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 لخص امل
أكينة  اإلمام ابو الحسن التميمي رحمه هللا تعالى هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث بن سليمان بن األسود بن سفيان بن يزيد بن  

اوصلها    بن عبد هللا أبو الحسن التميمي، وكنيته "أبو الحسن"، ولقب بالتميمي نسبًة إلى تميم كان من األئمة الثقات الذين كانت لهم اثار طيبة 
هللا تعالى في  هللا تعالى الينا فمن باب الوفاء لهذه الشخصيات الفاضلة ارتأيت ان اكتب عن اآلراء الفقهية لإلمام ابو الحسن التميمي رحمه  

 الكلمات المفتاحية: الماء المشمس، أواني الذهب، العورة، المسجون، المطر.الطهارة والعبادات فوجدت انه قد تفرد في سبع مسائل.
Abstract 

Imam Abu al-Hasan al-Tamimi, may God Almighty have mercy on him, is Abd al-Aziz ibn al-Harith ibn 

Assad ibn al-Layth ibn Sulayman ibn al-Aswad ibn Sufyan ibn Yazid ibn Akinah ibn Abdullah Abu al-

Hasan al-Tamimi, and his nickname is “Abu al-Hasan.” He was nicknamed al-Tamimi in relation to Tamim. 

He was one of the trusted imams who was They have good effects that God Almighty has brought to us, 

and as a matter of loyalty to these virtuous personalities, I thought to write about the jurisprudential opinions 

of Imam Abu al-Hasan al-Tamimi, may God have mercy on him, in purity and worship, and I found that he 

was unique in seven issues.key words:Sunny water, gold utensils, nakedness, imprisoned, rain. 

 املقدمة
ذو السلطان المطلق والحكمة البالغة الذي بفضله علم االنسان مالم يكن يعلم فله الحمد والمَنة على سائر افضاله وسابغ نعمه على    الحمدهلل

ہ  ھ     ہۀ  ہ   ہ  ۀڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻچ سائر افضاله وسابغ نعمه ومن آجل نعمه واعظمها ان عرفنا بنفسه بقوله تعالى:  

ذاته الكريمة بالعلم فأفاض من هذا العلم على كثير من خلقه حبًا وكرامة فكتب لهم عند خلقه القبول وزيادة الثقة فكان  فوصف    (1)   چھ    
فمن باب  من بين هؤالء االمام ابو الحسن التميمي رحمه هللا تعالى فكان من األئمة الثقات الذين كانت لهم اثار طيبة اوصلها هللا تعالى الينا  

الشخصيات الفاضلة ارتأيت ان اكتب عن االراء الفقهية لالمام ابو الحسن التميمي رحمه هللا تعالى في الطهارة والعبادات فوجدت الوفاء لهذه  
المسألة االولى: حكم الطهارة بالماء المشمس.المسألة الثانية: حكم الوضوء من غسل الميت.المسألة   :وهي كالتالي :انه قد تفرد في سبع مسائل

استعمال اوآني الذهب في غير االكل والشرب. المسالة الرابعة: حكم انكشاف العورة في الصالة. المسألة الخامسة: الصالة الى غير    الثالثة:
المطر الظهر والعصر ألجل  السادسة: الجمع بين صالتي  للمسجون.المسألة  الحسن  .الكعبة  ابي  الحج عند  المسالة السابعة: عدد اركان 

  ان اكون قد قمت بالوفاء لهذا االمام الجليل راجيًا من هللا تعالى ان يجعل ذلك خالصًا لوجهه انه نعم المولى ونعم النصير.  التميمي.فاهلل ارجو
  بن   أكينة  بن   يزيد  بن   سفيان  بن   األسود   بن  سليمان  الليث بن   بن  أسد   بن  الحارث  بن   العزيز  عبد   هو اواًل: اسمه، وكنيته، ولقبه، ونسبه:  

 .(3) المشهورة العرب قبائل إحدى (2)تميم إلى ولقب بالتميمي نسبةً  ،"الحسن أبو"وكنيته  التميمي،  الحسن أبو هللا عبد
 وقد كان ألبو الحسن التميمي ابناء وأحفاد معروفين بالعلم ويعدون من علماء بغداد، أما ابناؤه فكان له ولدان هما:  ثانيا: أسرته: 

 عبد الواحد بن عبد العزيز بن حارث بن أسد، ابو الفضل التميمي.  -1
منصور ببغداد، وكانت له حلقة للوعظ  ه(، وكان من طالب العلم وسمع الحديث، وأماله بجامع ال342ولد ابو الفضل التميمي في سنة )

ه(، ودفن  410يوم األثنين غرة عشر ذي الحجة سنة)   - رحمه هللا-والفتوى.وهو اإلمام الفقيه رئيس الحنابلة ابو الفضل، كان صدوقًا، وتوفي  
 .(4) الى جنب قبر اإلمام احمد، وكان ممن شيعه نحو خمسين الفاً 

ه(، وطلب العلم وحدث عن ابيه  353ولد ابو الفرج التميمي سنة ).التميمي  الفضل  ابو،  أسد  بن  حارث  بن العزيز  عبد  عبد الوهاب بن  -2
  ليلة   ِفي   حنبل، وذلك بعد موت أخيه ابو الفضل، ومات  بن   أحمد  مذهب  على   والفتوى   للوعظ  حلقة  المنصور  جامع  في   له   وآخرين، كان 

 .(5)حنبل  بن أحمد قبر عند ه(،425) سنة األول ربيع شهر من  الرابع الثالثاء يوم ودفن الثالثاء
 أما أحفاده فهم:  

 أسد، أبو محمد التميمي.  بن الحارث ْبن العزيز َعْبد ْبن الوهاب َعْبد بن هللا رزق  -1
 وسمع الحديث،  (6)وإمامهم، طلب العلم وقرأ القرآن بالروايات  الحنابلة  فقيه  ه(، هو401ه(، وقيل سنة )400ولد ابو محمد التميمي سنة )

  في   يجلس  وكان  الفوائد،  جم  مجلسه  وكان  جانٍب،  كل  من  ُيقصد  صار  حتى  وُعمِ ر  والعربية، واللغة،  والفرائض،  والتفسير، واألصول، والفقه،
اللسان، وقد ُوصف بأنه " أحد الحنابلة    فصيح   وكان  والفتوى تتلمذ على يديه عدد كبير من الطالب،  للوعظ  المنصور  بجامع  أبيه  حلقة

 المشهورين في الحنبلية وكان حسن العبارة، مليح اإلشارة، فصيح اللسان"  
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مادى  وقيل فيه ايضًا: " رزق هللا... المحدث الفقيه الواعظ شيخ العراق في زمانه" توفي )رحمه هللا( ليلة الثالثاء في الخامس عشر من شهر ج
 ، ورزق هللا حفيد ابي الحسن التميمي له ولدان كالهما من علماء بغداد وهما.(7) ه(488األولى سنة )

الحنبلي، ولد    الفقيه  الفرج،  أبي  بن  محمد  أبي  بن  القاسم  أبو  التميمي،  الحارث  ْبن  العزيز  َعْبد  ْبن  الوهاب  َعْبد  بن  ّللاَ   رزق   بن  الواحد   عبد  -2
المنابر، وكان من أحسن البغداديين في الوعظ، وُعرف بالقوة في بدنه وكان ُيراسل به إلى    على   يعظ  وكان فقه،وت  القرآن   ه(، قرأ 437سنة )

 . (8)  ه493يوم األحد في السابع عشر من جمادى اآلخرة سنة  -رحمه هللا -الملوك، توفي 
ه، كان واعظًا متقنًا،  434التميمي، ولد في محرم سنة    الفضل   أبو  الحارث،  ْبن  العزيز  َعْبد  ْبن  الوهاب  َعْبد  بن   ّللاَ   رزق   بن   الوهاب  عبد  -3

 قائما  كالمه  بعد  وينهض أحمد، اإلمام بمقبرة وعظه، مجالس في أبيه يدي بين يحضر كان مليح الوعظ، جميل المحيا، حسن الصورة، وأنه
 . (9)  ه491اآلخرة سنة مسجوعة، توفي يوم األربعاء من جمادى  فصوالً  ويورد قدميه، على

، وقال: حدثه بذلك ابو الفرج عبد الوهاب بن عبد العزيز (10)ه، ذكر ذلك الخطيب البغدادي317ولد أبو الحسن التميمي سنةثالثًا: مولده:  
ك وأهم تلك ه(، ألن أغلب كتب التراجم تشير الى ذل317ه(. والصحيح ان مولده سنة)307أنه ولد سنة)  (12) .وذكر العليمي(11) التميمي

 . (13)الكتب، تاريخ بغداد، وطبقات الحنابلة
 رابعًا: شيوخه:  

 يوم :  -  هللا   رحمه  -   توفي  الحيري،  النيسابوري   الرومي  بن   هللا   عبد  بن  محمد  بن  هللا   عبد   محمد   أبو  العابد،  ابو بكر النيسابوري: الزاهد، -1
 . الحيرة مقبرة  في  ودفن ه،393 سنة رمضان، شهر من عشر السادس االثنين

 الواسطي  األزدي  العتكي  هللا  عبد  أبو  صفرة  أبي  بن  المهلب  بن  حبيب  بن  المغيرة  بن   سليمان  بن   عرفة  بن  محمد  بن  نفطويه: إبراهيم -2
وطلب ه(، وسكن بغداد  244عن كثير من العلماء، اإلمام الحافظ النحوي العالمة، ولد سنة )  بها  وحدث  بغداد،  سكن  النحوي   نفطويه  الملقب

  والفتوة   المروءة  مع  العلماء،  ووفيات  السيرة  حفظ  وأتقن  والوزراء،  الملوك  فقيها، جالس  العلم وكان يروي الحديث واشتهر باألدب والنحو، وكان
  ان وك  نفسه،  بإصالح  ُيعنى  فال  الملبس،  سذاجة   عليه  تغلب  قدره  جاللة  على  وكان  ببغداد  ومات(  والكوفة  البصرة  بين)  بواسط  ولد.  والظرف

 .(14)  ه323سنة   - رحمه هللا - الخلقة، من مصنفاته: غريب القرآن، وكتاب المقنع في النحو والتاريخ، وتوفي  دميم

 حكم الطهارة بالماء المشمس عند ابي الحسن التميمي : المسألة األولى
  بينه وبين موضوع البحث من تالزم.سأبين بشيء من اإليجاز ما هو الماء المشمس وما هي الشروط المعتبرة في كونه مشمسًا لما 

الماء الذي سخنته الشمس في آنية منطبعة )وهي المعادن القابلة للتشكيل( من غير النقدين )الذهب والفضة( كالنحاس   هو:  الماء المشمس
للجسم خيف احتباس الدم فيحصل  القاتهمبشدة حرارتها على الماء تخرج منه زهٌم على وجه الماء فبالشمس فوأن يستعمل في حال حرارته؛  

 (.15)البرص
 الشروط المعتبرة في كونه مشمسًا: 

 ان يكون في البالد الحارة بخالف ما هو في البالد الباردة أو المعتدل جوها.  -1
 ان يكون في األواني المنطبعة وهي ما تمد تحت المطرقة غير النقدين وغير المغشاة بما يمنع انفصال الزهومة منها.   -2
   .ان يكون غير مسخٍن بنار -3
 . (16)أن يكون استعماله في حال حرارته -4

 المؤمنين رضي هللا عنها انها قالت: )َأْسَخْنتُ   أم عائشة روته. واستدل بما (17) وذهب ابو الحسن التميمي الى كراهة الطهارة بالماء المشمس
 .(18) اْلَبَياَض( ُيوِرثُ  َهَذا َفِإنَ  َتْفَعِلي، اَل  َعاِئَشُة،  َيا: »َفَقالَ  ِلَيَتَوَضَأ،  َوَسَلمَ  َعَلْيهِ  هللاُ  َصَلى  الَنِبيَ  ِبهِ  َفَأَتْيتُ  الَشْمِس، ِفي َماءً 

 . مذهبينالفقهاء في حكم الطهارة بالماء المشمس على  واختلف
الحنفيةاألول:  المذهب   اليه  المشمس، وهو ما ذهب  بالماء  الطهارة  للمالكية(19) كراهة  الشافعية(20) .، وقول  . واختلف (21) .، والراجح عند 

 :  قولينفي حقيقة الكراهة على  مذهباصحاب هذا ال
 .(24)الشافعيةبعض ، و (23).، وهو ما ذهب اليه بعض المالكية(22)إن الكراهة إنما جاءت هنا لإلرشاد الطبي ال شرعاً األول:  القول
 .(26) ية.، واكثر الشافع(25)ان الكراهة جاءت هنا شرعية ال طبية وهو ما ذهب اليه الحنفيةالثاني:  القول

 األول القائلين بكراهة استعمال الماء المشمس في الطهارة:   الرأيأدلة اصحاب 



   

         

 التميمي وآراؤه الفقهية دراسة مقارنةابو احلسن                

  

  

 بأدلة من السنة واألثر والمعقول:  الرأياستدل اصحاب هذا 
  َيا : »َفَقالَ   ِلَيَتَوَضَأ،  َوَسَلمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصَلى   الَنِبيَ   ِبهِ   َفَأَتْيتُ   الَشْمِس،  ِفي  َماءً   َأْسَخْنتُ ما روته عائشة رضي هللا عنها قالت )اواًل: من السنة:   

 .(27)(اْلَبَياَض  ُيوِرثُ  َهَذا َفِإنَ  َتْفَعِلي، اَل  َعاِئَشُة،
على    باستخدامه   تختص  ،فالكراهة هنا(28) المشمس  بالماء  االغتسال  كراهة  على   ان نهي النبي عليه الصالة والسالم دل:  واستدلوا على ذلك

 يالقي  ال  فيما  استعماله  في  كراهة  غيرها وال  أم  عبادة  في  البدن  القى  وسواء  شرب  أو  تنظف  أو  تبرد  أو  نجس  أو  لطهارته من حدث  الجسم
  كره   كالمرق  مائعا  كان  فإن   أكله   وأراد   طعام  في  استعمله  فإن  قال  بالجلد  مختص  وهذا  للبرص  الكراهة  ألن  وأرض  وإناء  ثوب  غسل   من   البدن

 (. 29) يكره لم به المطبوخ  واألرز كالخبز مائعا يبق لم  وإن
 (30) البرص" يورث إنه: "  وانه قال ان يغتسل بماٍء مشمس، يكره انه كان عنه،  هللا رضي  عن عمر جابٍر، ما جاء عنثانيًا: من األثر: 
 .(31) كراهة عمر رضي هللا عنه االغتسال بالماء المشمس ألنه يورث البرص دليل على كراهة استعمالهوجه االستدالل: 

  هللا   عبد   بن   صدقة   عن   يحيى  أبي  بن  إبراهيم  عن   ان هذا األثر ضعيف،لما جاء في التلخيص الحبير عن: " الشافعيونوقش هذا الدليل:  
  صدوق   إنه   يقول  كان   الشافعي  لكن  يحيى  أبي  ابن  تضعيف  على  الحديث  أهل  وأكثر  ضعيف  عمر، وصدقة  عن   جابر  عن   الزبير  أبي  عن
 . (32)الحديث"  يضع كان أنه النسائي  وأطلق مبتدعا كان  وإن

 .(33): ان استخدام الماء المشمس يلحق بالبدن األذى ويتسبب له بالضررثالثًا: من المعقول
 وبالتالي يبقى على األصل وهو اإلباحة.، (34) ان هذا لم يثبت طبياً ونوقش: 

 .(38) وقول للشافعية (37)والمالكية (36) ، ورواية عن الحنفية(35)عدم كراهة استعمال الماء المشمس مطلقًا وهو رأي الحنابلةالمذهب الثاني: 
 أدلة اصحاب المذهب الثاني القائلين بعدم الكراهة مطلقًا: 

 .(39)س دليل معتبر في كراهة استعماله في الطهارة لذلك يبقى على اباحتهاوال: قالوا لم يأت في الماء المشم
 . (40) فأن الشافعي رحمه هللا وثقه –رضي هللا عنه  -انه ثبت ذلك باألدلة السابقة، وأما األثر الوارد عن عمر ونوقش هذا الدليل: 

 يترجح لدي ما ذهب اليه اصحاب الرأي الثاني القائلون بعدم كراهة الماء المشمس في الطهارة ألسباب منها:  الرأي الراجح: 
 .(41)أن األصل في االشياء اإلباحة  -1
 الناس يضعون الماء في خزانات مياه مصنوعة من الحديد ولم يؤدي ذلك الى وقوع ولو بعض حاالت من مرض البرص.  -2

 المسألة الثانية: الوضوء من غسل الميت عند ابي الحسن التميمي 
 سأعرف بشيء من اإليجاز " الغسل" في اللغة واالصطالح لما بينه وبين موضوع البحث من تالزم.

،:  والِغْسل  الَغْسلُ :  والمصدر  ُكله  اْلجلد  َغْسلِ   تمامُ :  الُغْسلُ للغة:  ا  الغسل في  َغيره،  َأو   ثوبا  َأو  َرْأسا  ِبهِ   غَسْلتَ   شيءٍ   كلُّ :  والَغُسولُ   الِخطميُّ
 .(42) . ِبهِ  يمتشط الطِ يبِ  بأفاويه ُيَطَرى  آٌس  والِغْسلةُ 

 .(43) بنية" مقرونا الدلك،  مع وظاهرا، باطنا القدم، قرار إلى الرأس  قمة من البدن  جميع على الماء إفاضةالغسل اصطالحا: " 
 فهل من غسل ميتًا يجب علية اعادة وضوئه ألنه غسل الميت وهل يعتبر غسل الميت من نواقض الوضوء؟ 

 الفقهاء في ذلك الى ثالثة اقوال:   واختلف.(44)فيه" وضوء "ال: ذهب ابو الحسن التميمي الى ان ال اعادة عليه، قال
 .(46)، ورواية عن احمد(45)ان الوضوء ال ينقض، وهو قول الجمهورالقول األول: 

 واستدلوا بأدلة منها: 
بعض  قاله رسول هللا عليه الصالة والسالم، وارد عن حديثٌ  الميت تغسيل  من الغسل وجوب في وال الوضوء وجوب في يصح لم: قالوا -1

 .(47) العلم أهل
  فقد   الكبرى،  الطهارة  ذلك  عنده  أوجب  فإذا  الميت،  تغسيل  من  الغسل  وجوب  يرى   العلم  أهل  بعض  كون   من  الوضوء  نقض  أخذوا  ربما  -2

  تغسيل   من  الغسل  إيجاب  في  وعمدتهم  ،"وضوًءا  أوجب  غسالً   أوجب  ما  كل: "عندهم   وللقاعدة  فيها،  داخلة  ألنها  الصغرى؛  الطهارة  أوجب
 .أي: الميت ؛(48) (الوضوء َحْمِلها  ومن الغسُل، ُغْسِلها من : )قال عليه الصالة والسالم  النبي أن انا ابا هريرة، أحمد، رواه  الميت، ما

وجاء ذلك ايضًا في رواية  ،  والنخعي  إسحاق  قول   ان غسل الميت ينقض الوضوء، وهذا القول من مفردات اإلمام احمد، وهو القول الثاني:  
 . (49) البن عمر وعبدهللا بن عباس وأبا هريرة 
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 واستدلوا:  
وبين ان عليه الوضوء    «  اَل »قال ابن عباس:    رضي هللا عنهما هل يجب من تغسيل الميت الغسل ؟  عباس  عبدهللا بن  عندما سئل  -1

 . (50)فقط
 . (51)«اْلُوُضوءُ  َيْكِفيكَ  ِإَنَما  َوِإالَ  َفاْغَتِسْل، َأًذى ِمْنهُ  َفَأَصاَبكَ  اْلَميِ تَ  َغَسْلتَ  ِإَذا: »َقالَ  عمرُعَمَر، ان عبدهللا بن   َناِفٍع مولى اْبنِ  َعنْ  -2
 . (53)  الصحابة   في   مخالفا   لهم  نعلم  ، وال(52)«الوضوء  يكفيك  إنما  وإال  فاغتسل،  أذى  منه  فأصابك  الميت  غسلت  إذا : » قال  عمر  ابن  عن   -3
 . (54)  الحدث مقام النوم أقيم كما، حقيقته مقام قائما ذلك مظنة فكان، الميت فرج على  يده تقع أن  يسلم ال أنه فيه الغالب وألن  -4

 .(56)  ، ورواية عن االمام مالك أنه مستحب(55)يسن الوضوء من غسل الميت وهو قول نص عليه الشافعيالقول الثالث: 
  غسلت   الصديق،  بكر  أبي  امرأة   عميس  بنت  أسماء  القول الثالث من استحباب الوضوء من غسل الميت، بدليل أنيترجح لدي  الرأي الراجح:  

برده   اليوم  وكان ذلك.  صائمة  فبينت إنها في ذلك اليوم.:  المهاجرين  من  حضر الجنازة  من  فسألت  خرجت  انها.  توفي  حين   الصديق،  بكر  أبا
 .(57)ال: فسألت هل عليها من غسل ؟ فقالوا شديد،

 . (58)الموت نفسها على خشيت إن تتيمم أن ولوجب البرد، لشدة  عنها سقط لما واجبا، عليها  الغسل  كان لووجه االستدالل: 
 المسألة الثالثة: استعمال اواني الذهب في غير األكل والشرب عند ابي الحسن التميمي. 

 ولم   كره  النقدين  من  مدخنة  أو  مجمرة،  أو   نعلين،  أو   قنديال،  أو  ،(59) مسعطا  اتخذ  "إذا :  التميمي الى كراهة االستعمال، قالذهب ابو الحسن  
 واختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين:  .(60) يحرم"

 .(64)، وبذلك قال الحنابلة(63)الشافعية، ومذهب (62)واصحاب مالك (61)يحرم، وهو قول الجمهور من االحنافالمذهب األول: 
 واستدلوا:  

 وهذه العلة موجودة ،  الفقراء وكسر قلوبهم  على الناس  الخيالء والتفاخر،  في آنية الذهب والفضة من  وما في الشرب  التحريم  قالوا: وسبب  -1
 .(65)أولى ففيها العبادة غير  في  حرم إذا بل، كان كيفما  واستعمالها منها الطهارة في
 .(66)اإلجماع على تحريم استعماله، وقد نقل االجماع عن طائفة من العلماء -2

 .(69) ، والصنعاني(68)، والقرطبي(67)ال يحرم اال األكل والشرب خاصة، وهو ما ذهب اليه الشوكانيالمذهب الثاني: 
 واستدلوا:  

بآنية قال    عليهم   يطاف   حيث  الجنة  بأهل   التشبه  هي   والشرب  األكل   عن   النهي  علة   فإن  الفارق،   مع  قياس  والشرب  األكل  على  ان القياس  - 1
 .(71)للشارع معتبر مناط وذلك فضة، من (70)  چں ں ڻ  ڻ  ڻ ڻ    ۀ             ۀ  ہ چ تعالى: 

بي لو كانت اآلنية حرامًا مطلقًا ألمر رسول هللا عليه الصالة والسالم بتكسير األواني كما بعث رسول هللا علية الصالة والسالم علي بن ا  -2
 .(72) طالب اال يدع صورة اال طمسها حين كانت الصورة محرمة مطلقاً 

والشرب ليس محرما لما روي من حديث حذيفة في الصحيحين: )انه  يترجح لدي القول الثاني أن االستعمال في غير االكل  الرأي الراجح:  
 النبي  سمعت  ولكني  هذا   أفعل   لم   يقول  كأنه  مرتين  وال،  مرة  غير  نهيته  أني  لوال   وقال   به   رماه  يده  في  القدح  وضع  فلما  مجوسي  استسقى فسقاه

 ولنا  الدنيا  في   لهم  فإنها  صحافها  في  تأكلوا  وال ،  والفضة  الذهب  آنية  في  تشربوا  وال،  الديباج  وال ،  الحرير  تلبسوا  ال  يقول  وسلم   عليه   هللا  صلى
 . -رضي هللا عنه   –وهنا دل الحديث على اقتناء حذيفة لإلناء ولوكان منكرًا لكسره .(73)اآلخرة( في

سأبين بشيء من اإليجاز تعريف العورة في اللغة واالصطالح المسألة الرابعة: حكم انكشاف العورة في الصالة عند ابي الحسن التميمي.
 لما بينها وبين موضوع البحث من تالزم.

القتل،    منه  يتخوف  خلل   الحروب  وفي   الثغور  في   َوَغْيِرِه، والعورة  رالَثغْ   ِفي  الَخَللُ :  والَعْورةُ .  ُيَضمُّ   َوَقدْ   اْلَعْيُب،  ِباْلَفْتِح،  : الَعواُر، العورة في اللغة
 .(74) عورات والجمع سوأتهما،: والمرأة  الرجل وعورة. للستر مكمن كل: والعورة. حرب أو ثغر من منه يتخوف خلل وهي )أي: العورة(: كل

عورة   النساء  سمي  ولذلك   المذمة   أي  العار  من  ظهورها  من   يلحق  لما  العار  من   وأصلها  كناية  وذلك  اإلنسان  سوأة   : " العورةالعورة اصطالحاً 
" (75). 

  على   قادر  وهو  عريانا  يصلي  أن  ألحد  يجوز  ال  وأنه  اآلدميين  على  بالجملة  وواجبٌ   سترها فرٌض   العورة  أن  على  الفقهاء  : أجمعحكم العورة
 .(76)صالته تجزه لم سترها على  قادرا وكان عورته  يستر لم وإن الثياب من عورته به يستر ما



   

         

 التميمي وآراؤه الفقهية دراسة مقارنةابو احلسن                

  

  

  الحال،   في  رده  فإن   بالكامل؛   عورته  فانكشفت  ثوبه  الريح  طيرت  كأن  تقصير،  منه  يكن  ولم   الصالة   في  وهو  المصلي  عورة  انكشفت  أما إذا 
 .(77) عليه  إعادة فال وقتا واستترت صالته وعليه اإلعادة؟ ذهب ابو الحسن التميمي الى أن العورة ان ظهرت وقتا تبطل فهل

 واختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين: 
  بطلت  المسافة  لبعد الحال   في  عورته ستر  يستطع لم وإن  الحال، في  الصالة في  عورته  وستر الثوب رد إن  الصالة تبطل الالمذهب األول: 

 .(81)والحنابلة ،(80) والشافعية ،(79) قول في والمالكية ،(78)الحنفية: قال وبذلك صالته،
 واستدلوا بأدلة منها: 

 .(82)  چٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ پ ڀ  ڀ   ڀڀ ٺ       ٺ ٺ ٺ چ  قوله تعالى: -1
 .(83)الصالة  عند الثياب يعني: عنهما هللا رضي عباس ابن قال: الداللة وجه

 . (84) "بخمار إال الحائض  صالة تقبل ال: "-صلى هللا عليه وسلم  -  قول النبي -2
 .(85) البالغة بالحائض هنا والمراد

 . (86) الصحة نفي القبول بنفي والمراد الصالة، حال رأسها المرأة  ستر وجوب  على الحديث يدل: الداللة وجه 
 .(87)عنه  ومعفو  مغتفر  فهو  يسيراً   يعد  العارض  هذا  أن  كما  الحالة،  هذه  في  المحظور  انتفاء:  الحال  في  الستر  حال   في  البطالن  عدم  وجه  -3
 يبطل   فال   القدرة  غير  مع  أما  غيره،  معه  أو   خلوة  في   كان  سواء  صالته  بطلت  القدرة  مع  تركه  فلو  صحة،  شرط  الصالة  في  العورة  ستر  إن  -4

 .(88)الصالة
الثاني:    ، (89)قياساً   الحنفية:  قالوا  وبذلك  جديدة،  صالة   يستأنف  أن  وعليه  الحال،  في  العورة  وستر  الثوب  رد   وإن  صالته   تبطلالمذهب 

 .(90) والمشهور عند المالكية
  إلى   أدى  ينافيها  ما   حصل  وإذا   به،  ابتدأها  لما  مناف  الصالة  في  العورة  انكشاف  إن :  يأتي  بما  صالته   بطالن  على   : استدلواواستدلوا:  

 .(91) بطالنها 
الحال، وذلك    في   الصالة   في   عورته   وستر  الثوب  رد   إن  الصالة   تبطل   يترجح لدي ما ذهب اليه اصحاب الرأي األول القائل: الالرأي الراجح:  

 استكرهوا  وما  والنسيان  الخطأ  أمتي  عن  رفع   هللا  " إن  –عليه الصالة والسالم    –  لقوله  عنه،  معفو  المصلي،  من  قصد  دون   العورة  انكشاف  ألن
 .  (92)" عليه
 .(93) والناسي المخطئ عن معاً  والحكم  اإلثم رفع على  الحديث يدل: الداللة وجه

 . الصالة يبطل فال عنه، معفو يسيرة وألن العورة اذا انكشفت لمدة
 المسألة الخامسة: الصالة الى غير الكعبة للمسجون عند ابي الحسن التميمي.

ہ ہ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ  ڻ ۀ ۀہچ تعالى:    لقوله،  (94) الجملة  في  الصالة  لصحة   شرط  القبلة  استقبالتوطئة

  صلى  من"  ان النبي صلى هللا تعالى عليه وسلم قال:    عنه هللا  رضي  أنس   .وعن(95)چہ ھ  ھھ ھ ے ے           ۓ ۓ ڭڭ 
 يعلم ولم  مكان في  السجين سجن .وإذا(96)" ذمته في هللا  تخفروا فال رسوله  وذمة هللا  ذمة له المسلم فذلك ذبيحتنا وأكل قبلتنا واستقبل صالتنا

 ثقة   بخبر  العمل  لزمه  ؛  عنها  غريب  وهو  بلداً   دخل  كمن  (97) علم  عن  يخبر  ثقة  بقول  يأخذ  الصالة  يؤدون   مسلمون   معه  وكان،  القبلة  جهة
  السجن   في  كان  فإن،  (98) المسلمين  بمحاريب  االستدالل  وكذا،  يجتهد  ال  النص   يجد  كالحاكم  االجتهاد  له  وليس ،  وباطناً   ظاهراً   عدل  مكلف

 تحديد   في  يجتهد  أن  عليه  الحالة  هذه  ففي،  القبلة  عن  يخبره  من  يجد  ولم  انفرادي  سجن  في  السجين  كان  إذا   أما.محرابه  إلى  صلى  مصلى
اجتهد في تحديد القبلة ثم صلى وال    وذهب ابو الحسن التميمي الى صحة صالته اذا.  (99)اجتهاده  إليها  أداه   التي  الجهة  إلى  ويصلي   القبلة

 .(100)اعادة عليه، قال ابو الحسن التميمي" هو كالمسافر يتحرى في محبسه ويصلي من غير اعادة"
 واختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين: 

 .(104)للحنابلة وقول، (103)للشافعية وقول، (102)للمالكية وقول، (101) للحنفية قول وهو، عليه  إعادة الالمذهب األول: 
 واستدلوا بالقران، والسنة، وبالمعقول: 

 أ( الكتاب: 
 .(105) چگ گ ڳڳ  ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ چ قال عز وجل:  -1
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 .(106) االستقبال  وقع وجه  أي على  اإلجزاء حصول اآلية مفهوموجه االستدالل: 
 .(107)چہ ہ ہ ھ  چ قوله تعالى:  -2

 اجتهاده.  إليه أداه  ما وهو استطاعته  قدر هللا  اتقى قد السجينوجه الداللة: 
 ب( السنة:  

 منا   رجل  كل  فصلى  القبلة  في  واختلفنا  فتحرينا  غيم  فأصابنا  سرية  أو  مسير  في  وسلم  عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  مع  كنا:  قال  جابر  عن  -1
  عليه  هللا  صلى للنبي  ذلك فذكرنا القبلة  غير على  صلينا  قد  نحن فإذا نظرناه أصبحنا فلما أمكنتنا لنعلم يديه بين يخط أحدنا  فجعل حدة على
 .(108)" صالتكم أجزأت قد"  فقال وسلم

  كل  فصلى القبلة   أين  ندر فلم   مظلمة ليلة  في   سفر في  وسلم  عليه   هللا  صلى  النبي  مع كنا: قال  أبيه  عن ربيعة بن  عامر  بن هللا  عبد  عن   -2
 .(109)هللا"  وجه  فثم تولوا فأينما: " فنزلت وسلم عليه  هللا صلى للنبي ذلك ذكرنا أصبحنا فلما، له حيا على منا
 العقل: ( جـ
 .(110)الصالة يبتدئوا لم القبلة  بتحول أخبروا لما قباء أهل أن بدليل االستقبال ترك في عذر  العلم عدم إن -1
 .(111)باالجتهاد العلم مع إليها بالتوجه الصالة فرض يسقط أن فجاز، بها العلم مع إليها بالتوجه الصالة  فرض يسقط جهة القبلة أن -2
  المرض   بعذر  األركان  من  اإلنسان  عن   سقط  وما،  الصالة  أركان   والسجود   والركوع  والقراءة  والقيام،  الصالة  في  شرط   القبلة  إلى  التوجه   إن   -3
 .(112)الصالة إعادة عليه يجب ال المرض بعذر الشروط من عنه سقط ما فكذلك الصالة إعادة عليه يجب ال
 . (113)كمن خاف في الصالة فصلى الى غيرها، تكن االعادة علية واجبة لم  بسبب عذرٍ  الكعبة غير  إلى  صلى  من إن -4

  اإلعادة   المالكية  قول  من  والمشهور،  اصحاب مالك   من  سحنون   وقول،  (114)الشافعية  اقوال  ما صح من  وهو، اإلعادة  عليهالمذهب الثاني:  
 واستدلوا بالكتاب، والعقل:  . (115) الوقت في

 .(116) چہ ہ ہ ھ  ھھ ھ ے ے           ۓ ۓ ڭڭ چ قوله تعالى: أ( بالكتاب: 
 . (117) عليه باق فاألمر غيره إلى توجه فمن  له باالتجاه عز وجل أمروجه الداللة: 

 : العقل( ب
 . (118)والوقت كالطهارة بالخطأ يسقط ال الصالة شروط من بالنسيان يسقط ماال أن -1
 . (119) خالفه النص وجد قضى ثم إذا كالقاضي مضى بما يتعض فلم القضاء في مثله يأمن فيما الخطأ اذا تيقن أنه  -2

 . النص مقابلة في بالقياس يعتد وال  الصحيح النص ولوجود أدلتهم لقوة،  اإلعادة بعدم قال  يترجح لدي قول منالرأي الراجح: 
سأعرف بشيء من االيجاز )الجمع( في اللغة واالصطالح لما بينهما  المسألة السادسة: الجمع بين صالتي الظهر والعصر ألجل المطر.

 وبين موضوع البحث من تالزم.
 .(120)فـاجتمع وأجمعـه وجمعه جمعا يجمعه تفرقة عن الشيء جمع منالجمع في اللغة: 

 : مذهبين إلى  الصالتين بين  الجمع من المراد في الفقهاء اختلفالجمع في اصطالح الفقهاء: 
 الظهر   بين  المصلي   وذلك بجمع  معًا عند األداء  هو جمع الصالتين  المراد  المالكية، والشافعة، والحنابلة، أن (121)وهو مذهب جمهوراألول:  

 الظهر   وذلك بتأخير   يجمعهما تأخيرا  أو  العصر   ان يحل وقت  الظهـر، قبل  مع  للعصر  وذلك بصالته  الظهر  وقت  في  تقديم  والعصر جمع
 العصر.  وقت في مـع العصر ويـصليه وقته يخرج حتى

  آخر   إلى  األولى  الصالة  تأخير  لديهم  بالجمع  فالمراد  ذلك  عدا  للنـسك، وأما  فقط  ومزدلفة  عرفه  في  إال  يكون   ال   بحقيقته  الجمع  أن  قالواالثاني:  
ال  المعنوي،، ألنه والجمع الصوري، والجمع  الفعل، جمع وهو  فيه فتصلى  الثانية وقت يدخل  من الصالة االولى وعنـد الفراغ تـصلى ثم وقتها

 .(123) وذهب ابو الحسن التميمي في اصح األقوال عنده الى جواز الجمع بين صالتي الظهر والعصر ألجل المطر.(122) الحقيقة  في  يعد جمع
 واختلف العلماء في هذه المسألةعلى مذهبين: 

 والعشاء   المغرب وصالة  الظهـر، والعصر  صـالة  جمع  المطر يبيح  : وهو مذهب الجمهور من الشافعية، وبعض الحنابلة، انالمذهب األول
  الصالة   إخراج  إلى   ذلك  فيؤدي  قطعين  فقد  فيها،  للجامع   ال، اختيار  المطر  استدامة   ألن   الجديد  المذهب  في  تأخيرا  ال  جمع تقديم  المسجد  في
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  عندهم   القديم   المذهب  وفي  المجموعتين،  الصالتين   وقت  المطر  يستمر  أن  باشتراط  الشافعية  والبرد، وانفرد  الثلج  وكذلك  عذر،  بغير  وقتها  عن
 . (124) وتأخيرا تقديما الصالتين بين يجوز، الجمع

 واستدلوا:  
 جميعا  والمغـرب والعشاء  والعـصر  الظهر - صلى هللا عليه وسلم –هللا  رسول  صلى : "قال أنه  عنهما هللا  رضي  عباس ابن  عن   -1

 .(125)"سفر أو  خوف غير في
  واإلمام   مالك،  اإلمام  رآه   ما  وهذا   إال المطر  يبـق  فلـم   السفر  أو  الخوف   عذر  غير   من   ان رسول هللا عليه الصالة والسالم جمعاالستدالل:    وجه

 والعشاء. والعصر، والمغرب  الظهر بين بجمعه يصرح ، وهو(126)الشافعي
 .(127) مطير يوم في  والعصر الظهر بين -رضي هللا عنه  – الخطاب بن عمر جمع  -2

 ويبيحه  والبرد،  الثلج  وكذلك  ،(128) المالكية  عند  فقط  المسجد  في  تقديما  والعشاء  المغرب   بـين صالتي  الجمـع  المطـر  يبيحالمذهب الثاني:  
 عندهم.   والعصر الظهر بين الجمع المطر يبيح وال ،(129) الحنابلة عند  وغيره المسجد وتأخيرا في تقديما

 واستدلوا:  
 فأخذ  العمل  عارض  ألنه  الحديث  هذا  بعض  إنمـا رد  هللا  رحمه  ألن مالك  المدينة،  أهل  عمل  الليل  بصالة  الجمع  تخصيص  -1

 (. 130)"والعشاء المغرب بين المطر  الجمـع في وهو  العمل  يعارضه لم الذي بالبعض
 .(131) معهم جمع المطر في والعشاء المغرب بين األمراء جمع إذا   كان عمر أن ابن  -2
 .(132)المطر  كان إذا والعشاء المغرب بين يجمع العزيز كان  عبد بن أن عمر  -3

  والعشاء لعذر المطر ويؤيد ذلك ما رواه بن هو رأي اصحاب المذهب األول بجواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب  وما رجح من االراء:  
 .(133)والعشاء والعـصر والمغرب الظهـر وثمانيا سبعا بالمدينة صلى   -صلى هللا عليه وسلم  – النبي أن عنهما  هللا رضي عباس

 .(134)فسر بالمطر والعذر  لعذر،الجمـع  ذلك بجـواز مقيما فدل المدينة في  صلى -صلى هللا تعالى عليه وسلم   – النبي أنوجه الداللة: 
 . (135)ذهب ابو الحسن التميمي الى ان الحج له ركنان ال ثالث لهماالمسألة السابعة: عدد اركان الحج عند ابي الحسن التميمي.

ذهب ان الحج له ركنان وهما الوقوف بعرفة، وطواف اإلفاضة، وهو مواختلف العلماء في هذه المسألة على مذهبين: المذهب األول:  
 .(136)الحنفية

 بركنية الوقوف بعرفة بالكتاب والسنة واالجماع واستدلوا
  أي   «عرفة   الحج : » بقوله  الحج   -   عليه الصالة والسالم  –   النبي  .فسر(137)چڻ ڻ ڻ ۀ   ۀہ چ قوله تعالى:  اواًل: القرأن الكريم.

 . بعرفة الوقوف  الحج: تقديره فكان فيه مضمرا الوقوف  فكان حجا يكون  فال  مكان وعرفة فعل،  الحج إذ  بعرفة الوقوف  الحج
 .(138) بعرفة الوقوف والحج البيت، حج الناس على وهلل: قال تعالى كأنه  فيصير األصل من مفسرا يصير التفسير به التحق إذا والمجمل

  أن   قبل   عرفة   أدرك   من   عرفات  الحج  عرفة،  الحج: »يقول  وسلم  عليه  هللا   صلى  النبي  شهدت:  يقول  يعمر،  بن  الرحمن  عن عبد  ثانيًا: السنة:
 . (139) «حجه تم  أو الحج أدرك فقد الفجر يطلع

 ركن  أنه  على  أجمعوا  . وقال ابن رشد: " فإنهم(140)الحج"  في  ركنا  الوقوف  كون   على  أجمعت  األمة  قال الكاساني: " وكذا  ثالثًا: االجماع:
 .(142)إجماعا"،  به إال الحج يتم ال، ركن وقال ابن قدامة المقدسي" والوقوف  .(141)قابل " حج فعليه فاته  من وأن   الحج، أركان من

 على ركنية طواف االفاضة بالكتاب والسنة واالجماع: واستدلوا 
.فقد اجمع العلماء على ان هذا الخطاب في طواف االفاضة، فيكون فرضا  (143)  چۓ ڭ ڭ چ قوله تعالى:  اوال: الكتاب.
 .(144)بنص القرآن

  ذلك   فذكرت  حاضت،  -   عليه الصالة والسالم   النبي  زوج  -   حيي  بنت  صفية  أن  عنها،  هللا   رضي   ام المؤمنين عائشة  عن   ثانيًا: السنة:
  وأنه   منه،  بد  ال  الطواف  .فدل على ان هذا(145) «إذا  فال: »قال  أفاضت  قد  إنها:  قالوا  «هي  أحابستنا: »فقال  وسلم،  عليه  هللا  صلى  هللا  لرسول
 .(146)به يأت لم لمن حابس

  على   أجمعت   األمة  .وقال الكاساني: " وكذا(147)العلماء"  بين  ذلك  في  خالف  ال،  الحج  فرائض  من  "هو:  البر  عبد  ابن  قال  ثالثًا: اإلجماع:
 .(148) ركنا"  كونه
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الثاني:   الصفا والمروة، وهذا مذهب المذهب  اربعة اركان وهي االحرام، والوقوف بعرفة، وطواف االفاضة، والسعي بين  الحج  ان اركان 
 .  (150) ، وزاد الشافعية الحلق او التقصير والترتيب(149) جمهور المالكية والشافعية والحنابلة

  الحج   في  فرض  اإلحرام  أنَ   على  العلماء  أجمع  .وقد(151) «بالنيات  مالاألع  إنما»  -صلى هللا عليه وسلم    –على ركنية االحرام.قوله    واستدلوا
  فيه،   داخل  أنه  نوى   إذا  النسك  في  داخالً   فيكون   القلب  محلها  .والنية(152)فرض"  للحج   االحرام  أن  حزم: " واتفقوا  ابن  قال  .به  إال  الحج  يصح  ال

  صلة   فال  يحرم،  فلم  يحج  أن  نوى   من  أما  الركن،  هو  فالثاني  الحج،  في  الدخول  نوى   ومن  يحج،  أن  نوى   من  بين  الفرق   تعرف  أن  يجب  لكن
 .(153)أحرم  أو  النسك  في  دخل  أو  بالنسك  تلبس  الرجل  إن  نقول  وال  ذلك،  قبل  ومن  رجب  ومن  رمضان  من  الحج  اإلنسان  ينوي   ولهذا   بالركن  له

  الحج   عرفة،  الحج: »يقول  رسول هللا عليه الصالة والسالم   شهدت:  يقول  يعمر،  بن  الرحمن  على ركنية الوقوف بعرفة، عن عبدواستدلوا  
  وال   فرض،  بعرفة  الوقوف  أن  على  .يقول ابن المنذر: " وأجمعوا(  154)«حجه  تم  أو  الحج  أدرك  فقد   الفجر  يطلع  أن  قبل  عرفة  أدرك  من  عرفات

 شيء  عنه  ينوب  ال  فرض  أنه  علمت  فيما  مصر  كلوفي    عصر  كل  في  الفقهاء  .وقال ابن عبد البر: " فأجمع(155)بها"  الوقوف  فاته   لمن  حج
 " ( 156) له  حج فال  منه بد ال الذي وقته في  بعرفة الوقوف فاته  من وأنه

ڌ چ على ركنية السعي بين الصفا والمروة بقوله تعالى:     على ركنية طواف االفاضة بما استدل به اصحاب القول األول.واستدلوا  واستدلوا

فتصريحه (157)   چڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ  ڑ ڑ ک ک ک   ک گ گ گ گ  ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ  ں    سبحانه   . 
، َقاَلْت:  اَحِبيَبَة ِبْنِت َأِبي َتْجَراَة رضي هللا عنه .َوَعنْ منه بد  ال حتمٌ  أمرٌ  بينهما السعي أن على يدل هللا، شعائر ِمنْ  والمروة الصفا بأن وتعالى

ْم، َوُهَو َيْسَعى َحَتى َأَرى ُرْكَبَتْيِه ِمْن ِشَدِة الَسْعِي َرَأْيُت َرُسوَل ّللَاِ صلى هللا عليه وسلم َيُطوُف َبْيَن الَصَفا َواْلَمْرَوِة، َوالَناُس َبْيَن َيَدْيِه َوُهَو َوَراَءهُ 
 .(158)وُر ِبِه ِإَزاُرُه، َوُهَو َيُقوُل: "اْسَعْوا َفِإَن ّللَاَ َكَتَب َعَلْيُكُم الَسْعيَ َيدُ 

 أهم نتائج البحث
هذا البحث الذي اسأل هللا تعالى فيه رضاه وان يجعل فيه فائدة لطالب العلم الشرعي فضاًل عن الوفاء    بعد ان أفاء هللا تعالى علي بأكمال

 لشخصية االمام ابو الحسن التميمي رحمه هللا تعالى  
 هذا وقد توصلت فيه الى النتائج التالية:  

 لة والباردة. (_ كراهة الطهارة بالماء المشمس، وهو بالذات في البلدان الحارة عدا المعتد1
 (_ استخدام الماء المشمس يلحق بالبدن األذى والبياض أو البرص.2
 (_ الوضوء من غسل الميت مستحب وليس فرضًا.3
 (_ استعمال اوآني الذهب في غير االكل والشرب ليس محرمًا.4
 (_ تطلق كلمة الحائض احيانًا ويراد به البلوغ وليس عدم الطهارة.5
 قبلة لجهالة جهتها تكفي وال إعادة عليه.  (_ الصالة الى غير ال6
 (_جواز الجمع بين الظهر والعصر في المطر والمغرب والعشاء.7
 (_ إجماع االمة على ان الوقوف بعرفة اهم اركان الحج. 8

 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.
 هوامش البحث

 
 .  22سورة الحشر: اآلية:  (1)
 بني تميم: من قبائل العراق قديمًا والمترددة اليه بكثرة واصلها من القبائل العدنانية ومن أشهر رؤسائها حاجب بن زرارة التميمي صاحب  (2)

القوس )قوس حاجب( الذي يضرب به المثل في الوفاء. وممن اشتهر من رجالهم في العراق عدي بن زيد وكانت له مكانة عند الفرس 
مشاهير الشعراء، ولهذه القبيلة فروع عديدة منتشرة في األنحاء العراقية. ينظر: عشائر العراق، عباس، محمد العزاوي )ت: والمناذرة، ومن  

 . 30هـ(، ص 1391
هـ(، تحقيق: الدكتور بشار عواد  463ينظر: تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي )ت:    (3)

، طبقات الحنابلة: أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد 233/ 12م:    2002  -هـ  1422،  1بيروت، ط  –الغرب اإلسالمي    معروف، دار



   

         

 التميمي وآراؤه الفقهية دراسة مقارنةابو احلسن                

  

  

 

الفقي، دار المعرفة، بيروت  526بن محمد )ت:   ، المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد، 2/139هـ(، تحقيق: محمد حامد 
هـ(، تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين،  884أبو إسحاق، برهان الدين )ت:  إلبراهيم بن محمد بن عبدهللا بن محمد ابن مفلح،  

 . 2/127م:  1990  -هـ 1410، 1السعودية، ط – الرياض  -مكتبة الرشد  
ي )ت:  ، سير أعالم النبالء، شمس الدين أبو عبدهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهب12/265ينظر: تاريخ بغداد، للبغدادي:   (4)

 .2/143، المقصد األرشد، البن مفلح: 2/179، طبقات الحنابلة، ألبي الحسين:  13/58ه: 1427هـ(، دار الحديث، القاهرة، 748
 . 182/ 2، طبقات الحنابلة، ألبي الحسين: 11/23ينظر: تاريخ بغداد، للبغدادي:   (5)
ا اتفاقا واختالفا مع عزو كل وجه لناقله". البدور الزاهرة في القراءات "هو علم يعرف به كيفية النطق بالكلمات القرآنية، وطريق أدائه  (6)

رة   القراءاُت الشاذُة وتوجيهها من لغة العرب، عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمد القاضي )ت:   -العشر المتواترة من طريقي الشاطبية والدُّ
 5هـ(، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان: ص1403

البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي  ينظر: ذيل    (7) )ت: طبقات الحنابلة، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، الَسالمي، 
، طبقات 78-77/ 1م:    2005  -هـ    1425،  1الرياض، ط  –هـ(، تحقيق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، مكتبة العبيكان  795

 . 18/609، سير اعالم النبالء، للذهبي: 394- 1/393شد، البن مفلح:  ، المقصد األر 2/250الحنابلة، ألبي الحسين  
 .  1/85، ذيل طبقات الحنابلة، للبغدادي: 16/138ينظر: تاريخ بغداد، للبغدادي:   (8)
هـ(، حققه: 1089)ت:  ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الَعكري الحنبلي، أبو الفالح    (9)

 . 3/398م:   1986 -هـ  1406، 1بيروت، ط –محمود األرناؤوط، خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، دار ابن كثير، دمشق 
ه(، فاق اقرانه في طلب العلم وكان من الحفاظ 392مد البغدادي، ابو بكر المعروف بالخطيب ولد سنة)أحمد بن علي بن ثابت بن اح (10)

، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، أبو العباس  13/419المتقنين، له مصنفات كثيرة اشهرها: تاريخ بغداد. ينظر: سير أعالم النبالء: 
هـ(، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، 681ي بكر ابن خلكان البرمكي اإلربلي )ت:  شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أب

 . 92/ 1ه: 1900، 1بيروت، ط
 . 176، اصول الفقه تاريخه ورجاله: ص:  2/139، طبقات الحنابلة، للبغدادي 12/233ينظر: تاريخ بغداد، للبغدادي   (11)
(، من تصانيفه اتحاف الزائر واطواف اْلُمِقيم 927ن َأُبو اْليمن اْلَمْقِدِسي الحنبلى )تعبد الرحمن بن ُمَحَمد العليمى القاضى مجير الَدي  (12)

العارفين أسماء اْلُمَساِفر، انس اْلَجِليل بتاريخ اْلُقدس والخليل مجلدان مطبوعان ِبمْصر، الَتاِريخ اْلُمْعَتبر ِفي انباء من غبر. ينظر: هدية  
هـ(، طبع بعناية وكالة المعارف الجليلة  1399ل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي )ت:  المؤلفين وآثار المصنفين، إسماعي

 . 81، مختصر طبقات الحنابلة: ص: 1/544لبنان:   -، دار إحياء التراث العربي بيروت 1951في مطبعتها البهية استانبول 
االمام احمد، مجير الدين ابو الُيمن عبد الرحمن بن محمد عبد الرحمن   ثم أن الترجمة الواردة في المنهج األحمد في تراجم اصحاب  (13)

ه(، اشرف على تحقيق الكتاب واخرج احاديثه، عبد القادر االرناؤوط، تحقيق: رياض عبد الحميد 928  -860العليمي المقدسي الحنبلي )
  ذلك قد يكون وقع خطأ في النسخ أو الطبع. م.منقولة بالنص من كتاب طبقات الحنابلة ل1997، 1بيروت، ط –مراد، دار صادر 

بيروت:   – هـ(، دار الكتب العلمية  945ينظر: طبقات المفسرين للداوودي، محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي )ت:    (14)
، أيار، 15لم للماليين، طهـ(، دار الع1396)ت:  ، األعالم، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي  1/21

 . 11/183، البداية والنهاية، البن كثير: 1/360، لسان الميزان: 61/ 1م:  2002مايو 
هـ(، دار الفكر، الطبعة: بدون 1230ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )المتوفى:    (15)

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي 45/ 1طبعة وبدون تاريخ:  
 . 1/119م:  1994 -هـ 1415الكتب العلمية، الطبعة: األولى،  هـ(، دار977)المتوفى: 

 . 1/45ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير:  (16)
هـ(، تحقيق: الدكتور 620ينظر: المغني، أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد، الشهير بابن قدامة المقدسي )المتوفى:    (17)

 . 1/28السعودية، الطبعة: الثالثة:  -والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو، ط: عالم الكتب، الرياض   عبد هللا بن عبد المحسن التركي، 
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هـ( المحقق: طارق بن عوض  360المعجم األوسط: سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى:    (18)

  1/219، وحكم الهيثمي على الحديث في مجمع الزوائد  6/44القاهرة:    –دار الحرمين    هللا بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني،
، تحقيق: عبد هللا هاشم يماني 1966  –  1386بيروت،    -، دار المعرفة  • ان فيه محمد بن مروان السدي وقد أجمعوا على ضعفه 

 ، والحديث ضعفه الذهبي  1/38المدني: 
هـ(  1252لمختار، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي )المتوفى: ينظر: رد المحتار على الدر ا   (19)

 . 1/180م:  1992  -هـ 1412بيروت، الطبعة: الثانية، -دار الفكر
 .45/ 1ينظر: حاشية الدسوقي:  (20)
 . 1/119ينظر: مغني المحتاج (21)
 . 1/45وهنا ال بد من التفريق بن الكراهتين فالشرعية ما يثاب على تركها بخالف الطبية، ينظر: حاشية الدسوقي  (22)
 ينظر: المصدر نفسه. (23)
 . 1/119ينظر: مغني المحتاج:  (24)
 . 1/180ينظر: رد المحتار على الدر المختار  (25)
هـ(، كتاب 676(، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:  ينظر: المجموع شرح المهذب )مع تكملة السبكي والمطيعي  (26)

 87/ 1الطهارة، باب الماء المسخن: 
 .  6/44المعجم االوسط:  (27)
ينظر: مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، أبو الحسن عبيد هللا بن محمد عبد السالم بن خان محمد بن أمان هللا بن حسام الدين    (28)

 -بنارس الهند، الطبعة: الثالثة  -الجامعة السلفية  -هـ(، إدارة البحوث العلمية والدعوة واإلفتاء 1414المباركفوري، المتوفى: الرحماني 
 ،  187/ 2م:  1984هـ،   1404

 .1/89ينظر: المجموع للنووي:  (29)
هـ(، المحقق: محمد عبد  458السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:    (30)

 . 1/10م:   2003 -هـ   1424لبنات، الطبعة: الثالثة،  –القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 
 . 2/178ينظر: مرعاة المفاتيح:  (31)
ا  (32) )المتوفى: التلخيص  العسقالني  الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر  أبو  الكبير،  الرافعي  لحبير في تخريج أحاديث 

 .  146/ 1م.: 1989هـ. 1419هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: الطبعة األولى 852
هـ(، 977خطيب الشربيني الشافعي )المتوفى:  ينظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد ال  (33)

 . 1/119م:  1994 -هـ  1415دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، 
 .1/87ينظر: المجموع للنووي:  (34)
 . 1/14ينظر: المغني، البن قدامة م   (35)
 .  180/ 1ينظر: ينظر: رد المحتار على الدر المختار  (36)
 . 1/45بير: ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الك (37)
 . 89-1/88ينظر: المجموع للنووي:  (38)
 . 87/ 1، المجموع للنووي: 15/ 1ينظر: المغني البن قدامة/   (39)
 . 1/119ينظر: مغني المحتاج، للشربيني:  (40)
  - هـ  1411لى،  هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: األو 911األشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  (41)

 1/60م:  1990
هـ( المحقق: محمد عوض مرعب دار إحياء التراث 370تهذيب اللغة: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )المتوفى:    (42)

 . 68/ 8م،: 2001بيروت، الطبعة: األولى،  –العربي 
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هـ =   1408ة الثانية  م الطبع 1993سورية، الطبعة: تصوير  –القاموس الفقهي لغة واصطالحا، سعدي أبو جيب، دار الفكر. دمشق  (43)

 274م: ص 1988
 . 1/256ينظر: المغني، البن قدامة:   (44)
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،   5/185، المجموع للنووي:  40/ 1، بداية المجتهد ونهاية المقتصد:  1/82ينظر: المبسوط، للسرخسي:    (45)

، المغني، البن 32/ 1:  1982الكتاب العربي بيروت، سنة النشر  ، الناشر دار  587عالء الدين الكاساني، سنة الوالدة / سنة الوفاة  
 . 1/256قدامة:  

ينظر: اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، عالء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي )المتوفى:    (46)
 . 1/215بدون تاريخ:  -هـ(، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: الثانية 885

ينظر: مسائل اإلمام أحمد رواية أبي داود السجستاني، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي   (47)
ِجْستاني )المتوفى:  م:  1999 - هـ 1420، 1هـ(، تحقيق: أبي معاذ طارق بن عوض هللا بن محمد، مكتبة ابن تيمية، مصر، ط 275السِ 

 . 422ص
(، المحقق: مكتب البحوث بجمعية المكنز، جمعية المكنز  241،  164مسند أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشيباني، )   (48)

 . والحديث موقوف عن ابي هريرة.1439/ 3م:  2010هجرية،  1431اإلسالمي، الطبعة: األولى، 
 ،  1/256ينظر: المغني، البن قدامة:   (49)
هـ(، المحقق: حبيب الرحمن األعظمي، 211كر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني )المتوفى:  ينظر المصنف، أبو ب  (50)

كتاب الجنائز، باب من غسل ميتا اغتسل او   1403بيروت، الطبعة: الثانية،  –الهند، يطلب من: المكتب اإلسالمي  -المجلس العلمي
 . 3/405توضأ: 

 يث اسناده ضعيف.المصدر السابق، والحد (51)
، اسناده ضعيف: ينظر: التحجيل في  3/406اخرجه الصنعاني في مصنفه، كتاب الجنائز، باب من غسل ميتًا اغتسل أو توضأ:    (52)

 . 1/19تخريج ما لم يخرج في إرواء الغليل، عبد العزيز بن مرزوق الط ريفي، الطبعة: الثانية مزيدة ومنقحة: 
 . 1/256:  ينظر: المغني، البن قدامة (53)
 المصدر السابق. (54)
 ، 2/234ينظر: المجموع للنووي: (55)
هـ(،  463ينظر: الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:  (56)

الثانية،  الطبعة:  السعودية،  العربية  المملكة  الرياض،  الحديثة،  الرياض  مكتبة  الموريتاني،  ماديك  ولد  أحيد  محمد  محمد  المحقق: 
 . 154/ 1م: 1980هـ/1400

هـ(، المحقق: محمد مصطفى 179ينظر موطأ االمام مالك، الموطأ، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )المتوفى:    (57)
  2004  -هـ    1425اإلمارات، الطبعة: األولى،    –أبو ظبي    -األعظمي، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان لألعمال الخيرية واإلنسانية  

 . 312/ 2م: 
هـ(،  520البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى:  ينظر:    (58)

 . 2/208م:   1988 -هـ   1408لبنان، الطبعة: الثانية،   –حققه: د محمد حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بيروت 
حلق: ينظر: المحيط في اللغة، إسماعيل بن عباد بن العباس، أبو القاسم الطالقاني، المشهور هو ما يوجر أي يعطى به الدواء في ال  (59)

 . 2/135هـ(،  385بالصاحب بن عباد )المتوفى:  
هـ(، دار الكتب 884المبدع في شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد هللا بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين )المتوفى:  (60)

 . 1/46م:   1997 - هـ  1418لبنان، الطبعة: األولى،  –بيروت  العلمية،
، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي )المتوفى:    (61) ْلِبيِ    743ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِ 

ْلِبيُّ )المتوفى:    ، الحاشية: شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل6/10هـ(:   هـ(، المطبعة   1021بن يونس الشِ 
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، العناية شرح الهداية، محمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو 10/ 6هـ:    1313بوالق، القاهرة، الطبعة: األولى،    -الكبرى األميرية  
، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون  هـ(786عبد هللا ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى:  

 . 10/5تاريخ: 
الباجي األندلسي )المتوفى:    (62) التجيبي القرطبي  أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث  المنتقى شرح الموطإ،  ينظر: 

الطبعة:   - اب اإلسالمي، القاهرة  هـ، )ثم صورتها دار الكت  1332بجوار محافظة مصر، الطبعة: األولى،    -هـ(، مطبعة السعادة  474
، التاج واإلكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد  4/258الثانية، بدون تاريخ(:  

 . 1/184م: 1994-هـ1416هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، 897هللا المواق المالكي )المتوفى: 
، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى 1/248جموع للنووي:  ينظر: الم  (63)

 . 1/72، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ: 4هـ(، عدد األجزاء: 926السنيكي )المتوفى: 
 . 1/46، المبدع: 1/80ينظر: االنصاف:  (64)
 . 1/102غني، البن قدامة:  ينظر: الم (65)
/ سنة الوفاة 368ينظر: التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد البر النمري، سنة الوالدة    (66)

،  1387ة النشر  محمد عبد الكبير البكري، الناشر وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية، سن  ، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي، 463
 . 1/160، المبدع: 1/101، المغني، البن قدامة:  26/270، االستذكار: 16/105المغرب: 

)المتوفى:    (67) الشوكاني  األوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا  نيل  دار  1250ينظر:  الصبابطي،  الدين  هـ(، تحقيق: عصام 
 . 80/ 1م: 1993 -هـ  1413، 1الحديث، مصر، ط

، رقم  1379بيروت،  - تح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، دار المعرفة ينظر: ف (68)
 . 10/95كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب: 

ينظر: سبل السالم، محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه    (69)
 . 1/39هـ(، دار الحديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ: 1182باألمير )المتوفى: 

 . 15سورة االنسان، جزء من االية (70)
 . 1/19ينظر: نيل األوطار:  (71)
 . 433/ 1األنية، تأليف: ابي عمر دبيان بن محمد الدبيان:  -ينظر: احكام الطهارة المياه (72)
 . 77/ 7: 5426رواه البخاري، كتاب األطعمة، باب األكل في إناء مفضض، برقم:  (73)
 . 4/671ينظر: لسان العرب، البن منظور:  (74)
،  1410بيروت، دمشق، الطبعة األولى،    -التوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي، دار الفكر المعاصر، دار الفكر    (75)

 . 1/530تحقيق: د. محمد رضوان الداية:  
هـ(، تحقيق: سالم  346ينظر: االستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى:    (76)

 . 2/196: 2000 –  1421بيروت، الطبعة: األولى،  –محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية 
،  1413الرياض، الطبعة األولى،    –ينظر: شرح العمدة في الفقه، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس، مكتبة العبيكان    (77)

 344/ 4شان: تحقيق: د. سعود صالح العطي
 . 1/196ينظر: المبسوط، للسرخسي:  (78)
ينظر: مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي المعروف   (79)

 . 179/ 2م: 2003 - هـ 1423هـ(، المحقق: زكريا عميرات، دار عالم الكتب، الطبعة: طبعة خاصة  954بالحطاب الرُّعيني )المتوفى: 
هـ( [،   505ينظر: فتح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الكبير ]وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي ألبي حامد الغزالي )المتوفى:    (80)

 . 4/11هـ(، دار الفكر: 623عبد الكريم بن محمد الرافعي القزويني )المتوفى: 
 . 1/618ينظر: المغني:  (81)
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 . 31سورة االعراف، جزء من االية:  (82)
 . 4/81فتح العزيز:  (83)
 . قال الترمذي: حديث حسن. 234/  1"،  375رواه الترمذي، سنن الترمذي، باب ما جاء ال تقبل صالة الحائض إال بخمار، حديث رقم"  (84)
 . 4/81ينظر: فتح العزيز:  (85)
 . 2/314: هـ1353مد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى )المتوفى: ينظر: تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العال مح (86)
 . 1/139:  هـ(977ينظر: اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى:  (87)
 . 4/80ينظر: فتح العزيز:  (88)
 . 1/196ينظر: المبسوط للسرخسي:  (89)
 .2/179ينظر: مواهب الجليل:  (90)
 . 196/ 1ينظر: المبسوط للسرخسي: (91)
 .116/ 5البن حجر: . 659/ 1"،  2045رواه ابن ماجة، سنن ابن ماجة، كتاب الطالق، باب طالق المكره والناسي، حديث رقم" (92)
 . 3/82ينظر: فتح الباري، البن حجر:  (93)
الفقه، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 1/111ينظر: بداية المجنهد:    (94) ، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في 

 . 24/ 1م: 2005هـ/ 1425هـ(، المحقق: عوض قاسم أحمد عوض، دار الفكر/ الطبعة: األولى، 676
 . 144سورة البقرة، جزء من اآلية:  (95)
 . 87/ 1: 391حيحه، كتاب الصالة، باب فضل استقبال القبلة، برقم رواه البخاري في ص(96)
 1/124ينظر: منهاج الطالبين:  (97)
 ،  307/ 1هـ(، دار الكتب العلمية: 1051الحنبلى )المتوفى: ينظر: كشاف القناع عن متن اإلقناع،  (98)
 . 3/206، المجموع، للنووي:  1/215لسرخسي: ينظر: المبسوط، ل (99)
 . 2/114ينظر: المغني، البن قدامة:   (100)
، تحفة الفقهاء، محمد بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي )المتوفى: نحو 1/215ينظر: المبسوط، للسرخسي:    (101)

، حاشية رد المختار على الدر المختار 120/ 1م:    1994  - هـ   1414لبنان، الطبعة: الثانية،   –هـ(، دار الكتب العلمية، بيروت  540
 . 433/ 1م، بيروت: 2000  -هـ 1421شرح تنوير األبصار فقه أبو حنيفة، ابن عابدين، دار الفكر، 

هـ(، المحقق: 422ينظر: اإلشراف على نكت مسائل الخالف، القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي المالكي )  (102)
 . 221/ 1م: 1999 - هـ 1420الحبيب بن طاهر، دار ابن حزم، الطبعة: األولى،  

،  75/ 1م:  1959  - هـ  1379لبنان،    –عرفة، بيروت  ، دار الم2ينظر: المهذب في فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم بن علي الشيرازي، ط  (103)
 . 233/ 3، )د.ت(: فتح العزيز شرح الوجيز، أبو القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي. مطبوع مع المجموع، )د.ط(، دار الفكر، 

 –، دار خضر، بيروت  1بن دهيش، طينظر: الممتع في شرح المقنع، زين الدين المنجي التنوخي الحنبلي، تحقيق: د. عبد الملك    (104)
 . 1/307، كشاف القناع: 400/ 1م: 1997 - هـ 1418لبنان، 

 . 115سورة البقرة، آية:  (105)
 . 1/221ينظر: اإلشراف:  (106)
 . 16سورة التغابن، جزء من اآلية:  (107)
رواه البيهقي والدار قطني والحاكم، قال البيهقي والدار قطني تفرد به محمد بن سالم ومحمد بن عبيد هللا العرزمي عن عطاء وهما   (108)

ضعيفان، وقال الحاكم: هذا حديث محتج برواته كلهم غير محمد ابن سالم فإني ال أعرفه بعدالة وال جرح، ينظر: السنن الكبرى، كتاب 
 1/271، سنن الدار قطني، كتاب الصالة، 1/10تالف في القبلة عند التحري الصالة، باب االخ

رواه الترمذي، وابن ماجه، قال أبو عيسى: هذا حديث ليس إسناده بذاك، ال نعرفه إال من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو (109)
يث، قال األلباني: للحديث شواهد فيرقى إلى درجة الحسن، ينظر: سنن الترمذي، أبواب الصالة، باب ما الربيع السمان يضعف في الحد
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، صحيح سنن ابن ماجه، كتاب إقامة الصالة والسنة فيها، باب من يصلي لغير 1/216جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم  
 1/168القبلة وهو ال يعلم  

 1/400ينظر: الممتع:  (110)
 . 1/221ينظر: االشراف:  (111)
 . 1/216ينظر: المبسوط:  (112)
 . 1/485ينظر: المغني:  (113)
 . 1/36، منهاج الطالبين: 3/255ينظر: المجموع للنووي:  (114)
 . 1/221ينظر: اإلشراف:  (115)
 . 144سورة البقرة، جزء من اآلية:  (116)
 . 1/227م: 1987 -هـ 1407بجامعة أم القرى،  ينظر: كتاب الصالة من الحاوي، علي بن محمد بن حبيب الماوردي،  (117)
 ينظر: المصدر نفسه. (118)
 . 1/75ينظر: المهذب:  (119)
 8/53هـ:  1414، 3بيروت، ط –هـ(، دار صادر 711)المتوفى: ينظر: لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل،  (120)
، كفاية األخيار في حل غاية اإلختصار، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن حريز بن معلى 1/368ينظر: حاشية الدسوقي:    (121)

)المتوفى:   الشافعي  الدين  الحصني، تقي  الحميد بلطجي ومحمد وه829الحسيني  المحقق: علي عبد  الخير  هـ(،    – بي سليمان، دار 
، الشرح الكبير على متن المقنع، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي،  1/88:  1994،  1دمشق، ط

، َنْيُل الَمآِرب 1/411هـ(، دار الكتاب، أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار:  682أبو الفرج، شمس الدين )المتوفى:  
هـ(، المحقق: 1135َشرح َدِليُل الَطاِلب، عبد القادر بن عمر بن عبد القادر ابن عمر بن أبي تغلب بن سالم التغلبي الَشْيَباني )المتوفى:  ب

 . 2/1169: 4ط دمشق سورَية،189/ 1ك: 1983 -هـ   1403،  1ط-رحمه هللا   -الدكتور محمد ُسليمان عبد هللا األشقر 
 . 1/247م:  2000هـ 1421الطبعة األولى، هـ(483)المتوفى: ينظر: المبسوط للسرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس   (122)
 . 2/117ينظر: الشرح الكبير على متن المقنع:  (123)
ينظر: األم، الشافعي أبو عبد هللا محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي   (124)

، البيان في مذهب اإلمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن 261/ 7م:  1990هـ/1410بيروت،    –هـ(، دار المعرفة  204المكي )المتوفى:  
 . 203/ 2، المغني: 489/ 2م:   2000 - هـ 1421،  1جدة، ط – هـ(،558ي اليمني الشافعي )المتوفى: أبي الخير بن سالم العمران

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري   (125)
 . 1/490الحضر:  –هـ(، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي 261 )المتوفى:

 . 4/381ينظر: المجموع، للنووي:  (126)
 . 2/498ينظر: األم:  (127)
هـ  1415هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى،  917ينظر: المدونة، مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني )المتوفى:    (128)

 . 203/ 1م: 1994 -
 . 2/203ينظر: المغني، البن قدامة:   (129)
ينظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد، )المتوفى:    (130)

 . 1/184م:   2004 -هـ  1425القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر:  –هـ(، دار الحديث 595
محمود   -هـ(، المحقق: بشار عواد معروف  179عامر األصبحي المدني )المتوفى:    موطأ اإلمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن  (131)

 . 1/145هـ، باب الجمع بين الصالتين:  1412خليل، مؤسسة الرسالة، سنة النشر: 
ق: محمد عبد  هـ(، المحق458السنن الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  (132)

 .  3/240: م، 2003 -هـ   1424لبنات، الطبعة: الثالثة،  –القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 
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أخرجه البخاري في مواقيت الصالة، باب تأخير الظهر إلى العصر، وغيره، ومسلم في صالة المسافرين، باب الجمع بين الصالتين   (133)

 . -صلى هللا عليه وسلم -لحضر، وغيرهما، ولفظه عن عبد هللا بن عبـاس رضي هللا عنهما أن النبيفي ا
، رقم  1379بيروت،    -ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، دار المعرفة    (134)

 23/ 2كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيب: 
ينظر: الهداية على مذهب اإلمام أبي عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، محفوظ بن أحمد بن الحسن، أبو الخطاب الكلوذاني،    (135)

 198م: ص  2004هـ /  1425ماهر ياسين الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، الطبعة: األولى،  -المحقق: عبد اللطيف هميم 
 .2/125ينظر: بدائع الصنائع:  (136)
 . 97سورة آل عمران، جزء من اآلية:  (137)
 .2/125ينظر: بدائع الصنائع:  (138)
 .2/643م:    1999  -هـ    1419  ه204مسند أبي داود الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي البصرى )المتوفى:    (139)
 .2/125ينظر: بدائع الصنائع:  (140)
 .2/112ينظر: بداية المجتهد:  (141)
 . 5/267ينظر: المغني، البن قدامة:   (142)
 . 29سورة الحج، جزء من اآلية:  (143)
 .2/128ينظر: بدائع الصنائع:  (144)
 . 2/179اخرجه البخاري، كتاب الحج، باب المرأة بعد ما افاضت:  (145)
 . 5/311مغني، البن قدامة:  ينظر: ال (146)
 . 311/ 5ينظر: المغني البن قدامة (147)
 .2/128ينظر: بدائع الصنائع:  (148)
، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي 14/ 3ينظر: مواهب الجليل:    (149)

 . 2/283، المغني، البن قدامة:  2/126م: 1984هـ/1404 -هـ(، دار الفكر، بيروت، الطبعة: ط أخيرة 1004)المتوفى: 
 2/219ي المحتاج: ، مغن2/125ينظر: بدائع الصنائع:  (150)
 . 1/6:  -صلى هللا عليه وسلم  –اخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي الى رسول هللا  (151)
مراتب اإلجماع في العبادات والمعامالت واالعتقادات، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى:    (152)

 1/42بيروت:  –كتب العلمية هـ(، دار ال456
)المتوفى:    (153) العثيمين  المستقنع، محمد بن صالح بن محمد  الممتع على زاد  الشرح  الجوزي، 1421ينظر:  النشر: دار ابن  هـ(، دار 

 . 382/ 7هـ:  1428 -  1422الطبعة: األولى، 
(، المحقق: الدكتور محمد بن عبد  204بصري )المتوفى:  ابو داود سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي المسند ابي داود الطيالسي،  (154)

 . والحديث صحيح.2/643م:  1999- هـ1419مصر، الطبعة: االولى،  -المحسن التركي، دا هجر
هـ(،المحقق: فؤاد عبد عبد المنعم احمد، دار المسلم للنشر 319االجماع، ابوبكر محمد بن أبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى:    (155)

 . 57م: ص 2004هـ/1425وزيع، الطبعة: االولى والت
 . 10/20التمهيد:  (156)
 . 158سورة البقرة، اية:  (157)
 . 421/ 6: 27911اخرجه االمام احمد في مسنده برقم  (158)


