
  

 

  املقول التا
  يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء

  يف املسجد احلرام
  تأليف

  العالَّمة الشيخ حممد طاهر بن حممد سعيد سنبل

  )هـ١٢١٨ ت(

  دراسة وحتقيق

  

  

  

  

  

  خالد بن أمحد الصمي بابطني. د 

  أستاذ الفقه املشارك بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

  كة املكرمة م- جامعة أم القرى 

  

  



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٧٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

  َّملخص البحث
  القول التام في حكم صالة بعض الرجال خلف النساء في المسجد الحرام

ُللعالمة الشيخ محمد طاهر بن محمد سعيد سنبل    )هـ١٢١٨ت(َّ

  تحقيق ودراسة
ِّالصمي  بن حسنخالد بن أحمد . د    بابطينُّ

   أستاذ الفقه المشارك بجامعة أم القرى

  لدراسات اإلسالميةكلية الشريعة وا
  

ّهذا البحث حقق فيه الباحـث رسـالة علميـة خمطوطـة، لعـامل حنفـي مكـي كبـري َّوقـد قـسم فيـه . َّ
  . العمل إىل مقدمة، ومتهيد ذكر فيه مذهب اجلمهور على وجه االختصار، وفصلني

  :ً فكان يف التعريف باملؤلف والرسالة، مشتمال على أربعة مباحث:أما الفصل األول

ــــدا ومنــــشأ، وشــــيوخا وطالبــــا، وآثــــارا علميــــة ووفــــاة: األولالمبحــــث ً التعريــــف بــــاملؤلف مول ً ً ً .

.  يف وصــف النــسخة اخلطيــة:والثالــث.  التعريــف بالرســالة، وصــحة نــسبتها للمؤلــف:والثــاني
  . يف منهج الباحث يف التحقيق:والرابع

  .فتحقيق النص املخطوط: أما الفصل الثاني

  :دراسة النص إىل عدة نتائج؛ منهاوقد توصل الباحث بعد حتقيق و
ُمــذهب مجــاهري العلمــاء أن املــرأة ال تفــسد صــالة الرجــال خلــف النــساء يف املــسجد احلــرام  أن

وأن إكمــال الــصف يف املــسجد احلــرام يكــون باالســتدارة حــول الكعبــة الــشريفة،  .وال يف غــريه

  . ويف غريه من املساجد باتصاله من حائط املسجد إىل احلائط اآلخر
وأن . ُّكمــا ظهــر للباحــث تــشدد فقهــاء األحنــاف يف هــذه املــسألة، وخباصــة يف املــسجد احلــرام

   .القول ببطالن صالة الرجال خلف النساء قول ضعيف، ال يعضده الدليل الصحيح الصريح

َّوأن اخلـــالف قــــائم بــــني األحنـــاف يف املــــسألة؛ هــــل تفـــسد املــــرأة صــــالة مـــن صــــلى خلفهــــا أو  ُ
وهــذا يف حــدِّ ذاتــه ! ّصــالة صــف كامــل؟ أم صــالة مجيــع مــن يف املــسجد؟ُحاذاهــا؟ أم تفــسد 

  . يضعف القول الذي ذهبوا إليه

ً أوال وآخر هللاوالحمد   .اً
  

  

  



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٨٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

 “The Perfect Say in the Ruling of Men Praying Partially Behind 

Women in the Holy Mosque” 

For the Pronounced Scholar: 

Mohammad Tahir Bn Mohammad Saied Sonbol (ddH) 

Investigated and Studied By: 

Dr. Khalid Bn Ahmad Bn Hasan Aal Al-Sommi Babtain 

Associate Prof. of Fiqh In The College of Shareeah and Islamic 

Studies -At Umm-Ul-Qura University 

Abstract: 

In this paper, the researcher investigated in two chapters, a 
manuscript for about Prayer that was authored by a pronounced Hanafy 
scholar. The investigation had an introduction and a preface that briefly 
stated most scholars’ rulings in the matter. 

The first chapter introduced the manuscript and its author in four 
sections. The first section introduced the aut hor, his birth data, his 
growth, his teachers, his students, his literatures, and his death. The 
second section introduced the manuscript under study, and certified 
that it was his. The third section described the manuscript copy. The 
fourth section explained the researcher plan while investigating the 
manuscript. On the other hand, the second chapter of this paper 
included the investigation of the manuscript wording. The researcher 
concluded this paper with a listing of results that he found after 
investigating and studying the manuscript. Some of these results are: 
That most scholars ruled that having women in front of men while praying 
in the Holy Mosque or other mosques will not spoil their prayers. That 
completing the rows in the Holy Mosque is done by encircling around 
the Holy Kaba. That completing the rows in mosques other than the 
Holy Mosque is done by preserving continuity up to opposite side 
walls. That Hanafy scholars, in defiance to rest of scholars, ruled a strict 
ruling in this matter, particularly in the Holy Mosque. That the ruling 
of spoiled men-prayer behind women is a weak ruling, which has no 
support of sound and explicit Daleel. That Hanafy scholars are split over 
this matter, whether it spoils the prayers of just those men behind or in 
alignment with a woman, or it spoils the prayers of a whole such line, 
or it spoils the prayers of all people in such a mosque. This further 
weakens such rulings. Thanks to Allah at start and end. 



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٨١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

  
ًاحلمد الذي فرض الصالة على عباده رمحة �م وإحسانا، وجعلها صلة بينه وبينهم  ً ً

َّوالصالة والسالم على من جعل اهللا قرة عينه يف الصالة. ً إمياناوادليزدا
َّ، وحمل راحته )١(

  .، وعلى آله وصحبه أمجعني)٢(وسكون نفسه �ا

  :أما بعد

م بعد الشهادتني، فهي عمود اإلسالم،  هي الركن الثاين من أركان اإلسالفإن الصالة

بين العبد وبين الكفر ترك « : الصحيحوالفارقة بني املسلم والكافر، كما يف احلديث

العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن «: قوله عليه الصالة والسالمكما يف ، و)٣(»الصالة

    .)٤(»تركها فقد كفر

ها، رفة شروطها وأركا�ا وواجبا�ا وسننعوألجل هذا اعتىن العلماء بأحكام الصالة وم

ومن ذلك هذه الرسالة الفقهية اليت . ُوبيان ما يضاد ذلك مما قد يفسدها أو ينقص أجرها

 في حكم صالة بعض قول التامال«: ، املوسومة بـــ عليهاالتعليقحنن بصدد حتقيقها و

                                         
 والطيب، ، النساء:دنيا من الَّب إليِّبُح«:قال رسول اهللا :  قالحلديث ثابت البناين، عن أنس   )١(

وصححه األلباين ). ٣٩٤٠ و٣٩٣٩(، برقمي )٧/٦١(أخرجه النسائي . »وجعل قرة عيني في الصالة

  ).٣/٨٢٧ (»صحيح سنن النسائي«يف 

 أخرجه أبو داود .» أقم الصالة أرحنا بها!يا بالل «: يقولرسول اهللا  مسعت : قالحلديث مسعر   )٢(

  ).٣/٩٤١ (»صحيح سنن أيب داود« األلباين يف ، وصححه)٤٩٨٥(، برقم )٤/٢٩٦(

، والنسائي )٢٦٢٠(،ـ برقم ) شاكر– ٥/١٣(، والرتمذي )٤٦٧٨(، برقم )٤/٢١٩(أخرجه أبو داود   )٣(

. من طريق أيب الزبري، عن جابر ) ١٠٧٨(، برقم )١/٢٣٤٢(، وابن ماجه )٤٦٤(، برقم )١/٢٣٢(

  .حسن صحيح: قال الرتمذي

، وابن ماجه )٤٦٣(، برقم )١/٢٣١(، والنسائي )٢٦٢٠(ـ، برقم ) شاكر– ٥/١٣(أخرجه الرتمذي   )٤(

حديث حسن : قال الرتمذي. من طريق عبد اهللا بن بريدة، عن أبيه ) ١٠٧٩(، برقم )١/٣٤٢(

  .صحيح غريب



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٨٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

 ، تعاىلَّمبكة شرفها اهللا نها، لفقيه احلنفية يف زم»الرجال خلف النساء في المسجد الحرام

قد درس فيها مسألة ل ف).هـ١٢١٨ت(ُ حممد طاهر بن حممد سعيد سنبل املكي َّالعالمة

هم يف بعض الصفوف أو يلع ُّتقدمهن، أو بعض الرجال يف املسجد احلرامل النساء حماذاة

مذهب ( حكم املسألة على مقتضى مذهبه الفقهي – رمحه اهللا –األماكن، وقد استوعب 

  . ً، ناقال كالم فقهاء املذهب من كتبهم املعتمدة)األحناف

�وقد تشدد احلنفية يف هذه املسألة جدا، كما سرتى يف ثنايا هذه الرسالة ومل جيدوا ! َّ

َّفسحة ألحد من الرجال بالقول بصحة صالته، فيما لو تقدمته امرأة أو حاذته جمرد حماذاة،  ً

يكثر الناس فيه، ويشدِّون الرحال إليه، من أجل حىت لو كان يف املسجد احلرام، الذي 

ًالصالة والطواف، وحيصل فيه الزحام الشديد عادة، السيما يف املواسم كاحلج، وشهر 

  .)١(رمضان املبارك، وعشره األخرية على وجه اخلصوص

َّوالعجيب أنهم احتجوا بحديث ال تقوم به الحجة، ُ وال ميكن أن تبطل به عبادة؛ ُّ

َّوتكلفوا يف املسألة، وفرعوا عليها تفريعات، كأن تكون امرأة واحدة، أو !  الصحةاألصل فيها َّ

َّوتكلموا يف مسألة احملاذاة، ومب ! ٌّامرأتني، أو ثالث من النساء، أو صف كامل من النساء

ِّوالفرجة اليت تكون يف الصف وال تفسد الصالة بسببها؟! حتصل؟ َّوماذا لو صلى الرجال يف ! َّ

ّويكفي يف رد كل ذلك بأن ! ٍعال واملرأة أو ا�موعة من النساء أمامهم يف األسفل؟مكان  ِّ

  . وال تبطل إال بدليل صحيح عن النيب األصل صحة الصالة،: ُيقال

 على أن املرأة ال تفسد صالة الرجل، ال باحملاذاة عن ميينه أو يساره، أهل العلممجاهري و

، لعدم وجود الدليل للقول َّ وأن الصالة صحيحة مع الكراهةُّ يف الصفوف،ُّوال بالتقدم عليه

  .ببطال�ا

                                         
َّمن امللفت حقا يف هذه السنوات األخرية، أن احلرمني الشريفني ال ينفكان عن شدة الزحام يف سائ  )١( ر �

 موسم العمرة – أعزها اهللا -ًشهور السنة، خصوصا بعد أن جعلت حكومة اململكة العربية السعودية 

يبتدأ يف شهر حمرم عقب موسم احلج مباشرة، ويستمر إىل بداية شهر شوال من كل عام، ليبتدأ عقبه 

  .موسم احلج؛ وهذا من مفاخر حكومة خادم احلرمني الشريفني



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٨٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

ُوالعالمة حممد طاهر س ، وهو من علماء مكة صاحب الرسالة – رمحه اهللا تعاىل –نبل َّ
،  اهلجرياملكرمة ممن برع يف الفقه على مذهب اإلمام أيب حنيفة؛ عاش يف القرن الثاين عشر

وال خيفى ما كان عليه احلال يف احلرم املكي الثالث عشر؛ ومات يف الربع األول من القرن 

، لصعوبة الوصول إليهما يف من قلة الواردين إليهماًالشريف؛ فضال عن مسجد رسول اهللا 
َّذلك الوقت لندرة املواصالت، وخوف السبيل لكثرة وجود قطاع الطريق، ومن ينتهب 

  ! املقدسةَالدياراحلجاج والقاصدين 

 بعد دخول امللك املؤسس عبد العزيز بن عبد – وهللا احلمد واملنة –ال وقد اختلف احل
اململكة ( مكة، مث توحيد اجلزيرة العربية حىت أصبحت – رمحه اهللا تعاىل –الرمحن آل سعود 

ُ، فأمنت الطرق، وهيئت السبل، )العربية السعودية َّوتغريت الوسائل للوصول للبالد املقدسة، ُّ َّ
دأت التوسعة السعودية للحرمني الشريفني منذ عهد امللك عبد العزيز، وب. وارتاح الناس

وتوالت بعده عرب أبنائه الربرة ملوك هذه البالد السعودية، حىت جاء عهد خادم احلرمني 

وشهد فيها احلرم املكي الشريف  –اهللا   رمحه–  آل سعودالشريفني امللك فهد بن عبد العزيز

ً وجتديدا ملعامله يف كل جوانبه،ً شاملةًتوسعة
عبد اهللا ً انتهاءا خبادم احلرمني الشريفني امللك ؛)١(

ً الذي أمر بتوسعة احلرم املكي الشريف توسعة مل – رمحه اهللا –العزيز آل سعود بن عبد
ُتسمع الدنيا مبثلها، ومل يسبق إليها وال زال خادم احلرمني الشريفني امللك سلمان !  رمحه اهللاُّ

ريفني اليت ّ يتمم توسعة احلرمني الش–َّ حفظه اهللا وأمده بنصره – سعود بن عبد العزيز آل
ُّ كل هذا ساهم يف ازدياد ورود الناس على احلرمني الشريفني وكثر�م بدأها امللك عبد اهللا،

  . طوال العام

املسجد احلرام من  يف رأى ما آل إليه الوضعُسنبل  الشيخ حممد طاهر أنلو أكرب ظين و
ُن من عدة طوابق، وقد يصلي الرجال يف الطوابق العليا، وكونه اآل وصفنااحلال الذي تكون و ّ

 ملا كان يفيت ببطالن صالة الرجال الذين حتاذيهم ! يف األسفلالنساء متقدِّمات عليهم

 – كما هو معلوم –فإن الفتوى  هذه الرسالة؛ َّكان ألف ملاو! َّساء، أو يتقدمن عليهمنال
  .)٢(الزمان واملكانال واألحوَّتتغري حبسب 

                                         
: صدار الذي نشرته الرئاسة العامة لشؤون املسجد احلرام واملسجد النبوي بعنوانانظر لالستزادة؛ اإل  )١(

  .)م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠(، الطبعة الثانية »التوسعة واخلدمات خالل مائة عام: احلرمان الشريفان«

 »نيإعالم املوقعني عن رب العامل«ًالبن قيم اجلوزية حبث موسع يف املسألة، حيث إنه عقد فصال يف كتابه   )٢(

= ٌفصل يف تغري الفتوى واختالفها حبسب األزمنة واألمكنة : جعله حتت عنوان)  وما بعدها٣/١١(



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٨٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

َّمث ذيلت ذلك وقد جاءت الدراسة والتحقيق يف مقدمة، ومتهيد، وقسمني، وخامتة، 
  .عمليمة املصادر اليت أفدت منها يف بقائ

  . فذكرت فيها خطة البحثِّأما المقدمة *

  .املسألة على وجه االختصاروأشرت فيه إىل مذهب اجلمهور يف  :التمهيد
  ريف بالمؤلف والرسالة التع:القسم األول

  :ة مباحثوفيه أربع *

  . التعريف باملؤلف:المبحث األول
  . التعريف بالرسالة وصحة نسبتها للمؤلف:المبحث الثاني

  . وصف النسخة اخلطية:المبحث الثالث

  . منهجي يف التحقيق:المبحث الرابع
  ِّصَّتحقيق الن: الثانيالقسم 

ُص، وعنيت بضبطه، حسَّوفيه حققت الن   .ب قواعد أهل الفن يف هذا الشأنَّ

َّويف النهاية جعلت خامتة للبحث والتحقيق يف نقاط خمتصرة، مث ذيلت ذلك بقائمة  ً
  .املصادر واملراجع

ُواهللا تعالى أسأل ً أن ينفعني بهذا العمل في الدارين، وأن يجعله خالصا لوجهَ  هَّ

  .ًّمقربا لمرضاته ورضوانهالكريم، 
*  *  *  

 

                                                                                                        
ُّتغري «: ً كما أن للدكتور حممد بازمول حبثا بعنوان.واألحوال والنيات والعوائد، ميكن مراجعته ملن شاء=

  .م١٩٩٥ –ه ١٤١٥ نشرته دار اهلجرة بالسعودية عام - »الفتوى



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٨٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

  
  المسألة على وجه االختصارهب الجمهور في مذبيان في 

 صالة الرجل  فسادمالقول بعدعلى ) املالكية والشافعية واحلنابلة(مجهور العلماء 

  :، وأن ذلك مكروهُّ أو تقدمها عليه لهمبحاذاة املرأة

  :مذهب المالكية: ًأوال

ف بني ت املرأة وسط الصَّإذا صل: قلت البن القاسم  «:)١(»املدونة«جاء يف  -  ١

ال أرى أن تفسد على : قال   الرجال أتفسد على أحد من الرجال صالته يف قول مالك؟

  . »أحد من الرجال وعلى نفسها
َّوإن صلى رجل خلف النساء، أو امرأة خلف «: عن ابن القاسم، قال مالك و- ٢

  .)٢(»ِْالرجال كرهته، وال تفسد صالة أحد منهم

  :مذهب الشافعية: ًثانيا
 هو ً صالةٌت إىل جنبه امرأةَّوإن صل: قال الشافعي«: )٣(»خمتصر املزين«جاء يف – ١

  . »فيها مل تفسد عليه

الرجال حبيث مل مت املرأة على صفوف َّإذا تقد «:)٤(»ا�موع«قال النووي يف و -  ٢
ت صال�ا وصالة الرجال َّ، صحجبنب مأموم، أو ، أو وقفت جبنب اإلمامم على اإلمامَّتتقد

  .» عندنابال خالف

  :مذهب الحنابلة: ًثالثا
، ومل تبطل صال�ا، وال َهِرُوإن وقفت املرأة يف صف الرجال ك«:  قال ابن قدامة-١

 ومن ،تبطل صالة من يليها: )٥(وقال أبو بكر. وهذا مذهب الشافعي. صالة من يليها

 لو وقف  ألنه منهي عن الوقوف إىل جانبها، أشبه ما؛وهذا قول أيب حنيفة. خلفها دو�ا

                                         
)١/١٩٥(  )١.(   

  ). ١/٢٩٦ (»النوادر والزيادات«: انظر  )٢(

  . »األم«، مطبوع أسفل )٨/١٠٩(  )٣(

)٤/٢٩٧(  )٤ .(  

  ). هـ٣٦٣ت" (َّغالم اخلالل"املراد به أبو بكر عبد العزيز بن جعفر، املعروف بـــ   )٥(



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٨٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

  . بني يدي اإلمام
 أ�ا لو وقفت يف غري صالة مل تبطل صالته، فكذلك يف الصالة، وقد ثبت أن :ولنا

:  قلنا.إنه منهي: وقوهلم. )١(نائمة وهو يصلي عائشة كانت تعرتض بني يدي رسول اهللا 

  .)٢(»هي املنهية عن الوقوف مع الرجال، ومل تفسد صال�ا، فصالة من يليها أوىل
ملا تقدم ) ويكره هلا الوقوف يف صف الرجال(«: )٣(»كشاف القناع« وقال يف – ٢

مل تبطل صالة من يليها (أي وقفت يف صف الرجال ) فإن فعلت (،بتأخريهن من أمره 

) وال (، من نساء ال مينع اقتداء من خلفهن من الرجالٌّ تامٌّ فصف.)من خلفها(صالة ) وال
 واألمر بتأخريها ال يقتضي ؛ كما لو وقفت يف غري صالة،) وال صال�ا،أمامها (ْنَصالة م

  .»الفساد مع عدمه

  :رأي شيخ اإلسالم ابن تيمية: ًرابعا
 ولو وقفت ،وقوف املرأة خلف صف الرجال سنة مأمور �ا«: - رمحه اهللا تعاىل - قال 

يف لماء وهل تبطل صالة من حياذيها؟ فيه قوالن للع. اًيف صف الرجال لكان ذلك مكروه

  . مذهب أمحد وغريه
 من أصحاب  وأيب حفص، وهو اختيار أيب بكر،تبطل كقول أيب حنيفة :أحدهما

  . أمحد

 مع ، والقاضي وغريمها،حامد  وهو قول ابن،كقول مالك والشافعي.  ال تبطل:والثاني
ا أم ال؟ واملنصوص عن أمحد بطالن صالة من �هل يكون فذ: تنازعهم يف الرجل الواقف معها

  .)٤(»ها يف املوقفيلي

  :  القاضي الشوكانيرأي: ًخامسا
 هلا، نه رسول اهللا َّإذا مل تقف املرأة يف موقفها الذي عي« :- تعاىل رمحه اهللا  - قال 

                                         
: ، بلفظ)٥١٢(، برقم )١/٣٦٧(، ومسلم )٥١٣(، برقم )١/٥٨٨( أخرجه البخاري .متفق عليه  )١(

َّ ورجالي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام نت أنام بين يدي رسول اهللا ك«

 لقد رأيتني بين يدي رسول اهللا «: بلفظ) ٥١٢(، برقم )١/٣٦٦(ويف لفظ ملسلم . »بسطتهما

  . »معترضة كاعتراض الجنازة وهو يصلي

  ). ٢/١٥٠ (»املغنـــي«  )٢(

)١/١٠١(  )٣ .(  

  ). ٢٣/٣٩٥ (» شيخ اإلسالمجمموع فتاوى«  )٤(



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٨٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

وأما . ، فقد صارت بذلك عاصيةوهو وقوفها يف صف النساء، أو وقوفها وحدها بعد الرجال
  .)١(»ليل يدل على فساد صالة الرجالال د، وهكذا د صال�ا بذلك فال دليل يدل عليهفسا

واحلاصل أن هذا التسرع « : بفساد صال�ا أو صالة الرجال بقولهَمَكَب من حَّمث تعق

دأب أهل  ليس من !ة مبجرد الرأي اخلايل عن الدليلإىل إثبات مثل هذه األحكام الشرعي
  .)٢(»!، وال من صنيع املتورعنياإلنصاف

  .العزيز بن بازرأي سماحة الشيخ عبد : ًسادسا

ا بأن املرأة كانت يف ًهل جتوز الصالة مع النساء، علم :– رمحه اهللا تعاىل –سئل
  ؟ ويوجد رجال أمامها وخلفها،الوسط

ا يف املسجد احلرام ًالصالة صحيحة واحلمد هللا، وهذا يقع كثري«: فأجاب بقوله

 ؛، فالصالة صحيحةواملسجد النبوي، وعند زمحة الناس وقت احلج خيتلط الرجال بالنساء
 أو أمام ،من بني الرجالَّولكن جيب على النساء أن يتأخرن عن الرجال، وليس هلن أن يتقد

 أما . ذلك واحلمد هللاُّذلك بسبب الزحام فالصالة صحيحة، وال يضر  لكن إذا وقع؛الرجال

  .)٣(»وتؤمر بذلك. تأخري خلف الرجال: ر، يقال هلاَّيف حال االختيار فإ�ا تؤخ
  : على صحة صالة الرجلأدلة الجمهور *

 أن حماذاة الرجل ال تكون أقوى من حماذاة الكلب أو اخلنزير إياه، وذلك غري – ١

ولو فسدت الصالة بسبب احملاذاة لكان األوىل أن !  كما هو معلوممفسد لصالة الرجل
  . تفسد صال�ا؛ أل�ا منهية عن اخلروج إىل اجلماعة واالختالط بالصفوف

 عند صالتهل أو سجدة التالوة غري مفسد ، يف صالة اجلنازةن حماذاة املرأة للرجل أ– ٢

  .)٤(يف سائر الصلواتينبغي أن يكون احلال ؛ فكذلك األحناف
 قياس املرأة على الصيب؛ فإن الصيب إذا حاذى الرجل ال يفسد صالته فكذلك –٣

                                         
  ). ١/٢٦٣ (»السيل اجلرار«  )١(

  . املصدر السابق  )٢(

  ).٢٧١ – ١٢/٢٧٠ (»فتاوى نور على الدرب«  )٣(

جمموعة الرسائل «، و)٤/٤١٤ (»الدرر السنية«: وهذا الرأي قال به أئمة الدعوة السلفية يف جند؛ انظر  

  ).٩٨ص (»واملسائل النجدية

  ). ١/١٨٣(لسرخسي  ل»املبسوط«: انظر  )٤(



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٨٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

  !)١(املرأة؛ فصارت كصالة اجلنازة
ًالة الرجل اعتبارا بصال�ا هي، فكما أن صال�ا ال تفسد  أن املرأة ال تفسد ص- ٤

ُصال�ا فكذلك ال تفسد صالة الرجل
  .، والتفريق بينهما حيتاج لدليل صحيح)٢(

  . أن األصل صحة صالة الرجل، وال ميكن احلكم بفسادها إال بدليل– ٥
*  *  *  

د صالة افسحلنفية ب من قول اَّ تعجب- رمحه اهللا –أن احلافظ ابن حجر  ُيشار هاهنا؛

 دليله : حيث قال قائلهم!فُّ وفي توجيهه تعس!وهو عجيب« :فقال! الرجل دون املرأة
 ، وحيث ظرف مكان، واألمر للوجوب،»رهن اهللاَّروهن من حيث أخِّأخ« :بن مسعوداقول 

 ؛ فإذا حاذت الرجل فسدت صالة الرجل،وال مكان جيب تأخرهن فيه إال مكان الصالة

 ! واهللا المستعان،ف جوابهُّوحكاية هذا تغني عن تكل ! أمر به من تأخريهاألنه ترك ما
ى َّ فلو خالف فصل، البسه أن ينزعهَرَمَأَ و،فقد ثبت النهي عن الصالة يف الثوب املغصوب

  !؟ ال يقال يف الرجل الذي حاذته املرأة ذلكَمَِل ف،فيه ومل ينزعه أمث وأجزأته صالته

ى فيها شخص بغري إذنه مع َّ فصل،ملسجد صفة مملوكةوأوضح منه لو كان لباب ا
 وكذلك ،ت صالته وأمثَّاقتداره على أن ينتقل عنها إىل أرض املسجد خبطوة واحدة صح

 )٣(»!الصالة فصلت جبنبهجاءت بعد أن دخل يف  سيما إن وال،الرجل مع املرأة اليت حاذته

  .اهـ
 يف )٤(»عمدة القاري« يف - هللا عنه  عفا ا- َّالعالمة العيين احلنفيَّتكلف قد و :قلت

ة ما قاله َّهذا القائل لو أدرك دق: قلت«:  بقولهالرد على احلافظ ابن حجر مبا ال طائل حتته

ف على ُّف، والتعسُّ وليس فيه تعس. وتوجيهه ما ذكرنا!وهو عجيب: احلنفية ههنا ما قال
  .»!مالذي ال يفهم كالم القو

*  *  *  

  

                                         
  ). ١/١٣٧( للزيلعي »تبيني احلقائق«: انظر  )١(

  . املرجع السابق  )٢(

  ). ٢/٢١٢ (»فتح الباري«  )٣(

)٥/٢٦١(  )٤ .(  



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٨٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

 رسالةبالمؤلف والالتعريف : م األولالقس

  المبحث األول

  )١(التعريف بالمؤلف

  :اسمه ونسبه  ) ١( 

َّهو الشيخ العالمة حممد طاهر بن حممد سعيد  ً املكي مولدا وموطنا، احلنفي ُسنبلَّ ً

َمذهبا، القرشي العدوي، يعود نسبه إىل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  َ ً.  

َّذكر النسابة ابن جندان أن جد أسرة  َّ  األعلى دخل أرض اهلند أيام فتح ُسنبلآل َّ

ُّالسند، يف عهد دولة السلطان حممود الغزنوي، وهو قاضي الدولة؛ وامسه خلف بن علي بن 

 بن حممد بن خلف بن نصر بن منصور بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن عبيد اهللا بن عبد ُسنبل

  .)٢()هـ٣٨٩ت(وي الداربندي َدَاهللا بن عمر بن اخلطاب الع

َّوجعله النسابة عبد الستار الصدِّيقي من ذرية الشيخ حممد السطيح بن إبراهيم الغاين  َّ َّ

                                         
  :مصادر ترجمته في  )١(

املختصر من كتاب نشر النور والزهر يف تراجم أفاضل مكة من القرن «، و)٢/٣٥٤(» هدية العارفني«

فيض امللك الوهاب املتعايل بأنباء أوائل «، و)٢٢٦ - ٢٢٥ص(بد اهللا مرداد لع» العاشر إىل الرابع عشر

، )٦/١٧٢(للزركلي » األعالم«، و)٧٤٣ – ١/٧٤١( للصديقي اهلندي »القرن الثالث عشر والتوايل

لعمر عبد » سري وتراجم بعض علمائنا يف القرن الرابع للهجرة«، و)٣/٣٦٦(لكحالة » معجم املؤلفني«و

بعض «: ، وحبث بعنوان)٥٢٨ - ١/٥٢٧(للمعلمي » أعالم املكيني«، و)١٣٦ – ١٣٥ص(اجلبار 

، للدكتور »علماء مكة وعالقتهم باحلركة العلمية يف الطائف خالل القرنني الثالث عشر والرابع عشر

  ). هـ١٤٢٦ (٣١، سنة ٤سليمان بن صاحل آل كمال، منشور بدارة امللك عبد العزيز، عدد 

َوهم الشي: تنبيه
ِ
، حيث )١/٧٤١(» فيض امللك«خ عبد امللك بن دهيش يف عزوه لرتمجة املؤلف يف َ

، والواقع أن )٢/٧٤٧(لعبد الرزاق البيطار » حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر«عزاها إىل كتاب 

َّفليحرر!  املكي، وإمنا هو طاهر الدمشقيُسنبلََالذي عزا إليه علم آخرغري طاهر  ُ.  

، وهو »الدر والياقوت يف معرفة بيوتات عرب املهجر وحضرموت«ذلك ابن جندان يف كتابه أشار إىل   )٢(

عمر بن حممد باحاذق، . ًهـ خمتصرا بتحقيق د١٤٢١ُيقع يف مخس جملدات، طبع منه اجلزء األول عام 

  .بدار املأمون للرتاث بدمشق



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٩٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

ن بن علي بن عليم بن طه بن بن أمحد بن حممد الغاين بن حممد السطيح األكرب بن حس

  .)١(بن عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب أمحد 

 إىل موطنها األصلي، مث نزحت أسرة املؤلف بعد قرون من اهلند إىل احلجاز، وعادت

 ُّطريقة األعاجم الذين يضمون اسمويبدو أن اسم املؤلف، واسم أبيه، وكذلك إخوانه على 

 ومن ،)ه١١٧٥ت( وأبوه حممد سعيد م الشخص للربكة، فهو حممد طاهر،مع اس) حممد(

  ).هـ١٢٢٨ت(إخوانه حممد عباس 

  :مولده ونشأته وطلبه للعلم  ) ٢( 

د ولد الشيخ حممد طاهر مب كة، ومل أقف فيما بني يدي من املصادر على تاريخ حيدِّ

َّعالمة حممد وقد نشأ املؤلف نشأة دينية وعلمية، يف بيت علم وفضل؛ فأبوه هو ال. والدته

، الفقيه الشافعي، واحملدث املكي، واملدرس واملفيت باملسجد احلرام، فمن الطبعي ُسعيد سنبل

مة اليت أسهمت يف تنشئة املؤلف على اخلري والعلم، أن يكون هذا األمر من العوامل امله

والدين والصالح، فنهل املرتجم له من هذا املنهل الصايف، فقد ذكر املرتمجون لوالده أنه كان 

ُّيسكن املروة، وكانت داره تغص بالعلماء، والفضالء، وطالب العلم، وكثرة الواردين إىل 

  .د كبار أولئك العلماءَّمكة، فتلقى علومه باملسجد احلرام على ي

  يبدو أ�ا كانت- رمحه اهللا تعاىل – أن هذه البيئة اليت نشأ فيها املؤلف أشير هاهنا؛

لتعصب  يف وقت ساد فيه ااحلق، والبعد عن التعصب املذهيب وطلب مبنية على السماحة

من  كان شافعي املذهب، وُسنبلَّ فوالده العالمة حممد سعيد املقيت للمذاهب والشيوخ؛

َّبل إن الذين ترمجوه نوهوا بأنه أكثر البدهي أن يتفقه الولد يف أول الطلب على مذهب أبيه، 

ُّولكن مل يكن للمؤلف بد من التحول إىل مذهب احلنفية، َّاألخذ عن أبيه، وأنه خترج به؛  ٌّ

َ؛ حىت صار من كبار احلنفية يف مكة، بل لقبه والتتلمذ على علمائه ،والغوص يف دقائقه

  ). غيرَّأبي حنيفة الص (ـلبعض بـا

                                         
  ).   ١/٧٤١ (»فيض امللك الوهاب املتعايل«: انظر  )١(



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٩١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

ِومل يكتف الشيخ حممد طاهر باألخذ عن علماء مكة فحسب، بل جتاوز ذلك إىل 

علماء األمصار مىت ما سنحت له الفرصة، فأخذ عن علماء مصر، والشام، واليمن، 

  . وغريهم؛ إما باللقاء املباشر، وإما عن طريق اإلجازة

وأما مشاخيي فكثريون، ... «: إجازته ألفاضل الروم يف بعض – رمحه اهللا تعاىل –قال 

 والشام، وإسالمبول، واملغرب، واليمن، والطائف، وغريها من البالد ،من أهل احلرمني، ومصر

  .)١(»اإلسالمية

  :شيوخه  ) ٣( 

ى املؤلف العلم على أيدي علماء أجالء، وفقهاء كبار، ملئوا أروقة املسجد احلرام َّتلق

ًعلما وفقها، ف   .نهل من معينهم، وارتوى من علومهم، واقتفى آثارهمً

 :وهم عدة، منهم

  . )٢()هـ١١٦٣( الشيخ عارف بن حممد مجال الدين احلنفي املكي -  ١

  . )٣()هـ١١٦٢ت(َّ الشيخ عبد الرمحن بن حسن الفتين -  ٢

 .، وأكثر األخذ عنه)٤()هـ١١٧٥ت (ُسنبلَّ والده العالمة حممد سعيد -  ٣

�كان حيا سنة ( بن حممد صاحل احلباب، شيخ القراء مبكة  الشيخ حيىي- ٤

  .)٥()هـ١١٧٨

  :تالميذه  ) ٤( 

وس واحللقات يف املسجد احلرام، ذاع صيت املؤلف يف مجيع البالد، فكان يعقد الدر

                                         
  .، للدكتور آل كمال»بعض علماء مكة وعالقتهم باحلركة العلمية يف الطائف«: ث بعنوانانظر حب  )١(

  ).١/٣٤٢(» أعالم املكيني«: ترمجته يف  )٢(

  ).٢/٧١٦(» أعالم املكيني«: ترمجته يف  )٣(

  ).٢٣٧ص(لعمر عبد اجلبار » سري وتراجم«، )٦/١٤٠(» األعالم«: ترمجته يف  )٤(

  ).١/٣٥٧(» ينيأعالم املك«: ترمجته يف  )٥(



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٩٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

ُّقد تصدر للتدريس واإلفتاء، فقصده الطالب والراغبون يف العلم، وصار جملسه يغص و َّ

  :َّ وقد خترج على يديه كثري من العلماء، منهم. بالوافدين عليهين عنه، وميتلئباآلخذ

 مسند احلجاز، الشيخ عمر بن عبد الكرمي بن عبد الرسول –١

  .)١()هـ١٢٤٧ت(العطار

  .)٢()هـ١٢٥٥ت( السيد حممد ياسني بن عبد اهللا مريغين احلسين – ٢

  .)٣()هـ١٢٤٥ت( الشيخ عبد احلفيظ بن درويش عجيمي – ٣

  .)٤()هـ١٢٥٧ت(ماء املدينة يف زمنه، الشيخ حممد عابد السندي  رئيس عل– ٤

  :مؤلفاته  ) ٥( 

بعض علماء مكة وعالقتهم «أشار الدكتور سليمان بن صاحل آل كمال يف حبثه املاتع 

، إىل أن الشيخ حممد »باحلركة العلمية يف الطائف خالل القرنني الثالث عشر والرابع عشر

املؤلفات، منها يف مكتبة احلرم املكي الشريف حنو أربع  ترك العديد من ُسنبلطاهر 

خمطوطات على حدِّ قوله، ومنها يف مكتبة مكة املكرمة، وأكثرها موجود يف مكتبة مسجد 

ًلطائف، بلغت مخسا وعشرين مؤلفا با– رضي اهللا عنهما –عبداهللا بن عباس  لكن الدكتور ؛ ً

مسجد ابن عباس سوى مخسة كتب فقط، آل كمال مل يذكر من الكتب املوجودة يف مكتبة 

  . مل يعثر على سواها– واهللا أعلم –وكأنه 

مة الزركلي أشار يف احلاشية عند ترمجة املؤلف إىل َّ؛ أن العالَّجتدر اإلشارة يف هذا الصدد

إن أكثر كتب املرتجم له : (، قال فيهاُسنبلَّرسالة كتبها إليه من مساه الشيخ مجال 

                                         
  ).١/١١٨(» أعالم املكيني«، )٢/٢٣٥(» إفادة األنام«: ترمجته يف  )١(

  ).٢/٩٥٣(» أعالم املكيني«: ترمجته يف  )٢(

  ).٢/٦٧٠(» أعالم املكيني«: ترمجته يف  )٣(

  ).٦/١٧٩(» األعالم«: ترمجته يف  )٤(



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٩٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

  .)١()مفقود

  

  :وقفت عليه من مؤلفاته ما يأتي ومما  *

  . للسيد احملجوب، وهو حاشية)٢(»اإلفصاح املتني على فرائض الدين «-  ١

  !، وهو رد على الدعوة النجدية)٣(»االنتصار لألولياء األبرار «-  ٢

  .)٤(»اإليقاف على عويصة األوقاف «-  ٣

  .)٥(»التنبيه الفاضح على اإلشكال الفادح «-  ٤

أو » ُسنبلفتاوى «، وهو معروف بـ )٦(»يةنبلُّسَّنية يف ا�موعة الِّالثمار اجل «- ٥

وهي مطبوعة، وصفها بعض من ترجم للمؤلف بأ�ا جليلة، . »يةنبلُّسالفتاوى ال«

  .َّعليها املعول باحلجاز

  .)٧(»دليل املهتدي يف آداب البحث للمبتدي «-  ٦

وهو خمطوط . »ِّواملنجمرسالة فيما جيب به صوم رمضان، وهل يعمل احلاسب  «-  ٧

  ).٣٧٦٢(توجد منه نسخة مبكتبة املسجد النبوي، رقم احلاسب 

  . َّ، ومل يتمه)٨(»ِّشرح على لب اللباب يف املناسك ملال علي قاري «-  ٨

                                         
  ).٦/١٧٣(» األعالم«  )١(

 سري«، )٣/٣٦٦(» معجم املؤلفني«، )٢/٣٥٤(» العارفنيهدية «، )١/١٠٨(» إيضاح املكنون«: انظر  )٢(

  ).١٣٥ص(» وتراجم

  ).١٣٥ص(»  وتراجمسري«، )١/٧٤٣(» فيض امللك«: انظر  )٣(

اإليقاف على : (، ووقع فيه)١٣٥ص(»  وتراجمسري«، )٢٢٥ص(» املختصر نشر النور والزهر«: انظر  )٤(

  ).عريضة األوقاف

  ).٢٢٦ص(» لزهراملختصر من نشر النور وا«: انظر  )٥(

» فيض امللك«، )٢٢٥ص(» املختصر من نشر النور والزهر«، )٢/١٥٧(» إيضاح املكنون«: انظر  )٦(

  ).٦/١٧٢(» األعالم«، )١/٧٤٣(

  ).٦/١٧٢(» األعالم«، )٢٢٦ص(» املختصر من نشر النور والزهر«: انظر  )٧(

  ).١٣٥ص(» سري وتراجم«، )٢٢٦ص(» املختصر من نشر النور والزهر«: انظر  )٨(



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٩٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

َّ ألكمل الدين احلنفي، وهو املسمى )١(»شرح منت اإلرشاد يف فروع الفقه احلنفي «-  ٩

  .»فتح اجلواد شرح منت اإلرشاد«: بـ

، نسخته )٣(»ر املختارُّالد«، وهو حاشية على مناسك )٢(»ضياء األبصار «-  ١٠

ومنه نسخة يف مكتبة احلرم املكي الشريف، برقم . ١٩٢/١٨٨-اخلطية يف رامبوا 

  ).١٩٩٦ و١٨٤٣(

  .هحتقيقه ونشر َّيسر اهللا يل ،»روش العلوية يف األروش الشرعيةُالع «- ١١

  .)٤(» عقد النكاحاح يف شروطَّالعقد الوض «- ١٢

حتقيقه ونشره َّيسر اهللا يل  ،»ما يثبت به اهلالل عند االشتباهعمدة القضاة في «- ١٣

ًحمكما يف جملة احلكمة اللندنية، عام 
  .ه١٤٣٢َّ

  .، للسيد عبد اهللا احملجوب املريغين)٥(»فتح املبني شرح فرائض الدين «- ١٤

خمطوطته مبكتبة مكة . )٦(»والقطع النزاع واجلدال عن اخلوض يف هالل ش «- ١٥

  .  فقه حنفي-) ٢٠١٦٢٥(املكرمة، ضمن جمموع برقم 

                                         
» كفيض املل«، )٢٢٥ص(» املختصر من نشر النور والزهر«، )٢/٣٥٤(» هدية العارفني«: انظر  )١(

أعالم «، )١٣٥ص(» سري وتراجم«، )٦/١٧٢(» األعالم«، )٣/٣٦٧(» معجم املؤلفني«، )١/٧٤٣(

  ).١/٥٢٧(» املكيني

أعالم «، )٦/١٧٣(» ماألعال«، )٢/٣٥٤(» هدية العارفني«، )٢/٧٥(» إيضاح املكنون«: انظر  )٢(

  ).١/٥٢٧(» املكيني

، منها حاشية على كتاب الدعوى، وعلى للحصفكي» الدر املختار« للمؤلف عدة حواشي على :تنبيه   )٣(

َّوذكر بعضهم كتابا مساه. كتايب البيوع والصوم   .»نتائج األفكار على الدر املختار«: ً

» معجم املؤلفني«، )٢٢٥ص(» نشر النور والزهراملختصر من «، )٢/٣٥٤(» هدية العارفني«: انظر  )٤(

  ).١/٥٢٧(» أعالم املكيني«، )٣/٣٦٧(

سري «، )١/٥٢٨(» أعالم املكيني«، )١/٧٤٣(» فيض امللك«، )٢/١٨٥(» إيضاح املكنون«: انظر  )٥(

  ).١٣٥ص(» وتراجم

  ).٢٢٥ص(» املختصر من نشر النور والزهر«: انظر  )٦(



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٩٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

. )١(»القول التام يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء يف املسجد احلرام «-  ١٦

  . بني أيديناوهي الرسالة اليت

  .)٢(»ِّالقول ا�تىب يف فعل املخلص من الربا «- ١٧

  .)٣(»جيميُخمتصر الفلك املشحون للع «- ١٨

  .)٤(»املعاين البهية على شرح الشنشوري للرحبية يف الفرائض «- ١٩

، وهي رسالة صغرية تقع يف )٥(»منحة املبني الباري مبسألة اليمني باملاء اجلاري «-  ٢٠

) ٢٠١٦٢٥(ثالث صفحات ونصف، ضمن جمموع يف مكتبة مكة املكرمة برقم 

  . فقه حنفي- 

  .)٦(»املسبوقنزهة الشوق فيما يقضيه  «- ٢١

ّنزهة املشتاق ونفائس التقرير فيمن حيل لإلمام قتله بطريق القصاص  «-  ٢٢
  .)٧(»والتعزيز

  .)٨(»نعمة القدير فيما حيل لبسه للرجال من احلرير «- ٢٣

                                         
  ).١٣٥ص(» سري وتراجم«، )٢٢٥ص(» ر والزهراملختصر من نشر النو«: انظر  )١(

» أعالم املكيني«، )١٣٥ص(» سري وتراجم«، )٢٢٦ص(» املختصر من نشر النور والزهر«: انظر  )٢(

)١/٥٢٨.(  

  ).١/٥٢٧(» أعالم املكيني«، )٢٢٥ص(» املختصر من نشر النور والزهر«: انظر  )٣(

» املختصر من نشر النور والزهر«، )٢/٣٥٤ (»هدية العارفني«، )٢/٥٠٦(» إيضاح املكنون«: انظر  )٤(

  ).١/٥٢٧(» أعالم املكيني«، )١٣٥ص(» سري وتراجم«، )٣/٣٦٧(» معجم املؤلفني«، )٢٢٥ص(

  ).٢٢٥ص(» املختصر من نشر النور والزهر«: انظر  )٥(

  ).٢٢٥ص(» املصدر السابق«: انظر  )٦(

  ).٢٢٦ص(» صدر السابقامل«: انظر  )٧(

» أعالم املكيني«، )١٣٥ص(» سري وتراجم«، )٢٢٥ص(»  نشر النور والزهراملختصر من«: انظر  )٨(

)١/٥٢٨.(  



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٩٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

العقائد «، وهو حاشية على )١(»النفحة القدسية شرح املنظومة النسفية «- ٢٤

  .»النسفية

  :ثناء العلماء عليه  ) ٦( 

ُكان العالمة الشيخ حممد طاهر سنبل من أشهر علماء مكة املكرمة   -  شرفها اهللا - َّ

ًيف زمنه، عاملا عامال بعلمه، مشتغال بالتأليف والتصنيف، واجللوس للناس والتدريس يف  ً
ً

  :منهم.. رحاب املسجد احلرام، وقد أثىن عليه بعض العلماء املكيني 

  ):هـ١٣٤٣ت(اخلري قاضي مكة  قال الشيخ عبد اهللا مرداد أبو – ١

َمل يكن له نظري يف علم الفقه مبكة يف زمانه وعصره وأوانه، وطار ذكره، وبـعد صيته، « ُ َ

َّحىت خترج على يده مشايخ أجلةَّودرس وأفاد، وبلغ الغاية يف نفع العباد،  َّ«)٢(.  

در ًفقيه النفس، مزيال بفهمه الثاقب كل ختمني، وخرص ص« : - ً أيضا –وقال فيه 

ِّالعلماء األعالم، حمرر القضايا واألحكام، كنز دقائق العلوم، مفتاح حقائق املنطوق واملفهوم، 

َّكشاف ما ادهلم من مشكالت املسائل، موضح ما انبهم من معضالت الدالئل، خامتة 

ّكان يف عصره هو املشار إليه، ويف احلوادث وحل املعضالت ... احملققني، وعمدة املسندين 
  .)٣(»ل عليهَّاملعو

ِّ ووصفه العالمة عبد الستار الصدِّيقي – ٢   : بقوله) هـ١٣٥٥ت(َّ

ال َّعديدة، والرسائل اليت ال تقدر واإلمام، العامل، الفقيه، احلنفي، صاحب املؤلفات ال« 

                                         
» فيض امللك«، )٢٢٥ص(» املختصر من نشر النور والزهر«، )٢/٣٥٤(» هدية العارفني«: انظر  )١(

  ).١/٥٢٧(» أعالم املكيني«، )١٣٥ص(» سري وتراجم«، )٣/٣٦٧(» معجم املؤلفني«، )١/٧٤٣(

  ).٢٢٥ص(» اب نشر النور والزهراملختصر من كت«  )٢(

، فإن الكتاب كما هو ظاهر من »املختصر من كتاب نشر النور والزهر«هذا النص املقتبس مل أجده يف   )٣(

ُعنوانه خمتصر، حذف من األصل أشياء كثرية، وإمنا استفدته مما ذكره حممد ماجد الكردي صاحب مطبعة 
، واملختصر إمنا )ه١٣٣٣( للمؤلف، عام »العروش العلوية« الرتقي املاجدية العثمانية عند طبعه لرسالة

  .)ه١٣٩٨(ُطبع أول مرة عام 



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٩٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

قيه جليل يف  ف).أبي حنيفة الصغير(ُّمونه بـ ِّحتصى، مدرس املسجد احلرام، وكانوا يس

ً األصولني، وتلقى عن العلماء الفحول، فكان غواصا ملشكالت املسائل، ، مارس)١(املذهبني َّ ُ ُ َّ ْ

  .)٢(»ُيلجأ إليه يف املعضالت

  :وفاته  ) ٧( 

بعد حياة طويلة، حافلة بنشر العلم يف املسجد احلرام وأروقته، ويف مسجد عبد اهللا بن 

حه لبارئها يف مكة  روُسنبل؛ أسلم الشيخ حممد طاهر  بالطائف– رضي اهللا عنهما –عباس 

 يف مقربة – رمحه اهللا تعاىل –ُ، ودفن )٣()هـ١٢١٨(املكرمة، سنة ألف ومائتني ومثاين عشرة 

  ).املعالة(أهل مكة العتيقة 

*  *  *  

  المبحث الثاني

   للمؤلفا وتحقيق نسبتهرسالةالتعريف بال

 رمحه اهللا -  املكيُسنبلَّ مؤلفات العالمة حممد طاهر مجلةمن » قول التامال «رسالة

 وقد ذكر يف مسألة صالة بعض الرجال خلف النساء يف املسجد احلرام،، ناقش فيه - تعاىل 

إىل كثرة السؤال وتكرره عليه من الناس عن مقدمته سبب تأليف هذه الرسالة، فإنه أشار 

ًفقد تكرر السؤال عما يقع كثريا يف املسجد احلرام من صالة بعض «: هذه املسألة بقوله َّ

َّلرجال خلف النساء جهة باب الصفا؛ هل تفسد صالة مجيع من خلفهن يف تلك اجلهة؟ ا

َأو تفسد صالة من حلن بينهم وبني اإلمام إن كن يف جهته، ومن حلن بينهم وبني القبلة إن  َْ ِْ َِّ

ُكن يف غري جهة اإلمام؟ فأجبتهم باألخري، فطلبوا تأييد ذلك بالنقل؛ فأحببت أن أكتب ما  َّ

                                         
  .ًألنه تفقه أوال على املذهب الشافعي فأتقنه، مث حتول عنه إىل مذهب احلنفية  )١(

  ).١/٧٤١(» فيض امللك الوهاب املتعايل«  )٢(

وفاته ) ٣/٣٦٦(» معجم املؤلفني«ة يف ، وكحال)٢/٣٥٤(» هدية العارفني«وجعل إمساعيل باشا كما يف   )٣(

  ).هـ١٢١٩(سنة 



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٩٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

  .»وظفرت به يف الكتب املعتربةرأيته 

فاستفدنا من هذا النص أن املصنف يرى فساد صالة من حالت النساء بينهم وبني 

 كما هو –اإلمام إن كن يف جهته، أو حالت النساء بينه القبلة إن كن يف غري جهة اإلمام

 ، وأنه سوف حيشد ما وقف عليه أو ظفر به من كتب األحناف املعتربة-مذهب األحناف 

  .للتدليل على ما اختاره وذهب إليه

ِّومل يقسم رسالته إىل فصول أو أبواب كما هي العادة، وإمنا كان يعمد إىل نقل كالم  ُ
ّفقهاء املذهب احلنفي، مث يفند تلك األقوال ويناقشها، ويبني  ُ مراد صاحب النقل، ويدفع ما ُِّ

ً ويزيل اإلشكال فيما قد يوقع إشكاال!ُقد يوقع يف الوهم ُّ األمر الذي يدل على متكن !ُ

 وطول باعه يف معرفة أقاويل أئمة احلنفية، ومعرفة الصحيح - رمحه اهللا تعاىل –املؤلف 

ًواألصح من املذهب، والرتجيح من أقواهلم، واالختيار منها حبسب ما يراه صوابا أو قريبا من  ً
  .الصواب

سؤول عنها، ومن ظهر له شيء هذا ما ظهر يل يف املسألة امل«: بقولهوقد ختم الرسالة 

ُّغري ما ذكر فليظهره، واحملل ُ   .»وابَّ االتباع، واهللا ويل التوفيق، وهو أعلم بالصُّ حملُ

 أن الرسالة تفتقر إىل األدلة الشرعية للوصول للحكم الذي ُومما يذكر في هذا المقام؛

وى بآية يتيمة يف مسألة َّمل يستدل ساملؤلف مما نقله عن فقهاء األحناف، فإن اختاره املؤلف 

 لالستدالل على فساد صالة الرجل يف  املعتربةحبديثني نقلهما من كتب األحنافاحملاذاة، و

ًاملسجد احلرام إذا حاذته امرأة أو تقدمت عليه، متابعا مجيع فقهاء احلنفية يف إيراد تلك  َّ

لى ما ذهب إليه وإمنا كان يستدل ع! أو ضعف أسانيدهااألحاديث دون النظر إىل صحتها 

 قوالهمألَّنحتاج أن نستدل – كما معلوم –، وهؤالء العلماء الفقهاء الفضالءبأقوال 

ً بما ورد في الشرع، ال أن نستدل بها استقالالوآرائهم ؛ ً مجردة عن نصوص الوحيينَّ

  وهذا من أكرب 

  



       
 

   

 

 
 

 
 

٤٩٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

  : تحقيق نسبة الكتاب للمؤلف*

 الشيخ حممد طاهر ا ملؤلفه»التاملقول ا« رسالةَّليس لدي أدين شك يف صحة نسبة 

  : وتنشرح إليه نفسي ثالثة أمور،، ومما جيعلين أطمئن لذلك- تعاىل رمحه اهللا -ُسنبل 

  .ًأن اسم املؤلف موجود على صفحة عنوان املخطوط منسوبا إليه: األول

 أن مجيع من ترجم للمؤلف ذكر الكتاب من مجلة مؤلفات الشيخ حممد :األمر الثاني

  .ا يؤكد صحة نسبة الكتاب إليهطاهر، مم

، فوجدت أسلوبه وطريقته يف كتابني للمؤلف أنه سبق يل أن حققت :األمر الثالث

؛ مما جيعلين أجزم بأن ختتلف عما هو موجود يف هذه الرسالةالكتابة، وعزوه للمصادر مل 

ومسجدها   متعلقة ببلده مكة املكرمةيف هذه الرسالة ألشياءًاملؤلف واحد، فضال عن ذكره 

  .الشريف

  المبحث الثالث

  َّ الخطيةةُّوصف النسخ

  : ة وحيدة خطيةقت الرسالة على نسخَّحق

  . فقه حنفي–) ٢٠١٦٢٥(ضمن جمموع برقم حمفوظة يف مكتبة مكة املكرمة، وهي 

  ). ق٧ (ات ورقسبع تقع يف *

  .، عدا صفحة العنوان والصفحة األخرية)َأ و ب( يف كل ورقة وجهان  *

  ً.سطرا) ٢٣ (ثالث وعشرون وجه الواحد يف ال*

  .سم١٧ ×١٠: مقاس الوجه *

  . جيد ويف غاية الوضوحُّخطها نسخ *

 وثالثني وثالمثائة وثالث من شهر مجادى اآلخر سنة ألف العشرون: تاريخ النسخة *

  .)ه٢٠/٦/١٣٣٣(



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٠٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

ِحممد بن حسني األرزي: سم الناسخ ا*   . بغداديُْ

  .األخطاء النسخة كاملة وسليمة، قليلة *

 مجادى اآلخرة عام ٢١ يف النسخة قوبلت على نسخة الشيخ أمحد أبو اخلري مرداد *

َّ مكتوبا على طرة الغالف، كما أفاده حممد ماجد الكرديه١٣٣٣ ً.  

  

  المبحث الرابع

  منهجي في التحقيق

  :يتَّاتبعت يف حتقيقي للرسالة املنهج اآل

ْ نسخت النص ونقلته على حسب القواعد - ١ َّ ، فأبدلت كلمة اإلمالئية املعاصرةَّ

كلمة ، و)اإلمجاع(إىل ) االمجاع(، وكلمة )ماماإل(إىل ) ماماال(، وكلمة )سؤالال(إىل ) سوالال(

َّوهلم جرا... )ناشئ(إىل ) ناشي(، وكلمة )إىل(إىل ) إيل(، وكلمة )انتهى(إىل ) انتهي( َّ.  

، إال ما دعت إليه ه عليه املؤلفَّ مل أتصرف يف املخطوط، وإمنا أبقيته على ما وضع-  ٢

  . الضرورة

  [ ]. بني معقوفني ت إىل بداية صفحة املخطوط والوجه، وجعلت ذلك أشر-  ٣

  . شرحت الكلمات الغريبة-  ٤

من مصادر السنة  دراسة والتحقيقَّخرجت األحاديث واآلثار الواردة يف ال - ٥

نقل يف احلكم عليهما، أو  ًتهدا، جم بذكر اجلزء والصفحة ورقم احلديثاًاملعتمدة، مكتفي

   .َُّّتصحيح أو تضعيف املشتغلني بالسنة له

ْ وثقت نصوص الرسالة وإحاالت املؤلف بالرجوع إىل مصادرها وعزوها إليها-  ٦ ُّ َّ.  

، وحرصت أن تكون  ترمجت لألعالم الواردين يف الرسالة غري أيب حنيفة وصاحبيه- ٧

  . موفية للغرضبقا�م، وأن تكون خمتصرةالرتمجة من مصادر تراجم األحناف وط



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٠١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

ً عرفت باألماكن واملواضع اليت يذكرها املؤلف يف املسجد احلرام مما كان موجودا يف -  ٨ َّ

َّباب الصفا، ومقام احلنفي، وخلوة السبيل، وقبة : زمانه، وليس له وجود يف الواقع اليوم، مثل

  .الشمع، وبناء زمزم، وحنو ذلك

، وما اتصل �ا من َّ، فعرفت �ا وبأصحا�االواردة يف الرسالةنفية احلكتب ُعنيت ب -  ٩

  .حتقيق أو طباعة

، )عليه املتون(و، )عليه الفتوى: (حلمصط، كَّ عرفت مبصطلحات مذهب احلنفية- ١٠

  .  وحنو ذلك،)األصح( و،)الصحيح(و

َّة خلصت فيها أهم نتائج ً كتبت خامتة موجز- ١١   . والتحقيقالدِّراسةً



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٠٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

  صـــورة لصفحة العنوان من المخطـــــوط المحفوظ بمكتبة مكة المكرمة  



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٠٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

صـــورة للصفحة األولى من المخطـــــوط المحفوظ بمكتبة      
  مكة المكرمة 

      



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٠٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

  

صـــورة للصفحة األخیرة من المخطـــــوط المحفوظ بمكتبة 
 مكة المكرمة



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٠٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

َّبسم اهللا الرمحن الرحيم] أ/٢[ َّ  

  

ّ هللا رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه الحمد َّ َّ ّ

  .أجمعين

  :وبعــد

ًفقد تكرر السؤال عما يقع كثريا يف املسجد احلرام من صالة بعض الرجال خلف  َّ

؛ هل تفسد صالة مجيع من خلفهن يف تلك اجلهة؟ أو تفسد )١(َّالنساء جهة باب الصفا

َصالة من حلن بينهم ْ َّ وبني اإلمام إن كن يف جهته، ومن حلن بينهم وبني القبلة إن كن يف ِ ََّ ْ ِ

  غري جهة اإلمام؟

 وظفرت )٢(]رأيته[ُفأجبتهم باألخري، فطلبوا تأييد ذلك بالنقل؛ فأحببت أن أكتب ما 

  :ًفأقول مستعينا باهللا تعالى.. به يف الكتب املعتربة 

ُاعلم بأن الصف إذا أطلق ينصرف إىل ال َّ َكامل، وقوهلم بأنه إذا وجد يف الصف فرجة َّ
ِ
ُ

ٌفله خرق الصفوف وسد تلك الفرجة دال ّ  على ذلك، وال فرق يف الفرجة بني القوم، أو لعدم ُّ

                                         
ُّمسي بذلك؛ ألن اخلارج من املسجد احلرام يستقبل جبل الصفا، أحد أبواب املسجد احلرام،  :َّباب الصفا  )١(

، وله مخسة )ه٩٤٨(َّ، وجدده السلطان مراد خان سنة )ه١٦٤(وقد أنشأه اخلليفة العباسي املهدي عام 

ذا الباب، حتت ، وفوقها مخسة عقود مميزة هل- من خالل الصور الفوتوغرافية القدمية  كما يظهر–نوافد 

ًويسمى الباب أيضا . عنياركل عقد باب ذو مص على ما ذكره األزرقي، ) باب بني عدي بن كعب(َّ

َّحبثا أعده ب:  انظر).باب بني مخزوم(َّ ويسمى كذلك ،َّنازهلم كانت بني املسجد والصفاوذلك ألن م در ً

ًأمحد بدره عن أبواب احلرم املكي الشريف مدعوما بالصور القدمية مبوقع مكاوي على الشبكة 
   www.makkawi.com.العنكبوتية

َّجهة باب الصفا كان �ا عدة مباين قريبة من الباب، كبناء زمزم، وقبة الفراشني، وقبة  أن ٌجدير بالذكر؛   ََّّ َّ

ُالعباس، وقد أزيل  َّ له وجود يف الوقت احلاضر، مت إزالته إبان التوسعة السعودية األوىل ليس، وهذا البابَّ َّ

  .-  رمحه اهللا تعاىل – جاللة امللك سعود بن عبد العزيز ه بأمر١٣٧٥ احلرام عام للمسجد

  .بدون األلف، والسياق يقتضي إضافته!) ما ريته: (يف األصل  )٢(



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٠٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

  . إكمال الصف

وينبغي للقوم أن يكملوا ما يلي اإلمام من الصفوف، مث ما يليه، «: )١(»البحر«قال يف 

َّوهلم جرا   .انتهى» َّ
َّكة املشرفة يف املسجد احلرام يكون باالستدارة حول الكعبة وإكمال الصف يف م

ُالشريفة، ويف غريها باتصاله من حائط املسجد إىل احلائط األخرى، فإذا وصف الصف بالتام 
والثالث هلم حكم الصف . فصرفه إىل الكامل الذي يكون على هذه اهليئة من باب أوىل

الة من حياذيهن من خلفهن إىل آخر ، وفساد ص)٢(باالتفاق يف حكم اتصال الصفوف

، ال يف فساد صالة مجيع من خلفهن من املؤمتني، وكتب املذهب )٣(الصفوف على الصحيح

  .ناطقة بذلك
»احمليط«ففي 

وإن كان على الطريق واحد ال يثبت االتصال، وبالثالث يثبت «: )٤(

 )٧(، وعلى قول حممد)٦( يثبت)٥(االتصال باالتفاق، ويف املثىن خالف؛ على قول أيب يوسف

                                         
  ).١/٣٧٥(البن جنيم » البحر الرائق شرح كنز الدقائق«  )١(

يريد املؤلف اتفاق مجيع فقهاء احلنفية، وهو ما ساروا عليه يف املذهب، وإال فقد اختلف أهل العلم يف   )٢(

وذهب مالك، . أقل اجلمع مب حيصل؟ فذهب اجلمهور إىل أن أقله ثالثة، أبو حنيفة، والشافعي، وأمحد

، )١/١٥١(» أصول السرخسي«: انظر. وداود الظاهري، والباقالين إىل أن أقله اثنانوأبو يوسف، 

العدة يف «، )٢/٣٤٩(لإلسنوي » �اية السول«، )٢/٢٢٢(لآلمدي » اإلحكام يف أصول األحكام«

  ).١/٣١٢(للشوكاين » إرشاد الفحول«، )٢/٦٤٩(أليب يعلى » أصول الفقه

قوال ضعيفة؛ ألن مصطلح يستعمله فقهاء احلنفية للرتجيح بني األقوال؛ ليشعر بأن بقية األ): َّالصحيح(  )٣(

 مصطلحات املذاهب«: انظر.ُمل بالصحيح وترتك بقية األقوالَّمقابل الصحيح هو الفاسد، فيتعني الع

  ).١١٤ص (ملرمي الظفريي» الفقهية

  ).١/٤١٦(ة البخاري ّالبن ماز» احمليط الربهاين يف الفقه النعماين«  )٤(

ويل القضاء لثالثة من . أصحاب أيب حنيفةهو قاضي القضاة، يعقوب بن إبراهيم بن حبيب، أكرب   )٥(

وهو أول من وضع الكتب يف أصول الفقه على مذهب أيب حنيفة، . املهدي، واهلادي، والرشيد: اخللفاء

البن » تاج الرتاجم«: انظر). ه١٨٢(مات ببغداد سنة . ، وغريمها»األمايل«، و»اخلراج«: ومن كتبه

  ).٣١٦ص (قطلوبغا 

  .َّ كما تقدمأن أقل اجلمع اثنانألن مذهب أيب يوسف   )٦(

= . حممد بن احلسن بن فرقد الشيباين، صحب أبا حنيفة وعنه أخذ الفقه، مث عن أيب يوسفاإلمام هو   )٧(



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٠٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

وللثالثة حكم الصف باإلمجاع، وليس لواحد حكم الصف «: مث قال بعد أسطر. »ال يثبت
  . انتهى،»َّباإلمجاع، ويف املثىن اختالف على ما مر

ٌّ بأ�م صرحوا بأنه إذا كان صف –ً أيضا –َويف غريه كذلك؛ إذا علمت ذلك فاعلم  َّ

صفوف الرجال فإ�ن يفسدن صالة من خلفهن من ٌّتام من النساء خلف اإلمام، ووراءه 

  .الرجال، وأن الثالثة من النساء يفسدن ثالثة ثالثة إىل آخر الصفوف على الصحيح املختار

َوعللوا ذلك بأن الثالثة مجع صحيح، فكان مبنزلة الصف يف حق من صرن حائالت  ْ
ِ ِّ َّ

ٌّبينه وبني اإلمام، فعلم من ذلك أن املراد بالصف التام صف ٌ كامل من النساء حائل بني ُ
ُاملؤمتني الذين خلفه وبني اإلمام، ومل يذكروا حكم األربع فما فوقهن؛ ألنه قد علم احلكم 

ولو قيل بأن الصف . ٌّبالتنصيص على الثالث، إذ هو مجع تام متفق عليه، وحكمه قد ذكروه

... التام ما فوقهن الصف : التام هو األربع للزم عليه أ�م لو ذكروا حكم األربع لقيل

  . وهكذا

  .ِّما ذكرته من احلكم يف صف النساء، والثالث منهن مشحون به كتب املذهب)١(]و[

»االختيار«قال يف 
فإن قامت يف الصف أفسدت صالة من عن ميينها «]: ب/٢[)٢(

ويسارها وخلفها حبذائها، واثنان تفسدان صالة أربعة من عن ميني أحديهما ويسار األخرى، 

وعن حممد يفسدن صالة ثالثة ثالثة إىل . ني خلفيهما، والثالث يفسدن صالة مخسةواثن

، وكذا عن -رمحه اهللا تعاىل  –حيح املختار على قول أيب حنيفة َّآخر الصفوف، وهو الص

� يف املرأتني، ولو كان النساء صفا تاما فسدت صالة من -  رمحه اهللا تعاىل–أيب يوسف  �

  .ى انته»خلفهن من الصفوف

                                                                                                        
من . ويل قضاء الرقة للرشيد، مث قضاء الري. أبو عبيد، وابن معني: وعنه. وروى عن اإلمام مالك=

تاج «: انظر). ه١٨٩(مات بالري سنة . »ع الصغرياجلام«، و»اجلامع الكبري«، و»املبسوط«: مؤلفاته

  ).٢٣٧ص (» الرتاجم

  .ُّ، وما أثبته يقتضيه السياق)أو ما ذكرته: (يف األصل  )١(

  ).١/٥٩(للموصلي » االختيار لتعليل املختار«  )٢(



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٠٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

ًوإن كن ثالثا أفسدن صالة «: »االختيار« بعد أن ذكر مثل ما يف )١(وقال الزيلعي

. واحد عن ميينهن وآخر عن يسارهن، وثالثة ثالثة إىل آخر الصفوف، وهذا جواب الظاهر

ويف رواية الثالثة كالصف حىت يفسدن صالة الصفوف خلفهن إىل آخرها؛ ألن الثالث مجع 

»كامل فصرن كالصف
  .تهى ان)٢(

ًوهو يؤيد أن املراد بالصف التام ما كان كامال حائال بني املؤمتني الذين خلفه وبني  ً

َاإلمام؛ أل�م مل يعتربوا اجلمع املتفق عليه على الصحيح املختار إال فيمن حلن بينه وبني  ْ ِ

  . اإلمام

خمتلف «يف  )٤(ًولو كن ثالثا؛ قال الفقيه أبو الليث«: )٣( البن الضياء»شرح ا�مع«ويف 

  .)٥( انتهى»ُيفسدن صالة ثالثة ثالثة إىل آخر الصفوف، وواحد واحد من اجلانبني: »الرواية

احتاد مكان املأموم واإلمام؛ ألن االقتداء  ...«:  من شرائط صحة االقتداء»البدائع«ويف 

ًة، وعند يقتضي التبعية يف الصالة، واملكان من لوازم الصالة، فيقتضي التبعية يف املكان ضرور

                                         
. ضًكان مشهورا بالفقه، والنحو، والفرائ. هو عثمان بن علي بن حمجن، فخر الدين أبو عمرو الزيلعي  )١(

ُفأجاد وأفاد وحرر وصحح ما اعتمد» كنز الدقائق«شرح خمتصر النسفي  َّ : انظر). هـ٧٤٣(مات سنة . َّ

  ).١١٥ص(» الفوائد البهية«، )٢٠٤ص(» تاج الرتاجم«

  ).١/١٣٩(للزيلعي » تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق«  )٢(

محد بن الضياء املكي احلنفي حملمد بن أ» مجمع البحرين«، وهو »المشرع في شرح المجمع«كتاب   )٣(

منه نسخة يف مركز امللك فيصل للبحوث . ً، يقع يف أربع جملدات، ويبدو أنه ال زال خمطوطا)ه٨٥٤ت(

  .والدراسات اإلسالمية

تفقه على أيب ". إمام اهلدى"هو أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد السمرقندي، الفقيه احلنفي، املعروف بـ   )٤(

ًكان إماما كبريا، له أقوال مفيدة، وتصانيف مشهورة، منها. غريهجعفر اهلندواين، و ، »خزانة الفقه«: ً

» الفوائد البهية«، )٢/١٩٦(» اجلواهر املضية«: انظر). هـ٣٧٣(مات سنة . »تنبيه الغافلني«و

  .)٢٢٠ص(

املرأة للرجل يف  املطبوع يف مظانه، وقد أشار إىل اخلالف يف مسألة حماذاة »خمتلف الرواية«مل أجده يف   )٥(

  .)٤١٤ - ١/٤١٣: (انظر. الصالة بني الشافعي واحلنفية، وأن صالته ال تفسد



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٠٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

اختالف املكان تنعدم التبعية يف املكان، فتنعدم التبعية يف الصالة النعدام الزمها، حىت لو 

ُّكان بينهما طريق عام مير فيه الناس، أو �ر عظيم؛ ال يصح االقتداء؛ ألن ذلك موجب 

ًاختالف املكانني عرفا مع اختالفهما حقيقة، فيمنع االقتداء ً ُ.  

ً موقوفا ومرفوعا إىل رسول اهللا صلى اهللا تعاىل عليه وسلم أنه ُوأصله ما روي عن عمر ً

»ٌّمن كان بينه وبين اإلمام نهر، أو طريق، أو صف من النساء فال صالة له«: قال
)١( .

                                         
  .ٌ باطلٌحديث  )١(

ًمل أقف عليه مرفوعا، ومل أجد من رواه مرفوعا إىل النيب    ًيف كتبهم بال  حمتجني به، وإمنا يذكره األحناف 

  !إسناد

لو حال بينهما طريق : الثانية«: لى مسائل االقتداءعند الكالم ع) ٤/٣٠٩(» ا�موع«قال النووي يف   

من كان «: ًال يصح، حلديث رووه مرفوعا: وقال أبو حنيفة. َّصح االقتداء عندنا وعند مالك واألكثرين

ُوإمنا يروى عن عمر، من رواية  وهذا حديث باطل ال أصل له،؛ »بينه وبني اإلمام طريق فليس مع اإلمام
  .»جمهولمتيم؛ وليث ضعيف، ومتيم ليم، عن ُ بن أيب سثلي

  :، وإبراهيم النخعي، وجماهد بن جرب رمحهما اهللاًروى موقوفا على عمر بن اخلطاب ُوهو ي*  

   : أما رواية عمر بن الخطاب - ١

من طريق حفص بن غياث، عن ) ٦١٥٥(، برقم )٢/٣٥(» املصنف«فقد أخرجها ابن أيب شيبة يف 

 ،»إذا كان بينه وبين اإلمام طريق أو نهر أو حائط فليس معه«: قال عمر : ُليث، عن نعيم قال

  ! ومل يذكر املرأة

أليب بكر عبد العزيز بن جعفر، ) ٢٦/٢٩٨(له » فتح الباري«وعزاه احلافظ ابن رجب احلنبلي يف 

َّمن صلى وبينه وبين اإلمام نهر أو جدار أو «: بلفظ» الشايف«يف كتابه " غالم اخلالل"املعروف بــ 

  .  ومل يذكر املرأة. »ِّطريق لم يصل مع اإلمام

ًثقة فقيه تغري حفظه قليال يف اآلخر(حفص بن غياث  .ٌ ضعيفٌوهذا إسناد     ). ١٧٣ص(» التقريب«). َّ

). ضعيف: (، ومرة قال)ليس بذاك القوي: (ُوليث بن أيب سليم متفق على ضعفه، قال فيه حيىي بن معني

لني احلديث، ال تقوم به احلجة عند أهل العلم : (وقال أبو زرعة). يثمضطرب احلد: (وقال اإلمام أمحد

» �ذيب التهذيب«). ضعيف: (وقال النسائي). ضعيف احلديث: (وقال أبو حامت). باحلديث

)٨/٤٦٥ .(  

  = صاحل احلديث،: (قال فيه أبو حامت. ُأما نعيم بن أيب هند، وامسه النعمان بن أشيم األشجعي الكويف



       
 

   

 

 
 

 
 

٥١٠

                                                                                                        

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

، )١/٤٦٨(» التهذيب«: انظر). ُثقة رمي بالنصب: (وقال احلافظ). ثقة: (النسائيوقال ).  صدوق=

ًوالظاهر أن نعيما املذكور مل يرو عن عمر ومل يسمع منه شيئا؛ فإن وفاته كانت ). ٥٦٥ص(» التقريب«و ً ُ

وقد روى له أبو ). ه٢٣(، ومن كان كذلك فمحال أن يروى عنه وقد استشهد عمر عام )ه١١٠(سنة 

  .»املراسيل« يف داود

ُه، عن نعيم بن من طريق ابن التيمي، عن أبي) ٤٨٨٠(، برقم )٣/٨١(» مصنفه«وأخرجه عبد الرزاق يف 

إذا كان بينهما نهر أو «: ِّ أنه قال يف الرجل يصلي بصالة اإلمام قالبن اخلطاب أيب هند، عن عمر 

  . »ّطريق أو جدار فال يأتم

، قال احلافظ يف )بردان(بن أيب أمية التميمي املدين، املعروف بـ ابن التيمي، هو إبراهيم بن سامل 

ت، وكان ثقة ثب(وأبوه سامل، أبو النضر موىل عمر بن عبيد اهللا التيمي ). صدوق): (٨٩ص(» التقريب«

ِّته نعيم المتقدمَّولكن عل؛)٢٢٦ص(» التقريب«). يرسل ُ.  

قد جاء األثر يف ذلك أنه «: بقوله) ١/١٩٨(» مبسوطه« واألثر أشار إليه اإلمام حممد بن احلسن يف *

ابن حزم وكذا . هكذا بال إسناد، ومن غري ذكر املرأة. »من كان بينه وبني اإلمام �ر أو طريق فليس معه

  .بال إسناد، وبدون ذكر املرأة) ٢/٣٨٧(» احمللى«يف 

  :  وأما رواية إبراهيم النخعي– ٢

بإسناده من طريق أيب حنيفة، عن محاد بن ) ٦٥ص(» اآلثار«ف يف كتاب فقد أخرجها القاضي أبو يوس

. »من كان بينه وبين اإلمام طريق، أو نهر، أو بناء، أو امرأة، فليس معه«: أيب سليمان، عنه بلفظ

صدوق وال حيتج حبديثه، هو مستقيم يف الفقه، : (قال أبو حامت. ًفإن محادا خمتلف فيهوإسنادها حسن؛ 

). فقيه صدوق له أوهام، ورمي باإلرجاء: ( لكن قال احلافظ!َّوضعفه الدارقطين!). َّثار شوشاآلوإذا جاء 

  ).١٨٧ص(» التقريب«، و)٥/١٦٧(» علل الدارقطين«، و)٢/٢٩٥(» اجلرح والتعديل«: انظر

  :  وأما رواية مجاهد– ٣

. ن ليث، عنه به، من طريق شريك، ع)١٥٣ص(» تاريخ واسط«فقد أخرجها أبو احلسن الواسطي يف 

  .ومل يذكر املرأة

صدوق : (وشريك بن عبد اهللا النخعي قال فيه ابن حجر. ُ ألجل ليث بن أيب سليموإسنادها ضعيف؛

َّخيطئ كثريا، تغري حفظه من ويل القضاء بالكوفة وليث ضعيف كما ). ٢٦٦ص(» تقريب التهذيب«). ً

  .َّتقدم

  !– عفا اهللا عنا وعنهم –وفقهائهم  وإن تعجب فاعجب ألئمة احلنفية :قلت

ِفلقد تتابعوا على ذكر احلديث واألثر يف كتبهم ومصنفا�م يف معرض االحتجاج به، دون النظر إىل  ِ ْ َ =



       
 

   

 

 
 

 
 

٥١١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

ٌّولو كان بينهما صف من النساء مينع االقتداء، ملا روينا من احلديث؛ وألن الصف من النساء 

  .)١(انتهى» ، وذا مينع صحة االقتداء؛ كذا هناالذي ليس له فرجة مبنزلة احلائط

َّوإذا علمت بأن الصف كاحلائط، فالشك ً أن احلائط إمنا يكون مانعا من االقتداء ملن َ

ًكان حائال بينه وبني اإلمام، وكذلك النهر
ً؛ واحلكم يدور مع العلة وجودا )٣( والطريق)٢(

ًوعدما
)٤(.  

                                                                                                        
: بقوله) ١/١٩٨(» مبسوطه«فقد أشار إليه حممد بن احلسن الشيباين يف !  أو التعليق عليه،إسناده=

وأورده . ، ومل يذكر املرأة»�ر أو طريق فليس معهقد جاء األثر يف ذلك؛ أنه من كان بينه وبني اإلمام «

» الفتاوى«والولواجلي يف . بدون ذكرها) ١/١٩٣(بذكر املرأة، ويف ) ١/١٨٤(» املبسوط«السرخسي يف 

» بدائع الصنائع«، والكاساين يف )١/٢٢٩(» حتفة الفقهاء«، والعالء السمرقندي يف )١/١١٥(له 

البناية شرح «، والعيين يف )٤٢١ و١/٤١٦(» احمليط الربهاين« ّ، وابن مازه البخاري يف)١٤٥و١/١٤٠(

» مراقي الفالح«، والشرنباليل يف )١/٣٧٩(» البحر الرائق«، والزيلعي يف )٢/٣٥٣(» اهلداية

، )١/٥٨٤(» الدر املختار«ي يف فك، واحلص)٢٩٢ص(عليه » حاشيته« يف ، والطحطاوي)١١١ص(

  . وغريهم

  .، بتصرف)١/١٤٥(للكاساين »  يف ترتيب الشرائعبدائع الصنائع«  )١(

  :ًضابط النهر الذي مينع االقتداء باإلمام عند احلنفية ما كان موصوفا بوصفني  )٢(

ً أن يكون �را عظيما جتري فيه السفن والزوارق؛ حكاه احلاكم الشهيد كما يف :األول  »بدائعال«ً

)١/١٤٥.(  

احمليط «لقوي أن جيتازه بوثبة؛ حكاه بعض املشايخ كما يف ً أن يكون �را ال ميكن الرجل ا:الثاني

  ).١/٤١٦(» الربهاين

  :ًضابط الطريق الذي مينع االقتداء باإلمام عند األحناف ما كان موصوفا بوصفني  )٣(

  ).١/١٤٥ (»بدائعال«.  أن يكون ما جتري فيه العجلة أو اجلمل:األول

ُّ أن يكون طريقا متطرفا ال متر في:الثاني ً   ).١/٤١٦(» احمليط الربهاين«. ه العامةً

، وتطبيقا�ا كثرية  على ألسنة الفقهاء وأقالمهم يف مقام التعليلادورا� من القواعد اليت يكثر قاعدةهذه   )٤(

  ). ٣٧٦ص( للشيخ أمحد الزرقا »شرح القواعد الفقهية«: انظر. �جدا



       
 

   

 

 
 

 
 

٥١٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

»الولواجلية«ويف 
سدت صالة ثالثة من الرجال إىل آخر الصفوف، ًوإن كن ثالثا ف«: )١(

أما الصف؛ فألن . �ثالثة خلف ثالثة، وإن كن صفا فسدت صالة الصفوف الذين خلفهن

ً أن يفسد صالة من خلفهن صفا واحدا ال غري، النعدام حماذا�ن من وراء )٢(القياس] أ/٣[ �

فوف أمجع، حلديث عمر ا وحكمنا بفساد صالة الصَّهذا الصف الواحد، إال أنا استحسن

ٌّمن كان بينه وبين اإلمام طريق أو صف من النساء فليس «: رضي اهللا تعاىل عنه أنه قال

»هو مع اإلمام
)٣( .  

ٍّوأما الثالثة فأل�ن أحلقن بصف كامل يف حق من صرن حائالت بينه وبني اإلمام  ُ

ن، ومن عن ميني ففسدت صالة ثالثة ثالثة إىل آخر الصفوف، وصالة من عن يسار إحداه

  .  انتهى»إحداهن

  .  هلنٍ النعدام حماذا�ن من وراء هذا الصف الذي خلفهن حماذ:فقوله*

ُ فأحلقن بصف كامل يف حق من صرن حائالت بينه وبني اإلمام، كالصريح :وقوله*

  .فيما ذكرته

»الذخرية«ويف 
ٌّإذا كان صف تام من النساء خلف اإلمام، وورائهن صفوف من «: )٤( ٌّ

ًلرجال فسدت صالة تلك الصفوف كلها استحساناا ّويف القياس تفسد صالة صف . )٥(ِّ

                                         
  .)١/١١٥(أليب الفتح الولواجلي » الفتاوى الولواجلية«  )١(

 من إثبات ، بأمر جامع بينهما، أو نفيه عنهما،محل معلوم على معلوم يف إثبات حكم هلما هو :القياس  )٢(

  ). ٥/٥ (»صولاحمل«؛ قاله الرازي يف حكم أو صفة أو نفيهما عنهما

  .َّتقدم خترجيه، وأنه ال يثبت عن عمر   )٣(

، وهو »الذخيرة البرهانية«ِّ يسميه البعض ، وقد)ه٥٩٣ت(لربهان الدين املرغيناين » كتاب الذخيرة«  )٤(

  . ًال زال خمطوطا

هو أن يعدل اإلنسان عن أن حيكم يف : اختلفت أقوال األصوليني يف تعريف االستحسان، فقال الكرخي  )٥(

وقال أبو احلسني .  يف نظائرها إىل خالفه لوجه أقوى يقتضي العدول عن األولَمِكُاملسألة مبثل ما ح

= وقال ابن النجار . ك وجه من وجوه االجتهاد غري شامل مشول األلفاظ لوجه أقوى منههو تر: البصري



       
 

   

 

 
 

 
 

٥١٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

�واحد خلف صف النساء؛ ألن احملاذاة وجدت يف حقهم نصا كاملرأة الواحدة، وهناك تفسد  ّ ُ ّ

  . صالة رجل واحد خلف املرأة، فكذا هنا

ً حديث عمر رضي اهللا تعاىل عنه موقوفا ومرفوعا إىل:وجه االستحسان َّ النيب صلى اهللا ً

 أو طريق ،ٌّ أو صف من النساء،من كان بينه وبين اإلمام نهر«: تعاىل عليه وسلم أنه قال

»فال صالة له
وألن الصف من النساء مبنزلة احلائط بني اإلمام واملقتدي، ووجود احلائط . )١(

  . انتهى»الكبري الذي ليس له فرجة بني اإلمام واملقتدي مينع صحة االقتداء

ن املرأة والرجل إذا أواألصل عندنا «: »خمتصر الطحاوي«)٢(يف شرح اإلسبيجايبو

اجتمعا يف غرفة واحدة، ويف بقعة واحدة؛ واملرأة أهل للشهوة فإ�ا تفسد على الرجل صالته، 

�فإذا عدمت واحدة من هذه املعاين الثالث ال تفسد، ولو كان صفا تاما من النساء فإ�ن  � ُ
ّخلفهن، وال يصح اقتداؤهم باإلمام ولو كان عشرين صفا؛ ألن صف يفسدن صالة من  �

  .»�النساء إذا كان تاما مينع االقتداء

                                                                                                        
وهو حجة عند . هو العدول حبكم املسألة عن نظائرها لدليل شرعي خاص بتلك املسألة:  احلنابلة من=

للرازي » احملصول«: انظر!). َّمن استحسن فقد شرع: (األحناف واحلنابلة، وقد أنكره الشافعي فقال

خمتصر التحرير شرح «، و)٣/٢٨٠(لألصفهاين » بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب«، و)٦/١٢٥(

  ). ٤/٤٣١(البن النجار » الكوكب املنري

  .َّتقدم أن املرفوع باطل كما قال النووي، واملوقوف ال يصح عن عمر   )١(

، وأخذ عنه املرغيناين، )هـ٤٥٤(ولد سنة . هو اإلمام علي بن حممد بن إمساعيل اإلسبيجايب السمرقندي  )٢(

مات بسمرقند سنة . »الفتاوى«، و»شرح خمتصر الطحاوي«: له. َّوعمر يف نشر العلم، ومساع احلديث

  ). ١٢٤ص(» الفوائد البهية«، و)٢١٢ص(» تاج الرتاجم«: انظر). هـ٥٣٥(

ُِّوهذا الشرح ال زال خمطوطا، وقد وزع على طالب الدراسات العليا يف رسائل عل يف كلية ) ماجستري(مية ً

الشريعة باجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة يف مشروع علمي من أجل حتقيقه، نوقشت أول رسالة منه عام 

ّوحقق بعض أجزاء الكتاب ). ه١٤٣٤ –ه ١٤٣٣( يف كلية ) دكتوراه( يف رسائل علمية - ً أيضا –ُ

  ). م٢٠١٢ –ه ١٤٣٢( من بعضها عام ُالشريعة باجلامعة العراقية يف اجلمهورية العراقية، فرغ



       
 

   

 

 
 

 
 

٥١٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

»احمليط الرضوي«ويف 
ًوإن كن النساء صفا تاما فسدت صالة الصفوف كلها «: )١( �

 أو ، أو نهر،من كان بينه وبين اإلمام طريق«: ًاستحسانا لقول عمر رضي اهللا تعاىل عنه

ًولو كن ثالثا فسدت صالة واحد عن ميينهن، . » من النساء فليس هو مع اإلمامٌّصف

وواحد عن يسارهن، وثالث وثالث خلفهن إىل آخر الصفوف؛ ألن الثالث مجع صحيح 

َفكان مبنزلة الصف يف حق من صرن حائالت بينه وبني اإلمام ْ
ِ

وهو إحدى الروايتني عن أيب . ّ

ة واحد عن ميينهن، وواحد عن يسارهن، وثالثة خلفهن ال ُوروي عنه أنه تفسد صال. يوسف

  .  انتهى»غري؛ ألنه ال حماذاة بينهن وبني ما وراء ذلك من الصفوف كما يف الواحدة

»احمليط الربهاين«ويف 
ٌّوإذا كان صف تام من النساء خلف اإلمام ورائهن صفوف «: )٢( ٌّ

 ويف القياس تفسد صالة .ًاناّصالة تلك الصفوف كلها استحس] ب/٣[من الرجال فسدت 

ُصف واحد خلف صف النساء؛ ألن احملاذاة وجدت يف حقهم فصار كاملرأة الواحدة، وهناك  ّ ّ

وجه االستحسان حديث عمر رضي اهللا . تفسد صالة رجل واحد خلف املرأة؛ فكذلك هنا

َّتعاىل عنه موقوفا ومرفوعا إىل النيب صلى اهللا تعاىل عليه وسلم َّ ً بينه وبين اإلمام من كان «: ً

َّوألن الصف من النساء مبنزلة . )٣(»ٌّ أو صف من النساء فال صالة له، أو طريق،نهر

احلائط بني اإلمام واملقتدي، ووجود احلائط الكبري الذي ليس عليه فرجة بني اإلمام واملقتدي 

  .» ...مينع صحة االقتداء

 واحد عن ميينهن، وواحد ًفإن كن ثالثا وقفن يف الصف يفسدن صالة... «: مث قال

هذا هو جواب . عن مشاهلن، وثالثة خلفهن إىل آخر الصفوف؛ ألن الثالث مجع متفق عليه

                                         
َّ، ال زال خمطوطا، وقد سجله طالب وطالبات )هـ٥٧١ت(لرضي الدين السرخسي » المحيط الرضوي«  )١( ً

مركز الدراسات اإلسالمية يف كلية الشريعة جبامعة أم القرى يف رسائل علمية لنيل درجة املاجستري، ضمن 

  . ًال زال بعضها ينتظر تباعامشروع علمي تبنَّاه املركز، نوقش بعضها و

)١/٤٢١(  )٢.(  

  .َّتقدم خترجيه  )٣(



       
 

   

 

 
 

 
 

٥١٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

�وجعل الثالث صفا وتاما حىت قال بفساد : )٢(»واقعات الناطفي«وذكر يف . )١(ظاهر الرواية �

  . انتهى»تلك الصفوف إىل آخرها

�ساء صفا تاما بني الصفوف فسدت صالة ٌّولو قام صف من الن«: )٣(ِّينُمُّويف الش �

�الصفوف كلها اليت خلفها استحسانا، ولو مل يكن الصف تاما، بل كان ثالث فسدت  ً ّ

صالة واحد عن ميينهن، وواحد عن يسارهن، وثالثة ثالثة خلفهن إىل آخر الصفوف؛ ألن 

َالثالث مجع صحيح فكان مبنزلة الصف يف حق من صرن حائالت بينه وبني ْ
ِ

 إمامه، وهو ّ

  . إحدى الروايتني عن أيب يوسف

وروي عنه أنه تفسد صالة واحد عن ميينهن، وواحد عن يسارهن، وثالثة خلفهن ال 

  .)٤(انتهى »غري؛ ألنه ال حماذاة بينهن وبني ما وراء ذلك من الصفوف كما يف الواحدة

                                         
مصطلح تعارف عليه األحناف، وهي الكتب اليت جتمع املسائل املروية عن أئمة املذهب ): ظاهر الرواية(  )١(

 ي؛ لكن غالب كتب ظاهر الرواية ه)د واحلسن بن زيا–ُ وزفر – وحممد – وأيب يوسف –أيب حنيفة (

املبسوط، والزيادات، واجلامع الصغري، : َّ الثالثة، وقد تضمنتها كتب حممد بن احلسن السنةأقوال األئمة

  ).                              ١٠٥ص(» مصطلحات املذاهب الفقهية«: انظر. والكبري، والسري الصغري، والكبري

» كشف الظنون «:انظر). هـ٤٤٦ت(أليب العباس أمحد بن حممد الناطفي » الواقعات «كتاب  )٢(

ًوكتب الواقعات تسمى أيضا كتب الفتاوى، وهي اليت ). ١/٧٦(» هدية العارفني«، و)٢/٢٠٤٠( َّ

اشتملت على املسائل اليت استنبطها متأخرو احلنفية، من أصحاب حممد بن احلسن وأصحاب أصحابه، 

: انظر. ئمة الثالثةوذلك إجابة منهم عن احلوادث اليت وقعت يف عصرهم ومل جيدوا هلا رواية عن األ

  ). ١٠٧ص(» مصطلحات املذاهب«

ِّهو تقي الدين أبو العباس، أمحد بن حممد بن حسن الشمين   )٣( ُ ولد . - بضم الشني وامليم وتشديد النون –ُّ

. ومن أشهر تالميذه السيوطي. ، وأخذ عن الشطنويف، وويل الدين العراقي)ه٨٠١(باإلسكندرية سنة 

مات . ً، وال زال خمطوطا»كمال الدراية يف شرح النقاية«: من مؤلفاته. ملعارفبرع يف الفنون وسائر ا

 يف طبقات بغية الوعاة«، )٢/١٠٠(البن تغري بردي » املنهل الصايف«: انظر). ه٨٧٢(بالقاهرة عام 

  ).٢/١٩٧٢(، و)١/٢٠٢(» كشف الظنون«، )١/٢٧٥(للسيوطي » اللغويني والنحاة

، وينقل )٢/١٩٧٢(» كشف الظنون«ً؛ وال زال خمطوطا كما يف »  النقايةكمال الدراية في شرح«من   )٤(

  .ًعنه فقهاء احلنفية كثريا؛ ومل أقف عليه



       
 

   

 

 
 

 
 

٥١٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

ٌّوإذا كان صف تام من النساء«: )١(»يِسَخْرَّمبسوط الس«وقال يف  ، ووراءهن صفوف ٌّ

ًمن الرجال فسدت صالة تلك الصفوف كلها استحسانا؛ والقياس فيه مثل األول أنه ال  ّ

ّيفسد إال صالة صف واحد خلف صفوف النساء؛ ألنه يتحقق احملاذاة يف حقهم ال غري؛ 

ًولكن استحسن حلديث عمر رضي اهللا تعاىل عنه موقوفا عليه ومرفوعا إىل رسول اهللا  ً ُ: 

 وألن .)٢(»ٌّ أو صف من النساء فال صالة له، أو طريق، بينه وبين اإلمام نهرمن كان«

َّالصف من النساء مبنزلة احلائط بني املقتدي واإلمام، ووجود احلائط الكبري الذي ليس له  َّ

  . فرجة بني املقتدي واإلمام مينع صحة االقتداء، فكذا الصف من النساء

 يف الصف، فاملروي عن حممد بن احلسن أن املرأتني وأما املرأتان أو الثالث إذا وقفن

والثالث . تفسدان صالة أربعة؛ من على ميينهما، ومن على يسارمها، ومن خلفهما حبذائهما

. يفسدن صالة من على ميينهن، على يسارهن، وثالثة ثالثة خلفهن إىل آخر الصفوف

ٍّأما املثىن فليس جبمع تام و. فهو قياس الصف التام] أ/٤[الثالث مجع متفق عليه : وقال

  . فهما قياس الواحدة ال يفسدان إال صالة من خلفهما

َ جعل الثالث كاالثنني، وقال:في أحدهماوعن أيب يوسف روايتان،  َ ال يفسدن إال : َ

 خلفهن حبذائهن؛ ألن األثر ْنَ على يسارهن، ومْنَ ميينهن، وم)٣(على ْنَصالة مخسة نفر، م

ّجاء يف صف تام َ جعل املثىن كالثالث :واألخرى. ّثالث ليس بصف تام من النساء وال،ّ َ َ
يفسدان صالة من على ميينهما، ومن على يسارمها، وصالة رجلني خلفهما إىل آخر : وقال

                                         
)١٨٥ - ١/١٨٤(  )١ .(  

ُّوالسرخسي  * ِ ْ َ الزم عبد العزيز احللواين وأخذ .  هو أبو بكر مشس األئمة، حممد بن أمحد بن أيب سهل:َّ

ًكان فقيها أصوليا متقنا. د العزيز بن مازه، واألوزجنديَّوتفقه عليه عب. َّعنه حىت خترج به ً من أشهر . ً

: انظر. ، وقيل بعده)هـ٤٩٠(تويف سنة . ، ومها مطبوعان»شرح السري الكبري« ، و»املبسوط«: مؤلفاته

  ).   ١٥٨ص (»الفوائد البهية«، )٢٣٤ص (»تاج الرتاجم«

  .ًمضى مرارا  )٢(

  ).من عن ميينهن): (١/١٨٤(» املبسوط« ويف !).من عن على ميينهن: (يف األصل  )٣(



       
 

   

 

 
 

 
 

٥١٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

 وقال عليه ،الصفوف؛ ألن للمثىن حكم الثالث يف االصطفاف حىت يصطفان خلف اإلمام

  .»)١(»االثنان فما فوقهما جماعة«: الصالة والسالم

  :واستفدنا من هذه العبارات فوائد*

 أن الثالث من النساء ال يفسدن صالة مجيع الصفوف اليت خلفهن على :األولى

  .حيحَّجواب ظاهر الرواية، وهو الص

ّ أن الثالث مجع صحيح، هلن حكم الصف يف حق من صرن حائالت بينه :الثانية
فوف، فاألربع فما فوقهن من باب أوىل  فيفسدن صالة ثالثة ثالثة إىل آخر الص،وبني اإلمام

يف أ�ن يفسدن صالة من صرن حائالت بينه وبني اإلمام من مجيع الصفوف اليت خلفهن، 

 كما تومهه كثريون، مث رأيت ما )٢(]وال يفسدن صالة مجيع صفوف الرجال اليت خلفهن[

ًذكرته مصرحا به يف  ً يفسدن ثالثا ثالثا إىل والثالث« :ُّ؛ ونص عبار�ا)٣(»الفتاوى الظهريية«َّ ً

                                         
  .ٌ ضعيفُهُإسناد  )١(

من طريق الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده ) ٩٧٢(، برقم )١/٣١٢(» سننه«أخرجه ابن ماجه يف   

. »اثنان فما فوقهما جماعة«: قال رسول اهللا :  قالعمرو بن جراد، عن أيب موسى األشعري 

هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع وولده بدر بن «): ١/٣٣١(» اجةمصباح الزج«قال البوصريي يف 

  .»عمرو

، برقم )٢/٩٧(» السنن الكربى«أخرجه البيهقي يف .  ويروى من حديث أنس بن مالك  *  

  ).وهو أضعف من حديث أيب موسى): (٣/١٨٥(» تلخيص احلبري«قال احلافظ يف ). ٥٠٠٨(

، )٢/٢٤(» سننه« أخرجه الدارقطين يف .عن جدهويروى من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه،   *  

  ).فيه مرتوك): (٣/١٨٥(» التلخيص«قال احلافظ يف ). ١٠٨٨(برقم 

). ٣١ و٤/٣٠(» الكامل يف الضعفاء«أخرجه عند ابن عدي يف . ويروى عن الحكم بن عمير  *  

بعد ) ٢/١٩٨(» ةنصب الراي«قال الزيلعي يف ). إسناده واه): (٣/١٨٥(» التلخيص«قال احلافظ يف  

  ).٢/٢٤٨(» إرواء الغليل«َّوضعفه األلباين يف ). ُّوكلها ضعيفة: (أن ساق طرق احلديث

ٌما بني املعقوفني حلق أضافه الناسخ يف اهلامش وأعقبه بــ   )٢(   ).صح(ََ

= من كتب األحناف املعتمدة، وهو لظهري الدين حممد بن أمحد البخاري » الفتاوى الظهيرية«  )٣(



       
 

   

 

 
 

 
 

٥١٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

  . انتهى»آخر الصفوف، وكذلك األربع أربعة أربعة إىل آخر الصفوف

، واندفع ما تومهه كثريون من )٢(ٍسْدَ ختمني وحُّ وزال كل،)١(ٍسْبَل ُّو�ذه العبارة اتضح كل

ٍّأهل زماننا اعتمادا على تقرير بعض املشايخ غري متمسكني بنص من أهل املذهب   ومل أزل!ً

ُّباحثا عما قرره بعض املشايخ إىل أن رأيت العالمة الش َّ  »شرح در الكنوز« ذكره يف )٣(باليلْرنً

   : إخل»...ُّكذا صف نسوان «: ومل يعزه ألحد، حيث قال بعد قوله

مام أيكون ،  من النساء يزيد على ثالث منهنٍّل صفُّأي كذا مينع صحة االقتداء ختل«

ّوأما الثالث منهن فيمنع ثالثة ثالثة من كل صف .  خلفهن فال صالة ملن كان،املقتدين ّ
  .)٤(؛ انتهى»وقيل الثالث كالصف. َّخلفهن، وعليه الفتوى، وصح اقتداء الباقني

                                                                                                        
، )٢٤٨٨(برقم ) ًالظاهرية سابقا(ًال زال خمطوطا، منه نسخة يف مكتبة األسد الوطنية . )هـ٦١٩ت(=

  .وقد أشار بعض الباحثني أن جمموعة من طالبات جامعة امللك عبد العزيز قمن بتحقيقه يف رسائل علمية

ة املنتخبة من املسائل البدري«: َّمسائل مما حيتاج الناس إليه، ومساه) هـ٨٥٥ت(وقد انتخب منه العيين 

وقد حققه طالب مركز الدراسات اإلسالمية ). ٢/١٢٢٦(» كشف الظنون«: انظر. »الفتاوى الظهريية

  .يف كلية الشريعة جبامعة أم القرى ضمن مشروع علمي يف رسائل ماجستري

َلبست األمر ألبسه، إذا خلطت بعضه ببعض: ُيقال. َْهو اخللط: َّْاللبس  )١( ُُ ُ
ِْ ْ اية يف غريب النه«: انظر. ََ

  ). س.ب.ل(، مادة )٤/٢٢٥(» احلديث واألثر

ِ هو القول باحلدس، يقال:َّالتخمين  )٢( ْ ًمخن الشيء خيمنه مخنا،: َ َُْ َِ ْ َ ْ أي قال فيه احلدس والتخمني، أَ  بالوهم يَ

ُوالحدس). ن.م.خ(، مادة )١٣/١٤٢(» لسان العرب«: انظر. والظن ْ هو :  هو الظن والتخمني، يقال:َ

ِحيد ًس، أي يقول شيئا برأيهَْ   ). س.د.ح(، مادة )٦/٤٧(ًأيضا » اللسان«: انظر. ُ

ُّهو العالمة احلنفي أبو اإلخالص، حسن بن عمار بن يوسف الوفائي الشرنباليل  )٣( ، )ه٩٩٤(ولد سنة . َّ

وأخذ عنه أمحد العجمي، وإمساعيل . النحريري، وعلي املقدسي ودرس باألزهر وتفقه على عبداهللا

غنية األحكام «، و»إمداد الفتاح شرح نور اإليضاح وجناة األرواح«: من مؤلفاته. سي، وخلق كثريونالنابل

للمحيب » خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر«: انظر). ه١٠٦٩(مات عام . »وبغية درر احلكام

)٢/٣٨ .(  

ويشرتط «: ُّونص عبارته؛ )٣٣٤ص(للشرنباليل » إمداد الفتاح شرح نور اإليضاح«النص موجود يف   )٤(

= ًفإن كن ثالثا فسدت صالة ثالثة ... لصحة االقتداء أن ال يفصل بني اإلمام واملأموم صف من النساء 



       
 

   

 

 
 

 
 

٥١٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

 راجع على أن الثالث يفسدن ثالثة ثالثة إىل آخر )١()وعليه الفتوى(: فقوله*

  . الصفوف

َ؛ فهم من تنصيص )هنصالة لمن كان خلفال : (وقوله في الزائد على الثالث*
ُِ

ف بالتام ملا قال ما َّ، أو تأمل وصفهم للص»الظهريية«أكثرهم على الثالث، ولو رأى عبارة 

ْ وال تنظر إىل من قال،فتأمل ما قيل! قال َ !  

 ظهر لنا أن املراد بالصف التام ما كان من حائط املسجد إىل احلائط اآلخر، :الثالثة

ًط الكبري، وهو ال يكون مانعا من االقتداء جلميع الصفوف َّإن صف النساء كاحلائ: لقوهلم
ًاليت خلفه إال إذا كان من احلائط إىل احلائط اآلخر، وأما إذا مل يكن كذلك فلم يكن مانعا 

توهم أن املراد ُ على أن هذا هو املراد يدفع ما يٌّإال ملن خلفه، وتنصيصهم على الثالث دال

  .صطفاف كما قال به البعضبالصف هو ا�مع عليه يف حكم اال

 ولو كانت ، ظهر من كالمهم الفرق بني مسألة احملاذاة فيما إذا حاذته امرأة:الرابعة

  .ّ إذا كانتا أمام رجلني؛ وبني مسألة صف النساء)٢(على األصح] ب/٤[ أو امرأتان !أمامه

ة الواحدة تفسد ، ولذا قالوا بأن املرأ)٣(ففي مسألة احملاذاة يشرتط يف الفساد عدم احلائل

                                                                                                        
الثالث صف مانع : ليوق.  الفتوى، وجاز اقتداء الباقيخلفهن من كل صف إىل آخر الصفوف؛ وعليه=

  .»ًمن صحة االقتداء ملن خلف صفهن مجيعا

ُّ مصطلح يستعمله احلنفية عند تعدد اآلراء أو األقوال يف حكم مسألة معينة؛ إذ أن ):عليه الفتوى(  )١(

  ).١١١ص(» مصطلحات املذاهب«: انظر. ا�تهد يأخذ بأحد هذه اآلراء لقوة الدليل عنده

؛  يفيد بصحة القول وترجيحه على غريهمصطلح يستعمله فقهاء احلنفية للرتجيح بني األقوال): ّصحاأل(  )٢(

  ).١١٤ص (» الفقهيةمصطلحات املذاهب«: انظر. ه يشعر بأن بقية األقوال صحيحةلكن

ُيشرتط فقهاء احلنفية شروطا يف حماذاة املرأة للرجل ليحكم بفساد الصالة، وهي  )٣( ً:  

أن يكونا قد بنيا : ومعىن االشرتاك يف التحرمية. ً أن تكون الصالة مشرتكة بينهما حترمية وأداءا:األول  

ًأن يكون هلما إمام فيما يؤديانه حتقيقا أو تقديرا: ومعىن االشرتاك يف األداء. ا على حترمية اإلمامحترميته ً.  

  . أن تكون الصالة مطلقة، وهي اليت هلا ركوع وسجود، فال تفسد صالة اجلنازة مبحاذا�ا للرجل:الثاني  

  =. تسع: ، وقيلً أن تكون املرأة احملاذية مشتهاة، بأن تكون بنت سبع سنني:الثالث  



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٢٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

ٍّ خلفها من كل صف؛ ألن الذي فسدت صالته ْنَصالة رجل خلفها، وال تفسد صالة م ّ
وكذلك الثنتان تفسدان صالة رجلني خلفهما، وال . ًيكون حائال بينها وبني من خلفه

ٍّتفسدان من كان خلفهما من كل صف؛ ألن الذين فسدت صال�ما يكونان حائلني بينهما  ّ
  . هما خلفْنَوبني م

ً فال يكون الصف الذي يكون خلف النساء مانعا ، ال يعترب احلائلِّفَّويف مسألة الص
ً لو كان احلائل حائطا ؛نعم.  خلفهن من الصفوفْنَعن الفساد، بل تفسد صالة مجيع م

ًخلف صف النساء متصال كان مانعا من الفساد، ففي  ً ولو كان ورائهن حائط «: )١(»ا�تىب«ّ

ٌّ تفسد صال�م على األصح، وإن كان ورائهن صف من الرجالخلفه صفوف ال  ، مث احلائط،ِّ
  .انتهى» ّ فسدت صالة الكل؛مث صفوف الرجال

  . )٣( حنوه»دفع األوهام« يف رسالته )٢(يخ إبراهيم برييَّوذكر الش

َّويتصور هذا يف املسجد احلرام فيما إذا صلى النساء خلف زمزم َّ ُ
َّ وورائهن قبة )٤(

                                                                                                        
  .أن تكون عاقلة، أما ا�نونة فال تفسد �ا الصالة؛ لعدم صحة صال�ا: الرابع= 

  . أال يكون بني الرجل واملرأة حائل:الخامس

  . أن تكون احملاذاة يف ركن كامل:السادس

  . أن يكون يف هذا الركن نوى إمامة املرأة:السابع

  ). ١/١٣٧ (»تبيني احلقائق«، )١/٦١٧ (»بدائع الصنائع«، )١/١٨٣ (»املبسوط«: نظرا

الغزميين  أليب الرجاء جنم الدين، خمتار بن حممود الزاهدي» كتاب المجتبى شرح مختصر القدوري«  )١(

ً خمطوطا، منه نسخة حمفوظة يف مكتبة جامع السليمانية يف - يف حدود علمي -، ال زال )ه٦٥٨ت(
  . ورقة٣٧٠، تقع يف )٤٦٩( رقم –إسطنبول 

 الشيخ إبراهيم بن حسني بن أمحد بن بريي، مفيت مكة، وأحد أكابر فقهاء احلنفية وعلمائهم هو  )٢(

انفرد يف . ، أخذ عن عمه حممد بن بريي، وعبد الرمحن املرشدي)ه١٠٢٣(ولد باملدينة عام . املشهورين

حاشية على «: له مؤلفات ورسائل كثرية، منها. َّاحلرمني بعلم الفتوى، وجدد من مآثر العلم ما اندثر

خالصة «: انظر). ه١٠٩٩(مات مبكة سنة . »شرح املوطأ راوية حممد بن احلسن«، و»األشباه والنظائر

  ).١/٣٦(» األعالم«، )١/١٩(» األثر

  .مل أقف عليه  )٣(

ًيريد املؤلف خلف البناء الذي كان موجودا على بئر زمزم داخل صحن املطاف، وقد أزيل ذلك البناء يف   )٤(
 -  رمحه اهللا تعاىل -ه، يف عهد جاللة امللك سعود بن عبد العزيز ١٣٧٥ السعودية األوىل عام التوسعة

ُّتوسعة على املصلني والطائفني، وصار بئر زمزم يف القبو، وزود بصنابري املاء ً  .  



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٢١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

 وغريها، فال تفسد صالة من يصلي خلف البناء من الرجال، إال إذا كان خلفهن )١(عمَّالش
ً التصال صفوف الرجال حكما وإن مل تتصل ،ٌّصف أو صفوف من الرجال قبل البناء

  .حقيقة

� ولو كان ثالثا يف الصف ليس بقيد احرتازي، بل إذا كن صفا على :واعلم أن قولهم ً

َّ بعد أن ذكر ما تقدم )٢(»احمليط«َّا، وقد نص عليه صاحب ًحدة كان هذا هو احلكم أيض

وإن قام ثالثة نسوة خلف اإلمام أفسدت على من قام حبذائهن خلفهن «: عنه حيث قال

  . انتهى)٣(»إىل آخر الصفوف، ومن مل يكن حبذائهن من أهل الصفوف فصال�م تامة

                                         
َّقبة الشمع  )١( ُ هي قبة مشهورة توجد يف صحن املطاف القدمي، كانت حتفظ فيها الشموع اليت ي:َّ ُ ضاء �ا َّ

ِّاملطاف، وحجر الكعبة الذي تسميه العامة  ْ
ْحجر إمساعيل(ِ

، واملقامات األربعة اليت كانت موجودة )ِ

آنذاك، إذ حتفظ فيها تلك الشموع بعد شروق الشمس حىت ال تتلف باحلرارة، وكان املوظف املكلف �ا 

َّوقد أزيلت تلك القبة يف التوسعة السعودية ). الشمعداني(َّيسمى  ًوتسمى أيضا . ه١٣٧٥األوىل عام ُ َّ

َّقبة الفراشين(   ).ه١٦١(، وأول من أحدثها اخلليفة العباسي املهدي سنة )َّ

صحيفة مكة، اجلمعة و، )١٠٥ص(للدكتور فوزي الساعايت » الصحن احمليط بالكعبة املشرفة«: انظر  

  .م٤/٣/٢٠١٦ه املوافق ٢٣/٥/١٤٣٧

ُكهربائي للحرم املكي وأضيء به، وألغيت بالتايل الشمعدانات  أنه مت إدخال التيار الٌجدير بالذكر؛   ُ

ُوحنوها مما كان يضاء به املسجد احلرام؛ يف الرابع عشر من شهر صفر سنة ألف وثالمثائة وثالثة وسبعني 
بأمر جاللة امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن رمحه اهللا تعاىل، قبيل وفاته بشهر ) ه١٤/٢/١٣٧٣(للهجرة 

) اإلنرتنت( على الشبكة العاملية )ويكيبيديا (موقع املوسوعة احلرة: نظرا. واحد

www.wikipedia.org  

َّهو العالمة برهان الدين أبو املعاىل، حممود بن الصدر السعيد تاج الدين أمحد بن برهان الدين عبد العزيز   )٢(

ولد مبرغينان من بالد . علم والفقهمن أسرة مشهورة بال". ابن مازه"بن عمر البخاري احلنفي، املعروف بــ 

وعنه ولده طاهر بن . وأخذ عن والده، وعمه الصدر الشهيد حسام الدين). ه٥٥١(ما وراء النهر، سنة 

). ه٦١٦(مات سنة . »الذخرية الربهانية«، واختصره يف »احمليط الربهاين«: من أشهر مؤلفاته. حممود

  ).٢٧٢ص(» الفوائد البهية«: انظر

  ).١/٤٢٢(»  الربهاين يف الفقه النعمايناحمليط«  )٣(



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٢٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

ً أيضا–وفيه 
ِّفينْغَتـْسُّ أيب احلسن الراهدَّيخ اإلمام الزَّفوائد الش« ويف ،– )١( َ

إذا كان «: »)٢(

ٌّوعلى الرف صف من النساء اقتدين باإلمام، )٣(ٌّيف املسجد رف ِّ ِّ وحتت الرف صفوف ،َّ َّ

 »ال تفسد، وكذلك الطريق: ِّالرجال؛ هل تفسد صالة من وقف خلف صف النساء؟ قال

  .)٤(انتهى

َّ يتصور هذا يف املسجد احلرام فيما إذا كا:أقول ِّن النساء يف موضع املكربين مبقام ُ

ُّ مثال، وأما يف عكس هذا الصورة فال تصح)٥(احلنفي َّ صالة الرجال؛ نص عليها صاحب ً

                                         
  .ّالبن مازه البخاري» احمليط الربهاين«يعين   )١(

ِّهو اإلمام علي بن سعيد، أبو احلسن الرستغفين   )٢( َ ْ  املثلثة وسكون  بضم الراء وسكون السني املهملة وضم-ُّْ

ّرستـغفن(قرية إىل ً نسبة – آخرها النون الغني املعجمة ويف ْ َ ْ كان من كبار مشايخ .  مسرقندمن قرى) ُ

يف » الزوائد والفوائد«و» إرشاد املهتدي«: من مؤلفاته. مسرقند، ومن أكرب أصحاب أيب منصور املاتريدي

تاج «، )١/٣٦٢(» اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية«: انظر). ه٣٤٥(مات سنة . أنواع العلوم

  ).٢٠٥ص(» الرتاجم

ُّالرف  )٣( ، )٩/١٢٦ (»لسان العرب«: انظر. َّاملراد به السقف: -بعدها فاء مشددة  بفتح الراء املشددة –َّ

  ). ف.ف.ر(مادة 

ّ، ومعدو )٤٢٢ – ١/٤٢١(» احمليط الربهاين «ّابن مازه البخاري يف؛ » فوائد الرستغفين«ّنقله بنصه من   )٤(

  .)١/٨٧ (»لفتاوى اهلنديةا«

، )حجر الكعبة( باب الزيادة أمام حجر إمساعيل كان يقع يف مشال الكعبة من ناحية: المقام الحنفي  )٥(

ًبني الركنني الشامي والعراقي، ويتميز هذا املقام بكرب مساحته مقارنة ببقية املقامات اليت كانت موجودة، 

ِّين، ويف أعاله كانت املكربية اليت يبلغ رور األول كذلك، فقد كان من دوبكرب مظلته اخلارجة عن الدو ُ
ِّوكان يف صحوة املسجد احلرام أربعة مقامات يصلي فيها أتباع كل .  اإلمام احلنفيفيها املؤذون خلف

ًهب األربعة، فكان يصلي الشافعي، مث احلنفي، مث املالكي، وأخريا احلنبلي يف مجيع امذهب من املذ ّ

» املشرفةالصحن احمليط بالكعبة «: انظر. ُّالصلوات، عدا صالة املغرب؛ فإ�م كانوا يصلون يف وقت واحد

  ).٨٣ و٦٨ص(

وقد . أن تاريخ إنشاء هذه املقامات يعود ملنتصف القرن اخلامس اهلجري، وقيل غري ذلك ٌجدير بالذكر؛

ًاستمر ذلك قرونا كثرية، حىت جاء  فأبطل – رمحه اهللا تعاىل –امللك عبد العزيز بن عبد الرمحن آل سعود  َّ

=  بعقد اجتماع علماء مكة، فقرروا أن تكون اجلماعة الصالة يف تلك املقامات، بعد أن أصدر توجيهاته
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

 ،)٤(اعةََعن ابن مس«:)٣(»احمليط« وعبارة ؛)٢(»الظهريية«، وصاحب )١(، وقاضيخان»احمليط«

ال جتوز صال�م، : َّ قدامهم واملسجد حتتهم والنساء)٥(ةَُّلعن حممد يف قوم وقفوا على ظهر ظ

  .انتهى» » واقعات الناطفي«وهكذا ذكر يف 

َ يتصور هذا فيمن يصلي من الرجال يف خ:أقول َّ املالصقة لباب الصفا،  )٦(بيلَّة السَوْلُ

                                                                                                        
ُّاملسجد احلرام واحدة، وأن ينتخب من كل مذهب ثالثة أئمة، ومن احلنابلة إمامان يصلون   يف= ُ ً

بالتناوب يف أوقات الصلوات اخلمس، كان ذلك قبل التاسع والعشرين من ربيع الثاين عام ألف وثالمثائة 

  ).م٥/١١/١٩٢٦ملوافق ه، ا٢٩/٤/١٣٤٥( ومخسة وأربعني

ُ، فأول ما أزيل املقامان املالكي واحلنبلي يف -ًتوسعة للمصلني والطائفني-درجة وكانت إزالة املقامات مت

ه، املوافق ٨/١٠/١٣٧٧(ُ، مث أزيل املقام احلنفي يف )م١١/٢/١٩٥٨ه، املوافق ٢١/٨/١٣٧٧(

 ).م٢٤/١٢/١٩٦٣ه، املوافق ٨/٨/١٣٨٣(ُ، وآخر ما أزيل املقام الشافعي وذلك يف )م٢٦/٤/١٩٥٨

  ).١٠٠ و٩٨ص(» الصحن احمليط بالكعبة املشرفة«: انظر

ْهو احلسن بن منصور بن أيب القاسم حممود بن عبد العزيز األوزجندي الفرغاين، املعروف بــ   )١( َ . »قاضيخان«ُْ

ّتفقه على أيب إسحاق الصفاري، وظهري الدين املرغيناين، وغريمها من .  مشس األئمة الكردريَّوتفقه عليه. َّ

مات . ، وغريها»شرح الزيادات«، و»شرح اجلامع الصغري«، وهو مطبوع متداول، و»الفتاوى«: مصنفاته

  ).١٥١ص(» تاج الرتاجم«، )١/٢٠٥(» اجلواهر املضية«: انظر). ه٥٩٢(سنة 

  ).هـ٦١٩ت(َّالعالمة ظهري الدين حممد بن أمحد البخاري   )٢(

  ).١/٤٢١ (»احمليط الربهاين«  )٣(

، وتفقه )هـ١٣٠(ولد سنة . ََهو حممد بن مساعة بن عبيد بن هالل بن وكيع بن بشر التميمي، أبوعبد اهللا  )٤(

من . َّكان أحد الثقات األثبات املعمرين. على أيب يوسف، وحممد بن احلسن، وكتب عنهما النوادر

اجلواهر «: انظر). هـ٢٣٣(مات سنة . »احملاضر والسجالت«، و»كتاب أدب القاضي«: مؤلفاته

  ).٢٤٠ص(» تاج الرتاجم«، )٢/٥٨(» املضية

ة َّظل وقول الفقهاء . أي سرتك وألقى ظله عليك، أو سحاب، أو جبل،ك من بناءَّ ما أظلُّ كل:ةَّلُّالظ  )٥(

  ).٢٩٩ص(للمطرزي » ملغرب يف ترتيب املعربا«: انظر. ة اليت فوق البابَّدُّيريدون �ا الس :ارَّالد

َْخلو  )٦( َّقبة العباس( هي موضع يقع حتت :َّة السبيلَ َّقبة الشراب(أو ) َّ يف صحن املطاف يف املسجد احلرام، ) َّ

ًمالصقة لباب الصفا الذي كان موجودا قدميا، وفيها ساقيتان  ً ُدائريتان متآلن مباء زمزم لتربيده ) سبيالن(َّ

  ).١٠٤ص(» يط بالكعبة املشرفةالصحن احمل«: انظر. واهللا أعلم. وشرب احلجاج والناس منه
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 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

وما قيل إن صال�م صحيحة لوجود احلائل، وهو اخلشب . َّوقدامهم النساء فال جتوز صال�م

الدر « مستدلني بنحو عبارة صاحب ،ت املطلة على املسجدواحلديد املوضوع يف الطاقا

، أو )٢(ٌّومينع من االقتداء صف من النساء بال حائل قدر ذراع«: ُّ؛ ونصها)١(»املختار

  .انتهى)٣(» »مفتاح السعادة«. ارتفاعهن قدر قامة الرجل

: »تىبا�«ويف «: ُّ ؛ ونصها»ا�تىب« اليت نقلها عن )٤(»البحر«وبنحو عبارة صاحب 

َّ أو رف واملرأة قدامه تفسد سواء كانت قدر قامة الرجل أو دونه )٥(ولو كان الرجل على سرتة ٍّ

ِّ، وهذا إذا مل يكن على الرف سرتة، فأما إذا كان عليه قدر ذراع ال تفسد يف مجيع ]أ/٥[ َّ

  .  انتهى)٦(»األحوال

ِّالدر«وإن كانت عبارة ! الظاهر أنه ليس بصواب  »مفتاح السعادة«ها عن  اليت نقل»ُّ

ً ولو كان احلائل إذا كان قدر ذراع مانعا !ًتفيد ذلك؛ أل�ا خمالفة لكالم أهل املذهب مجيعا
من الفساد ملا فسدت صالة صفوف الرجال اليت خلف النساء سوى الصف الذي خلفهن؛ 

 على ًألن الصف الذي خلفهن يكون حائال حينئذ كما قالوه يف املرأة الواحدة والثنتني

َّاألصح؛ ألن قامة الرجل أكثر من ذراع وهو القياس كما تقدم، إال أ�م مل يأخذوا به ِّ، 

  .وأخذوا باالستحسان املروي عن عمر بن اخلطاب 

                                         
  ).هـ١٠٨٨ت(َّهو العالمة عالء الدين احلصكفي   )١(

، ) سم٦١.٦( هو الوحدة القياسية الشرعية لقياس املساحات، وجعله حممد رواس قلعجي مبقدار :ِّالذراع  )٢(

، )٢١٣ص(» معجم لغة الفقهاء«: انظر).  سم٤٩.٣٢(َّبينما قدره الشيخ عبدالعزيز الغديان بــ 

، )٤٠( العدد –، حبث حمكم منشور يف جملة العدل بالسعودية )١٨٥ص (»اجلدول امليسر يف املقادير«و

  .هـ١٤٢٩شوال 

  ).١/٥٨٤(» الدر املختار شرح تنوير األبصار«  )٣(

ُهو العالمة زين الدين ابن جنيم املصري   )٤(   ).هـ٩٧٠ت(َّ

 ما يبىن :طحَّوسترة الس .ازةَّامه من سوط أو عكَّلي قد وقد غلبت على ما ينصب املص،ْرتِّالس :ُّالسترة  )٥(

  ).٢١٧ص(» ملغرب يف ترتيب املعربا«: انظر. َّولعل هذا املعىن هو املراد هنا. حوله

  ).١/٢٧٩(» البحر الرائق شرح كنز الدقائق«  )٦(
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 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

 عن )١(ٌرْشِب«:ُّونصها  ؛»احمليط« أن هذا الوهم ناشئ عن عبارة – واهللا أعلم –والظاهر 

ُّأيب يوسف يف إمام صلى برجال ونساء؛ وصف تفسد : ُّ النساء حبذائه صف الرجال قالَّ

أال . صالة رجل واحد، الذي بني الرجال والنساء وصار ذلك كسرتة أو حائط بينهم وبينهن

ّترى أنه لو كان بني صف النساء وبني صف الرجال سرتة قدر مؤخر الرحل كان ذلك سرتة  ّ

  . انتهى)٢(»للرجال وال تفسد صالة واحد منهم

ُّ يعين به يف الصورة املذكورة ال فيما إذا كان صف النساء إلخ،) ...أال ترى(: فقوله *

وال تفسد « :ُّ ومتام عبارته صرحية يف ذلك؛ ونصها بعد قوله؛ِّأمام صف الرجال كما هو ظاهر

  :»صالة واحد منهم

 من َّوكذلك لو كان بينهم حائط، وكان احلائط قدر الذراع كانت سرتة، وإن كان أقل«

سرتة، فإن كان النساء من فوق ذلك احلائط، يعين الذي هو قدر الذراع ذلك ال يكون 

وليس سرتة، أي واحلال ليس هناك سرتة، فإن كان احلائط قدر قامة الرجل أو أطول فهو 

سرتة ملن كان على األرض من الرجال، وال يكون سرتة ملن كان على احلائط، وإن قام الرجل 

ذا وما لو قامت النساء على احلائط والرجال على  فه،على احلائط والنساء على األرض

  .)٣(»األرض سواء

َّ ملا تقدم أن ، على أن كالمه يف الصورة اليت ذكرها أبو يوسفَ كالمه جزمتَوإذا تأملت

                                         
 الذي »الربهايناحمليط «والتصويب من ! وهو حتريف فاحش، )!بشرط(إىل  يف األصل )بشر(َّحترفت كلمة   )١(

  . نقل عنه املؤلف

 والزمه  أيب يوسف القاضي أخذ الفقه عن.يسي املعتزيل املتكلمِّبن غياث بن أيب كرمية املر هو ا:بشرو *

 والزهد  كان من أهل الورع.وعنه أخذ حسني النجار مذهبه.  الكالم والفلسفة ونظر يف،وبرع فيهمدة، 

 له ! وكان أبو يوسف يذمهفيه، الشتهاره بعلم الكالم وخوضه  ذلك الزمانغري أنه رغب الناس عنه يف

 مات . منها جواز أكل حلم احلمار، املذهب غريبة وله أقوال يف،تصانيف وروايات كثرية عن أيب يوسف

  ). ٥٤ص(» الفوائد البهية«، )١/١٦٤(» جلواهر املضيةا«: انظر). هـ٢١٩( وقيل سنة ،)هـ٢٢٨(سنة 

  ).١/٤٢٢ (»احمليط الربهاين«  )٢(

  .املصدر السابق  )٣(



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٢٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

  .َّة وحتتهم قدامهم نساء أ�ا تفسد صال�مَّلُّالرجال لو كانوا على الظ

ُقوم صلوا على ظهر ظ«: وعبارة قاضيخان َّ املسجد وحتتهم قدامهم نساء أو طريق ة يفَّلَّ

وإن كان الذي «: مث قال. )١(»َّال جتوز صال�م؛ ألن الطريق وصف النساء مانع من االقتداء

ة؛ أل�م ليس بينهم َّلُّة حبذائهم من حتتهم نساء جازت صالة من كان على الظَّلُّ الظ)٢(فوق

  . انتهى)٣(» تفسد صال�موبني اإلمام نساء وال حماذاة هنا ملكان احلائل فال

ً، فلو كان احلائل مانعا من الفساد يف ِّينُمُّ ارتفاع املكان كما يف الش:ومراده بالحائل
َصف النساء جلازت صالة م َ وقد عرفت بأنه ال جتوز ،َّ على الظلة وحتتهم قدامهم نساءْنّ

  .صال�م

ُ فأحببت » السعادةمفتاح«مث بعد مدة من تأليف هذه الرسالة رأيت ما ذكره صاحب 
ُّولو كان صف الرجال على احلائط : )٤(»الينابيع«ويف «: ُّنقله ليظهر ما يف عبارته؛ ونصها

 من َّ إن كان احلائط مقدار قامة الرجل جازت صال�م، وإن كان أقل؛ُّوصف النساء أمامهم

َّ وإن كان صف تام من النساء وليس بني الصفني حائ.ذلك مل جتز صال�م َّ ٌّ ل فإ�ن يفسدن ُّ

من النساء إذا كان بينهن  التام] ب/٥ [ُّفَّ والص!�صالة من خلفهن، وإن كانوا عشرين صفا

 وذلك احلائل مقدار مؤخرة ؛ّوبني صف الرجال فاصل ال تفسد صالة أحد من الرجال

َّالرحل
راع فسدت ِّ، أو مقدار خشبة منصوبة، أو حائط مقدار ذراع، ولو كان أقل من الذ)٥(

                                         
  ).   ١/٨٩(» فتاوى قاضيخان«  )١(

  ).فوقى: (يف األصل  )٢(

  ).١/٨٩(» فتاوى قاضيخان«  )٣(

، لإلمام رشيد الدين أيب عبداهللا حممد بن رمضان »الينابيع في معرفة األصول والتفاريع «:ومتام امسه  )٤(

وهو من شروح خمتصر ). هـ٦١٦( حبلب سنة الرومي، فرغ من تأليفه وتبييضه يف مدرسة نور الدين

هدية «، )٢/١٦٣١(» كشف الظنون«: انظر. ًوالظاهر أنه ال زال خمطوطا. القدوري، يقع يف جملد كبري

  .)٤٠٥ و٢/١٦٤ (»العارفني

ْرة الرحَّمؤخ  )٥( عود يف مؤخره يلي ظهر الراكب يستند إليه، ويكون من خشب رحل : َّ ويقال آخرة الرحل:لَّ

تفسري «، )٢/٥٧٧ (»الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية«، )١/٢١ (»مشارق األنوار«:  انظر.اجلمل

  ).٥٥٧ص (»غريب الصحيحني



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٢٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

»ًصالة، ولو كان رجل واحد غري ذلك الرجل يكون حائالال
  . انتهى)١(

ولو كان رجل «: فإن قوله يف آخر العبارة! ال خيفى ما يف عبارته من التناقض: أقول

يفسدن صالة من خلفهن وإن كانوا «: ُ ال يالئم قوله،»ًواحد غري ذلك الرجل يكون حائال

َّ فليتأم ؛»احمليط«م عن صاحب َّويعين أن املراد ما تقد. »!�عشرين صفا   .لُ

 عن اإلمام »احمليط« ملا ذكره يف »الينابيع« مصادمة ما ذكره يف –ً أيضا –وال خيفى 

َّحممد ناقل املذهب؛ فليتأم ّ وهي حنو املتقدمة إال يف بعض ألفاظ »الينابيع«مث رأيت عبارة . لُ

ٌّولو كان صف تام من النساء وليس«: نقلها باملعىن منها  فمراد .إخل»... ني حائل َّفَّ بني الصٌّ

ُ �ذا مسألة مستقلة ال تعلق هلا مبا قبلها، ال كما يتوهم من عبارة »الينابيع«صاحب  مفتاح «ُّ

مفتاح «ني متحاذيان، وهي موافقة ملا ذكرناه؛ لكن أول عبارة َّفَّ، واملراد به أن الص»السعادة

ٌ، فهي وهم من صاحب )٢(امة املعتربات، وهي خمالفة لع»الينابيع« كعبارة »السعادة ْ  »الينابيع«َ

َّفتنبه لها، وال تغتر بها؛  َّ!  

ّيخ إبراهيم بريي ينبه على ذلك يف رسالته َّمث رأيت الش  بأن ما يف »دفع األوهام«ُ

ٌ وهم ظاهر»الينابيع« ْ َ
ِّالدر املختار«وأما قول صاحب ! )٣( أو ارتفاعهن قدر قامة «: )٤(»ُّ

ِّ وقد تقدم أن هذا يتصور فيما إذا صلى النساء يف موضع املكربين ،حيح؛ فهو ص»الرجل َّ َّ ُ َّ

  .ًمبقام احلنفي مثال

 مرتفعات قدر قامة الرجل، َّإال إذا كن، َّفالحاصل أن صف النساء مانع من االقتداء

وكذلك . ُّوذلك ألن الرجال لو أرادوا الوصول إىل اإلمام ال حيول بينهم وبينه صف النساء

ًطريق لو كان مرتفعا ال يكون مانعا؛ ألنه غري حائلال  خبالف ما إذا كان الرجال مرتفعني ،ً

ًوصف النساء أو الطريق أمامهم؛ ألنه يكوم حائال بينهم وبني اإلمام ُّ.  

                                         
  ).١/٥٨٤(» حاشية ابن عابدين«: ؛ انظر»مفتاح السعادة«نقله ابن عابدين بنصه من   )١(

  . هي كتب ظاهر الرواية املتقدمة:المعتبرات  )٢(

  .يمل أقف عليه عند الشيخ بري  )٣(

)١/٥٨٤(  )٤(.  



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٢٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

فذاك يف املرأة الواحدة كما هو ظاهر عبارته، وقد » ا�تىب« عن )١(»البحر«وأما ما يف 

ُّاملة لتقدم املرأة الواحدة على الرجل أو الثنتني على َّاذاة الشَعلمت الفرق بني مسألة احمل

ًاألصح وبني مسألة صف النساء، وأن احلائل يف احملاذاة يكون مانعا من الفساد خبالف  ِّ ِّ

َّ سواء كانت، أي السرتة أو الرف قدر قامة »ا�تىب«ِّصف النساء، على أن قول صاحب 

وقد . وهو ارتفاع املكان؛ وهنا إمنا تفسد صالة الرجل للمحاذاة لوجود احلائل !ٌلِكْشُالرجل م

 واملرأة على األرض؛ )٤(انَّكُّ بأنه لو كان الرجل على الد)٣(وغريها )٢(»اخلالصة«َّصرح يف 

  . ان قدر قامة الرجل ال يتحقق احملاذاةَّكُّوالد

�فأما إذا كان الرف قصريا جدا «:  بعد ذلك»ا�تىب«وقول صاحب  ً إذا اعتربت هذه َّ

ُالسرتة حائال يف هذه الصورة ينبغي أن ي ًعترب ارتفاع الرف قدر قامة الرجل، ويكون حائال وإن ً َّ

ًمل يكن عليه سرتة؛ لكن قد يقال بأنه إذا قام خلفها فقد ترك فرض املقام وإن كان مرتفعا 
إذا كان على ] أ/٦[د ً خبالف ما إذا كان حماذيا هلا مع االرتفاع، وأما عدم الفسا؛قدر قامة

َّالرف سرتة فظاهر لوجود احلائل بالفعل، ولذا مل تفسد صالة من كان خلف الرجل الذي 

»ًفسدت صالته لكونه حائال
)٥(.  

                                         
  ).١/٢٧٩(» البحر الرائق شرح كنز الدقائق«  )١(

، مل )هـ٥٤٢ت(َّ للعالمة طاهر بن أمحد البخاري احلنفي السرخسي »خالصة الفتاوى« أو »الخالصة«  )٢(

) ١/٧١٨ (»كشف الظنون«وصفه حاجي خليفة يف . أقف عليه، ويبدو أنه ال زال يف عامل املخطوطات

  . » معتمد، يف جملدكتاب مشهور«: بقوله

 أن تقوم املرأة حبذاء الرجل يف مكان :معنى المحاذاة«): ٤٢٥ – ١/٤٢٤ (»احمليط الربهاين«قال يف   )٣(

 والدكان مثل قامة ؛ واملرأة على األرضان الرجل على الدكانحد من أن يكون بينهما حائل، حىت لو كَّمت

 حد بأن كانا على األرض أو علىَّان يف مكان مت ال تفسد صالة الرجل الختالف املكان، ولو ك،الرجل

  .»ملكان احلائل -اًأيض -سطوانة أو ما أشبهها ال تفسد صالة الرجل ُالدكان إال أن بينهما أ

 »معجم لغة الفقهاء«ويف ). ١٣/١٥٧ (»لسان العرب«؛ قاله يف ة املبنية للجلوس عليهاَّكَّ الد:انَّكُّالد  )٤(

َّبناء يسطح أعاله للجلوس عليهجتمع على دكاك، «): ٣١٠ص( ُ« .  

= ة املسجد َّاقتدين على رف«:  قوله»ا�تىب«عن صاحب ) ١/٣٧٨ (»البحر الرائق«نقل ابن جنيم يف   )٥(



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٢٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

 أن من شروط فساد صالة الرجل أن ينوي َّواعلم بأنهم صرحوا في مسألة المحاذاة؛

ّصال�ا، ومل يصرحوا يف مسألة  وحاذت فسدت ِاإلمام إمامة املرأة أو النساء، فإن مل ينو
   :ِّصف النساء بذلك؛ والظاهر أنه ال فرق بينهما الستدالهلم يف مسألة احملاذاة بقوله تعاىل

}qp o n {)وبقوله صلى اهللا تعاىل عليه وسلم)١ ،َّ َّأخروهن من حيث أخرهن «: َّ ََّّ ِّ

»اهللا
)٢( .  

                                                                                                        
 . وقيد بعدم احلائل؛ ألنه لو كان بينها وبينه حائل فال فساد،وحتته صفوف الرجال ال تفسد صال�م=

  .» وهو قدر ذراع،رنا احلائل بهَّن أدىن أحوال الصالة القعود فقدل أو مقدمته؛ ألْحَّوأدناه قدر مؤخرة الر
 أو قصبة منتصبة ، أو عود،لْحَّ أو سرتة قدر مؤخرة الر،لو كان بينهما أسطوانة«: -ً أيضا –ونقل عنه 

  .»ان قدر الذراع ال تفسدَّ أو دك، أو حائط،للسرتة

 سواء ،امه تفسدَّ واملرأة قدّلى سرتة أو رفولو كان الرجل ع«: قوله) ١/٣٧٩( يف – كذلك –ونقل عنه 

 فأما إذا كان عليه سرتة قدر ذراع ال ، وهذا إذا مل يكن على الرف سرتة!كان قدر قامة الرجل أو دونه

  .»تفسد يف مجيع األحوال

  .٢٢٨: سورة البقرة  )١(

  .أنه موقوفال يثبت له إسناد مرفوع، والصواب   )٢(

السلسلة «يف : وقال األلباين. »ًحديث غريب مرفوعا«): ٢/٣٦ (»نصب الراية«قال الزيلعي يف   

  . »ًال أصل له مرفوعا«): ٢/٣١٩ (»الضعيفة

، برقم )٣/١٤٩ (»مصنفه« أخرجه عبد الرزاق يف .وإسناده صحيح. والثابت وقفه على ابن مسعود 

ريق الثوري، عن ، من ط)٩٤٨٤(، برقم )٩/٢٩٥ (»معجمه الكبري«ُّ، ومن طريقه الطرباين يف )٥١١٥(

  .األعمش، عن إبراهيم، عن أيب معمر، عنه 

من طريق األعمش، عن عمارة بن عمري، ) ١٧٠٠(، برقم )٢/٩٩ (»صحيحه«وأخرجه ابن خزمية يف 

  .»إسناده صحيح موقوف«: ًقال األلباين معلقا عليه. عن عبد الرمحن بن يزيد، عن ابن مسعود

  : وجهينووجه االستدالل من األثر عندهم من  *

ً أنه ملا أمر بالتأخري صار التأخري فرضا من فرائض الصالة، فيصري برتكه التأخري تاركا فرضا :الوجه األول ًً
  !من فرائضها فتفسد

َّ أن األمر بالتأخري أمر بالتقدم عليها ضرورة، فإذا مل تؤخر املرأة ومل يتقدم الرجل، فقد قام :الوجه الثاني ُّّ ٌ
 »بدائع الصنائع«: انظر. َّ فتفسد صالته، وكان مبثابة من تقدم على اإلمامًمقاما ليس مبقام له؛

  ). ١/١٣٧ (»تبيني احلقائق«، )١/٢٢٩(



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٣٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

  .)١(ملقامًولتعليلهم لفساد صالة الرجل أنه ترك فرضا من فروض ا

»العناية«ويدل عليه قول صاحب 
هذا يف صالة يشرتكان فيها، «:  يف مسألة احملاذاة)٢(

»ُّقدم عليه، وحماذا�ا إياه يورث الكراهةَّوأما يف صالة ال يشرتكان فيها فالت
  .  انتهى)٣(

َمث إن اإلمام إذا نوى إمامتهن فقد علمت حكمه، وإذا نوى إمامة الذكور فقد علمت  َ
ً أيضا، وأما إذا نوى إمامة اجلماعة وأطلقت كما هو الغالب يف نية األئمة، فكان حكمه

َّ إىل أن من اهللا سبحانه وتعاىل به يف عبارة ،ٍّق إىل وجود نص يف هذه املسألةَّاخلاطر يتشو

»احمليط«
  .انتهى. »وإذا نوى إمامة اجلماعة فقد نوى إمامة النساء«: ُّ؛ ونصها)٤(

*  *  *  

»البحر« قال يف :﴾تنبيه﴿
»معراج الدراية«َّوصرح يف «: يف مسألة احملاذاة)٥(

 بأنه لو )٦(

 ال تفسد، وكذا إذا قامت أمامه وبينهما هذه )٧(وانةُسطُأ أو ، الرجلُعَسَكان بينهما فرجة ت

»ايلَّقَصالة البـ« عن »ا�تىب«َّالفرجة، وصرح به يف 
)٨( .  

                                         
ألن الذي عن ميينها ويسارها وخلفهما مأمورين بتأخري «): ١/١١٤( له »الفتاوى«قال الوالواجي يف   )١(

ة فتفسد صال�م، ومن سواهم مل حتاذهم املرأة ًاملرأة عنهم، فإذا مل يفعلوا فقد تركوا فرضا من فرائض الصال

  .»فلم جيب عليهم التأخري

  ).هـ٧٨٦ت(َّهو العالمة أكمل الدين البابريت   )٢(

  .)١/٢٦٤ (»العناية شرح اهلداية«  )٣(

  .)١/٤٢٤ (»احمليط الربهاين«  )٤(

  .)٣٧٩ - ١/٣٧٨ (»البحر الرائق«  )٥(

، )هـ٧٤٩ت( قوام الدين حممد بن حممد البخاري الكاكي احلنفي َّ للعالمة»معراج الدراية شرح الهداية«  )٦(

َّحققه طالب الدراسات العليا جبامعة القصيم، ضمن مشروع علمي تبنَّته كلية الشريعة والدراسات 

  .اإلسالمية

ُاألسطوانة  )٧( ْ مشارق «: انظر. ُأي السارية، جتمع على أساطني، وأسطوانات: - بضم اهلمزة والطاء –ُ

  .)ط.س.أ(، مادة )١/٩٣ (»معجم اللغة العربية املعاصرة«، )١/٤٨ (»راألنوا

َّ للعالمة حممد بن أيب القاسم البقايل »َّصالة البقالي«كتاب   )٨( = ، ذكره حاجي خليفة يف )هـ٥٦٢ت(َّ



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٣١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

»غاية البيان« أصحابنا كما يف )١(ن ما اتفقوا على ما نقله م؛شكل عليهُوي«
لو : )٢(

 ِّفَّقامت امرأة حبذاء اإلمام وقد نوى إمامتها تفسد صالة اإلمام والقوم، وإن قامت يف الص

َّتفسد صالة رجلني من جانبها، وصالة رجل خلفها، ولو تقدمت على اإلمام ال تفسد 

  .صالة اإلمام والقوم، ولكن تفسد صال�ا

ُ النساء بني اإلمام والرجال ال يصح اقتداء الرجال باإلمام وجيٌّولو كان صف من« عل ُّ

ِّحائال، ولو كان يف صف الرجال ثنتان من النساء تفسد صالة رجل عن ميينهما، ورجل عن  ً

  . يسارمها، وصالة رجل من خلفهما فقط

ًولو كن ثالثا تفسد صالة ثالثة خلفهن إىل آخر الصفوف، وواحد عن أميا�ن، «

ّف، فيمنع صحة االقتداء يف حق َّد عن يسارهن؛ ألن الثالثة مجع صحيح فصار كالصوواح
  .من صرن حائالت بينه وبني إمامه

َّولو كربت يف الصف األول وركعت يف الصف الثاين «: )٣( عن اجلرجاين»احمليط«ويف «

                                                                                                        
الظاهر أنه مفقود أو يف ). ٢/٩٨ (»هدية العارفني«، والبغدادي يف )٢/١٠٨١ (»كشف الظنون«=

  .حكم املفقود

حممد بن أيب القاسم بن باجيوك اخلوارزمي اآلدمي وهو . والعجم يزيدون الياء) َّالبقال( هو :َّالبقاليو *

 وجلس بعده مكانه، ،أخذ اللغة واإلعراب عن الزخمشري. »زين املشايخ«بــ  امللقب ، أبو الفضل،النحوي

مفتاح «:  من مؤلفاته.ا يف األدب، وحجة يف لسان العربًكان إمام .ومسع احلديث منه ومن غريه

، وقيل )هـ٥٧٢(وقيل ). هـ٥٦٢(مات . »شرح أمساء اهللا تعاىل«و، »تقومي اللسان يف النحو«و، »التنزيل

  ).١/٢١٥ (»بغية الوعاة«، )٢/٣٧٢ (»اجلواهر املضية«: انظر). هـ٥٧٦(

 املطبوع هو َّ، ولعل ما يف)عن:  ( املطبوع»البحر«، واملثبت يف )من أصحابنا: (هكذا يف األصل  )١(

  .َّالصواب

َّ للعالمة قوام الدين أمري كاتب بن أمري عمر األتقاين »غاية البيان ونادرة الزمان في آخر األوان«  )٢(

ً، حققه طالب الدراسات العليا يف بعض اجلامعات العربية واإلسالمية، وطبع بعضه متفرقا )هـ٧٥٨ت( ُ َّ

  .حسب توزيع الرسائل العلمية

ً، كان عاملا فقيها ه على أيب احلسن الكرخيَّتفق.  اجلرجاين، أبو عبد اهللاعلي بن حممديوسف بن هو   )٣( ً =



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٣٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

ٍّوسجدت يف الثالث فسدت صالة من عن ميينها ويسارها وخلفها يف كل صف؛ أل�ا  َّأدت ِّ

ًيف كل صف ركنا من األركان   !ٌكلْشُوهو م، )١(ِّ فصار كاملدفوع إىل صف النساء،ٍّ

 أو الصف الذي هو خلفهن بينه وبينها ، أن الرجل الذي هو خلفها:ووجه إشكاله«

َّ كما قدمناه ،فرجة قدر قامة الرجل، وقد جعلوا الفرجة كاحلائل فيمن عن جانبها أو خلفها

ُ، فتعني أن حي وغريه»ا�تىب«عن  ًمل على ما إذا كان خلفها من غري فرجة حماذيا هلا، حبيث َّ
  . ال يكون بينها وبينه قدر قامة الرجل

»السراج الوهاج«وهلذا قال يف «
ولو قامت امرأة وسط الصف فإ�ا تفسد «: )٢(

صالة ثالثة؛ واحد عن ميينها، وواحد عن يسارها، وواحد خلفها حبذائها، وال ] ب/٦[

  .      انتهى»د صالة الباقنيتفس

ًفقد شرط أن يكون من خلفها حماذيا هلا لالحرتاز عما إذا كان بينها وبينه فرجة، وكذا «
َّصرح الزيلعي الش تفسدان صالة رجلني خلفهما حبذائهما، مث رأيته «: ارح فقال يف املرأتنيَّ

ًبعد ذلك مصرحا به يف    .)٤(انتهى. »)٣( للحاكم الشهيد»الكايف«َّ

 بل ينبغي محله على ما إذا قامت املرأة أمام الرجل إال أ�ا :يقول الراجي عفو ربه

 فيصدق ، الرجلُعَسَ وبينه وبينها فرجة ت، له، بل كانت عن ميينه أو يسارهًليست حماذية

                                                                                                        
اجلواهر «:  انظر. يف ست جملدات احلنفي، يقعيف الفقه »خزانة األكمل« كتاب صاحبوهو . �أصوليا=

  .)٣١٨ص (»تاج الرتاجم«، )٤٣٦ص (»املضية

  . »احمليط الرضوي«َّ، ولعله يف »احمليط الربهاين« يف مل أجد النص الذي نقله ابن جنيم عن اجلرجاين  )١(

َّ للعالمة أيب بكر علي بن حممد احلداد اليمين احلنفي »السراج الوهاج الموضح لكل طالب محتاج«  )٢(

َّ، حققه بعض طالب الدراسات العليا جبامعة األزهر، نوقشت إحدى الرسائل عام )هـ٨٠٠ت(

  .)م٢٠٠٨(

، )هـ٣٣٤ت" (احلاكم الشهيد"ام حممد بن حممد بن أمحد املروزي، املعروف بــ  لإلم»الكافي«كتاب   )٣(

َّحقق قسم العبادات منه يف رسالة ماجستري للباحث صالح الدين حممد سلو، يف جامعة أم درمان 

  .)م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(اإلسالمية بالسودان، عام 

  .)٣٧٩ – ١/٣٧٨ (»ائقالبحر الر«ُهاهنا ينتهي النص الذي نقله عن ابن جنيم يف   )٤(



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٣٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

ُّعليها أ�ا قامت أمامه وبينهما هذه الفرجة، وذلك ملا يف محله من التكلف الظاهر وعدم 

 مل يقل به ،»حبيث ال يكون بينه وبينها قدر قامة الرجل«: مهم، وذلك ألن قولهموافقته لكال

  !  الرجل؛ والفرق بينهما ال خيفىُعَسَبقدر ما ت: أحد يف مقدار الفرجة، وإمنا قالوا

وغريه غري ظاهر؛ فإن قوهلم حماذ هلا صادق على ما إذا كان » السراج«واستدالله بعبارة 

  .  أو أكثر، أو أقل، الرجلبينه وبينها مقدار قامة

َّ وال يتعدى الفساد إىل من خلفها ، بأن املرأة الواحدة تفسد صالة من خلفها:وقولهم

ٌمن مجيع الصفوف؛ لكون الذي فسدت صالته يكون حائال بينها وبني من خلفه دال على  ً

الث أ�ا أنه لو مل يكن حبذائها رجل يف الصف الذي خلفها، بل كان يف الصف الثاين أو الث

  .تفسد صالته للمحاذاة وعدم احلائل

 والرجل الذي ،َّ بأ�م قد صرحوا بنظري هذا يف الرجل الذي يكون عن ميينها:فإن قيل

يكون عن يسارها، ومع هذا جعلوا الفرجة كاحلائل بينهما، فكان ينبغي أن جتعل الفرجة هنا 

  .كذلك

لفها؛ ألن الذي خلفها قد ترك  يظهر الفرق بني من كان يف جانبها ومن كان خ:أقول

ًفرض املقام ففسدت صالته، وأما من كان جبانبها ال يكون تاركا لفرض املقام، إال إذا مل 

 وغريه على ما ذكرنا ليوافق »ا�تىب«َّيكن بينه وبينها حائل أو فرجة؛ فتعني محل ما يف 

  .َّ واملرأة قدامه تفسد؛ٍّ رفَّكالمهم، ولئال يناقض ما مر عنه أنه إذا كان الرجل على سرتة أو

َّمث ظهر يل أن هذا مفرع على أنه إذا كان بني الرجل وبني املرأة فرجة ال تفسد صالته، 

َّسواء كان الرجل جبانبها أو خلفها، وما مر مفرع على رواية الفساد َّ.  

ِواحملاذاة املفسدة أن تقدم جبنب الرجل من غري حائل،«: -  ًأيضا -  »ا�تىب«ففي  ْ
ُ

 أو 

ُقدامه من غري حائل، حىت لو كان بينهما أ َّوانة، أو سرتة قدر مؤخرة الرحل، أو عود، أو ُسطَّ

وإن كان بينهما فرجة قدر . راع ال تفسدِّان قدر الذَّرتة، أو حائط، أو دكُّقصبة منتصبة كالس



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٣٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

»وعن حممد تفسد. وانة؛ قيل ال تفسدُسطُما يسعها الرجل، أو أ
  . انتهى)١(

َّ يف عامة املعتربات كما يستفاد مما قدمناه، ومما يف سائر الشروح؛ أن الفرجة واملنصوص

َّتكون حائال إذا كانت املرأة حماذية، وال تكون حائال إذا كانت قدامه ً ًوما ذكرناه آخرا من . ً
  .الذي ظاهرها التناقض هو األقرب» ا�تىب«اجلمع بني عبارة 

ال تطوى مراحله، من ] أ/٧[ّ ساحله وبره، الذي ُ الذي ال يدركقال مؤلفه بحر العلوم

ُأشرقت يف مساء الفضل ذكاء ذكائه، وخرس به ناطق اجلهل بعد تصديته ومكائه، الذي من 
ِّصرح بعلمه فقد قصد التعظيم، ومن مل يصرح بامسه فلشهرة مدلوله يف األقاليم، نفع اهللا  َّ

َّ الرمحة والرضوان منهلة على سامي تعاىل بعلومه وحتقيقاته أهل اإلسالم، وال زالت سحب

  : ضرحيه تعاقب األيام واألعوام

ُهذا ما ظهر يل يف املسألة املسؤول عنها، ومن ظهر له شيء غري ما ذكر فليظهره،  ُ

  . وابَّ االتباع، واهللا ويل التوفيق، وهو أعلم بالصُّ حملُّواحملل

  

َّوصلى اهللا تعالى على سيدنا محمد، وآله وصحبه وسل   .م، آمينَِّّ

  َّقد متت هذه الرسالة بقلم كاتبها احلقري الفقري راجي من اهللا الكرمي

  ي بغدادي غفر اهللا له ولوالديه وملن تالهاِرْزُحممد بن حسني األ

   .هـ١٣٣٣ من مجادى اآلخرة من عام )٢(يف اليوم العشرين

  

  

  

                                         
واحملاذاة «: ً مقتصرا على قوله»ا�تىب«عن صاحب ) ١/٣٧٦ (»البحر الرائق«ُنقله عن ابن جنيم يف   )١(

  .ً اهـ، معتربا ذلك هو التفسري الصحيح للمحاذاة»َّأن تقوم جبنب الرجل من غري حائل قدامه: املفسدة

  !).ليوم العشرونيف ا: (- عفا اهللا عنه –يف األصل خبط الناسخ   )٢(



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٣٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

 خامتــة

، وأمحد نا أبرز النتائج اليت توصلت إليها ودراستها؛ أسوق هاه للرسالةي �اية حتقيقيف

  :يأيت، وذلك يف نواله وأسأله املزيد من ،اهللا تعاىل على فضله

ُمذهب مجاهري العلماء أن املرأة ال تفسد صالة الرجال خلف النساء يف املسجد  – ١

  .احلرام وغريه

اد صالة أن املؤلف بىن تأليفه الرسالة على أساس مذهب األحناف القائلني بفس – ٢

  .الرجال خلف النساء

إكمال الصف يف املسجد احلرام يكون باالستدارة حول الكعبة الشريفة، ويف غريها  – ٣

  .من املساجد باتصاله من حائط املسجد إىل احلائط اآلخر

  .ُّظهر للباحث تشدد فقهاء األحناف يف هذه املسألة، وخباصة يف املسجد احلرام – ٤

ة الرجال خلف النساء قول ضعيف، ال يعضده الدليل أن القول ببطالن صال – ٥

  .الصحيح الصريح

َّاخلالف قائم بني األحناف يف املسألة؛ هل تفسد صالة من صلى خلفها أو  – ٦

وهذا يف حدِّ ذاته ! ّحاذاها؟ أن تفسد صالة صف كامل؟ أم تفسد صالة من يف املسجد؟

  . يضعف القول الذي ذهبوا إليه

ِّنعمتــه تــتم الــصالحات،،، وصــلى اهللا علــى نبينــا محمــد، وعلــى والحمــد هللا الــذي ب َّ َّ

 .َّآله وصحبه وسلم

*  *  * 

  
  
  
  



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٣٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

  املصادر واملراجع

  . نسخة جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة النبويةالقــــرآن الكـــرمي*    

:  األفغاين، ط الوفاأيبق ، حتقي)هـ١٨٢ت( يوسف يعقوب بن إبراهيم أيب للقاضي »ارـــاآلث«    *

  . بريوت،دار الكتب العلمية، )بدون(

  .»إفادة األنام «: انظر= »  إمتام الكالم«   *

: ، ط عبد الرزاق عفيفي، حتقيق)هـ٦٣١ت(آلمدي ل» اإلحكام يف أصول األحكام«  *

  . لبنان،املكتب اإلسالمي، بريوت، )بدون(

الشيخ حممود أبو ، تعليق )هـ٦٨٣ت(احلنفي وصلي امل الفضل يب أل»االختيار لتعليل املختار«  *

  . القاهرة،مطبعة احلليب، )م١٩٣٧ -هـ ١٣٥٦( سنة: ، طدقيقة

، حتقيق )هـ١٢٥٠ت(شوكاين قاضي الل ل»إرشاد الفحول إيل حتقيق احلق من علم األصول«  *

   .، بريوت دار الكتاب العريب،)م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩( األوىل : طأمحد عزو عناية،

: ، ط)هـ١٤٢٠ت(حملمد ناصر الدين األلباين » ء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيلإروا«  *

  . لبنان، بريوت،، املكتب اإلسالمي)م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥(الثانية 

 الوفا أيب، حتقيق )هـ١٨٩ت(مد بن احلسن الشيباين  حمل»املبسوط«ــ املعروف ب» األصل«  *

   .، باكستان كراتشي،وم اإلسالميةإدارة القرآن والعل، )بدون: (، طاألفغاين

  . بريوت،دار املعرفة، )بدون تاريخ: (، ط)هـ٤٨٣ت (»أصول السرخسي«  *

 -هـ ١٤٢١(األوىل : ، ط)ه١٣٨٦ت (ميِّلعبد اهللا بن عبد الرمحن املعل» أعالم املكيني«  *

  . السعودية،، مؤسسة الفرقان للرتاث اإلسالمي)م٢٠٠٠

خلري » ر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشرقني قاموس تراجم ألشه-األعالم «  *

  .، دار العلم للماليني)م١٩٨٩(الثامنة : ، ط)هـ١٣٩٦ت(الدين الزركلي 

، لعبد اهللا بن »إمتام الكالم«ومعه تعليقه املسمى بـ » إفادة األنام بذكر أخبار بلد اهللا احلرام   «*

 -هـ ١٤٣٠(األوىل :  بن دهيش، ط، حتقيق عبد امللك)هـ١٣٦٥ت(حممد الغازي 

  .، السعودية، نشر مكتبة األسدي مبكة املكرمة)م٢٠٠٩

الثانية : رفعت فوزي عبد املطلب، ط. ، حتقيق د)هـ٢٠٤ت(َّلإلمام الشافعي » ُّاألم  «*



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٣٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

  .مصر،  املنصورة،، دار الوفاء)هـ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(

حممد ، حتقيق )هـ٧٤٩ت(األصفهاين  ميب القاس أل»بيان املختصر شرح خمتصر ابن احلاجب«  *

  .دار املدين، السعودية، )م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦( األوىل :، طمظهر بقا

، دار )بدون تاريخ: (، ط)هـ١٠٠٥ت(البن جنيم احلنفي » البحر الرائق شرح كنز الدقائق«  *

  . القاهرة،الكتاب اإلسالمي

 ،، دار الكتب العلمية)بدون (:، ط)هـ٥٨٧ت(لكاساين ل» بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  «*

  .بريوت

  . القاهرة،، مكتبة ومطبعة حممد)بدون تاريخ: (، ط)هـ٥٩٣ت(للمرغيناين » بداية املبتدي«  *

بعض علماء مكة وعالقتهم باحلركة العلمية يف الطائف خالل القرنني الثالث عشر والرابع «  *

 -هـ ١٤٢٦ (- ٤عدد ، لسليمان آل كمال، منشور بدارة امللك عبد العزيز، »عشر

  ).م٢٠٠٥

حممد حتقيق  ،)هـ٩١١ت(الل الدين السيوطي  جل»بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة«  *

  . صيدا، لبنان،املكتبة العصرية، )بدون: (، طأبو الفضل إبراهيم

،  دار الكتب العلمية،)هـ١٤٢٠ (األوىل: ط ،)هـ٨٥٥ت (لعيين ل»البناية شرح اهلداية«  *

  .بريوت

 -هـ ١٤١٣(األوىل : ، حتقيق حممد خري رمضان، ط)هـ٨٧٩ت(البن قطلوبغا » تاج الرتاجم«  *

  . دمشق،، دار القلم)م١٩٩٢

، دار الكتاب )هـ١٣١٣(سنة : ، ط)هـ٧٤٣ت(للزيلعي » تبيني احلقائق شرح كنز الدقائق«  *

  . القاهرة،اإلسالمي

، )هـ٤٨٨ت(ن فتوح امليورقي مد ب حمل»تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم«  *

 ،مكتبة السنة، )م١٩٩٥ – ه١٤١٥ ( األوىل:، ط زبيدة حممد سعيد عبد العزيز.د حتقيق

  . مصر،القاهرة

سنة : (، حتقيق حممد عوامة، ط)هـ٨٥٢ت(البن حجر العسقالين » تقريب التهذيب«  *

  . سوريا،، دار الرشيد)م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

 حتقيق هاشم املدين، نشر باملدينة سنة ،)هـ٨٥٢ت(سقالين البن حجر الع» تلخيص احلبري«*  



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٣٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

  ).م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤(

، )بدون(: ، حتقيق أمحد شاكر، ط)هـ٢٩٧ت(ّللرتمذي » )سنن الرتمذي(َّاجلامع الصحيح «  *

  . لبنان، بريوت،دار الكتب العلمية

ِّجدول يف مقادير الديات والشجاج«   * َّث حمكم منشور  حب–) معاصر(لعبد العزيز الغديان » ِّ

  هـ، نشر وزارة العدل باململكة العربية السعودية١٤٢٨، رجب )٣٥(مبجلة العدل، العدد 

  . »طبقات احلنفية«: انظر= » اجلواهر املضية يف طبقات احلنفية«  *

، دار الفكر للطباعة )هـ١٤٢١(سنة : ، ط)هـ١٢٥٢ت(البن عابدين » حاشية ابن عابدين«  *

  . لبنان،وتوالنشر والتوزيع، بري

محد الطحطاوي احلنفي أل» حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح«  *

دار ، )م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(األوىل : ط ، حممد عبد العزيز اخلالدي، حتقيق)هـ١٢٣١ت(

  . لبنان،الكتب العلمية بريوت

ئاسة العامة لشؤون ، إصدار نشرته الر»التوسعة واخلدمات خالل مائة عام: احلرمان الشريفان«  *

  ).م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠(املسجد احلرام واملسجد النبوي، الطبعة الثانية 

 ،)بدون: (، ط)هـ١١١١ت(حمليب  حملمد أمني ا»خالصة األثر يف أعيان القرن احلادي عشر«  *

    بريوت،دار صادر

َّالدرر السنية يف األجوبة النجدية «  *  مجع عبد »م جمموعة رسائل ومسائل علماء جند األعال- ُّ

، )م١٩٩٦ - هـ ١٤١٧(السادسة : ، ط)هـ١٣٩٢ت(الرمحن بن حممد بن قاسم النَّجدي 

  .بدون ذكر الناشر

رد «، مطبوع بأعلى )ه١٠٨٨ت( للعالء احلصكفي »شرح تنوير األبصاريف الدر املختار «  *

، )م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢(الثانية :  ط،)هـ١٢٥٢ت(بن عابدين ال» احملتار على الدر املختار

  .بريوت، دار الفكر

البن جندان احلسيين األندونيسي » والياقوت يف معرفة بيوتات عرب املهجر وحضرموت الدر«  *

عمر بن حممد . ً خمتصرا بتحقيق د)هـ١٤٢١(ُ، طبع منه اجلزء األول عام )هـ١٣٨٩ت(

  .باحاذق، بدار املأمون للرتاث بدمشق

 ،، دار احلديث)هـ١٣٨٨(األوىل : ، طاسَّ، حتقيق عبيد الدع)هـ٢٧٥ت(» سنن أيب داود«  *



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٣٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

  .بريوت

، حتقيق )هـ٢٧٥ت(أيب عبد اهللا حممد بن يزيد القزويين احلافظ لإلمام » هسنن ابن ماج«  *

  .، املكتبة العلمية)بدون: (وترقيم حممد فؤاد عبد الباقي، ط

  .لبنان ت، بريو،، دار الفكر)م١٩٩٣ - هـ١٤١٤(سنة : ، ط)هـ٣٨٥ت( »َّسنن الدارقطين«  *

هـ ١٤١٤(األوىل :  حممد عبد القادر عطا، طحتقيق، )هـ٤٥٨ت(للبيهقي » ُّالسنن الكربى«  *

  . لبنان،، دار الكتب العلمية، بريوت)م١٩٩٤ -

األوىل : َعبد الغفار البنداري وزميله، ط. ، حتقيق د)هـ٣٠٣ت(للنسائي  »ُّالسنن الكربى«  *

                    .وت، لبنان، دار الكتب العلمية، بري)م١٩٩١ -هـ ١٤١١(

، )هـ١٣٩١ت(لعمر عبد اجلبار » سري وتراجم بعض علمائنا يف القرن الرابع عشر للهجرة«  *

  . السعودية،، نشر مكتبة �امة، جدة)م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٣(الثالثة : ط

األوىل : ، ط)هـ١٢٥٠ت( الشوكاين  للقاضي»السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار«  *

  .، بريوت، لبناندار ابن حزم، )ن تاريخبدو(

: ، ط)هـ٦٨٢ت (عبد الرمحن بن حممد بن قدامة املقدسي ل»الشرح الكبري على منت املقنع«  *

دار الكتاب العريب للنشر ،  حممد رشيد رضا الشيخأشرف على طباعته، )بدون تاريخ(

  .، بريوتوالتوزيع

، )هـ١٠٥١ت(للبهويت » )ُنهى لشرح املنتهىدقائق أويل ال(َّشرح منتهى اإلرادات املسمى «  *

  . لبنان، بريوت،، عامل الكتب)هـ١٤١٤(األوىل : ط

حتقيق أمحد عبد الغفور ، )هـ٣٩٣ت(مساعيل الفارايب إل» الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية«  *

  . بريوت،دار العلم للماليني، )م١٩٨٧ -  هـ١٤٠٧(الرابعة : ط ،عطار

  األوىل: ، ط)معاصر (للدكتور فوزي الساعايت»  املشرفةالصحن احمليط بالكعبة«  *

الثالثة : ، حتقيق مصطفى البغا، ط)هـ٢٥٦ت(حملمد بن إمساعيل البخاري » صحيح البخاري«  *

  . بريوت،، دار ابن كثري، اليمامة)م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧(

ية الثان: ، ط)ه١٤٢٠ت( حملمد ناصر الدين األلباين »صحيح اجلامع الصغري وزيادته«  *

  .، املكتب اإلسالمي، بريوت، لبنان)م١٩٨٦ –ه ١٤٠٦(

 -هـ ١٤٠٩(األوىل : ، ط)هـ١٤٢١ت(أللباين حملمد ناصر الدين ا» صحيح سنن أيب داود«  *



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٤٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

  . نشر مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج–املكتب اإلسالمي يف بريوت  ،)م١٩٨٨

، طبع )م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩(األوىل : ، ط)هـ١٤٢١ت(لأللباين » صحيح سنن النسائي«*  

   . نشر مكتب الرتبية العريب لدول اخلليج–املكتب اإلسالمي يف بريوت 

، )بدون: (، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، ط)هـ٢٦١ت(ملسلم بن احلجاج » صحيح مسلم«  *

  . لبنان،دار إحياء الرتاث العريب، بريوت

نشر مري ، )بدون تاريخ: (ط، )هـ٧٧٥ت(أليب حممد القرشي النسفي » طبقات احلنفية«  *

  .)بدون تاريخ ( كراتشي–حممد كتبخانه 

 أمحد بن علي .د، حتقيق )هـ٤٥٨ت( يعلى الفراء لقاضي أيب لالعدة يف أصول الفقه   «*

   .، بدون ناشر)م١٩٩٠ - هـ ١٤١٠(الثانية :  طبن سري املباركي،

حتقيق حمفوظ الرمحن ، )هـ٣٨٥ت (لدارقطينا احلسن يب أل»العلل الواردة يف األحاديث النبوية«  *

  .، السعودية الرياض،دار طيبة، )م١٩٨٥ - هـ ١٤٠٥( األوىل :، طزين اهللا السلفي

، حتقيق عبداللطيف )هـ٧٨٦ت(للدهلوي اهلندي » الفتاوى التاتارخانية يف الفقه احلنفي«  *

  . لبنان،دار الكتب العلمية، بريوت: الرمحن، طحسن عبد

األوىل : ، حتقيق سامل البدري، ط)هـ٥٩٢ت(اضيخان األوزجندي لق» فتاوى قاضيخان«  *

  .، دار الكتب العلمية، بريوت)م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠(

حممد بن . دمجعها ، )هـ١٤٢٠ت(عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز  ل»فتاوى نور على الدرب«  *

 الرياض، ، نشر الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد،سعد الشويعر

  .السعودية

 دار ،)هـ١٣١٠ ( الثانية:، طجلنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي إعداد »الفتاوى اهلندية«  *

   . للنشر والتوزيع، لبنانالفكر

، حتقيق مقداد موسى فريوي، )هـ٥٤٠ت بعد ( لظهري الدين الولواجلي »تاوى الولواجليةالف«  *

  .تب العلمية، بريوت، لبنان، دار الك)م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(األوىل : ط

، ترقيم حممد فؤاد )هـ٨٥٢ت(البن حجر العسقالين » فتح الباري شرح صحيح البخاري«  *

  . لبنان، بريوت،الباقي، الطبعة السلفية، الناشر دار املعرفة للطباعة والنشر عبد

 ، حتقيق طارق عوض)هـ٧٣٦ت(بن رجب احلنبلي ال »فتح الباري يف شرح صحيح البخاري«  *



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٤١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

  .، دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، الدمام، السعودية)هـ١٤٢٥(الثالثة : اهللا، ط

، تصحيح حممد بدر )هـ١٣٠٤ت(َّأليب احلسنات اللكنوي » الفوائد البهية يف تراجم احلنفية«  *

  . القاهرة،، دار الكتاب اإلسالمي)بدون: (ِّالدين أبو الفوارس، ط

أليب الفيض الصديقي » باء أوائل القرن الثالث عشر والتوايلفيض امللك الوهاب املتعايل بأن«  *

، نشر مكتبة األسدي )ه١٤٢٩(األوىل : ، حتقيق عبد امللك بن دهيش، ط)هـ١٣٥٥ت(

  .مبكة املكرمة

 جلنة من املختصني ق، حتقي)هـ٣٦٥ت(بن عدي اجلرجاين  ال»الكامل يف ضعفاء الرجال«  *

  .، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(الثانية : بإشراف الناشر، ط

، حتقيق حممد عبدالسالم )هـ٢٣٥ت(البن أيب شيبة » الكتاب املصنَّف يف األحاديث واآلثار«  *

  . لبنان، بريوت،، دار الكتب العلمية)هـ١٤١٦(األوىل : شاهني، ط

سنة : ، حتقيق هالل مصلحي مصطفى، ط)هـ١٠٥١ت(للبهويت » كشاف القناع«  *

  .  بريوت،، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)م١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢(

بدون : (، ط)هـ١٠٦٧ت(، حلاجي خليفة »كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون«  *

  . السعودية،املكتبة الفيصلية، مكة املكرمةتوزيع ، )تاريخ

 ،، دار صادر)م١٩٩٠هـ ١٤١٠(ألوىل ا: ، ط)هـ٧١١ت(بن منظور ال» لسان العرب«  *

  .بريوت

  . لبنان،، دار املعرفة، بريوت)بدون: (، ط)هـ٤٩٠ت(للسرخسي » املبسوط«  *

 ،ار الفكر للطباعة، د)بدون: (، ط)هـ٦٧٦ت(لنَّووي يي الدين احمل» ا�موع شرح املهذب«  *

  .بريوت

، مجع وترتيب عبد الرمحن بن حممد بن )هـ٧٢٨ت (»جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية«  *

  .، مصورة عن الدار املصرية)بدون (:قاسم، ط

 الثالثة: ط ، طه جابر فياض العلواين. د حتقيق،)هـ٦٠٦ت(فخر الدين الرازي  ل»احملصول«  *

  .، بريوتمؤسسة الرسالة، )م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨(

، حتقيق عبدالكرمي سامي )هـ٦١٦ت(ة البخاري ّالبن ماز» احمليط الربهاين يف الفقه النعماين«  *

  .، دار الكتب العلمية، بريوت)م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤(ألوىل ا: اجلندي، ط



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٤٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

 :، طا باألم للشافعيً مطبوع ملحق،)هـ٢٦٤ت(مساعيل بن حيىي املزين إل» خمتصر املزين«  *

  . بريوت، دار املعرفة،)م١٩٩٠-  ه١٤١٠(

ع املختصر من كتاب نشر النَّور والزهر يف تراجم أفاضل مكة من القرن العاشر إىل القرن الراب«  *

: ، اختصار وترتيب حممد سعيد العامودي وأمحد علي، ط)هـ١٣٤٣ت(لعبد اهللا مرداد » عشر

  . جدة،، دار املعرفة)م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦(الثانية 

اعتىن به ، )هـ١٠٦٩ت (سن بن عمار الشرنباليلحل» مراقي الفالح شرح منت نور اإليضاح«  *

  .، بريوتكتبة العصريةامل، )م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥(األوىل : ط ،نعيم زرزور: وراجعه

 -هـ ١٤١٨(األوىل : ، ط)هـ٥٤٤ت(للقاضي عياض » مشارق األنوار على صحاح اآلثار«  *

  .، دار الفكر، توزيع مكتبة مصطفى الباز مبكة املكرمة)م١٩٩٧

 ، حتقيق موسى حممد علي)هـ٨٤٠ت( للبوصريي »ُّمصباح الزجاجة يف زوائد ابن ماجة«  *

  . القاهرة،َّسانبدون، مطبعة ح: ، طوزميله

 »مصطلحات املذاهب الفقهية وأسرار الفقه املرموز يف األعالم والكتب واآلراء والرتجيحات«  *

  .، دار ابن حزم، بريوت، لبنان)م٢٠٠٢ -ه ١٤٢٢(األوىل : ملرمي بنت حممد الظفريي، ط

شورات ، حتقيق حبيب الرمحن األعظمي، من من)هـ٢١١ت(لعبد الرزاق الصنعاين » املصنَّف«  *

  .ا�لس العلمي، بدون طبعة وتاريخ

 دار ،)م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ ( الثانية:وزميله، طمد رواس قلعجي  حمل»معجم لغة الفقهاء«  *

   .، بريوتالنفائس للطباعة والنشر والتوزيع

: ط ،)هـ١٤٢٤ت( أمحد خمتار عبد احلميد عمر كتورد لل»معجم اللغة العربية املعاصرة«  *

  .، بريوت عامل الكتب،)م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ (األوىل

: ، ط)هـ١٤٠٨ت(َّلعمر رضا كحالة »  تراجم مصنفي الكتب العربية-معجم املؤلفني «  *

  .، مؤسسة الرسالة، بريوت)م١٩٩٤ - هـ ١٤١٤(األوىل 

، دار الفكر )م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(األوىل : ، ط)هـ٦٢٠ت(البن قدامة املقدسي » املغــين«  *

  .، لبنانبريوت ،للطباعة والنشر والتوزيع

، دار الكتب )هـ١٤١٥(األوىل : ط ،)هـ٢٤٠ت(لسحنون بن سعيد التنوخي » املدونة الكربى« *

  .العلمية، بريوت، لبنان



       
 

   

 

 
 

 
 

٥٤٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الرابع العدد من اخلامس املجلد

 ميف املسجد احلرا يف حكم صالة بعض الرجال خلف النساء امَّلقول التا  

ح عبد العزيز الديوبندي يصح، ت)هـ٧٦٢ت(لزيلعي ل »ةنصب الراية ألحاديث اهلداي«  *

ؤسسة الريان  م،)م١٩٩٧ - هـ١٤١٨ ( األوىل:، طحممد يوسف الكاملفوري والفنجاين

   . السعوديةة،جد، دار القبلة للثقافة اإلسالميةو . بريوت،للطباعة والنشر

 - هـ١٤٢٠(األوىل : ، ط)هـ٧٧٢ت(إلسنوي الشافعي  ل»�اية السول شرح منهاج الوصول«  *

  .لبنان، بريوت، دار الكتب العلمية، )م١٩٩٩

، حتقيق طاهر أمحد )هـ٦٠٦ت(ثري  أليب السعادات ابن األ»النهاية يف غريب احلديث واألثر«  *

  .، املكتبة العلمية، بريوت)بدون: (َالزاوي وزميله، ط

، حتقيق عبد العظيم )هـ٤٧٨ت(إلمام احلرمني اجلويين » �اية املطلب يف دراية املذهب«  *

  .، دار املنهاج للنشر والتوزيع، جدة، السعودية)م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨(األوىل : الديب، ط

ُزيادات على ما يف املدونة من غريها من األمهاتالنوادر وال«  * ، )هـ٣٨٦ت(لنفزي املالكي ل» َّ

  .، دار الغرب اإلسالمي، بريوت)م١٩٩٩(األوىل : حتقيق مجاعة من الباحثني، ط

، )م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠(األوىل : ، ط)هـ٥٩٣ت(للمرغيناين » اهلداية شرح بداية املبتدي«  *

  .دار الكتب العلمية، بريوت

، إلمساعيل باشا بن حممد »من كشف الظنون) أمساء املؤلفني وآثار املصنفني(ة العارفني هدي «*

،  مكة املكرمة،املكتبة الفيصليةتوزيع ، )بدون تاريخ: (، ط)هـ١٣٣٩ت(أمني سليم البغدادي 

  .السعودية

*  *  * 


