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 ملخص البحث 
يعد من صغار الصحابة رضي هللا    معاذ بن الحارث بن الحباب األنصاري  -1

وكان  ، اشتهر بكنيته، نشأ فقيرا في مدينة النبي صلى هللا عليه وسلم،   عنهم
وكان فقيها ، فضال  ،    ويعد من حفاظ الصحابة الكرام  قارئ األنصار وإمامهم

 . في الغزوات والمعارك المختلفة  عن أنه شارك 
إبرازا لشخصية صحابي جليل،  رضي هللا عنه      معاذ بن الحارثتعد دراسة   -2

ونشراً لها، ورفدا للمكتبات العلمية بشخصية    الكتببطون    منئه  وجمعاً آلرا
 . علمية بارزة وبحث جديد

فقهاء الصحابة والتابعين وبيان آرائهم  أوصي الباحثين بدراسة وبحث حياة   -3
عظيم في تعريف األمة  التي لم تدرس وتبحث من قبل، فهو باب     الفقهية

 برموزها، وبيان سيرتهم وعلمهم .
 

Abstract 
1-     Muath bin Al-Harith bin Al-Habab Al-Ansari is considered 

one of the young Companions of the Prophet Muhammad, 

blessings and peace upon him 

, was famous by his nickname, grew up poor in the city of the 

Muhammad, blessings and peace upon him. He was the reader 

of the Ansar, their imam, and one of the preservation of the 

Quran, He was a jurist, and he was involved in various invasions 

and battles 
 
2- The study of Muath bin Al-Harith  Al-Ansari, may God be 

pleased with him, is a highlight of the personality of a great 

companion, a collection of his views from the  books and a 

publication of them, and a supplement to scientific libraries with 

a prominent scholarly figure and new research 
 
3- I recommend researchers to study and research the life of the 

Companions and  their followers and explain their 

jurisprudential opinions that have not been studied and 

researched before, as it is a great role in defining the Islamic 

nation with their symbols, and explaining their biography and 

knowledge 
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 المقدمة 

ونستغفره، ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،    إن الحمد هلل نحمده ونستعينه 

أن    من يهده هللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال هللا وأشهد 

 :محمداً عبده ورسوله، أما بعد 

جديد أتناول فيه صحابي جليل من صحابة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    فهذا بحث 

الصالحة التي يمكن أن يقوم    ، فخدمة الصحابة الكرام من أجل األعمالبالبحث والدراسة

المصطفى صلى هللا عليه وسلم ، وهم النجوم  وكيف ال وهم صحابة الحبيب   بها المسلم،

فكيف لمن كتب عنهم ونصرهم وشرح    ، حملة الدين ، جعل هللا حبهم من االيمان  الزاهرة  

الذي ارتجيه منه  فقههم ومنهجهم ال ينال من رضوان هللا تعالى وكرمه وفضله وهذا هو 

 سبحانه عز جالله. 

الح بن  معاذ  الصحابي  ، وسميت  واخترت  هذا ب ارث رضي هللا عنه  "اآلراء  بحثي 

 . الفقهية لمعاذ بن الحارث االنصاري رضي هللا عنه دراسة مقارنة" 

 أما سبب اختياري لهذا البحث فيرجع إلى عدة أمور: 

 رضي هللا عنه شخصية تستحق الدراسة والبحث. معاذ بن الحارث إّن  -1

وسيرته و يجمع آرائه    ة الصحابي معاذ بن الحارث الخروج ببحث جديد يدرس حيا -2

 . من بطون الكتب 

 .   كبير يعد من الحفاظ ومن فقهاء األمةالقيام بواجب البر والوفاء تجاه  صحابي  -3

 أما منهجي في البحث: 

 رضي هللا عنه.  لمعاذ بن الحارث فقمت بدراسة السيرة الذاتية والعلمية  -1

 أبواب الفقه.  وكتابتها على وفقجمع آراءه من المصادر األساسية،  -2

 في البحث. إبراز عنوان لكل مسألة فقهية ترد  -3

 الفقهية.  اآلراء األخرى؛ وذلك إلبراز آرائه ثم أذكر  معاذ بن الحارث  تقديم آراء  -4

و  ذكرت   -5 وافقوه مرويات  أو  وافقهم  التي  والفقهاء  والتابعين  الصحابة  فيها،    آراء 

فضالً عن اآلراء التي  خالفُهم أو خالفوه فيها  مع ذكر أدلة كل فريق ومناقشة األقوال  

 مع بيان القول المختار. 
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الكر  ت عزو -6 القرآنية  إلى سورها اآليات  عن    يمة  واآلثار  فضال  األحاديث  تخريج 

 وبيان درجة الحديث.   ،واألقوال الواردة في البحث من الكتب المعتمدة

غريب األلفاظ، ووضع أقواس التنصيص "      "  للداللة على نقل النصوص  بيان  -7

 من مصادرها. 

 وضعت خاتمة ألهم النتائج التي توصلت إليها في البحث.  -8

 : أما خطتي في البحث، فقد قسمت البحث على مبحثين 

 رضي هللا عنه.  الحارث  أبي معاذ بن األول: نبذة عن حياة المبحث 

 الفقهية.  المبحث الثاني: آراؤه

 

 

 المبحث األول: نبذة عن حياة معاذ بن أبي الحارث رضي هللا عنه. 

 :  وكنيته  نسبه   اسمهأوال:  -

ويقال أبو الحارث   ، أبو حليمة األنصاري المازني النجاري  بن الحباب  الحارث  معاذ بن 

 .(1) ئالمدني القار 

الحباب القارئ، يكنى أبا الحارث قاله  معاذ بن الحارث بن    " كذلك :    ذكر عند ترجمته  و

إن كنيته أبو الحارث، وأبو حليمة  "ويقال:    ،(2) "والمحفوظ أن كنيته أبو حليمة.  : الطبري

 .(3) "لقب 

 : وصفاته وسيرته   نشأتهانيا: ث -

المنورة  صحابي   المدينة  في  والسالم،    نشأ  الصالة  افضل  صاحبها  كنف  على  وفي 

 . (4) حفاظ القرآنوأخذ منهم حتى أصبح من   االعالم ،الصحابة الكبار 

وهو الذي أقامه عمر بن الخطاب فيمن أقام في شهر رمضان ليصلي التراويح، وكان  

 . (5) قارئ األنصار وإمامهم

"ذكره ابن َسْعد في طبقة  ،وهو الراجح    وذهب أكثر علماء التراجم الى أنه صحابي جليل

في  نده  والطبراني، وأبو نعيم، وابن م   وابن قانع، وابن َعبد البر،الخندقيين، وابن السكن،  

 . (6) ل: له صحبة"يجملة الصَّحابة، وابن حبان في كتاب التابعين ، وقال البيهقي: ق 

فكان من أهل الزهد رضي هللا    (8) "  (7) وذكر معاذا أبا حليمة القارئ في أهل الصفة"

 . عنه 

أُبَيٌّ يَقُوُم ِللنَّاِس َعلَى َعْهِد ُعَمَر فِي َرَمَضاَن، فَِإذَا َكاَن عن ابن سيرين قال: " َكاَن  و

ْت ِعْشُروَن لَْيلَةً اْنَصَرَف إِلَى أَْهِلِه، َوقَاَم ِللنَّ  ْكعَِة، فَِإذَا تَمَّ اِس الن ِْصُف َجَهَر بِاْلقُنُوِت بَْعَد الرَّ
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بِاْلقُنُ  َوَجَهَر  اْلقَاِرُئ  ُمعَاذٌ  َحِليَمةَ  يَْسَمعُونَهُ  أَبُو  ا  ِممَّ َكانُوا  َحتَّى  اأْلََواِخِر  اْلعَْشِر  فِي  وِت 

يَقُوُل: اللَُّهمَّ قََحَط اْلَمَطُر، فَيَقُولُوَن: آِميَن، فَيَقُوُل: َما أَْسَرَع َما تَقُولُوُن آِميَن، َدُعونِي  

 (9)َحتَّى أَْدُعَو " 

 . (11) الليل إال قراءة معاذ القارئ:"ما كان يوقظنا من  (10)  قالت عمرة بنت عبد الرحمن

 فكان يجهر بالقرآن بصوته العذب رضي هللا عنه وارضاه.

: اشارت المصادر الى أنه تزوج ولكنه لم يستطع الوصول الى زوجته    اسرته : ثالثا   -

تزوج ابنة حارثة    ئأن أبا حليمة معاذا القار" عن يحيى بن سعيد , عن بعض أشياخهم  ،

عبد   فأخبرني   : يحيى  قال   ، سنة  عمر  فأجله  إليها  يصل  فلم  األنصاري  النعمان  بن 

الرحمن األنصاري أنه حيث حال عليه الحول فرق بينهما وقال : الحمد هلل الذي كف  

 . (12)  "على حارثة ابنته 

 مشاركته في الغزوات:رابعا:  -

ى هللا عليه وسلم ويقال لم يدرك من حياة رسول هللا صل  ،قال بن عبد البر شهد الخندق

وكان ممن شهد يوم الجسر مع أبي عبيد، ففر حين فروا، فقال عمر:   إال ست سنين ،

 . (13)  أنا لهم فئة

 من روى عنهم أو رووا عنه : خامسا:   -

نافع مولى ابن   روى عنه:، و(14)  روى عن أبي بكر وعمر وعثمان رضي هللا عنهم

الوليد البصريعمر   المقبري وأبو  الحارث  ) عبدهللا بن  وعمران بن أبي أنس سعيد 

  ن عون قنوته في رمضان، ولم يدركه ، وحكى عنه: عبد هللا برينابن سي و  (،البصري
 (15) . 

 فاته: وسادسا:  -

ةِ يوم    رضي هللا عنه   تل ق قتل وهو ابن تسع  ،  في ذي الحجة سنة ثالث وستين  اْلَحرَّ

 .(16)  وستين سنة
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 المبحث الثاني : آراؤه الفقهية 

 .   الفصل بين الشفع والوتر : المسألة االولى 

اختلف الفقهاء في مسائل الوتر في خمسة مواضع: منها في حكمه ومنها في صفته ومنها  

  فصله ووصلهمنها في  و،  في وقته ومنها في القنوت فيه ومنها في صالته على الراحلة

 . 

 :   ثالثة أقوالفقد اختلف الفقهاء فيها على   فصله ووصله ما يتعلق في أما 

 . منهما بالتسليم الوتر ركعة بعد شفع منفصل  القول األول : 

قال نافع: " كان ابن عمر يصلي بالليل ما قدر له سجدتين    وهو مذهب معاذ بن الحارث،

فإن خشي الصبح صلى واحدة فجعلها آخر صالته ونزل وسلم في السجدتين    سجدتين

سمعت معاذا القاِرَئ يفعل    كبر فصلى الوتر وقال: قال نافع   اللتين في اثرهما الوتر ثم 

 . (17)  ذلك" 

وعثمان وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت وابن عباس وأبو    وهو مذهب ابن عمر 

 .  (18)  رضي هللا عنهم الزبير وعائشةوابن   االشعري موسى 

  ، (19)مالكهو مذهب االمام  و   والقاسم بن محمد وعطاء بن أبي رباحقال ابن المسيب     وبه 

 . فيمن وافق هذا القول وغيره من أصحاب المذاهب وسيأتي ذكرهم في القول الثاني

 : وقال المالكية  

ال بد أن يتقدم الوتر  و  ،وأدنى الوتر ثالث   الوتر ركعة بعد شفع منفصل منهما بتسليمة 

 .(20) ويكره أن يوتر بثالث بتسليمة واحدة في آخرها  شفع،

 والحجة لهم: 

عن نافع، وعبد هللا بن دينار، عن ابن عمر: أن رجال سأل رسول هللا صلى هللا   -1

عليه وسلم عن صالة الليل، فقال رسول هللا عليه السالم: "َصالَةُ اللَّْيِل َمثْنَى َمثْنَى، فَِإذَا 

ْبَح َصلَّى َرْكعَةً َواِحَدةً تُوتُِر لَهُ َما قَْد َصلَّى"   .(21) َخِشَي أََحُدُكُم الصُّ

 . (22) وفيه أن أقل الوتر ركعة وأنها مفصولة بالتسليم عما قبلها"  وجه الداللة : 

عن نافع قال: "كنا نقوم في مسجد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وكان يؤمنا   -2

معاذ القارئ فكان يسلم رافعا صوته، ثم يقوم فيوتر بواحدة، وكان يقوم معه رجال من  

 . (23)  عليه وسلم ال ينكر ذلك عليه منهم أحد " أصحاب النبي صلى هللا 

"فيه أن األفضل في الوتر وغيره من الصلوات أن يسلم من كل ركعتين    وجه الداللة : 

 . (24)  وإن أوتر يكون آخره ركعة مفصولة" 

عن نافع، عن ابن عمر: "أنه كان  يسلم في الوتر بين الركعتين والركعة حتى   -3

 . (25)  يأمر ببعض حاجته" 

 فصل ركعة الوتر بما قبلها.  وجه الداللة: فيه  
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واالقتصار عليها خالف االولى، وأدنى الكمال    الى أن أقل الوتر ركعة  :القول الثاني

ثم إحدى عشرة وهي    من غير فصل،ثم تسع   وأكمل منه خمس ثم سبع   بتسليمتين،   ثالث 

 .(27)  وقيل أكثره ثالث عشرة  ،(26)  هأكثر

أبي ايوب االنصاري ، وابن عباس وعائشة  ،وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان  عن    روي ذلك

وكثير    وابن عمر   وام سلمة وسعد بن أبي وقاص وأبي موسى االشعري وزيد بن ثابت 

 .(28)  رضي هللا عنهممن الصحابة 

 .(29)   الشافعية والحنابلة  اليه  وذهب 

 . في الفصل بين الثالث بالتسليم تجوا بما احتج به اصحاب القول األول  والحجة لهم: واح

 واحتجوا كذلك: 

: "الِوتُر  -صلَّى هللا عليه وسلم    - عن أبي أيوب األنصارَي، قال: قال رسوُل هللا   -1

َحقٌّ على ُكل مسلم، فمن أحب أن يُوتَر بخمس فليفعْل، وَمْن أحبَّ أن يُؤتَر بثالث فليفعْل،  

 .(30)  يوتَر بواحدِة فليفعل"  ومن أحب أن

وجه الداللة: فيه داللة على جواز فعل جميع ما ورد في الحديث وعدم االقتصار على 

 .   من الفصل والوصل حالة واحدة في صالة الوتر 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم    :عن عائشة رضي هللا عنها   -2 ِ َصلَّى َّللاَّ َكاَن يَُصل ِي  " أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

،    - يَْعنِي َرَكعَاتٍ -ِمَن اللَّْيِل ثاََلَث َعْشَرةَ َرْكعَةً، َكاَن يُوتُِر بَِخْمِس َسَجَداٍت   اَل يَُسل ُِم فِيِهنَّ

 .(31) " فَيَْجِلُس فِي اآْلِخَرِة، ثُمَّ يَُسل ِم 

 

َكاَن النَّبِيُّ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم يُوتُِر  " ، قَالَْت:  رضي هللا عنها    َمةَ َعْن أُم ِ َسلَ  -3

 . (32) " بَِخْمٍس، أَْو َسْبعٍ، اَل يَْفِصُل بَْينَُهنَّ بَِكاَلٍم، َواَل تَْسِليمٍ 

كان يُوتر بتسع ركعات،    - صلَّى هللا عليه وسلم    - أن رسوَل هللا  " عن عائشة:   -4

بسبع َرَكعاٍت وَرَكَع ركعتين وهو جالٌس بعد الوتر يقرأ فيهما، فإذا أراد أن يَركَع  ثم أوتر  

 . (33)  " قام فركع ثم َسَجدَ 

أنه دخل على عائشة،  ن هشام بن عامر أخبره:  عن زرارة بن أوفى، أن سعد ب -5

َرَكعَاٍت اَل يَْقعُُد فِيِهنَّ إِالَّ  أَنَّهُ َكاَن يَُصل ِي تِْسَع  "   فذكرت عن النبي صلى هللا عليه وسلم:

يَُصل ِ  ثُمَّ  يَُسل ُِم،  َواَل  يَْنَهُض  ثُمَّ  َويَْدُعو،  َويَْذُكُرهُ،  َوَجلَّ   َعزَّ   َ فَيَْحَمُد َّللاَّ الثَّاِمنَِة،  ي  ِعْنَد 

َ َعزَّ َوَجلَّ َويَْذُكُرهُ، َويَْدُعو، ثُمَّ يُسَ  ل ُِم تَْسِليًما يُْسِمعُنَا، ثُمَّ يَُصل ِي  التَّاِسعَةَ، فَيَْقعُُد يَْحَمُد َّللاَّ

 . (34) " َرْكعَتَْيِن َوُهَو قَاِعد
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عن عائشة, زوج النبي صلى هللا عليه وسلم, قالت: "َكاَن َرُسوُل هللِا َصلى هللا   -6

نَّاُس اْلعَتََمةَ,  َعليه وَسلم يَُصل ِي فِيَما بَْيَن أَْن يَْفُرَغ ِمْن َصالَِة اْلِعَشاِء, َوِهَي الَّتِي يَْدُعو ال

إِلَى اْلفَْجِر, إِْحَدى َعْشَرةَ َرْكعَةً, يَُسل ُِم بَْيَن ُكل ِ َرْكعَتَْيِن, َويُوتُِر بَِواِحَدٍة..." 
  (35) . 

كان يُصل ي من الليل ثالَث    - صلَّى هللا عليه وسلم    -أن رسوَل هللا  " عن عائشة:   -7

 .(36)  " تُر بتِْسعو عشرةَ ركعةَ ي

ا  قالت : " ن أم سلمة ع -8 ُ َعلَْيِه َوَسلََّم يُوتُِر بِثاََلَث َعْشَرةَ، فَلَمَّ َكاَن النَّبِيُّ َصلَّى َّللاَّ

 . (37)  " َكبَِر َوَضعَُف أَْوتََر بَِسْبعٍ 

هذا كله دليل على أن الوتر ليس مختصا بركعة وال بإحدى وجه الداللة من االحاديث: " 

بينه وأنه يجوز جمع ركعات بتسليمة واحدة  عشرة وال بثالث عشرة بل يجوز ذلك وما  

 . (38)  " وهذا لبيان الجواز

 

 

 

 . ،ال يفصل بينها الوتر ثالث ركعات بتسليمة واحدة  أن  : لثالقول الثا

روي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد هللا بن عباس على اختالف  

وبه قال عمر بن    عنه وعبد هللا بن مسعود وأبي بن كعب وأنس بن مالك وأبي أمامة ،

اال ان الحنفية ذهبوا    ، ، وهو مذهب الحنفية  (39)  عبد العزيز ،وهو الذي استحبه الثوري

 .(40)  ال يزاد عليها، وال ينقص منهاالى ان الوتر ثالث ركعات ال يفصل بينها،  و 

 والحجة لهم: 

ْكعَتَْيِن  "    كان النبي صلى هللا عليه وسلم:  :  عائشة قالت  َعْن   -1 اَل يَُسل ُِم فِي الرَّ

 .(41)  " اأْلُولَيَْيِن ِمَن اْلِوتْرِ 

الركعة  فهذا نص على أنه ال يعنى بالركعتين الركعتين اللتين هما قبل    " واجيب عنه:  

 .(42)  كالمغرب "  هذا الحديث كان أكثر من ثالث   يمباشرة , وعلى أن الوتر ف 

النووي:"   ركعات قال  بتسع  اإليتار  على  محمول  أنه  عائشة  حديث  عن  والجواب 

 . (43) " بتسليمة واحدة

 :باإلجماعواحتجوا 

أَْجَمَع اْلُمْسِلُموَن َعلَى أَنَّ اْلَوتَْر ثاََلٌث  "   ، عن الَحَسِن قالوعمرعن َحْفص بن   -2

 . (44) " اَل يَُسل ُِم إِالَّ فِي آِخِرِهنَّ 

 . فال حجة لهم   ،(45) واجيب عنه: "وعمرو هذا هو ابن عبيد وهو متروك" 
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عن طريق عرض االدلة وبيان صحة االحاديث يتبين أن كل ما ورد    القول المختار: 

النبي صلى هللا عليه وسلم   اال طريقة الحنفية لم تثبت بدليل    من طرق قد ثبت عن 

 . واضح الداللة  صحيح

وقد ثبت أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أوتر بخمس، لم يجلس إال في آخرهن،  " 

ال يقعد فيهن إال عند الثامنة، ثم قعد في التاسعة،  وأوتر بسبع وثبت أنه أوتر بتسع  

فبأي فعل مما جاء به الحديث من أفعال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في الوتر فعله  

ها أنه سئل عن صالة الليل  رجل فقد أصاب السنة غير أن األكثر من األخبار واألعم من 

بواحدة" فقال:   فأوتر  الصبح  فإذا خفت  مثنى،  المصلي صلى  (46)  " مثنى  وإن شاء   ،

ركعتين ركعتين، وإذا أراد أن يوتر بثالث صلى ركعتين، قرأ في األولى منها بـ سبح  

اسم ربك األعلى، وفي الثانية بـ قل يا أيها الكافرون، ثم يسلم ويأتي بالركعة الثالثة،  

 .  (48) " (47)  ويقرأ فيها قل هو هللا أحد والمعوذتين

بالسنة    وقد ثابت  ذلك  فكل  كذلك  االول  القول  أصحاب  عند  الفصل  أعلم ثبت  وهللا 

 بالصواب.

 

 . المسألة الثانية :الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم بعد القنوت

اختلف الفقهاء في حكم الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم بعد الفراغ من القنوت  

 على قولين : 

النبي صلى هللا عليه  يستحب القول األول:   الفراغ من دعاء   الصالة على  وسلم بعد 

 القنوت. 

 . وهو مذهب معاذ بن الحارث رضي هللا عنه

ِ َصلَّى  ن قتادة، عن عبد هللا بن الحارث،"  ع أَنَّ أَبَا َحِليَمةَ ُمعَاذًا َكاَن يَُصل ِي َعلَى النَّبِي 

 . (49) َوَسلََّم فِي اْلقُنُوِت" لَْيِه  هللاُ عَ 

 . (50)   الحنابلة ، وقوٌل عند الحنفية  يح من مذهب الشافعية، ووهو الصح

 : والحجة لهم

بعد الفراغ من    الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلمأنه ثبت عن بعض الصحابة  

 من ذلك: دعاء القنوت  

 عن ابن شهاب، أخبرني عروة بن الزبير:  -1

وكان في عهد عمر بن الخطاب مع عبد هللا بن    -  ئالرحمن بن عبد القارأن عبد  " 

خرج معه عبد الرحمن بن عبد  أن عمر خرج ليلة في رمضان ف-األرقم على بيت المال  

فطاف بالمسجد، وأهل المسجد أوزاع متفرقون، يصلي الرجل لنفسه، ويصلي    ئالقار

ألظن لو جمعنا هؤالء على قارئ  الرجل فيصلي بصالته الرهط، فقال عمر: وهللا إني  
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ِ واحد لكان أمثل، ثم عزم عمر على ذلك، وأمر   بن كعب أن يقوم لهم في رمضان.    أبي 

فخرج عمر عليهم والناس يصلون بصالة قارئهم، فقال عمر: نعم البدعة هي، والتي  

الليل  -تنامون عنها أفضل من التي تقومون   الناس يقومون أوله،    -يريد آخر  فكان 

ويكذبون    ة الذين يصدون عن سبيلك  اللهم قاتل الكفر  وا يلعنون الكفرة في النصف:انوك

رسلك، وال يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم  

ثم يصلي على النبي صلى هللا عليه وسلم ويدعو للمسلمين   رجزك وعذابك، إله الحق، 

ؤمنين، قال: وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة  بما استطاع من خير ثم يستغفر للم

وصالته على النبي، واستغفاره للمؤمنين والمؤمنات، ومسألته: اللهم إياك نعبد، ولك 

إن   الجد،  عذابك  ونخاف  ربنا،  رحمتك  ونرجو  ونحفد،  نسعى  وإليك  ونسجد،  نصلي 

 . (51) " عذابك لمن عاديت ملحق، ثم يكبر ويهوي ساجدا

الداللة: قوله : "وكان يقول إذا فرغ من لعنة الكفرة وصالته على النبي...." فيه  وجه  

 القنوت.  بعد  ة على النبي صلى هللا عليه وسلماثبات الصال

كل دعاء محجوب حتى يصلى على محمد صلى  " قال: ابن أبي طالب  عن علي -2

 . (52) " هللا عليه وسلم وآل محمد

صلى هللا     على النبي الداعي يحتى يصل  لقبولكل دعاء محجوب عن ا" وجه الداللة: 

فإن الصالة عليه سبب القبول واإلجابة، وذلك أنه تعالى ال يرد    ،في دعائه  عليه وسلم  

) " الداعي بالصالة على رسوله خائباً، وهو أكرم من أنه يقبل بعض الدعاء ويرد بعضه

53) . 

عن الحسن بن علي قال: علمني رسول هللا صلى هللا عليه وسلم هؤالء الكلمات   -3

هديت، وبارك لي فيما أعطيت، وتولني فيمن  في الوتر قال: " قل: اللهم اهدني فيمن  

توليت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي وال يقضى عليك، وإنه ال يذل من واليت،  

 . (54) تباركت ربنا وتعاليت، وصلى هللا على النبي محمد " 

 (55)  " بعد القنوت صلى هللا عليه وسلم يستحب أن يصلي على النبي  " وجه الداللة: 

فإن  من    ، بعد القنوتة على النبي صلى هللا عليه وسلم  ال يجوز الصالالقول الثاني:  

 . (56) وبه قال الحنفية وبعض الشافعية   فعلها بطلت صالته؛ 

 

 والحجة لهم : 

ألنه نقل ركنا إلى غير موضعه، وهذا ليس موضع    ؛  من فعل ذلك بطلت صالته  قالوا:  

 .(57)  وسلمة على النبي صلى هللا عليه الصال

هذا دعاء، واألفضل في الدعاء أن يكون فيه الصالة على النبي صلى    واجيب عنه:" 

 .(58)  هللا عليه" 



 

 633   | مجلة مداد اآلداب 

 دراسة مقارنة  ( رضي هللا عنه)اآلراء الفقهية لمعاذ بن الحارث االنصاري 
 

 

ا ومناقشتها:  لمختارالقول  االدلة  لي    عن طريق عرض  هو يتبين  المختار  القول    أن 

ألنه ثبت   القنوت؛استحباب الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم بعد الفراغ من دعاء 

وما   ذلك بفعل الصحابة الكرام ومن بعدهم ، وهو قول جمهور الفقهاء رحمهم هللا تعالى 

 . دلت عليه االدلة الصحيحة 

 

 

 خاتمة البحث

 بعد البحث كثير من الحقائق المهمة أوجزها بما يأتي:  ثبت لديَّ 

  ، يعد من صغار الصحابة رضي هللا عنهم  معاذ بن الحارث بن الحباب األنصاري -1

 . ، وعد من أهل الصفةاشتهر بكنيته، نشأ فقيرا في مدينة النبي صلى هللا عليه وسلم

 .  ويعد من حفاظ الصحابة الكرام قارئ األنصار وإمامهم رضي هللا عنه  كان  -2

 .   المسائل الفقهية  فقيها وله القليل من  رضي هللا عنه   كان  -3

إبرازا لشخصية صحابي جليل،  رضي هللا عنه      معاذ بن الحارثتعد دراسة   -4

 . ونشراً لها الكتببطون  من رائه وجمعاً آل

آرائهم  وبيان    الصحابة والتابعين  فقهاءأوصي الباحثين بدراسة وبحث حياة   -5

مة برموزها،  تعريف األ عظيم في  فهو من باب  التي لم تدرس وتبحث من قبل،     الفقهية

 وبيان سيرتهم وعلمهم . 

ال سيما في  دراسة حياته ، وشخصيته،    ي بحثي هذاجو هللا أن أكون قد وفقت فوأر

  والذي يعطي الصحابي الجليل منزلته   برازها بالشكل العلمي السليمإوآرائه الفقهية و

 . المستحقة 

 . وهللا ولي التوفيق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 والعشرون  الثالث العدد  | 634

 أ.د عبيدة عامر توفيق 

   

 
 الهوامش

 
المؤتَِلف والمختَِلف، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن  ينظر:    (1)  

هـ(، تحقيق: موفق بن  385مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي الدارقطني  )المتوفى: 
  -هـ  1406بيروت، الطبعة: األولى،    –عبد هللا بن عبد القادر، دار الغرب اإلسالمي 

أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن  ، تهذيب التهذيب، أبو الفضل 482/ 1م، 1986
هـ(، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة  852حجر العسقالني )المتوفى:  

 . 10/188هـ، 1326األولى، 
معاذ" بن الحارث بن رفاعة بن الحارث بن سوادة بن مالك بن غنم  وهو يختلف عن  "

درا وما بعدها ويقال أنه  وهي أمه شهد ب  2بن مالك بن النجار المعروف بابن عفراء
جرح يوم بدر ومات من جراحته وقيل عاش إلى زمان عثمان وقيل إلى زمن علي  

وهو معدود في السبعة الذين يروي إنهم أول من لقي رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  
من األنصار وروى له النسائي حديثا من رواية نصر بن عبد الرحمن القرشي وفي  

ور في ترجمة نصر قلت وقال العسكري مات في أيام علي قبل  إسناده اختالف مذك
األربعين وقال ابن حبان في الصحابة قتل بالحرة سنة ثالث وستين وقيل قتل مع علي"  

 . 482/ 1المؤتلف والمختلف 
 . 482/ 1المؤتلف والمختلف    (2)

ر  اإلصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حج  (3)
هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، 852العسقالني )المتوفى: 

 . 6/109هـ ،    1415 - بيروت، الطبعة: األولى   –دار الكتب العلمية 
اإلتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي   (4)

لهيئة المصرية العامة للكتاب، هـ(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ا 911)المتوفى:  
 . 1/249م،  1974هـ/  1394

أسد الغابة في معرفة الصحابة، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن   (5)  
عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير )المتوفى:  

الكتب العلمية،   عادل أحمد عبد الموجود، دار  -هـ(،تحقيق: علي محمد معوض 630
 . 190/ 5م،  1994 - هـ 1415الطبعة: األولى،  

اإلنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة، عالء الدين بن قليط مغلطاي   (6)  
هـ(،اعتنى به: قسم التحقيق بدار الحرمين )السيد عزت المرسي،   762)المتوفى:  

اف/ محمد عوض  إشر -إبراهيم إسماعيل القاضي، مجدي عبد الخالق الشافعي(  
المملكة العربية السعودية، الطبعة:   - المنقوش، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، الرياض 

 . 188-  187/  2)بدون(،

أهل الصفة:" وكانوا قوما من المهاجرين، ولم يكن لهم في المدينة مساكن وال   (7)  
عشائر فنزلوا صفة المسجد وكانوا أربعمائة رجل يلتمسون الرزق بالنهار ويأوون إلى  

الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن   الصفة بالليل"
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هـ(،  671خزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: أبي بكر بن فرح األنصاري ال

 تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش 
  . 12/168م،  1964  -هـ 1384القاهرة، الطبعة: الثانية،  – ، دار الكتب المصرية 

ومنهم سيدنا معاذ  فضال عن المهاجرين نزل بعض األنصار في الصفة حبًا لحياة الزهد 
 بن الحارث رضي هللا عنه. 

حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق   (8)  
بجوار محافظة مصر،   -هـ(، السعادة 430بن موسى بن مهران األصبهاني )المتوفى:  

 . 21/ 2م، 1974  -هـ  1394

مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني   (9)  
الهند،   - هـ(،تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، المجلس العلمي211وفى:  الصنعاني )المت

، تنقيح كتاب 295/ 1403،4بيروت، الطبعة: الثانية،  – يطلب من: المكتب اإلسالمي 
التحقيق في أحاديث التعليق للذهبي،  شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان  

قيق: مصطفى أبو الغيط عبد الحي عجيب، هـ(، تح 748بن قَاْيماز الذهبي )المتوفى:  
 . 1/246م،   2000  -هـ  1421دار النشر: دار الوطن، الرياض، 

عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد األنصارية: " ابن زرارة بن عدس األنصارية،   (10)  
النجارية، المدنية، الفقيهة، تريبة عائشة وتلميذتها، قيل: ألبيها صحبة، وجدها سعد من  

ابة، وهو أخو النقيب الكبير أسعد بن زرارة". سير أعالم النبالء، شمس  قدماء الصح
الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبي )المتوفى :  

هـ(،تحقيق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ، مؤسسة  748
 . 507/ 4م،  1985هـ /    1405الرسالة، الطبعة : الثالثة ،  

مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر، أبو عبد هللا محمد بن نصر بن  (11)  
هـ(، اختصرها: العالمة أحمد بن علي المقريزي،  294الحجاج الَمْرَوِزي )المتوفى: 

 . 134/ 1م،  1988  -هـ  1408باكستان، الطبعة: األولى،  –حديث أكادمي، فيصل اباد  

الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد هللا بن محمد   (12)  
هـ(،تحقيق: كمال يوسف  235بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى: 

سنن سعيد بن منصور، أبو   . 503/ 3الرياض، الطبعة: األولى،  –الحوت، مكتبة الرشد 
هـ(، تحقيق:  227الجوزجاني )المتوفى:   عثمان سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني 

- هـ 1403الهند، الطبعة: األولى،   – حبيب الرحمن األعظمي، الدار السلفية 
 . 79/ 2م، 1982

االستيعاب في معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد   (13)  
ي، دار هـ(،تحقيق: علي محمد البجاو 463البر بن عاصم النمري القرطبي )المتوفى: 

 . 1407/ 3م،  1992  -هـ  1412الجيل، بيروت، الطبعة: األولى، 

، إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، مغلطاي بن  188/ 10تهذيب التهذيب   (14)  
قليج بن عبد هللا البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو عبد هللا، عالء الدين  

أبو محمد أسامة بن   -حمد هـ(، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن م762)المتوفى:  
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  2001  - هـ  1422إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة: األولى، 
 . 248/ 11م،

الثقات، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم،  (15)  
العالية   هـ(، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة 354الدارمي، البُستي )المتوفى:  

 الهندية 
تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، دائرة  

=   ه  1393المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة: األولى، 
1973،5/422 . 

تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن  
هـ(،تحقيق: الدكتور بشار عّواد معروف، دار 748ثمان بن قَاْيماز الذهبي )المتوفى:  ع

، قالدة النحر في وفيات أعيان  721/ 2م،  2003الغرب اإلسالمي، الطبعة: األولى، 
الدهر، أبو محمد الطيب بن عبد هللا بن أحمد بن علي بامخرمة، الِهجراني الحضرمي  

  –ه: بو جمعة مكري / خالد زواري، دار المنهاج  هـ(،ُعني ب 947  -  870الشافعي ) 
 . 10/188، تهذيب التهذيب  1/402م،  2008  - هـ   1428جدة، الطبعة: األولى، 

ينظر: األسامي والكنى، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد   (16)  
األثرية   هـ(، تحقيق: يوسق بن محمد الدخيل،  دار الغرباء  241الشيباني )المتوفى: 

،المقتنى في سرد  5/190، اسد الغابة 304/ 3م،  1994بالمدينة، الطبعة: األولى،  
الكنى، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبي )المتوفى:  

هـ(،تحقيق: محمد صالح عبد العزيز المراد، المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمية،  748
، تقريب  160/ 1هـ، 1408المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، المدينة المنورة، 

التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى:  
  – 1406سوريا، الطبعة: األولى،  – هـ(، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد 852

1986  ،1 /536 . 

نقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى  السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر ال  (17)  
هـ(، مؤلف الجوهر النقي:   458الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى:  

عالء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني، مجلس دائرة المعارف  
 . 27/ 3هـ،،   1344النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة: األولى ـ  

 
اإلشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري   (18)  

هـ(، تحقيق: صغير أحمد األنصاري أبو حماد، مكتبة مكة الثقافية،  319)المتوفى:  
  2004  - هـ 1425اإلمارات العربية المتحدة، الطبعة: األولى،  - رأس الخيمة 

 . 2/262م،
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ر، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري  االستذكا (19)  

هـ(،تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب 463القرطبي )المتوفى:  
 . 119/ 2م،  2000 –  1421،  1بيروت،ط  – العلمية 

" وأما مالك فإنه تمسك في هذا الباب بأنه عليه الصالة والسالم لم يوتر قط إال   (20)  
في أثر شفع فرأى أن ذلك من سنة الوتر وأن أقل ذلك ركعتان فالوتر عنده على الحقيقة  

إما إن يكون ركعة واحدة ولكن من شرطها أن يتقدمها شفع وإما أن يرى أن الوتر  
 ووتر فإنه إذا زيد على الشفع وتر صار الكل وترا"،المأمور به هو يشتمل على شفع  

بداية المجتهد و نهاية المقتصد،  أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
هـ(، مطبعة مصطفى البابي الحلبي   595القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى:  

التاج واإلكليل    ، 201/ 1م،    1975هـ/   1395وأوالده، مصر، الطبعة: الرابعة،  
لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو عبد  

-هـ1416هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى،  897هللا المواق المالكي )المتوفى:  
، شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي  2/381م، 1994

بيروت، بدون طبعة، وبدون    – هـ(، دار الفكر للطباعة 1101متوفى:  أبو عبد هللا )ال
نة من غيرها من األُمهاِت، أبو  11/ 2تاريخ،   يادات على َما في المَدوَّ ، النَّوادر والّزِ

محمد عبد هللا بن )أبي زيد( عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي )المتوفى:  
الغرب اإلسالمي، بيروت، الطبعة:   هـ(، تحقيق: مجموعة من العلماء، دار386

 . 490/ 1م،  1999األولى، 
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم   (21)  

وسننه وأيامه = صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري)المتوفى:  
ق النجاة )مصورة  هـ(، الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طو 256

 عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي(
، المسند الصحيح  1/516(،   749هـ،، رقم الحديث )   1422الطبعة: األولى،  

المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مسلم بن الحجاج  
هـ(،تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي،  261أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:  

. سنن أبي داود، أبو  516/ 1(،  749بيروت، رقم الحديث ) – دار إحياء التراث العربي 
ِجْستاني   داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الّسِ

د كاِمل قره بللي، دار - هـ(، تحقيق: شعَيب األرنؤوط 275)المتوفى:   الرسالة   مَحمَّ
قال المحقق: إسناده صحيح،   490/ 2م،  2009  -هـ   1430العالمية، الطبعة: األولى،  

السنن الصغير للبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني،  
هـ(، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة  458أبو بكر البيهقي )المتوفى:  
  - هـ 1410شي ـ باكستان، الطبعة: األولى، الدراسات اإلسالمية، كرات

 . 278/ 1م، 1989
ِغير، محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني،   (22)   التَّنويُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ

الكحالني ثم الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه باألمير )المتوفى:  
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د إب1182 د إسحاق محمَّ راهيم، مكتبة دار السالم، الرياض،  هـ(، تحقيق : د. محمَّ
 . 32/ 7م،  2011 -هـ    1432الطبعة: األولى،  

 . 286/ 1مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر (23)  
 
المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف   (24)  

طبعة: الثانية،  بيروت، ال –هـ(، دار إحياء التراث العربي  676النووي )المتوفى: 
1392  ،6 /47 . 

التعليق الممجد على موطأ محمد )شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن(،   (25)  
محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم األنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات  

هـ(، تعليق وتحقيق: تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة  1304)المتوفى:  
م،   2005 - هـ   1426العربية المتحدة، دار القلم، دمشق، الطبعة: الرابعة،  اإلمارات 

2 /11 . 
 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سأل عائشة  لثبوت الخبر الصحيح ،    (26)  

رضي هللا عنها، كيف كانت صالة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في رمضان؟ فقالت:  
َما َكاَن يَِزيُد فِي َرَمَضاَن َوالَ فِي َغْيِرِه َعلَى إِْحَدى َعْشَرةَ َرْكعَةً، يَُصلِّي أَْربَعًا، فاَلَ  "

، ثُمَّ يَُصلِّي  تََسْل َعْن ُحْسنِِهنَّ َوُطو ، ثُمَّ يَُصلِّي أَْربَعًا، فاَلَ تََسْل َعْن ُحْسنِِهنَّ َوُطوِلِهنَّ ِلِهنَّ
 . 45/ 3(، 2013". صحيح البخاري رقم الحديث ) ثاَلَثًا 

" وقيل : أكثره  ثالث عشرة  ركعة ألخبار صحيحة تأولها األكثرون بأن من   (27)  
قال   هو تأويل ضعيف مباعد لألخبار... ذلك ركعتين سنة      العشاء قال المصنف و

السبكي وأنا أقطع بحل اإليتار بذلك وصحته ولكن أحب االقتصار على إحدى عشرة  
،  وهو خالف رأي أصحاب المذهبين فأقل ألنه غالب أحواله صلى هللا عليه وسلم." 

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب 
 . 221/ 1بيروت،  –هـ(، دار الفكر   977شربيني الشافعي )المتوفى: ال

 . 2/263االشراف على مذاهب العلماء  (28)  

 . 2/262المصدر نفسه   (29)  
 : "إسناده صحيح".   تعليق شعيب األرنؤوط.  561/ 2سنن أبي داود  (30)  
صحيُح ابن ُخَزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح   (31)  

هـ(،َحققهُ وَعلّق َعلَيه َوَخّرَج أَحاديثه َوقدَّم  311بن بكر السلمي النيسابوري )المتوفى:  
  - هـ   1424له: الدكتور محمد مصطفى األعظمي،  المكتب اإلسالمي، الطبعة: الثالثة،  

 . 533/ 1م،    2003،

مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن   (32)  
عادل مرشد، وآخرون،   - هـ(،تحقيق : شعيب األرنؤوط 241أسد الشيباني )المتوفى: 

  1421إشراف: د عبد هللا بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى،  
 . 44/251م،  2001 - هـ 
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 : "حديث صحيح".   تعليق شعيب األرنؤوط  .507/ 2داود سنن أبي  (33)  

 . إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقال المحقق: 213/ 42مسند أحمد  (34)  
 . 508/ 1( 763صحيح مسلم، رقم الحديث  )  (35)  

إسناده صحيح على شرط  "، تعليق شعيب األرنؤوط : 507/ 2سنن أبي داود  (36)  
 . " الشيخين

سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي،    (37)  
ومحمد   (،2،  1هـ(، تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر )جـ  279أبو عيسى )المتوفى:  

 فؤاد عبد الباقي  
(، شركة مكتبة  5، 4وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )جـ   (،3)جـ 

م،   1975  -هـ  1395مصر، الطبعة: الثانية،  – الحلبي ومطبعة مصطفى البابي 
 حديث أم سلمة حديث حسن". وقال: "  .319/ 2
 . 21/ 6، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (38) 
 
 . 119/ 2االستذكار   (39)  

أبو   ، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي هللا عنه (40)  
المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزةَ البخاري الحنفي  

 هـ( 616)المتوفى:  
الطبعة:  ، لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت   ،المحقق: عبد الكريم سامي الجندي

عالء   ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ،468/ 1، م 2004  -هـ  1424األولى، 
دار الكتب   ،هـ(587بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى:    الدين، أبو

 . 271/ 1، م1986  - هـ 1406الطبعة: الثانية، ، العلمية

المستدرك على الصحيحين، أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن   (41)  
بيع )المتوفى:  حمدويه بن نُعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن ال

بيروت، الطبعة:   – هـ(،تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 405
 . 446/ 1،  1990  – 1411األولى، 

 قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه معرفة السنن واآلثار 
بيهقي  ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر ال

تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية    هـ(،458)المتوفى:  
دمشق(، دار   -بيروت(، دار الوعي )حلب - باكستان(، دار قتيبة )دمشق   -)كراتشي 

 . 70/ 4م، 1991  -هـ 1412القاهرة(،الطبعة: األولى،   -الوفاء )المنصورة 
 . 216/ 1تنقيح كتاب التحقيق  (42)  
 . 23/ 4جموع شرح المهذب  الم (43)  

 . 2/90مصنف ابن أبي شيبة  (44)  
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الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد   (45)  

هـ(، تحقيق : السيد عبد هللا هاشم اليماني المدني،  852بن حجر العسقالني )المتوفى :  
 . 193/ 1بيروت،   –دار المعرفة 

 ، من رواية نافع عن ابن عمر. 102/ 1(،473صحيح البخاري، رقم الحديث ) (46)  

 . من رواية  أُبّيٍّ بن كعب، وقال المحقق: اسناده صحيح. 562/ 2ن أبي داود سن  (47)  
األوسط في السنن واإلجماع واالختالف، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر   (48)  

هـ(، راجعه وعلق عليه: أحمد بن سليمان بن أيوب،   319النيسابوري )المتوفى:  
م،   2009 - هـ  1430طبعة: األولى تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الفالح، ال

5 /184 . 
فضل الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم، القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن   (49)  

إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد األزدي البصري ثم البغدادي المالكي الجهضمي  
يروت، ب  –هـ(، تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي 282)المتوفى:  

. نتائج األفكار في تخريج أحاديث األذكار، ابن حجر  88/ 1،  1397الطبعة: الثالثة،  
 هـ(،تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي   852العسقالني )

. وقال: "هذا موقوف صحيح  156/ 2م،  2008  -هـ   1429،  2، دار ابن كثير،ط 
ليه وسلم، وهو  أخرجه إسماعيل القاضي في كتاب فضل الصالة على النبي صلى هللا ع

المهذب في اختصار السنن الكبير اختصرهُ: أبو عبد هللا محّمد بن   آخر حديث فيه". 
هـ(،تحقيق: دار المشكاة للبحث   748أحمد بن ُعثمان الّذَهبّي الشَّافعّي )المتوفي:  

  1422العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن إبراهيم، دار الوطن للنشر، الطبعة: األولى،  
 . 651/ 2م،  2001 - هـ 

االختيار لتعليل المختار، عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد    (50)  
هـ(، عليها تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة  683الدين أبو الفضل الحنفي )المتوفى:  

القاهرة   -)من علماء الحنفية ومدرس بكلية أصول الدين سابقا(،مطبعة الحلبي 
 . 1/55م،  1937 - هـ  1356بيروت، وغيرها(،   - لكتب العلمية )وصورتها دار ا

، صحيح ابن خزيمة ،  1/325مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر   (51)  
1 /547 . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان   (52)  
ليلين: العراقي وابن حجر، دار  هـ(، بتحرير الحافظين الج  807الهيثمي )المتوفى:  

رواه  قال الهيثمي: ".   10/160م،  1988 - هـ 1408بيروت،    –الكتب العلمية 
 الطبراني في األوسط، ورجاله ثقات". 

ِغيِر   (53)    . 8/174التَّنويُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ
المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب   (54)  

هـ(، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب  303بن علي الخراساني، النسائي )المتوفى: 
 . 248/  3م، 1986–  1406حلب، الطبعة: الثانية،   – المطبوعات اإلسالمية 
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ن يحيى بن أبي الخير بن سالم  البيان في مذهب اإلمام الشافعي، أبو الحسي (55)  

هـ(، تحقيق : قاسم محمد النوري، دار  558العمراني اليمني الشافعي )المتوفى:  
 . 255/ 2م،  2000  -هـ  1421جدة، الطبعة: األولى،   – المنهاج 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي هللا عنه، أبو   (56)  
د بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزةَ البخاري  المعالي برهان الدين محمو

هـ(، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية،  616الحنفي،)المتوفى:
،البحر الرائق شرح  1/472م،   2004  - هـ   1424لبنان، الطبعة: األولى،   – بيروت 

المصري )المتوفى:   كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم 
هـ(، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي  970

هـ( ، وبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين، دار الكتاب    1138القادري )ت بعد  
 . 499/ 3، المجموع شرح المهذب 47/ 2بدون تاريخ،    - اإلسالمي، الطبعة: الثانية 

 المصادر نفسها.  (57)  
، درر الحكام شرح غرر األحكام،  47/ 2، البحر الرائق 472/ 1المحيط البرهاني   58

خسرو )المتوفى:   - أو منال أو المولى  - محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال 
، حاشية  113/ 1هـ(، دار إحياء الكتب العربية، بدون طبعة وبدون تاريخ، 885

مد بن محمد بن إسماعيل  الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح، أح 
هـ ، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب    1231توفي   - الطحطاوي الحنفي 

 . 381/ 1م،  1997  -هـ 1418لبنان، الطبعة األولى   – العلمية،  بيروت 

 

 والمراجع  فهرس المصادر 

 

،  هـ(911عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي )المتوفى:  ،إلتقان في علوم القرآنا -1

 . م  1974هـ/ 1394 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،محمد أبو الفضل إبراهيم  تحقيق:

االختيار لتعليل المختار، عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدين أبو الفضل   -2

ا تعليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة )من علماء الحنفية ومدرس هـ(، عليه683الحنفي )المتوفى: 

بيروت،   -القاهرة )وصورتها دار الكتب العلمية  -بكلية أصول الدين سابقا(،مطبعة الحلبي 

 م.  1937  -هـ  1356وغيرها(، 

  ارواء الغليل: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، محمد ناصر الدين األلباني )المتوفى -3

  -هـ  1405بيروت، الطبعة: الثانية  –هـ(،إشراف: زهير الشاويش، المكتب اإلسالمي 1420: 

 م. 1985

  241األسامي والكنى، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني )المتوفى:  -4

 م  1994، هـ(، تحقيق: يوسق بن محمد الدخيل،  دار الغرباء األثرية بالمدينة، الطبعة: األولى

أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي   االستذكار، -5

  –هـ(،تحقيق: سالم محمد عطا، محمد علي معوض، دار الكتب العلمية 463)المتوفى: 

 م. 2000 –  1421، 1بيروت،ط
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بر بن عاصم  االستيعاب في معرفة األصحاب، أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد ال -6

هـ(،تحقيق: علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، الطبعة:  463النمري القرطبي )المتوفى: 

 م.  1992 -هـ  1412األولى، 

أسد الغابة في معرفة الصحابة، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن   -7

هـ(،تحقيق: علي محمد 630لمتوفى: عبد الواحد الشيباني الجزري، عز الدين ابن األثير )ا

 م.  1994  -هـ 1415عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى،  -معوض 

اإلشراف على مذاهب العلماء، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري )المتوفى:  -8

اإلمارات   -ة، رأس الخيمة هـ(، تحقيق: صغير أحمد األنصاري أبو حماد، مكتبة مكة الثقافي319

 م.  2004  -هـ 1425العربية المتحدة، الطبعة: األولى، 

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني   ،اإلصابة في تمييز الصحابة -9

  –دار الكتب العلمية  ،تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، هـ(852)المتوفى: 

 .  هـ 1415 -ولى الطبعة: األ، بيروت

إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، مغلطاي بن قليج بن عبد هللا البكجري المصري الحكري   -10

 -هـ(، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن محمد 762الحنفي، أبو عبد هللا، عالء الدين )المتوفى: 

 - هـ  1422األولى،  أبو محمد أسامة بن إبراهيم، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة:

 م.  2001

  762اإلنابة إلى معرفة المختلف فيهم من الصحابة، عالء الدين بن قليط مغلطاي )المتوفى:  -11

هـ(،اعتنى به: قسم التحقيق بدار الحرمين )السيد عزت المرسي، إبراهيم إسماعيل القاضي،  

د للنشر والتوزيع،  إشراف/ محمد عوض المنقوش، مكتبة الرش -مجدي عبد الخالق الشافعي( 

 المملكة العربية السعودية، الطبعة) بدون(.  -الرياض 

األوسط في السنن واإلجماع واالختالف، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري  -12

هـ(،راجعه وعلق عليه: أحمد بن سليمان بن أيوب، تحقيق: مجموعة من  319)المتوفى: 

 م.  2009  -هـ  1430 ،ألولىالمحققين، دار الفالح، الطبعة: ا 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري   -13

هـ(، وفي آخره: تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن علي الطوري الحنفي 970)المتوفى: 

ر الكتاب اإلسالمي، هـ( ، وبالحاشية: منحة الخالق البن عابدين، دا 1138القادري )ت بعد 

 بدون تاريخ.  -الطبعة: الثانية 

أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد   ، بداية المجتهد و نهاية المقتصد -14

مطبعة مصطفى البابي الحلبي   ،هـ( 595القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد )المتوفى: 

 . م  1975هـ/ 1395الطبعة: الرابعة، ، وأوالده، مصر

عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني   ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -15

 . م 1986 -هـ 1406الطبعة: الثانية، ، دار الكتب العلمية ،هـ(587الحنفي )المتوفى: 

أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني اليمني  ،البيان في مذهب اإلمام الشافعي -16

الطبعة:  ، جدة –دار المنهاج ، ري: قاسم محمد النو، تحقيق هـ(558الشافعي )المتوفى: 

 . م  2000 -هـ 1421األولى، 
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التاج واإلكليل لمختصر خليل، محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي، أبو   -17

- هـ1416هـ(، دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، 897عبد هللا المواق المالكي )المتوفى: 

 م. 1994

لمشاهير َواألعالم، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن  تاريخ اإلسالم َوَوفيات ا -18

هـ(،تحقيق: الدكتور بشار عّواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، 748قَاْيماز الذهبي )المتوفى: 

 م.  2003الطبعة: األولى، 

حي  التعليق الممجد على موطأ محمد )شرح لموطأ مالك برواية محمد بن الحسن(، محمد عبد ال -19

هـ(، تعليق 1304بن محمد عبد الحليم األنصاري اللكنوي الهندي، أبو الحسنات )المتوفى: 

وتحقيق: تقي الدين الندوي أستاذ الحديث الشريف بجامعة اإلمارات العربية المتحدة، دار القلم،  

 م.  2005 -هـ   1426دمشق، الطبعة: الرابعة،  

مد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى: تقريب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن مح -20

 . 1986 –  1406سوريا، الطبعة: األولى،  –هـ(، تحقيق: محمد عوامة، دار الرشيد 852

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز   -21

  – د الحي عجيب، دار الوطن هـ(، تحقيق : مصطفى أبو الغيط عب748الذهبي )المتوفى : 

 م.  2000 -هـ  1421الرياض، الطبعة : األولى ،  

ِغيِر، محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد الحسني، الكحالني ثم  -22 التَّنويُر َشْرُح الَجاِمع الصَّ

هـ(، تحقيق 1182الصنعاني، أبو إبراهيم، عز الدين، المعروف كأسالفه باألمير )المتوفى: 

د إس د إبراهيم، مكتبة دار السالم، الرياض: د. محمَّ   -هـ  1432الطبعة: األولى،  ،حاق محمَّ

 . م 2011

تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني )المتوفى:  -23

 هـ. 1326هـ(، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند، الطبعة األولى،  852

بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي    الثقات، محمد بن حبان بن أحمد -24

هـ(، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية تحت مراقبة: الدكتور 354)المتوفى: 

محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية، دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن  

 . ه  1393ة: األولى،  الهند، الطبع

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه =   -25

هـ(، الجعفي، تحقيق:  256صحيح البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا البخاري)المتوفى: 

يم محمد  محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترق

 هـ . 1422فؤاد عبد الباقي(،الطبعة: األولى، 

الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح   -26

هـ(، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 671األنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي )المتوفى: 

 م.  1964 -هـ 1384ة: الثانية، القاهرة، الطبع –أطفيش، دار الكتب المصرية  

حاشية الطحطاوي على مراقي الفالح شرح نور اإليضاح، أحمد بن محمد بن إسماعيل   -27

هـ، تحقيق: محمد عبد العزيز الخالدي، دار الكتب العلمية،    1231توفي  -الطحطاوي الحنفي 

 م. 1997 -هـ 1418لبنان، الطبعة األولى  –بيروت 
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فياء، أبو نعيم أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن  حلية األولياء وطبقات األص -28

 م. 1974 -هـ 1394بجوار محافظة مصر،  -هـ(، السعادة 430مهران األصبهاني )المتوفى: 

الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر   -29

  –يد عبد هللا هاشم اليماني المدني، دار المعرفة هـ(، تحقيق : الس852العسقالني )المتوفى : 

 بيروت. 

 -أو منال أو المولى  -درر الحكام شرح غرر األحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير بمال  -30

 هـ(، دار إحياء الكتب العربية، بدون طبعة وبدون تاريخ.885خسرو )المتوفى: 

ق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي  سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحا -31

ِجْستاني )المتوفى:  د كاِمل قره بللي، دار الرسالة   -هـ(، تحقيق: شعَيب األرنؤوط  275الّسِ مَحمَّ

 م.   2009 -هـ  1430العالمية، الطبعة: األولى، 

سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى   -32

(،ومحمد فؤاد عبد الباقي  2،  1أحمد محمد شاكر )جـ  هـ(، تحقيق وتعليق:279)المتوفى: 

(، شركة مكتبة 5، 4(،وإبراهيم عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )جـ  3)جـ 

 . م  1975 -هـ  1395مصر، الطبعة: الثانية،  –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي  

بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر السنن الصغير للبيهقي، أحمد بن الحسين  -33

هـ(، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية،  458البيهقي )المتوفى: 

 م. 1989 -هـ 1410كراتشي ـ باكستان، الطبعة: األولى، 

ْوِجردي  السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسرَ  -34

هـ(، مؤلف الجوهر النقي: عالء الدين علي بن   458الخراساني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 

عثمان المارديني الشهير بابن التركماني، مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة 

 هـ.  1344حيدر آباد، الطبعة: األولى ـ  

نصور بن شعبة الخراساني الجوزجاني )المتوفى:  سنن سعيد بن منصور، أبو عثمان سعيد بن م -35

- هـ 1403الهند، الطبعة: األولى،  –هـ(،تحقيق: حبيب الرحمن األعظمي، الدار السلفية  227

 م. 1982

سير أعالم النبالء، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبي   -36

ين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط ، هـ(،تحقيق: مجموعة من المحقق748)المتوفى : 

 . م 1985هـ /  1405الطبعة : الثالثة ،  مؤسسة الرسالة،

شرح مختصر خليل للخرشي، محمد بن عبد هللا الخرشي المالكي أبو عبد هللا )المتوفى:   -37

 بيروت، بدون طبعة، وبدون تاريخ. – هـ(، دار الفكر للطباعة  1101

ن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن سلمة األزدي  شرح معاني اآلثار، أبو جعفر أحمد ب -38

هـ(، حققه وقدم له: )محمد زهري  321الحجري المصري المعروف بالطحاوي )المتوفى: 

راجعه ورقم كتبه وأبوابه  محمد سيد جاد الحق( من علماء األزهر الشريف -النجار 

بالمدينة النبوية، الباحث بمركز خدمة السنة   -وأحاديثه: د يوسف عبد الرحمن المرعشلي 

 . م 1994هـ،  1414 -الطبعة: األولى ،  عالم الكتب
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صحيُح ابن ُخَزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي   -39

هـ(،َحققهُ وَعلّق َعلَيه َوَخّرَج أَحاديثه َوقدَّم له: الدكتور محمد 311النيسابوري )المتوفى: 

 م.   2003، -هـ   1424المكتب اإلسالمي، الطبعة: الثالثة،  مصطفى األعظمي،  

فضل الصالة على النبي صلى هللا عليه وسلم، القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن   -40

هـ(،  282إسماعيل بن حماد بن زيد األزدي البصري ثم البغدادي المالكي الجهضمي )المتوفى: 

 . 1397بيروت، الطبعة: الثالثة،  –تحقيق: محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي 

وفيات أعيان الدهر، أبو محمد الطيب بن عبد هللا بن أحمد بن علي بامخرمة،   قالدة النحر في  -41

هـ(،ُعني به: بو جمعة مكري / خالد زواري، دار   947  - 870الِهجراني الحضرمي الشافعي ) 

 م.   2008 -هـ  1428جدة، الطبعة: األولى،  –المنهاج 

عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن   الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، أبو بكر بن أبي شيبة، -42

  –هـ(،تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد 235عثمان بن خواستي العبسي )المتوفى: 

 الرياض، الطبعة: األولى. 

المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي   -43

د الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات هـ(، تحقيق: عب303الخراساني، النسائي )المتوفى: 

 .  1406حلب، الطبعة: الثانية،  –اإلسالمية 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي  -44

  –، دار الكتب العلمية حجرهـ(، بتحرير الحافظين الجليلين: العراقي وابن  807)المتوفى: 

 م.  1988 -هـ 1408بيروت، 

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي هللا عنه، أبو المعالي برهان الدين  -45

هـ(،تحقيق: 616محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزةَ البخاري الحنفي،)المتوفى:

  -هـ  1424 لبنان، الطبعة: األولى، –عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 م.  2004

المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة رضي هللا عنه، أبو المعالي برهان   -46

الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َماَزةَ البخاري الحنفي )المتوفى: 

لطبعة:  لبنان، ا –: عبد الكريم سامي الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت تحقيق،هـ(616

 م.  2004 -هـ  1424األولى، 

مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر، أبو عبد هللا محمد بن نصر بن الحجاج الَمْرَوِزي   -47

  –هـ(،اختصرها: العالمة أحمد بن علي المقريزي، حديث أكادمي، فيصل اباد  294)المتوفى: 

 م.  1988 -هـ  1408باكستان، الطبعة: األولى، 

لى الصحيحين، أبو عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن نُعيم  المستدرك ع -48

هـ(،تحقيق: مصطفى 405بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع )المتوفى: 

 م. 1990 –  1411بيروت، الطبعة: األولى،  –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

بل، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني مسند اإلمام أحمد بن حن -49

عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبد هللا بن   -هـ(، تحقيق: شعيب األرنؤوط 241)المتوفى: 

 م.  2001 -هـ  1421عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، 
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رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، مسلم بن    المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى -50

هـ(،تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي، دار  261الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى: 

 بيروت. –إحياء التراث العربي 

مصنف عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني  -51

الهند، يطلب من: المكتب   -حبيب الرحمن األعظمي، المجلس العلميهـ(،تحقيق: 211)المتوفى: 

 بيروت، الطبعة: الثانية. –اإلسالمي 

أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر  معرفة السنن واآلثار، -52

مية  هـ(،تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، جامعة الدراسات اإلسال458البيهقي )المتوفى: 

دمشق(، دار الوفاء   -بيروت(، دار الوعي )حلب -باكستان(، دار قتيبة )دمشق  -)كراتشي 

 م. 1991  -هـ 1412القاهرة(،الطبعة: األولى،  -)المنصورة 

المقتنى في سرد الكنى، شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن قَاْيماز الذهبي   -53

عبد العزيز المراد، المجلس العلمي بالجامعة اإلسالمية،  هـ(،تحقيق: محمد صالح 748)المتوفى: 

 هـ. 1408المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، الطبعة: األولى، 

المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي   -54

 انية.بيروت، الطبعة: الث –هـ(، دار إحياء التراث العربي 676)المتوفى: 

اختصرهُ: أبو عبد هللا محّمد بن أحمد بن ُعثمان الذَّهبّي   المهذب في اختصار السنن الكبير -55

هـ(،تحقيق: دار المشكاة للبحث العلميِ، بإشراف أبي تَميم يَاسر بن  748الشَّافعّي )المتوفي: 

 م.  2001 -هـ  1422إبراهيم، دار الوطن للنشر، الطبعة: األولى،  

المؤتَِلف والمختَِلف، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن  -56

هـ(، تحقيق: موفق بن عبد هللا بن عبد القادر، دار  385دينار البغدادي الدارقطني )المتوفى: 

 م،1986 -هـ 1406بيروت، الطبعة: األولى،  –الغرب اإلسالمي 

هـ(،تحقيق: حمدي عبد   852ذكار، ابن حجر العسقالني )نتائج األفكار في تخريج أحاديث األ -57

 م.   2008 -هـ  1429، 2المجيد السلفي، دار ابن كثير،ط

نة من غيرها من األُمهاتِ  -58 يادات على َما في المَدوَّ أبو محمد عبد هللا بن )أبي  ،النَّوادر والّزِ

:  2، 1:جـ  قيقتح ،هـ( 386زيد( عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي )المتوفى: 

د حجي4،  3جـ الدكتور/ عبد الفتّاح محمد الحلو   ،  11، 10، 9،  7،  5جـ ،  : الدكتور/ محمَّ

، األستاذ/   : الدكتور/ عبد هللا المرابط الترغي6جـ ، : األستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغ13

ور/ أحمد  : الدكت12جـ ،   خبزة : األستاذ/ محمد األمين بو8جـ  ، محمد عبد العزيز الدباغ

د  15،  14جـ ، الخطابي، األستاذ/ محمد عبد العزيز الدباغ )الفهارس(: الدكتور/ محمَّ

 .م  1999الطبعة: األولى، ، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، حجي

 


