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  "دراسة حدیثیة فقھیة"غات المالكیة في كتاب المدونةبال
  زینب بنت حمد الطیار

قسم الفقھ ،كلیة الشریعة بالریاض، جامعة اإلمام محم�د ب�ن س�عود اإلس�المیة، المملك�ة 
  .العربیة السعودیة
  zhaltayyar@imamu.edu.sa: البرید اإللكتروني

  :ص البحث ملخ
یتناول ھذا البحث البالغات الواردة في كتاب المدونة حیث یتم دراستھا من الناحیة 
الحدیثیة، والناحی�ة الفقھی�ة وذل�ك بتوض�یح معن�ى وحك�م البالغ�ات، وذك�ر ع�دد البالغ�ات 
الواردة في كتاب المدونة، والبحث عن طرق أخرى موصولة لھ�ا، م�ع توض�یح أث�ر ھ�ذه 

  .ة الفقھیة، وقد بذلت ما في وسعي إلخراج ھذا البحث بتلك الصورةالبالغات على المسأل
  النتائج

ولد اإلمام مالك سنة ثالث وتسعین من الھجرة، وتوفي صبیحة أربع عشرة یوم األحد  -١
  .من شھر ربیع األول سنة تسع وسبعین ومائة ودفن بالبقیع 

لس لإلفتاء ولھ إحدى تأھل للفتیا وجاتجھ اإلمام مالك إلى دراسة الحدیث والفقھ، و  -٢
  .وعشرون سنة

المدونة الموجودة بین أیدینا ھي ثمرة جھود ثالثة من األئمة مالك بإجاباتھ، وابن   -٣
  .القاسم باجتھاداتھ وزیاداتھ، وسحنون بتھذیبھ وتبویبھ وإضافاتھ

بلغ عدد البالغات خمسة عشر حدیثا، منھا عشر بالغات عن اإلمام مالك ، وخمس  -٤
 .وھببالغات عن ابن 

البالغات الخمسة عشر الواردة في المدونة قمت بوصلھا من طرق أخرى سواء   -٥
 .كانت ھذه البالغات مرسلة أو معضلة أو منقطعة

خمسة من طریق  صاحب البالغ أربعة عن اإلمام : البالغات التي قمت بوصلھا منھا  -٦
مالك والخامس عن ابن وھب ، وعشر بالغات موصولة من طرق غیر طریق 

  .البالغ منھا ستة عن اإلمام مالك وأربعة عن ابن وھب صاحب

عشر بالغات من طریق صحیحة منھا سبع بالغات : البالغات بعد وصلھا كان منھا  -٧
عن اإلمام مالك ، وثالث بالغات عن ابن وھب، وخمس بالغات من طرق 

 .ضعیفة منھا ثالثة عن اإلمام مالك واثنین عن ابن وھب

  .قھ المالكي، المالكیة ، المدونة، البالغ ، حدیثیة، وصل البالغاتالف :الكلمات المفتاحیة
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The Malikis’ eloquencein the Mudawwana book “A 
modern  jurisprudential study“  

Zainab bint Hamad Al-Tayyar 
Department of Jurisprudence - College of Sharia in Riyadh, 
Imam Muhammad bin Saud Islamic University, Kingdom of 
Saudi Arabia. 
E-mail: zhaltayyar@imamu.edu.sa 
Abstract: 

This research deals with the communications contained 
in the Code book, where they are studied from the hadith and 
jurisprudential terms by clarifying the meaning and ruling of 
the communications, mentioning the number of 
communications contained in the Code book, and searching 
for other ways to connect to them, with an explanation of the 
impact of these communications on the jurisprudential issue. 
And I tried to get this research out with that picture. 

Results 
1- Imam Malik was born in the year 93 AH, and he died 

in the morning of the fourteenth day of the month of Rabi’ al-
Awwal in the year one hundred and seventy-nine, and he was 
buried in Al-Baqi’. 

2- Imam Malik turned to studying hadith and 
jurisprudence, qualified for fatwas and sat for fatwas, and he 
is twenty-one years old. 

3- The code that we have before us is the fruit of the 
efforts of three imams, Malik with his answers, Ibn al-Qasim 
with his jurisprudence and additions, and Sahnoun with his 
refinement, classification and additions. 

4- The number of reports reached fifteen hadiths, ten of 
which were from Imam Malik, and five from Ibn Wahb. 

5- The fifteen communications contained in the blog, I 
have transmitted them through other means, whether these 
communications were sent, problematic, or discontinued. 
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6- The communications that I have delivered from them: 
five from the author of the communication, four from Imam 
Malik and the fifth from Ibn Wahb, and ten communications 
from other than the author’s way, including six from Imam 
Malik and four from Ibn Wahb. 

7- The communications after they were received, 
including: ten communications from a valid path, including 
seven reports from Imam Malik, three reports from Ibn Wahb, 
and five reports from weak paths, three of which are from 
Imam Malik and two from Ibn Wahb. 
Keywords: Maliki jurisprudence , Malikis , Blog , 
Communication , Hadith , Communication Connections. 
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  م ا ارن ارم
إن الحمد � نحمده، ونستعینھ، ونستغفره، ونستھدیھ، ونعوذ با� من ش�رور أنفس�نا 
ومن سیئات أعمالنا، من یھده هللا فال مضل لھ، ومن یضلل فال ھادي لھ، وأشھد أن ال إلھ 

ل��ھ إال هللا وح��ده ال ش��ریك ل��ھ، وأش��ھد أن محم��ًدا عب��ده ورس��ولھ ص��لى هللا علی��ھ وعل��ى آ
  :وصحبھ وسلم تسلیًما كثیًرا، أما بعد

وقد أكثر من -فقد اشتھر عن اإلمام مالك رحمھ هللا ذكر الحدیث بالًغا إلى النبي 
في كتابھ الموطأ، وقد سار علم�اء المالكی�ة عل�ى ھ�ذا النح�و ف�ي المدون�ة، ولم�ا ك�ان  -ذلك

تقنھا جمًعا، صرفت الھمة كتاب المدونة من أكثر الكتب في مذھبھ نفًعا، وأحسنھا فقًھا، وأ
بأن أخوض غمار ھذا المیدان بوصل البالغات المذكورة في المدونة، حیث لم أقف عل�ى 
من حاول وصلھا فیھا مع اعتناء العلماء بوصلھا في الموطأ، فكان ھذا البحث الذي جم�ع 

  ."بالغات المالكیة في كتاب المدونة دراسة حدیثیة فقھیة": بین الفقھ والحدیث وسمیتھ
  :أھداف البحث

  .بیان معنى وحكم البالغات الحدیثیة-١

  .بیان تاریخ تدوین المدونة-٢

  .بیان عدد البالغات في المدونة-٣

  .اإلسھام في البحث عن طرق موصولة للبالغات المذكورة في المدونة-٤

  .بیان األثر الفقھي للبالغات-٥

  :أھمیة البحث وأسباب اختیاره
  :اط التالیةتكمن أھمیة ھذا البحث من خالل النق

 .تعلق موضوع البحث بالحدیث والفقھ، وھما من أھم العلوم الشرعیة-١

  .تخصصھ في دراسة بالغات المالكیة في كتاب المدونة من الناحیة الحدیثیة والفقھیة-٢

 .من طرق أخرىوصل البالغات الواردة في المدونة إلى النبي -٣

 .بیان درجة البالغات من حیث القبول والرد-٤

  .دراسة البالغات دراسة فقھیة مقارنةالتمكن من -٥

  .توضیح أثر ھذه البالغات في المسألة الفقھیة-٦

 .تنمیة الملكة الفقھیة عن طریق الربط بین المسائل الفقھیة وأدلتھا-٧

  .إثراء المكتبة الفقھیة بكتابة بحث یخدم مثل ھذا الموضوع-٨
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  :منھج البحث
  :التزمت في كتابة ھذا البحث المنھج اآلتي

، س�واء كان�ت م�ن ات المختار دراس�تھا ف�ي البح�ث ھ�ي المرفوع�ة إل�ى النب�ي البالغ-١
 .اإلمام مالك رحمھ هللا أو من أحد تالمذتھ

سلكت في إعداد مادتھ منھًجا علمًیا یقوم على أساس ذكر الحدیث أوال، یلیھ بیان الحكم -٢
یح على الحدیث بدراسة سنده، ثم ذكر مناسبة الحدیث في كتاب المدون�ة، م�ع توض�

 .المسألة توضیًحا كامًال 

أذكر األقوال الفقھیة المتعلقة بالبالغ، وأب�ین م�ن ق�ال بھ�ا م�ن العلم�اء، ویك�ون ع�رض -٣
  .الخالف حسب االتجاھات الفقھیة

  .عزو األقوال إلى قائلیھا وتوثیق االقتباسات بذكر اسم الكتاب ورقم الجزء والصفحة-٤

ثی��ق األق��وال م��ن كت��ب أھ��ل الم��ذھب االقتص��ار عل��ى الم��ذاھب الفقھی��ة المعتب��رة م��ع تو-٥
نفسھ، وذكر األدلة مع بیان وج�ھ الدالل�ة، وذك�ر م�ا ی�رد علیھ�ا م�ن مناقش�ات، وم�ا 

  .یجاب بھ عنھا إن وجدت

  .الترجیح، مع بیان سببھ-٦

  .تخریج اآلیات القرآنیة الواردة في الدراسة بذكر اسم السورة أوال، یلیھ رقم اآلیة-٧

راسة من مصادرھا، فإذا كان الح�دیث ف�ي الص�حیحین الواردة في الد تخریج األحادیث-٨
أو ف��ي أح��دھما اكتفی��ت ب��ذلك، وإن ل��م یك��ن الح��دیث فیھم��ا أو ف��ي أح��دھما اكتفی��ت 
بتخریجھ من السنن األربعة، فإن لم یكن فیھا توسعت ف�ي تخریج�ھ م�ع ذك�ر الحك�م 

 وإذا تك�رر الح�دیث أحل�تعلى الحدیث حسب ماورد فیھ من أقوال أئمة أھ�ل العل�م،
أن أذك�ر المص�در ال�ذي : تقدم تخریجھ، وطریقتي في التخ�ریج: على ما ذكر بقولي

أخ��ذت من��ھ الح��دیث، ث��م أذك��ر الكت��اب، ث��م الب��اب، ث��م أض��ع رق��م الج��زء، ث��م رق��م 
 .الصفحة، ثم أضع بین قوسین رقم الحدیث، أو األثر إن كان مدوًنا في المصدر

 .ترتیب المصادر وفق تسلسل وفیات أصحابھا-٩

لألع�الم غی�ر المش�ھورین ال�وارد ذك�رھم ف�ي الم�تن بت�راجم مختص�رة خش�یة ترجمة -١٠
 .اإلطالة

البحث مع تكون الخاتمة عبارة عن ملخص للرسالة یعطي فكرة واضحة عما تضمنھ -١١
 .إبراز أھم النتائج

  .عملت فھرس المصادر والمراجع-١٢
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  :تقسیمات البحث
  .یتكون البحث من مقدمة، ومبحثین، وخاتمة

  
أھ���داف البح���ث، وأھمی���ة البح���ث وأس���باب اختی���اره، ومنھج���ھ، فیھ���ا و :المقدم���ة

  .وتقسیماتھ
  

  :وفیھ ثالثة مطالبوذكرت فیھتعریفات موجزة، :المبحث األول
  .التعریف باإلمام مالك: المطلب األول
  .التعریف بالمدونة: المطلب الثاني
  .التعریف بالبالغات الحدیثیة: المطلب الثالث

  
  .الغات الواردة في كتاب المدونةفي الب: المبحث الثاني

ویشتمل ھذا المبحث عل�ى دراس�ة ھ�ذه البالغ�ات دراس�ة حدیثی�ة، وفقھی�ة وترتیبھ�ا 
  .حسب ورودھا في كتاب المدونة على األبواب الفقھیة

  
  .وفیھا لخصت أھم نتائج البحث: الخاتمة

  .فھرس المصادر والمراجع
  

یع فم�ا ك�ان م�ن توفی�ق فم�ن وختاما فھذا جھد متواض�ع ب�ذلت فی�ھ أقص�ى م�ا أس�تط
فض���ل هللا تع���الى وكرم���ھ،وما ك���ان م���ن نق���ص أو س���ھو أو نس���یان أو خط���أ فم���ن نفس���ي 
وض��عفي،وهللا تع��الى أس��أل أن یجع��ل ھ��ذا العم��ل خالص��ا لوجھ��ھ الكریم،وآخ��ر دعوان��ا أن 

  .الحمد � رب العالمین
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  املبحث األول

   وذكرت فيه تعريفات موجزة

  :وفیھ ثالثة مطالب

طولاب ا  

أس ن ك م ارف
)١(

  

 ب�ن مال�ك دارالھجرة، وأحد األئمة األربعة عن�د أھ�ل الس�نة، المدینة، إمام ھوعالم
 عم��روبن ب��ن خثی��ل ب��ن غیم��ان ب��ن الح��ارث ب��ن عم��رو ع��امربن أب��ي ب��ن مال��ك ب��ن أن��س

ة ھری�ر أب�ي ع�ن. المدني عبدهللا أبو الحمیري، األصبحي األنصاري أصبح ذو ، الحارث
 أن النبي قال:  

 عالم من أعلم أحدا یجدون فال العلم یطلبون اإلبل أكباد بالناس یضر أن یوشك«

»المدینة
)٢(

أنس  بن مالك إنھ: ؟فقال المدینة عالم من عیینة ، سئل ابن
)٣(

.  
  : والدتھ ونشأتھ

 طلب العل�م فحف�ظ إلى أمھ الھجرة، ووجھتھ من وتسعین ثالث سنة مالك اإلمام ولد
 عم�ر وعب�دالرحمن ب�ن ا الحدیث والفقھ فتتلمذ على ن�افعمولى دراسة إلى ثم اتجھ آن،القر
: وابنھرمزوأیوببنأبیتمیمةالسختیانیوابنشھابالزھري وغیرھم،وق�ال الزبی�ري ربیعة أبي بن

رأیت مالكاً في حلقة ربیعة وفي أذنھ شنف وھذا ی�دل عل�ى مالزمت�ھ الطل�ب م�ن ص�غره، 
ء ول��ھ إح��دى وعش��رون س��نة،وحدث عن��ھ جماع��ة وھ��و ش��اب تأھ��ل للفتی��ا وجل��س لإلفت��او

طري، وقصده طلبة العلم من اآلف�اق م�نھم الش�افعي، محم�د ب�ن الحس�ن، یحی�ى ب�ن یحی�ى 
  .اللیثي، ابن القاسم، عبد هللا بن مسلمة القعنبي وغیرھم خلق كثیر

  :اإلمام مالك محنة
 ی�ده وجبذت یاط،بالس وضرب ثیابھ، لمحنة شدیدة فقد جرد من تعرض اإلمام مالك

 ك�ان أن�ھ ذل�ك أث�ر م�ن ومائة، وكان وأربعین ست سنة ذلك وكان كتفھ، من انخلعت حتى
 ، المحن���ة ھ���ذه س���بب ف���ي العلم���اء ،واختل���ف ب���األخرى یدی���ھ إح���دى یحم���ل أن یض���طر

 ثم�دس. »ط�الق مس�تكره عل�ى ل�یس«: الح�دیث ع�ن مالك نھى جعفر أبا أن فذكرالطبري
 جعف�ربن ول�ي لم�ا :وقیل .لذلك ألج فضرب الناس، رؤوس على بھ فحدثھ یسألھ، من إلیھ

 بش�يء، ھ�ذه أیم�انبیعتكم ی�رى ال: وق�الوا عن�ده، علی�ھ وكث�روا إلیھ سعوابھ المدینة سلیمان
 فغضب .عنده الیجوز أنھ: المكره طالق في األحنف بن ثابت عن رواه بحدیث یأخذ وھو

                                      
، س�یر أع�الم )٢٧/٩١،١٢٠(، تھ�ذیب الكم�ال )١/١٠٤،١٥٤(ترتی�ب الم�دارك : نظر ترجمت�ھ ف�يی) ١(

 ).٥١٦: ص(ب التھذیب ، تقری)١/٨٢(، الدیباج المذھب )١٣٤، ٨/٤٨(النبالء 
، ب��رقم )٥/٤٧( ب��اب م��ا ج��اء ف��ي ع��الم المدین��ةأخرج��ھ الترم��ذیفي س��ننھ، ف��ي كت��اب أب��واب العل��م، ) ٢(

 .ھذاحدیثحسن:، وقال)٢٦٨٠(
 ).٥/٤٧(سننالترمذي ) ٣(
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 بالس��یاط، وض��ربھ ربتجری��ده،فأم عن��ھ، إلی��ھ رف��ع بم��ا علی��ھ ف��احتج بمال��ك، ف��دعا جعف��ر،
كتفھ، وقیل إن�ھ لم�ا ض�رب حم�ل مغش�یاً علی�ھ ف�دخل الن�اس  من انخلعت حتى یده وجبذت

  .أشھدكم أني قد جعلت ضاربي في حل: علیھ فأفاق وقال
  :صفاتھ

البی�اض  ش�دید  ، واللحیة الرأس أبیض الھامة، عظیم جسیما، طویال هللا رحمھ مالك كان
 ی�رى وك�ان ال�رزق، ف�ي علیھ هللا وسع أصلع أشم عظیم اللحیة، وقدحسن الصورة  إلى الصفرة

 واس�عة داره ویتطی�ب بطی�ب جی�د، وكان�ت ومجلس�ھ، ومأكل�ھ بملبس�ھ یعتن�ي فكان أثرنعمتھ علیھ
  .الطالب الكبیرمن للعدد تتسع حتى جدا

  : وفاتھ
 ألح�د یوم�ا عش�رة أرب�ع ص�بیحة یوما، وت�وفي وعشرین الثنین مالك اإلمام مرض

  .ومائة ودفن بالبقیع وسبعین تسع سنة األول ربیع ھرش من
  :ثناء العلماء علیھ
  .مالك حجة هللا تعالى على خلقھ بعد التابعین: قال اإلمام الشافعي
  .ثقة، مأمونا، ثبتا ورعا، فقیھا، عالما، حجة: وقال محمد بن سعد

 أوث�ق وال ما عندي بعد الت�ابعین أنب�ل م�ن مال�ك، وال أج�ل من�ھ، وال: وقال النسائي
  .آمن على الحدیث منھ، وال أقل روایة عن الضعفاء

ك�ان مال�ك أول م�ن انتق�ى الرج�ال م�ن الفقھ�اء بالمدین�ة، وأع�رض : وقال ابن حبان
عمن لیس بثقة في الحدیث، ولم یكن یروي إال ما صح، وال یحدث إال عن ثقة، م�ع الفق�ھ 

  .والدین والفضل والنسك
الفقی�ھ : األم�ة، إم�ام دار الھجرة،وق�ال اب�ن حج�ر ش�یخ اإلس�الم، حج�ة:وقال الذھبي

إل��ى مال��ك : إم��ام دار الھج��رة رأس المتقن��ین وكبی��ر المتثبت��ین، وق��ال یعق��وب ب��ن س��فیان
مال�ك أتب�ع : والثوري وابن عیینة تنتھي اإلمامة في العلم والفقھ واإلتقان، وقال اب�ن حنب�ل

: ، وفي طریق أیھما أفق�ھ؟ فق�المن سفیان؟وسئل عن الثوري ومالك إذا اختلفا في الروایة
مالك أكبر في قلبي،قیل لھ فمالك واألوزاعي إذا اختلفا ف�ي الروای�ة، ق�ال مال�ك أح�ب إل�ي 

  .وإن كان األوزاعي من األئمة
یتحرى فیمن یأخذ عنھ، ویتحرى فیما یرویھ م�ن : وكان مشھورا بالتثبت والتحري

وتفس�یر غری�ب الق�رآن، وجم�ع فقھ�ھ الموطأ، :األحادیث، ویتحرى في الفتیا، من تصانیفھ
 .إلى اللیث بن سعد والرسالة في المدونة، ولھ الرد على القدریة،
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ب اطا  

دو فرا
)١(

  

المدونة الموجودة بین أیدینا ھي ثمرة جھود ثالثة من األئمة مالك بإجاباتھ، وابن 
إضافاتھ، وتبدأ قصة المدونة مع القاسم باجتھاداتھ وزیاداتھ، وسحنون بتھذیبھ وتبویبھ و

أسد بن الفرات الذي أخذ الفقھ عن اإلمام مالك وأبو یوسف ومحمد بن الحسن الذي كتب 
عنھ المسائل الفقھیة عن أبي حنیفة، وأراد أن یجمع أقوال اإلمام مالك في ھذه المسائل، 
 فذھب إلى مصر وعرض ھذه الفكرة على أكابر تالمیذ مالك في مصر كابن وھب
وغیره فرفضوا ذلك تورًعا حتى استطاع أن یقنع عبد الرحمن بن القاسم في تنـزیل آراء 
مالك على مسائل الحنفیة، فجعل أسد یسأل مسألة، ویجیب علیھا ابن القاسمفما كان عنده 

سمعت مالكاً یقول كذا وكذا، وما لم یكن عنده من مالك إال بالغ : فیھا سماع من مالك قال
كذا وكذا، وما لم یكنعنده سماع : من مالك في ذلك شیئاً، وبلغني عنھ أنھ قاللم أسمع : قال

لم أسمع من مالك في ذلك شیئاً، وال بلغني والذي أراه كذا وكذا حتى : وال بالغ، قال
أكملھا ستین كتاباً، وسمیت ھذه الكتب باألسدیة، التي تعد أول نص فقھي مالكي اآلراء، 

سدیة الحیاة طویالً بسبب تباین المنھج بین المدرسة المالكیة حنفي المنھج، ولم یكتب لأل
والمدرسة الحنفیة، أخذ سحنون الكتب األسدیة وذھب بھا إلى ابن القاسم وعرضھا علیھ، 

فیھا شيء البّد من تغییره، وأجاب عما كان یشك فیھ من قول مالك، : فقال لھ ابن القاسم
الھا على أسد من حفظھ، وتلقى المالكیة المدونة واستدرك منھا أشیاء كثیرة، ألنھ كان أم

  :بالقبول وقدموھا على األسدیة ألسباب كثیرة منھا
األسدیة اشتملت على أجوبة مالك بروایة ابن القاسم، واجتھادات ابن القاسم على  -١

الكثیر من األحادیث من  زیادة على ما في األسدیة أصول مالك، بینما ضمت المدونة
والكثیر من اآلثار عن وكیع، وعبد الرحمن بن مھدي، وغیرھما، موطأ ابن وھب، 

إضافة إلىفقھ أشھب، وبعض أھل المدینة، وھذه الزیادة ھي التي أغرت الفقھاء 
  .والباحثین فجعلتھم یقبلون علیھا ویتركون األسدیة

تعد مدونة سحنون ھي النسخة األخیرة المصححة على ابن القاسم، وھذا وحده كاف  -٢
  .ل العلم یفضلون ھذه النسخة على غیرھالجعل أھ

انتشرت مدونة سحنون بمصر والقیروان واألندلس والعراق بوساطة تالمذتھ، وقد  -٣
  .تجاوز عددھم المئات،ولم یكن ألسد بن الفرات من التالمیذ ما لسحنون

فقھ��اء المالكی��ة بن��اء الفق��ھ عل��ى األحادی��ث واآلث��ار كم��ا ھ��ي طریق��ة مال��ك ف��ي  اعت��اد -٤
وق�د س��لك أس�د ف�ي كتاب��ھ طریق�ة فق��ھ خ�الص، مبن�ي عل��ى ص�ریح االجتھ��اد  الموط�أ،

ول��ذلك ع��زف الن��اس ع��ن كتاب��ھ، فلم��ا ھ��ذب س��حنون المدون��ة وأرجعھ��ا إل��ى الم��نھج 

                                      
المالكی��ة  عن��د الم��ذھب ، اص��طالح)١/١٠٤(النورالزكی��ة  ، ش��جرة)٢٩٩، ٣/٢٩٦(الم��دارك  ترتی��ب: ینظ��ر) ١(

 ).١٢١، ١١٧: ص(
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المألوف عند المالكیة، وذلك الحتجاجھ لمس�ائلھا باألحادی�ث واآلث�ار اھ�تم الن�اس بھ�ا 
  .وتركوا غیرھا

ق�ھ ف�ي كت�ب س�حنون، ونظ�ر س�حنون فیھ�ا واقتصر الناس على التف: قال الشیرازي
نظراً آخر فھذبھا، وبّوبھا ودونھا، والحق فیھا من خ�الف كب�ار أص�حاب مال�ك م�ا اخت�ار 
ذكره، وذّیل أبوابھا بالحدیث واآلثار، إال كتباً منھا مفرقة، بقیت على أصل اختالطھا ف�ي 

م�رجح روایتھ�ا السماع، فھذه ھي كتب سحنون المدونة والمختلطة وھي أص�ل الم�ذھب ال
  .على غیرھا

  اطب اث

 دت ا فرا  

  : معنى البالغات
بلغت : الخبر واإلعالن واإلنباء، تقول: جمع بالغ ولھ عدة معان منھا:لغة البالغات

أي أخبرت بھ ونشرتھ بین الناس، ومن معانیھ أیضا اإلعالم والنقل، ویأتي بمعنى ،الشيء
المك��ان یبل��غ بلوغ��ا أوص��ل إلی��ھ، وی��أتي أیض��ا بمعن��ى الش��يء ال��ذي  بل��غ: الوص��ول، یق��ال

یتوصل بھ إلى المطلوب
)١(

.  
بلغنا "مایرویھ المحدث من األحادیث أو اآلثار بصیغة :یراد بھ:البالغات اصطالحا

إیصال مافیھ بیان وإفھام.." عن
)٢(

.  
  : حكم البالغات

 .سند صحیحاألصل في البالغات الضعف النقطاع سندھاما لم توصل ب
بلغن��ي ویرف��ع : وق�د اش��تھر ع��ن اإلم��ام مال��ك بالغات��ھ، وھ��ي الت��ي یق��ول فیھ��ا مال��ك

، والمعن�ى أن الح�دیث ، أو یرفع الحدیث إلى النب�ي الحدیث إلى الصحابي عن النبي 
  .تجاوز فالًنا وبلغني، والواسطة في النقل عنھ إلى الراوي غیر مذكورة

ث المعض��ل ف��ي اص��طالح عل��وم الح��دیث، وبالغ��ات اإلم��ام مال��ك تع��د م��ن الح��دی
فالحدیث المعضل عندھم ھو ما سقط من إسناده راویان ف�أكثر، ویس�مى منقطًع�ا، ویس�مى 

عند الفقھاء مرس�ال 
)٣(

، ث�م إن محاول�ة ال�بعض أن یج�د للبالغ�ات طرًق�ا أخ�رى یثب�ت بھ�ا 
  .االتصال فإن ھذا یدل على عدم اتصال البالغ في نفسھ

 وھ�و المرس�ل، م�ن ح�اال أسوأ وھو المنقطع، من حاال نھ أسوأوحكم الحدیث المعضل أ

                                      
، المعج��م الوس��یط )بل��غ(، م��ادة )٨/٤١٩(، لس��ان الع��رب )بل��غ(، م��ادة )٤/١٣١٦(الص��حاح : ینظ��ر) ١(

)١/٧٠.( 
: ص(الزھ�ري  ش�ھاب ب�ن ، بالغ�ات)٢٣٠:ص(، الكلی�ات )٣٠:ص(معج�م الف�روق اللغوی�ة : ینظر) ٢(

٨.( 
: ص(ال�روي  ل،المنھ�)٣٦: ص(للن�ووي  والتیس�یر ، التقری�ب)٥٩: ص(الصالح  ابن مقدمة: ینظر) ٣(

٤٧.( 
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حجة بھ تقوم ال
)١(

.  
ومما یدل أیًضا على أن البالغ في نفسھ مؤد إلى التوقف، ھو ماذكره ابن حجر في 

كان بعض أصولھ بالغات فیھا نظر: محمد بن الحسن األسعد، بقولھ:ترجمة
)٢(

.  
حدثین فقد نق�ل الزرق�اني اتف�اق األئم�ة لكن بالغات اإلمام لھا منزلة خاصة عند الم

، ولعل السبب في ذل�ك أن ھ�ذه البالغ�ات لھ�ا ط�رق )٣(على تصحیح بالغات اإلمام مالك 
  .موصولة أخرى عن اإلمام مالك وغیره
  :بالغات اإلمام مالك في الموطأ

، ف�ال ذكر اإلمام مالك الكثی�ر م�ن البالغ�ات ف�ي الموط�أ،وھي م�ن قبی�ل المعلّق�ات
،وقد عقد بوتھا،بل األصل فیھا الضعف النقطاع اإلسناد، حتى توصل بإسناد ثابتُیجزم بث

ب�اب بالغ�ات مال�ك ومرس�التھ : ابن عبد البر في التمھید باًبا لوصل ھ�ذه البالغ�ات، فق�ال
وذل�ك  مما بلغھ عن الرجال الثقات وما أرسلھ عن نفسھ ف�ي موطئ�ھ ورفع�ھ إل�ى النب�ي 

أحد وستون حدیثا
)٤(

.  
ا ابن عبد البر جمیًعا م�ن ط�رق مختلف�ة،إال أربع�ة بالغ�ات، ل�م یج�د لھ�ا وقد وصلھ

في رسالة سماھا وصل بالغات الموطأ إسناًدا، وقد وصلھا ابن الصالح
)٥(

.  
 كت��اب البی��ان )ھ��ـ١٣٨٠(المت��وفى  العم��اري الص��دیق محم��د ب��ن وللش��یخ أحم��د

والمراسیل البالغات من الموطأ في ما لوصل والتفصیل
)٦(

.  
  

  :اإلمام مالك والمالكیة في المدونة بالغات

عن��د مطالع��ة المدون��ة تج��د فیھ��ا كثی��ر م��ن البالغ��ات مث��ل بالغ��ات اإلم��ام مال��ك
)٧(

 ،

وبالغات ابن شھاب الزھري
)٨(

، وبالغات ابن وھب
)٩(

  .وغیرھم... 
ولم تحظى بالغات المدونة بالدراسة كما حظیت بالغ�ات الموط�أ، ولع�ل الس�بب ف�ي 

  :التالیة ذلك یرجع إلى األسباب
 .یغلب على الموطأ الطابع الحدیثي، بینما المدونة یغلب علیھا الطابع الفقھي-١

  

  .اعتناء العلماء بالموطأ بالشرح والتعلیق، بینما لم تحظى المدونة بھذا االعتناء-٢

                                      
 ).١/٢٠٢(الحدیث  ألفیة بشرح المغیث فتح)١(
 .)٥/١٢٧(لسان المیزان ) ٢(
 ).٣١٤/ ٢(الموطأ  على الزرقاني شرح)٣(
 ).٢٤/١٦١(واألسانید  المعاني من الموطأ في لما التمھید) ٤(
 ).٨: ص(الستة  الكتب في وإدراجاتھ الزھري شھاب ابن بالغات: ینظر) ٥(
 )١/٥٨(، الھدایة في تخریج أحادیث البدایة )٣/١٩٩٥(والحواشي  الشروح معجا: ینظر) ٦(
 ).٣/٦١(، )٥٢٤، ٥١٩، ٣٠٠، ٢٩٢، ٢٤٥، ١/٢٣٧(المدونة : ینظر على سبیل المثال) ٧(
 ).٢٣٨، ٢٣٤، ١/١٢٠(المدونة : ینظر على سبیل المثال) ٨(
 ).٣/٢٥٤(،)٢/٢١٨(،)٢٤٧، ١٥٨، ١/١٣٢(المدونة: ینظر على سبیل المثال) ٩(
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 .صغر حجم الموطأ مقارنة بالمدونة-٣

، إل�ى النب�ي  ومن المعلوم أن البالغات المختار دراستھا في ھ�ذا البح�ث ھ�ي المرفوع�ة
سواء كانت من اإلمام مالك رحمھ هللا أو من أح�د تالمذت�ھ فق�ط، حی�ث بل�غ ع�ددھا خمس�ة 

  .عشر حدیًثا
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  املبحث الثاني

  يف البالغات الواردة يف كتاب املدونة

الحدیث األول
)١(

:  
ْلُجُنِب َوَش�َراِبِھ أَْو ِمْن َفْضِل ُغْسِل ا: َعْن َمالٍِك َقاَل ِفي اْلُوُضوءِ  )٢(َقاَل َعلِيُّ ْبُن ِزَیادٍ 

ِ « َال َبأَْس ِبَذلَِك ُكلِِّھ، َبلََغَنا: َفَقالَ : اِالْغِتَساِل ِبِھ أَْو ُشْرِبِھ، َقالَ  َك�اَن َیْغَتِس�لُ  أَنَّ َرُسولَ هللاَّ
  .ِة َفْضِل اْلُجُنبِ َوَفْضُل اْلَحاِئِض ِعْنَدَنا ِفي َذلَِك ِبَمْنِزلَ : َقالَ ،)٣(»ُھَو َوَعائَِشُة ِمْن إَناٍء َواِحدٍ 

  .اْلُجُنبِ 
  :الحكم على ھذا الحدیث

حدیـث المدونة في سنده انقطاع، ألنھ بالغ من مالك رحم�ھ هللا تع�الى، وق�د ج�اء 
 )٥(، والنسائي في السنن)٤(الحدیث موصوالً في الموطـأ مـن روایـة أبي مصعـب الزھري

 رض�ي هللا-كالھما من طریق مال�ك ع�ن ھش�ام ب�ن ع�روة ع�ن أبی�ھ ع�ن عائش�ة  )٥(السنن
رض�ي -من ط�رق أخ�رى ع�ن عائش�ة  )٧(وغیرھما )٦(والحدیث جاء في الصحیحین -عنھا

                                      
 ).١/١٢٢(المدونة ) ١(
أبوالحسن التونسي المالكي فقیھ حافظ، ثقة بارع في الفقھ، سمع من مالك ب�ن أن�س الموط�أ : علي بن زیاد ھو) ٢(

، )١/٩١(، شجرة الن�ور الزكی�ة )٢/٩٢(الدیباج المذھب : ، ینظر ترجمتھ في)ھـ١٨٣(وتفقھ علیھ توفي سنة 
 ). ٤/٢٨٩(األعالم 

، والبخاري )١٤٥(، برقم )١/٥٩(جامع غسل الجنابة : وقوت الصالة، باب: ك في الموطأ، كتابأخرجھ مال) ٣(
، ومس�لم ف�ي ص�حیحھ، )٢٥٠(، ب�رقم )١/٥٩(غس�ل الرج�ل م�ع امرأت�ھ : الغس�ل، ب�اب: في ص�حیحھ، كت�اب

ي القدر المستحب من الماء ف�ي غس�ل الجناب�ة وغس�ل الرج�ل والم�رأة ف�ي إن�اء واح�د ف�: الحیض، باب: كتاب
الطھ�ارة، : ، واب�ن ماج�ھ ف�ي س�ننھ، كت�اب)٣١٩(، برقم )١/٢٥٥(حالة واحدة، وغسل أحدھما بفضل اآلخر 

واللفظ لھ، وأخرجھ النسائي ف�ي س�ننھ، ) ٣٧٦(، برقم )١/١٣٣(الرجل والمرأة یغتسالن من إناء واحد : باب
وأیًض�ا ) ٢٣٢(، ب�رقم )١/١٢٨(ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائھ من إن�اء واح�د : الطھارة، باب: كتاب

 ).٤١١(برقم ) ١/٢٠١(
كن�ت أغتس�ل أن�ا « : ، أنھ�ا ق�ال-رض�ي هللا عنھ�ا-قال حدثنا مالك عن ھشام بن عروة، عن أبی�ھ ع�ن عائش�ة ) ٤(

 .» من إناء واحد، نغترف منھ جمیًعا ورسول هللا 
وأنبأنا قتیبة، عن مالك، ع�ن ھش�ام ب�ن أنبأنا عبدهللا، عن ھشام بن عروة، ح : أخبرنا سوید بن نصر قال: قال) ٥(

كان یغتسل وأنا م�ن إن�اء واح�د نغت�رف  أن رسول هللا « : -رضي هللا عنھا-عروة، عن أبیھ، عن عائشة 
  .» منھ جمیًعا

حدثنا عبدهللا عن ھشام، ح وأخبرنا قتیبة، عن مالك، عن ھشام ب�ن ع�روة، ع�ن : أخبرنا سوید بن نصر قال: وأیًضا قال  
كن�ت « : قال�ت: وقال س�وید»  كان یغتسل وأنا من إناء واحد نغترف منھ جمیًعا أن رسول هللا « عائشة، أبیھ، عن 

 .»أنا 
)

٦
كن�ت أغتس�ل « : حدثنا ابن أبي ذئب عن الزھري عن عروة عن عائش�ة قال�ت: عن البخاري حدثنا آدم بن أبي إیاس، قال) 

  .»من إناء واحد من قدح یقال لھ الفرق  أنا والنبي 
وعن مسلم حدثنا قتیبة بن سعید، حدثنا لیث، وحدثنا اب�ن رم�ح، أخبرن�ا اللی�ث، وح�دثنا قتیب�ة ب�ن س�عید وأب�و بك�ر ب�ن أب�ي   

ك�ان رس�ول « : حدثنا سفیان كالھما عن الزھري عن عروة عن عائشة قالت: شیبة وعمرو الناقد وزھیر بن حرب قالوا
 .» نا وھو في اإلناء الواحدیغتسل في القدح وھو الفرق، وكنت أغتسل أ هللا 

)
٧

أخبرنا اللیث بن سعید عن ابن ش�ھاب، : حدثنا محمد بن رمح، قال: كابن ماجھ حیث أورد الحدیث بمثل لفظ المدونة، قال) 
كن�ت أغتس�ل أن�ا « : حدثنا سفیان بن عیینة ع�ن الزھ�ري ع�ن ع�روة ع�ن عائش�ة قال�ت: وحدثنا أبوبكر بن أبي شیبة، قال

 .» إناء واحدمن  ورسول هللا 
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  .لذا یزول االنقطاع ویصیر متن الحدیث صحیًحا -هللا عنھا
وھذا الحدیث استدل بھ في المدونة على مسألة حكم استعمال فضل طھور الجنب 

  :والحائض، ویمكن توضیح ھذه المسألة بما یأتي
  :)١(تحریر محل النـزاع

على جواز وضوء الرجل والمرأة واغتسالھما جمیًع�ا  -رحمھم هللا تعالى-اتفق الفقھاء  -١
  .من إناء واحد

  .واتفقوا أیًضا على جواز استعمال الرجل والمرأة فضل طھور الرجل -٢
  .واتفقوا أیًضا على جواز استعمال المرأة فضل طھور المرأة -٣
وبل�غ  )٢(الرجل فضل طھور الم�رأة إذا خل�ت بالم�اءواتفقوا أیًضا على جواز استعمال  -٤

  :قدر الماء قُلتین فأكثر، لما یأتي

 .)٣( َّ مك لك اك يق ىق ُّ  :ظواھر اآلیات منھا قولھ تعالى -١

 .)٤( َّنب مب زب رب يئ ىئ  نئُّ  :وقولھ تعالى

زل م�ن الس�ماء: وجھ الداللة ، وظ�واھر اآلی�ات )٥(ھذا الماء كیف ما ك�ان فھ�و منـ�
  .ق لجمیع الحاالتالعموم واالستغرا

إن الم��اء طھ��ور ال ینجس��ھ «: ق��ال رس��ول هللا : ق��ال ع��ن أب��ي س��عید الخ��دري  -٢
  .)٦(»شيء

                                      
، )١/٢١(، األم )٢/٦٨٦(، عی���ون األدل���ة )١/٨٦(، المح���یط البرھ���اني )١/٦١(المبس���وط : ینظ���ر) ١(

، الج���امع لعل���وم اإلم���ام أحم���د )٢/١٩١(، المجم���وع )١/٦٥(، المھ���ذب )١/٢٣١(الح���اوي الكبی���ر 
 ).٢٨٥، ١/٢٨٢(، المغني )٢/٣٤٢(، مسائل اإلمام أحمد وإسحاق بن راھویھ )٥/١٧٠(

أن الخل�وة ھ�ي أن ال یحض�رھا م�ن ال تحص�ل الخل�وة ف�ي النك�اح : ختلف في تفسیر الخلوة بھ، فقی�لا) ٢(
ھ��ي أن ال یش��اھدھا رج�ل مس��لم، ف��إن : بحض�وره س��واء ك�ان رج��الً أو ام��رأة أو ص�بًیا ع��اقالً، وقی�ل

أن الخل�وة اس�تعمالھا : شاھدھا صبي أو امرأة أو رجل كافر لم تخرج بحضورھم ع�ن الخل�وة، وقی�ل
  .لماء من غیر مشاركة الرجل في استعمالھل
ش��رح س��نن أب��ي داود الب��ن : ، وینظ��ر)١/٦٣(، كش��اف القن��اع )١/٣٥(، المب��دع )١/٢٨٤(المغن��ي : ینظ��ر  

 ).١/٥٨٢(رسالن 
 ).٤٨(سورة الفرقان، اآلیة ) ٣(
 ).١١(سورة األنفال، اآلیة ) ٤(
 ).٢/٦٩٠(، عیون األدلة )١٣/٤١(الجامع ألحكام القرآن : ینظر) ٥(
) ١/١٣١(م�ن ق�ال الم�اء طھ�ور ال ینجس�ھ ش�يء : الطھ�ارات، ب�اب: أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ، كت�اب) ٦(

: الطھ�ارة، ب�اب: ، وأبوداود في سننھ، كتاب)١١٨١٥(، برقم )١٨/٣٣٤(، وأحمد في مسنده، )١٥٠٥(برقم 
م�ا ج�اء أن الم�اء ال : رة، بابأبواب الطھا: ، والترمذي في سننھ، كتاب)٦٧(، برقم )١/٥٠(في بئر بضاعة 

لفظ الترمذي وقال حدیث حسن، « ) ١/١٢٥(، قال ابن حجر في التلخیص )٦٦(برقم ) ١/٩٥(ینجسھ شيء 
، ونق�ل اب�ن الملق�ن ف�ي »... وقد جوده أبوأسامة وصححھ أحمد بن حنبل ویحیى بن معین وأبومحمد بن حزم

ھذا حدیث صحیح، جمیع رواتھ معروف�ون ع�دول « : تصحیح ابن حزم للحدیث فقال) ١/٣٨٨(البدر المنیر 
 .»والحدیث صحیح لطرقھ وشواھده « ) ٦١) (١/١١٧(، وقال األلباني في صحیح سنن أبي داود »
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  .)١(كلھ طھور اسم لما یتكرر منھ التطھیر فھو على عمومھ:وجھ الداللة
  .الذي ورد في المدونة -رضي هللا عنھا-حدیث عائشة  -٣

إناء واحد علم أنھ ال محالة  لما اغتسل معھا من أن النبي :وجھ الداللة منھ
  .)٢(قد استعمل فضل مائھا، فدل على جوازه

ومیمون�ة كان�ا یغتس�الن م�ن إن�اء  أن النب�ي  «: -رضي هللا عنھما-عن ابن عباس  -٤
  .)٣(»واحد

  .ظاھر: وجھ الداللة منھ
فاغتس��لت م��ن  أجنب��ت أن��ا ورس��ول هللا « : قال��ت -رض��ي هللا عنھ��ا-وع��ن میمون��ة  -٥

لیغتسل منھا فقلت إني قد اغتسلت منھ�ا،  فجاء رسول هللا  )٥(فضلت فضلةف )٤(جفنة
  .)٦(»إن الماء لیس علیھ جنابة أو ال ینجسھ شيء فاغتسل منھ«: منھا، فقال

ھذا الحدیث ص�ریح ف�ي الدالل�ة عل�ى طھوری�ة الم�اء المس�تعمل، :وجھ الداللة
  .)٧(سوھو نص في المسألة بفعلھ وتعلیمھ أن الماء ال یجنب وأنھ ال ینج

وحان�ت ص�الة العص�ر، ف�التمس  رأی�ت رس�ول هللا : أن�ھ ق�ال عن أنس بن مال�ك  -٦
في ذلك  بوضوء، فوضع رسول هللا  الناس الوضوء فلم یجدوه، فأتي رسول هللا 

فرأیت الماء ینبع م�ن تح�ت أص�ابعھ « : اإلناء یده، وأمر الناس أن یتوضؤوا منھ قال
  .)٨(»حتى توضئوا من عند آخرھم 

فوضع الدلیل منھ أنھم توضؤوا كلھ�م م�ن « : قال ابن القصار تعلیًقا على ھذا الحدیث  

                                      
 ).٢/٦٩١(، عیون األدلة )٢/٣٨٣(، فیض القدیر )١/٢٠٢(شرح سنن أبي داود للعیني : ینظر) ١(
 ).١/١٩١(، المجموع )٢/٢٨٩(عیون األدلة : ینظر) ٢(
، )٢٥٣(ب�رقم ) ١/٦٠(الغس�ل بالص�اع ونح�وه : الغس�ل، ب�اب: أخرجھ البخاري في ص�حیحھ، كت�اب) ٣(

) ١/٢٥٧(الق�در المس�تحب م�ن الم�اء ف�ي غس�ل الجنای�ة : الح�یض، ب�اب: ومسلم ف�ي ص�حیحھ،كتاب
 ).٣٢٢(برقم 

  .بفتح الجیم وسكون الفاء قصعة كبیرة وجمعھ جفان: جفنة) ٤(
، ع��ون المعب��ود )جف��ن(م��ادة ) ١٣/٨٩(، لس��ان الع��رب )جف��ن(دة م��ا) ٥/٢٠٩٢(الص��حاح : ینظ��ر  

)١/٩١.( 
  .لبقیة الشراب في اإلناء فضلة: ما فضل من شيء أي ما بقي، لذا یقال: فضلة) ٥(

 ).فضل(مادة ) ١١/٥٢٦(، لسان العرب )فضل(مادة ) ٥/١٧٩١(الصحاح : ینظر  
، )٢٣/٤٢٥(، والطب�ري ف�ي معجم�ھ، )٢٦٨٠١(، ب�رقم )٤٤/٣٨٦(أخرجھ اإلمام أحمد في مسنده، ) ٦(

ب��رقم ) ١/٨٠(اس��تعمال الرج��ل فض��ل وض��وء الم��رأة : الطھ��ارة، ب��اب: وال��دارقطني ف��ي س��ننھ،كتاب
ح��دیث ص�حیح أخرج��ھ ) (٤/٣٢١(، ق�ال اب�ن الملق��ن ف�ي التوض��یح لش�رح الج��امع الص�حیح )١٣٧(

أللب�اني ف�ي ، وص�ححھ ا)الدارقطني كذلك من حدیث سماك عن عكرمة عن ابن عب�اس ع�ن میمون�ة
 ).١٩٢٤(برقم ) ١/٣٩٠(صحیح الجامع الصغیر 

 ).٢/٦٩٠(، عیون األدلة )١/٩٢(عون المعبود : ینظر) ٧(
، )١/٤٥(التم�اس الوض�وء إذا حان�ت الص�الة : الوضوء، ب�اب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) ٨(

، ب�رقم )٤/١٧٨٣( في معجزات النب�ي : الفضائل، باب: ، ومسلم في صحیحھ، كتاب)١٦٩(برقم 
)٢٢٧٩.( 
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إناء واحد، ومعلوم أنھ كان منھم نساء ورجال؛ ألن ھذا كان في الحضر، ول�م یفص�ل 
بین أن یتقدم النساء أوالً أو الرجال، أو بعضھم على بعض، بل كلھ�م اس�تعملوا، فم�ن 

  . )١(»متقدم ومن متأخر 
  .)٢(ا جاز أن یفعال مًعا، فكذلك أحدھما بعد اآلخر بجامع استعمالھم الماء الطھورإذ -٧

واختل��ف الفقھ��اء ف��ي حك��م اس��تعمال الرج��ل فض��ل طھ��ور الم��رأة إذا خل��ت بالم��اء 
  :وھذا الماء دون قلتین على قولین

  .یجوز للرجل استعمال فضل طھور المرأة: القول األول
  .)٦(، وروایة عن اإلمام أحمد)٥(، والشافعیة)٤(، والمالكیة)٣(وبھ قال الحنفیة

  .ال یجوز للرجل استعمال فضل طھور المرأة: القول الثاني
  .)٩(، وھو المشھور من مذھب الحنابلة)٨)(٧(وبھ قال الحسن البصري

  :األدلة
  :أدلة القول األول

  .استدلوا باألدلة السابقة في موطن االتفاق -١
ومیمون��ة كان��ا یغتس��الن م��ن إن��اء  أن النب��ي «-نھم��ارض��ي هللا ع-ع��ن اب��ن عب��اس  -٢

  .)١٠(»واحد
إذا ثبت اغتسالھما مًع�ا، فك�ل واح�د مس�تعمل فض�ل اآلخ�ر وال ت�أثیر :وجھ الداللة

  .)١١(للخلوة
أنھ م�اء فض�ل ع�ن اس�تعمال م�ا س�قط ب�ھ الف�رض فج�از أن یس�قط ب�ھ الف�رض، أص�لھ  -٣

الرج��ل، وفض��ل الم��رأة فض��ل الرج��ل تتوض��أ ب��ھ الم��رأة، وفض��ل الرج��ل یتوض��أ ب��ھ 
  .)١٢(تتوضأ بھ المرأة

                                      
 ).٢/٦٨٨(عیون األدلة ) ١(
 ).١/٦١(المبسوط : ینظر) ٢(
 ).١/٨٦(، المحیط البرھاني )٦١، ١/٥٢(المبسوط : ینظر) ٣(
 ).١/١٦(، شرح الزرقاني على مختصر خلیل )٢/٦٨٦(عیون األدلة : ینظر) ٤(
 ).٢/١٩١(جموع ، الم)١/٦٥(، المھذب )١/٢٣١(، الحاوي الكبیر )١/٢١(األم : ینظر) ٥(
، )١/٨٥(، اإلنص��اف )١/٣٥(، المب��دع )٢/٣٤٢(مس��ائل اإلم��ام أحم��د وإس��حاق ب��ن راھوی��ھ : ینظ��ر) ٦(

 ).١/٢٨٢(المغني 
الحسن بن یس�ار البص�ري، ت�ابعي رأى بع�ض الص�حابة، ك�ان ش�جاًعا فص�یًحا : الحسن البصري ھو) ٧(

  ).ھـ١١٠(عالًما وكان إمام أھل البصرة توفي سنة 
 ).٤/١٩٧(، الكمال في أسماء الرجال )٨٧(طبقات الفقھاء : ھ فيینظر ترجمت  

 ).١/٢٨٣(، المغني )٢/١٩١(المجموع : ینظر) ٨(
، )٢/٣٤٢(، مس�ائل اإلم��ام أحم��د وإس�حاق ب��ن راھوی��ھ )٥/١٧١(الج��امع لعل�وم اإلم��ام أحم��د : ینظ�ر) ٩(

 ).٢٨٥، ١/٢٨٢(، المغني )١/٨٥(، اإلنصاف )١/٣٤(المبدع 
 .سبق تخریجھ) ١٠(
 ).٢/١٩١(المجموع : ینظر) ١١(
 ).١/٢٨٣(، المغني )١/٢٣١(الحاوي الكبیر : ، وینظر)٦٩٢، ٢/٦٩١(عیون األدلة ) ١٢(
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  .)١(أنھ ماء لم یخالطھ شيء أثر فیھ فجاز أن یتوضأ بھ، أصلھ لو لم یتوضأ بھ -٤
أن ما یفضل بع�د غس�ل النجاس�ة ال ینف�ي ج�واز الوض�وء فك�ذلك م�ا فض�ل ع�ن غس�ل  -٥

ف�ي الجنابة؛ ألن كل واحد منھما عبادة، فإذا جاز استعمال الفاض�ل ع�ن أح�دھما ج�از 
  .)٢(اآلخر مثلھ

أن إدخال ی�دھا فی�ھ ال ی�ؤثر ف�ي حك�م الم�اء، ألن�ھ ل�و ك�ان ك�ذلك لوج�ب أن تمن�ع من�ھ  -٦
الم��رأة أوالً، وك���ل مس��تعمل؛ ألن من���ع المس��تعمل ال یخ���ص ب��المنع من���ھ واح���د دون 

  .)٣(اآلخر
خلوة الم�رأة فیم�ا بل�غ قلت�ین ال ت�ؤثر؛ ألن حقیق�ة النجاس�ة والح�دث ال ت�ؤثر ف�ي الم�اء  -٧

  .)٤(الكثیر، فھذا أولى
  :أدلة القول الثاني

نھ��ى أن یتوض��أ الرج��ل بفض��ل طھ��ور «أن النب��ي : ع��ن الحك��م ب��ن عم��رو الغف��اري-١
  .)٥(»المرأة

  .وروي مثلھ عن عبدهللا بن سرجس
  :وجھ الداللة منھما

ظاھر وھو أن النھي مخصوص بالرجل وھو غیر معقول، فیجب قصره على مورده   
  .)٦(تعمال فضل طھور المرأة تعبدي غیر معقول المعنىوالحكمة من منعھ من اس

  :أجیب عن دلیلھم بما یأتي
  .)٧(أن الحدیث ضعیف-أ 
ل��و ك��ان الخب��ر ص��حیًحا فھ��و محم��ول عل��ى االس��تحباب، أو محم��ول عل��ى الفض��ل   - ب 

  . )٨(المستعمل من المرأة

                                      
 ).٢/٦٩٢(عیون األدلة ) ١(
 ).٢/٦٩٢(عیون األدلة ) ٢(
 ).٢/٦٩٢(عیون األدلة )٣(
 ).١/٢٨٥(المغني : ینظر) ٤(
، والترم�ذي ف�ي س�ننھ، )٨٢(ب�رقم ) ١/٦١(ع�ن ذل�ك  النھ�ي: الطھ�ارة، ب�اب: أخرجھ أبوداود في سننھ، كتاب) ٥(

ھذا حدیث "، وقال الترمذي )٦٤(برقم ) ١/٩٣(في كراھیة فضل طھور المرأة : أبواب الطھارة، باب: كتاب
خبر األقرع ال یصح، والصحیح : وقال محمد بن إسماعیل): (١/٤٢(، وقال الخطابي في معالم السنن "حسن

، وقال األلب�اني ف�ي ص�حیح س�نن )ن سرجس وھو موقوف ومن رفعھ فقد أخطأفي ھذا الباب حدیث عبدهللا ب
وھذامن اإلمام جرح مبھم ، فال یقبل،ولعل سوادة لم تثبت عنده عدالت�ھ، :(بعد أن صححھ) ١/١٤٣(أبي داود 

 ).أو لقاؤه للحكم، فقد ثبت ذلك عند غیره كما سبق
 ).١/٨٦(، اإلنصاف )١/٢٨٥(المغني : ینظر) ٦(
وبلغن�ي ع�ن أب�ي عیس�ى الترم�ذي أن�ھ ): (١/٢٩٦(ف�ي الس�نن الكب�رى : أجاب بذلك البیھقي بأنھ ضعیف قال البیھق�يكما ) ٧(

ل�یس بص��حیح، یعن�ي ح��دیث أب�ي حاج��ب، ع�ن الحك��م ب��ن : س��ألت محم�ًدا یعن��ي البخ�اري ع��ن ھ�ذا الح��دیث، فق��ال: ق�ال
 ).عمرو

 ).١/٢٣٢(، الحاوي الكبیر )٢/٦٩٢(عیون األدلة : ینظر) ٨(
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 .)١(لو كان الخبر صحیًحا فھو منسوخ بإجماع الحجة على خالفھ -ج

 .)٢(فیما تعم بھ البلوى فال یكون حجة أنھ شاذ-  د

  .)٣(یحمل النھي على التنـزیھ جمًعا بین األحادیث -ھـ

خل��وة الم��رأة فیم��ا دون القلت��ین ت��ؤثر، ألن حقیق��ة النجاس��ة :یمك��ن االس��تدالل لھ��م ب��أن-٢
 .والحدث تؤثر في الماء القلیل، فھذا أولى

  :ویجاب عن ذلك
ی��دل عل��ى ذل��ك، ب��ل األحادی��ث واآلث��ار بع��دم التس��لیم بھ��ذا، لع��دم ورود ن��ص ص��ریح   

الواردة في ھذه المسألة مضطربة ال تقوم بھا حجة واألدلة الص�حیحة الص�ریحة ھ�ي 
  .الواردة بجواز استعمال فضل طھور الرجل للمرأة والعكس مطلًقا

  :الترجیح
بج�واز اس�تعمال الرج�ل فض�ل : الراجح وهللا أعلم بالص�واب الق�ول األول، القائ�ل

  .ة، لقوة أدلتھم ووجاھتھا وورود المناقشة على أدلة المخالفطھور المرأ
  

الحدیث الثاني
 )٤(

:  
ْحَمِن َعْن َعَطاِء ْبِن ِمیَناَء  اٍش َعْن اْلَحاِرِث ْبِن َعْبِد الرَّ َقاَل اْبُن َوْھٍب َعْن أََنِس ْبِن َعیَّ

 ِ �أُ ِمْن�ُھ أَْو َال َیُبولُ أَ «: َقالَ َعْن أَِبي ُھَرْیَرَة أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ائِِم ُث�مَّ َیَتَوضَّ َحُدُكْم فِي اْلَماِء ال�دَّ
ِب��يِّ : َق��اَل اْب��ُن َوْھ��بٍ ، »َیْش��َربُ  ��ُھ َق��الَ  َبلََغِن��ي َع��ْن أَِب��ي ُھَرْی��َرَة َع��ْن النَّ ُث��مَّ َیْغَتِس��لُ «: أَنَّ

»فِیھِ 
)٥(.  

  : الحكم على ھذا الحدیث
وھ�ب، وورد الح�دیث موص�وال  حدیث المدونة في سنده انقطاع، ألنھ بالغ من ابن

من طریق ابن وھب بنحوه كما في صحیح مسلم
)٦(

  .،والحدیث صحیح
وھذا الحدیث استدل بھ في المدونة عل�ى حك�م اس�تعمال الم�اء المت�نجس، ویمك�ن توض�یح 

  :ھذه المسألة بما یأتي

                                      
 ).١/٤٩٦(معرفة السنن واآلثار  )١(
 ).١/٦٢(المبسوط ) ٢(
 ).٢/١٩٢(المجموع : ینظر) ٣(
 )١/١٣٢(المدونة ) ٤(
، )١/٢٣٦(النھ�ي ع�ن االغتس�ال ف�ي الماءالراك�د : الطھ�ارة، ب�اب: أخرجھ مس�لمفي ص�حیحھ، كت�اب)٥(

 .)٢٨٣(برقم 
ع�ن اب�ن وھ�ب ع�ن عم�رو ب�ن عن ھارون بن سعید األیلي، وأبو الطاھر، وأحمد بن عیس�ى، جمیع�ا )٦(

الحارث، عن بكیر بن األش�ج، أن أب�ا الس�ائب، م�ولى ھش�ام ب�ن زھ�رة، حدث�ھ أن�ھ س�مع أب�ا ھری�رة، 
كی�ف یفع�ل ی�ا أب�ا : فق�ال» ال یغتس�ل أح�دكم ف�ي الم�اء ال�دائم وھ�و جن�ب«: قال رسول هللا : یقول

 .»یتناولھ تناوال«: ھریرة، قال
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  :تحریر محل النـزاع
ھ، ك�ان نجس�ا، اتفق الفقھاء على أن الماء إذا خالطت�ھ نجاس�ة، وغی�رت أح�د أوص�اف

سواء أكان الماء قلیال أم كثیرا
)١(

  :،واختلفوا في الماء إذا خالطتھ نجاسة على ثالثة أقوال
إذا كان الماء متحركا فال ینجس وإن كان راكدا ینجس، وھ�ذا م�ذھب  :القول األول

الحنفیة 
)٢(

.  
و إن تغیر لون الماء أو طعمھ أو ریح�ھ فھ�و نج�س، وإن ل�م یتغی�ر فھ�:القول الثاني

  .)٣(طاھر، وإلى ھذا القول ذھب المالكیة 

إذا كان الماء أقل من قلتین  :القول الثالث
)٤(

ینجس، وإن ك�ان أكث�ر م�ن قلت�ین ف�ال  

، والحنابلة )٥(ینجس، وإلى ھذا القول ذھب الشافعیة 
)٦(

.  
  :األدلة

  :أدلة القول األول
دكم ف�ي الم�اء ال یب�ولن أح�«: ق�ال استدل أصحاب ھذا القول بما روي أن النبي 

»الدائم الذي ال یجري، ثم یغتسل فیھ
)٧(

.  
  :ووجھ الداللة

 الراك�د الم�اء أن فل�وال والریح، واللون الطعم تغیر یوجب ال الجنابة من الغسل أن 

وفائدة  معنى النھي لھذا یكن لم وإال حال كل على فیھ النجاسة بوقوع یتنجس الیسیر
)٨(

.  
إذا استیقظ أحدكم من نومھ ف�ال یغم�س ی�ده « :كما استدلوا بما روي أن النبي 

»  في اإلناء حتى یغسلھا ثالثا فإنھ ال یدري أین باتت یده
)٩(

.  

                                      
، المغنیالبنقدام��ة )١/١١٠(المھ��ذب  ش��رح المجم��وع،)١/١٥٦(ة الك��افي ف��ي فق��ھ أھ��ل المدین��: ینظ��ر) ١(

 ).٣٥: ص(المنذر  البن ،اإلجماع)١/٧٥(اإلجماع  مسائل في ،اإلقناع)١/٢٠(
 ).١/١٤(،االختیار لتعلیل المختار )٩٣، ١/٩٢(، المحیط البرھاني )١/٤(بدایة المبتدي : ینظر) ٢(
، الرس�الة الب�ن أب�ي زی�د )١/٨٦(المق�دمات الممھ�دات  ،)١/١٥٦(الكافي في فقھ أھل المدینة : ینظر) ٣(

 ).١/١٢(القیرواني 
مثنى القلة، وھي إن�اء للع�رب ك�الجرة الكبی�رة، وھ�ي معروف�ة بالحج�از وھج�ر، وق�د ق�درھا : قلتینال) ٤(

ج�رام، وعن�د  ٤٠٦.٢٥الفقھاء مائتین وخمسین رطال عراقیا، والرطل العراقي عند الحنفیة یس�اوي 
كیل�و ج�رام،  ١٠١.٥٦جرام، وعلى ذل�ك یك�ون حج�م القل�ة عن�د األحن�اف  ٣٨٢.٥ الجمھور یساوي
 ).٤٦: ص(المكاییل والموازیین الشرعیة . كیلو جرام ٩٥.٦٢٥وعند الجمھور 

 ).١/١٩(، المھذب في فقة اإلمام الشافعي )١/٣٢٥(، الحاوي الكبیر )١/١٩(األم للشافعي : ینظر)٥(
، المب�دع ف�ي ش�رح )٢٠، ١/١٩(، المغن�ي الب�ن قدام�ة )٣١-١/٢٨(مد الكافي في فقھ اإلمام أح:ینظر)٦(

 ).١/٢١٩(المقنع 
، ومس�لم )٥٧(، ب�رقم )١/٢٣٩(أخرجھ البخاري في صحیحھ، في كتاب الوضوء، باب البول في الماء ال�دائم )٧(

یث م�ن ح�د) ٢٨٢(، ب�رقم )١/٢٣٥(في صحیحھ، في كتاب الطھارة، باب النھي عن الب�ول ف�ي الم�اء ال�دائم 
 .أبي ھریرة 

 ).١/٩٣(النعماني  الفقھ في البرھاني المحیط)٨(
، )١٦٢(، ب�رقم )١/٤٣(أخرجھ البخ�اري ف�ي ص�حیحھ، ف�ي كت�اب الوض�وء، ب�اب االس�تجمار وت�را )٩(
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 النجاس�ة، ت�وھم ح�ال االحتی�اط بطری�ق الی�د بغس�ل أم�ر أن النبي : ووجھ الداللة
 إذا النجاسة أن فلوال والریح، واللون الطعم تغیر یوجب ال اإلناء في الید ھذه مثل وإدخال

  .)١(معنى  التوھم حالة االحتیاط لھذا یكن لم وإال حال كل على الماء یتنجس متیقنة كانت
  :أدلة القول الثاني

، إن الم�اء ال ینجس�ھ ش�يء«:ق�ال استدل أصحاب ھذا القول بما روي أن النب�ي 

»إال ما غلب على ریحھ وطعمھ ولونھ
)٢(

.  
ن طھوریت�ھ م�ا ل�م ت�ؤثر ف�ي أن وقع النجاسة ف�ي الم�اء ال تخرج�ھ ع� ووجھ الداللة

  .لونھ أو طعمھ أو رائحتھ

أصلھ ینقلھ عن ولم یغیره مالم خالطھ الماء ال ینجس ألنھ: وقالوا
)٣(

.  
  

  :أدلة القول الثالث
إذا كان الماء قلتین لم یحمل «:قال استدل أصحاب ھذا القول بما روي أن النبي 

»لم ینجس - وفي لفظ -الخبث 
)٤(

.  
 ما النجاسة، وكذا بمالقاة ینجس ال قدرالقلتین أن على یدل لحدیثأن ا: وجھ الداللة

باألولى  ذلك من أكثر ھو
)٥(

.  
 ثابت غیر النظر جھة من ضعیف القلتین بأن حدیث: واعترض على ھذا االستدالل

 یوق�ف ل�م القلت�ین بالنق�ل؛ وألن العل�م أھ�ل م�ن جماع�ة فی�ھ تكل�م قد حدیث األثر؛ ألنھ  في
 العلم�اء عل�ى الوج�ب الزم ح�دا ذلك كان ولو إجماع وال ثابت أثر في امبلغھم حقیقة على

 دی�نھم أصل من ألنھ الماء من أحلھ وما  هللا رسول ماحرمھ حد على لیقفوا عنھ البحث

                                                                                                   
ومس��لم ف��ي ص��حیحھ ف��ي كت��اب الطھ��ارة، ب��اب كراھ��ة غم��س المتوض��ئ وغی��ره ی��ده المش��كوك ف��ي 

 .من حدیث أبي ھریرة ) ٢٧٨(رقم ، ب)١/٢٣٣(نجاستھا في اإلناء قبل غسلھا 
 ).١/٩٣(النعماني  الفقھ في البرھاني المحیط)١(
  ).٥٢١(، برقم )١/١٧٤(أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، في كتاب الطھارة وسننھا، باب الحیاض )٢(

  . إسناده ضعیف وفیھ اضطراب): ١/٣٤٢(قال ابن حجر في فتح الباري 
 . ھذا إسناد فیھ رشدین وھو ضعیف): ١/٧٦(وقال البوصیري في مصباح الزجاجة 

 ).١/١٨١(الخالف  مسائل نكت على اإلشراف)٣(
، والترم�ذي )٦٣(، ب�رقم )١/١٧(أخرجھ أبو داود في سننھ، في كتاب الطھارة، باب ما ینجس الماء )٤(

، والنس�ائي ف�ي )٦٧(، برقم )١/٩٧(في سننھ، في كتاب الطھارة، باب ما جاء الماء ال ینجسھ شيء 
، واب�ن ماج�ھ ف�ي س�ننھ، ف�ي )٥٢(، ب�رقم )١/٤٦(، في كتاب الطھارة، باب التوقی�ت ف�ي الم�اء سننھ

م�ن ح�دیث عب�د هللا ) ٥١٧(، برقم )١/١٧٢(كتاب الطھارة وسننھا، باب مقدار الماء الذي ال ینجس 
  .بن عمر

  . إسناده جید): ١/٦٦(قال یحیى بن معین في خالصة األحكام 
كفى شاھدا على ص�حة ھ�ذا الح�دیث أن نج�وم األرض م�ن ): ١/٣٦(سنن وقال الخطابي في معالم ال

  .أھل الحدیث قد صححوه وقالوا بھ وھم القدوة وعلیھم المعول في ھذا الباب
 . ھذا الحدیث صحیح ثابت): ١/٤٠٤(وقال ابن الملقن في البدر المنیر 

 ).١/٤٨(األوطار  نیل)٥(
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ضیعوه ما كذلك ذلك كان ولو وفرضھم
)١(

.  
 عل�ى ص�حیح بع�ض العلم�اء، وھ�و ص�ححھ قد بأن ھذاالحدیث وأجیب عن ھذا االعتراض

الفقھاء  طریقة
)٢(

.  
  .الراجح ھو القول الثالث لقوة دلیلھ، ووجاھتھ :الترجیح

  

الحدیث الثالث
)٣(

:  
ِ « َوأَْخَبَرِني اْبُن َوْھٍب َقاَل َبلََغِني َع�ْن أََن�ِس ْب�ِن َمالِ�كٍ  أََم�َر بِ�َالًال أَْن أَنَّ َرُس�ولَ هللاَّ

  .)٤(»َیْشَفَع األَذاَن َوُیوتَِر اْإلَِقاَمةَ 
  :الحدیث الحكم على ھذا

حدیث المدونة في سنده انقط�اع ألن�ھ ب�الغ م�ن اب�ن وھ�ب، ول�م أق�ف علىالح�دیث 
موصوالً من طریقابن وھب، والحدیث ورد موصوالً من طرق أخرى كم�ا ف�ي البخ�اري 

ل�ذا ی�زول االنقط�اع، ویك�ون م�تن الح�دیث ص�حیًحا وھ�ذا  )٥(ومسلم عن أنس بن مالك 
ان صفة اآلذان واإلقامة، ویمكن توضیح ھذه المسألة الحدیث استدل بھ في المدونة على بی

  :بما یأتي
  :تحریر محل النـزاع

  :، لما یأتي)٦(اتفق الفقھاء على تثنیة األذان
ذك��روا أن یعلم��وا وق��ت الص��الة : لم��ا كث��ر الن��اس ق��ال« : ق��ال ع��ن أن��س ب��ن مال��ك  -١

الل أن یش��فع بش��يء یعرفون��ھ، ف��ذكروا أن ی��وروا ن��اًرا، أو یض��ربوا ناقوًس��ا ف��أمر ب��
  .)٧(»األذان، وأن یوتر اإلقامة 

  .)٨(ھذا الحدیث فیھ داللة على تثنیة األذان لإلعالم بورود وقت الصالة:وجھ الداللة

                                      
 ).١/٣٣٥(واألسانید  المعاني من الموطأ في لما التمھید: ینظر)١(
 .)١/٤٧(األوطار  نیل)٢(
 )١/١٥٨(المدونة ) ٣(
، )٦٠٦(، ب��رقم )١/١٢٥(األذان مثن��ى مثن��ى : األذان، ب��اب: أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ، كت��اب) ٤(

، ب��رقم )١/٢٨٦(األم��ر بش��فع األذان وإیت��ار اإلقام��ة : الص��الة، ب��اب: ومس��لم ف��ي ص��حیحھ، كت��اب
)٣٧٨.( 

اء، عن أبي قالبة، عن أن�س  عن البخاري ومسلم) ٥( كالھما من طریق عبدالوھاب الثقفي عن خالد الحذَّ
 .»فأُِمر بالٌل أن یشفع األذان وأن یوتر اإلقامة « : بن مالك قال

، التجری�د )١/٥٥٣(، ش�رح مختص�ر الطح�اوي للجص�اص )١/٨٣(الحجة على أھ�ل المدین�ة : ینظر) ٦(
، )١/٣٤٢(، المح�یط البرھ�اني )١/١٤٨(الص�نائع  ، ب�دائع)١/١٢٩(، المبس�وط )١/٤١٧(للقدوري 
، الج���امع لمس���ائل المدون���ة )١/٢١٦(، اإلش���راف عل���ى نك���ت مس���ائل الخ���الف )١/١٥٧(المدون���ة 

، )٢/٣٥(، التھ��ذیب ف��ي فق��ھ اإلم��ام الش��افعي )٢/٥٣(، الح��اوي )١/٤٣٧(، ش��رح التلق��ین )٢/٤٤٤(
 ).١/٥٠٢(، شرح الزركشي )٢/٥٨(، المغني )٣/٩٥(المجموع 

 .سبق تخریجھ) ٧(
 ).١/٤٥٧(أعالم الحدیث للخطابي : ینظر) ٨(
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  :واختلفوا في صفة اإلقامة على ثالثة أقوال
تتك�رر م�رتین، فتك�ون » ق�د قام�ت الص�الة « إف�راد اإلقام�ة إال قول�ھ : القول األول

  .وثالثون كلمة وجملھا إحدى عشرةكلمات اإلقامة خمس 
  .)١(وبھ قال عمر وابن عمر وابن عباس وأنس 

، وھ�و المش�ھور )٣(، وقول الشافعي ف�ي الجدی�د)٢(وھو روایة البصریین عن مالك
  .)٥(، وھو مذھب الحنابلة)٤(المشھور عند الشافعیة

ام�ة ، فتك�ون كلم�ات اإلق»قد قام�ت الص�الة « إفراد اإلقامة مع قولھ : القول الثاني
  .اثنان وثالثون كلمة وجملھا عشر

  .)٧(، وبھ قال الشافعي في القدیم)٦(وھو المشھور من مذھب المالكیة
م��رتین، فتك��ون » ق��د قام��ت الص��الة « تثنی��ة اإلقام��ة وزی��ادة قول��ھ : الق��ول الثال��ث

  .كلمات اإلقامة ست وخمسون كلمة وجملھا سبع عشرة
  .)٩(، وقال بھ الثوري)٨(مسعود  وبھ قال جماعة من الصحابة منھم علي وابن

  .)٩(الثوري
  .)١٠(وھو مذھب الحنفیة

                                      
 ).٣/٩٤(، المجموع )١/٤٩٥(التنبیھ على مشكالت الھدایة : ینظر) ١(
 ).١٦٢(، عون المتین )١/٤٣٧(، شرح التلقین )١/٣٨٩(التنبیھ على مبادئ التوجیھ : ینظر) ٢(
 ).١/٤١١(العزیز شرح الوجیز : ینظر) ٣(
، االص���طالم ف���ي الخ���الف ب���ین اإلم���امین الش���افعي وأب���ي حنیف���ة )٢/٥٣(لكبی���ر الح���اوي ا: ینظ���ر) ٤(

، المجم��وع )١/٤١١(،العزی��ز ش��رح ال��وجیز )٢/٣٥(، التھ��ذیب ف��ي فق��ھ اإلم��ام الش��افعي )١/١٧٠(
 ).١/١٧٨(، عجالة المحتاج )٣/٩٤(

لمب��دع ، ا)١/٥٠٢(، ش��رح الزركش��ي )٣/٦٦(، الش��رح الكبی��ر عل��ى المقن��ع )٢/٥٨(المغن��ي : ینظ��ر) ٥(
 ).١/٢٣٦(، كشاف القناع )١/٢٧٩(

، التنبی��ھ عل��ى )٢/٤٤٤(، الج��امع لمس��ائل المدون��ة )١/٢١٦(، اإلش��راف )١/١٥٧(المدون��ة : ینظ��ر) ٦(
، )٢/٧٣(، ال��ذخیرة )١/١١٧(، بدای��ة المجتھ��د )١/٤٣٧(، ش��رح التلق��ین )١/٣٨٩(مب��ادئ التوجی��ھ 
 ).١٦٢: (، عون المتین)١/١٧٤(الفواكھ الدواني 

 ).١/٤١١(، العزیز شرح الوجیز )٢/٥٣(الحاوي الكبیر : ظرین) ٧(
 ).١/٩١(تبیین الحقائق : ینظر) ٨(
 ).١/٣٧٠(، سنن الترمذي )١/٤٩٥(التنبیھ على مشكالت الھدایة : ینظر) ٩(
، التجری�د للق�دوري )١/٥٥٣(، ش�رح مختص�ر الطح�اوي )١/٨٤(الحج�ة عل�ى أھ�ل المدین�ة : ینظر) ١٠(

 ).١/٩١(، تبیین الحقائق )١/١٤٨(، بدائع الصنائع )١/١٢٩(، المبسوط )١/٤١٧(
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  :األدلة
  :أدلة القول األول

 أُِمر باللٌ أن یشفع األذان وأن یوتر اإلقامة، إال اإلقام�ة« : قال عن أنس بن مالك  -١
«)١(.  

  .ظاھر: وجھ الداللة
  : نوقش من وجھین

وإذا ل�م ی�ذكر  ر رس�ول هللا الصحیح من ھذا الخبر أن بالالً أُمر من غیر ذكر أم-أ
بل تأول بعض أھل العلم  اآلمر لم یكن حجة، لجواز أن یكون األمر بعد النبي 

أن اآلمر لھ بذلك أبوبكر أو عمر رضي هللا عنھما، فیحت�اج أن ینظ�ر ف�ي ص�حة 
  .)٢(األمر

  :أجیب عن ھذه المناقشة
ون اآلم�ر ھ�و النب�ي قطًعا فیك� ھذا تأویل فاسد؛ ألن األمر كان في زمان النبي   

  إذ ال یج��وز أن ی��أمر غی��ره ف��ي زمان��ھ ب��الالً ب��األذان؛ ألن األم��ر المطل��ق ف��ي
أذن بالل صدًرا من خالفة أبي بكر ثم  الشریعة ال یضاف إال إلیھ، ولما توفي 

عل��ى األذان ف��ي  إن��ھ اس��تأذن ف��ي الخ��روج إل��ى الش��ام واس��تخلف س��عد الق��رظ 
ؤذن ألحد من بعد ذلك إال أن ت�وفي بالش�ام ف�ي حیث أنھ لم ی مسجد رسول هللا 

  .)٣(آخر خالفة عمر رضي هللا عنھما
  .)٤(معناه أنھ أمر بالالً أن یؤذن بصوتین ویقیم بصوت واحد -ب

أب�ا مح��ذورة أن یش�فع األذان وی��وتر  أم�ر رس��ول هللا « : ق��ال ع�ن أب��ي ھری�رة  -٢
  .)٥(» اإلقامة

  .ظاھر: وجھ الداللة
أنھ لم : خبر أبي محذورة ما ذكرناه من التثنیة، وقد قیل المشھور من: نوقش

  .)٦(ینقل في اإلقامة أصح طریًقا منھ

                                      
) ١/١٢٥(اإلقامة واحدة إال قولھ قد قامت الصالة : األذان، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ،كتاب) ١(

األم���ر بش���فع األذان وإیت���ار اإلقام���ة : الص���الة، ب���اب: ، ومس���لم ف���ي ص���حیحھ، كت���اب)٦٠٧(ب���رقم 
 ).٣٧٨(برقم ) ١/٢٨٦(

 )١/٤١٩(رید التج: ینظر) ٢(
 ).١/١٧٢(، االصطالم في الخالف بین اإلمامین الشافعي وأبي حنیفة )١/١٥٤(معالم السنن : ینظر) ٣(

 ).١/٣٤٢(، المحیط البرھاني )١/١٢٩(المبسوط ) ٤(
) ١/٤٤٦(ذك�ر اإلقام�ة واخ�تالف الروای�ات فیھ�ا : الص�الة، ب�اب: أخرجھ الدارقطني في س�ننھ،كتاب) ٥(

، وسكت عنھ ال�ذھبي ف�ي التلخ�یص، )٦١٨٣(برقم ) ٣/٥٨٩(م في المستدرك ، والحاك)٩١٨(برقم 
ھذا حدیث غریب تفرد بھ خال�د ع�ن كام�ل وھم�ا ) (١/٢٦٥(وقال ابن حجر في كتاب موافقة الخبر 

 ).ضعیفان
 ).١/٤٢٠(التجرید ) ٦(
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إنما كان األذان عل�ى عھ�د رس�ول « : أنھ قال -رضي هللا عنھما-عن عبدهللا بن عمر  -٣

قد قام�ت الص�الة ق�د قام�ت « : مرتین مرتین، واإلقامة مرة مرة غیر أنھ یقول هللا 
  .)١(»ا سمعنا اإلقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصالة الصالة، فإذ

  .ظاھر: وجھ الداللة
أن األذان إلعالم الغائبین والتكرار فیھ أبلغ في اإلعالم والمقصود من اإلقام�ة إقام�ة الص�الة  - ٤

وھ��ي للحاض��رین واإلف��راد بھ��ا یك��ون أعج��ل إلقام��ة الص��الة فھ��ي أول��ى، ل��ذا ل��م یح��تج إل��ى 
  .)٢(ألذانتكریر للتأكید بخالف ا

أن اإلقامة ثان ألول یستفتح بتكبیرات متوالیة فوجب أن یكون الثاني أقصر من األول  -٥
  .)٣(كصالة العیدین في عدد التكبیر

أن أسباب الصالة إذا تجانست وبني أحدھما على التخفیف بني على التبعیض، كالتیمم  -٦
، والمس�ح بن�ي عل�ى لما جانس الوضوء ث�م یبن�ي عل�ى التخفی�ف ف�ي تج�ویزه ب�التراب

التخفیف في االقتصار من األعض�اء عل�ى ال�بعض وال�رأس لم�ا قُِص�َر ع�ن األعض�اء 
بالتخفیف قْسًما قُِصَر عنھا بالتخفیف تبعیًضا، فلما كانت اإلقام�ة مبنی�ة عل�ى التخفی�ف 

  .)٤(إدراًجا اقتضى أن یكون على التخفیف تبعیًضا
  .)٥(تبھت علیھ باألذانأن السامع یعلم أنھا إقامة فلو ثنیت الش -٧
  .)٦(أنھ عمل أھل مكة -٨
كونھا مصرحة بالمقصود فأكد، وألن م�ا » قد قامت الصالة « وأما الدلیل على تثنیة  -٩

  .)٧(سواھا من األلفاظ قد أعطي حقھ من التثنیة في األذان

                                      
ب�رقم ) ٢/٧٦٢(األذان مثن�ى مثن�ى واإلقام�ة م�رة : الص�الة، ب�اب: أخرجھ ال�دارمي ف�ي س�ننھ، كت�اب) ١(

، والنس�ائي )٥١٠(ب�رقم ) ١/١٤١(ف�ي اإلقام�ة : الصالة، ب�اب: ، وأبوداود في سننھ، كتاب)١٢٢٩(
، ق�ال الزیلع�ي ف�ي نص�ب الرای�ة )٦٦٨(ب�رقم ) ٢/٢٠(كی�ف اإلقام�ة : األذان، باب: في سننھ، كتاب

ھق�ي ورواه ابن خزیمة وابن حبان في صحیحھما ول�ھ طری�ق آخ�ر ع�ن ال�دارقطني والبی) (١/٢٦٢(
وھ�ذا إس�ناد ص�حیح، : بمثل�ھ، ق�ال اب�ن الج�وزي... في سننھما أخرجھ عن سعید بن المغی�رة الص�یاد

ق�ال أب�وداود والنس�ائي ق�ال ) (٣/٣٢٩(، وف�ي الب�در المنی�ر )سعید بن المغیرة وثقھ ابن حبان وغیره
، ق�ال )ھ�ذا ح�دیث ص�حیح اإلس�ناد: وق�ال الح�اكم... ال یحفظ عن أبي جعفر غیر ھذا الحدیث: شعبة

: إس��ناده حس��ن، وق��ال الح��اكم: قل��ت) (٥٢٧(ب��رقم ) ٢/٤٣٧(األلب��اني ف��ي ص��حیح س��نن أب��ي داود 
 ).إسناده صحیح: صحیح اإلسناد، ووافقھ الذھبي، وقال النووي

 ).٣/٩٥(، المجموع )١/٣٤٢(المحیط البرھاني : ینظر) ٢(
 ).٢/٥٤(الحاوي الكبیر ) ٣(
 ).٢/٥٤(الحاوي الكبیر ) ٤(
 ).٣/٩٥(ع المجمو) ٥(
 ).١٦٢: (، عون المتین)٢/٧٣(، الذخیرة )١/٤٣٨(شرح التلقین : ینظر) ٦(
 ).١/١٧٩(، عجالة المحتاج )٢/٤١١(كفایة النبیھ في شرح التنبیھ : ینظر) ٧(
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  :أدلة القول الثاني
  .)١(»إلقامة أمر بالل أن یشفع األذان ویوتر ا« : قال عن أنس بن مالك  -١

  .ظاھر: وجھ الداللة
عل�م ب�الالً األذان مثن�ى مثن�ى واإلقام�ة واح�دة  أن رسول هللا« : عن سعد القرظ  -٢

  .)٢(»واحدة 
  .)٣(ھذا یقتضي إیتار جمیع الكلمات فعم سائر ألفاظ اإلقامة: وجھ الداللة

  :نوقش من وجھین
  .)٤(كون حجةأنھ شاذ فیما تعم بھ البلوى والشاذ ھي مسألة ال ت -أ

  .)٥(فتجعلونھا مرتین وھذا مناقض الستداللكم" هللا أكبر"أنكم تثنون -ب
الصالة خی�ر "أنھ لفظ یختص اإلقامة، فوجب أن یكون على أصلھا في اإلیتار كما أن  -٣

  .)٦(لما كان لفًظا یختص األذان كان على أصلھ في اإلشفاع" من النوم
  :یمكن مناقشتھ

، ألن االعتم��اد إنم��ا یك��ون عل��ى األخب��ار وق��د وردت أخب��ار القی��اس ھن��ا غی��ر معتب��ر  
  .إذن ال مجال للقیاس فیھ» قد قامت الصالة « صحیحة تدل على تثنیة 

  .)٧(أنھ نقل أھل المدینة المتصل خلف عن سلف -٤
  :أدلة القول الثالث

ش���فًعا ش���فًعا ف���ي األذان  ك���ان أذان رس���ول هللا «: ق���ال ع���ن عب���دهللا ب���ن زی���د  -١
  .)٨(»امةواإلق

  .ظاھر: وجھ الداللة

                                      
 .سبق تخریجھ) ١(
ق��د قام��ت الص��الة : م��ن ق��ال ب��إفراد قول��ھ: الص��الة، ب��اب: أخرج�ھ البیھق��ي ف��ي الس��نن الكب��رى، كت��اب) ٢(

، والطبران���ي ف���ي المعج���م )٢٠/٣٢٨(، والس���یوطي ف���ي الج���امع الكبی���ر )١٩٦٧(ب���رقم ) ١/٦١٢(
كی�ف : الص�الة، ب�اب: ، وأورده الھیثمي في مجمع الزوائ�د، كت�اب)١١٧١(برقم ) ٢/٢٨٢(الصغیر 

رواه الطبراني في الصغیر، وفیھ أیًضا : (بروایة سعد القرظ، وقال) ١٨٥٢(برقم ) ١/٣٢٩(األذان 
 ).عمار بن سعد ضعفھ ابن معینعبدالرحمن بن 

 ).٢/٧٣(، الذخیرة )١/٤٣٨(شرح التلقین : ینظر) ٣(
 ).١/١٢٩(المبسوط ) ٤(
 ).٢/٥٣(الحاوي : ینظر) ٥(
 ).١/٢١٨(اإلشراف على نكت مسائل الخالف ) ٦(
 ).٢/٧٣(، الذخیرة )١/٤٣٨(، شرح التلقین )١/٢١٧(اإلشراف : ینظر) ٧(
، )١٩٤(ب�رقم ) ١/٣٧٠(ما جاء أن اإلقامة مثنى مثنى : اب أبواب الصالة، بابأخرجھ الترمذي في سننھ، كت) ٨(

، )٣٧٩(برقم ) ١/١٩٦(الترجیع في األذان مع تثنیة اإلقامة : الصالة، باب: وابن خزیمة في صحیحھ، كتاب
، وال�دارقطني ف�ي )١٧٧(ب�رقم ) ٢/٩(ما جاء في اإلقامة مثنى مثن�ى : وأبوعلي الطوسي في مستخرجھ،باب

ابن أبي : (حیث قال) ٩٣٦(برقم ) ١/٤٥١(ذكر اإلقامة واختالف الروایات فیھا : الصالة، باب: سننھ، كتاب
ال یثب�ت س�ماعھ م�ن : ضعیف الحدیث، سيء الحفظ، وابن أبي لیل�ى: القاضي محمد بن عبدالرحمن: لیلى ھو

، وق�ال )س�ل ال أص�ل لرفع�ھوھذا خبر مر) (٢/٢٤٥(، وقال ابن حبان في كتاب المجروحین )عبدهللا بن زید
 ).ضعیف اإلسناد) (٢١: (األلباني في ضعیف سنن الترمذي
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  .الحدیث ضعیف ال یحتج بھ: نوقش
علم��ھ األذان تس��ع عش��رة كلم��ة واإلقام��ة س��بع  أن رس��ول هللا «: ع��ن أب��ي مح��ذورة  - ٢

  .)١(»عشرة كلمة
  .)٢(إنما تكون اإلقامة سبع عشرة إذا كانت مثنى:وجھ الداللة
  :نوقش من وجھین

دهللا بن زید أولى؛ ألنھ أذان بالل حیث وجب إن ثبت ھذا الخبر كان األخذ بخبر عب-أ
  .)٣(تقدیم بالل في األذان فكذا في اإلقامة

 تثنیة اإلقامة في روای�ة إال وح�دیث أن�س  لم یصح في حدیث أبي محذورة  -ب
في اإلفراد أصح من�ھ، ف�إذا تع�ارض الخب�ران وأح�دھما أص�ح م�ن اآلخ�ر ل�م تق�م 

  .)٤(باآلخر الذي یضعف حجة
  .)٥(»أنھ كان یثني األذان ویثني اإلقامة « : عن بالل  -٣

قد قام�ت الص�الة « : یحتمل أن بالالً لما أقام مثنى إنما یعني بھ قولھ: نوقش
«)٦(.  

ھ�ي بع�ض اإلقام�ة، وق�د أخب�ر أن�ھ » ق�د قام�ت الص�الة « : قولھ: أجیب عنھ
  .)٧(تقتضي حملھا علیھا كاألذان» اإلقامة « یقیم مثنى فقولھ 

  .)٨(ن لما كان شفًعا وھو دعاء إلى الصالة كانت اإلقامة مثلھ قیاًسا علیھأن األذا -٤

                                      
، )٧٠٩(ب��رقم ) ١/٢٣٥(الترجی��ع ف��ي األذان : األذان والس��نة فی��ھ، ب��اب: أخرج��ھ اب��ن ماج��ھ ف��ي س��ننھ، كت��اب) ١(

: كت�اب، والترم�ذي ف�ي س�ننھ، )٥٠٢(ب�رقم ) ١/١٣٧(كی�ف األذان : الصالة، باب: وأبوداود في سننھ، كتاب
ھ��ذا ح��دیث حس��ن : (، وق��ال)١٩٢(ب��رقم ) ١/٣٦٧(م��ا ج��اء ف��ي الترجی��ع ف��ي األذان : أب��واب الص��الة، ب��اب

ك�م األذان م�ن : األذان، ب�اب: الس�نن الص�غرى للنس�ائي، كت�اب: ، وأخرجھ النسائي ف�ي س�ننھ، ینظ�ر)صحیح
اب��ن حج��ر ف��ي ، وق��ال )ھ��ذا الح��دیث ص��حیح) (٣/٣٤٨(، وف��ي الب��در المنی��ر )٦٣٠(ب��رقم ) ٢/٤(كلم��ة 

ھك��ذا رواه ال��دارمي والترم��ذي والنس��ائي وروی��اه أیًض��ا مط��والً وتكل��م البیھق��ي ) (٥٦٠، ٢/٥٥٩(التلخ��یص 
، وقال األلباني ف�ي ص�حیح س�نن )علیھ بأوجھ من التضعیف، ردھا ابن دقیق العید في اإلمام وصحح الحدیث

 ).إسناده حسن صحیح) (٢/٤١٦(أبي داود 
 ).١/١٤٨(بدائع الصنائع ) ٢(
 ).٢/٥٩(المغني : ینظر) ٣(
 ).٣/٢٢٣(مستخرج أبي عوانة ) ٤(
، )١٧٩٠(ب���رقم ) ١/٤٦٢(ب���دء األذان : الص���الة، ب���اب: أخرج���ھ عب���دالرزاق ف���ي مص���نفھ، كت���اب) ٥(

ب��رقم ) ١/١٣٤(اإلقام��ة كی��ف ھ��ي؟ : الص��الة، ب��اب: والطح��اوي ف��ي ش��رح مع��اني اآلث��ار، كت��اب
) ١/٤٥٣(ذكر اإلقامة واختالف الروایات فیھا : باب الصالة،: ، والدارقطني في سننھ،كتاب)٨٢٦(

، )وأما األسود وسوید فل�م ی�دركابالالً ): (٢/٦٠(، قال ابن عبدالھادي في تنقیح التحقیق )٩٤٠(برقم 
 )١/١١٥(، والدرایة )١/٢٦٩(نصب الرایة : وینظر

 ).١/٥٥٣(شرح مختصر الطحاوي : ینظر) ٦(
 .)١/٥٥٤(شرح مختصر الطحاوي : ینظر) ٧(
 ).١/٤١٨(التجرید : ، وینظر)١/٥٥٨(شرح مختصر الطحاوي ) ٨(
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  :نوقش
أن قیاسھم اإلقامة على األذان غیر صحیح فالمعنى فیھ أن األذان لم�ا وض�ع لإلع�الم   

كان أكمل قدًرا كما كان أكمل صفة، واإلقامة لما وضعت لالس�تفتاح كان�ت أق�ل ق�دًرا 
  .)١(كما كانت أقل صفة

  .)٢(ھ قد ثبت فیھا ما لیس في األذان فألن ال یسقط ما ھو ثابت في األذان أولىأن -٥
  :نوقش

أنھ لما كان في اإلقامة ما لیس في األذان فأولى أن یكون فیھا ما في األذان ففاسد بالتثویب ثم   
  ف�ي اإلقام�ة والس�نة  ب�الترجیع  التثنی�ة  األذان   ف�ي فالس�نة  ذكرن�ا   بالترتیل، فإن ص�ح م�ا

  .)٣(»قد قامت الصالة « اإلفراد إال في قولھ 
وال إفراد في ھذه الكلمة، فف�ي غیرھ�ا » قد قامت الصالة « أن المحض باإلقامة قولھ  -٦

  .)٤(أولى
  :سبب الخالف

  .)٥(في ھذه المسألة تعارض األخبار الواردة عن النبي   
  :الترجیح

ق�د ثب�ت ف�ي الص�حیح ع�ن أن�س أن « : - رحم�ھ هللا تع�الى- قال شیخ اإلسالم اب�ن تیمی�ة 
بالالً أُِمَر أن یشفع األذان ویوتر اإلقامة، وثبت في الصحیح أنھ علم أبا محذورة األذان واإلقام�ة 
فرجع في األذان وثنى اإلقامة والصواب في ھذه المسألة مذھب أھل الح�دیث وم�ن وافقھ�م وھ�و 

ذل��ك، فك��ل س��نة فس��واء رج��ع ال یكرھ��ون ش��یًئا م��ن  تس��ویغ ك��ل م��ا ثب��ت ف��ي ذل��ك ع��ن النب��ي 
المؤذن في األذان أو لم یرجع، وسواء أفرد اإلقامة أو ثناھا فقد أحس�ن واتب�ع الس�نة، وك�ذلك م�ن 
قال إن إفراد اإلقامة مكروه أو تثنیتھ�ا مكروھ�ة فق�د أخط�أ وأم�ا اختی�ار أح�دھما فھ�ذا م�ن مس�ائل 

على بعض، فیجب عل�ى  االجتھاد كاختیار بعض القراءات على بعض واختیار بعض التشھدات
المسلم أن یراعي القواعد الكلی�ة الت�ي فیھ�ا االعتص�ام بالس�نة والجماع�ة ال س�یما ف�ي مث�ل ص�الة 

  .)٦(»الجماعة 
  :ألفاظ اإلقامة حسب المذاھب الثالثة

  :القائل أن جمل اإلقامة إحدى عشرة جملة: المذھب األول
أن محم��ًدا رس��ول هللا ح��ي عل��ى هللا أكب��ر هللا أكب��ر أش��ھد أن ال إل��ھ إال هللا أش��ھد 

  .الصالة حي على الفالح قد قامت الصالة قد قامت الصالة هللا أكبر هللا أكبر ال إلھ إال هللا

                                      
 ).٢/٥٤(الحاوي : ینظر) ١(
 ).١/٤١٨(التجرید ) ٢(
 ).٢/٥٤(الحاوي ) ٣(
 ).١/١٢٩(المبسوط : ، وینظر)١/٣٤٢(المحیط البرھاني ) ٤(
 ).١/١١٧(، بدایة المجتھد )١/٣٨٩(التنبیھ على مبادئ التوجیھ : ینظر) ٥(
 ).١/١٩٤(صحیح ابن خزیمة : بتصرف، وینظر) ٢٢/٦٦(وى شیخ اإلسالم مجموع فتا) ٦(
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  :القائل أن جمل اإلقامة عشر جمل: المذھب الثاني
هللا أكب��ر هللا أكب��ر أش��ھد أن ال إل��ھ إال هللا أش��ھد أن محم��ًدا رس��ول هللا ح��ي عل��ى 

  .الح قد قامت الصالة هللا أكبر هللا أكبر ال إلھ إال هللالصالة حي على الف
  :القائل أن جمل اإلقامة سبع عشرة جملة: المذھب الثالث

هللا أكب��ر هللا أكب��ر هللا أكب��ر هللا أكب��ر أش��ھد أن ال إل��ھ إال هللا أش��ھد أن ال إل��ھ إال هللا 
الة ح�ي عل�ى الص�الة أشھد أن محمًدا رسول هللا أشھد أن محمًدا رسول هللا حي على الص

حي على الفالح حي على الفالح قد قامت الص�الة ق�د قام�ت الص�الة هللا أكب�ر هللا أكب�ر ال 
  .إلھ إال هللا

الحدیث الرابع
)١(

:  
بِ�يَّ : "َقاَل اْبُن اْلَقاِسِم َوَقاَل َمالِ�كٌ  َك�اَن إَذا َص�لَّى اْلُجُمَع�َة اْنَص�َرَف  َبلََغنِ�ي أَنَّ النَّ

"َوإَِذا َدَخلَ َبْیَتُھ َرَكَع َرْكَعَتْینِ : َقالَ فِي اْلَمْسِجِد،  َولَْم َیْرَكعْ 
)٢(

.  
  :الحكم على ھذا الحدیث

حدیث المدونة في سنده انقطاع، ألنھ بالغ من اإلم�ام مال�ك رحم�ھ هللا تع�الى حی�ث 
وس�ائط لیس��ت م��ذكورة ف�ي س��ند ھ��ذا ال�بالغ، لك��ن الح��دیث ورد أن بین�ھ وب��ین الرس��ول 

-رض�ي هللا عنھم�ا-ق اإلمام مالك عن نافع عن ابن عمر موصوال من طری
)٣(

، ل�ذا یك�ون 
  .الحدیث صحیًحا

وھ��ذا الح��دیث اس��تدل ب��ھ ف��ي المدون��ة عل��ى مس��ألة حك��م ص��الة التط��وع بع��د ص��الة 
  :الجمعة ویمكن عرض المسألة كالتالي

، )٤(اتف��ق الفقھ��اء عل��ى مش��روعیة الص��الة بع��د الجمع��ة ركعت��ین أو أربع��ا أو س��تا 
  :وا على ذلكواستدل

                                      
 )١/٢٣٧(المدونة ) ١(
 ب�ن محم�د ، وف�ي روای�ة)٦٩(، ب�رقم )١/١٦٦(في الموطأ ف�ي روای�ة یحی�ى ب�ن یحی�ى  أخرجھ مالك)٢(

، ب��رقم )١/٢١٦(الزھ��ري  مص��عب أب��ي ، وف��ي روای��ة)٢٩٦(، ب��رقم )١٠٦: ص(الش��یباني  الحس��ن
، ب��رقم )٢/١٣(الص��الة بع��د الجمع��ة وقبلھ��ا : الجمع��ة، ب��اب: یفي ص��حیحھ، كت��اب، والبخ��ار)٥٥١(
 ).٨٨٢(، برقم )٢/٦٠٠(الصالة بعد الجمعة : الجمعة، باب: ، ومسلمفي صحیحھ، كتاب)٩٣٧(

 .»َكاَن الَ ُیَصلِّي َبْعَد اْلُجُمَعِة َحتَّى َیْنَصِرَف، َفَیْرَكُع َرْكَعَتْینِ  أَنَّ َرُسولَ هللاِ « )٣(
 ب�ن للكم�ال القدیر ، فتح)١/١٩٦(الفقھاء  ،تحفة)٢/١٣٥(للجصاص  الطحاوي مختصر شرح: ینظر)٤(

، )١/٢٨٣(الحاج�����ب  بنمختص�����ر ش�����رح ف�����ي ، التوض�����یح)١/٢٣٧(، المدون�����ة )٢/٦٩(الھم����ام 
المنھ���اج  ش���رح ف���ي الوھ���اج ،ال���نجم)٢/٤١٨(، بحرالم���ذھبللرویاني )٤/٩(المجموعش���رحالمھذب 

 القن�اع ، كش�اف)٢/١٩٦(المقن�ع  م�تن الكبیرعل�ى ، الش�رح)٢/٢٦٩(قدامة  البن ، المغني)٢/٢٩١(
 ).١/٤٢٣(اإلقناع  متن عن
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�ى أَنَّ َرُسولَ هللاِ بما روي عن عبد هللا بن عمر  َكاَن الَ ُیَصلِّي َبْع�َد اْلُجُمَع�ِة َحتَّ
  .)١(َیْنَصِرَف، َفَیْرَكُع َرْكَعَتْینِ 

إذا صلى أح�دكم الجمع�ة فلیص�ل «: قال رسول هللا : ، قالوما روي عن أبي ھریرة
  .)٢(»بعدھا أربعا

 أقلھ�ا علیھا، وأن والحث بعدھا الجمعة بسنة استحبا األحادیث ھذه في: قال النووي
 بع��دھا فلیص��ل الجمع��ة بع��د أح��دكم ص��لى إذا«: بقول��ھ  أرب��ع، فنب��ھ ، وأكملھ��ا ركعت��ان

 على »مصلیا منكم كان من«  بقولھ األمر، ونبھ بصیغة فأتى علیھا الحث على »أربعا
 أقلھ�ا األن بی�ان أوق�ات ف�ي ال�ركعتین لفضیلتھا، وفع�ل األربع ، وذكر لیستواجبة سنة أنھا

  .)٣(أربعا  أكثراألوقات في یصلي كانأنھ ركعتان، ومعلوم

الحدیث الخامس
 )٤(

:  
بِ��يَّ ":َوَق��اَل َمالِ��كٌ : َق��الَ  َك��اَن َیْخ��ُرُج َم��ْن َطِری��ٍق إلَ��ى َص��َالِة اْلِعی��َدْیِن َبلََغنِ��ي أَنَّ النَّ

  .)٥("َوَیْرِجُع فِي َطِریٍق أُْخَرى
  :على ھذا الحدیثالحكم 

حدیث المدونة في سنده انقطاع؛ ألنھ بالغ م�ن مال�ك رحم�ھ هللا تع�الى، ول�م أق�ف 
على ھذا الحدیث موصـوالً مـن طریق اإلم�ام مال�ك، والحدی�ـث ورد موص�والً م�ن ط�رق 

، وف��ي س��نن اب��ن ماج��ھ )٦(أخ��رى كم��ا ف��ي ص��حیح البخ��اري ع��ـن جاب��ـر ب��ن عب��دهللا 
-، وفي سنن ابن ماج�ھ وأب�ي داود ع�ن عب�دهللا ب�ن عم�ر )٧(والترمذي عن أبي ھریرة 

                                      
، ب�رقم )٢/١٣(ف�ي ص�حیحھ، ف�ي كت�اب الجمع�ة، ب�اب الص�الة بع�د الجمع�ة وقبلھ�ا  أخرجھ البخ�اري)١(

 ).٨٨٢(، برقم )٢/٦٠٠(في صحیحھ، في كتاب الجمعة، باب الصالة بعد الجمعة  ، ومسلم)٩٣٧(
 ).٨٨١(، برقم )٢/٦٠٠(في صحیحھ، في كتاب الجمعة، باب الصالة بعد الجمعة  أخرجھ مسلم)٢(
 .)٦/١٦٩(مسلم  على النووي شرح)٣(
 ).١/٢٤٦،٢٤٥(المدونة ) ٤(
، )٢/٢٣(من خالف الطریق إذا رجع یوم العی�د : العیدین، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) ٥(

: إقامة الصالة، والسنة فیھا، باب: ، وابن ماجھ في سننھ، كتاب عن جابر بن عبدهللا) ٩٨٦(برقم 
ع�ن اب�ن ) ١٣٠١(، ب�رقم )١/٤١٢(ما جاء في الخروج یوم العیدین من طریق والرجوع من غی�ره 

، برقم )١/٤١٢(، وأیًضا في -رضي هللا عنھما-عن ابن عمر ) ١٢٩٩(، برقم )١/٤١٢( ھریرة 
الخروج إل�ى العی�د ف�ي : وداود في سننھ، كتاب الصالة، باب، وأخرجھ أبعن أبي رافع ) ١٣٠٠(

، وأخرج�ھ -رض�ي هللا عنھم�ا-ع�ن اب�ن عم�ر ) ١١٥٦(، ب�رقم )١/٣٠٠(طریق ویرجع ف�ي طری�ق 
إلى العید في طریق، ورجوع�ھ  ما جاء في خروج النبي : العیدین، باب: الترمذي في سننھ، كتاب

 .یرة عن أبي ھر) ٥٤١(، برقم )٢/٤٢٤(من طریق آخر 
قال حدثنا محمد بن سالم عن أبي ُتمیلة یحیى بن واضح عن فلیح بن سلیمان، عن سعید بن الحارث، )٦(

 .» إذا كان یوم عید خالف الطریق كان النبي « : ، قال-رضي هللا عنھما-عن جابر بن عبدهللا 

رث، عن أبي ھریرة، عن ابن ماجھ والترمذي كالھما من طریق فلیح بن سلیمان، عن سعید بن الحا) ٧(
ح�دیث حس�ن : ق�ال الترم�ذي»   إذا خرج یوم العید في طریق رجع ف�ي غی�ره كان النبي « : قال

 .غریب



  "دراسة حدیثیة فقھیة" بالغات المالكیة في كتاب المدونة
   

- ٣٦١٦ -  
 

  ، وف���������������ي س���������������نن اب���������������ن ماج���������������ھ ع���������������ن )١(-رض���������������ي هللا عنھم���������������ا
  .، لذا یزول االنقطاع، ویكون الحدیث صحیًحا)٢(أبي رافع 

وھذا الحدیث استدل بھ في المدون�ة عل�ى أن�ھ یس�تحب لك�ل م�ن ص�لى العی�د أن یمض�ي 
ثب�وت ذل�ك : ، واألص�ل فی�ھ)٣(حكم باتفاق الفقھاءإلیھا في طریق ویرجع في طریق آخر، وھذا ال

  .من فعلھ علیھ الصالة والسالم
  :)٤(فقیل واختلف الفقھاء في الحكمة من فعل النبي 

إنما فعل ذلك قصًدا لسلوك األبعد في الذھاب لیكثر ثوابھ وخطواتھ إل�ى الص�الة، ف�إن  -١
د، فیكث��ر ب��ذلك األج��ر مك��ان الترب��ة یش��ھد لص��احبھ ففی��ھ تكثی��ر للخط��ا وتكثی��ر للش��ھو

، وھ��ذه م��ن آث��اره )٥( َّ جض مص خص  حص ُّ : والث��واب ق��ال هللا تع��الى

فھذه المواطن ھي التي تشھد لھ یوم القیام�ة، ویع�ود ف�ي الطری�ق األق�رب ألن�ھ أس�ھل 
  .وھو راجع إلى منـزلھ

كان یتصدق على أھل ذل�ك الطری�ق ف�ي ذھاب�ھ، ث�م یرج�ع ف�ي أخ�رى، لیتص�دق عل�ى  -٢
  .أھلھ في رجوعھ

  .كان یتصدق في طریق وال یبقى معھ شيء فیرجع في آخر لئال یسألھ سائل فیرده -٣
لیشرف أھل الطریق األول برؤیت�ھ والس�الم علی�ھ، ویرج�ع ف�ي أخ�رى لیش�رف أھلھ�ا  -٤

  .بذلك، فیساوي بین أھل الطریقین
  .لیسألھ أھل الطریقین عن الحالل والحرام -٥

                                      
أن « عن ابن ماجھ وأبي داود كالھما من طریق عبدهللا بن عمر العمري، عن نافع، عن ابن عمر، ) ١(

الص�نعاني ف�ي ف�تح الغف�ار  ، ق�ال» أخذ یوم العید في طریق، ثم رجع في طری�ق آخ�ر رسول هللا 
 .»رواه أبوداود وابن ماجھ بإسناد رجالھ ثقات « ) ٢/٦٤٦(الجامع ألحكام سنة نبینا المختار 

عن ابن ماجھ عن أحمد بن األزھر عن عبدالعزیز بن الخطاب عن مندل، عن محمد بن عبی�دهللا ب�ن ) ٢(
ًیا، ویرج�ع ف�ي غی�ر الطری�ق ال�ذي كان یأتي العید ماش« أبي رافع، عن أبیھ، عن جده، أن النبي 

ھ�ذا إس�ناد فی�ھ « ) ١/١٥٣(قال البوصیري في مصباح الزجاجة في زوائ�د اب�ن ماج�ھ . » ابتدأ فیھ
 .»مندل ومحمد بن عبیدهللا وھما ضعیفان 

، ف�تح الق�دیر الب�ن الھم�ام )٣/١٠١(، البنای�ة عل�ى الھدای�ة )١/٩٩(النتف في الفتاوى للس�غدي : ینظر) ٣(
، تھ���ذیب المدون���ة )١/٢٤٥(، المدون���ة )٢/١٧١(، البح���ر الرائ���ق )١/١٤٢(رر الحك���ام ، د)٢/٧٣(
، التنبی���ھ عل���ى )٣/٩٤٤(، الج���امع لمس��ائل المدون���ة )١/٤٩٨(، الن���وادر )٧٢(، الرس��الة )١/٣٢٩(

، المجم�وع )٢/٦٢١(، نھای�ة المطل�ب )١/٢٢٤(، المھذب )١/٢٦٧(، األم )٢/٦٥٧(مبادئ التوجیھ 
، كش��اف القن��اع )١٦٢(، ال��روض المرب��ع )٢/٢٣٢(، ش��رح الزركش��ي )٣/٢٨٣(، المغن��ي )٥/١٢(
)٢/٥٢.( 

، الج�امع )١/٩٣(، الج�وھرة النی�رة )١/٢٢٥(، تبیین الحق�ائق )٢/٧٣(فتح القدیر البن الھمام : ینظر) ٤(
، نھای�ة )١/٥١٩(، ش�رح زروق )٢/٦٥٨(، التنبی�ھ عل�ى مب�ادئ التوجی�ھ )٣/٩٤٥(لمسائل المدونة 

، المجم�وع )٢/٦٣٤(، البیان في مذھب اإلم�ام الش�افعي )٢/٣١١(، حلیة العلماء )٢/٦٢١(المطلب 
، كشاف )٢/٢٣٣(، شرح الزركشي )٣/٢٨٣(، المغني )١/٢٧١(، الفتاوى الفقھیة الكبرى )٥/١٢(

 ).٢/٥٢(القناع 
 ).١٢(سورة یس، اآلیة ) ٥(
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  .رة المسلمین، وإظھارالشعیرةكان یقصد بذلك غیظ المنافقین بكث -٦
  .كان یتوقى كید المنافقین، لئال یرصد في الطریق األول فیؤذى -٧
كان یقصد بھ الفأل في تغییر الحال على نفس�ھ، رج�اء أن یغی�ر هللا تع�الى عل�ى األم�ة  -٨

  .حالھا إلى األجر والثواب، كما حول رداءه في االستسقاء
كثی��ر فتكث��ر الزحم��ة، ف��إذا أراد الرج��وع، ك��ان یخ��رج ف��ي طری��ق فیخ��رج مع��ھ خل��ق  -٩

انتظره الناس على ذلك الطریق، لكي یرجعوا مع�ھ، فك�ان یرج�ع ف�ي طری�ق أخ�رى، 
  .ویعدل عن األول، لكي ال تكثر الزحمة فیتأذى الناس باالزدحام

الحدیث السادس
)١(

:  
ِ اْلَبَجلِ�: َقاَل اْبُن َوْھبٍ  ِ َوَبلََغنِي َعْن َجِریِر ْبِن َعْبِد هللاَّ أَنَّ «: يِّ َص�اِحِب َرُس�وِل هللاَّ

 ِ َالِة فِي اْلِعیَدْیِن َقْبلَ اْإلَِمامِ َرُسولَ هللاَّ   .)٢(»َنَھى َعْن الصَّ
  :الحكم على ھذا الحدیث

حدیث المدونة ورد بالًغا عن ابن وھب، لذا في سنده انقطاع، ولم أقف على ھذا 
، وھ�ذا )٣(موص�والً م�ن طری�ق آخ�رالحدیث موصوالً منطریق ابن وھب، والح�دیث ورد 

، )٤(الحدیث ضعیف، ألن في سنده مقات�ل ب�ن س�لیمان الخرس�اني البلخ�ي ص�احب التفس�یر
، )٥(غی���ر أن معن���ى ھ���ذا الح���دیث ص���حیح حی���ث ورد موقوًف���ا ف���ي مص���نف عب���دالرزاق

والح�دیث الموق�وف ع�ن اب��ن  -رض�ي هللا عنھم�ا-ع�ن اب�ن مس�عود وحذیف�ة  )٦(والطبران�ي
  .ھ حكم المرفوعمسعود وحذیفة ل

وھذا الحدیث استدل بھ في المدونة على بیان حكم التنفل قب�ل ص�الة العی�د وبع�دھا، 
  : ویمكن توضیح ھذه المسألة كالتالي

                                      
 )١/٢٤٧(المدونة ) ١(
، والبیھق��ي ف��ي الخالفی��ات ب��ین اإلم��امین )٢٥٣(م ، ب��رق)١٢٠(أخرج��ھ اب��ن بش��ران ف��ي أمالی��ھ ص) ٢(

، والدیلمي ف�ي الف�ردوس بم�أثور الخط�اب )٢٨٩٠(، برقم )٤/١٠١(الشافعي وأبي حنیفة وأصحابھ 
 ).١/٤٩٣(، والخطیب في تلخیص المتشابھ في الرسم )٧٩٣٦(، برقم )٥/١٩٦(

اج ب�ن نص�یر ع�ن مقات�ل ب�ن عن ابن بشران، والبیھقي، والدیلمي، والخطیب جمیًع�ا م�ن طری�ق حج�) ٣(
سلیمان عن جریر بن عبدهللا بن جریر البجلي، ع�ن أبی�ھ، ع�ن ج�ده، ق�ال كن�ت آخ�ر الن�اس إس�الًما، 

ال صالة في العیدین قبل ص�الة اإلم�ام، وال ذب�ح ی�وم النح�ر حت�ى «أربًعا  فحفظت من رسول هللا 
م�ا ینظ�رون إل�ى الش�مس ف�ي الجن�ة غ�دوة وعش�ًیا ك یصلي اإلمام، والناس ینظ�رون إل�ى ربھ�م 

 .، ورأیتھ مسح على خفیھ بعد نزول المائدة» والقمر من غیر سحاب
  .»كذبوه وھجروه، ورمى بالتجسیم « : ، وقال ابن حجر»متروك « : قال الذھبي ) ٤(

 ).٥٤٥(، تقریب التھذیب )٢/٢٩٠(، الكاشف )٢٨/٤٣٤(ینظر ترجمتھ في تھذیب الكمال   
، )٣/٢٧٢(الص�الة قب�ل خ�روج اإلم�ام وبع�د الخطب�ة : صالة العیدین، باب: كتاب مصنف عبدالرزاق،: ینظر) ٥(

یجلس��ان م��ن رأی��اه یص��لي قب��ل « : ، بلف��ظ أن اب��ن مس��عود وحذیف��ة كان��ا ینھی��ان الن��اس أو ق��ال)٥٦٠٦(ب��رقم 
 .»خروج اإلمام یوم العید 

ذیفة بمثل ما ورد ف�ي ، عن ابن مسعود وح)٩٥٢٤(، برقم )٩/٣٠٥(المعجم الكبیر للطبراني : ینظر) ٦(
 .مصنف عبدالرزاق
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، ألن�ھ ل�م یثب�ت )١(اتفق الفقھاء على أنھ ال تشرع سنة قب�ل ص�الة العی�د وال بع�دھا
  .)٢(على الصالةأنھ تنفل قبل صالة العید أو بعدھا مع شدة حرصھ  عن النبي 

لكن اختلفوا ف�ي حك�م التنف�ل قبلھ�ا وبع�دھا س�واء ك�ان التنف�ل ص�الة تط�وع أو س�نة 
  :وضوء أو تحیة مسجد على قولین

ال فرق بین اإلمام والمأموم في حكم التنفل وھو قول جمھ�ور الفقھ�اء : القول األول
  .من الحنفیة، والمالكیة، والحنابلة
  :وھؤالء اختلفوا فیما بینھم

نفیة قالوا تكره قبل صالة العید ال بعدھا سواء كانت في المس�جد أو المص�لى أو الح
  )٣(البیت

والمالكیة قالوا یكره التنفل في المص�لى قب�ل ص�الة العی�د وبع�دھا أم�ا ف�ي المس�جد والبی�ت 
  .)٤(فال بأس بھ مطلًقا

ا غیر والحنابلة قالوا یكره التنفل قبل صالة العید وبعدھا في موضع الصالة فقط أم
  .)٥(موضع الصالة فالبأس بھ سواء كان في مسجد أو مصلى أو بیت

وبھ قال ابن عباس، وابن عم�ر، وعل�ي، واب�ن مس�عود، وحذیف�ة، وبری�دة، وس�لمة، 
  .)٦(وابن أبي أوفى رضي هللا عنھم

  .یكره التنفل في حق اإلمام وال یكره في حق المأموم: القول الثاني
رة، وجابر بن عبدهللا، وسھل بن سعد، ورافع ب�ن وبھ قال أنس بن مالك،وأبوھری

  .)٨(،وھو مذھب الشافعیة)٧(خدیج

                                      
، المغن�ي )٥/١٣(، المجموع )١/٥٠٤(، النوادر )٢/٤٠(، المبسوط )٤١: (مختصر القدوري: ینظر) ١(

)٣/٢٨٠.( 
 ).١/٨٥(، الھدایة )١/٢٩٧(بدائع الصنائع : ینظر) ٢(
الفقھ��اء  ، تحف��ة)٢/٤٠(، المبس��وط )٤١: (، مختص��ر الق��دوري)١/٣٧٩(األص��ل للش��یباني : ینظ��ر) ٣(

، المح��یط البرھ��اني )١/٨٥(، الھدای��ة )٢٧: (، بدای��ة المبت��دي)١/٢٩٧(، ب��دائع الص��نائع )١/١٠٨(
 ).١/١١٥(، اللباب )٢/١١١(

، )١/٥٠٤(، الن�وادر والزی�ادات )١/٣٣١(، التھذیب ف�ي اختص�ار المدون�ة )١/٢٤٧(المدونة : ینظر) ٤(
، الك���افي الب���ن عب���دالبر )٣/٩٥٠(دون���ة ، الج���امع لمس���ائل الم)١/٨٢(، التفری���ع )٣٢٦(المعون���ة 

 ).١/٢٣١(، بدایة المجتھد )١/١٠٨٢(، شرح التلقین )٢/٦٣٤(، التبصرة )١/٢٦٣(
، مس��ائل اإلم��ام أحم��د وإس��حاق ب��ن )٨٨: (مس��ائل اإلم��ام أحم��د روای��ة أب��ي داود السجس��تاني: ینظ��ر) ٥(

، العدة ش�رح )١/٣٤٢(امة ، الكافي البن قد)٣١:(، عمدة الفقھ)٣/٢٨٠(، المغني )٢/٧٦٥(راھویھ 
 ).٣/٤١٠(، كشاف القناع )٢/٢٣٠(، شرح الزركشي )١/١٦٣(، المحرر في الفقھ )١٢٣: (العمدة

 ).٣/٢٨٠(المغني : ینظر) ٦(
 ).٥/١٣(، المجموع )١/١٠٨٢(شرح التلقین : ینظر) ٧(
، )١/٢٢٤(المھ�ذب ، )٢/٤٩٤(، الح�اوي )٥٤: (، اإلقن�اع)٨/١٢٥(، مختصر المزني )١/٢٦٨(األم : ینظر) ٨(

 ).٥/١٢(المجموع 
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  :األدلة
  :أدلة القول األول

  :أدلة الحنفیة: أوالً 
  .)١(حدیث جریر بن عبدهللا البجلي سبق ذكره -١

  .ظاھر: وجھ الداللة منھ
ش�یًئا ف�إذا ال یص�لي قب�ل العی�د  كان رس�ول هللا « : ، قالعن أبي سعید الخدري  -٢

  .)٢(» رجع إلى منـزلھ صلى ركعتین
  .ظاھر: وجھ الداللة منھ

ی�ا أیھ�ا الن�اس إن�ھ « : أن علًیا استخلف أبا مسعود على الناس، فخرج ی�وم عی�د، فق�ال -٣
  .)٣(»لیس من السنة أن یصلي قبل اإلمام 

ب�ل ص�الة أنھ ال یتنفل قبل صالة العید لكي ال یشتبھ عل�ى الن�اس أنھ�م یص�لون العی�د ق -٤
  .)٤(العید

  .)٥(أن المبادرة إلى صالة العید مسنونة، وفي االشتغال بالتطوع تأخیر لھا -٥
أنھ لو تطوع قبل اإلمام ربما یدخل اإلمام في الصالة، فإما أن یقط�ع ویت�ابع اإلم�ام أو  -٦

  .)٦(یتم ویترك المتابعة وكل ذلك ال یجوز
  :أدلة المالكیة: ثانًیا

  . )٧(هللا البجلي سبق ذكرهحدیث جریر بن عبد -١
  .ظاھر: وجھ الداللة منھ

أنھ موضع ال یتكرر فیھ الصالة فلم یكن موضًعا للنافلة، بخالف المساجد لما تك�ررت  -٢

                                      
 .سبق تخریجھ) ١(
ما جاء الص�الة قب�ل ص�الة العی�د : إقامة الصالة والسنة فیھا، باب: أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، كتاب) ٢(

، ب�رقم )١/٤٣٧(ص�الة العی�دین : ، والحاكم في المس�تدرك، كت�اب)١٢٩٣(، برقم )١/٤١٠(وبعدھا 
، )٢/٦٥٢(خطبة العید وأحكامھا : صالة العیدین، باب: ، كتاب، والصنعاني في فتح الغفار)١١٠٢(

ھذا إسناد حس�ن ): (١/٤٢٣(، وصححھ الذھبي، وقال الحافظ البوصیري في الزوائد )٢٠١٩(برقم 
، )ھ�ذه س�نة عزی�زة بإس�ناد ص�حیح: رواه الحاكم في المستدرك من طری�ق عبی�دهللا ب�ن عم�رو وق�ال

، وقال األلباني في ص�حیح س�نن )٤٩١(، برقم )١٤٢(م صوحسنھ الحافظ ابن حجر في بلوغ المرا
 ).حسن): (١/٣٨٨(ابن ماجھ 

ف�ي الص�الة قب�ل اإلم�ام ی�وم العی�د : ص�الة العی�دین، ب�اب: أخرجھ النسائي ف�ي الس�نن الكب�رى، كت�اب) ٣(
ع�دد ص�الة العی�د : الص�الة، ب�اب: ، وعبدالحق في األحكام الكبرى، كتاب)١٧٧٣(، برقم )٢/٢٩٨(
، قال األلباني في ص�حیح س�نن النس�ائي )١٠/٢٢٧(وأورده البصري في جامع المسانید  ،)٢/٤١٥(
 ).صحیح اإلسناد): (١/٥٠٧(

 ).١/٢٩٧(بدائع الصنائع : ینظر) ٤(
 ).١/٢٩٧(بدائع الصنائع : ینظر) ٥(
 ).٢/١١١(المحیط البرھاني ) ٦(
 .سبق تخریجھ) ٧(
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  .)١(الصالة فیھا كانت موضًعا للنافلة
إنم��ا بن��ي المص��لى لص��الة مخصوص��ة وھ��ي ص��الة العی��د، فیج��ب أن یخ��تص بتل��ك  -٣

  .)٢(الصالة
  :لحنابلةأدلة ا: ثالًثا

صلى ی�وم الفط�ر ركعت�ین، ل�م یص�ل قبلھ�ا  أن النبي « - رضي هللا عنھما- عن ابن عباس  - ١
  .)٣(»وال بعدھا

ل�م یص�ل قبلھ�ا وال بع�دھا ف�ي  أن النب�ي « عن عمرو بن شعیب عن أبیھ ع�ن ج�ده  -٢
  .)٤(»عید 

دھا، أن�ھ خ�رج ی�وم عی�د فل�م یص�ل قبلھ�ا وال بع�« : -رض�ي هللا عنھم�ا-عن ابن عمر  -٣
  .)٥(»فعلھ  وذكر أن النبي 

ال یص�لي قب�ل العی�د ش�یًئا ف�إذا  ك�ان رس�ول هللا « : ق�ال عن أبي سعید الخدري  -٤
  .)٦(» رجع إلى منـزلھ صلى ركعتین

  .)٧(وأصحابھأنھ ال یتنفل في موضع الصالة اقتداء برسول هللا  -٥
تغالھ بھ�ا وھ�ذا مع�دوم ف�ي أنھ ال یتنفل في موضع الص�الة النتظ�اره ص�الة العی�د واش� -٦

  .)٨(غیر موضع الصالة
لم أسمع أح�ًدا م�ن : وألنھ إجماع كما ذكرناه عن الزھري حیث قال« : قال ابن قدامة  

... علمائنا یذكر أن أحًدا من سلف ھذه األمة كان یصلي قب�ل تل�ك الص�الة وال بع�دھا،
  .)٩(»عنھ ورووا الحدیث وعملوا بھ  ونھى أصحاب رسول هللا : وقال

                                      
 .)١/١٠٨٣(، شرح التلقین )٣٢٦(المعونة : ینظر) ١(
 ).١/١٠٨٣(، شرح التلقین )٣٢٦(المعونة : ینظر) ٢(
، ب��رقم )٢/١٩(الخطب��ة بع��د العی��د : أب��واب العی��دین، ب��اب: أخرج��ھ البخ��اري ف��ي ص��حیحھ، كت��اب) ٣(

ت��رك الص��الة قب��ل العی��د وبع��دھا ف��ي : ص��الة العی��دین، ب��اب: ، ومس��لم ف��ي ص��حیحھ، كت��اب)٩٦٤(
 ).٨٨٤(، برقم )٢/٦٠٦(المصلى 

ما جاء الص�الة قب�ل ص�الة العی�د : إقامة الصالة والسنة فیھا، باب: جھ في سننھ، كتابأخرجھ ابن ما) ٤(
ھ��ذا إس��ناد ) (١/١٥٢(، وق��ال الح��افظ البوص��یري ف��ي الزوائ��د )١٢٩٢(، ب��رقم )١/٤١٠(وبع��دھا 

 ).حسن صحیح): (١/٣٨٨(، وقال األلباني في صحیح سنن ابن ماجھ )صحیح، رجالھ ثقات
، )٢/٥٣(، وعب�د ب�ن حمی�د ف�ي المنتخ�ب )٥٢٠٩(ب�رقم ) ٤/٥٤٤(ي مس�نده، أخرجھ اإلم�ام أحم�د ف�) ٥(

، ب�رقم )٢/٤١٨(ال ص�الة قب�ل العی�دین وال بع�دھا : أب�واب العی�دین، ب�اب: والترمذي في سننھ،كتاب
ص�الة العی�دین : ، وأخرج�ھ الح�اكم ف�ي المس�تدرك، كت�اب)ھذا حدیث حسن ص�حیح: (، وقال)٥٣٨(
، ووافقھ الذھبي، وصححھ الشوكاني )ھذا حدیث صحیح اإلسناد( :، وقال)١٠٩٥(، برقم )١/٤٣٥(

، وحسن إس�ناده )٤/٥٤٤(، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقیق المسند )٣/٣٥٧(في نیل األوطار 
 ).٣/٩٩(األلباني في إرواء الغلیل 

 .سبق تخریجھ) ٦(
 ).٣/٢٨٣(المغني : ینظر) ٧(
 ).٣/٢٨٣(المغني : ینظر) ٨(
 )٢/٢٣٠(شرح الزركشي : ، وینظر)٢٨٢، ٢٨١، ٣/٢٨٠(المغني ) ٩(
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  :أدلة القول الثاني
  :كراھة التنفل لإلمام: أوالً 

صلى یوم الفطر ركعتین، ل�م یص�ل  أن النبي «  -رضي هللا عنھما-عن ابن عباس  -١
  .)١(» قبلھا وال بعدھا

لم یص�ل قبلھ�ا وال بع�دھا ف�ي  أن النبي « : عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده -٢
  .)٢(» عید

أنھ ص�لى قب�ل العی�د أو بع�ده وھ�ذا  ت عن النبي لم یثب: وجھ الداللة منھما
  .إمام یدل على كراھة التنفل في حق اإلمام ألن النبي 

  .)٣(أن اإلمام ال یتنفل مطلًقا؛ ألنھ قبل الصالة منتظر وبعدھا خاطب -٣
  .)٤(أن اإلمام متبع في أفعالھ، فلو جوزنا لھ التنفل لتبعھ الناس فیھ وصار ذلك مسنوًنا -٤
  .)٥(اإلمام ال یستحب لھ التشاغل عن الصالةأن  -٥

  :ال یكره التنفل في حق المأموم: ثانًیا

  .)٦( َّحطمض  خض حض جض مص خص ُّ : عموم قولھ تعالى -١

  .)٧(أن األصل إباحة الصالة حتى یثبت النھي:وجھ الداللة من اآلیة
  .)٨(للمأموم أن یتنفل قبل صالة العید وبعدھا قیاًسا على صالة الجمعة -٢
أنھ لیس بوقت منھي عن الصالة فیھ أشبھ ما بع�د ال�زوال، وال ھن�اك م�ا ھ�و أھ�م م�ن  -٣

  .)٩(الصالة، فلم یمتنع من الصالة كما بعد العید
  :الترجیح

یوم العید كسائر األی�ام والص�الة مباح�ة إذا ارتفع�ت : قال البیھقي: (قال الشوكاني
« : قال النب�ي : ي ذر قالالشمس حیث كان المصلي، ویدل على عدم الكراھة حدیث أب

  .)١١())١٠(» الصالة خیر موضوع، فمن شاء استكثر ومن شاء استقل
والحاصل أن ص�الة العی�د ل�م یثب�ت لھ�ا س�نة قبلھ�ا وال « : وقال الحافظ ابن حجر

                                      
 .سبق تخریجھ) ١(
 .سبق تخریجھ) ٢(
 ).٢/٤٩٤(الحاوي ) ٣(
 ).٢/٤٩٤(الحاوي ) ٤(
 ).٣/٢٨١(المغني : ینظر) ٥(
 ).٤٥(سورة العنكبوت، اآلیة ) ٦(
 ).٥/١٣(المجموع ) ٧(
 ).٢/٤٩٤(، الحاوي الكبیر )٨/١٢٥(مختصر المزني : ینظر) ٨(
 ).١/٢٢٤(المھذب ) ٩(
ذك�ر االس�تحباب للم�رء أن یك�ون ل�ھ م�ن ك�ل خی�ر ح�ظ : الب�ر واإلحس�ان، ب�اب: أخرجھ ابن حبان في ص�حیحھ، كت�اب) ١٠(

، ب��رقم )٢/٦٥٢(ت��واریخ المتق��دمین م��ن األنبی��اء والمرس��لین : ، والح��اكم ف��ي المس��تدرك، كت��اب)٣٦١(، ب��رقم )٢/٧٦(
 ).٤/٣٥٥(البدر المنیر : ، وینظر)السعدي لیس بثقة(: ، ولم یعقب الحاكم بشيء، ومن تلخیص الذھبي)٤١٦٦(

 ).٣/٣٥٩(نیل األوطار ) ١١(
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بعدھا خالًفا لمن قاسھا على الجمعة وأما مطلق النفل فل�م یثب�ت فی�ھ من�ع ب�دلیل خ�اص إال 
  .)١(»راھة الذي في جمیع األیام وهللا أعلم إن كان ذلك في وقت الك

الب�اب   فل�یس ف�ي وھو كالم صحیح جاٍر على مقتضى األدلة : (قال الشوكاني بعد ذلك
ما یدل على منع مطلق النفل وال على من�ع م�ا ورد فی�ھ دلی�ل یخص�ھ كتحی�ة المس�جد، إذا أقیم�ت 

  .)٢()صالة العید في المسجد

الحدیث السابع
)٣(

:  
�ُھ َق�اَل ِف�ي َقاَل َسْحنُ  �وَب َع�ْن َیْحَی�ى ْب�ِن َس�ِعیٍد، أَنَّ وٌن َعْن اْبِن َوْھٍب َعْن َیْحَیى ْب�ِن أَیُّ

إَذا َص�حَّ َیْبِن�ي َعلَ�ى َم�ا َمَض�ى ِم�ْن اْعِتَكاِف�ِھ َوَال : ُمْعَتِكٍف َم�ِرَض َفَخ�َرَج ِم�ْن اْلَمْس�ِجِد َق�الَ 
ْد لَُھ، َوَقا : َل ِبَذلَِك َعَطاُء ْبُن أَِبي َرَباٍح َوَعْم�ُرو ْب�ُن ِدیَن�اٍر، َق�اَل َمالِ�كٌ َیأَْتِنُف َذلَِك إَذا لَْم َیَتَعمَّ

ِ « َوَبلََغِني �ى إَذا أَْفَط�َر ِم�ْن َرَمَض�اَن أَنَّ َرُسولَ هللاَّ أََراَد اْلُعُكوَف ُثمَّ َرَجَع َولَْم َیْعَتِكْف، َحتَّ

الٍ  »اْعَتَكَف َعْشًرا ِمْن َشوَّ
)٤(

.  
  :دیثالحكم على ھذا الح

ھذا الحدیث في سنده انقطاع، ألنھ من بالغات اإلمام مالك، لكنھ ورد موصوال في 
الموطأ م�ن طری�ق اإلم�ام مال�ك ع�ن یحی�ى ب�ن س�عید، وك�ذلك ورد موص�وال ف�ي ص�حیح 

البخاري
)٥(

  .، لذا یزول االنقطاع ویصیر متن الحدیث صحیحا
عتك�اف، ویمك�ن ع�رض وھذا الحدیث استدل بھ ف�ي المدون�ة عل�ى مس�ألة حك�م قض�اء اال

  : ھذه المسألة بما یأتي
  :تحریر محل النـزاع

اتفق الفقھاء على وجوب قضاء االعتكاف الواج�ب بالن�ذر 
)٦(

، واختلف�وا ف�ي قض�اء 
  :قولین المندوب،على االعتكاف

: ق��ال قطع��ھ، وب��ھ ث��م فی��ھ ش��رع إذا المن��دوب االعتك��اف قض��اء یج��ب :األول الق��ول

                                      
 ).٢/٤٧٦(فتح الباري ) ١(
 ).٣/٣٦٠(نیل األوطار ) ٢(
 )١/٢٩٢(المدونة ) ٣(
 مص�عب أب�ي ، وف�ي روای�ة)٧(، ب�رقم )١/٣١٦(أخرجھ مالكفي الموط�أ ف�ي روای�ة یحی�ى ب�ن یحی�ى )٤(

األخبی��ة ف��ي : االعتك��اف، ب��اب: بخ��اریفي ص��حیحھ، كت��اب، وال)٨٧٦(، ب��رقم )١/٣٣٦(الزھ��ري 
 ).٢٠٣٤(، برقم )٣/٤٩(المسجد 

رض�ي هللا -من طریق اإلمام مالك عن یحی�ى ب�ن س�عید، ع�ن عم�رة بن�ت عب�د ال�رحمن، ع�ن عائش�ة )٥(
، أراد أن یعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن یعتكف إذا أخبی�ة خب�اء أن النبي : -عنھا

ث�م انص�رف، فل�م یعتك�ف حت�ى » آلب�ر تقول�ون بھ�ن«: خباء حفص�ة، وخب�اء زین�ب، فق�العائشة، و
 .اعتكف عشرا من شوال

 عل��ى ، المعون�ة)٢/١١٢(الش��رائع  ترتی�ب ف��ي الص�نائع ، ب��دائع)٣/١٢١(المبسوطللسرخس�ي  :ینظ�ر)٦(
 ، نھای��ة)٣/٥٠٠(الكبی��ر  ، الح��اوي)٢/٨٣١(للخم��ي  ، التبص��رة)٤٩٥: ص(المدین��ة  ع��الم م��ذھب

للم���رداوي  الخ���الف م���ن ال���راجح معرف���ة ف���ي ، اإلنص���اف)٤/١١٥(الم���ذھب  درای���ة ف���ي المطل���ب
 ).٢/٣٤٩(اإلقناع  متن عن القناع ، كشاف)٣/٣٦٠(
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حنیفة أبي عن لُِؤياللؤْ  الحسن روایة في الحنفیة
)١(

  .)٢(والمالكیة ،
: ق�ال قطع�ھ، وب�ھ ث�م فی�ھ ش�رع إذا المندوب االعتكاف ال یجب قضاء:الثاني القول

  .)٥(،والحنابلة)٤(والشافعیة ،)٣(األصل روایة في الحنفیة
  :األدلة

  :أدلة القول األول
، أراد أن أن النب���ي : -رض���ي هللا عنھ���ا-اس���تدلوا بم���ا روي م���ن ح���دیث عائش���ة 

یعتك�ف، فلم��ا انص�رف إل��ى المك��ان ال�ذي أراد أن یعتك��ف إذا أخبی��ة خب�اء عائش��ة، وخب��اء 
ثم انصرف، فل�م یعتك�ف حت�ى اعتك�ف » آلبر تقولون بھن«: حفصة، وخباء زینب، فقال

عشرا من شوال
)٦(

.  
  :الداللة وجھ

 لزم�ھ قطع�ھ ث�م إنسان دخالل فإذا فیھ، الدخول المكلف نوى إذا یلزم االعتكاف أن 
وجوب  فیفید للعذر قطعھ لما قضاه وقد تطوعا،  هللا اعتكاف رسول ، وقد كان ؤهقضا

فیھ  بعدالدخول لمنقطعھ التطوعاالعتكاف قضاء 
)٧(

.  
  : أدلة القول الثاني

، ذك�ر أن أن رس�ول هللا : -رض�ي هللا عنھ�ا-استدلوا بما روي من حدیث عائش�ة 
ئشة، فأذن لھا، وسألت حفصة عائشة أن یعتكف العشر األواخر من رمضان فاستأذنتھ عا

وك�ان : تستأذن لھا، ففعلت، فلما رأت ذلك زینب ابنة جحش أم�رت ببن�اء، فبن�ي لھ�ا قال�ت
بن�اء : ق�الوا» م�ا ھ�ذا؟«: إذا صلى انصرف إلى بنائھ، فبصر باألبنیة، فقال رسول هللا 

، »بمعتك��ف ألب��ر أردن بھ��ذا، م��ا أن��ا«: ، وزین��ب، فق��ال رس��ول هللا  عائش��ة، وحفص��ة
  .)٨(فرجع، فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال

                                      
 ف�ي البرھ�اني المح�یط ،)٢/١١٥(الش�رائع  ترتی�ب ف�ي الص�نائع ، بدائع)٣/١٢١(للسرخسي   المبسوط :ینظر)١(

 ).٢/٤٠٦(النعماني  الفقھ
 مب��ادئ عل��ى ، التنبی��ھ)٤٩٥: ص(المدین��ة  ع��الم م��ذھب عل��ى ، المعون��ة)١/٢٩٥(المدون��ة : ینظ��ر)٢(

 ).٢/٧٧٢(التوجیھ 
 ف�ي البرھ�اني المح�یط ،)٢/١١٥(الش�رائع  ترتی�ب في الصنائع ، بدائع)٣/١٢١(للسرخسي   المبسوط :ینظر )٣(

 ).٢/٤٠٦(النعماني  الفقھ
 ، روض�������ة)٦/٤٩٠(المھ�������ذب  ش�������رح ،المجم�������وع)٣/٢٥٩(العزیزش�������رح ال�������وجیز  :ینظ�������ر)٤(

 ).٢/٣٩٦(الطالبین
المقن�ع  ش�رح ف�ي ، المبدع)٣/١٩٨(قدامة  البن ، المغني)١/٤٦٠(أحمد  اإلمام فقھ في الكافي :ینظر)٥(

)٣/٦٣.( 
 ).٢٠٣٤(، برقم )٣/٤٩(أخرجھ البخاریفي صحیحھ، في كتاب االعتكاف، باب األخبیة في المسجد )٦(

 ).٢/٣١٤(الموطأ  على الزرقاني شرح)٧(
، )٣/٥١(في صحیحھ، في كتاب االعتكاف، باب من أراد أن یعتك�ف، ث�م ب�دا ل�ھ أن یخ�رج  أخرجھ البخاري )٨(

 ). ٢٠٤٥(برقم 
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  : وجھ الداللة
 االعتك�اف ت�ركن وأزواج�ھ ، ترك�ھ لم�ا واجب�ا كان ولو ، اعتكافھ ترك  النبي أن

 ،وقض�اء بالقض�اء أم�رن وال الواج�ب، فع�ل عذریمنع أبنیتھنلھ،ولمیوجد وضرب نیتھ بعد
 وك�ان أثبتھ، عمال عمل إذا كان ألنھ ؛ عاتطو فعلھ وإنما ، علیھ واجبا یكن لم لھ  النبي
 قض�ى ،كم�ا اإلیج�اب س�بیل عل�ى ال ، ب�ھ التط�وع س�بیل عل�ى ألدائ�ھ، كفعل�ھ لقضائھ فعلھ

 ت�رك لتح�ریم ، الوجوب عدم على دلیل لھ فتركھ الفجر، وقبل الظھر بعد فاتتھ التي السنة

مشروع  قضاءالسنن ؛ألن الوجوب على الیدل للقضاء وفعلھ ، الواجب
)١(

.  
  .الراجح ھو القول الثاني، لقوة دلیلھ ووجاھتھ: الترجیح

الحدیث الثامن
)٢(

:  
بِيَّ «َوَبلََغِني : َقاَل اْبُن َوْھٍب َقاَل َمالِكٌ  �ْھِر أَنَّ النَّ َك�اَن ِح�یَن َیْعَتِك�ُف فِ�ي َوَس�ِط الشَّ

»َیْرِجُع إلَى أَْھلِِھ ِحیَن ُیْمِسي ِمْن اْعتَِكافِھِ 
)٣(

.  
  :ذا الحدیثالحكم على ھ

حدیث المدونة في سنده انقطاع، ألنھ بالغ من اإلم�ام مال�ك رحم�ھ هللا تع�الى حی�ث 
وسائط لیست مذكورة ف�ي س�ند ھ�ذا ال�بالغ، ول�م أق�ف عل�ى ھ�ذا  أن بینھ وبین الرسول 

الحدیث موصوال من طریق اإلمام مالك، والحدیث ورد موص�وال بنح�وه م�ن ح�دیث أب�ي 

بخ��اري، ومس��لمف��ي ص��حیح ال س��عید الخ��دري 
)٤(

، ل��ذا ی��زول االنقط��اع ویص��یر م��تن 
  .الحدیث صحیًحا

وھذا الحدیث استدل بھ في المدونة على مس�ألة حك�م خ�روج المعتك�ف م�ن المس�جد 
  :ویمكن عرض المسألة كالتالي

 كقض�اء الحاج�ة من�ھ، الب�د لما المسجد من الخروج للمعتكف یجوز اتفق الفقھاء أنھ

                                      
 ).٣/١٨٧(المغنیالبنقدامة )١(
 )١/٣٠٠(المدونة ) ٢(
تح�ري لیل�ة الق�در ف�ي ال�وتر م�ن العش�ر : فضل لیلة الق�در،باب: في صحیحھ، كتاب أخرجھ البخاري)٣(

اس�تحباب ص�وم س�تة : الص�یام، ب�اب:، ومسلم ف�ي ص�حیحھ، كت�اب)٢٠١٨(برقم ، )٣/٤٦(األواخر 
 ).١١٦٧(، برقم )٢/٨٢٤(أیام من شوال إتباعا لرمضان 

: كالھما من طریق یزید بن الھاد، عن محمد بن إبراھیم، عن أبي سلمة، عن أب�ي س�عید الخ�دري )٤(
ف��إذا ك��ان ح��ین یمس��ي م��ن یج��اور ف��ي رمض��ان العش��ر الت��ي ف��ي وس��ط الش��ھر،  ك��ان رس��ول هللا 

عشرین لیلة تمضي، ویستقبل إحدى وعشرین رجع إلى مسكنھ، ورجع م�ن ك�ان یج�اور مع�ھ، وأن�ھ 
: أقام في شھر ج�اور فی�ھ اللیل�ة الت�ي ك�ان یرج�ع فیھ�ا، فخط�ب الن�اس، ف�أمرھم م�ا ش�اء هللا، ث�م ق�ال

كان اعتكف معي فلیثبت كنت أجاور ھذه العشر، ثم قد بدا لي أن أجاور ھذه العشر األواخر، فمن «
في معتكفھ، وقد أریت ھذه اللیلة، ثم أنسیتھا، فابتغوھا ف�ي العش�ر األواخ�ر، وابتغوھ�ا ف�ي ك�ل وت�ر، 

، فاس�تھلت الس�ماء ف�ي تل�ك اللیل�ة ف�أمطرت، فوك�ف المس�جد ف�ي »وقد رأیتني أسجد ف�ي م�اء وط�ین
لی��ھ انص��رف م��ن ، ونظ��رت إلیل��ة إح��دى وعش��رین، فبص��رت عین��ي رس��ول هللا  مص��لى النب��ي 

 .الصبح ووجھھ ممتلئ طینا وماء
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جمعة وما ش�ابھ ذل�ك أو الغائط أو صالة ال البول
)١(

 المعتك�ف حك�م خ�روج ف�ي ، واختلف�وا
  :ثالثة أقوال على الجنازة أوصالة المریض لغیر ضرورة كعیادة

اعتكاف��ھ، وإل��ى ھ��ذا الق��ول  لغی��ر ض��رورة انقط��ع إذا خ��رج المعتك��ف: األول الق��ول

ذھب الحنفیة
)٢(

،والمالكیة
)٣(

،والشافعیة
)٤(

المذھب  في ،والحنابلة
)٥(

.  
إذا كان خروجھ ألقل من نصف یوم لم یبطل اعتكافھ، وھذا ما ذھب : يالثان القول

إلیھ أبو یوسف ومحمد من الحنفیة 
)٦(

.  
الجن��ازة وم��ا  لش��ھود أو الم��ریض لعی��ادة یخ��رج أن بج��وز للمعتك��ف: الق��ول الثال��ث

شابھ ذلك وھو روایة عند الحنابلة 
)٧(

.  
  األدلة

  :أدلة القول األول
كان النب�ي : ، قالت-رضي هللا عنھا-روي عن عائشةاستدل أصحاب ھذا القول بما 

إذا اعتكف، یدني إلي رأسھ فأرجلھ، وكان ال یدخل البیت إال لحاجة اإلنسان ،
)٨(

.  
 ف�إن ب�ول أو ّ◌لغ�ائط إال بیت�ھ ی�دخل ال المعتك�ف أن في الحدیث بی�ان: وجھ الداللة

اعتكافھ  فسد وشراب طعام من ھمارلغی دخلھ
)٩(

.  
ك�ان «: ، قالت-رضي هللا عنھا-ھذا القول بما روي عن عائشةكما استدل أصحاب 

»یمر بالمریض، وھو معتكف، فیمر كما ھو، وال یعرج یسأل عنھ النبي 
)١٠(

.  

                                      
قدام�ة  الب�ن ، المغن�ي)٥٠: ص(المن�ذر  الب�ن ، اإلجم�اع)١/٢٤٣(اإلجماع  مسائل في اإلقناع: ینظر)١(

)٣/١٩٢.( 
 ش�رح البنای�ة ،)٣/١١٨(للسرخس�ي  ،المبس�وط)٢/٤٧٣(للجص�اص  الطحاوي مختصر شرح :ینظر)٢(

 ).٤/١٢٩(الھدایة 
 ش��رح ،)٤٩٠: ص(المدین��ة  ع��الم م��ذھب عل��ى ، المعون��ة)١/٧٦(الم��الكي  الفق��ة ف��ي التلق��ین :ینظ��ر)٣(

 ).١/٤٧٢(الرسالة  متن على زروق
المھ�ذب  ش�رح ،المجم�وع)٣/٥٨٥(الش�افعي  اإلمام مذھب في ، البیان)٢/١١٥(للشافعي  األم: ینظر)٤(

)٦/٥١٠.( 
 م��تن ع��ن القن��اع ، كش��اف)٣/١٤١( المقن��ع م��تن عل��ى الكبی��ر ،الش��رح)٣/١٩٤(قدام��ة  الب��ن المغن��ي :ینظ��ر)٥(

 ).٢/٣٦٠(اإلقناع 
 ش�رح ،البنای�ة)٣/١١٨(للسرخس�ي  ،المبس�وط)٢/٤٧٣(للجص�اص  الطح�اوي مختص�ر شرح: ینظر)٦(

 ).٤/١٢٩(الھدایة 
 وتص��حیح الف��روع ،)٣/١٩٤(قدام��ة  الب��ن ، المغن��ي)١/٤٥٨(أحم��د  اإلم��ام فق��ھ ف��ي الك��افي :ینظ��ر)٧(

 ).٥/١٧٥(الفروع 
ب�اب ج�واز غس�ل الح�ائض رأس زوجھ�ا وترجیل�ھ ف�ي ص�حیحھ، ف�ي كت�اب الح�یض،  أخرجھ مس�لم) ٨(

 ).٢٩٧(، برقم )١/٢٤٤( وطھارة سؤرھا واالتكاء في حجرھا وقراءة القرآن فیھ
 .)٢/١٣٩(السنن  معالم)٩(
، ب��رقم )٢/٣٣٣( ب��اب المعتك��ف یع��ود الم��ریضأخرج��ھ أب��وداودفي س��ننھ، ف��ي كت��اب الص��وم، ) ١٠(

)٢٤٧٢.( 



  "دراسة حدیثیة فقھیة" بالغات المالكیة في كتاب المدونة
   

- ٣٦٢٦ -  
 

 لعی�ادة الخ�روج ل�ھ یج�وز ال المعتك�ف أن عل�ى الح�دیث بھ�ذا استدل: وجھ الداللة         

المریض 
)١(

.  
  :أدلة القول الثاني

 الیس�یر م�ن الخ�روج عف�و ل�دفع الحاج�ة:المعقول فق�الوااستدل أصحاب ھذا الق�ول ب�
فإنھ إذا خرج لحاجة اإلنسان ال یؤمر بأن یسرع المشي، ولھ أن یمشي على التؤدة فظھ�ر 
أن القلیل من الخروج عفو والكثیر لیس بعف�و فجعلن�ا الح�د الفاص�ل أكث�ر م�ن نص�ف ی�وم 

د جع�ل كأن�ھ ف�ي جمی�ع الی�وم ف�ي فإن األقل تابع لألكثر فإذا كان في أكثر الیوم في المس�ج
المسجد كما قلنا في نیة الصوم في رمضان إذا وجدت في أكثر الیوم جع�ل كوجودھ�ا ف�ي 

جمیع الیوم
)٢(

.  
  :أدلة القول الثالث

إذا اعتك�ف : ، ق�الاستدل أصحاب ھذا القول بما روي عن علي ب�ن أب�ي طال�ب 
ولی�أت أھل�ھ ولی�أمرھم بالحاج�ة  الرجل، فلیشھد الجمعة، ولیعد المریض، ولیشھد الجنازة،

وھو قائم
)٣(

.  
  . أجاز للمعتكف عیادة المریض وشھود الجنازة أن علي بن أبي طالب  ووجھ الداللة  

  .الراجح وهللا أعلم بالصواب القول األول، لقوة دلیلھ ووجاھتھ :الترجیح

الحدیث التاسع
)٤(

:  
َبْیَر ْبَن الْ «:َقاَل َمالِكٌ  ِ َبلََغنِي أَنَّ الزُّ اِم َشِھَد َمَع َرُس�وِل هللاَّ بَِفَرَس�ْیِن َی�ْوَم ُحَن�ْیٍن  َعوَّ

»َفلَْم ُیْسِھْم لَُھ إالَّ بَِسْھِم َفَرٍس َواِحدٍ 
)٥(

.  
  : الحكم على ھذا الحدیث

لم أقف عل�ى الح�دیث موص�وال م�ن طری�ق اإلم�ام مال�ك وورد الح�دیث م�ن طری�ق 

آخر أخرجھ ابن المنذر
)٦(

للخبرقبلھ  الخبرمعارض ھذا: بن المنذر،والحدیث ضعیف، قال ا

للخبرقبلھ 
)٧(

عمرالعم�ري  ب�ن عب�دهللا ،ألن حج�ة بالح�دیث یق�م ل�م ھ�ذا في یختلف لم ، ولو

                                      
 ).١٠/٦٣١(رسالن  داودالبن أبي سنن شرح)١(
 ).١١٩، ٣/١١٨(للسرخسي  المبسوط) ٢(
، برقم )٣/١٨٥(في سننھ  ، والدارقطني)٩٦٣١(، برقم )٢/٣٣٤(في مصنفھ  شیبة أبي أخرجھ ابن) ٣(

)٢٣٥٩.( 
 )١/٥١٩(المدونة ) ٤(
 )٦٥٤٩(، برقم )١١/١٥٨(واالختالف  واإلجماع السنن في أخرجھ ابن المنذر في األوسط)٥(
عم�ر  اب�ن ن�افع،عن عم�ر،عن ب�ن عب�دهللا عاص�م،عن بشر،عن أبي عن أبي إسماعیل، بن عن محمد)٦(

الزبیر  ،أن  هللا رسول یسھم فلم بأفراس وافى واحد إاللفرس. 
 رس�ول ل�ھ یس�ھم فلم خیبر، یوم بأفراس حضر الزبیر، عمر،أن یرید ما روي من حدیث عبد هللا بن) ٧(

 ).٦٥٤٨(، برقم )١١/١٥٨(واالختالف  واإلجماع السنن في األوسط: نظری. لفرسین إال   هللا
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حفظھ، وكان یحیى القطان ال یحدث عن عبد هللا بن عمر، وكان یضعفھ في تكلم
)١(

.  
وھذا الحدیث استدل بھ في المدونة على مسألة أن من غزا على فرسین أو أكثر كم 

  م لھ؟یسھ
  :اختلف الفقھاء في حكم اإلسھام لمن غزا بأكثر من فرس على قولین

ال یسھم إال لفرس واحد، وھذا ما ذھ�ب إلی�ھ الحنفی�ة :القول األول
)٢(

، والمالكی�ة
)٣(

 ،

والشافعیة
)٤(

.  
م��ن غ��زا بفرس��ین أو أكث��ر ال یس��ھم إال لفرس��ین فق��ط، وب��ھ ق��ال أب��و  :الق��ول الث��اني

مذھب الحنابلة، وھو )٥(یوسف من الحنفیة
)٦(

.  
  :األدلة

  :أدلة القول األول
 الزبی�����ر  ،أنعم�����ر  ب�����ن اس�����تدل أص�����حاب ھ�����ذا الق�����ول بم�����ا روي ع�����ن

واحد لفرس إال  هللا رسول وافىبأفراسفلمیسھم
)٧(

.  
 واح�د عل�ى إال الیقات�ل ال یسھم إال لفرس واحد ؛ ألنھ: كما استدلوا بالمعقول فقالوا

 ق�د أن�ھ ف�ي كالثال�ث إلی�ھ انتق�ل إن الث�اني ك�ون ويالھ� ت�ارك ص�ار عن�ھ تح�ول ولو منھما
 زین����ة األول س����وى ویص����یرما الث����اني، فك����ذلك ل����ھ یس����ھم وال إلی����ھ ینتق����ل یج����وزأن

االستحقاق  حكم واستظھاراالیتعلقبھ
)٨(

.  
 والحاج��ة ممك��ن، غی��ر فرس�ین عل��ى القت��ال ال یس��ھم إال لف��رس واح�د ؛ ألن: وق�الوا

كالثالث  فصارالثاني بالواحد تندفع
)٩(

.  
  :أدلة القول الثاني

                                      
 .بتصرف) ١١/١٥٨(واالختالف  واإلجماع السنن في األوسط )١(
 عل��ى النی��رة ،الج��وھرة)٤/١٣٠(المخت��ار  لتعلی��ل ،االختی��ار)١٠/٤٥(للسرخس��ي  المبس��وط :ینظ��ر )٢(

 ).٢/٢٦٧(مختصرالقدوري 
 ف�ي الجواھرالثمین�ة ،عق�د)٦١٥: ص(المدین�ة  ع�الم م�ذھب عل�ى ن�ة، المعو)١/٥١٩(المدون�ة : ینظر)٣(

 ).٢/٣٣٩(المدینة  عالم مذھب
الش�افعي  اإلم�ام فق�ھ ف�ي ،التھ�ذیب)٦/٢٥٥(للروی�اني  ،بحرالم�ذھب)٨/٤١٨(الكبیر  الحاوي :ینظر )٤(

)٥/١٦٦.( 
 عل��ى لنی��رةا ،الج��وھرة)٤/١٣٠(المخت��ار  لتعلی��ل ،االختی��ار)١٠/٤٥(للسرخس��ي  المبس��وط: ینظ��ر) ٥(

 ).٢/٢٦٧(القدوري  مختصر
الفروع  وتصحیح ،الفروع)٩/٢٥٠(قدامة  البن ،المغني)٤/١٤٤(أحمد  اإلمام فقھ في الكافي: ینظر) ٦(

)١٠/٢٨٦.( 
: ، وق�ال)٦٥٤٩(، ب�رقم )١١/١٥٨(واالخ�تالف  واإلجماع السنن في أخرجھ ابن المنذر في األوسط)٧(

فظ��ھ، وك��ان یحی��ى القط��ان ال یح��دث ع��ن عب��د هللا ب��ن ح ف��ي عمرالعم��ري تكل��م ب��ن هللا فی��ھ عب��د
 .عمرالعمري، وكان یضعفھ

 ).٨/٤١٩(الكبیر  الحاوي)٨(
 ).٤/١٣٠(المختار  االختیارلتعلیل)٩(
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 یس��ھم ك��ان هللا رس��ول ع��ن األوزاع��ي،أن اس��تدل أص��حاب ھ��ذا الق��ول بم��ا روى

أفراس  عشرة معھ كان وإن فرسین، فوق للرجل یسھم ال وكان للخیل،
)١(

.  
 ب�ن عبی�دة أب�ي إل�ى كت�ب الخط�اب ب�ن عم�ر أن هللا، عب�د ب�ن أزھر روي عن وبما

 خمس�ة ف�ذلك س�ھم، ولصاحبھما أسھم، أربعة ینوللفرس سھمین، للفرس یسھم أن الجراح،
  .)٢( جنائب فھي الفرسین فوق كان وما أسھم،

 إل��ى فیحت��اج یعی��ا ق��د الف��رس الواح��د یس��ھم لفرس��ین ؛ ألن: كم��ا اس��تدلوا ب��المعقول فق��الوا

الفرس اآلخر
)٣(

.  
 تض�عفھ، واح�د رك�وب إدام�ة ف�إن حاجة، الثاني إلى بھ یسھم لفرسین ؛ ألن: وقالوا

عنھ  مستغنى فإنھ الثالث، بخالف كاألول، لھ فیسھم علیھ، لقتالا وتمنع
)٤(

.  
  .الراجح وهللا أعلم القول الثاني لقوة دلیلھ: الترجیح

  

الحدیث العاشر
)٥(

:  

ِ « َبلََغِني: َسِمْعت َمالًِكا َیقُولُ : َقالَ  »بُِمْشِركٍ  لَْن أَْسَتِعینَ : َقالَ  أَنَّ َرُسولَ هللاَّ
 )٦(

.  
  : ا الحدیثالحكم على ھذ

ھ�ذا الح�دیث ف��ي س�نده انقط�اع، ألن��ھ م�ن بالغ��ات اإلم�ام مال�ك، لكن��ھ ورد موص�وال م��ن 

طریق اإلمام مالك عن الفضیل ب�ن أب�ي عب�د هللا كم�ا ف�ي ص�حیح مس�لم
)٧(

، ل�ذا ی�زول االنقط�اع 
  .ویصیر متن الحدیث صحیحا

ف��ي  وھ��ذا الح��دیث اس��تدل ب��ھ ف��ي المدون��ة عل��ى مس��ألة حك��م االس��تعانة بالمش��ركین
  :الجھاد، ویمكن عرضھا بما یأتي

  :اختلف الفقھاء في حكم االستعانة بالمشركین في الجھاد على قولین
یحرم االس�تعانة بالمش�ركین ف�ي الجھ�اد إال عن�د الض�رورة، وھ�ذا م�ا  :القول األول

                                      
 ).٢٧٧٤(، برقم )٢/٣٢٨(أخرجھ سعیدبنمنصورفي سننھ ) ١(
 ).٢٧٧٥(، برقم )٢/٣٢٨(أخرجھ سعیدبنمنصورفي سننھ ) ٢(
 ).٤/١٣٠(االختیارلتعلیاللمختار )٣(
 ).٩/٢٥١(المغنیالبنقدامة )٤(
 )١/٥٢٤(المدونة ) ٥(
، ب�رقم )٣/١٤٤٩(كراھ�ة االس�تعانة ف�ي الغ�زو بك�افر : الجھاد والسیر، باب: أخرجھ مسلمفي صحیحھ، كتاب)٦(

)١٨١٧.( 
 اإلمام مالك عن الفضیل ب�ن أب�ي عب�د هللا، ع�ن عب�د هللا ب�ن نی�ار األس�لمي، ع�ن ع�روة ب�ن الزبی�ر، ع�نعن ) ٧(

قبل بدر، فلم�ا ك�ان بح�رة ال�وبرة أدرك�ھ رج�ل ق�د ك�ان  خرج رسول هللا : أنھا قالت عائشة، زوج النبي 
جئ��ت : ح��ین رأوه، فلم��ا أدرك��ھ ق��ال لرس��ول هللا  ی��ذكر من��ھ ج��رأة ونج��دة، فف��رح أص��حاب رس��ول هللا 

ف��ارجع، فل��ن «: ال، ق��ال: ق��ال» ت��ؤمن ب��ا� ورس��ولھ؟«: ألتبع��ك، وأص��یب مع��ك، ق��ال ل��ھ رس��ول هللا 
ثم مضى حتى إذا كنا بالشجرة أدركھ الرجل، فق�ال ل�ھ كم�ا ق�ال أول م�رة، فق�ال ل�ھ : ، قالت»أستعین بمشرك

ثم رجع فأدركھ بالبیداء، فق�ال ل�ھ كم�ا : ، قال»فارجع، فلن أستعین بمشرك«: كما قال أول مرة، قال النبي 
 .»فانطلق«: سول هللا نعم، فقال لھ ر: قال» تؤمن با� ورسولھ؟«: قال أول مرة
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ذھب إلیھ المالكیة 
)١(

،والحنابلة في الصحیح عندھم 
)٢(

.  
ركین ف�ي الجھ�اد، وھ�ذا م�ا ذھ�ب إلی�ھ الحنفی�ة یجوز االستعانة بالمش :القول الثاني

  .)٥(، والحنابلة في روایة)٤(، والشافعیة )٣(
  :األدلة

  :أدلة القول األول

أى )٦( َّ خض حض جض مص خص ُّ : استدل أصحاب ھذا القول بقولھ تع�الى
  .أى أعواناً مساعدین)٦(

 خ�رج رس�ول هللا : أنھا قالت-رضي هللا عنھا-وبما روي عن أم المؤمنین عائشة
ل ب��در، فلم��ا ك��ان بح��رة ال��وبرة أدرك��ھ رج��ل ق��د ك��ان ی��ذكر من��ھ ج��رأة ونج��دة، فف��رح قب��

جئت ألتبع�ك، وأص�یب : حین رأوه، فلما أدركھ قال لرسول هللا  أصحاب رسول هللا 
ف��ارجع، فل��ن «: ال، ق��ال: ق��ال» ت��ؤمن ب��ا� ورس��ولھ؟«: مع��ك، ق��ال ل��ھ رس��ول هللا 

ا بالشجرة أدركھ الرجل، فق�ال ل�ھ كم�ا ق�ال ثم مضى حتى إذا كن: ، قالت»أستعین بمشرك
: ، قال»فارجع، فلن أستعین بمشرك«: كما قال أول مرة، قال أول مرة، فقال لھ النبي 

نع�م، : ق�ال» ت�ؤمن ب�ا� ورس�ولھ؟«: ثم رجع فأدركھ بالبیداء، فقال ل�ھ كم�ا ق�ال أول م�رة

»فانطلق«: فقال لھ رسول هللا 
)٧(

.  
ل�م یس��تعن بمش�رك ف��ي غ�زوة ب��در م�ع قل��ة ن النب��ي أ ووج�ھ الدالل�ة م��ن الح�دیث

  .العدد، فكان أولى أن ال یستعان بھم مع الكثرة وظھور القوة

                                      
، شرح الخرشي على )٣/٤١٠(الحاجب  ابن مختصر شرح في ، التوضیح)١/٥٢٤(المدونة : ینظر) ١(

 ).٣/١١٤(خلیل 
، ش��رح )٤/١٨٠(للم��رداوي الخ��الف م��ن ال��راجح معرف��ة ف��ي ، اإلنص��اف)٩/٢٥٦(المغن��ي : ینظ��ر) ٢(

 ).٦/٤٩٧(الزركشي 
 ).٤/١٨(، حاشیة ابن عابدین )٥/٥٠٢(الھمام  ابن لكمالل القدیر ، فتح)١٠/٢٣(المبسوط : ینظر) ٣(
للش�یرازي  الش�افعي اإلم�ام فق�ة ف�ي ، المھ�ذب)١٣/١٩٤(، بحر المذھب )١٤/١٣٠(الحاوي : ینظر) ٤(

)٣/٢٧١.( 
، ش��رح )٤/١٨٠(للم��رداوي الخ��الف م��ن ال��راجح معرف��ة ف��ي ، اإلنص��اف)٩/٢٥٦(المغن��ي : ینظ��ر) ٥(

 ).٦/٤٩٧(الزركشي 
 ).٥١(ھف، اآلیة سورة الك) ٦(
ف��ي ص��حیحھ، ف��ي كت��اب الجھ��اد والس��یر، ب��اب كراھ��ة االس��تعانة ف��ي الغ��زو بك��افر  أخرج��ھ مس��لم)٧(

 ).١٨١٧(، برقم )٣/١٤٤٩(
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  :أدلة القول الثاني
اس�تعان  أن رس�ول هللا استدل أصحاب ھذا القول بما روي عن أنس بن مالك 

بناس من الیھود في حربھ فأسھم لھم
)١(

.  
  .لقوة دلیلھ وهللا تعالى أعلم الراجح ھو القول األول،: الترجیح

  

الحدیث الحادي عشر
)٢(

:  
ُھ�ْم أََراُدوا أَْن ُیْش�ِرُكوا َم�َع اْلَحَجَب�ِة ِف�ي اْلِخَزاَن�ِة  َقاَل َولََقْد َسِمْعت َمالًِكا َوَذَكُروا لَ�ُھ أَنَّ

بِيَّ «: َفأَْعَظَم َذلَِك َقالَ  یَح إلَ�ى ُعْثَم�اَن ْب�ِن َطْلَح�َة َرُج�ٍل ُھَو الَِّذي َدَفَع اْلَمَفاتِ  َوَبلََغنِیأَنَّ النَّ

ارِ  »ِمْن َبنِي َعْبِد الدَّ
)٣(.  

  : الحكم على ھذا الحدیث
ل�م أق�ف علی�ھ موص�وال م�ن طری��ق اإلم�ام مال�ك، وورد الح�دیث م�ن ط�رق أخ��رى 

مرس��لة ع��ن الزھ��رى
)٤(

، وس��عید ب��ن المس��یب
)٥(

، واب��ن أب��ي ملیك��ة
)٦(

والح��دیث ض��عیف ؛ ،
  .إلرسالھ

                                      
  . من حدیث أنس بن مالك ) ٢٦٢١(، برقم )٧/١٨٩(المختارة  أخرجھ الضیاء في األحادیث) ١(

ف��ي مص��نفھ  ش��یبة أب��ي اب��ن، و)٢٧٩٠(، ب��رقم )٢/٣٣١(ف��ي س��ننھ  منص��ور ب��ن وأخرج��ھ س��عید
ع��ن الزھ��ري ) ١٧٩٧١(، ب��رقم )٩/٩٢(، والبیھق��ي ف��ي الس��ننالكبرى )٣٣١٦٣(، ب��رقم )٦/٤٨٧(

  .مرسال
 .ھذا حدیث منقطع: قال البیھقي

 )١/٥٧١،٥٧٠(المدونة ) ٢(
، )٩/٦١(الكبی�ر  ، والطبران�ي ف�ي المعج�م)٩٠٧٣(، ب�رقم )٥/٨٣(ف�ي مص�نفھ  ال�رزاق أخرجھ عبد)٣(

 .)٨٣٩٥(برقم 
» إئتني بمفت�اح الكعب�ة«: قال لعثمان بن طلحة یوم الفتح أن رسول هللا : فعن معمر، عن الزھري )٤(

م�ا : ق�ائم ینتظ�ره، حت�ى أن�ھ لیتح�در من�ھ مث�ل الجم�ان م�ن الع�رق ویق�ول فأبطأ علیھ ورس�ول هللا 
 -ا أم عثم�ان إنھ�: ق�ال. حس�بتھ: ق�ال -یحبسھ؟ فسعى إلیھ رجل، وجعلت المرأة التي عن�دھا المفت�اح 

إنھ إن أخذه منكم لم یعطكموه أبدا، فلم یزل بھا حتى أعطتھ المفت�اح، ف�أتى ب�ھ إل�ى رس�ول هللا : تقول
 ففتح النبي ، لئن كنا أوتینا النب�وة : البیت، ثم خرج، والناس عنده فجلس عند السقایة، فقال علي

كره مقالت�ھ، ث�م دع�ا  فكأن النبي : الوأعطینا السقایة، وأعطینا الحجابة ما قوم بأعظم نصیبا منا ق
لفوائ��د  ومنبع��ا الزوائ��د ق��ال الھیثم��ي ف��ي مجم��ع. وق��ال غیب��ھ. عثم��ان ب��ن طلح��ة ف��دفع إلی��ھ المفت��اح

 .الصحیح رجال ورجالھ مرسال، الطبراني رواه): ٦/١٧٧(
 ب��ن محم��د ح��دثني: یق��ال األس��لم ع��ن)٩٠٧٥(، ب��رقم )٥/٨٤(ف��ي مص��نفھ  ال��رزاق فأخرج��ھ عب��د)٥(

: النب�ي فق�ال الن�اس، وحض�ر الف�تح، ی�وم الكعب�ة مفت�اح قبض  النبي أن المسیب، ابن عنمعقب،
 .المفتاح إلیھ فدفع طلحة بن عثمان دعا طلحة،ثم دعا ،ثم»یتكلم؟ من ھل«

: ق��ال ج��ریج اب��ن عنبعضأص��حابنا،عن) ٩٠٧٦(، ب��رقم )٥/٨٤(ف��ي مص��نفھ  فأخرج��ھ عب��دالرزاق )٦(
 مكش�وفا ب�ھ فأقب�ل الكعب�ة، بمفت�اح الف�تح ی�وم طلحة بن عثمان نبيدعاال: قال ملیكة أبي ابن حدثني

 عل�ى ال�وحي ون�زل الس�قایة، م�ع الحجاب�ة ل�ي اجمع هللا، یانبي: العباس فقال ،النبي إلى دفعھ حتى
 فرس�ول: ق�ال إلیھ،وس�ترعلیھ النب�ي فدفعھ لھ، ،فدعي»طلحة بن عثمان ادعوالي«: فقال  النبي

 »ظالم إال منكم ینتزعھ ال طلحة بني یا خذوه«: قال مث سترعلیھ، أولمن هللا
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تدل بھ في المدونة على مسألة حكم ھدي م�ا ال یھ�دى إل�ى الكعب�ة، وھذا الحدیث اس
  :ویمكن توضیح المسألة بما یأتي

  :اختلف الفقھاء في ھدي ما ال یھدى إلى الكعبة على أربعة أقوال

ال یجزئ ھذا الھدي، وإلى ھذا القول ذھب الحنفیة  :القول األول
)١(

، والشافعي ف�ي 

الجدید 
)٢(

.  
ھ�ذا الھ�دي إل�ى خزن�ة الكعب�ة إلنفاق�ھ عل�ى مص�الح الح�رم، یص�رف  :القول الثاني

  .)٣(وإلى ھذا القول ذھب المالكیة 
 وإن المساكین، إلى والیصرفھ الكعبة، إن جعلھ للكعبة فعلیھأنیخصبھ: القول الثالث

 الفق�راء ف�ي یص�رفھ أن وعلی�ھ الكعبة، مصالح في یصرفھ فالیجوزأن الحرم، ألھل جعلھ

لفقراء الحرم، وھذا ما ذھب إلیھ الشافعیة  فیجعلھ أطلق نذره،والمساكین،، أما إن 
)٤(

.  
یصرف ھذا الھدي إلى فقراء الحرم، وإلى ھ�ذا الق�ول ذھ�ب الحنابل�ة  :القول الرابع

  .)٦(، وابن القاسم)٥(
  :األدلة

  : أدلة القول األول
  :استدل أصحاب ھذا القول بالمعقول فقالوا

كاألضحیة  الدم بإراقة تعلقت قربة ألنھ ؛األضحیة في یجزئ في الھدي ما یجزئ
)٧(

.  
 ھ��ذه بإھ��داء جاری��ة الع��ادة ألن للتق��رب؛ ال��نعم م�ن الح��رم إل��ى یھ��دى الھ�دي ھ��و م��ا

األضحیة  في مایجزئ ذلك في األنواع، یجزئ
)٨(

.  
 الھ��دى والبق��ر؛ ألن واإلب��ل المع��ز م��ن والثنی��ة الض��أن م��ن الجذع��ة اال الیجزئ��ھ

النذرعلیھ  مطلق فحمل ذكرناه ما الشرع في المعھود
)٩(

.  
  : أدلة القول الثاني

ھ�و  یدفع إلى خزان الكعبة یجعلونھ فیما یحتاج إلیھ من ش�أن الكعب�ة، ألن النب�ي 
فكأن�ھ :الذي دفع المفاتیح إلى عثمان بن طلح�ة رج�ل م�ن بن�ي عب�د ال�دار، ق�ال اب�ن القاس�م

                                      
 ).١/٢٢٢(الكتاب  شرح في ، اللباب)١/٣١٠(األنھر  مجمع ،)٤/٢١٨٠(للقدوري  التجرید: ینظر) ١(
 ).٨/٤٦٥(المھذب  شرح المجموع: ینظر) ٢(
 مس�ائل م�ن افیھ� اختلف�ا الت�ي المس�ائل ف�ي القاس�م واب�ن مال�ك بین التوسط ،)١/٤٥١(المدونة : ینظر) ٣(

 ).١/٥٧٢(اختصارالمدونة  في ،التھذیب)٥٠: ص(المدونة 
 ).١١/١٨(، بحرالمذھبللرویاني )١٥/٤٨٣(الكبیر  ،الحاوي)٢/٢٨٣(للشافعي  األم: ینظر) ٤(
 ،)١٠/١٩(قدامة  البن المغني: ینظر) ٥(
 مس�ائل م�ن فیھ�ا ااختلف� الت�ي المس�ائل ف�ي القاس�م واب�ن مال�ك بین ، التوسط)١/٤٥١(المدونة : ینظر) ٦(

 ).١/٥٧٢(اختصارالمدونة  في ، التھذیب)٥٠: ص(المدونة 
 ).١/٣١٠(األبحر  ملتقى شرح في األنھر مجمع)٧(
 ).١/٢٢٢(الكتاب  شرح في اللباب) ٨(
 ).٨/٤٦٥(المھذب  شرح المجموع)٩(
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فأعظم أن یشرك معھم رأى ھذه والیة من النبي 
)١(

.  
  : ول الثالثأدلة الق

َّمص خص حصُّ: استدل أصحاب ھذا القول بقولھ تعالى
 )٢(

.  

أن هللا تع��الى جع��ل الھ��دي للح��رم، فیتوج��ھ مطل��ق ھ��ذا الھ��دي إل��ى  ووج��ھ الدالل��ة
  .وجوب نقلھ إلى الحرم، ألنھ محل الھدي في الشرع

  :أدلة القول الرابع

َّمص خص حصُّ: استدل أصحاب ھذا القول بقولھ تعالى
 )٣(

 .  

. أوذھب��ا أوب��را، أوثوب��ا، أھدیش��اة،: یق��ول أن مث��ل فإنعینش��یئابنذره،: ةق��ال اب��ن قدام��
: یق��ول نح��وأن الینق��ل، مم��ا ك��ان ففرقفیمس��اكینھ،وإن الح��رم، إل��ى حم��ل ینق��ل، مم��ا وك��ان

 ال ألن�ھ الح�رم؛ إل�ى وبعثبثمنھ�ا بیعت،. ھذه أوشجرتي أرضي، أو ھذه، للھعلیأنأھدیداري

بدلھ  إلى بذلك فانصرف بعینھ، إھداؤه یمكن
)٤(

  
  

الحدیث الثاني عشر
)٥(

:  
ُھ َقالَ : َقاَل اْبُن َوْھبٍ  أََص�ْبَنا َس�ْبًیا َی�ْوَم أَْوَط�اٍس « :َوَبلََغِني َعْن أَِبي َسِعیٍد اْلُخْدِريِّ أَنَّ

 ِ ُ َتَب��اَرَك َع��ْن َذلِ��َك َف��أَْنَزلَ  َولَُھ��نَّ أَْزَواٌج َفَكِرْھَن��ا أَْن َنَق��َع َعلَ��ْیِھنَّ َفَس��أَْلَنا َرُس��ولَ هللاَّ هللاَّ

 َّمم خم حم جم يل ىل مل ُّ : َوَتَعالَى
)٦(

»َفاْسَتْحلَْلَناُھنَّ 
)٧(

.  

  :الحكم على ھذا الحدیث
الحدیث في سنده انقطاع، ألنھ بالغ من ابن وھب، ولم أقف على الحدیث موصوال 
م��ن طری��ق اب��ن وھ��ب، وورد الح��دیث موص��وال م��ن طری��ق آخ��ر كم��ا عن��د مس��لم ف��ي 

صحیحھ
)٨(

  .نقطاع ویكون الحدیث صحیًحا، لذا یزول اال

                                      
 ).١/٤٧٦(المدونة ) ١(
 ).٩٥(سورة المائدة، اآلیة )٢(
 ).٩٥(سورة المائدة، اآلیة )٣(
 ).١٠/١٩(المغنیالبنقدامة )٤(
 )٢/٢١٨(المدونة ) ٥(
 ).٢٤(سورة النساء، اآلیة ) ٦(
جواز وطء المسبیة بعد االستبراء، وإن كان لھا زوج انفسخ : الرضاع، باب: أخرجھ مسلمفي صحیحھ، كتاب)٧(

 ).١٤٥٦(، برقم )٢/١٠٧٩(نكاحھا بالسبي 
 عن عروبة، أبي بن سعید حدثنا زریع، بن یزید احدثن القواریري، میسرة بن عمر بن هللا عبید عن)٨(

 حنین یوم هللا رسول أن الخدري، سعید أبي الھاشمي،عن علقمة أبي عن الخلیل، أبي صالح عن قتادة، عن
 رسول أصحاب من ناسا فكأن سبایا، لھم علیھم،وأصابوا فظھروا فقاتلوھم عدوا، فلقوا ، أوطاس إلى جیشا بعث

 جم يل ىل مل ُّ  :ذلك في  هللا فأنزل المشركین، من أزواجھن أجل نم تحرجوامنغشیانھن هللا

 .عدتھن انقضت إذا حالل لكم فھن: ،أي]٢٤: النساء[ َّمم خم حم
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وھ��ذا الح��دیث اس��تدل ب��ھ ف��ي المدون��ة عل��ى مس��ألة حك��م اس��تبراء الس��بایا ویمك��ن 
  :عرضھا كما یأتي

اتفق الفقھاء على وجوب استبراء السبایا قبل وطئھن 
)١(

 س�عید أبي ؛ لما روي عن 
 ھمفق��اتلو ع��دوا، ،فلق��وا أوط��اس إل��ى جیش��ا بع��ث حن��ین ی��وم  هللا أنرس��ول الخ��دري،
 هللا رس�����ول أص�����حاب م�����ن ناس�����ا فك�����أن س�����بایا، لھ�����م وأص�����ابوا عل�����یھم، فظھ�����روا

 ُّ  ذل��ك ف��ي عزوج��ل هللا ف��أنزل المش��ركین، م��ن أزواجھ��ن أج��ل م��ن تحرجوامنغش��یانھن

َّمم خم حم جم يل ىل مل
)٢(

 إذا ح������الل لك������م فھ������ن: أي ،

عدتھن انقضت
)٣(

.  
حرج وھو أي فھن لكم حالل إذا انقضت عدتھن معنى تحرجوا خافوا ال:قال النووي

اإلثم من غشیانھن أي من وطئھن من أجل أنھن زوجات والمزوجة ال تحل لغی�ر زوجھ�ا 

 خم حم جم يل ىل ملُّ : ف���أنزل هللا تع���الى إب���احتھن بقول���ھ تع���الى

َّمم
 )٤(

والمراد بالمحصنات ھنا المزوج�ات ومعن�اه والمزوج�ات ح�رام عل�ى غی�ر  

فر وتح��ل لك��م إذا انقض��ى أزواجھ��ن إال م��ا ملك��تم بالس��بي فإن��ھ ینفس��خ نك��اح زوجھ��ا الك��ا
اس��تبراؤھا والم��راد بقول��ھ إذا انقض��ت ع��دتھن أي اس��تبراؤھن وھ��ي بوض��ع الحم��ل ع��ن 

الحامل وبحیضة من الحائل كما جاءت بھ األحادیث الصحیحة
)٥(

.  

الحدیث الثالث عشر
)٦(

:  
َثُھ َعْن الْ  َحَسِن ْبِن أَِبي اْلَحَسِن َوَعْن اْبُن َوْھٍب أَنَّ َمالًِكا َوَغْیَر َواِحٍد ِمْن أَْھِل اْلِعْلِم َحدَّ

ِد ْبِن ِسیِریَن  ِ «ُمَحمَّ ًة ِعْنَد َمْوتِِھ َفأَْسَھَم  أَنَّ َرُجًال فِي َزَمِن َرُسوِل هللاَّ أَْعَتَق َعبِیًدا لَُھ ِستَّ
 ِ قِیقِ  َرُسولُ هللاَّ ُج�ِل َوَبلََغِني أَ : ،َقاَل َمالِكٌ »َبْیَنُھْم َوأَْعَتَق ُثلَُث تِْلَك الرَّ ُھ لَْم َیُك�ْن لِ�َذلَِك الرَّ نَّ

                                      
 ،المح��یط)١٣/١٤٥(للسرخس��ي  ، المبس��وط)٣/١٤١(للجص��اص  الطح��اوي مختص��ر ش��رح: ینظ��ر) ١(

الحاج������ب  ب������ن مختص������ر ش������رح ف������ي ، التوض������یح)٧/٣١(النعم������اني  الفق������ھ ف������ي البرھ������اني
 واإلكلی��ل ،الت��اج)٣/٣٦٨(مختص��رخلیل  عل��ى لبھ��رام الوس��ط الش��رح ،تحبیرالمختص��روھو)٥/٣٤(

الم����ذھب  درای����ة ف����ي المطل����ب ، نھای����ة)٥/٢٧٧(الكبی����ر  ، الح����اوي)٥/٥١٦(خلی����ل  لمختص����ر
، )٣/٢١٢(أحم��د  اإلم��ام فق��ھ ف��ي ،الك��افي)٨/٤٣١(المفت��ین  وعم��دة الط��البین ،روض��ة)١٥/٣٣٤(

 ).٨/١٤٨(قدامة  البن لمغني،ا)٤٦٥: ص(العدةشرحالعمدة 
 ).٢٤(سورة النساء، اآلیة ) ٢(
في صحیحھ، في كتاب الرضاع، باب جواز وطء المسبیة بعد االستبراء، وإن ك�ان لھ�ا  أخرجھ مسلم)٣(

 ).١٤٥٦(، برقم )٢/١٠٧٩(زوج انفسخ نكاحھا بالسبي 
 ).٢٤(سورة النساء، اآلیة ) ٤(
 ).١٠/٣٥(مسلم  على النووي شرح) ٥(
 ).٢/٤٠٩(المدونة ) ٦(
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َماٌل َغْیُرُھمْ 
)١(

.  
  : الحكم على ھذا الحدیث

الح��دیث ف��ي س��نده انقط��اع، ألن��ھ ب��الغ م��ن اإلم��ام مال��ك، ول��م أق��ف عل��ى الح��دیث 
موصوال من طریق اإلمام مالك، وورد الحدیث موصوال من طریق آخ�ر كم�ا عن�د مس�لم 

في صحیحھ
)٢(

  .ون الحدیث صحیًحا، لذا یزول االنقطاع ویك
، وھذا الحدیث استدل بھ في المدونة عل�ى مس�ألةحكم القرع�ة ب�ین الموص�ى بع�تقھم

  :ویمكن عرض المسألة بما یأتي
  :تحریر محل النـزاع

اتفق الفقھاء على مشروعیة القرعة، واختلفوا في حكم القرعة بین الموصى بعتقھم 
  :إلى قولین

بعتقھم إذا لم یتسع الثلث لعتقھم، وھذا م�ا  تجوز القرعة بین الموصى :القول األول

ذھب إلیھ المالكیة
)٣(

، والشافعیة 
)٤(

، والحنابلة 
)٥(

.  
ال تجوز القرعة بین الموصى بعتقھم إذا لم یتسع الثلث لعتقھم، وإلیھ  :القول الثاني

ذھب الحنفیة 
)٦(

.  
  :األدلة

  :أدلة القول األول
أن رجال أعت�ق س�تة «ن حصین، استدل أصحاب ھذا القول بما روي عن عمران ب

، فجزأھم أثالثا، ث�م مملوكین لھ عند موتھ، لم یكن لھ مال غیرھم، فدعا بھم رسول هللا 

»أقرع بینھم، فأعتق اثنین، وأرق أربعة، وقال لھ قوال شدیدا
)٧(

.  

                                      
، رق��م )٣/١٢٨٨(م�ن أعت��ق ش�رًكا ل�ھ ف��ي عب�د، : األیم��ان، ب�اب: أخرج�ھ مس�لم ف��ي ص�حیحھ، كت�اب)١(

)١٦٦٨.( 
ح�دثنا إس�ماعیل وھ�و : عن علي بن حجر السعدي، وأبو بكر بن أبي شیبة، وزھی�ر ب�ن ح�رب، ق�الوا)٢(

أن رج�ال أعت�ق «ین، ابن علیة، عن أیوب، عن أبي قالبة، ع�ن أب�ي المھل�ب، ع�ن عم�ران ب�ن حص�
، فج�زأھم أثالث�ا، ث�م ستة مملوكین لھ عند موتھ، لم یكن ل�ھ م�ال غی�رھم، ف�دعا بھ�م رس�ول هللا 

 .»أقرع بینھم، فأعتق اثنین، وأرق أربعة، وقال لھ قوال شدیدا
 الوس��ط وھوالش��رح ، تحبیرالمختص��ر)٨/٣٨٦(الحاج��ب  اب��ن مختص��ر ش��رح ف��ي التوض��یح: ینظ��ر) ٣(

 ).٩/٤١٤(خلیل  مختصر شرح الجلیل ، منح)٥/٤٤٨(خلیل  رمختص على لبھرام
الش�افعي  اإلمام فقھ في ، التھذیب )٨/١٨٧(للرویاني  ، بحرالمذھب)١٨/٣٤(الكبیر  الحاوي: ینظر) ٤(

)٨/٣٧٤.( 
المقن�ع  م�تن عل�ى الكبی�ر ، الش�رح)١٠/٣١٧(، المغن�ي )٢/٣٢٥(أحم�د  اإلمام فقھ في الكافي: ینظر) ٥(

)١٢/٢٨٨.( 
والكت��اب  الس��نة ب��ین الجم��ع ف��ي ، اللب��اب)٢/٧٩(اآلث��ار  مش��كل م��ن المختص��ر المعتص��رمن: ینظ��ر) ٦(

 ).٤/٤٩٣(الھمام  ابن للكمال القدیر ، فتح)٢/٧٩٣(
، رق��م )٣/١٢٨٨(أخرج��ھ مس��لم ف��ي ص��حیحھ، كت��اب األیم��ان، ب��اب م��ن أعت��ق ش��رًكا ل��ھ ف��ي عب��د، ) ٧(

)١٦٦٨.( 
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  ووجھ الداللة
 جری�ر وبن وداود وإسحاق وأحمد والشافعي مالك لمذھب داللة ھذاالحدیث أن في 

 أو موت�ھ م�رض ف�ي عبی�دا أعت�ق إذا وأن�ھ ونح�وه العت�ق ف�ي القرع�ة إثبات في جمھوروال

بالقرعة  ثلثھم عتق في بینھم أقرع الثلث من یخرجون وال بعتقھم أوصى
)١(

.  
  :أدلة القول الثاني

القرع��ة رج��م بالغی��ب تنق��ل الحری��ة إل��ى ال��رق، وال��رق إل��ى الحری��ة، فج��رت :ق��الوا

:الش��رع بقول��ھ تع��الىمج��رى األزالم الت��ي من��ع منھ��ا 
 

 جك مق حق مف ُّ 

َّ مل خل حل جل مك لك خك حك
 )٢(

.  

  :وأجیب عن ھذا االعتراض من وجھین
أن القرعة إنما دخلت لتمییز عتق مطلق غیر معین فلم ینق�ل الحری�ة إلى�رق، وال : أحدھما

رقا إلى حریة، أال ترى لو عین العتق في اثنین منھم لم ینقل بالقرعة إلى غیرھم، 
أطلق العتق في الس�تة، واس�تحق ف�ي اثن�ین م�نھم دخل�ت لتمیی�ز م�ا وإنما یقرع إذا 

  .یعتق، ویرق
أن القرعة خارجة عن حكم األزالم التي ھي رجم بالغیب، ألنھ�م ك�انوا یعتق�دون : والثاني

أمرن�ي : في األزالم أنھا ھي اآلم�رة، وھ�ي الناھی�ة، وك�انوا یكتب�ون عل�ى أح�دھما
علونھ عقال، ویجرونھا مج�اري النج�وم نھاني ربي، وآخر یج: ربي، وعلى اآلخر

التي یعتقد المنجم أنھا ھي الفاعلة، فنھى هللا تعالى عنھ�ا، ول�م ی�رد الش�رع بإباح�ة 

شيء منھا
)٣(

.  
  .الراجح ھو القول األول لقوة دلیلھ، وورود المناقشة على أدلة المخالف: الترجیح         

الحدیث الرابع عشر
)٤(

:  
ِ : َوَق��اَل َمالِ��كٌ : َق��الَ  ��ى َیْش��َتدَّ فِ��ي « :َق��الَ  َبلََغَن��ا أَنَّ َرُس��وَل هللاَّ َال َتبِیُع��وا اْلَح��بَّ َحتَّ

  .)٦(»)٥(أَْكَماِمھِ 

                                      
 ).١١/١٤٠(مسلم  على النووي شرح)١(
 ).٩٠(رة المائدة، اآلیة سو)٢(
 ).٣٦، ١٨/٣٥(الكبیر  الحاوي) ٣(
 )٣/٦١(المدونة ) ٤(
  .جمع ِكم، بالكسر، وھو غالف الثمر والحب قبل أن یظھر، وأكثر ما یستعمل في وعاء الطلع: أكمامھ) ٥(

، النھای��ة ف��ي غری��ب الح��دیث واألث��ر )١/٣٤٢(، مش��ارق األن��وار )كم��م(م��ادة ) ٥/٢٠٢٤(الص��حاح : ینظ��ر  
 ).٢٩٢: (، المطلع على ألفاظ المقنع)٤/٢٠٠(

، ب��رقم )٢/٧٤٧(النھ��ي ع��ن بی��ع الثم��ار قب��ل أن یب��دو ص��الحھا : التج��ارات، ب��اب: أخرج��ھ اب��ن ماج��ھ ف��ي س��ننھ، كت��اب) ٦(
، )٣٣٧١(، ب�رقم )٣/٢٥٣(ف�ي بی�ع الثم�ار قب�ل أن یب�دو ص�الحھا : البی�وع، ب�اب: ، وأبوداود في سننھ، كتاب)٢٢١٧(

، ب��رقم )٣/٥٢٢(م��ا ج��اء ف��ي كراھی��ة بی��ع الثم��رة حت��ى یب��دو ص��الحھا : البی��وع، ب��اب: ننھ، كت��ابوالترم��ذي ف��ي س��
م�ن ح�دیث الحس�ن ) ١٤٣٢٧(، ب�رقم )٨/٦٥(، من حدیث أنس ب�ن مال�ك، وأخرج�ھ عب�دالرزاق ف�ي مص�نفھ )١٢٢٨(

 .مرسالً 
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  :الحكم على ھذا الحدیث
حدیث المدونة في سنده انقطاع؛ ألنھ بالغ من اإلمام مالك رحمھ هللا تع�الى، ول�م 

الح�دیث بنح�وه م�ن ط�رق  أقف على ھذا الحدیث موصوالً من طریق اإلمام مال�ك، وورد
، ل��ذا ی�زول االنقط�اع ویك��ون )٢(، وأن�س ب��ن مال�ك موص�والً )١(أخ�رى ع�ن الحس��ن مرس�الً 

  .)٣(الحدیث صحیًحا
وھذا الحدیث استدل بھ في المدونة على بیان وقت بیع الحب والسلم فی�ھ، ویمك�ن 

  :توضیح المسألة بما یأتي
  :، لما یأتي)٤(ده في سنبلھاتفق الفقھاء على أنھ ال یصح بیع الحب قبل اشتدا

نھ��ى ع��ن بی��ع النخ��ل حت��ى  أن رس��ول هللا « : -رض��ي هللا عنھم��ا-ع��ن اب��ن عم��ر  -١
  .)٥(» یزھو، وعن السنبل حتى یبیض، ویأمن العاھة

في ھذا الحدیث نھي عن بیع الحب قبل اش�تداده ف�ي س�نبلھ، :وجھ الداللة منھ
  .)٦(والنھي یقتضي فساد البیع

نھ�ى ع�ن بی�ع العن�ب حت�ى یس�ود، وع�ن بی�ع  أن رسول « : عن أنس بن مالك  -٢
  .)٧(» الحب حتى یشتد

  :ظاھر: وجھ الداللة منھ
إذا لم یكن الحب مشتًدا في سنبلھ فإنھ یكون طرًیا حت�ى یك�ون فی�ھ م�اء الس�نبلة وبیع�ھ  -٣

  .)٨(بھذه الصورة من بیع الغرر من غیر حاجة، وھو منھي عنھ
  

                                      
رس�ول هللا  نھ�ى« : عن عبدالرزاق عن محمد بن راشد، عن یزید بن یعفر، أن�ھ س�مع الحس�ن یق�ول) ١(

 فی�ھ : ، قل�ت» أن یباع البسر حت�ى یص�فر، والعن�ب حت�ى یس�ود، والح�ب حت�ى یش�تد ف�ي أكمام�ھ
 ).لیس بحجة): (٤/٤٤٢(یزید بن یعفر، قال الذھبي في میزان االعتدال 

أن « عن ابن ماجھ وأبي داود والترم�ذي جمیًع�ا م�ن طری�ق حم�اد ب�ن س�لمة، ع�ن حمی�د، ع�ن أن�س ) ٢(
، قال الترم�ذي ف�ي س�ننھ »عن بیع العنب حتى یسود، وعن بیع الحب حتى یشتد نھى  رسول هللا 

 ).ھذا حدیث حسن غریب ال نعرفھ مرفوًعا إال من حدیث حماد بن سلمة): (٣/٥٢٢(
 ).٦/٥٣٠(وصححھ ابن الملقن في البدر المنیر ) ٣(
، )١٠١١(، المعون�ة )٦/١٩١(ر ، الن�واد)٨/٤٣(، البنای�ة ش�رح الھدای�ة )٥/٢٤٠٧(التجری�د للق�دوري : ینظر) ٤(

، )٢/٥١٢(، الممت�ع ف�ي ش�رح المقن�ع )٢/٤٤(، الك�افي الب�ن قدام�ة )٩/٣٠٨(، المجم�وع )٥/١٩٩(الحاوي 
 ).٨/٧١(كشاف القناع 

النھي عن بی�ع الثم�ار قب�ل ب�دو : البیوع، باب: صحیح مسلم، كتاب: أخرجھ مسلم في صحیحھ، ینظر) ٥(
 ).١٥٣٥(برقم ) ٣/١١٦٥(صالحھا 

 ).١٢/٧٢٠(الجامع لمسائل المدونة : ینظر) ٦(
 .سبق تخریجھ) ٧(
 ).٢/٤٤(الكافي البن قدامة : ینظر) ٨(
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  :الحب المشتد في سنبلھ على قولینلكن اختلفوا في حكم بیع 
  .یصح بیع الحب المشتد في سنبلھ: القول األول

، وب���ھ ق���ال )٣(، وھ���و الق���ول الق���دیم للش���افعي)٢(، والمالكی���ة)١(وب���ھ ق���ال الحنفی���ة
  .)٤(الحنابلة

  .ال یصح بیع الحب المشتد في سنبلھ: القول الثاني
  .)٥(وھو القول الجدید للشافعي والصحیح من مذھبھم

  :ألدلةا
  :أدلة القول األول

  .)٦( َّٰرٰذ يي ىي مي خي ُّ : قولھ تعالى -١

  :وجھ الداللة
، وم�ن )٧(عموم اآلیة یدل على إباحة البیوع في الجملة والتفصیل ما ل�م یخ�ص ب�دلیل   

  .ذلك إباحة بیع الحب المشتد في سنبلھ
یزھو، نھى عن بیع النخل حتى  أن رسول هللا « : -رضي هللا عنھما-عن ابن عمر  -٢

  .)٨(»وعن السنبل حتى یبیض، ویأمن العاھة 
  :وجھ الداللة

ظاھر الحدیث یقتضي جواز بیع الحب بعدما یبیض أي یشتد وھ�و ف�ي س�نبلھ أي بع�د   
  .)٩(وجود الغایة، ولم یقل حتى ینفصل من سنبلھ

                                      
، البنای�ة ش�رح الھدای�ة )٢/٤٧٦(، اللب�اب ف�ي الجم�ع ب�ین الس�نة والكت�اب )٥/٢٤٠٧(التجرید : ینظر) ١(

 ).٢/٢٠(، مجمع األنھر )٦/٢٩٠(، فتح القدیر البن الھمام )٨/٤٣(
، )١٢/٧٢٠(، الجامع لمسائل المدونة )١٠١١(، المعونة )٦/١٩١(، النوادر )٣/٦١(دونة الم: ینظر) ٢(

 ).٢/٧٥١(، شرح زروق )٣/١٧١(بدایة المجتھد 
، )٤/١٠٣(، حلی��ة العلم��اء )٤/٤٩٧(، بح��ر الم��ذھب )٢/١٦(، المھ��ذب )٥/١٩٩(الح��اوي : ینظ��ر) ٣(

، )٩/٣٠٨(، المجم�وع )٤/٣٥٢(ز ، العزی�ز ش�رح ال�وجی)٥/٩٢(البیان في م�ذھب اإلم�ام الش�افعي 
 ).٢/٤٩٨(مغني المحتاج 

، )٨/٧٢(، كش�اف القن�اع )٤/١٦١(، المب�دع )٢/٤٤(، الك�افي الب�ن قدام�ة )٦/١٥١(المغن�ي : ینظر) ٤(
 ).٤/٣٦٠(حاشیة الروض المربع 

، حلی�ة العلم�اء )٤/٤٩٧(، بح�ر الم�ذھب )٢/١٦(، المھ�ذب )٥/١٩٩(، الح�اوي )٣/٥٣(األم : ینظر) ٥(
، كفای��ة النبی��ھ )٩/٣٠٨(، المجم��وع )٤/٣٥٢(، العزی��ز ش��رح ال��وجیز )٥/٩٣(، البی��ان )٤/١٠٣(
 ).٢/٤٩٨(، مغني المحتاج )٩/٢٠١(

 ).٢٧٥(سورة البقرة، اآلیة ) ٦(
 ).٣/٣٥٧(الجامع ألحكام القرآن ) ٧(
 .سبق تخریجھ) ٨(
 ).٢/٤٧٦(اللباب في الجمع بین السنة والكتاب : ینظر) ٩(
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  : نوقش من وجھین
  .)١(تفرد بروایتھ أیوب -أ    

  :أجیب عنھ
  .)٢(ال یصح؛ ألن تفرد الثقة بالخبر ال یمنع قبولھقولھم تفرد بروایتھ أیوب   

وھي زیادة على ما رواه مالك من ھذا الحدیث والزیادة (قال ابن رشد الحفید 
  .)٣()إذا كانت من الثقة مقبولة

یحمل الح�دیث عل�ى س�نبل الش�عیر لظھ�وره ف�ي س�نبلھ جمًع�ا ب�ین ال�دلیلین، حی�ث أن  -ب 
  .)٤(الحنطة مما ال یرى حبھ في سنبلھ

نھى عن بیع العنب حتى یسود، وعن بیع  أن رسول هللا « : عن أنس بن مالك  -٣
  .)٥(» الحب حتى یشتد 

یدل بمفھومھ عل�ى ج�واز بی�ع الح�ب بع�د االش�تداد وھ�و ف�ي :وجھ الداللة منھ
علل األصل خوف التلف وھذا المعنى مفق�ود ھن�ا، وأیًض�ا جع�ل النب�ي  سنبلھ؛ ألنھ 

 ٦(ع وما بعد الغایة یخالف ما قبلھا، فوجب زوال المنعاالشتداد غایة للمن(.  
  :نوقش بما یأتي

  .)٧(أن حماد بن سلمة تفرد بروایتھ-أ
  .)٨(أن تفرد الثقة بالخبر ال یمنع قبولھ: أجیب عنھ

والحك�م » یف�رك « : بعدھا غایة أخ�رى وھ�ي قول�ھأن ھذه غایة قد جعل النبي  -ب
  .)٩(داھما حتى یوجدا مًعاإذا علق بغایتین لم یتعلق بوجود إح

  .)١٠(یحمل الحدیث على الحب الذي یخرج بارًزا كالشعیر ونحوه-ج
  .)١١(أنھ مستور بما ھو من أصل الخلقة، فأشبھ الرمان -٤
  .)١٢(أنھ إذا اشتد حبھ بدا صالحھ، فصار كالثمرة إذا بدا صالحھا -٥

  .)١٣(أن بقایا الحنطة في سنبلھا إبقاء لھا وأمنع من فسادھا-٦

                                      
 ).٥/٢٠١(الحاوي ) ١(
 ).٥/٢٤٠٨(التجرید ) ٢(
 ).٣/١٧١(بدایة المجتھد ) ٣(
 ).٢/٤٩٩(مغني المحتاج : ، وینظر)٢/١٠٦(أسنى المطالب ) ٤(
 .سبق تخریجھ) ٥(
، ال��نجم الوھ��اج )٢/٢٠(، مجم��ع األنھ��ر )٢/٤٧٦(اللب��اب ف��ي الجم��ع ب��ین الس��نة والكت��اب : ینظ��ر) ٦(

 ).٤/١٦٤(، المبدع )٢/٥١٦(، الممتع شرح المقنع )٤/٢٠٧(
 ).٥/٢٠٠(الحاوي ) ٧(
 ).٥/٢٤٠٨(التجرید ) ٨(
 ).٥/٢٠٠(الحاوي ) ٩(
 ).٩/٢٠١(كفایة النبیھ ) ١٠(
 ).١٠١١(المعونة : ، وینظر)٥/٩٢(البیان ) ١١(
 ).٦/١٥١(المغني ) ١٢(
 ).٢/٤٩٨(مغني المحتاج : ، وینظر)٥/٢٠٠(الحاوي ) ١٣(
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  .)١(أنھ یجوز بیعھ إذا خرج من سنبلھ، فجاز بیعھ مع سنبلھ كالشعیر-٧
أن��ھ ح��ب منتف��ع ب��ھ فیج��وز بیع��ھ ف��ي س��نبلھ كالش��عیر والج��امع ك��ون ك��ل منھم��ا م��االً  -٨ 

  .)٢(متقوًما
  .)٣(دعاء الحاجة إلیھ فیغتفر ما فیھ من غرر-٩

  .)٤(تعامل الناس بذلك من غیر نكیر -١٠
  :أدلة القول الثاني

عن بیع النخل حتى یزھو، وع�ن بی�ع الح�ب حت�ى  نھى النبي « : قال ن أنس ع -١
  .)٥(» یفرك

  .)٦(أنھ قولھ یفرك أي یبلغ أوان الفرك وھو التصفیة: وجھ الداللة منھ
  :نوقش

  .ھذا الحدیث في سنده من ال یحتج بھ-أ
ھ معن��ى الح��دیث حت��ى یبل��غ إل��ى حال��ة یت��أتى فی��ھ الف��رك، والحم��ل علی��ھ أول��ى، ألن��-ب

  .)٧(موافق للخبر اآلخر الذي قال فیھ حتى یشتد
عن بیع الطع�ام حت�ى یج�ري فی�ھ الص�اعان،  نھى رسول هللا « : قال عن جابر  -٢

  .)٨(» صاع البائع وصاع المشتري
  :وجھ الداللة منھ

یدل على أنھ ال یصح بیع الحب المشتد في سنبلھ؛ ألنھ ال یمكن أن یجري في الص�اع   
  .)٩(إال بعد التصفیة

                                      
 ).٥/٢٤٠٨(التجرید ) ١(
 ).٥/٢٤٠٨(التجرید : ، وینظر)٨/٤٢(البنایة على الھدایة ) ٢(
 ).٨/١٦٩(الشرح الممتع ) ٣(
 ).٨/١٦٩(الشرح الممتع ) ٤(
، ب�رقم )٨/٦٤(بیع الثم�رة حت�ى یب�دو ص�الحھا : البیوع، باب: أخرجھ عبدالرزاق في مصنفھ، كتاب) ٥(

، والبیھق��ي ف��ي الس��نن الكب��رى، )١٢٦٣٨(، ب��رقم )٢٠/٨٤(، واإلم��ام أحم��د ف��ي مس��نده )١٤٣٢١(
، )١٠٦١٤(، ب�رقم )٥/٤٩٥(م�ا ی�ذكر ف�ي بی�ع الحنط�ة ف�ي س�نبلھا : جماع أبواب الربا، باب :كتاب

، وق�ال »أبان ب�ن أب�ي عی�اش وال یح�تج ب�ھ ... ورواه أیًضا عن أنس« ) ٦/٥٣٠(وفي البدر المنیر 
وق�د أبان�ت روای�ة البیھق�ي أن الم�بھم ھ�و أب�ان ب�ن أب�ي « ): ٤/١٩٦١(الصنعاني في نزھ�ة األلب�اب 

 .»وھو متروك عیاش 
 ).٥/٢٠٠(الحاوي : ینظر) ٦(
 ). ٥/٢٤٠٩(التجرید : ینظر) ٧(
النھ�ي : التج�ارات، ب�اب: ، وابن ماج�ھ ف�ي س�ننھ، كت�اب)٢/١٥٣(أخرجھ عبد بن حمید في المنتخب ) ٨(

، ب�رقم )١٧/٣١٣(، والب�زار ف�ي مس�نده )٢٢٢٨(، ب�رقم )٢/٧٥٠(عن بیع الطعام قبل ما لم یقبض 
ھذا إسناد ضعیف لضعف محم�د ب�ن عب�دالرحمن ب�ن أب�ي لیل�ى ): (٣/٢٤(ائد ، وفي الزو)١٠٠٧٧(

 ).حسن): (٢/٢٣٠(، قال األلباني في صحیح سنن ابن ماجھ )أبوعبدالرحمن األنصاري
 ).٥/٢٠٠(الحاوي : ینظر) ٩(
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  : نوقش
  .الحدیث ضعیف؛ ألن في سنده من ال یحتج بھ  

  .)١(»عن بیع الحصاة وعن بیع الغرر  نھى رسول هللا « : قال عن أبي ھریرة  -٣
  :وجھ الداللة منھ

  .)٢(وھذا غرر ألن الكمام قد تكون فارغة، وال یدري قدر الحب في السنابل  
الجائحة، فإذا اشتد زالت ھذه نھى قبل ذلك لعلة وھي خوف « : قال الرویاني

  .)٣(»العلة وبقي المنع لعلة أخرى، وھي الجھالة 
  :نوقش

  .)٤(أن الغرر ما الغالب منھ عدم السالمة، وھذا ال یوجد في السنبل-أ       
  .)٥(یحمل الغرر على بیع الطیر في الھواء والسمك في الماء-ب
  .)٦(یحمل على بیعھ قبل أن یشتد-ج      

قد یكون الكمام فارغة غلط؛ ألن ذلك یعلم بمشاھدة السنبل ویوقف على : ن قولھمأ-د      
  .)٧( قدر ما فیھ في العادة

أن المعق��ود علی��ھ مس��تور بم��ا ال منفع��ة ل��ھ فی��ھ، فأش��بھ ت��راب الص��اغة إذا بی��ع بجنس��ھ   -٤
  .)٨(الحتمال الربا

  :نوقش
ي فی��ھ ب��رادة ال��ذھب أن الت��راب ل��یس بم��ال یتق��وم، وت��راب الص��اغة ھ��و الت��راب ال��ذ-أ

  .)٩(والفضة، ووجھ المشابھة بینھما استتاره بما ال منفعة فیھ
ال نسلم أنھ ال منفعة لھ بل ھو حب منتف�ع ب�ھ وم�ن أك�ل الفوائ�ت یش�ھد ب�ذلك، وأن -ب

  .)١٠(الحبوب المذكورة تدخر في قشرھا
فلم�ا ل�م أن الحنطة بعد الدرس في تبنھا أقرب إلى تصفیتھا م�ن أن تك�ون ف�ي س�نبلھا،  -٥

یج��ز بیعھ��ا ف��ي أق��رب الح��الین إل��ى التص��فیة ف��أولى أن ال یج��وز ف��ي أبع��دھما م��ن 
  .)١١(التصفیة

                                      
بط��الن بی��ع الحص��اة والبی��ع ال��ذي فی��ھ غ��رر : البی��وع، ب��اب: أخرج��ھ مس��لم ف��ي ص��حیحھ، كت��اب) ١(

 ).١٥١٣(م برق) ٣/١١٥٣(
 ).٨/٤٤(، البنایة شرح الھدایة )٥/٢٤٠٨(التجرید : ینظر) ٢(
 ).٤/٤٩٨(بحر المذھب ) ٣(
 ).٥/٢٤٠٨(التجرید ) ٤(
 ).٨/٤٤(البنایة شرح الھدایة ) ٥(
 ).٨/٤٤(البنایة شرح الھدایة ) ٦(
 ).٥/٢٤٠٨(التجرید ) ٧(
 ).٥/٩٣(، البیان )٥/٢٠٠(، الحاوي )٣/٢٨(الھدایة : ینظر) ٨(
 ).٨/٤٣(البنایة شرح الھدایة ) ٩(
 ).٨/٤٣(البنایة شرح الھدایة ) ١٠(
 ).٥/٢٠٠(الحاوي ) ١١(
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أنھ لما لم یجز أخذ القشرة منھا إذا كانت في سنبلھا للجھل بھا والقشر مس�اواة، ف�البیع  -٦
  .)١(أولى أن ال یجوز؛ ألن المعاوضة أفسد بالجھالة من المساواة

فیھا من الحب وال صفة الحب، وأیًضا یتردد ب�ین الج�ودة وال�رداءة أنھ ال یعلم قدر ما  -٧
  .)٢(والصحة، والفساد وذلك غرر ال تدعو الحاجة إلیھ، فلم یجز

أن المقصود بالعقد مستتر بما ال یتعلق بھ الصالح، فلم یصح بیعھ كالذھب ف�ي ت�راب  -٨
  .)٣(المعدن أو الحنطة في التبن بعد الدیاس، وقبل التصفیة

الق�ول األول القائ�ل بص�حة بی�ع الح�ب المش�تد  -وهللا أعلم بالصواب-الراجح :جیحالتر
  .في سنبلھ، لقوة أدلتھم ووجاھتھا، وورود المناقشة على أدلة المخالف

  

الحدیث الخامس عشر
)٤(

:  
ِ « َوَبلََغِني. قال اْبُن َوْھبٍ  ُك�لِّ َش�ْيٍء َنَھى َعْن َبْی�ِع اْلَغْی�ِب ُكلِّ�ِھ ِم�ْن  أَنَّ َرُسولَ هللاَّ

اُس َبْیَنُھمْ  »ُیِدیُرهُ النَّ
)٥(

.  
  : الحكم على ھذا الحدیث

ح��دیث المدون��ة ف��ي س��نده انقط��اع، ألن��ھ ب��الغ م��ن اب��ن وھ��ب، ول��م أق��ف عل��ى ھ��ذا 
الحدیث موصوال من طریق ابن وھب، وورد الحدیث موصوال من طریق آخ�ر كم�ا عن�د 

البیھقي
)٦(

، والحدیث ضعیف
)٧(

.  
ھ ف��ي المدون��ة عل��ى مس��ألة حكمبی��ع الغی��ب ویمك��ن ع��رض وھ��ذا الح��دیث اس��تدل ب��

  :المسألة بما یأتي
اختل��ف الفقھ��اء ف��ي ص��حة بی��ع الرج��ل س��لعتھ ب��ال وص��ف وال رؤی��ة، عل��ى ثالث��ة 

  :أقوال
یص��ح البی��ع، ول��ھ الخی��ار مطلًق��ا إذا رآه، س��واء اش��ترط الخی��ار أم ال، :الق��ول األول

وھذا ما ذھب إلیھ الحنفیة
)٨(

  .)٩(یة، والحنابلة في روا

                                      
 ).٥/٢٠٠(الحاوي ) ١(
 ).٩/٢٠١(، كفایة النبیھ )٤/٤٩٧(، بحر المذھب )٢/١٦(، المھذب )٥/٢٠٠(الحاوي : ینظر) ٢(
 ).٢/٤٩٨(، مغني المحتاج )٤/٢٠٧(النجم الوھاج : ، وینظر)٩/٢٠١(كفایة النبیھ ) ٣(
 )٣/٢٥٤(المدونة ) ٤(
 )٣/٢٧٠(البیھقي البن فرح اإلشبیلي  أخرجھ البیھقي كما في مختصرخالفیات)٥(
بی�ع ع�ن هللا رس�ول نھى«: قال -عنھما هللا رضي-عباس ابن عن عطاء عن لھیعة ابن من طریق)٦(

 .»بینھم الناس یدیرهشيء  كل من كلھ، الغائب
 الت�ي الض�عیفة األحادی�ث: ینظ�ر. الفقھ�اء یت�داولھا الت�ي الض�عیفة حادی�ثاأل في الھادي ذكره ابن عبد)٧(

 ).١٠٢: ص(الفقھاء  یتداولھا
الھدای�ة  ش�رح ، البنایة)٦/٣٣٥(الھدایة  ، العنایةشرح)٣/٣٤(المبتدي  بدایة شرح في الھدایة: ینظر) ٨(

)٨/٨١.( 
 ).٤/٢٥(قنع الم متن على الكبیر ، الشرح)٣/٤٩٥(نقدامة  الب المغني: ینظر) ٩(
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یصح البیع بال صفة، وال رؤیة، بشرط أن یجعل للمشتري الخیار إذا :القول الثاني

رآه
)١(

ذھب إلیھ المالكیة ، وھذا ما
)٢(

.  
ال یج��وز البی��ع بغی��ر ص��فة، وال رؤی��ة متقدم��ة، وھ��ذا م��ا ذھ��ب إلی��ھ :الق��ول الثال��ث

الشافعیة 
)٣(

والحنابلة في األظھر  
)٤(

.  
م��ن «: ق��ال ب ھ��ذا الق��ول بم��ا روي أن النب��ي اس��تدل أص��حا:أدل��ة الق��ول األول

»اشترى شیئا لم یره فلھ الخیار إذا رآه
)٥(

.  
جعل لم�ن اش�ترى س�لعة غائب�ة الخی�ار بإمض�اء البی�ع أو  أن النبي  ووجھ الداللة

  .فسخھ عند رؤیتھ للسلعة المشتراة
  :واعترض على ھذا االستدالل

  .بأن الحدیث ضعیف ال تقوم بھ حجة 
  :الثانيأدلة القول 

َّ ىي مي خي ُّ : استدل أصحاب ھذا القول بعموم قولھ تعالى
 )٦(

. 

  :أدلة القول الثالث

نھى عن بیع الغرراستدل أصحاب ھذا القول بما روي أن النبي 
)٧(

.  
عن بیع الغرر وھو بیع السلعة دون رؤیتھا یقتضي  أن نھى النبي  ووجھ الداللة

  .فساده
  .لقوة دلیلھ ووجاھتھالراجح ھو القول األول،  :الترجیح

  
  

                                      
أن أصحاب القول األول أثبتوا للمشتري خیار الرؤیة بدون ش�رط، : الفرق بین القولین األول والثاني)١(

 .أما أصحاب القول الثاني فقد اشترطوا لصحة البیع اشتراط المشتري خیار الرؤیة
 الوس�ط الشرح ووھ المختصر ، تحبیر)٢/٦٢٧(المدینة  عالم مذھب في الثمینة الجواھر عقد: ینظر) ٢(

 ).٤/٢٩٦(مختصرخلیل  شرح في الجلیل ، مواھب)٣/٤٨٥(مختصرخلیل  على لبھرام
 اإلم�ام فق�ھ ف�ي ، المھ�ذب)٥/٨٠(الش�افعي  اإلم�ام م�ذھب في ، البیان)٣/٤٠(للشافعي ام األم: ینظر) ٣(

 ).٢/١٤(للشیرازي  الشافعي
المقن���ع  م���تن الكبیرعل���ى الش���رح ،)٥٣: ص(الفق���ھ  ، عم���دة)٣/٤٩٤(قدام���ة  الب���ن المغن���ي: ینظ���ر) ٤(

)٤/٢٥.( 
، )٥/٤٤٠(الكب��رى  ، والبیھق��ي ف��ي الس��نن)٢٨٠٥(، ب��رقم )٣/٣٨٢(ف��ي س��ننھ  أخرج��ھ ال��دارقطني) ٥(

الك�ردي : فیھ عمر بن إبراھیم یق�ال ل�ھ: ، قال الدارقطني.من حدیث أبي ھریرة ) ١٠٤٢٦(برقم 
م�ا ی�روى ع�ن اب�ن س�یرین موقوف�ا م�ن وإن، وھذا باطل ال یص�ح ل�م یروھ�ا غی�ره ، یضع األحادیث 

 .قولھ
 ).٢٧٥(سورة البقرة، اآلیة) ٦(
 .سبق تخریجھ)٧(
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  الخاتمة
  

أحمد هللا تعالى وأشكره على إكمال ھذا البحث، والذي تحدثت فیھ عن بالغات 
المالكیة في كتاب المدونة مع وصل تلك البالغات، وتوضیح أثرھا في المسألة الفقھیة، 

  :وقد توصلت فیھ إلى النتائج اآلتیة

 األحد یوم عشرة أربع صبیحة وتوفي ة،الھجر من وتسعین ثالث سنة مالك اإلمام ولد  -٨
  .ومائة ودفن بالبقیع  وسبعین تسع سنة األول ربیع شھر من

تأھل للفتیا وجلس لإلفتاء ولھ إحدى الحدیث والفقھ، و دراسة إلى مالك اإلمام اتجھ  -٩
  .وعشرون سنة

 المدونة الموجودة بین أیدینا ھي ثمرة جھود ثالثة من األئمة مالك بإجاباتھ، وابن -١٠
  .القاسم باجتھاداتھ وزیاداتھ، وسحنون بتھذیبھ وتبویبھ وإضافاتھ

بلغني ویرفع الحدیث إلى الصحابي عن : بالغات اإلمام مالك ھي التي یقول فیھا -١١
النبي صلى هللا علیھ وسلم ، أو یرفع الحدیث إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم بال 

 .واسطة

ویرفع الحدیث إلى الصحابي عن النبي  بلغني: بالغات ابن وھبھي التي یقول فیھا -١٢
  .صلى هللا علیھ وسلم ، أو یرفع الحدیث إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم بال واسطة

  .بالغات اإلمام مالك ونحوه تعد من الحدیث المعضل في اصطالح علوم الحدیث -١٣

بلغ عدد البالغات خمسة عشر حدیثا، منھا عشر بالغات عن اإلمام مالك ، وخمس  -١٤
 .غات عن ابن وھببال

البالغات الخمسة عشر الواردة في المدونة قمت بوصلھا من طرق أخرى سواء  -١٥
 .كانت ھذه البالغات مرسلة أو معضلة أو منقطعة

خمسة من طریق  صاحب البالغ أربعة عن : البالغات التي قمت بوصلھا منھا -١٦
ر ر بالغات موصولة من طرق غیاإلمام مالك والخامس عن ابن وھب ، وعش

  .صاحب البالغ منھا ستة عن اإلمام مالك وأربعة عن ابن وھب طریق

عشر بالغات من طریق صحیحة منھا سبع : البالغات بعد وصلھا كان منھا -١٧
بالغات عن اإلمام مالك ، وثالث بالغات عن ابن وھب، وخمس بالغات من 

 .طرق ضعیفة منھا ثالثة عن اإلمام مالك واثنین عن ابن وھب

 .المدونة على بالغ موضوع مجمع على وضعھلم أقف في  -١٨

  .واد  أو وآرا
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  فھرس المصادر والمراجع

 .القرآن الكریم-١

ف��ؤاد عب��د . د: لمحم��د ب��ن إب��راھیم ب��ن المن��ذر النیس��ابوري، تحقی��ق ودراس��ة  :اإلجم��اع-٢
األول��ى ل��دار المس��لم، : دار المس��لم للنش��ر والتوزی��ع، الطبع��ة: الم��نعم أحم��د، الناش��ر

  .م ٢٠٠٤/ ھـ ١٤٢٥

 .البن عبدالھادي :األحادیث الضعیفة التي یتداولھا الفقھاء-٣

أو المس��تخرج م��ن األحادی��ث المخت��ارة مم��ا ل��م یخرج��ھ البخ��اري : األحادی��ث المخت��ارة-٤
: ومسلم في صحیحیھما، لضیاء الدین أبو عبد هللا محم�د المقدس�ي، دراس�ة وتحقی�ق

للطباع��ة والنش��ر والتوزی��ع، دار خض��ر : ال��دكتور عب��د المل��ك ب��ن دھ��یش، الناش��ر
 .م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠الثالثة، : لبنان الطبعة –بیروت 

لمحمد بن حبان بن َمْعب�َد، التمیم�ي، أب�و ح�اتم،  :اإلحسان في تقریب صحیح ابن حبان-٥
: األمیر عالء الدین الفارس�ي، حقق�ھ وخ�رج أحادیث�ھ وعل�ق علی�ھ: الدارمي، ترتیب
 -ھ�ـ  ١٤٠٨األول�ى، : الة، بیروت، الطبعةمؤسسة الرس: الناشر، شعیب األرنؤوط

 .م ١٩٨٨

: لعب�د الح�ق ب�ن عب�د ال�رحمن األزدي، األش�بیلي، المحق�ق : األحكام الش�رعیة الكب�رى-٦
األول��ى، : الطبع��ة، الری��اض/مكتب��ة الرش��د، الس��عودیة: الناش��ر ، حس��ین ب��ن عكاش��ة

 .م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢

دود الموص�لي، مج�د ال�دین أب�و لعبد هللا بن محمود بن مو :االختیار لتعلیل المختار-٧
- ھ��ـ ١٣٥٦: مطبع��ة الحلب��ي، الق��اھرة، ت��اریخ النش��ر: الفض��ل الحنف��ي، الناش��ر

 .م١٩٣٧

: إش�راف، لمحم�د ناص�ر ال�دین األلب�اني: إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل-٨
 -ھ��ـ  ١٤٠٥الثانی��ة : الطبع��ة، بی��روت –المكت��ب اإلس��المي : زھی��ر الشاویشالناش��ر

 .م١٩٨٥

لزكریا بن محمد األنصاري، زی�ن ال�دین أب�و : نى المطالب في شرح روض الطالبأس-٩
 .دار الكتاب اإلسالمي: یحیى السنیكي،الناشر

للقاض�ي أب�ي محم�د عب�دالوھاب عل�ي ب�ن نص�ر  :اإلشراف على نكت مسائل الخالف-١٠
أب��و عبی��دة : البغ��دادي الم��الكي، ق��رأه وق��دم ل��ھ وعل��ق علی��ھ وخ��رج أحادیث��ھ وآث��اره

 .بن حسن آل سلمانمشھور 
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دار البح�وث : الناش�ر، محم�د إب�راھیم عل�ي/ لل�دكتور :اصطالح المذھب عند المالكیة-١١
: الطبع��ة، دب��ي –للدراس��ات اإلس��المیة وإحی��اء الت��راث اإلم��ارات العربی��ة المتح��دة 

 .م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢١األولى، 

نصور بن ألبي المظفر، م: االصطالم في الخالف بین اإلمامین الشافعي وأبي حنیفة-١٢
، نایف ب�ن ن�افع العم�ري. د: محمد المروزى السمعاني الحنفي ثم الشافعي، المحقق

ھـ  ١٤١٢: األولى، سنة النشر: الطبعة، دار المنار للطبع والنشر والتوزیع: الناشر
 .م ١٩٩٢ -

أب���و الوف���ا : ألب���ي عب���د هللا محم���د الش���یباني، المحق���ق: األص���ل المع���روف بالمبس���وط-١٣
 .إدارة القرآن والعلوم اإلسالمیة ،كراتشي :األفغاني، الناشر

دار العل��م : لخی��ر ال��دین ب�ن محم��ود ب��ن محم�د ب��ن ف��ارس، الزركل�ي، الناش��ر :األع�الم-١٤
 .م٢٠٠٢مایو / أیار -الخامسة عشر : للمالیین، الطبعة

: ألبي سلیمان حمد ب�ن محم�د الخطابی�المحقق)شرح صحیح البخاري: (أعالم الحدیث-١٥
مركز البحوث (جامعة أم القرى : الرحمن آل سعودالناشر محمد بن سعد بن عبد. د

 .م ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٩األولى، : الطبعة)العلمیة وإحیاء التراث اإلسالمي

لموسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عیسى  :اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل-١٦
عب�د  :بن سالم الحجاوي المقدسي، ث�م الص�الحي، ش�رف ال�دین، أب�و النج�ا، المحق�ق

 .لبنان –دار المعرفة بیروت : اللطیف محمد موسى السبكي، الناشر

لعل�ي ب�ن محم�د ب�ن عب�د المل�ك الفاس�ي، أب�و الحس�ن ب�ن  :اإلقناع في مسائل اإلجم�اع-١٧
الف�اروق الحدیث�ة للطباع�ة والنش�ر : حسن فوزي الصعیدي، الناشر: القطان المحقق

 .م ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٤األولى، : الطبعة

ب��د هللا محم��د ب��ن إدری��س ب��ن العب��اس اب��ن عب��د من��اف المطلب��ي القرش��ي ألب��ي ع :األم-١٨
: ب�دون طبع�ة، س�نة النش�ر: دار المعرف�ة، بی�روت، الطبع�ة: المكي الشافعي، الناشر

 .م١٩٩٠-ھـ١٤١٠

: ألبي القاسم عبد الملك بن محمد بن بْشران البغدادي، ضبط نصھ: أمالي ابن بشران-١٩
: الطبعة، دار الوطن، الریاض: الناشر، زيأبو عبد الرحمن عادل بن یوسف العزا

 .م ١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨األولى، 

لع�الء ال�دین أب�و الحس�ن عل�ي ب�ن س�لیمان  :اإلنصاف في معرفة الراجح م�ن الخ�الف-٢٠
: دار إحیاء الت�راث العرب�ي، الطبع�ة: المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي، الناشر

 .بدون تاریخ -الثانیة 
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ألب��ي بك��ر محم��د ب��ن إب��راھیم ب��ن المن��ذر  :ع واالخ��تالفاألوس��ط ف��ي الس��نن واإلجم��ا-٢١
 -الری�اض  -دار طیب�ة : أبو حماد صغیر أحم�د حنی�ف، الناش�ر: النیسابوري تحقیق
 .م١٩٨٥ھـ،  ١٤٠٥ -األولى : السعودیة، الطبعة

لزین الدین بن إب�راھیم ب�ن محم�د، المع�روف ب�ابن  :البحر الرائق شرح كنـز الدقائق-٢٢
منح�ة : ملة البح�ر الرائ�ق لمحم�د الحنف�ي الق�ادري، وبالحاش�یةتك: نجیم ، وفي آخره

 .الثانیة: دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: الخالق البن عابدین، الناشر

الرویاني، أبو المحاس�ن عب�د الواح�د ب�ن ، )في فروع المذھب الشافعي: (بحر المذھب-٢٣
األولى، : الطبعةدار الكتب العلمیة، : الناشر، طارق فتحي السید: المحقق، إسماعیل
 .م ٢٠٠٩

لع��الء ال��دین، أب��و بك��ر ب��ن مس��عود ب��ن أحم��د  :ب��دائع الص��نائع ف��ي ترتی��ب الش��رائع-٢٤
 .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، : دار الكتب العلمیة، الطبعة: الكاساني الحنفي، الناشر

، لعلي بن أبي بكر المرغین�اني، أب�و الحس�ن: بدایة المبتدي في فقھ اإلمام أبي حنیفة-٢٥
 .القاھرة –مكتبة ومطبعة محمد علي صبح  :الناشر

ألبي الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشھیر : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد-٢٦
ب��دون طبع��ة ت��اریخ : الطبع��ة، الق��اھرة –دار الح��دیث : الناش��ر، ب��ابن رش��د الحفی��د

  .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥: النشر

الب�ن الملق�ن : ف�ي الش�رح الكبی�ر البدر المنیر ف�ي تخ�ریج األحادی�ث واألث�ار الواقع�ة-٢٧
مص�طفى أب�و : سراج ال�دین أب�و حف�ص عم�ر ب�ن عل�ي الش�افعي المص�ري،المحقق

 -دار الھجرة للنشر والتوزیع : الناشر، الغیط وعبد هللا بن سلیمان ویاسر بن كمال
 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٥األولى، : الطبعة، السعودیة-الریاض

ْھ�ِرّي وإدراجات�ھ ف�-٢٨ لعب�د الحمی�د عب�د ال�رازق : ي الكت�ب الس�تةبالغات ابن شھاب الزُّ
دكت���وراه، قس���م اللغ���ة العربی���ة وآدابھ���ا ش���عبة الدراس���ات : رس���الة، ش���یخون محم���د

ناھ��د أحم��د / د. أ: إش��راف، مص��ر –اإلس��المیة كلی��ة اآلداب، جامع��ة اإلس��كندریة 
  .م ٢٠١٧ -ھـ ١٤٣٨األولى، : الطبعة، ماجدة أحمد سلیمان/ الشعراوي، د

ألب�ي الفض�ل أحم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن : أدلة األحك�امبلوغ المرام من -٢٩
دار : س�میر ب�ن أم�ین الزھ�ري، الناش�ر: حجر العسقالني، تحقیق وتخ�ریج وتعلی�ق

  .ـ ھ١٤٢٤السابعة، : الریاض، الطبعة –الفلق 

ألب�ي محم�د محم�ود ب�ن أحم�د ب�ن موس�ى ب�ن أحم�د ب�ن حس�ین  :البنایة شرح الھدایة-٣٠
لبن��ان،  -دار الكت��ب العلمی��ة، بی��روت : ل��دین العین��ى، الناش��رالغیتابى��الحنفى ب��در ا

 .م٢٠٠٠ -ھـ  ١٤٢٠األولى، : الطبعة



  دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا األشراف 
   "رابعالالجزء " صدار الثاني إلا م٢٠٢١والعشرون لسنة  ثالثالعدد ال                                             

      

- ٣٦٤٧ -  
 

ألب��ي الحس��ین یحی��ى ب��ن أب��ي الخی��ر ب��ن س��الم : البی��ان ف��ي م��ذھب اإلم��ام الش��افعي -٣١
 –دار المنھ��اج : الناش��ر، قاس��م محم��د الن��وري: العمران��ي الیمن��ي الش��افعي،المحقق

 .م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١األولى، : الطبعة، جدة

لمحمد بن یوسف بن أب�ي القاس�م ب�ن یوس�ف العب�دري  :التاج واإلكلیل لمختصر خلیل-٣٢
: لطبع���ة، ادار الكت���ب العلمی���ة: الناش���ر، الغرن���اطي، أب���و عب���د هللا الم���واق الم���الكي

 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٦األولى، 

: لعلي بن محمد الربع�ي، أب�و الحس�ن، المع�روف باللخمي،دراس�ة وتحقی�ق: التبصرة -٣٣
وزارة األوق��اف والش��ؤون اإلس��المیة، : الناش��ر، ور أحم��د عب��د الك��ریم نجی��بال��دكت

 .م٢٠١١ -ھـ  ١٤٣٢األولى، : قطر، الطبعة

لعثم�ان ب�ن عل�ي الب�ارعي، فخ�ر  :تبیین الحقائق شرح كنـز الدقائق وحاشیة الشلبي-٣٤
المطبع�ة : شھاب الدین أحمد یونس الشلبي، الناش�ر: الدین الزیلعي الحنفي، الحاشیة

 .ھـ١٣١٣األولى، : برى األمیریة ببوالق، القاھرة، الطبعةالك

مرك�ز الدراس�ات : ألحمد بن محمد أبو الحسین الق�دوري، المحق�ق :التجرید للقدوري-٣٥
-دار الس���الم: د عل���ي جمع���ة، الناش���ر. د محم���د س���راج، أ. الفقھی���ة واالقتص���ادیة أ

 .م ٢٠٠٦-ھـ ١٤٢٧الثانیة، : القاھرة، الطبعة

لت�اج : الش�رح الوس�ط عل�ى مختص�ر خلی�ل ف�ي الفق�ھ الم�الكي تحبیر المختصر وھ�و-٣٦
ح��افظ ب��ن عب��د . أحم��د نجی��ب ـ د. د: ال��دین بھ��رام ب��ن عب��د هللا ال��دمیري،المحقق

: الطبع���ة، مرك��ز نجیبوی���ھ للمخطوط���ات وخدم��ة الت���راث: الناش���ر، ال��رحمن خی���ر
 .م٢٠١٣ -ھـ  ١٤٣٤األولى، 

بك��ر ع��الء ال��دین الس��مرقندي، لمحم��د ب��ن أحم��د ب��ن أب��ي أحم��د، أب��و  :تحف��ة الفقھ��اء-٣٧
 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٤الثانیة، : لبنان، الطبعة -دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر

: ألب�ي الفض�ل القاض�ي عی�اض الیحص�بي، الناش�ر: ترتیب المدارك وتقریب المسالك-٣٨
 .األولى: المحمدیة، المغرب، الطبعة -مطبعة فضالة 

ن ب�ن الحس�ن ب�ن الج�الب البص�ري، دراس�ة ألبي القاسم عبید هللا ب�ن الحس�ی :التفریع-٣٩
لبنان،  -الدكتور حسین بن سالم الدھماني، دار الغرب اإلسالمي، بیروت : وتحقیق
 .م١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨األولى، : الطبعة

ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد ب�ن أحم�د ب�ن حج�ر العس�قالني : تقریب التھذیب-٤٠
: الطبع��ة، س��وریا –لرش��ید دار ا: الناش��ر، محم��د عوام��ة: المحق��ق، )ھ��ـ٨٥٢ت (

  .م١٩٨٦ – ١٤٠٦األولى، 

ألبي زكریا محیي : التقریب والتیسیر لمعرفة سنن البشیر النذیر في أصول الحدیث-٤١
: الناشر، محمد عثمان الخشت: الدین یحیى بن شرف النووي،تقدیم وتحقیق وتعلیق
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 .م١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٥األولى، : الطبعة، دار الكتاب العربي، بیروت

ألبي بكر أحمد بن عل�ي ب�ن ثاب�ت ب�ن أحم�د ب�ن مھ�دي : المتشابھ في الرسمتلخیص -٤٢
ط��الس للدراس��ات والترجم��ة : ُس��كینة الش��ھابي، الناش��ر: الخطی��ب البغ��دادي تحقی��ق

  .م١٩٨٥األولى، : والنشر، دمشق، الطبعة

ألب��ي محم��د عب��د الوھ��اب ب��ن عل��ي ب��ن نص��ر الثعلب��ي  :التلق��ین ف��ي الفق��ة الم��الكي-٤٣
: أبي أویس محم�د ب�و خب�زة الحس�ني التط�واني، الناش�ر: ، المحققالبغدادي المالكي

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥األولى، : دار الكتب العلمیة، الطبعة

ألب�ي عم�ر یوس�ف ب�ن عب�د الب�ر ب�ن : التمھید لما في الموطأ م�ن المع�اني واألس�انید-٤٤
وزارة عم�وم : الناش�ر، مص�طفى العل�وي، محم�د البك�ري: عاصم القرطبي، تحقیق

 .ھـ ١٣٨٧: عام النشر، المغرب –والشؤون اإلسالمیة األوقاف 

المشھور بـ التلخیص الحبیر، ألبي :التمییز في تلخیص تخریج أحادیث شرح الوجیز-٤٥
ال��دكتور محم��د الث��اني ب��ن موس��ى، : الفض��ل أحم��د ب��ن حج��ر العس��قالني، المحق��ق

 .م٢٠٠٧ -ـ ھ١٤٢٨األولى، :  دار أضواء السلف، الطبعة: الناشر

قسم العبادات، ألبي الطاھر إبراھیم بن عبد الصمد بن  -: مبادئ التوجیھ التنبیھ على-٤٦
دار اب�ن ح�زم، : ال�دكتور محم�د بلحس�ان، الناش�ر: بشیر التنوخي المھدوي، المحقق

 .م٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨األولى، : لبنان، الطبعة –بیروت 

: لتحقی�قلصدر الدین علّي بن أبي العز الحنفي،أص�ل ا: التنبیھ على مشكالت الھدایة-٤٧
مكتبة الرش�د ناش�رون : الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورةالناشر -رسائل ماجستیر

 .م٢٠٠٣  -ـ ھ١٤٢٤األولى، : السعودیةالطبعة -

لش�مس ال�دین محم�د ب�ن أحم�د ب�ن عب�د الھ�ادي : تنقیح التحقی�ق ف�ي أحادی�ث التعلی�ق-٤٨
: دار النش��ر، س��امي ب��ن ج��اد هللا وعب��د العزی��ز ب��ن ناص��ر الخب��اني: الحنبلي،تحقی��ق
 .م ٢٠٠٧ -ھـ  ١٤٢٨األولى، : الطبعة،الریاض –أضواء السلف 

دراس�ة ، لخلف القیرواني، أبو سعید البراذعي المالكي: التھذیب في اختصار المدونة-٤٩
دار البحوث للدراسات اإلسالمیة : الناشر، محمد األمین بن الشیخ الدكتور: وتحقیق

 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣األولى، : الطبعة، وإحیاء التراث، دبي

لمحیي السنة، أبو محمد الحسین ب�ن مس�عود الف�راء  :التھذیب في فقھ اإلمام الشافعي-٥٠
ر دا: ع�ادل عب�د الموج�ود، عل�ي محم�د مع�وض، الناش�ر: البغوي الشافعي، المحقق

 .م١٩٩٧ -ھـ١٤١٨األولى، : الكتب العلمیة، الطبعة

لیوسف بن عبد الرحمن ب�ن یوس�ف، أب�و الحج�اج، : تھذیب الكمال في أسماء الرجال-٥١
: الناش��ر، بش��ار ع��واد مع��روف. د: جم��ال ال��دین القض��اعي الكلب��ي المزي،المحق��ق

 . ـھ١٤٠٠األولى، : الطبعة، بیروت –مؤسسة الرسالة 
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: القاس�م ف�ي المس�ائل الت�ي اختلف�ا فیھ�ا م�ن مس�ائل المدون�ةالتوسط بین مالك وابن -٥٢
و مص�طفى: المحقق، لقاسم بن خلف بن جبیر، أبو عبید الجبیري دار : الناش�ر، باحُّ

 .م٢٠٠٥ -ـ ھ١٤٢٦األولى، : الطبعة، الضیاء، مصر

لخلی��ل ض��یاء ال��دین الجن��دي : التوض��یح ف��ي ش��رح المختص��ر الفرع��ي الب��ن الحاج��ب-٥٣
مرك�ز نجیبوی�ھ : الناش�ر، أحمد بن عبد الك�ریم نجی�ب. د: محققالمالكي المصري،ال

 .م٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩األولى، : الطبعة، للمخطوطات وخدمة التراث

البن الملقن سراج الدین أبو حفص عم�ر الش�افعي : التوضیح لشرح الجامع الصحیح-٥٤
 دار الن�وادر،: الناشر، دار الفالح للبحث العلمي وتحقیق التراث: المصري،المحقق

 .م٢٠٠٨ -ھـ  ١٤٢٩األولى، : الطبعة، سوریا –دمشق 

معج��م ش��امل ألس��ماء الكت��ب المش��روحة ف��ي الت��راث : ج��امع الش��روح والحواش��ي-٥٥
-ـ ھ�١٤٢٥اإلسالمي وبیان شروحھا، لعبدهللا بن محمد الحبشي، المجم�ع الثق�افي، 

 .اإلمارات العربیة المتحدة -م، أبوظبي ٢٠٠٤

: تحقی�ق، هللا، محم�د ب�ن أحم�د األنص�اري القرطب�ي ألبي عبد: الجامع ألحكام القرآن-٥٦
: الق�اھرة، الطبع�ة –دار الكتب المصریة : الناشر، أحمد البردوني وإبراھیم أطفیش

 .م ١٩٦٤ -ھـ  ١٣٨٤الثانیة، 

خالد الرب�اط، : أبو عبد هللا أحمد بن حنبل، المؤلف: لإلمام: الجامع لعلوم اإلمام أحمد-٥٧
ف���الح للبح���ث العلم���ي وتحقی���ق الت���راث، الفی���وم، دار ال: س���ید ع���زت عی���د، الناش���ر

 .م ٢٠٠٩ -ـ ھ١٤٣٠األولى، : جمھوریة مصر العربیة، الطبعة

مجموع��ة : ألب��ي بك��ر محم��د ب��ن عب��د هللا الص��قلي،المحقق: الج��امع لمس��ائل المدون��ة-٥٨
معھ���د البح���وث العلمی���ة وإحی���اء الت���راث : الناش���ر، ب���احثین ف���ي رس���ائل دكت���وراه

: الطبع�ة، دار الفكر للطباع�ة والنش�ر والتوزی�ع: ، توزیعجامعة أم القرى-اإلسالمي
 .م ٢٠١٣ -ھـ  ١٤٣٤األولى، 

َنن الھادي ألقوم َسَنن-٥٩ ألبي الفداء إس�ماعیل ب�ن عم�ر ب�ن كثی�ر : جامع المسانید والسُّ
دار خض��ر للطباع���ة والنش���ر : الناش���ر، د عب���د المل��ك ال���دھیش: المحق���ق، القرش��ي

 .م١٩٩٨ -ھـ  ١٤١٩الثانیة، : لبنان، الطبعة -والتوزیع بیروت 

مخت�ار : لجالل الدین السیوطي،المحقق: »الجامع الكبیر«جمع الجوامع المعروف بـ -٦٠
األزھ��ر : الناش��ر، حس��ن عب��د الظ��اھر –عب��د الحمی��د محم��د ن��دا  -إب��راھیم الھ��ائج 

 .م٢٠٠٥ -ھـ  ١٤٢٦الثانیة، : جمھوریة مصر، الطبعة -الشریف، القاھرة 

ِبی��ِدّي الیمن��ي ألب��ي  :الج��وھرة النی��رة-٦١ بك��ر ب��ن عل��ي ب��ن محم��د الح��دادي العب��ادي الزَّ
 .ھـ ١٣٢٢األولى، : المطبعة الخیریة، الطبعة: الحنفي، الناشر
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لعب��د ال��رحمن ب��ن محم��د ب��ن قاس��م : حاش��یة ال��روض المرب��ع ش��رح زاد المس��تقنع-٦٢
  .ـھ١٣٩٧ –األولى : ، الطبعة)بدون ناشر: (العاصمي الحنبلي النجدي،الناشر

ألب�ي  :كبیر في فقھ مذھب اإلمام الش�افعي وھ�و ش�رح مختص�ر المزن�يالحاوي ال- ٦٣
الحس���ن عل���ي ب���ن محم���د ب���ن محم���د ب���ن حبی���ب البص���ري البغ���دادي، الش���ھیر 

الش��یخ عل��ي مع��وض، والش��یخ ع��ادل عب��د الموج��ود، : بالم��اوردي، المحق��ق
- ھ���ـ١٤١٩األول���ى، : لبن���ان، الطبع���ة - دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت : الناش���ر
 .م١٩٩٩

: ألبي عبد هللا محمد بن الحسن بن فرق�د الش�یباني، المحق�ق: لى أھل المدینةالحجة ع-٦٤
الثالث��ة، : بی��روت، الطبع��ة –ع��الم الكت��ب : الناش��ر، مھ��دي حس��ن الكیالن��ي الق��ادري

 .ه١٤٠٣

لمحم��د ب��ن أحم��د ب��ن الحس��ین، أب��و بك��ر  :حلی��ة العلم��اء ف��ي معرف��ة م��ذاھب الفقھ��اء- ٦٥
/ مؤسس�ة الرس�الة : سین درادك�ة، الناش�ریا. د: الشاشي القفال الفارقّي، المحقق

 .م١٩٨٠األولى، : عمان الطبعة/ بیروت  -دار األرقم 

ألب�ي زكری�ا محی�ي ال�دین یحی�ى : خالصة األحكام في مھمات السنن وقواعد اإلسالم-٦٦
 -مؤسسة الرسالة : الناشر ، حسین الجمل: بن شرف النووي، حققھ وخرج أحادیثھ

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨لى ، االو: بیروت، الطبعة  –لبنان 

ألب�ي بك�ر البیھق�ي، تحقی�ق : الخالفیات بین اإلمامین الشافعي وأبي حنیفة وأص�حابھ-٦٧
الروض�ة للنش�ر والتوزی�ع، : فریق البحث العلمي بشركة الروضة، الناشر: ودراسة
 .م٢٠١٥ -ھـ  ١٤٣٦األولى، : جمھوریة مصر، الطبعة -القاھرة 

بي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن أل :الدرایة في تخریج أحادیث الھدایة- ٦٨
دار : الس��ید عب��د هللا ھاش��م الیم��اني الم��دني، الناش��ر: حج��ر العس��قالني، المحق��ق

 .بیروت -المعرفة 

أو م�نال  -لمحمد بن فرامرز بن علي الش�ھیر بم�ال  :درر الحكام شرح غرر األحكام- ٦٩
ب��دون طبع��ة : طبع��ةدار إحی��اء الكت��ب العربی��ة، ال: خس��رو، الناش��ر -أو الم��ولى 

 . وبدون تاریخ

إلب�راھیم ب�ن عل�ي، اب�ن فرح�ون، : الدیباج المذھب في معرفة أعیان علماء الم�ذھب-٧٠
: الدكتور محمد األحمدي أب�و الن�ور، الناش�ر: برھان الدین الیعمري، تحقیق وتعلیق

 .دار التراث للطبع والنشر، القاھرة

بن عبد الرحمن الم�الكي الش�ھیر  ألبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس :الذخیرة-٧١
  .م ١٩٩٤األولى، : بیروت، الطبعة -دار الغرب اإلسالمي: بالقرافي، الناشر
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عبد الرحمن ، القیروان�ي، الم�الكي، ) أبي زید(ألبي محمد عبد هللا بن : متن الرسالة-٧٢
 .دار الفكر : الناشر

ي الش�امي، أب�و لسلیمان ب�ن أحم�د ب�ن أی�وب اللخم�: )المعجم الصغیر(الروض الداني -٧٣
المكت��ب اإلس��المي  دار : محم��د ش��كور أمری��ر، الناش��ر: القاس��م الطبران��ي، المحق��ق

 .م١٩٨٥ – ـھ١٤٠٥األولى، : بیروت، عمان، الطبعة –عمار 

لمنص��ور ب��ن ی��ونس البھ��وتى، ومع��ھ حاش��یة  :ال��روض المرب��ع ش��رح زاد المس��تقنع-٧٤
نس��خة العالم��ة الش��یخ  م��ن: للش��یخ الع��الم محم��د العثیم��ین، وتعلیق��ات مفی��دة: نفیس��ة

: عب�د الق�دوس محم�د ن�ذیر، الناش�ر: عبدالرحمن بن ناصر الس�عدي، خ�رج أحادیث�ھ
 .مؤسسة الرسالة -دار المؤید 

ألب���ي زكری���ا محی���ي ال���دین یحی���ى ب���ن ش���رف : روض���ة الط���البین وعم���دة المفت���ین-٧٥
 -دمش��ق -المكت��ب اإلس��المي، بی��روت: زھی��ر الش��اویش، الناش��ر: النووي،تحقی��ق

  .م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢الثالثة، : عةعمان، الطب

البن ماجھ أبو عبد هللا محمد ب�ن یزی�د القزوین�ي، وماج�ھ اس�م أبی�ھ  :سنن ابن ماجھ-٧٦
فیص�ل  -دار إحی�اء الكت�ب العربی�ة : محمد ف�ؤاد عب�دالباقي، الناش�ر: یزید، تحقیق

  .عیسى البابي الحلبي

ن ش�داد ب�ن ألب�ي داود س�لیمان ب�ن األش�عث ب�ن إس�حاق ب�ن بش�یر ب� :سنن أب�ي داود-٧٧
ِجْس��تاني، المحق��ق : محم��د محی��ي ال��دین عب��د الحمی��د، الناش��ر: عم��رو األزدي السِّ

 .بیروت -المكتبة العصریة، صیدا 

أحم�د ش�اكر، :لمحمد بن عیسى، الترم�ذي، أب�و عیس�ى،تحقیق وتعلی�ق: سنن الترمذي-٧٨
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي : الناشر، ومحمد عبد الباقي، وإبراھیم عوض

 .م ١٩٧٥ -ھـ  ١٣٩٥الثانیة، : مصر، الطبعة –لبي الح

ش�عیب : حقق�ھ وض�بط نص�ھ، ألبي الحسن علي بن عمر الدارقطني :سنن الدارقطني-٧٩
مؤسس��ة : الناش��ر، األرن��ؤوط، حس��ن ش��لبي، عب��د اللطی��ف ح��رز هللا، أحم��د برھ��وم

 .م ٢٠٠٤ -ھـ  ١٤٢٤األولى، : لبنان، الطبعة –الرسالة، بیروت 

حسین س�لیم : محمد عبد هللا الدارمي، التمیمي السمرقندي تحقیق ألبي: سنن الدارمي-٨٠
دار المغن��ي للنش��ر والتوزی��ع، المملك��ة العربی��ة الس��عودیة، : أس��د ال��داراني الناش��ر

 .م ٢٠٠٠ -ھـ  ١٤١٢األولى، : الطبعة

، ألبي عب�د ال�رحمن أحم�د ب�ن ش�عیب الخراس�اني، النس�ائي: السنن الصغرى للنسائي-٨١
: حلب، الطبعة –مكتب المطبوعات اإلسالمیة : أبو غدة، الناشرعبد الفتاح : تحقیق

 .ـھ١٤٠٦الثانیة، 
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: المحق�ق، ألحمد ب�ن الحس�ین ب�ن عل�ي الخراس�اني، أب�و بك�ر البیھق�ي: السنن الكبرى-٨٢
الثالثة، : لبنان، الطبعة -دار الكتب العلمیة، بیروت : الناشر، محمد عبد القادر عطا

 .م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤

حس�ن : ألبي عبد الرحمن أحمد بن ش�عیب الخراس�اني، النس�ائي،حققھ: ىالسنن الكبر-٨٣
مؤسس�ة : الناش�ر، عب�د هللا الترك�ي: ق�دم ل�ھ، شعیب األرناؤوط: أشرف علیھ، شلبي

 .م ٢٠٠١ -ه١٤٢١األولى، : بیروت، الطبعة –الرسالة 

: لش��مس ال��دین أب��و عب��د هللا محم��د ب��ن أحم��د ال��ذھبي،المحقق : س��یر أع��الم الن��بالء-٨٤
مؤسسة الرسالة، : الناشر، وعة من المحققین بإشراف الشیخ شعیب األرناؤوطمجم

 .م١٩٨٥/ ھـ  ١٤٠٥الثالثة ، : الطبعة 

لمحمد بن محمد بن عمر بن عل�ي ب�ن س�الم : شجرة النور الزكیة في طبقات المالكیة-٨٥
: دار الكتب العلمی�ة، لبن�ان، الطبع�ة: الناشر، عبد المجید خیالي: مخلوف،علق علیھ

 .م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤ولى، األ

ِمیم��ي الم��ازري الم��الكي، : ش��رح التلق��ین-٨٦ ألب��ي عب��د هللا محم��د ب��ن عل��ي ب��ن عم��ر التَّ
��د المخت��ار الّس��المي: المحق��ق ، دار الغ��رب اإلِس��المي: الناش��ر، س��ماحة الش��یخ محمَّ
 .م ٢٠٠٨الطبعة األولى، : الطبعة

ي أب��و عب��د هللا، لمحم��د ب��ن عب��د هللا الخرش��ي الم��الك: ش��رح مختص��ر خلی��ل للخرش��ي-٨٧
 .بیروت –دار الفكر للطباعة : الناشر

رقاني على مختصر خلیل-٨٨ الفتح الرباني فیما ذھ�ل عن�ھ الزرقانیلعب�د : ومعھ: شرح الزُّ
عب�د : الباقي بن یوسف بن أحمد الزرقاني المصري،ضبطھ وص�ححھ وخ�رج آیات�ھ

األول�ى، : طبع�ةلبن�ان، ال –دار الكتب العلمی�ة، بی�روت : الناشر، السالم محمد أمین
 .م٢٠٠٢ -ھـ  ١٤٢٢

لمحم�د ب�ن عب�د الب�اقي ب�ن یوس�ف الزرق�اني : شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك-٨٩
 –مكتبة الثقافة الدینیة : الناشر، طھ عبد الرؤوف سعد: تحقیق، المصري األزھري

 .م٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤األولى، : القاھرة، الطبعة

دار :  الزركش��یالحنبلي، الناش��رلش��مس ال��دین محم��د ب��ن عب��د هللا: ش��رح الزركش��ي-٩٠
 .م١٩٩٣ – ـھ١٤١٣األولى، : العبیكان، الطبعة

لش�ھاب ال�دین أب�و العب�اس :شرح زروق على متن الرس�الة الب�ن أب�ي زی�د القیروان�ي-٩١
دار :الناش�ر، أحم�د المزی�دي: أحمد بن أحمد الفاسي، المعروف بـ زروق،اعتن�ى ب�ھ

 .م٢٠٠٦ – ـھ١٤٢٧ولى، األ: لبنان، الطبعة –الكتب العلمیة، بیروت 
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: لشھاب الدین أبو العباس أحمد المقدسي الرملي الشافعي،تحقیق:شرح سنن أبي داود-٩٢
دار الف�الح للبح�ث العلم�ي وتحقی�ق الت�راث، : الناشر، عدد من الباحثین بدار الفالح

 .م٢٠١٦ -ھـ  ١٤٣٧األولى، : مصر الطبعة -الفیوم 

أحم�د ب�ن موس�ى ب�ن أحم�د ب�ن حس�ین ألبي محم�د محم�ود ب�ن : شرح سنن أبي داود-٩٣
، أبو المنذر خال�د ب�ن إب�راھیم المص�ري: المحقق، الحنفى بدر الدین العینى الغیتابى
 .م١٩٩٩-ھـ  ١٤٢٠األولى، : الریاض، الطبعة –مكتبة الرشد : الناشر

لعبد الرحمن بن محمد ب�ن أحم�د ب�ن قدام�ة المقدس�ي : الشرح الكبیر على متن المقنع-٩٤
محم�د رش�ید : أش�رف عل�ى طباعت�ھ، بل�ي، أب�و الف�رج، ش�مس ال�دینالجماعیلي الحن

 .دار الكتاب العربي للنشر والتوزیع: رضا صاحب المنار، تصویر

: ألحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي،المحقق :شرح مختصر الطحاوي-٩٥
د زین�ب محم�د  -د محمد عبید هللا خان  -سائد بكداش . د. أ -عصمت هللا محمد . د
: الناش�ر، س�ائد بك�داش. د. أ: أع�د الكت�اب للطباع�ة وراجع�ھ وص�ححھ، سن فالتةح

 .م ٢٠١٠ -ھـ  ١٤٣١األولى : ودار السراج، الطبعة -دار البشائر اإلسالمیة 

: ألبي جعفر أحمد المصري المعروف بالطحاوي، حققھ وقدم لھ :شرح معاني اآلثار-٩٦
د، یوس��ف المرعش��لي،  :محم��د النج��ار، ومحم��د ج��اد الح��ق، راجع��ھ واعتن��ى ب��ھ

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤األولى، : عالم الكتب، الطبعة: الناشر

: لمحمد بن صالح ب�ن محم�د العثیم�ین، دار النش�ر: الشرح الممتع على زاد المستقنع-٩٧
 .ھـ ١٤٢٨ - ١٤٢٢األولى، : الطبعة، دار ابن الجوزي

ش�رف ألب�ي زكری�ا محی�ي ال�دین یحی�ى ب�ن : المنھاج شرح صحیح مسلم ب�ن الحج�اج-٩٨
  .الثانیة: الطبعة، بیروت –دار إحیاء التراث العربي : النووي، الناشر

ألب��ي نص��ر إس��ماعیل ب��ن حم��اد الج��وھري  :الص��حاح ت��اج اللغ��ة وص��حاح العربی��ة-٩٩
بی�روت،  -دار العل�م للمالی�ین : أحمد عبد الغفور عطار، الناش�ر: الفارابي، تحقیق

 .م١٩٨٧ھـ ١٤٠٧الرابعة : الطبعة

ألبي بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة بن المغیرة بن صالح بن  :صحیح ابن خزیمة- ١٠٠
المكت�ب : د، محم�د مص�طفى األعظم�ي، الناش�ر: بكر السلمي النیس�ابوري، المحق�ق

  .اإلسالمي، بیروت

وس�ننھ  الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رس�ول هللا  :صحیح البخاري- ١٠١
دار ط�وق : الناص�ر، الناش�ر محم�د: لمحمد بن إسماعیل البخ�اري، المحق�ق: وأیامھ

 .ھـ١٤٢٢األولى، : النجاة، الطبعة

ألبي عبد الرحمن محمد ناصر ال�دین، ب�ن الح�اج : صحیح الجامع الصغیر وزیاداتھ- ١٠٢
  .المكتب اإلسالمي: نوح ،األشقودري األلباني، الناشر
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للشیخ محمد ناصر ال�دین األلب�اني، مكتب�ة المع�ارف للنش�ر  :صحیح سنن ابن ماجة- ١٠٣
 .م١٩٩٧ - ھـ١٤١٧ع، الریاض، الطبعة األولى، والتوزی

مؤسس��ة غ��راس للنش��ر : للش��یخ محم��د األلب��اني، الناش��ر :ص��حیح س��نن أب��ي داود- ١٠٤
 .م٢٠٠٢- ھـ١٤٢٣والتوزیع، الكویت، الطبعة األولى، 

للش�یخ محم�د ناص�ر ال�دین األلب�اني، مكتب�ة المع�ارف للنش�ر : صحیح سنن النس�ائي- ١٠٥
 .م١٩٩٨-ـ ھ١٤١٩، والتوزیع، الریاض، الطبعة األولى

: المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن الع�دل إل�ى رس�ول هللا  :صحیح مسلم- ١٠٦
: محم�د ف�ؤاد عب�د الب�اقي، الناش�ر: لمسلم بن الحجاج القشیري النیسابوري، المحق�ق

 .دار إحیاء التراث العربي، بیروت

تعلی�ق لمحمد ناص�ر ال�دین األلباني،أش�رف عل�ى طباعت�ھ وال :ضعیف سنن الترمذي- ١٠٧
: م��ن مكت��ب التربی��ة العرب��ي ل��دول الخل��یج، توزی��ع: زھی��ر الشاویش��بتكلیف: علی��ھ

  .م ١٩٩١ -ھـ  ١٤١١األولى، : الطبعة، بیروت –المكتب االسالمي 

محمد بن مكرم بن : ألبي إسحاق إبراھیم بن علي الشیرازي، ھذبھُ  :طبقات الفقھاء- ١٠٨
لبن��ان،  -عرب��ي، بی��روت دار الرائ��د ال: إحس��ان عب��اس، الناش��ر: منظ��ور، المحق��ق

 .م١٩٧٠األولى، : الطبعة

لسراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد : عجالة المحتاج إلى توجیھ المنھاج- ١٠٩
عز : ، ضبطھ على أصولھ»ابن الملقن«والمشھور بـ » ابن النحوي«المعروف بـ 

 .األردن –دار الكتاب، إربد : الدین ھشام بن عبد الكریم البدراني، الناشر

لعب��د ال��رحمن ب��ن إب��راھیم ب��ن أحم��د، أب��و محم��د بھ��اء ال��دین : لع��دة ش��رح العم��دةا- ١١٠
: ب���دون طبع���ة،تاریخ النش���ر: الطبع���ة، دار الح���دیث، الق���اھرة: المقدس���ي، الناش���ر

 .م ٢٠٠٣ھـ ١٤٢٤

لعب�د الك�ریم ب�ن محم�د، أب�و القاس�م : العزیز شرح الوجیز المعروف بالش�رح الكبی�ر- ١١١
دار الكت�ب : الناش�ر، عادل عبد الموجود –وض علي ع: الرافعي القزویني،المحقق

 .م ١٩٩٧- ـھ١٤١٧األولى، : الطبعة، لبنان –العلمیة، بیروت 

ألبي محمد ج�الل ال�دین عب�د هللا ب�ن : عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة- ١١٢
دار الغرب اإلسالمي، : الناشر، حمید بن لحمر. د. أ: شاس المالكي،دراسة وتحقیق

 .م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٣األولى، : الطبعة، نانلب –بیروت 

ألبي محمد موفق الدین عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعیلي : عمدة الفقھ- ١١٣
أحم��د محم��د : المقدس��ي ث��م الدمش��قي الحنبل��ي، الش��ھیر ب��ابن قدام��ة المقدس��ي،المحقق

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥: المكتبة العصریة الطبعة: الناشر، عزوز

لمحم��د ب��ن محم��د محم��ود ب��ن محم��د : نظ��م رس��الة الق��رویین ع��ون المت��ین عل��ى- ١١٤
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 .المصطفى بن دي الیعقوبي األعمامي

تھ�ذیب س�نن أب�ي داود : ومعھ حاشیة اب�ن الق�یم: عون المعبود شرح سنن أبي داود- ١١٥
: لمحمد أشرف بن أمیر، الصدیقي، العظ�یم آبادي،الناش�ر، وإیضاح عللھ ومشكالتھ

 . ھـ١٤١٥الثانیة، : عةالطب، بیروت –دار الكتب العلمیة 

ألب�ي الحس�ن عل�ي ب�ن عم�ر : عیون األدلة في مسائل الخالف بین فقھ�اء األمص�ار- ١١٦
: الناش�ر، عب�د الحمی�د الس�عودي. د: المالكي المعروف بابن القصار،دراسة وتحقیق

 ).الریاض -فھرسة مكتبة الملك فھد الوطنیة (بدون ناشر 

حج��ر الھیتم��ي األنص��اري، ش��ھاب  ألحم��د ب��ن محم��د ب��ن: الفت��اوى الفقھی��ة الكب��رى- ١١٧
تلمیذ ابن حجر الھیتمي، الشیخ عبد الق�ادر ب�ن أحم�د ب�ن : الدین، أبو العباس،جمعھا

 .المكتبة اإلسالمیة: علي الفاكھي المكي، الناشر

ألحمد بن علي بن حجر أبو الفض�ل العس�قالني : فتح الباري شرح صحیح البخاري- ١١٨
: رق��م كتب��ھ وأبواب��ھ وأحادیث��ھ، ١٣٧٩ بی��روت، -دار المعرف��ة : الناش��ر، الش��افعي

مح�ب ال�دین : ق�ام بإخراج�ھ وص�ححھ وأش�رف عل�ى طبع�ھ، محمد فؤاد عب�د الب�اقي
 .الخطیب

للحسن بن أحمد بن یوسف ب�ن محم�د  :فتح الغفار الجامع ألحكام سنة نبینا المختار- ١١٩
ب�اعي الص�نعاني، المحق�ق  مجموع�ة بإش�راف الش�یخ عل�ي العم�ران، : بن أحم�د الرُّ

  .ھـ ١٤٢٧األولى ، : دار عالم الفوائد، الطبعة : شر النا

لكم�ال ال�دین محم�د ب�ن عب�د الواح�د السیواس�ي المع�روف ب�ابن الھم�ام،  :فتح القدیر- ١٢٠
 .بدون طبعة وبدون تاریخ: دار الفكر، الطبعة: الناشر

لش�مس ال�دین أب�و الخی�ر محم�د ب�ن عب�د  :فتح المغیث بشرح الفیة الحدیث للعراق�ي- ١٢١
عل�ي حس�ین عل�ي، : ي بكر ب�ن عثم�ان ب�ن محم�د الس�خاوي، المحق�قالرحمن بن أب

 .م٢٠٠٣/ ھـ ١٤٢٤األولى، : مصر، الطبعة –مكتبة السنة : الناشر

لش��یرویھ ب�ن ش��ھردار ب��ن ش�یرو ی��ھ ب�ن فناخس��رو، أب��و :الف�ردوس بم��أثور الخط�اب- ١٢٢
دار الكت�ب : الس�عید ب�ن بس�یوني زغل�ول، الناش�ر: شجاع الدیلمّي الھمذاني، المحقق

 .م١٩٨٦ -ھـ  ١٤٠٦األولى، : بیروت، الطبعة –علمیة ال

ومعھ تصحیح الفروع لعالء ال�دین عل�ي الم�رداوي، لمحم�د ب�ن مفل�ح، أب�و : الفروع- ١٢٣
عبد هللا بن عب�د المحس�ن الترك�ي، : عبد هللا، شمس الدین المقدسي الحنبلي، المحقق

 .م٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤األولى : مؤسسة الرسالة، الطبعة: الناشر

ب�ن ) أو غن�یم(ألحمد بن غانم  :ھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیروانيالفواك- ١٢٤
دار الفك��ر، : س��الم اب��ن مھن��ا، ش��ھاب ال��دین النف��راوي األزھ��ري الم��الكي، الناش��ر

 .م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥: بدون طبعة، تاریخ النشر: الطبعة
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ت�اج  لزین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر- ١٢٥
المكتب�ة : العارفین بن علي ب�ن زی�ن العاب�دین الح�دادي ث�م المن�اوي القاھري،الناش�ر

 .١٣٥٦األولى، : الطبعة، مصر –التجاریة الكبرى 

لش�مس ال�دین أب�و عب�د هللا محم�د :الكاشف في معرفة من لھ روایة في الكتب الس�تة- ١٢٦
 -للثقاف�ة اإلس�المیة دار القبل�ة : الناش�ر، محم�د الخطی�ب: بن َقاْیماز ال�ذھبي،المحقق
 .م١٩٩٢ -ھـ  ١٤١٣األولى، : الطبعة، مؤسسة علوم القرآن، جدة

ألبي عمر یوسف ب�ن عب�د هللا ب�ن عب�د الب�ر القرطب�ي،  :الكافي في فقھ أھل المدینة- ١٢٧
المملك��ة  -مكتب��ة الری��اض الحدیث��ة، الری��اض : محم��د الموریت��اني، الناش��ر: المحق��ق

  .م١٩٨٠-ھـ ١٤٠٠ العربیة السعودیة، الطبعة الثانیة،

ألب�ي محم�د موف�ق ال�دین عب�د هللا ب�ن أحم�د ب�ن قدام�ة  :الكافي في فق�ھ اإلم�ام أحم�د- ١٢٨
دار الكت��ب : المقدس��ي ث��م الدمش��قي الحنبل��ي، الش��ھیر ب��ابن قدام��ة المقدس��ي، الناش��ر

 .م١٩٩٤-ھـ١٤١٤األولى، : العلمیة، الطبعة

ة، عبد هللا بن محمد بن ألبي بكر بن أبي شیب: الكتاب المصنف في األحادیث واآلثار- ١٢٩
: كم�ال یوس�ف الح�وت، الناش�ر: إبراھیم ب�ن عثم�ان ب�ن خواس�تي العبس�ي، المحق�ق

 األولى،: الریاض، الطبعة –مكتبة الرشد 

لمنص�ور ب�ن ی�ونس البھ�وتي الحنبل�ي، تحقی�ق وتخ�ریج  :كشاف القناع ع�ن اإلقن�اع- ١٣٠
المملك��ة  وزارة الع��دل ف��ي: لجن��ة متخصص��ة ف��ي وزارة الع��دل، الناش��ر: وتوثی��ق

 م ٢٠٠٨ - ٢٠٠٠= ھـ  ١٤٢٩ - ١٤٢١األولى، : العربیة السعودیة، الطبعة

ألحمد ب�ن محم�د ب�ن عل�ي األنص�اري، أب�و العب�اس، : كفایة النبیھ في شرح التنبیھ- ١٣١
: الناش�ر، مج�دي محم�د س�رور باس�لوم: نجم الدین، المع�روف ب�ابن الرفع�ة،المحقق

  .األولى: الطبعة، دار الكتب العلمیة

معج��م ف��ي المص��طلحات والف��روق اللغوی��ة، ألی��وب ب��ن موس��ى الحس��یني  :اتالكلی��- ١٣٢
ع��دنان دروی��ش، ومحم��د المص��ري، : القریمی��الكفوي، أب��و البق��اء الحنف��ي، المحق��ق

 .مؤسسة الرسالة، بیروت: الناشر

وھ��و أول مص��نف ف��ي رج��ال الكت��ب الس��تة وأص��ل : (الكم��ال ف��ي أس��ماء الرج��ال- ١٣٣
ش�ادي : عبد الغني المقدسي، دراسة وتحقیق، ألبي محمد )للمزي» تھذیب الكمال«

الھیئة العامة للعنایة بطباعة ونشر القرآن الكریم والس�نة النبوی�ة : آل نعمان، الناشر
: ش��ركة غ��راس للدعای��ة والنش��ر والتوزی��ع، الكوی��ت، الطبع��ة -وعلومھ��ا، الكوی��ت 

 .م ٢٠١٦ -ھـ  ١٤٣٧األولى، 

ل، جم��ال ال��دین ب��ن منظ��ور لمحم��د ب��ن مك��رم ب��ن عل��ى، أب��و الفض�� :لس��ان الع��رب- ١٣٤
الثالث���ة، : دار ص���ادر، بی���روت، الطبع���ة: األنص���اري الرویفعى���اإلفریقى، الناش���ر
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 .ھـ١٤١٤

ألبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ب�ن حج�ر العس�قالني،  :لسان المیزان- ١٣٥
مؤسس�ة األعلم��ي للمطبوع��ات : الھن��د، الناش��ر –دائ��رة المع��رف النظامی�ة : المحق�ق
 .م١٩٧١/ھـ ١٣٩٠الثانیة، : الطبعة لبنان، –بیروت 

لجم�ال ال�دین أب�و محم�د عل�ي ب�ن زكری�ا ب�ن  :اللباب في الجمع بین السنة والكت�اب- ١٣٦
 -ال�دار الش�امیة  -دار القل�م : محم�د الم�راد، الناش�ر. د: مسعود األنصاري، المحقق

 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الثانیة، : بیروت، الطبعة/ لبنان  -دمشق / سوریا 

إلب�راھیم ب�ن محم�د ب�ن عب�د هللا ب�ن محم�د ب�ن مفل�ح، أب�و  :ح المقن�عالمبدع في شر- ١٣٧
األولى، : لبنان، الطبعة -دار الكتب العلمیة، بیروت : إسحاق، برھان الدین، الناشر

 .م١٩٩٧ -ھـ  ١٤١٨

: بی��روت، الطبع��ة -دار المعرف��ة : لمحم��د ب��ن أحم��د السرخس��ي، الناش��ر :المبس��وط- ١٣٨
 .م١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤: بدون طبعة، تاریخ النشر

لمحم�د ب�ن حب�ان ب�ن أحم�د ب�ن : المجروحین من المح�دثین والض�عفاء والمت�روكین- ١٣٩
محمود إبراھیم : ، المحقق)ھـ ٣٥٤ت (حبان، التمیمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي 

 .ـھ١٣٩٦األولى، : حلب، الطبعة -دار الوعي : زاید، الناشر

حم�د ب�ن س�لیمان الم�دعو لعب�د ال�رحمن ب�ن م :مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر- ١٤٠
: دار إحی��اء الت��راث العرب��ي، الطبع��ة: بش��یخي زاده، یع��رف ب��داماد أفن��دي، الناش��ر

 .بدون طبعة وبدون تاریخ

ألبي الحسن نور الدین علي بن أبي بك�ر ب�ن س�لیمان : مجمع الزوائد ومنبع الفوائد- ١٤١
: عام النش�ر ،مكتبة القدسي، القاھرة: حسام الدین القدسي، الناشر: المحقق، الھیثمي
 .م ١٩٩٤ھـ،  ١٤١٤

، ألبي زكریا محیي الدین ))مع تكملة السبكي والمطیعي(( :المجموع شرح المھذب- ١٤٢
طبع��ة كامل��ة معھ��ا تكمل��ة الس��بكي (دار الفك��ر : یحی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي، الناش��ر

 ) .والمطیعي

لتقي الدین أب�و العب�اس أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن تیمی�ة الحران�ي، : مجموع الفتاوى- ١٤٣
مجم��ع المل��ك فھ��د لطباع��ة المص��حف : عب��د ال��رحمن ب��ن قاس��م، الناش��ر: لمحق��قا

 .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦: الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة، عام النشر

لعب�د الس�الم ب�ن عب�د هللا، اب�ن  :المحرر في الفقھ على مذھب اإلمام أحمد ب�ن حنب�ل- ١٤٤
 .ھـ١٣٦٩مطبعة السنة المحمدیة : ناشرتیمیة الحراني، أبو البركات، مجد الدین، ال

ألبي المعالي برھان  :المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلمام أبي حنیفة - ١٤٥
دار : عب�د الك�ریم الجن�دي، الناش�ر: الدین محمود بن أحمد بن َماَزَة الحنفي، المحقق
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 .م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٤األولى، : لبنان، الطبعة -الكتب العلمیة، بیروت 

ألحمد بن َفرح اللَّخمىاإلشبیلى، أبو العباس، شھاب الدین  :خالفیات البیھقيمختصر - ١٤٦
السعودیة  -مكتبة الرشد : ذیاب عبد الكریم ذیاب عقل، الناشر. د: الشافعي، المحقق

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٧األولى، : الریاض، الطبعة/ 

م�دان ألحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر ب�ن ح :مختصر القدوري في الفقھ الحنفي- ١٤٧
دار الكت��ب : كام��ل محم��د محم��د عویض��ة، الناش��ر: أب��و الحس��ین الق��دوري، المحق��ق

 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨األولى، : العلمیة، الطبعة

، إلسماعیل بن یحیى بن إس�ماعیل، )مطبوع ملحقا باألم للشافعي( :مختصر المزني- ١٤٨
: بی������روت، س������نة النش������ر –دار المعرف������ة : أب������و إب������راھیم المزن������ي، الناش������ر

 .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠

دار الكت�ب العلمی�ة، الطبع�ة : لمال�ك ب�ن أن�س ب�ن مال�ك األص�بحي، الناش�ر :المدونة- ١٤٩
 .م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥األولى، 

ألبي داود سلیمان بن األشعث ب�ن  :مسائل اإلمام أحمد روایة أبي داود السجستاني- ١٥٠
مكتب�ة اب�ن : أبي معاذ طارق بن محمد، الناش�ر: إسحاق األزدي الَسِجْستاني، تحقیق

 .م١٩٩٩ -ھـ  ١٤٢٠األولى، : مصر، الطبعة تیمیة،

إلسحاق بن منصور، أبو یعقوب : مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھویھ- ١٥١
عم�ادة البح�ث العلم�ي، الجامع�ة اإلس�المیة : المروزي، المعروف بالكوسج، الناش�ر

 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٥األولى، : بالمدینة المنورة، السعودیة، الطبعة

، : عل��ى ج��امع الترم��ذيمس��تخرج الطوس��ي - ١٥٢ ْوِس��يُّ ألَب��ي َعلِ��يٍّ الحس��ُن ب��ُن َعل��يِّ الطُّ
مكتب�ة : أنیس بن أحم�د ب�ن ط�اھر األندونوس�ي، الناش�ر: ِبَكْرُدوٍش، المحقق: الُملَقَّبُ 

 .ھـ١٤١٥األولى، : السعودیة، الطبعة –المدینة المنورة  -الغرباء األثریة 

كم محم���د ب���ن عب���د هللا الض���بي ألب���ي عب���د هللا الح���ا :المس���تدرك عل���ى الص���حیحین- ١٥٣
دار الكت��ب : مص��طفى عط��ا، الناش��ر: النیس��ابوري المع��روف ب��ابن البی��ع، تحقی��ق

 .م١٩٩٠-ھـ١٤١١األولى، : بیروت، الطبعة -العلمیة 

 -ش�عیب األرن�ؤوط : لإلم�ام أحم�د ب�ن حنب�ل، المحق�ق :مسند اإلمام أحم�د ب�ن حنب�ل- ١٥٤
: لمحس��ن الترك��ي، الناش��رد عب��د هللا ب��ن عب��د ا: ع��ادل مرش��د، وآخ��رون، إش��راف

 .م ٢٠٠١ -ھـ  ١٤٢١األولى، : مؤسسة الرسالة، الطبعة

ألب��ي بك��ر أحم��د ب��ن عم��رو العتك��ي  :مس��ند الب��زار المنش��ور باس��م البح��ر الزخ��ار- ١٥٥
مكتب�ة العل�وم والحك�م : محفوظ الرحمن زین هللا، الناشر: المعروف بالبزار المحقق

 ).م٢٠٠٩م، وانتھت ١٩٨٨بدأت (األولى، : المدینة المنورة، الطبعة -

��حیح الُمَخ��ّرج َعل��ى َص��ِحیح ُمس��لم- ١٥٦ ألب��ي َعوان��ة َیعقُ��وب ب��ن إس��َحاق  :المس��َند الصَّ
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: َفِری��ق ِم��ن الَب��اِحثین بالَجاِمَع��ة اإلس��المیَّة، الناش��ر: اإلس��فَرایینّي، تنس��یق وإخ��راج
 .م ٢٠١٤ -ھـ  ١٤٣٥األُولى، : الَجاِمَعة اإلسالمیَّة، الطبعة

لعی��اض ب��ن موس��ى ب��ن عی��اض الیحص��بي  :ى ص��حاح اآلث��ارمش��ارق األن��وار عل��- ١٥٧
 .المكتبة العتیقة ودار التراث: السبتي، أبو الفضل، دار النشر

ألبي العباس شھاب الدین أحمد بن أب�ي بك�ر : مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجھ- ١٥٨
محم���د المنتق���ى : ب���ن قایم���از ب���ن عثم���ان البوص���یري الكن���اني الش���افعي، المحق���ق

 .ھـ ١٤٠٣الثانیة، : بیروت، الطبعة –دار العربیة : شرالكشناوي، النا

حبی��ب ال��رحمن : ألب��ي بك��ر عب��د ال��رزاق ب��ن ھم��ام الص��نعاني، المحق��ق :المص��نف- ١٥٩
بیروت،  –المكتب اإلسالمي : الھند، یطلب من -المجلس العلمي: األعظمي، الناشر

 .ه١٤٠٣الثانیة، : الطبعة

ح بن أبي الفضل البعلي، أب�و عب�د هللا، لمحمد بن أبي الفت :المطلع على ألفاظ المقنع- ١٦٠
مكتب�ة : محمود األرناؤوط ویاس�ین محم�ود الخطی�ب، الناش�ر: شمس الدین، المحقق

 .م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٣الطبعة األولى : السوادي للتوزیع، الطبعة

ألبي س�لیمان حم�د ب�ن محم�د ب�ن إب�راھیم  :معالم السنن، وھو شرح سنن أبي داود- ١٦١
: حلب، الطبعة –المطبعة العلمیة : ف بالخطابي، الناشربن الخطاب البستي المعرو

 .م ١٩٣٢ -ھـ  ١٣٥١األولى 

لیوس��ف ب��ن موس��ى ب��ن محم��د، أب��و : المعتص��ر م��ن المختص��ر م��ن مش��كل اآلث��ار- ١٦٢
 .بیروت –عالم الكتب : المحاسن الَملَطي الحنفي، الناشر

الش�یخ  :ألب�ي ھ�الل الحس�ن ب�ن عب�د هللا العس�كري، المحق�ق :معجم الفروق اللغویة- ١٦٣
مؤسسة النش�ر اإلس�المي التابع�ة : بیت هللا بیات، ومؤسسة النشر اإلسالمي، الناشر

 .ھـ١٤١٢األولى، : ، الطبعة»قم«لجماعة المدرسین بـ 

لسلیمان ب�ن أحم�د ب�ن أی�وب ب�ن مطی�ر اللخم�ي الش�امي، أب�و القاس�م  :المعجم الكبیر- ١٦٤
 –مكتب�ة اب�ن تیمی�ة : ش�رحمدي بن عبد المجی�د الس�لفي، دار الن: الطبراني، المحقق

 .الثانیة: القاھرة، الطبعة

/ أحم�د الزی�ات / إبراھیم مصطفى (لمجمع اللغة العربیة بالقاھرة،  :المعجم الوسیط- ١٦٥
 .دار الدعوة: ، الناشر)محمد النجار/ حامد عبد القادر 

لعثمان بن عبد الرحمن، : معرفة أنواع علوم الحدیث، وُیعرف بمقدمة ابن الصالح- ١٦٦
: الناش�ر، ن�ور ال�دین عت�ر: ، تقي الدین المع�روف ب�ابن الص�الح، المحق�قأبوعمرو

 -ھ���ـ ١٤٠٦: س���نة النش���ر، بی���روت –س���وریا، دار الفك���ر المعاص���ر  -دار الفك���ر
 .م١٩٨٦

ألحم��د ب��ن الحس��ین ب��ن عل��ي ب��ن موس��ى الُخْس��َرْوِجردي : معرف��ة الس��نن واآلث��ار- ١٦٧



  "دراسة حدیثیة فقھیة" بالغات المالكیة في كتاب المدونة
   

- ٣٦٦٠ -  
 

جامعة : قلعجي، الناشرونعبد المعطي أمین : الخراساني، أبو بكر البیھقي، المحقق
، دار الوعي )بیروت-دمشق (، دار قتیبة )باكستان -كراتشي (الدراسات اإلسالمیة 

 -ھ�ـ ١٤١٢، الطبع�ة األول�ى، )الق�اھرة –المنص�ورة (، دار الوفاء )دمشق -حلب (
 . م١٩٩١

ألبي محمد عبد الوھاب : »اإلمام مالك بن أنس«المعونة على مذھب عالم المدینة - ١٦٨
: حم�یش عب�د الح�ّق، الناش�ر: بن نصر الثعلب�ي البغ�دادي الم�الكي، المحق�قبن علي 

 مكة المكرمة -المكتبة التجاریة، مصطفى أحمد الباز 

عب�د . د: لموفق الدین عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي الحنبل�ي، المحق�ق :المغني- ١٦٩
اع���ة والنش���ر دار ع���الم، الكت���ب للطب: عب���د الفت���اح الحل���و، الناش���ر. هللاَّ الترك���ي، د

 .م١٩٩٧ -ه ١٤١٧والتوزیع، الریاض، الطبعة الثالثة، 

لش��مس ال��دین، محم��د ب��ن أحم��د : مغن��ي المحت��اج إل��ى معرف��ة مع��اني ألف��اظ المنھ��اج- ١٧٠
 -ھـ ١٤١٥دار الكتب العلمیة، الطبعة األولى، : الخطیب الشربیني الشافعي، الناشر

 .م١٩٩٤

الدكتور : بن رشد القرطبي، تحقیقألبي الولید محمد بن أحمد : المقدمات الممھدات- ١٧١
األول��ى، : لبن��ان، الطبع��ة –دار الغ��رب اإلس��المي، بی��روت : محم��د حج��ي، الناش��ر

 .م ١٩٨٨ -ھـ  ١٤٠٨

لألس��تاذ ال��دكتور عل��ي جمع��ة محم��د، الق��دس للنش��ر : المكایی��ل والم��وازین الش��رعیة- ١٧٢
 .م٢٠٠١-ه١٤٢١القاھرة، الطبعة الثانیة  –واإلعالن 

��ى ب��ن عثم��ان ب��ن أس��عد اب��ن المنج��ى : عالممت��ع ف��ي ش��رح المقن��- ١٧٣ ل��زین ال��دین الُمَنجَّ
عبد الملك بن عبد هللا بن دھیش، الطبعة الثالثة، : التنوخي الحنبلي، دراسة وتحقیق

 .م ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤

ألبي محمد عبد الحمید بن حمید بن نصر الَكّسي : المنتخب من مسند عبد بن حمید- ١٧٤
دار بلنس��یة للنش��ر : طفى العدوي،الناش��رالش��یخ مص��: الَكّش��ي، تحقی��ق: ویق��ال ل��ھ
 .م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣الطبعة الثانیة ، والتوزیع

لمحم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د عل�یش، أب�و عب�د هللا : منح الجلیل ش�رح مختص�ر خلی�ل- ١٧٥
: ب����دون طبع����ة،تاریخ النش����ر: الطبع����ة، بی����روت –دار الفك����ر : الم���الكي، الناش����ر

 .م١٩٨٩/ھـ١٤٠٩

ألبي عبد هللا، محم�د ب�ن إب�راھیم : دیث النبويالمنھل الروي في مختصر علوم الح- ١٧٦
محی��ي ال��دین عب��د . د: ب��ن س��عد هللا الكن��اني الحم��وي الش��افعي، ب��در ال��دین، المحق��ق

 .ه١٤٠٦الثانیة، : دمشق،الطبعة –دار الفكر : الرحمن رمضان،الناشر

ألب���ي إس���حاق إب���راھیم ب���ن عل���ي ب���ن یوس���ف  :المھ���ذب ف���ي فق���ة اإلم���ام الش���افعي- ١٧٧
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 .دار الكتب العلمیة: شرالشیرازي، النا

ألب�ي الفض�ل أحم�د ب�ن حج�ر : موافقة الخب�ر الخب�ر ف�ي تخ�ریج أحادی�ث المختص�ر- ١٧٨
مكتب��ة : حم��دي الس��لفي، ص��بحي السامرائي،الناش��ر: العس��قالني، حقق��ھ وعل��ق علی��ھ

 .م١٩٩٣ -ه ١٤١٤الثانیة، : السعودیة،الطبعة -الرشد للنشر والتوزیع، الریاض

لشمس ال�دین أب�و عب�د هللا محم�د ب�ن محم�د : خلیلمواھب الجلیل في شرح مختصر - ١٧٩
عیني المالكي،الناشر : بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

  .م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، : دار الفكرالطبعة

محم�د ف�ؤاد عب�د : لمالك بن أنسصححھ ورقمھ وخ�رج أحادیث�ھ وعل�ق علی�ھ: الموطأ- ١٨٠
 -ھ��ـ  ١٤٠٦: لبنانع��ام النش��ر –راث العرب��ي، بی��روت دار إحی��اء الت��: الباقیالناش��ر

  .م ١٩٨٥

أب��ي مص��عب الزھ��ري الم��دني، حقق��ھ : لمال��ك ب��ن أن��س، روای��ة: موط��أ اإلم��ام مال��ك- ١٨١
 –مؤسسة الرس�الة : محمود محمد خلیاللناشر -د بشار عواد معروف : وعلق علیھ

 .م ١٩٩١ -ھـ  ١٤١٢األولى، : بیروتالطبعة

لمال�ك ب�ن أن�س ب�ن مال�ك ب�ن ع�امر : الحسن الشیبانيموطأ مالك بروایة محمد بن - ١٨٢
المكتب��ة : عب��د الوھ��اب عب��د اللطی��ف، الناش��ر: تعلی��ق وتحقی��ق، األص��بحي الم��دني

 .الثانیة، َمِزَیدة منقَحة: العلمیة، الطبعة

لشمس الدین أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثم�ان : میزان االعتدال في نقد الرجال- ١٨٣
دار المعرف��ة للطباع��ة : عل��ي محم��د البج��اوي، الناش��ر: ی��قب��ن َقاْیم��از ال��ذھبي، تحق

 .م ١٩٦٣ -ھـ  ١٣٨٢األولى، : لبنان، الطبعة –والنشر، بیروت 

ْغدي، حنفي، المحقق: النتف في الفتاوى- ١٨٤ : ألبو الحسن علي بن الحسین بن محمد السُّ
 -مؤسس��ة الرس��الة / دار الفرق��ان : المح��امي ال��دكتور ص��الح ال��دین الناھي،الناش��ر

 .م١٩٨٤ –ه ١٤٠٤الثانیة، : لبنان،الطبعة -بیروت / مان األردن ع

لكمال الدین، محمد بن موسى بن عیسى بن عل�ي : النجم الوھاج في شرح المنھاج- ١٨٥
ِمیري أب����و البق����اء الشافعي،الناش����ر لجن����ة : المحق����ق، )ج����دة(دار المنھ����اج : ال����دَّ

 .م٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥األولى، : علمیةالطبعة

ألب�ي الفض�ل، حس�ن ب�ن محم�د ب�ن : »وفي الب�اب«الترمذي نزھة األلباب في قول - ١٨٦
دار اب���ن : عب���د هللا ب���ن محم���د الحاشدي،الناش���ر: حی���در ال���وائلّي الص���نعانّي،تقریظ

 .ه١٤٢٦األولى، : الجوزي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة،الطبعة

لجمال  :ينصب الرایة ألحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة األلمعي في تخریج الزیلع- ١٨٧
محم��د عوام��ة، : ال��دین أب��و محم��د عب��د هللا ب��ن یوس��ف ب��ن محم��د الزیلع��ي، المحق��ق
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لبن���ان، دار القبل���ة للثقاف���ة  -مؤسس���ة الری���ان للطباع���ة والنش���ر، بی���روت : الناش���ر
 .م١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨األولى، : السعودیة، الطبعة -اإلسالمیة، جدة 

سعادات المب�ارك ب�ن محم�د ب�ن لمجد الدین أبي ال: النھایة في غریب الحدیث واألثر- ١٨٨
بی��روت،  -المكتب��ة العلمی��ة : عب��د الك��ریم الش��یباني الج��زري اب��ن األثی��ر، الناش��ر

 .محمود محمد الطناحي -طاھر أحمد الزاوى : تحقیق، م١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩

لعب��د المل��ك ب��ن عب��د هللا ب��ن یوس��ف ب��ن محم��د : نھای��ة المطل��ب ف��ي درای��ة الم��ذھب- ١٨٩
. أ: لدین، الملقب بإمام الحرمین،حققھ وص�نع فھارس�ھالجویني، أبو المعالي، ركن ا

 .م٢٠٠٧-ھـ١٤٢٨األولى، : دار المنھاج الطبعة: عبد العظیم محمود الّدیبالناشر/ د

ن�ة م�ن غیرھ�ا م�ن األُمھ�اتِ - ١٩٠ یادات على َما في المَدوَّ ألب�ي محم�د عب�د : النَّوادر والزِّ
الكي،تحقیق مجموع�ة م�ن عب�د ال�رحمن النف�زي، القیروان�ي، الم�) أب�ي زی�د(هللا بن 

 .م ١٩٩٩األولى، : دار الغرب اإلسالمي، بیروت،الطبعة: الباحثین،الناشر

عصام : لمحمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني الیمني، تحقیق: نیل األوطار- ١٩١
 -ھ���ـ ١٤١٣األول���ى، : الطبع���ة، دار الح���دیث، مص���ر: ال���دین الصبابطي،الناش���ر

 .م١٩٩٣

لعل��ي ب��ن أب��ي بك��ر ب��ن عب��د الجلی��ل الفرغ��اني  :المبت��ديالھدای��ة ف��ي ش��رح بدای��ة - ١٩٢
دار احی�اء : ط�الل یوس�ف، الناش�ر: المرغیناني، أبو الحسن برھ�ان ال�دین، المحق�ق

 .لبنان –بیروت  -التراث العربي 

ألحمد بن محم�د ب�ن ): بدایة المجتھد البن رشد(الھدایة في تخریج أحادیث البدایة - ١٩٣
یق بن أحم�د، أب�و الف�یض ال ُغَم�اِري الحس�ني األزھ�ري، تحقی�ق مجموع�ة م�ن الصدِّ

 -ھ��ـ  ١٤٠٧لبنان،الطبع��ة األول��ى،  –دار ع��الم الكت��ب، بی��روت : الب��احثین، الناش��ر
 .م ١٩٨٧

  
  

  




