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 د. عمي صديق الحيالي                                  
 الطائيحسين أحمد  يمعدمحم د.       

 الخالصة
 تحقيق مسألة تأخير الصالة  إلى وقت يسع الواجبات فقط، وتمخيص مقاصدىا.

ىي إحدػ مؤلفات الشيخ أحمد بف دمحم بف ياسيف بف عبدالغني الحسيف، الشافعي، اليبراكؼ     
) مجموع رسائل النور  ىػػ(، كقد جاءت منضكية تحت اسـ  مجمكع  عنكانو ٕٕٗٔ)ت  

 الضاوي بآثار الشياب اليبراوي(
نظرا لما اتَّسمت بو بككنيا سيمة العبارة،  ،عمى تحقيِق ىذه الرسالة كبفضل هللا كقع اختيارنا    

 غزيرة المعنى، مرغبة لمقارغ لمعمل فييا، كاتخاذىا مصدرًا ميمًا في مكتبتو. 
 ومن أىم النتائج التي توصمنا إلييا من خالليا ىي مايمي:

إف الشارع الحكيـ فرض الصبلة عمى المكمف، كلـ يجعل تحديد أكقاتيا مناطا إليو، بل جاء  .ٔ
تحديدىا مقركنا بفرضيتيا مف قبل الشارع نفسو حتى ال يككف التحديد لكقتيا مف قبل المكمف 

 عرضة لبلجتياد، كمرتعا لمخبلؼ.
بلة ال تعتبر مؤداة إال بإيقاعيا في أكؿ كقتيا فقط، بل يجكز تأخيرىا إلى كقت يسع إف الص .ٕ

 فعل جميع كاجبات الصبلة فيو.
 حالة المكمف بككنو معذكرا بتأخيرىا أـ ال. باختبلؼإف تأخير الصبلة عف كقتيا يختمف حكمو  .ٖ
تكعب فعل جميع يحل لممكمف أف يمد في صبلتو لك كاف في كقت ابتدائو بيا متسع بحيث يس .ٗ

 كاجبات الصبلة داخمو.                                             
ػ درء مفسدة الحراـ مقدمة عمى جمب مصمحة اإلتياف بالسنف تقميبل لتجنب الكقكع في اإلحراـ ٘

 قدر اإلمكاف.
 
 
 

تحقيق مسألة تأخير الصالة إلى وقت يسع الواجبات فقط،      
       الشافعي  لإلمام أحمد بن دمحم بن ياسين اليبراوي  وتمخيص مقاصدىا
 دراسة، وتحقيق رحمو هللا ىـ(4221)ت 
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مة  المقد ِّ
ره      الحمد هلل الذؼ نزَّؿ الكتاب عمى عبده ليككف لمعالميف نذيرا، كخمق سبحانو كّل شيء فقدَّ

تقديرا، كصمَّى هللا كسمـ عمى المبعكث لمعالميف بشيرا كنذيرا، كعمى آلو كصحبو كمف تبعيـ 
 بإحساف إلى يـك الديف.

 كبعد.
مف يرد هللا بو خيرا يفقيو في  ":لقكؿ النبي فإفَّ الفقو في ديف هللا دليل عمى إرادة الخير بالعبد 

 . (ٔ)"الديف
فَّ مف األمكر التي ينبغي لممرء معرفتيا كفقييا ىك معرفة ما يتعمَّق بالركف الثاني مف أركاف  كا 
اإلسبلـ أال كىك الصبلة مف مسائل كأحكاـ، كمف بيف تمؾ المسائل  التي ينبغي الكقكؼ عمى 

ة )تأخير الصبلة إلى آخر كقتيا، أك إلى كقت يتسع فيو فعل حكميا، كالبحث فييا ىي مسأل
ية بمكاف؛ لذا فقد ارتأينا تحقيق رسالة  الكاجبات فييا فقط(. كلمَّا كاف ىذا المكضكع مف األىمِّ
َـّ  لئلماـ )اليبراكؼ(، كالتي يدكر محتكاىا حكؿ ىذا المكضكع، فعمدنا الى سحبيا مف المكقع، ث

لمعايير العممية، لتككف حسنة في سجبلتنا مف حيث نشر المخطكط تحقيقيا كفق الضكابط كا
 ككذلؾ لما فيو مف تمخيص االجكبة عف تساؤالت المصمي المسمـ؛ كفي ذيف أجر 

كبير، كألف البحث منصب عمى مخطكط اليبراكؼ، فكاف ال بد مف تقديـ دارسة عف حياتو، كعف 
 مخطكطو، فصارت خطة البحث عمى النحك االتي :

 الدارسةقسم 
 كفيو مبحثاف:

 المبحث االكؿ: حياة المؤلف الشخصية كالعممية كفيو ثبلثة مطالب:  
 المطمب االكؿ: اسمو، كلقبو.

 نشأتو، كمنزلتو العممية. المطمب الثاني:
 المطمب الثالث : صفاتو

                                                           

 ،كسننو، الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ هللا  ق(،ٕٙ٘)ت/دمحم بف إسماعيل  ،البخارؼ  (4)
(، كتاب بدء قٕٕٗٔ، )دار طكؽ النجاة، الناشر: ٔ، طبف ناصر الناصر: دمحم زىير تحقيق ،كأيامو
يفِ، رقـ ِفي ُيَفقِّْيوُ  َخْيًرا ِبوِ  ّللاَُّ  ُيِردِ  َمفْ : َباب   الكحي، بف الحجاج مسمـ  ،النيسابكرؼ ؛ ٕ٘ا/، (ٔٚ) الحديث الدِّ

دمحم فؤاد عبد  حقيق:، تالمسند الصحيح المختصر بنقل العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ هللا  ،ىػ(ٕٔٙت/)
، رقـ الحديث، َباُب النَّْيِي َعِف اْلَمْسَأَلةِ /د.ت(، كتاب الزكاة، بيركت،)دار إحياء التراث العربي،)د.ط(، الباقي

(ٖٔٓٚ) ،ٕ/ٚٔٛ. 
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 المطمب الرابع: حياتو العممية : شيكخو، كتبلمذتو.
 المطمب الخامس: آثاره العممية.

 الثاني: الدراسة المتعمقة بالمخطكط، كفيو ثبلثة مطالب: المبحث
 المطمب االكؿ: صفة المخطكط، كنسبتو، كمكاف كجكده.

 منيج المؤلف.المطمب الثاني: 
 منيجيتنا في التحقيق. المطمب الثالث: 
 قسم التحقيق

 كفيو المخطكط محققا
ف كاف غير ذلؾ، فإف يكف مف صكاب فممو كحده الفضل، كلممؤلِّف، كلنا األجر كال ثكاب، كا 

 فحسبنا اننا سعينا، كهللا يعفك عف زالتنا، كمف هللا تعالى التكفيق.
Abstract 

Message in a matter of delaying the prayer time to accommodate all 

duties 

    Is one of the works of Sheikh Ahmud bn Muhamed ben Yasin ben 

Abdulghany AL Hussain, Shafi'i, Alhebraoa (d. 1224 AH), has 

Atzmthzhellersalh being easy phrase, meaning heavy, Margbh to the 

reader to work in, and taken an important source in the library. 

    And when I had to be the oldest in search with my thesis, to obtain the 

degree (PhD) opted for the investigation on the subject for many reasons, 

and thanks to God, optional on achieving this message tagged signed by 

(a message on the issue of delaying the prayer to time sought duties only). 

Among the most important findings of which are the following: 

1. The street wise imposing prayer on the charge, and did not make 

timely Mnata identify him, but coupled with its hype identified by the 

same street it came up selection does not have its time, by the taxpayer 

at risk of diligence, and a hotbed of controversy. 

2. The prayer rendered are not considered only Baahalla the first time 

only, but may be delayed to accommodate the time to do all the duties 

of a prayer in which 

3. The delay prayer for his charge varies with the status of being excused 

delaying or not. 

4. resolves the taxpayer may extend in his prayers if at the time of 

initiating it with plenty to do to accommodate all the duties of prayer 

inside. 
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5. ward off evil Sacred Introduction to attract the interest of obligatory 

duties bring understatement to avoid falling into Ihram as possible. 

 حياة المؤلف الشخصية، والعممية، وفيو ثالثة مطالب: المبحث األول:
 المطمب االول: اسمو، ولقبو :

 .(ٔ)األعمى لجده اليبراكؼ، نسبة الشافعي، الحسيف، الغني عبد بف ياسيف بف دمحم بف أحمد ىك   
السيد شعيب بف عبد هللا المدني بف عمي الحاـز بف أحمد المرتضى  مف ذرية: اليبراكؼ آؿ ك     

، كىذه األسرة كانت تسكف (ٕ)بف رفاعة حسف المكي بف دمحم الميدؼ، بف عمي المكي المغربي
. كليس (ٗ)قديمًا، كىـ كجياء المحمة، كمرشدكىا، كفييـ العالـ، كاألديب، كالتاجر( ٖ)محمة الكبلَّسة

دينا ذكر لتاريخ كالدة الشيخ اليبراكؼ رغـ البحث كالمتابعػػػػػة، كقد ترجـ لو في المصادر التي بأي
كصاحب كتاب معجـ المؤلفيف، كصرَّحا بأف تاريخ كفاتو  ،كل مف صاحب كتاب أعبلـ النببلء

 .(٘) ـ( ٜٓٛٔ - ٓٓٓ) ،ق(ٕٕٗٔ – ٓٓٓكاف سنة )
 نشأتو، ومنزلتو العممية.  المطمب الثاني:

الناظر في ترجمة الشيخ يجد انو لـ يأُؿ جيدًا منذ نعكمة أظفاره في دراسة العمـ الشرعي 
كتدريسو، كفي الرحمة لطمبو، فحيف بمغ رحمو هللا سفَّ التمييز حفع القرآف المجيد، ثـ أكب عمى 

                                                           

الشيباء،  حمب بتاريخ النببلء أعبلـ (،قٖٓٚٔ، )تبف محمكد ىاشـ الطباخ راغب دمحم الطباخ،: ينظر (ٔ)
   .ٙٚٔ/ ٚ،  (ـٜٛٛٔ القمـ، )حمب/ دار ، الناشر:ٕط كماؿ، دمحم: عميو كعمق صححو

(2) http://www.alnssabon.com.   

 أكثر ككاف. أتكناً  عشر اثني تبمغ كىي. الكمس أتاتيف فييا ألفّ  بالكبّلسة؛ المحّمة ىذه سّميت: الكبّلسة (ٖ)
. الكمس تنانير مف تخمك كاآلف كبنائيا كنحتيا، مقاطعيا، مف الحجارة كقطع الكمس، حرفة في يعممكف  سّكانيا
 عبد بف سميماف بناه قصر فييا كاف حيث. السميماني بالحاضر اليجرؼ  السابع القرف  قبل تسّمى ككانت
ليو كاليتو، أّياـ في الممؾ  شمااًل، أنطاكية كباب جنكبًا، المغاير بيف ما الكبّلسة كتقع. الحاضر ىذا ينسب كا 
 آؿ: عائبلتيا كمف .غرباً  قكيق كنير شرقًا، -الكميماتي -التحكير بعد كأصبحت الكميباني، مقبرة بيف كما

 آؿ كاتبة، آؿ أدنى، آؿ جي، قمعو آؿ مميس، آؿ ىبراكؼ، آؿ بركات، آؿ حمداف، آؿ صيريج، آؿ جامكس،
 مكي، آؿ شغالو، آؿ دليل، آؿ خكرشيد، آؿ بطش، آؿ مغاربة، آؿ أمينك، آؿ حسكل، آؿ قباني، آؿ كربكج،

 لذكر المجاؿ يّتسع كال مسػكف، كخمسمائة ألػف مف أكثر المدنية: قيكدىػا عػدد كيبمغ .ناعكره آؿ حاككط، آؿ
، الناشر: ٕط حمب، تاريخ في الذىب نير ىػ(،ٖٔ٘ٔدمحم،)ت بف حسيف بف كامل، الغزؼ : ينظر .عشرىا
   .ٕٛٓ/ٕق(،ٜٔٗٔ)حمب/ القمـ، دار

   .ٕٙٔ/ٕالمرجع نفسو، ينظر:  (ٗ)
: الناشر المؤلفيف، )د. ط(، ، معجـ(ىػٛٓٗٔ ت) رضا، بف عمر ؛ كحالة،ٚٙٔ/ٚدمحم الطباخ،  :ينظر (٘)

   .ٛٙٔ/ٕ العربي،)بيركت/د.ت(، التراث إحياء دار - المثنى مكتبة
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ل عمى كالده طرفا مف العمكـ، كاشتغل عمى  تحصيل العمكـ، كتحرير المنطكؽ كالمفيكـ، كحصَّ
ماعة مف فضبلء الشيباء، كما تمقَّى الطريقة الشاذلية عف بعض أركانيا القكية، ثَـّ رحل مع ج

جماعة مف كراـ األعياف إلى الشاـ، كاجتمع بأفضاليا المبرزيف في الفضل، كأخذ عف عدد مف 
، فإنو عممائيا، ثـ عاد إلى حمب، برع الشيخ رحمو هللا في العمكـ العقمية، كالنقمية السيَّما الفقو

رفع لكاءه، كأظير ركاءه حتى أشتير عند الجـ الغفير، كُلقِّب بالشافعي الصغير، كعقد الدركس، 
كالمجالس، كنثر فييا نفائس الدرر، كدرر النفائس. ك بالجممة فقد ممَّكو هللا زماـ الفضائل، 

كقضى عمره  ،(ٔ)كانتيت إليو رئاسة التدريس بالجامع األمكؼ بحمب، كدرَّس بجامع باب األحمر
 كباطل يميتو، فيقبره إلى أف تكفاه هللا  رحمو هللا في عمـ ينشره، كصالح يذكره، كحق ينصره،

 .(ٕ)تعالى
 المطمب الثالث : صفاتو

حينما نقرأ سيرة الشيخ رحمو هللا نجد أنفسنا كقَّافيف عند كل صفة أتَّصف بيا، حيث جعمتو     
ىذه الصفات بعد تكفيق هللا لو يصل إلى ما كصل إليو، كيناؿ القبكؿ في األرض، فمـ يكف الشيخ 

 .رحمو هللا حريصا عمى تعمُّـ العمـ، أكثر حرصو عمى العمل بو 
فقد كاف رحمو هللا ذا بشاشة، كطبلقة، كصبلح، كزىد، كقناعة، ككرع، ال يقبل مف أحد شيئا،     

كال يأخذ مف ماؿ الدنيا غنيمة، كال فيئا، ككاف رحمو هللا مكاظبا عمى تبلكة األذكار في العشي 
 .(ٖ)كاإلبكار، ككاف جكادا، مقداما إذا انتيكت المحاـر ال تأخذه في هللا لكمة آلئـ

 
 
 
 

                                                           

يشتير باب األحمر بحمامو العاـ الذؼ يحتل  .سكريا القديمة في حمب ىك باب مف أبكاب مدينة باب األحمر (ٔ)
كيتكسط  ،كتعد المنطقة بأسرىا مكقع أثرؼ ىاـ شاىد عمى حقب تاريخية متنكعة ،مكقعو مقابل قمعة حمب

ىك االسـ الحديث لجامع أكغمبؾ نسبة  (مسجد باب األحمر)زقاؽ باب األحمر مسجد صغير يعرؼ باسـ 
يقع  (ـٓٛٗٔ)المكافق(ىػ  ٘ٛٛ )كالذؼ أنشئو عاـ ،لمنشئو األمير المممككي عثماف بف أحمد أكغمبؾ

محمة باب األحمر. تعتبر كاجيتو المزينة بالنقكش الحجرية ك  باسـكالتي تعرؼ  ،ي محمة أكغمبؾالمسجد ف
 .ar.wikipedia.org . كيكيبيديا المكسكعة الحرة،مئذنتو القصيرة أىـ معالمو

 .  ٛٚٔػػػػ ٚٚٔ/ٚينظر: الطباخ، أعبلـ النببلء بتاريخ حمب الشيباء، (ٕ)
 .  ٛٚٔػػػ ٙٚٔ/ٚينظر: المرجع نفسو،  (ٖ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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 : شيوخو، وتالمذتو. حياتو العممية المطمب الرابع:
 أوال: شيوخو.

لـ تأِت المكانة العممية التي ناليا الشيخ اليبراكؼ رحمو هللا اعتباطا، بل جاءت بعد رحمة     
طكيمة، كشاقة في تحصيل العمـ، كطمبو عمى يد أعبلـ كاف ليـ الفضل في إيصاؿ الشيخ إلى 

 الشيوخ:ومن ىؤالء ىذه المكانة، 
 ــ والده.4

ل عميو الشيخ طرفا مف العمكـ. لـ      كىك الشيخ دمحم بف ياسيف بف عبد الغني اليبراكؼ، حصَّ
ىػ( لفراغو مف تأليف أحد ٜٙٔٔأقف عمى ذكر لكفاتو. لكف المقطكع بو أنو تكفي بعد سنة )

 . (ٔ)مصنفاتو في ىذه السنة
 .(ٕ) ق(ٜٓٔٔ/ػ عطاء هللا بف عبد هللا الصحاؼ، النحكؼ، )تٕ
عالماً،  ػ عثماف بف عبد الرحمف بف عثماف العقيمي العمرؼ الشافعي الحمبي، كاف صالحًا،ٖ

 .(ٖ) ىػ(ٖٜٔٔعامبًل، زاىدًا، كلو سمكؾ حسف األخبلؽ كالسير، )ت/
كشف المراد مف شرح فتح الجكاد  "ػ دمحم بف سعيد بف عبد القادر الديرؼ . صاحب مخطكطٗ

 .( ٗ)ق(ٜٗٔٔلمنظكمة ابف العماد. كاف حيا قبل سنة )
فقيو شافعّي،  ،زيف الديف دمحم بف عبد الرحمف بف دمحم الصفدؼ، العطار، الشيير بالكزبرؼ. -٘

العبلمة المسند الشيخ أحمد بف عبيد هللا  محّدث، مف أىل دمشق. أجازه بثبتو كمو عف
 .(٘)ىػ(ٕٕٔٔبالعطار، )ت/الشيير 

 .(ٙ)ق(ٕٕٕٔصالح بف سمطاف بف دمحم بف سمطاف، الحمبي الشافعي، النحكؼ )ت/ -ٙ

                                                           

 /http://makhtota.ksu.edu.saجامعة الممؾ سعكد.   ( ينظر: فيرس مخطكطاتٔ)
  .   ٜٔ/ٚ ،ينظر: الطباخ، أعبلـ النببلء بتاريخ حمب الشيباء ( ٕ)
الناشر: دار ، ٖىػ(، سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشر، طٕٙٓٔ( ينظر: الحسيني، دمحم خميل، )تٖ)

( ،  .ٓٓٔ/ٚ؛ الطباخ، أعبلـ النببلء، ٔ٘ٔ/ٖـ(، ٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔالبشائر اإلسبلمية ػػػػ دار ابف حـز
 .ٙٚٔ/ٚينظر: الطباخ، أعبلـ النببلء، ( ٗ)
األعبلـ، ،ىػ(ٜٖٙٔ؛ الزركمي، خير الديف بف محمكد بف دمحم،)تٚٚٔ/ٚ( ينظر: الطباخ، أعبلـ النببلء، ٘)

 .ٕ٘ٔ/ٓٔ؛ كحالة، معجـ المؤلفيف،ٜٛٔ/ٙـ(، ٕٕٓٓلعمـ لممبلييف، )، الناشر: دار ا٘ٔط
( ينظر: الميداني، عبد الرزاؽ بف حسف، حمية البشر في تاريخ القرف الثالث عشر، تحقيق: دمحم بيجة ٙ)

؛ الطباخ، أعبلـ ٕٓٚ/ٔـ(، ٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ، )ٕالبيطار،)د.ط(، الناشر: دار صادر، بيركت، ط
    ٜٙٔ/ٚالنببلء، 
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الشيخ دمحم بف طو الشيير بالعقاد المحدث بمدرسة األحمدية بحمب رحمو هللا تعالى. قاؿ في  ػٚ
شرح رسالة  "قرأ عميَّ ىذا العبد الغريب ىػ(.ٗٚٔٔحقو شيخو أبك البركات السكيدؼ)ت

ككاف قبل ذىابي إلى مكة قد قرأ عميَّ شرحيا لممبل عمي السمرقندؼ،  ،لعصاـ الديف "الكضع
لممبل حنفي، فممو دّره ما أغزر عممو كما أدؽ فيمو، ما أقرأت أحدا أذكى،  "شرح اآلداب "كقرأ

 .(ٔ)كأضبط، كأجمع منو. لـ أقف لو عمى تاريخ كفاة
 .(ٖ)ق(ٖٗٔٔ(، برع في فني المنطكؽ كالمفيكـ.)ت/ ٕاكية)الشيخ يحيى أفندؼ مفتي أنط -ٛ

 ثانيا: تالميذه:
نشره،  )رحمو هللا( لـ يكف كقَّافا عند طمب العمـ فقط، بل سعى إلى الشيخ مف المبلحع أفَّ     

 ىؤالء: كتعميمو لمناس، كليذا نجد أفَّ خبلئق ال يحصكف قد أخذكا عنو العمـ، كمف
اليبراكؼ، كاف رحمو هللا مف العمماء األعبلـ، ذا نظر نقاد، كفكر كقاد، كلده دمحم بف أحمد  -ٔ

تقدـ في كل فف عمى أىمو حتى أعترؼ الكل بفضمو، أخذ العمـ عف كالده، ك شاركو في 
الككاكب الدرؼ المضية عمى شرح الممكؼ  "األخذ عف بعض أشياخو األعبلـ، مف تصانيفو:

 . (ٗ)ق(ٕٚٙٔ)ت/ ،"ي شرح عظائـ النفع، ك" الكتر كالشفع ف"عمى السمرقندية
نكر الديف دمحم بف عبد الكريـ بف عيسى بف احمد الحمبي الترمانيني، فقيو أديب، بياني،  -ٕ

نحكؼ، منطقي، كلد في ترمانيتي مف قرػ حمب، كتعمَّـ بيا، كالـز الشيخ أحمد اليبراكؼ، فأخذ 
ذخائر اآلثار في تراجـ ركاة الحديث كاآلثار"، ك" بيجة الجبلس  "عنو العمـ، مف تصانيفو:

 .(٘)ىػ(ٕٚٙٔفي مذاكرة األنفاس"، ك" فكاىة الغريب بمسامرة األديب" )ت/
عالـ،  ،أحمد الحجار، ىك أبك عبد الرحمف الشياب أحمد بف قاسـ شنكف الحجار الحمبي -ٖ

ماء ذلؾ العصر في حمب، كأخذ عنيـ فقيو، أديب، الـز الشيخ أحمد اليبراكؼ، كغيره مف عم

                                                           

ىػ(، النفحة المسكية في الرحمة ٗٚٔٔ( ينظر: أبك البركات، عبد هللا بف حسيف بف مرعي السكيدؼ،)ت ٔ)
 .ٖ٘٘ىػ(،ص ٕٗٗٔالمكية، )د.ط(، الناشر: المجمع الثقافي،) أبك ظبي/

 ،مدينة عظيمة مف أعياف المدف عمى طرؼ بحر الرـك بالشاـ. مكصكفة بالنزاىة كالحسف: ىي أنطاكية (ٕ)
 تزكريا بف دمحم بف محمكد ) ، القزكينيينظر: كعذكبة الماء، كفي داخميا مزارع كبساتيف.  ،كاءكطيب الي

 .ٓ٘ٔ(، صبيركت –دار صادر )الناشر:، )د.ت(،)د.ط(، آثار الببلد كأخبار العباد، ىػ(ٕٛٙ
 .ٖٖٗ/ٚ النببلء، أعبلـ الطباخ، ؛ٕٜ٘ٔ/ٔ عشر، الثالث القرف  تاريخ البشر في حمية الميداني، :ينظر (ٖ)
: الناشر المؤلفيف، )د. ط(، ، معجـ(ىػٛٓٗٔ ت) رضا، بف عمر كحالة، ؛ٜٕٚ/ٚاألعبلـ، الطباخ،: ينظر (ٗ)

 .ٕٙ/ٜالعربي، ) بيركت/ د.ت(، التراث إحياء دار -المثنى مكتبة
 . ٜٓٔ/ٓٔ،المؤلفيف معجـ كحالة، ؛ٕٙٔ/ٚ،األعبلـ الزركمي، ؛ٖٕٗ/ٚالنببلء،  أعبلـ الطباخ،: ينظر (٘)
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منظكمة مخدرات الحكر في الحل الكسكر"،" منظكمة معفكات الصبلة  "العمـ، مف تصانيفو:
 .(ٔ)ىػ( ٕٛٚٔ)ت/ ،"كشرحيا عمى مذىب الرسالة

، األزىرؼ. أخذ العمـ عف مشايخ أحمد بف عبد الكريـ بف عيسى بف أحمد نعمة هللا الترمانيني -ٗ
عظاـ، كالشيخ إبراىيـ البيجكرؼ، كالشيخ دمحم الفضالي، كالشيخ عمي البخارؼ، كقرأ عمى 
 "الشيخ أحمد اليبراكؼ، كقد تصدَّر لئلفتاء كالتدريس بحمب إلى أف تكفي فييا، مف كتبو:

ـ"، ك" تمخيص العبارات اليبات الربانية في المنطق"، ك" ىداية األناـ في تكريث ذكؼ األرحا
 .(ٕ)ىػ(ٖٜٕٔ)ت/ "الرائقة

الشيخ مصطفى بف دمحم الشربجي، كاف رحمو هللا مف العمماء العامميف، ك الصمحاء  -٘
المشيكريف، كلو اليد الطكلى في عمـ الفرائض، كانتيت إليو الرياسة فيو  كتمقاه عنو الكثير، ككاف 

 .   (ٖ)ىػ(ٖٔٓٔقانعا مف دنياه بما تيسر، )ت/ ،لعاـكقكرا، محتشما، ميابا، مقبكال لدػ الخاص كا
 :المطمب الخامس: آثاره العممية

قد أتحف اإلماـ اليبراكؼ المكتبة اإلسبلمية بمصنفات قيمة نافعة تنكعت ما بيف شركح 
 كرسائل كىي:

 الشرح الكبير عمى منظكمة القدكة المسمى بػ )صفكة الصفكة( لـ يتمو. .ٔ
 شرح عمى نظـ المكجيات. مفقكد.  .ٕ
( رسالة في التكحيد ٛٔمجمكع رسائل سماه النكر الضاكؼ بآثار الشياب اليبراكؼ. فيو )  .ٖ

 ( صفحة.ٜٕٕكالفقو مجمكعيا في )
 شرح عمى منظكمة البقاعي في المجاز.  .ٗ
 فتح الرحمف بشرح فضائل شير رمضاف لآلجيكرؼ. .٘
 .(ٗ)مناسؾ الحج .ٙ
 

                                                           

 مركز) التسمسمي الرقـ مخطكطات، فيرس التراث، خزانة ،ٛٗ ،ٜٕ٘/ٚاألعبلـ،  الطباخ،: ينظر (ٔ)
ٕ٘ٚٛٙ).  

 الدليل قاسـ، بف إبراىيـ بف العزيز ، عبد٘٘ٔ/ٔاألعبلـ،،؛ الزركميٜٖٗ/ٚ،النببلء أعبلـ ،الطباخ: ينظر (ٕ)
 العربية المممكة الرياض،) كالتكزيع، لمنشر الصميدعي دار: ، الناشرٔط العممية،)د.ط(، المتكف  إلى

 .ٕٔٛ/ٔ المؤلفيف، معجـ ؛ كحالة،ٜٚٗ/ٔ ،(ـٕٓٓٓ- ىػٕٓٗٔالسعكدية/
 . ٖٛٚ/ٚ ،النببلء أعبلـ الطباخ،: ينظر (ٖ)
 .ٚٚٔ/ٚالنببلء، أعبلـ الطباخ،: ينظر (ٗ)
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 .(ٔ)شركط جكاز المسح عمى كل مف الخفيفزكاؿ المبس كالفيف عف  .ٚ
 ػ النكر األبيج عمى شرح المنيج كتب منيا أربعة عشر كرَّاسا.ٛ   

عمى شرح يضاح، كمعراجو الكبير، كمكاده المناسؾ الكبرػ: التي أتى فييا بعيكف اإلػ  ٜ
  بأفضل. كىك لـ يتـ.

 ػ تقرير لطيف عمى أكائل البخارؼ الشافعي . ٓٔ
 عمى األلفية الحديثية لمحافع العراقي.ػ تعميقات بيية  ٔٔ
 .(ٕ) ػ شرحاف لو عمى رسالة في النكاح، كرسالة في العركض )لـ يكمبل( ٕٔ

 الدراسة المتعمقة بالمخطوط: المبحث الثاني
 كفيو ثبلثة مطالب:

 المطمب االول : صفة المخطوط، ونسبتو، ومكان وجوده.
رحمو هللا لـ يتعرض الى ذكر اسـ المخطكط صريحا، بل  كل مف ترجـ لئلماـ اليبراكؼ     

 (ٖ)ضمنا عند ذكرىـ مؤلفاتو، كمنيا )مجمكع رسائل سماه النكر الضاكؼ بآثار الشياب اليبراكؼ(
كظنُّنا افَّ المخطكط ىك مف ضمف رسائمو، كقد صرَّح بذلؾ في شبكة المعمكمات)النت( في مكتبة 

 نكر الخيرية، كعمى الرابط: 
http://www.noorsa.net/templates/onarcade/images/HaTooM_01.jpg 

 كفي مكتبة المصطفى االلكتركنية كعمى الرابط :  
http://www.al- ooks/htm/disp.php?page=list&n 

 ككذلؾ لـ تنسب لغيره، كىذا معيار أيضا في صحة نسبة المخطكطات الى اصحابيا.
ف كاف عمى  المكقعيف لكننا اكتفينا بالكاحدة؛ النيما نسخة كيبلحع: أفَّ المخطكط، كا 

 (. pdf كاحدة قد تـ نسخ احدييما عمى المشغل )
 واما الوصف: 

 ( سطرا. ٕٗ( سطرا، كفي بعضيا)ٖٕيقع في أربعة اكارؽ. في كل صفحة ) فالمخطوط:
 (.ٓٔػػػ  ٛ: تتراكح ما بيف) وعدد الكممات في الصفحة الواحدة   

                                                           

، )د. ط(، )د. فيصل مركز الممؾ ،فيرس مخطكطات -خزانة التراث ؛ٕٙ/ٜ،المؤلفيف معجـ كحالة،: ينظر (ٔ)
 .ٛ٘ٛ/ٜ٘ت(، 

 .ٚٚٔ/ٚالنببلء، أعبلـ الطباخ،: ينظر (ٕ)
 .ٕٙ/ٜ المؤلفيف، معجـ كحالة،: ينظر (ٖ)
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ػػػػ  ٘ٛٙ٘مكتبة جامعة الممؾ سعكد، قسـ المخطكطات، الرقـ: ؽ مكان وجود المخطوطة:
ٕ/ٕٔٙ. 

 ىػ(.ٕٚٔٔالقرف الثالث عشر ىجرؼ ) تاريخ النسخ:
 : النسخ.نوع الخط
 الغني اليبراكؼ رحمو هللا. عبد بف ياسيف بف دمحم بف ىي بخط مؤلفيا الشيخ أحمد اسم الناسخ.
 .منيج المؤلف المطمب الثاني:

لمقكؿ الراجح في المذىب، كذلؾ مف خبلؿ تصريحو بأفَّ حكـ ىذه المسألة ىك ػ اعتماده ٔ
 المعتمد، أك األصح.

 مثاؿ ذلؾ قكلو:   
ف لـ ُيْدِرؾ     بل إتيانو بيا مع السنف، كالحالة ما ُذِكر أفضل مف االقتصار عمى األركاف، كا 

 .(ٔ)ركعة منيا في الكقت عمى المعتمد
التصريح باسـ مف نقل عنو تارة كػ )ابف حجر(، كتارة باالقتصار  ػ نقمو عف عمماء المذىب معٕ

 عمى ذكر الرمز الذؼ اشتير بو ذلؾ الفقيو بيف عمماء المذىب كػ )ـ ر(، ك)سـ(.  
 مثاؿ ذلؾ قكلو:

  ،كىذا التفصيل في المعذكر مأخكذ مف مجمكع كبلـ )سـ( في حاشيتيو عمى التحفة   
 .(ٕ)كالمنيج

كاضع لممصطمحات الفقيية مثل )المعتمد، الصحيح، األصح، المكركه، ػ ذكره في بعض المٖ
 خبلؼ األكلى( في بعض المكاضع.

 مثاؿ ذلؾ قكلو:
نَّما كاف المدُّ بشرطو السابق جائزا عمى ا      .(ٖ)لصحيحكا 
ػ كانت لو بصمة كاضحة مف خبلؿ بياف رأيو، كما يميل إليو فيما يستعرضو مف أقكاؿ في ٗ

 الكاحدة.المسألة 
 
 

                                                           

 ( .ٙٔينظر: ص ) (ٔ)
 (.ٕٓينظر: ص ) (ٕ)
 (.ٖٕينظر: ص ) (ٖ)



 11  

 د. عمي صديق الحيالي  مجمة العموم اإلسالمية                           وقت تحقيق مسألة تأخير الصالة إلى
 الطائيي حسين أحمدعمد. دمحم             وتمخيص مقاصدىايسع الواجبات فقط، 

 لإلمام أحمد بن دمحم بن ياسين اليبراوي 
   (9( السنة )83العدد )     دراسة، وتحقيق رحمو هللا ىـ(4221الشافعي )ت  

 

 مثاؿ ذلؾ قكلو:
فإف قيل: كيف ُيكصف االشتغاؿ المذككر، كىك شيء كاحد بحكميف متنافييف كىما: الحرمة،     

ية؟  كالُسنِّ
 .(ٔ)قمنا: ال مانع مف ذلؾ حيث اختمفت الجية كما ىنا......(

د ذكُرىا ككف القكؿ الذؼ ٘ ػ ذكره لمقكاعد الفقيية التي تنبني عمييا فركُع المسائل، كالتي ُيَعضِّ
 اختاره ىك الراجح بخبلؼ مقابمو. 

 مثاؿ ذلؾ قكلو:
ـ،  كالمعتمد:     ال ينظر إلى الَشَبِو المذككر؛ لككف العائد يصير في حكـ مف لـ يخرج كما تقدَّ

 .(ٕ)الدكاـ، كُيغتفر في الدكاـ ما ال ُيغتفر في االبتداء فتككف المسألة عنده مف باب
 في التحقيق. نامنيجيت المطمب الثالث:

خِرج نصَّ الرسالة في صكرتيا التي تركيا المصنف رحمو هللا. نُكلَّ الحرص عمى أف أ ناػ حرصٔ
ىا في النص بما ناكما كرد مف كمماٍت مسطَّرٍة بالرسـ اإلمبلئي القديـ مثل: كممة )ح(، أثبت

 يكافق الرسـ الحديث مف غير تنبيو إلى ذلؾ في اليامش. 
ىا إلى المصادر التي ُذِكَرت فييا، كمف  ناقم -ٕ بتكثيِق المسائل التي ذكرىا المؤلف، كذلؾ بردِّ

 ببياف ذلؾ، كاإلشارة إليو في اليامش. ناعميو منيا قم نعثرلـ 
م بو ناببياف بطاقة كل كتاب استشيد ناػ قمٖ اسـ المؤلف،  يففي اليامش عند ذكره ألكؿ مرة مقدِّ

 ككفاتو عمى مؤلَّفو.
منيا األلفاظ إمَّا بالنص، أك بالمعنى، فما كاف  نابيا في اليامش نقم ناػ المصادر التي استشيدٗ

لو أكاًل  نافيو بذكر المصدر مباشرة، كما كاف النقل منو بالمعنى أشر  ناالنقل منو بالنص ابتدأْ 
َـّ قم  بذكر المصدر، أك المصادر بعد ذلؾ. نابمفع )ينظر(، ث

العبارات التي تحتاج إلى تكضيح مع  االمصطمحات الفقيية، كمعاني الكممات، كبيَّن ناػ عرَّف٘
مراعاة عدـ التطكيل في الشرح، كذلؾ بالرجكع إلى معاجـ المغة، ككتب كمصطمحات الفقو، 

 ادر المعتمدة في ذلؾ.كاألصكؿ، كغيرىا مف المص
تخريجًا ناىا بكضع األحاديث التي استشيد بيا المؤلف بيف قكسيف منصكصيف، ثَـّ خرَّجْ  ناػ قمٙ

 مختصرًا.

                                                           

 ( .ٖٕينظر: ص ) (ٔ)
 (.ٕٚينظر: ص) (ٕ)
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فيرس ألسماء فيرس لؤلحاديث، ك فيارَس عممية لمكتاب تساعد عمى اإلفادة منو مثل:  ناػ كضعٚ
فييا اسـ الكتاب عمى اسـ يف قدمعمييا في التحقيق م نااألعبلـ، كفيرس لممصادر التي اعتمد

 مؤلِّفو.
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

األطيار،  (ٖ)بعده، كعمى آلو (ٕ)هلل كالصبلة كالسبلـ عمى مف ال نبيَّ  (ٔ)الحمد
 األخيار.   (ٗ)صحابتوك 

                                                           

مف نعمة، كغيرىا. ينظر: النككؼ، أبك زكريا يحيى بف  الحمد: ىك الثناء عمى الجميل مف جية التعظيـ( ٔ)
 (،ىػٛٓٗٔ/دار القمـ، )دمشق ،ٔعبد الغني الدقر، ط تحقيق: تحرير ألفاظ التنبيو، ق(،ٙٚٙ)ت شرؼ،
ىػ(، أنكار التنزيل، كأسرار التأكيل، تحقيق: دمحم ٘ٛٙ)ت البيضاكؼ، أبك سعيد، عبد هللا بف عمر، ؛ٜٕص

؛ ابف منظكر، أبك الفضل ٕٚ/ٔىػ(،ٛٔٗٔ، دار إحياء التراث العربي، )بيركت/ٔعبد الرحمف المرعشمي، ط
 .٘٘ٔ/ٖىػ(،ٗٔٗٔ، الناشر: دار صادر، )بيركت/ٖىػ(، لساف العرب، طٔٔٚ، )تيدمحم بف مكـر بف عم

ـ بف إبراىي ،البقاعي. ينظر: ر بالتبميغ فرسكؿ أيضاً مِ إنساف أكحي إليو بشرع جديد أك مقرر، فإف أُ ( النبي: ٕ)
تحقيق: عبد الرزاؽ ، نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ،ىػ(٘ٛٛت)،عمر بف حسف الرباط بف عمي

شمس  ،السفاريني ؛ٗٙٔ/٘(، ـٜٜ٘ٔ -ىػ  ،٘ٔٗٔ –بيركت  ،)دار الكتب العممية ، الناشر:غالب الميدؼ
لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح  ،ىػ(ٛٛٔٔت)، الديف، أبك العكف دمحم بف أحمد بف سالـ
 -ىػ ٕٓٗٔ/دمشق، )الناشر: مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا ،ٕ، طالدرة المضية في عقد الفرقة المرضية

 .ٜٗ/ٔ(، ـ ٕٜٛٔ
 دمحم منصكر أبك ينظر: اليركؼ، .أىل بيتو، كأقاربو المراد: الصدقة. كقيل عمييـ حرمت الذيف ىـ :دمحم  ( آؿٖ)

 العربي، التراث إحياء دار: الناشر ،ٔط عكض، دمحم: المغة، تحقيق ، تيذيب(ىػٖٓٚت)أحمد،  بف
 تفسير عف كالبياف ، الكشف(ىػٕٚٗت) دمحم، بف أحمد إسحاؽ، أبك ؛ الثعمبي،ٚ٘ٔ/ٕ، (ـٕٔٓٓ/بيركت)

 التراث إحياء دار: الناشر ،ٔط الساعدؼ، نظير: كتدقيق مراجعة عاشكر، بف دمحم أبك: تحقيق القرآف،
 أحمد، بف عمي الحسف، أبك ؛ الكاحدؼ،ٓٗػٜٖ/ٛ، (ـٕٕٓٓ -ىػٕٕٗٔ/لبناف – بيركت) العربي،

 دار: الناشر ،ٔكآخركف، ط أحمد، عادؿ: كتعميق تحقيق المجيد، القرآف تفسير في الكسيط ،(ىػٛٙٗت)
 دمحم، سمطاف بف ؛ القارؼ، عميٓٙٗ/ٕ، (ـٜٜٗٔ -ىػ٘ٔٗٔ/لبناف  – بيركت) العممية، الكتب

 ػ بيركت) الكتب العممية، دار: الناشر ،ٔط المزيدؼ، فريد أحمد: تحقيق العناية، باب ، فتح(ىػٗٔٓٔت)
 .ٛٔ/ٔ، (ـٜٕٓٓ /لبناف

ف عمى بو، كمات مؤمنا كفاتو كقبل النبكة، بعد  بسيدنا دمحم اجتمع مف ىك: ( الصحابيٗ)  كابف يره لـ ذلؾ، كا 
 الحديث، عمـك في التحديث ، رسـك(ىػٕٖٚت)عمر، بف إبراىيـ إسحاؽ، أبك ينظر: الجعبرّؼ، .مكتـك أـ

، ابف دار: الناشر ،ٔط الميمي، شريف بف إبراىيـ: تحقيق  ،(ـٕٓٓٓػ  ىػٕٔٗٔ/بيركت ػػػ لبناف) حـز
 ،ٔط النككية، حديًثا األربعيف شرح في الربانية التحفة ،(ىػٚٔٗٔت) دمحم، بف إسماعيل السعدؼ، ؛ٕٗٔص

 .ٚ٘ػ ٙ٘، ص(ىػٖٓٛٔ/اإلسكندرية) نشر الثقافة، دار مطبعة: الناشر
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المفركضة عمى األعياف َزَمَنًا يسع جميع  (ٕ)إذا أدرؾ الشخص مف آخر كقت الصبلة :(ٔ)فائدة 
ط بيف التباِطي، كاإلسراع، ككاف بحيث لك أّدػ  (ٖ)أركانيا بأقلِّ مجٍز فييا مف فعل نفسو المتكسِّ

خرج  (ٗ)تمؾ الفريضة مع االقتصار عمى األركاف كقعت كمُّيا في الكقت، كلك أتى معيا بالسنف
بعضيا عف الكقت لـ يجب عميو أف يقتصر عمى األركاف، بل يجكز لو فعل ُكٍل مف األمريف 

، أـ ال، بل إتيانو بيا مع السنف، كالحالة ما  المذككريف سكاء كاف معذكرًا بالتأخير إلى ىذا الحدِّ
ف لـ ُيْدِرؾ ركعة منيا في الكقت عمى المعتمد ، بل (٘)ُذِكر أفضل مف االقتصار عمى األركاف، كا 

                                                           

( الفائدة لغة: كل ما استفيد مف عمـ أك غيره. كشرعا في مصطمح الفقياء: كل مصمحة ترتبت  عمى فعل. ٔ)
ينظر: الحفناكؼ أ. د دمحم إبراىيـ، الفتح المبيف في تعريف مصطمحات الفقياء كاألصكلييف، دار السبلـ 

ىػ ػػ  ٕٖٗٔ، الناشر: دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة، )ٗنشر كالتكزيع كالترجمة، طلمطباعة كال
 .ٕٗٙـ(، صٕٔٔٓ

بَلةٕ) َعاء. كشرعا: لغة ( الصَّ  ينظر: النككؼ،. بالتسميـ المختتمة بالتكبير، المفتتحة المخصكصة األفعاؿ: الدُّ
: الناشر ،ٔالمقنع، ط شرح في المبدع ،(ىػٗٛٛت)دمحم،  بف إبراىيـ مفمح، ؛ ابفٜٗالتنبيو، ص ألفاظ تحرير
 بف طالب بف الغني ؛ الميداني، عبدٖٕٙ/ٔ، (ـٜٜٚٔ- ىػٛٔٗٔ/لبناف –بيركت) العممية، الكتب دار

مو، حقَّقو، الكتاب، شرح في المباب ،(ىػٜٕٛٔت)حمادة،   الديف محيي دمحم: حكاشيو كعمَّق كضبطو، كفصَّ
ت ) الزىرؼ، ؛ الغمراكؼ، دمحم٘٘/ٔ، (ت.د /لبناف –بيركت) العممية، المكتبة: الناشر ،(ط.د)الحميد،  عبد
 .ٖٖ، ص(ت.د/بيركت)المعرفة،  دار: الناشر ،(ط.د) المنياج، متف عمى الكىاج السراج ،(ىػ ٖٖٚٔبعد 

كقف صحة ما تتكشرعا:  ركف كل شيء: جانبو. كفبلف يأكؼ إلى ركف شديد، أؼ إلى عشيرة كمنعة.: لركف( اٖ)
، جميرة المغة ،ىػ(ٕٖٔت)، أبك بكر دمحم بف الحسف بف دريد، األزدؼ ، كىك جزء منيا. ينظر:الصبلة عميو

أبك ، ابف قاسـ؛ ٜٜٚ/ٕ(، ـٜٚٛٔ، )بيركت ػػ الناشر: دار العمـ لممبلييف، ٔ، ط: رمزؼ منير بعمبكيتحقيق
بعناية: بساـ ، المجيب في شرح ألفاظ التقريب فتح القريب، ىػ(ٜٛٔت)الغزؼ، دمحم بف قاسـ بف دمحم عبد هللا،

(، ـٕ٘ٓٓ -ىػ ٕ٘ٗٔ/لبناف –بيركت، )الجفاف كالجابي لمطباعة كالنشر الناشر:، ٔ، طعبد الكىاب الجابي
 .27ص

ّنةٗ) أما المستحب: فيك  .ىي التي كاظب عمييا رسكؿ هللا كشرعا:  .المستقيمة المحمكدة الطريقة: لغة ( السُّ
 ،ىػ(ٙٚٙ ت) ،أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ . ينظر: النككؼ،كلـ يكاظب عمييا ،انافعمو أحي ذؼال

إحكاـ  ىػ(،ٕٓٚ)ت ابف دقيق العيد ؛ٕ/ٗ،)د. ت(، الناشر: دار الفكر ، )د. ط(،المجمكع شرح الميذب
ابف منظكر، لساف  ؛ٖٕٓ/ٔ، الناشر: مطبعة السنة الدمحمية، )د. ت(، )د. ط(، اإلحكاـ شرح عمدة األحكاـ

 . 31/772العرب، 

( القكؿ المعتمد: اتفق عمماء الشافعية عمى أف المعتمد في المذىب الشافعي ما اتفق عميو الشيخاف) الرافعي ٘)
ف لـ  كالنككؼ( ػػ فإف اختمفا، فالمعتمد ما قالو النككؼ إال إف ُكِجد لمرافعي ترجيح دكف النككؼ فيك المعتمد، كا 

محكـ، فالكتب المتقدمة عمى الشيخيف ال يعتمد عمى شيء منيا إال بعد الفحص كالتحرؼ  يتعرض الشيخاف ل
، زيف أحمد بف عبد العزيز بف زيف الديف بف عمي ،المميبارؼ حتى يغمب عمى الظف أنو المذىب. ينظر: 
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ف لـ ُيدِرؾ أو لو أف يُمدَّ حينئذ بقراءة، أك ذكر، نف، كا  ركعة منيا  سككت مف غير أف يأتَي بالسُّ
 .(ٔ)في الكقت؛ لككنو قد ُكِجد في حقو شرُط المدِّ الجائز كما سُيعمـ ممَّا يأتي

، (ٕ)كىذا بخبلؼ ما لك ضاؽ كقُت مكتكبٍة، فإنَّو يجب عميو االقتصار عمى فرائض الكضكء
ال ُيغتفر كيحـر عميو فعل سننو التي يخرج الكقت لك َفَعَميا؛ ألنَّو كسيمة، كُيْغتفُر في الكسائل ما 

، فاغتفركا فيو ترؾ السنف محافظة عمى الكقت، كال كذلؾ الصبلة؛ ألنَّيا مْقصد، (ٖ)في المَقاِصد
ال فتككف قضاء(ٗ)نعـ إيقاع ركعة منيا في الكقت شرط  لتسميتيا اداء ال إثـ فيو؛ ألفَّ محلَّ  (٘)، كا 

ا ما ال يسعيا بأقل حرمة إخراج بعض الصبلة عف كقتيا: حيث شرع فييا، كقد بقي مف كقتي

                                                                                                                                                                      

(، ، )د. تالناشر: دار بف حـز، ٔ، طفتح المعيف بشرح قرة العيف بميمات الديف ،ىػ(ٜٚٛت) الديف،
؛ سقاؼ بف عمي الكاؼ، معجـ في ٖٗ، صالسراج الكىاج عمى متف المنياج، الغمراكؼ  ؛ٛٛص

 .ٜٚـ(، صٜٜٚٔىػ  ٚٔٗٔ، )ٔمصطمحات فقو الشافعية، ط
كىك المذككر عند قكلو: ككف الكقت يسع جميع أركاف الصبلة بأقل مجٍز فييا مف فعل نفسو الكسط ليككف  (ٔ)

 (  ٜٔكجو ال أثـ فيو .ينظرص ) متمكِّنا مف فعميا في الكقت عمى
أ الذؼ لمماء اسـ :الحسف، كبفتحيا كىك الَكَضاءة، مف :لَغة الكاك بضـ ( اْلُكضكءٕ) الغسل : كشرعا. بو ُيَتَكضَّ

 لتعميل ، االختيار(ىػٖٛٙت)محمكد،  بف هللا مكدكد، عبد ابف :ينظر .مخصكصة أعضاء في كالمسح
 بف الخطيب، دمحم ؛ الشربينيٜ/ٔ،(ـٖٜٚٔ-قٖٙ٘ٔ/القاىرة)الحمبي،  ، الناشر: مطبعة(ط .د)المختار،  

. د)الفكر، دار كالدراسات ػػػػ البحكث مكتب: تحقيق شجاع، أبي ألفاظ حل ، اإلقناع في(ىػٜٚٚت)أحمد، 
 في الفقياء أنيس ،(ىػٜٛٚت)هللا،  عبد بف قاسـ ؛ القكنكؼ،ٖٙ/ٔ ،(ت .الفكر، )بيركت/د دار: الناشر ،(ط

 -ـٕٗٓٓ) العممية، الكتب دار: الناشر مراد، حسف يحيى: الفقياء، تحقيق بيف المتداكلة األلفاظ تعريفات
 .ٙ، ص(ىػٕٗٗٔ

عبد  ،السيكطي ينظر: ىي الغايات التي كضعت الشريعة ألجل تحقيقيا، لمصمحة العباد. :مقاصد الشريعة( ٖ)
، الناشر: دار الكتب العممية، ٔ، طاألشباه كالنظائر ،ىػ(ٜٔٔت)،الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف

الناشر: ، ٔ، طنظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي ،أحمد الريسكني؛ ٛ٘ٔ(، صـٜٜٓٔ -ىػ ٔٔٗٔ)
القكاعد الفقيية ، د. دمحم مصطفى ،الزحيمي ؛ٚ(، صـٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔ ،)الدار العالمية لمكتاب اإلسبلمي
 .ٚٛٙ/ٕ(،ـ ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٚٗٔ/دمشق،) الناشر: دار الفكر، ٔ، طعةكتطبيقاتيا في المذاىب األرب

عمي  ُمصطفى الُبغا،د. ُمصطفى الِخْف،  د. .ىك فعل العبادة في كقتيا المحدد ليا مف قبل الشرع ( األداء:ٗ)
 الناشر: دار القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع،، ٗ، طالفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي ،الّشْربجي

 .ٕٙ/ٔ(، ـٕٜٜٔ -ىػٖٔٗٔ /دمشق)
(، الِفْقُو اإلسبلميُّ ىػٖٙٗٔ، )تالزَُّحْيِمّي، أ. د. َكْىَبة بف مصطفى .الكقت انتياء بعد الكاجب فعل: ( القضاء٘)

 .ٕٚ/ٔ، دمشق/د.ت( –، الناشر: دار الفكر، )سكريَّة ٗكأدلَُّتُو، ط
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مجٍز فييا مف فعِل نفسِو الكسط، كتعمَّد التأخير إلى ذلؾ الحد مف الكقت بغير عذر شرعي، أك 
 .(ٔ)كاف معذكرا، كلـ ُيحاِفع عمى إيقاع ركعة في الكقت مع تأتِّيو عمى ما سيأتي مف ذلؾ

لـ يحُصْل منو ما يقتضي الحرمة المذككرة، فإنَّا فرْضنا فييا ككنو  (ٕ)كفي صكرتنا المذككرة    
حيف ارادة الشركع في الصبلة كاف ُمَتمكِّنا مف فعل الصبلة في كقتيا لك اقتصر عمى األركاف، 
بخبلفو في صكرة الحرمة المذككرة، كحيث كاف الشخص في صكرتنا متمكِّنا ممَّا ُذِكر، فبل 

ف لـز عميو إخراج بعضيا عف الكقت؛ لدخكلو في باب محذكر في إتيانو بالسن ف، كال مانع منو، كا 
مف باب المدِّ ُمشِكل؛ ألفَّ المدَّ ليس  (٘): ال يقاؿ: ككنو(ٗ). قاؿ ـ ر (ٖ)المد الجائز، كما تقدـ

، كىنا مطمكب أؼ عمى سبيل األفضمية، (ٚ)، كما سيأتي(ٙ)بمطمكب، أؼ بل ىك خبلؼ األكلى

                                                           

كسع الكاجبات مف الصبلة جميعيا ..... كلك بأخف ممكف ( ينظر التفصيل المذككر عند قكلو: فإفَّ الكقت إذا ٔ)
 (  مف ىذا المخطكط.ٜٔتحصيبل لكصف األداء في ص  )

أؼ ما تقدـ مف قكؿ المصنف: )فائدة: إذا أدرؾ الشخص مف آخر كقت الصبلة المفركضة......... خرج  (ٕ)
 (  مف ىذه المخطكطة.٘ٔبعضيا عف الكقت(. ينظر: ص  )

ف المتقدمتيف مف جكاز االقتصار عمى أركاف الصبلة، أك اإلتياف بيا مع السنف. ينظر ص   ( أؼ مف الصكرتيٖ)
 (.ٙٔػ  ٘ٔ) 

( ىذا الرمز يشار بو إلى اثنيف مف عمماء المذىب ىما: أحمد الرممي، كيأتي رمزه بيذه الصكرة )الشياب ـ ر( ٗ)
دمحم بف أحمد بف ىك  :ـ. ر(. كالرممي األبفتمييزا لو عف ابنو دمحم الرممي، كالذؼ يرمز لو بالرمز السابق )

حمزة، شمس الديف الرممّي: فقيو الديار المصرية في عصره، كمرجعيا في الفتكػ. يقاؿ لو: الشافعّي 
الصغير. نسبتو إلى الرممة )مف قرػ المنكفية بمصر( كمكلده ككفاتو بالقاىرة. كلي إفتاء الشافعية. كجمع 

. "نياية المحتاج إلى شرح المنياج ""، كية البياف في شرح زبد ابف رسبلفغا "مف مصنفاتو: فتاكػ أبيو.
ىػ(، البدر الطالع ٕٓ٘ٔ)ت ،الشككاني، دمحم بف عمي بف دمحم بف عبد هللا اليمني ىػ(. ينظر:ٜٜٔتكفي سنة )

خير ، الزركمي ؛ٕٓٔ/ٕ، ت( )د.ط(، الناشر: دار المعرفة، )بيركت/د. بمحاسف مف بعد القرف السابع،
، الناشر: دار العمـ لممبلييف، ٘ٔاألعبلـ، ط ،(ىػٜٖٙٔت) ،الديف بف محمكد بف دمحم بف عمي

، الناشر: دار ابف ٔ؛ الظفيرؼ، مريـ دمحم صالح، مصطمحات المذاىب الفقيية، طٚ/ٙـ(، ٕٕٓٓمايك/)أيار
  .ٕٕٛـ(، صٕٕٓٓىػ ػػػػػٕٕٗٔحـز لمطباعة كالنشر كالتكزيع، )بيركت ػػػػػ لباف/

 ؼ األتياف بالسنف.( أ٘)
 حاشية ،ىػ(ٕٓ٘ٔ ت) ،حسف بف دمحم بف محمكد ( خبلؼ األكلى: ىك ما لـ يرد فيو نيي مقصكد. العطار،ٙ)

،)د.ت(، الناشر: دار الكتب العممية ، )د. ط(،العطار عمى شرح الجبلؿ المحمي عمى جمع الجكامع
ٔ/ٔٔٙ. 

 األكلى. ينظر: الصفحة ذاتيا. عمى أف مرادىـ بالمد الذؼ يككف خبلؼ :( أؼ عند قكلوٚ)
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نقكؿ: ىك يشبو المد مف جية دكف أخرػ، فمَشَبِيو بالمد جاز،  متنافياف؛ ألنا ما، كى(ٔ)كما تقدـ
 . (ٕ)كلككنو فيو محافظة عمى سنف الصبلة كاف أفضل انتيى

عمى أفَّ مرادىـ بالمدِّ الذؼ يككف خبلؼ األكلى: ىك أف يككف بتطكيل القراءة كنحكىا     
 سنف، فبل يككف مف قبيل ذلؾ.كالذكر، أك بالسككت، بخبلفو بمجرد اإلتياف بال

نما شرطكا لحلِّ المّد: ككف الكقت يسع جميع أركاف الصبلة بأقلِّ مجٍز فييا مف فعل نفسو  كا 
الكسط ليككف متمكِّنا مف فعميا في الكقت عمى كجو ال أثـ فيو، فإفَّ الكقت إذا كِسع الكاجبات مف 

فبل يمحقو بالتأخير المذككر كلك عمدًا إثـ؛  الصبلة جميعيا كاف ذلؾ كاٍؼ في التخمص مف األثـ
لعدـ نسبتو إلى تقصير حينئذ، مع ككنو حيف يخرج عميو الكقت في ىذه الصكرة زيادة عمى 
الكاجبات فييا يككف مشتغبل بعبادة ربو مف غير معارض، كليس بغافل، بخبلفو لك لـ يكجد 

 أقل مجٍز مف االركاف بفعل نفسو  الشرط المذككر بأف لـ يبق مف الكقت ما ذكر: أؼ زمف يسع
 الكسط، فبل يحل لو المد حينئذ. 

َـّ إف لـ يكف معذكرا بالتأخير إلى ىذا الحد َكَجَب عميو المبادرة إلى فعل ما يمكنو فعمو مف      ث
يو.  الصبلة في الكقت لتعدِّ

بلة كجب عميو ، فإف كاف الكقت الذؼ أدركو يسع ركعة مف الص(ٖ)كأما إف كاف معذكرًا بذلؾ    
 المحافظة في الكقت، كلػك بأخػف مػمػكف تحصيػبل لكصػف األداء 
حينئذ، ك إالَّ بأف كاف الكقت  (ٗ)فػي صبلتو حيث إنَّو ممكف مع امتناع الَمدِّ عميو؛ النعداـ شرطو
حينئذ؛ لعدـ تعديو مع عدـ  (٘)الذؼ أدركو، كالحالة ما ُذِكر ال يسع ركعة فبل يجب عميو ما ذكر

                                                           

( أؼ ما تقدـ مف قكؿ المصنف: )بل إتيانو بيا مع السنف، كالحالة ما ُذِكر أفضل مف االقتصار عمى األركاف، ٔ)
ف لـ ُيْدِرؾ ركعة منيا في الكقت عمى المعتمد(. ينظر  مف ىذه المخطكطة.: ص  كا 

نياية المحتاج إلى شرح  ،ىػ(ٗٓٓٔتشياب الديف)دمحم بف أبي العباس أحمد بف حمزة ، الرممي( ينظر: ٕ)
 .ٜٖٚ/ٔ(، ـٜٗٛٔىػ/ٗٓٗٔ/بيركت )الناشر: دار الفكر،، ط األخيرة، المنياج

 ( أؼ بالتأخير.  ٖ)
نما شرطكا لحلِّ المّد: ىك ككف الكقت يسع جميع أركاف الصبلة بأقل مجٍز  :( شرط المد ذكره المصنف بقكلوٗ) كا 

( مف ىذه ٜٔيككف متمكِّنا مف فعميا في الكقت عمى كجو ال أثـ فيو. ينظر: ص)فييا مف فعل نفسو الكسط ل
 المخطكطة.

 ( أؼ مف كجكب المحافظة، كامتناع المد.  ٘)
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لجدكػ في المحافظة عمى الركعة حينئذ لفكات األداء عميو حاَفَع، أـ لـ يحافع، بخبلفو لك كاف ا
 .(ٔ)الكقت يسعيا لما تقدـ

 (ٖ)( في حاشيتيو عمى التحفةٕكىذا التفصيل في المعذكر مأخكذ مف مجمكع كبلـ: سـ)
ف كاف كبلمو في حاشية التحفة يعطي في الشقِّ  (ٗ)كالمنيج الثاني مف التفصيل  فراِجْعُيما، كا 

، فإفَّ كبلمو في حاشيتو األخرػ مع (٘)انتفاء كجكب المبادرة، ال انتفاء كجكب المحافظة فتأمل
مساعدة ما ذكركه في مبحث المدِّ ُيعطي ما ذكرناه ىنا في التفصيل مف انتفائو كجكب المحافظة 

 .(ٙ)الميسكر ال يسقط بالمعسكرالمذككرة فقط، كأما المبادرة فمخاطب بيا لعدـ ما يسقطيا، فإفَّ 
، فيل يجب عميو مع ذلؾ االقتصار عمى أقل مجٍز  ثَـّ حيث ألزمناه بالمبادرة، كحرَّمنا عميو المدَّ
في أركاف الصبلة، أـ ال يجب عميو ذلؾ، بل يجكز لو استيفاء األركاف، كفعل السنف مف غير مٍد 

 بقراءة، أك ذكر، أك سككت؟

                                                           

 (  أؼ عند قكلو: فإف كاف الكقت الذؼ أدركو يسع ركعة.  ٔ)
سـ: ىك أحمد بف قاسـ، ( سـ: كيقصد بو ابف قاسـ العبادؼ. كقد أشار لنفسو بيذا الرمز في حاشيتو. كابف قإ)

الشيخ العبلمة شياب الديف العبادؼ، القاىرؼ الشافعي أحد الشافعييف بمصر. كاف بارعًا في العربية، 
كالببلغة، كالتفسير، كالكبلـ. لو المصنفات الشييرة كالحاشية المسماة " اآليات البينات، عمى شرح جمع 

ىػ(. ينظر: الغزؼ، ٜٜٗمى شرح المنيج" تكفي سنة )الجكامع"، ك" حاشية عمى شرح الكرقات"، ك"حاشية ع
، ٔىػ(، الككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة، تحقيق: خميل منصكر، طٔٙٓٔدمحم بف دمحم نجـ الديف، )ت

؛ الظفيرؼ، مصطمحات المذاىب ٔٔٔ/ٖـ(، ٜٜٚٔىػ ػػػ ٛٔٗٔلبناف/ –الناشر: دار الكتب العممية، )بيركت
 . ٜٕٕالفقيية، ص

ىػ(، تحفة المحتاج في شرح المنياج، كمعو  ٜٗٚظر: ابف حجر الييتمي،  أحمد بف دمحم بف عمي، )ت ( ينٖ)
(، )د. ط(، ركجعت كصححت: عمى عدة نسخ بمعرفة لجنة مف ٕٜٜحاشية اإلماـ أحمد بف قاسـ العبادؼ )

 .ٕٕٗ/ٔـ(، ٖٜٛٔ -ىػ ٖٚ٘ٔالعمماء،  الناشر: المكتبة التجارية الكبرػ لصاحبيا مصطفى دمحم،)مصر/
، رقـ الحفع: ةالسعكدي في المممكة العربية ةالمركزي ةالمكتب( لـ أقف عميو، فيك مخطكط تكجد نسخة منو في ٗ)

 .ٛٚٚ/ ٜٜفيرس مخطكطات،  -(. ينظر: خزانة التراث ٜٛ٘)
الجكاب  ( الفرؽ بيف تأمل، فتأمل، فميتأمل. إف تأمل: إشارة إلى الجكاب القكؼ. كقكليـ: فتأمل إشارة إلى٘)

الضعيف. كقكليـ: فميتأمل: إشارة إلى الجكاب األضعف. ينظر: الحفناكؼ، الفتح المبيف في تعريف 
 .٘ٙٔمصطمحات الفقياء كاألصكلييف، ص

 ،ٕ، طالفقيية المنثكر في القكاعد ،ىػ(ٜٗٚت) ،بدر الديف دمحم بف عبد هللا ،أبك عبد هللا ،الزركشيينظر:  (ٙ)
الفقيية كتطبيقاتيا في  القكاعد ،الزحيمي ؛ٜٛٔ/ٖ(، ـٜ٘ٛٔ -ىػ٘ٓٗٔ،)لككيتيةالناشر: كزارة األكقاؼ ا

 .ٖٕٗ/ٔ،المذاىب األربعة
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في مسألة: فقُد  (ٕ)، كالذؼ نقمو: سـ في حاشيتو عمى المنيج عف: ـ ر(ٔ)محل نظر كتردد لمفقياء
شرِط المد. أعني ما لك كاف الباقي مف الكقت ال يسع جميع األركاف مف غير تفريق بيف المعذكر 
كغيره: عدـ جكاز االتياف بالسنف، ككجكب االقتصار عمى الكاجبات، كظاىر عبارتو في ذلؾ: 

ى أقلِّ مجٍز في األركاف لتنصيصو فييا عمى المنع مف اإلتياف يقتضي كجكب االقتصار عم
 بالسنف، كمعمكـ أنَّو إذا زاد عمى األقل المذككر كقع في االتياف بالسنف فتأمل. 

 ما نصو: (ٖ)مذككرة بعد نقمو ما تقدـ عف: ـ رثـ قاؿ: سـ  في حاشيتو ال    
ما إذا كاف بعذر فينبغي جكاز اإلتياف بالسنف فقمت لو: لعلَّ ىذا إذا كاف أخَّرىا بغير عذر، أ    

 .(ٗ)لعدـ تعديو فتكقف في ذلؾ انتيى
ر إلى كقت ال يسع  (٘)الحاشية المذككرة عف تقرير: ـ ر ثـ َنَقل: سـ في     أيضا: فيمف أخَّ

جميعيا: أنَّو ال يجب عميو االقتصار عمى الكاجبات سكاء أّخر بعذر أـ ال، كعمََّمو بقكلو: ألفَّ 
 إلنساف ال ُيكمَّف العجمة في الصبلة.ا
َـّ تعقبو: سـ بقكلو: نعـ ينبغي كجكب المحافظة عمى ايقاع ركعة في الكقت انتيى       . (ٙ)ُث

كمراده كهللا أعمـ: أنو لك تكقَّف إيقاع الركعة في الكقت عمى ترؾ السنف كجب عميو الترؾ     
صبلتو حيث إنَّو يمكف، فبل يجكز العدكؿ عنو حينئذ لما تقدَـّ مف تحصيل ثمرة كصف األداء في 

 مع  تأتِّيو إالَّ حيث ُكِجد شرط المد في حقو، كالفرض أنَّو لـ يكجد ىنا.
ُد: )ـ ر( في مسألتنا ىذه في كجكب االقتصار عمى األركاف كعدمو.       ر تردُّ  كتمخَّص مما تقرَّ

ـ كالذؼ ينبغي اعتماده: كجكب االقتصار عمى ذلؾ لككنو ىك  المكافق لقاعدة: درء المفاسد ُمقدَّ
يضاح ذلؾ: (ٚ)عمى جمب المصالح  ، كا 

                                                           

 .ٜٖٚ/ٔعمى نياية المحتاج، حاشية أبي الضياء نكر الديف بف عمي الشبراممسي األقيرؼ ينظر:  (ٔ)
 .ٜٖٚ/ٔ، نياية المحتاج إلى شرح المنياج( ينظر: ٕ)
 الرممي. لـ أقف عمى قكؿ اإلماـ (ٖ)
 لـ أقف عمى ىذا القكؿ البف قاسـ. (ٗ)
 ( لـ أقف عمى ىذا القكؿ لئلماـ الرممي.٘)
 ( لـ أقف عمى ىذا القكؿ البف قاسـ.ٙ)
غاية الكصكؿ في شرح لب  ،ىػ(ٕٜٙ تأبك يحيى زكريا بف دمحم بف أحمد بف زكريا ) ،األنصارؼ ( ينظر: ٚ)

 ،د. دمحم مصطفى ،الزحيمي ؛ٖٔٔ/د. ت(، صمصر) كبرػ،دار الكتب العربية ال ،)د.ط(، الناشر:األصكؿ
 .ٖٕٛ/ٔ، القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة
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أفَّ الشخص لما تعدَّػ بالتأخير إلى حيث ال يمكنو إيقاع الصبلة ُكمِّيا في الكقت، كلك بأخِف 
حـر عميو إخراج بعضيا مقرر  في محمو أؼ لككف حينئذ ممكف َكَقع في كقت الحرمة، كما ىك 

َـّ إ ذا اشتغل بالسنف، كالحالة ما ُذِكر يكثر منو اإلخراج المحرَّـ عميو بسبب تعديو، عف كقتو، ُث
فيتعارض في حقو حينئذ مصمحة اإلتياف بالسنف، كمفسدة االخراج المحرَّـ عميو بسبب التعدؼ، 

ـ درء مفسدة اإلخراج المحرَّـ عمى جمب مصمحة اإلتياف بالسنف تقميبًل لمحراـ ما أمكف.  فُتقدَّ
كيف ُيكصف االشتغاؿ المذككر، كىك شيء كاحد بحكميف متنافييف كىما:  يل:فإن ق

ية؟    الحرمة، كالُسنِّ
قمنا: ال مانع مف ذلؾ حيث اختمفت الجية كما ىنا، فإفَّ الحرمة فيو مف حيث ككنو أدَّػ إلى 

ة فيو: إخراج ما كجب إيقاعو في الكقت بسبب التعدؼ منو، كحرمة المدِّ عميو لفقد شرطو، كالسني
 مف حيث طمب الشارع لو في الصبلة مف حيث ىي بقطع النظر عف ىذا العارض فتأمَّل.

ؼ السابقة بما  و القكؿ: بكجكب االقتصار عمى األركاف أيضًا في صكرة عدـ التعدِّ كُيكجَّ
ْمتو مف أفَّ ذلؾ ألجل تحصيل كصف األداء في الصبلة حيث إنَّو ممكف بذلؾ فيجب حينئذ  قدَّ

ف ترتَّب عمى ذلؾ ترؾ السنف لككنو آكد منيا كما ُيؤخذ مف كبلميـ . المصير إ  ليو، كا 
كتكجيو القكؿ: بعدـ كجكب االقتصار عمى األركاف مطمقا في العذر، كعدمو. ُيعمـ ممَّا 

، كيأتي (ٔ)مرَّ في تعميل: ـ ر السابق فيو أعني قكلو: ألفَّ االنساف ال ُيكمَّف الَعَجمة في الصبلة 
 .(ٕ)قُّب : سـ لو السابق عنوحينئذ تع

نَّما كاف المدُّ بشرطو السابق جائزا عمى الصحيح  الذؼ كاد أف يككف مقطكعا بو  (ٖ)كا 
ـُ (ٔ)قرأ في المغرب األعراؼ في الركعتيف كمتييما لما صحَّ أّنو  (ٗ)بسبب شذكذ مقابمو ، كُحْك

طّكؿ مرة في  غير المغرب كالمغرب في جكاز المدِّ المذككر لما صحَّ أيضا: أف الصديق 

                                                           

 ( مف ىذه المخطكطة.ٕٕ( ينظر ص )ٔ)
 (.     ٕٕ( أؼ قكلو: نعـ ينبغي كجكب المحافظة عمى إيقاع ركعة في الكقت . ينظر ص )ٕ)
ىػ(، مغني ٜٚٚالشربيني الخطيب، دمحم بف أحمد، )تمدركو.  المشعر بفساد مقابمو لضعفىك  :الصحيح( ٖ)

، ـ(ٜٜٗٔ -ىػ٘ٔٗٔ، الناشر: دار الكتب العممية، )ٔالمحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنياج، ط
ٔ/ٔٓ٘. 

 اإلماـ كمنعيـ العمل بو دكف ترجيح. قاؿ ،كبلميـ عف الضعيفيندرج تحت  عند الشافعية: القكؿ الشاذ( ٗ)
 ،كىك شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذىب ،: قد يجـز نحك عشرة مف المصنفيف بشيءهللارحمو  النككؼ 

كزارة األكقاؼ كالشئكف  ؛ٚٗ/ٔ، المجمكع شرح الميذب ،النككؼ  . ينظر:كمخالف لما عميو الجميكر
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فأخذ الفقياء مف  (ٕ)الصبح، فقيل لو: كادت الشمس أف تطمع فقاؿ: لك طمعت لـ تجدنا غافميف
 ذلؾ جكاز المد بشرط أف يككف الباقي مف الكقت حيف الشركع في الصبلة يسع جميع كاجباتيا

 .(ٗ)كحجر (ٖ)سط، كما ىك مصرَّح بو في شرح ـ ربأقل مجٍز فييا مف فعل نفسو الك 

                                                                                                                                                                      

 /ٕ٘ (،ىػٕٚٗٔ -ٗٓٗٔ/الككيت، )السبلسل دار ، الناشر:ٕ، طالمكسكعة الفقيية الككيتية ،اإلسبلمية
ٖ٘ٛ . 

قرأ سكرة األعراؼ في صبلة المغرب فرقيا في  أف النبي  "رضي هللا عنيا عف عائشة( نص الحديث: ٔ)
أحمد بف  ناأخبرنا عمي بف أحمد بف عبداف، أنبأ ". قاؿ اإلماـ البييقي بعد ركايتو ليذا الحديث: "ركعتيف
ثنا حدثنا عمرك بف عثماف بف سعيد بف كثير بف دينار، حدثنا أبك عبد هللا، حدثنا شاذاف بف زكريا، حدعبيد، 

ثنا شعيب بف أبي حمزة، فذكره ككذلؾ ركاه أبك تقي، عف بقية، كركاه حدأبك حيكة، كبقية بف الكليد، قاال: 
بيذا المعنى، كالصحيح  محاضر بف المكرع، عف ىشاـ بف عركة، عف أبيو، عف زيد بف ثابت، عف النبي 

 دمحم: الكبرػ، تحقيق السنف ،(ىػٛ٘ٗت)عمي،  بف الحسيف بف بكر أحمد ". البييقي، أبكىي الركاية األكلى
ـ(، كتاب الصبلة، ٖٕٓٓ - ىػٕٗٗٔلبنات/ – العممية،)بيركت الكتب دار: ، الناشرٖعطا، ط القادر عبد

 .ٜٗ٘ /ٕ (،ٖٚٓٗ، رقـ الحديث)باب مف لـ يضيق القراءة فييا بأكثر مما ذكرنا ،جماع أبكاب القراءة
أف أبا بكر قرأ في صبلة الصبح بالبقرة، فقاؿ لو عمر حيف فرغ: قربت  ": أنس عف ( نص الحديث: ٕ)

عبد هللا بف دمحم بف أبي شيبة ، ابف أبي شيبة ينظر:  ."الشمس أف تطمع، قاؿ: لك طمعت لـ تجدنا غافميف
المحاـ االشراؼ الفني  ضبطو كعمق عميو االستاذ سعيد،  المصنف(،  ىٖٕ٘، )تابراىيـ بف عثماف

،)د.ت(،رقـ دار الفكر ، )د. ط(،  الناشر: كالمراجعة كالتصحيح: مكتب الدراسات كالبحكث في دار الفكر
الصحابة في الزىد  الصحيح المسند مف آثار، عبد هللا بف فيد ،الخميفي؛ ٛ٘ٔ /ٗٔ (،ٜٖٛالحديث )

 .ٓٔ(، صٙ، رقـ الحديث)يق الصحيح المسند مف آثار الصد، كالرقائق كاألخبلؽ كاألدب
 .ٖٛٙ/ٔينظر: نياية المحتاج،  (ٖ)
شَياب الّديف َأُبك اْلَعبَّاس َأْحمد بف ُمَحمَّد بف َعمّي بف ىك  أؼ ابف حجر الييتمي رحمو هللا. كابف حجر:  (ٗ)

ْعِدّؼ اأْلْنَصاِرؼّ  العديدة التي عمييا المدار عند  صاحب التآليف ،الصكفي ،المحدث ،الفقيو حجر الييتمي السَّ
مبمغ "تمقى العمـ في األزىر، كمات بمكة. لو تصانيف كثيرة، منيا الشافعية في الحجاز كاليمف كغيرىما،

الصكاعق المحرقة عمى أىل  "رحمة إلى المدينة، ك "ط –الجكىر المنظـ  "ك "ط –األرب في فضائل العرب 
 ٜٗٚ) . تكفي سنة في فقو الشافعية "ط –لمحتاج لشرح المنياج تحفة ا "ك "ط –البدع كالضبلؿ كالزندقة 

محي الديف عبد القادر بف شيخ بف عبد  ،الَعْيَدُركس ؛ٖٕٗ/ٔ، تحفة المحتاج في شرح المنياج(. ينظر: ىػ
، بيركت –الناشر: دار الكتب العممية  ٔ، طالنكر السافر عف أخبار القرف العاشر ،ىػ(ٖٛٓٔ تهللا )

فيرس الفيارس كاألثبات  ،ىػ(ٕٖٛٔ ت)، دمحم َعْبد الَحّي بف عبد الكبير اإلدريسي، ؛ٕٛ٘ /ٔ (،٘ٓٗٔ)
 الناشر: دار الغرب اإلسبلمي، ،ٕ، طالمحقق: إحساف عباس ،كمعجـ المعاجـ كالمشيخات كالمسمسبلت

 .ٖٕٗ/ٔ؛ الزركمي، األعبلـ،ٖٖٚ /ٔ (،ٕٜٛٔ،)ٚٛٚ٘/ٖٔٔ:ص. ب /د.ت(،بيركت)
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كمحلُّ جكاز المد: ما لـ يضق كقت الثانية عنيا، كما لـ يكف عميو فائتة فكرية، كما لـ تكف 
َـّ إف خرج بالمد كقت  ،(ٕ)كغيره (ٔ)الممدكدة جمعة يخشى بالمدِّ فكتيا كما صرَّح بذلؾ ابف حجر ث

فيو، كال  (ٙ)( ال كراىة٘كاف المدُّ حينئذ مباحا) (ٗ)دكف القديـ المعتمد (ٖ)رب عمى الجديدالمغ
ف خرج بالمدِّ كقتيا عمى القديـ، أك كقت غيرىا كاف المدُّ حينئذ خبلؼ األكلى  خبلؼ األكلى، كا 

 .(ٜ)كغيره ( ٛ) كما في شرح ـ ر ،(ٚ)عمى األصح
بخبلفو لك  ،كمراده: المدُّ الذؼ ال يككف مطمكبا: ىك أف يككف بتطكيل قراءة كنحكىا، أك بسككت 

 كاف بمجرد اإلتياف بالسنف فبل تغفل. 

                                                           

 .ٖٕٗ/ٔ، المحتاج في شرح المنياجتحفة ( ينظر: ٔ)
تكحات الكىاب بتكضيح شرح منيج الطبلب ف ،ىػ(ٕٗٓٔ ت) ،سميماف بف عمر بف منصكر ،الجمل( ينظر: ٕ)

 .ٕٕٚ/ٔ،)د.ت(،الناشر: دار الفكر ،)د .ط(،المعركؼ بحاشية الجمل
بكيطي كالمزني كالربيع المرادؼ الشافعي بمصر تصنيفا أك إفتاء، كركاتو ال اإلماـ ما قالو : ىكالجديد( القكؿ ٖ)

كحرممة. كيكنس بف عبد األعمى كعبد هللا بف الزبير المكي كدمحم بف عبد هللا بف عبد الحكـ الذؼ انتقل أخيرا 
إلى مذىب أبيو، كىك مذىب مالؾ، كغير ىؤالء، كالثبلثة األكؿ ىـ الذيف تصدكا لذلؾ كقامكا بو، كالباقكف 

إلى معرفة . الشربيني الخطيب، مقدمة كتاب مغني المحتاج تفاكت بينيـنقمت عنيـ أشياء محصكرة عمى 
 .ٜٓٔ /ٔ ،معاني ألفاظ المنياج

أك أفتى بو، كركاتو جماعة أشيرىـ: اإلماـ أحمد بف  ،كىك الحجة ،ما قالو بالعراؽ تصنيفا :القديـ( القكؿ ٗ)
 كأبك ثكر. كقد رجع الشافعي عنو، كقاؿ: ال أجعل في حل مف ركاه عني. ،كالكرابيسي ،كالزعفراني ،حنبل

 المصدر نفسو.
أذف الشارع في فعمو كتركو عمى السكاء مف غير ترجيح أحدىما عمى اآلخر باقتضاء مدح أك ىك ما  ( المباح:٘)

شرح زبد ابف  غاية البياف ،ىػ(ٗٓٓٔ ت) ،دمحم بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف ،الرممي ذـ.
 .ٕٗ/د.ت(، صبيركت ،)الناشر: دار المعرفة )د. ط(، رسبلف

 ،ىػ(ٕٕٔٔت) ،سميماف بف دمحم بف عمر الشافعي ،الُبَجْيَرِميّ  .ىك ما طمب تركو طمبا غير جاـز ( المكركه:ٙ)
 -ىػ ٘ٔٗٔ،)الناشر: دار الفكر ،)د.ط(،تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب = حاشية البجيرمي عمى الخطيب

 .ٛٚ/ٔ (،ـٜٜ٘ٔ
 .٘ٓٔ/ٔ،مغني المحتاج ،الشربيني الخطيب .لمشعر بصحة مقابموىك ا ( األصح:.ٚ)
 .ٖٛٙ/ٔ( ينظر: نياية المحتاج، ٛ)
 .ٖٔٓ/ٔينظر: الشربيني الخطيب، مغني المحتاج، (ٜ)
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ـُ ممَّا تقرر: حكـ ما لك سّمـ ساىيا عف سجكد السيك كُيعم
َـّ ذكره قبل طكؿ الفصل، (ٔ) ، ث

ـّ مانع مف عكده لمسجكد إال أنو ضاؽ الكقت عف أف يسع السجكد كالسبلـ، فيل يمتنع  كليس َث
عميو السجكد في ىذه الحالة؛ لككنو إذا َشَرع في السجكد، أك نكاه صار عائدا عمى الصبلة بمعنى 
أنَّنا تبيَّنا بأحد الشيئيف أنَّو في حكـ مف لـ يخرج مف الصبلة، فإذا تبيف لو كالحالة ما ذكر ضيق 

و ألنَُّو يؤدؼ إلى إخراج بعض الصبلة عف كقتيا مع الكقت قبل الشركع في السجكد نمنعو من
تأتي كقكعيا فيو بأسرىا، أك ال يمتنع عميو السجكد، كالحالة ما ذكر لدخكلو في المد الجائز 

 كالمعتمد منو عدـ االمتناع.  (ٕ)لكجكد شرطو، خبلؼ
ـِ مف لـ يخرج كما تقدـ، كحينئذ فمتى ك     و: بأنَّو بالعكد صار في ُحك اف الباقي حيف كيكجَّ

ف كقع خارج الكقت لتحقق جكاز  الشركع في الصبلة يسع الكاجبات جميعا جاز لو السجكد، كا 
و مقابمو: بأّنو لمَّا تبيف لو ضيق الكقت منعنا عميو السجكد خشية أف  المدِّ في حقو حينئذ، كيكجَّ

ة، كلك باإلرادة يخرج بعض الصبلة عف كقتيا، كليس ذلؾ مف باب المدِّ لككف عكده إلى الصبل
ذا أنشأىا في تمؾ الحالة يمتنع عميو المدُّ لفقد شرطو؛ ألفَّ فرض المسألة  فقط يشبو إنشاءىا، كا 

 أفَّ الكقت حينئذ ال يسع جميع كاجبات الصبلة. 
ـ،      كالمعتمد: ال ينظر إلى الَشَبِو المذككر لككف العائد يصير في حكـ مف لـ يخرج كما تقدَّ

 . (ٖ)عنده مف باب الدكاـ، كُيغتفر في الدكاـ ما ال ُيغتفر في االبتداءفتككف المسألة 
ر لمفقير أحمد اليبراكؼ مف أطراؼ كبلـ الفقياء في ىذه المسألة، كهللا أعمـ  ىذا ما تحرَّ

 بالصكاب.
 

                                                           

ىك غفمة القمب عف الشيء بحيث  . كقيل:عما أزيل مف الحافظة بحيث يتحصل بالتذكر( السيك: ىك عبارة ٔ)
 مؤسسة: ط(، الناشر.المصرؼ، )د دمحم - دركيش عدناف: ينظر: الكفكؼ، الكميات، تحقيق بأدنى تنبيو يتنبو

، حاشية الطحطاكؼ (ىػٖٕٔٔاسماعيل،) بف دمحم بف ، أحمدالطحطاكؼ ؛ ٙٓ٘ت(، ص.)بيركت/د الرسالة،
 .ٜ٘ٗ(، صٕٕٛٔؽ/عمى الدر المختار، )د.ط(، مطبعة المصطفى، )بكال

؛ ٜٓ/ٕالرممي، نياية المحتاج،  ؛ٕٕٓ/ٕ،في شرح المنياج ينظر: ابف حجر الييتمي، تحفة المحتاج (ٕ)
 .ٙٙٗ/ٔ ،فتكحات الكىاب بتكضيح شرح منيج الطبلب المعركؼ بحاشية الجمل ،الجمل

الناشر: دار  ،ٔ، طاألشباه كالنظائر ،ىػ(ٔٚٚت) ،تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف ( ينظر: السبكي،ٖ)
القكاعد كالضكابط  ،عبد الرحمف بف صالح العبد المطيف ؛ٖٖٔ/ٔ(، ـٜٜٔٔ -ىػٔٔٗٔ ، )الكتب العممية

المدينة المنكرة، المممكة  )الناشر: عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية، ،ٔ، طالفقيية المتضمنة لمتيسير
 .ٗٔٙ/ٕ(،ـٖٕٓٓىػ/ٖٕٗٔ /العربية السعكدية
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 الخاتمة
ليو المصير، كالصبلة      الحمد هلل الذؼ بنعمتو تتـ الصالحات، كلو الحمد في األكلى كاآلخرة، كا 

 كالسبلـ عمى خاتـ رسمو، كآلو، ك أصحابو، كاتباعو إلى يـك الديف، كبعد:
ففي نياية ىذا البحث يطيب لنا أف نبيف أىـ النتائج التي تكصمنا إلييا مف خبلؿ ىذا البحث فمف 

 ذلؾ: 
الشارع الحكيـ فرض الصبلة عمى الُمكمَّف، كلـ يجعل تحديد أكقاتيا مناطا إليو، بل جاء ػ إف ٔ

تحديدىا مقركنا بفرضيتيا مف قبل الشارع نفسو حتى ال يككف التحديد لكقتيا مف قبل المكمف 
 عرضة لبلجتياد، كمرتعا لمخبلؼ.

ل يجكز تأخيرىا إلى كقت يسع ػ إف الصبلة ال تعتبر مؤداه إال بإيقاعيا في أكؿ كقتيا فقط، بٕ
 فعل جميع كاجبات الصبلة فيو

 ػ إف تأخير الصبلة عف كقتيا يختمف حكمو باختبلؼ حالة المكمف بككنو معذكرا بتأخيره أـ ال.ٖ
ػ يحل لممكمف أف يمد في صبلتو لك كاف في كقت ابتدائو بيا متسع بحيث يستكعب فعل جميع ٗ

                                 كاجبات الصبلة داخمو.             
ػ درء مفسدة الحراـ مقدمة عمى جمب مصمحة اإلتياف بالسنف تقميبل لتجنب الكقكع في اإلحراـ ٘

 قدر اإلمكاف.
ػ مف خبلؿ البحث تبيف لنا ما قاـ بو الفقياء مف جيد في اإللماـ بفركع الفقو، كاستفراغ كسعيـ ٙ

مّمف يكجب عمى مف بعدىـ الثناء عمييـ، كالدعاء في البحث عف الحق، كالنصيحة لمخمق، 
 ليـ، كترؾ القدح فييـ، إذ ىـ حممة الشريعة، ككرثة األنبياء.  

 نسأؿ هللا أف يتقبل أعمالنا كأعماليـ، كأف يجمعنا بيـ في مستقر رحمتو، كالعاقبة لممتقيف.
 كصمَّى هللا عمى نبينا دمحم كعمى لو كصحبو أجمعيف.

 فيرس األحاديث
قرأ سكرة األعراؼ في صبلة المغرب فرقيا في ركعتيف أف النبي  ٔ  (ٕٗ. )ػ
 (ٕٗ.                   )ػ أف أبا بكر قرأ في صبلة الصبح بالبقرةٕ

فيرس األعبلـ 
 (                         ٕٔ)                       ػ  أبك بكر الصديقٔ
 (ٕٕػ  ٕٔػ  ٕٓػ  ٛٔػ ٘ٔ)ػ  اإلماـ الرممي             ٕ
 (ٕٓػ  ٛٔػ  ٚٔػ اإلماـ ابف القاسـ                    ) ٖ
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 (ٕ٘ػ  ٕٗػ اإلماـ ابف حجر                             ) ٗ
 صادر، كالمراجعفيرس الم

كمعو  حاشية  ،ىػ(، تحفة المحتاج في شرح المنياجٜٗٚأحمد بف دمحم بف عمي، )ت  ،ابف حجر الييتمي .ٔ
(، )د. ط(، ركجعت كصححت: عمى عدة نسخ بمعرفة لجنة مف ٕٜٜالعبادؼ )اإلماـ أحمد بف قاسـ 

 ـ(ٖٜٛٔ -ىػ  ٖٚ٘ٔالعمماء،  الناشر: المكتبة التجارية الكبرػ لصاحبيا مصطفى دمحم،)مصر/
ىػ(، فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ ٜٛٔابف قاسـ، أبك عبد هللا، دمحم بف قاسـ بف دمحم الغزؼ،)ت  .ٕ

 –، الناشر: الجفاف كالجابي لمطباعة كالنشر، )بيركت ٔبساـ عبد الكىاب الجابي،  طالتقريب، بعناية: 
 ـ(ٕ٘ٓٓ -ىػ  ٕ٘ٗٔلبناف/

 –، الناشر: دار الكتب العممية، )بيركتٔىػ(، المبدع في شرح المقنع، طٗٛٛابف مفمح، إبراىيـ بف دمحم، )ت .ٖ
 ـ(  ٜٜٚٔ-ىػ ٛٔٗٔلبناف/

، الناشر: دار صادر، ٖىػ(، لساف العرب، طٔٔٚف عمى، )تابف منظكر، أبك الفضل دمحم بف مكـر ب .ٗ
 ىػ(ٗٔٗٔ)بيركت/

ىػ(، االختيار لتعميل المختار  )د.ط(، الناشر: مطبعة الحمبي، ٖٛٙابف مكدكد، عبد هللا بف محمكد، )ت .٘
 ـ(ٖٜٚٔ-قٖٙ٘ٔ)القاىرة/

ة لمكتاب اإلسبلمي،) ، الناشر: الدار العالمئأحمد الريسكني، نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي، ط .ٙ
 ـ(ٕٜٜٔ -ىػ ٕٔٗٔ

، ٔىػ(، جميرة المغة، تحقيق: رمزؼ منير بعمبكي، طٕٖٔاألزدؼ، أبك بكر دمحم بف الحسف بف دريد، )ت .ٚ
 ـ(ٜٚٛٔالناشر: دار العمـ لممبلييف، )بيركت ػػ 

ألصكؿ، ىػ(، غاية الكصكؿ في شرح لب إٜٙاألنصارؼ، أبك يحيى زكريا بف دمحم بف أحمد بف زكريا )ت  .ٛ
 )د.ط(، الناشر: دار الكتب العربية الكبرػ، )مصر/ د.ت(

ىػ(، تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب = حاشية ٕٕٔٔالُبَجْيَرِمّي، سميماف بف دمحم بف عمر الشافعي، )ت .ٜ
 ـ(ٜٜ٘ٔ -ىػ ٘ٔٗٔالبجيرمي عمى الخطيب، )د.ط(، الناشر: دار الفكر،)

المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ هللا صمى هللا  ىػ(، الجامعٕٙ٘البخارؼ، دمحم بف إسماعيل )ت .ٓٔ
يِف، تحقيق: دمحم زىير بف ناصر  ُ ِبِو َخْيًرا ُيَفقِّْيُو ِفي الدِّ : َمْف ُيِرِد ّللاَّ عميو كسمـ كسننو كأيامو، َباب 

 ق(ٕٕٗٔ،) ٔط ،الناصر،،دار طكؽ النجاة
نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر،  ىػ(،٘ٛٛالبقاعي، إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي،)ت  .ٔٔ

 ـ(،ٜٜ٘ٔ -، ىػ ٘ٔٗٔ –تحقيق: عبد الرزاؽ غالب الميدؼ، الناشر: دار الكتب العممية،) بيركت 
ىػ(، أنكار التنزيل، كأسرار التأكيل، تحقيق: دمحم عبد ٘ٛٙالبيضاكؼ، أبك سعيد، عبد هللا بف عمر، )ت .ٕٔ

 ىػ(ٛٔٗٔربي، )بيركت/، دار إحياء التراث العٔالرحمف المرعشمي، ط
ىػ(، السنف الكبرػ، تحقيق: دمحم عبد القادر عطا، ٛ٘ٗالبييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي، )ت .ٖٔ

 ـ(ٖٕٓٓ -ىػ ٕٗٗٔلبنات/ –، الناشر: دار الكتب العممية،)بيركت ٖط
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أبك دمحم بف ىػ(، الكشف كالبياف عف تفسير القرآف، تحقيق: ٕٚٗالثعمبي، أبك إسحاؽ، أحمد بف دمحم، )ت .ٗٔ
 –، الناشر: دار إحياء التراث العربي، )بيركت ٔعاشكر، مراجعة كتدقيق: نظير الساعدؼ، ط

 ـ(ٕٕٓٓ -ىػٕٕٗٔلبناف/
ىػ(، رسـك التحديث في عمـك الحديث، تحقيق: إبراىيـ بف ٕٖٚالجعبرّؼ، أبك إسحاؽ، إبراىيـ بف عمر،)ت .٘ٔ

، )لبناف ػػػٔشريف الميمي، ط  ـ(ٕٓٓٓىػ ػ ٕٔٗٔبيركت/ ، الناشر: دار ابف حـز
ىػ(، فتكحات الكىاب بتكضيح شرح منيج الطبلب ٕٗٓٔالجمل، سميماف بف عمر بف منصكر، )ت  .ٙٔ

 المعركؼ بحاشية الجمل،)د .ط(، الناشر: دار الفكر،)د.ت(
، الناشر: دار البشائر ٖىػ( سمؾ الدرر في أعياف القرف الثاني عشر، طٕٙٓٔالحسيني، دمحم خميل، ) .ٚٔ

، )اإلسبلمية   ـ(ٜٛٛٔ -ىػ ٛٓٗٔػػػػ دار ابف حـز
الحفناكؼ أ. د دمحم إبراىيـ، الفتح المبيف في تعريف مصطمحات الفقياء كاألصكلييف، دار السبلـ لمطباعة  .ٛٔ

ىػ ػػ  ٕٖٗٔ، الناشر: دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة، )ٗكالنشر كالتكزيع كالترجمة، ط
 ـ(ٕٔٔٓ

، ٗصطفى الُبغا، عمي الّشْربجي، الفقو المنيجي عمى مذىب اإلماـ الشافعي، طد. ُمصطفى الِخْف، د. مُ  .ٜٔ
 ـ(ٕٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔالناشر: دار القمـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع، )دمشق/ 

ىػ(، نياية المحتاج إلى شرح المنياج، ط ٗٓٓٔالرممي، دمحم بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف)ت .ٕٓ
 ـ(ٜٗٛٔىػ/ٗٓٗٔكر، )بيركت/ األخيرة، الناشر: دار الف

) ،ىػ(، )د. ط(، الناشر: دار المعرفةٗٓٓٔالرممي، دمحم بف أبي العباس أحمد بف حمزة شياب الديف، )ت  .ٕٔ
 بيركت/د.ت(

، الناشر: دار الفكر، )سكريَّة ٗىػ(، الِفْقُو اإلسبلميُّ كأدلَُّتُو، طٖٙٗٔالزَُّحْيِمّي، أ. د. َكْىَبة بف مصطفى، )ت .ٕٕ
 دمشق/د.ت( –
، الناشر: دار الفكر،) ٔالزحيمي، د. دمحم مصطفى، القكاعد الفقيية كتطبيقاتيا في المذاىب األربعة، ط .ٖٕ

 ـ( ٕٙٓٓ -ىػ  ٕٚٗٔدمشق/
، الناشر: ٕىػ(، المنثكر في القكاعد الفقيية، طٜٗٚالزركشي، أبك عبد هللا بدر الديف دمحم بف عبد هللا، )ت  .ٕٗ

 ـ(ٜ٘ٛٔ -ىػ ٘ٓٗٔكزارة األكقاؼ الككيتية،)
، الناشر: دار العمـ لممبلييف، ٘ٔىػ( األعبلـ، طٜٖٙٔ)ت،الزركمي، خير الديف بف محمكد بف دمحم .ٕ٘

 ـ(ٕٕٓٓ)
، الناشر: دار العمـ ٘ٔىػ(، األعبلـ، طٜٖٙٔالزركمي، خير الديف بف محمكد بف دمحم بف عمي، )ت .ٕٙ

 ـ (ٕٕٓٓلممبلييف،   ) أيار/مايك
، الناشر: ٔتحفة الربانية في شرح األربعيف حديًثا النككية، طىػ(، الٚٔٗٔالسعدؼ، إسماعيل بف دمحم، )ت .ٕٚ

 ىػ(ٖٓٛٔمطبعة دار نشر الثقافة، )اإلسكندرية /
، الناشر: دار الكتب ٔىػ(، األشباه كالنظائر، طٜٔٔالسيكطي، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف، )ت .ٕٛ

 ـ(ٜٜٓٔ -ىػ ٔٔٗٔالعممية، )
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، الناشر: دار الكتب ٔىػ(، األشباه كالنظائر، طٔٚٚتقي الديف، )تالسبكي، تاج الديف عبد الكىاب بف  .ٜٕ
 ـ(ٜٜٔٔ -ىػٔٔٗٔالعممية، ) 

ىػ(، اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، تحقيق: مكتب البحكث ٜٚٚالشربيني الخطيب، دمحم بف أحمد، )ت .ٖٓ
 كالدراسات ػػػػ دار الفكر،)د. ط(، الناشر: دار الفكر، )بيركت/د. ت(

ىػ(، البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف ٕٓ٘ٔبف عمي بف دمحم بف عبد هللا اليمني، )ت الشككاني، دمحم .ٖٔ
 السابع، )د.ط(، الناشر: دار المعرفة، )بيركت/ د.ت(

ق(، أعبلـ النببلء بتاريخ حمب الشيباء، صححو ٖٓٚٔالطباخ، دمحم راغب بف محمكد ىاشـ الطباخ، )ت .ٕٖ
 ـ(ٜٛٛٔالقمـ، )حمب/ ، الناشر: دار ٕكعمق عميو: دمحم كماؿ، ط

ىػ(، حاشية الطحطاكؼ عمى الدر المختار، )د.ط(، مطبعة ٖٕٔٔالطحطاكؼ، أحمد بف دمحم بف اسماعيل،) .ٖٖ
 (ٕٕٛٔالمصطفى، )بكالؽ/

، الناشر: دار ابف حـز لمطباعة كالنشر ٔالظفيرؼ، مريـ دمحم صالح، مصطمحات المذاىب الفقيية، ط .ٖٗ
 ـ(ٕٕٓٓػػػػػىػ ٕٕٗٔكالتكزيع، )بيركت ػػػػػ لباف/

، الناشر: عمادة ٔعبد الرحمف بف صالح العبد المطيف، القكاعد كالضكابط الفقيية المتضمنة لمتيسير، ط .ٖ٘
 ـ(ٖٕٓٓىػ/ٖٕٗٔالبحث العممي بالجامعة اإلسبلمية،) المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية/ 

، الناشر: دار الصميدعي لمنشر ٔ.ط(، طعبد العزيز بف إبراىيـ بف قاسـ، الدليل إلى المتكف العممية،)د .ٖٙ
 ـ( ٕٓٓٓ-ىػ ٕٓٗٔكالتكزيع، )الرياض، المممكة العربية السعكدية/ 

ىػ(، حاشية العطار عمى شرح الجبلؿ المحمي عمى جمع ٕٓ٘ٔالعطار، حسف بف دمحم بف محمكد، )ت  .ٖٚ
 الجكامع، )د. ط(، الناشر: دار الكتب العممية، )د.ت(

، الناشر: دار القمـ، ٕىػ(، نير الذىب في تاريخ حمب، طٖٔ٘ٔ،)تالغزؼ، كامل بف حسيف بف دمحم .ٖٛ
 ق(ٜٔٗٔ)حمب/

ىػ(، الككاكب السائرة بأعياف المئة العاشرة، تحقيق: خميل منصكر، ٔٙٓٔالغزؼ، دمحم بف دمحم نجـ الديف، )ت .ٜٖ
 ـ(ٜٜٚٔىػ ػػػ ٛٔٗٔلبناف/ –، الناشر: دار الكتب العممية، )بيركتٔط
ىػ(، السراج الكىاج عمى متف المنياج، )د.ط(، الناشر: دار المعرفة، ٖٖٚٔؼ، )ت بعدالغمراكؼ، دمحم الزىر  .ٓٗ

 )بيركت/د.ت(
، الناشر: ٔىػ(، فتح باب العناية، تحقيق: أحمد فريد المزيدؼ، طٗٔٓٔالقارؼ، عمي بف سمطاف دمحم، )ت .ٔٗ

 ـ(ٜٕٓٓدار الكتب العممية، )بيركت ػ لبناف/
ىػ(، أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء، تحقيق: ٜٛٚ)تالقكنكؼ، قاسـ بف عبد هللا،  .ٕٗ

 ىػ(ٕٗٗٔ-ـ ٕٗٓٓيحيى حسف مراد، الناشر: دار الكتب العممية، )
دار إحياء التراث  -ىػ(، معجـ المؤلفيف،)د.ط(، الناشر: مكتبة المثنى ٛٓٗٔكحالة، عمر بف رضا، )ت  .ٖٗ

 العربي، ) بيركت/د.ت(
 دمحم المصرؼ، )د.ط(، الناشر: مؤسسة الرسالة، )بيركت/ د.ت( -ات، تحقيق: عدناف دركيش الكفكؼ، الكمي .ٗٗ
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 د. عمي صديق الحيالي  مجمة العموم اإلسالمية                           وقت تحقيق مسألة تأخير الصالة إلى
 الطائيي حسين أحمدعمد. دمحم             وتمخيص مقاصدىايسع الواجبات فقط، 

 لإلمام أحمد بن دمحم بن ياسين اليبراوي 
   (9( السنة )83العدد )     دراسة، وتحقيق رحمو هللا ىـ(4221الشافعي )ت  

 

ىػ(، فتح المعيف بشرح قرة العيف ٜٚٛالمميبارؼ، أحمد بف عبد العزيز بف زيف الديف بف عمي، زيف الديف، )ت .٘ٗ
، )د. ت(ٔبميمات الديف، ط  ، الناشر: دار بف حـز

ة البشر في تاريخ القرف الثالث عشر، تحقيق: دمحم بيجة الميداني، عبد الرزاؽ بف حسف، حمي .ٙٗ
 ـ(ٖٜٜٔ -ىػ ٖٔٗٔ، )ٕالبيطار،)د.ط(، الناشر: دار صادر، بيركت، ط

مو كضبطو ٜٕٛٔالميداني، عبد الغني بف طالب بف حمادة، )ت .ٚٗ ىػ(، المباب في شرح الكتاب، حقَّقو كفصَّ
 لبناف/د.ت( –لناشر: المكتبة العممية، )بيركتكعمَّق حكاشيو: دمحم محيي الديف عبد الحميد، )د.ط(، ا

ىػ(، المجمكع شرح الميذب، )د. ط(، الناشر: دار ٙٚٙالنككؼ، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ، )ت  .ٛٗ
 الفكر،)د. ت(

، دار ٔق(، تحرير ألفاظ التنبيو، تحقيق: عبد الغني الدقر، طٙٚٙالنككؼ، أبك زكريا يحيى بف شرؼ، )ت .ٜٗ
 ىػ(ٛٓٗٔالقمـ، )دمشق/

ىػ(، المسند الصحيح المختصر بنقل العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ هللا ٕٔٙالنيسابكرؼ، مسمـ بف الحجاج )ت/ .ٓ٘
.)تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي،)د.ط(، دار إحياء التراث العربي، )بيركت/د.ت ، 

اشر: دار إحياء ، النٔىػ(، تيذيب المغة، تحقيق: دمحم عكض، طٖٓٚاليركؼ، أبك منصكر دمحم بف أحمد، )ت .ٔ٘
 ـ(ٕٔٓٓالتراث العربي، )بيركت/

ىػ(، الكسيط في تفسير القرآف المجيد، تحقيق كتعميق: عادؿ ٛٙٗالكاحدؼ، أبك الحسف، عمي بف أحمد، )ت .ٕ٘
 ـ(ٜٜٗٔ -ىػ٘ٔٗٔلبناف / –، الناشر: دار الكتب العممية، )بيركت ٔأحمد، كآخركف، ط

، الناشر: دار السبلسل، )الككيت/ ٕلفقيية الككيتية، طكزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، المكسكعة ا .ٖ٘
 ىػ(.ٕٚٗٔ -ٗٓٗٔ

 
 
 
 
 


