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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، وال�سالة وال�سالم على نبينا حممد، وعلى اآله و�سحبه 
اأجمعني، وبعد: 

فقد ثبت يف احلديث ال�سحيح اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال لثوبان : »عليك بكرثة 
بها  بها درجة، وحط عنك  اإل رفعك اهلل  ت�سجد هلل �سجدة،  فاإنك ل  ال�سجود هلل، 
خطيئة«)1(، ففي هذا احلديث وغريه احلّث على الإكثار من ال�سلوات، واأنها �سبب 
لرفعة الدرجات، وتكفري اخلطايا وال�سيئات، لكن قد مينع بع�ص امل�سلمني من ذلك 
ا من الأوقات يف تنقالتهم على رواحلهم، ومن هنا جاء هذا البحث  ق�ساوؤهم كثرياً

بعنوان: )�سالة النافلة على الراحلة يف احل�سر(. 

اأهمية املو�سوع واأ�سباب اختياره: 

واأهمها . 1 بالعبادات،  املتعلقة  ال�سرعية  امل�سائل  بحث  اإلى  احلاجة  م�سي�ص 
بهذا  املتعلقة  ال�سرعية  الأحكام  من  بينة  على  امل�سلم  يكون  حتى  ال�سالة، 

املو�سوع. 

حاجة املو�سوع اإلى مزيد بحث ودرا�سة؛ لقلة الأبحاث التي در�ست املو�سوع . 2
درا�سة وافية. 

اإظهار كمال ال�سريعة وا�ستيعابها لأحوال النا�ص، ومنا�سبتها حلاجات النا�ص . 3
يف جميع الأوقات والظروف. 

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب ال�سالة، باب ف�سل ال�سجود واحلّث عليه، 51/2 رقمه )488(.   )1(
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من . 4 يزيد  مما  وتنقالتهم،  النا�ص  اأعمال  وكرثة  وازدحامها،  املدن  ات�ساع 
اأهمية درا�سة هذا املو�سوع. 

م�سكلة البحث وت�ساوؤلته: 

مت حتديد م�سكلة البحث يف درا�سة الأحكام املتعلقة ب�سالة النافلة على الراحلة 
يف احل�سر، هل يباح ملن كان على راحلته اأن ي�سلي النافلة ولو كان يف حال الإقامة؟ 

وما الكيفية امل�سروعة ل�سالة النافلة على الراحلة؟ 

الدرا�سات ال�سابقة: 

حتفة القافلة يف حكم ال�سالة على الراحلة، كتاب لف�سيلة �سيخنا: عبداهلل . 1
بن عبدالعزيز العقيل ، وهو كتاب من احلجم ال�سغري يف: 72 �سفحة، 
اعتنى به واأخرجه ف�سيلة الدكتور: عبدالرحمن بن علي الع�سكر، وقد اأو�سح 
على  ال�سالة  عليه عن حكم  ورد  �سوؤال  للكتاب  ال�سيخ  تاأليف  �سبب  اأن  فيه 
بذكر   : اأولاً الكتاب  يف  اجلواب  كان  وقد  احل�سر،  ويف  ال�سفر  يف  الراحلة 
الأحاديث الواردة يف ال�سالة على الراحلة، ثم يف ما ُنقل عن كتب املذاهب 
كان  وقد  امل�ساألة،  هذه  يف  واحلنابلة  وال�سافعية  واملالكية  احلنفية  املعتمدة 
ا يف م�ساألة ال�سالة على الراحلة، �سواءاً يف ال�سفر اأو يف احل�سر،  النقل عاماً
 ، اإجمالاً ال�سفر  يف  الراحلة  يف  ال�سالة  حكم  ثم  الكتاب،  غالب  وا�ستغرق 
وبعدها ذكر م�ساألة ال�سالة على الراحلة يف احل�سر، يف �سفحتني فقط مل 

يتعر�ص فيها لأدلة القولني ومناق�ستها. 

بن . 2 فهد  ملوؤلفه:  احل�سر،  يف  الراحلة  على  ال�سالة  حكم  يف  النظر  جتلية 
اأبحاث  جمموعة  مع  مطبوع  بحث  وهو  ال�سقعبي،  عبدالعزيز  بن  عبداهلل 
�سفحة  خم�سني  يف  والبحث  نادرة،  علمية  بحوث  اأ�سماه:  كتاب  يف  للموؤلف 
التي  االأكادميية  االأبحاث  من  لي�ض  اأنه  جند  البحث  مطالعة  وعند  تقريًبا، 
يعتني فيها الباحث بالإحالة على املراجع الأ�سيلة بل ل يعتني بتوثيق الأقوال 
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عند ذكرها، وكذلك طريقته يف عر�ص امل�ساألة تختلف عما درج عليه الباحثون 
يف امل�سائل الفقهية، كما مل يعنِت بتحرير امل�سائل وتق�سيمها بح�سب حالتها، 
الغالب-  -يف  حديثي  البحث  اأن  كما  العموم،  وجه  على  بذكرها  اكتفى  بل 
اأكرث الباحث فيه من النقل عن كتب اأهل احلديث، كما اأنه اخت�سر يف بع�ص 
املباحث فلم ي�ستوف امل�ساألة كاملة؛ كما يف م�ساألة �سفة ال�سالة، وا�ستقبال 
ا ثم  القبلة، ومل ي�سر اإلى بع�ص املباحث املتعلقة بامل�ساألة مثل: من �سلى راكباً

نزل، ومن �سلى نازلاً ثم ركب، وغريها. 

منهج البحث: 

ا قبل بيان حكمها؛ مع بيان ال�سور . 1 ا دقيقاً اأ�سور امل�ساألة املراد بحثها ت�سويراً
واحلالت املت�سورة لها. 

اإذا كانت امل�ساألة من موا�سع التفاق فاأذكر حكمها بدليلها، مع توثيق التفاق . 2
ا باملذاهب  من مظاّنه، واإن كانت حمل خالف ذكرت الأقوال ون�سبتها مكتفياً

ا.  الفقهية املعتربة، وقد اأذكر مذهب الظاهرية لأهميته اأحياناً

عند ذكر امل�سائل الفقهية والأقوال والأدلة اأرجع اإلى كتب املذاهب املعتمدة، . 3
وقد اأرجع اإلى بع�ص كتب �سروح احلديث اإن وجدت فيها ما مل اأجده يف كتب 

الفقه. 

من . 4 عليها  يرد  قد  وما  منها،  الدللة  وجه  وبيان  الأدلة  ذكر  على  حر�ست 
املناق�سة( حني ل يكون  ب���)وميكن ال�ستدلل( )وميكن  مناق�سات، وعرّبت 

، ثم بينت املختار واأ�سباب اختياره.  ذلك منقولاً

الإ�سارة لفتاوى واأقوال املعا�سرين التي وقفت عليها. . 5

اأُخّرج الأحاديث الواردة يف البحث، اإن كان يف البخاري وم�سلم اأو اأحدهما . 6
اكتفيت به، واإل خّرجته من غريها من كتب ال�سنة، واأ�سري اإلى احلكم على 

احلديث اإل اإن تعّذر ذلك ومل اأجد من حكم عليه. 
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ل . 7 وحتى  ب�سهرته،  اكتفاءاً  له،  اأترجم  فال  املنت  يف  الأعالم  اأحد  ورود  عند 
يطول البحث. 

خطة البحث: 

اأهمية  فحوت  املقدمة  اأما  وخامتة،  ومبحثني  ومتهيد  مقدمة  يف  البحث  جعلت 
املو�سوع واأ�سباب اختياره، وم�سكلة البحث وت�ساوؤلته، والدرا�سات ال�سابقة، ثم منهج 

البحث وخطته. 

اأما التمهيد ففيه مطلبان: 

املطلب الأول: التعريف بعنوان البحث. 

املطلب الثاين: ف�سل �سالة النافلة. 

ثم املبحث الأول: �سفة ال�سالة على الراحلة. 

ثم املبحث الثاين: حكم �سالة النافلة على الراحلة يف احل�سر، وفيه اأربعة مطالب: 

ا على الأر�ص.  املطلب الأول: الفرق بني ال�سالة على الراحلة، وال�سالة م�ستوياً

املطلب الثاين: حالت �سالة النافلة على الراحلة يف احل�سر، وحكمها. 

املطلب الثالث: حكم ما اإذا ابتداأ ال�سالة نازلاً ثم ركب. 

ا ثم نزل.  املطلب الرابع: حكم ما اإذا ابتداأ ال�سالة راكباً

ثم اخلامتة وفيها اأهم نتائج البحث. 

ا لوجهه، وينفع به كاتبه، وقارئه،  اأ�ساأل اهلل اأن يجعل هذا العمل خال�ساً

و�سلى اهلل و�سلم على نبينا حممد. 
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التمهيد

وفيه مطلبان: 

املطلب االأول

التعريف بعنوان البحث

اأوًل: املراد بالنافلة

النافلة لغة: تطلق النافلة على عدة معاٍن منها: الزيادة، والعطية والهبة، واجلمع 

اأنفال وِنفال، قال يف مقايي�ص اللغة)1(: “النون والفاء والالم اأ�سل �سحيح يدل على 

ال�سالة،  نافلة  ومنه  جتب،  ل  حيث  من  الطوع  عطية  النافلة:  منه  واإعطاء،  عطاء 

على  زيادة  لأنها  نافلة؛  فهو  الفري�سة  �سوى  وما  العطاء”،  الكثري  الرجل  وفل:  والنَّ

فيه،  واملُرّغب  وامل�ستحب،  واملندوب،  والتطوع،  والنفل  نوافل)2(،  واجلمع  الفري�سة، 

وال�سنة، كلها مبعنى واحد)3(. 

ا�سطالًحا: كل عبادة ُيتقّرُب بها اإلى اهلل وهي غري واجبة)4(. 

 .455/5  )1(
ينظر: امل�سباح املنري 619/2، خمتار ال�سحاح �ص317، الزاهر يف غريب األفاظ ال�سافعي 188/1.   )2(

ينظر: حترير األفاظ التنبيه �ص43-44، تاج العرو�ص 18/31، ل�سان العرب 671/11، ومن العلماء من   )3(
فرق، قال ابن جزي الكلبي يف كتابه اأ�سول الفقه والقواعد الفقهية: “واأما املندوب فهو املتطوع، وهو 
على درجات اأعالها ال�سنة، ودونها امل�ستحب، وهو الف�سيلة ودونها النافلة، وقد يقال نافلة يف املندوب 

على الأعيان وهو الآكد، كالوتر..”. 
ينظر: ك�ساف القناع عن منت الإقناع 411/1.   )4(
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ثانًيا: املراد بالراحلة

الراحلة: ا�سم ما ُيركب يف ال�سفر من جمل، اأو ناقة)1(، قال يف درة الغوا�ص يف 
اأن الراحلة ا�سم يخت�ص بالناقة النجيبة،  “ومن ذلك توّهمهم  اأوهام اخلوا�ص)2(: 

ولي�ص كذلك بل الراحلة تقع على اجلمل والناقة”. 

ُي�سّد عليها الرحل، فهي فاعلة مبعنى مفعولة،  اأي:  و�سميت راحلة لأنها ترحل، 
كما قال تعالى: )ہ  ہ  ھ  ھ()3(؛ اأي: مر�سية)4(. 

فتطلق الراحلة وُيراد بها: كل ما يُركب وي�ستخدم للتنقل، من املراكب القدمية 
واحلديثة؛ كالبعري وال�سيارة، والقطار، وغريها؛ فجميع هذه الو�سائل ُترحَتل، وُي�َسدُّ 
عليها الرحل، وملا ركب ابن النبي ملسو هيلع هللا ىلص على ظهره قال: »اإن ابني ارحتلني فكرهت اأن 
ا اإذا عال  اأعجله«، اأي جعلني كالراحلة فركب على ظهري)5(، وُيقال: ارحتل فالٌن فالناً

على ظهره وَرِكبُه)6(. 

ثالًثا: املراد بـاحل�سر: 

اأ�سله من احل�سور الذي هو �سد الَغيبة)7(، ويطلق احل�سر على معنيني: 

الأول: خالف البدو)8(. 
ينظر: تقومي الل�سان �ص111، امل�سباح املنري 222/1، ل�سان العرب 277/11، خمتار ال�سحاح �ص120،   )1(
على  ورحله  ملركبه  الرجل  يختارها  التي  وهي  والأحمال،  الأ�سفار  على  القوي  بالبعري  بع�سهم  ها  وخ�سّ
النجابة، ومتام اخللق، وح�سن املنظر، واإذا كانت يف جماعة الإبل تبينت وعرفت، ومنه قول الر�سول ملسو هيلع هللا ىلص: 
»جتدون النا�ص كاإبل مائة لي�ص فيها راحلة«، اأي كاأ�سباه الإبل مت�ساوون لي�ص لأحد منهم ف�سل يف الن�سب، 
ولكنهم كاأبل مائة لي�ست فيها راحلة تتبني فيها، وتتميز منها بالتمام وح�سن املنظر ينظر: الزاهر يف غريب 
األفاظ ال�سافعي �ص145، ل�سان العرب 277/11، تهذيب اللغة 6/5، غريب احلديث لبن اجلوزي 385/1. 

�ص242.   )2(
�سورة: احلاقة اآية رقم 21، و�سورة: القارعة اآية رقم 7.   )3(

ينظر: ل�سان العرب 277/11، تهذيب اللغة 6/5.   )4(
تف�سري غريب ما يف ال�سحيحني البخاري وم�سلم �ص550.   )5(

ينظر: ل�سان العرب 276/11 )رحل(.   )6(
ينظر: النظم امل�ستعذب 44/11.   )7(

ينظر: القامو�ص املحيط �ص1262)بدو(.   )8(
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الثاين: خالف ال�سفر)1(، وهو املعنى املراد يف هذا البحث. 

املطلب الثاين
ف�شل �شالة النافلة

ل�سالة النافلة ف�سائل وثمرات كثرية منها: 

اأوًل: الثواب العظيم من اهلل. 

تطوع  ومن  اأي:   ،]158 ]البقرة:  )ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں(  تعالى:  اهلل  قال 
ا جوزي به لأن اهلل �ساكر اأي: ل ُي�سيع اأجر حم�سن، عليم: ل يخفى عنه اإح�سانه)2(.  خرياً

ثانًيا: حمبَّة اهلل  للعبِد:

بالنوافِل  اإيلَّ  ب  يتقرَّ يزال عبدي  »وما  قال:    اأنَّ اهلل  الُقد�سيِّ  يف احلديِث 
حتى اأحبه«)3(.

ثالًثا: ال�سالة من خري الأعمال واأكرثها اأجًرا: 

قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ا�ستقيموا ولن حت�سوا، واعلموا اأن خري اأعمالكم ال�سالة«)4(، 
اأي اأن ال�سالة اأكرث الأعمال اأجرا)5(. 

ينظر: املحكم واملحيط الأعظم 478/8، القامو�ص املحيط �ص408، ل�سان العرب 367/4 )�سفر(.   )1(
ينظر: التحرير والتنوير65/2.   )2(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب الرقاق، باب التوا�سع، 8 / 105 برقم: )6502(.   )3(
برقم:   5266/10   ثوبان  حديث  ومن   ، الأن�سار  م�سند  م�سنده:  يف  اأحمد  اأخرجه   )4(
)22812(، ابن حبان يف �سحيحه: كتاب الطهارة، ذكر اإثبات الإميان للمحافظ على الو�سوء 311/3 
 130/1 موؤمن  اإل  الو�سوء  على  يحافظ  ل  الطهارة،  كتاب  م�ستدركه:  يف  واحلاكم   ،)1037( برقم: 
برقم: )448( وقال: “هذا حديث �سحيح على �سرط ال�سيخني ومل يخرجاه”، وابن ماجه يف �سننه: 
اأبواب الطهارة و�سننها، باب املحافظة على الو�سوء 184/1 برقم: )277(، و�سّححه الألباين يف اإرواء 

الغليل 135/2-138 برقم: )412(. 
ينظر: تنوير احلوالك �سرح موطاأ مالك 44/1.   )5(
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رابًعا: مرافقة النبّي ملسو هيلع هللا ىلص يف اجَلنَّة: 

فاآتيه  ملسو هيلع هللا ىلص،  ر�سول اهلل  اأبيت مع  قال: كنت    الأ�سلمي  بن كعب  ربيعة  عن 
بو�سوئه وحاجته، فقال يل: »�سل«، فقلت: اأ�ساألك مرافقتك يف اجلنة، قال »اأو غري 

ذلك؟« قلت: هو ذاك، قال: »فاأعني على نف�سك بكرثة ال�سجود«)1(. 

خام�ًسا: رفعة الدرجات وحّط اخلطايا وال�سيئات: 

عن ثوبان مولى ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص اأنه قال له: »عليك بكرثة ال�سجود؛ 
فاإنك ل ت�سجد هلل �سجدةاً اإل رفعك اهلل بها درجة، وحطَّ عنك بها خطيئة«)2(. 

 �ساد�ًسا: النوافل تكّمل الفرائ�س وجترب نق�سها. 

ها  قال ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »اأول ما يحا�سب به العبد يوم القيامة �سالته، فاإن كان اأمتَّ
ها قال اهلل  ملالئكته: انظروا هل جتدون لعبدي  ُكتبت له تامة، واإن مل يكن اأمتَّ
على ح�سب  الأعمال  توؤخذ  ثم  كذلك،  الزكاة  ثم  فري�سته،  بها  فتكملون  تطوُّع؛  من 

ذلك«)3(. 

اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب ال�سالة، باب ف�سل ال�سجود واحلّث عليه 52/2 رقم: )489(.   )1(
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب ال�سالة، باب ف�سل ال�سجود واحلث عليه 51/2 رقم: )488(.   )2(

كتاب  �سننه:  يف  داود  واأبو   ،)8017( برقم:   1656/2 هريرة  اأبي  م�سند  م�سنده:  يف  اأحمد  اأخرجه   )3(
ال�سالة، باب قول النبي: كل �سالة ل يتمها �ساحبها تتم من تطوعه 322/1 برقم )864(، والرتمذي 
يف جامعه: اأبواب ال�سالة عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص - باب ما جاء اأن اأول ما يحا�سب به العبد يوم القيامة 
ما  باب  فيها،  وال�سنة  ال�سالة  اإقامة  اأبواب  �سننه:  ماجه يف  وابن   ،)413( برقم  ال�سالة، 437/1، 
جاء يف اأول ما يحا�سب به العبدال�سالة 425/2 برقم )1425(، واحلاكم يف م�ستدركه: كتاب الإمامة 
“هذا  اأول ما يحا�سب به العبد يوم القيامة ال�سالة 262/1 برقم )971(، وقال:  و�سالة اجلماعة، 

حديث �سحيح االإ�سناد ومل يخّرجاه، وله �ساهد باإ�سناد �سحيح على �سرط م�سلم”. 
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املبحث االأول
�شفة ال�شالة على الراحلة

ميكن بيان �سفة ال�سالة على الراحلة من خالل ما ياأتي: 

اأوًل: ا�ستقبال القبلة:

يختلف حكم ا�ستقبال القبلة للم�سلي على الراحلة على النحو الآتي: 

اإذا كانت الراحلة متوقفة، ومتجهة باجتاه القبلة، وجب على امل�سلي ا�ستقبال  اأ- 
واملالكية)2(،  احلنفية)1(،  مذهب  وهذا  عنها،  النحراف  له  ولي�ص  القبلة 
ال�سافعية)3(، واحلنابلة)4(، وذلك لأن م�سريه قد انقطع، وا�ستقبال القبلة ل 

يوؤثر يف حال وقوفه)5(. 

اإذا كانت الراحلة ت�سري باجتاه القبلة، فيجب على امل�سلي ا�ستقبال القبلة،  ب- 
ولي�ص له اأن يحرف وجه الراحلة اإلى غريها من غري حاجة بالتفاق )6(. 

اأن ي�سلي نحو ما توجهت به  اإذا كانت ت�سري يجب عليه  الراحلة  اأن امل�سلي على  ن�ص احلنفية على   )1(
الدابة ول يجوز له النحراف عنها اإلى غري القبلة، اأما اإن كانت واقفة فاإنهم يرون عدم �سحة ال�سالة 
عليها وهذا ب�سبب حركة احليوان وا�سطرابه مما ُي�سغل امل�سلي ولذا قال يف املحيط الربهاين 58/2: 
على  ي�سلي  اأن  له  يجوز  ل  النزول،  على  يقدر  وهو  واقفة  والدابة  املحمل،  يف  دابة  على  �سلى  “واإذا 
الدابة اإل اإذا كان املحمل على عيدان على الأر�ص..”، وقال يف اجلوهرة النرية على خمت�سر القدوري 
75/1: “واإمنا يجوز له التنفل على الدابة اإذا كانت �سائرة، اأما اإذا كانت واقفة فال.. ول ي�سبه احليوان 
اأولى و�سائل املوا�سالت احلديثة كال�سيارة والطائرة وغريها؛  العيدان”، ومثل العيدان يف الثبات بل 

فاإنها ل تتحرك اإل اإذا ُحركت بخالف الدابة ولذا فت�سح ال�سالة فيها وهي واقفة. 
ينظر: �سرح الزرقاين على خمت�سر خليل وحا�سية البناين 332/1.   )2(

ينظر: حلية العلماء 67/2، حا�سيتا قليوبي وعمرية 153/1.   )3(
ينظر: املغني 316/1،   )4(

ينظر: احلاوي الكبري 77/2، حا�سية عمرية 152/1، قال يف املجموع 152/1: “لو وقف ل�سرتاحة اأو   )5(
انتظار رفيق اأو نحوه لزمه ال�ستقبال”. 

ينظر: اجلوهرة النرية 75/1، الذخرية 121/2، احلاوي الكبري 76/2، املغني 316/1.   )6(
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ا،  اإذا كانت الراحلة ت�سري يف غري اجتاه القبلة؛ فاإن كان ا�ستقبال القبلة �ساقًّ ج- 
ا، ول ي�ستطيع اإدارتها باجتاه القبلة، فال  ا، كما لو كان الطريق �سّيقاً اأو متعذراً

يلزمه ا�ستقبال القبلة بالتفاق)1(، واإن كان ميكنه ال�ستقبال.

فقد اختلف العلماء يف حكم ا�ستقبال القبلة على النحو الآتي: 

وهو  ال�سالة،  ابتداء  بالتكبري حال  القبلة  ي�ستقبل  اأن  له  ي�ستحب  الأول:  القول 
رواية عن الإمام اأحمد)2(. 

القول الثاين: يجب عليه ال�ستقبال عند تكبرية الحرام، فاإن تعّذر ذلك مل ت�سح 
ال�سالة وهذا قول يف مذهب ال�سافعي)3(، ومالك)4(. 

القول الثالث: اإن كان ا�ستقبال القبلة �سهالاً كما لو كان يف حممل وا�سع اأو �سيارة 
وا�سعة لزمه ال�ستقبال يف �سالته كلها، واإن كان يف التوجه اإلى القبلة ع�سر 

فال ي�سرتط وهذا قول يف مذهب ال�سافعي)5(. 

وهذا  بعده،  ول  ال�سروع  ل عند  ا�ستقبال  ال�سالة من غري  ت�سرع  الرابع:  القول 
ال�سافعي)8(، وهو املذهب  واملالكية)7(، ووجه يف مذهب  مذهب احلنفية)6(، 

عند احلنابلة)9(. 
املغني  يف  قال   ،134/1 الطالب  رو�ص  �سرح  يف  املطالب  اأ�سنى   ،177/1 الإجماع  م�سائل  يف  الإقناع   )1(

316/1: “واإن عجز عن ذلك -اأي ا�ستقبال القبلة- �سقط بغري خالف”. 
ينظر: املغني 316/1، م�سائل الإمام اأحمد رواية ابنه اأبي الف�سل �سالح 151/1.   )2(

نهاية املطلب 76/2، الو�سيط يف املذهب 64/2.   )3(
ينظر: التو�سيح يف �سرح خمت�سر ابن احلاجب 314/1.   )4(

ينظر: نهاية املطلب 77/2، الو�سيط يف املذهب 64/2، اأ�سنى املطالب 134/1، املهذب 132/1.   )5(
ينظر: حتفة الفقهاء 155/1، البحر الرائق 69/2.   )6(

ينظر: الذخرية 120/2، اإر�ساد ال�سالك اإلى اأ�سرف امل�سالك يف فقه الإمام مالك 14/1، �سرح التلقني   )7(
488/1، اأ�سهل املدارك 177/1. 

ينظر: احلاوي الكبري 75/2، نهاية املطلب 77/2، الو�سيط يف املذهب 64/2، نهاية املطلب 77/2.   )8(
ينظر: ك�ساف القناع 302/1، ال�سرح الكبري 483/1.   )9(
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دليل القول الأول: 

عن اأن�ص بن مالك  قال: »كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اإذا �سافر فاأراد اأن يتطوع، 
ا�ستقبل بناقته القبلة، فكرب، ثم �سلى حيث وّجهه ركابه«)1(.

ال�سفر  يف  التطوع  �سلى  اإذا  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  باأن  ن�ّص  احلديث  يف  الدللة:  وجه 

ا�ستقبل القبلة عند تكبرية الإحرام، واإمنا ُحمل على ال�ستحباب لالأحاديث الأخرى 
ال�سحيحة التي مل ُين�ص فيها على ال�ستقبال. 

اأدلة القول الثاين: 

حديث اأن�ص : »اأنه ملسو هيلع هللا ىلص كان اإذا �سافر فاأراد اأن يتطوع، ا�ستقبل بناقته . 1
القبلة، فكرّب، ثم �سلى حيث وجهه ركابه«)2(.

�سائر  دون  الإحرام  تكبرية  عند  القبلة  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  ا�ستقبال  الدللة:  وجه 

ال�سالة يدل على ا�سرتاط اال�ستقبال. 

املناق�سة: 

قال ابن القيم : “ويف هذا احلديث نظر؛ و�سائر من و�سف �سالته  اأ- 
ملسو هيلع هللا ىلص على راحلته اأطلقوا اأنه كان ي�سلي عليها قبل اأي جهة توجه به، ومل 
ي�ستثنوا من ذلك تكبرية الإحرام ول غريها، كعامر بن ربيعة، وعبداهلل 
ابن عمر، وجابر بن عبداهلل، واأحاديثهم اأ�سح من حديث اأن�ص هذا”)3(. 

اجلواب: قال الألباين : “وهذا غري قادح يف احلديث بعد اأن ثبت 

اأن يكون قد علم ما مل يعلمه غريه، ومن علم حجة  اإ�سناده؛ لأنه يجوز 
اأخرجه اأحمد يف م�سنده: م�سند اأن�ص بن مالك  5 / 2589 برقم: )12471(، واأبو داود يف �سننه:   )1(
كتاب ال�سالة، باب التطوع على الراحلة والوتر 1 / 473 برقم: )1225(، وح�ّسنه احلافظ ابن حجر 

يف بلوغ املرام 63/1، والنووي يف املجموع 234/3، والألباين يف �سحيح اأبي داود 385/4. 
�سبق تخريجه.   )2(

زاد املعاد 458/1، وينظر: التو�سيح ل�سرح اجلامع ال�سحيح 497/8.   )3(
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ا  اأحياناً كان    اإنه  يقال:  اأن  ا  اأي�ساً ويجوز  يعلم،  على من مل 
ا ملا هو الأف�سل -كما رواه اأن�ص-  ي�ستقبل بناقته القبلة عند التكبري؛ بياناً

ا ل ي�ستقبل، بل كيفما تي�سر”)1(. واأحياناً

مل  التي  والأحاديث  الوجوب)2(،  على  ل  ال�ستحباب  على  يدل  ب- احلديث 
ُيذكر فيها ا�ستقبال القبلة اأ�سح من هذا احلديث)3(. 

ا للم�سقة، كما يف النية . 2 وليكون ابتداء �سالته ب�سفة الكمال ثم يخفف دواماً
يف العبادة)4(. 

املناق�سة: ميكن اأن يناق�ص؛ باأن �سفة الكمال لو كانت مق�سودة يف ال�سالة 

على الراحلة لكانت يف ابتداء ال�سالة واأثنائها، اأَما وقد خّفف ال�سرع فيها، 
فاإن الإلزام با�ستقبال القبلة عند تكبرية الإحرام فيه م�سقة على الراكب، 
وتعطيل مل�ساحله، ومنافاة للتي�سري الذي اأراده ال�سرع باإباحة ال�سالة على 

الراحلة من غري دليل �سحيح �سريح. 

دليل القول الثالث: 

بناقته  ا�ستقبل  يتطوع،  اأن  فاأراد  �سافر  اإذا  كان  ملسو هيلع هللا ىلص  »اأنه   : اأن�ص  حديث 
القبلة، فكرّب، ثم �سلى حيث وجهه ركابه«)5(.

وجه الدللة: ا�ستقبال النبي ملسو هيلع هللا ىلص القبلة عند تكبرية الإحرام دون �سائر ال�سالة 

يدل على ا�سرتاط اال�ستقبال عند تي�ّسر ذلك، واإال فال يلزمه. 

اأدلة القول الثاين، كما ميكن مناق�سته  املناق�سة: نوق�ص ا�ستدللهم مبا �سبق يف 

اأ�سل �سفة �سالة النبي ملسو هيلع هللا ىلص 63/1.   )1(
ينظر: في�ص الباري على �سحيح البخاري 536/2، مرعاة املفاتيح �سرح م�سكاة امل�سابيح 409/4.   )2(

ينظر: �سرح �سحيح البخاري لبن بطال 89/3.   )3(
ينظر: الو�سيط 64/2، اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب 134/1.   )4(

�سبق تخريجه.   )5(
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باأن فعل النبي ملسو هيلع هللا ىلص يدل على ال�ستحباب ل على الوجوب، كما مل ياأت الأمر بال�ستقبال 
يف الأحاديث الأخرى. 

اأدلة القول الرابع: 

قوله تعالى: )ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ( ]البقرة: 115[.. 1

وجه الدللة: قال عبداهلل بن عمر  يف الآية: نزلت يف �سالة ر�سول 

اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف �سفره التطوع على الراحلة)1(. 

ملا جاز ال�سالة اإلى غري جهة الكعبة، جاز الفتتاح اإلى غري جهتها)2(. . 2

افتتاح . 3 القبلة بني  ا�ستقبال  تفّرق يف رخ�سة عدم  الواردة مل  الن�سو�ص  اأن 
ال�سالة ومتامها)3(. 

املناق�سة: ميكن اأن تناق�ص اأدلتهم باأنها تدل على عدم وجوب ال�ستقبال لكنها 

ل تنفي ال�ستحباب. 

الرتجيح: الراجح -واهلل اأعلم- اأن امل�سلي على الراحلة ل يلزمه ا�ستقبال 

القبلة عند تكبرية الإحرام، واإمنا ي�ستحب له ذلك؛ لالأدلة ال�سابقة لأ�سحاب 
القول الأول، ولأن الأدلة الواردة يف اإباحة ال�سالة على الراحلة مل ياأت فيها 
رعاية  من  اأولى  ال�سالة  مقا�سد  حت�سيل  والأن  القبلة،  ا�ستقبال  ا�سرتاط 
�سرط من �سروطها، ولو اأوجب ال�سرع ا�ستقبال القبلة يف النافلة على امل�سافر 
بني  جمع  فيه  القول  هذا  اإن  ثم  ال�سفر،  يف  التنفل  من  النا�ص  اأكرث  لمتنع 

الأدلة)4(. 
ينظر: تف�سري الطربي 530/2.   )1(

ينظر: البحر الرائق 69/2.   )2(
ينظر: املحيط الربهاين 55/2.   )3(

ترجيح  وفيه   ،516/1 املرام  بلوغ  ب�سرح  والإكرام  اجلالل  ذي  فتح  وينظر   ،122/2 الذخرية  ينظر:   )4(
ال�سيخ ابن عثيمني  لهذا القول. 
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ثانًيا: القيام لل�سالة: 

ا فله ن�سف اأجر القائم«)1(،  ثبت يف احلديث اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ومن �سلى قاعداً
وهذا يدل على اأن القيام يف �سالة النافلة لي�ص بركن بل م�ستحب)2(، ولذا فللم�سلي 
ا، ولو كان ي�ستطيع القيام، واأما كيفية القعود،  على الراحلة نافلة اأن ي�سليها قاعداً
فقد وقع التفاق على اأنه يجوز له اأن يقعد على اأية �سفة �ساء من القعود؛ لأن احلديث 
اختلف  فقد  للقعود،  امل�ستحبة  ال�سفة  واأما  للقعود)3(،  معينة  �سفة  يحدد  مل  مطلق 

الفقهاء فيها على قولني: 

ا)4(، وهذا القول هو املذهب عند احلنفية)5(، واملالكية)6(،  القول الأول: يكون مرتبعاً
وقول يف مذهب ال�سافعي)7(، وهو مذهب احلنابلة)8(. 

يف  قول  وهذا  ال�سجدتني،  بني  كاجللو�ص  ا  مفرت�ساً جلو�سه  يكون  الثاين:  القول 
مذهب ال�سافعي)9(. 

عند  قول  وهو  �ساء،  كيفما  يجل�ص  بل  م�ستحبة،  �سفة  له  لي�ص  الثالث:  القول 
احلنفية)10(. 

اأخرجه البخاري يف �سحيحه: )اأبواب تق�سري �سالة القاعد(، )47/2( برقم: )1115(.   )1(
ينظر: ال�سرح املمتع 293/3.   )2(

ينظر: نيل الأوطار 101/3.   )3(
قال يف �سبل ال�سالم 274/1: “قال العلماء: و�سفة الرتبع اأن يجعل باطن قدمه اليمنى حتت الفخذ   )4(

ا اأنامله كالراكع”.  الي�سرى مطمئنة، وكفيه على ركبتيه، مفرقاً
ينظر: املب�سوط 210/1، بدائع ال�سنائع 106/1.   )5(

ا وو�سع يديه على  ا واإذا ركع ركع مرتبعاً قال يف الذخرية: “قال يف الكتاب: قيام امل�سلي يف املحمل مرتبعاً  )6(
ركبتيه، فاإذا رفع راأ�سه من ركوعه رفع يديه عن ركبتيه فاإذا اأهوى اإلى ال�سجدة بني رجليه و�سجد اإل اأن 
ا، وهو قول ال�سافعي”، كفاية الطالب الرباين )مع حا�سية العدوي(  يقدر اأن يثني رجليه فيومئ مرتبعاً

 .350/1
ينظر: احلاوي الكبري 197/2.   )7(

ينظر: م�سائل الإمام اأحمد رواية اأبي داود ال�سج�ستاين �ص74، املغني 105/2.   )8(
)9( ينظر: احلاوي الكبري 197/2، املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي 190/1. 

)10( ينظر: املب�سوط 210/1، بدائع ال�سنائع 106/1. 
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اأدلة القول الأول: 

يدعو . 1 ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  ر�سول  »راأيت  قال:    اأبيه  الزبري عن  بن  عن عبداهلل 
هكذا، وو�سع يديه على ركبتيه وهو مرتبع جال�ص«)1(. 

ا«)2(. . 2  عن عائ�سة  قالت: »راأيت ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ي�سلي مرتبعاً

اأن القعود بدل القيام والقيام يخالف قعود ال�سالة فيجب اأن يكون بدله)3(. . 3

اأدلة القول الثاين: 

ا ُيذِهب اخل�سوع وي�سبه قعود اجلبابرة)4(. . 1 اأن القعود مرتبعاً

ا يكفي يف بيان خطاأ  املناق�سة: ميكن اأن يناق�ص باأن جلو�ص النبي ملسو هيلع هللا ىلص مرتبعاً
ا�ستدللهم. 

الفرتا�ص . 2 فكان  العبادة  قعود  جلو�ص  والفرتا�ص  العادة،  قعود  الرتبع  اأن 
اأولى)5(. 

بني  مو�سعه  يف  عبادة  جلو�ص  الفرتا�ص  باأن  ُيناق�ص؛  اأن  ميكن  املناق�سة: 
ال�سجدتني، ويف الت�سهد، اأما يف غريهما فلم يثبت اأنه جلو�ص عبادة. 

اأخرجه البيهقي يف ال�سنن الكربى: جماع اأبواب اخل�سوع يف ال�سالة والإقبال عليها، باب ما روي يف   )1(
كيفية هذا القعود 433/2. 

القيام  اإذا مل يقدر على  ا  اأخرجه ابن خزمية يف �سحيحه: كتاب ال�سالة، باب �سفة ال�سالة جال�ساً  )2(
�سلى  اإذا  املرء  �سالة  و�سف  ذكر  ال�سالة،  كتاب  �سحيحه:  يف  حبان  وابن   ،)978( برقم:   176/2
ا 256/6 برقم: )2512(، واحلاكم يف م�ستدركه: كتاب الإمامة و�سالة اجلماعة، 275/1 برقم  قاعداً
والن�سائي يف املجتبى: كتاب  ال�سيخني، ومل يخرجاه،  )1026( وقال: هذا حديث �سحيح على �سرط 
ال�سنن  يف  والبيهقي   ،)1/1660( برقم   354/1 القاعد،  �سالة  كيف  باب  النهار،  وتطوع  الليل  قيام 

الكربى: كتاب ال�سالة، باب ما روي يف كيفية القعود 305/2 برقم )3721(. 
ينظر: املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي 190/1.   )3(

ينظر: منحة ال�سلوك يف �سرح حتفة امللوك �ص148.   )4(
ينظر: املهذب يف فقه الإمام ال�سافعي 190/1.   )5(
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دليل القول الثالث: 

 اأن القيام �سقط ف�سقطت هيئته)1(. 

املناق�سة: ميكن اأن يناق�ض باأن �سقوط هيئة القيام، ال مينع باأن يكون هناك هيئة 

بديلة ُي�سّن الأخذ بها. 

�ساء،  باأية هيئة  اأن يجل�ص  ا  للم�سلي قاعداً اأن  اأعلم-  الراجح -واهلل  الرتجيح: 

ا  الواردة، ولأن يف ذلك متييزاً الرتبع؛ لالأحاديث  القيام  اأن يجعل بدل  له  والأف�سل 
للقيام عن اجللو�ص للت�سهد وبني ال�سجدتني. 

ثالًثا: الركوع

ا فال يلزمه القيام لياأتي بالركوع؛ وذلك ملا ثبت يف  اإن كان امل�سلي �سلى قاعداً
ا، ومن ذلك:  الأحاديث من �سفة ركوع النبي ملسو هيلع هللا ىلص اإذا �سلى جال�ساً

اإذا قراأ وهو قائم ركع و�سجد وهو . 1 ملسو هيلع هللا ىلص: »كان  اأن النبي  ما ثبت يف احلديث 
اأن  ا  فللم�سلي قاعداً ولذا  و�سجد وهو قاعد«)2(،  ا ركع  قراأ قاعداً واإذا  قائم، 

يومئ بالركوع؛ باأن يجعل يديه على ركبتيه، ويخف�ص راأ�سه قليال)3(. 

قال جابر : »بعثني ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يف حاجة، فجئت وهو ي�سلي على . 2
راحلته نحو امل�سرق، وال�سجود اأخف�ص من الركوع«)4(. 

ينظر: املب�سوط 210/1.   )1(
ا )2 /  ا وقاعداً اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب �سالة امل�سافرين وق�سرها، باب جواز النافلة قائماً  )2(

162( برقم: )730(. 
ينظر: الأ�سل 295/1، التب�سرة 304/1، �سرح التلقني 488/1، حا�سية عمرية 152/1، املغني 315/1.   )3(
اأخرجه اأبو داود يف �سننه: كتاب ال�سالة، باب التطوع على الراحلة والوتر 474/1 برقم: )1227(،   )4(
والرتمذي يف �سننه: اأبواب ال�سالة عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء يف ال�سالة على الدابة حيث ما 
توجهت 379/1 برقم: )351( وقال: حديث ح�سن �سحيح، ابن خزمية يف �سحيحه: كتاب ال�سالة، 
ا 422/2  جماع اأبواب �سالة التطوع يف ال�سفر على الدواب، باب �سفة الركوع وال�سجود يف ال�سالة راكباً
برقم: )1270(، وابن حبان يف �سحيحه: كتاب ال�سالة، ف�سل يف ال�سالة على الدابة، ذكر البيان باأن 

ال�سجدتني من املتنفل على راحلته يجب اأن تكون يف الإمياء اأخف�ص من الركوع 266/2 =
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رابًعا: ال�سجود

اإن كان امل�سلي على الراحلة يتمكن من ال�سجود على الأر�ص كما يح�سل هذا يف 
بع�ص الرواحل املعا�سرة، فيلزمه اأن ي�سجد)1(؛ حلديث: »اأمرت اأن اأ�سجد على �سبعة 
اأن يومئ  اأو ل يتمكن منه، فله  اأعظم«)2(، واإن كان ال�سجود على الأر�ص ي�سق عليه 

بال�سجود ويجعله اأخف�ص من الركوع، ومن الأدلة على ذلك: 

ملسو هيلع هللا ىلص وهو ي�سلي على راحلته ي�سلي . 1 النبي  »راأيت   قال:  حديث جابر 
النوافل يف كل وجه، ولكنه يخف�ص ال�سجدتني من الركعتني يومئ اإمياء«)3(. 

عن ابن عمر  قال: »كان النبي ملسو هيلع هللا ىلص ي�سلي يف ال�سفر على راحلته حيث . 2
توجهت به، يومئ اإمياء، �سالة الليل اإل الفرائ�ص ويوتر على راحلته«)4(. 

الإمياء  باب  القبلة،  ا�ستقبال  اأبواب  ال�سالة، جماع  الكربى: كتاب  والبيهقي يف  برقم: )2523(،   =
بالركوع وال�سجود، وال�سجود اأخف�ص من الركوع 305/2 برقم: )2244(، و�سححه الألباين يف �سحيح 

اأبي داود 386/4 برقم )1111(. 
ينظر: عجالة املحتاج اإلى توجيه املنهاج 1/ 185، �سرح منتهى الإرادات 169/1.   )1(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب الأذان، باب ال�سجود على الأنف، 162/1 رقمه )812(، وم�سلم يف   )2(
�سحيحه: كتاب ال�سالة، باب اأع�ساء ال�سجود، والنهي عن كف ال�سعر والثوب وعق�ص الراأ�ص، 52/2 

رقمه)490(. 
�سبق تخريجه.   )3(

يف  وم�سلم   ،)1000( برقم   25/2 ال�سفر  يف  الوتر  باب  الوتر،  كتاب  �سحيحه:  يف  البخاري  اأخرجه   )4(
حيث  ال�سفر  يف  الدابة  على  النافلة  �سالة  جواز  باب  وق�سرها،  امل�سافرين  �سالة  كتاب  �سحيحه: 

توجهت 149/2 برقم )700(. 
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املبحث الثاين

 حكم �شالة النافلة على الراحلة يف احل�شر

وفيه اأربعة مطالب: 

املطلب االأول
الفرق بني ال�شالة على الراحلة وال�شالة م�شتوًيا على االأر�ض

ا على الأر�ص يوؤدي ال�سالة تامة ب�سروطها واأركانها  الأ�سل اأن من �سلى م�ستوياً
ال�سروط  الراحلة فقد يفوت عليه بع�ض  اأما من �سلى على  اإال من عذر،  وواجباتها 

والأركان ومن ذلك: 

ي�سقط  القبلة  ا�ستقبال  �سرط  اأن  على  العلماء  اأجمع  القبلة،  ا�ستقبال  ترك  اأ- 
 : عن امل�سافر يف �سالة النافلة اإذا �سلى على الدابة)1(، حلديث جابر
»كان ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ي�سلي على راحلته حيث توجهت، فاإذا اأراد الفري�سة، 

نزل فا�ستقبل القبلة«)2(. 

ب- ترك القيام لل�سالة؛ فاإن من �سلى على الراحلة ل ي�ستطيع القيام يف الغالب، 
پ(  پ   )پ   تعالى:  لقوله  الفري�سة  �سالة  اأركان  من  ركن  والقيام 
ا«)3(،  ]البقرة: 238[، وحلديث عمران  اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال له: »�سلِّ قائماً

ولكن من �سلى النافلة على الراحلة مل يلزمه القيام لأمرين: 
ينظر: �سرح العمدة �ص525.   )1(

اأخرجه البخاري يف �سحيحه: كتاب ال�سالة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان 1 /89 برقم: )400(.   )2(
ا �سلى على جنب 48/2  اأخرجه البخاري يف �سحيحه: اأبواب تق�سري ال�سالة، باب اإذا مل يطق قاعداً  )3(

برقم: )1117(. 
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ا، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »�سالة القاعد على . 1 اأن القيام يف النافلة م�ستحب ولي�ص ركناً
الن�سف من �سالة القائم«)1(. 

عدم متكن امل�سلي من القيام وهو على ظهر الراحلة يف الغالب)2(، واهلل . 2
تعالى يقول: )ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ( ]البقرة: 286[. 

ال�سالة بالإمياء؛ فمن �سلى على راحلته مل يلزمه الركوع وال�سجود؛ للم�سقة  ج- 
احلا�سلة له، ويكفيه الإمياء بهما، ويجعل ال�سجود اأخف�ص من الركوع، من 

غري اأن ي�سع راأ�سه على �سيء)3(. 

املطلب الثاين
حاالت �شالة النافلة على الراحلة يف احل�شر، وحكمها

احلالت  خالل  من  احل�سر  يف  الراحلة  على  النافلة  �سالة  حكم  معرفة  ميكن 
الآتية: 

احلالة الأولى: 

يف  النافلة  الراكب  �سلى  فاإن  القبلة،  اإلى  ومتجهة  متوقفة،  الراحلة  تكون  اأن 
ا فاإن �سالته �سحيحة حلديث عائ�سة : »اأن النبي ملسو هيلع هللا ىلص  ا اأو قاعداً احل�سر قائماً
النفل  “فيه جواز  النووي:  قال  وهو جال�ص«)4(،  كان كثري من �سالته  مل ميت حتى 

اأخرجه البخاري يف �سحيحه: اأبواب تق�سري ال�سالة، باب �سالة القاعد 47/2 برقم: )1115(.   )1(
ينظر: املبدع 441/1، الرو�ص املربع �ص102.   )2(

ا فبالإجماع ي�سقط عنه الفر�ص، ويكفيه الإمياء للركوع  قال يف الرو�ص املربع 315/1: “واإن كان عاجزاً  )3(
الفالح �ص153،  الرائق 7/2، مراقي  البحر  وينظر:  الركوع”.  اأخف�ص من  ال�سجود  ويكون  وال�سجود 
حتفة الفقهاء 193/1، بدائع ال�سنائع 245/1، �سرح التلقني 864/1، مواهب اجلليل 472/1، الإقناع 

يف حل األفاظ اأبي �سجاع 255/2. 
ا 168/2  ا وقاعداً اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب �سالة امل�سافرين وق�سرها، باب جواز النافلة قائماً  )4(

برقم: )732(. 
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اإر�ساد اخللق  العلماء”)1(، قال يف كتاب  اإجماع  القيام، وهو  ا مع القدرة على  قاعداً
اأو م�ستقرة على الأر�ص، �سحت  “فاإن كانت واقفة -اأي الدابة-  اإلى دين احلق)2(: 
اإذا ا�ستقرت كان حكمها حكم  ا؛ لأنها  اتفاقاً اأمكنه اخلروج منها  واإن  ال�سالة فيها 
ال�سالة  له  الدابة جتوز  الواقف على  “امل�سافر  الإ�سالم)3(:  �سيخ  الأر�ص..”. وقال 
ا اإلى الإعرا�ص  عليها، لكن عليه ا�ستقبال القبلة يف جميع �سالته؛ لأنه لي�ص حمتاجاً

عن القبلة فيلزمه ا�ستقبالها، ومتى مل ميكنه اأن يديرها �سلى كيف كان”. 

 قال ال�سيخ حممد بن اإبراهيم يف فتاويه)4(: “واأما النفل فت�سح واقفة و�سائرة - 
ا كاخل�سب املن�سوبة  اأي الراحلة- واأما اإذا كانت واقفة فالظاهر ال�سالة عليها فر�ساً
والدكات ونحوها، لي�ست مثل الراحلة بهوى نف�سها، واأما هذه فاآلة واقفة مالها حترك 

بنف�سها”.

احلالة الثانية: 

باجتاه  �سائرة  وهي  ا  قاعداً اأو  ا  قائماً الراحلة يف احل�سر  على  النافلة  ي�سلي  اأن 
القبلة، ففي هذه احلالة ُتباح ال�سالة اإذا مل تنحرف الراحلة اإلى غري اجتاه القبلة 

اأثناء ال�سالة. 

قال يف نهاية املطلب)5(: “وحكى �سيخي عن القّفال اأنه كان يقول: اإن كان املتنّفل 
يف الإقامة م�ستقبَل القبلة يف جميع �سالته، جاز، واإن ا�ستدبر يف بع�ص �سالته، مل 
ا�سرتاط  مع  وال�سجود  بالركوع  ويومئ  قاعًدا،  ي�سلي  اأن  له  املتنفل  كان  واإذا  يجز، 
ا�ستقبال القبلة فله اأن ي�سليها بح�سب حاله �سواء على الراحلة اأو على الأر�ص لعدم 

الفرق”. 
�سرح  العزيز   ،120/2 الذخرية   ،155/1 الفقهاء  حتفة  وينظر:   ،10/6 النووي  لالإمام  م�سلم  �سرح   )1(

الوجيز 209/3. 
 .124/2  )2(

�سرح العمدة �ص533.   )3(
180/2، وينظر: نهاية املحتاج 434/1.   )4(

 .72/2  )5(
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احلالة الثالثة: 

اختلف  فقد  القبلة،  غري  اإلى  متجهة  وهي  احل�سر  يف  الراحلة  على  ي�سلى  اأن 
الفقهاء يف حكم هذه احلالة على ثالثة اأقوال: 

اأبي  الراحلة يف احل�سر، وهو قول يف مذهب  ال�سالة على  اإباحة  الأول:  القول 
حنيفة)1(، وقول عند ال�سافعية)2(، ورواية يف مذهب احلنابلة)3(، وهو مذهب 

الظاهرية)4(. 

للجواز  ي�سرتط  بل  احل�سر  يف  الراحلة  على  ال�سالة  جواز  عدم  الثاين:  القول 
ال�سفر املبيح للق�سر، وهو مذهب املالكية)5(، وقول عند ال�سافعية)6(. 

كل  يف  امل�سر  خارج  كان  اإذا  الراحلة  على  ال�سالة  اإقامة  يجوز  الثالث:  القول 
اأو ل. وهو قول اجلمهور)7(، وهو  �سفر، �سواءاً كان مما تق�سر فيه ال�سالة 

مذهب احلنفية)8(، وال�سافعية)9(، واحلنابلة)10(. 
“فال يجوز يف ظاهر الرواية،  اأبو يو�سف وحممد بن احل�سن، قال يف حتفة الفقهاء 154/1:  قال به   )1(
ا”، وقال يف البناية �سرح الهداية 574/2: “فاأبو يو�سف اأخذ باحلديث  وعن اأبي يو�سف يجوز ا�ستح�ساناً
وحممد كذلك اإل اأنه كره يف احل�سر؛ لأن اللغط والأ�سوات تكرث فيه فيكرث اخلطاأ والغلط يف القراءة، 

وترتيب ال�سالة فيوؤدي ذلك اإلى اإبطال العمل وف�ساد العبارة ظاهر”. 
هو قول اأبي �سعيد ال�سطخري من ال�سافعية. ينظر: املجموع 239/3، نهاية املطلب 72/2.   )2(
ينظر: الإن�ساف 3/2، الإر�ساد اإلى �سبيل الر�ساد �ص86، �سرح العمدة لبن تيمية �ص524.   )3(

ينظر: املحلى 100/2.   )4(
املنتقى �سرح املوطاأ 269/1.   )5(

ينظر: العزيز �سرح الوجيز 432/3، البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي 152/2.   )6(
ينظر: �سرح النووي على م�سلم 210/5، والأحناف ل ي�سرتطون ال�سفر بل يكفي اخلروج خارج امل�سر،   )7(

فمن خرج خارج امل�سر اأبيح له التطوع على الراحلة. ينظر: املب�سوط 250/1. 
ينظر: تبيني احلقائق 77/1، وقال يف الهداية يف �سرح بداية املبتدي 70/1: “ومن كان خارج امل�سر   )8(

تنفل على دابته اإلى اأي جهة توجهت يومئ اإمياء”. 
ينظر: املهذب 132/1، العزيز �سرح الوجيز 432/3، احلاوي الكبري 77/2، البيان يف مذهب الإمام   )9(

ال�سافعي 151/2. 
)10( ينظر: ك�ساف القناع 161/1، املغني 483/1، الإن�ساف 3/2، الإر�ساد اإلى �سبيل الر�ساد �ص86، �سرح 

العمدة لبن تيمية، كتاب ال�سالة �ص524. 
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اأدلة القول الأول: 

راحلته . 1 ملسو هيلع هللا ىلص كان ي�سلي على  ر�سول اهلل  »اأن   : بن عمر  عن عبداهلل 
حيث توجهت به«)1(.

وجه الدللة: ن�ص احلديث على اأن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص كان ي�سلي على راحلته 

ال�سفر  يف  عام  احلديث  بل  ال�سفر،  يف  كان  ذلك  اأن  احلديث  يف  ُي�سر  ومل 
وغريه. 

عن اإبراهيم النخعي قال: »كانوا ي�سلون على رواحلهم ودوابهم حيثما كانت . 2
وجوههم«)2(.

وجه الدللة:  يف اخلرب حكاية عن ال�سحابة والتابعني اأنهم كانوا ي�سلون 

فيه  ح  ي�سرِّ مل  مطلق  والدليل  وال�سفر)3(،  احل�سر  يف  ا  عموماً رحالهم  على 
بذكر ال�سفر. 

عن اأن�ص بن مالك اأنه �سلى على حمار يف اأزقة املدينة يومئ اإمياء)4(. . 3

اأن عادة النا�ص يف احل�سر امل�سي يف حوائجهم اأكرث النهار، فيجوز لهم ترك . 4
ال�ستقبال يف النفل لئال ينقطعوا عنه كما يف ال�سفر، لأن املنع من التنفل يف 

تلك احلالة يفوت اأحد اأمرين اإما حاجات النا�ص واإما عباداتهم)5(. 
�سبق تخريجه.   )1(

اأخرجه ابن اأبي �سيبة يف م�سنفه: من اأبواب �سالة التطوع، من كان ي�سلي على راحلته حيثما توجهت   )2(
ا.  به، 495/5 برقم: )8608( فهذا احلديث روي عن اإبراهيم مقطوعاً

املنهل العذب 82/7، املحلى 100/2.   )3(
اأورده بهذا اللفظ ابن بطال يف �سرحه على �سحيح البخاري 90/3، وابن عبدالرب يف التمهيد 78/17،   )4(
واأخرجه ب�سنده الإمام مالك يف املوطاأ دون قوله: “يف اأزقة املدينة”، كتاب ال�سالة، �سالة النافلة يف 

ال�سفر بالنهار وال�سالة على الدابة 210/2، برقم )515(. 
ينظر: املجموع 239/3، البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي 156/2، النجم الوهاج 69/2.   )5(
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اأدلة القول الثاين: 

التي حكي عن . 1 الأ�سفار  لأن  ال�سالة؛  مثله  تق�سر يف  �سفر  اإل يف  يتطوع  ل 
ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص اأنه كان يتطوع فيها كانت مما تق�سر فيه ال�سالة)1(. 

املناق�سة: ميكن اأن يناق�ص باأنه قد ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ال�سالة على الراحلة يف 

اأحاديث مطلقة فلم ُتقيد ب�سفر ق�سري ول طويل. 

ا بن�ص الكتاب، فال ي�ستثنى . 2 اإلى القبلة فر�ص يف ال�سالة مطلقاً اأن التوجه 
منه اإل ما ا�ستثناه الن�ص، وهو يف حالة ال�سفر)2(. 

اأن ُيناق�ص باأن �سالة النافلة على احل�سر م�ستثناة بالن�ص  املناق�سة: ميكن 

الوارد بالإطالق وبالقيا�ص على ما ورد يف ال�سفر بجامع احلاجة يف كل. 

اأن الغالب من حال احل�سر اللبث واملقام فال م�سقة عليه يف ال�ستقبال)3(. . 3

املناق�سة: ميكن اأن ُيناق�ص بعد الت�سليم باأن الغالب اللبث واملقام بل الغالب 

وتكليفهم  لتح�سيلها  البالد  يف  وتنقلهم  نهارهم  مبعاي�سهم  النا�ص  ان�سغال 
بال�ستقبال يف �سالة النافلة يعطل م�ساحلهم. 

الأ�سل اأن النوافل كالفرائ�ص فيما يتعلق بال�سرائط)4(. . 4

املناق�سة: ميكن اأن يناق�ص باأن ال�سنة وردت بالتخفيف يف النوافل والتفرقة 

ا.  بينها وبني الفرائ�ص كما يف اإباحة ال�سالة قاعداً

اأن ال�سالة على الراحلة وهي مت�سي يرتتب عليه اأمران:. 5

اأ- كرثة الأفعال التي لي�ست من ال�سالة.
اجلامع لأحكام القراآن، تف�سري الآية 115من �سورة البقرة 63/1.   )1(

ذخرية العقبى 425/6.   )2(
املهذب )مع املجموع( 239/3، البيان يف مذهب ال�سافعي 156/2.   )3(

ينظر: نهاية املطلب 72/2.   )4(
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ب- ترك ا�ستقبال القبلة، وكالهما مانع من �سحة ال�سالة)1(.

على  ال�سالة  �سحة  من  ا  مانعاً كان  لو  هذا  باأن  يناق�ص  اأن  ميكن  املناق�سة: 

الراحلة ملا اخت�ص ذلك بالإقامة وملنع من �سالة النافلة حتى يف ال�سفر وهو 
خمالف لالإجماع. 

اأدلة القول الثالث: 

ملسو هيلع هللا ىلص ي�سلي على حمار وهو . 1  قال: »راأيت ر�سول اهلل  حديث ابن عمر 
ٌه اإلى خيرب«)2(. ُمَوجِّ

وجه الدللة: يف احلديث دللة على اإباحة ال�سالة على الراحلة يف اأي �سفر، 

�سواءاً كان مما ُتق�سر فيه ال�سالة اأم ل؛ فقد ن�ص يف احلديث على �سالة 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص على الراحلة فيما بني املدينة وبني خيرب ولي�ص بينهما مدة �سفر)3(. 

يف . 2 اإليه  كاحتياجه  الق�سري  ال�سفر  يف  التطوع  اإلى  الإن�سان  احتياج  اأن 
الطويل)4(. 

ا؛ فاأبيح له ال�سالة على الراحلة)5(. . 3 ا هو م�سافر عرفاً ا ق�سرياً اأن امل�سافر �سفراً

املناق�سة: ناق�ص اأ�سحاب القول الثاين اأدلة هذا القول: باأن هذا حكم يخت�ص 

بال�سفر فوجب اأن يخت�ص ب�سفر الق�سر فاإن اأ�سل ذلك الق�سر والفطر)6(. 

الراجح  القول  اأن  يتبني  واملناق�سات  والأدلة،  الأقوال،  ذكر  بعد  الرتجيح: 

ينظر: نهاية املطلب 72/2.   )1(
اأخرجه م�سلم يف �سحيحه: كتاب �سالة امل�سافرين وق�سرها، باب جواز �سالة النافلة على الدابة يف   )2(

ال�سفر حيث توجهت 209/5 رقمه )700(. 
حتفة الفقهاء 155/1.   )3(

ينظر: �سرح العمدة �ص524.   )4(
ينظر: �سرح العمدة �ص524.   )5(

ينظر: املنتقى �سرح املوطاأ: 1 / 269.   )6(
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الراحلة يف احل�سر)1(،  ال�سالة على  اإباحة  الأول وهو  القول  اأعلم-  -واهلل 
وذلك ملا ياأتي: 

قوة الأدلة التي ا�ستدل بها لهذا القول.  اأ- 

ا  اأن النافلة يخفف يف �سرائطها عن الفري�سة ولذا جاز للمتنفل ال�سالة قاعداً ب- 
وعلى الراحلة، قال ابن قدامة: “والنافلة مبناها على التخفيف وامل�ساحمة، 

ا، واإلى غري القبلة يف ال�سفر على الراحلة”)2(.  بدليل �سالتها قاعداً

على  ي�سلي  اأن  ا  ق�سرياً ا  �سفراً للم�سافر  اأن  يرون  العلم  اأهل  جمهور  اأن  ج- 
راحلته اإذا خرج من امل�سر، ول �سك اأن النتقال من طرف املدينة اإلى 
طرفها الآخر يف بع�ص البالد اأعظم من ال�سفر الق�سري، فهو اأحوج اإلى 

اإباحة التطوع على الراحلة. 

اأ�سبح  حتى  وتنقالتهم  النا�ص  اأعمال  وكرثة  وازدحامها  البالد  ات�ساع  د- 
النتقال من طرف املدينة اإلى الطرف الآخر ياأخذ من الوقت اأكرث مما 
ياأخذه كثري من الأ�سفار، فالعلل التي اأُبيح لأجهلها التنفل على الراحلة 

يف ال�سفر يوجد مثلها واأكرث يف املدن احلديثة. 

اأن غالب النا�ص ل ي�سافر اإل قليالاً وغالب وقته مقيم يف بلده، فاإذا اأبيح  ه�- 
له اأن ُي�سلي النافلة على الراحلة يف ال�سفر، فالأن يباح له يف حال الإقامة 

مع كرثة التنقالت وبعد امل�سافات من باب اأولى. 

اأن العلماء عندما ذكروا م�ساألة: اإباحة ال�سالة على الراحلة يف ال�سفر)3(،  و- 
وممن رجح هذا القول من العلماء املعا�سرين: ف�سيلة �سيخنا: عبداهلل بن عبدالعزيز العقيل، وف�سيلة   )1(
ال�سيخ: عبداهلل بن عبدالرحمن اجلربين، وف�سيلة ال�سيخ: �سالح اللحيدان، وال�سيخ عبدالكرمي اخل�سري، 
ينظر: حتفة القافلة يف حكم ال�سالة على الراحلة �ص56، املفيد يف تقريب اأحكام امل�سافر �ص55، ينظر: 

املوقع الر�سمي لل�سيخ عبدالكرمي اخل�سري، فتوى: �سالة النافلة على الراحلة اأو ال�سيارة يف احل�سر. 
املغني 55/2.   )2(

ا بني اأهل العلم يف اإباحة التطوع على الراحلة يف ال�سفر الطويل.= قال يف املغني 315/1: “ل نعلم خالفاً  )3(
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ذكروا احلكمة من ذلك، فمما ذكروه: اأن امل�سافر اأكرث اأوقاته �سائر، واإذا 
اأن يبطل �سفره، ويف  اأو  اإلى جهة ق�سده،  التنفل  ا فال ميكنه  كان �سائراً
اإبطال ال�سفر �سرر عليه، ويف منعه من التنفل على الراحلة فوات ثواب 

�سالة النافلة، بخالف املكتوبة فاإن زمنها ي�سري)1(. 

قال يف نهاية املطلب)2(: “ولعل املعنى يف ت�سحيح النوافل على الرواحل اأن 
، ولول  ق �سنني باأوقاته ل ُيزجيها هزلاً النا�ص ل بّد لهم من الأ�سفار، واملوفَّ
جتويز النافلة على الراحلة، لنقطع النا�ص عن معا�سهم اإذا تركوا ال�سفر، اأو 

انقطعوا من النوافل اإذا اآثروا ال�سفر”. 

ا  كما اأن زمن ال�سفر يف الغالب طويل، ويف اإباحة التنفل على الراحلة تي�سرياً
للعبادة، ول�ستثمار الوقت يف العبادة، وتكثريها تعظيما لأجورهم رحمة من 

اهلل بهم)3(. 

قال يف اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام)4(: “.. احلديث دليل على جواز 
وكاأن  راحلته،  بالراكب  توجهت  وجواز �سالتها حيث  الراحلة،  على  النافلة 
�سيق  ما  فاإن  وتكثريها.  امل�سافر  على  النوافل  حت�سيل  تي�سري  فيه:  ال�سبب 

طريقه قل وما ات�سع طريقه �سهل”.
= قال الرتمذي: هذا عند عامة اأهل العلم. وقال ابن عبدالرب: اأجمعوا على اأنه جائز لكل من �سافر 

ا يق�سر فيه ال�سالة”.  �سفراً
ينظر: �سرح العمدة لبن تيمية �ص524، اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام 210/1، ذخرية العقبى   )1(

425/6، املعونة على مذهب عامل املدينة �ص250. 
الأوقات  ي�ستوعب  ال�سالة،  كثرَي  زيد  اأبو  ال�سيخ  كان  القفال:  ال�سيخ  “قال  ذلك:  بعد  وقال   ،71/2  )2(
الدواب،  على ظهور  النوافل  اإقامة  »لول  يقول:  فكان  ذلك يف كالمه؛  َيبني  وكاَن  العبادات،  بوظائف 
لنقطع َالنا�ص عن ال�سفر«، وكان غريه يقول: »لوله، لنقطع النا�ص عن النوافل« فكان مييل كالم ال�سيخ 

اأبي زيد اإلى اأن النوافل لبّد منها. وكان يقّدر اأّن النا�ص يرتكون الأ�سفار لأجلها”. 
ينظر: فتح الباري 670/2.   )3(

210/1، وقال يف ذخرية العقبى 425/6: “وكاأن ال�سر يف جواز التطوع على الراحلة تي�سري حت�سيل   )4(
ا لأجورهم رحمةاً من اهلل بهم”. وينظر: اجلوهرة النرية 74/1.  النوافل على العباد، وتكثريها تعظيماً
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وهذه احلكم املذكورة يوجد مثلها يف حال الإقامة، خا�سة ملن كان غالب وقته 
على راحلته داخل املدن، فهو اأولى بالإباحة)1(. 

املطلب الثالث
حكم ما اإذا ابتداأ ال�شالة نازاًل ثم ركب

اأن  له  الراحلة، فهل  اأراد الركوب على  اإذا افتتح ال�سالة نازلاً على الأر�ص ثم 
اأو  ا؟ اأم عليه اإما اأن ُيتّمها نازلاً قبل الركوب  يركبها وهو ي�سلي ويتم ال�سالة راكباً

ا على الراحلة؟  يقطع ال�سالة ثم اإن �ساء �سلى راكباً

 اختلف الفقهاء يف هذه امل�ساألة على قولني: 

وهو مذهب   ، نازلاً ابتداأها  اأن  بعد  ا  راكباً ال�سالة  اإمتام  يجزئه  ل  الأول:  القول 
احلنفية)2(، وال�سافعية)3(، واحلنابلة)4(. 

، وهذا قول عند  القول الثاين: له اأن يتمها على الراحلة ويبني على ما ابتداأه نازلاً
احلنفية)5(. 

اأو  اإذا ترتب على �سالته خطر،  اأو احل�سر- ما  اإباحة ال�سالة على الراحلة -يف ال�سفر  ي�ستثنى من   )1(
ا لل�سيارة؛ فاإن قائد ال�سيارة مُينع من الن�سغال بغري  �سرر عليه، اأو على غريه، كما لو كان امل�سلي قائداً
ا للحوادث، ومن القواعد املقررة يف ال�سريعة قاعدة: ال�سرر ُيزال، قال ال�سيخ عبدالكرمي  الطريق منعاً
اإذا كان  اأنه  القيادة فال �سك  ال�سيارة وقد ين�سغل بال�سالة عن  “واإذا كان هو الذي يقود  اخل�سري: 
يرتتب �سرر عليه اأو على غريه فال يجوز حينئذ؛ لأن درء املفا�سد مقدم على جلب امل�سالح، وال�سرر 
جتب اإزالته، لكن امل�ساألة مفرت�سة يف �سخ�ص يقود ال�سيارة وي�ستطيع اأن يومئ بالركوع وال�سجود وينظر 
اهلل  �ساء  اإن  �سعة  فيه  الأمر  اأن  يظهر  فالذي  ذلك  من  متكن  فاإذا  الأخطار،  ويتالفى  اأمامه  ما  اإلى 
تعالى”. ينظر يف بيان القاعدة: الأ�سباه والنظائر لل�سبكي 41/1، والأ�سباه والنظائر لل�سيوطي �ص83، 

وينظر فتوى ال�سيخ اخل�سري يف موقعه الر�سمي. 
ينظر: املحيط الربهاين 56/2-57، املب�سوط لل�سرخ�سي 1/ 251، البناية �سرح الهداية 2/ 547.   )2(

ينظر: الأم لل�سافعي 1/ 118، التهذيب يف فقه الإمام ال�سافعي 2/ 63.   )3(
ينظر: املغني 483/1، �سرح منتهى الإرادات 1/ 169.   )4(

قال به زفر. ينظر: املحيط الربهاين 56/2-57، املب�سوط لل�سرخ�سي 1/ 251.   )5(
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اأدلة القول الأول: 

 اأن الركوب عمل كثري؛ والعمل الكثري ينايف ما يجب اأن تكون عليه ال�سالة)1(. . 1

ا كان دون ما �سرع فيها؛ لأنه . 2  اأنه افتتح ال�سالة على الأر�ص، فلو اأمتها راكباً
�سرع فيها بركوع و�سجود والإمياء دون ذلك)2(. 

يحتاجه . 3 ما  مع  ال�سالة  اأثناء  الركوب  اإباحة  على  دليل  ال�سنة  يف  يرد  مل 
الركوب من حركة كثرية، فيبقى على الأ�سل وهو املنع)3(.

دليل القول الثاين: 

للم�سلي اأن يركب الراحلة وُيتم �سالته؛ لأنه ملا جاز الفتتاح على الدابة بالإمياء 
مع القدرة على النزول، فالإمتام اأولى)4(. 

اأثناء ال�سالة واإمتام ال�سالة  باأن املنع من الركوب  ُيناق�ص  اأن  املناق�سة: ميكن 

على الراحلة كان لأجل ما يف الركوب من كرثة حركة وان�سغال فكر ينايف ال�سالة، 
اأما من ابتداأ �سالته على الراحلة و�سلى بالإمياء فال يح�سل له �سيء من ذلك. 

البدن  وان�سغال  الركوب،  حركة  فاإن  الأول؛  القول  اأعلم-  -واهلل  الراجح  الرتجيح: 

والفكر بالركوب اأثناء ال�سالة، ل يتنا�سب مع الأمر باخل�سوع يف ال�سالة، وعدم الإكثار من 
احلركة فيها، فللم�سلي اأن ُيتم �سالته خفيفة قبل الركوب يف الراحلة، فاإن كان ل يتمكن 

فله اأن يقطع �سالته واملتطوع اأمري نف�سه)5(، وقطعه لل�سالة كان للحاجة فُيعفى عنه. 
ينظر: املحيط الربهاين 56/2-57، املب�سوط لل�سرخ�سي 1/ 251، �سرح منتهى الإرادات 1/ 169.   )1(

ينظر: املحيط الربهاين 56/2-57، املب�سوط لل�سرخ�سي 1/ 251.   )2(
ينظر: املغني 483/1،   )3(

ينظر: املحيط الربهاين 57/2، املب�سوط لل�سرخ�سي 1/ 251.   )4(
)املتطوع اأمري نف�سه( جزء من حديث ورد عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص وفيه: »ال�سائم املتطوع اأمري نف�سه، اإن �ساء   )5(
�سام، واإن �ساء اأفطر« اأخرجه الرتمذي يف �سننه: اأبواب ال�سوم عن ر�سول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، باب ما جاء يف 
اإفطار ال�سائم املتطوع، 2 / 101 برقم: )731( واحلاكم يف م�ستدركه: كتاب ال�سوم، �سوم التطوع، 
439/1، برقم: 1605 )بهذا اللفظ(، والن�سائي يف الكربى: كتاب ال�سيام، الرخ�سة لل�سائم املتطوع 

اأن يفطر، 3 /365، برقم: )3288(، و�سححه الألباين يف �سحيح اجلامع 717/2 رقمه )3854(.
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املطلب الرابع
حكم ما اإذا ابتداأ ال�شالة راكًبا ثم نزل

 اإذا افتتح التطوع على الدابة خارج امل�سر ثم دخل امل�سر قبل اأن يفرغ منها، 
فعلى قول من يرى اإباحة ال�سالة على الراحلة يف احل�سر فيتم ال�سالة عليها كما 
ابتداأها، اأما من يرى اأن ال�سالة على الراحلة خا�ص بحال ال�سفر فقد اختلفوا يف 

هذه امل�ساألة على اأقوال: 

القول الأول: اإذا افتتح التطوع على الدابة خارج امل�سر ثم دخل امل�سر قبل اأن 
يفرغ منها، فعليه اأن ينزل ويتمها نازلاً وهو مذهب احلنفية)1(، وال�سافعية)2(، 

واحلنابلة)3(. 

القول الثاين: يتمها على الدابة مامل يبلغ منزله واأهله، وهو مذهب املالكية)4(، 
وقول يف مذهب احلنفية)5(.

؛  القول الثالث: اإن �سلى ركعة باإمياء ثم دخل امل�سر مل ميكنه اإمتام �سالته نازلاً
وهذا قول حممد بن احل�سن من احلنفية)6(. 

اأدلة القول الأول: 

اأن �سالة النافلة يف احل�سر على الراحلة غري م�سروعة، فاإذا انقطع �سفره . 1
بو�سوله اإلى بلده فيتم �سالته نازلاً لأنه انتقل اإلى حال اإقامة كاخلائف اإذا 

اأمن)7(. 
ينظر: املحيط الربهاين 65/2، املب�سوط 251/1.   )1(

ينظر: الأم 119/1، التهذيب يف فقه الإمام ال�سافعي63/2، الإي�ساح يف منا�سك احلج والعمرة �ص81.   )2(
ينظر: ك�ساف القناع 303/1، �سرح منتهى الإرادات 168/1.   )3(

ا.. واإن مل  ا و�ساجداً قال يف الذخرية 121/2: “فلو و�سل منزلاً وهو يف ال�سالة نزل واأمت بالأر�ص راكعاً  )4(
يكن منزل اإقامة خفف قراءته واأمت �سالته على الدابة؛ لأنه ي�سري”. 

ينظر: املحيط الربهاين 65/2.   )5(
)6( ينظر: املحيط الربهاين 65/2. 

ينظر: املحيط الربهاين 65/2، ك�ساف القناع 303/1.   )7(
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بقية . 2 جتوز  فلهذا  كثرية  معاجلة  اإلى  فيه  يحتاج  ل  ي�سري  عمل  النزول  اأن 
ال�سالة نازلاً )1(. 

اأدلة القول الثاين: 

ا)2(. ا فله اأن يتمها راكباً اأنه التزمها راكباً

اأدلة القول الثالث: 

ا باإمياء، فله اأن يكملها  ؛ لأنه مل يوؤد �سيئاً اإن مل ي�سل ركعة باإمياء نزل واأمتها نازلاً
نازلاً فقد بنى  اأمت �سالته  باإمياء ثم  ا  اإن �سلى ركعة راكباً اأما  نازلاً بركوع و�سجود، 

الكامل على الناق�ص؛ لأن اأول �سالته باإمياء واآخر �سالته بركوع و�سجود)3(. 

املناق�سة: يناق�ص من وجهني: 

اأن من كرّب تكبرية الإحرام فهو كرّب ويف نيته ال�سالة بالإمياء فاإذا  الأول: 
مل  ولو  مذهبه-  الناق�ص-على  على  الكامل  بنى  فقد  اإمياء  بغري  �سلى 

مي�ص من ال�سالة اإل تكبرية الإحرام)4(، واهلل اأعلم. 

الثاين: اأن امل�سلى بالإمياء على الراحلة اإمنا �سلى بالإمياء مع قدرته على 
القيام والركوع وال�سجود؛ لأن ال�سرع اأباح له ذلك فيكون الإمياء يف حقه 

ا؛ لأنه الواجب يف حقه)5(.  ا ل �سعيفاً قوياً

اإباحة �سالة النافلة يف احل�سر  اأعلم-  اأن الراجح -واهلل  �سبق بيان  الرتجيح: 

على الراحلة، وبناء عليه فال حرج على من دخل بلده وهو ي�سلي اأن يتمها. 

ينظر: الأم 119/1، املب�سوط 251/1.   )1(
ينظر: املحيط الربهاين 65/2.   )2(

ينظر: املحيط الربهاين 65/2، املب�سوط 251/1.   )3(
ينظر: املحيط الربهاين 65/2.   )4(

ينظر: البناية �سرح الهداية 547/2.   )5(
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اخلامتة

ميكن اإجمال اأهم نتائج البحث فيما ياأتي: 

• النافلة هي: كل عبادة ُيتقرب بها اإلى اهلل وهي غري واجبة. 	

• �سالة النافلة من اأف�سل الأعمال التي يتقرب بها العبد اإلى اهلل. 	

• اإذا كانت الراحلة ت�سري باجتاه القبلة، فيجب على امل�سلي ا�ستقبال القبلة، 	
ولي�ص له النحراف عنها. 

• اتفق الفقهاء على اأنه ل يلزم امل�سلي على الراحلة ا�ستقبال القبلة اإذا كان 	
ذلك تعذر عليه اأو �سّق عليه. 

• الراجح -واهلل اأعلم- اأن امل�سلي على الراحلة ل يلزمه ا�ستقبال القبلة عند 	
تكبرية الإحرام، واإمنا ُي�ستحب له ذلك. 

• ا ولو كان ي�ستطيع القيام. 	 من �سلى النافلة على الراحلة فله اأن ي�سليها قاعداً

• ا اأن يقعد باأي هيئة، والأف�سل له اأن يجعل بدل 	 مل�سلي النافلة اإذا �سلى قاعداً
ا.  القيام القعود مرتبعاً

• ا فال يلزمه القيام لياأتي بالركوع. 	 اإن كان امل�سلي �سلى قاعداً

• اإن كان امل�سلي يتمكن من ال�سجود على الأر�ص دون م�سقة فعليه اأن ي�سجد 	
عليها. 

• من الفروق بني ال�سالة على الراحلة وال�سالة على الأر�ص، ترك ا�ستقبال 	
القبلة، وترك القيام لل�سالة، وال�سالة بالإمياء. 

• من �سلى النافلة يف احل�سر على الراحلة وكانت الراحلة متجهة اإلى القبلة 	
ف�سالته �سحيحة. 
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• اإن �سلى على الراحلة وهي ت�سري باجتاه القبلة فتباح ال�سالة، اإذا مل ينحرف 	
اإلى غري القبلة اأثناء ال�سالة. 

• كانت 	 اإذا  احل�سر  يف  الراحلة  على  النافلة  �سالة  حكم  يف  الفقهاء  اختلف 
الراحلة متجهة اإلى غري القبلة، والراجح -واهلل اأعلم - اإباحتها كما اأُبيحت 
ا يف الإكثار من النوافل، كما اأن النوافل ُيت�سامح فيها  ا وترغيباً للم�سافر؛ تي�سرياً

ما ل يت�سامح يف غريها. 

• كرثة 	 من  ذلك  يف  لأن  �سالته؛  ت�سح  فال  ركب  ثم  نازلاً  ال�سالة  ابتداأ  من 
احلركة وان�سغال البدن والفكر ما يتنافى مع �سعرية ال�سالة. 

• الراحلة 	 على  ُيتّمها  اأن  فله  بلدة  دخل  ثم  ال�سفر  يف  الراحلة  على  �سلى  من 
-واهلل اأعلم. 
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قائمةامل�شادر واملراجع

اإحكام الأحكام �سرح عمدة الأحكام: لبن دقيق العيد، النا�سر: مطبعة ال�سنة . 1
املحمدية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 

اإر�ساد ال�سالك اإلى اأ�سرف امل�سالك يف فقه الإمام مالك: لعبدالرحمن بن حممد . 2
بن ع�سكر البغدادي، اأبو زيد اأو اأبو حممد، �سهاب الدين املالكي )ت: 732ه�(، 
وبهام�سه: تقريرات مفيدة لإبراهيم بن ح�سن، النا�سر: �سركة مكتبة ومطبعة 

م�سطفى البابي احللبي واأولده، م�سر، الطبعة: الثالثة
الإر�ساد اإلى �سبيل الر�ساد: ملحمد بن اأحمد بن اأبي مو�سى ال�سريف، اأبو علي . 3

الها�سمي البغدادي )ت: 428ه�(، املحقق: د. عبداهلل بن عبداملح�سن الرتكي، 
النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة: الأولى، 1419ه� - 1998م. 

الألباين . 4 الدين  نا�سر  ملحمد  ال�سبيل:  منار  اأحاديث  تخريج  يف  الغليل  اإرواء 
)ت: 1420ه�(، اإ�سراف: زهري ال�ساوي�ص، النا�سر: املكتب الإ�سالمي - بريوت، 

الطبعة: الثانية 1405ه� - 1985م. 
اأ�سنى املطالب يف �سرح رو�ص الطالب: لزكريا بن حممد بن زكريا الأن�ساري، . 5

زين الدين اأبو يحيى ال�سنيكي )ت: 926ه�(، النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي. 
بكر . 6 لأبي  مالك:  الأئمة  اإمام  مذهب  يف  ال�سالك  اإر�ساد  �سرح  املدارك  اأ�سهل 

بن ح�سن بن عبداهلل الك�سناوي )ت: 1397ه�(، النا�سر: دار الفكر، بريوت - 
لبنان، الطبعة: الثانية. 

1420ه�(، . 7 )ت:  الألباين  الدين  نا�سر  ملحمد  ملسو هيلع هللا ىلص:  النبي  �سالة  �سفة  اأ�سل 
النا�سر: مكتبة املعارف للن�سر والتوزيع - الريا�ص، الطبعة: الأولى 1427ه� - 

2006م. 
الإف�ساح على م�سائل الإي�ساح على مذاهب الأئمة الأربعة وغريهم: ل�عبدالفتاح . 8
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مكة  الأمدادية،  املكتبة   - بريوت  الإ�سالمية،  الب�سائر  دار  النا�سر:  ح�سني، 
املكرمة، الطبعة: الثانية، 1414ه� - 1994م. 

اخلطيب . 9 اأحمد  بن  حممد  الدين،  ل�سم�ص  �سجاع:  اأبي  األفاظ  حل  يف  الإقناع 
دار   - والدرا�سات  البحوث  مكتب  املحقق:  977ه�(،  )ت:  ال�سافعي  ال�سربيني 

الفكر، النا�سر: دار الفكر - بريوت. 
احلمريي . 10 الكتامي  عبدامللك  بن  حممد  بن  لعلي  الإجماع:  م�سائل  يف  الإقناع 

الفا�سي، اأبو احل�سن ابن القطان )ت: 628ه�(، املحقق: ح�سن فوزي ال�سعيدي، 
النا�سر: الفاروق احلديثة للطباعة والن�سر، الطبعة: الأولى، 1424ه� - 2004م. 

الأم: لل�سافعي اأبو عبداهلل حممد بن اإدري�ص بن العبا�ص بن عثمان بن �سافع بن . 11
النا�سر: دار  املكي )ت: 204ه�(،  القر�سي  املطلبي  عبداملطلب بن عبد مناف 

املعرفة - بريوت، الطبعة: بدون طبعة، �سنة الن�سر: 1410ه�/1990م. 
لأبي . 12 والعمرة:  منا�سك احلج  لإي�ساح يف  والعمرة:  منا�سك احلج  الإي�ساح يف 

زكريا حميي الدين يحيى بن �سرف النووي )ت: 676ه�(. 
البحر الرائق �سرح كنز الدقائق: زين الدين بن اإبراهيم بن حممد، املعروف بابن . 13

جنيم امل�سري )ت: 970ه�(، ويف اآخره: تكملة البحر الرائق ملحمد بن ح�سني بن 
علي الطوري احلنفي القادري )ت بعد 1138ه�(، وباحلا�سية: منحة اخلالق لبن 

عابدين، النا�سر: دار الكتاب الإ�سالمي، الطبعة: الثانية - بدون تاريخ. 
بدائع ال�سنائع يف ترتيب ال�سرائع: لعالء الدين، اأبو بكر بن م�سعود بن اأحمد . 14

الكا�ساين احلنفي )ت: 587ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الثانية، 
1406ه� - 1986م. 

بلوغ املرام من اأدلة الأحكام: لأبي الف�سل اأحمد بن علي بن حممد بن اأحمد بن . 15
حجر الع�سقالين )ت: 852ه�(، املحقق: الدكتور ماهر يا�سني الفحل، النا�سر: 
الطبعة:  ال�سعودية،  العربية  اململكة   - الريا�ص  والتوزيع،  للن�سر  القب�ص  دار 

الأولى، 1435ه� - 2014م. 
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بن . 16 اأحمد  بن  مو�سى  بن  اأحمد  بن  حممود  حممد  لأبي  الهداية:  �سرح  البناية 
الكتب  النا�سر: دار  العينى )ت: 855ه�(،  الدين  الغيتابى احلنفى بدر  ح�سني 

العلمية - بريوت، لبنان، الطبعة: الأولى، 1420ه� - 2000م. 
البيان يف مذهب الإمام ال�سافعي: لأبي احل�سني يحيى بن اأبي اخلري بن �سامل . 17

العمراين اليمني ال�سافعي )ت: 558ه�(، املحقق: قا�سم حممد النوري، النا�سر: 
دار املنهاج - جدة، الطبعة: الأولى، 1421ه�- 2000م. 

تاج العرو�ص من جواهر القامو�ص: ملحّمد بن حمّمد بن عبدالرّزاق احل�سيني، . 18
بيدي )ت: 1205ه�(، املحقق: جمموعة من  الزَّ امللّقب مبرت�سى،  الفي�ص،  اأبو 

املحققني، النا�سر: دار الهداية. 
التب�سرة: علي بن حممد الربعي، اأبو احل�سن، املعروف باللخمي )ت: 478ه�(، . 19

االأوقاف  وزارة  النا�سر:  جنيب،  عبدالكرمي  اأحمد  الدكتور  وحتقيق:  درا�سة 
وال�سوؤون الإ�سالمية، قطر، الطبعة: الأولى، 1432ه� - 2011م. 

النووي )ت: . 20 بن �سرف  الدين يحيى  لأبي زكريا حميي  التنبيه:  األفاظ  حترير 
الطبعة:  دم�سق،   - القلم  دار  النا�سر:  الدقر،  عبدالغني  املحقق:  676ه�(، 

الأولى، 1408ه�. 
تف�سري . 21 من  اجلديد  العقل  وتنوير  ال�سديد  املعنى  )حترير  والتنوير  التحرير 

الكتاب املجيد(: ملحمد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر بن عا�سور التون�سي 
)ت: 1393ه�(، النا�سر: الدار التون�سية للن�سر - تون�ص، �سنة الن�سر: 1984ه�. 

حتفة الفقهاء: ملحمد بن اأحمد بن اأبي اأحمد، اأبو بكر عالء الدين ال�سمرقندي . 22
)ت: نحو 540ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: الثانية، 

1414ه� - 1994م. 
تف�سري غريب ما يف ال�سحيحني البخاري وم�سلم: ملحمد بن فتوح بن عبداهلل . 23

ن�سر )ت:  اأبي  بن  اأبو عبداهلل  احَلِميدي  امليورقي  الأزدي  بن حميد  فتوح  بن 
مكتبة  النا�سر:  عبدالعزيز،  �سعيد  حممد  زبيدة  الدكتورة:  املحقق:  488ه�(، 

ال�سنة - القاهرة - م�سر، الطبعة: الأولى، 1415 - 1995م. 
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تقومي الل�سان: جلمال الدين اأبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن حممد اجلوزي . 24
بجامعتي عني  اللغة  علم  )اأ�ستاذ  عبدالعزيز مطر  د.  املحقق:  597ه�(،  )ت: 

�سم�ص وقطر(، الطبعة: الثانية، 2006م، النا�سر: دار املعارف. 
عبداهلل . 25 بن  يو�سف  عمر  لأبي  والأ�سانيد:  املعاين  من  املوطاأ  يف  ملا  التمهيد 

حتقيق:  463ه�(،  )ت:  القرطبي  النمري  عا�سم  بن  عبدالرب  بن  حممد  بن 
عموم  وزارة  النا�سر:  البكري،  عبدالكبري  حممد  العلوي،  اأحمد  بن  م�سطفى 

الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية - املغرب، عام الن�سر: 1387ه�. 
الدين . 26 جالل  بكر،  اأبي  بن  لعبدالرحمن  مالك:  موطاأ  �سرح  احلوالك  تنوير 

ال�سيوطي )ت: 911ه�(، النا�سر: املكتبة التجارية الكربى - م�سر، عام الن�سر: 
1389 - 1969ه�. 

تهذيب اللغة: ملحمد بن اأحمد بن الأزهري الهروي، اأبو من�سور )ت: 370ه�(، . 27
بريوت،   - العربي  الرتاث  اإحياء  دار  النا�سر:  مرعب،  عو�ص  حممد  املحقق: 

الطبعة: الأولى، 2001م. 
التو�سيح يف �سرح خمت�سر ابن احلاجب: خلليل بن اإ�سحاق بن مو�سى، �سياء . 28

الدين اجلندي املالكي امل�سري )ت: 776ه�(، املحقق: د. اأحمد بن عبدالكرمي 
جنيب، النا�سر: مركز جنيبويه للمخطوطات وخدمة الرتاث، الطبعة: االأولى، 

1429ه� - 2008م. 
التو�سيح ل�سرح اجلامع ال�سحيح: ابن امللقن �سراج الدين اأبو حف�ص عمر بن . 29

للبحث  الفالح  دار  املحقق:  804ه�(،  )ت:  امل�سري  ال�سافعي  اأحمد  بن  علي 
العلمي وحتقيق الرتاث، النا�سر: دار النوادر، دم�سق - �سوريا، الطبعة: الأولى، 

1429ه� - 2008م. 
جامع البيان يف تاأويل القراآن= تف�سري الطربي: ملحمد بن جرير بن يزيد بن . 30

كثري بن غالب الآملي، اأبو جعفر الطربي )ت: 310ه�(، املحقق: اأحمد حممد 
�ساكر، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، الطبعة: الأولى، 1420ه� - 2000م. 
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الغرب . 31 دار  النا�سر:  الرتمذي،  �َسْورة  بن  عي�سى  بن  حممد  الرتمذي:  جامع 
الإ�سالمي - بريوت - لبنان، �سنة الن�سر: 1996: 1998م. 

اجلامع لأحكام القراآن: حممد بن اأحمد الأن�ساري القرطبي. . 32
ِبيِدّي اليمني . 33 اجلوهرة النرية: لأبي بكر بن علي بن حممد احلدادي العبادي الزَّ

احلنفي )ت: 800ه�(، النا�سر: املطبعة اخلريية، الطبعة: الأولى، 1322ه�. 
حا�سيتا قليوبي وعمرية: اأحمد �سالمة القليوبي واأحمد الربل�سي عمرية، النا�سر: . 34

دار الفكر - بريوت، الطبعة: بدون طبعة، 1415ه�-1995م. 
املزين: . 35 خمت�سر  �سرح  وهو  ال�سافعي  الإمام  مذهب  فقه  يف  الكبري  احلاوي 

ال�سهري  البغدادي،  الب�سري  بن حبيب  بن حممد  بن حممد  علي  احل�سن  اأبو 
عادل  ال�سيخ   - معو�ص  حممد  علي  ال�سيخ  املحقق:  450ه�(،  )ت:  باملاوردي 
اأحمد عبداملوجود، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: الأولى، 

1419ه� -1999م. 
حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء: حممد بن اأحمد بن احل�سني بن عمر، . 36

اأبو بكر ال�سا�سي القفال الفارقّي، امللقب فخر الإ�سالم، امل�ستظهري ال�سافعي 
موؤ�س�سة  النا�سر:  درادكة،  اإبراهيم  اأحمد  يا�سني  د.  املحقق:  507ه�(،  )ت: 

الر�سالة / دار الأرقم - بريوت / عمان، الطبعة: الأولى، 1980م. 
املالكي . 37 اإدري�ص بن عبدالرحمن  اأحمد بن  الدين  العبا�ص �سهاب  اأبو  الذخرية: 

ال�سهري بالقرايف )ت: 684ه�( املحقق: جزء 1، 8، 13: حممد حجي، جزء 2، 
6: �سعيد اأعراب، جزء 3 - 5، 7، 9 - 12: حممد بو خبزة، النا�سر: دار الغرب 

الإ�سالمي- بريوت، الطبعة: الأولى، 1994م. 
ذخرية العقبى: �سرح �سنن الن�سائي امل�سمى )ذخرية العقبى يف �سرح املجتبى(: . 38

حممد بن علي بن اآدم بن مو�سى الإثيوبي الَولَِّوي، النا�سر: دار املعراج الدولية 
للن�سر ]ج�1-5[، - دار اآل بروم للن�سر والتوزيع ]ج� 6-40[، الطبعة: الأولى، ج� 
)1-5(/1416ه� - 1996م، ج� )6-7(/1419ه�-1999م، ج� )8-9(/1420ه� 
- 1999م، ج� )10-12(/1419ه�-2000م، ج� )13-40( /1424ه�-2003م. 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





د.  صاحل بن حممد اليابس

العدد  الثاني واخلمسون  171العدد  الثاني واخلمسون 170

الرو�ص املربع �سرح زاد امل�ستقنع: من�سور بن يون�ص بن �سالح الدين ابن ح�سن . 39
العثيمني  ال�سيخ  حا�سية  ومعه:  1051ه�(،  )ت:  احلنبلى  البهوتى  اإدري�ص  بن 
النا�سر:  نذير،  عبدالقدو�ص حممد  اأحاديثه:  ال�سعدي، خرج  ال�سيخ  وتعليقات 

دار املوؤيد - موؤ�س�سة الر�سالة. 
زاد املعاد يف هدي خري العباد: حممد بن اأبي بكر بن اأيوب بن �سعد �سم�ص الدين . 40

ابن قيم اجلوزية )ت: 751ه�(، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة، بريوت - مكتبة املنار 
الإ�سالمية، الكويت، الطبعة: ال�سابعة والع�سرون، 1415ه� /1994م. 

اأبو . 41 الهروي،  الأزهري  بن  اأحمد  بن  حممد  ال�سافعي:  األفاظ  غريب  يف  الزاهر 
من�سور )ت: 370ه�(، املحقق: م�سعد عبداحلميد ال�سعدين، النا�سر: دار الطالئع. 

�سبل ال�سالم: حممد بن اإ�سماعيل بن �سالح بن حممد احل�سني، الكحالين ثم . 42
ال�سنعاين، اأبو اإبراهيم، عز الدين، املعروف كاأ�سالفه بالأمري )ت: 1182ه�(، 

النا�سر: دار احلديث، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ. 
�سنن ابن ماجه: ابن ماجه اأبو عبداهلل حممد بن يزيد القزويني، النا�سر: دار . 43

الر�سالة العاملية، الطبعة: الأولى 1430ه� - 2009م. 
�سنن اأبي داود: اأبو داود �سليمان بن الأ�سعث ال�سج�ستاين، النا�سر: دار الكتاب . 44

العربي بريوت - لبنان. 
ال�سنن الكربى للبيهقي: لأبي بكر اأحمد بن احل�سني بن علي البيهقي، النا�سر: . 45

الأولى  الطبعة:  الهند،   - الدكن  اآباد  بحيدر  العمانية  املعارف  دائرة  جمل�ص 
1352: 1355ه�. 

جمل�ص . 46 البيهقي،  علي  بن  احل�سني  بن  اأحمد  بكر  اأبو  للبيهقي:  الكربى  ال�سنن 
 :1352 الأولى  الطبعة:  الهند،   - الدكن  اآباد  بحيدر  العمانية  املعارف  دائرة 

1355ه�. 
�سنن الن�سائي: اأبو عبدالرحمن اأحمد بن �سعيب الن�سائي، النا�سر: دار املعرفة . 47

للطباعة والن�سر والتوزيع - بريوت - لبنان، الطبعة: الأولى 1428ه� - 2007م. 
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�سرح التلقني: اأبو عبداهلل حممد بن علي بن عمر التَِّميمي املازري املالكي )ت: . 48
د املختار ال�ّسالمي، النا�سر: دار الغرب  536ه�(، املحقق: �سماحة ال�سيخ حممَّ

الإِ�سالمي، الطبعة: الطبعة الأولى، 2008م. 
�سرح الزرقاين على خمت�سر خليل وحا�سية البناين: ومعه: الفتح الرباين فيما . 49

امل�سري )ت:  الزرقاين  اأحمد  بن  يو�سف  بن  الزرقاين: عبدالباقي  عنه  ذهل 
1099ه�(، �سبطه و�سّححه وخّرج اآياته: عبدال�سالم حممد اأمني، النا�سر: دار 

الكتب العلمية، بريوت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1422ه� - 2002م. 
العمدة لالإمام موفق . 50 ال�سالة من �سرح  تيمية: كتاب �سفة  العمدة لبن  �سرح 

الدين ابن قدامة: تقي الدين اأبو العبا�ص اأحمد بن عبداحلليم بن عبدال�سالم 
اأبي القا�سم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدم�سقي  بن عبداهلل بن 
امل�سيقح،  حمود  بن  حممد  بن  اأحمد  بن  عبدالعزيز  املحقق:  728ه�(،  )ت: 

النا�سر: دار العا�سمة - الريا�ص، الطبعة: الأولى، 1429ه� - 2008م. 
)ت: . 51 العثيمني  حممد  بن  �سالح  بن  حممد  امل�ستقنع:  زاد  على  املمتع  ال�سرح 

1421ه�(، دار الن�سر: دار ابن اجلوزي، الطبعة: الأولى، 1422 - 1428ه�. 
بن . 52 خلف  بن  علي  احل�سن  اأبو  بطال  ابن  بطال:  لبن  البخاري  �سحيح  �سرح 

عبدامللك )ت: 449ه�(، حتقيق: اأبو متيم يا�سر بن اإبراهيم، دار الن�سر: مكتبة 
الر�سد - ال�سعودية، الريا�ص، الطبعة: الثانية، 1423ه� - 2003م. 

ب�سرح منتهى . 53 املعروف  املنتهى  ل�سرح  النهى  اأويل  الإرادات: دقائق  �سرح منتهى 
البهوتى  اإدري�ص  بن  ح�سن  ابن  الدين  �سالح  بن  يون�ص  بن  من�سور  الإرادات: 
احلنبلى )ت: 1051ه�(، النا�سر: عامل الكتب، الطبعة: الأولى، 1414ه�-1993م. 

�سحيح ابن حبان، ملحمد بن حبان الُب�ستي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة - بريوت . 54
- لبنان، الطبعة: الثانية 1414ه� - 1993م

�سحيح ابن خزمية: لأبي بكر حممد بن اإ�سحاق بن خزمية، النا�سر: دار امليمان . 55
- الريا�ص - ال�سعودية، الطبعة: الأولى 1430ه� - 2009م. 
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�سحيح البخاري: ملحمد بن اإ�سماعيل اأبو عبداهلل البخاري، النا�سر: دار طوق . 56
النجاة - بريوت، الطبعة: الأولى، 1422ه�. 

بن . 57 الدين،  نا�سر  حممد  عبدالرحمن  اأبو  وزياداته:  ال�سغري  اجلامع  �سحيح 
النا�سر:  1420ه�(،  )ت:  االألباين  االأ�سقودري  اآدم،  بن  جناتي  بن  نوح  احلاج 

املكتب الإ�سالمي. 
�سحيح م�سلم: اأبو احل�سني م�سلم بن احلجاج الق�سريي الني�سابوري، النا�سر: . 58

دار اجليل - بريوت )م�سورة من الطبعة الرتكية املطبوعة يف ا�ستانبول �سنة 
1334ه�(. 

بن . 59 علي  بن  عمر  حف�ص  اأبو  الدين  �سراج  املنهاج:  توجيه  اإلى  املحتاج  عجالة 
اأحمد املعروف ب� )ابن النحوي( وامل�سهور ب� )ابن امللقن( )ت: 804ه�(، �سبطه 
على اأ�سوله وخرج حديثه وعلق عليه: عز الدين ه�سام بن عبدالكرمي البدراين، 

النا�سر: دار الكتاب، اإربد - الأردن، عام الن�سر: 1421ه� - 2001م. 
بن . 60 حممد  بن  عبدالكرمي  الكبري:  بال�سرح  املعروف  الوجيز  �سرح  العزيز 

عبدالكرمي، اأبو القا�سم الرافعي القزويني )ت: 623ه�(، املحقق: علي حممد 
عو�ص - عادل اأحمد عبداملوجود، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - لبنان، 

الطبعة: الأولى، 1417ه� - 1997م. 
عمدة الأحكام باأعلى ال�سفحة، يليه - مف�سولاً بفا�سل - �سرح ابن دقيق العيد. . 61
علي . 62 بن  عبدالرحمن  الفرج  اأبو  الدين  جمال  اجلوزي:  لبن  احلديث  غريب 

بن حممد اجلوزي )ت: 597ه�(، املحقق: الدكتور عبداملعطي اأمني القلعجي، 
النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1405 - 1985م. 

الف�سل . 63 اأبو  حجر  بن  علي  بن  اأحمد  البخاري:  �سحيح  �سرح  الباري  فتح 
الع�سقالين ال�سافعي، النا�سر: دار املعرفة - بريوت، 1379، رقم كتبه واأبوابه 
واأحاديثه: حممد فوؤاد عبدالباقي، قام باإخراجه و�سّححه واأ�سرف على طبعه: 

حمب الدين اخلطيب، عليه تعليقات العالمة: عبدالعزيز بن عبداهلل بن باز. 
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فتح ذي اجلالل والإكرام ب�سرح بلوغ املرام: حممد بن �سالح العثيمني، حتقيق . 64
وتعليق: �سبحي بن حممد رم�سان، اأم اإ�سراء بنت عرفة بيومي، النا�سر: املكتبة 

الإ�سالمية للن�سر والتوزيع، الطبعة: الأولى، 1427ه� - 2006م. 
اأنور �ساه بن معظم �ساه . 65 في�ص الباري على �سحيح البخاري: )اأمايل( حممد 

عامل  بدر  حممد  املحقق:  1353ه�(،  )ت:  الديوبندي  ثم  الهندي  الك�سمريي 
املريتهي، اأ�ستاذ احلديث باجلامعة الإ�سالمية بدابهيل )جمع الأمايل وحّررها 
العلمية  الكتب  دار  النا�سر:  الباري(،  في�ص  اإلى  ال�ساري  البدر  حا�سية  وو�سع 

بريوت - لبنان، الطبعة: الأولى، 1426ه� - 2005م. 
القامو�ص املحيط: جمد الدين اأبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزاآبادى )ت: . 66

817ه�(، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف موؤ�س�سة الر�سالة، باإ�سراف: حممد 
نعيم العرق�ُسو�سي، النا�سر: موؤ�س�سة الر�سالة للطباعة والن�سر والتوزيع، بريوت 

- لبنان، الطبعة: الثامنة، 1426ه� - 2005م. 
ابن . 67 عبداهلل،  بن  حممد  بن  اأحمد  بن  حممد  القا�سم،  اأبو  الفقهية:  القوانني 

جزي الكلبي الغرناطي )ت: 741ه�(
ك�ساف القناع عن منت الإقناع: من�سور بن يون�ص بن �سالح الدين ابن ح�سن بن . 68

اإدري�ص البهوتي احلنبلي )ت: 1051ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية. 
كفاية الطالب الرباين )مع حا�سية العدوي(: حا�سية العدوي على �سرح كفاية . 69

الطالب الرباين: اأبو احل�سن، علي بن اأحمد بن مكرم ال�سعيدي العدوي )ن�سبة 
ال�سيخ  يو�سف  املحقق:  1189ه�(،  منفلوط( )ت:  بالقرب من  بني عدي،  اإلى 
تاريخ  طبعة،  بدون  الطبعة:  بريوت،   - الفكر  دار  النا�سر:  البقاعي،  حممد 

الن�سر: 1414ه� - 1994م. 
اأبو الف�سل، جمال الدين ابن منظور . 70 ل�سان العرب: حممد بن مكرم بن على، 

بريوت،   - �سادر  دار  النا�سر:  711ه�(،  )ت:  الإفريقي  الرويفعي  الأن�ساري 
الطبعة: الثالثة - 1414ه�. 
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مفلح، . 71 ابن  حممد  بن  عبداهلل  بن  حممد  بن  اإبراهيم  املقنع:  �سرح  يف  املبدع 
اأبو اإ�سحاق، برهان الدين )ت: 884ه�(، النا�سر: دار الكتب العلمية، بريوت - 

لبنان، الطبعة: الأولى، 1418ه� - 1997م. 
الدين . 72 اأبو زكريا حميي  ال�سبكي واملطيعي(:  املجموع �سرح املهذب )مع تكملة 

يحيى بن �سرف النووي )ت: 676ه�(، النا�سر: دار الفكر. 
املحكم واملحيط الأعظم: اأبو احل�سن علي بن اإ�سماعيل بن �سيده املر�سي )ت: . 73

458ه�(، املحقق: عبداحلميد هنداوي، النا�سر: دار الكتب العلمية - بريوت، 
الطبعة: الأولى، 1421ه� - 2000م. 

املحلى بالآثار: اأبو حممد علي بن اأحمد بن �سعيد بن حزم الأندل�سي القرطبي . 74
طبعة  بدون  الطبعة:  بريوت،   - الفكر  دار  النا�سر:  456ه�(،  )ت:  الظاهري 

وبدون تاريخ. 
عبدالقادر . 75 بن  بكر  اأبي  بن  حممد  عبداهلل  اأبو  الدين  زين  ال�سحاح:  خمتار 

النا�سر: املكتبة  ال�سيخ حممد،  الرازي )ت: 666ه�(، املحقق: يو�سف  احلنفي 
الع�سرية - الدار النموذجية، بريوت - �سيدا، الطبعة: اخلام�سة، 1420ه� / 

1999م. 
اأبو . 76 املالكي،  التون�سي  الورغمي  عرفة  ابن  حممد  بن  حممد  الفقهي:  املخت�سر 

النا�سر:  خري،  حممد  عبدالرحمن  حافظ  د.  املحقق:  803ه�(،  )ت:  عبداهلل 
موؤ�س�سة خلف اأحمد اخلبتور لالأعمال اخلريية، الطبعة: الأولى، 1435ه�-2014م. 

ال�سرنباليل . 77 علي  بن  عمار  بن  ح�سن  الإي�ساح:  نور  منت  �سرح  الفالح  مراقي 
النا�سر:  زرزور،  نعيم  وراجعه:  به  اعتنى  1069ه�(،  )ت:  احلنفي  امل�سري 

املكتبة الع�سرية، الطبعة: الأولى، 1425ه� - 2005م. 
حممد . 78 بن  اهلل  عبيد  احل�سن  اأبو  امل�سابيح:  م�سكاة  �سرح  املفاتيح  مرعاة 

عبدال�سالم بن خان حممد بن اأمان اهلل بن ح�سام الدين الرحماين املباركفوري 
اجلامعة   - والإفتاء  والدعوة  العلمية  البحوث  اإدارة  النا�سر:  1414ه�(،  )ت: 
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ال�سلفية - بنار�ص الهند، الطبعة: الثالثة - 1404ه�-1984م. 
م�سائل الإمام اأحمد رواية اأبي داود ال�سج�ستاين: اأبو داود �سليمان بن الأ�سعث . 79

275ه�(،  )ت:  ِج�ْستاين  ال�سِّ الأزدي  عمرو  بن  �سداد  بن  ب�سري  بن  اإ�سحاق  بن 
اأبي معاذ طارق بن عو�ص اهلل بن حممد، النا�سر: مكتبة ابن تيمية،  حتقيق: 

م�سر، الطبعة: الأولى، 1420ه� - 1999م. 
امل�ستدرك على ال�سحيحني: الإمام احلافظ اأبو عبداهلل احلاكم الني�سابوري، . 80

النا�سر: دار املعرفة - بريوت - لبنان. 
املكنز . 81 جمعية  النا�سر:  حنبل،  بن  حممد  بن  لأحمد  اأحمد:  الإمام  م�سند 

الإ�سالمي- دار املنهاج، الطبعة: الأولى1431ه� - 2010م. 
امل�سباح املنري يف غريب ال�سرح الكبري: اأحمد بن حممد بن علي الفيومي ثم . 82

احلموي، اأبو العبا�ص )ت: نحو 770ه�(، النا�سر: املكتبة العلمية - بريوت. 
امل�سنف لبن اأبي �سيبة، لأبي بكر بن اأبي �سيبة، النا�سر: دار القبلة - جدة - . 83

الأولى: 1427ه�  القراآن - دم�سق - �سوريا، الطبعة:  ال�سعودية، موؤ�س�سة علوم 
- 2006م. 

املعونة على مذهب عامل املدينة )الإمام مالك بن اأن�ص(: اأبو حممد عبدالوهاب . 84
حمي�ص  املحقق:  422ه�(،  )ت:  املالكي  البغدادي  الثعلبي  ن�سر  بن  علي  بن 

عبداحلّق، النا�سر: املكتبة التجارية، م�سطفى اأحمد الباز - مكة املكرمة. 
املغني: اأبو حممد موفق الدين عبداهلل بن اأحمد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي . 85

املقد�سي )ت: 620ه�(،  بابن قدامة  ال�سهري  الدم�سقي احلنبلي،  ثم  املقد�سي 
النا�سر: مكتبة القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ الن�سر: 1388ه� - 1968م. 

وارث . 86 اأيوب بن  بن  �سليمان بن خلف بن �سعد  الوليد  اأبو  املوطاأ:  املنتقى �سرح 
التجيبي القرطبي الباجي الأندل�سي )ت: 474ه�(، النا�سر: مطبعة ال�سعادة - 

بجوار حمافظة م�سر، الطبعة: الأولى، 1332ه�. 
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منحة ال�سلوك يف �سرح حتفة امللوك: اأبو حممد حممود بن اأحمد بن مو�سى بن . 87
املحقق:  855ه�(،  )ت:  العينى  الدين  بدر  احلنفى  الغيتابى  ح�سني  بن  اأحمد 
اأحمد عبدالرزاق الكبي�سي، النا�سر: وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية -  د. 

قطر، الطبعة: الأولى، 1428ه� - 2007م. 
املنهل العذب املورود �سرح �سنن الإمام اأبي داود: حممود حممد خطاب ال�سبكي، . 88

 ،)6 اجلزء  بعد  )ِمن  اأمني حممود حممد خطاب  وت�سحيحه:  بتحقيقه  عني 
النا�سر: مطبعة ال�ستقامة، القاهرة - م�سر، الطبعة: الأولى، 1351-1353ه�. 

يو�سف . 89 بن  علي  بن  اإبراهيم  ا�سحاق  اأبو  ال�سافعي:  الإمام  فقه  يف  املهذب 
ال�سريازي )ت: 476ه�( النا�سر: دار الكتب العلمية. 

بن . 90 اأبو عبداهلل حممد  الدين  �سم�ص  خليل:  �سرح خمت�سر  اجلليل يف  مواهب 
عيني املالكي  حممد بن عبدالرحمن الطرابل�سي املغربي، املعروف باحلطاب الرُّ

)ت: 954ه�(، النا�سر: دار الفكر، الطبعة: الثالثة، 1412ه� - 1992م. 
موطاأ مالك: مالك بن اأن�ص، النا�سر: موؤ�س�سة زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال . 91

اخلريية والإن�سانية - اأبو ظبي - الإمارات، الطبعة: الأولى 1425ه� - 2004م. 
الوهاج يف �سرح املنهاج: كمال الدين، حممد بن مو�سى بن عي�سى بن . 92 النجم 

ِمريي اأبو البقاء ال�سافعي )ت: 808ه�(، النا�سر: دار املنهاج )جدة(،  علي الدَّ
املحقق: جلنة علمية، الطبعة: الأولى، 1425ه� - 2004م. 

النظم امل�ستعذب يِف تْف�ِسري غريِب اأْلَفاِظ املَهّذِب: حممد بن اأحمد بن حممد بن . 93
�سليمان بن بطال الركبي، اأبو عبداهلل، املعروف ببطال )ت: 633ه�(، درا�سة 
وحتقيق وتعليق: د. م�سطفى عبداحلفيظ �َسامِل، النا�سر: املكتبة التجارية، مكة 

املكرمة، عام الن�سر: 1988م )جزء 1(، 1991م )جزء 2(. 
اأحمد . 94 العبا�ص  اأبي  بن  حممد  الدين  �سم�ص  املنهاج:  �سرح  اإلى  املحتاج  نهاية 

بريوت،  الفكر،  دار  النا�سر:  1004ه�(،  )ت:  الرملي  الدين  �سهاب  حمزة  بن 
الطبعة: ط اأخرية - 1404ه�/1984م. 
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حممد . 95 بن  يو�سف  بن  عبداهلل  بن  عبدامللك  املذهب:  دراية  يف  املطلب  نهاية 
اجلويني، اأبو املعايل، ركن الدين، امللقب باإمام احلرمني )ت: 478ه�(، حققه 
و�سنع فهار�سه: اأ. د/ عبدالعظيم حممود الّديب، النا�سر: دار املنهاج، الطبعة: 

الأولى، 1428ه�-2007م. 
)ت: . 96 اليمني  ال�سوكاين  عبداهلل  بن  حممد  بن  علي  بن  حممد  الأوطار:  نيل 

م�سر،  احلديث،  دار  النا�سر:  ال�سبابطي،  الدين  ع�سام  حتقيق:  1250ه�(، 
الطبعة: الأولى، 1413ه� - 1993م. 

الو�سيط يف املذهب: اأبو حامد حممد بن حممد الغزايل الطو�سي )ت: 505ه�(، . 97
 - ال�سالم  دار  النا�سر:  تامر،  حممد  حممد  اإبراهيم،  حممود  اأحمد  املحقق: 

القاهرة، الطبعة: الأولى، 1417ه�. 
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