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ّ إظهــار بعــض آراء أبــي الطیــب القنــوجي التــي خــالف بهــا األئمــة  إلــىیهــدف البحــث
 ودراســـتها ،»الروضـــة الندیـــة شـــرح الـــدرر البهیـــة«األربعـــة فـــي كتـــاب الـــصالة مـــن كتابـــه 

و رأي األئمــة األربعــة أو رأیــه ومناقــشتها وتــرجیح الــرأي الــراجح منهــا ســواء كــان الــراجح هــ
یعـــرض المـــذاهب فیهـــا ، ویـــرجح : وقـــد توصـــل البحـــث إلـــى نتـــائج كـــان مـــن أبرزهـــا . هـــو

  . ویختار ما یقتضیه الدلیل الراجح لدیه 

  

Abstract 

This study aims at expressing some of the opinions of Al-Taib Al-

Kanauji in which he defers the four imams in the chapter salah in the book 

named " Al-Rawdha Al-Nadya Sharh Al-Durar Al-Bahya " . In Addition he 

has studied those opinion , discaussed them and supported whate he 

considered right regardless his opinions or of the four imams . The study has 

come up with some results the most important ones of them are : Abu Al-

Taib Al-Kanauji offers the evidence of the issue , what stand with or stand 

against it , shows the difference of the trends in it and supports and choose 

what the evidence needs . 
. 
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، وهــداه بــالتي هــي أقــوم، حمــد هللا الــذي خلــق اإلنــسان مــن عــدم، وعلمــه مــا لــم یعلــمال
، ًم، وجعله شاهدا على جمیـع األمـمَوالصالة والسالم على من بعثه اهللا في األعراب والعج

  .  والتزممذهبه، وعلى من سار على ه وصحبه دعاة الهدى ومصباح الزمنلى آلوع
  .. .وبعد

 حكـم أقـوالهم وأفعـالهم ي مطالـب النـاس فـيّ، یلبـالعلوم الدینیةأهم فإن علم الفقه من 
  .نبویة، وفیه تبلورت بحق أحكام القرآن الكریم والسنة الوتنظیم شؤون حیاتهم، وتصرفاتهم

م بخدمــة ثــي تعــود إلــى االهتمــام بــالتراث الفقهــي المتــوارث واإلســهالــذا فــإن أهمیــة بح
ــو ، الــــذین أبــــدعوفقیــــه مــــن فقهائنــــا األبــــرار ــسانیة هــ أبــــو الطیــــب (ا وأضــــاؤوا الطریــــق لإلنــ

، وذلــك مــن خــالل إظهــار بعــض آرائــه التــي خــالف بهــا األئمــة األربعــة فــي كتــاب ّالقنــوجي
هیـة ودراسـة هـذه اآلراء ومناقـشتها دراسـة الصالة من كتابـه الروضـة الندیـة شـرح الـدرر الب

  .  اجح منهافقهیة مقارنة مع المذاهب األربعة مع بیان الر
وكان من طبیعة البحث یتقدمه تمهید ، تناولت فیع ترجمة موجزة لحیـاة أبـي الطیـب 
ّالقنـــوجي ، ثـــم قـــسمت البحـــث علـــى أربعـــة مطالـــب ، تناولـــت فـــي كـــل مطلـــب مـــسألة مـــن 

ّیها أبو الطیب القنوجي األئمة األربعـة فـي كتـاب الـصالة ، وجـاءت المسائل التي خالف ف
بعدها الخاتمة التي تركزت فیهـا أهـم النتـائج التـي توصـلت إلیهـا فـي البحـث ، یتلوهـا ثبـت 

وآخـــر دعوانـــا أن الحمـــد هللا رب العـــالمین ، والـــصالة والـــسالم علـــى . المـــصادر والمراجـــع 
  .ابته ومن تبعهم إلى یوم الدینحسیدنا محمد سید المرسلین وعلى آله وص
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  : التمهيد 

ّولـــد اإلمـــام أبـــو الطیـــب القنـــوجي فـــي ضـــحى یـــوم األحـــد التاســـع عـــشر مـــن جمـــادى 
مفتـــي ، مـــوطن جـــده ألمـــه ال)٢()بـــاتس بریلـــي( ببلـــد )١()م١٨٣٢ -هــــ ١٢٤٨(األولـــى ســـنة 

) ّقنـوج(إلـى بلـدة ) بریلـي( ثم جاءت به والدته مـن بلـدة )٣()محمد عوض العثماني البویلوي
مــوطن والــده ، وترعــرع فــي أحــضان أبویــه ، فكــان لتقواهمــا وثقافتهمــا وتربیتهمــا أثــر كبیــر 

فـاة  وفي حیاته وسیرته ، إال أن أباه وافته المنیة وهو في السادسة مـن عمـره ، فعـاش بعـد
ًأبیه في حجر أمه یتیما فقیر   .)٤(اً

ٕ، وان كـان یـذكره بعـض مـن تـرجم لـه  صدیق بن حسن بن علي بن لطـف اهللا:اسمه
ًتیمنـا وتبركـا  )٥()دمحم(ًمسبوقا باسم   كمـا هـو شـائع فـي بـالد باسـم الحبیـب المـصطفى ً

                                                 
 ، ٧٨٤:  ، وحلیة البشر في تاریخ القرن الثالث عشر ٥٤١:  ، التاج المكلل ٧٢٥: أبجد العلوم : ینظر )١(

 ، ومعجم ٢/٣٨٨:  ، وهدیة العارفین ٦/١٦٧:  ، واألعالم للزركلي ٨/١٢٤٧ : ونزهة الخواطر
 .٢٧٤:  ، ومشاهیر علماء نجد وغیرهم ١٠/٩٠: المؤلفین 

ّذكرت بعض كتب التراجم أن والدته ونشأته في بلدة قنوج ، وهذا وهم والصواب ما ذكره هو في ترجمته  )٢(
) أثرابرادیش(بلدة هندیة تقع ضمن والیة ) بانس بریلي(، ) ّقنوج(ونشأته في ) بریلي(ي لنفسه بأن والدته ف

   .٤٣: األمیر سید صدیق خان : ینظر : شمال الهند 

، من كبار علماء مهي ألّ، جد أبي الطیب القنوجلمفتي محمد عوض العثماني البویليالشیخ العالمة ا )٣(
، لغزارة علمه) بانس بریلي( لبلدة ً، اختیر مفتیاوالحدیث والفقه والقراءات السبعةعصره في علوم القرآن 

) تونك(ثم إلى إمارة ) رامبور(وفضله وزهده ، واحتل مكانة بین الناس ـ رحل بعد سیطرة االنكلیز إلى بلدة 
 .٥١-٥٠: األمیر سید صدیق حسن خان : ینظر. ن هناكجل ودفًولم یلبث فیها طویال حتى وافاه األ

: ، واألمیر سید صدیق حسن خان٣٠-١/٢٨: مقدمة المحقق:  الروضة الندیة شرح الدرر البهیة:ینظر )٤(
 .٢٧٩-٢٧٤:  ، ومشاهیر علماء نجد وغیرهم ٦٠

-٨/١٢٤٦: ، ونزهة الخواطــــر٣/٧٨: ، وحلیة البشر٥٤١: لتاج المكلل، وا٧٢٥: بجد العلومأ: ینظر )٥(
، وطبقات ١٠/٩٠: ، ومعجم المؤلفین٢/٣٨٨: ـــــن، وهدیة العارفیـ٦/١٦٧: ، واألعـــالم للزركلـــي١٢٤٧

 .٢٧٤: ، ومشاهیر علماء نجد وغیرهم١٩١ :النسابین
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متـه لنفـسه فـي مؤلفاتـه وترج) محمـد(ّ، فقـد صـرح هـو باسـمه مـن غیـر لفـظ الهند في زمانه
  . )٢(، والتاج المكلـل)١(أبجد العلوم: في بعض مؤلفاته، منها

ي النظــارة بعــد أن ولــ) صــدیق خــان: (فیقــال) خــان(، ولقــب بـــ )٣(یكنــى بــأبي الطیــب
ًونائبـا ) بهوبـال(ً؛ ألنـه عمـل وزیـرا ألمیـرة األمیـر: أي) النـواب (، ولقـب بــ)٤(بدیوان اإلنشاء

  . )٥(ا فیما بعدعنها التي تزوجه

تتلمذ على ید كبار علمـاء عـصره وأجـازه كثیـر مـن العلمـاء الـذین درس علـیهم وأخـذ 
ــنهم والتقــــى بهــــم ــو الطیــــب ذا ثقافــــة وا)٦(عــ ــان أبــ ثیــــر المطالعــــة للكتــــب وكتابــــة ، كســــعة كــ

ً، فكــان إمامــا عالمــا یــة وتنوعــت تآلیفــه فــي فنــون متعــددة، تعــددت مــصادره الثقافالــصحف
، العربیـة: ة وكتب التاریخ والمنطق وغیرها، وقد أجاد اللغـات الثالثـةویبالعلوم الدینیة واللغ

إلــى اثنــین وعــشرین ومئتــین ، فــإذا ضــمنت ((لهندیــة وألــف فیهــا، بلــغ عــددها والفارســیة وا
إلیهــا الرســائل الــصغیرة بلغــت إلــى ثــالث مئــة ، وقــد جــاءت أســماؤها فــي كتــب كثیــرة مــن 

ولده األكبر السید نور الحسن في مقدمـة كتابـه استقصى أسماءها ... تألیفه وتألیف غیره 

                                                 
 .٧٢٥: أبجد العلوم : ینظر  )١(

 .٧٤١:  المكلل التاج: ینظر  )٢(

، ٢/٣٨٨: ، وهدیة العارفین٦/١٦٧:  ، واألعالم للزركلي٥٤١: ، والتاج المكلل٢٧٥: أبجد العلوم: ینظر )٣(
 .٢٧٤:  ، ومشاهیر علماء نجد وغیرهم ١٩١: ، وطبقات النسابین ١٠/٩٠: ومعجم المؤلفین

 ، ١٦٨-٦/١٦٧:  ، واألعالم للزركلي ٧٨٣:  ، وحلیة البشر ٨/١٢٤٨: نزهة الخواطر : ینظر  )٤(
 .٢٧٤:  ، ومشاهیر علماء نجد وغیرهم ١٠/٩٠: ومعجم المؤلفین 

 ، وهدیة ١٦٨-٦/١٦٧:  ، واألعالم للزركلي ٨/١٢٤٨:  ، ونزهة الخواطر ٧٨٤: حلیة البشر : ینظر  )٥(
 .٢٧٥:  ، ومشاهیر علماء نجد وغیرهم ٢/٣٨٨: العارفین 

 ، واألمیر سید صدیق حسن ٢٧٤:  ، ومشاهیر علماء نجد وغیرهم ٨/١٢٤٧: نزهة الخواطر : ر ینظ )٦(
 .١٠٣-١٠١: خان 
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ـــرام( ـــل المـ ـــ )١()نیـ ــماها بــ ـــي ســ ـــده التـ ــیرة والـ ـــي ســ ـــسن فـ ـــي حـ ــــه علـ ــتوعبها ابن ـــآثر (ّ، واســ مـ
  . )٣()))٢()صدیق

ًعـــاش أبـــو الطیـــب القنـــوجي ظروفـــا صـــعبة فـــي أواخـــر حیاتـــه فاســـتطاع أعـــداؤه مـــن  ّ
ًل راضــیا ، لكنــه علــى الــرغم مــن هــذا ظــهامــه باتهامــات عدیــدة والــتمكن منــهاإلیقــاع بــه وات

محنـة ال، وخـالل هـذه المـدة وًمدا له على ما ابتلى به وكتب لـه، حابقضاء اهللا تعالى وقدره
  . )٤()االستسقاء(، وجعله طریح الفراش إذ أصیب بمرض التي یعیشها اعتراه المرض

وأخذ المرض یشتد به ، والذهول واإلغماء یعتریه ، وفي لیلة التاسع والعشرین من 
ًشهر جمادى اآلخرة ، أفاق قلیال وفتح عینیه ، وكانت أنامله تتحرك فكان یكتب ، فقد 

، هل طبع كتاب )٥( الشیخ ذا الفقار أحمدقضى حیاته في الكتابة والتألیف فسأل صاحبه
، فحمد وهو تألیفه األخیر؟ فأجاب نعم، وسیصلنا بعد یوم أو یومین) مقاالت اإلحسان(

 لقاء اهللا ، قالها مرة أو أحب: ف اللیل طلب الماء ، وقال اهللا على ذلك ، فلما كان نص
                                                 

 .هـ١٢٩٧ دهلي سنة –مطبعة الفاروقي ) الروض البسام من ترجمة بلوغ المرام(طبع بعنوان  )١(

 .م١٩٤٣ لكهنؤ سنة –طبع في نور للكشور  )٢(

 .٨/١٢٥٠: نزهة الخواطر  )٣(

اق الرئوي، االستس: ومنه أنواع ) الوذمة(ًهو مرض تضخم األنسجة ، ویعرف أیضا بـ : االستسقاء )٤(
ً، وقد یصیب جزءا محددا من الجسم ، وفي هذه الحالة یسمى باالواالستسقاء اللمفاوي ، عيستسقاء الموضً

 .٢٥: المجلة العلمیة : ینظر . وقد یصیب كل أنسجة الجسم 

 الشیخ ذو الفقار أحمد بن همت علي بن شاه ولي أبو الحسن الحسیني البهوبال المالوي ، أحد كبار )٥(
ًالعلماء المعاصرین ألبي الطیب صدیق خان القنوجي وأقربهم إلیه ، كان یحبه حبا جما ، ویثق به ثقة  ً ّ

ًویستشیره ، عینه مشرفا عاما على طبع الكتب ، وعلى تامة ، ویستعینه في الشؤون الدینیة والعلمیة ،  ً
هـ بمدینة بهوبال ، وتتلمذ على ید كبار علماء ومشایخ ١٢٦٢إصدار مؤلفاته الخاصة ، ولد في سنة 

ًعصره وحصل على عدد من اإلجازات العلمیة ، كان عالما ، تقیا متمسكا بالكتاب والسنة ، مبتعدا عن  ً ً ً
. هـ ببلدة بهوبال ، ودفن فیها ١٣٤٠صائد رائعة ومؤلفات عدیدة ، توفي سنة البدع والمذكرات ، له ق

 .١٨٦-١٨٤:  ، واألمیر سید صدیق حسن خان ٨/١٢٢٥: نزهة الخواطر : ینظر 
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، ولفظ أنفاسه األخیرة ، وفاضت روحه إلى الرفیق األعلى ، في لیلة التاسع مرتین
وله من العمر تسع ) م١٨٨٩ - هـ ١٣٠٧(والعشرین من جمادى اآلخرة من سنة 

كانت جنازته ، وشیعت جنازته في جمع حاشد خمسون سنة وثالثة أشهر وستة أیامو
 في تاریخها ، وصلى علیها ثالث مرات ، ودفن في )١( )بهوبال(أكبر جنازة شهدتها 

  .)٢(مدینة بهوبال

                                                 
ً، وقد مثلت دورا هاما في تاریخ المسلمین بالهند ، قریة صغیرة بین بحیرتین، تقع في وسط الهند: بهوبال )١( ً

باللغة ) بال(باسمه و ) بهوج بال(ببناء سد على هاتین البحیرتین ، وسماها ) راجه بهوج(أنشأها الملك 
وتوسعت وأصبحت عاصمة ) بهوبال(فسقطت الجیم لثقلها في النطق ، فصارت ) سرالج(المحلیة معناه 

 .٧٥/٨١: األمیر سید صدیق حسن خان : ینظر ) . مدهیه بردیش(وهي اآلن تسمى بوالیة 

 .١٥٤-١٥٣: ق حسن خان  ، واألمیر سید صدی٨/١٢٤٨: نزهة الخواطر : ینظر  )٢(
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  : ، على قولین الوقت  قبل دخول  الفجراختلف الفقهاء في كیفیة أذان

ًوترا ، :  كاإلقامة یقال  : أي ،أذان الفجر قبل دخول الوقت ال یشفع فیه: القول األول
وأن األذان األول تصیر كاإلقامة الصالة :  إذ قال ّالقنوجي الطیب وما ذهب إلیه أبوهو 
  . )١(الوتر

. )٢( األئمة األربعة ، وبه قالأذان الفجر قبل دخول الوقت وأنه یشفع به: القول الثاني
  : واستدلوا بما یأتي

  . )٣()) یشفع األذان، وأن یوتر اإلقامةأمر بالل أن: (( قالعن أنس بن مالك  .١

  .شفیع في األذان واإلقامة للصالة في التّدل الحدیث الشریف، أمر رسول اهللا 

                                                 
 .١/٢٢٣: الروضة الندیة شرح الدرر البهیة : ینظر )١(

، ٢/٢٦:  ، والحاوي الكبیر١/١١٥: لمقتصدایة ا ، وبدایة المجتهد ونه١/٣٥: سرخسيالمبسوط لل: ینظر )٢(
 .١/٢٩٧: والمغني البن قدامة 

 .)٦٠٥ رقم ١/١٢٥(مثنى ومثنى ، باب األذان كتاب األذان:  البخاري في صحیحه أخرجه )٣(



   
 

 

 
٢٠١

 

 أن أذن قبل الفجر ، فأمره النبي  )٢(ًأن بالال: ((  قال )١(عن ابن عمر .٢
َّال إن العبد قد نام ، أال إن العبد قد نام أ(( یرجع فینادي  َِّ ِ(()٣(.  

، فكلوا ًأن بالال یؤذن بلیل(( قال أبیه ، أن الرسول عن سالم بن عبد اهللا عن  .٣
  .)٥( ))أم مكتوم )٤(واشربوا حتى ینادي ابن

 ان ، على أن وقت جواز األذان قبل الفجر ، أن رسول اهللا ّدل الحدیثان الشریف
ٕلم یأمر بالال بأن یوتر هذا األذان، وانما یبقى على األذان المعروف وهو الشفع ً .  

ة أن الراجح قول األئمة األربعة ، یجوز تقدم األذان قبل الفجر وأنه یشفع فیه للصال
  . ً لم یأمر أحدا ممن أذن بأنه یوتر هذا األذان ، وذلك ألن رسول اهللا 

  واهللا أعلم بالصواب

                                                 
تات قریش عبد اهللا بن عمر بن الخطاب العدوي ، أبو عبد الرحمن ، صحابي ، من أعز بیو: ابن عمر  )١(

ًفي الجاهلیة ، كان جریئا جهیرا ، نشأ في اإلسالم وهاجر إلى المدینة مع أبیه ، شهد فتح مكة ، ومولده  ً
 .)٤/١٠٨(األعالم للزركلي : ینظر .  هـ ٧٣ووفاته فیها ، توفي سنة 

 وخازنه على بیت المال ، من مولدي السراة ، مؤذن رسول اهللا : أبو عبد اهللا ، بالل بن رباح، الحبشي )٢(
 .)٣/٧٣(األعالم للزركلي : ینظر . أحد السابقین إلى اإلسالم 

: قال النووي) ٥٣٢ رقم ١/١٤٦(لوقت ، باب األذان قبل دخول اكتاب الصالة:  في سننهأخرجه أبو داود )٣(
 .)١٩٠٧ رقم ١/٥٦٢(خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم : ینظر. الحدیث صحیح

 وهاجر عمرو بن قیس بن رائدة بن األصم ، شجاع ، كان ضریر البصر ، أسلم بمكة ،: ابن أم مكتوم )٤(
.  هـ٢٣ في المدینة مع بالل، توفي في المدینة سنة ، وكان یؤذن لرسول اهللا إلى المدینة بعد وقعة بدر

 .)٥/٨٣(األعالم للزركلي : ینظر 

 .)٦١٧ رقم ١/١٢٧(كتاب األذان ، باب أذان األعمى إذا له من یخبره : أخرجه البخاري في صحیحه  )٥(



   
 

 

 
٢٠٢

 

   :ٕاختلف الفقهاء في األذان واقامة الصالة للنساء ، على قولین

إن أذان المرأة لنفسها أو لمن :  إذ قالّالقنوجي الطیب وهو ما ذهب إلیه أبو
ً رفعا بألفا ، فال مانع من ذلك، مع عدم رفع الصوتعندها من النساءیحضر  ، بل ً

  .اء ممن یدخل في الخطاب باألذانالظاهر أن النس
النساء من األذان فبقي على على منع ، بأنه لم یأت ما تقوم به الحجة: وقال

  .)١(ٕ، وهو األذان واقامة الصالة للرجال والنساء وال فرقاألصل

  :واستدلوا بما یأتي، )٢(وبه قال األئمة األربعة
، عن أم )٤(حجیرة:  عن امرأة من موقه، یقال لها الدهني )٣( عن عمار-١
  .)٦(وسطا أنها امتهن فقامت )٥(سلمة

                                                 
 .١/٢١٦: الروضة الندیة شرح الدرر البهیة : ینظر  )١(
:  ، والحاوي الكبیر١/١١٨: لمقتصد ة المجتهد ونهایة ا ، وبدای١/١٣٣: المبسوط للسرخسي : ینظر  )٢(

 .١/٣٦:  ، والمغني البن قدامة ٢/٥١
ي ، توفسلم البجلي، ثم الدهني، الكوفي، عمار بن معاویة بن أعمار الدهني، اإلمام المحدث، أبو معاویة )٣(

 .)٦/١٣٨(م النبالء ، سیر أعال: ینظر. سنة ثالث وثالثین ومائة
عبد الرحمن بن حجیرة ، الخوالني المصري ، أبو عبد اهللا ، قاضي مصر ، أمین خزانتها ، وأحد رجال  )٤(

األعالم : ینظر .  هـ ٨٣ال ، توفي سنة ّالحدیث الثقات ، واله عبد العزیز بن مروان القضاء وبیت الم
 .)٣/٣٠٣(للزركلي 

أم سلمة ، أسماء بنت یزید بن السكن األنصاري األوسیة ثم األشهلیة ، من أخطب نساء العرب ، ومن  )٥(
 .)١/٣٠٦(األعالم للزركلي : ینظر .  هـ ٣٠ذوات الشجاعة واإلقدام ، توفیت سنة 

نصب الرایة : ینظر . سنده صحیح : ، قال الزیلعي ) ١/٥٣(، من كتاب اإلمامة مسند اإلمام الشافعي )٦(
 .)٢/٣١: (ألحادیث الهدایة 



   
 

 

 
٢٠٣

 

اهللا عنها كنا جماعة من نساء عند عائشة رضي :  الحنفیة قالت )١( عن رابطة-٢
  .)٢())فأمتنا فقامت وسطنا((

اء في صالة الجماعة ، من غیر أذان ّدل الحدیثان الشریفان ، أن المرأة تؤم النس
  . )٣(وال إقامة

، ألنه دلت األحادیث لراجح قول األئمة األربعة، لیس على النساء أذان وال إقامةا
كنا جماعة من نساء عند : لحدیث رابطة قالت. حیحة، لیس علیها أذان وال إقامةالص

، وألن المؤذن بغیر أذان وال إقامة )٤())فأمتنا وقامت وسطنا((نها اهللا ععائشة رضي 
لمرأة ممنوعة من ذلك ، واأعلى المواضع ویرفع صوته باألذانیشهر بالصعود إلى 

ٕبأذان واقامة جازت صالتهن مع اإلساءة لمخالفة السنة ، فإن صلین لخوف الفتنة
  .)٥(والتعرض للفتنة

  واهللا أعلم بالصواب

                                                 
: ینظر. د ، بایعت ثم روى لها حدیثا، امرأة عبد اهللا بن مسعوزینب بنت أبي معاویة الثقفیة: ةرابط )١(

 .٢/٣٤٦: غات تهذیب األسماء والل

نصب : ینظر . سنده صحیح : قال الزیلعي ) ١٢٦٢ رقم ٢/٦٥١(باب الجیم : معجم ابن األعرابي )٢(
 .)٢/٣١(الرایة 

 .٢/٢١٢: عون المعبود : ینظر  )٣(

نصب الرایة : ینظر. سنده صحیح: قال الزیلعي) ١٢٦٢ رقم ٢/٦٥١(یم باب الج: معجم ابن األعرابي )٤(
)٢/٣١(. 

 .١/١٣٣: المبسوط للسرخسي : ینظر )٥(



   
 

 

 
٢٠٤

 

  

  :ة، على قولیناختلف الفقهاء في الصالة في الثیاب النجس

،  صلى في الثیاب النجسةْنَم: ((، إذ قالّالقنوجي الطیب ووهو ما ذهب إلیه أب
َّا فقد أخل بواجب وصالته صحیحةعامد   :واستدل بما یأتي، )١())ً

  .)٢(َّ  هت مت خت  ُّ  : قوله تعالى-١

ٍ، حتى إن أتته العبادة وجدته على حالة اآلیة الكریمة على الوجوب المطلقّدلت  ُ ُُ
ِمهیأة ألدائها ٍ)٣(.  

  هل كان : )٥(قلت ألم حبیبة: ((، قال)٤(بن أبي سفیان  عن معاویة-٢
  . )٦())أذى یكن فیه نعم إذا لم: ؛ قالت  یصلي في الثوب الذي یجامع فیهالنبي 

                                                 
 .١/٢٢٦: الروضة الندیة شرح الدرر البهیة : ینظر )١(
 .)٤(اآلیة : سورة المدثر )٢(
 .٢/٥٨٥: أحكام القرآن البن العربي : ینظر )٣(
. األمويس بن عبد المناف، القرشي معاویة بن أبي سفیان ، صخر ابن حرب بن أمیة بن عبد الشم )٤(

، توفي كبار، ولد بمكة وأسلم یوم فتحها، وأحد دهاة العرب المتمیزین المؤسس الدولة األمویة في الشام
 .)٧/٢٦١(األعالم للزركلي : ینظر.  هـ٦٠ سنة

 وهي أخت أم حبیبة رملة بنت أبي سفیان صخر ابن حرب بن أمیة ، صحابیة ، من أزواج النبي  )٥(
: ینظر .  هـ ٤٤معاویة ، كانت من فصیحات قریش ، ومن ذوات الرأي والحصانة ، توفیت سنة 

 .)٣/٣٣(األعالم للزركلي 
، باب الصالة في كتاب الطهارة: بو داود في مسنده، وأ)٢٧٤٠٤ رقم ٤٥/٣٩٥: (مام أحمدمسند اإل )٦(

، باب المني یصیب كتاب الطهارة: وسنن النسائي). ٣٦٦ رقم ١/١٠٠(ي یصیب أهله فیه الثوب الذ
الثوب یجامع فیه صالة في ، باب الوسنن ابن ماجه، كتاب الطهارة وسننها). ٢٩٤ رقم ١/١٥٥(ثوب ال
 .١/٥٩٢: ینظر شرح أبي ماجة لمغلطاي. حیحالحدیث إسناده ص: قال مغلطاي). ٥٤٠ رقم ١/١٧٩(



   
 

 

 
٢٠٥

 

  :، واستدلوا بما یأتي)١(األئمة األربعة: وبه قال 

  )٢(َّ  هت مت خت  ُّ:  قوله تعالى -١

یدل على وجوب تطهیر الثیاب من النجاسات للصالة وأنه ال تجوز الصالة في 
  .)٣(الثوب النجس ، ألن تطهیرها ال یجب إال للصالة

سألت امرأة : ، أنها قالت رضي اهللا عنهمات أبي بكر الصدیق بن)٤( عن أسماء-٢
اب ثوبها الدم من الحیض كیف ، أرأیت إحدانا إذا أصیا رسول اهللا:  فقالترسول اهللا 

الحیضة فلتقرصه ، ثم دم من إذا أصاب ثوب أحدكم ال : ((؟ فقال رسول اهللا تصنع
  . )٥())ّ، ثم لتصلي فیهُلتنضه بماء

                                                 
: والمغني البن قدامة، ١/١٨٨: والتاج واإلكلیل. ١/١١٤: شرائعبدائع الضائع في ترتیب ال: ینظر )١(

٢/٨٥. 

 .)٤(اآلیة : سورة المدثر )٢(

 .٥/٣١٩ : أحكام القرآن للجصاص )٣(

صحابیة ، من :  من قریش أسماء بنت أبي بكر الصدیق ، عبد اهللا بن أبي قحافة عثمان بن عامر ، )٤(
الفضلیات، آخر المهاجرین والمهاجرات وفاة، وهي أخت عائشة ألبیها، أم عبد اهللا بن الزبیر، توفیت سنة 

 .١/٣٠٥: األعالم للزركلي :  هـ ، ینظر٧٣

 .)٣٠٧ رقم ١/٦٩(كتاب الحیض ، باب غسل دم المحیض : أخرجه البخاري في صحیحه  )٥(



   
 

 

 
٢٠٦

 

 فقالت، یا ، جاءت إلى النبي رضي اهللا عنها بنت حبیش )١( عن فاطمة-٣
إنما ذلك  : ((الة ؟ فقال الرسول إني امرأة استحاض فال أطهر أفأدع الص: رسول اهللا

ِ أدبرت فاغسلي عنك الدم ٕ، فإذا أقبلت حیضتك فدعي الصالة ، واذاعرقا، ولیس بحیض
  .)٢())ّثم صلي
ّلي في الثوب هل یص ((سأل رجل النبي :  قال   بن سمرة)٣( عن جابر-٤

  .)٤())ًم ، إال أن ترى فیه شیئا فیغسلهنع: ؟ فقال الذي یأتي فیه أهله

 في غسل النجاسات من الثیاب ، ّدلت األحادیث الشریفة على أمر رسول اهللا 
  . )٥(اب النجسةوهذا یدل على أن الصالة ال تصح بالثی

،  الصالة ال تصح في الثیاب النجسةالراجح هو القول الثاني لألئمة األربعة ، بأن
وأن اهللا تعالى أمر بالتطهیر .  بغسل النجاسات من الثیابوذلك لما أمر رسول اهللا 

  .جوب وطهارة الثوب تكون في الصالة، واألمر یدل على الورِهَبفعل األمر وهو ط
  واهللا أعلم بالصواب

                                                 
فاطمة بنت حبیش ، بنت عبد المطلب بن أسد بن عبد العزى القرشیة ، تزوجها عبد اهللا بن جحش ،  )١(

الطبقات : ینظر .  عن الحیض  عبد اهللا بن جحش ، وهي التي سالت النبي فولدت له محمد بن
 .٨/١٩٣: الكبرى 

 .)٢٢٨ رقم ١/٥٥(كتاب الوضوء ، باب غسل الدم : أخرجه البخاري في صحیحه )٢(

مرة بن جنادة السوائي ، صحابي ، كان حلیف بني زهرة ، له والیته صحبة ، نزل الكوفة جابر بن س )٣(
 .٢/١٠٤: األعالم للزركلي :  هـ ، ینظر ٧٤ًوابتنى بها دارا وتوفي في والیة بشر على العراق سنة 

: ، وابن ماجه في سننه ) ٢٠٩٢٠ رقم ٣٤/٤٦٨(في أول مسند البصریین : أخرجه أحمد في مسنده  )٤(
إسناده : قال البوصیري ) . ٥٤٢قم  ر١/١٨٠(كتاب الطهارة وسننها ، باب الصالة الثوب یجامع فیه 

 .)١/٧٨(مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه : ینظر . صحیح رجاله ثقات 

 .٢/١٩١: شرح أبي داود للعیني : ینظر )٥(



   
 

 

 
٢٠٧

 

واختلفوا في حكمها على . )١(اتفق الفقهاء على مشروعیة الخطبة في صالة الجمعة
  : قولین 

ّإذا صلى رجالن الجمعة في مكان : (، إذ قالّالقنوجي الطیب وهو ما ذهب إلیه أبو
ة ، فقد فعال ما یجب علیهما ، فإن خطب أحدهما فقد عمال ا جماعملم یكن فیه غیره

ْبالسنة ـ وان تركا الخطبة فهي سنة فقط    :واستدل بما یأتي . )٢()ٕ
من أدرك ركعة من الصالة، فقد : (( قال أن رسول اهللا :   عن أبي هریرة -١

  . )٣())أدرك الصالة

  . )٤(فلو كانت الخطبة واجبة لما صحت صالة من حضر الصالة

  . )٥(وبه قال األئمة األربعة

                                                 
 ، ٤/٥١٤: ح المهذب  ، والمجموع شر٢/٤٢٢: والذخیرة للقرافي  . ٢/٢٤: ینظر المبسوط للسرخسي  )١(

 .١/٣٣٩:  ، والروضة الندیة شرح الدرر البهیة ٢/٢٣٠والمغني البن قدامة 

 .١/٣٤٢: الروضة الندیة شرح الدرر البهیة  )٢(

 رقم ١/١٢٠(، باب من أدرك من الصالة ركعة كتاب مواقیت الصالة: أخرجه البخاري في صحیحه )٣(
٥٨٠(. 

 .٢/٢٠٣: ح البخاري البن بطال شرح صحی: ینظر )٤(

، ٤/٥١٤:  ، والمجموع شرح المهذب٢/٤٢٢: ي ، والذخیرة للقواف٢/٢٤: المبسوط للسرخسي: ینظر )٥(
 .٢/٢٣٠: والمغني البن قدامة 



   
 

 

 
٢٠٨

 

  : واستدلوا بما یأتي

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  ُّ  :قوله تعالى -١
  . )١(َّ خي حي  جي يه ىه مه جه ينىن من خن حن

 أمر اهللا تعالى بالسعي وقت النداء إلى صالة الجمعة ،  علىّدلت اآلیة الكریمة ،
فیدل على أن المراد الخطبة لصالة الجمعة ، وقد روي عن جماعة من السلف إذا لم 

ً صلى أربعایخطب ّ)٢( .  
ُ یخطب خطبتین یقعد كان النبي : (( قال عن عبد اهللا بن عمر -٢ ُ
  . )٣())بینهما

، ثم جمعة قائما یخطب یوم الكان الرسول : (( قال عن عبد اهللا بن عمر -٣
  . )٤())یجلس، ثم یقوم

 فكانت صالته كنت أصلي مع الرسول : (( ، قال عن جابر بن سمرة -٤
  . )٥())اد، وخطبته قصادقص

                                                 
 .)٩(اآلیة : سورة الجمعة  )١(
 .٥/٣٣٩: ینظر أحكام القرآن للجصاص  )٢(
 .)٩٢٨ رقم ٢/١١(طبتین یوم الجمعة ین الخكتاب الجمعة ، باب القعدة ب: أخرجه البخاري في صحیحه )٣(
 ، باب ذكر الخطبتین قبل الصالة وما فیها كتاب صالة المسافرین وقصرها: أخرجه مسلم في صحیحه  )٤(

 رقم ١/٢٨٦(ًكتاب الصالة ، باب الخطبة قائما : ، وأبو داود في سننه ) ٨٦١ رقم ٢/٥٨٩(من الجلسة 
 ٢/٣٨٠(، أبواب الجمعة ، ما جاء في الجلوس بین الخطبتین ) شاكر: ت(والترمذي في سننه ) ١٠٩٣

 .)٥٠٦رقم 
 ٢/٥٩١(كتاب صالة المسافرین وقصرها ، باب تخفیف الصالة والخطبة : أخرجه مسلم في صحیحه  )٥(

، )١١٠١ رقم ١/٢٨٨(ل یخطب على قوس الصالة ، باب الرج، كتاب ، وأبو داود في سننه) ٨٦٦رقم 
، )٥٠٧ رقم ٢/٣٨١(ء في قصر الخطبة أبواب الجمعة ، باب ما جا: )شاكر: ت(والترمذي في سننه 
 .)١٥٨٢ رقم ٣/١٩١(كتاب صالة العیدین ، القصر في الخطبة : والنسائي في سننه



   
 

 

 
٢٠٩

 

كانوا (( وأبي بكر وعمر وعثمان أنهم  ، عن النبي  عن أبي هریرة -٥
، حتى جلس ًنبر قیاما فیفصلون بینهما بجلوسیخطبون یوم الجمعة خطبتین على الم

  . )١())ًب جالسا وخطب في الثانیة قائمامعاویة في الخطبة األولى فخط
ًبعا فجعلت ركعتین من أجل كانت الصالة أر: (( قال عن عمر بن الخطاب -٦
  . )٢( ))ِّفمن فاتته الخطبة فلیصل أربعا، الخطبة
ّ، أنه انطلق حاجا، فقدم تبوك في یوم الجمعة، فصلى إمامهم )٣( عن مكحول-٧

، الذي نقص صالة القوم ولم یخطب قاتل اهللا هذا: ((ركعتین، ولم یخطب، فقال مكحول
  . )٤()) قصرت صالة الجمعة من أجل الخطبةٕ، وانما

 أنه ّدلت األحادیث على الوجوب واإلعالم عنها ، ألنها ما ثبت عن رسول اهللا 
تركها بحضر والصحابة والتابعین أو نبه علیها ، وبذلك تكون الخطبة من شرط الجمعة 

  . )٥(ال تصح إال بها

عة جبة وال تصح صالة الجمتبین أن الراجح هو قول األئمة األربعة، أن الخطبة وا
 كان ، والرسول ف الصحابة الذین خرجوا من المسجد، ألن اهللا تعالى عنإال بها

                                                 
: ینظر . متفق علیه : قال العسقالني ) . ١/٦٦(كتاب إیجاب الجمعة  : أخرجه الشافعي في مسنده )١(

 .)٢/١٢١: (التخلیص الحبیر 

: قال الهاشمي ) . ٥٣٣١ رقم ١/٤٦١(كتاب الجمعة ، الرجل تفوته الخطبة : أبي شیبة مصنف ابن  )٢(
 .)٣١٦٣ رقم ٢/١٩١(مجمع الزوائد ومنبع الفوائد : ینظر . ًموقوفا ورجاله 

 حفاظ مكحول بن أبي أسلم شهران بن شاذل ، أبو عبد اهللا ، الهذلي بالوالء ، فقیه الشام في عصره ، من )٣(
 .)٧/٢٨٤(األعالم للزركلي :  هـ ، ینظر ١١٢الحدیث ، توفي سنة 

 ١/٤٥٦(ّكتاب الجمعة ، اإلمام إذا لم یخطب یوم الجمعة لم یصل ؟ : ي شیبة في مصنفه أخرجه ابن أب )٤(
 .٤/٦٨٨: البدر المنیر : ینظر . الحدیث الصحیح السالف : قال المعري ) ٥٢٧٦رقم 

 .٢/٥١٣: شرح صحیح البخاري البن بطال : ینظر )٥(
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 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  ُّ  :في قوله تعالى )١(یخطب لصالة الجمعة
  . )٢( َّ  يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زترت

  واهللا أعلم بالصواب

  . )٣(اتفق الفقهاء على جواز قصر الصالة للمسافر المتردد
  ، على ثالثة أقوال علم متى یعودواختلفوا في مدة المسافر المتردد الذي ال ی

على هذا وجب علینا أن نقصر :  ، إذ قال ّالقنوجي الطیب وهو ما ذهب إلیه أبو
  .)٤(المقدار وتتم بعد ذلك ، وهذا هو الفقه الدقیق والنظر المبني على أبلغ تحقیق

  : واستدل بما یأتي 

 ، تسعة عشر یقصرأقام النبي : ((ن عباس رضي اهللا عنهما قال عن اب-١
ْ، وان زدنا أتممنافنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا ٕ(()٥( .  

                                                 
 .٢/٥٨٤: أحكام القرآن البن العربي : ینظر )١(

 .)١١(اآلیة : ة الجمعة سور )٢(

، ١/٣٥٩: ح الكبیر الدردیر وحاشیة الدسوقي ، والشر١/٩٧: بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع: ینظر )٣(
 ، والروضة الندیة شرح ١/٥٠٦: ف القناع عن متن اإلقناع ، وكشا٤/٣٣٣: والمجموع شرح المهذب

 .١/٣٧٣: الدرر البهیة 

 .١/٣٨١: الروضة الندیة شرح الدرر البهیة : ینظر )٤(

 رقم ٢/٤٢(، باب ما جاء في التقصیر وكم یقیم حتى یقصر كتاب الجمعة: أخرجه البخاري في صحیحه )٥(
١٠٨٠(. 
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   بتبوك عشرین أقام رسول اهللا : (( قال بن عبد اهللا )١( عن جابر-٢
  .)٢( ))ًیوما یقصر الصالة

عة  زمن الفتح تسأقام رسول اهللا : (( قال عن ابن عباس رضي اهللا عنهما-٣
  . )٣( ))عشر لیلة یصلي ركعتین ركعتیـن

ّدلت األحادیث الشریفة ، أنهم كانوا یقیمون بدار الحرب ینتظرون الرجوع كل یوم 
واحتج بأن . ، فإذا جاوزوا هذا المقدار أتموا صروا إلى عشرین یوماز لهم أن یقفإنه یجو
  . )٤( أقام بهوازن هذه المدة یقصرالرسول 

، وبه )٥(
  .قال الشافعي

  : واستدل بما یأتي

                                                 
یة صحابي ، من المكثرین في الروا: جابر بن عبد اهللا بن عمر بن حرام الخزرجي األنصاري السلمي  )١(

 ، وروى عن جماعة من الصحابة ، له وألبیه صحبة ، غزا تسع عشرة غزوة ، وكانت له عن النبي 
: األعالم للزركلي : ینظر .  هـ ٣٨في أواخر أیامه حلقة في المسجد النبوي یؤخذ عنه العلم ، توفي سنة 

٢/١٠٤. 

، )٥٤٧٣ رقم ٣/٢١٦(ً لم یجمع مكثا ً، باب من قال یقصر أبدا ماكتاب الصالة: السنن الكبرى للبیهقي )٢(
حدیث صحیح اإلسناد على : قال الزیلعي) ١/١٤٥( القصر ب مدةكتاب المواقیت ، با: وموارد الظمآن
 .)٢/١٨٦(نصب الرایة : ینظر . شرط البخاري 

: قال الصنعاني). ١٢٣ رقم ٢/١٠(تى یتم المسافر ؟ ، باب مكتاب الصالة: ننهأخرجه أبو داود في س )٣(
 .)١/٥٩٥(فتح الغفار الجامع ألحكام سنة نبینا المختار : ینظر . الحدیث صحیح 

 .٣/٦٧: شرح صحیح البخاري البن بطال : ینظر )٤(

 .٢/٣٧٤: الحاوي الكبیر : ینظر )٥(
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 بمكة سبعة عشر أقام رسول اهللا : ((  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال -١
  . )١())ًیوما یصلي ركعتین 

 الفتح ،  وشهدت معهغزوت مع رسول اهللا : بن حصین، قال )٢( عن عمران-٢
ًیا أهل البلد صلوا أربعا فإنا (( ، ال یصلي إال ركعتین ، ویقول ًفأقام ثماني عشرة لیلة

  . )٣( ))قوم سفر 

 أیام مقامه بمكة عام الفتح یقصر ّدل الحدیثان الشریفان ، أنه كان رسول اهللا 
ًسبعة عشر یوما وثمانیة عشر یوما ً)٤( .  

  . )٥(وبه قال ، أبو حنیفة ومالك وأحمد بن حنبل

  : واستدلوا بما یأتي 

                                                 
ًر ما لم یجمع مكثا ما لم یبلغ مقامه كتاب الصالة ، باب المسافر یقص: أخرجه البیهقي في سننه الكبرى  )١(

بیان الوهم : ینظر . صح إسناده : قال ابن قطان ) ٣/٢١٣( بمكة عام الفتح ما أقام رسول اهللا 
 .)٥/٥٧٣(واإلیهام في كتاب األحكام 

 هـ ، ٧ ، من علماء الصحابة ، أسلم عام خیبر سنة عمران بن حصین بن عبید ، أبو نجید الخزاعي )٢(
ّوكانت معه رایة خزاعة یوم فتح مكة ، وبعثه عمر إلى البصرة لیفقههم وواله زیاد قضاءها ، وله كتب في 

 .)٥/٧٠(األعالم للزركلي : ینظر .  هـ ٥٢ً حدیثا ، توفي بها سنة ١٣٠الحدیث 

، قال ) ١٢٢٩ رقم ٢/٩(أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الصالة ، باب متى یقصر المسافر ؟  )٣(
 .)٤٠١٦ رقم ٥/٧٠٢(جامع األصول : ینظر  . الحدیث ضعیف: الشیباني 

 .١/٢٦٧: معالم السنن : ینظر  )٤(

 ، والمغني ١/١٨١: وبدایة المجتهد ونهایة المقتصد  . ١/٨٠: الهدایة في شرح بدایة المبتدئ : ینظر  )٥(
 .٢/٢١٥: البن قدامة 
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ي صالة المسافر ما لم یجمع أصل: (( عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال-١
  . )١())مكث

یقصر  بأذربیجان ستة أشهر أقام: (( عن ابن عمر رضي اهللا عنهما قال-٢
  . )٢( ))أخرج الیوم، أخرج غدا: الصالة، یقول

  .ًقصر أبدا ما لم یجمع إقامةأن له العلى دل الحدیثان الشریفان ، 

ً مدة القصر عشرون یوما ، ألن إتمام الصالة ّأبي الطیب القنوجيالراجح قول 
عزیمة ، والقصر رخصة في السفر والمقیم غیر مسافر فلم یجز له القصر إال في المدة 

ٕأما ال حد لمدته وان بقي الدهر كله ، فهذا الك. التي قام الدلیل علیها  الم في المحارب ّ
ِإذا لم ینو اإلقامة ، فإن نوى في الحرب ففیه أن یقصر ؛ ألن أعذار الحرب تخالف ما 

  : سواها ، فعلى هذا یكون على قولین 
  . ًیقصر إلى سبعة عشر یوما : األول 
  . یقصر ما دامت الحرب قائمة : الثاني 

 واهللا أعلم بالصواب

                                                 
أبواب صالة السفر ، باب إذا مكث المسافر في منزل إلى كم یقصر : شرح السنة للبغوي ، كتاب  )١(

 .)٢/١٨٦(نصب الرایة : ینظر . حدیث إسناده صحیح : قال الزیلعي ) . ٤/١٧٩(

أبواب صالة السفر ، باب إذا مكث المسافر في منزل إلى كم یقصر : أخرجه شرح السنة للبغوي  )٢(
 .)٢/١٨٦(نصب الرایة : ینظر . حدیث إسناده صحیح : قال الزیلعي ) . ٤/١٧٩(
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تــه تــتم الــصالحات ، والــصالة والــسالم علــى خــاتم النبیــین ســیدنا الحمــد هللا الــذي بنعم
  . محمد سید المرسلین ، وعلى آله وصحبه أجمعین 

 ، لهـا األثـر ّالقنـوجيإن البیئة واألسرة التي نشأ وتربى فیهـا اإلمـام أبـو الطیـب  - ١
  . الكبیر في نشأته ، وطلبه للعلم ، وسالمة عقیدته 

 على الحدیث بشكل كبیر كان لـه األثـر البـالغ فـي يّالقنوجاطالع أبي الطیب  - ٢
ــي كتــــاب الروضــــة ، وهــــذاوجهــــه الفقهــــي واختیارتــــه ومخالفاتــــهت ــاهر فــ ــر ظــ  أمــ

  .، فهو كثیر االعتناء بالدلیل الندیة

جتهــد فــي نــصوص الــشرع ا، وّالقنــوجي بــین المذهبیــة والتقلیــدجمــع أبــو الطیــب  - ٣
  .حول ومحققو العلماءذي سار علیه ف، وهو المنهج الونصوص المذهب

 ما في المسألة مـن أدلـة مـع مالهـا ومـا علیهـا ، ثـم ّالقنوجيیعرض أبو الطیب  - ٤
  .ر ما یقتضیه الدلیل الراجح لدیهیبین اختالف المذاهب فیها ، ویرجح ویختا

 الفقهیــة بــالتوازن إذ ال تخــرج فــي الغالــب ّالقنــوجي الطیــب تتــسم اجتهــادات أبــي - ٥
شتها، التــي خــالف ة إال فــي المــسائل التــي درســتها وناقــعــن المــذاهب المــشهور

، وقد رجحت بعـد طرحهـا ومناقـشتها فـي أغلبهـا رأي األئمـة فیها األئمة األربعة
ر فللمــــسا ،ّالقنــــوجي رأي أبــــي الطیــــب ة رجحــــت فیهــــااألربعــــة ، إال فــــي مــــسأل

 . یوماعشرینالمتردد الذي ال یعرف متى یرجع أن یقصر 

، والصالة والسالم على سیدنا محمد سید هللا رب العالمیندعوانا أن الحمد وآخر 
  المرسلین ، وعلى آله وصحابته ، ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین
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  .القرآن الكریم -

أبجد العلوم ، ألبي الطیب محمد صدیق حسن خان بن حسین بن علي بن لطف  - ١
هـ  ١٤٢٣ ، ١، دار ابن حزم ، ط )  هـ١٣٠٧ ت (ّالقنوجياهللا الحسیني البخاري 

 .م ٢٠٠٢

أحكام القرآن البن العربي ، للقاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي  - ٢
، راجع أصوله وخرج أحادیثه وعلق )  هـ٥٤٣ت (المعافري اإلشبیلي المالكي 

ـ ه١٤٢٤ ، ٣محمد عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط : علیه 
 .م ٢٠٠٣ -

 ٣٧٠ت (أحكام القرآن للجصاص ، أحمد بن علي بن أبو بكر الرازي الحنفي  - ٣
محمد صادق القمحاوي ، عضو لجنة مراجعة المصاحف باألزهر : ، تحقیق ) هـ

 .هـ١٤٠٥ بیروت ، –الشریف ، دار إحیاء التراث العربي 

ن فارس ، الزركلي األعالم للزركلي ، لخیر الدین بن محمود بن محمد بن علي ب - ٤
 . م ٢٠٠٢ مایو – ، أیار ١٥، دار العلم للمالیین ، ط )  هـ١٣٩٦ت (الدمشقي 

األمیر سید صدیق حسن خان ، حیاته وآثاره ، محمد اجتباء الندوي ، دمشق ،  - ٥
 . م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ، ١بیروت ، ط 

 أحمد بن رشد بدایة المجتهد ونهایة المقتصد ، ألبي الولید بن أحمد بن محمد بن - ٦
 القاهرة ، بدون –، دار الحدیث )  هـ٥٩٥ت (القرطبي الشهیر بابن رشد الحفید 

 . م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥طبعة ، 



   
 

 

 
٢١٦

 

البدر المنیر في تخریج األحادیث واآلثار الواقعة في الشرح الكبیر ، ابن الملقن  - ٧
)  هـ٨٠٤ت (سراج الدین أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري 

مصطفى أبو الغیط وعبد اهللا بن سلیمان ویاسر بن كمال ، دار : حقیق ، ت
 .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥ ، ١الهجرة للنشر والتوزیع ، الریاض ، السعودیة ، ط 

بیان الوهم واإلیهام في كتاب األحكام ، لعلي بن محمد بن عبد الملك الكتامي  - ٨
الحسین . د: تحقیق ، )  هـ٦٢٨ت (الحمیري الفارسي ، أبو الحسن بن القطان 

  .١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ، ١ الریاض ، ط –آیت سعید ، دار طیبة 

التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز اآلخر واألول ، ألبي الطیب محمد صدیق  - ٩
عبد : ، تصحیح وتعلیق )  هـ١٣٠٧ت  (ّالقنوجيحسن بن علي الحسیني 

 م١٩٦٣ - هـ١٣٨٢الحكیم شرف الدین ، المطبعة الهندیة العربیة ، 

التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ، لمحمد بن یوسف بن القاسم بن یوسف الحیدري  - ١٠
، دار الكتب العلمیة ، ط )  هـ٨٩٧ت (الغرناطي ، أبو عبد اهللا المواق المالكي 

 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٦ ، ١

التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر ، ألبي الفضل أحمد بن علي  - ١١
 عاصم حسن يأب: ، تحقیق) هـ٨٥٢ت (حمد بن حجر العسقالني حمد بن أبن م

 .م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦ ، ١ بن عباس بن قطب ، مؤسسة قرطبة ، مصر ، ط

)  هـ٦٧٦ت (لدین بن شرف النووي ، ألبي زكریا محیي اتهذیب األسماء واللغات - ١٢
بمساعدة شركة العلماء : عنیت بنشره وتصحیحه والتعلیق علیه ومقابلة أصوله 

 .  لبنان –إدارة المطبعة المنیریة، دار الكتب العلمیة، بیروت 



   
 

 

 
٢١٧

 

جامع األصول ، لمجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد  - ١٣
 القادر عبد: ، تحقیق )  هـ٦٠٦ت (ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن األثیر 

، مكتبة ة الحلواني، مطبعة المالحبشیر عیون، مكتب:  التتمة تحقیق–األرنؤوط 
، الجزء م١٩٦٩ - هـ ١٣٨٩:  } ٢ ، ١ { هـ ، الجزء١٣٨٩ ، ١دار البیان، ط 

م ، ١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠:  } ٥{ م ، الجزء ١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠:  } ٤ ، ٣{ 
 . م ١٩٧١ -هـ ١٣٩١،  } ٧ ، ٦{ الجزء 

، ألبي مزنيام الشافعي وهو شرح مختصر الالحاوي الكبیر في فقه مذهب اإلم - ١٤
هیر بالماوردي ، الشبن محمد بن حبیب البصري البغداديالحسن علي بن محمد 

الشیخ علي محمد معوض، والشیخ عادل أحمد عبد : تحقیق)  هـ٤٥٠ت (
 .م ١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ ، ١ لبنان ، ط –، دار الكتب العلمیة ، بیروت الموجود

رزاق بن حسن بن إبراهیم ، لعبد الالبشر في تاریخ القرن الثالث عشرحلیة  - ١٥
محمد : حققه ونسقه وعلق علیه حفیده )  هـ١٣٣٥ت (البیطار المیداني الدمشقي 

 - هـ ١٤١٣ ، ٢، ط عضاء مجمع اللغات العربیة  بیروت من أ–بهجة البیطار 
 . م ١٩٩٣

خالصة األحكام في مهمات السنن وقواعد اإلسالم ، ألبي زكریا محیي الدین  - ١٦
حسین إسماعیل : حققه وخرج أحادیثه )  هـ٦٤٦ت (نووي یحیى بن شرف ال

 .م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ، ١الجمل ، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط 

الذخیرة للقرافي ، ألبي العباس شهاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن  - ١٧
محمد  : ١٣ ، ٨ ، ١جزء ال: ، تحقیق )  هـ٦٨٤ت (المالكي الشهیر بالقرافي 

 ، محمد ١٢ ، ٩ ، ٧ ، ٥ ، ٣جزء ، والسعید إعراب  : ٦ ، ٢زء جوالحجي ، 
 .م ١٩٩٤ ، ١بو خبرة ، دار الغرب اإلسالمي ، بیروت ، ط 



   
 

 

 
٢١٨

 

 البخاري ّالقنوجيالروضة الندیة شرح الدرر البهیة ، لمحمد صدیق حسن خان  - ١٨
محمد صبحي حسن حالق ، مكتبة : ، تقدیم وتعلیق وتخریج )  هـ١٣٠٧ت (

 . م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ، ٥لریاض ، ط  ا–الكوثر 

سنن ابن ماجه ، البن ماجه أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني ، واجه اسم  - ١٩
محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحیاء الكتب : ، تحقیق )  هـ٢٧٣ت (أبیه یزید ، 

  فیصل عیسى البابي الحلبي–العربیة 

اق بن بشیر بن شداد بن عمر سنن أبي داوود ، سلیمان بن األشعث بن إسح - ٢٠
محمد محیي الدین عبد الحمید ، : ، تحقیق )  هـ٢٧٥ت (األزدي السجستاني 

  بیروت–المكتبة العصریة ، صیدا 

ت (سنن الترمذي ، محمد بن عیسى بن سورة بن الضحاك الترمذي أبو عیسى  - ٢١
عبد ، ومحمد فؤاد ) ٢ ، ١(أحمد محمد شاكر ج : ، تحقیق وتعلیق )  هـ٢٧٩

، ) ٥ ، ٤(ٕ، وابراهیم عطوة عوض المدرس في األزهر الشریف ، ج) ٣(الباقي ج
 . م ١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥ ، ٢مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، ط 

السنن الكبرى للبیهقي ، ألحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخسروجردي  - ٢٢
محمد عبد القادر عطا ، : تحقیق )  هـ٤٥٨ت (الخراساني ، أبو بكر البیهقي ، 

 . م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤ ، ٣ لبنان ، ط –دار الكتب العلمیة، بیروت 

ت (سنن النسائي ، ألبي عبد الرحمن شعیب بن علي الخراساني النسائي ،  - ٢٣
 حلب –عبد الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات اإلسالمیة : ، تحقیق )  هـ٣٠٣
 م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ ، ٢، ط 



   
 

 

 
٢١٩

 

 النبالء ، لشمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن عثمان بن سیر أعالم - ٢٤
: مجموعة من المحققین بإشراف الشیخ : تحقیق )  هـ٧٤٨ت (تایماز الذهبي 

 .م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥ ، ٣شعییب األرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ط 

طاي بن فلیج بن عبد اهللا البكجري، المصري ، مغلشرح ابن ماجة لمغلطاي - ٢٥
كامل عویضة : ، تحقیق) هـ٧٦٢ت (ري الحنفي، أبو عبد اهللا، عالء الدین الحك

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩ ، ١السعودیة ، ط  المملكة العربیة –، دار مكتبة الباز 

ت (شرح أبي داود للعیني ، ألحمد بن حسین الفیتابي الحنفي بدر الدین العیني  - ٢٦
المصري ، مكتبة الرشد ، أبو المنذر خالد بن إبراهیم : ، تحقیق )  هـ٨٥٥

 .م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ ، ١الریاض ، ط 

، لمحیي السنة أبو محمد الحسن بن مسعود بن محمد بن شرح السنة للبغوي - ٢٧
شعیب األرنؤوط، محمد زهیر : تحقیق)  هـ٥١٦ت (ي الفراء البغوي الشافع

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ ، ٢الشاویش، المكتب اإلسالمي، دمشق، بیروت ، ط 

، محمد بن أحمد بن عوف الدسوقي ح الكبیر الدردیر وحاشیة الدسوقيلشرا - ٢٨
 . ، بدون طبعة وبدون تاریخ ، دار الفكر)  هـ١٢٣٠ت (المالكي 

عبد الملك شرح صحیح البخاري البن بطال ، ألبي الحسن بن علي بن خلف بن  - ٢٩
، عودیة  الس– تمیم یاسر بن إبراهیم ، مكتبة الرشد أبي: تحقیق )  هـ٤٤٩ت (

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٣٢ ، ٢الریاض ، ط 



   
 

 

 
٢٢٠

 

 ، الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صحیح البخاري - ٣٠
محمد : حقیق، ت اهللا البخاري الجعفي عبد، لمحمد بن إسماعیل أبينه وأیامهوسن

ضافة ترقیم رة على السلطانیة بإمصو(، دار طوق النجاة زهیر بن ناصر الناصر
 . هـ ١٤٢٢، ١ بیروت ، ط –یاء التراث العربي ، دار إحمحمد فؤاد عبد الباقي

 ، لمسلم  صحیح مسلم ، المسند الصحیح المختصر بنقل العدل إلى الرسول  - ٣١
محمد فؤاد : ، تحقیق ) ـ ه٢٦١ت ( الحسن القشیري النیسابوري بن الحجاج أبي

 عبد الباقي ، دار التراث العربي ، بیروت 

الطبقات الكبرى ، القسم المتمم لتابعین أهل المدینة ومن بعدهم ، ألبي عبد اهللا  - ٣٢
محمد بن سعد بن منیع الهاشمي بالوالء ، البصري ، البغدادي ، المعروف بابن 

كتبة العلوم والحكم ، المدینة زیاد محمد منصور ، م: تحقیق )  هـ٢٣٠ت (سعد 
 .  هـ ١٤٠٨ ، ٢المنورة ، ط 

 زید بن محمد بن عبد اهللا بن بكر بن يطبقات النسابین ، لبكر بن عبد اهللا أب - ٣٣
 الریاض ، ط –دار الرشد )  هـ١٤٢٩ت (عثمان بن یحیى بن غیهب بن محمد 

 . م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ ، ١

ه حاشیة ابن القیم ، تهذیب سنن أبي داود عون المعبود شرح سنن أبي داود ومع - ٣٤
ٕوایضاح علله ومشكالته ، لمحمد أشرف بن أمیر بن علي بن حیدر ، أبو عبد 

، دار الكتب )  هـ١٣٢٩ت (الرحمن ، شرف الحق ، الصدیقي ، العظیم آبادي 
 . هـ ١٤١٥ ، ٢العلمیة ، بیروت ، ط 



   
 

 

 
٢٢١

 

للحسن بن أحمد بن یوسف بن فتح الغفار الجامع ألحكام سنة نبینا المختار ،  - ٣٥
مجموعة بإشراف الشیخ علي : تحقیق )  هـ١٢٧٦ت (أحمد الثریا الصنعاني 

 . هـ ١٤٢٧ ، ١العمران ، دار علم الفوائد ، ط 

كشاف القناع عن متن اإلقناع ، لمنصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسین  - ٣٦
 .میة دار الكتب العل)  هـ١٠٥١ت (بن إدریس البهوتي الحنبلي 

ت (المبسوط للسرخسي ، لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي  - ٣٧
 .م ١٩٩٣-هـ١٤١٤ بیروت ، بدون طبعة ، –، دار المعرفة )  هـ٤٨٣

   .١٨٢ ، العدد ١٧المجلة العلمیة ، الیمن ، سنة  - ٣٨

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ، ألبي الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن  - ٣٩
حسام الدین القدسي ، مكتبة القدسي ، : تحقیق )  هـ٨٠٧ت (سلیمان الهیثمي 

 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤القاهرة ، 

، ألبي زكریا محیي الدین )  السبكي والمطیعيمع تكملة(المجموع شرح المهذب  - ٤٠
 لةدار الفكر ، طبعة كاملة معها تكم)  هـ٦٧٦ت (یحیى بن شرف النووي 

 . )السبكي والمطیعي

إلسماعیل بن یحیى بن  ،)ًمطبوع ملحقا باألم للشافعي( مختصر المزني، - ٤١
 -هـ ١٤١٠، دار المعرفة ، بیروت ، ) هـ٢٦٤ت (إسماعیل، أبو إبراهیم المزني 

١٩٩٠.  

هالل بن أسد ، ألبي عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل بن مسند اإلمام أحمد - ٤٢
: ف، إشرا، وآخرین، عادل مرشدوطیب األرنؤشع: ، تحقیق) هـ٢٤١ت (الشیباني 

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ ، ١، ط عبد اهللا بن الحسن التركي، مؤسسة الرسالة. د



   
 

 

 
٢٢٢

 

مسند اإلمام الشافعي ، ألبي عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن  - ٤٣
، دار الكتب )  هـ٢٠٤ت (شافع عبد المطلب بن مناف المطلبي القریش المكي 

لبنان ، صححت هذه النسخة على النسخة المطبوعة في  –العلمیة ، بیروت 
 . هـ ١٤٠٠مطبعة بوالق األمیریة والنسخة المطبوعة في بالد الهند ، 

، لعبد الرحمن بن عبد اللطیف بن عبد اهللا بن عبد مشاهیر علماء نجد وغیرهم - ٤٤
، طبع على نفقة من بن حسن بن محمد بن عبد الوهاباللطیف بن عبد الرح

هـ ١٣٩٢ ، ١ر الیمامة للبحث والترجمة والنشر، الریاض، ط بإشراف داالمؤلف 
 .م١٩٧٢ -

، ألبي العباس شهاب الدین أحمد بن أبي مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه - ٤٥
ت (صیري الكناني الشافعي ، بن عثمان البوكر بن إسماعیل بن سلیم بن تایمازب

، ٢ العربیة، بیروت، ط ، دارمحمد المنتقى الكشناوي: ، تحقیق)هـ٨٤٠
 .هـ١٤٠٣

، عبد اهللا بن محمد بن عثمان أبي شیبة ، ألبي بكر بن أبي شیبةمصنف ابن  - ٤٦
كمال یوسف الحوت ، مكتبة الرشد، : تحقیق )  هـ٢٣٥ت (بن خواستي العبسي 

 .هـ ١٤٠٩ ، ١الریاض ، ط 

مد بن معالم السنن ، وهو شرح سنن أبي داود ، ألبي سلیمان أحمد بن مح - ٤٧
، دار المطبعة )  هـ٣٨٨ت (إبراهیم بن الخطاب البسبتي المعروف بالخطابي 

 .م ١٩٣٢ -هـ ١٣٥١ ، ١ حلب ، ط –العلمیة 



   
 

 

 
٢٢٣

 

، ألبي سعید بن األعرابي أحمد بن محمد بن زیاد بن بشر معجم ابن األعرابي - ٤٨
عبد المحسن بن : ، تحقیق وتخریج) هـ٣٤٠ت (ن درهم البصري الصوفي ب

 ، ١، دار ابن الجوزي ، المملكة العربیة السعودیة ، ط  بن أحمد الحسینيهیمإبرا
 . م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

معجم المؤلفین ، لعمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي ،  - ٤٩
 .  بیروت ، دار إحیاء التراث العربي ، بیروت –، مكتب المثنى )  هـ١٤٠٨ت (

بي محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن المغني البن قدامة ، أل - ٥٠
ت (قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي الشهیر بابن قدامة المقدسي 

 . م ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨مكتبة القاهرة ، بدون طبعة ، )  هـ٦٢٠

، ألبي الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان - ٥١
محمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب : ، تحقیق) هـ٧٠٨ت (ي  الهیثمسلیمان
 .العلمیة

علي ، لعبد الحي بن فخر الدین بن عبد ال الخواطر وبهجة المسامع والنواظرنزهة - ٥٢
 ، ١ بیروت ، لبنان ، ط –، دار ابن حزم ) هـ١٣٤١ت (الحسیني الطالبي 

 . م ١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠

دایة مع حاشیته بغیة األلمعي في تخریج الزیلعي ، نصب الرایة ألحادیث اله - ٥٣
، قدم )  هـ٧٦٢ت (لجمال الدین أبو محمد عبد اهللا بن یوسف بن محمد الزیلعي 

عزیز الدیونبدي عبد ال: محمد یوسف البنوري، صححه ووضع الحاشیة: للكتاب
، دار محمد عوانه، مؤسسة الریان للطباعة والنشر، بیروت: الغنجاني، تحقیق

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨ ، ١قبلة للثقافة اإلسالمیة، جدة ، ط ال



   
 

 

 
٢٢٤

 

 عبد الجلیل الفرغاني الهدایة في شرح بدایة المبتدئ ، لعلي بن أبي بكر بن - ٥٤
طالل یوسف ، دار : تحقیق)  هـ٥٩٣ت (سن برهان الدین ، أبو الحالمرغیناني

 . لبنان–التراث العربي، بیروت إحیاء 

، إلسماعیل بن محمد بن أمین بن ین وآثار المصنعینؤلفهدیة العارفین أسماء الم - ٥٥
، طبع بعنایة وكالة المعارف الجلیلة ) هـ١٣٩٩ت (م الباباني البغدادي میر سلی

ء دار إحیا: م، أعادت طبعه باألوفست١٩٥١ي مطبعتها البهیة استانبول ف
  . لبنان–التراث العربي، بیروت 


