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الصحابية الجميمية
أم المؤمنين صفية بنت حيي رضي اهلل عنها وآراؤها الفقهية
Alsahabih venerable mother of belevers descriptive
shy girl god bless them and views of jurisprudence
م.د  .شكر محمود فرحان
كمية الشريعة ـ الجامعة العراقية
ممخص البحث
الحمد هلل كالصالة عمى رسكؿ اهلل كعمى آلو كصحبو كمف كااله كبعد
فيذا بحث يدرس اـ المؤمنيف صفية بنت حيي كاراءىا الفقيية كقد تضمف
مقدمة كمبحثيف كخاتمة
درس المبحث األكؿ حياة السيدة صفية بنت حيي بف اخطب رضي اهلل عنيا
كدرس المبحث الثاني خمس مسائؿ فقيية كىي كاآلتي :
المسألة األكلى  :كيفية جمكس المرأة في الصالة
المسألة الثانية  :الصالة قبؿ الجمعة
المسألة الثالثة  :لبس السركايؿ كالخفاؼ لممرأة في االحراـ
المسألة الرابعة  :الكقؼ عمى اىؿ الذمة
المسألة الخامسة  :حكـ الكصية الىؿ الذمة
كمف خالؿ بحثنا تبيف لنا اف صفية بنت حيي بف اخطب كانت ييكدية
فاسممت كحسف اسالميا ،كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ تزكجيا كجعؿ عتقيا
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صداقيا  ،كانو صمى اهلل عميو كسمـ كاف يحبيا حبا شديدا  ،كليا آراء فقيية نقمت
عنيا كتمت دراستيا في ىذا البحث.
نسألو تعالى التكفيؽ كالسداد انو سميع مجيب

المقدمة

الحمد هلل رب العالميف الذم عمـ االنساف ما لـ يعمـ  .الميـ العمـ لنا اال ما
عممتنا انؾ انت العميـ الحكيـ لؾ الحمد في االكلى كاالخرة تكفنا مسمميف كالحقنا
منة منؾ
بالصالحيف كاجعمنا بفضمؾ كرحمتؾ مف اىؿ العمـ الصادقيف المخمصيف ّ
كفضال  .كالصالة كالسالـ عمى خير الخمؽ كرسكؿ الحؽ سيدنا محمد صمى اهلل
عميو كسمـ الذم ارسمتو لمناس كافة بشي ار كنذي ار فانار الطريؽ كاكضح السبيؿ  .كفتح
لمناس طرؽ اليداية في الدنيا كدلنا عمى سبؿ السعادة في االخرة  .فمحركـ كشقي
مف عصاه كمفمح كسعيد مف سار عمى ىداه  .فجزل اهلل عنا نبينا محمدا صمى اهلل
عميو كسمـ خير ماجازل نبي عف امتو كجعمو اهلل لنا فرطا عمى الككثر كحشرنا معو
تحت ظؿ عرشو انو كلي ذلؾ كالقادر عميو .
كبعد  .فاف اهلل سبحانو كتعالى قد اختار لالسالـ افضؿ نبي ليبمغ الناس
بصدؽ مانزؿ اليو كييدييـ سبؿ الرشاد .
كاختار ليذا النبي الكريـ صمى اهلل عميو كسمـ اصحابا كازكاجا صالحيف
صادقيف افنكا حياتيـ في خدمة دينيـ االسالـ كضحكا بامكاليـ كانفسيـ في سبيؿ اهلل
فقاؿ اهلل عنيـ ( كاكلئؾ ىـ الصادقكف ) فانيـ صدقكا ما عاىدك اهلل عميو فنصرىـ
اهلل كرضي عنيـ .
ككاف مف بيف مف اختا رىـ اهلل لرسكلو صمى اهلل عميو كسمـ الزكجة الصالحة
التي اراد اهلل ليا الكرامة كالرفعة كالعزة كالمنعة كالرضا  .سيدتنا اـ المؤمنيف صفية
بنت حيي بف اخطب رضي اهلل عنيا كالتي احبيا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
كاكرميا بؿ انو كاف ينتصر ليا مف بعض نسائو فنعـ الزكج رسكؿ اهلل صمى اهلل
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عميو كسمـ كنعـ الزكجة صفية رضي اهلل عنيا فاكرـ كانعـ بيا اذ جعميا اهلل لنا اما
كذكر ذلؾ في كتابو العزيز فقاؿ تعالى ( كازكاجو امياتيـ ) .
ككفاءا ليذه االـ الكريمة كاحتراما لمكانتيا عند رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
كعند االمة االسالمية اخترت الكتابة عنيا بيذا البحث المتكاضع كالذم ارجك اف
اككف قد كفقت كلك بعض الشئ بااليفاء المنا كزكجة اعز خمؽ اهلل عمى قمكبنا محمد
صمى اهلل عميو كسمـ فاكجزت في ذكر حياتيا كقمت باحصاء الرائيا الفقيية  .مف
خال ؿ استقرائي لحياتيا كآرائيا لـ اعثر عمى دراسة مستقمة تبرز شخصية ىذه
الصحابية بحياتيا كآرائيا  .كىذه ىي االسباب التي دفعتني لمكتابة عنيا  .فكانت
خطتي في كتابة ىذا البحث مرتبة عمى النحك االتي .
مقدمة  ---كمبحثاف  ---كخاتمة
اما المقدمة فقد بينت مكانة الصحابة الذيف آزركا رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ كمكانة الزكجات المكاتي اختارىف اهلل سبحانة كتعالى لمنبي صمى اهلل عميو كسمـ
– كاما المبحث االكؿ فقد تكممت فيو عف بعض حياة سيدتنا صفية رض اهلل عنيا .
كاما المبحث الثاني فقد ذكرت فيو المسائؿ كاالراء الفقيية الخاصة بسيدتنا
صفية رضي اهلل عنيا كاراء الفقياء في ذلؾ كقد قسمت ىذا المبحث عمى خمس
مسائؿ  .فكاف البحث كاالتي :
 .1المقدمة
 .2المبحث االكؿ
 .3حياة سيدتنا صفية بنت حيي بف اخطب رض اهلل عنيا
 .4المبحث الثاني :المسائؿ الفقيية لمسيدة صفية رضي اهلل عنيا
 المسالة االكلى  :كيفية جمكس المراة في الصالة
 المسالة الثانية  :الصالة قبؿ الجمعة
 المسالة الثالثة  :لبس السراكيؿ كالخفاؼ لممراة في االحراـ .
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 المسالة الرابعة  :الكقؼ عمى اىؿ الذمة
 المسالة الخامسة  :حكـ الكصية الىؿ الذمة
 -4الخاتمة
المبحث االول

حياة سيدتنا وأمنا (( صفية بنت حيي )) رضي اهلل عنها
 -1اسمها ونسبها :
صفية بنت حيي بف اخطب بف سعيد بف عامر بف عبيد بف كعب بف الخزرج
ابف ابي حبيب بف النضير بف النحاـ بف ينحكـ مف بني اسرائيؿ مف سبط ىركت بف
عمراف صمى اهلل عميو كسمـ كاميا برة بنت السمؤاؿ اخت رفاعة بف سمكأؿ مف بني
قريضة إخكة النضير ككانت صفية تزكجيا سالـ بف مشكـ القرظي ثـ فارقيا فتزكجيا

كنانة بف الربيع بف ابي الحقيؽ النضرم فقتؿ عنيا يكـ خيبر (. )1
 - 2سماع العباس بن عبد المطمب بفتح خيبر.

ركل االماـ احمد بف حنبؿ بسنده فقاؿ  :حدثنا عبد الرزاؽ  ،حدثنا معمر
سمعت ثابتا بحدث عف انس قاؿ  :لما افتتح رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ خيبر
قاؿ الحجاج بف عالط  .يارسكؿ اهلل اني لي بمكة ماال كاف لي بيا اىال  .كاني اريد
اف آتييـ  ،افأنا في حؿ اف انا نمت اك قمت شيئا ؟ فاذف لو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ اف يقكؿ ما شاء  .فاتي إمراتو حيف قدـ فقاؿ اجمعي لي ماكاف عندؾ فاني
اريد اف اشترم مف غنائـ محمد كاصحابو فانيـ قد استبيحكا كاصيبت امكاليـ  .قاؿ
كفشا ذلؾ في مكة فانقمع المسممكف كاظير المشرككف فرحا كسرك ار قاؿ  :كبمغ الخبر
العباس فعقر كجعؿ اليستطيع اف يقكـ  ،قاؿ معمر فاخبرني عثماف الخزرجي عف

مقسـ قاؿ  :فاخذ ابنا يقاؿ لو قثـ كاستمقى ككضعو عمى صدره كىك يقكؿ(.)2
حسبي قػػثـ

×××××× شبو ذم االنـ االشـ
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بني ذم النعـ

×××××× برغـ م ػػف زع ػػـ

()3

قاؿ ثابت بف انس  :ثـ ارسؿ غالما لو الى حجاج بف عالط فقاؿ كيمؾ ماجئت
بو كماذا تقكؿ ؟ فما كعد اهلل خير مما جئت بو  .فقاؿ حجاج بف عالط  :أق ار عمى
ابي الفضؿ السالـ كقؿ لو فميخؿ لي في بعض بيكتو التيو  .فاف الخبر عمى ما
يسره  .فجاء غالمو فمما بمغ الدار قاؿ ابشر يا ابا الفضؿ  .قاؿ  :فكثب العباس
فرحا حتى قبؿ مابيف عينيو فاخبره مما قاؿ حجاج فاعتقو  .قاؿ  :ثـ جاءه الحجاج
فاخبره اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قد افتتح خيبر كغنـ امكاليـ  .كجرت
سياـ اهلل في امكاليـ  .كاصطفى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ صفية بنت حيي
كاتخذىا لنفسو  ،كخيرىا بيف اف يعتقيا فتككف زكجو لو اك تمحؽ باىميا فاختارت اف
()4

يعتقيا كتككف زكجة لو

.

قاؿ  :كلكني جئت لماؿ كاف ىاىنا اردت اف اجمعو كاذىب بو  .فاستاذنت
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فاذف لي اف اقكؿ ماشئت  ،فاخؼ عني ثالثا ثـ
اذكر ما بدا لؾ ..
قاؿ  :فجمعت لو امراتو ماكاف عندىا مف حمي كمتاع فجمتعو كدفعتو اليو ثـ
انشمر

()5

بو  .فمما كاف بعد ثالث اتي العباس امراة الحجاج فقاؿ ليا ما فعؿ

زكجؾ ؟ فاخبرتو انو ذىب في يكـ كذا ككذا  .كقالت اليحزنؾ اهلل ياابا الفضؿ لقد
شؽ عمينا الذم بمغؾ  .قاؿ اجؿ اليحزنني اهلل  .كلـ يكف لمحمد اال ما احببنا  .فتح
اهلل خيبر لرسكلو  .كجرت فييا سياـ اهلل  ،كاصطفى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
صفية لنفسو  ،قاؿ فاف كاف لؾ حاجة في زكجؾ فالحقي بو قالت اظنؾ كاهلل صادقا
؟ قاؿ فاني صادؽ كاالمر عمى ما اخبرتؾ .
ثـ ذىب حتى اتى مجالس قريش كىـ يقكلكف اذا مر بيـ  :ال يصيبؾ اال خير
يا ابا الفضؿ  .قاؿ لـ يصبني اال خير بحمد اهلل اخبرني الحجاج بف عالط اف خيبر
فتحيا اهلل عمى رسكلو صمى اهلل عميو كسمـ كجرت فييا سياـ اهلل كاصطفى صفية
لنفسو كقد سالني اف اخفي عنو ثالثا  .كانما جاء لياخذ مالو كما كاف لو مف شيء
ىا ىنا ثـ يذىب  .قاؿ فرد اهلل الكآبة التي كانت بالمسمميف عمى المشركيف كخرج
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المسممكف مف كاف دخؿ بيتو مكتئبا حتى اتي العباس فاخبرىـ الخبر  .فسر
المسممكف كرد ماكاف مف كآبو اك غيظ اك حزف عمى المشركيف .
كىذا االسناد عمى شرط الشيخيف كلـ يخرجو احد مف اصحاب الكتب الستو .
سكل النسائي عف اسحاؽ بف ابراىيـ عف عبد الرزاؽ بو نحكه  .كركاه الحافظ البييقي
مف طريؽ محمكد بف غيالف عف عبد الرزاؽ  .كركاه ايضا مف طريؽ يعقكب بف
()6

سفياف عف زيد بف المبارؾ  ،عف محمد بف ثكر عف معمر بو نحكه

 – 3زواج النبي صمى اهلل عميه وسمم من صفية بنت حيي رضي اهلل عنها
عف انس بف مالؾ قاؿ كحدثنا عبد اهلل بف ابي يحيى عف ثبيتو بنت حنظمو عف
اميا اـ سناف االسممية دخؿ حديث بعضيـ في حديث بعض قاؿ لما غ از رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كسمـ خيبر كغنمو اهلل امكاليـ سبى صفيو بنت حيي كبنت عـ ليا
مف القمكص فامر بالال يذىب بيما الى رحمو فكاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
صفي مف كؿ غنيمة فكانت صفية مما اصطفى يكـ خيبر كعرض عمييا النبي صمى
اهلل عميو كسمـ اف يعتقيا اف ىي اختارت اهلل كرسكلو فقالت اختار اهلل كرسكلو
فاسممت فاعتقيا كتزكجيا كجعؿ عتقيا ميرىا كرال بكجييا اثر خضرة قريبا مف
عينيا فقاؿ ما ىذا قالت يارسكؿ اهلل رأيت في المناـ قم ار اقبؿ مف يثرب حتى كقع
في حجرم فذكرت ذلؾ لزكجي كنانة فقاؿ كنانة أتحبيف اف تككني تحت ىذا الممؾ
()7

الذم ياتي مف المدينة فضرب كجيي

.

 -4سنها عند زواجها .
سباىا النبي صمى اهلل عميو كسمـ مف خيبر ككانت عركسا كاعتقيا كتزكجيا بعد
مرجعو مف خيبر ككاف يقسـ ليا كلجكيريو بنت الحارث ككاف سنيا كقت سباىا سبعة
()8

عشرة سنو

()9

كتزكجيا بعد فتح خيبر سنة  7ىػ

 5منزلتها عند النبي صمى اهلل عميه وسمم .
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عف محمد بف عيسى اخبرنا بندار بف عبد الصمد اخبرنا ىاشـ بف سعيد الككفي
اخبرنا كنانة حدثنتا صفية بنت حيي قالت دخؿ عمي رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
كقد بمغني عف حفصة كعائشة كالـ فذكرت ذلؾ لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
فقاؿ اال قمت ككيؼ تككناف خير مني كزكجي محمد كابي ىاركف كعمي مكسى ككاف
بمغيا انيما قالتا نحف اكرـ عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ منيا نحف ازكاج
()10

رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كبنات عمو

 – 6حبها لرسول اهلل صمى اهلل عميه وسمم .
ركم عف الزىرم انو قاؿ اخبرني عمي بف حسيف  :اف صفية زكج النبي صمى
اهلل عميو كسمـ اخبرتو انيا جاءت رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ تزكره في العشر
االكاخر مف رمضاف فتحدثت عنده ثـ قامت تنطمؽ فقاـ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ يقمبيا  .حتي اذا بمغت باب المسجد الذم عنده باب اـ سممو زكج النبي صمى
اهلل عميو كسمـ مر بيما رجالف مف االنصار فسمما عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ ثـ نفذا فقاؿ ليما رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ (عمى رسمكما انما ىي صفية
()11

ابنة حيي فقاال  :سبحاف اهلل يارسكؿ اهلل ؟ ككبر ذلؾ عمييما )

فقاؿ رسكؿ اهلل

صمى اهلل عميو كسمـ ( اف الشيطاف يبمغ مف ابف ادـ مبمغ الدـ  .اني خشيت اف
()12

يقذؼ في قمكبكما )

 – 7رواية صفية في معرفة اهل الكتاب لرسول اهلل صمى اهلل عميه وسمم .
مف االخبار العجيبة التي تككد معرفة اىؿ الكتاب لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ كما يعرفكف ابناءىـ كجحدىـ لنبكتو صمى اهلل عميو كسمـ رغـ الدالئؿ الباىرة
كاالمارات الظاىرة  .فيي قصة سيدم بني النضير ( حيي بف اخطب كاخكة ابك
ياسر ) تركم لنا ىذا الخبر صفية بنت حيي بف اخطب رضي اهلل عنيا بعد اسالميا
 ،جاء في كتب السيرة عف اـ المؤمنيف صفية بنت حيي بف اخطب رضي اهلل عنيا
قالت  :كنت احب كلد ابي اليو كالى عمي ابي ياسر  ،لـ القيما قط مع كلد ليما
اال اخذاني دكنو  ،فمما قدـ رسكؿ اهلل المدينة كنزؿ قباء في بني عمرك بف عكؼ غدا
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عميو ابي حيي بف اخطب كعمي ابك ياسر بف اخطب مغمسيف

()13

فمـ يرجعا حتى

كانا مع غركب الشمس فاتيا كاليف كسالنيف ساقطيف يمشياف اليكينا  .فيششت
الييما كما كنت اصنع  ،فكاهلل ما التفت الي كاحد منيما مع ما بيما مف الغـ

()14

قالت  :كسمعت عمي ابا ياسر كىك يقكؿ البي حيي ابف اخطب اىك ىك ؟ قاؿ نعـ
()15

كاهلل قاؿ اتعرفو كتثبتو ؟ قاؿ نعـ  ،قاؿ فما في نفسؾ منو ؟ قاؿ عداكتو كاهلل
 – 8في مرضه صمى اهلل عميه وسمم .

اخرج ابف سعد بسند حسف عف زيد بف اسمـ قاؿ اجتمع نساء النبي صمى اهلل
عميو كسمـ في مرضو الذم تكفي فيو كاجتمع اليو نساءه فقالت صفية بنت حيي اني
كاهلل يانبي اهلل لكددت اف الذم بؾ بي فغمزت ازكاجو ببصرىف فقاؿ مضمضف فقمف
()16

مف أم شيء فقاؿ مف تغامزكف بيا كاهلل انيا لصادقة

ركت صفية عف النبي صمى اهلل عميو كسمـ كركل عنيا ابف اخييا كمكالىا كنانة
كمكالىا االخر يزيد بف معتب كزيف العابديف بف الحسيف كاسحؽ بف عبد اهلل بف
()17

الحارث بف مسمـ بف صفكاف

.

 -9وممن روى عنها
ابف اخييا ك مكلياىا كنانة كيزيد بف معتب كعمي بف الحسيف بف عمي كمسمـ
()18

بف صفكاف كاسحاؽ بف عبد اهلل بف الحارث

 -10سماع عبد اهلل بن عباس بخبر وفاتها
كرد عف اسحاؽ بف راىكيو انو قاؿ -حدثنا  -ابراىيـ بف الحكـ بف اباف قاؿ
حدثني ابي عف عكرمة قاؿ ماتت بعض ازكاج النبي صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ
اسحؽ اظنو سماىا صفية بنت حيي رضي اهلل عنيا فاتيت بف عباس فاخبرتو فسجد
فقمت لو اتسجد كلما تطمع الشمس ؟ فقاؿ ال اـ لؾ اما عممت اف النبي صمى اهلل
عميو كسمـ قاؿ اذا رايتـ االية فاسجدكا كأم اية اعظـ مف اميات المؤمنيف يخرجف
()19

مف بيف اظيرنا كنحف احياء
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 -11وفاتها

تكفيت اـ المؤمنيف صفية بنت حيي رضي اهلل عنيا سنة اثنتيف كخمسيف مف
اليجرة في خالفة معاكية بف ابي سفياف رضي اهلل عنو كدفنت بالبقيع كقيؿ سنة

خمسيف(. )20

المبحث الثاني
المسائل الفقهية لمسيدة صفية رضي اهلل عنها
 المسالة االولى  :كيفية جموس المرأة في التشهدأختمؼ العمماء في كيفية جمكس المرأة في الصالة الى اربعة مذاىب.
المذىب االكؿ  :مذىب اـ المؤمنيف سيدتنا صفية بنت حيي رضي اهلل عنيا
(اف المرأة تتربع في الصالة ) ركل بف ابي شيبة بسندة قاؿ حدثنا ابك بكر قاؿ حدثنا
ابك خالد عف محمد بف عجالف عف نافع (اف صفية كانت تصمي كىي متربعة )
ركم ذلؾ عف عائشة  ،كاـ سممة ،كاـ الدرداء ،كابف عمر رضي اهلل عنيـ كبو قاؿ
عطاء  ،كابف سيريف كمجاىد  .كجكزه الحسف في النافمة كفي ركاية كرىو ىك كالحكـ
()21

ك ابف مسعكد

()22

كاليو ذىب :الشافعية ك الحنابمة في ركاية

.

فقد ذكر الشافعية حينما تكممكا عف قعكد الرجؿ في الصالة بسبب المشقة
قكالف احدىما متربعا كاصحيما مفترشا الف القعكد متربعا يسقط الخشكع كيشبو قعكد
الجبابرة اال اف يككف المصمي امراة فاالكلى اف تتربع في قعكدىا الف ذلؾ استر
()23

ليا

كاحتجكا بما يأتي :

1ػ ما ركم عف ابف عمر رضي اهلل عنيما قكلو(تقعد المراة في الصالة متربعة)(. )24
2ػ ما ركم عف بعض اميات المؤمنيف رضي اهلل عنيف ما يدؿ عمى جمكسيف
متربعات مف ذلؾ ما اثر عف اـ المؤمنيف عائشة رضي اهلل عنيا كقالكا ما كانت
25
لتفعمو اال كلو اصؿ خاصة كاف الصالة مبناىا عمى العبادة كالتكقؼ ( )
كجو الداللة  :يتبيف مف كالـ ابف عمر كما ركم في االثر عف بعض اميات
المؤمنيف رضي اهلل عنيف اف المراة اذا جمست متربعة كاف استر ليا خاصة كاف
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المراة مبني امرىا عمى الستر كاف تككف مجتمعة عمى عكس الرجؿ كالتربع امكف ليا
مف غيرة ()26
المذىب الثاني  :كىك مذىب الحنفية  ،قالكا بتكرؾ الم أر ة في الصالة فنصكا عمى
ذلؾ بقكليـ ( فاما المراة فانيا تقعد كاستر ما يككف ليا فتجمس متكركة الف مراعاة
()27

فرض الستر اكلى مف مراعاة سنة القعدة )

.

كقد بيف الطحاكم كيفية جمكس المراة فقاؿ ( كتجمس متكركة في كؿ قعكد  .باف
تجمس عمى اليتيا اليسرل كتخرج كمتا رجمييا مف الجانب االيمف كتضع فخذييا عمى
بعضيما كتجعؿ الساؽ االيمف عمى الساؽ االيسر )(.)28

كاحتجكا بما يأتي  :ماركم عف يزيد بف حبيب  :اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ مر عمى إمراتيف تصمياف فقاؿ  :اذا سجدتما فضما بعض المحـ الى االرض ،
فاف المراة ليست في ذلؾ كالرجؿ )(.)29

كجو الداللة  :قكلو صمى اهلل عميو كسمـ ( فاف المراة ليست كالرجؿ ) أم انيا
تميؿ في صالتيا الى أم كضع يككف جانب الستر ىك االكلى .
المذىب الثالث  :كىك مذىب المالكية  ،قالكا  :اف المرأة كالرجؿ سكاء بسكاء اال في
المباس فقد ذكركا في مذىبيـ  :اف جمكس المراة لمتشيد في الصالة كجمكس الرجؿ
سكاء بسكاء ككذلؾ فعميا كمو في صالتيا ال تخالفو اال في المباس  .ككمتا الجمستيف
في الصالة لمرجاؿ كالنساء كاالنصراؼ بيف السجدتيف عمى نحك ذلؾ

()30

كعف كيفية

جمكس الرجؿ في الصالة بيف المالكية انو يفضي بكركو االيسر الى االرض كينصب
قدمو اليمنى عمى صدرىا كيجعؿ باطف االبياـ عمى االرض ال ظاىره كيجعؿ قدمو
اليسرل تحت ساقو اليمنى كيضع كفيو عمى فخذيو كيقبض اصابع يده اليمنى اال
التي تمي االبياـ فانو يرسميا كيشير بيا اف شاء كيضع كفو اليسرل عمى فخذه
اليسرل مبسكطة(.)31

كاحتجكا بما ياتي :
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كرد عف مكحكؿ ا ف اـ الدرداء رضي اهلل عنيا (كانت تجمس في الصالة
جمسة الرجؿ اال انيا كانت تميؿ عمى شقيا االيسر ككانت فقيية )

()32

.

كجو الداللة  :اف ىذا الجمكس ىك االبمغ في االجتماع كالضـ كىذا ما جعؿ
()33

بعض اصحاب ىذا المذىب يحممكف فعؿ اـ الدرداء عمى فعؿ ذلؾ

.

المذىب الرابع  :كىك مذىب الحنابمة  :ليـ قكالف في المسألة :
القكؿ االكؿ :قالكا اف المرأة تتربع في الصالة كقد كافقكا فيو اصحاب المذىب
االكؿ ..
القكؿ الثاني  :كىك االظير عند الحنابمة (اف المراة في جمكس التشيد تسدؿ

()34

رجمييا) ،فنصكا في مذىبيـ كقالكا (اك تسدؿ رجمييا فتجعميما في جانب يمينيا )
()35

قاؿ االماـ احمد (كالسدؿ اعجب الي )
كاحتجكا بما يأتي :

1ػ انو غالب فعؿ عائشة رضي اهلل عنيا ك اشبو بجمسة الرجؿ ك ابمغ في االنكماش
كالضـ كاسيؿ عمييا كىك االفضؿ(.)36

2ػ قكؿ عمي بف ابي طالب رضي اهلل عنو (اذا صمت المراة فمتحتفز فخذييا)(.)37
كالسبب في ذلؾ انيا اذا جعمت الرجميف الى جية اليميف فانو ال يتمدد جرميا
فيككف ابمغ في سترىا كيككف غطاؤىا عمييا فال يستطيع اف يميز جرـ المراة بخالؼ
اذا ما جمست مفترشة(.)38

الترجيح :

الذم يبدك لي ترجيحو كذلؾ بعد النظر في اقكاؿ المذاىب االربعة ىك المذىب
()39

الثاني الذم يقكؿ اصحابة تتكرؾ المراة في الصالة

كذلؾ الف جمكسيا متكركو ىك

استر ما يككف لممراة ك قد بني امرىا عمى الستر ثـ اف حجتيـ ىك حديث الرسكؿ
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صمى اهلل عميو ك سمـ الذم ركاه يزيد بف حبيب اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
مر عمى امراتيف تصمياف فقاؿ (اذا سجدتما فضما بعض المحـ الى االرض فاف
()40

المراة ليست في ذلؾ كالرجؿ )

كىذا المذىب لمحنفية .

اما بقية المذاىب فاحتجكا بافعاؿ الصحابة كقكؿ الرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ
مقدـ عمى فعؿ الصحابة رضي اهلل عنيـ كىذا ىك سبب ترجيحي ليذا المذىب كاهلل
اعمـ .
المسالة الثانية  ( :الصالة قبل الجمعة ) -:اختمؼ العمماء في الصالة التي تككف قبؿ الجمعة عمى مذىبيف :
المذىب األكؿ  :مذىب أـ المؤمنيف صفية بنت حيي رضي اهلل عنيا انو يصمى قبؿ
الجمعة نقؿ ذلؾ عنيا بسنده جماؿ الديف الزيمعي

()41

 ،ركم ذلؾ عف عمي كجابر

كعبد اهلل بف عباس كعبد اهلل بف مسعكد كعبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيـ أجمعيف
 ،كبو قاؿ األعمش كعطية العكقي كالثكرم كعطاء بف السائب كحماد بف سممو كاليو
ذىب الحنفية كالشافعية كالحنابمة في قكؿ( ،)42كالحجة ليـ :

 - 1ركل ابف ماجة في سننو ثنا داككد بف رشيد ثنا حفص بف غياث عف
األعمش عف أبي صالح عف أبي ىريرة عف أبي سفياف عف جابر قاال (جاء
سميؾ الغطفاني كرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يخطب فقاؿ رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كسمـ أصميت ركعتيف قبؿ أف تجيء قاؿ ال قاؿ فصمي
ركعتيف كتجكز فييما ()43
 - 2كاعترض باف ىذا الحديث خاص بسميؾ كما زعـ مف لـ يمعف النظر في
()44

األخبار

كأجيب عمى ذلؾ  :بركاية أبي طاىر ( نا ) أبك بكر ( نا ) عمي

ابف خشرـ اخبرنا عيسى يعني بف يكنس عف األعمش عف أبي سفياف عف
جابر  :قاؿ جاء سميؾ الغطفاني يكـ الجمعة كرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
يخطب فجمس فقاؿ لو ياسميؾ قـ فاركع ركعتيف كتجكز فييما ثـ قاؿ إذا جاء
()45

أحدكـ يكـ الجمعة كاإلماـ يخطب فميركع ركعتيف كليتجكز فييما

421

.

مجلة ديالى 2012/

العدد الرابع والخمسون

قاؿ أبك بكر الذم ركل عف عمي بف خشرـ فالنبي اهلل صمى عميو كسمـ قد أمر
بعد فراغ سميؾ مف الركعتيف مف جاء إلى الجمعة كاإلماـ يخطب بيذا األمر كؿ
()46

مسمـ يدخؿ المسجد كاإلماـ يخطب إلى قياـ الساعة

.

كجو الداللة  :الحديث فيو إثبات لكجكد صالة قبؿ الجمعة بأمر مف النبي صمى
اهلل عميو كسمـ كاف أمره صمى اهلل عميو كسمـ لـ يكف خاصا بسميؾ بدليؿ قكلو عميو
الصالة كالسالـ (إذا جاء أحدكـ يكـ الجمعة كاإلماـ يخطب فميركع ركعتيف كليتجكز
()47

فييما)

.

أما الحديث األكؿ ففيو داللة عمى اف الصالة التي أمر بيا النبي صمى اهلل عميو
كسمـ ليس المقصكد بيا سنة تحية المسجد إذ قاؿ عميو الصالة كالسالـ (أصميت
()48

ركعتيف قبؿ أف تجيء قاؿ ال قاؿ فصمي ركعتيف ) كتجكز فييما)

.

2ػ الحديث الثاني :ما ركاه بف ماجة أيضا عف مبشر بف عبيد عف حجاج بف ارطأة
عف عطية العكقي عف ابف عباس قاؿ:كاف النبي اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يركع مف
()49

قبؿ الجمعة أربعا ال مفصؿ في شيء منيف )
()50

 ،كركاه الطبراني في معجمو كزاد

فيو(كأربعا بعدىا)

كاعترض:قالكا إف سنده كاه جدا كفيو مبشر بف عبيد كىك معدكد في الكضاعيف
كحجاج كعطية مف الضعفاء()51
كأجيب عف ذلؾ باف ىناؾ ركايات أخرل عف الطبراني كال يكجد فييا مبشركال
حجاج كال عطية.
ركل الطبراني في معجمو االكسط:حدثنا عمي بف إسماعيؿ الرازم أنبأنا سميماف
بف عمر بف خالد الرقي ثنا غياث بف بشير عف خصيؼ عف أبي عبيدة عف عبد اهلل
بف مسعكد قاؿ (كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ يصمي قبؿ الجمعة أربعا كبعدىا
أربعا)
كأيضا فقد ركاه الطبراني بطريؽ آخر قاؿ حدثنا احمد بف الحسيف البغدادم ثنا
سفياف القصعرم ثنا محمد بف عبد الرحمف التيمي ثنا حصيف بف عبد الرحمف
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السممي عف عاصـ بف خمره عف عمي قاؿ :كاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
()52

نحكه سكاء كزاد يجعؿ التسميـ في أخرىف ركعة

فال سبيؿ لالعتراض

3ػ ذكر الشيخ محيي الديف النككم في باب سنة الجمعة حديث عبد اهلل بف مغفؿ إف
()53

النبي اهلل صمى عميو كسمـ قاؿ(بيف كؿ أذانيف صالة )

.

كجو الداللة:إف بيف كؿ أذاف كاقامة صالة كالجمعة ليا أذاف كاقامة فيي تأخذ
حكـ بقية الصمكات كقد ركل البخارم الحديث بسنده عف عبد اهلل بف مغفؿ المزني

()54

إف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ (قاؿ بيف كؿ أذانيف صالةػ ثالثاػ لمف شاء )
()55

فالمقصكد باألذانيف األذاف كاإلقامة

.

كاعترض :باف ىذا الحديث لـ يكف يتكمـ فيو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
عف السنة قبؿ الجمعة فقد عمؽ اإلماـ البصرم عمى حديث عبد اهلل بف المغفؿ
رضي اهلل عنو فقاؿ أخرجو الجماعة في كتبيـ مف حديث عبد اهلل بف بريده عنو
كحديث الثكرم عف زيد العمي عف أبي إياس معاكية بف قرة عف انس بف مالؾ
رضي اهلل عنو قاؿ الثكرم ال أراه إال قد رفعو إلى النبي صمى اهلل عميو كسمـ
(الدعاء ال يرد بيف األذاف كاإلقامة) كقاؿ ركاه أبك داككد كالترمذم كالنسائي في اليكـ
()56

كالميمة كميـ مف حديث الثكرم بو كقاؿ الترمذم ىذا حديث حسف

.

كيجاب عنو ما ركل نافع عف ابف عمر قاؿ (كاف ابف عمر يطيؿ الصالة قبؿ
الجمعة كيصمي بعدىا ركعتيف في بيتو كيحدث أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ
()57

كاف يفعؿ ذلؾ)

.

ففي ركاية نافع عف ابف عمر رضي اهلل عنيما كانو كاف يطيؿ الصالة قبؿ
الجمعة ككصؼ فعمة بأنو كاف كفعؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فيو رد عمى
تعميؽ البغكم رحمة اهلل تعالى.
المذىب الثاني :كىك مذىب المالكية فقد فصمكا في ذلؾ فقالكا (كأما قبميا ػ أم صالة
الجمعة ػ فيباح لممأمكـ دكف اإلماـ أم يندب كلينتفؿ المأمكـ ما شاء قبؿ صالة
الجمعة ما لـ يجمس اإلماـ عمى المنبر فإذا جمس فأنو ال ينتفؿ بؿ إذا خرج لمخطبة
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فانو ال ينتفؿ كاذا دخؿ عميو كىك في أثناء التنفؿ خفؼ كال يفعؿ ذلؾ اإلماـ أم
()58

التنفؿ قبؿ صالة الجمعة أم يكره لو ذلؾ

كيالحظ ىنا إف المالكية لـ يحددكا عدد الركعات قبؿ الجمعة الف األصؿ عند
المالكية إف السنف الركاتب غير محددة بعدد فمؾ إف تصمي مثال قبؿ العصر ركعتيف
أك أربعا أك ستا أك أكثر مف ذلؾ ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لمسنف القبمية كالبعدية

()59

()60

كاحتجكا لذلؾ :لما صح انو صمى اهلل عميو كسمـ لـ يكف يصمي قبؿ الجمعة شيئا

كاعترض عمى ذلؾ  :باف ما ساقكه ىنا ال يصمح لالحتجاج فانو ليس في
الحديث ما ينفي كقكع الصالة قبؿ الجمعة في بيتو ،فقد صح عف عائشة رضي اهلل
عنيا إنيا سالت عف تطكعو فقالت كاف يصمي في بيتي قبؿ الظير أربعا ثـ يخرج
فيصمي بالناس ثـ يدخؿ فيصمي ركعتيف ككاف يصمي بالناس المغرب ثـ يدخؿ
فيصمي ركعتيف كيصمي بالناس العشاء كيدخؿ بيتي كيصمي ركعتيف ككاف يصمي مف
الميؿ تسع ركعات منيف الكتر ككاف يصمي ليال طكيال قائما كليال طكيال قاعدا ككاف
إذا ق أر كىك قائـ ركع كسجد كىك قائـ .
كاذا ق أر قاعدا ركع كسجد كىك قاعد ككاف إذا طمع الفجر صمى ركعتيف

()61

،

كثبت انو صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ (:أفضؿ الصالة صالة المرء في بيتو إال
()62

المكتكبة )

قاؿ محمد أميف الشنقيطي تعميقا عمى ىذا الحديث (كصالة النافمة في

البيت تككف أفضؿ منيا في المسجد بدكاـ صالتو صمى اهلل عميو كسمـ عمى النكافؿ
في البيت مع قرب بيتو مف المسجد كما إف ىذه الفضيمة تشمؿ صالة الرجؿ
()63

كالمرأة)

.

المذىب الثالث  :كىك القكؿ الراجع لمحنابمة :يسف قبميما ركعتاف أك أربع عمى أف ال
ينكم بيا المصمي سنة راتبة ك لكنو يصمييا عمى أنيا نفؿ مطمؽ .
كالحجة ليـ:إف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف يخرج مف بيتو يكـ الجمعة
فيرتقي المنبر فيؤذف بالؿ رضي اهلل عنو بيف يديو ثـ يؤدم النبي صمى اهلل عميو
()64

كسمـ خطبتو كال يصمي بيف األذاف كاإلقامة شيئا
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يعد دليال كال يصمح لالحتجاج الف رسكؿ اهلل صمى اهلل
كاعترض باف ىذا ال ّ
عميو كسمـ كاف يصمي الركاتب في بيتو ثـ يخرج إلى المسجد بدليؿ حديث عائشة
رضي اهلل عنيا كعف أبييا المتقدـ حينما سألت عف تطكعو فقالت كاف يصمي في
()65

بيتي قبؿ الظي ارربعا ثـ يخرج فيصمي بالناس  ......الخ

كبيذا تبيف إف كؿ المذاىب قد اقركا بكجكد صالة قبؿ الجمعة فمنيـ مف سماىا
سنة جمعة كمنيـ مف سماىا نافمة مطمقة فاالختالؼ في التسمية فقط كىك كما بينا.
كالذم يبدكا لي ترجيحو مف خالؿ استعراض أدلة المذاىب كمناقشتيا رجحاف
المذىب القائؿ باف لمجمعة سنة قبمية راتبو بدليؿ ما ركاه أبك أيكب األنصارم رضي
اهلل عنو قاؿ ( :أدمف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ أربع ركعات عند زكاؿ الشمس
قاؿ فقمت يا رسكؿ اهلل ما ىذه الركعات التي ادمنتيا قاؿ إف أبكاب السماء تفتح عند
زكاؿ الشمس فال ترتج حتى يصمى الظير فأحب أف يصعد لي فييا خير قاؿ قمت يا
()66

رسكؿ اهلل تق ار فييف كميف قاؿ نعـ قاؿ قمت ففييا سالـ فاصؿ قاؿ ال)

.

الميـ ال عمـ لنا إال ما عممتنا ىذا ما كفقني اهلل لو في جمع ما استطعت جمعو
بخصكص الصالة قبؿ الجمعة فما كاف مف صكاب فيفصؿ اهلل سبحانو كتعالى كما
كاف مف خطا فمف نفسي كاستغفر اهلل كاهلل اعمـ.
 المسالة الثالثة  :لبس السراويل والخفين لممرأة في الحج -:اتفؽ الفقياء عمى جكاز لبس المرأة المحرمة لمسراكيؿ كالخفيف

()67

 ،كىك

مذىب سيدتنا صفية رضي اهلل عنيا (جكاز لبس المرأة المحرمة لمسراكيؿ كالخفيف )

نقؿ ذلؾ عنيا بسنده ابف أبي شيبة (،)68ركم ذلؾ عف ابف عباس كابف عمر كالقاسـ
رضي اهلل عنيـ كبو قاؿ إبراىيـ كعطاء كالحسف رحميـ اهلل تعالى
المالكية كالحنفية كالشافعية كالحنابمة(.)70

كاحتجكا بما يأتي:
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1ػ ما ركل نافع مكلى عبد اهلل بف عمر عف عبد اهلل بف عمر انو سمع رسكؿ اهلل
صمى اهلل عميو كسمـ نيى النساء في إحراميف عف القفازيف كالنقاب كمامس الكرس
كالزعفراف مف الثياب كلتمبس بعد ذلؾ ما أحبت مف ألكاف الثياب معصف ار أك خ از أك
حميا أك سراكيؿ أك قميصا أك خفا )( ،)71قاؿ المنذرم رحمو اهلل تعالى (رجالو رجاؿ
الصحيحيف ما خال بف إسحاؽ كقاؿ ابف اليماـ ابف إسحاؽ حجة فالحديث حسف

()72

كجو الداللة :
الحديث صريح ككاضح مف غير تأكيؿ عمى إف النبي صمى اهلل عميو كسمـ أباح
لممرأة المحرمو لبس السراكيؿ كالخفاؼ في إحراميا فالمرأة ليست كالرجؿ .
قاؿ النككم في شرح الميذب في ىذا الحديث كأما حديث ابف عمر أف النبي
صمى اهلل عميو كسمـ نيى النساء في إحراميف عف القفازيف كالنقاب كما مسو الكرس
كالزعفراف مف الثياب كليمبسف بعد ذلؾ ما أحببف مف ألكاف الثياب معصف ار أك خ از أك
حري ار أك حميا أك سراكيؿ أك قميصا أك خفا فركاه أبك داككد بإسناد حسف كىك مف
ركاية محمد بف إسحاؽ صاحب المغازم إال انو قاؿ حدثني نافع عف ابف عمر كأكثر
ما أنكر عمى ابف إسحاؽ التدليس كاذا قاؿ المدلس حدثني .
كقاؿ ابف حجر في فتح البارم في شرحو لحديث ابف عمر رضي اهلل عنيما
المذككر كأما النساء فميف إف يمبسف ما شئف مف أنكاع الثياب إال إنيف ال يجكز ليف
أف ينتقبف كال يمبسف القفازيف الف إحراـ المرأة في كجييا ككفييا()73
كقد قاؿ عنو اإلماـ الحاكـ أبك عبد اهلل ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ كلـ

يخرجاه( ،)74كقد ركل ىذا الحديث أيضا إبراىيـ بف سعيد المديني عف نافع(.)75

كبذلؾ يتبيف إف لبس السراكيؿ كالخفاؼ لممرأة في اإلحراـ جائز عند أىؿ العمـ
كافة كاهلل اعمـ .
-المسالة الرابعة (حكم الوقف عمى أهل الذمة ) :
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تعريف الوقف .

لغة  :الحبس ػ يقاؿ كقفت كذا أم حبستو كال يقاؿ  .أكقفتو إال في لغة تميمية
رديئة كعمييا العامة كىك عكس حبس فاف الفصيح احبس كالكقؼ ىك التحبيس
كالتسبيؿ .
كالكقؼ سكار مف ذىب ككقفت الدابة تقؼ كقكفا ككقفيا غيرىا مف باب كعد
ككقفو عمى ذنبو أطمعو عميو ككقؼ الدار لممساكيف كبابيما كعد أيضا  .كعف أبي
()76

عمرك كالكسائي انو يقاؿ لمكاقؼ ما أكقفؾ ىنا .أم شيء صيرؾ إلى الكقكؼ

كشرعا  :حبس ماؿ يمكف االنتفاع بو مع بقاء عينو بقطع التصرؼ في رقبتو
عمى مصرؼ مباح مكجكد
كيجمع عمى كقكؼ كأكقاؼ كاألصؿ فيو قكلو تعالى (لف تنالكا البر حتى تنفقكا
()77

مما تحبكف)

()78

 ،كىك الصدقة الجارية

ال خالؼ بيف العمماء في حكـ جكاز الكقؼ عمى أىؿ الذمة ،كىك مذىب
سيدتنا صفية بنت حيي رضي اهلل عنيا جكاز الكقؼ عمى اىؿ الذمة ركل ذلؾ عنيا
بسنده مكفؽ الديف عبد اهلل بف احمد بف(قدامو) الحنبمي حيث قاؿ كيصح الكقؼ عمى
أىؿ الذمة لما ركم أف صفية بنت حيي رضي اهلل عنيا زكج النبي صمى اهلل عميو
()79

كسمـ كقفت عمى أخ ليا ييكدم

.

كالف مف جاز أف يقؼ جاز أف يقؼ عميو المسمـ كالمسمـ كألنيـ يممككف ممكا
محترما كيجكز أف يتصدؽ عمييـ فجاز الكقؼ عمييـ كالمسمميف كلك كقؼ عمى مف
ينزؿ كنائسيـ كبيعيـ مف المارة كالمجتازيف صح أيضا الف الكقؼ عمييـ ال عمى
()80

المكضع

كاليو ذىب الحنفية كالمالكية كالشافعية كالحنابمة كاألمامية(.)81

إما الحنفية فقالكا يجكز إعطاء الكقؼ لمساكيف المسمميف كأىؿ الذمة كاف
خصص فقراء أىؿ الذمة اعتبر شرطو كالمعتزلي إذا خصص أىؿ االعتزاؿ فيفرؽ
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عمى الييكد كالنصارل كالمجكس منيـ إال إف خصص صنفا منيـ فمك دفع القيـ إلى
()82

غيرىـ كاف ضامنا

.

كقد اشترط الحنفية لصحة الكقؼ ككنو قربة عندنا كعندىـ أم أىؿ الذمة كما لك
كقؼ عمى أكالده أك عمى الفقراء أك عمى فقراء أىؿ الذمة فاف عـ جاز الصرؼ إلى
كؿ فقي ار مسمما كاف أك كاف ار كاف خصص فقراء أىؿ الذمة اعتبر شرطو فالتصدؽ
()83

عمى الكافر غير الحربي قربو

.

فمك كقؼ عمى بيعو فإذا خربت كانت لمفقراء لـ يصح ككاف ميراثا ألنو ليس بقربة
عندنا كالكقؼ عمى الحاج كالعمرة عندىـ بخالؼ إذا ما كقؼ عمى مسجد بيت
()84

المقدس فانو صحيح ألنو قربة عندنا كعندىـ

فمك أنكر كشيد عميو ذمياف عدالف في ممتيـ قضي عميو بالكقؼ اما اذا كقؼ
المجكسي عمى بيت النار كالييكد كالنصارل عمى البيعة كالكنيسة باطؿ إذا كاف في
عيد اإلسالـ كما كاف منيا في أياـ الجاىمية فمختمؼ فيو  ،فاألصح انو إذا دخؿ
()85

عقد الذمة ال يعترض

أما المالكية فقالكا إف الكقؼ صحيح سكاء كاف الكاقؼ مسمما أك ذميا ()86
كقاؿ الشافعية ( فأما الكقؼ عمى الييكد كالنصارل حكمة فجائز سكاء كاف
الكاقؼ مسمما أك غير مسمـ  .الف الصدقة عمييـ جائزة  .كاف منع المفركض
()87

منيا)

كأما الحنابمة فقالكا  ( :كال يصح الكقؼ عمى ( كنائس كبيكت نار كبيع كصكامع
كديكره كمصالحيا كقناديميا كفرشيا ككقكدىا ك سدنتيا ألنو معكنة عمى معصية كلك
كاف الكقؼ ما ذكر مف ذمي فال يصح لما تقدـ مف أف ما ال يصح مف المسمـ ال
يصح مف الذمي كلإلماـ أف يستكلي عمى كؿ كقؼ كقؼ عمى كنيسة كبيعة كبيت
نار كيجعميا عمى جية قربات كالمراد إذا لـ يعمـ كرثة كاقفيا كاال فممكرثة أخذىا كما
تقدـ بؿ يصح الكقؼ عمى مف ينزليا أم الكنائس كالديكرة كنحكىا مف مار كمجتاز
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بيا فقط الف الكقؼ عمييـ ال عمى البقعة كالصدقة عمييـ جائزة كلك كاف الكقؼ عمى
مف يمر بيا أك يجتاز مف أىؿ الذمة فقط فيصح الكقؼ كال يصح الكقؼ عمى كتابة
التكراة كاإلنجيؿ كلك كاف الكقؼ مف ذمي لكقكع التبديؿ كالتحريؼ

()88

كاما األمامية

فقالكا يجكز الكقؼ عمى أىؿ الذمة إذا كانكا أقارب الكاقؼ كقالكا دليمنا عمى ذلؾ
إجماع الفرقة كأيضا فاف ما قمناه مجمع عمى جكازه
()90

()89

ػ

كبذلؾ يتبيف أف الفقياء قد

أجازكا الكقؼ عمى أىؿ الذمة باالتفاؽ
كالحجة ليـ:

1ػ بما ركم مف غير كجو (أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ غضب لما رأل
عمر صحيفة فييا شيء مف التكراة كقاؿ أفي شؾ أنت يا ابف الخطاب ؟ الـ أتي بيا
بيضاء نقية؟ لك كاف مكسى أخي حيا ما كسعة إال إتباعي ) كلكال أف ذلؾ معصية ما
()91

غضب منو

قاؿ الشيخ بدر الديف الزركشي اغتر بعض المتأخريف بما قالو البخارم فقاؿ أف
في تحريؼ التكراة خالفا ىؿ ىك في المفظ كالمعنى أك في المعنى فقط كقاؿ إلى
الثاني كرأل جكاز مطالعتيا كىك قكؿ باطؿ كال خالؼ أنيـ حرفكا كبدلكا كاالشتغاؿ
بنظرىا ككتابتيا ال يجكز باإلجماع كقد غضب صمى اهلل عميو كسمـ حيف رأل مع
()92

عمر الصحيفة

2ػ باألثر الكارد عف سيدتنا صفية بنت حيي رضي اهلل عنيا زكج النبي صمى اهلل
()93

عميو كسمـ حيف كقفت عمى أخ ليا ييكدم
كجو الداللة :

أف فعؿ سيدتنا صفية بنت حيي رضي اهلل عنيا كىي صحابية كمف أميات
المؤمنيف ككقفيا عمى أخ ليا كىك ييكدم فيو دليؿ عمى جكاز الكقؼ لغير المسمميف
كىك ما قاؿ بو جميكر الفقياء كاهلل اعمـ .
المسالة الخامسة  :الوصية الهل الذمة -:
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مذىب سيدتنا صفية بنت حيي رضي اهلل عنيا جكاز الكصية مف المسمـ الى
الذمي فقد قاؿ سعيد حدثنا سفياف عف أيكب عف عكرمة إف صفية بنت حيي رضي
اهلل عنيا باعت حجرتيا مف معاكية بمائة ألؼ ككاف ليا أخ ييكدم فعرضت عميو اف
يسمـ فيرث فابى فأكصت لو بثمث المائة كألنو تصح لو اليبة فصحت لو الكصية
كالمسمـ كاذا صحت كصية المسمـ لمذمي فكصية الذمي لممسمـ كالذمي لمذمي أكلى
كال تصح إال بما تصح بو كصية المسمـ لممسمـ

()94

،قاؿ بذلؾ شريح كالشعبي

كالثكرم كاسحاؽ .
كقاؿ محمد بف الحنفية كعطاء كقتادة في قكلو تعالى (إال أف تفعمكا إلى أكلياءكـ
معركفا ) ىك كصية المسمـ لمييكدم كالنصراني
()96

الكتاب :كصية كال ميراث ليـ

()95

كقاؿ قتادة أكلياءؾ مف أىؿ

.

كاليو ذىب الحنفية فقالكا(ككصية الذمي لمحربي المستأمف بالثمث تككف صحيحة
بمنزلة كصية المسمـ لمذمي ككصية المسمـ أك الذمي لحربي في دار الحرب ال تككف
صحيحة كاف أجازىا الكرثة)(.)97

أما المالكية فقد أجازكىا مع الكراىة قاؿ صاحب (التاج) قاؿ مالؾ الف الكصية
لمكافر الذمي فييا اجر عمى كؿ حاؿ ك الكراىة إنما إليثار الذمي عمى المسمـ ال
()98

بالكصية نفسيا

.

الشافعية :تجكز الكصية لمذمي فقد قاؿ الماكردم (كما تجكز الكصية لمكافر كاف

لـ يرث)(.)99

كقالكا في جكازىا إنيا تصح لمكافر ذميا أكاف أك حربيا بينما لـ يجز األحناؼ
كعدكىا باطمة الف اهلل تعالى أباح لممسمميف أمكاؿ المشركيف فمـ يجز
الكصية لمحربي ّ
أف يبيح لممشركيف أمكاؿ المسمميف.
قاؿ الشافعية كىذا فاسد مف كجييف  :احدىما  :انو لما لـ يمنع شرؾ الذمي لـ
يمنع شرؾ الحربي مف الكصية كالنكاح .

430

مجلة ديالى 2012/

العدد الرابع والخمسون

كالثاني  :انو لما جازت اليبة لمحربي كىك أمضى عطية مف الكصية كاف أكلى أف
()100

تجكز لو الكصية كسكاء كاف المكصي مسمما أك كاف ار

كبيف الشافعية في جكاز الكصية لمذمي فقالكا إف الكصية لمبيع كالكنائس باطمة
ألنيا مجمع معاصييـ كمنتدل تأليييـ لمبشر كمبادئو التثميث كالتجسيد ككذلؾ عدـ
جكاز الكصية لكتب التكراة كاإلنجيؿ لتبديميا كتحريفيا كتغييرىا سكاء كاف المكصي
()101

مسمما أك كاف ار

أما الحنابمة فقالكا بصحة الكصية لمكافر إال المرتد الف بعض أىؿ العمـ يركف
أف ال يممؾ شيئا ألنو يجب قتمو كيصرؼ مالو في بيت ماؿ المسمميف حتى كرثتو ال
()102

يرثكنو

كالحجة لمقائميف بصحة الكصية ما يأتي:
()103

1ػ ما ركم عف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو انو كسا أخا لو كىك مشرؾ
()104

2ػ أسماء بنت أبي بكر كانت تصؿ أميا كىي راغبة عف اإلسالـ

()105

3ػ صفية بنت حيي رضي اهلل عنيا أكصت بثمثيا ألخ ليا ييكدم

4ػ قكلو تعالى (ال ينياكـ اهلل عف الذيف لـ يقاتمككـ في الديف كلـ
يخرجككـ....الخ)

()106

كجو الداللة  :اف في ىبة سيدنا عمر بف الخطاب ثكبا ألخيو المشرؾ دليؿ

كاضح عمى جكاز الكصية فإذا صحت اليبة صحت الكصية (،)107ككذلؾ أسماء بنت
أبي بكر الميا كىي راغبة عف اإلسالـ دليؿ أخر عمى جكاز الكصية لغير المسمـ
كما قامت بو سيدتنا صفية بنت حيي رضي اهلل عنيا مف الكصية بثمثيا ألخييا
الييكدم الذم عرضت عميو اإلسالـ فأبى دليؿ كبير عمى جكاز الكصية لمييكد
كالذيف كانكا أكثر الناس عداكة لممسمميف كصح ذلؾ فقد أجاز الديف اإلسالمي
()108

الكصية ليـ بدليؿ قكلو تعالى(إال إف تفعمكا إلى أكلياءكـ معركفا)
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قاؿ محمد بف الحنفية كقتادة ىذه اآلية فييا جكاز كصية المسمـ لمييكدم كالنصراني
()109

ككذلؾ قاؿ عطاء

كفي قكلو تعالى(ال ينياكـ اهلل عف الذيف لـ يقاتمككـ في الديف كلـ يخرجككـ مف دياركـ

إف تبركىـ كتقسطكا إلييـ كاهلل يحب المقسطيف )( ،)110أم ال ينياكـ عف األماف إلى الكفرة
الذيف لـ يقاتمكنكـ في الديف كالنساء كالضعفة منيـ أف تحسنكا إلييـ كتعدلكا .

الخاتمة في اهم نتائج البحث
 .1إف صفيو بنت حيي بف اخطب كانت ييكدية فاسممت .
 .2اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ تزكجيا كجعؿ عتقيا صداقيا .
 .3انيا اسممت هلل رب العالميف كحسف اسالميا .

 .4اف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف يحبيا كثي ار ككاف ينتصر ليا مف حزاكرىا
 .5انيا كانت تحب رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كتفتديو بنفسيا .
 .6كانت تصؿ الرحـ كتدعكا اقاربيا الى االسالـ .

 .7حرصت عمى تطبيؽ شرع اهلل ككانت شديدة الكفاء لرسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ .

Abstract
Abstract In the name of God the Merciful Praise be to God
and prayer be upon the Messenger of God and his family and
companions and allies, and after this research study is faithful
descriptive girl shy and views jurisprudence has included an
introduction and Mbgesan and a conclusion he studied the first
part, the life of Ms. Safiya girl shy Ben orate God bless them and
studied the second part, five doctrinal issues are as follows:
The first issue: How a woman sitting in the prayer the
second issue: the prayer before Jumu'ah third issue: Aseroael
wearing slippers and robes for women in the fourth question: stay
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on the dhimmi fifth issue: the rule of the will of the people of the
Book
Through our research we found that the descriptive girl shy
of Ben-orate the Jewish submit [in Islam and a good Muslim, and
that the Messenger of Allah peace be upon him married her and
made her manumission her dowry, and that peace be upon him he
loved her great love, and her views of jurisprudence quoted her
and has been studied in this research. We ask Him to guide and
help that he listens and responds

الهوامش
 – 1الطبقات الكبرل البف سعد  .لمحمد بف سعد بف منيع ابك عبد اهلل البصرم
الزىرم (  ) 230 – 168ىػ دار صادر – بيركت  75 /7 /ك ،120 / 8جامع
االصكؿ في احاديث الرسكؿ  .لمجد الديف ابك السعادات المبارؾ بف محمد الجزرم
ابف االثير المتكفي ( 606ىػ ) تحقيؽ عبد القادر االرناؤكطي الناشر مكتبة الحمكاني
– مطبعة المالح – مكتبة دار البياف – الطبعة االكلى 102 / 12
.2المعجـ الكبير لمطبراني 360 /
.3مجمع الزكائد كمنبع الفكائد  .لمحافظ نكر الديف عمي بف ابي بكر الييثمي المتكفي
سنة  807ىػ بتحرير الحافظيف الجميميف العراقي كابف حجر رحميما اهلل كتـ التدقيؽ
بالمقابمة مع طبعة دار الفكر بيركت  1412ىػ  1999ـ 146/6
.4المصنؼ لعبد الرزاؽ  .ابك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني  .الناشر –
المكتب االسالمي بيركت ط 1403 2ىػ تحقيؽ عبد الرحمف االعظمي / 5
،466مسند االماـ احمد بف حنبؿ – تحقيؽ احمد شاكر – دار المعارؼ –القاىرة
 19490ـ 401 /
.5انشمر ( الشمرة ) االحتياؿ في المشي كبابو حرب (كشمر ) ا ازره (تشمي ار ) رفعو .
يقاؿ شمر عف ساقو كشمر في امره أم خفؼ (كانشمر ) لالمر (كتشمر ) اف تييا .
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مختار الصحاح تاليؼ محمد بف ابي بكر بف عبد القادر الرازم المتكفى سنو 666
ىػ الناشر – دار الرسالة الككيت  1983صفحة  346باب( شمر)
.6البداية كالنياية البف كثير – اسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي ابك الفداء الناشر
– مكتبة المعارؼ – بيركت – 217 / 4
.7الطبقات الكبرل البف سعد  ، 75/ 7الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ ال بي احمد عبد
اهلل بف عدم بف عبد اهلل بف محمد الجرجاني (277ىػ  365 -ىػ ) الناشر –دار
الفكر بيركت – (  1409ىػ 1988 -ـ ) 114/8
تيذيب التيذيب البف حجر لمحافظ شياب الديف ابك الفضؿ احمد بف عمي بف
حجر العسقالني (ت  852ىػ  -مطبعة مجمس دائرة المعارؼ النظامية – حيدر اباد
الدكف – اليند ط1325 1ىػ 253/11
.8المعجـ الكبير  .لسميماف بف احمد بف ابكب ابك القاسـ الطبراني – الناشر مكتبة
العمكـ كالحكـ – العراؽ – المكصؿ – ط1404- 2ىػ 1983ـ –تحقيؽ حمدم عبد
المجيد السمفي  ، 75/24كنز العماؿ في سنف االقكؿ كاالفعاؿ المؤلؼ عمي بف
حساـ الديف المتقي اليندم الناشر مؤسسو الرسالة – بيركت  1989-ـ 264/12
.9نياية االرب في فنكف االدب – المؤلؼ شياب الديف احمد بي عبد الكىاب
النكيرم – الناشر دار الكتب العممية بيركت –  1424ىػ  2004 -ـ ط/2 – 1
 230تحقيؽ – مفيد قمحية كجماعة  ،االربعيف في مناقب اميات المؤمنيف البي
منصكر عبد الرحمف بف محمد بف ىبة اهلل بف عساكر .الناشر – دار الفكر –
دمشؽ ط 1406 1ىػ  -تحقيؽ محمد مطيع الحافظ 7/1تقريب التيذيب  :لمحافظ بف
حجر العسقالني (  773ىػ 889-ـ ) صححو كعمؽ عميو محمد اسماعيؿ عبد اهلل
الصاكم ط 1المطبعة االسالمية –  1994ـ  ،االعالـ لخير الديف بف محمد بف
عمي الزركمي الدمشقي ط  – 4دار العمـ لممالييف – بيركت  1979ـ 201 / 3
.10ينظر جامع االصكؿ  ، 101 /12مناقب أميات المؤمنيف 45/1
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.11حمية االكلياء كطبقات االصفياء – ابك نعيـ احمد بي عبد اهلل االصبياني دار
الكتاب العربي – بيركت –لبناف – ط 1405 – 4ىػ 145/3-
.12صحيح البخارم – الجامع الصحيح المسند المختصر مف امكر رسكؿ اهلل صمى
اهلل عميو كسمـ كسننو كايامو – ابك عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ بف المغيرة
الجعفي البخارم  ،تحقيؽ محمد بف زىير بف ناصر الناصر – الناشر – دار طكؽ
النجاة ط  1422 – 1ىػ 179 /5 -
.13مغمسيف  :الغمس بفتحتيف ظممة اخر الميؿ  .مختار الصحاح ص  478مادة
غمس
.14اـ لـ يعرفكا رسكليـ  :المختصر القكيـ في دالئؿ نبكة الرسكؿ الكريـ – اعداد
كليد نكر 93/1
.15المصدر السابؽ نفسو  ،الرحيؽ المختكـ  .صفي الديف المباركفكرم 140/1
الركض االنؼ الرقمية لمسييمي 206/ 4
.16االصابة في تمييز الصحابة  .لمحافظ احمد بف عمي بف حجر العسقالني
ت 858المكتبة التجارية بمصر  1358ىػ  1939 -ـ 235/12
.17المصدر السابؽ نفسو.
.18تيذيب التيذيب البف حجر . 253 / 11
.19تيذيب الكما ؿ 216 / 11
.20ينظر جامع االصكؿ  ، 101/ 12مناقب اـ المؤمنيف 45 / 1
.21المصنؼ البف ابي شيبة  :الكتاب المصنؼ في االحاديث كاالثار  ،ابك بكر
عبد اهلل بف محمد بف ابي شيبة الككفي  235 – 159( ،ىػ ) مكتبة الرشد –
الرياض –  1409ىػ ط 1تحقيؽ كماؿ يكسؼ الحكت 4/14 -270/1 ،
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.22الحاكم الكبير لمماكردم  .البي الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم
البصرم (ت 450ىػ ) تحقيؽ الشيخ عمي محمد معكض  ،كالشيخ عادؿ احمد عبد
المكجكد ط،1دار الكتب العممية بيركت  1999ـ ، 106/24 ، 452- 197 /2 ،
المبدع شرح المقنع البف مفمح المقدسي – البراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف مفمح
الحنبمي ت884ىػ المكتب االسالمي  ،بيركت 1400ىػ  ، 169/2كشاؼ القناع
لمنصكر البيكني  .منصكر بف يكنس بف ادريس البيكني  ،دار الفكر بيركت ،
 1402ىػ تحقيؽ ىالؿ مصيمحي مصطفى ىالؿ ، 44/3 ، 67/2.مطالب اكلي
النيى في شرح غاية المنتيى  ،لمصطفى بف سعد بف عبدة الرحيباني نشر المكتب
االسالمي  ، 53/ 3 ،كشؼ المخدرات كالرياض المزىرات  ، 73/1شرح الزركشي
عمى مختصر الخرقي  .شمس الديف ابي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الزركشي
المصرم الحنبمي كلد سنو  722ىػ كتكفي  772ىػ  .حققو كقدـ لو ككضع حكاشيو
عبد المنعـ خميؿ ابراىيـ – الناشر دار الكتب العممية –  1423ىػ  2002ـ ،
بيركت – لبناف  ،191/1شرح منتيى االرادات  .لمشيخ العالمة فقيو الحنابمة .
منصكر بف يكنس بف ادريس البيكني( 1000ىػ 1050-ىػ ) دار الكتب – بيركت.
.23الحاكم الكبير لمماكردم 452 /2
.24ينظر فتح البارم البف رجب لزيف الديف ابي الفرج عبد الرحمف بف شياب الديف
البغدادم ثـ الدمشقي الشيير بابف رجب – الناشر دار الجكزم – السعكدية – الدماـ
– 1422ىػ ط 2تحقيؽ ابك معاذ طارؽ بف عكض اهلل بف محمد  ، 152 /5 /شرح
الزركشي عمى مختصر الخرقي  .شمس الديف ابي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل
الزركشي المصرم الحنبمي كلد سنة  722ىػ حققو كقدـ لو ككضع حكاشيو عبد
المنعـ خميؿ ابراىيـ – الناشر – دار الكتب العممية – بيركت  1423ىػ  2002ـ
191/1
.25شرح زاد المستتفع لمشنقيطي  .لمشيخ الدكتكر محمد بف محمد المختار الشنقيطي
 ، 49 /2كينظر مسائؿ االماـ احمد ركاية ابنو عبد اهلل بف احمد بف حنبؿ ( 213ىػ
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  290ىػ) تحقيؽ زىير الشاكيش الناشر – المكتب االسالمي  1401ىػ 1981 -ـبيركت 77/1
.26ينظر الحاكم الكبير لمماكردم  452 – 197/2 .ك 106 / 24
.27بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع تاليؼ عالء الديف ابي بكر بف مسعكد
الكاساني الحنفي المتكفي  587ىػ ،دار الكتب العممية –بيركت – لبناف  ،الطبعة
الثانية 1406ىػ 1986 -ـ  ،320/2البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ  ،لزيف بف
ابراىيـ بف محمد بف محمد بف بكر (926ىػ 970-ـ) دار المعرفة بيركت
،367/2الجكىرة النيره البي بكر محمد بف عمي الحدادم العبادم .نشر المطبعة
الخيرية 162/1
.28حاشية الطحاكم عمى مراقي الفالح شرح نكر االيضاح  :احمد بي محمد بف
اسماعيؿ الطحاكم الحنفي المتكفي  1231ىػ  .المطبعة االميرية ببكالؽ – مصر
سنة النشر . 173 /1318
.29السنف الكبرل لمبييقي كفي ذيمو الجكىر  :ابك بكر احمد بف الحسيف بف عمي
البييقي  .مؤلؼ الجكىر  .عالء الديف عمي بف عثماف المارديني الشيير بابف
التركماني  ،الناشر  :مجمس دائرة المعارؼ النظامية الكائنة في اليند ببمدة حيدر اباد
الطبعة االكلى  1344ىػ . 223 / 2 .
 .30الكافي في فقو اىؿ السنة  .البي عمر يكسؼ عبد اهلل بف محمد بف عبد البر
بف عاصـ الشمرم القرطبي ( ت  463ق ،المحقؽ محمد محمد احيدر كلد ماديؾ
المكريتاني  .الناشر مكتبة الرياض الحديثة – الرياض  -المممكة العربية السعكدية
الطبعة الثانية (  1400ىػ  1980 -ـ ) 204 / 1
 .31المصدر السابؽ نفسو
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 .32فتح البارم لزيف الديف ابي الفرج عبد الرحمف ابف شياب الديف البغدادم ثـ
الدمشقي الشيير بابف رجب  .دار النشر  .دار ابف الجكزم – السعكدية – الدماـ –
 1422ىػ الطبعة الثانية تحقيؽ ابك معاد طارؽ بف عكض اهلل بف محمد 152 /5
.33المصدر السابؽ نفسو
.34المبدع شرح المقنع البف مفمح المقدسي  :ابراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف مفمح
الحنبمي المتكفي سنو  884ىػ  -المكتب االسالمي – بيركت  1400-ىػ،شرح
الزركشي عمى مختصر الخرقي  ، 193 / 3شرح منتيى االرادات  .لمشيخ العالمة
فقيو الحنابمة محمد بف منصكر بف يكنس بف ادريس البيكتي ( 1000ىػ 1051 -
ىػ ) دار الفكر بيركت ، 197 / 1كشاؼ القناع – لمنصكر البيكني  ،67 /2كشاؼ
القناع عمى متف االقناع .44/3
 .35المغني في فقو االماـ احمد بف حنبؿ الشيباني – المؤلؼ – عبد اهلل بف احمد
بف قدامة المقدسي ابك محمد – الناشر دار الفكر – بيركت الطبعة االكلى  1405ىػ
 635/1.36المبدع شرح المقنع البي مفمح  ، 169/2كشاؼ القناع عمى متف االقناع 44/3
 -37المغني 635/1
 -38شرح زاد المستنقع لمشنقيطي  ، 49/2ينظر مسائؿ االماـ احمد بركاية ابنو
عبد اهلل 77/1
39بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع 367/2
.40السنف الكبرل لمبييقي 223/ 2
.41نصب الراية في تخريج أحاديث اليداية  .جماؿ الديف أبك محمد عبد اهلل بف
يكسؼ الزيمعي ( .ت  762ىػ ) مطبعة دار المأمكف – شب ار – ط  1357 – 1ىػ -
244/2
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.42االشباة كالنظائر  .في قكاعد كفركع الفقو الشافعي تحقيؽ محمد حسف محمد
إسماعيؿ الشافعي – دار الكتب العممية – بيركت – ط 1419 – 1ىػ  1998-ـ
البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ  351/4ك  ، 137/5الجكىر النير شرح مختصر
القدكرم  – 288/1المبسكط لإلماـ شمس الديف أبي بكر محمد بف احمد السرخسي
( ت –  490ىػ ) مطبعة السعادة – مصر – ط ، 233 / 24 – 1اسنى المطالب
شرح ركضة الطالب لزكريا بف محمد بف زكريا األنصارم ،198 / 3المجمكع لمنككم
 ، 9 /4تحفة المحتاج في شرح المنياج ، 301 / 9
اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ لعمي الديف أبي الحسف عمي بف سميماف
المر داكم ( ت  885ىػ ) دار إحياء التراث العربي – بيركت – 1377ىػ -
 1957ـ
-43السنف الكبرل لمنسائي .98/1
.44صحيح ابف خزيمة  – 186/1إلماـ األئمة أبي بكر محمد بف اسحؽ بف خزيمة
السممي النيسابكرم كلد سنة 223ىػ كتكفي سنة 311ىػ رحمة اهلل تعالى – حققو
كعمؽ عميو كخرج أحاديثو كقدـ لو الدكتكر محمد مصطفى االعظمي – المكتب
اإلسالمي – ط 1412- 2ىػ  1992ـ .
 .45صحيح مسمـ لمنيسابكرم  ، 14/3صحيح بف حباف  – 235/9صحيح بف
حباف ترتيب ابف بمباف تأليؼ األمير عالء الديف عمي بف بمباف الفارسي المتكفي سنة
 739ىػ حققو كخرج أحاديثو كعمؽ عميو شعيب االرناؤكط – فتح البارم البف حجر
 . 170 / 12شياب الديف أبي الفضؿ احمد بف عمي بف حجر العسقالني المتكفي
سنة 852ىػ  -منشكرات مؤسسة االعممي لممطبكعات بيركت – لبناف ص ب
 7120الطبعة الثانية  1390ىػ 1971 -ـ .
.46صحيح ابف خزيمة . 189/1
.47المصدر السابؽ نفسو .
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.48السنف الكبرل لمنسائي  98/1مصنؼ بف أبي شيبة  267/14كجاء فيو ( فقالو
صميت ؟ قاؿ ال قاؿ صؿ ركعتيف كتجكز فييما )
.49نصب الراية في تخريج أحاديث اليداية 249/2
.50المكطأ – ركابة محمد بف الحسف  71/2مكطا اإلماـ مالؾ بف انس أبي عبد اهلل
االصبحي الناشر – دار القمـ – دمشؽ ط  1413 1ىػ 1991ـ – تحقيؽ د .تقي
الديف النزكم استاذ الحديث الشريؼ بجامعة اإلمارات العربية المتحدة .
.51نصب الراية . 294/2
.52المعجـ األكسط ألبي القاسـ سميماف بف احمد الطبراني – الناشر – دار الحرميف
– القاىرة  1415ىػ  -تحقيؽ طارؽ بف عكض اهلل بف محمد – عبد المحسف بف
إبراىيـ الحسيني  ، 172/2لساف الميزاف لإلماـ الحافظ شياب الديف أبي الفضؿ
احمد بف عمي بف حجر العسقالني المتكفي سنة 852ىػ .منشكرات مؤسسة االعممي
لممطبكعات  /بيركت ص ب  7120ط  1390 2ىػ 1971ـ
.53نصب الراية  250 – 249/2كقاؿ اخرجو البخارم كمسمـ كذكره في كتاب
الصالة
.54صحيح البخارم . 225/1
.55المصدر السابؽ نفسو .
.56تفسير ابف كثير – عماد الديف أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير ( 700ىػ 774 -ىػ
) الناشر – دار الدعكة استانبكؿ – تركيا – 1406ىػ .25/5
.57السنف الكبرل لمبييقي  – 240/3سنف أبي داكد  – 363/1عكف المعبكد في
شرح سنف أبي داكد محمد شمس الحؽ العظيـ أبادم أبك الطيب – دار الكتب
العممية – بيركت  1415ىػ ط ، 66/ 25 2طرح التثريب في شرح التقريب لزيف
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الديف أبك الفضؿ عبد الرحيـ بف الحسيف العراقي ( ت  806ىػ ) تحقيؽ بعد القاىر
محمد عمي – الناشر دار الكتب العممية – بيركت – لبناف –  2000ـ . 36 / 3
.58الثمر الداني شرح رسالة القيركاني  – 240/1صالح عبد الحميد األبي األزىرم
منشكرات المكتبة الثقافية – بيركت – حاشية العدكم عمى شرح كفاية الطالب الرباني
. 174/ 3
 .59شرح الدردير  ، 313/ 1مسائؿ مف الفقو المقارف لمدكتكر ىاشـ جميؿ –.
القسـ األكؿ صفحة .183
.60فتح البارم البف رجب  – 543/5المؤلؼ زيف الديف أبك الفرج عبد الرحمف ابف
شياب الديف البغدادم ثـ الدمشقي الشيير بابف رجب – دار النشر ح دار ابف
الجكزم – السعكدية – الدماـ – 1422ىػ  .ط  2تحقيؽ أبك معاذ طارؽ بف عكض
اهلل بف محمد .
.61الجمع بيف الصحيحيف البخارم كمسمـ  30/4تأليؼ محمد بف فتكح الحميدم –
دار النشر – دار ابف حزـ – بيركت لبناف – 1423ىػ  2002 -ـ ط 2تحقيؽ د.
الدكتكر عمي حسيف البكاب – صحيح مسمـ أبك الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابكرم
( ت ) 261مطبعة عيسى ألبابي الحمبي – مصر 1378ىػ  -طرح التثريب 27/ 3
.
.62البخارم ىامش الفتح  – 179/2مسمـ ىامش النككم – ليحيى بف شرؼ الديف
النككم ( ت 676ىػ ) ط  – 2دار أحياء التراث العربي – بيركت –  1972ـ –
. 70/6
.63أضكاء البياف في تفسير القراف بالقراف . 456/8
.64اإلنصاؼ  . 406 / 2الفتاكل الكبرل  – 137/ 1كشاؼ القناع. 423/1
.65صحيح مسمـ . 163/ 2
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.66المسند لإلماـ احمد بف حنبؿ .333/6

.67المصنؼ البف أبي شيبة أبي بكر بف عبد اهلل بف محمد بف أبي شيبة الككتي
مكتبة الرشد ػ الرياض ،ظ 1409ىػ .تحقيؽ كماؿ يكسؼ الحكت  ،484/4التمييد لما
في المكطأ مف المعاني كاألسانيد  .أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر
النمرم (368ىػ 463ىػ ) ك ازرة عمكـ األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية ػ المغرب 1387ىػ
ػتحقيؽ مصطفى بف احمد العمكم،محمد عبد الكبير البكر  ،104/15الشرح الكبير
عمى متف المقنع تأليؼ الشيخ شمس الديف أبي الفرج عبد الرحمف بف الشيخ أبي
عمر بف احمد بف قدامو المقدسي(ت682ىػ)الناشر ػ دار الكتاب العربي .303/7
.68المصادر السابقة انفسيا .
.69المصادر السابقة انفسيا .
.70أحكاـ القراف لمطحاكم أبك جعفر احمد بف محمد بف سالمة بف عبد الممؾ بف
سممو االزدم الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم (ت321ىػ ) تحقيؽ الدكتكر
سعد الديف اكناؿ – الناشر – المكتبة اإلسالمية التابعة لكقؼ الديانة التركي –
استانبكؿ – ط 1416 – 1ىػ  -بدائع الصنائع  113 / 5ينظر فتح الجميؿ مختصر
الخميؿ  – 402/4-الحاكم الكبير لمعالمة أبك الحسف الماكردم – دار النشر – دار
الفكر – بيركت  ، 210/4الشرح الكبير عمى متف المقنع . 303/7
.71سنف أبي داكد لمحافظ أبي داكد سميماف بف االشعب السجستاني االزدم ( 202
ىػ 275 -ىػ ) دار الجيؿ بيركت – ط1408 – 1ىػ  1988 -ـ  ، 104/2 /سنف
البييقي الكبرل  ، 47/5الجامع الكبير لمسيكطي  270/24عمدة البارم شرح صحيح
البخارم  153/ 20المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ مع تعميقات اإلماـ أبك عبد
اهلل محمد بف عبد اهلل بف محمد – المحقؽ – اإلماـ الذىبي شمس الديف أبك عبد اهلل
محمد بف احمد بف عثماف بف قايماف ( 673ىػ 748 -ىػ )  137/2كقاؿ الحديث
صحيح عمى شرط مسمـ كلـ يخرجاه  ،اإللماـ بأحاديث األحكاـ لتقي الديف أبك الفتح
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محمد بف عمي بف كىب بف مطيع القشيرم المعركؼ بابف دقيؽ العبد المتكفي (702
ىػ ) حقؽ نصكصو كخرج أحاديثو حسيف إسماعيؿ الجمؿ – الناشر – دار المعراج الدكلية
دار ابف حزـ – السعكدية – الرياض – بيركت – لبناف ط 1423 ،2ىػ  2002 -ـ .

.72مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح  :المؤلؼ المال عمي القارم كىك مف كتب شركح
السنو في مشكاة المصابيح شرحو نحك  9عمماء كمنيـ المال عمي القارم فقيو حنفي يذكر

تراجـ الصحابة الركاة كالفكائد المغكية كالفقيية كالحديثية كفي السمكؾ .
.73أضكاء البياف في إيضاح القراف بالقراف لمحمد األميف الشنقيطي – محمد األميف بف

محمد المختار عالـ كمحقؽ كمفسر كلد في بالد شنقيط ( مكريتانيا اآلف) 1325ىػ -

 1393ىػ ) تكفي في المممكة العربية السعكدية في مكة – 27/24
.74المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ . 137/2

.75سنف البييقي الكبرل ( باب المرأة التنتقب في إحراميا كالتمبس ) . 47 / 5
.76مختار الصحاح محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الرازم ( ت 666ىػ ) الناشر – دار
الرسالة – الككيت ص . 733

.77سكرة آؿ عمراف أية () 92
.78مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج  .لمحمد بف احمد الشربيني ( ت 977ىػ )
مطبعة مصطفى البابي الحمبي – مصر – 1377ىػ  1958 -ـ .

.79المغني البف قدامو  ، 267 / 6الفقو اإلسالمي كأدلتو لمشيخ الدكتكر كىبة الزحيمي
. 33 / 10

.80المصدر السابؽ نفسو .
.81الدر المختار كحاشية ابف عابديف محمد أميف بف عمر بف عبد العزيز بف عابديف

الدمشقي – دار الفكر – بيركت – لبناف –  1386ىػ ط  ، 2الشرح الكبير عمى مختصر
خميؿ ألحمد بف الدردير ( ت 1201ىػ ) بيامش حاشية الدسكقي  ، 77 /4مغني
المحتاج  ، 379 / 2الميذب ألبي اسحؽ إبراىيـ بف عمي الشيرازم  ( .ت  476ىػ
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مصطفى البابي الحمبي  ، 488/1شرح منتيى اإلرادات  ،493/ 492/2المغني 644/5
 ، 646-السرائر ألبي جعفر الحمي . 277/4

.82مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر لعبد الرحمف بف محمد شيخي زاده (داماد ) نشر
– دار إحياء التراث العربي  ، 568/2فتح القدير . 54/14

.83البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ . 27 / 12
.84مجمع األنير شرح ممتقي األبحر . 34/5
.85المصدر السابؽ نفسو .
.86حاشية الصاكم عمى شرح الصغير احمد بف محمد الخمكتي الشيير الصاكم (ت
1241ىػ ) الناشر – دار المعارؼ . 159 – 158 / 9 0

.87الحاكم الكبير لمماكردم  261/4ك  ، 1311 / 7تحفة المحتاج في شرح المنياج 25
 ، 371/حكاشي الشيركاني كالعبادم  ، 248/6مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنياج

.117 / 10

.88كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع . 357 / 14
.89السرائر ألبي جعفر الحمي .277/4
.90الفقو اإلسالمي كأدلتو . 33/10
.91المغني . 267/6
.92فتح البارم . 525/13
.93المغني البف قدامو 267 / 6
.94المغني البف قدامو . 103 / 6
.95المصدر السابؽ نفسو .

.96المصنؼ /7
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.97شرح السير الكبير لمحمد بف الحسف الشيباني إمالء محمد بف احمد السرخسي –
تحقيؽ صالح الديف المنجد ط  1971ـ  0ف مطبعة شركة اإلعالنات الشرقية بالتعاقد مع

معيد المخطكطات العربية – القاىرة 166 / 5

.98التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ محمد بف يكسؼ بف أبي القاسـ العبدلي أبك عبد اهلل (
 897ىػ ) دار الفكر – بيركت – ط 1398 – 2ىػ . 464/1 -

.99الحاكم الكبير لمماكردم .528/8
.100المصدر السابؽ نفسو .
.101المجمكع لمنككم يشرح الميذب لإلماـ محيي الديف ابف زكريا يحيى بف شرؼ النككم

بف مرم الخزامي الشافعي ( 631ىػ ػ 676ىػ ) المكتبة السمفية ػ المدينة المنكرة . 415/15

.102الشرح الممتع عمى زاد المستمتع . 50/11
.103حاشية الركض المربع شرح زاد المنتفع لمعاصمي الحنبمي النجدم (ت1392ىػ) ط1
ػ1397ىػ ػ . 520/1

104المصدر السابؽ نفسو  ،أحكاـ القراف البف العربي .17/8
.105المغني.103/6
.106سكرة الممتحنة أية (.)7
.107المغني البف قدامو .103/6
.108سكرة االحزاب اية 6-
.109المصدر السابؽ نفسو  ،المعجـ األكسط ألبي القاسـ سميماف بف احمد الطبراني
الناشر دار الحرميف ػ القاىرة ػ 1415ىػ ػ تحقيؽ طارؽ بف عكض اهلل بف محمد ػ عبد

المحسف بف إبراىيـ الحسيني 174/3

.110سكرة الممتحنة أية -8-
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قائمة المصادر
 .1اضكاء البياف في تفسير القراف بالقراف – لمحمد االميف الشنقيطي – محمد
االميف بف محمد المختار عالـ كمحقؽ كمفسر كلد في بالد شنقيط (مكريتانيا
االف ) 1325ىػ  1393 -ىػ كتكفي في المممكة العربية السعكدية .
 .2احكاـ القراف لمطحاكم  :ابك جعفر احمد بف محمد بف سالمة بف عبد الممؾ بف
سممة االزدم الحجرم المصرم المعركؼ بالطحاكم ( ت  321ىػ ) تحقيؽ
الدكتكر سعد الديف اكناؿ – الناشر – المكتبة االسالمية التابعة لكقؼ الديانة
التركي – استانبكؿ – ط  1416 – 1ىػ.
 .3االربعيف في مناقب اميات المؤمنيف  .البي منصكر عبد الرحمف ابف محمد بف
ىبة اهلل بف عساكر – الناشر – دار الفكر – دمشؽ ط 1406 – 1ىػ تحقيؽ
محمد مطيع الحافظ .
 .4اسنى المطالب – شرح ركض الطالب لزكريا بف محمد بف زكريا االنصارم نشر
دار الكتاب االسالمي ،.
 .5االشباه كالنظائر  0في قكاعد كفركع فقو الشافعية  0تحقيؽ محمد حسف اسماعيؿ
الشافعي – دار الكتب العمميو – بيركت – ط 1419 1ىػ 1988 -ـ .
 .6االصابة في تمييز الصحابة لمحافظ احمد بف عمي بف حجر العسقالني ت 858
ىػ  -المكتبة التجارية الكبرل – مصر  1358ىػ  1939 -ـ
 .7االعالـ  0لخير الديف بف محمد بف عمي الزركمي الدمشقي  0ط  4دار العمـ
لممالييف بيركت  1979ـ .
 .8ألطبقات البف سعد لمحمد بف سعد بف منبح  .ابك عبد اهلل البصرم الزىرم
(168ىػ  230 -ىػ ) دار صادر – بيركت
 .9االلماـ باحاديث االحكاـ – لتقي الديف ابك الفتح محمد بف عمي بف كىب بف
مطيع القشيرم المعركؼ بابف دقيؽ العيد المتكفي ( سنو  702ىػ ) حقؽ
نصكصو كخرج احاديثو حسيف اسماعيؿ الجمؿ – الناشر – دار المعراج الدكلية
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– دار ابف حزـ السعكدية – الرياض – لبناف – بيركت – ط 1423 2ىػ -
 2002ـ .
 .10اـ لـ يعرفكا رسكليـ  0المختصر القكيـ في دالئؿ نبكة الرسكؿ الكريـ اعداد
كليد نكر .
 .11االنصاؼ في معرفة الراجح مف الخالؼ – لعمي الديف ابي الحسف عمي بف
سميماف المرادم ( ت 885ىػ ) دار احياء التراث العربي – بيركت – 1377ىػ -
1957ـ
 .12البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ – زيف بف ابراىيـ بف محمد بف محمد بف بكر
(926ىػ 970-ىػ) دار المعرفة – بيركت – لبناف .
 .13بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع – تاليؼ عالء الديف ابك بكر بف مسعكد
الكاساني الحنفي المتكفي سنة  587ىػ  -دار الكتب العممية – بيركت لبناف ط
 1406 – 2ىػ 1986 -ـ .
 .14البداية كالنياية البف كثير – اسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي ابك الفداء
الناشر – مكتبة المعارؼ بيركت – . 217/4
 .15التاج كاالكميؿ لمختصر خميؿ محمد بف يكسؼ بف ابي القاسـ العبدرم ابك عبد
اهلل ( ت 897ىػ ) دار الفكر – بيركت ط  1398 2ىػ
 .16تحفة المحتاج بشرح المنياج  :تاليؼ شياب الديف ابك العباس احمد بف محمد
بف عمي بف حجر الييثمي ( ت974 -ىػ ) دراسة كتحقيؽ عبد اهلل محمكد عمر
محمد – الناشر دار الكتب العممية – بيركت – لبناف .
 .17تفسير ابف كثير الدمشقي  0الحافظ عماد الديف ابك الفداء اسماعيؿ بف عمر
بف كثير بف ضكء ( بف درع ) بف كثير القيسي اليسردم ثـ الدمشقي القرشي
الشافعي كلد سنة ( 700ىػ كتكفي 774ىػ ) الناشر – دار الدعكة – استانبكؿ –
تركيا –  1406ىػ.
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 .18تقريب التيذيب  0لمحافظ بف حجر العسقالني (773ىػ  852 -ىػ ) حققو
كعمؽ عميو عبد الكىاب عبد المطيؼ – دار المعرفة لمطباعة كالنشر بيركت ط 2
– 1395ىػ 1975 -ـ
 .19التمييد البف عبد البر – التمييد لما في المكطا مف المعاني كاالسانيد – ابك
عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف عبد البر الشمرم (368ىػ 463 -ىػ ) ك ازرة عمكـ
االكقاؼ كالشؤكف االسالمية – المغرب – 1387ىػ  -تحقيؽ مصطفى بف احمد
العمكم – محمد عبد الكبير البكر .
 .20تيذيب التيذيب لمحافظ شياب الديف ابي الفضؿ احمد بي عمي بف حجر
العسقالني  ،ت  852ىػ مطبعة مجمس دائرة المعارؼ النظامية  ،حيدر اباد ،
الدكف اليند الطبعة االكلى  325ىػ .
 .21تيذيب الكماؿ – يكسؼ بف الزكي عبد الرحمف ابك الحجاج المزني (654ىػ -
 742ىػ ) مؤسسة الرسالة – بيركت ( 1400ىػ  1980 -ـ ) ط  1تحقيؽ د.
بشار عكاد معركؼ .
 .22ألثمر الداني في شرح رسالة القيركاني – صالح عبد الحميد اآلمدم االزىرم
منشكرات المكتبة الثقافية – بيركت
 .23جامع االصكؿ في احاديث الرسكؿ  :لمجد الديف ابك السعادات المبارؾ بف
محمد الجزرم ابف االثير المتكفي ( 606ىػ ) تحقيؽ عبد القادر االرناكؤط الناشر
مكتبة الحمكاني – مطبعة المالح – كمكتبة دار البياف – الطبعة االكلى
.24

ألجامع الكبير لمسيكطي .

 .25الجمع بيف الصحيحيف البخارم كمسمـ – تاليؼ محمد بف فتكح الحميدم – دار
النشر – دار ابف حزـ – بيركت – لبناف –  1423ىػ  2002 -ـ ط  2تحقيؽ د.
عمي حسيف البكاب .
 .26الجكىرة النيرة – البي بكر محمد بف عمي الحدادم العبادم نشر المطبعة
الخيرية
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 .27حاشية الدسكقي عمى الشرح الكبير  0محمد عرفة الدسكني ( ت  1230ىػ )
تحقيؽ محمد عميش – دار النشر – دار الفكر – بيركت .
 .28حاشية الصاكم عمى شرح الصغير – احمد بف محمد الخمكتي الشيير
بالصاكم (ت 1241ىػ ) الناشر – دار المعارؼ
 .29حاشية الطحاكم عمى مرافي الفالح شرح نكر االيضاح احمد بف محمد بف
اسماعيؿ الطحاكم الحنفي المتكفي 1231ىػ المطبعة االميرية ببكالؽ – مصر
سنة النشر  1318ىػ.
 .30حاشية العدكم عمى شرح كفاية الطالب الرباني – عمي الصعيدم العدكم
المالكي ( ت1189ىػ ) تحقيؽ يكسؼ الشيخ محمد البقاعي – دار الفكر -
بيركت  1420ىػ .
 .31الحاكم الكبير لمماكردم البي الحسف عمي بف محمد بف حبيب الماكردم
البصرم المتكفي سنة  450ىػ  -تحقيؽ الشيخ عمي محمد معكض كالشيخ عادؿ
احمد عبد المكجكد ط – 1دار الكتب العممية بيركت .
 .32حمية االكلياء كطبقات االصفياء  .ابك النعيـ احمد بف عبد اهلل االصبياني –
دار الكتاب العربي – بيركت ط 1405 4ىػ.
 .33حكاشي الشركاني كالعبادم .
 .34الدر المختار كحاشية بف عابديف  0محمد اميف بف عمر بف عبد العزيز بف
عابديف الدمشقي  0دار الفكر  0بيركت – 1368ىػ ط2
 .35الرحيؽ المختكـ – صفي الديف المباركفكرم .
 .36الركض االنؼ لمسييمي .
 .37السرائر البي جعفر الحمي 0
 .38سنف ابي داكد لمحافظ ابي داكد سميماف بف االشعث السجستاني االزدم
(202ىػ 275 -ىػ ) دار الجيؿ – بيركت  -ط  1408 1ىػ 1988ـ .
 .39السنف الكبرل لمبييقي كفي ذيمو الجكىر – ابك بكر احمد بف الحسيف بف عمي
البييقي – مؤلؼ المجكىر عالء الديف عمي بف عثماف المارديني الشيير بابف
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التركماني – الناشر – مجمس دائرة المعارؼ النظامية – اليند – حيدر اباد – ط
1344 1ىػ .
 .40شرح الزركشي عمى مختصر الخرقي – شمس الديف ابي عبد اهلل محمد بف
عبد اهلل الزركشي المصرم الحنبمي كلد سنة  722ىػ كتكفي  722ىػ حققو كقدـ
لو ككضع حكاشيو عبد المنعـ خميؿ ابراىيـ – الناشر – دار الكتب العممية سنة
النشر  1423ىػ  2002ـ بيركت لبناف .
 .41شرح السير الكبير لمحمد بف الحسف الشيباني 0امالء محمد بف احمد
السرخسي مف عمماء القرف الخامس اليجرم  0تحقيؽ صالح الديف المنجد ط
 1971ـ – ف مطبعو شركة االعالنات الشرقية بالتعاقد مع معيد المخطكطات
العربية القاىرة .
 .42الشرح الكبير عمى متف المقنع  0تاليؼ الشيخ شمس الديف ابي الفرج عبد
الرحمف بف الشيخ ابي عمر محمد بف احمد بف قدامة المقدسي (ت
682ىػ)الناشر – دار الكتاب العربي .
 .43الشرح الكبير عمى مختصر خميؿ الحمد بف الدردير ( ت  1201ىػ ) بيامش
حاشية الدسكقي .
 .44شرح زاد المستنقع لمشنقيطي  0لمشيخ الدكتكر محمد بف محمد المختار
الشنقيطي .
 .45شرح منتيى االرادات – لمشيخ العالمة فقيو الحنابمو منصكر بف يكنس بف
ادريس البيكتي ( 1000ىػ1050-ىػ ) دار الفكر – بيركت .
 .46صحيح البخارم الجامع الصحيح المختصر مف امكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو
كسمـ كسننو كايامو – ابك عبد اهلل محمد بف اسماعيؿ بف ابراىيـ بف المغيرة
الجعفي البخارم – تحقيؽ محمد بف زىير بف ناصر الناصر – الناشر – دار
طكؽ النجاة ط  1422 1ىػ.
 .47صحيح بف حباف بترتيب بف بمياف – تاليؼ االمير عالء الديف عمي بف بمباف
الفارسي المتكفي سنة  737ىػ حققو كخرج احاديثو كعمؽ عميو شعيب االرناؤكط .
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 .48صحيح بني خزيمة – الماـ االئمة ابي بكر محمد بف اسحاؽ بف خزيمة
السممي النيسابكرم كلد سنة 223ىػ كتكفي سنة  311ىػ رحمة اهلل تعالى حققو
كعمؽ عميو كخرج احاديثو كقدـ لو الدكتكر محمد مصطفى االعظمي المكتب
االسالمي ط  1412 2ىػ 1992 -ـ .
 .49صحيح مسمـ – ابك الحسيف مسمـ بف الحجاج النيسابكرم ت 261ىػ مطبعة
عيسى البابي الحمبي – مصر –  1378ىػ .
 .50طرح الترتيب في شرح التقريب – لزيف الديف ابك الفضؿ عبد الرحيـ بف
الحسيف العراقي المتكفي سنة 806ىػ  -تحقيؽ عبد القادر محمد عمي – الناشر
دار الكتب العممية – بيركت –  2000ـ
 .51عمدة القارم شرح صحيح البخارم – بدر الديف ابي محمد بف احمد العيني –
الطباعة المنيرية – بيركت – لبناف .
 .52عكف المعبكد – شرح سنف ابي داكد – محمد شمس الحؽ العظيـ ابادم ابك
الطيب دار الكتب العممية – بيركت – 1415ىػ ط2
 .53الفتاكل الكبرل – احمد بف عبد الحميـ بف تيميو الحراني ابك العباس دار
المعرفة – بيركت – ط  1386 1ىػ  -تحقيؽ حسيف محمد مخمكؼ .
 .54فتح البارم – لزيف الديف ابي الفرج عبد الرحمف بف شياب الديف البغدادم ثـ
الدمشقي الشيير بابف رجب – دار النشر – دار ابف الجكزم – السعكدية –
الدماـ –  422ىػ  -ط  – 2تحقيؽ ابك معاذ طارؽ بف عكض اهلل بف محمد .
 .55فتح البارم شرح صحيح البخارم – احمد بف حجر ابك الفضؿ العسقالني
الشافعي (773ىػ 852 -ىػ ) دار المعرفة – بيركت  -1379تحقيؽ محمد فؤاد
عبد الباقي – محب الديف الخطيب .

 .56فتح القدير لمكماؿ بف ىماـ  0ط بكالؽ سنة  1315ىػ نسخة ثانية ط الحمبي
1398ىػ

 .57الفقة االسالمي كادلتو لالستاذ الدكتكر كىبة الزحيمي .

 .58الكافي في فقة اىؿ السنة البي عمر يكسؼ عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف
عاصـ الشمرم القرطبي ( ت 463ىػ ) المحقؽ محمد محمد احيدر كلد ماديؾ
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المكريتاني الناشر مكتبة الرياض الحديثة – الرياض – المممكة العربية السعكدية – ط

1400 2ىػ  1980 -ـ .

 .59الكامؿ في ضعفاء الرجاؿ – البي احمد عبد اهلل بف عدم بف عبد اهلل بف محمد
الجرجاني ( 277ىػ 365 -ىػ ) دار النشر – دار الفكر – بيركت  1409ىػ -

1988ـ .

 .60كشاؼ القناع – منصكر بف يكنس بف ادريس البيكني – دار الفكر بيركت –
 1402ىػ تحقيؽ ىالؿ مصيمحي مصطفى ىالؿ .
 .61كشؼ المخدرات كالرياض المزىرات شرح اخصر المختصرات – لبعد الرحمف اف
عبد اهلل البعمي الحنبمي ( 1110ىػ 1192 -ىػ ) تحقيؽ – قابمة بأصمو كثالثة اصكؿ

اخرل  0محمد بف ناصر العجمي  0الناشر – دار البشائر االسالمية 1423ىػ -

 2002ـ – بيركت – لبناف .

 .62كنز العماؿ في سنف االقكاؿ كاالفعاؿ  :المؤلؼ عمي بف حساـ الديف المتقي اليندم
– الناشر – مؤسسة الرسالة – بيركت  1989ـ

 .63لساف الميزاف لالماـ الحافظ – شياب الديف ابي الفضؿ احمد بف عمي بف حجر

العسقالني المتكفي سنة  852ىػ  -منشكرات مؤسسة االعممي لممطبكعات – بيركت
– لبناف – ص -ب  7120ط 1390 2ىػ 1971 -ـ

 .64المبدع شرح المقنع البف مفمح المقدسي  .ابراىيـ بف محمد بف عبد اهلل بف مفمح
الحنبمي المتكفي سنة  884ىػ  -المكتب االسالمي – بيركت  1400ىػ

 .65المبسكط – لالماـ شمس الديف ابي بكر محمد بف احمد السرخسي (ت490ىػ )
مطبعة السعادة بمصر  0ط 1

 .66مجمع االنير شرح ممتقى االنير – لعبد الرحمف بف محمد شيخي زادة (داما) نشر –
دار احياء التراث العربي .

 .67مجمع الزكائد كمنبع الفكائد – لمحافظ نكر الديف عمي بف ابي بكر الييثمي المتكفي
سنو  807ىػ بتحرير الحافظيف الجميميف العراقي كابف حجر رحميما اهلل تعالى ثـ
التدقيؽ بالمقابمة مع طبعة دار الفكر بيركت طبعة  1412ىػ 1992 -ـ .

 .68المجمكع شرح الميذب لالماـ محي الديف ابي زكريا يحيى بف شرؼ بف مرم
الخزامي الشافعي (676-631ىػ ) المكتبة السمفية – المدينة المنكرة.
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 .69مختار الصحاح – لمحمد بف ابي بكر بف عبد القادر الرازم المتكفي سنة  666ىػ
الناشر – دار الرسالة الككيت ص . 733

 .70مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح – المؤلؼ المال عمي القارم – كىك مف كتب
شركح السنة كقد شرحة نحك تسعة عمماء كفييـ كمنيـ مال عمي القارم كىك فقيو حنفي
يذكر تراجـ الصحابة الركاة – كالفكائد.

 .71مسائؿ االماـ احمد – ركاية ابنو عبد اهلل بف احمد بف حبنؿ (  213ىػ 290 -ىػ )
– تحقيؽ زىير الشاكيش – الناشر – المكتب االسالمي سنة النشر  1401ىػ 1981
ـ – بيركت – لبناف .

 .72المستدرؾ عمى الصحيحيف لمحاكـ مع تعميقات االماـ ابي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل
بف محمد المحقؽ  :االماـ الذىبي شمس الديف ابك عبد اهلل محمد بف احمد بف عثماف
بف قايماز ( كلد سنة  673ىػ  .ت 748 -ىػ .

 .73صحيح مسمـ ىامش النككم – يحيى بف شرؼ الديف النككم ( ت676ىػ ) ط  2دار
احياء التراث العربي – بيركت – 1972ـ

 .74مسند االماـ احمد بف حنبؿ – تحقيؽ شعيب االرناكؤط كاخركف – الناشر – مؤسسة
الرسالة ط 1420 -2ىػ  1999 -ـ .

 .75المسند لالماـ احمد بف حنبؿ – تحقيؽ احمد شاكر – دار المعارؼ القاىرة –
 1949ـ .

 .76مصنؼ عبد الرزاؽ  :ابك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ الصنعاني – الناشر المكتب
االسالمي – بيركت ط  1403 2ىػ تحقيؽ عبد الرحمف االعظمي

 .77المصنؼ البف ابي شيبة – عبد اهلل بف محمد بف ابي شيبو – الناشر دار الفكر –
بيركت

 .78مطالب اكلي النيى في شرح غاية المنتيى – لمصطفى بف سعد بف عبده الرحيباني
– نشر المكتب االسالمي .

 .79المعارؼ البي محمد عبد اهلل بف مسمـ بف قتيبة الدينكرم (276ىػ 889 -ـ) صححو

كعمؽ عميو محمد اسماعيؿ عبد اهلل الحاكم ط – 1المطبعة االسالمية مصر 1994ـ
.
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 .80المعجـ االكسط البي القاسـ سميماف بف احمد الطبراني – الناشر – دار الحرميف –
القاىرة 1415ىػ  -تحقيؽ طارؽ بف عكض اهلل بف محمد – عبد المحسف بف ابراىيـ

الحسيني

 .81المعجـ الكبير لمطبراني  /لسميماف بف احمد بف ايكب ابك القاسـ الطبراني الناشر –
مكتبة العمكـ كالحكـ – العراؽ – المكصؿ – ط 1404 -2ىػ  1983 -ـ تحقيؽ

حمدم عبد المجيد السمفي .

 .82مغني المحتاج – لمحمد بف احمد الشربيني ( ت977 -ىػ ) مطبعة مصطفى البابي
الحمبي .

 .83المغني البف قدامة في فقو االماـ احمد  :لعبد اهلل بف قدامة المقدسي ابك محمد
(541ىػ  620 -ىػ ) الناشر دار الفكر بيركت ط . 1405 1

 .84الميذب البي اسحؽ ابراىيـ بف عمي الشيرازم ( ت 476ىػ ) مصظفى البابي
الحمبي .

 .85المكطأ ركاية محمد بف الحسف – لالماـ مالؾ بف انس ابك عبد اهلل االصبحي –
الناشر دار القمـ – دمشؽ ط 1413 1ىػ  1991 -ـ  .تحقيؽ د  .تقي الديف النزكم

استاذ الحديث الشريؼ بجامعة االمارات العربية المتحدة .

 .86نصب الراية الحاديث اليداية – جماؿ الديف ابك محمد عبد اهلل بف يكسؼ الزيمعي (
ت 762ىػ ) مطبعة دار المأمكف شب ار ط  1357 1ىػ .

 .87نياية االرب في متكف االدب – المؤلؼ – شياب الديف احمد بي عبد الكىاب

النكيرم – الناشر دار الكتب العممية – بيركت – لبناف 1424ىػ  2004-ـ ط 1
تحقيؽ – مفيد قمحية كجماعة .
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