خهىد اإلهام التشهزي الفقهيت في سٌٌه
(هشوياتهُ عي سفياى الثىسي أًوىرخا)
أ .م .د .هحوذ عبذ هللا سلواى الدبىسي
قسن الحذيث وعلىههُ
كليت العلىم اإلسالهيت  -الداهعت العشاقيت
العشاق

الولخص
٠ؼض اإلِاَ اٌخغِظ ِٓ ٞأػظُ أئّت اٌذض٠ذ اٌظٔ ٓ٠مٍٛا ٌٕا ؿٕٓ إٌب( ٟصٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١ؿٍُ) ٚألٛاٌٗ ٚأفؼاٌٗٚ .وظٌه
فئْ اإلِاَ ؿف١اْ اٌزٛع٠ ٞؼض ِظ٘با ً ِٓ اٌّظا٘بٚ ،ػٍّا ً ِٓ أػالَ ٘ظٖ األِت اٌظ ٓ٠لاَ ب ُٙاٌضٚ ،ٓ٠ػال ب ُٙصغح
اإلؿالَ ،ف ٛٙأدض أػّضة ِضعؿت اٌذض٠ذ ٚاٌفمٗ اٌؼغال١تٚٚ ،ادض ِٓ األئّت اٌّجخٙض ٓ٠اٌظ ٓ٠غٍبٛا اٌؼٍُ فٟ
صغغُ٘ ،فصا َع ِظ٘با ً ٚػٍّا ً ٚلضٚةً ُ٠ذخظ ٜب ِٗ إٌِٕٛ٠ ٝا ٘ظا.
٘ٚظا اٌبذذ ٠خذضد ػٓ جٛٙص اإلِاَ اٌخغِظ ٞاٌفم١ٙت ف ٟؿٕٕ ِِٗ ،غ٠ٚاحُٗ ػٓ ؿف١اْ اٌزٛع ٞأّٔٛطجاً٠ٚ ،خعخ
ِٓ سالي اٌبذذ أْ ألٛاي اإلِاَ ؿف١اْ اٌزٛعٚ ٞرعائٗ اٌفم١ٙت وأج حرغ٠ؼ١تٚ ،أُٔٗ واْ ِـخضاً بقلٛاٌ ِٗ ػٍ ٝاٌىخا
ٚاٌـٕت.
ٚإْ اٌماعا ٚاٌّطٍغ أللٛاي ٚرعاء اإلِاَ ؿف١اْ٠ ،جض أْ ِضعؿخ ٟاٌذض٠ذ ٚاٌفمٗ ِغحبطخ ٓ١ببؼعّٙا اعحباغاً
ٚر١ماًٚ ،وً ٚادضة ِّٕٙا ِىٍّت ٌألسغ.ٜ

الكلواث الوفتاحيت :اإلِاَ اٌخغِظ ،ٞؿف١اْ اٌزٛع.ٞ
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Imam al-Tirmidhi’s Jurisprudential
Efforts in his Sunan
(His narrations from Sufyan al-Thawri as a model)
Assist. Prof. Dr. Mohammed Abdullah Salman Al-Jubouri
Department of Hadith and its Sciences
College of Islamic Sciences - Iraqi University
Iraq

ABSTRACT
Imam al-Tirmidhi is one of the greatest imams of hadith who transmitted to us the
Sunnahs of the Prophet (peace and blessings of God be upon him), his words and
deeds. Likewise, Imam Sufyan al-Thawri is considered one of the sects, and one of the
flags of this nation who were established by the religion, and the edifice of Islam rose
to them. present day.
This research talks about the jurisprudential efforts of Imam al-Tirmidhi in his Sunan,
his narrations on Sufyan al-Thawri as a model.
The reader who is familiar with the sayings and opinions of Imam Sufyan will find
that the two schools of hadith and jurisprudence are closely related to each other, and
each one complements the other.

Keywords: Imam al-Tirmidhi, Sufyan al-Thawri.
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الوقذهـــــــــت
بسن هللا الشحوي الشحين

ً
عبده ليككف لمعالميف نذي انر ،كالصبلة كالسبلـ عمى خير مف رتَّؿ القرآف ،كيسَّر
الحمد هلل الذم أنزؿ الكتاب عمى
ي
ً
ً
تبلكتو حتى ليجكا بو صغي انر ككبي انر ،كعمى ً
ً
بيديو كاستف
كصحبو أجمعيف ،كمف اىتدل
آلو
سبحانوي كتعالى لؤليمة
ً
بسنتو إلى يكـ الديف.
أما بعد:

يأتيو الباطؿ مف بيف ً
فإف دراسة كتاب اهلل تعالى مف أشرؼ العمكـ كأجميا ،إذ ىك الكتاب الذم ال ً
يديو كال مف
ً
خمفو ،تنزي هؿ مف و
حكيـ حميد.
ً
ً
أفعالو أك
كع يمـ الحديث مف أكثؽ العمكـ صمةن بيذا الكتاب العزيز ،مف حيث أنو يبحث في كبلـ النبي محمد  أك

تقاريرًه .ىذا النبي الذم أرسمو اهلل تعالى رحمة لمناس كافة ،قاؿ  :ﱡﭐ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ
ﲄ ﱠ(.)1

ِ
مروياتو عن
سننو،
كبعدما يسَّر اهلل اختيار ىذا المكضكع كالذم عنكانو( :جيود اإلمام الترمذي الفقيية في
ُ
كجدت أف ىذا المكضكع أجدر ً
فاستعنت باهلل
بو لمدراسة عف غيرًه مف المكاضيع،
سفيان الثوري أنموذجاً) ،إذ قد
ي
ي
أكالن كآخ انر؛ ألف طمب العكف مف اهلل أىـ عنصر لمتكفيؽ ألم عمؿ مف األعماؿ البشرية ،خاصة حينما يتعمؽ بعمـ
ً
بقكلو  :ﱡﭐ ﳈ ﳉ ﳊ
ىك مف أشرؼ عمكـ اإلسبلـ ،إال كىك عمـ الحديث؛ لذا
تككمت عمى ربي مستعينان
ي

ﳋﳌﳍﳎﳏﳐ ﱠ(.)2
سبب اختيار الموضوع:

قكؿ أك و
ىك حبي لمحديث النبكم الشريؼ ،كشغفي بكبلـ النبي محمد  ،ككؿ ما يصدر عنوي مف و
فعؿ أك تقرير؛
قمت باختيار نماذج مف األحاديث النبكية الشريفة الكاردة في سنف الترمذم المتعمقة بالمسائؿ الفقيية -كأف
لذلؾ ي

كبينت كذلؾ بعضان مف
اخترت مركياتوي عف سفياف الثكرم أنمكذجان،
تككف في العبادات أك المعامبلت كالطبلؽ ،-ك
ي
ي
األقكاؿ الفقيية لئلماـ سفياف الثكرم؛ كذلؾ إلبراز أحد أئمة كأعمدة المدرسة العراقية في الحديث كالفقو ،إذ أف
ً
لكحده ،كعممان مف أعبلـ ىذه األمة بصكرة عامة ،كالمدرسة العراقية بصكرة خاصة.
اإلماـ سفياف الثكرم يعد مذىبان

منيج البحث:

قمت بجمع بعضان مف األحاديث المتعمقة بالمسائؿ الفقيية في سنف الترمذم - ،في العبادات
-1
ي
كالمعامبلت كالطبلؽ -تحديدان.
اقتصرت عمى األحاديث التي يككف فييا اإلماـ سفياف الثكرم أحد رجاؿ اإلسناد فييا.
-2
ي
نقمت األحاديث كاممةن بسندىا كمتنيا.
 -3ي

( )1ؿٛعة األٔب١اء ،ا٠٢ت (.)107
( )2ؿٛعة ٘ٛص ِٓ ،ا٠٢ت (.)88
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جمت لرجاؿ اإلسناد ترجمة كافية.
 -4تر ي
قمت بتحميؿ األحاديث تحميبلن كافيان -قدر اإلمكاف ،-كبياف معناىا المغكم كاالصطبلحي ،كتكضيح
 -5ي
معناىا العاـ ،كبياف المفظة الغريبة -إف يك ًجدت في الحديث.
 -6ما أكردتو مف و
آيات كريمة مف كتاب اهلل َّ
عز كجؿ في البحث ،ىك برسـ المصحؼ بركاية حفص عف
ي

عاصـ.

و
فإني
نقمت بعض المعمكمات التي تخص بحثي مف
مصدر ماٌ ،
 -7مف منيجيتي في البحث ،أنني إذا ي
ً
كمؤلفو فقط؛ لعدـ إثقاؿ اليكامش.
أذكر اسـ الكتاب
الدراسات السابقة:

 -1فقو اإلمام الترمذي في جامعو من باب الصيد إلى نياية باب النذور واإليمان ،كىي رسالة ماجستير في
الفقو :لمطالب أحمد بف محمد بف مشيع الثبيتي ،بإشراؼ األستاذ الدكتكر أحمد بف عبد العزيز عرابي ،المممكة
العربية السعكدية ،كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية ،شعبة الفقو :كاف مكضكع الرسالة عمى فقو اإلماـ الترمذم
كمنيجو كتحديدان في أبكاب( :الصيد ،كاألطعمة ،كاألحكاـ كالفكائد ،كاألضاحي ،كالنذكر كاأليماف).
ِ
نقولو المذاىب من أول باب ما جاء في وصف الصالة إلى آخر
 -2فقو اإلمام الترمذي في سننو ،ودراسة
باب الركعتين بعد العشاء ،لمطالب :عمي بف محمد بف عبد اهلل السبيؿ ،بإشراؼ عبد الباسط إبراىيـ بمبكؿ ،رسالة
ماجستير ،المممكة العربية السعكدية ،جامعة أـ القرل ،كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية.

 -3فقو اإلمام الترمذي في أبواب االستئذان واآلداب -دراسة مقارنة ،-لمطالبة :بدرية بنت عبد اهلل بف عمي

الغامدم ،كىي رسالة ماجستير ،المممكة العربية السعكدية ،جامعة أـ القرل ،كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية،

قسـ الفقو كاألصكؿ.

ً
جامعو ،كلـ تتناكؿ دراسة
كدراسات أخرل كثير ،لكف ىذه الدراسات أغمبيا تناكلت فقو اإلماـ الترمذم في

ركاة الحديث في جامع الترمذم ،فجاءت ىذه الدراسة تتناكؿ دراسة أحد رجاؿ اإلسناد عند اإلماـ الترمذم ،أال
كىك اإلماـ سفياف الثكرم.
خطة البحث:

لقد اقتضت خطة البحث أف تككف كاآلتي:

قمت بتقسيـ بحثي إلى( :مقدمة وثالثة مباحث وخاتمة).
ي
بينت فييا سبب اختيار المكضكع ،كمنيج البحث ،كالدراسات السابقة ،كخطة البحث.
فأما المقدمة :ف ي
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ػت فيػػو التعريػػؼ بمصػػطمحات البحػػث ،كقػػد تضػػمف ثبلثػػة مطالػػب ،جػػاء المطمػػب األكؿ:
وأمااا المبحااث ا ول :قمػ ي
ترجمػة اإلمػاـ الترمػػذم ،كالمطمػب الثػاني :ترجمػػة اإلمػاـ سػفياف الثػػكرم ،كالمطمػب الثالػث :التعريػػؼ بػالمنيج الفقيػػي
لئلماـ الترمذم.

وأما المبحث الثاني :فخصصتوي لؤلحاديث المختارة مف أقكاؿ اإلماـ سفياف الثكرم الفقيية في العبادات.
وأماااا المبحاااث الثالاااث :فخصص ػػتوي لؤلحادي ػػث المخت ػػارة م ػػف أقػ ػكاؿ اإلم ػػاـ س ػػفياف الث ػػكرم الفقيي ػػة ف ػػي المع ػػامبلت

كالطبلؽ.

تكصمت إلييا في البحث.
بينت فييا أبرز النتائج التي
ي
وأما الخاتمة :ي
ً
محمد كعمى ً
و
ِّ
كصحبو كسمـ.
آلو
كصؿ الميـ عمى سيدنا
ىذا كأسأؿ اهلل تعالى أف يكفقنا لمخير ،إنو عمى ذلؾ قدير.

الوبحث األول
التعشيف بوصطلحاث البحث
الوطلب األول
تشخوت اإلهام التشهزي
وكنيتو:
ونسبو
اسمو
أوالً:
ُ
ُ
ُ
ىػػك أبػػك عيسػػى ،محمػػد بػػف عيسػػى بػػف ىسػ ٍػكرة بػػف مكسػػى بػػف الضػػحاؾ السػػممي ،الترمػػذم( .)2( )1ىكػػذا ذك ػرهي ابػػف
ىخمِّكاف( ،)3ك ً
المِّزم( ،)4كالذىبي(.)5

ثانياً :مولدهُ:
لـ تيعرؼ سنة مكلد الترمذم تحديدان ،كانما ذكر أىؿ العمـ مكلدهي عمى التقريب.
()7
بضع كمائتيف
قاؿ الحافظ الذىبي :يكًل ىد في حدكد سنة عشر كمائتيف (212ق)( ،)6ككافقوي الصفدم :يكلً ىد سنة
و

وطمبو لمعمم:
نشأتو
ثالثاً:
ُ
ُ
إف اإلماـ الترمذم لـ يسمع الحديث فػي صػغرًه ،كانمػا سػمع بعػد أف تجػاكز العشػريف مػف يع يم ًػره ،فػإف مػف المعػركؼ
حرصيـ عمى ركاية أسانيدىـ العالية في مصنفاتيـ.
عند المحدثيف
ى
كأما سماع أبي عيسى مف أىؿ ً
بمده "ترمذ" ،كمػا ىػي عػادة أىػؿ الحػديث فػي بػدئيـ باألخػذ عػف عممػاء بمػدانيـ قبػؿ
الرحمة إلى غيرىـ ،فقد سمع أبك عيسى مػف نفػر مػف الترمػذييف ،كمػنيـ :صػالح بػف عبػد اهلل الترمػذم ،كلعػؿ اإلمػاـ
( )1اٌخغِظٔ :ٞـبتً إٌِ ٝضٕ٠ت (حغِظ)ِ ،ضٕ٠ت ِرٛٙعة ِٓ أِٙاث اٌّضْ ،عاوبت ػٍٙٔ ٝغ َجْ١ذٙٔٚ ،ْٛغ َج١ذٙٔ :ْٛغ
ػظ ٛ٘ٚ ،ُ١اٌذض اٌفاصً ف ٟاٌمض ُ٠ب ٓ١األلٛاَ إٌاغمت باٌفاعؿ١ت ٚاٌخغو١ت ،فّا واْ ف ٟشّاٌٗ ِٓ ألاٌُ٠ َُ ١ـ َِّّ ٝا ٚعاء
إٌٙغٕ٠ ،بغ ِٓ بُذ١غة ف ٟاٌخبج اٌصغغ ٌٗٚ ،ٜعٚافض وز١غةٕ٠ .ظغِ :ؼجُ اٌبٍضاْ ٌٍذّ.)197-196/2( ٞٛ
( )2األٔـا ٌٍـّؼأ.)361/2( ٟ
(ٚ )3ف١اث األػ١اْ ابٓ سٍىاْ (.)407/3
( )4حٙظ٠ب اٌىّاي ٌٍّؼ.)250/26( ٞ
( )5ؿ١غ أػالَ إٌبالء ٌٍظ٘ب.)270/13( ٟ
( )6اٌّصضع ٔفـُٗ (.)271/13
( )7اٌٛاف ٟباٌٛف١اث ٌٍصفض.)295/4( ٞ
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الترمػػذم تػػأثر بػػو فػػي أخبلقػػو كحرصػػو عمػػى السػػنة ،كاتباعػػو ليػػا ،كقػػد ركل عنػػوي فػػي "جامعػ ًػو" أحػػد عشػػر حػػديثان(،)1
تكفي سنة (239ق) ( ،)2كمنيـ :أحمد بف الحسف بف جنيدب الترمذم ،أحد أصػحاب اإلمػاـ أحمػد ،تػكفي قبػؿ سػنة
(252ق)( ،)3ركل عنػػو فػػي "جامعػ ًػو" إثنػػي عشػػر حػػديثان( ،)4كمػػنيـ :الجػػاركد بػػف معػػاذ السػمىمي الترمػػذم ،كىػػك مػػف
قبيمػػة اإلمػػاـ الترمػػذم ً
نفسػػيا ،تػػكفي سػػنة (244ى ػ)( ،)5ركل عنػػو فػػي "جامعػ ًػو" أربعػػة أحاديػػث( ،)6كمػػنيـ :يىػ ىػرٍيـ بػػف
ً
"جامعو" حديثيف(.)8
ًم ٍس ىعر الترمذم خادـ الفضيؿ بف عياض( ،)7ركل عنو في
كيذ ًك ىر في بعض مصادر ترجمة الترمذم أنو يكلًد أكمو( ،)9إال أف الناظر في ترجمتو يقؼ عمى أكثر مػف نػص عػف
عف أىؿ العمـ ،تدؿ عمى أنو أضر في كبره ،في آخر عمره ،بعد طمبو لمعمـ.

مشايخو:
رابعاً:
ُ

عػػاش اإلمػػاـ الترمػػذم فػػي أكائػػؿ القػػرف الثالػػث اليجػػرم ،كىػػذا القػػرف يعتبػػر العصػػر الػػذىبي لمسػػنة النبكيػػة الش ػريفة
ً
زمانو ،كأخذ عنيـ ،كعمى رأسيـ :اإلماـ البخارم ،كأبك زرعة الرازم ،كالدارمي،
فعاصر أئمة الحديث في
كعمكميا،
ى
داكد ،كأخذ عنيـ ،كأخذكا عنو (رحميـ اهلل تعالى جميعان).
كالتقى أيضان باإلماـ مسمـ كاإلماـ أبي ٌ
قاؿ الحافظ الذىبي :ارتحؿ فسمع بخراساف ،كالعراؽ ،كالحرميف ،كلـ يرحؿ إلى مصر كالشاـ(.)10

ابف نقطة ،فقاؿ :سمع بالحجاز مف محمد بف يحيى بف أبي عمر العدني.
َّ
كفصؿ ما أجممو الذىبي الحافظي ي
كبالبصرة مف محمد بف َّ
بشار يبندار ،كمحمػد بػف المثنػى ،كعمػرك بػف عمػي بػف بحػر بػف كثيػر الفػبلس ،كبكاسػط مػف
أبي الشعثاء عمي بف الحسف.

كبالككفة مف أبي يكريب ،كمحمد بف عثماف بف كرامة ،كعبيد بف أسباط ،كعمي بف المنذر في آخريف.

كببغػػداد مػػف الحسػػف بػػف الصػػبَّاح ،كأحمػػد بػػف حسػػاف بػػف ميمػػكف ،كأحمػػد بػػف منيػػع ،كمحمػػد بػػف إسػػحاؽ الصػػاغاني.
كبالرم مف أبي زرعة الرازم.
كبخ ارسػػاف محمػػد بػػف عمػػي بػػف يح ٍجػػر ،كمحمػػد بػػف عمػػي بػػف الحسػػف بػػف شػػقيؽ ،كقتيبػػة بػػف سػػعيد ،كمحمػػد بػػف يحيػػى
النيسابكرم ،في خم و
ؽ كثير(.)11

(ٕ٠ )1ظغ األداص٠ذ:
(.)403،416،590،2198،2210،2304،2370،2406،2920،3397،3405
(ٕ٠ )2ظغ :حاع٠ز ٚفاة اٌرٛ١ر ٌٍبغ.)72( ٞٛ
(ٕ٠ )3ظغ حغجّخٗ ف :ٟحٙظ٠ب اٌخٙظ٠ب ابٓ دجغ (.)20/1
(ٕ٠ )4ظغ األداص٠ذ:
(.)195،640،980،1477،2295،3561،3568،3570،3660،3816،3819،3905
(ٕ٠ )5ظغ حغجّخٗ ف :ٟحٙظ٠ب اٌخٙظ٠ب (.)287/1
(ٕ٠ )6ظغ األداص٠ذ.)13،674،2032،2480( :
(ٕ٠ )7ظغ حغجّخٗ ف :ٟحٙظ٠ب اٌخٙظ٠ب (.)266/4
(ٕ٠ )8ظغ األداص٠ذ.)2613،2892( :
(ٕ٠ )9ظغ :حٙظ٠ب اٌىّاي (ٚ .)250/26األوّٗ :اٌظٌُٛ٠ ٞض أػِّ .ٝشخاع اٌصذاح ٌٍذٕفِ ،ٟاصة "وّٗ".)579( ،
( )10ؿ١غ أػالَ إٌبالء (.)271/13
( )11اٌخم١١ض ابٓ ٔمطت (.)93-92
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قاؿ الترمذم(( :كما كاف فيو -أم الجامع -مف ذكػر العمػؿ فػي األحاديػث كالرجػاؿ كالتػاريم فيػك مػا اسػتخرجتو مػف
كتػػاب التػػاريم ،كأكثػػر ذلػػؾ مػػا نػػاظرت بػػو محمػػد بػػف إسػػماعيؿ -أم البخػػارم ،-كمنػػو مػػا نػػاظرت عبػػد اهلل ابػػف عبػػد
الرحمف ،كأبا زرعة ،كأكثر ذلؾ عف محمد ،كأقؿ شيء فيو عف عبد اهلل كأبي زرعة))(.)1

تالمذتو:
خامساً:
ُ

ذكر الحافظ المزم ػ رحمو اهلل ػ ستةن كعشريف راكيان يػرككف عػف أبػي عيسػى ،كىػـ :أبػك بكػر أحمػد بػف إسػماعيؿ بػف

عػػامر السػػمرقندم ،كأبػػك حامػػد أحمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف داكد المػػركزم التػػاجر ،كأحمػػد بػػف عمػػي بػػف حسػػنكيو المقػػرئ،
كأحمػد بػف يكسػؼ النسػفي ،كأبػك الحػػارث أسػد بػف حمدكيػو النسػفي ،كالحسػيف بػػف يكسػؼ ً
الف ىرٍبػرم ،كحمػاد بػف شػػاكر
ىٍ
الب ٍزدكم ،كالربيع بف حيَّاف الباىمي ،كعبد اهلل بف نصػر بػف يسػييؿ البػزدكم ،كعبػد
َّ
الكراؽ ،كداكد بف نصر بف يسييؿ ى
بػػف محمػػد بػػف محمػػكد النسػػفي ،كأبػػك الحسػػف عمػػي بػػف عمػػر بػػف التقػػي بػػف كمثػػكـ السػػمرقندم الػ ىػكذارم ،كالفضػػؿ بػػف
الص َّراـ ،كأبك العباس محمد بػف أحمػد بػف محبػكب المحبػكبي المػركزم راكيػة "الجػامع" ،كأبػك جعفػر محمػد بػف
عمار َّ
أحمد النسفي ،ك أبك جعفر محمد بف سفياف بف النضر النسػفي المعػركؼ بػاألميف ،كأبػك عمػي محمػد بػف محمػد بػف

القراب ،اليركم ،كأبك الفضؿ محمد بف محمكد بف عنبػر النسػفي ،كمحمػد بػف مكػي بػف نػكح النسػفي ،كمحمػد
يحيى َّ
َّ
ػاجرم ،كأبػك
الم ىسبِّح بف أبي مكسػى الك ى
بف المنذر بف سعيد اليركم شكر ،كمحمكد بف عنبر النسفي ،ك أبك الفضؿ ي
ِّ
ػيرىكثي ،كالييػثـ بػف
مطيع مكحكؿ بف الفضؿ النسفي ،كمكي بف نكح النسفي المقرئ ،كنصر بف محمد بػف ىس ٍػبرة الش ى
كميب الشاشي ،قاؿ :كآخركف(.)2
مصنفاتو:
سادساً:
ُ

الجامع ،ك"العمل" الصغير ،ك"العمل" الكبير ،ك"شمائل النبي صمى اهلل عميو وسمم" ،كىك فػي كصػؼ أخػبلؽ رسػكؿ
الخ ٍمقية الشريفة ،كعاداتًو ،كعباداتًو صمكات اهلل عميو كسبلمو ،و"تسمية
اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الكريمة ،كصفاتو ى
أصااحاب رسااول اهلل صاامى اهلل عميااو وساامم" ،كغالبػػو سػػرد ألسػػماء الصػػحابة رضػكاف اهلل عمػػييـ ،كربمػػا ذكػػر شػػيكد
الصػحابي لػبعض الغػزكات ،ككػكف حديثػو مرسػبلن ،كأيػف نػزؿ مػػف البمػداف كنحػك ذلػؾ ،كقػد ذكػر فيػو ثمانيػةن كعشػريف

كسػػبعمائة صػػحابي ،ك"كتاااب فيااو المو ااوف" ،ذك ػره الترمػػذم نفسػػو فػػي كتػػاب "العمػػؿ" الصػػغير ،كيظيػػر أنػػو خصػػو
بذكر اآلثار عف الصحابة كالتابعيف.

وفاتو:
سابعاً:
ُ

بعػػد عمػػر نػػاىز فيػػو السػػبعيف تػػكفي اإلمػػاـ أبػػك عيسػػى الترمػػذم ،مخمِّفػان كراءه تصػػانيؼ مفيػػدة ،كعممػان غزيػ انر لػػـ يػػزؿ
عمماء الحديث كغيرىـ ينيمكف منو ،كينتفعكف بو ،عمى مر األياـ كاألعكاـ.

كقػػد اتفقػػت المصػػادر عمػػى أف اإلمػػاـ أبػي عيسػػى الترمػػذم تػػكفي بترمػػذ ليمػػة االثنػػيف ،لػػثبلث عشػرة ليمػػة مضػػت مػػف
كنص عمى ىذه السنة أيضان ابف ىخمِّكاف ،كالذىبي ،كالصفدم ،كابف
رجب ،سنة تسع كسبعيف كمائتيف (279ق)(َّ .)3

كابف كثير(ً .)1
رح ىـ اهلل اإلماـ الترمذم كحشرهي في زمرة الصالحيف.
( )1ؿٕٓ اٌخغِظ.)232/6( ٞ
( )2حٙظ٠ب اٌىّاي (.)252-251/26
(ٕ٠ )3ظغ :حٙظ٠ب اٌىّاي (.)252/26
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الوطلب الثاًي
تشخوت اإلهام سفياى الثىسي
وكنيتو:
ونسبو
اسمو
أوالً:
ُ
ُ
ُ
ىػك أبػك عبػد اهلل ،سػفياف بػف سػػعيد بػف مسػركؽ الثػكرم ،الكػكفي ،أحػد األئمػػة الخمسػة المجتيػديف ،كنسػبو كمػا ذكػره
ابف سعد( ،)2كابف حزـ( ،)3كالقمقشندم(.)4

قاؿ اإلماـ الذىبي  -رحمو اهلل (( :-ىك شيم اإلسبلـ ،إماـ الحفاظ ،سػيد العممػاء العػامميف فػي زمانػو أبػك عبػد اهلل
الثكرم ،الككفي ،المجتيد ،مصنؼ كتاب "الجامع"" ،سفياف بف سعيد بف مسركؽ بف حبيب بف رافع بف عبد اهلل بف
مكىبة بف أبي بف عبد اهلل بف منقذ بف نصر بف الحارث بف ثعمبة بف عامر بف ممكاف بف ثكر بف عبػد منػاة بػف أد

بف طابخة بف إلياس بف مضر بف نزار"))( ،)5كىك الصحيح الذم أجمع عميو أكثر المؤرخيف.

الدتو:
ثانياً :و ُ
يكلً ىد اإلماـ سفياف الثكرم سنة سبع كتسعيف (97ق) ،اتفاقان ،كطمب العمـ كىك حدث باعتناء كالده المحػدث الصػادؽ
سعيد بف مسركؽ الثكرم(.)6
طمبو لمعمم:
ثالثاً:
ُ
طمػب سػػفياف العمػـ كىػػك م ارىػػؽ ،ككػاف يتكقػػد ذكػػاء ،صػار إمامػان أثيػ انر منظػػك انر إليػػو كىػك شػػاب ،سػػمع مػف عمػػرك بػػف

مرة ،كسممو بف كييؿ ،كحبيب بػف أبػي ثابػت ،كعمػر بػف دينػار ،كابػف إسػحؽ ،كمنصػكر ،كحصػيف ،كأبيػو سػعيد بػف

مسػػركؽ ،كاألسػػكد بػػف قػػيس ،كجبمػػة بػػف سػػحيـ ،كزبيػػد بػػف الحػػارث ،كزيػػاد بػػف عبلقػػة ،كسػػعد بػػف إب ػراىيـ ،كأيػػكب،
كصالح مكلى التكأمة ،كخمؽ ال يحصكف ،يقاؿ" :إنو أخذ عف ستمائة شػيم ،كعػرض القػرآف أربػع مػرات عمػى حمػزة

بػف الزيػػات" .كركل عنػػو :ابػػف عجػبلف ،كأبػػك حنيفػػة ،كابػػف جػريج ،كابػػف إسػػحاؽ ،كمسػػعر كىػـ مػػف شػػيكخو ،كشػػعبة،
كالحماداف ،كمالؾ ،كابف المبارؾ ،كيحيػى ،كعبػد الػرحمف ،كابػف كىػب ،كأمػـ ال يحصػكف ،كبػالج ابػف الجػكزم كقػاؿ:
"أخذ عنو أكثر مػف عشػريف ألفػان" ،قػاؿ الشػيم شػمس الػديف" :كىػذا مػدفكع بػؿ ركل عنػو نحػك مػف ألػؼ نفػس" ،كقػاؿ

ابػػف عيينػػة" :كػػاف العمػػـ ممػػثبلن بػػيف يػػدم سػػفياف" ،كقػػاؿ شػػعبة كابػػف معػػيف كجماعػػة" :سػػفياف أميػػر المػػؤمنيف فػػي
الحديث" ،كقاؿ ابف المبارؾ" :ال أعمـ عمى كجو األرض أعمـ منو"(.)7

(ٕ٠ )1ظغٚ :ف١اث األػ١اْ (ٚ ،)407/4ؿ١غ أػالَ إٌبالء (ٚ ،)277/13اٌٛاف ٟباٌٛف١اث (ٚ ،)207/4اٌبضا٠ت ٚإٌٙا٠ت
(.)647/14
( )2اٌطبماث اٌىبغ ٜابٓ ؿؼض (.)371/6
( )3جّٙغة أٔـا اٌؼغ ابٓ دؼَ (.)201
(ٙٔ )4ا٠ت األع فِ ٟؼغفت أٔـا اٌؼغ ٌٍمٍمرٕض.)201( ٞ
( )5ؿ١غ أػالَ إٌبالء (.)230/7
( )6ؿؼ١ض بٓ ِـغٚق اٌزٛع ِٓ :ٞأصذا اٌرؼبٚ ،ٟس١زّت بٓ ػبض اٌغدّٓ ِٓٚ ،رماث اٌىٛفٚ ،ٓ١١ػضاصٖ ف ٟصغاع
اٌخابؼِ ِٓ ،ٓ١ذضر ٟاٌىٛفت اٌزماثٚ ،رمُٗ ابٓ ِؼٚ ،ٓ١أب ٛداحُٚ ،اٌؼجٍٚ ،ٟإٌـائٚ ،ٟابٓ اٌّضٚ ،ٟٕ٠طوغٖ ابٓ دباْ فٟ
اٌزماث ،ع ٛ٘ ٞٚػٓ أبٚ ٟائًٚ ،إبغا٘ ُ١اٌخٚ ،ّٟ١س١زّت بٓ ػبض اٌغدّٓٚ ،ؿٍّت بٓ وٚ ،ً١ٙاٌرؼبٚ ،ٟػىغِتٚ ،ػ ْٛبٓ
أب ٟجذ١فتٚ ،ع ٞٚػٕٗ األػّشٚ ،شؼبت بٓ اٌذجاسٚ ،أب ٛػٛأتٚ ،ابٕاٖ ؿف١اِْٚ ،باعنٚ ،سٍك وز١غ ،حٛف ٟؿٕت
(٘128ــ)ٕ٠ .ظغ :حٙظ٠ب اٌخٙظ٠ب (.)82/4
( )7اٌٛاف ٟباٌٛف١اث (.)174/15
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رحؿ إلى مكة كالمدينة ،كحج كلـ يخط كجيو بعد ،كزار بيت المقدس ،كرحؿ إلى اليمف لمقاء معمر ،ككانػت أسػفاره
ما بيف طمب عمـ ،كتجارة ،كىرب ،ككاف نابغة بحؽ؛ قػاؿ الػذىبي  -رحمػو اهلل " :-كػاف ينػكه بػذكره فػي صػغره مػف
أجؿ فرط ذكائو ،كحفظو ،كحدث كىك شاب ،كقاؿ عبد الرزاؽ كغيره عف سػفياف قػاؿ :مػا اسػتكدعت قمبػي شػيئان قػط

فخانني"(.)1

عممو بالعمم:
ثالثاً:
ُ
مػػف دأب العممػػاء العػػارفيف ،كاألئمػػة الربػػانييف؛ أف يككن ػكا عػػامميف بمػػا يعممػػكف ،كال تخػػالؼ أق ػكاليـ أفعػػاليـ ،كأكثػػر
الناس حرصان عمى مطابقة القكؿ العمؿ ،كمف ذلؾ ما ركم عف ىذا اإلماـ العالـ الزاىد سفياف الثكرم  -رحمػو اهلل

ػمعت سػفياف يقػكؿ :مػا بمغنػي عػف رسػكؿ اهلل  حػديث قػط إال عممػت بػو كلػك
 يقكؿ عبد الػرحمف بػف ميػدم" :س يمرة كاحدة"(.)2
اضعو:
عو وتو ُ
رابعاً :زىدهُ وور ُ
كاف سفياف  -رحموي اهلل  -إمامان في الزىد كالتألػو كالخػكؼ ،غيػر أف لػو مػذىبان متميػ انز فػي ذلػؾ ،فقػد كػاف كثيػر مػف
أىؿ الزىد انتيكا في زىدىـ إلػى الجػكع كالتقشػؼ الشػديد ،كتػرؾ التكسػب ،فػأكرث بعضػيـ أم ارضػان كأكجاعػان ،كحاجػة

إلى الناس ،أما سفياف فقد كاف متيقظان لعاقبة ذلؾ ،خاصة :كقد فسد الزماف ،كاشتد األمر ،فكاف يقكؿ" :كاف الماؿ
فيما مضى يكره ،أما اليكـ فيػك تػرس المػؤمف" ،كنظػر إليػو رجػؿ كفػي يػده دنػانير فقػاؿ" :يػا أبػا عبػد اهلل تمسػؾ ىػذه

الدنانير ،قاؿ :اسكت :فمكالىا لتمندؿ بنا الممكؾ" ،ككاف سفياف رأسان فػي الزىػد ،كالتألػو ،كالخػكؼ ،أرسػان فػي الحفػظ،

أرسػان فػػي معرفػػة اآلثػػار ،أرسػان فػػي الفقػػو ،ال يخػػاؼ فػػي اهلل لكمػػة الئػػـ مػػف أئمػػة الػػديف ،فعػػف سػػفياف قػػاؿ" :الزىػػد فػػي
الدنيا ىك الزىد في الناس ،كأكؿ ذلؾ زىدؾ في نفسؾ"(.)3

ككاف زاىدان ،أقبمت عميػو الػدنيا فتركيػا كأخػذ كفايتػو حتػى ال يحتػاج إلػى النػاس ،كربمػا اشػتغؿ ببيػع كشػراء ألجػؿ أال
يحتاج إلى الناس ،كال يمد يده ،ككاف لو كصايا في الزىد فكاف يقكؿ" :ليس الزىد بأكؿ الغميظ كلبس الخشف ،كلكف

قصػػر األمػػؿ ،كارتقػػاب المػػكت" ،ككػػاف  -رحمػػو اهلل  -يقػػكؿ" :ال تصػػحب مػػف يكػػرـ عميػػؾ ،فػػإف سػػاكيتو فػػي النفقػػة

أضر بؾ ،كاف تفضؿ عميؾ استذلؾ"(.)4

رحمو اهلل :-
وفاتو -
خامساً:
ُ
ُ
قاؿ عبػد الػرحمف بػف ميػدم  -رحمػوي اهلل " :-مػرض سػفياف بػالبطف ،فتكضػأ تمػؾ الميمػة سػتيف مػرة ،حتػى إذا عػايف
األمر نزؿ عف فراشو فكضع خده باألرض ،كقاؿ :يا عبد الرحمف ما أشد المكت ،كلما مػات غمضػو ،كجػاء النػاس

في جكؼ الميؿ ،كعممػكا" ،كقػاؿ عبػد الػرحمف" :كػاف سػفياف يتمنػى المػكت ليسػمـ مػف ىػؤالء يعنػي  -األمػراء  -فممػا

مرض كرىو" ،كقاؿ لي :اق أر عمي (يس) فإنو يقاؿ :يخفؼ عف المريض ،فقرأت فما فرغت حتى طفئ"(.)5

( )1ؿ١غ أػالَ إٌبالء (.)236/7
( )2ؿ١غ أػالَ إٌبالء (.)242/7
( )3اٌّصضع ٔفـُٗ (.)268ٚ 241/7
( )4ؿ١غ أػالَ إٌبالء (.)241/7
( )5اٌّصضع ٔفـُٗ (.)278/7
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قيؿ :أخرج بجنازتو عمى أىؿ البصرة بغتة فشيده الخمؽ ،كصمى عميو عبد الرحمف بف عبد الممؾ بف أبجر الككفي
بكصية مف سفياف لصبلحو ،قاؿ ابػف المػديني :أقػاـ سػفياف فػي اختفائػو نحػك سػنة ،ككػاف مكتػو  -رحمػو اهلل  -فػي
شػػعباف سػػنة (161ى ػػ) ،كقػػاؿ أحمػػد بػػف يػػكنس قػػاؿ" :سػػمعت الثػػكرم مػػا ال أحصػػيو ،يقػػكؿ :الميػػـ سػػمـ سػػمـ ،الميػػـ
سممنا ،كارزقنا العافية في الدنيا كاآلخرة" ،كقاؿ يزيد بف إبػراىيـ  " :أريػت ليمػة مػات سػفياف قيػؿ لػي فػي المنػاـ :مػات

أمير المؤمنيف أم :في الحديث"(.)1

الميػـ ارزقنػػا حيػػاة الصػػالحيف ،كاحشػرنا معيػػـ بفضػػمؾ ِّ
كمنػػؾ يػػا أكػػرـ األكػػرميف ،كصػػمى اهلل كسػػمـ كبػػارؾ عمػػى نبينػػا

محمد كعمى آلو كصحبو.

الوطلب الثالث
التعشيف بالوٌهح الفقهي لإلهام التشهزي

كانػت منيجيػة اإلمػاـ الترمػذم فػي عرضػ ًػو لممػادة الفقييػة أف يبػدأ بػذكر الترجمػة التػػي تيخبػر عػف محتػكل البػاب ،ثػػـ
خرجػػوي كيحكػػـ عميػ ًػو ،ثػػـ يبػػيف عمػػؿ األمػػة اإلسػػبلمية بيػػذا الحػػديث ،فيكضػػح بمػػا فػػي الحػػديث مػػف
كي ِّ
يػػأتي بالحػػديث ي
مسائؿ فقيية ،إذ يػذكر أقػكاؿ الصػحابة  التػي تخػص الحػديث ،ثػـ أقػكاؿ التػابعيف ،ثػـ أتبػاع التػابعيف مػف الفقيػاء
ً
زمانو ،كغالبان ما كاف يرجح بيف تمؾ األقكاؿ ،كلوي طرقو الخاصة بذلؾ .كلنذكر منيجوي بالتفصيؿ ككاآلتي:
في
فقيو في الترجمة :لقد جػاءت بعػض األحاديػث خاليػة مػف التعميػؽ الفقيػي عمػى المسػألة؛ كذلػؾ لعػدة
أوالً :تضمين
ُ
أسباب منيا:

َّ ً
 -1نا ُ
صػ ىػبلةي
او متفااي عمييااا :كحػػديث ابػػف عمػػر -رضػػي اهلل عنيمػػا ،-عػػف رسػػكؿ اهلل  قىػػا ىؿ« :الػػذم تىفيكتيػػوي ى
()2
ىىمىػوي ىك ىمالىػوي»  .فاإلمػاـ الترمػذم لػـ يعمػؽ مػف الناحيػة الفقييػة عمػى الحػديث؛ كذلػؾ ألف األمػر
ص ًر فى ىكأَّىن ىما يكتً ىػر أ ٍ
ا ٍل ىع ٍ
متفؽ عميو ،كنص الحديث كاضح.

 -2إذا كاان الحاديث فااي فضاائل ا عماال :كحػػديث ابػف عبػاس -رضػي اهلل عنيمػػا ،أف النبػي  قػاؿ « :ىمػ ٍػف أ َّىذ ىف
()3
ًً
اءةه ًم ىف َّ
يف يم ٍحتى ًسنبا يكتًىب ٍ
الن ًار»  .ذكر اإلماـ الترمذم الحديث كلـ يعمؽ عميو مكتفيان بالترجمة؛ ألنػوي
ىس ٍب ىع سن ى
ت لىوي ىب ىر ى
جمع بيف سببيف مف أسباب الترؾ ،كىما الضعؼ كككنو في الفضائؿ.

 -3أن يكون الحديث في باب ا ذكار :كحػديث أبػي سػعيد الخػدرم  قػاؿ :قػاؿ رسػكؿ اهلل « :إً ىذا ىس ًػم ٍعتييـ
ِّ
اء فىقيكليكا ًمثٍ ىؿ ىما ىيقيك يؿ ا ٍل يم ىؤِّذ يف»(.)4
الن ىد ى

( )1اٌّصضع ٔفـُٗ (.)279-278/7
( )2ؿٕٓ اٌخغِظ ،ٞأبٛا اٌصالة ،با ِا جاء ف ٟاٌـ ٛٙػٓ ٚلج اٌؼصغ ،بغلُٚ .)242/1( ،)175( :أسغجُٗ اٌبشاعٞ
ف ٟصذ١ذ ِٗ ،وخا ِٛال١ج اٌصالة ،با إرُ ِٓ فاحخٗ اٌؼصغ ،بغلُٚ ،)115/1( ،)552( :أسغجُٗ ِـٍُ ف ٟصذ١ذ ِٗ ،وخا
اٌّـاجض ِٛٚاظغ اٌصالة ،با اٌخغٍ١ع ف ٟحف٠ٛج صالة اٌؼصغ ،بغلُ.)435/1( ،)626( :
( )3ؿٕٓ اٌخغِظ ،ٞأبٛا اٌصالة ،با ِا جاء ف ٟفعً األطاْ ،بغلُٚ .)281/1( ،)206( :أسغجُٗ ابٓ ِاجٗ ف ٟؿٕٕ ِٗ،
وخا األطاْ ٚاٌـٕت ف ،ٗ١با فعً األطاْ ٚرٛا اٌّؤطٔ ،ٓ١بغلُ .)240/1( ،)727( :دُىُ األٌبأ :ٟظؼ١ف.
( )4ؿٕٓ اٌخغِظ ،ٞأبٛا اٌصالة ،با ِا ٠مٛي إطا أطْ اٌّؤطْ ،بغلُٚ .)284/1( ،)208( :أسغجُٗ اٌبشاع ٞف ٟصذ١ذ ِٗ،
وخا األطاْ ،با ِا ٠مٛي إطا ؿّغ إٌّاص ،ٞبغلُٚ .)126/1( ،)611( :اسغجُٗ ِـٍُ ف ٟصذ١ذ ِٗ ،وخا اٌصالة ،با
اٌمٛي ِزً لٛي اٌّؤطْ ،بغلُ.)288/1( ،)383( :
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ػت فىتىىر َّسػ ٍػؿ ًفػػي
 -4أن يكااون الحااديث ضااعيفاً :كحػػديث جػػابر  أف رسػػكؿ اهلل  قػػاؿ لػػببلؿ« :ىيػػا بًػبلى يؿ ،إً ىذا أ َّىذ ٍنػ ى
ػارب ًم ٍػف يشػربً ًو ،كالمعتى ً
ؾ قى ٍدر ما ي ٍفػرغي ً
ؾ كًاقى ً
ً
اآلكػ يؿ ًم ٍػف أى ٍكمً ًػو ،ك َّ
ص يػر
أى ىذانً ى
اح يد ٍر ،ىك ٍ
ت فى ٍ
ؾ ،ىكًا ىذا أىقى ٍم ى
الش ً ي
ٍ ى يٍ
امت ى ى ى ى ي
اج ىع ٍؿ ىب ٍي ىف أى ىذان ى ى ى
ى
اء ح ً ً
إً ىذا ىد ىخ ىؿ لًقى ً
كمكا ىحتَّى تىىرٍكنًي»(.)1
ض ى ى
ى
اجتو ،ىكالى تىقي ي
ثانياً :بيان عمل ا مة بالحديث ومذاىب الفقياء في المسألة :كيمكف تبييف ذلؾ مف كجييف:

الوجو ا ول :صراحة النقل :كحديث سعد بف أبي كقاص  أف النبي  أمر بكضع اليديف كنصب القػدميف فػي

السجكد ،ثـ قاؿ الترمذم(( :كىك الذم أجمع عميو أىؿ العمـ كاختاركه))( .)2كىك صريح بنقؿ اإلجماع.

الوجو الثاني :عدم صراحة النقل :حيث ال يذكر خبلفان ،بؿ يذكر ما يشعر بكجكد خبلؼ ،غير أف الحكـ العاـ
ً
كقكلو(( :كىك الذم اختاره أىؿ
متفؽ عميو ،لكف يكجد خبلؼ في التفريع ،ككأف ىذا ىك سبب عدـ التصريح،
العمـ :أف يجافي الرجؿ يديو عف جنبيو في الرككع كالسجكد))(.)3

الوبحث الثاًي
ًوارج هختاسة هي أقىال اإلهام سفياى الثىسي الفقهيت في العباداث
الحديث االول
ً
اد،
أخرج اإلماـ الترمذم في
سننو ،أبكاب الطيارة ،باب في المسح عمى الجكربيف كالنعميف ،قاؿ (( :ىح َّدثىىنا ىىَّن ه
ً
اف ،ىع ٍف أىبًي قىٍي و
يؿ ،ىع ًف الٍ يم ًغ ىيرًة ٍب ًف يش ٍعىبةى،
س ،ىع ٍف يى ىزٍي ًؿ ٍب ًف يش ىر ٍحبً ى
ىك ىم ٍح يم ي
كد ٍب يف ىغ ٍيبلى ىف ،قىاالى :ىح َّدثىىنا ىككيعه ،ىع ٍف يس ٍفىي ى
()4
ً َّ
النبًي َّ َّ
الج ٍكىرىب ٍي ًف ىك َّ
ضأى َّ
قىا ىؿ :تى ىك َّ
الن ٍعمىٍي ًف))  .ثـ تابع اإلماـ الترمذم قكلوي (( :ىى ىذا
صمى الموي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ىك ىم ىس ىح ىعمىى ى
ى
يح)).
ىح ًد ه
ص ًح ه
يث ىح ىس هف ى
ترجمة رجال السند:

اد :ىك ىناد بف السرم بف مصعب التميمي الدارمي الككفي ،أبك السرم ،محدث ،زاىد ،مف حفاظ الحديث،
َى َّن ٌ
كاف شيم الككفة في عصره ،لو "كتاب الزىد" ،تكفي سنة (243ىػػ).
ود ْب ُن َغ ْيالَ َن :أبك أحمد ،محمكد بف غيبلف العدكم ،المركزم ،اإلماـ ،الحافظ ،الحجة ،مف أئمة األثر ،كمف
َم ْح ُم ُ
فرساف الحديث ،صاحب سنة ،ثقة ،قيؿ كفاتو سنة (249ىػػ) ،كالصحيح :كفاتو في رمضاف سنة (239ىػػ).
َو ِكيعٌ :ىك اإلماـ الحافظ الثبت أبك سفياف ،ككيع بف الجراح بف مميح بف عدم الرؤاسي ،الككفي ،أحد األعبلـ،
محدث العراؽ في عصرًه ،كاف يصكـ الدىر ،لو كتب ،منيا "تفسير القرآف" ،ك"السنف" ،ك"الزىد" ،قاؿ اإلماـ ابف
أيت أحد أكعى منو كال أحفظ ،ككيعه إماـ المسمميف ،تكفي سنة (197ىػػ).
حنبؿ :ما ر ي

( )1ؿٕٓ اٌخغِظ ،ٞأبٛا اٌصالة ،با ِا جاء ف ٟاٌخغؿً ف ٟاألطاْ ،بغلُٚ .)268/1( ،)195( :لاي ػُٕٗ اٌخغِظ:ٞ
((دض٠ذ جابغ ٘ظا دض٠ذ ،ا ٔؼغفٗ إا ِٓ ٘ظا اٌٛجٗ ِٓ دض٠ذ ػبض إٌّؼُ ٛ٘ٚ ،إؿٕاص ِجٛٙي)).
( )2ؿٕٓ اٌخغِظ ،ٞأبٛا اٌصالة ،با ِا جاء فٚ ٟظغ اٌ١ضٔٚ ٓ٠صب اٌمضِ ٓ١ف ٟاٌـجٛص ،بغلُ.)366/1( ،)278( :
( )3ؿٕٓ اٌخغِظ ،ٞأبٛا اٌصالة ،با ِا جاء أُٔٗ ٠جاف٠ ٟض ِٗ ٠ػٓ جٕب ِٗ ١ف ٟاٌغوٛع ،بغلُ.)346/1( ،)260( :
( )4بغلُ.)160/1( ،)99( :
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ان :ىك شيم اإلسبلـ ،كسيد الحفاظ ،كأمير المؤمنيف في الحديث ،أبك عبد اهلل ،سفياف بف سعيد بف مسركؽ
س ْف َي َ
ُ
الثكرم ،الككفي ،كاف سيد أىؿ زمانو في عمكـ الديف كالتقكل ،لو مف الكتب (الجامع الكبير) ك(الجامع الصغير)،
ككبلىما في الحديث ،ككتاب في (الفرائض) ،ككاف آية في الحفظ ،تكفي سنة (161ىػػ).
ً
أَِبي َ ْي ٍ
بكنيتو ،كثقوي ابف معيف كالعجمي كالدارقطني،
س :اسموي عبد الرحمف بف ثركاف األكدم الككفي ،مشيكر
كقاؿ أحمد يخالؼ في أحاديثو ،كقاؿ أبك حاتـ ليس بالقكم ،كقاؿ النسائي ليس بو بأس ،تكفي سنة (122ىػػ).
األزدم الككفي ،ثقة ،كىك مف تابعي أىىؿ الككفة ،ذكره ابف سعد في
ش َر ْح ِبي َل :ىو يى ىزيؿ بف يش ىرحبيؿ
ُى َزْي ِل ْب ِن ُ
ٌ
العجمي :ييعد مف أصحاب عبد اهلل بف مسعكد،
الطبقة األكلى مف التٌابعيف ككثٌقو ،كقيؿ :أنو أىدرؾ الجاىمية ،قاؿ
ٌ

كقاؿ ابف حجر العسقبلني :لو ركاية عف أبي ذر ،كابف مسعكد ،كعثماف ،كعمي ،كطمحة ،كسعد بف أبي كقىاص،
ً
صٌرؼ،
كقيس بف سعد بف عبادة ،كغيرىـ م ٍف كبار ٌ
الصحابة ،كركل عنو ال ٌشعبي ،كأبك إسحاؽ ،كطمحة بف يم ى
الدارقطني ،تكفي سنة (82ىػػ).
كعمرك بف مرة ،كآخركف ،ككثَّقو ٌ
ِ
ش ْع َب َة :ىك أبك عيسى ،كقيؿ :أبك عبد اهلل ،المغيرة بف شعبة بف أبي عامر بف مسعكد الثَّقىفي ،مف كبار
يرِة ْب ِن ُ
ا ْل ُمغ َ
الصحابة ،كأكلي الشجاعة كالمكيدة ،كأحد دىاة العرب كقادتيـ ككالتيـ ،يقاؿ لو (مغيرة الرأم) ،كاف رجبلن طكاالن،

ديبية كاليمامة كفتكح الشاـ ،كذىبت عينو باليرمكؾ ،كشيد
الح ٌ
مييبان ،أسمـ سنة (5ىػػ) ،ك ىش ًيد بيعة الرضكاف ك ي
القادسية كنياكند كىمداف كغيرىا ،تكفي سنة (52ىػػ).
المعنى المغوي واالصطالحي:

الوضوء لُغةً :بالضـ مف الكضاءة ىك الحسف ،كالتٌ ىكضؤ :التٌنظؼ ىكقد تىىك َّ
ضأت ىكضكءان حسنان(.)1
ُ
اءة كالكضاءة َّ
فبلف كضيء ا ٍل ىك ٍجو أىم نظيفو ىكحسنو فى ىكأىف
النظىافىة ىكا ٍلحسف ىك ًم ٍنو قيؿ ى
قاؿ ابف قتيبة :ي
"ى ىك مف ا ٍل ىك ى
ض ى
اسؿ لكجيو كضأه أىم نظفو بًا ٍلم ً
ا ٍل ىغ ً
ضائً ًو أىك سكف مف شعث
اء ىكحسنو ىكمف غسؿ ىيده أىك رجمو أىك عضكان مف أ ٍ
ىع ى
ى
رأسو بًا ٍلم ً
اء فقد كضأه"(.)2
ى
ى
()3
الغسؿ كالمسح عمى أعضاء مخصكصة ،أك إيصا يؿ الماء إلى األعضاء األربعة غسبلن كمسحان .
الوضوء شرعاً :ى

ً
كتابو العزيز فقاؿ :ﭐﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ
كالكضكء شرعو اهلل تعالى في
ﱊﱋﱌﱍﱎ ﱏﱐﱑﱠ(.)4
س ُح
الم ْ
َ
مسحان،
ٍ

الشيء ،يقاؿ :مسح يمسح مسحا ،فيك ً
ماس هح .كالمسح في كبلـ العرب :يككف
ى ى ى ىٍ ى ي ى ٍ ن
اليد عمى َّ ٍ ي
لغ ًة :ىك إً ٍمرار ى
لمرجؿ إذا تى َّ
كضأ :قد
مس ٍحت يدم بالماء إًذا ىغ ىس ٍمتييا ،كيقاؿ َّ
كىك إصابة الماء ،كيككف يغ ٍسبلن ،يقاؿ :ى

تىمسَّح(.)5

( )1اٌّشصص ابٓ ؿ١ضٖ اٌّغؿ.)55/4( ٟ
( )2غغ٠ب اٌذض٠ذ (.)153/1
( )3شّؾ اٌؼٌٍٍ َٛذّ١غٚ ،)7198/11( ٞاٌخؼغ٠فاث اٌفم١ٙت (.)238
( )4ؿٛعة اٌّائضة ِٓ ،ا٠٢ت (.)6
(ٕ٠ )5ظغ :إٌٙا٠ت ف ٟغغ٠ب اٌذض٠ذ ابٓ األر١غ (ٚ ،)327/4اٌّصباح إٌّ١غ ٌٍف.)571/2( ِٟٛ١
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و
صكص في ىز و
صكص(.)1
س ُح شرعاً :إصابة البمَّة
مف ٍ
لحائؿ ٍ
الم ْ
مخ ي
مخ ي
َ
الجورب ْي ِن :تثنية الجكرب :كىي نكع مف الخؼ ،يككف مف العزؿ كالشعر ك ً
الجمد الرقيؽ ،تمؼ بيا الرجؿ لمدؼء(.)2
ىٍى ي
َْ ََ

ً
األرض ،ك َّ
ال َن ْعمَ ْي ِن :تثنية َّ
َّؿ
ت بو القى ىد ىـ مف
الن ٍعمىةي ،يم ىؤَّنثىةن ،كىي التي تيمبس في المشي ،كتىىنع ى
الن ٍع يؿ :كىك ما ىكقىٍي ى
ك ٍانتى ىع ىؿ :لىبً ىسيا(.)3
المعنى العام لمحديث:

قاؿ الطيبي(( :معنى قكلو" :كالنعميف" ىك أف يككف قد لبس النعميف فكؽ الجكربيف))( .)4ككذا قاؿ الخطابي في
المعالـ(.)5

قاؿ ابف قيـ الجكزية(( :كتأكؿ األستاذ أبك الكليد حديث المسح عمى الجكربيف كالنعميف :عمى أنو مسح عمى
قمت :ىذا مبني عمى أنو يستحب مسح أعمى
جكربيف منعميف ،ال أنو جكرب عمى االنفراد ،كنعؿ عمى االنفراد .ي
الخؼ كأسفمو ،كالبياف في ذلؾ كالظاىر أنو مسح عمى الجكربيف الممبكس عمييما نعبلف منفصبلف .ىذا المفيكـ
منو ،فإنو فصؿ بينيما كجعميما سنتيف .كلك كانا جكربيف منعميف لقاؿ :مسح عمى الجكربيف المنعميف .كأيضان فإف
الجمد الذم في أسفؿ الجكرب ال يسمى نعبلن في لغة العرب ،كال أطمؽ عميو أحد ىذا االسـ .كأيضان فالمنقكؿ عف

عمر بف الخطاب في ذلؾ :أنو مسح عمى سيكر النعؿ التي عمى ظاىر القدـ مع الجكرب ،فأما أسفمو كعقبو

فبل))(.)6

ول اإلمام سفيان الثوري:
ذىب اإلمام سفيان الثوري بجواز المسح عمى الجوربين ،و الَ :يمسح عمى الجوربين وان لم تكن َنعمين إذا
كانا ثخينين .وىو ول جماعة من السمف ،وما ذىب إليو نفر من فقياء ا مصار ،منيم اإلمام أحمد،

واسحاي(.)7

ً
قاؿ اإلماـ الترمذم معمقان عمى ىذا الحديث(( :ك يىك قىك يؿ ىغ ٍي ًر ك ً
اح ود ًم ٍف أ ٍ ً ً
اف الثٍَّكًرم ،ىك ٍاب يف
ىى ًؿ العمٍـ ،ىكبًو ىيقيك يؿ يس ٍفىي ي
ى ى ٍ
ى
()8
ً
ا ٍلمىبارًؾ ،ك َّ
ً
ً
ً
ً
الج ٍكىرىب ٍيف ىكًا ٍف لى ٍـ تى يك ٍف ىن ٍعمىٍيف إ ىذا ىك ىانا ثىخ ىين ٍيف)) .
ىح ىم يد ،ىكًا ٍس ىح ي
الش ًاف ًعي ،ىكأ ٍ
اؽ ،قىاليكا :ىي ٍم ىس يح ىعمىى ى
ي ى ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
ً
ً
ؾ ىكالشافعي ىكأيىبك ىحنيفىةى،
ؾ ىمال ه
ؾ قى ٍكهـ ىك ىمىن ىعوي قى ٍكهـ .ىكم َّم ٍف ىمىن ىع ىذل ى
ىج ىاز ىذل ى
الم ٍس ًح ىعمىى الٍ ىج ٍكىرىب ٍيف :أ ى
كقاؿ ابف رشد (( :ى
()9
ً
ً
اف الثٍَّكًرم)) .
ىج ىاز ىذلً ى
كس ى
ىك ًم َّم ٍف أ ى
صاحىبا أىبًي ىحنيفىةى ىك يس ٍفىي ي
ؼ ىك يم ىح َّم هد ى
ؾ أيىبك يي ي
( )1داش١ت اٌغٚض اٌّغبغ ابٓ اٌماؿُ (.)213/1
(ٕ٠ )2ظغ :شّؾ اٌؼٍٚ ،)1059/2( َٛاٌخؼغ٠فاث اٌفم١ٙت (.)74/1
(ٕ٠ )3ظغ :اٌماِٛؽ اٌّذ١ػ ٌٍف١غٚػ رباص.)1063/1( ٞ
( )4شغح اٌط١ب ٟػٍِ ٝرىاة اٌّصاب١خ (.)854/3
(ِ )5ؼاٌُ اٌـٕٓ (.)63/1
( )6حٙظ٠ب اٌـٕٓ (.)89-88/1
(ٕ٠ )7ظغِ :ؼاٌُ اٌـٕٓ ٌٍشطابٚ ،)63/1( ٟشغح اٌط١ب ٟػٍِ ٝرىاة اٌّصاب١خ (.)854/3
( )8أبٛا اٌطٙاعة ،با ف ٟاٌّـخ ػٍ ٝاٌجٛعبٚ ٓ١إٌؼٍ ،ٓ١بغلُ.)160/1( ،)99( :
( )9بضا٠ت اٌّجخٙض ٙٔٚا٠ت اٌّمخصض (.)26/1
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قاؿ ابف المنذر(( :كيركل إباحة المسح عمى الجكربيف عف تسعة مف أصحاب رسكؿ اهلل " :عمي ،كعمار ،كابف
مسعكد ،كأنس ،كابف عمر ،كالبراء ،كببلؿ ،كابف أبي أكفى ،كسيؿ بف سعد"ً ،
كبو قاؿ عطاء ،كالحسف ،كسعيد بف
المسيب ،كالنخعي ،كسعيد بف جبير ،كاألعمش ،كالثكرم ،كالحسف بف صالح ،كابف المبارؾ ،كاسحاؽ ،كيعقكب،

كمحمد))(.)1

الحذيث الثاًي

أخرج اإلماـ الترمذم في ً
اؿ :ىح َّدثىىنا
سننو ،أبكاب الطيارة ،باب ما جاء في مباشرة
الحائض ،قاؿ (( :ىح َّدثىىنا يب ٍن ىد هار ،قى ى
ن
ت :ىكاف رسك يؿ ً
ً ً
ً
ص و
اهلل
ىع ٍب يد َّ
ىس ىكًد ،ىع ٍف ىعائً ىشةى ،قىالى ٍ
يـ ،ىع ًف األ ٍ
الر ٍح ىم ًف ٍب يف ىم ٍيدمٍّ ،ىع ٍف يس ٍفىي ى
ى ىي
اف ،ىع ٍف ىم ٍن ي
كر ،ىع ٍف إ ٍب ىراى ى
()2
ىف أىتَّ ًزر ،ثيَّـ يب ً
اش يرنًي)) .
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ إً ىذا ًح ٍ
ضي
يى
ى
ٍم يرنًي أ ٍ ى
ت ىيأ ي
ىى ًؿ ً
ً
و
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الع ٍمًـ ًم ٍف
أ
ف
م
د
اح
ك
ر
ي
غ
ؿ
ك
ق
ك
ى
ك
.
يح
ح
ص
ف
س
ح
يث
د
ح
ة
ش
ائ
ع
يث
د
((ح
قكلو:
الترمذم
اإلماـ
تابع
ثـ
ٍ ٍ
ى ي ى ى ى ى ه ى ى ه ى ه ى يى ىٍ ي ى ٍ ى
َّ ً ً
ً َّ
النبً ِّي َّ َّ
يف ،كبً ًو ىيقيك يؿ َّ
ىص ىح ً
اب َّ
اؽ)).
ىح ىم يد ،ىكًا ٍس ىح ي
الش ًاف ًعي ،ىكأ ٍ
أ ٍ
ى
صمى الموي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ،ىكالتابع ى ى
ترجمة رجال السند:

ُب ْن َد ٌار :ىو ُم َح َّم ُد ْب ُن َب َّ
شٍ
ار :اإلماـ ،الحافظ ،راكية اإلسبلـ ،أبك بكر ،محمد بف بشار بف عثماف بف داكد بف
كيساف العبدم البصرم ،المعركؼ ب ػ (يبندار)( ،)3مف حفاظ الحديث الثقات ،ركل عنو البخارم ( 225حديثان)،

كمسمـ ( 462حديثان) ،تكفي سنة (252ىػػ).
ي :ىك اإلماـ ،المجكد ،سيد الحفاظ ،أبك سعيد ،عبد الرحمف بف ميدم بف حساف العنبرم
الر ْح َم ِن ْب ُن َم ْي ِد ٍّ
َع ْب ُد َّ
البصرم المؤلؤم مف كبار حفاظ الحديث ،ثقة ،ثبت ،حافظ ،عارؼ بالرجاؿ كالحديثَّ ،
حدث ببغداد ،كلوي تصانيؼ،

تكفي سنة (198ىػػ) بالبصرة.

ان :ىك اإلماـ سفياف الثكرم ،سبقت ترجمتوي( .ص.)16
س ْف َي َ
ُ
صور :ىك منصكر بف المعتمر بف عبد اهلل ،أبك عتاب السممي ،الككفي ،الحافظ ،القدكة ،أحد أعبلـ رجاؿ
َم ْن ُ
الحديث ،كاف ثقةن ،ثبتان ،تكفي سنة (132ىػػ).

ِ ِ
يم :ىك اإلماـ ،الحافظ ،فقيو العراؽ ،أبك عمراف ،إبراىيـ بف يزيد بف قيس بف األسكد النخعي الككفي ،أحد
إ ْب َراى َ
خالو -األسكد بف يزيد ،كمسركؽ ،كعف ً -
األعبلـ ،ركل عفً - :
عمو-عمقمة بف قيس ،كغيرىـ ،ركل عنوي :الحكـ
بف عتيبة ،كعمرك بف مرة ،كمنصكر بف المعتمر ،كسميماف األعمش ،كابف عكف ،كعطاء بف السائب ،كخمؽ
سكاىـ ،كلـ يحدث عف أحد مف أصحاب النبي  ،كقد أدرؾ منيـ جماعة ،كرأل عائشة -رضي اهلل عنيا ،-كاف

( )1األٚؿػ ف ٟاٌـٕٓ ٚاإلجّاع ٚااسخالف (ٕ٠ٚ .)463-462/1ظغ أ٠عاً :بضا٠ت اٌّجخٙض ٙٔٚا٠ت اٌّمخصض ابٓ عشض
(ٚ ،)27/1اٌّغٕ ٟابٓ لضاِت (.)215/1
( )2بغلُ.)196/1( ،)132( :
ذ فَِ ٟػصْ غ ِٖ بِبٍََ ِض َِٖٚ .اٌبُ ْٕضَاعُ :اٌ َذافِعُ .ؿ١غ أػالَ إٌبالء (.)144/12
( )3بُٕضاعٌُ :مِّب بظٌه ألََُّٔٗ َواَْ بُ ْٕضَا َع اٌ َذ ِض ِْ ٠
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مفتي أىؿ الككفة ىك كالشعبي في زمانيما ،ككاف رجبلن صالحان ،فقييان ،متكقيان ،ذكيان ،حافظان ،صاحب سنة ،تكفي

سنة (96ىػػ).

َس َوِد :ىك اإلماـ القدكة ،أبك عمرك ،األسكد بف يزيد بف قيس النخعي الككفي ،مف كبار التابعيف ،فقيوه ،مف
ا ْ
الحفاظ ،عالـ الككفة في عصرًه ،كىك أخك عبد الرحمف بف يزيد ،ككالد عبد الرحمف بف األسكد ،كابف أخي عمقمة
ي
بف قيس ،كخاؿ إبراىيـ النخعي ،كاف مخضرمان ،أدرؾ الجاىمية كاإلسبلـ ،ككاف صكامان ،قكامان ،حجاجان ،حدث
عف :معاذ بف جبؿ ،كببلؿ ،كابف مسعكد ،كعائشة ،كحذيفة بف اليماف ،كطائفة سكاىـ ،كحدث عنوي :ابنوي عبد
الرحمف ،كأخكهي ،كابراىيـ النخعي ،كعمارة بف عمير ،كأبك إسحاؽ السبيعي ،كالشعبي ،كآخركف ،تكفي سنة

(75ىػػ).

المعنى المغوي واالصطالحي:

ً
ً
ض.
ضةه أيضان،
الحيض لُغةً:
حاض ٍ
ُ
كنساء يحي ه
كمحيضان ،فيي حائً ه
كحكائ ي
َّض ى
ض كحائ ى
ت المرأةي تى ي
ى
ه
حيض ىح ٍيضان ى
()1
ً
ض .
الحيضةي بالكسر:
المَّرةي الكاحدةي .ك
االسـ ،كالجمعي الحىي ي
ى
الح ٍي ى
ك ى
ضةي :ى
ي
الحيض شرعاً :ىك دـ ينفضو رحـ امرأة بالغة ال داء بيا كال ىحىبؿ ،أقمو ثبلثةي أياـ كأكثره عشرة أياـ(.)2
ً
كتابو العزيز ،الحيض فقاؿ :ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ
كقد ذكر اهلل تعالى في

ﲚﲛ ﲜﲝ ﲞﲟﲠﲡﲢﲣ ﲤﲥ ﲦﱠ(.)3
المعنى العام لمحديث:

صحيحو ،عف عبد الرحمف بف األسكد ،عف ً
ً
أبيو،
ركل البخارم في
حائًضا ،فىأىر ىاد رسك يؿ المَّ ًو صمَّى اهلل عمىٍي ًو كسمَّـ أ ٍ ً
ىف
ىم ىرىىا أ ٍ
ى ن
ى
ى ىي
ىف ييىباش ىرىىا «أ ى
ي ى ىىى
()5
()4
ً
َّ
ً
َّ
ً
اف َّ
ؾ إً ٍرىبوي» .
صمى اهللي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ىي ٍمم ي
ىكأىي يك ٍـ ىي ٍمم ي
ؾ إً ٍرىبوي  ،ىك ىما ىك ى
النبًي ى

ت
ت إً ٍح ىد ىانا إً ىذا ىك ىان ٍ
عف عائشة ،قالت :ىك ىان ٍ
تىتَّ ًزر ًفي فىكًر ح ٍيضتًيا ،ثيَّـ يب ً
ت:
اش يرىىا ،قىالى ٍ
يى
ٍ ى ى ى
ى

كلقد استدؿ األئمة أبك حنيفة كمالؾ كالشافعي بيذا الحديث ،كبحديث الترمذم المذككر آنفان ،كقالكا :تحرـ مبلمسة

الحائض مف السرة إلى الركبة -أم عدـ جكاز االستمتاع مف السرة إلى الركبة ،-كأما قكؿ اإلماـ أحمد :أنو يتقي

مكضع الدـ(.)6

كاستدلكا أيضان بحديث رسكؿ اهلل  الذم ركاه مسمـ ،ىع ٍف أىىن و
س أ َّ
اض ًت ا ٍل ىم ٍ أرىةي ًفي ًي ٍـ لى ٍـ
ىف ا ٍلىييي ى
كد ىك يانكا إً ىذا ىح ى
ً
امع ي ً
ً
يؤ ً
النبً ِّي َّ 
اب َّ
النبً َّي  فىأ ٍىن ىز ىؿ اهللي تى ىعالىى ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒﲓ
اكمي ى
ىص ىح ي
كى َّف في ا ٍليبييكت فى ىسأى ىؿ أ ٍ
كىا ،ىكلى ٍـ يي ىج ي
يى
صذاح حاس اٌٍغت ٌٍج٘ٛغ.)1073/3( ٞ
( )1اٌ ِ
( )2اٌخؼغ٠فاث اٌفم١ٙت (.)83
( )3ؿٛعة اٌبمغة ِٓ ،ا٠٢ت (.)222
( )4إعبُٗ ،أ ٞػعٚ ،ُٖٛل :ً١داجخُٕٗ٠ .ظغ :شّؾ اٌؼٍ.)228/1( َٛ
( )5وخا اٌذ١ط ،با ِباشغة اٌذائط ،بغلُ.)67/1( ،)302( :
( )6حذفت اٌفمٙاء ٌٍـّغلٕضٚ ،)332/3( ٞػّضة األدىاَ ٌؼبض اٌغٕ ٟاٌّمضؿٚ ،)50( ٟاٌٍبا
ٌٍّٕبج.)145/1( ٟ

ف ٟاٌجّغ ب ٓ١اٌـٕت ٚاٌىخا
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آخ ًر ٍاآلي ًة ،فىقىا ىؿ رسك يؿ ً
ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﱠ إًلىى ً
اهلل
ى
ىي
ِّ
اح»(.)1
الن ىك ى
(يب ً
اش يرنًي) :مأخكذ مف المباشرة ،كىي المبلمسة ،مف لمس بشرة الرجؿ بشرة المرأة ،كقد ترد المباشرة بمعنى
يى
()3
()2
الجماع  ،كالمراد ىاىنا ىك المعنى األكؿ باإلجماع .
اصىن يعكا يك َّؿ ىش ٍي وء ًإ َّال
ٍ « :

كلعؿ قكلو  لبياف الرخصة ،كفعمو عزيمة تعميمان لؤلمة؛ ألنو أحكط ،فإف مف يرتع حكؿ الحمى يكشؾ أف يقع
ً ً ً ً
ت رس ى َّ ً
ض؟ قىا ىؿ:
ام ىأرىتً ًو ىكًى ىي ىحائً ه
فيو ،كيؤيده ما كرد عف معاذ بف جبؿ ،قىا ىؿ :ىسأىٍل ي ى ي
كؿ المو  ،ىع َّما ىيحؿ ل َّمريجؿ م ىف ٍ
ؽ ًٍ
ض يؿ»(.)4
ؼ ىع ٍف ىذلً ى
اإل ىز ًار ىكالتَّ ىعف ي
فىقىا ىؿ « :ىما فى ٍك ى
ؾ أى ٍف ى
ً ً ً
ً
ؽ
ض؟ قىا ىؿ« :لى ى
ؾ ىما فى ٍك ى
ام ىأرىتًي ىكًى ىي ىحائً ه
كعف حراـ بف حكيـ ،عف عمو ،أنوي سأؿ رسكؿ اهلل  :ىما ىيحؿ لي م ىف ٍ
ًٍ
اإل ىز ًار»(.)5
قاؿ الحافظ ابف حجر -رحموي اهلل(( :-كذىب كثير مف السمؼ كالثكرم كأحمد كاسحاؽ إلى أف الذم يمتنع مف
االستمتاع بالحائض الفرج فقط ،كبو قاؿ محمد بف الحسف مف الحنفية كرجحو الطحاكم كىك اختيار أصبج مف

المالكية كأحد القكليف أك الكجييف لمشافعية كاختاره بف المنذر كقاؿ النككم ىك األرجح دليبلن لحديث أنس في مسمـ
اصىن يعكا يك َّؿ ىشي وء إً َّال ِّ
اح»( ،)6كحممكا حديث الباب كشبيو عمى االستحباب جمعان بيف األدلة))(.)7
الن ىك ى
« ٍ
ٍ
قاؿ ابف دقيؽ العيد :ليس في حديث الباب ما يقتضي منع ما تحت اإلزار؛ ألنو فعؿ مجرد ،ال يدؿ عمى
الكجكب(.)8

ىف َّ
كيدؿ عمى الجكاز ما ركاه أبك داكد بإسناد قكم عف عكرمة ،عف بعض أزكاج النبي « ،أ َّ
اف إً ىذا
النبً َّي  ىك ى
أ ىىر ىاد ًم ىف الٍ ىحائً ً
ض ىش ٍينئا أىٍلقىى ىعمىى فى ٍرًجيىا ثىٍكنبا»(.)9

قاؿ ابف قدامة"(( :كيستمتع مف الحائض بما دكف الفرج" ،كجممتوي أف االستمتاع مف الحائض فيما فكؽ السرة كدكف
الركبة جائز بالنص كاإلجماع ،كالكطء في الفرج محرـ بيما .كاختمؼ في االستمتاع بما بينيما؛ فذىب أحمد- ،

رحمو اهلل  -إلى إباحتو .كركم ذلؾ عف عكرمة ،كعطاء ،كالشعبي ،كالثكرم ،كاسحاؽ ،كنحكه قاؿ الحكـ ،فإنو
قاؿ :ال بأس أف تضع عمى فرجيا ثكبان ما لـ يدخمو .كقاؿ أبك حنيفة ،كمالؾ ،كالشافعي :ال ييباح؛ لًما ركم مف
حديث عائشة -رضي اهلل عنيا.)10())-

( )1وخا اٌذ١ط ،با اصٕؼٛا وً شٟء إا إٌىاح ،بغلُ.)246/1( ،)302( :
(ٌ )2ـاْ اٌؼغ ابٓ ِٕظٛع (ٚ ،)61/4حاس اٌؼغٚؽ ٌٍؼب١ض.)192/10( ٞ
( )3حذفت األدٛطٌٍّ ٞباعوفٛع.)350/1( ٞ
( )4عٚاٖ أب ٛصاٚص ،وخا اٌطٙاعة ،با ف ٟاٌّظ ،ٞبغلُ.)55/1( ،)213( :
( )5عٚاٖ أب ٛصاٚص ،وخا اٌطٙاعة ،با ف ٟاٌّظ ،ٞبغلُ.)55/1( ،)212( :
( )6ؿبك حشغ٠جُٗ( .ص.)22
( )7فخخ اٌباع.)404/1( ٞ
(ٕ٠ )8ظغ :إدىاَ األدىاَ شغح ػّضة األدىاَ (.)159/1
( )9وخا اٌطٙاعة ،با ف ٟاٌغجً ٠ص١ب ِٕٙا ِا ص ْٚاٌجّاع ،بغلُ.)71/1( ،)272( :
( )10اٌّغٕ.)242/1( ٟ
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ول اإلمام سفيان الثوري:

عميو أن يتجنب موضع الدم فقط ،أخذاً من ظاىر ِ
ِ
ولو تعالى:
ذىب اإلمام سفيان الثوري عمى أن الرجل يجب
خالف اإلمام الثوري في
داود الظاىري أيضاً( .)1و د
َ
ﱡﭐ ﲔ ﲕ ﲖ ﱠ ﭐ ﭐ-وا ذى يكون موضع الدم ،-وىو مذىب ّ
ىذا القول جميور العمماء كما ىو معموم.

الوبحث الثالث
ًوارج هختاسة هي أقىال اإلهام سفياى الثىسي الفقهيت في الوعاهالث والطالق

الحذيث األول

أخرج اإلماـ الترمذم في ً
سننو ،أبكاب البيكع ،باب ما جاء أف الحنطة بالحنطة مثبلن بمثؿ ككراىية التفاضؿ فيو،
قاؿ(( :ح َّدثىنا سكٍي يد ٍبف نص ور ،قىا ىؿ :ح َّدثىنا ع ٍب يد ً
ىخبرىنا س ٍفياف ،ع ٍف ىخالً ود الح َّذ ً
اء ،ىع ٍف أىبًي
اهلل ٍب يف ا ٍل يمىب ىارًؾ ،قى ى
ى
اؿ :أ ٍ ى ى ي ى ي ى
ى ى ى
ى ى يى ي ى ٍ
اؿ :ال َّذ ىىب بً َّ
الص ً
ام ًت ،ىع ًف َّ
بل
ادةى ٍب ًف َّ
الذ ىى ًب ًمثٍ ن
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّ ىـ قى ى
ًقبلىىبةى ،ىع ٍف أىبًي األى ٍش ىع ًث ،ىع ٍف يعىب ى
ي
النبً ِّي ى
الم ٍمح بً ً
ً
ض ًة ًمثٍبلن بً ًم ٍث وؿ ،كالتَّمر بًالتَّم ًر ًمثٍبلن بً ًمثٍ وؿ ،كالبر بًالبِّر ًمثٍ ن ً
ضةي بً ً
بً ًمثٍ وؿ ،ك ً
الف َّ
الف َّ
الم ٍم ًح ًمثٍبلن ًب ًمثٍ وؿ،
بل بًمثٍ وؿ ،ىك ي
ي
ى ي
ٍ
ى ٍي
ى
ؼ ًش ٍئتيـ ي ندا بًي و
ً
ً
َّ
ً
ً
ً
و
َّ
ك َّ
ً
ً
ً
ً
ً
ً
َّ
البَّر
ا
ك
يع
ب
ك
،
د
ي
ك
ة
ض
الف
ب
ب
ى
الذ
ا
ك
يع
ب
ى،
ب
ىر
أ
د
ق
ف
اد
د
از
ىك
أ
اد
ز
ف
م
ف
،
ؿ
ث
م
ب
بل
ث
م
ير
ع
الش
ب
الش ًع يير
ىٍ ى
ٍ ى ى ى ي ي
ىى
ٍ ن ٍ ى ى ٍ ى ى ٍ ٍ ى ى ىى ٍ ٍ ى
ي
ى
و ()2
ً
ً
ً
ً
و
ً
َّ
ً
ً
ً
ً
َّ
َّ
ً
ً
يث ىح ىس هف
د
ح
ة
اد
ب
ع
يث
د
ح
((
قاؿ:
ثـ
.
))
د
ي
ب
ا
د
ي
ـ
ت
ئ
ش
ؼ
ي
ك
ر
م
ت
ال
ب
ير
ع
الش
ا
ك
يع
ب
ك
،
د
ي
ب
ا
د
ي
ـ
ت
ئ
ش
ؼ
ي
ك
ر
م
ت
ال
ى ي يى ى ى ى ه
ٍ ى ٍ ى ٍ يٍ ى ن ى
بً ٍ ى ٍ ى ٍ ي ٍ ى ن ى ى ي
ى
يح)).
ص ًح ه
ى
ترجمة رجال السند:

ص ٍر :ىك سكيد بف نصر ،أبك الفضؿ المركزم ،الشاه ،اإلماـ ،المحدثَّ ،
حدث عف ابف المبارؾ -
س َوْي ُد ْب ُن َن ْ
ُ
كأكثر عنو  ،-كطائفةَّ ،
حدث عنوي :الترمذم ،كالنسائي ،كآخركف ،كثقوي :النسائي ،تكفي :سنة (242ىػػ) بمرك.
ع ْب ُد ِ
اهلل ْب ُن ا ْل ُم َب َارِك :ىك اإلماـ أبك عبد الرحمف ،عبد اهلل بف المبارؾ بف كاضح الحنظمي التميمي المركزم،
َ
الحافظ ،شيم اإلسبلـ ،عالـ زمانو كأمير األتقياء في ً
كقتو ،المجاىد ،الحاج ،جمع الحديث كالفقو كالعربية كأياـ
ى
الناس كالشجاعة كالسخاء ،كاف مف سكاف خراساف ،كمات بييت -عمى الفرات -منصرفان مف غزك الركـ سنة

(181ىػػ).

ان :ىك اإلماـ سفياف الثكرم ،سبقت ترجمتوي( .ص.)16
س ْف َي ُ
ُ
َّ
اء :ىك خالد بف ميراف ،أبك المنازؿ البصرم َّ
َخ ِال ٍد الح َّذ ِ
بالحذاء ،أحد
الحذاء ،اإلماـ ،الحافظ ،الثقة ،المشيكر
َ
األعبلـ ،رأل :أنس بف مالؾ ،تكفي سنة (141ىػػ).
أَِبي ِالَ َب َة :ىك عبد اهلل بف زيد بف عمرك الجرمي البصرم ،عالـ بالقضاء كاألحكاـ ،ناسؾ ،مف أىؿ البصرة ،كاف
مف رجاؿ الحديث الثقات ،تكفي سنة (124ىػػ).

(ٕ٠ )1ظغ :بضا٠ت اٌّجخٙض ٙٔٚا٠ت اٌّمخصض (.)62/1
( )2بغلُ.)532/2( ،)1240( :
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ش َع ِث :أبك األشعث الصنعاني ،شراحيؿ بف آدة ،مف كبار عمماء دمشؽ ،حدث عف :عبادة بف الصامت،
أَِبي ا َ ْ
كثكباف ،كشداد بف أكس ،كأبي ىريرة ،كأبي ثعمبة الخشني ،كأكس بف أكس ،كطائفة ،حدث عنوي :أبك قبلبة

الجرمي ،كحساف بف عطية ،كيحيى الذمارم ،كعبد الرحمف بف يزيد بف جابر ،كجماعة ،تكفي بعد (122ىػػ).
الص ِ
ام ِت :ىك الصحابي عبادة بف الصامت بف قيس األنصارم الخزرجي ،أبك الكليد ،مف المكصكفيف
ادةَ ْب ِن َّ
ُع َب َ
بالكرع ،ىش ًيد العقبة ،ككاف أحد النقباء ،كبد انر كسائر المشاىد ،ركل ( 181حديثان) ،اتفؽ البخارم كمسمـ عمى ستة

منيا ،ككاف مف سادات الصحابة ،تكفي سنة (34ىػػ).
المعنى المغوي واالصطالحي:

الشرل ب ٍيعا ،كا ٍلمعىنى ك ً
َّ ً
ً
ِّ
اح هد( .)1بمعنى
اء ىكا ٍل ىع ٍي يف أ ٍ
اء ىكا ٍلىي ي
البيعُ لُغ ًة :ا ٍلىب ي
ىص هؿ ىكاح هد ،ىك يى ىك ىب ٍيعي الش ٍيء ،ىكيرب ى
َّما يس ِّم ىي ى ى ن ى ى ٍ ى
بيعا لغة كمقابمتيا بالنقد ،كيقاؿ ألحد المتقابميف :مبيع،
آخر :مقابمة شيء بشيء؛ فمقابمة السمعة بالسمعة تسمى ن
كلآلخر :ثمف(.)2
تضمف ماليف ،لمتمميؾ ،كىك غير جامع لخركج البيع بالمعاطاة
البيع شرعاً :عبارة عف اإليجاب كالقبكؿ إذا
َّ

منو(.)3

الربا لغةً :الربا الشيء يربك ربكان ،أم زاد .كال اربًيةي :الرٍبك ،كىك ما ارتفع مف األرض( .)4كالربا في البيع حراـ؛ ً
لقكلو
ى
ىي
تعالى :ﱡﭐﱗﱘﱙﱚﱛﱠ(.)6()5

و
حرمة ،كىك ً
شيء مخصكص كبمقدار محدد ،كأف تيعطي ألحدىـ
الزيادة في
الم ٌ
الربا اصطالحاً :أحد أنكاع البيكع ي
المحدد
مثبل - %1المقدار
أف ييعيده كمعو زيادةه مقدارىا ن
ن
ٌ
ماال -الشيء المخصكص -كتطمب منو عند إعادتو ٍ
لمزيادة.)7(-

الذ ىى ًب بً َّ
كمف الحديث ما ركاه مسمـ عف عبادة بف الصامت ،أنو س ًمع رسكؿ اهلل « :ي ٍنيى ع ٍف ب ٍي ًع َّ
الذ ىى ًب،
ى ى ى ى
ي ى ى
ير ،كالتَّم ًر بًالتَّم ًر ،كا ٍل ًم ٍم ًح بًا ٍل ًم ٍم ًح ،إً َّال سكاء بًسك و
َّ ً
كا ٍلًف َّ ً ً ً ً
َّة ،كا ٍليبِّر بًا ٍليبِّر ،ك َّ
الش ًع ً
اء ،ىع ٍيننا بً ىع ٍي وف ،فى ىم ٍف
ير بًالشع ً ى ٍ
ىى ن ىى
ٍ ى
ى
ضة با ٍلفض ى
ى
ىز ىاد ،أ ًىك ٍازىد ىاد ،فىقى ٍد أ ٍىرىبى»(.)8
الذ ىى ًب ،كا ٍل ًف َّ ً ً
الذ ىىب بً َّ
الخدرم ،قاؿ :قاؿ رسكؿ اهلل َّ « :
ض ًة ،كا ٍليبر بًا ٍليبِّر ،ك َّ
الش ًع يير
كعف أبي سعيد ي
ي
ى
ضةي با ٍلف َّ ى
ى
ير ،كالتَّمر بًالتَّم ًر ،كا ٍل ًم ٍمح بًا ٍل ًم ٍم ًحً ،مثٍ نبل بً ًمثٍ وؿ ،ي ندا بًي ود ،فىم ٍف ىز ىاد ،أ ًىك استىىز ىاد ،فىقى ٍد أىربىٍ ،اآل ًخ يذ كا ٍلمع ًطي ًف ً
َّ ً
يو
ٍى
ٍ ى ي
ى يٍ
ٍ
بًالشع ً ى ٍ ي
ى ى ى

اء»(.)9
ىس ىك ه

(ِ )1ما١٠ؾ اٌٍغت ابٓ فاعؽ (.)327/1
(ٕ٠ )2ظغ :اٌصذاح حاس اٌٍغت (.)1189/3
( )3اٌّطٍغ ػٍ ٝأٌفاظ اٌّمٕغ ٌٍبؼٍ.)270( ٟ
( )4اٌصذاح حاس اٌٍغت (.)2349/2
( )5ؿٛعة اٌبمغة ِٓ ،ا٠٢ت (.)275
(ٕ٠ )6ظغ :شّؾ اٌؼٍ.)2376/4( َٛ
(ٕ٠ )7ظغ :اٌبٕا٠ت شغح اٌٙضا٠ت ٌٍؼ.)260/8( ٟٕ١
( )8وخا اٌّـالاة ،با اٌصغف ٚب١غ اٌظ٘ب باٌٛعق ٔمضاً ،بغلُ.)1210/3( ،)1587( :
( )9عٚاٖ ِـٍُ وخا اٌّـالاة ،با اٌصغف ٚب١غ اٌظ٘ب باٌٛعق ٔمضاً ،بغلُ.)1211/3( ،)1584( :
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المعنى العام لمحديث:
ىف ي يككف ا ٍلمر ي ً
و
ىف ىي يككف التَّعيً ً
كف بً ًٍ
اإل ىش ىارًة بًا ٍلىي ًد(.)1
ض؛ ًألَّىنوي آلىتيوي ،ىكأ ٍ
اد بًو ا ٍلقىٍب ي
يف؛ ألَّىنوي َّإن ىما ىي يك ي
ى ٍ ى
قكلو( :ىي ندا بًىيد) :يي ٍحتى ىم يؿ أ ٍ ى ى ي ى
قاؿ أبك حنيفة :إف النقديف يجب القبض بالبراجـ فييما كأما سائر األشياء الربكية فيكفي التعييف فييا(.)2
ً
كسؼ متفاضمة أىك يمتى ىس ًاكىية ًألَّىنيىا إًَّن ىما ىال تتى ىعَّيف لعدـ ا ٍلفىائً ىدة
فىًإف ىك ى
اف عينا بً ىعيف فىًإَّنوي يجكز ع ٍند أبي حنيفىة ىكأبي يي ي
الد ٍرىىـ بً ِّ
كًفي التَّ ٍعيًيف فىائً ىدة ك يىك ىجكاز العقد كعند يم ىح َّمد ىال يجكز متفاضمة ًألَّىنوي ثمف فىيككف ىكبيع ِّ
الد ٍرىى ىم ٍي ًف(.)3
ى
ى ى ى
ى
كأما النقداف فبل تعييف فييما إال بالقبض بالبراجـ في المجمس ،كأما قبض رأس الماؿ في السمـ فأيضان ضركرم،

لكنو ال يجب في مجمس العقد بؿ قبؿ تفرؽ األبداف(.)4
(الذ ىىب بً َّ
قكلوَّ :
الذ ىى ًب) بالرفع عمى تقدير يباع ،كبالنصب عمى تقدير بيعكا( ،فى ىم ٍف ىز ىاد) أعطى الزيادة( ،أ ٍىك ٍازىد ىاد)
ي
ي
()5
طمب الزيادة( ،فىقى ٍد أ ٍىرىبى) أكقع نفسو في الربا .
الفض ً
الذ ىىب بً ً
قكلو( :بًيعكا َّ
ؼ ًش ٍئتي ٍـ ىي ندا بًىي ود) :أم حاالن مقبكضان في المجمس قبؿ افتراؽ أحدىما عف اآلخر(.)6
َّة ىك ٍي ى
ى
ي
ي
َّ
ً
ً
ً
البِّر إًال مثٍبلن
ىف ييىب ى
الع ىم يؿ ىعمىى ىى ىذا ع ٍن ىد أ ٍ
ىى ًؿ الع ٍمًـ :الى ىي ىرٍك ىف أ ٍ
البر بً ي
اع ي
قاؿ اإلماـ الترمذم معمقان عمى الحديث (( :ىك ى
ً
ير ًإالَّ ًمثٍبلن بً ًمثٍ وؿ ،فىًإ ىذا ٍ ً
ً و
الش ًعير بً َّ
َّ
الش ًع ً
اف ىي ندا بًىي ود ،ىك ىى ىذا
ىف ييىب ى
ىصىن ي
ٍس أ ٍ
اع يمتىفىاضبلن إً ىذا ىك ى
اختىمىفىت األ ٍ
اؼ فىبلى ىبأ ى
بًمثٍؿ ،ىك ي
قىك يؿ أى ٍكثىًر أ ٍ ً ً ً
النبً ِّي  ك ىغ ٍي ًرًىـ ،ك يىك قىك يؿ س ٍفىي ى َّ
م ،ك َّ
ىص ىح ً
اب َّ
اؽ))(.)7
ىح ىم ىد ،ىكًا ٍس ىح ى
الش ًاف ًع ِّي ،ىكأ ٍ
ىى ًؿ الع ٍمـ م ٍف أ ٍ
ٍ ى ى ٍ ي
ٍ
اف الث ٍكًر ِّ ى
ى

ول اإلمام سفيان الثوري:

إنو :ال يجوز بيع البُّر ِبالبِّر إِالَّ ِمثْالً ِب ِمثْ ٍل ،و َّ ِ
ير ِب َّ
الش ِع ِ
ير إِالَّ ِمثْالً ِب ِمثْ ٍل ،فَِإ َذا
ذىب اإلمام سفيان الثوري عمى ُ
ُ
ُ
َ
الشع ُ
ِ
اع متَفَ ِ
ْ ِ
وعميو ول أكثر أىل العمم ،كالشافعي وأحمد
ان َي ًدا ِب َي ٍد.
َص َن ُ
ْس أ ْ
اضالً إِ َذا َك َ
اختَمَفَت ا ْ
اف فَالَ َبأ َ
َن ُي َب َ ُ
واسحاي(.)8

الحذيث الثاًي

ً
اد ،قىا ىؿ:
((ح َّدثىىنا ىىَّن ه
أخرج اإلماـ الترمذم في سننو ،أبكاب الطبلؽ كالمعاف ،باب ما جاء في طبلؽ السنة ،قاؿ :ى
آؿ طى ٍمحةى ،ع ٍف سالًوـ ،ع ٍف أىبً ً
ً
ً
ً
الر ٍحم ًف ،مكلىى ً
ؽ ا ٍم ىأرىتىوي ًفي
يو ،أَّىنوي طىمَّ ى
ى
ىح َّدثىىنا ىككيعه ،ىع ٍف يس ٍفىي ى
ى ى ى
اف ،ىع ٍف يم ىح َّمد ٍب ًف ىع ٍبد َّ ى ى ٍ
اى ار أىك ح ً
ً
ً
ً َّ
النبً َّي َّ َّ
الح ٍي ً
ض ،فى ىسأى ىؿ يع ىم ير َّ
امبلن))( .)9ثـ تابع
صمى الموي ىعمىٍيو ىك ىسم ىـ ،فىقىا ىؿ :يم ٍرهي ىف ٍميي ىار ًج ٍعيىا ،ثيَّـ لييطىمِّ ٍقيىا طى ن ٍ ى
ى
ى
ً
ً
ً
ً
و
يح)).
يث ىسالـ ،ىع ًف ٍاب ًف يع ىم ىر ،ىحد ه
اإلماـ الترمذم قكلوي (( :ىحد ي
صح ه
يث ىح ىس هف ى

( )1اٌؼٕا٠ت شغح اٌٙضا٠ت ٌٍبابغح.)19-18/7( ٟ
(ٕ٠ )2ظغ :فخخ اٌمض٠غ ٌٍىّاي ابٓ اٌّٙاَ (ٚ ،)135/7اٌبذغ اٌغائك ابٓ ٔج.)210/6( ُ١
( )3حذفت اٌفمٙاء (.)36/3
( )4اٌؼغف اٌرظٌٍ ٞىرّ١غ.)24/3( ٞ
(ِ )5غلاة اٌّفاح١خ ٌٍّال ػٍ ٟاٌماع.)1916/5( ٞ
( )6فخخ اٌمغ٠ب اٌّج١ب ،اٌّؼغٚف برغح ابٓ لاؿُ اٌغؼ ٞػٍِ ٝخٓ أب ٟشجاع (.)165
( )7أبٛا اٌبٛ١ع ،با ِا جاء أْ اٌذٕطت باٌذٕطت ِزالً بّزً ٚوغا٘١ت اٌخفاظً ف.)533/2( ،ٗ١
(ٕ٠ )8ظغ :بضا٠ت اٌّجخٙض ٙٔٚا٠ت اٌّمخصض (ٚ ،)155/3اٌّغٕ.)6-5/4( ٟ
( )9بغلُ.)470/2( ،)6711( :
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ترجمة رجال السند:

اد :سبقت ترجمتوي( .ص.)15
َى َّن ٌ
َو ِكيعٌ :سبقت ترجمتوي( .ص.)15

ان :ىك اإلماـ سفياف الثكرم ،سبقت ترجمتوي( .ص.)16
س ْف َي َ
ُ
ِ
ِ
الر ْحم ِن ،م ْولَى ِ
ط ْم َح َة :ىك محمد بف عبد الرحمف بف يعبيد القرشي التيمي ،ككفي ،ثقة ،ركل
آل َ
ُم َح َّمد ْب ِن َع ْبد َّ َ َ
عف :السائب بف يزيد ،كعيسى كمكسى ابني طمحة ،كأبي سممة بف عبد الرحمف ،كسالـ بف عبد اهلل بف عمر

كجماعة ،ركل عنوي :شعبة كمسعر كالثكرم كشريؾ كالمسعكدم كغيرىـ ،كثقوي يحيى بف معيف ،كقاؿ أبك زرعة كأبك
حاتـ كأبك داكد :صالح الحديث ،كقاؿ النسائي :ليس بو بأس ،كذكره بف حباف في الثقات ،كقاؿ الترمذم كأبك عمي

الطكسي كيعقكب بف سفياف ثقة.
س ِال ْم :ىك سالـ بف عبد اهلل بف عمر بف الخطاب القرشي العدكم المدني ،أبك عمر ،كيقاؿ :أبك عبد اهلل ،الفقيوي،
َ
أحد األعبلـ ،ثقة كثير الحديث ،عاليان مف الرجاؿ ،كأحد فقياء المدينة السبعة ،كمف سادات التابعيف كعممائيـ

كثقاتيـ ،سمع :أباهي ،كعائشة ،كرافع بف خديج ،كأبا ىريرة ،كسفينة ،كسعيد بف المسيب كغيرىـ ،كسمع عنوي :عمرك
بف دينار ،كابف شياب ،كصالح بف كيساف ،كمكسى بف عقبة ،كعبد اهلل بف عمر ،كحنظمة بف أبي سفياف ،كخمؽ

كثير ،تكفي في المدينة سنة (126ىػػ).
أَِب ِ
يو :أم :الصحابي أبك عبد الرحمف ،عبد اهلل بف عمر بف الخطاب العدكم القرشي -رضي اهلل عنيما ،-تكفي
سنة (73ىػػ).

المعنى المغوي واالصطالحي:

ط ىبلؽ ،ك يىك ًٍ
ؽ مف ًٍ
اإل ٍر ىساؿ ىكالتٌٍرؾ ،كطبلؽ المرأة :معركؼ ،طىمىقىت فيي
اإل ٍ
الطالي لُغ ًة :معناهي :حؿ الكثاؽ ،يم ٍشتى ٌ
ُ
ى ى
()1
طالؽ كطالقة .
الطالي شرعاً :حؿ عقدة النكاح(.)2

كمنوي قكلو تعالى :ﱡﭐ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝﱠ( ،)3كقكلو :ﱡﭐ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ
ﱦﱠ (.)4
المعنى العام لمحديث:

اع ،كي ٍش ًي ىد ىش ً
ً ً
ً
اى ىد ٍي ًف)) .
قاؿ اإلماـ البخارم في
صحيحو (( :ىكطىبلى ي
ؽ السَّن ًة :أ ٍ
ىف ييطىمِّقىيىا طىاى نار م ٍف ىغ ٍي ًر ًج ىم و ى ي
ام ىأرىتىوي) :تـ بياف معنى الطبلؽ لغةن كشرعان.
قكلو( :طىمَّ ى
ؽ ٍ
()5

(ٕ٠ )1ظغ :شّؾ اٌؼٌٍٚ ،)4145/7( َٛـاْ اٌؼغ (.)226/10
(ٕ٠ )2ظغ :اٌّبـٛغ ٌٍـغسـٚ ،)2/6( ٟوراف اٌمٕاع ٌٍبٛٙح.)232/5( ٟ
( )3ؿٛعة اٌبمغة ِٓ ،ا٠٢ت (.)229
( )4ؿٛعة اٌبمغة ،ا٠٢ت (.)227
( )5وخا اٌطالق ،با لٛي هللا حؼاٌَ٠{ :ٝا أََُّٙ٠ا إٌَّبِ ُّ ٟإِ َطا غٍََّ ْمخُ ُُ إٌِّ َـا َء} [اٌطالق.)40/7( ،]1 :
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كأما امرأتوي :فيي آمنة بنت غفار ،كىي امرأة ابف عمر التي طمقيا فأمر برجعتيا .سماىا ابف لييعة ،عف عبد
الرحمف األعرج :آمنة بنت عفاف ،كقاؿ :المرأة التي طمقيا ابف عمر عمى عيد رسكؿ المَّو  آمنة بنت عفاف(.)1
ض)( :)2تـ بياف معنى الحيض لغةن كشرعان.
(كًى ىي ىحائً ه
قكلو :ى
قيؿ :ىذه جممة مف المبتدأ كالخبر ،فالمطابقة بينيما شرط .كأجيب بأف الصفة إذا كانت خاصة بالنساء فبل حاجة
إلييا(.)3

ظ ًف ً
يو ىر يسك يؿ المَّ ًو  .)4(((كفيو دليؿ عمى حرمة
قكلو ( :يم ٍرهي ىف ٍميي ىار ًج ٍعيىا) :في ركاية اإلماميف البخارم كمسمـ() :فىتى ىغَّي ى
الطبلؽ في الحيض؛ ألنو  ال يغضب بغير حراـ(.)5
ؾ ًفي مك ً
ؽ ًفي كٍق ًت ا ٍل ىح ٍي ً
ض :فىًإ َّف َّ
اض ىعً :م ٍنيىا :أ َّ
ىف
اختىمىفيكا ًفي ىذًل ى
اس ٍ
قاؿ ابف رشد الحفيدً (( :في يح ٍكًـ ىم ٍف طىمَّ ى
الن ى
ىى
ى
ًَّ
ضي طى ىبلقيو .كقىالى ٍ ً
ا ٍلجميكر قىاليكا :يم ً
الر ٍج ىع ًة ىك ىى يؤىال ًء ا ٍفتىىرقيكا
يف قىاليكا :ىي ٍنفي يذ قىاليكا :يي ٍؤ ىم ير بً َّ
ت ف ٍرقىةه :ىال ىي ٍنفي يذ ىكىال ىيقىعي ،ىكالذ ى
ىٍ
يٍي ى
ي ى
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ًف ٍرقىتىٍي ًف :فىقى ٍكهـ ىأر ٍىكا أ َّ
ؾ ىكىال
ؾ ،ىكبًو قىا ىؿ ىمال ه
ب إًلىى ىذل ى
ب ىكأَّىنوي يي ٍجىب ير ىعمىى ىذل ى
ىف ىذل ى
ىص ىح يابوي .ىكقىالى ٍ
ؾ ىكا ًج ه
ت ف ٍرقىةه ىب ٍؿ يي ٍن ىد ي
ؾ ىكأ ٍ
اؿ َّ
ىح ىم يد))(.)6
يي ٍجىب ير ،ىكبً ًو قى ى
الش ًاف ًعي ،ىكأيىبك ىحنًيفىةى ،ىكالثٍَّكًرم ،ىكأ ٍ
قاؿ اإلماـ الترمذم معمقان عمى ىذا الحديث(( :كالعم يؿ عمىى ىى ىذا ًع ٍن ىد أ ٍ ً ً ً
ىص ىح ً
اب َّ
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو
ى ىى ى
ىى ًؿ الع ٍمـ م ٍف أ ٍ
النبً ِّي ى
ً
َّ
ً ً
ىك ىسمَّ ىـ ىك ىغ ٍي ًرًى ٍـ :أ َّ
ىف طىبلى ى
ؽ السَّن ًة أ ٍ
ضيي ٍـ :إً ٍف طىمقىيىا ثىبلىثنا ىكًى ىي طىاىهر فىًإَّنوي
ىف ييطىمِّقىيىا طىاى نار م ٍف ىغ ٍي ًر ًج ىما وع ،كقىا ىؿ ىب ٍع ي
ً ً ً َّ
ىف يطىمِّقىيا ك ً
ي يك ً ً
ضا .ك يىك قىك يؿ َّ
ىح ىم ىد ٍب ًف ىح ٍنىب وؿ .كقى ى
اح ىدةن
الش ًاف ًع ِّي ،ىكأ ٍ
اؿ ىب ٍع ي
ضيي ٍـ :الى تى يك ي
ى ي
كف لمسَّنة أ ٍىي ن ى ى ٍ
كف ثىبلىثنا لمسَّنة إال أ ٍ ي ى ى
()7
ً
َّ
اؽ)) .
اف الث ٍكًر ِّ
م ،ىكًا ٍس ىح ى
ىكاح ىدةن .ىك يى ىك قى ٍك يؿ يس ٍفىي ى

ول اإلمام سفيان الثوري:

ويندب الرجل بالرجعة وال ُيجبر ،وىو ول
ذىب اإلمام سفيان الثوري عمى أن الطالي في و ت الحيض يقعُ ،
أبو حنيفة والشافعي وأحمد(.)8

الخاتوـــــــــــت
الحمد هلل رب العالميف ،كالصبلة كالسبلـ عمى إماـ المرسميف ،محمد  ،كبعد:

ً
ً
سمطانو.
كجيو كعظيـ
أحمد اهلل تعالى أكالن كآخ انر عمى إتماـ ىذا البحث ،فموي الحمد كما ينبغي لجبلؿ
توصمت إلى النتائج اآلتية:
بعد إتمام البحث،
ُ
(ٕ٠ )1ظغ :اإلصابت ف ٟحّ١١ؼ اٌصذابت ابٓ دجغ (.)5/8
(٘ )2ظا اٌٍفع ػٕض اٌبشاع ،ٞوخا حفـ١غ اٌمغرْ ،بغلُ.)155/6( ،)4908( :
( )3ػّضة اٌماعٌٍ ٞؼ.)226/20( ٟٕ١
( )4اٌبشاع ،ٞوخا حفـ١غ اٌمغرْ ،بغلُِٚ ،)155/6( ،)4908( :ـٍُ ،وخا اٌطالق ،با
عظا٘ا ،بغلُ.)1095/2( ،)1471( :
(ِ )5غلاة اٌّفاح١خ (.)2134/5
( )6بضا٠ت اٌّجخٙض ٙٔٚا٠ت اٌّمخصض (.)87/3
( )7أبٛا اٌطالق ٚاٌٍؼاْ ،با ِا جاء ف ٟغالق اٌـٕت ،بغلُ.)470/2( ،)6711( :
(ٕ٠ )8ظغ :بضا٠ت اٌّجخٙض ٙٔٚا٠ت اٌّمخصض (.)87/3

حذغ ُ٠غالق اٌذائط بغ١غ
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 -1إف عمـ الحديث النبكم الشريؼ مف أجؿ العمكـ كأعظميا كأجميا.

 -2عمـ الحديث لوي رجالوي كعمماءهي كأىموي الذيف سخرىـ اهلل تعالى لخدمة ىذا العمـ الشريؼ.
 -3اإلماـ الترمذم مف أعظـ أئمة الحديث الذيف نقمكا لنا سنف النبي - أقكالو كأفعالو.-

 -4اإلماـ سفياف الثكرم يعد مذىبان مف المذاىب ،كعممان مف أعبلـ ىذه األمة الذيف قاـ بيـ الديف ،كعبل بيـ
صرح اإلسبلـ.

 -5اإلماـ سفياف الثكرم أحد أعمدة مدرسة الحديث كالفقو العراقية ،ككاحد مف األئمة المجتيديف الذيف طمبكا
العمـ في صغرىـ ،فصار مذىبان كعممان كقدكةن يحتذل ً
بو إلى يكمنا ىذا.
ي
ى
 -6أقكاؿ اإلماـ سفياف الثكرم كآرائو الفقيية كانت تشريعية ،مستدالن بأقك ً
الو عمى الكتاب كالسنة.

 -7إف القارئ كالمطمع ألقكاؿ كآراء اإلماـ سفياف ،يجد أف مدرستي الحديث كالفقو مرتبطتيف ببعضيما ارتباطان
كثيقان ،ككؿ كاحدة منيما مكممة لؤلخرل.
وأما التوصيات:

-2

جمع ما تمت كتابتو عف فقو اإلماـ الترمذم في الرسائؿ الجامعية ،كاخراجو في كتاب كاحد ،بحيث يككف

سيؿ لطمبة العمـ ،كفي متناكؿ الجميع.

-2

استخراج فقو أئمة الحديث اآلخريف مف أصحاب الكتب الستة كغيرىـ ،مف خبلؿ الرسائؿ كاألطاريح

الجامعية.

-2

أقكاؿ اإلماـ سفياف كثيرة يحتاج لجمعيا مصنفات ،فبل يسع لكريقات قميمة أف تجمع اقك ً
الو ،إذ لـ تقتصر

أقكالو عمى المسائؿ الفقيية فقط ،كانما لوي آراء أخرل في العقيدة كغيرىا.
و
ً
ِّ
محمد كعمى
كصؿ الميـ كسمـ عمى نبينا كسيدنا
لكجيو الكريـ،
ىذا كأسأؿ اهلل تعالى أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصان
آل ًو كصحبو أجمعيف.

الوصادس والوشاخع
 القشآى الكشين.
 .1إدىاَ اإلدىاَ شغح ػّضة األدىاَ ،حم ٟاٌض ٓ٠أب ٛاٌفخخ ِذّض بٓ ػٍ ٟبٓ ٘ٚب بٓ ِط١غ اٌمر١غ،ٞ
اٌّؼغٚف بابٓ صل١ك اٌؼ١ض( ،ث ٘702ـ)ِ ،طبؼت اٌـٕت اٌّذّض٠ت ،بض ْٚغبؼت ٚبض ْٚحاع٠ز.
 .2اإلصابت ف ٟحّ١١ؼ اٌصذابت ،أب ٛاٌفعً ،أدّض بٓ ػٍ ٟبٓ ِذّض بٓ أدّض بٓ دجغ اٌؼـمالٔ( ،ٟث
٘852ـ) ،حذم١ك :ػاصي أدّض ػبض اٌّٛجٛص  -ػٍِ ٟذّض ِؼٛض ،صاع اٌىخب اٌؼٍّ١ت – ب١غٚث ،اٌطبؼت :األ،ٌٝٚ
٘1415ــ.
 .3األٔـا  ،أب ٛؿؼض ،ػبض اٌىغ ُ٠بٓ ِذّض بٓ ِٕصٛع اٌـّؼأ ،ٟاٌّغٚػ( ،ٞث٘562ـ) ،حذم١ك :ػبض
اٌغدّٓ بٓ ٠ذ ٝ١اٌّؼٍّ ٟاٌّ١أٚ ٟغ١غِٖ ،جٍؾ صائغة اٌّؼاعف اٌؼزّأ١ت  -د١ضع رباص ،اٌطبؼت :األ٘1382 ،ٌٝٚـ
 .َ1962 .4األٚؿػ ف ٟاٌـٕٓ ٚاإلجّاع ٚااسخالف ،أب ٛبىغ ِذّض بٓ إبغا٘ ُ١بٓ إٌّظع إٌ١ـابٛع( ،ٞث ٘319ـ)،
حذم١ك :أب ٛدّاص صغ١غ أدّض بٓ ِذّض دٕ١ف ،صاع غ١بت ،اٌغ٠اض -اٌـؼٛص٠ت ،اٌطبؼت :األ٘1405 ،ٌٝٚـ -
.َ1985
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 .5اٌبذغ اٌغائك شغح وٕؼ اٌضلائك ،ػ ٓ٠اٌض ٓ٠بٓ إبغا٘ ُ١بٓ ِذّض ،اٌّؼغٚف بابٓ ٔج ُ١اٌّصغ( ،ٞث
٘ 970ـ)ٚ ،ف ٟرسغٖ :حىٍّت اٌبذغ اٌغائك ٌّذّض بٓ دـ ٓ١بٓ ػٍ ٟاٌطٛع ٞاٌذٕف ٟاٌماصع( ،ٞث بؼض ٘1138ـ)،
صاع اٌىخا اإلؿالِ ،ٟاٌطبؼت :اٌزأ١ت ،بض ْٚحاع٠ز.
 .6بضا٠ت اٌّجخٙض ٙٔٚا٠ت اٌّمخصض ،أب ٛاٌ١ٌٛضِ ،ذّض بٓ أدّض بٓ ِذّض بٓ أدّض بٓ عشض اٌمغغب ،ٟاٌر١ٙغ (بابٓ
عشض اٌذف١ض)( ،ث٘595ـ) ،صاع اٌذض٠ذ – اٌما٘غة٘1425 ،ـ .َ2004 -
 .7اٌبضا٠ت ٚإٌٙا٠ت ،أب ٛاٌفضاء ،إؿّاػ ً١بٓ ػّغ بٓ وز١غ اٌمغش ،ٟاٌبصغ ،ٞرُ اٌضِرم( ،ٟث٘774ـ) ،حذم١ك:
ػٍ ٟش١غ ،ٞصاع إد١اء اٌخغاد اٌؼغب ،ٟاٌطبؼت :األ٘1408 ،ٌٝٚـ .َ1988 -
 .8اٌبٕا٠ت شغح اٌٙضا٠ت ،أبِ ٛذّض ،بضع اٌضِ ،ٓ٠ذّٛص بٓ أدّض بٓ ِٛؿ ٝبٓ أدّض بٓ دـ ٓ١اٌغ١خاب ،ٟاٌذٕف،ٟ
اٌؼ( ،ٟٕ١ث ٘855ـ) ،صاع اٌىخب اٌؼٍّ١ت ،ب١غٚث – ٌبٕاْ ،اٌطبؼت :األ٘1420 ،ٌٝٚـ .َ2000 -
 .9حاس اٌؼغٚؽ ِٓ جٛا٘غ اٌماِٛؽ ،أب ٛاٌف١طِ ،ذّض بٓ ِذّض بٓ ػبض اٌغػاق اٌذـ ،ٟٕ١اٌٍّمب (بّغحعٝ
اٌؼب١ض( ،)ٞث٘1205ـ) ،حذم١كِ :جّٛػت ِٓ اٌّذمم ،ٓ١صاع اٌٙضا٠ت.
 .10حاع٠ز ٚفاة اٌرٛ١ر اٌظ ٓ٠أصعو ُٙاٌبغ ،ٞٛأب ٛاٌماؿُ ،ػبض هللا بٓ ِذّض بٓ ػبض اٌؼؼ٠ؼ بٓ اٌ َّغْ ُػباْ بٓ
شإ٘راٖ اٌبغ( ،ٞٛث ٘317ـ) ،حذم١كِ :ذّض ػؼ٠ؼ شّؾ ،اٌضاع اٌـٍف١ت ،بِٛبا ،ٞإٌٙض ،اٌطبؼت :األ،ٌٝٚ
٘1409ــ .َ1988 -
 .11اٌخم١١ض ٌّؼغفت عٚاة اٌـٕٓ ٚاٌّـأ١ض ،أب ٛبىغِ ،ذّض بٓ ػبض اٌغٕ ٟبٓ أب ٟبىغ بٓ شجاع ،ابٓ ٔمطت اٌذٕبٍٟ
اٌبغضاص( ،ٞث ٘629ـ) ،حذم١ك :وّاي ٛ٠ؿف اٌذٛث ،صاع اٌىخب اٌؼٍّ١ت ،اٌطبؼت األ٘1408 ،ٌٝٚـ .َ1988 -
 .12حذفت األدٛط ٞبرغح جاِغ اٌخغِظ ،ٞأب ٛاٌؼال ِذّض ػبض اٌغدّٓ بٓ ػبض اٌغد ُ١اٌّباعوفٛع( ،ٞث
٘1353ـ) ،صاع اٌىخب اٌؼٍّ١ت – ب١غٚث.
 .13حذفت اٌفمٙاء ،أب ٛبىغ ،ػالء اٌضِ ،ٓ٠ذّض بٓ أدّض بٓ أب ٟأدّض اٌـّغلٕض( ،ٞث٘540ـ) ،صاع اٌىخب
اٌؼٍّ١ت ،ب١غٚث – ٌبٕاْ ،اٌطبؼت :اٌزأ١ت٘1414 ،ـ .َ1994 -
 .14اٌخؼغ٠فاث اٌفم١ٙتِ ،ذّض ػّ ُ١اإلدـاْ اٌّجضص ،ٞاٌبغوخ ،ٟصاع اٌىخب اٌؼٍّ١ت( ،إػاصة صف ٌٍطبؼت اٌمضّ٠ت
ف ٟباوـخاْ٘1407 ،ـ  ،)َ1986 -اٌطبؼت :األ٘1424 ،ٌٝٚـ .َ2003 -
 .15حٙظ٠ب اٌخٙظ٠ب ،أب ٛاٌفعً ،أدّض بٓ ػٍ ٟبٓ ِذّض بٓ أدّض بٓ دجغ اٌؼـمالٔ( ،ٟث٘852ـ)ِ ،طبؼت
صائغة اٌّؼاعف إٌظاِ١ت – إٌٙض ،اٌطبؼت :األ٘1326 ،ٌٝٚـ.
 .16حٙظ٠ب ؿٕٓ أب ٟصاٚص ٚإ٠عاح ِرىالحٗ ،شّؾ اٌضِ ،ٓ٠ذّض بٓ أب ٟبىغ بٓ أ ٛ٠بٓ ؿؼض ،ابٓ ل ُ١اٌجٛػ٠ت،
(ث٘751ـ).
 .17حٙظ٠ب اٌىّاي ف ٟأؿّاء اٌغجاي ،أب ٛاٌذجاس ،جّاي اٌضٛ٠ ،ٓ٠ؿف بٓ ػبض اٌغدّٓ بٓ ٛ٠ؿف ،ابٓ اٌؼو،ٟ
أبِ ٟذّض اٌمعاػ ،ٟاٌىٍب ،ٟاٌّؼ( ،ٞث٘742ـ) ،حذم١ك :ص .براع ػٛاص ِؼغٚفِ ،ؤؿـت اٌغؿاٌت – ب١غٚث،
اٌطبؼت :األ٘1400 ،ٌٝٚـ .َ1980 -
 .18جّٙغة أٔـا اٌؼغ  ،أبِ ٛذّض ،ػٍ ٟبٓ أدّض بٓ ؿؼ١ض بٓ دؼَ األٔضٌـ ،ٟاٌمغغب ،ٟاٌظا٘غ،ٞ
(ث٘456ـ) ،حذم١كٌ :جٕت ِٓ اٌؼٍّاء ،صاع اٌىخب اٌؼٍّ١ت – ب١غٚث ،اٌطبؼت :األ٘1403 ،ٌٝٚــ .َ1983 -
 .19داش١ت اٌغٚض اٌّغبغ شغح ػاص اٌّـخمٕغ ،ػبض اٌغدّٓ بٓ ِذّض بٓ لاؿُ اٌؼاصّ ٟاٌذٕبٍ ٟإٌجض( ،ٞث
٘1392ـ) ،بضٔ ْٚرغ ،اٌطبؼت :األ٘1397 ،ٌٝٚــ.
 .20ؿٕٓ ابٓ ِاجٗ ،أب ٛػبض هللاِ ،ذّض بٓ ٠ؼ٠ض اٌمؼ ،ٟٕ٠ٚابٓ ِاجِٗٚ ،اجٗ اؿُ أب٠ ٗ١ؼ٠ض( ،ث٘273ـ) ،حذم١ك:
ِذّض فؤاص ػبض اٌبال ،ٟصاع إد١اء اٌىخب اٌؼغب١ت  -ف١صً ػ١ـ ٝاٌباب ٟاٌذٍب.ٟ
 .21ؿٕٓ أب ٟصاٚص ،أب ٛصاٚص ؿٍّ١اْ بٓ األشؼذ بٓ إؿذاق بٓ بر١غ بٓ شضاص بٓ ػّغ ٚاألػص ٞاٌـ ِِّجـْخأ( ،ٟث
٘275ـ) ،حذم١كِ :ذّض ِذ ٟ١اٌض ٓ٠ػبض اٌذّ١ض ،اٌّىخبت اٌؼصغ٠ت ،ص١ضا – ب١غٚث.
 .22ؿٕٓ اٌخغِظ ،ٞأب ٛػ١ـِ ،ٝذّض بٓ ػ١ـ ٝبٓ َؿ ْٛعة بٓ ِٛؿ ٝبٓ اٌعذان اٌخغِظ( ،ٞث٘279ـ) ،حذم١ك:
براع ػٛاص ِؼغٚف ،صاع اٌغغ اإلؿالِ – ٟب١غٚث.َ1998 ،
 .23ؿ١غ أػالَ إٌبالء ،أب ٛػبض هللا ،شّؾ اٌضِ ،ٓ٠ذّض بٓ أدّض بٓ ػزّاْ بٓ لَاّْ٠اػ اٌظ٘ب( ،ٟث ٘748ـ)،
حذم١كِ :جّٛػت ِٓ اٌّذمم ٓ١بئشغاف اٌر١ز شؼ١ب األعٔاؤٚغِ ،ؤؿـت اٌغؿاٌت ،اٌطبؼت :اٌزاٌزت٘1405 ،ـ -
.َ1985
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 .24شّؾ اٌؼٍٚ َٛصٚاء والَ اٌؼغ ِٓ اٌىٍٔ ،َٛرٛاْ بٓ ؿؼ١ض اٌذّ١غ ٜاٌ( ،ّٟٕ١ث ٘573ـ) ،حذم١ك :ص.
دـ ٓ١بٓ ػبض هللا اٌؼّغِ - ٞطٙغ بٓ ػٍ ٟاإلع٠أ – ٟصٛ٠ .ؿف ِذّض ػبض هللا ،صاع اٌفىغ اٌّؼاصغ (ب١غٚث -
ٌبٕاْ) ،صاع اٌفىغ (صِرك  -ؿٛع٠ت) ،اٌطبؼت :األ٘1420 ،ٌٝٚـ .َ1999 -
 .25شغح اٌط١ب ٟػٍِ ٝرىاة اٌّصاب١خ اٌّـّ ٝبـ (اٌىاشف ػٓ دمائك اٌـٕٓ) ،شغف اٌض ٓ٠اٌذـ ٓ١بٓ ػبض هللا
اٌط١ب( ،ٟث ٘743ـ) ،حذم١ك :ص .ػبض اٌذّ١ض ٕ٘ضاِ ،ٞٚىخبت ٔؼاع ِصطف ٝاٌباػ (ِىت اٌّىغِت  -اٌغ٠اض)،
اٌطبؼت :األ٘1417 ،ٌٝٚـ .َ1997 -
صذاح اٌؼغب١ت ،أبٔ ٛصغ ،إؿّاػ ً١بٓ دّاص اٌج٘ٛغ ،ٞاٌفاعاب( ،ٟث٘393ـ)،
 .26اٌصِّذاح ،حاس اٌٍغت ِ ٚ
حذم١ك :أدّض ػبض اٌغفٛع ػطاع ،صاع اٌؼٍُ ٌٍّال – ٓ١٠ب١غٚث ،اٌطبؼت :اٌغابؼت٘1407 ،ـ .َ1987 -
 .27صذ١خ اٌبشاع ،ٞأب ٛػبض هللاِ ،ذّض بٓ إؿّاػ ً١بٓ إبغا٘ ُ١بٓ اٌّغ١غة اٌبشاع( ،ٞث ٘256ـ) ،حذم١ك:
ِذّض ػ٘١غ بٓ ٔاصغ إٌاصغ ،صاع غٛق إٌجاة ،اٌطبؼت :األ٘1422 ،ٌٝٚـ.
 .28صذ١خ ِـٍُ ،أب ٛاٌذـِٓ ،ـٍُ بٓ اٌذجاس اٌمر١غ ،ٞإٌ١ـابٛع(،ٞث ٘261ـ) ،حذم١كِ :ذّض فؤاص ػبض
اٌبال ،ٟصاع إد١اء اٌخغاد اٌؼغب – ٟب١غٚث.
 .29اٌطبماث اٌىبغ ،ٜأب ٛػبض هللاِ ،ذّض بٓ ؿؼض بٓ ِٕ١غ اٌٙاشّ ٟباٌٛاء ،اٌبصغ ،ٞاٌبغضاص ،ٞاٌّؼغٚف (بابٓ
ؿؼض)( ،ث٘230ـ) ،حذم١كِ :ذّض ػبض اٌماصع ػطا ،صاع اٌىخب اٌؼٍّ١ت – ب١غٚث ،اٌطبؼت :األ٘1410 ،ٌٝٚـ -
.َ1990
 .30اٌؼغف اٌرظ ٞشغح ؿٕٓ اٌخغِظِ ،ٞذّض أٔٛع شاٖ بٓ ِؼظُ شاٖ اٌىرّ١غ ٞإٌٙض( ،ٞث ٘1353ـ)،
 ب١غٚثٌ ،بٕاْ ،اٌطبؼت :األ٘1425 ،ٌٝٚـ .َ2004 -حصذ١خ :اٌر١ز ِذّٛص شاوغ ،صاع اٌخغاد اٌؼغبٟ
 .31ػّضة األدىاَ ِٓ والَ س١غ األٔاَ صٍ ٝهللا ػٍٚ ٗ١ؿٍُ ،ػبض اٌغٕ ٟبٓ ػبض اٌٛادض بٓ ػٍ ٟبٓ ؿغٚع
اٌّمضؿ ٟاٌجّاػ ٍٟ١اٌضِرم ،ٟأبِ ٛذّض ،حم ٟاٌض( ،ٓ٠ث ٘600ـ) ،حذم١كِ :ذّٛص األعٔاؤٚغ ،صاع اٌزمافت اٌؼغب١ت،
صِرك ،ب١غٚثِ ،ؤؿـت لغغبتِ ،ضٕ٠ت األٔضٌؾ ،اٌطبؼت :اٌزأ١ت٘1408 ،ـ .َ1988 -
 .32ػّضة اٌماع ٞشغح صذ١خ اٌبشاع ،ٞأبِ ٛذّض ،بضع اٌضِ ،ٓ٠ذّٛص بٓ أدّض بٓ ِٛؿ ٝبٓ أدّض بٓ دـٓ١
اٌغ١خاب ،ٟاٌذٕف ،ٟاٌؼ( ،ٟٕ١ث ٘855ـ) ،صاع إد١اء اٌخغاد اٌؼغب – ٟب١غٚث.
 .33اٌؼٕا٠ت شغح اٌٙضا٠ت ،أب ٛػبض هللا ،أوًّ اٌضِ ،ٓ٠ذّض بٓ ِذّض بٓ ِذّٛص ،ابٓ اٌر١ز شّؾ اٌض ،ٓ٠ابٓ اٌر١ز
جّاي اٌض ٓ٠اٌغ ،ِٟٚاٌبابغح( ،ٟث٘786ـ) ،صاع اٌفىغ.
 .34غغ٠ب اٌذض٠ذ ،أبِ ٛذّض ،ػبض هللا بٓ ِـٍُ بٓ لخ١بت اٌضٕٛ٠ع( ،ٞث ٘276ـ) ،حذم١ك :ص .ػبض هللا اٌجبٛع،ٞ
ِطبؼت اٌؼأ ،ٟبغضاص ،اٌطبؼت :األ٘1397 ،ٌٝٚــ.
 .35فخخ اٌباع ٞشغح صذ١خ اٌبشاع ،ٞأب ٛاٌفعً ،أدّض بٓ ػٍ ٟبٓ ِذّض بٓ أدّض بٓ دجغ اٌؼـمالٔ،ٟ
(ث٘852ـ) ،صاع اٌّؼغفت  -ب١غٚث٘1379 ،ـ.
 .36فخ خ اٌمض٠غ ،وّاي اٌضِ ٓ٠ذّض بٓ ػبض اٌٛادض اٌـٛ١اؿ ٟاٌّؼغٚف بابٓ اٌّٙاَ( ،ث ٘861ـ) ،صاع اٌفىغ،
بض ْٚغبؼت ٚبض ْٚحاع٠ز.
 .37فخخ اٌمغ٠ب اٌّج١ب ف ٟشغح أٌفاظ اٌخمغ٠ب ،اٌّؼغٚف برغح ابٓ لاؿُ ػٍِ ٝخٓ أب ٟشجاعِ ،ذّض بٓ لاؿُ
بٓ ِذّض بٓ ِذّض ،أب ٛػبض هللا ،شّؾ اٌض ٓ٠اٌغؼ٠ٚ ،ٞؼغف بابٓ لاؿُ ٚبابٓ اٌغغاب( ،ٍٟ١ث ٘918ـ) ،بؼٕا٠ت:
بـاَ ػبض اٌ٘ٛا اٌجاب ،ٟاٌجفاْ ٚاٌجابٌٍ ٟطباػت ٚإٌرغ ،صاع ابٓ دؼَ ٌٍطباػت ٚإٌرغ ٚاٌخٛػ٠غ ،ب١غٚث –
ٌبٕاْ ،اٌطبؼت :األ٘1425 ،ٌٝٚـ .َ2005 -
 .38اٌماِٛؽ اٌّذ١ػ ،أب ٛغا٘غِ ،جض اٌضِ ،ٓ٠ذّض بٓ ٠ؼم ٛاٌف١غٚػ رباص( ،ٞث٘817ـ) ،حذم١كِ :ىخب حذم١ك
اٌخغاد فِ ٟؤؿـت اٌغؿاٌت ،بئشغافِ :ذّض ٔؼ ُ١اٌؼغلـٛؿِ ،ٟؤؿـت اٌغؿاٌت ،ب١غٚث – ٌبٕاْ ،اٌطبؼت :اٌزإِت،
٘1426ـ .َ2005 -
 .39وراف اٌمٕاع ػٓ ِخٓ اإللٕاعِٕ ،صٛع بٓ ٔٛ٠ؾ بٓ صالح اٌض ٓ٠ابٓ دـٓ بٓ إصع٠ؾ اٌبٛٙح ٟاٌذٕبٍ،ٟ
(ث٘1051ـ) ،صاع اٌىخب اٌؼٍّ١ت.
ٌ .40ـاْ اٌؼغ  ،أب ٛاٌفعً ،جّاي اٌضِ ،ٓ٠ذّض بٓ ِىغَ بٓ ػٍ ،ٟابٓ ِٕظٛع األٔصاع ،ٞاٌغ٠ٚفؼ،ٟ
اإلفغ٠م( ،ٟث٘711ـ) ،صاع صاصع – ب١غٚث ،اٌطبؼت :اٌزاٌزت٘1414 ،ـ.
 .41اٌّبـٛغِ ،ذّض بٓ أدّض بٓ أب ٟؿ ًٙشّؾ األئّت اٌـغسـ( ،ٟث٘483ـ) ،صاع اٌّؼغفت – ب١غٚث،
٘1414ـ .َ1993 -
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ِ .42شخاع اٌصذاح ،أب ٛػبض هللا ،ػ ٓ٠اٌضِ ،ٓ٠ذّض بٓ أب ٟبىغ بٓ ػبض اٌماصع اٌذٕف ،ٟاٌغاػ( ،ٞث٘666ـ)،
حذم١كٛ٠ :ؿف اٌر١ز ِذّض ،اٌّىخبت اٌؼصغ٠ت  -اٌضاع إٌّٛطج١ت ،ب١غٚث – ص١ضا ،اٌطبؼت :اٌشاِـت٘1420 ،ـ -
.َ1999
 .43اٌّشصص ،أب ٛاٌذـٓ ،ػٍ ٟبٓ إؿّاػ ً١بٓ ؿ١ضٖ اٌّغؿ( ،ٟث٘458ـ) ،حذم١ك :سٍ ً١إبغا٘ ُ١جفاي ،صاع
إد١اء اٌخغاد اٌؼغب – ٟب١غٚث ،اٌطبؼت :األ٘1417 ،ٌٝٚـ .َ1996 -
ِ .44غلاة اٌّفاح١خ شغح ِرىاة اٌّصاب١خ ،ػٍ ٟبٓ (ؿٍطاْ) ِذّض ،أب ٛاٌذـٓ ٔٛع اٌض ٓ٠اٌّال اٌٙغ ٞٚاٌماع،ٞ
(ث ٘1014ـ) ،صاع اٌفىغ ،ب١غٚث – ٌبٕاْ ،اٌطبؼت :األ٘1422 ،ٌٝٚـ .َ2002 -
 .45اٌّصباح إٌّ١غ ف ٟغغ٠ب اٌرغح اٌىب١غ ،أب ٛاٌؼباؽ ،أدّض بٓ ِذّض بٓ ػٍ ٟاٌف ،ِٟٛ١رُ اٌذّ،ٞٛ
(ث٘770ـ) ،اٌّىخبت اٌؼٍّ١ت – ب١غٚث.
 .46اٌّطٍغ ػٍ ٝأٌفاظ اٌّمٕغِ ،ذّض بٓ أب ٟاٌفخخ بٓ أب ٟاٌفعً اٌبؼٍ ،ٟأب ٛػبض هللا ،شّؾ اٌض( ،ٓ٠ث ٘709ـ)،
حذم١كِ :ذّٛص األعٔاؤٚغ ٠ٚاؿِ ٓ١ذّٛص اٌشط١بِ ،ىخبت اٌـٛاصٌٍ ٞخٛػ٠غ ،اٌطبؼت األ٘1423 ،ٌٝٚـ .َ2003 -
ِ .47ؼاٌُ اٌـٕٓ ،أب ٛؿٍّ١اْ دّض بٓ ِذّض بٓ إبغا٘ ُ١بٓ اٌشطا اٌبـخ ٟاٌّؼغٚف باٌشطاب( ،ٟث ٘388ـ)،
اٌّطبؼت اٌؼٍّ١ت – دٍب ،اٌطبؼت :األ٘1351 ٌٝٚـ .َ1932 -
ِ .48ؼجُ اٌبٍضاْ ،أب ٛػبض هللا ،شٙا اٌض٠ ،ٓ٠الٛث بٓ ػبض هللا اٌغ ،ِٟٚاٌذّ( ،ٞٛث٘626ـ) ،صاع صاصع -
ب١غٚث ،اٌطبؼت :اٌزأ١ت.َ1995 ،
ِ .49ما١٠ؾ اٌٍغت ،أب ٛاٌذـ ،ٓ١أدّض بٓ فاعؽ بٓ ػوغ٠ا اٌمؼ ،ٟٕ٠ٚاٌغاػ( ،ٞث ٘395ـ) ،حذم١ك :ػبض اٌـالَ
ِذّض ٘اع ،ْٚصاع اٌفىغ٘1399 ،ـ .َ1979 -
 .50اٌّغٕ ،ٟأبِ ٛذّضِٛ ،فك اٌض ،ٓ٠ػبض هللا بٓ أدّض بٓ ِذّض بٓ لضاِت اٌجّاػ ،ٍٟ١اٌّمضؿ ،ٟرُ اٌضِرم،ٟ
اٌذٕبٍ ،ٟاٌر١ٙغ (بابٓ لضاِت اٌّمضؿ( ،)ٟث٘620ـ)ِ ،ىخبت اٌما٘غة.
ٙٔ .51ا٠ت األع فِ ٟؼغفت أٔـا اٌؼغ  ،أب ٛاٌؼباؽ ،أدّض بٓ ػٍ ٟاٌمٍمرٕض( ،ٞث٘821ـ) ،حذم١ك :إبغاُ٘١
اإلب١اع ،ٞصاع اٌىخا اٌٍبٕأ - ٓ١١ب١غٚث ،اٌطبؼت :اٌزأ١ت٘1400 ،ـ .َ1980 -
 .52إٌٙا٠ت ف ٟغغ٠ب اٌذض٠ذ ٚاألرغ ،أب ٛاٌـؼاصاثِ ،جض اٌض ،ٓ٠اٌّباعن بٓ ِذّض بٓ ِذّض بٓ ِذّض ابٓ ػبض
اٌىغ ُ٠اٌر١بأ ،ٟاٌجؼع ،ٞابٓ األر١غ( ،ث٘606ـ) ،حذم١ك :غا٘غ أدّض اٌؼاِ - ٞٚذّٛص ِذّض اٌطٕاد ،ٟاٌّىخبت
اٌؼٍّ١ت  -ب١غٚث٘1399 ،ـ .َ1979 -
 .53اٌٛاف ٟباٌٛف١اث ،صالح اٌض ،ٓ٠سٍ ً١بٓ أ٠به بٓ ػبض هللا اٌصفض( ،ٞث٘764ـ) ،حذم١ك :أدّض األعٔاؤٚغ -
حغوِ ٟصطف ،ٝصاع إد١اء اٌخغاد – ب١غٚث٘1420 ،ـ .َ2000 -
ٚ .54ف١اث األػ١اْ ٚأٔباء أبٕاء اٌؼِاْ ،أب ٛاٌؼباؽ ،شّؾ اٌض ،ٓ٠أدّض بٓ ِذّض بٓ إبغا٘ ُ١بٓ أب ٟبىغ ،ابٓ
سٍىاْ اٌبغِى ،ٟاإلعبٍ( ،ٟث٘681ـ) ،حذم١ك :إدـاْ ػباؽ ،صاع صاصع– ب١غٚث.َ1900 ،
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