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د .عمار أمحد الصياصنة

دراسة نقدية ألثر ابن الزبري يف اجتماع اجلمعة والعيد
د .عمار أمحد الصياصنة
ابحث يف السنة وعلومها

امللخص:
هذا البحث يتناول ابلدراسة والتحليل األثر الوارد عن ابن الزبري رضي هللا عنه يف اجتماع اجلمعة والعيد ،والذي يتضمن
ظاهره سقوط صالة اجلمعة والظهر معا عمن صلى العيد ذلك اليوم ،وتصويب ابن عباس لفعل عبد هللا بن الزبري ،وسسبة ما
فعله للسنة النبوية.
ويهدف إىل بيان درجة هذا األثر من حيث الصحة والضعف ،وحتقيق ثبوت لفظ ( أصاب السنة) يف هذه الرواية عن ابن
عباس ،ومدى داللتها على وجود سنة سبوية مرفوعة.
الكلمات املفتاحية :سقوط اجلمعة ،اجتماع اجلمعة والعيد ،اجتمع عيدان.
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املقدمة

حممد خامت النَّبيني وإمام املرسلني،
احلم ُد هلل محدا كثريا طيبا مباركا فيه ،وأفضل َّ
الصالة وأمتُّ التسليم على نبينا َّ
واملبعوث رمحة للعاملني ،وعلى آله وصحبه أمجعني.
وبعد:

فمسألة "اجتماع اجلمعة والعيد" من املسائل اليت يكثر احلديث حوهلا اإابن اجتماع اجلمعة والعيد يف يوم واحد ،وكتبت
فيها العديد من الدراسات والبحوث الفقهية واحلديثية مبينة أقوال الفقهاء وسبب اختالفهم مع بيان الدالئل لكل قول.
وتدور أقواهلم بني إقامة اجلمعة والعيد يف ذلك اليوم متسكا ابألصل الثابت املقارر ،أو القول بسقوط اجلمعة عمن شهد
العيد كما وردت الرخصة بذلك يف بعض األحاديث ،أو ختصيص الرخصة أبهل القرى النائية الذين يشق عليهم البقاء يف املدينة
استظارا لصالة اجلمعة ،كما ثبت صريا من قول وفعل اخلليفة الراشد عثمان بن عفان رضي هللا عنه.
ابع غري مشهور عند أهل العلم وال معروف لديهم ،إبسقاط اجلمعة والظهر ع امن شهد
ويضاف إىل هذه األقوال ٌ
قول ر ٌ
العيد ذلك اليوم ،وهذا القول وإن كان مهجورا إال أ ان بعض املتأخرين سصره حىت صار شائعا ذائعا لدى فئة من طلبة العلم
املعاصرين.
وكان جل اعتمادهم وارتكازهم يف هذا القول على األثر املروي عن ابن الزبري رضي هللا عنه يف صالته العيد مث اقتصاره
على تلك الركعتني حىت العصر ،وتصويب ابن عباس لفعله وقوله إسه (أصاب السنة).
فأحببت دراسة هذا األثر دراسة سقدية من حيث ثبوت ذلك اللفظ عن ابن عباس ،ومدى مطابقته للسنة النبوية أو داللته
على وجود سنة مرفوعة.
فموضوع البحث :األثر الوارد عن ابن الزبري يف اجتماع العيدين ،وتصويب ابن عباس له.
ومشكلته:

تبين بعض املتأخرين من أهل العلم ٍلقول مهجوٍر يف سقوط اجلمعة والظهر عمن شهد صالة العيد.
 دعوى أن هذه هي السنة ،كما دل على ذلك فعل ابن الزبري وقول ابن عباس رضي هللا عنهما.وجود تعارض ظاهري بني ما سسبه ابن عباس للسنة النبوية وظاهر النصوص الدالة على وجوب إقامة اجلمعة أو الظهريوم العيد.
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وحدوده :ليس املقصود من هذا البحث التحرير الفقهي للخالف يف مسألة اجتماع اجلمعة والعيد ،فهذا له مظاسه من

البحوث العلمية الكثرية ،وإمنا يقتصر البحث على الدراسة النقدية ألثر ابن عباس يف تصويبه فعل ابن الزبري ،ملا هلذا األثر من
خصوصية من حيث داللته ومعاسيه ،وال يتعرض ملا وراء ذلك إال على سبيل التبع وفق ما تقتضيه جمرايت البحث العلمي.
وأمهيته:
متييز الصحيح من الضعيف فيما ورد يف شأن اجتماع العيد واجلمعة.تنقية السنة مما سسب إليها.دفع وجود تعارض بني سصوصها.التحذير من االغرتار ابألقوال الفقهية املهجورة لكوهنا مبنية على استدالالت حمتملة يف مقابل سصوص صحيحة صرية.وأهدافه:

* بيان ما يف قول ابن عباس (أصاب السنة) من اختالف ،وحتقيق القول يف ثبوته.

* بيان داللة قوله (أصاب السنة) والراجح يف معناها.
منهج البحث :املنهج املتبع هو املنهج االستقرائي النقدي.
الدراسات السابقة :مل أقف بعد طول حبث على من أفرد خصوص هذا األثر بدارسة حتليلية سقدية ،وإمنا هي أقو ٌال متناثرةٌ
ألهل العلم وحبوث متفرقة تتعلق أبصل املسألة وهي (اجتماع العيد واجلمعة).
إجراءات البحث:

* ختريج أثر ابن الزبري من املصادر األصلية وبيان أوجه االتفاق واالختالف بني الرواة.
* الرجوع لكالم أهل العلم من ِّ
احملدثني وغريهم حول هذا األثر ،وبيان موقفهم منه.
* عزو كل قول إىل قائله ،والنقل من املصادر األصلية قدر املستطاع.
* ختريج األحاديث واآلاثر الواردة يف البحث بذكر من رواه من أصحاب الكتب املعتمدة وفق النحو التايل:
الصحيحني؛ ِّ
فإّن أقتصر يف التخريج عليه إال لفائدة.
* إن كان احلديث أو األثر يف أحد
َ
* إن مل يكن يف أحدمها خارجته من ابقي "األصول ِّ
الستاة".
* فإن مل يكن فيها خرجته من غريها ،مقتصرا على أشهر ِّ
املخرجني له.
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* الرتمجة لألعالم غري املشهورين عند أهل احلديث -ابختصار -عند املوضع األول من ذكرهم.
* ضبطت ما قد يشكل من الكلمات.
* شرح األلفاظ الغريبة اليت حتتاج إىل إيضاح ،وتوثيق ذلك من كتب اللغة أو غريب احلديث أو شروحه.
خطة البحث :وقد رأيت تقسيم البحث إىل مقدمة ،ومتهيد ،وثالثة مباحث ،وخامتة.
املقدمة :وفيها بيان موضوع البحث ومشكلته وحدوده وأمهيته واجراءاته وخطة البحث.
والتمهيد :وفيه ذكر سص األثر وأقوال املستدلني به.
املبحث األول :حتقيق ثبوت لفظ (أصاب السنة).
املبحث الثاين :فعل ابن الزبري وموافقته للسنة النبوية.
املبحث الثالث :املناقشة والرتجيح.
اخلامتة :وفيها ستائج البحث.
فهرس املصادر واملراجع.
وأسأل هللا أن جيعل هذا البحث خالصا لوجهه الكرمي ،انفعا للمسلمني ،وأن يغفر الزلل ويعفو عن النقص والتقصري
واخللل.
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التمهيد

يف ذكر نص األثر وأقوال املستدلني به

عن عطاء بن أيب رابح ،قال:
عيد يف يوم ٍ
صلَّى بنا ابن الزبري يف يوم ٍ
مجعة َّأول النَّهار ،مث رحنا إىل اجلمعة ،فلم خيرج إلينا ،فصلينا وحداًن ،وكان
ُ
السنةَ).
أصاب ُّ
ابن عبَّاس ابلطائف ،فلما قدم ذكرًن ذلك له ،فقالَ ( :

ط( ،)2عن األعمش ،عن عطاء بن أيب رابح،
السنَن قال :حداثنا حممد بن طريف البَجلي( ،)1حداثنا أسبا ٌ
رواه أبو داود يف ُّ

به(.)3

وهذا سند رجاله ثقات.

ٍ
إبسناد حسن أو صحيح على شرط مسلم"(.)4
قال النووي (676ه)" :رواه أبو داود،
وكذا صحح إسناده ابن امللقن(.)5
ويَستدل هبذا األثر أح ُد فريقني:

(" )1حممد بن طريف البجلي ،أبو جعفر ،عن عمر بن عبيد وأيب معاوية ،وعنه مس ـ ـ ـ ـ ــلم وأبو داود والرتمذي وابن ماجه وعبد هللا بن زيدان ،ثقة
صاحب حديث ،مات  ." 242الكاشف (.)182/2
(" )2أسـ ـ ـ ــباط بن حممد القرشـ ـ ـ ــي موالهم الكويف ،عن األعمش وزكراي بن أيب زائدة وعدة ،وعنه أمحد وحممد بن عبد هللا بن منري وخلق ،وثقه بن
معني ،تويف سنة مائتني" .الكاشف (.)232/1
( )3السنن (.)1071
( )4اجملموع شرح املهذب ( ،)492/4وينظر :خالصة األحكام (.)817/2
( )5ينظر :البدر املنري (.)105/5
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األول :من يرى أن صالة العيد تكفي عن صالة اجلمعة ،وال يلزم من شهد العيد أن يضر اجلمعة ،ولكن يصلي الظهر،
وهو مذهب احلنابلة( ،)6وهلم أدلة مشهورة غري هذا األثر ،وهو قول فقهي مشهور وله حججه املعروفة.
والثاين :من يرى أن حضور صالة العيد يسقط صال َة اجلمعة والظهر معا ذلك اليوم.

وحجتهم يف ذلك هذا األثر.
وهذا القول ال يعرف عن أحد من املذاهب الفقهية املعتربة ،وإمنا قال به بعض املتأخرين ،وسسبه بعضهم البن الزبري وعطاء

بن أيب رابح( ،)7بناء على ما فهمه من ظاهر هذا األثر.
قال أبو احلسن السندي (1138هـ)" :أحاديث الباب دالة على سقوط لزوم حضور اجلمعة ،بل بعضها يقتضي سقوط
الظهر أيضا كرواايت حديث ابن الزبري"(.)8

وقال الشوكاّن (1250هـ)" :وفيه أن اجلمعة إذا سقطت بوجه من الوجوه ِّ
املسوغة مل جيب على من سقطت عنه أن يصلي

الظهر ،وإليه ذهب عطاء"(.)9
وقال سيد سابق (1420هـ) " :وجتب صالة الظهر على من ختلف عن اجلمعة حلضوره العيد عند احلنابلة ،والظاهر عدم
الوجوب ،ملا رواه أبو داود عن ابن الزبري .)10("...

( )6ينظر :كشاف القناع عن منت اإلقناع (.)364/3
منكر ،أسكره فقهاء األمصار ،ومل يقل به أح ٌد
( )7قال ابن عبد الرب يف االستذكار (" :)25/7وقد روي يف هذا الباب عن ابن الزبري وعطاء ٌ
قول ٌ
منهم".
وسيأيت خالل البحث ما يف فعل ابن الزبري وقول عطاء من ٍ
أوجه واحتماالت تضعف اجلزم بنسبة القول هلما.
( )8حاشية السندي على سنن النسائي (.)194/3
( )9سيل األوطار (.)336/3
( )10فقه السنة (.)316/1
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وأخذ هبذا القول أيضا :الشيخ حممد انصر الدين األلباّن رمحه هللا تعاىل(.)11
وق اوى أصحاب هذا القول استدالهلم أبثر ابن الزبري بتصويب ابن عباس لفعله ،بل وسسبة ذلك للسنة النبوية.
ويف هذا البحث دراسة هلذا األثر من حيث خترجيه وحتقيق ثبوت لفظ (أصاب السنة) ومدى داللته على سقوط اجلمعة
والظهر عمن شهد العيد.

املبحث األول :حتقيق لفظ (أصاب السنة)

السناة).
اختلف ُّ
الرواة لقصة ابن الزبري يف ذكر هذه اللفظة (أصاب ُّ
صة يرويها ثالثة :عطاء بن أيب رابح ،ووهب بن كيسان ،وأبو الزبري املكي.
وبيان ذلك أن هذه الق ا

الراوي األول :عطاء بن أيب رابح.

ورواها عنه ثالثة :األعمش ،وابن جريج ،ومنصور بن زاذان.
السناة).
َّأما رواية األعمش ،فهي الرواية املذكورة يف التمهيد ،وذكر فيها قول ابن عبااس( :أصاب ُّ

وأما رواية ابن جريج:
َّ

فأخرجها أبو داود قال :حداثنا يىي بن خلف ،حداثنا أبو عاصم ،عن ابن جريج ،قال :قال عطاء :اجتمع يوم مجعة ويوم
فطر على عهد ابن الزبري ،فقال" :عيدان اجتمعا يف ٍ
يوم واحد" ،فجمعهما مجيعا ،فصالمها ركعتني بكرة ،مل يزد عليهما حىت
صلاى العصر(.)12
ورواه الفراييب فقال :حداثنا عمرو بن علي ،حداثنا أبو عاصم ،عن ابن جريج ،عن عطاء ،قال :اجتمع يوم فطر ويوم مجعة
زمن ابن الزبري ،فصلاى ركعتني ،فذكر ذلك البن عبااس فقال" :أصاب"(.)13
"السناة".
ومل يذكر لفظ ُّ

( )11ينظر :سلسلة اهلدى والنور ،الشريط رقم (.)29
( )12السنن (.)1072
( )13أحكام العيدين (ص.)219
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وروى عبد الرزاق يف املصناف عن ابن جريج ،قال :قال عطاء :اجتمع يوم فطر ويوم مجعة يف يوم واحد يف زمان ابن الزبري،
فقال ابن الزبري" :عيدان اجتمعا يف يوم واحد" ،فجمعهما مجيعا جبعلهما واحدا ،وصلاى ،فصلاى يوم اجلمعة ركعتني بكرة صالة
الفطر ،مث مل يزد عليها حىت صلاى العصر(.)14
السناة" ،وابن جريج -وإن كان مدلِّسا -لكنه قال" :إذا قلت :قال
وعلى هذا ،فليس يف رواية ابن جريج لفظ "أصاب ُّ

عطاء ،فأان مسعته منه ،وإن مل أقل مسعت"(.)15

وهو من أوثق الناس عن عطاء.
قال أبو زرعة :قلت ألمحد بن حنبلَ :من أثبت الناس يف عطاء بن أيب رابح؟

فقال" :عمرو بن دينار ،وابن جريج"(.)16
صة أ ان األعمش مل ِّ
يصرح ابلسماع من عطاء ،فيخشى من تدليسه(.)17
ولذا؛ فروايته أرجح ،وخا ا

وأما رواية منصور بن زاذان:

فقال ابن أيب شيبة :حدثنا هشيم ،عن منصور ،عن عطاء ،قال :اجتمع عيدان يف عهد ابن الزبري فصلى هبم العيد ،مث
صلى هبم اجلمعة صالة الظهر أربعا(.)18

( )14املصناف (.)303/3
( )15اتريخ ابن أيب خيثمة ِّ -
السفر الثالث .)250/1( -
( )16اتريخ أيب زرعة ِّ
الدمشقي (ص.)252
( )17قال الذهيب يف امليزان (" :)224/2وهو يدلس ،ورمبا دلس عن ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعيف ،وال يدرى به ،فمىت قال :حدثنا ،فال كالم ،ومىت قال( :عن)
تطرق إليه احتمال التدليس إال يف ش ـ ـ ـ ــيوع له أكثر عنهم كإبراهيم ،وأيب وائل ،وأيب ص ـ ـ ـ ــاف الس ـ ـ ـ ــمان ،فإ ان روايته عن هذا الص ـ ـ ـ ــنف حممولة على
االتصال".
( )18املصنف (.)243/4
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شيم بن بش ٍري
وهذه رواية خمالفةٌ لسائر الرواايت األخرى اليت فيها أن ابن الزبري مل يقم صالة الظهر ذلك اليوم ،ولعل ه َ
الواسطي دلاسه عن بعض الضعفاء.
قال ابن سعد (230هـ)" :وكان ثقة ،كثري احلديث ،ثبتا ،يدلس كثريا ،فما قال يف حديثه أخربان فهو حجة ،وما مل يقل
فيه أخربان فليس بشيء"(.)19

الراوي الثاين :وهب بن كيسان.

ورواها عنه :هشام بن عروة ،وعبد احلميد بن جعفر.

َّأما رواية هشام بن عروة:

فأخرجها ابن أيب شيبة يف املصناف قال :حداثنا أبو أسامة ،عن هشام بن عروة ،عن وهب بن َكيسان ،قال :اجتمع عيدان
يف ٍ
يوم ،فخرج عبد هللا بن الزبري فصلى العيد بعد ما ارتفع النهار ،مث دخل ،فلم خيرج حىت صلى العصر.
قال هشام :فذكرت ذلك لنافع ،أو ذكِّر له ،فقال :ذكر ذلك البن عمر ،فلم ي ِّ
نكره(.)20
السناة".
وهذا سند صحيح ،وليس فيه قول ابن عبااس أو ابن عمر أن ذلك "من ُّ

وأما رواية عبد احلميد بن جعفر:
َّ

السنَن ،وابن املنذر يف األوسط ،وابن خزمية يف صحيحه ،واحلاكم يف
فأخرجها الفاكهي يف أخبار مكة ،والنسائي يف ُّ
املستدرك ،من طرق ،عن يىي بن سعيد القطان قال :حداثنا عبد احلميد بن جعفر ،قال :حداثين وهب بن كيسان ،قال:
شهدت ابن الزبري مبكة وهو أمري ،فوافق يوم فطر أو أضحى يوم اجلمعة ،فأ اخر اخلروج حىت ارتفع النهار ،فخرج وصعد
املنرب ،فخطب وأطال ،مث صلى ركعتني.
ومل يصل اجلمعة.
السناة".
فعاب عليه انس من بين أمية ابن عبد مشس ،فبلغ ذلك ابن عبااس ،فقال" :أصاب ابن الزبري ُّ
( )19الطبقات الكبري (.)315/9
( )20املصناف (.)243/4
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وبلغ ابن الزبري ،فقال" :رأيت عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه إذا اجتمع عيدان صنع مثل هذا"(.)21
ورواه ابن أيب شيبة يف املصناف ،من رواية :أيب خالد األمحر عن عبد احلميد بن جعفر(.)22
السناة) ،وسسبة هذا الفعل إىل عمر بن اخلطاب ،وهذا مماا
ويف رواية عبد احلميد بن جعفر أمران :قول ابن عبااس (أصاب ُّ

تفارد به عبد احلميد.

( )21رواه الفاكهي يف أخبار مكة ( ،)92/3والنسـ ـ ـ ــائي يف السـ ـ ـ ــنن ( ،)1592وابن خزمية يف صـ ـ ـ ــحيحه ( ،)709/1وابن املنذر يف األوسـ ـ ـ ــط
( ،)330/4واحلاكم يف املستدرك على الصحيحني (.)213/2
( )22املصناف (.)241/4
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وعبد احلميد بن جعفر :وثقه كثري من األئ امة( ،)23وض اع َفه يىي القطان( )24وسفيان الثوري( ،)25وقال ابن حباان" :رامبا

أخطأ"(.)26

قال ابن امللقن (804ه)" :عبد احلميد بن جعفر وإن ضعفه يىي بن سعيد من جهة القدر ،وسفيان كان يمل عليه
بسبب خروجه مع عبد هللا( ،)27فال يقدح ذلك فيه ،وقد زكاه املزكون :أمحد وابن معني والنسائي ،وأخرج له مسلم"(.)28
ابلقدر ،ورمبا وهم"(.)29
وقال ابن حجر العسقالّن (852هـ)" :صدوق ،رمي َ
( )23هو عبد احلميد بن جعفر بن عبد هللا األسصاريَ ،وثـا َقه :ابن سعد ،ويىي بن معني ،وعلي بن املديين ،واإلمام أمحد ،وقال أبو حامت" :حمله

الصدق".

قال أبو داود" :مسعت أمحد ذكر عبد احلميد بن جعفر فقال :ليس به أبس ،قد احتمله الناس" .سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد (ص .)220
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعفاء للع َقيلي
وقال ابن عدي" :أرجو أسه ال أبس به ،وهو ممن يكتَب حديثه" ،ينظر :التاريخ الكبري ( ،)51/6اجلرح والتعديل ( ،)10/6ال ُّ

( ،)529/2الكامل يف الضُّعفاء ( ،)465/8هتذيب الكمال ( ،)416/16املغين يف الضُّعفاء ( ،)368/1هتذيب التهذيب (.)111/6
( )24قال عباس الدوري ليحىي ينب معني :قد روى عنه يىي بن سعيد؟
يضعِّفه ،وكان يروي عن قوم ما كاسوا يساوون عنده شيئا" .ينظر :هتذيب الكمال (.)416/16
قال" :روى عنه ،وكان َ

ِّ
ض ـعِّفه" .س ـؤاالت ابن أيب شــيبة البن املديين
( )25س ـئ َل عنه علي بن املديين فقال" :كان يقول ابلقدر ،وكان عندان ثقة ،وكان ســفيان الثوري ي َ

(ص .)99

قال الذهيب يف الكاشف (" :)614/1ثقة ،غمزه الثوري للقدر".
( )26الثقات (.)122/7
( )27هو حممد بن عبد هللا بن حسن العلوي .ينظر :هتذيب الكمال (.)419/16
( )28البدر املنري (.)321/8
( )29تقريب التهذيب (ص.)333
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وهشام بن عروة أوثق منه ،وليس يف روايته ما ذكره عبد احلميد.

الراوي الثالث :أبو الزبري املكي.

رواه عبد الارزااق يف املصناف ،عن ابن جريج ،قال :أخربّن أبو الزبري ،يف مجع ابن الزبري بينهما يوم مجع بينهما ،قال :مسعنا
ذلك أ ان ابن عبااس قال" :أصاب ،عيدان اجتمعا يف يوم واحد"(.)30

السناة".
وليس يف روايته قول ابن عبااس "أصاب ُّ
ولذا؛ فال يبعد أن يكون ابن عبااس ص اوب فعل ابن الزبري ،وهو القدر الذي تشرتك به أكثر ِّ
الرواايت ،وأ اما سسبة هذا الفعل
للسناة ،ففي ثبوته سظر.
ُّ

املبحث الثاين :فعل ابن الزبري وموافقته للسنة النبوية.

على فرض ثبوت قول ابن عباس (أصاب السنة) ،فالذي يظهر أسه ال يقصد به سناة خمصوصة عــن النيب صلى هللا عليه
وسلم يف هذه املسألة؛ بل مراده -فيما يظهر :-أن فعل ابن الزبري موافق للشرع ابجلملة -حبسب اجتهاده ورأيه ،-أو أصاب
سناة َمن سب َقه من اخللفاء الراشدين -إن ثبت عن أحد منهم.-
السناة) ،يتمل أن يكون أراد سناة النيب صلى
قال ابن خزمية رمحه هللا تعاىل (311هـ)" :قول ابن عبااس( :أصاب ابن الزبري ُّ

هللا عليه وسلم  ،وجائز أن يكون أراد سناة أيب بكر أو عمر أو عثمان أو علي"(.)31

وتعقبه ص ـ ــاحبو التحرير بقوهلم" :بل :ثقة ،وثقه أمحد بن حنبل ،وابن معني ،وابن س ـ ــعد ،ويىي بن س ـ ــعيد القطان -وانهيك به يف استقاء الرجال
وتشــدده فيهم ، -ويعقوب بن ســفيان ،وقال :ثقة ،وإن تكلم فيه ســفيان ،فهو ثقة حســن احلديث .وذكر يىي بن ســعيد ســبب تضــعيف ســفيان
لـ ـ ـ ــه ،ف ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــال :كـ ـ ـ ــان س ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــان يض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــه مـ ـ ـ ــن أجـ ـ ـ ــل ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــدر ،ف ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــذا تض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــف ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــف غـ ـ ـ ــري م ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــرب.
وقد خرج عبد احلميد بن جعفر مع حم امد بن عبد هللا بن حســن املعروف ابلنفس الزكية ،وكان على شــرطته فكأن بعضــهم تكلم فيه ألجل ذلك،
وال حق هلم يف ذلك ،فقد خرج أئمة أعالم على احلكام الظلمة ،وما ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـعفهم أحد اإال من املتأخرين ،وذكره الذهيب يف كتابه النافع املاتع :من
تكلِّم فيه وهو موثق" .حترير تقريب التهذيب (.)297/2
( )30املصناف (.)303/3
( )31صحيح ابن خزمية (.)710/1
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السناة النبوياة املرفوعة.
ويؤكد أسه ال يريد سنة سبوية أ ان فعل عبد هللا بن الزبري ال يتوافق مع ُّ
وبيان ذلك :أ ان فعل ابن الزبري له احتماالن ال اثلث هلما:
األول :أن يكون صلى العيد ،واستغىن هبا عن صالة اجلمعة.
الثاين :أن يكون قدام صالة اجلمعة ،فصالها قبل الزوال ،واكتفى هبا عن صالة العيد.
وسنتكلم عن كل احتمال منها يف مطلب مستقل.

املطلب األول :مناقشة احتمال أن يكون ابن الزبري صلى العيد واستغىن هبا عن اجلمعة.
السناة؛ ألمور:
وهذا االحتمال ال ميكن أن يوصف أبسه أصاب فيه ُّ

ي من أحاديث يف هذا متكلَّم فيها.
 -1أنه ال حيفظ عن النيب صلى هللا عليه وسلم ُسنَّة مرفوعة صحيحة يف هذا الباب ،و ُّ
كل ما ُرو َ

وي يف هذا الباب ثالثة أحاديث ،وهي :حديث زيد بن أرقم ،وحديث أيب هريرة ،وحديث ابن عمر ،ومجيع أساسيدها فيها مقال.
فقد ر َ
احلديث األول :حديث زيد بن أرقم.

رواه اإلمام أمحد والدارمي وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق إسرائيل بن يوسس عن عثمان بن املغرية عن إايس بن أيب رملة
الشامي قالَ :ش ِّهدت معاوية بن أيب سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال :أشهدت مع ِّ
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عيدين اجتمعا يف
َ
ٍ
يوم؟ قال :سعم.
قال :فكيف صنع؟
ِّ
ص ِّل(.)32
قال :صلاى العيد ،مث ر اخص يف اجلمعة ،فقالَ :من شاء أن يصل َي؛ فلي َ
وإايس بن أيب رملة الشامي جمهول ،ال يعرف بغري هذا احلديث.
قال ابن خزمية يف صحيحه" :فإّن ال أعرف إايس بن أيب رملة ٍ
بعدالة وال جرٍح"(.)33

( )32رواه اإلمام أمحد يف املســند ( ،)19318والدارمي يف املســند ( ،)171/2وأبو داود يف ســننه ( ،)1070والنســائي ( ،)1591وابن ماجه
(.)1310
( )33صحيح ابن خزمية (.)709/1
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وقال ابن القطان الفاسي (628هـ) " :وهو من رواية إايس بن أيب رملة ،قال ابن املنذر :ال يثبت هذا ،فإن إايسا جمهول،
وهو كما قال"(.)34
ويف لسان امليزان " :إايس بن أيب رملة ،شامي ،قال ابن املديين :جمهول"(.)35
ويف التقريب" :إايس ابن أيب رملة الشامي :جمهول"(.)36
السنَن إال هذه ا ِّلرواية كما ذكر ابن عبد اهلادي(.)37
وليس إلايس يف ُّ
احلديث الثاين :حديث أيب هريرة.

رواه أبو داود وابن ماجه من طريق بقية بن الوليد ،حدثنا شعبة ،عن مغرية ِّ
الضيب ،عن عبد العزيز بن رفَيع ،عن أيب صاف
()38
ِّ
ِّ
مع ِّة ،وإان
عن أيب هريرة  ،عن رسول هللا ﷺ أسه قال( :قد اجتَ َم َع يف يومكم هذا عيدان :فمن شاء أجزأه م َن اجل َ
جم ِّمعون)(.)39
أعلاه اإلمام أمحد والبازار والداارقطين ابإلرسال ،قال اإلمام أمحد" :إامنا رواه الناس عن عبد العزيز عن أيب صاف مرسال"(.)40
وممن رواه مرسال :سفيان الثوري وسفيان بن عيينة.

الوَهم واإليهام ( ،)204/4وينظر :الثِّقات البن حباان ( ،)36/4ميزان االعتدال ( ،)282/1التلخيص احلبري (.)1098/3
( )34بيان َ
( )35لسان امليزان ( ،)263/9ومل أقف على من سسب هذا القول البن املديين غري احلافظ.
( )36تقريب التهذيب (ص.)116 :
( )37تنقيح التحقيق (.)559/2
( )38قال احلافظ يف التلخيص احلبري (" :)1099/3ووقع عند ابن ماجه( :عن أيب ص ـ ـ ـ ـ ــاف عن ابن عباس) بدل (أيب هريرة) وهو وهم ،سباه هو
عليه".

( )39سنن أيب داود ( ،)1073وسنن ابن ماجه (.)1311
( )40اتريخ بغداد (.)218/4
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قال الداارقطين (385هـ)" :وكذلك رواه أبو عواسة ،وزائدة ،وشريك ،وجرير بن عبد احلميد ،وأبو محزة السكري ،كلُّهم عن
عبد العزيز بن رفيع ،عن أيب صاف مرسال؛ وهو الصحيح"(.)41
وض اع َفه كذلك :أبو حامت الرازي ،واخلطاايب ،وابن عبد الرب ،وابن اجلوزي ،والنووي ،وابن حجر العسقالّن(.)42
احلديث الثالث :حديث ابن عمر.

رواه ابن ماجه قال :حدثنا جبارة بن املغلِّس ،حدثنا مندل بن علي ،عن عبد العزيز بن عمر ،عن انفع عن ابن عمر ،قال :اجتمع
ومن شاء أن يتخلاف فليتخلاف)(.)43
عيدان على عهد رسول هللا ،فصلى ابلناس ،مث قالَ ( :من شاء أن أييت اجلمعة فليأهتاَ ،

وإسناده ضعيف جدا ،جبارة من مغلس ومندل بن علي ضعيفان.
قال ابن اجلوزي (597هـ)" :وهذا ال ي ِّ
صح مندل بن علي ضعيف جدًّا ،أ اما جبارة فليس بشيء ،قال يىي هو ك اذاب،
َ

وقال ابن منري كان يوضع له حديث فيحدث به"(.)44

ولذا حكم مجع من احملققني على أن كل ما ورد يف هذا الباب ال يصح منه شيء.

قال ابن حزم رمحه هللا تعاىل (456هـ)" :وإذا اجتمع عيد يف يوم مجعة :صلي للعيد ،مث للجمعة وال بدا ،وال ي ِّ
صح أثر
َ

خبالف ذلك .)45("...

( )41العلل (.)148/5
( )42ينظر :علــل ابن أيب حــامت ( ،)572/2مس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنــد البازار ( ،)386/15معــامل السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنن ( ،)245/1التمهيــد ( ،)272/10العلــل املتنــاهيــة
( ،)473/1اجملموع ( ،)492/4التلخيص احلبري (.)1099/3
( )43سنن ابن ماجه (.)1312
( )44العلل املتناهية ( ،)474/1وينظر :التلخيص احلبري (.)1099/3
( )45احمللاى (.)89/5
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وقال ابن عبد الرب رمحه هللا تعاىل (463هـ)" :ليس منها حديث إال وفيه مطعن ألهل العلم ابحلديث ،ومل خيرج البخاري
وال مسلم بن احلجاج منها حديثا واحدا "(.)46
وقال الصنعاّن رمحه هللا تعاىل (1182هـ)" :ليس يف الباب إال رواية أيب هريرة وفيها بقية ،ورواية زيد بن أرقم وفيها إايس
بن أيب رملة جمهول ،فليس يف املسألة ما يعتمد عليه"(.)47
وجاء يف بعض ِّ
الرواايت املرفوعة َّ
أن ُرخصة النيب صلى هللا عليه وسلم َّإَّنا كانت ألهل القرى الذين حول املدينة ،فرخَّص

هلم يف عدم اجمليء للجمعة؛ للمشقة عليهم.

روى اإلمام الشافعي يف األم( ،)48والفراييب يف أحكام العيدين( ،)49واحلميدي يف جذوة املقتبس( )50من طرق ،عن إبراهيم
بن عقبة ،قال :مسعت عمر صلى هللا عليه وسلم بن عبد العزيز ،خيطب يف عيدين اجتمعا فقال :قد وافق هذا على عهد رسول
ِّ ِّ ()51
ِّ
ب أَن يَش َه َد اجلم َعةَ فَـليَش َهدَ ،وَمن
َح ا
(من َكا َن من أَه ِّل ال َعاليَة  ،فَ َمن أ َ
هللا صلى هللا عليه وسلم ،فقال رسول هللا ﷺَ :
قَـ َع َد ،قَـ َع َد ِّمن َغ ِّري َحَرٍج).
ويف رواية احلميدي" :مث حلال عمر بن عبد العزيز يومئذ الناس ،وفيهم فقهاء املدينة :القاسم ،وسامل ،وسعيد بن املسيب،
وعروة ،وسليمان بن يسار ،وأبو بكر بن عبد الرمحن ،وخارجة بن زيد ،فما أسكروا ذلك".
وهذا مرسل رجاله ثقات ،ويعضده أمران:
( )46التمهيد (.)277/10
( )47التحبري إليضاح معاّن التيسري (.)66/6
( )48األم (.)515/2
العيدين (ص .)222
( )49أحكام َ
( )50جذوة املقتبس يف ذكر والة األسدلس (ص .)232
(" )51واملراد أبهل العالية :مواض ـ ــع أبعلى أرض املدينة كاسوا يض ـ ــرون أايم العيدين الس ـ ــتماع اخلطبة فيش ـ ــق عليهم اجللوس إىل أن تفر ص ـ ــالة
اجلمعة لطول أتخرهم عن أهاليهم يف يوم العيد ،فرخص هلم أن ينصرفوا" .شرح سنن أيب داود البن رسالن (.)518/5
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األول :ما رواه عبد الارزااق يف املصناف عن ابن جريج ،قال :أخربّن بعض أهل املدينة عن غري واحد منهم ،أن النيب صلى
هللا عليه وسلم اجتمع يف زماسه يوم مجعة ويوم فطر ،أو يوم مجعة وأضحى ،فصلى ابلناس العيد األول مث خطبِّ ،
فأذ َن لألسصار

يف الرجوع إىل العوايل ،وتر ِّك اجلمعة ،فلم يزل األمر على ذلك بعد(.)52
الثاين :عمل اخلليفة الراشد عثمان بن عفان(.)53

فروى البخاري يف صحيحه من طريق الزهري ،قال :حداثين أبو عبيد -موىل ابن أزهر ،-قال :شهدت العيد مع عثمان
يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان،
بن عفان ،فكان ذلك يوم اجلمعة ،فصلاى قبل اخلطبة ،مث خطب فقال" :اي أيها الناس ،إن هذا ٌ

ومن أحب أن يرجع فقد أذست له"(.)54
فمن أحب أن ينتظر اجلمعة من أهل العوايل فلينتظرَ ،
َ
الرخصة تعم أهل القرى وأهل البلد
الرخصة أبهل العوايل يد ُّل على أ اهنا ال تشمل غريهم ،فلو كاست ُّ
فتخصيص عثمان ُّ
مجيعا؛ ألسكر عليه الصحابة ختصيصها أبهل العالية.
ويبدو أن ِّ
الرخصة هلؤالء ،وحيث إن رواهتا ليسوا
الرواايت املرفوعة الواردة يف هذا الباب -اليت سبق ذكرها -إامنا يراد هبا ُّ

الرخصة على وجهها الصحيح ،أو رووها على سبيل اإلمجال.
حفااظا متقنني ،مل يضبطوا ُّ

ويؤكد ذلك من حيث املعىن :أن صالة اجلمعة ثبتت فرضيتها بنصوص قطعيَّة ،وال ميكن إسقاطها برواايت حمت َملة.
"وأل ان اجلمعة هي من فرائض األعيان ،فال يسقط بصالة العيد اليت هي سفل يف قول ،ويف قول هي فرض على الكفاية"(.)55

( )52املصناف (.)304/3
علي،
( )53جاء يف مص ـ ـناف ابن أيب ش ـ ــيبة ( ،)242/4من طريق :عبد األعلى  ،عن أيب عبد الرمحن ال ُّس ـ ـلَمي ،قال :اجتمع عيدان على عهد ٍ
فصلاى ابلناس ،مث خطب على راحلته ،مث قال :اي أيها الناسَ ،من شهد منكم العيد؛ فقد قضى مجعته إن شاء هللا.
وعبد األعلى بن عامر الثعليب ،ضعيف احلديث ،ينظر :اجلرح والتعديل البن أيب حامت (.)25/6
( )54رواه البخاري (.)5251
( )55حبر املذهب للروايّن (.)483/2
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السناة واالتفاق على وجوب صالة اجلمعة ،ودلات األخبار
قال ابن املنذر رمحه هللا تعاىل (318هـ)" :وإذا دل الكتاب و ُّ
عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أن فرائض الصلوات اخلمس ،وصالة العيدين ليس من اخلمس ...ودلات األخبار عن
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم على أن صالة العيد تطوع؛ مل جيز ترك فرض بتطوع"(.)56
وقال ابن عبد الرب رمحه هللا تعاىل (463هـ)" :وإذا احتملت هذه اآلاثر من التأويل ما ذكران؛ مل جيز ملسلم أن يذهب إىل سقوط
فرض اجلمعة ع امن وجبت عليه؛ أل ان هللا عز وجل يقول[ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
خيص هللا ورسوله يوم عيد من غريه من وجه جتب ح اجته ،فكيف مبَن ذهب إىل سقوط اجلمعة والظهر اجملتمع
ﭜ ﭝ]( ،)57ومل ا

السناة واإلمجاع ،أبحاديث ليس منها حديث إال وفيه مطعن ألهل العلم ابحلديث؟!"(.)58
عليهما يف الكتاب و ُّ

التطوع ال يسقط الفرض"(.)59
تطوع ،و ُّ
وقال ابن حزم رمحه هللا تعاىل (456هـ)" :اجلمعة فرض والعيد ُّ
وقال العيين رمحه هللا تعاىل (855هـ)" :قالت عا امة الفقهاء :جتب اجلمعة؛ لعموم اآلية واألخبار الدالاة على وجوهبا؛ وألهنما

صالاتن واجبتان؛ فلم تسقط إحدامها ابألخرى كالظهر مع العيد"(.)60

 -2أن الذي فعله ابن الزبري خمالف للمروي عن النيب صلى هللا عليه وسلم  ،من عدة أوجه:
األول :أتخري صالة العيد ،كما جاء يف بعض ِّ
حىت ارتفع الناهار".
الرواايت "فأ اخر اخلروج ا

السنَن واإلمجاع واالختالف (.)334/4
األوسط يف ُّ
(َ )56
( )57سورة اجلمعة.9 :
( )58التمهيد (.)277/10
( )59احمللاى (.)89/5
( )60شرح سنن أيب داود (.)397/4
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السناة يف صالة العيد التبكري هبا ،كما يف حديث يزيد بن ُخ ِّري الرحيب ،قال :خرج عبد هللا بن بسر صاحب رسول هللا صلى هللا
و ُّ
عليه وسلم مع الناس يف يوم عيد فط ٍر ،أو أضحى ،فأسكر إبطاء ِّ
اإلمام ،فقال" :إ اان كناا قد فرغنا ساعتنا هذه" ،وذلك حني التسبيح(.)61
ويف رواية أمحد" :إن كناا مع النيب صلى هللا عليه وسلم قد فَـَرغنا ساعتَنا هذه" ،وذلك حني التسبيح(.)62
قال ابن رجب رمحه هللا تعاىل (795هـ)" :واملراد بصالة التسبيح :صالة الضحى"(.)63

الثاين :أن ابن الزبري مل يُقم صالة اجلمعة ،واقتصر على ركعتني يف أول النهار.
وحسب ِّ
الرواايت السابقة ،فإ ان النيب صلى هللا عليه وسلم أقام صالة اجلمعة وقال( :إان جم ِّمعون) ،فكيف يكون فعل ابن
السناة املروية يف هذا الباب تد ُّل على أ ان اإلمام يقيم صالة اجلمعة وال يرتك إقامتها للناس؟!
للسناة ،و ُّ
الزبري موافقا ُّ
ومل ينقل أح ٌد من الصحابة عن النيب صلى هللا عليه وسلم أسه ترك إقامة اجلمعة طيلة إقامته ابملدينة.

بل يف صحيح مسلم عن النُّعمان بن بش ٍري ،قال" :كان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقرأ يف العيدين ويف اجلمعة بـ [ﮟﮠﮡ
ﮢ] ،و[ﭤﭥﭦﭧ] ،قال" :وإذا اجتمع العيد واجلمعة يف يوم واحد ،يقرأ هبما أيضا يف الصالتني"(.)64
قال ابن تيمية (728هـ) " :لكن على اإلمام أن يقيم اجلمعة ليشهدها من شاء شهودها ومن مل يشهد العيد ،وهذا هو املأثور عن النيب
صلى هللا عليه وسلم وأصحابه:كعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس وابن الزبري وغريهم ،وال يعرف عن الصحابة يف ذلك خالف"(.)65
الثالث :إطالة اخلطبة ،كما يف رواية عبد احلميد بن جعفر( :فخرج وصعد املنرب ،فخطب وأطال).

( )61سنن أيب داود (.)1135
( )62املسند (.)587/39
( )63فتح الباري (.)459/8
( )64رواه مسلم (.)878
( )65جمموع الفتاوى (.)211/24
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وهذا خالف سنة النيب صلى هللا عليه وسلم ،كما رواه مسلم عن أيب وائل قال :خطبنا عمار ،فأوجز وأبلغ ،فلما سزل قلنا:
اي أاب اليقظان لقد أبلغت وأوجزت ،فلو كنت تن افست؟
ول ص َالةِّ الارج ِّل ،وقِّصر خطبتِّ ِّه مئِّناةٌ ِّمن فِّق ِّه ِّه( ،)66فَأ ِّ
َطيلوا
فقال :إّن مسعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،يقول( :إِّ ان ط َ َ
َ ََ َ َ
ص َال َةَ ،واقصروا اخلطبَةَ)(.)67
ال ا
وعن جابر بن مسرة ،قال" :كنت أصلي مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فكاست صالته قصدا ،وخطبته قصدا"(.)68
الرابعَّ :
أن ابن الزبري َّ
قدم اخلطبة على الصالة ،وسناة النيب صلى هللا عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه يف العيد تقدمي

الصالة على اخلطبة.

السناة يف تقدميه اخلطبة قبل صالة العيد؛ أل ان هذا
قال ابن خزمية رمحه هللا تعاىل (311هـ)" :وال أخال أسه أراد به أصاب ُّ
الفعل خالف سناة النيب صلى هللا عليه وسلم وأيب بكر وعمر ،وإامنا أراد تركه أن جيمع هبم بعدما قد صلى هبم صالة العيد فقط،

دون تقدمي اخلطبة قبل صالة العيد"(.)69
السناة ،وهذا يبعد أن يكون مقصوده سناة النيب
جممل فعل ابن الزبري -دون تفصيل -أسه وافق ُّ
ولكن ابن عبااس حكم على َ
صلى هللا عليه وسلم.

املطلب الثاين :مناقشة احتمال أن يكون ابن الزبري صلى اجلمعة واكتفى هبا عن العيد.

ِّ
يستغن ابلعيد عن اجلمعة ،وإامنا قدام اجلمعة فصالها قبل الزوال ،ومجع بينها وبني العيد
وأ اما احتمال أن يكون ابن الزبري مل
يف ٍ
صالة واحدة ،فيد ُّل عليه ثالثة أمور:
األول :أسه بدأ ابخلطبة مث الصالة ،وهذا شأن اجلمعة.
الثاين :قول عطاء يف روايته" :فقال :عيدان اجتمعا يف يوم واحد ،فجمعهما مجيعا" ،فهو ظاهر يف كوسه مجع بينهما.
(" )66أي إن ذلك مما يعرف به فقه الرجل ،وكل شيء دل على شيء فهو مئنة له" .النهاية يف غريب احلديث واألثر (.)290/4
( )67رواه مسلم (.)869
( )68رواه مسلم (.)866
( )69صحيح ابن خزمية (.)710/1
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الثالث :أسه مل خيرج بعدها إال للعصر ،مماا يد ُّل على أ ان اليت فعلها صباحا هي اجلمعة ،ولذا استغىن هبا عن صالة الظهر.
روى عبد الارزااق يف املصناف عن ابن جريج ،قال :قال عطاء" :إن اجتمع يوم اجلمعة ويوم الفطر يف يوم واحد فليجمعهما،

فليصل ركعتني قط حيث يصلي صالة الفطر ،مث هي هي حىت العصر".

مث أخربّن عند ذلك قال :اجتمع يوم فطر ويوم مجعة يف يوم واحد يف زمان ابن الزبري ،فقال ابن الزبري" :عيدان اجتمعا يف يوم واحد"،
فجمعهما مجيعا جبعلهما واحدا ،وصلاى ،فصلاى يوم اجلمعة ركعتني بكرة صالة الفطر ،مث مل ِّيزد عليها حىت صلى العصر.
قال :فأما الفقهاء فلم يقولوا يف ذلك ،وأما من مل يفقه فأسكر ذلك عليه.
قال :ولقد أسكرت أان ذلك عليه وصليت الظهر يومئذ.

قال :حىت بلغنا بعد أن العيدين كاان إذا اجتمعا كذلك صليا واحدة ،وذكر ذلك عن حممد بن علي بن حسني أخرب أهنما
كاان جيمعان إذا اجتمعا ،قاال :إسه وجده يف كتاب لعلي ،زعم(.)70
وهذا االحتمال هو الذي مال له كثري من احملققني.
قال اخلطاايب رمحه هللا تعاىل (388هـ)" :وأ اما صنيع ابن الزبري ،فإساه ال جيوز عندي أن يمل اإال على مذهب َمن يرى تقدمي
ي ذلك عن ابن مسعود.
صالة اجلمعة قبل الزوال ،وقد رِّو َ
السناة.
ي عن ابن عبااس أساه بلغه فعل ابن الزبري فقال :أصاب ُّ
ورِّو َ

وقال عطاء :كل عيد حني ميتد الضحى :اجلمعة واألضحى والفطر.
صليت قبل الزوال فال
وحكى إسحاق بن منصور عن أمحد بن حنبل ،أسه قيل له :اجلمعة قبل الزوال أو بعده؟ قال :إن
َ
أعيبه ،وكذلك قال إسحاق.
فعلى هذا ،يشبه أن يكون ابن الزبري صلاى الركعتني على أهنما مجعة ،وجعل العيد يف معىن التبع هلا"(.)71

( )70املصناف (.)303/3
السنن (.)246/1
( )71معامل ُّ
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قال ابن العريب رمحه هللا تعاىل (543هـ)" :وقدام اخلطبة ألهنا كاست عن صالة اجلمعة( ،)72وكاست على سناتها تقدمي
اخلطبة"(.)73

وقال أبو الربكات ابن تيمياة رمحه هللا تعاىل (652هـ)" :إامنا وجه هذا أسه رأى تقدمة اجلمعة قبل الزوال فقدامها ،واجتزأ هبا

عن العيد"(.)74

ِّ
ف
قال ابن عبد الرب رمحه هللا تعاىل (463هـ)" :أ اما فعل ابن الزبري وما سقله عطاء من ذلك ،وأفىت به -على أسه قد اختل َ
عنه-؛ فال وجه فيه عند مجاعة الفقهاء ،وهو عندهم خطأ إن كان على ظاهره؛ أل ان الفرض من صالة اجلمعة ال يسقط إبقامة
السناة يف العيد عند ٍ
أحد من أهل العلم.
ُّ
قوم أ ان صالته اليت صالها مجاعة ضحى يوم العيد نوى هبا صالة اجلمعة ،على مذهب َمن رأى أ ان وقت
وقد روى فيه ٌ
صالة العيد ووقت اجلمعة واحد"(.)75

الزبري ُّ
يدل على جواز فعل اجلمعة يف وقت العيد ،وأ اهنا جتزئ عن
وقال ابن عبد اهلادي (744هـ)" :وهذا الاذي فعله ابن ُّ
العيد والظُّهر"(.)76
ا
استدل احلنابلة هبذا األثر على جواز تقدمي صالة اجلمعة وصالهتا قبل الزوال ،واالكتفاء هبا عن العيد.
ولذلك
( )72وال يقال هنا إن ابن الزبري كان على طريقة بين أمية يف تقدمي خطبة العيد على الص ـ ـ ـ ــالة ،فقد روى البخاري ( )916ومس ـ ـ ـ ــلم (- )886
واللفظ له -من طريق ابن جريج ،أخربّن عطاء ،أن ابن عباس ،أرس ـ ـ ــل إىل ابن الزبري أول ما بويع له" ،أسه مل يكن يؤذن للص ـ ـ ــالة يوم الفطر ،فال
تؤذن هلا " ،قال :فلم يؤذن هلا ابن الزبري يومه ،وأرسـ ــل إليه مع ذلك" :إمنا اخلطبة بعد الصـ ــالة ،وإن ذلك قد كان يفعل" ،قال :فصـ ــلى ابن الزبري
قبل اخلطبة.
( )73عارضة األحوذي (.)13/3
( )74املنتقى يف األحكام الشرعية (.)307/1
( )75االستذكار (.)26/7
( )76تنقيح التحقيق (.)562/2
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ويف طبقات احلنابلة عن امليموّن" :قلت :ألمحد اجتمع عيدان يف يوم ،أيكفي أحدمها من اآلخر؟
ومن شاء قعد"(.)77
قال :أ اما اإلمام فيجمعهما مجيعا ،ومن شاء ذهب يف اآلخرَ ،

وي عن أمحد ،قال :جتزئ األوىل
قال ابن قدامة رمحه هللا تعاىل (620هـ)" :وإن قدام اجلمعة فصالها يف وقت العيد ،فقد ر َ
منهما ،فعلى هذا جتزئه عن العيد والظهر ،وال يلزمه شيء إىل العصر -عند َمن جوز اجلمعة يف وقت العيد.-
وقد روى أبو داود ،إبسناده عن عطاء ،قال :اجتمع يوم اجلمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبري .)78("...

ويف كشااف القناع" :ويسقط العيد ابجلمعة إن فعلت اجلمعة قبل الزوال أو بعده؛ لفعل ابن الزبري ،وقول ابن عبااس :أصاب

السناة ،رواه أبو داود ،فعلى هذا ال يلزمه شيء إىل العصر"(.)79
ُّ
ويف الشرح الكبري" :فعلى هذا يكون ابن الزبري قد صلاى اجلمعة ،فسقط العيد والظهر ،وأل ان اجلمعة إذا سقطت ابلعيد -
مع أتكدها ، -فالعيد أوىل أن يسقط هبا.
أ اما إذا قدام العيد ،فال ب اد من صالة الظهر يف وقتها إذا مل ِّ
يصل اجلمعة"(.)80
السناة" يريد به سناة النيب صلى هللا عليه وسلم؛ ألساه
وعلى هذا االحتمال ،ال ميكن أن يقال إ ان قول ابن عبااس "أصاب ُّ

صاليت العيد واجلمعة معا قبل الزوال ،بل كان يقيم كال الصالتني كما
ال ي َفظ عن النيب صلى هللا عليه وسلم قط أسه مجع بني
َ
يف حديث النعمان بن بشري.

املبحث الثالث :املناقشة والرتجيح.

بعد ختريج األثر ودراسته وذكر االحتماالت اليت ِّ
تعرض له ،يتبني ما يلي:
( )77طبقات احلنابلة (.)215/1
( )78املغين (.)243/3
( )79كشااف القناع (.)367/3
( )80الشرح الكبري على املقنِّع (.)264/5
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-1أن األثر املروي عن ابن الزبري يف هذا الباب اختلف الرواة كثريا يف سياقه وبيان تفاصيل وقائعه ،والذي يفهم من
جممل الرواايت أن عبد هللا بن الزبري صلاى يف صباح ذلك اليوم ركعتني فقط ،مث مل خيرج إال إلقامة صالة العصر ،وقد ص اوب ابن
عباس فعله.

 -2مجلة (أصاب السنة) ذكرها بعض الرواة عن ابن عباس ،واقتصر بعضهم على كلمة (أصاب) ،وأعرض عن ذكرها
آخرون ،وهم أوثق وأضبط ،مما يورث شكا يف ثبوهتا.
ومطعن ال ميكن أن يعارض هبا النصوص القطعية يف فرضية الصلوات اخلمس وعدم
مغمز
ومثل هذه الرواية اليت يف ثبوهتا ٌ
ٌ
سقوط شيء منها حبال من األحوال.
-3يف حقيقة ما فعله ابن الزبري ذلك اليوم تردد واحتمال ،والذي تسنده ظاهر الرواايت أن ابن الزبري صلاى اجلمعة يف
بدل عن الظهر فحيث
ذلك اليوم قبل الزوال ،واستغىن هبا عن العيد ،ولذا مل يتج إلقامة صالة الظهر ذلك اليوم؛ ألن اجلمعة ٌ
قد أقامها قبل الزوال فال يلزمه شيء إىل العصر.
وأما القول أبن الصالة اليت صالها ابن الزبري هي العيد ،وأهنا تسقط اجلمعة والظهر معا ،فهو قول ضعيف مهجور مل يقل
به أحد من العلماء السابقني.
فقول بِّني الفساد،
قال ابن عبد الرب (463هـ)" :وأما القول األول إ ان اجلمعة تَسقط ابلعيد ،وال تصلاى ظهرا وال مجعةٌ :

مهجور ال يعارج عليه؛ ألن هللا عز وجل يقول [ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ  )81(]...ومل خيص
مرتوك
وظاهر اخلطأٌ ،
ٌ
يوم ٍ
عيد من غريه.
وأما اآلاثر املرفوعة يف ذلك فليس فيها بيان سقوط اجلمعة والظهر ،ولكن فيها الرخصة يف التخلف عن شهود اجلمعة،
وهذا حممول عند أهل العلم على وجهني:
أحدمها :أن تسقط اجلمعة عن أهل املصر وغريهم ويصلون ظهرا.
واآلخر :أن الرخصة إمنا وردت يف ذلك ألهل البادية ومن ال جتب عليه اجلمعة"(.)82
( )81سورة اجلمعة.9 :
( )82التمهيد ملا يف املوطأ من املعاّن واألساسيد (.)271/10
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مث إن صالة العيد ال تسقط فرض الظهر يف غري يوم اجلمعة ،فكيف تسقطه إذا وافقته يف يوم اجلمعة؟!
وقال ابن رشد" :وأما إسقاط فرض الظهر واجلمعة اليت هي بدله ملكان صالة العيد :فخار ٌج عن األصول جدا ،إال أن

يثبت يف ذلك شرعٌ جيب املصري إليه"(.)83

فالقول أبن ابن الزبري استغىن ابجلمعة عن العيد أقرب وأوفق لألصول من القول أبسه استغىن ابلعيد عن اجلمعة والظهر.
َّ -4
السنَّة النبويَّة املرفوعة.
أن فعل عبد هللا بن الزبري ال يوجد ما يَ ْسنُده من ُّ

السنَن النبوياة ،فكيف
فإن كان ما فعله هو االستغناء بصالة العيد عن اجلمعة؛ ففي هذا الفعل خمالفة ظاهرة لعدد من ُّ
السناة"؟!
يوصف أبسه "أصاب ُّ

وإن كان ما فعله هو تقدمي صالة اجلمعة عن وقتها ،واجلمع بينها وبني العيد -وهو الظاهر-؛ فلم يـعهد هذا الفعل عن
حمل استغراب من الناس.
النيب صلى هللا عليه وسلم وخلفائه الراشدين ،ولذا كان ا
سظر من حيث ثبوت هذه اللافظة
ويبدو أن ابن عبااس رآه اجتهادا موفاـقا ،وص اوب فعله ،وأ اما سسبته ُّ
للسناة ففي ذلك ٌ
وداللتها.
الله ام إال أن تص اح رواية عبد احلميد بن جعفر ،اليت تتض امن أ ان ابن الزبري فعل ذلك اقتداء بعمر بن اخلطاب ،وعليه فيكون
السناة العمرياة.
ابن عبااس أشار هلذه ُّ

وقال أيض ـ ـ ـ ـ ـا (" :)268/10وهذا القول مهجور؛ ألن هللا عز وجل افرتض صـ ـ ـ ـ ــالة اجلمعة يف يوم اجلمعة على كل من يف األمصـ ـ ـ ـ ــار من البالغني
الذكور األحرار ،فمن مل يكن هبذه الص ــفات :ففرض ــه الظهر يف وقتها فرضـ ـا مطلقا مل خيتص به يوم عيد من غريه ...وإن كان مل يص ــل مع ص ــالة
العيد غريها حىت العصــر فإن األصــول كلها تشــهد بفســاد هذا القول؛ ألن الفرضــني إذا اجتمعا يف فرض واحد مل يســقط أحدمها ابآلخر ،فكيف
أن يسقط فرض لسنة حضرت يف يومه ،هذا ما ال يشك يف فساده ذو فهم.
وإن كان صلى مع صالة الفطر ركعتني للجمعة فقد صلى اجلمعة يف غري وقتها عند أكثر الناس إال أن هذا موضع قد اختلف فيه السلف".
( )83بداية اجملتهد وهناية املقتصد (.)219/1
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قصد تصويب فِّعل ابن الزبري ،وأسه اجتهاد موافق للشرع يف اجلملة
ولذا؛ آ َل األمر إىل :أ ان ابن عبااس -إن ثبت عنهَ -
حبسب اجتهاده ورأيه ،وال يقصد أبدا أ ان مثة سناة خمصوصة عن النيب صلى هللا عليه وسلم توافق فِّعل ابن الزبري؛ وإال ملا خفيت
بادر ابن الزبري أو ابن عبااس إىل بياهنا.
على عا امة الصحابة يف ذلك الزمن ،ول َ

ولو ثبت عن النيب صلى هللا عليه وسلم ُسنَّة مرفوعة يف هذا الباب؛ ملَا خفيت على مجيع َمن حضر من الصحابة يف
صة أ ان صالة اجلمعة والعيد من األمور العملياة اليت يتوارث فيها العمل ،ولو كاست سناة النيب صلى هللا عليه
عهد ابن الزبري ،وخا ا
وسلم الرتخيص ملن شهد العيد برتك اجلمعة أو تقدميها عن وقتها؛ جلرى على ذلك العمل يف عهد اخللفاء الراشدين ومن بعدهم،
مستغراب مستَنكرا لديهم.
وملا كان فِّعل ابن الزبري
َ
(السنَّة) ويريد به املعىن اللغوي ،أي :الطريقة احلسنة.
-5أن الصحايب قد يطلق لفظ ُّ

(السناة) وما تصارف منها ،واألصل فيه :الطريقة والسرية"(.)84
قال ابن منظور (711هـ)" :وقد تكارر يف احلديث ذكر ُّ

السنَن :الطريقة ،يقال :استقام فال ٌن على َسنن واحد"(.)85
وقال اجلوهري (393هـ)ُّ " :

ومنه قول عبد هللا بن مسعود" :من ساره أن يلقى هللا غدا مسلما؛ فليحافظ على هؤالء الصلوات حيث ينادى هبن؛ فإ ان

هللا شرع لنبيكم صلى هللا عليه وسلم سنَن اهلدى ،وإهنن من سنَن اهلدى"(.)86
(السنَن) هنا هي :الطرائق.
فـ ُّ

"و(سنن اهلدى) :طريقه ومنهجه ،بفتح السني ،وقد روينا (سنَن) -أيضا -مجع سناة،
قال القاضي عياض (544هـ)َ :
وهى الطريقة ،مبعىن متقارب"(.)87
السناة املتعارفة بني الفقهاء"(.)88
وقال السندي (1138هـ)" :قوله( :من سنَن اهلدى) أي :طرقها ،ومل يرد ُّ
( )84لسان العرب (.)225/13
( )85الصحاح (.)2138/5
( )86رواه مسلم (.)654
( )87إكمال املعلِّم بفوائد مسلم (.)626/2
( )88حاشية ِّ
السندي على سنن ابن ماجه (.)261/1
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السناة :إذا جلس الرجل أن خيلع سعليه ،فيضعهما جبنبه"( ،)89فمراده -وهللا أعلم :-أن
ومنه أيضا :قول ابن عبااس" :من ُّ

أدب حسن.
هذه طريقةٌ متابعة و ٌ
فال يبعد أن يكون مراد ابن عباس هنا :أن ابن الزبري أصاب يف فعله الطريق َة الصحيحة ،وال يعين ذلك ابلضرورة وجود
سناة سبوياة مرفوعة.
وكذا يطلق الصحايب لفظ السناة على الرأي الذي يصل له ابجتهاده ونظره ويراه متوافقا مع جممل أدلة الشريعة.
كل ٍ
مفت ينسب فتواه إىل شريعة
"السناة هي الطريقة ،وهي مأخوذة من ُّ
قال اجلويين (478هـ)ُّ :
السنَن واالستنان ،...و ُّ

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  ،مث مستند الفتوى قد يكون سقال ،وقد يكون استنباطا واجتهادا"(.)90
"التأمل يف ِّ
الدين إلثبات حك ٍم أو استنباط معىن طريقةٌ حسنة ،فيطلق عليه اسم
ويف كشف األسرار شرح أصول البزدويُّ :
السناة ،كما يقال سناة العمرين"(.)91
ُّ

(السناة كذا) ...فليس هذا إسنادا ،وال يقطع على أسه عن النيب
قال ابن حزم الظاهري (456هـ) " :وإذا قال الصحايب ُّ
صلى هللا عليه وسلم ،وال ينسب إىل ٍ
قول مل يـرَو أساه قاله ،ومل يـَقم برهان على أساه قاله"(.)92
أحد ٌ

( )89رواه البخاري يف األدب املفرد ( ،)1190وأبو داود يف الســنن ( ،)4138من طريق عبد هللا بن هارون ،عن زايد بن ســعد ،عن أيب هنيك
عن ابن عاباس ،وعبد هللا بن هارون ،سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكت عنه ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل ( ،)194/5قال احلافظ :مقبول ،وقال الذهيب :ال يعرف،
ينظر :ميزان االعتدال ( ،)516/2تقريب التهذيب (ص .)327

( )90الربهان يف أصول الفقه (.)649/1
()91كشف األسرار شرح أصول البزدوي (.)309/2
( )92اإلحكام يف أصول األحكام (.)72/2
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وقال(" :)93وهذا مذهب أهل الصدر األول"(.)94
وهللا أعلم.

( )93اإلحكام يف أصول األحكام (.)73/2
( )94ملزيد من التفصـ ـ ــيل والدالئل حول هذا ينظر" :املرفوع حكما دراسـ ـ ــة أتصـ ـ ــيلية تطبيقية" (ص ،)145-99وهي رسـ ـ ــالة دكتوراة يف جامعة
امللك ســعود فيها توضــيح معاّن إطالقات الســنة عند الصــحابة ،وبيان أسه ال يلزم أن يكون املقصــود منها قول النيب صــلى هللا عليه وســلم وفعله،
ومناقشة مستفيض ة ملسألة احلكم ابلرفع لقول الصحايب (من السنة) ،وقد طبعت مؤخرا يف دار اللباب للنشر والتوزيع.
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اخلامتة

وفيها نتائج البحث:

 .1القدر الثابت الذي تشرتك فيه أكثر ِّ
للسناة ،ففي ثبوته
الرواايت هو تصويب ابن عبااس لفعل ابن الزبري ،وأ اما سسبة ذلك ُّ

سظر.
 .2قول ابن عباس (أصاب السنة) ،ال يقصد به هنا سناة خمصوصة عــن النيب ﷺ يف هذه املسألة؛ بل مراده :أن فعل
ابن الزبري موافق للشرع ابجلملة حبسب اجتهاده ورأيه.
 .3ال يفظ عن النيب ﷺ سناة مرفوعة صحيحة يف سقوط اجلمعة عمن شهد العيد.
 .4ما فعله ابن الزبري حمتمل ألن يكون اكتفى ابلعيد عن اجلمعة ويف فعله هذا عدة خمالفات ملا روي عن النيب صلى هللا
عليه وسلم.
 .5يتمل أن يكون ابن الزبري -وهو الظاهر -قدم صالة اجلمعة فصالها قبل الزوال واكتفى هبا عن العيد ،ومل يثبت يف
السنة النبوية ما يدل ملشروعية هذا الفعل.
قول مهجور تن اكبه الفقهاء ،وأثر ابن الزبري ال حجة فيه على
 .6القول أبن شهود صالة العيد يسقط صالة اجلمعة والظهر ٌ
ذلك ملا يكتنفه من احتماالت يف ثبوته وداللته.
حمتملة.
 .7صالة اجلمعة ثبتت فرضيتها بنصوص قطعياة ،وال ميكن إسقاطها برواايت َ
ومما يوصي به الباحث:

أمهية التمسك اب ألحاديث الصحيحة الثابتة اليت ال مطعن فيها ،وعدم التشويش عليها برواايت حمتملة ال ختلو من
ضعف يف سندها أو داللتها.

A Critical Study
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) م2019  مايو/ هـ1440  ( شعبان4049 -4014  ص ص،)5( العدد،)12( اجمللد،جامعة القصيم
دراسة سقدية ألثر ابن الزبري يف اجتماع اجلمعة والعيد

of Ibn Az-Zubayr's Report about the meeting of the Jumu'ah and Eid
Prepared by:
Dr. ‘Ammar Ahmad Al-Sayasnah

Abstract:
This research studies and analyzes Ibn az-Zubayr’s report (may Allah be pleased with him) on the
coincidence of Jumu’ah and Eid, of which its apparent meaning implies the waiving of both Jumu’ah
and Zuhr prayers for whoever prays Eid at such day. The research also tackles Ibn ‘Abbaas’ thought
that Ibn az-Zubayr’s deed was correct, as well as attributing it to the Sunnah of the Prophet.
The research aims at demonstrating the extent at which such report is saheeh (sound) or da’eef
(weak), and whether the words (he has done the Sunnah) in this report narrated by Ibn ‘Abbaas are
proven, as well as the extent at which such report indicated the existence of marfoo’ Suunah of the
Prophet.
Keywords: the waiving of Jumu’ah, the coincidence of Jumu’ah and Eid, two Eids come together.
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فهرس املصادر واملراجع:
 -1االستذكار اجلامع ملذاهب فقهاء األمصار ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب (463هـ) ،حتقيق :عبداملعطي

أمني قلعجي ،دار قتيبة بدمشق ،ط1414 ،1هـ.

 -2أحكام العيدين ،أبو بكر جعفر بن حممد الفراييب (301هـ) ،حتقيق :مساعد سليمان راشد ،مؤسسة الرسالة

ببريوت ،ط1406 ،1هـ.

 -3اإلحكام يف أصول األحكام ،أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األسدلسي القرطيب الظاهري (456هـ)،
دار اآلفاق اجلديدة ببريوت.
 -4أخبار مكة يف قدمي الدهر وحديثه ،أبو عبد هللا حممد بن إسحاق بن العباس املكي الفاكهي (257هـ) ،حتقيق:

عبد امللك عبد هللا دهيش ،دار خضر ببريوت ،ط1414 ،2هـ.

 -5األدب املفرد ،حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري (256هـ) ،حتقيق :مسري الزهريي ،مكتبة املعارف،
ط1419 ،1هـ.
 -6إكمال هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،عالء الدين مغلطاي بن قليج بن عبد هللا احلنفي(762هـ) ،حتقيق:

عادل بن حممد وأسامة بن إبراهيم ،الفاروق احلديثة  ،ط1422 ،1هـ.
-7

إكمال املعلم بفوائد مسلم ،القاضي عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصيب (544هـ) ،حتقيق:

-8

األم ،أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي (205هـ) ،حتقيق :رفعت فوزي عبد املطلب ،دار الوفاء ،ط1422 ،1هـ.

يىي إمساعيل ،دار الوفاء ،ط1419 ،1هـ.

 -9األوسط من السنن واالجتماع واالختالف ،أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري (316هـ) ،دار الفالح

للبحث العلمي وحتقيق الرتاث ،ط1431 ،2هـ.

 -10البحر الزخار املعروف مبسند البزار ،أبو بكر أمحد بن عمرو املعروف ابلبزار (292هـ) ،حتقيق :حمفوظ الرمحن
زين هللا ،دار العلوم واحلكم ابملدينة املنورة ،ط1416 ،1هـ.
 -11حبر املذهب ،عبدالواحد بن إمساعيل الروايّن (502هـ) ،حتقيق :طارق فتحي السيد ،دار الكتب العلمية ببريوت،

ط2009 ،1م.
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 -12بداية اجملتهد وهناية املقتصد ،أبو الوليد حممد بن أمحد ابن رشد احلفيد (595هـ) ،مطبعة مصطفى البايب احلليب

 ،مصر ،ط1395 ،4هـ.

 -13البدر املنري يف ختريج األحاديث واألاثر الواقعة يف الشرح الكبري ،عمر بن علي ابن امللقن (804هـ) ،حتقيق:
مصطفى أبو الغيط وعبدهللا بن سليمان وايسر بن كمال ،دار اهلجرة ،ط1425 ،1هـ.
 -14الربهان يف أصول الفقه ،أبو املعايل عبد امللك بن عبد هللا اجلويين (478هـ) ،حتقيق :عبد العظيم حممود الديب،

دار األسصار ابلقاهرة.

 -15بيان الوهم واإليهام الواقعني يف كتاب األحكام ،أبو احلسن علي بن حممد ابن القطان الفاسي (628هـ) ،حتقيق:
احلسني آيت سعيد ،دار طيبة ابلرايض ،ط1418 ،1هـ.
 -16اتريخ أيب زرعة الدمشقي (رواية أيب امليمون بن راشد) ،عبد الرمحن بن عمرو املشهور أبيب زرعة الدمشقي

(281هـ) ،حتقيق :شكر هللا سعمة هللا القوجاّن ،جممع اللغة العربية بدمشق.

 -17التاريخ الكبري املعروف بتاريخ ابن أيب خيثمة (279هـ) ،السفر الثالث ،أبو بكر أمحد بن أيب خيثمة ،حتقيق:
صالح بن فتحي هالل ،الفاروق احلديثة ابلقاهرة ،ط1427 ،1هـ.
 -18التاريخ الكبري ،حممد بن إمساعيل البخاري (256هـ) ،دائرة املعارف العثماسية حبيدرآابد الدكن.
 -19اتريخ بغداد ،أبو بكر أمحد بن علي اخلطيب البغدادي (463هـ) ،الدكتور بشار عواد معروف ،دار الغرب

اإلسالمي – بريوت ،ط1422 ،1هـ.

 -20التحبري إليضاح معاين التيسري ،حممد األمري بن إمساعيل الصنعاّن (1182هـ) ،حققه :حممد صبحي بن حسن

حالاق ،مكتبة الرشد ابلرايض ،ط1433 ،1هـ2012/م.

 -21حترير تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر العسقالّن ،أتليف :الدكتور بشار عواد معروف ،الشيخ شعيب األرسؤوط،
مؤسسة الرسالة ،بريوت  ،الطبعة :األوىل 1417 ،هـ .
 -22تقريب التهذيب ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالّن (852هـ) ،حممد عوامة ،دار البشائر ببريوت،
ط1408 ،2هـ.



ﺷﺒﻜﺔ

www.alukah.net
4046
جملة العلوم الشرعية

جامعة القصيم ،اجمللد( ،)12العدد( ،)5ص ص  ( 4049 -4014شعبان 1440هـ  /مايو 2019م )
د .عمار أمحد الصياصنة

 -23التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ،أبو عمر يوسف بن عبد هللا بن عبد الرب (463هـ) ،حتقيق :مصطفى

العلوي وحممد عبد الكبري ،وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية ابملغرب1387 ،هـ.

 -24التمييز يف تلخيص ختريج أحاديث شرح الوجيز (التلخيص احلبري) ،أمحد بن علي ابن حجر العسقالّن
(852ه) ،حتقيق :حممد الثاّن بن عمر ،دار أضواء السلف ،ط1428 ،1هـ.
 -25تنقيح التحقيق يف أحاديث التعليق ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عبد اهلادي احلنبلي (704هـ) ،حتقيق :سامي

جاد هللا وعبد العزيز اخلباّن ،دار أضواء السلف ابلرايض ،ط1428 ،1هـ.

 -26تنوير العينني أبحكام األضاحي والعيدين ،أبو احلسن السليماّن ،مكتبة الفرقان ،ط1421 ،1هـ.
 -27هتذيب التهذيب ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالّن (852هـ) ،دائرة املعارف العثماسية حبيدرآابد

الدكن1326 ،هـ.

 -28هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،أبو احلجاج يوسف بن الزكي عبد الرمحن املزي (742هـ) ،حتقيق بشار عواد
معروف ،مؤسسة الرسالة ببريوت ،ط1400 ،1هـ.
 -29الثقات ،أبو حامت حممد بن حبان البسيت (354هـ) ،دائرة العثماسية حبيدرآابد الدكن ،ط1403 ،1هـ.
 -30اجلامع الكبري (سنن الرتمذي) ،أبو عيسى حممد بن عيسى الرتمذي (279هـ) ،حتقيق :شعيب األرسؤوط وعبد
اللطيف حرز هللا ،دار الرسالة العاملية ببريوت ،ط1430 ،1هـ.
 -31جذوة املقتبس يف ذكر والة األندلس ،أبو عبد هللا حممد بن فتوح بن عبد هللا احلميدي (488هـ) ،الدار املصرية

للنشر1966 ،م.

 -32اجلرح والتعديل ،أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ابن أيب حامت الرازي (327هـ) ،دائرة العثماسية حبيدرآابد

الدكن ،مصورة دار الكتب العلمية ببريوت ،ط1371 ،1هـ.

 -33حاشية السندي على سنن النسائي ،أبو احلسن حممد بن عبد اهلادي السندي (1138هـ) ،مكتب املطبوعات
اإلسالمية – حلب ،ط.1406 ،2
 -34خالصة األحكام يف مهمات السنن ،أبو زكراي حميي الدين يىي بن شرف النووي (676هـ) ،حتقيق :حسني

إمساعيل اجلمل ،مؤسسة الرسالة ببريوت ،ط1418 ،1هـ.
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 -35سبل السالم شرح بلوغ املرام ،حممد األمري بن إمساعيل بن صالح الصنعاّن (1182هـ) ،تعليق :الشيخ حممد

انصر الدين األلباّن ،مكتبة املعارف ،ط1427 ،1هـ.

 -36سنن ابن ماجه ،أبو عبد هللا حممد بن يزيد ابن ماجه القزويين (275هـ) ،حتقيق :شعيب األرسؤوط وعادل مرشد
وسعيد اللحام ،دار الرسالة العاملية ،ط1430 ،1هـ2009/م.

ِّ ِّ
شعيب األرسؤوط وحممد كامل قره
 -37سنن أيب داود ،أبو داود سليمان بن األشعث السجستاّن (275هـ) ،حتقيقَ :

بللي ،دار الرسالة العاملية ،ط1433 ،1هـ.

 -38سنن النَّسائي ،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب النسائي (303هـ) ،ترقيم :عبد الفتاح أبو غدة ،مكتب املطبوعات
اإلسالمية حبلب ،ط1414 ،4هـ.
 -39سؤاالت أيب داود لإلمام أمحد ،أبو عبد هللا أمحد بن حنبل (241هـ) ،حتقيق :زايد حممد منصور ،مكتبة العلوم

واحلكم ابملدينة املنورة ،ط1414 ،1هـ.

 -40سؤاالت حممد بن عثمان بن أيب شيبة لعلي بن املديين ،أبو احلسن علي بن عبد هللا املديين (234هـ) ،حتقيق:
موفق عبد القادر ،مكتبة املعارف ابلرايض ،ط1404 ،1هـ.
 -41الشرح الكبري على منت املقنع ،مشس الدين عبد الرمحن بن حممد بن قدامة املقدسي احلنبلي ،حتقيق :عبد هللا بن
عبد احملسن الرتكي ،هجر للطباعة والنشر ،ط1415 ،1هـ.
 -42شرح سنن أيب داود ،بدر الدين حممد حممود بن أمحد العيين (855هـ) ،حتقيق :خالد بن إبراهيم املصري ،مكتبة

الرشد ابلرايض ،ط1420 ،1هـ.

 -43شرح سنن أيب داود ،شهاب الدين أبو العباس أمحد بن حسني بن رسالن الرملي ( 844هـ) ،حتقيق :عدد من

الباحثني بدار الفالح ،دار الفالح  ،الفيوم  -مصر  ،ط 1437 ،1هـ .

 -44الصحاح (اتج اللغة وصحاح العربية) ،إمساعيل بن محاد اجلوهري (393هـ) ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار،
دار العلم للماليني ببريوت ،ط1990 ،4م.
 -45صحيح ابن خزمية ،أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية النيسابوري (311هـ) ،حتقيق :حممد مصطفى األعظمي،

املكتب اإلسالمي ببريوت ،ط1424 ،3هـ.
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 -46صحيح البخاري ،حممد بن إمساعيل البخاري (256هـ) ،حتقيق :مصطفى البغا ،دار ابن كثري بدمشق ،ط1410 ،4هـ.
 -47صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج النيسابوري (261هـ) ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الكتب العربية،

ط1374 ،1هـ.

 -48الضعفاء ،أبو جعفر حممد بن عمرو بن موسى بن محاد العقيلي (322هـ) ،حتقيق :دار التأصيل مبصر ،ط2013 ،1م.
 -49طبقات احلنابلة  ،أبو احلسني حممد بن حممد ابن أيب يعلى (527هـ) ،حتقيق :حممد حامد الفقي ،مطبعة السنة

احملمدية مبصر.

 -50الطبقات الكبري ،أبو عبد هللا حممد بن سعد (230هـ) ،حتقيق :علي حممد عمر ،مكتبة اخلاجني ،ط1421 ،1هـ.
 -51عارضة األحوذي بشرح صحيح الرتمذي ،القاضي حممد بن عبد هللا أبو بكر بن العريب (543هـ) ،حتقيق :مجال

مرعشلي ،دار الكتب العلمية ببريوت1418 ،هـ1997/م.

 -52العلل ،أبو حممد عبد الرمحن بن حممد بن إدريس ابن أيب حامت الرازي (327هـ) ،حتقيق :فريق من الباحثني،

إبشراف :سعد احلميد وخالد اجلريسي ،ط1427 ،1هـ.

 -53العلل املتناهية يف األحاديث الواهية ،أبو الفرج عبد الرمحن بن علي بن اجلوزي (597هـ) ،حتقيق :إرشاد احلق
األثري ،إدارة العلوم األثرية بفيصل آابد ،ط1401 ،2هـ.
 -54العلل ،أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد الداارقطين (385هـ) ،حتقيق :حممد صاف الدابسي ،مؤسسة الراين ،ط،3

1432هـ.

 -55فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب احلنبلي (795هـ) ،حتقيق:
مكتب حتقيق دار احلرمني ،مكتبة الغرابء األثرية ابملدينة النبوية ،ط1996 ،1م.
 -56فقه السنة ،سيد سابق (1420هـ) ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط 1397 ،3هـ.
 -57الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة ،مشس الدين حممد بن أمحد الذهيب (748هـ) ،حتقيق :حممد
عوامة وأمحد اخلطيب ،مؤسسة علوم القرآن ،ط1413 ،1هـ.
 -58الكامل يف ضعفاء الرجال ،أبو أمحد عبد هللا بن عدي اجلرجاّن (365هـ) ،حتقيق :مازن حممد السرساوي ،مكتبة

الرشد ابلرايض ،ط1434 ،1هـ2013/م.
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 -59كشاف القناع عن منت اإلقناع ،منصور بن يوسس البهويت (1051هـ) ،حتقيق :جلنة متخصصة يف وزارة العدل،

وزارة العدل ابململكة العربية السعودية ،ط1423 ،1هـ2002/م.

 -60كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،عالء الدين عبد العزيز بن أمحد بن حممد البخاري احلنفي ( ،)730دار
الكتاب اإلسالمي ابلقاهرة.
 -61لسان امليزان ،أبو الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالّن (852هـ) ،حتقيق :عبد الفتاح أبو غدة ،دار البشائر

اإلسالمية ببريوت ،ط1423 ،1هـ2002/م.

 -62لسان العرب ،مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي (711هـ) ،دار صادر ببريوت ،ط1414 ،3هـ.
 -63جمموع الفتاوى ،شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية (728هـ) ،حتقيق :عبد الرمحن بن قاسم ،جممع امللك

فهد ابملدينة النبوية1416 ،هـ.

 -64جمموع رسائل احلافظ ابن رجب احلنبلي  ،زين الدين عبد الرمحن بن أمحد ابن رجب احلنبلي (795هـ) ،حتقيق:
طلعت احللواّن ،الفاروق احلديثة مبصر ،ط1424 ،1هـ.
 -65اجملموع شرح املهذب ،أبو زكراي حميي الدين يىي بن شرف النووي ( ،)676حتقيق :حممد جنيب املطيعي ،دار

الفكر ببريوت.

 -66احمللى ،أبو حممد علي بن أمحد بن حزم األسدلسي القرطيب الظاهري (456هـ) ،حتقيق :أمحد شاكر ،دار الرتاث.
 -67املرفوع حكما دراسة أتصيلية تطبيقية ،عمار أمحد الصياصنة ،ط ،1إسطنبول ،دار اللباب1439،هـ.
 -68املستدرك على الصحيحني ،أبو عبد هللا احلاكم حممد بن عبد هللا النيسابوري املعروف اببن البيع (405هـ)،
حتقيق :مركز البحوث بدار التأصيل ،ط1435 ،1هـ.
 -69املسند ،أبو عبد هللا أمحد بن حممد بن حنبل (241هـ) ،حتقيق :شعيب األرانؤوط وآخرين ،مؤسسة الرسالة
ببريوت ،ط1416 ،1هـ.
 -70مسند الدارمي املعروف بسنن الدارمي ،أبو حممد عبد هللا بن عبد الرمحن الدارمي (255هـ) ،حتقيق :مركز

البحوث بدار التأصيل ابلقاهرة ،ط1436 ،1هـ2015/م.
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 -71مصنف ابن أيب شيبة ،أبو بكر عبد هللا بن حممد بن أيب شيبة (235هـ) ،حتقيق :حممد عوامة ،دار القبلة ومؤسسة

علوم القرآن ،ط1427 ،1هـ2006 /م.

الرزَّاق ،عبد الرزااق بن مهام الصنعاّن (211هـ) ،حتقيق :حبيب الرمحن األعظمي ،املكتب اإلسالمي
 -72مصنَّف عبد َّ

ببريوت ،ط1403 ،2هـ.

 -73معامل السنن ،أبو سليمان محد بن حممد اخلطايب (388هـ) ،حتقيق :حممد راغب الطباع ،املطبعة العلمية حبلب،

ط1352 ،1هـ.

 -74املغين يف الضعفاء ،مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب (748هـ) ،حتقيق :د .سور الدين عرت.
 -75املغين ،أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن قدامة احلنبلي (620هـ) ،حتقيق :عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي

وعبد الفتاح حممد احللو ،دار هجر مبصر ،ط1410 ،2هـ.

 -76املنتقى يف األحكام الشرعية ،اجملد ابن تيمية عبد السالم بن عبد هللا بن اخلضر (652هـ) ،حتقيق :طارق عوض
هللا ،دار ابن اجلوزي ،ط1423 ،1هـ.
 -77ميزان االعتدال يف نقد الرجال ،مشس الدين أبو عبد هللا حممد بن أمحد بن عثمان بن قامياز الذهيب(748هـ)،

حتقيق :علي البجاوي ،دار املعرفة ببريوت.

 -78نيل األوطار من أسرار منتقى األخبار ،حممد بن علي الشوكاّن (1250هـ) ،حتقيق :عصام الدين الصبابطي ،دار

احلديث ،مصر ،ط1413 ،1هـ.



