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 امللخص: 

ووق بالصووالة عمووود الوودين؛ مسووألة إدراك املووأموم الركعووة إذا أدرك الركوووع 
ّ
موون املسووائل املهّمووة التووي تتعل

مع إماموه، وقود ذهوب جمهوور العلمواء إلوى أن املوأموم يودرك الركعوة إذا أدرك الركووع موع إماموه، بينموا ذهوب 

 بووإدراك كووّل أركانهووا: تكبيوورة ال
ّ
بخوواري وابوون خزيمووة وابوون حووزم وغيوورهم موون العلموواء إلووى أنووه ال يوودرك الركعووة إال

اإلحرام، والقيام، وقوراءة القورآن، والركووع، وموا يليوه إلوى آخور الركعوة، وقود تبوّين مون هوذه الدراسوة أن الوذي 

حتَسووب ركعتووه تلووك، قامووت علووى هووذا ا
ُ
ألدلووة الصووحيحة، بينمووا لووم يكوون للجمهووور يوودرك إمامووه فووي الركوووع ال ت

 القائلين باحتسا  تلك الركعة دليل يصلح لالحتجاج به في املسألة.

 القراءة. - الركوع - الركعة - إدراكالكلمات املفتاحية: 

Abstract 

The issue of counting and accepting the raka'a (a prayer unit) if the worshipper was able to 

catch up with the imam while the imam was bowing down is still one of the most significant issues in 

the prayer, which is regarded as the backbone of Islam. To address this issue, the majority of 

scholars supported the opinion that if the worshipper was able to catch up with the imam while the 

imam was bowing down, the worshipper's raka'a will be counted and accepted. However, some 

other notable scholars like Al-Bukhari, Ibn Hazm and Ibn Khuzaymiya insisted that raka'a would 

never be accepted or counted unless all its pillars are fulfilled and performed: Takbeer (saying 

Allah Akbar), standing, reciting from Quran, bowing down and the other necessary next steps. This 

study concluded that the raka'a will never be accepted or counted if the worshipper was able to 

catch up with the imam while the imam was bowing down. This conclusion and opinion are duly 
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supported with authentic and reliable evidence, whereas the aforementioned contradicting opinion 

of the majority of scholars is not duly supported and their evidence is not reliable or even strong to 

consider. 

Key Words: Catching up with imam - raka'a (a prayer unit) - bowing down - Quran recitation. 

 املقدمة:  

اختلف العلمداء فدي مسدألة إدراك املدأموم إمامده فدي الركدوع، فدذ ب الجمهدور إلدى أن الركعدة 

مام في الركوع، وذ ب آخرون إلى أن تل  الركعة ال تحتسب، وأن تحتسب للمأموم إذا أدرك اإل 

دددددا كاندددددد  املسدددددألة متعلقددددددة 
ّ
املدددددأموم ال يحتسدددددب إال مددددددا أدرك فيددددده القيددددددام والقدددددراءة مدددددع إمامدددددده، ومل

، وكدددان أكثدددر املصدددلين يأخدددذون بمدددذ ب جمهدددور 1بالصدددالة التدددي هدددي إحددددى قواعدددد الددددين الخمدددس

الركعددددة فددددي  ددددذه الحالددددة ال تحتسددددب، ومددددن حسددددهها بطلدددد   العلمدددداء فيهددددا، وكددددان الددددرأي املقابددددل أن

صددددالته لنقصددددانها عّمددددا أمددددر بدددده هللا؛ كاندددد  املسددددألة مددددن املهّمددددات الالتدددد  ينب ددددي صددددرف الجهددددد فددددي 

 
 
تحقيقهدددددا، وإقامدددددة األدلدددددة علدددددى الدددددرأي الصدددددائب فيهدددددا، حتددددد  يتعلمددددده املسدددددلمون ويطّبقدددددوه، حفظدددددا

 لسقوط االعتبا
 
 ر بها، واملعاقبة على ترك ما فرض هللا منها. لصالتهم وأجور م عليها، ودرئا

 الدراسات السابقة: 

مبحدددث فدددي  -فدددي  دددذه املسدددألة دراسدددة سدددابقة مختصدددرة بعندددوان )املعتبدددر فدددي إدراك الركعدددة  

دددددرك 
م
الفقددده(، مدددن إعددددداد الددددكتور منيددددر علدددي عبددددد الدددرّب القبددداط ، توّصددددل فيهدددا إلددددى أن الركعدددة ت

ِبددددرت الطمأ جالددددة، فلددددم يتجدددداو  األربدددددع بددددإدراك الركددددوع إذا اعتم نينددددة فيدددده، لكددددن البحدددددث جدددداء فددددي  م

الصدحائف بمراجعده التسدعة عشدر، ولدم يكدن فيده التحقيد  والتخدري  املناسدبين لألحاديدث التددي 

 مددن األقددوال فددي املسددألة
 
، لكددن  ددذه املسددألة موجددودة فددي كتددب الفقدده 2ذكر ددا أدلددة ملددا رآه را حددا

 اولها في  جالة في أغلب األحيان.وشروح الحديث، وإن كان  تل  الكتب تتن

 خطة البحث: 

 أقوال العلماء في املسألة. .0

 أدلة القائلين باحتساب الركعة ملن أدرك الركوع مع اإلمام. .0
 أدلة القائلين بعدم احتساب الركعة ملن أدرك الركوع مع اإلمام. .1
 مناقشة أدلة القائلين باالحتساب. .1
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 مناقشة أدلة املانعين لالحتساب. .1
 في املسألة.الرا    .1
 الخاتمة والتوصيات. .1

 أقوال العلماء يف املسألة: 

إلدى  6والحنابلدة 5والشدافعية 4واملالكيدة 3ذ ب جمهور العلماء الحنفيةمذهب الجمهور:  -0

أن املدأموم إذا أدرك اإلمدام فدي الركدوع مدن الصدالة؛ فدإن ركعتده  دذه تحتسدب لده، وكأندده 

 دددذا القدددول منقدددول عدددن بعددد  الصدددحابة أدرك اإلمدددام فدددي القيدددام وأدرك معددده القدددراءة، و 

كعلددددي بددددن أبدددد  طالددددب وابددددن مسددددعود و يددددد ابددددن ثابدددد  وابددددن عمددددر، وعددددن بعدددد  التددددابعين 

كعطاء وإبرا يم النخعي وميمون بن مهران وعروة بن الزبيدر، ومدن بعدد م عدن الثدوري 

، واّد ى إسحاق بن منصور املرو ي أن املسألة مجمع عليها فقال: " 7واألو ا ي وأب  ثور 

 فركدددع معددده أدرك تلددد  الركعدددة وقراءتهدددا"
 
  أن كدددّل مدددن أدرك اإلمدددام راكعدددا

ددد ا
ل
َ
. 8أجمدددع الخ

وقال النووي: " و ذا الذي ذكرناه من إدراك الركعة بإدراك الركوع  دو الصدواب الدذي 

نددص عليدده الشددافعي وقالدده جمددا ير األصددحاب وجمددا ير العلمدداء وتظددا رت بدده األحاديددث 

 .9وأطب  عليه الناس"

دَبعيوجماعة من الشافعية  10مام البخاري ذهب اإل  -0 ، وتقدّ  11منهم ابن خزيمة وأبو بكر الض 

، ذ بدددوا إلدددى أن 14وابدددن حدددزم الظدددا ري  13واملقبلدددي والعراحدددي فدددي شدددرح السدددنن 12الددددين السدددبك 

املدددأموم ال يددددرك الركعدددة إذا أدرك الركدددوع مدددع إمامددده ولدددم يددددرك القيدددام وقدددراءة القدددرآن، قدددال 

ن أ ددل العلددم أن كددل مددأموم يقضددءي فددرض نفسدده، والقيددام والقددراءة البخدداري: " وقددال عدددة مدد

والركوع والسجود عند م فرض، فال يسقط الركوع والسدجود عدن املدأموم، وكدذل  القدراءة 

 .15فرض، فال يزول فرض عن أحد إال بكتاب أو سنة "
 أدلة اجلمهور:  

3- " :
ً
لصددددالة ". أخرجدددده مددددن أدرك ركعددددة مددددن الصددددالة فقددددد أدرك ا حووووديث أبووووي هريوووورة مرفوعووووا

 .17ومسلم 16البخاري 
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: الركعدددة  ندددا بمعنددد  الركدددوع، والصدددالة بمعنددد  الركعدددة، فمعنددد  الحدددديث: مدددن أدرك وجوووه الداللوووة

 . 18الركوع فقد أدرك الركعة

أنه انته  إلى الن ي صلى هللا عليه وسلم و دو راكدع، فركدع قبدل أن يصدل  حديث أبي بكرة: " -2

ددد ". أخرجدده إلددى الصددف، فددذكر ذلدد  للن ددي صددلى هللا ، وال تعم
 
 عليدده وسددلم فقددال:  ادك هللا حرصددا

 .19البخاري 
سب وجه الداللة  .20: أن دعاء الن ي صلى هللا عليه وسلم له بزيادة الحر  يعني أن ركعته حم

1- " :
ً
إذا جئددددتم إلددددى الصددددالة ونحددددن سددددجود فاسددددجدوا وال تعددددّدو ا  حووووديث أبووووي هريوووورة مرفوعووووا

، ومددددن أدرك الركعددددة فقدددددد أد
 
 23والحددددداكم 22وابددددن خزيمددددة 21رك الصددددالة ". أخرجدددده أبدددددو داودشدددديئا

 .24والبيهق 
: أن الحدديث فدّرق بدين مدن أدرك السدجود ومدن أدرك الركدوع، فمدن أدرك السدجود وجه الداللوة

ال تحتسدددب ركعتددده، ومدددن أدرك الركدددوع احتسدددب  ركعتددده، والركعدددة  ندددا بمعنددد  الركدددوع، والصدددالة 

 .25ن أدرك الركوع فقد أدرك الركعةبمعن  الركعة، فيكون مراد الحديث: وم

4- " :
ً
ال تبدددددادرون  بركددددددوع وال بسدددددجود؛ فإنددددده مهمددددددا  حوووووديث معاويوووووة بوووووون أبوووووي سووووووفيان مرفوعوووووا

 ، ، ومهمدا أسددبقكم بدده إذا سدجدتم تدددركون  إذا رفعدد م أسدبقكم بدده إذا ركعد م تدددركون  إذا رفعدد م

ن م  دد  قددد بدددَّ
ّ
وابددن  31وأحمددد 30والدددارم  29وابددن أبدد  شدديبة 28وابددن ماجدده 27". أخرجدده أبددو داود 26إن

 .33والدارقطني 32خزيمة
: أن املددأموم يدددرك الركعددة مددع إمامدده وإن سددبقه اإلمددام بددالركوع، فددإذا جدداء املددأموم وجووه الداللووة

 .34وقد ركع إمامه؛ فإنه يركع وتحسب ركعته

5- " :
ً
من أدرك الركوع من الركعة اآلخرة يوم الجمعة فليِضف إليها  حديث أبي هريرة مرفوعا

 ". أخرجه الدارقطنيأخر 
 
 . 35ى، ومن لم يدرك الركوع من الركعة اآلخرة فليصّل الظهر أربعا

 ركعة واحدة من الركعتين. وجه الداللة
ّ
 : أن إدراك الركوع إدراك للركعة؛ ألنه لم يب  عليه إال
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9- " :
ً
مدن أدرك ركعدة مدن الصدالة فقدد أدركهدا، قبدل أن يقديم اإلمدام  حديث أبي هريرة مرفوعوا

دددددد  38وابددددددن األعرابدددددد  37، وابددددددن خزيمددددددة36أخرجدددددده البخدددددداري فددددددي جددددددزء القددددددراءة خلددددددف اإلمدددددداملبه ". صم

 .40والبيهق  39والدارقطني
دلبه مدن الركدوع فقدد أدرك الركعدة، فالركعددة وجوه الداللوة : أن مدن أدرك إمامده قبدل أن يقدديم صم

 . 41تدرك بإدراك الركوع مع اإلمام

رو بن مر وق البدا لي، عدن شدعبة، عدن عن عمحديث من طريق محمد بن غالب الضّبي،  -7

عبد العزيز بن رفيع عن رجل من أ ل املديندة عدن الن دي صدلى هللا عليده وسدلم قدال: " إذا جئدتم 

 فاسجدوا، وال تعتّدوا بالسجود إذا لم يكن معده الركدوع 
 
واالمام راكع فاركعوا، وإن كان ساجدا

 .42". أخرجه البيهق 

عليدده وسددلم منددع االعتددداد بالسددجود إذا لددم يكددن معدده الركددوع، : أن الن ددي صددلى هللا وجووه الداللووة

 و ذا واض  في الداللة على أن إدراك الركوع يجعل الركعة محتسبة.
 أدلة املذهب الثاين: 

3- " :
ً
إذا سدددددمعتم اإلقامددددة، فامشدددددوا إلددددى الصدددددالة وعلدددديكم بالسدددددكينة  عوووون أبوووووي هريوووورة مرفوعوووووا

 .43ما فاتكم فأتّموا ". أخرجه البخاري والوقار، وال تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، و 

: أن الن دددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم أمدددر املسدددبوق بإتمدددام مدددا فاتددده، ومدددن أدرك اإلمدددام وجوووه الداللوووة

 فاته القيام والقراءة فيه و ما فرضان ال بّد له من إتمامهما، وال مكدان لإلتمدام وقدد صدار 
 
راكعا

 فاتتدده الركعددة، فصددار التوجيدده النبددوي اإلمددام واملددأموم معدده فددي الركددوع، فمددن أدرك اإلمدد
 
ام راكعددا

م اإلمام قام املسبوق فأتم ما فاته من الركعات
ّ
 .44للمسبوق  و أن يتابع إمامه، ثم إذا سل

2-  " :
ً
أن الن دددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم دخدددل املسدددجد، فددددخل رجدددل حوووديث أبوووي هريووورة مرفوعوووا

ّد الن ددي صددلى هللا عليدده وسددلم عليدده فصددلى، ثددم جدداء فسددلم علددى الن ددي صددلى هللا عليدده وسددلم، فددر 

م علدى الن دي صدلى هللا عليده 
ّ
ى، ثم جاء فسل

ّ
السالم، فقال: " ارجع فصّل فإن  لم تصّل "، فصل

صدددّل " ثالثدددا، فقدددال: والددذي بعثددد  بدددالح ، فمدددا أحسدددن 
م
وسددلم، فقدددال: " ارجدددع فصدددّل، فإندد  لدددم ت

منددي، قددال: " إذا قمدد  إلددى الصددالة فكبددر، ثددم اقددرأ مدد
ّ
ا تيسددر معدد  مددن القددرآن، ثددم اركددع غيددره، فعل
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، ثددم ارفددع حتدد  
 
، ثددم اسددجد حتدد  تطمددئنَّ سدداجدا

 
، ثددم ارفددع حتدد  تعتدددل قائمددا

 
حتدد  تطمددئن راكعددا

، ثدددددم افعدددددل ذلددددد  فدددددي صدددددالت  كلهدددددا ". أخرجددددده 
 
، ثدددددم اسدددددجد حتددددد  تطمدددددئنَّ سددددداجدا

 
تطمدددددئنَّ جالسدددددا

 .46ومسلم 45البخاري 

مل دءيَء صدالته أن يقدوم إلدى الصدالة ويكّبدر، ثدم : أن الن ي صلى هللا عليده وسدلم أمدر اوجه الداللة

 
 
يقدددرأ مدددا تيّسدددر مدددن القدددرآن، ثدددم يركدددع ... إلدددى آخدددر أركدددان الركعدددة، وجعدددل احتسددداب الركعدددة مقروندددا

بفعدددل مدددا أمدددره بددده، فالقيدددام ركدددن، والقددددراءة ركدددن أو فدددرض، ولدددم يدددأِت القدددائلون بسدددقوطهما عددددن 

ليددددف الصدددري  بهمددددا عندددده، فصددددارت ركعتدددده املدددأموم املتددددأخر عددددن الركعددددة بددددليل صددددحي  يرفددددع التك

. ثدّم ملداذا كدّل  دذا الحدر  علدى االحتسداب بتلد  47ناقصة القيام والقراءة فيه، فبطل احتسابها

ّمِ القددرآن؟ قددال ابددن حددزم: " وأن مددن أدرك 
م
الركعددة التددي ذ ددب أ ددّم مددا فيهددا و ددو قددراءة الفاتحددة أ

 .48فرض ال تتم الصالة إال به "الركوع فقد فاتته الوقفة وقراءة أم القرآن؛ وكال ما 

قدددال: " سدددمع الن دددي صدددلى هللا عليددده  عووون عبووود العزيوووز بووون رفيوووع عووون رجووول مووون أهووول املدينوووة -1

وسددلم خفدد  نعلددّي و ددو سدداجد، فلمددا فددرغ مددن صددالته قددال: َمددن  ددذا الددذي سددمع م خفدد  نعلدده؟ 

. قدال:  كد  فسدجدتم
 
ذا فاصدنعوا قال: أنا يا رسول هللا. قال: فمدا صدنعَ ؟ قدال: وجددت  سداجدا

؛ فلدددديكن معددددي علددددى حددددالي التددددي أنددددا عليهددددا. 
 
 أو سدددداجدا

 
 أو قائمددددا

 
وال تعتددددّدوا بهددددا، مددددن وجدددددن  راكعددددا

عن جرير، كال ما عن عبد  50عن سفيان الثوري، وأخرجه ابن أب  شيبة49أخرجه عبد الر اق

ال العزيددددز بددددن رفيددددع بإسددددناده، و ددددذا لفددددظ جريددددر، وأمددددا الثددددوري ففدددد  حديثدددده: " كددددذل  فددددافعلوا و 

 أن تدركوا الركعة ".
ّ
 تعتّدوا بالسجود إال

: أن الن ددي صددلى هللا عليدده وسددلم أمددر بمتابعتدده فددي الصددالة فددي الركددوع ومددا بعددده مددن وجووه الداللووة

 غير أن يبني على ذل  احتساب الركعة.

 مناقشة أدلة اجلمهور:  

تكلم عدن لكنه يدالحديث األول عن أبي هريرة صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم،  -3

إدراك الصددالة بددإدراك ركعددة منهددا، وال يددتكلم عددن إدراك الركعددة بددإدراك الركددوع، وتفسددير الركعددة 

بالركوع، وتفسير الصالة بالركعة؛  ذا ال يقوم عليه دليدل، واألصدل حمدل األلفدا  علدى ظا ر دا 

لددههم ملددا مددا لددم الدددليل علددى خددالف ذلدد ، وال دليددل  نددا. قددال الشددوكان : " ولدديس فددي ذلدد  دليددل ملط
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عرفددد  مدددن أن مسدددم  الركعدددة جميدددع أذكار دددا وأركانهدددا حقيقدددة شدددرعية وعرفيدددة، و مدددا مقددددمتان 

 . 51على اللغوية كما تقرر في األصول"

لكندده ال يددتكلم عددن إدراك الركعددة بددإدراك الحووديث الاوواني عوون أبووي بكوورة أخرجووه البخوواري،  -2

. قددال ابددن حددز 
 
م: " وأمددا حددديث أبدد  بكددرة فددال حجددة الركددوع، بددل ال يددتكلم عددن إدراك الركعددة أصددال

، وقددال الشددوكان : " 52لهددم فيدده أصددال؛ ألندده لدديس فيدده أندده اجتددزأ بتلدد  الركعددة، وأندده لددم يقضددها "

نقددل إلينددا أندده اعتددّد بهددا،  لدديس فيدده مددا يدددّل علددى مددا ذ بددوا إليدده؛ ألندده كمددا لددم يددأمره باإلعددادة لددم يم

لكددون مددع اإلمددام مددأمور بدده سددواء كددان الشددءيء والدددعاء لدده بددالحر  ال يسددتلزم االعتددداد بهددا؛ ألن ا

 به أم ال "
 
 .53الذي يدركه املؤتّم معتّدا

؟فإن قيل
 
 أصال

ّ
 : فما الفائدة من الركوع قبل الصف

: أن ذلدد  لددم يددأمر بدده الن ددي صددلى هللا عليدده وسددلم، وأمددا فعددل الرجددل ذلدد  فربمددا فووالجوا 

الفعددل لددم يقددّره الن ددي صددلى هللا كددان بسددبب حرصدده علددى تحقيدد  أكبددر قدددر مددن األجددر، لكددن  ددذا 

دددددد، فهدددددذا نهدددددي عدددددن العدددددودة إلدددددى ذاك الفعدددددل، فدددددال محدددددّل  عليددددده وسدددددلم عليددددده، بدددددل قدددددال لددددده: وال تعم

هي عنه
م
 . 54لالحتجا  بما ن

م وجدددده الحوووديث الاالووووث عوووون أبوووي هريوووورة مووووردود مووون جهووووة الصووووالحية لالحتجووواج،  -1
ّ
وال يسددددل

 الداللة الذي ذكروه فيه.
حتجدا  فألنده ضدعيف السدند، أخرجدوه مدن طدرق عدن ندافع بدن يزيدد أّما عددم الصدالحية لال 

عدددن يحيددد  ابدددن أبددد  سدددليمان عدددن سدددعيد بدددن أبددد  سدددعيد املقبدددري و يدددد بدددن عّتددداب عدددن أبددد   ريدددرة 

 بددددده. فمدددددداره علدددددى يحيددددد  بدددددن أبددددد  سدددددليمان و دددددو ضدددددعيف، قدددددال البخددددداري: " يحيددددد  منكدددددر 
 
مرفوعدددددا

 بددن رجدداء البصددري مندداكير، ولددم يتبددّين الحددديث، روى عندده أبددو سددعيد مددولى بنددي  اشددم وعبددد هللا

ّجدة " ، وقدال ابدن خزيمدة: " ال أعدرف يحيد  55سماعه من  يدد وال مدن ابدن املقبدري، وال تقدوم بده حم

، وقال البيهق : " تفّرد بده يحيد  بدن أبد  سدليمان  دذا، ولديس 56بن أب  سليمان بعدالة وال جرح"

 . 57بالقوي "
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م عدددددن إدراك الركدددددوع بشدددددءيء، وإنمدددددا تكلدددددم عدددددن وأمدددددا وجددددده الداللدددددة، فدددددإن الحدددددديث لدددددم يدددددتكل

اسدتحباب متابعدة اإلمددام علدى الحدال التددي  دو عليهددا، وقدولهم إن الركعدة هددي الركدوع، وإن الصددالة 

ددددم ال يقددددوم عليدددده دليددددل، بددددل  ددددو لدددديٌّ ألعندددداق النصددددو ، وإخددددرا  لهددددا عددددن 
ّ
هددددي الركعددددة،  ددددذا تحك

 دالالتها. 

وال يسدددلم وجددده الداللدددة ي إسوووناده ضوووعف، الحوووديث الرابوووع عووون معاويوووة بووون ابوووي سوووفيان فووو -4

 الذي ذكروه فيه.
أمدا ضدعف إسدناده فدألن مدداره علدى محمدد بدن  جدالن عدن محمدد بدن يحيد  بدن حبدان عددن 

، ومحمددد بددن  جددالن موصددوف بالتدددليس
 
وكددل طددرق الحددديث  58ابددن محيريددز عددن معاويددة مرفوعددا

 عنه معنعنة.
عددة بددإدراك الركددوع، وإنمددا فيدده دعددوة وأمددا داللددة الحددديث، فلدديس فيدده كددالم عددن إدراك الرك

الن دددي صدددلى هللا عليددده وسدددلم أصدددحابه إلدددى عددددم مسدددابقته فدددي الصدددالة، فيركعدددون قبدددل أن يركدددع أو 

ددددل ذلدددد  بددددأنهم سدددديدركون الددددركن وأذكدددداره مددددن غيددددر نقصددددان فددددي 
ّ
يسددددجدون قبددددل أن يسددددجد، ثددددم عل

 مددن العمددل الحالددة التددي يكونددون عليهددا، وَسددبا م اإلمددام إيددا م بددبع  الددركن ال يفددوّ 
 
ت علدديهم شدديئا

 واألجر.

ألنده مدروي مدن طريد  سدليمان بدن داود الحديث الخامس عن أبي هريرة إسناده ضوعيف؛  -5

، وسدليمان الحّراند  ضدعيف، 
 
الحّران  عن الز ري عن سعيد بن املسّيب عدن أبد   ريدرة مرفوعدا

وأبدو أحمدد الحداكم  ضعفه البخاري وأبو حاتم الرا ي وأحمد وأبو  رعة والدارقطني وابن حبدان

ا 60، قددال البخدداري: " منكددر الحددديث "59والسددا ي واأل دي ، وقددال ابددن حبددان: " منكددر الحددديث جدددًّ

. وقدددد ضدددّعف الحدددديث بهدددذا اللفدددظ أبدددو حددداتم الدددرا ي، فقدددال: " ال أصدددل لهدددذا الحدددديث، إنمدددا 61"

ه األدلدة، . و دذا  دو ندص الحدديث األول مدن  دذ62املتن: من أدرك من الصالة ركعة فقد أدركهدا"

 وقد تبّين أنه ليس في محّل النزاع.

 الحديث السادس عن أبي هريرة ضعيف فيه علتان:  -9
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في إسناده يحي  بن حميد، قال البخاري: " وأما يحيد  بدن حميدد فمجهدول ال يعتمدد علدى األولى: 

 .63حديثه، غير معروف بصّحة، خبره مرفوع وليس  ذا مما يحتّ  به أ ل العلم "

فددي إسددناده قددّرة بددن عبددد الددرحمن الددذي يددروي عندده يحيدد  بددن حميددد، وقددّرة  ددو ابددن عبددد الاانيووة: 

" 
 
، وقال يحي  ابن معين: 64الرحمن ابن حيوئيل و و ضعيف، قال أحمد: " منكر الحديث جدا

، وقددال أبدو  رعدة الدرا ي: " األحاديددث 66، وقدال أبددو حداتم: " لديس بدالقوّي "65" ضدعيف الحدديث "

. قددال البخداري: " وقولده: )قبددل أن يقديم اإلمدام صددلبه( ال معند  لده وال وجدده 67ر "التدي يرويهدا منداكي

 .68لزيادته "

 حديث عبد العزيز بن رفيع عن رجل عن النبي صلى هللا عليه وسلم ضعيف ألمور:  -0
 جهالة الرجل الراوي للحديث عن الن ي صلى هللا عليه وسلم. - أ

م"في إسناده عمرو بن مر وق البا لي، قال الدارقط - ب  .69ني: " صدوق كثير الَو ا
 أنه كان يخط " - ت

ّ
 .70في إسناده محمد بن غالب الضّ ي، قال الدارقطني: " ثقة مأمون إال

 مناقشة أدلة الفريق الثاين:  

 الدليل األول صحي  ال مرّد لداللته. -0

 الدليل الثان  صحي ، وداللته على املسألة واضحة. -0
عددَرف الددليل الثالدث ضددعيف السدند ألن الرجددل املدذك -1 ور أندده مدن أ دل املدينددة لدم يسددمَّ ولدم يم

من  و، ثم إنه ليس فيه ما يقضءي في محدّل الندزاع، وأقصدء  مدا فيده أن مدن أدرك إمامده فدي 

السجود ال يعتدد بتلد  الركعدة، وأن علدى املصدلي متابعدة إمامده علدى الحدال التدي يجدد اإلمدام 

 .71عليها، وكل  ذا من األمور التي ال خالف عليها
 : النتيجة

 بعد دراسة أحاديث املسألة التي استدل بها الفريقان الجمهور واآلخرين؛ تبّين ما يلي: 

 لم يسلم من أدلة الجمهور ش يء ملا يلي:   -3
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الحديثان األوالن صحيحان لكنهما ليسا في موضع الندزاع. قدال ابدن حدزم: " وقدال قدائلون:  . أ

تدة؛ إال أنهدم ال حجدة لهدم فدي شدءيء إن أدرك الركعة مع اإلمدام اعتدد بهدا، واحتجدوا بشثدار ثاب

 .72منها "
بقيدددة األحاديدددث ضدددعيفة ال تصدددل  لالسدددتدالل، قدددال ابدددن حدددزم: " فدددال يجدددو  تخصددديص شدددءيء  . ب

 .73ذل  بغير نص آخر؛ وال سبيل إلى وجوده " من

 

 لآلخرين ثالثة أحاديث:   -2

 األول صحي  أخرجه البخاري ال رّد على داللته، فهو حجة على املخالفين. - أ
 حي  أخرجه البخاري ومسلم، و و واض  الداللة على املسألة. الثان  ص - ب
 الثالث ضعيف وليس في محل النزاع. - ت

 والنتيجة اليت خنرج هبا من هذه الدراسة: 

أن املأموم ال يدرك الركعة إذا أدرك إمامه في الركوع، قال الشوكان : " الواجدب الحمدل  

ما تحصل به البراءة من عهددة أدلدة وجدوب على اإلدراك الكامل للركعة الحقيقية؛ لعدم وجود 

. وقال ابن حزم: " فإن قيل:  ذا قول الجمهور، قلنا: 74القيام القطعية وأدلة وجوب الفاتحة "

مددددا أمددددر هللا تعددددالى قددددط وال رسددددوله صددددلى هللا عليدددده وسددددلم باتبدددداع الجمهددددور؛ ال فددددي آيددددة وال فددددي خبددددر 

كددع؛ فقدددد صددار مددددركا للوقددوف؛ قلندددا: و دددذه . وقدددال: " فددإن قيدددل: إندده يكبدددر قائمددا ثدددم ير 75صددحي  "

معصددية أخددرى، ومددا أمددره هللا قددط وال رسددوله صددلى هللا عليدده وسددلم أن يدددخل فددي الصددالة فددي غيددر 

الحال التدي يجدد اإلمدام عليهدا، وأيضدا: فدال يجدز  قضداء شدءيء سدب  بده مدن الصدالة إال بعدد سدالم 

 .76اإلمام؛ ال قبل ذل  "

 عددن القددوم، ثددم قلددتم: وقددال البخدداري: " اتفدد  أ ددل العلدد
 
م وأنددتم أندده ال يحتمددل اإلمددام فرضددا

القددددراءة فريضدددددة، ويحتمدددددل اإلمدددددام  دددددذا الفدددددرض عددددن القدددددوم فيمدددددا جهدددددر اإلمدددددام أو لدددددم يجهدددددر، وال 

 مددددن السدددنن نحددددو الثندددداء والتسددددبي  والتحميدددد، فجعلددددتم الفددددرض أ ددددون مددددن 
 
يحتمدددل اإلمددددام شدددديئا

جعدددل الفدددرض أ دددون مدددن التطدددوع،  التطدددوع، والقيددداس عنددددك أال يقددداس الفدددرض بدددالتطوع، وأال يم
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ددَ  القددراءة بددالركوع والسددجود  وأن يقدداس الفددرض أو الفددرع بددالفرض إذا كددان مددن نحددوه، فلددو ِقسا

 .
 
 والتشهد إذا كان   ذه كلها فرضا

 اخلامتة والتوصيات: 

تبدددّين لقدددار   دددذا البحدددث أن القدددول املشدددهور الدددذي ال تكددداد تسدددمع غيدددره فدددي مسدددألتنا؛ أن  

ين الددددذين  املددددأموم
ّ
 مددددن املصددددل

 
يدددددرك الركعددددة مددددع إمامدددده إذا أدركدددده فددددي الركددددوع، ولددددذل  نددددرى كثيددددرا

بدة حتدد  ينتظددر م اإلمددام و ددو 
َ
، ويكثددرون مددن الجل

ّ
سدبقهم إمددامهم بددالركوع؛ يسددارعون إلدى الصددف

ت! وربما لم   مسألة حياة أو َموا
َ
راكع، كّل ذل  من أجل أن يحتسبوا تل  الركعة، وكأن املسألة

، فددددأّي فائدددددة يحققددددون بهددددذا؟ ألدددديس الهدددددف مددددن الصددددالة  ددددو  تكددددن تلدددد 
 
الركعددددة هددددي األولددددى أيضددددا

امتثددال أمددر هللا والخضددوع لدده سددبحانه؟ ألدديس االعتمدداد علددى األدلددة الصددحيحة  ددو الواجددب علددى 

كدّل مسددلم؟ قددد رأينددا أدلددتهم التددي لددم يسددلم منهددا شددءيء أمددام النقددد العلمددي، فلمدداذا التمّسدد  بقددال 

ائمدددة علدددى الجميدددع بكتدددداب هللا والثابددد  مدددن حدددديث رسدددول هللا صدددلى هللا عليدددده فدددالن، والحجدددة ق

 وسلم؟

مددددددن الواضدددددد  لكددددددل منصددددددف أن قددددددول البخدددددداري وَمددددددن معدددددده  ددددددو الددددددذي قامدددددد  عليدددددده األدلددددددة 

باع ما لم يقم 
ّ
الصحيحة، فصار من الواجب على كل َمن َعلم ذل  أن يترك ما كان عليه من ات

لخشوع املطلوب؛ لتحقي  أكبر قددر مدن الحسدنات، فيصدلي مدا عليه الدليل، وأن يأت  الصالة با

أدرك مدددع اإلمدددام مهمدددا كدددان، ركعدددات أو ركعدددة أو بعددد  ركعدددة، ثدددم يقضدددءي مدددا فاتددده كمدددا أمدددر الن دددي 

 صلى هللا عليه وسلم، وال يكون  ّمه أن يحسب ركعة ال تحتسب على الصحي .

 قائمة املصادر واملراجع: 

، تحقيد  ودراسددة عبددد الحكدديم التنبيوه علووى مشووكالت الهدايووة ددد(، 190علددّي )ابدن أبدد  العددز الحنفدد ، علدّي بددن  .7

الجامعددة اإلسددالمية باملدينددة املنددورة، مكتبددة الرشددد  -بددن محمددد شدداكر وغيددره، أصددل الكتدداب: رسددالة ماجسددتير

 (. 0م )ط0111 د/ 0101السعودية،  -ناشرون 
، طبعدددة الجووورح والتعوووديل دددد(، 101يدددس )ابدددن أبددد  حددداتم الدددرا ي، أبدددو محمدددد عبدددد الدددرحمن بدددن محمدددد بدددن إدر  .4

 دددد/ 0010بيددروت،  -الهنددد، دار إحيددداء التددراث العربددد   -بحيددددر آبدداد الددددكن  -مجلددس دائددرة املعدددارف العثمانيددة 

 (.  0م )ط0910
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، تحقيد  فريد  علول الحوديث دد(، 101ابن أب  حداتم الدرا ي، أبدو محمدد عبدد الدرحمن بدن محمدد بدن إدريدس ) .1

 (.0م )ط0111 د/ 0101ميضءي، من الباحثين، مطابع الح
، الكتوووا  املصووونف فوووي األحاديوووث واآلثوووار دددد(، 011ابدددن أبددد  شددديبة، أبدددو بكدددر عبدددد هللا بدددن محمدددد بدددن إبدددرا يم ) .2

 (. 0ه )ط0119الرياض،  -تحقي  كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد 
، تحقيدد  عبددد رابوويمعجووم ابوون األع ددد(، 111ابددن األعرابدد ، أبددو سددعيد بددن األعرابدد  أحمددد بددن محمددد بددن  يدداد ) .2

 (.0م )ط0991 د/ 0101السعودية،  -املحسن بن إبرا يم الحسيني، دار ابن الجو ي 
تحقيدد  التفريووع فووي فقووه اإلمووام مالووك ابوون أنووس،  ددد(، 111ابددن الجددالب، عبيددد هللا بددن الحسددين بددن الحسددن ) .1

 (.0م )ط0111 د/ 0101لبنان،  -سيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت 
، كفايوووة النبيوووه فوووي شووورح التنبيوووه دددد(، 101لرفعدددة، أبدددو العبددداس أحمدددد ابدددن محمدددد بدددن علدددي األنصددداري )ابدددن ا .1

 (.0م )ط0119بيروت،  -تحقي  مجدي محمد سرور باسلوم، دار الكتب العلمية 
دددن، أبدددو حفدددص عمدددر بدددن علدددي بدددن أحمدددد ) .3 تحقيددد  عدددز عجالوووة املحتووواج إلوووى توجيوووه املنهووواج،  دددد(، 111ابدددن امللّقِ

 م، بدون طبعة. 0110 د/ 0100إربد، األردن،  -بن عبد الكريم البدران ، دار الكتاب الدين  شام
 ددددد(، تحقيدددد  عبددددد هللا بددددن عبددددد املحسددددن التركدددد ، مؤسسددددة 910ابددددن النجددددار، تقدددد  الدددددين محمددددد بددددن أحمددددد ) .8

 (. 0م )ط0999 د/ 0109بيروت،  -الرسالة 
سددتي ) .71 املجوووروحين موون املحوودثين والضوووعفاء د(،  دد111ابددن حبددان، أبدددو حدداتم محمددد بدددن حبددان بددن أحمدددد البم

 (.0 د )ط0191حلب،  -، تحقي  محمود إبرا يم  ايد، دار الو ي واملتروكين
تعريووووف أهوووول التقووووديس بمراتووووب ه(، 110ابددددن حجددددر، أبددددو الفضددددل أحمددددد بددددن علددددي بددددن حجددددر العسددددقالن  ) .77

عمدددان،  -تبددة املندددار ، تحقيدد  عاصدددم بدددن عبددد هللا القريدددوت ، مك)طبقووات املدلسوووين( املوصوووفين بالتووودليس

 (. 0م )ط0911ه/0111
، مطبعددددة دائددددرة تهووووذيب التهووووذيبه(، 110ابددددن حجددددر، أبددددو الفضددددل أحمددددد بددددن علددددي بددددن حجددددر العسددددقالن  ) .74
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بوابددده وأحاديثددده: محمدددد فدددؤاد عبدددد البددداحي، قدددام بإخراجددده وصدددححه وأشدددرف علدددى طبعددده: محدددب رقدددم كتبددده وأ
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 بيروت، بدون طبعة، بدون تاريخ. 
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 (.0م )ط0991 د/ 0101بيروت،  -
ووأ مالووك ددد(، 111محمددد بددن عبددد هللا ) أبددو بكددر ابددن العربدد ، .42

 
ك فووي شوورح ُمَوط دد  عليدده: محمددد بددن املسووالِّ

ّ
، عل

رب اإلسالم ، 
َ
ليمان  وغيره، نشر َدار الغ  (.0م )ط0111 د/ 0101الحسين الس 

، تحقيدد  شددعيب األرندداؤوط وغيددره، دار السوونن ددد(، 011أبددو داود، سددليمان بددن األشددعث بددن إسددحاق األ دي ) .41

 (.0م )ط 0119 - د 0111 الرسالة العلمية،
التعليووق الكبيوور فووي املسووائل  ددد(، 111أبددو يعلددى الفددراء، محمددد بددن الحسددين بددن محمددد بددن خلددف البغدددادي ) .41

 .(0م )ط0101 د/ 0111دمش ،  -، تحقي  محمد بن فهد الفري ، دار النوادر الخالفية بين األئمة
مسوند اإلموام  دد(، 010الشديبان  )املتدوفى: أحمد، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن  الل بدن أسدد  .43

 (. 0م )ط0110 د/ 0100بيروت،  -، تحقي  شعيب األرناؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة أحمد بن حنبل
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، تحقيددد  محمدددد عدددوض مرعدددب، دار إحيددداء ، تهوووذيب اللغوووة دددد(111األ  دددري، أبدددو منصدددور محمدددد بدددن أحمدددد ) .48

 (.0م )ط0110بيروت،  -التراث العرب  
تحقيدد  حدداتم الزاهوور فووي معوواني كلمووات النوواس،  ددد(، 101أبددو بكددر محمددد بددن القاسددم ابددن محمددد )األنبدداري،  .11

 (. 0م )ط0990 د/ 0100بيروت،  -صال  الضامن، مؤسسة الرسالة 
نهايوووة املطلوووب فوووي درايوووة  دددد(، 111إمدددام الحدددرمين الجدددويني، أبدددو املعدددالي عبدددد امللددد  بدددن عبدددد هللا بدددن يوسدددف ) .17

 (. 0م )ط0111 د/ 0101م محمود الّديب، دار املنها ، ، تحقي  عبد العظياملذهب
الجوامع املسوند الصوحيح املختصور مون أموور رسوول ه(، 011البخاري، أبدو عبدد هللا محمدد بدن إسدماعيل ) .14

، تحقيدد  محمددد   يدددر بددن ناصددر الناصدددر، دار هللا صوولى هللا عليووه وسوولم وسوووننه وأيامووه = صووحيح البخووواري 

 (. 0 د )ط0100ة بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباحي(، طوق النجاة )مصورة عن السلطاني
، تحقيدد  فضددل الددرحمن جووزء القووراءة خلووف اإلمووامه(، 011البخدداري، أبددو عبددد هللا محمددد بددن إسددماعيل ) .11

 (.0م )ط0911 د/ 0111الثوري، املكتبة السلفية، 
، خددر  أحاديثدده تقنعالوورو  املربووع شوورح زاد املسوو ددد(، 0110الههددوت ، منصددور بددن يددونس بددن صددالح الدددين ) .12

 عبد القدوس محمد نذير، دار املؤيد ومؤسسة الرسالة، بدون طبعة، بدون تاريخ.
، تحقيدد  عبددد السوونن الصووغير ددد(، 111البيهقدد ، البيهقدد ، أبددو بكددر أحمددد بددن الحسددين بددن علددي الخراسددان  ) .12

 (. 0)ط م0919 د/ 0101كراتشءي، باكستان،  -املعط  أمين قلعجي، جامعة الدراسات اإلسالمية 
، تحقي  محمد عبد القدادر السنن الكبرى  د(، 111البيهق ، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي الخراسان  ) .11

 (. 1م )ط0111 د/ 0101بيروت،  -عطا، دار الكتب العلمية 
معرفوة السونن واآلثوار،  دد(، 111البيهق ، البيهق ، البيهق ، أبو بكدر أحمدد بدن الحسدين بدن علدي الخراسدان  ) .11

م 0990 دددد/ 0100كراتشدددءي، باكسدددتان،  -يددد  عبدددد املعطددد  أمدددين قلعجدددي، جامعدددة الدراسدددات اإلسدددالمية تحق

 (.0)ط
، التوضوووويح فووووي شوووورح املختصوووور الفرعووووي البوووون الحاجووووب ددددد(، 111) الجندددددي، خليددددل بددددن إسددددحاق بددددن مو ددددء  .13

م 0111 ددددد/ 0109تحقيدددد  أحمددددد بددددن عبددددد الكددددريم نجيددددب، مركددددز نجيبويدددده للمخطوطددددات وخدمددددة التددددراث، 

 (.  0)ط
، نهايوووة املطلوووب فوووي درايوووة املووووذهب ددددد(، 111الجدددويني، إمدددام الحدددرمين عبدددد امللدددد  بدددن عبدددد هللا بدددن يوسدددف ) .18

 (. 0م )ط0111 د/ 0101تحقي  عبد العظيم محمود الّديب، دار املنه ، 
املسوووتدرك علوووى  دددد(، 111الحددداكم، أبدددو عبدددد هللا محمدددد بدددن عبدددد هللا بدددن محمدددد بدددن حمدويددده النيسدددابوري ) .21

 (.0م )ط0991ه/0100بيروت،  -، تحقي  مصطف  عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية نالصحيحي
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، اإلقناع في فقوه اإلموام أحمود بون حنبول د(، 911الحجاوي، أبو النجا مو ء  بن أحمد بن مو ء  )املتوفى:  .27

 لبنان، بدون طبعة، بدون تاريخ. -تحقي  عبد اللطيف محمد مو ء  السبك ، دار املعرفة بيروت 
 -، دار الفكدر للطباعددة شورح مختصور خليوول للخرشو ي ددد(، 0010لخرشدءي، أبدو عبدد هللا محمددد بدن عبدد هللا )ا .24

 بيروت، بدون طبعة، بدون تاريخ.
، تحقيدددد  شددددعيب االرندددداؤوط سوووونن الوووودارقطني ددددد(، 111الدددددارقطني، أبددددو الحسددددن علددددي بددددن عمددددر بددددن أحمددددد ) .21

 (. 0م )ط0111 د/ 0101بيروت،  -وغيره، مؤسسة الرسالة 
، تحقيددد  العلووول الوووواردة فوووي األحاديوووث النبويوووة دددد(، 111الددددارقطني، أبدددو الحسدددن علدددي بدددن عمدددر بدددن أحمدددد ) .22

 (.0م )ط0911 د/ 0111الرياض،  -محفو  الرحمن  ين هللا السلف ، دار طيبة 
، تحقيدد  حسددين سددليم سوونن الوودارمي ددد(، 011الدددارم ، أبددو محمددد عبددد هللا بددن عبددد الددرحمن بددن الفضددل ) .22

 (. 0م )ط0111 د/ 0100السعودية،  -ان ، دار املغني للنشر والتو يعأسد الدار 
ِميري، محمدد بددن مو دء  بدن عي ددء  ) .21 ، تحقيد  لجندة علميددة، دار الونجم الوهوواج فوي شورح املنهوواج دد(، 111الددَّ

 (.0م )ط0111 د/ 0101جّدة،  -املنها  

ء واملتوووووروكين وخلوووووق مووووون ديووووووان الضوووووعفا دددددد(، 111الدددددذ  ي، أبدددددو عبدددددد هللا محمدددددد بدددددن أحمدددددد بدددددن عثمدددددان ) .21

مكددة املكرمددة،  -تحقيدد  حمدداد بددن محمددد األنصدداري، مكتبددة النهضددة الحديثددة املجهووولين وثقووات فوويهم لووين، 

 (. 0م )ط0911 د/ 0111

وق دد(، 111الذ  ي، أبدو عبدد هللا محمدد بدن أحمدد بدن عثمدان ) .23
 
، تحقيد  ذكور أسوماء مون تكلوم فيوه وهوو موث

 (.0م )ط0911 د/ 0111األردن،  -الزرقاء -محمد شكور الحا ي، مكتبة املنار 
القدددا رة،  -، دار الحدددديثسوووير أعوووالم النوووبالء دددد(، 111الدددذ  ي، أبدددو عبدددد هللا محمدددد بدددن أحمدددد بدددن عثمدددان ) .28

 م، بدون طبعة.0111 د/ 0101
، تحقيدد  علددي ميووزان االعتودال فووي نقوود الرجوال دد(، 111الدذ  ي، أبددو عبدد هللا محمددد بددن أحمدد بددن عثمددان ) .21

 (. 0م )ط0911 د/ 0110بيروت،  -بجاوي، دار املعرفة للطباعة والنشر محمد ال

، الونفح الشوذي فوي شورح جوامع الترموذي دد(، 111الربعي، أبو الفت  محمد بن محمد بن محمد بن أحمد ) .27

 (. 0 د )ط0119الرياض،  -تحقي  أحمد معبد عبد الكريم، دار العاصمة 

، تحقيد  طدارق فتحدي السدديد، دار بحور املوذهب دد(، 110اعيل )الرويدان ، أبدو املحاسدن عبدد الواحدد بدن إسدم .24

 (. 0م )ط0119بيروت،  -الكتب العلمية 
، تبيووين الحقووائق تبيووين الحقووائق شوورح كنووز الوودقائق ددد(، 111الزيلعددي، عثمددان بددن علددي بددن محجددن البددار ي ) .21

 (.0 د )ط 0101بوالق، القا رة،  -املطبعة الكبرى األميرية 
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م، 0991 ددد/ 0101بيددروت،  -، دار املعرفددة املبسوووط ددد(، 111مددد بددن أبدد  سددهل )السرخ ددءي، محمددد بددن أح .22

 بدون طبعة. 
، تحقيدددددد  عصددددددام الدددددددين نيوووووول األوطووووووار ددددددد(، 0011الشددددددوكان ، محمددددددد بددددددن علددددددي بددددددن محمددددددد بددددددن عبددددددد هللا ) .22

 (. 0م )ط0991 د/ 0101مصر،  -الصبابط ، دار الحديث 
دار الكتددب (، املهوذ  فوي فقوه اإلموام الشوافيي،  دد111الشديرا ي، أبدو اسدحاق إبدرا يم بدن علدي بدن يوسدف ) .21

 بيروت، بدون طبعة، بدون تاريخ. -العلمية 
، دار التووواج واإلكليووول ملختصووور خليووول دددد(، 191العبددددري، أبدددو عبدددد هللا محمدددد بدددن يوسدددف بدددن أبددد  القاسدددم ) .21

 (.0م )ط0991 د/ 0101بيروت،  -الكتب العلمية 
، حاشووية العوودوي علووى كفايووة الطالووب الربوواني ددد(، 0019م )العدددوي، أبددو الحسددن علددي بددن أحمددد بددن مكددر  .23

 م، بدون طبعة. 0991 د/ 0101بيروت،  -تحقي  يوسف الشيخ محمد البقا ي، دار الفكر 
تحقيدد  البيوان فووي موذهب اإلموام الشوافيي،  دد(، 111العمراند ، أبدو الحسدين يحيدد  بدن أبد  الخيدر بددن سدالم ) .28

 (. 0م )ط0111 د/ 0100، جدة -دار املنها  ، قاسم محمد النوري
، تحقيد  التعليقوة علوى مختصور املزنوي دد(، 110القاضءي حسين، أبو محمد الحسدين بدن محمدد بدن أحمدد ) .11

 مكة املكرمة.  -علي محمد معوض وغيره، مكتبة نزار مصطف  البا  
، 0ا، املجلددد القبدداط ، الدددكتور منيددر علددي عبددد الددرب، مجلددة جامعددة املدينددة العامليددة للعلددوم الفقهيددة، ماليزيدد .17

 (.0101) 11العدد 
العزيوووز شووورح الووووجيز )املعوووروف  دددد(، 101القزويندددي، أبدددو القاسدددم عبدددد الكدددريم بدددن محمدددد بدددن عبدددد الكدددريم ) .14

م 0991 دد/ 0101لبندان،  -، تحقي  علي محمدد عدوض وغيدره، دار الكتدب العلميدة، بيدروت بالشرح الكبير(

 (.0)ط
دد املختدار الّسدالم ، دار شورح التلقوين دد(، 111) املا ري، أبو عبد هللا محمد بن علدي بدن عمدر .11 ، تحقيد  محمَّ

 (.  0م )ط0111الغرب اإِلسالم ، 
الحواوي الكبيور فوي فقوه موذهب اإلموام  دد(، 111املاوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن محمدد بدن حبيدب ) .12

م 0999 دددددد/ 0109بيدددددروت،  -، تحقيددددد  الشدددديخ علدددددي محمدددددد معددددوض وغيدددددره، دار الكتدددددب العلميددددة الشووووافيي

 (.  0)ط
، دار إحيددداء اإلنصووواف فوووي معرفوووة الووورا ح مووون الخوووالف دددد(، 111املدددرداوي، أبدددو الحسدددن علدددي بدددن سدددليمان ) .12

 (. 0بيروت، بدون تاريخ )ط -التراث العرب  
مسوائل اإلموام أحموود بون حنبول وإنوحاق بوون  دد(، 010املدرو ي، أبدو يعقدوب إسددحاق بدن منصدور بدن بهددرام ) .11

 (.0م )ط0110 د/ 0101السعودية،  -الجامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  ، عمادة البحث العلمي،راهويه
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، تهووووذيب الكمووووال فووووي أسووووماء الرجووووال ددددد(، 110املدددّزي، أبددددو الحجددددا  يوسددددف بددددن عبددددد الددددرحمن بددددن يوسددددف ) .11

 (.0م )ط0911ه/0111بيروت،  -تحقي  بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة 
، دار العووودة شووورح العمووودة دددد(، 101بددن إبدددرا يم بدددن أحمدددد ) املقد ددءي بهددداء الددددين، أبدددو محمدددد عبدددد الدددرحمن .13

 م، بدون طبعة.  0111 د/ 0101القا رة،  -الحديث
بيدروت، بددون  -، دار الفكدر املجموع شورح املهوذ  د(، 111النووي، أبو  كريا محيي الدين يحي  بن شرف ) .18

 طبعة، بدون تاريخ. 
، تحقيدددد  حسددددين محمددددد شددددرف، الهيئددددة حووووديثغريووووب اله(، 001الهددددروي، أبددددو عبيددددد القاسددددم بددددن سددددالم ) .11

 (. 0م )ط0911 د/ 0111القا رة،  -العامة لشئون املطابع األميرية 
، تحقيددد  التبيووين ألسووماء املدلسووين ددد(، 110سددبط ابددن العجمددي، أبددو الوفددا إبددرا يم بددن محمددد بددن خليددل ) .17

 (.0م )ط0911 د/ 0111بيروت،  -يحي  شفي  حسن، دار الكتب العلمية 
، تحقيد  حبيدب الدرحمن املصونف دد(، 000اق، أبو بكر عبد الر اق بن  مدام بدن ندافع الصدنعان  )عبد الر   .14

 (.0ه )ط0111بيروت،  -الهند، يطلب من املكتب اإلسالم   -األعظمي، املجلس العلمي
، دار الكتددددب املدّونووووة  ددددد(019مالدددد ، اإلمددددام مالدددد  بددددن أنددددس بددددن مالدددد  بددددن عددددامر األصددددبحي املدددددن  )املتددددوفى:  .11

 (. 0م )ط0991 د/ 0101بيروت،  -مية العل
املسووند الصووحيح املختصوور بنقوول العوودل عوون  ددد(، 010مسددلم، أبددو الحسددن مسددلم بددن الحجددا  القشدديري ) .12

تحقيدد  محمددد فددؤاد عبددد البدداحي، دار إحيدداء العوودل إلووى رسووول هللا صوولى هللا عليووه وسوولم= صووحيح مسوولم، 

 .تاريخ بدون بيروت، بدون طبعة،  -التراث العرب  

 وامش: اهل

                                                 

يقجبنص يقنممس يقصاعح يقن بصو  نو   نوس   موس  يى صو   هص، 011البخار ، رب  عب  اهلل م:م  بن إساماعيل   1
ن ، ت:قين م:ما   هيار بان  اةار ال اةار،  ار  ا ن ال جاان  مةا ر يى   ع  سم م سممم  س عبن  = صاعح يقح ب ي

. مسالم، ربا  01،  1، ل00، 01،  0ص، ل0هاا   0100عن السل ا ية بإبافة ترقيم م:ما  فاعا  عبا  البااقيص، 
يقنممس يقصاعح يقن بص  حمق  يقهس     يقهس  وقو   موس  يى صو   هااص، 010ال:سن مسلم بن ال:جال القشير   
بياار ل، باا  ن تاااري ،  -اء التااراث العربااي ت:قياان م:ماا  فااعا  عباا  الباااقي،  ار إ:ياايى   عوو  سموو م= صوواعح نموو مس 

 .  11،  0ب  ن  بعة، ل
، العااا   0القباااا ي، الااا ،ت ر م يااار علاااي عبااا  الااار ، مجلاااة جامعاااة الم ي اااة العالمياااة للعلااا م الفق:ياااة، مالي ياااا، المجلااا  2

 ص.0101 11
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م، 0991هااا/ 0101بيار ل،  -،  ار المعرفاة يقنحموسطهااص، 111ر  ار: السرخساي، م:ما  بان ر:ما  بان ربااي سا:ل   3
بحعوع  يقاقوبل  بحعوع  يقاقوبل  هااص، 111. ال يلعاي، عكماان بان علاي بان م:جان الباارعي  91،  0ب  ن  بعة، ل

. ابااان رباااي العااا  011،  0ص، ل0هاااا    0101بااا الن، القااااهرن،  -، الم بعاااة ال،بااارال األميرياااة ووو , كمووول يقوووسقبل 
، ت:قيان   راساة عبا  ال:،ايم بان م:ما  شاا،ر  غيار ، سيع يقبمحع      ن كبت يقههاص، 190ال: في، عليل بن عليل  

هااا/  0101السااع  ية،  -الجامعااة ا سااالمية بالم ي ااة الم اا رن، م،تبااة الرشاا   اشاار ن -رةاال ال،تااا : رسااالة ماجسااتير
 .111،  0ص، ل0م   0111

 -،  ار ال،تا  العلمياة يقنسّسمو هااص019مالي، ا مام مالي بن ر س بان مالاي بان عاامر األةاب:ي الما  ي  المتا ف،:  4
هاااااص، 111. اباااان الجااااال ، عبياااا  اهلل باااان ال:سااااين باااان ال:ساااان  010،  0ص، ل0م   0991هااااا/ 0101بياااار ل، 

هاا/ 0101لب اان،  -ت:قيان ساي  ،سار   :سان،  ار ال،تا  العلمياة، بيار ل يقبه عص ل  لق  يينبم نبقوي يحو   موسس 
، ت:قيان يالموبذكب هااص، 111بان عبا  اهلل بان م:ما   . ابن عبا  البار، ربا  عمار ي ساف 19،  0ص، ل0م   0111

. الماا ر ، رباا  عباا  11،  0ص، ل0م   0111ه/ 0100بياار ل،  -ساالم م:ماا  ع اا  غياار ،  ار ال،تاا  العلمياة 
ااا  المختاااار السلاااالمي،  ار الغااار  اِ ساااالمي،  ووو , يقب قوووع هااااص، 111اهلل م:مااا  بااان علاااي بااان عمااار   ، ت:قيااان م:مَّ

طمول نبقويهااص، 111. رب  ب،ر ابن العربي، م:م  بان عبا  اهلل  101،  0ص، ل0م   0111 ، يقنموبقكي لو   و , نطسأ
ااااليما ي  غياااار ،  شاااار َ ار الَغاااار  ا سااااالمي،  ، 0ص، ل0م   0111هااااا/ 0101عللاااان علياااا : م:ماااا  باااان ال:سااااين الس 

 101  . 
، ت:قيان علاي م:ما  يقنلمو  يقبه عق      ن بص هاص، 110القابي :سين، رب  م:م  ال:سين بن م:م  بن ر:م    5

. الشيرا  ، رب  اس:ان إباراهيم بان علاي بان 110،  0م،ة الم،رمة، ل -مع ض  غير ، م،تبة   ار مة ف، البا 
. إمااام ال:اارمين 019،  0بياار ل، ل - ار ال،تاا  العلميااة (س يقنهووذب لوو  لقوو  يينووبم يق ووبله س هااا111ي سااف  

، ت:قيان عبا  مهبعو  يقنط وب لو  س يعو  يقنوذهبهااص، 111 بان ي ساف  الجا ي ي، ربا  المعاالي عبا  الملاي ابان عبا  اهلل
. الر ياا ي، ربا  الم:اسان عبا  ال ا:ا  111،  0ص، ل0م   0111هاا/ 0101الع يم م:ما   الا لي ،  ار الم :اال، 

ص، 0م   0119بياار ل،  -، ت:قياان  ااارن فت:ااي السااي ،  ار ال،تاا  العلميااة حاوو  يقنووذهبهاااص، 110باان إسااماعيل  
يقحعوب  لو  نوذهب يينوبم يق وبله س هااص، 111. العمرا ي، رب  ال:سين ي:ي، بن ربي الخيار ابان ساالم  011،  1ل

. الق  ي ااي، رباا  القاساام 111،  0ص، ل0م   0111هااا/ 0100س جاا ن - ار الم :ااال س ت:قياان قاساام م:ماا  ال اا ر 
، ت:قيان علاي م:ما  حبق و , يقكحعو (يقهلعول  و , يقوسجعل )يقنهو س  هااص، 101عب  ال،ريم بن م:م  بن عب  ال،ريم  

. ال اا   ، رباا   ،ريااا 011،  0ص، ل0م   0991هااا/ 0101لب ااان،  -عاا ض  غياار ،  ار ال،تاا  العلميااة، بياار ل 
. اباان الرفعااة، 001،  1بياار ل، ل -،  ار الف،ااريقنجنووس   وو , يقنهووذبهاااص، 111م:ياي الاا ين ي:ياا، باان شاارف  

، ت:قياان مجاا   م:ماا  كهبعوو  يقمحعوو  لوو   وو , يقبمحعوو هاااص، 101  رباا  العباااس ر:ماا  اباان م:ماا  باان علااي األ ةااار 
. ابان الملقسان، ربا  :فا  عمار بان علاي 111،  1ص، ل0م   0119بيار ل،  -سر ر باسل م،  ار ال،تا  العلمياة

ت:قياان عاا  الاا ين هشااام باان عباا  ال،ااريم الباا را ي،  ار  جبقوو  يقنابووب  وقوو  بسجعوو  يقنمهووب س هاااص، 111باان ر:ماا   
يقومجم هااص، 111. الا َِّمير ، م:ما  بان م سا، بان عيسا،  111،  0م، ل0110هاا/ 0100رب ، األر ن، إ -ال،تا 

 .000،  0ص، ل0م   0111ها/ 0101ج لن،  -، ت:قين لج ة علمية،  ار الم :اليقسهب  ل    , يقنمهب 
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القااهرن، با  ن  بعاة،  -قااهرن، م،تباة اليقنغمو هااص، 101ابن ق امة، رب  م:م  عب  اهلل بن ر:م  بن م:م  المق ساي   6
، يقكوبل  لو  لقو  يينوبم  انوسهااص، 101ابن ق امة، رب  م:م  عب  اهلل بن ر:م  بن م:م  المق ساي   .111،  0ل

. ابن ق اماة، ربا  م:ما  عبا  اهلل بان ر:ما  بان 090،  0ص، ل0م   0991ها/ 0101بير ل،  - ار ال،ت  العلمية
م، باا  ن 0111هااا/ 0101ت:قياان ر:ماا  م:ماا  عاا   ، الم،تبااة العةاارية، ،  نووس  يقهقوو هاااص، 101م:ماا  المق سااي  

القااهرن،  -هااص،  ار ال:ا يث101. المق سي ب:اء ال ين، رب  م:م  عبا  الار:من ابان إباراهيم بان ر:ما   09 بعة،  
 يقنحوس هااص، 111. ابن مفلح، رب  إس:ان إبراهيم بان م:ما  بان عبا  اهلل  011م، ب  ن  بعة،   0111ها/ 0101

. المار ا  ، ربا  ال:سان علاي 11،  0ص، ل0م   0991هاا/ 0101بير ل،  -،  ار ال،ت  العلميةل    , يقنقمص
بياار ل، باا  ن تاااري   -،  ار إ:ياااء التااراث العرباايييمصووب  لوو  نه لوو  يقوو يجح نوو  يق ووب هاااص، 111باان سااليمان  

ييقموب  لو  لقو  يينوبم هااص، 911: . ال:جا  ، رب  ال جا م سا، بان ر:ما  بان م سا،  المتا ف،001،  0ص، ل0  
، 0لب ااااان، بااا  ن  بعااااة، ل -، ت:قياااان عبااا  الل ياااف م:ماااا  م سااا، السااااب،ي،  ار المعرفاااة بيااار ل انوووس حوووو  امحووو 

هااااص، ت:قيااان عبااا  اهلل بااان عبااا  الم:سااان التر،اااي، معسساااة 910. ابااان ال جاااار، تقاااي الااا ين م:مااا  بااان ر:مااا   010 
 .  011،  0ص، ل0م   0999ها/ 0109بير ل،  -الرسالة

يقبنهعووس قنووب لوو  يقنسطوول نوو  يقنهووبم  هاااص، 111ر  اار: اباان عباا  الباار، رباا  عماار ي سااف باان عباا  اهلل باان م:ماا    7
هااا، 0111المغاار ،  -، ت:قياان مةاا ف، باان ر:ماا  العلاا    غياار ،   ارن عماا م األ قاااف  الشااع ن ا سااالميةسيألمووبمعس

لوبح يقحوب ي  و , صواعح هااص، 191  بان رجا   . ابن رج  ال: بلي، عب  الر:من بن ر:م11،  1ب  ن  بعة، ل
 -الم ي اااة ال ب ياااة، م،تااا  ت:قيااان  ار ال:ااارمين -، ت:قيااان م:مااا   بااان شاااعبان  غيااار ، م،تباااة الغربااااء األكرياااةيقح وووب ي
 .019،  1ص، ل0م   0991ها/ 0101القاهرن، 

ساا:ان باان راه ياا ، هاااص، مسااا ل ا مااام ر:ماا  باان : باا010الماار   ، رباا  يعقاا   إساا:ان باان م ةاا ر باان ب:اارام   8 ل  ا 
 ص.0م   0110ها/ 0101السع  ية،  -عما ن الب:ث العلمي، الجامعة ا سالمية بالم ي ة الم  رن

 .001،  1، ليقنجنس    , يقنهذبال    ،  9
، ت:قياان فباال الاار:من الكاا ر ، جوولء يققوو يء    وو  يينووبمهص، 011البخااار ، رباا  عباا  اهلل م:ماا  باان إسااماعيل   10

 .011: يث رقم  11ص،  0م   0911ها/ 0111ية، الم،تبة السلف
، ت:قيان يقومهح يق وذي لو   و , جوبنص يقب نوذيهااص، 111الربعي، رب  الفتح م:م  بن م:ما  بان م:ما  بان ر:ما    11

. ابان :جار، ربا  الفبال ر:ما  110،   1ص، ل0هاا   0119الريااض،  -ر:م  معب  عب  ال،ريم،  ار العاةامة
، رقم ،تب   رب اب   ر:ا يكا : م:ما  فاعا  لبح يقحب ي   , صاعح يقح ب يهص، 110ابن علي بن :جر العسقال ي  

ه 0119بياار ل،  -عباا  الباااقي، قااام بإخراجاا   ةاا::   رشاارف علاا،  بعاا : م:اا  الاا ين الخ ياا ،  ار المعرفااة
 .009/ 0ص، 0  

 .  009،  0، للبح يقحب يابن :جر،  12
، ت:قيان عةاام الا ين الةاباب ي،  ار معو  يألسطوب هااص، 0011الش ،ا ي، م:ما  بان علاي بان م:ما  بان عبا  اهلل   13

 . 011-011،  0ص، ل0م   0991ها/ 0101مةر،  -ال: يث
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بياار ل،  -،  ار الف،ااريقنا وو  حباخووب هااص، 111ابان :اا م، ربا  م:ماا  علااي بان ر:ماا  بان سااعي  باان :ا م ال اااهر    14
 .  011،  0ب  ن  بعة، ب  ن تاري ، ل

 .011: يث رقم  11،      يينبمجلء يقق يء  البخار ،  15
، :ا يث رقام 001،   0، ،تاا  م اقيال الةاالن، باا  مان ر ري مان الةاالن ر،عاة، لصاعح يقح وب يالبخاار ،  16

111. 
ص ماان ر ري ر،عااة ماان الةااالن فقاا  ر ري تلااي 11، ،تااا  المساااج   م ابااع الةااالن، بااا   صوواعح نموو ممساالم،  17

 .  010 ،010، : يث رقم 101، 101،  0الةالن، ل
 .  011،  0، لمع  يألسطب ر  ر: الش ،ا ي،  18
 .111، : يث رقم 011،  0، ،تا  األلان، با  إلا ر،ع   ن الةف، لصاعح يقح ب يالبخار ،  19
،  ار ال،تاا  يقبووب  سييك عوو  قن بصوو    عوو هاااص، 191ر  اار: العباا ر ، رباا  عباا  اهلل م:ماا  باان ي سااف الغر ااا ي   20

هااااص، 111. الج ااا  ، خليااال بااان إسااا:ان بااان م سااا، 111،  0ص، ل0م   0991هاااا/ 0101بيااار ل،  -العلمياااة
، ت:قين ر:م  بن عب  ال،ريم  جي ، مر،ا   جيب يا  للمخ   اال  خ ماة يقبس عح ل    , ن بص  يح  يقابجب

. المااا ر  ، رباا  ال:ساان علااي باان م:ماا  باان م:ماا  باان :بياا  111،  0ص، ل0م   0111هااا/ 0109التااراث، 
، ت:قيان الشاي  علاي م:ما  معا ض  غيار ،  ار ال،تا  قكحعو  لو  لقو  نوذهب يينوبم يق وبله يقابسي يهاص، 111 

. الجا ي ي، إمااام ال:ارمين عباا  الملاي باان عبا  اهلل باان 111،  0ص، ل0م   0999هااا/ 0109بيار ل،  -العلمياة
هااا/ 0101 ، ت:قياان عبا  الع اايم م:ما   الاا لي ،  ار الما :ا،مهبعوو  يقنط ووب لوو  س يعو  يقنووذهبهااص، 111ي ساف  
 .010،  0، ليقهلعل   , يقسجعل يقنه س  حبق  , يقكحع . الق  ي ي، 011،  0ص، ل0م   0111

، ت:قيان شاعي  األر ااع    غيار ،  ار الرساالة يقموم هااص، 011رب   ا  ، ساليمان بان األشاعث بان إسا:ان األ      21
ص الرجاال ياا ري 011الةااالن، بااا    ص، ،تااا  الةااالن، رباا ا  تفريااع اسااتفتاح0م    0119 -هااا 0111العلميااة، 

 .191، : يث رقم 011،  0ا مام ساج اح ،يف ية ع، ل
، ت:قيان م:ما  مةا ف، صواعح يحو   لعنو هااص، 100ابن خ يمة، رب  ب،ر م:م  بن إسا:ان بان خ يماة السالمي   22

ف ا مااام، بياار ل، ،تااا  ا مامااة فااي الةااالن، جماااع رباا ا  قيااام الماافم مين خلاا -األع مااي، الم،تاا  ا سااالمي
 .0100، : يث رقم 11،  1با  إ راي المفم م ا مام ساج اح...، ل

، يقنموبس ي   و  يقصواعاع هااص، 111ال:ا،م، ربا  عبا  اهلل م:ما  بان عبا  اهلل بان م:ما  بان :م  يا  ال يسااب ر    23
، :ا يث ص، ،تاا  ال :اارن0م   0991ه/ 0100بير ل،  -ت:قين مة ف، عب  القا ر ع ا،  ار ال،ت  العلمية

، 111،  0، ،تااا  الةااالن،  ماان ،تااا  ا مامااة  ةااالن الجماعااة، ل111،   0عباا  الاار:من باان م:اا  ، ل
 .111: يث رقم 

، ت:قيان م:ما  عبا  القاا ر ع اا، يقموم  يقكحو ىهااص، 111البي:قي، رب  ب،ر ر:م  بن ال:سين بن علاي الخراساا ي   24
، 1ا  الةااااالن، بااااا  إ راي ا مااااام فااااي الر،اااا ع، لص، ،تاااا1م   0111هااااا/ 0101بياااار ل،  - ار ال،تاااا  العلميااااة

يقموم  هااص، 111. البي:قي، البي:قي، رب  ب،ر ر:م  بن ال:سين بان علاي الخراساا ي  0119، : يث رقم 101 
 م0919هاا/ 0101،راتشاي، با،ساتان،  -جامعاة ال راساال ا ساالمية، ، ت:قين عب  المع اي رماين قلعجاييقصغع 
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. البي:قاااي، البي:قاااي، 111، :ااا يث رقااام 000،  0راي الر،عاااة باااإ راي الر،اا ع، لص، ،تااا  الةاااالن، باااا  إ 0  
ت:قياان عباا  المع ااي نه لوو  يقمووم  سياخووب س هاااص، 111البي:قااي، رباا  ب،اار ر:ماا  باان ال:سااين باان علااي الخراسااا ي  

تاا  ص، ،0م   0990هاا/ 0100،راتشاي، با،ساتان، ال بعاة: األ لا،،  -رمين قلعجي، جامعة ال راسال ا سالمية
 .1111، : يث رقم 9،   1الةالن، با  إلا ر ري ا مام را،عاح، ل

، 0، ليقحعب  ل  نوذهب يينوبم يق وبله . العمرا ي، 019، 0، ليقنهذب ل  لق  يينبم يق بله ر  ر: الشيرا  ،  25
. 111،  0، ليقنغمو . ابان ق اماة، 110،  0، ليقبه عقو    و  ن بصو  يقنلمو . القابي :سين، 111 

يقو س  يقن حوص هااص، 0110. الب: تي، م ة ر بن ي  س بن ةاالح الا ين  9،  0، ليق  , يقكحع  امة، ابن ق
 .  001، خرل ر:ا يك  عب  الق  س م:م   لير،  ار المعي   معسسة الرسالة،    , ليس يقنمبقمص

. ر  ر: ال:ر  ، رب  عبي  القاسم بن ساالم   26 ، ت:قيان :ساين م:ما   غ عوب يقاوسعهص، 001َب ل نل: ،برل في السنل
. 010،  0ص، ل0م   0911هاااااا/ 0111القااااااهرن،  -م:مااااا  شااااارف، ال:ي اااااة العاماااااة لشااااا  ن الم اااااابع األميرياااااة

ت:قياان :اااتم ةااالح يقليهوو  لوو  نهووبم  ك نووبت يقمووبسس هاااص، 101األ باار ، رباا  ب،اار م:ما  باان القاساام اباان م:ما   
. األ هار ، ربا  م ةا ر م:ما  بان 191  ،0ص، ل0م   0990ها/  0100بير ل،  -البامن، معسسة الرسالة

ص، 0م   0110بيار ل،  -، ت:قيان م:ما  عا ض مرعا ،  ار إ:يااء التاراث العربايس بهذعب يق غ هاص111ر:م   
 .010،  01ل

، :ا يث رقام 111-110،  0ص ماا ياعمر المافم م مان اتبااع ا ماام، ل11، ،تا  الةالن، با   يقمم رب   ا  ،  27
109. 

، ت:قياان م:ماا  فااعا  عباا  الباااقي،  ار مووم  يحوو  نبجوو هاااص، 011باا  اهلل م:ماا  بان ي ياا  الق  ي ااي  ابان ماجاا ، رباا  ع 28
، 0ص ال :ااي رن يساابن ا مااام بااالر، ع  السااج  ، ل10القاااهرن، ،تااا  إقامااة الةااالن، بااا    -إ:ياااء ال،تاا  العربيااة

 .910، : يث رقم 119 
، ت:قياان يقكبوبب يقنصووم  لوو  يألابسعو  سياخووب هاااص، 011  ابان رباي شاايبة، ربا  ب،اار عبا  اهلل باان م:ما  باان إباراهيم 29

ص، ،تاا  ةاالن الت ا ع  ا ماماة، باا  مان قاال ا اتمل 0ه   0119الريااض،  -،مال ي سف ال:ا ل، م،تباة الرشا 
 .1011، : يث رقم 001،  0با مام، ل

يااان :ساااين ساااليم رسااا  ، ت:قموووم  يقوووسي ن هااااص، 011الااا ارمي، ربااا  م:مااا  عبااا  اهلل بااان عبااا  الااار:من بااان الفبااال   30
ص، الةاااالن، باااا  ال :اااي عااان مباااا رن 0م   0111هاااا/ 0100الساااع  ية،  -الااا ارا ي،  ار المغ اااي لل شااار  الت  ياااع

 . 0111، : يث رقم 111،  0األ مة بالر، ع  السج  ، ل
م  انوس حو  نممس يينوبهااص، 010ر:م ، رب  عب  اهلل ر:م  بن م:م  بن : بل بن هالل بن رس  الشيبا ي  المت ف،:  31

، 11،  01ص، ل0م   0110هااا/ 0100بياار ل،  -، ت:قياان شااعي  األر اااع    آخاارين، معسسااة الرسااالةامحوو 
 .01111: يث رقم 

، ،تا  ا مامة في الةالن، جماع رب ا  قيام المفم مين خلاف ا ماام، باا  ال :اي عان مباا رن يقصاعحابن خ يمة،  32
 .0191رقم ، : يث 11،  1ا ماِم المفم َم بالر، ع، ل
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، ت:قياان م:فاا   يقه وو  يقووسي س  لوو  يألابسعوو  يقمحسعوو هاااص، 111الاا ارق  ي، رباا  ال:ساان علااي باان عماار باان ر:ماا    33
 .11،  1ص، ل0م   0911ها/ 0111الرياض،  -الر:من  ين اهلل السلفي،  ار  يبة

 .101،  0، ليقابسي يقكحع ر  ر: الما ر  ،  34
، ت:قيااان شاااعي  االر ااااع    غيااار ، موووم  يقوووسي قطم هااااص، 111بااان ر:مااا   الااا ارق  ي، ربااا  ال:سااان علاااي بااان عمااار  35

ص، ،تااا  الجمعااة، بااا  فاايمن ياا ري ماان الجمعااة ر،عااة ر  لاام 0م   0111هااا/ 0101بياار ل،  -معسسااة الرسااالة
 .0111، : يث رقم 101،  0ي ر،:ا، ل

 .010، : يث رقم 10ا مام،  ، با  هل يقرر بف،كر من فات:ة ال،تا  خلف جلء يقق يء      يينبمالبخار ،  36
، 1، ،تاااا  ا ماماااة فاااي الةاااالن، باااا  ل،ااار ال قااال الااال  فيااا  المااافم م مااا ر،اح الر،عاااة...، ليقصووواعحابااان خ يماااة،  37

 .0191، : يث رقم 11 
، ت:قيان عبا  الم:سان نهجم يح  يأل  يحو هااص، 111ابن األعرابي، رب  سعي  بن األعرابي ر:م  بن م:م  بن  يا    38

، 911، :ا يث رقام 191،  0ص، ل0م   0991هاا/ 0101الساع  ية،  -يم ال:ساي ي،  ار ابان الجا   بن إبراه
 :رف الباء.

، :ا يث رقام 011،  0، ،تا  الةالن، با  مان ر ري ا ماام قبال إقاماة ةالب ...، لمم  يقسي قطم ال ارق  ي،  39
0101. 

، 001،  0، باا  إ راي ا ماام فاي الر،ا ع، ل، ،تا  الةالن، جماع ربا ا  ةافة الةاالنيقمم  يقكح ىالبي:قي،  40
 .0111: يث رقم 

، اب ووع  يقهووسسي   وو  كهبعوو  يقطبقووب يق حووبم هاااص، 0019ر  اار: العاا   ، رباا  ال:ساان علااي باان ر:ماا  باان م،اارم   41
 .  110،  0م، ب  ن  بعة، ل0991ها/ 0101بير ل،  -ت:قين ي سف الشي  م:م  البقاعي،  ار الف،ر

، 001،  0، ،تا  الةالن، جماع ربا ا  ةافة الةاالن، باا  إ راي ا ماام فاي الر،ا ع، لح ىيقمم  يقكالبي:قي،  42
 .0111: يث رقم 

، 0ص ال يسااااع، إلاااا، الةااااالن،  لنياااافِل بالساااا،ي ة  ال قااااار، ل00، ،تااااا  األلان، بااااا   صوووواعح يقح ووووب يالبخااااار ،  43
 .111، : يث رقم 009 

 .110قم ، المسفلة ر 011،  0، ليقناّ  ر  ر: ابن : م،  44
، ،تاااا  األلان، باااا   جاا   القاااراءن لإلماااام  الماافم م فاااي الةااال ال ،ل:ااا، فاااي ال:بااار صووواعح يقح وووب يالبخااار ،  45

. با  رمر ال بي ةل، اهلل عليا   سالم الال  111، : يث رقم 010،  0 السفر،  ما يج:ر في:ا  ما يخافل، ل
 .  191، : يث رقم 011،  0ال يتم ر، ع  با عا ن، ل

 .191، : يث رقم 091،  0، ،تا  الةالن، با  اقرر ما تيسلر معي من القرآن، لصاعح نم ممسلم،  46
 .011،  0، لمع  يألسطب ر  ر: الش ،ا ي،  47
 .110، مسفلة011/ 0، يقنا  ابن : م،  48
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، ت:قيااان :بيااا  الااار:من يقنصوووم هااااص، 000عبااا  الااار ان، ربااا  ب،ااار عبااا  الااار ان بااان هماااام بااان  اااافع الةااا عا ي   49
ص، ،تاا  الةاالن، باا  0ه   0111بيار ل،  -ال:  ، ي ل  من الم،ت  ا ساالمي - مي، المجلس العلمياألع

 1111، : يث رقم 010،  0من ر ري ر،عة ر  سج ن، ل
، ،تااا  الةاال ال، بااا  ماان قااال إلا  خلاال  ا مااام ساااج  فاسااج ، يقنصووم  لوو  يألابسعوو  سياخووب اباان ربااي شاايبة،  50

 .0110 ،0110، : يث رقم 001،  0ل
 .011،  0، لمع  يألسطب الش ،ا ي،  51
 .110، المسفلة 011،  0، ليقنا  ابن : م،  52
 .  011،  0، لمع  يألسطب الش ،ا ي،  53
 .011،  0، لمع  يألسطب ر  ر: الش ،ا ي،  54
 .011، ح11،  جلء يقق يء      يينبمالبخار ،  55
، :ا يث رقام 11،  1إ راي المافم م ا ماام سااج اح...، ل، ،تاا  ا ماماة فاي الةاالن، باا  يقصواعحابن خ يماة،  56

0100. 
 .1111، : يث رقم 9،  1، ،تا  الةالن، با  إلا ر ري ا مام را،عاح، لنه ل  يقمم البي:قي،  57
به عو   هو  يقبقوسعس حن يبوب يقنسصووسلع  هص، 110ابان :جار، ربا  الفبال ر:ما  بان علاي بان :جار العساقال ي   58

م 0911ه/ 0111عمااان،  -، ت:قياان عاةاام باان عباا  اهلل القرياا تي، م،تبااة الم ااارسقمووع ()طحقووبت يقن حبقبووسقعس
، يقبحعووع  ألموونبء يقنسقمووع هااص، 110. ساب  اباان العجمااي، رباا  ال فااا إبااراهيم باان م:ماا  باان خلياال  11ص،  0  

 .11، ترجمة 10ص،  0م   0911ها/ 0111بير ل،  -ت:قين ي:ي، شفين :سن،  ار ال،ت  العلمية
، ت:قيان  ا ارن المعارف قموب  يقنعولي هص، 110ر: ابن :جر، رب  الفبل ر:ما  بان علاي بان :جار العساقال ي  ر   59

، ترجمااااة 011،  1ص، ل0م   0910هااااا/ 0191بياااار ل،  -ال: اااا ، معسسااااة األعلمااااي للم ب عااااال -ال  اميااااة
1111. 

، ت:قياان علااي   لوو  مقووس يق جووب نعوولي  يال بووسيهاااص، 111ر  اار: الاالهبي، رباا  عباا  اهلل م:ماا  باان ر:ماا  باان عكمااان   60
، ترجماااااة 011،  0ص، ل0م   0911هاااااا/ 0110بيااااار ل،  -م:مااااا  البجاااااا  ،  ار المعرفاااااة لل باعاااااة  ال شااااار

1111. 
يقنجوووو ساع  نوووو  يقناووووسخع  سيق ووووههبء هاااااص، 111اباااان :بااااان، رباااا  :اااااتم م:ماااا  باااان :بااااان باااان ر:ماااا  الُبسااااتي   61

 .101، ترجمة 100،  1ص، ل0ها   0191:ل ،  -، ت:قين م:م   إبراهيم  اي ،  ار ال عيسيقنب سكع 
، ت:قياان فرياان ماان   وو  يقاووسع هاااص، 101اباان ربااي :اااتم الاارا  ، رباا  م:ماا  عباا  الاار:من باان م:ماا  باان إ ريااس   62

 .111، : يث 111،  0ص، ل0م   0111ها/ 0101البا:كين، م ابع ال:ميبي، 
 .010ح 10،  جلء يقق يء      يينبمالبخار ،  63
،  بعاة مجلاس يقجو , سيقبهوسع هاص، 101ربي :اتم الرا  ، رب  م:م  عب  الر:من بن م:م  بن إ ريس   ر  ر: ابن 64

م 0910هاااا/ 0010بيااار ل،  -ال: ااا ،  ار إ:يااااء التاااراث العرباااي -ب:يااا ر آباااا  الااا ،ن - ا ااارن المعاااارف العكما ياااة
هااااص، 110ن ي ساااف  ، المااا ل ، ربااا  ال:جاااال ي ساااف بااان عبااا  الااار:من بااا110، ترجماااة رقااام 010،  1ص، ل0  
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م 0911ه/ 0111بياار ل،  -، ت:قياان بشااار عاا ا  معاار ف، معسسااة الرسااالةبهووذعب يقكنووب  لوو   موونبء يق جووب 
، 1111، ترجمااااة رقاااام 111،  1، لنعوووولي  يال بووووسي ، الاااالهبي، 1110، ترجمااااة رقاااام 110،  01ص، ل0  

نبوو سكع  س  وو  نوو  يقنجهووسقع  سعووسي  يق ووههبء سيقهاااص، 111الاالهبي، رباا  عباا  اهلل م:ماا  باان ر:ماا  باان عكمااان  
م 0911هاا/ 0111م،اة الم،رماة،  -ت:قيان :ماا  بان م:ما  األ ةاار ، م،تباة ال :باة ال: يكاةسخقبت لعهم قع س 

هص، 110، ابااان :جااار، ربااا  الفبااال ر:مااا  بااان علاااي بااان :جااار العساااقال ي  1111، ترجماااة رقااام 101ص،  0  
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