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 املقدمة :
فإن الشارع الحكيمً جعل لها شروطا وأركانا وسننا وهيئات بها تتكامل هذه   ، همية البالغةألمية لها من االسإلة في الشريعة االلما كانت الص

)الصالة ، الشرط ،   ة الصحيحةالول في بناء الصألساس األحقيقة الشرط هو ا وإن،  ة فتكون صحيحة معتدا بها في الشرع الشريفالالص
 األفعال ، ستر العورة ، الطهارة(

An introduction 

Because prayer in lslamic law is great importance The wise legislator has made conditions pillars norms 

and bodies with which they are integrated This prayer is valid and accepted in the sharia And the reality of 

the condition is the first basis for building the correct prayer (prayer is the condition for actions the covering 

of private parts purity) 

 املبحث األول: تعريف الشرط، وأقسامه، وأثره على صحة الصالة، وفيه مطالب: 
 املطلب األول: تعريف الشرط

أن نحكم على مفهوم الشرط ال بد من تصوره، والتعريف صورة من صور تصور المفاهيم، بل   الحكم على الشيء فرع من تصوره، وإلجل 
 هو أجلى صورة لتوضيح المفاهيم العلمية. 

الشين والراء والطاء أصل يدل على علم وعالمة، وما قارب ذلك من علم، والجمع شروط وقد شرط له يشرط   أوال: تعريف الشرط لغة:
وَأْشراُط لشرط وقد شارطه وشرط له في ضيعته يشرط وشرط لألجير يشرط شرطا والشرط العالمة والجمع أشراط،ويشرط شرطا والشريطة كا

 .(1)ويقولون: أشرط فالن نفسه للهلكة، إذا جعلها علما للهالك ،الساعِة: عالماُتها، وسمِ ي الُشَرُط ألنَّهم جعلوا ألنفسهم عالمًة ُيعرفون بها
هو ما يختلف الحكم بوجوده وعدمه وهو مقارن غير مفارق للحد كالعلة سواء إى أنه ال تأثير له فيه وإنما    الحا:ثانيا: تعريف الشرط إصط

وقيل: الشرط: هو ما يتوقف وجود الحكم على وجوده ويلزم من عدمه عدم الحكم. والمراد .(2)هو عالمة على الحكم من غير تأثير أصال
 . (3)فالشرط أمر خارج عن حقيقة المشروط يلزم من عدمه عدم المشروط، وال يلزم من وجوده وجوده  ،وجوده الشرعي الذي يترتب عليه أثره

 .(4) ثبوت الحكمعليه تأثير المؤثر وهو وقيل: الشرط: ما يتوقف 
 : أقسام الشرط:نياملطلب الثا

 ينقسم الشرط بإعتبارات مختلفة إلى أنواع:
 خمسة أقسام: األول: من حيث مصدره: وهذا النوع 

 الشرط اللغوي: وهو ما يلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم.  .1
 الشرط العقلي: ما يلزم من عدمه عدم مشروطه، وال يلزم من وجوده وجود أو عدم المشروط عقاًل.  .2
 الشرط الشرعي: ما كان توقف المشروط فيه على وجود الشرط في حكم الشارع.  .3
 المكلف ويعلق عليه تصرفاته. الشرط الجعلي: ما يعتبره  .4
 . (5) الشرط العادي: ما يلزم من وجوده وجود مشروطه او عدمه، ويلزم من عدمه عدم مشروطه .5

 الثاني: من حيث إرتباطه بالسبب والمسبب: وهو قسمان:
 الشرط المكمل للسبب.   .1
 .(6)الشرط المكمل للمسبب  .2

 بالحكم: وهو قسمان: الثالث: من حيث إرتباطه
 ما كانت الشروط راجعة الى خطاب التكليف.  .1
 . (7) ما كانت الشروط راجعة الى خطاب الوضع .2

 الرابع: من حيث زمن وقوعه: وهو ثالثة أقسام:
 ما كان وقوعه متدرجًا. .1
 ما كان وقوعه دفعة واحدة.  .2
 .(8)ما يصلح فيه األمران .3
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 على ثالثة أقسام: الخامس: من حيث ارتباطه بمشروطه: وهو 
 شرط مكمل لحكمة المشروط، وعاضد لها.  .1
 شرط غير مالئم لمقصود المشروط، وال مكمل لحكمته.  .2
 . (9)شرط ال تظهر فيه منافاة لمشروطه، وال مالئمة .3

 وهذا التقسيم الذي ذكرته عند جمهور الفقهاء واألصوليين، أما الحنفية فإنهم قسموا الشرط الى ما يأتي :
 شرط محض: وهو ما يمتنع به وجود العلة.  .1
 شرط في حكم العلة: هو كل شرط لم يعارضه علة صالحة يضاف الحكم اليها. .2
 اليه.  شرط في حكم السبب: وهو ما يعترض عليه قعل مختار غير منسوب .3
 شرط في معنى العالمة: كاالحصان شرط للرجم.  .4
 . (10)شرط يشبه العلة: وبه قال االمام السرخسي، وهو الذي يعارضه ما يصلح أن يكون علة للحكم على إنفراده .5

 الصالة:  شروط أقسام: ثالثاملطلب ال
 أنواع، وكما يأتي:تنقسم الشروط للصالة الى قسمين، شروط صحة، وشروط وجوب، وكل واحدة منهما 

 وشروط الوجوب مختلف فيها عند الفقهاء بين مكثر ومقل، لكن المجموع متفقين على خمسة شروط للوجوب: أوال: شروط الوجوب: 
، وبلوغ الدعوة، فال تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة في الدنيا، وال على صبي، والخلو من الموانع كالحيض  ،والعقل  ،والبلوغ  ،اإلسالم

 .(11)على مجنون، وكذلك ال تجب على حائض ونفساء، وال على من لم تبلغهم دعوة النبي صلى هللا عليه وسلم وال
 ثانيا: شروط الصحة: 

ڻ    ۀ     ۀ    ڻں  ں  ڻ  ڻ  ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱچ لقوله تعالى:    دخول الوقت: .1

عن عبِد هللِا بِن عمِرو بِن العاِص َرِضَي هللُا َعْنهما، أنَّه قال: ُسِئَل رسوُل هللِا صلَّى هللُا عليه وسلَّم   ، و(12)چہ  ہ  ہ            ہ
لواِت، فقال:   ماِء، ما "عن وقِت الصَّ ُل، ووقُت صالِة الظُّهِر إذا زالِت الشمُس عن َبطِن السَّ مِس األوَّ وقُت صالِة الفجِر ما لم َيطُلْع قرُن الشَّ

ُل، ووقُت صالِة المغرِب إذا غابِت الشمُس، مال لم َيسُقِط    م َيحُضِر العصُر، ووقُت صالِة العصِر ما لم َتصَفرَّ الشمُس، وَيسُقط قرُنها األوَّ
 .(14) ، واجمع العلماء على ذلك(13) "الشفُق، ووقُت صالِة العشاِء إلى ِنصِف اللَّيلِ 

ولقوله صلى هللا  ،  (15) چ  ٹٿ  ٿ    ٿ  ٹچ األصغر واألكبر، بالوضوء والغسل أو التيمم لقوله تعالى:    الطهارة من الحدثين: .2
 .(17) "أجمعِت األمَّة على أنَّه ال ُتجزُئ صالٌة إالَّ بطهارة  ، قال ابن بطال: "(16) عليه وسلم: "ال يقبل هللا صالة بغير طهور"

 .(18)چڭ  ۇ   چترط ذلك للثوب والبدن والبقعة التي يصلى فيها، قال تعالى: ويش الطهارة عن الخبث )النجاسة الحقيقية( .3
ولقوله صلى هللا    ،(19) چٺ        ٺ  ٺ  ٺ    ڀٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ  پ  ڀ   ڀ    ڀ چ:    لقوله تعالى:    ستر العورة .4

 .(20) عليه وسلم " ال يقبل هللا صالة حائض إال بخمار"
، وعن أبي هريرة في حديث (21)چھ  ے  ے            ۓ  ۓ  ڭ  ھہ  ہ  ہ  ھ   ھ چ  استقبال القبلة لقوله تعالى:  .5

اَلِة َفَأْسِبِغ اْلُوُضوَء، ُثمَّ اْسَتْقِبِل اْلِقْبَلَة َفَكبِ ْر ِإَذا ُقْمَت ِإَلى    المسيء في صالته فقال النبي صلى هللا عليه وسلم:" ، وأجمع العلماء على  (22)"الصَّ
وأما شروطهما معا فستة: بلوغ الدعوة، والعقل،   هو شروط وجوب وصحة معًا: فقالوا:"  وذكر المالكية قسما ثالثا:.(23)وجوب استقبال القبلة

 .(24)"ل الطهور، وعدم النوم والغفلة، والخلو من حيضودخول الوقت، والقدرة على استعما
 املبحث الثاني: ترجيحات االمام األسنوي من خالل كتاب املهمات يف مسائل الشرط،

 املطلب االول: ترك األفعال والكالم واألكل هل هي من شروط الصالة أم ال:
العلماء على أن من تكلم عامدا عالما بالتحريم ال لمصلحة الصالة تبطل صالته سواء كان الكالم قليال أم كثيرا، وأن الكالم الكثير    إتفق

في كون ترك الكالم واألكل في الصالة هل هو من شروط الصالة أم من مبطالتها،   ، لكنهم إختلفوا(25) وإن كان سهوا أيضا مبطل للصالة
 على قولين:  
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النية، وغير ذلك، وال يسمى شرًطا ال عند  مام اإلقال اإل سنوي: " والصواب أن هذه ليست بشروط، وإنما هي مبطالت للصالة كقطع 
 .(26) األصوليين، وال عند الفقهاء"

كالم واألكل واالفعال ليست من شروط الصالة، بل هي من مبطالتها، وهو مذهب الحنفية، والراجح عند الشافعية، إن ترك ال  القول األول:
 . (27)والحنابلة، والظاهرية، والزيدية، والشيعة االمامية، وإليه ذهب االمام االسنوي 

 . (30) من الشافعية (29) والغزالي (28) مالكية، والفورانيأن ترك الكالم واالفعال واألكل من شروط صحة الصالة، وهو مذهب ال القول الثاني:
 األدلة ومناقشتها: 

 أدلة أصحاب القول األول: 
 .(31) ألن الكالم ناسيا ال يضر، والشرط ال يتأثر بالنسيان .1
 .(32)ال ينبغي عد هذه في الشروط؛ ألن ما طولب تركه إنما يعد في الموانع، وهذا محقق في علم األصول .2

 أصحاب القول الثاني: أدلة 
إن الشروط هي ما عدا االركان من المفروضات، والمبطالت من مفروضات الترك، فيصح أن تكون المبطالت التي منها ترك الطعام    .1

 . (33) والكالم شرطا
 .( 34) نعني بالشرط ما يعتبر في الصالة بحيث يقارن كل معتبر سواه   .2

عرض القولين مع األدلة، الذي يظهر أن القول األول هو الراجح، فإن الشرط خارج ماهية الصالة، والمبطالت إنما تتحقق    بعدالترجيح:
في داخل ماهية الصالة، كما أن الركن داخل الصالة، مع االتفاق أن تحقق الشرط، ووجود الركن، وترك المبطالت، واجب لتصح الصالة. 

 وهللا تعالى أعلم.  
 الثاني: حكم صالة العاجز عن سرت العورة:املطلب 

اجمع العلماء على وجوب ستر العورة للمصلي في الصالة، فال تصح الصالة من مكشوف العورة التي أمر الشارع بسترها في الصالة، 
لى االستتار به وصلى  استدل من جعل ستر العورة من فرائض الصالة باإلجماع على إفساد من ترك ثوبه وهو قادر ع  قال ابن عبد البر: "

، وكذلك أجمعوا على أن من عجز عن ستر العورة ال تسقط عنه الصالة بل يجب عليه وتصح منه (35)  عريانا، وهذا أجمعوا عليه كلهم"
 ، وإختلفوا فيمن عجز عن ستر العورة كيف يصلي على قولين: (36) من غير اعادة

العورة كيف يصلى؟ فيه قوالن أصحهما يصلى قائًما ويتم الركوع والسجود، ألن المقدور عليه ال والعاجز عن ستر    سنوي: "مام اإلقال اإل
 . (37)يسقط بالمعجوز كيف والقيام والركوع والسجود أركان الصالة والستر شرط"

إن من عجز عن ستر العورة في الصالة يصلى قائًما ويتم الركوع والسجود، وهو مذهب المالكية، والشافعية، ورواية عند    القول األول:
 ( 39) ، وإليه ذهب االمام األسنوي.(38) الحنابلة، وبه قال عمر بن عبد العزيز، ومجاهد

مي ِإيَماء، وهو مذهب الحنفية، ورواية عند الحنابلة، وبه قال  إن من عجز عن ستر العورة في الصالة ُيَصلِ ي َقاِعدا يو   القول الثاني:
 ( 42).(41) والحسن بن حي   ،(40) الثوري 

 األدلة ومناقشتها: 
، َقاَل: َكاَن ِبي النَّاُصوُر، َفَسَأْلُت النَِّبيَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، َفَقاَل: »  .1 َقاِئًما، َفِإْن َلْم َتْسَتِطْع َفَقاِعًدا، َفِإْن  َصلِ   َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْين 

»  . (43)َلْم َتْسَتِطْع َفَعَلى َجْنب 
الَلِة: الَة قاعًدا على عدِم االستطاعِة، والقياُم ركٌن؛ فوَجَب أالَّ يجوَز َتْرُكه مع الُقدرِة عليهِ َوْجُه الدَّ  .(44)أنه علَّق الصَّ

 .(45) ُيصلِ َي جالًسا وهو َيقِدُر على القيامِ ألنَّه ال ُيجِزئ أحًدا أْن  .2
ترُ  - كالِقياِم، والركوِع، والسجودِ  -ألنَّ المحافظَة على األركانِ  .3  .(46)َأْولى من المحافظِة على بعِض الَفْرِض وهو السَّ

 أدلة أصحاب القول الثاني:  
 . (47)"برؤوسهم يومئون إيماء سأل ابن عمر عن قوم انكسرت مراكُبهم فخرجوا ُعراة، قال: "يصلون جلوسًا، .1
 .(48)وروى عبد الرزاق عن ابن عباس، قال: »الذي يصلي في السفينة، والذي يصلي عريانًا، يصلي جالسًا« .2
 .(49)من القيام؛ ألنه ال يسقط مع القدرة بحال، والقيام يسقط في النافلة ألن الستر آكد .3
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 .(50) ألن القيام يختص بالصالة والستر يجب فيها وفي غيرها، فإذا لم يكن بد من ترك أحدهما فترك أخفهما أولى من ترك آكدهما .4
 .(51)المتروك وإذا صلى قائمًا وركع وسجد لم يأت ببدل عن السترألنه إذا صلى قاعدًا وأومئ بالركوع والسجود فقد أتى ببدل عن  .5
 .(52) ألن الستر واجب لحق الصالة وحق الناس .6

بعد ذكر القولين وأدلتهما، الذي يظهر أن الراجح هو القول الثاني، ألن ستر العورة بالخصوص السوأتين من الواجبات داخل  الترجيح:  
ًا لهما بخالف القيام والركوع والسجود، واإليماء بدل منها لمن ال يقدر عليها من المرضى والعاجزين، الصالة وخارجها، واإليماء يعطي ستر 

 وهذه الصورة متحققة في العاجز عن ستر عورته، وهللا تعالى أعلم.
 حكم االجتهاد يف تطهري جناسة املوضع املنحصر املشكوك فيه:املطلب الثالث: 

الة، اتفق الفقهاء على أن   ِة الصَّ وإذا أصابت النجاسة شيئا من ذلك وجب إزالتها بغسل   الطهارة في الَبدِن والثَّوِب والمكاِن شرٌط في صحَّ
فجفت، وذهب أثرها، وخفي مكانها،   -وهي كثيرة    -، فإن أصابت الثوب النجاسة  (53)الجزء الذي أصابته النجاسة، وهذا إذا علم مكانه

 ، إختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: فهل يتحرى عن موضع النجاسة
األول: فيغسله  القول  النجاسة  مكان  يتحرى  ابن  (54)إنه  قال  وبه  والشافعية،  المالكية  عند  وقول  لهم،  قول   في  الحنفية  ذهبت  وإليه   ،

 . (57)االجتهاد فإنه ال سبيل معه إلى المنع"وهو أظهر في المعنى خصوًصا إذا كان مستحضًرا لطرق    سنوي: "مام اإلقال اإل(56).(55) شبرمة
إذا خفيت النجاسة في الثوب ال يتحرى، بل يغسل الثوب كله، وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية،   القول الثاني:

 .(58) والحنابلة، واالمامية، وإليه ذهب االمام األسنوي 
 ألول:أدلة أصحاب القول ا األدلة ومناقشتها:

ًة َوَعَناًء، َفُكْنُت ُأْكِثُر ِمْنُه الُغْسَل، َفَذَكرْ  .1 ، َقاَل: ُكْنُت َأْلَقى ِمَن اْلَمْذِي ِشدَّ ُت َذِلَك ِلَرُسوِل هللِا َصلَّى َّللاَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم، َعْن َسْهِل ْبِن ُحَنْيف 
ْن َماء  َذِلَك الُوُضوُء، َفُقْلُت: َيا َرُسوَل هللِا، َكْيَف ِبَما ُيِصيُب َثْوِبي ِمْنُه، َقاَل: "َيْكِفيَك َأْن َتْأُخَذ َكفًّا مِ َوَسَأْلُتُه َعْنُه، َفَقاَل: ِإنََّما ُيْجِزُئَك ِمْن  

 .(59) َفَتْنَضَح ِبِه َثْوَبَك َحْيُث َتَرى َأنَُّه َأَصاَب ِمْنُه"
 . (60)حريه وإجتهاده إليهأنه أمره بالتحري، ونضح المكان الذي أرشده ت وجه الداللة:

 .(61)وأجيب عنه: بأن الحديث محمول على من ظن أنه أصاب ناحية من ثوبه، من غير تيقن، فيجزئه نضح المكان أو غسله
ان ألن القاعدة في الشريعة: " أن القدرة على اليقين تمنع من الشك" فما دام أنه يمكنه أن ينظر في الثوب ويتفقده ويتفحصه حتى يدرك المك .2

 .(62)الذي أصابه النجاسة فحينئذ  ال إشكال
 . (63) ألن األمر إذا ضاق إتسع، وفي التحري تيسير، والمشقة تجلب التيسير .3

 أدلة أصحاب القول الثاني: 
 . (64)ألن موضع النجاسة غير معلوم، وليس غسل البعض أولى من البعض .1

 .(65) بتيقن زواله كمن تيقن الحدث وشك في الطهارة والنضح ال يزيل النجاسةألنه متيقن للمانع من الصالة فلم تبح له الصالة إال  .2
 .(66) واليقينعدم التحري في الثوب الواحد لثبوت النضح فيما شك في وصول النجاسة إليه وألنه قائم بنفسه، وال يجتمع فيه االجتهاد  ألن األصل   .3
 .(67) ألنه استيقن النجاسة في المجموع ولم يستقين الطهارة .4
ألن األصل في كل واحد من الثوبين على انفراده الطهارة، فيستند اجتهاده إلى أصل، وليس كذلك في الثوب الواحد؛ ألن حكم األصل   .5

 .(68) قد بطل منه لتحقق حصول النجاسة فيه فيجب غسله
تهاد إنما يتحقق في المظنون به المتعدد، أما  بعد ذكر القولين، وأدلتهما مع المناقشة، يبدو أن القول الثاني هو الراجح، ألن االجالترجيح: 

القرينة التي تقوي جانب التحري   في مسألتنا فإن الشك واقع في موضع واحد، وال يعرف أي المواضع أصابه النجاسة، مع عدم وجود 
 .  واالجتهاد، وهللا تعالى أعلم 

 اخلامتة:
 إن الشرط من الفرائض التي ال تصح الصالة اال به.  .1
 الشرط ينقسم الى ثالثة أقسام، شرط وجوب، وشرط صحة، وزاد المالكية شرط وجوب وصحة. إن  .2
 إن الشروط خارج ماهية الصالة.  .3
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ذكر االمام اإلسنوي مسائل اختلف فيها االمام الرافعي واالمام النووي، وقد بين الراجح منها، مع ذكر من وافقه من أصحاب المذاهب،  .4
 مع األدلة. 

 اهلوامش 
 

 . 8/13، المحكم والمحيط األعظم:  3/260، معجم مقاييس اللغة: 1136/  3 :الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية( ينظر: 1)
 . 277/ 2:  قواطع األدلة في األصول( ينظر: 2)
 . 118/ 1علم أصول الفقه:( ينظر: 3)
هاِب: ( 4)  . 4/202ينظر: َرْفُع النِ َقاِب َعن تنِقيح الش 
، شرح 2/145لتلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه:  ، شرح ا 1/83ينظر: الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق:  ( 5)

 . 1/195الكوكب المنيرـ: 
 . 162، المدخل إلى مذهب اإلمام أحمد بن حنبل: ص1/185ينظر: اإلحكام في أصول األحكام: ( 6)
 . 273/ 1ينظر: الموافقات: ( 7)
 . 1/103ق: ، أنوار البروق في أنواء الفرو 1/241ينظر: شرح تنقيح الفصول:  ( 8)
 . 182/ 1ينظر: الموافقات: ( 9)
، المنار في شرح كشف االسرار:  202/ 4، كشف األسرار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي: 323/  2ينظر: أصول السرخسي: ( 10)

2/437 . 
مراتب اإلجماع في   ،28، اإلجماع، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري:ص1/90ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد: ( 11)

 . 32العبادات والمعامالت واالعتقادات: ص
 .  103النساء: ( 12)
َلَواِت اْلَخْمِس: ( 13)  . 612ـ برقم:  427/ 1صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، َباُب َأْوَقاِت الصَّ
 1/269الشيباني: ، المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل 1/100:بداية المجتهد( ينظر: 14)
 . 6المائدة: ( 15)
اَلِة: ( 16)  . 224، برقم: 204/ 1صحيح مسلم، كتاب الطهارة، َباُب ُوُجوِب الطََّهاَرِة ِللصَّ
 . 218/ 1شرح صحيح البخاري إلبن بطال: (17)
 . 4المدثر: ( 18)
 . 31األعراف:  ( 19)
 . قال المحقق االرناؤوط: إسناده حسن.641، برقم:  1/478سنن أبي داود، كتاب الصالة، باب المرأة تصلي بغير ِخمار:  ( 20)
 .  44البقرة: ( 21)
َر َلُه ِمْن َغْيِرَها: ، َباُب ُوُجوِب ِقَراَءِة اْلَفاِتَحِة ِفي ُكلِ  َرْكَعة ، َوِإنَُّه ِإَذا َلْم ُيْحِسِن اْلَفاِتَحَة، َواَل َأْمَكَنُه َتَعلُّ (22)  . 397قم:  ـ بر 298/ 1ُمَها َقَرَأ َما َتَيسَّ
 . 2/257، المحلى باآلثار: 1/111ينظر: بداية المجتهد: ( 23)
 . 1/77أسهل المدارك »شرح إرشاد السالك في مذهب إمام األئمة مالك«: (24)
 . 622/  2، العروة الوثقى: 43/   2،: 2/404، البناية شرح الهداية:  46ينظر: اإلجماع: ص (25)
 . 3/174المهمات في شرح الروضة والرافعي: ( 26)
، التعليق الكبير في المسائل الخالفية 3/174، المهمات في شرح الروضة والرافعي: 574/ 1ينظر: رد المحتار على الدر المختار: ( 27)

 . 2/623، العروة الوثقى: 2/  314، نيل األوطار:1/144، السيل الجرار حدائق األزهار:2/311، المحلى باآلثار: 2/8 بين األئمة:
ه، انتهت إليه رياسة االشافعية، ُتُوفِ َي َسَنَة  388أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوران الفوراني المروزي، ولد بمرو سنة ( هو االمام 28)

 . 132/ 3َن َوَأْرَبِع مائة، وقد شاخ، رحمه هللا. ينظر: وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان: ِإْحَدى َوِستِ يْ 
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االمام زين العابدين أبو حامد ابن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي، الشافعي، الغزالي، ولد بـ )طوس(، سنة خمسين وأربعمئة هجرية،  ( 29)
لموسوعية الفقهية والنزعة الروحية، برع في الفقه في مدة قريبة ومهر في الكالم والجدل حتى صار  جمع اإلمام الغزالي بين الريادة الفلسفية وا

 . 9/323ه. ينظر: سير أعالم النبالء: 505عين المناظرين ... "، توفي سنة 
 . 3/254، فتح العزيز بشرح الوجيز: 2/136التاج واإلكليل لمختصر خليل: ( ينظر: 30)
 . 1/140في شرح روض الطالب:   ينظر: أسنى المطالب( 31)
 . 1/326التوضيح في شرح المختصر الفرعي البن الحاجب:  ( ينظر:32)
 . 254/ 3ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز في الفقه الشافعي: ( 33)
 . 3/254ينظر: المصدر السابق: ( 34)
 . 6/379التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد إلبن عبد البر: ( 35)
 . 1/413، المغني البن قدامة: 1/184، مغني المحتاج: 177/ 2، مواهب الجليل: 1/95تبيين الحقائق للزيلعي:  ينظر:( 36)
 . 2/341المهمات في شرح الروضة والرافعي: ( 37)
الكريم ه، كان بارعًا في تفسير وقراءة القرآن  21مجاهد بن جبر ) جبير(، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي القرشي، ولد سنة (38)

والحديث النبوي، عرض علي ابن عباس رضي هللا عنهما القرآن ثالث مرات، وكان خالل كل مرة يقف عند كل آية فيسأله عنها، كيف  
كانت؟ وفيم نزلت؟. كما أخذ عنه تفسير القرآن، والفقه، قال عنه الثوري: " خذوا التفسير من أربعة: مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة 

 . 6/20ُمجاِهد بن َجْبر  بمكة وهو ساجٌد، سنة أربع  ومائة ،بلغ ُمجاِهد يوم مات ثالًثا وثمانين سنًة. ينظر: الطبقات الكبرى:  والضحاك"، توفي 
 . 327/  1، االنصاف للمرداوي: 182/ 3، المجموع للنووي: 1/139الكافي إلبن عبد البر: ( ينظر: 39)
هـ(، شيخ اإلسالم، وسيد العلماء العاملين، وسيد زمانه في علوم الدين،  97ثَّوري، ولد سنة )ُسْفيان بن سعيد بن َمْسُروق، أبو عبد هللا ال( 40)

،  3/152هـ(، والثَّوري: نسبة إلى ثور بطن من تميم، ينظر: األنساب للسمعاني: 161أشهر مصنفاته "الجامع" في الحديث، توفي سنة )
 . 7/229وسير أعالم النبالء: 

ح بن حي الثوري من ثور همدان، يكنى أبا عبد هللا من أسنان سفيان، َوَكاَن َفِقيها ورعا من المتقشفة الخشن  الحسن بن صالح بن صال ( 41)
، َفَقاَل ِلَي الحَ  َئاَسة على تشيع ِفيِه، َعْن َزاِفِر بِن ُسَلْيَماَن:َأَرْدُت الحجَّ : ِإْن َلِقيْ َوِممَّْن تجرد ِلْلِعَباَدِة ورفض الرِ  َت َأَبا َعْبِد هللِا ُسْفَياَن  َسُن بُن َصاِلح 

ِل َفَلِقْيُت ُسْفَياَن ِفي الطَّوَ  اَلَم، َوُقْل: َأَنا َعَلى اأَلْمِر اأَلوَّ اَلَم،  الثَّْوِريَّ ِبَمكََّة، َفَأْقِرِه ِمنِ ي السَّ اِف، َفُقْلُت: ِإنَّ َأَخاَك الَحَسَن بَن َصاِلح  َيْقَرُأ َعَلْيَك السَّ
ِل، َقاَل: َفَما َباُل الُجُمَعِة، ُقْلُت: َكاَن َيتُرُك الُجُمَعَة، َواَل َيَراَها َخْلَف َأِئمَِّة الجَ َوَيُقْوُل: َأَنا عَ  ْوِر ِبَزْعِمِه، توفي سنة َسَنَة ِتْسع  َوِستِ ْيَن َلى اأَلْمِر اأَلوَّ

 . 361/ 7َوماَئة ، وقد َعاَش ِتْسعًا َوِستِ ْيَن َسَنًة. ينظر: سير اعالم النبالء: 
،  247/ 1، مختصر اختالف العلماء للطحاوي: 136/ 2، البناية شرح الهداية:  1/193األصل المعروف بالمبسوط للشيباني:( ينظر: 42)

 . 1/181، رؤوس المسائل الخالفية على مذهب أبي عبد هللا أحمد بن حنبلـ:  229/ 1شرح منهى االرادات 
 . 1066، برقم: 1/376لم يطق قاعدا صلى على جنب: صحيح البخاري، كتاب تقصير الصالة، باب إذا ( 43)
 . 2/176( ينظر: الحاوي الكبير للماوردي: 44)
 . 1/239ينظر: الكافي إلبن عبد البر:  ( 45)
 . 182/  3ينظر: المجموع للنووي: ( 46)
 . 1/367الشرح الكبير على متن المقنع: ( ينظر: 47)
 . 4565، برقم: 2/583المصنف:  ( 48)
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 .1/271ع: ينظر: كشاف القنا( 49)
 . 182/ 1، رؤوس المسائل الخالفية على مذهب أبي عبد هللا أحمد بن حنبل: 2/137ينظر: البناية شرح الهداية:  ( 50)
 . 229/ 1ينظر: شرح منهى االرادات ( 51)
 . 2/137البناية شرح الهداية:  ( ينظر: 52)
 . 1/288، كشاف القناع:3/131المهذب:، المجموع شرح 1/117، بداية المجتهد:1/114بدائع الصنائع: ( ينظر: 53)
سنوي بعد ذكر هذه المسألة: " وهو أظهر في المعنى خصوًصا إذا كان مستحضًرا لطرق االجتهاد فإنه ال سبيل معه إلى  قال االمام اإل( 54)

 . 136/ 3المنع". المهمات في شرح الروضة والرافعي: 
فقيه العراق قاضي الكوفة، تابعي من صغار التابعين، ومن رواة الحديث، قال   عبد هللا بن شبرمة بن طفيل بن حسان الضبي،( االمام 55)

أحمد بن عبد هللا العجلي كان ابن شبرمة عفيفا صارما عاقال خيرا يشبه النساك وكان شاعرا كريما جوادا له نحو من خمسين حديثا، توفي 
 . 1/84ه. ينظر: طبقات الفقهاء: 144سنة 

، المغني إلبن 136/ 3، المهمات في شرح الروضة والرافعي: 176/ 1:  ، الذخيرة1/81في ترتيب الشرائع: ينظر: بدائع الصنائع ( 56)
 . 1/557قدامة:  

 . 3/136المهمات في شرح الروضة والرافعي: (57)
ح منهج الطالب ، فتوحات الوهاب بتوضيح شر 40/ 1عمدة الساِلك َوعدة النَّاِسك: ، 1/81: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ( ينظر:58)

 .  1/47، نهاية األفكار: 764/ 1، المغني إلبن قدامة: 1/414:  المعروف بحاشية الجمل
 . قال الترمذي: َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح. 115، برقم: 176/ 1كتاب الطهارة، َباٌب ِفي اْلَمْذِي ُيِصيُب الثَّْوَب:  سنن الترمذي (59)
 . 371/ 3( ينظر: المجموع شرح المهذب: 60)
 . 764/ 1( ينظر: المغني إلبن قدامة: 61)
 . 5/ 51محمد المختار الشنقيطي: ( ينظر: شرح الترمذي للشنقيطي، 62)
 . 9/219ُمْوُسوَعة الَقواِعُد الِفْقِهيَّة: ( ينظر: 63)
 . 1/81ينظر: بدائع الصنائع: ( 64)
 . 764/ 1( ينظر: المغني إلبن قدامة: 65)
 . 161/ 1مختصر خليل: مواهب الجليل في شرح ( ينظر: 66)
 . 3/136ينظر: المهمات في شرح الروضة والرافعي:  ( 67)
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق، أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي، تحقيق: حمزة أبو فارس، دار  ( ينظر: 68)

 . 1/86م:   1990  -هـ   1410لبنان، الطبعة: األولى،   –الغرب اإلسالمي، بيروت 
  املصادر واملراجع

 القرآن الكريم
هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، 393الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتوفى:   .1

 .  م 1987 - هـ  1407بيروت، الطبعة: الرابعة  –دار العلم للماليين 
هـ(، المحقق: عبد السالم محمد هارون،  395معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )المتوفى:    .2

 .  م1979 - هـ 1399دار الفكر، 
لكتب  هـ[، المحقق: عبد الحميد هنداوي، دار ا458المحكم والمحيط األعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ]ت:    .3
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 .  م  2000  -هـ  1421بيروت، الطبعة: األولى،  –العلمية 
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