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الة وأتم التس�ليم عىل س�يدنا حممد  احلم�د هلل رب العامل�ن، وأفضل الصَّ

وعىل آله وصحبه أمجعن.

وبعد: فه��ذه رس�الة » اليد البسطى يف تعيني الصالة الوسطى «، وأتناول 

الكالم عليها حتت العناوين اآلتية:

- موضوعها:

موضوع هذه الرس�الة ذكر اخلالف يف املقصود من الصالة الوس�طى، يف 

قول�ه تع�اىل: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴾ ]البق�رة:238[، 

ونصر الرأي الذاهب إلى أنها صالة الظهر .

- توثيق نسبتها:

ذكرها السيوطي لنفسه في كتابه التحدث بنعمة الله، وحسن المحاضرة، 

وفهرست المصنفات، وذكرها له عدد من المؤرخين ���.

��� انظ�ر: التح�دث بنعم�ة اهلل �ص ���7، وحس�ن املحارضة ��/�293، وفهرس�ت 
املصنفات ضمن هبجة العابدين �ص ��79، وكش�ف الظنون ��2050/2، وهدية 
العارف�ن ��/�544، ومكتب�ة اجل�الل الس�يوطي �ص �384، ودلي�ل خمطوط�ات 

السيوطي �ص ��4.
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- عنواهنا:

س�ميت في التحدث، والفهرس�ت، وكش�ف الظنون، وهدية العارفين، 

ومكتبة الجالل السيوطي، والنسخة ب، س: » اليد البسطى في تعيين الصالة 

الوسطى «. وفي ترجمة السيوطي للداوودي: في تبيين���، وذكرت في حسن 

المحاضرة، ودليل المخطوطات باسم: » اليد البسطى في الصالة الوسطى «، 

ولم يذكر العنوان في النسختين المخطوطتين: ل، م .

- مصادرها:

رجع السيوطي في تأليف هذه الرسالة إلى المصادر اآلتية:

- الموطأ لمالك �ت: �79 ه��.

- �مسند� أحمد �ت: �24 ه��.

- التاريخ �الكبير� للبخاري .

- �صحيح� البخاري �ت: 256 ه��.

- �صحيح� مسلم �ت: �26 ه��.

- �سنن� أبي داود �ت: 275 ه��.

��� انظر �الورقة �24.

 



�

- المصاحف البن أبي الدنيا �ت: �28 ه��، إن صح ما في النسخة: س .

- � سنن � النسائي الكبرى �ت: 303 ه��.

- تهذيب اآلثار البن جرير الطبري �ت: 3�0 ه��.

- المصاحف البن أبي داود �ت: 3�6 ه��.

- تفسير ابن المنذر �ت: 3�8 ه��.

- المعجم األوسط للطبراني �ت: 360 ه��.

- �سنن� البيهقي الكبرى �ت: 458 ه��.

- ابن عبد البر �ت: 463 ه��، ويريد التمهيد .

- نهاي�ة المطل�ب ف�ي دراي�ة المذهب، إلم�ام الحرمي�ن الجويني �ت: 

478 ه��.

- البغوي �ت: 5�6 ه��، ويريد تفسيره .

- المعلم للمازري �ت: 536 ه��.

- شرح مسلم للنووي �ت: 676 ه��.

- شرح المهذب للنووي .

- اب�ن الرفع�ة �ت: 7�0 ه��: نقل عنه مرتين، وصرح ف�ي المرة الثانية 

بكتابه »الكفاية في شرح التنبيه«.
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- الخادم » خادم الرافعي والروضة« للزركشي �ت: 794 ه��.

- شرح سنن أبي داود لولي الدين العراقي �ت: 826 ه��.

- فتح الباري البن حجر �ت: 852 ه��: وهو عمدته في ذكر األقوال.

وأبهم بعَض مصادره فقال: كتب الحديث .

- تاريخ التأليف:

مل يذكر تاريخ التأليف يف النس�خ اخلطية الت�ي وقفت عليها، ويبدو من 

س�ياق كالم املؤلف يف كتابه » التحدث بنعمة اهلل « أنه يف حدود س�نة 879 

فق�د ق�ال يف كالمه عىل ابتالئه بأهل عرصه - وابتداء ذلك من س�نة 879 - 

ه: » ومما وقع منه أين قررت يف الدرس أقوال الناس  وذكر ش�خصًا ومل يس�مِّ

يف الصالة الوسطى، ووصلتها إىل عرشين قوالً ���، ثم أخذُت أرجح القول 

بأهنا الظهر، وأقيم عليه األدلة الس�اطعة. فدار عىل النّاس وش�نّع عيلَّ بكوين 

رجحُت أهنا الظهر وإنام هي العرص. فانظروا باهلل يا أويل األلباب، من وصل 

يف قلة العقل إىل هذا احلد «��2.

��� وعمدته ابن حجر - كام سبق - فقد ذكر عرشين قواًل .
��2 التحدث بنعمة اهلل �ص ��64
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وقد ذكر رأيه هذا في اختياراته الفقهية، ولكنه لم يذكر هذه الرس�الة في 

ذلك الموضع���، وتكلم في حاش�يته » نواهد األبكار « على هذا الموضوع، 

وذكر خالصة الرسالة، ولكنه لم يذكرها ��2.

- أثرها فيمن بعــده:

ظهر لي أن الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي المقدسي أفاد منها في كتابه 

» اللفظ الموطا في بيان الصالة الوسطى«، وقد أشرُت إلى شيٍء من ذلك في 

التعليق على القول السابع��3.

- وصف النسخ:

وقفُت لهذه الرسالة على أربع نسخ، وهي:

�- نس�خة مصورة من برلين في مرك�ز المخطوطات والتراث والوثائق 

في الكويت��4، وقد تفضل األستاذ محمد بن إبراهيم الشيباني بنسخة منها.

��� التحدث بنعمة اهلل �ص �229.
��2  نواهد األبكار �ق �23�-230.

��3  وم�ن املس�تغرب قول�ه يف آخ�ر كتاب�ه �ص ��08: » ه�ذا آخ�ر ما تيرس لن�ا مجعه ... 
ومل أق�ف ع�ىل مصن�ف فيها بخصوصه�ا «. ولعله كتب ه�ذا قبل وقوفه عىل رس�الة 

السيوطي. واهلل أعلم .
��4 انظر: دليل املخطوطات �ص ��4.
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وه�ي تنته�ي ب�� » أن رهطًا من « كما س�يأتي، وال أدري ه�ل النقص من 

أصل النسخة، أم من التصوير ؟ وتقع في 3 أوراق. وعلى غالفها شعر نسب 

إلى المؤلف كما ترى في صورته. ورمزها: ب .

2- نس�خة مص�ورة م�ن لي�دن، ورقمه�ا ��474، وتق�ع ف�ي 3 أوراق. 

ورمزها: ل.

3- نسخة مصورة من معهد االستشراق في بطرسبورغ، ورقمها ��539، 

وتقع في 4 أوراق، ورمزها: م.

وقد حصلت على هاتين النسختين من مركز جمعة الماجد بدبي.

4- نس�خة مصورة من مكتبة اس�ميخان سلطان في اس�طنبول، ورقمها 

���03، وتق�ع ف�ي 3 أوراق، ورمزه�ا: س . تك�رم بها الش�يخ عب�د العاطي 

الشرقاوي جزاه الله خيرًا، وكل هذه النسخ ضمن مجاميع .

وللرسالة نسخ أخرى���.

���  انظر: الفهرس الش�امل: التفسري ��/�544، والفقه وأصوله ���/�6�2، وخزانة 
الرتاث .
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- خطة التحقيق:

جريت على الخطة المعهودة نس�خًا وإمالًء، وتفصياًل وترقيمًا، وتوثيقًا 

وتخريج�ًا، وتعريف�ًا وتقديم�ًا، وقد قابلت النس�خ بعضها ببع�ض، وحاولت 

اس�تخراج نص صحيح، وتجاوزت قدرًا من أخطاء النس�خ، ال سيما النسخة 

�م�. وتتبعت المؤلفات في الصالة الوسطى، وأوردتها بعد هذه المقدمة.

- املؤلفات يف الصالة الوسطى:

اهتم العلماء بإفراد الصالة الوسطى بالتأليف، وقد وقفت خالل البحث 

على المؤلفات اآلتية:

ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ قولـه  عـن  الجـواب  كتـاب   -1

ٻ﴾، لإلمام المقرئ أبي داود س�ليمان بن أبي القاسم نجاح األندلسي 

القرطبي �4�3-496 ه�����.

2- جـزء فـي الصالة الوسـطى، لإلمام عل�م الدين الس�خاوي �558-

643 ه�� رجح فيه أنها صالة الوتر��2.

الحاف�ظ  لإلم�ام  الوسـطى،  الصـالة  تبييـن  فـي  المغطـى  كشـف   -3 

��� تاريخ اإلسالم ��779/�0، وسري أعالم النبالء ���70/�9.
��2 فتح الباري ���97/8.
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عبد المؤمن بن خلف الدمياطي �6�3-705 ه�� ذكره العلماء وأثنوا عليه، 

ومن ذلك قول اإلمام ابن كثير: » مفيد جدًا «���.

وقال ابن حجر: » جمع الدمياطي في ذلك جزءًا مشهورًا، سماه: كشف 

الغطا عن الصالة الوسطى، فبلغ تسعة ��2 عشر قواًل «��3.

ُه فنقص  َ وق�ال اب�ن تغري بردي: » صنفه بحلب، ثم لم�ا دخل بغداد غريَّ

منه وزاد، وحرره، وهو كتاب نفيس «��4، وقد طبع .

4- جـزء فـي الصالة الوسـطى، للقاضي تقي الدي�ن األخنائي المالكي 

�658-750 ه��.

 ق�ال ابن حج�ر عن القول بأن الوس�طى ه�ي الوتر: » ورجح�ه القاضي 

تقي الدين األخنائي، واحتج له في جزء رأيته بخطه «��5.

 5- السـبيل األوطـا فـي الصـالة الوسـطى، للعالمة علي ب�ن محمد بن 

عبد العزيز المعروف بابن الدريهم �7�2-762 ه����6.

��� البداية والنهاية ��40/�4.
��2 الصواب: سبعة . انظر: كشف املغطى �ص ��55.

��3 فتح الباري ���96/8.
��4 املنهل الصايف ��372/7.

��5 فتح الباري ���97/8.
��6 من ترمجته يف أعيان العرص وأعوان النرص ��526/3.
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اب�ن كثي�ر ��70- 6- كتـاب فـي الصـالة الوسـطى، لإلم�ام الحاف�ظ 
774 ه��.

ق�ال ف�ي آخر كالمه على ه�ذه اآلية في تفس�يره: » ولتقرير المعارضات 
والجواب�ات موض�ع آخ�ر غير ه�ذا، وق�د أفردن�اه على ح�دة، ولل�ه الحمد 

والمنة «���.

7- منظومة في الصالة الوسـطى، لمحمد بن محمد ابن الشحنة الحلبي 
�ت: 890 ه��. ذكرها الحاج خليفة وقال:

» جم�ع فيه�ا األق�وال ف�ي خمس�ة أبي�ات عيني�ة، ث�م ش�رحها، وجعله 
كتابًا «��2.

وف�ي دار الكت�ب المصري�ة مخطوط بعن�وان: » تلخيص كتاب كش�ف 
المغطى في فضل الصالة الوسطى« لمحمد ابن الشحنة ��3.

 8- اليـد البسـطى فـي تعييـن الصـالة الوسـطى، لإلم�ام ج�الل الدين 
السيوطي �ت: ��9 ه��، وهي رسالتنا هذه .

�ت:  النابلس�ي  الغن�ي  عب�د  للش�يخ  الوسـطى،  الصـالة  معنـى   -9
��43 ه����4.

��� تفسري القرآن العظيم ��/�363.
��2 كشف الظنون ���866/2، وانظر هدية العارفن ��2�3/2.

وه يف املؤلف، أهو   ��3 ذك�ر يف الفهرس الش�امل �الفقه وأصول�ه� 762/2، وتردد مع�دُّ
أبو الفضل املتوىف سنة 890، أو أبوه أبو الوليد املتوىف سنة 8�5 .

��4 خمطوط يف مكتبة رضا يف رامبور باهلند برقم �/252 ��560.
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10- اللفظ الموطا في بيان الصالة الوسـطى، للعالمة مرعي بن يوسف 

الحنبلي المقدسي �ت: �033 ه����� ط.

11- كشـف الغطا عن الصالة الوسطى، لإلمام محمد مرتضى الزبيدي 

�ت: �205ه���، ذكرت بهذا العنوان في هدي�ة العارفين��2، وذكرها هو في 

ترجم�ة تلمي�ذه العالمة علي بن عب�د البر الحس�ني الونائي، فقال: » ونس�خ 

من مؤلفاتي عدة رس�ائل، منها: » رس�الة في الكالم على الصالة الوس�طى«، 

وكانت مسودة فبيضها، ونبه على مواضع منها «��3.

12- غاية النصر في كون الصالة الوسـطى صالة العصر، ألبي عبد الله 

محمد الفالحي��4، �ت ؟�.

13- أقوال العلماء حول الصالة الوسطى �رسالة� لمجهول��5.

�4- وللدكت�ور محم�د الش�ريف الرحمون�ي مق�ال بعن�وان » الصـالة 

الوسـطى « منش�ور في مجلة األمة القطرية، العدد ���2، السنة ��2، رمضان 

�402 ه�-�982م، �ص �4�-40.

* * *

��� خالصة األثر ��359/4.
. �348/2� �2�

��3 املعجم املختص �ص �549.
��4 خمطوط يف األزهرية. انظر: الفهرس الشامل ��4�4/6.

��5 انظر: الفهرس الشامل �الفقه وأصوله� ��/�662.
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صفحة العنوان من النسخة )ب(
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الصفحة األوىل من النسخة )ب(
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الصفحة األخرية من النسخة )ب(
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الصفحة األوىل من النسخة )ل(
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الصفحة األخرية من النسخة )ل(
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الصفحة األوىل من النسخة )م(
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الصفحة األخرية من النسخة )م(
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الورقة األوىل من النسخة )س(
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الورقة األخرية من النسخة )س(
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احلمد هلل وكفى���، وسالم عىل عباده الذين اصطفى.

�وبع���د: فق�د���2 اختل�ف الن�اس يف الص�الة الوس�طى ع�ىل عرشي�ن 

قوالً ��3:

��� من ل .
��2 من م .

��3 أورد املؤل�ف يف كتاب�ه »املح�ارضات واملحاورات« أبياتًا فيها س�بعة ع�رش قواًل، ولم 
ُيَعيِّن قائلها، إنام قال �ص �39-�392: » لبعضهم:

وللناس يف الوسطى خالٌف وحرُصُه

فخ�ذ مخس�ًة منه�ا إلف�راد عرشه�ا

وثام�ن س�بٌع  الغ�راء  وباجلمع�ة 
�*� بعينه�ا  ال  مكتوب�ة  وعارشه�ا 

وقي�ل ه�ي الصبح الس�نية والعش�ا

حمله�ا يف  مجع�ة  ع�رش  وخام�س 

ت صالة اخلوف سادس عرشها وعدَّ

حمق�ق نق�ل  العل�م  أه�ل  ومجه�ور 

إمامن�ا الش�افعّي  اإلم�ام  وأّم�ا 

ك�ذا ه�و يف رشح امله�ذب�**� وارد

ع�رُش هل�ا  ُيض�اُف  أق�واٍل  بس�بعة 

وس�ادس كلِّ اخلم�س قوٌل ل�ه ذكُر

الوت�ُر وتاس�عها  مجاع�اٍت  ص�الة 

وقيل ه�ي الصب�ح الس�نية والعرُص

وقيل هي األضحى وقيل هي الفطُر

ويف س�ائر األي�ام أيض�ًا ه�ي الظه�ُر

وإْن صحَّ منقول الضحى ثبت احلرُص

عىل الع�رص قوٌل عنده جي�ب القرُص

فنّص ع�ىل صب�ح وإيص�اؤه العرُص

وناهي�ك ع�ن نق�ٍل أتان�ا ب�ه ح�ُر «

�*� يف األصل: ال يعينُها .

�**� يف األص�ل: لعل�ه امله�ذب يف الف�روع للش�يخ اإلم�ام أيب نرص أمحد بن عب�د اهلل بن 
ثاب�ت البخ�اري الش�افعي املت�وىف س�نة 476، وقد رشح�ه كثريون. كش�ف الظنون 

.��9�2/2�=
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أحدها: أهنا الصبح ، وعليه عمر وأبو أمامة ��� وأنس وجابر وأبو العالية 

وعبيد بن عمري وعطاء وعكرمة وجماهد والربيع بن أنس وغريهم ، وهو أحد 

قويل عيل��2 ومعاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس ، وهو قول مالك��3 والشافعي 

 فيم�ا ن�ص علي�ه يف »األم« ��4، واحتجوا له بأنَّ فيها القن�وت ، وقد قال تعاىل: 

﴿   پ  پ   پ   ﴾��5 وبأهن�ا ال تق�رص يف الس�فر ، وألهن�ا ��6 بن صاليت 
جهر ورس .

الثـاين: أهن�ا الظه�ر ، وعليه زيد ب�ن ثابت وأبو س�عيد اخلدري وعائش�ة 

وأس�امة بن زيد وعبد اهلل بن ش�داد وهو أحد قويل عيل وابن عمر ورواية عن 

أيب حنيفة ، وسيأيت دليله .

الثالـث: أهنا العرص ، قاله أبو أيوب األنصاري، وهو أحد قويل عيل وابن 

مس�عود وأيب هريرة وأيب س�عيد وابن عمر وابن عباس، وعليه عبيدة السلامين 

= أقول: يف النقل عن كشف الظنون وهم ! والصواب: أنه لإلمام الشيخ أيب إسحاق 
إبراهيم بن حممد الشريازي الفقيه الشافعي ...

��� حترف يف م إىل مليكة .
��2 األدق: أحد أقوال عيل. فقد ذكر له ثالثة أقوال .

��3 ج�اء يف املوط�أ �ص �99 برق�م ��3�3: »عن مال�ك أنه بلغه أن عيل ب�ن أيب طالب، 
وعبد اهلل بن عباس كانا يقوالن: الصالة الوس�طى: صالة الصبح. قال مالك: وقول 

عيل وابن عّباس أحب ما سمعت إيلَّ يف ذلك«.
��4 يف الكالم عىل وقت الفجر ��/�75.

��5 من سورة البقرة، اآلية 238 .
��6 يف م: وأهنا .
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والنخع�ي واحلس�ن وقت�ادة والضح�اك والكلب�ي ومقات�ل، وه�و مذهب أيب 

حنيف�ة وأمحد وداود وابن املنذر ، ونقله الرتمذي عن أكثر العلامء من الصحابة 

وغريه�م���، وإليه صار معظم��2 الش�افعية، وقال به من املالكية ابن حبيب��3 

وابن العريب��4 وابن عطية��5.

الرابع: أهنا املغرب ، رواه ابن أيب حاتم بس�ند حس�ن ع�ن ابن عباس��6، 

وق�ال ب�ه قبيصة بن ذؤيب ، واحتجوا بأهن�ا معتدلة يف عدد الركعات ، وأهنا ال 

تقرص يف األسفار ، وأن العمل مىض عىل املبادرة إليها والتعجيل هبا يف ��7 أول 

ما تغرب الشمس ، وألن قبلها صالتا رس وبعدها صالتا ��8 جهر .

��� انظ�ر: اجلام�ع ��/�223 عند التعليق عىل احلدي�ث ���82 يف باب ما جاء يف صالة 
الوسطى أهنا العرص.

��2 معظم: من م، س، وهي يف فتح الباري ���96/8.
��3 انظر: التمهيد ��289/4.

��4 يف كتاب�ه القب�س، عىل ما أفاده القرطبي يف التفس�ري ��2�0/2، فأّما يف أحكام القرآن 
��/�300 فقد صحح قول من قال إهنا غري معينة، لتعارض األدلة وعدم الرتجيح، 
ق�ال: » ف�إن اهلل خبأها يف الصلوات كام خب�أ ليلة القدر يف رمضان، وخبأ الس�اعة يف 
يوم اجلمعة، وخبأ الكبائر يف الس�يئات، ليحافظ اخللق عىل الصلوات، ويقوموا مجيع 
ش�هر رمضان، ويلزموا الذكر يف يوم اجلمعة كله، وجيتنبوا مجيع الكبائر والسيئات «. 

وأضاف البغوي ��/�289 نقاًل عن بعضهم: » وأخفى االسم يف األسامء «.
��5 انظر: املحرر الوجيز ��33�/2.

��6 انظر: التفسري ��448/2 برقم ��2375.
��7 ليست يف ب .

��8 كذا يف ب، ل، مع وجود أنَّ ! ويف م: وألهنا قبلها. وبذلك يصح الكالم . 
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اخلامـس: أهن�ا العش�اء ، نقله اب�ن التن والقرطب�ي ، واحتج ل�ه بأهنا بن 

صالت�ن ال تق�رصان ، وأهنا تقع عن�د النوم، فلذلك أم�ر باملحافظة عليها ���، 

 واخت�اره الواح�دي��2، وق�ال البغ�وي :مل ينق�ل ع�ن أح�د م�ن الس�لف أهنا 

صالة العشاء ��3 .

السـادس: أهن�ا جمم�وع اخلم�س ، قاله معاذ ب�ن جبل ،وه�و أحد قويل 

اب�ن عم�ر، واختاره ابن عبد ال�ر ، وجعل العطف يف اآلي�ة م�رادًا ب�ه الكل 

تأكيدًا ��4.

السـابع : أهن�ا واح�دة م�ن اخلمس غ�ري معينة ، قال�ه الربيع ب�ن خثيم��5 

وس�عيد بن منصور ورشيح القايض ، واختاره إمام احلرمن فقال يف »النهاية«: 

» وال�ذي يليق بمحاس�ن الرشيعة أن ال يبنى��6 عىل يق�ن حتى حيرص الناس 

عىل أداء مجيع الصلوات كدأب الش�ارع يف ليل�ة القدر«��7، قال��8 ابن الرفعة: 

��� انظر: اجلامع ألحكام القرآن ��2�0/2.
��2 مل ينص عىل اختياره يف الوسيط. انظر: ��/�35�-350.

��3 انظر: تفسريه ��/�289، وأضاف: » وإنام ذكرها بعض املتأخرين، ألهنا بن صالتن 
ال تقرصان «.

��4 انظر: التمهيد ��294/4، وقد رد عليه ابن كثري يف التفسري ��/�363 بشدة .
��5 يف ل، م، س: خيثم !

��6 هكذا يف ب، ل، ويف س: تبنى، ويف م: يبن. ويف النهاية: تتبن .
��7 هناية املطلب يف دراية املذهب ��6/2.

��8 يف ب: قاله !
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وه�ذا االحتامل قد قاله القايض حس�ن يف أول ب�اب صالة اخلوف ���، وقال :

إن�ه الصحيح ، واستشهد له بليلة القدر وساع�ة يوم اجلمعة��2.

الثامن: أهنا اجلمعة ، ذكره ابن حبيب من املالكية، واملازري يف »املعلم«��3، 

واحت�ج ب�ام اختصت ب�ه من االجت�امع واخلطبة ، قال�ه��4 ابن حج�ر يف »رشح 

البخاري«، وصححه القايض حس�ن يف »تعليقـه«��5، وقال النووي يف »رشح 

مسلم«: » إّنه ضعيف جدًا، ألن املفهوم من  اإليصاء باملحافظة �عليها إنام كان 

ألهن�ا معرضة للضياع، وهذا ال يلي�ق باجلمعة ، فإن الناس حيافظون عليها���6 

يف العادة أكثر من غريها ألهنا تأيت يف األسبوع مرة «��7.

التاسع: أهنا الظهر يف األيام، واجلمعة يوم اجلمعة .

العارش: أهنا الصبح والعشاء معًا للحديث الصحيح يف أهنام أثقل الصالة 

عىل املنافقن ، وبه قال األهبري من املالكية .

��� مل يصل املطبوع من كتابه التعليقة إىل صالة اخلوف .
��2 كان اب�ن حج�ر قد أش�ار إىل رأي إمام احلرمن، ويبدو أن الس�يوطي رج�ع إىل كتابه، 
ونقل كالمه هذا. وأضاف تعليق ابن الرفعة. وجاء الش�يخ مرعي بن يوس�ف احلنبيل 

املقديس، ونقل الفقرة كلها. انظر كتابه اللفظ املوطا �ص �94-90.
��3 ��/�442، واملازري حترف يف س إىل املاوردي !

��4 يف ل، س: قال .
��5 ه�ذا من فتح الباري ���97/8، �كتاب التفس�ري�، وزاد املؤلف قوله: » واملازري يف 

املعلم «، وحذف: » ورجحه أبو شامة «.
��6 ما بن اهلاللن سقط من ل .

��7 رشح مسلم ���3�/5، وانظر: إكامل املعلم للقايض عياض ��592/2.
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احلـادي عـر: أهنا الصب�ح والعرص لق�وة األدلة يف أن كاّلً منه�ام قيل إنه 

الوسطى، فظاهر القرآن الصبح ، ونص السنة العرص .

الثاين عر: صالة اجلامعة .

الثالث عر: الوتر ، وصنف فيه الشيخ علم الدين السخاوي جزءًا ���.

الرابع عر: صالة اخلوف .

اخلامس عر: صالة عيد الفطر .

السادس عر: صالة عيد النحر .

السابع عر: صالة الضحى .

الثامن عر: صالة الليل ��2.

التاسـع عـر: إهن�ا الصب�ح أو��3 العرص ع�ىل الرتديد ، وهو غ�ري القول 

املتقدم اجلازم بأن كاّلً منهام يقال له الوسطى  .

العـرون: التوق�ف ، فق�د روى ابن جرير بس�ند صحيح عن س�عيد بن 

��� ذك�ر ه�ذا ابن حج�ر وأض�اف ���97/8: » ورجحه القايض تق�ي الدين األخنائي، 
واحتّج له يف جزء رأيته بخطه «.

��2 قال ابن حجر ���97/8: » وجدته عندي، وذهلت اآلن عن معرفة قائله «.
��3 يف س: و !
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املسيب قال : كان أصحاب رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم خمتلفن يف الصالة 

الوسطى هكذا ، وشبك بن أصابعه ���. 

     قال النووي يف »رشح املهذب« : » الصحيح من املذاهب فيها مذهبان 

الع�رص والصب�ح ، والذي تقتضي�ه األحادي�ث الصحيحة أهنا الع�رص ، وهو 

املختار «��2.

وقال الزركيش يف »اخلادم«: كان بعض الفضالء يتوقف يف نس�بة ذلك إىل 

الش�افعي ، ف�إن األحاديث املرصحة بأهنا العرص من مجلة من رواها الش�افعي 

ومل خيف عنه أمرها مع ش�هرهتا ،وقد نقل البيهقي��3 عنه يف »املعرفـة« أنه قال 

يف سنن حرملة : حديث عائشة يدل عىل أهنا ليست العرص��4.

وق�ال اب�ن الرفع�ة يف »الكفايــة«��5: ال دالل�ة يف احلدي�ث ع�ىل أهنا غري 

الصبح ألن العرص يف كالم العرب يطلق عىل الصبح أيضًا، فيحمل عليه . قال  

اب�ن قتيبة : يقال لصاليت الفجر والعرص العرصان والردان، ويدل له حديث: 

��� هذا من الفتح ���97/8، وانظر تفس�ري الط�ري ��22�/5 برقم ��5492، والدر 
املنثور ��69/3.

��2 املجموع ��6�/3.
��3 يف ب: السمعي !

��4 معرفة السنن واآلثار ��/476-�477 برقم ��644.
��5 ه�و كفاي�ة النبي�ه يف رشح التنبيه، كام يف طبقات الش�افعية الك�رى ��26/9، وانظر: 

الفهرس الشامل: الفقه وأصوله ��383/8.
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حاف�ظ ع�ىل العرصين ، قيل: وم�ا العرصان ؟ قال: صالة قبل طلوع الش�مس 

وصالة قبل غروهبا ���.

ق�ال: ث�م عىل تقدير أن ي�دل ما ذكروه م�ن اخلر عىل أهنا ص�الة العرص، 

فق�د ورد م�ا يدل عىل أهنا غريه ، وهو حديث عائش�ة أهن�ا قرأت: حافظوا عىل 

الصل�وات والصالة الوس�طى ، وصالة العرص ، وك�ذا صح عن حفصة، وإذا 

تعارضت األخبار بقي��2 ما ذكرناه ساملًا عن املعارض فعمل به .

ق�ال: ع�ىل أنا نقول بموجب احلديث وأنه يدل عىل أهنا وس�طى ال أهنا��3 

الوسطى املذكورة يف اآلية ، ويشهد له ما قاله القايض احلسن أنه روي أنه عليه 

السالم قال يوم اخلندق : » شغلونا عن الصالة الوسطى��4 صالة العرص، مأل 

اهلل بطوهنم وقبورهم نارًا ، فأنزل اهلل ذلك اليوم : ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ﴾ 

��� روى أب�و داود ��/��63 ��428 بس�نده ع�ن عب�د اهلل ب�ن فضالة ، ع�ن أبيه ، قال: 
علمن�ي رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص  فكان فيام علمني: » وحافظ ع�ىل الصلوات اخلمس «، قال: 
قل�ت : إن ه�ذه س�اعات يل فيها أش�غال فمرين بأمر جام�ع إذا أنا فعلت�ه أجزأ عني ، 
فق�ال: » حاف�ظ عىل العرصين « وما كانت من لغتنا ، فقلت : وما العرصان ؟ ، فقال: 

» صالة قبل طلوع الشمس، وصالة قبل غروهبا «.

ورواه أمح�د ���368/3 برقم ���9024، والبيهقي يف الس�نن الكرى ��/�466 
��2020، واب�ن حبان �اإلحس�ان� ��35/5 ���742، والطراين يف املعجم الكبري 

��3�9/�8 ��826 وآخرون.
��2 يف ب: نفى !

��3 يف ب: ألهنا !
��4 ليست يف ب، س .
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اآلية «، فإن ذلك يقتيض أن ما قاله عليه السالم ليس هو تفسري اآلية���. انتهى 

كالم ابن الرفعة  بحروفه .

وأقول- وهو مما مل أسبق إليه- : إن كان البد من اخلروج عن نص اإلمام 

ريض اهلل عنه إىل الدليل ، فالذي يقتضيه الدليل ترجيح أهنا الظهر ، وبيان ذلك 

أن األحاديث  الواردة يف أهنا العرص قسامن : مرفوعة، وموقوفة:

فاملوقوف�ة ال حيتج هب�ا ألهنا أقوال صحاب�ة �عارضها أق�وال صحابة���2 

آخري�ن أهنا الصب�ح أو الظهر أو املغرب أو جمموع اخلمس��3، وقول الصحايب 

ال حيتج به إذا عارضه قول صحايب آخر قطعًا ، وإنام جرى اخلالف يف االحتجاج 

به عند عدم املعارضة.

وأما املرفوعة فغالبها ال خيلو إسناده من مقال ، والسامل من املقال قسامن:

- خمترص بلفظ: الصالة الوسطى صالة��4 العرص .

- ومط�ول في�ه قص�ة وقع يف ضمنه ه�ذه اجلملة ، واملخت�رص مأخوذ من 

املطول اخترصه بعض��5  الرواة فوهم يف اختصاره عىل ما سنبينه ،واألحاديث 

��� يف م: تفسريًا لآلية .
��2 ما بن اهلاللن سقط من ل .

��3 سقطت من ب .
��4 سقطت من ل .
��5 يف ب: بع��د !
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املطول�ة كله�ا ال ختلو من احتامل فال يصح االس�تدالل هب�ا، فأصح حديث يف 

ذل�ك وعلي�ه اقترص يف »رشح املهذب«��� ما أخرجه مس�لم ع�ن عيل أن النبي 

صىل اهلل عليه وسلم قال يوم األحزاب : » شغلونا عن الصالة الوسطى �صالة 

العرص���2، مأل اهلل بيوهتم وقبورهم نارًا «��3، وهذا احلديث طرقه احتامالن:

أحدمها: وهو األظهر أن لفظة صالة العرص ليست من املرفوع بل مدرجة 

يف احلدي�ث ، أدرجه�ا بع�ض ال�رواة تفس�ريًا منه كام وق�ع ذلك كث�ريًا يف عدة 

أحادي�ث، وه�ذا كنت قلت�ه أوالً احتامالً ثم رأيته منق�والً يف كتب احلديث��4، 

فلله احلمد .

والدليل عىل إدراجها أمور:

األول: أن البخ�اري روى احلدي�ث يف صحيح�ه بدوهن�ا ��5 مقترصًا عىل 

املرفوع، ولفظ�ه: » شغلونا عن الصالة الوسطى «��6، وهذه من مزايا البخاري 

��� املجموع ��66-65/3.
��2 سقطت من ل .

��3 صحيح مسلم ��/�436 ��627.
��4 ذك�ر اب�ن حج�ر الق�ول ب�اإلدراج، ومل يس�م قائ�اًل، ورد علي�ه. انظ�ر: فت�ح الب�اري 

.��96/8�
��5 يف ب، ل: بدونه .

 ،�3885� و���509/4   ،�2773�  ��07�/3� البخ���اري  صحي�ح  انظ�ر:   �6�
و���648/4 ��4259، و��2349/5 ��6033، ويف املوض�ع األخري جاء يف آخر 

احلديث: » وهي صالة العرص «.
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ع�ىل مس�لم أن�ه حي�رر األحادي�ث وغريه�ا ���، ويميزه��ا ��2 م�ن املدرجات 

واملوقوفات فلذا كان صحيحه أصح .

الثاين: أن احلديث أخرجه مس�لم من وجه آخر عن عيل بلفظ : » حبسونا 

عن الصالة الوس�طى حتى غربت الش�مس ، يعني��3 العرص «، فقوله: » يعني 

العرص « رصيح يف أن هذا تفسري من أحد الرواة ال من تتمة كالم النبي صىل اهلل 

عليه وسلم . 

الثالث: أن عليًا راوي احلديث ورد عنه أهنا الصبح ، ذكره مالك يف املوطأ 

عنه بالغًا ��4، وورد عنه أيضًا أهنا الظهر ، أخرجه ابن املنذر يف »تفسـريه« ��5، 

فلو كان عنده عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أهنا العرص مل يعدل عنه .

الرابع: أن الصحابة كانوا شديدي االختالف فيها كام تقدم عن سعيد بن 

املسيب ، ولو كان عندهم يف ذلك نص عن النبي صىل اهلل عليه وسلم لرجعوا 

إليه ومل خيتلفوا .

االحتـال الثـاين: ع�ىل تقدير ع�دم اإلدراج حيتمل أن يكون عطف نس�ق 

عىل حذف العاطف ال بيانًا وال بدالً ، والتقدير: شغلونا عن الصالة الوسطى 

��� ليست يف ل .
��2 ليست يف م، س .

��3 مل أجد هذه اللفظة فيه. انظر احلديثن ��205 و��206 يف ��/�437-436.
��4 املوطأ �ص �99 برقم ��3�3.

��5 ليس األثر يف املطبوع منه .
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وص�الة الع�رص، ويؤيد ذلك أنه صىل اهلل عليه وس�لم مل يش�غل يوم األحزاب 
عن العرص فقط بل شغل عن الظهر والعرص معًا كام ورد من طريق أخرى���، 
فكأنه عنى بالصالة الوس�طى الظهر ، وعط�ف عليها العرص، عىل حد قول��2 

القائل :

ممَّ�ا أمس�يَت  كي�ف  أصبح�َت  كي�ف 
الصدي�ِق��3 ف�ؤاِد  يف  ال�ودَّ  ي�زرُع 

أراد: كيف أصبحت وكيف أمسيت .

وم�ع هذي�ن االحتامل�ن ال يتأت�ى االس�تدالل باحلدي�ث البت�ة ، كي�ف 
و��4 الش�افعي ريض اهلل عنه قد روى  احلديث واطلع عليه ،ومل يقل به ، فلوال 
أن�ه طرقه عنده االحت�امل أو عارضه معارض مل يتوقف عن القول به، وقد قال 
الشافعي يف حديث عائشة: إنه يدل عىل أهنا غري صالة العرص ، وهذا إشارة منه 

��� لعل�ه يقصد م�ا أخرجه الطراين يف املعج�م الكب�ري ��297/�0 ���07�7 عن ابن 
عباس، أن رس�ول اهلل صىل اهلل عليه وسلم نيس صالة الظهر والعرص يوم األحزاب، 
فذكر بعد املغرب ، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص : » شـغلونا عن الصالة حتى ذهب النهار ، أدخل 
اهلل قبورهـم نـارًا «، فصالها بعد املغرب. قال اهليثمي يف جمم�ع الزوائد ��/�323: 

» فيه ابن هليعة، وفيه ضعف «، وانظر: الدر املنثور ��84/3.
��2 يف ب: و!

��3 استش�هد هب�ذا البي�ت عدٌد م�ن العل�امء، ومل ينس�بوه إىل قائل معن، ق�ال ابن جني يف 
اخلصائص ��/�290: » أنش�د أبو احلس�ن «، وقال أبو حيان يف الصداقة والصديق 
�ص ��95: » أنشدنا أبو عيل النحوي «، وعندمها: الكريم، بدل: الصديق، وهو يف 

مهع اهلوامع ��274/5 بال نسبة، وقال حمققه: قائله جمهول.
��4 سقطت من ب .
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إىل املعارض ، وهو معارض��� قوي ، فقد أخرجه مس�لم وغريه من طرق عن 

أيب يونس موىل عائش�ة قال : أمرتني عائشة أن أكتب هلا مصحفًا، فأملت عيل: 

حافظوا عىل الصلوات وصالة الوسطى وصالة العرص ، وقالت: سمعتها من 

رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص ��2. ووجه الداللة أن العطف يقتيض املغايرة.

ف�إن قل�َت: كل من احلديث�ن صحيح اإلس�ناد، فام وجه تقدي�م هذا عىل 

األول ؟

قلُت: ملرجحات أربعة:

أحدهـا: أن ذاك احتم�ل الرف�ع واإلدراج ، بل اإلدراج في�ه أظهر، وهذا 

مرفوع قطعًا. 

الثاين: أن ذاك احتمل إضامر العاطف . 

الثالث: أن هذا س�يق عىل أنه قرآن وإن كان��3 شاذًا فالقراءة الشاذة حيتج 

هبا يف التفسري واملعنى .

الرابع: أنه كثرت طرقه وتعددت خمارجه وشواهده:

فأخ�رج مالك��4 وغريه م�ن طرق عن عمرو بن رافع ق�ال : كنت أكتب 

��� يف ب: معل غري !
��2 صحيح مسلم ��/�437 ��207.

��3 من س .
��4 يف املوطأ ��/�99 ����3 .
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مصحفًا حلفصة زوج النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، فأملت عيل : حافظوا عىل الصلوات والصالة 

الوسطى وصالة العرص .

وأخ�رج اب�ن أيب داود��� يف »املصاحـف«��2 ع�ن عبد اهلل ب�ن رافع قال : 

كتب�ت مصحف�ًا ألم س�لمة فقالت: اكت�ب حافظوا ع�ىل الصل�وات والصالة 

الوسطى وصالة العرص .

وأخرج ابن أيب داود��3 عن ابن عباس وأيب بن كعب أهنام قرآ كذلك��4.

ف�إن قل�َت: أكثر ما ثب�ت هبذا أهنا غري الع�رص، فمن أي�ن��5 تعين��6 أهنا 

الظهر ؟ 

قلُت: من وجهن:

أحدمهـا : أن م�ن الصحابة من فهم من هذه الق�راءة أهنا الظهر ، كأنه من 

املواالة يف العطف والزمان:

��� يف س: اب�ن أيب الدنيا. وقد يش�هد له أن املؤلف قال بع�د ذلك: وأخرج ابن أيب داود، 
فلو سبق له ذكر الكتفى بقوله: وأخرج . وذكر ابن أيب داود يف الدر املنثور ��80/3، 

ومل يذكر ابن أيب الدنيا .
��2 ��/�359 برقم ��250.

��3  كتب ناسخ س: الدنيا، ثم رضب عليها، وكتب: داود .
��4 انظ�ر ع�ن اب�ن عب�اس ��/�336 ��2�0، ومل أجده يف كالمه ع�ىل مصحف أيب بن 

كعب ��/286-�287، ولعله يقصد ما جاء يف اخلر اآليت عن حفصة .
��5 سقطت من ل .

��6 يف م: تعن .
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فأخ�رج اب�ن أيب داود��� ع�ن أيب رافع موىل حفصة ق�ال : كتبت مصحفًا 

حلفص�ة فقال�ت : اكت�ب حافظوا ع�ىل الصل�وات والصالة الوس�طى وصالة 

الع�رص ، فلقي�ت أيب ب�ن كعب فأخرته فق�ال : هو كام قالت ، أو ليس أش�غل 

م�ا نكون��2 عند صالة الظهر يف عملنا ونواضحنا ؟ فهذا فهم دقيق من أيب بن 

كعب، فهم من هذه القراءة أهنا الظهر، ثم علله بأن هذا الوقت أشغل أوقاهتم، 

وينضم إليه أنه وقت القائلة وش�دة احلر كام سيأيت، فناسب اإليصاء باملحافظة 

عليها .

الثاين: أنه ورد يف حديث مرفوع أهنا الظهر ، وفيه بيان سبب نزول اآلية ، 

وهذا أقوى ما اعتمدت عليه يف ذلك ، فإن من قواعد األصول أنه إذا تعارض 

حديث�ان ويف أحدمه�ا ذك�ر الس�بب كان ذلك م�ن وجوه الرتجي�ح فيقدم عىل 

العاري منه ، وهو ما أخرجه أمحد والبخاري يف »تارخيه« وأبو داود وابن جرير 

يف »هتذيـب اآلثـار« والبيهقي عن زيد بن ثاب�ت أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يصيل الظهر 

باهلاجرة وكانت أثقل الصالة عىل أصحابه��3.

��� يف املصاحف ��/�354 ��247.
��2 يف ب: تكون . ويف ل، م: يكون .

��3 انظر: مس�ند أمح�د ��47�/35 ��2�595، والتاريخ الكب�ري للبخاري ��434/3، 
وس�نن أيب داود ��/���2 ����4، والس�نن الكرى للبيهقي ��/�458. وإسناده 
صحي�ح. وزاد ع�زوه يف ال�در املنث�ور ��73/3 إىل الطح�اوي والروي�اين وأيب يعىل 

والطراين .
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 ولف�ظ أيب داود���: ومل يك�ن يصيل صالة أش�د عىل أصحاب�ه منها فنزل : 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾ . 

وأخرج أمحد والنسائي من طريق الزبرقان أن رهطًا من��2 قريش أرسلوا 

إىل زيد بن ثابت يس�ألونه عن الصالة الوس�طى فقال: هي الظهر، �ثم س�ألوا 

أسامة بن زيد فقال: هي الظهر���3، إّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص كان يصيل الظهر باهلجري فال 

 يك�ون وراءه إال الصف والصف�ان، والناس يف قائلته�م وجتارهتم، فأنزل اهلل: 

﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ﴾ فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : » لينتهن 

رجال أو ألحرقن بيوهتم «��4.

وأخرج الطراين يف »األوسط« بسند��5 رجاله ثقات عن ابن عمر أنه سئل 

�ه فيها رسول اهلل  عن الصالة الوسطى فقال: كنّا نتحدث أهنا الصالة التي ُوجِّ

ملسو هيلع هللا ىلص إىل القبلة: الظهر ��6.

��� وكذلك لفظ أمحد .
��2 هنا تنقطع النسخة ب .
��3 ما بن اهلاللن من س .

��4 انظر: مسند أمحد ���26/36 ��2�792، وسنن النسائي الكرى ��/�22�-220 
��360، وقال حمققو املسند: » إسناده ضعيف النقطاعه، فإن الزبرقان مل يدرك القصة 

التي رواها «.
��5 سقطت من م .

��6 املعجم األوسط ��/�83 ��240، والدر املنثور ��73/3.
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فقوله: كنّا نتحدث إن مل يكن حكمه الرفع فهو نقل عن أكثر الصحابة أو 

كث�ري منهم، وفيه إش�ارة إىل فضلها بكوهنا أول ما صلي�ت إىل الكعبة، وينضم 

إىل هذا أهنا أول صالة صالها جريل بالنبي ملسو هيلع هللا ىلص، وأول صالة ظهرت، ويذكر 

ذلك��� من وجوه حكمة ابتداء جريل هبا دون الصبح .

وق�ال ابن جري�ر يف »هتذيب اآلثار«: حّدثنا زكريا ب�ن حييى بن أيب زائدة، 

حّدثنا عبد الصمد، حّدثنا شعبة ��2، عن عمر بن أيب سليامن ��3، عن عبد الرمحن 

ابن أبان، عن أبيه، عن زيد بن ثابت يف حديٍث رفعه قال: » الصالة الوس�طى: 

صالة الظهر «.

فهذا ما حررته يف هذه املسألة، ومل ُأسبق إليه، وهلل احلم���د.

واعل�م أن�ه ال يمنعني م�ن ه�ذا وأمثاله عصب�ة اجلاهلن، وع�وام اخللق 

الذي�ن مل يؤت�وا حتقيقًا يف العلم، وال مكنة��4 من النظ�ر، فرتاهم يف كّل واٍد من 

اجله�االت هييمون، وبكّل صوٍت مهمل ينعق�ون، �ال يلتفتون إىل حتقيق، وال 

يصغ�ون إىل تدقيق���5، يعدون مثل هذا التحقيق من املجازفة والتخبيط، واهلل 

��� سقطت من م .
��2 يف م: سعيد ! 
��3 يف م: سلامن .

��4 يف ل، س: مسله !
��5 ما بن اهلاللن سقط من ل .
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عىل كلِّ يشٍء شهيد، ومن ورائهم حميط، وما أحسن قول َمْن قال���: 

ادأْب عىل مجع الفضائل جاهدًا

واقص�د هبا وجَه اإلله ونْفَع َمْن

واترك كالَم احلاس�دين وبغيهم

وأدْم هلا تعَب القرحية واجلس��ْد

بلغت�ه ممن ج�دَّ فيه�ا واجته��ْد

اًل فبعد املوِت ينقطُع احلس�ْد مَهَ

ي�ن العراق�ي يف »رشح سـنن أيب داود«: » اس�تدل      وق�ال الش�يخ ويل الدِّ

زي�د بن ثابت عىل أن الصالة الوس�طى هي الظهر بأهنا كانت أش�ق الصلوات 

ع�ىل الصحاب�ة بس�بب كوهنا يف ش�دة احلر، فأن�زل اهلل هذه اآلي�ة حيضهم عىل 

املحافظة عليها، ويؤكد عليهم يف ذلك بس�بب ميلهم إىل التفريط فيها لش�دهتا 

عليه�م، ومل حيص�ل هلم من املش�قة يف غريها من الصلوات مث�ل ما حصل هلم 

من املش�قة، وهذا استدالٌل ظاهر يقوى��2 قبوله، لصدوره من الصحايب الذي 

شاهد الوحي والتنزيل «. انتهى.

آخر الكتاب، وهلل احلمد واملنة، وصىّل اهلل عىل من ال نبي بعده حممد، وآله 

وصحبه وس�لَّم تس�لياًم كثريًا ... وحس�بنا اهلل ونعم الوكيل، وال حول وال قوة 

إال باهلل العيل العظيم .
* * *

��� ه�و اإلم�ام ابن دقيق العي�د �ت: �70 ه��. انظر ترمجته يف طبقات الش�افعية الكرى 
��227/9، وقد ذكرها السيوطي يف آخر كتابه اإلتقان ��2456/6 ومل يعن القائل 

أيضًا .
��2 يف ل: ظاهره يقوي. ويف س: يقوي .

 



4�

املصادر

- اإلتق�ان يف عل�وم القرآن للس�يوطي �ت: ��9 ه��، حتقيق: مركز الدراس�ات 
القرآنية يف جممع امللك فهد لطباعة املصحف، املدينة املنورة، ط ��426 ه��.

- أح�كام الق�رآن البن العريب �ت: 543 ه��، حتقي�ق: حممد عبد القادر عطا، 
دار الكتب العلمية، بريوت ��4�6ه�-�996م�.

- أعيان العرص وأعوان النرص للصفدي �ت: 764 ه��، حتقيق: جمموعة، دار 
الفكر، دمشق، ط� ��4�8ه�-�998م�.

- إك�امل املعل�م لعي�اض �ت: 544 ه��، حتقي�ق: حييى إس�امعيل، دار الوفاء، 
املنصورة، ط� ��4�9ه�-�998م�.

- األم للشافعي �ت: 204 ه��، دار املعرفة، بريوت .

- البداي�ة والنهاي�ة البن كث�ري �ت: 774 ه��، مكتبة املع�ارف، بريوت، ط7 
��408 ه�-�988م�.

- هبج�ة العابدين برتمجة حاف�ظ العرص جالل الدين �الس�يوطي� لعبد القادر 
الش�اذيل �كان حيًا سنة 946 ه��، حتقيق: عبد اإلله نبهان، مطبوعات جممع 

اللغة العربية، دمشق، ط� ��4�9ه�-�998م�.

- تاري�خ اإلس�الم للذهبي �ت: 748 ه��، حتقيق: بش�ار ع�واد معروف، دار 
الغرب اإلسالمي، بريوت، ط� ��424 ه�-2003م�.

- التاري�خ الكب�ري للبخ�اري �ت: 256 ه���، تصوي�ر دار الفكر ع�ن الطبعة 
اهلندية .

- التحدث بنعمة اهلل للسيوطي، حتقيق: اليزابث ماري سارتن، مطبعة جامعة 
كامردج ��972م�.

 



4�

- ترمجة العالمة الس�يوطي للداودي �ت: 945 ه��، نس�خة خمطوطة مصورة 

عن نسخة برلن .

- التعليقة للحسن بن حممد املروزي �ت: 462 ه��، حتقيق: عيل حممد عوض، 

وعادل أمحد عبد املوجود، مكتبة نزار الباز، مكة �د. ت�.

- تفس�ري ابن أيب حاتم �ت: 327 ه��،حتقيق: أسعد حممد الطيب، مكتبة نزار 

الباز، مكة، ط� ��4�7ه�-�997م�.

- تفس�ري البغ�وي �ت: 5�6 ه��، حتقيق حممد عبد املنع�م النمر وزميليه، دار 

طيبة، الرياض ��409 ه��.

- تفسري الطري �ت: 3�0 ه��، طبعة حممود شاكر.

- تفس�ري القرآن العظيم البن كثري �ت: 774 ه��، حتقيق: حممود حس�ن، دار 

الفكر، بريوت ��4�4ه� - �994م�.

- تفس�ري القرآن البن املنذر �ت: 3�8 ه��، حتقيق: س�عد الس�عد، دار املآثر، 

املدينة املنورة، ط� ��423ه�-2002 م�.

- التمهيد البن عبد الر �ت: 463 ه��، الطبعة املغربية .

- اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي �ت: �67 ه��، الطبعة املرصية األوىل.

- اجلام�ع الكب�ري للرتمذي �ت: 279 ه��، حتقيق: بش�ار ع�واد معروف، دار 

الغرب اإلسالمي، بريوت، ط� ��996م�.

- حسن املحارضة يف تاريخ مرص والقاهرة للسيوطي، حتقيق: حممد أبو الفضل 

إبراهيم، دار الفكر العريب، القاهرة ��4�8ه�-�998م�.
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- اخلصائص البن جني �ت: 392 ه��، حتقيق: حممد عيل النجار، تصوير دار 
الكتاب العريب، بريوت..

- الدر املنثور يف التفس�ري باملأثور �والصواب: حذف الباء� للسيوطي، حتقيق: 
عب�د اهلل الرتك�ي بالتع�اون مع مرك�ز هجر للبح�وث والدراس�ات  العربية 

واإلسالمية، القاهرة، ط� ��424ه� - 2003م�.

- دلي�ل خمطوط�ات الس�يوطي وأماك�ن وجودها، إع�داد: حممد ب�ن إبراهيم 
الش�يباين، وأمحد س�عيد اخلازندار، منش�ورات مركز املخطوطات والرتاث 

والوثائق، الكويت، ط2 ��4�6 ه� - �995م�.

- سنن أيب داود �ت: 275 ه��، حتقيق: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة 
العرصية، بريوت.

- الس�نن الك�رى للبيهق�ي �ت: 458 ه���، تصوي�ر دار املعرف�ة، ب�ريوت 
��4�3ه�-�992م� عن الطبعة اهلندية.

- الس�نن الكرى للنس�ائي �ت: 303 ه��، حتقيق: حس�ن عبد املنعم ش�لبي، 
مؤسسة الرسالة، بريوت، ط� ���42ه�-�200م�.

- س�ري أعالم النب�الء للذهبي �ت: 748 ه��، حتقي�ق: جمموعة من املحققن، 
مؤسسة الرسالة، بريوت، ط� ��4�3ه�-�993م�.

- رشح صحي�ح مس�لم ب�ن احلج�اج، املس�مى املنه�اج للن�ووي �ت: 676 
ه���، حتقي�ق: خليل مأمون ش�يحا، دار املعرفة، ب�ريوت، ط2 ��4�5ه�-

�995م�.

- صحي�ح اب�ن حب�ان برتتي�ب اب�ن بلب�ان �ت: 739 ه���، حتقي�ق: ش�عيب 
األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط2 ��4�4 ه� - �993م�.
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- صحيح البخاري �ت: 256 ه��، طبعة مصطفى البغا، دار ابن كثري، دمشق، 
ط 5 ��4�4ه�-�993م�.

- صحيح مس�لم ب�ن احلجاج �ت: �26 ه���، طبعة حممد ف�ؤاد عبد الباقي، 
تصوير دار الكتب العلمية، بريوت، ��4�3ه�-�992م�.

- الصداق�ة والصدي�ق أليب حيان التوحي�دي �ت: 4�4 ه��، حتقيق: إبراهيم 
الكيالين، دار الفكر، دمشق، ط�4�6�2ه� - �996م�.

- طبقات الشافعية الكرى للسبكي �ت: �77 ه��، حتقيق: احللو والطناحي، 
دار إحياء الكتب العربية، القاهرة.

- فتح الباري برشح البخاري البن حجر �ت: 852 ه��، السلفية.

- الفهرس الش�امل للرتاث العريب اإلس�المي املخطوط �التفس�ري وعلومه�، 
املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلسالمية، عامن ��989م�.

- الفه�رس الش�امل للرتاث الع�ريب اإلس�المي املخطوط �الفق�ه وأصوله�، 
املجمع امللكي لبحوث احلضارة اإلس�المية، عامن ��420ه�-�999م فام 

بع��د�.

- كش�ف الظن�ون للح�اج خليفة �ت: �067 ه���، تصوير مؤسس�ة التاريخ 
العريب، بريوت.

- كش�ف املغطى يف تبين الصالة الوسطى للدمياطي �ت: 705 ه��، حتقيق: 
جمدي فتحي السيد، دار الصحابة، طنطا، ط� ��4�0 ه�-�989م�.

- اللف�ظ املوط�ا يف بيان الصالة الوس�طى ملرع�ي بن يوس�ف احلنبيل املقديس 
�ت: �033 ه���، حتقيق: عبدالعزيز مروك األمحدي، دار البخاري، بريدة 

واملدينة املنورة، ط� ��4�2ه�-��99م�.
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- جمل�ة األم�ة القطري�ة، الع�دد ���2، الس�نة ��2، رمض�ان ��402 ه��-
�982م�.

- جممع الزوائد للهيثمي �ت: 807 ه��، تصوير دار الكتب العلمية، بريوت، 
ط3 ��402ه� - �982م�.

- املجموع للنووي، دار الفكر، بريوت .

- املح�ارضات واملحاورات للس�يوطي، حتقي�ق: حييى اجلب�وري، دار الغرب 
اإلسالمي، بريوت، ط� ��424 ه� - 2003م�.

- املحرر الوجيز البن عطية �ت: �54 ه��، حتقيق: جمموعة، الدوحة، ط� .

- مس�ند اإلم�ام أمح�د ب�ن حنب�ل �ت: �24 ه��، حتقي�ق: جمموعة، مؤسس�ة 
الرسالة، بريوت.

- املصاحف البن أيب داود �ت: 3�6 ه��، حتقيق: حمب الدين عبد الس�بحان 
واعظ، إصدار وزارة األوقاف القطرية، ط� ��4�5ه�-�995م�.

- املعج�م األوس�ط للط�راين �ت: 360 ه���، حتقيق: طارق ب�ن عوض اهلل، 
وعبد املحسن احلسيني، دار احلرمن، القاهرة ��4�5ه��.

- املعج�م الكب�ري للطراين �ت: 360 ه��، حتقيق: محدي الس�لفي، دار إحياء 
الرتاث العريب ��406ه� - �986م�.

- املعج�م املختص للزبيدي �ت: �205 ه��، حتقيق: نظام يعقويب وحممد بن 
��427ه��- ط�  ب�ريوت،  اإلس�المية،  البش�ائر  دار  العجم�ي،  ن�ارص 

2006م�.

- معرف�ة الس�نن واآلث�ار للبيهقي، حتقيق: س�يد كرسوي حس�ن، دار الكتب 
العلمية، بريوت، ط� ��4�2 ه� - ��99م�.
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- املعلم للامزري �ت: 536 ه��، حتقيق: حممد الش�اذيل النيفر، الدار التونسية 
للنرش، تونس ��988م�.

- مكتبة اجلالل السيوطي ألمحد الرشقاوي إقبال�ت: �423ه��، دار الغرب، 
الرباط ��397 ه�-�977م�.

- املنه�ل الص�ايف البن تغري بردي �ت: 874 ه���، حتقيق: حممد حممد أمن، 
اهليئة املرصية للكتاب، القاهرة ��993م�.

- املوطأ ملالك بن أنس �ت: �79 ه��، رواية حييى الليثي، إعداد: أمحد راتب 
عرموش، دار النفائس، ط �� ��4�0ه�-�990م�.

- هناية املطلب يف دراية املذهب للجويني �ت: 478 ه��، حتقيق: عبد العظيم 
الديب، دار املنهاج، جدة، ط� ��428 ه�- 2007م�.

- نواه�د األب�كار وش�واهد األفكار للس�يوطي �خمطوط�، مص�ور من مكتبة 
حسن باشا، ضمن مكتبة األوقاف العامة يف املوصل.

- هدية العارفن للبغدادي �ت: �339ه��، تصوير مؤسس�ة التاريخ العريب، 
بريوت.

- مهع اهلوامع للس�يوطي، حتقيق: عبد العال س�امل مكرم، مؤسس�ة الرس�الة، 
بريوت ��4�3ه� - �994م�.

- الوسيط للواحدي �ت: 468 ه��، حتقيق: عادل أمحد عبد املوجود وآخرين، 
دار الكتب العلمية، بريوت، ط� ��4�5ه� - �994م�.

* * *

 




