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َاتَوأَستَقْصيهاََ،
تَأَذْك َُرَالْمقَال َ
َول ََوَذَهب َ
وأَنْسبهَاَإِلَ َىَقَائليهاَوأَعزِيهاََ،لَخفْتَ
خصلَتَي َنَِ:إِحداهمَاَََ:خصل ََةَأَحاذرهاَ
ف َيَمصنَّفَات َيَوأَتَّقيهاَ،وتَعافُّهَاَنَفْسيَالْأَبِيَّ َةَُ
وتَجتَوِيهاَ،وهيَسردَفَص َلَمنقُولََ،عنَكَلَامَِالْمتَقَدِّمنيَ
ُولَ.وهذََاَعند َيَيتَنزَّلَُمنزِلَةََالاختزا َلَِوالانْتحالََِ،
مق َ
َاتَالْأَفَاضلَِ،
والتَّشيِيعَِبِعلُومَِالْأَوائلَِ،والْإِغَارَةَعلَىَمصنَّف َ
وح َقَعَلَ َىَك َُلَمنَتَتَقَاضَاهَقَرِحيتُهَتَأْليفًاََ،وجمعًاََ،
ونَكتَاب َِهَأَمرًَاَلََاَيلْفَ َىَفيَمجموعَ،
وتَرصيفًاَ،أ ََنَيجعلََمضْم َ
فَفيَتَصنيفٍََ،ثُ َمََّإ َِنَلَمَيج َِدَبدًَّاَمنَ
وغَرضًَاَلََاَيصاد َ
ذكْرِهاَأَتَ َىَبِهَف َيَمعرِضَِالتَّذَرُّعَِوالتَّطَلُّ َعَِإِلَ َىَماَه َوَ
َ َََ.
ودَوالْمعمودَ ..َ،
الْمقْص َ

لل َ
اإلمامَاجلويينَرمحهَا َ
(غياثَاألُممََ )َ 164:
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غة
ِ
البحوث في العلوم اإلسالمية بالل ِ
أسست الجلة سنة ()2009م ،ورقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد:
( )1235لسنة ()2009م ،وحصلت على التصنيف املعياري الدولي املرقم:
ISSN (Print): 2071-6028
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تهدف الجلة إلى نشر العلوم اإلسالمية بما يسهم في ُّ
الرقي باملستوى العلمي
ِ
للتخصصات الشرعية ،وذلك عن طريق نشر البحوث العلمية األصيلة واملتميزة في
العلوم اإلسالمية بجميع فروعها ،ال سيما البحوث التي تعالج املشاكل ،وتضع
الحلول ملستجدات العصر ،كل ذلك وفق رؤية إسالمية نقية.
استقطبت الجلة الباحثين من العراق وخارجه ،وهي مستمرة بإصداراتها التي
ً
ترفد الباحثين واملؤسسات بالدراسات والبحوث التي ت ُّ
عد ل ِبنة مهمة في املكتبة
اإلسالمية ،وهي متوفرة على موقع الجلة ،وموقع الجالت األكاديمية العلمية
العراقية.

هيئة التحرير

رئيس التحرير
األستاذ الدكتور
فراس حييى عبد اجلليل

مدير التحرير
األستاذ املساعد الدكتور
حممد حمسن راضي

أعضاء هيئة التحرير
 .1أ.د .عبد الرمحن محدي شايف
 .2أ.د .أمحد عبد الرزاق خلف
 .3أ.د .صهيب عباس عودة
 .4أ.د .عبدالفتاح حممد خضر
 .5أ.د .حممد عمر مساعي
 .6أ.د .حممد عبداحلميد اخلطيب
 .7أ.م.د .حازم عبد الوهاب عارف
 .8أ.م.د .خليل نوري مسيهر

النشْر العِلْمِيَّة
شُرُ ْوطُ َّ
البد في البحوث املقدمة للنشر من تحقق الشروط العلمية اآلتية:
ً
 .1أن يكون البحث باللغة العربية حصرا.
ُ
ُ
ُ
للنشر في مجلة أخرى.
ل
ب
ق
أو
،
ر
ش
ن
 .2أن ل يكون البحث قد
ِ
ِ
ِ
ُ .3يشترط في البحث أن يكون في أحد تخصصات العلوم اإلسالمية.
 .4ل تقبل بحوث تحقيق املخطوطات ،إل إذا اعتمدت على نسختين اثنتين،
ول ُيقبل التحقيق على نسخة واحدة إل بتحقق ضوابط معينة.
 .5ل تقبل البحوث ذات الطابع التعريفي أو الترويجي ملنظمات أو هيئات أو
جهات معينة.
 .6تخضع البحوث للفحص ببرنامج ( )Turnitinعلى أن ل تزيد نسبة
الستالل في البحث عن ،)%20 ( :ونسبة القتباس عن ،)%30 ( :وفق
التعليمات النافذة.
 .7تخضع البحوث إلى فحص أولي من ِقبل هيئة التحرير ،ويحق لها أن
تعتذر عن قبول البحث من دون بيان األسباب ،على أن ل تتجاوز مدة
ً
ً
نظر الهيئة أسبوعا ،علما أن موافقة الهيئة ل تعني بالضرورة قبول
البحث للنشر ،إنما تعني صالحية عرضه على املحكمين.
 .8يخضع البحث للتقويم من ِقبل خبيرين اثنين في التخصص العلمي
الدقيق ملوضوع البحث ،وفي حال اختالفهما في التقييم ُيرسل البحث إلى
ُ
ً
ُمح ِكم ثالث ،فضال عن تقويم البحث من ِقبل خبير لغ ِوي ،في مدة ل
تتجاوز :شهرين.
ُ
ُ
 .9ترسل مالحظات املح ِكمين إلى الباحث ،ول ُينشر البحث إل بعد األخذ بها.
بحث بعد التقييم واألخذ
 .10على
الباحث إرسال نسخة جديدة من ال ِ
ِ
باملالحظات.

ُ .11يطالب الباحث بملخص للبحث ل يزيد عن ( )200كلمة ،وكلمات
مفتاحية ل تزيد عن ( )3كلمات ،وباللغتين العربية واإلنجليزية ،على أن
ً
يكون امللخص اإلنكليزي مصادقا عليه من املكتب الستشاري بجامعة
األنبار -كلية التربية للعلوم اإلنسانية.
 .12يتضمن امللخص اإلنكليزي عنوان البحث واسم الباحث باللغة اإلنكليزية.
ُ .13يطالب الباحث بإرفاق سيرة ذاتية ُموجزة عنه.
ً
ً
ُ
ُ .14يقدم الباحث إقرارا خطيا يتعهد فيه بأن البحث املقدم للنشر هو جهد
خالص له ،ويتحمل املسؤولية القانونية كاملة في حال العتداء على
الحقوق الفكرية لآلخرين.
 .15البحوث املنشورة ل تمثل رأي املجلة ،وإنما تمثل رأي أصحابها فقط.
ُ
 .16املجلة غير ملزمة بإعادة مسودات البحوث ،سواء ن ِشر البحث أم لم
ُينشر.

النشْر الفَنِّيَّة
شُرُ ْوطُ َّ
ّ
يراعى في البحوث املقدمة للنشر الشروط الف ِنية اآلتية:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

.7
.8

ً
يكون التخاطب مع املجلة ،وإرسال البحوث إلكترونيا ،عن طريق بريد
املجلة اإللكترونيissccoll@uoanbar.edu.iq :
ُيطبع البحث ببرنامج ُ
الورد ( )Wordعلى الحاسوب ،وبمسافات منفردة.
ً
ً
يكون إعداد الصفحة على النحو اآلتي :أعلى وأسفل (2سم) ،يمينا ويسارا
ً
(2سم) أيضا ،وحجم الورقة ،)B5( :مع مراعاة ترقيم الصفحات.
تكون الكتابة بخط ،)Simplified Arabic( :للمتن والهامش ،وباللون
األسود.
يكون تسلسل صفحات كتابة البحث على النحو اآلتي :الصفحة األولى:
عنوان البحث الرئيس ،أسماء الباحثين وعنواناتهم وإيميالتهم ،بعد ذلك
ُ
ملخص البحث باللغتين العربية واإلنكليزية مع الكلمات املفتاحية ،ثم
ً
ُ
ُ
املقدمة ،ثم املباحث أو املطالب ،ثم الخاتمة ،واخيرا قائمة املصادر
واملراجع.
ُيكتب على الصفحة األولى فقط من البحث عبارة( :مجلة جامعة األنبار
للعلوم اإلسالمية) أعلى يمين الصفحة ،ويكون تحتها خط بحجم)12( :
أسود غامق ( )Boldمن يمين الصفحة إلى يسارها.
يكون عنوان البحث الرئيس بالحجم ( )18أسود غامق وسط الصفحة
األولى.
ُ
تكتب أسماء الباحثين وعنواناتهم ،بالحجم ( )16أسود غامق ()Bold
وسط الصفحة األولى ،أسفل عنوان البحث.

.9
.10
.11
.12
.13
.14

.15
.16

.17

ُ
تترك مسافة بين عنوان البحث واسم الباحث.
ُيكتب إيميل الباحث تحت اسمه مباشرة ،مع مراعاة الدقة في ذلك.
ُ
تكتب العنوانات األولية( :املقدمة ،املباحث أو املطالب ،الخاتمة،
الهوامش ،املصادر) بالحجم ( )16أسود غامق ( )Boldوسط الصفحة.
ُ
تكتب العنوانات الثانوية بالحجم ( )14أسود غامق ( )Boldيمين
الصفحة.
ُ
ُيكتب متن البحث بالحجم ( ،)14مع ضبط الصفحة ،وتترك مسافة
بادئة قدرها (1سم) للسطر األول فقط لكل فقرة من املتن.
ُ
تكتب هوامش البحث بالحجم ( ،)12وتكون في الصفحة نفسها (حواش ي
سفلية) أسفل متن البحث ،على أن يكون رقم الهامش بين قوسين هكذا:
( ،)1مع خيار الترقيم لكل صفحة على حدة.
ُيشترط كتابة النصوص القرآنية بالرسم العثماني ،ببرنامج( :مصحف
املدينة النبوية للنشر الحاسوبي).
ً
يكون ترتيب املصادر بحسب الحروف العربية هجائيا( :أ ،ب ،ت ،ث ،ج،
ً
ً
ح ،خ ،) .... ،مرقمة ترقيما تلقائيا باستخدام التنسيق الذي يكون فيه
الرقم مع نقطة فقط ،هكذا (.).1
املجلة غير ملزمة بقبول البحوث التي يتجاوز عدد صفحاتها عن ()30
صفحة ،سوى صفحات :العنوان وامللخص واملصادر.

النشْــر
ُأجُــ ْور َّ
أجور النشر في الجلة على النحو اآلتي:
ً
ُ .1يستوفى من الباحثين داخل العراق مبلغا قدر ُه :مائة وخمسة وعشرون
ألف ( )125000دينار عراقي ،عن الـ( )25صفحة األولى من البحث ،فإن
زاد على ذلك ُيضاف مبلغ قدر ُه :ألفان وخمسمائة ( )2500دينار عراقي عن
كل صفحة.
ِ
ً
ُ .2يستوفى من الباحثين خارج العراق مبلغا قدر ُه :مائة وخمسة وعشرون
دولر ،)$ 125( ،عن الـ( )25صفحة األولى من البحث ،فإن زاد على ذلك
ُ
ُ
كل صفحة.
يضاف مبلغ قدره :ثالثة دولرات ( )$ 3عن ِ
ُ .3يبلغ الباحث بالكلفة النهائية ألجور النشر لتسديدها ،ويتحمل أجور
التحويل كافة.

 .4إذا سحب الباحث بحثه بعد إرساله إلى الخبراءُ ،يعاد املبلغ الذي تم
ً
مخصوما ُ
تسل ُ
منه أجور الخبراء فقط.
الباحث
مه من
ِ
 .5ل ُيزود الباحث بكتاب قبول النشر ،ول ُينشر بحثه إل بعد دفع األجور
كاملة.
 .6ينشر البحث بعد استكمال الشروط العلمية والفنية خالل مدة تتراوح
من ثالثة إلى تسعة ( )9-3أشهر من تاريخ صدور كتاب قبول النشر،
وبحسب ظروف النشر.
ُ .7يزود الباحث بنسخة (مستلة) إلكترونية من بحثه ،ترسل عن طريق
ً
اإليميل ،ويمكن تزيلها من موقع املجلة أيضا.


ت
1
2

3
4
5
6
7
8

9

10

البحث

التَّذييل بأمساء اهلل تعاىل وصفاته
مناسباته وداللته سورة األنفال أمنوذجًا
توجيه املتشابه اللفظي يف تفسري ابن
جزي الكليب الغرناطي يف تفسريه
التسهيل لعلوم التنزيل سورة إبراهيم
أمنوذجًا «دراسة مقارنة»
مرويات الصحابة والتابعني رضي اهلل
عنهم يف سورة طه مجعا ودراسة
أوجه التشابه بني قصيت يوسف وموسى
عليهما السالم -دراسة موضوعية مقارنة
حكم زيادة الثقة عند الشيخ أمحد شاكر
يف كتاب الباعث احلثيث «دراسة حديثة
مقارنة»
مناذج من الرواة الذين قال فيهم حييى
بن معني لفظة (شيخ) يف تارخيه برواية
الدارمي «دراسة حديثية مقارنة»
مرويات عمرة بنت عبد الرمحن
األنصارية يف كتاب الشهادات يف الكتب
التسعة «دراسة حتليلية»
االستدالالت األصولية بآية
ﱡﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ

ﱜﱝ ﱞﱠ دراسة تأصيلية
كتاب أدب القاضي من كتاب الرعاية يف
جتريد مسائل اهلداية تأليف العالمة أبي
املليح مشس الدين حممد بن فخر الدين
عثمان بن موسى بن علي بن األقرب
احلنفي احلليب (ت774 :هـ) حتقيق (من
أول كتاب أدب القاضي إىل آخر فص ٌل يف
القضاء باإلرث)
شرط الفقر يف الوصية الواجبة
«دراسة مقارنة»

الباحث

حبث يف اجلزء الصفحة

أ.د .إبراهيم بن عبد اهلل بن
إبراهيم الزهراني

تفسري

األول

42-1

السيد ليث باسل صادق
أ.د .فراس حييى عبداجلليل

تفسري

األول

84-43

السيدة مأرب مصدق رزيك
أ .م .د .زبن عجيمي إبراهيم

تفسري

األول

132-85

م.د .أمحد خملف عبد

تفسري

األول

178-133

السيد علي حممد سليمان
أ.د .إدريس عسكر حسن

حديث

األول

218-179

السيدة كوثر عبد الستار
أ.م.د .ثامر عبد اهلل داود

حديث

األول

250-219

حديث

األول

284-251

األستاذ املساعد الدكتور
جعفر بن عبد الرمحن بن
مجيل قصاص

أصول
فقه

األول

314-285

السيد أمحد مخيس محاد
أ.د .جميد صاحل ابراهيم

فقه

األول

360-315

أ.م.د مقبل أمحد أمحد
أ.م د .عبد اهلل علي حمسن

فقه

األول

416-361

السيدة سجى علي خلف

أ.م.د .حازم عبد الوهاب عارف

ت
11

12

13

14

15

16
17
18
19
20

الباحث

البحث
اختيارات زين الدين املنجا بن عثمان
التنوخي (ت695:هـ) يف كتابه املمتع يف السيد إبراهيم مرعي شهاب
أ.م.د .عبداهلل داود خلف
شرح املقنع يف مسائل متعلقة باملفوضة
دراسة فقهية مقارنة
كتاب هدية الناصح وحزب الفالح الناجح
يف معرفة الطريق الواضح لشهاب الدين
السيد بشري فوزي محدان
أبي العباس أمحد بن حممد الزاهد
أ.م.د .نعمان سرحان عطية
(ت819هـ) من مجلة شروط وجوب الصالة
إىل نهاية مجلة األركان «دراسة وحتقيق»
ترجيحات اإلمام البيهقي يف كتابه
السيد قيس فيصل إبراهيم
«اخلالفيات» باب يف اجلناية متعلقة
أ.م .د .عمر نوري نصار
بالقَسامة وكفارة القتل والسحر «دراسة
فقهية مقارنة»
ترجيحات البيهقي يف كتابه اخلالفيات
السيدة جنلة مجال عبد اجمليد
(يف باب صالة الكسوف واخلسوف) «دراسة
أ.م.د .فائز حممد مجعة
فقهية مقارنة»
كتاب الطهارة من كتاب الرِّعايةِ يف جتري ِد
مسائ ِل اهلدايةِ تأليف العالمة أبي املليح
السيد نصيف جاسم حممد
مشس الدين حممد بن فخر الدين عثمان
أ.م.د حممود مشس الدين
بن موسى بن علي بن االقرب احلنفي
عبد األمري
احلليب (ت774هـ)من أول كتاب الطهارة
اىل آخر فصل اآلبار دراسة وحتقيق
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ملخص باللغة العربية

السيدة سجى علي خلف
أ.م.د .حازم عبد الوهاب عارف

َِّ
ونهُ ْم ،ثَُّم
إن التابعين من خير القرون الذين وصفهم رسول اهلل  بقوله َ
ين َيلُ َ
«خ ْي ُرُك ْم قَ ْرنِي ،ثَُّم الذ َ
َِّ
ونهُ ْم»( )1وهذا يدل على فضلهم وعلو منزلتهم النهم تفقهوا عن الصحابة ،واخذوا العلم عنهم ،فحفظوا
ين َيلُ َ
الذ َ
السنة النبوية وأتقنوها ثم بلغوها لمن بعدهم من اتباع التابعين ،ولم يقتصر حفظ السنة ونشرها على الرجال

فقط ،بل كان للنساء نصيب من ذلك أيضا ولعل من ابرز النساء اللواتي نشرن السنة النبوية هي التابعية

الجليلة عمرة بنت عبد الرحمن األنصارية لكونها تربت في بيت النبوة عند السيدة عائشة(رضي اهلل عنها)،
وتفقهت على يديها وأخذت العلم عنها ،وكانت عمرة بنت عبد الرحمن عالمة المدينة وفقيهتها في عصرها.
وقد بلغت عدد مروياتها في كتاب الشهادات ( )3أحاديث ،منها ما يخص الشهادة على األنساب ومنها في

بيان مقدار تحريم الرضاع ،ومنها ما يخص القرعة بين أصحاب الحقوق .لذلك أحببنا أن نبين مكانة هذه
التابعية الجليلة (رضي اهلل عنها) وما لديها من العلم والمعرفة في نقل أحاديث النبي  ،ونرجو أن نكون قد
وفقنا في ذلك ومن اهلل التوفيق والسداد.

الكلمات المفتاحية :عمرة ،الكتب التسعة ،تحليلية
NARRATIVES OF AMRA BINT ABD AL-RAHMAN AL-ANSARI IN
THE BOOK OF TESTIMONIES، IN THE NINE BOOKS
AN ANALYTICAL STUDY
Mrs. Saja Ali Khalaf
Ass. Prof. Dr. Hazem Abdel Wahab Aref

Summary
The followers of the Prophet Muhammad from the best of the centuries، and
they took knowledge from them، so they memorized the Prophet’s Sunnah
and perfected it، then they reached it to those who followed the followers of
the followers. Jalila Umrah bint Abdul Rahman Al-Ansariya because she
was raised in the house of prophethood with Lady Aisha (may God be
pleased with her)، and understood her hands and learned about her، and
Umrah bint Abdul Rahman was the scholar of Medina and her jurist at her
)time. The number of her narrations in the book of certificates reached (3
hadiths. Therefore، we liked to show the status of this venerable subordinate
(may God be pleased with her) and the knowledge and knowledge it has in
transmitting the hadith of the Prophet (may God bless him and grant him
peace).
Keywords: Umrah، the nine books، analytical

( )1صحيح البخاري :كتاب الشهادات ،باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد ،171/3 ،برقم (.)2651
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املقدمة

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على سيدنا محمد
المبعوث رحمةً
ُ
ُ

كتاب ربهم ،وعنوا بسنة
للعالمين ،وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ،الذين حفظوا
َ
ومعادهم ،وبلغوها إلى الناس على حقيقتها
نبيهم ،واتخذوا شريعته نبراساً في معاشهم
َ
اهم عن اإلسالم والمسلمين خير الجزاء ...أما بعد:
طاهرةً نقية  وجز ُ
فإن علم الحديث من أجل العلوم وأشرفها ،إذ به يعرف المراد من كالم اهلل عز

وجل ،وبه يطلع العبد على أحوال نبيه  وشمائله ،وحسب راوي الحديث شرفاً وفضالً
أن يكون أدنى سلسلة أعالها رسول اهلل .
ولقد تشرف أقوام بحمل الحديث النبوي وتبليغه ،فكان لهم الحظ األوفر من
فضل الدنيا واآلخرة،
وكان اإلمام الشافعي رحمه اهلل تعالى يقول( :أهل الحديث في كل زمان
كالصحابة في زمانهم ،وقال أيضا :إذا رأيت صاحب حديث فكأني رأيت أحداً من
أصحاب رسول اهلل .)1()
ونساء من أهل العلم والفضل حفظوا السنة
وقد هيأ اهلل سبحانه وتعالى رجاالً،
ً
النبوية وبينوها للناس ودافعوا عنها ومحصوها ،وأخرجوا منها ما كان دخيالً عليها،
وهكذا في كل جيل حتى وصلت إلينا نقية خالية من شوائب الزور والبهتان.
لذلك كان من الواجب على طلبة العلوم الشرعية خصوصاً ،والمسلمين عموماً
العناية بهذه السنة المطهرة و مباحثها ،ومنها دراسة مرويات التابعين التي رووها عن
الصحابة عن النبي  ، ولتسليط الضوء على دور المرأة وجهودها في خدمة السنة

( )1قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث.49/1 :
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النبوية كان عنوان البحث (مرويات عمرة بنت عبد الرحمن األنصارية في كتاب
الشهادات ‐ دراسة تحليلية‐)
أما المنهج المتبع في كتابة البحث فكان كاآلتي:
 ‐1جمع مرويات عمرة بنت عبد الرحمن في كتاب الشهادات من كتب الحديث
التسعة.
 ‐2قمت بتخريج األحاديث تخريجاً علمياً ،بذكر اسم الكتاب ثم الباب ثم الجزء
والصفحة ،ورقم الحديث.
 ‐3قمت بترجمة موجزة لمن لم يبين من رواة الصحيحين في الهامش ،أما رواة
غير الصحيحين ،فأترجم لهم في المتن ذاكرة اسم الراوي ،ونسبه ،وكنيته ،ثم
أذكر بعض شيوخه ،وتالميذه ،وحكم أهل الجرح والعديل عليه ،وطبقته،
وسنة وفاته إن وجدت.
 ‐4إذا كان الحديث في الصحيحين ،أو أحدهما حكمت بصحته؛ إلجماع األمة
على صحة ما أسند في صحيحي البخاري ومسلم ولتلقي االمة لكتابيهما
بالقبول من دون دراسة رجال السند ،واذا كان الحديث في غير الصحيحين
قمت بدراسته في صلب الرسالة ،وبعدها أقوم ببيان الحكم على الحديث،
مستفيدة من أقوال العلماء في الحكم إن وجد.
 ‐5إذا كان حكم اإلسناد حسناً أو ضعيفاً ،فإني أبحث له عن متابع أو شاهد
ليرتفع به إلى درجة أعلى.
 ‐6أبين معاني الكلمات الغريبة في الحديث إن وجدت ،معتمدة على كتب
الغريب والمعاجم.
 ‐7أذكر اللطائف اإلسنادية ،وسبب ورود الحديث إن وجد.
 ‐8أذكر المعنى العام للحديث ،ثم أذكر ما يستفاد من الحديث ،معتمدة على
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كتب الشروح وكتب الفقه.
 ‐9لم أعتمد طريقة من ترجم للمصدر كامالً إذا ذكر ألول مرة ،بل اعتمدت
ذكر اسم المصدر مع رقم الجزء والصفحة ،ثم عرفت بالمصدر كامالً مع
اسم مؤلفه في قائمة المصادر والمراجع؛ وذلك بهدف عدم إثقال الهوامش.
وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى:
المقدمة .والمبحث األول :حياة عمرة بنت عبد الرحمن الشخصية ومكانتها
العلمية ،وفيه مطلبان :المطلب األول :اسمها ونسها وكنيتها ولقبها .المطلب الثاني:
شيوخها وتالميذها .المبحث الثاني :مروياتها في كتاب الشهادات ،وفيه ثالثة مطالب:
المطلب األول :الشهادة على األنساب والرضاع المستفيض والموت القديم .المطلب
الثاني :التحريم بخمس رضعات .المطلب الثالث :القرعة في المشكالت.
ثم ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج ،ثم قائمة
المصادر والمراجع.
وفي الختام فهذا جهد المقل وعمل المعترف بقصوره؛ فإن أصبت فلله تعالى
الفضل والمنة ،وان أخطأت فاهلل سبحانه وتعالى يثيب على القصد ويعفو عن الخطأ،
أسأله سبحانه وتعالى أن يجنبنا الزلل ويرشدنا إلى الصواب ويوفقنا لما يحبه ويرضه.
والحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم َعلَى سيدنا ُم َح َّمد المبعوث رحمة
للعالمين ،وعلى آله وصحبه ،والتابعين لَهُم بإحسان إِلى يوم الدين.
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املبحث األول:
حياة عمرة بنت عبد الرمحن الشخصية ومكانتها العلمية
املطلب األول:

امسها ونسبها وكنيتها ولقبها

هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن ز اررة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة بن
غنم بن مالك بن النجار ،األنصارية ،النجارية ،المدنية( ،)1أم أبي الرجال ،سيدة نساء
()2

التابعين ،وقد قيل :أن اسم جدها سعيد ،وقيل :أسعد

املطلب الثاني:

أوالً :شيوخها

.

شيوخها وتالميذها

 –1أم سلمة زوج النبي  وأم المؤمنين ،اسمها هند بنت أبي أمية بن المغيرة
بن عبد اهلل بن عمر بن مخزوم( ،)3روت عن :النبي  ،وأبي سلمة ،وفاطمة بنت
رسول اهلل  ،روى عنها :أسامة بن زيد ،وسعيد بن المسيب ،وسليمان بن يسار(،)4
توفيت سنة (62ه) ،وقيل61( :ه) ،وقيل قبل ذلك واألول أصح(.)5
 –2حبيبة بنت سهل بن ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن

( )1ينظر :الطبقات الكبرى ،350/8 :والثقات البن حبان ،288/5 :ورجال صحيح مسلم،423/2 :
وتهذيب الكمال ،241/35 :وتاريخ اإلسالم ،1151/2 :وسير أعالم النبالء ،507/4 :وتهذيب
التهذيب ،438/12 :وخالصة تذهيب تهذيب الكمال.494/1 :
( )2ينظر :المنتظم في تاريخ الملوك واألمم ،245/7 :ومغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار:
 ،493/3وخالصة تذهيب تهذيب الكمال ،494/1 :واألعالم للزركلي.72/5 :
( )3ينظر :معرفة الصحابة البن منده ،956/1 :ومعرفة الصحابة ألبي نعيم.3218/6 :
( )4ينظر :تهذيب الكمال.318‐317/35 :
( )5تقريب التهذيب.754/1 :
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النجار األنصارية( ،)1كان النبي  عزم على تزوجها ثم تركها ،فتزوجها ثابت بن قيس
بن شماس( ،)2روت عنها :عمرة بنت عبد الرحمن ،روى لها :أبو داود ،والنسائي(.)3
 –3حمنة بنت جحش بن رياب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن كبير بن غنم بن
دودان بن أسد( ،)4تكنى أم حبيبة ،وهي أخت زينب بنت جحش زوج النبي ،)5(
وكانت من المهاجرات ،وشهدت أحداً ،روت عن النبي  ،وروى عنها :ابنها عمران بن
طلحة(.)6
 –4عائشة بنت أبي بكر الصديق الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين ،زوج
النبي  ،وأشهر نسائه ،كناها رسول اهلل  أم عبد اهلل ،بابن أختها عبد اهلل بن
الزبير( ،)7روت عن :النبي  ،وسعد بن أبي وقاص ،وعمر بن الخطاب  ،روى
عنها :إبراهيم بن يزيد التيمي ،وسعيد بن أبي سعيد المقبري ،وعمرة بنت عبد
الرحمن( ،)8قال ابن حجر :أفقه النساء مطلقاً ،وأفضل أزواج النبي  إال خديجة ففيها
خالف ،توفيت سنة (57ه)(.)9

ثانياً :تالميذها
كان لعمرة بنت عبد الرحمن العديد من التالميذ ،وسأذكر منهم:
( )1اإلصابة في تمييز الصحابة.81/8 :
( )2معرفة الصحابة ألبي نعيم.3294/6 :
( )3ينظر :تهذيب الكمال.148‐147/35 :
( )4الطبقات الكبرى.241/8 :
( )5معرفة الصحابة ألبي نعيم.3293/6 :
( )6ينظر :أسد الغابة.70‐69/6 :
( )7أسد الغابة.186/7 :
( )8ينظر :تهذيب الكمال.228‐227/35 :
( )9تقريب التهذيب.750/1 :
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 -1أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ،أبو محمد األنصاري المدني الفقيه(،)1
روى عن :خارجة بن زيد ،وعمر بن عبد العزيز ،وخالته عمرة بنت عبد الرحمن ،روى
عنه :ابنه عبد اهلل ،وعمرو بن دينار ،ويحيى بن سعيد( ،)2قال ابن سعد( :كان ثقة كثير
الحديث)( ،)3قال الذهبي( :أحد األئمة األثبات)( ،)4قال ابن حجر :ثقة عابد ،من
الخامسة ،توفي سنة (120ه) ،وقيل غير ذلك(.)5
 -2حارثة بن أبي الرجال ،واسم أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن عبد اهلل
بن حارثة بن النعمان( ،)6األنصاري النجاري المدني ،روى عن :عبيد اهلل بن أبي رافع،
وأبيه أبي الرجال ،وجدته أم أبيه عمرة بنت عبد الرحمن ،روى عنه :حفص بن غياث،
وسفيان الثوري ،وعبد اهلل بن نمير( ،)7قال البخاري :منكر الحديث( ،)8قال النسائي:
()10

متروك الحديث( ،)9قال ابن حجر :ضعيف من السادسة ،توفي سنة (148ه)

.

 -3عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم األنصاري المديني ،كنيته

( )1ينظر :رجال صحيح مسلم ،105/1 :والتعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح:
 ،1255/3وتاريخ دمشق البن عساكر.41/66 :
( )2ينظر :تهذيب الكمال.138‐137/33 :
( )3الطبقات الكبرى.336/5 :
( )4سير أعالم النبالء.314/5 :
( )5تقريب التهذيب.445/1 :
( )6ينظر :الجرح والتعديل البن أبي حاتم ،255/3 :وتاريخ اإلسالم ،97/9 :ومغاني األخيار في شرح
أسامي رجال معاني اآلثار.168/1 :
( )7ينظر :تهذيب الكمال.314‐313/5 :
( )8التاريخ الكبير للبخاري.94/3 :
( )9الضعفاء والمتروكون للنسائي.29/1 :
( )10تقريب التهذيب.149/1 :
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أبو محمد ،ويقال أبو بكر ،روى عن :أبيه ،وعباد بن تميم ،وعمرة بنت عبد الرحمن،
روى عنه :مالك بن أنس ،وسفيان بن عيينة ،وابن جريج( ،)1قال ابو حاتم :ثقة( ،)2قال
الذهبي :حجة( ،)3قال ابن حجر :ثقة ،من الخامسة ،توفي سنة (135ه)(.)4
 -4عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد ،أبو عبد اهلل القرشي األسدي المديني،
روى عن :أسامة بن زيد ،وجابر بن عبد اهلل ،وعمرة بنت عبد الرحمن ،روى عنه:
سليمان بن يسار ،وهو من أق ارنه ،وعبد اهلل بن أبي بكر بن حزم ،وعطاء بن أبي
رباح( ،)5قال الذهبي :كان ثبتاً حافظاً فقيهاً عالماً بالسيرة( ،)6قال ابن حجر :ثقة فقيه
مشهور من الثالثة ،توفي سنة (94ه)(.)7

( )1ينظر :رجال صحيح مسلم ،357/1 :والتعديل والتجريح ،855/2 :وخالصة تذهيب تهذيب الكمال:
.192/1
( )2الجرح والتعديل البن أبي حاتم.17/5 :
( )3الكاشف.541/1 :
( )4تقريب التهذيب.297/1 :
( )5ينظر :الطبقات الكبرى ،136/5 :والهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد ،581/2 :وتهذيب
الكمال.14‐12/20 :
( )6تاريخ اإلسالم.1139/2 :
( )7تقريب التهذيب.389/1 :
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املبحث الثاني:

كتاب الشهادات

املطلب األول:
الشهادة على األنساب والرضاع املستفيض واملوت القديم

َّ ِ
َخ َب َرَنا َمالِك(َ ،)1ع ْن َع ْب ِد اللَّ ِه ْب ِن
ف ،أ ْ
وس َ
قال اإلمام البخاريَ :ح َّدثََنا َع ْب ُد الله ْب ُن ُي ُ
َن َعائِ َشةَ َ ،زْو َج َّ
َخَب َرتْهَا :أ َّ
الر ْح َم ِن ،أ َّ
َن
أَبِي َب ْك ٍرَ ،ع ْن َع ْم َرةَ بِ ْن ِت َع ْب ِد َّ
النبِ ِّي  ،أ ْ
ِ
ِ ِ
َّ ِ
ت
صةَ ،قَالَ ْ
ان ِع ْن َد َهاَ ،وأََّنهَا َس ِم َع ْ
ص ْو َ
َر ُسو َل الله َ ك َ
ت َر ُج ٍل َي ْستَأْذ ُن في َب ْيت َح ْف َ
ت َ
ت :فَقَا َل َر ُسو ُل اللَّ ِه :
تَ :يا َر ُسو َل اللَّ ِهَ ،ه َذا َر ُجل َي ْستَأ ِْذ ُن ِفي َب ْيتِ َ
ك ،قَالَ ْ
َعائِ َشةُ :فَ ُق ْل ُ
اع ِة ،فَقَالَ ْ ِ
ِ
ان فُالَن َحيًّا  -لِ َع ِّمهَا ِم َن
صةَ ِم َن َّ
ض َ
الر َ
ت َعائ َشةُ :لَ ْو َك َ
«أ َُراهُ فُالًَنا» ل َع ِّم َح ْف َ
اعةَ تُ َحِّرُم َما َي ْح ُرُم ِم َن
«ن َع ْم ،إِ َّن َّ
َّ
اع ِة َ -د َخ َل َعلَ َّي؟ فَقَا َل َر ُسو ُل اللَّ ِه َ :
ض َ
الر َ
ض َ
الر َ
ِ
الوالَ َد ِة».

تخريج الحديث:

رواه البخاري( ،)2ومسلم( ،)3والنسائي( ،)4ومالك( ،)5وأحمد(.)6
( )1مالك بن أنس :مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو األصبحي ،أبو عبد اهلل المدني الفقيه،
إمام دار الهجرة ،من السابعة (ت 179ه) .تقريب التهذيب  :البن حجر  ،516 / 1وينظر :تهذيب
الكمال :للمزي  ،93-91/27ومغاني االخيار في شرح اسامي رجال معاني االثار  :للطحاوي . 3 / 3
( ) 2صحيح البخاري :كتاب الشهادات ،باب الشهادة على االنساب والرضاع المستفيض والموت
القديم ،170/3:برقم  ،2646ورواه ايضا في كتاب فرض الخمس  ،باب ما جاء في بيوت ازواج النبي
(صلى اهلل عليه وسلم) وما نسب من البيوت اليهن ،82/4:برقم  ،3105ورواه في كتاب النكاح  ،باب
(وامهاتكم الالتي ارضعنكم) ،9/7:برقم .5099
( )3صحيح مسلم  :كتاب الرضاع ،باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الوالدة ،1068/2:برقم 1444
( )4سنن النسائي :كتاب النكاح ،لبن الفحل ،102/6:برقم .3313
( )5موطأ مالك :كتاب الرضاعة ،رضاعة الصغير ،867/4:برقم .2233
( ) 6مسند أحمد :مسند النساء ،مسند الصديقة عائشة بنت الصديق (رضي اهلل عنها) ،284 –283/42:برقم
.25453
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الحكم على الحديث:
الحديث صحيح؛ لوروده في صحيحي البخاري ومسلم ،ولتلقي األمة لكتابيهما
بالقبول ‐ واهلل اعلم ‐.

سبب ورود الحديث :
هو :ما أخرجه البغوي بسنده عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة

 ،أنها

أخبرتها أن رسول اهلل  كان عندها ،وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت
حفصة ،فقالت عائشة :فقلت يا رسول اهلل هذا رجل يستأذن في بيتك ،فقال رسول اهلل
 :أراه فالناً لعم حفصة من الرضاعة ،فقلت لرسول اهلل  :لو كان فالن حياً لعمها
من الرضاعة ،لدخل علي فقال رسول اهلل  :نعم إن الرضاعة فذكره(.)1
المعنى العام:
كان رسول اهلل  عند عائشة في حجرتها ،فسمعت عائشة صوت رجل يستأذن
في بيت حفصة ،أي :يطلب اإلذن في دخول بيتها ،فأخبرت النبي  بذلك ،فقال(:أراه
فالناً لعم حفصة من الرضاعة) ،أي :أظنه فالناً عم حفصة من الرضاع ،ولم يذكر
اسمه ،وقولها( :لو كان فالن حيا لعمها من الرضاعة) لم يعرف اسمه ،وقيل :هو أفلح
أخو أبي القعيس ،وقال بعضهم :هو وهم ،ألن أبا القعيس والد عائشة من الرضاعة،
وأما أفلح فهو أخوه وهو عمها من الرضاعة ،وأما قولها :لو كان حيا ،يدل على أنه
مات ،ويحتمل أن يكون عماً آخر لها ،ويحتمل أنها ظنت أنه مات لبعد عهدها به(،)2
علي؟ ،فقال  :نعم ،أي :كان يحل له أن
علي) اي :هل كان يحل له أن يدخل َّ
(دخل َّ

( )1البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف.200/1:
( )2ينظر :عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،92/20:ومنحة الباري بشرح صحيح البخاري، 347/8:
والمهيأ في كشف اسرار الموطأ.157/3:
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ِ
عليك؛ ألن الرضاعة تحرم ما تحرم الوالدة ،أي :النسب( ،)1وقوله ( :إن
يدخل
الرضاعة تحرم ما تحرم الوالدة)( ،)2وفي رواية أخرى( :يحرم من الرضاعة ما يحرم من
النسب)( ، )3دليل على جواز نقلهم بالمعنى ،إن كانت القضية واحدة ،ويحتمل أن يكون
تكرر ذلك المعنى منه باللفظين المختلفين( ،)4و(الرضاعة تحرم ما تحرم الوالدة) أي:
وتبيح ما تبيح ،وهو باإلجماع فيما يتعلق بتحريم النكاح وتوابعه ،وانتشار الحرمة بين
الرضيع والمرضعة واوالدها ،وتنزيلهم منزلة األقارب ،في جواز النظر ،والخلوة،
والمسافرة ،لكن ال يترتب عليها باقي أحكام األمومة ،من التوارث ،ووجوب اإلنفاق،
( )5

والعتق بالملك ،والشهادة ،والعقل واسقاط القصاص

والحكمة في ذلك :أن سبب

التحريم ما ينفصل من أجزاء المرأة ،وهو اللبن ،فإذا اغتذى به الرضيع صار جزءاً من
أجزائهما ،فانتشر التحريم ،وأما قرابات الرضيع فليس بينهم وال بين المرضعة ،وال زوجها
نسب ،وال سبب(.)6

ما يستفاد من الحديث:
 ‐1إن الرضاعة تنشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة ،فتكون المرضعة أماً له
من الرضاعة ،وزوجها والده ،وأبناؤها إخوانه من الرضاعة ،ويكون أخو
( )1ينظر :المهيأ في كشف اسرار الموطأ. 157/3:
( ) 2صحيح البخاري :كتاب فرض الخمس ،باب ما جاء في بيوت ازواج النبي( ،)وما نسب من البيوت
اليهن ،82/4:برقم .3105
( )3صحيح البخاري :كتاب الشهادات ،باب الشهادة على األنساب والرضاع المستفيض ،والموت
القديم ،170/3:برقم .2645
( )4المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم.177/4:
( )5ينظر :السراج المنير شرح الجامع الصغير في حديث البشير النذير ،197/3:وذخيرة العقبى في شرح
المجتبى.322/27:
( )6المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم ،178/4:والمنهل الحديث في شرح الحديث.39/4:
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صاحب اللبن عمه ،وأخوها خاله من الرضاع ،فيحرم من الرضاع :العمات
والخاالت واألعمام واألخوات وبناتهن كالنسب(.)1
 ‐2إن قوله ( :إن الرضاعة تحرم ما تحرم الوالدة) ،وفي رواية أخرى (يحرم
من الرضاعة ما يحرم من النسب) دليل على جواز نقل الرواية بالمعنى إن
.

كانت القصة واحدة

 ‐3إ ن التحريم ال يتعدى الرضيع إلى أحد من قرابته ،فليست أخته من الرضاعة
أختا ألخيه ،وال بنتا ألبيه ،إذ ال رضاع بينهم(.)2
 ‐4إ ن الرضاع ال يترتب عليه أحكام األمومة من كل وجه ،فال يرث الرضيع
أ مه من الرضاعة ،وال ترثه ،وال يجب على واحد منهما نفقة اآلخر ،وال
يعتق عليه بالملك ،وال ترد شهادته لها ،وال يعقل عنها ،وال يسقط عنها
القصاص بقتله ،فهما كاألجنبيين في هذه األحكام.
 ‐5دل الحديث على مشروعية استئذان المحرم محرمه ،في الدخول عليه(.)3

( )1ينظر :عمدة القاري شرح صحيح البخاري.92/20:
( )2المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم.178 –177/4:
( )3ينظر :البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج.575 –574/25:
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املطلب الثاني:
قال اإلمام مسلمَ :ح َّدثََنا

التحريم خبمس رضعات

ْت
َي ْح َيى ْب ُن َي ْحَيى ،قَا َل :قَ َأر ُ
()3
ان
َعائِ َشةَ  ،أََّنهَا قَالَ ْ
تَ " :ك َ

علَى مالِ ٍك( ،)1عن ع ْب ِد ِ
اهلل
َْ َ
َ َ
ِ
يما أ ُْن ِز َل ِم َن ا ْلقُ ْر ِ
آنَ :ع ْش ُر
فَ

ْب ِن أَبِي َب ْك ٍرَ ،ع ْن َع ْم َرةَ(َ ،)2ع ْن
ِ
ِ
س معلُ ٍ
ِ
ات معلُ ٍ
رَ ٍ
ِّ
ِ
يما
َ
ومات ،فَتُُوف َي َر ُسو ُل اهلل َ ،و ُه َّن ف َ
ومات ُي َحِّرْم َن ،ثَُّم ُنس ْخ َن ،ب َخ ْم ٍ َ ْ َ
ض َع َ ْ َ
ُي ْق َأُر ِم َن ا ْلقُ ْر ِ
آن".
تخريج الحديث :رواه مسلم( ،)4وأبو داود( ،)5والترمذي( ،)6والنسائي( ،)7وابن

ماجه( ،)8ومالك( ،)9والدارمي(.)10
الحكم على الحديث :الحديث صحيح؛ لوروده في صحيح مسلم ،ولتلقي األمة
لكتابه بالقبول ‐ واهلل اعلم ‐.

( )1مالك بن أنس :تقدمت ترجمته .
( ) 2عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن ز اررة ،األنصارية المدنية ،أكثرت عن عائشة ،ثقة من الثالثة ،توفيت
قبل المائة ويقال بعدها  .تقريب التهذيب ،750 /1:وينظر :الطبقات الكبرى ،480/8:وسير أعالم
النبالء. 507/4:
( )3عائشة بنت أبي بكر الصديق الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين ،زوج النبي  وأشهر نسائه ،توفيت
سنة سبع وخمسين على الصحيح .أسد الغابة في معرفة الصحابة ،186/7:وتقريب التهذيب. 750/1:
( )4صحيح مسلم :كتاب الرضاع ،باب التحريم بخمس رضعات ،1075/2:برقم .1452
( )5سنن أبي داود :كتاب النكاح ،باب هل يحرم ما دون خمس رضعات ،223/2:برقم .2062
( )6سنن الترمذي :ابواب الرضاع عن رسول اهلل (صلى اهلل عليه وسلم)  ،باب ما جاء ال تحرم المصة وال
المصتان  ،447/2:برقم .1150
( )7سنن النسائي :كتاب النكاح ،القدر الذي يحرم من الرضاعة ،100/6:برقم .3307
( )8سنن ابن ماجه :كتاب النكاح ،باب ال تحرم المصة وال المصتان ،625/1:برقم .1942
( )9موطأ مالك :كتاب الرضاع ،باب جامع ما جاء في الرضاعة ،608/2:برقم .17
( )10سنن الدارمي :ومن كتاب النكاح ،باب كم رضعة تحرم ،1444/3:برقم .2299
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المعنى العام:
وردت في القرآن الكريم آية ،تبين أن القدر الذي يحرم من الرضاع هو عشر
رضعات ،ثم نسخت تالوة تلك اآلية ،ونسخ من حكمها خمس رضعات ،وبقيت خمس
رضعات ،فبقي الحكم فيها :أن المحرم خمس رضعات ال عشر ،وال يوجد في لفظ
القرآن أن المحرم عشر رضعات أم خمس ،بل نسخت تالوة آية الرضاع مطلقاً ،وبقي
حكم تحريم خمس رضعات( ،)1وقولها( :يحرمن) أي :ينشرن الحرمة بين الرضيع ،ومن
أرضعته فتكون أماً له من الرضاعة ،وأبناؤها إخوانه من الرضاعة(( ،)2ثم نسخن) أي:
العشر رضعات تالوةً وحكماً( ،بخمس رضعات) أي :مشبعات واضحات جليات ،في

خمسة أوقات متفاصلة عرفا( ،معلومات) ووصفها بالمعلومات ،إنما هو محرز مما
(،)3

يتوهم أو يشك في وصوله الى الجوف من الرضعات

وقولها (فتوفي رسول اهلل 

وهن فيما يقرأ) معناه :أن النسخ بخمس رضعات تأخر إنزاله جدا ،إلى وقت قريب من
وفاة النبي  ،وبعض الناس يق أر خمس رضعات ويجعلها قرآنا متلواً لكونه لم يبلغه
النسخ لقرب عهده ،فلما بلغهم النسخ رجعوا عن ذلك ،وأجمعوا على أن هذا ال يتلى(،)4
والنسخ ثالثة أنواع :أحدها ما نسخ حكمه وتالوته (كعشر رضعات) ،والثاني :ما
نسخت تالوته دون حكمه (كخمس رضعات) ،والثالث :ما نسخ حكمه وبقيت تالوته،
وهو األكثر( ،)5ومنه قوله تعالى :ﱁ ﱂ ﱃ .)6(

( )1ينظر :المفاتيح في شرح المصابيح ،44/4:وشرح المصابيح البن الملك.570/3:
( )2فقه اإلسالم (شرح بلوغ المرام من جمع أدلة االحكام).76/8:
( )3ينظر :شرح سنن ابي داود البن رسالن ،299/9:ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح2079/5:
( )4ينظر :شرح النووي على مسلم ،29/10:وتحفة االحوذي بشرح جامع الترمذي.259/4:
( )5ينظر :البدر التمام شرح بلوغ المرام ،295 –294/8:وعون المعبود وحاشية ابن القيم.48 –47/6:
( )6سورة البقرة :من اآلية. 234:

265

7
واختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع ،على ثالثة أقوال:
القول األول :هو ما بلغ خمس رضعات فأكثر ،والدليل على ذلك هو هذا
الحديث ،واحتجوا أيضاً بحديث رضاع الكبير( :أرضعيه خمس رضعات)( ،)1وقد جاء
فيه ذكر الخمس ،فهو دليل على أن المعتبر في الرضاع هو ما بلغ الخمس رضعات،
وهذا ما ذهبت إليه عائشة

 ،والشافعي وأصحابه .والقول الثاني :إن المحرم هي

ثالث رضعات ،ويستدل على ذلك بهذا الحديث( :ال تحرم المصة وال المصتان)(،)2
وهو ما ذهب إليه أبو ثور ،وأبو عبيد ،وابن المنذر ،وداود ،قالوا :فمفهومه يدل على أنه
إذا زاد على ذلك فإنه يحرم ،والقول الثالث :أن الرضاع قليله وكثيره يحرم؛ ألنه جاء
مطلقاً في بعض النصوص ،كقوله تعالى :ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ

ﲂ ﲃ ،)3(فجاء مطلقاً ،قالوا :فيحرم القليل والكثير ،وهو ما ذهب إليه مالك،
وأبو حنيفة ،وأحمد ،والثوري ،واألوزاعي .والقول الصحيح والراجح من هذه األقوال هو:
القول بأن المحرم هي خمس رضعات؛ ألنه قد جاء ما يدل عليه من سنة رسول اهلل
(عليه الصالة والسالم) كما في هذا الحديث ،وحديث رضاع الكبير(.)4

ما يستفاد من الحديث:
 ‐1كان الرضاع المحرم أوالً هو عشر رضعات ،ثم نسخ بعد ذلك بخمس
رضعات.

( )1موطأ مالك :كتاب الرضاعة ،ما جاء في الرضاعة بعد الكبر ،873/4:برقم .2247
( )2صحيح مسلم :كتاب النكاح ،باب في المصة والمصتين ،1073/2:برقم .1450
( )3سورة النساء من اآلية.23:
( )4ينظر :شرح سنن أبي داود لعبد المحسن العباد ،459/10:والبحر المحيط الثجاج في شرح صحيح
االمام مسلم بن الحجاج 643 –639/25:
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(.)1

 ‐2دل الحديث على أن السنة تقيد مطلق القرآن

 ‐3في الحديث دليل على جواز النسخ ،وأنه ثالثة اقسام :ما نسخ تالوة وحكما،
(.)2

وما نسخ حكما فقط ،وما نسخ تالوة دون الحكم

 ‐4إن القرآن ال يثبت بأخبار اآلحاد ،فلم يجز أن يثبت ذلك بين الدفتين،
واألحكام تثبت بأخبار اآلحاد ،فجاز أن يقع العمل بها(.)3

املطلب الثالث:

القرعة يف املشكالت

اق ،قَا َلَ :ح َّدثَنِي
وب ،قَا َلَ :ح َّدثََنا أَبِيَ ،ع ِن ْاب ِن إِ ْس َح َ
قال اإلمام أحمدَ :ح َّدثََنا َي ْعقُ ُ
َي ْح َيى ْب ُن َس ِع ِيد ْب ِن قَ ْي ٍ
الر ْح َم ِنَ ،ع ْن َعائِ َشةََ ،زْو ِج
ص ِاريَُّ ،ع ْن َع ْم َرةَ بِ ْن ِت َع ْب ِد َّ
س ْاأل َْن َ
تَ " :كان رسو ُل ِ
َّ
ع َب ْي َن نِ َسائِ ِه ،فَأَيَّتُهُ َّن َما َخ َرَج َس ْه ُمهَا
اهلل  إِ َذا أ ََر َاد َسفَ ًار أَ ْق َر َ
النبِ ِّي  قَالَ ْ
َ َُ
َخ َرَج بِهَا".
تخريج الحديث :رواه اإلمام أحمد(.)4

تراجم رواة السند:

 ‐1يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف القرشي

الزهري ،أبو يوسف المدني ،روى عن :ابيه إبراهيم بن سعد ،وشريك ابن عبد اهلل
النخعي ،وشعبة بن الحجاج ،روى عنه :أحمد بن حنبل ،وعلي بن المديني ،ومحمد بن
يحيى الذهلي( ،)5قال الدارمي :سألت يحيى بن معين عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد،

( )1فقه اإلسالم (شرح بلوغ المرام من جمع ادلة االحكام).77/8:
( )2ذخيرة العقبى في شرح المجتبى.305/27:
( )3معالم السنن.188/3:
( )4مسند أحمد :مسند النساء ،مسند الصديقة عائشة بنت الصديق (رضي اهلل عنها)  ،341/43:برقم
.26314
( )5ينظر :تهذيب الكمال في اسماء الرجال  ،310 –308/32:وتاريخ اإلسالم  ،230/5:وسير أعالم
النبالء .179/8:
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فقال :ثقة( ،)1وقال الذهبي :حجة ورع( ،)2وقال ابن حجر :ثقة فاضل من صغار
التاسعة ،توفي سنة (208ه)(.)3

 ‐2إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي ،أبو

اسحاق المدني( ،)4روى عن :صالح بن كيسان ،ومحمد بن إسحاق بن يسار ،وعبد
الملك بن الربيع بن سبرة ،روى عنه :ابنه يعقوب بن إبراهيم بن سعد ،والقعنبي ،وابن

وهب( ،)5قال العجلي :ثقة( ،)6وقال الذهبي :كان ثقة صدوقاً ،صاحب حديث( ،)7وقال
ابن حجر :ثقة حجة تكلم فيه بال قادح ،من الثامنة ،توفي سنة (185ه)(.)8

 ‐3محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار ،وقيل :ابن كوثان ،المدني ،أبو بكر،

وقيل :أبو عبد اهلل ،روى عن :أبان بن صالح ،وأبان بن عثمان بن عفان ،وعبد اهلل بن

أبي بكر بن عمرو بن حزم ،روى عنه :إبراهيم بن سعد بن ابراهيم ،وجرير بن حازم،
وسفيان الثوري( ،)9قال ابن عدي :البأس به( ،)10قال الدارقطني :ال يحتج به ،وانما

يعتبر به( ،)11قال الذهبي :كان صدوقا من بحور العلم ،وله غرائب في سعة ما روى
تستنكر ،واختلف في االحتجاج به ،وحديثه حسن وقد صححه جماعة( ،)12قال ابن

( )1تاريخ ابن معين – رواية الدارمي .299/1:
( )2الكاشف .393/2:
( )3تقريب التهذيب .607/1:
( )4التاريخ الكبير للبخاري  ،288/1:وينظر :الثقات البن حبان  ،7/6:والهداية واالرشاد في معرفة أهل
الثقة والسداد .51/1:

( )5ينظر :رجال صحيح مسلم .38/1:
( )6الثقات للعجلي .52/1:
( )7سير أعالم النبالء .305/8:
( )8تقريب التهذيب .89/1:

( )9ينظر :تهذيب الكمال ،410 -405/24:وتاريخ اإلسالم  ،193/4:وميزان االعتدال .468/3:
( )10الكامل في ضعفاء الرجال .270/7:
( )11ينظر :سؤاالت البرقاني للدارقطني .58/1:
( )12الكاشف .156/2:
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حجر :إمام المغازي ،صدوق يدلس ،ورمي بالتشيع والقدر ،توفي سنة (150ه) ،وقيل

بعدها(.)1

 ‐4يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو بن ثعلبة بن غنم بن مالك بن النجار،

األنصاري ،أبو سعيد المدني ،أخو سعد وعبدربه بن سعيد ،روى عن :حميد الطويل،

وسعيد بن المسيب ،وعمرة بنت عبد الرحمن ،روى عنه :حماد بن زيد ،وعبد اهلل بن

المبارك ،ومحمد بن إسحاق( ،)2قال العجلي :ثقة( ،)3قال أبو حاتم :ثقة( ،)4قال الذهبي:
حافظ فقيه حجة( ،)5قال ابن حجر :ثقة ،ثبت من الخامسة ،توفي سنة (144ه)(.)6
 ‐5عمرة بنت عبد الرحمن :تابعية ثقة ،تقدمت ترجمتها.
 ‐6عائشة أم المؤمنين

 :صحابية جليلة ،تقدمت ترجمتها.

الحكم على الحديث:
الحديث إسناده حسن؛ وذلك لوجود محمد بن اسحاق بن يسار فيه وهو صدوق
يدلس ،كما تبين فيه من أقوال العلماء ،وقد صرح بالتحديث هنا فانتفت شبهة تدليسه،
( )8

وللحديث متابعات عند األئمة :البخاري( ،)7ومسلم

وأبي داود( ،)9والدارمي( ،)10ولذلك

فإن الحديث يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره ‐ واهلل أعلم ‐ .قال شعيب االرنؤوط:
( )1تقريب التهذيب .467/1 :
( )2ينظر :رجال صحيح مسلم  ،341/2:وتاريخ بغداد  ،106/14:وتهذيب الكمال.350 -347/31:
( )3الثقات للعجلي .472/1:
( )4الجرح والتعديل البن أبي حاتم .149/9:
( )5الكاشف .366/2 :

( )6تقريب التهذيب .591/1:
( )7صحيح البخاري :كتاب الشهادات ،باب القرعة في المشكالت  ،182/3:برقم .2688
( ) 8صحيح مسلم :كتاب فضائل الصحابة (رضي اهلل تعالى عنهم) ،باب في فضل عائشة(رضي اهلل تعالى
عنها)  ،1894/4:برقم.2445

( )9سنن أبي داود :كتاب النكاح ،باب في القسم بين النساء  ،243/2:برقم .2138
( )10سنن الدارمي :ومن كتاب النكاح ،باب الرجل يكون عنده النسوة  ،1417/3:برقم .2254
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إسناده حسن من أجل محمد بن اسحاق(.)1

المعنى العام:
تحدثت أم المؤمنين عائشة

 ،عن موقف النبي  من أزواجه في السفر،

فكان إذا عزم على السفر ،وأراد الخروج له (أقرع بين نسائه) و(أقرع) ،من :أقرعت
بينهم من القرعة ،والقرعة هي :السهام التي توضع على الحظوظ ،فمن خرجت قرعته

وهي :سهمه الذي وضع على النصيب ،فهو له( ،فأيتهن) أي :أية امرأة منهن خرج

سهمها الذي باسمها (خرج بها معه) أي :استصحبها رسول اهلل  معه في سفره(،)2

وكان النبي  كان ال يسافر إال ومعه إحدى زوجاته ،وقد يكون معه أكثر من واحدة،
لكن البد أن يصحب واحدة منهن؛ ألن هناك سننا خفية ال يطلع عليها إال النساء

الزوجات ،فيحب  أن تأخذ زوجاته منه حتى السنن في السفر ،فيخرج بهن أو بواحدة،

من خالل القرعة(.)3

وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن للزوج السفر بمن شاء من زوجاته دون قرعة

أو رضا سائر الزوجات ،فقال الحنفية :ال حق للزوجات في القسم حالة السفر ،فيسافر

الزوج بمن شاء منهن ،واألولى أن يقرع بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها()4؛ وألنه قد
يثق بإحدى الزوجات في السفر وباألخرى في الحضر والق ارر في المنزل لحفظ األمتعة

أو لخوف الفتنة ،وقد يمنع من سفر إحداهن كثرة سمنها مثال ،فتعيين من يخاف

صحبتها في السفر للسفر لخروج قرعتها إلزام للضرر الشديد وهو مندفع بالنافي

للحرج(.)5

( )1مسند أحمد ،حاشية المحقق .341/43:
( )2ينظر :عمدة القاري شرح صحيح البخاري  ،153/13:وارشاد الساري لشرح صحيح البخاري ،348/4:
ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح .2112/5:
( )3فتح ذي الجالل واالكرام بشرح بلوغ المرام .646/4:
( )4ينظر :بداية المبتدي .66/1:
( )5حاشية ابن عابدين .206/3:
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وذهب المالكية إلى أن الزوج إذا أراد أن يسافر بإحدى زوجتيه أو زوجاته اختار
من تصلح إلطاقتها السفر أو لخفة جسمها أو نحو ذلك ال لميله إليها ،إال في سفر
الحج والغزو فيقرع بينهما أو بينهن؛ ألن المشاحة تعظم في سفر القربات ،وشرط
اإلقراع صالح جميعهن للسفر ،ومن اختار سفرها أو تعين بالقرعة أجبرت عليه إن لم
يشق عليها ،ومن أبت لغير عذر سقطت نفقتها( ،)1وذهب الحنابلة إلى أن الزوج إذا أراد
سف اًر ،فأحب حمل نسائه معه كلهن ،أو تركهن كلهن ،لم يحتج إلى قرعة؛ ألن القرعة
لتعيين المخصوصة منهن بالسفر ،وان أراد السفر ببعضهن لم يجز له أن يسافر بها إال
بقرعة ،وهذا قول أكثر أهل العلم؛ وألن في المسافرة ببعضهن من غير قرعة تفضيالً
لها ،وميالً إليها ،فلم يجز بغير قرعة كالبداية بها في القسم ،وان أحب المسافرة بأكثر
من واحدة ،أقرع أيضاً ومتى سافر بأكثر من واحدة ،سوى بينهن كما يسوي بينهن في
الحضر ،وال يلزمه القضاء للحاضرات بعد قدومه وهذا قول أكثر أهل العلم( ،)2وقال
الشافعي :إذا كان للرجل نسوة فأراد سف ار فليس بواجب أن يخرج بهن وال بواحدة منهن،
فإن أراد الخروج بواحدة أو اثنتين ،أقرع بين نسائه ،فأيتهن خرج سهمها خرج بها ،ولم
يكن له أن يخرج بغيرها وله أن يتركها إن شاء ،وهكذا إن أراد الخروج باثنتين أو ثالث،
لم يخرج بواحدة منهن إال بقرعة ،فإن خرج بواحدة منهن بغير قرعة ،كان عليه أن يقسم
لمن بقي بقدر مغيبه مع التي خرج بها ،فإذا خرج بامرأة بالقرعة ،كان لها السفر خالصاً
دون نسائه ،ال يحتسب عليها وال لهن من مغيبها معه في السفر منفردة شيء ،وسواء
قصر سفره أو طال( ،)3ألن المستصحبة وان فازت بصحبته ،فقد لحقها من تعب السفر
ومشقته ما يقابل ذلك ،والمتخلفة وان فاتها حظها من الزوج ،فقد ترفهت بالدعة واإلقامة
( )1ينظر :منح الجليل شرح مختصر خليل .545 -544/3:
( )2ينظر :المغني البن قدامة .314 -313/7:
( )3األم للشافعي .207/5:
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فتقابل األمران فاستويا(.)1

ما يستفاد من الحديث:
 ‐1كمال عدل النبي  ،وكرم أخالقه ،وحسن شمائله في رعاية حق الزوجات،

فكان إذا أراد السفر أقرع بينهن ،واال فمن الجائز أن يختار واحدة لتسافر معه ،لكن
لكمال عدله كان يقرع بينهن(.)2

 ‐2دل الحديث على مشروعية القرعة؛ لما فيها من تطييب للنفوس ،وعلى

فضيلة التنازل عن هوى النفس لتحقيق هوى من يحب(.)3

 ‐3إن القرعة طريق شرعي إلثبات المستحق؛ ودليله استعمال النبي لها ،وقد

ثبتت طريقا إلثبات المستحق في القرآن في موضعين ،في قصة مريم ،قال تعالى :ﲮ

ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ،)4(وفي
قصة يونس ،قال تعالى :ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ،)5(
ولكن يشترط في القرعة التساوي ،فإن كان هناك مرجح فال قرعة بل نأخذ بالراجح.

 ‐4دل الحديث على أن الزوج إذا سافر بمن خرج اسمها في القرعة؛ فإنه ال

يقضي للبواقي(.)6

 ‐5إن اإلنسان إذا أراد سف اًر ال يختار واحدة من نسائه ويسافر بها ،وانما يقرع

بين نسائه ،والتي تخرج لها القرعة يسافر بها(.)7

( )1مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج .258/3:
( )2ينظر :البدر التمام شرح بلوغ المرام .353/7:
( )3المنهل الحديث في شرح الحديث .37 -36/3:
( )4سورة آل عمران  :من اآلية .44
( )5سورة الصافات  :اآلية .141 -140
( )6ينظر :فتح ذي الجالل واإلكرام بشرح بلوغ الم ارم .647-646/4 :
( )7شرح سنن ابي داود لعبد المحسن العباد .110/12:
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اخلامتة

الحمد هلل رب العالمين ،وأفضل الصالة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين .
بعد أن َّ
من اهلل سبحانه وتعالى علينا بإتمام هذا الجهد المتواضع ،نذكر أهم
النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث المبارك:
 ‐1إن الرضاعة تنشر الحرمة بين الرضيع والمرضعة ،فتكون المرضعة أماً له
من الرضاعة ،وزوجها والده ،وأبناؤها إخوانه من الرضاع.
 ‐2إن الرضاع ال يترتب عليه أحكام األمومة من كل وجه ،فال يرث الرضيع
أمه من الرضاعة ،وال ترثه ،وال يجب على واحد منهما نفقة اآلخر ،وال
يسقط عنها القصاص بقتله ،فهما كاألجنبيين في هذه األحكام.
 ‐3كان الرضاع المحرم أوالً هو عشر رضعات ،ثم نسخ بعد ذلك بخمس
رضعات.
 ‐4جواز النسخ ،وأنه ثالثة أقسام :ما نسخ تالوةً وحكماً ،وما نسخ حكماً فقط،
وما نسخ تالوة دون الحكم .

 ‐5كمال عدل النبي( ،)وكرم أخالقه ،وحسن شمائله في رعاية حق
الزوجات ،فكان إذا أراد السفر أقرع بينهن ،والتي تخرج القرعة باسمها
يسافر بها معه .
وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى
آله وصحبه أجمعين.
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*القرآن الكريم

ثبت املصادر واملراجع

 .1إرش اااد الس اااري لش اارح ص ااحيح البخ اااري :ألحم ااد ب اان محم ااد ب اان أب ااى بك اار
ب ا اان عب ا ااد المل ا ااك القس ا ااطالني القتيب ا ااي المص ا ااري ،أبا ا اي العب ا اااس ،ش ا ااهاب
الا ا ا ا ا اادين (ت923ه ا ا ا ا ا اا) ،المطبعا ا ا ا ا ااة الكبا ا ا ا ا اارى األميريا ا ا ا ا ااة ،مصا ا ا ا ا اار ،ط،7
1323ها.
 .2أس ا ااد الغاب ا ااة ف ا ااي معرف ا ااة الص ا ااحابة :ألب ا ااي الحس ا اان عل ا ااي ب ا اان أب ا ااي الك ا اارم
محما ااد با اان محما ااد با اان عبا ااد الك ا اريم ب ا ان عبا ااد الواحا ااد الشا اايباني الجا اازري،
عا ا ااز الا ا اادين ابا ا اان األثيا ا اار (ت630ها ا اا) ،تحقيا ا ااق :علا ا ااي محما ا ااد معا ا ااوض،
عا ا ا ااادل أحما ا ا ااد عبا ا ا ااد الموجا ا ا ااود ،دار الكتا ا ا ااب العلميا ا ا ااة ،ط1415 ،1ه ا ا ا ا-
1994م .
 .3األم ،للشا ااافعي أب ا اي عبا ااد اهلل محما ااد با اان إدريا ااس با اان العبا اااس با اان عثما ااان
با اان ش ا ااافع با اان عب ا ااد المطلا ااب ب ا اان عبا ااد من ا اااف المطلبا ااي القرش ا ااي المك ا ااي
(ت204ها) ،دار المعرفة ،بيروت1410 ،ها1990-م .
 .4البح ا اار المح ا اايط الثج ا اااج ف ا ااي ش ا اارح ص ا ااحيح اإلم ا ااام مس ا االم ب ا اان الحج ا اااج:
لمحم ا ا ااد با ا ا اان علا ا ا ااي ب ا ا اان آدم با ا ا اان موسا ا ا ااى اإلتي ا ا ااوبي الولا ا ا ااوي ،دار ابا ا ا اان
الجوزي ،ط1436 ،1ه .
ادر التما ااام شا اارح بلا ااوغ الما ارام :للحسا ااين با اان محما ااد با اان سا ااعيد الالعا ااي،
 .5البا ا ُ
االم ِ
غربي (ت1119ه ا اا) ،تحقي ا ااق :عل ا ااي ب ا اان عب ا ااد اهلل ال ا ازبن،
المع ا ااروف ب ا ا َ
دار هجر ،ط ،1د.ت.

 .6البي ا ا ااان والتعري ا ا ااف ف ا ا ااي أس ا ا ااباب ورود الح ا ا ااديث الشا ا ا اريف :إلب ا ا اراهيم ب ا ا اان
محم ااد ب اان محم ااد كم ااال ال اادين اب اان أحم ااد ب اان حس ااين ،بره ااان ال اادين اب اان
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الح َس ا ا ْيني الحنف ا ااي الدمشا ااقي (ت1120ه ا اا) ،تحقي ا ااق :سا اايف ال ا اادين
َح ْم ا ا َزة ُ
الكاتب ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،د.ت.
 .7تا ا اااريخ ابا ا اان معا ا ااين (روايا ا ااة عثما ا ااان الا ا اادارمي) :ألبا ا ااي زكريا ا ااا يحيا ا ااى با ا اان
معا ااين با اان عا ااون با اان زيا اااد با اان بسا ااطام با اان عبا ااد الا اارحمن الما ااري با ااالوالء،
البغا ا ا اادادي (ت233ه ا ا ا اا) ،تحقيا ا ا ااق :د .أحما ا ا ااد محما ا ا ااد نا ا ا ااور سا ا ا اايف ،دار
المأمون للتراث ،دمشق.
 .8ت ا اااريخ اإلس ا ااالم َوَوفي ا ااات المش ا اااهير َواألع ا ااالم :لش ا اامس ال ا اادين أبا ا اي عب ا ااد
اهلل محم ا ا ااد ب ا ا اان أحم ا ا ااد ب ا ا اان عثم ا ا ااان ب ا ا اان قَ ْايم ا ا اااز ال ا ا ااذهبي (ت748ه ا ا اا)،
تحقيا ا ااق :الا ا اادكتور بشا ا ااار عا ا ااواد معا ا ااروف ،دار الغا ا اارب اإلسا ا ااالمي ،ط،1

 2003م.
 .9التا اااريخ الكبيا اار :لمحما ااد با اان إسا ااماعيل با اان إبا اراهيم با اان المغيا ارة البخا اااري،
أب ا ا اي عب ا ا ااد اهلل (ت256ها ا ا اا) ،دائا ا ا ارة المع ا ا ااارف العثماني ا ا ااة ،حي ا ا اادر آب ا ا اااد،
الدكن.
 .10ت اااريخ بغ ااداد :ألب ااي بك اار أحم ااد ب اان عل ااي ب اان ثاب اات ب اان أحم ااد ب اان مه اادي
الخطيا ا ا ا ااب البغا ا ا ا اادادي (ت463ها ا ا ا اا) ،تحقيا ا ا ا ااق :الا ا ا ا اادكتور بشا ا ا ا ااار ع ا ا ا ا اواد
معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت ،ط1422 ،1ها2002-م.
 .11تحفا ا ا ااة األحا ا ا ااوذي بشا ا ا اارح جا ا ا ااامع الترما ا ا ااذي :ألبا ا ا ااي العا ا ا ااال محما ا ا ااد عبا ا ا ااد
الا ا ا اارحمن با ا ا اان عبا ا ا ااد الا ا ا اارحيم المبا ا ا اااركفورى (ت1353ه ا ا ا اا) ،دار الكتا ا ا ااب
العلمية ،بيروت .
 .12تقري ااب الته ااذيب :ألب ااي الفض اال أحم ااد ب اان عل ااي ب اان محم ااد ب اان أحم ااد ب اان
حجا ا اار العسا ا ااقالني (ت852ه ا ا اا) ،تحقيا ا ااق :محما ا ااد عواما ا ااة ،دار الرشا ا اايد،
سوريا ،ط1406 ،1ها–1986م.
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 .13تها ا ااذيب الكما ا ااال فا ا ااي أسا ا ااماء الرجا ا ااال :ليوسا ا ااف با ا اان عبا ا ااد الا ا اارحمن با ا اان
يوسا ااف ،أب ا اي الحجا اااج ،جما ااال الا اادين ابا اان الزكا ااي أبا ااي محما ااد القضا اااعي
الكلبا ااي الما اازي (ت742ه ا اا) ،تحقي ا اق :د .بشا ااار ع ا اواد معا ااروف ،مؤسسا ااة
الرسالة ،بيروت ،ط1400 ،1ها–1980م.
 .14الثق ا ااات :لمحم ا ااد ب ا اان حب ا ااان ب ا اان أحم ا ااد ب ا اان حب ا ااان ب ا اان مع ا اااذ ب ا اان َم ْعب ا ا َاد،

البس ا ااتي (ت354ها ا اا) ،دائا ا ارة المعا ا ااارف
التميم ا ااي ،أبا ا اي حا ا اااتم ،الا ا اادارميُ ،
العثمانية بحيدرآباد ،الدكن ،الهند ،ط1393 ،1ه1973-م.

 .15الجا ا ااامع الكبيا ا اار «سا ا اانن الترما ا ااذي» :لمحما ا ااد با ا اان عيسا ا ااى با ا اان َسا ا ا ْورة با ا اان
موسا ا ااى ب ا ا اان الضا ا ااحاك ،الترم ا ا ااذي ،أبا ا ااو عيس ا ا ااى (ت279ه ا ا اا) ،تحقي ا ا ااق:
بشار عواد معروف ،دار الغرب اإلسالمي ،بيروت1998 ،م.
 .16الجا ا ااامع المسا ا ااند الصا ا ااحيح المختصا ا اار ما ا اان أما ا ااور رسا ا ااول اهلل  وسا ا ااننه
وأيام ا ا ا ااه «ص ا ا ا ااحيح البخ ا ا ا اااري» :لمحم ا ا ا ااد ب ا ا ا اان إس ا ا ا ااماعيل أب ا ا ا اي عب ا ا ا ااداهلل
البخ ا ا ا اااري الجعف ا ا ا ااي (ت256ه) ،تحقي ا ا ا ااق :محم ا ا ا ااد زهي ا ا ا اار ب ا ا ا اان ناص ا ا ا اار
الناصر ،دار طوق النجاة ،ط1422 ،1ها .
 .17الجا اارح والتعا ااديل :ألبا ااي محما ااد عبا ااد الا اارحمن با اان محما ااد با اان إدريا ااس با اان
المنا ااذر التميما ااي ،الحنظلا ااي ،ال ا ارازي ابا اان أبا ااي حا اااتم (ت327ه ا اا) ،طبعا ااة
مجل ا ا ااس دائا ا ا ارة المع ا ا ااارف العثماني ا ا ااة ،بحيا ا ا ادر آب ا ا اااد ال ا ا اادكن ،الهن ا ا ااد ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1271 ،1ها1952-م .
 .18رج ا ااال ص ا ااحيح مس ا االم :ألحما ا اد ب ا اان عل ا ااي ب ا اان محم ا ااد ب ا اان إبا ا اراهيم ،أبا ا اي
بكا ا ا ا اار ابا ا ا ا اان َم ْن ُجوَي ا ا ا ا اه (ت428ه ا ا ا ا اا) ،تحقيا ا ا ا ااق :عبا ا ا ا ااد اهلل الليثا ا ا ا ااي ،دار

المعرفة ،بيروت ،ط1407 ،1ها.

 .19رد المحتا ااار علا ااى الا اادر المختا ااار :ألبا اان عابا اادين ،محما ااد أما ااين با اان عما اار
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ب ا اان عب ا ااد العزي ا ااز عاب ا اادين الدمش ا ااقي الحنف ا ااي (ت1252ه ا اا) ،دار الفك ا اار،
بيروت ،ط1412 ،2ها1992-م.
 .20الس ا ا اراج المني ا ا اار ش ا ا اارح الج ا ا ااامع الص ا ا ااغير ف ا ا ااي ح ا ا ااديث البش ا ا ااير الن ا ا ااذير:
للش ا اايخ عل ا ااي ب ا اان الش ا اايخ أحم ا ااد ب ا اان الش ا اايخ ن ا ااور ال ا اادين ب ا اان محم ا ااد ب ا اان
الشيخ إبراهيم الشهير بالعزيزي ،د.ت.
 .21سا اانن ابا اان ماجا ااه :البا اان ماجا ااه أب ا اي عبا ااد اهلل محما ااد با اان يزيا ااد القزوين ا ااي
(ت273ها ا ا اا) ،تحقي ا ا ااق :محم ا ا ااد فا ا ا اؤاد عب ا ا ااد الب ا ا اااقي ،دار إحي ا ا اااء الكت ا ا ااب
العربية ،فيصل عيسى البابي الحلبي ،د.ت.
 .22س ا ا اانن أب ا ا ااي داود :ألب ا ا ااي داود س ا ا االيمان ب ا ا اان األش ا ا ااعث ب ا ا اان إس ا ا ااحاق ب ا ا اان
الس ِج ْس ا اتاني (ت275ه ا اا) ،تحقي ا ااق:
بش ا ااير ب ا اان ش ا ااداد اب ا اان عم ا اارو األزدي ِّ
محم ا ااد محي ا ااي ال ا اادين عب ا ااد الحمي ا ااد ،المكتب ا ااة العص ا ارية ،ص ا اايدا ،بي ا ااروت،

د.ت.
 .23الس ا ا اانن الكب ا ا اارى :ألب ا ا ااي عب ا ا ااد ال ا ا اارحمن أحم ا ا ااد ب ا ا اان ش ا ا ااعيب ب ا ا اان عل ا ا ااي
الخ ارس ا اااني ،النس ا ااائي (ت303ها ا اا) ،تحقي ا ااق :حس ا اان عب ا ااد الم ا اانعم ش ا االبي،
أشا اارف علي ا ااه :ش ا ااعيب األرن ا اااؤوط ،ق ا اادم لا ااه :عب ا ااد اهلل ب ا اان عب ا ااد المحس ا اان
التركي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت ،ط1421 ،1ها2001-م.
 .24سا ا اؤاالت أبا ا ااي بكا ا اار البرقا ا اااني للا ا اادارقطني فا ا ااي الجا ا اارح والتعا ا ااديل :ألحما ا ااد
ب ا ا اان محم ا ا ااد ب ا ا اان أحم ا ا ااد ب ا ا اان غال ا ا ااب ،أبا ا ا اي بك ا ا اار المع ا ا ااروف بالبرق ا ا اااني
(ت425ه ا ا اا) ،تحقيا ا ااق وتعليا ا ااق :مجا ا اادي السا ا اايد اب ا ا اراهيم ،مكتبا ا ااة الق ا ا ارآن
للطبع والنشر والتوزيع ،د.ت.
 .25س ا اير أعا ااالم النا اابالء :لشا اامس الا اادين أب ا اي عبا ااد اهلل محما ااد با اان أحما ااد با اان
عثما ا ا ااان با ا ا اان قَ ْايما ا ا اااز الا ا ا ااذهبي (ت748ه ا ا ا اا) ،تحقيا ا ا ااق :مجموعا ا ا ااة ما ا ا اان
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المحققا ا ااين بإش ا ا اراف الشا ا اايخ شا ا ااعيب األرنا ا اااؤوط ،مؤسسا ا ااة الرسا ا ااالة ،ط،3
1405ها1985-م.
 .26س ا اير أعا ااالم النا اابالء :لشا اامس الا اادين أب ا اي عبا ااد اهلل محما ااد با اان أحما ااد با اان
عثم ا ا ا ااان ب ا ا ا اان قَ ْايم ا ا ا اااز ال ا ا ا ااذهبي (ت748ها ا ا ا اا) ،دار الح ا ا ا ااديث ،الق ا ا ا اااهرة،

1427ها2006-م.

 .27ش ا اارح األربع ا ااين النووي ا ااة ف ا ااي األحادي ا ااث الص ا ااحيحة النبوي ا ااة :تق ا ااي ال ا اادين
أب ا ااو الف ا ااتح محم ا ااد ب ا اان عل ا ااي ب ا اان وه ا ااب ب ا اان مطي ا ااع القش ا اايري ،المع ا ااروف
با ا ا ااابن دقيا ا ا ااق العيا ا ا ااد (ت702ه ا ا ا اا) ،مؤسسا ا ا ااة الريا ا ا ااان ،ط1424 ،6ها ا ا ا ا-
2003م.
 .28ش ا اارح س ا اانن أب ا ااي داود :ش ا اارح س ا اانن أب ا ااي داود :لعب ا ااد المحس ا اان ب ا اان حم ا ااد
ب اان عب ااد المحسا اان ب اان عب ااد اهلل با اان حم ااد العب اااد البا اادر ،مص اادر الكتا اااب:
دروس ص ا ا ا ا ا ا ا ااوتية قا ا ا ا ا ا ا ا ااام بتفريغه ا ا ا ا ا ا ا ااا موقا ا ا ا ا ا ا ا ااع الش ا ا ا ا ا ا ا اابكة اإلسا ا ا ا ا ا ا ا ااالمية
. http://www.islamweb.net
 .29شا ارح س اانن أبا ااي داود :لش ااهاب ال اادين أبا اي العب اااس أحم ااد با اان حس ااين با اان
عل ا ا ااي ب ا ا اان رس ا ا ااالن المقدس ا ا ااي الرمل ا ا ااي الش ا ا ااافعي (ت844ه ا ا اا) ،تحقي ا ا ااق:
عا ا اادد ما ا اان البا ا اااحثين با ا اادار الفا ا ااالح بإش ا ا اراف خالا ا ااد الربا ا اااط ،دار الفا ا ااالح
للبح ا ا ااث العلم ا ا ااي وتحقي ا ا ااق الت ا ا اراث ،الفي ا ا ااوم ،جمهوري ا ا ااة مص ا ا اار العربي ا ا ااة،
ط1437 ،1ها2016-م.
 .30ش ا ا اارح س ا ا اانن النس ا ا ااائي المس ا ا اامى «ذخي ا ا ارة العقب ا ا ااى ف ا ا ااي ش ا ا اارح المجتب ا ا ااى:
الولَّا ا ا ِوي ،دار المعا ا اراج
لمحما ا ااد با ا اان علا ا ااي با ا اان آدم با ا اان موسا ا ااى اإلثيا ا ااوبي َ
الدولية للنشر ،دار آل بروم للنشر والتوزيع ،ط ،1د.ت.

ِ
ِِ ِ ِ
ِ
ِ
الم ْعِلا ا اِم بفَ َوائِا ا ا ِد
َ .31شا ا ا ْرُح َ
الم َسا ا ا َّمى إك َما ا اا ُل ُ
صا ا احيح ُم ْسا ا الم للقَاضا ا اى ع َيا ا ااض ُ
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ُم ْسا ا ا الِم :لعيا ا ا اااض ابا ا ا اان موسا ا ا ااى با ا ا اان عيا ا ا اااض با ا ا اان عما ا ا اارون اليحصا ا ا اابي
يح َي ا اى إِس ا ام ِ
اعيل،
السا اابتي ،أب ا اي الفضا اال (ت544ه ا اا) ،تحقيا ااق :الا اادكتور ْ
ْ َ

دار الوفا ا ا ا اااء للطباعا ا ا ا ااة والنشا ا ا ا اار والتوزيا ا ا ا ااع ،مصا ا ا ا اار ،ط1419 ،1ها ا ا ا ا ا-

1998م.

 .32شا ا اارح مصا ا ااابيح السا ا اانة ل ما ا ااام البغا ا ااوي :لمح َّم ا ا ا ُد با ا ا ُان عا ا ا ِّاز الا ا ا ِّاد ِ
ين عبا ا ا ِاد
اي
اللطيا ا ا ااف با ا ا ا ِان عبا ا ا ااد العزيا ا ا ااز با ا ا اان أما ا ا ااين الا ا ا ا ِّادين با ا ا ا ِان ِف ِر ْش ا ا ا اتَاُّ ،
الروما ا ا ا ُّ

الملَا ا ا اك (ت 854ها ا ا اا) ،تحقي ا ا ااق
ال َكرم ا ا اااني ،الحنف ا ا ا ُّ
اي ،المش ا ا ااهور ب ا ا ا ا اب ا ا اان َ
ود ارس ا ااة :لجن ا ااة مختصا ا ااة م ا اان المحققا ا ااين بإشا ا اراف :نا ا ااور ال ا اادين طالا ا ااب،
إدارة الثقافة اإلسالمية ،ط1433 ،1ها2012-م.

 .33الطبق ا ااات الكب ا اارى :ألب ا ااي عب ا ااد اهلل محم ا ااد ب ا اان س ا ااعد ب ا اان مني ا ااع الهاش ا اامي
ب ا ا ا ااالوالء ،البص ا ا ا ااري ،البغ ا ا ا اادادي المع ا ا ا ااروف ب ا ا ا ااابن س ا ا ا ااعد (ت230ها ا ا ا اا)،
تحقي ا ااق :محم ا ااد عب ا ااد الق ا ااادر عط ا ااا ،دار الكت ا ااب العلمي ا ااة ،بي ا ااروت ،ط،1
1410ها1990-م.
 .34الطبق ا ااات الكب ا اارى :ألب ا ااي عب ا ااد اهلل محم ا ااد ب ا اان س ا ااعد ب ا اان مني ا ااع الهاش ا اامي
ب ا ا ا ااالوالء ،البص ا ا ا ااري ،البغ ا ا ا اادادي المع ا ا ا ااروف ب ا ا ا ااابن س ا ا ا ااعد (ت230ها ا ا ا اا)،
تحقيق :إحسان عباس ،دار صادر ،بيروت ،ط1968 ،1م.
 .35عم ا اادة الق ا اااري ش ا اارح ص ا ااحيح البخ ا اااري :ألب ا ااي محم ا ااد محم ا ااود ب ا اان أحم ا ااد
با اان موسا ااى با اان أحما ااد با اان حسا ااين الغيتا ااابى الحنفا ااى با اادر الا اادين العينا ااى
(ت855ها) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،د.ت.
 .36عا ااون المعبا ااود شا اارح سا اانن أبا ااي داود ،ومعا ااه حاشا ااية ابا اان القا اايم :تها ااذيب
سا اانن أبا ااي داود وايضا اااح عللا ااه ومشا ااكالته :لمحما ااد أشا اارف با اان أميا اار با اان
علا ااي با اان حيا اادر ،أب ا اي عبا ااد الا اارحمن ،شا اارف الحا ااق ،الصا ااديقي ،العظا اايم
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آبادي (ت1329ها) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1415 ،2ها .
 .37ف ا ا ااتح ذي الج ا ا ااالل واإلكا ا ا ارام بش ا ا اارح بل ا ا ااوغ الما ا ا ارام :لمحم ا ا ااد ب ا ا اان ص ا ا ااالح
العثيم ا ا ااين ،تحقي ا ا ااق وتعلي ا ا ااق :ص ا ا اابحي ب ا ا اان محم ا ا ااد رمض ا ا ااان ،أم إسا ا ا اراء
بنا ا ا ا اات عرفا ا ا ا ااة بيا ا ا ا ااومي ،المكتبا ا ا ا ااة اإلسا ا ا ا ااالمية للنشا ا ا ا اار والتوزيا ا ا ا ااع ،ط،1
1427ها2006-م.
 .38فقا ااه اإلسا ااالم «شا اارح بلا ااوغ الما ارام ما اان جما ااع أدلا ااة األحكا ااام» :لعبا ااد القا ااادر
شا ا ا اايبة الحما ا ا ااد ،مطا ا ا ااابع الرشا ا ا اايد ،المدينا ا ا ااة المنا ا ا ااورة ،المملكا ا ا ااة العربيا ا ا ااة
السعودية ،ط1402 ،1ها1982-م.
 .39قواعا ااد التحا ااديث ما اان فنا ااون مصا ااطلح الحا ااديث ،محما ااد جما ااال الا اادين با اان
محما ا ااد سا ا ااعيد ابا ا اان قاسا ا اام الحا ا ااالق القاسا ا اامي (ت1332ه ا ا اا) دار الكتا ا ااب
العلمية ،بيروت ،لبنان ،د.ت.
 .40الكاش ااف ف ااي معرف ااة م اان ل ااه روايا ااة ف ااي الكت ااب الس ااتة :ش اامس ال اادين أبا ااو
عبا ااد اهلل محما ااد با اان أحما ااد با اان عثما ااان با اان قَ ْايما اااز الا ااذهبي (ت748ه ا اا)،
تحقي ا ااق :محم ا ااد عوام ا ااة أحم ا ااد محم ا ااد نم ا اار الخطي ا ااب ،دار القبل ا ااة للثقاف ا ااة

اإلسالمية ،مؤسسة علوم القرآن ،جدة ،ط1413 ،1ها1992-م.
 .41الكاما ا ا اال فا ا ا ااي ضا ا ا ااعفاء الرجا ا ا ااال :ألبا ا ا ااي أحما ا ا ااد با ا ا اان عا ا ا اادي الجرجا ا ا اااني
(ت365ه ا ا ا اا) ،تحقي ا ا ا ااق :ع ا ا ا ااادل أحم ا ا ا ااد عب ا ا ا ااد الموج ا ا ا ااود ،عل ا ا ا ااي محم ا ا ا ااد
مع ا ااوض ،ش ا ااارك ف ا ااي تحقيق ا ااه :عب ا ااد الفت ا اااح أب ا ااو س ا اانة ،الكت ا ااب العلمي ا ااة،
بيروت ،لبنان ،ط1418 ،1ه1997-م .
 .42م ااتن بداي ااة المبت اادي ف ااي فق ااه اإلم ااام أب ااي حنيف ااة :لعل ااي ب اان أب ااي بك اار ب اان
عب ا ا ا ااد الجلي ا ا ا اال الفرغا ا ا ا اااني المرغين ا ا ا اااني ،أبا ا ا ا اي الحسا ا ا ا اان بره ا ا ا ااان الا ا ا ا اادين
(ت593ها) ،مكتبة ومطبعة محمد علي صبح ،القاهرة ،د.ت.
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 .43مرقا اااة المفا اااتيح شا اارح مشا ااكاة المصا ااابيح :لعلا ااي با اان سا االطان محما ااد ،أب ا اي
الحسا ا اان نا ا ااور الا ا اادين الما ا ااال الها ا ااروي القا ا اااري (ت1014ها ا اا) ،دار الفكا ا اار،
بيروت ،لبنان ،ط1422 ،1ها2002-م.
 .44مس ا ااند اإلم ا ااام أحم ا ااد ب ا اان حنب ا اال :ألب ا ااي عب ا ااد اهلل أحم ا ااد ب ا اان محم ا ااد ب ا اان
حنبا ا اال با ا اان ه ا ا ااالل ابا ا اان أس ا ا ااد الشا ا اايباني (ت241ه ا ا اا) ،تحقيا ا ااق :ش ا ا ااعيب
األرنا ا ا ااؤوط ،عا ا ا ااادل مرشا ا ا ااد ،وآخا ا ا اارون ،إش ا ا ا اراف :د عبا ا ا ااد اهلل با ا ا اان عبا ا ا ااد
المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1ها2001-م.
 .45مسا ااند الا اادارمي المعا ااروف ب ا ا (سا اانن الا اادارمي) :ألبا ااي محما ااد عبا ااد اهلل با اان
عب ااد ال اارحمن اب اان الفض اال ب اان َبها ارام ب اان عب ااد الص اامد ال اادارمي ،التميم ااي

الس ا ا اامرقندي (ت255ها ا ا اا) ،تحقيا ا ا ااق :حس ا ا ااين سا ا ا االيم أس ا ا ااد الا ا ا ااداراني ،دار
المغن ا ااي للنش ا اار والتوزي ا ااع ،المملك ا ااة العربي ا ااة الس ا ااعودية ،ط1412 ،1ه ا ا ا-
2000م.
 .46المس ا ااند الصا ا ااحيح المختصا ا اار بنقا ا اال العا ا اادل عا ا اان العا ا اادل إلا ا ااى رسا ا ااول اهلل
« صا ا ا ااحيح مسا ا ا االم» :لمسا ا ا االم با ا ا اان الحجا ا ا اااج أبا ا ا اي الحسا ا ا اين القشا ا ا اايري
النيس ا ااابوري (ت261ه ا اا) ،تحقي ا ااق :محم ا ااد ف ا اؤاد عب ا ااد الب ا اااقي ،دار إحي ا اااء
التراث العربي ،بيروت ،د.ت.
 .47معا ا ااالم السا ا اانن ،وها ا ااو شا ا اارح سا ا اانن أبا ا ااي داود :ألبا ا ااي سا ا االيمان حما ا ااد با ا اان
محم ا ا ا ااد ب ا ا ا اان إبا ا ا ا اراهيم اب ا ا ا اان الخط ا ا ا اااب البس ا ا ا ااتي المع ا ا ا ااروف بالخط ا ا ا ااابي
(ت388ها) ،المطبعة العلمية ،حلب ،ط1351 ،1ها1932-م.
 .48معرف ا ااة الثق ا ااات م ا اان رج ا ااال أه ا اال العل ا اام والح ا ااديث وم ا اان الض ا ااعفاء وذك ا اار
م ا ا ااذاهبهم وأخب ا ا ااارهم :ألب ا ا ااي الحس ا ا اان أحم ا ا ااد ب ا ا اان عب ا ا ااد اهلل ب ا ا اان ص ا ا ااالح
العجلا ا ا ااي الكا ا ا ااوفي (ت261ه ا ا ا اا) ،تحقيا ا ا ااق :عبا ا ا ااد العلا ا ا اايم عبا ا ا ااد العظا ا ا اايم
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البسا ا ااتوي ،مكتبا ا ااة الا ا اادار ،المدينا ا ااة المنا ا ااورة ،السا ا ااعودية ،ط1405 ،1ه ا ا ا–
1985م.
 .49مغ ا اااني األخي ا ااار ف ا ااي ش ا اارح أس ا ااامي رج ا ااال مع ا اااني اآلث ا ااار :ألب ا ااي محم ا ااد
محم ا ااود ب ا اان أحم ا ااد ب ا اان موس ا ااى ب ا اان أحم ا ااد ب ا اان حس ا ااين الغيت ا ااابى الحنف ا ااى
ب ا اادر ال ا اادين العينا ا ااى (ت855ها ا اا) ،تحقي ا ااق :محما ا ااد حس ا اان محم ا ااد حسا ا اان
إس ا ا ا ااماعيل ،دار الكت ا ا ا ااب العلمي ا ا ا ااة ،بي ا ا ا ااروت ،لبن ا ا ا ااان ،ط1427 ،1ه ا ا ا ا ا-
2006م.
 .50مغنا ا ااي المحتا ا اااج إلا ا ااى معرفا ا ااة معا ا اااني ألفا ا اااظ المنها ا اااج :لشا ا اامس الا ا اادين،
محم ا ا ا ااد ب ا ا ا اان أحم ا ا ا ااد الخطي ا ا ا ااب الشا ا ا ا اربيني الش ا ا ا ااافعي (ت977ها ا ا ا اا) ،دار
الكتب العلمية ،ط1415 ،1ها1994-م .
 .51المغنا ااي البا اان قداما ااة :ألبا ااي محما ااد موفا ااق الا اادين عبا ااد اهلل با اان أحما ااد با اان
محم ا ااد ب ا اان قدام ا ااة الجم ا اااعيلي المقدس ا ااي ث ا اام الدمش ا ااقي الحنبل ا ااي ،الش ا ااهير
بابن قدامة المقدسي (ت620ها) ،مكتبة القاهرة ،د.ت.
 .52المف ا ا اااتيح ف ا ا ااي ش ا ا اارح المص ا ا ااابيح :الحس ا ا ااين ب ا ا اان محم ا ا ااود ب ا ا اان الحس ا ا اان،
مظها ا اار الا ا اادين َّ
اني الكا ا ااوفي ال َّ
اهور
ير ال ِّش ا ا ايراز ُّ
الح َنفا ا ا ُّ
الزْي ا ا ا َد ُّ
ي َ
اي المشا ا ا ُ
ض ا ا ار ُ
ظ ِهري (ت727ه ا ا ا ا اا) ،تحقي ا ا ا ا ااق ود ارس ا ا ا ا ااة :لجن ا ا ا ا ااة مختص ا ا ا ا ااة م ا ا ا ا اان
االم ْ
بااااا ُ
المحقق ا ا ا ااين بإشا ا ا ا اراف :ن ا ا ا ااور ال ا ا ا اادين طال ا ا ا ااب ،دار النا ا ا ا اوادر ،وه ا ا ا ااو م ا ا ا اان

إص ا ا ا ا اادا ارت إدارة الثقاف ا ا ا ا ااة اإلس ا ا ا ا ااالمية ،و ازرة األوق ا ا ا ا اااف الكويتي ا ا ا ا ااة ،ط،1
1433ها2012-م.
 .53المفها اام لما ااا أشا ااكل ما اان تلخا اايص كتا اااب مسا االم :ألبا ااي العبا اااس أحما ااد با اان
عما اار ب ا اان إب ا اراهيم القرطب ا ااي (ت656ه ا اا) ،حقق ا ااه وعل ا ااق علي ا ااه وق ا اادم ل ا ااه:
محيا ااي الا اادين ديا ااب ميسا ااتو ،أحما ااد محما ااد السا اايد ،يوسا ااف علا ااي با ااديوي،

282

7
محم ا ا ااود إبا ا ا اراهيم با ا ا ازال ،دار اب ا ا اان كثي ا ا اار ،دمش ا ا ااق ،بي ا ا ااروت ،دار الكل ا ا اام
الطيب ،دمشق ،بيروت ،ط1417 ،1ها1996-م.
 .54م ا ا اانح الجلي ا ا اال ش ا ا اارح مختص ا ا اار خلي ا ا اال :لمحم ا ا ااد ب ا ا اان أحم ا ا ااد ب ا ا اان محم ا ا ااد
عل ا ا اايش ،أب ا ا ااو عب ا ا ااد اهلل الم ا ا ااالكي (ت1299ها ا ا اا) ،دار الفك ا ا اار ،بي ا ا ااروت،
1409ها1989-م.
 .55منحا ااة البا اااري بشا اارح صا ااحيح البخا اااري المسا اامى «تحفا ااة البا اااري» :لزكريا ااا
ب ا اان محما ا ااد با ا اان أحم ا ااد با ا اان زكريا ا ااا األنصا ا اااري ،زي ا اان الا ا اادين أبا ا اي يحيا ا ااى
الس ا اانيكي المص ا ااري الش ا ااافعي (ت926ها ا اا) ،تحقي ا ااق :س ا االيمان ب ا اان دري ا ااع
العا ا ااازمي ،مكتبا ا ااة الرشا ا ااد للنش ا ا اار والتوزيا ا ااع ،الريا ا اااض ،المملكا ا ااة العربي ا ا ااة
السعودية ،ط1426 ،1ها2005-م.
 .56المنه ا اال الح ا ااديث ف ا ااي ش ا اارح الح ا ااديث :ل س ا ااتاذ ال ا اادكتور موس ا ااى ش ا اااهين
الشين ،دار المدار اإلسالمي ،ط 2002 ،1م.
 .57المهيا ا ا ااأ فا ا ا ااي كشا ا ا ااف أس ا ا ا ارار الموطا ا ا ااأ :لعثما ا ا ااان با ا ا اان سا ا ا ااعيد الكما ا ا اااخي
(ت1171ه ا ا اا) ،تحقيا ا ااق وتخ ا ا اريج :أحما ا ااد علا ا ااي ،دار الحا ا ااديث ،القا ا اااهرة،
جمهورية مصر العربية1425 ،ها2005-م.
 .58موط ا ااأ مال ا ااك برواي ا ااة محم ا ااد ب ا اان الحس ا اان الش ا اايباني :مال ا ااك ب ا اان أن ا ااس ب ا اان
مالا ااك با اان عا ااامر األصا اابحي الما اادني (ت179ه ا اا) ،تعليا ااق وتحقيا ااق :عبا ااد
الوهاب عبد اللطيف ،المكتبة العلمية ،ط.2
 .59الموطا ا ااأ :لمالا ا ااك با ا اان أنا ا ااس با ا اان مالا ا ااك با ا اان عا ا ااامر األصا ا اابحي الما ا اادني
(ت179ها ا اا) ،تحقيا ا ااق :محما ا ااد مصا ا ااطفى األعظما ا ااي ،مؤسسا ا ااة ازيا ا ااد با ا اان
س ا االطان آل نهي ا ااان ل عم ا ااال الخيري ا ااة واإلنس ا ااانية ،أب ا ااو ظب ا ااي ،اإلم ا ااارات،
ط1425 ،1ها2004-م.
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 .60ميا ا ازان االعت ا اادال ف ا ااي نق ا ااد الرج ا ااال :لش ا اامس ال ا اادين أبا ا اي عب ا ااد اهلل محم ا ااد
ب ا اان أحم ا ااد ب ا اان عثم ا ااان ب ا اان قَ ْايم ا اااز ال ا ااذهبي (ت748ه ا اا) ،تحقي ا ااق :عل ا ااي
محم ا ااد البج ا اااوي ،دار المعرف ا ااة للطباع ا ااة والنش ا اار ،بي ا ااروت ،لبنا ا ااان ،ط،1

1382ها1963-م.
 .61الهدايا ااة واإلرشا اااد فا ااي معرفا ااة أها اال الثقا ااة والسا ااداد :ألحما ااد با اان محما ااد با اان
الحس ا ا ااين ب ا ا اان الحس ا ا اان ،أب ا ا اي نص ا ا اار البخ ا ا اااري الكالب ا ا اااذي (ت398ه ا ا اا)،
تحقيق :عبد اهلل الليثي ،دار المعرفة ،بيروت ،ط1407 ،1ها.
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