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   ملخص احلديث:
الواردة في موضوع ( الذي هو موضوع دراسة هذا البحث )دراسة حديثية( ُيعد من األحاديث المهمة في الصحيحين  المرأة المخزوميةإن حديث )

( في التطبيق العادل لحدود  )الحدود وأحكامها( خاصة فيما يتعلق بإبراز قيم العدالة والمساواة في اإلسالم، والذي جسده الرسول األكرم محمد )
سواسية.وقد تطرق البحث   هللا تعالى، بعيدا عن التمايز والتفرقة بين )الغني( و)الفقير( و)الشريف( و)الوضيع(، وأن الكل تحت مظلة اإلسالم

و التعريف    من خالل الدراسة )الحديثية( إلى مجموعة من الفوائد والمسائل الحديثية، من أبرزها:)لطائف اإلسناد( وفوائد التخريج و تحليل األلفاظ،
الضروريات )الخمس( التي تكّفل    ( الواردة ذكرها في الحديث، وأهم تبويبات المحدثين عليه )إضافة إلى سبب الورود(.منالمرأة المخزوميةب)

نة اإلسالم بحفظها لإلنسان من االعتداء والظلم، حفظ )األموال والممتلكات( وذلك عن طريق تشريع حد )السرقة( ردعا لمن يعتدي عليهما وصيا
 لهما من الضياع والخسران. 

Abstract: Abstract The holy hadith (holy speech) of prophet Muhammed (Peace Be upon Him) about the 

“Makhzomi woman” which is the study of this research, is an important speech in Bokhari and Muslim the 

most two important book of holy hadith. It comes in the part of “the Penalties and their Provisions”. It showing 

the fair and justice basis in Islam, which practically applied by the holy prophet (Peace Be upon Him) in the 

applying of the penalties without any racism between the rich or the poor people or between the Nobel or the 

Normal people which means that all the people are equal under the umbrella of Islam. The hadith research 

study in details some benefits and issues of this holy hadith which was: (The Isnad which is the chain of the 

people who transfer the holy hadith, studying the utterances, define the “Makhzomi woman” which the hadith 

speech was about her, what the hadith scientist said about this hadith and finally the reason of this hadith 

speech). The Money and property is one of the main five things which Islam come to protect them from the 

unfairness throw some penalties. As we.ll as the penalty of steeling is one of these penalties, which is the issue 

of this holy hadith. 

 املقدمة
ى رسوله األمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين، الحمد هلل الذي أنزل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، والصالة والسالم عل 

فإن من مباديء اإلسالم حفظ )الضروريات الخمس( لإلنسان وهي:)الدين، والنفس، والعقل، والنسل،    وبعد:ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين.
مارة األرض التي أوكلها هللا تعالى إليه.وألجل ذلك  والمال(، وذلك للمحافظة على بقاء النوع اإلنساني ، ونجاحه في أداء مهمة االستخالف وع

عتداء  كله شرع اإلسالم التشريعات، ومنها الحدود والتعزيرات أقامها لكل من ُتسّول له نفسه االعتداء على هذه الضروريات الخمس ومن بينها اال
 ا من الضياع والخسران. على )األموال والممتلكات( فشّرع حد )السرقة( ردعا لمن يعتدي عليهما وصيانة لهم

 أهمية موضوع البحث:
( من األحاديث المهمة في الصحيحين الواردة في موضوع )الحدود وأحكامها( وخاصة فيما يتعلق بالعدل في إقامة  المرأة المخزوميةيعد حديث )

ن  الحدود بين الناس؛ وألن أحكام المولى سبحانه تعالى يستوي فيه الشريف والوضيع والفقير والغني، فالكل فيه سواء تحت مظلة اإلسالم، وأ
 شرف الجاني اليسقط عنه الحد. 

 أهداف البحث:
( في الحديث من خالل عدم التمييز والتفرقة بين )الشريف، والوضيع( في  إبراز قيم العدالة والمساواة في اإلسالم والتي جسدها الرسول) -1

 إقامة حدود هلل تعالى. 
 بيان الفوائد والمسائل الحديثية التي تظمنها الحديث.-2

 أسباب إختيار موضوع البحث: 
( إسهاما منه في خدمة أحاديث األحكام النبوية , إضافة إلى أن هذا الحديث يعتبر من المرأة المخزوميةلباحث على حديث )وقع اختيار ا -1

 األحاديث المهمة الواردة في مجال )الحدود وأحكامها( وتحديدا حد )السرقة( وما يتعلق به.
 الحاجة إليها في كل زمان ومكان.بيان ما تضمنه الحديث من درر وأحكام ومسائل علمية حديثية تمس -2
 شمول الحديث على فوائد جمة توزعت في مصنفات العلماء عن الحديث رواية وشرحا واستنباطا وفقها.-3

 منهج البحث:
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ة، خاصة  ( دراسة حديثية، وعمل في إطار المسلك المتبع في الدراسات الحديثيالمرأة المخزوميةاعتمد الباحث المنهج التحليلي في دراسة حديث )
 المنهج المتبع في الدراسات األحاديث الواردة في الصحيحين، وحديثنا موضوع البحث هو من هذا النوع.

 وفيما يأتي الخطوات المتبعة في منهجية البحث:
 تمييز وفصل الروايات )الموصوله( للحديث عن الروايات )المرسلة(.-1
(ه،  256)إرساال( من المصادر الحديثية األصلية وفي المقدمة منها: )صحيح البخاري ت)تخريج الحديث من طرقه األربعة الواردة )وصال( و  -2

 (ه، إضافة إلى عدد من المعاجم والسنن والمصنفات وكتب اآلثار والمسانيد والمستدركات والمستخرجات. 261وصحيح مسلم ت)
 م اإلشارة إلى )رقم الحديث والجزء والصفحة(. ذكر أسانيد الحديث عند تخريجهما كامال مع ذكر الكتاب والباب إن وجد، ث-3
 إعتماد إسناد الحديث الذي اتفق الشيخان على تخريجه في البحث، وذلك باعتبار أن هذا اإلسناد هو من أعلى مراتب الصحيح وأقواها. -4
 في هذه الدراسة )الحديثية( تم التطرق إلى:  -5

المتن،    )لطائف اإلسناد، فوائد التخريج، تحليل ألفاظ الحديث، والشرح اإلجمالي، بيان سبب الورود، بيان اختالف األلفاظ والزيادات الواردة في
 ذكر تبويبات المحدثين على الحديث، بيان الفوائد الحديثية المستفادة(.

 خطة البحث:
 وسبعة مطالب وخاتمة بأهم نتائج البحث مع فهرس للمصادر والمراجع كاآلتي:اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى مبحثين 

 تخريج الحديث وسبب وروده، وبيان ألفاظه مع الشرح اإلجمالي، وذكر لطائف اإلسناد وفوائد التخريج. المبحث األول:
 ويتألف من المطالب اآلتية:

 تخريج الحديث وسبب وروده. المطلب األول:
 وائد التخريج ولطائف اإلسناد.ف المطلب الثاني:
 بيان ألفاظ الحديث، والمعنى اإلجمالي للحديث.  المطلب الثالث:

 المبحث الثاني: المسائل الحديثية. 
 ويتألف من المطالب اآلتية:

 الزيادات واختالف األلفاظ الواردة في روايات الحديث.المطلب األول: 
 لواردة ذكرها في الحديث.( االمرأة المخزوميةالتعريف ب) المطلب الثاني:

 تبويبات المحدثين على الحديث، وتسميته.المطلب الثالث: 
 الفوائد الحديثية.المطلب الرابع: 

 بأهم نتائج البحث.خاتمة: 
 المصادر والمراجع.فهرس: 

 املبحث األول: ختريج احلديث وسبب وروده، وبيان ألفاظه مع شرحه وذكر لطائف اإلسناد.
 األول: ختريج احلديث وبيان سبب وروده.املطلب 

 تخريج الحديث. الفرع األول:
(ه، وصحيح اإلمام 256( في أصح كتابين تلقتهما األمة المسلمة بالقبول، وهما صحيح اإلمام البخاري ت)المرأة المخزوميةورد حديث )تمهيد:

(ه، إضافة  241الكتب األربعة، ومسند اإلمام أحمد بن حنبل ت)(ه، وورد أيضا في العديد من الكتب السنة األخرى المعتمدة ك261مسلم ت)
إلى عديد المصادر الحديثية المعتبرة مابين: مستخرج ومستدرك ومصنف ومعجم.وأن ألفاظ الحديث جاءت في هذه المصادر كلها متقاربة تدور 

 رها وردت على قسمين: حول المعاني التي وردت في الصحيحين وال تخرج عنهما.وروايات الحديث في جميع مصاد
 موصولة. -1
 مرسلة. -2
 الروايات الموصولة مدارها على أربعة طرق، وردت عن أربعة من الصحابة الكرام )رضوان هللا عليهم( وهم:الروايات )الموصولة(:-1
 أم المؤمنين عائشة بنت الصديق )رضي هللا عنهما(.  - أ
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 األنصاري )رضي هللا عنه(.  جابر بن عبدهللا -ب

 عبدهللا بن عمر )رضي هللا عنهما(. -ت

 )رضي هللا عنه(.  (1)مسعود بن األسود العدوي  -ث
( قد أخرجه كل من الشيخين )البخاري ومسلم( في صحيحيهما، فإن مدار الحديث  المرأة المخزوميةوكما أشرنا في بداية التمهيد إلى أن حديث )

ن عائشة )رضي هللا عنها( في المقام األول، ثم مارواه الصحابي جابر بن عبدهللا األنصاري )رضي هللا عنه(  فيهما على ما روته أم المؤمني
 حيث أخرج مسلم في صحيحه إحدى روايات الحديث من طريقه كما سنذكره الحقا. 

ضي هللا عنه( للحديث لم ُيخّرجاها الشيخان  ومما هو جدير بالذكر أن رواية عبدهللا بن عمر )رضي هللا عنهما( ومسعود بن األسود العدوي )ر  
(ه في سننه،واإلمام النسائي  273)البخاري ومسلم( في صحيحيهما، بل أخرجها من بين أصحاب الكتب األربعة كل من الحافظ ابن ماجة ت)

 (ه في سننه أيضا. 303ت)
 قا. هذا باإلضافة إلى عدد آخر من أصحاب المعاجم والمصنفات والسنن كما سنذكره الح

الروايات المرسلة للحديث مدارها أيضا على أربعة طرق وردت عن أربعة من التابعين الكرام.جل الروايات المرسلة  الروايات )المرسلة(.  -2
(ه، إحداها في سننه )الكبرى( والتي يتم اإلشارة إليها الحقا.ومن 458(ه في سننه، وأخرج الحافظ البيهقي ت)303أخرجها اإلمام النسائي ت)

حه  نافلة القول أن الروايات المرسلة لم يأت لها ذكر في الصحيحين باستثناء واحدة وردت من طريق )عروة بن الزبير( أخرجها البخاري في صحي
من باب المتابعات والشواهد، وليس ك)أصل( من أصول الحديث، وإن كان السياق يدل على أنه مرفوع وليس مرسل، حيث أشار البخاري في  

 .(2)ديث إلى عبارة للسيدة عائشة )رضي هللا عنها( من كالمها، وبه دلل على أن هذا الحديث له حكم المرفوع وهللا أعلمنهاية الح
 أوال: تخريج الروايات الموصولة: 

 الطريق األول: عن أم المؤمنين عائشة )رضي هللا عنها(: -1

البخاري ت)-أ اإلمام  الحديث في عدة مواضع من صحيحه  256أخرج  أحاديث (ه  ترتيب  في  سلكه  الذي  المنهج  في سياق  هذا  وقد جاء 
 )صحيحه(، إذ يأتي بالحديث في أكثر من كتاب وباب، وأحيانا يأتي بالمتن مقطعا غير )كامل( حسب مطابقته للترجمة أو لعنوان الباب.

ث أخرجه ألول مرة في كتاب )أحاديث ( موضوع الدراسة، أخرجه البخاري في صحيحه في أكثر من كتاب، حيالمرأة المخزوميةوحديث )
، ثم جاء  (4)( في باب )فضل أسامة بن زيد(، ثم أخرجه في موضعين من كتاب )فضائل أصحاب النبي )(3)األنبياء( باب )حديث الغار(

إقامة الحدود على الشريف  ، وأخيرا أخرج الحديث في كتاب )الحدود( في بابين، باب)  (5)بالحديث في كتاب )المغازي( باب )من شهد الفتح(
 .(7)، وباب )كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان((6)والوضيع(
( الذي أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب )الحدود( باب )كراهية الشفاعة  المرأة المخزوميةوقع إختيار )الباحث( على إسناد حديث )مالحظة:

ق في الحد إذا رفع إلى السلطان( وذلك لتعلقه بموضوع البحث والدراسة، حيث أن محتوى الحديث يتعلق ب)الحدود( وتحديدا )السرقة( وما يتعل
يتطابق مع عنوان الكتاب والباب، لذا اقتضى هذا األمر التنويه واإلشارة   به األحكام، والشفاعة في الحدود والتعزيرات إلى غير ذلك، وهذا ما

  هللا   رضي  عائشة،  عن  عروة،  عن  شهاب،  ابن  عن  الليث،  حدثنا  سليمان،  بن  سعيد  حدثنا))(8قال البخاري )رحمه هللا( في صحيحه:)إليه.
  هللا   رسول حب زيد،  بن أسامة إال عليه يجترئ  ومن (،هللا) رسول يكلم من: فقالوا سرقت، التي المخزومية  المرأة أهمتهم قريشا أن: عنها

()،  هللا   رسول  فكلم  () ،   إذا   كانوا  أنهم  قبلكم،  من  ضل  إنما  الناس،  أيها  يا»:  قال  فخطب،  قام  ثم  «هللا   حدود  من  حد  في   أتشفع»:  فقال  
 ((.«يدها محمد لقطع سرقت (،) محمد  بنت فاطمة أن لو هللا، وايم الحد، عليه أقاموا فيهم الضعيف وإذا سرق  تركوه، الشريف سرق 

 كذلك أخرج الحديث من هذا الطريق عدد من األئمة والحفاظ والمحدثين، كاآلتي: 
 . (9)(ه في صحيحه )بنفس اللفظ( والحديث متفق عليه261اإلمام مسلم ت)-أ

 . (10)لكن زاد في رواية له لفظ )تستعير المتاع وتجحده(
 وهذا اللفظ مما انفرد به عن البخاري. 

 .(11)(ه في سننه275أبو داود ت)-ب
 .(12)(ه في سننه279الترمذي ت)-ت
 .(13)(ه في سننه303النسائي ت)-ث
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 .(14)(ه في سننه273ابن ماجة ت)-ج
 .(15)(ه في مصنفه211عبدالرزاق ت)-ح
 .(16)(ه في مصنفه235بن أبي شيبة ت) أبوبكر-خ
 .(17)(ه في سننه255عبدهللا بن عبدالرحمن الدارمي ت)-د
 .(18)(ه في المنتقى307ابن جارود ت)-ذ
 . (19)(ه في مستخرجه316أبو عوانة ت)-ر
 . (20)( ه في شرح معاني اآلثار321أبو جعفر الطحاوي ت)-ز

 . (21)(ه في صحيحه354ابن حبان البشي ت)-س
 . (23)السنن الصغير -2. (22)السنن الكبري  -1( في: 458البيهقي ت)-ش
 .(24)(ه في معرفة السنن واآلثار458البيهقي ت)-ص
 .(25)(ه في شرح السنة516البغوي ت)-ض

 الطريق الثاني عن جابر بن عبدهللا األنصاري )رضي هللا عنه(. 
 : (26)الطريق ولفظه(ه الحديث في صحيحه من هذا  261أخرج اإلمام مسلم ت) - أ

َثِني))قال اإلمام مسلم: َثَنا  َشِبيٍب،  ْبن    َسَلَمة    وَحدَّ َثَنا  َأْعَيَن،  ْبن    اْلَحَسن    َحدَّ ومٍ   َبِني  ِمنْ   اْمَرَأة    َأنَّ   َجاِبٍر،  َعنْ   الزَُّبْيِر،  َأِبي  َعنْ   َمْعِقٌل،  َحدَّ   َمْخز 
 َلوْ  َوهللاِ »: َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللا   َصلَّى النَِّبيُّ  َفَقالَ   َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللا   َصلَّى  النَِّبي ِ  َزْوجِ   َسَلَمةَ  ِبأ مِ  َفَعاَذْت  َوَسلََّم، َعَلْيهِ  هللا    َصلَّى النَِّبيُّ  ِبَها َفأ ِتيَ  َسَرَقْت،

ِطَعْت  ،«َيَدَها َلَقَطْعت   َفاِطَمة   َكاَنْت   ((.َفق 
 من أصحاب السنن والمستخرجات والمستدركات كاآلتي: وكذلك أخرج الحديث من هذا الطريق عدد 

 .(27)(ه في سننه303النسائي ت)-ب
 . (28)(ه في مستخرجه316أبو عوانة ت) -ت
 . (30)معرفة السنن واآلثار  -2. (29)السنن الكبرى   -1(ه في كل من: 458البيهقي ت)-ث
 . (31)(ه في مستدركه405الحاكم النيسابوري ت)-ج
 بدهللا بن عمر )رضي هللا عنهما(.الطريق الثالث: عن ع-3
 (ه الحديث في سننه من هذا الطريق ولفظه:303أخرج النسائي ت) - أ

 قال النسائي )رحمه هللا(: 
َثَنا :  َقالَ   َغْياَلَن،  ْبن    َمْحم ود    َأْخَبَرَنا)) زَّاِق،  َعْبد    َحدَّ َما  ّللاَّ    َرِضيَ   ع َمرَ   اْبنِ   َعنْ   َناِفٍع،  َعنْ   َأيُّوَب،  َعنْ   َمْعَمٌر،  َأْنَبَأَنا :  َقالَ   الرَّ   اْمَرَأة    َأنَّ »:  َعْنه 

وِميَّة   ه ، اْلَمَتاعَ  َتْسَتِعير   َكاَنْت  َمْخز   . (32)((«َيِدَها ِبَقْطعِ  َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللا   َصلَّى النَِّبيُّ  َفَأَمرَ   َفَتْجَحد 
 . (33)(ه الحديث من هذا الطريق وبنفس اللفظ241وكذلك أخرج اإلمام أحمد بن حنبل ت)

الطريق الرابع عن مسعود بن األسود العدوي )رضي هللا عنه(:لقد أخرج الحديث من هذا الطريق عدد من أصحاب السنن والمعاجم والمصنفات، -4
(ه في سننه ليتم االستدالل به في موضوع البحث على ما جاء  237ابن ماجه ت)  لكن وقع اختيار )الباحثين( على المتن الذي أخرجه الحافظ

(ه في مصنفه، على الرغم  235(ه والحافظ أبوبكر بن أبي شيبة ت)241في بقية المصادر األخرى وخاصة مسند اإلمام أحمد بن حنبل ت)
ادر أصحاب الكتب الستة وتحديدا )السنن األربعة(، وهو ترتيب  من كونهما أقدم وفاة من ابن ماجة، ولكن هذا األمر جاء مراعاتا لترتيب مص

 اختاره كبار علماء الحديث النبوي، وسار عليه أئمة الحديث وحفاظها منذ زمن بعيد.
 (ه الحديث في سننه من هذا الطريق ولفظه:275أخرج الحافظ ابن ماجة ت) - أ

َثَنا))قال ابن ماجة )رحمه هللا(: َثَنا:  َقالَ   َشْيَبةَ   َأِبي  ْبن    َبْكرِ   َأب و  َحدَّ َثَنا:  َقالَ   ن َمْيرٍ   ْبن    ّللاَِّ   َعْبد    َحدَّ  َطْلَحةَ   ْبنِ   م َحمَّدِ   َعنْ   ِإْسَحاَق،  ْبن    م َحمَّد    َحدَّ
َكاَنَة،  ْبنِ  هِ   َعنْ   ر  ولِ   َبْيتِ   ِمنْ   اْلَقِطيَفةَ   ِتْلكَ   اْلَمْرَأة    َسَرَقتِ   َلمَّا:  َقالَ   َأِبيَها  َعنْ   اأْلَْسَوِد،  ْبنِ   َمْسع ودِ   ِبْنتِ   َعاِئَشةَ   أ مِ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللا    َصلَّى  ّللاَِّ   َرس 

ول    َفَقالَ   أ وِقيَّة ،  ِبَأْرَبِعينَ   َنْفِديَها  َنْحن  :  َوق ْلَنا  ن َكلِ م ه ،  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ  هللا    َصلَّى  النَِّبي ِ   ِإَلى  َفِجْئَنا  ق َرْيٍش،  ِمنْ  اْمَرَأة    َوَكاَنتِ   َذِلَك،  َأْعَظْمَنا   َصلَّى  ّللاَِّ   َرس 
رَ »:  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللا   ولِ   َقْولِ   ِلينَ   َسِمْعَنا  َفَلمَّا.    «َلَها   َخْيرٌ   ت َطهَّ ْلَنا  أ َساَمةَ   َأَتْيَنا َوَسلََّم،  َعَلْيهِ   هللا    َصلَّى  ّللاَِّ   َرس  ولَ   َكلِ مْ :  َفق    َعَلْيهِ   هللا    َصلَّى  ّللاَِّ   َرس 
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ول    َرَأى  َفَلمَّا  َوَسلََّم، ك مْ   َما»:  َفَقالَ   َخِطيب ا   َقامَ   َذِلَك،  َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللا    َصلَّى   ّللاَِّ   َرس  ودِ   ِمنْ   َحد ٍ   ِفي  َعَليَّ   ِإْكَثار    ِمنْ   َأَمةٍ   َعَلى  َوَقعَ   َوَجلَّ   َعزَّ   ّللاَِّ   ح د 
ولِ   اْبَنة   َفاِطَمة   َكاَنْت  َلوْ  ِبَيِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي ّللاَِّ، ِإَماءِ   . (34)((«َيَدَها م َحمَّدٌ  َلَقَطعَ  ِبِه، َنَزَلْت  ِبالَِّذي َنَزَلتْ  ّللاَِّ، َرس 
 .(35)(ه في مصنفه235ابن أبي شيبة ت)-ب
 . (36)(ه في مسنده241أحمد بن حنبل ت)-ت
 .(37)(ه في معجمه360الطبراني ت)-ث
 . (38)(ه في مستدركه405الحاكم النيسابوري ت)-ج
 .(40)معرفة السنن واآلثار -2. (39)السنن الكبري  -1( في: 458البيهقي ت)-ح

 ثانيا: تخريج الروايات المرسلة:
وردت عن أربعة من  ( على أربعة طرق  المرأة المخزوميةكما سبق أن بينا في تمهيد هذا المطلب األول أن مدار الروايات )المرسلة( لحديث )

صر التابعين، وبما أن متن الحديث في هذه الروايات ال يخرج عما جاء في الصحيحين وبقية المصادر الحديثية األخرى، وعليه فإن التخريج يقت
ء والصفحة مع  فقط على ذكر إسناد هذه الروايات في مظانها الحديثية ما بين: )مصنف ومسند ومعجم ومستدرك( وذلك بذكر رقم الحديث والجز 

 ذكر اسم الكتاب والباب إن وجد. 
 (ه.93بن زبير ت) (41)من طريق عروة-1

 أخرج الحديث من هذه الطرق كل من:
 .(42) (ه في سننه303النسائي ت)-أ

 . (43)(ه في سننه 458البيهقي ت)-ب
 (ه. 94بن المسيب ت) (44)من طريق التابعي سعيد-2

 أخرج الحديث من هذه الطرق كل من:
 .(45)(ه في مصنفه211عبد الرزاق ت)-أ

 .(46)(ه في سننه303النسائي ت)-ب
 (ه. 99بن محمد بن الحنفية ت)  (47)من طريق التابعي الحسن-3

 .(48) (ه في مصنفه211أخرج الحديث من هذا الطريق عبد الرزاق ت)
 (ه. 117مولى )عبد بن عمر( ت) (49)من طريق التابعي نافع-4

 .(50)(ه في سننه303أخرج الحديث من هذا الطريق النسائي ت)
 الفرع الثاني: سبب ورود الحديث.

سرقت بسبب منزلنها ومكانتها في   الَِّتي  اْلَمْرأَة المخزومية  أهمتهم  ُقرْيًشا  سبب ورود الحديث كما هو واضح في جميع روايات الحديث وطرقه، َأن
 َفَكلمُه ُأَساَمة   ()  هللا  َرُسول  حب  زيد  بن  ُأَساَمة  ِإالَّ   َعَلْيِه من باب )اإلدالل(  يجتريء   ولم تجدوا أحدا  ()  هللا  َرُسول  ِفيَها  يكلم  من  َقاُلوافَ   قريش
 خطبته أن هالك األمم الذين كانوا قبل اإلسالم َفَخطب الناس وبين لهم في  َقامَ  هللا ثمَّ  ُحُدود من حد ِفي َأَتشفع  له )عليه الصالة والسالم(: َفَقالَ 
ِعيف فيهم سرق  َوِإذا َتَرُكوهُ  الشريف فيهم سرق  ِإذا َكاُنوا   َلقطعت سرقت ُمَحمَّد بنت َفاِطَمة َأن اْلَحد، ثم ذكر في نهاية خطبته َلو َعَلْيهِ  َأَقاُموا  الضَّ

 .(51)َيدَها((
 اإلسناد.املطلب الثاني: فوائد التخريج ولطائف 

 الفرع األول: فوائد التخريج: 
 فيما يأتي بيان لفوائد تخريج الحديث كاآلتي: 

 الوقوف على كثرة طرق الحديث، ومعلوم أن كثرة الطرق تحصل بها زيادة القوة. -1
،  (52)(ه، كما أشارت إلى ذلك إحدى روايات البخاري للحديث9معرفة المكان الذي وقعت فيه السرقة، وكذلك الزمان وهو عام فتح مكة سنة ) -2

 وكذلك جاء عند أبي داود والنسائي والبيهقي ما يؤكد ذلك.
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ها( لفظ: )تستعير المتاع وتجحده(، وهذه الزيادة ترتب  من طريق أم المؤمنين عائشة )رضي هللا عن(  53)زاد مسلم في إحدى رواياته للحديث-3
 عليها خالف الفقهاء في هل أن جحود العارية إذا بلغت نصابا يستلزم القطع أم ال؟. 

 الفرع الثاني: لطائف اإلسناد وما يتعلق به.
 فيما يأتي بيان )لطائف( هذا اإلسناد لحديث )المرأة المخزومية(:

)سعيد بن سليمان( الضبي، شيخ البخاري، وهو: )أبو عثمان الواسطي، البزاز، نزيل بغداد، لقبه سعدويه، ثقة،    الراوي األول في اإلسناد-1
 .(54)(ه(225حافظ، أخرج له البخاري وأبو داود وباقي أصحاب الكتب الستة(، توفي سنة )

 الراوي الثاني في اإلسناد: )الليث(. -2
، أبو الحارث المصري من نظراء اإلمام مالك بن أنس( كان ثقة، فقيها، إماما، مشهورا، توفي وهو: )الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي

 .(55)(ه، أخرج له أصحاب الكتب الستة175سنة)
 الراوي الثالث في اإلسناد: )ابن شهاب(.-3

(ه، أخرج له  125جاللته وإمامته، توفي سنة )وهو: )محمد بن مسلم بن عبدهللا القرشي، الزهري، كنيته أبوبكر الفقيه الحافظ، المتفق على  
 . (56)أصحاب الكتب الستة(

ة، من  الراوي الرابع في اإلسناد: )عروة بن زبير( وهو: )عروة بن الزبير بن العوام، األسدي، القرشي، أبو عبدهللا، أحد فقهاء المدينة السبع-4
 .(57)(ه، أخرج له أصحاب الكتب الستة(93فضالء التابعين، توفي سنة )

الطرف العالي من اإلسناد ومدار الحديث في الصحيحين على أم المؤمنين عائشة )رضي هللا عنها( وهي:) صحابية جليلة من المكثرين -5
 . (58)( حديثا(2210السبعة، بلغ عدد مروياتها في كتب السنة النبوية )

 اإلمام البخاري )رحمه هللا(. يعد هذا الحديث من خماسيات-6
 في سند الحديث شيخان: أحدهما شيخ البخاري وهو عراقي )سعيد بن سليمان الواسطي( واآلخر شيخ شيخه وهو مصري: )الليث بن سعد(.-7
يعد من رواية التابعي في إسناد الحديث تابعيان مدنيان قريشيان وهما: )محمد بن شهاب الزهري، وعروة بن الزبير بن العوام األسدي( وهذا -8

 عن التابعي.
 في إسناد الحديث رواية الراوي عن خالته وهو: )عروة بن الزبير عن أم المؤمنين عائشة )رضي هللا عنها(. -9

ي:  اجتمع في هذا اإلسناد: )تابع التابعي( وهو: )الليث بن سعد( و)تابعيان( وهما: )ابن شهاب الزهري، وعروة بن الزبير( و)صحابية( وه- 10
 أم المؤمنين عائشة )رضي هللا عنها(. 

 اجتمع في هذا اإلسناد من الصيغ التي يستعملها المحدثون: )التحديث، والعنعنة، واألنئنة(.- 11
 املطلب الثالث: بيان ألفاظ احلديث ومعانيه.

  قول أم المؤمنين عائشة )رضي هللا عنها(:-1
 ((. أن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت))
القبيلة المعروفة وهم ولد النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة على المشهور، وقيل: ولد إلياس، وقيل: ولد مضر بن نزار، وقيل: ولد  قريش:-أ

.وسموا قريشا (60).وقيل إنه قصي بن كالب( 59)فهر بن مالك بن النضر، وفهر لقب له واسمه قريش، وذهب إلى هذا القول أكثر أهل العلم
.والنسبة إلى قريش،  (61)م، أي: تجمعهم على أخذ األموال.وقيل: لشدتهم.وقيل: ألنهم كانوا تجارا يقرشون ويفتشون عن أموال التجارةلتقريشه

 .(62)قرشي، فإذا إريد بقريش الحي، يصرف، وإذا أريد به القبيلة لم يصرف
وهي ابنة أخي    (63)بن هالل بن عمرو بن مخزوم، أسلمت وبايعت  واسم هذه المرأة المخزومية فاطمة بنت األسود بن عبد األسدالمخزومية: -ب

(.وقيل: غير ذلك، وسيأتي قريبا في )المطلب الثاني( ضمن )المبحث الثاني( من  عبدهللا زوج أم سلمة األول قبل رسول هللا )  (64)أبي سلمة
مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي  وتميم وكالب     نسبة إلى بني  والمخزومية:الدراسة الحديثية بيان الراجح في تعريف المخزومية.

                                                                                                           (65)إخوة
 أهمتهم: وفي بعض الروايات )أهمهم(. -ت 

 .(66)أي أخذتهم وأوقعتهم في الهم، يقال: أهمه األمر إذا أقلقه وأحزنه
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 .(67)وإنما )همهم شأنها خافوا من لحوق العار الجاهلي بهم في قطع يدها وفضحهم بين القبائل(
فت الروايات في تحديد وكانت سرقت حليا يوم فتح مكة، وفي بعض الروايات الصحيحة: تستعير المتاع وتجحده أيضا، وقد اختلالتي سرقت:-ث

( كانت سارقة ووقع منها عملية السرقة، وثبت عليها ذلك بال خالف، وأمر رسول هللا  المرأة المخزومية)عين المسروق( لكن المتفق عليه أن ) 
(بقطع يدها فقطعت بعد قيام البينة عليها )(68)( في )المبحث .وسيأتي بيان التفصيالت في تحديد )عين المسروق( ضمن )المطلب األول

 الثاني( اآلتي:
( وأنه ال محالة يقيم الحد عليها.)فقالوا(  (؟.لما علم قومها أن أمر المرأة المخزومية رفع إلى رسول هللا ))  فقالوا ومن يكلم فيها رسول هللا)-2

و بالفداء كما جاء في بعض روايات الحديث أي قومها، )ومن يكلم( أي بالشفاعة، )فيها( أي في شأنها ظنا منهم أن الحدود تندريء بالشفاعة، أ 
 .(69)(في سنن ابن ماجة، من طريق مسعود بن األسود )رضي هللا عنه( حيث قال: )نحن نفديها بأربعين أوقية يارسول هللا )

 (.)  فقالوا ومن يجتريء عليه إال أسامة بن زيد ِحب رسول هللا)-3
 . (70)في ذلك أحد لمهابته )ومن يجتريء عليه( أي ال يتجاسر على الكالم-ج
 (، بكسر الحاء أي: محبوبه، وهو بالرفع عطف بيان، أو بدل من أسامة. )إال أسامة بن زيد ِحب رسول هللا )-ح

 (ه )رحمه هللا(: 676قال النووي ت)
 . (71)(يتجاسر عليه بطريق اإلدالل فإنه حبيب رسول هللا ) معنى يجتريء

 (: أتشفع في حد من حدود هللا؟(. )فكلمه أسامة، فقال رسول هللا )-4
 )فكّلمه أسامة( أي كلم قوم المرأة المخزومية أسامة، فكلم رسول هللا )عليه الصالة والسالم( ظنا منه أن كل شفاعة حسنة مقبولة.-خ
 .(72)من حدود هللا( االستفهام هنا إنكاري يفيد التوبيخ؛ ألنه كان سبق له منع الشفاعة في الحد قبل ذلك)أتشفع في حد -
 (. ثم قام فخطب)-5

 .( 73)وفي رواية )فاختطب( أي بالغ في خطبته أو أظهر خطبته، وهو أبلغ من اللفظ األول؛ ألن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى
 (.أيها الناسقال: )-6
 .(74)في بعض الروايات حذف الياء في أوله، في البعض اآلخر، قال: )أما بعد(و 
 (.إنما ضل من كان قبلكم)-7

 في رواية )أهلك من كان قبلكم(. ( 77))إنما هلك بنوا اسرائيل(، وعند البخاري  (76)ورد بلفظ )هلك( وعند النسائي (75)وعند مسلم
 (.وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحدأنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، )-8
 ( أي ألجل أنهم.أنهم)-د

 )كانوا إذا سرق الشريف تركوه( فال تحدونه، أي ال يقيمون الحد عليه. -ذ 
                                         .                                             (78))وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد( أي أقاموا القطع أو أي حد آخر عليه-ر

 (ه: 702قال ابن دقيق العيد ت)
"والظاهر أنه ليس للحصر المطلق، أي )هالك بني إسرائيل بسبب هذا األمر( فإنه كانت فيهم أمور كثيرة تقتضي اإلهالك( فيحمل ذلك على  

 .(79)ي هذا الحد المخصوص"حصر مخصوص وهو اإلهالك بسبب المحاباة في حدود هللا، فال ينحصر ذلك ف
 (.وأيم هللا، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها) -9
 (: وأيم هللا)-ز

 بهمزة وصل وسكون الياء وضم الميم، وورد بكسر وبفتح همزة.
 .(80)وهو اسم وضع للقسم، والتقدير: أيمن هللا قسمي

) لو أن فاطمة بنت محمد "صلى هللا عليه وسلم" سرقت لقطع محمد يدها( ذكر العلماء أن هذه العبارة من األمثلة التي صح فيها أن "لو" -س
بن رمح، في هذا الحديث يقول: سمعت الليث بن سعد يقول عقب هذا    (81)حرف إمتناع المتناع، وقد ذكر ابن ماجة في سننه عن شيخه محمد

 .(82)قد أعاذها هللا من أن تسرق( وكل مسلم ينبغي له أن يقول هذا، وأن ال يذكر الحديث إال بهذه الزيادة عند االستداللالحديث: )



   

         

 - دراسة حديثية -حديث املرأة املخزومية                         

  

  

( المبالغة في إثبات إقامة الحد على كل مكلف وترك المحاباة في ذلك؛ وألن اسم السارقة وافق اسمها )عليها السالم( فناسب أن وفي قوله )
 . (83)يضرب المثل بها

 املبحث الثاني: املسائل احلديثية.
 المطلب األول: الزيادات واختالف األلفاظ الواردة في روايات الحديث. 

 الزيادات المتعلقة بتحديد )مكان و زمان( السرقة:  أوال:
والتي أخرجها البخاري في صحيحه ما يوضح أن السرقة وقعت في غزوة الفتح أي )فتح    (85)بن زيد في روايته عن الزهري   (84)زاد يونس-1

 ( للهجرة ولفظه:9مكة( سنة )
 .  (86)( في غزوة الفتح(قال: )في عهد رسول هللا )

في غزوة فتح  ، أن هذه الحادثة )السرقة( وقعت  (88)(ه في مستخرجه316، وأبي عوانة ت)(87)(ه في سننه303ذكر كل من النسائي ت)-2
 ( للهجرة.9مكة سنة )

 الزيادات المتعلقة بتحديد طبيعة )المسروق(: ثانيا:
(، قال:  ذكر ابن ماجة في سننه من طريق الصحابي مسعود بن األسود )رضي هللا عنه( أن المسروق كان قطيفة في بيت رسول هللا )-1

 . (89)(""لما سرقت المرأة تلك القطيفة من بيت رسول هللا )
 .(90)ذكر بعض العلماء أن هذه المرأة "سرقت حلّيا"-2

 .(91)وقد جمع العلماء بين هذا القول وما جاء في رواية ابن ماجة بأن: "الحلي كانت في القطيفة"
 سارقة فقط؟ أم كانت تستعير المتاع وتجحده؟ المخزومية( ثالثا: الزيادات المتعلقة بكون المرأة )

كانت إمرأة مخزومية  رواياته للحديث من طرق التي وردت عن  أم المؤمنين عائشة )رضي هللا عنها(، قالت: ))  أخرج مسلم في إحدي-1
 . (92)((تستعير المتاع وتجحده

، وأيضا ورد هذا اللفظ في مصنف عبد الرزاق ومستخرج أبي عوانة، ومنتقى ( 93)كذلك أخرج هذا اللفظ كل من أبي داود والنسائي في سننهما-
 .(94)الجارودابن 

 أخرج النسائي في سننه من طريق ابن عمر )رضي هللا عنهما( اللفظ اآلتي: -2
 .(95)((أن إمرأة كانت تستعير الحلي للناس، ثم تمسكه))
 اللفظ اآلتي:  (96)وأخرج النسائي في سننه من طريق )ابن المسيب(-3
 . (97)((أن إمرأة من بني مخزوم استعارت حليا على لسان أناس جحدتها))
 . (98)وأخرج هذا اللفظ كل من أبي عوانة في مستخرجه، والبيهقي في سنن الكبرى  -

 زيادات )متفرقة(.  رابعا:
 في رواية للحديث عند البخاري اللفظ اآلتي:-1

 ((:  فتلون وجه رسول هللا)) 
 (. 99فقال أسامة: )استغفر لي يارسول هللا()

 .(101)، والنسائي في سننه(100)كذلك أخرج هذه الزيادة كل من: مسلم في صحيحه-
 أخرج ابن ماجة في سننه طريق الصحابي مسعود بن األسود)رضي هللا عنه( اللفظ اآلتي: -2

( وقلنا نحن نفديها بأربعين أوقية، فقال رسول  من قريش فجئنا إلى رسول هللا )  ))قوله أي قول مسعود بن األسود: أعظمنا ذلك وكانت إمرأة 
. وهذا اللفظ من الحديث يدل على أن: قوم المرأة المخزومية كانوا يعتقدون أن من يشفع عند رسول  (102)(: "تطهر خيرا لها"(( الحديثهللا )
 . (103)( فيها يعني أن ال تقطع إما بعفو أو بفداءهللا )

 المطلب الثاني: التعريف ب)المرأة المخزومية( الواردة ذكرها في الحديث وبيان الراجح من اسمها.
 تمهيد:
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متن    سبق أن ذكرنا في )المطلب الثالث( ضمن )المبحث األول( وتحديدا عند بيان ألفاظ الحديث ومعانيه أن المرأة المخزومية الواردة ذكرها في
 الحديث هي: 

عبدهللا بن عبد   (105)بنت األسود بن عبد األسد بن هالل بن عمرو بن مخزوم، أسلمت وبايعت، وهي إبنة أخي أبي سلمة  (104)فاطمة  أوال:
 (. )رضي هللا عنها( قبل رسول هللا ) (106)األسد بن هالل المخزومي القرشي الذي كان الزوج األول ألم المؤمنين أم سلمة

(ه أن تلك المرأة المخزومية هي أم عمرو ابنة  230(ه في مصنفه، وكذلك ابن سعد صاحب الطبقات ت)211ذكر عبد الرزاق ت)  ثانيا:
: أنها أم عمرو ابنة سفيان بن عبد األسد، قال:  (107)سفيان بن عبد األسد، حيث ذكر عبد الرزاق نقال عن ابن جريح قال: أخبرني بشر بن َتيم

 . (108)ال أعرف هذا النسب إال فيها ال أجد غيرها يقول:
بنت سفيان   (109)(ه إلى القول في رواية أهل المدينة وغيرهم من أهل مكة أن التي سرقت فقطع يدها هي: أم عمرو230وذهب ابن سعد ت)

 .            (110)يدها( فاعترفت فقطع بن عبد األسد بن هالل خرجت حجة الوداع فمّرت بركب نزول، فأخذت عيبة لهم فأتوا بها النبي ) 
 ثالثا: بيان الراجح من اسم )المرأة المخزومية(: 

 ( أنها كما ذكرنا في )أوال( أنها: فاطمة بنت األسود بن عبد األسد بن هالل المخزومية، وذلك للنقاط اآلتية:المرأة المخزوميةالراجح من اسم )
( يدها، ألنها (ه ما يؤكد ذلك حيث قال: "فاطمة بنت األسود بن عبد األسد، هي التي قطع رسول هللا )463ت)  (111)ذكر ابن عبدالبر-1

 .(112)سرقت حليا فكلمت قريش أسامة فتشفع فيها وهو غالم" الحديث
 ( حيث قال:(ه ما يثبت كون المرأة المخزومية هي: )فاطمة بنت األسود409بن سعيد المصري ت) (113)أورد عبد الغني-2

 . (114)(" ثم ساق الحديث"سرقت فاطمة بنت أبي أسد بنت أخي أبي سلمة، فأشفقت قريش أن يقطعها النبي)
 (: المرأة المخزومية(ه )رحمه هللا( كالما جميال نذكره هنا ونختم به موضوع الراجح من اسم ) 852العسقالني ت) (115)وللحافظ ابن حجر-3

( هي: )أم عمرو بن سفيان بن عبد  المرأة المخزومية(ه، بعد استعراضه أقوال القائلين أن اسم هذه ) 852حيث ذكر الحافظ ابن حجر ت) 
 (ه صاحب الطبقات، قال الحافظ ابن حجر ما نصه: 230(ه في مصنفه، وابن سعد ت)211األسد( نقال عن عبد الرزاق ت)

حجة الوداع، وقصة )فاطمة بنت األسود( كانت في عام الفتح، أي    "وفي رواية ابن سعد أن ذلك أي )حادثة أم عمرو بن سفيان( كانت في 
 .(116))فتح مكة(، فظهر تغاير القصتين، وأن بينهما أكثر من سنتين، ويظهر بذلك خطأ من اقتصر على أنها أم عمرو"

ة بنت األسود المخزومية( وهللا تعالى أعلم  ( الواردة ذكرها في الحديث هي )فاطمالمرأة المخزوميةمما سبق ِذكره يتبين لنا أن الراجح من اسم )
 بالصواب.                         

 املطلب الثالث: تبويبات احملدثني للحديث، وتسميته.
 الفرع األول: تبويبات المحدثين للحديث: 

ننوع في أسماء األبواب تبعا لمقصود اعتنى المحدثون بهذا الحديث، وتعددت أغراضهم من إيراد الحديث في مصنفاتهم، وبالتالي حصل نوعا ما  
ين كل مؤلف من االستشهاد به، والهدف من ذكرها هنا في هذا الموضوع للتنبيه على أهمية ما يستنبطه العلماء من الحديث الشريف ليكون كالمع

 والمدخل للدراسة الفقهية للحديث.
 وفيما يأتي بيان لتبويبات المحدثين للحديث:

 في الصحيحين: أوال:
 (ه الحديث في صحيحه في أربعة مواضع: 256أورد اإلمام البخاري ت)-1
 .(117)في كتاب )أحاديث األنبياء( باب حديث )الغار(-أ

( خطيبا فقال: "إنما أهلك الذين من قبلكم" وحديث )الغار( ( جاء فيه بعد ما قام)المرأة المخزوميةومناسبته )للباب( ظاهرة في كون حديث )
 "بينما ثالثة نفر ممن كان قبلكم...." الحديث. وهذا هو وجه المناسبة بينهما وهللا أعلم.جاء فيه: 

 . (118)في كتاب )المغازي( باب )من شهد الفتح(-ب
 ( التي سرقت وقعت في فتح )مكة(. المرأة المخزوميةمناسبته )للباب( ظاهرة في كونه قصة ) 

، مناسبته )للباب( ظاهرة في كون الحديث يعد من مناقب )أسامة بن زيد(  (119)يد(( باب )ذكر أسامة بن ز في كتاب أصحاب النبي )-ت
 ( لكونه محبوبه وال يرد شفاعته.                                     )رضي هللا عنهما( إذا وقع اختيار قريش عليه ليقوم بطلب الشفاعة من النبي )
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                             في كتاب )الحدود( في بابين:               -ث
 . (120): )إقامة الحدود على الشريف والوضيع(الباب األول

( التي سرقت كانت من أشراف قريش، وخاف قومها من لحوق العار الجاهلي بهم عند إقامة  المرأة المخزوميةمناسبته )للباب( ظاهرة في كون )
 لذا طلبوا العفو عنها.  الحد عليها من قبل رسول هللا )عليه الصالة والسالم(؛

 .(121))كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان(الباب الثاني: 
( وكان الحاكم الفعلي ( السارقة بعد ما رفع أمرها إلى رسول هللا )للمرأة المخزوميةمناسبته )للباب( ظاهرة في كون قريش طلبوا الشفاعة )

 وصاحب السلطة في المدينة المنورة آنذاك.
(ه الحديث في كتاب )الحدود( باب )قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود(، وانفرد به عن  261أورد اإلمام مسلم ت)-2

، وهذه الزيادة ترتب عليها اختالف الفقهاء في كون جحود العارية موجب للقطع (122)البخاري بلفظ في إحدى رواياته )تستعير المتاع وتجحده(
  كالسرقة؟، وعلى أية حال فمناسبته للباب ظاهرة. أم ال

 عند أصحاب السنن األربعة: ثانيا: 
 (ه الحديث في موضعين من سننه وهما:275أورد أبو داود ت)-1
 ، ومناسبته للباب ظاهرة.(123)باب )في الحد يشفع فيه(-أ

انفرد بروايته مسلم عن البخاري، وترتب عليه خالف الفقهاء في هل  ، وهو نفس اللفظ الزائد الذي  (124)باب )القطع في العارية إذا جحدت(-ب
 أن جحود العارية موجب للقطع كالسرقة أم ال؟ وعلى أية حال فمناسبته للباب ظاهرة. 

 ، ومناسبته للباب ظاهرة. (125)(ه الحديث في جامعه، باب )ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود(279أورد الترمذي ت)-2
. وساق (126)(ه الحديث في سننه الصغرى، باب )ذكر اختالف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري في المخزومية التي سرقت(303نسائي ت)أورد ال-3

 ( روايات كلها تدور حول نفس المعنى، وماسبتها للباب ظاهرة. 8حوالي) 
 ه للباب ظاهرة. ، ومناسبت(127)(ه الحديث في سننه، باب )الشفاعة في الحدود(273أورد ابن ماجة ت)-4

 الفرع الثاني: تسمية الحديث.
(، وفيما يأتي ذكر أبرز العلماء الذين أطلقوا  المرأة المخزومية ( في متن الحديث، فقد درج العلماء على تسميته بحديث )المرأة المخزوميةلذكر )

 على هذا الحديث هذه التسمية:
 .(128)الحديث(ه في تأويل مختلف 276ابن قتيبة الدينوري ت)-1
 . (129)(ه في االستذكار463ابن عبد البر ت) -2
 .(130) (ه في جامع األصول606مجد الدين ابن األثير الجزري ت)-3
 .(131)(ه، في التثريب في شرح التقريب826أبو زرعة، ولي الدين ابن الحافظ العراقي ت)-4
 .(132)صحيح البخاري (ه في فتح الباري شرح 852الحافظ ابن حجر العسقالني ت)-5

 املطلب الرابع: الفوائد احلديثية.
 .(133)منع الشفاعة في الحدود، إذا انتهى األمر إلى السلطان وأولي األمر بإجماع أهل  العلم-1
 دخول النساء مع الرجال في حد السرقة، وقبول توبة السارق. -2
  فيه منقبة كبيرة ألسامة بن زيد )رضي هللا عنهما( يدل عليه قول قريش في الحديث: ))ومن يجتريء عليه إال أسامة بن زيد، ِحب رسول هللا -3
( محبوب رسول هللا )(، وكان أسامة )رضي هللا عنه).وابن محبوبه أيضا ) 

 . (134)ه عند رسول هللا )عليه الصالة والسالم(ولقد ذكر أصحاب السير والطبقات: " أنه كان إذا شفع قبلت شفاعت
( بأعظم المنازل، دل على ذلك أنه )عليه الصالة والسالم( خّصها بالذكر؛ ألنها  فيه ما يدل على أن فاطمة )رضي هللا عنها( عند أبيها )-4

 .                            ( 135)اأعزُّ أهله عنده، ووافق اسم السارقة، اسم فاطمة )رضي هللا عنها( فناسب أن يضرب المثل به
 المبالغة في تثبيت إقامة الحدعلى كل مكلف وترك المحاباة، ولو كان ولدَا وقريبا.-5
 اإلنكار الشديد على من تعّوض للشفاعة فيمن وجب عليه الحد.-6
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التصريح بح-7 يترجح  الفعل، وال  الزجر عن  في  للمبالغة  القدر،  بالكبير  المثل  الشافعي  فيه جواز ضرب  اإلمام  نقل عن  وقد  المقام،  سب 
(ه )رحمه هللا( عند ذكره للحديث، أنه لم ينطبق بهذا اللفظ إعظاما للسيدة فاطمة )رضي هللا عنها( وإجالال لمحلها، وإنما قال: "فذكر 204ت)

 .(136)معضوا شريفا من إمرأة شريفة"، واستحسن العلماء ذلك منه، لما فيه من األدب البالغ والتوقير الج
 جواز الحلف من غير استحالف، وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم ألمر مطلوب كما في هذا الحديث.-8
 137)فيه االعتبار بأحوال من سبق من األمم السابقة، وال سيما من خالف أوامر الشارع الحكيم-9

 اخلامتة
 فيما يأتي أهم ما توصل إليه الباحث من نتائج في نهاية البحث:

( من األحاديث المهمة الواردة في الصحيحين المرتبطة ب)الحدود وأحكامها( وخاصة فيما يتعلق بالعدل في  المرأة المخزوميةحديث ) -1
 إقامة حدود هللا تعالى بين الناس.

 جاء اإلسالم بالعدل في الثواب والعقاب بين الشريف والوضيع، فالكل تحت مظلة اإلسالم سواسية ال فرق بينهم.   -2

كل من أتى حدا من حدود هللا تعالى، أقيم عليه الحد ولو كان أشرف الشرفاء أو أغنى األغنياء، ال فرق بين عربي وال أعجمي وال شريف   -3
 وال وضيع إال بالتقوى والعمل الصالح. 

( وذلك عن طريق تشريع  من الضروريات )الخمس( التي تكفل اإلسالم بحفظها لإلنسان من االعتداء والظلم، حفظ )األموال والممتلكات -4
 حد )السرقة( ردعا لمن يعتدي عليهما وصيانة لهما من الضياع والخسران. 

 منع الشفاعة في الحدود إذا وصل األمر إلى السلطان بإجماع العلماء. -5

 دخول النساء في حد )السرقة( مع الرجال.  -6

(، حيث خصها بالـِذْكـر؛ ألنها من أعز  هللا عنها( عند أبيها )بيان المنزلة العظيمة والمكانة السامية، التي كانت للسيدة فاطمة )رضي   -7
 أهله عنده. 

 إقامة الحد على كل مكلف، وترك المداراة والمحاباة، ولو كان ولدا أو قريبا. -8

با من أسباب  إن التمايز والتفريق بين الناس في إقامة حدود هللا تعالى بينهم، على أساس الغنى أو الفقر، أو الوجاهة والوضاعة كان سب -9
 هالك األمم السابقة وخاصة بني )إسرائيل(.

جاء في إحدى روايات الحديث في صحيح مسم أن )المرأة المخزومية(: ))كانت تستعير المتاع وتجحده((، وترتب على هذا اللفظ خالف  -10
( ورواية المذهب عن  139ى الظاهرية)(، في حين ير 138العلماء في جاحد العارية هل يقطع أم ال؟ فذهب الجمهور إلى القول بعدم قطعه)

 ( أنه يقطع لدليل الحديث.140أحمد بن حنبل)

 اهلوامش
مسعود بن األسود بن حارثة بن نضلة بن عوف بن عبيد بن عويج بن عدي بن كعب القرشي العدوي المعروف ب)ابن العجماء( هو:   (1)

 وهي أمه، وهي بنت عامر بن الفضل السلولي، ويقال له: ابن األعجم. 

 )كان هو وأخوه مطيع من السبعين الذين هاجروا وشهدوا بيعة الرضوان(، واستشهد )رضي هللا عنه( في يوم مؤتة. ال عنه ابن عبد البر:ق 
 (. 75-6/74( )7954اإلصابة في تمييز الصحابة، البن الحجر )  ينظر:

 (.5/151(، ) 3404صحيح البخاري، كتاب )المغازي(، باب )من شهد الفتح(، رقم الحديث ) ينظر: (2)

 (. 175/ 4()3475صحيح البخاري/ كتاب )أحاديث األنبياء( باب )حديث الغار( برقم) (3)

 . ( 5/23()3733( وبرقم) 3732صحيح البخاري/ كتاب )أصحاب النبي )صلى هللا عليه وسلم( باب )ذكر أسامة بن زيد( برقم)  (4)

 (. 5/151()3404صحيح البخاري/ كتاب )المغازي( باب )من شهد الفتح( برقم )  (5)

 (. 160/ 8()6787صحيح البخاري/ كتاب )الحدود( باب )إقامة الحدود على الشريف والوضيع( برقم ) (6)

 (. 160/ 8( )6788صحيح البخاري/ كتاب )الحدود( باب )كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان( برقم) (7)

 (. 160/ 8( )6788صحيح البخاري/ كتاب )الحدود( باب )كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان( برقم) (8)
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( وكذلك 3/1315()1688) 8-عن الشفاعة في الحدود( برقم صحيح مسلم/ كتاب )الحدود( باب )قطع السارق الشريف وغيره، والنهي  (9)
 (. 1315/ 3()1688)9برقم: 

 (. 1316/ 3()1688) 10-صحيح مسلم/ كتاب )الحدود( باب )قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود( برقم  (10)

برقم) (11) فيه(  يشفع  الحد  )في  باب  داود/  أبي  با 426/ 6() 4373سنن  في  أخرجه  وكذلك  جحدت( (؛  إذا  العارية  في  )القطع  ب 
 (. 427/ 6()4374برقم)

 (. 37/ 4()1430سنن الترمذي/ باب )ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود( برقم) (12)

برقم) (13) سرقت(  التي  المخزومية  في  الزهري  لخبر  الناقلين  ألفاظ  اختالف  )ذكر  باب  النسائي/  األرقام  8/72() 4895سنن  وكذلك  (؛ 
 (. 75/ 8()4903( وبرقم ) 8/74( كلها ) 4902()4901()4900( واألرقام )8/73)( كلها4899()4898()4897)

 (.583-3/582( ) 2548( وبرقم)581/ 3()2547سنن ابن ماجة/ باب )الشفاعة في الحدود( برقم) (14)

 (. 10/201( )18830مصنف عبد الرزاق الصنعاني/ باب )الذي يستعير المتاع ثم يجحده( برقم) (15)

 (. 5/473() 28080البن أبي شيبة، كتاب )الحدود( باب )ما جاء في التشفع للسارق( رقم الحديث) /المصنف في األحاديث واآلثار (16)

 (. 3/1482()2348سنن الدارمي/ باب )الشفاعة في الحدود دون السلطان( برقم ) (17)

 (. 204( )ص806( و)805( و)804المنتقى من السنن المسندة/ البن الجارود، باب )في الحدود( برقم)  (18)

الناهي أن يشفع إلى اإلمام في قطع السارق( برقم )مستخرج أبي   (19) (  118/ 4()6239(وبرقم)4/117()6237عوانة/ باب )بيان الخبر 
 (. 4/119( كلها )6245()6244()6243()6242( واألرقام )4/119() 6241( وبرقم)118/ 4()6240وبرقم)

يرده (20) فال  الحلي  يستعير  )الرجل  باب  الطحاوي/  جعفر  ألبي  اآلثار/  معاني  أم    شرح  قطع  ذلك  في  عليه  هل 
 (. 3/171() 4983(وبرقم)171/ 3()4982(وبرقم) 3/170()4981ال؟(برقم)

وضيعا(  (21) أو  كان  شريفا  وجبت  من  على  تقام  أن  يجب  الحدود  أن  على  الدال  الخبر  )ذكر  باب  البستي/  حبان  ابن  صحيح 
 (. 10/248()4402برقم)

( وفي باب )ال قطع على المختلس، وال على المنتهب( 442/ 8()17155السنن الكبرى/للبيهقي باب )جماع أبواب القطع في السرقة( برقم) (22)
 (. 8/486() 17299( وبرقم)486/ 8( )17298( وبرقم)486/ 8/8() 17297برقم)

 (. 3/320() 2643( وبرقم)3/320()2642( وبرقم) 319/ 3()2641السنن الصغير/ للبيهقي باب )ما ال قطع فيه( برقم) (23)

( وفي باب )الحدود كفارات( 12/429() 17254( وبرقم ) 12/429()17253معرفة السنن واآلثار/ للبيهقي/ باب )ما ال قطع فيه( برقم) (24)
 (. 76/ 13() 17524برقم)

 (. 10/329()2603شرح السنة البغوي/ باب )قطع يد الشريف والمرأة والشفاعة في الحد( برقم) (25)

 (. 1316/ 3()1689تاب )الحدود( باب )قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود( برقم)صحيح مسلم/ ك (26)

 (. 71/ 8()4891سنن النسائي/ باب )ما يكون حرزا وما ال يكون حرزا( برقم) (27)

 (. 4/120()6247قم) ( وبر 4/120()6246مستخرج أبي عوانة/ باب )بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى اإلمام في قطع السارق( برقم )  (28)

 (. 8/487()17300السنن الكبرى للبيهقي/ باب )ال قطع على المختلس، وال على المنتهب، وال على الخائن( برقم) (29)

 (. 12/429()17256معرفة السنن واآلثار/ للبيهقي/ باب )ما ال قطع فيه( برقم) (30)

 (. 4/421() 8145مستدرك الحاكم/ برقم) (31)

 (. 70/ 8()4887سنن النسائي/ باب )ما يكون حرزا وما ال يكون حرزا( برقم) (32)

 (. 10/446()6383مسند أحمد بن حنبل/ برقم) (33)

 (. 583-582/ 3()2548سنن ابن ماجة/ باب )الشفاعة في الحدود( برقم) (34)

 (. 5/474()28081مصنف ابن أبي شيبة/ كتاب )الحدود( باب )ما جاء في التشفع للسارق( رقم الحديث) (35)

 (. 28/462()23479مسند أحمد بن حنبل/ برقم) (36)

 (. 334()ص793(، وبرقم)333()ص 792( و)791المعجم الكبير للطبراني/ باألرقام) (37)
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 (. 4/421() 8147المستدرك على الصحيحين للحاكم النيسابوري/ برقم) (38)

 (. 8/487( ) 17301السنن الكبرى للبيهقي/ باب )ال قطع على المختلس، وال على المنتهب( برقم) (39)

 (. 12/429()17257عرفة السنن واآلثار/ للبيهقي/ باب )ما ال قطع فيه( برقم)م (40)

عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد األسدي، ابن حواري رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(، أبو عبدهللا القرشي، األسدي، المدني،   هو: (41)
 (ه. 94(ه وقيل: )93(ه وتوفي سنة)23) أحد فقهاء المدينة السبعة، كان ثقة، ثبتا، كثير الحديث، ولد سنة 

 (. 433-425/ 4()168(؛وسير أعالم النبالء للذهبي)5/137() 279طبقات ابن سعد) ينظر:
 (. 75/ 8()4903سنن النسائي/ باب )ما يكون حرزا وما ال يكون( برقم) (42)

 (. 8/486( )17299السنن الكبرى للبيهقي/ باب )جماع أبواب القطع في السرقة( برقم)  (43)

سعيد بن المسيب ابن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ القرشي، المخزومي، التابعي الجليل أبو محمد، كان أبوه وجده صحابيان   هو: (44)
أسلما يوم الفتح، ولد لسنتين مضتا من خالفة )عمر بن الخطاب( )رضي هللا عنه(، سمع من عدد من الصحابة، وسمع منه خلق كثير، يعد  

 (ه. 94(ه، وقيل: )93سبعة، بل اعتبره العلماء أفضل التابعين، توفي سنة )أحد فقهاء المدينة ال

 (. 221-1/219()212تهذيب األسماء واللغات/ للنووي) ينظر:
 (. 10/203( ) 18833مصنف عبدالرزاق/ باب )الذي يستعير المتاع ثم يجحده( برقم) (45)

 (. 71/ 8()4892سنن النسائي/ باب )ما يكون حرزا وما ال يكون( برقم) (46)

الحسن بن محمد بن )الحنفية( بن علي بن أبي طالب، أبو محمد، القرشي، الهاشمي، ثم المدني، التابعي، سمع من جابر بن عبدهللا   و:ه (47)
(ه  99وسلمة بن األكوع الصحابيين، ومن أبيه، سمع منه: عمرو بن دينار والزهري. اتفقوا على توثيقه، روى له البخاري ومسلم، توفي سنة )

 ه. (100وقيل: )

 (. 1/164()1284تقريب التهذيب/ البن حجر) ينظر:
 (. 10/202( ) 18831مصنف عبدالرزاق/ باب )الذي يستعير المتاع ثم يجحده( برقم) (48)

نافع بن هرمز، أبو عبد هللا يقال: ابن كاوس، وقيل: كان من سبي نيسابور، وقيل: خراسان، يعد من فضالء التابعين، سمع من    هو: (49)
 (ه. 117وعدد من الصحابة، كان، ثقة، ثبتا، فقيها، مشهورا، توفي بالمدينة سنة )سيده ابن عمر، 

 (. 1/559()7086(؛ تقريب التهذيب/ البن حجر)124-1/123() 626ينظر: تهذيب األسماء واللغات/ للنووي) ينظر:
 (. 71/ 8()4890سنن النسائي/ باب )ما يكون حرزا وما ال يكون( برقم) (50)

 (. 19-18/ 1()25ي أسباب ورود الحديث الشريف/ البن حمزة الحنفي الدمشقي)ينظر: البيان والتعريف ف (51)

 (. 5/51()3404صحيح البخاري/ كتاب )المغازي( باب )من شهد الفتح( برقم )  (52)

 (. 3/1315( ) 1688) -1-صحيح مسلم/ كتاب )الحدود( باب )قطع السارق الشريف وغيره( برقم (53)

 (. 1/438()1901ينظر: الكاشف/ للذهبي) (54)

 (. 1/464()5684ريب التهذيب/ البن حجر)ينظر: تق (55)

 (. 2/219()5152ينظر: الكاشف/ للذهبي) (56)

 (. 1/389()4561ينظر: تقريب التهذيب/ البن حجر) (57)

 (. 677- 2/676ينظر: تدريب الراوي/ للسيوطي ) (58)

 (. 2/77ينظر: شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام/ ألبي طيب المكي الفارسي) (59)

 (. 399/ 10ينظر: األنساب/ للسمعاني) (60)

 ( الكالم على قريش نسبا واشتقاقا وفضال. 2/20ينظر: البداية والنهاية/ البن كثير) (61)

 (. 9/216ينظر: اإلعالم بفوائد عمدة األحكام/ البن الملقن)  (62)

معرف (63) في  االستعاب  البر)ينظر:  عبد  البن  األصحاب/  سعيد 1892-4/1891()4053ة  بن  الغني  لعبد  والمبهمات/  والغوامض  (؛ 
 (. 104)ص
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زوج أم سلمة األول، واسمه: عبدهللا بن عبد األسد بن هالل بن عبدهللا بن عمرو بن مخزوم القرشي المخزومي، أسلم قديمابمكة،   هو: (64)
شهد بدرا وأحدا وجرح بهما، ثم انتقض جرحه فمات منها، اختلف في وفاته، واألرجح أنه توفي  وهاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة ب)ام سلمة(،  

 ( للهجرة، وهو والد عمر بن أبي سلمة، وزينب، ودرة، وسلمة. 4سنة)

 (. 3/295()3038ُأْسد الغابة في معرفة الصحابة/ البن األثير) ينظر:
 (. 3/179ينظر: اللباب في تهذيب األنساب/ للسمعاني) (65)

 (.4/580ينظر: تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي/ المباركفوري) (66)

 (. 21/ 12ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود/ لآلبادي) (67)

إلى   (68) رفع  إذا  الحدود  في  الشفاعة  )كراهية  باب  كتاب)الحدود(  حجر،  البن  البخاري/  صحيح  شرح  الباري  فتح  ينظر: 
 (. 73/ 13() 6788السلطان() 

 (. 583- 3/582() 2548ينظر: سنن ابن ماجة/ باب )الشفاعة في الحدود( برقم) (69)

 (. 21/ 12()4373( برقم الحديث )ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود/ لآلبادي، باب )في الحد يشفع فيه (70)

 (. 11/186() 1688)8ينظر: المنهاج شرح صحيح مسلم/ للنووي، باب )قطع السارق الشريف وغيره( برقم  (71)

 (. 78/ 13فتح الباري شرح صحيح البخاري/ البن حجر) (72)

 (.4/581ينظر: عارضة األحوذي شرح سنن الترمذي/ للمباركفوري) (73)

 (.79/ 13فتح الباري/ البن حجر) (74)

 (. 9رجه بهامش رقم )سبق تخ (75)

 (. 13سبق تخرجه بهامش رقم ) (76)

 (. 3سبق تخرجه بهامش رقم ) (77)

 (. 13/79(؛ و فتح الباري/ البن حجر )21/ 12ينظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود/ لآلبادي) (78)

 (. 2/248إحكام األحكام/ البن دقيق العيد)  (79)

 (. 86/ 1ينظر: النهاية في غريب الحديث واألثر/البن الجزري) (80)

( ـ)هجرية( سمع من: الليث بن سعد، وَمسلمة 150هو: محمد بن رمح بن المهاجر التجيبي موالهم، الحافظ أبو عبدهللا المصري، ولد بعد) (81)
يرهم كان معروفا: باإلتقان الزائد والحفظ، توفي  بن علي، حكى عن مالك بن أنس، ولم يقع له رواية عنه، حـّدث عنه: مسلم وابن ماجة، وغ

 (ه. 242سنة)

 (. 499- 498/ 11()135سير أعالم النبالء/ للذهبي) ينظر:
(؛ وكذلك كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجة/ للسندي، 3/581()2547ينظر: سنن ابن ماجة/ باب )الشفاعة في الحدود( الحديث برقم) (82)

 اعة في الحدود(. ( باب )الشف2/113نفس رقم الحديث)

 (. 13/79ينظر: فتح الباري/ البن حجر) (83)

يونس بن يزيد بن أبي النجاد، األّيلي، أبو يزيد، مولى معاوية بن أبي سفيان األموي)رضي هللا عنه(، روى عن نافع والزهري وطائفة،   هو: (84)
الح: ال نقدم على يونس في الزهري أحد. مات روى عنه: الليث بن سعد، وجرير بن أبي حازم وجماعة. وّثقه أحمد بن حنبل، وقال ابن ص

 (ه. 159(ه، وقيل: )152سنة)

 (. 4/257()445تاريخ اإلسالم للذهبي ) ينظر:
 ( من البحث.56سبق ترجمته في هامش) (85)

 (. 5/51()4304صحيح البخاري/ كتاب )المغازي( باب )من شهد الفتح( برقم )  (86)

 (. 74/ 8()4902سنن النسائي/ باب )ذكر اختالف ألفاظ الناقلين لخبر الزهري ( برقم) (87)

 (. 4/117()6237مستخرج أبي عوانة/ باب )بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى اإلمام في قطع السارق( برقم )  (88)

 (. 583-582/ 3()2548سنن ابن ماجة/ باب )الشفاعة في الحدود( برقم) (89)
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 (. 8/206()4208مة فاطمة بنت األسود، برقم)ينظر: طبقات ابن سعد/ ترج (90)

 (. 276/ 23ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري/ للعيني، باب )كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان() (91)

 (.1315/ 3( )1688)-10-صحيح مسلم/ كتاب )الحدود( باب )قطع السارق الشريف وغيره( برقم (92)

(؛ والنسائي في سنن/ باب )ما يكون 6/427( ) 4374ب )القطع في العارية إذا جحدت( برقم )أخرج هذا الفظ أبو داود في سننه/ با (93)
برقم) يكون(  ال  وما  وبرقم)8/70()4887حرزا،  المخزومية(  70/ 8()4888(  في  الزهري  لخبر  الناقلين  اختالف  )ذكر  باب  وفي   ،)

 (. 72/ 8((4894برقم)

أ  (94) من:  كل  اللفظ  هذا  ب  -أخرج  مصنفه/  في  الرزاق  برقم)عبد  يجحده(  ثم  المتاع  يستعير  )الذي  (  201/ 10() 18830اب 
 (. 203/ 10() 18833( وبرقم)202/ 10() 18832وبرقم)

(  4/119()6243( و )118/ 4()6238مستخرج أبي عوانة/ باب )بيان الخبر الناهي أن يشفع إلى اإلمام في قطع السارق( باألرقام )  -ب
 (. 119/ 4()6245و)
 (. 204()ص805( و)804اب )في الحدود( برقم) المنتقى/ البن الجارود، ب -ج
 (. 8/71( ) 4890( وبرقم) 8/71()4889سنن النسائي/ باب )ما يكون حرزا، وما ال يكون( برقم) (95)

 ( من هذا البحث.44سبقت ترجمته في الهامش) (96)

عوانة/ باب )بيان الخبر (و مستخرج أبي 72/ 8( )4892( وبرقم)8/71()4892سنن النسائي/ باب )ما يكون حرزا، وما ال يكون( برقم) (97)
 (. 119/ 4()6244( و )4/118()6239الناهي أن يشفع إلى اإلمام في قطع السارق( باألرقام )

 (. 486/ 8( )7298السنن الكبرى للبيهقي/ باب )ال قطع على المختلس، وال على المنتهب( برقم) (98)

 (. 5/51()4304صحيح البخاري/ كتاب )المغازي( باب )من شهد الفتح( برقم )  (99)

 (. 3/1315( ) 1688) -9-حيح مسلم/ كتاب )الحدود( باب )قطع السارق الشريف وغيره( برقمص (100)

 (. 75/ 8()4903( وبرقم) 74/ 8((4902سنن النسائي/ باب )ذكر اختالف الناقلين لخبر الزهري عن عائشة( برقم) (101)

 (. 583-582/ 3()2548سنن ابن ماجة/ باب )الشفاعة في الحدود( برقم) (102)

 (. 276/ 23ينظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري/ للعيني، باب )كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان() (103)

 (. 270-8/269()11589ينظر: اإلصابة في تمييز الصحابة/ ابن حجر)  (104)

 ( من البحث. 64سبقت ترجمته في هامش) (105)

ن عبداله بن عمر بن مخزوم القريشية المخزومية، أم المؤمنين أم  هند بنت أبي أمية، قيل: اسمه حذيفة، وقيل سهيل بن المغيرة ب  هي: (106)
سلمة معروفة باسمها، كانت زوجة ألبي سلمة بن عبد األسد وهو ابن عمها، هاجرت معه إلى حبشة ثم إلى المدينة معه، بعد وفاة أبي سلمة،  

 ( هجرية. 61تزوجها رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم(، توفيت سنة)

 (. 343-8/342()11849بة في تمييز الصحابة/ ابن حجر) اإلصا ينظر:
 لم أقف على ترجمته. (107)

 (. 10/202( )18832ينظر: مصنف عبد الرزاق/ باب )الذي يستعير المتاع ثم يجحده( برقم) (108)

لؤي،   أم عمرو بنت سفيان بن عبد األسد المخزومية، ذكرها ابن سعد فقال: أمها بنت عبد العزى بن أبي قيس من بني عامر بن  هي: (109)
 وحويطب بن عبد العزى خالها. ذكر هشام بن الكلبي في المقالب القصة التي تم ذكرها في المتن. 

 (. 8/443() 12185(؛ واإلصابة/البن حجر)8/207الطبقات الكبرى/البن سعد) ينظر:
 (. 8/207ينظر: الطبقات الكبرى/البن سعد) (110)

بي، المالكي، أبو عمر، من كبار حفاظ الحديث، مؤرخ، أديب، فقيه عالمة، يوسف بن عبدهللا بن محمد بن عبد البر، النمري، القرط  هو: (111)
( بقرطبة سنة  ولد  المغرب،  له حافظ  )368يقال  توفي سنة  األندلس وشرقيها،  في غربي  له رحالة طويلة  مؤلفاته  463(ه،  أبرز  (ه. من 

 أمن المعاني واألسانيد.)االستعاب في معرفة األصحاب، جامع بيان العلم وفضله، والتمهيد لما في الموط

 (.8/240األعالم/ للزركلي)  ينظر:
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 (. 1892-1891/ 4()4053ينظر: االستعاب في معرفة األصحاب/ البن عبد البر) (112)

بالقاهرة، شيخ حفاظ الحديث بمصر في عصره، كان   (ه332أبو محمد عبد الغني بن سعيد بن علي األزدي المصري، ولد سنة ) هو: (113)
 (ه بالقاهرة. من مؤلفاته )المؤتلف والمختلف، مشتبه النسبة من المتوارين. 409عالما باألنساب متفننا، توفي سنة )

 (. 4/33األعالم للزركلي)  ينظر:
 (. 104ينظر: الغوامض والمبهمات/ لعبد الغني سعيد)ص (114)

اني، العسقالني، أبو الفصل شهاب الدين ، ابن حجر، أصله من عسقالن )بفلسطين( ولد بالقاهرة سنة أحمد بن علي بن محمد الكن   هو: (115)
(ه. من أبرز مؤلفاته: ) فتح      852(ه، كان إماما من أئمة العلم والحديث والفقه     أصبح حافظ اإلسالم في عصره، توفي بالقاهرة سنة)773)

 (. 179- 178/ 1األعالم للزركلي) ينظر:من أدلة األحكام      الباري شرح صحيح البخاري، بلوغ المرام

 (. 13/74ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري/البن حجر العسقالني) (116)

 (. 4/175() 3475صحيح البخاري/ كتاب )أحاديث األنبياء( باب )حديث الغار( برقم ) (117)

 (. 5/51()3404صحيح البخاري/ كتاب )المغازي( باب )من شهد الفتح( برقم )  (118)

 (. 5/23() 3732صحيح البخاري/ كتاب )أصحاب النبي( )صلى هللا عليه وسلم( باب )ذكر أسامة بن زيد( برقم ) (119)

 (. 8/160( ) 6787صحيح البخاري/ كتاب )الحدود( باب )إقامة الحدود على الشريف والوضيع() (120)

 (. 8/160() 6788السلطان( )صحيح البخاري/ كتاب )الحدود( باب )كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى   (121)

 (. 3/1316( ) 1688) -10-صحيح مسلم/ كتاب )الحدود( باب )قطع السارق الشريف وغيره...( برقم (122)

 (. 6/426() 4373سنن أبي داود/ باب )في الحد يشفع فيه( برقم) (123)

 (. 6/427() 4374سنن أبي داود/ باب )القطع في العارية إذا جحدت( برقم) (124)

 (. 37/ 4()1430كراهية أن يشفع في الحدود( برقم)سنن الترمذي/ باب )ما جاء في  (125)

برقم) (126) المخزومية...(  في  الزهري  لخبر  الناقلين  ألفاظ  اختالف  )ذكر  باب  النسائي/  في  73/ 8()4895سنن  تليها  التي  واألرقام   ،)
 (. 8/75() 4903رقم)

 (.583-3/582( ) 2548( وبرقم)581/ 3()2547سنن ابن ماجة/ باب )الشفاعة في الحدود( برقم) (127)

 (. 157ينظر: تأويل مختلف الحديث/ البن قتيبة)ص (128)

 (. 7/751ينظر: االستذكار/ البن عبد البر) (129)

 (. 32/ 8ينظر: طرح التثريب في شرح التقريب/ ولي الدين العراقي) (130)

 (. 3/580ينظر: جامع األصول في أحاديث الرسول/ البن األثير الجزري)  (131)

 (. 1/338ينظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري/ البن حجر العسقالني) (132)

 *. 9/219ينظر: اإلعالم بفوائد عمدة األحكام/ البن الملقن)  (133)

 (. 4/51ينظر: الطبقات الكبرى/ البن سعد) (134)

 (. 15- 37/14ينظر: الذخيرة العقبى في شرح المجتبى/ األثيوبي) (135)

 (. 9/457ينظر: إرشاد الساري/ للقسطالني) (136)

 (. 4/581عارضة األحوذي/ للمبار كفوري)ينظر:  (137)

 (. 230-4/229(، وبداية المجتهد/ البن رشد)7/457(، ونهاية المحتاج/ للرملي)474- 5/473ينظر: فتح القدير/ للكمال بن الهمام) (138)

 (. 364- 12/356ينظر: المحلى/ البن حزم الظاهري) (139)

 (. 105- 9/104ينظر: المغني/ البن قدامة الحنبلي) (140)

 راجع:فهرس املصادر وامل
 بعد القرآن الكريم. 
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 الُبستي   الدارمي،  حاتم،  أبو  التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  حبان  بن  أحمد  بن  حبان  بن  حبان/ محمد  ابن  صحيح  تقريب  في  اإلحسان -1
 مؤسسة:  األرنؤوط، الناشر  شعيب:  عليه  وعلق  أحاديثه  وخرج  ، حققه(هـ  739)ت  الفارسي  بلبان  بن  علي  الدين  عالء  األمير:  ، ترتيب(هـ354)ت

 . 18: األجزاء م(، عدد  1988 -  هـ 1408 األولى،: بيروت، ط الرسالة، 

 . 2: األجزاء تاريخ، عدد وبدون  طبعة بدون : المحمدية، ط السنة  مطبعة: العيد، الناشر دقيق األحكام/ ابن عمدة شرح اإلحكام إحكام -2

  الدين  شهاب  العباس، أبو المصري، القتيبي القسطالني الملك عبد بن بكر   أبى بن محمد  بن البخاري/ أحمد صحيح لشرح الساري  إرشاد -3
 . 10: األجزاء هـ، عدد  1323 السابعة،: مصر، ط األميرية، الكبرى  المطبعة: ، الناشر(هـ923)ت

 محمد  عطا، محمد سالم: ، تحقيق(هـ463)ت القرطبي النمري  عاصم بن البر عبد بن محمد بن هللا عبد  بن يوسف عمر أبو االستذكار/ -4
 . 9: األجزاء  (، عدد2000  – 1421  األولى،: بيروت، ط – العلمية الكتب  دار:  معوض، الناشر علي

: ، المحقق(هـ463)ت  القرطبي  النمري   عاصم   بن  البر   عبد   بن   محمد  بن   هللا   عبد   بن   يوسف  عمر  األصحاب/ أبو  معرفة   في  االستيعاب -5
 . 4: األجزاء م(، عدد  1992 -  هـ 1412  األولى،: بيروت، ط الجيل، دار : البجاوي، الناشر محمد علي

  الدين   عز  الجزري،  الشيباني  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الكرم  أبي  بن  علي  الحسن  الصحابة/ أبو  معرفة  في  الغابة  ُأْسد -6
  هـ 1415:  النشر  األولى، سنة :  العلمية، ط  الكتب  دار :  الموجود، الناشر  عبد   أحمد   عادل  -   معوض  محمد  علي :  ، المحقق(هـ630)ت  األثير  ابن
 م(.  1994 -

  عبد   أحمد   عادل:  ، تحقيق(هـ852)ت  العسقالني  حجر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي   بن  أحمد  الفضل   الصحابة/ أبو  تمييز  في  اإلصابة -7
 . 8: األجزاء  هـ، عدد 1415 - األولى: بيروت، ط – العلمية الكتب معوض، دار محمد وعلى الموجود

  عبد:  ، المحقق(هـ804)ت  المصري   الشافعي  أحمد  بن  علي   بن  عمر  حفص   أبو  الدين  سراج  الملقن  األحكام/ ابن  عمدة  بفوائد  اإلعالم -8
  م(، عدد   1997  -   هـ   1417  األولى، :  السعودية، ط  العربية  المملكة  والتوزيع،  للنشر   العاصمة   دار:  المشيقح، الناشر  محمد  بن   أحمد   بن  العزيز
 . 11: األجزاء

 الخامسة:  للماليين، ط  العلم  دار:  ، الناشر(هـ1396)ت  الدمشقي  الزركلي  فارس،   بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين  األعالم/ خير -9
 م(.  2002 مايو /أيار  - عشر

 المعلمي   يحيى  بن  الرحمن  عبد:  ، المحقق(ه562)ت  سعد  أبو  المروزي،  السمعاني  التميمي  منصور  بن  محمد  بن  الكريم  األنساب/ عبد -10
 . 1األجزاء م(،عدد 1962  -هـ 1382 األولى،:آباد، ط حيدر العثمانية، المعارف دائرة مجلس: وغيره، الناشر اليماني

، (هـ595)ت  الحفيد  رشد  بابن  الشهير  القرطبي  رشد  بن  أحمد  بن  محمد  بن  أحمد  بن  محمد  الوليد  المقتصد/ أبو  ونهاية  المجتهد  بداية -11
 . 4: األجزاء م(، عدد 2004 -  هـ1425: النشر طبعة، تاريخ بدون : القاهرة، ط – الحديث دار : الناشر

لبنان(،    -مكتبة المعارف )بيروت:  ، الناشر(هـ774)ت  الدمشقي  ثم  البصري   القرشي  كثير  بن   عمر  بن   إسماعيل  الفداء  والنهاية/ أبو  البداية -12
 م(.  1979 -  هـ ،1400سنة النشر: 

  َحْمَزة   ابن  الدين  برهان  حسين،  بن  أحمد  ابن  الدين  كمال  محمد  بن  محمد  بن  الشريف/ إبراهيم  الحديث  ورود  أسباب  في  والتعريف  البيان -13
 . 2: األجزاء بيروت، عدد – العربي الكتاب دار: الناشرالكاتب،  الدين سيف: ، المحقق(هـ1120)ت الدمشقيّ  الحنفي الُحَسْيني

: ، المحقق(هـ748)ت  الذهبي  َقاْيماز  بن   عثمان  بن   أحمد  بن  محمد  هللا  عبد   أبو  الدين   َواألعالم/ شمس  المشاهير  َوَوفيات  اإلسالم  تاريخ -14
 . 15: األجزاء م(، عدد 2003 األولى،: اإلسالمي، ط الغرب  دار: معروف، الناشر عّواد بشار الدكتور

:  اإلشراق، ط  مؤسسة  -  االسالمي  المكتب:  ، الناشر(هـ276)ت  الدينوري   قتيبة  بن   مسلم  بن   هللا  عبد  محمد  الحديث/ أبو  مختلف  تأويل -15
 . 1: األجزاء م(، عدد 1999 -  هـ1419 ومنقحة مزيده -الثانية الطبعة

 العلمية   الكتب  دار :  ، الناشر(هـ1353)ت  المباركفورى   الرحيم  عبد  بن  الرحمن  عبد   محمد  العال  الترمذي/ أبو  جامع  بشرح  األحوذي  تحفة -16
 . 10: األجزاء بيروت، عدد –

الفاريابي،   محمد  نظر  قتيبة  أبو:  ، حققه(هـ911)ت  السيوطي  الدين  جالل  بكر،  أبي  بن  الرحمن   النواوي/ عبد   تقريب  شرح  في   الراوي   تدريب -17
 . 2: األجزاء طيبة، عدد  دار : الناشر
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  دار :  عوامة، الناشر  محمد:  ، المحقق(هـ852)ت  العسقالني  حجر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد  الفضل  التهذيب/ أبو  تقريب -18
 . 1:  األجزاء ،(، عدد 1986  – 1406 األولى، : سوريا، ط – الرشيد

 ( هـ676)ت النووي  شرف بن يحيى الدين محيي زكريا واللغات/ أبو األسماء تهذيب -19
  ابن   الجزري   الشيباني  الكريم  عبد  ابن  محمد   بن  محمد  بن  محمد  بن  المبارك  السعادات  أبو  الدين  الرسول/ مجد  أحاديث  في  األصول  جامع -20

البيان،    دار  مكتبة  -  المالح  مطبعة  -  الحلواني  مكتبة:    عيون، الناشر  بشير  تحقيق   التتمة  -  األرنؤوط  القادر  عبد :    ، تحقيق(هـ606)ت  األثير
 . 12 الجزاءاألولى، عدد : ط

 البخاري  عبدهللا أبو إسماعيل بن البخاري(/ محمد )صحيح=  وأيامه وسننه () هللا رسول أمور من المختصر  الصحيح المسند الجامع  -21
 النجاة. طوق  دار:  الناصر، الناشر ناصر بن زهير محمد: الجعفي، المحقق

 . 6: األجزاء  م، عدد 1998: النشر سنة -22
: الباقي، الناشر  عبد   فؤاد   محمد:  ، تحقيق(هـ273)ت  يزيد  أبيه  اسم  وماجة  القزويني،  يزيد  بن  محمد  هللا   عبد  أبو  ماجة   ماجه/ ابن   ابن   سنن  -23
 الحلبي.  البابي عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار

ِجْستاني  األزدي  عمرو  بن   شداد  بن  بشير  بن  إسحاق  بن  األشعث  بن  سليمان   داود  داود/ أبو  أبي  سنن -24   شَعيب :  ، المحقق(هـ275)ت  السِّ
 لبنان(. -مكتبة المصرية) بيروت: بللي، الناشر قره كاِمل مَحمَّد - األرنؤوط

معروف،   عواد  بشار:  ، المحقق(هـ279)ت  عيسى  أبو  الترمذي،  الضحاك،  بن  موسى  بن  َسْورة  بن  عيسى  بن  محمد  الترمذي/  سنن  -25
 بيروت   - اإلسالمي الغرب دار : الناشر

: غدة، الناشر  أبو  الفتاح  عبد:  ، تحقيق(هـ 303)ت  النسائي  الخراساني،   علي  بن  شعيب  بن   أحمد  الرحمن   عبد  للنسائي/ أبو  الصغرى   السنن  -26
 . 9: األجزاء  ، عدد1986 – 1406 الثانية،: حلب، ط – اإلسالمية المطبوعات مكتب

المحقق(هـ458)ت  البيهقي  بكر  أبو  الخراساني،  الُخْسَرْوِجردي  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  للبيهقي/ أحمد  الصغير  السنن -27  عبد:  ، 
 . 4: األجزاء م(. عدد1989 -  هـ1410 األولى،: باكستان، ط ـ كراتشي اإلسالمية، الدراسات جامعة: النشر  قلعجي، دار أمين المعطي

 القادر عبد  محمد:  ، المحقق(هـ458)  ت  البيهقي  بكر  أبو الخراساني،  الُخْسَرْوِجردي  موسى  بن  علي   بن الحسين بن  الكبرى/ أحمد  السنن -28
 م(.  2003  - هـ  1424 الثالثة،: لبنات، ط – بيروت العلمية، الكتب  دار:  عطا، الناشر

 المحققين   من  مجموعة:    المحقق،  (هـ748)ت  الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  هللا  عبد  أبو  الدين  النبالء/ شمس  أعالم  سير -29
 . (25:   األجزاء م(، عدد 1985/  هـ 1405 ، الثالثة: الرسالة، ط  مؤسسة:  األرناؤوط، الناشر شعيب الشيخ بإشراف

 محمد-األرنؤوط  شعيب:  ، تحقيق(هـ516)ت  الشافعي  البغوي   الفراء  بن  محمد  بن  مسعود  بن   الحسين  محمد  أبو  السنة،  السنة/ محيي  شرح -30
 . 15:األجزاء م(، عدد1983-هـ 1403الثانية،: دمشق،بيروت، ط-اإلسالمي المكتب: الشاويش، الناشر زهير

  المعراج  دار:  الَولَِّوي، الناشر  اإلثيوبي   موسى  بن  آدم  بن  علي  بن  محمد  /«المجتبى  شرح  في  العقبى  ذخيرة»  المسمى   النسائي  سنن  شرح -31
 . 42: األجزاء األولى، عدد: ، ط[ 40 -  6 جـ] والتوزيع للنشر  بروم آل دار - ، [5  - 1 جـ] للنشر  الدولية

،  (هـ321)ت  بالطحاوي   المعروف  المصري   الحجري   األزدي  سلمة   بن  الملك  عبد   بن   سالمة  بن   محمد  بن  أحمد  جعفر  اآلثار/ أبو  معاني  شرح -32
  الرحمن  عبد  يوسف  د:  وأحاديثه  وأبوابه  كتبه  ورقم  الشريف، راجعه  األزهر  علماء  من(  الحق  جاد  سيد  محمد  -  النجار  زهري   محمد: )له  وقدم  حققه

 .  5:  األجزاء م(، عدد  1994 هـ، 1414  - األولى: الكتب، ط  عالم:  النبوية، الناشر بالمدينة السنة  خدمة بمركز الباحث  - المرعشلي

  الكتب   دار:  ، الناشر(هـ832) ت    الفاسي  الحسني  المكي  الطيب  أبو  الدين،  تقي  علي،   بن   أحمد   بن  الحرام/ محمد  البلد  بأخبار  الغرام  شفاء -33
 . 2: األجزاء م(، عدد2000- هـ1421  األولى: العلمية، ط

 محمد :  ، تحقيق(هـ230)ت  سعد  بابن  المعروف  البغدادي  البصري،  بالوالء،  الهاشمي  منيع  بن  سعد  بن  محمد  هللا  عبد  الكبرى/ أبو  الطبقات -34
 .8: األجزاء م(، عدد 1990 -  هـ 1410 األولى،: بيروت، ط – العلمية الكتب دار : عطا، الناشر القادر  عبد

  بن   الحسين  بن  الرحيم  عبد  الدين  زين  الفضل  أبو  /(المسانيد  وترتيب  األسانيد  تقريب:  بالتقريب  المقصود)  التقريب  شرح  في  التثريب  طرح -35
  زرعة   أبو  المصري،  ثم  الرازياني  الكردي  الحسين  بن   الرحيم  عبد   بن   أحمد: ابنه  أكمله ،  ( هـ806) ت  العراقي  إبراهيم  بن   بكر  أبي بن  الرحمن   عبد
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 التاريخ   ومؤسسة  العربي،  التراث  إحياء  دار)  منها  عدة   دور   وصورتها  -   القديمة  المصرية   الطبعة:  ، الناشر(هـ826) ت  العراقي  ابن  الدين،   ولي
 . 8: المجلدات ، عدد(العربي الفكر ودار العربي،

أبو  صحيح  شرح  القاري   عمدة -36   العينى   الدين  بدر  الحنفى  الغيتابى  حسين  بن  أحمد  بن  موسى  بن  أحمد  بن  محمود  محمد  البخاري/ 
 .  25: األجزاء بيروت، عدد – العربي التراث إحياء دار: ، الناشر(هـ855)ت

 المنيرية الطباعة  إدارة بمساعدة العلماء شركة: أصوله ومقابلة عليه والتعليق وتصحيحه بنشره عنيت -37
  علي   بن   أمير  بن  أشرف   ومشكالته/ محمد  علله   وإيضاح   داود   أبي  سنن  تهذيب:  القيم  ابن   حاشية   ومعه  داود،  أبي  سنن  شرح  المعبود  عون  -38
هـ،    1415  الثانية،:  بيروت، ط  –  العلمية  الكتب  دار:  ، الناشر(هـ1329)ت  آبادي  العظيم  الصديقي،  الحق،  شرف  الرحمن،  عبد  أبو  حيدر،  بن

 . 14: األجزاء عدد

: ، المحقق(هـ409)ت  المصري   األزدي  مروان  بن  بشر  بن  علي  بن  سعيد  بن  الغني  عبد  محمد  النبوي/ أبو  الحديث  في  والمبهمات  الغوامض -39
 . 1: األجزاء م(، عدد 2000  -  هـ 1421 األولى: المنارة، ط  دار: النعيمي، الناشر محمد قاسم حسين بن الفتح أبو حمزة/  د

هـ(، 1379  بيروت،  -  المعرفة  دار:  الشافعي، الناشر   العسقالني  الفضل  أبو  حجر  بن  علي  بن  البخاري/ أحمد  صحيح  شرح  الباري   فتح -40
  عبد : العالمة تعليقات  الخطيب، عليه الدين محب: طبعه على وأشرف  وصححه بإخراجه الباقي، قام  عبد  فؤاد  محمد: وأحاديثه  وأبوابه كتبه رقم

 .13: األجزاء باز، عدد بن  هللا عبد بن العزيز

  وبدون   طبعة   بدون :  الفكر، ط  دار :  ، الناشر(هـ861)الهمام ت  بابن  المعروف  السيواسي   الواحد  عبد   بن  محمد  الدين   القدير/ كمال  فتح -41
 . 10: األجزاء تاريخ، عدد

، (هـ748)ت  الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  هللا  عبد  أبو  الدين   الستة/ شمس  الكتب  في  رواية   له  من  معرفة  في  الكاشف -42
  -   هـ  1413  األولى،:  جدة، ط  القرآن،  علوم  مؤسسة  -  اإلسالمية  للثقافة  القبلة  دار:  الخطيب، الناشر  نمر  محمد  أحمد  عوامة  محمد:  المحقق
 م(.  1992

هـ(، المحقق: كمال يوسف 235الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار/ أبوبكر بن أبي شيبة، عبدهللا بن محمد بن عثمان العبسي ت)   -43
 .7هـ(، عدد األجزاء: 1409الرياض( المملكة العربية السعودية، ط: األولى) - الحوت، الناشر: )المكتبة الرشد

  ابن  الدين   عز  الجزري،  الشيباني  الواحد  عبد  بن  الكريم  عبد  بن  محمد  بن  محمد  الكرم  أبي  بن  علي   الحسن  األنساب/ أبو  تهذيب  في  اللباب -44
 بيروت. – صادر  دار:  ، الناشر(هـ630)ت األثير

:  بيروت، ط  –  الفكر  دار:  ، الناشر(هـ456)ت  الظاهري   القرطبي  األندلسي  حزم  بن  سعيد  بن  أحمد  بن  علي  محمد  باآلثار/ أبو  المحلى -45
 .12: األجزاء تاريخ، عدد  وبدون  طبعة بدون 

أبو  أبي  مستخرج -46 الدمشقي،   عارف   بن  أيمن:  ، تحقيق( هـ316)ت  اإلسفراييني  النيسابوري   إبراهيم  بن   إسحاق  بن  يعقوب  عوانة  عوانة/ 
 . 5: األجزاء م(، عدد 1998 -هـ 1419 األولى،: بيروت، ط –  المعرفة دار : الناشر

  النيسابوري   الطهماني  الضبي  الحكم  بن  ُنعيم  بن  حمدويه   بن  محمد  بن  هللا   عبد   بن  محمد  الحاكم   هللا   عبد الصحيحين/ أبو  على   المستدرك -47
(،  1990  –  1411  األولى، :  بيروت، ط  –  العلمية  الكتب  دار :  عطا، الناشر  القادر  عبد  مصطفى:  ، تحقيق(هـ405)ت  البيع  بابن  المعروف

 . 4: األجزاء عدد

  -   األرنؤوط  شعيب:  ، المحقق(هـ241) ت  الشيباني  أسد  بن  هالل  بن  حنبل  بن  محمد  بن   أحمد  هللا  عبد  أبوحنبل/    بن  أحمد  اإلمام  مسند -48
 م(.  2001 -  هـ 1421 األولى،: الرسالة، ط مؤسسة: التركي، الناشر المحسن عبد بن  هللا عبد د : وآخرون، إشراف  مرشد، عادل

  التميمي   الدارمي،  الصمد   عبد  بن  َبهرام  بن   الفضل  بن   الرحمن  عبد   بن  هللا   عبد   محمد  أبو  /(الدارمي  سنن )  بـ  المعروف  الدارمي  مسند -49
  1412  األولى،:  السعودية، ط  العربية  المملكة  والتوزيع،  للنشر  المغني  دار:  الداراني، الناشر   أسد  سليم  حسين:  ، تحقيق(هـ255)ت  السمرقندي

 .4: األجزاء م(، عدد  2000 - هـ

 النيسابوري   القشيري   الحسن  أبو  الحجاج  بن  وسلم(/ مسلم  عليه  هللا  )صلى  هللا   رسول  إلى  العدل  عن  العدل  بنقل  المختصر  الصحيح  المسند  -50
 .5: األجزاء بيروت، عدد – العربي التراث إحياء  دار:  الباقي، الناشر عبد فؤاد  محمد: ، المحقق(هـ261)ت
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: األعظمي، الناشر  الرحمن  حبيب:  ، المحقق( هـ211)  ت  الصنعاني  اليماني   الحميري   نافع  بن  همام  بن  الرزاق  عبد  بكر  المصنف/ أبو  -51
 . 11: األجزاء ، عدد1403 الثانية،: بيروت، ط – اإلسالمي المكتب: من الهند، يطلب - العلمي المجلس

 المجيد  عبد   بن  حمدي:  المحقق،  (هـ360)ت  الطبراني  القاسم   أبو  الشامي،  اللخمي   مطير  بن   أيوب  بن  أحمد   بن   الكبير/ سليمان  المعجم -52
 الثانية.: القاهرة، ط – تيمية ابن مكتبة: النشر السلفي، دار

 المعطي  عبد:  ، المحقق(هـ458)ت  البيهقي  بكر  أبو  الخراساني،  الُخْسَرْوِجردي  موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  واآلثار/ أحمد  السنن  معرفة -53
  دار   ،(دمشق  -  حلب)  الوعي  دار  ،(بيروت-  دمشق)  قتيبة  دار  ،(باكستان  -  كراتشي)  اإلسالمية  الدراسات  جامعة:  قلعجي، الناشرون   أمين

 . 15: األجزاء م(، عدد1991  - هـ 1412 األولى،: ، ط(القاهرة  - المنصورة) الوفاء

 بابن  الشهير   الحنبلي،  الدمشقي  ثم  المقدسي  الجماعيلي  قدامة  بن  محمد  بن  أحمد  بن  هللا  عبد  الدين  موفق  محمد  قدامة/ أبو  البن  المغني -54
 . 10:األجزاء م(، عدد1968  - هـ1388: النشر طبعة، تاريخ بدون : القاهرة، ط مكتبة: ، الناشر(هـ620)ت المقدسي قدامة

البارودي،   عمر  هللا   عبد:  ، المحقق(هـ307)ت  بمكة  المجاور  النيسابوري   الجارود   بن  علي   بن  هللا   عبد  محمد  المسندة/ أبو  السنن  من  المنتقى -55
 . 1: األجزاء (، عدد 1988 –  1408 األولى،: بيروت، ط –  الثقافية الكتاب مؤسسة: الناشر

 - هـ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي )بيروت676المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج/ أبو زكريا محي الدين بن شرف النووي ت) -56
 . 18هـ(، عدد األجزاء: 1392لبنان(، ط: الثانية)

  دار :  ، الناشر (هـ1004)ت  الرملي  الدين  شهاب   حمزة   بن  أحمد  العباس  أبي  بن  محمد  الدين  المنهاج/ شمس  شرح  إلى  المحتاج   نهاية -57
 . 8:  األجزاء م(، عدد 1984/ هـ1404 - أخيرة ط: بيروت، ط الفكر،

  ابن  الجزري   الشيباني  الكريم  عبد  ابن  محمد  بن   محمد  بن  محمد  بن  المبارك  السعادات  أبو  الدين  واألثر/ مجد  الحديث  غريب  في  النهاية -58
: من  الطناحي، يطلب  محمد  محمود  -  الزاوى   أحمد  طاهر:  م(، تحقيق1979  -هـ 1399  بيروت،  -  العلمية  المكتبة:  ، الناشر(هـ606)ت  األثير

 . 5:األجزاء لبنان.عدد  – بيروت العلمية، الكتب دار

 


