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يتنااول ذا ا البحاث ذماان  مح ايحاديث الته يظذه هاذرذا التعان  مح  تاب )شاااااار  مسااااااند 

وال ي  "االستقرائهالشافعه لإلمام الرافعه( وقد اعتمد ذ ا البحث على منهجيح نئيسييح "المنهج 

ه " القائمقاننمح خالل  تاب شاار  المسااند" اه" المنهج ال المتعانضااةيقظم على جمع النصااظ  

تحليل النصظ  ومقانذتها بأقظال العلماء وأشتمل البحث على مقدمه واالث مباحث وخاتمة على 

 .تضمنت أذه النتائج والتظصيات

 المبحث ايول: يتضمح تعريفاً مظجزاً لإلمام الرافعه

 :ه االاة مطالبالمبحث الثاذه: يتضمح التعريف لمختلف الحديث وأذه جظاذبه وفي

 لمختلف لغةً المطلب ايول: التعريف با

ً المطلب الثاذه: التعريف بالمختلف   اصطالحا

 المطلب الثالث: الفرق بيح المختلف والمشكل

 ان:مطالبالمبحث الثالث: أذه النمان  الته سان عليها اإلمام الرافعه فه دفعه للتعان  وفيه 

 مختلف الحديث فه حكه إدخال اليد فه الماء للمستيقظ مح النظم المطلب ايول:

 مختلف الحديث فه النهه عح استقبال القبلة واستدبانذا عند قضاء الحاجةاذه: طلب الثالم

 

 ايحاديث" التعان " مختلف. الكلمات االفتتاحية:

 
This research deals with the hadiths that seem to delude the 

contradiction from the book (Sharh Al-Shafi’i’s Musnad by Imam Al-

Rafei). This research relied on two main approaches: the inductive 

approach, which is based on the collection of conflicting texts through the 

book Sharh Al-Musnad. Then the descriptive approach based on analyzing 

texts and comparing them with the sayings of scholars. The research 

included an introduction, three chapters, and a conclusion that included the 

most important results and recommendstions .The first topic: includes a 

brief explanation of Imam Al-Rafi’i 

The second topic: includes the definition of the various hadiths and 

their most important aspects, and it contains three chapters 

Chapter One: Defining the different hadiths in the language 

Chapter Two: Defining the various hadith idiomatically 



 
 

Chapter Three: The difference between different hadiths and the 

problematic hadiths 

The third topic: the most important models that Imam Al-Rafa’i 

followed in refuting the contradiction, and it contains two chapters: 

Chapter One: The different hadiths regarding the ruling on putting 

the hand in the water for the one who wakes up from sleep 

Chapter Two: The different hadiths regarding the prohibition of 

facing the qiblah and replacing it when entering the toilet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 المقدمة:
الحمدُ هلل الهادي إلى سبيل الرشاد" والمظفّق إلى تحصيل الزاد" وأشهد أالا إله إالا هللا وحده ال 

شريك له تعالى عح ايشباه وايذداد" وأشهد أنا محمدًا عبده ونسظله" صلاى هللا وسلاَه عليه وعلى 

ا بعدُ:  آله وصحبه إلى يظم التّناد" أما

محلا عناية واذتمام مح أذل العله على وجه العمظم" ومح  -وال تزال  -فإنا السنة النبظية  اذت 

أذل الحديث على وجه الخصظ "  يف ال وذه المصدن الثاذه مح مصادن التشريع اإلسالمه" 

وله يداِخْر علماؤذا وسعهه فه سبيل حفظها سالمةً مح التحريف والتبديل" وصياذتها مح أْن ينالها 

يحمل هذا العلم من كل َخلٍَف »؛ عماًل بقظل النبه صلى هللا عليه وسله: شهٌء مح باطل التأويل

" وذظ أمر فه صظنة (1)«عدولُهُ، ينفون عنه تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين

خبٍر" والمعنى: ِليَْحِمْل ذ ا العله مح ُ ّلِ خلٍف عدولُهُ 
 ؛ فقام أذل الحديث ب لك أحسَح قيام" ذصرةً (2)

للديح" وذصًحا لألمة" واستشعاًنا لِعَظه المسؤولية؛ فب لظا جهظدًا عظيمةً فه سبيل تمييز صحيح 

الحديث مح ضعيفه" وصنفظا فه نلك المصنفات المتنظعة فه بيان ِعلَل ايساذيد" وأحظال نجالها 

 ونواتها" وطبقات البلدان" وغيرذا.

 مشكلة البحث:

  يُجيب ذ ا البحث عح

 تعريف مختلف الحديث والفرق بينه وبيح المشكل؟الراجح فه 

 تابه ]شر  مسند الشافعه[ فه التعامل  فه الته سان عليها اإلمام الرافعهالطرق وبعض مح 

 بأقظال ايئمة؟ امع مقانذته مع ايحاديث الته هاذرذا التعان 

 أهمية البحث وأسباب اختياره:

                                         
(، والبيهقي في السنن الكبرى، 2477(، برقم )742/ 61رواه البزار في مسنده البحر الزخار، مسند أبي حمزة أنس بن مالك، )1

الفقه يسأل عن الرجل من أهل الحديث؛ فيقول: كفوا عن حديثه؛ ألنه يغلط أو يحدث بما لم يسمع، أو أنه ال يبصر باب: الرجل من أهل 

 (.742(، برقم )27/ 6(، وصححه األلباني في تعليقه على مشكاة المصابيح )71266(، برقم )353/ 61الفتيا، )

 (.62-62/ 7انظر: السخاوي، محمد بن عبد الرحمن، فتح المغيث بشرح ألفية الحديث ) 2



 
إن ال تخفى على أذل االختصا  أذمية  تكتسب ذ ه الدناسة أذميتها مح خالل مظضظعها؛

ومكاذة العله بمختلف الحديث وِدقاة مأخ ه" وما له مح آاان فه صدِّ الهجمة التشكيكية على السنة 

 النبظية.   

 حدود البحث:

تعريف المختلف والمقانذة بينه وبيح المشكل مع بعض ايمثلة عند اإلمام  الحد الموضوعي:

 الرافعه

 2222 الحد الزمني:

  

 منهج البحث:

وأقظم فيه بتتبع أقظال اإلمام الرافعه فه  تابه شر  مسند الشافعه" ودناسة  المنهج اإلستقرائي:

  ل  الم يكظن فيه اإلشانة إلى دفع تعان  بيح ايحاديث تصريًحا أو تلميًحا

وأقظم فيه بعر  قظل اإلمام الرافعه فه سبيل دفع التعان  بيح ايحاديث" اه  المنهج المقارن:

أن ر أقظال العلماء فه  تب شرو  الحديث؛ لمعرفة مدى االتفاق واالفتراق بينهه فه دفع التعان " 

 وتحليل نلك ومناقشته.

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

  األول: التعريف باإلمام الرافعي المبحث                         

 وفيه ثالثة مطالب:

ذظ اإلمام العاله العالمة" إمام الملة والديح" حجة اإلسالم  المطلب األول اسمه ونسبه:

والمسلميح" شيخ الشافعية" عاله العجه والعرب" صاحب الشر  الكبير: عبد الكريه ابح العالمة 

محمد بح عبد الكريه بح الفضل بح الحسيح الرافعه" القزوينه" و نيته أبظ القاسه" ووالده ذظ أبظ 

 .(3)يه بح الفضل الرافعه القزوينهالفضل" محمد بح عبد الكر

 المطلب الثاني: جانب من صفاته:

 َعلًَما مح أعالم -بتظفيق هللا-لقد  اذت لإلمام الرافعه شخصيةٌ ف اةٌ ساعدت على أن تجعله 

الشافعية" مجتهدًا فه الم ذب" بل إماًما وعالًما مح علماء ايمة قاطبةً" وذلحظ نلك مح خالل بروز 

اذه فه زمح قلا فيه االجتهاد" وساد فيه التقليد" وسأستعر  شيئًا مح مالمح شخصيته اسمه بيح أقر

 مح خالل اآلته:

لقد  ان اإلمام الرافعه حافًظا متقنًا" وذبه هللا تعالى نا رة ف اة" شخصيتة الدينية والثقافية: 

وايقظال قبل الرافعه  اذت تنقل حفًظا مح قِبَل فقهاَء  ( أن ايآناء4ونذنًا وقاادًا وقد ن ر السُّْبكه)

مقلديح" حتى جاء اإلمام الرافعه؛ فنظر فه ايدلة وفحصها" ووازن بينها" فكان المصحح ايول 

 ( 5والمنقح للم ذب.)

                                         
 (.757/ 77(،الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعالم النبالء )715-714/ 7النووي، يحيى بن شرف، تهذيب األسماء واللغات ) (3)

 (.61/646انظر: السبكي، عبد الوهاب، طبقات الشافعية، )(4)

 (، 727/ 2بكي، عبد الوهاب، طبقات الشافعية )( انظر: الس5)



 
(" وقد امتاز بالصدق" 6)ومما ذكر عنه من صفاته الدينية: ورعه وتقواه وخوفه من هللا

 .فه الحديث" والتثبت عند النقل فه الروايةواإلذصاف" وايدب 

(" بعد حياةٍ حافلٍة 7ذــ() 626تظفه اإلمام الرافعه فه بلده قزويح سنة ) :المطلب الثالث وفاته

 بالعله والتعليه" واالستفادة واإلفادة" والعبادة والتنسك" فرحمه هللا نحمةً واسعة.

 

 

                                          

 المبحث الثاني: التعريف بعلم مختلف الحديث                                      

 وفيه ثالثة مطالب:

 التعريف بعلم مختلف الحديث لغة   المطلب األول:

: المختلف لغة   ال  مشتقٌّ مح االختالف" وذظ مصدٌن للفعل: اختلَف" يختِلُف" وذظ ضد االتفاق؛  :أوَّ

واالختالُف والمخالفة: أْن يأُخ َ  لُّ واِحٍد طريقًا غير طريق اآلخر فه »قال الراغب ايصفهاذه: 

؛ ينا  لا ضداْيِح مختلفيح" وليس  لُّ مختلفيح ض دِّ ا داْيِح" وحاله أو قظله" والِخاَلُف أعهُّ مح الّضِ لـما

انَاُزَع استعير نلك للمنازعة   .(8.« ).والمجادلة ان االختالف بيح النااس فه القظل قد يقتضه الت

 المطلب الثاني: التعريف بالمختلف اصطالحا :

فه َعدَدٌ مح العلماء  علم مختلف الحديث باعتباره لقب ا على هذا الفن ِّ مر بأطوار عدة؛ فقد عرا

فيهُ أنا مختلف الحديث يشمُل ُ لا تعانٍ  هاذرّيٍ بيح  لما قيبتعريفات متعددة ومتقاِنبة وأشهر 

 .دفع التعان  شمظله لمسالك" مع (9) ايحاديث

 المطلب الثالث: الفرق بين مختلف الحديث ومشكله:

                                         
 (.753/ 77انظر: الذهبي، محمد بن أحمد، سير أعالم النبالء ) (1)

/ 7(، ابن قاضي شهبة، أبو بكر بن أحمد، طبقات الشافعية )715-714/ 7النووي، يحيى بن شرف، تهذيب األسماء واللغات ) (2)

21.) 

 (.724د، المفردات في غريب القرآن )ص: الراغب األصفهاني، الحسين بن محم( 2)

ا ودراسة )ص:  (2)  (.53انظر: الحمادي، عبد هللا بن جابر، مختلف الحديث عند اإلمام ابن عبد البر في كتاب التمهيد، عرض 



 
أشان  ثير مح الباحثيح إلى وجظد فرٍق بيح ذ يح النظعيح مح علظم الحديث" ويمكح إجمال الفروق 

 (:12)التالية فه النقاط 

: من حيث المعنى اللغوي؛ ن ر الد تظن أسامة خياط ما يؤيد وجظد فرق بيح ذ يح النظعيح  أوال 

مح الناحية اللغظية" ونلك أنا مختلف الحديث يدل فه اللغة على وجظد شيئيح متخالفيح أو 

ا مشكل الحديث فهظ يشير إلى شهء دخله اللبس وعدم الظضظ  فه ذفس ايمر  -متعانضيح" أما

 (.11)لغيره مخالفته بقطع النظر عح  -أي: فه الحديث ناته

ذناك جملة مح التعريفات لِكال النظعيح" ولعَلا مفادذا: أنا  ثاني ا: من حيث المعنى االصطالحي؛

مختلف الحديث يشمل  ل تعان  هاذري بيح ايحاديث" أما المشكل فله أقف فه  تب ايئمة 

الد تظن أسامة الخياط  المتقدميح على تعريف للمشكل سظى ما ن ره اإلمام الطحاوي" وقد َعداهُ 

ظل هللا أحاديث مروية عح نس»وصفًا للمشكل وليس تعريفًا له" واستنتج مح وصفه تعريفًا؛ فقال: 

(" وعليه" 12«)بأساذيد مقبظلة" يظذه هاذرذا معاذه مستحيلة أو معانضة لقظاعد شرعية اابتة‘ 

بيح ايحاديث هاذًرا دون غيرذا مح يُْمِكُح القظُل بأنا مختلف الحديث خا ٌّ بما يقع مح اختالٍف 

أدلة الشرع" وأما مشكل الحديث فقد ينشأ عح ذ ا السبب وعح غيره؛  تعانضه مع حديث آخر" 

؛ فمشكل الحديث مح ذ ه الجهة في الظاهرأو مع القرآن" أو مع اإلجماع" أو مع العقل الصحيح 

 أعه مح المختلف؛ فكل مختلف مشكل" وليس  ل مشكل مختلفًا.

ْلَمْين؛ثا  حيث اذقسمت إلى قسميح: فريق أفرد لث ا: من حيث أنواع المصنفات المفردة في هذين العِّ

" ولعل -نحمه هللا-مختلف الحديث بالتصنيف" وله يدمج معه المشكل" وذ ا صنيع اإلمام الشافعه 

ِذَما ذظعيح مختلفيح" وذناك فريق آخر دمج بيح النظعيح" ب بحس فه صنيعه ذ ا داللة على َعدِّ

 التفريق فه العمل" وجعلهما فه مصنف واحد.

للعلماء فه التعاطه  رابع ا: من حيث طرق تعامل العلماء مع نصوص مختلف الحديث ومشكله؛

 " تُسلك إلزالة-أي: بالجمع" أو النسخ" أو الترجيح-مختلف الحديث قظاعد وضظابط معروفة  عم

د يكظن دفع اإلشكال فيه أوسع" فربما وقع التعان  بيح النصظ " بخالف مشكل الحديث ال ي ق

 بالتأمل وإعمال العقل" وغيره مح طرق االجتهاد.

 

                                         
 (.42-46)ص:  مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منهانظر: خياط، أسامة عبد هللا، ( 61)

 (.41-31)ص:  مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منهانظر: خياط، أسامة عبد هللا، ( 66)
 (.41)ص:  مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منهانظر: خياط، أسامة عبد هللا، ( 67)



 
 

 

 

 

 

 

  

 

        

               

 

   المبحث الثالث: نماذج من األحاديث المتعارضة ومقارنتها بأقوال العلماء      

 وفيه مطالبان:

الماء للمستيقظ من النوم، وفيه سبع مطلب األول: مختلف الحديث في حكم إدخال اليد في ال

 مسائل:

 المسألة األولى: النصوص المختلفة:

 الحديث األول:

 إِنَا اْستَْيقََظ أََحدُُ ْه ِمْح ذَْظِمِه" فاََل »َعْح أَبِه ُذَرْيَرةَ َنِضَه هللاُ َعْنهُ أَنا النابِها َصلاى هللاُ َعلَْيِه َوَسلاَه قَاَل: 

ذَاِء َحتاى يَْغِسلََها ااََلاًا؛ فَإِذاهُ اَل يَْدِني أَْيَح بَاتَْت  يَْغِمْس يَدَهُ فِه  (.16)« يَدُهُ اإْلِ

 ما يُخالفه:

                                         
ا )( 63) ب كراهة غمس المتوضئ (، ومسلم، كتاب الطهارة، با617( برقم )43/ 6أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب االستجمار وتر 

 (.722( برقم )733/ 6وغيره يده المشكوك في نجاستها في اإلناء قبل غسلها ثالث ا )



 
َنِضَه هللاُ َعْنهُ أَذاهُ  َعْح أَذَِس ْبِح َماِلكٍ 

ِ َنُسظَل َنأَْيُت قَاَل:  هُ" العَْصِر" فَاْلتََمَس النااُس الَظُضظَء فَلَْه يَِجدُوَصاَلةُ َوَحاذَْت َوَسلاهَ َعلَْيهِ هللاُ َصلاى َّللاا

ِ َصلاى هللاُ َعلَْيِه َوَسلاَه  ِ َصلاى هللاُ َعلَْيِه َوَسلاَه بَِظُضظٍء" فََظَضَع َنُسظُل َّللاا ه نَِلَك اإِلذَاِء فِ فَأُتَِه َنُسظُل َّللاا

فََرأَْيُت الَماَء يَْنبُُع ِمْح تَْحِت أََصابِِعِه" َحتاى تََظضاؤوا ِمْح »" قَاَل: يَدَهُ" َوأََمَر النااَس أَْن يَتََظضاؤوا ِمْنهُ 

 (.14«)ِعْنِد آِخِرِذهْ 

 المسألة الثانية: غريب الحديث:

(" 15)ذظمه على وزن )استفعل(" مح اليقظة" وذه ذقيض النظم" أي: اذتبه وقام مح  استيقظ:

 (.16)ليل والمراد به فه الحديث: القائه مح ذظم 

(. والمقصظد 17)غيره مح الغَْمس" وذظ إنسال الشهء فه الشهء الندّيِ السيال  الماء أو  يغمس:

 (.18)اإلذاء فه الحديث النهه عح إدخال يده 

 المسألة الثالثة: وجه التعارض بين األحاديث:

ح حكه ُذنا ع حكه غمس المستيقظ مح النظم ليده فه الماء قبل غسلها" وليس الكالم صورة المسألة:

 الماء ال ي ُغِمست فيه يد المستيقظ مح النظم: أذظ طاذر أم ذجس؟

غسل اليديح للمستيقظ مح النظم قبل  وجوبحديث أبه ذريرة نضه هللا عنه يُفيد حكًما" وذظ: 

ا  ويُعارض داللة هذا الحديثإدخالهما فه اإلذاء"  ما جاء فه حديث أذس بح مالك نضه هللا عنه لـما

ماء مح تحت أصابع النبه صلى هللا عليه وسله" وامتأل اإلذاء بالماء" فجعل الصحابة نضه ذبع ال

وله ينههه النبه صلى هللا عليه  وفيهم من قام من النوم،هللا عنهه يأخ ون الماء مح اإلذاء بأيديهه" 

وسله عح نلك" مع  ظذه فه حديث أبه ذريرة نضه هللا عنه قد ذهى عح غمس اليد فه اإلذاء 

 للمستيقظ مح النظم.

 المسألة الرابعة: قول اإلمام الرافعي في المسألة:

مس يده فه اإلذاء للمستيقظ مح النظم أالا يغ يستحب  إلى أنا  -نحمه هللا-( 19نذب اإلمام الرافعه)

نا ؛ فغسل اليد ذاالستحباب ال على اإليجابحتى يغسلها االاًا" وحمل ايمر فه ذ ا الحديث على 

                                         
باب  ،الفضائل (، ومسلم، كتاب612( برقم )45/ 6) باب التماس الوضوء إذا حانت الصالة أخرجه البخاري، كتاب الوضوء،( 64)

 (.7722( برقم )6232/ 4) في معجزات النبي صلى هللا عليه وسلم

 (.424/ 1انظر: ابن سيده، علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط األعظم )( 65)

 (.22/ 7اليحصبي، عياض بن موسى، إكمال المعلم بفوائد مسلم ) انظر:(61)

 (.432/ 5األعظم )( ابن سيده، علي بن إسماعيل، المحكم والمحيط 321/ 4انظر: الفراهيدي، الخليل بن أحمد، العين )( 62)

 (.22/ 7( انظر: اليحصبي، عياض بن موسى، إكمال المعلم بفوائد مسلم )62)

 (.667-612/ 6انظر: الرافعي، عبد الكريم بن محمد، شرح مسند الشافعي )( 62)



 
" أو له يقه؛ ونلك لما ابت فه صفة وضظء نسظل -ذظم ليل أو ذهان-مستحب: سظاء قام مح النظم 

سله لنبه صلى هللا عليه وهللا صلى هللا عليه وسله" ولما جاء فه حديث أذٍس السابق مح عدم ذهه ا

غمس للقائه مح النظم أْن ي يكره للصحابة مح أخ  الماء مح اإلذاء بأيديهه" وفيهه القائه مح النظم" لكح

ا غير القائه فهظ مخياٌر ما بيح غمس اليد فه اإلذاء وبيح صّب الماء  يده فه اإلذاء قبل أْن يغسلها" أما

الغفلة"  ؛ فالنظم مظنة«فَإِذاهُ اَل يَْدِني أَْيَح بَاتَْت يَدُهُ »عليه وسله: قظله صلى هللا  وعلة الكراهة:عليها" 

والنائه يغلب على حاله أن يده قد تطظف على مغابح جسده" فَلَُرباما أصاب بيده الطائفة على البدن 

ساد الماء" ى إف" ويَْعلََق باليد منها شهء" فيؤدي إل-ال سياما إنا  ان قد استنجى بالحجر-مظضعًا ذجًسا 

 فيُندب فه حقه االحتياط لما فه اإلذاء بغسل يده أواًل.

 المسألة الخامسة: قول من وافقه من العلماء:

إلى أن ايمر بغسل اليد للمستيقظ مح النظم محمظل على االستحباب  -نحمه هللا-نذب اإلمام الرافعه 

الشك  مح الظجظب إلى االستحباب؛ إن ال اإليجاب؛ فالتعليل بأمر يقتضه الشك قرينة تصرف  الحكه

ال يقتضه وجظبًا فه الحكه" وقظل الرافعه ذ ا مظافٌق لم ذب جمهظن العلماء: مح الحنفية" والمالكية 

(" حيث نذبظا إلى أنا النهه عح غمس اليد فه 21" والشافعية)-(22وقد جعلظا غسل اليديح تعبُّدًا)-

حريه؛ فلظ خالف النائه وغمس يده عامدًا" أو ذاسيًا = له يفسد اإلذاء قبل غسلها إذما ذظ للتنزيه ال للت

الماء" وله يأاه الغامس" وقظاعد الشرع متظاذرة على ذ ا" وال يمكح أْن يُقال: إنا الظاذر ذجاسة 

 (.22اليد)

ا بالنظم" بل المعتبر فيه الشك فه ذجاسة  ومذهب المحققين من أهل العلم: أنا ذ ا النهه ليس خاصًّ

؛ فمتى شك فه ذجاستها =  ره له غمسها فه اإلذاء قبل غسلها" ون ر النظم فه الحديث خر  اليد

مخر  الغالب" وما خر  مخر  الغالب فإنا مفهظمه غير معتبر؛ وبه ا يُجاب عح بعض الروايات 

 الته جاء فيها ن ر ذظم الليل.

                                         
 (743/ 6انظر: الحطاب الرعيني، محمد بن محمد، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل )( 71)

(، ، النووي، يحيى بن شرف، 676-671ادي، عبد الوهاب بن علي، المعونة على مذهب عالم المدينة )ص: انظر: القاضي البغد( 76)

 (.71/ 6(، الكاساني، أبو بكر بن مسعود، البدائع في ترتيب الشرائع )351-342/ 6المجموع شرح المهذب )
 .(621/ 3انظر: النووي، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )( 77)



 
ال" والخطابه" وابح عبد البر" وإلى ذ ا المسلك نذب غالب ُشرا  الحديث: فهظ نآي اإلمام ابح بط

جر حوالقاضه عيا " و  لك النظوي" وابح سيد الناس" وابح القيه" وأبظ الظليد الباجه" وابح 

(26.) 

وقد وافَق اإلماُم أحمدُ الجمهظَن فه الحكه بكراذة غمس المستيقظ مح النظم فه الماء" إال أذاه خصاه 

؛ ينا ذظم النهان ال يكظن طظياًل فه العادة" وليس مظنة االستغراق" نهاندون ال ليلالكراذة بنظم ال

 (.24)الليل وينا اإلذسان ال يتكشاف لنظم النهان" وإذما الغالب أنا التكشف يكظن لنظم 

 المسألة السادسة: قول من خالفه من العلماء:

يديح للمستيقظ مح النظم على فه ذ ه المسألة" فحمل ايمر بغسل ال -نحمه هللا-خالف اإلمام أحمد 

مح أنا البيتظتة ال تكظن  -نحمه هللا-هاذره مح إفادة الظجظب" إال أذه خصه بنظم الليل؛ لما فهمه 

(" ولمجهء الحديث بلفظ آخر فيه التنصيص على ذظم الليل" وذظ قظله صلى هللا 25)الليل إال مح 

ل يده فه اإلذاء حتى يفرغ عليها مرتيح أو االاًا؛ ؛ فال يدخالليلمن أحد ه استيقظ إنا »عليه وسله: 

 (.26)« يدهفإذه ال يدني أيح باتت 

ونذب إسحاق" وداود الظاذري" والطبري إلى عدم التفريق بيح ذظم الليل والنهان" وأنا الحكه فيهما 

 (.27)السظاء الظجظب على 

 المسألة السابعة: الترجيح:

ما نذب إليه اإلمام الرافعه مظافقًا فه نلك جمهظن أذل العله مح أنا ايمر  -وهللا أعله-لعل الراجح 

فه الحديث محمظل على الندب ال الظجظب؛ لما سبق مح التعليل مح  ظن ايمر فه الحديث مصروفًا 

إال أذه يصرف  -وإن  ان هاذره الظجظب-ايمر »مح الظجظب إلى االستحباب؛ قال ابح دقيق العيد: 

علل  -صلى هللا عليه وسله-عح الظاذر لقرينة ودليل" وقد دل الدليل" وقامت القرينة ذهنا؛ فإذه 

                                         
(، ابن عبد 42/  6(، الخطابي، حمد بن محمد، معالم السنن )753/ 6انظر: ابن بطال، علي بن خلف، شرح صحيح البخاري )( 73)

(، النووي، يحيى بن 22/ 7(، اليحصبي، عياض بن موسى، إكمال المعلم بفوائد مسلم )654/ 6البر، يوسف بن عبد هللا، االستذكار )

(، العظيم 727/ 6(، ابن سيد الناس، محمد بن محمد، النفح الشذي شرح جامع الترمذي )621/ 3)شرف، شرح النووي على مسلم 

(، العراقي، زين الدين عبد الرحيم، طرح التثريب في شرح التقريب 21/ 6آبادي، محمد بن أشرف، عون المعبود بحاشية ابن القيم )

 (.714/ 6(، ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري )45-41/ 7)

م(، ابن قدامة،  7163 -هـ  6434(، )612انظر: الكرماني، حرب بن إسماعيل، مسائل حرب بن إسماعيل الكرماني )ص: ( 74)

 (.646-641/ 6عبد هللا بن محمد، المغني )

من (، المرداوي، علي بن سليمان، اإلنصاف في معرفة الراجح 641-632/ 6انظر: ابن قدامة، عبد هللا بن أحمد، المغني )( 75)

 (.21-12/ 6الخالف )

 سبق تخريجه.( 71)
(، ابن سيد الناس، محمد بن محمد، النفح الشذي بشرح جامع الترمذي 42/ 6انظر: الخطابي، حمد بن محمد، معالم السنن )( 72)

(6 /721.) 



 
 يقتضه أن الشك ال والقواعد تقتضيبأمر يقتضه الشك" وذظ قظله: )فإذه ال يدني أيح باتت يده؟(" 

ل: الطهانة فه اليد" وجظبًا فه الحكه إنا  ان ايصل المستصحب على خالفه مظجظدًا" وايص

 (.28«)فلتُْستَْصَحب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 (12/ 6ابن دقيق العيد، محمد بن علي، إحكام األحكام شرح عمدة األحكام )( 72)



 
مختلف الحديث في النهي عن استقبال القبلة واستدبارها عند قضاء  الثاني: مطلبال

 الحاجة، وفيه سبع مسائل:

 المسألة األولى: النصوص المختلفة:

 الحديث األول:

ائَِط فاََل الغَ أَتَْيتُُه إِنَا »َعْح أَبِه أَيُّظَب ايَْذَصاِنّيِ َنِضَه هللاُ َعْنهُ أَنا النابِها َصلاى هللاُ َعلَْيِه َوَسلاَه قَاَل: 

بُظا قُظا أَْو َغّرِ دْذَا فَقَِدْمنَا الشاأَْم فََظجَ »قَاَل أَبُظ أَيُّظَب: « تَْستَْقبِلُظا الِقْبلَةَ" َواَل تَْستَْدبُِروَذا َولَِكْح َشّرِ

 َ  .(29) «تَعَالَىَمَراِحيَض بُنِيَْت قِبََل الِقْبلَِة فَنَْنَحِرُف" َوذَْستَْغِفُر َّللاا

 ما يُخالفه:

ِ ْبِح ُعَمَر َنِضَه هللاُ َعْنُهَما قَاَل:  فََرأَْيُت  ه"اْنتَقَْيُت فَْظَق َهْهِر بَْيِت َحْفَصةَ ِلبَْعِض َحاَجتِ »َعْح َعْبِد َّللاا

ِ َصلاى هللاُ َعلَْيِه َوَسلاَه يَْقِضه َحاَجتَهُ ُمْستَدْبَِر الِقْبلَِة" ُمْستَْقبَِل الشاأْمِ   (.62) «َنُسظَل َّللاا

 المسألة الثانية: غريب الحديث:

 أصل الغائط: ما اطمأّن مح اين  واذخفض" والجمع: غيطان" وأغظاط. الغائط:

ا أناد أْن يقضَه حاجته قصد منخفًضا مح اين  حتى يغيب عح ايذظان والعادة أن اإلذسان إن

طلبًا للستر" فإنا نجع قالظا له: مح أيح جئت؟ فيقظل: مح الغائط؛ فكثُر جريان ذ ا اللفظ على ايلسح 

حتى اشتهر استعماله فه ذ ا المعنى" أي: بمعنى مكان قضاء الحاجة" اه اتاسع االستعمال حتى 

 (.61)ذفسه لى النجظ صان يُطلق ع

 (.62)واالغتسال جمٌع" مفرده: مرحا " وذه المظاضع الته بُنيت للغائط  مراحيض:

 المسألة الثالثة: وجه التعارض بين الحديثين:

                                         
ا في: كتاب 324( برقم )22/ 6الصالة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق )أخرجه البخاري: كتاب ( 72) (، وأخرجه مختصر 

(، ومسلم، كتاب الطهارة، باب االستطابة 644( برقم )46/ 6الوضوء، باب ال تُستقبل القبلة بغائط أو بول إال عند البناء: جدار أو نحوه )

 (.714( برقم )774/ 6)

/ 6(، ومسلم، كتاب الطهارة، باب االستطابة )642( برقم )46/ 6ي: كتاب الوضوء، باب التبرز في البيوت )أخرجه البخار( 31)

 (711( برقم )775

(، ابن األثير، محمد بن 132/ 7(، الحربي، إبراهيم، غريب الحديث )651/ 6انظر: الهروي، القاسم بن سالم، غريب الحديث )( 36)

 (.325/ 3واألثر )محمد، النهاية في غريب الحديث 

/ 7(، ابن األثير، محمد بن محمد، النهاية في غريب الحديث واألثر )643/ 3انظر: الهروي، القاسم بن سالم، غريب الحديث )( 37)

712.) 



 
دلا حديث أبه أيظب ايذصاني نضه هللا عنه على بمنطظقه على النهه عح استقبال جهة الِقبلة 

غائًطا" بينما دلا حديث ابح عمر نضه هللا عنهما على  عند قضاء الحاجة" سظاء  اذت بظاًل أو

 .؛ ينا النبه صلى هللا عليه وسله فعل نلك-ببظل أو غائط-جظاز استقبال الِقبلة عند قضاء الحاجة 

 المسألة الرابعة: قول اإلمام الرافعي في المسألة:

ل أو غائط إلى الجمع بيح نذب اإلمام الرافعه فه مسألة حكه استقبال القبلة أو استدبانذا ببظ

 (:66)والبنيان ايحاديث بالتفريق بيح الصحاني 

ففه الصحاني: يحُرُم مطلقًا استقبال القبلة أو استدبانذا عند قضاء الحاجة دون االستتان  .1

 بشهء؛ وذ ا هاذر مح النهه الظاند فه حديث أبه أيظب نضه هللا عنه.

ا فه البنيان: فيجظز استقبال القبلة أو .2 استدبانذا عند قضاء الحاجة لداللة حديث ابح عمر  أما

 نضه هللا عنهما على نلك" إالا أنا ايدب ترُك نلك وإْن  ان جائًزا.

ال  : أنا الصحراء-فيما ن ر ايصحاب-وسبب المنع فه الصحراء »ون ر ِعلاة ذ ا التفريق بقظله: 

ربما وقع بصره على عظنته" فأما فه ايبنية: تخلظ عح مصّلٍ مح َملٍَك" أو ِجنِّّهٍ" أو إْذِسّهٍ؛ ف

فالحشظش ال يحضرذا إال الشياطيح" ومح يصله يكظن خانًجا عنها" فيحظل البناء بينه وبيح 

 .(64) «الكعبةالمصلى" وليس السبب مجرد احترام 

 المسألة الخامسة: قول من وافقه من العلماء:

ذا عند والبنيان فه مسألة استقبال القبلة واستدبانوافَق الرافعهُّ فه قظله بالتفريق بيح الصحاني 

 قضاء الحاجِة جمعًا مح العلماء" منهه:

وليس يعد ذ ا اختالفًا ...  ان القظم عربًا إذما عامة م اذبهه »اإلمام الشافعّه؛ حيث قال:  .1

فه الصحاني" و ثير مح م اذبهه ال حش فيها يسترذه" فكان ال اذب لحاجته إنا استقبل 

" استقبل المصلى بفرجه أو استدبره" وله يكح عليهه ضرونة فه أن ااستدبانذالقبلة أو 

ربظا" فأُمروا ب لك" و اذت البيظت مخالفة للصحراء" فإنا  ان بيح أههرذا يشرقظا أو يغ

 ان مح فيه مستتًرا ال يراه إال مح دخل أو أشرف عليه" و اذت الم اذب بيح المنازل 

متضايقة ال يمكح مح التحرف فيها ما يمكح فه الصحراء" فلما ن ر ابح عمر ما نأى مح 

عح  " دل على أذه إذما ذهى-وذظ حينئ  مستدبر الكعبة-س نسظل هللا مح استقباله بيت المقد

                                         
 -المعروف بالشرح الكبير-(، العزيز شرح الوجيز 641-645/ 6( انظر: الرافعي، عبد الكريم بن محمد، شرح مسند الشافعي )33)

(6 /316-632) 

 (.632/ 6) -المعروف بالشرح الكبير-انظر: الرافعي، عبد الكريم بن محمد، العزيز شرح الوجيز  (34)



 
استقبال الكعبة واستدبانذا فه الصحراء دون المنازل. قال الشافعه: وسمع أبظ أيظب 

ايذصاني النهه مح نسظل هللا" وله يعله ما عله ابح عمر مح استقباله بيت المقدس لحاجته" 

َف لئال يستقبل الكعبة" فخاف المأاه فه أن يجلس على مرحا  مستقبل الك عبة" وتحرا

وذك ا يجب عليه إنا له يعرف غيره" ونأى ابح عمر النبه فه منزله مستقباًل بيت المقدس 

لحاجته" فأذكر على مح ذهى عح استقبال القبلة لحاجته" وذك ا يجب عليه إنا له يعرف 

ه؛ يذهه له يعزوه إلى غيره أو له يرو له عح النبه خالفه" ولعله سمعه منهه فرآه نأيًا له

النبه" ومح َعِلَه ايمريح معًا" ونآذما محتمليح أْن يُستعمال: استعملهما معًا" وفرق بينهما؛ 

 .(65)«ين الحال تفترق فيهما بما قلنا

القبلة لغائط وال لبظل( إذما إذما الحديث ال ي جاء: )ال تستقبل »اإلمام مالك؛ حيث قال:  .2

وله يْعِح ب لك القرى والمدائح" قال: فقلُت له: أنأيت مراحيض يعنه ب لك فيافه اين " 

 .(66) «المراحيضتكظن على السطظ ؟ قال: ال بأس ب لك وله يعح بالحديث ذ ه 

دًا مح قال به ا القظل مح المتقدميح:  نضه -ُنِوَي نلك عح العباس" وابح عمر »قال ابح قدامة معدِّ

" وذظ قظل ابح عبد البر" والنظوي" وابح (67) «المن نوابح  " وبه قال مالك" والشافعه"-هللا عنهما

 .(68) قدامة

 المسألة السادسة: قول من خالفه من العلماء:

( 69)المشهظن اختلف أذل العله فه طريق دفع التعان  الظاذري بيح ذ ه ايحاديث" وإليك بيان 

 منها على سبيل اإليجاز:

نذب جمع مح أذل العله إلى ترجيح ايحاديث المقتضية للنهه على  مذهب الترجيح: .1

 المقتضية لإلباحة" والمظجب لتقديمها أمران:

ا نأى مراحيض قد  .أ أنا النهه عامٌّ فه ايبنية وغيرذا؛ لقظل أبه أيظب ايذصاني لما

ُف" ْت قِبََل الِقْبلَِة فَنَْنَحرِ فَقَِدْمنَا الشاأَْم فََظَجْدذَا َمَراِحيَض بُنِيَ »فه اتجاه القبلة: بُنيت 

َ تَعَالَى  «.َوذَْستَْغِفُر َّللاا

                                         
 (.151-142/ 2) -مطبوع ملحق ا باألم للشافعي-الشافعي، محمد بن إدريس، اختالف الحديث  (35)

 .(662/ 6األصبحي، مالك بن أنس، المدونة ) (31)

 (.776/ 6ابن قدامة، عبد هللا بن أحمد، المغني ) (32)

(، النووي، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 367/ 6انظر: ابن عبد البر، يوسف بن عبد هللا، التمهيد ) (32)

 (.776/ 6(، وابن قدامة، عبد هللا بن أحمد، المغني )655/ 3)

 قتُصر هنا على ذكر المشهور منها.هناك أقوال أخرى وراء ما ذُكر، وقد ا( 32)



 
 ما سبق فه قظل -الترجيح ال يُصان إليه إال حال تع ّن الجمع" والجمع ُذنا ممكح ونوقش بأن  

 ؛ إن الجمع فيه إعمال جميع ايدلة.-الرافعه

ا ايحاديث ا .ب ا أنا أحاديث النهه صحيحة صريحة فه داللتها" أما لمفيدة لإلباحة فهه إما

 ضعيفة" أو صحيحة غير صريحة يدخلها االحتمال" ومثل ذ ا ال يُعان  ايول.

 وسمع أبظ أيظب ايذصاني»أبا أيظب نضه هللا عنه له يبلغه النهه؛ قال الشافعه: ونوقش بأن  

ه فه خاف المأاالنهه مح نسظل هللا" وله يعله ما عله ابح عمر مح استقباله بيت المقدس لحاجته" ف

َف لئال يستقبل الكعبة" وذك ا يجب عليه إنا له يعرف  أن يجلس على مرحا  مستقبل الكعبة" وتحرا

غيره" ... ومح َعِلَه ايمريح معًا" ونآذما محتمليح أْن يُستعمال: استعملهما معًا" وفرق بينهما؛ ين 

 .(42) «قلناالحال تفترق فيهما بما 

وذظ قظل أبه أيظب ايذصاني الصحابه »وقد قال به ا الترجيح جمٌع مح العلماء؛ قال النظوي: 

" (41) «نوايةنضه هللا عنه" ومجاذد" وإبراذيه النخعه" وسفيان الثظني" وأبه اظن" وأحمد فه 

 (.42)القيه واختانه ابح 

ما فه جاء فه النهه لتأخرذا عنها؛   ثيحاديم ذب النسخ: أي ذسخ أحاديث اإلباحة  .2

 ان نسظل هللا صلى هللا عليه وسله قد ذهاذا عح أن ذستدبر القبلة" »بعض ألفاه الحديث: 

بعام يبظل مستقبل مظته قبل أو ذستقبلها بفروجنا إنا أذرقنا الماء" قال: اه نأيته 

اختلف العلماء فه »(" قال ابح الملقح شانًحا حديث ابح عمر نضه هللا عمها: 46«)القبلة

 يفية العمل به ا الحديث" فمنهه مح نأه ذاسًخا لحديث أبه أيظب السالف" واعتقد اإلباحة 

مطلقًا" وقاس االستقبال على االستدبان" وطر  حكه تخصيصه بالبنيان" ونأى أذه وصف 

 (.45(" وذظ م ذب نبيعة الرأي" وداود الظاذري" والطحاوي)44«)ُمْلغَى االعتبان فيه

النسخ ليست بظاذرة" ومح وجه آخر فإّن النسخ ال يُصان إليه إال عند تع ن دعظى ونوقش بأن  

 (.46) - ما تقدم-الجمع" والجمع ُذنا ممكح 

                                         
 (.151/ 2) -مطبوع ملحق ا باألم للشافعي-الشافعي، محمد بن إدريس، اختالف الحديث  (41)

 (.654/ 3النووي، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ) (46)

 (.356-351/ 7انظر: ابن القيم، محمد بن أبي بكر، زاد المعاد )( 47)

 (.64227( برقم )652/ 73د، مسند المكثرين من الصحابة، مسند جابر بن عبد هللا رضي هللا عنه )أخرجه أحم( 43)

 (.663/ 4ابن الملقن، عمر بن علي، التوضيح لشرح الجامع الصحيح )( 44)

/ 4اآلثار )(،الطحاوي، أحمد بن محمد، شرح معاني 12/ 7انظر: اليحصبي، عياض بن موسى، إكمال المعلم بفوائد مسلم )( 45)

734-735.) 

 (.722/ 7انظر: القاري، محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )( 41)



 
 المسألة السابعة: الترجيح:

أنا الراجح: ذظ التفريق بيح الفضاء  -وهللا أعله-بعد استعرا  ايقظال السابقة ومآخ ذا" يظهر 

حرم استقبال القبلة واستدبانذا فه الفضاء" ويجظز نلك فه والبنيان فه حال قضاء الحاجة؛ في

البنيان" وفه ذ ا القظل إعمال لجميع أدلة الباب" وذظ قظل اإلمام الرافعه مظافقًا فه نلك جمهظن 

(" وذظ ما فهمه مح ابح عمر مح ايحاديث؛ فعح مروان ايصفر قال: نأيت ابح عمر 47العلماء)

ه جلس يبظل إليها قلت: أبا عبد الرحمح" أليس قد ذهه عح ذ ا؟ قال: أذاخ ناحلته مستقبل القبلة" ا

 (.48)«فال بأسيسترك شهء بلى" إذما ذهه عح نلك فه الفضاء" فإنا  ان بينك وبيح القبلة »

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 (.741/ 6انظر: ابن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري )( 42)

النبي  والدليل على أن»باب ذكر الخبر المفسر للخبرين اللذين ذكرتهما في البابين المتقدمين أخرجه ابن خزيمة، كتاب الوضوء، ( 42)

صلى هللا عليه وسلم إنما نهى عن استقبال القبلة واستدبارها عند الغائط والبول في الصحاري، والمواضع اللواتي ال سترة فيها، وأن 

 (.11( برقم )35/ 6ي الكنف والمواضع التي فيها بين المتغوط والبائل وبين القبلة حائط أو سترة )الرخصة في ذلك ف



 
 

 

 

 

 

 الخاتمة:

ذتخته ذ ا البحث ال ي تضمح تعريف مظجزاً لإلمام الرافعه وعله مختلف الحديث مع ذمظنجيح  

ل وبعد فإن أذه النتائج الته تظص مح طريقة دفع اإلمام الرافعه للتعان  مقانذة بغيره مح العلماء

 إليها الباحث:

 عكس.أن عله مشكل الحديث أعه وسع مح عله المختلف وعليه فكل مختلف مشكل وال  -1

وقع تعان  بيح ايحاديث مع دخظل  هما أوذأن الراجح فه تعريف عله المختلف أذه  ل  -2

 .المسالك فه التعريف

 .ال تعان  حقيقه بيح ذصظ  الشريعة -6

 

وإخرا  المخطظطات والكتب  بالعناية بعله مختلف الحديث تظصه الباحثة أهم التوصيات:

 .إلى النظنواالختالف المتعلقة بالتعان  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المصادر والمراجع:
الحربه" إبراذيه بح إسااحاق" غريب الحديث" تحقيق: د. سااليمان إبراذيه العايد" الناشاار:  .1

 ه.1425مكة المكرمة" الطبعة ايولى  – جامعة أم القرى

ابح حجر" أحمد بح عله" فتح الباني شر  صحيح البخاني" الناشر: دان الكتب المعرفة  .2

 ه.1679بيروت  -

البزان" أحمد بح عمرو" البحر الزخان" تحقيق: محفظه الرحمح زيح هللا" عادل بح سعد"  .6

 .المدينة المنظنة" الطبعة ايولى –صبري عبد الخالق الشافعه" مكتبة العلظم والحكه 

بيح المحدايح وايصاااظلييح والفقهاء الناشااار:  الخياط" أساااامة بح عبد هللا" مختلف الحديث .4

 ابح حزم. دان –دان الفضيلة 

ابح قاضاه شهبة" أبظ بكر بح أحمد" طبقات الشافعية" تحقيق" د. الحافظ عبد الحليه خان"  .5

 ه1427بيروت" الطبعة ايولى  –الناشر: عاله الكتب 

البيهقه" أبظ بكر البيهقه" المادخاال إلى الساااااانح الكبرى" تحقيق: محماد ضاااااايااء الرحمح  .6

 الكظيت.  –ايعظمه" الناشر: دان الخلفاء للكتب اإلسالمه 

 .الكاساذه" أبظ بكر بح مسعظد" البدائع فه ترتيب الشرائع .7

 الكرماذه" حرب بح إساااماعيل" مساااائل حرب بح إساااماعيل الكرماذه" تحقيق: محمد بح  .8

 م.2216 –ه 1464بيروت" الطبعة ايولى  –عبد هللا السريع" الناشر: مؤسسة الريان 

ايصااااافهاذه" الحسااااايح بح محمد" المفردات فه غريب القرآن" تحقيق: صااااافظان عدذان  .9

 ه.1412بيروت" الطبعة ايولى  –دمشق  –الدان الشامية  –الداودي" الناشر: دان القله 

حلب"  –معاله الساااااانح" الناشاااااار: المطبعة العلمية الخطاابه" حماد بح محماد"  - .12

 م.1962 -ه1651الطبعة ايولى 

الفراذياادي" الخلياال بح أحمااد" العيح" تحقيق: د. مهاادي المخزومه" د. إبراذيه  – .11

 السامري" الناشر: دان ومكتبة الهالل.

فه شاااار  التقريب" الناشااااار:  العراقه" زيح الديح عبد الرحيه" طر  التثريب – .12

 المصرية القديمة. المطبعة

الحمادي" عبد هللا بح جابر" مختلف الحديث عند اإلمام ابح عبد البر" الناشاااار:  – .16

 م2212 –ه 1466إشبيليا" الطبعة ايولى  –دان  نظز 



 
ابح قدامة" عبد هللا بح محمد" المغنه" تحقيق: عبد هللا بح عبد المحسح التر ه"  – .14

 لريا .ا –عاله الكتب للطباعة والنشر والتظزيع عبد الفتا  بح محمد الحلظ" الناشر: دان 
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جيز" تحقيق: على محمد الرافعه" عبد الكريه بح محمد" العزيز شاااااار  الظ -16 .16

لبنان" الطبعة  –عظ  وعاادل أحماد عبد المظجظد" الناشاااااار: دان الكتب العلمية بيروت 

 م.1997 –ه 1417ايولى 

الساابكه" عبد الظذاب بح تقه الديح" طبقات الشااافعية" تحقيق: د. محمظد محمد    .17

 ةثاذييع" الطبعة الوعبد الفتا  محمد الحلظ" الناشر: ذجر للطباعة والنشر والتظز الطناجه
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البغاادادي" عبااد الظذاااب بح عله" المعظذااة على ماا ذااب عاااله الماادينااة" تحقيق:   .18

 مكة المكرمة. -مصطفى الباز –حميش عبد الحق" الناشر: المكتبة التجانية 

تحقيق: عبد الحميد  ابح سااااااياده" عله بح إساااااامااعيل" المحكه والمحيط ايعظه" .19
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ذصااااف فه معرفة الراجح مح الخالف" تحقيق: المرداوي" عله بح ساااليمان" اإل .21
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 ىاليحصاااااابه" عيااا  بح مظسااااااى" إ مااال المعله بفظائااد مسااااااله" تحقيق: يحي  .22

 –ه 1419مصااااار" الطبعة ايولى:  –لناشااااار: دان الظفاء للنشااااار والتظزيع " اإساااااماعيل

 م.1998
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دان العاصاااامة   الريا    المملكة العربية السااااعظدية" أحمد معبد عبد الكريه" الناشاااار: 

 ه.1429الطبعة ايولى 

" الناشااااار: دان حمظد بح أحمد" عمدة القاني شااااار  صاااااحيح البخانيالقاني" م .66

 إحياء التراث العربه   بيروت.

النظوي" يحيى بح شاااااارف" ته يب ايسااااااماء واللغات" تحقيق: شاااااار ة العلماء  .67

 لبنان. –المنيرية" دان الكتب العلمية" بيروت بمساعدة إدانة الطباعة 

المنها  شااار  مساااله بح الحجا " الناشااار: دان إحياء النظوي" يحيى بح شااارف"  .68

 ه.1692بيروت" الطبعة الثاذية  –التراث العربه 

ابح عبد البر" يظساااف بح عبد هللا" االسااات  ان" تحقيق: سااااله محمد عطاء وأحمد  .69

 م.2222 –ه 1421بيروت" الطبعة ايولى  –علمية عله عظ " الناشر: دان الكتب ال

 

 

 

 

 

 

 


