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 المسائل غير المعتمدة في كتاب الفقه المنهجي: باب الصلاة نموذجا

 ( 2)يسواربن محمد  ؤاد محمد ف ( 1) محمد فردوس بن محمد صبري 

 ملخص البحث
املعاصذ   علذى املذهب  صذففى انذو صمصذففى ال وذا صعلذي الفذ أي مذو ب ذه  كتذ  الفقذه مليُعّد كتاب "الفقه املنهجي على مذهب  اممذاا الفذا"عي" 

 جذ   الذي املسذال  علذى االسذتدرا  مسذالله؛ بويذ  صم اجعذ  دراسذته مبكذا   األمهيذ  "مذو املسلمني؛ بني تداصله صكث   الكتاب،  بها  لفه    نظ ا  .الفا"عي
إىل دراسذ  املسذال   يهذد  ال ثذ  ء.ختفذى علذى مذدرّال الكتذاب بص قارلذه علذى  ذد سذوا صالي قد املعتمد يف املهب  الفا"عي،  غري  على  املؤلفو    "يها

ي كذذا ال ثذذ  بصال علذذى بيذذا  مفهذذوا مصذذفل   الذذي جذذ   "يهذذا مؤلفذذو الكتذذاب علذذى غذذري املعتمذذد يف املذذهب  يف كتذذاب الصذذ    اصذذ ، صيف سذذ ي   لذذ 
يف بذذذهل الدراسذذذ  املذذذنهو الوصذذذفي صاالسذذذتق الي  ا  ال ا ثذذذ سذذذل . صقذذذد يف كتذذذاب الصذذذ   املسذذذال  غذذذري املعتمذذذد اثنيذذذا نذذذاق  ي ث املعتمذذذد عنذذذد الفذذذا"عي ، 

 يف املهب .للفتو  الص   بصرد "يها املؤلفو  بقواال غري معتمد   كتابعلى س ع  مواضع يف   عثورصالتثليلي. صانتهى ال ث  إىل ال
 .املعتمد، املذهب الشافعي، الفقه اإلسالمي، الصالةالفقه املنهجي، كتاب الكلمات املفتاحية:  

Unreliable Issues in the Book of “Al-Fiqh al-Manhajī”: A Case Study of the Chapter on Prayer 

Abstract 

The book "Al-Fiqh al-Manhajī ʿAlā Madhhab al-ʾImām al-Shāfiʿi" (Systematic Jurisprudence on the Islamic 

Legal School of Imam Al-Shafiʿi) by Muṣṭafā al-Khin, Muṣṭafā al-BughÉ and ‘Ali al-Sharbajī, is among the 

most famous books of contemporary Islamic jurisprudence in accordance with the Shāfiʿi school of law. Given 

the popularity of this book and its frequent circulation among Muslims, it is of great importance to study it. By 

reviewing its contents, teachers and readers of this book can be aware of unreliable opinions which may be 

unknown to them. The research aims to study this book by collecting the opinions that are not reliable in the 

madhhab, and for this article the research is limited to the chapter on prayer (ṣalāh). The research focuses 

first on explaining the concept of the ‘reliable opinion’ for Shafi‘ites, and secondly on discussing these 

unreliable issues in the chapter of prayer in this book. In this study, the researchers used descriptive, inductive 

and analytical approaches. The search ended with finding seven places in the chapter on prayer where the 

authors mentioned statements that are not reliable in the Shāfiʿi School. 
Keywords: Book of al-Fiqh al-Manhajī, Reliable Opinion, Shafi‛ī School of Law, Islamic Jurisprudence, 

Prayer. 
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 .احلمذذذذد   رب العذذذذاملني، صالصذذذذ   صالسذذذذ ا علذذذذى النذذذذ  الكذذذذ م
 ؛صبعد

مهههههذهب اإلمههههها  الفقهههههه املنهجهههههي  لههههه  إ  كتذذذذاب ""ذذذذ
ا ذذ   يف يليفذذه  ،" كتذذاب معاصذذ  يف الفقذذه الفذذا"عيالشههافعي

مصففى انو، صمصففى ال وا، صعلي الفذ أي. صقذد كتذ    
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اء عامذذذذذذذذ ، ينتفذذذذذذذذع منذذذذذذذذه القذذذذذذذذ    ؛ إ لذذذذذذذذه الق ذذذذذذذذول عنذذذذذذذذد املسذذذذذذذذلمني
صاملتخصصذذذذذو  يف الدراسذذذذذات امسذذذذذ مي   اصذذذذذ . صقذذذذذد بصذذذذذ   

 لُ ر  صيذُذد   ،صالكليذذات الكتذذاب مقذذ را دراسذذيا يف عذذدد مذذو املعابذذد
 بيضا يف كثري مو املساجد يف بعض الدصل امس مي .
يع ضذذذها "صتنذذذاصل الكتذذذاب عامذذذ  املوضذذذوعات الفقهيذذذ ، 

مذو  مذع ابتمذاا بذهك  األدلذ ، صبذو  ذال    ،أبسلوب سذه  ميسذ 
منذذذذذه غذذذذذري  يسذذذذذتفيد"ذذذذذ  عجذذذذذ  ب   ؛ كذذذذذ  ان "ذذذذذات املهب يذذذذذ 

 مو عام  املسلمني. املتفقهني
 

 :وأسئلته وأهدافه مشكلة البحث
نظذذذذ ا لفذذذذه   بذذذذها الكتذذذذاب صكثذذذذ   تداصلذذذذه بذذذذني املسذذذذلمني، يذذذذ   

بويذذ   ؛م اجعذذ  وتوايتذذهص  بنذذه مذذو األمهيذذ  مبكذذا  دراسذذته ا ال ا ثذذ
االسذذذذتدرا  علذذذذى املسذذذذال  الذذذذي جذذذذ   "يهذذذذا املؤلفذذذذو  علذذذذى غذذذذري 

تذذذاب بص الذذذي قذذذد ختفذذذى علذذذى مذذذدرّال الك، ص يف املذذذهب  املعتمذذذد
الفذ ص  بص إ  مل يتس و  له م اجعذ   سواء،  اص قارله على  دّ   
 تلذ  املسذال  الضذعيف . إىله  "يوف  عو التن ذ    ؛احلوا ي املعتمد 

 :، مهاتتمثور مفكل  ال ث   ول سؤالني رليسنيص 
الذذذ اج  يف املذذذهب  ص مذذذا مفهذذذوا مصذذذفل  املعتمذذذد للفتذذذو   .1

 عند الفا"عي ؟
ي  اص  يف املسال  غري املعتمد  يف كتاب الفقه املنهج  ما .2

 ابب الص  ؟
 يهد  ال ث  إىل ما يلي:ص 
الذذ اج  يف املذذهب  ص بيذا  مفهذذوا مصذذفل  املعتمذد للفتذذو   .1

 عند الفا"عي .
الكفف عو املسال  غري املعتمد  يف كتاب الفقه املنهجي  .2

  اص  يف ابب الص  .
 

 :أمهية البحث
 تظه  بمهي  ال ث  يف النقاط التالي :

املسال  غري املعتمذد  يف كتذاب الفقذه تسهي  الوقو  على   .1
بص  الدراسذذذات امسذذذ مي  يف نيمتخصصذذذسذذذواء لل املنهجذذذي

   املسلمني.عام  ل
بت ذذذال املذذذهب  كذذذو  املوضذذذول  ا صذذذل  ابملسذذذلمني  اصذذذ   .2

لكث   تذداُرل بذها الكتذاب بيذنهم يف مسذاجدبم   الفا"عي؛
 صكلياهتم؛ صبها ما جيع  الكتاب جدي ا ابالبتماا.

 
 :منهج البحث

 : بو التالياها املوضول املنبدراس   يف ا  ع ال ا ثات  
مفهذوا املعتمذد عنذد "قهذاء ص ل  لوصف املنهو الوصفي:   .1

 الفا"عي .
املذذذذذذنهو االسذذذذذذتق الي: ص لذذذذذذ  بتت ذذذذذذع كذذذذذذ ا مذذذذذذؤلفي الفقذذذذذذه  .2

جلمع املسذال  الذي جذ   صا "يهذا علذى غذري املعتمذد،   ؛املنهجي
اثيذذذ  لكفذذذف صتت ذذذع بقذذذوال "قهذذذاء الفذذذا"عي  مذذذو الكتذذذ  ال  

علذذذذذى كتذذذذذ   بذذذذذهايف  ا صيعتمذذذذذد ال ا ثذذذذذ ،املعتمذذذذذد عنذذذذذدبم
 ال ا"عي، صالنوصي، صال ملي، صابو  ج  اهليتمي غال ا.

كذذ ا مذذؤلفي   ا   ال ا ثذذاملذذنهو التثليلذذي: ص لذذ  أب   لذذّا  .3
 عليه ما استفال إىل  ل  س ي . ، صيُعلّاق االفقه املنهجي

 
 حدود البحث:

كتذذاب الفقذذه املنهجذذي   مذذوي كذذا بذذها ال ثذذ  علذذى ابب الصذذ   
دص  غذذذذذريل مذذذذذو األبذذذذذذواب. صيف احلقيقذذذذذ ، ب  ال ذذذذذا ثني اسذذذذذذتق ءا 

، لكنهمذا الصذ   ابب هناي   إىل  الفهار   ابب  بداي الكتاب مو  
 يذذ  جذذ    مل يعثذذ ا علذذى بقذذوال غذذري معتمذذد  يف ابب الفهذذار ؛

ابذذذذو  جذذذذ ، قذذذذول ال ملذذذذي بص قذذذذول مصذذذذنفو الكتذذذذاب "يذذذذه علذذذذى 
 صسيأيت بنه جيوز االعتماد على بيّ  منهما على س ي  التخيري.

 
 الدراسات السابقة:

ا بدراسذذذذ  مصذذذذفل  "املعتمذذذذد" عنذذذذد  مذذذذو الدراسذذذذات الذذذذي تتعلذذذذ 
 الشافعية دراسة  ند املعتمدالفا"عي : رسالُ  ماجستري بعنوا   

بل فهذذا ومذذد بذذو عمذذ  بذذو بسذذد الكذذا ، سذذن   تطبيقيههة ، نظريههة
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 ي سوار بن محمد  ؤادمحمد ف ،محمد فردوس بن محمد صبري                 

، بكليذذذذذذ  الفذذذذذذ يع ، جامعذذذذذذ  بذذذذذذريصت امسذذذذذذ مي . تقذذذذذذع ا2008
 ال سال  يف مقدم ، صمتهيد، صبربع  ببواب، ص امت . 

صقذذذد  قذذذ  ال ا ذذذ  مفهذذذوا مصذذذفل  "املعتمذذذد" لذذذذد  
ه:    »القذذذول املذذذ ج  الفذذذا"عي  يف التمهيذذذد، صع  "ذذذه اصذذذف  ا أبنذذذ 

اجتهذاد اممذاا الفذا"عي مذو بذني  موعذ  بقوالذه،  عو  الهي يعبّا 
نسذذذذ ته إىل  ممذذذذا يصذذذذ    ،ل علذذذذى قواعذذذذدل صبصذذذذولهبص القذذذذول املفذذذذ   

 ,Al-Kāf, 2008 ) «لعمذذ  بذذه ملقلذذدلمهب ذذه، صيلذذاا ام"تذذاء صا

لعمذذ  صيلذذاا ام"تذذاء صا(. صبذذها التع يذذف  سذذو، إال ب  قولذذه "16
 دص  صام"تذاء بذه القضذاء بو يلاا "الهي به ملقلدل" ال يُسّلم به؛

 النفس، كما سيوضثه ال ا ثا . يف  ا العم 
صصصذذ  املؤلذذف إىل حتديذذد القذذول املعتمذذد بفذذك  هنذذالي 

ه:  مذذذذا اتفذذذذا عليذذذذه النذذذذوصي صال ا"عذذذذي. "ذذذذإ  ا تلفذذذذا؛ "ُيقذذذذدا »أبنذذذذ 
تذذذذذ جي  النذذذذذوصي. صمذذذذذا ا تلذذذذذف "يذذذذذه كذذذذذ ا النذذذذذوصي بص مل يوجذذذذذد 

بي -خ امسذذذ ا للفذذذيخني "يذذذه نقذذذ ؛ "املعتمذذذد مذذذا ي جثذذذه  ذذذي
صت ميذذذذذذهل. صإ  ا تلفذذذذذذوا؛ "جميذذذذذذع بقذذذذذذواهلم  -زكذذذذذذ اي األنصذذذذذذاري

(. صامل  ذ  ب  Al-Kāf, 2008, 362) «معتمذد  علذى التخيذري
املؤلف توس ع يف تع يف معتمد املهب ، صبها خيالف ما س ل ك ه 

يف حتديذذذد القذذذول  الذذذي نسذذذري عليهذذذا الف يقذذذ  ال ا ثذذذا ، صسذذذنهك 
 يف املفل  الثاين مو امل ث  األصل. املعتمد عند الفا"عي 

بما ما يتعلا بكتاب الفقه املنهجي؛ "لذم يعثذ  ال ا ثذا  
علذذى  ذذ   ذذارّ  بدراسذذ  األقذذوال غذذري املعتمذذد  عنذذد الفذذا"عي  
"يه. صلكو بنا  دراسات تعتين ابسذتق اء غذري املعتمذد يف بعذض  
كت  الفقه الفا"عي، صكلها ليست رسال  جامعيذ  بص مقذاالت 

بذذ  كانذذت علذذى صذذور  كتذذاابت  ذذ   ، صنذذهك با بنذذا مذذو  علميذذ ،
دراسهههة اسهههتقرامية للمسهههام  النتهههعيفة   مههه  ابب الفالذذذد : "
، رسال  صوري  منفور  يف امن نت، بل فها ببو الغاية والتقريب 

مصففى ال ودادي، جتمع املسذال  غذري املعتمذد  يف مذل "الوايذ  
 ذذذجال  أبيب عذذذ ص بسذذذد امل بذذذو احلسذذذني بذذذو صالتق يذذذ " ألسذذذد

الفهههرع بعهههد . صرسذذذال  ب ذذذ   بعنذذذوا  "(بذذذذ593 ت) األصذذفهاين
، بل فذذه طذذه الشههدة   املسههام  ملههم املعتمههدة   مهه  العمههدة 

 ع د احلميد سادي، مجع املسال  غري املعتمد  مذو مذل "عمذد 
ال صمذذذي    ع ذذذد بذذذو لؤلذذذؤ بذذذو الناسذذذ " ألسذذذد صعذذذد  السذذذال 

؛ صب ذذذذريا كتذذذذاب (بذذذذذ769 ت) املصذذذذ ي النقيذذذذ  املعذذذذ ص  اببذذذذو
، تنبيههه الطالههب الههذكي ملسههام  يف تعتمههد   منهههاع النهه و  "

 بل فذذذذه بسذذذذد بذذذذو صذذذذاد بذذذذو علذذذذي اب"ضذذذذ ، يذذذذدرل مذذذذل "منهذذذذا 
  ذذ   بذو  ذى الذديو ويذي زكذ اي أليب املفتذني" صعمذد  الفذال ني
، ص ل  أمع املسال  الي قال عنها بعض (بذ676  ت)  النوصي

  الفذذا"عي بهنذا مذذو غذري املعتمذذد، بص اسذتدر  عليهذذا بلمذ  املذهب
 بعضهم.
 

 مفهوم القول املعتمداملبحث األول: 
 املطلب األول: تعريف املعتمد لغة واصطالحا

.الاملعتمذذذذد لوذذذذ : اسذذذذم مفعذذذذول مذذذذو  د  ابل جذذذذول إىل ص  فعذذذذ  اعت مذذذذ 
 ,Muṣṭafā)جذد لذه يف اللوذ  عذد  معذا  و ي ه"إن ؛املعاجم احلديث 

n.d., 626; Aḥmad, 2008, 1549):منها ، 
ارايوا الو دا  :يقال ،كالاالتّا  .1  :بي ،ااعْتم د  على ز ميلاها مْْنازا مت 

 اات ك    ع ل ْيها. 
ا :يقال ،االختا  .2 . :بي ،ااْعت م د  بُْسلوابا ج ديدا  ااخت  ه 

ُل. :بي ،ااْعت م د  اهل د  مو  ل :  ،القصد .3  ق ص د 

د  القذذذذذ  ار   :يقذذذذذال ،اممضذذذذذاء .4 ال،  :بي ،ااْعت مذذذذذ  ا  إ ا ب مضذذذذذ  ص ا"ذذذذذ 
 ص ب م    إباْنفا الا. ،ع ل ْيها 

ن  ا  :يقذذذذال ،ال كذذذو  صالتمسذذذذ  .5 د  علذذذذى الكتذذذذابا صالسذذذذ   ،اعت مذذذذ 
 صمتس   هبما. ،ركو إليهما :بي

 "للوذ هتذهي  ا"قال صا   ؛ "في املعاجم القدمي بما "
ا. "بذذذذذذ(: 370)ت  ا يسذذذذذ ي "ايهذذذذذ  ص اْعتمذذذذذد "ذذذذذ    ليلتذذذذذه إا ا رك هذذذذذ 

ها  Azharī, -lA) "ص اْعتمذذذد "ذذذ    "ذذذ    يفا   اجتذذذه ص اْعتمذذذد ع ل يذذذْ

بذ(:  666)ت    "الصثا   رخمتا"قال صا    ص   (.152|2 ,2001
ْيءا " ى الفذذ  ( ع لذذ  د  )اْعت مذذ  أ   :ص  ا .ات كذذ  ه  ها يفا كذذ  د  ع ل يذذْ   "ات كذذ     :ص اْعت مذذ 
(Al-Rāzī, 1999, 218.) 

)ت  "لسذذذذذذا  العذذذذذذذ بيف  ذذذذذذني ب"ذذذذذذاد ابذذذذذذو منظذذذذذذور يف "
أ  ب   "بذذذ(: 711 ْيءا: توكذذّ د ع لذذ ى الفذذ  ُد  ،اْعت مذذ  ا يُعت مذذ  ُ : مذذ  د  صالُعمذذْ

ل ْيها يفا ع ل ْيها. صاْعت م ْدُت ع ل ى الف ْيءا: اتكْأُت ع ل ْيها. ص اْعت م ْدُت ع  
ا ْلُت ع ل ْيها.« :ب ي ،ك ه    (.ūr, 1414AH, 3|303ẓIbn Man) ات ك 
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 :بذذذذذذذذ(770)ت حنذذذذذذذو  "املصذذذذذذذ ا  املنذذذذذذذري"صذذذذذذذا   قذذذذذذذال  كمذذذذذذذا
ْيءا " ى الفذذذ  ْدُت ع لذذذ  ْأتُ  :ص اْعت مذذذ  ابا  .ات كذذذ  ى اْلكاتذذذ  ْدُت ع لذذذ   :ص اْعت مذذذ 

ْكتُ  نذُْت ص مت  سذ  قذال صب ذريا،  (.Al-Fayyūmī, n.d., 2|428) "ر ك 
بذذذذذذ(: »صاعت مذذذذذْدُت علذذذذذى 1205)ت  "ات  العذذذذذ صل"صذذذذذا   

ت  لذذذذْ ا، ب ي ات ك  ه  ها يفا كذذذذ  ها، صاْعت مذذذذْدُت ع ل يذذذذْ الفذذذذْيءا: ات كذذذذْأُت ع ل يذذذذْ
  (.Zabīdī, n.d., 8|416-ā alḍMurta) ع ل ْيها.«

 األمذ  فذي بدايذ "  ؛بما مصفل  "املعتمد" عنذد الفذا"عي 
 كونذذذه ب ذذذد بلفذذذا  ال جذذذي  مل يكذذذو لذذذه معذذذ   ذذذار وذذذدد غذذذري

 صالتقوي  لقول على آ  .
ب  بذذذذذذها املصذذذذذذذفل  يذذذذذذ دد يف كتذذذذذذذ   ا صصجذذذذذذد ال ا ثذذذذذذذ

إال بنذذذه يف كتذذذ  املتذذذأ  يو  ،الفذذذا"عي مذذذو  املتذذذأ  يوص املتقذذذدمني 
كمذذذا زعمذذذه بعذذذض   األمذذذ  كتذذذ  املتقذذذدمني، صلذذذيس  ه يفبكثذذذ  منذذذ
يف كت     صجودل  مو عدا  -الكا   عم   ومد  :منهم-ال ا ثني  

 م    ي  -صبنه بدب يظه  يف م  ل  استق ار املهب    ،قدمنياملت
م  لذذذ  ث  ،ربعذذذ  م ا ذذذ : م  لذذذ  التأسذذذيسأباملذذذهب  الفذذذا"عي 

 ,Al-Kāf) -م  لذ  االسذتق ارصب ذريا  ،م  ل  التث يذ ث  ،النق 

2008, 8.) 
اسذتعم  بذها املصذفل    ق ذ  م  لذ  التث يذ صالواقع: بنه  

 ،األا للفذذذا"عي، صهنايذذذ  املفلذذذ  للجذذذويين :عذذذد  كتذذذ  منهذذذايف 
 الدال  على  ل : بعض النصور ا  بابنايهك  ال ا ثص 

ه مجذذع مذذذو األصذذذثاب ث  صالذذذهي صذذذث  ": "األا"قذذال يف 
صاملذذذذذذهب   ،ب  الذذذذذذهي يسذذذذذذجد بعذذذذذذد السذذذذذذ ا ال يتفذذذذذذهد بيضذذذذذذا

صالقذذدم صقفذذع بذذه الفذذيخ ببذذو  ،مذذا تقذذدا يف نقذذ  املذذاين :املعتمههد
 . (Shāfiʿī, 1990, 1|155-lA) " امد صج   عليه غريل

"أما املف صض؛ "مذا "قال اجلويين يف هناي  املفل : كما  
الذهي إليذذه ال جذذول  املعتمههدينفلذا عليذذه اسذم املسذذ ، صإ  قذ . ص

 ملسو هيلع هللا ىلصب  استيعاب ال بل ابملس  غرُي صاج ؛ إ  مس  رسوُل   
بناصذذذذيته صعلذذذذى عمامتذذذذه، صلفذذذذذ  املسذذذذ  غذذذذري ُمفذذذذع   يف ص ضذذذذذع 
اللسا  ابالستيعاب؛ "املأمور به مسُ  ب عضا ال بل، صبو ينفلا  

م    على ما ق    ث  ،صكثُ ، صاملصري إىل التقدي  مو غري توقيف حتكذّ
: لذذو مسذذ  بعضذذا مذذو  ذذع ل، كفذذى؛ لتثقذذا االسذذم. قذذال األلمذذ 

ص كذذى الفذذيخ ببذذو علذذي عذذو بعذذض األصذذثاب ا ذذ اط إيصذذال 

املذذاء إىل ثذذ ر  ذذع ات، صبذذها القالذذ  ب ذذه مهب ذذه مذذو ا ذذ اط 
صبذذذها غلذذذ ؛ "ذذذذإ   . لذذذا ثذذذ ر  ذذذع ات للتثلذذذ  مذذذذو النسذذذ 

؛  احللذذذذا يف بلفذذذذا  الفذذذذارل منذذذذوط  ابلفذذذذع ، صالفذذذذع  لفذذذذُ  مجذذذذع 
Juwaynī, 2007, 1|79-lA-) "بذو بقذ  اجلمذع " ُثمذا  علذى مذا

80.) 
بذذ   ،ص"املعتمذذد" يف بذذهل النصذذور لذذيس لذذه معذذ  وذذدد

علمذذا بنذذه صرد كثذذريا مبعذذ  "الذذدلي "،  .علذذى مفلذذا ال جذذي  يذذدل  
يف بذذذذها  ذذذذاب  قولذذذذه  املعتمههههدص": "مثذذذذ  قولذذذذه يف هنايذذذذ  املفلذذذذ 

 ,Al-Juwaynī)  "[43]النساء:    ﴾َأْو ََلَمْسُتُم الن َِّساءَ ﴿تعاىل:  

صامل جذول إليذه يف  ذد  املعتمهدص": قولذه صكهل  ،(125|1 ,2007
إ ا بلذذ  )بنذذه قذذال:  ملسو هيلع هللا ىلصالكثذذ   عنذذد الفذذا"عي مذذا رصي عذذو النذذ  

إ ا  :صرص  عو ابو ج يو يف ط يقه (،املاء قلتني، مل  م  ْنسا
Juwaynī, -lA) "بلذذ  املذذاء قلتذذني بقذذ ل بجذذ ، مل  مذذ  ْنسذذا

 (، صغري  ل  كثري.254|1 ,2007
 ل مذذذو  كذذذ  مصذذذفل ب  بص   ومذذذد عمذذذ  الكذذذا د صبكذذذ  

قذذذال يف مذذذنهو إ   ،مبعنذذذال انذذذار بذذذو زكذذذ اي األنصذذذاري املعتمذذذد
"هذذها خمتصذذ  يف الفقذذه علذذى مذذهب  اممذذاا الفذذا"عي "الفذذ ب: 

ا تص ت "يه خمتص  امماا بيب زك اي  ،-رضالرضي   عنه صب-
مذذذع     سذذذُ ي  مذذذا صضذذذممت إليذذذه  ،النذذذوصي املسذذذمى مبنهذذذا  الفذذذال ني
(. Al-Anṣārī, 1997, 5) "إبذذدال غذذري املعتمذذد بذذه بلفذذ  م ذذني

يف الكتذذذاب املذذذهكور االقتصذذذار   ذذذيخ امسذذذ ا زكذذذ اي صمذذذو مذذذنهو
بداي  بهل  صتعتب .على القول املعتمد يف املهب  صت   ما سوال

  بص املختذار يف املذهب  على القول املذ ج    املصفل إط ق بها  
 ل   ّا  عذو اجتهذاد اممذاا الفذا"عي مذو  ذ ل نصوصذه صمذا "ذذُ املعبّا 

ر  صتكذذ    عليهذذا، صالذذهي يلذذاا املقلذذد للمذذهب  ات اعذذه صام"تذذاء بذذه.
 :مثذذذذ  ،األ ذذذذ    ذذذذيخ امسذذذذ ا كثذذذذريا بذذذذها املصذذذذفل  يف كتذذذذ 

صالوذ ر ال هيذ   ذ   ال هجذ    ،بس  املفالذ   ذ   رصض الفالذ 
"تكذذذو  بدايذذذ   هذذذور مصذذذفل  املعتمذذذد ابملعذذذ   . صعليذذذه؛الورديذذذ 

 (.Al-Kāf, 2008, 16االصف  ي يف الق   العا   )
: القذول صميكو تع يف املعتمد يف املذهب  الفذا"عي أبنذه

امل ج  الهي يعب عو اجتهذاد اممذاا الفذا"عي مذو بذني  موعذ  
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 ي سوار بن محمد  ؤادمحمد ف ،محمد فردوس بن محمد صبري                 

ل على قواعدل صبصوله مما يصذ  نسذ ته إىل بقواله، بص القول املف   
 .دص  العم  به يف  ا النفسبه  كممهب ه، صيلاا ام"تاء صاحل

 
 املطلب الثاين: حتديد الق ل املعتمد   املذهب الشافعي

القذذذول املعتمذذذد للثكذذذم  الفذذذا"عي  ب   ي متذذذأ   مذذذو ر احملققذذذو  قذذذ   
صإ   ،-ال ا"عذذي صالنذذوصي-صالفتذذو  بذذو مذذا اتفذذا عليذذه الفذذيخا  

"مذذا جذاا بذذه النذذوصي، ث مذا جذذاا بذذه ال ا"عذي مذذا مل جيمذذع  ؛ا تلفذا
بذ   ،"ذ  يكذو   ين ذه معتمذدا  ،متعق و ك مهما على بنذه سذهو

 ,Al-Saqqāf, 2010رجثانذه ) املتذأ  ص  ني   يكذو  املعتمذد مذا بذ  

120; Al-Kurdī, 2014, 143.) 
صمذذذذا اتفذذذذا عليذذذذه ابذذذذو  جذذذذ  صال ملذذذذي مذذذذو املسذذذذال  الذذذذي مل 

و ق لهمذا قذول ص (، Al-Kāf, 2003, 39"هذو املعتمذد ) ؛ي ثثهذا مذ 
 ذذ    حتفذذ  احملتذذا  يف"كت ذذه  اصذذ  ممذذا قالذذه يف   يُعلذذ مابذذو  جذذ  

هنايذ  " اصذ   هيف كت ذ قذ  رلا مم "ُيعل مُ  ؛، صبما قول ال ملي"املنها 
 ابذذذذذو  جذذذذذ  صال ملذذذذذي؛ . صإ  ا تلذذذذذف"احملتذذذذا  يف  ذذذذذ   املنهذذذذذا 

 :"ا تلف الفا"عي  على النثو التايل
   ب  علماء  ض موت صالفاا صاألك اد صداغستا  صبكثذ .1

يف   اهليتمذذذي ببذذ  الذذيمو إىل ب  املعتمذذد مذذذا قالذذه ابذذو  جذذ 
 ."حتف  احملتا "كت ه  اص  

علمذذذذاء مصذذذذ  بص بكثذذذذ بم إىل ب  املعتمذذذذد مذذذذا قالذذذذه  ص بذذذذ  .2
 ."هناي  احملتا "ال ملي يف كت ه  اص  

"قد كانوا يعتمدص  قول ابو  ج ، ث   ؛بما علماء احل مني .3
ملا كث  صرصد علمذاء مصذ  إىل احلذ مني ص ذاصرهتم صتدريسذهم 

"فذذذا قولذذذه ؛ صتق يذذذ بم معتمذذذد الفذذذمس ال ملذذذي يف درصسذذذهم
إملذذذاا بقذذذول ال ملذذذي صابذذذو  جذذذ    ذذذا صذذذار مذذذو لذذذه ،"يهمذذذا
 ر قوهلما مو غري ت جي .يق ّا 

بنذذذذذه ال أبل يف ا تيذذذذذار بيّ  ممذذذذذا قالذذذذذه  ا :صيذذذذذ   ال ا ثذذذذذ
الكذ دي عذو السذيد عمذ   هنقل ؛ ملاال ملي صابو  ج  إ ا ا تلفا

م و ا تلف عليه ابو  جذ  صال ملذي "ليعتمذد "ال ص ي بنه قال:  
كذا   ذذيخ امسذذ ا   بيهمذا  ذذاء، نقلذه عنذذه ثقذذات النذال، صسذذواء

" صالف بيين بص ب دمها يف جان  صا د منهما با ال، يمْله ت  دْ 
(Al-Kurdī, 2014, 179-180.) 

أب  املفذذذذي  ،سذذذذعيد سذذذذن   املكذذذذيالفذذذذيخ صكذذذذهل  ب"ذذذذا 
يتخري بينهما إ ا مل يكو بب  لل جي ، صإ  كا  بب  لذه "يفذي 

(. صيف "تذذذو  Al-Kurdī, 2014, 185-186ابلذذذ اج  منهمذذذا )
اعلم ب  بلم  املهب  "صع ارته:   ،ب    نق  االتفاق على  ل 

ل عليذذذه صاملذذذأ و  بذذذه كذذذ ا ابذذذو  جذذذ  قذذذد اتفقذذذوا علذذذى ب  املعذذذو  
فقذذذا، "ذذإ  ا تلفذذذا "يجذذذوز إ ا ات   "النهايذذ "ص "التثفذذذ "صال ملذذي يف 

للمفذذذي األ ذذذه أب ذذذدمها علذذذى سذذذ ي  التخيذذذري، إال إ ا كذذذا  "يذذذه 
ببلي  االجتهاد ص ه  له ت جي  ب دمها بف يا مو الف ق، كأ   
كذذذذا  عليذذذذه بكثذذذذ  األصذذذذثاب، بص األ اديذذذذ  الصذذذذثيث  تذذذذدل 

"ذذذ  يفذذذي إال بذذذه، صإ  مل  ؛عليذذذه، بص حنذذذو  لذذذ  مذذذو امل جثذذذات
 (.Al-Kurdī, 2014, 186) "له  يء يتخرييظه  

إ ا بمذا   املعتمد فيما يف يتعرض له ابن حجر والرملهي:
"إ  بكث  املتأ  يو  للمسأل ؛ مل تتع ض كت  ابو  ج  صال ملي

علذذى ال تيذذ   الذذ اج  يف املذذهب  صاملعتمذذد للفتذو  بذذو ب       صْ    يذذ  
 :التايل

 ذذ   "مذذا ا تذذارل  ذذيخ امسذذ ا زكذذ اي األنصذذاري يف كتابذذه  .1
 ه. ص    "املنهو"ث ما يف  "،ال هج  الصوري

  تارل انفي  الف بيين.ا ث ما .2

صبصذثاب احلوا ذي غال ذا  ،ث ما ا تارل بصثاب احلوا ي .3
صلذذها "ذذالفتو  هبذذا معتذذب  بفذذ ط ب  ال  ؛مذذا يوا"قذذو  ال ملذذي

بذها  ،لفوا "  يعول علذيهم"إ   ا  ،خيالفوا التثف  صالنهاي 
ضا له "يما تع ض له ابو  ج  صال ملي. بما يف غري ما تع   

بفذذذ ط ب  ال  ،"يق ذذذ  ك مهذذذم صتذذذ جيثهم ممذذذث  للمذذذهب 
 (.Al-Kurdī, 2014, 188خيالفوا بصول املهب  )

ف بصثاب احلوا ي مو  ي  تقذدم بعضذهم ناّ صقد صُ 
-Al-Saqqāf, 2010, 122-123; Alعلذذذى ا  ذذذ  كذذذا يت )

Dimyāṭī, 1997, 4|268 علذذي الذذاايدي، ث بسذذد بذذو قاسذذم :)
الع ذذذذادي، ث عمذذذذري ، ث علذذذذي الفباملسذذذذي، ث علذذذذي احللذذذذ ، ث 

 الفوب ي، ث العناين.

صبذذذهل الف يقذذذ  يف حتديذذذد القذذذول املعتمذذذد عنذذذد الفذذذا"عي  
رغذذذم -يف بذذذهل الدراسذذذ . صبذذذي  ا بذذذي الذذذي يسذذذري عليهذذذا ال ا ثذذذ

لدرجذذ  ب    ؛ربي مفذذته  جذذدا -عليهذذاصرصد بعذذض االع اضذذات 
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كثذذريا ممذذو كتذذ  يف بذذها املوضذذول جعلذذه كأنذذه الذذ بي املتفذذا عليذذه 
 ي   كذ  بذها الذ بي  ،بني متأ  ي الفا"عي ، منهم علي مجع 

بذذذذها مذذذذا قذذذذ رل "علذذذذى إط قذذذذه بذذذذدص  نسذذذذ ته ملذذذذو قالذذذذه، ث قذذذذال: 
صسذذذارصا عليذذذه ابلفعذذذ  يف كتذذذ هم  ،املتذذذأ  ص  مذذذو علمذذذاء املذذذهب 

 ,Muḥammad, 2012) "ص وا ذيهم صتقذاري بم إىل عصذ   بذها

طذذار الكتذذاب "املنهذذا " " يذذ  قذذال:  ،(، صم تضذذى احملمذذدي67
 ذذذذذذ     ه   ...،، عليذذذذذذه الفذذذذذ ب صالعلمذذذذذذاء  ذذذذذ قا صغذذذذذذ اب، صبكذذذذذ   

الفتذذذذو  عليهذذذذا كثذذذذريص ، لكذذذذو ب ذذذذه   ذذذذ ص ه الذذذذي عليذذذذه تذذذذدصر 
اتفذذذا  ،...، ، صحتفذذذ  احملتذذذا ، صهنايذذذ  احملتذذذا ث ثذذذ : موذذذين احملتذذذا 

املتأ  ص  على ب  "حتف  احملتا " ص"هناي  احملتا " مقدمتا  علذى 
 ,Al-Muḥammadī, 2008)  ""موين احملتا " عند اال ت  ...

1|228-232.) 
صمذذذا ا تذذذارل ال ا ثذذذا  يف بذذذهل املسذذذأل ، ال ينفذذذي صجذذذود 

 ،متذأ  ي الفذا"عي  نذدعاملعتمذد الذ بي ث ث  يف حتديذد    اجتابات
مذذذو  ذذذ ل تت ذذذع كتذذذ  "قهذذذاء بذذذهل "قذذذال ومذذذد عمذذذ  الكذذذا : 

امل  لذذذ ، صتت ذذذع ت جيثذذذاهتم لذذذ عض األقذذذوال الفقهذذذاء، ْنذذذد ث ثذذذ  
 منابو مت ع :

الفذذذهاب  :األصل: املعتمذذد بذذو مذذذا اتفذذا عليذذذه الفذذيخا 
ابذذذو  جذذذ  صالفذذذمس ال ملذذذي، يف كتابيهمذذذا التثفذذذ  صالنهايذذذ ، ث 

 ا صبها ما اعتمدل ال ا ث-ء على ت تي  معني.  أييت بقي  الفقها
 .-بهل الدراس يف 

الثذذاين: املعتمذذد بذذو مجيذذع إ"تذذاءات املتذذأ  يو بذذ  ت تيذذ  
 بينهم، صللمفي اال تيار بني بقواهلم.

الثالذذذذذ : االعت ذذذذذار ابلكثذذذذذ  ، "مذذذذذا عليذذذذذه بكثذذذذذ  الفقهذذذذذاء 
 (.Al-Kāf, 2008, 345) "املتأ  يو بو املعتمد

 
 ابلق ل ملم املعتمدحكم العم  

 يف  ذا بذه العمذ  دص  صام"تذاء االلتااا ابملعتمذد يف القضذاء  يلاا
الذذذذذنفس؛ "يجذذذذذوز العمذذذذذ  بوذذذذذري املعتمذذذذذد يف  ذذذذذا الذذذذذنفس. قذذذذذال 

 عليذذه اتفذذا مذذا صالفتذذو  للثكذذم املذذهب  يف الذذدمياطي: "املعتمذذد
ه "مذذا "ذذذال ا"عي، النذذوصي، بذذه جذذذاا "مذذا الفذذيخا ،  األكثذذذ  ر ج ثذذ 

 هبذا العمذ  الضعيف ؛ "يجوز األقوال . صبمارل، …صاألص   "األعلم

 جيذذوز صال ضذذعفها، يفذذتد مل مذذا الوذذري،  ذذا يف ال الذذنفس  ذذا يف
 األصذذ  نذذ    ذذام  الضذذعيف هبذذا. صالقذذول احلكذذم صال ام"تذذاء

  ذ   املتجذه. صبمذا ص ذ   األصجذه ص ذ   املعتمد  ص   
 بذذه..." األ ذذه جيذذوز ال "اسذذدا يكذذو  بنذذه "الوالذذ  الصذذثي ؛

(Al-Dimyāṭī, 1997, 1|27  غذذري ب  القاضذذي إ ا كذذا  ببذذ .)
لل جذذذي  "لذذذه ب  يقضذذذي مبذذذا خيذذذالف معتمذذذد املذذذهب  إ ا تذذذ ج   
عنذذدل، صكذذذهل  املفذذذي إ ا كذذذا  ببذذذ  لل جذذذي ، "لذذذه ب  يفذذذي مبذذذا 
ت ج   عندل، بف ط ب  ي يّانه للمستفي؛ ليقلذّادل تقليذدا صذثيثا 

(Al-Kāf, 2008, 379-384.) 
 إ  املذذذهب  معتمذذد عذذذو انذذ ص  صاملفذذذي صجيذذوز للقاضذذي

 ملصذلث  عنذه ملث . صبما ان ص   اج   بص  لض صر   األم   استلاا
 صمذذذذانع،  يذذذذا بذذذذني املتذذذذأ  ص   لذذذذ  يف ا تلذذذذف "قذذذذد راجثذذذذ ؛
 "يهذا  ذالف كثذري   مسذال  جذوازل؛ إ  بنذا  علذى  الفعلي  صالعم 

 بنذذذاء   "ذذذه صقذذذ رصا املذذذهب ، معتمذذذد املتذذذأ  يو "قهذذذاء الفذذذا"عي 
 ممذذا الفقهيذذ ؛ للث كذذ  صإثذذ اءا  صمتفل اتذذه، عصذذ بم معفيذذات علذذى
املتقذذدمو ،  اعتمذذدل مذذا علذذى صتقذذوقعهم مجذذودبم عذذدا علذذى يذذدل

صقذذذد مجذذذع بعذذذض بذذذهل املسذذذال  ومذذذد عمذذذ  الكذذذا  يف رسذذذالته 
 (.Al-Kāf, 2008, 447املاجستري )

 
كتاب الفقه  مناقشة مسام  الصالة      :املبحث الثاين 

 املنهجي 
 :املسألة األوىل:   أركان الصالة

ين وذي يف قذ اء  التفذهد م اعذاُ  مذا يلذي: )ب( ب  "قال املصنفو : 
يسذذمع نفسذذه إ ا كذذا  تعذذه معتذذدال. )ب( مذذواال  القذذ اء ، "لذذو 
"صلها بفاص  سكوت طوي  بص  ك  آ ذ ، بفلذت صصجذ  ب  

 ،) ( ب  يقذذ ب التفذذهد صبذذو قاعذذد، إال ب  يكذذو  معذذهصرا .يعيذذد
)د( ب  يكو  ابللو  الع بي ،   .جوز ق اءته على الكيفي  املمكن ت"

صصجذذ  عليذذه  ،"ذذإ  عجذذا ابلع بيذذ  تذذ جم صبتذذى بذذه أبي لوذذ   ذذاء
)بذ( م اعا  املخار  صالفد ات، "لو غرّي خمذ    ذ  ، بص   .التعلم

  صاستلاا  ل  توذري املعذ ، تساب  يف تفديد ، بص حلو يف كلم
)ص( ت تيذذذذ  كلماتذذذذه  سذذذذ   .صصج ذذذذت امعذذذذاد  ،بفذذذذ  التفذذذذهد
 (.Al-Khin, 2017, 1|140)النص الوارد" 
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 املسائل غير املعتمدة في كتاب الفقه املنهجي: باب الصالة نموذجا 

 ي سوار بن محمد  ؤادمحمد ف ،محمد فردوس بن محمد صبري                 

يذ ص  ب  املعتمذد يف   اب  الع ار  ب  املصنفنيمو يفهم  
ب  لفظذذ   :بيذذا   لذذ  ،ت تيذذ  كلمذذات التفذذهد املذذهب  صجذذوب

سذذتعم  للداللذذ  ، كمذذا ت"ين وذذي" األغلذذ  اسذذتعماهلا يف املنذذدصب
 ,Al-Kāf, 2008الوجذوب، صحتمذ  علذى ب ذذدمها بق ينذ  )علذى 

عنذذد -(. صالق ينذذ  علذذى ب  ت تيذذ  كلمذذات التفذذهد صاجذذ  151
كذذذ  ق لذذذه صاجذذذ ؛ "إتذذذال الذذذنفس قذذذ اء  مذذذا ُ   ب  كذذذ    -املصذذذنفني

التفهد صاج ، صمواال  الق اء  صاج  ، صق اءته يف  ال  اجللذول 
ابلع بيذذذذ  صاجذذذذذ ، صم اعذذذذا  املخذذذذذار  صالفذذذذذدات صاجذذذذ ، صكونذذذذذه 

 صاج  ، "كهل  ت تي  كلماته صاج .
 ،عذذذذذذذذدا ا ذذذذذذذ اط ت تيذذذذذذذذ  بلفذذذذذذذذا  التفذذذذذذذذهد :واملعتمهههههههد
"ذذذت  "زكذذذ اي األنصذذذاري يف  الفذذذيخ قذذذال سذذذن .صاالكتفذذذاء بكونذذذه 

- "ال صضذذذذ "قذذذذال يف  ؛صلذذذذو ب ذذذذ  ب تيذذذذ  التفذذذذهد": "الوبذذذذاب
إ  غرّي تويريا مذ ف  للمعذ  مل ُ سذ  مذا جذاء   :نُظ   -كأصلها

دل بفلذذت صذذ تُه ،بذذه صإ  مل يُ فذذا  املعذذ  بجذذابل علذذى  ،صإ  تعمذذّ
 (.Al-Anṣārī, 1994, 1|53) "املهب 

صال جيذذ  ت تي ذذه بفذذ ط ": "التثفذذ "قذذال ابذذو  جذذ  يف ص 
 ,Al-Haytamī) "صإال بفلت ص ته إ  تعمدل  ،يتوري معنال  بال

صال يفذذذذ ط ": "النهايذذذذ "قذذذذال ال ملذذذذي يف  كمذذذذا  (.82|2 ,1983
 يذذذ  مل يوذذذري  -كمذذذا اقتضذذذال كذذذ ا املصذذذنف-ت تيذذذ  التفذذذهد 

 ,Al-Ramlī)  "صت ف  ص ته إ  تعمد  ،معنال، "إ  غري مل يص 

1984, 1|527.) 
ب  املعتمذد عذدا صجذوب ت تيذ  بلفذا    يت ض سبق    ومما
، النذذذذوصيصبذذذذها مذذذا صذذذ   بذذذه ، يتوذذذري معنذذذال بالبفذذذ ط التفذذذهد، 

 صزك اي األنصاري، صابو  ج ، صال ملي.
 

 :املسألة الثانية:   سنن الصالة
صيسذذذو ب  يقذذذ ب يف الصذذذ   صالظهذذذ  مذذذو طذذذوال " قذذذال املصذذذنفو :

، كذذذذذذذاحلج ات، صالذذذذذذذ سو، صيف العصذذذذذذذ  صالعفذذذذذذذاء، مذذذذذذذو املفصذذذذذذذ 
، {صالليذذذ  إ ا يوفذذذىص }، {الفذذذمس صضذذذثاباذ }ص بصاسذذذفه، كذذذ

 ,Al-Khin) {"قذذ  بذذو   ب ذذدذذذذ }صيف املوذذ ب مذذو قصذذارل، ك

2017, 1|153.) 

ُ و  ،الفذ و ل :إ  الق آ  بربع  بقسذاا  :قال العلماء  ،صالذذما
ث اينا  : بذذذو -بفذذذت  الصذذذاد املفذذذدد -صالذذذذُمف ص  . صاملفصذذذ    ،صالذذذذم 

الس ْ ع السابُع بص األ ذرُي مذو القذ آ  الكذ م، صبذو مذا يلذي املثذاين 
و رل ابل سذمل لكث ؛تي به  .مو قصار الس و ر  ،   الفصذول بذني سذُ

 Wizārat)صهلذها يسذمى ابلذذُمثك م بيضذا  ؛بص لقلذ  املنسذوف "يذه

Al-Awqāf, 38|262; Al-Suyūṭī, 1974, 1|221; Al-

Zarkashī, 1957, 1|244-245) .  وال صقذذذال الفذذذا"عي : طذذذا
سذذذفه مذذذو الن ذذذأ إىل ااملفصذذ : مذذذو احلجذذذ ات إىل الن ذذذأ )عذذذم (، صبص 

 ,Al-Maḥallīصقصارل: مو الضثى إىل آ   الق آ  )الضثى،  

1995, 1|174.) 
بنذه يُسذو ملصذذلي  اعتمذادبم مُ هذا فْ قذول املصذنفني بعذ ل يذُ ص 

بذ   ،بذو عذدا سذني   لذ   واملعتمهد  الظه  ق اءُ  طذوال املفصذ .
"تكذذذو   ؛املسذذذنو  يف  قذذذه قذذذ اء  مذذذا يقذذذ ب مذذذو طذذذوال املفصذذذ 

 .الق اء  يف الظه  دص  ق اء  الفج  قلي 
)صيُسذذذذذذو( للمصذذذذذذلي ": "التثفذذذذذذ "قذذذذذذال ابذذذذذذو  جذذذذذذ  يف 

 ،احلاضذذذ   صلذذذو إمامذذذا لكذذذو ابلفذذذ صط السذذذابق  يف دعذذذاء اال"تتذذذا 
-صإ   زل يف اعت اربذذذا بنذذذا األ رعذذذي )للصذذذ   صالظهذذذ  طذذذواُل( 

يُسذذذذو كمذذذذا يف ال صضذذذذ   ،)املفصذذذذ ( نعذذذذم -بضذذذذم الفذذذذاء صكسذذذذ با
"يهذذا ق يذذ  صبصذذلها صغريمهذذا نقذذُص الظهذذ  عذذو الصذذ   أب  يقذذ ب 

 (. Al-Haytamī, 1983, 2|54-55) "طواله
)صيُسو( ملنف د صإماا وصوريو "قال ال ملي يف النهاي :  ص 

واُل رضذذذذوا ابلتفويذذذذ  )للصذذذذ   صالظهذذذذ  طذذذذا  -متصذذذذفني مبذذذذا مذذذذ   -
)صللعصذذذذذ  صالعفذذذذذاء بصسذذذذذاطُه صللموذذذذذ ب قصذذذذذارُل( ...  املفصذذذذذ (

 صيُسذذذذتث  لذذذذه ب  يقذذذذ ب يف الظهذذذذ  بق يذذذذ  مذذذذو الفذذذذوال كمذذذذا يف
 ,Al-Ramlī) "، صإطذذ ق املصذذنف ومذذول علذذى  لذذ ال صضذذ 

1984, 1|494-495.) 
يت ذذذني  ب  املعتمذذذد: بنذذذه يسذذذو ملصذذذلي الظهذذذ  وممههها سهههبق 

ق اء  ما يق ب مو طوال املفص ، صبها ما ص    به ابذو  جذ ، 
صال ملذذذذذي، صالنذذذذذوصي يف ال صضذذذذذ . صبمذذذذذا إطذذذذذ ق النذذذذذوصي يف مذذذذذل 

  ال صض .املنها ؛ "مثمول على ما  ُكا   يف
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 املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية

 م 2021ه/1442، 1، العدد 5املجلد 

 :املسألة الثالثة:   سنن الصالة
"سذذن  . ، ...؛ بمذذا ا تيذار الصذذلوات امب ابيميذذ "قذال املصذذنفو : 

"إ ا بمتها يسو ب  يستعيه مو عهاب القب، صمو عذهاب النذار، 
يفي   بالعلى بص مو عهاب النار، بص ب  يدعو لنفسه مبا  اء؛  

 ,Al-Khin)ملسو هيلع هللا ىلص"   لذ  قذدر قذ اء  التفذهد صالصذ   علذى النذ 

2017, 1|156.) 
ب  املعتمذد يف املذهب  ع ار  املصذنفني  صالهي يُذْفه ُم مو  

بعد التفهد صالص    -منف دا كا  بص إماما-لمصلي ل بنه يسو  
عذذدا إطالذذ  الذذدعاء قذذدر قذذ اء  التفذذهد صالصذذ  .  ملسو هيلع هللا ىلصعلذذى النذذ  

"له امطال   ؛ب  بها  ار ابمماا، صبما املنف داملعتمد  غري ب 
مذذذذا مل خيذذذذف صقوعذذذذه يف سذذذذهو، صمثلذذذذه إمذذذذاا وصذذذذوريو  ،مذذذذا  ذذذذاء
 راضني.

)صيسذو ب  ال يايذد( اممذاا "قال ابو  ج  يف التثفذ :  
يف الدعاء )على قدر( بق  )التفهد ص( بق  )الص   على النذ  

 ؛ب  األ"ض  ب  ينقص عو  ل  كما يف ال صضذ  صغريبذا  ،(ملسو هيلع هللا ىلص
 ."هذو اتبذع ممامذه ؛بمذا املذأموا .كذُ ل  "إ  سذاصامها  .ألنه تذ   ع  هلما
لكذذذو بطذذذال  ،"قضذذذي  كذذذ ا الفذذذيخني بنذذذه كاممذذذاا ؛صبمذذذا املنفذذذ د

مذذا مل خيذذف صقوعذذه  ،املتذذأ  ص  يف ب  املذذهب  بنذذه يفيذذ  مذذا  ذذاء
-Al-Haytamī, 1983, 2|88) "صمثلذذه إمذذاا مذذو مذذ    ،يف سذذهو

89.) 
)صيسو ب  ال يايد( إماُا م و مّ  )على "قال ال ملي يف النهاي :  ص 

-صمقتضذذذذى ك مذذذذه  ،التفذذذذهد صالصذذذذ   علذذذذى النذذذذ  ملسو هيلع هللا ىلص(قذذذذدر 
كمذذا يف ال صضذذ  -عذذدا طلذذ  تذذ   املسذذاصا ، صاملعتمذذد  -كأصذذله

ب  األ"ضذذذ  كونذذذه  -صبصذذذلها صبذذذو املنصذذذور يف األا صاملختصذذذ 
بقذذ  منهمذذا، "ذذإ  زاد عليهمذذا مل يضذذ ، لكذذو يكذذ ل التفويذذ  بوذذري 

مل  مذذا ،"لذه ب  يفيذ  مذا  ذاء ،ص ذ   ابممذاا غذذريل .رضذا مذو مذ 
 (.Al-Ramlī, 1984, 1|534) "خيف صقوعه يف سهو
ت ذني ب  املعتمذد مذا ب ذار إليذه ال ا ثذا ، صبذها مما سهبق  

مذذذذا صذذذذ   بذذذذه ابذذذذو  جذذذذ ، صال ملذذذذي. صبمذذذذا كذذذذ ا مصذذذذنفي الفقذذذذه 
 املنهجي "موا"ا لظاب  مل املنها .

 
 

 :املسألة الرابعة:   صالة اجلما ة
"ذذذإ  ي ذذذ  املذذذأموا عذذذو اممذذذاا قذذذدر ركذذذو كذذذ ل "قذذذال املصذذذنفو : 

صإ  ي ذذ  عنذذه قذذدر ركنذذني طذذويلني: كذذأ  ركذذع صاعتذذدل ث  لذذ ، 
بفلذذذذت  ؛صال يذذذذاال املذذذذأموا صاقفذذذذا مذذذذو دص  عذذذذهر ،سذذذذجد صر"ذذذذع

 ؛أب  كذذا  بفي ذذا يف القذذ اء  ،صذذ ته. صبمذذا إ ا كذذا  لتذذأ  ل عذذهر
ه ، "ذذإ  مل تكذذف ملتابعتذذ"لذذه ب  يتخلذذف عذذو اممذذاا بث ثذذ  بركذذا 

صجذذ  عليذذه ب  يقفذذع مذذا بذذو "يذذه صيتذذابع اممذذاا، ث  ؛"يمذذا بعذذد
 (.Al-Khin, 2017, 1|182)" يتدار  ال اقي بعد س ا إمامه

 ... "صإ  ي ذ  عنذه قذدر ركنذني طذويلني  :قول املصذنفني
صمل -مذذو دص  عذذهر، بفلذذت صذذ ته" يقتضذذي ب  املذذأموا املوا"ذذا 

املوا"ذذذا صاملسذذذ وق، "لذذذم ي ّينذذذوا يفذذذّ ق املصذذذنفو  يف الكتذذذاب بذذذني 
ف عذذو اممذذاا إ ا ختلذذ   -ب كذذاا كذذ ّ  منهمذذا علذذى صجذذه التفصذذي 

صقذذد  ذذاصل  .مذذو دص  عذذهر بفلذذت صذذ ته ركنذذني طذذويلنيبقذذدر 
ال ثذذ  عذذو بذذها القذذول يف كتذذ  املذذهب  القدميذذذ  صمل  ا ال ا ثذذ
يف بذذذذهل املسذذذذأل  ب  صذذذذ   املذذذذأموا ت فذذذذ  إ ا  واملعتمههههدل. اجيذذذذد

ب كنني "عليني، صال ا عليه مو غري عهر ماا بص تقد  ختلف عو ام
سذذواء كذذا  -ملصذذنفو  يفذذ ط بنذذا كوهنمذذا طذذويلني كمذذا ا ذذ طه ا

 .-املأموا موا"قا با مس وقا
"لذذذذذه ب   ... صبمذذذذذا قذذذذذوهلم "صبمذذذذذا إ ا كذذذذذا  لتذذذذذأ  ل عذذذذذهر

ع ذذار : "كذذا  األصىل التع ذذري ب ؛بث ثذذ  بركذذا "يتخلذذف عذذو اممذذاا 
يف املسذأل  ب  املذأموا املوا"ذا إ ا   فاملعتمهد  .طويلذ ""ث ث  بركا   

ها ختلذذذذذذ   بذذذذذذي: ال كذذذذذذذول ، ث ثذذذذذذذ  بركذذذذذذا  طويلذذذذذذ إىل  ر  ف بعذذذذذذهر عذذذذذذُ
 ؛ال  سذذذ  االعتذذذدال صاجللذذذول بذذذني السذذذجدتنيص صالسذذذجودا ، 

 ألهنما ركنا  قصريا .
ص"يمذذذا يلذذذي نصذذذور مذذذو كتذذذ  الفذذذا"عي  تذذذدل علذذذى مذذذا قذذذال بذذذه 

 :ا ال ا ث
جتذ  متابعذ  اممذاا ":  "الفذال نيمنهذا   "قال النوصي يف  

أب  يتذذأ   ابتذذداء "علذذه عذذو ابتدالذذه، صيتقذذدا  ؛يف ب"عذذال الصذذ  
على " اغه منه، "إ  قارنه مل يضذ  إال تك ذري  إ ذ اا. صإ  ختلذف 
ب كو؛ أب  " غ امماا منه صبو "يما ق له مل ت ف  يف األص ، بص 

عذذذذهر أب  "ذذذذ غ منهمذذذذا صبذذذذو "يمذذذذا ق لهمذذذذا، "ذذذذإ  مل يكذذذذو بذذذذ كنني 
؛ أب  بس ل ق اءته صركع ق ذ  إمتذاا -بي عهر-بفلت. صإ  كا   
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 ي سوار بن محمد  ؤادمحمد ف ،محمد فردوس بن محمد صبري                 

يتمهذذا  :"قيذذ : يت عذذه صتسذذق  ال قيذذ ، صالصذذثي  ،املذذأموا الفاحتذذ 
-ث ثذذ  بركذذا  مقصذذود  صيسذذعى  لفذذه مذذا مل يسذذ ا أبكثذذ  مذذو 

يت عه  :صاألص  ،"قي : يفارقه، "إ  ُس ا أبكث  ،-صبي الفويل 
ث يتذذدار  بعذذد سذذ ا اممذذاا. صلذذو مل يذُذتاّم الفاحتذذ   ،"يمذذا بذذو "يذذه

وله بذذذذدعاء اال"تتذذذذا  "معذذذذذهصر. بذذذذها كلذذذذه يف املوا"ذذذذذا -Al) "لفذذذذُ

Nawawī, 2005, 124-125.) 
: »صت عيذذذ  ؛ "مذذذنهو الفذذذ ب"قذذذال زكذذذ اي األنصذذذاري يف ص 

صلذو قال يف الفذ  : - ب كنني "علينيأب  يتأ   حت مه صال يس قه 
صال يتخلذذذف هبمذذذا بذذذ  عذذذهر، "ذذذإ   ،اعامذذذدا عاملذذذ -غذذذري طذذذويلني

صركع ق ذ   ، الف بفلت ص ته. صالعهر كأ  بس ل إماا ق اءته
هُ  ،إمتذذاا موا"ذذا الفاحتذذ  ْلفذذ  ع ى    ْ يُسذذْ  ْا أبا ْكثذذذ     ،"يتمهذذا ص ي سذذْ ا مل  مذذ 

ْو   .، صإال ت عذذه ث تذذدار  بعذذد سذذ ا إمامذذهث ثذذ  بركذذا  طويلذذ مذذا
ق ذذ   مذذأموا علذذم بص  ذذ ّ "معذذهصر ك ؛"ذذإ  مل يتمهذذا لفذذوله بسذذن 

"يق ؤبذا صيسذعى كمذا  ،صبعد ركول إمامذه بنذه تذ   الفاحتذ   ،ركوعه
 :بي-بعذدمها  -علمذه بذهل  بص  ذكه "يذه  :بي-صإ  كذا     .م 

 و  صسذُ  .بذ  يصذلي ركعذ  بعذد سذ ا ،مل يعذد إليهذا -بعد ركوعهما
صإ ا  ،إال ب  يظو إدراكها  ،يفتو  بسن  ب  ابلفاحت   بالملس وق  

صإال قذ ب  ،"إ  مل يفتو  بسذن  ت عذه صبجذابل  :ركع إمامه صمل يق ببا
 (.Al-Anṣārī, 1994, 1|78-79) "بقدربا

)بذذذذذ كنني( ف )بص( ختلذذذذذ  "قذذذذذال ابذذذذذو  جذذذذذ  يف التثفذذذذذ : ص 
 ،)أب  "ذذ غ( اممذذاا )منهمذذا صبذذو "يمذذا ق لهمذذا( ،"عليذذني متذذواليني

زال عو  د القيذاا "يمذا  :يعين ،أب  ابتدب امماا اهلوي للسجود
"هو إىل ا    ،صإال أب  كا  بق ب للقياا مو بق  ال كول  ،يظه 

 ،فهذذذم  لذذذ يبذذذو  للسذذذجود  :بذذذ  قذذذوهلم ."ذذذ  يضذذذ  ،يف القيذذذاا
منذذذه إىل  :بي ،صإ  كذذذا  للقيذذذاا بقذذذ ب :"قذذذويل يف  ذذذ   امر ذذذاد

أب  ختلذذذذف  ،يكذذذذو عذذذذهر()"ذذذذإ  مل  .السذذذذجود بص بكمذذذذ  ال كذذذذول
... )بفلذذت(  صقذذد تعمذذد ت كهذذا  ذذا ركذذع اممذذاا ،لقذذ اء  الفاحتذذ 

)أب   ،صجذذذد عذذذهر :)صإ  كذذذا ( بي .لفثذذذ  املخالفذذذ  ؛صذذذ ته
 ، ...  صاملأموا بفيء الق اء  لعجا  لقي  ،بس ل( امماا )ق اءته(

 ؛صتسذذق  ال قيذذ ( ،يت عذه :"قيذذ  ،)صركذع ق ذذ  إمتذذاا املذأموا الفاحتذذ 
صلذذذذيس   ،بنذذذذه )يتمهذذذذا( صجذذذذواب :)صالصذذذذثي ( .سذذذذ وقلعذذذذهرل كامل

)صيسذذذذعى  لفذذذذه( علذذذذى ت تيذذذذ   ،كاملسذذذذ وق؛ ألنذذذذه بدر  ولهذذذذا
ث ثذذذ  بركذذذا  مقصذذذود ( )مذذذا مل يسذذذ ا أبكثذذذ  مذذذو  ،صذذذ   نفسذذذه

"ذذ   سذذ  منهذذا االعتذذدال صال اجللذذول ، لذذهاهتا )صبذذي الفويلذذ (
 (.Al-Haytamī, 1983, 2|342-346) "بني السجدتني

)ب كنني( "عليني )بص( ختلف ": "النهاي "صقال ال ملي يف  
أب   ،صبذذذو "يمذذذا ق لهمذذذا( ،)أب  "ذذذ غ( اممذذذاا )منهمذذذا ،متذذذواليني

القيذذذذذاا يف  صزال عذذذذذو  ذذذذذدّا  :ابتذذذذذدب اممذذذذذاا بذذذذذوي السذذذذذجود: بي
أب  ختلذذذذذف لنثذذذذذو قذذذذذ اء   ،)"ذذذذذإ  مل يكذذذذذو عذذذذذهر( ،األصجذذذذذه، ...

  املخالفذذ  لفثذذ ؛السذور  بص جللسذذ  االسذ ا   )بفلذذت( صذ ته
صاملقتذذدي  ،)أب  بسذذ ل( اممذذاا )ق اءتذذه( ،)صإ  كذذا ( عذذهر ....

لعجذذذذذا  لقذذذذذي ... )صركذذذذذع ق ذذذذذ  إمتذذذذذاا املذذذذذأموا  ،بفذذذذذيء القذذذذذ اء 
 ؛صلذذذذو ا ذذذذتو  إبمتامهذذذذا العتذذذذدال اممذذذذاا صسذذذذجد ق لذذذذه ،الفاحتذذذذ (
)صتسذذذذذذذق  ال قيذذذذذذذ ( لعذذذذذذذهرل   ،لتعذذذذذذذهر املوا"قذذذذذذذ  ؛يت عذذذذذذذه( :)"قيذذذذذذذ 

 ،بنذذذذذه ال يت عذذذذذه بذذذذذ  )يتمهذذذذذا(  تمذذذذذا :)صالصذذذذذثي ( .كاملسذذذذذ وق
أبكثذذ  )مذذا مل يسذذ ا  ،)صيسذذعى  لفذذه( علذذى ت تيذذ  صذذ   نفسذذه
"ذذذذ   ،)صبذذذذي الفويلذذذذ ( ،مذذذذو ث ثذذذذ  بركذذذذا  مقصذذذذود ( يف نفسذذذذها

ألهنما قصريا ...   ؛ س  االعتدال صال اجللول بني السجدتني
ب  يكو  الس ا بث ث  صامماا يف  :بركا صامل اد أبكث  مو ث ث  

كأ  ختلف ابل كذول صالسذجدتني صاممذاا يف القيذاا، "هذهل   ،ال ابع
 (.Al-Ramlī, 1984, 2|223-226)"ث ث  بركا  طويل 

 إ ا ب  املعتمذذد بفذذذ   صذذ   املذذذأمواممهها سهههبق يسهههتب  
 غذري صلذو "عليذني بذ كنني عذهر غذري مو تقدا عو امماا  بص  ختلف

؛ كذذذا   صإ ا طذذويلني،  بذذذي: طويلذذذ ، بركذذا  ث ثذذذ  لذذذه "ُيوتفذذ  عذذذهر 
صالسجودا ، صبها ما ص    به النوصي، صزك اي األنصاري،   ال كول

 صابذذو  جذذذ ، صال ملذذي. بمذذذا قذذذول مصذذنفي الفقذذذه املنهجذذذي: "صإ 
صذ ته"؛  عذهر...بفلت دص  مذو طذويلني ركنذني قذدر  عنه  ي  

املعتمذذذد   سذذذ  اطذذذذّا ل "لذذذيس لذذذه  ذذذابد مذذذو كتذذذذ  املذذذهب  
 ال ا ثني، صلع   ل  سهو مو املصنفني، ص  بعلم.

 
 :املسألة اخلامسة:   صالة املسافر

لصذذذذث  القصذذذذ  مذذذذو م اعذذذذا  الفذذذذ صط  صال بذذذذد  "قذذذذال املصذذذذنفو : 
 :التاليذذذ : ب  تتعلذذذا بهمتذذذه يف السذذذذف ، صيؤديهذذذا بيضذذذا يف السذذذذف 

"خذذ   هبذذها الفذذ ط الصذذ ُ  الذذي د ذذ  صقتهذذا ق ذذ  ب  يسذذا" ، ث 
ألنذه مل يكذو  ؛سا"  ق   ب  يصليها، "  جيذوز ب  يصذليها قصذ ا
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 ,Al-Khin, 2017) "مسذا" ا  ذني صج ذت عليذه صتعلقذت بهمتذه

1|186.) 
املصذذذذذنفو  ب  مذذذذذو  ذذذذذ صط صذذذذذث  القصذذذذذ  تعلذذذذذا    كذذذذذ 

 يفواملعتمهههههد الصذذذذذ   بهمذذذذذ  املسذذذذذا"  يف السذذذذذف  صبداء بذذذذذا "يذذذذذه. 
عذذدا ا ذذ اط  لذذ ، "ذذإ ا د ذذ  صقذذت الصذذ   ق ذذ  ب   املذذهب 
أل   ؛"ذذذإ  لذذذه ب  يقصذذذ  ؛ث سذذذا"  ،صمتكذذذو مذذذو "علهذذذا ،يسذذذا" 

دي االعت ار يف صف  الص    ال األداء ال  ال الوجوب، صاملؤ 
 ما داا يف السف  جيوز له القص .

 :بي-صإ  سذذذا"  ": "احلذذذاصي الك ذذذري"قذذذال املذذذاصردي يف 
  :"على بربع  بض ب ؛يف صقت الص   -املقيم

ب ذذدبا: ب  يسذذذا"  يف بصل صقذذت الصذذذ   صق ذذ  إمكذذذا  
صالضذذذ ب الثذذذاين: ب  يسذذذا"   ."لذذذه ب  يقصذذذ با يف سذذذف ل ،بدالهذذذا

مذذهب  الفذذا"عي صكا"ذذ  "صقذذد مضذذى مذذو الوقذذت بربذذع ركعذذات، 
صالض ب الثال : ب  . صال يلامه إمتامها ،بصثابنا له ب  يقص با

"مذذذذذهب   ،يسذذذذذا"  صقذذذذذد بقذذذذذي مذذذذذو صقذذذذذت الصذذذذذ   قذذذذذدر بدالهذذذذذا
صالضذذذذ ب ال ابذذذذع: ب  . الفذذذذا"عي صعامذذذذ  بصذذذذثابه جذذذذواز قصذذذذ با

"فيذذه  ،د بقذذي منذذه مقذذدار ركعذذ يسذذا"  يف آ ذذ  صقذذت الصذذ   صقذذ
ب ذذذذدمها: صبذذذذو املنصذذذذور عليذذذذه يف كت ذذذذه صعليذذذذه عامذذذذ   :، قذذذذوال

لعذذذذدا األداء يف مجيعهذذذذا.  ؛صال يقصذذذذ با ،بصذذذذثابه يذذذذتم الصذذذذ  
 ,Al-Mawardī) ..". صالقذذذول الثذذذاين: نذذذص عليذذذه يف اممذذذ ء

1999, 2|376-377.) 
 -رسذذه  -قذذال املصذذنف ": "اجملمذذول"قذذال النذذوصي يف ص 

صمتكذذذو مذذذو  ،)"أمذذذا إ ا د ذذذ  صقذذذت الصذذذ  : -الفذذريازي :بي-
صصا"قه  ،ال جيوز :صقال املاين ."إ  له ب  يقص  ؛ث سا"   ،"علها

إ ا سذذا"   :.(. )الفذذ  (..، صاملذذهب  األصل...عليذه ببذذو الع ذذال
صقذذد مضذذى مذذو الوقذذت مذذا ميكذذو "عذذ  الصذذ    ،يف بثنذذاء الوقذذت

"يمذذا إ ا بدركذذت مذذو  صنذذص .الفذذا"عي ب  لذذه قصذذ با نذذص   ،"يذذه
صكذذها  ،بصل الوقذت قذذدر اممكذذا  ث  اضذذت بنذذه يلامهذذا القضذذاء

قذال ابذو سذ يو   ،ط يقذا   صلألصذثاب  .سال  بصذثاب األعذهار
 :)ب ذدمها( ،يف ك  صا د  مو املسألتني قوال  ابلنق  صالتخذ يو

 ،صجتذذذذذ  الصذذذذذ   علذذذذذى احلذذذذذالض ،جيذذذذذ  اممتذذذذذاا علذذذذذى املسذذذذذا" 
صقال مجهور األصثاب   .صله القص   ،ال ص   عليها  :)صالثاين(

ص" قوا   ،زصا له القص صجو    ،"أصج وا الص   عليها  ،بظاب  النصني
  (.Al-Nawawī, n.d., 368-369) "مبا  ك ل املصنف

إ ا سذذا"  يف بثنذذاء ": "رصضذذ  الفذذال ني"يف  النذذوصي قذذالص 
"النص ب  له  ؛صقد مضى منه ما ميكو "ع  الص   "يه  ،الوقت
ث  ،مو بصل الوقت قدر اممكا   ت  رك  دْ "يما إ ا ب    صنص    القص .

"قذال  ، اضت بنه يلامهذا القضذاء، صكذها سذال  بصذثاب العذهر
ب دمها صبو املهب : العمذ   ،األصثاب: يف املسألتني ط يقا 

صالثذذذاين: "يهمذذذا قذذذوال ، ب ذذذدمها: يلذذذاا احلذذذالض بظذذاب  النصذذذني، 
 ،الص  ، صجي  على املسا"  اممتاا. صالثذاين: ال يلامهذا الصذ  

 (.Al-Nawawī, 1991, 1|390) "صجيوز له القص 
 يف صذث  القصذ  عذدا ا ذ اط املعتمد ب   ت ني    سبق  مما 

"يذه، صبذذو مذا قذذ  رل  صبدالهذذا السذف  يف املسذذا"  بهمذ  الصذذ   تعلذا
املذذاصردي صالنذذوصي، صب"ذذادا ب  عليذذه عامذذ  األصذذثاب. صبمذذا ربي 
مصذذذنفي الفقذذذه النهجذذذذي؛ "ذذذ بي غذذذري معتمذذذذد يف املذذذهب ، صبذذذذو 

 موا"ا ملا نُق  عو املاين صبيب الع ال بو س يو.
 

 :املسألة السادسة:   صالة اجلمعة
الفذذذذ ط ":  ذذذذول  ذذذذ صط صذذذذث  صذذذذ   اجلمعذذذذ  قذذذذال املصذذذذنفو 

يقذذ  العذذدد الذذهي تُقذذاا بذذه صذذ ُ  اجلمعذذ  عذذو بربعذذني  بالالثذذاين: 
ممذذذذو تنعقذذذذد هبذذذذم، صبذذذذم الذذذذهكور  :رجذذذذ  مذذذذو ببذذذذ  اجلمعذذذذ ، بي

 (.Al-Khin, 2017, 1|203) "ال الوو  املستوطنو 
العذذذذدد الذذذذهي تنعقذذذذد بذذذذه اجلمعذذذذذ  مذذذذهب  الفذذذذا"عي  ب  
 ،بذذذذذذ  اممذذذذذذاا دا ذذذذذذ  يف األربعذذذذذذني بربعذذذذذذو ، إال بهنذذذذذذم ا تلفذذذذذذوا

بص بذذذذذو زالذذذذذد علذذذذذى  ،"يكونذذذذذو  إمامذذذذذا صتسذذذذذع  صث ثذذذذذني مأمومذذذذذا
ب  اممذذاا  :املعتمهد"يكونذو  إمامذذا صبربعذني مأمومذذا. ص ،األربعذني

 دا   يف األربعني، صبها ما يوا"قه قول املصنفني بع ل.
بنذذه ال منهذا  مُ هذ  فْ إال ب  بعذض ع ذاراهتم يف الكتذاب قذد يذُ 

  لذذذ  مذذو ،يكذذو  املذذأمومو  بربعذذني صاممذذذاا زالذذد علذذيهمبذذد ب  
 " ب  يسمع بركا  انف تني بربعو  ممو تنعقد هبم اجلمع  "قوهلم:  

(Al-Khin, 2017, 1|207 : صكهل ،)"  يقذ  املقتذدص   بالصجي
 ,Al-Khin, 2017) "عذو بربعذني ممذو تنعقذد هبذم صذ   اجلمعذ 

 بهل املسأل . ا لهل   ق  ال ا ث .(208|1
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 ي سوار بن محمد  ؤادمحمد ف ،محمد فردوس بن محمد صبري                 

 :ابممذااكذو  املصذلني بربعذني صمما يدل على ب  املعتمد  
صبذذذذها الذذذذهي  كذذذذ  ل مذذذذو ا ذذذذ اط ": "اجملمذذذذول"قذذذذول النذذذذوصي يف 

 ،بربعذذني بذذو املعذذ ص  مذذو مذذهب  الفذذا"عي صاملنصذذور يف كت ذذه
"يكونذو   ،بربعذو  ابممذاا :صقفع به مجهور األصذثاب، صمعنذال

ص كى بصثابنا ان اسانيو  صجها   ....،  تسع  صث ثني مأموما
 كذال  ،ضعيفا بنذه يفذ ط ب  يكذو  اممذاا زالذدا علذى األربعذني

مجاعذذذذ  مذذذذو العذذذذ اقيني بيضذذذذا مذذذذنهم صذذذذا   احلذذذذاصي صالذذذذدارمي 
بذذذذو قذذذذول بيب علذذذذي بذذذذو بيب  :قذذذذال صذذذذا   احلذذذذاصي ،صالفا ذذذذي

-Al-Nawawī, n.d., 4|502) " كذال الذ صايين قذوال قذدميا ،ب ي  

503.) 
، نيبربعذذ املعتمذذد ب  يكذذو  املصذذلو  ب  سههبق يتَّنتههمم ممهها

ا كمذذا ب"ذذادل النذذوصي، صزاد ب  عليذذه  مأمومذذنيصتسذذع  صث ثذذ اإمامذذ
مجهذذور األصذذثاب. صبمذذا القذذول أب  اممذذاا زالذذد علذذى األربعذذني؛ 
 "هها ما  كال ان اسانيو  صبعض الع اقيني، صبو ليس مبعتمد.

 

 :املسألة السابعة:   صالة الكس ف واخلس ف
صبمذذا "الكسذذو  صانسذذو :  ذذول كيفيذذ  صذذ    قذذال املصذذنفو 

"هذذذذي ب  يكذذذو  يف كذذذ  ركعذذذذ  منهمذذذا قيامذذذذا   ؛الكيفيذذذ  الكاملذذذ 
يفي  الق اء  يف ك  منهما، أب  يق ب يف القيذاا األصل مذو ال كعذ  

األ ذذ  ، األصىل بعذد الفاحتذ  سذور  ال قذ   بص مقذداربا مذو السذور 
صيف القيذذذاا الثذذذاين مذذذا يسذذذاصي مذذذالي آيذذذ ، صيف القيذذذاا األصل مذذذو 
ال كعذذ  الثانيذذ  مقذذدار مالذذ  ص،سذذني منهذذا، صيف القيذذاا الثذذاين منهذذا 

ث إ ا ركذع بطذال ال كذول مبذا  .ما يساصي مال  آي  مو سور  ال ق  
يسذذذاصي مالذذذ  آيذذذ  تق ي ذذذا، "ذذذإ ا ركذذذع ال كذذذول الثذذذاين بطالذذذه مبقذذذدار 
" مثذذانني آيذذ ، صالثالذذ  مبقذذدار سذذ عني آيذذ ، صال ابذذع مبقذذدار ،سذذني

(Al-Khin, 2017, 1|241.) 
بنذذذه يسذذذو تفويذذذ  ال كذذذول يف صذذذ    بنذذذا املصذذذنفو  بذذذني  

ل كذذذذول سذذذذكتوا عذذذذو الكسذذذذو"ني، صملذذذذا انتهذذذذوا عذذذذو الكذذذذ ا  ذذذذول ا
بهنذم اعتمذدصا عذدا   مُ هذا فْ "سكوهتم عذو  كذ  السذجود يذُ   ،السجود

سني  تفوي  السذجود يف صذ   الكسذو"ني مثذ  بقيذ  الصذلوات. 
]بذذذذ   قذذذذا يُفهذذذذم مذذذذو سذذذذكوهتم  بنذذذذه يسذذذذو تفويلذذذذه. واملعتمههههد

اعتمذادبم عذدا سذني  تفويذذ  السذجود؟ يف ربيذي: ال يلذاا  لذذ ؛ 
 للدارس [ صعليه: "  تصل  املسأل  مثاال

الصثي  املختار، بنه قلت: ":  "ال صض "قال النوصي يف  
صقذذذذذذذد ث ذذذذذذذت يف إطالتذذذذذذذه ب اديذذذذذذذ  كثذذذذذذذري  يف  ،ل السذذذذذذذجوديفذذذذذذذوّا 

 )الصذذذثيثني( عذذذو مجاعذذذ  مذذذو الصذذذثاب . صلذذذو قيذذذ : إنذذذه يتعذذذني  
 -رضذي   عنذه-أل  الفذا"عي   ؛لكذا  قذوال صذثيثا  ؛اجلاا بذه

"هذذذذو قذذذذويل صمذذذذهب . "ذذذذإ ا قلنذذذذا  ؛"يذذذذه احلذذذذدي  قذذذذال: مذذذذا صذذذذ   
ب  السجود   ":التههي "إبطالته، "املختار "يها ما قاله صا    

األصل كذذذذال كول األصل، صالسذذذذجود الثذذذذاين كذذذذال كول الثذذذذاين. صقذذذذال 
 "يف ال ذذويفي: إنذذه حنذذو ال كذذول الذذهي ق لذذه -رسذذه  -الفذذا"عي 

(Al-Nawawī, 1991, 2|84.) 
ل السذذجدات )صال يفذذوّا ": "التثفذذ "قذذال ابذذو  جذذ  يف ص 

كما ال يايد يف التفهد، صاجللول بني السذجدتني،   ،يف األص (
ألنه  قلت: الصثي  تفويلها( صبو األ"ض ؛)  ،صاالعتدال الثاين

)ث ذت يف الصذذثيثني صنذص يف ال ذذويفي( علذى )بنذذه يفوهلذا حنذذو 
"يكذذذذو  السذذذذجود األصل حنذذذذو  ؛ص  بعلذذذذم( ،ال كذذذذول الذذذذهي ق لهذذذذا

-Al-Haytamī, 1983, 3|59) "ال كول األصل، صالثذاين حنذو الثذاين

60.) 
قذذذذال ال ملذذذذي يف النهايذذذذ : »)صال يفذذذذول السذذذذجدات يف ص 

)قلذذت: و ال كذذول الثذذاين األصذذ ( كذذاجللول بينهمذذا صاالعتذذدال مذذ
 األص  تفويلها( كما قاله ابو الص   )صث ت يف الصذثيثني(

لكسو  الفمس مو  دي  بيب موسى )صنص   ملسو هيلع هللا ىلصيف ص ته  
يف( كتذذذذذذاب )ال ذذذذذذويفي( صبذذذذذذو يوسذذذذذذف ببذذذذذذو يعقذذذذذذوب بذذذذذذو  ذذذذذذى 
الق  ي... )بنه يفوهلا حنو ال كول الهي ق لهذا، ص  بعلذم( قذال 

ل األصل، صالسذذذذذذذجود الثذذذذذذذاين  ال وذذذذذذذوي: صالسذذذذذذذجود األصل كذذذذذذذال كو 
 ,Al-Ramlī, 1984كذذال كول الثذذاين، صا تذذارل يف ال صضذذ .« )

2|407.) 
)يف    ذذ   ابذذو قاسذذم العذذاي علذذى مذذل بيب  ذذذجال:صيف 

يفيذذ  القذذ اء  "يهمذذا( كمذذا سذذيأيت،  ،كذذ  ركعذذ ( منهمذذا )قيامذذا 
)ص( يف كذذذذذذذذ  ركعذذذذذذذذ  )ركوعذذذذذذذذا  يفيذذذذذذذذ  التسذذذذذذذذ ي  "يهمذذذذذذذذا، دص  

، لكذذو الصذذثي  بنذذه ب ذذد صجهذذنيالسذذجود(؛ "ذذ  يفولذذه، صبذذو 
يف  ا ذذيته علذذى  . قذذال ال ذاجوري"يفولذه حنذذو ال كذول الذذهي ق لذه
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)دص  السذذذجود "ذذذ  يفولذذذه( ضذذذعيف.  :قولذذذه":  ذذذ   ابذذذو قاسذذذم
 ,Al-Bājūrī, 2016)  ")لكو الصثي  بنه يفوله( معتمد  :صقوله

2|205-206.) 
 يف السذذذجود سذذذني  تفويذذذ  املعتمذذذد ب  يت ذذذني سهههبق وممههها

الكسذو"ني، كمذا يسذو تفويذذ  ال كذول "يهذا، صبذها مذا قذذال  صذ  
بذذذه النذذذوصي، صابذذذو  جذذذ ، صال ملذذذي. صاسذذذتأنس ال ا ثذذذا  بكذذذ ا 
 ال اجوري،  ي  ص    ب  تفوي  السجود بو معتمد املهب .

 
 ما فامدة األق ال ملم املعتمدة   املذهب؟

النذال يف لع  مو بج ّا "والد األقوال غري املعتمد  التيسذري علذى 
ع ذذذاداهتم صمعذذذام هتم، قذذذال الكذذذ دي يف "الفوالذذذد املدنيذذذ " حتذذذت 

 صاأللمذذذذ  الضذذذذعيف  األقذذذذوال تقليذذذذد جذذذذواز مذذذذو مفلذذذذ  "احلكمذذذذ 
األربعذ ": "جتذويا تقليذد األقذوال صاألصجذه الضذذعيف   غذري اجملتهذديو

صاأللمذذذ  اجملتهذذذديو غذذذري األلمذذذ  األربعذذذ  بفذذذ طه مذذذو التسذذذهي  يف 
، صبذذذه يظهذذذ  سذذذ   ذذذدي  )ا ذذذت   بمذذذي امللذذذ  احلنيفيذذذ  السذذذهل 

 (. Al-Kurdī, 2014, 332رس (" )
 

 ه  الفقه املنهجي كتاب معتمد   املذهب الشافعي؟
رغذذذم مذذذا سذذذذ ا بيانذذذه مذذذذو بقذذذوال غذذذري معتمذذذذد  يف كتذذذاب "الفقذذذذه 

، إال ب  الكتذذاب يُعذذد  مذذو - سذذ ما  هذذ  لل ذذا ث ني-املنهجذذي" 
الكتذذ  املعاصذذ   املعتمذذد  يف الفقذذه الفذذا"عي، صإ  كذذا  "يذذه مذذا 

ألنه مذع  لذ  مل خيالف "التثف " للهيتمي بص "النهاي " لل ملي؛ 
ألصذذول املذذهب ، مثذذ  قذذول بعذذض يُقذذ  ر "يذذه مذذا يُعذذد قذذوال خمالفذذا 

 يصذ    غريبذا، إىل ع "ات برض مو صخ    نُقلت  الفا"عي : "لو
(، صمذذذا  ذذذابه Al-Dimyāṭī, 1997, 4|268عليهذذذا" ) الوقذذذو 
. عذذ ص  علذذى  لذذ ، نذذ   عذذددا مذذو الكتذذ  الذذي يصذذفها  لذذ 

الفذذا"عي  أبهنذذا مذذو الكتذذ  املعتمذذد  يف املذذهب  "يهذذا بقذذوال غذذري 
"املنها "، ص "التثف "، ص "النهاي "؛ "ذذ "املنها " معتمد ، مث :  

مث  قد استق ب "يه بسد بو صاد اب"ض  املسال   غذري  املعتمذد ا 
"يذذه يف كتابذذه "تن يذذه الفالذذ  الذذهكي ملسذذال  مل تُعتمذذد يف منهذذا  

(؛ ص"التثفذذذذ " ص "النهايذذذذ "، كتذذذذ  Bāfaḍl, 2014النذذذذوصي" )
املعتمد "يهما حتت مفل   الك دي يف "الفوالد املدني " عو غري

(. Al-Kurdī, 2014, 215"مسال  ضعيف  يف التثف  صالنهاي " )
 صمع  ل ،  لت بهل الكتُ  عمد   الفا"عي  يف االعتماد.

بضذذذذذف إىل  لذذذذذ  كلذذذذذه، ب  الفقذذذذذه املنهجذذذذذي ا ذذذذذ   يف 
 ابلوذذذذ  عنايذذذذ  هلذذذذم الفذذذذا"عي ، صكذذذذا  علمذذذذاء يليفذذذذه ثلذذذذ  مذذذذو ك ذذذذار

يذذه مذذو األقذذوال غذذري املعتمذذد  بذذو مذذو ابملذذهب ، "لعذذ   مذذا  ُكذذ  "
ا تيذاراهتم اناصذ  ؛ "ي قذى الكتذاب صذاحلا ليكذو  م جعذا للعامذ  

 صط ب العلم.

 اخلامتة
معتمد   عو  بو  ار   ما  ال ا ثا   جيد  مل  الفهار   ابب  يف 

. صبما كتاب الص  ؛ "ا تو   يف كتاب الفقه املنهجي   املهب 
 املعتمد، بي: على س ع مسال   ارج  عو 

 عدا الوجوب.  واملعتمد، ت تي  كلمات التفهد  صجوب .1
يف  قه    واملعتمد ،  ملصلي الظه سني  ق اء  طوال املفص    .2

 . ق اء  ما يق ب مو طوال املفص  سني  
صالص   على   .3 التفهد  ق اء   بعد   الدعاء  إطال   سني  عدا 

بقدرمها  ملسو هيلع هللا ىلص  امماا،    منف د لل  الن   بها  واملعتمد  بص  ب  
 .  ابمماا  ار 

إ ا  .4 املأموا  عليه   امماا   عو  ختلف   بف   ص    تقدا    بص 
عهر  طويلنيركنني  بقدر   دص     ته ب  ص   واملعتمد  ،مو 

صلو    ت ف  إ ا ختلف بص تقدا مو غري عهر ب كنني "عليني 
له   يُوتف   عهر   صإ ا كا   طويلني،  غري  بركا   كا   ث ث  

 .  صبي ال كول صالسجودا   ،طويل  
ا .5 تعلا    "يه   صبدالها   السف   يف  املسا"    بهم   لص  ا  اط 

 . عدا ا  اط  ل  واملعتمد ، صث  القص  ل
بربعو  .6 اجلمع   به  تنعقد  الهي  ص العدد  على  ،  زالد  امماا 

مأموم   ،األربعني  صبربعني  إماما  ب     واملعتمد  ا،"يكونو  
األربعني  "يكونو امماا دا   يف    صث ثني   صتسع    إماما   ؛ 

 مأموما. 
  واملعتمد   الكسو"ني،   ص    يف  السجود   تفوي    سني   عدا .7

 . تفويله  يسو  بنه 
صاملصنفو  ب يا   ك صا ص ا   ال بي غري املعتمد يف املهب ،  

املسال    اعتماد غري  5،  4،  2كما يف  تُفيد ع ارهتم  ، صب يا  
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 ي سوار بن محمد  ؤادمحمد ف ،محمد فردوس بن محمد صبري                 

املسال  األ   . م ا  ، كما يف  ما عدا  ص  املعتمد بفك  غري 
على  كتاب الص   جاري     ال "مس  الس ع ؛  ما  ُك  مو املسال 
 . املعتمد يف املهب 

 

 التوصيات
جتدر م اجع  كتاب "الفقه املنهجي"، صتنقيثه، صتصثي    .1

ما "يه مو س هو ، )مث  مسأل  الس ا صالتخلف يف ص    
يُهك ،   ب   ين وي  ما  صزايد   ُصجد(،  إ   صغريبا  اجلماع ، 

صاملس وق،   املوا"ا  املأموا  مسأل   ُصجد(؛  )مث   إ   صغريبا 
ط عاته   يف  صمايدا  صمنقثا  مصثثا  الكتاب  خي     ا 
االبتماا؛   بها  يستثا ك   الكتاب  ب   صن    اجلديد . 

ُجع  بنه  تداصله،  اص   صكث    يف    لفه ته  دراسيا  مق را 
 . مو املعابد صالكليات   الكثري

الفقه املنهجي ُجع  .2   عدد   يف  صُدرّال   مق را دراسيا،  مبا ب  
الد  مو ين وي االقتصار  كليات  راسات امس مي ؛ "إنه ال 

الكت    مو  غريل  م اجع   ين وي  ب   التدريس،  يف  عليه 
بو عم    النفيس" ألسد  "الياقوت  مث :  القيم ،  املعاص   
الفاط ي مع    ه "مؤنس اجلليس" ملصففى ع د الن ،  
املفيد " حلسو بو بسد   املسال   السديد  يف  ص"التق ي ات 

يف الفقه الفا"عي" ص"الوسي  يف الفقه    الكا ، ص"املعتمد
للكتاب السابا-الفا"عي"   ك مها حملمد    -صبو ا تصار 
 الا يلي. 

قد ربينا ب  معظم كليات الدراسات امس مي  اليوا جتع    .3
الفقه امس مي، صبها   ملاد   املعاص   كت ا دراسي   الكت  
الفقه   ت ع اض  الكت   بهل  إ   به؛  ي   أبل  ال  بم  

سه الدراس .  أبسلوب  صزما   الفل    صت اعي   ص     
مث :   بيضا،  ال اثي   الكت   بدراس   الفل    ننص   صلكو 
الابد"،   ص"نظم  السال "،  ص"عمد   بيب  جال"،  "مل 
بهل   مدارس   املمكو  مو  صلع   الفال ني".  ص"منها  
بص   الكليات  تنظمها  علمي   دصرات  مو   ل  الكت  

ال ا املفايخ  ابستضا"   الفل    الفقه  مجعيات  يف  سخني 
 الفا"عي. 
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