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 التحقيق مقدمة
 

 احلمُد هلل، والصالُة والسالُم على رسوِل هللا، وعلى آلِه وأصحابِه ومن وااله، وبعد:
 

 الرسالة وموضوعها: 
 هذه مسألٌة فقهيٌة يف الصالِة ذاُت فروع، كاَد أن خيتصَّ هبا الفقُه احلنفي. 

أو صفًّا  ، املرأِة جبانِب الرجِل أو أماَمُه يف مجاعة، واحدة، أو ثنتني، أو ثالثً وهي صالُة 
وهو   -، وشروُط بطالهنا كاماًل، وآثُر صالهتا يف هذه األوضاِع على صالِة الرجاِل من حوهلا

 قياًسا، واستحساًًن.  -الغالُب 
، موقوفًا على عمَر مل يصح  وقد ذكَر اإلماُم النوويُّ ضعَف حجَِّة املذهب، وأن عمدَتُه حديٌث 

 رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم.، أو مرفوًعا منه إىل رضي هللا عنه
وقد عنوَن املؤلِ ُف لرسالتِه بكوِن الصالِة يف املسجِد احلرام، ومل يذكْر ذلك يف منِت الرسالة، 

، إمنا هي صالُة اجلماعة،  ، وال أظنُّ املسألَة خمتصًَّة ابملسجِد الشريفرمبا اقتصارًا على العنوان 
 إال يف املسجِد احلرام، أو هو الغالب؛ لوروِد تقدُِّم ويف أيِ  مسجد، لكْن يبدو أهنا ال حتدثُ 

 عند الصالة.  وأتخُِّر النساِء فيه
كما أن املؤلِ َف توىلَّ اإلفتاَء مبكَة املكرَّمة، ويبدو أن املسألَة طُرحْت ونوِقشْت حلدوثها يف  

 احلرم.
جمماًل بدوِن تفصيل، فُفِهَم منه على غرِي مراده، أنه سبَق أن َكتَب يف املوضوِع  كما َيظهرُ 

 فزاَدُه تفصيالً يف هذه الرسالة. 
 هُ مما ورَديف آخِر الرسالِة أهنا ردٌّ على صاحِب كتاِب "الينابيع"، من أنه بََن كالمَ  فَهمُ كما يُ 

    نفي .على القياِس دون االستحساِن الذي أخَذ به املذهُب احل
 

 املؤلف: 
 عامٌل حنفيٌّ كبري، توىلَّ اإلفتاَء مبكَة املكرَّمِة زمَن اخلالفِة العثمانية، وقد وصَفُه احملّبِ   واملؤلفُ 

 يف العلومِ  رَ ومن تبحَّ  ،وعلمائهم املشهورين احلنفيةِ  فقهاءِ  أكابرِ  أحدُ  ،مكة مفيتبقوله: "



3 
 

 لعلمِ ا من مآثرِ  دَ وجدَّ  ،الفتوى يف احلرمني بعلمِ  وانفردَ  ،املسائل رَ وحرَّ  ،األحكام ى يف نقلِ وحترَّ 
يف  األوقاتِ  وصرفِ  ة،الفقهي الكتبِ  على مطالعةِ  هنماكِ يف اال ةُ العليَّ  ةُ له اهلمَّ  ،رثَ ما دَ 

 ...". بني املسائل واجلمعِ  الفرقِ  ومعرفةِ  ،شتغالاال
من   مجعٌ  له ابإلجازةِ  وكتبَ  ،من املشايخ  كثريٌ مث حتدََّث عن مشاخيِه يف العلم، وأنه "أجاَزُه  

  وأجازَ  ،سةائإليه فيه الر  وانتهتْ  ،يف الفقه عصرهِ  فريدَ  حىت صارَ  واجتهدَ  ،مبصر احلنفيةِ  شيوخِ 
 الشريفُ  مكةَ   شرافةَ ا توىلَّ عنها مل   لَ زِ مث عُ  ،سنني  مكةَ فتاءَ إ ولَ أنه و ..."، ا من العلماءكثريً 

 . بركات 
  ومع ذلك فهو جمدٌّ  ، بعد ذلك عن الناس وانقطعَ  ،يف حياته  ماتَ  جنيبٌ  وكان له ولدٌ "قال: 
 ". والتحرير ابملطالعةِ  شتغالِ يف اال

يف  ( كتااًب ورسالة، 12، عدََّد له منها )على سبعني تنيفُ  كثريةً   ورسائلَ  فات  مؤلَّ  ذكَر أن لهو 
 علوم  شرعيَّة  خمتلفة، كثرٌي منها يف الفقه. 

 وقد طُِبَع له منها: 
 1331طُبَع يف املطبعِة املاجديِة مبكَة عام القوُل األزهُر فيما يُفىَت بقوِل اإلماِم زَُفر،  -

 ص.  4هـ، 

بذيِل الرسالِة السابقة، يف أربِع على اإلماِم عند أركاِن الكعبة، طُبَع  حكُم التقدُّمِ  -
 صفحات  أيًضا.

وهذه الرسالة: رفُع األوهام يف عدِم جواِز صالِة الرجاِل خلَف صفِ  النساِء التامِ  يف  -
 املسجِد احلرام.

ة، حققه هاين بن حممد احلارثي ضمن النقوُل املنيفُة يف ُحكِم شرِف ولِد الشريف -
وقد جاء   هـ، 1436ابملسجِد احلرام"، اليت نشرت عام رسائل "لقاء العشر األواخر 

 ( ص. 45مع التحقيق والفهارس يف )
شو ال، سنَة   16ه، ووفاته يف يوِم األحِد  1020دينِة املنوَّرة بعد عام من مواليِد امل املؤلفُ و 

جيَة رضَي  ، بقرِب تربِة السيدِة خد بعد الصالِة عليه ابملسجِد احلرامهـ، وُدِفَن ابملعال ةِ  1099
 .(1) هللا عنها

 

 . ، مع إضافات 1/36 ، واألعالم للزركلي 1/19ترمجة املؤلف يف خالصة األثر للمحّب ( 1) 
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 التحقيق:

، ووضعُت  حتقيًقا وتوثيًقا ما استطعت، وقسمُت النصَّ إىل فقرات وقد اعتنيُت هبذه الرسالِة 
  الرسالة.عناوينها بني معقوفات  لُيعَلَم أهنا من صنِع احملقِ ِق وليسْت من أصلِ 

واعتمدُت على نسخة  قدمية  ًندرة  طُبعت مبطبعِة الرتقِ ي املاجديِة العثمانيِة مبكَة املكرََّة عاَم  
 هـ، وجمموعها يف مخِس صفحات  وإن رُقِ مْت يف سبع.  1331

، واحلمُد هلل على نعمِه الظاهرِة  يتقبََّل منا صاحَل األعمالأن أدعو هللا تعاىل أن ينفَع هبا، و 
 والباطنة. 

 
 حممد خري يوسف

 هـ7/12/1436
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 بسم هللا الرمحن الرحيم 
 

 [ مقدمة] 
 

احلمُد هلل على اهلداية، والشكُر له على اإلنعاِم ابلروايِة والدراية، والصالُة والسالُم على من 
 تِه من الغواية، وعلى كافَِّة آلِه وأصحابِه الذين سبقْت هلم العناية، وبعد:بُِعَث رمحًة ألمَّ 

 
، وفهِم معاين ما سطََّرُه حمقِ قو فهذا ما دعْت إليه رغبُة األلب اِء من أهِل العلِم ابلروايِة يف النوازل

ما كان سبَق مين تسطريُه يف بعِض الرسائِل ومجعته،  املذهِب األفاضل، فأحببُت أن أوضِ َح 
ن ال معرفَة له  ؛ ألن مَ وأدَفُع ما ُتوهِ َم من كالم  وقَع من بعِض الشر اِح يوهُم خالَف ما قرَّرته 

شنَّ الغارة، وقاَم وقعَد وكتَب ومحَل لقصورِه يف  فابلرواية، مل ا رأى ذلك ظنَّ أنه على شيء  
 املوقعِة فيما ال َيسوغ، فنقوُل وابهلل التوفيق:مجيِع أحواله، ونعوُذ ابهلِل من الدعاَوى 

 
 [ مع اإلمام صالة املرأة مجاعة] 

 
، على أن املرأَة البالغَة إذا قصدِت الصالَة مع اإلماِم مجاعة، ال بدَّ يف  (2)نصَّ علماُء املذهب

 أن ينوَي إمامتها، إال فيما استُثين. اقتدائها ابإلمامِ صحَِّة 
 .(3) ومن كان جبانبها احملاذاةُ وإذا نواها اشرُتَط يف بطالهنا لصالِة اإلماِم 

 .(4) هذا إذا كانت واحدة، أو ثالثً 
ليسْت بشرط  فيه،  إذا كان النساُء صفًّا اتمًّا بني اإلماِم واملقتدين من الرجال، فاحملاذاُة  أما

 .(5) كما هو صريُح نصوِص الكتب، اليت هي املرجع
 

 . يعين احلنفية ( 2) 
 . 1/380الرائق البن جنيم  ينظر يف هذا البحر ( 3) 
 . يف األصل: ثالثة( 4) 
فيه نظر، بل وصفه اإلمام النووي أبنه "ضعيف احلجة"  أشري بداية إىل أن مذهب أيب حنيفة رمحه هللا يف هذا ( 5) 

 :  2/224على التفصيل التال، قال رمحه هللا يف اجملموع 
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 [ الواحدة والثالث مجاعة صالة] 
 

قوِل أيب ، على ما هو الصحيُح واملختاُر على (6)وهاَك أوَّاًل حكَم املرأِة الواحدِة والثالث 
 .  يف املرأتني (7)أيب يوسفَ  حنيفة، وكذلك عن

هنَّ عند النيَِّة يف رواية، وُيشرتُط يف ُيشرتُط نيَُّة اإلمامِة وقَت شروِع اإلمام، وال ُيشرتُط حضورُ 
،  حماذية، أبن اقتدْت به حماذيًة لإلماِم أو املقتدي، وإمنا ُيشرتُط نيَُّة إمامتها إذا ائتمَّْت أخرى

   .(8)قاَلُه يف "النهاية شرح اهلداية"
 
 

 

  ، ية[ ]أي: الشافع  ا نهذا مذهب ، ا ا أو مأمومً مامً إ سواء كان  ،إذا صلى الرجل وجبنبه امرأة مل تبطل طالته وال صالهتا "
  ، أو كانت يف صالة غري مشاركة له يف صالته ،ن مل تكن املرأة يف صالةإ : وقال أبو حنيفة  . كثرونوبه قال مالك واأل 

مام  عند أىب حنيفة إال إذا نوى اإلوال تكون مشاركة له  ،ن كانت يف صالة يشاركها فيها إف ،صحت صالته وصالهتا 
وال تبطل صالهتا وال صالة من يلي   ،جنبيها  إىلن جبنب رجل بطلت صالة مَ ن وقفت ، فإ فإذا شاركته  ، مامة النساءإ

ومل تبطل   ، بني يديه بطلت صالة من حياذيها من ورائها ن كانت يف صف  إو  ، ان بينه وبينها حاجزً أل  ، الذى يليها
صالة الصف  مام وخلفهن صف رجال بطلت ن صف نساء خلف اإلإف  ،ان دونه حاجزً أل ؛حياذي حماذيها من صالة 

ولكن نقول   ،أن ال تبطل صالة من وراء هذا الصف من الصفوف بسبب احلاجز  وكان القياس :قال  .الذى يليهن 
  إىل هنا مام ألمام بطلت صالة اإل ن وقفت جبنب اإلإ ف ، تبطل صفوف الرجال وراءه ولو كانت مائة صف استحساًنً 

هنا من مجلة  أل ؛ ا يضً أ وتبطل صالهتا  ،ا أمومني أيضً ت صالة امللمام بطومذهبه أهنا إذا بطلت صالة اإل  ، جنبه 
   . املأمومني 

صل أن الصالة صحيحة  وعمدتنا أن األ ، ظاهر التحكم والتمسك بتفصيل ال أصل له ، وهذا املذهب ضعيف احلجة
 اهـ.  ." وليس هلم ذلك  ،يف البطالن   حىت يرد دليل صحيح شرعي

ابب إذا كان بني اإلمام وبني القوم حائط  يف صحيحه هبذا:  األذان( من كتاب 80وترجم اإلمام البخاري للباب )
، وقال احلسن: ال أبس أن تصلي وبينك وبينه هنر، وقال أبو جملز: أيمتُّ ابإلمام وإن كان بينهما طريق أو جدار  أو سرتة

 إذا مسع تكبري اإلمام. 
 . يف األصل: الثالثة ( 6) 
يعقوب بن إبراهيم األنصاري الكويف البغدادي، القاضي الفقيه العالمة، ت  صاحب أيب حنيفة، رمحهما هللا، ( 7) 

 . هـ 182
 . هـ(، شرح به اهلداية لربهان الدين املرغيناين  714حلسام الدين السغناقي )ت ( 8) 

 . 1/425الدر املختار وينظر يف هذا أيًضا       
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 [  احملاذاة] 

 
حدُّ  (9)شرُط احملاذاِة مطلًقا ليتناوَل كلَّ األعضاِء أو بعضها، فإنه ذُكَر عن أيب علي   النسفي

لَِّة ورجٌل  : أن حياذَي عضًوا منها عضٌو من الرجل، حىت لو كانت املرأُة على الظُّ احملاذاة
 .(10) أسفَل منها، إن كان حياذي الرجُل منها شيًئا تفسُد صالته. انتهى حبذائها

ها لشيء   ، فإن حماذاَة غرِي قدمِ ها ال غريونصَّ قاضي خان أن حياذَي عضًوا منها، وهو قدمُ 
 .(11) من الرجِل ال يوجُب فساَد صالته

ْت يف تكوَن احملاذاُة يف ركن  كاملوُيشرتُط أن  ، وركعْت يف صف   آخر،  ، حىت لو كربَّ صف 
 .(12)ن كلِ  صف  مِ  ]صالَة َمن عن مييِنها ويسارها وخلِفها[ ، أفسدتْ وسجدْت يف ثلث

 .(13)وعن أيب يوسف: مقداُر ركنني
، والُفرجُة  صبعُظ األُ ظُه ِغلَ ، وِغلَ لالرَّحْ ، وأدًنُه قدُر مؤخَِّر رجةوأن ال يكوَن بينهما حائٌل وال فُ 

 احلائل، وهو قدُر ما يقوُم فيه الرجل. تقوُم مقاَم 
 .(14)وأن تتفَق اجلهة، حىت لو اختلفْت ال تفسُد احملاذاة

، وثالثٌة  ، وواحٌد عن يسارهن  وإْن كنَّ النساُء ثالًث أفسدَن صالَة مخسة: واحٌد عن أمياهنن  
 خلفهن .

 

 . 109/ 2هـ(، كما يف اجلواهر املضية   424أبو علي احلسني بن خضر بن دنيف النسفي )ت  قاضي خبارى ( 9) 
ذكره يف البحر الرائق  و   يف هذا املصدر،  وتفصيله   ،1/572ذكره يف )فوائده(، قاله ابن عابدين يف حاشيته  (10) 
 نقاًل من قاضيخان.  1/376

 والظلة: ما أظلَّ من الشمس. 
املرأة إذا صلت مع زوجها يف البيت، إن كان قدمها حبذاء قدم  ، وهو: 1/572نقل قوله ابن عابدين يف حاشيته  (11) 

الزوج ال جتوز صالهتما ابجلماعة، وإن كان قدماها خلف قدم الزوج إال أهنا طويلة تقع رأس املرأة يف السجود قبل رأس  
 . .. ألن العربة للقدم  ؛الزوج جازت صالهتما 

 ، وما بني املعقوفتني منهما. 1/89، الفتاوى اهلندية 1/139 احلقائق للزيلعي تبيني (12) 
 . للتحقيق ، 1/139يراجع تبيني احلقائق  (13) 
 : وال يصوَّر اختالف اجلهة إال يف جوف الكعبة أو يف ليلة مظلمة... 89/ 1قال يف الفتاوى اهلندية  (14) 
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أفسدَن من كلِ  صف   ثالثًة ثالثًة إىل آخِر الصفوف، وهذا  وإن كانت الصفوُف كثريةً 
 .(15) ابإلمجاع

 . فسدَن صالَة مخسة: يُ (17) : ويف االختيار(16)قال ابُن الضياِء احلنفي  
على قوِل أيب : يُفسدَن صالَة ثالثة  إىل آخِر الصفوف. وهو الصحيُح املختاُر (18)وعن حممد

 . حنيفة
 .(19) وكذلك عن أيب يوسف يف املرأتني. انتهى

، فإهننَّ يُفسدَن صفوُف الرجال (20)من النساِء خلَف اإلمام، ووراءهنَّ  ولو كان صفٌّ اتمٌّ 
، وإن كانوا عشرين صفًّا؛ ألن  يصحُّ اقتداؤهم ابإلمام، وال (21)صالَة َمن خلفهنَّ من الرجال

 .(22)االقتداءصفَّ النساِء إذا كان اتمًّا مينُع 
 

 
 

 

 ويعين اإلمجاع يف املذهب احلنفي؟  ينظر املصدر السابق.  (15) 
هباء الدين أبو البقاء حممد بن أمحد بن الضياء القرشي احلنفي املكي. من أهل مكة وقاضيها. أصله من   (16) 

تفته وقفٌة   ، وكان والده أيًضا قاضي مكة. نقل السخاوي عن ابن أيب عذيبة قوله: "ملصاغان، وُعرف كأبيه اببن الضياء 
مرتني". صاحب مؤلفات عديدة، منها: اتريخ مكة املشرفة واملسجد  بعرفة منذ احتلم إىل أن مات. ودخل بيت املقدس 

واملدينة الشريفة والقرب الشريف، البحر العميق يف مناسك املعتمر واحلاج إىل البيت العتيق، شرح جممع البحرين.   احلرام
 . 7/84هـ. الضوء الالمع   854تويف سنة 

 . ه( 683ل املوصلي )ت " أليب الفضلعله يعين "االختيار لتعليل املختار (17) 
 . ، وتفصيله كذلك فيه1/184عن أيب يوسف روايتان، ينظران يف املبسوط للسرخسي  (18) 
 ينظر املصدر السابق.  (19) 
 يف األصل: وورائهم.  (20) 
والقياس مثل األول أنه ال تفسد إال صالة صف واحد  فسدت استحساًًن، كما يقول السرخسي رمحه هللا، قال:  (21) 

 . 1/184النساء؛ ألن حتقق احملاذاة يف حقهم. املبسوط خلف صفوف 
ولكنه  السرخسي يف املصدر السابق بقوله:  ها ذكر ممتظهر العلة يف فساد الصالة خلف النساء عند احلنفية  (22) 

بينه وبني  من كان "  : ا إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلما عليه ومرفوعً عمر رضي هللا تعاىل عنه موقوفً ث استحسن حدي
،  ائط بني املقتدي وبني اإلمام وألن الصف من النساء مبنزلة احل "؛اإلمام هنر أو طريق أو صف من النساء فال صالة له 

 . ، فكذلك يف الصف من النساءووجود احلائط الكبري الذي ليس عليه فرجة بني املقتدي واإلمام مينع صحة االقتداء
 لتال. قلت: وأييت ختريج احلديث يف اهلامش ا
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 [  دليل املنع ] 
 

َمن كان بينه وبني اإلماِم طريٌق مسلوك، أو صفٌّ  قاَل عمُر رضَي هللا عنه: ليس مع اإلماِم 
 .(23)من النساء

بغرِي   فقد شغلوا ذلك املكانَ  -أعين الصفَّ األوَل من الرجال  -مل ا فسدْت صالهتم ألهنم 
 فسدْت صالُة  ولو كان بني اإلماِم واملأموِم طريٌق مسلوكٌ  صالة، فصاَر كطريق  مسلوك،

 ، فكذا هذا.املأموم
 .(24)لُل اجلمَ واختلفوا يف حدِ  الطريق، واألصحُّ ما ميرُّ به مِح 

وينقطُع حكُم هذا الطريِق عند أيب يوسَف ابثنني، وعند أيب حنيفَة وحممد بثالثة، وهو  
 األصح، قاَلُه ابُن الضياِء احلنفي.

 
 [  شرط صحة االقتداء] 

 
اُد مكاِن املأموِم واإلمام؛ ألن االقتداَء يقتضي  "ويف البدائع: من شرائِط صحَِّة االقتداِء  احتِ 

وعند   ، ضرورةً ، واملكاُن من لوازِم الصالة، فيقتضي التبعيَة يف املكانِ الصالةالتبعيَة يف 
، حىت  (25)"هاالزمِ  النعدامِ  يف الصالةِ  التبعيةُ  فتنعدمُ  ،يف املكان  التبعيةُ  تنعدمُ  املكانِ  اختالفِ 

 

  . أو هنر أو حائط فليس معه قال عمر: إذا كان بينه وبني اإلمام طريق  ،( 6155أورده ابن أيب شيبة يف مصنفه )  (23) 
  أن يصلي بصالة اإلمام إذا كان بينهما طريق أو نساء. ويف الرقم الذي يليه: عن األعمش، عن إبراهيم، أنه كان يكره 

 ا.هـ. 
وقال أبو   كثرين.لو حال بينهما طريق صح االقتداء عندًن وعند مالك واأل: 265/ 4 اجملموعقال اإلمام النووي يف 

وهذا حديث ابطل ال أصل   ،مام" مام طريق فليس مع اإل "من كان بينه وبني اإل :احلديث رووه مرفوعً  ؛ال يصح  : حنيفة
       . ومتيم جمهول ، وليث ضعيف ، عن عمر من رواية ليث بن أيب سليم عن متيم ، وإمنا يروىله 

 قلت: وتورد احلديث كتب الفقه يف املذهب احلنفي، ومل أره بلفظه يف مصادر احلديث مما اطلعت عليه. 
فال  طريق هنر أو مام "من كان بينه وبني اإل  رضي هللا تعاىل عنه: : روي عن عمر 1/193وقال السرخسي يف املبسوط 

     ." هفليس مع صالة له"، ويف رواية: "
 .       1/145، وبدائع الصنائع 1/193وحدده بعضهم مبرور العَجلة فيه. ينظر املبسوط للسرخسي  (24) 
 .       1/145بدائع الصنائع  (25) 
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 ألن ذلك يوجبُ  ؛االقتداء ال يصحُّ  ،عظيم أو هنرٌ  ، ه الناسب ميرُّ  عامٌّ  لو كان بينهما طريقٌ 
عن  ويَ ما رُ  وأصلهُ  .االقتداء ةَ صحَّ  منعُ فيَ  ،مع اختالفهما حقيقة ،ارفً عُ  املكاننيِ  اختالفَ 

أنه قال:  ،سلمهللا يف صلى هللا عليه و  مرفوعا إىل رسولِ و  ،ا عليههللا عنه موقوفً  رضيَ  عمرَ 
 .(26) "فال صالة له ،من النساء أو صفٌّ  ،أو طريقٌ  ،هنرٌ   بني اإلمامِ و  بينهُ  من كانَ "
وألن الصفَّ من  ؛ولو كان بينهما صفٌّ من النساِء مينُع من االقتداء؛ ملا روينا من احلديث"

 انتهى. . "(27)النساِء مبنزلِة احلائِط الذي ليس له فُرجة، وذا مينُع صحََّة االقتداء، فكذا هذا
 

: قال عليه السالم: "ليس مع اإلماِم من كان بينه وبني اإلماِم هنٌر أو طريٌق  (28)ويف "الولواجلية"
ظُلَّة  يف املسجد، وحتت أقدامهم نساء، ال  ، قوٌم صلُّوا، أي على ظهِر (29) "أو صفٌّ من النساء

. وكذلك ختلََّل بينهم وبني إمامهم صفُّ نساء، فمنَع اقتداَءهم به جيزيهم صالهتم؛ ألنه 
  .(30)الطريق

. ويف ظاهِر الروايِة مل جيعِل الثالثَة صفًّا  ثالثة قاَل بعضهم: واختلفوا يف أدََن صفِ  النساء:
 ، وجاَز اقتداُء الثاين. ثالثة  من كلِ  صف   إىل آخِر الصفوفحىت تفسَد صالُة  

 والفتوى على ظاهِر الرواية. 
وإن كان الرجاُل الذين فوق الظُّلَِّة حبذائهم نساٌء يف الصورتني، فلو فسدِت الصالُة إمنا َتفسُد 

ذاِء رجل  يصلِ ي  أو بينهما حائل، وهو ارتفاُع املكان، فصاَر مبنزلِة امرأة  حبملكاِن احملاذاة، 
 . انتهى. وبينهما حائط

 
 [ علىة الفساد] 

إىل احملاذاِة بني املقتدي، وال نظَر فقد أفاَد رمَحُه هللا، أن علََّة الفساِد يف صفِ  النساِء حائالٌت 
 هنا؛ لصريِح الدليل، فتأمَّله.

 

 .       يصح ال املصدر السابق. وسبق ختريج احلديث موقوفًا، ومرفوًعا، وأنه  (26) 
 .       1/145املصدر السابق  (27) 
 لظهري الدين عبدالرشيد الولواجلي، من كتب احلنفية املهمة.        (28) 
 ال أصل له.       وأنه سبق ختريج احلديث  (29) 
 .       584/ 1حاشية ابن عابدين  (30) 



13 
 

، حيُث قال:القائمةِ قاَل يف "الولواجلية" تعلياًل لبطالِن من كان على مينِي املرأِة    يف الصف 
 وعن يسارها وَمن خلفها حبذائها.  ولو قامِت املرأُة يف الصفِ  فسدْت صالُة َمن عن ميينها

وصالُة َمن على مينِي أحدمها ويساِر   وكذلك لو كانتا ثنتنِي وخلفهما رجالِن فسدِت صالهُتما
 عنهم، فإذا مل يفعلوا األخرى؛ ألن الذي عن ميينها ويسارها وخلفها مأمورون بتأخرِي املرأةِ 

 ، فلم جيْب عليهم التأخري. املرأة (31)همفقد تركوا فرًضا من فروِض صالهتم، وَمن سواهم مل حتاذِ 
 خلَف ثالثة.    إىل آخِر الصفوف، ثالثة  الرجالِ وإن كنَّ ثالًث أفسدَن صالَة ثالثة  من 

 خلفهن . (32)فسدْت صالُة الصفوِف اليتوإن كنَّ صفًّا 
؛ فألن القياَس أن يُ  صالَة َمن خلفهنَّ صفًّا واحًدا ال غري؛ النعداِم حماذاهتنَّ  فسدنَ أما الصف 

، إال أًن  استحسن ا وحكمنا بفساِد صالِة الصفوِف أمجَع حلديِث  من وراِء هذا الصفِ  الواحد
"من كان بينُه وبني اإلماِم طريٌق أو صفٌّ من النساء، فليَس هو عمَر رضَي هللا عنه أنه قال: 

 .(33)مع اإلمام"
ففسدْت  ؛ فألهننَّ أحلقَن بصف   كامل  يف حقِ  َمن صرَن حائالت  بينه وبني اإلمام،ا الثالثةوأم  

صالُة ثالثة  ثالثة  إىل آخِر الصفوف، وصالُة َمن على يساِر إحداهن ، وَمن عن مينِي 
 . (34)إحداهن . انتهى
كان صفٌّ اتمٌّ من النساِء خلَف اإلمام، ووراءهنَّ صفوٌف من  وإذا (35) ويف "الذخرية":

  احد  و استحساًًن، ويف القياِس َتفسُد صالُة صف    الرجال، فسدْت صالُة تلك الصفوِف كلِ ها
  رأِة الواحدة، وهناك تفسُد صالةُ ، كاملجدْت يف حقِ هم نصًّاخلَف صفِ  النساء؛ ألن احملاذاَة وُ 
 رجل  واحد  خلَف املرأة، فكذا هنا. 

حديُث عمَر رضَي هللا عنه موقوفًا ومرفوًعا إىل النّبِ  صلى هللا عليه وسلم ووجُه االستحساِن 
 .(36)  أو طريق، فال صالَة له"أنه قال: "من كان بينه وبني اإلماِم هنٌر أو صفٌّ من النساءِ 

 

 .       يف األصل: حتاذيهم (31) 
 يف األصل: الذي.        (32) 
 أنه ال أصل هلذا احلديث.         سبق قول النووي (33) 
 .       1/240، وبدائع الصنائع 1/379البحر الرائق  (34) 
 .       هـ 571، ت  حممد السرخسيكتاب الذخرية يف الفقه احلنفي ملؤلفه برهان اإلسالم حممد بن   (35) 
 مل يصح احلديث مرفوًعا وموقوفًا، كما سبق بيانه.        (36) 
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احلائِط الكبرِي الذي ليس   ، ووجودُ إلماِم واملقتديمن النساِء مبنزلِة احلائِط بني ا وألن الصفَّ 
. انتهى مع  عليه فُرجٌة بني اإلماِم  واملقتدي مينُع صحََّة االقتداء، على االختالِف الذي مر 

 .(37)حذف
 [ الردُّ على صاحب الينابيع] 

 
العمُل    أْن لو كانوهٌم ظاهر؛ ألن بناَءُه على ما قالوهُ  (38) فهذا صريٌح يف أن ما يف "الينابيع"

   . شرٌط حىت يف صفِ  النساءعلى القياس، وال قائَل به، من أن احملاذاَة 
يل  مستقل   غرِي ل الواحدِة والثالث، بدوقد علمَت من صريِح كالمهم أن احملاذاَة خاصٌَّة ابملرأةِ 

 . ة، فال َتعَتربْ بفهِم من ال درايَة له وال رواية، والعلَُّة غرُي العلَّ دليِل صفِ  النساء
 اللهمَّ اهدًن فيمن هديته. 

 
 [مجاعةبصالهتا  فساد صالة اآلخرين]

 
ابإلمام، وقد  وإن وقفِت امرأٌة يف الصفِ  مقتديةً  ويف شرح اهلداية "الكفاية" ويف املبسوط:

 . ن عن يسارها وَمن خلفها حبذائها فقطنَوى اإلماُم إمامتها، َتفسُد صالُة َمن عن ميينها ومَ 
 وصالَة ثالثة  ثالثة   وإن كنَّ ثالًث وقفَن يف الصفِ  يُفسدَن صالَة َمن عن ميينهنَّ وعن يسارهنَّ 

 خلفهنَّ إىل آخِر الصفوف.
 عن ميينهما ويسارمها اثنني، ومن خلفهما حبذائهما  ربعة  صالَة أ وإن كانتا امرأتني يُفسدنَ 

 اثنني.
ن عن كالثالث، فقال: يُفسدَن صالَة َمن عن ميينهما ومَ وعن أيب يوسَف أنه جعَل املثََن  

 إىل آخِر الصفوف.  يسارمها، وصالَة رجلني رجلني خلفهما

 

 .       145/ 1، وبدائع الصنائع 1/184وينظر أيًضا املبسوط للسرخسي  (37) 
 .       القدوريخمتصر ، الذي شرح به لعله يعين "الينابيع يف معرفة األصول والتفاريع" حملمد بن رمضان الرومي  (38) 
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الرجاِل خلفهنَّ كالصفِ  التام ، ولو كان   سدَن صالَة صفوفِ فيُ  ،(39)صفٌّ  وقيَل يف الثالثةِ 
وراءهنَّ صفٌّ من   ال َتفسُد صالهتم على األصح ، وإن كانوراءهنَّ حائٌط خلَفُه صفوفٌ 

  .(40)  مث صفوُف الرجال، فسدْت صالُة الكل . انتهىالرجاِل مث احلائطُ 
 

 [ توضيح ] 
 

وبني الرجاِل حائط، فإن األصحَّ أهننَّ ال يُفسدَن  ، إال إذا كان بينهنَّ أفاَد أن الثالَث صفٌّ 
الواحدة، وال بدَّ فيهنَّ من صالَة َمن خلَف احلائِط ِمن صفِ  الرجال؛ ألن الثالَث يف حكِم 

احملاذاة، خبالِف ما لو كنَّ صفًّا اتمًّا وراءهنَّ صفُّ الرجال، مث خلَف صفِ  الرجاِل حائط،  
علََّة الفساِد ختالُف املكاِن ال احملاذاة، فإهنا شرٌط يف غرِي ألن فإن صالَة الكلِ  فاسدة؛ 

، ، كما يُرشُد إىل ذلَك ما قاَلُه قاضي خان: قوٌم صلُّوا على ظهِر ظُلَّة  يف املسجدالصف  
 .(41)  النساِء مانع. انتهىوحتَت أقدامهم نساٌء أو طريق، ال جتوُز صالهتم؛ ألن الطريَق وصفَّ 

 
 [ الثالثة املفاسد] 

 
أن املرأَة والرجَل إذا اجتمعا   : واألصُل عندًن(42)ويف شرح اإلسبيجايب على خمتصر الطحاوي

على الرجِل صالته، فإذا  يف حرمة  واحدة، يف بقعة  واحدة، واملرأُة أهٌل للشهوة، فإهنا تُفسُد 
من النساِء فإهننَّ  ال تفسد، ولو كنَّ صفًّا اتمًّا  (43) عدمنا واحدًة من هذه املعاين الثالثةِ 

 

.  ويعين أن ثالث نساء  يشكلن صفًّا، كما أييت توضيحه بعد النقل منه هكذا وردت العبارة، والصحيح: الثالث،  (39) 
 .       1/240ينظر تفصيله يف بدائع الصنائع و 
 .       1/184يف املبسوط للسرخسي   ه، وشيء من 1/584نظر حاشية ابن عابدين ت (40) 
 .       1/584، وحاشية ابن عابدين 1/87تنظر الفتاوى اهلندية  (41) 
جلس  وإسبيجاب بلدة كبرية من ثغور الرتك. هـ. 480، تويف بعد هو أبو نصر أمحد بن منصور اإلسبيجايب (42) 

 .       126. وقد شرح خمتصر الفقه للطحاوي. اتج الرتاجم ص  للفتوى بسمرقند
 .       االجتماع، واحتاد املكان، والشهوة (43) 
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؛ ألن صفَّ  م ابإلمام، وإن كانوا عشرين صفًّايُفسدَن صالَة َمن خلفهنَّ، وال يصحُّ اقتداؤه
 النساِء إذا كان اتمًّا مَينُع االقتداء. انتهى. 

ثبَت احتاُد الصالتني فهذا يؤيِ ُد ما قلناُه من أن احتاَد املكاِن من شرائِط جواِز االقتداء، ليَ 
اِد املكان، كما يف "البدائع"، فافهمه  تقديرًا   .(44)بواسطِة احتِ 

 
 [  الصفُّ التام  ] 

أفسدَن صالَة الصفوِف كلِ ها استحساًًن؛   : وإن كنَّ النساُء صفًّا اتمًّا (45) ويف "احمليط الرضوي"
لقوِل عمَر رضَي هللا عنه: من كان بينه وبني اإلماِم طريٌق أو هنٌر أو صفٌّ من النساء، فليس 

 .(46)هو مع اإلمام
إىل آخِر الصفوف، فإن الثالَث مجٌع صحيح، فكان مبنزلِة الصفِ  يف  ثالًث خلفهنَّ  ولو كنَّ 

 .(47)، وهو إحَدى الروايتني عن أيب يوسفحقِ  َمن صرَن حائالت  بينه وبني اإلمام
، وواحد  عن يسارهن ، وثالثة  خلفهن ، ال غري؛  وُروَي عنه أنه َتفسُد صالُة واحد  عن ميينهن  

 .(48) ذلك من الصفوِف كما يف الواحدة. انتهى َمن وراَء ألنه ال حماذاَة بينهنَّ وبني
 فيما قلنا من أن الصفَّ التامَّ من النساِء ال ُيشرتَُط يف بطالِن صالِة َمن خلفهنَّ  فهو صريحٌ 

احملاذاُة كما يف املرأِة الواحدة، ومن ظنَُّه فقد وهم، وليس احمللُّ إال حملَّ االت ِباع. وهللا أعلُم 
 ابلصواب.

 هـ. 1095حتريرًا يف سنِة 
 

 وصلىى هللا على سي  دان حممىد، وعلى آله  وصحبه  وسلىم. 

 

 .       1/226ينظر بدائع الصنائع  (44) 
        .سبق خترجيه وأنه مل يصح  (45) 
لربهان اإلسالم السرخسي. لعله نسبة إىل لقبه، فهو "رضي الدين". قال ابن قطلوبغا يف وصف كتابه هذا: وهو   (46) 

أربع مصنفات: كبري يف أربعني جملًدا، ومتوسط يف اثين عشر جملًدا، وصغري يف أربع جملدات، وخمتصر يف جملدين. اتج  
 .       249الرتاجم ص 

 .       1/184أوردمها السرخسي يف املبسوط   (47) 
 املصدر السابق.       ينظر  (48) 
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 (49)فهرس املراجع
 

 هـ.1409بريوت: دار العلم للماليني،  -. 8ط -خري الدين الزركلي. /األعالم -

 بريوت: دار املعرفة.-.2ط-ابن جنيم احلنفي. / البحر الرائق -

 هـ.1402بريوت: دار الكتاب العريب،  -.2ط -الكاساين.  / الصنائعبدائع  -

دمشق: دار  -قاسم بن قطلوبغا؛ حتقيق حممد خري رمضان يوسف. /اتج الرتاجم  -
 هـ. 1413القلم، 

 1313، القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي -عثمان بن علي الزيلعي. /تبيني احلقائق -
 هـ.

أيب الوفاء القرشي؛ عبدالقادر بن حممد بن  /احلنفيةاجلواهر املضيىة يف طبقات  -
 هـ. 1398مطبعة عيسى احللّب،  القاهرة: -حتقيق عبدالفتاح احللو.

 هـ. 1421بريوت: دار الفكر،  -.حاشية ابن عابدين -

 بريوت: دار صادر.  -احملّب. /خالصة األثر -

 هـ. 1386بريوت: دار الفكر،  -. 2ط -حممد بن علي احلصكفي. /الدر املختار -

بريوت: دار ابن كثري،   -. 3ط -؛ حتقيق مصطفى ديب البغا.صحيح البخاري -
 هـ. 1407

 1353القاهرة: مكتبة القدسي،  -السخاوي.الضوء الالمع ألهل القرن التاسع/  -
 هـ. 1335 –

 هـ. 1411بريوت: دار الفكر،   -مجاعة من علماء اهلند. /الفتاوى اهلندية -

 بريوت: دار املعرفة. -مشس األئمة السرخسي. /املبسوط -

 هـ. 1418بريوت: دار الفكر،   -النووي. /اجملموع  -

الرايض: مكتبة الرشد،   -؛ حتقيق كمال يوسف احلوت.مصنف ابن أيب شيبة -
  هـ. 1409

  
 

 .       أصدرها مركز الرتاث للربجميات يف األردن هذه املراجع معاجلة بيانًيا،  (49) 
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