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 ملخص البحث
وعلى آله وصحبه ومن وااله  ،الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل 

 ...وبعد
عاش اإلمام رجاء بن حيوة )رحمه اهلل( في أيام التابعين المباركة، وعاصر عدًدا من  

هذا اإلمام عدد من علماء األمة يد تتلمذ على ، و فقهاء الصحابة ونهل من علومهم
أثبت و  ،مكحول والزهري فقهه وتواردوا على معينه ومنهم:الكبار الذين اقتبسوا من 

ن األحكام الفقهية المستنبطة من ، و وأنه كان ثقةالبحث مكانته عند المحدثين،  ا 
األحاديث التي رواها اإلمام ساهمت على نحو فاعل باالطالع الدقيق على األحكام 

المأموم ال يقرأ فيما يجهر اإلمام به ويقرأ  االحكام منها انالشرعية الواردة فيها وهذه 
الطهورين صحيحة وال إعادة صالة فاقد و  ،صدقة الغلول غير جائزةو  ،فيما يسر

ال و  ،عدة أم الولد بعد وفاة زوجها حيضة واحدةو  وصيام ايام النوافل مستحب، ،عليه
 يجوز للزوج أن يأخذ من زوجته في بدل الخلع أكثر من الصداق الذي أعطاه إياها.

، والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله عوانا أن الحمُد هلل رب العالمينوآخر د
 . صحبه اجمعينو 

Abstract 
     Emam Rajab Bin Haiwa lived during the blessing days of the 

prophet followers,  coevaled with a number of his companions 

and got much of their education. A number of the nation great 

scholars , such as Makhool and Al-Zehri, had been educated by 

this Emam. They grasped from his jurisprudence and succeeded 

one another to his fountain of knowledge. 

    The present paper has proved the Emam status for 

contemporaries and that the Emam  was trustworthy. The 

Jurisprudential rules inferred from the prophet traditions he 

recited had actively contributed in the keen examination of the 

legal rules embodied in these traditions. These rules include that 

those who are being led (in prayer) do not read Quranic  verses 

while the imam is reciting loudly, but when the imam is reciting 

silently, that the clarity of his unlawful, that the prayer of that 
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who lost the two ablutions is sound and he/she does not need to 

repray, that fasting the supererogatory days is desirable , that the 

waiting period of the mother of a son when her husband dies is 

one menstruation period and that the husband is not allowed to 

take from his wife as a return for her divorce a monetary 

compensation more that the dowry he has given her. 

 ةمقدّم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد، 

 .وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تمسك واهتدى بهديه إلى يوم الدين
 ...أّما بعدُ 

شريعة سمحة تهدي للتي هي أقوم،  أنزل اهلل سبحانه وتعالى على سيدنا محمد 
يم، فهي مشتملة على الحق والمصلحة والعدالة فيها الصالح للناس والصراط المستق

وقد هيأ اهلل سبحانه وتعالى لهذه الشريعة رجااًل أعالمًا وعلى الرحمة الشاملة، 
إلى أن تقوم الساعة،   بالحفظ والعناية منذ زمن النبييحملونها ويقومون عليها 
، ومن جاء بعدهم من التابعين وتابعي التابعين خيَر من فكان صحابُة رسول اهلل 

رجاء بن حملها، وحافظ عليها فكانوا القدوَة الحسنَة لمن جاء بعدهم، وكان اإلمام 
 من أولئك السلف الصالح. حيوة )رحمه اهلل(

( فهو القيام بواجب رجاء بن حيوة )رحمه اهللأما عن سبب اختياري شخصية اإلمام  
السلف الصالح، واالستنارة بما حفلت به حياتهم من مبادئ ومثل الوفاء تجاه 

 .عليا
وكانت طريقتي في عرض المسائل الفقهية هي أن أذكر الحديث الذي رواه اإلمام 

ثم اذكر بعده ما تضمنه الحديث من أحكام، ثم أقارنها مع  رجاء بن حيوة )رحمه اهلل(
دالل لكل قول بدليل، أو أكثر ما أقوال الصحابة والتابعين ومن تالهم مع االست

 أمكنني االطالع على أدلتهم.
 وهذا المنهج أملى عليَّ أن تكون خطة بحثي مقسمة على مبحثين: 

 المبحث األول: تناولت فيه حياته الشخصية والعلمية، وقسمته على مطلبين: 

Keyword : issues , jurisprudence , devised
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   المطلب األول: حياته الشخصية.
 المطلب الثاني: حياته العلمية.

الثاني: تناولت فيه المسائل الفقهية التي وردت في األحاديث واآلثار التي المبحث 
وقسمته  ،رواها اإلمام رجاء بن حيوة )رحمه اهلل( في العبادات واألحوال الشخصية

 على مطلبين: 
 المطلب األول:  مسائل تتعلق بالعبادات: 
 المسألة األولى: قراءة الفاتحة خلف اإلمام.

 صدقة الغلول وحكم صالة فاقد الطهورين.المسألة الثانية: 
  المسألة الثالثة: صوم النافلة.

 المطلب الثاني: مسائل تتعلق باألحوال الشخصية: 
 المسألة األولى: عدة أم الولد بعد وفاة سيدها.  

 المسألة الثانية: ما يجوز للزوج أخذه في بدل الخلع.
الكريم فهي كتب متون  الحديث  أما أهم المصادر التي اعتمدت عليها، بعد القرآن

أقوال  ونسبتالنبوي الشريف وشروحه والكتب المعتمدة للمذاهب اإلسالمية المختلفة 
 الفقهاء إلى مصادرهم المعتمدة.

 وختمت بحثي بأهم نتائج البحث التي توصلت إليها.
وآخر دعوانا أِن الحمُد هلِل ربِّ العالمين  وأسأل اهلل تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه

 .الطيبين الطاهرين وصحبهِ  وصلى اهلل على سيدنا محمد وعلى آله
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 .والعلمية الشخصية حياته :األول املبحث

 :ويتضمن الشخصية، حياته: األول املطلب

بن األحنف بن السمط بن امرئ القيس  (1)رجاء بن حيوة بن جرولهو  :امسه :أوالً

  .(2)األكبر الكندي بن عمرو بن معاوية بن الحارث

)أبو  ( كنيتان كان يكنا بهما، وهمالإلمام رجاء بن حيوة )رحمه اهلل :كنيته: اًثاني 

 .(4)، و)أبو نصر((3)المقدام(

بكسر دي: ن  الك  يرجع نسب اإلمام رجاء بن حيوة )رحمه اهلل( إلى:  :نسبه: ثالثًا

الكاف، وسكون النون، هذه النسبة إلى كندة، وهي قبيلة مشهورة من اليمن تفرقت في 

                                                 
أحملللد بلللن عللللي بلللن حجلللر أبلللو الفضلللل قيلللل: جنلللدل، وقيلللل: جلللزل. ينظلللر: تهلللذيب التهلللذيب،  (1)

؛ سللير 3/228م(1824-ه1444) 1ه(، دار الفكللر )بيللروت(، ط252العسللقالني الشللافعي )ت 
ه(، تحقيللق: 842أعللالم النللبالء، محمللد بللن أحمللد بللن عثمللان بللن قايمللاز الللذهبي أبللو عبللد اهلل )ت

 .   4/558ه(1413) 8العرقسوسي، مؤسسة الرسالة  )بيروت(، طشعيب األرناؤوط، محمد نعيم 
أحمد بن علي بن حجلر أبلو الفضلل العسلقالني الشلافعي ينظر: اإلصابة في تمييز الصحابة، (2) 
م( 1882-ه1412) 1ه(، تحقيللللللق: علللللللي محمللللللد البجللللللاوي، دار الجيللللللل )بيللللللروت( ط252)ت
1/482   .  

محملد بلن أحملد بلن عثملان بلن قايملاز بلن عبلد اهلل التركملاني ينظر: المقتنلى فلي سلرد الكنلى،  (3)
ه(، تحقيلق: محملد صلالح عبلد العزيلز الملراد، الجامعلة 842أبو عبد اهلل شمس اللدين اللذهبي )ت

؛ األنسللللاب، أبللللو سللللعيد 2/84ه(1442) 1اإلسللللالمية بالمدينللللة )المدينللللة المنللللورة/ السللللعودية( ط
ه(، تحقيلق: عبلداهلل عملر البلارودي، 562معاني )تعبدالكريم بن محمد بن منصور التميمي السل

  .  5/145م(1882) 1دار الفكر )بيروت( ط
ه(، مكتبللة 484إسللماعيل بللن عمللر بللن كثيللر القرشللي أبللو الفللداء )تينظللر: البدايللة والنهايللة، (4) 

 .8/344المعارف )بيروت(
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البالد، فكان منها جماعة من المشهورين في كل فن، فقد روي عن  هشام بن عبد 
الملك أنه قال: من سيد أهل فلسطين قالوا: رجاء بن حيوة، قال: فمن سيد أهل 

ل: فمن سيد أهل دمشق قالوا: يحيى بن يحيى األردن قالوا: عبادة بن نسي قا
جزيرة الغساني قال: فمن سيد أهل حمص قالوا: عمرو بن قيس قال: فمن سيد أهل ال

قال ذلك؛ ألن هؤالء كلهم من قال: يا آل كندة! إنما  .قالوا: عدي بن عدي الكندي
 .(1)كندة

 . (2)اإلمام رجاء بن حيوة )رحمه اهلل( سنة اثنتي عشرة ومائة ىتوف :وفاته: اًرابع

 :ويتضمن العلمية، حياته: الثاني املطلب

روى اإلمام رجاء بن حيوة )رحمه اهلل( عن كثير : عنه ورووا عنهم روى من: أوالً

من الصحابة والتابعين، أشهرهم: معاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وعبادة بن الصامت، 
ومعاوية بن أبي سفيان، والمسور بن مخرمة، وعبداهلل بن عمرو، وأبو سعيد الخدري، 

 .(3)د بن الربيعوقبيصة بن ذؤيب، وعبدالملك بن مروان، وأبو أمامة الباهلي، ومحمو 
براهيم بن وروى عنه رواة كثر، منهم:  مكحول، والزهري، وعبد الملك بن عمير، وا 

أبي عبلة، وابن عون، وحميد الطويل وأشعث بن أبي الشعثاء، ومحمد بن عجالن، 
 .(4)ومحمد بن جحادة، وعروة بن رويم، ورجاء بن أبي سلمة، وثور بن يزيد

                                                 

   .5/144ينظر: األنساب(1) 
ه(، دار 811ينظر: طبقات الحفاظ، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل )ت (2)

أحمد بن علي بن حجر أبو ؛ تقريب التهذيب، 1/53ه(1443) 1الكتب العلمية )بيروت( ط
 1ه(، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد )سوريا( ط252الفضل العسقالني الشافعي )ت

فة من له رواية في الكتب الستة، حمد بن أحمد الكاشف في معر ؛ 1/242م(1826-ه1446)
أبو عبداهلل الذهبي الدمشقي، تحقيق: محمد عوامة، دار القبلة للثقافة اإلسالمية، مؤسسة علو 

 .1/385م(1882-ه1413) 1)جدة( ط
 .4/558؛ سير أعالم النبالء3/228ينظر: تهذيب التهذيب ((3
 .4/558ينظر: سير أعالم النبالء ((4
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 .(1)ضمن الطبقة الثالثة من التابعين بالشامأورده ابن سعد : طبقته :اًثاني

لإلمام رجاء بن حيوة )رحمه اهلل( مكانة  :فيه العلماء وأقوال العلمية، مكانته:  ثالثًا 

علمية سامية بين العلماء الذين أجمعوا على توثيقه، وسأذكر أقوال بعض العلماء 
   .لنتعرف عن طريقها على مكانة هذا العلم من أعالم اإلسالم

 .(2)(()كان ثقة عالما فاضال كثير العلم)قال عنه اإلمام ابن سعد: 
 .(3)(()كان من عباد أهل الشام وزهادهم وفقهائهم)وقال عنه اإلمام ابن حبان: 
 .  (4)(()شامي ثقة)وقال عنه اإلمام العجلي: 
جلة )كان من )وقال:  ،(5)(ا نبيال كامل السؤدد()كان شريف)وقال عنه اإلمام الذهبي: 

 .(8)(()شيخ أهل الشام وكبير الدولة األموية)، وقال أيًضا: (6)((العلماء األعالم
 

                                                 
ه(، 234ينظر: الطبقات الكبرى، محمد بن سعد بن منيع أبو عبدا هلل البصري الزهري )ت ((1

 .8/454دار صادر )بيروت(
    المصدر السابق. ((2
ه(،  تحقيق: السيد شرف 354الثقات، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي )ت ((3

 .4/238م(1885-ه1385) 1الدين أحمد، دار الفكر، ط
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم، أبو (4) 

الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح العجلي الكوفي، تحقيق: عبد العليم عبد العظيم البستوي، 
 .1/364م(1825-ه1445) 1مكتبة الدار )المدينة المنورة/ السعودية( ط

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري الحنبلي  (5)
 1ه(، تحقيق: عبد القادر األرنؤوط، محمود األرناؤوط، دار بن كثير )دمشق(، ط1428)ت
 .1/145ه(1446)

 . 1/385الكاشف (6)
لمية ه(،  دار الكتب الع842تذكرة الحفاظ، أبو عبد اهلل شمس الدين محمد الذهبي )ت(8) 

 .1:1/112)بيروت(، ط
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)تابعي جليل كبير القدر ثقة فاضل عادل وزير صدق )وقال عنه اإلمام ابن كثير: 
     .(1)((لخلفاء بني أمية

 (.2)(()ثقة فقيه): "التقريب"وقال عنه اإلمام ابن حجر في 

                 يف رواها اليت واآلثار األحاديث من املستنبطة الفقهية املسائل: الثاني املبحث

 .الشخصية واألحوال العبادات

 :ويتضمن بالعبادات، تتعلق مسائل: األول املطلب

 .اإلمام خلف الفاحتة قراءة: األوىل  املسألة
َمْحُموِد بن َرِبيٍع قال: )عن َرَجاِء بن َحْيَوَة عن ) ":مصنفه"روى ابن أبي شيبة في 

اِمِت قال: َفَقَرَأ ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب قال َفُقْلت له يا  َلى َجْنِبي ُعَباَدُة بن الصَّ َصلَّْيت َصاَلًة َواِ 
.        (3)(َأَبا اْلَوِليِد َأَلْم َأْسَمْعك َتْقَرُأ ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب قال َأَجْل إنه اَل َصاَلَة ِإالَّ بها(

 .(2)واه البيهقير 
 أقوال: اختلف الفقهاء في حكم قراءة الفاتحة في الصالة خلف اإلمام على ثالثة

 .واجلهرية السرية الصالة يف اإلمام خلف الكتاب بفاحتة يقرأ املأموم إن: األول القول

                                                 
 .8/344البداية والنهاية: (1)
 .1/242تقريب التهذيب:(2) 
الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة الكوفي  ((3
ه(، 1448) 1هل(، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد )الرياض( ط235)

 . 1/328الطبعة:
ه(، 452الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي )ت سنن البيهقي(4) 

    .2/162م(1884-ه1414تحقيق: محمد عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز )مكة المكرمة( )

 iss
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ي عمر، وعلي، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وأنس بن مالك، وأب روي ذلك عن:
ليه ذهب الشافعي بن الزبير، والشعبي، والحسن البصري،الخدري، وعروة  سعيد  .(1)وا 

  :هلم واحلجة

اِمِت َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ )ُعَباَدَة بن ا)ما صح عن  -1 َصاَلَة ِلَمْن لم َيْقَرْأ قال اَل   لصَّ
)ال صالة لمن لم يقرأ بأم : ) قال رسول اهلل وفي لفظ مسلم:، (2)(ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب(

 .(3)((القرآن

في هذا الحديث داللة واضحة على أن الصالة ال تصح بغير فاتحة  :الداللة وجه

 .خل في عمومه على االمام والمأمومالكتاب وهذا يد
ُأمِّ قال من صلى َصاَلًة لم َيْقَرْأ فيها بِ   )عن أبي ُهَرْيَرَة عن النبي)ما صح  -2

َثاَلثًا َغْيُر َتَماٍم َفِقيَل أِلَِبي ُهَرْيَرَة ِإنَّا َنُكوُن َوَراَء اإلمام فقال اْقَرْأ ( 4)اْلُقْرآِن َفِهَي ِخَداج  

                                                 
ه(، دار الفكر )بيروت( 686ينظر: المجموع، لمحي الدين بن شرف النووي )ت ((1
ل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات ؛ حاشية إعانة الطالبين على ح3/282م(1888)

الدين، أبي بكر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
؛ بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن 1/334؛ المغني1/132)بيروت(

 .1/11ه(، دار الفكر )بيروت(585رشد القرطبي أبو الوليد )ت
ه(، 256الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري الجعفي )ت ((2

-ه1448) 3تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، اليمامة )بيروت( ط
 .1/263م(1828

ه(، تحقيق: محمد 261صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري )ت( (3
   .1/285دار إحياء التراث العربي )بيروت(فؤاد عبد الباقي، 

)خداج( وهو النقصان، أي مقصرة عن بلوغ تمامها، ينظر: تاج العروس من جواهر  ((4
ه(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار 1246القاموس، محمد مرتضى الحسيني الزبيدي )ت

؛ طلبة الطلبة في االصطالحات الفقهية، نجم الدين أبو حفص عمر 5/546الهداية: )مادة خدج(
تحقيق: خالد عبد الرحمن العك، دار النفائس )عمان( ه(، 538بن محمد النسفي )ت

 . 1/24م(1885-ه1416)
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اَلَة ))يقول:  َفِإنِّي سمعت َرُسوَل اللَِّه  بها في َنْفِسكَ  قال اهلل َتَعاَلى: َقَسْمُت الصَّ
 .(1)(الحديث(... ي َوَبْيَن َعْبِدي ِنْصَفْينَبْينِ 

)هي ِخَداُج( معناه إنَّ الصالة ناقصة والمراد  :لّما قال النبي  :الداللة وجه

 بالنقص هنا هو الذي ال تجزئ الصالة معه. 
اَلِة َيْقَرُأ فما َأْسَمَعَنا رسول )ما صح عن  -3 )َعَطاٍء قال: قال أبو ُهَرْيَرَة: في كل الصَّ

: إْن لم َأِزْد على ُأمِّ اْلُقْرآِن َأْسَمْعَناُكْم وما َأْخَفى ِمنَّا َأْخَفْيَنا مِ   اللَّهِ  ْنُكْم فقال له َرُجل 
ْن اْنَتَهْيَت إليها َأْجَزَأْت َعْنكَ   .(2)((فقال: إن ِزْدَت عليها َفُهَو َخْير  َواِ 

اِمِت قال)ما روي  -4 ْبَح َفثَُقَلْت عليه   ى رسول اللَّهِ صلّ  :)عن ُعَباَدَة بن الصَّ الصُّ
إني َأَراُكْم تقرؤون َوَراَء إمامكم قال: ُقْلَنا يا َرُسوَل اللَِّه أي  :َرَف قالاْلِقَراَءُة فلما اْنصَ 

(، رواه الترمذي (واهلل قال: فال َتْفَعُلوا إال ِبُأمِّ اْلُقْرآِن فإنه اَل َصاَلَة ِلَمْن لم َيْقَرْأ بها
 .(3)للفظ له، وأبو داود، والدار قطنيوقال: حديث حسن، وا

 .جهرية أم سرية الصالة كانت سواء  اإلمام خلف الفاحتة قراءة عدم :الثاني القول

ليه ذهب             روي ذلك عن ابن عمر، والثوري، وابن عيينة في رواية له،  وا 
 .(4)أبو حنيفة

 : هلم واحلجة
ُهَرْيَرَة َحْيَوَة َأنَّ َأَبا ُيوُنَس مولى أبي ُهَرْيَرَة حدثه قال سمعت َأَبا ))ما صح عن  -1

ذا َرَكَع   يقول عن رسول اللَّهِ  َأنَُّه قال إنما ُجِعَل اإلمام ِلُيْؤَتمَّ ِبِه فإذا َكبََّر َفَكبُِّروا وا 

                                                 
أبي بكر السلمي صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة  ؛1/286صحيح مسلم ((1

، تحقيق: د. محمد مصطفى م(1884-ه1384( )بيروت)النيسابوري، المكتب اإلسالمي 
   .1/248األعظمي

  .1/288صحيح مسلم ((2
 .1/312سنن الدارقطني ؛1/218سنن أبي داود ؛118-2/116سنن الترمذي( (3
 .     3/282المجموع ؛1/42( ينظر: الهداية(4
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ذا صلى َقاِئًما  ذا قال سمع اهلل ِلَمْن َحِمَدُه َفُقوُلوا اللهم َربََّنا لك اْلَحْمُد وا  َفاْرَكُعوا وا 
ذا صلى َقاِعدً   .(1)((ا َفَصلَّْوا ُقُعوًدا َأْجَمُعونَ َفَصلُّوا ِقَياًما وا 

ل اهلل، فقال:  يا رسو  سأل رجل النبي ))قال:  ما روي عن أبي الدرداء  -2
: ما نعم، فقال رجل من القوم: وجب هذا فقال النبي  أفي كل صالة قراءة؟ قال:

 .(2)( قال الهيثمي: إسناده حسن(أرى اإلمام إذا قرأ إال كان كافيا
رواه  (،قال: من كان له ِإَمام  َفِقَراَءُتُه له ِقَراَءة (  َجاِبٍر َعِن النبي)) عن ما روي -3

 .(3)أحمد وابن ماجه والبيهقي والدار قطني
 ()اَل َصاَلَة ِلَمْن لم َيْقَرْأ ِبَفاِتَحِة اْلِكَتاِب(): وقد حمل أصحاب هذا المذهب قوله  

)من صلى َرْكَعًة لم ) على أن هذا في المنفرد، وقد ورد هذا التأويل عن جابر قال:
واه الترمذي وقال: حديث ر  (،َيْقَرْأ فيها ِبُأمِّ اْلُقْرآِن فلم ُيَصلِّ إال َأْن َيُكوَن َوَراَء اإلمام(

 .(4)حسن صحيح
صالة جماعة إنه قد ورد في حديث عبادة السابق، فلكن يردُّ على هذا التأويل: 

 جهرية.

 .يسر فيما ويقرأ اإلمام، جيهر فيما يقرأ ال املأموم إن: الثالث القول
ليه ذهب مالك،  روي ذلك عن الزهري، وابن المبارك، وابن المسيب، وابن جبير، وا 

 .(5)وأحمد، وهو أحد قولي الشافعي

                                                 
1))

    .1/311صحيح مسلم 
دار الكتاب  يان للتراث/مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الر  ينظر: ((2

 .2/114ه(1448) (القاهرة ، بيروت)العربي 
 .1/323سنن الدارقطني ؛2/164سنن البيهقي؛ 1/288سنن ابن ماجه ؛3/338مسندأحمد ((3
 .2/123نن الترمذيس ((4
ي ينظلللر: الكلللافي فلللي فقللله أهلللل المدينلللة، أبلللو عملللر يوسلللف بلللن عبلللد اهلل بلللن عبلللد البلللر القرطبللل( (5

 ؛283-3/282مجملللللوعال ؛1:1/44ط، ه(1448) (بيلللللروت)هلللللل(، دار الكتلللللب العلميلللللة 463)ت
 .1/33المغني

issn
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 : هلم واحلجة
اْنَصَرَف من َصاَلٍة َجَهَر فيها  )عن أبي ُهَرْيَرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه )ما روي  -1 

: نعم يا َرُسوَل اللَِّه قال: إني  ِباْلِقَراَءِة فقال: هل َقَرَأ َمِعي َأَحد  ِمْنُكْم أنفا؟ فقال َرُجل 
ِفيَما َجَهَر  اْلُقْرآَن قال َفاْنَتَهى الناس عن اْلِقَراَءِة مع رسول اللَِّه  (1)َأُقوُل َماِلي ُأَناَزعُ 

َلَواِت ِباْلِقَراَءِة حين َسِمُعوا ذلك من رسول اللَِّه  اللَِّه فيه رسول  قال  (،(من الصَّ
 .(2)حديث حسن الترمذي:

إنه ينازع لقراءة المأمومين معه،  في هذا الحديث يبين رسول اهلل   :الداللة وجه

.فهذا دليل على الصالة الجهرية دون السرية

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم فالذي يبدو لي رجحانه ما ذهب إليه : الرتجيح

أصحاب القول األول أن المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب خلف اإلمام في الصالة السرية 
 .-واهلل أعلم  –أصحاب هذا القول والجهرية وذلك لقوة األدلة التي استدل بها 

 .الطهورين فاقد صالة وحكم الغلول صدقة :الثانية املسألة
)عن رجاء بن حيوة عن أبي سعيد الخدري )روى األمام الطبراني في معجمه األوسط 

رواه  .(3)((قال ال يقبل اهلل صدقة من غلول وال صالة بغير طهور أن نبي اهلل 
 (2)مسلم عن قتيبة وغيره.

                                                 
أنازع: أجاذب في قراءته، وذلك ان بعض المأمومين جهر خلفه فنازعه قراءته فشغله فنهاه  ((1

قي عن الجهر بالقراءة في الصالة خلفه، ينظر:  لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور األفري
 .2/352)مادة نزع( 1، ط(بيروت)هل(،  دار صادر 811المصري )ت

 .2/318سنن النسائي ؛118-2/112سنن الترمذي ((2
 ه(1415) (القاهرة)بن أحمد الطبراني، دار الحرمين المعجم األوسط، أبو القاسم سليمان  ((3

مسند أبي  ؛8/85عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني  ،تحقيق: طارق بن عوض اهلل بن محمد
 .1/2(بيروت) ار المعرفةإسحاق االسفرائني، د عوانة، اإلمام أبي عوانة يعقوب بن

 .1/244صحيح مسلم( (4
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 :الغلول صدقة: أوال
  .لغة واصطالًحاقبل الخوض في صدقة الغلول أودُّ أن أعرج على تعريف الغلول 

تعريف الغلول لغة: هو الخيانة وغل غلواًل خان كأغل قال أبو عبيدة: الغلول من  -أ
المغنم خاصة وال نراه من الخيانة، وال من الحقد، وقال ابن األثير: الغلول الخيانة 
في المغنم والسرقة كل من خان في شيء خفية فقد غل وسميت غلواًل؛ ألن 

 .(1)ل فيها الغلاأليدي فيها تغل أي يجع
الغلول اصطالًحا: ّعرفه الحنفية والزيدية بقولهم: هو السرقة من المغنم والغدر  -ب

 .(2)والخيانة ونقض العهد أو هو إخفاء بعض الغنيمة قبل القسمة
 .(3) وّعرفه المالكية بقولهم: هو األخذ من الغنيمة قبل القسمة، وقيل الخيانة

ولهم: هو ما ُأخذ من الغنيمة من غير إذن اإلمام من وّعرفه الشافعية و الظاهرية بق
 .(4)غير الضروري

 .(5)()كتم ما غنم أو بعضه()ابلة: بأنه وّعرفه الحن 
                                                 

محمد الجزري، المكتبة  ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر، أبو السعادات المبارك بن ((1
مد الزاوي، ومحمود محمد ، تحقيق: طاهر أح(م1888-ه1388) (بيروت)العلمية 
 .34/116تاج العروس ؛11/544ربلسان الع ؛3/324الطناحي

سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام، محمد بن إسماعيل  ؛2/138ينظر: الهداية ((2
دار إحياء التراث العربي  ،تحقيق: محمد عبد العزيز الخوليهل(، 252الصنعاني األمير )ت

    .4:4/46ط، ه(1388) (بيروت)
3))

القيرواني، صالح عبد السميع ينظر: الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد  
محمد حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  ؛1/411(بيروت)بي األزهري،  المكتبة الثقافية اآل

   .2/124(بيروت)دار الفكر  ،عرفه الدسوقي،  تحقيق: محمد عليش
 (بيروت)دار المعرفة  هل(،244ينظر: األم، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل )ت ((4
علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد  المحلى، ؛4/251 :2ط، ه(1383)

   .2/1(بيروت)دار اآلفاق الجديدة  ،هل(، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي456)ت
دار الفكر  ،ومصطفى هالل ،كشاف القناع لمنصور بن يونس البهوتي تحقيق هالل مصلحي(5) 
     .3/82(بيروت)

Type text here
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نالحظ من تعريف الفقهاء أن الغلول ال يتعدى كونه خيانة وسرقة وكتمان أشياء من 
جه حق الغنيمة قبل القسمة وهم متفقون على أن إخفاء قسم من الغنيمة من غير و 

 بأي طريقة كانت هو الغلول.
 .غلول في القران والسنة واإلجماعمت الشريعة اإلسالمية الوقد حرّ 

ں  ڻ    ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳک  گ       گ    گ   گچقال تعالى  :القرآن -أ

      .(1)چڻ   ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  

الذي يغل سيأتي بما غل  هذه آية صريحة تدل على حرمة الغلول، وأن :الداللة وجه

يوم القيامة، قال القرطبي في تفسير هذه اآلية: )سيأتي بما غل يوم القيامة( أي 
حامال له على ظهره ورقبته معذًبا بحمله ومرعوًبا بصوته وموبًخا بإظهار خيانته 
على رؤوس األشهاد وهذه الفضيحة التي يوقعها اهلل تعالى بالغال نظير الجريمة التي 

 .(2)هااقترف
 )تدل هذه اآلية على حرمة الغلول وأنه ليس من صفة)قال الطبري في تفسيره: 

)وما كان لنبي أن )أوعد عقيب قوله:  األنبياء وال يكون نبيا من غل؛ ألن اهلل 
وأنَّ اهلل سبحانه  (()ومن يغلل يأت بما َغل يوم القيامة) أهل الغلول فقال: (يغل(

وتعالى عّرف المؤمنين وغيرهم من عباده أن الغلول منتٍف من صفة األنبياء 
فعلى المؤمنين أيًضا أن ال  وأخالقهم؛ ألن ذلك جرم عظيم وألن األنبياء ال تأتي مثله

 .(3)((يأتون مثله
 

                                                 
 .161:: آيةسورة آل عمران (1)
الجامع ألحكام القران، لإلمام محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي أبي عبد اهلل  )ت (2) 

             .4/2(ه1382( )القاهرة)دار الشعب  ،ونيهل( تحقيق أحمد عبد العليم البرو 681
أبو جعفر  القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبري جامع البيان عن تأويل آي  (3)
 .4/158ه(1445) (بيروت)هل(، دار الفكر 314)ت
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فذكر اْلُغُلوَل   قال: قام ِفيَنا النبي )أبي ُهَرْيَرَة )ما صح عن  :السنة -ب

على  (1)َفَعظََّمُه َوَعظََّم َأْمَرُه قال: اَل ُأْلِفَينَّ َأَحَدُكْم يوم اْلِقَياَمِة على َرَقَبِتِه َشاة  لها ُثَغاء  
يقول: يا َرُسوَل اللَِّه َأِغْثِني َفَأُقوُل: اَل َأْمِلُك لك من اهلل شيئا ( 2)َقَبِتِه َفَرس  لها َحْمَحَمة  رَ 

ى َرَقَبِتِه َبِعير  له ُرَغاء  َأْبَلْغُتَك َوَعلَ قد 
يقول: يا َرُسوَل اللَِّه َأِغْثِني َفَأُقوُل اَل َأْمِلُك لك  (3)

فيقول: يا َرُسوَل اللَِّه َأِغْثِني َفَأُقوُل: اَل َأْمِلُك لك  (4)ُتَك َوَعَلى َرَقَبِتِه َصاِمت  شيئا قد َأْبَلغْ 
 .(5)((شيئا قد َأْبَلْغُتكَ 

هذا حديث صريح يدل على حرمة الغلول وأن الغالَّ سيأتي يوم القيامة  :الداللة وجه

غلَُّه برقبته من شاة وفرس وبعير وذهب وفضة وغير ذلك، يقول اإلمام النووي  وما
)ألفين بضم الهمزة وبالفاء المكسورة أي: ال أجدن أحدكم )في شرح صحيح مسلم: 

 .(6)((عمال أجدكم بسببه على هذه الصفةعلى هذه الصفة ومعناه ال تعملوا 
)أي أجد أحدكم على هذه الصفة )وقال ابن حجر في فتح الباري: ))ال ألفين(( 

الشنيعة وال ينبغي لكم أن أراكم عليها يوم القيامة ونالحظ أن الغالَّ يطلب من النبي 
  المغفرة والشفاعة ويقول له النبي وكأنه  قد بلغتك فليس لك عذر بعد اإلبالغ

                                                 
القاموس المحيط،  ؛14/113عز وما شاكلهما ينظر لسان العربالثغاء صوت الشاة والم (1)

مختار  ؛1/1635(بيروت)هل(، مؤسسة الرسالة 268آبادي )ت محمد بن يعقوب الفيروز
مكتبة لبنان ناشرون  ،تحقيق: محمود خاطرالرازي،  محمد بن أبي بكر بن عبدالقادرالصحاح، 

 . 1/36م(1885) ه(1415) (بيروت)
   .1/436النهاية في غريب الحديث واألثرينظر:  .الحمحمة: صوت الفرس دون الصهيل(2) 
 .1/145مختار الصحاح ؛14/328رغاء صوت البعير ينظر لسان العربال (3)
ينظر لسان  .الناطق الحيوان والصامت ما سواه الصامت هو الذهب والفضة وقيل(4) 

 . 2/55العرب
 .2/426مسند اإلمام أحمد؛ 3/1461صحيح مسلم ؛3/1112صحيح البخاري (5)
 .12/216شرح النووي على صحيح مسلم ((6
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  ال فهو في القيامة صاحب الشفاعة أبرز هذا الوعيد في مقام الزجر والتغليظ وا 
 .(1)((في مذنبي األمة

قال اإلمام النووي والشوكاني والصنعاني: أجمع العلماء على أن الغلول  :اإلمجاع -ج

 .(2)من الكبائر
صاحب  )وأجمعوا على أن الغالَّ يرد على ما غل إلى)وقال ابن المنذر:   

 . (3)((المقسم
بعد أن استعرضنا االدلة من القرآن والسنة واإلجماع على حرمة الغلول، بقي أن 

ه وتعالى طيب ال نعرف أن الصدقة من الغلول غير جائزة وأنها حرام، ألن اهلل سبحان
 يقبل إال طيًبا.

 .الطهورين فاقد صالة حكم:  ثانيًا
ال يجد ماًء وال صعيًدا، وصلى، هل عليه اختلف الفقهاء فيمن حضرته الصالة وهو 

 على ثالثة أقوال:  (4)اإلعادة ؟

 .عليه إعادة ال: األول القول
ليه ذهب مالك وأحمدروي ذلك عن ا  . (5)بن المنذر، وا 

                                                 
   .6/126فتح الباري ((1
 .2/132نيل األوطار ؛4/52مسبل السال؛ 4/325ينظر: المجموع ((2
تحقيق: د. فؤاد عبد هل(، 312ري أبو بكر )تاإلجماع، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابو  ((3

 .1/58: 3ط، ه(1442) (اإلسكندرية) دار الدعوة ،المنعم أحمد
ينظر: األوسط في السنن واإلجماع واالختالف، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر  ((4

دار طيبة  ،تحقيق: د. أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيفهل(، 312النيسابوري )ت
 .2/45 :1ط، (م1825) (الرياض)
ينظر: المصدر السابق، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم بن  ((5

المبدع في شرح  ؛1/164ه(1415) (بيروت)دار الفكر هل(،  1125سالم النفراوي المالكي )ت
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)َعاِئَشَة أنها اْسَتَعاَرْت من َأْسَماَء ِقاَلَدًة َفَهَلَكْت َفَبَعَث )ما صح عن : هلم واحلجة

اَلُة َوَلْيَس َمَعُهْم َماء  َفَصلَّْوا َفَشَكْوا ذلك إلى  رسول اللَِّه  َرُجاًل َفَوَجَدَها َفَأْدَرَكْتُهْم الصَّ
َفَأْنَزَل اهلل آَيَة التََّيمُِّم فقال ُأَسْيُد بن ُحَضْيٍر ِلَعاِئَشَة َجَزاِك اهلل َخْيًرا َفَواللَِّه  رسول اللَِّه 

 .(1)متفق عليه (إال َجَعَل اهلل َذِلِك َلِك َوِلْلُمْسِلِميَن فيه َخْيًرا( ما َنَزَل ِبِك َأْمر  َتْكَرِهيَنهُ 
اقر الصحابة على صالتهم ولم يبين لهم وجوب االعادة  ن النبي إ: الداللة وجه 

إذ ال يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فال بد  ولو كانت واجبة لبينها النبي 
 (.2)من دليل على وجوب اإلعادة

واعترض على استداللهم بحديث السيدة عائشة )رضي اهلل عنها( أن تأخير البيان 
 .(2)وقت الحاجة والقضاء على التراخي إلى

عادة الصالة مع أنهم صلوا بدون طهارة إلم يأمر الصحابة ب أجيب بأن رسول اهلل 
    .مائية ولم يكون التيمم مشرعًا في وقته

 اإلعادة عليه وجتب حاله حسب على احلال يف يصلي أن عليه: الثاني القول
ليه ذهب الشافعية  .(4)وا 

    :هلم واحلجة

)سمعت َرُسوَل )عن ابن عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنهما( قال: ما صح  -1 
 .(5)رواه مسلم (،يقول: اَل ُتْقَبُل َصاَلة  ِبَغْيِر ُطُهوٍر( اللَِّه 

                                                                                                                                            

هل(، المكتب 224لح الحنبلي أبو إسحاق )تإبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن مفالمقنع، 
 .1/335نيل األوطار ؛1/228ه(1444) (بيروت)اإلسالمي 

       . 1/288صحيح مسلم ؛1/122صحيح البخاري ((1
    .4/224ينظر: المجموع ((2

 .2/348ينظر: المجموع (3)
  .2/344ينظر: المجموع ((4
 .1/244صحيح مسلم ((5
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بأن ال صالة بغير طهور، وفاقد  في هذا الحديث يبين النبي  :الداللة وجه

الطهورين هنا غير مشمول بنص هذا الحديث، ولكن قلنا بوجوب الصالة عليه على 
حاله احتراًما للوقت، ألن الصالة من شرائط صحتها الطهارة وهذا فاقد  حسب

 للطهارة.
ألنه عذر نادر غير متصل فلم تسقط االعادة كمن صلى محدثًا ناسًيا، أو  -2

ه، وكمن صلى إلى القبلة فحولَّ إنساُن وَجهُه عنها ُمكرًها، ومنعه من جاهال حدث
 .(1)إتمام الركوع فإنه تلزمه االعادة باالتفاق

ألن الطهارة شرط من شروط الصالة، فالعجز عنها ال يبيح ترك الصالة، كستر  -3
زالة النجاسة  .(2)العورة وا 

 .وجوبًا القضاء وعليه يصلي ال: الثالث القول
ليه ذهب أبو حنيفة   (.3)روي ذلك عن الثوري، واألوزاعي، وا 

)سمعت )ما صح عن ابن عمر بن الخطاب )رضي اهلل عنهما( قال: : هلم واحلجة

 .(4)رواه مسلم (.يقول: اَل تُْقَبُل َصاَلة  ِبَغْيِر ُطُهوٍر( َرُسوَل اللَِّه 
بغير وضوء، وال تيمم، صلى في الحديث داللة واضحة على أنَّ من  :الداللة وجه 

فقد صلى بغير طهور، فال يكون فعله صالة؛ ألن من شرائط صحة الصالة الطهارة 
ومن صلى من غير وضوء فقد شرط الطهارة.

                                                 
 .                            2/283ينظر: المجموع ((1
2))

    .1/35ينظر: المهذب  
نيل  ؛1/146ت(بيرو )هل(،  دار المعرفة 423لسرخسي )تينظر: المبسوط، شمس الدين ا ((3

 .1/332األوطار
 .1/244صحيح مسلم ((4
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بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم فالذي يبدو لي رجحانه ما ذهب إليه  :الرتجيح

يه، ألنه صلّى على أصحاب القول: بأن صالة فاقد الطهورين صحيحة، وال إعادة عل
)ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ )يقول:  حاله لتعذر استعمال الماِء والتراِب فأخذ بالرخصة والنبي 

 .(1)(َأْن ُتْؤَتى ُرَخُصُه َكَما ُيِحبُّ َأْن ُتْؤَتى َعَزاِئُمُه(
    النافلة صوم: الثالثة املسالة

أمامة قال قلت يا رسول عن رجاء بن حيوة عن أبي )) ":المستدرك"روى الحاكم في 
وقال: هذا حديث صحيح  (اهلل دلني على عمل قال عليك بالصوم فإنه ال عدل له(

 .(2)اإلسناد

ألبي ُأمامة بأن هناك أعمااًل فيها  في هذا الحديث بين النبي  :الداللة وجه

عن الفرائض وهو صوم النافلة فيدل هذا  ومن السنة أن يعملها فضالً  ،فضيلة للمسلم
 الحديث على صيام النافلة.

قبل الخوض في موضوع صوم النافلة أودُّ أن أعرج على تعريف الصيام لغة  
.واصطالًحا وأدلة مشروعيته

(2)اإلمساك تعريف الصيام لغة: -أ
. 

عن اتفقت اقوال الفقهاء في ان معنى الصيام ال يخرج  تعريف الصيام اصطالحا: -ب
  (2)اإلمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوص.



                                                 
التميمي البستي، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم (  (1

   .2/68: 2ط، م(1883-ه1414) (بيروت)مؤسسة الرسالة  ،تحقيق: شعيب األرنؤوط
 .1/522المستدرك على الصحيحين( (2
 .1/352المصباح المنير( (3
 .3/3المغني ؛6/245عالمجمو  ؛2/388مواهب الجليل ؛3/54المبسوط للسرخسي( (4
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 دليل مشروعيته من الكتاب والسنة واإلمجاع  -ج

   الكتاب: أوال

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ٹ ٹچ  

  ڇڄ  ڃ     ڃ    ڃ  ڃ    چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڄڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ

ک  ک  ک     کڈ  ڈ  ژ  ژ     ڑ   ڑ  ڎڇ  ڍ      ڍ  ڌ   ڌ  ڎ

   (1)چگ  گ            ڳ  ڳ    گگ

 السنة: ثانيا
ُبِنَي )):  ( قال: قال رسول اللَّهِ ما صّح عن ابن ُعَمَر )رضي اهلل عنهما -1

َقامِ  ْساَلُم على َخْمٍس َشَهاَدِة َأْن اَل ِإَلَه إال اهلل َوَأنَّ ُمَحمًَّدا رسول اللَِّه َواِ  اَلِة  اإْلِ الصَّ
َكاِة َواْلَحجِّ َوَصْوِم َرَمَضانَ  يَتاِء الزَّ    (2)((َواِ 

من َأْهِل   ُجل  إلى رسول اللَّهِ ما صّح عن َطْلَحَة بن ُعَبْيِد اللَِّه يقول جاء رَ  -2  
 ُيْسَمُع َدِويُّ َصْوِتِه وال ُيْفَقُه ما يقول حتى َدَنا فإذا هو َيْسَأُل عن (3)َنْجٍد ثَاِئَر الرَّْأسِ 

ْساَلِم فقال رسول اللَّهِ  َخْمُس َصَلَواٍت في اْلَيْوِم َواللَّْيَلِة فقال هل َعَليَّ َغْيُرَها   اإْلِ
اَل  :قال ؟َليَّ َغْيُرهُ َوِصَياُم َرَمَضاَن قال هل عَ   َأْن َتَطوََّع قال رسول اللَّهِ اَل إال  :قال

َكاَة قال  َع قال َوَذَكَر له رسول اللَّهِ إال َأْن َتَطوَّ  اَل إال َأْن  :قال ؟هل َعَليَّ َغْيُرَها :الزَّ
رسول  :قال ،واهلل اَل َأِزيُد على هذا وال َأْنُقُص  :َفَأْدَبَر الرَُّجُل وهو يقول :قال ،َتَطوَّعَ 
 .(4)َأْفَلَح إن َصَدقَ   اللَّهِ 

                                                 
 .124، 123اآليتان:سورة البقرة: ( (1
 .1/45صحيح مسلم؛ 1/12صحيح البخاري( (2
 .4/142لسان العرب :ينظر .ثائر الرأس: منتشر شعر الرأس( (3
 .1/44صحيح مسلم؛ 1/25صحيح البخاري( (4
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إذا جاء َرَمَضاُن ُفِتَحْت ))قال:   َأنَّ َرُسوَل اللَّهِ   ما صح عن أبي ُهَرْيَرةَ  -3
 .1))(َأْبَواُب اْلَجنَِّة(

دلت هذه األحاديث على وجوب صوم رمضان ألنه من أركان الدين  :الداللة وجه

 اإلسالمي الخمس. 
وأجمع المسلمون على وجوب )) :نقل ابن قدامة اإلجماع على الصيام  فقال :اإلمجاع

 هذا في الصيام المفروض. ،(2)((صيام شهر رمضان
(2)بعد هذا بقي أن نعرف اقوال الفقهاء يف صيام التطوع أو النافلة

 

قد داوم على صيام هذه  النبي  ألنّ  ؛لفقهاء على استحباب صيام النوافلاتفق ا
 .(4)وعاشوراء وغيرها من النوافل ،وعرفة ،النوافل منها صيام يومي االثنين والخميس

:هلم واحلجة
)َأنَّ ُقَرْيًشا كانت َتُصوُم يوم َعاُشوَراَء ) :ما صّح عن َعاِئَشَة )رضي اهلل عنها( -1

ِبِصَياِمِه حتى ُفِرَض َرَمَضاُن وقال رسول اللَِّه   في اْلَجاِهِليَِّة ثُمَّ َأَمَر رسول اللَِّه 
  (5)((َوَمْن َشاَء َأْفَطرَ من َشاَء َفْلَيُصْمُه. 
َتُصوُم َفَغِضَب  )َكْيفَ ) :فقال  ي َقَتاَدَة ان َرُجل  أتى النبيما صّح عن أب -2

ٍد  فلما َرَأى ُعَمُر   رسول اللَّهِ  ْساَلِم ِديًنا َوِبُمَحمَّ َغَضَبُه قال َرِضيَنا ِباللَِّه َربًّا َوِباإْلِ
ُيَردُِّد هذا اْلَكاَلَم حتى  َنِبيًّا َنُعوُذ ِباللَِّه من َغَضِب اللَِّه َوَغَضِب َرُسوِلِه َفَجَعَل ُعَمُر 

                                                 
 .2/852صحيح مسلم ؛2/681صحيح البخاري( (1
 .3/3المغني( (2
أحمد  : المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي،على الفريضة. ينظر افلة: الزيادةن( (3

 .2/618(بيروت)مقري الفيومي، المكتبة العلمية بن محمد بن علي ال
مغربي محمد بن عبد الرحمن ال مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،؛ 3/82المبسوط ينظر:( (4

 .3/58المغني ؛6/441المجموع؛ 2/443: 2، طه(1382) (بيروت)أبو عبد اهلل، دار الفكر 
 .2/684صحيح البخاري (5)
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اَل َصاَم وال  :ُم الدَّْهَر ُكلَُّه قالُعَمُر يا َرُسوَل اللَِّه َكْيَف ِبَمْن َيُصو  :َسَكَن َغَضُبُه فقال
 :َكْيَف من َيُصوُم َيْوَمْيِن َوُيْفِطُر َيْوًما قال :لم َيُصْم ولم ُيْفِطْر قال :َأْفَطَر أو قال

 َذاَك َصْوُم َداُوَد  :َكْيَف من َيُصوُم َيْوًما َوُيْفِطُر َيْوًما قال :َوُيِطيُق ذلك َأَحد  قال
ْقُت ذلك ثُمَّ قال رسول َوِدْدُت َأنِّي ُطوِّ  :وُم َيْوًما َوُيْفِطُر َيْوَمْيِن قالَكْيَف من َيصُ  :قال
َثاَلث  من كل َشْهٍر َوَرَمَضاُن إلى َرَمَضاَن َفَهَذا ِصَياُم الدَّْهِر ُكلِِّه ِصَياُم َيْوِم  : اللَّهِ 

َلُه َوالسََّنَة التي َبْعَدُه َوِصَياُم َيْوِم َعَرَفَة َأْحَتِسُب على اللَِّه َأْن ُيَكفَِّر السََّنَة التي َقبْ 
 (1)(َعاُشوَراَء َأْحَتِسُب على اللَِّه َأْن ُيَكفَِّر السََّنَة التي َقْبَلُه(

؟ قال: عن صوم يوم االثنين ما روي عن أبي قتادة أن عمر سأل النبي  -3
 (2)((ويوم أنزلت علّي فيه النبوة ،ذلك يوم ولدت فيه))

أن هناك أيامًا يستحّب الصياُم   في هذه األحاديث بين رسول اهلل :الداللة وجه

منها يوم عرفة ويوم عاشوراء واالثنين فينبغي على المسلم أن يتبع سنة النبي  ،فيها
  .بصيام هذه األيام لما لها من الفضيلة 

 :ويتضمن الشخصية، باألحوال تتعلق مسائل: الثاني املطلب

 .سيِّدها وفاة بعد الولد أم ةدَّعِ: األوىل املسألة
)عن َرَجاِء بن َحْيَوَة عن َقِبيَصَة بن ُذَؤْيٍب عن َعْمِرو ) :روى أبو داود  في سننه قال

ِعدَُّة اْلُمَتَوفَّى عنها   اْلُمَثنَّى ُسنََّة َنِبيَِّنا بن اْلَعاِص قال اَل ُتَلبُِّسوا َعَلْيَنا ُسنًَّة قال بن
  .(3)(َأْشُهٍر َوَعْشر  َيْعِني ُأمَّ اْلَوَلِد(َأْرَبَعُة 

 

                                                 
 .2/212صحيح مسلم( (1

هل(، 516فعي )تشرح السنة، ابو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشا (2)
-ه1443) (دمشق)المكتب االسالمي  ،محمد زهير الشاويشو  ،تحقيق: شعيب األرنؤوط

 .6/353: 1ط، (م1823
 .2/284سنن أبي داود ((3
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 .(1)حيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاهقال الحاكم: حديث ص

 :اختلف الفقهاء يف هذه املسألة على مخسة أقوال

 .ليال وعشر أشهر أربعة احلرة كعدة تعتدُّ إهنا: األول القول

روي ذلك عن: عمر بن عبد العزيز، والحسن، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، وسعيد 
بن المسيب، وخالس بن عمرو، والزهري، ويزيد بن عبدالملك، ومجاهد، واألوزاعي، 

ليه ذهب أحمد  سحاق، وا   .(2)في رواية )رحمهم اهلل(وا 

 : هلم واحلجة
 حديث الباب المتقدم. -2

عدم سماع قبيصة من عمرو بن عدة طرق، وأعّله: هذا الحديث موقد أخرج البيهقي 
 .(3)بن العاص

بأن هذا مبني على مذهب من يشترط لالتصال: ثبوت السماع، وقد أنكر  :وأجيب

مسلم ذلك إنكاًرا شديًدا، وقال: يكفي لالتصال إمكان اللقاء، وقبيصة ولد عام الفتح، 

                                                 
 ينظر: المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبداهلل أبو عبداهلل الحاكم النيسابوري( (1

-هل1411) (بيروت)دار الكتب العلمية  ،تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاهل(، 445)ت
 .2/212: 1ط، (م1884

تفسير القرآن  ؛2/83المقتصدتهد ونهاية بداية المج ؛14/344المحلى ؛2/113ينظر: المغني( (2
 (بيروت)هل(، دار الفكر 884بو الفداء )تإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أ العظيم،

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدرالدين محمود بن أحمد العيني  ؛1/226ه(1441)
 .12/124(بيروت)هل(،  دار إحياء التراث العربي 255)ت
 .8/448السنن الكبرى ((3



 رجاء بن حيوة )رمحه اهلل( واملسائل الفقهية املستنبطة من االحاديث واآلثار اليت رواها يف العبادات واألحوال الشخصيةاالمام 

 
 

222 

 

 م2011 كانون األول –عشر الثاني العدد –الثالث  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

شك في إمكان سماعه من سمع عثمان بن عفان، وزيد بن ثابت، وأبا الدرداء، فال 
 (.  1)عمرو بن العاص

 .واحدةٍ حبيضةٍ تعتد إهنا:  الثاني القول
، والحسن، والشعبي، والقاسم بن روي ذلك عن: عثمان، وعائشة وابن عمر 

ليه  محمد، وأبي قالبة، ومكحول، وعروة، والزهري، والليث، وأبي ثور، وأبي عبيد، وا 
 ذهب مالك، 

 .(2)من مذهب أحمد )رحمهم اهلل( والشافعي، وهو المشهور

 : هلم واحلجة
أنه قال في أم الولد يتوفى عنها  (رضي اهلل عنهما)ابن عمر ))ما روي عن  -1

 .(4)قال الرافعي: هذا األثر صحيح(. 3)(سيدها تعتدُّ بحيضة(
)ألنه استبراء لزوال الملك عن الرقبة، فكأنَّ حيضة في حق من تحيض كسائر )  -2

 .(5)((المعتقات والمملوكاتاستبراء 
 

                                                 
نظر: الجوهر النقي هامش السنن الكبرى، عالء الدين بن علي بن عثمان المارديني الشهير ي ((1

   .8/442(لبنان –بيروت ) هل(، دار الفكر854التركماني )ت  بابن
 ؛5/212األم؛ 6/122(بيروت)الكبرى، مالك بن أنس، دار صادر ينظر: المدونة  ((2

 .1/288تفسير ابن كثير ؛2/113المغني
تحقيق: د.عبد الغفار هل(، 313ي )تالسنن الكبرى، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائ ((3

: 1ط، م(1881-ه1411) (بيروت)دار الكتب العلمية  ،سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن
8/448. 
الملقن  ينظر: خالصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، عمر بن علي بن ((4

، ه(1414( )الرياض)مكتبة الرشد  ،تحقيق: حمدي عبد المجيد إسماعيل السلفياألنصاري، 
 .2/264: 1ط
 .2/113المغني ((5
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 .قروء ثالثة عدهتا إن: الثالث القول
والحسن بن  ، والنخعي، والثوري،روي ذلك عن: عمر، وعلي، وابن مسعود 

ليه ذهب أبو حنيفة )رحمهم  صالح، والباقر، والصادق، وهي رواية عن عطاء، وا 
 .(1)اهلل(

بن العاص أمَر أمَّ ولٍد يحيى بن أبي كثير أن عمرو ))ما روي عن : هلم واحلجة

 .(2)((أعتقْت أْن تعتدَّ ثالَث حيضٍ 
 .ليال ومخس بشهرين تعتد إهنا: الرابع القول

 .(3)روي ذلك عن: طاووس، وقتادة، وهي رواية عن عطاء )رحمهم اهلل(

وكما هو ، 4))إن عدة األمة المطلقة نصف عدة الحرة، فكذلك عدة الوفاة: هلم واحلجة

ة األمة المتوفى عنها زوجها هي أربعة أشهر وعشرا، فتكون عدّ  الحرةمعلوم فإن عدة 
 المتوفى عنها زوجها نصفها شهرين وخمسة أيام.

 خافت إن أهنا إال سيدها عنها مات إذا عليها عدة ال الولد أم إن: اخلامس القول

 .هبا محل ال أن تتيقن حتى تربصت محال
 .(5)وهو مذهب ابن حزم )رحمه اهلل(

 أعثر له على دليل.ولم 

                                                 
هل(، دار المعرفة 884الحنفي )ت البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيمينظر:  ((1
 .4/152: 2ط، (بيروت)
 .4/145مصنف ابن أبي شيبة ((2
 .2/113ينظر: المغني ((3

 .2/84ينظر: المغني (4)
 .14/344ينظر: المحلى ((5



 رجاء بن حيوة )رمحه اهلل( واملسائل الفقهية املستنبطة من االحاديث واآلثار اليت رواها يف العبادات واألحوال الشخصيةاالمام 

 
 

227 

 

 م2011 كانون األول –عشر الثاني العدد –الثالث  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

ة أم والذي يبدو لي راجحا واهلل أعلم هو المذهب الثاني الذي يرى أنَّ عدّ  :الرتجيح

ألن األمة في كثير من األحكام  ؛دةٍ الولد بعد وفاة سيدها أنها تعتد بحيضةٍ واح
 .–واهلل أعلم  -تخالف الحرة، ولقوة ما استدلوا به

 .  (1)اخلُلْع بدل يف أخذه للزوج جيوز ما: الثانية املسألة

)عن حميد عن رجاء بن حيوة أنه سأله كيف كان )روى ابن أبي شيبه في مصنفه  
 الحسن يقول في المختلعة فقال إنه كان يكره أن يأخذ منها فوق ما أعطاها فقال

)فإن خفتم أال يقيما حدود اهلل فال )اقرأ اآلية التي بعدها  :قال قبيصة بن ذؤيب :رجاء
 .(2)(عليهما فيما افتدت به(جناح 

 اختلف الفقهاء يف حكم أخذ الزوج أكثر من املهر الذي دفعه على قولني:  

 الذي الصداق من أكثر اخللع بدل يف زوجته من يأخذ أن للزوج جيوز ال: األول القول

 .إياها أعطاه
روي ذلك عن عطاء، وعمرو بن شعيب، والزهري، وطاووس، والحسن، والحكم، 

ليه ذهب أبو حنيفة في رواية وحماد، سحاق، وأبي عبيد، وا   .(3)والشعبي، وا 
 : هلم واحلجة

ا قال: ال يأخذ من المختلعة أكثر ممّ   )عطاء أن النبي)ما روي عن  -1
 (.4)( رواه الدار قطني والبيهقي(أعطاها

                                                 
خلع: هو أن تعطي المرأة ماال إلى زوجها ليبينها منه فإن أجابها إلى ذلك، فقد بانت منه  ((1

الطلبة في  طلبة ؛2/86،)مادة خلع( ينظر: لسان العربوخلع كل واحد منهما لباس صاحبه
 .1/154االصطالحات الفقهية

   .4/124مصنف ابن أبي شيبة ((2
 .8/44نيل األوطار ؛8/248المغني؛ 14/241المحلى ؛4/23ينظر: البحر الرائق ((3
 .8/314السنن الكبرى؛ 3/255سنن الدار قطني ((4
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)أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت ) :ما روي عن أبي الزبير -2
: أتردين عليه  فكرهته فقال النبيعبد اهلل بن أبي بن سلول وكان أصدقها حديقة 

: أما الزيادة فال ولكن حديقته حديقته التي أعطاك قالت نعم وزيادة فقال النبي 
د قبلت قضاء قالت نعم فأخذها له وخال سبيلها، فلما بلغ ذلك ثابت بن قيس قال ق

ال: سمعه أبو رواه الدار قطني، وهو مرسل، إال أن الدار قطني ق ((رسول اهلل 
 .(1)الزبير من غير واحد

قال اإلمام ابن حجر: رجاله ثقات، ومن سمعه أبو الزبير منهم، إن كان فيهم 
ال فيعضده ما سبق  .(2)صحابي فهو صحيح، وا 

 أكثر كان ولو كثر، أو ذلك قلَّ عليه، تراضيا ما يأخذ أن للزوج جيوز: الثاني القول

 .الصداق من أعطاها مما
روي ذلك عن عثمان، وابن عمر، وابن عباس، ومجاهد، وعكرمة، والنخعي، 
وقبيصة بن أبي ذؤيب، والحسن بن صالح، وعثمان البتي، والليث، وأبي ثور، 

ليه ذهب مالك، والشافعي، وأحم وهي رواية ثانية د، والطبري، وداود، وابن حزم، وا 
 .(3)عن أبي حنيفة

 .(4) چې  ې  ى  ى  ائ   ائ  چ  :  عموم قوله تعالى: هلم واحلجة

 أن اآلية أباحت الفداء من دون تقيد بمقدار الصداق. :الداللة وجه

                                                 
 .3/255سنن الدار قطني( (1
 .8/442فتح الباري ((2
نيللل  ؛8/248المغنللي ؛3/262مغنللي المحتللاج ؛5/335المدونللة الكبللرى ؛2/13ينظللر: الهدايللة ((3

   .8/442فتح الباري ؛14/243المحلى؛ 8/44األوطار
 .228:سورة البقرة: آية ((4
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فقد قال تعالى ))وال  بأن آخر اآلية مردود على أولها: ويُعرتضُ على استدالهلم هذا:

 جناح آتيتموهن شيًئا إال أن يخافا أن ال يقيما حدود اهلل فالا يحل لكم أن تأخذوا ممّ 
فالذي أحلَّ اهلل تعالى أخذه في آخر اآلية عند  اآلية((....  عليهما فيما افتدت به

خوفهما أن ال يقيما حدود اهلل، هو الذي حظره في أول اآلية قبل حالة الخوف عليهما 
 ية هو: ما ساقه إليها من المهر.من ذلك، والذي حظره اهلل تعالى في أول اآل

     (.1)فالمباح أخذه في آخرها هو مقدار المهر ال ما زاد على ذلك وعليه:

بعد عرض أقوال الفقهاء وأدلتهم فالذي يبدو لي رجحانه ما ذهب إليه  :الرتجيح

أصحاب القول األول؛ ألن الزوجة قد بذلت نفسها للزوج، وكانت في خدمته طوال 
 .-واهلل أعلم  -جل إخالء سبيلها الزوجية فال يجوز استغاللها من أالحياة 

 ةاخلامت
 .وعلى آله وصحبه ومن وااله ،الحمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل 

 ...وبعد
 فقد انتهت رحلتنا مع هذا البحث، وقد استخلصنا منه النتائج اآلتية: 

اهلل( في أيام التابعين المباركة، وعاصر عدًدا عاش اإلمام رجاء بن حيوة )رحمه  -1
 من فقهاء الصحابة ونهل من علومهم.

تتلمذ على هذا اإلمام عدد من علماء األمة الكبار الذين اقتبسوا من فقهه  -2
 وتواردوا على معينه ومنهم:  مكحول والزهري.

 أثبت البحث مكانته عند المحدثين، وأنه كان ثقة. -3
التي رواها اإلمام رجاء بن حيوة )رحمه اهلل( واستنبطت منها إن األحاديث  -4

األحكام كانت متعددة الموضوعات، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدلُّ على سعة 
 اطالعه وبعد نظره.

                                                 
 .2/468ينظر: تفسير الطبري ((1
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إن األحكام الفقهية المستنبطة من األحاديث التي رواها اإلمام رجاء بن حيوة   -5
الطالع الدقيق على األحكام الشرعية الواردة )رحمه اهلل( ساهمت على نحو فاعل با

 فيها وهذه المسائل ما يأتي: 
 المأموم ال يقرأ فيما يجهر اإلمام به ويقرأ فيما يسر.  -أ

 صدقة الغلول غير جائزة. -ب
 .صالة فاقد الطهورين صحيحة وال إعادة عليه  -ج
 .ان صيام ايام النوافل مستحب -د
 ها حيضة واحدة.عدة أم الولد بعد وفاة زوج -و
كثر من الصداق الذي أعطاه ال يجوز للزوج أن يأخذ من زوجته في بدل الخلع أ -ز

 إياها.
هذا عرض بإيجاز ألهم النتائج التي توصلت إليها وأرجو من اهلل تعالى أن أكون قد 
وفقت بعملي هذا مرضاة هلل تعالى وإلعالء شريعته فإن أُك قد قصرت فأرجو من اهلل 

 لموفق والهادي إلى سواء السبيل.ذنبي ويعفو عن هفوتي، واهلل اأن يغفر 

 ادرصامل
هل(،  دار 312اإلجماع، محمد بن إبراهيم بن  المنذر النيسابوري أبو بكر،)ت -1

 .، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم أحمد1442 -اإلسكندرية  -الدعوة 
ي بن حجر أبو الفضل العسقالني اإلصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن عل -2

، الطبعة: األولى، 1882 - 1412 -بيروت  -هل(، دار الجيل  252الشافعي،)ت 
 .تحقيق: علي محمد البجاوي 

بيروت  -هل(، دار المعرفة 244األم، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد اهلل،)ت  -3
    .،الطبعة:الثانية1383 -
م بن محمد بن منصور التميمي أبي سعيد عبدا لكري ،األنساب  -4

تحقيق : عبداهلل ،الطبعة األولى،م1882بيروت، ،هل(،  دار الفكر562السمعاني،)ت
 .عمر البارودي 
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األوسط في السنن واإلجماع واالختالف،  أبي بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر  -5
م، الطبعة: األولى، 1825 -الرياض  -هل(، دار طيبة 312النيسابوري،: )ت 

 .أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف .تحقيق: د
هل(، دار  884البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين ابن نجيم الحنفي،)ت -6 

 .بيروت، الطبعة: الثانية -المعرفة 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد، محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو  - 8

 .بيروت    –هل(، دار الفكر 585الوليد، )ت
هل(، 484البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي أبو الفداء، )ت -2

 .بيروت –مكتبة المعارف 
تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الحسيني  -8

  .هل(،  دار الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين 1246الزبيدي،)ت
هل(، دار الكتب 842الدين محمد الذهبي، )تتذكرة الحفاظ، أبو عبد اهلل شمس  -14

 .بيروت، الطبعة  األولى -العلمية 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو  تفسير القرآن العظيم، -11

  .1441 -بيروت  -هل(،  دار الفكر884الفداء،)ت
تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي،  -12
، الطبعة: األولى، تحقيق: 1826 - 1446 -سوريا  -ر الرشيد هل(،  دا252)ت

 .محمد عوامة
تهذيب التهذيب،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني  -13

 .، الطبعة: األولى 1824 - 1444 -بيروت  -هل(، دار الفكر 252الشافعي،)ت
هل(، دار 354البستي،)تالثقات،  محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي  -14

 .، الطبعة  األولى، تحقيق: السيد شرف الدين أحمد1885 - 1385 -الفكر 
الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، صالح عبد  -15

 .بيروت  –السميع اآلبي األزهري،  المكتبة الثقافية 
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ن جرير بن يزيد بن خالد الطبري جامع البيان عن تأويل آي القرآن، محمد ب  -16
 . 1445 -بيروت  -هل(،دار الفكر 314أبو جعفر، )ت

الجامع الصحيح المختصر،محمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري  -18
، 1828 - 1448 -بيروت  -هل(، دار ابن كثير ، اليمامة 256الجعفي،)ت

 .الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. مصطفى ديب البغا 
الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي،  الجامع -12
، تحقيق: أحمد محمد شاكر -بيروت  -هل(، دار إحياء التراث العربي 288)ت

 .وآخرون
لإلمام محمد بن احمد بن أبي بكر بن فرج القرطبي أبي  ،الجامع إلحكام القران -18

ني دار الشعب القاهرة سنة النشر هل( تحقيق احمد عبد العليم البروو 681ت )عبد اهلل
   .هل1382

عالء الدين بن علي بن عثمان المارديني  ،الجوهر النقي هامش السنن الكبرى -24
 .لبنان –بيروت  ،دار الفكر(،هل854ت ،)الشهير بابن التركماني

حاشية إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات  -21
للطباعة والنشر والتوزيع ر ابن السيد محمد شطا الدمياطي، دار الفكر الدين، أبي بك

 .بيروت –
 -الفكر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،محمد عرفه الدسوقي،  دار  -22

 .بيروت، تحقيق: محمد عليش
خالصة البدر المنير في تخريج كتاب الشرح الكبير للرافعي، عمر بن علي بن  -23

حمدي ، الطبعة: األولى، تحقيق: 1414 -الرياض -مكتبة الرشد األنصاري،  الملقن
 .عبد المجيد إسماعيل السلفي

بن إسماعيل الصنعاني  سبل السالم شرح بلوغ المرام من أدلة األحكام،محمد -24
، الطبعة: الرابعة، 1388 -بيروت  -هل(، دار إحياء التراث العربي 252األمير،)ت

   .تحقيق: محمد عبد العزيز الخولي



 رجاء بن حيوة )رمحه اهلل( واملسائل الفقهية املستنبطة من االحاديث واآلثار اليت رواها يف العبادات واألحوال الشخصيةاالمام 

 
 

222 

 

 م2011 كانون األول –عشر الثاني العدد –الثالث  اجمللد جملة جامعة األنبار للعلوم اإلسالمية 

 -هل(، دار الفكر 285سنن ابن ماجه، محمد بن يزيد أبو عبداهلل القزويني،)ت  -25
   .تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي ،-بيروت 

هل(، 285اود، سليمان بن األشعث أبو داود السجستاني األزدي،)تسنن أبي د -26
     .، تحقيق:محمد محيي الدين عبد الحميد-دار الفكر 

سنن البيهقي الكبرى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر  -28 
، تحقيق: 1884 - 1414 -مكة المكرمة  -هل(، مكتبة دار الباز 452البيهقي،)ت

 .ر عطا محمد عبد القاد
سنن الدار قطني، علي بن عمر أبو الحسن الدار قطني  -22

، تحقيق: السيد 1866 - 1326 -بيروت  -هل(، دار المعرفة 325البغدادي،)ت
 .عبد اهلل هاشم يماني المدني

هل(، دار 313السنن الكبرى، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي،)ت -28
، الطبعة: األولى، تحقيق: د.عبد الغفار 1881 - 1411 -بيروت  -الكتب العلمية 

 .سليمان البنداري ، سيد كسروي حسن
سير أعالم النبالء، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي أبو عبد  -34

، الطبعة  التاسعة، تحقيق: 1413 -هل(،  مؤسسة الرسالة  بيروت 842اهلل،)ت 
 .شعيب األرناؤوط ، محمد نعيم العرقسوسي

ذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد العكري ش -31
، 1هل، الطبعة: ط1446 -دمشق  -هل(،  دار بن كثير   1428الحنبلي،)ت 

 .تحقيق: عبد القادر األرنؤوط، محمود األرناؤوط
ابو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي  ،شرح السنة -32
م، تحقيق : 1823 -هل 1443، 2ط ،دمشق –تب االسالمي المك ،هل(516)ت

 محمد زهير الشاويش. -شعيب األرنؤوط
صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم  -33

، الطبعة: الثانية، 1883 - 1414 -بيروت  -التميمي البستي،مؤسسة الرسالة 
 .تحقيق: شعيب األرنؤوط
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صحيح ابن خزيمة، محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي  -34
، تحقيق: د. محمد 1884 - 1384 -بيروت  -النيسابوري،المكتب اإلسالمي 

 .مصطفى األعظمي 
هل(، 216صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري،)ت -35

 .اد عبد الباقيبيروت، تحقيق: محمد فؤ  -دار إحياء التراث العربي 
صحيح مسلم بشرح النووي، أبو زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي،  -36
    .، الطبعة الثانية1382 -بيروت  -هل(، دار إحياء التراث العربي 686)ت
هل(، 811عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي أبو الفضل،)ت ،طبقات الحفاظ - 38

 .ة األولى، الطبع1443 -بيروت  -دار الكتب العلمية 
الطبقات الكبرى،  محمد بن سعد بن منيع أبو عبدا هلل البصري  -32

 .بيروت –هل(، دار صادر 234الزهري،)ت
طلبة الطلبة في اإلصالحات الفقهية، نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد  - 38

تحقيق: خالد  ،م.1885هل ل 1416 -عمان  -هل(،  دار النفائس  538النسفي،)ت
    .عبد الرحمن العك

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدرالدين محمود بن أحمد  -44
    .بيروت  -هل(، دار إحياء التراث العربي 255العيني،)ت

فتح الباري شرح صحيح البخاري،  أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل  -41
تحقيق: محب الدين  بيروت، -هل(، دار المعرفة 252العسقالني الشافعي، )ت

 .الخطيب
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني،أحمد بن غنيم بن سالم  -42

   .1415 -بيروت  -هل(، دار الفكر 1125النفراوي المالكي،)ت
 .بيروت –القاموس المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، مؤسسة الرسالة   -43
ية في الكتب الستة، حمد بن أحمد أبو عبدا هلل الكاشف في معرفة من له روا -44

 - 1413 -جدة  -الذهبي الدمشقي، دار القبلة للثقافة اإلسالمية ، مؤسسة علو 
 .، الطبعة: األولى، تحقيق: محمد عوامة1882
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الكافي في فقه أهل المدينة، أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن عبد البر   -45
 ، الطبعة: األولى1448 -بيروت  -لعلمية هل(،  دار الكتب ا463القرطبي،)ت

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار،أبو بكر عبد اهلل بن محمد بن أبي شيبة  -46
، الطبعة: األولى، تحقيق: 1448 -الرياض  -هل(، مكتبة الرشد 235الكوفي، )ت

 كمال يوسف الحوت   
لحي ومصطفى كشاف القناع لمنصور بن يونس البهوتي تحقيق هالل مص  - 48

   .هالل دار الفكر بيروت
هل(،  دار 811لسان العرب،محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري، )ت -42

    .بيروت، الطبعة: األولى  -صادر 
المبدع في شرح المقنع،  إبراهيم بن محمد بن عبد اهلل بن مفلح الحنبلي أبو  -48

 .1444 –بيروت  -ي هل(،   المكتب اإلسالم 224إسحاق،)ت
 بيروت   -هل(، دار المعرفة 423المبسوط، شمس الدين السرخسي،)ت -54
دار  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الريان للتراث/ -51

     . 1448 -القاهرة ، بيروت  -الكتاب العربي 
 -بيروت  -هل(،  دار الفكر 686المجموع، لمحي الدين بن شرف النووي،)ت -52

 م1888
هل(، دار 456المحلى،علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري أبو محمد،)ت -53

 .بيروت، تحقيق: لجنة إحياء التراث العربي -اآلفاق الجديدة 
مختار الصحاح،  محمد بن أبي بكر بن عبدا لقادر الرازي، مكتبة لبنان  -54

ة، تحقيق: محمود ، الطبعة: طبعة جديد1885 - 1415 -بيروت  -ناشرون 
 .خاطر
 .بيروت  –المدونة الكبرى، مالك بن أنس، دار صادر   -55
المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبدا هلل أبو عبدا هلل الحاكم  -56

م، 1884 -هل 1411 -بيروت  -هل(،دار الكتب العلمية  445النيسابوري،)ت
     .الطبعة: األولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا
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مسند أبي عوانة، اإلمام أبي عوانة يعقوب بن إسحاق االسفرائني، : دار  -58
  .بيروت –المعرفة 

هل(، 241ني،)تمسند اإلمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبدا هلل الشيبا -52
  .مصر -مؤسسة قرطبة 

أحمد بن محمد بن علي ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي- 58
 بيروت. –لفيومي، المكتبة العلمية المقري ا

القاهرة  -المعجم األوسط، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، دار الحرمين  -64
عبد المحسن بن إبراهيم  ، تحقيق: طارق بن عوض اهلل بن محمد ،1415 -

 الحسيني.
معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم  -61 

 -وأخبارهم، أبي الحسن أحمد بن عبد اهلل بن صالح ألعجلي الكوفي، مكتبة الدار 
، الطبعة: األولى، تحقيق: عبد العليم 1825 - 1445 -السعودية  -المدينة المنورة 

 .عبد العظيم البستوي
ه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد اهلل بن أحمد بن قدامه المغني في فق -62 

 .، الطبعة: األولى1445 -بيروت  - هل(، دار الفكر624المقدسي أبو محمد، )ت
المقتنى في سرد الكنى، محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن عبد اهلل  -63

اإلسالمية بالمدينة هل(، الجامعة 842التركماني أبو عبد اهلل شمس الدين الذهبي،)ت
هل، الطبعة: األولى، تحقيق: محمد صالح 1442 -السعودية  -المدينة المنورة  -

 .عبد العزيز المراد
مواهب الجليل لشرح مختصر خليل،محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد  -64
 .2ط، 1382 -بيروت  -، دار الفكر اهلل
المهذب في فقه اإلمام الشافعي، إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو  -65

 .بيروت  -إسحاق، دار الفكر 
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النهاية في غريب الحديث واألثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري،  -66
 -م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى 1888 -هل 1388 -بيروت  -المكتبة العلمية 

 .محمود محمد الطناحي
هل(،محمد 1255نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح منتقى األخبار،)ت -68

    .1883 -بيروت  -بن علي بن محمد الشوكاني، دار الجيل 
الهداية شرح بداية المبتدي، أبي الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل   -62

 .هل(، المكتبة اإلسالمية583الرشداني المرغياني،)ت
 




