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 عبـد هللا داود خـلف د.

 4192 اذار( 91العدد )
دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   من املسائل الفقهية للصحايب اجلليل معران بن حصـني مج 

 ريض هللا عنه

 عمـــران بـــن حصــــــــين المسائل الفقهية للصحابي الجليل من
 رضي هللا عنه

 دراسة فقهية مقارنة
 عبـد هللا داود خـلفد. 

 كلية العلوم اإلسالمية – جامعة االنبار
 ملخص البحث
 العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.الحمد هلل رب 

 وبعــــد:
فكان البحث عن صحابي جليل هو )عمران بن حصين( رضي هللا عنه وبعد اطالعنا على 
سيرته الذاتية والعلمية تبين لنا أنه كان مكثرًا من رواية الحديث النبوي حسب ما ذكره أصحاب 

النبي صلى هللا عليه وسلم، ثم رصدنا من خالل سيرته العلمية أن له آراًء  التراجم وذلك لقربه من
 فقهية أحببت أن أبرزها في هذا البحث.

ومع ذلك فإن كتب التراجم لم تنصفه في مسألة ذكر سيرته وبيان طبيعة حياته ونشأته حتى أن 
 المؤرخين لم يذكروا سنه والدته.

ي استنتجتها من الروايات التي رواها تبين أن هناك رسالة وبعد أن شرعت في المسائل الفقهية الت
ألحد طلبة الماجستير جمع فيها قسمًا من مسائله الفقهية فقررت أن أترك ما ذكره في رسالته هذه 

 وأركز على المسائل التي لم يتطرق إليها فبوبتها على حسب أبواب الفقه المتعارف عليه.
 وأسميت البحث بعنوان

 رضي هللا عنه(. –الفقهية للصحابي الجليل عمران بن حصين المسائل  )من
 اسأل هللا تعالى أن يجعل هذ العمل المتواضع خالصا لوجهه إنه سميع مجيب.
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 عبـد هللا داود خـلف د.

 4192 اذار( 91العدد )
دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   من املسائل الفقهية للصحايب اجلليل معران بن حصـني مج 

 ريض هللا عنه

 ةــــالمقدم
 .الحمد هلل حق حمده والصالة والسالم على من ال نبي من بعده وعلى آله وصحبه وسلم

لـى النـاة كافـة  –صـلى هللا عليـه وسـلم  – اً الحمد هلل الذي بعث نبينـا محمـد إلـى العـرب خاصـة وا 
 .بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة

وجمعهم على المحبة الصادقة  ،واألنصار من المهاجرين ،الحمد هلل الذي ألف بين قلوب أصحابه
 ،فأشـــرقت قلــوبهم بنـــور اإليمـــان واإلحســـان ،وعمـــل الصـــالحات ،فتســـابقوا إلـــى الخيــرات ،الخالصــة

 .كل من يريد الوصول إلى بر األمان ،اروا نجومًا يهتدي بأنوارهموص
 .وتابع التابعين لهم إلى يوم الدين ،من التابعينبإحسان كما نترضى عن الذين اتبعوهم 

 :دــــــــأما بع
عنــد ، التــي نــورت الكــون جمــااًل وبهــاءً  ،اليــوم وقفــًة ســريعة عنــد نجــم مــن تلــك النجــوم فــإني أقــف

محـدثًا  ،فقـد كـان رضـي هللا عنـه فقيهـاً  –صـلى هللا عليـه وسـلم  –صحابة رسـول هللا صحابي من 
 –رضي هللا عنه  -(حصينعمران بن ال)إنه الصحابي الجليل ؛ ورعاً 

دراســـًة فقهيـــًة مقارنـــًة مـــع بقيـــة المـــذاهب  الفقهيـــة ودرســـتهافقـــد جمعـــت بعضـــًا مـــن مســـائله وآرائـــه 
فـي هـذه المسـألة أو  -رضـي هللا عنـه  –بغض النظر عن موقفه  ،الراجح منها توبين ،اإلسالمية

 .تلك
قـــد وقفـــت علـــى مـــن كتـــب عـــن فقـــه هـــذا الصـــحابي الجليـــل  ومـــن بـــاب األمانـــة العلميـــة فـــإنيهـــذا 

على البحث التكميلي المكتوب من قبل )عمر جسام عنيد( فوجدته بحثًا جيدًا لكنه لم يلم واطلعت 
بجمع المسائل التي لم يتطـرق إليهـا البحـث هلل عز وجل وقمت بكل فقه هذا الصحابي فاستعنت با

 المذكور. 
مقدمـة تمهيديـة تناولـت  ،فقد رتبت مسائلها على حسب األبواب الفقهيـة وكـاألتي ،أما خطة البحث

 .ثم مبحثان اشتمل كل مبحث على مطالب ،فيها حياة الصحابي الجليل عمران بن الحصين
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 ريض هللا عنه

والمبحـث الاـاني فمسـائله فـي  ،فمسـائله فـي العبـاداف وفيـه أربعـة م الـ   :أمـا المبحـث الول
 .المتفرقاف

 .حكم تطهير جلود الميتة بالدباغ  :المطلب األول
 .نقض الوضوء بمة الذكر :المطلب الثاني
 .القراءة خلف اإلمام :المطلب الثالث
 .اإلحرام قبل الميقات :المطلب الرابع

 .مسائل متفرقة :المبحث الااني
 .ميراث الجدة مع أبنها الحي :المطلب األول
 .األكل والشرب في اإلناء المفضض :المطلب الثاني
 .لبة الخز :المطلب الثالث
 .السمر بعد العتمة :المطلب الرابع

 .نذر المعصية :المطلب الخامة
 .ثم ذكرت خاتمة بأهم النتاج في البحث
 ،وأن أخطـأت فمـن نفسـي ،تعالى وجميل توفيقه وحسـن رعايتـهفأن كنت وفقت فهذا فضل من هللا 

 ،بذلت فيـه مـا بوسـعي فـي سـبيل أن يخـرج بهـذه الصـورة ،وهذا جهد أضعه بين يدي القارئ الكريم
 .في خدمة شريعتنا الغراءوحسبي أنني ارتأيت أن اكون مشاركًا 

 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 4192 اذار( 91العدد )
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 ريض هللا عنه

 (رضي هللا عنه) عمران بن الحصينصحابي الجليل التمهيد في حياة 
 :أسمه ونسبه وكنيته ــ:أوالا  

عمران بن حصين بن عبيد بن خلف بن عبد نهم بن سـالم بـن ضاضـرة بـن  :هو الصحابي الجليل
رضـي  –وهو لحي بن عمـرو بـن خالـد  ،سلول بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة

  (1) .أبو نجيد الخزاعي الكعبي –هللا عنه 
 

سالمه:  اانياا: ــ والدته وا 
 لم تذكر المصادر شيئًا عن والدته ونشأته.

، وكان قد أسـلم -سنة سبع للهجرة  –وأما إسالمه فقد روت كتب التراجم، أنه أسلم في عام خيبر 
 عنهما.معه ابو هريرة ـــ رضي هللا 

صلى  –ورويا كالهما عن النبي  –صلى هللا عليه وسلم  –كان هو وأبوه من أصحاب رسول هللا 
 ة)مائـفقـد بلغـت رواياتـه  –ضي هللا عنـه  –والذي يعنينا هو ما روه سيدنا عمران  هللا عليه وسلم،
 (3)وله أخبار كثيرة.  ،(2) كما أشار إلى ذلك اهل التخصص وثمانين حديثًا(

 
 : شيء من سيرتهاالااا: 

رضـي هللا عـنهم  –حالـه حـال الصـحابة الكـرام  كانوقوي ايمانه  –رضي هللا عنه  –بعد أن أسلم 
 الذين زهدوا في الدنيا ، وكانت له صفات تميزه عن ضيره . –

أن المالئكة كانـت تسـلم عليـه مـن جوانـب فقد كان مجاب الدعوة ، محبوبًا من الكل ، حتى يروى 
 .وهو على فراش المرض ،  بيته

وكان من فضالء الصحابة وفقهائهم، يقول عنه أهل البصرة: أنه كان يرى الحفظة، وكانت تكلمه 
 (4)حتى اكتوى. 

 –صــاحب رايــة خزاعــة يــوم الفــتح، ولمــا أســلم عــام خيبــر بــايع الرســول  –رضــي هللا عنــه  –كــان 
مــع هللا ومــع نفســه، ورعــًا وزاهــدًا، علــى اإلســالم والجهــاد، وكــان صــادقًا  –صــلى هللا عليــه وســلم 

يتفــانى فــي حــب هللا وطاعتــه، كثيــر البكــاء والخــوف مــن هللا ويقــول: يــا ليتنــي كنــت رمــادًا تــذروه 
  (5)الرياح.
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 ريض هللا عنه

إلـى البصـرة لـيعلم أهلهـا أمـور ديـنهم،  –رضـي هللا عنـه  –بعثه أمير المـؤمنين عمـر بـن الخطـاب 
وفي البصرة اقبل عليه أهلها يتعلمون منه، وكانوا يحبونـه حبـًا شـديدًا، لورعـه وتقـواه، وزهـده، حتـى 

 : )ما قدم البصرة من أصحاب رسـول هللا-رضي هللا عنهما  –قال الحسن البصري، وابن سيرين 
 (6)أحد يفضل عمران بن الحصين(.  –صلى هللا عليه وسلم  –

واله أميـــر البصـــرة أمـــر القضـــاء، فعمـــل بـــه مـــدة مـــن الـــزمن، ثـــم طلـــب مـــن األميـــر أن يعفيـــه مـــن 
أال يشــغله عــن العبــادة شــاضل، حتــى لــو كــان ذلــك  –رضــي هللا عنــه  –القضــاء، فأعفــاه، فقــد أراد 

  (7)الشاضل هو القضاء. 
لفتنة بين المسلمين، وقف عمران بن الحصين محايدًا، ال يقاتل مع احد ضـد اخخـر، ولما وقعت ا

وراح يــدعوا النــاة أن يكفــوا عــن االشــتراك فــي تلــك الحــرب، ويقــول: ألن أرعــى ضنمــًا علــى رأة 
 (8)الجبل حتى يدركني الموت أحب إلي من أن أرمي في أحد الفريقين بسهم أخطأ أم أصاب. 

من المسلمين قائاًل: إلـزم مسـجدك، فـأن د خـل عليـك فـالزم بيتـك، فـإن دخـل  وكان يوصي من يلقاه
  (9)عليك بيتك من يريد نفسك ومالك فقاتله. 

 
: وفاته   رابعاا ا
عمران بن الحصين، أروع مثال في ــ الصبر ــ وقوة اإليمان؛ وذلك حـين أصـابه مـرض لقد ضرب 

ييــأة مــن رحمــة هللا، ومــا ضــجر مــن مرضــه شــديد بقــي يعــاني منــه ثالثــين عامــًا، لــم يقــنط، ولــم 
ساعة، وال قال: أف قط، بل بقي صابرًا محافظًا على عبادة هللا، قائمـًا وقاعـدًا، وراقـدًا وهـو يقـول: 

 إن أحب األشياء إلى نفسي أحبها إلى هللا.
هــــ، رضــي هللا عنــه وأرضــاه.  53هــــ وقيــل: ســنة  52تــوفي بهــا ســنة: و البصــرة  حتــى لــزم بيتــه فــي

(10) 
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 ريض هللا عنه

 المبحث الول
 مسائل في العباداف
 الم ل  الول

  (11) حكم ت هير جلود الميتة بالدباغ
إال ما روي عن األوزاعي حيث أن الجلد عنده  (12)اتفق الفقهاء على نجاسة جلد الميتة قبل الدبغ 

  (13)طاهر ، سواء دبغ أم لم يدبغ . 
 (14)واتفقوا على طهارة جلد مأكول اللحم بالذكاة الشرعية . 

 على قولين:(15)واختلفوا في حكم طهارة جلد الميتة بعد الدبغ .  
 

ن دبغف، وال تجوز الصالة عليها.  القول الول: ال ت هر جلود الميتة وا 
 وهو قول الصحابي عمران بن الحصين: قد نقل ابن المنذر في " األوسط ".  

كـان عمـران بـن حصـين ممـن ال يجـوز الصـالة فـي الجلـد إذا لـم »عن األشعث، عن محمد، قال: 
  (16)« يكن ذكيا 

ليــه: ذهــب عمــر، وابــن عمــر، والســيدة عائشــة،، وابــن جــابر، وأســيد بــن جــابر  ، وهــي أحــدى (17)وا 
ليه ذهب الزيدية، (19)، وأحمد في المشهور، (18)الروايتين عن اإلمام مالك  ونسبه في " البحر "  وا 

 20)إلى أكثر العترة. 

 
 واستدلوا بما يلي:

، قـال: قـرئ علينـا كتـاب رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم بـأرض جهينـة (21)عـن عبـد هللا بـن عكـيم
  (24)«، وال عصب(23)أن ال تستمتعوا من الميتة بإهاب »وأنا ضالم شاب: (22)

  (25)هر " بش –صلى هللا عليه وسلم  –وفي رواية " قبل موته 
 (26)بشهرين "  –صلى هللا عليه وسلم  –وفي رواية " قبل وفاته 
 (27)بأربعين يومًا " –صلى هللا عليه وسلم  –وفي رواية " قبل موته 
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إن هذا الحديث ناسخ لحديث ابن عباة في إباحـة االنتفـاع بجلـود الميتـة، فقـد جـاء  وجه الداللة:
فــي روايــة أخــرى )كنــت قــد رخصــت لكــم فــي جلــود الميتــة، فــإذا أتــاكم كتــابي هــذا فــال تنتفعــوا مــن 

 (28)الميتة بجلد وال عصب( 
 وأعل حديث أبن عكيم بما يأتي.

أنــه مرســل: مــذهب عامــة العلمــاء علــى جــواز الــدباغ والحكــم بطهــارة اإلهــاب إذا دبــغ ووهنــوا  (أ)
نمــا هــو حكايــة عــن  هــذا الحــديث ألن عبــد هللا بــن عكــيم لــم يلــق النبــي صــلى هللا عليــه وســلم وا 
كتاب أتاهم فقد يحتمل لـو ثبـت الحـديث أن يكـون النهـي إنمـا جـاء عـن االنتفـاع بـه قبـل الـدباغ 

 (29)ن يترك به األخبار الصحيحة التي قد جاءت في الدباغ. وال يجوز أ
 (30)وفي بعض طرقه " عن أشياخ جهينة " 

ورواه أبــن حبــان فــي " صــحيحه " مــن طــريقين ، مــن روايــة عبــدالرحمن بــن أبــي ليلــى عــن " أبــن 
 عكيم.

 " وذكر المدة. –رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  –وفي إحداها " كتب إلينا 
 رسول هللا " من ضير ذكر المدة. –" قرئ علينا كتاب  وفي األخرى

  (31)وتارة " أن السماع كان من أناة دخلوا على أبن عكيم. 
قال الترمذي: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما ذكر 

وسلم، ثـم تـرك أحمـد  فيه قبل وفاته بشهرين، وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي صلى هللا عليه
بن حنبـل هـذا الحـديث لمـا اضـطربوا فـي إسـناده، حيـث روى بعضـهم فقـال: عـن عبـدهللا بـن عكـيم 

 (32)عن أشياخ جهينة. 
صــلى هللا  -كلفظــه ولــوال ذلــك لــم يكتــب النبــي  -صــلى هللا عليــه وســلم  -ويــرد: أن كتــاب النبــي 

لى  -عليه وسلم  ضيرهم فلزمتهم الحجة بـه، وحصـل لـه إلى أحد، وقد كتب إلى ملوك األطراف، وا 
الـــبالغ، ولـــو لـــم يكـــن حجـــة لـــم تلـــزمهم اإلجابـــة، وال حصـــل بـــه بـــالغ، ولكـــان لهـــم عـــذر فـــي تـــرك 

 (33)اإلجابة؛ لجهلهم بحامل الكتاب وعدالته.
 بشهر"  –صلى هللا عليه وسلم  –)ب( االضطراب في المتن: وفي رواية " قبل موته 

 بشهرين "  –صلى هللا عليه وسلم  –وفي رواية " قبل موته 
 (34)بأربعين يومًا " –صلى هللا عليه وسلم  –وفي رواية " قبل موته 
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 ريض هللا عنه

القول الااني: أن جلـود الميتـة، أو عصـبها  دا دبغـف فقـد  هـرف، وجـاز االنتفـال بهـا والصـالة 
 عليها.

ليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه؛ واستثنى أبو حنيفة ج  (35)لد اإلنسان والخنزير.وا 
 ، وهو رواية عن اإلمام مالك في ضير اخدمي، وهو قول الحسن بن حي(36)إال أبا يوسف 

 (38)وأحمد في رواية. (37)وعبيدهللا بن الحسن العنبري. 
وعن أحمد رواية ثالثه: أنـه يطهـر منهـا جلـد مـا كـان طـاهرًا حـال الحيـاة، وروي هـذا، عـن عطـاء، 

، وقتــــادة، ويحيــــى األنصــــاري، وســــعيد بــــن جبيــــر، واألوزاعــــي، (39)النخعــــي والحســــن، والشــــعبي، و 
ســـحاق، وروي ذلـــك عـــن عمـــر، وعلـــي، وابـــن عبـــاة، وابـــن  والليـــث، والثـــوري، وابـــن المبـــارك، وا 

 (40)مع اختالفهم فيما هو طاهر في الحياة. -رضي هللا عنهم  -مسعود، والسيدة عائشة 
طهارة الحيوانات كلها، إال الكلب والخنزير،وما تولـد وقال علي وابن مسعود وهو مذهب الشافعي: 

 (41)منهما، أو من أحدهما، فيطهر كل جلد إال جلدهما.
 

 واستدلوا بما يأتي: 
  (42)«أيما إهاب دبغ فقد طهر( »1)
 (43)« إذا دبغ اإلهاب فقد طهر»ورواه مسلم وضيره بلفظ  

 -أيمـا -لمن قال ان الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان، كما يفيد لفظ عمـوم كلمـة  وجه الداللة:
 (44)وكذلك لفظ اإلهاب يشمل بعمومه جلد المأكول اللحم وضيره.

( عن ابـن عبـاة رضـي هللا عنهمـا قـال: " مـر النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم بشـاة ميتـة لميمونـة 2)
 (45)« غوه فانتفعوا بهلو أخذوا إهابها فدب»رضي هللا عنها فقال: 

  (46)قال الشوكاني:)وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة( وجه الداللة:
، أن النبي صلى هللا عليه وسلم أتى على (48)، عن سلمة بن المحبق (47)( عن جون بن قتادة 3)

بيــت قدامــه قربـــة معلقــة، فســـأل النبــي صـــلى هللا عليــه وســلم الشـــرابل فقــالوا: إنهـــا ميتــة، فقـــال: " 
 (49)دباضها ذكاتها " 

هذا يدل على بطالن قول من زعم أن أهاب الميتة إذا مسه الماء بعد الدباغ نجة،  وجه الداللة:
 (50)المذكى.  كطهارة وتبين له أنه طاهر
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 ريض هللا عنه

( أن أصــحاب رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم ، لمــا أســلموا ، لــم يــأمرهم رســول هللا صــلى هللا 4)
نمـا كـان  عليه وسلم بطرح نعالهم وخفافهم وأنطاعهم ، التـي كـانوا اتخـذوها فـي حـال جـاهليتهم ، وا 

، فهـي، فـي حرمتهـا  ذلك من ميتة ، أو من ذبيحة. فذبيحتهم حينئذ إنما كانت ذبيحة أهل األوثـان
علــى أهــل اإلســالم، كحرمــة الميتــة. فلمــا لــم يــأمرهم رســول هللا صــلى هللا عليــه وســلم بطــرح ذلــك ، 

 (51)وترك االنتفاع به 
بعد عرض ألقوال الفقهاء وما استدلوا به يتضح لنا أن الراجح فـي هـذه المسـألة، هـو مـا  الترجيح:

؛ لين: بطهـارة جلـود الميتــة بالـدباغ واالنتفـاع بهــاذهـب إليـه أصـحاب القــول الثـاني )الجمهـور( القــائ
 لما يأتي  وذلك

 قوة أدلة الجمهور وصحتها وصراحتها في محل النزاع .
 أن الجمع بين األدلة أولى من النسخ عند التعارض ؛ ألن اعمال األدلة أولى من  اهمالها .

، وحمـل أدلـة القـائلين بالطهـارة والجمع يكون بحمل أدلة القائلين بعـدم الطهـارة علـى مـا قبـل الـدبغ 
  على ما بعد الدبغ .

 
 

 الم ل  الااني
 رك  نقض الوضوء بمس الد  

ذكــره بيــده ل مــاذا يترتــب علــى هــذا المــة ل أينــتقض وضــوؤه، ويجــب  المتوضــؤإذا مــة اإلنســان 
 عليه إعادة هذا الوضوء ل أو ال ينتقض ل

أختلـــف الفقهـــاء فـــي حكـــم هـــذه المســـألة علـــى أقـــوال عـــدة، وســـوف أذكـــر أشـــهر هـــذه األقـــوال، مـــع 
 موجز. بشكلمناقشتها 

 
 القول الول: ليس على من مس دكره وضوء.

أخرج عبدالرزاق وابن أبي شيبة في " –رضي هللا عنه  –وهذا قول الصحابي عمران بن الحصين 
مصــنفيهما " عــن قتــادة، عــن الحســن، عــن عمــران بــن الحصــين قــال: )مــا أبــالي إيــاه مسســت، أو 

  (52)فخذي( 
 ( 55)، وهي إحدى الروايتين عن أحمد. (54)، والزيدية (53)وهو قول: الحنفية 
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 ريض هللا عنه

سيدنا علـي بـن أبـي طالـب، وعـن ابـن عبـاة، وابـن مسـعود، وسـعيد بـن جبيـر،  وهو المروي: عن
وعمــار بــن ياســر، وحذيفــة بــن اليمــان، والســيدة عائشــة، وأبــي الــدرداء، وربيعــة، والحســن بــن حــي، 

 وعبيدهللا بن الحسن، والثوري، وابن المنذر.
 واستدلوا بما يلي:، (56)وهو رواية عن: سعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة ، وسعيد بن المسيب 

عمن مة  –صلى هللا عليه وسلم  –عن قية بن طلق، عن أبيه طلق بن علي: )أنه سأل النبي 
  (58)منك(  (57)ذكره، هل عليه أن يتوضأ ل فقال: ال، هل هو إال بضعة 

يدل هذا الحديث على أن الـذكر جـزء مـن اإلنسـان، فلـو كـان مسـه ناقضـًا، النـتقض  وجه الداللة:
  (59)ففي الحكم بنقض الوضوء منه حرج مدفوع.  مة كل جزء؛

 (60)وقال عنه الطحاوي: إسناده صحيح مستقيم، ضير مضطرب في إسناده وال متنه. 
 (61)وقال الترمذي: هذا الحديث أحسن شي روي في هذا الباب. 

 ويجا  عنه: 
أن قيـاة الـذكر علـى ســائر البـدن ال يسـتقيم؛ ألنـه تتعلــق بـه أحكـام ينفـرد بهــا، مـن وجـوب الغســل 

 (62)بإيالجه، والحد، والمهر، وضير ذلك. 
ما الجواب عن احتجاجهم بحديث طلق بن علي يمكن أن يرد عليه من عدة وجوه.  وا 

 أنه ضعيف باتفاق الحفاظ. الوجه الول:
افعي، وأبـــو حـــاتم، وأبـــو زرعـــة، والـــدار قطني،والبيهقـــي، وابـــن حيـــث قـــال أبـــن حجـــر: ضـــعفه الشـــ

  (63)الجوزي.
 ويرد عليه: 

 بأن حديث طلق بن علي، حديث صحيح، صححه جمع من الحفاظ النقاد منهم.
 عمرو بن علي الفالة، وعلي بن المديني، والطحاوي، وابن حبان، والطبراني، وابن حزم.

 (65) ((64)ث بسرة)هو عندنا أثبت من حدي :وقال الفالة
 (66)وقال بن المديني: )هو عندنا أحسن من حديث بسرة(. 

 –وحــديث بســرة الــذي اســتدل بــه أصــحاب القــول الثــاني: عــن بســرة بنــت صــفوان، أن رســول هللا 
 (67)قال: )إذا مة أحدكم ذكره فليتوضأ(.  –صلى هللا عليه وسلم 
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 ريض هللا عنه

 وأجي :
بأن حديث بسرة أقـوى مـن حـديث طلـق بـن علي،وقـد ذكـر ابـن حجـر أن البيهقـي قـال: )يكفـي فـي 
ترجيح حديث بسرة، على حديث طلق؛ أن حديث طلق لـم يخرجـه الشـيخان، ولـم يحتجـا بأحـد مـن 

 (68)رواته،وحديث بسرة قد احتجا بجميع رواته(. 
 الوجه الااني: أنه منسوخ.

كانـت فـي السـنة األولـى مـن الهجـرة،  –صـلى هللا عليـه وسـلم  –النبي  علي وفد علىطلق بن  أن
نمـا قـدم أبـو  –صلى هللا عليه وسلم  –ورسول هللا  يبني مسجده، وروى حديثنا أبـو هريـرة وضيـره، وا 

 (69)سنة سبع من الهجرة. –صلى هللا عليه وسلم  –هريرة على النبي 
 ويرد عليه:

لنــاة قبـل ورود األمــر بالوضــوء مــن مــة الفرج،هــذا ال شــك أن هـذا الخبــر موافــق لمــا كــان عليــه ا
 –صـــلى هللا عليـــه وســـلم  –فيـــه، فـــإذا كـــان هـــو كـــذلك فحكمـــه منســـوخ يقينـــًا حـــين أمـــر رســـول هللا 

 بالوضوء من مة الفرج؛ وال يحل ترك ما يتيقن أنه ناسخ واألخذ بما تيقن أنه منسوخ.
)هـل هـو إال بضـعة منـك( دليـل بـين علـى أنـه  –صلى هللا عليه وسـلم  –األمر اخخر: أن كالمه 

هذا الكـالم بـل  –عليه الصالة والسالم  –كان قبل األمر بالوضوء منه؛ ألنه لو كان بعده لم يقل 
 (70)كان بين أن األمر بذلك قد نسخ. 

عـروة عـن أبيـه، قيـل لهـم: أن هشـام بـن قال الطحاوي: روى هذا الحديث هشام بن  الوجه الاالث:
  (71)عروة لم يسمع هذا عن أبيه، فدلة عن أبيه. 

 ويجا  عليه:
فقد صح وثبت من ضير شـك سـماع عـروة هـذا الحـديث، وبـأن الجمهـور مـن أصـحاب هشـام رووه 
عـن أبيـه بـال واسـطة، فهـذا إمـا أن يكـون هشـام سـمعه مـن أبـي بكـر عـن أبيـه، ثـم سـمعه مـن أبيـه 

دث بــه تــارة هكــذا، وتــارة هكــذا، أو يكــون ســمعه مــن أبيــه وثبتــه فيــه أبــو بكــر، فكــان تــارة فكــان يحــ
 (72)يذكر أبا بكر. 
 القول الااني:

 إذا مة المتوضئ فرجه انتقض وضوؤه، وعليه الوضوء من جديد. 
وبه قال: عمر بن الخطاب، وأبن عبـاة، وعبـدهللا بـن عمـر، والنعمـان بـن بشـير، وأنة،وأبـي بـن 

ـــو أيـــوب كعـــب، و  ـــرة، وأب ـــراء بـــن عـــازب، وجـــابر بـــن عبـــدهللا،وأبو هري ـــن أبـــي وقـــاص، والب ســـعد ب
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األنصــاري، وزيــد بـــن ثابت،وعبــدهللا بـــن عمــرو، وزيـــد بــن خالـــد، وقبيصــة، وأم حبيبـــة، وبســرة بـــن 
صفوان، وأروى بنت أنية، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وأبان بن عثمان، وسليمان 

ليـه ذهـب، األوزاعـي، والليـث  بن يسـار، والزهـري، ومجاهـد، وجـابر بـن زيـد، والشـعبي، وعكرمـة، وا 
بـــــن ســـــعد، وأهـــــل الســـــنن: إســـــحاق بـــــن راهويـــــه، والترمـــــذي، وأبـــــن خزيمـــــة، وأبـــــن حبـــــان، والـــــدار 

 (73)قطني،والحاكم، والبيهقي، ويحيى بن معين، والحازمي. 
 .(77)ورواية عن األمام أحمد  (76)، والظاهرية (75)لشافعية او  (74)وهو مذهب: المالكية 

 إال أن المالكية والشافعية و والظاهرية، فصلوا القول على النحو التالي.
أما المالكية فقد ذكر إبن عبد البر فـي " االسـتذكار" قـول اإلمـام مالـك حيـث قـال: )اضـطرب قـول 

 (78)مالك في ايجاب الوضوء منه( 
ال إعادة على من صلى بعـد أن مسـه قاصـدًا، ولـم ثم قال في " التمهيد ": )واستقر قول مالك، أن 

 (79)يتوضأ؛ إال في الوقت؛ فأن خرج الوقت فال إعادة عليه، وعلى ذلك أكثر أصحابه(. 
والشـــافعية قـــالوا: إذا مـــة ذكـــره، أو ذكـــر ضيـــره صـــغيرًا كـــان، أو كبيـــرًا، حيـــًا، أو ميتـــًا، أو مقطـــوع 

ذا كــان أشـــل الــذكر، أو يـــده شــالء، ومـــن لــ ه ذكـــران، انــتقض وضـــوؤه، بشــرط أن يكـــون الــذكر، وا 
  (80)ببطن الكف، أو ببطن األصابع.

 وحصل خالف بين أصحابه " أهل المغرب " وأصحابه " البغداديين ".
فالذي عليه أهل المغرب: أن من مة ذكره أمره بالوضوء؛ ما لـم يصـل، فـإن صـلى أمـره باإلعـادة 

 (81)في الوقت، فإن خرج الوقت فال إعادة عليه. 
أما إسماعيل بن إسحاق وأصحابه البغداديون المالكيون، كابن بكير، وأبـي الفـرج االبهـري، فـإنهم و 

اعتبــروا فــي مســه وجــود اللــذة كمالمــة النســاء عنــدهم؛ فــإن التلــذذ الــذي لمــة ذكــره وجــب عليــه 
ن لــم  –وقــد مســه  –الوضــوء، وأن صــلى  ن خــرج الوقــت، وا   يلتــذقبــل أن يتوضــئا أعــاد الصــالة، وا 

  (82)فال شيء عليه. بمسه 
 استدل أصحا  هدا القول: 

صـلى هللا عليـه  –بما ورد عن هشام عن عروة قال: أخبرني أبي عن بسرة بنت صفوان أن النبي 
 (83)قال: )من مة ذكره فليتوضأ(.  –وسلم 
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 ريض هللا عنه

 واعترض عليه: 
ردوا حــديث بســرة بنــت صــفوان؛ بأنــه خبــر واحــد فيمــا تعــم بــه البلــوى؛ ألن مــا تعــم بــه البلــوى يكثــر 

  (84)السؤال عنه فتقتضي العادة بنقله متوترًا. 
وقال السرخسي معلقًا علـى هـذا الـدليل: )وحـديث بسـرة ال يكـاد يصـح، فقـد قـال يحيـى بـن معـين:  

منهـا هـذا، ومـا بـال رسـول  –هللا عليـه وسـلم صـلى  –ثالث ال يصح فـيهن حـديث عـن رسـول هللا 
نما  –صلى هللا عليه وسلم  –هللا  لم يقل هذا بين يدي كبار الصحابة، حتى لم ينقله أحد منهم؛ وا 

أشــد حيــاء مــن العــذراء فــي  –صــلى هللا عليــه وســلم  –قــال بــين يــدي بســرة، وقــد كــان رســول هللا 
 (85)خدرها(.
 ويجا :

عة عشــر صــحابيًا، نقلــه ابـن الرفعــة، عــن القاضــي أبــي الطيــب، وقــد بـأن الحــديث متــواتر، رواه ســب
 (86)عده السيوطي في األحاديث المتواترة. 

 الترجيح:
بعــد عرضــنا ألقــوال الفقهــاء ومــا اســتدلوا بــه مــن هــذين الحــديثين الصــحيحين، واألحاديــث الكثيــرة 

: -هللا عليــه وســلم صــلى –الصــحيحة فــي هــذا البــاب ومنهــا، عــن أبــي هريــرة قــال: قــال رســول هللا 
)إذا أفضى أحـدكم بيـده إلـى فرجـه حتـى ال يكـون بينـه حجـاب وال سـتر فليتوضـأ وضـوءه للصـالة( 

(87)  
صــلى هللا عليــه وســلم قــال:  –أن رســول هللا  –مرفوعــًا  –رضــي هللا عنهــا  –وعــن الســيدة عائشــة 

 يتبين التالي. (88)( ؤون)ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون وال يتوض
أن جميع األحاديث التي تحدثت عن مة الذكر سواء كانت للرجل أم للمرأة جميعها لـم تفـرق بـين 
المـة بشـهوة، أم بغيـر شـهوة ، وعليـه فـان حـديث )إنمـا هـو بضـعة منـك(لية دلـياًل للحنفيـة الــذين 
يقولـون: بـأن المـة مطلقــًا ال يـنقض الوضـوء، بـل هــو دليـل لمـن يقـول: بــأن المـة بغيـر شــهوة ال 

وهللا  –ض الوضوء، وأما المة بشهوة فينقض، بدليل حديث بسرة، وبهـذا يجمـع بـين الحـديثين ينق
  -تعالى اعلم 
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 الم ل  الاالث
 القراءة خلف اإلمام

نمـا حصــل الخـالف فــي قـراءة المــأموم  ال خـالف بــين العلمـاء أن اإلمــام يقـرأ فــي صـالته مطلقــًا، وا 
 خلف اإلمام، على ثالثة أقوال: 

ـــول  ـــرأ المـــأموم خلـــف اإلمـــام دون تفريـــق بـــين الصـــالة الجهريـــة والســـرية. وهـــو قـــول  الول:الق يق
الصحابي عمران بن حصين، أخرجه بن أبي شيبة فـي " مصـنفه " ، عـن أبـي بريـدة، عـن عمـران 

 (89)بن حصين قال: )ال تجوز صالة ال يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، وآيتين فصاعدًا(
  (92)، والزيدية (91)ظاهرية ، وال(90)وهو: مذهب الشافعي 

وهو المروي عن السيدة عائشة، وأبي بن كعب،ومعاذ بـن جبـل، وأبـي الـدرداء، وانـة، وعبـادة بـن 
 وعبدهللا بن مغفل، وسعيد بن المسيب، والحسن، واألوزاعي، والليث، وأبي ثور. الصامت،

وهـو روايــة عــن عمــر، وعلــي، وعثمــان، وابــن مسـعود، وابــن عبــاة، عبــدهللا بــن عمــر، وســعيد بــن 
  (93)جبير. 

 واستدلوا بما يأتي:
 –صـــلى هللا عليـــه وســـلم  –أن رســـول هللا  –رضـــي هللا عنــه  –عــن عبـــادة بـــن الصـــامت  (1)

 (94)قال: )ال صالة لمن لم يقرا بفاتحة الكتاب( 
 (95) تجزي صالة ال يقرأ الرجل فيها بفاتحة الكتاب( وأخرجه الدار قطني بلفظ آخر:)ال

 
يدل الحديث على وجـوب قـراءة الفاتحـة فـي الصـالة علـى المـأموم سـواء أسـر اإلمـام  وجه الداللة:
  (96)أم جهر. 

( عــن محمــد بــن إســحاق، عــن مكحــول، عــن محمــود بــن الربيــع، عــن عبــادة بــن الصــامت، 2)
عليــه القــراءة،  (97)صــالة الصــبح، فثقلــت –عليــه وســلم صــلى هللا  –قــال: صــلى بنــا رســول هللا 

رسـول هللا،إي وهللا، قـال: )ال  فلما أنصرف قال: )إني أراكم تقرؤون وراء إمـامكم( قـال: قلنـا: يـا
 (98)تفعلوا إال بأم القرآن، فإنه ال صالة لمن يقرأ بها( 

علـى إيجابهـا فـي كـل  يـدل الحـديث علـى وجـوب قـراءة الفاتحـة فـي الصـالة، وال يـدل وجه الداللة:
ركعة، بل في الصـالة جملـة، وفيـه احتمـال أنـه فـي كـل ركعـة؛ ألن الركعـة تسـمى صـالة، وحـديث 

 (99)المسيء صالته قد دل على أن كل ركعة تسمى صالة. 
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 واعترض عليه: 
 فقال أحمد: لم يرفعه إال ابن إسحاق.

 ق كذاب.وقال أبن الجوزي: قال مالك، وهشام بن عروة وضيرهما: أبن إسحا
وقــال يحيــى بــن معــين: لــية بحجــة، وقــال أبــن المــديني: يحــدث عــن المجهــولين بأحاديــث باطلــة. 

(100) 
 (101)وقال عنه األلمعي: هو مدلة، وقد تكلم فيه من تكلم. 

  وأجي :
فقد قال عنه أبن حزم: محمد بن إسحاق أحد األئمة، وثقه الزهري، وفضله علـى مـن بالمدينـة فـي 

 (102)عصره، وقال فيه شعبة: هو أمير المحدثين، وهو أمير المؤمنين في الحديث. 
ــدار قطنــي والخطــابي والحــاكم  –أيضــًا  –ويمكــن أن يجــاب  بــأن الحــديث قــد حســنه، الترمــذي وال
 (103)والبيهقي وضيرهم. 

قـال: )مـن صـلى صـالة لـم يقـرأ  –صلى هللا عليه وسـلم  –عن أبي هريرة، عن النبي  (2)
بــأم القــرآن فهــي خــداج( ثالثــًا ضيــر تمــام، فقيــل ألبــي هريــرة: إنــا نكــون وراء اإلمــام ل 

 (104)فقال: )اقرأ بها في نفسك(.
ي عامـة علـى يدل هذا الحـديث والـذي قبلـه علـى أن المـأموم تجـب عليـه القـراءة، وهـ وجه الداللة:

 (105)كل مصل، ولم يثبت تخصيصها بغير المأموم بمخصص صريح فبقت على عمومها.
 ال يقرأ المأموم فيما يجهر به، ويقرأ فيما يسر به. القول الااني:
 ،(108) وقــول للمالكيــة (107)والشــافعي فــي القــديم (106)محمــد بــن الحســن مــن الحنفيــة  وهــو قــول :
 .(109)والحنابلة 

وبه قـال: اإلمـام الشـعبي، والزهـري، والحكـم، وزيـد بـن علـي، وهـو أحـد قـولي اإلمـام سـعيد، وروايـة 
  (111)، وابن تيمية (110)عن ابن عباة،عبدهللا بن المبارك 

 واستدلوا بما يأتي:

   (112)ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ٹ ٹ( 1)
ــة: أمــر هللا تعــالى باإلنصــات واالســتماع، واألمــر للوجــوب، والــدعاء يخــل باالســتماع  وجــه الدالل

 (113)واإلنصات، فيخل الواجب فال يجوز، وعن هذا سقطت القراءة عن المقتدي.
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 وأجي : 

فــي " الخطبــة " وقــال: لــو أريـد بــه الصــالة، فــنحن نقــول: إنمــا يقــرأ   ۋ قـال ابــن عبــاة: 
 –صــلى هللا عليــه وســلم  –المــأموم خلــف اإلمــام خلــف ســكوته، وقــد روي ســمرة قــال: كــان للنبــي 

 (114).  سكتتان، سكتة حين يكبر، وسكتة حين يفرغ من قراءة ضير المغضوب عليهم وال الضالين
 ويرد:

قولـــه   يجــوز تخصـــيص عمـــوم القــرآن بخبـــر الواحـــد ، فهــب أن عمـــومأن جمهــور الفقهـــاء قـــالوا : 

يوجب سـكوت المـأموم عنـد قـراءة  چۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ چ : تعالى
أخـص  (115)عليـه الصـالة والسـالم : ) ال صـالة لمـن لـم يقـرأ بفاتحـة الكتـاب (  اإلمـام؛إال أن قولـه

من ذلك العموم ، وثبت أن تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد ، فوجب المصير إلـى تخصـيص 
  (116)عموم هذه اخية بهذا الخبر .

رسـول هللا  –( عن ابـن عجـالن، عـن زيـد بـن أسـلم، عـن أبـي صـالح، عـن أبـي هريـرة قال:قـال 2)
عل اإلمام ليؤتم به، فإذا كبر فك-صلى هللا عليه وسلم  ذا قرأ فأنصتوا(. : )إنما ج   بروا، وا 

ذا قرأ فأنصتوا( في مصنف بن أبي شيبة ومسند أحمد وسنن النسائي والدار قطني  وهذه الزيادة )وا 
(117) 

 (118)قال السندي: الحديث صححه مسلم، فال عبرة بمن ضعفه. 
صـلى هللا عليـه  –عن ابن شهاب، عن ابن أكيمـة الليثـي، عـن أبـي هريـرة، أن رسـول هللا  (3)

نصــرف مــن صــالة جهــر فيهــا بــالقراءة، فقـال: )هــل قــرأ معــي أحــد مــنكم آنفــًا ل(، فقــال ا –وسـلم 
رجل: نعم يارسول هللا، قال: )إني أقول ما لي أنازع القرآن ل(، قـال: فـانتهى النـاة عـن القـراءة 

 –صــلى هللا عليــه وســلم  –فيمــا جهــر فيــه رســول هللا  –صــلى هللا عليــه وســلم  –مــع رســول هللا 
 (119)( -صلى هللا عليه وسلم  –بالقراءة، حين سمعوا ذلك من رسول هللا من الصلوات 

دليـل علـى أن القـراءة خلـف اإلمـام، إذا أسـر اإلمـام فـي صـالته بـالقراءة جـائزة؛ ألن  وجه الداللـة:
 (120)المنازعة بالقرآن إنما تكون مع الجهر، ال مع السر. 

هذا الحديث أنفرد به بـن اكيمـة، وهـو مجهـول؛ ولـم يحـدث إال بهـذا الحـديث، ولـم  واعترض عليه:
 (121)يحدث عنه ضير الزهري. 
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 ريض هللا عنه

 واجي :
أبن أكيمة، وثقه أبـن حبـان، وقـال أبـو حـاتم: صـالح الحـديث مقبـول، وقـال يحيـى بـن معـين: ثقـة، 

  (122)حجر: ثقة.  وقال يعقوب بن سفيان:هو من مشاهير التابعين بالمدينة، وقال الحافظ ابن
 عدم وجوب القراءة على المأموم في صالة سرية، وال جهرية. القول الاالث: 

وهو قول: سعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، واألسود بـن يزيـد، والنخعـي، والضـحاك، والثـوري، 
وهــو روايــة عــن، عمــر، وأبنــه عبــدهللا، وعلــي بــن أبــي طالــب، وابــن عبــاة، وابــن مســعود،وزيد بــن 

ليه ذهب، أبو حنيفة، ومالك،(123)وعقبة بن عامر، وحذيفة بن اليمان، وسعيد بن جبير،  ثابت،  وا 
 وأحمد.

 (124)إال أن أبا حنيفة منع القراءة مطلقًا.
 (125) بينما استحب مالك، القراءة بالصالة السرية.
 (126)وزاد أحمد، استحبابها في سكتات اإلمام.

 واستدلوا بما يأتي:
صـلى الظهـر، فلمـا  –صلى هللا عليـه وسـلم  –عن عمران بن حصين، أن رسول هللا  (1)

سلم قال: )هل قرأ أحد منكم سبح أسم ربك األعلى ل( قال رجل من القوم: أنا، فقال: 
  (128)( (127))قد علمت أن بعضكم خالجنيها 

عــن عبيــدهللا بــن موســى، عــن الحســن بــن صــالح، عــن جــابر، عــن أبــي الزبيــر، عــن  (2)
: )من كان له إمـام فقـراءة اإلمـام -صلى هللا عليه وسلم  –ال: قال رسول هللا جابر ق

 (129)له قراءة(. 
 

 واعترض على حديث جابر، بأن إسناده فيه ضعف من عدة طرق.
الطريق األول: فيه جابر الجعفـي، قـال فيـه يحيـى بـن معـين: ال يكتـب حديثـه، لـية بشـيء، وقـال 

 (130)أبو حنيفة: ما لقيت اكذب منه.
 الطريق الثاني: قال احمد: هو مضطرب الحديث.

ما الطريق الثالث: ففيه الحسن بن عمارة، وهو ضعيف.  (131)وا 
ما الطريق الرابع: ففيه، سهل بن العباة، قال فيه الدار قطني: هو متروك الحديث.  (132)وا 
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 ريض هللا عنه

والطريــق الخـــامة: قــال الـــدار قطنــي: لـــم يســنده عـــن موســى بـــن أبــي عائشـــة، ضيــر أبـــي حنيفـــة، 
 (133)والحسن بن عمارة، وهما ضعيفان.

 الترجيح: 
أن المـأموم ال  –وهللا أعلـم  –يتضح مما سبق من أقوال الفقهاء، وما استدلوا به، وتوفيقًا ألقـوالهم 

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ چ  يقــــرأ فيمــــا يجهــــر بــــه اإلمــــام؛ وذلــــك لقولــــه تعــــالى

 الثاني.يقرأ فيما يسر به اإلمام لعموم األدلة ألصحاب القول  (134): چۅ 
أمــا أصــحاب القــول الثالــث الــذين قــالوا: بعــدم القــراءة علــى المــأموم فــي الجهريــة وال ســرية، فهــو ال 
يقوى على مقاومة أدلة أصحاب المذاهب األخرى ؛ وذلك أن اإلنسان ربمـا يشـغل نفسـه فـي أمـور 

 تعــالى خــارج الصــالة ممــا يقلــل خشــوعه فــي الصــالة الســرية خاصــة؛ لــذلك فــالراجح مــا بينــاه وهللا
 أعلم. 
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 ريض هللا عنه

 الم ل  الرابع
 اإلحرام قبل الميقاف

ــــه وســــلم  –وقــــت رســــول هللا  اإلحــــرام للمســــلمين، لمــــن أراد الحــــ   (135)مواقيــــت  –صــــلى هللا علي
والعمرة، وهذه المواقيت ال يجوز للمسلم أن يتجاوزها إال محرمـًا؛ ولكـن إذا احـرم المسـلم مـن مكـان 
إقامته وقبل مكان المواقيت المنصوص عليها، هل يعتبر إحرامـه صـحيحًا، أو عليـه أن يحـرم مـن 

 المواقيت المحددة ل
اع " بقولــه:)أجمع أهــل العلــم علــى أن مـن أحــرم قبــل الميقــات أنــه فقـد نقــل ابــن المنــذر فــي " اإلجمـ

 لكنهم اختلفوا من حيث الجواز والكراهة إلى قولين. (136)محرم( 
 جواز تقديم اإلحرام على المواقيت. القول الول:

 (137)وهو فعل الصحابي " عمران بن حصين ".
لى هذا ذهب الحنفية    (140)، والشافعية (139)، والمالكية (138)وا 

، (141)وهو قول: علي بن أبي طالب، وأبن عباة، وابن عمر، وابـن مسـعود ، وعبـدهللا بـن عـامر 
وعلقمـــة، واألســـود، وعبـــدالرحمن، وأبـــي إســـحاق، وســـفيان الثـــوري، والحســـن بـــن حيـــي، ومنصـــور، 

براهيم.  (142) وا 
 واستدلوا بما يأتي:

قال أبو داود: حـدثنا أحمـد بـن صـالح، حـدثنا ابـن أبـي فـديك، حـدثنا عبـد هللا بـن عبـد  (1)
الرحمن بن يحنة قال: حدثني يحيى بن أبـي سـفيان بـن سـعيد األخنسـي، عـن جدتـه 
حكيمة، عـن أم سـلمة، أنهـا سـمعت رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم يقـول: )مـن أهـل 

د الحــرام ضفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه بحجــة أو عمــرة مــن المســجد األقصــى إلــى المســج
 (143)( شك عبد هللا أيهما قال. -أو وجبت له الجنة  -وما تأخر 

في هذا الحديث داللة على جواز تقديم اإلحرام على الميقـات مـن المكـان البعيـد  وجه الداللة:
 -رضي هللا عنهم  – (144)مع الترضيب فيه، وقد فعله ضير واحد من الصحابة.

أن الحديث ضعيف، لجهالة يحيى بن أبي سـفيان األخنسـي، وجدتـه حكيمـة بواعترض عليه: 
 (145)وأم حكيم بنت أمية.

 ويرد عليه: 
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أمـــا يحيـــى بـــن أبـــي ســـفيان، فقـــد ذكـــره أبـــن حبـــان فـــي " الثقـــات " وقـــال عنـــه أبـــو حـــاتم: لـــية 
 بالمشهور ممن يحت  به، وقال الحافظ: مستور.
"، وذكرهــا الهيثمــي فــي " مجمــع الزوائــد ": روى أمــا أم حكــيم فــذكرها ابــن حبــان فــي " الثقــات 

عنها أبن جري ، ولم يتكلم فيها أحـد، واحـت  بروايتهـا أبـو داود، وبقيـة رجالـه رجـال الصـحيح، 
 (146)وقال الحافظ: مقبولة 

ـــي وابـــن مســـعود 2) ـــه تعـــالى –رضـــي هللا عنهمـــا  –( روي عـــن عل         :)قولهمـــا فـــي تفســـير قول

 (148)إن إتمامهما أن يحرم بهما من دويرة أهله(.  (147) چۓ ڭ ڭ ڭڭ چ 
وقــت المواقيــت وعينهــا فصــارت بيانــًا  –صــلى هللا عليــه وســلم  –أن رســول هللا  ويــرد عليــه:

من بيته لحجته، بل أحرم من ميقاته الذي  –صلى هللا عليه وسلم  –لمجمل الح ، ولم يحرم 
فهـــو األفضـــل إن شـــاء هللا، وكـــذلك صـــنع  –صـــلى هللا عليـــه وســـلم  –وقتــه ألمتـــه، ومـــا فعلـــه 

 (149). -رضي هللا عنهم  –دهم جمهور الصحابة والتابعين بع
وقد نقل صاحب " المغني " عن اإلمامين سفيان الثوري واإلمام أحمد، قولهما في تفسير هـذه 
اخية: أن تنشئها من بلدك، ومعناه أن تنشي لها سفرًا من بلدك، تقصد له، لية أن تحرم بهـا 

  (150)من أهلك. 
صــلى  –أنهــا قالــت: )مــا خيــر رســول هللا  –رضــي هللا عنهــا  –مــا صــح عــن الســيدة عائشــة  (2)

بين أمرين إال أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فأن كان إثمًا كان ابعد الناة منه،  –هللا عليه وسلم 
. لنفســه إال أن تنتهــك حرمــة هللا، فينــتقم هلل بهــا( –صــلى هللا عليــه وســلم  –ومــا انــتقم رســول هللا 

(151) 
هذا الحديث دليل، على أن المرء ينبغي له ترك مـا عسـر عليـه مـن أمـور الـدنيا  وجه الداللة:

واخخرة، وترك اإللحاح فيه؛ إذا لم يضطر إليه والميل إلى اليسر أبدًا، فـإن اليسـر فـي األمـور 
  (152)كلها أحب إلى هللا ورسوله. 

يقـــول: كنـــت رجـــاًل عـــن وائـــل شـــقيق بـــن ســـلمة، يقـــول: ســـمعت الضـــبي بـــن معبـــد،  (3)
 نصرانيًا، فأسلمت، فأهللت بالح  والعمرة، فسمعني سلمان بن ربيعة، وزيد بن 

صوحان، وأنا أهل بهما جميعًا بالقادسية، فقاال: لهذا أضل من بعيره، فكأنما حمال علي جباًل 
فذكرت ذلك لـه، فأقبـل عليهمـا،  –رضي هللا عنه  –بكلمتهما، فقدمت على عمر بن الخطاب 
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هــديت لســنة  -صــلى هللا عليــه وســلم  –مهمــا، ثــم أقبــل علــي، فقــال: )هــديت لســنة النبــي فال
  (153)( -صلى هللا عليه وسلم  –النبي 

  (154)وهذا الحديث على اإلحرام به قبل الميقات. وجه الداللة: 
ويرد علـى هـذا الـدليل: وهـو قـول عمـر بـن الخطـاب للضـبي: هـديت السـنة، يعنـي فـي القـران، 

صـلى هللا عليـه  –ن الح  والعمـرة، ال فـي اإلحـرام مـن قبـل الميقات،فـإن سـنة النبـي والجمع بي
  (155)اإلحرام من الميقات، بين ذلك بفعله وقوله. –وسلم 

 القول الااني: يكره اإلحرام قبل الميقاف.
 . (158)، والزيدية (157)،والظاهرية (156)وهو قول: المالكية، والشافعية، والحنابلة 

، والحســـن (159)وبهـــذا قـــال: عمـــر بـــن الخطـــاب، وعثمـــان بـــن عفـــان، وعطـــاء بـــن أبـــي ربـــاح 
سحاق   (160)رضي هللا عنهم. –البصري، وأحمد بن حبيب، وا 

 واستدلوا بما يأتي: 
وأصــحابه أحرمـوا مــن الميقــات، وال يفعلــون إال األفضــل.  –صــلى هللا عليــه وســلم  –أن النبـي 

(161)  
 الترجيح:

لفقهـــاء ومـــا اســـتدلوا بـــه، فـــإن أصـــحاب القـــول األول القـــائلين: بجـــواز تقـــديم بعـــد عرضـــنا ألقـــوال ا
 اإلحرام قبل المواقيت، هو القول الراجح، خاصة إذا كان الحاج ال يجد صعوبة في لبسه لإلحرام.
يضاف إلى ذلك إن لبة اإلحرام فـي الوقـت الحاضـر مـن مكـان إقامتـه لـية فيـه مشـقة؛ وال سـيما 

 .  -وهللا أعلم  –يثة مع وسائل النقل الحد
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 المبحث الااني
 مسائل متفرقة
 الم ل  الول

 ميراث الجدة مع ابنها الحي
مختصرًا، نعرف عن طريقه ضابط الجدة  شيئاً  قبل أن نتكلم عن ميراث الجدة، يستحسن أن نذكر

 الوارثة، وضير الوارثة.
الجــدة الوارثــة: وتســمى الجــدة الصــحيحة، وهــي كــل جــدة أدلــت بمحــض اإلنــاث، كــأم األم وأمهاتهــا 

لــص، أو أدلــت بمحــض الـذكور، كــأم األب، وأم أبــي األب، وأم أبــي أبــي األب، خالمـدليات بإنــاث 
 أو أدلت بإناث إلى ذكور، كأم أم األب، وأم أم أم أبي األب.

دة الفاسدة، فهي كل جدة أدلت بذكر إلى إناث، كأم أبي األم، وأما الجدة ضير الوارثة: وتسمى الج
وأم أبي أم األب، وهي من أدلت إلى إناث، وبعبارة أخرى من أدلت بذكر بين أمين هي إحداهما. 

(162) 
 أجمع أهل العلم على أن للجدة السدة؛ إذا لم يكن للميت أم.

 وأجمعوا على أن األم تحجب أمها وأم األب. وأجمعوا على أن األب ال يحجب الجدة أم األم. 
حـــداهما أقـــرب مـــن األخـــرى، وهمـــا مـــن وجـــه واحـــد، أن  وأجمعـــوا علـــى أن الجـــدتين إذا اجتمعتـــا، وا 

 السدة ألقربهما.
  (163)فأما أم أبي األم فإنها تسقط في قول أكثر أهل العلم.

 لجدة وابنها حي على قولين.واختلفوا في توريث ا
 أن الجدة ترث مع ابنها الحي. القول الول:

وبهذا قال الصحابي عمران بن حصين، أخرج بن أبـي شـيبة فـي مصـنفه، عـن أبـي الـدهماء قـال: 
  (164)بنها حي(. اقال عمران بن حصين: )ترث الجدة و 

 (166)، والظاهرية.(165)وبه قال: الحنابلة 
ابنـه عبــدهللا، وابـن مســعود، وأبـي موســى، وأبـي الطفيــل عـامر بــن وهـو قـول: عمــر بـن الخطــاب، و 

 وائلة بن األسقع ــ رضي هللا عنهم ــ.
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ليــه ذهــب: شــريح، والحســن، وعطــاء بــن أبــي ربــاح، وبــالل، وابــو موســى األشــعري، وعطــاء بــن  وا 
ار يسار، وسليمان بن يسار الهاللي، وأبـو الشـعثاء، وابـن سـيرين، وهـو قـول فقهـاء البصـريين: سـو 

سحاق، وابن جرير الطبري.  (167)بن عبدهللا، وعبيدهللا بن الحسن، وجابر بن زيد، والعنبري، وا 
واختلــف فيهــا عــن ســفيان الثــوري فــروي عنــه؛ أنــه كــان يورثهــا مــع ابنهــا، وروي عنــه انــه كــان ال 

 (168)يورثها. 
 واستدلوا بما يأتي: 

عن محمد بن سالم، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبـدهللا بـن مسـعود قـال فـي الجـدة مـع ابنهـا: 
 (169)سدسًا مع ابنها وأبنها حي(  –صلى هللا عليه وسلم  –)إنها أول جدة أطعمها رسول هللا 

 ويرد على الدليل: 
رضـم أنـه  بن عبد البر: رد على هذا الحديث، وبين أنه علـى فـرض صـحة سـند هـذا الحـديث،اقال 

 ال يصح فقال: وهذا ال حجة فيه؛ ألنه يحتمل أن تكون الجدة ــ أراد أم األم ــ وهو خال الميت.
فــأن قيــل: روي عــن بــن جــري  والثــوري وبــن عيينــه عــن إبــراهيم بــن ميســرة قــال: ســمعت ســعيد بــن 

 (170)المسيب يقول: )ورث عمر بن الخطاب جدة مع ابنها(. 
 لمثل ذلك من التأويل. –أيضًا  –قيل له: وهذا محتمل 

 فأن صح أنها أم أب، فقد خالفه علي وزيد، وهي مسألة خالف والقياة على ما وصفنا.
إال أن لهم قياسًا؛ وذلك أن األخوة لألم يدلون بـاألم، وهـم يرثـون معهـا؛ وكـذلك الجـدة تـدلي بـاألب 

 وترث معه.
نمـا تحجـب  ووجه آخر: أن األم وأم األم ال يحجبان بالذكور، وكذلك أم األب ال تحجب بابنهـا، وا 

 األمهات، ولما كان عدم أبنها ال يزيد في فرضها لم يحجبها.بالجدات 
وضيـره مـن توريـث الجـدة مـع أبنهـا، فقـد روي عنـه خالفـه؛  –رضي هللا عنه  –وما روي عن عمر 

  (171)إال أن األول عنهم أثبت.
أنــه ورث الجــدة وابنهــا حــي  –صــلى هللا عليــه وســلم  –المــاوردي: وأمــا المــروي عــن النبــي  وقــال

فيــه، ثــم لــو ســلم لكــان  –رضــي هللا عــنهم  –فضــعيف؛ ألن صــحته تمنــع مــن اخــتالف الصــحابة 
 عليه ثالثة أجوبة.

 أحدها: أنه محمول على توريث الجدة أم األم مع أبنها الذي هو الخال.
 محمول على توريث أم األب مع ابنها وهو العم.والثاني: أنه 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 عبـد هللا داود خـلف د.

 4192 اذار( 91العدد )
دي   رآهي  لة  آ دآب  الف   من املسائل الفقهية للصحايب اجلليل معران بن حصـني مج 

 ريض هللا عنه

والثالــث: أنــه يجــوز ان يكــون مــع األب إذا كــان كــافرًا أو قــاتاًل، ويســتفاد بــذلك أن ال يســقط ميراثــًا 
بسقوط من أدلت به، فأما أم األم فإنما يحجبها األب إلدالئها بغيره، ولية كذلك أمه إلدالئها به، 

ر بــه؛ ألنهــا تأخــذ فرضــها مــن مــال كــان يســتوعبه بالتعصــيب وأمــا عــدم إضــرارها بــاألب فقــد تضــ
  (173) -وهللا أعلم –، ثم لو لم تضر لجاز أن يسقطها كما يسقط اإلخوة لألم، وأن لم يضروه (172)

مالـك وأصـحابه  (174)ال ترث الجدة مع ابنها الحي. وبـه قـال: أبـو حنيفـة وأصـحابه  القول الااني:
ليه(176)، والشافعي وأصحابه (175)  ذهب داود بن علي. ، وا 
وروي ذلك عن عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وأبي بن كعب، وسعد بن  

 رضي هللا عنهم –(177)أبي وقاص، وطاوة، وقال به: خارجة بن زيد، وعامة أهل العلم والفتوى 
 واستدلوا بما يأتي :

ــًا بــاألب، وجــب أن تكــون الجــدة أولــى  بــذلك؛ ألنهمــا أحــد أبــوي الميــت، أن الجــد لمــا كــان محجوب
فوجب أن يحجبها األب كما حجب الجد، ووجب أنها إذا كانت أم أم لـم تـرث مـع األم، فكـذلك إذا 

 كانت أم أب، ال ترث مع األب.
ووجه آخر لحجتهم: أنه لما كان أبن األخ ال يرث مع األخ؛ ألنه يدلي به، وال يـرث أبـن العـم مـع 

 ال ترث الجدة أم األب مع األب؛ ألنها تدلي به. العم؛ ألنه يدلي به، وجب أن
وأمــا داود بــن علــي فحجتــه: أنهــم لمــا اختلفــوا فــي ميراثهــا لــم تــرث؛ ألنــه ال يجــب عنــده ميــراث إال 

 بنص آية، أو نص سنة أو أجماع.
وهذا ال خـالف فيـه؛ ألنـه يعارضـه مـا هـو فـي بـاب المنازعـة مثلـه، وذلـك أن كـل قريـب ذي نسـب 

نـــع مـــن الميـــراث، إال بـــنص كتـــاب أو ســـنة ثابتـــة، ال مطعـــن فيهـــا أو إجمـــاع مـــن يجـــب أن ال يمت

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ چ  األمـــــــة؛ ألن هللا تعـــــــالى يقـــــــول:

  (178)چڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ 
فوجب أن ال يمنع قريب من الرجال والنسـاء مـن ميـراث إال بـنص كتـاب أو سـنة ثابتـة أو إجمـاع. 

(179) 
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 الترجيح:
أن أصــحاب القــول األول القــائلين: أن الجــدة تــرث مــع أبنهــا الحــي، هــو األرجــح؛ يبــدو ممــا تقــدم 

أطعمهــا الســدة، وكــذلك فعلــوه  –صــلى هللا عليــه وســلم  –وذلـك لقــوة مــا اســتدلوا بــه مــن أن النبــي 
 .-رضي هللا عنهم  –صحابته 

 
 الم ل  الااني

 (180)الكل والشر  في اإلناء المفضض 
 لة على قولين.ألمساختلف الفقهاء في حكم هذه ا

 من الفضة. (181)يجوز األكل والشرب في اإلناء المفضض؛ إذا كان قدر ضبة  القول الول:
فقد روى إبـن أبـي شـيبة فـي " مصـنفه  –رضي هللا عنه  –وهو فعل الصحابي عمران بن حصين 

 " من طريق عبدالرحمن بن مهدي، عن عمر، عن أبـي العـوام القطـان، عـن قتـادة، أن عمـران بـن
  (182))كانا يشربان في اإلناء المفضض(. –رضي هللا عنهما  –حصين، وأنة بن مالك 

ومحمد بن علي بن الحسين، والحكم بـن  ، وأجازه من التابعين: سعيد بن جبير، وميسرة، وطاوة
 .(183)عينية، والنخعي،وابراهيم بن حماد،وابن المنذر، والحسن البصري،

ين لمحمـد بـن الحسـن واشـترط المرضينـاني لـذلك شـرطًا، وهـو وهو قول: أبي حنيفة، وهـو أحـد القـول
سحاق، وأبو ثور  (185)، وبه قال: الشافعي (184)أن يتقي موضع الفم   . (186)واحمد بن حنبل، وا 
 واستدلوا بما يأتي:

 –)أن قــدح النبــي  –رضــي هللا عنــه  –( عــن عاصــم، عــن ابــن ســيرين، عــن انــة بــن مالــك 1)
من فضـة( قـال عاصـم: رأيـت (188)سلسلة (187)اتخذ مكان الشعب أنكسر،ف –صلى هللا عليه وسلم 
 (189)القدح وشربت فيه.

 (190)فيه دليل على جواز تضبيب اإلناء بالفضة.  وجه الداللة:
صــلى هللا عليــه  –( عــن محمــد بــن ســيرين، عــن أختــه، عــن أم عطيــة قالــت: )نهانــا رســول هللا 2)

النساء في لبة الذهب، فأبى علينا، ورخص عن لبة الذهب، وتفضيض األقداح، فكلمه  –وسلم 
 (191)لنا في تفضيض األقداح(.

 والحديث فيه دليل على جواز استعمال األقداح المفضضة.  وجه الداللة:
 لو ثبت هذا الحديث لكان حجة في الجواز؛ لكن في سنده من ال يعرف. ويرد عليه:
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 كثيرة، أو يسيرة لغير حاجة. يحرم تضبيب اإلناء بالفضة؛ إذا كانت الفضة القول الااني:
وأبي يوسف، وهـو القـول الثـاني  (194)وابن حزم الظاهري  (193)والشافعية  (192)وهو قول: المالكية 

 لمحمد بن الحسن، من الحنفية.
لى هذا نهت السيدة عائشة   (195)وا 
، وهـو (196)وهو مروي عـن أبـن عمـر، علـي بـن الحسـين، وعطـاء، وسـالم، والمطلـب بـن حنظـب، 

 (197).سن وابن سيرين قول: والح
 واستدلوا بما يأتي: 

صـــلى هللا  –قالـــت: ســـمعت رســـول هللا  –صـــلى هللا عليـــه وســـلم  –( عـــن ام ســـلمة زوج النبـــي 1)
فــي بطنــه نــار  (198)يقــول: )أن الــذي يأكــل أو يشــرب فــي آنيــة الفضــة إنمــا يجرجــر –عليــه وســلم 

  (199)جهنم(.
 (200)استدل به على من قال بتحريم األكل والشرب في اخنية المذهبة والمفضضة. وجه الداللة:

( عن محمد بـن سـيرين، عـن ابنـة أبـي عمـرو مـولى عائشـة قالـت: أبـت عائشـة أن تـرخص لنـا 2)
  (201)في تفضيض اخنية. 

( عــن نــافع، عــن أبــن عمــر: )أنــه كــان ال يشــرب مــن قــدح فيــه حلقــة فضــة، وال ضــبة فضــة(. 3)
(202) 

  رجيح:الت
بعــد عرضــنا ألقــوال الفــريقين وأدلتهمــا يتبــين، أن اســتعمال مــا تــدعوا إليــه الحاجــة مــن الفضــة دون 
القليل أو الكثير: هو الجواز، وأن أصحاب القول القاتلين: بالتحريم هو من باب سد الذريعة، وهو 

 من باب التشبه باألعاجم والكفار ـ وهللا أعلم ـ 
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 الم ل  الالث
 (203)لبس الخز 

 أختلف العلماء في حكم لبة الخز على قولين.
 جواز لبة الخز. القول الول:

فقــد نقـــل أبـــو يوســف، ومحمـــد بـــن  –رضـــي هللا عنـــه  –وهــو فعـــل الصــحابي عمـــران بـــن حصــين 
أنـــه قـــال: )بلغنـــي عـــن  –رحمـــه هللا  –الحســـن الشـــيباني فـــي كتابيهمـــا " اخثـــار " عـــن أبـــي حنيفـــة 

عثمــان بــن عفــان، وعبــد الــرحمن بــن عــوف، وعمــران بــن حصــين، وعبــدهللا بــن أبــي أوفــى، وأبــي 
أنهــم كــانوا  –رضــي هللا عــنهم  –وحســين بــن علــي، وابــن الزبيــر، وشــريح  هريــرة، وانــة بــن مالــك،

 (204)يلبسون الخز( 
روي ذلـــك عن:أبـــي بكـــر، وابـــن عمـــر، وســـعد بـــن أبـــي وقـــاص، وجـــابر بـــن عبـــدهللا، وأبـــي ســـعيد 

وعمــر بــن  الخــدري، وابــن عبــاة، وأبــي موســى، وأبــي قتــادة، والســيدة عائشــة، والبــراء بــن عــازب،
ليــه ذهــب  عبــدالعزيز أيــام إمارتــه، ومحمــد بــن الحنفيــة، وضــيالن بــن جريــر، وشــبيل بــن عــوف، وا 

  (207) -رضي هللا عنهم – (206)والحنابلة (205)الشافعية 
 واستدلوا بما يأتي: 

عــن عبــدالرحمن عــن عبــدهللا بــن ســعد الدشــتكي عــن أبيــه، قال:)رأيــت رجــاًل بــاألثر :  (1)
صلى هللا عليـه  –داء، وهو يقول: كسانيها رسول هللا على بغلة وعليه عمامة خز سو 

  (208)(-وسلم 
  (209)أن هذا الحديث يدل على جواز لبة الخز.  وجه الداللة:
بــأن الحــديث ضــعيف؛ ألن فــي إســناده عبـدهللا بــن ســعد، وهــو مجهــول، والرجــل الــذي  ويــرد عليــه:

 (210)أدعى الصحبة كلهم ال يعرفون، قاله ابن القطان.
بأن الحديث صححه ابن حجر ورفع جهالة الراوي، وذكر في " تحفة األحوذي " أن  ويجا  عنه:

عبدهللا بن سعد بن عثمـان الدشـتكي صـدوق مـن العاشـرة، واسـم الرجـل هـو: عبـدهللا بـن خـازم كمـا 
 (211)ذكره البخاري في " تخري  األحاديث المرفوعة " 
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 ريض هللا عنه

صــلى هللا  –هللا ، عــن عكرمــة، عــن ابــن عبــاة قــال:)نهى رســول (212)عــن خصــيف  (2)
عن الثـوب المصـمت مـن قـز( قـال أبـن عبـاة: )إمـا السـدى والعلـم فـال  –عليه وسلم 

 (213)نرى به باسًا( 
يدل الحديث على إباحة الثوب من ضير الحرير؛ إذا كان فيه من الحرير مثل العلم،  وجه الداللة:

الحـديث ضـعيف؛ ألن فـي بـأن  ويرد عليـه:(214)أو كانت لحمته ضير حرير؛ إذا كان سداه حريرًا. 
إســـناده خصـــيف بـــن عبـــدالرحمن الـــذي قـــال عنـــه ابـــن حـــزم الظـــاهري فـــي " المحلـــى" ضـــعيف،وقد 
ضــعفه ضيــر واحــد، وقــال عنــه أحمــد " لــية بــالقوي فــي الحــديث " وقــال ابــن حجــر فــي " التقريــب" 

 (215)صدوق سيء الحفظ خلط بآخره ورمي باإلرجاء. 
 ويجا  عنه: 

ين، وأبــو حـــاتم، ومحمـــد بــن ســـعد، وأبــو زرعـــة، وقــال عنـــه النســـائي: بأنــه قـــد وثقــه يحيـــى بــن معـــ
 (216)صالح، وصحح الحاكم حديثه في " مستدركه " 

 عدم جواز لبة الخز.  القول الااني:
 (219)والزيدية.  (218)والظاهرية (217)وهو قول: المالكية 

لى هذا ذهب:الحسن، وابن وهب، وسـالم، وابـن سـيرين، وسـعيد بـن جبيـر، وعمـر بـن عبـدالعزيز  وا 
  (220)في رواية، وكان أبن المسيب ال يلبسه وال ينهى عنه. 

 واستدلوا بما يأتي:
عنــد بــاب المســجد،  (221)عــن نــافع عــن عبــدهللا بــن عمــر: أن عمــر بــن الخطــاب رأى حلــة ســيراء 

 –تريت هذه فلبستها يوم الجمعة، وللوفـد إذا قـدموا عليـك، فقـال رسـول هللا فقال: يارسول هللا لو اش
 (222): )إنما يلبة هذه من ال خالق له في اخخرة(-صلى هللا عليه وسلم 

يـدل هـذا الحـديث علـى أن السـيراء وهـو الحريـر المخلـوط مـع ضيـره يـدل علـى تحـريم  وجه الداللة:
 (223)الحرير للرجال وأباحه للنساء.

أن الحلة المذكورة في هذا الحديث فحرير كلها بنقل الثقات، بدليل أنـه ورد فـي بعـض  عليه:ويرد 
فمـر  –صـلى هللا عليـه وسـلم  –الروايات عن ابن عمـر، عـن عمـر أنـه خـرج مـن بيتـه يريـد النبـي 

صـلى هللا  –يقيم حلة من حرير، وكان رجاًل يغشى الملوك، فأتى النبـي (224)بالسوق فرأى عطارد 
فقال: هذا عطارد يقـيم حلـة مـن الحريـر فلـو اشـتريتها فلبسـتها إذا أتـاك وفـود النـاة،  –سلم عليه و 

  (225): )إنما يلبة الحرير من ال خالق له في اخخرة(.–صلى هللا عليه وسلم  –فقال رسول هللا 
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 ريض هللا عنه

 الترجيح: 
اب القــول رجحــان رأي أصــح –وهللا اعلــم  –يبــدو  –بعــد عرضــنا ألقــوال العلمــاء، ومــا اســتدلوا بــه 

األول الـذين أجــازوا لـبة الخــز، خاصـة إذا كــان الحريـر الســدى الـذي هــو مخفـي، ال يتجــاوز قــدر 
 أربعة أصابع من الحرير، حيث وردت روايات كثيرة تصرح بجوازه.
قـد لبسـوا  –رضـي هللا عـنهم  –إضافة إلى ذلك فقد أشار ابن قدامة في " المغنـي " بـأن الصـحابة 

  (226)فلم يظهر بخالفه فيكون إجماعا.  -رضي هللا عنهم  –وهو فعل الصحابة الخز، 
 

 الم ل  الرابع
 (228)بعد العتمة  (227)السمر

 أختلف العلماء في السمر بعد العتمة على قولين:
 الرخصة في السمر بعد العتمة؛ إذا كان في معنى العلم، وما ال بد منه من الحوائ   القول الول:

عمـــران بـــن حصـــين، وأبـــي بكـــر، وعمـــر، وعلـــي، وابـــن عبـــاة، وابـــن مســـعود، وهـــو مـــروي عـــن: 
بــراهيم، وعلقمــة،  ومجاهــد، وعكرمة،والمســور بــن مخرمــة، والوليــد بــن عقبــة، والحســن بــن علــي، وا 

ليه ذهب اإلمام احمد.  (229)وعمر بن عبدالعزيز، وأيوب السختياني. وا 
 واستدلوا بما يأتي: 

قـال: صـلى بنـا النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم العشـاء فـي آخـر ( ما صح عن عبد هللا بن عمـر، 1)
أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأة مائة سنة منها، ال يبقى ممـن هـو علـى »حياته، فلما سلم قام، فقال: 

 (230)«ظهر األرض أحد
ـــة: حـــدث الصـــحابة بهـــذا الحـــديث بعـــد صـــالة  –صـــلى هللا عليـــه وســـلم  –أن النبـــي  وجـــه الدالل

 (231)بالعلم.العشاء، وهو السمر 
صــلى هللا  –قـال: )حبـب إلينـا رسـول هللا  –رضــي هللا عنـه  –( مـا صـح عـن عبـدهللا بـن عمـر 2)

 (232)السمر بعد صالة العتمة(  –عليه وسلم 
حبب لهـم السـمر بعـد  –صلى هللا عليه وسلم  –دل هذا الحديث على إن رسول هللا  وجه الداللة:

 (233)عنه. العشاء اخخرة؛ وأنه لية من السمر المنهي
ال يـزال يسـمر –قال: كان النبي صلى هللا عليه وسـلم  –رضي هللا عنه  –( ما روي عن عمر 3)

 (234)الليلة عند أبي بكر في األمر من أمور المسلمين وأنا معهما( 
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 ريض هللا عنه

 (235)فيه دليل على جواز السمر في مصالح المسلمين، وما يعود بنفعهم. وجه الداللة:
 بعد العشاء اخخرة:كراهية السمر القول الااني: 

براهيم، وأبي بردة وروي ذلك عن   ابن عمر، وحذيفة، وأنة، والسيدة عائشة، وحذيفة، وا 
 (236)وهو قول: الحنفية، والزيدية. 

 واستدلوا بما يأتي:
: )أنـه كـان يكـره النــوم -صـلى هللا عليـه وسـلم  –( مـا صـح عـن أبـي بـرزة األسـلمي عـن النبـي 1)

  (237)قبلها والحديث بعدها(. 
إنما كره النوم قبل العشاء لئال يستغرق فى النوم، فيفوته وقتها المستحب، وربما فاته  وجه الداللة:

 (238)وقتها كله، فمنع من ذلك قطًعا للذريعة. 
صـلى هللا عليـه  –قالـت: )مـا نـام رسـول هللا  –رضي هللا عنهـا  –( ما روي عن السيدة عائشة 2)

 (239)(.قبل العشاء، وال سمر بعدها –وسلم 
قالـت: )السـمر ثالثـة لعـروة،أو مسـافر، أو  –رضي هللا عنها  –( ما روي عن السيدة عائشة 3)

 (240)متهجد بالليل( 
دل ذلك على أن المسافر يحتاج إلى ما يـدفع النـوم عنـه ليسـير فـأبيح بـذلك السـمرة،  وجه الداللة:

 وأن كان لية بقربة ما لم تكن معصية الحتياجه على ذلك.
فمعناه على المصلي بعدما يسمر فيكون نومه إذا نام بعد ذلـك علـى الصـالة ال علـى  وأما مصل:

 (241)السمر.
صــلى هللا  –لنــا رســول هللا  (242)قــال: )جــدب –رضــي هللا عنــه  –( مــا صــح عــن بــن مســعود 4)

  (243)السمر بعد صالة العشاء(.  –عليه وسلم 
  الترجيح:

يبدو ـــ وهللا أعلـم ـــ أن القـول الـراجح فـي المسـألة هـم بعد عرضنا ألقوال الفقهاء والجمع بين األدلة 
أصـحاب القـول الثـاني القــائلين بكراهيـة السـمر باإلجمــاع حتـى الـذين جــوزوا السـمر جـوزه بشــروط، 

قــول الفقيــه أبــي الليــث رحمــه هللا الســمر علــى ثالثــة  (244)وقــد نقــل صــاحب تفســير "روح البيــان "
فهو أفضل من النـوم ويلحـق بـه كـل مـا فيـه خيـر وصـالح أوجه. أحدها ان يكون فى مذاكرة العلم 

للناة فانه كان سمر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم بعد العشاء فى بيت ابى بكر رضى هللا عنه 
لـيال فــى األمـر الــذي يكــون مـن امــر المســلمين. والثـاني ان يكــون فــى أسـاطير األولــين واألحاديــث 
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 ريض هللا عنه

الث ان يتكلمـوا للمؤانسـة ويجتنبـوا الكـذب وقـول الباطـل الكذب والسخرية والضحك فهو مكروه. والث
ذا فعلوا ذلك ينبغـى ان يكـون رجـوعهم الـى ذكـر  فال بأة به والكف عنه أفضل للنهى الوارد فيه وا 
هللا والتسبيح واالستغفار حتى يكون رجوعهم بالخير وكان عليـه السـالم إذا أراد القيـام عـن مجلسـه 

وأتــوب إليــك ثــم يقــول علمنــيهن  هد ان ال الــه اال أنــت اســتغفركقــال: )ســبحانك اللهــم وبحمــدك اشــ
 .  (245)جبريل...( 

 
 المسألة التاسعة
 ندر المعصية

قبل الشروع في بيان حكم نذر المعصية، ال بد لي من أن أوضح النذر وأقسامه، مع شـرح مـوجز 
 لكل قسم، ثم بعد ذلك نشرع في بيان أقوال العلماء في حكم نذر

 المعصية.
 (246)ر لغة: ما يقدمه المرء لربه، أو يوجبه على نفسه، من صدقة، أو عبادة، أو نحوها.النذ

 (247)وفي الشرع: التزام المكلف شيئًا لم يكن عليه، منجزًا، أو معلقًا. 
 النذر إلى خمسة أقسام. –رحمهم هللا  –وقد قسم أهل العلم 

، ولكـل (251)، ونـذر لـم يسـم (250)، ونـذر يمـين (249)، ونذر مباح (248)ونذر معصية  الطاعة،نذر 
 قسم منها حكم. 

 (252)نذر المعصية: ما يقع من فاعله على وجه، وقد نهى عنه، أو كره فيه. 
اتفق العلماء على أن مـن نـذر معصـية، فإنـه ال يجـوز لـه الوفـاء بهـا؛ ولكـنهم اختلفـوا أيلزمـه لـذلك 

 ، على قولين.الكفارة أم 
 ين ال فعل المعصية.يجب على الناذر كفارة يم القول الول:

 وهو قول الصحابي: عمران بن حصين.
 (255)، والزيدية (254)، وأحمد بن حنبل (253)وبه قال:أبو حنيفة وأصحابه 

وروي عــــــن: وعمــــــر بــــــن الخطــــــاب، وعبــــــدهللا بــــــن عمــــــر،وابن عبــــــاة، وعبــــــدهللا بــــــن مســــــعود،  
 . -رضي هللا عنهم  –، (256)وجابر،والسيدة عائشة، وسمرة بن جندب، وبه قال: الثوري 
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 واستدلوا بما يأتي:
صـلى هللا عليـه  –عن يونة، عـن الزهـري، عـن أبـي سـلمة، عـن عائشـة، عـن النبـي  (1)

 (257)قال: )ال نذر في معصية وكفارته كفارة يمين(.  –وسلم 
عن محمد بن سلمه، عن أبي إسحاق، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن رجل من  (2)

صـلى هللا  –أهل البصرة، قـال: صـحبت عمـران بـن حصـين، قـال: سـمعت رسـول هللا 
يقــول: )النــذر نــذران، فمــا كــان مــن نــذر فــي طاعــة هللا، فــذلك هلل، وفيــه  –عليــه وســلم 

للشــيطان، وال وفــاء فيــه، ويكفــره مــا الوفــاء، ومــا كــان مــن نــذر فــي معصــية هللا، فــذلك 
 (258)يكفر اليمين(. 

فقـال:  –صلى هللا عليه وسلم  –عن ابن عباة، أن عقبة بن عامر، جاء إلى النبي  (3)
صـــلى هللا عليـــه  –أن تحـــ  ماشـــية، فقـــال  –يعنـــي  –يارســـول هللا، ان أختـــي نـــذرت 

عن يمينها( وفـي  : )إن هللا ال يصنع بشقاء أختك شيئًا، فلتح  راكبة، ولتكفر-وسلم 
 (259): )ولتصم ثالثة أيام(. أبي داود رواية

 الناذر فعل المعصية، ال يلزمه في ذلك شيء، فال كفارة عليه.  القول الااني:
 (260)وبهذا قال: المالكية، والشافعية. 

 ، واستدلوا بنا يأتي:(261)وروي هذا عن، مسروق، والشعبي 
 –حصـين، قـال: قـال رسـول هللا  عن أبي قالبة، عـن أبـي المهلـب، عـن عمـران بـن (1)

  (262)صلى هللا عليه وسلم: )ال نذر في معصية هللا، وال فيما ال يملك العبد(. 
صلى هللا عليه  –عن أبي قالبة، عن ثابت بن الضحاك األنصاري، أن رسول هللا  (2)

 (263)قال: )لية على رجل نذر فيما ال يملك(.  –وسلم 
علـى أبـي إسـرائيل، وهـو  –عليـه وسـلم  صـلى هللا –عن ابن عباة قال: مر النبي  (3)

قــائم فــي الشــمة، فقــال: )مــا بــال هــذا ل( فقــالوا: يارســول هللا نــذر أن ال يــتكلم، وال 
يســتظل، وال يقعــد، وأن يصــوم، فقــال: )مــر  وه  فليــتكلم، وليســتظل،وليقعد، وليصــم(. 

 (264)قال الدار قطني: ولم يأمره بالكفارة. 
كــل شــيء يتــأذى بــه اإلنســان ممــا لــم يــرد بمشــروعيته كتــاب وال وفيـه دليــل علــى أن  وجــه الداللــة:

سنة، كالمشي حافيًا، والجلوة في الشـمة، لـية مـن طاعـة هللا تعـالى، فـال ينعقـد النـذر بـه، فإنـه 
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 ريض هللا عنه

أمر أبا إسرائيل في هذا الحديث بإتمام الصوم دون ضيره، وهو محمـول  –صلى هللا عليه وسلم  –
 (265)على أنه علم أنه ال يشق عليه. 

وقــد نقــل الشــوكاني فــي " نيــل األوطــار عــن القرطبــي فــي قصــة أبــي إســرائيل: )هــذا أعظــم حجــة 
  (266)للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية، أو ما ال طاقة فيه(. 

  :الترجيح
هــو مــا قــال بــه  ،يتبــين أن الــرأي الــراجح (نــذر المعصــية)مــن الرجــوع إلــى أقــوال الفقهــاء فــي حكــم 

 .وذلك للسبب اختي ،الذين أوجبوا الكفارة :أصحاب القول األول
إذ يجـب  ،ومنها نذر المعصية ،بأنواعها كافة ،النذور  كثيرًا من الناة أخذ يتهاون في مسألة ألن

 .وهللا أعلم ،على المسلم أن يحفظ لسانه وال يتلفظ بكل ما يقسم به
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 ريض هللا عنه

 أهم نتاج البحث
 .الشيء الكثيرر وكتب التراجم التي راجعتها شيئًا عن والدة لم تذكر المصاد .1
  –رضي هللا عنه–يكاد يكون الذي موجود في هذه المصادر الكالم نفسه عن سيرته  .2
حيـث شـهد  ،حيث كان على جانب مـن التقـوى والـورع ،رضي هللا عنه مجاب الدعوة –كان  .3

 .الذين عاصروه –رضي هللا عنهم  –له اكثير من الصحابة 
  .كان مكثرًا من رواية الحديث النبوي الشريف .4
 .كي يتفرغ للعبادة،ثم طلب من اميرها أن يعفيه ،ولي قضاء البصرة .5
 .ولم يقاتل مع أحد ،اعتزل الفتنة التي وقعت في زمانه .6
 اعتزال الفتنة التي وقعت في زمانه ، ولم يقاتل مع أحد . .7
 ضال جلد الكلب والخنزير . ترجح طهارة جلود الميتة بالدباغ واالنتفاع بها ؛ .8
 توصل البحث إلى أن مة الذكر إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء . .9

تــرجح وجــوب القــراءة للمــأموم خلــف اإلمــام ؛ إذا كانــت الصــالة فيمــا يخافــت بــه اإلمــام ،  .10
 وعدم القراءة إذا كانت الصالة جهرية .

 جواز تقديم اإلحرام لمن أراد الح  والعمرة قبل الميقات . .11
 ترث الجدة مع ابنها الحي ، وذلك لعموم األدلة التي ذكرنها . .12
جواز استعمال اإلناء المفضض في األكل والشرب ؛ إذا كانـت الفضـة فيـه يسـيرة ، وعـدم  .13

 جوازها إذا كانت الضبة كبيرة ؛ وذلك لعدم التشبه باألعاجم والكفار .
 عليه . جواز لبة الخز إذا كان فيه الحرير ال يتجاوز قدره المنصوص .14
لى جواز السمر بعد العشاء خاصة إذا كانت السمرة في األمور المشروعة . .15  وا 
 إلزام نذر المعصية لمن ألزمه على نفسه . .16

 وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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 ريض هللا عنه

In the name of God the Merciful 

View  Capitulation 

           Praise be to Allah and peace and blessings be upon the Prophet 

Muhammad and his family and companions. 

After: 

          was the search for Sahabi Jalil is (Imran ibn Husayn), may Allah be 

pleased with him the promise we saw the autobiography and scientific 

show us that he was Mkthera of novel Hadith According to the owners of 

translations, to its proximity to the Prophet peace be upon him, then 

spotted through his Scientific that his doctrinal views that I liked most 

notably in this research. . 

           However, the biographical Tansvh not mention the issue in his 

statement and the nature of his life and upbringing so that historians did 

not mention the year of his birth. . 

           Having embarked on doctrinal issues that Astantjtha of novels 

narrated by showing that there is a message to a student master collection 

where a portion of its issues of jurisprudence so I decided to leave what 

was said in his message and focus on issues that were not addressed in the 

Vpoptha depending on the doors of jurisprudence Almtarav it. 

           I called and called search (of doctrinal issues of Galilee Sahabi 

Imran ibn Husayn - may God be pleased with him). 

Ask God to make this modest work purely for his face that he listens and 

responds. 

Researcher       
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 ريض هللا عنه

 المصادر  
 القرآن الكريم

هــ( تحقيـق: أبـو ألوفـا دار الكتـب 182اخثار: أبـو يوسـف يعقـوب بـن إبـراهيم بـن حبيـب )ت .1
 العلمية، بيروت. 

اخثــار: الشــيباني، أبــي عبــدهللا محمــد بــن الحســن: تحقيــق أبــو الوفــا األفغــاني، دار الكتــب  .2
 الكتب العلمية، بيروت.

هـــ(، تحقيــق: فــؤاد عبــدالمنعم، 319بكــر محمــد بــن إبــراهيم )تاإلجمــاع: ألبــن المنــذر، أبــو  .3
 (.2004، دار المسلم )1ط

دار الكتـب  1هــ(، تحقيق:عبدالسـالم محمـد علـي،ط370أحكام القرآن: الجصاص الحنفـي ) .4
 (.1994العلمية ـ بيروت )

هـــ( تحقيق:عبــد العزيــز 306أخبــار القضــاة: وكيع،ابــو بكــر محمــد بــن خلــف بــن حيــان )ت  .5
 (.1947،المكتبة التجارية الكبرى، مصر )1المراضي، طمصطفى 

هـ( 272أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه: الفاكهي، أبو عبدهللا بن إسحاق بن العباة )ت .6
 هـ(.1414،دار خضر، بيروت )2تحقيق:د. عبدالملك عبدهللا دهيش، ط

( دار الكتــب هـــ683االختيــار لتعليــل المختار:الموصــلي، أبــو الفضــل عبــدهللا بــن محمــود)ت .7
 ( 1980العلمية، بيروت )

النمــري، أبــو عمــر يوســف بــن عبــدهللا بــن محمــد بــن عبــد البــر  ابن عبــد البــر ،االســتذكار: .8
، دار الكتـــب، بيــــروت 1هــــ( تحقيـــق: ســـالم محمـــد عطــــا و محمـــد علـــي معـــوض، ط463)
(2000.) 

محمــد  االســتيعاب فــي معرفــة األصــحاب: ألبــن عبــد البر،أبــو عمــر يوســف بــن عبــد هللا بــن .9
 (.1992، دار الجيل، بيروت )1هـ(، تحقيق: علي محمد البجاوي، ط463)ت 

هـ( دار المعرفـة، 204الشافعي،أبو عبدهللا محمد بن أدرية بن العباة بن عثمان ) األم: .10
 (.1990بيروت )

األوســـــط فـــــي الســـــنن واإلجمـــــاع واالخـــــتالف:ابن المنـــــذر، أبـــــو بكـــــر محمـــــد بـــــن إبـــــراهيم  .11
 (. 1985، دار طيبة،الرياض، )1هـ( تحقيق:أبو حماد صغير أحمد، ط319)ت
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 ريض هللا عنه

هـ( تحقيق: علي محمد عوض 595بداية المجتهد ونهاية المقتصد: أبن رشد القرطبي )ت .12
  (.2004وعادل أحمد، دار، الكتب العلمية، بيروت )

بــدائع الصــنائع فــي ترتيــب الشــرائع: للكاســاني، أبــو بكــرعالء الــدين بــن مســعود بــن أحمــد  .13
 (.2000، دار أحياء التراث العربي )3هـ(، تحقيق: محمد عدنان بن ياسين،ط587)ت

هــ(، تحقيـق: مصــطفى أبـو الغـيط وعبــدهللا 804البـدر المنيـر:أبن الملقـن، ســراج الـدين )ت .14
 (.2004الرياض، )، دار الهجرة، 1بن سليمان،ط

، دار الكتـب 1هــ(، ط885البناية شرح الهداية: العينـي، أبـو محمـد محمـود بـن أحمـد )ت  .15
 (. 2000العلمية ، بيروت )

، 5هـ( تحقيق قاسم محمـد النـوري، ط558البيان في مذهب اإلمام الشافعي: العمراني )ت .16
 ( 2005دار المنهاج )

لمسائل المستخرجة:القرطبي، أبو الوليد محمـد البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل  .17
ـــــن رشـــــد )ت  ـــــن أحمـــــد ب ـــــق:د محمـــــد حجـــــي وآخـــــرون، ط520ب ، دار الغـــــرب 2هــــــ( تحقي

 (.1988اإلسالمي، بيروت )
تـاج العــروة مــن جـواهر القــاموة: الزبيــدي، أبـو الفــيض محمــد بـن محمــد بــن عبــدالرزاق  .18

 هـ(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية.1205)ت
، دار 1هــــ(، ط897لتـــاج واإلكليـــل: المـــواق المـــالكي، أبـــو عبـــدهللا محمـــد بـــن يوســـف )تا .19

 (.1994الكتب العلمية، بيروت، )
تـاريخ ابـن معـين )روايــة الـدوري(: البغـدادي،أبو زكريــا يحيـى بـن معـين بــن عـون بـن زيــاد  .20

حيــاء التــراث 1هـــ( تحقيــق: أحمــد محمــد نــور ســيف، ط233)ت  ، مركــز البحــث العلمــي وا 
 (.1979مكة المكرمة ) -سالمي اإل
فيــات المشــاهير وياألعالم:الــذهبي، أبــو عبــد هللا شــمة الــدين محمــد بــن  .21 وي تــاريخ اإلســالم وي

 (.2003، دار الغرب اإلسالمي )1هـ( تحقيق: بشار عّواد معروف، ط748أحمد )ت 
ئــرة هـــ(، دا256التــاريخ الكبيــر: البخــاري أبــو عبــدهللا محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم )ت .22

 المعارف العثمانية.
هـــ(، تحقيــق:عمرو بــن 571عســاكر، أبــو القاســم علــي بــن الحســين)ت ابــن تــاريخ دمشــق: .23

 (.1995ضرامة دار الفكر، )
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 ريض هللا عنه

تحفــة األحــوذي بشــرح جــامع الترمــذي: المبــاركفورى: أبــو العــالء محمــد عبــد الــرحمن بــن  .24
 هـ( دار الكتب العلمية بيروت.1353عبد الرحيم )ت

رفة األطراف: المزي، أبو الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الـرحمن تحفة األشراف بمع .25
، المكتــب اإلســالمي، والــدار القّيمـــة 2هـــ(، تحقيــق: عبــد الصــمد شـــرف الــدين، ط742)ت 
(1983.) 
هـ(، وبالهامش الفوائـد 1277التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية:الباجوري الشافعي )ت .26

 (.1936، مصر )1ة: للشيخ الشنشوري، طالشنشوية في شرح المنظومة البهي
هـــ( تحقيــق:  804الملقــن، أبــو حفــص عمــر بــن علــي بــن احمــد )ت البــنتحفــة المحتــاج:  .27

 هـ(. 1406، دار مكة المكرمة )1عبدهللا بن سعاف اللحياني،ط
هـ(، تحقيق: مسعد عبدالحميد ومحمد 597التحقيق في أحاديث الخالف: أبن الجوزي )ت .28

 (.1994تب العلمية، بيروت )، دار الك1السعدي، ط
تخري  األحاديـث المرفوعـة المسـندة فـي كتـاب التـاريخ الكبيـر البخـاري: أبـو عبـدهللا محمـد  .29

 (.1999، مكتبة الرشد، الرياض )1هـ( ط256بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة )ت
بــن حجـر، أبــو الفضـل أحمــد بـن علـي بــن محمـد بــن حجـر العســقالني التقريـب التهـذيب،  .30

 (.1986، دار الرشيد، سوريا )1هـ( تحقيق: محمد عوامة، ط852)ت
،دار 1هـــ( ط852التلخـيص الحبيـر فــي تخـري  أحاديـث الرافعــي: العسـقالني،أبن حجـر)ت .31

 (.1989الكتب العلمية 
التمهيــد لمــا فــي الموطــا مــن المعــاني واالســانيد: النمــري، أبــو عمــر يوســف بــن عبــدهللا بــن  .32

تحقيق:مصـــطفى بــــن أحمـــد و محمــــد عبـــدالكبير البكــــري، هـــــ( 463محمـــد بـــن عبــــد البـــر )
 هـ(.1387المغرب )

هـ(، 476في الفقه الشافعي: الشيرازي، أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف )ت  هالتنبي .33
 عالم الكتب.

تهـذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال: المزي،أبــو الحجـاج يوســف بــن عبــدالرحمن بــن يوســف  .34
 (.1980، مؤسسة الرسالة )1وف، طهـ( تحقيق: بشار عواد معر 742)ت

، حيــدر آبــاد، الهنــد 1هـــ(، ط354الثقــات: البســتي، أبــو حــاتم محمــد بــن حبــان بــن أحمــد ) .35
(1973.) 
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 ريض هللا عنه

هــ( تحقيـق: 671الجامع ألحكام القرآن ـ تفسير القرطبـي: أبـو عبـدهللا محمـد بـن أحمـد )ت .36
 (. 1964، دار الكتب المصرية، القاهرة )2أحمد البردوني و إبراهيم أطفيش، ط

(، تحقيـــق: حبيـــب األعظمـــي، 153الجـــامع: أبـــو عـــروة، معمـــر بـــن أبـــي عمـــرو راشـــد )ت .37
 هـ(.1403، المجلة العالمي بباكستان وتوزيع المكتب اإلسالمي ببيروت )2ط
، دار إحيـــاء التـــراث العربـــي، بيـــروت 1هــــ( ط327الجـــرح والتعـــديل: ألبـــن أبـــي حـــاتم )ت .38

(1952 .) 
هـ(، 456أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم )تجمهرة أنساب العرب: الظاهري،  .39

 (.1983، دار الكتب العلمية،بيروت )1تحقيق: لجنة من العلماء، ط
جوامــع الســيرة النبويــة: الظــاهري،المؤلف: أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم  .40

 هـ( بيروت.456األندلسي القرطبي)ت 
هـــ(، دار الفكــر، بــدون 1230أحمــد )تحاشــية الدســوقي علــى الشــرح الكبيــر: محمــد بــن  .41

 تاريخ.
حاشــية الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع: العاصــمي، عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم  .42

 هـ( 1397)1هـ( ط1392الحنبلي )ت 
ــــدالهادي  .43 ــــو الحســــن محمــــد بــــن عب ــــى ســــنن أبــــن ماجــــه: الســــندي، أب حاشــــية الســــندي عل

 هـ( دار الجيل.1138)ت
هــــ( دار المعـــارف ، 1241العبـــاة أحمـــد بـــن محمـــد )ت حاشـــية الصـــاوي: للصـــاوي، أبـــو .44

 بدون تاريخ.
هــ( تحقيـق:علي 450الحاوي الكبير: المـاوردي،أبو الحسـن علـي بـن محمـد بـن محمـد )ت .45

 (.1994، دار الكتب العلمية، بيروت )1محمد معوض وعادل أحمد،ط
تحقيــق: هـــ( 189الحجــة علــى أهــل المدينــة: الشــيباني، أبــو عبــدهللا محمــد بــن الحســن )ت .46

 هـ(.1403، عالم الكتب، بيروت، )3مهدي حسن الكيالني، ط
الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية: محمد العربي القـروي، دار الكتـب العلميـة،  .47

 بيروت.
هـــ( تحقيــق: محمــد حســن بــن حســن حــالق، مكتبــة 1250الــدراري المضــية: الشــوكاني )ت .48

 (.2011)اإلرشاد، صنعاء ـــ ودار ابن حزم، بيروت 
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هــــ(، تحقيـــق: 507ذخيـــرة الحفاظ:القيســـراني، أبـــو الفضـــل محمـــد بـــن طـــاهر بـــن علـــي )ت .49
 (.1996، دار السلف، الرياض )1عبدالرحمن الفريوائي،ط

هـ( تحقيق: محمد حجـي 684الذخيرة: القرافي،أبو العباة شهاب الدين احمد بن أدرية ) .50
 (.1994، بيروت )، دار الغرب اإلسالمي1و سعيد أعراب ومحمد بو خبزه، ط

هــ(، 1127روح البيان:أبو الفداء، إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي )ات:  .51
 بيروت. –دار الفكر 

وضـة الّنديَّـة»الروضة الندية )ومعها: التعليقات  الرَّضية علـى  .52 الِقنَّـوجي، أبـو الطيـب «( الرَّ
، ديار  ابـن 1ين األلبيـاني، طهــ(، التعليقـات: محمَّـد نياِصـر الـدّ 1307محمد صديق خان )ت 

 (.2003القيِّم، الرياض،ديار ابن عفَّان القاهرة،مصر )
 هـ( دار الحديث.1182سبل السالم: الكحالني، محمد بن إسماعيل الصنعاني ) .53
سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة: لأللبـاني، أبـو عبـدالرحمن  .54

 (.1992، دار المعارف، الرياض )1هـ(،ط1420محمد ناصر الدين )ت
هـــ(، تحقيق:محمــد فــؤاد عبــدالباقي، 273: أبــو عبــدهللا محمــد بــن يزيــد )تهســنن أبــن ماجــ .55

 دار إحياء الكتب العربي العربية ـ البابي الحلبي. 
هـــ( تحقيــق 275ســنن أبــي داود: السجســتاني،أبو داود ســليمان بــن األشــعث بــن إســحاق ) .56

 مصرية، بيروت.محمد محيى الدين، المكتبة ال
هــ(تحقيق، أحمـد محمـد شـاكر ومحمـد 279سنن الترمذي: أبو عيسى، محمد بن عيسـى ) .57

 (.1975، الباب الحلبي، مصر )2فؤاد عبدالباقي وابراهيم عطوة : ط
هــ( تحقيـق: 458السنن الكبرى:البيهقي، أبو بكر أحمد بـن الحسـين بـن علـي بـن موسـى ) .58

 (.2003العلمية بيروت ) ، دار الكتب3محمد عبد القادرعطا /، ط
ســير أعــالم النــبالء: الــذهبي، أبــو عبــد هللا شــمة الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان )ت  .59

، مؤسســـــة الرســـــالة، 3هــــــ( تحقيـــــق: مجموعـــــة مـــــن المحققـــــين: شـــــعيب األرنـــــاؤوط، ط748
(1985.) 
 السيرة الحلبية = إنسان العيـون فـي سـيرة األمـين المـأمون: أبـو الفـرج علـي بـن إبـراهيم بـن .60

 –، دار الكتـــب العلميـــة 2هــــ(، ط1044أحمـــد الحلبـــي،، نـــور الـــدين ابـــن برهـــان الـــدين )ت 
 هـ(. 1427بيروت )
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الســيل الجــرار المتــدفق علــى حــدائق األزهــار: الشــوكاني، محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن  .61
 (.2004، دار أبن حزم، بيروت )1هـ(، ط1250عبدهللا )ت 

اد، أبــو الفــالح عبــد الحــي بــن أحمــد بــن شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب: ألبــن العمــ .62
 هـ(1089محمد )ت 

هـــ(تحقيق: شــعيب األرنـــؤوط 516شــرح الســنة:البغوي، أبــو محمــد الحســـين بــن ســعود )ت .63
 ومحمد زهيرالشاويش.

هــ(، 449شرح صحيح البخاري: ألبن بطال،ابو الحسن علـي بـن خلـف بـن عبـدالملك )ت .64
 (.2003لرشد، الرياض )، مكتبة ا2تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، ط

هــ( تحقيـق: 321شرح مشكل اخثار: الطحـاوي،أبو جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـالمة )ت .65
 م(. 1494، مؤسسة الرسالة )1شعيب األرنؤوط، ط

هــــ( عـــالم  321شـــرح معـــاني اخثـــار: أبـــو جعفـــر أحمـــد بـــن محمـــد الطحـــاوي، الحنفـــي )ت .66
 (.1994)1الكتب، ط

، عـــالم الكتـــب، 1هــــ(، ط1051ر بـــن يـــونة )تشـــرح منتهـــى اإلرادات:البهـــوتي، منصـــو  .67
 (.1993بيروت )

هــــ( 458شـــعب اإليمـــان: البيهقي،أبـــو بكـــر أحمـــد بـــن الحســـين بـــن علـــي بـــن موســـى )ت .68
، مكتبـــــة، الرشـــــد بالريـــــاض و الـــــدار الســـــلفية بالهنـــــد 1تحقيـــــق: عبـــــدالعلي عبـــــد الحميـــــد،ط

(2003.) 
هــ( 393بـدالرزاق، )ت الصحاح تاج اللغة: الجوهري، أبو الفـيض محمـد بـن محمـد بـن ع .69

 ( 1987، دار العلم للماليين، بيروت )4تحقيق: أحمد عبد الغفور، ط
هــ( تحقيـق: 311صحيح أبن خزيمة:النيسابوري، أبـو بكـر محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة ) .70

 محمد مصطفى األعظمي، المكتب اإلسالمي، بيروت.
تحقيـق: محمـد فـؤاد هــ( 261صحيح مسلم: النيسابوري، أبو الحسن مسلم بن الحجاج )ت .71

 عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت. 
هـ( تحقيق: محمـد 230الطبقات الكبرى: أبن سعد،أبو عبدهللا محمد بن سعد بن منيع )ت .72

 (. 1990، دار الكتب العلمية، بيروت )1عبد القادر، ط
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يل هـــ( تحقيــق: ســه240طبقــات خليفــة بــن خيــاط: البصــري،أبو عمــرو خليفــة بــن خيــاط ) .73
 (1993زكار، دار الفكر)

هــ(، تحقيـق: صـبحي السـامرائي وأبـو المعـاطي 279علل الترمذي الكبير: أبـو عيسـى )ت .74
 (.1409، عالم الكتب، مكتبة النهضة العربية ـ بيروت )1النوري ومحمود خليل، ط

عمـــدة القـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري: العينـــي، أبـــو محمـــد محمـــود بـــن أحمـــد بـــن موســـى  .75
 حياء التراث العربي، بيروت.هـ(، دار إ855)ت

عــون المعبـــود شـــرح ســـنن أبـــي داود، ومعـــه حاشـــية ابـــن القـــيم: اخبـــادي، أبـــو عبـــدالرحمن  .76
ـــــي، )ت ـــــن عل ـــــر ب ـــــن أمي ـــــروت 2هــــــ(، ط1329محمـــــد أشـــــرف ب ـــــة، بي ـــــب العلمي ، دار الكت

 هـ(.1415)
ضــذاء األلبــاب فــي شــرح منظومــة اخداب: الســفاريني، أبــو العــون شــمة الــدين، محمــد بــن  .77

 (.1993مصر ) -، مؤسسة قرطبة 2هـ( ط1188أحمد بن سالم الحنبلي )ت 
فـــتح البـــاري شـــرح صـــحيح البخـــاري: العســـقالني أبـــو الفضـــل أحمـــد بـــن علـــي بـــن حجـــر،  .78

 هـ(.1379تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي دار المعرفة، بيروت )
ــــــراو  .79 ــــــن ضــــــانم النف ــــــي: أحمــــــد ب ــــــد القيروان ــــــي زي ــــــن أب ــــــى رســــــالة أب ــــــدواني عل ي الفواكــــــه ال

 (.1995هـ(،دار الفكر)1126)ت
 (.1988، دار الفكر، دمشق )2القاموة الفقهي لغة واصطالحا: سعدي أبو حبيب، ط .80
هـ(، تحقيق: فضـل 256القراءة خلف اإلمام: البخاري، أبو عبدهللا محمد بن إسماعيل )ت .81

 (.1980، المكتبة السلفية )1الرحمن الثوري، ط
هــ( تحقيـق: عـادل أحمـد 365بـو أحمـد بـن عـدي )الكامل في ضعفاء الرجال:الجرجاني، أ .82

 (.1997، الكتب العلمية، بيروت )1و علي محمد معوض، ط
كشف المشكل من حديث الصـحيحين: ألبـن الجـوزي، ابـو الفـرج جمـال الـدين عبـدالرحمن  .83

 هـ( تحقيق: علي حسين البواب، دار الوطن، الرياض.597بن علي بن محمد )ت
أبــو  هـــ( تحقيــق:310أبــو بشــر محمــد بــن أحمــد بــن حمــاد )تالكنــى واألســماء: الــدوالبي،  .84

 (.2000، دار أبن حزم، بيروت )1قتيبة نظر محمد الفاريابي، ط
،دار صــادر، 3هــ( ط711لسـان العـرب: ألبـن منظــور، أحمـد بـن إسـماعيل بــن محمـد )ت .85

 هـ(.1414بيروت )
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المعرفـة،  هــ( دار483المبسوط: السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل شـمة األئمـة ) .86
 (.1993بيروت )

هـ( تحقيق: حسـام 897مجمع الزوائد ومنبع الفوائد:الهيثمي، أبو الحسن نور الدين علي ) .87
 (.1994الدين القدسي، مكتبة القدسي، القاهرة )

هــ(، 395مجمل اللغة البن فارة: القزويني، أبو الحسين أحمد بن فارة بن زكرياء )ت  .88
 (.1986) بيروت –، مؤسسة الرسالة 2تحقيق: زهير عبد لمحسن سلطان، ط

مجمــــوع الفتـــــاوى: أبـــــن تيميـــــة، أبـــــو العبـــــاة تقــــي الـــــدين أحمـــــد بـــــن عبـــــدالحليم الحرانـــــي  .89
 (.1995هـ(، تحقيق:عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، المدينة المنورة )728)ت

هــ(، دار  676المجموع شرح المهذب:النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شـرف )ت .90
 الفكر. 

هـــ(، دار 456لمحلـى باخثـار: الظــاهري ابـن حـزم، أبــو محمـد علــي بـن أحمـد بــن سـعيد )ا .91
 الفكر، بيروت.

المحــــيط البرهـــــاني فـــــي الفقـــــه النعمـــــاني: أبـــــو المعــــالي برهـــــان الـــــدين محمـــــود بـــــن أحمـــــد  .92
 (.2004، دارالكتب العلمية ، بيروت،)1هـ( تحقيق:عبد الكريم سامي الجندي، ط616)ت

قيـام رمضـان وكتـاب الـوترل: الميِرويِزي،أبـو عبـد هللا محمـد بـن نصـر مختصر ]قيام الليل و  .93
،حـديث أكـادمي، 1هـ( اختصرها: العالمـة أحمـد بـن علـي المقريـزي، ط294بن الحجاج )ت

 (.1988باكستان ) –فيصل اباد 
، 2هـــــ(، تحقيــــق: عبــــدهللا نــــذير احمــــد،ط321مختصــــر اخــــتالف العلمــــاء: الطحــــاوي )ت .94

 (.1417دارالبشائر، بيروت )
، دار الكتـــب 1هــــ(، ط179المدونة:األصـــبحي، مالـــك بـــن انـــة بـــن مالـــك بـــن عـــامر)ت .95

 (. 1994العلمية )
مــرآة الجنــان وعبــرة اليقظــان فــي معرفــة مــا يعتبــر مــن حــوادث الزمان:اليــافعي، أبــو محمــد  .96

 (.1997، دار الكتب العلمية، بيروت )1هـ(، ط768عفيف الدين عبد هللا بن أسعد )ت 
 هــ(،1014)ت شرح مشكاة المصابيح: للقاري أبو الحسن علي بن سـلطان مرقاة المفاتيح .97

 (. 2002،دار الفكر،بيروت )1ط
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المسـتدرك علـى الصـحيحين: النيسـابوري، أبـو عبـدهللا الحـاكم محمـد بـن عبـدهللا بـن محمـد  .98
 (.1990، دار الكتب العلمية، بيروت )1هـ( تحقيق:مصطفى عبدالقادر عطا، ط405)ت

هــ(، تحقيـق: عـامر أحمـد 230الجـوهري، علـي بـن الجعـد بـن عبيـد )ت مسند ابـن الجعـد: .99
 (.1990، مؤسسة نادر، بيروت )1وحيد،ط 

، دار هجـر 1هـ( تحقيق: د، محمد بن عبد المحسـن،ط204مسند أبي داود الطيالسي:)ت .100
 (.1999ـ مصر )

ــــن المثنــــى )ت .101 هـــــ(، تحقيــــق: حســــين 307مســــند أبــــي يعلى:الموصــــلي،أحمد بــــن علــــي ب
 (.1984المأمون، دمشق)سليم،دار 

هــ( 241مسند اإلمام أحمد بن حنبل: أبو عبدهللا أحمد بـن محمـد بـن حنبـل بـن هـالل )ت .102
 (.2001،مؤسسة الرسالة، )1تحقيق: شعيب األرنؤوط وعادل مرشد، ط

هــ(، تحقيــق: حســن 219مسـند الحميــدي: الحميـدي، أو بكــر عبـدهللا بــن الزبيـربن عيســى ) .103
 (.1996دمشق )، دار السقا، 1سليم اسد، ط

هـــ(، دار الكتــب 204المســند: المطلبــي القرشــي، ابــو عبــدهللا محمــد بــن أدريــة الشــافعي ) .104
 (.1400العلمية، بيروت )

هـــ(، المكتبــة 770المصــباح المنيــر: الفيــومي، أبــو العبــاة أحمــد بــن محمــد بــن علــي )ت .105
 العلمية، بيروت.

أألعظمي،المكتـــب هــــ( تحقيـــق: حبيـــب الـــرحمن 211مصـــنف عبـــدالرزاق: الصـــنعاني )ت .106
 هـ(.1403اإلسالمي ـ بيروت،)

المصـــنف فـــي األحاديـــث واخثـــار: أبـــن أبـــي شـــيبة،أبو بكـــر عبـــدهللا بـــن محمـــدبن إبـــراهيم  .107
 هـ(. 1409)1( تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الرياض، ط235)ت
بـن محمـد المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية:ألبن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي  .108

 هـ(.1419السعودية ) –، دار العاصمة، دار الغيث 1هـ( ط852بن أحمد )ت 
،دار القلم الـدار الشـامية، 1المعالم األثيرة في السنة والسيرة: الحسيني محمد بن محمد، ط .109

 هـ( 1411دمشق بيروت )
، المطبعــة العلميـــة ـ 1هــــ(ط388معــالم الســـنن، وهــو شـــرح ســـنن أبــي داود: الخطـــابي )ت .110

 (.1932)حلب 
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 ريض هللا عنه

هــ(، تحقيـق: 360المعجم األوسـط: الطبرانـي، أبـو القاسـم سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب )ت .111
 القاهرة. طارق بن عوض هللا وعبدالمحسن بن إبراهيم، دار الحرمين،

،دار 2هــ( ط626معجم البلدان: الحموي، أبو عبـدهللا يـاقوت شـهاب الـدين بـن عبـدهللا )ت .112
 (.1995صادر، بيروت )

اللغويــة: العســكري، أبــو هــالل الحســن بــن عبــد هللا بــن ســهل بــن ســعيد )ت معجــم الفــروق  .113
 هـ(. 1412، قم )1هـ( تحقيق: بيت هللا بيات، معجم الفروق اللغوية ، ط395

المعجــــم الوســــيط:مجمع اللغــــة العربيــــة بالقــــاهرة: )إبــــراهيم مصــــطفى، أحمــــد الزيات،حامــــد  .114
 عبدالقادر( دارالدعوة.

 (.1988، دار النفائة )2ة قلعجي و حامد صادق، طمعجم لغة الفقهاء: محمد روا .115
، دار 1هــ( تحقيـق: عبـد المعطـي أمـين قلعجـي،ط458معرفة السـنن واخثـار: البيهقـي )ت .116

 (.1991قتيبة، باكستان ـ دار الواعي، دمشق ـ ودار الوفاء ن القاهرة )
ت معرفـــة الصـــحابة: األصـــبهاني: أبـــو نعـــيم أحمـــد بـــن عبـــد هللا بـــن أحمـــد بـــن إســـحاق ) .117

 (.1998، دار الوطن للنشر، الرياض، )1هـ(، تحقيق: عادل بن يوسف العزازي، ط430
هـــــ( تحقيــــق، عبــــدهللا بــــن محســــن،و،  620المقدســــي، أبــــن قدامــــة الحنبلــــي )ت المغنــــي: .118

 (.2005،عالم الكتب )5عبدالفتاح محمد الحلو،ط
رحمن بن علي بن المنتظم في تاريخ األمم والملوك: الجوزي،أبو الفرج جمال الدين عبد ال .119

، دار 1هـ( تحقيق: محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطـا، ط597محمد ا )ت 
 (.1992الكتب العلمية، بيروت )

مواهــب الجليــل فــي شــرح مختصــر خليــل: الر عينــي، أبــو عبــد هللا شــمة الــدين محمــد بــن  .120
 (.1992، دار الفكر )3هـ(، ط954محمد بن عبد الرحمن )ت

 هـ(.179بحي، مالك بن أنة بن عامر )ت الموطأ: األص .121
،مؤسسـة الريــان، بيــروت، 1هـــ(، تحقيــق: محمـد عوامــة، ط762نصـب الرايــة: الزيلعـي )ت .122

 (.1997جدة )
نهايـــة المطلـــب فـــي درايـــة المـــذهب: الجويني،إمـــام الحـــرمين، ابـــو المعـــالي عبـــدالملك بـــن  .123

دار المنهـــــاج  ،1هــــــ(، تحقيـــــق: عبـــــدالعظيم محمـــــود الـــــديب، ط478عبـــــدهللا بـــــن يوســـــف )ت
(2007.) 
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 ريض هللا عنه

النهايــة فــي ضريــب الحــديث واألثــر: ألبــن أثيــر، أبــو الســعادات محمــد الــدين بــن محمــد بــن  .124
هــــــ( تحقيـــــق: طـــــاهر أحمـــــد و محمـــــود محمـــــد، المكتبـــــة العلميـــــة، بيـــــروت،  606محمـــــد )ت

(1979.) 
نيل األوطار من أحاديث سـيد األخيـار: الشـوكاني، محمـد بـن علـي بـن محمـد بـن عبـدهللا  .125
( تحقيـق: عصـام 1999، دار الكتـب العلميـة، بيـروت )1هـ(، تحقيـق: محمـد سـالم،ط1255)

 (.1993،دار الحديث،مصر )1الدين الصبابطي، ط
الهداية على مذهب اإلمام أحمـد بـن حنبـل:الكلوذاني، أبـو الخطـاب محفـوظ بـن أحمـد بـن  .126

 (.2004، مؤسسة ضراة )1الحسن، تحقيق: عبداللطيف هميم و، ماهر ياسين الفحل،ط
تحقيـق:  هــ(593الهداية في شرح بداية المبتدي: للمرضياني، ابـو الحسـن برهـان الـدين )ت .127

 طالل يوسف ، دار، إحياء التراث العربي، بيروت.
هـ(، تحقيق:أحمد محمود 505الوسيط في المذهب:للغزالي، أبو حامد محمد بن محمد )ت .128

 هـ(.1417، دار السالم، القاهرة )1إبراهيم و محمد محمد تامر، ط
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 ريض هللا عنه

 الهوامش
                                                 

رقـم  3/20( وتـاريخ بـن معـين، روايـة الـدوري 2828رقـم ) 7/6الطبقات الكبـرى، ألبـن سـعد  (1)
( وطبقـــات، خليفـــة بـــن خيـــاط 33953، بـــاب الكنـــى رقـــم )7/26( ومصـــنف بـــن أبـــي شـــيبة 91)
( والمنـتظم فـي تـاريخ 2804رقـم ) 6/408( والتاريخ الكبير، للبخاري 660رقم ) 180 -1/179

ومـــــرآة الجنـــــان  4/273( وتـــــاريخ اإلســـــالم، للـــــذهبي 597رقـــــم ) 254 -5/253الملـــــوك واألمـــــم 
( والســــيرة الحلبيــــة 220رقــــم) 126-8/125وتهــــذيب التهــــذيب  8/60والبدايــــة والنهايــــة  1/101
 . 1/349وشذرات الذهب  2/323
 . 1/263وشذرات الذهب  1/277جوامع السيرة، ألبن حزم  (2)
 .1/293أخبار القضاة: وكيع  (3)
ـــر  4/2108حابة: أبـــن نعـــيم معرفـــة الصـــ (4) ـــد الب واالســـتيعاب فـــي معرفـــة األصـــحاب، أبـــن عب

 . 3/1208القرطبي 
أكتـوى : مــن الكــي ، وهــو لــدغ الحديــدة المحمــاة يقــال : أكتــوى الرجــل إذا كــوي واســتكوى إذا طلــب 

 أن يكوى . 
وطلــب  والســبب : ألن الكــي يقــدح فــي التوكــل والتســليم إلــى هللا والصــبر علــى مــا يبتلــى بــه العبــد

الشــفاء مــن عنــده ؛ ولــية ذلــك قادحــًا فــي جــواز الكــي ؛ ولكنــه يقــدح فــي التوكــل . ضريــب االثــر 
 .   12/290ولسان العرب  2/394والنهاية في ضريب االثر ،ألبن األثير  2/408للخطابي 

 ضريب األثر: المصدر نفسه. (5)
 .320ــ 22/319تهذيب الكمال، للمزي  (6)
 .22/320تهذيب الكمال  (7)
 .4/216الطبقات الكبرى، ألبن سعد  (8)
 . 210ـــ  209/ 2سير إعالم النبالء، للذهبي  (9)
 المصدر نفسه.  (10)
ـًة وِدباضًا،والـِدباغ  أيضـًا: مـا ي ـِدبيغ  بـه. يقـال:  (11) دبغ: ديبيغي فالن إهابـه ييِدبيغ ـه  وييِدب غ ـه  ديِبغـًا وِدباضي

والِدِبغية  بالكسر والديِبغيـة  بـالفتح: المـّرة الواحـدة. وتقـول: دبغـت الجلـد الجلد  في الِدباِغ، وكذلك الِدِبغ  
 .8/424ولسان العرب  4/1318فاندبغ. الصحاح 
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 . 1/49( والمغني 858رقم ) 268/ 2األوسط ( 12)
 المصدران نفسهما . ( 13)
 . 1/51المغني ( 14)
 المصادر نفسها .( 15)
التذكية: الذبح والنحـر. يقـال: ذكيـت الشـاة تذكيـة، ( و 850رقم ) 2/265األوسط في السنن  (16)

 . 2/164واألسم الذكاة، والمذبوح ذكي. النهاية في ضريب الحديث واألثر 
،  2/164( والنهايـــة فـــي الحـــديث واألثـــر 24838رقـــم ) 5/168مصـــنف بـــن أبـــي شـــيبة  (17)

 . 4/54وشرح النووي على صحيح مسلم 
 .1/51الصاوي وحاشية  1/143التاج اإلكليل  (18)
 .1/31وشرح منتهى اإلرادات  1/64الشرح الكبير على متن المقنع  (19)
 .1/72نيل األوطار  (20)
هو: عبدهللا بن عكيم الجهني، ويكنى أبـا معبـد، كـان كبيـرًا قـد أدرك الجاهليـة، وأدرك زمـان  (21)

هللا عليـه  صـلى -وال يعـرف لـه سـماع صـحيح، روى عـن النبـي  –صـلى هللا عليـه وسـلم  –النبي 
أنـه قـال: )مـن  –صلى هللا عليه وسلم  –حديثين هذا الذي اشرنا إليه، وحديث عن النبي  –وسلم 

تـوفي بالكوفـة  –رضـي هللا عـنهم  –تعلق شيئًا وكل عليه أو إليه(، روى عن عمر وعثمان وعلـي 
ــــة  ــــرى، ط، العلمي ــــن يوســــف. الطبقــــات الكب ــــة الحجــــاج ب ــــي والي ( 1992رقــــم ) 170 -6/169ف

والثقـات البـن  5/121( والجرح والتعديل، البن أبي حاتم 67رقم ) 5/39التاريخ الكبير للبخاري و 
 (. 807رقم ) 3/247حبان 

جهينة قبيلة حجازية كبيرة واسعة االنتشار في زمانها، ويكثر ذكرها في المعـالم وكأنهـا اسـم  (22)
: بــالد جهينــة. ومــن أشــهر ويريــدون« ذو العشــيرة مــن جهينــة»مكــان، بحــذف المضــاف، فيقولــون: 

بالدهم )ينبع(، ولكن المتقّدمين قد وّسـعوا دائرتهـا، حتـى كانـت تطلـق بـالد جهينـة علـى كـل أرض 
بجوار العقبة شماال، ومن الساحل ضربا إلى المدينة « حقل»من ساحل البحر قرب ميناء رابغ إلى 

لــك كانــت تشــاركها قبائــل شــرقا، وال شــك أن جهينــة كانــت تحــل أكبــر جــزء مــن هــذه الــبالد، ومــع ذ
أخرى في هذه المواطن، ومن جبالهم: األشعر األجرد وبواط وآرة وقدة. المعالم األثيرة فـي السـنة 

 .1/93والسيرة 
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وتـاج العـروة  1/217اإلهاب: الجلد مـن البقـر والغـنم والـوحش مـا لـم يـدبغ. لسـان العـرب  (23)
2/40. 
ــــدالرزاق ( 1389رقــــم) 2/623مســــند أبــــي داود الطيالســــي  (24) ( 202رقــــم) 1/65مصــــنف عب

رقــــــم  75 – 31/74( مســــــند أحمــــــد، ط، الرســــــالة 784رقــــــم) 2/287مصــــــنف بــــــن أبــــــي شــــــيبة 
(وســنن 4127رقــم ) 4/67( وســنن أبــي داود 6313رقــم ) 2/1194( ســنن أبــن ماجــة 18780)

( وشــرح معــاني اخثــار 456رقــم ) 4/384( وســنن الكبــرى للبيهقــي 4249رقــم ) 7/167النســائي 
 (.2688رقم) 1/468
( وصــحيح أبــن 4128رقــم ) 4/67( وســنن أبــي داود 1729رقــم ) 4/222ســنن الترمــذي  (25)

 (.1277رقم ) 4/93حبان 
 . 2/99( وشرح السنة للبغوي 2407رقم ) 3/40المعجم األوسط  (26)
 (.43رقم ) 1/23سنن البيهقي  (27)
 .1/121ونصب الراية  1/91المغني  (28)
 .203/ 4معالم السنن  (29)
 .1/76ونيل األوطار  1/588البدر المنير  (30)
 .1/76ونيل األوطار  1/588( والبدر المنير 542رقم ) 1/247معرفة السنن واخثار  (31)
 (. 1729رقم ) 4/274سنن الترمذي  (32)
 .91/ 1المغني  (33)
 سبق تخري  هذه الروايات ص. (34)
 .1/203المبسوط  (35)
 .1/203المحيط البرهاني  (36)
 .1/89والمغني  78( وبداية المجتهد ص75رقم ) 1/160مختصر اختالف العلماء  (37)
 .78بداية المجتهد ص (38)
 وروي عن النخعي أنه كان يقول: " ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت وال تباع "  (39)

قال ابن المنذر: )وال نعلم أحدًا وافق النخعي على هذا القول( ولكن الطحاوي ذكر هذا القـول عـن 
 .2/268األوسط  -أيضا  -اإلمام مالك 
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 .1/89والمغني  1/142أحكام القرآن للجصاص  (40)
 . 1/72ونيل األوطار  1/41وسبل السالم  1/69البيان  (41)
ـــدالرزاق  1/10مســـند الشـــافعي  (42) ـــن ابـــي شـــيبة 190رقـــم ) 1/63ومصـــنف عب ( ومصـــنف ب
وقــال عنــه الترمــذي: حــديث (، 3609رقــم ) 2/1193( وســنن ابــن ماجــه 24771رقــم ) 6/162

 (.4241رقم) 7/173( وسنن النسائي 1728رقم ) 4/221حسن صحيح، سنن الترمذي 
 (.4123رقم ) 4/66( وسنن أبي داود 336رقم ) 1/2771صحيح مسلم  (43)
 . 11/121عون المعبود  (44)
 (.2694رقم) 1/469( وشرح معاني اخثار 363رقم ) 1/277صحيح مسلم  (45)
 .1/71طار نيل األو  (46)
جون بن قتادة بن األعور التميمي البصري،قيل:إن له صحبة، حدث عن سلمة بن المحبق  (47)

( 1559رقـم ) 1/335وحكى عن الزبير بن العوام وشهد معه الجمـل. الطبقـات لخليفـة بـن خيـاط 
 (.1099رقم) 11/328( وتاريخ دمشق ألبن عساكر 2251رقم) 2/543والجرح والتعديل 

المحبق واسم المحبق صخر بن عقبة بن الحارث بن حصن بن الحـارث بـن عبـد سلمة بن  (48)
العزى بن وائل بن هذيل بن مدركة بن إلياة بن مضر بن نـزار، سـكن البصـرة، ونسـبه البخـاري، 
عن روح بـن عبـد المـؤمن، وروى هـو وابنـه سـنان عـن النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم، لهمـا صـحبة، 

سن، وقبيصة بن حريث، وابنه سنان. معرفة الصحابة ألبـي نعـيم حدث عنه: جون بن قتادة، والح
3/1344. 
رقــــــم  33/254( ومســــــند أحمــــــد، ط، الرســــــالة 2711رقــــــم) 1/471شــــــرح معــــــاني اخثــــــار  (49)
( تفـــرد بـــه 4243رقــم ) 7/173(وســـنن النســـائي 4125رقــم ) 4/66( وســنن أبـــي داود 20061)

ألنصاري أحاديث ال يتابع عليها. سنن فرج بن فضالة، وهو ضعيف، يروى عن يحيى بن سعيد ا
(، وقال عنه الترمذي في " العلل الكبير " ال أعرف لجون بـن قتـادة 125رقم ) 1/72الدار قطني 

ضير هذا الحـديث، وال أدري مـن هـو، وسـئل عنـه اإلمـام أحمـد فقـال: ال يعـرف، والحـديث ضـعيف 
 ( 519رقم) 1/284لجهالة جون بن قتادة. العلل الكبير

 .4/201عالم السنن م (50)
 (.2714رقم) 1/473شرح معاني اخثار  (51)
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 (.1344رقم ) 1/153( ومصنف بن أبي شيبة 433رقم ) 1/119مصنف عبدالرزاق  (52)
 .1/74والمحيط البرهاني  1/66والمبسوط  1/59الحجة  (53)
 .1/136الدراري المضية، للشوكاني  (54)
 .1/202واألنصاف  1/72شرح منتهى اإلرادات  (55)
( 22رقـم ) 1/35( واخثـار 14رقـم ) 1/31موطأ مالـك، روايـة محمـد بـن الحسـن الشـيباني  (56)

رقــــم  1/153( ومــــا بعــــدها و مصــــنف بــــن أبــــي شــــيبة 427رقــــم ) 1/117ومصــــنف عبــــدالرزاق 
 1/24( وســنن الــدار قطنــي 9215رقــم ) 9/247( ومــا بعــدها والمعجــم الكبيــر للطبرانــي 1744)

 .241ــ  1/240والمغني 
 .1/50البضعة: هي القطعة من اللحم. المصباح المنير  (57)
( 1745رقـــم ) 1/152( ومصـــنف بـــن أبـــي شـــيبة 3299رقـــم ) 1/477مســـند أبـــن الجعـــد  (58)

( وشـــرح 165رقـــم ) 1/137( وســـنن النســـائي 1286رقـــم ) 26/214ومســـند أحمـــد، ط، الرســـالة 
(والمعجـــم 1120رقـــم ) 3/403( وصـــحيح أبـــن حبـــان، محققـــًا، 461رقـــم ) 1/76معـــاني اخثـــار 
 (. 541رقم ) 1/137( وسنن الدار قطني 7243رقم ) 8/332الكبير للطبراني 

 .1/177حاشية السندي على سنن أبن ماجه  (59)
 (.461رقم ) 1/76شرح معاني اخثار (60)
 (.85رقم ) 1/143سنن الترمذي  (61)
 .1/242المغني  (62)
 .1/347والتلخيص الحبير 1/60الراية ونصب  185 -1/184والتحقيق  2/42المجموع  (63)
رقـم  8/193هي بسرة بنـت صـفوان بـن نوفـل بـن اسـد بـن عبـد العـزى بـن قصـي: الطبقـات  (64)
 (. 3248رقم ) 1/623( ، والطبقات لخليفة بن خياط 4187)
 . 1/60( نصب الراية 65)
 .1/60وحاشية األلمعي  1/304والبناية  1/347والتلخيص الحبير  1/222المحلى  (66)
رقــم  3/231( ومســند أبــي داود الطيالســي 127رقــم ) 2/57موطــأ مالــك، تــح، األعظمــي  (67)
( ومصـــنف بـــن أبـــي 412رقـــم ) 1/113ومصـــنف عبـــدالرزاق  1/12( ومســـند الشـــافعي 1762)
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( وســنن الــدرامي 27293رقــم ) 45/265(ومســند أحمــد، ط، الرســالة، 1725رقــم ) 1/150شــيبة 
 (.479رقم ) 1/161جه (وسنن أبن ما752رقم ) 1/564
 .1/347التلخيص الحبير (68)
 .43 -2/42المجموع  (69)
 . 1/223المحلى  (70)
 (.437رقم ) 1/73شرح معاني اخثار  (71)
 . 1/347التلخيص الحبير (72)
( ومصـنف بـن 355رقم ) 1/346( ومسند الحميدي 410رقم ) 1/112مصنف عبدالرزاق (73)

( وصـــحيح أبـــن 82رقـــم ) 1/139( وســـنن الترمـــذي، تـــح، بشـــار1725رقـــم ) 1/150أبـــي شـــيبة 
ـــًا 89رقـــم ) 1/197( واألوســـط فـــي الســـنن 33رقـــم ) 1/22خزيمـــة  ( وصـــحيح أبـــن حبـــان، محقق

( 472رقــم ) 1/229والمســتدرك  (527رقــم ) 1/265( وســنن الــدار قطنــي 1112رقــم ) 3/396
ـــ  1/240ومــا بعــدها والمغنــي  1/245( واالســتذكار616رقــم ) 1/204والســنن الكبــرى للبيهقــي  ــ

241. 
 .1/221والذخيرة  1/118المدونة  (74)
 .1/193والحاوي الكبير  8/96األم  (75)
 .222ــ 1/220المحلى  (76)
 .1/202واألنصاف  1/72شرح منتهى اإلرادات  (77)
 .1/249االستذكار (78)
 .17/199التمهيد  (79)
 1/184والبيــــــــــــــان  1/129ونهايــــــــــــــة المطلــــــــــــــب  1/197والحــــــــــــــاوي الكبيــــــــــــــر 1/34األم (80)

 .1/145وتحفة المحتاج  1/318والوسيط
 .1/249االستذكار  (81)
 المصدر نفسه. (82)
( ومســند 1762رقــم ) 3/231( ومســند أبــو داود الطيالســي 127رقــم ) 2/57موطــأ مالــك  (83)

( ومســـــند 412رقــــم ) 1/113(ومصــــنف عبــــدالرزاق 87رقــــم ) 1/34الشــــافعي، ترتيــــب الســــندي 
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( ومســند أحمــد، ط، 1725رقــم ) 1/150( ومصــنف بــن أبــي شــيبة 355رقــم ) 1/346الحميــدي 
 1/161( وســنن أبــن ماجــه 752رقــم ) 1/564ي (وســنن الــدارم27293رقــم ) 45/265الرســالة 
 (. 163رقم ) 1/100( وسنن النسائي 181رقم ) 1/46( وسنن أبي داود 479رقم )

 .1/30بدائع الصنائع  (84)
 .1/66المبسوط  (85)
 .1/187شرح الزرقاني على الموطأ (86)
( 1850رقــم ) 2/237والمجــم الكبيــر للطبرانــي  (1118رقــم ) 3/401صــحيح ابــن حبــان  (87)

 ( . 532رقم ) 1/268وسنن الدار قطني ( 110رقم ) 1/84والمعجم الضغير 
 ( ضعيف . 535رقم ) 1/269سنن الدار قطني  (88)
 (. 3622رقم ) 1/317مصنف بن أبي شيبة  (89)
 4/215وأحكام القرآن، للجصاص  2/268والمغني  3/365المجموع  (90)
 (.3/238المحلى  (91)
 .1/223ونيل األوطار  1/233السيل الجرار  (92)
 (. 394رقم ) 1/295( وصحيح مسلم 756رقم ) 1/156صحيح البخاري  (93)
رقــم  1/295( وصــحيح مســلم 756رقــم ) 1/156وصــحيح البخــاري 1/36مســند الشــافعي  (94)
(394.) 
( وقـال عنـه الـدار قطنـي: هـذا حـديث حسـن إسـناده 1225رقـم ) 2/104سنن الدار قطنـي  (95)

 صحيح.
 .2/243ري فتح البا (96)
لكثـرة أصـوات المـأمومين  –صـلى هللا عليـه وسـلم –فثقلـت: أي عسـرت، القـراءة علـى النبـي  (97)

 (.854رقم ) 2/700بالقراءة. مرقاة المفاتيح 
رقـــم  37/343( ومســـند أحمـــد، ط، الرســـالة 3756رقـــم ) 1/328مصـــنف بـــن أبـــي شـــيبة  (98)
ــــراءة خلــــف اإلمــــام، للبخــــاري 22671) ــــم  1/61( والق ــــي داود 158)رق رقــــم  1/217( وســــنن أب
رقـــــم  3/36( وصـــــحيح أبـــــن خزيمـــــة 311رقـــــم ) 1/406( وســـــنن الترمـــــذي، تـــــح، بشـــــار 723)
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رقـــــم  2/99( وســــنن الــــدار قطنــــي 1785رقــــم ) 5/86( وصــــحيح أبــــن حبــــان، محققــــًا، 1581)
 (.871رقم ) 2/361( والمستدرك 1213)
 .1/193سبل السالم  (99)
 .1/369 التحقيق في أحاديث الخالف (100)
 . 2/12حاشية األلمعي على نصب الراية  (101)
 .2/271المحلى  (102)
 سبق تخريجه في ص.. (103)
( وســـنن أبـــي 838رقـــم ) 1/273( وســـنن أبـــن ماجـــه 395رقـــم ) 1/296صـــحيح مســـلم  (104)

 (.312رقم ) 2/121( وسنن الترمذي 2953رقم ) 5/51داود، تح، بشار، 
 .1/296المجموع  (105)
 . 1/89االختيار (106)
 .3/314والمجموع  2/185البيان  (107)
 .2/267الفواكه الدواني  (108)
 .1/263شرح منتهى اإلرادات  (109)
 .2/268المغني  (110)
 .23/295مجموع الفتاوى  (111)
 (.204سورة األعراف آية ) (112)
 .1/378المبسوط  (113)

 . 5/8746تفسير بن أبي حاتم  114
 . 17سبق تخريجه ص 115
 . 15/440تفسير الرازي  116

ومســـــند أحمـــــد  (.404رقـــــم ) 1/304صـــــحيح مســـــلم  1/331مصـــــنف بـــــن أبـــــي شـــــيبة  (117)
 . 2/115وسنن الدار قطني  1/475رقم ) ( وسنن النسائي  14/469
 .2/142حاشية السندي  (118)
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ــــح، األعظمــــي  (119) ــــك، ت ــــدالرزاق 286رقــــم ) 2/118موطــــأ مال ــــم  2/135( ومصــــنف عب رق
رقـم  12/211ومسند أحمـد، ط، الرسـالة ( 3776رقم ) 1/330( ومصنف بن أبي شيبة 2795)
( 848رقــم ) 1/276( وســنن أبــن ماجــة 68رقــم ) 1/28( والقــراءة خلــف اإلمــام للبخــاري 7270)

( والسـنن الكبـرى للنسـائي 312رقـم )2/118(وحسـنه الترمـذي 826رقم ) 1/218وسنن أبي داود 
رقـم  2/101طنـي ( وسـنن الـدار ق1290رقـم ) 1/217( وشرح معاني اخثار 993رقم ) 1/475
(1220.) 
 .11/53التمهيد  (120)
 .2/269المحلى  (121)
رقـــم  1/490( والثقــات للعجلـــي، ط، البــاز 3101رقـــم ) 6/498التــاريخ الكبيـــر للبخــاري  (122)
 5/242( والثقـات، ألبــن حبــان 2002رقــم ) 6/259( والجـرح والتعــديل، ألبــن أبـي حــاتم 1897)

كمال تهذيب الكمال 4672رقم )  . 1/565( والتلخيص الحبير 3913رقم ) 6 ـــ10/5( وا 
 .2/266المغني  (123)
 .1/282والعناية شرح الهداية  1/110والبدائع  1/116الحجة  (124)
 1/468( االستذكار 125)
 .2/265( المغني 126)
( خالجنيهـــا: أي نازعنيهـــا ؛ كأنـــه ينـــزع ذلـــك مـــن لســـانه، ويخلـــط عليـــه لموضـــع جهـــره بهـــا، 127)

 .1/480والنزع. كشف المشكل وأصل الخل ، الجذب 
ــــدالرزاق 112رقــــم ) 1/23( اخثــــار، ألبــــي يوســــف 128) ( 2799رقــــم ) 2/136( ومصــــنف عب

( 19815رقـم ) 33/49( ومسند أحمـد، ط، الرسـالة 3582رقم ) 1/213ومصنف بن أبي شيبة 
( وســنن أبــي 398رقــم ) 1/298( وصــحيح مســلم 56رقــم ) 1/25والقــراءة خلــف اإلمــام للبخــاري 

( وصحيح أبن حبان، محققًا، 1230رقم ) 1/207( وشرح معاني اخثار 238رقم ) 1/219داود 
 (. 1510رقم ) 2/265( وسنن الدار قطني 1845رقم ) 5/154
 1/8( والقـــراءة خلـــف اإلمـــام، للبخـــاري 14643رقـــم ) 23/12مســـند أحمـــد، ط، الرســـالة  (129)

ــدار 1294رقــم ) 1/217( وشــرح معــاني اخثــار 850رقــم ) 1/277وســنن أبــن ماجــة  ( وســنن ال
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والســــنن الكبــــرى للبيهقــــي  1/22( ومســــند أبــــي حنيفــــة، روايــــة نعــــيم 1233رقــــم ) 2/107قطنــــي 
 (.3764رقم ) 2/89( ومعرفة السنن واخثار 2898رقم ) 2/228
 .1/362التحقيق في أحاديث الخالف  (130)
 (.1233رقم ) 2/107سنن الدار قطني  (131)
 (.1501رقم ) 2/259المصدر السابق  (132)
 (.1233رقم ) 2/107المصدر السابق  (133)
 (.204سورة األعراف آية ) (134)
ـــع  (135) ـــات، وهـــو الزمـــان والمكـــان المضـــروب للفعـــل. المطل ـــتح المـــيم، جمـــع ميق المواقيـــت: بف
ــ ألهــل المدينــة )ذو الحليفــة( 1والمواقيــت خمســة وهــي 1/200 ـــ وألهــل العــراق )ذات عــرق( 2ـ ـــ 3ـ ـ

 .89ــ وألهل اليمن )يلملم(. خزانة الفقه ص5ــ وألهل نجد )قرن( 4وألهل الشام )الجحفة( 
 (.138رقم ) 1/51اإلجماع، ألبن المنذر  (136)
 .5/67وما بعدها والمغني  4/39االستذكار  (137)
 .4/166المبسوط  (138)
 .1/558المدونة  (139)
 .4/111البيان  (140)
وابـن مسـعود مـن القادسـية واحـرم  وأحرم ابن عمر مـن إيليـاءوأحرم ابن عباة من الشام،  (141)

عبدهللا بن عامر أحرم من خراسان، فلما قدم على عثمان المه فيما صنع، وكره له ذلك. مصـنف 
( ومختصــر اخـــتالف 3065رقــم ) 5/191( ومســند أحمــد 13434رقــم ) 3/200بــن أبــي شــيبة 

م مدينــــة بيــــت المقــــدة. معجــــم البلــــدان ، إيليــــاء: اســــ5/66والمغنــــي ( 550رقــــم ) 2/62العلمــــاء 
1/293. 
فغضـــب،  –رضـــي هللا عنـــه  –وأحـــرم عمـــران بـــن حصـــين مـــن البصـــرة، فبلـــغ ذلـــك عمـــر  (142)

أحرم من مصره.  –صلى هللا عليه وسلم  –وقال: يتسامع الناة أن رجاًل من أصحاب رسول هللا 
 4/198طــــال ( وشــــرح صــــحيح البخــــاري، ألبــــن ب550رقــــم ) 2/62مختصــــر اخــــتالف العلمــــاء 

 . 5/67وما بعدها والمغني  4/39واالستذكار
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( 26558رقـم ) 44/181( مسـند أحمـد 1741بـرقم ) 2،143أخرجه أبو داود فـي سـننه  (143)
( والمعجـــم 1927رقـــم ) 12/359( ومســـند أبـــي يعلـــى 885رقـــم ) 1/410أخبـــار مكـــة للفـــاكهي و 

ــــم ) 6/319األوســــط  ــــي 6515رق ــــدار قطن ــــم ) 3/343( وال ــــي ( وال2711رق ــــرى للبيهق ســــنن الكب
 (. والحديث: إسناده ضعيف. 8926رقم )5/44

سناده اختالفا كثيرًا، وقال النـووي فـي شـرح " المهـذب ":   7قال المنذري: اختلفت الرواة في متنه وا 
تحـاف المهـرة، ألبـن حجـر  6/93إسناده لية بالقوي. البدر المنير  200/  18/198وما بعدها وا 

رقــم  1/378( وسلســلة األحاديــث الضــعيفة 5343رقــم ) 3/225ئــد ( ومجمــع الزوا23553رقــم )
(210.) 
 . 2/149معالم السنن  (144)
 .5/60المحلى  (145)
رقـــم  3/225( ومجمـــع الزوائـــد 2459رقـــم ) 4/195( و 11640رقـــم ) 7/597الثقـــات  (146)
 .6/96( والبدر المنير 5343)
 (.196سورة البقرة آية ) (147)
( وشرح 12689رقم ) 3/125( ومصنف بن أبي شيبة 63رقم ) 1/26مسند أبن الجعد  (148)

 2/303، وذكره الحاكم في " المسـتدرك " 4/167والمبسوط ( 3733رقم ) 2/159معاني اخثار 
 ( حيث قال عنه: والحديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه،.3090رقم )

 .2/366تفسير القرطبي  (149)
 .5/68المغني  (150)
 (.3560رقم ) 4/189( وصحيح البخاري 2327رقم ) 4/1813صحيح مسلم  (151)
 .8/146التمهيد  (152)
( ومصنف بن 18رقم ) 1/156( ومسند الحميدي 478رقم ) 1/98اخثار، ألبي يوسف  (153)

( وســــنن أبــــن 83رقــــم ) 1/245( ومســــند أحمــــد، ط، الرســــالة 14289رقــــم ) 289)3أبــــي شــــيبة 
ــــم ) 2/158( وســــنن أبــــي داود 2970رقــــم ) 2/989ماجــــه ( والســــنن الكبــــرى للنســــائي 1799رق

( وصـــحيح ابــن حبـــان، مخرجـــًا 3682رقـــم ) 2/145( وشـــرح معـــاني اخثــار3685رقــم ) 5/230
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 110ــــــ3/109ونصـــب الرايـــة  2/166( والحـــديث صـــحيح، العلـــل للترمــذي 3911رقــم ) 9/219
 (. 490رقم ) 2/35والدراية 

 .8/363مرقاة المفاتيح  (154)
 . 5/68المغني  (155)
 5المصدران أنفيهما  (156)
 .5/52المحلى  (157)
ـــي "  . وفضـــل أبـــن407الـــدراري المضـــيئة ص (158) ـــي فـــي "  5/65قدامـــة فـــي " المغن والقرطب

 اإلحرام من الميقات، ويكره قبله. 2/367تفسيره " 
قال عطاء: انظروا هذه المواقيت التي وقتت لكم، فخذوا برخصـة هللا فيهـا، فإنـه عسـى أن  (159)

 يصيب أحدكم ذنبًا في إحرامه، فيكون أعظم لوزره، فأن الذنب في اإلحـرام أعظـم مـن ذلـك.المغني
5/67. 
 . 66ـــ 5/65والمغني  4/39االستذكار (160)
 . 67ـــ  5/66المغني  (161)
 .100والفوائد الشنشورية ص 1/65العذب الفائض  (162)
 . 286ــــ  1/285اإلقناع ألبن المنذر  (163)
( 2978رقــم ) 4/1926( وســنن الــدرامي 31302رقــم ) 6/271مصــنف بــن أبــي شــيبة  (164)

 (.12289رقم ) 6/371والسنن الكبرى للبيهقي 
 .9/60المغني  (165)
  8/291والمحلى  (166)
( ومصنف بـن 19097و19096و19095و19090رقم ) 10/276مصنف عبدالرزاق  (167)

ـــ 12303و12302و12301رقــم ) 1/271أبــي شــيبة  رقــم  4/1926وســنن الــدرامي  (12309ــ
رقـــــــم  4/468( ومختصــــــر أخـــــــتالف العلمــــــاء 2102رقـــــــم ) 3/492( وســــــنن الترمــــــذي 2978)
 (.12289رقم ) 6/371( والسنن الكبرى للبيهقي 2144)
 .170ــ  29/169والمبسوط  5/352واالستذكار  11/105التمهيد  (168)
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 3/492هذا الوجه. سنن الترمـذي قال عنه الترمذي:هذا حديث ال نعرفه مرفوعًا، إال من  (169)
( والحـديث ضـعيف؛ خن فـي سـنده محمـد بـن 2986رقم ) 4/1931( وسنن الدرامي 2102رقم )

( وأبـن 582رقـم ) 2/163سالم الهمـداني، أبـو سـهل الكـوفي، فقـد ضـعفه الـذهبي فـي " التحقيـق " 
 .6/234( وتحفة األحوذي 12429رقم ) 10/140حجر في " إتحاف المهرة " 

رقــــم )ة  6/271( ومصــــنف بــــن أبــــي شــــيبة 1255رقــــم ) 10/277مصــــنف عبــــدالرزاق  (170)
31304.) 

 .5/342االستذكار  (171)
عصبة الرجل في اللغة: بنوه وقرابته ألبيه، أو قومه الذين يتعصبون له وينصـرونه.معجم  (172)

 .  2/604والمجم الوسيط  4/340مقاية اللغة 
وني  قيال وِا ليِئِن أيكيليه    قال تعالى: اِسر  نيِحن  ع ِصبيٌة ِإنَّا ِإذًا لَّخي ِئب  وي   14يوسف:  الذِّ

 العصبة اصطالحًا: هو كل وارث، لية له سهم مقدر صريح في الكتاب والسنة.
 وعرف الفرضيون، العصبة بتعريف اصطالحي موجز وهو.

 فروضهم.العصبة: كل من يأخذ المال عند االنفراد، ويأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض 
وهــذا التعريــف مشــهور عنــد علمــاء الفــرائض. شــرح خالصــة الفــرائض علــى مــتن الســراجية، لعبــد 

 م مصر.  1935هـ ـــ  1354، الطبعة األولى، سنة 37الملك بن عبد الوهاب المكي ص
 .95ــ  8/94الحاوي الكبير  (173)
 .29/169المبسوط  (174)
 .5/351 واالستذكار 11/106، والتمهيد 2/514الموطأ  (175)
 .5/351، واالستذكار 95ــ  8/94الحاوي الكبير  (176)
 .16/86، والمجموع 9/60، والمغني 9/279والمحلى  170ـــ  29/169المبسوط (177)
 . 7( سورة النساء آية 178)
ــــ 29/169المبســـوط  (179) ــــ  8/94الحـــاوي الكبيـــر و  5/351واالســـتذكار  170ـ والمحلـــى  95ـ
9/279  
 المفضض: بضم الميم، وتشديد الضاد األولى، المرصع بالفضة. (180)

 .1/447ومثله المذهب: المزين بالذهب. معجم لغة الفقهاء 
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 .3/222الضبة: هي قطعة عريضة من أي معدن يصلح بها الكسر. تاج العروة  (181)
 . 2/657( واإلقناع ألبن المنذر24145رقم ) 5/104مصنف بن أبي شيبة  (182)
والتمهيــد  6/83شــرح صــحيح البخــاري، ألبــن بطــال و  4/365اخــتالف العلمــاء مختصــر  (183)

16/110  . 
 .5/346والمحيط البرهاني  4/363الهداية  (184)
 .1/78الحاوي الكبير  (185)
 .  6/83شرح صحيح البخاري، ألبن بطال  (186)
 . 1/498الشعب: مكان الصدع والشق الذي فيه. لسان العرب  (187)
السلسلة: بفتح أوله، وسكون الالم، وفتح السـين الثانيـة، منهـا إيصـال الشـيء بالشـيء، أو  (188)

 .1/46سلسلة بكسر أوله، دائر من حديد ونحوه. سبل السالم 
(، وفــي 113رقــم ) 1/47( والســنن الكبــرى للبيهقــي 3109رقــم ) 4/83صــحيح البخــاري  (189)

ل: النظار شجر األثـل، والعـريض: يعنـي رواية، قال عاصم: هو قدح جيد عريض من نضار، يقا
و شــــرح الســــنة للبغــــوي  21/206لــــية بمتطــــاول، بــــل طولــــه أقصــــر مــــن عمقــــه. عمــــدة القــــاري 

 (.3033رقم ) 11/370
االخــتالف فــي ضــابط الصــغر: فقيــل: العــرف، كمــا  10/101وقــد ذكــر أبــن حجــر فــي " الفــتح "  

ير، وقيــل: مــا أســتوعب جــزءًا مــن رجحــه، أبــن حجر،وقيــل: مــا يلمــع علــى بعــد كبيــر، ومــاال فصــغ
 اإلناء، كأسفله، أو عروته، أو شفته كبير وما ال فال 

 .1/46سبل السالم  (190)
( 167رقـم ) 25/68( والكبيـر3311رقـم ) 3/339أخرجه الطبرانـي فـي المعجـم األوسـط  (191)

سناده ضـعيف، قـال الهيثمـي فـي " مجمـع الزوائـد "   (: )فيـه عمـر بـن يحيـى8703رقـم )5/149وا 
 اأِل ب لِّيُّ ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات(.

 .1/294الخالصة الفقهية على مذهب السادة المالكية  (192)
 .1/258والمجموع  1/42نهاية المطلب  (193)
 .1/209المحلى  (194)
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( والسـنن 1416رقـم ) 4/43( ومشـكل اخثـار 19933رقـم)11/69جامع معمر بن راشد  (195)
 (.111رقم ) 1/46الكبرى للبيهقي 

 المصدرين أنفسهما. (196)
( وشرح صحيح البخاري، 24158ـــ  24151األرقام من ) 5/104مصنف بن أبي شيبة  (197)

 .1/60والشرح الكبير،   6/83البن بطال 
 .10/97يردده البعير في حنجرته إذا هاج. فتح الباري، ألبن حجر الجرجرة: هو صوت  (198)
 (.5634رقم ) 7/113( صحيح البخاري 2065رقم ) 3/1634صحيح مسلم  (199)
 .1/93نيل األوطار  (200)
 (.1423رقم ) 4/51( وشرح مشكل اخثار 24158رقم ) 5/105مصنف بن أبي شيبة  (201)
( 109رقم ) 1/46والسنن الكبرى للبيهقي  (24151رقم ) 5/104مصنف بن أبي شيبة  (202)

ســـناده صـــحيح. البـــدر المنيـــر  والتلخـــيص  1/651وهـــو موقـــوف علـــى أبـــن عمـــر، ورواتـــه ثقـــات وا 
 .1/89الحبير، طبعة قرطبة 

بريســم، ســـداها مــن حريــر ولحمتهــا مــن ضيــره، فيكـــون  (203) الخــز: ثيــاب تنســ  مــن الصــوف وا 
 .1/457الحرير مخفيًا والوبر ظاهر من الوجهين. سبل السالم 

 297( واخثار لمحمد بن الحسن الشيباني ص 1022رقم ) 1/231االثار، ألبي يوسف  (204)
 .4/218والطبقات الكبرى، ألبن سعد 

 .7/150ونهاية المحتاج  4/449مجموع وال 7/258األم  (205)
 .1/476واألنصاف للمرداوي  1/473الشرح الكبير  (206)
رقـم  5/1339( وموطـأ مالـك، ت، األعظمـي 19962رقـم) 11/76جامع معمر بن راشـد (207)
( 24630رقــم ) 5/150( ومصــنف بــن أبــي شــيبة 4039رقــم ) 4/46( وســنن أبــي داود 3381)

( 490رقــم ) 1/278( والكنــى واألســماء للــدوالبي 62رقــم ) 1/26والقــراءة خلــف اإلمــام للبخــاري 
ــــار ــــم ) 4/256وشــــرح معــــاني اخث ــــي 6736رق ــــر للطبران ــــم ) 18/106(و المعجــــم الكبي ( 200رق

(واألســـتذكار 5800رقـــم ) 8/268( وشـــعب اإليمـــان 483رقـــم ) 1/197واألدب المنفـــرد للبيهقـــي 
 .21/306وعمدة القارئ  2/309والمغني  9/87وشرح صحيح البخاري، ألبن بطال  8/305
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( 3321رقـــم) 5/282( وســـنن الترمـــذي، تـــح، شـــاكر 4038رقـــم ) 4/45ســـنن أبـــي داود  (208)
ـــرى للنســـائي  ـــرى للبيهقـــي 9560رقـــم ) 8/415والســـنن الكب ( 6091رقـــم ) 3/384( والســـنن الكب
 ( 6792رقم ) 5/43ومعرفة السنن واخثار 

 .2/105نيل األوطار  (209)
 .4/231نصب الراية  (210)
وتحفــــــة  10/295( و فــــــتح البــــــاري 609رقــــــم ) 1/1039تخــــــري  األحاديــــــث المرفوعــــــة  (211)

 .9/169األحوذي 
خصيف بن عبد الرحمن الجزري، أبو عون الحراني الخضرمي األمـوي مـولى عثمـان بـن  (212)

عفــان، كــان ثقــة، مــات ســنة ســبع وثالثــين ومائــة فــي أول خالفــة أبــي جعفر.الطبقــات الكبــرى، ط، 
( وتهــذيب الكمــال 619رقــم ) 3/523(والكامــل فــي ضــعفاء الرجــال 3960رقــم ) 7/334العلميــة 

 (. 1693م )رق 8/357في أسماء الرجال 
( 1879رقــم ) 3/371( ومسـند احمــد،ط، الرسـالة 2357رقـم ) 1/343مسـند أبـن الجعــد  (213)

( والمعجـم األوسـط 1422رقـم ) 4/49( وشـرح مشـكل اخثـار 4055رقـم ) 4/49وسنن أبي داود 
( وقــال عنــه الحــاكم: هــذا الحــديث صــحيح علــى شــرط الشــيخين ولــم يخرجــاه، 2420رقــم ) 3/44

( ومعرفــة الســـنن 4211رقــم ) 2/212( والســنن الكبــرى للبيهقــي 7405رقــم ) 4/212المســتدرك 
 (. 6780رقم ) 5/39واخثار 

 .11/70وعون المعبود  4/255شرح معاني اخثار  (214)
 (.1718رقم ) 1/193وتقريب التهذيب  2/360والمحلى  3/85البدر المنير  (215)
  3/85( والبدر المنير 7405رقم ) 4/212المستدرك  (216)
 .1/504ومواهب الجليل  13/263الذخيرة للقرافي  (217)
 .2/360المحلى  (218)
 .194الدراري المضية شرح الدرر البهية، للشوكاني ص (219)
 . 21/306وعمدة القارئ  8/305واالستذكار 9/87شرح صحيح البخاري، ألبن بطال  (220)
نمـا  (221) الحلة السيراء: هي المضلعة بالحرير، التي فيها خيوط، وهو الذي يسـمونه المسـير، وا 

 . 1/246سموه مسيرًا للخطوط التي فيها كالسيور. معالم السنن 
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 (886رقم ) 2/4( و صحيح البخاري 2068رقم ) 3/3638صحيح مسلم  (222)
 . 11/61وعون المعبود  2/485شرح صحيح البخاري، ألبن بطال  (223)
هو: عطارد بن حاجـب بـن زرارة بـن عـدة بـن زيـد بـن عبـدهللا بـن دارم بـن مالـك بـن زيـد  (224)

سـنة تســع، وقيــل عشـر، واســتعمله علــى  –صـلى هللا عليــه وســلم  –منـاة بــن تمــيم وفـد علــى النبــي 
، وكان -صلى هللا عليه وسلم  –صدقات بني دارم، وهو صاحب الثوب الديباج الذي أهداه للنبي 

ـــال عليـــه الصـــالة والســـالم  –رضـــي هللا عـــنهم  –ســـاه إيـــاه فتعجـــب منـــه الصـــحابة كســـرى ك  –فق
رقـــم  40/355لمناديـــل ســـعد بـــن معـــاذ فـــي الجنـــة خيـــر مـــن هـــذا. تـــاريخ دمشـــق، ألبـــن عســـاكر 

 (. 3685رقم ) 4/40( وأسد الغابة، ط، العلمية 4703)
 . 14/241والتمهيد  9/115أبن بطال  (225)
 2/310المغني  (226)
الســمر فــي اللغــة: الحــديث بالليــل خاصــة، وفــالن ســميري للــذي يســامرك بالليــل خاصــة،  (227)

 .2/688والصحاح  2/721والجمع سمار. جمهرة العرب 
وفي اصطالح الفقهاء، فهو ال يختلف عن التعريف اللغوي، حيث جاء فـي " معجـم لغـة الفقهـاء " 

 .1/349هو الجلوة لياًل بعد العشاء. معجم لغة الفقهاء 
 العتمة: ثلث الليل األول بعد ضيبوبة الشفق، اعتم الرجل صار في ذلك الوقت. (228)

ويقــال: أعتمنــا مــن العتمــة، كمــا يقــال: أصــبحنا مــن الصــبح، وقيــل: العتمــة وقــت صــالة العشــاء. 
 .382-12/381لسان العرب 

ء بهــم، وكانــت األعــراب يســمون صــالة العشــاء صــالة العتمــة، تســمية بالوقــت، فنهــاهم عــن االقتــدا
 .3/180واستحب لهم التمسك باالسم الناطق به لسان الشريعة. النهاية في ضريب الثر 

فقد ذهب: ابن عمر واإلمام مالك وبعض الشافعية،وسالم، وأبن سيرين، إلـى كراهـة تسـمية العشـاء 
( وابـن المنـذر فـي " األوسـط 2154رقـم ) 1/566بالعتمة. فقد أخرجه عبد الرزاق في " مصنفه " 

 (، عن ابن عمر إذا سمعهم يقولون بالعتمة )ضضب وصاح عليهم.1044رقم ) 2/373
والبيــان  1/26و التنبيــه  2/190وكــان أبــن عمــر؛ إذا سمه(شــرح صــحيح البخــاري، ألبــن بطــال 

 .3/36والمجموع  1/373والتحصيل 
 واستدلوا: 
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لــى اســم صــالتكم، عــن ابــن عمــر، عــن النبــي صــلى هللا عليــه وســلم قــال: " ال يغلبــنكم األعــراب ع
 8/315مسـند أحمـد، ط، الرسـالة  فإنها العشاء، إنمـا يـدعونها العتمـة، إلعتـامهم باإلبـل لحالبهـا "

( وقــال الهيثمــي فــي " مجمــع الزوائــد 1739رقــم ) 1/547( وااســنن الكبــرى للبيهقــي 4688رقــم )
  (: وبقية رجاله ثقات.1758رقم ) 1/314"

ر الفقهــــاء تســــمية العشــــاء بالعتمــــة: تفســــير القرطبــــي وجــــوز أبــــو بكــــر وعمــــر وأبــــن عبــــاة، وأكثــــ
12/307  

لـو يعلــم »واسـتدلوا: بمـا يـروى عـن أبـي عـن أبـي هريــرة: أن رسـول هللا صـلى هللا عليـه وسـلم قـال: 
الناة ما فـي النـداء والصـف األول، ثـم لـم يجـدوا إال أن يسـتهموا عليـه السـتهموا، ولـو يعلمـون مـا 

موطأ مالك، ت، «ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، ألتوهما ولو حبوافي التهجير الستبقوا إليه، 
 1/126صـــحيح البخـــاري ( 7226رقـــم) 12/163( ومســـند أحمـــد 810رقـــم ) 1/172األعظمـــي 

 ( .437رقم) 1/325(وصحيح مسلم 1533رقم ) 3/205( والسنن الكبرى للبيهقي 615رقم)
أخرجـــه البخـــاري فـــي " صـــحيحة " بـــاب ذكـــر واســـتدلوا بمـــا ورد مـــن حـــديث الســـيدة عائشـــة، ألـــذي 

ومــن حــديث « أعـتم النبــي صــلى هللا عليــه وسـلم بالعتمــة» 1/117العشـاء والعتمــة ومــن رآه واســعا ً 
 «.كان النبي صلى هللا عليه وسلم يصلي العشاء»جابر: 

 1/117( ومـــا بعـــدها ومختصـــر قيـــام الليـــل 6691رقـــم ) 2/79مصـــنف بـــن أبـــي شـــيبة  (229)
وفتح الباري، ألبن  2/223وشرح صحيح البخاري، ألبن بطال  3/333لجصاص وأحكام القرآن ل

 . 447/ 1وحاشية الروض المربع  2/365وضذاء األلباب  5/162رجب 
 (116رقم) 1/34( وصحيح البخاري 2537رقم ) 4/1965صحيح مسلم  (230)
 (.116رقم) 2/175عمدة القاري  (231)
 (.7202رقم) 4/331اني اخثار ( وشرح مع564رقم ) 1/117صحيح البخاري  (232)
 .5/161فتح الباري، ألبن رجب  (233)
( 178رقـم) 1/311( ومسـند احمـد، ط، الرسـالة 6689رقم) 2/79مصنف بن أبي شيبة  (234)

 ( 169رقم ) 1/315وقال الترمذي: حديث حسن ، سنن الترمذي 
 (163/ 5فتح الباري البن رجب ) (235)
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وشـــــرح أبـــــن ماجـــــة لمغلطـــــاي  2/92الســـــتذكار وا 2/221شـــــرح البخـــــاري، ألبـــــن بطـــــال  (236)
 .1/230والدرر البهية  1/78والمحيط البرهاني  4/1075
 (. 647رقم ) 1/447( وصحيح مسلم 2131رقم ) 1/123صحيح البخاري  (237)
 .2/194شرح صحيح أبن بطال  (238)
رقــم  43/315( ومسـند أحمــد، ط، الرسـالة 1517رقــم ) 3/38مسـند أبــي داود الطيالسـي  (239)
( 4784رقـــــم ) 8/218( ومســـــند أبـــــي يعلـــــى 702رقـــــم ) 1/230( وســـــنن أبـــــن ماجـــــة 26280)

 ( 1/663والحديث إسناده صحيح، ورجاله ثقات والسنن الكبرى للبيهقي 
صــحيح، ورجالــه ثقــات ومجمــع ( والحــديث إســناده 4819رقــم ) 8/289مســند أبــي يعلــى  (240)

ـــد  تحـــاف المهـــرة 1756رقـــم ) 1/314الزوائ ـــه رجـــال الصـــحيح وا  ( 1288رقـــم ) 179/ 2( ورجال
 (.3/247والمطالب العالية 

 (.7205رقم ) 330/ 4شرح معاني اخثار  (241)
 .1/180جدب: )عابه( مجمل اللغة، ألبن فارة (242)
( 305رقـم ) 1/149أبن أبـي شـيبة  ( مسند250رقم ) 1/204مسند أبي داود الطيالسي  (243)

 ( والحديث إسناده صحيح، ورجاله ثقات. 2031رقم ) 5/377وصحيح أبن حبان 
 .6/93روح البيان  (244)
( 10189رقـم ) 9/164( والسنن الكبرى للنسـائي 954رقم) 2/420مسند ابن أبي شيبة  (245)

تحاف المهرة   (.5456رقم ) 6/118وا 
 .2/912نذر( المعجم الوسيط )مادة /  (246)
 .1/350القاموة الفقهي  (247)
ونذر المعصية: أن يقول: هلل علـّى أن أشـرب الخمـر، أو أقتـل الـنفة المحرمـة، فـال يفعـل  (248)

 ذلك، ويكفر كفارة اليمين، في هذا خالف بين العلماء، وسيأتي الكالم عليه في شرح المسألة.
لـم يلبسـه، وطـالق المـرأة علـى وجـه  النذر المبـاح: كلـبة الثـوب، أن شـاء لبسـه، وأن شـاء (249)

 مباح؛ فهذا يخير الناذر فيه، بين فعله وكفارة اليمين. 
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نذر اليمين: يعني النذر الذي قصد به معنـى اليمـين، مثـل أن يقـول: إن كلمـت فالنـًا فللـه  (250)
علـّي نـذر أن أصـوم شـهرين، أنــه يخيـر بـين كفـارة اليمـين، وبــين فعـل المنـذور، وهـذا النـذر يســميه 

 العلماء: )نذر اللجاج والغضب(؛ ألن الذي يحمل عليه ضالبًا هو الغضب والمالجه.
النـذر الـذي لـم يسـم، بـأن يقـول: علـّي نـذر فقـط، وال يـتكلم بشـيء، فهـذا النـذر تلزمـه كفــارة  (251)

 . 13/622يمين. المغني 
 .1/503معجم الفروق اللغوية  (252)
 .4/242بدائع الصنائع  (253)
 .562مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، صالهداية على  (254)
 .2/189الدراري المضيئة، للشوكاني  (255)
وعــــون  13/626( ومــــا بعــــدها والمغنــــي 12145رقــــم ) 3/66مصــــنف بــــن أبــــي شــــيبة  (256)

 .9/85المعبود 
رقــم  43/203( ومسـند أحمــد، ط، الرسـالة 1587رقــم ) 3/87مسـند أبــي داود الطيالسـي  (257)
( وسـنن 3290رقـم ) 3/232( وسنن أبي داود 2125رقم ) 1/686( وسنن أبن ماجه 26098)

( والمعجـم األوسـط 3835رقـم ) 7/26( وسنن النسـائي 1524رقم ) 3/155الترمذي، تح، بشار 
( والحديث:في إسناده ضعف، حيـث قـال عنـه الترمـذي: الزهـري لـم يسـمع هـذا 4604رقم ) 5/36

 الحديث من أبي سلمه. 
( 20071رقــــم ) 10/121والســــنن الكبــــرى للبيهقــــي  (3845رقــــم ) 7/28ســــنن النســــائي (258)

تحـاف المهـرة، ألبـن حجـر1089رقـم ) 8/205وتحفة األشراف  ( ومرقـاة 8163رقـم ) 7/438( وا 
( وأخرجــه بــن أبــي شــيبة فــي " مصــنفه " عــن أبــن عبــاة مرفوعــًا 3444رقــم ) 6/2255المفــاتيح 

 (. 12408رقم ) 3/92
رقــم  3/1264( وصــحيح مســلم 1866رقــم ) 3/20أخرجــه  البخــاري فــي " صــحيحه "   (259)
( كمــا أخرجــه ومســند الشــافعي، 3295و  3293رقــم  3/233( وأبــو داود فــي " ســننه " 1644)

( وســـنن 2379رقـــم ) 3/1506( وســـنن الـــدارمي 1007رقـــم ) 1/391ترتيـــب الســـندي، مطـــواًل، 
 (. 2153رقم ) 5/399( وشرح مشكل اخثار 1536رقم ) 3/163الترمذي، تح، بشار 

 .8/452والمجموع  15/465والحاوي الكبير 2/171والشرح الكبير  1/455الكافي  (260)
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 .13/624المغني  (261)
( ومسـند أحمـد، ط، 12145رقـم ) 3/66ومصنف بن أبـي شـيبة  1/318مسند الشافعي  (262)

(، ســنن الترمــذي، تــح، 1641رقــم ) 3/1262( وصــحيح مســلم 19895رقــم ) 33/125الرســالة 
( وقــــال عنــــه الترمــــذي: هــــذا حــــديث حســــن صــــحيح والمنتقــــى، ألبــــن 1527رقــــم ) 3/157بشــــار 

( وصـــحيح أبـــن حبـــان، محققـــًا 97رقـــم ) 1/111( ومســـند الرويـــاني 933رقـــم ) 1/234الجـــارود 
 (. 4391رقم ) 10/236
( وســـنن أبـــن 110رقـــم ) 1/104( وصـــحيح مســـلم 6047رقـــم ) 8/15صـــحيح البخـــاري  (263)

( وقـــال عنـــه الترمـــذي: هـــذا 3257رقـــم ) 3/224( وســـنن أبـــي داود 2124رقـــم ) 1/686ماجـــة 
 (.1527رقم ) 3/157حديث حسن صحيح سنن الترمذي، تح، بشار 

رقــــــم  8/143( وصــــــحيح البخــــــاري 1723رقــــــم ) 3/676موطــــــأ مالــــــك، تح،أألعظمــــــي  (264)
( 4323رقـــــم ) 5/284( وســـــنن الـــــدار قطنـــــي 3300رقـــــم ) 3/235( وســـــنن أبـــــي داود 6704)

( 11871رقـم ) 11/320( والمعجـم الكبيـر، للطبرانـي 938رقم ) 1/236والمنتقى، ألبن الجارود
 (.20092رقم ) 10/129والسنن الكبرى، للبيهقي 

 .9/81عون المعبود  (265)
 .8/255نيل األوطار  (266)


