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 الممخص
تناولت في بحثي مسالة التثويب في أذان الصموات، اذ بحثت في ماىية التثويب وىي     

او اي " )حي عمى الصالة ... حي عمى الفالح("وفي التثويب المحدث ")الصالة خير من النوم("
وبّينت مشروعية التثويب في الفجر وسائر الصموات، والتثويب المحدث، والتثويب عبارة لالعالم، 

 لالمير، ورجحت المشروعية في الجميع.
 ولم أنس بالتذكير بسعة االفق في التعامل مع امور الدين، ومع الحاكم بما اليخرم مروءة وال دين.

Abstract 

Prepared by: Thamer Majed Abdul Aziz Al Jumaili 

Associate Professor of Comparative Jurisprudence at the Faculty of 

Islamic Sciences / University of Fallujah 

I have discussed in my research the issue of altathwib in the ears of the 

prayers, as it examined the nature of the altathwib ("prayer is better than 

sleep"), and in the updated Hadith, or any phrase for the media. The 

legitimacy of all is likely. 

I did not forget to recall the capacity of reason in dealing with the matters 

of religion, and with the ruling not to lose ethics and religion. 

 مقدمةال
وعمى آلو وأصحابو  ،الحمد هلل خالق كل شيء، والصالة والسالم عمى المبعوث بشيرا ونذيرا    "

 ."وسمم
يمتاز شرعنا الحنيف بوجود عمم ثري يزخر بالمسائل والقوانين التي تعين االنسان فوبعد:     

 ،الذي يمتاز بالمرونة والسعة والشمولية ،و الفقو االسالميإنّ  ،عمى تنظيم حياتو الدينية والدنيوية
ىذه السمة، مالحظة تفوتيم  ،رون انفسيم لتعميم الناس دينيمومن المؤسف ان كثيرا ممن يصدّ 

مور أ  فتراىم يدورون مع التشدد والمشقة اينما دارا، من المؤكد ان ذلك نابع من شعورىم بان 
، واحتياطا في دين هللا، وىم مأجورون عمى مور تكميفية التخمو من الكمفةأ  الشرع عمى الغالب 

ماجاء في الكتاب والسنة، كالفقو ىو اجتياد الفقياء لمعرفة مراد هللا ، نياتيم، لكن الفقو شيء آخر
كل ماتقدم ىو لسعادة االنسان ذلك الكائن المحترم، وسعادتو التبنى عمى التشنج والمشقة التي لم 

خصوصا صالة الفجر وراى  ،فقيية ىي التثويب في الصالةمر بيما الشرع، لذلك ىناك جزئية أي
بعض الفقياء مصمحة في الحاق بعض الحاالت بصالة الفجر منيا الصموات الباقية والتثويب 

 بان ينادى لمحاكم وىاتان المسالتان فييما من االىمية بمكان ساذكرىا في اسباب كتابة البحث.
 اسباب كتابة البحث

 ثويب لالسباب االتية:اخترت الكتابة عن الت
 التثويب لمصالة. أال وىي ،اليومفي كثيرا  تتعمق بجزيئة نسمعيا ،خراج مسالة فقييةإ .ٔ
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نما ملسو هيلع هللا ىلصوىذه لم تكن موجودة في زمانو  ،لة التثويب في الصموات الباقيةأذكر مس .ٕ  وا 
 عن الصالة.فيو تقاعس الناس السيما في زمن مر، قتضاء األضافيا الفقياء اجتيادا إلأ

قد يستغرب منيا الكثير  ،ملسو هيلع هللا ىلصعمت في زمانووىذه مسالة ف   ،لة التثويب لمحاكمامس .ٖ
 فينا مناسبة كي نناقشيا لنضع ارجمنا عمى الطريق الصحيح. ،ويعتبرونيا تزلفا لمحاكم

 خطة البحث
 اقتضت الخطة ان يكون البحث عمى مقدمة وخمسة مطالب وخاتمة:

 ىذه. المقدمة:
 التعريف بالتثويب وانواعو.ذكرت فيو المطمب االول: 
 ذكرت فيو التثويب في صالة الفجر.المطمب الثاني: 
 ذكرت فيو التثويب في سائر الصموات.المطمب الثالث: 
 التثويب.إجابة ذكرت فيو المطمب الرابع: 

 ذكرت فيو التثويب المحدث.: خامسالمطمب ال
 ذكرت فيو التثويب لمحاكم.س: داسالمطمب ال
 لمبحث ووصية. امختصر  اا ممخصذكرت فييخاتمة: 

لكن حسبي اني بذلت الوسع،  ، يعترية الخطأ والزلل واليفوة،واخيرا فيذا جيد بشري 
وصمى هللا عمى سيدنا دمحم وعمى آلو  ،ل هللا العظيم ان ينفعني وينفع القاريء بوأاسو 
 صحابو وسمم.أو 

 المطمب االول: التعريف بالتثويب وانواعه.
 .(ٔ)عوضو إذ التعويض، يقال ثوبو من كذا التثويب لغة:

 .(ٕ)وثاب يثوب ثؤوبا، أي: رجع بعد ذىابو
وأصمو أن الرجل إذا جاء فزعا أو مستصرخا لوح بثوبو فكان  ،(ٖ)الدعاء لمصالة وغيرىا والتثويب:

 .(ٗ)ثم كثر ذلك حتى صار يسمى الدعاء تثويبا ،ذلك كالدعاء واإلنذار
التثويب وىو الصالة خيٌر من النوم مرتين في اذان  ول:اصطالحا فنوعان ال  التثويب اما

 .(٘)الفجر
أو بقولو قد  ،أو بقولو الصالة الصالة ،إما بالتنحنح ،)والتثويب في كل بمدة ما يتعارفونو"الثاني:

 .(ٙ)"ألنو لممبالغة في اإلعالم فإنما يحصل ذلك بما يتعارفونو( :قد قامت الصالة ،قامت الصالة
 ،وىو من ثاب إذا رجع :والتثويب االصطالحي ،والعالقة بين المعنى المغوي الذي ىو الرجوع

ويستوي  (ٚ)ح راجعا ومثوبابألن المؤذن دعا إلى الصالة بالحيعمتين ثم عاد فدعا إلييا بذلك اص
 في ذلك تثيوب الفجر والتثويبات االخرى.
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التثويب األول في الفجر بعد  نّ أفيذكرون  ،مون يفّص  ،التثويب مىيت الحنفية عند الكالم عأور 
 ،األذان ىو الصالة خيٌر من النوم مرتين، فأحدث الناس ىذا التثويب الذي ىو تثويب أىل الكوفة

حي عمى "باألذان وجعموا التثويب بين األذان واإلقامة  "الصالة خيٌر من النوم"فإنيم ألحقوا 
 .(ٛ)"الصالة مرتين حي عمى الفالح مرتين

التي  ،ومعنى الصالة خير من النوم كما فسره الفقياء: اليقظة لمصالة خيٌر من الراحة     
وليس المراد ذلك في بحثي ىذا،  ،، وقد ياتي التثويب بمعنى اقامة الصالة(ٜ)تحصل من النوم

ب )إذا ثوّ  "بعد ىذا الحديث:  (ٓٔ)ابن عبدالبروان كان التعريف المغوي يشمميا وىو الرجوع، قال 
فإن  ،وما فاتكم فأتموا ،فما أدركتم فصموا ،وأتوىا وعميكم السكينة ،بالصالة فال تأتوىا وأنتم تسعون 

 .(ٔٔ)"أحدكم في صالة ما كان يعمد إلى الصالة(
من األذان لمصالة كما يقال ثاب إلى  نوعفالتثويب ىا ىنا اإلقامة ثاب إلييا المؤذن أي رجع إلى 

 .(ٕٔ)واي رجع لو جسم المريض جسمو
 المطمب الثاني: التثويب في صالة الفجر.

عمى  حكمو ىذا اختمف الفقياء في")الصالة خير من النوم(" التثويب الذي ىو قول المؤذن:
 :مذىبين

القديم من وىذا مذىب الحنفية والمالكية و  ،في صالة الفجر التثويب ستحبي   المذهب االول: 
ابن عمر، والحسن البصري، وابن سيرين بو قال الحنابمة و مذىب و  وىو المعتمد، الشافعيةمذىب 

سحاق  .(ٗٔ)، وأبي ثور(ٖٔ)والزىري، ومالك، والثوري، واألوزاعي، وا 
  حجتهم:
أن أثوب في الفجر، ونياني أن أثوب  ملسو هيلع هللا ىلص)أمرني رسول هللا ": رضي هللا عنو قال بالل .ٔ

 .(٘ٔ)في العشاء(
يؤذنو بالصبح فوجده راقدا، فقال: الصالة خيٌر من النوم  ملسو هيلع هللا ىلصعن بالل، أنو أتى النبي  .ٕ

  .(ٙٔ)"(ما أحسن ىذا يا بالل اجعمو في أذانك)":ملسو هيلع هللا ىلصمرتين، قال النبي
 اذان في المؤذن قول ىينا التثويب من المراد وجه الداللة في الحديثين المتقدمين:

 . (ٚٔ)النوم من خير الصالة الفجر
فخص بالمحافظة حتى ال يتغافل عنيا  ،أطيب نومالن الصبح يدخل وقتيا والناس في  .ٖ

 .(ٛٔ)بالنوم والتكاسل
 .(ٜٔ)وىذا الجديد من مذىب الشافعي ،في صالة الفجر يكره التثويب المذهب الثاني:
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 حجتهم:
عممو األذان تسع عشرة  ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا  أنّ )" رضي هللا عنو: (ٕٓ)ما حدث بو أبو محذورة    

كممة، واإلقامة سبع عشرة كممة، األذان: هللا أكبر هللا أكبر، أشيد أن ال إلو إال هللا، أشيد أن ال 
أشيد أن دمحما رسول هللا، أشيد أن ال إلو إال هللا، أشيد أن  ،إلو إال هللا، أشيد أن دمحما رسول هللا

شيد أن دمحما رسول هللا، حي عمى الصالة، حي عمى أشيد أن دمحما رسول هللا أ ،ال إلو إال هللا
الصالة، حي عمى الفالح، حي عمى الفالح، هللا أكبر، هللا أكبر، ال إلو إال هللا، واإلقامة مثنى، 
مثنى، هللا أكبر، هللا أكبر، أشيد أن ال إلو إال هللا، أشيد أن دمحما رسول هللا، حي عمى الصالة، 

الح، حي عمى الفالح، قد قامت الصالة، قد قامت الصالة، هللا حي عمى الصالة، حي عمى الف
 .(ٕٔ) "(أكبر، هللا أكبر، ال إلو إال هللا

وليس فييا  ،حديث ذكر األذان تسع عشرة كممةىذا ال وجه الداللة في الحديث المتقدم:
 .(ٕٕ)التثويب

ذا :صح في حديث أبي محذورة أنو قالاعترض عميهم:   الصالة: فقل الصبح من باألول أذنت وا 
 .(ٖٕ) النوم من خير الصالة النوم، من خير

الفجر، وأدلتيم تبين لي أّن  صالة في بعد عرض مذاىب الفقياء في مسألة: التثويبالترجيح: 
، وذلك لقوة أالدلة في صالة الفجر باستحباب التثويبالمذىب الراجح ىو المذىب االول؛ القائل 

 .التي استدلوا بيا، وهللا أعمم
 المطمب الثالث: التثويب في سائر الصموات.

فعل فييا كما يفعل مع صالة الصبح فيستحب أي   ،اختمف الفقياء بالتثويب في باقي الصموات    
 ال؟ اختمفوا في ذلك عمى مذىبين: والتثويب فييا ا

وبعض  (ٕٗ)وىذا مذىب ابراىيم النخعي، التثويب في باقي الصموات بي ستح المذهب االول:
 .(ٕ٘)الحنفية والمالكية

  حجتهم:
العصر ووقت كوقت الظير  ،وقتيا وقت نوم وغفمة ما يكون الصموات  ثمة من الن .ٔ

 .(ٕٙ)الفجر بصالة االىتمامك اىتمام زائدوالعشاء فيحتاج إلى 
إلى الدنيا، وتياونيم بأمور  الناس ، وشدة ركون بعد الزمن االولالناس  عندالغفمة  لكثرة .ٕ

، فكان زيادة الصحابة سائر الصموات في زماننا مثل الفجر في زمان تر الدين، فصا
 .(ٕٚ)مستحسًنا التثويب اإلعالم من باب التعاون عمى البر والتقوى، فكان

وىذا مذىب الحنفية والمالكية والشافعية  ،التثويب في باقي الصموات يكره المذهب الثاني:
 .(ٕٛ)والحنابمة



 أ.م.د. ثامر ماجد عبد العزيز الجميمي مجمة آداب الفراهيدي               حكم التثويب في الفقه االسالمي
 م8102( أيمول 53العدد ) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ٗٔ 

  حجتهم:
 .(ٜٕ)"(ب في الفجر، وال تثوب في العشاءثوّ )"لبالل:  ملسو هيلع هللا ىلصلقولو  .ٔ
رع  .ٕ الصموات  لباقينياًما، واألذان في الغالب في الصبح لكون الناس الن التثويب ش 

 .(ٖٓ)ب ليافال يثوّ  ،تدخل أوقاتيا والناس مستيقظون 
ما روي أن عميا رضي هللا تعالى عنو رأى مؤذًنا يثوب في العشاء فقال أخرجوا ىذا  .ٖ

 .(ٖٔ)المبتدع من المسجد
يو ال يصمح دليال إال فومع ىذا  سياق: ىذا الحديث لم يرد عمى ىذا الاعترض عميهم

سناده ضعيٌف(" باالضافة الى قول البغوي عنو: ،لترك التثويب في العشاء فقط  (ٕٖ)")وا 
فكيف يستدل بيذا عمى ترك التثويب في الظير والعصر والمغرب؟ والذي ورد فيو 

 حديثان ضعيفان:
لمترمذي وابن ماجو عن أبي إسرائيل عن الحكم بن عتيبة عن عبد الرحمن بن "أحدهما:

أن ال أثوب في شيء من الصالة إال في  ملسو هيلع هللا ىلصأمرني رسول هللا )" قال:"أبي ليمى عن بالل
 .(ٖٖ)"(صالة الفجر

قال الترمذي: ىذا الحديث ال نعرفو إال من حديث أبي إسرائيل المالئي وليس بالقوي، 
 .(ٖٗ)كم، إنما رواه عن الحسن بن عمارة عن الحكمولم يسمعو من الح

أخرجو البييقي عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليمى عن بالل  والثاني:
قال البييقي: وعبد الرحمن لم  "(أن ال أثوب إال في الفجر ملسو هيلع هللا ىلصأمرني رسول هللا )"قال: 

يمق بالال، ورواه الدارقطني من طرق أخرى عن عبد الرحمن وفيو أبو سعيد البقال وىو 
 .(ٖ٘)ضعيف

قال مجاىد رضي هللا تعالى عنو دخمت مع ابن عمر رضي هللا تعالى عنيما مسجًدا " .ٗ
نصمي فيو الظير فسمع المؤذن يثوب فغضب وقال قم حتى نخرج من عند ىذا المبتدع 

 .(ٖٙ)إال في صالة الفجر" ملسو هيلع هللا ىلصفما كان التثويب عمى عيد رسول هللا 
حدث في أمرنا ىذا ما ليس من أ)" :قال ملسو هيلع هللا ىلصحديث عائشة رضي هللا عنيا أن رسول هللا" .3

 .(ٖٚ) "(منو فيو رد
عمى اعتبار ان التثويب امر محدث والمحدث مردود  وجه الداللة في الحديث المتقدم:

 بنص ىذا الحديث.
التثويب  الذي اراه راجحا ىنا ىو ماذىب الي اصحاب المذىب االول وىو استحبابالترجيح: 

سيما بعد انشغال الناس وانتشار ال ،في باقي الصموات وذلك لوجود المصمحة في ذلك
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بل تنبيو الناس الى قرب  ،اي انو ليس تشريعا ،واالمر اليعدو اكثر من االعالم ،المدنية
 .وهللا تعالى اعمم وحث الناس لمحضور الى اىم ركن من اركان الدين ،الصالة

 "اجابة التثويب الرابع: المطمب"
 يجيبو أو ال؟ اختمف الفقياء في ذلك عمى مذىبين:  فيلذان يردد التثويب عند سماع المسمم األ

الحنفية والشافعية يجيب سامع االذان التثويب، وىذا مذىب جميور الفقياء منيم  المذهب االول:
 .(ٖٛ)والحنابمة
ال فميس فيو سنٌة تعتمد حجتهم:  .(ٜٖ)وىذا استحساٌن وا 

 .(ٓٗ)وىذا مذىب المالكية التثويب، االذان سامع يجيب ال المذهب الثاني:
 لعدم وروده من الكتاب أو السنة. حجتهم:
التثويب، النو ذكر وتمجيد  االذان سامع الذي اراه راجحا ىو المذىب االول: انو يجيب الترجيح:
 هلل تعالى.

يقول: و  (ٖٗ) (ٕٗ)وبكسر الراء وحكي فتحيا (ٔٗ): صدقت وبررتمن يجيب المؤذن يقولو     
، وصدقت وبررت الصالة خير (ٗٗ)من النوم وىذا وجو لمشافعية الصالة خير ملسو هيلع هللا ىلصصدق رسول هللا

، (ٙٗ)صدقت وبالحق نطقت وبررت والخامسة: .(٘ٗ)من النوم وىذا قول ضعيف لمحنابمة
 .(ٛٗ)، والحجة في ىذه الصيغ المناسبة (ٚٗ)ما شاء هللا ال قوة إال باهلل السادسة:و

 : التثويب المحدث.الخامسالمطمب 
حدثو الناس أخر من التثويب آنوع  الكالم فين واآل ،مما تقدم معنى التثويب وحكمو عرفنا    
محمو صالة الفجر أيًضا، ووقتو ما بين األذان واإلقامة، يقول: حي عمى الصالة حي عمى و 

 في جوازه عمى مذىبين:الفقياء وىذا التثويب المحدث اختمف  (ٜٗ)الفالح
 .(ٓ٘)ذىب الحنفيةوىذا م ،التثويب المحدث جواز المذهب االول:

األمور الدينية، واشتغموا بأمور زائدة من أمور الدنيا، بتكاسل ليم حدث  الناس قد ألن حجتهم:
األوقات في زماننا منزلة صالة الفجر في زمن  باقي أصبحتأوقاتيا، ففي وتغافموا عن الصالة 

 .(ٔ٘)، فكان مستحسًناملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا
 .(ٕ٘)ذىب مالك والبويطي من الشافعية والحنابمةوىذا م ،كراىة التثويب المحدث المذهب الثاني:

لما قدم عمر رضي هللا عنو مكة أتاه أبو محذورة، وقد أذن، فقال: الصالة يا أمير حجتهم: 
 المؤمنين، حي عمى الصالة، حي عمى الصالة، حي عمى الفالح، حي عمى الفالح، قال:

 .(ٖ٘) " (كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتيناويحك، أمجنوٌن أنت أما )"
صحاب المذىب أ والتثويب المحدث ىو ماذىب اليمسألة في  ،الذي اراه راجحا ىناالترجيح: 

، وذلك لوجود المصمحة في ذلك سيما بعد انشغال الناس ،التثويب المحدثجواز ول وىو األ
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مر اليعدو اكثر من االعالم واأل ،انتشار المدنيةباالضافة الى  والصالة أىم فريضة في الدين،
لمحضور الى اىم ركن من اركان يم اي انو ليس تشريعا بل تنبيو الناس الى قرب الصالة وحث

 الدين.
 "لحاكمالمام واس: التثويب لداسالمطمب ال"

فيل  ،مور الناسأ  اذ غالبا مايكون مشغوال ب ،مر السيما العادل لو ميزة عمى غيرهولي األ    
)السالم عميك أييا األمير "او (ٗ٘)")الصالة أييا األمير(": بـ اي ينادى عميو ؛يجوز التثويب لو

، اختمف الفقياء (٘٘)"ورحمة هللا وبركاتو، حي عمى الصالة حي عمى الفالح، الصالة يرحمك هللا(
 في ذلك عمى مذىبين:

من المالكية  (ٙ٘)ابن الماجشون و  ،وىذا مذىب الحنفية التثويب لمحاكم، جواز"المذهب االول:
 .(ٚ٘) "والشيرازي والماوردي من الشافعية وأقر ذلك عمر بن عبد العزيز

 حجتهم: 
جاء بالٌل يوذنو بالصالة،  ملسو هيلع هللا ىلص، قالت: لما ثقل رسول هللا رضي هللا عنيا عن عائشة .ٔ

 .(ٛ٘)"(مروا أبا بكر أن يصمي بالناس)" فقال:
ا كما كان يسمم عمى رسول هللا مهللا عنيوكان بالل يسمم عمى أبي بكر وعمر رضي " .ٕ

 .(ٜ٘)"ملسو هيلع هللا ىلص
بالاًل لم يؤذن ألبي  أنّ  :فإن المعروف عند أىل العمم ،وىذا النقل بعيد اعترض عميهم:

ورواية ابن قسيط ىذه منقطعٌة فإنو  ،وقيل أذن ألبي بكر رضي هللا عنيم ،بكر وال عمر
 .(ٓٙ)لم يدرك أبا بكر وال عمر وال بالاًل رضي هللا عنيم

 .(ٔٙ)""عن عمر رضي هللا تعالى عنو أنو لما كثر اشتغالو نصب من يحفع عميو صالتو .ٖ
يخصوا ف يا، ورغبٌة في(ٕٙ)تفوتيم الجماعةال وحتىاشتغاليم بأمور المسممين،  كثرة .ٗ

 .(ٖٙ)بالتثويب
ىذا في أمراء زمان ابي يوسف ال في أمراء زماننا، ألنيم مشغولون  اعترض عميهم:

 .(ٗٙ)بالظمم ال بأمور المسممين
والقاضي أبو  المالكية ووىذا مذىب دمحم من الحنفية  التثويب لمحاكم، كراىة المذهب الثاني:

 .(٘ٙ)الطيب والشيخ نصٌر المقدسي من الشافعية والحنابمة
  حجتهم:
هللا عنو حين حج أتاه مؤذن مكة يؤذنو بالصالة فانتيره وقال لما روي أن عمر رضي  .ٔ

 .(ٙٙ)ألم يكن في أذانك ما يكفينا
 .(ٚٙ)فاليميز االمير بشيء في أمر الجماعة الفرق بينيم المسممينألن  .ٕ
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موضوعة ف ،احب ان اضع كممة بين يدي ىذا الترجيح أحد المذىبين، قبل ان ارجحالترجيح: 
 باذ ماتجاوزنا محاولة الوصول الى المنص ،االمور التي تثير العربي كثرأاالمارة والمناصب من 

ممن ىم خارج المنصب أو الحفاظ عميو ممن ىو جالس عميو، فيناك عالقة معقدة بين العامة 
اذ تجد الغالب يودون الوصول  ،ىذه المسالة من التعقيد بمكان ،ن يجمس عمى الكرسيوبين م  

اذ راينا عامة الناس  ،يفرحون بمن ينتقده السيما خطباء المنابر الى السمطان والتزلف لو لكنيم
لكنو اليتوانى لحظة ان احس بتقريب  ،يتوجيون الى المنابر التي تنتقد الحاكم زرافات ووحدانا

 الحاكم لو بان يفعل مابوسعو لموصول لو.
لمتمسك  ،عا لوودف ،تشجيعا لو ،اذا عمم ىذا فال ارى مانعا من اختصاص الحاكم بامر ما    

العمة التي ذكرىا من اجاز  فضاًل عناذ ىو اوال واخيرا انسان لو مشاعره وامالو ونوازعو  ،بعبادتو
 اختصاص االمير بالتثويب لو. 

 خاتمةال
في ماىية التثويب وىي  تاذ بحث ،ذان الصمواتأالتثويب في  مسالة ت في بحثيتناول    

فتوصمت الى  ،او اي عبارة لالعالم ")الحيعمتين("وفي التثويب المحدث ")الصالة خير من النوم("
 ماياتي:
 .في صالة الفجر استحباب التثويب .ٔ
 .التثويب في باقي الصموات بي ستح .ٕ
 يجيب سامع االذان التثويب. .ٖ
 .التثويب المحدث جواز .ٗ
 .لمتمسك بعبادتو ،ودفعا لو ،تشجيعا لو ،بالتثويبمانع من اختصاص الحاكم ال .٘

 الهوامش
                                                           

القاموس، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الممّقب تاج العروس من جواىر ينظر:  (ٔ)
بيدي )المتوفى:   .ٛٓٔ/ ٕتحقيق: مجموعة من المحققين، دار اليداية مادة: ثوب،  ىـ(ٕ٘ٓٔبمرتضى، الزَّ

لسان العرب، دمحم بن مكرم بن عمى، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى ينظر:  (ٕ)
، ٖٕٗ/ ٔىـ مادة: ثوب،  ٗٔٗٔ -بيروت، الطبعة: الثالثة  –ىـ(، دار صادر ٔٔٚفريقى )المتوفى: اإل

ىـ( ٓٚٔكتاب العين أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراىيدي البصري )المتوفى: 
المغة، أبو بكر دمحم  ، جميرةٕٙٗ/ ٛدار ومكتبة اليالل:  ،ق: د ميدي المخزومي، د إبراىيم السامرائييحقت

بيروت،  –تحقيق: رمزي منير بعمبكي، دار العمم لمماليين  ىـ(ٕٖٔبن الحسن بن دريد األزدي )المتوفى: 
، الزاىر في غريب ألفاظ الشافعي، دمحم بن أحمد بن األزىري اليروي، ٕٕٙ/ ٔم: ٜٚٛٔالطبعة: األولى، 

، المخصص، ٚٙٔد السعدني، دار الطالئع: ص: ىـ( تحقيق: مسعد عبد الحميٖٓٚأبو منصور )المتوفى: 
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ىـ( تحقيق: خميل إبراىم جفال، دار إحياء ٛ٘ٗأبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده المرسي )المتوفى: 
 .ٗٛٗ/ ٔم: ٜٜٙٔىـ ٚٔٗٔبيروت، الطبعة: األولى،  –التراث العربي 

 .ٛٓٔ/ ٕ، تاج العروس: ٖٕٙ/ ٔجميرة المغة:  (ٖ)
 .ٖٕٙ/ ٔجميرة المغة:  (ٗ)
 الحنفي الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبو الدين، الشرائع، عالء ترتيب في الصنائع ينظر: بدائع (٘)

القوانين الفقيية، ، ٛٗٔ/ ٔم: ٜٙٛٔ - ىـٙٓٗٔ الثانية،: الطبعة العممية، الكتب دار ،(ىـٚٛ٘: المتوفى)
، ٖٙص:  ىـ(ٔٗٚالكمبي الغرناطي )المتوفى: أبو القاسم، دمحم بن أحمد بن دمحم بن عبد هللا، ابن جزي 

المغني البن قدامة، أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن قدامة  ،٘ٓٔ/ ٛمختصر المزني: 
ىـ(، مكتبة القاىرة، ٕٓٙالجماعيمي المقدسي ثم الدمشقي الحنبمي، الشيير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

 .ٜٕٙ/ ٔبدون طبعة: 
بيروت،  –ىـ(، دار المعرفة ٖٛٗلمبسوط، دمحم بن أحمد بن أبي سيل شمس األئمة السرخسي )المتوفى: ا (ٙ)

، وينظر: المحيط البرىاني في الفقو ٖٓٔ/ ٔم: ٖٜٜٔ-ىـٗٔٗٔالطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 
 .ٕ٘ٗ/ ٔ، العناية شرح اليداية: ٖٖٗ/ ٔالنعماني: 

الطالب، زكريا بن دمحم بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى  أسنى المطالب في شرح روضينظر:  (ٚ)
، مشكالت ٕٚٔ/ ٔىـ(، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ: ٕٜٙالسنيكي )المتوفى: 

تحقيق: طو بن عمي  ىـ(ٕٔ٘موطأ مالك بن أنس، أبو دمحم عبد هللا بن دمحم بن السيد البطميوسي )المتوفى: 
 .ٗٚم ص:ٕٓٓٓ -ىـ ٕٓٗٔلبنان / بيروت، الطبعة: األولى،  -يح التونسي، دار ابن حزم بو سر 

، المحيط البرىاني في ٛٗٔ/ ٔوينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،:  ،ٖٓٔ/ ٔالمبسوط لمسرخسي:  (ٛ)
أحمد بن عبد  الفقو النعماني فقو اإلمام أبي حنيفة رضي هللا عنو، أبو المعالي برىان الدين محمود بن

ىـ( تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب ٙٔٙالعزيز بن عمر بن م از ة  البخاري الحنفي )المتوفى: 
، العناية شرح اليداية، دمحم بن ٖٗٗ/ ٔم:  ٕٗٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔلبنان، الطبعة: األولى،  –العممية، بيروت 

مس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي دمحم بن محمود، أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ ش
 . ٕٙٗ/ ٔىـ(، دار الفكر، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ: ٙٛٚ)المتوفى: 

، تحفة المحتاج في شرح المنياج، أحمد بن دمحم بن ٕٚٔ/ ٔأسنى المطالب في شرح روض الطالب: ينظر:  (ٜ)
معرفة لجنة من العمماء، المكتبة التجارية عمي بن حجر الييتمي، روجعت وصححت: عمى عدة نسخ ب
 .ٛٙٗ/ ٔ :م ٖٜٛٔ -ىـ  ٖٚ٘ٔالكبرى بمصر لصاحبيا مصطفى دمحم، بدون طبعة، عام النشر: 

 البر عبد بن دمحم بن هللا عبد بن يوسف عمر أبو اإلسالم شيخ المغرب حافع العالمة اإلمام البر: عبد ابن( ٓٔ)
 وثالث وستين ثمان سنة في الفائقة، مولده التصانيف صاحب المالكي القرطبي األندلسي النمري  عاصم بن

 سنده وعال عمره وطال الكبار وأدرك مائة وثالث التسعين بعد العمم وطمب اآلخر، ربيع شير في مائة
الزمان،  عمماء لعممو وخضع الركبان، بتصانيفو وسارت وضعف ووثق وصنف وجمع الطمبة عميو وتكاثر
 أعالم ينظر: سير .سنة وتسعين خمس عن وأربعمائة وستين ثالث سنة اآلخر ربيع سمخ الجمعة ليمة مات

 ، دار(ىـٛٗٚ: المتوفى) الذىبي ق اْيماز بن عثمان بن أحمد بن دمحم هللا عبد أبو الدين النبالء، شمس
 أبي بن الرحمن عبد الحفاظ، ، طبقاتٖٛ٘-ٖٚ٘/ ٖٔ م:ٕٙٓٓ-ىـٕٚٗٔ: القاىرة، الطبعة -الحديث
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 ه:ٖٓٗٔ األولى،: الطبعة بيروت،– العممية الكتب دار(  ىـٜٔٔ: المتوفى) السيوطي الدين جالل بكر،
 .ٕٖٗ: ص

 الحجاج بن مسمم وسمم، عميو هللا صمى هللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند (ٔٔ)
 – العربي التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد دمحم: تحقيق( ىـٕٔٙ: المتوفى) النيسابوري  القشيري  الحسن أبو

 عن والنيي وسكينة، بوقار الصالة إتيان استحباب الصالة، باب ومواضع المساجد ، كتابٕٔٗ/ ٔبيروت: 
 .ٕ٘ٔسعيا، رقم الحديث:  إتيانيا

)المتوفى: االستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ينظر:  (ٕٔ)
 ٕٔٗٔبيروت، الطبعة: األولى،  –ىـ( تحقيق: سالم دمحم عطا، دمحم عمي معوض، دار الكتب العممية ٖٙٗ

وينظر: التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد هللا  ،ٖٓٛ/ ٔم: ٕٓٓٓ –
دمحم  ،تحقيق: مصطفى بن أحمد العموي ىـ(، ٖٙٗبن دمحم بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 

، المنياج ٖٓٔ/ ٛٔه:  ٖٚٛٔالمغرب،  –عبد الكبير البكري، وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 
ىـ(، دار ٙٚٙشرح صحيح مسمم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 

، الديباج عمى صحيح مسمم بن الحجاج، ٕٜ/ ٗه: ٕٜٖٔ، بيروت، الطبعة: الثانية –إحياء التراث العربي 
ىـ( تحقيق أصمو، وعمق عميو: أبو اسحق ٜٔٔعبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى: 

الخبر، الطبعة: األولى  –المممكة العربية السعودية  -الحويني األثري، دار ابن عفان لمنشر والتوزيع 
 .ٕ٘ٔ/ ٕم:  ٜٜٙٔ -ىـ  ٙٔٗٔ

 وتوفي ومائة، وستين ست سنة راىويو، ولد بابن المعروف المروزي  الحنظمي يعقوب أبو إبراىيم بن إسحاق (13)
 الحديث لو اجتمع الدين، أعالم من وعمما المسممين، أئمة أحد كان بنيسابورى، ومائتين وأربعين ثالث سنة
 جرير: فسمع جماعة منيم والشام، واليمن والحجاز العراق إلى ورحل والزىد، والورع والصدق والحفع والفقو
سماعيل الرازي، الحميد عبد بن  أىميا حفاظ وجالس مرة، غير بغداد وورد عيينة، بن وسفيان عمية، ابن وا 

: عنو الخراسانيين، وروى  عند عممو وانتشر بيا، توفي أن إلى نيسابور فاستوطن خراسان إلى وعاد وذاكرىم،
حنبل.  بن أحمد أقرانو ومن الترمذي، عيسى وأبو النيسابوري، الحجاج بن ومسمم البخاري، إسماعيل بن دمحم

 (ىـٖٙٗ: المتوفى) البغدادي الخطيب ميدي بن أحمد بن ثابت بن عمي بن أحمد بكر بغداد، أبو تاريخ
 ٕٕٓٓ - ىـٕٕٗٔ األولى،: بيروت، الطبعة – اإلسالمي الغرب معروف، دار عواد بشار الدكتور: تحقيق

 دمحم: تحقيق (ىـٕٙ٘: المتوفى) دمحم بن دمحم يعمى، أبي ابن الحسين الحنابمة، أبو طبقات ، ٕٖٙ/ ٚ م:
 .ٜٓٔ/ ٔ بيروت: - المعرفة الفقي، دار حامد

ىـ( ٓٗ٘تحفة الفقياء، دمحم بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي )المتوفى: نحو ينظر:  (ٗٔ)
، البيان والتحصيل ٓٔٔ/ ٔم:  ٜٜٗٔ -ىـ  ٗٔٗٔلبنان، الطبعة: الثانية،  –عممية، بيروت دار الكتب ال

ىـ( ٕٓ٘والشرح والتوجيو والتعميل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد دمحم بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: 
 ٜٛٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔ، لبنان، الطبعة: الثانية –ق: د دمحم حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بيروت يحقت

: المتوفى) النووي  شرف بن يحيى الدين محيي زكريا أبو المفتين، وعمدة الطالبين روضة، ٖٙٗ/ ٔم: 
/  ىـٕٔٗٔ الثالثة،: الطبعة عمان، -دمشق -بيروت اإلسالمي، المكتب الشاويش، زىير: تحقيق( ىـٙٚٙ

واإلجماع واالختالف، أبو بكر دمحم ، األوسط في السنن ٜٕٙ/ ٔ، المغني البن قدامة: ٕٛٓ/ ٔ: مٜٜٔٔ
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ىـ( تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن دمحم حنيف، دار ٜٖٔبن إبراىيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى: 
 .ٕٔ/ ٖم:  ٜ٘ٛٔىـ،  ٘ٓٗٔ -السعودية، الطبعة: األولى  –الرياض  -طيبة 

ىـ( ٖٕٚوماجة اسم أبيو يزيد )المتوفى: سنن ابن ماجو، ابن ماجة أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويني،  (٘ٔ)
 والسنة األذان، كتاب ،فيصل عيسى البابي الحمبي -تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 

نَّة في األ ذ ان رقم الحديث:  فيو، عبة ابن ، قالٖٕٚ/ ٔ:٘ٔٚب اب  السُّ  وهللا ال: ليمى من رواة الحديث أبي ش 
ن ن المسانيد جامع .ضعيفاً  إسناداً  إال ذكر   وال ليمى أبي ابن ذكر ما ن ن، أبو ألقوم اليادي والسُّ  الفداء س 

 عبد بن الممك عبد د: تحقيق (ىـٗٚٚ: المتوفى) الدمشقي ثم البصري  القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل
 مكتبة من ويطمب المحقق نفقة عمى طبع لبنان، - بيروت والتوزيع والنشر لمطباعة خضر الدىيش، دار هللا

 .ٗٚ٘/ ٔ م:ٜٜٛٔ - ىـ ٜٔٗٔ الثانية،: المكرمة، الطبعة مكة - الحديثة النيضة
المعجم الكبير، سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: (ٙٔ)

 ، فيوٖ٘٘/ ٔالطبعة: الثانية: القاىرة،  –تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السمفي، مكتبة ابن تيمية  ىـ(ٖٓٙ
 اليداية أحاديث تخريج في الدراية .الكذب إلى أحد ينسبو ولم بو اإلحتجاج في واختمف األخضر بن صالح

(ٔ /ٔٔٗ) 
 -ٕ(ىـ ٜٔٔ ت) لمسيوطي «الزجاجة مصباح» -ٔ شروح، ٖ من مجموع ماجو، ابن سنن ينظر: شرح (17)

 وشرح المغات حل من يميق ما» -ٖ(ىـ ٜٕٙٔ ت) الحنفي المجددي الغني عبد لدمحم «الحاجة إنجاح»
 كراتشي: – خانة كتب قديمي ،(ىـ ٖ٘ٔٔ) الكنكوىي الحنفي الرحمن عبد بن الحسن لفخر «المشكالت

 .ٕ٘: ص
، المجموع شرح الميذب )مع تكممة السبكي والمطيعي(، أبو زكريا ٖٔٔ/ ٔالمبسوط لمسرخسي:ينظر:  (ٛٔ)

ىـ( دار الفكر، )طبعة كاممة معيا تكممة السبكي ٙٚٙالنووي )المتوفى: محيي الدين يحيى بن شرف 
 .ٜٕٙ/ ٔ، المغني البن قدامة: ٓٙ/ ٖوالمطيعي(: 

، إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراىيم ")مطبوع ممحقا باألم لمشافعي("مختصر المزنيينظر:  (ٜٔ)
، األوسط في السنن ٘ٓٔ/ ٛم:ٜٜٓٔ-هٓٔٗٔبيروت،  –ىـ(، دار المعرفة ٕٗٙالمزني )المتوفى: 

 .ٖٕ/ ٖواإلجماع واالختالف: 
م ر ةوقيل ) أوس محذورة: واسمو أبو (20)  وأمو جمح، بن سعد بن عويج بن ربيعة بن لوذان بن معير (بنس 

 وأقام مكة، فتح يوم محذورة أبو وأسمم كافرا، بدر يوم قتل أوس اسمو وأمو أبيو من أخ لو وكان خزاعية،
 ولده وولد ولده بمكة األذان يياجر، فتوارث ولم بمكة يؤذن محذورة أبو تخمف المدينة يياجر، إلى ولم بمكة
 عبد الكبرى، أبو وخمسين. ينظر: الطبقات تسع سنة بمكة محذورة أبو وتوفي الحرام، المسجد في اليوم إلى
 (ىـٖٕٓ: المتوفى) سعد بابن المعروف البغدادي البصري، بالوالء، الياشمي منيع بن سعد بن دمحم هللا

 .ٚ/ ٙ م:ٜٜٓٔ - ىـ ٓٔٗٔ األولى،: بيروت، الطبعة – العممية الكتب عطا، دار القادر عبد دمحم: تحقيق

: المتوفى) الشيباني أسد بن ىالل بن حنبل بن دمحم بن أحمد هللا عبد أبو حنبل، بن أحمد اإلمام مسند (ٕٔ)
 التركي، المحسن عبد بن هللا عبد د: إشراف وآخرون، مرشد، عادل - األرنؤوط شعيب: تحقيق ،(ىـٕٔٗ

رقم الحديث:  ،أ ب و م حذ ور ة  الم ؤ ذن ،ٜٜ/ ٕٗ م: ٕٔٓٓ - ىـ ٕٔٗٔ األولى،: الطبعة الرسالة، مؤسسة
 .ٕٗٙ/ ٔ بشار: ت الترمذي صحيح. سنن حسن حديث قال الترمذي:ىذا، ٖٔٛ٘ٔ
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 .٘ٓٔ/ ٛمختصر المزني:  ،ٛٗٔ/ ٔالشرائع: بدائع الصنائع في ترتيب ينظر:  (ٕٕ)
 .ٖٙٚ٘ٔالمكيين، ابو محذورة المؤذن، رقم الحديث:  ، مسندٕٜ/ ٕٗ الرسالة: ط أحمد مسند (ٖٕ)
 جبير بن سعيد وكان األكابر، يعظمو الفقو، في إماما النخعي كان عمران أبو األسود، بن يزيد بن إبراىيم  (24)

 ويحتقر الفتوى  من يتخوف وكان األمير، يياب كما يياب الييبة، شديد وكان إبراىيم، وفيكم أتستفتوني: يقول
 ابن وىو العمم عنو الناس وحمل يسأل حتى يتكمم وال السارية، إلى يستند أن ويكره. إليّ  احتيج: ويقول نفسو
 ابن: وقيل. سنة وأربعين تسع ابن وىو السنة ىذه يوما، توفي ويفطر يوما يصوم وكان. سنة عشرة ثماني
 دمحم بن عمي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين والمموك، جمال األمم تاريخ في المنتظم .سنة وخمسين نيف

 العممية، الكتب دار عطا،  القادر عبد مصطفى عطا، القادر عبد دمحم: تحقيق (ىـٜٚ٘: المتوفى) الجوزي 
 .ٕٓ/ ٚ م:ٕٜٜٔ - ىـ ٕٔٗٔ األولى،: بيروت، الطبعة

، الذخيرة، أبو العباس شياب الدين أحمد بن إدريس بن ٛٗٔ/ ٔبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ينظر:  (ٕ٘)
 -تحقيق: دمحم حجي واخرون، دار الغرب اإلسالمي ىـ(ٗٛٙعبد الرحمن المالكي الشيير بالقرافي )المتوفى: 

لشافعي وىو شرح ، الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام اٙٗ/ ٕم:  ٜٜٗٔبيروت، الطبعة: األولى، 
مختصر المزني، أبو الحسن عمي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري البغدادي، الشيير بالماوردي )المتوفى: 

 –الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العممية، بيروت  -ىـ( تحقيق: الشيخ عمي دمحم معوض ٓ٘ٗ
 .ٙ٘/ ٕم: ٜٜٜٔ-ىـ  ٜٔٗٔلبنان، الطبعة: األولى، 

 .ٛٗٔ/ ٔبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ر: ينظ (ٕٙ)
 . ينظر: المصدر نفسو (ٕٚ)
، ٕٛٓ/ ٔ، روضة الطالبين وعمدة المفتين: ٙٗ/ ٕ، الذخيرة لمقرافي: ٕٔبداية المبتدي ص: ينظر:  (ٕٛ)

 .ٜٕٙ/ ٔالمغني البن قدامة:
 تقدم تخريجو. (ٜٕ)
 .ٜٕٙ/ ٔ،، المغني البن قدامة: ٙ٘/ ٕالحاوي الكبير: ، ٖٔٔ/ ٔالمبسوط لمسرخسي: ينظر:  (ٖٓ)
 ، ىذا االثر لم اعثر عميو في كتب الحديث واالثر.ٓٓٔ/ ٕالبناية شرح اليداية: ينظر:  (ٖٔ)
 .ٕٗٙ/ ٕشرح السنة لمبغوي:  (ٕٖ)
 .ٓٓٔ/ ٕالبناية شرح اليداية:  (ٖٖ)
 .ٓٓٔ/ ٕالبناية شرح اليداية: ينظر:  (ٖٗ)
 .ٓٓٔ/ ٕالبناية شرح اليداية: ينظر:  (ٖ٘)
اء  في  .ٖٛٚ/ ٔ، واالثر في سنن الترمذي ت شاكر: ٕٙٙ -ٕ٘ٙ/ٕشرح السنة لمبغوي:  (ٖٙ) ب اب م ا ج 

 التثويب في الف جر ولم يذكر فيو صالة الظير.
 .ٜٕٚٙ، رقم الحديث: مردود فالصمح جور صمح عمى اصطمحوا إذا الصمح، باب كتابصحيح البخاري،  (ٖٚ)
، أخصر ٘٘/ ٕ، نياية المطمب في دراية المذىب: ٘٘ٔ/ ٔالشرائع:  بدائع الصنائع في ترتيبينظر:  (ٖٛ)

 .ٙٓٔالمختصرات ص: 
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سبل السالم، دمحم بن إسماعيل بن صالح بن دمحم الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراىيم، عز ينظر:  (ٜٖ)
/ ٔة وبدون تاريخ: ىـ(، دار الحديث، الطبعة: بدون طبعٕٛٔٔالدين، المعروف كأسالفو باألمير )المتوفى: 

ٜٔٓ. 
 .ٖٙالخالصة الفقيية عمى مذىب السادة المالكية ص: ينظر:  (ٓٗ)
 .ٕٗٚ/ ٔالغرر البيية في شرح البيجة الوردية:  .( ومعناه: أي صرت ذا بر أي خير كثيرٔٗ)

 .ٔٛٗ/ ٔتحفة المحتاج في شرح المنياج وحواشي الشرواني والعبادي: ينظر:  (ٕٗ)
، أخصر ٘٘/ ٕ، نياية المطمب في دراية المذىب: ٘٘ٔ/ ٔالصنائع في ترتيب الشرائع: بدائع ينظر:  (ٖٗ)

 .ٙٓٔالمختصرات ص: 
 .ٕ٘ٓ/ ٖالشرح الكبير لمرافعي:  ،فتح العزيز بشرح الوجيزينظر:  (ٗٗ)
 .ٕٚٗ/ ٔاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف لممرداوي: ينظر:  (٘ٗ)
 .ٙٔٔ/ ٔتحفة الفقياء: ينظر:  (ٙٗ)
 .ٗٗ/ ٔالجوىرة النيرة عمى مختصر القدوري: ينظر:  (ٚٗ)
 .ٔٛٗ/ ٔتحفة المحتاج في شرح المنياج وحواشي الشرواني والعبادي: ينظر:  (ٛٗ)
/ ٔ، وينظر: المحيط البرىاني في الفقو النعماني: ٛٗٔ/ ٔبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ينظر:  (ٜٗ)

ٖٗٗ. 
 .ٛٗٔ/ ٔالشرائع: بدائع الصنائع في ترتيب ينظر:  (ٓ٘)
 .ٛٗٔ/ ٔبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: ، ٖٖٗ/ ٔ: النعماني الفقو في البرىاني ينظر: المحيط (ٔ٘)
، ٖٕٛ/ ٔ، كشاف القناع عن متن اإلقناع: ٖٔٗ/ ٔمواىب الجميل في شرح مختصر خميل: ينظر:  (ٕ٘)

 .ٖٕ/ ٖاألوسط في السنن واإلجماع واالختالف: 
/ ٔ :ٖٗٔ٘رقم الحديث:  باإلقامة، يؤذنو واألمير اإلمام في الصموات، كتاب شيبة،( مصنف ابن أبي ٖ٘)

ٖٓٚ. 
 .ٜٙٗ/ ٖ( الحاوي الكبير: ٗ٘)
/ ٖ، المجموع شرح الميذب: ٛٚ/ ٕ، التاج واإلكميل لمختصر خميل: ٕٙٗ/ ٔ( العناية شرح اليداية: ٘٘)

ٕٔ٘. 
 أبي بن هللا عبد بن العزيز عبد اإلمام بن الممك عبد مروان أبو المدينة مفتي الفقيو العالمة الماجشون: ابن( ٙ٘)

 بن يوسف وخالو أبيو: عن مالك، حدث اإلمام تمميذ المالكي المدني موالىم التيمي الماجشون  بن سممة
براىيم ومالك الزنجي ومسمم الماجشون، يعقوب  بن ودمحم الفالس، حفص أبو: عنو وطائفة، حدث سعد، بن وا 
 عبد بن هللا عبد بن وسعد الفسوي  ويعقوب بكار، بن والزبير الفقيو، حبيب بن الممك وعبد الذىمي، يحيى
 عميو دارت فصيحا فقييا زمانو، كان في المدينة أىل مفتي كان: هللا عبد بن مصعب وآخرون، قال الحكم
 سير .عشرة أربع سنة: وقيل. ومائتين عشرة ثالث سنة توفي ضريرا، وكان قبمو أبيو وعمى زمانو في الفتيا
 دار( ىـٛٗٚ: المتوفى) الذىبي ق اْيماز بن عثمان بن أحمد بن دمحم هللا عبد أبو الدين النبالء، شمس أعالم

 .ٕٕٗ/ ٛ م:ٕٙٓٓ-ىـٕٚٗٔ القاىرة، -الحديث
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، الميذب في فقة اإلمام ٚٗ/ ٕ، الذخيرة لمقرافي: ٕٖٗ/ ٔالمحيط البرىاني في الفقو النعماني: ينظر:  (ٚ٘)
 .ٜٙٗ/ ٖ، الحاوي الكبير: ٘ٔٔ/ ٔالشافعي لمشيرازي: 

 .ٖٔٚ، رقم الحديث: بالمأموم الناس ويأتم باإلمام يأتم الرجل: األذان، باب كتابصحيح البخاري،  (ٛ٘)
 لم اجد ىذا االثر في كتب الحديث واالثر.، ٕ٘ٔ/ ٖالمجموع شرح الميذب:  (ٜ٘)
 .ٕ٘ٔ/ ٖالمجموع شرح الميذب: ينظر:  (ٓٙ)
 .ٖٔٔ/ ٔالمبسوط لمسرخسي: ينظر:  (ٔٙ)
 .ٕٓٔ/ ٕالبناية شرح اليداية: ينظر:  (ٕٙ)
 .ٖٔٔ/ ٔالمبسوط لمسرخسي: ينظر:  (ٖٙ)
 .ٕٓٔ/ ٕالبناية شرح اليداية: ينظر:  (ٗٙ)
، كشاف ٕٔ/ٖالمجموع شرح الميذب: ، ٚٗ/ ٕ لمقرافي: الذخيرة، ٖٔٔ/ ٔالمبسوط لمسرخسي: ينظر:  (٘ٙ)

 .ٖٕٛ/ ٔ القناع عن متن اإلقناع:
 ، لم اجد ىذا االثر في كتب الحديث واالثر.ٖٔٔ/ ٔالمبسوط لمسرخسي: ينظر:  (ٙٙ)
 .ٕٓٔ/ ٕالبناية شرح اليداية: ينظر:  (ٚٙ)

 المصادر
 بعد القران الكريم:

ىـ( ٖٙٗاالستذكار، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: “ .ٔ
 –ٕٔٗٔبيروت، الطبعة: األولى،  –ة سالم دمحم عطا، دمحم عمي معوض، دار الكتب العمميتحقيق: 
 م.ٕٓٓٓ

أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن دمحم بن زكريا األنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي  .ٕ
 ىـ(، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.ٕٜٙ)المتوفى: 

ىـ( ٜٖٔي السنن واإلجماع واالختالف، أبو بكر دمحم بن إبراىيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى: األوسط ف .ٖ
 ٘ٓٗٔالسعودية، الطبعة: األولى،  –الرياض  -تحقيق: أبو حماد صغير أحمد بن دمحم حنيف، دار طيبة 

 م.ٜ٘ٛٔىـ، 
أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن  .ٗ

 م.ٜٙٛٔ -ىـ ٙٓٗٔىـ(، دار الكتب العممية، الطبعة: الثانية، ٚٛ٘
البيان في مذىب اإلمام الشافعي، أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني الشافعي  .٘

 م.ٕٓٓٓ -ىـ ٕٔٗٔلى، جدة، الطبعة: األو  –ىـ( تحقيق: قاسم دمحم النوري، دار المنياج ٛ٘٘)المتوفى: 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيو والتعميل لمسائل المستخرجة، أبو الوليد دمحم بن أحمد بن رشد القرطبي  .ٙ

لبنان، الطبعة: الثانية،  –ىـ( حققو: د دمحم حجي وآخرون، دار الغرب اإلسالمي، بيروت ٕٓ٘)المتوفى: 
 م.ٜٛٛٔ -ىـ  ٛٓٗٔ

، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، أبو الفيض، الممّقب بمرتضى، تاج العروس من جواىر القاموس .ٚ
بيدي )المتوفى:   تحقيق: مجموعة من المحققين، دار اليداية. ىـ(ٕ٘ٓٔالزَّ
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( ىـٖٙٗ: المتوفى) البغدادي الخطيب ميدي بن أحمد بن ثابت بن عمي بن أحمد بكر أبو بغداد، تاريخ .ٛ
 ٕٕٓٓ - ىـٕٕٗٔ األولى،: الطبعة بيروت، – اإلسالمي الغرب دار ،معروف عواد بشار الدكتور: تحقيق

   م.
ىـ( دار ٓٗ٘تحفة الفقياء، دمحم بن أحمد بن أبي أحمد، أبو بكر عالء الدين السمرقندي )المتوفى: نحو  .ٜ

 م.ٜٜٗٔ -ىـ  ٗٔٗٔلبنان، الطبعة: الثانية،  –الكتب العممية، بيروت 
بن دمحم بن عمي بن حجر الييتمي، روجعت وصححت: عمى عدة  تحفة المحتاج في شرح المنياج، أحمد .ٓٔ

نسخ بمعرفة لجنة من العمماء، المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبيا مصطفى دمحم، بدون طبعة، عام 
 م. ٖٜٛٔ -ىـ  ٖٚ٘ٔالنشر: 

بر بن عاصم التمييد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد ال .ٔٔ
دمحم عبد الكبير البكري، وزارة عموم  ،ىـ(، تحقيق: مصطفى بن أحمد العموي ٖٙٗالنمري القرطبي )المتوفى: 
 ه. ٖٚٛٔالمغرب،  –األوقاف والشؤون اإلسالمية 

ن ن المسانيد جامع .ٕٔ ن ن، ألقوم اليادي والسُّ  ثم البصري  القرشي كثير بن عمر بن إسماعيل الفداء أبو س 
 والتوزيع والنشر لمطباعة خضر دار الدىيش، هللا عبد بن الممك عبد د: تحقيق( ىـٗٚٚ: المتوفى) الدمشقي
 الثانية،: الطبعة المكرمة، مكة - الحديثة النيضة مكتبة من ويطمب المحقق نفقة عمى طبع لبنان، - بيروت
 م.ٜٜٛٔ - ىـ ٜٔٗٔ

ْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى  ،الجامع الكبير .ٖٔ سنن الترمذي، دمحم بن عيسى بن س 
 م.ٜٜٛٔبيروت، سنة النشر:  –ىـ( تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي ٜٕٚ)المتوفى: 

ري وسننو وأيامو، دمحم بن إسماعيل أبو عبدهللا البخا ملسو هيلع هللا ىلصالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا .ٗٔ
الجعفي تحقيق: دمحم زىير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السمطانية بإضافة ترقيم ترقيم 

 ىـ.ٕٕٗٔدمحم فؤاد عبد الباقي( الطبعة: األولى، 
تحقيق: رمزي منير بعمبكي، دار  ىـ(ٕٖٔجميرة المغة، أبو بكر دمحم بن الحسن بن دريد األزدي )المتوفى:  .٘ٔ

 م.ٜٚٛٔبيروت، الطبعة: األولى،  –العمم لمماليين 
الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلمام الشافعي وىو شرح مختصر المزني، أبو الحسن عمي بن دمحم بن دمحم بن  .ٙٔ

الشيخ  ،ىـ( تحقيق: الشيخ عمي دمحم معوضٓ٘ٗحبيب البصري البغدادي، الشيير بالماوردي )المتوفى: 
 م.ٜٜٜٔ-ىـ  ٜٔٗٔلبنان، الطبعة: األولى،  –، بيروت عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العممية

ىـ( تحقيق: ميدي ٜٛٔالحجة عمى أىل المدينة، أبو عبد هللا دمحم بن الحسن بن فرقد الشيباني )المتوفى:  .ٚٔ
 ه.ٖٓٗٔبيروت، الطبعة: الثالثة،  –حسن الكيالني القادري، عالم الكتب 

ىـ( ٜٔٔن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى: الديباج عمى صحيح مسمم بن الحجاج، عبد الرحمن ب .ٛٔ
المممكة العربية  -تحقيق أصمو، وعمق عميو: أبو اسحق الحويني األثري، دار ابن عفان لمنشر والتوزيع 

 م. ٜٜٙٔ -ىـ  ٙٔٗٔالخبر، الطبعة: األولى  –السعودية 
كي الشيير بالقرافي )المتوفى: الذخيرة، أبو العباس شياب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المال .ٜٔ

 م.ٜٜٗٔبيروت، الطبعة: األولى،  -تحقيق: دمحم حجي واخرون، دار الغرب اإلسالمي ىـ(ٗٛٙ
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ىـ( تحقيق: ٖٓٚالزاىر في غريب ألفاظ الشافعي، دمحم بن أحمد بن األزىري اليروي، أبو منصور )المتوفى:  .ٕٓ
 مسعد عبد الحميد السعدني، دار الطالئع.

ىـ( تحقيق: ٙٚٙن وعمدة المفتين، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: روضة الطالبي .ٕٔ
 م.ٜٜٔٔىـ / ٕٔٗٔعمان، الطبعة: الثالثة،  -دمشق -زىير الشاويش، المكتب اإلسالمي، بيروت

دين، سبل السالم، دمحم بن إسماعيل بن صالح بن دمحم الحسني، الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراىيم، عز ال .ٕٕ
 ىـ(، دار الحديث، بدون طبعة وبدون تاريخ.ٕٛٔٔالمعروف كأسالفو باألمير )المتوفى: 

( ىـٛٗٚ: المتوفى) الذىبي ق اْيماز بن عثمان بن أحمد بن دمحم هللا عبد أبو الدين النبالء، شمس أعالم سير .ٖٕ
 م.ٕٙٓٓ-ىـٕٚٗٔ القاىرة، -الحديث دار

ىـ( ٖٕٚدمحم بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيو يزيد )المتوفى: جميرة ابن ماجو، ابن ماجة أبو عبد هللا  .ٕٗ
 فيصل عيسى البابي الحمبي. -تحقيق: دمحم فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية 

سنن الدارقطني، أبو الحسن عمي بن عمر بن أحمد بن ميدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي  .ٕ٘
حققو وضبط نصو وعمق عميو: شعيب االرنؤوط، حسن عبد المنعم شمبي،  ىـ(ٖ٘ٛالدارقطني )المتوفى: 

 -ىـ ٕٗٗٔلبنان، الطبعة: األولى،  –عبد المطيف حرز هللا، أحمد برىوم، مؤسسة الرسالة، بيروت 
 م.ٕٗٓٓ

 (ىـٛٗٚ: المتوفى) الذىبي ق اْيماز بن عثمان بن أحمد بن دمحم هللا عبد أبو الدين شمس النبالء، أعالم سير .ٕٙ
 م.ٕٙٓٓ-ىـٕٚٗٔ: الطبعة القاىرة، -الحديث دار

ىـ( ٙٔ٘شرح السنة، محيي السنة، أبو دمحم الحسين بن مسعود بن دمحم بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى:  .ٕٚ
دمشق، بيروت، الطبعة: الثانية،  -دمحم زىير الشاويش، المكتب اإلسالمي -تحقيق: شعيب األرنؤوط

 م.ٖٜٛٔ -ىـ ٖٓٗٔ
ىـ( ٜٗٗالبخارى البن بطال، ابن بطال أبو الحسن عمي بن خمف بن عبد الممك )المتوفى: شرح صحيح  .ٕٛ

ىـ ٖٕٗٔالسعودية، الرياض، الطبعة: الثانية،  -تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراىيم، دار النشر: مكتبة الرشد 
 م.ٖٕٓٓ -

 – العممية الكتب دار  (ىـٜٔٔ: المتوفى) السيوطي الدين جالل بكر، أبي بن الرحمن الحفاظ، عبد طبقات .ٜٕ
 ه.ٖٓٗٔ األولى،: بيروت، الطبعة

 دار الفقي، حامد دمحم: تحقيق( ىـٕٙ٘: المتوفى) دمحم بن دمحم يعمى، أبي ابن الحسين أبو الحنابمة، طبقات .ٖٓ
 بيروت. – المعرفة

 سعد بابن المعروف البغدادي البصري، بالوالء، الياشمي منيع بن سعد بن دمحم هللا عبد أبو الكبرى، الطبقات .ٖٔ
 ىـ ٓٔٗٔ األولى،: الطبعة بيروت، – العممية الكتب عطا، دار القادر عبد دمحم: تحقيق( ىـٖٕٓ: المتوفى)
 م.ٜٜٓٔ -

العناية شرح اليداية، دمحم بن دمحم بن محمود، أكمل الدين أبو عبد هللا ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ  .ٕٖ
 ىـ(، دار الفكر، بدون طبعة وبدون تاريخ.ٙٛٚ جمال الدين الرومي البابرتي )المتوفى:

القوانين الفقيية، أبو القاسم، دمحم بن أحمد بن دمحم بن عبد هللا، ابن جزي الكمبي الغرناطي )المتوفى:  .ٖٖ
 ىـ(.ٔٗٚ
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ىـ( ٓٚٔكتاب العين أبو عبد الرحمن الخميل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراىيدي البصري )المتوفى:  .ٖٗ
 دار ومكتبة اليالل.، إبراىيم السامرائي .المخزومي، دالمحقق: د ميدي 

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن دمحم بن إبراىيم بن عثمان بن  .ٖ٘
الرياض، الطبعة: األولى،  –ىـ( تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد ٖٕ٘خواستي العبسي )المتوفى: 

 ه.ٜٓٗٔ
ب، دمحم بن مكرم بن عمى، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى لسان العر  .ٖٙ

 ىـ.ٗٔٗٔ -بيروت، الطبعة: الثالثة  –ىـ(، دار صادر ٔٔٚ)المتوفى: 
بيروت،  –ىـ(، دار المعرفة ٖٛٗالمبسوط، دمحم بن أحمد بن أبي سيل شمس األئمة السرخسي )المتوفى:  .ٖٚ

 م.ٖٜٜٔ-ىـٗٔٗٔاريخ النشر: الطبعة: بدون طبعة، ت
المجموع شرح الميذب ))مع تكممة السبكي والمطيعي((، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  .ٖٛ

 ىـ( دار الفكر، )طبعة كاممة معيا تكممة السبكي والمطيعي(.ٙٚٙ)المتوفى: 
المعالي برىان الدين محمود بن  المحيط البرىاني في الفقو النعماني فقو اإلمام أبي حنيفة رضي هللا عنو، أبو .ٜٖ

ىـ( تحقيق: عبد الكريم سامي ٙٔٙأحمد بن عبد العزيز بن عمر بن م از ة  البخاري الحنفي )المتوفى: 
 م.ٕٗٓٓ -ىـ  ٕٗٗٔلبنان، الطبعة: األولى،  –الجندي، دار الكتب العممية، بيروت 

ن إسماعيل، أبو إبراىيم المزني مختصر المزني )مطبوع ممحقا باألم لمشافعي(، إسماعيل بن يحيى ب .ٓٗ
 م.ٜٜٓٔىـ/ٓٔٗٔبيروت،  –ىـ(، دار المعرفة ٕٗٙ)المتوفى: 

ىـ( تحقيق: خميل إبراىم جفال، ٛ٘ٗالمخصص، أبو الحسن عمي بن إسماعيل بن سيده المرسي )المتوفى:  .ٔٗ
 م.ٜٜٙٔىـ ٚٔٗٔبيروت، الطبعة: األولى،  –دار إحياء التراث العربي 

حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن دمحم بن حنبل بن ىالل بن أسد الشيباني )المتوفى: مسند اإلمام أحمد بن  .ٕٗ
عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي،  -ىـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط ٕٔٗ

 م. ٕٔٓٓ -ىـ  ٕٔٗٔمؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، 
 أبو الحجاج بن مسمم وسمم، عميو هللا صمى هللا رسول لىإ العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند .ٖٗ

 – العربي التراث إحياء دار الباقي، عبد فؤاد دمحم: تحقيق (ىـٕٔٙ: المتوفى) النيسابوري  القشيري  الحسن
 بيروت.

تحقيق: طو  ىـ(ٕٔ٘مشكالت موطأ مالك بن أنس، أبو دمحم عبد هللا بن دمحم بن السيد البطميوسي )المتوفى:  .ٗٗ
 م.ٕٓٓٓ -ىـ ٕٓٗٔلبنان / بيروت، الطبعة: األولى،  -عمي بو سريح التونسي، دار ابن حزم بن 

المعجم الكبير، سميمان بن أحمد بن أيوب بن مطير المخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى:  .٘ٗ
 الطبعة: الثانية. القاىرة، –ىـ(تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السمفي، مكتبة ابن تيمية ٖٓٙ

ْوِجردي الخراساني، أبو بكر البييقي  .ٙٗ ْسر  معرفة السنن واآلثار، أحمد بن الحسين بن عمي بن موسى الخ 
باكستان(،  -ىـ( تحقيق: عبد المعطي أمين قمعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية )كراتشي ٛ٘ٗ)المتوفى: 

القاىرة( الطبعة:  - دمشق(، دار الوفاء )المنصورة -بيروت(، دار الوعي )حمب -دار قتيبة )دمشق 
 م.ٜٜٔٔ -ىـ ٕٔٗٔاألولى، 
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المغني البن قدامة، أبو دمحم موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن دمحم بن قدامة الجماعيمي المقدسي ثم الدمشقي  .ٚٗ
 ىـ(، مكتبة القاىرة، بدون طبعة.ٕٓٙالحنبمي، الشيير بابن قدامة المقدسي )المتوفى: 

: المتوفى) الجوزي  دمحم بن عمي بن الرحمن عبد الفرج أبو الدين جمال والمموك، األمم تاريخ في المنتظم .ٛٗ
: الطبعة بيروت، العممية، الكتب دار  عطا، القادر عبد مصطفى عطا، القادر عبد دمحم: تحقيق( ىـٜٚ٘

 م.ٕٜٜٔ - ىـ ٕٔٗٔ األولى،
ىـ(، ٙٚٙ)المتوفى: المنياج شرح صحيح مسمم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي  .ٜٗ

 ه.ٕٜٖٔبيروت، الطبعة: الثانية،  –دار إحياء التراث العربي 
نياية المطمب في دراية المذىب، عبد الممك بن عبد هللا بن يوسف بن دمحم الجويني، أبو المعالي، ركن  .ٓ٘

الّديب، ىـ(، حققو وصنع فيارسو: أ. د/ عبد العظيم محمود ٛٚٗالدين، الممقب بإمام الحرمين )المتوفى: 
 م.ٕٚٓٓ-ىـٕٛٗٔدار المنياج، الطبعة: األولى، 

 ،تحقيق: أحمد محمود إبراىيم ىـ(٘ٓ٘الوسيط في المذىب، أبو حامد دمحم بن دمحم الغزالي الطوسي )المتوفى:  .ٔ٘
 .”هٚٔٗٔالقاىرة، الطبعة: األولى،  –دمحم دمحم تامر، دار السالم 

 


