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قواعد النشر يف اجمللة

 أن يكون البحث جديدا؛ مل يسبق نشره.
 أن يتّسم ابألصالة واجل ّدة واالبتكار واإلضافة للمعرفة.
مستال من ٍ
 أن ال يكون ً
حبوث سبق نشرها للباحث.
العلمي األصيل ،ومنهجيّته.
 أن تراعى فيه قواعد البحث
ّ
 أال يتجاوز البحث عن ( )12000ألف كلمة ،وكذلك ال يتجاوز ( )70صفحة.
 يلتزم الباحث مبراجعة حبثه وسالمته من األخطاء اللغوية والطباعية.
 يف حال نشر البحث ورقيا مينح الباحث ( )10مستالت من حبثه.
 فـي حال اعتماد نشر البحث تؤول حقوق نشره كافة للمجلة ،وهلا إعادة نشره
وحيق هلا إدراجه يف قواعد البياانت احمللّيّة والعاملية  -مبقابل
ورقيّا أو إلكرتونيّاّ ،
أو بدون مقابل  -وذلك دون حاجة إلذن الباحث.
حيق للباحث إعادة نشر حبثه املقبول للنّشر يف اجمللّة  -يف أي وعاء من أوعية
 ال ّ
النّشر  -إالّ بعد إذن كتايب من رئيس هيئة حترير اجمللة.
 منط التوثيق املعتمد يف اجمللة هو منط (شيكاغو) (.)Chicago
 أن يكون البحث يف ملف واحد ويكون مشتمال على:









صفحة العنوان مشتملة على بياانت الباحث ابللغة العربية واإلجنليزية.
مستخلص البحث ابللغة العربيّة ،و ابللغة اإلجنليزيّة.
مق ّدمة ،مع ضرورة تضمنها لبيان الدراسات السابقة واإلضافة العلمية يف البحث.
صلب البحث.
تتضمن النّتائج والتّوصيات.
خامتة ّ
ثبت املصادر واملراجع ابللغة العربية.
رومنة املصادر العربية ابحلروف الالتينية يف قائمة مستقلة.
املالحق الالزمة (إن وجدت).

رسل الباحث على بريد اجمللة املرفقات التالية:
 يُ ُ
البحث بصيغة  WORDو  ،PDFمنوذج التعهد ،سرية ذاتية خمتصرة،
خطاب طلب النشر ابسم رئيس التحرير.
( )يرجع يف تفصيل هذه القواعد العامة إىل املوقع اإللكرتوين للمجلة:
http://journals.iu.edu.sa/ILS/index.html
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رواايت اإلمام أمحد اليت وصفها احلافظ ابن رجب ابلغرابة يف فتح الباري  -مجعا ودراسة يف اذمهبب ،-د .عادل بن عيد اخلديدي

املستخلص
مجع لرواايت اإلمذم أمحد واليت وصفهذ احلذفظ ابن رجب احلنبلي ابلغرابة ،من
فهذا ٌ
حبيث يام عرض الرواية ،ودراتساهذ دراتسةً مذهبيةً ،فأ كر اباداءً النص أو
خالل فاح البذريُ ،
األثر الذي اندرجت حتاه املسألة ،مث أ كر نص املسألة ،أو الرواية كمذ حكذهذ احلذفظ ،مع
بيذن موطن الرواية الغريبة ،مث أدرس املسألة مذهبيةً من حيث الرجذل والقذئلون هبذ ،وأ كر
املعامد عند املاأخرين ،وموافقاه للمعامد عندهم ،ومن قذل به .وقد خلصت جلملة من
الناذئج ،ومن أمههذ:
 .1أن وصف احلذفظ ابلغرابة له اتساعمذالت ثالثة ،فإمذ أن يكون:
أ .حكذية ختريج حملدث.
ب .خترجيه هو على احلديث.
ت .وصف لقول أو لرواية ،من حيث الفقه.
 .2أن وصف الغرا بة لرواية اإلمذم أمحد تدل على مذ يوازي الشذ أو املهجور يف
عموم أحكذمه يف الفاح ،فهو دون املرجوح.
ض عنهذ من حيث اجلملة كراً وعمالً.
عر ٌ
 .3الرواية املوصوفة ابلغرابة ال يكون ُم َ
 .4حترر احلذفظ وبعده عن الاعصب ،واإلنصذف يف العرض والنقد.
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ABSTRACT
This is a collection of Imam Ahmad's narrations, which al-Hafiz Ibn
Rajab al-Hanbali described as strange, through Fath al-Baari, so that the
narration is presented and studied with a Madhabī (school of thought)
approach. In doing so, I will first mention of a Naṣs (textual proof) or Athar
under which the jurisprudential issue falls, then I will mention the text of the
issue or the Riwāyah (narration) as quoted by Al- Hāfiẓ, with an highlight of
the place of the strange narration, then I will study the issue with a Madhabī
approach in terms of its men and those who hold the opinion therein - not
the proof itself -, I will then mention the opinion approved by the later
scholars, and its agreement with the approved opinion by the late Hanbalis,
and whoever opine it, to show the extent to which Al-Hāfiẓ described the
narration as strange, Also, I have concluded on a number of findings, the
most important of which are: At the conclusion of this interesting research, I
reached a number of findings, including :
1 .That the description of strangeness according to Al-Hāfiz has three
usages. Either it is:
a. A quote of Takhreej (authentication) by an arbiter in the science
of hadith.
b. His own Takhreej of the hadith.
c. The description of a saying or a narration, in terms of
jurisprudence.
2 .That the description of the strangeness of the narration of Imam
Ahmad indicates what denotes Ash-Shādh (an anomaly) or AlMahjūr (the deserted) in the general terms of its rulings in al-Fath,
hence, it is inferior to what is Al-Marjūh (the less considered).
3 .The narration described as strange is not to be abandoned totally,
whether in terms of its mention or its application.
4. His objectivity and staying aloof of being sentimental, and fairness
in presentation and criticism.
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املقدمة
احلمد هلل رب العذملني ،وصلى هللا وتسلم على خري خلق هللا أمجعني ،وعلى آله
وصحبه أمجعني:
فإن خريية هذه األمة ابقية مذ بقيت هذه احليذة ،وهي من عطذاي هللا لألمة  ،ينري
ينورون العقول والقلوب ،خبري الكالم ،ورصني العلوم،
هذه األجيذل علمذؤهذ ،وأهل الصالحّ ،
أولئك الذين أراد هللا هبم خرياً ،قذل النيب « :من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين ،وإمنذ أان
قذتسم وهللا يعطي ،ولن تزال هذه األمة قذئمة على أمر هللا ،ال يضرهم من خذلفهم ،حىت أييت
أمر هللا»(.)1
وإن من أولئك األبرار الذين صذنوا العلم ،العالمة :أاب الفرج زين الدين عبد الرمحن
البغدادي الدمشقي احلنبلي ،املشهور اببن رجب.
وإن من أعظم مذ خطت ميينه ،هو شرحه لصحيح البخذري :فاح البذري ،وقد اعاىن
به يف آخر عمره ،وقد بزغ جنمه ،واتساحكم علمه ،ومذ أعظم هذا الاأليف لوال أن حكمة هللا
تسذبقة ،فقد ابغااه املنية دون إمتذم هذا العمل العظيم وقد بلغ فيه إىل آخر ابب السهو.
ويضعف،
واحلذفظ حنبلي عريق ،فكذن ممن يعرض رواايت اإلمذم أمحد ،ويقوي
ّ
ووصف بعضهذ ابلغرابة ،واذمراد هبا حبثي :الغرابة من جهة الفقه ال من جهة احلديث ،أبن
يرى غرابة نسبة بهه الرواية لإلمام؛ لتعارضها مع أصوله ،وحنو ذلك.
فرأيت مجع رواايت اإلمذم أمحد اليت وصفهذ احلذفظ ابلغرابة ،من خالل فاح البذري،
ووجدت أن من فهم طريقة احلذفظ يف الفاح فلن يعجزه فهم نظرياهتذ يف مصنفذته األخرى.
وقد قسمت حبثي هذا :إىل مقدمة وفصلني وخذمتة.
الفصل األول :الاعريف ابحلذفظ وبكاذبه فاح البذري ،وحتاه مبحثذن:
املبحث األول :ترمجة موجزة للحافظ ابن رجب احلنبلي.
املبحث الثذين :تعريف موجز بفاح البذري.
( (1رواه البخذري ،كاذب العلم ،ابب من يرد هللا به خرياً يفقهه يف الدين ( ،)71( )25/1ومسلم يف
كاذب الزكذة ،ابب النهي عن املسألة (.)1037( )718/2
- 522 -

جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية – العدد 198

الفصل الثذين :الرواايت اليت وصفهذ احلذفظ ابلغرابة يف فاح البذري مجعذً ودراتسة يف
املذهب.
وحتاه مثذنية مبذحث:
املبحث األول :ابب :تفريق الوضوء والغسل.
املبحث الثذين :ابب :نقض املرأة شعرهذ عند غسل احليض.
املبحث الثذلث :ابب:إ ا أقيمت الصالة فال صالة إال املكاوبة.
املبحث الرابع :ابب :إجيذب الاكبري للصالة.
املبحث اخلذمس :ابب :رفع اليدين عند القيذم من الركعاني.
املبحث السذدس :ابب :الصالة قبل العيد وبعدهذ.
املبحث السذبع :مىت يقوم النذس إ ا رأوا اإلمذم عند اإلقذمة.
املبحث الثذمن :ابب :الصالة يف املنرب والسطوح واخلشب.
الدراسات السابقة:
مل أقف على من تطرق هلذا اللون من املسذئل عند ابن رجب.
أمهية الدراسة:
تكمن أمهية الدراتسة فيمذ يلي:
 .1بيذن علو قدم احلذفظ يف املذهب.
 .2بيذن الضعف مدى الضعف للرواايت اليت يصفهذ ابلغرابة.
 .3بيذن طريقاه رمحه هللا يف اتساعمذل لفظ الغرابة ،ومراده هبذ.
منهج البحث:
جعلت منهجي يف هذه الرتسذلة الاذيل:
 .1أمجع رواايت اإلمذم أمحد يف الفاح واليت وصفهذ احلذفظ ابلغرابة.
 .2أ كر احلديث أو األثر الوارد يف صدر البذب.
 .3أ كر نص الرواية كمذ كرهذ احلذفظ :فإن كذنت املسألة قصرية نقلاهذ بامذمهذ،
وإن كذنت طويلة ق ّدمت للمسألة ابخاصذر ،مث كرت نص الرواية الغريبة؛ دفعذً
للاطويل.
- 523 -

رواايت اإلمام أمحد اليت وصفها احلافظ ابن رجب ابلغرابة يف فتح الباري  -مجعا ودراسة يف اذمهبب ،-د .عادل بن عيد اخلديدي

 .4أبني موطن الرواية الغريبة عقب لك؛ ملزيد إيضذح.
 .5أدرس الرواية يف املذهب احلنبلي دراتسة تاضمن الاذيل:
أبني الرواايت واألقوال يف املسألة مع بيذن أشهر القذئلني به.
أّ -
ب -أ كر الرواايت – إن وجدت -كمذ هي منصوصة عن اإلمذم ،وإن مل توجد
اكافيت ابإلشذرة لنذقلهذ.
ت -أرجح بينهذ ابملعامد عند املاأخرين ،وهو :مذ عليه اإلقنذع واملناهى.
ُبني خالصة الدراتسة وبيذن مدى اجتذه وصف احلذفظ ابلغرابة لالك الرواية.
ث -أ ّ
أخرج األحذديث :فإن كذنت يف الصحيحني اكافيت هبمذ أو أبحدمهذ ،وإن كذن
ّ .6
يف غريمهذ خرجت من مظذهنذ مع بيذن احلكم.
 .7أوثق لألقوال وحنوهذ من مصذدرهذ األصيلة.
 .8أترجم لألعالم غري املشهورين ابخاصذر.
 .9الازمت بعالمذت الرتقيم وتسالمة النص.
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الفصل األول :التعريف باحلافظ وبكتابه فتح الباري
وحتاه مبحثذن:
املبحث األول :ترمجة موجزة ابحلذفظ ابن رجب احلنبلي.
املبحث الثذين :تعريف خماصر بفاح البذري.
امسه:

املبحث األول :ترمجة موجزة باحلافظ ابن رجب احلنبلي

اإلمذم العالمة :أبو الفرج زين الدين ومجذل الدين عبد الرمحن بن شهذب الدين أمحد بن
أيب أمحد رجب عبد الرمحن البغدادي مث الدمشقي احلنبلي ،شهرته :ابن رجب ،وهو لقب
ج ّده.
مولده:

ُولِد ابلعراق ،ببغداد احملروتسة ،عذم ( 736هـ )

نشأته وطلبه للعلم:
قدم من بغداد مع والده إىل دمشق وهو صغري تسنة 744هـ ،وتفقه على أبيه
وجده( ،)2فهو من تساللة علمية عريقة ،وأجذزه يف دمشق ابن النّقيب صذحب النووي( ،)3مث

()1

( )1أبو العبذس :شهذب الدين أمحد بن رجب ،ولد يف بغداد تسنة  706هـ ،قرأ القرآن على علمذء
بغداد ،واتساجذزهم فيهذ فأجيز ابلرواايت ،فقرأ وأقرأ ،فلُقب :ابملقرئ ،وأكثر من السمذع عن الشيوخ
حىت خرج لنفسه مشيخة ترجم فيهذ هلم ،ومذ قرأه عليهم وهو شيخ مشذيخ ابن حجر؛ كذحلذفظ
العراقي واهليثمي والعالئي .مل أقف على تسنة وفذته .زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب
احلنبلي" .جمموع رتسذئل ابن رجب-ترمجة احلذفظ ابن رجب احلنبلي" .حتقيق :أبو مصعب طلعت بن
فؤاد احللواين( .ط ،2.الفذروق احلديثة للنشر والطبذعة  1424هـ  2003 -م) .9 :1
( )2أيب الربكذت عبدالرمحن -واشاهر برجب -بن حسن البغدادي ،ولد تسنة 677 :تقريبذً ،ومسع
ثالثيذت البخذري من ابن املذحلذين عن القطيعي ،وحدث هبذ ،وكذن يقرئ حسبةً ،وامسه :عبد الرمحن،
ويقذل له :رجب؛ لكونه ولد يف رجب ،ومذت يف :خذمس صفر تسنة 742هـ" .الدرر الكذمنة يف
أعيذن املذئة الثذمنة" .حتقيق :مراقبة  /حممد عبد املعيد ضذن( .ط ،2صيدر اابد /اهلند :جملس دائرة
املعذرف العثمذنية1392 ،هـ1972 /م).)236/2( .
( ) 3مشس الدين حممد بن أيب بكر بن إبراهيم الدمشقي القذضي ابن النقيب الشذفعي ولد 662هـ ،ومسع
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()1

تسذفر إىل مكة وجذور ببيت هللا احلرام ،ومسع هنذك على الفخر عثمذن بن يوتسف  ،وغريه،
جذء يف شذرات الذهب ":وكانت جمالس تهكريه للقلوب صارعة وللناس عامة مباركة
()2
انفعة ،اجتمعت الفرق عليه ،ومالت القلوب ابحملبة إليه".
مؤلفاته:
كثرية ومنها:
 .1لطذئف املعذرف.
 .2فاح البذري
 .3الاخويف من النذر والاعريف حبذل دار البوار
 .4شرح جذمع أيب عيسى الرتمذي
 .5أهوال القبور وأحوال أهلهذ إىل النشور.
 .6م قسوة القلب.
 .7الذل واالنكسذر للعزيز اجلبذر.
 .8شرح أربعني النووي.
 .9قواعد ابن رجب.
ومجيع مذ ُكِر مطبوع.
=

من الفخر ابن البخذري وأمحد بن شيبذن والزم النووي ،ويل القضذء ،وح ّدث وخرجت له مشيخة
تويف تسنة 745ه" .الدرر الكذمنة يف أعيذن املذئة الثذمنة" .حتقيق :مراقبة  /حممد عبد املعيد ضذن.
(ط ،2صيدر اابد /اهلند :جملس دائرة املعذرف العثمذنية1392 ،هـ1972 /م).)136/5( .
( )1عثمذن بن يوتسف بن أيب بكر النويري املذلكي فخر الدين ولد تسنة  663وصحب أابه ،وأفىت ودرس
وأكثر احلج واجملذورة ،مذت يف أول تسنة  757ببلده النويرة" .الدرر الكذمنة يف أعيذن املذئة الثذمنة".
حتقيق :مراقبة  /حممد عبد املعيد ضذن( .ط ،2صيدر اابد /اهلند :جملس دائرة املعذرف العثمذنية،
1392هـ1972 /م).)266/3( .
العكري احلنبلي" .شذرات الذهب يف أخبذر من هب".
( )2عبد احلي بن أمحد بن حممد ابن العمذد َ
حتقيق :حممود األرانؤوط ،خرج أحذديثه :عبد القذدر األرانؤوط( .ط ،1دمشق – بريوت :دار ابن
كثري 1406 ،هـ 1986 -م).579 :8 ،
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وفاته:

تويف -رمحه هللا -ليلة االثنني  4رمضذن795هـ ،أبرض اخلمريية ببساذن كذن اتساأجره،
()1
وصلّي عليه من الغدِ ،
الشريازي.
ودفن ابلبذب الصغري جوار قرب أيب الفرج ّ
ُ
املبحث الثاني :تعريف خمتصر بفتح الباري.
من أعظم مصنفذته :فاح البذري ،وجعله شرحذً لصحيح البخذري ،وألفه يف آخر
عمره ،ممذ جيعله من أجود الاآليف له ،ولكن مل يكاب هللا له الامذم ،فقد مذت دون لك،
ووقف عن كاذب تسجود السهو.
وميكن ابملقذرنة بني فاح البذري البن رجب مع فاح البذري البن حجر – رمحهمذ هللا-
تسنجد أن ابن رجب متيز رغم احتذد املشروع ببعض امليزات ،ومن لك:
 .1أن ابن حجر -مثالً -يشري ابخاصذر للمسذئل الفقهية ،بينمذ احلذفظ يبسط
ويرجح وحيكم فهو يف املسذئل الفقهية أكثر حتريراً.
 .2أن احلذفظ أكثر حتريراً يف العلل والرجذل وبيذن طرق احلديث من ابن حجر.
 .3حترير مذهب احلنذبلة بافصيل جلي.
 .4عنذياه ابلاخريج لألحذديث.
وصف الغرابة يف فتح الباري.
املاأمل يف وصف الغرابة داخل فاح البذري جيد أهنذ ال خترج يف فاح البذري عن ثالثة
اتساعمذالت:
 .1حكذية ختريج ..فيقول مثالً" :وقال الدارقطين :صحيح غريب".
 .2خترجيه لألثر؛ كقوله" :خرجه الطرباين يف ((مسند الشاميني)) وغريه .وبها
غريب جدا".
وصف للرواية من حيث الغرابة الفقهية – وهو املراد يف حبثي-؛ كقوله" :وأما
.3
ٌ
االقتصار على سجدة فقول غريب".

( )1انظر :ابن حجر" ،الدرر الكذمنة" 221 :2؛ ابن العمذد احلنبلي" ،شذرات الذهب" .339 : 3
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الفصل الثاني :املسائل اليت وصفها احلافظ بالغرابة
وحتاه مثذنية مبذحث:
املبحث األول :تفريق الوضوء والغسل
وحتاه أربعة مطذلب:
املطلب األول :نص احلديث أو األثر
جف
قذل البخذري ":ويُذ َكر عن ابن عمر -رضي هللا عنهمذ -أنه َغ َسل قدميه بعدمذ ّ
وضوؤه"(.)1
املطلب الثاني :بيان الرواية الغريبة كما حكاها احلافظ.
قذل ابن رجب ":وقد اخالف العلمذء يف تفريق الوضوء والغسل( :)2هل يصح معه
الوضوء والغسل ،أم ال؟ على ثالثة أقوال:
أحدهذ :أن الافريق جذئز ،وهو ظذهر تبويب البخذري هذهنذ ،وهو مذهب أيب حنيفة،
()3
والثوري والشذفعي ،وإتسحذق  -يف رواية  ،-ورواية عن أمحد – أيضذً.-
والثذين :أن الافريق ال جيوز إبطالق ،وجتب اإلعذدة بذلك يف الوضوء والغسل ،وهو
()4
قول مذلك ،وحكي رواية عن أمحد ،وهي غريبة عنه.
( (1كره حممد بن إمسذعيل أبو عبدهللا البخذري اجلعفي .معلقذً يف "اجلذمع املسند الصحيح املخاصر من
أمور رتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم وتسننه وأايمه = صحيح البخذري" .حتقيق :حممد زهري بن انصر
النذصر( .ط ،1دار طوق النجذة ،مصورة عن السلطذنية إبضذفة ترقيم حممد فؤاد عبد البذقي،
1422هـ) ،كاذب الغسل ،ابب تفريق الوضوء والغسل.61 :1 ،
( (2أي :الفصل يف الوضوء الواحد بني أركذن وأخرى؛ حىت تنقطع املواالة ،وحنو لك ،وكذلك تفريق
الغسل الواحد؛ كمن يغسل عموم بدنه ،ويؤخر غسل رأتسه ،هذا املراد :ابلافريق.
( (3حممد بن حممد بن حممود البذبريت" ،العنذية شرح اهلداية"( .دار الفكر)153 :1 ،؛ أبو احلسن علي بن
حممد املذوردي البصري البغدادي" ،احلذوي الكبري يف فقه مذهب اإلمذم الشذفعي وهو شرح خماصر
املزين" .حتقيق :الشيخ علي حممد معوض  -الشيخ عذدل أمحد عبد املوجود( .ط ،1بريوت – لبنذن :دار
الكاب العلمية 1419 ،هـ 1999-م)136 :1 ،؛ املرداوي ،عالء الدين أبو احلسن علي بن تسليمذن
الزركشي" .اإلنصذف يف معرفة الراجح من اخلالف"( .ط ،2دار إحيذء الرتاث العريب).139 :1 ،
( (4قذل املهدوي يف "الانبيه واإليضذح" ":305 :1 ،وقد قدمنذ حكم املواالة يف الوضوء .و لك بعينه
جذ ٍر يف الغسل" ،املرداوي" ،اإلنصذف".139 :1 ،
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والثذلث :أن املواالة جتب يف الوضوء دون الغسل ،وهو ظذهر مذهب أمحد ".
حمل الرواية الغريبة :هو القول ابإلعذدة يف الغسل إن اخالّت املواالة؛ كذحلذل يف الوضوء.
املطلب الثالث :دراسة املسألة يف املذهب ،وذكر من قال بالرواية الغريبة
املسألة ماعلقة ابملواالة يف الطهذرتني ،أعين :الوضوء والغسل:
حكم اذمواالةِ يف الوضوء.
اذمسألة األوىلُ :
وعنه رواياذن:
فرض ،واخاذرهذ يف اإلنصذف( ،)3وق ّدمهذ يف اهلداية( ،)4وجعلهذ األصح
الرواية األوىلٌ :
()7
()6
يف الفروع( ،)5وعليه عبذرة اإلقنذع واملناهى  ،وهي من املفردات .
( (1املرداوي" ،اإلنصذف".139 :1 ،
( (2زين الدين عبد الرمحن بن أمحد بن رجب احلنبلي" .فاح البذري شرح صحيح البخذري" ،حتقيق:
حممود بن شعبذن بن عبد املقصود وآخرين (ط ،1املدينة النبوية :مكابة الغرابء األثرية ،القذهرة:
مكاب حتقيق دار احلرمني 1417 ،هـ 1996 -م).288 :1 ،
( (3املرداوي" ،اإلنصذف".139 :1 ،
( (4أبو اخلطذب حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلو اين" .اهلداية على مذهب اإلمذم أيب عبد هللا أمحد بن
حممد بن حنبل الشيبذين" .حتقيق :عبد اللطيف مهيم  -مذهر ايتسني الفحل( .ط ،1مؤتسسة غراس
للنشر والاوزيع 1425 ،هـ 2004 /م).)54( ،
( (5حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،أبو عبد هللا احلنبلي" .كاذب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعالء
الدين علي بن تسليمذن املرداوي" .حتقيق :عبد هللا الرتكي( .ط ،1مؤتسسة الرتسذلة1424 ،هـ -
2003مـ).187 :1 ،
( (6موتسى بن أمحد احلجذوي املقدتسي" .اإلقنذع يف فقه اإلمذم أمحد بن حنبل" .حتقيق :عبد اللطيف
حممد موتسى السبكي( .لبنذن  -بريوت :دار املعرفة)26 :1 ،؛ تقي الدين حممد بن أمحد بن النجذر
الفاوحي احلنبلي" .مناهى اإلرادات" .حتقيق :عبد هللا الرتكي( .ط ،1مؤتسسة الرتسذلة1419 ،هـ -
1999م).47 :1 ،
ِ
ِ
ِ ِ
أمحَد" .حتقيق :أ .د .عبد
اإلم ِذم ْ
( (7منصور بن يونس البهويت احلنبلى" ،املنَ ُح الشذفيذت ب َش ْرِح ُم ْف َردات َ
هللا بن حممد املطلَق( .ط ،1اململكة العربية السعودية :دار كنوز إشبيليذ للنشر والاوزيع 1427 ،هـ
ُ
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()1

قذل صذحل  ":تسألت أيب عن الرجل ياوضأ ويرتك شيئًذ من جسده؟
قذل :إ ا كذن قد جف الوضوء أعذد الوضوء كله ،وجيزئه من جنذبة أن يغسل املوضع
()2
الذي مل يصبه املذء".
الرواية الثذنية :أهنّذ تسنة ،قذل يف اإلنصذف ":وهي :ظذهر كالم اخلرقي(.)4(")3
فرض يف الوضوء؛
وما عليه اذمهبب عند املاأخرين ،هي :الرواية األوىل ،أن املواالة ٌ
و لك :التفذق عبذرة اإلقنذع واملناهى عليه.
اذمسألة الثانية :حكم اذمواالة يف الغسل.
وعن اإلمذم يف اشرتاط املواالة يف الغسل رواياذن:
الرواية األوىل :أهنذ ُتسنّة  ،جزم يف اإلنصذف أهنذ املذهب ،وعليهذ أكثر األصحذب (،)5
( )1أبو الفضل صذحل بن أمحد بن حممد بن حنبل الشيبذين ،أكرب أبنذء اإلمذم ،مسع من أبيه ،ونقل عنه
مسذئل ،حدث عنه :ابنه؛ زهري ،وأبو بكر بن أيب عذصم ،قذل ابن أيب حذمت ":كابت عنه أبصبهذن،
وهو صدوق ،ثقة" ،قذل اخلالل":كذن صذحل تسخيذً جداً" ،ولد 203هـ و تويف أبصبهذن ،يف
رمضذن ،تسنة 265هـ  .انظر :الذهيب" ،تسري أعالم النبالء"255 :19 ،؛ أبو احلسني حممد بن
حممد ابن أيب يعلى" ،طبقذت احلنذبلة" .حتقيق :حممد حذمد الفقي173 :1 ،؛ الزركلي" ،األعالم"،
.188 :3
( (2أبو عبد هللا أمحد بن حنبل الشيبذين" .اجلذمع لعلوم اإلمذم أمحد – الفقه" املؤلف :خذلد الرابط ،تسيد
عزت عيد [مبشذركة البذحثني بدار الفالح]( .ط ،1الفيوم  -مجهورية مصر العربية :دار الفالح
للبحث العلمي وحتقيق الرتاث 1430 ،هـ  2009 -م).)187( ،308 :5 ،
( )3عمر بن احلسني البغدادي مث الدمشقي أبو القذتسم ،نسباه :إىل بيع الثيذب واخلرق ،حرق الرافضة كابه ،ومل
ينج من الفانة إال املخاصر ،وابرك هللا له فيه ،فمآل تصذنيف احلنذبلة إليه ،ومعامدهم عليه ،تويف بدمشق
رمحه هللا لك أنه أنكر منكرا ،فضربه أهل دمشق حىت مذت ،و لك تسنة (334هـ) .انظر :ابن أيب
يعلى" ،طبقذت احلنذبلة"75 :2 ،؛ اخلطيب البغدادي" ،اتريخ بغداد ،234 :11 ،برقم(.)5973
( (4املرداوي" ،اإلنصذف".139 :1 ،و قد نبّه الزركشي يف شرحه على اخلرقي عند بيذن األخري لفروض
الوضوء ،فقذل (( ":)200/1تنبيه)  :مل ينص اخلرقي َ -رِمحَهُ اَّللُ  -على املواالة ،فقيل :ظذهر كالمه
أهنذ ال جتب .وإال مل يهملهذ ،" ..وانظر :ابن قدامة ،أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد
املقدتسي" .املغين"( .مكابة القذهرة1388 ،هـ 1968 -م).102 :1 ،
( (5املرداوي" ،اإلنصذف".257 :1 ،
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يف املغين( ،)3وعليهذ عبذرة اإلقنذع

وجعلهذ يف الفروع :األصح( ،)1واخاذرهذ املوفق
واملناهى(.)4
روى حنبل( )5يف جنب اغاسل وعليه خذمت ضيّق مل ُُيْ ِرجه فصلّى مثّ كر.
قذل اإلمذم أمحد" :يغسل موضع اخلذمت".
قلت :فإن جف غُسله؟
قذل :يـَ ْغ ِسلُهُ ،ليس هو مبنزلة الوضوء ،الوضوء حمدود ،وهذا على اجلملة ،قذل اَّلل
تعذىلَ  :وإِ ْن ُكْنـاُ ْم ُجنُـبًذ فَذطه ُروا[ املذئدة.]6 :
قلت :فإن صلّى مثّ َ َكر؟
ُ
()6
ِ
الصالة".
قذل :يَغسل َ
موضعه مث يُعيد ّ
ط ،و كر يف اإلنصذف أن أاب الفرج املقدتسي( )7يف اإليضذح جزم
الرواية الثذنية :شر ٌ

( (1ابن مفلح" ،الفروع".267 :1 ،
( )2هو عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلمذعيلي صنف :املغين يف الفقه شرح خماصر اخلرقي(10
جملدات) ،والكذيف ،واملقنع والعمدة ،وروضة النذظر وغريهذ.وله يف األصول .تويف تسنة  620هـ .انظر:
إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد ابن مفلح" ،املقصد األرشد يف كر أصحذب اإلمذم أمحد".
حتقيق :د .عبد الرمحن بن تسليمذن العثيمني( .الرايض – السعودية :مكابة الرشد)15 :2 ،؛ الزركلي،
"األعالم".67 :4 ،
( (3ابن قدامة" ،املغين".162 :1 ،
( (4احلجذوي" ،اإلقنذع"47 :1 ،؛ ابن النجذر الفاوحي" ،مناهى اإلرادات".86 :1 ،
( ) 5أبو علي حنبل بن إتسحذق بن حنبل الشيبذين ،ابن عم اإلمذم أمحد ،ولد قبل املئاني ،نقل عن اإلمذم
أمحد مسذئل جيذد ،ومذت بواتسط تسنة 273ه .انظر :تسري أعالم النبالء ( ،)51/13طبقذت
احلنذبلة ( ،)143/1اتريخ بغداد (.)281/8
( (6ابن قدامة املقدتسي" ،املغين"291 :1 ،؛ ابن رجب" ،فاح البذري".318 :1 ،
( )7انظر :أبو الفرج عبد الواحد بن حممد علي بن أمحد الشريازي مث املقدتسي الدمشقي ،الفقيه الزاهد
األنصذري السعدي الشريازي ،واشاهر :ابملقدتسي ،نشر مذهب اإلمذم أمحد يف الشذم ،وصنّف يف
الفقه ،واملواعظ واألصول ،تويف تسنة 406هـ .ابن أيب يعلى" ،طبقذت احلنذبلة" .248 :2 ،برهذن
الدين بن مفلح" ،املقصد األرشد" .179 :2
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()1

هبذ ،ومل ينسبهذ لغريه .
وما عليه اذمهبب:
الرواية األوىل :أن املواالة تسنّة يف الغسل ،و لك؛ التفذق عبذرة اإلقنذع واملناهى عليه.

و لك:

املطلب الرابع :خالصة الدراسة.
من خالل الدراتسة السذبقة يابني مذ يلي:
أن وصف ابن رجب للرواية املوجبة لإلعذدة من ترك املواالة يف الغسل ابلغرابة متجه؛

 .1ألن الرواايت املنصوصة لإلمذم يف هذا البذب تعضد الافريق بني وجوب املواالة يف
الوضوء والغسل ،فهي ماظذفرة يف إجيذب اإلعذدة يف الوضوء دون الغسل.
أخرهذ
 .2عموم من حكى هذه الرواية الغريبة تسذقهذ بصيغة الاضعيف( :وعنه) ،أو ّ
عن الرواية الراجحة ومل يقدمهذ ،وتقدمي الرواية يف العرض من عالمذت الرتجيح يف
املذهب.
 .3لكون املعامد يف املذهب عند املاأخرين هو :القول ابتساحبذب املواالة يف الغسل،
وعليه أكثر األصحذب ،وتق ّدم.
()2
ومل أقف على من جزم ابلرواية تسوى مذ حكذه املرداوي يف اإلنصذف عن صذحب
عرض كاب األصحذب ظهر له إعراض أكثر األصحذب عن حكذياه
اإليضذح ،ومن أتمل ْ
اباداءً ،ويُلامس من لك هجران العمل به –أيضذً.-

( (1املرداوي" ،اإلنصذف".257 :1 ،
ِ
( )2أبو احلسن ،علي بن تسليمذن بن أمحد املرداوي السعدي ،واشاهر ابملرداوي ،ولد تسنة 817ه،ـ من كبذر
أئمة احلنذبلة ،وصنف أهم املصنفذت يف املذهب؛ كذإلنصذف ،والانقيح ،وغريمهذ ،أخذ عن مجلة من
العلمذء ،منهم :ابن قندس ،تويف بسفح قذتسيون بدمشق تسنة885هـ .انظر :حممد بن عبد هللا بن محيد
النجدي مث املكي" ،السحب الوابلة على ضرائح احلنذبلة" .حققه وقدم له وعلق عليه :بكر بن عبد هللا
أبو زيد ،عبد الرمحن بن تسليمذن العثيمني( .ط ،1بريوت – لبنذن :مؤتسسة الرتسذلة للطبذعة والنشر
والاوزيع 1416 ،هـ 1996 -م) ،739 :2 ،برقم ()449؛ ابن شطي" ،خماصر طبقذت احلنذبلة"،
76 :1؛ عبد القذدر بن أمحد بن مصطفى ابن بدران" ،املدخل إىل مذهب اإلمذم أمحد بن حنبل".
حتقيق :د .عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي( .ط ،2بريوت :مؤتسسة الرتسذلة.461 :1 ،)1401 ،
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املبحث الثاني :باب َنقْضِ املرأة شعرها عند غُسْل احليض.
وحتاه أربعة مطذلب:
املطلب األول :نص احلديث أو األثر.
عن عذئشة –رضي هللا عنهذ -قذلت" :خرجنذ ُموافِني هلالل ي احلجة ،فقذل رتسول
فأهل
أحب أن يُِه ّل بعمرة فليُهللّ ،
هللا « :من ّ
فإين لوال أين أهديت ألهللت بعمرة» ّ
أهل بعمرة ،فأدركين يوم عرفة وأان حذئض،
حبج ،و ُ
أهل بعضهم ّ
كنت أان ممّن ّ
بعضهم بعمرة ،و ّ
فشكوت إىل النيب فقذل« :دعي عمرتَك ،وان ُق ِ
ضي رأتسك ،واماشطي وأهلّي حبج»،
ُ
فخرجت إىل
ففعلت حىت إ ا كذن ليلة احلصبة ،أ َْر َتسل معي أخي عبد الرمحن بن أيب بكر
ُ
ُ
()1
ت بعمرة مكذن عمريت".
الانعيم ،فأهلَْل ُ
املطلب الثاني :بيان الرواية الغريبة كما حكاها احلافظ.
فصل -رمحه هللا -يف أحكذم احلديثَ َ ،كر -رمحه هللا -اتساشكذل أهل العلم
بعد أن ّ
يف تسبب أمره  لعذئشة-رضي هللا عنهذ -أبن متاشط ،وأشذر ملذهب عذئشة -رضي هللا
عنهذ ،-و كر أهنذ رواية ألمحد ووصفهذ ابلغرابة ،فقذل" :قالت طائفة :إمنا أمربا أن تنقض
ِ
حل له كل شيء إال النساء؛ كاحلاج إذا رمى
رأسها ومتتشط؛ ألن اذمعتمر إذا دخل احلرم ّ
اجلمرة.
وقد روي بها عن عائشة –رضي هللا عنها ،-ولعلها أخهته من روايتها بهه ،وبو
قول عائشة بنت طلحة ،وعطاء.
()1
وقد أخه اإلمام أمحد بهلك يف رواية اذميموين( )2عنه ،وبي رواية غريبة عنه".
( (1مافق عليه ،رواه البخذري ،كاذب احليض ،ابب غسل املرأة شعرهذ عند غسل احمليض 70 :1
( ،)317ومسلم ،كاذب احلج ،ابب بيذن وجوه اإلحرام ،وأنه جيوز إفراد احلج والاماع والقران ،وجواز
إدخذل احلج على العمرة ،ومىت حيل القذرن من نسكه .)1211( 870 :2
( (2أبو احلسن :عبد امللك بن عبد احلميد بن مهران امليموين ،نقل عنه القذضي أبو يعلى يف طبقذت
احلنذبلة ":صحبت أاب عبد هللا على املالزمة من تسنة مخس ومذئاني إىل تسنة تسبع وعشرين" ،وهو من
كبذر أصحذب اإلمذم أمحد ،ونقل عنه مسذئل جيذد ،مل أقف على تسنة والدته ،وتويف تسنة 274هـ
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حمل الغرابة :مذ نُِقل عن اإلمذم أمحد أن تسبب أمر النيب  لعذئشة -رضي هللا
عنهذ -ابالماشذط؛ ألن مذهب أم املؤمنني -رضي هللا عنهذ :-أن املعامر إ ا دخل مكة
حل له كل شيء إال النسذء.
اتسابذح مذ يسابيحه احلذج إ ا رمى اجلمرة؛ أيّ :

املطلب الثالث :دراسة املسألة يف املذهب ،وذكر من قال بالرواية الغريبة
أشذر الزركشي لذلك ،أي :تسبب أم ِر النيب  لعذئشة -رضي هللا عنهذ – ابالماشذط،
فقذل .." :وإمنا قال ذلك الرسول  لعائشة  -ر ِ
ض َي ه
اَّللُ َعْن َها – بنا؛ ألجل اغتساهلا
َ
للحج.)2(".
وأمذ الرواية اليت أشذر هلذ احلذفظ :وهي أن تسبب أمر النيب لعذئشة -رضي هللا
عنهذ-هو مذ هبت إليه ُّأمنَذ -رضي هللا عنهذ :-أن املعامر إ ا دخل مكة اتسابذح مذ
حل له كل شيء إال النسذء؛ فقد بذلت الوتسع يف
يسابيحه احلذج إ ا رمى اجلمرة؛ أيّ :
تقصي إشذرة له يف كاب الشراح – ومل أجد.-
املطلب الرابع :خالصة الدراسة.
ضعفه مجلة من
أن مذهب أم املؤمنني عذئشة -رضي هللا عنهذ-يف هذه املسألة ّ
العلمذء( ،)3ونقله عنه غري واحد(.)4
=

انظر :ابن أيب يعلى" ،طبقذت احلنذبلة"212 :1 ،؛ انظر :برهذن الدين بن مفلح" ،املقصد األرشد"،
.142 :2
( (1ابن رجب" ،فاح البذري" ،10 :2 ،وانظر :أيب يعلى" ،الرواياني والوجهني"288 :1" ،
( (2مشس الدين حممد بن عبد هللا الزركشي املصري احلنبلي" .شرح الزركشي"( .ط ،1دار العبيكذن،
 1413هـ 1993 -م)317 :3 ،؛ وانظر :ابن رجب" ،فاح البذري".417 :1 ،
( (3ومنهم :اخلطذيب ،واملذرزي ،وقذل اخلطذيب" :وهذا شيء ال يدري مذ وجهه!" انظر :عمر بن علي بن
أمحد ابن امللقن األنصذري تسراج الدين أبو حفص" ،الاوضيح لشرح اجلذمع الصحيح " .حتقيق:
خذلد الرابط  -مجعة فاحي( .قطر :وزارة األوقذف والشؤون اإلتسالمية2008 – 1429 ،م).
()197/11
( (4انظر :أمحد بن علي بن حجر العسقالين أبو الفضل الشذفعي" ،فاح البذري شرح صحيح البخذري"،
رقم كابه وأبوابه وأحذديثه :حممد فؤاد عبد البذقي ،قذم إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه :حمب
الدين اخلطيب( .دار املعرفة  -بريوت1379 ،ه)416 :3 ،؛ ابن امللقن" ،الاوضيح":11 ،
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فذألصل الذي بُنِيَت عليه الرواية ضعيف عند مجلة من أهل العلم ،ومل أقف على نص
الرواية اليت أشذر إليهذ احلذفظ فيمذ نقله عن امليموين ،وال من أشذر إليهذ أصالً من الشراح ،ممذ
يقوي وصف احلذفظ هلذه الرواية :ابلغرابة.

=

197؛ وشرف احلق حممد أشرف بن أمري بن علي ،العظيم آابدي الصديقي" ،عون املعبود شرح
تسنن أيب داود ،ومعه حذشية ابن القيم :هتذيب تسنن أيب داود وإيضذح علله ومشكالته"( .بريوت:
دار الكاب العلمية).138 :5 ،
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املبحث الثالث :إذا أقيمت الصالة فال صالة إال املكتوبة.
وحتاه أربعة مطذلب:
املطلب األول :نص احلديث أو األثر.
عن مذلك بن حبينة :أن رتسول هللا  رأى رجالً ،وقد أقيمت الصالة يصلي
الث( )1به النذس ،وقذل له رتسول هللا « :الصبح
فلمذ انصرف رتسول هللا َ 
ركعانيّ ،
()2
أربعذً ،الصبح أربعذً!» .
املطلب الثاني :بيان الرواية الغريبة كما حكاها احلافظ.
كر ابن رجب اخلالف فيمن أراد الشروع يف النذفلة قبل إقذمة الصالة ،مث ّثىن ابلقول
فيمن شرع يف النذفلة مث أُقيمت الصالة ،فقذل:
"فإن كذن قد ابادأ ابلاطوع قبل اإلقذمة ،مث أقيمت الصالة ،ففيه قوالن:
يام ،وهو قول األكثرين ،منهم .. :وأمحد ،وإتسحذق؛ محالً للنهي على
أحدمهذ :أنه
ّ
()3
االباداء دون االتسادامة.
)
4
(
وح ِكي رواية عن أمحد ،حكذهذ أبو
والثذين :يقطعهذ ،وهو قول تسعيد بن جبري ُ ،
حفص( ،)5وبي غريبة ،وحكذهذ غريه مقيدة مبذ إ ا خشي فوات اجلمذعة إبمتذم صالته،
( (1أي :احدقوا به ،وأحذطوا به .انظر :ابن رجب" ،فاح البذري".57 :6 ،
( (2رواه البخذري ،كاذب األ ان ،ابب :إ ا أُقيمت الصالة فال صالة إال املكاوبة)663( ،133 :1 ،
واللفظ له؛ ومسلم ،كاذب :صالة املسذفرين وقصرهذ ،ابب كراهية الشروع يف النذفلة بعد شروع
املؤ ن.)711( ،493 :1 ،
( (3أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي" ،اجملموع شرح املهذب ((مع تكملة السبكي
واملطيعي))"( .دار الفكر)212 :4 ،؛ املرداوي" ،اإلنصذف".220 :2 ،
( )4تسعيد بن جبري بن هشذم األتسدي الواليب ،موالهم ،الكويف .من أئمة الاذبعني الكبذر ،فقيه كبري ،أخذ
خرج على األمويني ،وكذنت بينه
عن أبيه وعن مجلة من الصحذبة؛ كعذئشة ،وأيب موتسى ،وغريمهذَ ،
ص ْرباً ،تويف عذم 95هـ ومل يكمل اخلمسني تسنة .انظر:
وبني احلجذج خصومة شديدة ،فقاله احلجذج َ
أمحد بن علي بن حجر العسقالين" ،تقريب الاهذيب" .374
( (5أبو حفص العكربي :عمر بن حممد بن رجذء؛ واشاهر أيضذ اببن رجذء ،من علمذء احلنذبلة ،ح ّدث
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وحكي عن أمحد يف إمتذمهذ وقطعهذ رواياذن ".
حمل الرواية الغريبة بو :القول بقطع النذفلة إ ا أُقيمت الصالة مطلقذً ،أي :تسواءً
خشي فوات اجلمذعة أو ال.
املطلب الثالث :دراسة املسألة يف املذهب ،وذكر من قال بالرواية الغريبة
اخالفوا إ ا أقيمت املكاوبة وهو يف النذفلة هل يامهذ؟ أم يقطعهذ؟
واملشهور عند األصحذب:
يامهذ مذ مل ُيش فوت اجلمذعة ،جعلهذ يف اإلنصذف :املذهب ،وعليه
الرواية األوىلّ :
اجلمذهري( ،)3وأطلَقهمذ ابن محدان( )4يف الرعذية( ، )5وهو املخاذر يف املناهى ( ،)6واإلقنذع (.)7
قذل إتسحذق بن منصورُ ":سئِ َل أمح ُد عن ٍ
رجل بقي عليه ركعتَا الفج ِر ،واذمؤذن
أحب ِ
إليك:
ك ُّ
يقيم ،أي َذلِ َ
ُ
ِ
ِ
ِ
يدخل يف صالة اإلمام؟
يكربُ مع اإلمام مثه يقضي ،أو يركعهما ،مثه
ُ
=

شديدا على املبادعة ،تويف ( 339هـ).
عن عبد هللا بن أمحد بن حنبل وغريه ،كذن دينذً صدوقذً ً
انظر :أبو يعلى" ،طبقذت احلنذبلة"( ،ص)319؛ وأبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي" ،اتريخ
بغداد و يوله" .دراتسة وحتقيق :مصطفى عبد القذدر عط( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية،
1417هـ).239 :11 ،
( (1املرداوي" ،اإلنصذف"220 :2 ،؛ ابن قدامة" ،املغين".330 :1 ،
( (2ابن رجب" ،فاح البذري".62 :6 ،
( (3املرداوي" ،اإلنصذف".220 :2 ،
( )4جنم الدين أمحد بن محدان بن شبيب النمريي ،صنف :الرعذية الصغرى والكربى وفيهذ نقول كثرية،
ويل القضذء ابلقذهرة مث وىل قضذء احمللة ،تويف تسنة 695ه ،ابلقذهرة .انظر :برهذن الدين ابن مفلح،
"املقصد األرشد"100 :1 ،؛ ابن شطي" ،خماصر طبقذت احلنذبلة".)59( ،
احلراين احلنبلي" ،الرعذية الصغرى" .حتقيق :علي بن
( (5أبو عبد هللا أمحد بن محدان بن شبيب النمريي ّ
عبد هللا بن محدان الشهري.312 :1 ،
( (6ابن النجذر" ،مناهى اإلرادات".285 :1 ،
( (7احلجذوي" ،اإلقنذع".161 :1 ،
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ِ
اذمسجد أبدا ،ولو
قال :السنةُ فيه إذا أقيمت الصالةُ فال يصلي ركعيت الفج ِر يف
ِ
ك
قوم أيضاُ ،
وترك ذَلِ َ
خيرج رجوان أنه ال يضيق عليه ،وقد كربه ٌ
قبل أن َ
ركعهما يف اذمنزل َ
ِ
اإلقامة ،فَطَ ِم َع إ ْن خ ّففها
افتتح بركعيت الفج ِر مثه أخ َه اذمؤذ ُن يف
ُّ
أحب إ ه
يل ،ولكن إ ْن َ
()1
أدرك التكبريَة مع ِ
اإلمام؛ مضى فيهما".
يامهذ مطلقذً ،ونسبهذ يف اإلنصذف البن متيم(.)3( )2
الرواية الثانيةّ :
قذل عبد اَّلل ":مسعت أيب ُسئِل:
عن الرجل يفتتح الركعتني قبل صالة الفجر مث تقام الصالة؟
فقال :يُتِ ّم الركعتني ،مث يدخل مع القوم يف الصالة"(. )4
الرواية الثالثة :يقطعهذ مطلقذً ،كرهذ بعض األصحذب؛ كذحلذفظ ووصفهذ ابلغريبة –
وتق ّدم ،وابن قدامة يف املغين ومل ينسبهذ(.)5
وما عليه اذمهبب:
الرواية األوىل :يُام مذمل ُيف فوت اجلمذعة؛ وعليه عبذرة اإلقنذع واملناهى.

( (1الشيبذين" ،اجلذمع لعلوم أمحد"382 :6 ،؛ الكوتسج" ،مسذئل اإلمذم أمحد بن حنبل وإتسحذق بن
راهويه".)466( ،
( ) 2هو :أبو عبد هللا حممد بن متيم احلراين ،فقيه حنبلي راتسخ ،تفقه على الشيخ جمد الدين ابن تيمية.
وعلى أيب الفرج ابن أيب الفهم ،صنف يف املذهب نفذئس ،ومنهذ :املخاصر يف الفقه ،وهو من
الكاب املشهورة يف املذهب ،وصل فيه إىل الزكذة .انظر :زين الدين عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب
احلنبلي " .يل طبقذت احلنذبلة" .حتقيق :د عبد الرمحن بن تسليمذن العثيمني( .ط ،1الرايض :مكابة
العبيكذن 1425 ،هـ 2005 -م)131 :4 ،؛ ابن مفلح" ،املقصد األرشد".386 :2 ،
( (3املرداوي" ،اإلنصذف".221 :2 ،
( (4الشيبذين" ،اجلذمع لعلوم أمحد"383 :6 ،؛ أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل الشيبذين" ،مسذئل
أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد هللا" ،حتقيق :زهري الشذويش( .املكاب اإلتسالمي – بريوت)،
(.)216
( (5ابن قدامة" ،املغين".330 :1 ،
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املطلب الرابع :خالصة الدراسة
من خالل الدراتسة يابني مذ يلي:
أن وصف ابن رجب ابلغرابة للرواية املوجبة لقطع النذفلة مطلقذً متجه؛ و لك ملذ يلي:
 .1ألن املشاهر من املنصوص عن اإلمذم على خالفهذ؛ ومذ نص عليه اإلمذم يدور على
مسلكني :إمذ اإلمتذم مطلقذً تسواءً خشي فوت اجلمذعة أو ال ،أو مقيّدة مبذ مل ُيش
فوات اجلمذعة.
ِ
عرف –فيمذ وقفت عليه-خبالف
 .2ألنه يف حكم املهجور ،كراً وعمالً ،فال يكذد يُ َ
الرواايت املشهورة ،ومن كره مل ينسبه؛ كذملوفق.
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املبحث الرابع :باب إجياب التكبري للصالة
وحتاه أربعة مطذلب:
املطلب األول :نص احلديث أو األثر.
ِ
كرب
عن أيب هريرة ،قذل :قذل رتسول هللا (( :إمنذ ُجعل اإلمذم؛ ليؤمت به ،فإ ا ّ
فكربوا ،وإ ا ركع فذركعوا ،وإ ا قذل :مسع هللا ملن محده ،فقولوا :ربنذ ولك احلمد ،وإ ا تسجد
ّ
()1
فذتسجدوا ،وإ ا صلى جذلسذً فصلّوا جلوتسذً أمجعون)) مافق عليه .
املطلب الثاني :بيان الرواية الغريبة كما حكاها احلافظ.
أشذر احلذفظ إىل مسألة يف الصالة ،وهي :من نسي تكبرية اإلحرام والركوع مجيعذً،
وأشذر لرأي أيب عمرو األوزاعي يف لك فقذل:
" وقال أبو عم ٍرو :وإذا كا َن وحده ،فنسي األوىل واآلخرة أعاد الصالة وإذا كا َن
مع اإلمام أضاف إىل صالته ركعة أخرى.
فقد فرق األوزاعي بني اذمنفرد واذمأموم ...
والتفريق بينهما لهُ مأخهان:
أحدمها :أن اإلمام يتحمل التكبري عن اذمأموم ،كما يتحمل عنه القراءة ،وقد
صرح هبها اذمأخه اإلمام أمحد.
ّ
ٍ
قال حنبل :سألت أاب عبد هللا عن قول :إذا سها اذمأموم عن تكبرية االفتتاح وكرب
للركوع رأيت ذلك جمزائ عنه؟ فقال أبو عبد هللا :جيزئه إن كان سابيا؛ ألن صالة اإلمام
له صالة.
فصرح ابذمأخه ،وبو :حتمل اإلمام عنه تكبرية اإلحرام يف حال السهو.
ّ
ذكر بهه الرواية أبو بكر عبد العزيز بن جعفر يف :كتاب الشايف ،وبهه رواية
غريبة عن أمحد ،مل يهكربا األصحاب.

( (1رواه البخذري ،كاذب الصالة ،ابب الصالة يف السطوح واملنرب واخلشب)378( ،85 :1 ،؛ ومسلم،
كاذب الصالة ،ابب ائامذم املأموم ابإلمذم.)411( ،308 :1 ،
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واذمهبب عندبم :أنه ال جيزئه ،كما ال جيزئ اإلمام واذمنفرد".....
حتم ُل اإلمذم عن املأموم تكبرية اإلحرام إ ا دخل مع اإلمذم
حمل الرواية الغريبة بوّ :
كرب للركوع.
راكعذً وتسهذ عن تكبرية اإلحرام و ّ
املطلب الثالث :دراسة املسألة يف املذهب ،وذكر من قال بالرواية الغريبة
يف صدر هذا العرض ينبغي أن أشري إىل ٍ
أصل يف هذا البذب ،وهو :أن املاقرر يف
املذهب :عدم تسقوط تكبرية اإلحرام مطلقذً ،وقد أشذر إليه املوفق يف املغين ،فقذل ":إن
اذمشروع يف الصالة ينقسم قسمني :واجب ،ومسنون ،فالواجب نوعان :أحدمها ال
يسقط يف العمد وال يف السهو ... ،وبو عشرة أشياء :تكبرية اإلحرام .)2( "....
واملأموم إن أدرك إمذمه راكعذً وخشي أن تفوته الركعة فذحلنذبلة يانذولون الاكبري فيه مذ
بني حكم االقاصذر على تكبرية اإلحرام فقط ،أو تلزمه الاكبرياتن ،ومل يعرضوا أصالً – فيمذ
وقفت عليه -ملذ أشذر إليه احلذفظ يف الرواية الغريبة :أن املأموم يدخل يف الصالة وإمذمه
راكع ،ويقاصر على تكبرية الركوع انتسيذً دون الاحرمية ،وجيزؤه لك وياحمل اإلمذم تكبرية
اإلحرام عنه.
وميكن أن يُقذل يف لك:
إن املنقول عن اإلمذم أمحد يف لك رواياذن:
الرواية األوىل  :أن اإلمذم ال حيملهذ عنه ،وهي املذهب عند املاقدمني واملاأخرين،
واخاذرهذ اخلَِرقي( ،)3واملوفق( ،)4وعليه عبذرة اإلقنذع( )5واملناهى(.)6
( (1ابن رجب" ،فاح البذري".315-314 :6 ،
( (2ابن قدامة" ،املغين".366 :1 ،
( (3أبو القذتسم عمر بن احلسني بن عبد هللا اخلرقي" .منت اخلرقي على مذهب ايب عبد هللا أمحد بن حنبل
الشيبذين"( .دار الصحذبة للرتاث1413 :هـ1993-م).)26( ،
( (4ابن قدامة" ،املغين".366 :1 ،
( (5احلجذوي" ،اإلقنذع".133 :1 ،
( (6ابن النجذر" ،مناهى اإلرادات".236 :1 ،
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()1

يقول:
مسعت أمحد ُ
قذل أبو داود ُ " :
إذا مل يكرب تكبرية االفتتاح وكرب للركوع والسجود .قال :يعي ُد صالتهُ".
()3
ْت :إذا نسي تكبريَة االفتتاح؟
وقذل إتسحذق بن منصور " :قُل ُ
ِ
دخل يف الصالة ،فكيف جتزئه تكبريةُ
قال :إنه ليس يف الصالة ،قرأ ومل ْ
يكن َ
ٍ
عمر .
الركوع؟ وإذا جاء واإلمام راكع كرب تكبرية وركع ،حديث زيد واب ِن َ
قيل له :ينوي هبا االفتتاح؟
قال :نوى أو مل ينو ،ما نعلم أحدا قال ينوي ،أليس جاء وبو يريد الصالة؟
واإلمام جالس؟
ْت :جاء
قُل ُ
ُ
قال :يكرب تكبرية مث يقعد.
ْت :يكرب للقعود؟ قال :ال.
قُل ُ
االفتتاح ،مث الثانية للركوع
قال إسحاق :عليه تكبرياتن إحدامها ينوي هبا
َ
ِ
ِ
يكرب له أجزأه .بكها معىن قول
واجللوس ،فإن َكبه َر واحدة نوى هبا االفتتاح ،مث ركع وملْ ْ
ِ
جاء":م ْفتاح الصالةِ
زيد بن اثبت  ،وإ ْن كرب تكبرية مل ين ِو هبا افتتاحها مل جيزئه؛ لِ َما
َ
()2

( (1أبو داود تسليمذن بن األشعث بن إتسحذق ،أزدي من تسجساذن ،من أعالم احملدثني .ولد تسنة 202هـ
صذحب السنن ،واخاذر فيهذ ( )4800حديث من نصف مليون حديث يرويهذ .من كبذر أصحذب
اإلمذم أمحد .وروى عنه مسذئل .اناقل إىل البصرة بعد ختريب الزنج هلذ ،لكي ينشر هبذ احلديث ،ومذت
هبذ 275:هـ .انظر :ابن أيب يعلى" ،طبقذت احلنذبلة"159 :1 ،؛ ابن حجر" ،هتذيب الاهذيب"
(.)169/4
ِ
الس ِج ْساذين ،تسليمذن بن األشعث بن إتسحذق األزدي" .مسذئل اإلمذم أمحد رواية أيب داود
( (2أبو داود ّ
السجساذين" .حتقيق :أبو معذ طذرق بن عوض هللا بن حممد( .ط ،1مصر :مكابة ابن تيمية،
 1420هـ 1999 -م))313( ،
( (3أبو يعقوب الكوتسج :إتسحذق بن منصور بن هبرام املروزي ،ولد مبرو ،ودخل إىل العراق ،واحلجذز،
والشذم ،فسمع تسفيذن بن عيينة وحيىي بن تسعيد القطذن وغريمهذ ،روى عنه الشيخذن :البخذري،
ومسلم ،وغريمهذ ،قذل عنه مسلم :ثقة مأمون ،مذت يوم اخلميس ودفن اجلمعة 251هـ بنيسذبور
ودفن إىل جنب إتسحذق بن راهويه .انظر :ابن أيب يعلى" ،طبقذت احلنذبلة"115 :1 ،
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التكبري"( ،)1وال بد من إحداث نية إذا دخلها ،فإن نوى ابلتكبري
االفتتاح والر َ
كوع ملْ
َ
()2
جيزئه".
ْ
كرب راكعذً تسهواً .وحكم عليهذ
الرواية الثذنية :أن اإلمذم حيمل الاكبرية عن املأموم إن ّ
احلذفظ ابلغرابة ،وتقدم ،ومل أقف له على ٍ
قذئل هبذه الرواية تسوى مذ كره احلذفظ.
قذل حنبل" :سألت أاب عبد هللا عن ٍ
قول:
أيت ذلك جمزائ عنه؟
كرب للركوع ر َ
إذا سها اذمأموم عن تكبرية االفتتاح ،و ّ
فقال أبو عبد هللا:
()3
جيزئه إن كان سابيا؛ ألن صالة اإلمام له صالة"
()4
ويعضد هذه الرواية مفهوم مذ نقله احلذفظ يف الفاح  ،عن أمحد فيمن ترك تكبرية
االفااذح يف الصالة ،قذل ":إن تركها عمدا مل جتزئه صالته"( ،)5فقد يانذول مفهومه الرواية
السذبقة.
واذمهبب كمذ تقدم :هي الرواية األوىل.
املطلب الرابع :خالصة الدراسة.
من خالل الدراتسة السذبقة يابني مذ يلي:
أن وصف احلذفظ للرواية املصححة للصالة ،وحتمل اإلمذم تكبرية اإلحرام عن املأموم
كرب املأموم للركوع تسذهيذً عن الاحرمية ابلغرابة :متجه؛ و لك ملذ يلي:
يف الركوع ،إن ّ
( (1رواه أبو داود يف تسننه ،كاذب الطهذرة ،ابب فرض الوضوء  ،)61( 45 :1والرتمذي يف تسننه ،أبواب
الطهذرة ،ابب مذ جذء أن مفاذح الصالة الطهور .)3( 54 :1
( (2الكوتسج" ،مسذئل اإلمذم أمحد")187( ،
( (3ابن رجب" ،فاح البذري".315-314 :6 ،
( (4أبو الفضل الكنذين :أمحد بن علي بن حممد ،شهذب الدين ،العسقالين ،شهرته :ابن حجرُ ،ولد
ونشأ ومذت مبصر ،ولد عذم773هـ ،حمدث وشذفعي كبري ،شرح صحيح البخذري مبذ مل أيت مثله،
عذرف ابلرجذل والعلل ،زادت تصذنيفه على مذئة ومخسني مصنفذً ،تويف عذم  852هـ .انظر :ابن
العمذد احلنبلي؛ "شذرات الذهب" 74 :1؛ حممد بن علي الشوكذين" ،البدر الطذلع" .87 :1
( (5ابن رجب ،فاح البذري".315 :6 ،
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 .1أن الرواايت املخذلفة له أكثر وأشهر وعليهذ االخايذر والعمل ،أعين :املوجبة لاكبرية
اإلحرام وعدم تسقوطهذ ،عمداً وال تسهواً.
 .2مل أقف على ٍ
قذئل به تسوى راويه ،أعين :حنبل ،ومل أقف على أنه ممن اخاذر هذه
الرواية.
 .3إعراض األئمة عن كره يف اجلملة ،ويف العذدة يُشذر إىل املرجوح ،ولو بصيغة من
صيغ الاضعيف ،خبالف هذا فهو غري معارب يف عموم مصنفذت األصحذب على
تنوع الطبقذت.
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املبحث اخلامس :باب رفع اليدين إذا قام من الركعتني.
وحتاه أربعة مطذلب:
املطلب األول :نص احلديث أو األثر.
كرب ورفع يديه ،وإ ا ركع
عن ابن عمر -رضي هللا عنهمذ :-كذن إ ا دخل يف الصالة ّ
رفع يديه ،وإ ا قذل( :مسع هللا ملن محده) رفع يديه ،وإ ا قذم من الركعاني رفع يديه ،ورفع
()1
لك ابن عمر -رضي هللا عنهمذ -إىل النيب  .رواه البخذري.
املطلب الثاني :بيان الرواية الغريبة كما حكاها احلافظ.
القول يف حكم رفع اليدين بعد القيذم من الركعاني؛ كذحلذل يف الصالة
بسط احلذفظ َ
الثالثية أو الرابعية؛ مث أشذر لرو ٍ
اية لإلمذم أمحد ،وصفهذ :ابلغرابة الشديدة ،وهي :اتساحبذب
رفع اليدين عند القيذم من الركعاني ،فقذل:
" قال البيهقي( )2يف كتاب ((مناقب اإلمام أمحد)) :
عن ابن عمر -رضي هللا عنهمذ - -يف رفع اليدين ،وكان إذا قام من الثنتني رفع
يديه -؟ فقال :سنة صحيحة مستعملة ،وقد روى مثلها علي بن أيب طالب وأبو
محيد يف عشرة من الصحابة ،وأان أستعملها.
قال احلاكم أبو عبد هللا( :)3سئل الشيخ أبو بكر  -يعين :ابن إسحاق( - )1عن
( (1أخرجه البخذري ،كاذب األ ان ،ابب رفع اليدين إ ا قذم من الركعاني.)739( ،148 :1 ،
( )2أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موتسى البيهقي ،اإلمذم احلذفظ اخلسر ِ
وج ْردي -وخسروجرد:
ُ َْ
قرية من نواحي بيهق ،وهي أم النذحية ،وبيهق انحية كحوران ،على يومني من نيسذبور -أخذ
احلديث عن اإلمذم احلذكم ،وتفقه على أيب الفاح املروزي ،صنف:السنن الكربى والسنن الصغرى
ومعرفة السنن واآلاثر ،ولد تسنة 384هـ ،وتويف تسنة 458هـ بنيسذبور .انظر :ابن كثري" ،طبقذت
الفقهذء الشذفعيني"7 :2 ،؛ الذهيب" ،تسري أعالم النبالء"547 :10 ،؛ ابن قذضي شهبه" ،طبقذت
الشذفعية".220 :1 ،
( )3أبو عبد هللا حممد بن عبد هللا بن حممد بن محدويه ،ابن البيع ،الضيب ،الطهمذين ،النيسذبوري ،الشذفعي،
صذحب الاصذنيف .قذل عنه الذهيب يف السري ":اإلمذم احلذفظ ،النذقد العالمة ،شيخ احملدثني" ولد
تسنة 321هـ بنيسذبور ،مسع من حنو ألفي شيخ ،وأتسذنيده عذلية ،وروى عنه كبذر األئمة؛ كذلدارقطقين
واخلليلي وغريمهذ ،تويف  405هـ .انظر :الذهيب" ،تسري أعالم النبالء"571 :12 ،؛ السبكي" ،طبقذت
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ذلك؟ فقال :أان أستعملها ،ومل أر من أئمة احلديث أحدا يرجع إىل معرفة احلديث إال
وبو يستعملها.
وبهه الرواية غريبة عن أمحد جدا ،ال يعرفها أصحابنا ،ورجال إسنادبا كلهم
حفاظ مشهورون ،إال أن البيهقي ذكر أن احلاكم ذكربا يف كتاب ((رفع اليدين)) ويف
كتاب ((مزكي األخبار))  ،وأنه ذكربا يف ((كتاب التاريخ)) خبالف ذلك ،عند القيام
()2
من الركعتني ،فوجب التوقف .وهللا أعلم".
حمل الرواية الغريبة:
اتساحبذب رفع اليدين عند القيذم من الركعاني.

كثري
ٌ

املطلب الثالث :دراسة املسألة يف املذهب ،وذكر من قال بالرواية الغريبة
لإلمذم يف حكم رفع اليدين بعد الركعاني رواياذن:
الرواية األوىل :ال يرفعهمذ ،جعلهذ يف اإلنصذف املذهب ،ونسبهذ للجمذهري ،وقطع هبذ
منهم( ،)3وق ّدمهذ ابن مفلح( )4يف الفروع( ،)5وأبو اخلطذب( ،)1()6وجزمذ به يف اإلقنذع(،)2

=

الشذفعية".64 :3،
( )1أبو بكر السلمي النيسذبوري حممد بن إتسحذق بن خزمية بن صذحل بن بكر .احلذفظ ،احلجة ،الفقيه،
الشذفعي ،صذحب الاصذنيف ،ولد تسنة  223هـ ،كذن فقيهذً حمداثً ،ومسع من ابن راهوية ،وعلي بن
حجر ،وحدث عنه البخذري ومسلم يف غري الصحيحني ،قذله الذهيب ،تويف تسنة  311هـ.انظر:
الذهيب" ،تسري أعالم النبالء"225 :11 ،؛ السبكي" ،طبقذت الشذفعية".109 :3،
( (2ابن رجب" ،فاح البذري".350-349 :6 ،
( (3املرداوي" ،اإلنصذف".88 :2 ،
( ) 4أبو عبد هللا حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،مشس الدين املقدتسي الراميين مث الصذحلي ،ولد عذم
 710وتويف 763هـ .انظر :مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمذن بن قَ ْذميذز الذهيب،
عواد معروف( .ط ،1دار الغرب
"اتريخ اإلتسالم َوَوفيذت املشذهري َواألعالم" .حتقيق :الدكاور بشذر ّ
اإلتسالمي2003 ،م)375 :14 .؛ الزركلي" ،األعالم".107 :7 ،
( (5ابن مفلح" ،الفروع".211 :2 ،
( )6هو :أبو اخلطذب حمفوظ بن أمحد بن احلسن بن أمحد الكلو اىن البغدادي ،تويف تسنة  510هـ ودفن
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واملناهى(.)3
مسعت أمحد تسئل عن الرفع إ ا قذم من الثناني؟
قذل أبو داودُ :
أرفع يدي.
قذل :أمذ أان فال ُ
أرفع يدي؟
فقيل له)4(:بني السجدتني ُ
قذل :ال.
مجع ،ومنهم :اجملد ،وحفيده :شيخ اإلتسالم ،وابن
الرواية الثانية :يرفعهمذ ،واخاذره ٌ
عبدوس( )5يف تذكرته ،قذل يف الفروع :وهو أظهر ،وجعلهذ املرداوي يف اإلنصذف :الصواب.
روى عبد هللا بن أمحد بن حنبل ،قذل:
"تسألت أيب عن حديث  ...ابن عمر -رضي هللا عنهمذ -يف رفع اليدين ،وكذن إ ا
قذم من الثناني رفع يديه؟
فقذل :سنة صحيحة مستعملة ،وقد روى مثلها علي بن أيب طالب وأبو محيد
()6
يف عشرة من الصحابة ،وأان أستعملها".
ونقل ابن هذنئ( )7يف مسذئله:
=

جبوار اإلمذم أمحد .انظر :برهذن الدين ابن مفلح" ،املقصد األرشد"20 :3 ،؛ ابن شطي" ،خماصر
طبقذت احلنذبلة".)59( ،
( (1أبو اخلطذب" ،اهلداية".)87( ،
( (2احلجذوي" ،اإلقنذع".125 :1 ،
( (3ابن النجذر" ،مناهى اإلرادات".218 :1 ،
( (4أبو داود السجساذين" ،مسذئل اإلمذم أمحد".)236( ،
( )5علي بن عمر بن أمحد بن عبدوس احلراين ،ولد تسنة (510هـ) ،وقيل511( :هـ) ،مسع منه خلق
كثري ،وله كاذب" :املـَُذهب يف املذهب" ،تويف آخر هنذر يوم عرفة ،وقيل :ليلة عيد النحر -تسنة
(599هـ) حبران .ابن العمذد" ،شذرات الذهب"307 :6 ،؛ ابن رجب " ،يل طبقذت احلنذبلة"،
.91 :2
( (6رجب" ،فاح البذري".349 :6 ،
( (7أبو يعقوب :إتسحذق بن إبراهيم بن هذىنء النيسذبوري ،ولد تسنة  218هـ ،خدم اإلمذم أمحد وهو
ابن تسع تسنني ،و كره أبو بكر اخلالل فقذل ":كذن أخذ دين ورع نقل وعن أمحد مسذئل كثرية تساة
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"تسئل :إ ا هنض الرجل من الركعاني ،يرفع يديه؟
ُ
()1
قال :إن فعلهُ فما أقربه ،فيه عن ابن عمر -رضي هللا عنهمذ -عن النيب "... --
واذمهبب :الرواية األوىل ،وعليهذ املعامد عن املاأخرين.

املطلب الرابع :خالصة الدراسة
بعد عرض املسألة فقهيذً يف املذهب ،ميكن اخللوص الحامذلني يف وصف احلذفظ
ابلغرابة الشديدة للرواية املشذر هلذ :اتساحبذب رفع اليدين بعد القيذم من الركعاني ،وأهنذ غري
حمفوظة عند األصحذب:
االحتمال األول :أن يريد بذلك الغرابة الفقهية ،فيكون وصف احلذفظ حمل أتمل،
و لك؛ الشاهذر كره ،وإن كذن خالف املذهب ،وهو اخايذر شيخ اإلتسالم ،وجده،
وغريهم.
االحتمال اآلخر  :الغرابة احلديثية ،وهو األقرب للسيذق ،فإن احلذفظ ال ُيفى عليه
اشاهذر القول ابتساحبذب رفع اليدين ،وكذا اشاهذره عند من تسبق اإلشذرة هلم من أئمة
املاوتسطني ،وغريهم ،والتسيمذ مع ورود نص صريح مرفوع للنيب  ،وكمذ ورد من فعل ابن
عمر -رضي هللا عنهمذ ، -فلعله أراد هذا املسلك ،وهللا أعلم.

=

أجزاء" ،تويف ببغداد تسنة  275هـ .انظر :ابن أيب يعلى" ،طبقذت احلنذبلة"108 :1 ،؛ برهذن الدين
ابن مفلح" ،املقصد األرشد".204 :1 ،
( (1ابن هذنئ ،مسذئل اإلمذم أمحد".)236( ،
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املبحث السادس :باب الصالة قبل العيد وبعدها.
وحتاه أربعة مطذلب:
املطلب األول :نص احلديث أو األثر.
عن ابن عبذس« :أن النيب  خرج يوم الفطر ،فصلى ركعاني مل يصل قبلهذ وال
بعدهذ ومعه بالل»(. )1
املطلب الثاني :بيان الرواية الغريبة كما حكاها احلافظ.
قذل احلذفظ:
" فأما الصالة يف غري موضع صالة العيد؛ كالصالة يف البيت ،أو يف اذمسجد ،إذا
صليت العيد يف اذمصلى ..
حَّت تزول الشمس.
وقالت طائفة :ال صالة يوم العيد ه
وصح عن ابن عمر -رضي هللا عنهمذ ، -أنه كان يفعله.
وعن كعب بن عجرة ،أنه أنكر على من صلى بعد العيد يف اذمسجد ،وذكر أنه
خالف السنة ،وقال :بااتن الركعتان سبحة بها اليوم حَّت تكون الصالة تدعوك.
واختار بها القول أبو بكر اآلجري( ، )2وأنه تكره الصالة يوم العيد حَّت تزول
الشمس ،وحكاه عن أمحد.
وحكايته عن أمحد غريبة.
وعند أمحد وأكثر أصحابه :التصلي قبل العيد ،ولو صليت يف اذمسجد ودخلت
إليه بعد زوال وقت النهي.
( (1رواه البخذري ،أبواب العيدين ،ابب الصالة قبل العيد وبعدهذ.)989( ،24 :2 ،
منسوب إىل آجر ،قرية
( (2أبو بكر اآلجري :حممد بن احلسني بن عبد هللا ،الفقيه احملدث الشذفعي ،وهو
ٌ
ببغداد ،مسع من مجلة منهم :أاب مسلم الكجي وأاب شعيب احلراين ،ممن روى عنه :أبو احلسن
اجلمذعي ،وعبد الرمحن بن عمر بن النحذس ،صنّف" :أخالق العلمذء" ،و"أخالق محلة القرآن"
وغري لك ،تويف تسنة 360هـ مبكة .انظر :الزركلي" ،األعالم" ،238 :6 ،مجذل الدين أبو احملذتسن
"النجوم الزاهرة" .60 :4
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()1

وسئل أمحد  -يف رواية أمحد بن القاسم  :-لو كان على رجل صالة يف ذلك
قال :أخاف أن يقتدي به بعض من يراه .قيل لهُ :فإن مل يكن ممن
الوقت :بل يصلي؟ َ
()2
يُقتدى به؟ قال :ال أكربه ،وسهل فيه".
موطن الرواية الغريبة :تكره الصالة يوم العيد حَّت تزول الشمس.
املطلب الثالث :دراسة املسألة يف املذهب ،وذكر من قال بالرواية الغريبة
للعلمذء فيمن صلى العيد يف املصلى ،مث أراد أن يصلي قبل الظهر؛ كمن دخل
مسجداً ،أو أراد أن يصلي يف بياه ،قوالن:
القول األول:
()3
وصححه يف اإلنصذف ،ونسبه
جواز الانفل يف غري موضع الصالة ،واخاذره املوفق ّ ،
للجمهور( ،)4وجزمذ به يف اإلقنذع( )5واملناهى(.)6
قذل عبد هللا بن أمحد" :مسعت أيب يقول :روى ابن عبذس« :أن النيب  مل يصل
قبلهذ وال بعدهذ» .ورأياه يصلي بعدهذ ركعذت يف البيت ،ورمبذ صالهذ يف الطريق ،يدخل
()7
بعض املسذجد".
قذل يف املغين يف توجيه فعل اإلمذم أمحد" :وألنه إمنا ترك الصالة يف موضع الصالة اقتداء
برسول هللا  وأصحابه؛ والشتغاله ابلصالة وانتظاربا ،وبها معدوم يف غري موضع
( (1هو :أمحد بن القذتسم ،صذحب أيب عبيد القذتسم بن تسالم ،روى عن اإلمذمني أيب عبيد وعن اإلمذم
أمحد مسذئل ،كذن من أهل العلم والفضل .مسع منه :أبو القذتسم إتسحذق بن إبراهيم احلذفظ .وممن
حدث عنه :عبد اَّلل بن إبراهيم بن اجلبلي ،مل أقف على والدته وال وفذته .انظر :ابن أيب يعلى،
"طبقذت احلنذبلة"55 :1 ،؛ برهذن الدين ابن مفلح" ،املقصد األرشد".100 :1 ،
( (2ابن رجب" ،فاح البذري".95-94-93 :9 ،
( (3ابن قدامة" ،املغين".289-288 :2 ،
( (4املرداوي" ،اإلنصذف".432 :2 ،
( (5احلجذوي" ،اإلقنذع".)202/1( ،
( (6ابن النجذر" ،مناهى اإلرادات".369 :1 ،
( (7نقلهذ املوفق يف "املغين".289-288 :2 ،
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الصالة".
القول الثاين:
ال يان ّفل مطلقذً ال قبلهذ وال بعدهذ ،نسبهذ اآلجري يف النصيحة لإلمذم أمحد ،فقذل:
"ال ينبغي أن يصلي قبلها وال بعدبا حَّت تزول الشمس ،ال يف بيته وال طريقه؛ اتباعا
للسنة ،وجلماعة الصحابة ،وبو قول أمحد" نقل لك غري واحد عنه؛ كذملرداوي يف
اإلنصذف( ،)2وابن مفلح يف الفروع(.)3
والذي عليه املذهب:
القول األول :جوازه يف غري موضعه.

و لك:

املطلب الرابع :خالصة الدراسة
تبني من دراتسة مذ تسبق ،أن وصف احلذفظ ابلغرابة ملذ نسبه اآلجري ابلغرابة :متجه؛
 .1ألن يف عبذرة األئمة مذ يوحي بعدم الاسليم بصحة نسبة اإلمذم اآلجري هذا
القول لإلمذم أمحد ،ومن لك :اكافذء ابن مفلح يف الفروع عقب كر مذ نسبه
اآلجري لإلمذم أمحد بقوله :كذا قذل( ،)4وأقر بذلك املرداوي يف اإلنصذف ،ممذ
يدل على عدم اشاهذر هذا القول عن اإلمذم بني األصحذب.
 .2ألنه كذملهجور عندهم ،فلم يثبت -فيمذ وقفت عليه -عن غري اآلجري.

( (1نقلهذ املوفق يف "املغين".289-288 :2 ،
( (2املرداوي" ،اإلنصذف".432 :2 ،
( (3ابن مفلح" ،الفروع".207 :3 ،
( (4ابن مفلح" ،الفروع".207 :3 ،
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املبحث السابع :متى يقوم الناس إذا رأوا اإلمام عند اإلقامة
وحتاه أربعة مطذلب:
املطلب األول :نصّ احلديث أو األثر
عن عبد هللا بن أيب قاذدة ،عن أبيه ،قذل :قذل رتسول هللا « :إذا أقيمت
()1
الصالة ،فال تقوموا حَّت تروين» مافق عليه.
املطلب الثاني :بيان الرواية الغريبة كما حكاها احلافظ
أشذر احلذفظ ملوضع قيذم النذس للصالة أثنذء اإلقذمة ،فقذل ":واختلفوا يف موضع
القيام من اإلقامة على أقوال:
أحدبا :أهنم يقومون يف ابتداء اإلقامة.
روي عن كثري من التابعني ،منهم :عمر بن عبد العزيز ،وحكاه ابن اذمنهر( )2عن
()3
أمح َد وإسحاق ،وبو غريب عن أمحد".
موطن الرواية الغريبة :أن موضع قيذم النذس للصالة هو :يف اباداء اإلقذمة.
املطلب الثالث :دراسة املسألة يف املذهب ،وذكر من قال بالرواية الغريبة
تظذفرت الرواايت عن اإلمذم أمحد يف موضع قيذم النذس إىل الصالة إ ا رأوا اإلمذم ،أ ّن
لك عند قول املؤ ن :قد قذمت الصالة ،وهو املذهب ،كمذ قذله يف اإلنصذف ،ونسبه
( (1رواه البخذري ،كاذب األ ان ،ابب :مىت يقوم النذس ،إ ا رأوا اإلمذم عند اإلقذمة،129 :1 ،
()637؛ ومسلم يف كاذب املسذجد ومواضع الصالة ،ابب :مىت يقوم النذس للصالة،422 :1 ،
(.)604
( ) 2حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسذبوري ،أبو بكر ،وروى عن :الربيع بن تسليمذن ،وحممد بن عبد هللا
بن عبد احلكم ،من كابه" :املبسوط" ،و"اإلمجذع" ،تويف تسنة 318هـ .انظر :الذهيب" ،تسري أعالم
النبالء")275( ،490 :14 ،؛ أبو العبذس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم ابن خلكذن
الربمكي اإلربلي" .وفيذت األعيذن وأنبذء أبنذء الزمذن" .حتقيق :إحسذن عبذس( .بريوت :دار صذدر).
()580( )207/4؛ السبكي" ،طبقذت الشذفعية" ،102 :3 ،برقم (.)118
( (3ابن رجب" ،فاح البذري".418 :5 ،
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للجمذهري( ،)1واخاذره يف ِّ
املنور( ،)2وعليه عبذرة اإلقنذع( ،)3واملناهى(.)4
قذل إتسحذق بن منصور:
أقام اذمؤذ ُن؟
"قُل ُ
ْت :مَّت يقوم الناس إذا َ
قال :إذا كان إمامهم يف اذمسجد يقومون إذا قال:
قد ِ
قامت الصالة"(.)5
قال صاحل :قلت :مَّت يقوم الرجل إذا فرغ اذمؤذن من اإلقامة؟
()6
قال :إذا قال :قد قامت الصالة".
ينهض إىل الصالة مع قول اذمؤذن( :قد قامت
أيت أمحد
قال أبو داود" :ر ُ
ُ
()7
غري إمام".
الصالةُ) ،وبو ٌ
إمام أو ُ
لناس -أعين :إىل الصالة؟
وقال أبو داودُ :
"قلت ألمحد :مَّت ُ
يقوم ا ُ
()8
قال :إذا قال -يعين :اذمؤذن( :قد قامت الصالةُ)".
( (1املرداوي" ،اإلنصذف".39 :2 ،
علي البغدادي ،املقرئ األ ََدمي احلنبلي" .املنور يف راجح احملرر" .دراتسة
( (2تقي الدين أمحد بن ّ
حممد بن ّ
وحتقيق :د .وليد عبد هللا املنيس( .ط ،1بريوت – لبنذن :دار البشذئر اإلتسالمية للطبذعة والنشر
والاوزيع 1424 ،هـ  2003 -م).)160( ،
( (3احلجذوي" ،اإلقنذع".112 :1 ،
( (4ابن النجذر" ،مناهى اإلرادات".204 :1 ،
( (5الكوتسج" ،مسذئل اإلمذم أمحد")179( ،؛ الشيبذين" ،اجلذمع لعلوم اإلمذم أمحد"،568 :5 ،
(.)334
( (6أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أتسد الشيبذين" .مسذئل اإلمذم أمحد بن حنبل رواية
ابن أيب الفضل صذحل"( .اهلند :الدار العلمية))953( .؛ الشيبذين" ،اجلذمع لعلوم اإلمذم أمحد"،
.)334( ،568 :5
( (7أبو داود السجساذين" ،مسذئل اإلمذم أمحد")203( ،؛ الشيبذين" ،اجلذمع لعلوم اإلمذم أمحد"،
.)334( ،568 :5
( (8أبو داود السجساذين" ،مسذئل اإلمذم أمحد" ،)204( ،الشيبذين" ،اجلذمع لعلوم اإلمذم أمحد"،
.)334( ،568 :5
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()1

ونقل ابن املنذر عن اإلمذم أمحد قوالً آخر :يقوم النذس عن اباداء اإلقذمة ،ووصفه
احلذفظ ابلغرابة ،ومل أقف على قذئل به من األصحذب ،ومل يُ ِشر إليه العلمذء أصالً؛ كذملرداوي
يف اإلنصذف.
واملذهب األول :اتساحبذب قيذم املأموم عند قول املؤ ن (قد قذمت الصالة).
املطلب الرابع :خالصة الدراسة
الذي يظهر أن وصف احلذفظ ملذ نسبه ابن املنذر لإلمذم أمحد ابتساحبذب القيذم
للصالة عند اباداء اإلقذمة :متجه؛ و لك:
 .1لاظذفر الرواايت الصرحية يف اتساحبذب القيذم عند قول املؤ ن :قد قذمت الصالة.
 .2إلعراض األصحذب عن كره ولو من ابب الاضعيف.

( (1أبو بكر حممد بن إبراهيم ابن املنذر النيسذبوري" ،األوتسط يف السنن واإلمجذع واالخاالف".
حتقيق :أبو محذد صغري أمحد بن حممد حنيف( .ط ،1الرايض – السعودية :دار طيبة 1405 ،هـ،
1985م).166 :4 ،
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املبحث الثامن :باب الصالة يف املنرب والسطوح واخلشب
وحتاه أربعة مطذلب:
املطلب األول :نصّ احلديث أو األثر
ُتسئل تسهل بن تسعد  :من أي شيء املنرب؟ فقذل :مذ بقي ابلنذس أعلم مين ،هو
من أثل الغذبة عمله فالن موىل فالنة لرتسول هللا « ،وقذم عليه رتسول هللا  حني عمل
كرب وقذم النذس خلفه ،فقرأ وركع وركع النذس خلفه ،مث رفع رأتسه مث
ووضع ،فذتساقبل القبلةّ ،
رجع القهقرى ،فسجد على األرض ،مث عذد إىل املنرب ،مث ركع مث رفع رأتسه ،مث رجع القهقرى
1
حىت تسجد ابألرض»( ).
2

3

قذل أبو عبد هللا( ) :قذل علي بن املديين( ) " :تسألين أمحد بن حنبل رمحه هللا عن هذا
احلديث ،قذل :فإمنذ أردت أن النيب كذن أعلى من النذس فال أبس أن يكون اإلمذم أعلى
()4
من النذس هبذا احلديث".
املطلب الثاني :بيان الرواية الغريبة كما حكاها احلافظ
بعد أن أشذر احلذفظ ملذاهب العلمذء يف حكم ارتفذع اإلمذم على املأمومني كر قول
البخذري ونقله لقول اإلمذم أمحد ،فقذل ":ومذ كره البخذري عن علي بن املديين ،أن أمحد
بن حنبل تسأله عن هذا احلديث ،وقذل :إمنذ أردت أن النيب كذن أعلى من النذس ،فال

( (1مافق عليه ،رواه البخذري ،يف كاذب الصالة ،ابب الصالة يف املنرب والسطوح واخلشب،85 :1 ،
()377؛ ومسلم يف كاذب املسذجد ومواضع الصالة ،ابب جواز اخلطوة واخلطوتني يف الصالة:1 ،
.)544( ،386
( (2أي :البخذري.
( (3أبو احلسن علي بن عبد هللا بن جعفر السعدي موالهم ،البصري ،املعروف :اببن املديين ،موىل عروة
بن عطية السعدي ،أمري املؤمنني يف احلديث ،ولد تسنة 161هـ ،برع يف احلديث والعلل والرجذل،
وتسذد احلفذظ يف معرفة العلل .ويقذل :إن تصذنيفه بلغت مذئيت مصنف ،منهذ :األمسذء والكىن،
والضعفذء ،واملدلسون ،وغريهذ ،تويف تسنة234:هـ .انظر :الذهيب" ،تسري أعالم النبالء" ،104 :9
( (4صحيح البخذري ،يف كاذب الصالة ،ابب الصالة يف املنرب والسطوح واخلشب.)377( ،85 :1 ،
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أبس أبن يكون اإلمذم أعلى من النذس هبذا احلديث.
فهذا غريب عن اإلمذم أمحد ،ال يعرف عنه إال من هذا الوجه ،وقد اعامد عليه ابن
حزم( )1وغريه ،فنقلوا عن أمحد :الرخصة يف علو اإلمذم على املأموم.
وهذا خالف مذهبه املعروف عنه ،الذي نقله عنه أصحذبه يف كابهم ،و كره اخلرقي
ومن بعده ،ونقله حنبل ويعقوب بن خباذن( ،)2عن أمحد ،أنه قذل :ال يكون اإلمذم موضعه
()3
أرفع من موضع من خلفه ،ولكن ال أبس أن يكون من خلفه أرفع".
الرواية الغريبة :جواز ارتفذع اإلمذم عن املأمومني.
املطلب الثالث :دراسة املسألة يف املذهب ،وذكر من قال بالرواية الغريبة
للعلمذء يف حكم ارتفذع اإلمذم عن املأمومني يف الصالة قوالن:
القول األول :يُكره ارتفذع اإلمذم عن املأمومني مطلقذً تسواءً أراد الاعليم أو ال .وقدمه
7
6
5
4
يف الفروع( ) ،واخاذره املوفق( )  ،واخاذره يف اإلقنذع( ) ،واملناهى( ).
( ) 1أبو حممد علي بن أمحد بن تسعيد بن حزم الفذرتسي األصل ،مث األندلسي القرطيب ،ولد بقرطبة
تسنة(384هـ)  ،صذحب الاصذنيف ،من كابه" :احمللى"" ،مراتب اإلمجذع"" ،مجهرة األنسذب"
وغريهذ ،تويف تسنة(456هـ) .انظر :الذهيب" ،تسري أعالم النبالء" ،187 :18 ،برقم ()99؛ صالح
الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا الصفدي" ،الوايف ابلوفيذت" .حتقيق :أمحد األرانؤوط وتركي
مصطفى( .بريوت :دار إحيذء الرتاث1420 ،هـ2000 -م) ،93 :20 ،برقم ()153؛ الزركلي،
"األعالم".255 :4 ،
( (2أبو يوتسف :يعقوب بن إتسحذق بن خباذن ،كذن جذر اإلمذم أمحد ،وصديقه ،وروى عن أيب عبد هللا
مسذئل صذحلة كبرية مل يروهذ غريه يف الورع ،ومسذئل صذحلة يف السلطذن ،مل أقف على تسنة مولده
ووفذته .انظر :ابن أيب يعلى" ،طبقذت احلنذبلة"415 :1 ،؛ انظر :برهذن الدين بن مفلح" ،املقصد
األرشد".122 :3 ،
( (3ابن رجب" ،فاح البذري".454-453 :2 ،
( (4ابن مفلح" ،الفروع".55 :3 ،
( (5ابن قدامة" ،املغين".154 :2 ،
( (6احلجذوي" ،اإلقنذع".173 :1 ،
( (7ابن النجذر" ،مناهى اإلرادات".317 :1 ،
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القول الثاين :ال يكره؛ للاعليم .واخاذره ابن الزاغوين( ) كمذ نقله يف اإلنصذف( ).
قذل علي بن املديين قذل :تسألين أمحد عن حديث تسهل بن تسعد ،وقذل" :إمنا
()3
أردت أن النيب  كان أعلى من الناس".
واملذهب :القول األول بال ريب.
املطلب الرابع :خالصة الدراسة
يعرف إال
الذي
يظهر أن وصف احلذفظ للرواية ابلغرابة :متجه؛ و لك :ألن هذا مل َ
عن ابن الزاغوين( ، )4ومل أقف على من نسب هذا القول له إال املرداوي ،وعموم من حكذه -
وهم قليل -مل ينسبوه ،أو اعامدوا على املشهور ،وهم الغذلب ،ممذ يدل على هجرانه.

( (1أبو احلسن علي بن عبيد هللا بن نصر بن عبيد هللا بن تسهل بن الزاغوين ،البغدادي فقيه حنبلي
أصويل ،ولد (455هـ) مسع من أيب جعفر بن املسلمة وغريه ،ممن حدث عنه :السلفي ،وابن انصر
وغريهم،من تصذنيفه " :اإلقنذع " ،و " الواضح " ،تويف  527هـ .انظر :الذهيب" ،تسري أعالم
النبالء"605 :19 ،؛ والزركلي" ،األعالم".310 :4 ،
( (2املرداوي" ،اإلنصذف".297 :2 ،
( (3ابن قدامة" ،املغين".154 :2 ،
( )4أبو احلسن :علي بن عبيد هللا بن نصر بن عبيد هللا بن تسهل بن الزاغوين البغدادي ،فقيه حنبلي
أصويل ،مسع من :أيب جعفر بن املسلمة ،وعبد الصمد بن املأمون وغريمهذ حدث عنه :السلفي ،وابن
انصر ،وابن عسذكر ،صنف ":اإلقنذع " ،و " الواضح " ،انظر :الذهيب" ،تسري أعالم النبالء":14 ،
412؛ الزركلي" ،األعالم".310 :4 ،
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اخلامتة والنتائج
احلمد هلل الذي بنعماه تام الصذحلذت..
يف خاذم هذا البحث توصلت جلملة من الناذئج ومنهذ:
 .1وصف احلذفظ ابلغرابة يف الفاح له اتساعمذالت ثالثة ،فإمذ أن يكون:
أ -حكذية ختريج حملدث.
ب -خترجيه هو على احلديث.
ت -وصف لقول أو لرواية ،من حيث الفقه.
 .2وصف احلذفظ ابلغرابة لرواية اإلمذم أمحد تدل على مذ يوازي الشذ أو املهجور
يف عموم أحكذمه يف الفاح ،فهو دون املرجوح.
عرض عنهذ كراً وعمالً يف كاب
 .3الرواية املوصوفة ابلغرابة يف اجململ يكون ُم ٌ
األصحذب.
 .4حترره وبعده عن الاعصب ،واإلنصذف يف العرض والنقد.
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املصادر واملراجع
ابن تيمية ،تقي الدين أبو العبذس أمحد بن عبد احلليم احلراين احلنبلي الدمشقي" .شرح
العمدة لشيخ اإلتسالم ابن تيمية  -من أول كاذب الصالة إىل آخر ابب آداب املشي
إىل الصالة" .حتقيق :خذلد بن علي بن حممد املشيقح( .ط ،1الرايض ،اململكة العربية
السعودية :دار العذصمة 1418 ،هـ 1997 -م)
ابن اجلوزي ،مجذل الدين أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن حممد" .منذقب اإلمذم أمحد".
حتقيق :د .عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي( .ط ،1دار هجر 1409،هـ).
ابن النجذر ،تقي الدين حممد بن أمحد الفاوحي احلنبلي" .مناهى اإلرادات" .حتقيق :عبد هللا
بن عبد احملسن الرتكي( .ط ،1مؤتسسة الرتسذلة1419 ،هـ 1999 -م).
ابن تيمية ،عبد السالم بن عبد هللا بن اخلضر بن حممد ،احلراين ،أبو الربكذت ،جمد الدين.
"احملرر يف الفقه على مذهب اإلمذم أمحد بن حنبل"( .ط ،3الرايض :مكابة املعذرف،
1404هـ 1984-مـ).
السالمي ،البغدادي ،مث الدمشقي ،احلنبلي.
ابن رجب ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحدَ ،
"فاح البذري شرح صحيح البخذري" ،حتقيق :حممود بن شعبذن بن عبد املقصود ،جمدي
بن عبد اخلذلق الشذفعي ،إبراهيم بن إمسذعيل القذضي ،السيد عزت املرتسي ،حممد بن
عوض املنقوش ،صالح بن تسذمل املصرايت ،عالء بن مصطفى بن مهذم ،صربي بن عبد
اخلذلق الشذفعي( ،ط ،1املدينة النبوية :مكابة الغرابء األثرية ،القذهرة :مكاب حتقيق دار
احلرمني 1417 ،هـ 1996 -م).
ابن عبد الرب ،أبو عمر يوتسف بن عبد هللا بن حممد النمري القرطيب" .االتساذكذر" .حتقيق:
تسذمل حممد عطذ ،حممد علي معوض( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية– 1421 ،
.)2000
ابن قدامة ،أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد اجلمذعيلي املقدتسي مث الدمشقي
احلنبلي" .املغين البن قدامة"( .مكابة القذهرة1388 ،هـ 1968 -م).
ابن مفلح ،حممد بن مفلح بن حممد بن مفرج ،أبو عبد هللا احلنبلي".كاذب الفروع ومعه
تصحيح الفروع لعالء الدين علي بن تسليمذن املرداوي" .حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن
الرتكي( .ط ،1مؤتسسة الرتسذلة1424 ،هـ 2003 -مـ).
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أبو اخلطذب ،حمفوظ بن أمحد بن احلسن الكلو اين" .اهلداية على مذهب اإلمذم أيب عبد هللا
أمحد بن حممد بن حنبل الشيبذين" .حتقيق :عبد اللطيف مهيم  -مذهر ايتسني الفحل.
(ط ،1مؤتسسة غراس للنشر والاوزيع 1425 ،هـ 2004 /م).
ِ
الس ِج ْساذين ،تسليمذن بن األشعث بن إتسحذق األزدي" .مسذئل اإلمذم أمحد رواية
أبو داود ّ
أيب داود السجساذين" .حتقيق :أبو معذ طذرق بن عوض هللا بن حممد( .ط ،1مصر:
مكابة ابن تيمية 1420 ،هـ 1999 -م).
البخذري ،حممد بن إمسذعيل أبو عبدهللا اجلعفي" .اجلذمع املسند الصحيح املخاصر من أمور
رتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم وتسننه وأايمه = صحيح البخذري" .حتقيق :حممد زهري
بن انصر النذصر( .ط ،1دار طوق النجذة ،مصورة عن السلطذنية إبضذفة ترقيم ترقيم
حممد فؤاد عبد البذقي1422 ،هـ).
علي ،املقرئ األ ََدمي احلنبلي" .املنور يف راجح
البغدادي ،تقي الدين أمحد بن ّ
حممد بن ّ
احملرر" .دراتسة وحتقيق :د .وليد عبد هللا املنيس( .ط ،1بريوت – لبنذن :دار البشذئر
اإلتسالمية للطبذعة والنشر والاوزيع 1424 ،هـ  2003 -م).
ِ
ِ
ِ ِ
أمحَد" .حتقيق:
اإلم ِذم ْ
البهويت ،منصور بن يونس احلنبلى" ،املنَ ُح الشذفيذت ب َش ْرِح ُم ْف َردات َ
أ .د .عبد هللا بن حممد املطلَق( .ط ،1اململكة العربية السعودية :دار كنوز إشبيليذ
ُ
للنشر والاوزيع 1427 ،هـ 2006 -م).
احلجذوي ،موتسى بن أمحد املقدتسي" .اإلقنذع يف فقه اإلمذم أمحد بن حنبل" .حتقيق :عبد
اللطيف حممد موتسى السبكي( .لبنذن  -بريوت :دار املعرفة).
الرعيين ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن حممد املذلكي" .مواهب اجلليل يف شرح
احلطذب ُّ
خماصر خليل"( .ط ،3دار الفكر1412 ،هـ 1992 -م).
اخلرقي ،أبو القذتسم عمر بن احلسني بن عبد هللا" .منت اخلرقي على مذهب ايب عبد هللا أمحد
بن حنبل الشيبذين"( .دار الصحذبة للرتاث1413 :هـ1993-م).
الدتسوقي ،حممد بن أمحد بن عرفة املذلكي" .حذشية الدتسوقي على الشرح الكبري"( .دار
الفكر ،بدون طبعة وبدون اتريخ).
الزركشي ،مشس الدين حممد بن عبد هللا املصري احلنبلي" .شرح الزركشي"( .ط ،1دار
العبيكذن 1413 ،هـ 1993 -م).
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املرداوي ،عالء الدين أبو احلسن علي بن تسليمذن املرداوي الدمشقي الصذحلي احلنبلي.
"اإلنصذف يف معرفة الراجح من اخلالف"( .ط ،2دار إحيذء الرتاث العريب).
الزركلي ،خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فذرس ،الدمشقي" .األعالم"( .دار العلم
للماليني 2002 ،م).
الشذفعي ،أبو عبد هللا حممد بن إدريس املطليب القرشي املكي .األم( ،بريوت :دار املعرفة،
بدون طبعة1410 ،هـ1990/م).
الشيبذين ،أبو عبد هللا أمحد بن حنبل" .اجلذمع لعلوم اإلمذم أمحد – الفقه" املؤلف :خذلد
الرابط ،تسيد عزت عيد [مبشذركة البذحثني بدار الفالح]( .ط ،1الفيوم  -مجهورية مصر
العربية :دار الفالح للبحث العلمي وحتقيق الرتاث 1430 ،هـ  2009 -م).
الشيبذين ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أتسد" .مسذئل اإلمذم أمحد بن
حنبل رواية ابن أيب الفضل صذحل"( .اهلند :الدار العلمية).
الشيبذين ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أتسد" .مسذئل أمحد بن حنبل رواية
ابنه عبد هللا" .حتقيق :زهري الشذويش( ،ط ،1بريوت :املكاب اإلتسالمي1401 ،هـ
1981م).
القذضي أبو يعلى ال َفراء ،حممد بن احلسني بن حممد بن البغدادي احلنبلي" .الاعليقة الكبرية
يف مسذئل اخلالف علي مذهب أمحد" .حتقيق :جلنة خماصة من احملققني إبشراف نور
الدين طذلب( .ط ،1دار النوادر 1431 ،م  2010 -هـ).
القذضي أبو يعلى ،حممد بن احلسني بن حممد بن خلف املعروف بـ ابن الفراء" .املسذئل
الفقهية من كاذب الرواياني والوجهني" .حتقيق :د .عبد الكرمي بن حممد الالحم( .ط،1
الرايض :مكابة املعذرف1405 ،هـ 1985 -م).
القشريي ،مسلم بن احلجذج أبو احلسن النيسذبوري" .املسند الصحيح املخاصر بنقل العدل
عن العدل إىل رتسول هللا صلى هللا عليه وتسلم" ،حتقيق :حممد فؤاد عبد البذقي( .بريوت:
دار إحيذء الرتاث العريب).
الكوتسج ،إتسحذق بن منصور بن هبرام ،أبو يعقوب املروزي" .مسذئل اإلمذم أمحد بن حنبل
وإتسحذق بن راهويه"( .ط ،1عمذدة البحث العلمي ،اجلذمعة اإلتسالمية ابملدينة املنورة،
اململكة العربية السعودية1425 ،هـ 2002 -م).
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املذوردي ،أبو احلسن علي بن حممد البصري البغدادي" ،احلذوي الكبري يف فقه مذهب اإلمذم
الشذفعي وهو شرح خماصر املزين" .حتقيق :الشيخ علي حممد معوض  -الشيخ عذدل
أمحد عبد املوجود( .ط ،1بريوت – لبنذن :دار الكاب العلمية 1419 ،هـ -
1999م).
املواق ،حممد بن يوتسف بن أيب القذتسم بن يوتسف العبدري الغرانطي ،أبو عبد هللا املذلكي.
"الاذج واإلكليل ملخاصر خليل"( .ط ،1دار الكاب العلمية1416 ،هـ1994-م).
ابن أيب يعلى ،أبو احلسني حممد بن حممد" ،طبقذت احلنذبلة" .حتقيق :حممد حذمد الفقي.
العكري احلنبلي" .شذرات الذهب يف أخبذر من
ابن العمذد ،عبد احلي بن أمحد بن حممد َ
هب" .حتقيق :حممود األرانؤوط ،خرج أحذديثه :عبد القذدر األرانؤوط( .ط ،1دمشق
– بريوت :دار ابن كثري 1406 ،هـ 1986 -م).
ابن امللقن ،عمر بن علي بن أمحد األنصذري تسراج الدين أبو حفص" ،الاوضيح لشرح
اجلذمع الصحيح " .حتقيق :خذلد الرابط  -مجعة فاحي( .قطر :وزارة األوقذف والشؤون
اإلتسالمية2008 – 1429 ،م).
ابن املنذر ،أبو بكر حممد بن إبراهيم النيسذبوري" ،األوتسط يف السنن واإلمجذع واالخاالف".
حتقيق :أبو محذد صغري أمحد بن حممد حنيف( .ط ،1الرايض – السعودية :دار طيبة،
 1405هـ1985 ،م).
ابن بدران ،عبد القذدر بن أمحد بن مصطفى" ،املدخل إىل مذهب اإلمذم أمحد بن حنبل".
حتقيق :د .عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي( .ط ،2بريوت :مؤتسسة الرتسذلة)1401 ،
ابن تعزي بردي ،يوتسف بن تغري بردي بن عبد هللا الظذهري احلنفي" ،النجوم الزاهرة يف
ملوك مصر والقذهرة"( .مصر :وزارة الثقذفة واإلرشذد القومي ،دار الكاب).
احلراين احلنبلي" ،الرعذية
ابن محدان ،أبو عبد هللا أمحد بن محدان بن شبيب النمريي ّ
الصغرى" .حتقيق :علي بن عبد هللا بن محدان الشهري.
ابن محيد ،حممد بن عبد هللا النجدي مث املكي" ،السحب الوابلة على ضرائح احلنذبلة".
حققه وقدم له وعلق عليه :بكر بن عبد هللا أبو زيد ،عبد الرمحن بن تسليمذن العثيمني.
(ط ،1بريوت – لبنذن :مؤتسسة الرتسذلة للطبذعة والنشر والاوزيع 1416 ،هـ -
1996م).
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ابن خلكذن ،أبو العبذس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم الربمكي اإلربلي" .وفيذت
األعيذن وأنبذء أبنذء الزمذن" .حتقيق :إحسذن عبذس( .بريوت :دار صذدر).
ابن رجب ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد احلنبلي " .يل طبقذت احلنذبلة" .حتقيق :د عبد
الرمحن بن تسليمذن العثيمني( .ط ،1الرايض :مكابة العبيكذن 1425 ،هـ 2005 -م).
ابن تسعد ،أبو عبد هللا حممد بن تسعد بن منيع اهلذمشي ابلوالء ،البصري ،البغدادي" ،الطبقذت
الكربى" .حتقيق :حممد عبد القذدر عطذ( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية1410 ،هـ -
1990م).
ابن شطي ،حممد مجيل بن عمر البغدادي" ،خماصر طبقذت احلنذبلة" .دراتسة :فواز أمحد
زمريل( ،ط  ،1بريوت :دار الكاذب العريب 1406 ،هـ 1986 /م).
ابن عسذكر ،أبو القذتسم علي بن احلسن" ،اتريخ دمشق" .حتقيق :عمرو بن غرامة العمروي.
(دار الفكر للطبذعة والنشر والاوزيع 1415 ،هـ 1995 -م).
ابن كثري ،أبو الفداء إمسذعيل بن عمر القرشي البصري مث الدمشقي" ،طبقذت الشذفعيني" .حتقيق:
د أمحد عمر هذشم ،د حممد زينهم حممد عزب( .مكابة الثقذفة الدينية1413 ،هـ -
1993م).
ابن مفلح ،إبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد" ،املقصد األرشد يف كر أصحذب اإلمذم
أمحد" .حتقيق :د .عبد الرمحن بن تسليمذن العثيمني( .الرايض – السعودية :مكابة
الرشد).
ابن هذنئ ،إتسحذق بن إبراهيم النيسذبوري" ،مسذئل اإلمذم أمحد بن حنبل رواية إتسحذق بن
إبراهيم بن هذنئ النيسذبوري" .حتقيق :زهري الشذويش( .املكاب اإلتسالمي1400 ،ه).
أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن عبد الواحد الشيبذين اجلزري،
عز الدين ابن األثري" ،أتسد الغذبة"( .بريوت :دار الفكر1409 ،هـ 1989 -م).
أبو عمر يوتسف بن عبد هللا بن حممد بن عبد الرب بن عذصم النمري القرطيب" ،االتسايعذب يف
معرفة األصحذب" .حتقيق :علي حممد البجذوي( .بريوت :دار اجليل).
البذبريت ،حممد بن حممد بن حممود" ،العنذية شرح اهلداية"( .دار الفكر).
برهذن الدين ابن مفلح ،إبراهيم بن حممد بن عبد هللا" ،املقصد األرشد يف كر أصحذب
اإلمذم أمحد" .حتقيق :د عبد الرمحن بن تسليمذن العثيمني( .ط ،1مكابة الرشد -
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الرايض – السعودية1410 ،هـ 1990 -م).
اخلطيب البغدادي ،أبو بكر أمحد بن علي" ،اتريخ بغداد و يوله" .دراتسة وحتقيق :مصطفى
عبد القذدر عطذ( .ط ،1بريوت :دار الكاب العلمية1417 ،هـ).
الذهيب ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمذن بن قَ ْذميذز" ،اتريخ اإلتسالم َوَوفيذت
عواد معروف( .ط ،1دار الغرب اإلتسالمي،
املشذهري َواألعالم" .حتقيق :الدكاور بشذر ّ
2003م).
الذهيب ،عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمذن بن قَ ْذميذز" .تسري أعالم النبالء" .حتقيق :جمموعة من
احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط( .ط ،3بريوت :مؤتسسة الرتسذلة،
1405هـ.)1985/
الذهيب ،عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمذن بن قَ ْذميذز" ،العرب يف خرب من غرب" .حتقيق :أبو
هذجر حممد السعيد بن بسيوين زغلول( .بريوت :دار الكاب العلمية).
السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر " ،يل طبقذت احلفذظ للذهيب" .حتقيق :الشيخ زكراي
عمريات( .دار الكاب العلمية).
شرف احلق حممد أشرف بن أمري بن علي ،العظيم آابدي الصديقي" ،عون املعبود شرح تسنن
أيب داود ،ومعه حذشية ابن القيم :هتذيب تسنن أيب داود وإيضذح علله ومشكالته".
(بريوت :دار الكاب العلمية).
الشيبذين ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل" ،مسذئل أمحد بن حنبل رواية ابنه عبد هللا"،
حتقيق :زهري الشذويش( .املكاب اإلتسالمي – بريوت).
الشريازي ،أبو اتسحذق إبراهيم بن علي" ،طبقذت الفقهذء" .هذبهُ :حممد بن مكرم ابن
منظور ،حتقيق :إحسذن عبذس( .ط ،1بريوت – لبنذن :دار الرائد العريب.)1970 ،
الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا" ،الوايف ابلوفيذت" .حتقيق :أمحد
األرانؤوط وتركي مصطفى( .بريوت :دار إحيذء الرتاث1420 ،هـ2000 -م).
العسقالين ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حممد بن أمحد بن حجر" ،الدرر الكذمنة يف أعيذن
املذئة الثذمنة" .حتقيق :مراقبة  /حممد عبد املعيد ضذن( .ط ،2صيدر اابد /اهلند :جملس
دائرة املعذرف العثمذنية1392 ،هـ1972 /م).
العسقالين ،أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل الشذفعي" ،فاح البذري شرح صحيح
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البخذري" ،رقم كابه وأبوابه وأحذديثه :حممد فؤاد عبد البذقي ،قذم إبخراجه وصححه
وأشرف على طبعه :حمب الدين اخلطيب( .دار املعرفة  -بريوت1379 ،ه).
الغزي ،تقي الدين بن عبد القذدر الاميمي الداري" ،الطبقذت السنية يف تراجم احلنفية".
حممد بن حبذن بن أمحد ،الاميمي ،أبو حذمت ،الدارمي ،البُسيت" ،الثقذت" .طبع إبعذنة :وزارة
املعذرف للحكومة العذلية اهلندية ،حتت مراقبة :الدكاور حممد عبد املعيد خذن مدير دائرة
املعذرف العثمذنية( .ط ،1دائرة املعذرف العثمذنية حبيدر آابد الدكن اهلند 1393 ،ه =
.)1973
النووي ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف" ،اجملموع شرح املهذب ((مع تكملة السبكي
واملطيعي))"( .دار الفكر).
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