّلّولكن-تفاصيلهماّستأيتّكما

ّأدلةّمعّبشاّكلديّّشادّاَلّورةاملذكّالرسالةّنسبةّهناّدرسنا.ّخطأّأيضاّالنسبةّهذهّأنّالدراسةّبعدّرأيناّولكنّاملؤلف
ّلبعضَّنوذجاّوّوجودهاّواقعمّمعّالرسالةّهذهّنسخّتفاصيلّأيضاّوذكرن.ّالرسالةّمؤلفّهوّمنّوذكرنّاليهّنسبتهاّخطأ

ّنسخّثلثّأساسّعلىّاملذكورةّالةالرسّمنتّبتحقيقّقمناّوأخْيا.ّّاْلختصارّوجهّعلىّالرسالةّفّاملوجودةّالغريبةّاملسائل
 (salat).ّمنها

 .صلةوالّالطهارةّحتقيق،ّبشا،ّكلديّّشادّاِلنفي،ّعزّاملنثورة،ّالدررّ: الكلمات املفتاحية
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alınan, fakat yanlışlıkla, ilmi yönü de bulunan ancak siyasi bir şahsıyet olan ve 20 yılı 

aşkın bir sürede Amasya emirliğini yapmış olan Şadgeldi Paşa’ya nispet edilen ed-Dü-

rerü’l-Mensûre adlı eserin tahkik ve incelenmesini kapsamaktadır. Bu risalede müellif, 

temizlik ve namaz ile ilgili fıkıh âlimleri arasındaki ihtilaflı meseleleri toplayıp değerlen-

dirmekte ve tercihlerde bulunmaktadır. Söz konusu risalenin toplam 7 nüshasını Tür-

kiye’de bulunan farklı yazmalar kütüphanesinden elde ettik, bunlara ilaveten biri 

Cidde’de diğeri Kahire’de olmak üzere iki nüshanın daha var olduğunu öğrendik; an-

cak söz konusu iki nüshayı elde edemedik. Ayrıca bir nüshanın daha aynı adla kayıtlı 

olup aynı müellife yanlışlıkla nispet edildiğinini tespit ettik.  

Bu makalede ed-Dürerü’l-mensûre adlı risalenin Şadgeldi Paşa’ya nispetindeki 

hata, risalenin asıl müellifi açıklanmakta, risalenin nüshaları ve bulunduğu yerler hak-

kında bilgi verilmekte, örnek olarak risalede yer alan bazı garip meselelere de yer ve-

rilmekte ve risalenin üç nüshası esas alınarak metni tahkik edilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: ed-Dürerü’l-Mensûre, Şadgeldi Paşa, İz el-Hanefî, Tahkik ve İn-

celeme, Temizlik ve Namaz. 

Iz al-Hanafi’s Work al-Durar al-Mansurah: Study and Critical Edition 

Abstract 

The subject of this paper is, the study and critical edition of the work of Izz ad-Din 

Muhammed b. Mahmed Al-Amasî (d. 8.C.), which entitled al-Durar al-mansurah and 

registered in some manuscript library and history books by mistake as a work of Haji 

Shadgeldi Pasha; who was amir of Amasya city over 20 years between 1359-1381. 

The author gathered some subject related to the taharat (cleaning) and salat (prayer) 

which are object at issue between scholars of fiqh. We found and got seven manu-

scripts of this work in Turkey manuscript libraries and we also determined its one 

manuscript in Jiddah and the other in Cairo but we could not get them. We determined 

there is an other manuscript by the same name which has been attributed to the same 

author by mistake, but in the real it is not belonging to him. 

We have discussed in this paper the author of this manuscript and explained its 

places in the manuscripts libraries and have give some short information about author 

and contents of his work. In the end we edited the manuscript of this work based on 

its three copies. 

Keywords: Al-Durar al-Mansurah, Shadgeldi Pasha, Iz Al-Hanafi, Critical Edition, Ta-

harat and Salat. 

 

 الدراسة .١

ّاملّؤ لف؛ّوفّاملبحثّالثاِنّحتتويّالدراسةّعلىّمبحثي؛ّفّاملبحثّاْلولّأوردنّمعلوماتَّمتصرةّحولّترَجة
َّلّغْيّمؤلفها.إوُمتوَيُتاّوأوضحناّاخلطأّوّأسبابّنسبتهاّاملعلوماتّاملتعلقّبلرسالةّونسخهاّاخلطيةّ

 البحث األول ترمجة املؤلف  .١.٢
ّكلديّبشاّ)املتوىف:ّ هوّعزّالدينُّممدّبنُّممدّاآلماسي،ّعاشّفّالقرنّالثامنّمنّاهلجرةّفّعهدّإمارةّشاد

َتريخّمولدّاملؤلفّولَّتريخّوفاتهّلنعرف1ّّم.١٣٨١مّاَل١٣٥٩ّّأمْيّمدينةّآماسياّمنّ م(ّالذيّكان١٣٨١ه/٧٨٣

                                                             
1 ّültür Kurtuluş, Altunbaş, Amasya Belediyesi, K -, sad. Harun Küçük Amasya ŞehriOlcay, Osman Fevzi, 

Yayınevi 2010, s. 85.ّ
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ّكلديّبشا. ّكتبّهذهّالرسالةّأيضاّحتفةّللمْيّ 2ّولكنّّنعرفّأنّاملؤلفّكانّمفتياّفّآماسياّفّعهدّشاد كماّأنه
ّاملذكورّوأهداهاّله.ّولّجندّمعلوماتّمفصلةّفّحقّاملؤلف.

 البحث الثاين: رسالة الدرر املنثورة: .١.٣

 النسخ اخلطية للرسالة:  .١.٣.١

"الدررّاملنثورة"ّمنّمكتباتَّمتلفةّللمخطوطاتّفّتركياّ حصلنا علىّنسختيّعلىّسبعّنسخّلرسالّة أيضّا واطلعنّا ،ّ
طيةّأخرىِّبذاّالسمّخواْلخرىّفّالقاهرةّّولكنّلّنستطعّاِلصولّعلهيما.ّووجدنّأيضاّنسخةّّةإحداَهاّفّجد

وًلّسنذكرّأوصافّنسخّأونسبتّاَلّنفسّاملؤلفّولكنّرأيناّبعدّالدراسةّأنّهذهّالنسبةّأيضاّليستّبصحيحة.ّوهناّ
ّفسّاملؤلفّخطًأ.سمّوّنسبتّإَلّنالّاالكتابّاملخطوطةّوأماكنّوجودهاّثّنوضحّالنسخةّالتُّسجِ لتِّبذ

 النسخ املخطوطة للرسالة، أوصافها وأماكن وجودها: .١.٣.٢
١/٦٠٣،3ّ:ّتوجدّنسخةَّمطوطةّمنّهذهّالرسالةّفّمكتبةّاستانبولّالوطنيةّضمنَّمموعّعليّأمْييّاملرقم.١ّ

ّكتبّفّصفحة٢٥ّّورقةّبينماّتتألفّكلّصفحةّمن١٧ّّّعلىه.ّحتتويّهذهّالنسخة٨٣٤َّتريخّنسخهاّهوّ سطرا.
ّكتبتّخبطّ ّكلديّبشا.ّهذهّالنسخة ُّكِتبتّأيضاِّبهناّرسالةّألفهاّعزّاِلنفيّلشاد عنواهناّ"كتابّالدررّاملنثورة".ّو
 النسخّوّهيّأسبقّالنسخّالتّاطلعناّعليها.ّولذلكّأخذنّهذهّالنسخةّأصلّمعتمداًّعليهاّفّالتحقيقّورمزنّهلاّب  "أ".

 4ّ .٣٨٢٧نياّالعامةّاملرقمّّونياّللمخطوطاتّضمنَّمموعّمكتبةّقّوةّأخرىّتوجدّفّمكتبةّقنسخةَّمطوط.٢ّ
ّكتبتّهذهّالنسخةّخبطّالنسخ،١٤٩٩ّه/٩٠٥كتبتّفّأخرهاِّبهناّأستنسختّبيدّمصطفىّساتلمشّخواجهّفّ م.

 سطرا.ّأخذنّهذهّالنسخةّأيضاّاصلّمعتمداًّعليهاّفّالتحقيقّوّرمزنهاّب  "ب".١٥ّورقةّوفّكلّورقة٢٤ّّتتألفّمنّ

توجدّنسخةَّمطوطةّبعنوانّ"كتابّالدررّاملنثورة"ّفّمكتبةّأنقرهّالوطنيةّّضمنَّمموعَّمطوطاتّاملكتبةّ.٣ّ
قةّتتألفّمنّبّوكلّوّر٢٩-ب١م.ّتشغلّالورقات١٦٧١ه/١٠٨٢أستنسختّسنة١/٧٤٩١،5ّّالوطنيةّأنقرهّاملرقمّ

 سطرا.ّوهيّمكتوبةّخبطّالنسخ.ّهذهّالنسخةّأيضاّمنّالنسخّالثلثةّاملعتمدّعليهاّفّالتحقيقّاملرموزّب  "ج".١٧ّ

 ٤/٢٧٤٨6نسخةَّمطوطةّموجودةّفّمكتبةّأنقرهّالوطنيةّضمنَّمموعّمكتبةّأنقرةّالعامةّعدننّأوتوكنّاملرقمّ.٤ّ

ّكلّورقةّمن٢٣ّّّأّتتألفّالرسالةّمن٥٠-أ٢٨تشغلّالورقاتّ سطرا.ّوهيّمكتوبةّخبطّالنسخ.ّلّيذكرّف١٦ّّورقةّو
 م.١٨٢٣ه/١٢٣٩هوّفهذهّالنسخةّإسمّالناسخّوأماَّترُيهاّ

                                                             
2 ّ107, III, 1927-32-1330V, İstanbul -, IAmasya TarihiHüseyin Hüsameddin, .ّ
ّ. :603/1İstanbul Millet Kütüphanesi, Ali Emiri koleksiyonu, nu :بلَتكية  3
ّ. :Yazma Eserler Kütüphanesi. Konya Bölge 3827Konya İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, nu:ّبلَتكية  4
ّ. :1/7491Ankara Milli Kütüphanesi, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, nu :بلَتكية  5
 . :2748Ankara Milli Kütüphanesi, Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, nu :بلَتكية  6
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٥ّ .ّ ّعامة ّمكتبة َّمموع ّضمن ّ ّالوطنية ّأنقره ّمكتبة ّف ّمنها ّنسخة ّّةنضأتوجد ّسنة٤٦٦،7ّّّاملرقم كتبت
ّكلّورقةّحتتوي٥٣ّّم،ّوليوجدّفيهاّاسمّالناسخ.ّتتألفّهذهّالنسخةّمن١٤٧٤ّه/٨٨٠ ّكتبّفّورقة١١ّّورقة سطرا.

العنوانّاَسهاّّبشكل"كتابّالدررّاملنثورة"ّوهذهّالنسخةَّمتلفةّعنّالنسخّالستّاْلخرىّالتّحصلتّعليهاّإذّيوجدّ
ّكتابّالصلةفّمتنهاّالكثْيّمنّالتقدميّوالتأخْي.ّوايضاّهذهّالنسخةّحتتويّ ّكتابّ،ّّعلىّكتابّالطهارة، كتابّالزكاة،

ّكتابّ ّكتابّالسْي، ّكتابّاْلَيان، ّكتابّالذبئح، ّكتابّالكراهية،كتابّالصيد، ّكتابّاْلضحية، ّكتابّاِلج، الصوم،
ّكتابّالوصية،ّبينماّالنسخّاْلخرىّحتتوي ّكتابّالوقفّو ّكتابّالصلةّفقط.ّيرىّّّعلىّألفاظّالكفر، كتابّالطهارةّو

احملققّأنهّأضافّأحدّمنّالعلماءّهذهّاملسائلّفّآخرّالرسالةّاملذكورة؛ّْلنّاملسائلّبعدّكتابّالطهارةّوالصلةَّمتصرةّ
ّكماّأنّمسائلّالطهارةّوالصلةّتشغلّورقاتّ ّأ./٥٧-أ/٥١الرقصاتّأّوسائرّاملسائلّتشغلّ/٥١-ب/٤جدا.

تشغل١٩٦٧٢،8َّّمموعّمكتبةّقنياّالعامةّاملرقمّّتوجدّنسخةَّمطوطةّأخرىّفّمكتبةّقنياّللمخطوطاتّضمن.٦ّ
ّكتبتّهذهّالنسخةّخبطّالتعليق.ّليوجدّفيهاّاسمّالناسخّول١١ّّبّوتتألفّكلّورقةّمنّ/٣١-ب/٢١الورقاتّ سطرا.

 َتريخّالنسخ.

نسخةَّمطوطةّفّمكتبةّسليمانيةّللمخطوطات،ّإستانبول/تركياّضمنَّمموعّمكتبةّأنطالياّتكليّأوغليّالعامةّ.٧ّ
أّوتتألفّكلّورقةّ/١٤٠-ب/١٣٣لّيوجدّاسمّالناسخّولَّتريخّنسخها.ّتشغلّهذهّالنسحةّالورقات٢/٣٣٣،9ّّاملرقمّ
 سطرا.٢٩ّمنّ

كتبّاملوجودةّبملكتبةّوأيضاّمسجلةّفّ"ال٢٥٧٥ّ–٣٦٩٢٤رقمّنسخةّمسجلةّفّاملكتبةّاْلزهرية/ّالقاهرةّب.٨ّ
ّكتبتّهذهّالنسخةّف٢/١٥٦ّاْلزهرية"ّ  م.١٦٩٩ه/١١١١.

ّكتبتّهذه٢/٦٩ّضمنَّمموعّف.م.ّاملكتبةّاملركزية١/٥٠٩ّّسجلتّنسخةّمنهاّفّمكتبةّجدةّاملركزيةّ.٩ّ ،
١٠ّم.١٧٤٧ه/١١٦٠النسخةّسنةّ

 النسخة اليت نسبت إىل نفس املؤلف خطأ   .١.٣.٣
ه.٨٣٤ّكتبتّسنة٢/٦٠٣،11ّّتوجدّنسخةَّمطوطةّفّمكتبةّإستانبولّالوطنيةّضمنَّمموعّعليّأمْييّاملرقم:

ّكلّصفحةّمنّمخسةّوعشرينّسطرا.ّهذهّالرسالةّهيّبللغةّالفارسيةّولكنّ/٦٦-ب/١٨تشغلّالورقاتّ أ،ّوّتتألف
العربيةّكتبت بللغّة املنثورة"كتبّفّآخرهّاّّّكتابّالطهارة،ّكتابّالصلة،ّكتاب...""بشكلّّعناوينهّا .ّ"متتّكتابّالدرّر

أوضحّاملؤلفّفّأوهلا،ّحتتو ّكتبتّخبطّالنسخ.ّهيّكمّا مسألةّمنّاملسائلّاملتنازعّّةمائتيّوّمخسّعشّرّعلىّهذهّالنسخة
هّتبدأّبكتابّالصلةّوتنتهيّبكتابّالعتاق.ّكثْيّمنّمسائلّالفقّّعلىّفيهاّبيّالعلماءّفّعصرّاملؤلف.ّهيّحتتوي

                                                             
ّ. ,466Adana İl Halk Kütüphanesi koleksiyonu, nu: Ankara Milli Kütüphanesi :بلَتكية  7
ّ. :19672Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi Konya İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, nu :بلَتكية  8
. :İstanbul Süleymaniye Kütüphanesi, Antalya Tekkelioğlu İl Halk Kütüphanesi Koleksiyonu, nuبلَتكية  9

33/2.ّ
ية،ّأنظرّلسجلّالنسختيّاْلخْيتي،ّالفهرسّالشاملّللَتاثّالعربّاْلسلميّاملخطوط،ّالفقهّوأصوله،ّاجملمعّامللكيّلبحوثّاِلضارةّاْلسلم10ّ

 .١٤١-١٤٠ ،١٤٢٠/١٩٩٩ّ،١عمانّ

ّ. :603/2İstanbul Millet Kütüphanesi, Ali Emiri koleksiyonu, nu :بلَتكية 11
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ّكنفسّالرسالةّاملذكورةّأعلهاّوّسجلهاّأيضاّحسامّالدينّحسيّفّكتابهّ"آماسياَّترُيي"ّ)َتريخّ سجلتّهذهّالنسخة
ولّفّآماسيا(ِّبسمّالدررّاملنثورةّونسبهاّإَلّشادّكلديّبشاّوقالِّبنّالكتابّالدررّاملنثورةّيتألفّمنّجزئي؛ّاجلزءّاْل

١٢ّفروعّالفقهّوالثاِنّفّأصولّالفقه.ّوقالّهذهّالرسالةّهيّاجلزءّالثاِنّمنّالدررّاملنثورةّفّأصولّالفقه.
ل:ّعلىّخلفّماّادعىّحسامّولكنّبعدّالدراسةّأثبتناِّبهنماّرسالتيَّمتلفتيّوّهذهّالنسبةّخطأّمنّوجوه:ّاْلّو
ّكنت ألفتّكتابّفّاْلصولّأردتّأنّّالدينّحسيّكلتاّالرسالتيَّهاّفّفروعّالفقهّوّيقولّاملؤلفّفّالرسالةّالفارسية

للغةّالعربيةّوالثانيةّهيّبللغةّالفارسية؛ّأتليفهّاآلخر.ّالثاِن:ّالرسالةّاْلوَلّبأكتبّفّالفروعّأيضا.ّواملؤلفّيشْيّهناّاَلّ
ّكجزئيّلكتابّواحدّلكانتاِّبسرَهاّبللغةّالعربيةّأوّالفارسية.ّالثالث:ّالّّفلو رسالةّاْلوَلّفّالفقهّاِلنفيّألفهاّعزّكانتا

ّكتبهاّعالّمتعصبّشاِلنفيّكماّهوّمكتوبّفّأوهلا،ّبينماّالثانيةّفّالفقهّالش نّفإافعيّكماّيفهمّمنُّمتوَيُتا؛ّافعيّو
ّكلّمسألةّوبعدّذلكّ،يردّ ّكرّدليلّواحداّللحنفيةّوّدلئلّعديدةّللشافعيّف لىّدليلّاملذهبّاِلنفي.ّعاملؤلفّيذ

ّكلّالرابع:ّلّيوجدّفّكلتاّالرسالتيّأيّدليلّيدلّعلىّكوهنماّجزئيّلكتابّواحدّبلّمكتّو احدةّمنهماّّوبّفّآخر
ِّبنّالرسالةّقدّمتت.

هلماّهذاّاْلسمّكتبّفّسببّهذّاخلطأّعندنّهوّكونّالرسالتيّفّضمنَّمموعّواحد.ّعندّماّرأىّالناسخّفّأّو
ؤلفيَّمتلفيّبنفسّالسمّآخرَهاّأيضاّنفسّالسمّوظنهماّجزئيّلكتابّواحد.ّوَيتملّأنّتكونّرسالتيَّمتلفتيّمل

ّكتبتوظنهماّالناسخّملؤل ّكماّأنّالرسالةّاْلوَل ْلمْيّآماسياّحاجيّشادّّّفّواحدّبسببّتشاِبهماّفّالسم.ّوأيضا
ّكتبتّْلمْيّمنّاْلمراءّالذيّذكرتّأوصافهّولكنّلّيّذّةكلديّبشا،ّالرسالةّالثاني كرّاَسه.ّوَيتملّأنّيكونّهذاّأيضا

 أيضاّسببّاخلطأّهنا.ّوهللاّأعلم.

 عنوان الرسالة اخلطية ونسبتها إىل املؤلف: .١.٣.٤
املختلفةّعلىّشكلّ"كتابّالدررّاملنثورةّفّمذهبّا ْلمامّاْلعظمّأبّحنيفة"،ّسجلّعنوانّهذهّالرسالةّفّنسخهّا

تّذهّالرسالةّفّكثْيّمنّاملكتباه"رسالةّالدررّفّالفقهّفّالعباداتّالشرعيةّالشريفة"ّوّ"كتابّالدررّاملنثورة".ّسجلتّ
ّكلديّبشاّالذيّكانّأمْيّآماسياّبيّالسنواتّ .ّمثلّسجلتّف١٣٨١ّ-١٣٥٩املخطوطةّفّتركياّمنّأتليفاتّشاد

ّكلديّبش٦ّو٢ّ،٤ّ،٥ّّاملكتباتّالتّذكرنّتفاصيلهاّحتتّرقمّ ا.ّوّسجلتّّفّاملكتباتّعلىّأهناّمنّأتليفاتّشاد
سجلتِّبهناّألفت١ّّرقمّّأهناّمنّأتليفاتّعزّاِلنفي،ّوّفعلى٩ّّو٣ّ،٧ّ،٨ّّالتّذكرنّتفاصيلهاّأعلهّحتتّرقمّ

ّكلديّبشا.ّ ّلشاد
ّكمايقولّالبغدادي:ّ"مشسّالدَّينّشادّ كذلكّتباينتّأقوالّالعلماءّىفّجهةّنسبتها،ّفّكتبّالطبقاتّوالتواريخ.

ّسنةّ ّالرُّوِميّاْلُمَتوىفَّ ّاْلماسىّاْلَفِقيهّاِْلََنِفي  َوََثَاِنَيَّوَسْبعمائة.ّصنفّالدَُّررّاملنثورةِّفّفروعّّاثْ نَ َتْي٧٨٢ِّّكلدىّچلب 
وّيقولُّممدّطاهرّالَبسوي:ّ"شادّكلديّمشسّالدينّجلِبّبشا،ّاْلماسي،ّهوّمنّتلميذّمولّنّعبدّامللك١٣ّّاِْلََنِفيَّة."

ّكانّأمْيّآماس٧٨٢اْلماسي،ّواستشهدّبيدّأمْيّسواسّقاضيّغدارّبرهانّالدينّفّسنةّ ياّودفنّفّجوارّبْيّهّعندما

                                                             
 .١١٢ ،٣م،١٩٢٧ّه/١٣٣٠حسي،ّحسامّالدين،ّآماسياَّترُيي،ّدرّسعادت،ّإستانبول12ّّ

 .٤١٣ ،١٩٥١ّ،١إستانبولّّبغدادي،ّإَساعيلّبنُّممدّأميّبنّمْيّسليم،ّهديةّالعارفيّأَساءّاملؤلفيّوآَثرّاملصنفي،ّمطبعةّوكالةّاملعارف،13ّ
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ّكبْيّبسمّالدررّاملنثورةّالذيَّيتويّالفتاوىّواملسائلّالغريبة". ويقولّحاجيّخليفة:ّ"الدررّاملنثورةّف١٤ّّإلياس.ّولهّأثر
الفروع،َّمموعةّمرتبةّعلىّترتيبّكتبّالفقه،َّجعّبعضهمّاملسائلّالغريبةّمنّالفتاوي،ّوالواقعات،ّللحاجّشادّكلديّبشاّ

١٥ّ".٧٨٢ملتوىف:ّسنةّاْلماسيّا
قالّعثمانّفوزيّأوجلاي:ّ"عزّالدينُّممدّبنُّممدّاْلماسي،ّهوّمنّكبارّعلماءّقرنّالثامن.ّعاشّفّعصرّشادّ

ه٨٣٤ّولكنّيقولّأوجلايِّبنّاملؤلفّأهنىّرسالتهّهذهّف١٦ّّ".لهكلديّبشاّوّكتبّكتابّبسمّالدررّاملنثورةّوّأهداهّ
ّكلديّبشا.ّوهذاّخ ّكلديّبشاّأستشهدّفّوأهداهاّلشاد ه،ّوالصحيحّأنّهذاّالتاريخّالذيّكتب٧٨٢ّطأّ؛ْلنّشاد

ّفّأخرّنسخةّمنهاّهوَّتريخّالنسخّوّليسَّتريخّالتأليفّللرسالة.
ّكانّأقربّإَلّالصواب ؛ّْلنّاملؤلفّأفادّفّوعندماّدرسناّنسخّالرسالةّوجدنّأنّقولّحاجيّخليفةّوّأوجلاي

ّكتبهاّ ّكلدىّبشا.ّحتّفّورقةّالعنوانّْلقدمّنسخةّمنهاّ،ّمإبتداءّالرسالةِّبنه ّكتبهاّعزّاِلنفيّلشاد كتوبِّبهناّرسالة
ّكلديّبشا  .لشاد

 موضوع الرسالة اخلطية وحمتوايهتا: .١.٣.٥
ّكتبتّبللغةّالعربيةّموضوعهاّهوّبيانّاملسائلّالغريبةّوّاملختلفةّفيه بلطهارةّوالصلة.ّوّذكرّّةاّاملتعلقهذهّالرسالة

ّكآدابّالتسليمّوردّالسلمّّوغْيها.ّاملؤلفّقليلّما يذكرّالختلفّوأقوالّالعلماء،ّّفيهاّبعضّاملسائلّاملتفرقةّأيضا؛
 وعلىّالعمومّيكتفيّبذكرّالقولّالراجحّعنده.

 أمهية موضوع الرسالة: .١.٣.٦

مفتاحّللصلةّ،ّلّتقبلّّعباداتّوّأساسهاّوالطهارةّأيضاموضوعّهذهّالرسالةّمهمّبعتبارّأنّالصلةّمنّأهمّال
ّكلّمسلمّمخسالصلةّبغْيّطهور.ّمسائلّالص كلّمسلمّأنّيعرفّشروطّلأوقاتّفّكلّيوم.ّلبدّّلةّهيّالتّيواجهها

ّكانصح ّاملّابعضّمسائلّالطهارةّوالصلةَّمتلفّةّالصلةّوماّيفسدها.ّوعندما فّاملذهبّّؤلفّماّهوّاملفّتّبهفيها،ّبي 
ّحّتّلّتشوشّأذهانّعامةّالناسّفّالعبادات.

 عملي يف الرسالة: .١.٣.٧

 ورة.قمتّبتحقيقّالنصّبقدرّالستطاعةّوقابلتّثلثّنسخَّمطوطةّمنّرسالةّالدررّاملنث.١ّ

 لّأجدّنسخةّاملؤلفّولذلكّجعلتّأقدمّنسخةّهيّاْلصلّفّالتحقيق..٢ّ

فّهذهّالنسخةّّجعلتّالنسخةّبلرمزّ"أ"ّأصلّف.٣ّ أوّخطّأ رأيتّنقصّا التحقيقّعلىّسبيلّالعموم،ّلكنّعندمّا
ّكثْيةّفّهذهّالنسخةّ صححتهّمنّالنسختيّاملرموزتيّب  ّ"ب"ّوّ"ج"،ّوبينتّالتصحيحّفّاهلامش.ّوإذاّوجدتّأخطاء

                                                             
 .٣٣١ ،١٣٣٣ّ،١ّإستانبولّبرسويُّممدّطاهر،ّعثمانليّمؤلفلرى،ّمطبعةّعامرة،14ّ

ّكشفّالظنونّعنّأساميّالكتبّوالفنون15ّ  .٧٥٠ ،١٩٤١ّ،١مكتبةّاملثن،ّبغدادّّ،حاجيّخليفة،ّمصطفىّبنّعبدّهللاّالقسطنطين،
 .٨٥،ّص٢٠١٠ّكولتورَّيينّإوى،ّآماسياّّّ،اي،ّ)مدينةّآماسيا(ّآماسياّشهرىعثمانّفوزيّأوجل16ّ
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لتأخْيّفّبعضّورقاُتا،ّمنّجهةّاْلملءّصححتهاّىفّاملنتّدونّأنّأشْيّاليهّىفّاهلامش.ّوكانّيوجدّأيضاّالتقدميّوا
ّكتبّفيها. ّولذلكّكتبتّرقمّالورقاتّكماّينبغيّأنّيكونّلّكما

ّاْلحاديثّالواردةّفيها.ُتريجّاآلَيتّوّّبعزوّقمت.٤ّ

 أما الرموز املستعملة فهي: .١.٣.٨
ّأّللنسخةّاْلمّّالتّجعلتهاّأصلّمعتمداًّعليهّفّالتحقيق.

ّبّّللنسخةّالثانيةّّالتّقابلتهاّمعّاْلوَلّ
 جّّالنسخةّالثالثةّالتّقابلتهاّمعّاْلوَلّأيضاًّ

ّوضعتّهذهّالعلمةّىفّاهلامش.ّنسخّالثلثالّىحدإ+ّإذاّزادتّكلمةّأوَّجلةّفّ
 وضعتّهذهّالعلمة.ّالنسخّالثلثّإحدىكلمةّأوَّجلةّفّّّتإذاّسقط

ّكانتّكلمةّأوَّجلةّفّ َّمتلفةّعنّاْلخرىّوضعتّهذهّالعلمةّفّاهلامش.ّالنسخّالثلثّإحدى:ّإذاّ
ّ]...[ّإذاّأضفتّكلمةّليسّفّالنسخّوضعتّهذهّاْلشارة.

ّدَّتريخّالطبعّغْيّمذكور-ت
ّنَّتريخّالنشر.-ت
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 نسخ مصورة من املخطوطات املرموزة هلا بــ"أ" و "ب" و "ج" .١.٣.٩

 (أ) نسخة من األوىل ورقة صورة

 
 

( أ) نسخة من األخرية الورقة صورة
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 (ب) نسخة من األوىل الورقة صورة

 
 

 (ب) نسخة من األخرية الورقة صورة
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 (ج) نسخة من األوىل الورقة صورة

 
 

 (ج) نسخة من األخرية الورقة صورة

 

 



حتقيقّوّدراسة:ّاِلنفيّلعزّاملنثورةّالدررّرسالة  417 

Mütefekkir, 2017; 4(8): 407-441 

 نص رسالة الدرر املنثورة

املوسومّبعزّاِلنفيّعفىّهللاّعنهّوعنّأسلفهّكتابّالدررّاملنثورةّأتليفّالعبدّالفقْيّإَلّلطفّهللاّالغنّ أ[/١]
ّأعز ّكلديّبشا، ّمرىبّامللوكّوالسلطيّاِلاجّشاد ّللجنابّالعالّاملولويّالعاملي، ّاملعمورة ّاخلزانة هللاّأنصارهّّبرسم

١٧ّودولته.
ّبسمّهللاّالرحنّالرحيمّّب[/١]

حقائقهاّوأوسعّبنياهناّوأهلمّقلوبّعبادهّإليهاّاِلمدّهللّالذيّشيدّقصورّعلمّالشريعةّوأحكمّأركاهناّوأعلىّغرفاتّ
هلمّإتقاهناّورمزّفّكتابهّالكرميّإَلّشرفهاّوأعظمّشأهناّوبلَّغّأهلهاّمنّمواردّجودهّآمالًّوأسبغّعليهمّظللّنعمه١٨ّّويسَّر

ثّالصلةّوالسلمّعلىّّاْلقومّورفعّهلمّبيّالَبيةّأقواًل.٢٠ّوكماًلّوجعلهمّأئمةّيُهَتدىِّبمّإَلّالطريق١٩ّوزادهمّرفعة
الرسالة٢١ّّخلصةّزمرةّاْلصفياءّفاحتةّاخلْياتّوخامتةّاْلنبياءّاملَتعِّبوامعّالكلم،ّسجلّالبلغةّإَلّالعراقيّاملرتقيّمنَّساء

ّالدينّالقانعّمنّدنياهِّبدىنّالعيشّوعلى٢٢ّرُتَّبًاّبعيدةّاملراقيّأبّالقاسمُّممدّأفضلّبنّهاشمّوقريشّاملبعوثِّبكمال
تقابلّاليميّوالشمالّوتناوحّاجلنوبّوالشمال. ّعَتتهّوصحبهّالفائزينّمنهّبلكرامةّاملتوسليّمبتابعتهّإَلّتَ بَ وُّءّدارّاملقامةّمّا

ّكانّأ[/٢] إليهّعنانّالعنايةّوأوَلّماَّيدحّبلتصريحّوالكنايةّإذّهو٢٤ّّعلمّالفقهّأحقّماّيصرف٢٣ّأم اّبعدّفلما
واملرقاةّاملنصوبةّإَلّاهلديّواليقيّوهوّاملرادّبِلكمةّاملذكورةّفّقولهّعزّسلطانه:ّ﴿ادُْعِّإَِلّالطريقةّاملسلوكةّفّالدينّ

ّكذاّفسرهاِّحَب١٦/٢٥َّسِبيِلّرَبِ َكِّبِلِْْكَمِةَّواْلَمْوِعَظِةّاِلََْسَنِةَّوَجاِدهْلُمِّبلَِّتِّهَيَّأْحَسُن﴾ّ]النحلّ [.ّأيّبلفقهّوالشريعة
َحيّالرَّقيبّاْلمةّعبدّهللاّ بنّعباسّرضيّهللاّعنه.ّوكانّحضرتّمنّخصهّهللاّتعاَلّبلعلىّوأوتىّمنّالفضائلّبلِقدِ 

ّامللوكّوالسلطيّ واملعلىّمشهوراّبلعدلّواْلنصافّعادًلّعنّطريقّاجلورّوالعتسافّأعنّبهّميامنّامللكّاْلميّمرىب 
ّكلديّبشاهّأدامّهللاّدولتهّ،ّأل فتّهذه َمموعةّمنّكتب٢٦ّّمشتملةّعلىّفنونّمنّاملسائلّالشريفة٢٥ّالرسالةّاِلاجّشاد

٢٧ّالفتاوىّوالواقعاتّ؛ّلتكونّحتفةّإَلّاملوَلّالعالّمستجلبةّللدعاءّلهّإَلّاملآل.

                                                             
ّكتابّالدررّاملنثورةّأت -17ّ ّليفّالعبدّالفقْيّإَلّلطفّهللاّتعاَلّعبدّالغنّاملوسومّبعزّاِلنفيّعفىّهللاّعنه.ب،ّجّهذا
ّبّج:ّسْي.18ّ
 ب:ّريغة.19ّ

 ب:ّاَلّطريق.20ّ

 .اءح:ّسأ21ّ

 ب:ِّبكمل.22ّ

 .كانّّ–أ23ّّ

 ج:ّيعرف.24ّ

 .الرسالةب:ّألفت25ّّ

 ج+ّالغريبة.ّب26ّ

 ب:ّاملسائل.27ّ
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فصلّفّالتيمم،ّفصلّف٢٨ّّفصلّفّمسحّاخلفي،ّب[/٢]كتابّالطهارة:ّفصلّفّالوضوء،ّفصلّفّالغسل،ّ
ّفصلّفّسَتّالعورة،ّفصلّفّالتسليم.٢٩ّملتنجس،الستنجاء،ّفصلّفّالنجسّوا

الفصلّاْلول:ّفاعلمِّبنّالوضوءّمنّاْلحكامّالتعبديةّاملنقولةّمنّهللاّتعاَل عزّسلطانهّوعمّعلىّالَباَيّإحسانه٣٠ّّأمّا
ِّإََلّالصََّلِة﴾،ّاآليةّ]املائدةّ ُّقْمُتْم ِّإَذا نّاملعقولةّحيثّلّيكنّعلىّظاهرّ[.ّدّو٥/٦بقولهّتعاَل:ّ﴿ََيأَي َُّهاّالَِّذيَنّآَمُنوا

ّكانّإماّعدمّالتجاوزّعنّاملخرجيّأوّعدمّ اْلعضاءّاملفروضةّغسلهاّشيءّموجبّلهّعقًلّفمقتضىّالعقلّالبشري
ّتعاَلّوتقدسّقال ّإل ّأنه ّيَ ْفَعُل﴾٣١القتصارّعليها ا َّعمَّ ُّيْسَأُل [.ّثّقالّالعلماءّأعلىّهللا٢١/٢٣ّ]اْلنبياء٣٢ّّ:ّ﴿َل

سرّوحكمةّمنّوجوه؛ّمنهاّأنّيكونّالسرّهوّالتذكرةّهلمّبهّتطهْيّالبواطن٣٣ّّجيوزّأنّيذكرّهلذاّاْلمرّاْلهليدرجتهم،ّ
ّوالِغيبةّواِلسدّواِلِقدّوالسُّمعةّوسوءّالظنّبملسلم،٣٤ّّعماّلّيليقِّبال منّيناجيّلديهّويتضرعّبيّيديهّمنّالِغلِ ّوالِغشِ 

منّيقصدّخدمةَّمِلٍكّمنّامللوكِّلماُّيشاَهدّمن٣٥ّّهلمّعلىّماّألفوهّمنّتنظيفّأ[ّومنهاّأنّيكونّالسرّهوّالتقرير/٣]
أعضائهّحيّامللقات،ّومنهاّأنّيكونّالسرّهوّالتكفْيّملاّارتكبواّعليهّمنّاملآثّواملعاصيّكماّأشارّإليهّالرسولّاْلميّ

٣٧ّجتّخطاَيهّمنّجسدهّحّتُّترجوعلىّآلهّأفضلّالصلواتّوأكملّالتحيات:ّ"منّتوضأّفأحسنّالوضوءّخّر٣٦ّعليه
وظاهرّّ.إليهاّأوّاِلدثّنظراًّإَلّاْلضافة٣٩ّثّاختلفّالعلماءّفّسببّالوضوءّأهوّالصلةّوالقيام٣٨ّمنّحتتّأظفاره"

يومّالفتحّوانتفاءّإمكانّالفراغّوالوقوعّفّضيقّبلّفرجّوما٤٠ّّاآليةّوالدوران.ّواْلصحّاْلول؛ّلنتساخّالثاِنّبفعلهّعليه
ّفّالدينّمنّحرجّوانعدامّالدورانّوجوداًّفّالثالثّلعدمّالوجوبّقبلّالوقتّولّتنافّللتغايرّجوازاًّوّوجوبً.ّجعلّهللا

واملرادّنفي٤١ّّ".عليهلّوضوءّملنّلّيذكرّاسمّهللاّ"عنّسعيدّبنّعمرّبنّنفيلّأنهّقال:ّقالّرسولّهللاّعليهّالسلم:ّ
                                                             

 ب:ّاخلف.28ّ

 أ:ّاملتنجس.29ّ

 تعال.ّ-ب30ّّ
ّكماّقال.31ّ  بّج:

 ب:ّليسئلّعماّيقولّويفعل.32ّ

 ب:ّالّلت.33ّ

 ب:ّعلى.34ّ

 ج:ّمنّالتنظيف.35ّ

ّعليه.ّ-أ36ّّ
 بّ+ّالدرن.37ّ

،ّم٢٠٠١ه/١٤٢١ّ،ون،ّمؤسسةّالرسالةحتقيق:ّشعيبّاْلرنؤوطّعادلّمرشدّوآخّرّأحدّبنّحنبل،ّأبوّعبدّهللاّأحدّبنُّممدّالشيباِن،ّاملسند،38ّ
،ّبْيوتّ،دارّإحياءّالَتاثّالعربحتقيق:ُّممدّفؤادّعبدّالباقي،ّّ،اِلجاجّأبوّاِلسنّالقشْييّالنيسابوري،ّصحيحّمسلم؛ّمسلمّبن٥١٦ّ ،١

 .٣٣الطهارة،ّ
 ب:ّأوالقيام.39ّ

 عليه.ّ-ب40ّّ

دارّرنؤوطّواآلخرون،ّقيق:ّشعيبّاْلحتبنّيزيدّالقزوين،ّسننّابنّماجة،ّ؛ّابنّماجة،ّأبوّعبدّهللاُّممد٤٦٤ّ ،١٧أحدّبنّحنبل،ّاملسند،41ّّ
،ُّممدّحتقيق:ّشعيبّاْلرنؤوطأشعثّالسجستاِن،ّسننّأبّداود،ّّ؛ّأبوّداود،ّسليمانّبن٤١الطهارة،ّّ،م٢٠٠٩ّ-ه١٤٣٠الرسالةّالعامليةّ

عوادّمعروف،ّلَتمذي،ّحتقيق:ّبشارّ؛ّالَتمذي،ُّممدّينّعيسى،ّسننّا٤٦،ّالطهارة،ّم٢٠٠٩ّ-ه١٤٣٠ ،العامليةدارّالرسالةّكاملّقرهّبللي،ّ
 .٢٠،ّالطهارة،ّم١٩٩٨بْيوتّّدارّالغربّاْلسلمي،



حتقيقّوّدراسة:ّاِلنفيّلعزّاملنثورةّالدررّرسالة  419 

Mütefekkir, 2017; 4(8): 407-441 

ّكماّفّقولهّعليهّال فإنهّصلى٤٢ّّسلم:ّ"ليسّاملسكيّالذيّيردهّالتمرةّوالتمرَتنّواللقمةّواللقمتان"؛الفضيلةّوتركّالسنة
هللاّعليهّوسلمّلّيردّبهّخروجهّعنّحدّاملسكنةّحّتَّيرمّعليهّالصدقةّبلّأرادّأنهّليسّبكاملّفّاملسكنة.ّوكماّفّقولهّ

الكفرّبلّأرادّأنه٤٥ّّبهّأنهّخرجّبذلكّإَلحيثّلّيرد٤٤ّّوجارهّجائع"،٤٣ّعليهّالسلم:ّ"ليسّاملؤمنّالذيّيبيتّشبعان
ليسّفّأعلىّمراتبّاْلَيان.ّمسألة:ّلوّقالّرجلّفّابتداءّالوضوء:ّ"لّإلهّإلّهللا"،ّأوّقال:ّ"اِلمدّهلل"ّأوّقال:ّ"أشهدّ

٤٨ّلّجيزه.٤٧ّهالتسمية.ّمسألة:ّرجلّاجنمدّمنّالَبدّوجههّفتوضأّولّيصبّاملاءّبشرت٤٦ّأنّلّإلهّإل ّهللا"ّصارّآتياًّلسنة
َجيعاً.ّمسألة:ّالغسلّمرة٤٩ّّمسألة:ّرجلّأرسلّاملاءّفّالوضوءّمنّوسطّرأسهّعلىّوجههّسقطّبهّفرضّاملسحّوّالغسل

ركنّوالثانيةّوالثالثةّسنة،ّوقيلّبصْيورةّالكلّفرضاًّعندّاللتحاقّكإقامةّالركوعّوزَيدةّالقراءةّعلىّمقدارّالفرض.ّمسألة:ّ
املاءّأوّلعذرّالَبدّأوِّلاجتهّإَلّاملاءّلّيكره.ّمسألة:ّرجلّاُتذّلنفسهّإنءّيتوضأ٥١ّّرةّلعزةمّب[/٣]توضأّرجل٥٠ّّفإذا

هوّمنهّدونّغْيهّيكرهّذلك.ّمسألة:ّندبّللمتوضئّأنّيستقيّاملاءّبنفسهّوأنَّيلّاْلنءّلوضوءّآخرّ،ّوأنّجيعلّاْلنءّ
ّكلّعضوّوعندّالفراغّقائمًاّمس ّكماّفّمنّخزفّ،ّوأنّيتشهدّعندّغسل تقبلّالقبلةّوأنّيشربّفاضلّمائهّقائما،

مسألة:ّرجلّإذاّوضع٥٤ّّ.وصدقّرسولّهللا ٥٣"،اجلذامقالّعليهّالسلم:ّ"منّشربّمنّمشربّالقائمّأمنّمن٥٢ّّزمزم.
فّالغسل٥٥ّّرجلهّاليمنّعلىّرجلهّاليسرىّفّالوضوءّلّتطهرّالسفلىّمباءّالعليا.ّولوّوضعّرجلهّاليمنّعلىّاليسرى

طهرتّالسفلىّمباءّالعليا.ّمسألة:ّرجلّنقلّالبلةّمنّعضوّإَلّعضوّآخرّفّالوضوءّلّجيزهّولوّنقلهاّمنّعضوّإَلّعضوّ
والسرّفّاملسألتيّأنّاْلعضاءّمتحدةّحكماًّفّالغسلّدونّالوضوء.ّيدلّعليهّإفرادّكلّعضو٥٦ّّآخرّفّالغسلّأجزأه.

                                                             
دارّطوقّالنجاة،ّيق:ُّممدّزهْيّبنّنصرّالناصر،ّحتقّ؛ّالبخاري،ُّممدّبنّإَساعيل،ّصحيحّالبخاري،٥٤٨ ،١٥أحدّبنّحنبل،ّاملسند،42ّّ

 .١٠٢؛ّصحيحّمسلم،ّالكسوف،٥٣ّ،ّالزكاة،ّه ١٤٢٢

 ب:ّيشبغان.43ّ

،ّحاكم،ّأبوّعبدّهللاّاِلاكم٥٢ّ،ّصّم١٩٨٩/ه١٤٠٩بْيوتّّدارّالبشائرّاْلسلمية،ّحتقيق:ُّممدّفؤادّعبدّالباقي،ّخباري،ّاْلدبّاملفرد،44ّ
،ّم١٩٩٠/ه١٤١١بْيوتّّدارّالكتبّالعلمية،ّحتقيق:ّمصطفىّعبدّالقادرّعطا،ّ،يُممدّبنّعبدّهللاّالنيسابوري،ّاملستدركّعلىّالصحيح

١٥ ،٢.ّ
 اَل.ّ-ب45ّّ

 ج:ّبسنة.46ّ

 ب:ّبشهته.47ّ

 ب:َّتزه.48ّ

 ب:ّفّالغسل.49ّ

 ب:ّفلو.50ّ

 ج:ّلضرة.51ّ

ّكماّفّزمزم"،ّجاجلذامأ:ّوأنّيشربّمنّمشربّالعامّأمنّمن52ّّ منّشربّمنّ-.ّقاّلّالنِبّصلىّهللاّعليهّوسلم:ّ"منّشربّفاضلّمائهّقائما
 .اجلذاممشربّالقائمّأمنّمنّ

 فّكتبّاِلديث.ّأّجّصحّهامشّب.ّلّأجده-53ّ

ّوصدقّرسولّهللا.ّ-أّج54ّّ
 رجلّإذاّوضعّرجلهّاليمنّعلىّاليسرىّفّالوضوءّلّتطهرّالسفلىّمباءّالعليا.ّ-أّب55ّّ

 زاه.أ:ّرجلّنقلّالبلةّمنّعضوّفّالوضوءّلّجيزه،ّب:ّرجلّنقلّالبلةّمنّعضوّفّالوضوءّلَّتزهّولوّنقلهاّمنّعضوّاَلّعضوّأخرّفّالغسلّأج56ّ
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وبيّاملاء٥٨ّّفّآيةّالغسل.ّمسألة:ّرجلّليسّمعهّماءّيتوضأ،ّبينه٥٧ّذكرّاجلميعَّجلةعلىّحدةّفّاْلمرّفّآيةّالوضوءّّو
أرضّمزروعةّلغْيهّويصلّإَلّاملاءّقبلّخروجّالوقتّإنّسارّفّهذهّاْلرضّويفوتهّالصلةّلوّسارّفّطريقّآخر،ّلّجيوزّ

تيقنّأنّالريحّالتّخرجتّلّتكنّمن٥٩ّّسْيهّفيهاّإنّتضررّبهّالزرع.ّمسألة:ّرجلّخرجّريحّمنّأحدّسبيليهّإلّأنه
٦٠ّاْلعلىّلّينتقضّبهّوضوءهّْلنهّاختلجّوليسّخبروجّريح.ّمسألة:ّرجلّبهّرمدّينزلّالدموعّمنّعينيهّانتقضّبهّوضوءه

مادةّفاستحالتّدمعاًّوهذهّمسألةّوالناسّعنهاّغافلون.ّمسألة:ّرجلّأنكرّفرضيةّالوضوء؛ّفلُّيلوّإما٦١ّّْلنّاخلارجّكان
ّكفر.أنّ ّينكرّفرضيتهّللصلةّأوّينكرّفرضيتهّمطلقاًّفإنّأنكرّفرضيتهّمطلقاًّلّيكفرّوإنّأنكرّفرضيتهّللصلة

فصلّفّالغسل:ّجنبّمتضمضّفسبقّاملاءّمنّفيهّإَلّأنفهّسقطّبهّفرضيةّالستنشاقّعلىّاملذهبّاْلصح؛ّْلنّ
ّكانّشربّّاملاءّماّدامّمَتدداًّعلىّالعضوّلّأيخذّحكمّالستعمال.ّمسألة: جنبّاغتسلّونسىّاملضمضةّإلّأنهّقد

لّعلىّوجهّالسنةّخرجّعنّاجلنابة.ّّأ[/٤]ّعلىّوجهّالسنةّلُّيرجّعنّاجلنابةّوإنّكان٦٣ّينظرّإنّكانّشربّاملاء٦٢ّاملاء؛
يبولّثّّمسألة:ّرجلّأوجلّفّفرجّالبكرّإَلّموضعّالبكارةّلّيلزمهّالغسلّإنّلّينزل.ّمسألة:ّاجلنبّإذاّاغتسلّقبلّأن

ُممدّبنّاِلسنّالشيباِن٦٥ّّاملنّلزمهّالغسلّعندّاْلمامّاْلعظمّأبّحنيفةّرضيّهللاّعنهّوكذاّعندّاْلمام٦٤ّسالّمنهّبقية
أبّيوسف؛ّحيثّأهنماّيشَتطانّالدفقّوالشهوةّعندّانفصالّاملنّعنّموضعهّفحسبّ،ّوأنّاْلمامّأب٦٦ّّخلفاًّللمام

ّكماّأنهّيشَتطّالدفقّوالشهوةّعندّالنفصال٦٧ّخلروجّعنّالعضوّأيضاًّيوسفّيشَتطّالدفقّوالشهوةّعندّا فلماّخرج٦٨ّّ،
خرجتّلّعلىّوجهّالدفقّوالشهوةّ،ّفلّيلزمهّالغسلّعندهّخلفاًّْلبّحنيفةّوُممد،ّ بقيةّاملنّفّهذهّاِلالةّالتّذكرنهّا

عيدّصارّمقيماًّبسنةّالغسليَّجيعاً.ّمسألة:ّغسلّوقوهلماّهوّاملفّتّبه.ّمسألة:ّرجلّاغتسلّيومّاجلمعةّوكانّاليومّيومّ
ّكانّعنّجنابةّفهوّأفضلّمنّأنّلّيكونّعنّجنابة.ّمسألة:ّثّغسلّيومّاجلمعةّللصلةّعندّأبّيوسفّ يومّاجلمعةّإذا

بّفلوّاغتسلّيومّاجلمعةّثّأحدثّوصلىّاجلمعةّبوضوءّآخرّلّينالّثوابّغسلّيومّاجلمعةّعندّأ٦٩ّولليومّعندّاِلسن؛
حّتّصلىّاجلمعةّينالّفضلّالغسلّعند٧٠ّّيوسفّوينالّعندّابنّزَيد.ّمسألة:ّولوّاغتسلّقبلّالصبحّودامّعلىّذلك

ّأبّيوسفّولّينالّعندّابنّزَيد.ّوهاَتنّاملسألتانّاملتفرعتانّعلىّاْلصلّالذيّسبقّذكرهّآنفاًّفُيدَرُئِّبدىنّنظرّوأتمل.
                                                             

 ب:َّجلةّواحدة.57ّ

 بينه.ّ-ب58ّّ

 ب:ّأن.59ّ

 ج:ّالوضوء.60ّ

 كان.ّّ-ب61ّّ

 املاء.ّ-ج62ّّ

 بّج:ّشربه.63ّ

 بقية.ّ-أ64ّّ

 اْلمام.ّ-ج65ّّ

 ب:ّْلمام.66ّ

 بّج:ّوأنّاْلمامّأبّيوسفّلّيشَتطّالدفقّوالشهوةّعندّاْلنفصال.67ّ

 كماّأنهّيشَتطّالدفقّوالشهوةّعندّالنفصال.ّّ-بّج68ّّ

 جّ+ّبنّزَيد.69ّ

 علىّدام.70ّ
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بملاءِّبنّكانتّالنجاسةّالتّجاوزتّموضعّالشَّرَجّأكثرّمنّقدرّالدرهمّفصلّفّالستنجاء:ّرجلّعليهّالستنجاءّ
مأمور،ّوالنهيّراجحّعلىّاْلمر.ّمسألة:ّالصحيحّجواز٧١ّّولّجيدّموضعاًّخالياًّتركه؛ّْلنّكشفّالعورةّمنهيّوالستنجاء

فنزل:ّ"أذكروِنّعلىّكلّّ"كيفّأذكركّوأنّفّحالّأستحيّمنّنفسيّأنّأذكرك"٧٢ّذكرّهللاّتعاَلّفّاخللءّللحديث
مثلهّعنّأبّحنيفةّوُممدّرحهماّهللاّتعاَل.ّمسألة:ّلّيستنجىّوِبصبعهّاليسرىّخاتّفيهّاسمّهللاّتعاَلّحّت٧٣ّّحال"

مقعدهّينبغيّأنّليقومّمنّّب[/٤]ينزعهّإلّإذاُّمَُِىّولّيتبيّكتابته.ّمسألة:ّرجلّاستنجىّبملاءّوهوّصائمّوقدّخرجّ
ّكيلّيصلّاملاءّإَلّبطنهّفيفسدّصومه.ّمسألة:ّاملتوضئّإذاّاستنجىّعلىّوجهّالسنةّمقامهّحّتّين شفّذلكّاملوضع

ّوجبّعليهّالوضوء.
٧٤ّفصلّفّاملسحّعلىّاخلفي:ّرجلّمسحّعلىّاخلفيّنوَيًّبهّالتعليمّأجزأه.ّمسألة:ّرجلّمسحّعلىّبطنّخفهّل

ّكانّاجلرموقّواسعاًِّبيثّيفضلّ جيز.ّمسألة:ّرجلّلهّجرموقّواسعّفأدخلّيدهّفيهّومسحّعلىّاخلفّلّجيز.ّمسألة:ّلو
علىّاخلفّمقدارّثلثةّأصابعّفمسحّعلىّتلكّالفضلةّلّجيز.ّمسألة:ّرجلّانقضتّمدةّمسحهّوهوّفّالصلةّولّجيدّ

ّكفه،ّفلوّمسحّبظاهرّالكفّجاز.ّّماءّمضىّعلىّصلته.ّمسألة:ّاملستحبّأنَّيسحّبباطن
فأعطاهّلّيعيدّصلتهّْلن٧٥ّّفصلّفّالتيممّرجلّكانّيصليّبلتيممّفرأىّرجلًّمعهّماءّفلماّأتّصلتهّسألهّاملاء
وفّالفلواتّجاز.ّمسألة:٧٦ّّالقدرةّبْلجابةّلّبلرؤية.ّمسألة:ّرجلّتيممّقبلّطلبّاملاءّوصلىّفّالعمرانتّلّجيز

مباءّمطلق٧٧ّّماًءّفّفلةّفقالّأحدَهاّهوّطاهرّفتوضأّوقالّاآلخرّهوّجنسّفتيممّثّجاءَّثلثّيتوضأّمسافرانّوجدا
بآلخرّبدونّالستخلف،ّفسدتّصلة٧٩ّّأحدَها٧٨ّفأمهماّثّسبقهّاِلدثّفّصلتهّفإنّاستخلفّأحدَهاّأوّاقتدى

فقال٨٠ّّازّلهّالتيمم.ّمسألة:ّمتيممّشرعّفّالصلةاملقتديّدونّصلةّاْلمام.ّمسألة:ّرجلّبينهّوبيّاملاءّحيةّأوّسبعّج
لهّيهوديّأوّنصراِن:ّ"خذّهذاّاملاء"،َّيضيّعلىّصلته،ّفإذاّفرغّسأله؛ّفإنّأعطىّفسدتّوإلّصحت.ّمسألة:ّمخسةّ

                                                             
 والستنجاء.ّ-أ71ّّ

 ب:ّللحدث.72ّ

ّكذا:ّ"73ّ ّأَْنَتّفَُأَنِجَيَكَّأْمّبَِعيدنَّفُأَنِدَيَك؟ّقَاَل:ََّيُّموَسىّ,ّرواهّإبنّأبّشيبهّولفظه ّأََقرِيبن َّكْعٍب،َّقاَل:ّ"قَاَلُّموَسى:َّأْيَّربِ  َّعْن،
ّ,ّ َهاّ,ّقَاَل:َّوَماِّهَي؟ّقَاَل:ّأََنَّجِليُسَّمْنّذََكَرِنّ,ّقَاَلّ,ََّيَّربِ  لَُّكَّأْنَّنْذُكَرَكَّعَلي ْ َّنُكوُنِّمَنّاِْلَاِلَّعَلىَّحاٍلّنُ َعظِ ُمَكَّأْوّجنُِ َفِإنَّ

لكتابّاملصنفّثمان،ّااجْلََنابَُةَّواْلَغاِئُطّ,ّقَاَل:ََّيُّموَسىّ,ّاذُْكْرِنَّعَلىُّكلِ َّحاٍل"،ّإبنّأبّشيبة،ّعبدّهللاّبنُّممدّبنّإبراهيمّبنّع
ّكمالّيوسفّاِلوت،ّمكتبةّالرشدّ،فّاْلحاديثّواآلَثر  .٧٣ ،١٤٠٩ّ،٧رَيضّّ،حتقيق:

 ل.ّ–أ74ّّ

 ب:ّبملاء.75ّ

 ب:ّلَّتز.76ّ

 ج:ّتيمم.77ّ

 ب:ّواقتدى.78ّ

 أّ+ّايّتوضأ.79ّ

 أ:ّالصلة.80ّ
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ّماءّيكفيّبوضوء ماءّفقالّجلماعةّمن٨٢ّّأحدهمّانتقضّتيممّالكل.ّمسألة:ّرجلّجاءّبكوز٨١ّمنّاملتيمميّوجدوا
هذاّاملاءّلكمّ،ّأوّبينكمّوقبضوه٨٤ّّبلكوز٨٣ّ:ّ"فليتوضأّأيكمّشاء"،ّانتقضّتيممّالكل.ّمسألة:ّولوّقالّاجلائياملتيممي

٨٦ّمسألة:ّرجلّمعهّماءّيكفيهّللوضوءّإلّأنهُّيافّعطشهّأوّعطشّدابتهّجازّلهّأنّيتيمم.٨٥ّوسكتّلّينقضّتيممهم.
ذلكّالَتاب.٨٨ّّالستعمال،ّاْلصحّأنهّيستعملّأ[/٥]ّثّأحدثّقبل٨٧ّمسألة:ّرجلّضربّيدهّعلىّاْلرضّللتيمم

ّوامللحّالبحري.٩٠ّبلعقيقّوالياقوتّوامللحّاجلبلي.ّمسألة:ّولجيوزّأنّيتيممّبللل٨٩ّمسألة:ّجيوزّأنّيتيمم
فصلّفّسَتّالعورة:ّعرَينَّيكنهّسَتّالعورةّبلدخولّفّاملاءّأوّبتلزيقّالطيِّبسدهّأوّبتخصيفّالورقّوجبّ

ولوّصلىّعلىّزجاجّيصفّماّحتتهّمنّالنجاسة٩١ّّمسألة:ّرجلّسَتّعورتهّبزجاجّيصفّماّحتتهّلّجيزّصلته.عليه.ّ
الركوعّلَّتزّصلته.٩٢ّّجازتّصلته.ّمسألة:ّولوّصلىّفّقميصُّملولّاجليبّيقعّبصرهّعلىّعورتهّمنّجيبهّحالة

اهرّفصلىّعرَيًنّلَّتزّصلته.ّمسألة:ّاملستحبّأنّوقيلّلّاعتبارّبعورةّنفسه.ّمسألة:ّإذاّوجدّالعاريّثوًبّربعهّط
ّأثواب؛ّقميصّوإزارّوعمامة.٩٣ّيصليّالرجلّفّثلثة

فّاملاءّقبلّشقّبطنهاّتنجسّاملاءّوالدجاجةّولّطريقّإَل٩٤ّّفصلّفّالنجسّواملتنجس:ّدجاجةّذِبتّوأغليت
ماتتّوفّالضرع٩٥ّّلثوب.ّمسألة:ّالشاةّوّاملرأةأكلها.ّمسألة:ّالدمّالذيّيبقىّفّعروقّاملذكىّبعدّالذبحّلّينجسّا إذّا

ّكانت٩٦ّّأوّفّالثديّلنبّفهوّطاهر.ّمسألة:ّنفحة ّكانتّرطبة؛ّوإن ّكانتَّيبسةّجازتّالصلةّمعهاّوإن املسكّإن
ّملذبوحةّجازتّ،ّوإلّفل.ّمسألة:ّجيوزّأنّيؤكلّاملسكّفّالطعامّوأنّجيعلّفّاْلدوية.ّمسألة:ّركبّظهرّالساجدّصِب

ّواشتدّنتنهّ،َّحُرَمَّأكُله٩٧ّّثيابه تَ َغْيَّ جنسةّإنّكانّالصِبِّمنّلّيستمسكّفسدتّصلتهّوإلّفصحت.ّمسألة:ّالطعامّإذّا
ّإنّقلّتغْيهّونتنهّ،ّحلّأكله.ف

                                                             
 ج:ّلوضوء.81ّ

 ب:ّبكون.82ّ

 ب:ّاجلائي.83ّ

 ب:ّبلكون.84ّ

 ب:ّتيممه.85ّ

 التيمم.بّج:ّجازّله86ّ

 أ:ّاملتيمم.87ّ

 بّج:ّليستعمل.88ّ

 ج:ّجيوزّالتيمم.89ّ

 ب:ّاللؤلئ،ّج:ّبللل.90ّ

ّ.مسألةبّجّ+91ّّ
 ج:ّحال.92ّ

 أّب:ّثلث.93ّ

 ج:ّغليت.94ّ

 ج:ّأواملرأة.95ّ

 ب:ّنفجة.96ّ

 ب:ّثوابه.97ّ
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فصلّفّالتسليم:ّاختلفواّفّأنّالتسليمّأفضلّأمّرده؛ّفقيلّثوابّالتسليمّأكثرّ؛ّْلنهّبدئّبخلْيّوقيلّثوابّالردّّ
ْلنّاِلفظة٩٨ّّكثرّ؛ّْلنهّمقيمّللفرض.ّمسألة:ّإذاّسلمّواحدّعلىّواحدّيقول:ّ"السلمّعليكم"ّولّيقولّ"عليك"أ

والكرامّالكاتبيّمعه.ّمسألة:ّاْلفضلّأنّيزيدّاملسلمّفيقولّالسلمّعليكمّورحةّهللاّوبركاتهّولّيزيدّالرادّعلىّهذاّلعدمّ
جوابهّفإذاّلّيسمعهّلّيسقطّاجلواب١٠٠ّّللرادّأنُّيسمعّاملَسلِ م٩٩ّسألة:ّينبغيمّب[/٥]ورودّاْلثرّفّالزَيدةّعلىّذلك.ّ

ّفّالتسليمّعلىّالصبيانّفقالّبعضهمّلّيسلمّوقالّبعضهمّيسلمّملاّرويّعن ّكرمّهللا١٠١ّّعنه.ّمسألة:ّاختلفوا علي
كانّيسلمّعلىّالصبيانّفيَتكونّاللعبّويردونّعليه.ّمسألة:ّإذاّسلمّعلىّاملوتىّيقول:ّ"وعليكمّالسلم"١٠٣ّّّأنه١٠٢ّوجهه

الراكبّعلىّاملاشيّواملاشيّعلىّالقاعدّواملارّعلىّالواقفّوالقليل١٠٥ّّلّيقتضىّاجلواب.ّمسألة:ّسلم١٠٤ّبلواو؛ّْلنه
التقىّ فّجوازّالتسليمّعلىّأهلّالذمةّيب١٠٦ّاشيانّأوّالراكباناملعلىّالكثْي.ّمسألة:ّإذّا دأنّمعاًّبلسلم.ّمسألة:ّاختلفوّا

ّكفر.ّمسألة:ّإذاَّسلََّمّأهلّالذمةّعليناّنردّعليهمّ،ّقالّقتادةّفّ لّْلجلّالتبجيلّ،ّأماّإذاّسلمّعليهمّتبجيًلّهلمّفقد
علىّقارئّالقرآنّوعلى١٠٧ّّالذمة.ّمسألة:ّالتسليمّقولهّتعاَل:ّ﴿َّفَحيُّواِّبَِْحَسَنِّمن َْهاّ﴾ّللمسلميّ﴿ّأَْوُّردُّوَهاّ﴾ْلهل

منّيكونّفّمذاكرةّالعلمّوعلىّالقاضيّإذاّجلسّللقضاءّمكروه.ّمسألة:ّوماّيفعلهّاجلهالّمنّتقبيلّيدّنفسهّعندّ
ّ.السلمّمكروه،ّوقيلّهوّمنّعادةّاجملوس.ّمسألة:ّلّجيوزّللمتفقهّأنّيسلمّعلىّأستاذهّفلوّسلمّلّجيبّعليهّردّسلمه

كتابّالصلة:ّفصلّفّاملقدمة،ّفصلّفّاآلذان،ّفصلّفّاستقبالّالقبلة،ّفصلّفّالتحري،ّفصلّفّالوقت،ّ
اْلمامة،ّفصلّفّالقراءة،ّفصلّفّالقتداء،١٠٩ّّاملكروهة،ّفصلّفّالنية،ّفصلّفّصلةّاجلماعةّو١٠٨ّفصلّفّاْلوقات

فّاملسبّو فصّل السهوّ، فّسجوّد فصّل التلوةّ، فّسجوّد فّالستخلف،ّفصّل فصّل فّالبناءّ، فصّل فّاللحقّ، فصّل قّ،
فصلّفّالسننّوالنوافل،ّفصلّفّالَتاويح،ّفصلّفّقضاءّالفوائت،ّفصلّفّصلةّاملسافر،ّفصلّفّصلةّاملريض،ّفصلّ

ّاجلمعة،ّفصلّفّصلةّالعيدين،ّفصلّفيماّيكرهّفّالصلة،ّفصلّفّاملرورّبيّيدي١١١ّفصلّفّصلة١١٠ّفّالنذر،
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ّتفسدّالصلة،ّفصلّفّالصلةّفّالسفينة،ّأ[/٦]املصلي،ّ فصلّفّاملكان،ّفصلّفّزلةّالقارئّمن١١٢ّّفصلّفيما
ّواللحنّوغْيها.١١٣ّالتبديل
أماّفصلّاملقدمة:ّفاعلمِّبنّالصلةّفريضةُّمكمةّلّيسعّتركهاّويكفرّجاحدها.ّمسألة:ّوسببّوجوِباّالوقتّّ

الكافرّفّآخرّالوقتّوجبتّالصلةّعليه.ّمسألة:ّوشرائطهاّالطهارةّمنّالنجاسةّّأيّبعضه؛ّحّتّلوّبلغّالصِبّأوّأسلم
القيامّوالقراءةّوالركوعّوالسجود.ّ اِلقيقيةّواِلكميةّوسَتّالعورةّواستقبالّالقبلةّوالوقتّوالنية.ّمسألة:ّوأركانّالصلةّأربعةّ؛

القعدةّاْلخْيةّففرضّفّالفرضّوالتطوعّحّتّلوّصلىّركعتيّ وقامّوذهبّفسدتّصلته.ّمسألة:ّوأمّا ولّيقعدّفّآخرهّا
ولوّقامّمنّالثانيةّإَلّالثالثةّولّيقعدّبينهماّوصلىّأربعّركعاتّثّقعدّفّآخرهاّجازتّصلتهّاستحساًنّوالقياسّأنّ

ةّصحّولّمسألة:ّوأماّتكبْيةّالفتتاحّفشرطّعندنّوليسّبركن؛ّحّتّلوّبنّعلىّالظهرّمائةّركع١١٤ّتفسدّوهوّقولُّممد
ّكماّفّسائرّاْلركان.ّمسألة:ّواخلروجّمنّالصلةّبفعلّاملصليّفرضّعندّأبّحنيفةّ يشَتطّلكلّصلةّتكبْيةّعلىّحدة

وضمّالسورةّإليهاّوتعيي١١٦ّّ.ّمسألة:ّوواجباتّالصلةّعشرة؛ّتعييّفاحتةّالكتاب١١٥فصارتّالفرائضّعندهّثلثّعشرة
وتركّسجدةّفإن١١٧ّّلَتتيبّفيماّيدخلّحتتّالتكرارّحّتّلوّقامّمنّاْلوَلّإَلّالثانيةالقراءةّفّالركعتيّاْلولييّومراعاةّا

يقضيّالسجدةّفّالثانية.ّوتعديلّاْلركانّوالقعدةّاْلوَلّوقراءةّالتشهدّفّالقعدةّاْلخْيةّوالقنوتّ ١١٨القيامّيكونّمعتَباًّو
ت.ّمسألة:ّوالصلةّلّتفسدّبَتكّالواجبّوإَناّتفسدّفّالوترّوتكبْياتّالعيدينّواجلهرّفيماّجيهرّواملخافتةّفيماُّياف

أيثّ ّب[/٦]بَتكّالفرضّوالركن،ّوأتخْيّالفرضّوالركنّإنّكانّعمداًّأيثّ،ّوإنّكانّعنّسهوّيلزمهّسجودّالسهوّ،ّوكذّا
ّبَتكّالواجبّعمداّ،ّوإنّكانّعنّسهوّيلزمهّسجودّالسهوّوكذاّبتأخْيه.

رجلَّسعّاملؤذنّمنّّ فّأنّاْلمامةّأفضلّأوّالتأذينّفصلّفّاْلذانّ: اختلفوّا كلّجانبّيكفيهّإجابةّواحدة.ّمسألةّ:
فقالّبعضهمّاْلمامةّأفضلّ؛ْلهناّأعلىّمرتبةّمنّالتأذينّ،ّوقالّبعضهمّالتأذينّأفضلّ؛ْلنهّأسلم؛ّلقولهّعليهّالسلم:ّ

حدّأنّيقولّملنّفوقهّفّالعلمّواجلاه:ّمنّالضامن.ّمسألة:ّلّينبغيّْل١٢٠ّواْلميّخْي١١٩ّ"اْلئمةّضمناءّواملؤذنونّأمناء"
ّكانّرجلّفّاملسجدّفسمعّاْلذانّليسّعليه١٢١ّّ"حانّوقتّالصلة"ّسوىّاملؤذنّْلنهّاستفضال لنفسه.ّمسألة:ّلو

ّكلّماّهوّثناءّ ّكانّيقرأّالقرآنّفّاملسجدّلّيَتكّالقراءةّإنَّسعّاْلذان.ّمسألة: اْلجابةّْلنهّأجابّبلفعل.ّمسألة:ّولو
يقولّماّقالّاملؤذنّ،ّوعندّقولهّحيّعلىّالصلةّ،ّحيّعلىّالفلحّ،يقولّلّحولّولّقوةّإلّبهللّالعليّّوشهادة
ّالعظيم.
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صلىّإَلَّستّاحملاريبّالقدَية.ّّ بعد،ّاْلصحّأنهّلَّيتاجّإليهاّإذّا فّنيةّالقبلةّإذّا فصلّفّاستقبالّالقبلة:ّاختلفوّا
صلىّفّالثوبمسألة:ّرجلّصلىّإَلّغْيّالقبلةّمتعمد إذّا ١٢٢ّاًّفوافقّذلكّالكعبة،ّقالّأبوّحنيفةّهوّكافرّبهللّتعاَلّوكذّا

ّإذاّصلىّبغْيّطهارة.ّواْلصحّأنهّلّيكفرّفّاْلوليّويكفرّفّاْلخْيةّْلنّالصلةّإَلّغْيّالقبلةّوفّ النجسّوكذا
ّحال،ّفيكفر.ّالنجسّجائزةّحالةّالعذرّ،ّوأماّالصلةّبغْيّطهارةّفلّيؤتىِّباّف١٢٣ّالثوب

وصلىّإَلّجهةّأخرىّفأصاب١٢٤ّّفصلّفّالتحري:ّرجلّاشتبهتّعليهّالقبلةّفوقعّحتريهّعلىّجهةّفَتكّتلكّاجلهة
القبلةّلّجيزيهّعندَهاّخلفاًّْلبّيوسفّ،ّوعندّأبّحنيفةُّيشىّعليهّالكفر.ّمسألة:ّإذاّفرغّاملتحريّمنّالصلةّفظهرّ

علىّظنّأنهّطاهرّ،ّثّتبيّأنهّجنسّ،أوّصلىّفّثوبّعلى١٢٥ّّاخلطأّلّجيبّعليهّاْلعادة.ّمسألة:ّأماّلوّتوضأّمباء
ْلنّالقياسّهكذاّإلّأنّتركناهّفّالقبلةّبلنص.ّمسألة:ّّأ[/٧]ّيلزمهّإعادةّالصلة؛١٢٦ّتبيّأنهّجنسّظنّأنهّطاهرّث

رجلّاشتبهتّعليهّالقبلةّفأخَبهّرجلّأنّالقبلةّهذه؛ّإنّكانّاملخَبّمنّأهلّذلكّاملوضعّأخذّبقولهّوإلّعملّمباّشهدّ
إَلّتلكّالناحيةّويتمّالصلة.ّمسألة:١٢٧َّّلّنحيةّأخرىّيتحولبهّحتريه.ّمسألة:ّرجلّصلىّركعةّبلتحريّثّحتولّرأيهّإ

اْلولّجازتّدون١٢٨ّّأماّإذاّحترىّفّالثوبيّفصلىّفّأحدَهاّثّحتولّحتريهّإَلّثوبّآخرّفكلّصلةّصلهاّفّالثوب
الصلةّوقيلّيصليّالنتقالّخبلفّالقبلة.ّمسألة:ّرجلّلّيقعّحتريهّعلىّشيء،ّقيلّيؤخر١٢٩ّّالثاِنّ؛ْلنّالنجاسةّلّتقبل

مسألة:ّرجلّصلىّفّمفازةّبلتحريّفاقتدىّبهّرجلّمنّغْيّحتري،ّإن١٣٠ّّكلّصلةّإَلّجهةّمنّاجلهاتّاْلربعة.
ّأصابّاْلمامّالقبلةّجازتّصلُتماّوإنّأخطأّجازتّصلةّاْلمامّدونّصلةّاملأموم.

الفجرّوخروجّوقتّالعشاء.ّو١٣١ّّصلةّفصلّفّالوقت:ّالفجرّفجران؛ّفجرّمعَتضّفّاْلفقّوهوّاملعتَبّفّجواز
يثبتّبهّشيءّمنّأحكامّالنهار.ّمسألة:ّوقت١٣٢ّّفجرّيبدوّكذنبّالسرحانّثّيعقبهّالظلم،ّلُّيرجّبهّوقتّالعشاءّول

العشاءّعلىّثلثّمراتب؛ّإَلّثلثّالليلّمستحبّوإَلّنصفّالليلّمباحّوبعدّالنصفّإَلّطلوعّالفجرّمكروه.ّمسألة:ّ
جرّالتنويرِّبيثّأنهّلوّصلىّالفجرّبقراءةّمسنونةّثّظهرّسهوّفّطهارتهّأمكنهّاْلعادةّقبلّطلوعّواْلفضلّفّالف

١٣٤ّاملغربّفّالصيفّوالشتاء،ّهذاّإن١٣٣ّالشمس.ّمسألة:ّيؤخرّالظهرّفّالصيفّويعجلّفّالشتاء.ّمسألة:ّويعجل
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عشاء.ّمسألة:ّوّوقتّالوترّمنّحيّيصليّكانتّالسماءّمصحيةّ؛وإلّفيؤخرّالفجرّوالظهرّواملغرب،ّويعجلّالعصرّوال
ّكانّيوترّآخرّالليل. ّكذلك.ّوكانّأبوّبكرّيوترّأول135ّّ العشاءّإَلّطلوعّالفجر.ّعنهّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنه وعنّعمر

مسألة:ّفإنّصلىّالعشاءّعلىّغْيّوضوءّوهوّلّيعلمّحّتّتوضأّ،ّوأوترّثّعلم،ّيعيدّالعشاءّولّيعيدّالوتر136ّّالليل.
سنةّ،ّفيكونّّب[/٧]أبّحنيفةّرحهّهللاّوعندَهّاعندّ يعيدّبناءّعلىّأنّالوترّواجبّفّظاهرّمذهبّأبّحنيفةّوعندَهّا

لوّتذكرّفّالفجرّأنهّلّيوترّفسدّفجرهّعندّأبّحنيفةّخلفاًّهلما.ّمسألة:ّ للفرضّفلّيقدمّعليه.ّمسألة:ّوعلىّهذّا َتبعّا
ّكانّفّبلدةّإذاّغربتّالشمسّطلعّ ّفجرّلّجيبّعليهمّصلةّالعشاء.اللو

ثلثّساعاتّلّجيوزّفيهاّالتطوعّولّاملكتوبةّولّصلةّاجلنازةّولّسجدةّالتلوة؛١٣٧ّّفصلّفّاْلوقاتّاملكروهة:
ذلك،ّوالثالثّعند١٣٨ّّأحدهاّإذاّطلعتّالشمسّحّتّترتفع،ّوالثاِنّعندّاحرارّالشمسّإَلّأنّتغيب،ّإلّعصرّيومه

١٣٩ّ؛ّوطريقّمعرفةّالزوالّأنّتغرزّخشبةّمستويةّفّأرضّمستويةّفماّدامّالظلّفّالنتقصاصالنتصافّإَلّأنّتزول
أنّالشمسّقدّزالت.ّوأماّعندّأبّيوسفّفيجوزّالتطوع١٤٢ّّفّالزدَيدُّعِلم١٤١َّّفّالرتفاعّفإذاّأخذّالظل١٤٠ّفالشمس

اجلنازةّوسجدةّالتلوةّولّجيوزّفيهاّالنفلّّعندّالنتصافّيومّاجلمعة.ّمسألة:ّتسعةّأوقاتّجيوزّفيهّقضاءّالفوائتّوصلة
ّكانّلهّسببّكاملنذورّوركعتّالطوافّأوّلّيكنّلهّسبب؛ّأحدهاّلّجيوزّبعدّطلوعّالفجرّقبلّصلةّالفجرّإلّ سواء

ّواختلفواّفّال١٤٣ّسنةّالفجر.ّالثاِنّلّجيوزّبعدّالفريضةّقبلّطلوعّالشمس.ّوالثالث تغْي؛ّبعدّصلةّالعصرّقبلّالت ََّغْيُّ
التغْيّفّضوءّالشمسّالذيّيكونّعلىّرأسّاِليطان.ّوقالّبعضهمّهوّالتغْيّفّقرصها؛ّيعنّإن١٤٤ّّوقالّبعضهمّيعتَب

تغْيتّوإلّفل.ّالرابعّبعدّغروبّالشمسّقبلّصلةّاملغرب.ّاخلامسّعندّاخلطبة١٤٥ّّأمكنهّالنظرّفّقرصهاّولّحترّعينه
سوف.ّالتاسعّعندّخطبةّمعة.ّالسابعّعندّخطبةّالعيدين.ّالثامنّعندّخطبةّالكيومّاجلمعة.ّالسادسّعندّاْلقامةّيومّاجل

ّالستسقاء.

                                                             

ّومسلمّخباريّفّكماّّالليل،ّآخرّفّالوترّيصليّعمرهّآخرّفّكانّّالسلمّعليهّأنهّعلىّتدلّأحاديثّتوجدّولكنّاللفظِّبذّاِلديثّيوجدّل 135 
ّوفّ؛١٣٦ّاملسافرين،ّصلةّمسلم،ّ؛٧٣ّاجلمعة،ّالبخاري،ّ،"السََّحرِِّّإََلِّّوتْ رُهَُّّوانْ تَ َهىَّوَسلََّم،َّعَلْيهِّّهللاَُّّصلَّىّاَّللََِّّّرُسولُّّأَْوتَ رَّّاللَّْيلُِّّكلَّّ:"كذاّّلفظه

 .٣٤١ّالصلة،ّداود،ّأبوّ،"السََّحرِِّّإََلَّّماتَِّّحيَِّّوتْ رُهُّّانْ تَ َهىَّوَلِكنَِّّوآِخرَُه،َّوَوَسَطُه،ّاللَّْيِل،ّأَوَّلَّّأَْوتَ رَّ"ّبلفظّداودّأب

 .٣٤١ّالصلة،ّالسنن،ّاىود،ّأبو 136 

 ب:ّالكراهية.137ّ

 ج:ّيوم.138ّ

 ب:ّفّاْلنتصاف.139ّ

 ب:ّوالشمس.140ّ

 الظل.ّ-ج141ّّ

 ج:ّوعلم.142ّ

 لجيوزّبعدّالفريضةّقبلّطلوعّالشمس.ّوالثالث.ّصحّفّاهلامش.ّ-ب143ّّ

 ج:ّيعَب.144ّ

 ج:ّعليه.145ّ
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مسألة:ّاختلفواّفّالوقتّالذيّيباحّفيهّالصلةّإذاّطلعتّالشمس،ّفقالّبعضهمّماّدامّالرجلّيقدرّعلىّالنظرّ
عجزّأبيحت.ّوقالّبعضهمّإذاّارتفعتّقدرّرمحّأوّرُميّّأ[/٨]ّإَلّالقرصّفهيّفّالطلوعّلّيباحّفيهّالصلةّفإذا

ّأوّحنوه.١٤٧ّّبسببّلص١٤٦ّأبيحت.ّمسألة:ّجيوزّأتخْيّالصلةّعنّوقتها
١٤٨ّفصلّفّالنية:ّينبغيّأنّتكونّالنيةّمقارنةّللشروعّولّيكونّشارعاًّبنيةّمتأخرةّخلفاًّللكرخي.ّواختلفواّعلى

عضهمّجيوزّإَلّالركوعّوقالّبعضهمّجيوزّإَلّأنّيرفعّرأسهّمنّالركوع.ّوعنّقوله؛ّفقالّبعضهمّجيوزّإَلّالتعوذّوقالّب
الوضوءّأنهّيصليّالظهرّمعّاْلمامّولّيشتغلّبعدّالنيةّمباّليسّمنّجنسّالصلة،ّإلّأنهّملا١٤٩ُّّممدّأنهّلوّنوىّعند

ّكافيةّفّالنوافلّوالَتاويحّوسائرّانتهىّإَلّمكانّالصلةّلَّيضرّالنيةّجازتّصلتهّبتلكّالنية.ّمسألة:ّنيةّمطلقّالصل ة
سننّرسولّهللاّصلىّهللاّعليهّوسلم.ّمسألة:ّوجيبّالتعييّفّالوترّوصلةّالعيدِّبنّيقول:ّ"أصليّالوتر"ّمثًل.ّمسألة:ّ

ّكانّمنفرداًّلّيكفيهّنيةّالصلةّولّنيةّالفرضّفلبدّمنّالتعيي،ّفلوّنوىّفرضّالوقتّجازّإلّفّاجل معةّاملفَتضّإذا
ّكانّفّالوقت،ّأماّإذاّخرجّالوقتّوهوّلّيعلمّخبروجّالوقتّ فينبغيّأنّيقول:ّ"أصليّصلةّاجلمعة".ّمسألة:ّهذاّإذا
فنوىّفرضّالوقتّفّالظهرّمثًلّلّجيوز،ّأماّلوّنوىّظهرّاليومّجاز.ّمسألة:ّوأماّاملقتديّاملفَتضّفإذاّقال:ّ"شرعتّ

يّأنّيزيدّعليهّفيقول:ّ"واقتديتّبه".ّمسألة:ّرجلّلّيعرفّأنّالصلواتّاخلمسّفّصلةّاْلمام"ّجاز،ّوقالّبعضهمّينبغ
فّمواقيتهاّلّجيزّوعليهّقضاؤها.ّمسألة:ّرجلّيصليّالفرائضّولّيعلمّأنّمعناهاّما١٥٠ّّفرضّعلىّالعبادّإلّأنهّيصليها

هاّالناسّفرائضّفصلىّالفرائضّوالسننّيستحقّالثوابّبفعلهاّوالعقابّبَتكهاّلجيزيه.ّمسألة:ّرجلّاعتقدّأنّكلّماّيصلي
وغْيهاّعلىّهذاّالعتقادّجاز.ّمسألة:ّرجلّنوىّأنّيصليّالظهرّفلماّقامّإَلّالثانيةّنوىّأهناّالعصرّفلماّصلىّركعةّ

ّنوىّصلةّالعشاءّفصلتهّصلةّالظهر.
أَثواّوّوجبّقتاهلمّاْلمامة:ّاْلكثرونّعلىّأنّاجلماعةّسنةّمؤكدة،ّفلوّتركهاّأهلّنحية١٥١ّّفصلّفّب[/٨]

ّكانّمطر١٥٢ّّبلسلح.ّمسألة:ّرجلّتركّاجلماعةّبغْيّعذرّوجبّعليهّالتعزير وأيثّاجلْيانّبلسكوتّعنه.ّمسألة:ّأماّإذا
أوّبردّشديدّأوّظلمةّشديدةّأوّخوفّفكلهّعذرّفّتركّاجلماعة.ّمسألة:ّوقالّالطحاويّوالكرخيّأنّاجلماعةّفرضّ

اودّاْلصفهاِنّوأحدّبنّحنبلّوّإسحاقّبنّراهويةّوابنّخزَيةّأهناّمنّفروضّاْلعيانّحّتّكفايةّووافقهماَّجاعةّوقالّد
فاحملدثّأوَلّبْلمامة.ّمسألة:ّرجلّتبيّأنهّصلىّبغْي١٥٣ّّقالواّلوّصلىّوحدهّلّجيزيه.ّمسألة:ّاجلنبّواحملدثّتيمما

كنتَّموسيًاّفإنهّجيَبّعلىّاْلسلمّولّيقبلّثّقال١٥٤ّّّوضوء،ّاْلصحّأنهّلّجيبّاْلخبار.ّمسألة:ّرجلّأمّقومًاّشهراًّ
َسعّاْلمامّحسّإنسانّفأرادّأنّيطولّالقراءةّوالركوعّليدركّذلكّ قولهّبلّتصحّصلُتمّويضربّضربًّشديداً.ّمسألة:ّإذّا
                                                             

ّعنّوقتها.ّ-ج146ّّ
 +ّقاطعّالطريق،ّصحّهامش.147ّ

 ج:ّف.148ّ

 عند.ّ-أ149ّّ

 ج:ّيؤديها.150ّ

ّجّ+ّصلةّاجلماعةّو.151ّ
 .بّ+ّالتعزيرّتسعّوثلثون152ّ

 أ:ّيتيمما.153ّ

 .ب:َّشِهدا154ّ
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ّيعرفهّيكونّاْلنسانّتلكّالركعةّفإنّكانّاْلمامّيعرفهّقالّأبوحنيفةّرحةّهللاّعليه:ّ"أخافّعليهّأمراًّعظيماً"ّوإنّكانّل
أداهاّلكنهّ مأجوراًّْلنهّفّاْلولّأرادّحقّذلكّاْلنسانّوفّالثاِنّالتقرب.ّمسألة:ّلّيتطوعّاملفَتضّفّمكانّالفريضةّإذّا
فعلهّاْلمامّلّيتابعهّاملقتدي؛ّأحدهاّلوّزادّاْلمامّسجدةّلّيتابعه،ّ ينحرفَّينةًّويسرًةّأوّيتأخر.ّمسألة:ّأربعةّمواضعّإذّا

ّكَبّفّصلةّاجلنازةّمخساًّلّيتابعه،ّالثالثّإذاّجاوزّاْلمامّفّتكبْياتّالعيدّأقاويلّالصحابةّلّيتابعه،ّالرابعّالثاِنّل و
إذاّقعدّعلىّالرابعةّوقامّإَلّاخلامسةّساهيًاّلّيتابعهّفإنّلّيقيدّاخلامسةّبلسجدةّوعادّوسلمّاملقتديّمعهّوإنّقيدّ

لوّلّيقعدّعلىّالرابعةّوقامّإَلّاخلامسةّساهياًّوتشهدّاملقتديّوسلمّثّقيدّاْلمامّّاخلامسةّبلسجدةّسلمّاملقتدي.ّأما
مسألة:ّمخسةّأشياءّإذاّلّيفعلهاّاْلمامّلّيفعلهاّالقومّ؛أحدهاّإذاّلّيقنتّّأ[/٩]اخلامسةّبلسجدةّفسدتّصلُتما.ّ

َبّالقوم،ّالثالثّإذاّلّيقعدّاْلمامّفّالثانيةّمنّذواتّاْلمامّلّيقنتّالقوم،ّالثاِنّإذاّتركّاْلمامّتكبْياتّالعيدينّلّيك
اْلربعّأوّالثلثّلّيقعدّالقوم،ّالرابعّإذاّتلّآيةّالسجدةّولّيسجدّوذهبّلّيسجدّالقوم،ّاخلامسّإذاّسهىّاْلمامّولّ

فعّاْلمامّيديهّعندّتكبْيةّيسجدّلّيسجدّالقوم.ّمسألة:ّتسعةّأشياءّإذاّلّيفعلهاّاْلمامّيفعلهاّالقوم،ّاْلولّإذاّلّيّر
القوم،ّالرابع١٥٥ّّالفتتاحّيرفعّالقوم،ّالثاِنّإذاّركعّاْلمامّولّيكَبّكَبّالقوم،ّالثالثّإذاّلّيقلّاْلمامَّسعّهللاّملنّحدهّقاله
ال لّيقرّأ لّيكَبّاْلمامّعندّالحنطاطّكَبّالقوم،ّالسادسّإذّا لّيسبحّفّالركوعّسبحّالقوم،ّاخلامسّإذّا القوم،ّإذّا تشهدّقرّأ

ّكَبّالقومّوإنّذهبّاْلمامّبعدّالتسليم،ّالثامنّإذاّلّيسلمّاْلمامّسلمّالقوم،ّ السابعّإذاّسهىّالتكبْيّفّأَيمّالتشريق
ّالتاسعّإذاّلّيثنّاْلمامّيثنّالقوم.ّمسألة:ّإذاّنوىّاْلمامّإمامةّامرأةّبعينهاّلّيصحّاقتداءّغْيهاّبه.

ّكَب ّاملقتديّواْلمامّراكعّفاحننّوسوىّظهرهّقبلّأنّيرفعّاْلمامّرأسهّفقدّأدركّالركعةّوإلّفصلّفّالقتداء:ّإذا
إنّلقيّاْلمامّوهوّأقربّإَلّالركوعّصارّمدركاّوإلّفل.ّمسألة:ّرجلّنوىّالقتداء١٥٦ّّفل.ّمسألة:ّوقالّاملتأخرون:

رجلّنّو١٥٧ّبْلمامّوهوّيرى هوّعمروّصحّالقتداء.ّمسألةّ: هوّعمروّلّيصحأنهّزيدّفإذّا القتداء.١٥٨ّّىّالقتداءّبزيدّفإذّا
ركوعهّلّيكون١٦٠ّّوقعّفّقيامهّوقولهّأكَبّوقعّف١٥٩ّمسألة:ّرجلّأدركّاْلمامّفّالركوعّفقالّهللاّأكَبّإلّأنّقولهّهللا

أنّيصليّشارعا.ّمسألة:ّرجلّفرغّمنّقولهّهللاّأكَبّقبلّفراغّاْلمامّعنّذلكّلّيكونّشارعاً.ّمسألة:ّلوّنذرّرجلّ
آخرّأنّيصليّركعتي،ّفاقتدىّاِلالفّبلناذرّجاز،ّأماّلوّاقتدىّالناذرّبِلالفّفلمّجيز.ّمسألة:١٦١ّّركعتيّوحلفّرجل

ّكانّاملأمومّعلىّدكانّخارجّاملسجدّمتصلّبملسجدّجيوزّالقتداء ولكنّبشرطّاتصالّالصفوف.ّمسألة:ّواملانع١٦٢ّّلو
فّمصلىّالعيدّلَّينعّالقتداء.ّمسألة:ّرجلنّّب[/٩]صفان.ّمسألة:ّالفاصلّمنّالقتداءّفّالفلةّقدرّماّيسعّفيهّ

                                                             
ّج:ّقال.155ّ
 املتأخرون.ّ-ج156ّّ

 ب:ّنوى.157ّّ

 صح.ت:ّلّأّب158ّ

 هللا.ّ-ب159ّّ
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كذلكّجازتّصلُتما.ّمسألة:ّرجلنّكلّواحد١٦٤ّّّفنوىّكلّواحدّمنهماّأنّيؤمّصاحبهّفصليا١٦٣ّيصليانّفّموضع،
ّكذلكّلَّتزّصلُتما؛ّْلنّكلّواحدّمنهماّنوىّأنّيكونّتبعاًّ لتبعه.ّمسألة:ّرجلّمنهماّنوىّالقتداءّبصاحبهّفصليا

رفعّرأسهّمنّالسجودّقبلّإمامهّيعودّإليه.ّمسألة:ّرجلّاقتدىِّبمامّفتقدمّقدمهّقليلًّعلىّقدمّاْلمامّلّجيوزّكيفّماّ
احملاذاةّفّشيءّمنّالقدمّواْلصحّأنّالعتبارِّبكثرّالقدمّأماّلوّاختلفّقدماَهاّفّالصغر١٦٥ّّكان.ّوقيلّجيوزّماّبقيت

بلساقّوالكعبّ؛ّْلنّالقوامّبه.ّمسألة:ّرجلّفرغّمنّالتشهدّقبلّإمامهّفذهبّجازت١٦٦ّّالعتباروالكَبّفاْلصحّأنّ
صلته.ّمسألة:ّرجلّأدركّاْلمامّىفّالفجرّوهوّىفّالتشهدّيَتكّسنةّالفجرّويتابعه.ّمسألة:ّدخولّاملسجدّبنيةّالقتداءّ

ويرىّاْلمامّأنهّلّينقضّصحّالقتداءّْلنهَّمتهدّأوّالفرضّينوبّعنّحتيةّاملسجد.ّمسألة:ّرجلّإقتدىِّبمامّقدّرعفّ
واملنفرد.١٦٧ّّفيه.ّمسألة:ّاملتقديّإذاّنسيّالتشهدّفّالقعدةّاْلوَلّفتذكرّبعدماّقامّفعليهّأنّيعودّويتشهدّخبلفّاْلمام

ودّقبلّاْلمام،ّمسألة:ّاملقتديّإذاّأتىّبلركوعّوالسجودّقبلّإمامهّفهذهّعلىّمخسةّأوجه؛ّأحدهاّأنّأييتّبلركوعّوالسج
وَثنيهاّأنّأييتِّبماّبعدّاْلمام،ّوَثلثهاّأنّأييتّبلركوعّقبلّاْلمامّوأييتّبلسجودّمعّاْلمام،ّورابعهاّأنّأييتّبلركوعّمعّ
اْلمامّوأييتّبلسجودّقبلّاْلمام،ّوخامسهاّأنّأييتّبلركوعّوالسجودّقبلّاْلمامّثّيدركهّاْلمامّفّآخرَهاّفّالركعاتّ

ألة:ّفإنّأتىّبلركوعّوالسجودّقبلّاْلمامّفّالركعاتّكلهاّجيبّأنّيصليّركعةّواحدةّبغْيّقراءةّ؛ْلنهّلحقّكلها.ّمس
ويتمّصلته.ّمسألة:ّوإنّأتىِّبماّبعدّاْلمامّجازتّصلتهّلكنهّيكرهّملخالفتهّاْلمام.ّمسألة:ّوإنّأتىّبلركوعّقبلّاْلمامّّ

١٦٨ّتّبغْيّقراءةّأيضاً.ّمسألة:ّوإنّأتىّبلركوعّمعّاْلمامّوسجدّقبلّاْلماموّسجدّمعّاْلمامّجيبّعليهّقضاءّأربعّركعا
بلركوعّوالسجودّقبلّاْلمامّإلّأنّاْلمامّأدركهّفّأخرَهاّجيوزّ؛ْلنهّّأ[/١٠]ّجيبّعليهّقضاءّركعتي.ّمسألة:ّوإنّأتى

ّلكنهّيكره.١٦٩ّأتىّمباّهوّالواجب
القراءةّإذاَّسعّنفسهّبلتفاق،ّأماّإذاّصححّاِلروفّبلسانهّولّيسمعّنفسهّفقدّاختلفوا١٧٠ّّفصلّفّالقراءة:ّجيزيه

طلعتّ بعدّمّا فّجوازه.ّمسألة:ّاجلهرّأفضلّمنّاْلخفاءّللمنفردّفّالصلةّاجلهرية.ّمسألة:ّفاتتهّالصلةّاجلهريةّفصلهّا
ّفيهاّجهرّبلقراءةّوإنّصلىّوحدهّخافتّحتماً. سألة:ّاْلفضلّفّالقراءةّخارجّالصلةّاجلهر.ّم١٧١ّالشمس؛ّإنّأم 

ّكاملة.ّمسألة:ّإنّأرادّأنّيقرأّآخرّالسورةّفّركعة١٧٢ّّمسألة: اْلفضلّأنّيقرأّفّكلّركعةّمنّالفرائضّمعّالفاحتةّسورة
لة:ّإذاّينبغيّأنّيكررّآخرّسورةّواحدةّفّالركعتيّفلوّقرأّآخرّسورةّفّكلّركعةّعلىّحدةّفإنهّمكروهّعندّاْلكثر.ّمسأ

قرأّسورةّواحدةّفّالركعتيّاْلصحّأنهّلّيكره.ّمسألة:ّإنّقرأّفّركعةّسورةّوفّركعةّأخرىّسورةّأخرىّفوقّتلكّالسورةّ

                                                             
 موضع.ّ-أ163ّ

 أ:ّفليصليا.164ّ

 ج:ّمالّيفت.165ّ

 ِبكثرّالقدمّأماّلوّاختلفّقدماَهاّفّالصغرّوالكَبّفاْلصحّأنّالعتبار.ّ-ب166ّّ

 اْلمام.ّ-ب167ّّ

 جيبّعليهّقضاءّأربعّركعاتّبغْيّقراءةّأيضاً.ّمسألة:ّوإنّأتىّبلركوعّمعّاْلمامّوسجدّقبلّاْلمام.ّ-ج168ّّ

 الواجب.ّ-ج169ّّ

 ب:َّتزيه.170ّ

 ج:ّفيها.171ّ

 .مسألةّ-ج172ّّ
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كرهّلهّذلكّإنّكانّعنّقصدّ.ّمسألةّ:ّفإنّقرأّفّالركعةّاْلوَلّقلّأعوذّبربّالناسّلّعنّقصدّكررهاّفّالثانية.ّهذاّ
وافلّفيجوزّبلّكراهة.ّمسألة:ّرجلّأصابهّوجعّالسنّلّيطيقهّإلِّبمساكّاملاءّفّفيهّفضاقّكلهّفّالفرائضّوأماّفّالن

١٧٤ّصلىّبغْيّقراءة.ّمسألة:ّرجلّيتنفلّبلليل،ّاْلفضلّأنّجيهرّبلقراءة.١٧٣ّالوقتّفإنهّيقتديِّبمامّوإنّلّجيدّإماماًّ
فّالقراءة١٧٥ّّرجلّرفعّرأسهّمنّالركوعّرافضاًّلهّليزيدّمسألة:ّيكرهّأنّيقرؤواّالقرآنَّجلةّلتضمنهّتركّالستماع.ّمسألة:

يرتفض١٧٨لوّلّيعدّفسدتّصلته،ّايّرافعا١٧٧ّركوعهّحّت١٧٦ّارتفض ّّإَنّا ّكاختلفهم١٧٩ّّ.ّوقيل شرعّفّالقراءة إذّا عندَهّا
ّفّالسعيّإَلّاجلمعة.

أّاِلرفّالذيّفيهّالسجدةّلّفصلّفّسجدةّالتلوة:ّرجلّيقرأّالقرآنّيكرهّلهّأنّيَتكّآيةّالسجدة.ّمسألة:ّلوّقّرّ
عليهّالسجدة.ّمسألة:ّرجلُّتجىّالسجدةّف١٨٠ّّيسجدّماّلّيقرأّأكثرّاآلية.ّمسألة:ّرجلُّتجىّبلسجدةّلَّتب

١٨١ّب[ّلّيقطعهاّولّينوبّعنّالقراءة.ّمسألة:ّقارئّالقرآنّإنّكانّعندّقوم؛ّإنّكانواّمستعدينّللسجود/١٠الصلةّ]
ّكانواُّمدثيّأوّيشقّعليهمّأداءّالسجدةّأوّيظنّويقعّفّقلبهّأنهّلّيشقّع ليهمّأداءّالسجدةّينبغيّأنّيقرأّجهراًّوإن

ّكثرت.ّمسألة:١٨٢ّّأهنمّيسمعونّولّيسجدونّينبغيّأنّيقرأهاّفّنفسه.ّمسألة:ّاملستحبّأنّيقومّثُّيرّللسجود وإن
منّالطْيّاْلصحّأهناّلَّتب. َسعهّا منّنئمّوجب١٨٣ّإذّا َسعهّا عليهّالسجدة.ّمسألة:ّلَّتبّسجدةّالتلوةّّمسألة:ّإذّا

بكتابةّالقرآن.ّمسألة:ّنوىّاْلمامّسجدةّالتلوةّعقيبّالتلوةّفّالركوعّولّينوهاّاملقتديّلّينوبّعنهّويسجدّإذاّسلمّ
آيتيّبعدّالتلوةّثّركعِّباّجيزيهّوفّالثلثّلّجي١٨٤ّإمامهّويعيدّالقعدةّلو زيهّوفّوسطّتركهاّفسدتّصلته.ّمسألة:ّقرّأ

ّالسورةّوفّآخرهاّجيزيه.
١٨٥ّفصلّفّسجودّالسهو:ّاختلفواّفّسجودّالسهوّفقالّبعضهمّأنهّواجبّاستدلًلّمباّقالهُّممد:ّ"إذاّسهى

نصّعلىّالوجوبّ،ّوقالّأكثرّأصحابناّأنهّسنةّاستدلًلّمباّقالهُّممدّأيضاً:ّ"إذا١٨٦ّّاْلمامّوجبّعلىّاملؤتّالسجود"
ّكسجدةّالتلوة.ّمسألة:ّسهىّفّصلته١٨٧ّّجديتّالسهوّلّيرفعّالتشهد"سهى،ّإنّأتىّبس ّكانّواجباّلكانّرافعًا فلو
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 ب:ّيزيد.175ّ

 ض.قارت:ّأ176ّ

 حّت.ّ-ب177ّّ

 ايّرافعا.ّ-بّج178ّّ
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ّكفتهّسجدةّواحدة.ّمسألة:ّإذاّسلمّفّالظهرّعلىّرأسّالركعتيّساهياّمضىّعلىّصلتهّوسجدّالسهو.ّ ّكثْية مرارًا
صلته.١٩٠ّّأوّالسفرّفإنهّتفسد١٨٩ّجرّأوّاجلمعةالف١٨٨ّمسألة:ّولوّسلمّعلىّرأسّالركعتيّمنّالظهرّعلىّظنّأنهّفّصلة

ّكثر.ّمسألة:ّمسألة:ّلو ّكانّمنفرداًّلّسهو١٩١ّّجهرّفيماُّيافتّأوّخافتّفيماّجيهرّوّهوّإمامّعليهّالسهوّقلّأو ولو
ّفيهاّوخافتّساهيًاّعليهّالسهو.ّ عليهّفّشيءّمنّذلك.ّمسألة:ّولوّتركّصلةّالليلّساهيًاّفقضاهاّفّالنهارّ،ّوأم 

النهارُّيافتّولّجيهرّفإنّجهرّساهياًّعليهّالسهو.ّمسألة:ّرجلّفرغّمنّالفاحتةّوتفكر١٩٢ّّمسألة:ّإنّأم ّليًلّفّصلة
ّمقدارّيةّسورةّياساعةّ ّالقرآنّفّالركوعّأوّالسجود١٩٣ّركنّلزمهّسجودّالسهو.ّأ[/١١]قرأ أو١٩٤ّّمسألة:ّرجلّقرأ
١٩٧ّعليهّالسهو.١٩٦ّبعدّالركوعّأوّالقعود١٩٥ّالقومة

فصلّفّاملسبوق:ّلّيصحّأنّيقتدىّأحدّاملسبوقيّبآلخر.ّمسألة:ّدخلّاملسبوقّفّصلةّاْلمامّبعدماّسجدّ
لّيقضيّاْلوَل.ّمسألة:ّإذاُّسِبقّبركعةّأوّركعتيّفالقراءةّفيماّيقضيّفرضّعليه؛ّّيتابعهّفّاْلخرىّو١٩٨ّسجدةّالسهو

ّكانّمسبوقاًّبثلثّأوّأربعّ،ّفالقراءةّفرضّفّالركعتي.ّمسألة:ّ حّتّلوّتركّالقراءةّفّركعةّفسدتّصلته.ّمسألة:ّولو
مسألة:ّفلوّأدركّاْلمامّفّركعةّمنّاملغربّّاملسبوقّفيماّيقضيّأولّصلتهّفّحقّالقراءةّوآخرّصلتهّفّحقّالتشهد.

اْلمامّفإنهّيصليّركعتيّويقرأّفّكلّركعةّبلفاحتةّوالسورةّوعليهّأنّيقضيّركعةّويتشهد١٩٩ّّثّقامّإَلّقضائهّبعدّتسليم
دةّثّيقضيّركعةّويتشهدّوسلمّْلنهّيقضيّآخرّصلتهّفّحقّالتشهد.ّمسألة:ّلوّشرعّاملسبوقّوقدّقعدّإمامهّفّالقع
ُسبقّبهّبعدّفراغّاْلمام ٢٠٠ّاْلوَلّفقامّاْلمامّّقبلّأنّيشرعّهوّفّالتشهدّفإنهّيتشهد.ّمسألة:ّلوّقامّاملسبوقّإَلّقضاءّمّا

منّالتشهدّقبلّالسلمّجاز.ّمسألة:ّلّيقعدّاملسبوقّمعّاْلمامّبلّبقىّقائماًّفلماّبلغّقولهّعبدهّورسولهّاشتغلّبلقضاءّ
فّالسجدة٢٠١ّّدركّاْلمامّفّالسجدةّاْلوَلّفركعّوسجدّسجدتيّلّتفسدّصلتهّولوّأدركهجازتّصلته.ّمسألة:ّإذاّأ

ّ.٢٠٢الثانيةّفركعّوسجدّسجدتيّفسدتّصلتهّ؛ّْلنهّفّالثانيةّاشتغلّبلقضاءّقبلّفراغّاْلمامّدونّاْلوَل
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 فإنّجهرّساهياًّعليهّالسهو.

 سجود.ب:ّوال194ّ

 ب:ّوالقومة.195ّ

 ب:ّوالقعود.196ّ

 بّ+ّوهللاّأعلم.197

ّج:ّللسهو.198ّ
 ب:ّالتسليم.199ّ

 فراغّاْلمام،ّصحّهامشّب"يعنّفراغّاْلمام".ّ-بّج200ّّ

 أّب:ّولوّأدرك.201ّ

 بّ+ّوهللاّأعلم.202ّ
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بعذرّحدث٢٠٣ّّالّالصلةفصلّفّاللحق:ّاللحقّ:هوّالذيّاقتدىِّبمامّفّأولّالصلةّثّعجزّعنّاْلتيانِّبفع
أوّنومّأوّملاّأنهّمنّالطائفةّاْلوَلّفّصلةّاخلوفّأوّبقىّقائماًّْلجلّالزدحام.ّمسألة:ّوهوّأيّاللحقُّيالفّاملسبوقّ

حاذتّاملرأةّاللحقّفسدتّصلتهّدونّاملسبوق،ّومنهاّفّالقراءةّحيث٢٠٤ّّفّمواضعّمتعددة؛ّمنهاّفّاحملاذاةّيعنّإذا
ومنهاّفّالقعدةّاْلوَلّإذاّتركهاّاْلمامّحيثّلّأييتِّباّاللحقّدونّّب[/١١]ىّاملسبوقّدونّاللحقَّتبّالقراءةّعل

ومنهاّفّتذكرّاْلمامّفائتةّبعد٢٠٥ّّاملسبوقّومنهاّفّضحكّاْلمامّموضعّالسلمّحيثّتفسدّصلةّاللحقّدونّاملسبوق
ومنهاّفّارتدادّاْلمامّوالعياذّبهللّحيثّتفسد٢٠٦ّّوق.الفراغّوخلفهّمسبوقّولحق،ّحيثّتفسدّصلةّاللحقّدونّاملسب

صلةّاللحقّدونّصلةّاملسبوق،ّومنهاّفّتذكرّاْلمامّفائتةّبعدّالفراغّوخلفهّمسبوقّولحقّ،ّحيثّتفسدّصلةّ
ّكنتُّمدَثًّفّصلةّالعشاءّحيثّتفسدّصلة ّاللحقّدونّصلةّاملسبوق،ّومنهاّفّقولّاْلمامّبعدّفراغهّمنّالفجر

ّكونّاملسبوقّواللحقّمتيمميّفرأَيّماءّفسدتّصلةّاملسبوقّدونّاللحقّ،ّ املسبوقّدونّصلةّاللحق،ّومنهاّف
ومنهاّفّطلوعّالشمسّعلىّاملسبوقّواللحقّحيثّتفسدّصلةّاملسبوقّدونّاللحق،ّومنهاّفّتذكرّاملسبوقّواللحقّ

حقّ؛ّْلنّاللحقّفارغّمعنّمعّاْلمامّفَّجيعّالصورّخبلفّدّصلةّاملسبوقّدونّاللسأنّعليهماّفائتةّ،ّحيثّتف
ّاملسبوق.

فصلّفّالسننّوالنوافل:ّرجلّصلىّأربعّركعاتّفّالليلّتطوعاًّفتبيّأنّالركعتيّاْلخْيتيّوقعتاّبعدّطلوعّالفجرّ
فّالتطوعّقبلّطلوعّعنّسنةّالفجر.ّمسألة:ّإذاّشرع٢٠٧ّّأوّصلىّسنةّالعشاءّفتبيّأهناّوقعتّبعدّطلوعّالفجرّتنوب

ّكماّإذا٢٠٨ّّالفجرّفطلعّالفجرّبعدماّصلىّركعًة،ّاْلصحّأنهّيتمهاّولّيقطعهاّإلّأنهّلّتنوب عنّسنةّالفجرّفّاْلصح؛
صلىّالظهرّستًاّوقعدّفّالرابعةّلّتنوبّالركعتانّعنّالسنة.ّمسألة:ّاْلفضلّفّالوترّوفّسائرّالسننّالبيت.ّمسألة:ّ

اجلمعةّفّالبيتّوصلىّاجلمعةّفّاجلامعّيكونّسنة.ّمسألةّ:ّظنّأنّفّالوقتّسعةّفشرعّفّّفإنّصلىّاْلربعّقبل
التطوعّثّعلمّأنهّلوّأمتهاّيفوتّالفرضّعنّالوقتّلّيقطعه.ّمسألة:ّرجلّأدركّاْلمامّفّالركوعّفّصلةّالفجرّولّيدرّ

مسألة:ّالكلمّبعدّالفريضةّلّيسقطّالسنةّولكنّينقصّّالفجرّويتابعّاْلمام.٢٠٩ّأنهّفّالركوعّاْلولّأوّالثاِنّيَتكّسنة
عندهّوعندَهاّّأ[/١٢]السنة٢١٠ّّثواِبا.ّمسألة:ّإنّلّيسعّوقتّالفجرّإلّالوترّوالفجرّأوّالسنةّوالفجرّفإنهّيوترّويَتك

ّالسنةّأوَلّمنّالوتر.
اجلماعةّفّالفرض٢١١ّّة:ّلوّتركوافصلّفّالَتاويح:ّرجلّصلىّالعشاءّوحدهّفلهّأنّيصليّالَتاويحّمعّاْلمام.ّمسأل

ليسّهلمّأنّيصلواّالَتاويحَّجاعةّ؛ّْلهناّتبعّللجماعة.ّمسألة:ّرجلّدخلّاملسجدّواْلمامّفّالَتاويح،ّيصليّالعشاءّأوًلّ
                                                             

 ثّعجزّعنّاْلتيانِّبفعالّالصلة.ّ-ج203ّّ

 ب:ّفوا.204ّ

 ج:ّصلةّاملسبوق.205ّ

 ومنهاّفّتذكرّاْلمامّفائتةّبعدّالفراغّوخلفهّمسبوقّولحق،ّحيثّتفسدّصلةّاللحقّدونّاملسبوق.ّ-أّب206ّّ

 ج:ّينوب.207ّ

 ب:ّلّينوب.208ّ

 سنة.ّ-أ209ّّ

 يَتك.ّ-أ210ّّ

ّب:ّلوّترك،ّجّأذاّتركوا.211ّ
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ولوّ،ّثّيتابعهّفّالَتاويح.ّمسألة:ّرجلّاقتدىّبْلمامّعلىّظنّأنهّمنّالَتاويحّفإذاّهوّوترّيتمّمعهّويضمّإليهاّرابعةّ،ّ
وخافّلوّاشتغلِّباّتفوتهّمتابعةّاْلمامّفّالَتاويح،ّفمتابعةّاْلمامّأوَل.٢١٢ّّأفسدهاّلّشيءّعليه.ّمسألة:ّلوّفاتتهّتروَية

ّكلهاّبتسليم قولّعامةّاملتأخرين.٢١٣ّّواحدةّعمدًاّوّقعدّفّكلّركعتيّجازّعنّالكلّعلىّةمسألة:ّلوّصلىّالَتاويح
ّكلهاّبتسليمةّواحدةّولّيقعدّإلّفّآخرهاّلّجيزّعنّشيئّعندُّممدّوعليهّقضاءّركعتي،ّوعندَهاّ مسألة:ّولوّصلها
جيوزّعنّتسليمةّواحدةّفقطّخبلفّماّإذاّقعدّعلىّرأسّالركعتي.ّمسألة:ّإمامةّالصبيانّفّالَتاويحّجوزهاّمشايخّ

٢١٤ّخّالعراق.خراسانّولّجيوزهاّمشاي
فصلّفّقضاءّالفوائت:ّمسافرّصلىّاملغربّركعتيّشهراًّثّعلمّأنهّلّجيوزّسقطّالَتتيب.ّمسألة:ّرجلّشرعّفّ

فيهّعنّاملتقدميّواملتأخرينّفإنّقيل٢١٥ّّاملكتوبةّوغفلّعنهاّحّتّضاقّوقتّالفرضّاآلخرِّبيثّلّيسعّإلّالوقتيةّرواية
٢١٨ّويسعها٢١٧ّوالوقتّلّيسعهاّوللوقتية٢١٦ّلهّوجه.ّمسألة:ّرجلّعليهّفوائتّأربعَيضيّفيهاّفلهّوجهّوإنّقيلّيقطعهاّف

فاْلوَلّأنهّجيوزّالوقتيةّوقيلّلّجيوزّحّتّيقضيّماّيسعّمعها.ّمسألة:ّرجلّصلىّالوقتيةّلضيقّالوقت٢١٩ّّلبعضهاّوللوقتية
سألة:ّصِبّاحتلمّثّلّيستيقظّحّتّسقطّالَتتيبّثّخرجّالوقتّلّيعودّعلىّاْلصحّكماّإذاّسقطّبكثرةّالفوائت.ّم

حّتّطلعّالفجرّقالّبعضهمّعليهّقضاءّالعشاءّوهوّاملختار،ّوقالّبعضهمّليسّعليهّذلك.ّوإنّاستيقظّقبلّطلوعّالفجرّ
فأجابهّمباّّب[/١٢]عليهّقضاءّالعشاءّبْلَجاعّوهيّأيّهذهّاملسألةّواقعةُّممدّبنّاِلسنّالشيباِنّسأهلاّأبّحنيفةّ

عنّوقتهاّينبغيّأنّيقضيهاّفّبيتهّولّيقضيهاّفّاملسجد.ّمسألة:ّرجل٢٢٠ّّعشاء.ّمسألة:ّإذاّفاتتهّصلواتذكرنّفأعادّال
ّلّيدريّأيةّصلةّهي،ّأعادّصلةّيومّوليلة.٢٢١ّتركّصلةّواحدة

فصلّفّصلةّاملسافر:ّاملسافرّيلزمهّقصرّالصلةّوهوّمَتخصّفّتركّالصيام.ّمسألة:ّيعتَبَّماوزةّاملصرّمنّ
ّكانّفّاجلانبّالذيّخرج٢٢٢ّانبّالذيّخرجاجل ُملةّمنفصلة٢٢٣ّّولّيعتَبُّملةِّبذائهّمنّاجلانبّاْلخرّ.ّمسألة:ّفإن

جياوزّتلكّاحمللة.ّمسألة:ّاملسافرّإذاّنوىّاْلقامةّفّصلته٢٢٤ّّعنّاملصرّوفّالقدميّكانتّمتصلةّبملصرّلّيقصرهاّحّت
ّكماّيصْيّمقيمًاِّبا.ّثّبداّلهّأنَّيضيّعلىّسفرهّفهوّمقيمّحّتّيسْي ّبعدّفراغهّمنّالصلةّولّيصْيّمسافرًاّبلنية

                                                             
 بّ+ّمقدارّثلثّتسبيحا،ّإذاكانّقاعدا212ّّ

 ب:ّعن.213ّ

 جّ+ّوهللاّأعلم.214ّ

 بّج:ّفلّرواية.215ّ

 ج:ّأربعّفوائت.216ّ

 ب:ّوالوقتية.217ّ

 ج:ّوسع.218ّ

 ب:ّوالوقتية.219ّ

 ب:ّصلة.220ّ

 +ّمنّيوم.221ّ

 خرج.ّ-ب222ّّ

 :ّفإنّكانّفّاجلانبّالذيّخرج.مسألةولّيعتَبُّملةِّبذائهّمنّاجلانبّاْلخر.ّّ-أ223ّّ

 حّت.ّ-أ224ّّ
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اخليامّواْلخبيةّوالوبر.ّمسألة:ّوالرعاةّإذا٢٢٥ّّمسألة:ّوموضعّاْلقامةّالعمرانّوالبيوتّاملتخذةّمنّاِلجرّواملدرّواخلشبّل
اْلعراب.ّوعنّأبّيوسفّرحهّهللاّإذاّكانواّيطوفونّفّاملفاوزّوهلمّخيامّوأخبيةّلّيصْيونّمقيميّوكذلكّالَتاكمةّّو

مقيمي.ّ اْلقامةّمخسةّعشرّيوماًّواملاءّوالكلّيكفيهمّلتلكّاملدةّصاروّا املخابزّونووّا ّكثْيّاملاءّوالكلّونصبوّا موضعًا أنزلوّا
نّيدركهمّمسألة:ّالسلطانّإذاّطافّفّوليتهّلّيصْيّمسافراً.ّمسألة:ّأمْيّخرجّمعّجيشهّفّطلبّالعدوّولّيعلمّأي

ّكانتّمدةّالسفرّقصرواّوإلّفل.ّمسألة:ّ فإهنمّيصلونّصلةّاْلقامةّفّالذهابّوإنّطالتّاملدةّوأماّفّالرجوعّفإن
اجلنديّإذاّخرجّمعّاْلمامّفالنيةّإَلّاْلمامّإنّارتزقّاجلنديّمنهّوإلّفل.ّمسألة:ّليسّعلىّاملسافرّأنّيصليّالسنن.ّوّ

ّكانّنزلًّيصلي.ّمس ألة:ّمسافرّلّيقدرّالنزولّعلىّاْلرض؛ّْلهناّجنسةّقدّابتلتّبملطر،ّيصليّبْلَياءّولّيعيدّقيلّإذا
ينزلّيقفّبدابتهّحنو٢٢٦ّّإذاّخافّفوتّالوقتّوإلّفيؤخرهاّحّتّجيدّمكانًّيسجدّفيه.ّوكذاّإذاّلّجيدّفّاملطرّمكانًّ

يؤخرّالصلةّإَلّالوقتّ أ[/١٣]ّتسرّالدابةّإلّبتسيْيهّالقبلةّإنّأمكنهّوإلّفيستدبرهاّويصليّبْلَياء.ّمسألة:ّإذاّل
ّالثاِنّكماّفّحالةّاملسابقةّوالسباحة.

بهّعليهّأعدادّالركعاتّلنعاسّيلحقهّلّيلزمهّاْلداء.ّمسألة:ّولوّأداهاّبتلقيّتشفصلّفّصلةّاملريض:ّمريضّي
صلةّاْلخرسّثّانطلقّلسانهّلّيلزمهّاْلعادة.ّمسألة:ّغْيهّينبغيّأنّجيوز.ّمسألة:ّمريضّاعتقلّلسانهّيوماًّوليلةّفصلىّ

ّكالعاجزّعنّالصلة.ّمسألة:ّ مريضّعجزّعنّالوضوءّوالتيممّأكثرّمنّيومّوليلةِّبنّشلتّيداهّثّقدرّلّيلزمهّالقضاء
وكذاّلوّرجلّأخذتهّشقيقةّلَّيكنهّالسجودّيومئ.ّمسألة:ّرجلّشربّاخلمرّفذهبّعقلهّأكثرّيومّوليلةّيلزمهّالقضاءّ

سقيّالبنجّفنامّيوميّ؛ّْلنّالعذرّجاءّمنّقبلّالعباد.ّمسألة:ّولوّأغميّعليهّيوماًّوليلةّلّيلزمهّالقضاء.ّمسألة:ّمريضّ
.ّمسألة:٢٢٨ّعنهّالصلة؟ّاختلفّفيهّاملشايخّواملختارّماّذكرهّالسرخسيّأنهّيسقط٢٢٧ّعجزّعنّاْلَياءّبرأسهّهلّيسقط

وّوسادةّللسجودّفإنّفعلّذلكّينظرّإنّكانُّيفضّرأسهّللركوعّثّللسجودّأخفضّمنّيكرهّللمومئّأنّيُرفعّإليهّعودّأ
ّالركوعّجازتّصلتهّوإلّفل.

ّكلّعملّهوّمفيدّلِّبسّبه. وقدّصحّعنّالنِبّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنه٢٢٩ّّفصلّفيماّيكرهّفيها:ّاِلاصلّأن
سلتّالعرقّمنّجبينهّوكانّصلىّهللاّعليهّوسلمّإذاّقامّمنّسجودهّنفضّثوبهَّينةّويسرة.ّوماّليسّمبفيدّيكره.ّمسألة:ّ
فلِّبسِّبنَّيسحّجبهتهّمنّالَتابّقبلّأنّيفرغّمنّصلته.ّمسألة:ّإذاّسجدّعلىّظهرّاملصليّْلجلّالزدحامّجازّ

ظهرّغْيه؛ّرويّعنّأبّحنيفةّأنهّلّجيوز.ّمسألة:ّإذاّلّيضعّاملصليّركبتهّعلىّاْلرضّجاز.ّمسألة:ّرجلّشدّوعلىّ
ّكانّ ّكرهّوإن ّكانُّتاوًنّبلصلة وسطّقبائهّفصلىّفإنهّتشمْيّلعبادةّربه.ّمسألة:ّرجلّصلىّوهوّمكشوفّالرأسّإن

دهّيكره.ّمسألة:ّلِّبسِّبنّيصليّعلىّبساطّفيهّتصاويرّلِّبسّبه.ّمسألة:ّرجلّصلىّبلسراويلّوقميصهّعنّعللتضّر
ّكانتّّب[/١٣]لكنّ لّيسجدّعليها.ّمسألة:ّويكرهّأنّيصليّوفوقّرأسهّفّالسقفّأوِّبذائهّأوّبيّيديهّتصاويرّإذا

                                                             
 ل.ّ-ب225ّّ

 يسجدّفيهّوكذاّإذاّلّجيدّفّاملطرّمكانً.ّصحّهامش.ّ-ب226ّّ

 قط.ج:ّتس227ّ

 .٢١٦ ،١سرخسي،ّاملبسوط،228ّّ

 به.ّ-أ229ّّ
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أنّيستغيثّللناظرّمنّبعيد.ّمسألة:ّاملصليّإذاّدعاهّأحدّأبويهّلّجييبهّماّلّيفرغّمنّالصلةّإل٢٣٠ّّكبْيةِّبيثّتبدو
.ّمسألة:ّوكذاّإذاّخافّاملصليّأنّيسقطّاْلجنِبّمنّالسقفّأوّيغرقّفّاملاءّأوَّيرقهّالنار،ّيقطعّالصلة٢٣١ّبشيء

وإنّكانّفريضة.ّوكذاّلوُّسرقّمنهّأوّمنّغْيهّقدرّدرهمّيقطعّوإنّكانّفرضاً.ّمسألة:ّإذاّجاءّذميّوّقالّأعرضّعليّ
ّكانّفرضا. ّكانّموضعّالسجودّأرفعّمنّموضعّالقدميّمبقدارّلبنةّمنصوبةّأوّلبنتي٢٣٢ّّاْلسلم،ّيقطعّوإن مسألة:ّإذا

ّجازّ،ّوفّأكثرّلّجيوز.ّمسألة:ّإنّلّيكنّفّاِلمامّمتاثيلّوموضعّالصلةّطاهرّلّيكرهّالصلةّفيه.
عّخاليةّفللداخلّفصلّفّاملرورّبيّيديّاملصلي:ّرجلّقامّفّآخرّالصفّمنّاملسجدّوبينهّوبيّالصفوفّمواض

أنَّيرّبيّيديهّليصلّالصفوف.ّقالّرسولّهللاّعليهّالسلم:ّ"منّنظرّإَلّفرجةّفّصفّفليسدهاّبنفسهّفإنّلّيفعلّ
سْيّبلدابةّيّمسألة:ّلوّأرادّأنَّيرّالراكبّبيّيديّاملصليّفنزلّو ٢٣٤له".٢٣٣ّفمرّمارّفليتخطّعلىّرقبتهّفإنهّلّحرمة

دّاثنانّاملرورّبيّيديّاملصليّيقومّأحدَهاّأمامّاملصليّوَيرّاآلخرّويفعلّاآلخرّهكذاّوَّيران.ّفمرّلّأيث.ّمسألة:ّلوّأرا
مسألة:ّقالّالفقيهّأبوّجعفرّإذاّمرّفّموضعّيقعّبصرّاملصليّعليهّوبصرهّإَلّموضعّسجودهّفذلكّمكروهّوماّزادّعلىّ

ّذلكّفليسّمبكروه،ّوهذاّالقولّهوّاملختار.
القاضيّاملتكلمّصلىّفّالدارّاملغصوبةّلّجيزيه؛ّْلنّالقبيحّلّيكونّفرضاً.ّوقالّقاضيّّفصلّفيماّيفسدها:ّعن

عليهّفّغْيّاْلرضّاملغصوبةّفأداهاّفّاْلرضّاملغصوبةّلّجيزيه".ّمسألة:ّاِلكّبيدّواحدةّف٢٣٥ّّالصدر:ّ"إذاّوجبت
تّفسدتّصلتهّأماّلوّتنحنحّلتحصيلّركنّواحدّثلثّمراتّيفسدّالصلة.ّمسألة:ّلوّتنحنحّاملصليّلتحسيّالصّو

ّكانّمنّغْيّعذر.ّمسألة:ّارتجّّهصلىّرافعاًّإحدىّرجليّأ[/١٤]الصوتّلّتفسد.ّمسألة:ّرجلّ جيزيهّإلّأنهّيكرهّإذا
علىّاْلمامّففتحّعليهّمنّليسّفّصلتهّوتذكرّفإنّأخذّفّالتلوةّقبلّمتامّالفتحّصحتّصلتهّوإلّفسدتّ؛ْلنّ

جاز.ّمسألة:ّرجل٢٣٧ّّالفتح.ّمسألة:ّرجلّسجدّعلىّالذرةّأوّاجلاورسّلّجيزّوعلىّاِلنطةّوالشعْيّيضافّإَل٢٣٦ّتذكره
لّجيز.ّمسألة:ّالصلةّراكبًاّينبغيّأنّتكونّفرادىّفلوّاقتدىّبعضهمّببعضّفسدت٢٣٨ّّسجدّرافعًاّرجليهّعنّاْلرض

ّكانّالبعضِّبنبّالبعض.ّمسألة:ّرجلّأدخلّاملقتديّدونّصلةّاْلمام.ّمسألة:ّعنُّممدّجوازَّجاعةّالركبانّإذّةصل ا
ّكانّفوقّاملصليّثوبّمعلقّوهوّ السكرّفّفيهّولَّيضغهّلكنّيصليّواِللوةّتصلّإَلّجوفهّفسدتّصلته.ّمسألة:ّلو

منّغْيّأنَّيملهّلّتفسد.ّمسألة:ّرجلّأحدث٢٤٠ّّفيحملهّفسدتّصلتهّأماَّمردّاملس٢٣٩ّجنسّفإذاّقامّيقعّعلىّرأسه

                                                             
 ج:ّيبدو.230ّ

 بّج:ّلشيئ.231ّ

 مسألة:ّإذاّجاءّذميّوّقالّأعرضّعليّاْلسلم،ّيقطقّوإنّكانّفرضا.ّ-أ232ّ

 ج:ّاِلرمة.233ّ

 .١٠٤ ،١١ قاهرةّ،ّ،مكتبةّابنّتيميةّ،لسلفيحتقيق:ّحديّبنّعبدّاجمليدّاّالطَباِن،ّسليمانّبنّأحدّبنّأيوب،ّاملعجمّالكبْي،234ّ

 أ:ّجبت.235ّ

 أ:ّلّتذكره.236ّ

 ج:ّأوالشعْي.237ّ

 ج:ّعلىّاْلرض.238ّ

 ب:ّيقعّرأسه.239ّ

 ب:ّالبس.240ّ
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ّفسدتّصلتهّولَّيكنهّالبناءّْلنهّقدّأدىّجزءّمعّاِلدث.ّفّركوعهّفا ّأوّفّسجودهّفاستوىّجالسًا ستوىّقائمًا
مسألة:ّرجلّنسىّالسورةّوركعّثّرفعّرأسهّليقرأهاّانتقضّركوعهّحّتّلوّلّيعدّالركوعّفسدتّصلته.ّمسألة:ّاختلفواّ

ّكلّماّيقامّبليد ّكثْيّوماُّفعلّبيدّواحدةّفهوّيسْي.ّوقيلّفّالعملّالكثْيّاملفسدّللصلةّفقالّبعضهم ينّعادةّفهو
ّوإذاّأشكلّعليهّفهوّعملّقليل.٢٤١ّالعملّالكثْيّماّلوّرآهّإنسانّتيقنّأنهّليسّفّالصلة

توضأّوبنّماّلّيتكلمّويعملّعملًّينافّالصلة.ّمسألة:٢٤٢ّّفصلّفّالبناءّوأحكامه:ّرجلّسبقهّاِلدثّفّصلة
والقهقهةَّينعّمنّالبناء،ّوكذاّإذاّأمنّمنّتفكرّأوّمسّبشهوةّأوّرماهّرجلّببندقةّفأدماهّأوّمسّاِلدثّالعمدّوالغماءّ

أدى٢٤٤ّّبشيءّفسالّلّيبن.ّمسألة:ّولوّقرأّذاهبًاّأوّجائيًاّفسدتّصلتهّ؛ّْلنهّإذاّقرأّذاهبًاّفقد٢٤٣ّجراحةّوصدمه
منزلهّماء٢٤٨ّّمسألة:ّلوّأحدثّوفّب[/١٤]٢٤٧ّز.قرأّجائياًّفقدّصلىّمعّاملشيّوهوّلّجيّو٢٤٦ّاِلدثّوإن٢٤٥ّجزاءًّمع

قليلّقدرّصفيّلّتفسدّصلته٢٤٩ّّفلمّيتوضأّوقصدّاِلوضّوالبيتّأقربّمنّاِلوض،ّإنّكانّبيّمنزلهّواِلوضّموضع
ّكانّأكثرّفسدت.ّمسألة:ّوإنّتوضأّورجعّوقدّنسيّشيئًاّهناكّفذهبّوأخذّاستقبلّالصلة.ّمسألة:ّمنّسبقهّ وإن

قيّاملاءّمنّالبئرّفيتوضأّويبنّإذاّلّيكنّعندهّماءّآخرّوذكرّالكرخيّوالقدوريّأنّالستقاءّمانعّاِلدثّلهّأنّيست
ّ.٢٥٠للبناء

فصلّفّالستخلف:ّالستخلفّجائز؛ّملاّرويّعنّعمرّرضيّهللاّعنهّأنهّسبقهّاِلدثّفّصلتهّفاستخلفّ
عنّأبّبكرّرضيّهللاّعنه.ّمسألة:ّلوّلّيستخلفّاْلمامّفّ املسجدّبلّاستخلفّمنّالرحبةّوفيهاّقومّجازتّصلتهّوكذّا

ّكانتّالرحبةّمتصلةّبملسجدّالداخل.ّمسألة:ّاستخلفّاْلمامُّمدَثًّفسدتّصلُتمّوفّاجلمعةّلّتفسدّ وصلةّالقومّإذا
ّمنّوّيقدمّهوّغْيهّفيصليِّبم.ّمسألة:ّاخلليفةّينويّاْلمامةّفّذلكّاملكانّفلوّاستخلفّاْلمامّمنّالصفّاْلخْي

نوىّاخلليفةّأنّيؤم ّالقومّفّمكان٢٥١ّّاملسجدّوقبلّأنّيبلغّاخلليفةّإَلّمكانّاْلمامّاْلولّخرجّاْلمامّمنّاملسجدّإن
صلةّاْلمامّاْلولّوإنّنوىّاخلليفةّفّاملوضعّالذيّهوّفيهّجازتّصلتهّوصلة٢٥٢ّّاْلولّفسدتّصلتهّوصلةّالقومّإل

ذينّبعدهّأماّمنّقبلهّإَلّاحملرابّفسدتّصلُتم.ّمسألة:ّوالستخلفّيكونّاْلولّوالذينّمعهّفّصفهّوال٢٥٣ّاْلمام

                                                             
 ج:ّللصلة.241ّ

 بّج:ّفّصلته.242ّ

ّبّج:ّأوّصدمه.243ّ
 فقد.ّ–ج244ّّ

 أ:ّمن.245ّ

 وإن.ّ-أ246ّّ

 ب:ّولّجيوز.247ّ

 أ:ّف.248ّ

 موضع.ّ-أ249ّّ

 للبناء.ّ-أّب250ّّ

 إن.ّ-ب251ّّ

 صلةّالقومّإل.ّ-ج252ّّ

 اْلمام.ّ-أ253ّّ
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ّكانّمسبوقًاّمثًل.ّولسجدة التلوة٢٥٤ّّبْلشارةّلركعةّواحدةِّبصبعّواحدةّولثنتيِّبصبعيّإذاّلّيعلمّاخلليفةّذلكِّبن
ّكانّخرج٢٥٥ّيضعّإصبعهّعلىّاجلبهةّواللسانّوللسهو اْلمامّمنّاملسجدّوتوضأّثّّيضعّاصبعهّعلىّقلبه.ّمسألة:ّولو

رجعّإَلّاملسجدّوخليفتهّلّيؤدّركناًّفاْلمامّهوّالثاِن.ّمسألة:ّوإذاّقامّاْلمامّالثاِنّفّموضعّاْلمامةّصارّإماماًّوصارّ
حّتّلوّتذكرّفائتةّأوّتكلمّلّتفسدّصلةّالقوم.ّمسألة:ّلوّأحدثّ ،٢٥٦اْلولّمقتدًَيّخرجّاْلمامّمنّاملسجدّ،أوّل

ّفّالركوعّفقدمّغْيهّفاخلليفةّلّيعيدّالركوع.ّأ[/١٥]اْلمامّ
ّصلةّ ّأنّأصليّيوماً"ّفعليهّركعتان.ّمسألة:ّلوّقال:ّ"إنّقدمّفلنّفللهّعليَّ فصلّفّالنذر:ّلوّقال:ّ"هللّعليَّ

ّكاملفروضاتّمعّالوترّدونّالسننّلكنهّيصليّالوترّواملغربّأربعاً.ّمسألة:ّلوّ قال:ّ"هللّشهر"،ّفقدمّفعليهّصلةّشهر
علي ّأنّأصليّركعتيّبغْيّوضوء"ّلزمهّركعتانّبطهارة.ّمسألة:ّلوّقال:ّ"هللّعليَّّثلثّركعات"ّلزمهّأربعّركعات.ّمسألة:ّ
ّنصفّركعة"ّلزمهّركعتان.ّمسألة:ّلوّقال:ّ"هللّعلًيّأنّأصليّالظهرَّثاِنّركعات"ّأوّقال:ّ"إنّرزقنّ لوّقال:ّ"هللّعليَّ

ّزك زائد.ّمسألة:ّرجلّنظرّإَلّإمام٢٥٧ّّاُتاّعشرةّدراهمّللمائتي"ّأوّ"حجةّاْلسلمّمرتي"ّلّيلزمهّشيءهللاّماًلّفعليَّ
ّأنّأصليّخلفّهذاّاْلمامّهذهّالصلةّتطوعاً"ّثّتذكرّأنهّلّيصلّالظهرّفدخلّمعهّ وهوّيصليّالظهرّفقال:ّ"هللّعليَّ

٢٥٨ّلنافلة.ينويّالظهرّجازّظهرهّوليسّعليهّقضاءّماّجعلّعلىّنفسهّمنّا
اجلمعة:ّخطبّقبلّالزوالّفصلىّبعدّالزوالّلّجيزيه.ّمسألة:ّإذاّقالّاخلطيب:ّ"اِلمدّهلل"ّبنية٢٥٩ّّفصلّفّصلة

اخلطبةّجاز.ّمسألة:ّإذاّعطسّاخلطيبّفقال:ّ"اِلمدّهلل"ّللعطاسّلّجيوز.ّمسألة:ّلوّخطبِّبضرةّالنساءّوحدهنّلّ
جاز.ّمسألة:ّثّالدنوّمنّاْلمامّأفضلّأوّالتباعدّحّتّلّيسمعّدعاءّجيز.ّمسألة:ّلوّخطبِّبضرةّالرجالّوهمّنيامّ

فّاخلطبة.ّالصحيحّأنّالدنوّأفضل.ّمسألة:ّالقرويّإذاّدخلّاملصرّيومّاجلمعةّإنّنوىّاملكثَّثةّيومّاجلمعة٢٦٠ّّالظلمة
يلزمه.ّمسألة:ّاملصريّإذاّلزمهّاجلمعةّوإنّنوىّاخلروجّفّيومهّذلكّقبلّدخولّوقتّالصلةّلّيلزمهّوبعدّدخولّالوقتّ

أرادّاخلروجّإَلّالسفرّيومّاجلمعةّلِّبسّبهّإذاّخرجّمنّالعمرانّقبلّخروجّوقتّالظهرّْلنّاجلمعةّإَناَّتبّفّآخرّ
سافرّفّالقرىّليسّلهّأنّجُيَمَّعّبلناس،ّ ولوّمرّمبصرّّب[/١٥]الوقتّوهوّمسافرّفّآخرّالوقت.ّمسألة:ّالسلطانّإذّا

هّفجمَّعّجاز.ّمسألة:ّولوّنوىّفرضّالوقتّيومّاجلمعةّلّتصحّصلةّاجلمعة.ّمسألة:ّنزلّاخلطيبّوسبقهّمنّأمصارّوليت
اِلدثّولّيستخلفّأحداًّفللقومّأنّيستخلفوا.ّمسألة:ّملاّاختلفّاْلئمةّفّجوازّإقامةّاجلمعتيّفّمصرّواحدّحّتّ

لّفالثانية،ّأمرّاْلئمةِّبداءّاْلربعّبعدّاجلمعةّحتمًاّْلجلّهللاّبطلتاّإنّوقعتاّمعًاّوإّهيوسفّوّالشافعيّرح٢٦١ّقالّأبو
الحتياط.ّمسألة:ّثّاختلفواّفّنيةّتلكّاْلربعّفاْلوَلّأنّيقال:ّ"نويتّآخرّظهرّأدركتّوقتهّولّأصلّبعد.ّمسألة:ّثّ

                                                             
 ب:ّوالسجدةّج:ّوبسجدة.254ّ

 والسهو.255ّ

 بّج:ّأمّل.256ّ

 شيئ.ّ-ج257ّّ

 جّ+ّوهللاّأعلم.258ّ

 صلة.ّ-بّج259ّّ
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لّأصح.ّمسألة:ّاختلفواّفّمباّيعتَبّسبقّاجلمعةّإذاّاجتمعتاّفّمصرّواحدّفقيلّبلشروعّوقيلّبلفراغّوقيلِّبماّواْلّو
القراءةّفّاْلربعّفقيلّيقرأّبلفاحتةّوالسورةّفّاْلربعّوقيلّفّاْلولييّكالظهرّوهوّاْلوَل.ّمسألة:ّإذاّأصابّالناسّمطرّ

ّشديدّيومّاجلمعةّفهمّفّسعةّمنّالتخلف.
كعات.ّمسألة:ّيستحبّملنّفصلّفّالعيدين:ّلّيتطوعّقبلّصلةّالعيدّويتطوعّبعدها.ّواْلفضلّأنّيصليّأربعّرّ

إن٢٦٢ّّأصبحّيومّالفطرّستةّأشياء؛ّأنّيستاكّوأنّيغتسلّوأنّيذوقّشيئاًّوأنّيلبسّأحسنّثيابهّوأنُّيرجّصدقةّالفطر
.ّمسألة:٢٦٣ّكانّغنياًّوأنَّيسّطيباً.ّوكذاّعيدّاْلضحىّغْيّأنّاْلدبّفيهّأنّلّيذوقّشيئاًّإَلّوقتّالفراغّمنّالصلة

يسجدّللسهوّفدخلّمعه٢٦٥ّّالعيدّبعدّماّتشهدّاْلمامّقبلّأنّيسلمّأوّبعدّماّسلمّقبلّأن٢٦٤ّلةإذاّأدركّاْلمامّفّص
ثّسلمّاْلمامّفإنهّيقومّويقضيّصلةّالعيدّبْلَجاعّخبلفّاجلمعةّعندُّممدّويقضيّبرأيّنفسه.ّمسألة:ّلّيكَبّ

مّالتشريقّفذكرها،ّفإنّذكرهاّفّأَيمّعقيبّالوترّويكَبّعقيبّصلةّاجلمعة.ّمسألة:ّمنّنسىّصلةّمنّأَي٢٦٦ّللتشريق
لّيكَب.ّمسألة:ّلوّتذكرّفائتةّفّأَيمّالتشريقّلّيكَب.ّمسألة:ّاملسبوقّ وكَبّوإنّقضاّبعدهّا التشريقّمنّتلكّالسنةّقضاهّا

ّتبعاً.صلته.ّمسألة:ّاملتطوعّإذاّاقتدىّبملفَتضّفّأَيمّالتشريقّكَبّّأ[/١٦]إذاَّتبعّاْلمامّفّالتكبْيّلّتفسدّ
فصلّفّالصلةّفّالسفينة:ّاْلصلّفّجوازّالصلةّفّالسفينةّماّرويّعنّالنِبّصلىّهللاّعليهّوسلمّأنهّملاّبعثّ

وعنّسويدّبنّغفلةّسألتّأبّبكر٢٦٧ّّجعفرّبنّأبّطالبّإَلّاِلبشةّأمرهّأنّيصليّبلسفينةّقائماًّإلّأنُّيافّالغرق.
ّكانتّراسيةّفصلّقائماً". ّوإن ّكانتّالسفينةّجاريةّفصلّقاعدًا ّ"إن ّفقال: ّينبغي٢٦٨ّّوعمرّرضيّهللاّعنهما مسألة:

للمصليّفّالسفينةّأنّيتوجهّإَلّالقبلةّكيفّماّدارتّالسفينةّسواءّكانّعندّافتتاحّالصلةّأوّفّخللّالصلة.ّمسألة:ّ
ّكانتاّمقرونتي.ّمسألة:ّإذاّاقتدىّمنّفّاجلُد٢٦٩ّقتداءّمنّفوّلّجيوزّا مبنّف٢٧٠ّّسفينةّمبنّفّسفينةّأخرىّإلّإذا

ّكان النهرّلّجيزّوإلّجاز.ّمسألة:ّجيوز٢٧٢ّّبينهماّطريقّأوّطائفةّمنّبزكوة٢٧١ّالسفينةّأوّعلىّالعكسّفإنهّينظرّإن

                                                             
 الفطر.ّ-ب262ّّ
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ّكانتّالسفينةّمربوطةّبجلُدالصلةّفيهاّقاعداًّمعّالقدرةّعلىّالقيامّعندّاْلمامّأب لّجيوز٢٧٣ّّّحنيفةّخلفاًّهلما.ّأماّإذا
ّكانّيدورّرأسه٢٧٤ّفيهاّالصلةّقاعداًّ ّإذاّقامّجيوزّالصلةّقاعداًّبْلَجاع.٢٧٥ّّبْلَجاعّولو

فصلّفّاملكان:ّلوّافتتحّالصلةّعلىّمكانّجنسّثّانتقلّإَلّمكانّطاهرّلّيصْيّشارعًاّفّالصلة.ّمسألة:ّ
النجاسةّفّموضعّقدميهّولّفّموضعّسجودهّلَّينعّأداءّالصلة٢٧٦ّّلىّبساطّوفّنحيةّمنهّجناسة؛ّإنّلّتكنصلىّع

ّكانّالبساطّكبْياًّأوّصغْيا ّكانّالنجسّفّأحد٢٧٧ّّسواء ِبيثّلوّحركّأحدّطرفيهّفيتحركّالطرفّاآلخر.ّمسألة:ّوّإذا
بْيةِّبيثّلوّقامّعليهاّلّيتحركّطرفّالنجسّجازّوإلّفوضعهاّعلىّاْلرضّفصلىّعليهاّإنّكانتّك٢٧٨ّطرفّالعمامة

ّكانّالشيءِّبالّيصلحّساتراًّللعورةّجازّوإلّ فل.ّمسألة:ّرجلّبسطّشيئًاّرقيقًاّعلىّاملوضعّالنجسّوصلىّعليه؛ّإن
،ّإنّلّمّتّدخلتّفيهاّب[/١٦]فل.ّمسألة:ّرجلّفتقّجبةّفوجدّفيهاّفأرةّميتةّوزهناّأكثرّمنّقدرّالدرهمّولّيعلمّ

ّكلهاّمنذّندفّالقطنّفيهاّوإنّكان٢٧٩ّيكنّللجبةّثقب يعيدّالصلةّثلثةّأَيمّولياليهاّعند٢٨١ّّهلاّثقب٢٨٠ّيعيدّالصلة
ّقياسّمسألةّالبئر.ّمسألة:ّرجلّشدّالبساطّعلىّ ّلّيتيقنّمّتّوقعتّفيهاّوهذا ّما أبّحنيفةّوعندَهاّلّيعيدّشيئًا

ّاْلشجارّالقائمةّفصلىّعليهاّلّجيز.
ّكانفص ّكان٢٨٢ّلّفّاملسجد:ّمسجدانّفّاحمللةّيصليّفّأقدمهماّوإن سواءّف٢٨٣ّّسواءّيصليّفّأقرِبماّوإن

ّكالظهرّوالعصر٢٨٤ّّالقربُّيْي. مسألة:ّإذاّصلىّالرجلّبعضّاملكتوبةّفّاملسجدّوحدهّثّأقيمتّففيّذواتّاْلربع
أقيمتّقبلّأنّيقيدّالركعةّوالعشاءّإنّكانّقدّصلىّركعةّأضافّإليهاّركعةّأخرىّثّسلمّثّدخ لّفّصلةّاْلمام،ّأماّإذّا

٢٨٥ّبلسجدةّقطعهاّوكذاّلوّقامّإَلّالثالثةّثّأقيمتّفإنهّيعودّإَلّالتشهدّويسلمّويقرأّالتشهدَّثنياًّوعندّالبعضّيكفيهّما
العصرّلّيدخلّفّصلة٢٨٦ّّقرأّوإنّقيدّالثالثةّبلسجدةّأمتهاّثّدخلّفّصلةّاْلمامّبنيةّالنفلّفّالظهرّوالعشاء،ّوف

اْلمام،ّوفّالفجرّإنّصلىّركعةّقطعهاّوإنّقيدّالثانيةّبلسجدةّأمتهاّولّيدخلّفّصلةّاْلمام،ّوفّاملغربّإنّصلىّ
يدخلّفّصلةّاْلمام.ّمسألة:ّولوّافتتحّالصلةّفّمنزلهّثَّسعّاْلقامة٢٨٧ّّركعةّقطعهاّوإنّقيدّالثانيةّبلسجدةّأمتهاّول
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وّفّمسجدّآخرّيتمّالصلة.ّمسألة:ّيكرهّالتوضيّواملضمضةّفّاملسجدّإلّأنّيكونّفيهّموضعّمتخذّفّمسجدهّأ
ّللوضوءّولّيصليّفيه.ّ

ببّفّزلةّالقارئ:ّفصلّفّذكرّحرفّمكانّحرف:ّمسألة:ّرجلّقرأّحنفذّبلذالّفسدتّصلته.ّمسألة:ّرجلّ
انّربّالعظومّلّتفسد.ّمسألة:ّرجلّقرأّفّالتشهدّاْلولّمسألة:ّرجلّقرأّسبح٢٨٨ّقرأّالتحياطّبلطاءّفسدتّصلته.

ّكثيباّمهيبا٢٨٩ّاللهمّسل ّيتغْي.٢٩١ّلّتفسدّْلنّاملعنّل٢٩٠ّفسدتّصلته.ّمسألة:ّرجلّقرأ
ّ ّمسألة: ّكلمة: ّمكان ّكلمة ّذكر ّ]اليلّّأ[/١٧]فصلّف ّاآلية َّيْصَلَها﴾، ّ﴿َل ّمكان ّيشقيها" ّ"ل ّقرأ: رجل

بُُهَّأَحًداِّمَنّاْلَعاَلِمَي﴾،ّاآلية٢٩٢ّّمصدقةّأي[ّلّتفسدّْلنّاهلاء٩٢/١٥ّ ّكماّفّقوله:ّ﴿َلّأَُعذِ  لّيشقىّهذهّالشقاوة
َُتُْمّ﴾،ّاآليةّ]املدثر٥/١١٥ّ]املائدةّ [ّيعنّلّأعذبّالعذابّأحداً.ّمسألة:ّقرأ:ّ﴿َّوَماَّجَعْلَناّ﴾ّّ"فتنتهم"ّمكانّ﴿ِّعدَّ

العدةّهيّالفتنة".ّفصلّفّالتقدميّوالتأخْيّواللحن:ّمسألة:ّرجلّقرأّإذّ[ّ"ّقالّجارّهللا:ّ"لّتفسدّ؛ّْلن٧٤/٣١ّ
ّأيخذّكلّسفينةّغصباّبفتحّاللمّلّ اْلغناقّفّأغلهلمّ،ّلّتفسدّلعدمّتغْيّاملعن.ّمسألة:ّوعنّالعلمةّإذاّقرأَّمَلكن

الكلمةّعنّسننها.ّمسألة:ّرجل٢٩٣ّّّتتغْيتفسد.ّمسألة:ّرجلّقرأّليغيظِّبمّالكفاُرّبلرفعّلّتفسدّْلنهِّببدالّاِلركةّل
ّونصبهماعلىّ ّحيثّالعربية ّمن ّرفعهما ّجيوز ّتفسد. ّل ّبنصبها ّأو ّوامليم ّالنون ّبرفع ّالرحيم﴾، ّالرحن ّهللا ّ﴿بسم قرأ

ّالختصاص.
لّهراً.ّوقالّبعضهمّإذاّلّيطفصلّفّالوصلّوالوقف:ّمسألة:ّقرأ:ّ"سبحانّكلهم"ّبلفصلّفسدتّإذاّبيَّنهّبيانًّظا

ّالسكتةّعلىّالنونّلّيضره.
ّوتعالّجدكّبغْيَّيءّلّتفسدّلكتفائهمّبلفتحةّعنّاْللفّ فصلّفّحذفّاِلرفّوالزَيد:ّمسألة:ّرجلّقرأ

بلكسرةّعنّالياء.ّمسألة:ّرجلّقرأّ"أُعُذّبّهلل"ّلّتفسدّلكتفائهمّبلضمةّعنّالواو.ّوقالّابوحنيفةّوابن٢٩٤ّّاكتفائهم
متتّبعونّهللاّوحسنّتوفيقهّوّ ّفّكلمةّأوّنقصّوهوّيريدّتلكّالكلمةّبعينهاّلّتفسدّصلته".املبارك:ّ"منّزادّحرفاًّ

٢٩٥ّصلىّهللاّعلىّسيدّنُّممدّوّآلهّأَجعي.
 

                                                             
 ج:ّمسألة:ّرجلّقرأّالتحياطّبلطاءّفسدتّصلته.ّمسألة:ّرجلّقرأّحنفذّبلذالّفسدتّصلته.288ّ

 ج:ّصل.289ّ

 ب:ّمهيل.290ّ

 ل.ّ-ج291ّّ

 ج:ّْلنّاهلاهّمصدرهّاَل.292ّ

 ج:ّيتعْي.293ّ

 ب:ّ:كاكتفائهم.294ّ

هللاّهلماّمصطفىّساتلمشّخواجهّغفرّّبعنايةّاللطفّ..().ّاِلنيفّب:ّمتتّالكتابّبعونّهللاّوحسنّتوفيقهّعلىّيدّالعبدّالضعيفّالنحيف295ّ
وجلميعّاملؤمنيّواملؤمناتّإنكَّميبّالدعواتّاخلامسّوالعشرونّمنّرجبّاملباركّفّوقتّالزوالّمنّيومّاجلمعةّسنةّمخسّوتسعمأةّّولوالديهما

 .١٠٨٢ج:ّوهللاّأعلمّفُّمرمّسنة،ّّمنّهجرةّالنبوية
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 املصادر واملراجع

ّكماّ،إبنّأبّشيبة،ّعبدّهللاّبنُّممدّبنّإبراهيمّبنّعثمان،ّاملصنفّفّاْلحاديثّواآلَثر « ّرَيض،ّالرشدلّيوسفّاِلوت،ّمكتبةّحتقيق:
١٤٠٩. 

ّأبوّعبدّهللاُّممدّبنّيزيدّالقزوين،ّسننّابنّماجة « ّالرسالةّحتقيق:ّشعيبّاْلرنؤوطّواآلخرون، ،ابنّماجة، ّّدار ّ-ه ١٤٣٠العاملية
ّم.٢٠٠٩

-ه ١٤٣٠ةّالرسالةّالعامليّي،ّدارأبوّداود،ّسليمانّبنّأشعثّالسجستاِن،ّسننّأبّداود،ّحتقيق:ّشعيبّاْلرنؤوط،ُّممدّكاملّقرهّبلل «
ّم.٢٠٠٩

ّاملسند « ّالشيباِن، ُّممد ّبن ّأحد ّهللا ّعبد ّأبو ّحنبل، ّبن ّّ،أحد ّمرشد ّعادل ّاْلرنؤوط ّشعيب ّالرسالةّّوحتقيق: ّمؤسسة آخرون،
ّم.٢٠٠١ه/١٤٢١

ّم.١٩٨٩ه /١٤٠٩ّْيوتبّ،حتقيق:ُّممدّفؤادّعبدّالباقي،ّدارّالبشائرّاْلسلميةّ،اْلدبّاملفرد،ّخباري،ُّممدّبنّإَساعيل «
 ه .١٤٢٢ّ،نّنصرّالناصر،ّدارّطوقّالنجاةُممدّبنّإَساعيل،ّصحيحّالبخاري،ّحتقيق:ُّممدّزهْيّبّخباري، «

 .١٣٣٣ّ،ّإستانبولمطبعةّعامرةّ،برسويُّممدّطاهر،ّعثمانليّمؤلفلرى «

ّ،ّإستانبولالةّاملعارفإستانبول:ّمطبعةّوكّ،بغدادي،ّإَساعيلّبنُّممدّأميّبنّمْيّسليم،ّهديةّالعارفيّأَساءّاملؤلفيّوآَثرّاملصنفي «
١٩٥١. 

ّ.١٩٤١ّبغدادّ،مكتبةّاملثنّالظنونّعنّأساميّالكتبّوالفنون،ّحاجيّخليفة،ّمصطفىّبنّعبدّهللاّالقسطنطين،ّكشف «
 م.١٩٩٨ّبْيوتّ،ترمذي،ُّممدّينّعيسى،ّسننّالَتمذي،ّحتقيق:ّبشارّعوادّمعروف،ّدارّالغربّاْلسلمي «

ّم.١٩٩٠ه/١٤١١ّبْيوتّ،دارّالكتبّالعلميةّ،حتقيق:ّمصطفىّعبدّالقادرّعطاّ،علىّالصحيحيحاكم،ُّممدّبنّعبدّهللا،ّاملستدركّ «
ّقطن دار « ّالدار ّسنن ّأحد، ّبن ّعمر ّبن ّعلي ّاِلسن ّأبو ّالرسالةّ،قطن، ّمؤسسة ّوغْيه، ّاْلرنؤوط ّشعيب ّبْيوتّ،حتقيق:

ّم.٢٠٠٤ه/١٤٢٤
ّم.١٩٩٣ه/١٤١٤ّبْيوتّ،ن-سرخسي،ُّممدّبنّأحد،ّاملبسوط،ّدارّاملعرفةّت «
 .١٤٠٠ّبْيوتّ،الشافعي،ُّمدّبنّإدريس،ّاملسند،ّدارّالكتبّالعلمية «

ّ.بدونَّتريخّقاهرةّ،حتقيق:ّحديّبنّعبدّاجمليدّالسلفي،ّمكتبةّابنّتيميةّ،طَباِن،ّسليمانّبنّأحدّبنّأيوب،ّاملعجمّالكبْي «
ّ.١٤٢٠/١٩٩٩ّعمانّ،امللكيّلبحوثّاِلضارةّاْلسلميةالفهرسّالشاملّللَتاثّالعربّاْلسلميّاملخطوط،ّالفقهّوأصوله،ّاجملمعّ «
ّ.بدونَّتريخّقاهرةّ،داراِلديثّ،ماوردي،ّأبوّاِلسنّعليّبنُّممدّبنُّممد،ّاْلحكامّالسلطانية «
بدونّّبْيوتّ،حتقيق:ُّممدّفؤادّعبدّالباقي،ّدارّإحياءّالَتاثّالعربّ،سلمّبنّاِلجاجّأبوّاِلسنّالقشْييّالنيسابوري،ّصحيحّمسلمم «
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