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الملخص

عنه(  اهلل  )رضـــي  الــحــصــيــب   ــن  ب ــدة  ي ــر ب إّن   -١

أهل  من  وهو  والبحث،  الدراسة  تستحق  شخصية 

الهجرة، سافر إلى النبي � قبل أن يقدم المدينة 

ثم كان معه.

 ، قومه  صدقة  على   � اهلل  رسول  استعمله   -٢

وغزا معه .

ــه مــســائــل  ــ فــقــيــهــا، ول ــان رضــــي اهلل عــنــه   كــ  -3 

فقهية قليلة .

٤- تعد دراسته اظهارا لشخصية صحابي جليل، 

وجمعًا آلرائه من بطون المجلدات ونشرًا لها.

***

Abstract:

1- Buraidah ibn al-Hasib, )may Allah be 

pleased with him(, A person worthy for study 

and research, he is one of the people who em-

igrate, he traveled to the Prophet, may Allah 

prayers and peace be upon him, before he came 

to Medina and joined him.

2- The Prophet, may Allah prayers and 

peace be upon him, used him on charity of his 

people, and he fought under the command of 

the Prophet.

  3- Buraidah ibn al-Hasib ,may Allah be 

pleased with him,  was a jurist, and he had a few 

jurisprudential issues.

 4-The study of Buraidah ibn al-Hasib, may 

Allah be pleased with him, is to show the per-

sonality of a great Sahabi, and to collect his 

views from  books and sources and then pub-

lishing them.

***
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مقدمة البحث 

ونستهديه،  ونستعينه   نحمده  هلل  الحمد  “إن 

إله  ال  أن  وأشهد  الدين،  في  والفقه  التوفيق  ونسأله 

عبده  محمدًا  أن  وأشهد  له،  شريك  ال  وحده  اهلل،  إال 

ــرون وغــفــل عــن ذكــره  كـ ــذا كلما ذكـــره الـ ــه”،  ــولـ ورسـ

بهديه  تمسك  ومــن  وصحبه،  آلــه  وعلى   ،  الغافلون 

إلى يوم الدين.

اهلل،  رســول  صحابة  عــن  أقــدمــه  اخــر  بحث  فهذا 

أبحث فيه عن أحد صحابته الكرام  اقوم فيه بدراسة 

شخصيته وآرائه الفقهية.

من  وهــي  االيــمــان،  من  الــكــرام  الصحابة  فخدمة 

المسلم،  بها  يقوم  أن  يمكن  التي  الصالحة  األعمال 

وكيف ال وهم االصفياء االنقياء الذين اصطفاهم اهلل 

حملة  الــزاهــرة   النجوم  وهم   ، ونبيه   حبيبه  لصحبة 

االيمان،   من  حبهم  اهلل  جعل   ، العالمين  رب  شــرع 

فحقوقهم على االمة من اعظم الحقوق، فكيف لمن 

كتب عنهم ونصرهم وشرح فقههم ومنهجهم ال ينال 

الذي  هو  وهــذا  وفضله  وكرمه  تعالى  اهلل  رضــوان  من 

ارتجيه منه سبحانه عز جاله.

واخترت الصحابي بريدة بن الحصيب ، وسميت 

الحصيب  بــن  لبريدة  الفقهية  ـــ“اآلراء  ــ ب هــذا  بحثي 

رضي اهلل عنه  دراسة مقارنة”.

إلى  فيرجع  البحث  لــهــذا  ي  اخــتــيــار سبب   أمــا 

: عدة أمور

تستحق  شخصية  الحصيب   بــن  يــدة  بــر إّن   -١

الدراسة والبحث.

٢- الخروج ببحث جديد يدرس حياة الصحابي 

بطون  من  آرائــه  يجمع  و  وسيرته  الحصيب  بن  بريدة 

الكتب.

3- القيام بواجب البر والوفاء تجاه  صحابي كبير 

يعد من الحفاظ ومن فقهاء األمة .

أما منهجي في البحث:

١- فقمت بدراسة السيرة الذاتية والعلمية لبريدة 

بن الحصيب .

وكتابتها  األساسية،  المصادر  من  آراءه  جمع   -٢

على وفق أبواب الفقه.

3- إبراز عنوان لكل مسألة فقهية ترد في البحث.

اآلراء  أذكر  ثم  الحصيب   بن  بريدة  آراء  تقديم   -٤

األخرى؛ وذلك إلبراز آرائه الفقهية.

والتابعين  الصحابة  وآراء  ــات  ي مــرو ذكـــرت   -5

والفقهاء التي وافقهم أو وافقوه فيها، فضًال عن اآلراء 

كل فريق  التي  خالفُهم أو خالفوه فيها  مع ذكر أدلة 

. ومناقشة األقوال مع بيان القول المختار

سورها  إلــى  الكريمة  القرآنية  اآليـــات  عــزوت   -6

الــواردة  ــوال  واألق واآلثــار  األحاديث  تخريج  عن  فضا 

درجــة  وبــيــان  المعتمدة،  الكتب  مــن  البحث  فــي 

الحديث.

٧- بيان غريب األلفاظ، ووضع أقواس التنصيص 

مــن مــصــادرهــا،  الــنــصــوص  نقل  لــلــداللــة على   »     «

ولمعالجة متطلبات برنامج االستال االلكتروني.

توصلت  التي  النتائج  ألهــم  خاتمة  وضعت   -8

إليها في البحث.
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أما خطتي في البحث، فقد قسمت البحث على 

مبحثين :

بن  ــدة  ي ــر ب حــيــاة  ــن  ع نــبــذة  األول:  الــمــبــحــث   -

الحصيب .

- المبحث الثاني: آراؤه الفقهية.

***

المبحث االول 

نبذة عن حياة الصحابي 
»بريدة بن الحصيب«

بن  الحصيب  بن  “بريدة   : وكنيته  ونسبه  -اسمه 

عبد اهلل بن الحارث بن األعرج بن سعد بن رزاح بن 

بن  الحارث بن سامان  بن  مازن  بن  بن سهم  عدي 

أمضي األسلمي”)١(. 

أبــو ســهــل، وقــد قيل  ابــو عــبــداهلل، وقــيــل:  كنيته 

أبــو ســاســان ، “وقـــال أبــو علي الــطــوســي أحــمــد بن 

يـــدة عــامــر   عــثــمــان صــاحــب بـــن الــمــبــارك اســـم بـــر

وبريدة لقب”)٢(.

االولين  المهاجرين  من  “وهو   : وصحبته  -اسالمه 

المدينة  قــدومــه  قبل    � النبي  إلــى  هاجر  ممن 

النبي  دخول المدينة قال بريدة  أراد  ولحق به، فلما 

عمامته  حمل  ثم  لــواء  ومعك  إال  المدينة  تدخل  ال   :

يوم   � النبي  يــدي  بين  ومشى  رمــح  فــي  وشــدهــا 

اهلل  هبة  بن  الحسن  بن  علي  القاسم  أبــو  دمشق،  يخ  تار  )١(
عمرو  تحقيق:  5٧١هـ(،  )المتوفى:  كر  عسا بابن  المعروف 
يع،  والتوز والنشر  للطباعة  الفكر  دار  ي،  العمرو غرامة  بن 

١٤١5 هـ - ١٩٩5 م،٧١/3٧6.
علي  بن  أحمد  الفضل  أبو  الصحابة،  تمييز  في  اإلصابة   )٢(
)المتوفى:  العسقاني  حجر  بــن  أحــمــد  بــن  محمد  بــن 
 85٢هـ(، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد 
األولى -  الطبعة:  العلمية - بيروت،  معوض، دار الكتب 

١٤١5هـ ،١/٤١8.
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قدومه المدينة”.

كـــان رســـول اهلل  ــدة بــن حصيب قـــال:  ي ــر  “عـــن ب

كًبا  ، ولكن يتفاءل، فركب بريدة في سبعين را  ال يتطير

، فقال 
ً

من أهل بيته من بني سهم يتلقى رسول اهلل  ليا

ْنَت” قال: بريدة، فالتفت إلى أبي 
َ
له رسول اهلل : َمْن أ

ِمْن  ْن؟  قال:  ِمّمَ َوَصلَح، ثم قال:  ْمُرَنا 
َ
أ َبرَد  بكر فقال: 

: َسِلْمَنا ثم قال: ِممْن؟  َم، قال ألبي بكر
َ
ْسل

َ
أ

قال  َسْهُمَك”  “َخَرَج  قال:  سهم،  بني  من  قال:   

ُد ْبُن َعْبِد اهلِل  يدة للنبي : فمن أنت؟ قال: “ُمَحّمَ بر

عبده  وأنك  اهلل  إال  إله  ال  أن  أشهد  قال:  اهلِل،   
ُ

َرُســول

جميًعا،  معه  الذين  وأسلم  يدة  بر فأسلم  ورسوله، 

يدة للنبي  ال تدخل المدينة إال ومعك لواء،  فقال بر

فحل عمامته ثم شدها في رمح، ثم مشى بين يديه 

الذي  هلل  الحمد  يدة:  بر قــال  المدينة  دخــل  حتى 

النبي  طائعي”)١(.”واستعمله  سهم  بنو  أسلمت 

النسخة  الــرســول  -  أحــاديــث  فــي معرفة  األصـــول  نـــوادر   )١(
عبد  أبو   ، بشر بن  الحسن  بن  علي  بن  محمد  المسندة، 
تحقيق:  هـ(،   3٢0 نحو  )المتوفى:  الترمذي  الحكيم  اهلل، 
هـ   ١٤3١ األولى  الطبعة:   ، النوادر دار  تكلة،  محمد  توفيق 
 ، النبي  حديث  من  الوسطى  األحكام  م،٢0٢/٢،   ٢0١0  -
الرحمن بن عبد اهلل بن الحسين بن  عبد الحق بن عبد 
سعيد إبراهيم األزدي، األندلسي األشبيلي، المعروف بابن 
السلفي،  حمدي  تحقيق:  هـــ(،   58١ )المتوفى:  الخراط 
يع، الرياض  صبحي السامرائي، مكتبة الرشد للنشر والتوز

- المملكة العربية السعودية، ١٤١6 هـ - ١٩٩5 م،3/٢٩.
الضعيفة  األحاديث  سلسلة  جدا  ضعيف  الحديث  واسناد 
الرحمن  عبد  أبــو  األمـــة،  فــي  السيئ  وأثــرهــا  والموضوعة 
آدم،  بن  نجاتي  بن  نوح  الحاج  بن  الدين،  ناصر  محمد 
المعارف،  دار  ١٤٢0هــــ(،  )المتوفى:  األلباني  ي  األشــقــودر

قومه”)٢(. صدقة  على 

مع  غـــزا  أنـــه  عــنــه  الصحيحين  “وفـــي  ــه:  ــزواتـ  -غـ

 ، خيبر غــزوة  وشهد:  غــزوة،  عشرة  ست   � النبي 

األمير  لــواء  يحمل  وكــان  الــلــواء،  معه  وكــان  والفتح، 

 ، اهلل  رســول  وفــاة  إثــر  البلقاء،  أرض  غــزا  حين  أسامة 

وكان بريدة من أمراء عمر بن الخطاب في نوبة سرغ)3( 

إلى مرو  وكان غزا خراسان في زمن عثمان  ثم تحول 

فسكنها إلى مماته “)٤(.

من  حدثني  قــال:  يعقوب  أبــي  بن  محمد  “وعــن 

يقول:  ــو  وه بــلــخ)5(  نهر  وراء  األســلــمــي  يــدة  بــر  سمع 

ال عيش إال طراد الخيل بالخيل”)6(.

األولــى،  الطبعة:  السعودية،  العربية  المملكة   - الرياض 
١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م،٩/١١3.

)٢( سير اعام النباء ، شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن 
أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )المتوفى : ٧٤8هـ(، 
تحقيق  : مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 
 / هـ   ١٤05  ، الثالثة   : الطبعة  الرسالة،  مؤسسة  األرنـــاؤوط، 

١٩85 م، ٤٧0/3.
البلدان،  معجم  الشام«.  وآخر  الحجاز  أّول  وهو  »َســْرُغ:   )3(
الرومي  اهلل  عبد  بــن  يــاقــوت  اهلل  عبد  أبــو  الــديــن  شهاب 
، بيروت، الطبعة:  الحموي )المتوفى: 6٢6هـ(، دار صادر

الثانية، ١٩٩5 م،3/٢١١.
)٤( سير اعام النباء ٤٧0/3.

)5( »مدينة مشهورة بخراسان«، معجم البلدان ٤٧٩/١.
يخ اإلسام َوَوفيات المشاهير َواألعام، شمس الدين  )6( تار
أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي 
معروف،  عّواد  بشار  الدكتور  تحقيق:  ٧٤8هـ(،  )المتوفى: 

دار الغرب اإلسامي، الطبعة: األولى، ٢003 م،6٢١/٢.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. د. عبيدة عامر توفيق

“وعن بكير بن معروف، عن مقاتل بن حيان، عن 

فكنت   ، خيبر “شهدت   : قــال”  أبيه  عن  بريدة،  ابن 

فيمن صعد الثلمة، فقاتلت حتى رئي مكاني، وعلي 

ذنبا  اإلســـام  فــي  ركبت  أنــي  أعلم  فما   ، أحــمــر ثــوب 

أعظم علي منه؛ للشهرة”)١(.

بالمدينة  عثمان  فتنة  وقعت  “فلما  تــه:  رحــال  -

وسكن  وسليمان،  عبداهلل  بابنيه  منها  بريدة  خــرج 

بن  وسمرة  حصين  بن  عمران  ذاك  إذ  وبها  البصرة 

جندب فسمع منهما ،ثم خرج بريدة منها بابنيه إلى 

إلى  منها  خرج  ثم  مدة  يا  غاز بها  فأقام  سجستان)٢( 

أن  إلى  فلما دخلها قطنها  هــراة)٤(  مــرو)3( على طريق 

)١( المصدر نفسه.
أّوله وثانيه، وسين أخرى مهملة، وتاء  )٢( »ِسِجْسَتاُن: بكسر 
مثناة من فوق، وآخره نون: وهي ناحية كبيرة ووالية واسعة، 
اسم  وأن  للناحية  اسم  سجستان  أن  إلى  بعضهم  ذهب 
مدينتها زرنج، وبينها وبين هراة عشرة أّيام ثمانون فرسخا، 
معجم  سبخة«.  رملة  ها 

ّ
كل وأرضــهــا  هــراة،  جنوبي  وهــي 

البلدان ١٩0/3.
 ، النار بها  تقتدح  البيض  الحجارة   : المرو وذ:  ــّرُ الـ »َمـــْرُو   )3( 
وال  األحمر  بالحجر  تقتدح  وال  أحمر  وال  أســود  يكون  وال 
 ، يسّمى مروا، والروذ، بالذال المعجمة: هو بالفارسية النهر
الشاهجان  مرو  من  قريبة  مدينة  وهي   : النهر مرو  فكأنه 
فلهذا سميت  نهر عظيم  أيام، وهي على  بينهما خمسة 
بذلك، وهي صغيرة بالنسبة إلى مرو األخرى، خرج منها 
 خلق من أهل الفضل ينسبون مروروذي ومّروذي«. معجم 

البلدان 5/١١٢.
مدن  أمهات  من  مشهورة  عظيمة  مدينة  بالفتح:  ــَراُة:  »َه  )٤(
خراسان لم أر بخراسان عند كوني بها في سنة 60٧ مدينة 
منها،  أهــا  كثر  أ وال  أحسن  وال  أفخم  وال  أعظم  وال  أجــّل 
محشّوة  كثيرة  وخيرات  غزيرة  ومياه  كثيرة  بساتين  فيها 

مات وبها عقبه وقبره بمرو مشهور يعرف”)5(.

مــائــة  مـــن  نــحــو  يــدة  ــبــر ل ي  رو  : عــنــه  ى  رو مـــن   -

وخمسين حديثا. “حدث عنه: ابناه؛ سليمان وعبد 

اهلل، وأبو نضرة العبدي، وعبد اهلل بن مولة، والشعبي، 

وأبو المليح الهذلي، وطائفة”)6(.

- ولده:

األسلمي:  الحصيب  بــن  بــريــدة  بــن  اهلل  “عــبــد   -١

بن  عمر  خافة  من  مضين  سنين  لثاث  مولده  كان 

الخطاب كان هو وسليمان توأمين” .

بن  ــدة  يـ ــر بـ ــن  ــ وابـ ــالـــك،  مـ ــن  بـ ــس  ــ أن ــن  عـ ى  “رو

بن  وسعيد  الــغــنــوي،  كعب  بــن  وبسير  الحصيب، 

اليبحي، وعبد  المسيب، وسمرة بن جندب، وعامر 

 ، ، وعبد اهلل بن عمرو اهلل بن عباس، وعبد اهلل بن عمر

وعبد اهلل بن مسعود، وعبد اهلل بن مغفل، وعمران بن 

ية بن أبى سفيان، والمغيرة بن شعبة،  حصين، ومعاو

موسى  وأبى  الديلي،  األســود  وأبى   ، يعمر بن  يحيى  و

األشعري، وأبى هريرة، وعائشة، وأم سلمة. وقيل: عن 

عين  أصابها  وقد  والثراء،  الفضل  بأهل  ومملؤة  بالعلماء 
التتر  الكّفار من  الحدثان وجاءها  ونكبتها طوارق  الزمان 
إليه  إنــا  و هلل  فإّنا  كــان،  خبر  في  أدخلوها  حتى  فخربوها 

راجعون، وذلك في سنة 6١8«. معجم البلدان 3٩6/5.
، محمد بن  )5( مشاهير علماء األمصار وأعام فقهاء األقطار
حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو 
ووثقه  حققه  35٤هـ(،  )المتوفى:  الُبستي  الدارمي،  حاتم، 
للطباعة  الوفاء  دار  ابراهيم،:  على  مــرزوق  عليه:  وعلق 
يع - المنصورة الطبعة: األولى ١٤١١ هـ - ١٩٩١  والنشر والتوز

يخ دمشق ١3٩/٢٧. م/١0١/١، تار
)6( سير اعام النباء ٢/ ٤6٩ -٤٧١.
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اآلراء الفقهية لبريدة بن الحصيب � )دراسة مقارنة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

اهلل،  عبد  بن  األجلح  عنه  ى  رو سلمة.  أم  عن  أمــه، 

، وثواب بن عتبة، وسحين المعلم،  وبشير بن المهاجر

وسعيد  عــدى،  بن  والزبير  سليمان،  أبى  بن  وحماد 

بريدة، وسهيل  بن  اهلل  بن عبد  وابنه سهل  الحريري، 

بريدة،  بــن  بــن عبد اهلل  وابــنــه منمر  أبــى صــالــح،  بــن 

بن  ومالك  وقــتــادة،  األحــول،  وعامر  الشعبي،  وعامر 

ومقاتل  حيان،  بن  ومقاتل   ، دثار بن  ومحارب  مغول، 

بن سليمان، والوليد بن ثعلبة الطائي، ويزيد النحوي، 

وأبى  معين،  بن  يحيى  وعن  كثيرة.  آخــرون  وجماعة 

حاتم، والعجلى: ثقة، ولي عبد اهلل القضاء بمرو بعد 

عشرة  خمس  سنة  بها  ومــات  سليمان،  أخيه  مــوت 

.)١( ” ومائة وقبره بجاورسة قرية من قرى مرو

بن  بــريــدة  بــن  سليمان  بـــريـــدة:”  بــن  سليمان   -2

بطن  في  اهلل  عبد  وأخــوه  هو  ولــد  األسلمي:  حصيب 

خمس  سنة  سليمان  ومــات   ، عمر عهد  على  واحــد 

القضاء  على  وهــو  مــرو  قــرى  مــن  يــة  قــر بفنين   ومــائــة 

وبها قبره”.

بريدة  بن  اهلل  عبد  اخيه  ومــوت  موته  بين  “وكــان   

وقد  سنين  بعشر  قبله  سليمان  مــات  سنين  عشر 

اثبت  ــه  ان يــقــال  و أبــيــه  ــة عــن  ــرواي ال احــســن سليمان 

الوضوء  في  أبيه  عن  ى  رو عنه،  ي  رو فيما  أخيه  من 

شرح  في  األخيار  مغاني   ،٢0٢/١ االمصار  علماء  مشاهير   )١(
أحمد  بن  محمود  محمد  أبو   ، اآلثار معاني  رجال  أسامي 
الدين  بــدر   ، الحنفي  حسين  بــن  أحمد  بــن  موسى  بــن 
العينى )المتوفى: 855هـ(، تحقيق: محمد حسن محمد 
لبنان،   - بيروت  العلمية،  الكتب  دار  إسماعيل،  حسن 

الطبعة: األولى، ١٤٢٧ هـ - ٢006 م،٢/58.

والصاة والصوم”)٢( .

ــدة األســلــمــى، وعــمــران ابــن  ي ــر ى عــن أبــيــه ب “رو

ى  ، وعائشة أم المؤمنين، رو يحيى بن يعمر حصين، و

بن  اهلل  وعبد  الشيبانى،  مرة  بن  ضرار  سنان  أبو  عنه 

والقاسم  عطاء، وعلقمة بن مرثد، وغيان بن جامع، 

 ، دثــار بــن  ومــحــارب  التميمى،  وقعيب  محيرة،  بــن 

ويزيد النحوي، وآخرون”)3(.

قبره  في  يوضع  أن  بريدة  “أوصى  ووفاته:  -وصيته 

في  إال  توجدا  فلم  بخراسان،  مــات  وكــان  جريدتان، 

وضعوهما  قــبــره  فــي  وضــعــوه  فلما  حــمــار   جـــوالـــق)٤( 

في قبره”)5(.

بن  أحمد  مسلم،  صحيح  رجــال  مسلم  صحيح  رجــال   )٢(
علي بن محمد بن إبراهيم، أبو بكر ابن َمْنُجوَيه )المتوفى: 
 - الــمــعــرفــة  دار  الــلــيــثــي،  اهلل  عــبــد   : تحقيق   ٤٢8هــــــ(، 
يخ دمشق ٢٧/  بيروت، الطبعة: األولى، ١٤0٧، ٢٧3/١، تار

.١30-١٢٩
)3( مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثار٤3١/١.

)٤( »جوالق: هو بضم الجيم في الواحد وبفتحها في الجمع 
وصفة السرج األدم الذي يغشيه«. طلبة الطلبة، عمر بن 
الدين  نجم  حفص،  أبو  إسماعيل،  بن  أحمد  بن  محمد 
مكتبة  العامرة،  المطبعة  53٧هــــ(،  )المتوفى:  النسفي 

المثنى ببغداد، بدون طبعة، ١3١١هـ،ص١6٩.
)5( الطبقات الكبرى، أبو عبد اهلل محمد بن سعد بن منيع 
الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي المعروف بابن سعد 
دار  القادر عطا،  )المتوفى: ٢30هـ(، تحقيق: محمد عبد 
الكتب العلمية - بيروت، الطبعة: األولى، ١٤١0 هـ - ١٩٩0 
بن  عفان  طريق  من  سعد   ابــن  أخرجه   ،8٤/٧ م،٧/6. 
مسلم، عن حماد بن سلمة، أخبرنا عاصم االحول، قال: 

قال مورق وهذا سند صحيح.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. د. عبيدة عامر توفيق

ية، قال ابن سعد:  “مات في خافة يزيد بن معاو

: توفي سنة  مــات سنة ثــاث وســتــيــن”)١(، وقــال آخــر

اثنتين وستين، قال الذهبي “ وهذا أقوى”)٢(.

***

)١( االصابة في تمييز الصحابة ١/٤١8.
)٢( سير اعام النباء ٢/٤٧0.

المبحث الثاني

 آراؤه الفقهية

المسألة األولى: الصالة قبل العيد وبعدها

ي  ِ
ّ
ُيَصل َكاَن  ُه 

َ
ّن
َ
أ ِبيِه، 

َ
أ َعْن  ْيَدَة،  ُبَر ْبِن  اهلِل  َعْبِد  »َعْن 

َبًعا«)3(. ْر
َ
َبًعا، َوَبْعَدَها أ ْر

َ
ِة أ

َ
ا ِعيِد َقْبَل الّصَ

ْ
َيْوَم ال

حرِ  الّنَ وَيــوَم  الِفطرِ  َيوَم  ى  ِ
ّ
ُيَصل يَدُة  ُبَر كان   »: وعنه 

َقبَل اإلماِم«)٤(

 اخــتــلــف أهـــل الــعــلــم فـــي هـــذه الــمــســألــة على 

ثة أقوال: ثا

له  فيجوز  المأموم  يتنفل  أن  البــأس  األول:  القول 

والمصلى  وطريقه  المسجد  وفي  بيته  »في  يتنفل  أن 

النافلة،  صــاة  حلت  إذا  يتنفل،  أن  أمكنه  وحيث 

من  فرغ  إذا  وبعدها«  الصاة،  قبل  الشمس  تبرز  بأن 

استماع الخطبة، أما اإلمام فا يختار له أن يتنفل بعد 

قول  . وهذا  بعدها  وال   ، العيد  ال قبل صاة   ، خروجه 

)3( مصنف ابن ابي شيبة الكتاب المصنف في األحاديث 
، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهلل بن محمد بن إبراهيم  واآلثار
ـــ(،  ٢35هـ )المتوفى:  العبسي  خواستي  بــن  عثمان  بــن 
الرياض،    - الرشد  مكتبة  الحوتـ،  يوسف  كمال   : تحقيق 

الطبعة: األولى، ١٤0٩، ٤٩٩/١.
علّيٍ  بــن  الُحَسين  بــن  أحــمــد  بكر  ــو  أب  ، الكبير السنن   )٤(
بن  اهلل  عبد  الدكتور  تحقيق:  هـ(،   ٤58  -  38٤( البيهقي 
والدراسات  للبحوث  هجر  مركز  التركي،  المحسن  عبد 
العربية واإلسامية )الدكتور / عبد السند حسن يمامة(، 

الطبعة: األولى، ١٤3٢ هـ - ٢0١١ م،6/5٩١.
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اآلراء الفقهية لبريدة بن الحصيب � )دراسة مقارنة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

االمام الشافعي)١(.

ي ذلك عن أبي هريرة، وأبي برزة، وبريدة بن  »ورو

مالك  بن  وانس  وبنيه  خديج،  بن  ورافــع  الحصيب، 

النخعي  إبراهيم  التابعين  من  قــال  »وبــه   ، وغيرهم« 

البصري  والحسن  يزيد  بن  واألسود  جبير  بن  وسعيد 

يس بن العباس  )١( األم،: الشافعي أبو عبد اهلل محمد بن إدر
مناف  عبد  بــن  المطلب  عبد  بــن  شافع  بــن  عثمان  بــن 
مختصر  هـ(،مع   ٢0٤ )المتوفى:  المكي  القرشي  المطلبي 
يع،  والتوز والنشر  للطباعة  الفكر  دار  االول،  الجزء  المزني 
١٩83م  الثانية:  الطبعة  م،   ١٩80 ه   ١٤00 االولــى  الطبعة 
إسماعيل  الشافعية،  فروع  في  المزني  مختصر   ،٢68/١،
)المتوفى:  المزني  إبراهيم  أبــو  إسماعيل،  بن  يحيى  بن 
٢6٤ هـ(، دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر شاهين، دار 
الكتب العلمية-بيروت-لبنان، الطبعة: األولى، ١٤١٩ هـ-

١٩٩8 م،ص50.
بن  علي  الحسن  أبو  الماوردي،   - الشافعي  فقه  في  ي  الحاو
محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير 
العلمية،  الكتب  دار  هــــ(،   ٤50 )الــمــتــوفــى:  بــالــمــاوردي 
الطبعة: األولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤، ٤٩٤/٢. قال اإلمام الشافعي 
صاة  قبل  المأموم  يتنفل  أن  بأسا  ى  أر »وال  اهلل:  رحمه 
والمصلى  وطريقه  المسجد  وفي  بيته  في  وبعدها،  العيد 
وحيث أمكنه أن يتنفل، إذا حلت صاة النافلة، بأن تبرز 
الشمس، وقد تنفل قوم قبل صاة العيد وبعدها، وآخرون 
قبلها ولم يتنفلوا بعدها، وآخرون بعدها ولم يتنفلوا قبلها، 
في  يكون  كما  وهذا  وبعدها،  قبلها  التنفل  تركوا  وآخــرون 
يكثرون،  يتنفلون فيقلون و كل يوم يتنفلون وال يتنفلون، و
يتنفلون  وال  وقبلها  وبعدها،  المكتوبات  قبل  يتنفلون  و
يدعون التنفل قبلها وبعدها، ألن كل هذا مباح،  بعدها، و
وكثرة الصلوات على كل حال أحب إلينا، وجميع النوافل 
الجمعة«.  يــوم  في  إال  ظاهرا  منها  إلــي  أحــب  البيت   في 

االم ١/٢68.

المسيب  بن  وسعيد  الحسن  أبــي  بن  سعيد  وأخــوه 

وصفوان بن محرز وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعروة 

بن  ومحمد  محمد  بــن  والقاسم  وعلقمة  الزبير  بــن 

سيرين ومكحول وأبو بردة«)٢(.

والحجة لهم: 

١-“ عن سهل بن سعد، وعن رافع بن خديج، أنه 

كان يصلي قبل العيد وبعده”)3(.

كـــان  “يصلي قبل  ــه  أن أبــيــه،  ــروة، عــن   ٢- عــن عـ

العيد وبعده”)٤(.

وهذه حجتهم للمأموم أما االمام فاحتجوا:

ــْوَم  َي َخــَرَج  ــِبــّيَ �  الــّنَ  
َ

ّن
َ
أ ابــن عباس:  ١- “عــن 

َبْعَدَها  َواَل  َها 
َ
َقْبل ُيــَصــّلِ  ــْم 

َ
ل َرْكَعَتْيِن  ى 

َّ
َفَصل  ،  الِفْطرِ

)5(.”
ٌ

َوَمَعُه ِبَال

محمد  العا  أبو  الترمذي،  جامع  بشرح  األحــوذي  تحفة   )٢(
)المتوفى:  ى  المباركفور الرحيم  عبد  بن  الرحمن  عبد 
اللطيف،  عبد  بــن  الــوهــاب  عبد   : تحقيق  هــــ(،   ١353
المكتبة السلفية، المدينة المنورة، الطبعة الثانية ١383 

هـ - ١٩63 م،٩0/3.
بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد   ، ــار واآلثـ السنن  معرفة   )3(
البيهقي  بكر  ــو  أب الــخــراســانــي،  ــردي  ــَرْوِج ــْس ــُخ ال مــوســى 
)المتوفى: ٤58هـ(، تحقيق : عبد المعطي أمين قلعجي، 
دار  كستان(،  با  - )كراتشي  اإلسامية  الدراسات  جامعة 
دمشق(،   - )حلب  الوعي  دار  -بيروت(،  )دمشق  قتيبة 
دار الوفاء )المنصورة - القاهرة(،الطبعة: األولى، ١٤١٢هـ - 

١٩٩١م،5/٩٢.
)٤( المصدر نفسه .

اهلل   أمور رسول  المختصر من  الصحيح  المسند  الجامع   )5(
إسماعيل  بن  محمد  ي،  البخار صحيح   = وأيامه  وسننه 
)المتوفى:  اهلل  عبد  أبو  ي،  البخار المغيرة  بن  إبراهيم  بن 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. د. عبيدة عامر توفيق

كـــراهـــة الــتــنــفــل بــالــصــحــراء- أي  ــانــي: “ ــث ــول ال ــق ال

المصلى - لإلمام والمأموم قبل الصالة وبعدها”. هذا 

قول اإلمام مالك)١(، واالمام أحمد)٢(.

وحذيفة،  مسعود،  وابــن  على،  عــن  ذلــك  ي  “رو

والقاسم،  ومــســروق،  والشعبى،   ، عمر وابــن   ، وجــابــر

وسالم، إال أن مالًكا قال: إذا صليت في المسجد جاز 

التنفل قبلها وبعدها”)3(.

والحجة لهم: 

ــْوَم  َي َخـــَرَج  ــِبــّيَ �  الــّنَ  
َ

ّن
َ
أ ابــن عباس:  ١-“عــن 

َبْعَدَها  َواَل  َها 
َ
َقْبل ُيــَصــّلِ  ــْم 

َ
ل َرْكَعَتْيِن  ى 

َّ
َفَصل  ،  الِفْطرِ

٢56 هـ(، تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي،  دار السام - 
الرياض، الطبعة: األولى ١٤١٩ هـ، ٢/3٧8.

موسى،  بن  إسحاق  بن  خليل  خليل،  العامة  مختصر   )١(
)المتوفى:  المصري  المالكي  الجندي  الــديــن  ضــيــاء 
القاهرة،  الحديث-  دار  جاد،  أحمد   : تحقيق  ٧٧6هـــ(، 
الجليل  مواهب  األولــى،١٤٢6هـــ/٢005مـــ،ص٤8،  الطبعة: 
اهلل  عبد  أبــو  الــديــن  شمس  خليل،  مختصر  شــرح  فــي 
المغربي،  الطرابلسي  الرحمن  عبد  بن  محمد  بن  محمد 
عيني المالكي )المتوفى: ٩5٤هـ(،  المعروف بالحطاب الّرُ
، الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م،٢/ ١٩8-١٩٩. دار الفكر
أحمد  بن  اهلل  عبد  الدين  موفق  محمد  أبو  الفقه،  عمدة   )٢(
بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي 
 6٢0 )المتوفى:  المقدسي  قدامة  بابن  الشهير  الحنبلي، 
دغيليب  محمد   , العبدلي  سفر  اهلل  عبد  تحقيق:  هـــ(، 

العتيبي،  مكتبة الطرفين، الطائف، ص٢6.
ي البن بطال، ابن بطال أبو الحسن  )3( شرح صحيح البخار
علي بن خلف بن عبد الملك )المتوفى: ٤٤٩هـ(، تحقيق: 
السعودية،   - الرشد  مكتبة  إبراهيم،  بن  ياسر  تميم  أبــو 

الرياض، الطبعة: الثانية، ١٤٢3هـ - ٢003م،5٧٤/٢.

)٤(.”
ٌ

َوَمَعُه ِبَال

 اهلِل  
ُ

 َرُســول
َ
َبــَدأ ٢-“عــن  جابر بن عبد اهلل ما قال: 

 
َ

َوال َذاٍن 
َ
أ ِبَغْيرِ  ِعيَدْيِن 

ْ
ال ِفي  ُخْطَبِة 

ْ
ال َقْبَل  ِة 

َ
ا ِبالّصَ

 َبْعَدَها “)5(.
َ

ِة، َوال
َ

ا ْم ُيَصّلِ َقْبَل الّصَ
َ
: َول

َ
ِإَقاَمٍة،.... َقال

 
َ

ّن
َ
ِه، أ ِبيِه، َعْن َجّدِ

َ
3-“َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن أ

 َبْعَدَها ِفي ِعيٍد”)6(.
َ

َها َوال
َ
ْم ُيَصّلِ َقْبل

َ
ِبّيَ  �  ل الّنَ

ـــُه َغــَدا َمــَع النبي � َيــْوَم 
َ
ّن
َ
، أ ــِن ُعــَمــَر ــِن اْب ٤-“ع

َقْبَل  ُيَصّلِ  ْم 
َ
َول َبْيِتِه  ى 

َ
ِإل َرَجَع  ُثّمَ  ى 

َّ
ُمَصل

ْ
ال ى 

َ
ِإل ِعيِد 

ْ
ال

 َبْعَدُه”)٧(.
َ

ِعيِد َوال
ْ
ال

)٤( سبق تخريجه.
أحمد  اهلل  عــبــد  ــو  أبـ حــنــبــل،  ــن  ب أحــمــد  اإلمــــام  مسند   )5(
 بـــن مــحــمــد بـــن حــنــبــل بـــن هــــال بـــن أســــد الــشــيــبــانــي 

)المتوفى: ٢٤١هـ(.
األرنــؤوط - عادل مرشد، وآخــرون، إشراف:  تحقيق : شعيب 
الرسالة،  مؤسسة  التركي،  المحسن  عبد  بن  اهلل  عبد  د 
الطبعة: األولى، ١٤٢١ هـ - ٢00١ م،٢68/٢٢.إسناده صحيح 
على شرط مسلم. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد 

الملك- وهو ابن أبي سليمان الَعرَزمي الكوفي.
 - يزيد  أبيه  اســم  وماجة   - ماجة  ابــن   ، ماجه  ابــن  سنن   )6( 

يني )المتوفى: ٢٧3هـ( أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزو
كامل قره  د  تحقيق : شعيب األرنؤوط - عادل مرشد - محّمَ

طيف حرز اهلل، دار الرسالة العالمية
ّ
بللي - َعبد الل

المحقق:  قــال  م،٢/333.   ٢00٩  - هـ   ١٤30 ــى،  األول الطبعة: 
»صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل عبد اهلل بن 

عبد الرحمن الطائفي، وشيِخه عمرو بن شعيب«.
بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  الشافعي  الشافعي،  اإلمام  مسند   )٧(
يس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب  إدر
بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي )المتوفى: ٢0٤هـ(، 
رتبه: سنجر بن عبد اهلل الجاولي، أبو سعيد، علم الدين 
وعلق  أحاديثه  وخرج  نصوصه  حقق  ٧٤5هـــ(،  )المتوفى: 
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اآلراء الفقهية لبريدة بن الحصيب � )دراسة مقارنة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

ــار  ــ وجـــه الـــداللـــة: واضـــحـــة مـــن االحـــاديـــث واالث

قبل  والمأموم  لإلمام  المصلى   فــي   التنفل   بكراهة 

الصاة وبعدها .

ذلك،  ورود  “لعدم  فقالوا:  بالمعقول  واحتجوا   -5

طلوع  بمنزلة  العيد  لصاة  الــخــروج  أن  ذلــك  ووجــه 

الفجر بالنسبة لصاة الفجر فكما ال يصلي بعد الفجر 

نافلة غير صاة الفجر فكذا ال يصلي قبل صاة العيد 

كراهة التنفل بالمصلى قبلها،  نافلة غيرها، هذا وجه 

كراهته فيها بعدها؛ فخشية أن يكون ذلك  وأما وجه 

القائلين بعدم صحتها  لها  البدع  أهل  إلعادة  يعة  ذر

كغيرها خلف اإلمام غير المعصوم”)١(.

مسنونة  صــالة  العيدين  قبل  ليس  الثالث:   القول 

ويجوز الصالة بعدها.

قال  وبــه  ى،  الــبــدر أبــى مسعود  ي ذلــك عــن  “رو

ي،  علقمة، واألسود، وابن أبى ليلى، والنخعي، والثور

والكوفيون، واألوزاعي” ، وهو مذهب الحنفية)٢(.

يع،  والتوز للنشر  غــراس  شركة  فحل،  ياسين  ماهر  عليه: 
الكويت، الطبعة: األولى، ١٤٢5 هـ - ٢00٤ م، ٢/٤6.

اهلل  عــبــد  بــن  محمد  لــلــخــرشــي،  خليل  مختصر  شـــرح   )١(
الخرشي المالكي أبو عبد اهلل )المتوفى: ١١0١هـ(

وبــدون  طبعة  بــدون  الطبعة:  بيروت،   - للطباعة  الفكر  دار 
يخ، ٢/١05. تار

كتاب المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس   )٢(
وتحقيق:  دراســة  هـــ(،   ٤83 )المتوفى:  السرخسي  األئمة 
والنشر  للطباعة  الفكر  دار  الميس،  الدين  محي  خليل 
يع، بيروت، لبنان، الطبعة: األولى، ١٤٢١ هـ ٢000 م ،  والتوز
الدين،  عاء  الشرائع،  ترتيب  في  الصنائع  بدائع   ،١3٩/١
أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى: 

والحجة لهم:

 
ُ

ــول َكـــاَن َرُس ي  قــال: “ ١- عن أبــي سعيد الــخــدر

َمْنزِِلِه  ى 
َ
ِإل َرَجــَع  َفــِإَذا  َشْيًئا،  ِعيِد 

ْ
ال َقْبَل  ي  ِ

ّ
ُيَصل  

َ
ال  اهلِل  

ى َرْكَعَتْيِن”.)3(
َّ
َصل

واجيب عنه : “إسناده ضعيف لضعف عبد اهلل 

-وهو  منه  الثاني  الشطر  وفــي  عقيل،  بن  د  محّمَ بن 

ته في البيت ركعتين بعد صاة العيد- مخالفة  صا

للحديثين السالفين قبله”)٤(.

َاَة َقْبَل الِعيِد”)5(. ٢- عن ابن عباس ما :” َكرَِه الّصَ

حنيفة،  أبــي  عن  أبيه  عن  يوسف  أبــي  “عــن   -3

عن حماد، قال: سألت إبراهيم وسعيد بن جبير عن 

الصاة قبل العيد، فقاال: ال صاة قبلها ، وقال إبراهيم: 

: صل بعدها  صل بعدها أربعا، وقال سعيد بن جبير

كما شئت”)6(.

كانا  ٤-عن ابن سيرين ، أن ابن مسعود، وحذيفة، “

ياه يصلي  ينهيان الناس - أو قال : يجلسان - من ير

١٩86م،   - ١٤06هــــ  العلمية،ط٢،  الكتب  دار  ـــ(،  58٧هـ
٢٩٧/١. البناية شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد 
بدر  الحنفى  الغيتابى  حسين  بن  أحمد  بن  موسى  بن 
الدين العينى )المتوفى: 855هـ(، دار الكتب العلمية - 

بيروت، لبنان، الطبعة: األولى، ١٤٢0 هـ - ٢000 م،3/١0٤.
)3( سنن ابن ماجة 33٤/٢.

)٤( تحقيق سنن ابن ماجة ، 33٤/٢.
ي ٤03/٢ رقم ٩88. )5( صحيح البخار

، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد  )6( اآلثار
ي )المتوفى: ١8٢هـ(، تحقيق : أبو الوفا،  بن حبتة األنصار

دار الكتب العلمية - بيروت، 5٩/٢8٩.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. د. عبيدة عامر توفيق

قبل خروج اإلمام في العيد”)١(.

 : ابــن مسعود  أن   ، وقــتــادة  ابــن ســيــريــن،  5-عـــن 

وكان   ، ثمان  أو   ، ركعات  أربــع  بعدها  يصلي  كــان  “ 

ال يصلي قبلها”)٢(.

المبادرة  “وألن  قــالــوا:  بالمعقول:  واحــتــجــوا   -6

ــال  ــغـ ــتـ ــة، وفـــــي االشـ ــونـ ــنـ ــد مـــسـ ــيـ ــعـ  إلـــــى صـــــاة الـ

.)3(” بالتطوع تأخير

٧- قالوا: “إنما يكره ذلك في المصلى كي ال يشتبه 

على الناس أنهم يصلون العيد قبل صاة العيد”)٤(.

اآلثار ليس  الداللة واضحة من  الداللة: وجه  وجه 

يجوز الصاة بعدها. قبل العيدين صاة مسنونة و

من  فــريــق  كــل  أدلـــة  عــرض  بعد   : المختار الــقــول 

كل يوم  ” فالصاة تباح في  العلماء، قال ابن المنذر

النبي �    التي نهى  األوقــات  إال في  كل وقت  وفي 

ووقت  الشمس،  طلوع  وقــت  وهــي  فيها  الصاة  عن 

كان تطوع رســول اهلل  في  ــزوال، وقد  ال غروبها، ووقــت 

يتطوعون  الــنــاس  يــزل  ولــم  بيته،  فــي  ــات  األوقـ عامة 

العيد  صــاة  قبل  جــائــزة  فالصاة  مساجدهم،  فــي 

 وبعده، ليس ألحد أن يحظر منه شيئا. وليس في ترك 

النبي �  أن يصلي قبلها وبعدها دليل على كراهية 

مطير  بن  أيــوب  بن  أحمد  بن  سليمان   ، الكبير المعجم   )١(
اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المتوفى: 360 هـ(، 
إحياء  دار  السلفي،  المجيد  عبد  بن  حمدي   : تحقيق 

التراث العربي، الطبعة: الثانية، ١٩83 م، ٩/353.
)٢( المصدر نفسه ٩/306.

)3( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ٢٩٧/١.
)٤( المصدر تقسه.

الصاة في ذلك الوقت ألن ما هو مباح ال يجوز حظره 

النهي  على  يــدل  خبرا  نعلم  وال  عنه،  يأتي  بنهي  إال 

التطوع  وصاة  وبعده،  العيد  صاة  قبل  الصاة  عن 

في يوم العيد وفي سائر األيام في البيوت أحب إلينا 

لأخبار الدالة على ذلك”)5(.

المختار  فالقول  كغيره.  ليس  اإلمام  أن  عن  فضا 

ما ذهب اليه اصحاب القول االول واهلل اعلم، والذي 

قال به بريدة بن الحصيب .

المسألة الثانية: في حكم العقيقة

ــاَس  ــّنَ ال  
َ

إّن االســلــمــي:”  الحصيب  بــن  بــريــدة  عــن 

ى 
َ
َعل ُيْعَرُضوَن  َكَما  َعِقيَقِة 

ْ
ال ى 

َ
َعل ِقَياَمِة 

ْ
ال َيْوَم  ُيْعَرُضوَن 

َخْمس”)6).
ْ
َواِت ال

َ
ل الّصَ

ثة  ثال على  العقيقة)7)  حكم  في  الفقهاء  اختلف 

أقوال: 

أبو بكر محمد  )5( األوسط في السنن واإلجماع واالختاف، 
3١٩هـــ(،  )المتوفى:  ي  النيسابور المنذر  بن  إبراهيم  بن 
دار  حنيف،   محمد  بن  أحمد  صغير  حماد  أبو  تحقيق: 
هـ،   ١٤05  - األولــى  الطبعة:  السعودية،   - الرياض   - طيبة 

١٩85 م،٢6٩/٤.
.٢3٧/6، )6( المحلى باآلثار

)٧( العقيقة:« والعقيقة: التي تذبح عن المولود سميت عقيقه 
حين  رأســه  على  يكون  الــذي  المولود  شعر  عقيقه  باسم 
إنما سميت الذبيحة عقيقه؛ ألنه يحلق عنه ذلك  يولد و
اميطوا  الحديث:  في  جاءت  ولذلك  ذبحها  عند  الشعر 
عنه االذى«. الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي، محمد بن 
ي، أبو منصور )المتوفى: 3٧0هـ(،  أحمد بن األزهري الهرو
ئع،  الطا دار  السعدني،  الحميد  عبد  مسعد   : تحقيق 

.٢٧6/١، مصر
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اآلراء الفقهية لبريدة بن الحصيب � )دراسة مقارنة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

القول االول: “العقيقة واجبة؛ ألن النبي - � - أمر بذلك 

وأمره على الفرض”. 

البصرى  و الحسن  بريده بن الحصيب  “وبه قال 

والليث بن سعد وداود وابن حزم”)١( .

والحجة لهم: 

: َعْن  ْن َنُعّقَ
َ
 اهلِل  أ

ُ
َمَرَنا َرُسول

َ
١-عن عائشة قالت: “أ

َيِة َشاة”)٢(. َجارِ
ْ
ِم َشاَتاِن، َوَعْن ال

َ
ُغا

ْ
ال

وجه الداللة : “ أمره عليه السام بالعقيقة فرض، 

أوامره عليه السام  ال يحل ألحد أن يحمل شيئًا من 

إال فالقول  على جواز تركها إال بنص آخر وارد بذلك، و

بذلك كذب وقفو لما ال علم لهم به”  )3(.

 
ُ

ُكــّل  :
َ

ــال ــِبــّيِ  - � - َق ٢-“َعـــْن َســُمــَرَة، َعــْن الــّنَ

ُق 
َ
ُيْحل َو اِبِع،  َيْوَم الّسَ َبُح َعْنُه 

ْ
ِبَعِقيَقِتِه، ُتذ ُمْرَتَهٌن  ٍم 

َ
 ُغا

ى”)٤(. ُيَسّمَ ُسُه َو
ْ
َرأ

، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم  )١( المحلى باآلثار
األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: ٤56هـ(، دار الفكر 
يــخ،6/٢3٧،  تــار وبــدون  طبعة  بــدون  الطبعة:  بيروت،   -
وعلماء  األمــصــار  فقهاء  لــمــذاهــب  الــجــامــع  االســتــذكــار 
األقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي واآلثار وشرح 
أبو عمر يوسف بن عبد   ،. كله باإليجاز واالختصار ذلك 
القرطبي  النمري  عاصم  بن  البر  عبد  بن  محمد  بن  اهلل 
)المتوفى: ٤63 هـ(، تحقيق: عبدالمعطي امين قلعجي، 
األولى  الطبعة:  الوعي - حلب،  دار   | قتيبة - دمشق  دار 

١٤١٤ هـ - ١٩٩3 م3٧٢/١5.
)٢( سنن ابن ماجة،٤/335.

.٢3٧/6 ، )3( المحلى باآلثار
)٤( سنن ابن ماجة، ٤/335.

أنه  يعني  بعقيقته:  مــرهــون  “أي  الــداللــة:  وجــه 

كالشيء  إنــه  أو  بها  اآلفـــات  عــن  سامته  محبوس 

ألنه  بها  يقابل  أن  دون  به  االستمتاع  يتم  ال  المرهون 

الشكر  مــن  لهما  بــد  فــا  والــديــه،  على  اهلل  مــن  نعمة 

يشفع  ال  لهما  شفاعته  معلق  أنه  معناه  وقيل:  عليه، 

لهما إن مات طفا ولم يعق عنه”)5(.

الــذي  شعيب  ــن  ب عــمــرو  حــديــث  ان  وأجـــيـــب: 

الوجوب  عن  الحديثين  لهذين  صارٌف  ذكره  سياتي 

إلى االستحباب.

3-حديث بريدة بن الحصيب اعاه.

يــوجــبــهــا وشبهها  ــدة   يـ ــر بـ كـــان   : ــة  ــداللـ الـ وجـــه 

بالصاة)6(.

وأجيب: “قال ابن حجرالعسقاني: وهذا لو ثبت 

لكان قوال آخر يتمسك به من قال بوجوب العقيقة”)٧(. 

بن  عــلــي  الــمــصــابــيــح،  مــشــكــاة  شـــرح  المفاتيح  مــرقــاة   )5(
ي  الهرو الما  الدين  نــور  الحسن  أبــو  محمد،  )سلطان( 
لبنان،   - بيروت   ، الفكر دار  ١0١٤هـــ(،  )المتوفى:  ي  القار

الطبعة: األولى، ١٤٢٢هـ - ٢00٢م،٧/٢688.
عمر  أبو  واألسانيد،  المعاني  من  الموطأ  في  لما  التمهيد   )6(
عاصم  بن  البر  عبد  بن  محمد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف 
النمري القرطبي )المتوفى: ٤63هـ(، تحقيق: مصطفى بن 
عموم  وزارة  البكري،  الكبير  عبد  محمد   , العلوي  أحمد 
األوقاف والشؤون اإلسامية - المغرب، ١38٧ هـ، 3١١/٤.

علي  بن  أحمد  ي،  البخار صحيح  شــرح  ي  الــبــار فتح   )٧(
أبو الفضل العسقاني الشافعي، دار المعرفة -  بن حجر 
بيروت، ١3٧٩،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد 
الباقي، قام بإخراجه وصححه وأشرف على طبعه: محب 
الدين الخطيب، عليه تعليقات العامة: عبد العزيز بن 

.5٩٤/٩، عبد اهلل بن باز
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داللة على عدم ثبوته.

القول الثاني: العقيقة سنة

ــة أهـــل الــعــلــم مـــن الــمــالــكــيــة)١(،  ــام  “ ذهـــب ع

ي  مرو وهو  سنة،  أنها  إلى   والحنابلة)3(  والشافعية)٢(، 

عن ابن عباس وعائشة، وابن عمر - رضى اهلل عنهم 

”. والحجة لهم: -، وفقهاء التابعين، وأئمة األمصار

1-“عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده  قال: 

ُعُقوَق َمْن 
ْ
ِحّبُ ال

ُ
 أ

َ
: ال

َ
َعِقيَقِة َفَقال

ْ
 اهلِل  َعِن ال

ُ
ُسِئَل َرُسول

َيْفَعْل َعِن 
ْ
ْن ُيْنِسَك َعْنُه َفل

َ
ِحّبُ أ

ُ
وٌد َفأ

ُ
ُه ِمْنُكْم َمْول

َ
ُوِلَد ل

َيِة َشاٌة”)٤(. َجارِ
ْ
ِم َشاَتاِن َوَعِن ال

َ
ُغا

ْ
ال

أبو بكر محمد بن عبد اهلل بن  المدونة،  )١( الجامع لمسائل 
تحقيق:  هـــ(،   ٤5١ )المتوفى:  الصقلي  التميمي  يونس 
البحوث  معهد  دكــتــوراه،  رســائــل  فــي  باحثين  مجموعة 
القرى  أم  جامعة   - اإلســامــي  الــتــراث  إحــيــاء  و العلمية 

)سلسلة الرسائل الجامعية الموص بطبعها(
األولى،  الطبعة:  يع،  والتوز والنشر  للطباعة  الفكر  دار  يع:  توز

١٤3٤ هـ - ٢0١3 م،5/86٩.
ياني، أبو  )٢( بحر المذهب )في فروع المذهب الشافعي(،الرو
المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل )ت 50٢ هـ(، تحقيق 
بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار  السيد،  فتحي  طـــارق   :
الطبعة: األولى، ٢00٩ م، ٢٢3/٤، المجموع شرح المهذب، 
ي )المتوفى:  يا محيي الدين يحيى بن شرف النوو أبو زكر

6٧6 هـ(، دار عالم الكتاب، ١٤٢3 هـ - ٢003 م، ٢/١.
المقنع،  المستنقع في اختصار  زاد  المربع شرح  الروض   )3(
يس  منصور بن يونس بن صاح الدين ابن حسن بن إدر
سعيد   : تحقيق  هـــ(،   ١05١ )المتوفى:  الحنبلي  البهوتي 
 - بيروت   - والنشر  للطباعة  الفكر  دار  اللحام،  محمد 

لبنان،١٩٧/١.
كم  الحا اهلل  عبد  أبــو  الصحيحين،  على  الــمــســتــدرك   )٤(
بن  ُنعيم  بن  يه  حمدو بن  محمد  بن  اهلل  عبد  بن  محمد 

وجه الداللة: “ قوله فاحب أن ينسك«، فعلق االمر  

على المحبة فدل على أنها ال تجب)5(.

االول وحملوها على  المذهب  بأدلة  واحتجوا   -2

فأحب   « الوجوب  عن  الصارفة  للقرينة  االستحباب 

أن ينسك«)6(.

من  دم  إراقــة  وألنــه  فقالوا:  بالمعقول  واحتجوا   -٣

غير جناية وال نذر)٧(. 

ومن  فعلها  شاء  من  مباحة  العقيقة  الثالث:   القول 

شاء تركها وليس عليه لوم)8(.

بابن  المعروف  ي  النيسابور الطهماني  الضبي  الحكم 
القادر  عبد  مصطفى  تحقيق:  ٤05هـــ(،  )المتوفى:  البيع 
كم:  عطا، دار الكتب العلمية - بيروت،٤/.٢65 قال الحا
الذهبي  هذا حديث صحيح اإلسناد ولم يخرجاه. وقال 

حديث صحيح.
اسحاق  أبــو  الشافعي،  اإلمـــام  فقه  فــي  المهذب   : ينظر  )5(
ي )المتوفى: ٤٧6هـ(،  إبراهيم بن علي بن يوسف الشيراز
لبتان،٤38/١،المجموع   - بيروت  العلمية،  الكتب  دار 

شرح المهذب ،٢/١.
)6( المجموع شرح المهذب ٢/١.

)٧( المهذب في فقه اإلمام الشافعي، ٤38/١،المجموع شرح 
المهذب،٢/١.

السنة  بين  الجمع  فــي  6٩/5،الــلــبــاب  الصنائع  بــدائــع   )8(
يحيى  أبي  بن  علي  محمد  أبو  الدين  جمال  والكتاب، 
ي الخزرجي المنبجي )المتوفى:  يا بن مسعود األنصار زكر
686هـ(، تحقيق : د. محمد فضل عبد العزيز المراد، دار 
يا / دمشق - لبنان / بيروت،  القلم - الدار الشامية - سور

الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م،٢/638.
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اآلراء الفقهية لبريدة بن الحصيب � )دراسة مقارنة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

والحجة لهم:

 
ُ

 َرُســــول
َ

ــال: َقــــال ــ  ١-“َعـــــِن الــشــعــبــي عــن عــلــي ق

ُه “)١(.
َ
 َذْبٍح َكاَن َقْبل

َ
ُكّل َضاِحي 

َ
اهلِل �: َمَحا األ

وجه الداللة : العقيقة كانت في الجاهلية ثم فعلها 

األضحية  ذبح  فنسخها  اإلســام  أول  في  المسلمون 
فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل)٢(

واجيب عنه : ان اسناده ضعيف.)3(

٢-واحتجوا بحديث النبي � الذي سبق ذكره  

في أدلة القول الثاني وقال: َعْن َعْمرِو ْبِن ُشَعْيٍب، َعْن 

ُعُقوَق َمْن ُوِلَد 
ْ
ِحّبُ ال

ُ
 أ

َ
ِه،...............”ال ِبيِه، َعْن َجــّدِ

َ
أ

ْن ُيْنِسَك َعْنُه ....”.
َ
ِحّبُ أ

ُ
وٌد َفأ

ُ
ُه ِمْنُكْم َمْول

َ
ل

وجه الداللة: وكراهية االسم تمنع كونها سنة فضا 

عن أنه  علق العّقَ بالمشيئة، وهذا إمارة اإلباحة واهلل 

عز شأنه أعلم)٤(.

)١( سنن الدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن 
الدار  البغدادي  دينار  بن  النعمان  بن  مسعود  بن  مهدي 
قطني )المتوفى: 385 هـ(، تحقيق: السيد عبد اهلل هاشم 
 ،١٩66  -  ١386 بيروت،   - المعرفة  دار  المدني،  يماني 

.٢٧8/٤
)٢( بدائع الصنائع 5/6٩.

أبو الفرج  )3( التحقيق في أحاديث الخاف، جمال الدين 
 : )المتوفى  ي  الــجــوز محمد  بــن  علي  بــن  الرحمن  عبد 
5٩٧هـ(، تحقيق  : مسعد عبد الحميد محمد السعدني، 
دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة : األولى،٢،١6٢/١٤١5.

الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أبو الفضل أحمد بن 
علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقاني )المتوفى : 
85٢هـ(، تحقيق  : السيد عبد اهلل هاشم اليماني المدني، 

دار المعرفة - بيروت،٢١٤/٢.
ي، أحمد بن محمد  )٤( بدائع الصنائع6٩/5. التجريد للقدور

واجيب عنه: ان االدلة تدل على االستحباب .

عن  عّقَ   � اهلل   
َ

رسول “أن  عباٍس:  ابن  3-عن 

الحسِن والحسيِن كبشًا كبشا”)5(.

: ما ذهب اليه اصحاب المذهب  القول المختار

الثاني وذلك لقوة ما احتجوا به من أدلة. 

المسألة الثالثة: تدمية رأس المولود .

عن بريدة بن الحصيب :

ٌم، 
َ

َحِدَنا ُغال
َ
ِة، إَذا ُوِلَد أِل َجاِهِلّيَ

ْ
ا ِفي ال ُكّنَ “قال بريدة : 

ا  ُكّنَ ُم، 
َ

ْسال ِ
ْ

اإل ا َجاَء  ّمَ
َ
ل

َ
ف ِبَدِمَها،  َسُه 

ْ
َرأ ُخ  ّطِ

َ
ُيل َو َشاًة،  َذَبَح 

ُخُه ِبَزْعَفَراٍن”)6) ّطِ
َ
َسُه، َوُنل

ْ
َبُح َشاًة، َوَنْحِلُق َرأ

ْ
َنذ

المولود  رأس  تدمية  حكم  فــي  الفقهاء    اختلف 

على قولين:

والسنة  المولود،  رأس  تدمية  كراهة  االول:  القول 

خضاب رأسه بالزعفران .

ي  القدور الحسين  أبــو  حمدان  بن  جعفر  بن  أحمد  بن 
الفقهية  الــدراســات  مركز   : تحقيق  هـــ(،   ٤٢8 )المتوفى: 
علي جمعة  د  أ.   ... سراج  د محمد أحمد  واالقتصادية،. 
محمد، دار السام - القاهرة، الطبعة: الثانية، ١٤٢٧ هـ - 

٢006 م،١٢/6356.
)5( سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق 
ِجْستاني )المتوفى:  بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي الّسِ
قره  كاِمل  د  مَحّمَ  - األرنــؤوط  شَعيب   : تحقيق  ٢٧5هـــ(، 
 - هـ   ١٤30 األولــى،  الطبعة:  العالمية،  الرسالة  دار  بللي، 

٢00٩ م،٤6١/٤، قال المحقق: اسناده صحيح.
)6( سنن أبي داود ٤6٤/٤، قال المحقق: »صحيح لغيره وهذا 

اسناده حسن«.



187 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. د. عبيدة عامر توفيق

ــه  ــعــيــن وب ــتــاب ــة وال ــول جــمــهــور الــصــحــاب ــ ــو ق ــ  وه

ــة)١(  ــ ــي ــ ــك ــ ــال ــ ــم ــ ــن ال ــ ــ ــاء م ــ ــه ــ ــق ــ ــف ــ ــور ال ــ ــه ــ ــم ــ  قـــــــال ج

والشافعية)٢( والحنابلة )3(.

بن  محمد  الوليد  أبو  المقتصد،  ونهاية  المجتهد  بداية   )١(
أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن 
رشد الحفيد )المتوفى: 5٩5هـ(، دار الحديث - القاهرة، 
ي  العدو حاشية  م،١6/3،   ٢00٤  - ـــ  ١٤٢5ه طبعة،  بــدون 
بن  علي  الحسن,  أبو  الرباني،  الطالب  كفاية  شرح  على 
ي )نسبة إلى بني عدي،  أحمد بن مكرم الصعيدي العدو
بالقرب من منفلوط( )المتوفى: ١١8٩هـ(، تحقيق : يوسف 
الطبعة:  بــيــروت،   - الفكر  دار  البقاعي،  محمد  الشيخ 

: ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م، ١/5٩5. يخ النشر بدون طبعة، تار
يا محيي الدين  )٢( روضة الطالبين وعمدة المفتين، أبو زكر
ي )المتوفى: 6٧6هـ(، تحقيق: زهير  يحيى بن شرف النوو
عمان،  دمشق-  بيروت-  اإلسامي،  المكتب  يش،  الشاو
الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ / ١٩٩١م،٢3٢/3، مغني المحتاج 
الدين، محمد  المنهاج، شمس  ألفاظ  إلى معرفة معاني 
)الــمــتــوفــى:  الــشــافــعــي  الشربيني  الخطيب  أحــمــد  بــن 
 - ١٤١5هـ  األولى،  الطبعة:  العلمية،  الكتب  دار  ٩٧٧هـــ(، 

١٩٩٤م،١٤0/6.
بن  يونس  بن  منصور  االقــنــاع،  متن  عن  القناع  كشاف   )3(
الحنبلى  البهوتى  يــس  إدر بن  حسن  ابــن  الدين  صــاح 
وزارة  في  متخصصة  لجنة   : تحقيق  هـ(،   ١05١ )المتوفى: 
العدل، وزارة العدل، المملكة العربية السعودية، الطبعة: 
االولى، سنة الطبع:١٤٢١ هـ، ٢000 م، ٤5٤/6، مطالب أولي 
النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده 
الحنبلي  الدمشقي  ثم  مولدا  الرحيبانى  شهرة،  السيوطي 
الثانية،  الطبعة:  اإلسامي،  ١٢٤3هـ(،المكتب  )المتوفى: 

١٤١5هـ - ١٩٩٤م،٢/٤٩0.

 والحجة لهم:

 
ُ

 َرُسول
َ

: َقال
َ

ّيِ َقال ّبِ
َ

َماَن ْبِن َعاِمرٍ  الّض
ْ
١- “َعْن َسل

ِميُطوا 
َ
َوأ َدًمــا،  َعْنُه  يُقوا  ْهرِ

َ
َفأ َعِقيَقٌة،  ِم 

َ
الُغا َمَع   :  اهلِل 

َذى” )٤(.
َ
َعْنُه األ

وا 
ُ

ِة ِإَذا َعّق َجاِهِلّيَ
ْ
ْت: َكاُنوا ِفي ال

َ
٢- “َعْن َعاِئَشَة، َقال

ُقوا 
َ
َحل َفــِإَذا  َعِقيَقِة، 

ْ
ال ِبَدِم  ُقْطَنًة  َخَضُبوا  ِبّيِ  الّصَ َعِن 

ِبّيُ �:   الّنَ
َ

ِسِه”، َفَقال
ْ
ى َرأ

َ
ِبّيِ َوَضُعوَها َعل َس الّصَ

ْ
َرأ

وًقا)5(”)6(.
ُ
ِم َخل

َ
وا َمَكاَن الّد

ُ
“اْجَعل

ــْت” 
َ
ــال َق المؤمنين  أم  عــن  اهلل  رضــي  3-وعــنــهــا 

اِبِع  الّسَ َيْوَم  َوُحَسْيٍن  َحَسٍن  َعْن   � اهلِل   
ُ

َرُســول َعّقَ 

َذى”)٧(.
َ
ِسِه األ

ْ
ْن ُيَماَط َعْن َرأ

َ
َمَر أ

َ
اُهَما َوأ َوَسّمَ

موسى  بن  َســـْورة  بن  عيسى  بن  محمد  الترمذي،  سنن   )٤(
٢٧٩هـــ(،  )المتوفى:  عيسى  أبو  الترمذي،  الضحاك،  بن 
٢(،ومحمد   ،١ )جـ  كر  شا محمد  أحمد  وتعليق:  تحقيق 
المدرس  إبراهيم عطوة عوض  الباقي )جـ 3(،و فؤاد عبد 
ومطبعة  مكتبة  شــركــة   ،)5  ،٤ ـــ  )ج الــشــريــف  األزهـــر  فــي 
الثانية، ١3٩5  الطبعة:   ، الحلبي - مصر البابي  مصطفى 

هـ - ١٩٧5 م، ٩٧/٤، قال الترمذي هذا حديث صحيح.
زعــفــران  مــن  والــخــلــوق: طيب يصنع   »: ــن حــجــر اب ــال  ق  )5(

ي ٩/٢33. ي شرح صحيح البخار وغيره«. فتح البار
بن  محمد  بــلــبــان،  ابـــن  بــتــرتــيــب  حــبــان  ابـــن  صحيح   )6(
التميمي،  َمْعبَد،  بن  معاذ  بن  حبان  بن  أحمد  بن   حبان 
تحقيق:  35٤هـ(،  )المتوفى:  الُبستي  الدارمي،  حاتم،  أبو 
الطبعة:  بــيــروت،   - الــرســالــة  مؤسسة  ــؤوط،  ــ األرن شعيب 
األرنؤوط،: شعيب  تعليق   ،١٢٤/١٢  ،١٩٩3  -  ١٤١٤  الثانية، 

»إسناده صحيح«.
)٧( موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، أبو الحسن نور الدين 
علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي )المتوفى: 80٧هـ(، 
تحقيق : محمد عبد الرزاق حمزة، دار الكتب العلمية- 

بيروت ،٢6١.
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: “فكيف 
َ

وجه الداللة:  “وأميطوا عنه األذى”، َقال

ى 
َ
َعل ُيحمل  وأن  عنه،  األذى  بإماطة  يؤمر  أن  يجوز 

رأسه األذى، وقوله �: “أميطوا عنه األذى ناسخ لما 

 َكاَن عليه أهل الجاهلّية مْن تخضيب رأس الصبّي 

بدم العقيقة”)١( .

القول الثاني: سنية تدمية رأس الصبي بدم العقيقة .

وبه قال ابن عمر وعطاء و الحسن وقتادة  )٢(.

والحجة لهم: 

١- “عن قتادُة، عن الحسِن عن سمرَة، عن رسوِل 

يوَم  عنه  ُتــذَبــُح  بعقيقِته:  َرهينٌة  ُغــاٍم  كل  قــال:  اهلل  

ى”. ُيدّمَ ُق رأُسه و
َ
ُيحل السابِع، و

ُيصنع  كيفت  الــدِم  عن  ُسِئل  إذا  قــتــادُة  “فكان 

ُصوفَة  منها  أخـــذَت  العقيقَة  ذبــحــَت  إذا  ــال:  ق بــه؟ 

واستقبلَت بها أوداَجها، ثم ُتوَضع على يافوِخ الصبّى 

رأُسه  ُيغَسل  ثم  الخيط،  مثل  رأسه  على  يسيَل  حتى 

ُق”)3(.
َ
ُيحل بعُد و

وأجيب عنه: “قال أبو داود: وهذا وَهم من همام: 

الكام، هو وهم من  ى-  خولف همام في هذا  ُيَدّمَ و

ى - ،  ى- فقال همام - ُيَدّمَ إنما قالوا: - ُيَسّمَ همام، و

قال أبو داود: وليس يؤخذ بهذا”)٤(.

ِدَثاٍر  ْبِن  ُمَحاِرِب  َعْن  اِئِب  الّسَ ْبِن  َعَطاِء  ٢-“َعــْن 

َبُح 
ْ

ُيذ ِم، َو
َ

ُخُه ِبالّد ّطِ
َ
ُيل ُسُه َو

ْ
ُق َرأ

َ
: ُيْحل

َ
َعْن اْبِن ُعَمَر َقال

)١( التمهيد ٤/3١8.
)٢( التمهيد 3١8/٤. المحلى ٢36/6.

)3( سنن أبي داود٤5٧/٤..
)٤( سنن أبي داود٤5٩/٤. 

ًة”)5(.
َ

ُق ِبَوْزِنِه ِفّض
َ

ُيَتَصّد اِبِع َو َيْوَم الّسَ

ــقــول األول بــأن  ــا فــي ال  وأجــيــب عــنــه : بــمــا ذكــرن

األمر منسوخ.

: القول المختار

في  العقيقة  اهلل   رســول  أقــر  “لما  القيم  ابــن  قــال 

كد أمرها وأخبر أن الغام مرتهن بها نهاهم  اإلسام وأ

أن يجعلوا على رأس الصبي من الدم شيئا وسن لهم 

أن يجعلوا عليه شيئا من الزعفران ألنهم في الجاهلية 

تبركا  العقيقة  بدم  المولود  رأس  يلطخون  كانوا  إنما 

كانوا  حتى  عندهم  مباركا  كــان  الذبيحة  دم  فــإن  به 

بترك  فأمر  كراما  إ و لها  تعظيما  آلهتهم  منه  يلطخون 

ذلك لما فيه من التشبه بالمشركين وعوضوا عنه بما 

كين وهو حلق رأس  هو أنفع لأبوين وللمولود وللمسا

لهم  وسن  فضة  أو  ذهبا  شعره  بزنة  والتصدق  الطفل 

الحسن  الرائحة  الطيب  بالزعفران  الرأس  يلطخوا  أن 

العين  النجس  الرائحة  الخبيث  الدم  بدال عن  اللون 

والزعفران من أطيب الطيب وألطفه وأحسنه لونا وكان 

الشعر الضعيف  إزالة  و إماطة األذى عنه  رأسه  حلق 

ليخلفه شعر أقوى وأمكن منه وأنفع للرأس ومع ما فيه 

من التخفيف عن الصبي وفتح مسام الرأس ليخرج 

بصره  تقوية  ذلــك  وفــي  وسهولة  بيسر  منها  البخار 

وشمه وسمعه”)6(.

)5( المحلى باآلثار ٢36/6.
بن  بكر  أبي  بن  محمد  المولود،  بأحكام  المودود  تحفة   )6(
ية )المتوفى:  أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوز
٧5١هـ(، تحقيق : عبد القادر األرناؤوط، مكتبة دار البيان 

- دمشق، الطبعة: األولى، ١3٩١ - ،٩٧١،ص٧١.
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 قد تبّين بما ُذكر أن القول المختار ما ذهب إليه 

السنة  وأن  الصبّي  رأس  تدمية  كراهة  مــْن  الجمهور 

اليه بريدة بن  في ذلك هو الخضاب، وهو ما ذهب 

الحصيب  ، واهلل اعلم .

***

خاتمة البحث

المهمة  الحقائق  من  كثير  البحث  بعد  لــدّيَ  ثبت 

أوجزها بما يأتي:

وقـــيـــل:  عــــبــــداهلل،  ــو  ــ ابـ كــنــيــتــه  يــــدة   بــــر أن   -١ 

عامر  بريدة  اسم  وقيل:  ساسان،  أبو  وقيل:  سهل،  أبو 

وبريدة لقب .

إلى  هاجر  ممن  ــل  االوائـ المهاجرين  مــن  أنــه   -٢

الحبيب المصطفى ابتغاء شرع اهلل تعالى.

،غزا  قومه  صدقة  على   � النبي  استعمله   -3

 ، مع النبي � ست عشرة غزوة، وشهد: غزوة خيبر

األمير  لــواء  يحمل  وكــان  الــلــواء،  معه  وكــان  والفتح، 

أسامة حين غزا أرض البلقاء.

القليل من  وله  كــان   فقيها -رضــي اهلل عنه-   -٤

ى العديد من االحاديث. المسائل الفقهية، ورو

ــن الــحــصــيــب   اظــهــارا  ــدة ب ي ــر 5- تــعــد دراســــة ب

بطون  من  آلرائــه  وجمعًا  جليل،  صحابي  لشخصية 

المجلدات ونشرًا لها.

فقهاء  حياة  وبحث  بدراسة  الباحثين  أوصي   -6

لم  التي  الفقهية   آرائهم  وبيان  والتابعين  الصحابة 

تدرس وتبحث من قبل، فهو  باب عظيم في تعريف 

المسلمين برموزهم، لاقتداء بهم  .

كون قد وفقت عن طريق كتابة البحث،  وأرجو اهلل أ

ال سيما في  دراسة حياته ، وشخصيته، وآرائه الفقهية 

يعطي  والـــذي  السليم،  العلمي  بالشكل  واظــهــارهــا 

الصحابي الجليل منزلته المستحقة.واهلل ولي التوفيق.
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المصادر والمراجع

ــن إبــراهــيــم بن  ، أبـــو يــوســف يــعــقــوب ب ــار ــ ١- اآلثـ

)المتوفى:  ي  األنــصــار حبتة  بــن  سعد  بــن  حبيب 

الــكــتــب  دار  ــا،  ــ ــوفـ ــ الـ أبـــــو   ١8٢هـــــ(،الــــمــــحــــقــــق: 

العلمية - بيروت.

٢-األحكام الوسطى من حديث النبي �، عبد 

بن  الحسين  بن  اهلل  عبد  بن  الرحمن  عبد  بن  الحق 

سعيد إبراهيم األزدي، األندلسي األشبيلي، المعروف 

حمدي  تحقيق:  هـــ(،   58١ )المتوفى:  الخراط  بابن 

للنشر  الرشد  مكتبة  السامرائي،  صبحي  السلفي، 

السعودية، العربية  المملكة   - يــاض  الــر يــع،   والــتــوز

١٤١6 هـ - ١٩٩5 م.

األمصار  فقهاء  لمذاهب  الجامع  االستذكار   -3

وعلماء األقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي 

، أبو  كله بــاإليــجــاز واالخــتــصــار ــار وشـــرح ذلــك  ــ واآلث

بن  البر  اهلل بن محمد بن عبد  عمر يوسف بن عبد 

عاصم النمري القرطبي )المتوفى: ٤63 هـ(، تحقيق: 

دار  دمشق،   - قتيبة  دار  قلعجي،  امين  عبدالمعطي 

الوعي - حلب، الطبعة: األولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩3.

٤- اإلصابة في تمييز الصحابة، أبو الفضل أحمد 

العسقاني  حجر  بن  أحمد  بن  محمد  بن  علي  بن 

عبد  أحــمــد  عـــادل  تحقيق:  85٢هــــــ(،  )الــمــتــوفــى: 

العلمية  الكتب  دار  معوض،  محمد  وعلى  الموجود 

- بيروت، الطبعة: األولى - ١٤١5 هـ.

يس  أبو عبد اهلل محمد بن إدر 5- األم،: الشافعي 

المطلب  عبد  بن  شافع  بن  عثمان  بن  العباس  بن 

)المتوفى:  المكي  القرشي  المطلبي  مناف  عبد  بن 

الفكر  دار  االول،  الجزء  المزني  مختصر  مع  هـ(،   ٢0٤

١٤00 ه ١٩80  االولى  الطبعة  يع،  والتوز والنشر  للطباعة 

م، الطبعة الثانية: ١٩83م .

واالخــتــاف،  واإلجــمــاع  السنن  فــي  األوســـط   -6

ي  النيسابور المنذر  بن  إبراهيم  بن  محمد  بكر  أبــو 

أحمد  صغير  حماد  أبو  تحقيق:  3١٩هـــ(،  )المتوفى: 

بن محمد حنيف،  دار طيبة - الرياض - السعودية، 

الطبعة: األولى - ١٤05 هـ، ١٩85 م.

الـــمـــذهـــب  ـــــروع  ــ ف )فـــــي  الـــمـــذهـــب  ــر  بـــحـ  -٧

بن  الواحد  عبد  المحاسن  أبو  ياني،  الشافعي(،الرو

فتحي  ــارق  طـ الــمــحــقــق:  ـــ(،  هـ  50٢ )ت  إســمــاعــيــل 

السيد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: األولى، 

٢00٩ م.

الوليد  أبو  المقتصد،  ونهاية  المجتهد  بداية   -8

محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 

دار  ـــ(،  5٩5هـ )المتوفى:  الحفيد  رشــد  بابن  الشهير 

الحديث - القاهرة، بدون طبعة، ١٤٢5هـ - ٢00٤ م.

عاء  الــشــرائــع،  ترتيب  فــي  الصنائع  بــدائــع   -٩

الكاساني  أحمد  بــن  مسعود  بــن  بكر  أبــو  الــديــن، 

الــكــتــب  دار  58٧هـــــــــ(،  ــوفـــى:  ــتـ ــمـ )الـ ــي  ــف ــن ــح ال

. ١٤06هـ  العلمية،ط٢، 

بن  محمود  محمد  أبو  الهداية،  شرح  البناية   -١0

الغيتابى  حسين  بــن  أحــمــد  بــن  مــوســى  بــن  أحــمــد 

دار  855هـــ(،  )المتوفى:  العينى  الدين  بدر  الحنفى 

األولــى،  الطبعة:  لبنان،  بيروت،   - العلمية  الكتب 
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١٤٢0 هـ - ٢000 م.

ــام،  َواألع المشاهير  َوَوفــيــات  اإلســام  يخ  تار  -١١

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عثمان 

تحقيق:  ـــ(،  ــ ٧٤8ه )الــمــتــوفــى:  الذهبي  َقــاْيــمــاز  بــن 

اإلسامي،  الغرب  دار  مــعــروف،  ــّواد  ع بشار  الدكتور 

الطبعة: األولى، ٢003 م.

الحسن  بن  علي  القاسم  أبــو  دمشق،  يخ  تار  -١٢

كر )المتوفى: 5٧١هـ(،  بن هبة اهلل المعروف بابن عسا

ي، دار الفكر للطباعة  تحقيق: عمرو بن غرامة العمرو

يع، ١٤١5 هـ - ١٩٩5 م. والنشر والتوز

بن  محمد  بــن  أحــمــد  ي،  لــلــقــدور التجريد   -١3

ي  القدور الحسين  أبو  حمدان  بن  جعفر  بن  أحمد 

)المتوفى: ٤٢8 هـ(، المحقق: مركز الدراسات الفقهية 

علي  د  أ.   ... ــراج  س أحمد  محمد  د  واالقــتــصــاديــة،. 

جمعة محمد، دار السام - القاهرة، الطبعة: الثانية، 

١٤٢٧ هـ - ٢006 م.

١٤- تحفة االحوذي بشرح جامع الترمذي، أبو العا 

ي  المباركفور الرحيم  عبد  بن  الرحمن  عبد  محمد 

)المتوفى: ١353 هـ(، المحقق: عبد الوهاب بن عبد 

اللطيف، المكتبة السلفية، المدينة المنورة، الطبعة 

الثانية ١383 هـ - ١٩63 م.

١5- تحفة المودود بأحكام المولود، محمد بن أبي 

ية  بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوز

األرنــاؤوط،  القادر  عبد  المحقق:  ٧5١هـــ(،  )المتوفى: 

مكتبة دار البيان - دمشق، الطبعة: األولى، ١3٩١ .

١6- التحقيق في أحاديث الخاف، جمال الدين 

ي  الجوز محمد  بن  علي  بن  الرحمن  عبد  الفرج  أبو 

الحميد  عبد  مسعد   : 5٩٧هـ(،المحقق   : )المتوفى 

بيروت،   - العلمية  الكتب  دار  السعدني،  محمد 

الطبعة :األولى .

ــمــوطــأ مـــن الــمــعــانــي  ١٧- الــتــمــهــيــد لــمــا فـــي ال

محمد  بن  اهلل  عبد  بن  يوسف  عمر  أبــو  واألســانــيــد، 

)المتوفى:  القرطبي  النمري  عاصم  بن  البر  عبد  بن 

٤63هـ(، تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي , محمد 

والشؤون  األوقــاف  عموم  وزارة  البكري،  الكبير  عبد 

اإلسامية - المغرب، ١38٧ هـ،

١8- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 

ي، محمد  رسول اهلل  وسننه وأيامه = صحيح البخار

أبو  ي،  البخار المغيرة  بن  إبراهيم  بن  إسماعيل  بن 

فؤاد  محمد  المحقق:  هـــ(،   ٢56 )المتوفى:  اهلل  عبد 

األولى  الطبعة:  الرياض،   - السام  دار  الباقي،   عبد 

١٤١٩ هـ.

أبو بكر محمد بن  المدونة،  الجامع لمسائل   -١٩

 ٤5١ )المتوفى:  الصقلي  التميمي  يونس  بن  اهلل  عبد 

دكتوراه،  رسائل  في  باحثين  مجموعة  هـ(،تحقيق: 

 - اإلسامي  التراث  إحياء  و العلمية  البحوث  معهد 

جامعة أم القرى )سلسلة الرسائل الجامعية الموص 

يع،  والتوز والنشر  للطباعة  الفكر  دار  يع:  توز بطبعها( 

الطبعة: األولى، ١٤3٤ هـ - ٢0١3 م.

الطالب  كفاية  شــرح  على  ي  الــعــدو حاشية   -٢0

ــو الــحــســن, عــلــي بــن أحــمــد بــن مكرم  الــربــانــي، أبـ

بالقرب  عــدي،  بني  إلى  )نسبة  ي  العدو الصعيدي 

يوسف  ١١8٩هـ(،المحقق:  )المتوفى:  منفلوط(  من 

الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر - بيروت، الطبعة: 
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: ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م. يخ النشر بدون طبعة، تار

أبو  الــمــاوردي،   - الشافعي  فقه  في  ي  الحاو  -٢١

الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري 

البغدادي، الشهير بالماوردي )المتوفى: ٤50 هـ(، دار 

الكتب العلمية، الطبعة: األولى ١٤١٤ هـ - ١٩٩٤.

أبو  الــهــدايــة،  أحــاديــث  تخريج  فــي  ــة  ــدراي ال  -٢٢

الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر 

العسقاني )المتوفى : 85٢هـ(، المحقق : السيد عبد 

اهلل هاشم اليماني المدني، دار المعرفة - بيروت.

٢3- رجال صحيح مسلم رجال صحيح مسلم، 

ابن  بكر  أبــو  إبراهيم،  بن  محمد  بن  علي  بن  أحمد 

َمْنُجوَيه )المتوفى: ٤٢8هـ(،المحقق: عبد اهلل الليثي، 

دار المعرفة - بيروت، الطبعة: األولى، ١٤0٧.

في  المستنقع  زاد  ــرح  شـ الــمــربــع  الــــروض   -٢٤

اختصار المقنع، منصور بن يونس بن صاح الدين 

)المتوفى:  الحنبلي  البهوتى  يــس  إدر بن  حسن  ابن 

الفكر  دار  اللحام،  محمد  سعيد  هـ(،المحقق:   ١05١

للطباعة والنشر - بيروت - لبنان.

يا  زكر أبو  المفتين،  وعمدة  الطالبين  روضــة   -٢5

)المتوفى:  ي  الــنــوو شــرف  بــن  يحيى  الــديــن  محيي 

يـــش، الــمــكــتــب  ــاو 6٧6هــــــــ(، تــحــقــيــق: زهـــيـــر الـــشـ

الثالثة،  الطبعة:  عمان،  دمشق-  بيروت-  اإلسامي، 

١٤١٢هـ / ١٩٩١م.

محمد  الشافعي،  ألفاظ  غريب  في  الــزاهــر   -٢6

)المتوفى:  أبو منصور  ي،  الهرو األزهري  بن  بن أحمد 

3٧0هـ(،المحقق: مسعد عبد الحميد السعدني، دار 

. ئع، مصر الطا

والموضوعة  الضعيفة  األحــاديــث  سلسلة   -٢٧

وأثرها السيئ في األمة، أبو عبد الرحمن محمد ناصر 

ي  الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، األشقودر

الرياض  المعارف،  دار  ١٤٢0هـــ(،  )المتوفى:  األلباني 

األولـــى، الــطــبــعــة:  الــســعــوديــة،  الــعــربــيــة  المملكة   - 

١٤١٢ هـ / ١٩٩٢ م.

٢8- سنن ابن ماجه ، ابن ماجة - وماجة اسم أبيه 

يني )المتوفى:  يزيد - أبو عبد اهلل محمد بن يزيد القزو

٢٧3هـ(،المحقق: شعيب األرنؤوط - عادل مرشد - 

دار  اهلل،  حرز  طيف 
ّ
الل َعبد   - بللي  قره  كامل  د  محّمَ

الرسالة العالمية، الطبعة: األولى، ١٤30 هـ - ٢00٩ م.

بن  ســلــيــمــان  داود  أبـــو  داود،  أبـــي  ســنــن   -٢٩

األشــعــث بــن إســحــاق بــن بشير بــن شــداد بــن عمرو 

المحقق:  ـــ(،  ٢٧5ه )المتوفى:  ِجْستاني  الّسِ األزدي 

د كاِمل قره بللي، دار الرسالة  شَعيب األرنؤوط - مَحّمَ

م،٤6١/٤،   ٢00٩  - هـ   ١٤30 األولــى،  الطبعة:  العالمية، 

قال المحقق اسناده صحيح.

30- سنن الترمذي، محمد بن عيسى بن َسْورة بن 

أبو عيسى )المتوفى:  موسى بن الضحاك، الترمذي، 

كر  شا مــحــمــد  أحــمــد  وتــعــلــيــق:  تحقيق   ٢٧٩هـــــــ(، 

إبراهيم  الباقي )جـ 3(،و )جـ ١، ٢(،ومحمد فؤاد عبد 

عطوة عوض المدرس في األزهر الشريف )جـ ٤، 5(، 

 - الحلبي  البابي  مصطفى  ومطبعة  مكتبة  شركة 

، الطبعة: الثانية، ١3٩5 هـ - ١٩٧5 م. مصر

عمر  بن  علي  الحسن  أبو  الدارقطني،  سنن   -3١

بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار 

تحقيق:  هـ(،   385 )المتوفى:  الدارقطني  البغدادي 
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 - المعرفة  دار  المدني،  يماني  اهلل هاشم  السيد عبد 

بيروت، ١386 - ١٩66.

، أبو بكر أحمد بن الُحَسين بن  3٢- السنن الكبير

علّيٍ البيهقي )38٤ - ٤58 هـ(، تحقيق: الدكتور عبد 

للبحوث  هجر  مركز  التركي،  المحسن  عبد  بن  اهلل 

والدراسات العربية واإلسامية )الدكتور / عبد السند 

حسن يمامة(، الطبعة: األولى، ١٤3٢ هـ - ٢0١١ م.

عبد  أبو  الدين  شمس  النباء،  اعــام  سير   -33

الذهبي  َقاْيماز  بن  عثمان  بن  أحمد  بن  محمد  اهلل 

: مــجــمــوعــة من  الــمــحــقــق  ــمــتــوفــى : ٧٤8هـــــــ(،  )ال

المحققين بإشراف الشيخ شعيب األرناؤوط، مؤسسة 

الرسالة، الطبعة : الثالثة ، ١٤05 هـ / ١٩85 م.

ابــن  بــطــال،  البـــن  ي  الــبــخــار صحيح  شـــرح   -3٤

الملك  عبد  بــن  خلف  بــن  علي  الحسن  أبــو  بطال 

)المتوفى: ٤٤٩هـ(، تحقيق: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، 

الثانية، الطبعة:  الرياض،  السعودية،  الرشد -   مكتبة 

١٤٢3هـ - ٢003م.

بن  محمد  للخرشي،  خليل  مختصر  شرح   -35

)المتوفى:  اهلل  عبد  أبــو  المالكي  الخرشي  اهلل  عبد 

١١0١هـ(، دار الفكر للطباعة - بيروت، الطبعة: بدون 

يخ. طبعة وبدون تار

36- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، محمد 

َمْعبَد،  بــن  معاذ  بــن  حبان  بــن  أحمد  بــن  حبان  بــن 

)المتوفى:  الُبستي  الــدارمــي،  حاتم،  أبــو  التميمي، 

35٤هـ(،المحقق: شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة - 

بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٤ - ١٩٩3.

بن  محمد  اهلل  عبد  أبو  الكبرى،  الطبقات   -3٧

سعد بن منيع الهاشمي بالوالء، البصري، البغدادي 

الــمــعــروف بــابــن سعد )الــمــتــوفــى: ٢30هـــ(،تــحــقــيــق: 

 - العلمية  الكتب  دار  عــطــا،  ــقــادر  ال عبد  محمد 

بيروت، الطبعة: األولى، ١٤١0 هـ - ١٩٩0.

38- طلبة الطلبة، عمر بن محمد بن أحمد بن 

إسماعيل، أبو حفص، نجم الدين النسفي )المتوفى: 

ببغداد،  المثنى  مكتبة  العامرة،  المطبعة  53٧هـــ(، 

بدون طبعة، ١3١١هـ.

3٩- عمدة الفقه، أبو محمد موفق الدين عبد اهلل 

بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي 

ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي 

)المتوفى: 6٢0 هـ(، تحقيق: عبد اهلل سفر العبدلي , 

محمد دغيليب العتيبي،  مكتبة الطرفين.

أحمد  ي،  البخار صحيح  شرح  ي  البار فتح   -٤0

 ، الشافعي  العسقاني  الفضل  أبو  حجر  بن  علي  بن 

الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  وأحاديثه:  وأبوابه  كتبه  رقم 

محب  طبعه:  على  وأشــرف  وصححه  بإخراجه  قــام 

الدين الخطيب، عليه تعليقات العامة: عبد العزيز 

بن عبد اهلل بن باز ، دار المعرفة - بيروت، ١3٧٩.

أبي  بن  أحمد  بن  محمد  المبسوط،  كتاب   -٤١

ــمــة الــســرخــســي )الــمــتــوفــى: ٤83  ســهــل شــمــس األئ

الميس،  الدين  محي  خليل  وتحقيق:  دراســة  هـــ(، 

لبنان،  بيروت،  يع،  والتوز والنشر  للطباعة  الفكر  دار 

الطبعة: األولى، ١٤٢١ هـ ٢000 م.

االقـــنـــاع، منصور  مــتــن  الــقــنــاع عــن  كــشــاف   -٤٢

يــس  بــن يونس بــن صــاح الــديــن ابــن حسن بــن إدر

البهوتى الحنبلى )المتوفى: ١05١ هـ(،المحقق: لجنة 



194 مجلة العلوم اإلسالمية | مجلة علمية فصلية محكمة | العدد ٣1 

اآلراء الفقهية لبريدة بن الحصيب � )دراسة مقارنة( ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المملكة  العدل،  وزارة  العدل،  وزارة  في  متخصصة 

الطبع: سنة  ــى،  ــ االول الطبعة:  الــســعــوديــة،   العربية 

١٤٢١ هـ، ٢000 م.

والكتاب،  السنة  بين  الجمع  فــي  اللباب   -٤3

يا  زكر يحيى  أبــي  بن  علي  محمد  أبــو  الدين  جمال 

)المتوفى:  المنبجي  الخزرجي  ي  األنصار مسعود  بن 

686هـ(،المحقق: د. محمد فضل عبد العزيز المراد، 

يا / دمشق - لبنان /  دار القلم - الدار الشامية - سور

بيروت، الطبعة: الثانية، ١٤١٤هـ - ١٩٩٤م.

محيي  يا  زكر أبــو  المهذب،  شــرح  المجموع   -٤٤

هـ(،   6٧6 )المتوفى:  ي  النوو شرف  بن  يحيى  الدين 

دار عالم الكتاب، ١٤٢3 هـ - ٢003 م.

، أبو محمد علي بن أحمد بن  ٤5- المحلى باآلثار

سعيد بن حزم األندلسي القرطبي الظاهري )المتوفى: 

طبعة  بــدون  الطبعة:  بيروت،   - الفكر  دار  ٤56هــــ(، 

يخ. وبدون تار

إسحاق  بن  خليل  خليل،  العامة  مختصر   -٤6

بن موسى، ضياء الدين الجندي المالكي المصري 

ــاد، دار  )الــمــتــوفــى: ٧٧6هـــ(،الــمــحــقــق: أحــمــد جــ

الحديث- القاهرة، الطبعة: األولى،١٤٢6هـ/٢005مـ.

٤٧- مختصر المزني في فروع الشافعية، إسماعيل 

بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني )المتوفى: 

٢6٤ هـ(، دراسة وتحقيق: محمد عبد القادر شاهين، 

دار الكتب العلمية- بيروت- لبنان، الطبعة: األولى، 

١٤١٩ هـ-١٩٩8 م.

المصابيح،  مشكاة  شــرح  المفاتيح  مــرقــاة   -٤8

علي بن )سلطان( محمد، أبو الحسن نور الدين الما 

، بيروت  ي )المتوفى: ١0١٤هـ(، دار الفكر ي القار الهرو

- لبنان، الطبعة: األولى، ١٤٢٢هـ - ٢00٢م.

عبد  أبـــو  الصحيحين،  عــلــى  الــمــســتــدرك   -٤٩

بـــن مــحــمــد بن  بـــن عــبــد اهلل  كــم مــحــمــد  ــحــا ال اهلل 

الطهماني  الضبي  الحكم  بــن  ُنعيم  بــن  يــه  حــمــدو

٤05هـ(،  )المتوفى:  البيع  بابن  المعروف  ي  النيسابور

الكتب  دار  عــطــا،  ــقــادر  ال عبد  مصطفى   تحقيق: 

العلمية - بيروت.

اهلل  عبد  أبــو  حنبل،  بن  أحمد  اإلمــام  مسند   -50

أحمد بن محمد بن حنبل بن هال بن أسد الشيباني 

ــؤوط -  ــ األرنـ )الــمــتــوفــى: ٢٤١هـــ(،الــمــحــقــق: شعيب 

اهلل بن عبد  إشــراف: د عبد  وآخـــرون،  عــادل مرشد، 

األولــى، الطبعة:  الرسالة،  مؤسسة  التركي،   المحسن 

١٤٢١ هـ - ٢00١ م.

أبو عبد اهلل  الشافعي  الشافعي،  اإلمام  5١- مسند 

شافع  بن  عثمان  بن  العباس  بن  يــس  إدر بن  محمد 

القرشي  المطلبي  مناف  عبد  بن  المطلب  عبد  بن 

اهلل  عبد  بن  سنجر  رتبه:  ٢0٤هـــ(،  )المتوفى:  المكي 

٧٤5هـ(،  )المتوفى:  الدين  علم  سعيد،  أبو  الجاولي، 

ماهر  عليه:  وعــلــق  أحــاديــثــه  وخـــرج  نصوصه  حقق 

يع، الكويت،  ياسين فحل، شركة غراس للنشر والتوز

الطبعة: األولى، ١٤٢5 هـ - ٢00٤ م.

فقهاء  وأعــــام  األمـــصـــار  عــلــمــاء  مــشــاهــيــر   -5٢

بن  حبان  بــن  أحمد  بــن  حبان  بــن  محمد   ، األقــطــار

معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، الُبستي 

مرزوق  عليه:  وعلق  ووثقه  حققه  35٤هـــ(،  )المتوفى: 

 - يع  والتوز والنشر  للطباعة  الوفاء  دار  ابراهيم،:  على 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  أ. د. عبيدة عامر توفيق

المنصورة الطبعة: األولى ١٤١١ هـ - ١٩٩١ م.

المصنف  الكتاب  شيبة  ابي  ابن  مصنف   -53

، أبو بكر بن أبي شيبة، عبد اهلل  في األحاديث واآلثار

بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي العبسي 

الحوتـ،  يوسف  كمال   : ٢35هـ(،تحقيق  )المتوفى: 

مكتبة الرشد - الرياض،  الطبعة: األولى، ١٤0٩.

5٤- مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، 

مــصــطــفــى بـــن ســعــد بـــن عــبــده الــســيــوطــي شــهــرة، 

)المتوفى:  الحنبلي  الدمشقي  ثم  مولدا  الرحيبانى 

ــمــكــتــب اإلســـامـــي، الــطــبــعــة: الــثــانــيــة،  ١٢٤3هـــ(،ال

١٤١5هـ - ١٩٩٤م.

عبد  أبـــو  الــديــن  شــهــاب  الــبــلــدان،  معجم   -55

)المتوفى:  الحموي  الــرومــي  اهلل  عبد  بن  ياقوت  اهلل 

، بيروت، الطبعة: الثانية، ١٩٩5 م. 6٢6هـ(، دار صادر

بن  أحــمــد  بــن  سليمان   ، الكبير المعجم   -56

أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني 

الــمــحــقــق: حــمــدي بــن عبد  )الــمــتــوفــى: 360 هــــ(، 

المجيد السلفي، دار إحياء التراث العربي، الطبعة: 

الثانية، ١٩83 م.

الحسين  بــن  أحمد   ، واآلثـــار السنن  معرفة   -5٧

 بــن عــلــي بــن مــوســى الـــُخـــْســـَرْوِجـــردي الــخــراســانــي، 

عبد  المحقق:  ٤58هـــ(،  )المتوفى:  البيهقي  بكر  أبو 

اإلسامية  الدراسات  أمين قلعجي، جامعة  المعطي 

-بيروت(،  )دمشق  قتيبة  دار  كستان(،  با  - )كراتشي 

دار الوعي )حلب - دمشق(، دار الوفاء )المنصورة - 

القاهرة(،الطبعة: األولى، ١٤١٢هـ - ١٩٩١م.

ــرح أســامــي رجــال  58- مــغــانــي األخـــيـــار فــي شـ

، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى  معاني اآلثار

العينى  الدين  بــدر   ، الحنفي  حسين  بن  أحمد  بن 

محمد  حسن  محمد  تحقيق:  855هــــ(،  )المتوفى: 

 - بــيــروت  العلمية،  الكتب  دار  إسماعيل،  حسن 

لبنان، الطبعة: األولى، ١٤٢٧ هـ - ٢006 م.

ألفاظ  معاني  معرفة  إلــى  المحتاج  مغني   -5٩

المنهاج، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب 

الكتب  دار  ٩٧٧هـــ(،  )المتوفى:  الشافعي  الشربيني 

العلمية، الطبعة: األولى، ١٤١5هـ - ١٩٩٤م.

أبــو  الشــافعي،  اإلمــام  فقــه  فــي  المهــذب   -60

ي  الشــيراز يوســف  بــن  علــي  بــن  إبراهيــم  اســحاق 

)المتوفــى: ٤٧6هـــ(، دار الكتــب العلميــة، بيــروت - 

.٤38 /١ لبتــان،

6١- موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، أبو الحسن 

الهيثمي  سليمان  بن  بكر  أبــي  بن  علي  الدين  نــور 

الـــرزاق  عبد  محمد  80٧هـــ(،الــمــحــقــق:  )الــمــتــوفــى: 

حمزة، دار الكتب العلمية- بيروت .

خليل،  مختصر  شــرح  في  الجليل  مواهب   -6٢

شمس الدين أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن عبد 

بالحطاب  المعروف  المغربي،  الطرابلسي  الرحمن 

 ، الفكر دار  ٩5٤هــــ(،  )المتوفى:  المالكي  عيني  الّرُ

الطبعة: الثالثة، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م.

63- نوادر األصول في معرفة أحاديث الرسول  - 

بن  الحسن  بن  علي  بن  محمد  المسندة،  النسخة 

نحو  )المتوفى:  الترمذي  الحكيم  اهلل،  عبد  أبو   ، بشر

 ، النوادر دار  تكلة،  محمد  توفيق  المحقق:  هـ(،   3٢0

الطبعة: األولى ١٤3١ هـ - ٢0١0 م.




