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د وآله األكرمني، وريض اهلل والصالة والسالم عىل سيدنا حممَّ هلل،  احلمد

  .عن أصحابه والتابعني

د عوَّ مع ر فهذا التقييد فيه مناقشاٌت وبعد؛  يخ حممَّ امة سالة األستاذ الشَّ

اجلمع بني صالتني  حديثية فقهية حلديث ابن عبَّاس يف دراسةٌ » وفقه اهلل تعاىل

 .8341اليرس واملنهاج سنة ، املطبوعة بداري «ذرمن غري ع  

يت هو  التي   تقييٌد خمتٌص حول اجلمع  » :سمَّ  .«يف احلَض  بي الصَّ

مة حتتوي عىل فوائدَ   :وهذه مقدِّ

 األوىل

ثنا أمحد بن يونس، حدَّ ( 507/70رقم ) «صحيحه»أخرج مسلم يف 

ثنا أبو ثنا زهري، حدَّ وعون بن سالم، مجيعا عن زهري، قال ابن يونس: حدَّ 

 اس قال: بري، عن سعيد بن جبري، عن ابن عبَّ الز  

 .«ر  ، وال سفَ خوف   ا باملدينة، يف غريِ مجيع   والعَص  هرَ الظ    رسول اهلل صىلَّ »

اس كام عبَّ  ابنَ  ذلك؟ فقال: سألت   فعَل  ملا، سعيد   بري: فسألت  قال أبو الز  
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 مَّ ا من أ  أحد   رَج أراد أن ال ي  »ني، فقال: سألتَ 
 «هتِ

ثنا خالد ، حدَّ ثنا ييى بن حبيب احلارثي  وحدَّ  :(78/ 507)وقال مسلم 

ثنا ثنا سعيد بن جبري، حدَّ بري، حدَّ ثنا أبو الز  ة، حدَّ ثنا قرَّ يعني ابن احلارث، حدَّ 

سافرها يف غزوة  رة  الة يف سف  مجع بني الصَّ  أن رسول اهلل » :اسابن عبَّ 

قال سعيد: فقلت البن « واملغرب والعشاء، هر والعِص بني الظ   تبوك، فجمعَ 

 « تهمَّ رج أ  أراد أن ال ي  »قال:  ؟اس: ما محله عىل ذلكعبَّ 

اد، عن ثنا محَّ هراين، حدَّ بيع الزَّ ثني أبو الرَّ وحدَّ : (507/75)وقال مسلم 

ا بعد اس يوم  خطبنا ابن عبَّ »بري بن اخلريت، عن عبد اهلل بن شقيق، قال: الز  

 الةَ يقولون: الصَّ  اس  جوم، وجعل النَّ ، وبدت الن  مس  الشَّ  العص حتى غربت

، الةَ الصَّ  الةَ ني: الصَّ ، وال ينثَ ت  من بني متيم، ال يف   ، قال: فجاءه رجٌل الةَ الصَّ 

 اهلل  رسوَل  قال: رأيت   لك ثمَّ  ة؟ ال أمَّ نَّ مني بالس  أتعلِّ »اس: فقال ابن عبَّ 

 .«والعشاء، واملغرب هر والعِص مجع بني الظ  

أبا هريرة،  قال عبد اهلل بن شقيق: فحاك يف صدري من ذلك يشء، فأتيت   

 .«هق مقالتَ ه فصدَّ فسألت  

وتبعه من ، اهلل بن العبَّاس به عبد   وهذا احلديث كام ترى صحيح، قد عمَل 

كثريين من أئمة أهل البيت، ومجاعة  صىلَّ معه، ووافقه أبو هريرة، وهو مذهب  

لف عيةَ  ووجه   ،من السَّ لفة وقد الواجبة فيها ك   احلرج أن التَّكاليف الَّشَّ

ض املصِّلِّ حلرج  عارض  من عدم اجلمع، فرفع احلرج يناسب   رَس ي   يتعرَّ

يعة، بَّشط أال يعتاده.  الَّشَّ
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مجاعة من األئمة إىل  ذهَب »(: 7/982) «رشح مسلم»يف  قال النَّووي   

 ،بن سرييناوهو قول  ،خذه عادة  تَّ جواز اجلمع يف احلض للحاجة ملن ال ي

بري من ايش الكَ ال الشَّ ايب عن القفَّ وأشهب من أصحاب مالك وحكاه اخلطَّ 

 ،عن مجاعة من أصحاب احلديث زيِّ وَ افعي عن أيب إسحاق املر  أصحاب الشَّ 

ته فلم رج أمَّ اس أراد أن ال ي  بن عبَّ اده ظاهر قول ويؤيِّ  ،بن املنذراواختاره 

 .«بمرض وال غريه واهلل أعلمله يعلِّ 

فة  نة املَّشَّ اعي للعمل بالس  وقد صنَّف يف تأييد العمل به احلافظ الفقيه الدَّ

امري   يق الغ  دِّ يِّد أمحد بن الصِّ ن مجع بني » رمحه اهلل تعاىل كتاَبه السَّ إزالة اخلطر عمَّ

يف، بحيث ال يتَّخذ  ؛«التني يف احلضالصَّ  دعا فيه للعمل هبذا احلديث الَّشَّ

يعة اإلسالميَّة، برفع احلرج عن املسلمني،  ، وهو من عالمات يرس الَّشَّ عادة 

َخ العوارض التي تعتضهم غري حمصورة   فإنَّ  رس ص من ي  ، فاألخذ بالر 

يق يف كتابه املذكور ع دِّ يِّد أمحد بن الصِّ يعة، وقد أجاب السَّ ن املعتضني الَّشَّ

يف يف مباحَث   .افجزاه اهلل تعاىل خري  ، متتابعة   عىل العمل هبذا احلديث الَّشَّ

 الثَّانية

يف، كاهتاممهم باملذهب،  بعض النَّاس ال يعتنون باحلديث النَّبويِّ الَّشَّ

يف، عمال  بقواعد  تركِ  ويرون الفقه كلَّ الفقه تربيرَ  العمل باحلديث الَّشَّ

يف، ورأوا أنَّ  موها عىل احلديث الَّشَّ وضعوها، وتربيرات صنعوها، وقدَّ

الرباعَة يف االستفادة منها، وكأنَّ هذه القواعَد من املسلَّامت التي جاء نص  

ة املسألة، وترك اإلمهال.  واب هو إعامل أدلَّ ارع هبا، وليس كذلك، فالصَّ  الشَّ
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د عو   وا إىلومن الذين جنح   يخ حممَّ يف  امة، وقد رأيته نشطَ هذا االجتاه الشَّ

يف، ك ثمَّ  «نن أيب داودس  »ـإعادة طبع بعض مطبوعات كتب احلديث الَّشَّ

 .«مصنَّف ابن أيب شيبة»

واالطِّالع عىل كنوزمها فتٌح كبرٌي، واطِّالع عىل املذاهب واآلراء، لكنَّه بقي 

ضه بام ال يليق  عىل ما ورثه، ومن  ينبغي للحافظ أيب بكر بن  وال آيات ذلك تعر 

يف، وأفرد باب ا يف  ا عىل احلديث الَّشَّ يف  «مصنَّفه»أيب شيبة، ألنَّه كان غيور 

ها يف هذا الباب أربعامئة وستَّة األحاديث التي خالفها أبو حنيفة، وعدد  

ابن أيب شيبة والعدد  وثامنون حديث ا، يف مائة ومخس عَّشين باب ا، ومل يستوعب

خلف  مل يذكر مسائَل مشهورة  كالوضوء بالنَّبيذ، والقراءة قابٌل للزيادة ألنَّه

األيدي يف غري تكبرية اإلحرام  وانتقاِض الوضوء بالقهقهة، ورفع اإلمام،

 وغريها.

د عوَّ  واحتفى الن كت »ـامة بردِّ الكوثريِّ عىل أيب حنيفة املعروف بحممَّ

امة أن  ولعمر احلقِّ إنَّه كتاب فيه أوهاٌم وأخطاٌء، البدَّ ، «الطَّريفة د عوَّ ملثل حممَّ

 من العارفني هبا. عليها إن كانَ  يسكَت 

هه للحديث  ِزَيت  أليب حنيفة، وعدم تأو   ع 
ومن آيات اندفاعه خلف أقوال 

د صفحات يف التَّعليق عىل  يف، أنَّه سوَّ إليراد ( 43-90/93) «املصنف»الَّشَّ

امغةما  ة الدَّ ، وهي رشوط أيب حنيفة للعمل يظن ونه القوَل الفصل، واحلجَّ

افعي باألخبار احلي الشَّ د بن يوسف الصَّ يخ حممَّ   .للشَّ

وط أليب حنيفة نظٌر كبرٌي، فإنَّام هي رشوٌط ذكرها من ويف عز   و هذه الَّش 
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ر عنه، وانتمى لبعض مذهبه، وهو مل ينصَّ عليها، بل ويف بعضها اختالٌف  تأخَّ

ى الكثريون من أهل العلم ملناقشتهاكبرٌي يف املذهب احلنفيِّ    .، بل تصدَّ

ر قوال  أليب حنيفة،  فكيف جيعلون املختَلَف فيه أو املختلَق أو قوَل املتأخِّ

يفة؟ َرد  به األحاديث  الَّشَّ  .وت 

 الثَّالثة

د عوَّ  يخ حممَّ ات  ةعدَّ  -امة سمعت  من الشَّ يِّد نا أنَّ شيخ-مرَّ مة السَّ العالَّ

يق دِّ امريَّ  عبد اهلل بن الصِّ ه احلافظ سيِّدي أمحد بن ملَّا أهدى كتاَب شقيق الغ 

يق دِّ ن مجع بني الصَّ » الصِّ د  «التني يف احلضإزالة اخلطر عمَّ مة حممَّ يخ العالَّ للشَّ

، قال الكوثري   ، ومل يذكر «فجعلوها ثالثية   كانت مخاسية  »: زاهد الكوثريِّ

امة واسطَته للكوثريِّ  يخ عوَّ   .الشَّ

امة يف التَّعليق عىل بعض الكتب احلديثيَّة ت د عوَّ يخ حممَّ علَّقت فلامَّ رشع الشَّ

التني يف احلضإزالة اخلطر عمَّ »نفسه بالتَّحذير من كتاب  ليس  «ن مجع بني الصَّ

ا عليه  ا –فهذا ال يستطيعه  –ردًّ ا وحتذير  قه تعل، ولكن غمز  يقه عىل ويصدِّ

 .(، ورسالته التي عليها هذا التقييد7/412) «املصنف»

ابعة  الرَّ

يعارض  املذهَب احلنفيَّ  «إزالة اخلطر»املوقف هو أنَّ كتاَب  ومن أسباب هذا

امة يريد أن د عوَّ يخ حممَّ لوات، والشَّ   .ينتَص ملذهبه يف مسألة اجلمع بني الصَّ

التني متواترٌة عمليًّ فمن املعلوم أنَّ أحاديَث اجلمع بني  ا، واملذهب الصَّ

وريِّ  احلنفي    ، ويرفضون أيَّ صورةمل يعمل هبا، ومحلها فقهاؤه عىل اجلمع الص 

 من صور اجلمع إالَّ يف عرفة واملزدلفة.
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التني يف احلض»وكتاب   ن مجع بني الصَّ ثبِت تو «إزالة اخلطر عمَّ  اتري 

التني، ويزي  مع يف احلض بدون خوف وال مطرد بجواز اجلاجلمع بني الصَّ

حيحني  للحاجة، بحيث ال ا بظاهر األحاديث التي يف الصَّ ، أخذ  يتَّخذها عادة 

ا، ومنها أحاديث  وغريمها، ولذلك كان هذا املوقف من أحاديث اجلمع مطلق 

 .«إزالة اخلطر»ومن اجلمع يف احلض، 

التني يف   ،«جممع الزوائد» وانظر مجعا  لكثري  من أحاديث اجلمع بني الصَّ

التني يف السفر) ها يف طبعة مع التعليقات املوسعة علي (باب اجلمع بني الصَّ

 (.9257-9268حديث رقم ) (855-2/864) مؤسسة اقرأ بإرشايف

 التَّعل ق  بام يراه ال سيَّ 
، ام يف مسائل الفروع، فهو لن يأيت بجديدوأليِّ مقلِّد 

د كالَم من سب امة جتاوز حدود فغايت ه أنَّه يردِّ د عو  قه، بيد أنَّني رأيت  حممَّ

ة مواطن َل حفاَظ احلديث ما  البحث العلميِّ الربيء، ومل يكن أمين ا يف عدَّ فَقوَّ

يف  فاستبعد رأََيم  مل يقولوه، وأساء إىل فقهاء آل البيت النَّبويِّ الَّشَّ

  .«طرإزالة اخل» (، ومل يستوعب مباحث804)ص «إزالة اخلطر»يف  املذكور

 مستعين ا باهلل تعاىل. وقد ناقشت ه يف هذا اجلزء

 اسةةاخل

  تنبيٌه إىل حقيقٍة:

يف بعض  عنها الكثريون وهي أنَّ املناقشةوأحب  أن أنبِّه إىل حقيقة  يغفل 

طه، كالَّ هذا ال املسائل العلميَّة ليس معناها حماولَة إسقاط املخالِف وغم  

  .أقصده البتَّة

بدت  منه أردت   ا التَّقييد التَّنبيه  عىل أمور عامة وخاصةهذوغاية  ما يف 
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د  در  »التنبيَه عليها فقط كام نبَّهت  عىل أخرى بـاسم  يخ حممَّ الغامسة بمباحثة الشَّ

اسة   .«عوَّ

، وختم لنا باحلسنى. اه لكل خري   وفَّقنا اهلل  تعاىل وإيَّ

حتته أربعة   واحدٍ  وقد جعلت هذا التقييد عىل سقدسٍة هي هذه، وفصلٍ  

 مباحَث كاآليت:

هم العمَل تقادات  بعِض الفقهاء عىل املذهب احلنفيِّ لتك: اناملبحث األول

لوات.  بأحاديِث اجلمِع بني الصَّ

امة يف قوله: املبحث الثاين د عوَّ وري هو املتعنيَّ »: مناقشة  حممَّ  «اجلمع الص 

ا لفقهاء احلنفية.  تقليد 

 يف عرض األحاديث من األصولِ  امةة حممد عوَّ طريق نقد  : املبحث الثالث

 .ةاحلديثيَّ 

لف»امة يف د عوَّ خطأ  حممَّ : املبحث الرابع  ده إبعادَ وتعم  « حترير مذاهب السَّ

 .البيت  أهلِ  أئمةِ  فقهِ 

*   *   * 
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 املبحث األول

بأحاديث  اجلمع  بي  للرتك هم العماحلنفية  انتقاداُت بعض  الفقهاء  عىل 

لوات.  الصَّ

وبسبِب موقِف املذهِب احلنفيِّ من األحاديث املتواترة يف اجلمع بني 

حق فمنها:  ابق والالَّ لوات تعددت االنتقادات  عليه يف السَّ  الصَّ

دِّ عىل أيب حنيفة»أيب شيبة يف كتاب  ما ذكره احلافظ  أبو بكر ابن -أ  من  «الرَّ

(، 392، 9/341) «األوسط»املنذر يف  (، وابن  56-90/53) «املصنف»

 «رشح صحيح مسلم»يف  (، والنَّووي  9/905) «االستذكار»وابن  عبد الربِّ يف 

هم7/986)  .( وغري 

 : (65، 4/66) «املسالِك رشح موطَّأ مالِك»بن  العريب يف اوقال أبو بكر  -ب

 وأطنب فيه مالٌك ، )يعني أحاديث اجلمع( ذلك  بيِّ ثبت عن النَّ  وقد»

 ،من أبواب الكبائر وباٌب  بدعةٌ  اجلمعَ  ألجل قول أيب حنيفة يف أهل العراق: إنَّ 

جه الذي خرَّ  اسا بحديث ابن عبَّ لوات عن أوقاهتا، تعلق  الصَّ  فيه إخراَج  ألنَّ 

ومسلم مذي  التِّ 
(1)

فقد أتى  من مجع بني صالتني من غري عذر  »ه قال: ا؛ أنَّ أيض   

 .«أبواب الكبائرا من باب  

ت من طريق ثبَ  لواِت الصَّ  أصَل  ىه رأيف هذا أنَّ أبا حنيفة  وقعَ والذي أَ 

 .؟ واترَ التَّ  اآلحاد   من طريق اآلحاد، فكيف ينسخ   واتر بالقرآن، واجلمع  التَّ 

                                                 

 ا.( احلديث ليس يف صحيح مسلم جزم  8)
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ا، ها تواتر  أعداد   ا كذلك ثبتت  أوقاهت   ه يقال له: كام ثبتت  ألنَّ  وهذا ضعيٌف 

 وعىل لسان كلِّ  طريق   ، وثبت من كلِّ ةِ عن الكافَّ  ة  ه الكافَّ نقلت   اجلمعِ  وأحاديث  

 .. انتهى كالم أيب بكر بن العريب«فريق  

 (: 9/884) «املغني»وقال ابن  قدامَة يف  -ج

 األوىل يف آخر وقتها، يف األخبار أن يصِّلِّ  معنى اجلمعِ فإن قيل: »

 لوجهني: واألخرى يف أول وقتها قلنا: هذا فاسدٌ 

هام يف وقت إحدامها، عىل ه كان جيمع  ا يف أنَّ رصي   ه قد جاء اخلرب  أنَّ  :أحدمها

نزل فجمع بينهام،  ثمَّ  هر إىل وقت العصر الظ  : أخَّ ما سنذكره، ولقول أنس  

 .ل التأويل  فيبط   ر املغرب حتى جيمع بينها وبني العشاء حني يغيب الشفق  ويؤخِّ 

 ا وأعظمَ ضيق   فلو كان عىل ما ذكروه لكان أشدَّ  رخصةٌ  اجلمعَ  أنَّ  :لثاينا

 يف وقتها أوسع   بكل صالة   يف وقتها ألن اإلتيانَ  بكل صالة   ا من اإلتيانِ حرج  

ها، ومن فعلِ  ني، بحيث ال يبقى من وقت األوىل إال قدر  الوقتَ  طريَفِ  من مراعاةِ 

 بني العِص  هكذا جلاز اجلمع   نا، ولو كان اجلمع  ر هذا وجده كام وصف  تدبَّ 

 
ِ
 انتهى «ة يف حتريم ذلكبني األمَّ  بح، وال خالَف والص   واملغرب، والعشاء

( ومل ي كِمل 879-5/878) «عمدة القاري»وقد نقله البدر  العيني  يف  

  .التَّعقيَب عليه

يف دفع محل  (9/895) «طرح التَّثريب»ما كتبه احلافظ  العراقي  يف  إىل ثمَّ انظر

وري، وهو قريٌب مما قاله ابن  قدامة أحاديث اجلمع التني عىل اجلمع الص   .بني الصَّ

شيد العطَّار )ت  -د يف  «ة يف رشح العمدةالعدَّ »( يف 593وانظر كلمة للرَّ

 : ( قال619/ 9) أحاديث األحكام
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أبا حنيفة  الفقهاء مل خيتلفوا يف جواز اجلمع يف اجلملة، لكنَّ  واعلم أنَّ »

السفر  ال سك، وتكون العلة يف جوازه الن  ومزدلفةَ  باجلمع بعرفةَ ه رمحه اهلل خيص  

لون أحاديث اجلمع بعذر السفر عىل أن املراد هبا تأخري الصالة واحلنفيون يؤوِّ 

 .األوىل إىل آخر وقتها، وتقديم الثانية يف أول وقتها

وجعل بعض الفقهاء اجلمع نوعني: مجع مقارنة ومجع مواصلة، قال:  

كاألكل والقيام مثال فإهنام يقعان يف  ارنة كون الشيئني يف وقت واحد  فجمع املق

وقت واحد، ومجع املواصلة أن يقع أحدمها عقب اآلخر، وقصد إبطال تأويل 

يف  مجع املقارنة ال يمكن   ألنَّ  ؛بام ذكرنا ريض اهلل عنه أصحاب أيب حنيفة

ا وقصد إبطال ة أيض  يقعان يف حالة واحدة، وأبطل مجع املواصل ال الصالتني إذ

مل يتنزل عىل يشء من النوعني، لكن الروايات  إذ تأويل احلنفيني املذكور

عىل جواز اجلمع  الصحيحة؛ كحديث ابن عمر، وأنس، وابن عباس هذا يدل  

بطل تأويل احلنفيني، ولوال ذلك لكان الدليل يقتيض امتناع فر، وي  بعذر السَّ 

جوازه، ووجوب إيقاع الصالة يف وقتها املحدود هلا،  عدم   األصَل  ألنَّ  ؛اجلمع

يف الظهر والعص،  ر سري  عىل جواز اجلمع عىل ظه   لكن هذا احلديث دلَّ 

، ومجلة ما ذكروه من التأويل يقتيض وكذلك املغرب والعشاء وهو رخصةٌ 

ا يف حال النزول، اجلمع أيض   ة عىل املسافر، وقد صحَّ احلص والزيادة يف املشقَّ 

عىل  عىل اجلواز يف غري صورة السري، وقيام دليلهم يدل   آخر   العمل به دليٌل ف

إلغاء اعتبار هذا الوصف، وال يمكن معارضة دليل الوصف باملفهوم من هذا 

 انتهى كالم الرشيد العطار. .«املنطوق أرجح احلديث ألنَّ 
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 «ريفةالن كت الطَّ »أجوبٌة غرُي ناهضٍة للكوثري  يف كتابه 

دِّ عىل أيب حنيفة»كتاب يف  ( يف اجلمع 56-90/53) «املصنَّف»من  «الرَّ

َة أحاديَث يف اجلمع بني  التني، أخرج احلافظ  أبو بكر ابن  أيب شيبة عدَّ بني الصَّ

فر التني يف السَّ   .الصَّ

أقول: »: (، فقال42، 41ص ) «الن كت الطَّريفة»وقد أجابه الكوثري  يف 

حيحني  صىلَّ صالة  لغري  ما رأيت  رسوَل اهلل »عن ابن مسعود : يف الصَّ

بح من الغد قبل وقتها ، وصىلَّ صالة الص  ، ومنزلة  ابن مسعود «وقتها إال بجمع 

معروفٌة، فال جيهل مثل ه وذلك لو مل يكن معنى  يف الفقه ومالزمِة النَّبيِّ 

نا  .«اجلمع عىل ما ذكره أصحاب 

:  «صحيح مسلم»ويف  الظ هَر  صىلَّ رسول  اهلل »عن ابن عبَّاس 

ا يف غري خوف  وال سفر     .«والعَص مجيع 

ة املتبوعني يقول بجواز اجلمع يف احلض، فدلَّ ذلك  وليس أحٌد من األئمَّ

ل  عىل أنَّ املراَد باجلمع تأخري  الظ هر إىل آخر وقته، وأداء  صالة العص يف أوَّ

  .يب شيبة يف حديث جابر بن زيدوقتها، كام ذكره ابن  أ

وبذلك جيمع بني األدلَّة، وهذا ما فعله أبو حنيفة فهل ي الم عىل أخذه يف 

 .«؟املسألة بام هو األوثق  األحوط  

 . يعرف ال يناقش من الكوثريَّ  كأنَّ : قلت 

 وخذ اآليت:

دَة عىل حديث ابن مسعود  يف  -8 )ص  «إزالة اخلطر»انظر األجوبَة املتعدِّ

30-835).  
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عن حديث ابن  واجلواب  »(: 9/895) «طرح التَّثريب»وقال العراقي  يف 

 باإلمجاع من وجهني: اهرِ الظَّ  ه متوك  أنَّ  مسعود  

 صيح  وقد ورد التَّ  بال شك   والعص بعرفةَ  هرِ ه قد مجع بني الظ  أنَّ  :أحدمها

  .هذا احلص   حَّ فلم يِص  حديث ابن مسعود   بذلك يف بعض طرِق 

. انتهى كالم  «بح قبل الفجربظاهره يف إيقاع الص   ه مل يقل أحدٌ أنَّ  :وثانيهام

.  العراقيِّ

ا، يف غري  -9 حديث  ابن عبَّاس  رصيٌح يف اجلمع بني الظ هر والعص مجيع 

، وقوله ا»: خوف  وال سفر   رصيٌح يف عدم الفصل. «مجيع 

يخ الكوثريَّ شع -4 ته فقال: أظن  أنَّ الشَّ  ر بضعف حجَّ

ة املتبوعني يقول بجواز اجلمع يف احلض فدلَّ » وليس أحٌد من األئمَّ

عىل أنَّ املراَد باجلمع تأخري  الظ هر إىل آخر وقته، وأداء  صالة العص يف أول 

«وقتها
(2)

. 

ة  املتبوعون يعمَل  : وهل يشتط للعمل باحلديث أن  أقول أو  به األئمَّ

                                                 

امة يف التَّعليق عىل املصنَّف الشيخوقال  (8)  (: 7/412)  حممد عوَّ

أ»   إال ربيعة الرَّ
 ي شيخ مالك، وعن أشهبهذا احلديث مل ينقل القول بظاهره عن أحد 

...تلميذ مالك، ونقل عن ابن سريين جواز العمل  فأين  «به حلاجة إذا مل يتخذه عادة 

 عباس؟ ني مع ابناملصلِّ  ديق  وأين تص ،اهلل بن العبَّاس وأيب هريرة؟ مذهبا عبدِ 

وأين كالم   ؟آل البيت  وأين مذاهب  ، ا أنكر عليهم؟وهل سمعَت أن صحابيًّ  

 .«األم»الشافعيِّ يف 

 والتعامل. ،نن، واإلقصاءب، وتأخري الس  قاتل اهلل التعص   
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هم؟ سبحانك هذه هبتاٌن عظيم، وتقديٌم بني يدي اهلل ورسوله،  أحد 

  .واستحداث مَّشعني، ووحٌي بعد رسول اهلل 

ست  واملتبوعون يف نظره إن كانوا األربعة فهي مذاهب  فقهيٌة قوية أسِّ

افعيِّ  وترعرعت   ام الظَّاملني باستثناء املذهب الشَّ ال سيَّام يف  بسياسات احلكَّ

  .قرَّ إىل أن است اتهبداي

  .؟ويبقى الكالم وأين مذاهب آل البيت 

يخ الكوثري   يديِّ  فهل نيس الشَّ  ، أم ماذا؟تقريَظه للفقه الزَّ

مة احلسني  واستغربت  من الكوثريِّ  تشب َعه من بعض بحوث العالَّ

يديِّ  ياغيسال وض النَّضري»يف كتابه  الزَّ  «الن كت الطَّريفة»، وقوله يف «الرَّ

وض »وممَّن أفاض يف هذا البحث إفاضة  جيدة  صاحب  »(: 8/934) الرَّ

ا «الكبري ري يف رشح املجموع الفقهيِّ النَّض   .«فجزاه اهلل عن العلم خري 

 (، لكنَّه أعرض هنا عن بحث8/392): «الن كت الطَّريفة»وانظر حاشية 

ياغي  مة احلسني السِّ وض النَّضري»يف العالَّ اخلاص باجلمع بني  (8/386« )الرَّ

زين للجمع يف  الصالتني، زين وغري املجوِّ الذي ذكر فيه مذاهب العتة املجوِّ

 .، من أجل املذهب !!!احلض، فأعرض عنهم الكوثري  

ف الغريب منه، فإنَّ كالمه متعد  ليس وسامح اهلل الكوثريَّ  ، يف هذا التَّص 

ا، ويتبع   كلمٌة منه كافية  لكفِّ رصاخ  ه صبيان له، وصبيان هلم، وكانتالزم 

 الصبية.

ل الكوثري   -3 وري  ثمَّ أوَّ ا للجمع الص  : فقالالنصوَص ودفعها قص 
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ل » عىل أنَّ املراد باجلمع تأخري  الظ هر إىل آخر وقته، وأداء  صالة العص يف أوَّ

 .«وقتها كام ذكره ابن أيب شيبة يف حديث جابر بن زيد

ابن عيينة، عن »(: 1489)رقم  «املصنف»: قال ابن أيب شيبة يف قلُت 

ثامني ا  عمرو، عن جابر بن زيد، عن ابن عبَّاس قال: صلَّيت  مع رسول اهلل 

ل العص،  ر الظ هر، وعجَّ عثاء أظن ه أخَّ : يا أبا الشَّ ا، قال: قلت  ا مجيع  ا، وسبع  مجيع 

ل العشاء، قال: وأنا ر املغرب، وعجَّ ، واحلديث يف «أظن  ذلك وأخَّ

حيحني:   .(507/77رقم ومسلم ) (،8853رقم البخاري )الصَّ

عثاء يا» :والقائل   : عمرو بن دينار.، هو«أباالشَّ

عثاء هو   .جابر بن زيد التَّابعي   :وأبوالشَّ

. ره، فليس حجة  رشعية   إنَّام هو يشٌء تصوَّ
 
 وظن ه ليس من املرفوع يف يشء

حايبِّ  وظن  التَّابعيِّ  وتصديَق أيب  عبَّاس ابنِ  جابر بن زيد يعارض يقنَي الصَّ

عن عبد اهلل بن شقيق، ( 507هريرة له فقد أخرج مسلم يف صحيحه )رقم 

، جوم  الن   ِت ، وبدَ مس  الشَّ  حتى غربِت  ا بعد العِص اس يوم  عبَّ  نا ابن  خطبَ » قال:

من بني متيم، ال  فجاءه رجٌل ، قال: الةَ الصَّ  الةَ يقولون: الصَّ  اس  وجعل النَّ 

 ثمَّ  لَك  ال أمَّ  ةِ نَّ ني بالس  م  اس: أتعلِّ عبَّ  ، فقال ابنٌ الةَ الصَّ  الةَ ني: الصَّ ثَ ، وال ين  ت   يف  

 والعشاء.  ، واملغرِب والعِص  هرِ بني الظ   مجعَ  اهلل  رسوَل  قال: رأيت  

أبا هريرة،  يف صدري من ذلك يشء، فأتيت   اهلل بن شقيق: فحاكَ  قال عبد  

 .«هق مقالتَ ه فصدَّ فسألت  

قاض  عىل ظنِّ أيب  فمذهب  وقول  وفعل  عبد اهلل بن العبَّاس احلرِب الفقيه
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حابة عثاء، كيف وقد وافقه أبو هريرة ومل يعارضهم أحٌد من الصَّ إزالة »، ويف !الشَّ

ٌل حول مذهب وفعل ( تقريرٌ 802 -807)ص «اخلطر  .وقوِل ابن عبَّاس مطوَّ

وبذلك جيمع بني األدلَّة، وهذا ما فعله »(: 42)ص  ثمَّ قال الكوثري   -7

 .«أبو حنيفة

ة .: أين هذه األدلَّة؟قلُت    !.بل هكذا هتدر األدلَّ

وحديث ابن مسعود متوك الظَّاهر باالتِّفاق وإن صحَّ فهو مبلغ علمه، 

عثاء ليس بدليل، وال يعارض أحاديث اجلمع املتواترة   .وفهم أيب الشَّ

حيح أنَّ احلنفيَّة أسقطوا أدلَّة اجلمع املتواترة فلم يعملوا هبا إال اجلمع  والصَّ

  .يف عرفات  واملزدلفةِ 

، وإجابة الكوثريِّ  ناهضة  بل  عليه غري   واعتاض ابن أيب شيبة قويٌّ

 معارضٌة لألدلَّة ومهملٌة هلا، واهلل أعلم.

 : سنه تنبيه ال بدَّ 

الن كت »رمحه اهلل تعاىل مل يستوعب يف كتابه  الشيخ حممد زاهد الكوثري  

د عىل أيب حنيفة، ويف هذا الباب األحاديث التي ذكرها ابن أيب شيبة يف ال «الطريفة رَّ

التني يف الَسفر، أخرج ابن أيب شيبة يف مصنفه اخل اص بأحاديث اجلمع بني الصَّ

ثنا أبو خالد األمحر، عن حجاج45967)رقم  بن شعيب، عن عن عمرو ، ( حدَّ

 .«طلق  بني املص   يف غزوة   التي   بي الصَّ  مجعَ   أنَّ النبيَّ »عن جده: ، أبيه

 .«املصنف»وذكر أن أبا حنيفة قال: ال جيزئه أن يفعل ذلك، انتهى من 

ب الكوثري  قلُت  مع يف غزوة بني املصطلق وهو ثابت عىل اجل : مل جي 
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 .«فاملصنَّ »( من 1492امة نفسه؛ راجع )باعتاف حممد عوَّ 

نبهك إىل أنَّ 2/864) «ختريج جممع الزوائد»وانظر:   بإرشايف(، وهذا ي 

مل يستوعب األحاديث التي انتقدها ابن أيب شيبة عىل أيب  «الن كت الطَّريفة»

 حنيفة.

 اهلل: رة عليهم سالمُ سن أنوار العرتة املطهَّ 

: بن عِّلِّ وأقول كام قال شاعر اليمن حسن   بن جابر اهلَبل 

 وفالنِ  ودعاين من فالن    ثاينحدِّ  عن عِّل   ثاينحدِّ 

  (9/82 :)يف فقه آل البيت  «اجلامع الكايف»جاء يف كتاب 

 :التي يف الةفر: اجلمع بي الصَّ [سةألة]»

 د: سألت أمحد بن عيسى، وعبداهلل بن موسى، وعبيداهلل بن عِّلِّ قال حممَّ 

، وأبا بن جعفر بن حممد  والقاسم بن إبراهيم، وحممد بن عِّلِّ ، بن جعفرا

 ؟مسالتني يف السفر، الظهر والعص إذا زالت الشَّ : عن مجع الصَّ الطاهر 

ا.فلم يرو    ا به بأس 

ا :يعني ،وقال عبداهلل بن موسى: هو عمٌل   وقال عبيداهلل بن عِّل: ما، اتباع 

أبايل إذا مجعتهام يف أول الوقت أو يف : ما  بن عيسى وقال أمحد، زلنا نفعله

 .«آخره

 .دويف قول هؤالء األئمة ذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهي

*  *  * 
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 املبحث الثَّاين

وري هو املتعيَّ » اسة يف قوله:د عو  سناقشة الشيخ حممَّ    «اجلمع الص 

 .تقليًدا سنه لفقهاء احلنفيَّة

يخ حممَّ  -8 مل يستفد من األحاديث  (96امة )ص د عوَّ يف رسالة الشَّ

التني، وتشنيع العلامء عىل موقف احلنفيَّة منها،  املتواترة يف اجلمع بني الصَّ

فأعرض عن األحاديث املتواترة، وأمهل كالم العلامء الذين انتقدوا احلنفيَّة، 

وريَّ »وقال:  ا لفقهاء املذهب احلنفيِّ  «هو املتعنيَّ  إنَّ اجلمع الص  ، وكنت  تقليد 

د عىل ما أظن  أنَّه سيستفيد من إعادته لبعض املطبوعات احلديثيَّة ولكن مج  

 ورثه.

وريَّ  ( 96ال خيلو من حرج )ص  وعجبت  منه يعتف بأنَّ اجلمع الص 

وائد»بحديث  البن مسعود يف  ويستدل    -ختريج املجمع بإرشايف- «جممع الزَّ

األوىل  بنيَ   اهلل مجع رسول  »عن عبد اهلل بن مسعود قال: »(: 2/852)

  ، وبني املغرِب والعِص 
ِ
هذا لكي ال  صنعت  »، فقيل له يف ذلك فقال: «والعشاء

) «تيأمَّ  حترَج 
1
). 

وري     .هنا؟ فقل يل بربك: أين اجلمع الص 

ورة من  ة هبذه الص  اجلمع، فاحلديث يف مطلق اجلمع ورفع احلرج عن األمَّ

وريِّ  در يستحيي من ذكر اجلمع الص  ألنَّ ادعاءه خمالفٌة  حتَّى من يدفع بالصَّ

                                                 

 ( بإرشايف.852/ 2) "خترجيه يف جممع الزوائد"هو حديٌث ثابٌت انظر  (3)
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.  رصيٌة لظاهر النَّصِّ

نن»وقال اخلطَّايب يف  ا ال ظاهر اسم اجلمع عرف  »(: 8/863) «معامل الس 

ها يف ل العص فصالَّ وعجَّ  ،ها يف آخر وقتهاى صالَّ هر حتَّ ر الظ  يقع عىل من أخَّ 

ام اجلمع وإنَّ ، هبا منهام يف وقتها اخلاصِّ  صالة    كلَّ هذا قد صىلَّ  وقتها ألنَّ  لأوَّ 

اجلمع  ا يف وقت إحدامها أال ترى أنَّ التان مع  املعروف بينهام أن تكون الصَّ 

 .«كذلك واملزدلفةِ  بينهام بعرفةَ 

ا بعد العص  اسخطبنا ابن عبَّ »(: 507)رقم  «صحيح مسلم»ويف  يوم 

، الةالة الصَّ : الصَّ ، وجعل النَّاس يقولونجوممس وبدت الن  الشَّ ى غربت حتَّ 

الة، فقال ابن  الة الصَّ قال: فجاءه رجل من بني متيم ال يفت وال ينثني: الصَّ

نَّة، ال أمَّ لك، ثمَّ قال هر بني الظ   مجع رأيت  رسوَل اهلل : عبَّاس أتعلِّمني الس 

 بن شقيق: فحاك يف صدري من ذلك والعص واملغرب والعشاء قال عبد اهلل

 ."هق مقالتَ أبا هريرة فصدَّ  فسألت   يشءٌ 

عيِّ اس وقد فعل هذا ابن عبَّ  اس وكان النَّ يف وجود  لبيان احلكم الَّشَّ

وهو جواز اجلمع يف نه، الذي يريد أن يبيِّ البيان  قوا عن سامعيتفرَّ  خيشى أن

  احلض.

امة )ص  -9 أشار باجلمع  أنَّ النَّبي »( 95-96ثمَّ ادَّعى حممد عوَّ

يِّدة مَح نَةَ  وري عىل السَّ ريض اهلل عنها، ملَّا شكت  إليه  جحش   بنِت  الص 

وريَّ  ، وقال هلا: هو أعجب استحاضَتها الكثريَة الشديدة، فذكر هلا اجلمع الص 

مذيِّ  ، رواه أئمٌة كثريون منهم ابن أيب شيبة وهو يف سنن التِّ  .«األمرين إيلَّ
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، مي العَص قدِّ »(: 8454)رقم  «مصنَّف ابن أيب شيبة»الذي يف  :قلُت 

، ، واغتسِّل هلام غسال  مي العشاءَ ، وقدِّ ري املغرَب ، وأخِّ واغتسِّل هلام غسال  

  .«األمرين إيلَّ  وهذا أحب  

ا البتَّة لآليت:  ا صوريًّ  وهذا ليس مجع 

وريِّ اجلمع )ألنَّ ألفاظ احلديث ال تساعد عىل ادِّعاء  -أ   (.الص 

مذيِّ »ففي  بني  جتمعباب ما جاء أنَّ املستحاضة » :(891)رقم  «سنن التِّ

التني بغسل  واحد    هر والعصني الظ  تغتسلني حني تطهرين وتصلِّ »: «الصَّ

بني  جتمعنيتغتسلني و لني العشاء، ثمَّ رين املغرب وتعجِّ تؤخِّ  ، ثمَّ امجيع  

 .«التني فافعِّلالصَّ 

هر الظ   رِت أخَّ  وإن شئِت »(: 7/19) «إسحاق بن راهويهمسند »ويف 

املغرب  رِت ا وأخَّ هام مجع  ا وصليتِ  واحد  هلام غسال   واغتسلِت  العَص  لِت وعجَّ 

 .«اهام مجع  ا وصليتِ  واحد  ا غسال  هلام مجيع   واغتسلِت  العشاء لِت وعجَّ 

ِّل هر، وتعجِّ ري الظ  عىل أن تؤخِّ  وإن قويِت »(: 6/342ند )ويف املس

رين املغرب، تؤخِّ  ، ثمَّ امجيع  هر والعص ني الظ  العص، فتغتسلني ثم تصلِّ 

 .«التنيبني الصَّ  جتمعنيتغتسلني و لني العشاء ثمَّ وتعجِّ 

ري الظهر عىل أن تؤخِّ  وإن قويِت »(: 928)رقم  «سنن أيب داود»ويف 

رين بني الصالتني الظهر والعص، وتؤخِّ  جتمعنيِّل العص فتغتسلني ووتعجِّ 

 . «التني فافعِّلبني الصَّ  جتمعنيلني العشاء، ثم تغتسلني ووتعجِّ  املغرب

وايات حول املعنى، ويف إعادهتا هنا تكرارٌ  ملا هو معلوٌم،  وهكذا تتَّفق الرِّ
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عبد اهلل بن حممد بن عقيل، عن إبراهيم بن حممد بن  ومجيعها من حديث

عىل  وإن قويِت » جحش ة بنِت نَ ه عمران بن طلحة، عن أمه مَح  طلحة، عن عمِّ 

هر  الظ  تصِّلِّ  ى تطهري، ثمَّ ِّل العص فتغتسِّل حتَّ هر وتعجِّ ري الظ  أن تؤخِّ 

بني  جتمعيتغتسِّل و ِّل العشاء، ثمَّ ري املغرب وتعجِّ تؤخِّ  ثمَّ  امجيع  والعص 

 .«املغرب والعشاء فافعِّل

ِّل العص هر وتعجِّ ري الظ  عىل أن تؤخِّ  وإن قويِت »(: 8/51) «األم»ويف 

ري املغرب تؤخِّ  ثمَّ  امجيع  هر والعص  الظ  ى تطهري، ثم تصِّلِّ فتغتسِّل حتَّ 

 .«بني املغرب والعشاء فافعِّل جتمعيتغتسِّل و ِّل العشاء، ثمَّ وتعجِّ 

(: 5/837) «رشح مشكل اآلثار»يف  قال أبو جعفر الطَّحاوي   -ب

الة  الصَّ ى تصِّلِّ حتَّ  صالة   وكان الذي عليها يف ذلك أن تغتسل لوقت كلِّ »

 الة فلامَّ ا جيزئها معه تلك الصَّ طهر   ا طاهرٌ منها بأهنَّ  التي تغتسل هلا عىل علم  

هر والعص بني الظ   أن جتمعَ  عنه جعل هلا  عن ذلك وضعفت   عجزت  

وىل منهام إىل وقت بتأخري األ   واحد   وبني املغرب والعشاء بغسل   واحد   بغسل  

  األوىل منهام إىل وقت اآلخرة منهامتصِّلِّ  ل حينئذ ثمَّ فتغتس اآلخرة منهام

 يها وهي طاهرٌ  فتصلِّ بح غسال  للص    اآلخرة منهام يف وقتها وتغتسل  وتصِّلِّ 

 .«بذلك الغسل وهذا فأحسن ما تقدر عليه تلك املرأة يف صلواهتا

للجمع يف احلديث فحمله عىل مجع التأخري  فهذا رشٌح من الطَّحاويِّ 

  .«ثمَّ تصِّلِّ األوىل منهام إىل وقت اآلخرة»بقوله: 

وريِّ   ؟ نسأل اهلل العافية.فأين ادِّعاء اجلمع الص 
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، وعدمنا وجودها ولو مل تكن هذه األلفاظ  رصية  يف اجلمع احلقيقيِّ  –ج  

ا يخ عوَّ  فهذا ليس مجع  ا كام ادَّعى الشَّ وريِّ صوريًّ هو  امة ألنَّ حقيقة اجلمع الص 

 يف وقتها، واحلديث ال يؤيِّ 
يخ حممد عو  أن تؤدَّى كل  صالة  عاه الشَّ  امة.د ما ادَّ

وريِّ ثمَّ أرصَّ حممد عوَّ  -4 عاء اجلمع الص  لذي يف خميلته فقط ا امة عىل ادِّ

يِّدة عائشة أنَّ سهلة بنت سهيل بن »(: 95فقال )ص  ومثل ذلك حديث السَّ

، فلامَّ جهدها   عمرو استحيضت فأمرها النَّبي  
أن تغتسل عند كلِّ صالة 

 ، ، واملغرب والعشاء بغسل  ذلك أمرها أن جتمع بني الظ هر والعص بغسل 

بح  وعزاه أليب داود. « ...وتغتسل للص 

وريَّ »ثمَّ قال:    .«للتَّخل ص من احلرج وهذا رصيٌح بأنَّ اجلمع الص 

ه : هذا من متنِّيات وخياالت عوَّ قلُت  امة التي يميش فيها وحده، أو أنَّ

 اختلط، نسأل اهلل العافية، واهلل أعلم. 

التني باب من قال: جتمع ببن الصَّ »(: 8/986قال أبو داود يف سننه )

ثني ثنا عبد العزيز بن ييى، حدَّ حدَّ »(: 927 ثمَّ قال )رقم «وتغتسل هلام غسال  

محن بن القاسم، عبد الرَّ عن حممد بن إسحاق، عن  -يعني ابن سلمة - حممدٌ 

فأمرها   بيَّ النَّ  سهيل استحيضت فأتت   بنِت  سهلةَ  عن عائشة: أنَّ ، عن أبيه

هر والعص  جهدها ذلك أمرها أن جتمع بني الظ  ، فلامَّ صالة   أن تغتسل عند كلِّ 

 .«بح، وتغتسل للص  ، واملغرب والعشاء بغسل  بغسل  

 موافٌق للتمجة. ، وهوفاحلديث رصيٌح يف اجلمع احلقيقيِّ 

نن»وقال اخلطَّايب يف  ا رأى األمر قد ملَّ   بيَّ النَّ  أنَّ »(: 8/28) «معامل الس 
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ص هلا يف اجلمع بني رخَّ  صالة   طال عليها وقد جهدها االغتسال لكلِّ 

رشح سنن أيب »(، و8/809) «رشح معاين اآلثار»، وهذا املعنى يف «التنيالصَّ 

 (.9/18للعيني ) «داود

امة يغرِّ  لمفع   وريِّ أنَّ حممد عوَّ ا يف ختي الته حول اجلمع الص   ، واهلل أعلم.د منفرد 

وري، 91-95ويف )ص -3 امة بوجود حرج  يف اجلمع الص  ( يعتف حممد عوَّ

وري    حلكمة التََّّشيع من اجلمع بني  ومع ذلك يص  عليه، واجلمع الص 
مناف 

وري   التني، وهو رفع احلرج، فاجلمع الص  ا، فإنَّه يستلزم مالحقة  الصَّ أشد  حرج 

السيَّام يف عدم وجود  ر عىل كثري  من النَّاسالوقت، ومعرفة أوله وآخره، وهذا متعذَّ 

كنى يف البوادي، بل إنَّه يستلزم اعات، والس  فات كالسَّ االنقطاع له، فاإلتيان  املعرِّ

وريِّ  الة عىل صورهتا العادية أسهل من اجلمع الص  ة بالصَّ ، املستلزم التكل ف واملشقَّ

التني، باجلمع يف وقت إحدى الصَّ  األخبار جاءت رصية   وأيضا فإنَّ  وهذا ظاهرٌ 

 .ال حتتمل تأويال   رصيةٌ  وهي نصوٌص 

وال معنى للجمع الذي »(: 901/ 9) «االستذكار»يف  عبد الربِّ  وقال ابن  

 ذلك جائز يف احلض بدليل قوله  ألنَّ  ،ذهب إليه أبو حنيفة ومن قال بقوله

ولو ، يف آخر الوقت الةفأجاز الصَّ  ،ما بني هذين وقٌت  :الة وقت الصَّ يف طريَف 

فر ومعنى فر من سعة الوقت إال ما جاز يف احلض بطل معنى السَّ مل جيز يف السَّ 

 فر رخصةٌ التني يف السَّ اجلمع بني الصَّ  أنَّ  ومعلومٌ ، وسعة ألجلهوالتَّ خصة الر  

فر مل يكن إال من أجل القص يف السَّ  كام أنَّ ، فر وتوسعة يف الوقتملكان السَّ 

ة يف األغلب ويف ارتقاب املسافر ومراعاته أن ال فر وما يلقى فيه من املشقَّ السَّ 
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 .ا ال سعة  وضيق   أبو حنيفة مشقة   هه إال يف الوقت الذي عدَّ يكون نزول  

ه ال جيوز اجلمع بني العص واملغرب وال بني العشاء وقد أمجع العلامء أنَّ 

 ،فر عىل ما ذهب أبو حنيفة إليهالتني يف السَّ ولو كان اجلمع بني الصَّ ، بحوالص  

 العص يف آخر والقائلون بقوله جلاز اجلمع بني العص واملغرب بأن يصِّلِّ 

م دفعوا اآلثار عىل أهنَّ  ه ودليٌل وهذا كل  ،  املغرب ويصِّلِّ ل قليال  م يتمهَّ وقتها ث

 .انتهى كالم ابن عبد الرب «وفيق ال رشيك لهيف ذلك برأَيم وباهلل التَّ 

نن»وقال اخلطَّايب يف  ا ال يقع عىل اسم اجلمع عرف  »(: 8/963) «معامل الس 

ل ها يف أوَّ ل العص فصالَّ وقتها وعجَّ ها يف آخر ى صالَّ هر حتَّ ر الظ  من أخَّ 

ام اجلمع وإنَّ  ،هبا منهام يف وقتها اخلاصِّ  صالة    كلَّ هذا قد صىلَّ  ألنَّ ، وقتها

اجلمع  أال ترى أنَّ  ،ا يف وقت إحدامهاالتان مع  املعروف بينهام أن تكون الصَّ 

خص من الر  التني اجلمع بني الصَّ  أنَّ  ومعقوٌل  ،كذلك واملزدلفةِ  بينهام بعرفةَ 

ا ومعرفة أوائل األوقات وأواخرها ممَّ ، همهم وخاصِّ اس عامِّ ة جلميع النَّ العامَّ 

 .«ة عن العامَّ ة فضال  ال يدركه أكثر اخلاصَّ 

التني يف احلض»ويف كتاب  ن مجع بني الصَّ -893)ص  «إزالة اخلطر عمَّ

امريِّ 874 يق الغ  دِّ يِّد أمحد بن الصِّ مع القائلني باجلمع مناقشاٌت  ( للفقيه السَّ

وري فل    ها.ها مريد  ينظر  الص 

يخ عبد احلي  اللَّكنوي    : سن أنوار الشَّ

مة عبد  احليِّ  بإنصافه وميله للعمل  َف رِ رمحه اهلل تعاىل ع   اللَّكنوي   والعالَّ

يف، وخمالفة بعض القواعد املبعدة للعمل به، ومل يستطع   دفع  باحلديث الَّشَّ



 

 
-525- 

ف أصحابه فقهاء األحاديث  التني، واستشكل تص  املتواترة يف اجلمع بني الصَّ

د»هم عىل خمالفة أحاديث اجلمع، فقال يف احلنفيَّة وإرصارَ   «التَّعليق املمجَّ

(8/750 :) 

محل عليه أصحابنا األحاديث الواردة يف اجلمع،  الذي وري  اجلمع الص  »

لكن ال أدري ماذا يفعل  الكالم فيه يف رشح معاين اآلثار حاوي  وقد بسط الطَّ 

 هاب الوقت، وهي مرويةٌ اجلمع كان بعد ذَ  بأنَّ  ة  وايات التي وردت رصيبالرِّ 

وغريها من الكتب  «صحيح مسلم»و «سنن أيب داود»و «صحيح البخاريِّ »يف 

ة مل يصل وال عىل أن الر  املعتمدة عىل ما ال خيفى عىل من نظر فيها، فإن مح  

ني اصِّ حابة النَّ عن الصَّ  بعيدٌ  وا قرب خروج الوقت، فهذا أمرٌ مييز هلم فظن  التَّ 

وايات بإبداء اخللل يف اإلسناد فهو أبعد عىل ذلك، وإن اختري ترك تلك الرِّ 

عورض باألحاديث  نوأبعد مع إخراج األئمة هلا، وشهادهتم بتصحيحها، وإ

ل الوقت، قديم يف أوَّ أخري إىل آخر الوقت والتَّ تَّ اجلمع كان بال حت بأنَّ التي رصَّ 

، بل هو اجلمع بينها بحملها عىل اختالف األحوال ممكنٌ  نَّ فإفهو أعجب، 

 .«ابعد ذلك أمر   اهلل يدث   ، فتأمل لعلَّ اهر، وباجلملة فاألمر مشكٌل الظَّ 

 

*  *  * 
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 املبحث الثَّالث

اسةالشيخ ة طريق نقُد   يف عرض  حممد عوَّ

 ةاألحاديث سن األصول احلديثيَّ 

عىل طريقة عرض وما بعدها(  86يف رسالته )صامة د عو  حممَّ  مشى

التنيأحاديث اجل   .من بعض كتب احلديث مع بني الصَّ

بدي رأَيه فينص مذهبه، ويت ل  ل هلذا الغرضحَّ مومن خالل عرضه ي  ويقوِّ

أخرج احلديث بلفظ كذا، يقصد كذا، أو  ؛ه، فيقولصاحَب الكتاب مامل يقل  

ح بام ختيَّله هذا مشِعٌر بمذهبه ونحو ذلك، ومل يكن صا حب الكتاب رصَّ

ٌم وحكايٌة ملا يف ، امةعوَّ  امة، وهذا حتك  أو ربَّام مل يدر بخلده أصال  ما ختيَّله عوَّ

دور  يف ثالثة مطالب: ألحاديِث الباب ووقَع اختياري عىل مراجعة  ، الص 

 لاملطلب األوَّ 

التي أحاديث اجلمع يخ حممَّ يف املوطَّ  بي الصَّ اسةأ، وتناقض الشَّ  د عوَّ

يخ حممد عوَّ 85-86يف )ص  -أ أ امة أورد أحاديث( من رسالة الشَّ ، املوطَّ

فر واحلضباب اجلمع ب»: قال مالك يف املوطَّأ التني يف السَّ وأخرج  «ني الصَّ

فر، بل ها مخسة مرفوعات، وأثرين، كل   التني يف السَّ توافق معنى اجلمع بني الصَّ

 اق رأي مالك أنَّه كان يف املطر.ويف احلض، ومع سي

واملوقوفات التي أخرجها اإلمام مالك تعارض اجلمع فاملرفوعات 

وري؟ امة الذي يرى تعيني اجلمع الص  وري، فلامذا جاء هبا حممد عوَّ   .الص 

فر واحلض؛ني باب اجلمع ب: بل عنوان الباب التني يف السَّ يعارض  الصَّ

 .امة متعينا كام تقدم !!الذي يراه الشيخ عو   اجلمع الصوريَّ 
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 تكميٌل: 

حيحة «يف سطرٍ  كان أرى ذلك» سالكاإلسام سعارضة قول   :لألحاديث الصَّ

بري، عن سعيد بن جبري، عن أيب الز   :(310)رقم «املوطَّأ»أخرج مالك يف  

ا، واملغرب هر والعص مجيع  الظ   اهلل   رسول  صىلَّ »ه قال: أنَّ  ،اسعن ابن عبَّ 

 .«يف مطر   كان قال مالك: أرى ذلك، وال سفر   ا، يف غري خوف  والعشاء مجيع  

امة كلمة مالك وتعليله، وفرح هبا من وقد اهتبل بعضهم ومنهم حممَّ  د عوَّ

  .أجل املعارضة واملناكدة

واب أنَّ  وتعليل مالك للجمع بأنَّه بسبب املطر خمالٌف للحديث، والصَّ

حيحة  اجلمع كان بدون مطر    -وفوق كل ذي علم عليم  –كام يف األحاديث الصَّ

 من ذلك:

عن األعمش، عن  :( وغريه كثريون507ما أخرجه مسلم )رقم  -8

 اهلل  مجع رسول  اس قال: بن أيب ثابت، عن سعيد بن جبري، عن ابن عبَّ احبيب 

 .مطر  وال  هر والعص واملغرب والعشاء، باملدينة يف غري خوف  بني الظ  

 ويف الباب طرٌق أخرى لةعيد بن جبري سنها:

ار يف مسنده )رقم ما أخرجه أبو بكر -9 ثنا حممد بن عثامن حدَّ ( 3574البزَّ

اس، جبري، عن ابن عبَّ بري، عن سعيد بن اهلل، عن سفيان، عن أيب الز   ثنا عبيدقال: حدَّ 

هر والعص يف غري باملدينة بني الظ   اهلل  مجع رسول  » ريض اهلل عنهام، قال:

  اس: أليِّ البن عبَّ  قلت   مطر   وال خوف  
 
 .«تهفعل ذلك؟ قال: لكي ال يرج أمَّ  يشء

: حممد بن عثامن هو ابن كرامة الكويف الثِّقة، وعبيد اهلل هو ابن موسى قلُت 
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ننال»األسدي الثِّقة احلافظ، وانظر بحث ا حوله يف  م الس   .«تَّعريف بأوهام من قسَّ

ٌة صحيحٌة حلبيب بن أيب ثابت، وبمثل هذا اللَّفظ غري » :فهذه متابعٌة قويَّ

 . مطر  وال  خوف  

حممد بن نصري، ثنا من حديث  :(5/11) «احللية»وأخرجه أبو نعيم يف 

بري، عن سعيد بن جبري، عن ، عن أيب الز  وري  ثنا الثَّ ، إسامعيل بن عمرو البجِّل  

وال  مطر  هر والعص يف غري بني الظ   اهلل  مجع رسول  »اس، قال: ابن عبَّ 

( من طريق 9/410) ، وأسنده احلافظ ابن حجر يف موافقة اخلرب اخلرب«خوف  

  .أيب حممد ابن حيَّان، واهلل أعلم

د بن ييى  من حديث الثِّقة» :(8906وهو يف املخلِّصيَّات )رقم  -4 خالَّ

د بن ثنا خالَّ حدَّ  ،ةثنا حممد بن عبدالرمحن بن أيب حفص بطربيَّ حدَّ  ،املكيِّ  الكويفِّ 

 اس،، عن أيب إسحاق، عن سعيد بن جبري، عن ابن عبَّ وري  ثنا سفيان الثَّ حدَّ  ،ييى

 .«مطر  وال  من غري خوف  هر والعص واملغرب والعشاء مجع بني الظ    بيَّ النَّ  أنَّ 

  فهذه متابعٌة ثانيٌة حلبيب بن أيب ثابت عن سعيد بن جبري.

وروينا من طريق عبد »(: 3/968) «فتح الباري»يف  وقال ابن رجب -3

ثنا  ،ثنا حممد بن سلمة ،ثنا املعايف بن سليامن اجلزريحدَّ  ،بن مهدي الباليسااحلميد 

بري، عن سعيد بن جبري، عن ابن أيب الز   أنيسة، عنزيد بن أيب  أبو عبد الرحيم، عن

هر والعص الظ   وال قر   مطر  باملدينة من غري  مع رسول اهلل  يت  اس، قال: صلَّ عبَّ 

 .«تهاس: أراد أن ال يرج أمَّ له: مل فعل ذلك؟ قال ابن عبَّ  ا قلت  مجع  

عبد احلميد هذا قال فيه احلافظ عبد العزيز  ولكنَّ »قال ابن رجب: 
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 .«خشبي: عنده مناكريالنَّ 

 ويف الباب ستابعاٌت لةعيد بن جبري سنها: 

(، وهو يف نسخة املسند حتقيق 8/994) «املسند»ما أخرجه أمحد يف  -7

يخ أمحد شاكر )رقم  قال  ،ثنا قتادةحدَّ  ،عن شعبة ،ثنا ييىحدَّ ( 8274الشَّ

هر بني الظ    اهلل اس قال: مجع رسول  عن ابن عبَّ  ،بن زيد جابرَ  سمعت  

اس: ، قيل البن عبَّ مطر   وال والعص، واملغرب والعشاء، باملدينة، يف غري خوف  

 ته.وما أراد إىل ذلك؟ قال: أراد أن ال يرج أمَّ 

اق يف  -6 زَّ عن داود بن قيس،  (3343)رقم  «املصنف»ما أخرجه عبد الرَّ

بني  مجع رسول اهلل »اس يقول: ه سمع ابن عبَّ أمة، أنَّ وعن صالح موىل التَّ 

 قال: قلت  « مطر  وال  هر والعص واملغرب والعشاء باملدينة يف غري سفر  الظ  

، وأخرجه أمحد «تهوسعة عىل أمَّ قال: أراه للتَّ  ،اس: مل تراه فعل ذلكالبن عبَّ 

(، 9651رقم وأبو يعىل )(، 1487بة )رقم (، وابن أيب شي8/436)

 وغريهم. (80104رقم رباين )، والطَّ (8/860) حاويوالطَّ 

م، وتابع  وصالح موىل التَّوأمة تابعه سعيد بن جبري، وجابر بن زيد كام تقدَّ

داود بن قيس من سمع من موىل التَّوأمة قبل اختالطه وهو ابن جريج، أخرج 

من طريق سعيد بن ييى  (3/8457) «املالك»ابن عدي يف  هذه املتابعة

 .األموي، عن أبيه، عن ابن جريج

ثنا أمحد حدَّ  :(938البن شاهني )رقم  ناسخ احلديث ومنسوخه،ويف  -5

ثنا حممد بن عبد اهلل بن غالب، قال ، قال: حدَّ د بن سعيد اهلمداين  بن حممَّ ا
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ثنا وار، قال حدَّ ثنا أشعث بن سثنا احلسن بن عمرو بن سيف، قال حدَّ حدَّ 

وبني  ،هر والعصبني الظ   مجع رسول اهلل »اس قال: عكرمة، عن ابن عبَّ 

اس: ومل فعل البن عبَّ  فقلت   «وال مطر   املغرب والعشاء باملدينة من غري خوف  

 .«تهخفيف عىل أمَّ أراد التَّ »قال:  ذلك رسول اهلل 

فه بأشعث بن سوار، 3/964) «فتح الباري»وذكره ابن رجب يف  ( وضعَّ

واهد، واهلل أعلم.  ولكنَّه قويٌّ يف املتابعات والشَّ

 «فتح الباري»يف  قال ابن رجب احلنبِّلِّ  ،عطاء بن يسار وتابعه -1

محن بن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن فمن رواية عبد الرَّ » :(3/964)

هر والعص، واملغرب والعشاء، من غري مجع بني الظ    بيَّ النَّ  اس، أنَّ ابن عبَّ 

 .«تهوسعة عىل أمَّ اس: ما أراد بذلك؟ قال: التَّ فقيل البن عبَّ  ،مطر  وال  مرض  

، عن عبد جه حرب الكرماين، عن ييى احلامينخرَّ »: قال ابن رجب

 .«فيه ضعف وعبد الرمحن، به الرمحن

ا، وما تنظر يف مظاهنِّ  ؛«وال مطر  من غري خوف  »مَّ طرٌق أخرى للفظ: وثَ 

ذكرته فيه كفايٌة إلثباته، وإن كان حديث مسلم يف صحيحه فيه كفايٌة وغنيٌة 

 عن تطل ب غريه، واهلل أعلم. 

 : «أرى ذلك كان يف سطرٍ » سالكقول سعارضة  وغريهم يفاملالكيَّة  نصوٌص عن

ا لألحاديث  حيحة فقد وملَّا كان اختيار مالك رمحه اهلل تعاىل خمالِف  الصَّ

 عارضه كثريون حتَّى من أعيان مذهبه منهم:

يف  املازري   د بن عِّل بن عمر بن حممد التميمي  حممَّ قال إمام املالكية -8
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 ه كان يف مطر  وتأويل احلديث عىل أنَّ »(: 8/336) «املعلم بفوائد مسلم»

 اهللمجع رسول »اس: فه ما يف أحد طرق هذا احلديث وهو قول ابن عبَّ يضعِّ 

   وال مطر   هر والعص واملغرب والعشاء يف املدينة يف غري خوف  بني الظ، 

 انتهى ؛«مطره مل يكن يف اس عىل أنَّ ابن عبَّ  فقد نصَّ 

وانظر (، 4/40) «إكامل املعلم»هو القايض عياض يف  آخر   ووافقه مالكيٌّ 

 (.8/813) «املجتهدبداية »ردَّ ابن رشد عىل مالك يف 

 ،ه كان يف مطر  لعلَّ  :قال مالك»(: 9/93) «الفتح»احلافظ يف وقال  -9

نن من طريق حبيب بن أيب ثابت عن سعيد بن لكن رواه مسلم وأصحاب الس  

فانتفى أن يكون اجلمع املذكور للخوف أو  وال مطر   جبري بلفظ من غري خوف  

  . انتهى.«فر أو املطرالسَّ 

 (.4/934) «األفكارخب ن  »(، و7/48) «عمدة القاري»وراجع: 

دِّ عىل مالك «فتح الباري»وقال ابن رجب يف  تعاىل رمحه اهلل  زيادة يف الرَّ

ابن عباس  كيف محل حديَث  تعاىلوالعجب من مالك رمحه اهلل »(: 3/962)

يف مجع  هر والعص، واحلديث رصيٌح عىل اجلمع للمطر، ومل يقل به يف الظ  

 .«هر والعص واملغرب والعشاءالظ  
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 املطلب الثَّاين

 أحاديث اجلمع يف بعض كتب احلديث 

يخ حممَّ  اسةوختيالت الشَّ  د عوَّ

اظ املصنِّفون يذكرون بعض ما  معرفة فقه احلديث هو ثمرة العلوم، واحلفَّ

مون آخر، بدون أيِّ  رون حديث ا ويقدِّ يف الباب وال يذكرون رأَيم، وقد يؤخِّ

فهم، فال ينبغ تيب تصيح يبنيِّ سبب تص  ي إضافة قول هلم بناء  عىل هذا التَّ

حوا وغري ذلك يكون جتنِّي ا عليهم وتقويَلهم ملا مل ، به أو االختيار، إال إذا رصَّ

 يف خميلتهم.  د  رِ هلم مل ت واختيارات   يقولوه، واستحداَث مذاهَب 

د عوَّ  يخ حممَّ  أحاديِث  وبعدها( استحدث عرَض 81امة يف رسالته )صوالشَّ

ل مصنِّفيها ما مل  التني من بعض كتب احلديث، وفق ختي الته، وقوَّ اجلمع بني الصَّ

اظ املصنِّفني كاآليت: ا وفيه تعد  عىل احلفَّ  يقولوه، فكان بحثه ضائع 

( من 8853 ،734،769يف صحيحه )رقم  فمنه ما أخرجه البخاري   -8

 صىلَّ   بيَّ النَّ  أنَّ »اس: عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عبَّ  حديث

فليس فيه إال ظنٌّ من  .«هر والعص واملغرب والعشاءا الظ  ا وثامني  باملدينة سبع  

 عبَّاس، وهو الذي أخرجه مسلم يف صحيحهعارضه يقني  ابن ، جابر بن زيد

 (.507/77،76، رقم 8/328)

امة )ص ومنه أحاديث سنن أيب داود تكلَّم عليها حممَّ  -9 ( 92-91د عوَّ

، وعددها مخس عَّشة رواية ا جممال    .كالم 
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امة )ص  د»(: 92وقال حممد عوَّ وأذكر وأؤكِّ
(2)

أنَّ أبا داود افتتح الباب  

وختمه
(5)

رفعه عن أمته  بأنَّ ذلك كان يف سفرة تبوك، فاحلرج الذي أراد  

ديد: هو مثل ذلك احلرج فر الطَّويل يف احلرَّ الشَّ  .«...السَّ

ارع فارضب  : إذا قلُت  بقول املعارض عرض احلائط،  جاء نص  الشَّ

ا عليه فيام أخرجه أبو  فاحلرج الذي أراده النَّبي   هو الذي جاء منصوص 

 (: 8988ه )رقم داود نفس  

ثنا األعمش، عن حبيب ثنا أبو معاوية، حدَّ ثنا عثامن بن أيب شيبة، حدَّ حدَّ »

  اس، قال: مجع رسول اهللعن ابن عبَّ ،بن أيب ثابت، عن سعيد بن جبريا

، فقيل وال مطر   من غري خوف  باملدينة هر والعص، واملغرب والعشاء، بني الظ  

 .«تهأمَّ  رَج أراد أن ال ي   اس: ما أراد إىل ذلك؟ قال:البن عبَّ 

د عوَّ  أ حممَّ امة ويعارض تعليل ابن عبَّاس ريض اهلل عنهام هلذا فكيف يتجرَّ

  .املعروفاجلمع، بتخي له 

بة الذين جاء ذم هم يف مواطنَ  دة   وهذه طريقة بعض املتعصِّ ، الذين متعدِّ

حيح، وظاهر النَّصِّ من أجل املذهب، وتقديام لقول من  خيالفون احلديث الصَّ

ح بأنَّ افتتاح أيب داود ألحاديث الباب بحديث معنيَّ ، يقلدونه ومن الذي رصَّ

                                                 

امة مثل هذا التَّوجيه والتَّأكيد ( جتد يف كتابات 8) يخ حممد عوَّ ا فيام والتذكري الشَّ كثري 

 يكتبه.

يف الباب، وال يقصد إال روايتني فقط )األوىل،  رواية   عَّشةَ  ج أبو داود مخَس ( وهل خيرِّ 9)

 فائدة، وال هدف..! جها بالخيرِّ  رواية   عَّشةَ  واألخرية (، وثالَث 
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 .واهلل املستعان وترجيح؟وختمه كذلك يدل  عىل اختيار 

مذي  92ومنه )ص  -4 ل )رقم  ( ما أخرجه التِّ فإنه أخرج حديثني األوَّ

ثنا أبو معاوية، عن األعمش، عن حبيب بن أيب اد، قال: حدَّ ثنا هنَّ حدَّ (: 815

بني  اهلل  رسول   مجعَ » اس، قال:ثابت، عن سعيد بن جبري، عن ابن عبَّ 

  املغرِب ، وبني والعِص  هرِ الظ  
ِ
، قال: وال مطر   باملدينة من غري خوف   والعشاء

 .«تهأمَّ  اس: ما أراد بذلك؟ قال: أراد أن ال يرَج فقيل البن عبَّ 

وهو حديث أيب هريرة الذي أخرجه  ،«ويف الباب عن أيب هريرة»ثمَّ قال:  

 ( وغريه، وفيه موافقة أيب هريرة البن عبَّاس.507مسلم يف صحيحه )رقم 

مذي:    «غري هذا  بيِّ اس، عن النَّ وي عن ابن عبَّ وقد ر  »ثمَّ قال التِّ

التني من غري من مجع بني الصَّ » قال:  بيِّ اس، عن النَّ ابن عبَّ  وهو حديث

 .«ا من أبواب الكبائرعذر فقد أتى باب  

مذي   فه التِّ اه فباملوقوفات، راجع وقد ضعَّ واب، ومن قوَّ ، وهو الصَّ

م الس  التَّعريف »  (967-3/964) «ننبأوهام من قسَّ

مذي  و العمل عىل هذا عند أهل العلم: أن ال جيمع بني »: قال التِّ

مذي  «فر أو بعرفةَ التني إال يف السَّ الصَّ  فر أو بعرفَة ثمَّ ذكر  ، فقيَّد التِّ العذر بالسَّ

واب أنَّ األعذار أكثر من األ  ربعة.املرض واملطر عن بعض أهل العلم، والصَّ

 –واهلل أعلم  –، فأرى عذرٌ  واحلديث يفيد مَّشوعية اجلمع بعذر، واحلرج   

ال يرج  أراد أن»أال معارضة بينه وبني حديث الباب عن ابن عبَّاس الذي فيه: 

حيحني، وال ينبغي نصب معارضة بينه «تهأمَّ  ، بيد أنَّ حديث ابن عبَّاس يف الصَّ

 وبني هذا احلديث.
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 فائدٌة: 

مذيِّ  يف حكاية للمذاهب نظر ففي القائلني باجلمع يف احلض ممن  التِّ

مذيِّ  موا عن التِّ ، طائفة من أئمة آل البيت والتَّابعني 952املتوَّفَّ سنة  تقدَّ

 وأتباعهم، ومجاعة من أهل احلديث.

مذي   مل يستوعب مذاهب املجتهدين الفقهاء، وهو غالب ا ما يكون  والتِّ

ا بعدد  (6/948) «العلل»أسانيده هلم يف كتابه منهم ذكر مقيد 
(1)

، وأمهل ذكر 

 !!فقه آل البيت 

مذي     .!مذهَبي ابن عبَّاس وأيب هريرة؟ فتدبَّر وكيف َيمل التِّ

ب املذهبي   وقد اهتبل هذا اإلمهال فأدخل نفسه يف ختي الت )ص  املتعصِّ

 .!.( آثرت االبتعاد عنها حمافظة عىل الوقت46 – 92

 «املجتبى»فاعلم أنَّه ذكر باب ا يف  «نن النَّسائيس  »وإذا جاء الكالم عىل -3

ه9/916)  : ( نص 

الوقت الذي يَّشع للمقيم أن جيمع  :أي ،«الوقت الذي جيمع فيه املقيم»

، وأخرج فيه حديثني عن جابر بن زيد عن ابن التني يف احلضفيه بني الصَّ 

ل )رقم  النَّص  املرفوع عىل أنَّ اجلمع كان املدينة ( جاء فيه712عبَّاس، األوَّ
(5)

 ،

                                                 

 .«وما ذكرنا يف هذا الكتاب من اختيار الفقهاء...»: «العلل»حيث قال يف  (1)

ثنا سفيان، عن عمرو، عن جابر 712)رقم  «سنن النَّسائي»يف  (9) ( أخربنا قتيبة، قال حدَّ

ا  مع النَّبيِّ  صلَّيت  »: عبَّاس قالبن زيد، عن ابن ا ا مجيع  ا وسبع  باملدينة ثامني ا مجيع 

ر املغرب  ل العص وأخَّ ر الظ هر وعجَّ ل العشاءأخَّ  .«وعجَّ
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( النَّص  املوقوف عىل أنَّ ابن عبَّاس مجع بالبصة، واملرفوع 720يف الثَّاين )رقم 

 عىل اجلمع باملدينة.

وايات )من  فر، ثمَّ عقد 600إىل 728ثمَّ ذكر النَّسائي الرِّ ( يف اجلمع يف السَّ

ال»باب ا عنوانه  األوىل  :روايات ، وذكر فيه ثالثةَ «تني يف احلضاجلمع بني الصَّ

وال  باملدينة من غري خوف  »والثَّانية:  ،«من غري خوف وال سفر»جاء فيها 

ا. :، والثَّالثة«مطر   م ولكن خمتص   حديث جابر بن زيد املتقدِّ

مجع األلفاظ الثَّالثة )خوف، سفر، مطر( ونصَّ  وبذلك يكون النَّسائي  

التني »عىل أنَّ اجلمع كان باملدينة، واحلديث يوافق عنوان الباب  اجلمع بني الصَّ

جواز اجلمع يف احلض من غري خوف وال مطر، وكان باملدينة  :أي «يف احلض

                                                                                                                        

هارنفوري  قلُت   يخ خليل أمحد السَّ ( عىل اجلمع 7/478يف بذل املجهود ) : محله الشَّ

وريِّ  هارنفوري  الص  يخ السَّ  فيه نظر لآليت:  ، وما قاله الشَّ

: قوله يف   دخل عِّلٌّ :ال يدل  عىل الفصل فأنَت إذا قلَت  «مجيعا» :احلديثأوال 

ا. وزيٌد وعمٌرو  أنه ال فصل بينهم.ظاهره  مجيع 

ل العص» :ثاني ا: قوله  ر الظ هر وعجَّ ل وقت العص ألن ه  «أخَّ ر الظ هر ألوَّ معناه أخَّ

ا. مها مجيع   صالَّ

واية رقم )  واية رقم )( فيها نوع اختصار، 712ثالث ا: الرِّ ( يف سنن 720والرِّ

هارنفوري مرجوٌح بل خطٌأ رصيح، فبإسناده إىل  النَّسائيِّ  رصيٌة يف أنَّ رأي السَّ

، ليس بينهام يشءجابر بن زيد عن ابن عباس أنَّه صىلَّ بالبصة األوىل والعص 

، فعل ذلك من شغل، وزعم ابن عباس أنه ليس بينهام يشءواملغرب والعشاء 

 باملدينة األوىل والعص ثامن سجدات ليس بينهام يشء. صىلَّ مع رسول اهلل 
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 وبالتَّايل وال سفر.

ا يف  نن الكربى»أمَّ األوىل يف كلِّ باب  يف احلضفذكر بابني يف اجلمع  «الس 

ل ) حديٌث  التني يف احلض باب اجلمع بني الصَّ »( عنوانه: 9/997واحد األوَّ

التني يف احلض من غري اجلمع بني الصَّ »(: 9/997، والثَّاين )«من غري خوف

  .«خوف وال مطر

د عو   واقتصاره يف »هذا:  ( بعد كلِّ 45يف رسالته )ص  امةفقول حممَّ

ل عىل نفي اخلوف يشعر بميله إىل تأويل اإلمام مالك أنه كان يف التَّبويب  األوَّ

 ا.، خطأ جدًّ «مطر

ه: قلُت  التني اجلمع بني الصَّ »: وماذا تفعل يا شيخ يف التَّبويب الثَّاين، ونص 

  .، فهذا نفي لوجود املطر«يف احلض من غري خوف وال مطر

امة جدًّ  ، وأضاع املعارضة هنا لتبويب النَّسائيِّ ا باتِّباعه ختي الته وأخطأ عوَّ

ل النَّسائيَّ ما مل يقل   د الصفحاِت بام ال فائدة منه، ونزل بنفسه األوقات، وقوَّ ه، وسوَّ

م الَّشح والبيان، الذي أسهبت فيه، وعرفت املعرَّ جدًّ  واب أنَّ ا، وتقدَّ ف، بل الصَّ

ا، واهلل املستعان.بتبويباته يعارض ما ذهب إليه مالك قوال  و النَّسائيَّ   احد 

ا  -7 يخ حممَّ فرح  فقد ،«ابن خزيمة صحيح»أمَّ  بأمرين فيه: امةعو   دالشَّ

ل:  مل خيتلف العلامء كلهم أنَّ اجلمع بني »: (9/17) ابن خزيمة لوقاألمر األوَّ

 .«يف احلض يف غري املطر غري جائز التنيالصَّ 

لِّ  رمحه اهلل تعاىل، : هذا مبلغ علم ابن خزيمةقلُت  البة وهذه الك  ية السَّ

َب مجٌع إىل اجلواز يف احلِض من غري خوف وال موجبة، وقد ذه ة  تنتقض بجزئيَّ 
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د عوَّ مطر يخ حممَّ ق.، وأخطأ الشَّ  امة ألنَّه احتجَّ بام يعلم أنَّه خطأ حمقَّ

ا ما روى العراقي  (: »9/16قال ابن خزيمة ) األمر الثَّاين:   بيَّ ون أنَّ النَّ فأمَّ

مجَع باملدينِة يف غرِي خوف وال مطر فهو غلط وسهو، وخالف قول أهل 

االصَّ   «.الة مجيع 

معىل العمل ابن خزيمة وقد بناه  :قلت   لِّ  ثانية   ومرة  ، املتوهَّ ية هذه الك 

، الةة، فقد  َثَبَت أنَّ هذا اجلمع هو قول بعض أهل الصَّ تنتقض بموجبة جزئيَّ 

 .خزيمة رمحه اهلل تعاىلوالنَّفي هو مبلغ علم ابن 

بكالم ابن خزيمة عىل  امة ألنَّه استدلَّ وجيب  توجيه الَّلوم ملحمد عوَّ 

امة عو   دحممَّ  بدليل يعلم، تضعيف حديث صحيح رواه مسلم يف صحيحه

 (.70بطالنه، بل إنه سلَّم بتصحيحه والعمل به يف رسالته )ص

د عوَّ  وإن تعجب فعجب من -6 يخ حممَّ فإنَّه ذكر ختريج أيب داود امة الشَّ

ب، وختي الت حممَّ 38)ص الطَّياليسِّ  امة بناها د عوَّ (، وهو مسند يعني غري مبوَّ

ت فنِّ ختريج احلديث: تبويب األئمة،»(: 87عىل قوله )ص   من مهامَّ

جهم يف عرض أحاديث الباب  .«وتدر 

 ؟وإذا كان كذلك فأين املسانيد األخرى ؟فأين تبويب الطَّياليسِّ 
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 املطلب الثَّالث

 «صحيح سةلم»سناقشته يف فقه أحاديث اجلمع يف احلض سن 

عند الكالم عىل ختريج مسلم يف صحيحه ألحاديث  امةد عوَّ قال حممَّ  -8

ر  كِّ ذَ أ  (: »82 )ص اجلمع يف احلض
(2)

ئييس   بربط أحاديث الباب بالعنوان الرَّ

 «.كتاب صالة املسافرين وقصها

امة وهي أنَّه قد اختلف يف واضع أسامء د عوَّ عىل حممَّ  مؤاخذةٌ : هنا قلُت 

هو القسم « كتاب صالة املسافرين»، فقوله: «صحيح مسلم»الكتب واألبواب يف 

الة، ويندرج حتته أبواب، والباب الذي نحن بصدد ادس من كتاب الصَّ السَّ 

( وهذا ما 8/312)« التني يف احلضباب اجلمع بني الصَّ »ه الكالم عليه عنوان

.ه، وكان عليه أن  يذكِّ امة، ألنَّه يقيض عىل بحثد عو  أخفاه حممَّ   ر نفسه أوال 

ألحاديث الباب  وهذا استعراٌض (: »90-82امة )صعوَّ  دحممَّ  قال -9

بري، عن  -البحث حمل  –: حديث ابن عباس روى أوال   ،عنده من طريق أيب الز 

ا،  اس: َصىلَّ النبي  سعيد بن جبري، عن ابن عبَّ  الظهَر والعَص مجيع 

ا   املدينة. :لفظ بزيادةثمَّ رواه بال، غري خوف وال سفريف واملغرب والعشاء مجيع 

مَجََع  بري، أنَّ رسوَل اهلل ة بن خالد، عن أيب الز  ثمَّ رواه من طريِق قرَّ 

 «.سافرها يف غزوة تبوك رة  ف  ذلك يف َس 

ل األوَّ  ،اسامة هنا هو احلكم عىل حديث ابن عبَّ عوَّ  دحممَّ  : غرضقلُت 

                                                 

رها « أذكر»( ويف قوله: 8)  !ويكرر الكالم معها، وتقدم التنبيه عليهامعان، وهي كلمة يكرِّ
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(: وفيه 70/507اين )والثَّ ، «وال سفر   من غري خوف  »(: وفيه 32/507)

كان يف   هواب أنَّ الصَّ  ذوذ، وأنَّ بالش   ؛«باملدينة من غري خوف وال سفر»

 .غزوة تبوك

حيحة من ي عىل يف النَّكارة ومن التَّعدِّ  : هذا التَّوجيه غايةٌ قلت نة الصَّ الس 

 وخذ اآليت: ،املذهب أجل

 خطأ. واختالقه: تصوير التَّعارض بل أوال  

واب أنَّ النبيَّ اثاني    ويف غزوة تبوك ويف غريمها.، َع يف املدينةمج : الصَّ

يد أمحد بن الصِّ اثالثً   (: 13)ص« إزالة اخلطر»يق يف دِّ : قال السَّ

ا اجلمع يف احلض بني الظ  » واملغرب والعشاء من غري  هر والعِص وأمَّ

 دة من حديث عِّل  من وجوه متعدِّ  عن رسول اهلل  مرض وال مطر فثابٌت 

  .«وجابر وأيب هريرة وابن مسعود وابن عباس وابن عمر

( 11-13حيحني وغريمها )صرق فانظرها فهي يف الصَّ ثمَّ ذكر هذه الط  

 (: 11قال )ص ثمَّ 

ته بني املسلمني عىل صحَّ  ام خرب ابن عباس فإنَّه جممعٌ ال سيَّ  فهذه أحاديث ثابتةٌ »

، وما كان وهي تفيد اجلمع بني احلض من غري خوف وال مرض عن النَّبيِّ 

ة العمل والقبول، ه وعدم قبوله إال بدليل يصفه عن صالحيَّ كذلك فال يسع رد  

 «.وحيث ال دليل فالعمل به سائغٌ 

وروى مسلم من طريق أيب معاوية (: »98-90امة: )صعوَّ د حممَّ قال  -4

عن سعيد بن جبري، عن ابن ، ووكيع، عن األعمش، عن حبيب بن أيب ثابت



 

 
-522- 

ألنه  ؛، أي: وال سفر«باملدينة يف غري خوف وال مطر»: عباس به، لكن بلفظ

 يقول: باملدينة.

ثمَّ رواه من طريق عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، عن ابن عبَّاس: 

ا. صلَّيت  مع النَّبيِّ  ا، ومل يذكر مكان ا وال عذر  ا مجيع  ا، وسبع   ثامني ا مجيع 

ا.«باملدينة»ورواه هبذا اللَّفظ بزيادة:   ، لكن مل يذكر عذر 

وايتني إىل أنَّ اجلمع كان يف غري سفر، لكن أشار إشارة   فأشار هباتني الرِّ

ة،  ح به غريه من األئمَّ وهو ضعف حديث الكوفيني: أيب إسنادية  إىل ما رصَّ

يف كالم ابن  معاوية ووكيع،عن األعمش، عن حبيب بن أيب ثابت، كام ستاه

 انتهى. «خزيمة اآليت

أيب  ي  مذهبه إىل تضعيف حديثَ  امة من أجلد عوَّ : يذهب  هنا حممَّ قلُت 

( كالمها عن 73، 74)رقم  «صحيح مسلم»ذين يف اللَّ معاوية ووكيع 

 اس قال: عن ابن عبَّ ، عن سعيد بن جبري، بن أيب ثابتاألعمش، عن حبيب 

هر والعص واملغرب والعشاء، باملدينة يف غري بني الظ   مجع رسول اهلل »

 .«خوف وال مطر

ألنَّه يثبت اجلمع يف احلض،  ،فيِّ احلديث ال يستقيم مع املذهب احلنوهذا 

ة هو َع عند احلنفيَّ وف واملطر، مع مالحظة أنَّ اجلمبدون سبب يدفع إليه كاخل

وري    .اجلمع الص 
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د عوَّ  قال: فإن قيل القارئ الكريم يف التَّعليقة ويرى»(: 30)صرسالته امة يف حممَّ
(2)

 

إىل صحيح مسلم،  «وال مطر»و احلديث عز   املشار إليها عىل صحيح ابن خزيمة

                                                 

امة ( قال الشيخ 8)  تبت بغري وهي »(: 42يف التَّعليق عىل رسالته )صحممد عوَّ تعليقات ك 

كتور مصطفى األعظمى ق الكتاب الد  قِّ  من حم 
 .«علم  وال إذن 

امة،  :قلُت   د عوَّ يا موالنا هذا خطأ، يدخل يف باب التخيالت املعروف هبا الشيخ حممَّ

كتور  د أفكارك، فالد  ن عىل نفسك أتعبت نفسك بكثرة التَّخي الت ومل جتدِّ حممد هوِّ

مة حتقيق قا ى األعظمي  مصطف فضيلة »(: 6)ص «صحيح ابن خزيمة»ل يف مقدِّ

ين األلباين له منِّ  ث الكبري نارص الدِّ يخ املحدِّ كر فقد قبل القيام الشَّ ي وافر الش 

زمة التي رفعت قيمة الكتاب املعنويَّة،  بمراجعة جتارب الطَّبع وكتابة التَّعليقات الالَّ

بل االستفادة منه  .«ويرست س 

مته لتحقيق كتووقال الد  (: 49)ص «صحيح ابن خزيمة»ر األعظمي  يف مقدِّ

ين األلباينِّ  طلبت  من امل حدِّث» يخ نارص الدِّ حفظه اهلل تعاىل أن  الكبري األستاذ الشَّ

ة تعليقايت،  فقبل فضيلته  ]انظر هلذا االنبطاح الكامل[يراجع الكتاب وخاصَّ

ا  زيادة مني.، وما بني املعقوفتني . انتهى كالم األعظميِّ «مشكور 

: عندما كنت  أعمل   وأزيد     كتور لبحوث اإلسالميَّة بديب كان الدا بدار هنا فأقول 

ٌد عىل ال حممد مصطفى األعظمي   ار بحكم عالقته بشيخنا الديتدَّ كتور أمحد نور دَّ

لباين مستشكال  كيف تسمح لأل كتور األعظميَّ يف حفظه اهلل تعاىل، وسألت  الدس

 صحيح ابن خزيمة ويف تعلقياته أخطاء كثرية؟ بالتَّعليق عىل 

، فقال يل ما معناه:   َبنيِّ ا عليك أن  ت  كنت  ال أعرفه، وال أعرف  منهجه، فقلت  له: إذ 

 .«إن شاء اهلل تعاىل سأفعل  »فقال يل: 

 !!إىل اآلن : ومل أجد منه ما وعد بهقلُت  
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مت ه من جواب عام  من رضورِة احلذر والتَّأينِّ من إطالق ختريج  وجوايب عنه ما قدَّ

ج احلديث... ف عىل مراِد اإلمام خمرِّ  . « حديث من امل شتبِهات امل شكالت دون التَّعر 

هذه خرافة فقد عزاه ملسلم املتقدمون واملتأخرون وبقي املعتض : قلت

ا مع ختي الته. يغرِّ   د منفرد 

كتابه،  : كالمه بناه عىل ختي له أنَّ مسلام  يضعِّف ويعلِّل بعض أحاديثقلُت 

و دَت هنا بأنَّ املشكل يف نظرك، ينبغي التَّوق ف فيه، وكل  هذا خطأ، فالعز  زو

اظ  أو من  والفقهاء واألصوليني سواء كانوا من حلَب إىل مسلم عند احل فَّ

ةِ الوهابيني،  حَّ ٌم بالصِّ
لِ ع  ة احلديث يكون يف الكتب التى ، م  والتَّوق ف يف صحَّ

نن واملسانيد واألجزاء، وأكثر وغريه كالس  من رشطها ختريج الصحيح 

اللة، وهي حمل  نظر الفقهاء من حيث مدلوالهت  األحاديث غري قطعيَّ  ا فهل ة الدِّ

اللة، وسيتتَّب عىل ذلك  حيح إىل قسمني باختالف قوة الدِّ م الصَّ نقسِّ

تقسيامت باختالف األشخاص، وسندور مع الفوىض الناشئة عن العصبية 

ة بدون موجبو، املذهبية حَّ  .؟هذا سيؤدي إىل التَّوق ف يف الصِّ

لكن أشار ]أي مسلم بن (: »98امة )صعوَّ  دحممَّ  ثمَّ أعود إىل قول -3

احلجاج[
(2)

ة، وهو ضعف حديث ح به غريه من األئمَّ إىل ما رصَّ  إسنادية   إشارة   

 «.أيب معاوية ووكيع، عن األعمش، عن حبيب بن أيب ثابت: الكوفيني

هذه « صحيح مسلم»يف  أجد   امة املعروفة، فلمالت عوَّ هذه من ختي   :أقوُل 

                                                 

 ي. بيان منِّ ما بني املعقوفتني زيادة  (8)
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 ، ويضيق صدري وال ينطلق لساين.اإلشارة

رواه من طريق عبداهلل بن (: »99، 98صامة )عوَّ حممد ثمَّ قال  -7

مس، وفيه قول الشَّ  اخل طبَة بعد العص حتى غربت   اس أطالشقيق: أنَّ ابن عبَّ 

شاء، هر والعص، واملغرب والعمجَع بني الظ   اهلل  رسوَل اس: رأيت  ابن عبَّ 

من ذلك يشء، فأتيت  أبا هريرة فسألت ه  يف صدري اكَ حف: قال عبداهلل بن شقيق

 ه.ق مقالتَ فصدَّ 

ا نَّ ك  » :ة عبداهلل بن شقيق خمتصة، وفيها قول ابن عباسوروى أيضا قصَّ 

د عو   ،«التني عىل عهد رسول اهلل جمع بني الصَّ نَ  امة إىل أن ثمَّ ذهب حممَّ

فر»هذا احلديث كأنَّه يف   .«املطر»أو يف  «السَّ

التني اس يف اجلمِع بني الصَّ : حديث عبداهلل بن شقيق، عن ابن عبَّ قلُت 

، (9304، ورقم 9/19« )مستخرج أيب عوانة»ففي  كان يف احلض بالبصة

ثنا عبداهلل بن شقيق قال: خطَبنا ابن (: »9134)رقم  ياليسِّ داود الطَّ  وأيب

 «... احلديث.بعد العص صةالباس يف عبَّ 

د بن خزيمة قال: ثنا ثنا حممَّ حدَّ » :(258)رقم « رشح معاين اآلثار»ويف 

اس اد، عن عمران بن حدير، عن عبداهلل بن شقيق، أنَّ ابن عبَّ اج، قال ثنا محَّ حجَّ 

الةر ريض اهلل عنهام أخَّ  الة الصَّ ال : فقال، صالة املغرب ذات ليلة فقال رجٌل: الصَّ

الة، وقد كان النَّبي لك أتعلِّ  أمَّ   .«ام مجع بينهام يف املدينةربَّ  منا بالصَّ

اس كان حديث عبداهلل بن شقيق عن ابن عبَّ  يف التنيفاجلمع بني الصَّ 

للجمع يف املدينة، وفيه  ، وفيه تأكيدٌ أو مرض  وبدون مطربالبصة ويف احلِض 
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 اس.ة صالة عبداهلل ابن العبَّ تأكيد أيب هريرة لصحَّ 

قال البيهقي  بعد ذكر هذه (: »98امة فيام بعد )صد عوَّ فقول حممَّ 

وايات فر فهو »: الرِّ ليس يف رواية عبداهلل بن شقيق نفي املطر وال نفي السَّ

هذا اجلمع عىل أنَّه كان  حملأي ينبغي أن  ن: »امة  ، قال عو  «حممول عىل أحدمها

فر  «.يف حال املطر أو حال السَّ

يحة صحال الن صوَص  التي تسقط  ، املذهبيَّة العصبيَّةَ  اهلل  قاتَل : قلُت 

حرسة  ساحمك اهلل  «صةالب»عىل  يف النَّصِّ  امةيا شيخ عوَّ  وماذا تفعلية، الصَّ 

 .؟!أوقايتعىل 

ا وماذا تفعل   !؟« اآلثاررشح معاين »مة يف املتقدِّ « باملدينةِ »يف رواية أيض 

وايتان تفيدان بأنَّ خطبة ابن عبَّ  ا لفظَ  د  مل يرِ  لواس ريض اهلل عنهام ووالرِّ

جل إقامة  ض بدليلاهر أنَّ اجلمع كان يف احلفالظَّ « املدينة»و« الَبصة» طلب الرَّ

 اس عليه.ابن عبَّ  الة، وردِّ الصَّ 

 :تنبيهٌ 

يد أمحد بن الصِّ  الفقيه   اال  قويًّ به تعقيب ا مطوَّ تعقَّ  كالم البيهقيِّ  يق يف دِّ السَّ

د يخ حممَّ وكنت  أود  من الشَّ  ،طوليه ( ونقل  890-885)ص« طرإزالة اخلَ »

ولكنَّه سكت يناقشه  وياول أن  امة أن يثبت هذا التَّعقيب إمجاال  أو تفصيال  عوَّ 

 ورمحة اهلل عىل العلم وأهله.

ا: أنَّ (: »99امة )صحممد عوَّ قال الشيخ  -6 رواية عبداهلل بن  وأزيد  أيض 

ا، وزاد يف آخره من كالمه  شقيق هي يف مصنَّف يعني يف »ابن أيب شيبة أيض 
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يوان  ر  وعلَّقت  عليه هناك: أنَّ من يكث «فرالسَّ  أعني –النَّظَر يف هذا الدِّ

ل يف نص  من نصوصه يرى أنَّ مصنِّ  -«املصنف» ا وال إجياب ا، سلب  فه ال يتدخَّ

ل هنا ألمهية األمر، ورضورة كشف اللَّبس.  لكنَّه تدخَّ

: أنَّ هذا التَّن بيه منه جاء هنا مع أنَّه رواه حتت باب: من قال جيمع وأزيد هنا

بس، وخشية من غياب اجلمع اللَّ  التني، فهو زيادة منه يف إزالةِ املسافر بني الصَّ 

 «.ه كان يف سفره إىل أنَّ بني احلديث وبابه، نبَّ 

اس أنَّه كان يف حض : الَظاهر من حديث عبداهلل بن شقيق عن ابن عبَّ قلُت 

 واملدينة. النَّبي ابن عبَّاس ر مجع وذكَ  ،اس أنَّه كان بالَبصةرواية ابن عبَّ  دهويؤيِّ 

ق احلديث، وخيالف التَّصيح خيالف سيا« فريعني يف السَّ »: القائل فقول

 واملدينة.صة بالب

وكيع، قال: (: »1487ابن أيب شيبة قال قبله )رقم  وأكثر من هذا خيالف أنَّ 

اس قال: مجع وأمة، عن ابن عبَّ اء، عن صالح موىل التَّ ثنا داود بن قيس الَفرَّ حدَّ 

هر والعص واملغرب والعشاء يف املدينة يف غري خوف وال بني الظ   رسول اهلل 

 «.تهوسعة عىل أمَّ التَّ  س: مل فعل ذلك؟ قال: أرادَ امطر، قال: فقيل البن عبَّ 

: هذا رصيٌح  يف أنَّ هذا اجلمع كان يف احلض باملدينة، فام جاء عقب  قلت 

ال أعرف و ،حيحةيعارض  األحاديث الصَّ « فريعني يف السَّ »احلديث من قوله: 

خيالف  مذهبيٌّ  ه توجيهٌ يب شيبة أو من بعض الن ساخ؛ وغايته أنَّ أهل هو البن 

يف، وبيان ابن عبَّاس.حلديثا  ، وال قول وال رأي بعد احلديث الَّشَّ

 ،)املدينة( يف رواية جابر بن زيد)البصة ( و رصي ا يف اجلمع بنيالنَّص   وقد جاء
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عن ابن عبَّاس ليمنع احتامل كون اجلمع املذكور كان يف سفر، وذلك فام 

َ ِش عاصم َخ أخربين أبو (: 720)رقم  أخرجه النَّسائي   ثنا م قال: حدَّ يش بن أرص 

رم، عن ثنا حبيب وهو ابن أيب حبيب، عن عمرو بن هَ ان بن هالل، حدَّ حبَّ 

األوىل، والعص ليس بينهام  بالبصة أنه صىلَّ »اس: جابر بن زيد، عن ابن عبَّ 

وزعم ابن  ،يشء، واملغرب والعشاء ليس بينهام يشء فعل ذلك من شغل

األوىل، والعص ثامن سجدات ليس  باملدينة رسول اهلل  مع اس أنه صىلَّ عبَّ 

 ، فهذا رصيٌح يف أنَّ اجلمع كان يف حض يف احلالتني، واهلل أعلم.«بينهام يشء

ف، وتكرار امل  وقد سئمت  من تعريف امل   يخ حممد عرَّ ر، فإن وجدَت الشَّ كرَّ

امة يستدل  بأخبار املواقيت فقل له: كم من جوا الستدالل، ب عىل هذا اعوَّ

دِّ عىل  وأنت تصديَت  ستدلِّ بأحاديث وفيه التَّعقيب عىل امل   «إزالة اخلطر»للرَّ

( ومجهور الفقهاء مجعوا بني أخبار املواقيت وأخبار 22-25املواقيت )ص 

صوا  التني، فجعلوا أخبار املواقيت عامة  يف كلِّ صالة وخصَّ اجلمع بني الصَّ

ادة  ،اجلمع بأصحاب األعذار واحلاجاِت  ا السَّ ليلني أمَّ فاجلمهور عملوا بالدَّ

التني يف الوقت املشتك، ثم  وا أحاديث اجلمع بني الصَّ احلنفيَّة فهم الذين رد 

التني يف عرفَة واملزدلفةِ   ،خالفوا أحاديث املواقيت إذ قالوا باجلمع بني الصَّ

ة كلِّها، وترك نصب اخلالف بينها. واب إعامل األدلَّ  والصَّ

يخ حممد  صحيح قول: وما بقي من الكالم حولثمَّ أ مسلم يف رسالة الشَّ

الت بنقل عبارات ال ت  97-93امة )ص عوَّ  غني من جوع سمن وال ت  ( فتمح 

بل هي خارجٌة عن حملِّ النِّزاع، فغاية ما فيها هو نقل أقوال لبعض املتقدمني 
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باعهم ارع باتِّ عني وال أمرنا الشَّ  ري ٰىُّٱٱوهو القائل: ،وهم ليسوا مَّشِّ

 [5احلَّش: ] َّحئجئ يي ىي ني مي زي

* *  * 
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ابع  املبحث الرَّ

لف»اسة يف خطُأ حممد عوَّ   « حترير سذاهب الةَّ

 !ة أهل البيت فقه أئمَّ  ده إبعادَ وتعم  

يخ حممَّ قال  لف حترير مذاهب السَّ (: »34)ص  رسالته يف امةعوَّ د الشَّ

لف الذين  د  سؤاٌل ، وهنا َيرِ «ةالفقهيَّ    اهم؟عنمن هم السَّ

 الثة؟ هل هم فقهاء القرون الثَّ 

 ة األربعة؟وهل يدخل فيهم فقهاء املذاهب الفقهيَّ 

 ؟يف الَّشَّ  وهل يدخل فيهم أئمة آل البيت النَّبويِّ 

 ؟!غريهمأم ينبغي استبعاد مذاهب أهل البيت، واالكتفاء ب

غ فام هو املسوِّ ة آل البيت أئمَّ  فقهَ  صبيٌّ نا وهو إن استبعد اٌل ؤد  سرِ ثمَّ يَ 

 الستبعادهم؟

 هل هم ليسوا من العلامء؟

 أم هم من أهل الكتاب؟!

عيَّة تنص   فيهم؟ أم جيب استبعادهم نكاية   عىل  وإن كانت الن صوص الَّشَّ

م قرناء الكتاب، والثَّ    .النَّجاة ل الثَّاين، وسفن  قَ أهنَّ

مي بالتَّشي  باعه خوف ا جيب اتِّ  خطأ موروٌث  هو أو  ع أو االبتداع؟من الرَّ

عىل  عاء بالبعضِ إذا كان كذلك وأظن ه األخري فمن الكذب الَبنيِّ هو االدِّ 

لف.  أنَّه مذاهب السَّ
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 ؟أهل البيت  جمتهدي اسة استبعاد د عوَّ حممَّ د ملاذا تعمَّ 

 واالستبعاد.قصاء د ملن سبقه يف اإلغريه فهو مقلِّ لبع اامة تد عوَّ حممَّ  فإن  قيل

 املوروث وبعضهم يميش مع خطأالبيت  أهلآراء جمتهدي  وإقصاء فجوابه: استبعاد

  .ءاليسِّ 

قهر الستبعاد واالد تعمَّ املتوارث  عىل اإلمهال امة زادد عوَّ ولكن حممَّ 

يد أمحد بن الصِّ ءقصااإلو امريَّ ، ذلك أنَّ احلافظ السَّ يق الغ  رمحه اهلل تعاىل َنَقَل  دِّ

 : فقال (804)ص « إزالة اخلَطر»مذاهَب الِعتة وغريهم يف كتابه 

 التني يف احلض( كثريٌ وقال به )يعني حديث ابن عباس يف اجلمع بني الصَّ »

يعة اإلمامية بأمجعهم، وقول  من أئمة أهل البيت األقدمني وهو مذهب الشِّ

يديَّ  ل عىل منهم: املهدي أمحد بن احلسني، واملتوكِّ  ة وأئمتهممجاعة من فقهاء الزَّ

واملنصور باهلل يف أحد قوليه، واهلَادي بل واإلمام زيد بن  ،اهلل أمحد بن سليامن

وايتني عنهامإيف  عِّل    «.ق اجلالل منهمواختاره املحقِّ  ،حدى الرِّ

أئمة أهل البيت  فقهَ امة وأبَعَد وأقىص د عوَّ َأ حممَّ عيف: فلامذا جترَّ قال العبد الضَّ 

دِّ الذين أثبتَ و املذكورين النَّبويِّ  يد أمحد بن الصِّ  .؟!يف كتابه يق الغ امري  هم السَّ

ة أو باستبعاد رأي فقيه املِلَّ  عند الكالم عىل مسألة فقهية امةوهل يرىض عوَّ 

 ؟! أو ترجيح الكامل أو تقرير القاري معتمد مذهبه

ا متهلِّ  عىل ابن ايب شيبة يف تعليقة عىل  الكوثريِّ  بانتقادال  فبينام نراه فرح 

 رين!!(، تراه هنا يستبعد  أئمة اهلدى املطهَّ 86-87/ 90ف )املصنَّ 

 استبعاد أئمة العتة  د  تعم  والنَّصب  والضاللالظ لم أليس من 
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ِد عليه؟؟!!و« إزالة اخلطر» املثبتني يف نصِّ  ا للرَّ  الذي أفردَت مصنَّف 

لف فأقول:وبعُد   فَأعوُد إىل حترير سذاهب الةَّ

 .أوالً: سذاهب الع رتة 

(: 8/926« )رشح التَّجريد»( يف 388)ت  د باهلل اهلاروين  َنَقَل اإلمام  املؤيَّ 

سِّ ( وجدِّ 921ادي )تعن اإلمام ييى بن احلسني اهل ت ) ه اإلمام القاسم الرَّ

هلذا املذهب وعارَض  اهلاروين   جواز اجلمع يف احلض، واستدلَّ  (936

لإلمام « األحكام»(، و 921-8/925« )رشح التَّجريد»خالفني راجع: امل

ين لإلمام احلسني بن بدر الدِّ « شفاء األوام»(، و20-8/12اهلادي )

ل البيت القائلني من فقهاء أه ر مجاعة  ( ذكَ 907 -8/903( وفيه )669)ت

 ه.ه مريد  ينظر  هلم فل   ا وخترجي ا واستدلَّ َض تأسيس  باجلمِع يف احل

ياغي وعزاه  مة السِّ وض النَّضري»يف العالَّ عىل املذكورين  ( زيادة  8/386« )الرَّ

وايتني عن زيد بن عِّل   :إىل األئمة ، وهو اختيار احلسن أمحد بن سليامن وإحدى الرِّ

خَّ »: ، وراجع(9/817« )ضوء النَّهار»بن اجلالل يف ا ( 9/862) «ارالبحر الزَّ

( 4/412) «البدر التامم رشح بلوغ املرام»املرتىض، و ييى لإلمام أمحد بن

 للمغريب. 

( 8300 )توللعالمة حممد بن عِّل الَّشيف من فقهاء مذاهب آل البيت 

ا عىل بحديث ابن عباس يف رخصة اجلمع ختفيف   ستئناس  اال» اسمه كتاب

/ 9) «األسامع تشنيف»(، و278)ص «معجم املؤلفني الزيدية» انظر:، «الناس

 الثانية.من الطبعة  (950ترمجة رقم 
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فقهاء أهل من ، علم  أنَّ هذه أقوال من ذهب جلواز هذا اجلمع يف احلضاثمَّ 

 واهلل أعلم. ،اطلب من مَظاهنِّ املذكورين مذاهب ت   ريِ غَ فلِ ، البيت 

 سن فقهاء األسصار:للجمع يف احلض زين ا: ذكر املجو  ثانيً 

 متهيد:

قال  ومشهور،معروف  القائلني باجلمع يف احلض لدفع احلرج مذهٌب  مذهب   

( 1/760) «األم»ـامللحق ب «اختالف مالك والشافعي»كتاب يف  اإلمام الشافعي  

 عنه: اهلل يضر ال الشافعي  قابن عباس يف اجلمع باملدينة  بعد أن روى حديَث 

توسعة عىل أمته لئال ذهب الناس يف هذا مذاهب فمنهم من قال: مجع باملدينة »

 .«أن يتأول يف احلديث ما ليس فيه ليس ألحد  وإن مجع بحال  ايرج منهم أحد

األخذ بظاهره وترك  وأنَّ  الَّشيف،يف العمل بظاهر احلديث  فهذا رصيٌح 

عاء إمجاع عىل ترك العمل معروف مشهور، فاملناكدة هنا بادِّ  تأويله هو مذهٌب 

تثبت  عنه،ريض اهلل  ر، وكلمة اإلمام الشافعيِّ وهتو  ع بل ا وترس  باحلديث خطأ جدًّ 

ليس هذا  عليه:وتنادي  يعرفها،وهو مل  امة،عو  د وتقيض عىل بحث حممَّ  االختالف،

 توفيقه.ي، واحلمد هلل عىل جِ ر  فاد   ِك شَّ ع  

 «.صحيح مسلم»م يف اس وأيب هريرة كام تقدَّ هذا هو مذهب ابن عبَّ و -8

وقد اختلفت (: »3/963) «فتح الباري» يف وقال ابن رجب احلنبِّل  

اس هذا يف اجلمع من غرِي خوف وال َسفر مسالك العلامء يف حديث ابن عبَّ 

 «.دةمتعدِّ  وهلم فيه مسالك

ه  محل   اين:املسلك الثَّ (: »954، 3/959قال ) ثمَّ  احلديث عىل ظاهره، وأنَّ
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كي ذلك عن ابن وح   ية،عذر بالكلِّ  التني يف احلض لغرياجلمع بني الصَّ  جيوز

ا عن وح  »قال:  ثمَّ « سريين، وأشهب صاحب مالك اس، وابنعبَّ  كي أيض 

مها إىل مس، وعن عطاء امتداد  هر والعص إىل غروب الشَّ طاوس: امتداد الظ  

وقت املغرب والعشاء ال  عن عطاء وطاوس أنَّ  يوالشمس، وكذلك ر   تصفر  

عن ربيعة وأنَّ الَوقتني  ـ يعني ذلك ي ـكوح  ، الفجر ى يطلعَ يفوت حتَّ 

التني يمتد   عن أهل  يكوح  ، مسإىل غروب الشَّ  مشتكان، وأنَّ وقت الصَّ

 «.احلجاز مجلة

كان : بن جريج قالاعن  :(9999)رقم  «ف عبدالرزاقمصنَّ »ويف  

 :وكان طاوس يقول :قال ،فقى يذهب الشَّ حتَّ   املغرب بجمع  طاوس ال يصِّلِّ 

 ،ى الفجروال يفوت املغرب والعشاء حتَّ  ،يلى اللَّ هر والعص حتَّ ال يفوت الظ  

 .«مسالشَّ  ى تطلعَ بح حتَّ وال يفوت الص  

، يقول مثل قول طاوس رمةَ ك  ن سمع عِ عمَّ  ،رمَ ع  ( عن مَ 9994وفيه )رقم 

البن املنذر  «األوسط»وانظر نحو هذين القولني عن عطاء وطاوس يف 

(9/495 ،445.) 

( قال الثَّوري: وقد كان بعض 9996اق )رقم ويف مصنَّف عبد الرزَّ  

ى وال يفوت املغرب والعشاء حتَّ  ،يلى اللَّ هر والعص حتَّ الظ  » :يقولالفقهاء 

 .«مسى تطلع الشَّ الفجر، وال يفوت الفجر حتَّ 

 رمحه اهلل تعاىل، ومل يعنيِّ ( 868)تويفِّ سنة  وسفيان بن سعيد الثَّوري  

 .«كان»: ألنه قال ؛له وهم سابقونهؤالء الفقهاء،  الثوري  
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حدثنا حاتم بن إسامعيل، عن عبد (: »5439يب شيبة )أف ابن ويف مصنَّ 

  راعي إبل  إينِّ : ب، فقالالرمحن بن حرملة: أنَّ رجال  جاء إىل سعيد بن املسيِّ 

عن الَعَتمة،  ت  يت املغرب، ثمَّ طرحت نفيس فرقد  ى إذا أمسيت صلَّ ها حتَّ أطلب  

 «.فامجع بينهام أن ترقدَ  يها، فإن خفَت حتى تصلِّ  فقال: ال تنم  

لف من غري العتة مجاعة أنَّ  :واحلاصل القائل باجلمع يف احلض من السَّ

 ،وابن سريين ،هريرة ووأب واملصلون البصيون معه، اسعبَّ  ابن  منهم: 

ا َل الَوقت املشتكلحق هبم من جع، وي  وأشهب   التني فيه يف الصَّ  فتجوز واحد 

 ،انية، وبذلك جيوز اجلمع فيه وهو معنى قول عطاءوقت األوىل أو الثَّ 

كي عن أهل احلجاز، وحكاه سفيان الثَّوري عن طائفة وربيعة ،وطاوس ، وح 

أنه كان مذهبا  وكلمة اإلمام الشافعيِّ ، بمت فتوى ابن املسيِّ وتقدَّ من الفقهاء، 

 هلل أعلم.والبعض العلامء، 

وقالت طائفة: اجلمع بني (: »9/340) «األوسط»قال ابن املنذر يف و -9

قال: ألنَّ األخبار قد ثبتت عن  وإن مل تكن علةٌ  التني يف احلض مباٌح الصَّ 

، وبعد أن  انتص ابن املنذر هلذا «التني باملدينةَع بني الصَّ أنَّه مج رسول اهلل 

ا أن  جيمع بني وقد روينا عن ابن »القول قال:  سريين أنَّه كان ال يرى بأس 

 «.التني إذا كانت حاجة أو يشء مامل يتخذه عادةَّ الصَّ 

م من والظَّ »( فقال: 33ه )ص امة يف رسالتد عوَّ َب حممَّ وأغر اهر  واهلل أعلم أهنَّ

ع هذا التَّوق   وإذا صحَّ (: »37ثمَّ قال )ص «ن هم عىل شاكلتهماهر، أو ممَّ أهل الظَّ 

م من أهل الظَّ  وهو  «.اختالف عند األصوليني اهر فاعتبار اختالفهم حمل  أهنَّ
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ب؛ قني البعيدين عن التَّعص  عند املحقِّ  اهر معتربٌ أهل الظَّ  : خالف  قلُت 

مة « باعتبار خالف داود يف اإلمجاع اإلقناع» :وانظر بن  يِّ عبد احللسيديِّ العالَّ

امريِّ  يق الغ  ا فمحل   هب  ، رمحه اهلل تعاىل الصدِّ ه إذا كان أنَّ خالفهم ليس معترب 

 امةَ ة، فإطالق عوَّ ية ال قياسيِّ القياس، واملسألة هنا نصِّ  هوسبب االختالف 

 اهر خطأ.اعتبار خالف الظَّ عدم حول 

مة ال دليل عليه اد عو  يخ حممَّ الت الشَّ من ختي  « اهرمن أهل الظَّ »هذا الَقيد و

ِّل ال عالقة فأجابه، وهذا القيد التَّأليفي التَّخي   ابن امل ن ذر رؤية   إال أن  يكون سأل

 ثان   قيدٌ « عىل شاكلتهم»وقوله: ، حفله بالعلم وما كان أن تسود به الص  

 ل.ة املتخيِّ عىل نفسيَّ  يدل   استعالئيٌّ 

نن»والذي جاَء يف  كان ابن امل نذر يقول به ويكيه (: »8/96« )معامل الس 

وقالت (: »9/989« )االستذكار»، ويف «واحد من أصحاب احلديث عن غري

 «...الخ.ت عن اجلمهورطائفة شذَّ 

نة»ويف  عىل جواز  هذا احلديث يدل  (: »3/822) للبغويِّ « رشح الس 

ذر ألنَّه جعَل الع من أهل  وقد قال به قليٌل  ه،ت  أمَّ  رَج ة أال حتلَّ اجلمع بال ع 

ا باجلمعن أعن ابن سريي يكاحلديث، وح   التني إذا بني الصَّ  نَّه كان ال يرى بأس 

 «.كانت حاجة أو يشء، مامل يتخذه عادة  

اهر، نعم؛ جاء عن بعضهم كام سيأيت إن شاء اهلل تعاىل أنَّه قول أهل الظَّ 

قوهلم  خوف وال مطر هو: اجلمع يف احلض بال د فيكونفيحمل عىل التَّعد  

 من أهل احلديث. طائفةوقول 
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ا أن جيمع بني »: ابن امل نذر عن ابن سريينقول  -4 أنه كان ال يرى باس 

 «.التني إذا كانت حاجة أو يشء مامل يتخذ عادة  الصَّ 

من محله  وال بدَّ « خوف أو مرض»من كونه  أعم  « حاجة أو يشء»فقوله: 

الوارد  فبمعنى األمر ، فام كان فيه حرٌج «كي ال يرج أمته»احلديث  عىل نصِّ 

 احلاجة.و املتنزل

ا ما أخرجه ابن أيب شيبة يف  ( أزهر، عن 1430)رقم « فاملصنَّ »وهذا أيض 

التني، د بن سريين أنَّ جابر بن زيد جيمع بني الصَّ كر ملحمَّ ابن عون، قال: ذ  

التني إال من أمرما أرى أن جيمع بني الصَّ : فقال
(2)

. 

 سالحظات: وهنا ثالُث 

نوع  ح ابن أيب شيبة بأيِّ ق فلم ي صِّ امل علَّ  ه صورة  هذا األثر صورت   األوىل:

امعمن أنواع ال  .سَّ

عن أزهر »(، 35يف رسالته )ص قال امة حممد عوَّ إنَّ فإن قيل:  :ةانيالثَّ 

امن  .«..الخ.السَّ

 .الذي طبعه هو ألصلليست يف اامة د عوَّ من كيس حممَّ  : )عن( زيادةٌ قلت  

( قال: يزيد بن هارون، 1438)رقم « فاملصنَّ »ابن أيب شيبة يف  هفإن  قيل ذكر

نة اجلمع بني الصَّ عن هشام، عن احلسن وحممَّ  التني يف د، قاال: ما نعلم من الس 

 .وبني املغرب والعشاء بجمع   هر والعص بعرفةَ حض وال سفر إال بني الظ  

                                                 

 ( ومل يعرف كيف يتصف فيه...!!!35نقَل نصَّ ابن سريين يف رسالته )ص امة  وعوَّ  (8) 
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وعندما  ،قوصورته صورة امل علَّ  من حيث هذا اإلسناد   هذا األثر :قلُت 

 ( زاد من عنده )عن(.31امة إىل رسالته )ص د عوَّ يخ حممَّ نقَله الشَّ 

نة اجلمع بني الصَّ »: قوله: الثةالثَّ  ا،  ، شاذٌّ «التني...الخما نعلم من الس  جدًّ

 وخمالف للمتواترات. ،مردود بل منكرٌ 

 ( صاحِب 903تة  وغريهم عن أشهب بن عبدالعزيز )َل املالكيَّ نق -3

«املجموعة»يف  مالك أنَّه قال
(1)

التني يف احلض بغري ال بأس باجلمع بني الصَّ »: 

الة يف أول الوقت أفضل من  ، هذا النَّص  «مطر وال مرض، وإن كانت الصَّ

« أاملنتقى رشح املوطَّ »ويف  ،(9/850) عىل البخاريِّ  رشح ابن بطال املالكيِّ 

يف  للمقيم رخصة  فظ، وقال: إن بظاهر اللَّ  ق أشهب  وقد تعلَّ (: »8/977)

 «.د بن سريينالتني لغري عذر مطر وال مطر وهو قول حممَّ اجلمع بني الصَّ 

وقال (: »89/986« )التَّمهيد»ويف  ىهبذا املعن املالكية طافحةٌ  وكتب  

التني كام جاء يف احلديث: من غري ال بأس باجلمع بني الصَّ   ـ من رأيه  ـ أشهب  

ل الوقت أفضل: وهذا يتمل التني يف أوَّ وال سفر، باجلمع بني الصَّ  خوف  

 «.انيةعىل مذهبهم يف اجلمع يف تأخري األوىل وتقديم الثَّ  عندي أن يكونَ 

 عن مالك. يعني من اجتهاد أشهب ال رواية  « من رأيه»: قوله: قلُت 

وريِّ  واحتامل ابن عبدالربِّ  د   كونه من اجلمع الص  ونحوه  احتامل، فمجرَّ

                                                 

انظر:  ،القاسم ا وابنَ يف الفقه خالف فيها مالك   ٌت له مصنفابن عبد العزيز  أشهب (8)

 (.808)ص« اصطالح املذهب املالكيِّ »
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ا ملا وصف4/61« )كالاملس» كالم ابن العريب يف بعضهم  (، ولو كان صحيح 

ذوذ واملخالفة للجمهور بل و ا. نقلواقول أشهب بالش   ذلك عن أشهب نصًّ

ذوذ فقال يف نفس   وابن عبدالربِّ  « االستذكار»ه وصف اختيار أشهب بالش 

التني يف احلض ت عن اجلمهور اجلمع بني الصَّ وقالت طائفة شذَّ » (:9/989)

عليه؛ وممن قال  ، إذا كان عذر وضيق عىل صاحبه ويشق  يكن مطر مباٌح  وإن مل

 .«مالكحممد بن سريين وأشهب صاحب  :ذلك

( تشغيب ال غري، وتضييع للوقت، وتسويد 36امة )ص د عوَّ فكالم حممَّ 

واحتامل  فمذهب أشهب إطالق اجلمع يف احلض حلاجة،، منهفحات بام ال فائدة للصَّ 

 .، فتدبرألشهب ح بنسبتهرأي ابن عبدالرب أو غريه، ومل يصِّ هو صوريًّا كونه 

إطالق حكاية مذهب أشهب مع مذهب ( »35، 36امة )ص عوَّ حممد  فقول

ا من خطأ جدًّ « ف والنَّظروق  التَّ  وغريه ففي حملِّ  وويِّ ابن سريين كام جاء يف كالم النَّ 

 موجب. يعتض عليهم بدونِ  عي احتام وتقديم العلامء ثمَّ امة الذي يدَّ عوَّ 

 فر واحلض بدون عذر ربيعة  اجلمع يف السَّ  قَل عنهم جواز  ن الذين ن  ومِ  -7

امة فقال يف رسالته د عوَّ حممَّ  ، وأغرَب (839)ت بن أيب عبد الرمحن  أيالرَّ 

 «.منهام ومل أره عند أقدمَ  فقد ذكره ابن حجر والعيني   ا مذهب ربيعةَ أمَّ (: »35)ص

 : درقلت  فع بالصَّ أهل العلم ودفع  واخلطأ عىل ثقاِت ، هكذا يكون الدَّ

 ا:ومع ذلك فلم ينفرد   ،ي إلسقاط الثِّقة هبمكالمهم املؤدِّ 

قال ابن (: »9/850( )332البن بطال )ت  «رشح البخاريِّ »ففي  -أ

التني يف احلض إذا كانت حلاجة أو يشء، ومل سريين ال بأس باجلمع بني الصَّ 
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 «...الخ.ربيعة بن عبدالرمحن، وأجاز ذلك يتخذ عادة  

وقد » قال: (: يف مواقيت الصالة9/440البن املنذر) «األوسط»ويف  -ب

فر إذا زالت هر والعص يف احلض والسَّ وقت الظ   ا وهو أنَّ  ثالث  قوال    َ ربيعةعن  حكى

 فتح»يف (، وابن رجب احلنبِّل  9/959« )املغني»ونقله عنه ابن قدامة يف  ،«مسالشَّ 

 (.7/47« )عمدة القاري»يف  (، والعيني  3/916) «لباريا

املشتك الوقتي عند ربيعة  يفيد أنَّ « األوسط»ي املذكور يف أفقول ربيعة الرَّ 

هر والعص، فمقتضاه جواز عىل الظ   أي جيوز اجلمع فيه، لكن العبارة فيها قٌص الرَّ 

التني يف الوقت املشتك كعطاء الصَّ ز من جوَّ  ويدخل معه كل  ، اجلمع يف الوقتني

 (.9/495) «األوسط» وراجعِ ، وعبارهتام أوسع، وطاوس

 :يف املذهب املالكي   قوي   وجهٌ التي يف احلض اجلمع بي الصَّ  -6

ومجيع أصحابه عىل  مالٌك  فَق اتَّ : (8/816« )داتمات املمهِّ املقدِّ »ففي  -أ

فر واملرض واملطر يف الوقت لعذر السَّ التني املشتكتي إباحة اجلمع بني الصَّ 

واختلفوا يف إباحة اجلمع  ؛اجلملة، عىل االختالف بينهم يف ذلك عىل التفصيل

ذلك ال جيوز، وقال أشهب: ذلك جائز عىل  بينهام لغري عذر، فاملشهور أنَّ 

 «.اسظاهر حديث ابن عبَّ 

الباجي ( قال أبو الوليد 8/977« )أاملنتقى رشح املوطَّ »ويف  -ب

يف اجلمع بني  للمقيم رخصة   نَّ إ: فظ، وقالق أشهب بظاهر اللَّ وقد تعلَّ »

ونقله عنه « ، وهو قول حممد بن سريينوال مرض   مطر   التني لغري عذرِ الصَّ 

( 4/46« )إكامل املعلم»عزاه يف و(، 8/130) «لقنيرشح التَّ »يف  املازري  
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  ألشهب وعبد امللك بن حبيب.

أثناء  «ةصقفتنام الفرصة ملحادثة عامل غا»ق يف وقال ابن مرزو -ج

وغريه من « أاملوطَّ »يف » ه: فر القصري ما نص  استدالله عىل جواز اجلمع يف السَّ 

هر والعص الظ    النَّبي ه قال: صىلَّ اس ريض اهلل عنهام أنَّ حديث ابن عبَّ 

أرى ذلك  :وف وال سفر، قال مالكخا من غري مجيع   ءا واملغرب والعشامجيع  

وهو مما  ،ويف بعض طرق مسلم وال مطر« صحيح مسلم»يف مطر، ومثله يف 

ايبعد تأويل مالك ما ثبت من اجلمع بني املغرب والعشاء للمطر  ، وأيض 

غري عذر لسريين إىل جواز اجلمع يف احلض  ونحوه، ومن هنا ذهب ابن  

، ه عادة  خذ  مل يتَّ  يف أحد أقواله إىل جواز ذلك للحاجة والعذر ما وأشهب  

فإذا جاز عند هؤالء  «اإلكامل»ه عنه يف لَ هر والعص نقَ ونحوه لعبدامللك يف الظ  

 صري ؟؟!!فر القَ كيف ال جيوز يف السَّ  ا أو للعذرِ يف احلض مطلق  

 ي أينَّ رمحه اهلل وأكرب ظنِّ  ةأو بلغني عن شيخنا ابن عرف وسمعت  : قال 

م ذا أراد أن يدخل احلامَّ إه ه أنَّ ه ونسيت  كان بعض أشياخي وسامَّ  :ه منه قالسمعت  

ة إقامته وال عىل ما حكى عن أشهب لتطول مدَّ هر والعص عند الزَّ مجع بني الظ  

 (.84-89ص « )إزالة اخلطر» من منقوال   انتهى «فيه

وقال (: »8/470)للحطاب « مواهب اجلليل رشح خمتص خليل» ويف -د

امة والعشاء قبل مغيب ق العص قبل الأرجو ملن صىلَّ  «املجموعة»أشهب يف 

طاب[ : ]القائل احل وإن كان بغري عرفة انتهى، قلت  يكون قد صىلَّ  فق أن  الشَّ 

هر يف مجيع وقتها بعد ميض أربع العص تشارك الظ   هذا عىل القول بأنَّ  لعلَّ 
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 .وضيحوال كام حكاه يف التَّ ركعات من الزَّ 

وقت  س وغريه عن ابن القصار أنَّ آخر ذكره ابن يون ويف املسألة قوٌل 

هر والعص ال، فيشتك يف ذلك الظ  ومن الزَّ  ركعات   أربعِ  قدرِ  يضِّ العص بعد م  

ركعات قبل الغروب فيختص بالعص، قال: وكذلك  أربعِ  قدر   ىإىل أن يبق

 ىال تزال إىل أن يبق قدر ثالث ركعات، ثمَّ  يضِّ العشاء تشارك املغرب بعد م  

 .انتهى من مواهب اجلليل «بالعشاء ركعات قبل الفجر فيختص   ربع  أ

 عند املالكية ال خيتص   قويٌّ  التني يف احلض وجهٌ اجلمع بني الصَّ  فعلم أنَّ 

، لكن الفتوى عىل رر عنه فتدبَّ من تأخَّ  بعض ج عليهبأشهب فقط، وقد خرَّ 

 واالختالف. الوجهِ  خالفه، واملقصود إثبات  

 :عند الشافعية بي الصالتي وجهٌ  واجلمعُ  -5

مجاعة من  ذهَب »(: 7/982) «رشح صحيح مسلم»يف  قال النَّووي  

بن اوهو قول  ،األئمة إىل جواز اجلمع يف احلض للحاجة ملن ال يتخذه عادة  

ايش ال الشَّ عن القفَّ  ايب  وحكاه اخلطَّ  ،وأشهب من أصحاب مالك ،سريين

عن مجاعة من أصحاب  عن أيب إسحاق املروزيِّ  افعيِّ بري من أصحاب الشَّ الكَ 

 رَج اس أراد أن ال ي  ده ظاهر قول بن عبَّ ويؤيِّ  ،بن املنذراواختاره  ،احلديث

 «.ه واهلل أعلمه بمرض وال غريِ ل  ته فلم يعلِّ أمَّ 

يف قال نحوه و ،وانتص هلم ذكر القائلني واستدلَّ  وويَّ فأنت ترى النَّ 

  .(8/308) «وضةالرَّ »

عزاه  ني،احلضميِّ ني ني الشافعيِّ ويِّ ادة العلَ قول البعض من فقهاء السَّ وهو 
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 .(480ص ) «النصائح الكافية»حممد بن عقيل بن ييى يف كتابه  هلم السيد

 : احلنابلة فأقول ا سذهُب وأسَّ  -1

امةمل يذكر حممَّ  نصوص أمحَد واحلنابلِة، ونصوص أمحَد بن حنبل  د عوَّ

 ها:رصيٌة يف طلب رفع احلرج فمن   يف احلضيف اجلمع  واحلنابلةِ 

عاية وغريها: جيوز اجلمع يف الرِّ »: (9/446) «اإلنصاف»: يف قال املرداوي   -أ

ه أو ماله مِ رَ اجلمعة واجلامعة، كخوفه عىل نفسه أو ح   يبيح تركَ  أو عذرٌ  ملن له شغٌل 

وقد قال أمحد يف رواية حممد بن مشيش: اجلمع يف احلض إذا كان عن  ،أو غري ذلك

غل ما جيوز معه ترك اجلمعة قال القايض: أراد بالش   ،رضورة مثل مرض أو شغل

ح الكبري»: وانظر .«واجلامعة من اخلوف عىل نفسه أو ماله عىل املقنع  «الَّشَّ

اف القناع»(، و7/26)  (.9/6) «كشَّ

وأوسع املذاهب يف » (قال:9/432) البن تيميَّة احلنبِّلِّ  «الفتاوى»يف و -ب

ه جيوز اجلمع للحرج، عىل أنَّ  ه نصَّ التني مذهب اإلمام أمحد فإنَّ اجلمع بني الصَّ 

 . «غلوالش  

اجلمع الذي ذكره ابن  إنَّ »(: 93/57) «الفتاوى»يف  وقال ابن تيميَّة احلنبِّلِّ 

فر ه مل يكن يف السَّ عىل أنَّ  يدل   «باملدينة»ا فقوله وأيض   ،اس مل يكن ألجل املطرعبَّ 

 وال سفر   أوىل بأن يقال: من غري خوف   ،فقوله: مجع باملدينة يف غري خوف وال مطر

وأطال يف االنتصار  .«ثه ليس هو يف احلديظنَّ  فظنٌّ  «ه يف املطرأظن  »ومن قال: 

 واهلل أعلم. ،فانظره إن أردَت  ،للجمع

ا يف العمل بحديث ابن عباس يف و  وأصحابه مَش  أمحد بن حنبل علم أنَّ ومنه ي  
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وبعض أهل ، تقدموا من الصحابة والفقهاء اجلمع باحلض عىل طريقة مجع  

 .احلديث

اهرية وهو عزاه عدد من الفقهاء ملذهب الظَّ وسذهب بعض الظاهرية:  -2

جلامعة من ( 4/437) «بداية املجتهد»أشهر من أن يذكر فقد عزاه ابن رشد يف 

 .أهل الظاهر

أليب احلسن « مشكالهتا نة وحلِّ حصيل يف رشح املدوَّ مناهج التَّ »ويف 

جراجيِّ  وجوز اجلمع يف احلض لعذر ولغري عذر وهو » :( قال8/389) الرَّ

 «.اهر وأشهب من أهل املذهبمذهب أهل الظَّ 

 عىل أسرين: بقي الكالمُ 

يف حال تسليمنا بظاهر حديث ابن (: »70)صامة عوَّ د حممَّ  الشيخ   : قاللاألوَّ 

هو موقف  ه يق لنا أن نقول: مانَّ إحاجة أو عذر ف عباس وعمله به، دون أيِّ 

 ا؟ بنا وكنَّ ام وابن عباس يقول: صىلَّ ف؟ ال سيَّ الحابة اآلخرين وهم باآلالصَّ 

ة الئل القطعيَّ أخرى كالدَّ  وإذا كان األمر هبذا الغموض عنهم مع قرائنَ 

وايات حذير من تأخريها وكالرِّ الة يف مواقيتها، وكأحاديث التَّ أداء الصَّ عىل 

ن ارة يف تبوك كف  ه ومعاذ وأيب هريرة فهو يف َس التي فيها عن ابن عباس نفِس 

 «.قلذلك بمثابة إمجاع منهم عىل خالف هذا النَّ 

 امة هذا التسليم بأمرين:د عوَّ : مطلع كالم حممَّ قلُت 

 .املرفوع بحديث ابن عباس: لألوَّ األسر ا 

 .م الكالم عليهاموتقدَّ « صحيح مسلم»: بعمله به، وكالمها يف اينالثَّ  واألسر
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ر  ا عند احلنفيَّة كام هو مقرَّ امة موافقة أيب هريرة ألنه ليس فقيه  ومل يذكر عوَّ

م ألهنَّ  (8)م أهل علماهر أهنَّ والظَّ ، يف أصوهلم، وكذا مل يذكر املصلِّني البصيني

ه، وعبد اهلل بن العبَّاس ريض اهلل عنهم كان والي ا ألمري تابعو اعتضوا عليه ثمَّ 

حابة والتَّابعني  املؤمنني عِّل   عىل البصة، وكان فيهم مجع كبري من الصَّ

ا رصي ا أو  هون بفقهه، ومل نسمع عنهم اعتاض  ة ويتفقَّ يستفيدون من حرب األمَّ

البصة يمكنهم مكاتبته يف مجع ابن عبَّاس يف  أتباع يف إشارة، وكان لعِّل  

ة فعل عبد اهلل  الة، فكان سكوهتم وصالهتم خلفه موافقة منهم عىل صحَّ الصَّ

 بن العبَّاس.ا

عي اإلمجاع عىل منع صورة اجلمع املذكورة يف وجود هذا اجلمع فكيف يدَّ  

 الكبري من املسلمني.

العلامء، وتقليدهم، واالحتفاء  يدعو الحتامالذي  امة د عوَّ حممَّ  مع أنَّ 

يوبِ   األمة، وفقهاء البصة، وأيب رب  ب عىل َح شغِّ راه هنا ي  أني، نديِّ بتقريرات الدِّ

 هريرة وغريهم !!!

اإلشفاق عىل أحكام »يف  د زاهد الكوثري  وقد قال األستاذ الشيخ حممَّ 

ن يف كلِّ »(: 13)ص  «الطالق مسألة جملدات  وليس معنى اإلمجاع أن يدوَّ

واية عن كلِّ   حتتوي عىل أسامء مائة ألف صحايب مات عنهم النَّبي   بالرِّ

واية فيه عن مجع من  ة الرِّ واحد منهم فيها، بل يكفي يف اإلمجاع عىل حكم صحَّ

                                                 

وما بعدها( يف  5/7) «سعد طبقات ابن» :البصة من أكرب مواطن العلم، وانظر (1)

 تسمية من نزل البصة من أهل العلم البصيني.
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حابة، وهم نحو    .«عَّشين فقط عىل التَّحقيق املجتهدين من الصَّ

ابعني انية طبقة التَّ بقة الثَّ تقلنا إىل الطَّ وإذا ان(: »78امة )صعوَّ د حممَّ قال  ثمَّ 

 «.ا عن أحد منهم عمل بظاهره رصي  نقال   ا ال نجد  فإنَّ 

حابة والتَّابعني الذين خطب فيهم ابن  :قلُت  عمل به كثريون من الصَّ

 .ل عِّل  بَ عبَّاس ريض اهلل عنهام، الوايل من قِ 

فكيف وقد ، عنيفليسوا مَّشِّ عن العاملني به فال يبحث  احلديث   إذا صحَّ و

 عاء  ، فالبحث عن املخالف وادِّ وأبوهريرة وأهل البصة اسابن عبَّ به عمل 

من أئمة  الم تابعيٌّ السَّ  امعليه عِّل  زيد بن اإلمام  د أنَّ ، بيخطأ علميٌّ اإلمجاع له 

يف كتابه عنه  يق رمحه اهلل تعاىلدِّ يد أمحد بن الصِّ السَّ  َل قَ نَ و ،آل البيت 

م ذكرهم( 804)ص  .وتقدَّ

ومل  ه املتوارث أمهل إمام آل البيتبِ نص   بسببامة د عوَّ ولكن حممَّ 

 اإلمجاع عىل خالف قوله. عَي يذكره بل حاول أن يدَّ 

 «اختالف مالك والشافعي»يف كتاب املتقدمة  اإلمام الشافعيِّ  كلمةَ  ر  وتذكَّ 

ابن عباس يف اجلمع باملدينة ديث ( بعد أن روى ح1/760) «األم»ـامللحق ب

ذهب الناس يف هذا مذاهب فمنهم من قال: مجع » عنه: اهلل ريض ال الشافعي  ق

ليس ألحد أن وإن مجع بحال  امنهم أحد   رَج باملدينة توسعة عىل أمته لئال ي  

 .«يتأول يف احلديث ما ليس فيه

سريين، وربيعة د بن ل عنهم العمل باحلديث حممَّ قِ ابعني الذين ن  ومن التَّ 

 غريمها.أي والرَّ 
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كي»(: 3/959« )يفتح البار»يف  قال ابن رجب احلنبِّل  و أيضا عن  وح 

امتدادمها إىل أن  مس، وعن عطاءهر والعص إىل غروب الشَّ امتداد الظ   طاوس

وي عن عطاء وطاوس أن وقت املغرب والعشاء ال مس؛ وكذلك ر  الشَّ  تصفرَّ 

الوقتني  كي معنى ذلك عن ربيعة، وأنَّ يفوت حتى يطلع الفجر؛ وح  

 «.مسإىل غروب الشَّ  التني يمتد  مشتكان، وأن وقت الصَّ 

كان طاوس  :بن جريج قالا( عن 9999)رقم  «زاقف عبدالرَّ مصنَّ »ويف 

ال يفوت  :وكان طاوس يقول :فق قالحتى يذهب الشَّ   املغرب بجمع  ال يصِّلِّ 

وال  ،املغرب والعشاء حتى الفجروال يفوت  ،هر والعص حتى الليلالظ  

 مس.الشَّ  بح حتى تطلعَ الص   يفوت  

 ن سمع عكرمة يقول مثل قول طاوس.عمَّ  ،رمَ ع  ( عن مَ 9994وفيه )رقم 

وال يفوت املغرب والعشاء حتى  ،يلهر والعص حتى اللَّ الظ   :يقول

 مس.الشَّ  الفجر، وال يفوت الفجر حتى تطلعَ 

البن املنذر  «األوسط»وانظر نحو هذين القولني عن عطاء وطاوس يف 

(9/495 ،445). 

 لطيفٌة: 

امة يف رسالته انية طبقة بقة الثَّ وإذا انتقلنا إىل الطَّ (: »78)ص قول حممد عوَّ

  .«ا عن أحد منهم عمل بظاهره رصي  ا ال نجد نقال  ابعني فإنَّ التَّ 

فادها أن رجال  له ابنة اسمها فاطمة، يذكرين بنكتة مشهورة م هذا الكالم

فأجابه الفقيه، وقرأ ، البنته جاء لفقيه القرية يسأله عن مسألة يف الطَّالق وقعت  



 

 
-224- 

السائل قال: ولكن مل  عليه نصَّ املسألة من أحد كتب الفقه، ولكنَّ القرويَّ 

ا عىل ابنتي فاطمةَ   .يف الكتاب !! أجد نصًّ

األوقات مع توايل األسقام وأسأل اهلل تعاىل ثم أمسك الكالم حمافظة عىل 

 العافية واخلتم باحلسنى.

 واحلاصل مما تقدم اآليت:

جاء به حديث  وال مطر   بني الصالتني يف احلض من غري خوف   اجلمع   -8

 صحيح أخرجه مسلم وغريه وله طرق وشواهد.

ال ينبغي جتاوزه وتقديم عمل  عن رسول اهلل  احلديث إذا صحَّ  -9

 َّجئ يي ىي ني مي زي ري ٰىُّٱٱالفقهاء عليه فإن اهلل تعاىل قال: 
 واآليات واألحاديث يف الباب كثرية. ،[5احلَّش: ]

ال تعارض بني أدلة مواقيت الصالة وأحاديث اجلمع يف احلض بال  -4

عىل ة املواقيت، واتفقت األمة صة ألدلَّ خوف وال مطر فهذه األحاديث خمصَّ 

 أن للفقهاء مذاهب.  دَ ختصيصها بي  

 وفعال بني الصالتني يف احلض هو مذهب ابن عباس قوال   اجلمع   -3

 وصىل به اجلامهري من أهل البصة معه، وهو مذهب أيب هريرة.

، وابن سريين، وطاوس، وهو مذهب طائفة من أئمة آل البيت 

ملنذر، ومجاعة من وعطاء، وربيعة، وأشهب، وأيب إسحاق املروزي، وابن ا

 .فقهاء احلجاز، ومجاعة من الفقهاء حكاه عنهم سفيان الثوري  

عند  قويٌّ  ثني وأهل الظاهر، وهو وجهٌ وهو مذهب طائفة من املحدِّ 
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ع أمحد بن حنبل د املذهبني عىل خالفه، وتوسَّ عتمَ م   الشافعية، واملالكية، لكنَّ 

 دة كام تقدم.وتبعه أهل مذهبه يف األخذ باحلديث يف صور متعد

وقد صنف يف االنتصار للحديث، واإلجابة عىل املعارضني احلافظ  -7

، واشتط أال يتخذ ذلك عادة بل يكون امري  يق الغ  دِّ يد أمحد بن الصِّ الفقيه السَّ 

لرفع احلرج فقط كام جاء النص عىل لسان عبد اهلل بن العباس ريض اهلل عنهام، 

 مستفيضة.ناقش املخالفني مناقشات وقد 

ا وتعصب ا وتلوي  ه ورسالته تصي  امة فغمز شيخَ د عوَّ ا الشيخ حممَّ أمَّ 

األحاديث املتواترة   فردَّ هو املتعنيَّ  اجلمع الصوريَّ  ح بأنَّ ملذهبه، فصَّ 

ا وبقي عىل الشاطئ بعيد   «إزالة اخلطر» الصية، ومل يستطع أن يناقش مباحَث 

 الرجال. فحول  عن األمواج العالية التي اعتادها 

ام د وآله كلَّ دنا حممَّ وصىل اهلل وسلم عىل سيِّ  ،ء واخلتامد  واحلمد هلل يف البَ 

 ك وزنةَ خلقك ورضا نفِس  عن ذكره الغافلون، عددَ  ذكره الذاكرون وغفَل 

 ك.كلامتِ  ك ومدادَ عرِش 

 وكتب العبد الضعيف

 حممود سعيد بن حممد ممدوح

وجلميع ختم اهلل له باحلسنى وغفر له 

 املسلمني آمني
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 رسافهال
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 فهرس اآليات القرآنية
 الصفحة رقمها اآلية

 سورة البقرة
 ٥5 ٥  َّزب ربُّ

 1٥1، 35 111 َّخك حك جكُّ

 115 111  َّجح مج حج مثُّ

 111 13٥ٱَّىي مي خيٱُّ

 آل عمران

 53 51  َّ مع جع مظ حطُّٱ

 النساء

 111 11ٱ َّىليل مل يك ىكُّٱ

 111 11ٱ َّمه جه ين ىن منُّ

 133 13ٱ ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيُّٱ

 110، 103 5٥ٱ َّحص مس خس حس جس مخٱُّ

 133 ٥3ٱ َّهن من خن حن جن مم خم حمُّٱ

 117 37  َّىل مل يك ىكُّ

 التوبة

 111 ٥ٱ َّهئ مئٱٱُّ
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 113 107 َّيي ىي ني مي ريزي ٰىُّٱ

 يونس

 113 103ٱ َّ يقىق يف ىف يثُّٱ

 األحزاب

 يف ىف يث ىث نث مث زثُّٱ
  َّىق

77 111 

 

 13 ٥5ٱ َّنئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ

 النور

 جف مغ جغ مع جع مظ حطُّ
ٱ َّحف

71 135 

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جضُّٱ
ٱ َّجف مغ

٥1 153 

 غافر

 135 53ٱ َّمن خن حنُّٱ

 احلجرات

 173، 175، 17٥، 171 5ٱ َّحي جي يه ىه مه جه ين ىنُّ

 17٥ 3 َّيل ىل مل يكىك مك لك اكُّٱ

 15٥ 3ٱ َّ نن من زن رن ممُّ
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 املجادلة

 مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ
  َّحن جن يم ىم

11 11٥ 

 احلرش

، 13٥، 110، 111 ،103 3 َّمي زي ري ٰىُّٱ

711 
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 فهرس األحاديث النبوية واآلثار

 

 )أ(

 137أبو بكر أول الرجال أسلم 

فقال: ذكر يل أتيت سعد بن مالك باملدينة 

 111أنكم تسبون عليا؟

أخر الظهر إىل وقت العرص ثم نزل فجمع 

 1٥3بينهام  

أخطأتم وأصبتم، أما لو جعلتموها يف 

 73ألكلتم رغدا  أهل بيت نبيكم 

أدركت أصحاب عبد اهلل وأصحاب عيل 

31 

 11إذا حدثنا ثقة عن عيل بفتيا ال نعدوها 

 130أسلم أيب أول املسلمني

َعيل )بالفتح(، ولكن بنو أمية قالو اسم أيب 

 113ُعيل )بالضم(  

أصحايب كالنجوم بأهيم اقتديتم اهتديتم 

٥5 

 111أطع أباك ما دام حيا وال تعصه 

 171«انظروا ما هذا؟»

ألست أحق الناس هبا ؟ ألست أول من أسلم 

 131؟ 

إذا أما سمعت قول حسان ابن ثابٍت: 

رَت شجًوا من أِخي ثقة   133تذكَّ

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: ال إله إال 

 13٥اهلل 

أن ابن عباس أخر صالة املغرب ذات ليلة 

131 

 131 أن ابن عباس أطال اخلطبة بعد العرص

 11 إن اهلل سيهدي لسانك ويثبت قلبك

مجع بني الصالتني يف غزوة بني  أن النبي 

 157املصطلق 

مجع بني الظهر والعرص  أن النبي 

والعشاء من غري خوف وال مطر  واملغرب

13٥ ،133 

مجع بني الظهر والعرص  أن النبي 

واملغرب والعشاء من غري مرض وال مطر  

133 
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 133صىل باملدينة سبعا وثامنيا  أن النبي 

أن الوليد بن عقبة صىل بالناس الصبح 

 173أربعا  

أن رجال جاء إىل سعيد بن املسيب : فقال إين 

 701راعي إبل  

مجع بني الصالة يف سفرة  أن رسول اهلل 

 1٥0سافرها يف غزوة تبوك 

أن سعيد بن زيد دخل عىل املغرية بن شعبة 

 103   -عامل معاوية عىل الكوفة  –

أن سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت 

 153فأمرها النبي أن تغتسل عند كل صالة  

إن شئت دعوت فردت عينك وإن شئت 

 33فعني يف اجلنة  

عيل بن حسني كان يؤذن، فإذا بلغ حي  أن

عىل الفالح قال: حي عىل خري العمل 

101 

 13٥إن عليا خري البرش  

إن عليا شهد معه صفني ثامنون بدريا  

151 

إنا إذا ثبت لنا اليشء عن عيل مل نعدل به  

11 

 111إنا أهل البيت اختار اهلل لنا اآلخرة 

إذ مل  إنا كنا نحدث عن رسول اهلل 

 33يكن يكذب عليه  

 111إنا معارش األنبياء ال نورث 

 137أنت سيد يف الدنيا وسيد يف اآلخرة 

انتهيت إىل عبد اهلل بن عمرو وهو جالس 

 133 يف ظل الكعبة 

 131إنام قتله من جاء به فطرحه بني أسنتنا 

 111 أنه جعل للجدة السدس

أنه صىل بالبرصة األوىل والعرص ليس بينهام 

 131يشء 

ا فسمع الصوت يف دار  أنه قدم املدينة حاجًّ

 131 عثامن: يا أمري املؤمنيناه

 –أنه كان يقيم الصالة يف السفر يقوهلا مرتني 

 107 -أو ثالثا 

أنه كان يكرب يف النداء ثالثا ويتشهد ثالثا   

107 

 111أنه هنى عن بيع الدهم بالدرمهني  
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م كانوا مع رسول اهلل   فسمعوا أهنَّ

 170  غناًء فاسترشُفوا له

إين جلالس عند معاوية إذ أتاه رجالن 

 110خيتصامن يف رأس عامر 

 130، 133أول من أسلم أبو بكر 

 131عيل   أول من أسلم مع رسول اهلل 

 131أول من أسلم من الرجال أبو بكر  

 131أول من أسلم من الرجال عيل 

ُل من نقص التكبري يف الصالة، وخطب  أوَّ

الصالة يف العيدين، وجلس عىل  قبل

املنرب، ونقص اإلقامة والتسليم معاويُة بن 

 111أيب سفيان

أهيا الناس وهل كان أحد أحق هبذا األمر 

 131، 171مني  

 )ب(

بعث معاوية برس بن أرطاة أحد بني عامر 

بن لؤي يف جيش من أهل الشام إىل املدينة 

113 ،113 

 100 بلغ القتىل يوم صفني

أنكم تعرضون عن سب عيل بلغني 

 111بالكوفة 

إذ أقبل فتية  بينا نحن عند رسول اهلل 

 111من بني هاشم، 

 )ت(

 131، 111تقتلك الفئة الباغية 

 111، 113تقتله الفئة الباغية 

 )ج(

بني األوىل والعرص  مجع رسول اهلل 

 15٥وبني املغرب والعشاء  

بني الظهر والعرص يف  مجع رسول اهلل 

 13٥غري مطر وال خوف  

بني الظهر والعرص  مجع رسول اهلل 

واملغرب والعشاء باملدينة يف غري خوف وال 

 137، 133، 133، 135، 131مطر 

بني الظهر والعرص  مجع رسول اهلل 

واملغرب والعشاء باملدينة يف غري سفر وال 

 131، 130، 135  مطر
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 )ح(

بن يارس يوم صفني، محلت عىل عامر 

 111فألقيته عن فرسه 

 )خ(

، 1٥0خطبنا ابن عباس يوما بعد العرص 

151 ،155 

 31خالفة النبوة ثالثون سنة  

 5٥خري الناس قرين  

 )د(

دخلت عىل واثلة وعنده قوم فذكروا عليا 

 111فشتموه 

 153دّس معاويُة عمَرو بن العاص 

 )ذ(

جيمع ذكر ملحمد بن سريين أن جابر بن زيد 

 707  بني الصالتني

 )ر(

مجع بني الظهر  رأيت رسول اهلل 

، 151، 1٥0والعرص واملغرب والعشاء  

155 

رأيت عبد الرمحن بن أيب ليىل رضبه 

 117احلجاج ووقفه عىل باب املسجد 

 )ز(

 133، 133  زوجتك أقدم أمتي سلام

 

 )س(

سألت الزهري من كان كاتب الكتاب يوم 

 31احلديبية؟ 

من األمراء عليا فقام إليه زيد بن  سب أمري

 103أرقم  

 111، 70سباب املسلم فسوق

 13٥سبحان اهلل عيل أوهلام إسالما 

سمعت خزيمة بن نرص العبيس أيام 

املختار، وهم يقولون ما يقولون من 

 31الكذب 

سنوا هبم سنة أهل الكتاب غري ناكحي 

 111نسائهم وال آكيل ذبائحهم 

 )ش(

بدر سبعون رجال شهد صفني من أهل 

150 
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 )ص(

صحبت عليا يف احلرض والسفر، وأكثر ما 

 3٥حيدثون عنه باطل 

الظهر والعرص واملغرب  صىل النبي 

 135والعشاء مجيعا يف غري خوف وال سفر

بنا معاوية اجلمعة بالنخيلة يف صىل 

 115الضحى 

الظهر والعرص مجيعا  صىل رسول اهلل 

، 113باملدينة يف غري خوف وال سفر 

1٥3 ،131 ،703 

باملدينة من غري  صليت مع رسول اهلل 

 13٥مطر وال قرٍّ  

ثامنيا مجيعا وسبعا  صليت مع رسول اهلل 

 133، 131، 151مجيعا 

 )ع(

عجبت من أهل الكوفة كأن الكوفة إنام 

 1٥1 ،17 بنيت عىل حب عيل

 ين ىن ُّٱٱٱعن ابن أيب ليىل، يف قوله: 
 َّجي يه ىه مه جه

نزلت يف الوليد »[، قال: 5]احلجرات: 

  175ابن عقبة 

:  حطٱُّٱ عن ابن عباس يف قوله عزَّ وجلَّ
[ 51]آل عمران:  َّ مع  جع مظ

 53وعيلٌّ نفُسه  نزلت عىل رسول اهلل 

عن ابن عمر أنه كان يقول يف أذانه: الصالة 

خري من النوم وربام قال: حي عىل خري العمل  

101 

أنَّه مل يصلِّ عىل أهل  عن عيلٍّ 

 113النهروان  

 مهُّٱعن قتادة، يف تفسري قوله تعاىل: 
]احلجرات:  َّ  حي جي يه ىه

 17٥هو الوليد بن عقبة »[، قال: 5

 )ف(

 131فتنة القائم فيها خري من املايش  

 153فكيف أنت إذا قاتلته وأنت له ظامل   

 )ق(

 71 قاتل عامر وسالبه يف النار

 13٥ال إله إال اهلل؟  قتلته وهو قد قال: 
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 111قد آذيتني 

قدم معاوية يف بعض حجاته فأتاه سعد 

 103فذكروا عليا 

 153 قدمي العرص واغتسيل هلام غسال

قولوا: اللهم صل عىل حممد وعىل آل حممد 

15 

 )ك(

كان ابن عمر ربام زاد يف أذانه: حي عىل خري 

  107العمل  

كان ابن عمر يف السوق فنعي إليه حجر 

171 

كان أول من آمن به عيل بن أيب طالب ريض 

 135اهلل عنه 

صىل اهلل عليه وآله وسلم  كان رسول اهلل

املصىل، خيرج يوم الفطر واألضحى إىل 

 11٥ فأول يشء يبدأ به الصالة

كان طاوس ال يصيل املغرب بجمع حتى 

 717يذهب الشفق  

كانت بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه 

 113عيل قتلوه  

 153إيل معاويَة:  سالم  كتب

 173كنا يف جيش يف أرض الروم 

 

 

 )ال( 

ال تنكح املرأة عىل عمتها وال عىل خالتها     

111 

 131ال يبلغها إال رجل من أهل بيتي       

ال حيبك إال مؤمن وال يبغضك إال 

 7٥، 71، 70منافق

 13ال حيبه إال مؤمن وال يبغضه إال منافق 

 111ال يرث القاتل  

 700يفوت الظهر والعرص حتى الليل  ال

 717ال يفوت الظهر والعرص حتى الليل  

 1٥1ال يمنعن رجل أهله أن يأتوا املسجد 

 131ال يؤدي عني إال أنا أو عيل  

 15٥لتقاتلنه وأنت له ظامل   

لعن اهلل فالنا عمدوا إىل أيام احلج فمحوا 

 110زينته
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لقد أعطي عيل بن أيب طالب ثالث 

 11٥خصال 

لقد فارقكم رجل باألمس مل يسبقه 

 11األولون بعلم وال يدركه اآلخرون

 73مل ننفس عليك خريا ساقه اهلل إليك 

  مل يشهد اجلمل من أصحاب النبي 

–مل يكن يصدق عىل عيل ريض اهلل عنه 

إال أصحاب عبد  -يعني يف احلديث عنه

 37 اهلل بن مسعود

 131ملا أبطأ الناس عن أيب بكر  

عام اجلامعة بعث معاوية إىل املدينة ملا كان 

 115برس بن أرطاة ليبايع أهلها 

اللَّهمَّ اْرُكسهام يف الفتنِة َرْكًسا، اللَّهمَّ 

ا َهام إىل النَّاِر َدعًّ  171، 170ُدعَّ

 أهُل 
ِ
بيتي وأهُل بيتي أحقُّ اللهمَّ هؤالء

111 

لو أعلم أنه ينفق لرضبتها، ولكني أخاف 

 133أن يعذبني فيفتني 

 

 

 )م(

ما آسى عىل يشء فاتني إال أين مل أقاتل مع 

 137، 1٥3عيل 

صىل صالة لغري  ما رأيت رسول اهلل 

 1٥3وقتها إال بجمع  

ما سامين احلسن واحلسني يا أبت حتى تويف 

  ،30رسول اهلل 

 113ما قاتلت عليا إال يف أمر عثامن 

ما قاتلتكم لتصلوا وال لتصوموا وال لتحجوا 

 130لتزكواوال 

ما كذب عىل أحد يف هذه األمة كام كذب 

 31، 33عىل عيل ريض اهلل عنه 

ما هلم ولعامر يدعوهم إىل اجلنة ويدعونه 

 113إىل النار 

 111ما يل ال أسمع الناس يلبون 

من أخاف أهل املدينة فعليه لعنة اهلل 

 113واملالئكة والناس أمجعني  

، 111، 7٥، 71من آذى عليا فقد آذاين

133 
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من مجع بني صالتني من غري عذر فقد أتى 

 1٥5بابا من أبواب الكبائر  

 117، 71من سب عليا فقد سبني 

 11٥من كنت مواله فعيل مواله  

من املهاجرين واألنصار إال عيل وعامر 

 150، 30وطلحة والزبري   

 17٥منعت الزكاة وأردت قتل رسويل  

 

 )هـ(

هاجت الفتنة وأصحاب رسول اهلل 

 150عرشات األلوف  

 133هذا ابن عمك معاوية 

أحد  هل بقي من أصحاب رسول اهلل 

 ٥1  غريك؟

 

 )و(

زمن بحريا  واهلل لقد آمن أبو بكر بالنبي 

 137الراهب 

  وإن شئت أخرت الظهر وعجلت العرص

153 

وإن قويت عىل أن تؤخري الظهر وتعجيل 

 153، 153العرص فتغتسلني  

 110الباغية  ويح عامر تقتله الفئة

 )ي(

 137يا عيل، من فارقني فقد فارق اهلل

 33يا معاوية أنت مني وأنا منك 

يسب عيل ومن حيبه وقد كان رسول اهلل 

  117حيبه 

 113اليوم انتزعت النبوة 
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 فهرس األعالم
 
 

 ) أ (

 11أبان بن أيب عياش 

 37، 71، 70تغلب الكويف    أبان بن 

 117، 111، 173إبراهيم  

 73إبراهيم التيمي  

 1٥1إبراهيم بن خالد

 130إبراهيم بن عبد الرمحن بن عبد اهلل     

، 115، 10إبراهيم بن عبد اهلل الكامل

151 

 11إبراهيم بن عبد اهلل بن العالء 

 111، 13إبراهيم بن حممد الوزير 

، 100، 33 إبراهيم بن حممد بن سفيان

101 

 153إبراهيم بن حممد بن طلحة   

 11إبراهيم بن حممود    

، ٥0، 13، 1٥إبراهيم بن يزيد النخعي

31 ،111 ،133 ،131 

 1٥3ابن أيب الدنيا 

 110، 131ابن أيب حاتم الرازي     

 1٥1، 11، 17ابن أيب خيثمة    

 117، 175، 3٥ابن أيب ليىل  

 1٥1ابن أيب نجيح  

 173   ابن أرطاة  

 1٥5ابن األثري  

 13٥، 151، 171ابن اجلوزي

 ٥3ابن احلاجب 

، ٥3، ٥1، 11، 73، 15ابن الصالح 

33 ،33 ،101 ،101 

، 1٥5، 131، 1٥3ابن العريب املعافري 

1٥3، 70٥  

 701 ابن القاسم

 703ابن القصار 

 171ابن القيم

 33ابن امللقن 
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، 700، 1٥5، 1٥1، 101، 100ابن املنذر 

701 ،701، 707 ،705 ،703 ،717 ،

711 

 113ابن أمري حاج 

 70٥، 701ابن بطال  

، 1٥1، 31، 35، 51، 11ابن تيمية 

1٥1 ،1٥7 ،1٥٥ ،1٥3 ،1٥3 ،1٥3 ،

151 ،131 ،13٥ ،131 ،111 ،703 

 717، 700، 135، 107، 37ابن جريج 

، 175، 17٥، 73ابن جرير الطربي 

1٥3 ،1٥3 ،133 

، 113، 115، 111، 11، 11ابن حبان

113 ،113 ،171 ،113 ،1٥0 ،155 ،

130 ،130 ،131 ،13٥ ،133 ،130 ،

173 ،173 ،110 

، ٥3، ٥5، 71، 13ابن حجر العسقالين 

31 ،101 ،173 ،151 ،13٥ ،70٥ 

 173، 175، 31ابن حزم الظاهري 

 30 ابن محزة احلسيني

، 133، 13٥، 131، 111ابن خزيمة 

133 

 1٥3ابن خلدون 

 51ابن خلكان 

 173 ابن دحية

، 705، 133، 133، 133، 13٥ابن رجب 

717 

 710، 133ابن رشد   

، 1٥3، 113، 33، 33، 11 ابن سعد

153 ،153 ،130 ،137 ،130 ،131 ،

711 

 135 ابن شاهني

 100ابن شربمة 

، 31، 31، 11، 11ابن شهاب الزهري

1٥1 ،131 ،137 ،135 ،133 

 171ابن عابدين 

، 173، 171، ٥1، 11ابن عبد الرب 

1٥3 ،137 ،133 ،130 ،137 ،131 ،

115 ،113 ،1٥5 ،130 ،131 ،701 ،

70٥ 
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 101ابن عجالن   

، 17٥، 133، 31، 31، 7٥ابن عدي 

135 

 703ابن عرفة    

، 131، 130، 133، 51، 11ابن عساكر 

137 ،133 

 133ابن عقدة  

 707، 171ابن عون

 ٥7ابن فورك

 171ابن قانع 

 705، 1٥3ابن قدامة  

، 15٥، 151، 1٥3، 57، 11ابن كثري

153 ،153 ،130 ،131 ،13٥ ،131 ،

111 

 110، 173ابن ماجه

 703ابن مرزوق    

 135ابن نارص   

 133، 135ابن نارص الدين  

 113ابن هرمز     

 13٥، 113، 117، 113، 117ابن هند 

 703ابن يونس  

 33األبنايس 

 130أبو أروى الدويس 

 101أبو أسامة 

، 117، 110، 31أبو إسحاق السبيعي 

111 ،133 ،133 ،133 ،13٥ 

 17أبو إسحاق الشريازي

، 703، 1٥1، 100أبو إسحاق املروزي 

711 

 153أبو إرسائيل املالئي  

 710أبو احلسن الرجراجي

 55، ٥3، ٥3، ٥7أبو احلسن املاوردي

 ٥7أبو احلسني بن القطان 

 1٥0أبو الربيع الزهراين 

، 131، 1٥0، 113، 11أبو الزبري املكي 

13٥ ،135 

 115، 11٥أبو السائب مسلم بن جنادة 

 151أبو الطاهر 

 11أبو العطوف 

 151أبو القاسم بن منده  
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 153أبو املليح  

 13٥، 71أبو اهليثم بن التيهان

 110، 11أبو الوليد 

 110أبو أمية 

، 157، 113 ،71أبو أيوب األنصاريُّ 

133 ،133 ،130 

 110، 103أبو أيوب موىل بني ثعلبة  

 153، 113، 113أبو بردة  

 157أبو ُبردَة هاين بن نيار القضاعيُّ 

 171، 170أبو برزة األسلمي 

، 11، 10، 3، 5، ٥ أبو بكر ابن أيب شيبة

11 ،17 ،11 ،1٥ ،13 ،10 ،73 ،1٥ ،

31 ،30 ،31 ،3٥ ،105 ،103 ،110 ،

117 ،111 ،11٥ ،170 ،177 ،173 ،

110 ،111 ،150 ،15٥ ،155 ،130 ،

133 ،133 ،131 ،133 ،133 ،101 ،

101 ،103 ،11٥ ،110 ،111 ،111 ،

117 ،111 ،11٥ ،117 ،111 ،1٥1 ،

1٥5 ،1٥3 ،151 ،157 ،151 ،155 ،

153 ،135 ،131 ،137 ،133 ،701 ،

707 

، 113، 115، ٥7، 13أبو بكر اجلصاص 

173 ،137 ،131 ،13٥ ،103 ،111 

، 31، ٥0، 73، 71، 17 أبو بكر الصديق

37 ،11٥ ،115 ،1٥1 ،135 ،133 ،

133 ،133 ،130 ،131 ،131 ،137 ،

131 ،13٥ ،131 ،131 

 130أبو بكر بن أيب سربة     

 111بن عرفطة  أبو بكر بن خالد

 13أبو بكر بن عبد الرمحن بن احلارث

 37أبو بكر بن عياش 

 1٥٥أبو بكر بن حممد التاهريت  

 10أبو جعفر املنصور 

، 171، 131، 31، 11أبو حاتم الرازي

173 

 13٥أبو حامد بن الرشقي 

 131أبو محزة 

، 1٥، 17، 10، 11، 10، 5أبو حنيفة 

٥0 ،37 ،35 ،30 ،31 ،37 ،103 ،
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117 ،111 ،113 ،115 ،113 ،113 ،

113 ،177 ،1٥1 ،151 ،103 ،103 ،

103 ،110 ،111 ،111 ،117 ،111 ،

11٥ ،115 ،113 ،113 ،110 ،111 ،

111 ،117 ،111 ،11٥ ،170 ،171 ،

171 ،177 ،1٥1 ،1٥7 ،1٥5 ،1٥3 ،

1٥3 ،1٥3 ،157 ،151 ،130 ،131 

 101أبو خالد  

 157أبو خالد األمحر  

، 110، 173، 110، 101، 31أبو داود  

1٥1 ،153 ،153 ،130 ،131 ،133 ،

130 

 131، 13٥، 11أبو داود الطياليس 

 137، 137، 71أبو ذر الغفاري 

 131أبو رافع  

 171، 107، 31أبو زرعة الرازي  

، 11٥، 110، 71أبو سعيد اخلدري

131 ،137 ،13٥ ،111 

 33أبو سفيان صخر بن حرب 

 ٥0ديس  أبو شامة املق

 150أبو شيبة  

 53، ٥0أبو صالح 

 1٥0، 113أبو عبد الرمحن املقرئ 

 13٥أبو عبد الرحيم  

 117أبو عبد اهلل اجلديل 

 130أبو عبد اهلل الدويس 

 137أبو عبد اهلل القريش 

 131أبو عبيدة بن اجلراح 

، 1٥أبو عبيدة بن عبد اهلل بن مسعود    

15 

 13أبو عثامن النهدي

 133احلراين أبو عروبة 

 177أبو عمرو بن العالء 

 131، 13٥، 110أبو عوانة

 111أبو غادية اجلهني

  157أبو فضالة األنصاريُّ 

 113أبو ليىل 

 13٥أبو حممد ابن حيان  

، 15أبو مسعود األنصاريُّ عقبُة بن عمرو 

157 



775 

 

، 131، 130، 11٥، 117أبو معاوية 

133 ،130 ،131 ،133 ،130 

 153، 113أبو موسى األشعري  

 131أبو نرضة 

 13٥، 137، 151أبو نعيم 

، 111، 5٥، ٥1، ٥0، 13، 13 أبو هريرة

1٥0 ،150 ،151 ،157 ،155 ،131 ،

131 ،133 ،131 ،131 ،133 ،701 ،

710 ،711 ،711 ،711 

 171، 170أبو هالل 

 130أبو واقد 

 133أبو وائل  

 135، 111، 111أبو يعىل 

 113، 115، 33، 1٥أبو يوسف القايض 

 157أبوقتادَة األنصاري  

 13٥، 71أيب بن كعب 

 103اإلتقاين 

 73األجلح الكندي 

 113أمحد احلفظي 

 50، ٥٥أمحد القرايف املالكي

 113، 113  أمحد بن أيب ُدَؤاد

 110أمحد بن أيب نافع 

 13٥، 131، 137أمحد بن األزهر 

 133، 100أمحد بن احلسني املهدي  

 133، 101أمحد بن احلسني اهلاروين 

 31أمحد بن اخلليل 

، 115، 100 أمحد بن الصديق الغامري

111 ،111 ،117 ،1٥1 ،1٥7 ،131 ،

133 ،131 ،133 ،711 ،71٥ 

، ٥0، 13، 17، 11، 13أمحد بن حنبل 

31 ،3٥ ،101 ،105 ،111 ،113 ،

1٥1 ،150 ،137 ،131 ،137 ،133 ،

133 ،137 ،113 ،135 ،703 ،71٥ 

 131أمحد بن زهري  

 133، 133، 100أمحد بن سليامن املتوكل 

 171، 113، 30أمحد بن صالح 

 111أمحد بن عثامن بن حكيم األودي 

 151أمحد بن عيسى

، 31، 15، 17أمحد بن عيسى بن زيد 

101 
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 135أمحد بن حممد بن سعيد اهلمداين  

 133بن شمر العبدي   أسدأمحد بن 

 1٥1، 17 أمحد بن منصور

 153 أمحد بن منيع

 137، 117 أمحد بن حييى احللواين

 133  أمحد بن حييى املرتىض

 33أمحد بن يعقوب الثقفي  

 113أمحد بن يونس  

 133أمحد نور سيف 

 111إدريس بن حممد بن جعفر الكتاين 

 31األزدي 

 707أزهر  

 73أزهر بن عبد اهلل احلميص 

 131أسامة بن زيد 

 153إسحاق بن راهويه 

 7٥إسحاق بن سويد  

 130اإلسكايف 

 130أسامء بنت أيب بكر  

 155إسامعيل بن أيب خالد 

 131إسامعيل بن الوليد الراسبي 

 113إسامعيل بن سميع احلنفي 

، 113، 110، 171إسامعيل بن علية 

113 ،151 

 13٥إسامعيل بن عمرو البجيل     

 133إسامعيل بن موسى الفزاري     

 117األسود 

 110عامر  أسود بن

  157األسوُد بن عيسى 

 155األسود بن قيس

 110أسود بن مسعود 

 157أسيُد بن ثعلبَة األنصاريُّ 

 133أشعث بن سوار  

، 1٥1، 101، 100 أشهب بن عبد العزيز

150 ،700 ،701 ،701 ،70٥ ،705 ،

703 ،703 ،710 ،711 

، 130، 173، 115، 117، ٥0األعمش

131 ،133 ،130 ،133  ،131 ،130 ،

131 ،133 ،133 ،130 

 133، 110، 101األلباين

 110أم الفضل 
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 113، 113، 115، 117أم سلمة  

  31أم كلثوم بنت رسول اهلل 

 31أم كلثوم بنت عيل

 17٥، 171، 113إمام احلرمني اجلويني 

 ٥3 اآلمدي

 150أمية بن خالد

 33أمني اخلويل    

، ٥1، ٥1، ٥0، 13، 13أنس بن مالك  

133 ،133 ،131 ،1٥3 ،1٥3 

 111، 111، 111، 73األوزاعي 

 110أيوب

 113، 115أيوب السختياين  

 ) ب (

 705، 151الباجي  

 13٥الباقالين 

، 11٥، 110، 113، 100، 73البخاري 

171 ،1٥3 ،175 ،151 ،131 ،133 ،

701 ،70٥  

، 1٥5، 173، 30، 33بدر الدين العيني 

1٥3 ،130 ،70٥ ،705 

 بن 
ِ
 157عازب الرَباء

 31الربقاين 

 71بريدة

 131، 137، 131البزار 

 103، ٥1البزدوي

 113، 113، 115برس بن أرطاة 

 17٥برش 

 157برُش بن عمرو أبو عمرة األنصاريُّ  

 15بشري بن سعد   

 33، 33بشري بن كعب  

 701البغوي 

 31، 37البقاعي 

 133، 11البالذري

 101البلقيني 

 130، 133هبلول بن عبيد 

، 33، 1٥، 11، 17، 11، 10يهقي الب

33 ،35 ،33 ،101 ،1٥3 ،153 ،131 ،

135 ،13٥ ،131 

 ) ت (

 17تاج الدين السبكي 



773 

 

، 110، 173، 131، 101، 1٥الرتمذي 

1٥5 ،155 ،153 ،131 ،131 

 1٥3تقي الدين السبكي 

 73 تليد بن سليامن

 )ث(

 157ثابُت بن عبيد األنصاريُّ 

  157قيظيِّ األنصاريُّ  ثعلبُة بن

 113ثاممة 

 7٥ثور بن يزيد

 )ج(

، 135، 151، 1٥3، 7٥ جابر بن زيد

133 ،131 ،137 ،133 ،137 ،131 ،
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 جابر بن عبد اهلل      

، 113، 113، 115، 71جابر بن عبد اهلل 

137 ،13٥ ،133 

 130اجلاحظ  

 157جرُب بن أنس

  157جبلُة بن عمرو بن ثعلبَة  

 53جرير 

 31جرير بن عبد احلميد 

 101جعفر  

 11جعفر السبحاين 

 111جعفر بن عون 

، 17، 73، 17 جعفر بن حممد الصادق

15 ،30، 37 ،31 ،33 ،171 

 7٥اجلوزجاين

 )ح(

 701، 101حاتم بن إسامعيل 

 7٥حاجب بن سلمة

 7٥حاجب بن عمر

  157احلارُث بن النعامن األنصاريُّ 

  157احلارُث بن حاطٍب األنصاريُّ 

 17٥، 171احلارث بن رضار اخلزاعي 

، 3٥، 30احلارث بن عبد اهلل األعور

111 ،130 

 13احلازمي 

، 31، 30، 53، 11احلاكم النيسابوري

37 ،31 ،33 ،3٥ ،33 ،100 ،101 ،
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110 ،111 ،1٥3 ،155 ،137 ،135 ،

131 ،135 ،137 ،131 

 53حبان بن عيل العنزي 

 131بن هالل حبان

 151، 3٥ حبة العرين

 131حبيب 

 170حبيب الرمحن األعظمي

، 133، 13٥، 131 حبيب بن أيب ثابت

130 ،131 ،133 ،133 ،130 

 131حبيب بن أيب حبيب 

 131، 157حجاج 

 117، 30، 33احلجاج بن يوسف الثقفي

، 103، 57، 75، 71 حجر بن عدي

177 ،171 ،113 

 13٥، 173، 71حذيفة بن اليامن

 133حرب الكرماين 

 7٥حريز بن عثامن 

 133، 133حسان بن ثابت 

 133احلسكاين احلنفي 

 707احلسن 

 135، 115، 11، 11احلسن البرصي

 51احلسن بن أيب هالل

 133احلسن بن اجلالل

 13، 17احلسن بن احلسن

 30حسن بن احلسن بن احلسني بن عيلٍّ 

 30، 53احلسن بن احلسني العرين 

 33العنربي   احلسن بن املثنى

 177احلسن بن زياد  

 31 ،30، 17احلسن بن زيد 

 111، 37احلسن بن صالح

، 3٥، 30، 53، 11، 10احلسن بن عيل

31 ،111 ،113 ،113 ،117 ،13٥ 

 17، 73احلسن بن عيل األطروش 

 151حسن بن عيل بن جابر اهلبل   

، 113، 11، 11، 10احلسن بن عامرة 

177 

 133احلسن بن عمرو بن سيف  

 151حسن بن فرحان املالكي 

 31احلسن بن قتيبة اخلزاعي

 101، 31احلسن بن حييى 
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 133، 151، 37احلسني السياغي

 30، 53احلسني بن احلكم احلربي 

 133احلسني بن بدر الدين   

 31احلسني بن زيد 

 30احلسني بن زيد ابن عيلٍّ 

 113احلسني بن عبد السالم     

، 3٥، 31، 37، 30، 53احلسني بن عيل 

31 ،111 ،113 ،113 ،117 

 30حسني بن عيلِّ بن احلسني  

 110حسني بن عياش 

 133 احلسني بن حممد املغريب

 1٥حسني عبد احلميد النقيب  

 33حصني 

  157احلصنُي بن احلارِث اهلاشميُّ      

 703احلطاب 

 150، 117احلكم 

 153احلكم بن عتيبة      

 131، 1٥0محاد     

 115أسامة أبو أسامة    محاد بن

 113محاد بن زيد 

 130محاد بن سلمة

 33، 33، 35، 3٥محزة املليباري

 153، 155محنة بنت جحش  

 153محيد بن هالل  

 171احلميدي 

 110حنظلة بن خويلد العنزي 

 15حنيف بن مالك 

 )خ(

 13خارجة بن زيد بن ثابت 

 33خالد    

 1٥0خالد بن احلارث 

  157قيٍس    خالُد بن احلارِث بن

 175، 17٥خالد بن الوليد   

 113خالد بن سلمة املخزومي  

 133خالد بن طهامن 

 111خالد بن خملد 

 137 ،157، 71خباب بن األرت  

، 133، 133، 135 خدجية بنت خويلد

131 ،131 ،13٥ 
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، 157، 151، 71،150خزيمة بن ثابت

137 

 31خزيمة بن نرص العبيس 

 131خشيش بن أرصم  

 703،  131، 153، 155، 1٥1اخلطايب 

، 111، 117، 55، 11 اخلطيب البغدادي

133 ،137 ،131 ،13٥ ،177 ،171 

 13٥خالد بن حييى الكويف    

 150خليفة بن خياط 

  157خليفُة بن عديٍّ البيايضُّ  

 137خليل أمحد السهارنفوري 

 703خليل بن إسحاق اجلندي  

اُت بن جبرٍي بن النعامنِ    157خوَّ

 157خويلُد بن عمرو األنصاريُّ 

 )د(

 137، 135دادو بن قيس 

، 117، 110، 31، 15، 11الدارقطني 

1٥5 ،131 ،133 ،17٥ 

 101الدارمي 

 131، 37الداروردي 

 701، 11، 17داود الظاهري   

 137داود بن أيب عوف

 117الدواليب  

 )ذ(

، 75، 71، 71، 71، 70، 13الذهبي

57 ،37 ،3٥ ،110 ،111 ،113 ،

1٥0 ،1٥1 ،151 ،155 ،153 ،130 ،

131 ،137 ،131 ،135 

 )ر(

 31الراشدي 

 ٥1راغب الطباخ  

 100راشد الغنويش 

 1٥1رباح

  157ِربعيُّ بن رافع البلويُّ 

 133الربيع بن املنذر الثوري 

، 100، 137ربيعة الرأي بن أيب عبد الرمحن 

113 ،150 ،700 ،701 ،70٥ ،705 ،

711 ،717 ،711 

 1٥3، 1٥3الرشيد العطار 

  157رفاعُة بن رافٍع األنصاريُّ  
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  31رقية بنت رسول اهلل 

 )ز(

 1٥0الزبري بن اخلريت 

، 150، 30، 70، 11الزبري بن العوام 

15٥ ،155 

 101الزركيش 

 113زفر

 113الزخمرشي 

 113زهري  

 53 زهري بن عوف 

 110زهري بن معاوية 

 110الزويف املرصي أبو الضحاك 

 113زياد  

 111، 117زياد بن سمية 

 13٥زيد بن أيب أنيسة  

، 131، 110، 103، 71زيد بن أرقم 

137 ،13٥ 

 157زيُد بن أسلم بن ثعلبة  

 30زيد بن احلسن بن احلسني بن عيلٍّ  

 11زيد بن ثابت  

 110زيد بن عالقة  

، 33، 3٥، 30، 15، 73، 17 زيد بن عيل

31 ،37 ،115 ،113 ،151 ،100 ،

171 ،133 ،133 ،711 

 133 زيد بن وهب

 111زيد بن يثيع 

، 133، 31، ٥3زين الدين العراقي 

133 ،1٥3 ،150 

  31زينب بنت رسول اهلل 

 31زينب بنت عيل 

 )س(

 11٥، 11الساجي 

 73سامل بن أيب حفصة  

 7٥السائب بن فروخ 

 1٥العجمي  سبط ابن 

 15السخاوي 

، 113، 5٥، 51، 50، ٥1، ٥0الرسخيس

101 

 103سعد  

 50، ٥3، 77سعد الدين التفتازاين  
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 137، 131، 137سعد بن أيب وقاص  

  157سعد بن سعد األنصاريُّ        

 1٥3، 1٥3، 111سعد بن مالك  

 17٥سعيد 

 701، 13، 11سعيد بن املسيب 

 131سعيد بن إياس اجلريري  

، 111، 110، 115، 11سعيد بن جبري 

113 ،1٥0 ،131 ،13٥ ،135 ،133 ،

130 ،131 ،135 ،133 ،133 

 31سعيد بن مجهان     

 103سعيد بن زيد  

 130، 115سعيد بن سويد  

 33سعيد بن عمرو األشعثي     

 173، 101سعيد بن منصور  

   11٥، 111، 71سعيد بن وهب 

 135سعيد بن حييى األموي     

 113يد بن حييى بن سعيد سع

 131، 131، 175سفيان 

، 111، 37، 73، 17سفيان الثوري

13٥ ،700 ،701 ،711 

، 135، 33، 37، 11سفيان بن عيينة 

133 

 31سفينة 

 133سالم بن سليامن املدائني 

، 131، 137، 73، 71سلامن الفاريس

13٥ 

 51، ٥3، ٥٥، ٥1سلمة بن املحبق

 153سليامن بن املغرية 

 133بن بريدة  سليامن

 71سليامن بن رصد اخلزاعي 

، 170سليامن بن عمرو بن األحوص

171 

 13سليامن بن يسار اهلاليل 

 11سامك بن حرب 

 ٥1سمرة بن جندب 

 111، 31السنبهيل 

 157، 71سهل بن حنيف

  157سهل بن سعٍد 

 153سهلة بن سهيل بن عمرو  

  157عمرو صاحُب املربِد   ُسهيل بن



71٥ 

 

 110سوار  

 1٥1، 17 سيار

 133، 1٥3، 171سيف بن عمر التميمي

 1٥1، 171، 113، ٥3، ٥1السيوطي 

 )ش(

 ٥0الشايش 

، 115، 103، 1٥، 11، 17الشافعي

113 ،113 ،170 ،171 ،177 ،1٥1 ،

150 ،151 ،133 ،701 ،703 ،711 

 3٥شبابة 

 111، 111شداد أبو عامر  

 133، 133 ،155، 111، 11رشيك 

، ٥1، 11، 11، 11، 10شعبة بن احلجاج

37 ،3٥ ،110 ،150 ،131 ،131 ،135 

، 115، 31، 31، 30، 33، 11الشعبي 

150 

 1٥3، 171شعيب بن إبراهيم 

 133شقيق     

 111شقيق بن أيب عبد اهلل 

 173شهاب الدين البوصريي   

 173شهاب الدين حممود اآللويس 

 171، 171، 10الشوكاين 

 )ص(

  157صالٌح األنصاريُّ  

 133صالح بن كيسان 

 130صالح بن حممد بن زائدة      

 171، 111، 11صالح جزرة 

 171صالح شقران

 137، 135صالح موىل التوأمة 

 )ض(

 73الضحاك بن قيس

 37الضحاك بن خملد

 111الضياء املقديس 

 )ط(

، 717، 705، 701، 700، 33طاوس

711 

، 133، 137، 151، 1٥3، 117الطرباين

133 ،133 ،135 

 135، 131، 153الطحاوي  

 150، 30، 70، 11 طلحة



715 

 

 )ع(

 113عاصم بن هبدلة 

 3٥ عاصم بن ضمرة

 133عامر  

 137عامر بن السمط 

 113عامر بن لؤي  

 31، 37، 71عامر بن واثلة أبو الطفيل

 111العايش هادي التونيس 

، 115، 70، 11، 11عائشة بنت أيب بكر 

153 

 130، 133بن ربعي عباية 

 73عبد اجلبار بن عباس  

 13٥عبد احلميد بن مهدي الباليس

 131، 111عبد احلي اللكنوي

 701عبد احلي بن الصديق الغامري 

 175، 113عبد الرمحن 

 17٥عبد الرمحن املعلمي 

 150، 117عبد الرمحن بن أيب ليىل  

 153عبد الرمحن بن القاسم  

 701عبد الرمحن بن حرملة  

 133الرمحن بن زيد بن أسلم    عبد

 130عبد الرمحن بن رشيك النخعي

 7٥عبد الرمحن بن صالح الكويف

 133، 133عبد الرمحن بن عبد الكعبة 

 111عبد الرمحن بن عوف 

 1٥3، 1٥٥عبد الرمحن بن ملجم  

، 31، 31، 1٥، 17عبد الرزاق بن مهام 

175 ،1٥1 ،153 ،135 ،137 ،131 ،

13٥ ،135 ،107 ،135 ،700 ،717 

 155عبد السالم  

 130، 131عبد السالم بن صالح   

 3، 3عبد العزيز احللبي  

، 30عبد العزيز بن الصديق الغامري 

115 

 153عبد العزيز بن حييى    

 31، 37عبد الفتاح أبو غدة  

 151عبد اللطيف كوه  

 117، 111عبد اهلل التليدي  

 3٥، 17عبد اهلل الكامل 

 131، 113عبد اهلل بن أيب الرسح  



713 

 

 113عبد اهلل بن إدريس 

 30عبد اهلل بن احلسن بن احلسني بن عيلٍّ 

 117عبد اهلل بن الزبري  

، 33، 33عبد اهلل بن الصديق الغامري 

10٥ ،11٥ ،131 ،113 ،171 ،117 ،

1٥7 

 11عبد اهلل بن العالء بن زبر 

 133، 133، 137عبد اهلل بن بريدة  

 153عبد اهلل بن جعفر 

 111، 117عبد اهلل بن داهر الرازي 

، 115عبد اهلل بن زيد اجلرمي أبو قالبة 

113 

، 151، 1٥0، 113عبد اهلل بن شقيق 

155 ،131 ،131 ،137 

، 33، 53، 11، 11عبد اهلل بن عباس 

110 ،111 ،133 ،133 ،137 ،13٥ ،

137 ،100 ،113 ،1٥0 ،1٥1 ،1٥5 ،

1٥3 ،1٥3 ،150 ،151 ،157 ،155 ،

131 ،13٥ ،135 ،133 ،133 ،133 ،

130 ،131 ،131 ،137 ،135 ،133 ،

133 ،131 ،131 ،137 ،131 ،133 ،

133 ،133 ،700 ،701 ،705 ،703 ،

703 ،703 ،710 ،711 ،711 ،711 ،

71٥ 

 171عبد اهلل بن عبد احلكم الفزاري  

 113ملدان  عبد اهلل بن عبد ا

 71عبد اهلل بن عفيف الكندي 

 113عبد اهلل بن عكيم اجلهيني 

 30عبد اهلل بن عيل بن احلسني 

، 11٥، 171، 171عبد اهلل بن عمر 

1٥1 ،1٥3 ،1٥3 ،153 ،137 ،131 ،

133 ،101 ،107 ،1٥3 ،133 

، 111، 111، 110عبد اهلل بن عمرو

131 ،133 

 153، 131عبد اهلل بن حممد بن عقيل 

، 37، 31، 35، 11بد اهلل بن مسعود ع

173 ،111 ،117 ،1٥1 ،1٥3 ،150 ،

157 ،15٥ ،133 

 111عبد اهلل بن معقل   

 151عبد اهلل بن موسى  



713 

 

 113عبد اهلل بن نسطاس  

 113، 117عبد اهلل بن نمري 

 111عبد اهلل بن نيار األسلمي 

 110عبد املجيد الرتكامين  

 703، 11عبد امللك بن حبيب 

 1٥0امللك بن مروان عبد 

 131عبد الوارث  

 101عبيد اهلل

 151عبيد اهلل بن أيب رافع  

 13عبيد اهلل بن بن عبد اهلل بن عتبة 

، 113عبيد اهلل بن عباس بن عبد املطلب 

137 

 151عبيد اهلل بن عيل بن جعفر 

 133عبيد اهلل بن عمر   

 131عبيد اهلل بن موسى   

 110عتبة بن السكن  

 133ارمي  عثامن الد

 ٥3، ٥5عثامن بن أيب العاص

 130، 101عثامن بن أيب شيبة  

 157، 71عثامن بن حنيف 

، 53، 53، 51، ٥0، 11عثامن بن عفان 

31 ،37 ،177 ،175 ،173 ،173 ،

115 ،113 ،1٥0 ،1٥1 ،1٥3 ،1٥3 ،

151 ،15٥ ،131 ،131 ،137 

 137عثامن بن حممد األخنيس 

 133، 113، 115، 11العجيل

 113، 11٥، 111بن ثابت  عدي 

 13عروة بن الزبري 

 711، 717، 705عطاء 

 101، 33عطاء بن السائب 

 133عطاء بن يسار  

 3٥، 73عطية العويف     

 130، 131، 153، 33عفان بن مسلم 

 131عقبة بن خالد 

 131، 111، 31العقييل

، 700، 133، 115، 33، 11عكرمة 

717 

 50عالء الدين البخاري 

 ٥3، ٥5العالئي 

 117، 111، 173علقمة



713 

 

 71، 13، 3علوي بن طاهر احلداد 

 133عيل القاري  

، 13، 13، 11، 17عيل بن أيب طالب 

70 ،71 ،71 ،7٥ ،75 ،73 ،73 ،11 ،

11 ،٥0 ،٥3 ،57 ،53 ،53 ،30 ،37 ،

31 ،3٥ ،35 ،33 ،33 ،30 ،31 ،31 ،

37 ،31 ،3٥ ،35 ،33 ،33 ،33 ،31 ،

103 ،103 ،111 ،111 ،117 ،111 ،

11٥ ،113 ،113 ،110 ،117 ،111 ،

11٥ ،113 ،113 ،113 ،175 ،173 ،

111 ،111 ،117 ،11٥ ،115 ،113 ،

113 ،113 ،1٥0 ،1٥1 ،1٥1 ،1٥7 ،

1٥1 ،1٥٥ ،1٥5 ،1٥3 ،1٥3 ،1٥3 ،

150 ،151 ،151 ،157 ،151 ،15٥ ،

153 ،153 ،130 ،131 ،131 ،137 ،

131 ،135 ،133 ،133 ،133 ،130 ،

131 ،131 ،137 ،131 ،13٥ ،135 ،

133 ،130 ،131 ،131 ،137 ،13٥ ،

133 ،111 ،151 ،133 ،711 ،711 

 33عيل بن اجلعد 

 30عيلٍّ بن احلسن بن احلسني بن عيلٍّ 

، 11، 11عيل بن احلسني زين العابدين 

17 ،13 ،30 ، 31 ،3٥ ،101 ،101 ،

101 

، 11، 11، 10، 1٥، 11عيل بن املديني

37 

 37عيل بن خرشم 

 1٥0، 113عيل بن رباح 

 111عيل بن صالح 

 53عيل بن عبد الرمحن الدهقان 

 1٥0عيل بن عبد اهلل بن عباس 

 51عيل بن حممد القابيس    

، 113، 30، 71، 71عامر بن يارس 

110 ،111 ،111 ،113 ،150 ،157 ،

13٥ 

 117عامرة بن القعقاع 

 157عامرُة بن غِزيَّة 

، 37، 31، ٥0، 71، 17عمر بن اخلطاب

115 ،1٥1 

 133عمر بن املثنى 



7٥0 

 

 1٥1عمر بن حبيب 

 11٥، 75عمر بن عبد العزيز    

 30عمر بن عيل بن احلسني  

 131عمر موىل غفرة  

 131عمران بن حدير 

 1٥5، 1٥٥، 11٥، 7٥عمران بن حطان 

 153عمران بن طلحة 

 131عمرو 

 30عمرو بن احلسن بن عيلٍّ      

 13٥، 71عمرو بن احلمق 

، 171، 111، 57، 11عمرو بن العاص 

171 ،153 ،153 ،131 

، 157، 151 عمرو بن دينار أبو الشعثاء

133 ،133 

 171عمرو بن رفاعة بن التابوت 

 111عمرو بن شاش 

 157عمرو بن شعيب 

 153 عمرو بن عاصم الكاليب

 131 ،130، 115، 3٥عمرو بن مرة 

 131عمرو بن هرم

 73العوام 

 110العوام بن حوشب  

 113عون بن سالم   

، 101، 100، 33، 17عياض اليحصبي

101 ،107 ،11٥ ،115 ،133 

 ٥1عيسى

، 110، 103، ٥0، 13عيسى بن أبان 

111 

 31املسيبعيسى بن 

 30عيسى بن عبد اهلل بن عمر 

 173عيسى بن يونس 

 )غ(

 171الغزايل 

 133الغاليب 

 )ف(

 150، 1٥3فاروق محادة 

 30فاطمة بنت احلسني بن عيلٍّ  

،   71  ،53فاطمة بنت رسول اهلل 

30 ،31 ،111 ،133 ،133 

 171الفخر الرازي 



7٥1 

 

 3٥الفخي  

 137فرات بن السائب 

 157البيايضُّ فروُة بن عمرو 

 130، 31الفسوي

 173الفضل بن املوفق 

 133الفضل بن دكني 

 3٥الفضل بن حممد 

 111الفضل بن معقل 

 117فطر 

 )ق(

 131قاسم

 133، 31، 3٥، 73، 13القاسم الريس 

 151القاسم بن إبراهيم     

 13قاسم بن حممد بن أيب بكر 

، 135، 131، 153، 175، 17٥قتادة 

135 

 131قتيبة

 113قثم 

 1٥0قرة 

 135قرة بن خالد  

 30، 33القرطبي

 110، 103قطبة بن مالك 

 703، 1٥1القفال الشايش الكبري  

 115، 13قيس بن أيب حازم 

 130، 133قيس بن الربيع 

 157، 71قيس بن سعد 

 103قيس بن علقمة 

 )ك(

 11٥كثري بن الصلت 

  157كعُب ابن عامٍر  

  157كعُب بن عمرو بن عباد األنصاريُّ  

 53الكلبي 

 133الكامل بن اهلامم     

 113الكندي     

 177الكوراين احلنفي  

 11٥، 111، 117كيالين خليفة  

 )ل(

 101، 33ليث بن أيب سليم  

 11ليث بن عبدة 

 



7٥1 

 

 )م(

 705، 55، 50، ٥3، ٥5املازري 

 111مالك بن إسامعيل 

  157مالُك بن التيهان األنصاريُّ   

 ٥5مالك بن احلريث 

، 135، 33، 37، 17، 15مالك بن أنس 

133 ،107 ،113 ،177 ،1٥1 ،1٥5 ،

150 ،137 ،131 ،133 ،133 ،131 ،

133 ،701 ،70٥ ،705 ،703 ،703 ،

711 

 133جمالد بن سعيد  

 131، 1٥1، 113جماهد 

، 173، 17٥، 55 حمب الدين اخلطيب

110 

 707حممد  

 13حممد ابن احلنفية 

 33، 35،  73حممد أبو زهرة  

 175، 17٥حممد العريب التباين 

 137حممد املنكدر 

، 151، 1٥3، 1٥3، 1٥3حممد أحمزون 

13٥ ،111 

 11٥، 11حممد أنور شاه الكشمريي  

 31، 13حممد بن إبراهيم الوزير  

 113، 113، 113حممد بن أيب الليث  

 70زهريحممد بن أمحد األ

، 131، 113، 111، 33حممد بن إسحاق 

153 

 11حممد بن إسحاق بن منده  

، 13حممد بن إسامعيل األمري الصنعاين 

10 ،13 ،13 ،٥3 ،50 ،33 ،171 ،

171 

، 37، ٥0، 1٥حممد بن احلسن الشيباين 

111 ،107 ،115 ،113 ،113 

 151حممد بن السائب الكلبي

 3٥حممد بن املؤمل 

 175حممد بن بشار 

 31، 15حممد بن جعفر الصادق 

 131حممد بن محدون النيسابوري 

 173، 175حممد بن محيد الرازي 



7٥7 

 

 131حممد بن خزيمة

 13٥، 153حممد بن سلمة  

، 133، 151حممد بن سليامن الكويف

133 ،130 

، 1٥1 ،100، 131، 150حممد بن سريين

150 ،700 ،701 ،701  ،707 ،701 ،

70٥ ،705 ،703 ،703 ،711 ،711 

 110حممد بن عاصم

 110حممد بن عامر 

 33حممد بن عباد 

 111حممد بن عبد احلميد األسمندي

 13٥حممد بن عبد الرمحن بن أيب حفص 

، 15، 10حممد بن عبد اهلل النفس الزكية

115 ،151 

ابن  حممد بن عبد اهلل بن حسن بن حسن

 30 عيلٍّ 

 113حممد بن عبد اهلل بن عبد احلكم       

 135حممد بن عبد اهلل بن غالب 

 131حممد بن عثامن بن كرامة 

 703حممد بن عقيل بن حييى  

 133حممد بن عيل الرشيف     

، 31، 11حممد بن عيل بن احلسن العلوي 

10٥ 

 151حممد بن عيل بن جعفر 

، 13 ،17حممد بن عيل بن حسني الباقر

30، 37 ،3٥ ،171 

، 131حممد بن عيل بن سفيان النجار 

13٥ 

 133حممد بن عيل بن عمر املازري 

 131، 130، ٥1حممد بن عمر الواقدي 

 30حممد بن عمرو بن حسن بن عيلٍّ  

 170حممد بن فضيل 

 131حممد بن كعب القرظي 

 100حممد املختار الشنقيطي 

 131، 137حممد بن مسلمة  

 703مشيش حممد بن 

 111، 111حممد بن مصعب

 133حممد بن منصور املرادي  

 13٥حممد بن نصري 

 113حممد بن حييى 



7٥1 

 

، 111، 110حممد بن يوسف الصاحلي 

1٥1 

، 33، 75، 10، 5حممد زاهد الكوثري 

31 ،31 ،37 ،31 ،105 ،103 ،115 ،

113 ،1٥1 ،1٥7 ،1٥1 ،1٥٥ ،103 ،

103 ،103 ،110 ،111 ،117 ،111 ،

110 ،111 ،117 ،111 ،11٥ ،115 ،

113 ،113 ،113 ،170 ،171 ،171 ،

177 ،171 ،17٥ ،175 ،173 ،173 ،

173 ،110 ،111 ،111 ،117 ،1٥1 ،

1٥7 ،1٥3 ،150 ،151 ،157 ،133 ،

711 

 110حممد عبد احلليم النعامين 

 3٥حممد عبد الرمحن طوالبة 

 117 حممد مرتىض الزبيدي

 133حممد مصطفى األعظمي 

 151هادي األميني حممد 

 31حممد يوسف البنوري   

 117املختار بن عبيد      

 703املرداوي     

 113، 11٥، 111، 73مروان بن احلكم  

 51املزي 

 133مرسوق 

 110، 103مسعر 

 157مسعوُد بن أوس األنصاريُّ   

 111مسعود بن سعد

 101 مسلم بن أيب مريم

، 37، 73، 11، 15مسلم بن احلجاج 

31 ،33 ،31 ،3٥ ،35 ،33 ،33 ،33 ،

100 ،101 ،101 ،107 ،101 ،10٥ ،

110 ،173 ،11٥ ،1٥3 ،13٥ ،133 ،

113 ،1٥0 ،1٥1 ،1٥5 ،151 ،155 ،

131 ،131 ،133 ،133 ،13٥ ،135 ،

133 ،133 ،133 ،130 ،131 ،133 ،

703 ،703 ،710 ،711 

 ٥٥مسلم بن عقبة املري 

 113مسلمة

 113، 111مصطفى صربي 

 113مطر غالم ابن أيب الليث  

 710معاذ  

 13٥املعايف بن سليامن اجلزري    



7٥٥ 

 

، 51، 51، 71، 11 معاوية بن أيب سفيان

57 ،53 ،33 ،33 ،31 ،103 ،103 ،

111 ،117 ،11٥ ،115 ،113 ،113 ،

110 ،111 ،111 ،117 ،111 ،113 ،

113 ،170 ،171 ،171 ،177 ،175 ،

110 ،111 ،113 ،113 ،153 ،153 ،

130 ،131 ،131 ،131 ،133 ،133 

  137 معاوية بن ثعلبة

 171معاوية بن رافع 

 111، 111معاوية بن هشام 

 51، ٥3، ٥٥، ٥1معقل بن سنان 

 133، 133معقل بن يسار 

، 1٥1، 175، 31، 17 معمر بن راشد

153 ،135 ،137 ،13٥ ،135 ،133 ،

700 ،717 

 151، 30مغلطاي

 110، 103، 11املغرية بن شعبة

 31، 37مغرية بن مقسم الضبي

 137، 71املقداد 

 133املقريزي  

 11مكحول الدمشقي 

 107مكي بن عبدان 

 111منصور أبو املظفر السمعاين  

 133، 100املنصور باهلل  

 111، 11املنهال بن عمرو  

 ٥1موسى السبالين 

 15موسى بن جعفر الكاظم 

 30بن حسن   موسى بن عبد اهلل 

 133موسى بن عقبة   

 113موسى بن عيل  

 131، 130موسى بن حممد بن إبراهيم 

 11موسى بن مطري 

 130املوفق اخلوارزمي 

 11ميرسة النهدي  

 111ميرسة بن حبيب  

 153ميمون  

 137ميمون بن مهران  

 )ن(

 107، 101، 133، 171نافع 

 133نافع بن أيب نافع  

، 110، 31، 57، 51، 1٥، 11النسائي 

133 ،131 ،137 ،131 ،131 



7٥5 

 

 113نرص بن مرزوق  

 133النرض بن محاد   

 11النعامن بن بشري     

 110النفييل

، 70٥، 1٥5، 1٥1، ٥3، 13النووي

703 

 )هـ(

 113هارون بن سعيد األييل 

 113هاشم بن هاشم 

 131هزيل بن رشحبيل 

 707هشام  

 33هشام بن حجري  

 11٥هشام بن سعد 

 73هشيم 

 175هالل الوزان  

 110هالل بن العالء  

 157هنُد بن أيب هالة   

 137، 133اهليثمي 

 

 )و(

 51، ٥3، ٥٥، ٥1وابصة بن معبد 

 111، 111واثلة بن األسقع      

 30واحلسن بن احلسن بن عيلٍّ 

 ٥5وائل بن حجر 

، 133، 11٥، 131، 103 وكيع بن اجلراح

133 ،130 ،137 

 103، 103، 151، 1٥ويل اهلل الدهلوي

، 111، 53، 53، 55، ٥7 الوليد بن عقبة

177 ،171 ،17٥ ،175 ،173 ،173 ،

173 

 115الوليد بن كثيري 

 115وهب بن كيسان 

 175وهبي سليامن األلباين

 ) ي (

 135 [بن معني] حييى

 133حييى احلامين 

، 133، 73، 13حييى بن احلسني اهلادي

100 ،133 ،133 

 1٥0حييى بن حبيب احلارثي  

 10٥حييى بن محزة احلسيني 

 133حييى بن زكريا بن شيبان  

 31، 17حييى بن زيد     
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 37حييى بن سعيد القطان  

 130، 133حييى بن عبد احلميد احلامين     

، 101، 31، 11، 11حييى بن معني 

117 ،111 ،113 ،133 ،137 ،131 ،

135 ،133 

 73حييى بن يعىل األسلمي 

 17٥ يزيد 

، 170، 101، 33، 73يزيد بن أيب زياد 

171 ،111 ،111 ،117 

 33يزيد بن أيب مسلم  

 113، ٥٥  يزيد بن معاوية

 707، 155، 110يزيد بن هارون  

 153يعقوب بن إسحاق احلرضمي 

 31يعقوب بن سفيان  

 1٥يعقوب بن شيبة 

 155يعىل بن عبيد  

 113يوسف بن حييى البويطي  

 137يعقوب املاجشون  يوسف بن 

 133يونس 

 110يونس بن حبيب 

 73يونس بن خباب 

100يوسف القرضاوي 
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املوضوعات  فهرس  

«الصالتني يف احلرضتقييد خمترص حول اجلمع بني »كتاب ل  

 الصفحة املوضوع

 113 ...، وهي تشتمل عىل فوائد........«التقييد»وسبب تصنيف هذا  املقدمة

: يف أحاديث اجلمع بني الصالتني يف احلرض من صحيح الفائدة األوىل

مسلم، وذكر بعض من عمل هبا، وتصنيف السيد أمحد بن الصديق 

، وبيان يرس "عمن مجع بني الصالتني يف احلرض إزالة اخلطر"كتابه الغامري 

 ............................الرشيعة برشط أال يعتاده مراعاة للمواقيت.

 

 

113 

: بعض الناس يقدمون املذهب عىل احلديث الرشيف، لفائدة الثانيةا

 ................................................وينترصون للمذهب.

          

1٥1 

إزالة ": تأثر حممد عوامة من أحاديث اجلمع يف احلرض ومن الفائدة الثالثة

 .......................................، بسبب عصبيته املذهبية اخلطر

           

1٥7 

: من أسباب معادة حممد عوامة إلزالة اخلطر هو املذهب الفائدة الرابعة

الرصحية يف اجلمع يف احلرض وعدم توجهه لألحاديث الصحيحة 

 ............................................................والسفر.

 

        

1٥7 

 1٥1 : البحث مع شخص ال يعني إسقاطه وإبعاده.............اخلامسة الفائدة

 عىل املذهِب احلنفيِّ لرتكِهم العمَل املبحث األول
ِ
: انتقاداُت بعِض الفقهاء

لوات  .......................إال بعرفة واملزدلفة. بأحاديِث اجلمِع بني الصَّ

            

1٥5 
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، ومعارضته "النُّكت الطَّريفة"أجوبٌة غرُي ناهضٍة للكوثريِّ يف كتابه 

لألحاديث الصحيحة الرصحية، وإمهاله نقل مذاهب العرتة مع تشيعه من 

األحاديث وال الكالم عليها،  ، والكوثري مل يستوعب"الروض النضري"

 ................................وكان قلمه ضعيفا مذهبيا، وهلل األمر.

          

              

              

 1٥3  

وري هو »مناقشة الشيخ حممد عوامة يف قوله:  املبحث الثَّاين: اجلمع الصُّ

وخمالفته لألحاديث الصحيحة ، تقليًدا منه لفقهاء احلنفيَّة« املتعنيَّ 

 ............................................................الرصحية.

  

       

15٥ 

 15٥ ..................................نقد مجع من املحققني لطريقة احلنفية.

املستحاضة ال جتمع مجعا صوريا بل حقيقيا والرد عىل خياالت 

 ..........................................................املتعصبة.

       

155 

يخ عبد احليِّ اللَّكنوي  ودعواه ملوافقة األحاديث الصحيحة من أنوار الشَّ

 ................................................يف اجلمع بني الصالتني.

            

131 

امة يف عرض األحاديث من األصول  املبحث الثَّالث: نقُد طريقة حممد عوَّ

 .................................................................احلديثيَّة

           

137 

ل امةاملطلب األوَّ يخ حممد عوَّ  137 ....: أحاديث اجلمع يف املوطَّأ، وتناقض الشَّ

لألحاديث « كان يف مطرٍ أرى ذلك »: معارضة قول مالك تكميٌل 

حيحة  ...................الرصحية بأن هذا اجلمع مل يكن بسبب املطر. الصَّ

           

131 

املالكيَّة وغريهم يف االعرتاض عىل قول مالك عدد من كبار نصوٌص عن 

 .............................................«أرى ذلك كان يف مطرٍ »

           

133 
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يخ املطلب الثَّاين : أحاديث اجلمع يف بعض كتب احلديث، وختيالت الشَّ

امة ، وحماولته إلزام احلفاظ املصنفني لكتب السنة لتومهاته حممد عوَّ

وتوجهه املذهبي، وتتابع أخطائه عىل البخاري، وأيب داود، والرتمذي، 

 .........................................والنسائي، وأيب داود الطياليس.

 

     

      

133 

طريقة الشيخ خليل أمحد السهارنفوري احلنفي يف كتابه بذل املجهود 

 ........االنتصار للمذهب وخمالفته لألحاديث الصحيحة الرصحية )ت(.

           

137 

 131  عوامة مع نصوص يف صحيح ابن خزيمةترصفات غري جيدة للشيخ حممد 

يف فقه أحاديث اجلمع يف احلرض من صحيح  : مناقشتهاملطلب الثَّالث

، ورد تضعيفه لرواية الكوفيني يف اجلمع بني الصالتني يف احلرض وقد مسلم

 ........................................أخرجها مسلم يف صحيحه.

 

135 

حممد عوامة يف كالمه عىل تعليقات األلباين عىل صحيح ابن الشيخ  خطأ 

الدكتور األعظمي حول هذه التعليقات  خزيمة وحديث يل مع

 ................................................................)ت(.

              

      

133 

للحافظ  «إزالة اخلطر»: الشيخ حممد عوامة هيرب من مناقشة مباحث تنبيه

 ............................................الفقيه أمحد بن الصديق.

           

131 

، «مصنف ابن أيب شيبة»من أخطاء الشيخ حممد عوامة يف التعليق عىل 

 ....................................وترصفه يف النصوص وفق مذهبه.

            

137 

سئمت من تعريف املعرف وتكرار املكرر، وسامح اهلل تعاىل الشيخ حممد 

 ...............................................عوامة الذي أضاع أوقايت.

            

131 
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ابع: امة يف الشيخ  خطأُ  املبحث الرَّ لف»حممد عوَّ « حترير مذاهب السَّ

الم ة أهل البيت عليهم السَّ ده إبعاد فقه أئمَّ ، وهذا نصب وتعمُّ

 ...............................................................سافر.

              

       

135 

امة استبعاد فقهاء أئمة أهل البيت عليهم  د حممد عوَّ ملاذا تعمَّ

الم؟  ............................................................السَّ
133 

 133 ......................مذاهب السلف يف اجلمع بني الصالتني يف احلرض.

الم. مذاهب الِعرتة أوالً:  133 .....................................عليهم السَّ

زين ثانًيا: ، من فقهاء األمصار للجمع بني الصالتني يف احلرض ذكر املجوِّ

 رصيٌح لصحابة والتابعني وفقهاء األمصار، ونص ونصوص عن عدد من ا

 "منقول من كتاب  العمل بظاهر احلديث الرشيفيف لإلمام الشافعي 

 ............................................"اختالف الشافعي ومالك 

 

 

       

133 

التني يف احلرض  ونصوص عن  املذهب املالكييف  وجه قوياجلمع بني الصَّ

 ...........................................................أئمة املذهب.

            

705 

وُنقوٌل عن النووي من رشح  الشافعية اجلمع بني الصالتني وجه عند

 ....................................صحيح مسلم، وروضة الطالبني.

          

703 

أوسع املذاهب أخذا بحديث ، وهم احلنابلةاجلمع بني الصالتني عند 

 ................................اجلمع بني الصالتني يف احلرض برشوطه.

            

703 

 710 .........................الظاهرية بعض فقهاء اجلمع بني الصالتني عند
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مع  «مصنف ابن أيب شيبة»ترصف يسء من حممد عوامة يف بعض أسانيد 

مجع ابن عباس وأهل البرصة وموافقة أيب هريرة فإن عوامة يعرتض عليهم 

ويطلب ترصف باقي الصحابة، وغاب عنه أن ابن عباس كان واليا لعيل 

عليه السالم عىل البرصة ويلزم منه اطالع عيل عىل ترصف ابن عباس وال 

 ..........................يطلب بعد ذلك ترصف غريهم من الصحابة.

 

 

 

      

710 

ما زال الشيخ حممد عوامة خيطئ عىل التابعني وهيمل أقوال أئمة آل البيت 

عليهم السالم، وغاب عنه مذاهب القائلني بجواز اجلمع بني الصالتني يف 

 ......................................................الوقت املشرتك.

 

      

711 

وهبا يتم  عن الشيخ حممد عوامة ال تليق باملنتسبني للعلم، لطيفة ونكتة

 .................................................................الكالم.

       

717 

 713 الفهارس................................................................

 713 .................................................فهرس اآليات القرآنية 

 717 فهرس األحاديث النبوية ...............................................

 771 فهرس األعالم ........................................................

 7٥3 .....«عوامة در الغاممة بمباحثة الشيخ حممد»لكتاب فهرس املوضوعات 

 733 ..«.............تقييد خمترص حول اجلمع بني الصالتني يف احلرض»لكتاب 
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 مصنفات

 الدكتورحممود سعيد حممد ممدوح املطبوعة

ابِع عرش. -1 يثية يف القرِن الرَّ  االجتاهات احلدِّ

يب الكامل. ُطبَِع القسم األول  االحتفال بمعرفة الرواة الثِّقات الذين ليسوا يف -1 هتذِّ

من األلف إىل هناية حرف اجليم يف أربعة جملدات باالشرتاك يف استخراج 

 النُّصوص.

يق. -7 دِّ حيق من أسانيد عبد اهلل بن الصِّ  ارتشاف الرَّ

اين ببعض ما عال من أسانيد الفاداين.  -1  إعالم الَقايص والدَّ

ح -٥ الم.اإلعالم باستحباب شدِّ الرَّ الة والسَّ  ل لزيارة النبيِّ عليه وعىل آله الصَّ

 بشارة املؤمن بتصحيِح حديث اتقوا فراسة املؤمن.  -5

جيح حلديث صالة التَّسبيح  -3 مشقي–الرتَّ ين الدِّ  حتقيق. -للحافظ نارص الدِّ

 تزيني األلفاظ بتتميم ذيول تذكرة احلفاظ.  -3

 امع. الطبعة الثانية يف جملدين.تشنيف األسامع بشيوِخ اإلجازة والسَّ   -3

نن إىل صحيٍح وضعيف. ُطبَِع القسُم األول مع  -10 التَّعريف بأوهاِم من قسم السُّ

 املقدمة يف ستة جملدات.
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 التَّعقيب اللَّطيف واالنتصار لكتاِب التَّعريف. -11

 تقييد خمترص يف اجلمع بني  الصالتني يف احلرض .  -11

 تعديِّ األَلباين عىل صحيِح مسلم.تنبيه املسلم إىل   -17

د عىل األلباين. -11 بحِة والرَّ  التَّهاين بإثبات ُسنية السُّ

ائمة.  -1٥  توجيه الالئمة إىل فتاوى اللَّجنة الدَّ

 در الغاممة بمباحثة الشيخ حممد عوامة . -15

حول أحاديث زوائد السنن اخلمسة )األربعة « ختريج»دراسات حديثية  -13

 إرشاف. -والدارمي( عىل الصحيحني

 خرج–حول أحاديث جممع الزوائد للحافظ اهليثمي « ختريج»دراسات حديثية  -13

 .إرشاف -جملدات عرشة منه

يارة. -13  رفع املنارة لتخريج أحاديث التَّوسل والزِّ

يخ عبد الفتاح. -10 ذا الَفواح بأخباِر سيدي الشَّ  الشَّ

 مذهِب إدريَس بِن إدريَس ساكِن فاس.طيُّ القرطاِس بتعينِي  -11

 غاية التَّبجيل، وترِك القطع بالتَّفضيل. -11

يد عبد العزيز. -17  فتح العزيز بأسانيد السَّ

تور عام َأْشَكل من أحكاِم القبور. -11  كشف السُّ

ائلني.  -1٥ ائرين بحديِث: اللهمَّ إينِّ أسألك بحقِّ السَّ  مباحثة السَّ
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ابع عرش.املخترص يف مرا -15  تب املشتغلني باحلديِث يف القرن الرَّ

يق.  -13 دِّ يق ببعِض أخبار سيدي أمحد بن الصِّ دِّ  مسامرة الصَّ

حيح. -13  املسعى الرجيح بتتميم النَّقِد الصَّ

للحافظ صالح الدين  -النَّقد الصحيح ملا اعرتض عليه من أحاديث املصابيح -13

 حتقيق. -العالئي




