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مرويات التابعية اجلليلة معاذة العدوية البصرية يف الكتب الستة -دراسة حتليلية 
ملخص البحث

يتناول هذا البحث دراسة حياة ،ومرويات امراة من أكابر التابعيات ممن اشتهرن بالرواية في القرون الفاضلة االولى ،وهي العالمة

العابدة(أم الصهباء ،معاذة العدوية البصرية) ،حيث سنقف لبيان سيرتها العطرة ،ومروياتها في كتب الحديث الستة .بين البحث أنها كانت

أعلم نساء عصرها ،ونشأت قريبة من الصحابة الكرام  ،وامهات المؤمنين(رضي هللا عنهم) ،تنهل من معين علمهم الذي أخذوه عن النبي(صلى
هللا عليه وسلم ) ،وتنال من بركة صحبتهم ،وكانت تلميذة مجتهدة ألم المؤمنين السيدة عائشة(رضي هللا عنها)  ،حدثت عنها ،وعن علي بن

أبي طالب ،وهشام بن عامر(رضي هللا عنهما) ،وعن زوجها صلة ابن أشيم  ،وأم عمر بنت عبد هللا بن الزبير ،وروى عنها الكثيرون من

كبار التابعين ،وممن عاصرها من النساء والرجال منهم :أيوب السختاني ،وحجاج بن منهال ،والحسن البصري وعدة .وقد بين البحث أنها

كانت امرأة عالمة ،عابدة  ،صالحة  ،ضربت أروع األمثلة في الورع والتقوى والصبر  ،حتى أنها رفضت أن تعزى باستشهاد زوجها التابعي
الجليل(صلة ابن أشيم العدوي) وابنهما ،وطلبت من النساء أن يهنئها بذلك.وقد قدم البحث تفاصيل األحاديث التي روتها في الكتب الستة،
والتي شملت مسائل فقهية تخص المرأة المسلمة وغير ذلك ،وتخريجها ،ودراسة اسانيدها ،وغريب ألفاظها ،وأستنباط ما فيها من فوائد،
وخدمتها خدمة علمية حديثية بما تستحقه من دراسة .والحمد هلل رب العالمين
Abstract:
The study deals with the life and Narrations of a woman from the most senion woman , the lady (Ma´atha
Al´ adawaya Albasriya) ,when we will stand to show her autobiography,And its contents in the six hadith
books .The research shows that she was the greatest woman of her time born in Basra ,And grew up close
to the honorable companious, she learns from a certain knowledge that they have taken from the messenger
of Allah(peace be upon him) ,and get the blessing of their companions, she was a faithful pupil of mother
of the Believers Aisha(God please her) also she took the hadith from the honorable companious Ali bin Abi
Talib ,Hisham bin Amer, and Um omar bin Abdullah bin al-Zubair (God pleased with them),Many of them
reported Ayoab al-sakhtani, and Hajjaj bjn Menhal. The research provided details of the Hadiths that she
described in the six books,which included doctrinal issues pertaining to Muslim woman and others ,And
graduation ,And study its asanides ,And strange words,And to derive their benefits,And served a scientific
service with the required study.

املقدمـــة

الحمد هلل الرب العظيم الخالق ،والصالة والسالم على من جعل النساء للرجال شقائق ،وعلى آله وأصحابه رغم كل ماتق  .وبعد ...لم

يكن هذا الدين القويم يوما حك ار على الرجال ،فلقد زاحمتهم في الدفاع عنه في شتى ميادين الوفاء نساء أخلصن له أشد األخالص ،وأذ شهدت

ساحات الوغى ،والجهاد نساء حملن السالح بين يدي رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) ،فإن أُخريات ُكثر حملن القلم نش ار لوصاياه(صلى هللا
عليه وسلم) ،ونقال ألقواله ،وأفعاله الشريفة ،فحظين بمكانة سامية بين المسلمين ،وما كانت هذه المكانة لتكون لوال أهتمامه(عليه الصالة
والسالم)  ،ورعاية الدين لها من حيث تعليمها ،وتنشئتها ،وتهيئتها نفسيا وفكريا ،وحضورها لمجالس العلم والجماعة ،مما زاد ذلك من مكانتها،

ودورها في نشر هذا الدين الحنيف ،وتعليمه منذ عصر الصحابة ،ثم التابعين ،وتابعيهم فيما بعد ،وفي كل عصر ومكان ،يشهد لها ما سجلته
لنا المصنفات الحديثية من سنن وأحاديث ،ترتكز حول احكام فقهية  ،تمس شتى جوانب الحياة العملية ،وخاصة في ما كان يتعلق بقضايا
النساء ،سواء كانت في ابواب العقائد أو التفسير أو العبادات ،أو المعامالت ،أو اآلداب ،تفرد النساء بروايتها فال يعرف اال عن طريقهن،
الفريعة
فكم من حكم قضي به بناء على حديث تفردت بروايته امرأة ،كحديث ُ

()1

تفردت بروايته عنها( زينب بنت كعب بن عجرة)

()2

وفيه" :

امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك ،حتى يبلغ الكتاب أجله  ،فاعتدت فيه أربعة أشهر وعش ار " ( ،)3وعندما تولى عثمان بن عفان(رضي
هللا عنه) الخالفة ارسل إليها ،وسألها فأخبرته بالقصة ،فأتبع ذلك وقضى به ،وأخذ به العلماء وأكثر الفقهاء وقضوا به .ولما كان ليس

باالمكان في هذه العجالة الحصر ،واالستـ ــيعاب لبيان دور المرأة المسلمة في رواية أحاديث النبي(صلى هللا عليه وسلم) ونقلها ،ومساهمتها

في الحفاظ على هذا الموروث النبوي ،ونشره عبر القرون الفاضلة األولى ،وقع اختيارنا على أحدى الراويات التابعيات ممن اشتهرن بالرواية
في القرن الثاني ،وهي السيدة معاذة بنت عبد هللا العدوية  ،التي اشتهرت بالعلم والفقه ،وتميزت بحفظ الحديث وروايته ،ألعطاء صورة عن
حجم الرواية النسائية ،وقيمتها الحديثية ،والفقهية ومضامينها في كتب السنة المعتبرة  ،والوقوف على جهود النساء في خدمة الدين والسنة

النبوية على مدى القرون األولى ،أنتصا ار لمن غمط التاريخ حقهن .هذا وبعد البحث والتقصي ،لم أجد من سبقي الى هذه الدراسة ،وبهذا

اكون قد سلطت الضوء على تابعية قد اسدت خدمة لإلسالم والمسلمين فلم يكن جهدها في رواية الحديث النبوي بالمقل ،فقد حرصت هذه
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التابعية على مالزمة أمهات المؤمنين(رضي هللا عنهن) ،لتنهل من عذب ينبوع العلم غضا طريا ،والتعلم منهن دعائم الدين الحنيف ،والموروث

النبوي ،لتنقله بدورها إلى من تتلمذ على يديها من التابعين رجاال ونساءا  ،فكان عنوان البحث (:مرويات التابعية الجليلة معاذة العدوية،
البصرية ،في الكتب الستة -دراسة تحليلية.)-
منهجية البحث:

لقد قمت بعد التعريف بالسيرة الذاتية العطرة للتابعية الجليلة معاذة العدوية ،باستقراء وجمع مروياتها من الكتب الستة ،ومن ثم تصنيفها

حسب موضوعاتها ،وأبوابها الفقهية ،وقد سلكت المنهج التحليلي عند دراسة االحاديث  ،فكان منهجي على النحو اآلتي:
 -1تخريج األحاديث مراعية في ذلك تقديم الصحيحين ،أو أحدهما ثم السنن األربعة.
 -2بيان معاني األلفاظ الغريبة معتمدة على كتب غريب الحديث ،واللغة ،والمعاجم.

 -3ترجمة رجال اإلسناد في حال كون الحديث في غير الصحيحين معتمدة على كتب التراجم ،والطبقات ،والتأريخ  ،والسير.
 -4دراسة إسناد الحديث إذا كان في غير الصحيحين بعد جمع طرقه ومعارضتها والحكم عليه
وفقا لقواعد مصطلح الحديث ،وان كان الحديث في الصحيحين ،أو أحدهما أكتفي بالعزو إليهما
أو ألحدهما ،دون الحكم عليه؛ إلجماع األمة على صحتهما ،وتلقيهما بالقبول(.)4

-5بيان المعنى العام للحديث معتمدة على كتب شروح الحديث والتفسير ،ثم بيان أهم ما يستنبط
من الحديث من فوائد فقهية وعبادية وأخالقية وغيرها.
خطة البحث

أما خطتنا في البحث فاشتملت على مقدمة ،ومبحثين وخاتمة.

بينت في المقدمة سبب أختياري للموضوع وأهميته ،وأهدافه وخطتي فيه.
وأما المبحث األول :فجعلته للتعريف بالسيرة الذاتية للتابعية الجليلة معاذة العدوية ،البصرية فكان في ستة مطالب:

المطلب األول  :اسمها  ،وكنيتها ،ونسبها ،ولقبها.
المطلب الثاني :مولدها.
المطلب الثالث :زواجها.
المطلب الرابع :حياتها العلمية وروايتها للحديث.

المطلب الخامس :عبادتها وزهدها.
المطلب السادس :وفاتها .

وأما المبحث الثاني :تناولت فيه مرويات التابعية الجليلة معاذة العدوية البصرية في الكتب الستة ،وفيه عشرة مطالب:
المطلب األول :الحائض ال تقضي الصالة.
المطلب الثاني :قسم الرسول(صلى هللا عليه وسلم) بين نساءه.

المطلب الثالث :النهي عن لبس الحرير.

المطلب الرابع :استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر.
المطلب الخامس :استحباب صالة الضحى.
المطلب السادس :الغسل من الجنابة.

المطلب السابع :النهي عن االنتباذ في األسقية.
المطلب الثامن :التطهر بالماء.
المطلب التاسع :طهارة ثوب الحائض.
المطلب العاشر :اختضاب الحائض.

أما الخاتمة فقد أوجزت فيها أهم ما توصلت إليه من النتائج

والحمد هلل رب العالمين  ،وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
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املبحث األول التعريف بالسرية الذاتية للتابعية اجلليلة معاذة العدوية البصرية

املطلب األول :امسها ،وكنيتها ،ونسبها ،ولقبها

هي معاذة بنت عبد هللا ،العدوية ،أم الصهباء ،البصرية ،زوجة السيد القدوة صلة بن أشيم(. )5

املطلب الثاني :مولدها

لم تذكر كتب التاريخ والتراجم زمن مولدها ،سوى إنها كانت من أهل البصرة ،من كبار التابعيات ،أدركت علي بن أبي طالب،

وعائشة(رضي هللا عنهم) وروت عنهما

()6

 ،وذكر السلمي في(طبقات الصوفية) :بانها كانت من أقران رابعة العدوية (.)7

املطلب الثالث  :زواجها

تزوجت السيدة معاذة العدوية من صلة بن أشيم العدوي من بني عدي بن عبدة مناة  ،وكان من عباد أهل البصرة ،وزهادهم ،روى عنه

أهلها ( ،)8قال ابن سعد في (طبقاته) " :كان ثقة ،له فضل ،وورع"( .)9ذكره النبي(صلى هللا عليه وسلم) فيما يروه عبد هللا بن المبارك عن
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر(رضي هللا عنه) قال :بلغنا أن رسول هللا(صلى هللا عليه وسلم) ،قال " :يكون في أمتي رجل ،يقال :له صلة،

يدخل بشفاعته الجنة كذا ،وكذا "(.)10أدرك السيد صلة بن أشيم جماعة من الصحابة  ،فنال شرف صحبة أصحاب رسول هللا (صلى هللا عليه
وسلم) ،وتربى على أيديهم ،وتأدب بأدبهم لينهل من معين علمهم الوافر ،وقد تتلمذ على يد َحبر األمة وبحرها عبد هللا بن عباس(رضي هللا
عنهما) واسند عنه(.)11كان طاووس يقول  " :إن رجال ُيقال له :أبو الصهباء  ،كان كثير السؤال البن عباس"(. )12وقال الذهبي" :ما علمته

روى سوى حديث واحد ،عن ابن عباس" ،روى عنه :زوجته معاذة العدوية والحسن البصري ،وثابت البناني وغيرهم ( .)13قال ابن األثير

في(أسد الغابة)" :أورده سعيد القرشي في الصحابة" ( .)14وذكره البخاري ،وابن أبي حاتم  ،وابن حبان في كبار التابعين الثقات ( .)15قال

الحافظ ابن حجر " :تابعي مشهور  ،أرسل حديثا ،فذكره ابن شاهين ،وسعيد بن يعقوب في الصحابة " ( .)16روى عبد هللا بن المبارك
في(الزهد) قال :أخبرنا حماد عن ثابت البناني عن صلة ابن اشيم عن النبي(صلى هللا عليه وسلم) ،قال :من صلى صالة ال يذكر فيها شيئا

ّللا شيئا إال أعطاه"( . )17كان صلة بن أشيم رجل صالح ،كثير العبادة ،له أثر طيب في تنبيه الغافلين ومداوة النفوس،
من أمر الدنيا لم يسأل َ

فعن ثابت البناني :قال " :كان صلة بن اشيم يخرج إلى الجبانة فيتعبد فيها ،فكان يمر عليه شبان يلهون ويلعبون ،قال :فيقول لهم :أخبروني

عن قوم أرادوا سف ار  ،فحادوا النهار عن الطريق وباتوا بالليل متى يقطعون سفرهم؟ قال :فكان كذلك يمر بهم فيعظهم ،قال :فمر بهم ذات يوم
فقال لهم هذه المقالة ،فقال شاب منهم :يا قوم إنه وهللا ما يعني بهذا غيرنا نحن بالنهار نلهو وبالليل ننام ،ثم اتبع صلة ،فلم يزل يختلف معه

إلى الجبانة ،ويتعبد معه حتى مات" ( )18ادرك صلة بن أشيم ان الدنيا دار عمل واختبار ،فطلب العمل فيها ليتزود منها لألخرة  ،فكان يجاهد
في النهار ليصيب قوت يومه ،ويتعبد في الليل .وعن الحسن البصري
حاللها ،فجعلت ال أصيب منها االَ قوتا ،أما أنا فال أعيل فيها ،وأما هي فال تجاوزني ،فلما رأيت ذلك قلت :أي نفس جعل رزقك كفافا فاربعي
()19

قال :قال أبو الصهباء ،صلة بن أشيم " :طلبت الدنيا مظان

فربعت ،ولم تكد"( .)20قال االمام الغزالي " :كان صلة بن اشيم رحمه هللا يصلي الليل كله ،فإذا كان في السحر قال :إلهي ليس مثلي يطلب
الجنة ولكن أجرني برحمتك من النار "

()21

.قالت معاذة العدوية" :كان أبو الصهباء يصلى حتى ما يستطيع أن يأتى فراشه إال زحفا" (.)22ولم

يكن صلة بن أشيم من عباد التابعين وزهادهم فحسب ،بل كان مجاهدا كثير الغزو لقتال األعداء ،يسعى لنيل الشهادة في سبيل هللا  .روي

عن ثابت البناني " :أن صلة بن أشيم كان في مغزى له ،ومعه ابن له ،فقال :أي بني ،تقدم فقاتل حتى أحتسبك فحمل ،فقاتل حتى قتل ،ثم

تقدم ،فقاتل فقتل ،فاجتمعت النساء عند امرأته معاذة العدوية ،فقالت :مرحبا بكن إن كنتن جئتن تهنئنني ،وإن كنتن جئتن لغير ذلك فارجعن
( .)23لتضرب هذه المراة الصالحة المثل األعلى بالصبر عند المصائب والرضا بقدر هللا والتسليم لقضاءه.

املطلب الرابع :حياتها العلمية وروايتها للحديث

عرفت السيدة معاذة العدوية(رحمها هللا) بانها من أعلم نساء عصرها ،وكانت من الحفاظ الثقات ،تميزت بحفظ الحديث وروايته ،مما

جعلها تحتل مكانة عالية ،ومنزلة سامية ،ما لم تحظى بها غيرها من قريناتها .روى ابن سعد في(طبقاته) عن جعفر ابن كيسان ،قال " :رأيت
معاذة محتبية والنساء حولها"( .)24مما دفع الكثير ممن عاصرها من كبار التابعين بالتوجه إليها لطلب العلم الرواية عنها ،فتخرج بها العديد

من العلماء والحفاظ .كيف ال وقد نشأت قريبة من اصحاب النبي(صلى هللا عليه وسلم) ،ترتوي من النبع الصافي مباني االسالم وشرائعه،
وتنال من بركة صحبتهم ،لتصبح التلميذة النجيبة في مدرسة أم المؤمنين عائشة(رضي هللا عنها) ،تنهل من معين أدبها الوفير ،وعلمها
الغزير ،الذي تلقته من هادي األمة ،ومعلمها (صلى هللا عليه وسلم) ،سائرة على خطى أمهات المؤمنين(رضي هللا عنهن) في الصدق
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وأخالص العبادة ،والعبودية هلل ،وكمال االنقياد واالمتثال ألوامره ،وإيثار محبة هللا تعالى ورسوله الكريم على ما سواهما ،حتى ذاع صيتها

فعرفت بالصالح والتقوى ،والزهد  ،والورع لتصبح مثال يحتذى به في الجد واالجتهاد في طاعة هللا ،ورسوله(صلى هللا عليه وسلم)( .)25فاثنى
عليها األئمة والمحققين :قال يحيى بن معين" :ثقة حجة"( .)26وذكرها ابن حبان في(ثقاته) وقال" :وكانت من العابدات"( .)27وقال الذهبي" :

محتج به في الصحاح"( .)28وقال ابن حجر في(التقريب)" :ثقة  ،من الطبقة الثالثة ،خرج لها الستة" (.)29
ثقة  ،وحديثها
ٌّ
شيوخها :روت السيدة معاذة العدوية عن الصحابة :علي بن أبي طالب ،وعائشة ،وهشام بن عامر رضي هللا عنهم

()30

وعن كبار التابعين:

كأم عمرو بنت عبد هللا بن الزبير( ،)31وزوجها صلة ابن أشيم(.)32

تالميذها روى من طريقها الكثير من الرواة من كبار التابعين ،وممن عاصرها من الرجال والنساء  :كالحسن البصري ( ،)33وأوفى بن

دلهم( ،)34وأيوب السختياني( ،)35وحجاج بن نهال( ،)36وأم الحسن جدة أبي بكر العدوي

()37

وآخرون(.)38

مروياتها في الكتب الستة:

بلغ عدد مرويات التابعية الجليلة معاذة العدوية في الكتب الستة عشرة أحاديث بغير المكرر ،موزعة كاآلتي:

 -1روى لها اإلمام البخاري في صحيحه ثالثة أحاديث.

 -2روى لها اإلمام مسلم في صحيحه ستة أحاديث ،اتفق مع البخاري في اثنان.
 -3روى لها اإلمام أبو داود في سننه أربعة أحاديث.
 -4روى لها اإلمام الترمذي في سننه ثالثة أحاديث.

 -5روى لها اإلمام النسائي في سننه الصغرى أربعة احاديث.
 -6روى لها اإلمام ابن ماجة في سننه ثالثة أحاديث.

املطلب اخلامس :عبادتها وزهدها.

كانت السيدة معاذة العدوية(رحمها هللا) امراة تقية صالحة ،عابدة زاهدة ،صوامة ،تحيى الليل عبادة ال تنام حتى تصبح ،وقيل  :لم ترفع

بصرها إلى السماء أربعين سنة()39عن أحمد بن حنبل ":كانت معاذة العدوية إذا جاء النهار قالت :هذا يومي الذي أموت فيه فما تنام حتى
تمسي ،وإذا جاء الليل قالت :هذا ليلي الذي أموت فيه ،فال تنام حتى تصبح وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق حتى يمنعها البرد من النوم
"( .)40وقيل :كانت تحيي الليل صالة ،فتصلي في كل يوم وليلة ستمائة ركعة ،وتق أر جزءها من الليل تقوم به ،وتقول " :عجبت لعين تنام ،
وقد علمت طول الرقاد في ظلم القبور"( .)41وذكر السلمي في(طبقاته) :بانها كانت تحيي الليل صالة فإذا غلبها النوم قامت فجالت في

الدار ،وهي تقول " :يا نفس النوم أمامك ،لو قد مت لطالت رقدتك في القبر على حسرة أو سرور وال تزال كذلك حتى تصبح"(.)42

ٍ
عيش ،وال لروح نسيم ،ولكني وهللا أحب
وروي انها قالت لجارية لها كانت قد أرضعتها " :وهللا يا بنية! ما محبتي للبقاء في الدنيا للذيذ

البقاء ألتقرب إلى ربي ،عز وجل ،بالوسائل لعله يجمع بيني ،وبين أبي الصهباء وولده في الجنة"(.)43أثرت عن العابدة العدوية البصرية ،ام
الصهباء أقوال تشير إلى عمق ايمانها ،وقوة فصاحتها وبالغتها وما امتازت به الفهم والحكمة .كقولها " :صحبت الدنيا سبعين سنة ،فما رأيت
فيها قرة عين قط"( .)44وقولها لجارية قد أرضعتها ":يا بنية كوني من لقاء هللا(عز وجل) على حذر ورجاء ،وإني رأيت الراجي له محقوقا

بحسن الزلفى لديه يوم يلقاه ،ورأيت الخائف له مؤمال لألمان يوم يقوم الناس لرب العالمين ثم بكت حتى غلبها البكاء"(.)45

املطلب السادس :وفاتها

لما احتضرت معاذة (رحمها هللا) بكت ثم ضحكت ،فقيل لها ومم الضحك؟ قالت" :أما البكاء الذي رأيتم فإني ذكرت مفارقة ِّ
الصيام،

ص ْحن الدار ،وعليه
والصالة ،والذكر ،فكان البكاء لذلك ،وأما الذي رأيتم من تبسمي وضحكي؛ فإني نظرت إلى أبي الصهباء قد أقبل في َ
ُحَلتان خض اروان ،وهو في نفر وهللا ما رأيت لهم في الدنيا شبها ،فضحكت إليه وال أراني أدرك بعد ذلك فرضا" ،فماتت قبل دخول وقت
الصالة ( . )46وأُختلف في تأريخ وفاتها ،أرخ وفاتها اإلمام ابن الجوزي في سنة(83ه) ( ،)47بينما ذكرها اإلمام الذهبي فيمن توفي سنة(101ه)

 ،وتبعه اليافعي في ذلك

()48

وهو ما أرجحه وهللا أعلم.

املبحث الثاني مرويات التابعية اجلليلة معاذة العدوية البصرية ،يف الكتب الستة
املطلب األول :احلائض ال تقضي الصالة
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قال اإلمام البخاري (رحمه هللا) :حدثنا موسى بن إسماعيل ،قال :حدثنا همام قال:حدثنا قتادة ،قال :حدثتني معاذة  ،أن امرأة قالت لعائشة(رضي

هللا عنها) ":أتجزي إحدانا صالتها إذا طهرت؟ فقالت أحرورية أنت ؟ كنا نحيض مع النبي(صلى هللا عليه وسلم) فال يأمرنا به ،أو قالت فال

نفعله ".

تخريج الحديث :متفق عليه :أخرجه البخاري( ،)49ومسلم( ،)50وأصحاب الكتب األربعة(.)51

الحكم على الحديث :الحديث صحيح لوروده في الصحيحين ولتلقي األمة احاديثهما بالقبول.
غريب األلفاظ :الحروري :منسوب إلى حروراء بالمد ،والقصر ،واألشهر بالمد ،وهو موضع على بعد ميلين من الكوفة ،كان أول مجتمعهم
وتحكيمهم فيها ،وهم طائفة من الخوارج الذين قاتلهم علي بن أبي طالب(رضي هللا عنه)(.)52

المعنى العام للحديث:

"معاذة" -قد جاءت تسألها :أتكفي المراة صالتها الحاضرة في حال طهرها،
تحدثنا أم المؤمنين عائشة(رضي هللا عنها) عن امرأة -وهي ُ

ام يجب عليها قضاء الصلوات التي فاتتها أثناء مدة حيضها؟ فلما رأت عائشة( (رضي هللا عنها) هذه المرأة قد تشددت في أمر دينها ،أنكرت

عليها هذا السؤال ،وشبهتها بالحرورية وهم طائفة من الخوارج  ،وخشيت عليها أن تكون قد تلقته من تلك الفرقة الضالة ،التي خرجت عن

الجماعة ؛ لتشددهم في أمرهم ،وكثرة مسائلهم ،وتعنتهم بها ،فكانت تلك الطائفة يوجبون على المراة قضاء الصلوات الفائتة في زمن حيضتها،

على خالف إجماع المسلمين ،فأجابتها السيدة عائشة(رضي هللا عنها) مبينة انه كان في عهد النبي(صلى هللا عليه وسلم) ،اذا اصابت
احدانا الحيض نترك الصيام والصالة في زمنه ،وكان النبي عليه الصالة والسالم يأمرنا بقضاء الصوم ،وال يأمرنا بقضاء الصالة ،ولو كان

القضاء واجبا ،ألمر به ،ولم يسكت عنه(.)53
ما يستفاد من الحديث:

 -1حرص هذه المرأة على التفقه في أمور دينها ،وهذا ألهمية العلم قبل العمل ،فيجب علينا أن نطلب العلم لنعبد هللا تعالى على علم ومعرفة
به ،وإذا أشكل علينا شيء رجعنا إلى العلماء لنستفيد من فقههم ،وتوجيهاتهم(.)54
 -2أن الحائض ال تقضى الصالة ،وال خالف فى ذلك بين الخلف والسلف؛ ألن الصالة كثيرة ،وتتكرر كل يوم خمس مرات ،فهي عبادة
مستمرة ،ويحصل من إعادتها ،وقضائها حرج عظيم ،ومشقة عليها ،وربما كان الحيض يوما أو يومين ،بخالف الصوم؛ فإنه ال يقع في السنة
إالَ مرة واحدة فال حرج في قضائه(.)55
 -3اإلنكار على كل من سأل سؤال تعنت ،ومجادلة(.)56
 -4على المرء إذا ُنسبت إليه بدعة ،أو ضاللة ،وهو بريء منها؛ أن يدافع عن نفسه ،ويبين موقفه الصحيح ،كما فعلت هذه المرأة ،فأجابت
عائشة(رضي هللا عنها) عند قولها ":أحرورية أنت؟" قائلة ":لست بحرورية ،ولكني أسأل" (.)57

املطلب الثاني :قسم (صلى اهلل عليه وسلم) بني نساءه

قال اإلمام البخاري (رحمه هللا) :حدثنا حبان بن موسى ،قال :أخبرنا عبد هللا ،قال :أخبرنا عاصم األحول ،عن معاذة ،عن عائشة(رضي
هللا عنها) ":أن رسول هللا(صلى هللا عليه وسلم) كان يستأذن في يوم المرأة منا ،بعد أن أنزلت هذه اآلية ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ

ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ ( ، )58فقلت لها :ما كنت تقولين؟ قالت :كنت أقول له :إن كان ذاك إلي ،فإني ال أريد يا رسول هللا،
أن أوثر عليك أحدا".

تخريج الحديث:متفق عليه :أخرجه البخاري( ،)59ومسلم( ،)60وأبو داود(.)61

الحكم على الحديث:الحديث صحيح لوروده في الصحيحين ،ولتلقي األمة احاديثهما بالقبول.

غريب األلفاظُ :تْرِجى :قرئ مهمو از  ،وغير مهموز ،وهما لغتان ،يقال :أ َْر َج ْي ُت األمر :أ َخرته(.)62
المعنى العام للحديث
من هدي الرسول(صلى هللا عليه وسلم) أنه كان يعدل بين نساءه في المأكل والمشرب والمبيت كما أمره هللا تعالى حتى في مرضه(عليه

الصالة والسالم) ،وكان(صلى هللا عليه وسلم)) يستأذن الزوجة في اليوم الذي تكون فيه نوبتها ،إذا أراد أن يتوجه إلى الزوجة األخرى ،ولما
نزلت هذه اآلية ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ ،سقط عنه واجب االستئذان ،وجعله هللا تعالى
من خصائصه(صلى هللا عليه وسلم) ،وصار االختيار إليه فيهن ،فجاز له أن يفضل من شاء من نساءه على غيرها في المبيت(.)63
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هذا وقد اختلف العلماء هل أخرج الرسول(صلى هللا عليه وسلم) عن قسمه أحدا من نساءه بعد نزول اآلية اي قوله تعالى :ﭽ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ قال بعضهم :لم يخرج أحدا ،بل كان رسول هللا(صلى هللا عليه سلم)-مع ما
جعله هللا له من ذلك -يسوي بينهن في القسم إال سودة(رضي هللا عنها)؛ فإنها رضيت بترك حقها من القسم ،وجعلت يومها لعائشة(رضي هللا
عنها)  ،وقيل :أخرج بعضهن ،وكان ممن أرجى :سودة وجويرية ،وصفية ،وأم حبيبة ،وميمونة (رضي هللا عنهن)؛ فكان يقسم لهن ما شاء،

وكان أراد أن يفارقهن ،فقلن له :اقسم لنا من نفسك ما شئت ،ودعنا نكون على حالنا(.)64
ما يستفاد من الحديث

 -1يستدل بهذا الحديث إن رسول هللا(صلى هللا عليه وسلم) كان يسوي بين زوجاته في النفقة ،والكسوة ،والمبيت ،وال يفضل أحداهن على
األخرى ،وأن كان القسم ليس واجبا عليه ،ولكنه كان يقسم من نفسه تطيبا لقلوبهن(.)65

 -2ان منافسة نساء الرسول(صلى هللا عليه وسلم) فيه كانت ليست لمجرد االستمتاع ،ولمطلق العشرة ،وشهوات النفوس التي تكون من

بعض الناس ،بل هي منافسة في أمور اآلخرة ،والقرب من سيد األولين واآلخرين ،والرغبة في خدمته ومعاشرته ،وقضاء حقوقه وحوائجه،
وتوقع نزول الرحمة والوحي عليه عندها ونحو ذلك (.)66

املطلب الثالث :النهي عن لبس احلرير
قال اإلمام البخاري (رحمه هللا):

حدثنا علي بن الجعد ،قال:أخبرنا شعبة ،عن أبي ذبيان خليفة بن كعب ،قال :سمعت ابن الزبير ،يقول :سمعت عمر(رضي هللا عنه) ،يقول:
قال النبي(صلى هللا عليه وسلم) " :من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في اآلخرة" ،وقال أبو معمر" :حدثنا عبد الوارث ،عن يزيد ،قالت
معاذة :أخبرتني أم عمرو بنت عبد هللا :سمعت عبد هللا بن الزبير :سمع عمر:سمع النبي(صلى هللا عليه وسلم) نحوه".

تخريج الحديث :تفرد البخاري بتخريجه(.)67

الحكم على الحديث  :الحديث صحيح لوروده في صحيح البخاري ولتلقي األمة احاديثه بالقبول.

المعنى العام للحديث :نهى رسول هللا(صلى هللا عليه وسلم) الرجال من لبس الحرير ،وأخبر بأن من يلبسه في الدنيا سيعاقب عليه في اآلخرة

بحرمانه منه ،وقيل :جزاؤه أن ال يلبسه فيها ،الستعجاله ما أمر بتأخيره ،فحرم عند ميقاته( ،)68وهذا ما لم يتب ،فإن تاب من ذنوبه ،فإن
التاتب من الذنب ،يغفر هللا له ذنبه،كما في قوله تعالى ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ
ﯘﯙ ﯚﭼ

.

()70( )69

قال اإلمام ابن قدامة" :وال نعلم في تحريم لبس ذلك على الرجال اختالفا ،إال لعارض ،أو عذر ،قال ابن عبد

البر :هذا إجماع"(.)71
واألحاديث الواردة في ذلك كثيرة منها:

 ما ورد في الصحيحين من حديث عمر(رضي هللا عنه) المذكور ،وحديث أنس(رضي هللا عنه) قال":من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسهفي اآلخرة"(.)72

-وحديث حذيفة بن اليمان( رضي هللا عنه) قال ":نهانا النبي(صلى هللا عليه وسلم) أن نشرب في آنية الذهب والفضة ،وأن نأكل فيها ،وعن

لبس الحرير ،والديباج ،وأن نجلس عليه" (.)73

وأن هذا التحريم خاص بالرجال دون النساء ،قال ابن عبد البر " :أجمع العلماء على أن لباس الحرير للنساء حالل ،وأجمعوا أن النهي

عن لباس الحرير ،إنما خوطب به الرجال دون النساء ،وإَنه حظر على الرجال ،وأبيح للنساء ،وكذلك التحلي بالذهب ال يختلفون في ذلك

"( .)74ويؤيده حديث علي بن أبي طالب(رضي هللا عنه) قال " :أخذ رسول هللا(صلى هللا عليه وسلم) حري ار بشماله ،وذهبا بيمينه ،ثم قال :إن
هذين حرام على ذكور أمتي ،حل إلناثهم"( .)75وحديث أبي موسى األشعري(رضي هللا عنه) ،قال ،قال رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)":
ح ِّرم لباس الحرير ،والذهب على ذكور أمتي وأ ِّ
ُحل إلناثهم"( .)76قال الصنعاني في(نيل األوطار) بعد رواية األحاديث المتقدمة ،وما معناها:
ُ
()77
"وإذا لم تفد هذه األدلة التحريم فما في الدنيا محرم" .وقد اختلفوا في تعليل الحكمة من تحريم الحرير على الرجال دون النساء ،وذكر ابن
القيم الجوزية بعض أقوالهم ما مفادها أنما حرم الحرير على الرجال:
 -لتصبر النفوس عنه ،وتتركه هلل ،فتثاب على ذلك .
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 لما فيه من مفسدة تشبه الرجال بالنساء؛ ألنه خلق باألصل للنساء كالحلية بالذهب. -لما يورثه من الفخر ،والخيالء والعجب.

 لما يورثه من األنوثة ،والتخنث وهو ضد الشهامة والرجولة(.)78والذي استقرت عليه سنة الرسول(صلى هللا عليه وسلم) إباحة الحرير للنساء مطلقا ،وتحريمه على الرجال إال لحاجة ،ومصلحة راجحة؛
فالحاجة إما من شدة البرد ،وال يجد غيره ،أو ال يجد سترة سواه ،ومنها لباسه للجرب والمرض ،والحكة ،وكثرة القمل ،دل عليه حديث أنس بن

مالك(رضي هللا عنه) قال ":رخص النبي(صلى هللا عليه وسلم) للزبير بن العوام ،وعبد الرحمن عوف في لبس الحرير لحكة بهما "

.

()80( )79

وقيل :أحاديث التحريم عامة ،وأحاديث الرخصة يحتمل اختصاصها بالصحابيين عبد الرحمن بن عوف ،والزبير(رضي هللا عنهما) ويحتمل
تعديها إلى غيرهما(.)81
ما يستفاد من الحديث:

 -1تحريم لبس الحرير خاصة للرجل ،دون النساء ،والحكمة في ذلك؛ ألن المرأة محتاجة إلى النعومة ،والتجمل ،والتزين لزوجها؛ فأبيح لها
لبس الذهب والحرير ،وأما الرجل فليس له حاجة إلى ذلك ،فحرم عليه(.)82

 -2إن لباس الحرير للرجال يعد من كبائر الذنوب؛ ألن فيه الوعيد في اآلخرة  ،وكل ذنب فيه وعيد اآلخرة فهو كبيرة من كبائر الذنوب عند
أهل العلم(.)83
 -3في هذا الحديث إثبات اآلخرة ،وأن الجزاء من جنس العمل ،حيث يعاقب عليه في اآلخرة بمنعه منه؛ إذا لم يتب من ذلك ،وهللا تعالى
قد أخبر أن لباس أهل الجنة الحرير ،فقال جل في عاله :ﭽﯿ ﰀ ﰁﭼ(.)84

املطلب الرابع :استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر
قال اإلمام مسلم (رحمه هللا):

حدثنا شيبان بن فروخ ،قال :حدثنا عبد الوارث ،عن يزيد الرشك ،قال :حدثتني معاذة العدوية ،أنها سألت عائشة زوج النبي(صلى هللا عليه

وسلم) ":أكان رسول هللا(صلى هللا عليه وسلم) يصوم من كل شهر ثالثة أيام؟ قالت :نعم ،فقلت لها :من أي :أيام الشهر كان يصوم؟ قالت:

لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم".
تخريج الحديث أخرجه مسلم( ،)85وأصحاب الكتب األربعة

()86

سوى النسائي.

المعنى العام للحديث:

كان من هديه (صلى هللا عليه وسلم) أن يصوم ثالثة أيام من كل شهر ،ولم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم لما فيها من فضل كبير،

وقد ورد أحاديث كثيرة في فضل صيام التطوع منها:

 -عن سهل بن سعد(رضي هللا عنه) عن النبي(صلى هللا عليه وسلم) ":إن في الجنة بابا يقال له الريان ،يدخل منه الصائمون يوم القيامة،

ال يدخل منه أحد غيرهم ،يقال :أين الصائمون؟ فيقومون ال يدخل منه أحد غيرهم ،فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد"(.)87

 -وعن أبي سعيد الخدري(رضي هللا عنه) قال سمعت النبي(صلى هللا عليه وسلم) يقول" :من صام يوما في سبيل هللا ،بعد هللا وجهه عن

النار سبعين خريفا " (.)88
واخ ُتلِف في تعيين هذه األيام من الشهر  ،فظاهر الحديث ال يدل على تحديديها:
فأختار بعضهم صيام األيام البيض

()89

 ،وهي :صبيحة ثالث عشرة ،وأربع عشرة ،وخمس عشرة ،لما جاء في رواية النسائي من حديث

أبي ذر(رضي هللا عنه) ":أمرنا رسول هللا(صلى هللا عليه وسلم) أن نصوم من الشهر ثالثة أيام البيض ثالث عشر ،وأربع عشرة ،وخمس
عشرة" ( .)90وحديث جرير(رضي هللا عنه) عن النبي(صلى هللا عليه وسلم)" :صيام ثالثة أيام من كل شهر صيام الدهر ،وأيام البيض:
صبيحة ثالث عشرة ،وأربع عشرة ،وخمس عشرة"( .)91هذا وقد بوب اإلمام البخاري في صحيحه بابا بعنوان ":صيام أيام البيض :ثالث

عشرة ،وأربع عشرة ،وخمس عشرة"  ،ثم أخرج حديثا عن أبي هريرة(رضي هللا عنه) قال  ":أوصاني خليلي(صلى هللا عليه وسلم) بثالث:

"صيام ثالثة أيام من كل شهر ،وركعتي الضحى ،وأن أوتر قبل أن أنام"(.)92قال الحافظ ابن حجر " :وتترجح البيض بكونها وسط الشهر،

ووسط الشيء أعدله؛ وألن الكسوف غالبا يقع فيها ،وقد ورد األمر بمزيد العبادة إذا وقع"



()93

.

وذكر بعضهم َ
أن الحكمة في ذلك أن
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الكسوف يكون فيها غالبا ،وال يكون في غيرها ،وقد أمرنا بالتقرب إلى هللا تعالى بأعمال البر عند الكسوف( .)94واختار قوم صيام ثالثة أيام
من كل شهر غير معينة على ظاهر الحديث (.)95

ما يستفاد من الحديث:

 -1أن النبي(صلى هللا عليه وسلم) كان يكثر من الصيام ،وأقل ما كان يقتصر عليه صيام ثالثة أيام من كل شهر ،ولم يكن يبالي سواءا
صامها أول الشهر ،أو وسطه ،أو آخره(.)96

قال النووي ":ولعل النبي(صلى هللا عليه وسلم) لم يواظب على ثالثة معينة لئال يظن تعينها"(.)97

 -2فضلية الصوم تطوعا في غير رمضان  ،ويستحب للمسلم والمسلمة صيام ثالثة أيام من كل شهر ،واألفضل أن تكون أيام البيض وهي:
الثالث عشر ،والرابع عشر  ،والخامس عشر ؛ ألن النبي(صلى هللا عليه وسلم) أوصى بصيام ثالثة أيام من كل شهر ،وبين أن األيام
البيض أفضل من غيرها لما تقدم من األحاديث(.)98

 -3يجوز صيام هذه األيام الثالثة متوالية أو متفرقة ،ويجوز أن تكون من أول الشهر ،أو من وسطه ،أو من آخره ،واألمر واسع وهلل الحمد
 ،وقد ثبتت في الصحيح بصوم ثالثة أيام من كل شهر من غير تعيين لوقتها ،وظاهرها أنه متى صامها حصلت الفضيلة

()99

.

 -4قال ابن القيم الجوزية ":الصوم جنة من أدواء الروح ،والقلب ،والبدن ،منافعه تفوت اإلحصاء ....ثم إن فيه من إراحة القوى واألعضاء

ما يحفظ عليها قواها ،وفيه خاصية تقتضى إيثاره ،وهى تفريحه للقلب عاجال وآجال ،وهو أنفع شىء ألصحاب األمزجة الباردة ،والرطبة ،وله
تأثير عظيم في حفظ صحتهم"(.)100
 -5ونقل عن فريق من األطباء ما مفاده " :لعل من الحكمة في هذا أن الصيام بما فيه من امتناع عن تناول الماء يعمل على خفض نسبة
الماء في الجسم خالل هذه الفترة التي يبلغ تأثير القمر فيها علي االنسان مداه فيكتسب االنسان من وراء ذلك الصفاء النفسي واالستقرار,

ويتفادي تأثير الجاذبية ،وفي ذلك من االعجاز العلمي للسنة ما فيه"

()101

املطلب اخلامس :استحباب صالة الضحى
قال اإلمام مسلم(رحمه هللا):

حدثنا شيبان بن فروخ ،قال:حدثنا عبد الوارث ،قال:حدثنا يزيد يعني الرشك ،قال :حدثتني معاذة ،أنها سألت عائشة (رضي هللا عنها) ،كم

كان رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) يصلي صالة الضحى؟ قالت" :أربع ركعات ،ويزيد ما شاء".
تخريج الحديث  :أخرجه مسلم( ،)102وابن ماجه(.)103
الحكم على الحديث :الحديث صحيح لورده في صحيح مسلم ،ولتلقي األمة احاديثه بالقبول.

المعنى العام للحديث :صالة الضحى سنة مؤكدة ،ثبت فعلها عن النبي(صلى هللا عليه وسلم) ودوامه على أداءها ،وكان يرشد أصحابه إليها،
وفي فضلها وردت أحاديث عديدة .ففي الصحيح عن أبي ذر(رضي هللا عنه) يرفعه" :يصبح على كل سـالمي من أحدكم صـدقة؛ فكل

تسبيحة صـدقة ،وكل تحميدة صدقة ،وكل تهليلة صدقة ،وكل تكبيرة صدقة ،وأمر بالمعروف صـدقة ،ونهي عن المنكر صدقة ،ويجزئ من
ذلك ركعتان يركعهما من الضحى"( .)104قال اإلمام النووي":وفيه دليل على ِّعظم فضل الضحى وكبير موقعها ،وأنّها تصح ركعتين"(.)105

وعن أبي هريرة(رضي هللا عنه) ،قال" :أوصاني خليلي بثالث ال أدعهن حتى أموت :صوم ثالثة أيام من كل شهر ،وصالة الضحى ،ونوم

على وتر"

()106

 .وعن أبي الدرداء(رضي هللا عنه) ،قال ":أوصاني حبيبي (صلى هللا عليه وسلم) بثالث ،لن أدعهن ما عشت ،بصيام ثالثة

أيام من كل شهر ،وصالة الضحى ،وبأن ال أنام حتى أوتر" ( . )107قال القرطبي" :وصية النبي(صلى هللا عليه وسلم) ألبي الدرداء ،وأبي
هريرة (رضي هللا عنهما) يدل على فضيلة الضحى ،وكثرة ثوابه وتأكده ،ولذلك حافظا عليه ،ولم يتركاه"(.)108ويبدأ وقت صالة الضحى من

بعد طلوع الشمس إلى آذان الظهر ،وأفضله وقت اشتداد الشمس ،ومضي ربع النهار ،لقول النبي(صلى هللا عليه وسلم) ":صالة األوابين حين
ترمض الفصال"(.)109

 -وفي عدد ركعات صالة الضحى قد روي أن النبي(صلى هللا عليه وسلم) صالها اثنتين ،وصالها أربعا ،وصالها يوم الفتح-يوم فتح مكة-

ثمان ركعات .فعن أم هانيء( رضي هللا عنها) ،قالت " :إنها أتت رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) وهو بأعلى مكة فقام(صلى هللا عليه وسلم)
إلى غسله ،فسترت عليه فاطمة  ،ثم أخذ ثوبه فالتحف به ،ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى"( .)110قال اإلمام النووي ":وأن أقلها ركعتان،



 



مرويات التابعية اجلليلة معاذة العدوية البصرية يف الكتب الستة -دراسة حتليلية 

وأكملها ثمان ركعات ،وبينهما أربع ،أو ست كالهما أكمل من ركعتين ،ودون ثمان"( .)111قال الحافظ ابن حجر ":وقد ذهب قوم منهم :أبو
جعفر الطبري ،وبه جزم الحليمي ،والروياني من الشافعية إلى أنه ال حد ألكثرها"(.)112
ما يستفاد من الحديث:

 -1استحباب صالة الضحى لفضلها ،والحث على المحافظة عليها ،فإنها سنة مؤكدة ،وجائز للمسلم أن يصليها بعدد الركعات التي يراه
مناسبا ،وأقلها ركعتان.

 -2ال يأثم من ترك سنة الضحى دائما ،أو بعض األيام ،ألنها نافلة غير واجبة ،ولكن األفضل المدوامة والمواظبة عليها؛ َ
ألن النبي(صلى
هللا عليه وسلم) قال " :إن أحب العمل إلى هللا ما دام عليه صاحبه ،وإن قل"( ،)113وكان(عليه الصالة والسالم) يصليها ،وفي بعض األوقات،

يتركها خشية أن تفرض(.)114

املطلب السادس :الغسل من اجلنابة
قال اإلمام مسلم (رحمه هللا):

وحدثنا يحيى بن يحيى ،قال:أخبرنا أبو خيثمة ،عن عاصم األحول ،عن معاذة ،عن عائشة(رضي هللا عنه) ،قالت ":كنت أغتسل أنا ورسول
هللا(صلى هللا عليه وسلم) من إناء بيني وبينه واحد ،فيبادرني حتى أقول :دع لي ،دع لي ،قالت :وهما جنبان"
تخريج الحديث أخرجه مسلم( ،)115والنسائي(.)116

الحكم على الحديث :الحديث صحيح لورده في صحيح مسلم ،ولتلقي األمة احاديثه بالقبول.

غريب األلفاظ:

الجنب  :الرجل جنب من الجنابة  ،قيل :إنما قيل له جنب؛ ألنه نهي أن يقرب مواضع الصالة ما لم يتطهر فتجنبها  ،وأجنب عنها ،أي:

تنحى عنها(.)117

فيبادرني :بادرت الشيء مبادرة وبدا ار ،أي :عاجلته ،وتبادر القوم :أي تسارعوا (.)118
المعنى العام للحديث:

شرع هللا تعالى لنا على لسان رسوله (صلى هللا عليه وسلم) الغسل واإلغتسال ،ووردت أحاديث كثيرة في صفة غسله من الجنابة ،منها

حديث عائشة المذكور ،وفيه تصف لنا أم المؤمنين عائشة(رضي هللا عنها) كيفية غسلها مع زوجها (صلى هللا عليه وسلم) ،وكيف أنهما
اغتسال معا في إناء واحد ،وبماء قليل.
ما يستفاد من الحديث

 -1بيان فضل عائشة وسائر أزواجه(صلى هللا عليه وسلم) إذ نقلن لنا ما كان يجري منه في بيته ،مما ال يمكن أن يطلع عليه إال من هو
قريب منه ،كزوجاته رضي هللا عنهن

()119

.

 -2فيه دليل على مكارم أخالقه (صلى هللا عليه وسلم) وتواضعه ،وحسن معاشرته لزوجاته.
 -3جواز االغتسال والوضوء للرجل والمرأة من اإلناء الواحد جميعا(. )120

 -4جواز اغتراف الجنب من الماء القليل ،وأن ذلك ال يمنع من التطهر بذلك الماء ،وال بما يفضل منه(.)121
 -5بين هذا الحديث طهارة بدن الجنب ،وإن غمس يده في الماء ال يتأئر ،وال يخرجه من الطهورية ،يؤيده حديث أبي هريرة(رضي هللا عنه)
في الصحيحين" إن المؤمن ال َي ْن ُج ُس"( ،)122وبهذا الحديث يستدل بأن النهي عن انغماس الجنب في الماء الدائم

()123

 ،إنما هو للتنزيه كراهية

أن يستقذر ،ال لكونه يصير نجسا بانغماس الجنب فيه(.)124

 -4قولها دع الي  ،يدل على أن الماء كان قليل  ،أو أن اإلناء كان ليس بذلك اإلناء الكبير ،ولو يسع ثالثة أصواع  ،فال داعي لإلسراف
في الغسل.

املطلب السابع:النهي عن االنتباذ يف األسقية

قال االمام مسلم(رحمه هللا) وحدثنا يعقوب بن إبراهيم ،قال:حدثنا ابن علية ،قال :حدثنا إسحاق بن سويد ،عن معاذة ،عن عائشة(رضي هللا

عنها)  ،قالت" :نهى رسول هللا(صلى هللا عليه وسلم) عن الدباء ،والحنتم ،والنقير ،والمزفت" ،وحدثناه إسحاق ابن إبراهيم ،أخبرنا عبد الوهاب
الثقفي ،حدثنا إسحاق بن سويد ،بهذا اإلسناد إال أنه جعل مكان المزفت :المقير.
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تخريج الحديثأخرجه مسلم( ،)125والنسائي(.)126

الحكم على الحديث:الحديث صحيح لورده في صحيح مسلم ،ولتلقي األمة أحاديثه بالقبول.

غريب األلفاظ:

الدباء :وهو القرع اليابس أي :الوعاء منه ،واحدها دباءة ،كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة في الشراب(.)127
ُ

الحنتم :الواحدة حنتمة ،قيل:هي جرار مدهونة خضر ،كانت تحمل إلى المدينة الخمر فيها ،ثم اتسع فيها فقيل :للخزف كله حنتم (.)128

النقير :قال ابن األثير":أصله النخلة ينقر وسطه ثم ينبذ فيه التمر ،ويلقى عليه الماء ليصير نبيذا مسك ار"(.)129

المزفت :قال ابن منظور" :وعاء مزفت ،وجرة مزفتة ،مطلية بالزفت ،ويقال لبعض أوعية الخمر :المزفت ،وهو المقير"(.)130
المعنى العام للحديث:

نهى النبي(صلى هللا عليه وسلم) المسلمين عن اإلنتباذ-وهو أن يجعلوا التمر ،أو الزبيب مع الماء حتى يحلو ،ثم يشربونه -في أربعة أنواع

من األوعية المذكورة في الحديث وشدد عليهم؛ ألنهم كانوا حديثي عهد باإلسالم ،وشرب الخمر كان عندهم شهي ار  ،والتخمر في هذه األوعية
يحصل سريعا  ،ويسرع اإلسكار فيها ،فيصير حراما نجسا ،فنهي عنه لما فيه من إتالف المال ،وربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه،
وال يعلم به لكثافة هذه األوعية(.)131
قال العظيم آبادي ":وقد اختلف الناس في هذا ،فقال قوم كان هذا في صدر اإلسالم ثم نسخ بحديث بريدة األسلمي(رضي هللا عنه) يرفعه":كل ٍ
كنت نهيتكم عن األوعية ،فاشربوا في ِّ
وعاء ،وال تشربوا مسكرا"(.)132
 -قال اإلمام النووي نقال عن الخطابي":القول بالنسخ هو أصح األقاويل"(.)133

 وبوب اإلمام مسلم في صحيحه ،باب بعنوان (باب النهي عن اإلنتباذ في المرفت والدباء والحنتم والنقير وبيان أنه منسوخ ،وأَنه اليوم حاللما لم يصر مسك ار)(.)134
وقال بعضهم  ":الحظر باق ،وكرهوا أن ينبذ في هذه األوعية"(.)135ما يستفاد من الحديث:

 -يستدل بهذا الحديث إن النهي عن اإلنتباذ في األوعية المذكورة  ،فقد يحصل اإلسكار فيها ،وال يتبين أنه مسكر لغلظها ،ورَبما شربه بعد

إسكاره من لم يطلع عليه ،بخالف األسقية التي يربط على أفواها فقد أذن رسول هللا(صلى هللا عليه وسلم) اإلنتباذ فيها ،لما جاء في قوله" :
عليكم بأسقية األدم التي ُيالث على أفواهها"()136؛ وذلك لرقتها فال يخفى فيها المسكر ،بل إذا صار مسك ار يظهر عليه التغير على سطحه،
فتشق غالبا(. )137

املطلب الثامن  :طهارة ثوب احلائض

قال اإلمام أبو داود (رحمه هللا):

حدثنا أحمد بن إبراهيم ،قال :حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ،قال:حدثني أبي ،قال :حدثتني أم الحسن يعني جدة أبي بكر العدوي ،عن
معاذة ،قالت :سألت عائشة(رضي هللا عنها) عن الحائض يصيب ثوبها الدم ،قالت " :تغسله فإن لم يذهب أثره ،فلتغيره بشيء من صفرة،
قالت :ولقد كنت أحيض عند رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) ثالث حيض جميعا ال أغسل لي ثوبا".
تخريج الحديث تفرد أبو داود في تخريجه(.)138

رجال اإلسناد :أحمد بن إبراهيم :هو أبو عبد هللا ،أحمد بن إبراهيم بن كثير النكري ،البغدادي ،الدورقي(ت 246ه) ،قال أبو حاتم الرزاي:

"صدوق"( ،)139قال ابو يعلى الخليلي" :ثقة متفق عليه"( ،)140ذكره ابن حبان في(ثقاته)( .)141وذكره الذهبي في طبقة الحفاظ( ،)142قال ابن
حجر":ثقة حافظ"(.)143
عبد الصمد بن عبد الوارث :هو أبو سهل ،عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد العنبري ،موالهم التنوري ،البصري(ت 206أو 207ه)،

قال ابن سعد" :كان ثقة إن شاء هللا" ( ،)144قال يحيى بن معين " :ليس بشيء"( ،)145قال العجلي" :ثقة في حديثه"( ،)146قال أبو حاتم" :شيخ

مجهول"( ،)147وذكره ابن حبان في(ثقاته)( ،)148قال الذهبي" :الحافظ ،الثقة"( ،)149قال ابن حجر":صدوق"(.)150
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عبد الوارث :هو أبو عبيدة ،عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري ،التنوري ،البصري(ت180ه) ،وقال النسائي ":ال بأس به"( ،)151وقال
أبو حاتم" :صدوق"( ،)152وذكره ابن حبان في(ثقاته)( ،)153قال الذهبي " :اإلمام ،الثبت ،الحافظ"( ،) 154قال ابن حجر" :ثقة ثبت رمي بالقدر،

ولم يثبت عنه"(.)155
أم الحسن :قال ابن حجر" :ال يعرف حالها"(.)156

معاذة :وهي التابعية الجليلة" ،الثقة" معاذة العدوية(.)157

عائشة :وهي أم المؤمنين(رضي هللا عنها).
الحكم على الحديث:

إسناد الحديث ضعيف ،لجهالة أم الحسن فال يعرف حالها ،هذا وقد أخرج الدارمي في(سننه) أحاديث من طريق معاذة ،وغيرها عن

عائشة(رضي هللا عنها) بمعنى الحديث المذكور ،فأخرج بسنده عن عاصم األحول( ،)158عن معاذة العدوية عن عائشة(رضي هللا عنها)":

قالت لها امرأة :الدم يكون في الثوب فأغسله ،فال يذهب ،فأقطعه؟ قالت :الماء طهور"(.)159ومن طريق يزيد الرشك(-)160وهو ثقة ،-عن
معاذة العدوية ،عن عائشة(رضي هللا عنها) ،قالت" :إذا غسلت المرأة الدم فلم يذهب ،فلتغيره بصفرة ،ورس أو زعفران"( ،)161وقد صحح

إسنادهما (المحقق) حسين سليم أسد .ومن طريق علي بن المبارك

()162

عن كريمة( ،)163قالت:سمعت عائشة(رضي هللا عنها) ،وسألتها امرأة

فقالت" :المرأة :يصيب ثوبها من دم حيضتها؟ قالت :لتغسله بالماء ،قالت :فإنا نغسله فيبقى أثره؟ قالت :إنما الماء طهور" ( ،)164وقد حسن

أسناده (المحقق) حسين سليم أسد .قلت :بهذا يتقوى اسناد الحديث بمتابعه وشواهده ،ويرتقي الى مرتبة الحسن لغيره وهللا أعلم.
المعنى العام للحديث

ترشدنا أم المؤمنين عائشة(رضي هللا عنها) وهي من أوعية السنة ،وحفظتها بانه إذا اصاب ثوب المرأة الذي تلبسه شيئا من الدم أثناء

حيضها ،فعليها أن تغسله بالماء حتى يزول جرم نجاسة الحيض ،فقد جعل هللا الماء طهو ار لكل نجاسة ،فإن زال جرمه ،وبقي شيئا من أثره
فإنه ال يضر ،ولها أن تغيره بشيء من صفرة ،أي :زعفران أو ورس أو ما إلى ذلك ما يغاير لونه ،ويطيب رائحة الثوب ،وإن لم يكن قد
أصاب ثوبها شيئا من دم الحيض فهو باق على طهارته ،ويؤيده ما روي في الصحيح عن مجاهد ،عن عائشة(رضي هللا عنها) قالت":ما كان

إلحدانا إال ثوب واحد تحيض فيه ،فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها ،فقصعته بظفرها"( .)165قيل :وفيه تخفيف للمرأة ،وليس المقصود أن
النجاسة تزال بان تبله بريقها وتفركه أو تدلكه بظفرها ،إنما تكون بالماء ( .)166وفي قول السيدة عائشة(رضي هللا عنها) ":ال أغسل لي ثوبا
ِّ
يب ثوبها؛ ألجل احترازها ونظافتها ،وإما ألنها كانت تغسلها بعد خروجها من الحيض ،وال تغسلها في أيام
" ،قيل:إما ألن الدم ما كان ُيص ُ
حيضها(.)167
ما يستفاد من الحديث:

-1حرص السية عائشة(رضي هللا عنها) على تعليم النساء بما ينفعهن في دينهم.
-2دل هذا الحديث على نجاسة دم الحيض(.)168
 -3يجب على المرأة ان تغسل ثوبها من نجاسة الدم إن أصاب ثوبها اثناء الحيض ،وأن هذه النجاسة وأمثالها ال يعتبر فيها تراب ،وال عدد،
وأن الماء متعين إلزالة النجاسة( ،)169وينبغي لها المبالغة في غسله حتى يذهب األثر مع العين ،فإن بقي شيئا من األثر ،فلتغيره بشيء من
صفرة ليذهب األثر ،ولها ان تضع مع الماء مادة مزيلة للنجاسات كالصابون وغيره ،حتى تكون في المكان التي كانت فيه نجاسة رائحة

طيبة(.)170

املطلب التاسع :التطيب باملاء

قال اإلمام الترمذي(رحمه هللا):

حدثنا قتيبة ،ومحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ،قاال :حدثنا أبو عوانة ،عن قتادة ،عن معاذة ،عن عائشة(رضي هللا عنها) قالت ":مرن

أزواجكن أن يستطيبوا بالماء ،فإني أستحييهمَ ،
فإن رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) كان يفعله".
تخريج الحديث :أخرجه الترمذي( ،)171والنسائي(.)172
غريب األلفاظ:
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االستطابة :االستنجاء ،قال أبو عبيدة :وإنما سمي استطابة؛ ألنه يطيب جسده مما عليه من الخبث باالستنجاء ،فيقال منه :استطاب الرجل

فهو مستطيب ،وأطاب نفسه فهو مطيب(.)173
ترجمة رجال االسناد

أوال :رجال إسناد الترمذي
قتيبة :هو أبو رجاء ،قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي ،البلخي ،البغالني(ت240ه) ،متفق على توثيقه ،وثقه ابن معين ،وأبي حاتم

"( ،)174وذكره ابن حبان في(ثقاته) وقال ":وكان من المتقنين في الحديث ،والمتبحرين في السنن وانتحالها" ( ،)175قال ابن حجر":ثقة ثبت"(.)176

محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب :هو أبو عبد هللا  ،محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ،القرشي ،البصري(ت ،243أو 244ه)،

قال النسائي":ال بأس به"( ،)177قال ابن حنبل" :ما بلغني

عنه إال خي ار"( ،)178ذكره ابن حبان في(ثقاته)( ،)179قال ابن حجر" :صدوق"(.)180

أبو عوانة :هو أبو عوانةَ ،
وضاح بن عبد هللا اليشكري الواسطي البزاز(ت  ،175أو176ه) ،قال ابن سعد" :وكان ثقة صدوقا"( ،)181قال

أبو حاتم":صدوق ثقة( ،)182ذكره ابن حبان في(ثقاته) ( ،)183وقال الذهبي ":مجمع على ثقته ،وكتابه متقن بالمرة"( ،)184قال ابن حجر" :ثقة

ثبت"(.)185

قتادة :هو أبو الخطاب ،قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز بن عمرو بن ربيعة السدوسي ،البصري(ت 117ه ،أو 118ه) ،متفق على
توثيقه ،قال ابن سعد ":وكان ثقة مأمونا ،حجة في الحديث"

()186

 ،قال احمد بن حنبل " :كان قتادة أحفظ أهل البصرة ال يسمع شيئا إال

حفظه"( ،)187وذكره ابن حبان في(ثقاته) ،وقال" :وكان مدلسا "( ،)188قال الذهبي ":حافظ ثقة ثبت ،لكنه مدلس :ورمى بالقدر"( ،)189قال ابن
حجر":ثقة ثبت"(.)190
معاذة :وهي التابعية الجليلة الثقة ،معاذة بنت عبد هللا العدوية(.)191

عائشة :وهي أم المؤمنين(رضي هللا عنها).

ثانيا :رجال إسناد النسائي:

هم أنفسهم رجال الترمذي ،وقد تقدمت ترجمتهم .
الحكم على الحديث

قلت:إ سناد الترمذي ضعيف ،فرجاله ثقات سوى ابن أبي الشوارب فهو صدوق ،ولكن ظاهر اإلسناد فيه انقطاع ،لعنعنة قتادة عن
معاذة ،وهو ثقة ثبث ومتهم بالتدليس ،فال يقبل من حديثه إالَ ما صرح فيه التحديث ،خال ما في الصحيحين من ذلك ،قال يحيى بن معين":
أول ما أنكرناه ،قال :قتادة عن معاذة ،أو معاذة عن قتادة" ( .)192قلت  :سأل عبد الرحمن بن أبي حاتم أباه ":قتادة عن معاذة أحب إليك أو
أيوب عن معاذة؟ فقال :قتادة إذا ذكر الخبر" (.)193وقد صرح قتادة بسماعه من معاذة العدوية في حديثها عن الطهارة من الحيض عند اإلمام

البخاري( ،)194وأخرج أبو بكر ابن أبي شيبة ،وأحمد بن حنبل حديث معاذة المذكور ،وباسناد الترمذي ،وصححه ابن حبان(.)195وتابع يزيد
الرشك( ،)196قتادة في رواية الحديث عن معاذة ،رواه ابن أبي شيبة بمعناه( ،)197ويزيد الرشك ثقة عند ابن حجر وغيره.وقال اإلمام الترمذي
بعد روايته للحديث" :هذا حديث حسن صحيح  ،وفي الباب عن جرير ابن عبد هللا البجلي ،وأنس ،وأبي هريرة ،وعليه العمل عند أهل العلم،

يختارون االستنجاء بالماء ،وإن كان االستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم ،فإنهم استحبوا االستنجاء بالماء ،ورأوه أفضل ،وبه يقول سفيان الثوري،
وابن المبارك ،والشافعي ،وأحمد ،وإسحاق"(.)198أما حديث جرير بن عبد هللا البجلي(رضي هللا عنه) فأخرجه اإلمام ابن ماجة ،وصححه ابن

خزيمة ،من حديث إبراهيم بن جرير عن أبيه  ":أن النبي(صلى هللا عليه وسلم) دخل الغيضة  ،فقضى حاجته ،فأتاه جرير بإدواة من ماء،
فاستنجى منها ،ومسح يدة بالت ارب" (.)199قال ابن حجر في(التقريب) عند ترجمة إبراهيم بن جرير ":صدوق إالَ انه لم يسمع من أبيه ،وقد

روى بالعنعنة ،وجاءت رواية بصريح التحديث ،لكن الذنب لغيره"(.)200وأما حديث أنس(رضي هللا عنه) فأخرجه الشيخان ،بلفظ ":كان

النبي(صلى هللا عليه وسلم) إذا خرج لحاجته ،أجيء أنا وغالم ،معنا إداوه من ماء ،يعني يستنجي به" ( .)201وحديث أبي هريرة(رضي هللا
عنه) أخرجه أبو داود ،والترمذي ،وابن ماجة ،ولفظه " :قال النبي(صلى هللا عليه وسلم) نزلت هذه اآلية في أهل قباءﭽ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅﭼ( ،)202قال :كانوا يستنجون بالماء ،فنزلت فيهم هذه اآلية"(.)203قال اإلمام النووي ":فيه رجل فيه جهالة"(،)204
وقال ابن الملقن ":سنده معلول؛ ألن في إسناده رجالن متكلم فيهما :أحدهما :يونس بن الحارث الطائفي ،نقل عن األكثرين تضعيفه ،الثاني:
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إبراهيم بن أبي ميمونة ،قال ابن القطان":هو مجهول ال يعرف"( .)205وقال الحافظ ابن حجر في(التلخيص الحبير)":سنده ضعيف"(.)206

قلت :وبجمع طرق الحديث يرتقي اسناده من ضعيف الى مرتبة الحسن لغيره ،وهللا أعلم.

المعنى العام للحديث:أمرت السيدة عائشة(رضي هللا عنها) نساء المؤمنين بأن يبلغن رجالهن ،بأنه ال بأس عليهم من أن يستنجوا بالماء بعد
أستنجاءهم باألحجار ،لمزيد من التطهر ،والتنزه من أثر الغائط والبول؛ فإنه كان من عادات العرب سابقا اإلستنجاء باألحجار فقط،

فبينت(رضي هللا عنها) لهن أن هذا ما يفعله الرسول(صلى هللا عليه وسلم) .هذا فقد ورد في أحاديث صحيحة أنه(صلى هللا عليه وسلم) كان
يذهب لقضاء الحاجة فيتبع بإداوة فيها ماء(.)207
وأختلف الفقهاء في مشروعية الجمع بين الماء والحجارة في اإلستجمار:

فقال ابن قدامة في(المغني) ":واألفضل أن يستجمر بالحجر ،ثم يتبعه الماء ،قال أحمد بن حنبل إن جمعهما فهو أحب إلي؛ َ
ألن عائشة

قالت :مرن أزواجكن إن يتبعن الحجارة الماء من أثر الغائط والبول"(.)208وقال العيني في(عمدة القاري) ":فالذي عليه الجمهور من السلف،
والخلف ،أن األفضل أن يجمع بين الماء والحجر ،فإن اقتصر ،اقتصر على أيهما شاء ،لكن الماء أفضل ألصالته في التنقية"(. )209وقد بوب

اإلمام البخاري في صحيحه "باب إلستنجاء بالماء" وذكر فيه حديث أنس المتقدم ذكر.وقال ابن حجر في (الفتح)" :أراد البخاري بهذه الترجمة
الرد على من كرهه ،وعلى من لغى ،وقوعه من النبي(صلى هللا عليه وسلم)" (.)210

ما يستفاد من الحديث
 -1أن أم المؤمنين عائشة(رضي هللا عنها) كانت حريصة على تذكير إبنائها بما ينفعهم ،كما امرها هللا تعالى ﭽ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭼ (.)211
 -2أن األمر باالستنجاء بالماء ،ورجحانه على االقتصار على الحجر لمزيد النظافة ،هو لالستحباب ،وليس للوجوب؛ ألن مجرد الفعل ال
يقتضى الوجوب ،فلم ينقل عن النبي(صلى هللا عليه وسلم) األمر به ،وال حصر االستطابة على الماء(.)212
 -3بيان أنه لما كلفت السيدة عائشة(رضي هللا عنها) النساء بأمر األزواج استغنت عن أمر النساء أنفسهن؛ لعلمها أن النساء شقائق الرجال.
 -4يجوز للمرأة أن تأمر زوجها ،وتنهاه إذا علمت من أمر الدين ما يجهله ،وكذلك ان تبذل النصح واإلرشاد فيما تراه خي ار له

()213

.

املطلب العاشر :اختضاب احلائض

قال االمام ابن ماجه(رحمه هللا)

حدثنا محمد بن يحيى قال :حدثنا حجاج قال :حدثنا يزيد بن إبراهيم قال :حدثنا أيوب ،عن معاذة أن امرأة سألت عائشة(رضي هللا عنها)،

قالت :تختضب الحائض ،فقالت ":قد كنا عند النبي(صلى هللا عليه وسلم) ،ونحن نختضب ،فلم يكن ينهانا عنه" .
تخريج الحديث :تفرد بتخرجه ابن ماجه(.)214
ِّ
ض ُب به ،وقد خضبت الشيء أخضبه خضبا ،واختضب بالحَن ِّاء ،وعد أهل اللغة الحناء من أنواع الطيب،
ضاب:هو ما ُي ْختَ َ
غريب االلفاظ :الخ ُ
وقيل" :أحسن الرياحين"(.)215
تراجم رجال االسناد:

محمد بن يحيى :هو أبو عبد هللا ،محمد بن يحيى بن عبد هللا بن خالد النيسابوري ،الذهلي(ت 278ه) ،متفق على توثيقه ،قال أبو حاتم:

"إمام أهل زمانه"( ،)216وقال النسائي" :ثقة ،مأمون"( ،)217قال ابن حجر" :ثقة حافظ"(.)218

حجاج :هو الحافظ أبو محمد ،حجاج بن منهال البصري ،األنماطي(ت217ه) ،متفق على توثيقه ،قال ابن سعد ":وكان ثقة كثير

الحديث"( ،)219وذكره العجلي في(ثقاته)( ،)220قال أبو حاتم" :ثقة فاضل"( ،)221ذكره ابن حبان في(ثقاته)( ،)222قال الذهبي" :كان ثقة ورعا

ذا سنة ،وفضل"( ،)223قال ابن حجر" :ثقة فاضل"(.)224
يزيد بن إبراهيم :هو أبو سعيد ،يزيد بن إبراهيم التستري(ت  ،161أو 162ه) ،متفق على توثيقه ،قال ابن حنبل" :ثقة" ،وقال أبو حاتم":

وهو ثبت"( ،)225ذكره العجلي في (ثقاته)( ،)226وقال الذهبي" :اإلمام الثقة"( ،)227قال ابن حجر " :ثقة متفق على حديثه"(.)228

أيوب :هو أبو بكر ،أيوب بن أبي تميمة بن كيسان السختياني ،البصري(ت 131ه) ،متفق على توثيقه ،قال ابن سعد ":ثقة ثبتا في الحديث

"( ،)229قال أبو حاتم ":ثقة ال يسأل عن مثله ( ،)230وذكره ابن حبان في(ثقاته)( ،)231وقال ابن حجر " :ثقة ثبت حجة ،من كبار الفقهاء العباد
"(.)232
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معاذة :وهي التابعية الجليلة الثقة ،معاذة بنت عبد هللا العدوية(.)233

عائشة :وهي أم المؤمنين عائشة(رضي هللا عنها).
الحكم على الحديث:

قلت وهللا أعلم :اسناد الحديث صحيح؛ الَنه متصل ،ورجاله كلهم ثقات ،وقد صحح الحديث الشيخ مغلطاي في(شرحه)  ،فقال":هذا

حديث إسناده صحيح على شرط الشيخين"(.)234

وكذا أفاد البوصيري في(المصباح) قائال" :هذا إسناد صحيح حجاج هو ابن منهال وأيوب هو السختياني"

()235

.

هذا وللحديث شاهد عند الدرامي في(سننه) بسند صحيح عن نافع ":إن نساء ابن عمر(رضي هللا عنهما) كن يختضبن ،وهن حيض"(.)236
المعنى العام للحديث:

بينت أم المؤمنين عائشة(رضي هللا عنها) بأنّه ال حرج على المرأة ان تضع الحناء أثناء حيضها ،فكإن نساء النبي(صلى هللا عليه

وسلم) يفعلنه ولم ينهاهن عنه الرسول(صلى هللا عليه وسلم)  ،فال وجه لكراهة ذلك ،وال تحريمه .ويؤيده ما ورد عن عائشة(رضي هللا عنها)
قالت" :أومت امرأة من وراء ستر بيدها ،كتاب إلى رسول هللا(صلى هللا عليه وسلم) ،فقبض النبي (صلى هللا عليه وسلم) يده ،فقال :ما أدري

أيد رجل ،أم يد امرأة؟ قالت :بل امرأة ،قال :لو كنت امرأة لغيرت أظفارك"(.)237واستحب جماعة من الفقهاء اختضاب المرأة بالحناء في وقت
حيضها.فعن علقمة":أنه كان يأمر نساءه يختضبن في أيام حيضهن"( ،)238وعن عطاء ،قال":كان ُيستحب أن تختضب المرأة وهي حائض"

()239

وعن إسحاق بن راهوايه" :خضاب المرأة في أيام حيضها ال بأس به  ،سنة ماضية من أزواج النبي ،ومن بعدهن من أهل العلم"

()240

وقال

اإلمام أحمد بن حنبل":ال بأس أن تختضب الحائض"( .)241وقال ابن رشد من المالكية ":ال إشكال في جوازه ،وال وجه لكراهته؛ ألن صبغ
الخضاب الذي يحصل في يديها ال يمنع من رفع حدث الجنابة ،والحيض عنها بالغسل ،إذا اغتسلت"

()242

وجاء في(الموسوعة

الفقهية)(": )243جمهور الفقهاء على جواز اختضاب الحائض ،لما ورد من حديث عائشة (رضي هللا عنها) ،ولما ورد من حديث نافع ":أن
نساء ابن عمر(رضي هللا عنهما) كن يختضبن وهن حيض" (.)244
ما يستفاد من الحديث

 -جواز وضع المرأة الحناء على يديها ،أو أظافرها ،أو رأسها سواء كانت حائض أم ال فالخضاب زينة ،وليس فيه تغيير في الخلقة المنهي

عنه ،بل قيل :ويستحب لها ان تختضب أيام الحيض؛ ألنها ال تحتاج إزالة مادته من أجل الوضوء.

اخلامتة

بعد االنتهاء من البحث بعون هللا تعالى وتوفيقه نسطر فيما يأتي أبرز النتائج التي اظهرها هذا البحث :

 -1ذكرت كتب التأريخ والتراجم أن السيدة معاذة العدوية(رحمها هللا) تعد من كبار التابعيات العابدات ،ممن اشتهرن بالرواية في القرن

الثاني ،وكانت اعلم نساء عصرها ،اشتهرت بالعلم والفقه والبالغة ،وتميزت بحفظ احاديث الرسول(صلى هللا عليه وسلم) وروايتها ،وكان لها

دور في خدمة السنة النبوية ،وتخرج بها العديد من العلماء والحفاظ ،وأثنى عليها األئمة والمحققين ،فكانت قدوة يحتذى بها الى يومنا هذا
في الجد واالجتهاد في طاعة هللا ورسوله(صلى هللا عليه وسلم) وطلب العلم ،والتفقه ومعرفة احكام الدين والسنة النبوية.

 -2ادركت من الصحابة (رضي هللا عنهم)  :علي بن أبي طالب ،وأم المؤمنين عائشة  ،وهشام ابن عامر  ،وروت عنهم  ،وعن كبار
التابعين وممن عاصرها :كأم عمرو بنت عبد هللا بن الزبير ،وزوجها صلة بن أشيم  ،وحدث عنها الكثير منهم :أوفى بن دلهم  ،والحسن ،

وأيوب السختياني وطائفة.

محتج به في الصحاح.
 -3ذكرها أئمة الجرح والتعديل في مرتبة الحفاظ الثقات  ،وحديثها
ٌّ

 -4لها في الكتب الستة عشرة أحاديث :روى لها البخاري ثالثة أحاديث ،ومسلم ستة أحاديث ،وروى لها أبو داود أربعة أحاديث ،والترمذي
ثالثة أحاديث ،والنسائي أربعة أحاديث ،وابن ماجة أربعة أحاديث.

 -5معظم األحاديث التي روتها كانت عن أم المؤمنين عائشة(رضي هللا عنها) خاصة فيما يخص فقه المرأة المسلمة .
 -6تضمنت مروياتها مسائل فقهية منتوعة منها :خاصة بالرسول(صلى هللا عليه وسلم) كحديثها في قسمه(صلى هللا عليه وسلم) بين نساءه،
ومنها :خاصة بالرجال فقط كحديثها في النهي عن لبس الحرير ،ومنها:خاصة بالمراة فقط كحديثها :في الحائض ال تقضي الصالة ،وجواز
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اختضابها ،وطهارة ثوبها من الحيض ،وأخرى عامة كحديثها :في استحباب صيام ثالثة أيام من كل شهر ،واستحباب صالة الضحى ،والغسل
من الجنابة ،واألستطابة بالماء ،والنهي عن األنتباذ في األسقية.

 -7ضربت هذه المحدثة الجليلة ،والزوجة الصالحة ،واألم الصابرة أروع األمثلة في الصالح ،والتقوى والورع والحب والوفاء ،واإلخالص
والعبادة هلل ،والصبر عند المصائب والرضا بقدر هللا فيحق لها أن نفخر بها وننهج منهجها.

املصادر

القران الكريم

 .1أحاديث معلة ظاهرها الصحة ،المؤلف :أبو عبد الرحمن ،مقبل بن هادي الوادعي ،الناشر :دار اآلثار للنشر والتوزيع ،ط 1421 ،2هـ
  2000م. .2اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان=صحيح ابن حبان ،المؤلف :أبو

حاتم ،محمد بن حبان بن أحمد بن حبان

التميمي،البستي(ت354هـ) ،ترتيب:األمير عالء الدين علي بن بلبان(ت 739هـ) ،المحقق :شعيب األرنؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،بيروت،
ُ

ط1408 ،1هـ 1988 -م.

 .3اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ،المؤلف :أبو يعلى الخليلي ،خليل بن عبد هللا ابن أحمد ابن إبراهيم ابن الخليل القزويني (ت
446هـ)،المحقق :محمد سعيد عمر إدريس ،الناشر :مكتبة الرشد– الرياض ،ط1409 ،1ه.

 .4االستيعاب في معرفة األصحاب ،المؤلف :أبو عمر ،يوسف بن عبد هللا بن محمد ابن عبد البر النمري القرطبي(ت 463هـ) ،المحقق:
علي محمد البجاوي ،الناشر :دار الجيل ،بيروت ،ط 1412 ،1هـ  1992 -م.

 .5اإلصابة في تمييز الصحابة ،المؤلف :أبو الفضل ،أحمد بن علي بن محمد ابن أحمد بن حجر العسقالني(ت852هـ) ،المحقق :عادل
أحمد عبد الموجود ،وعلي محمد معوض ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت ،ط 1415 ،1هـ.
 .6البداية والنهاية ،المؤلف :أبو الفداء ،إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي ،البصري ،ثم الدمشقي(ت 774هـ) ،المحقق :علي شيري،
الناشر :دار إحياء التراث العربي ،ط ،1408 ،1هـ  1988 -م.

 .7البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشرح الكبير ،المؤلف :أبو حفص ،ابن الملقن سراج الدين  ،حفص عمر بن علي
الشافعي المصري(ت  804هـ) ،المحقق:مصطفى أبو الغيط ،وعبد هللا بن سليمان ،آخر،الناشر :دار الهجرة للنشر والتوزيع  -الرياض-
السعودية،ط1425 ،1هـ2004-م.

 .8تاريخ ابن معين(رواية عثمان الدارمي)،المؤلف:أبو زكريا ،يحيى بن معين بن عون بن زياد البغدادي (ت 233هـ) ،المحقق :د .أحمد

محمد نور سيف ،الناشر:دار المأمون للتراث– دمشق(،د،ط)( ،د،ت).

 .9تاريخ ابن معين(رواية الدوري) ،المؤلف:أبو زكريا ،يحيى بن معين البغدادي(ت233هـ) ،تحقيق:أحمد محمد نور سيف ،الناشر :إحياء
التراث اإلسالمي-مكة ،ط1399 ،1ه–1979م.

 .10تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم ،المؤلف :أبو عبد هللا ،شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي(ت 748هـ) ،المحقق:عمر التدمري،
الناشر :دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1413 ، 2هـ 1993-م.

 .11التاريخ الكبير ،المؤلف :أبو عبد هللا  ،محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري(ت 256هـ) ،الطبعة :دائرة المعارف العثمانية،
حيدر آباد–الدكن ،طبع تحت مراقبة :محمد عبد المعيد خان(،د،ط)(،د،ت).
 .12تاريخ بغداد وذيوله( -1تاريخ بغداد ،للخطيب البغدادي-2،المختصر المحتاج إليه من تاريخ  ،ابن الدبيثي ،للذهبي -3،ذيل تاريخ بغداد،
البن النجار -4،المستفاد من تاريخ بغداد ،البن الدمياطي -5 ،الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي ،البن النجار) ،المؤلف :أبو بكر ،

أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي (ت 463هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية– بيروت ،المحقق :مصطفى عبد القادر عطا ،ط،1
1417هـ.
 .13تاريخ بغداد ،الم ؤلف :أبو بكر ،أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي(ت 463هـ) ،المحقق :د.بشار عواد
معروف ،الناشر :دار الغرب اإلسالمي– بيروت ،ط1422 ،1هـ  2002-م.
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 .14تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ،المؤلف :أبو العال ،محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري(ت1353هـ)،الناشر:دارالكتب
العلمية–بيروت(،د،ط)(،د،ت).

 .15تذكرة الحفاظ ،المؤلف :أبو عبد هللا ،شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان ابن َق ْايماز الذهبي(ت 748هـ) ،الناشر :دار الكتب العلمية
بيروت-لبنان،ط1419 ،1هـ1998 -م .
 .16تقريب التهذيب ،المؤلف :أبو الفضل ،أحمد بن علي بن حجر العسقالني(ت 852هـ) ،المحقق :محمد عوامة ،الناشر:دار الرشيد–
سوريا ،ط1406 ،1ه – 1986م.

 .17التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ،المؤلف :أبو الفضل ،أحمد ابن علي ابن محمد بن حجر العسقالني(ت
852هـ)،الناشر :دار الكتب العلمية ،ط1419 ،1هـ1989 -م.
 .18التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،المؤلف :أبو عمر ،يوسف بن عبد هللا بن محمد بن عبد البر القرطبي(ت463هـ)،
المحقق:مصطفى العلوي ,وآخر ،الناشر :و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية–المغرب(،د،ط)  1387هـ.

 .19تهذيب التهذيب ،المؤلف :أبو الفضل ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقالني(ت 852هـ) ،الناشر :مطبعة دائرة المعارف
النظامية ،الهند ،ط1326 ،1هـ.
 .20تهذيب الكمال في أسماء الرجال ،المؤلف :أبو الحجاج ،يوسف بن عبد الرحمن ابن يوسف ،جمال الدين ،المزي(ت 742هـ) ،المحقق:
د .بشار عواد معروف ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت ،ط1400 ،1ه –1980م.

 .21تهذيب اللغة ،المؤلف :أبو منصور ،محمد بن أحمد بن األزهري الهروي(ت 370هـ) ،المحقق :مرعب ،الناشر:دار إحياء التراث العربي–
بيروت ،ط2001، 1م .
 .22توجيه النظر إلى أصول األثر ،المؤلف :طاهر بن صالح بن أحمد بن موهب الجزائري ،الدمشقي (ت 1338هـ) ،المحقق :عبد الفتاح
أبو غدة ،الناشر :مكتبة المطبوعات اإلسالمية – حلب ،ط1416 ،1هـ 1995 -م .

 .23توضيح األفكار لمعاني تنقيح األنظار ،المؤلف :أبو إبراهيم ،محمد بن إسماعيل بن صالح الحسني،المعروف باألمير(ت 1182هـ)،
المحقق :صالح بن محمد  ،الناشر:دار الكتب العلمية ,بيروت -ط1417 ،1هـ1997-م.
 .24التيسير بشرح الجامع الصغير ،المؤلف :زين الدين ،محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي،
القاهري(ت 1031هـ) ،الناشر :مكتبة اإلمام الشافعي–الرياض ،ط1408 ،3هـ1988-م.

 .25تيسير العالم شرح عمدة األحكام ،المؤلف:أبو عبد الرحمن ،عبد هللا بن عبد الرحمن بن صالح البسام(ت1423هـ)،تحقيق:محمد صبحي
بن حسن حالق ،الناشر :مكتبة الصحابة ،األمارات-مكتبة التابعين ،القاهرة ،ط1426 ،10ه2006 -م.
البستي(ت 354هـ) ،الناشر :دائرة المعارف العثمانية-بحيدر آباد الدكن،
 .26الثقات ،المؤلف :أبو حاتم ،محمد بن حبان بن أحمد ،الدارميُ ،
الهند ،ط 1393 ،1ه 1973-م.
 .27جامع البيان في تأويل القرآن ،المؤلف :أبو جعفر ،محمد بن جرير بن يزيد الطبري(ت 310هـ) ،المحقق:أحمد محمد شاكر،الناشر:
مؤسسة الرسالة ،ط 1420 ،1هـ 2000-م.

 .28جامع التحصيل في أحكام المراسيل،المؤلف :أبو سعيد ،صالح الدين خليل ابن كيكلدي بن عبد هللا الدمشقي العالئي(ت 761هـ)،
تحقيق:حمدي السلفي ،الناشر :عالم الكتب– بيروت ،ط1407 ،2ه1986 -م
 .29الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم) وسننه أيامه= صحيح البخاري ،المؤلف :أبو عبدهللا ،
محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي ،المحقق :الناصر ،الناشر :دار طوق النجاة  ،ط1422 ،1هـ.

 .30الجامع ألحكام القرآن= تفسير القرطبي ،المؤلف :أبو عبد هللا ،محمد بن أحمد ،شمس الدين القرطبي(ت 671هـ) ،المحقق :هشام سمير
البخاري ،الناشر :دار عالم الكتب -المملكة العربية السعودية (،د،ط) 1423 ،هـ 2003-م.

 .31الجرح والتعديل ،المؤلف :أبو محمد ،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي ابن أبي حاتم(ت 327هـ)،الناشر :طبعة مجلس دائرة
المعارف العثمانية  -بحيدر آباد الدكن – الهند ،دار إحياء التراث العربي– بيروت ،ط 1271 ،1هـ 1952 -م.



 



مرويات التابعية اجلليلة معاذة العدوية البصرية يف الكتب الستة -دراسة حتليلية 

 .32حاشية السندي على سنن ابن ماجه=كفاية الحاجة في شرح سنن ابن ماجه ،المؤلف :أبو الحسن ،محمد بن عبد الهادي التتوي ،نور
الدين السندي(ت 1138هـ) ،الناشر :دار الجيل-بيروت(،د،ط)(،د،ت) .

 .33حاشية السندي على سنن النسائي ،المؤلف أبو الحسن ،محمد بن عبد الهادي التتوي ،نور الدين السندي(ت 1138هـ) ،الناشر:مكتب
المطبوعات اإلسالمية– حلب ،ط1406 ،2ه1986-م.
 .34حاشية السندي على صحيح البخاري ،المؤلف :أبو الحسن ،محمد بن عبد الهادي السندي المدني الحنفي ،الناشر  :دار
الفكر(،د،ط)(،د،ت).

 .35الحديث والمحدثون ،المؤلف :أبو زهو  ،محمد محمد  ،الناشر :دار الفكر العربي ،طبعة القاهرة1378 ،هـ.
 .36الدراية في تخريج أحاديث الهداية ،المؤلف:أبو الفضل ،أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن حجر العسقالني(ت 852هـ) ،المحقق:عبد
هللا هاشم اليماني ،الناشر :دار المعرفة–بيروت( ،د،ط)(،د،ت)

 .37ذخيرة الحفاظ-من الكامل البن عدي ، -المؤلف :أبو الفضل ،محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني ،المعروف بابن
القيسراني(ت 507هـ)،المحقق :عبد الرحمن الفريوائي ،الناشر :دار السلف– الرياض،ط 1416 ،1هـ 1996-م.

 .38ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ممن صحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسلم ،المؤلف:أبو الحسن ،علي بن عمر بن أحمد
الدارقطني(ت385هـ) ،المحقق :بوران الضناوي  -كمال يوسف الحوت ،الناشر مؤسسة الكتب الثقافية ،بيروت–لبنان(،د،ط)1406 ،هـ -
1985م.

ويه(ت 428هـ)،تحقيق :عبد هللا الليثي ،الناشر:
 .39رجال صحيح مسلم ،المؤلف :أبو بكر ،أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم ،ابن َم ْن ُج َ
دار المعرفة – بيروت ،ط1407 ،1ه.
 .40رجال صحيح البخاري=الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد ،المؤلف:أبو نصر ،أحمد بن محمد بن الحسين ،الكالباذي
(ت398هـ) ،تحقيق :عبد هللا الليثي،الناشر :دار المعرفة–بيروت ،ط1407، 1ه.

 .41رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه ،المؤلف :أبو داود ،سليمان ابن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد األزدي
ِّ
الس ِّج ْستاني(ت 275هـ) ،المحقق :محمد الصباغ ،الناشر :دار العربية – بيروت(،د،ط)(،د،ت).
 .42الزهد ويليه الرقائق ،المؤلف :أبو عبد هللا ،عبد هللا بن المبارك بن واضح المرزوي الناشر :دار الكتب العلمية– بيروت ،المحقق :حبيب
الرحمن األعظمي( ،د،ط)(،د،ت).

 .43زاد المعاد في هدي خير العباد ،المؤلف:محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية(ت751هـ) ،الناشر:مؤسسة
الرسالة ،بيروت-مكتبة المنار اإلسالمية ،الكويت ،ط1415 , 27هـ1994-م
 .44الزهد ،المؤلف  :أبو عبد هللا ،أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل الشيباني(ت  241هـ) ،المحقق :يحيى بن محمد سوس ،الناشر :دار
ابن رجب ،ط2003 ،2م .
 .45سنن ابن ماجه ،المؤلف :أبو عبد هللا  ،ابن ماجة محمد بن يزيد القزويني(ت 273هـ) ،المحقق :محمد فؤاد عبد الباقي ،الناشر :دار
إحياء الكتب العربية  -فيصل عيسى البابي الحلبي(،د،ط)(،د،ت).

 .46سنن أبي داود ،المؤلف :أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير ابن شداد األزدي ِّ
الس ِّج ْستاني (ت 275هـ)،المحقق :محمد
محيي الدين عبد الحميد ،الناشر :المكتبة العصرية ،صيدا – بيروت(،د،ط)(،د،ت).
 .47سنن الترمذي =الجامع الكبير ،المؤلف :أبو عيسى ،محمد بن عيسى بن َس ْورة الترمذي (ت 279هـ)،المحقق :بشار عواد معروف،
الناشر :دار الغرب اإلسالمي -بيروت(،د،ط)  1998م.
 .48السنن الصغرى للنسائي= المجتبى من السنن ،المؤلف :أبو عبد الرحمن ،أحمد ابن شعيب ابن علي الخراساني ،النسائي(ت
303هـ)،المحقق :عبد الفتاح أبو غدة ،الناشر :مكتب المطبوعات اإلسالمية– حلب،ط.1986 – 1406 ،2

الخ ْس َرْو ِّجردي ،البيهقي(ت 458هـ) ،المحقق :محمد عبد القادر
 .49السنن الكبرى ،المؤلف :أبو بكر ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ُ
عطا،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت– لبنان،ط 1424 ،3هـ  2003 -م.



 



مرويات التابعية اجلليلة معاذة العدوية البصرية يف الكتب الستة -دراسة حتليلية 

 .50سير أعالم النبالء ،المؤلف :أبو عبد هللا ،شمس الدين ،محمد بن أحمد بن عثمان ابن َق ْايماز الذهبي(ت 748هـ) ،المحقق :مجموعة
من المحققين بإش ارف الشيخ شعيب األرناؤوط ،الناشر :مؤسسة الرسالة ،ط 1405 ، 3هـ  1985 -م.
 .51الشذا الفياح من علوم ابن الصالح  ،المؤلف :أبو إسحاق ،إبراهيم بن موسى ابن أيوب ،برهان الدين األبناسي(ت 802هـ) ،المحقق:
صالح فتحي هلل ،الناشر :مكتبة الرشد ،ط1418 ،1ه1998 -م .

العكري الحنبلي(ت 1089هـ)،المحقق:
 .52شذرات الذهب في أخبار من ذهب ،المؤلف :أبو الفالح ،عبد الحي بن أحمد ابن محمد ابن العماد َ
محمود األرناؤوط ،الناشر :دار ابن كثير ،دمشق– بيروت،ط 1406 ،1هـ  1986-م.

 .53شرح سنن ابن ماجه -اإلعالم بسنته عليه السالم ،المؤلف :أبو عبد هللا ،مغلطاي بن قليج بن عبد هللا الحكري ،المصري ،الحنفي ،عالء
الدين (ت 762هـ) ،المحقق :كامل عويضة ،الناشر :مكتبة نزار مصطفى الباز-المملكة العربية السعودية،ط1419 ،1هـ 1999-م.
 .54شرح رياض الصالحين ،المؤلف:محمد بن صالح بن محمد العثيمين(ت 1421هـ) ،الناشر:دار الوطن للنشر ،الرياض ،ط1426-1هـ.

 .55شرح سنن ابن ماجه ،المؤلف :فخر الحسن بن عبد الرحمن الكنكوهي(ت  1315هـ) ،الناشر :قديمي كتب خانة– كراتشي(،د،ط)(،د،ت).
 .56شرح صحيح البخاري البن بطال ،المؤلف :أبو الحسن ،ابن بطال علي بن خلف بن عبد الملك(ت 449هـ) ،المحقق :أبو تميم ياسر
بن إبراهيم ،الناشر :مكتبة الرشد -السعودية ،الرياض ،ط1423 ، 2هـ 2003 -م.
 .57شرح كتاب بلوغ المرام-باب الغسل وحكم الجنب ،المؤلف:الشيخ زيد بن مفر البحري:الناشر :الموقع .www.albahre.com

 .58شرح مقدمة صحيح مسلم(،مؤلف األصل :اإلمام أبو الحسن ،مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري(ت261هـ)) ،المؤلف :عبد الكريم
بن عبد هللا الخضير( ،د،ط)( ،د،ت).

 .59شروق أنوار المنن الكبرى اإللهية بكشف أسرار السنن الصغرى النسائية ،المؤلف :محمد المختاربن محمد بن أحمد بن مزيد الجنكي
الشنقيطي(ت 1405ه) ،طبع على نفقة أحد المحسنين ،الرياض ،ط1425، 1ه.
 .60شروط األئمة-فضل االخبار وشرح مذاهب أهل االثار ,المؤلف :محمد بن اسحاق بن محمد بن يحيى بن منده العبدي(ت395ه)،
المحقق :عبد الرحمن

عبد الجبار الفريوائي ,الناشر:دار المسلم-الرياض,ط1414 ،1ه.

 .61الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،المؤلف :أبو نصر ،إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي(ت 393هـ) ،المحقق:أحمد عبد الغفور
عطار ،الناشر :دار العلم للماليين–بيروت ،ط 1407 ،4هـ 1987-م .

 .62صحيح ابن خزيمة ،المؤلف :أبو بكر ،محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري (ت 311هـ) ،المحقق:محمد مصطفى األعظمي،
الناشر:المكتب اإلسالمي-بيروت( ،د،ط)(،د،ت).

 .63صفة الصفوة ،المؤلف :أبو الفرج ،جمال الدين ،عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي(ت 597ه) ،المحقق:محمود فاخوري ،ومحمد
رواس قلعه جي ،الناشر:دار المعرفة–بيروت ،ط1399 ،2ه– 1979م.
 .64الطب النبوي ،المؤلف :شمس الدين ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ،ابن قيم الجوزية(ت751هـ) ،تحقيق:السيد الجميلي ،الناشر:
دار الكتاب العربي ،بيروت ،لبنان ،ط1410 ،1هـ1990-م.

 .65طبقات الصوفية ،المؤلف :أبو عبد الرحمن ،محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن خالد النيسابوري ،السلمي(ت412هـ)،
تحقيق:مصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية– بيروت ،ط1419 ،1هـ1998 -م.
 .66الطبقات الكبرى ،المؤلف :أبو عبد هللا ،محمد بن سعد بن منيع الهاشمي المعروف بابن سعد(ت 230هـ) ،المحقق :إحسان عباس،
الناشر :دار صادر– بيروت ،ط 1968 ،1م .

 .67الطبقات الكبرى ،محمد بن سعد بن منيع الهاشمي البغداي ،المعروف بابن سعد (ت 230هـ) ،المحقق :محمد عبد القادر عطا ،الناشر:
دار الكتب العلمية–بيروت ،ط 1410، 1هـ  1990-م.
 .68طرح التثريب في شرح التقريب ،المؤلف :أبو الفضل ،زين الدين عبد الرحيم ابن الحسين العراقي (ت 806هـ) ،أكمله ابنه :أحمد بن عبد
الرحيم  ،أبو زرعة ولي الدين ،ابن العراقي(ت 826هـ) ،الناشر :الطبعة المصرية القديمة(،د،ت).
 .69العبر في خبر من غبر ،المؤلف :أبو عبد هللا ،شمس الدين ،محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي(ت 748هـ) ،المحقق :محمد السعيد بن
بسيوني زغلول ،الناشر :دار الكتب العلمية -بيروت(د،ط)(،د،ت).



 



مرويات التابعية اجلليلة معاذة العدوية البصرية يف الكتب الستة -دراسة حتليلية 

 .70العلل البن أبي حاتم ،المؤلف :أبو محمد ،عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ابن المنذر التميمي ،الحنظلي ،الرازي ،ابن أبي حاتم(ت

327هـ) ،المحقق:فريق من الباحثين بإشراف د .سعد بن عبد هللا الحميد  ،و د .خالد بن عبد الرحمن الجريسي ،الناشر:مطابع الحميضي،

ط 1427 ،1هـ  2006 -م.
 .71العلل المتناهية في األحاديث الواهية ،المؤلف :أبو الفرج ،جمال الدين

عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي(ت597هـ)،

المحقق:إرشاد الحق األثري ،الناشر :إدارة العلوم األثرية-فيصل آباد-باكستان ،ط1401 ،2هـ1981-م.

 .72عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،المؤلف :أبو محمد ،محمود بن أحمد بن موسى بدر الدين العيني(ت 855هـ) ،الناشر:دار إحياء
التراث العربي–بيروت( ،د،ط)(،د،ت).

 .73عون المعبود شرح سنن أبي داود ،ومعه حاشية ابن القيم:تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكالته ،المؤلف:أبو عبد الرحمن ،محمد
أشرف بن أمير بن علي ابن حيدر ،العظيم آبادي(ت 1329هـ) ،الناشر:دار الكتب العلمية–بيروت ،ط 1415 ،2هـ .

 .74غريب الحديث ,المؤلف :أبو عبيده ،القاسم بن سالم الهروي(ت224ه) ,المحقق:محمد عبد المعيد خان ,الناشر :دائرة المعارف العثمانية-
الدكن ,ط1964 ,1م.
 .75غريب الحديث ،المؤلف :أبو الفرج ،جمال الدين  ،عبد الرحمن بن علي الجوزي(ت 597هـ) ،المحقق :عبد المعطي أمين القلعجي،
الناشر :دار الكتب العلمية -بيروت – لبنان،ط1405 ،1ه– 1985م.

 .76فتح الباري شرح صحيح البخاري ،المؤلف :أبو الفضل ،أحمد بن علي بن حجر العسقالني(ت 852ه) ،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه:محمد
فؤاد عبد الباقي ،الناشر:دار المعرفة-بيروت(،د،ط)1379 ،ه.

 .77فتح الباري شرح صحيح البخاري ،المؤلف :زين الدين ،عبد الرحمن بن أحمد ابن رجب ،البغدادي ،الحنبلي(ت 795هـ)،المحقق :عبد
المقصود  ،وآخرون ،الناشر:مكتب المحقق دار الحرمين– القاهرة ،ط 1417، 1هـ  1996-م .

 .78فتح الباري البن رجب ،المؤلف :زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب ،المحقق :
طارق بن عوض هللا بن محمد ،الناشر :دار ابن الجوزي  -السعودية  -الدمام  ،ط1422 ،2هـ.

الب َال ُذري(ت279هـ) ،الناشر:دار الهالل -بيروت(،د،ط) 1988 ،م.
 .79فتوح البلدان ،المؤلف :أحمد بن يحيى بن جابر َ

 .80الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة ،المؤلف :أبو عبد هللا ،شمس الدين ،محمد الذهبي (ت 748هـ) ،المحقق :محمد عوامة
الخطيب ،الناشر :دار القبلة للثقافة اإلسالمية -مؤسسة علوم القرآن ،جدة ،ط 1413 ،1هـ 1992 -م .

 .81الكامل في التاريخ ،المؤلف:أبو الحسن ،عز الدين ابن األثير(ت630هـ) المحقق :تدمري ،الناشر :دار الكتاب العربي ،بيروت– لبنان،
ط1417، 1ه 1997-م.
 .82الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار ،المؤلف :أبو بكر ،ابن أبي شيبة،

عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي

(ت 235هـ) ،المحقق :كمال يوسف الحوت ،الناشر :مكتبة الرشد – الرياض،ط1409 ،1ه.
 .83لسان العرب ،المؤلف :أبو الفضل ،محمد بن مكرم بن علي جمال الدين ،ابن منظور األنصاري(ت 711هـ) ،الناشر :دار صادر–
بيروت ،ط 1414 ،3هـ.

 .84المجموع شرح المهذب ،المؤلف :أبو زكريا ،محيي الدين يحيى بن شرف النووي(ت 676هـ) ،الناشر:دار الفكر( ،د،ط)( ،د،ت).

 .85مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ،المؤلف:محمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت1421هـ) ،جمع وترتيب :فهد بن ناصر ابن إبراهيم
السليمان ،الناشر :دار الوطن-دار الثريا ،الطبعة األخيرة 1413-هـ.

 .86مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان،المؤلف :أبو محمد ،عفيف الدين عبد هللا بن أسعد اليافعي(ت 768هـ)،
وضع حواشيه :خليل المنصور ،الناشر :دار الكتب العلمية ،بيروت– لبنان ،ط1417 ،1هـ 1997 -م.

 .87مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ،المؤلف :أبو الحسن ،علي بن (سلطان) محمد ،نور الدين المال الهروي القاري(ت 1014هـ)،الناشر:
دار الفكر ،بيروت– لبنان ،ط1422 ،1هـ 2002 -م.
 .88مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،المؤلف :أبو عبد هللا ،أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني(ت 241هـ) ،المحقق :شعيب األرناؤوط ،الناشر:
مؤسسة الرسالة ،ط 1421 ،1هـ  2001 -م.
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 .89مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي) ،المؤلف :أبو محمد ،عبد هللا بن عبد الرحمن ابن الفضل بن َبهرام الدارمي(ت 255هـ)،
المحقق :حسين سليم أسد الداراني ،الناشر :دار المغني السعودية،ط 1412 ،1هـ  2000 -م.
 .90المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا (صلى هللا عليه وسلم)=صحيح مسلم ،المؤلف:أبو الحسن ،مسلم بن
الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261هـ) ،المحقق :عبد الباقي ،الناشر :دار إحياء التراث العربي– بيروت (،د،ط)(،د،ت).

 .91مسند أبي يعلى ،المؤلف :أبو يعلى ،أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي الموصلي(ت307هـ) ،تحقيق :حسين سليم أسد،
الناشر:دار المأمون للتراث-جدة ،ط1410 ،2هـ1989-م

 .92مشارق األنوار على صحاح اآلثار ،المؤلف :أبو الفضل،عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي(ت544هـ)،الناشر:المكتبة
العتيقة ودار التراث(،د،ط)( ،د،ت).
 .93مشيخة النسائي= تسمية مشايخ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب ابن علي النسائي وذكر المدلسين(وغير ذلك من الفوائد) ،المؤلف:أبو

عبد الرحمن ،أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي(ت 303هـ) ،تحقيق:الشريف حاتم بن عارف العوني،الناشر :دار عالم الفوائد-

مكة المكرمة ،ط1423 ،1هـ.

 .94مصارع العشاق ،المؤلف :أبو محمد ،جعفر بن أحمد بن الحسين القاري البغدادي (ت500ه) ،الناشر :دار صادر،
بيروت(،د،ط)(،د،ت).
 .95مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ،المؤلف :أبو العباس ،شهاب الدين أحمد ابن أبي بكر ابن البوصيري(ت 840هـ)،المحقق :محمد
المنتقى الكشناوي ،الناشر :دار العربية– بيروت ،ط 1403 ،2هـ.

 .96معالم التنزيل في تفسير القرآن= تفسير البغوي ،المؤلف :محيي السنة ،أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي(ت510هـ)،المحقق :محمد
عبد هللا النمر ،وأخرون ،الناشر :دار طيبة ،ط1417 ،4هـ1997 -م.

 .97معجم المصطلحات واأللفاظ الفقهية ،المؤلف :محمود عبد الرحمن عبد المنعم -مدرس أصول الفقه بكلية الشريعة والقانون-جامعة
األزهر ،الناشر :دار الفضيلة(،د،ط)(،د،ت).

 .98المعرفة والتاريخ ،المؤلف:أبو يوسف ،يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي ،الفسوي(ت 277هـ) ،المحقق:أكرم العمري ،الناشر :مؤسسة
الرسالة ،بيروت ،ط 1401 ،2هـ 1981-م.
 .99المعين في طبقات المحدثين ،المؤلف:أبو عبد هللا ،شمس الدين محمد بن أحمد ابن عثمان الذهبي(ت748هـ) ،المحقق:د .همام عبد
الرحيم سعيد ،الناشر :دارالفرقان -عمان– األردن ،ط1404 ،1ه.

 .100المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،المؤلف :أبو محمد ،موفق الدين عبد هللا بن أحمد ابن محمد ابن قدامة الجماعيلي ،المقدسي،
الشهير بابن قدامة المقدسي(ت620هـ) ،الناشر :دار الفكر–بيروت ،ط1405 ،1ه.
 .101المغني البن قدامة ،المؤلف :أبو محمد ،موفق الدين عبد هللا بن أحمد ،الشهير بابن قدامة المقدسي(ت620هـ)،الناشر :مكتبة
القاهرة(،د،ط)1388 ،هـ1968 -م.

القرطبي،
اهيم الحافظ ،األنصار ُّي،
ُّ
 .102المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم ،المؤلف :أبو العبَاس ،أحمد بن أبي حفص،عمر ابن إبر َ
المحقق:محي الدين ديب مستو ،وآخرون ،الناشر:دار ابن كثير ،ودار الكلم الطيب ،ط1417، 1ه1996-م.
 .103منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري ،المؤلف:حمزة محمد قاسم ،راجعه :الشيخ عبد القادر األرناؤوط،الناشر:مكتبة دار البيان،
دمشق ،ومكتبة المؤيد ،الطائف-السعودية1410،هـ1990-م.

 .104المنتقى شرح الموطإ ،المؤلف:أبو الوليد ،سليمان بن خلف بن سعد القرطبي الباجي األندلسي(ت474هـ) ،الناشر:مطبعة السعادة-
مصر ،ط1332 ،1ه.

 .105المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج= شرح النووي على مسلم ،المؤلف :أبو زكريا ،محيي الدين يحيى بن شرف النووي(ت676هـ)،
الناشر :دار إحياء التراث العربي– بيروت ،ط1392 ،2ه.
 .106مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،المؤلف:أبو عبد هللا ،شمس الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن ،المعروف بالحطاب
الرُّعيني المالكي(ت954هـ) ،الناشر:دار الفكر ،ط1412 ،3هـ 1992 -م.
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 .107الموسوعة الفقهية الكويتية ،الناشر:و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية -الكويت( ،د،ط)( ،د،ت).

 .108نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر ،المؤلف:أبو الفضل ،أحمد ابن علي بن محمد ،ابن حجر
العسقالني(ت852هـ)،المحقق :عبد هللا الرحيلي ،الناشر :مطبعة سفير بالرياض،ط1422 ،1هـ.
 .109النكت على كتاب ابن الصالح ،المؤلف :أبو الفضل ،أحمد بن علي بن محمد ،ابن حجر العسقالني(ت 852هـ) ،المحقق :ربيع
المدخلي ،الناشر :عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية ،المدينة المنورة ،السعودية ،ط1404 ، 1هـ1984-م .

 .110النهاية في غريب الحديث واألثر ,المؤلف :مجد الدين ،أبو السعادات المبارك ابن محمد بن محمد بن محمد الجزري ،ابن األثير(ت
606هـ)  ،المحقق :طاهر الزاوي  ،محمود الطناحي ،الناشر:المكتبة العلمية-بيروت(،د،ط) 1399ه1979 -م.

 .111نيل األوطار ،المؤلف:محمد بن علي بن محمد الشوكاني(ت 1250هـ) ،المحقق :عصام الدين الصبابطي ،الناشر :دار الحديث،
مصر ،ط1413 ،1هـ 1993 -م.
المقاالت:

 .112الفوائد العلمية في صيام الثالثة أيام البيض وفضلهن ،منشور على الموقعhttp://www.lakii.com/vb/a-6/a-588514 :
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http://www.sahab.net...ad.php?t=385793:

اهلوامش
()1

هي الص ــحابية الفريعة بنت مالك بن س ــنان األنص ــارية ،أخت أبي س ــعيد الخدري ،ويقال لها :الفارعة ،ش ــهدت بيعة الرض ـوان .ينظر:أس ــد

الغابة  ، 29/7واإلصابة في تمييز الصحابة .280 /8:

()2هي زينـب بنـت كعـب بن عجرة كـانـت تحـت أبي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيـد الخـدري ،روت عن :زوجهـا أبي سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيـد الخـدري ،وأختـه الفريعـة ،مختلف في
صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحبتهــا ،ذكرهــا ابن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــد وابن حبــان في التــابعين ،وذكرهــا ابن عبــد البر ،وابن منــدة في الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحــابــة .ينظر :الطبقــات الكبرى،البن

سـعد ،479/8:والثقات البن حبان  ،271/4:ومعرفة الصـحابة ألبي نعيم ،3421/6 :واالسـتيعاب في معرفة األصـحاب ألبي عمر ،يوسـف
بن عبـ ــد هللا بن محمـ ــد ،ابن عبـ ــد البر القرطبي(ت463ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) ،تحقيق:علي محمـ ــد البجـ ــاوي ،دار الجيـ ــل ،بيروت ،ط1412 ،1ه-
1992م.1857/4:

()3

سنن أبي داود ،ألبي داود ،سليمان ِّ
الس ِّج ْستاني(ت275ه ـ) ،تحقيق :محمد محيي الدين ،المكتبة العصرية ،صيدا–بيروت:كتاب الطالق-

باب في المتوفى عنها تنتقل،291/2:رقم( ،)2300وسنن الترمذي،ألبي عيسى ،محمد بن عيسى بن سورة الترمذي(ت279هــ)،تحقيق بشار
عواد -دار الغرب اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالمي-بيروت1998 ،م :كتـاب الطالق-بـاب مـا جـاء أين تعتـد المتوفى عنهـا زوجهـا  ،499/2:رقم( ،)1204قـال

:هذاحديث حسن صحيح ،والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي(صلى هللا عليه وسلم) .
()4

ينظر :الشـذا الفياح من علوم ابن الصـالح ،ألبي إسـحاق ،إبراهيم بن موسـى بن أيوب األبناسـي(ت802ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق:صـالح فتحي هلل،

مكتبة الرش ـ ــد ،ط1998 ،1م ،4/1 :ونزهة النظر في توض ـ ــيح نخبة الفكر في مص ـ ــطلح أهل األثر،ألبي الفض ـ ــل ،أحمد بن علي بن محمد،
ابن حجر العسقالني(ت 852هـ) ،تحقيق :عبد هللا الرحيلي ،مطبعة سفير بالرياض ،ط1422 ،1هـ :ص.73
((5

ينظر ترجمتها في(الطبقات الكبرى البن سعد ،ألبي عبد هللا ،محمد بن سعد الهاشمي(ت230ه ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق :إحسان عباس ،دار صادر–

بيروت ،ط1968 ،1م ،483/8:وتاريخ ابن معين(رواية الدوري)،ألبي زكريا ،يحيى ابن معين البغدادي(ت233هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق :أحمد محمد

البس ـ ــتي(ت354ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،دائرة
نور ،إحياء التراث اإلس ـ ــالمي-مكة ،ط1399 ،1ه–1979م  ،294/4:والثقات ،ألبي حاتم ،محمد بن حبان ُ
المعارف العثمانية-بحيدر آباد الدكن ،الهند ،ط1973 ،1م ،466/5:وتهذيب الكمال في أسـ ـ ـ ـ ـ ــماء الرجال ،ألبي الحجاج ،يوسـ ـ ـ ـ ـ ــف بن عبد

الرحمن بن يوسـف ،جمال الدين المزي(ت742ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق :بشـار عواد ،مؤسـسـة الرسـالة– بيروت ،ط1400 ،1م ،308/35:وسـير أعالم

النبالء ،ألبي عبد هللا ،شمس الدين ،محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي(ت748هـ ـ ـ ــ) ،تحقيق:مجموعة من المختصين ،مؤسسة الرسالة ،ط،3
1405هـ 1985-م.)،508/4:
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((6

ينظر:الطبقات الكبرى ،483/8:ذكر أسـماء التابعين ومن بعدهم ممن صـحت روايته عن الثقات عند البخاري ومسـلم ،ألبي الحسـن،علي

بن عمر بن أحمد بن البغدادي الدارقطني(ت385ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق :بوران الضــناوي ،وكمال يوســف الحوت ،مؤسـســة الكتب الثقافية -بيروت–
لبنان ،ط1406 ،1هـ1985-م ،303/3:وصفة الصفوة ،ألبي الفرج ،جمال الدين عبد الرحمن بن علي الجوزي(ت597هـ) ،تحقيق :محمود

فاخوري  ،ومحمد رواس قلعه جي ،دار المعرفة– بيروت ،ط1399 ،2ه1979 -م ،22/4:وتقريب التهذيب،ألبي الفضـ ـ ـ ـ ــل ،أحمد بن علي
بن محمد ابن حجر العسقالني(ت852هـ) ،تحقيق :محمد عوامة ،دار الرشيد– سوريا ،ط1986 ،1م:ص.753

ينظر :طبقات الصوفية ،ألبي عبد الرحمن ،محمد بن الحسين بن محمد النيسابوري ،السلمي(ت412ه ـ ـ ـ) ،تحقيق :مصطفى عبد القادر

((7

عطا ،دار الكتب العلمية-بيروت ،ط1998 ،1م :ص.391
((8
((9

ينظر :الثقات ،البن حبان .383/4:

ينظر:الطبقات الكبرى ،البن سعد.134/7:

((10

الزهـد ويليـه الرقـائق ،ألبي عبـد الرحمن ،عبـد هللا بن المبـارك المرزوي(ت181ه) ،تحقيق:حبيـب الرحمن األعظمي ،دار الكتـب العلميـة–

بيروت،297/1:رقم( .)864قال الذهبي في(سير االعالم :)497/3:هذا حديث معضل.
((11

ينظر :صفة الصفوة.220 /3:

((12

طرف من حديث أخرجه أبو داود في سننه من طريق حماد بن زيد :كتاب الطالق -باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثالث،261/2،

رقم(.)2199

( (13سير أعالم النبالء  .497 /3:بتصرف
((14

ينظر:أس ــد الغابة في معرفة الص ــحابة،ألبي الحس ــن علي بن أبي الكرم الجزري ،ابن األثير(ت630هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) ،تحقيق :علي محمد معوض

وعادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ1994 -م.35/3:
((15

ينظر :التاريخ الكبير ،ألبي عبد هللا ،محمد بن إس ــماعيل البخاري(ت256هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) ،الطبعة :دائرة المعارف العثمانية ،حيدر آباد– الدكن،

البستي(ت354هـ ـ ـ ـ ـ) ،تحقيق :مرزوق
خان ،321/4:ومشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار ،ألبي حاتم ،محمد ابن حبان بن أحمد ُ
علي ابراهيم ،دار الوفاء للطباعة والنش ـ ــر –المنص ـ ــورة ،ط1411 ،1ه:ص ،145والجرح والتعديل ،ألبي محمد ،عبد الرحمن بن محمد ،ابن

أبي حاتم الرازي(ت327هـ) ،دار إحياء التراث العربي–بيروت ،ط1952 ،1م .447/4:

( (16اإلصـ ــابة في تمييز الصـ ــحابة ،ألبي الفضـ ــل ،أحمد بن علي بن محمد ،ابن حجر العسـ ــقالني(ت852ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) ،تحقيق  :عادل أحمد عبد
الموجود وعلي محمد معوض ،دار الكتب العلمية– بيروت ،ط1415، 1هـ.374/3:

((17

الزهـد والرقـائق ،البن المبـارك ،297/1:رقم( ،)864قـال الـذهبي في( تـاريخ اإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم:) 77 /5:حـديـث منقطع ،وقـال البوصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيري في

(إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المســانيد العش ـرة ،ألبي العباس ،شــهاب الدين أحمد بن أبي بكر البوصــيري(ت840ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) ،تحقيق:دار المشــكاة
للبحث العلمي ،دار الوطن للنشر ،الرياض ،ط1420 ،1هـ1999 -م

 :)256/2:رواه الحارث مرسال ورجاله ثقات.

( (18الزهد ألبي عبد هللا ،أحمد بن محمد بن حنبل الشــيباني(ت241ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) ،تحقيق :محمد عبد الســالم شــاهين ،دار الكتب العلمية ،بيروت–
لبنان ،ط1420 ،1هـ1999-م.170/1:
((19

هو التابعي الجليل اإلمام أبو س ــعيد ،الحس ــن بن أبي الحس ــن يس ــار البص ــري ،قال ابن حجر" :ثقة فقيه ،فاض ــل مش ــهور ،وكان يرس ــل

((20

الزهد والرقائق ،البن المبارك ،350/1:رقم(.)986

كثي ار ،ويدلس" .ينظر ترجمته في(الطبقات الكبرى ،البن سعد ،16/7:وتهذيب الكمال  ،70/35:وتهذيب التهذيب.)263/2:
( (21إحياء علوم الدين،ألبي حامد محمد بن محمد الغزالي(ت505هـ) ،دار المعرفة– بيروت.355 /1:
((22صفة الصفوة ،217/3:بتصرف.
((23

اخرجه ابن سعد في(الطبقات الكبرى) ،137/7:وابن حنبل في(الزهد) ،367/1:رقم( . )1164

((24

الطبقات الكبرى البن سعد.483/8:

((25

مصارع العشاق.208/1:
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((26

ينظر :تاريخ ابن معين (رواية عثمان الدارمي)،ألبي زكريا ،يحيى بن معين بن عون البغدادي(ت233ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق:أحمد محمد نور

((27

ينظر:الثقات البن حبان.466/5 :

((28

ينظر سير أعالم النبالء.509/4:

((29

ينظر :تقريب التهذيب:ص.753

سيف ،دار المأمون للتراث– دمشق:ص .214

((30

هو الصـ ــحابي الجليل هشـ ــام بن عامر بن زيد بن الحسـ ــحاس ،وكان في الجاهلية يسـ ــمى شـ ــهابا  ،فغيره

رسـ ــول هللا(صـ ــلى هللا عليه

وسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم) هش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامـا .ينظر ترجمتـه في(الطبقـات الكبرى ،البن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعـد ،26/7:واإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيعـاب في معرفـة األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـاب ،1541/4:وتقريـب
التهذيب:ص.)573
((31

هي التابعية الجليلة أم عمرو  ،بنت عبد هللا بن الزبير بن العوام القرشـ ـ ـ ــية األسـ ـ ـ ــدية ،قال ابن حجر":مقبولة" .ينظر ترجمتها في(تهذيب

الكمال ،372/35:والكاشـف في معرفة من له رواية في الكتب السـتة ،البي عبد هللا الذهبي(ت748ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق:محمد عوامة ،دار القبلة-
جدة ،ط1992، 1م ،526/2:وتقريب التهذيب:ص.)757
((32

سبق ترجمته ،وينظر(:تهذيب الكمال ،308/35:وتهذيب التهذيب.)452/12 :

((33

تقدمت ترجمته في ص5

((34

هو أوفى بن دلهم العـدوي من أهـل البصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرة ،قـال أبو حـاتم ":ال يعرف ،وال أدري من هو" ،وثقـه النسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي والـذهبي ،وذكره ابن حبـان

في(ثقــاتــه) ،قــال ابن حجر":ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوق" .ينظر ترجمتــه في(الجرح والتعــديــل ،349/2:والثقــات البن حبــان ،88/6:وتهــذيــب الكمــال،396/3:
والكاشف ،257/1:وتقريب التهذيب:ص .)116
((35

هو أبو بكر ،أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني ،البصري ،متفق على توثيقه ،قال ابن حجر":ثقة ثبت

حجــة" .ينظر ترجمتــه في(الجرح والتعــديــل ،133/1:والثقــات البن حبــان ،53/6:وتهــذيــب الكمــال ،457/3:والكــاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ،260/1 :وتقريــب
التهذيب:ص.)117

((36

هو أبو محمـد ،الحجـاج بن المنهـال األنمـاطي(ت217ه) ،متفق على توثيقـه ،قـال ابن حجر":ثقـة فـاضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل" .ينظر ترجمتـه في(الطبقـات

((37

هي أم الحســن جدة أبي بكر العدوية البصـرية ،قال ابن حجر :ال يعرف حالها .ينظر ترجمتها في(تهذيب الكمال ،344/35:والكاشــف:

((38

ينظر :تهذيب الكمال ،308/35:وتهذيب التهذيب.452/12:

((39

طبقات الصوفية:ص.391

((40

الزهد  ،ألحمد بن حنبل:ص.170

الكبرى،البن سعد ،301/7:والجرح والتعديل ،173/3:والكاشف ،313/1:وتقريب التهذيب:ص.)153
 ،523/2وتقريب التهذيب:ص.)756

( (41طبقات الصوفية:ص ،391وصفة الصفوة ،240/2:وسير اعالم النبالء509/4:
((42طبقات الصوفية:ص .391بتصرف قليل
((43

مصارع العشاق ،ألبي محمد ،جعفر بن أحمد بن الحسين البغدادي(ت500هـ)،دار صادر ،بيروت .208/1:

((44

الثقات البن حبان.466/5:

((45

صفة الصفوة  ،240/2:بتصرف قليل.

((46

ينظر:المصدر نفسه ،241/2:والمنتظم في تاريخ الملوك واألمم .255/6:

((47

ينظر:سير أعالم النبالء ،509/4:ولم يؤرخ ابن الجوزي لوفاتها في صفة الصفوة.

((48

ينظر:العبر في خبر من غبر ،ألبي عبد هللا ،محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي(ت748ه ـ ـ ــ) ،تحقيق :محمد السعيد بن بسيوني زغلول،

دار الكتـب العلميـة -بيروت ،92/1:مرآة الجنـان وعبرة اليقظـان في معرفـة مـا يعتبر من حوادث الزمـان ،ألبي محمـد عفيف الـدين عبـد هللا بن
أسعد بن علي اليافعي(ت 768هـ) ،وضع حواشيه:خليل المنصور ،دار الكتب العلمية ،بيروت– لبنان ،ط1417 ،1هـ1997-م.167/1:
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((49

صــحيح البخاري=الجامع المســند الصــحيح المختصــر من أمور رســول هللا(صــلى هللا عليه وســلم) وســننه أيامه ،ألبي عبد هللا  ،محمد بن

إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـمـاعيـل البخـاري(ت256ه) ،تحقيق :النـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،دار طوق النجـاة ،ط1422 ،1هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ :كتـاب الحيض-بـاب ال تقضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الحـائض
الصالة ،122/1:رقم(.)315
((50

صـحيح مسـلم=المسـند الصـحيح المختصـر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول هللا(صـلى هللا عليه وسـلم) ،ألبي الحسـن ،مسـلم بن الحجاج

النيسابوري(ت 261ه ـ ــ) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي– بيروت-لبنان :كتاب الحيض-باب وجوب قضاء الصوم
على الحـائض ،265/1:رقم( ،)335قـال:حـدثنـا أبو الربيع الزهراني ،حـدثنـا حمـاد ،عن أيوب ،عن أبي قالبـة ،عن معـاذة ح ،وحـدثنـا حمـاد،
عن يزيد الرش ــك ،عن معاذة بها ،وفي رواية ثانية في الكتاب والباب أنفس ــهما :قال :وحدثنا محمد بن المثنى ،حدثنا محمد بن جعفر ،حدثنا
شعبة ،عن يزيد ،قال :سمعت معاذة بها ،وفي رواية ثالثة في الكتاب والباب أنفسهما ايضا ،قال :وحدثنا عبد بن حميد ،أخبرنا عبد الرزاق،
أخبرنا معمر ،عن عاصم ،عن معاذة بها.
((51

ســنن أبي داود :كتاب الطهارة-باب في الحائض ال تقضــي الصــالة  ،68/1:رقم( ،)262قال:حدثنا موســى بن إســماعيل ،حدثنا وهيب،

حدثنا أيوب ،عن أبي قالبة ،عن معاذة  ،بلفظ ":أن امرأة سـألت عائشـة(رضـي هللا عنها) أتقضـي الحائض الصـالة؟ فقالت:أحرورية أنت؟ لقد

كنا نحيض عند رســول هللا(صــلى هللا عليه وســلم) فال نقضــي ،وال نؤمر بالقضــاء" ،وفي رواية أخرى في الكتاب والباب أنفســهما ورقم(،)263

قال:حدثنا الحسـن بن عمرو ،أخبرنا سـفيان يعني ابن عبد الملك ،عن ابن المبارك ،عن معمر ،عن أيوب ،عن معاذة عن عائشـة(رضـي هللا
عنها) ..الحديث ،وفيه ":فنؤمر بقضـ ـ ــاء الصـ ـ ــوم ،وال نؤمر بقضـ ـ ــاء الصـ ـ ــالة" ،وسـ ـ ــنن الترمذي :كتاب الطهارة-باب ما جاء في الحائض ال

تقضـ ـ ــي الصـ ـ ــالة ،193/1:رقم( ،)130قال :حدثنا قتيبة ،قال:حدثنا حماد بن زيد ،عن أيوب ،عن أبي قالبة ،عن معاذة بها ،قال الترمذي:

"هذا حديث حسن صحيح" ،والسنن الصغرى ،ألبي عبد الرحمن ،أحمد بن شعيب النسائي(ت303ه ـ ـ ــ) ،تحقيق :أبو غدة ،مكتب المطبوعات
اإلس ـ ـ ــالمية–حلب ،ط 1406،ه –1986م :كتاب الطهارة-باب س ـ ـ ــقوط الص ـ ـ ــالة عن الحائض ،191/1:رقم( ،)382قال:أخبرنا عمرو ابن
ز اررة  ،قال :أخبرنا إسماعيل ،عن أيوب ،عن أبي قالبة ،عن معاذة العدوية ،وفي كتاب الصيام-باب وضع الصيام عن الحائض ،191/4:
رقم( ،)2318قال :أخبرنا علي ابن حجر ،قال :أنبأنا علي يعني ابن مسـ ـ ـ ـ ــهر ،عن سـ ـ ـ ـ ــعيد ،عن قتادة ،عن معاذة العدوية بها ،وسـ ـ ـ ـ ــنن ابن
ماجه ،ألبي عبد هللا ،محمد بن يزيد القزويني(ت273ه ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية( ،د،ط)( ،د،ت) :كتاب
الطهارة-باب الحائض ال تقضــي الصــالة  ،207/1:رقم( ،)631قال :حدثنا أبو بكر بن أبي شــيبة  ،قال:حدثنا علي ابن مســهر ،عن ســعيد
ابن أبي عروبة ،عن قتادة ،عن معاذة بها.
((52

النهاية في غريب الحديث واألثر ،مجد الدين ،أبي السـ ــعادات ،المبارك بن محمد الجزري ،ابن األثير(ت 606هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،المكتبة العلمية-

((53

ينظر :المنهاج شرح صحيح مسلم= شرح النووي على مسلم ،ألبي زكريا ،محيي الدين ،يحيى بن شرف النووي(ت676ه ـ ـ ـ ــ) ،دار إحياء

بيروت1979 ،م ،تحقيق :طاهر أحمد الزاوي ،ومحمود محمد الطناحي ،366/1:وفتح الباري البن حجر.422/1:

التراث العربي–بيروت ،ط1392 ،2ه ،27/4:وفتح الباري شــرح صــحيح البخاري ،البن رجب ،زين الدين عبد الرحمن بن أحمد الحنبلي(ت

795ه ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق:عبد المقصود ،وآخرون ،مكتب تحقيق دار الحرمين–القاهرة ،ط1996 ،1م ،132/2:وتيسير العالم شرح عمدة األحكام،
ألبي عبد الرحمن ،عبد هللا بن عبد الرحمن ابن صــالح البســام(ت1423ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق :محمد صــبحي  ،مكتبة الصــحابة ،األمارات -مكتبة
التابعين ،القاهرة ،ط2006 ،10م:ص ،81ومنار القاري ش ـ ـ ــرح مختص ـ ـ ــر ص ـ ـ ــحيح البخاري ،لحمزة محمد قاس ـ ـ ــم ،راجعه:الش ـ ـ ــيخ عبد القادر
األرناؤوط ،مكتبة دار البيان ،دمشق ،ومكتبة المؤيد ،الطائف-السعودية1990،م .342/1:
((54

ينظر :مقال :فوائد منهجية من حديث معاذة -كتب بواسطة عبد هللا بن أحمد السلفي الموقع

((55

ينظر :شرح صحيح البخاري البن بطال ،أبي الحسن ،علي بن خلف بن عبد الملك(ت 449هـ) ،تحقيق :أبو تميم ياسر ،مكتبة الرشد-

األلكتروني http://www.sahab.net...ad.php?t=385793:

السـعودية ،الرياض ،ط2003 ،2م ،448/1:وشـرح النووي على مسـلم ،26/4:وعمدة القاري شـرح صـحيح البخاري ،ألبي محمد ،محمود بن
أحمد  ،بدر الدين العيني(ت 855هـ) ،دار إحياء التراث العربي–بيروت .57/11:
((56

تيسير العالم:ص .82

( (57صحيح مسلم:كتاب الحيض-باب وجوب قضاء الصوم على الحائض ،265/1:رقم(.)335
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((58
((59
((60

سورة األحزاب :آية.51

أخرجه البخاري في(صحيحه:كتاب التفسير -باب تفسير سورة األحزاب ،1798/4:رقم(.))4511

أخرجه مسـ ـ ـ ــلم في(صـ ـ ـ ــحيحه:كتاب الطالق -باب بيان أن تخيير امرأته ال يكون طالقا إال بالنية ،1103/2 :رقم( ،))1476قال:حدثنا

سريج بن يونس ،حدثنا عباد بن عباد ،عن عاصم ،عن معاذة العدوية بها.
((61

أخرجه أبو داود في(ســننه :كتاب النكاح-باب القســم بين النســاء ،243/2:رقم( ،))2136قال:حدثنا يحيى بن معين ،ومحمد بن عيســى

((62

ينظر:الصحاح تاج اللغة. 2352 /6:

((64

ينظر :جامع البيان في تأويل القرآن ،ألبي جعفر ،محمد بن جرير بن يزيد الطبري(ت 310ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق :أحمد محمد شـاكر ،مؤسـسـة

المعنى ،قاال :حدثنا عباد بن عباد ،عن عاصم ،عن معاذة بها.
( (63ينظر :فتح الباري ،13/9:عمدة القاري.120/19:

الرس ــالة ،ط1420 ،1هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ2000-م  ،292/20:ومعالم التنزيل في تفس ــير القرآن =تفس ــير البغوي ،ألبي محمد ،محيي الس ــنة الحس ــين ابن
مسعود البغوي(ت510هـ) ،تحقيق :محمد عبد هللا النمر ،وأخرون ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط1997 ،4م.365/6:
((65

ينظر:عمدة القاري ،120/19:ونيل األوطار ،لمحمد بن علي بن محمد الشـ ـ ـ ـ ـ ــوكاني ،اليمني(ت1250هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق:عصـ ـ ـ ـ ـ ــام الدين

الصـ ــبابطي ،دار الحديث ،مصـ ــر ،ط1993 ،1م ،258/6:وعون المعبود شـ ــرح سـ ــنن أبي داود ومعه حاشـ ــية ابن القيم ،ألبي عبد الرحمن،

محمد أشرف بن أمير بن علي العظيم آبادي(ت1329هـ) دار الكتب العلمية–بيروت ،ط1415 ،2هـ.121/6 :
((66

شرح النووي على مسلم.79/10:

((67

أخرجه البخاري في(صحيحه:كتاب اللباس-باب لبس الحرير وافتراشه للرجال ،وقدر ما يجوز منه ،150/7:رقم(.))5834

((68

التيسـير بشـرح الجامع الصـغير ،لزين الدين ،محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي ،القاهري(ت

1031هـ) ،مكتبة اإلمام الشافعي–الرياض ،ط1408 ،3هـ1988-م.442/2:
((69

سورة الزمر :آية53

((70

شرح رياض الصالحين.323/4:

((71

المغني البن قدامة ،أبي محمد ،موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدســي(ت 620هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،مكتبة القاهرة( ،د،ط)1388 ،ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ-

1968م.421/1:

((72أخرجه البخاري في(صـ ــحيحه :كتاب اللباس-باب لبس الحرير وافت ارشـ ــه للرجال ،وقدر ما يجوز منه  ،150/7:رقم( ،))5832قال:حدثنا
آدم،حدثنا شـعبة ،حدثنا عبد العزيز بن صـهيب ،قال :سـمعت أنس بن مالك ،قال شـعبة :فقلت:عن النبي(صـلى هللا عليه وسـلم)؟ فقال:شـديداَ

عن النبي(ص ــلى هللا عليه وس ــلم) الحديث ،ومس ــلم في(ص ــحيحه :كتاب اللباس والزينة-باب تحريم اس ــتعمال إناء الذهب والفض ــة،1645/3:

رقم( ،))2073قال:ح دثنا أبو بكر بن أبي ش ـ ــيبة ،وزهير بن حرب ،قاال:حدثنا إس ـ ــماعيل ،عن عبد العزيز بن ص ـ ــهيب ،عن أنس(رض ـ ــي هللا
عنه) يرفعه.

((73

أخرجه البخاري في(صـ ـ ـ ــحيحه:كتاب اللباس-باب افتراش الحرير ،150/7:رقم(،))5837قال :حدثنا علي ،حدثنا وهب بن جرير ،حدثنا

أبي ،قال:سمعت ابن أبي نجيح ،عن مجاهد ،عن ابن أبي ليلى ،عن حذيفة .
((74

التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد ،ألبي عمر ،ابن عبد البر(ت463هـ) ،تحقيق :مصطفى العلوي،

((75

أخرجه ابن ماجه في(ســننه:كتاب اللباس-باب لبس الحرير والذهب للنســاء ،1189/2:رقم( ،))3595قال:حدثنا أبو بكر قال:حدثنا عبد

وآخر ،و ازرة األوقاف والشؤون اإلسالمية– المغرب1387 ،هـ .241/14:

الرحيم بن سـ ــليمان ،عن محمد بن إسـ ــحاق ،عن يزيد بن أبي حبيب به ،وزاد" :حل إلناثهم" وأخرجه أبو داود في(سـ ــننه :كتاب اللباس-باب
في الحرير للنس ـ ـ ــاء ،50/4:رقم( ،))4057قال :حدثنا قتيبة بن س ـ ـ ــعيد ،حدثنا الليث ،عن يزيد بن أبي حبيب به ،والنس ـ ـ ــائي في(س ـ ـ ــننه:كتاب
الزينة-باب تحريم الذهب على الرجال  ،160/8:رقم( ،)) 5145قال:أخبرنا عيس ـ ـ ـ ــى بن حماد ،قال:أنبأنا الليث ،عن يزيد بن أبي حبيب به،

ولم يذكر :قوله "حل إلناثهم" ،وابن أبي ش ـ ـيبة في(الكتاب المص ـ ــنف في األحاديث واآلثار ،ألبي بكر ابن أبي ش ـ ــيبة ،عبد هللا بن محمد بن
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إبراهيم العبسي(ت 235هـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق :كمال يوسف الحوت ،مكتبة الرشد–الرياض ،ط1409 ،1ه ،152/5 :رقم( ،))24659بلفظ واسناد
ابن ماجة.
((76

أخرجه الترمذي في(سـ ـ ـ ــننه :كتاب اللباس-باب ما جاء في الحرير والذهب ،313/5:رقم( ،))1774قال :حدثنا إسـ ـ ـ ــحاق بن منصـ ـ ـ ــور،

قال:حدثنا عبد هللا بن نمير ،قال:حدثنا عبيد هللا ابن عمر ،عن نافع ،عن سـ ـ ـ ــعيد بن أبي هند ،عن أبي موسـ ـ ـ ــى األشـ ـ ـ ــعري يرفعه  ،قال أبو
عيس ـ ـ ـ ــى :وفي الباب عن عمر ،وعلي ،وعقبة بن عامر ،وأنس ،وحذيفة ،وأم هانئ ،وعبد هللا بن عمرو ،وعمران بن حص ـ ـ ـ ــين ،وعبد هللا بن
الزبير ،وجابر ،وأبي ريحانة ،وابن عمر ،والبراء .وحديث أبي موسـ ـ ـ ـ ــى حديث حسـ ـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ـ ــحيح .قال ابن حجر في كتاب(الدراية في تخريج

أح ــادي ــث اله ــداي ــة ،ألبي الفض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل ،ابن حجر العسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقالني(ت852هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق:عب ــد هللا ه ــاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم اليم ــاني ،دار المعرف ــة–بيروت،
(د،ط)(،د،ت) :)219/2:وس ــعيد بن أبي هند لم يس ــمع من أبي موس ــى ،وقال الوداعي في كتاب (أحاديث معلة ظاهرها الص ــحة ،ألبي عبد
الرحمن ،مقبـل ابن هـادي الوادعي ،دار اآلثـار ،ط2000 ،2م":)263/1 :إذا نظرت في السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـد وجـدتهم رجـال الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح ،ولكن الحـديـث

منقطع" ،قال الحافظ العالئي عند ترجمة س ــعيد بن أبي هند في كتاب(جامع التحص ــيل في أحكام الم ارس ــيل،ألبي س ــعيد ،ص ــالح الدين خليل

بن كيكلدي العالئي(ت761ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ) ،تحقيق :حمدي السلفي ،عالم الكتب– بيروت ،ط1986 ،2م:ص :)185قال أبو حاتم:لم يلق أبا موسى
األش ـ ـ ـ ـ ــعري" ،والحديث أخرجه أحمد بن حنبل في(مس ـ ـ ـ ـ ــنده ،259/32:رقم( ،))19503قال:حدثنا عبد الرزاق ،حدثنا معمر ،عن أيوب ،عن
نافع ،عن سعيد بن أبي هند ،عن رجل ،عن أبي موسى األشعري(رضي هللا عنه).
()77

نيل األوطار .96/2:

()78

ينظر :زاد المعاد في هدي خير العباد ،لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن ســعد ،شــمس الدين ،ابن قيم الجوزية (ت751ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،مؤس ـســة

الرسالة ،بيروت-مكتبة المنار اإلسالمية ،الكويت ،ط1415 ,27هـ1994-م.74/4:
()79

أخرجه مسـ ـ ــلم في(صـ ـ ــحيحه:كتاب اللباس والزينة-باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة ،1646/3:رقم( ،))2076قال:حدثناه

أبو بكر بن أبي شيبة ،حدثنا وكيع ،عن شعبة ،عن قتادة ،عن أنس ..الحديث.
()80

ينظر:المنتقى ش ـ ـ ـ ـ ــرح الموطإ ،ألبي الوليد ،س ـ ـ ـ ـ ــليمان بن خلف بن س ـ ـ ـ ـ ــعد الباجي (ت474هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،مطبعة الس ـ ـ ـ ـ ــعادة-مص ـ ـ ـ ـ ــر ،ط،1

1332ه ،223/7:وشــرح النووي ،53- 52/14:وفتح الباري  ،102-101/6:ومرقاة المفاتيح شــرح مشــكاة المصــابيح ،ألبي الحســن ،علي

ابن (سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلطـان) محمـد ،نور الـدين المال الهروي القـاري(ت 1014هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،النـاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر :دار الفكر ،بيروت– لبنـان ،ط1422 ،1ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ -
2002م.2770/7:
()81

ينظر :زاد المعاد.71/4:

()82

ينظر:ش ـ ـ ـ ـ ـ ــرح رياض الص ـ ـ ـ ـ ـ ــالحين ،لمحمد بن ص ـ ـ ـ ـ ـ ــالح بن محمد العثيمين(ت 1421ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،دار الوطن للنش ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،الرياض ،ط- 1

1426هـ.322/4:
()83

المصدر نفسه.

()84

سورة الحج :آية23

()85

أخرجه مسلم في(صحيحه:كتاب الصيام-باب استحباب صيام ثالثة ايام من كل شه ،818/2:رقم(.))1160

()86

أخرجه أبو داود في(س ـ ـ ــننه:كتاب الص ـ ـ ــوم-باب من قال ال يبالي من أي ش ـ ـ ــهر ،328/2:رقم( ،))2453قال:حدثنا مس ـ ـ ــدد ،حدثنا عبد

الوارث ،عن يزيد الرش ـ ـ ــك به ،والترمذي في(س ـ ـ ــننه :كتاب الص ـ ـ ــوم :باب اس ـ ـ ــتحباب ص ـ ـ ــيام ثالثة أيام من كل ش ـ ـ ــهر ،127/2:رقم(،))763
قال:حدثنا محمود بن غيالن ،قال :حدثنا أبو داود ،قال :أخبرنا شـ ـ ـ ــعبة ،عن يزيد الرشـ ـ ـ ــك به ،قال:هذا حديث حسـ ـ ـ ــن صـ ـ ـ ــحيح ،وابن ماجه

في(ســننه :كتاب الصــوم-باب ما جاء في صــيام الدهر ،545/1:رقم( ،))1709قال:حدثنا ابن أبي شــيبة ،قال:حدثنا غندر ،عن شــعبة ،عن
يزيد الرشك به.
()87

متفق عليه :أخرجه البخاري في(ص ـ ـ ــحيحه :كتاب الص ـ ـ ــوم-باب الريان للص ـ ـ ــائمين ،25/3:رقم( ،))1896وفي (كتاب بدء الخلق-باب

صفة أبواب الجنة ،119/4:رقم( ،))3257ومسلم في(صحيحه :كتاب الصيام-باب فضل الصيام ،808 /2:رقم(.))1152
()88

متفق عليه:أخرجه البخاري في(صـ ـ ـ ــحيحه :كتاب الجهاد والسـ ـ ـ ــير-باب فضـ ـ ـ ــل الصـ ـ ـ ــوم في سـ ـ ـ ــبيل هللا  ،26/4:رقم(،))2840ومسـ ـ ـ ــلم

في(صحيحه :كتاب الصيام-باب فضل الصيام في سبيل هللا لمن ال يطيقه ،808/2:رقم(.))1153
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()89

سميت بيضا؛ ألن لياليها بيض؛ لطلوع القمر فيها من أولها إلى آخرها .ينظر:فتح الباري.226 /4:

()90

أخرجه النسـ ـ ــائي بهذا اللفظ في(سـ ـ ــننه :كتاب الصـ ـ ــيام-باب ذكر االختالف على موسـ ـ ــى بن طلحة في الخبر في صـ ـ ــيام ثالثة أيام من

الشــهر ،222/4:رقم( ،))2422قال:أخبرنا محمد بن عبد العزيز ،قال :أنبأنا الفضــل بن موســى ،عن فطر ،عن يحيى بن ســام ،عن موســى
بن طلحة،عن أبي ذر(رض ـ ـ ــي هللا عنه) يرفعه ،وله رواية أخرى في الكتاب والباب أنفس ـ ـ ــهما ،رقم( ،)2423قال:أخبرنا عمرو بن يزيد ،قال:
حدثنا عبد الرحمن ،قال:حدثنا ش ــعبة ،عن األعمش ،قال :س ــمعت يحيى بن س ــام ،عن موس ــى بن طلحة به ،وأخرجه الترمذي من دون ذكر

لفظ":البيض" في(ســننه :كتاب الصــوم-باب ما جاء في صــوم ثالثة أيام من كل شــهر 162/2:رقم( ،))761قال :حدثنا محمود ابن غيالن،
قال :حدثنا أبو داود ،قال :أنبأنا ش ـ ـ ــعبة عن األعمش ،قال :س ـ ـ ــمعت يحيى بن س ـ ـ ــام ،يحدث عن موس ـ ـ ــى ابن طلحة به ،قال أبو عيس ـ ـ ــى
الترمذي":حديث أبي ذر حديث حس ـ ـ ـ ــن ،وفي الباب عن أبي قتادة ،وعبد هللا بن عمرو ،وقرة بن إياس المزني ،وعبد هللا بن مس ـ ـ ـ ــعود ،وأبي
عقرب ،وابن عباس ،وعائش ـ ــة ،وقتادة ابن ملحان ،وعثمان بن أبي العاص ،وجرير ،وابن خزيمة في(ص ـ ــحيح ابن خزيمة ،ألبي بكر ،محمد

بن إسـ ــحاق بن خزيمة النيسـ ــابوري(ت311هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق :محمد مصـ ــطفى األعظمي ،المكتب اإلسـ ــالمي-بيروت( ،د،ط)(،د،ت)،302/3:

رقم( ،))2127قال:حدثنا عبد الجبار بن عبد األعلى ،حدثنا سفيان ،عن محمد بن عبد الرحمن  ،عن موسى ابن طلحة ،عن ابن الحوتكية
قال :قال عمر" من حاض ـرنا يوم القاحة؟ قال أبو ذر ":أنا شــهدت النبي(صــلى هللا عليه وســلم) أتي بأرنب -وقال مرة :جاء أعرابي بأرنب،-
فقال :الذي جاء بها :إني رأيتها كأنها تدمى ،فكان النبي(صـ ـ ـ ــلى هللا عليه وسـ ـ ـ ــلم) يأكل منها ،فقال :كلوا  ،فقال رجل :إني صـ ـ ـ ــائم قال :وما
صـ ــومك؟ ،فأخبره قال :فأين أنت عن البيض الغر؟ قال :وما هن؟ قال :صـ ــيام ثالثة أيام من كل شـ ــهر ثالث عش ـ ـرة ،وأربع عش ـ ـرة ،وخمس

البستي(ت354هـ ــ) ،ترتيب ابن بلبان(ت739هـ ــ)،
عشرة" ،وابن حبان في(اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان،ألبي حاتم ،محمد بن حبانُ ،

تحقيق :شــعيب األرناؤوط ،مؤسـســة الرســالة ،بيروت ،ط1408 ،1ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ1988-م  ،415/8:رقم( ،))3656قال:أخبرنا محمد بن عبد هللا بن
الجنيد ،حدثنا محمد بن عبد العزيز ا بن أبي رزمة ،حدثنا الفض ــل بن موس ــى ،عن فطر ،عن يحيى بن س ــام ،عن موس ــى بن طلحة به ،قال
ش ــعيب األرناؤوط :إس ــناده حس ــن ،والبيهقي في(الس ــنن الكبرى ،ألبي بكر ،أحمد بن الحس ــين بن علي البيهقي(ت458هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق :محمد
عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت– لبنان ،ط1424 ،3هـ ـ ـ ـ ـ2003 -م ،486/4:رقم( ،))8444بلفظ :وأخبرنا أبو بكر ابن فورك،

أخبرنا عبد هللا ا بن جعفر ،حدثنا يونس بن حبيب ،حدثنا أبو داود ،ثنا ش ـ ــعبة ،عن األعمش ،عن يحيى بن س ـ ــام ،قال :س ـ ــمعت موس ـ ــى بن
طلحة به.
()91

أخرجه النسائي في(سننه:كتاب الصيام-باب كيف يصوم ثالثة أيام من كل شهر ،وذكر اختالف الناقلين للخبر في ذلك،221/4:

رقم( ،))2420وأبو يعلى في(مسند أبي يعلى ،ألبي يعلى ،أحمد بن علي بن المثنى الموصلي(ت307هـ)،تحقيق:حسين سليم  ،دار المأمون
للتراث-جدة ،ط1989 ،2م،492/13:رقم( ،))7504قال المحقق":رجاله ثقات" ،والبيهقي في(شعب اإليمان  ،374/5:رقم(،))3570
وفي(العلل ألبن أبي حاتم ،ألبي محمد ،عبد الرحمن بن محمد الرازي(ت327هـ) ،تحقيق :فريق من الباحثين ،مطابع الحميضي ،ط،1
1427هـ2006-م ،)178/3:عن جرير البجلي(رضي هللا عنه) مرفوعا بلفظ" :صيام ثالثة أيام من كل شهر...الحديث)" قال أبو زرعة:

"روي موقوفا ومرفوعا وهو أصح".
()92

أخرجه البخاري في (صحيحه:كتاب الصوم-باب صيام أيام البيض ،41/3 :رقم(.))1981

()93

فتح الباري. 227/4:

()94

ينظر:حاش ـ ــية الس ـ ــندي على س ـ ــنن النس ـ ــائي ،ألبي الحس ـ ــن ،محمد بن عبد الهادي ،نور الدين الس ـ ــندي (ت1138هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،المطبوعات

اإلسالمية– حلب ،ط1406 ،2ه1986-م .221/4:

( )95ينظر:شرح صحيح البخارى البن بطال125-124/4 :

.

()96

ينظر :عون المعبود.87/7:

()97

شرح النووي 49/8 :بتصرف.

()98

المجموع شرح المهذب((مع تكملة السبكي والمطيعي))،ألبي زكريا ،محيي الدين يحيى بن شرف النووي(ت

676هـ) ،دار الفكر( ،د،ط)(،د ،ت).384/6:
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()99

مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ،لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين(ت1421ه ـ ــ)،جمع وترتيب :فهد بن ناصر السليمان ،دار الوطن-

دار الثريا ،الطبعة األخيرة 1413-هـ.12/20:
()100

الطب النبوي ،لش ـ ـ ــمس الدين  ،محمد بن أبي بكر بن أيوب بن س ـ ـ ــعد ،ابن قيم الجوزية(ت 751ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق:الجميلي ،دار الكتاب

العربي ،بيروت ،لبنان ،ط1،1410هـ1990-م:ص.252
()101

مس ـ ــتفاد من مقال (الفوائد العلمية في ص ـ ــيام الثالثة أيام البيض وفض ـ ــلهن) منش ـ ــور على الموقعhttp://www.lakii.com/vb/a-:

()102

أخرجه مس ــلم في(ص ــحيحه:كتاب ص ــالة المس ــافرين وقص ــرها-باب اس ــتحباب ص ــالة الض ــحى ،497/1:رقم( ،)78وله رواية أخرى في

6/a-588514

الكتاب والباب أنفس ـ ـ ـ ـ ـ ــهما رقم( ،))79قال :وحدثني يحيى ابن حبيب الحارثي ،حدثنا :خالد بن الحارث ،عن س ـ ـ ـ ـ ـ ــعيد ،حدثنا قتادة ،أن معاذة
العدوية ،حدثتهم عن عائشة(رضي هللا عنها) الحديث.
()103

أخرجه ابن ماجة في(س ــننه:كتاب إقامة الص ــالة-باب ما جاء في ص ــالة الض ــحى ،439/1:رقم( ،))1381قال:حدثنا أبو بكر بن أبي

شيبة قال :حدثنا شبابة ،قال :حدثنا شعبة ،عن يزيد الرشك ،عن معاذة العدوية ،قالت :سألت عائشة(رضي هللا عنها) الحديث.
()104

أخرجه مسلم في(صحيحه :كتاب صالة المسافرين وقصرها-باب فضل صالة الصبح  ،98/1:رقم(.))720

()105

شرح النووي.234/5:

()106

أخرجه البخاري في(صــحيحه :كتاب الجمعة-باب صــالة الضــحى في الحضــر ،58/2:رقم( ،))1178وفي(كتاب الصــوم -باب صــيام

أيام البيض ،41/3:رقم( ،))1981ومس ـ ـ ــلم في (ص ـ ـ ــحيحه:كتاب ص ـ ـ ــالة المس ـ ـ ــافرين وقص ـ ـ ــرها-باب الوص ـ ـ ــية بص ـ ـ ــالة الص ـ ـ ــبح،498/1 :
رقم(.))721
()107

أخرجه مســلم في(صــحيحه :كتاب صــالة المســافرين وقصــرها-باب اســتحباب صــالة الضــحى ،وأن أقلها ركعتان ،وأكملها ثمان ركعات،

وأوسطها أربع ركعات ،أو ست ،والحث على المحافظة عليها ،496/1:رقم(.))722

()108
القرطبي ،تحقيق :محي
اهيم الحافظ ،
ُّ
المفهم لما أش ـ ـ ـ ـ ــكل من تلخيص كتاب مس ـ ـ ـ ـ ــلم ،ألبي العبَاس ،أحمد بن أبي حفص ،عمر بن إبر َ
الدين ديب مستو ،وآخرون ،دار ابن كثير ،ودار الكلم الطيب ،ط1996، 1م.144/6:
()109

أخرجه مسـ ــلم في(صـ ــحيحه:كتاب صـ ــالة المسـ ــافرين وقصـ ــرها-باب صـ ــالة األوابين حين ترمض الفصـ ــال :صـ ــحيح مسـ ــلم ،515/1:

رقم( ،))748والرمضاء :الرمل الذي اشتدت ح اررته بالشمس.
()110

أخرجه مسـ ـ ــلم في(صـ ـ ــحيحه:كتاب الحيض-باب تسـ ـ ــتر المغتسـ ـ ــل بثوب ونحوه ،266/1:رقم( ،))336قال:حدثني هارون بن عبد هللا،

ومحمد ابن رافع ،قاال :حدثنا ابن أبي فديك ،عن الض ـ ـ ـ ــحاك بن عثمان ،عن إبراهيم بن

عبد هللا ،عن أبي مرة ،مولى أم هانئ ،عن أبي

الدرداء(رضي هللا عنه) الحديث.
()111

شرح النووي.230/5:

()112

فتح الباري.54/3:

()113

أخرجه مســلم في(صــحيحه :كتاب الصــيام-باب صــيام النبي(صــلى هللا عليه وســلم) في غير رمضــان واســتحباب أن ال يخلي شــه ار عن

صوم ،811/2:رقم( ،))782عن أم هانئ بنت أبي طالب(رضي هللا عنها) .
()114

شرح النووي.230/5:

()115

أخرجه مسلم في صحيحه( كتاب الحيض -باب القدر المستحب من الماء ،257/1:رقم(.))321

()116

أخرجه النسـ ــائي في(سـ ــننه:كتاب الطهارة-باب الرخصـ ــة في ذلك ،130/1:رقم( ،)239وله رواية أخرى في(كتاب الغسـ ــل والتيمم-باب

الرخصــة في ذلك ،220/1:رقم( ،))414قال:أخبرنا محمد بن بشــار،عن محمد ،حدثنا شــعبة ،عن عاصــم ،ح وأخبرنا ســويد بن نصــر قال:
أخبرنا عبد هللا ،عن عاصم ،عن معاذة بها.
()117

لسان العرب.279/1:

()118

ينظر  :جمهرة اللغة ،294/1:ومختار الصحاح :ص ،30مادة بدر.

()119

ينظر:شرح كتاب بلوغ المرام-باب الغسل وحكم الجنب ،للشيخ زيد بن مفر البحري :الموقع www.albahre.com
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()120

نيل األوطار .43/1:

()121

فتح الباري.373/1:

()122

متفق عليه:أخرجه البخاري في(صـ ــحيحه :كتاب الغسـ ــل-باب الجنب يخرج ويمشـ ــي في السـ ــوق وغيره ،65/1:رقم( ،))285قال:حدثنا

عياش ،حدثنا عبد األعلى ،حدثنا حميد ،عن بكر ،عن أبي رافع ،عن أبي هريرة (رضـ ـ ـ ــي هللا عنه) ،قال:لقيني رسـ ـ ـ ــول هللا(صـ ـ ـ ــلى هللا عليه
وسـ ـ ــلم) ،وأنا جنب ،فأخذ بيدي ،فمشـ ـ ــيت معه حتى قعد ،فانسـ ـ ــللت ،فأتيت الرحل ،فاغتسـ ـ ــلت ثم جئت وهو قاعد ،فقال":أين كنت يا أبا هر،
فقلـت لـه ،فقـال:سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبحـان هللا يـا أبـا هر إن المؤمن ال ينجس" ،ومسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم في(صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيحـه:كتـاب الحيض-بـاب الـدليـل على أن المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلم ال

ينجس،282/1:رقم( ،)371قال:حدثني زهير بن حرب ،حدثنا يحيى بن سـعيد ،قال :حميد حدثنا ،ح وحدثنا أبو بكر ابن أبي شـيبة -،واللفظ
له-حدثنا إسماعيل بن علية ،عن حميد الطويل ،قال:حدثنا بكر بن عبد هللا ،عن أبي رافع ،عن أبي

هريرة (رضي هللا عنه).

()123

عن أبي هريرة ( رضي هللا عنه) قال رسول هللا(صلى هللا عليه وسلم) ":ال يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" ،أخرجه مسلم

()124

ينظر :فتح الباري ،374-373/1:وعمدة القاري.209/3:

()125

أخرجه مسلم في صحيحه(كتاب األشربة-باب النهي عن االنتباذ في األسقية ،1579/3:رقم(.))1995

()126

أخرجه النسـائي في(سـننه:كتاب األشـربة-باب النهي عن نبيذ الدباء والحنتم،307/8:رقم(،))5639قال:أخبرنا زياد بن أيوب ،قال :دثنا

في(صحيحه:كتاب الطهارة-باب النهي عن االغتسال في الماء الراكد ،236/1:رقم(.))283

ابن علية ،قال:حدثنا إس ـ ــحق بن س ـ ــويد ،عن معاذة ،عن عائش ـ ــة(رض ـ ــي هللا عنها) ،قالت" :نهى عن الدباء بذاته" ،وفي باب النهي عن نبيذ
الـدبـاء ،والنقير والمقير ،والحنتم،307/8:رقم( ،))5640قـال  :أخبرنـا محمـد بن عبـد األعلى ،قـال:حـدثنـا المعتمر ،قـال:سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمعـت إسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـحـاق
يقول:حدثتني معاذة ،عن عائشة(رض هللا
عنها) "،أن رسول هللا(صلى هللا عليه وسلم) نهى عن نبيذ النقير ،والمقير ،والدباء ،والحنتم".
()127

ينظر :تهذيب اللغة،ألبي منصور ،محمد بن أحمد بن األزهري الهروي(ت 370هــ) ،تحقيق :محمد عوض ،دار إحياء التراث العربي–

()128

ينظر :تهذيب اللغة  ،216/5:والنهاية في غريب الحديث.448/1:

()129

النهاية في غريب الحديث.104/5:

()130

لسان العرب.34/2:

بيروت ،ط2001 ،1م ،141/14:والنهاية في غريب الحديث.96/2 :

()131

شرح النووي.187/1:

()132

أخرجه ابن ماجة في(سننه:كتاب األشربة-باب ما رخص فيه من ذلك ،1127/2:رقم(.))3405

()133

شرح النووي.186/1:

()134

صحيح مسلم -كتاب األشربة.1577/3:

()135

عون المعبود .112/10:

()136

أخرجه أبو داود في(سننه:كتاب األشربة-باب في األوعية ،331/3:رقم(،))3694عن ابن

عباس(رضي هللا عنهما) في قصة وفد عبد القيس ،قالوا :فيم نشرب يا نبي هللا؟ الحديث.
()137

شرح النووي.185/1:

()138

أخرجه أبو داود في(سننه:كتاب الطهارة-باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها ،98/1:رقم(.))357

()139

الجرح والتعديل.39/2:

()140

اإلرشاد في معرفة علماء الحديث،ألبي يعلى الخليلي ،خليل بن عبد هللا بن أحمد القزويني(ت 446ه ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق :محمد سعيد  ،مكتبة

الرشد– الرياض ،ط1409 ،1ه.602/2:
()141
()142

الثقات البن حبان.21/8:

ينظر:المعين في طبقات المحدثين ،ألبي عبد هللا ،شــمس الدين الذهبي(ت 748هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق :همام عبد الرحيم ســعيد ،دار الفرقان-

عمان– األردن ،ط1404 ،1ه :ص.82
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()143

تقريب التهذيب .77/1:وينظر ترجمته في(التاريخ الكبير ،6/2:والجرح والتعديل ،39/2:ورجال صـ ـ ـ ــحيح مسـ ـ ـ ــلم ،ألبي بكر ،أحمد بن

ويه(ت428هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق:عبد هللا الليثي ،دار المعرفة–بيروت ،ط1407 ،1ه ،31/1:وتاريخ بغداد ،9/5:وتهذيب
علي بن محمد ،ابن َم ْن ُج َ
الكمال ،252-249/1:والثقات البن حبان ،21/8:والكاشف  ،189/1:وتهذيب التهذيب .)10/1:

()144
()145

الطبقات الكبرى البن سعد.300/7:

تاريخ ابن معين(رواية الدوري) .300 /3:

()146

الثقات للعجلي:ص.303

()147

الجرح والتعديل.75/6:

()148

الثقات البن حبان140/7:

()149

سير أعالم النبالء .516/9:

()150

تقريب التهذيب:ص.356وينظر ترجمته في(الجرح والتعديل ،51/6:والثقات البن حبان  ،414/8:ورجال صحيح مسلم ،7/2:وتهذيب

الكمال ،99/18:وتهذيب التهذيب.)327/6:
()151

مشيخة النسائي ألبي عبد الرحمن ،أحمد بن شعيب بن علي الخراساني ،النسائي(ت 303هـ) ،تحقيق:الشريف حاتم بن عارف العوني،

دار عالم الفوائد-مكة المكرمة ،ط1423 ،1هـ :ص .)91
()152

الجرح والتعديل.76/6:

()153

الثقات البن حبان140/7:

()154

سير أعالم النبالء.300/8 :

()155

تقريـب التهـذيـب :ص ،367وينظر ترجمتـه في(التـاريخ الكبير للبخـاري  ،118/6:الثقـات للعجلي ،303:والجرح والتعـديـل،76-75/6:

والثقات البن حبان ،140/7:ورجال ص ـ ــحيح مس ـ ــلم ،448 /1:وتهذيب الكمال  ،478/18:وس ـ ــير أعالم النبالء  ،304-300/8 :وتهذيب
التهذيب.)441/6:

()156

سبق ترجمتها في المبحث الثاني :ص.8:

()157

سبق ترجمتها في المبحث األول.

()158

هو اإلمام الحافظ ،أبو عبد الرحمن ،عاصـم بن سـليمان األحول البصـري(ت 141ه أو 142ه) ،ذكر الثوري أن حفاظ البصـرة ثالثة:

وعده منهم ،قال ابن مهدي" :كان من حفاظ أصـ ـ ــحابه" ،قال ابن حنبل ،وابن معين وأبو زرعة وطائفة":ثقة" ،ووثقه ابن المديني ،وقال مرة ":
ثبت" ،وقال ابن س ـ ــعد ":كان ثقة"  ،قال ابن حجر":ثقة ،لم يتكلم فيه إال القطان ،فكأنه بس ـ ــبب دخوله في الوالية" .ينظر ترجمته في(الطبقات
الكبرى البن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعــد ،319/7:والجرح والتعــديــل ،343/6:والثقــات البن حبــان ،237/5:وتهــذيــب الكمــال ،485/13:وتقريــب التهــذيــب:ص
.)285
()159

مسـ ــند الدارمي=سـ ــنن الدارمي ،ألبي محمد ،عبد هللا بن عبد الرحمن الدارمي(ت255ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق:حسـ ــين سـ ــليم أسـ ــد ،دار المغني،

السـعودية ،ط2000 ، 1م :باب المرأة الحائض تصـلي في ثوبها إذا طهرت ،686/1:رقم( ،)1051قال :أخبرنا أبو النعمان ،حدثنا ثابت بن
يزيد ،ثنا عاصم به  ،قال المحقق أسد" :إسناده صحيح".
()160

هو يزيد بن أبى يزيد الضـبعي ،موالهم البصـري  ،أبو األزهر(ت 130ه) ، ،وثقه اب سـعد ،وأبو زرعة ،وأبو حاتم  ،وابن حبان ،وقال

ابن معين والنسـائي" :ليس به بأس" ،وانفرد أبو أحمد الحاكم بقوله":ليس بالقوي عندهم" ،قال ابن حجر":ثقة عابد وهم من لينه".ينظر ترجمته

في(الطبقات الكبرى البن س ـ ـ ـ ـ ــعد ،245/7:والتاريخ الكبير  ،370/8:والجرح والتعديل ،98/9:والثقات البن حبان ،631/7:وميزان االعتدال
في نقد الرجال ،ألبي عبد هللا ،شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي(ت748هـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق:علي محمد البجاوي ،دار المعرفة  ،بيروت– لبنان،
ط1382 ،1هـ1963-م ،444/4:وتقريب التهذيب:ص .)606
()161

مسـند الدارمي :باب المرأة الحائض تصـلي في ثوبها إذا طهرت ،686/1:رقم( :)1052قال :أخبرنا سـعيد بن الربيع ،حدثنا شـعبة ،عن

يزيد الرشك به .قال أسد" :إسناده صحيح".



 



مرويات التابعية اجلليلة معاذة العدوية البصرية يف الكتب الستة -دراسة حتليلية 
()162

هو علي بن المبــارك الهنــائي البصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــري ،وثقــه ابن حنبــل  ،وابن معين ،وأبي حــاتم ،ذكره ابن حبــان في (ثقــاتــه) ،وقــال" :وكــان متقنــا

ضـ ــابطا" ،قال ابن حجر"":ثقة .ينظر ترجمته في(الجرح والتعديل ،203/6:والثقات البن حبان ،213/7:وتهذيب الكمال ،111/21:وتهذيب
التهذيب  ،376/7:وتقريب التهذيب:ص.)404
()163

كريمة:هي كريمة بنت همام حديثها في أهل البصرة ،روت عن :عائشة أم المؤمنين (رضي هللا عنها) ،وعنها علي بن المبارك ،ويحيى

بن أبي كثير ،قــال ابن حجر":مقبولــة ،من الثــالثــة" .ينظر ترجمتهــا في(تهــذيــب الكمــال ،294/35:والكــاشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف ،516/2:وتقريــب التهــذيــب

:ص.)752
()164
()165

المصدر نفسه ،689/1:رقم(. )1060

أخرجه البخاري في (ص ــحيحه :كتاب الحيض -باب :هل تص ــلي المرأة في ثوب حاض ــت فيه؟  ،69 /1:رقم( ،))312قال :حدثنا أبو

نعيم ،قال :حدثنا إبراهيم بن نافع ،عن ابن أبي نجيح ،عن مجاهد فذكره ،أخرجه أبو داود أيض ــا في(س ــننه:كتاب الطهارة -باب المرأة تغس ــل

ثوبها الذي تلبسـه في حيضـها ، 98/1:رقم( ،))358قال :حدثنا محمد بن كثير ،قال :أخبرنا إبراهيم بن نافع ،قال :سـمعت الحسـن يعني أبا
سليم يذكر عن مجاهد .قال :قالت :عائشة الحديث ،وفيه" :بلته بريقها" .
()166

ينظر:شرح البخارى البن بطال ،437/1:وعمدة القاري ،140/3:وعون المعبود. 18/2:

()167

شرح سنن أبي داود،ألبي محمد ،محمود بن أحمد بن موسى ،بدر الدين العيني(ت 855هـ) ،تحقيق:خالد بن

()168

إحكام اإلحكام شـ ـ ــرح عمدة األحكام ،ألبي الفتح ،تقي الدين محمد بن علي القشـ ـ ــيري  ،المعروف بابن دقيق العيد(ت702ه) ،مطبعة

إبراهيم ،مكتبة الرشد– الرياض ،ط1420، 1هـ1999-م.184/2:
السنة المحمدية(،د،ط)(،د،ت).158/1:
()169

ينظر :نيل األوطار ،58/1:ومرقاة المفاتيح .463/2:

()170

ينظر :سـ ـ ـ ـ ـ ــبل السـ ـ ـ ـ ـ ــالم ،ألبي إبراهيم ،محمد بن إسـ ـ ـ ـ ـ ــماعيل بن صـ ـ ـ ـ ـ ــالح الحسـ ـ ـ ـ ـ ــني الصـ ـ ـ ـ ـ ــنعاني ،عز الدين ،المعروف كأسـ ـ ـ ـ ـ ــالفه

()171

أخرجه الترمذي في(سـ ـ ـ ـ ـ ــننه:كتاب الطهارة-باب ما جاء في االسـ ـ ـ ـ ـ ــتنجاء بالماء ،73/1:رقم( ، ))19قال الترمذي":هذا حديث حسـ ـ ـ ـ ـ ــن

باألمير(ت1182هـ) ،دار الحديث(،د،ط)(،د،ت)54/1:

صحيح" وفي الباب عن جرير البجلي ،وأنس ،وأبي هريرة.
()172
()173

أخرجه النسائي في(سننه:تاب الطهارة-باب االستنجاء بالماء،42/1:رقم( ،))46قال:أخبرنا قتيبة ،قال:حدثنا أبو عوانة ،عن قتادة به.

ينظر في(غريب الحديث ،ألبي عبيدة ،القاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم الهروي(ت  224ه) ,تحقيق:محمد عبد المعيد خان ,دائرة المعارف العثمانية-الدكن,

ط1964 ,1م ،180/1:تهذيب اللغة.)29/14:
()174

الجرح والتعديل.40/7:

()175

الثقات البن حبان.20/9:

()176

تقريـب التهـذيـب:ص ،454وينظر ترجمتـه في(التـاريخ الكبير ،195/7:والجرح والتعـديـل  ،40/7:والثقـات البن حبـان ،20/9:وتهـذيـب

الكمال.)523/23:
()177

مشيخة النسائي :ص .51

()178

تهذيب الكمال.21/26:

()179

الثقات البن حبان .102/9:

()180

تقريب التهذيب:ص .94وينظر ترجمته في(الجرح والتعديل ،5/8:والثقات البن حبان  ،102/9:ورجال صـحيح مسـلم ،188/2:وتاريخ

بغداد ،596 /3:وتهذيب الكمال ،21-19/26:والكاشف .)196/2:

( )181الطبقات الكبرى البن سعد.287/7:
()182

الجرح والتعديل.41/9:

()183

الثقات البن حبان.562/7:

()184

ميزان االعتدال.334/4:
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()185

تقريب التهذيب:ص .580وينظر ترجمته في(الطبقات الكبرى البن سعد ،287/7:والتاريخ الكبير  ،181/8:والثقات للعجلي:ص،464

والجرح والتعديل ،41/9:والثقات البن حبان ،562/7:والكاشف.)349/2:
()186

الطبقات الكبرى البن سعد.229/7:

()187

تذكرة الحفاظ .92-92/1:

()188

الثقات البن حبان.22/9:

()189
()190

ميزان االعتدال.385/3:

تقريب التهذيب:ص ،453وينظر ترجمته في(الطبقات الكبرى البن سعد ،229/7:والتاريخ الكبير  ،185/7:والجرح والتعديل،135/7:

والثقات البن حبان ،22/9:ورجال صحيح مسلم ،149/2:وتهذيب الكمال  ،515/23:والكاشف.)134/2 :
()191

سبق ترجمتها في المبحث األول.

()192

المعرفة والتاريخ.61/3:

()193

الجرح والتعديل.135/7 :

( )194قال :حدثنا موسى بن إسماعيل ،قال :حدثنا همام ،قال :حدثنا قتادة ،قال :حدثتني معاذة ،أن امرأة  ،قالت لعائشة..الحديث
()195

أخرجه أحمد بن حنبل في(مس ـ ــنده ،233/42:رقم( ،))25378قال:حدثنا محمد بن جعفر ،قال:حدثنا س ـ ــعيد ،وبهز ،قال :حدثنا همام،

عن قتادة به ،وابن حبان في(ص ـ ـ ــحيحه:باب األس ـ ـ ــتطابة-باب ذكر البيان بأن مس الماء الذي في خبر عائش ـ ـ ــة ،إنما هو االس ـ ـ ــتنجاء بالماء
 ،290/4:رقم( ،))1443قال:أخبرنا محمد بن عبد هللا بن الجنيد ،قال :حدثنا قتيبة ابن سعيد ،قال:حدثنا أبو عوانة ،عن قتادة به ،وابن أبي
شيبة في (مصنفه ،140/1:رقم( ،))1618قال:حدثنا عبد الرحيم بن سليمان ،عن سعيد-ابن أبي عروبة عن قتادة به.
()196

يزيد الرشــك :وهو يزيد بن أبى يزيد الضــبعي موالهم البصــري  ،أبو األزهر(ت 130ه) ،وثقه ابن ســعد  ،وأبو زرعة ،وأبو حاتم  ،وابن

حبـان ،وقـال ابن معين ،والنسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائي ":ليس بـه بـأس" ،وانفرد أبو أحمـد الحـاكم بقولـه":ليس بـالقوي عنـدهم" ،قـال ابن حجر":ثقـة عـابـد وهم من

لين ــه".ينظر ترجمت ــه في(الطبق ــات الكبرى البن سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ــد ،245/7:والت ــاريخ الكبير ،370/8:والجرح والتع ــدي ــل  ،98/9:والثق ــات البن حب ــان
 ،631/7:وميزان االعتدال ،444/4:وتقريب التهذيب:ص .)606
()197

مصـ ــنف ابن أبي شـ ــيبة ،142/1:رقم( ،)1633قال حدثنا ابن علية ،عن يزيد الرشـ ــك ،عن معاذة ،عن عائشـ ــة ،قالت ":مرن أزواجكن

أو قالت رجالكن أن يغسلوا عنهم أثر الحشو فإنا نستحيي أن نأمرهم بذلك".
()198

سنن الترمذي:كتاب الطهارة -باب ما جاء في االستنجاء بالماء ،73/1:رقم(.)19

()199

س ـ ــنن ابن ماجه :كتاب الطهارة وس ـ ــننها-باب من دلك يده باألرض بعد االس ـ ــتنجاء ،129 /1:رقم( ،)359قال :حدثنا محمد بن يحيى

قال:حدثنا أبو نعيم قال:حدثنا أبان بن عبد هللا ،حدثني إبراهيم بن جرير ،عن أبيه ،وصـحيح ابن خزيمة ،47/1:رقم( ،)89وبلفظ واسـناد ابن
ماجة  ،قال األعظمي(المحقق)":إسناده ضعيف".
()200
()201

تقريب التهذيب:ص .88

متفق عليه:أخرجه البخاري في(صــحيحه :كتاب الوضــوء -باب االســتنجاء بالماء ،42/1:رقم( ،))150قال :حدثنا أبو الوليد هشــام بن

عبد الملك قال:حدثنا ش ــعبة ،عن أبي معاذ ،واس ــمه عطاء بن أبي ميمونة قال:س ــمعت أنس(رض ــي هللا عنه) الحديث ،ومس ــلم في (ص ــحيحه
:كتاب الطهارة-باب االسـتنجاء بالماء من التبرز ،227/1:رقم( ،))271قال :وحدثنا أبو بكر بن أبي شـيبة ،حدثنا وكيع ،وغندر ،عن شـعبة
ح ،وحدثنا محمد بن المثنى ،واللفظ له حدثنا محمد بن جعفر ،حدثنا شعبة ،عن عطاء بن أبي ميمونة ،أنه سمع أنس(رضي هللا عنه).
()202

سورة التوبة:آية 108

()203

سـنن أبي داود :كتاب الطهارة-باب في االسـتنجاء بالماء،11/1:رقم( ،)44قال :حدثنا محمد ابن العالء ،أخبرنا معاوية بن هشـام ،عن

يونس بن الحارث ،عن إبراهيم بن أبي ميمونة ،عن أبي صـالح ،عن أبي هريرة(رضـي هللا عنه) يرفعه ،وسـنن الترمذي :كتاب التفسـير -باب
ومن سـ ـ ـ ـ ــورة التوبة ،131/5:رقم( ،)3100قال:حدثنا محمد بن العالء أبو كريب ،قال :حدثنا معاوية بن هشـ ـ ـ ـ ــام  ،قال الترمذي":هذا حديث
غريب من هذا الوجه ،وفي الباب عن أبي أيوب ،وأنس بن مالك ،ومحمد بن عبد هللا بن سـ ــالم" ،وسـ ــنن ابن ماجة :كتاب الطهارة وسـ ــننها-

باب االستنجاء بالماء ،128/1:رقم( ،)357قال:حدثنا أبو كريب قال :حدثنا معاوية بن هشام.
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()204

المجموع شرح المهذب.96/4:

()205

البدر المنير في تخريج األحاديث واألثار الواقعة في الشـ ـ ـ ـ ـ ــرح الكبير،ألبي حفص ،ابن الملقن سـ ـ ـ ـ ـ ـراج الدين ،حفص عمر بن علي بن

أحمد الشــافعي المصــري(ت 804ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق:مصــطفى أبو الغيط ،وعبد هللا بن ســليمان ،وياســر ابن كمال ،دار الهجرة للنشــر والتوزيع-
الرياض-السعودية ،ط1425 ،1هـ2004-م.376/2:
()206

ا لتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير،ألبي الفضـ ـ ـ ـ ــل ،ابن حجر العسـ ـ ـ ـ ــقالني(ت 852ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،دار الكتب العلمية ،ط1

()207

منها ما أخرجه البخاري في(صـ ـ ـ ــحيحه:كتاب الوضـ ـ ـ ــوء-باب المسـ ـ ـ ــح على الخفين ،51/1:رقم( ،))203ومسـ ـ ـ ــلم في(صـ ـ ـ ــحيحه:كتاب

1419،هـ1989 -م.323/1:

الطهارة-باب المس ـ ــح على الخفين ،228/1:رقم( ) )274عن المغيرة بن ش ـ ــعبة ،عن رس ـ ــول هللا (ص ـ ــلى هللا عليه وس ـ ــلم)":أنه خرج لحاجته،
فاتبعه المغيرة بإداوة فيها ماء ،فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين ".
()208

المغني في فقـه اإلمـام أحمـد بن حنبـل ،ألبي محمـد ،موفق الـدين ،عبـد هللا بن أحمـد بن محمـد  ،الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــهير بـابن قـدامـة المقـدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي(ت

620هـ) ،دار الفكر–بيروت ،ط1405 ،1ه .173/1:
()209

عمدة القاري ،122/3 :بتصرف قليل.

()210

فتح الباري.251/1:

()211

سورة الذاريات:آية .55

()212

ينظر:شرح النووي.163/3 :

( )213شـ ــروق انوار المنن الكبرى اإللهية بكشـ ــف اس ـ ـرار السـ ــنن الصـ ــغرى النسـ ــائية ،للشـ ــيخ محمد المختار بن محمد بن أحمد الجنكي الشـ ــنقيطي(ت 1405ه) ،طبع على نفقة احد المحسـ ــنين-الرياض ،ط1
1425،ه
()214

.219/2:

أخرجه ابن ماجه في(سـ ـ ــننه:كتاب الطهارة وسـ ـ ــننها-باب الحائض تختضـ ـ ــب ،215/1:رقم( ،))656قال مغلطاي في(شـ ـ ــرح سـ ـ ــنن ابن

ماجه -اإلعالم بسـ ــنته عليه السـ ــالم ،ألبي عبد هللا ،مغلطاي بن قليج بن عبد هللا الحكري ،المصـ ــري ،الحنفي ،عالء الدين(ت 762هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ)،
تحقيق :كامل عويضة ،مكتبة نزار مصطفى الباز -المملكة العربية السعودية ،ط1419 ،1ه ـ ـ ـ ـ  1999 -م :ص :)928هذا حديث إسناده
صـ ـ ــحيح على شـ ـ ــرط الشـ ـ ــيخين ،في(مصـ ـ ــباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه ،ألبي العباس ،شـ ـ ــهاب الدين أحمد ابن أبي بكر البوصـ ـ ــيري(ت
840هـ) ،تحقيق :الكشناوي ،دار العربية –بيروت ،ط1403 ،2هـ:)84/1:هذا إسناد صحيح.
()215

ينظر :غريـب الحـديـث ،ألبي الفرج ،جمـال الـدين عبـد الرحمن الجوزي(ت597هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق:

عبـد المعطي القلعجي ،دار الكتـب

العلمية-بيروت– لبنان ،ط1405 ،1ه– 1985م  ،201/2:والصـحاح تاج اللغة وصـحاح العربية ،ألبي نصـر إسـماعيل بن حماد الجوهري
(ت393هـ) ،تحقيق:عطار ،دار العلم للماليين– بيروت ،ط1407 ،4ه 1987-م.121/1:
()216

تاريخ بغداد .656/4:

()217

مشيخة النسائي:ص.49

()218

تقريب التقريب:ص ،37وينظر ترجمته في(رجال صحيح البخاري=الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد ،ألبي نصر ،أحمد بن

محمـد  ،الكالباذي (ت398هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق:عبـد هللا الليثي ،دار المعرفة–بيروت ،ط1407، 1ه ،687/2:وتاريخ بغـداد ،656/4:وتهـذيب
الكمال  ،628-617 /26:وسير أعالم النبالء ،273/12:والكاشف ،229/2:وتهذيب التهذيب.)511/9:
()219

الطبقات الكبرى البن سعد.301/7:

()221

الجرح والتعديل.167/3:

()222

الثقات البن حبان .202 /8:

()223

الكاشف.313/1:

( )220الثقات للعجلي:ص .109

()224

تقريـب التهـذيـب:ص .153وينظر ترجمتـه في(التـاريخ الكبير ،380/2:والجرح والتعـديـل ،167/3:ورجـال صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحيح البخـاري،195/1:

ورجال صحيح مسلم ،155/1:وتهذيب الكمال ،457/5:وتهذيب التهذيب.)206 /2:



 



مرويات التابعية اجلليلة معاذة العدوية البصرية يف الكتب الستة -دراسة حتليلية 
( )225الجرح والتعديل.253 /9 :
()226

الثقات للعجلي:ص.477

()227

سير أعالم النبالء .292/7:

()228

تقريـب التقريـب:ص .599وينظر ترجمتـه في(التـاريخ الكبير ،318/8:والجرح والتعـديـل ،253/9:والثقـات البن حبـان ،631/7:ورجـال

صحيح البخاري ،805/2:ورجال صحيح مسلم ،355/2:وتهذيب الكمال ،82-77/32:والكاشف ،380/2:وتهذيب التهذيب.)311/11:
()229

الطبقات الكبرى البن سعد ،246/7:بتصرف قليل.

()230

الجرح والتعديل.255/2:

()231

الثقات البن حبان .53 /6:

()232

تقريب التهذيب:ص،117وينظر ترجمته في(الطبقات الكبرى البن سـ ــعد ،246/7:وتاريخ ابن معين  ،190/4:التاريخ الكبير،409/1:

والجرح والتعديل ،255/2:والثقات البن حبان  ،53/6:ورجال ص ـ ـ ـ ـ ــحيح البخاري ،81/1:ورجال ص ـ ـ ـ ـ ــحيح مس ـ ـ ـ ـ ــلم ،62/1:وتهذيب الكمال
.)462/3:
()233

سبق ترجمتها في المبحث األول.

()234

شرح سنن ابن ماجه-اإلعالم بسنته عليه السالم ،ألبي عبد هللا ،مغلطاي بن قليج بن عبد هللا ،عالء الدين(ت762هـ ـ ــ) ،تحقيق :كامل

()235

مصباح الزجاجة.84/1 :

عويضة ،مكتبة نزار مصطفى الباز -السعودية ،ط1999 ،1م:ص .928

( )236مسند الدارمي-باب في المرأة الحائض تختضب ،والمرأة تصلي في الخضاب  ،716/1:رقم( ،)1134قال :حدثنا حجاج ،حدثنا حماد،
عن أيوب ،عن نافع ،أن نساء ابن عمر(رضي هللا عنهما) "كن يختضبن وهن حيض" ،قال المحقق سليم حسين :إسناده صحيح.
()237

أخرجه أبو داود في(س ـ ـ ــننه :كتاب الترجل-باب في الخض ـ ـ ــاب للنس ـ ـ ــاء ،77 /4:رقم( ،))4166قال:حدثنا محمد بن محمد الص ـ ـ ــوري،

حدثنا خالد ابن عبد الرحمن ،حدثنا مطيع بن ميمون ،عن ص ـ ـ ـ ـ ــفية بنت عص ـ ـ ـ ـ ــمة ،عن عائش ـ ـ ـ ـ ــة (رض ـ ـ ـ ـ ــي هللا عنها) الحديث ،والنس ـ ـ ـ ـ ــائي
في(ســننه:كتاب الزينة-الخضــاب للنســاء ،142/8:رقم( ،)5089قال:أخبرنا عمرو بن منصــور ،قال:حدثنا المعلى بن أســد ،قال:حدثنا مطيع
بن ميمون ،حدثتنا صــفية بنت عصــمة بها .قال ابن القيس ـراني في(ذخيرة الحفاظ،ألبي الفضــل ،محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدســي
الشـيباني ،المعروف بابن القيسـراني(ت 507هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق :عبد الرحمن الفريوائي ،دار السـلف–الرياض ،ط1996 ،1م" :)2137 /4:وهذا

غير محفوظ" ،ق ــال ابن الجوزي في(العل ــل المتن ــاهي ــة في األح ــادي ــث الواهي ــة ،ألبي الفرج ،جم ــال ال ــدين عب ــد الرحمن بن علي بن محم ــد

الجوزي(ت597ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ) ،تحقيق :إدارة العلوم األثرية-فيص ـ ـ ــل آباد-باكس ـ ـ ــتان ،ط1981 ،2م ":)139/2:هذا حديث منكر" ،وقال ابن الملقن
في(البدر المنير":)139/6:وصفية هذه مجهولة" ،وقال ابن القطان ":هذا حديث في غاية الضعف ،صفية هذه عدم".
()238
()239

مصنف ابن أبي شيبة ،113/1:رقم( ،)1283قال:حدثنا وكيع ،عن األعمش ،عن إبراهيم ،عن علقمة فذكره.
المصدر نفسه ،113/1:رقم( ،)1286قال:حدثنا المحاربي ،عن حجاج ،عن عطاء به.

()240

فتح الباري البن رجب ،ألبي الفرج  ،زين الدين عبد الرحمن ابن ش ـ ـ ـ ــهاب الدين البغدادي ،ثم الدمش ـ ـ ـ ــقي الش ـ ـ ـ ــهير بابن رجب الحنبلي،

()241

مسائل اإلمام أحمد رواية ابنه أبي الفضل صالح(ت266ه) ،ألبي عبد هللا أحمد بن محمد ابن حنبل بن هالل الشيباني (ت241ه ـ ـ ـ)،

تحقيق :أبو معاذ طارق بن عوض هللا بن محمد ،دار ابن الجوزي -السعودية ،ط1422 ،2هـ.346/1:
الدار العلمية -الهند (د،ط)(،د،ت) .168 /1:
()242

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل ،ألبي عبد هللا ،شمس الدين محمد بن محمد ،المعروف بالحطاب الرُّعيني المالكي(ت954هـ ــ)،

دار الفكر ،ط1412 ،3هـ1992-م.200/1:
()243

الموسوعة الفقهية الكويتية ،و ازرة األوقاف والشئون اإلسالمية– الكويت .283/2:

()244

مسند الدارمي ،716/1:رقم( ،)1134قال حسين سليم" :إسناده صحيح".



 



