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٤١٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

  

  الخالصة

ّإن المسلمین لو التزموا التزاما عملیا بھذه السنة الطیبة، وأفشوا السالم  ً ً

وعلى أیة حال،  في السفر أو الحضر، في الرخاء أو - ّي كل مكان،بینھم ف

البأساء، لنعموا بالسالم، وانتشر األمن واألمان والعدل واالستقرار، ولھذا 

عن أم المؤمنین ف. لم ُیحسد المسلمون على شيء مثلما حسدوا على السالم

شيء ما حسدتكم الیھود على : (( قالعائشة رضي هللا عنھا عن النبي 

 من - ً إلقاء وردا- وإفشاء السالم )١())ما حسدتكم على السالم والتأمین

طرق الخیر والصالح التي أرشدتنا إلیھا السنة النبویة ومن تلك المعاني 

االیمانیة التي ظل الرسول صلى هللا علیھ وسلم طیلة حیاتھ یرسخھا في 

بد من هللا تعالى وإفشاء السالم من األعمال التي تقرب الع. قلوب المسلمین

. وتذھب البغضاء والشحناء من قلوبھم  -وتزید المحبة والمودة بین العباد

ًعش آمنا : إن المسلم عندما یلقي السالم على أخیھ كأنھ یقول لھ بلسان حالھ

وال تخشى مني على نفسك وعرضك ومالك ، وھذا بدوره یحقق - ًمطمئنا،

ً، وافشاء السالم مع كونھ أدبا األمن واألمان بین أفراد المجتمع المسلم

 في االماكن التي یغلب -  بل استحب–ًنبویا فھو ذكر � تعالى ولھذا شرع 

                               .علیھا اللھو والغفلة كاألسواق وغیرھا

  

  

                                                           

 ١/٢٧٨اخرجھ ابن ماجھ في سننھ في كتاب إقامة الصالة، والسنة فیھا ، باب الجھر بالتامین ) ١(

مصباح الزجاجة في : وقال في الزوائد ھذا إسناده صحیح ورجالھ ثقات ینظر  . ٨٥٦برقم 

  .صححھ ابن خزیمة  : ١١ / ٣" الفتح " قال الحافظ فى . ١/١٠٦زوائد ابن ماجھ 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤١٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

  
  

ABSTRACT  

If that Muslims committed practically committed to this 

good year, peace spread between you everywhere, in travel 

or urban, in prosperity or Alboads, for had enjoyed peace, 

and spread safety and security, justice and stability, and 

that Muslims did not envied on something as envied on 

Peace. The disclosure of the peace are ways of goodness 

and righteousness which guided us to the Sunnah and those 

meanings that faith under the Prophet Muhammad. The 

Muslim when cast peace with his brother as if to say his 

mouthpiece status: a safe nest assured، and afraid of me 

yourself and your offer and the owner, which in turn would 

bring security and safety among members of the Muslim 

community, peace and disclose with being a literature 

prophetically he said to God and this began in places 

dominated by leisure and idleness such as markets and 

others. 

  

  

  

  

  

 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤١٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

  املقدمة

الحمد � وكفى والصالة والسالم على الحبیب المصطفى، وعلى آلھ وصحبھ ومن سار 

ُفان إفشاء السالم ھو مفتاح القلوب، فإذا أردت أن تفتح لك : على طریقھ واھتدى، وبعد

ًقلوب العباد فسلم علیھم إذا لقیتھم وابتسم في وجوھھم، وكن سباقا لھذا الخیر یزرع هللا 

  .ًلوب الناس وییسر لك طریقا إلى الجنةمحبتك في ق

: وقد یتساھل كثیر من المسلمین في إلق�اء ال�سالم أو رده، ب�ل ق�د یت�ساءل ان�سان ویق�ول

  وھل یستحق موضوع كھذا البحث والدراسة؟ 

نعم، یستحق ھذا االھتمام وأكثر، ولم ال ؟ وھو عمل رئیس وسبب أص�یل للف�وز : أقول

كما قال النب�ي ص�لى هللا ھا العبد ویعیش ألجل تحصیلھا، بالجنة، وھي أغلى أمنیة یتمنا

ال ت�دخلوا الجن�ة حت�ى تؤمن�وا، وال تؤمن�وا حت�ى تح�ابوا، أوال أدلك�م عل�ى " :علیھ وسلم

                  )١("شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السالم بینكم

َّثالث یصفین لك ود أخی: "وقال عمر بن الخطاب رضي هللا عنھ  ُ ِ ْ ُ أن ت�سلم علی�ھ إذا : كٌ

  .)٢("لقیتھ، وتوسع لھ في المجلس، وتدعوه بأحب أسمائھ إلیھ

فم��ن ھن��ا تنب��ع األھمی��ة لھ��ذا البح��ث ال��ذي أعم��ل عل��ى تحقیق��ھ ، وال��ذي ھ��و عب��ارة ع��ن 

مغن��ي (  م��ن كت��اب – رحم��ھ هللا –ورق��ات اقتطفھ��ا ص��احب المخط��وط االم��ام البق��ري 

  ).  المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج

ویعد الكتاب من أھم شروح كتب الفقھ على المذھب ال�شافعي، حی�ث ش�رح ب�ھ المؤل�ف 

فضال عن اھمیة ھ�ذه الرس�الة ھن�اك . - رحمھ هللا -كتاب منھاج الطالبین لإلمام النووي

  :امور دعتني للخوض في ھذا الموضوع اوجزھا فیما یأتي 

ى  لھ��م إال م��ا ھ��و أكم��ل وال��ذین ال یخت��ار هللا تع��ال: ال��سالم تحی��ة أھ��ل الجن��ة  .١

  .وأحسن 

إن إلق�اء ال�سالم ورده أح�د الحق�وق الت�ي كفلھ�ا : السالم حق المسلم عل�ى أخی�ھ  .٢

  .الشرع للمسلم على أخیھ المسلم

                                                           

 . ، وقال ھذا حدیث حسن صحیح ٢٦٨٨ برقم ٤/٣٤٩في باب افشاء السالم اخرجھ الترمذي )  ١(

ابن أبى حاتم فى العلل  ، واخرجھ ٦٣٢٥ برقم ٩/١٠٤اخرجھ البیھقي في شعب االیمان )  ٢(

   .ھذا حدیث منكر : قال أبى :   وقال ٢٢٧٩  برقم ٢/٢٦١



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤١٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

أن یب�ارك هللا ل�ك ف�ي نف�سك وأھ�ل بیت�ك ف�سلم  إذا أردت: السالم س�بب للبرك�ة  .٣

  . علیھم كلما دخلت بیتك؛ فإن ذلك من أعظم أسباب البركة

  . اء السالم سبب العلو ورفعة الدرجات إفش .٤

إن الذي یب�دا الن�اس بال�سالم ھ�و أق�رب وأح�ب إل�ى هللا، كم�ا أخب�ر ب�ذلك النب�ي  .٥

  . )١("َإن أولى الناس با� من بدأھم بالسالم" :صلى هللا علیھ وسلم

جھل الن�اس وخ�صوصا ف�ي الوق�ت الحاض�ر بأغل�ب االحك�ام المتعلق�ة بال�سالم  .٦

  !سلمین من ھذا األدب؟ورده ، فأین أكثر الم

وق�د أج��اد مؤل��ف ھ��ذه الرس��الة فیم��ا ض��منھ لھ�ا م��ن م��ادة علمی��ة مھم��ة، مبین��ا م��ا یتعل��ق 

وق�د  ،)بنیل الم�رام ف�ي بی�ان حك�م ال�سالم (بالسالم بأسھل عبارة وأخصرھا وقد سماھا

فتناول�ت ف�ي الق�سم األول    :اقتضت طبیعة البحث تقسیمھ بعد ھذه المقدم�ة ال�ى ق�سمین

  :، فجاءت في أربعة مباحثالدراسة

   -خصصتھ للتعریف بصاحب الرسالة الشیخ البقري  رحمھ هللا: المبحث األول

 رحم�ھ -ؤلف�ھ الخطی�ب ال�شربینيخص�صتھ لدراس�ة الكت�اب ومنھجی�ة م: المبحث الثاني

   .-هللا

  :النسخ الخطیة المعتمدة ومنھجي في التحقیق : المبحث الثالث 

  .صصتھ للنص المحقق ثم یأتي القسم الثاني الذي خ

وال أدعي أنني قد بلغت الكمال في ھذا التحقیق، لكن حسبي أنني اجتھدت فیھ، فما كان 

فیھ من صواب فمن هللا تعالى وحده، ولھ الحمد والمنة علیھ، وما ك�ان فی�ھ م�ن تق�صیر 

  .فقد ساقھ العجز إلي، وھو عمل إنسان، وهللا تعالى برئ منھ ورسولھ 

نبین�ا محم�د وعل�ى آل�ھ لحمد � رب العالمین، والصالة وال�سالم عل�ى وآخر دعوانا أن ا

  .وصحبھ وسلم

                                                           

 قال ابو .٥١٩٧ برقم ٤/٣٥١اخرجھ ابو داود في كتاب االدب ، باب فضل من بدأ بالسالم )  ١(

  .٤/٥٣٥سنن الترمذي : ینظر . عیسى الترمذي ھذا حدیث حسن 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤١٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

  المبحث األول الدراسة: القسم االول 

  )رحمھ هللا(التعریف بصاحب المتن محمد بن قاسم البقري 

  اسمھ وكنیتھ ولقبھ: أوال 

ّمحمد بن قاسم بن إسماعیل البق�ري، وھ�ذا ھ�و ا: ّذكر أكثر من ترجم لھ أنھ لمواف�ق لم�ا ّ

ُذك��ره المؤل��ف نف��سھ ف��ي مطل��ع كتابی��ھ  ّالقواع��د المق��ررة والفوائ��د المح��ررة"ّ ُغنی��ة "و" ّ

ّالطالبین ومنیة الراغبین ُ ّوذكر قسم من المؤرخین أن�ھ. )١("ّ ّ ٌ َمحم�د ب�ن عم�ر ب�ن قاس�م؛ : ِ ّ
ًفجعل اسم أبیھ عمر، ولم یجعلھ قاسما ٍومن أجل ھذا الخالف جعل الزركلي كل واح�د . َ ّ ّ

ّن االس�مین شخ�صا ب�انفراده، ف�ذكره م�رتینم ّم�رة باس�م محم�د ب�ن قاس�م، وم�رة باس�م : ً ّّ ً

َمحمد بن عمر بن قاسم ّ .  

، )٢(أبو المكارم محمد بن قاسم بن اسماعیل البقري، الشافعي الشناوي، االزھري: ھو

  .)٣(وسمي بالبقري نسبة الى نزلة البقر قریة من قرى مصر

  میةمولده ونشأتھ العل: ثانیا 

ّذكرت أكثر كتب التراجم أن اإلمام البقري ولد سنة ثماني عشرة وألف للھجرة، غیر  ّ

َأن إسماعیل باشا البغدادي ذكر أنھ ولد سنة أربع عشرة وألف للھجرة ّ ّ واألول ھو . ّ

ّعن ثالث وتسعین سنة، وھو إنما توفي سنة : ّالصحیح بدلیل قول الجبرتي وغیره  ٍ

ٍاني عشرة وألف للھجرة توافق سنة تسع وستمئة بعد األلف ّثم إن سنة ثم). ھـ١١١١(
  .)٤(للمیالد

ه في بیت علم، االمر الذي مكنھ أن ینشأ ١٠١٨ولد االمام البقري سنة : مما تقدم اقول

نشأة علمیة ظھرت آثارھا في علم االمام البقري، وقد مكن لھ ذكاءه المتقد أن یكون 

  .علما یشار إلیھ بالبنان

                                                           

   .١: ، وغنیة الطالبین ، للبقري ١: القواعد المقررة ، للبقري : ینظر )  ١(

:  ، واالعالم ٦/ ١: عجائب االثار، للجبرتي، و٦/٣١٧: ھدیة العارفین ، للبغدادي : ینظر) ٢(

٦/٣١٧ .  

  .٧/٧: العالم ا: ینظر) ٣(

  .١/١١٦: عجائب االثار ، للجبرتي: ینظر ) ٤(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٢٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

ّالبقري في بیت علم وفقھ وزھد؛ لذلك نجده انكب على طلب العلوم المختلفة نشأ اإلمام  ّ

ّمنذ نعومة أظفاره، وال سیما علمي التجوید والقراءات؛ حیث إنھ أخذ ھذین العلمین  ْ َ
                         .ّعن شیخ زمانھ عبدالرحمن بن شحاذة الیمني

ًلوم وفاة مشایخھ وھو ال یزال شابا؛ فقد ّومن أكبر األدلة على تبكیر البقري بطلب الع ّ

ّتوفي شیخھ إبراھیم اللقاني، وعمر البقري حینئذ یناھز العشرین عاما، بل إنھ ربما  ً ٍ ّ ُ ُ ّ ُ

ُأحضر إلى دروس العلماء في صباه، فقد توفي الشیخ نور الدین الزیادي، وعمر  ُ ّ ّ ّ ُ

ًالبقري ست سنوات، أو عشر سنوات، نظرا لالختالف الحاصل  ّ   .ّفي سنة والدة البقريّ

ًثم إن البقري برع في القراءات، ووصل إلى مالم یصلھ زمالؤه في ھذا المیدان؛ نظرا  ّ ّ

ّلصحبتھ المبكرة للشیخ الیمني، وألنھ قد أشغل حیاتھ   في قراءة العلوم -رحمھ هللا-ّ

ّالمختلفة بصورة عامة، والقراءات بصورة خاصة، وبعد أن تمكن من العلوم وأتقنھا 

ّأجازه جل شیوخھ، وشھدوا لھ بالفضل التام ّ ُ.  

ّوبعد إكمال مرحلة الطلب توجھ إلى تدریس العلوم المختلفة  ؛ - وال سیما علم القراءات–َ

 -ّفالزم اإلقراء والتدریس في صحن الجامع األزھر، مكان أستاذه الیمني بعد وفاتھ 

ّ؛ فأقبل علیھ الطالب من كل حدب وصوب، لیأخذوا-ھـ١٠٥٠سنة   . عنھ سائر العلومّ

ًواشتغل البقري أیضا  ّ بتألیف المؤلفات النافعة؛ فألف مؤلفات جمة -َبعد مرحلة الطلب-ّ ٍ ّ ّ ّ

ًكان یملیھا على الطلبة، وسنتعرض الحقا لذكرھا والكالم عنھا   .-إن شاء هللا-ّ

 ًوالمطالع لكتبھ یرى أن المؤلف كان عالما باإلضافة إلى علم القراءات فكان على قدر

بأنھ :( حتى وصفھ صاحب سلك الدرر. كبیر في علوم الفقھ، وبقیة العلوم  األخرى

  .)١()العالمة الحافظ المقرئ الفقیھ الشافعي

  

  شیوخھ وتالمذتھ: ثالثا 

ًبرع البقري في علوم شتى، وحاز معارفا متنوعة وكثیرة ، ونبغ في علوم كثیرة في 

فنون، فالذي ال خالف فیھ أن یكون لھذا القراءات وعلوم اللغة وغیرھا من العلوم وال

ُالعالم الجلیل شیوخ كثر تتلمذ على أیدیھم ، وأخذ عنھم ھذا العلم الغزیر، حتى أصبح 

                                                           

: ١للجبرتي عجائب االثار، : ، وینظر ١٢٢- ٤/١٢١: سلك الدرر، لمحمد بن مراد الحسیني ) ١(

٦٦.   



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٢١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

ّعالما مقدما في علمھ ونذكر ھنا أھم مشایخھ الذین أثروا في بناء شخصیتھ، مرتبین  ّ ّ َّ ً ً

  :على حسب   العلوم  

) ھـ١٠٢٤(یادي الشافعي، توفي سنة نور الدین علي بن یحیى الز: في الفقھ  .١

ّمحمد بن أحمد الخطیب الشوبري  ، سلطان بن أحمد بن سالمة )ھـ١٠٦٩ت(ّ

ّالمزاحي الشافعي  ّ   .)١() ھـ١٠٧٥ت(ّ

ّإبراھیم بن إبراھیم بن حسن اللقاني المالكي : في الحدیث .٢ ّ ّ، علي )ھـ١٠٤١ت(َ
ّبن إبراھیم بن أحمد الحلبي الشافعي  ّ عالء الدین البابلي ، محمد بن)ھـ١٠٤٤ت(ّ

  .)٢()ھـ١٠٧٧ت(ّالقاھري 

االمام زین الدین عبد الرحمن بن شحاذة الیمني توفي سنة : في القراءات  .٣

 ).٣(في مصر) ھـ١٠٥٠(

ّي، عبدالرحمن  الحلبي ّعمھ موسى بن إسماعیل البقر: ّفي السلوك والتصوف  .٤ ّ

 ).٤(ّاألحمدي

  تالمذتھ

ّا كثرة طالب اإلمام البقريواصف-ّذكر الجبرتي في عجائب اآلثار  غالب علماء "ّ أن -ً

قرأ علیھ القرآن بالروایات من ال : "ّ، وقال المرادي)٥("ّمصر إما تلمیذه أو تلمیذ تلمیذه

" ًكان مالزما لإلقراء والتدریس بالجامع األزھر: "ً، وقال أیضا)٦("َیحصى عددھم
         .ّ،حتى أخذ عنھ كثیر من الطالب من شتى البالد)٧(

َّواذكر ھنا أھم طالبھ الذین وقفت على تراجم لھم، سائرة في ترتیبھم على حسب 
  : وفیاتھم

                                                           

   .  ٣/١٩٥: خالصة االثر، لمحمد أمین الدمشقي : ینظر) ١(

   .١/٢٨: االعالم : ینظر ) ٢(

   .٢/٣٥٨: خالصة األثر: ینظر) ٣(

  . ١١/ ٦:االعالم : ینظر ) ٤(

  .١/١١٦: عجائب االثار)  ٥(

  .٤/٣٥: سلك الدرر)  ٦(

 .المصدر نفسھ )   ٧(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٢٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

ّ، الشیخ أحمد بن محمد المنفلوطي )ھـ١١١٦ت(ّالشیخ عامر الشافعي المصري 
ّ، الشیخ إبراھیم بن محمد بن محمد الحراني الدمشقي الحنفي )ھـ١١١٨ت(ّالقاھري  ّ ّ ّ ّّ

ّلمواھب محمد بن عبدالباقي بن عبدالقادر الحنبلي الدمشقي ، الشیخ أبو ا)ھـ١١٢٠ت( ّ ّ
ّ، الشیخ سعدي بن عبد الرحمن بن محمد الحنفي الدمشقي )ھـ١١٢٦ت( ّ ّ ، )ھـ١١٣٢ت(ّ

ّالشیخ عید بن علي القاھري النمرسي الشافعي  ّ ّ، الشیخ محمد بن محمد )ھـ١١٤٠ت(ّ ّ
ّبن محمد بن أحمد الحسیني البدیري الدمیاطي  ّ ّّ ِ ّ، الشیخ محمد بن محمد )ھـ١١٤٠ت(ُ ّ

ّبن شرف الدین الخلیلي المقدسي  ّ، الشیخ محمد بن خلیل بن عبدالغني )ھـ١١٤٧ت(ّ
ّالجعفري العجلوني  ّ، الشیخ أحمد بن عبدهللا الصیداوي البزري )ھـ١١٤٨ت(ّ ّ

  .)١()ھـ١١٦٥ت(

   

  مؤلفاتھ: ًرابعا

ّإن اإلمام البقري لھ مؤلفات كثیرة، حتى ذكر الجبرت ّي أنھّ َألف وأجاد وانفرد: (ُّ َ َ ّ()٢( ،

ّوأكثر مؤلفاتھ انحصرت في علمي التجوید والقراءات ؛ ألن ھذین العلمین قد شغال  ّ ْ َ ْ ّ

ّألف مؤلفات جمة، كان یملیھا على الطلبة: (ّأكثر حیاتھ، قال المرادي ٍ ّ ّ()٣(.  

ٍوقد ذكرت كتب التأریخ والفھارس أن لھ مؤلفات عدیدة، إلیك ذكرھا    مرتبة على ّ

  : وفق حروف الھجاء

َحاشیة على رسالة في التجوید، والحواشي المحكمة على شرح الستین مسألة، ورسالة 

ُفي تجوید القرآن الكریم، ورسالة في طریقة حفص، والعمدة السنیة في التجوید، وغنیة  ّ

ّالطالبین ومنیة الراغبین، وفتح الكبیر المتعال بشرح مذھبة اإلشكال عن بعض ُ ِ كالم ّ
ِذي الجالل، فوائد في الوقف واالبتداء، والقواعد المقررة والفوائد المحررة، ومذھبة  ْ ُ ّ ّ

    ).٤(اإلشكال عن بعض كالم ذي الجالل 

  

                                                           

 .٦٨-١/٦٥ ، واالعالم ١/٢٢٩ ، وسلك الدرر١/١١٦: عجائب االثار،  للجبرتي:ینظر )  ١(

     .١/١١٦: عجائب االثار)  ٢(

   .٤/١٢٢: سلك الدرر)  ٣(

 ، ومعجم المؤلفین ، ٢/١٤٩: ، وإیضاح المكنون ، إلسماعیل البغدادي ٧/٧: األعالم : ینظر) ٤(

  .١١/١٣٦: لعمر رضا كحالة 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٢٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

  وفاتھ: ًخامسا

ّكادت كتب التراجم التي ترجمت لإلمام البقري أن تتفق على أنھ توفي سنة  ّ ْ ْ)١١١١ 

ّأنھ توفي في الرابع والعشرین : ّالجبرتيإحدى عشرة ومئة وألف للھجرة، وذكر ) ھـ

 : المستشرق بروكلمان (Brockelmann)  وذكر .من جمادى الثانیة من السنة نفسھا

  . ّأنھ توفي في العشرین من شھر جمادى الثانیة من السنة نفسھا، وھذا اختالف ال یضر

ٌ، وھذا كالم أنھ توفي سنة سبع ومئة وألف: -ّفي ترجمة البقري- ّولكن المرادي  ذكر 
، فقد ذكر في ترجمة الشیخ -ٍفي موضع آخر-ّمجانب للصواب، یدحضھ المرادي نفسھ

ّمحمد البلیدي ُ ٍأن البلیدي أخذ عن البقري سنة عشر ومئة وألف، ثم قال: ّ ّ ّ ُ َقبل وفاة : أي: ّ
ٍالبقري بسنة واحدة ، وقد تابع المراديَّ على قولھ بأنھ توفي سنة سبع ومئة وألف ٍ :

ً رضا كحالة في معجم المؤلفین، وتابعھ أیضاَعمر ّ ّ (Brockelmann)  في أحد 

  . القولین

ّوبذلك نعلم أن الصواب ھو أن البقري توفي سنة إحدى عشرة ومئة بعد األلف للھجرة  ّ

  .النبوي

ّثم إن التاریخ المیالدي لوفاتھ یكون على النحو اآلتي ّ:          

 ١٦٩٩الثامن عشر من كانون األول، من سنة : مّیوافق على قول الجبرتي المتقد - 

 .للمیالد

 ١٦٩٩الرابع عشر من كانون األول، من سنة  :Brockelmann یوافق على قول - 

  .وهللا اعلم ) . ١(للمیالد

  توثیق نسبة الرسالة  إلى االمام البقري وسبب جمعھا 

في مقدمة رسالتھ، نسبة ھذه الرسالة إلى البقري  نسبة ال شك فیھا وذلك لذكره ذلك 

ان سبب جمعھ لھذه الرسالة  ھو  ما الحظھ تبین وكذلك عند متابعة كالم المؤلف 

االمام البقري من عزوف الناس عن قراءة المطوالت ، فاتجھ الى ھذا المنحى باختیار 

فقد قال . المواضیع المھمة وجردھا وجمعھا في ورقات عدة لترغیب الناس بقراءتھا 

ُفیقول العبد الفقیر إلى مواله محمد البقري الشافعي(ھ في بدایة رسالت ُُ ُ َفقد أطلعني على : ُ َ َ ْ َ َ

                                                           

: ، ومعجم المؤلفین٧/٧: ، واالعالم١/١١٦: ، وعجائب االثار٤/١٢٢:سلك الدرر: ینظر) ١(

١١/١٣٦.  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٢٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

ِحكم رد السالم وابتدأ فیھ في كتاب الجھاد للشیخ اإلمام العالم المخلص في تألیفھ  ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ِ ِ ِ َِ ّ َ ُ

ْالخطیب الشھیر بمحمد الشربیني الخطیب ، في شرحھ على المنھاج ، فأحببت أن  ُ َ َ ِ َ َ ُ

َجرده في ورقات لطیفة ؛ لیعم النفع  بھ إن شاء هللا تعالى ؛ ألن الھمم قد قصرت عن َأ َ ِ ٍ ُ َ ُ

ّبنیل المرام في بیان حكم السالم: (( مطالعة المطوالت وسمیتھ  ِ ِ ُِ ِ َِ َ(()١(.   

  

  جھدراسة الكتاب ومؤلفھ الخطیب الشربیني ومنھ : المبحث الثاني

زة فیھ والمراجع التي ال یستغنى  من المعلوم أن في كل علم مؤلفات تعد  ُھي المبرَّ

  :ّ أن نبرز أھمیة الكتاب من خاللعنھا، ویمكن

 مؤلف الكتاب : اوال 

 كان لھ الفضل في جمع ھذه الرسالة –رحمھ هللا–لقد سبق وان بینت بان البقري 

  لذا سأبسط القول- رحمھ هللا–القیمة، أما مؤلفھا فھو االمام محمد الشربیني الخطیب 

  .ھنا عنھ ولو بشيء من االختصار

ھو شمس الدین محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشافعي القاھري الفقیھ : فأقول

المفسر، النحوي، ولد في شربین بمحافظة الدقھیة، وإلیھا ینسب ثم انتقل الى القاھرة، 

ه، وكان الشیخ ممن أجمع أھل مصر على ٩٧٧واستوطنھا حتى توفي في شعبان سنة 

حھ وعلمھ وزھده وورعھ، مع كثرة النسك والعبادة، كثیر التواضع شدید الحیاء، صال

وكان من عادتھ ن یعتكف من أول رمضان فال یخرج من الجامع اال بعد صالة 

  .)٢(العید

وقد أخذ الشیخ عن جملة من الشیوخ، فتبحر في العلوم على أیدیھم وأجازوه باإلفتاء 

س وأفتى في حیاة :  أشیاخھ، وانتفع بھ خالئق ال یحصون، ومن أھمھموالتدریس، فدرَّ

أحمد البرلسي الملقب بالشیخ عمیرة، ونور الدین المحلي، وناصر الدین اللقاني، 

                                                           

 ) . ١(نیل المرام في بیان حكم السالم لوحة رقم  )  ١(

:  ، والكواكب السائرة ، لنجم الدین الغزي ١٠/٥٦١: ن العماد شذرات الذھب، الب: ینظر )  ٢(

٣/٥٧٢.  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٢٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

وجمال الدین السناني، ونور الدین الطھواني، وشمس الدین محمد بن عبد الرحمن بن 

  .)١(خلیل النشلي الكردي، وغیرھم كثیر 

  : ھاأما أھم مؤلفاتھ فاذكر من

، واإلقناع  بعض معاني كالم ربنا الحكیم الخبیرالسراج المنیر في اإلعانة على معرفة

في حل ألفاظ أبي شجاع، وشرح التنبیھ، وشرح منھاج الدین في شعب اإلیمان؛ ونور 

  .)٢(السجیة في حل ألفاظ األجرومیة، وغیرھا كثیر

  التعریف بالكتاب: ثانیا

مؤلف یعد الكتاب شرحا من شروح كتب الفقھ على المذھب الشافعي، حیث شرح بھ ال

 ).ھـ٦٧٦ت (للنووي » منھاج الطالبین«كتاب 

وھو شرح وسط، خال من الحشو والتطویل، حاو للدلیل والتعلیل، مبین للمعول علیھ 

من كالم الشافعي واألصحاب والمتأخرین، تبعا لما یذكره النووي من القول الراجح، 

المعامالت، متمیزا والمرجوح، والكتاب عمدة للمفتي، ویعتبر جامعا ألحكام العبادات و

بدقة العبارة وسالسة األسلوب، وحسن الترتیب، مدعوما باألدلة بدون مقارنة مع 

  .)٣(المذاھب األخرى

  منھج الكتاب كما یذكره المؤلف: ثالثا

ٍشرعت في شرح یوضح من معاني مباني : "  في مقدمتھ لھذا الكتاب-رحمھ هللا–قال 
ٍ مفھوم منطوقھ بألفاظ تذھب عن الفھم جفاء، منھاج اإلمام النووي ما خفا، ویفصح عن

ٍوتبرز المكنون من جواھره، وتظھر المضمر في سرائره، خال عن الحشو والتطویل، 
ٍحاو للدلیل والتعلیل، مبین لما علیھ المعول من كالم المتأخرین واألصحاب، عمدة 
للمفتي وغیره ممن یتحرى الصواب، مھذب الفصول، محقق الفروع واألصول، 

وكان الشربیني . )٤(متوسط الحجم، وخیر األمور أوساطھا، ال تفریطھا وال إفراطھا

                                                           

    .٣/٥٧٣: الكواكب السائرة : ینظر)  ١(

  .٦/٦: االعالم للزركلي : ینظر)  ٢(

لعبد العزیز بن إبراھیم بن  ، والدلیل الى المتون العلمیة ،  ٤/٥٨٧ایضاح المكنون : ینظر )  ٣(

  .١/٤١٤ :قاسم

  .١/٨٥: ب مغني المحتاج مقدمة كتا)  ٤(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٢٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

الخطیب یخرج األحادیث من كتب السنة، ویوشح األحكام بالفروع الكثیرة، والفوائد 

وینسب األقوال   النافعة، واألدعیة المأثورة، وینقل عن شیوخھ، وعن شراح المنھاج

، ومتوسط الحجم، ومدعوم باألدلة بدون مقارنة مع فالكتاب نافع ومفید. إلى أصحابھا

  .بقیة المذاھب

  سبب تسمیتھ بھذا االسم: رابعا

ولما كان مطالعھ بمطالعتھ یذھب عنھ تعبا : "وعن سبب التسمیة بھذا االسم قال

مغني المحتاج إلى : سمیتھ. وعناء، وینفي عنھ فقر الحاجة ویجلب لھ راحة وغنى

  .)١("اجمعرفة معاني ألفاظ المنھ

  بعض المصطلحات التي یذكرھا المؤلف والمراد بھا: ًخامسا

وحیث : " بعض األلفاظ ویرید بھا شیئا معینا، ویصف ذلك بقولھ–رحمھ هللا –یذكر 

أقول شیخنا فھو المخلص الذي طار صیتھ في اآلفاق، وكان تقیا نقیا زكیا، ونفع هللا بھ 

أو شیخي فھو فرید دھره، . الم زكریاشیخ اإلس: وبتالمذتھ، ذو الفضائل والفواضل

ووحید عصره، سلطان العلماء، ولسان المتكلمین، عمدة المعلمین، وھدایة المتعلمین، 

فالجالل المحقق : حسنة األیام واللیالي شھاب الدنیا والدین الشھیر بالرملي، أو الشارح

ضي هللا تعالى  ر-فالرافعي والنووي : أو الشیخان أو قاال أو نقال. المدقق المحلي

  .)٢("، وحیث أطلق الترجیح فھو في كالمھما غالبا، وإال عزوتھ لقائلھ-عنھما 

ومما یضفي البركة على ھذا الكتاب ما  ذكره الشیخ في مقدمة كتابھ انھ كان كثیر 

َّإذا ھم  الروضة الشریفة ، یستخیر ربھ في محمد بن عبد هللا الزیارة لمسجد رسول هللا
ًبأمر من األمور، فلم یكتب حرفا في كتابھ  مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ «ٍ

إال بعد أن یذھب إلى زیارة مسجد رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، ویصلى » المنھاج

  .)٣(یفةركعتین بنیة االستخارة في الروضة الشر

ینقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء یتناول الجزء األول فقھ العبادات مثل الصالة والصیام 

والزكاة، ویتناول الجزء الثاني فقھ المعامالت مثل البیع والشراء والرھن، ویتناول 

الجزء الثالث فقھ األحوال الشخصیة مثل الزواج والطالق واإلرث، بینما یتناول 
                                                           

  .١/٨٦: المصدر السابق)  ١(

   .المصدر نفسھ )  ٢(

 .المصدر السابق )  ٣(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٢٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

طبع . األحكام السلطانیة وفقھ العقوبات مثل عقوبة القاتل والزانيالجزء الرابع فقھ 

 .)١(ھـ في أربعة مجلدات ثم تكرر طبعھ١٣٠٨بالمطبعة المیمنیة بمصر 

أما موضوع ھذه الرسالة ومضمونھا فلھ األثر الواضح في تمیزھا، فقد جمع المؤلف 

  .فیھا احكام السالم وصیغتھ ومشروعیتھ وكیفیتھ

ذات قیمة علمیة كبیرة من حیث مادتھا التي اشتملت على باب السالم، فھذه الرسالة 

وبما أودعھ ھذا اإلمام في ھذه الرسالة من مادة علمیة مھمة تمیزت بالسھولة 

ًشرحا وتمثیال وتعلیال ، باإلضافة إلى ما تمیز بھ تألیف والبساطة، واإلتقان والتنظیم، 

رة، وإسھاب غیر ممل، واختصار غیر ھذا الكتاب من قوة األسلوب، ورصانة العبا

  .تى أصبح درة ثمینة، وثمرة یانعھمخل، ح

  

  دة في التحقیق ومنھجي في التحقیقالنسخ الخطیة المعتم: المبحث الثالث 

  النسخ المعتمدة في التحقیق : اوال 

لقد تیسر لي الحصول على نسخة خطیة  والنسخة الثانیة ھي النسخة المطبوعة في 

محتاج بحمد هللا تعالى اعتمدتھا لدى تحقیقي للكتاب، والتي أرى أنھا كتاب مغني ال

والتي كافیة في إخراج نص سلیم قویم، فاعتمدت علیھا وھذا وصف للنسخة الخطیة 

  :اعتمدتھا لتكون ھي االصل 

  ) الخطیة ( النسخة االولى 

 وھي نسخة مصورة على النسخة الموجودة في المكتبة االزھریة ، تحمل الرقم

وھي نسخة كاملة دون نقص أو طمس أو بیاض )  ٥٣٢٢٣(والتصنیف ) ٣٠٣١(

واضحة الخط ، وبخط نسخ مقرئ، قلیلة التصحیف واألخطاء، وقد أشرت إلیھا في 

باإلضافة الى الورقة االولى والتي تحمل )  لوحات ٨(التحقیق وھذه النسخة تقع في 

ً سطرا ١٩لصفحة الواحدة عنوان المخطوط، كل لوحة مقسمة إلى صفحتین، ضمت ا

  .  كلمات في السطر الواحد٨ - ٧، بمعدل

                                                           

 ، وكشف الظنون ، لحاجي ١/١١٠٨: لیوسف بن إلیان بن موسىمعجم المطبوعات، : ینظر )  ١(

  .٢/١١٣٩: خلیفة 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٢٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

ُكتبت بخط نسخ عادي بالمداد األسود، وكتب على اللوحة األولى ھذه الرسالة نیل : (ُ

ًونظرا .  ھجریة١١٤٧ ذي الحجة سنة ٩، وتاریخ نسخھا )المرام  في بیان حكم السالم

یدة التي حصلت علیھا جعلتھا نسخة لقلة األخطاء والسقط فیھا ولكونھا النسخة الفر

  .وفیما یلي صور من المخطوط المعتمد في التحقیق. األصل

  

  غالف المخطوط ویحتوي على عنوان المخطوط

  

  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٢٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

  

  اللوحة االولى من النسخة االصلیة

  

  اللوحة االخیرة من النسخة االصلیة



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٣٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

  

  حقیقالمنھج الذي اتبعتھ في الت: ثانیا 

سرت في عملي بتحقیق ھذه الرسالة على خطوات من سبقني من المحققین والباحثین 

  :جي في تحقیق ھذه الرسالة باآلتيفي ھذا المجال، ویمكن أن أجمل منھ

ً قمت بنسخ الرسالة متبعا قواعد اإلمالء الحدیثة، معتمدا على نسختین احداھما  .١

كتاب مغني المحتاج ، ھي مخطوط والثانیة اعتمدت النسخة المطبوعة من 

التي استطعت الحصول علیھا، والتي أرى أنھا كافیة في إخراج نص سلیم، 

ًاخترت إحداھما أصال، لألسباب التي ذكرتھا في وصف النسخ، وسمیتھا 

ًبنسخة األصل، وأثبت الفروق التي حصلت بین النسختین، واستعنت أیضا 

من كلمات، وإذا كان السقط في بكتب الفقھ الشافعي المعتمدة لضبط ما أشكل 

، وأشرت إلیھ، وإذا كان السقط [ ] نسخة األصل وضعتھ بین معقوفتین ھكذا 

 ( ... ).من النسخة األخرى وضعتھ بین قوسین في الھامش ھكذا 

 .ًانصب جھدي على إخراج نص سلیم قویم مثبتا للصواب في أي النسختین كان .٢

یھ تفصیل جملھ، وتحدید مقاطعھ، ُلما استقام النص عدت إلیھ ثم راعیت ف .٣

فاستخدمت عالمات الترقیم الحدیثة المتبعة في البحوث العلمیة، والتي تساعد 

 .على فھم المراد وإبرازه

قابلت ما كتبتھ بالنسخة األخرى، وأثبت الفروق في الھوامش، وتركت من  .٤

 الفروق ما ال  یضر ذكره بل یثقل الھوامش، ونبھت على بعض األخطاء التي

اتفقت فیھا النسخ، وما اختلفت فیھ النسخ فإني أثبت ما في النسخة األصل، إال 

 .إذا كان خطأ ظاھرا فأنا أثبتھ في الھامش

   . ضبطت ما أحسست أنھ یشكل على القارئ .٥

 أثبت أرقام األصل أینما انتھت صفحاتھا؛ لیسھل الرجوع إلیھا لمن رغب في  .٦

  /.  ب ١/ ، و /  أ ١/ ذلك، وقسمت الورقة إلى قسمین ھكذا 

 ترجمت لألعالم المذكورین في الرسالة، وتشتمل الترجمة على ذكر اسمھ،  .٧

وكنیتھ، ونسبھ، وما قیل فیھ، ووفاتھ، في األعم األغلب، ومن تكرر ذكره من 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٣١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

الرجال فأنا أترجم لھ في أول موطن یرد فیھ فقط، وال أشیر إلیھ إن تكرر 

 .ذكره، مع ذكر مصادر الترجمة 

 .ت اآلیات في الھامش وذلك بذكر اسم السورة واآلیة  خرج .٨

 .ّ عرفت بمصطلحات الفقھاء في أول مرة یرد ذلك المصطلح  .٩

 قمت بضبط الكلمات الغریبة التي وردت في الشرح بالشكل المناسب لھا مع  .١٠

 .ایضاح معناھا من امھات كتب اللغة المعتمدة عند المختصین

ًوریا لفھم النص، أو لشرح مبھم، أو  ذكرت في الھوامش على ما رأیتھ ضر .١١

 .تجمیع لمفرق، أو تلخیص لمطول، أو بیان لوھم أو ترجیح لرأي

 . ختمت البحث بخاتمة بینت فیھا أھم النتائج والفوائد المستخلصة من الرسالة .١٢

 خرجت األحادیث الشریفة من مصادرھا المعتمدة، ذاكرا اسم الكتاب والباب  .١٣

ن، وإذا كان في غیرھا أذكر اسم الباب، ودرجة إذا كان الحدیث في الصحیحی

الحدیث من حیث الصحة، وكذلك قمت بذكر االحادیث التي أومأ الیھا 

 .المؤلف

 لم أبین بطاقات الكتب المعتمدة في اإلحاالت في الھوامش كما یفعل بعض  .١٤

الباحثین؛ خشیة اإلطالة، إذ ال فائدة منھا سوى إثقال الھوامش، ثم أنھا مذكورة 

  . نھایة البحث لمن أراد الرجوع إلیھافي

  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٣٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

  النص احملقق: القسم الثاين 

بسم هللا الرحمن الرحیم وصلى هللا على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، الحمد 

� المتفضل علینا باألنام الھادي إلى نیل المرام، والصالة والسالم على خیر األنام 

، فعلیھ ھنا أفضل الصالة والسالم وعلى آلھ سیدنا محمد المرشد إلى إفشاء السالم

  . وصحبھ السادة الكرام

  أما بعد 

ُفیقول العبد الفقیر إلى مواله محمد البقري الشافعي ُُ ُ ّفقد أطلعني على حكم رد السالم : ُ ِ َ َِ ُ َ َ ْ َ َ

ُوابتدأ فیھ في كتاب الجھاد للشیخ اإلمام العالم المخلص في تألیفھ الخطیب الش ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ِ ِ ِ ھیر َ

ٍ، في شرحھ على المنھاج، فأحببت أن أجرده في ورقات )١(َبمحمد الشربیني الخطیب ُ َ ُ َ ْ ُ َ َ ِ َ

َلطیفة؛ لیعم النفع بھ إن شاء هللا تعالى؛ ألن الھمم قد قصرت عن مطالعة المطوالت  َ ِ
ّبنیل المرام في بیان حكم السالم: ( وسمیتھ ِ ِ ُِ ِ َِ   ابتداء)٢(یسن: ، فأقول وبا� التوفیق )َ

، وھو سنة )٦( حتى على الصبي الممیز)٥( مكلف)٤(]مسلم [  على كل )٣(السالم

أما كونھ سنة فلقولھ .  إن كان جماعة)٨( إن كان المسلم واحدا، وسنة كفایة)٧(عین

                                                           

  .٦: سبق ترجمتھ في الفصل الدراسي)  ١(

َّالسنة لغة )  ٢( َیقة المحمودة المستقیمة ولذلك قیل فالن من أھل السنة معناه من أھل ھي الطر: ُّ ََّ ُّ

ِالطریقة المستقیمة المحمودة وھي مأخوذة من السنن وھو الطریق  َ َّ لسان العرب : ینظر . ْ

 من قول أو - صلى هللا علیھ وسلم - ھي ما صدر عن النبي :واصطالحا .  مادة سنن ٢/٢١٢٥

 .٤/١٨٥٥: ھذب في علم اصول الفقھالم: ینظر. فعل أو تقریر

 ).ویسن ابتداؤه اي السالم ( في المطبوع )  ٣(

 .ما بین المعقوفتین زیادة من المطبوع)  ٤(

وھو المخاطب بالتكالیف الشرعیة من ) اآلدمي البالغ العاقل الذاكر غیر الملجأ: (المكلف ھو)  ٥(

شرح التلویح ، لسعد الدین : نظری. أوامر ونواه وھي التي یترتب علیھا الثواب والعقاب

  .١/٩٠: ، والمعتصر في شرح المختصر، البي المنذر المنیاوي ١٢٢ / ٢: التفتازاني

    .لیس في المطبوع) ٦(

: قواعد الفقھ: ینظر. ما یلزم كل واحد إقامتھ وال یسقط بإقامة البعض) فرض العین ( سنة العین ) ٧(

١/٤١٠. 

. ما یلزم جمیع المسلمین إقامتھ ویسقط بإقامة البعض عن الباقین)  فرض الكفایة (سنة الكفایة ) ٨(

 .المصدر السابق نفسھ: ینظر



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٣٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

، )٢(لیسلم بعضكم على بعض: أي  )١( M  ³  ²  ±  °   ¯  ® L  :تعالى

 السابق )٥( أبي داود)٤(ھ كفایة فلخبروأما كون. )٣(ولألمر بإفشاء السالم في الصحیحین

َّیجزئ عن الجماعة، إذا مروا، أن یسلم أحدھم، ویجزئ عن الجلوس أن یرد «:  ُ ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َْ َْ َ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ َْ َ َْ َْ ْ ُ ُ َ َ َِّ ُّ َ ِ ِ
ْأحدھم ُ ُ َ  وخرج بالمسلم الكافر، فیحرم على المسلم ببداءة السالم للنھي عنھ، فلو ،)٦(»َ

استرجعت سالمي كما : مسلم فبان كافرا ولو ذمیا فلیقل لھ ندباًسلم على انسان ظانا أنھ 

ّ فلو سلم على )٨(، أو أرد علي سالمي كما في االذكار؛ تحقیرا لھ)٧(في الروضة

 فال یجوز ابتداؤه بھ، وقد یتصور )١٠( أما الذمي.)٩(ًجماعة وفیھم كافرا استثناه بقلبھ
                                                           

 .٦١سورة النور، من اآلیة ) ١(

 .٣/٥١٧: ، وتفسیر الرازي مفاتیح الغیب١٩/٢٢٥: تفسیر الطبري جامع البیان: ینظر) ٢(

ِعن عبد هللا : (ونصھ) رحمھما هللا ( البخاري ومسلم ) ٣( ِ ْ َ ِبن عمرو أن رُجال سأل رُسول هللا صلى َْ َ َ َ َ َ َْ ًَ َّ ٍ َ ِ ْ

ْهللا علیھ وسلم أي اإلسالم خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السالم على من عرفت، ومن لم تعرف ْ ْ َ َِ ْ ْ َْ َ َ َْ َ َ َ ََ َ َُ َ َ ََ َْ َْ َ َّ ٌ ُُّ َّ َُ ِ ْ َ ِ ِ .(

ومسلم في ، ٢٨ برقم ١/١٤: أخرجھ البخاري في كتاب الوحي، باب افشاء السالم من االسالم

كتاب االیمان، باب أي : ، ومسلم في صحیحھ٦٩ برقم ٤٧/ ١: كتاب االیمان، باب اي السالم خیر

 .٦٣، برقم ١/٤٧: االسالم خیر

 مادة خبر ، ٤/٢٥٨: كتاب العین ، للفراھیدي : ینظر . النبأ، ویجمع على أخبار: الخبر لغة ) ٤(

 وینقسم قسمین خبر تواتر وخبر آحاد، ھو ما یصح أن یدخلھ الصدق أو الكذب،: واصطالحا 

الكفایة في علم : ینظر. ھو كل ما ینقل عن النبي أو غیره من الصحابة أو التابعین فمن بعدھم: وقیل

  .١/١٧: ، والوسیط في مصطلح الحدیث ، البي شھبة ١/١٦: الروایة ، للخطیب البغدادي

ُأبُو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن ب: ھو) ٥( َ شیر األزدي السجستاني، إمام أھل الحدیث في َ

المراسیل ( حدیث، ولھ ٤٨٠٠جمع فیھ ) السنن(زمانھ، أصلھ من سجستان، رحل رحلة كبیرة لھ 

، وتھذیب ١٥٢/ ٢: تذكرة الحفاظ: ینظر. ه٢٧٥، وغیرھا وتوفي بالبصرة سنة )كتاب الزھد (، و)

 .٥٥/ ٩: ، وتاریخ بغداد٢٤٤/ ٦: ابن عساكر

 برقم ٤/٣٥٣: ھ أبو داود في كتاب االدب، باب ما جاء في رد الواحد على الجماعةاخرج) ٦(

 .رضي هللا عنھما) رفعھ الحسن بن علي: (، قال أبو داود٥٢١٠

یحیى بن : لإلمام، محیي الدین، أبي زكریا) روضة الطالبین، وعمدة المتقین ( المراد بھ كتاب ) ٧(

 .١٠/٢٣٠: ه٦٧٦سنة : شرف النووي المتوفى

 .٢٥٤: عبد القادر األرنؤوط: ھـ، تحقیق٦٧٦كتاب األذكار لإلمام النووي ت) ٨(

: وینظر. لیس في المطبوع) استثناه بقلبھ ....إلى قولھ ...... یجزئ عن الجماعة(من قولھ ) ٩(

 .٢٥٤: ، واالذكار للنووي١٠/٢٣٠: روضة الطالبین

ھ على مالھ وعرضھ ودینھ، والذمي نسبة إلى المعاھد الذي أعطي عھدا یأمن ب: الذمي في اللغة) ١٠(

  . باب ذم١/٣١٥:  باب عھد، والمعجم الوسیط٣/٣١٢: لسان العرب: ینظر. الذمة، بمعنى العھد

: ینظر. المعاھد من الكفار ألنھ أومن على مالھ ودمھ ودینھ بالجزیة:      والذمي اصطالحا ھو

 .٣/١١٦:  ، وكشاف القناع٤/٢٤٢: تاج، ومغني المح٣/٢٧٥: ، وابن عابدین٧/١١١: البدائع



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٣٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

 )١(إلى غائب ففي زوائد الروضةوجوب االبتداء بالسالم، وھو ما لو أرسل سالمھ 

  جب وییلزم المرسل أن یبلغ، فإنھ أمانة 

ویسن الرد على المبلغ ، وابتداء السالم أفضل  ،)٣(، ویجب الرد كما سیأتي)٢(أداؤھا

 في فتاویھ، وھذه سنة أفضل من فرض، ونظیره إبراء )٤(من رده كما قالھ القاضي

  .)٥(المعسر سنة وإنظاره فرض وإبراؤه أفضل

السالم من الجماعة، ورد /  أ ٢/ لیس لنا سنة كفایة غیر ابتداء: قال القاضي:  تنبیھ

ٍعلیھ مسائل، منھا التسمیة على األكل، ومنھا األضحیة في حق أھل بیت، ومنھا 
  یجب تخریج القول . )٦(تشمیت العاطس، ومنھا األذان واإلقامة في حق الجماعة

؛ للنھي عنھ في سنن )٧(لحاجة  من بول وغائط وال یسن ابتداء السالم على قاضي ا

؛ وألن مكالمتھ بعیدة عن األدب، وال على المجامع بطریق األولى، وال )٨(ابن ماجھ

                                                           

محمد بن عبد هللا بن قاضي : ، لنجم الدین)التاج في زوائد الروضة على المنھاج: (المراد بھ) ١(

 ١٨٢، ست وسبعین وثمانمائة وھو مخطوط عدد أوراقھ ٨٧٦سنة : عجلون، المتوفى

 .١/٩٢٩: كشف الظنون: ینظر. )٣٨٦٣(وموجود في مكتبة الغازي خسرو بك 

  .١٦٦التاج في زوائد الروضة على المنھاج لوحة رقم ) ٢(

 ) .كما مر( في المطبوع )  ٣(

ُابن قاضي عجلون أبو الفضل محمد بن عبد هللا بن عبد الرحمن، نجم الدین ابن قاضي عجلون، )  ٤( ْ َ

 وولي بھا إفتاء دار العدل وتدریس) ٨٥٠(ّفقیھ شافعي، دمشقي المولد والمنشأ، سكن القاھرة 

، ومغني )التاج في زوائد الروضة على المنھاج(الفقھ في جامع طولون، لھ مؤلفات عدة منھا 

ّالراغبین في منھاج الطالبین في الفقھ، وبدیع المعاني في شرح عقیدة الشیباني، وتوفي في 
 .٩٦/ ٨: والضوء الالمع ، للسخاوي : ینظر.   ھـ٨٧٦بلبیس سنة 

  .١/٥٩٦:  العینفتح المعین بشرح قرة: ینظر)  ٥(

 .لیس في المطبوع" في حق الجماعة: "قولھ) ٦(

 ).المراد بالحاجة حاجة البول والغائط (في المطبوع ) ٧(

َونصھ عن أبي ھریرة قال) ٨( َ ََ َ ْ ُ ِ َ ْ ِمر رُجل على النبي صلى هللا علیھ وسلم وھو یبُوُل، فسلم علیھ، «: َ ِْ َْ َ ََ َ ََ َ ََّ َّ ََّ َ َ َ ََ َ َ َُ ُ ِّ ِ َّ ٌ َّ

َفلم ی ْ َ َُرد علیھ، فلما فرغ ضرب بكفیھ األرض، فتیمم ثم رد علیھ السالمَ ََ َّ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ََ ََّ َ ََّ َ َ َ َ َ ََّ َّ َُّ َ َ َ َ ََ ْ َّ اخرجھ ابن ماجھ في . » ِ

قال الشیخ محمد  . ٣٥١ برقم ١/١٢٦سننھ كتاب الطھارة ، باب الرجل یسلم علیھ وھو یبول 

لمة بن علي وقال البخاري وأبو زرعة في الزوائد إسناده ضعیف لضعف مس: فؤاد عبد الباقي

یروى عن األوزعي وغیره المنكرات والموضوعات، وقال : منكر الحدیث، وقال الحاكم

نقلھا . رواه أبو داود في باب التیمم. لكن الحدیث جاء من روایة أبي الجھیم وابن عمر: السندي

صحیح :  ، وقال األلباني١/١٢٦: عبد الباقي اثناء تحقیقھ وتعلیقھ على السنن عنھم محمد فؤاد

  .١/٤٢٣:  صحیح وضعیف ابن ماجھ ، لأللباني : ینظر . بلفظ الجدار مكان األرض



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٣٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

؛ لشغلھ بھ، و ال على من في حمام؛ الشتغالھ باالغتسال، وھو مأوى -  بالمد-على آكل 

لمصلي، ومنھا ا الشیاطین، ولیس موضع تحیة ، واستثنى مع ذلك مسائل كثیرة، منھا

المؤذن، ومنھا الخطیب، ومنھا الملبي في النسك، ومنھا مستغرق القلب بالدعاء 

وبالقراءة ، كما بحثھ األذرعي، ومنھا النائم أو الناعس، ومنھا الفاسق والمبتدع ؛ ألن 

  .)١(حالتھم ال تناسبھ

بالمروءة  كما قال اإلمام أن یكون الشخص على حالة ال یجوز أو ال یلیق )٢(والضابط

ُ لو أتي بھ؛ )٣(القرب منھ وال جواب واجب علیھم، وال یجب الرد على من ذكر

لوضعھ السالم في غیر محلھ لعدم سنھ، واستثنى اإلمام من األكل ما إذا سلم علیھ بعد 

 ٢/االبتالع وقبل وضع لقمة أخرى، فیسن السالم علیھ ویجب علیھ الرد، وكذا من كان

  .في الحمام كما جرى علیھ الزركشي وغیرهفي محل نزع الثیاب / أ 

مقتضى كالمھ استواء حكم الجمیع، ولیس مرادا، بل یكره الرد لقاضي الحاجة : تنبیھ

  .)٤(والمجامع، ویندب لمن یأكل أو في حمام، وكذا المصلي ونحوه باإلشارة

؟ ولو سلم على المؤذن لم یجب حتى یفرغ، وھل اإلجابة بعد الفراغ واجبة أو مندوبة

  .لم یصرحوا بھ

                                                           

    .٣/١٥٩: ، والمجموع شرح المھذب٢/٦٠٧: الحاوي الكبیر: ینظر) ١(

. شدید البطش والقوة والجسم: ورجل ضابط. لزوم شيء ال یفارقھ في كل شيء: الضابط لغة ) ٢(

العین ، للفراھیدي : ینظر .ي أعسر یسر، یعمل بیدیھ معا، وامرأة ضبطاءورجل أضبط، أ

. ھو ما رتب الشرع علیھ الحكم، لكونھ مظنة حصول الحكمة: واصطالحا .  مادة ضبط ٧/٢٣

 .٣/٥١١: شرح مختصر الروضة: ینظر

 .لیس في المطبوع " وال یجب الرد على من ذكر: " قولھ) ٣(

 .٢/٢١٧: ، واعانة الطالبین٤/١٨٥: أسنى المطالب: ینظر) ٤(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٣٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

ِواألوجھ كما قال البلقیني ْ ُ
یجب على المصلي الرد بعد : ، وقیل)٢(أنھ ال یجب )١(

 على حاضر )٤(، وإذا سلم شخص)٣(الفراغ، والصحیح أنھ ال یجب علیھ الرد مطلقا

: ، ففي الرد ثالثة أوجھ)٥(الخطبة وقلنا بالجدید أنھ ال یحرم علیھم الكالم وھو المعتمد

َ البغويأصحھا عند َ
ِ البلقیني، والثاني استحبابھ، والثالث )٧( وجوب الرد، ورجحھ)٦( ْ ُ

                                                           

أبو حفص، سراج الدین عمر بن رسالن بن نصیر بن صالح الكناني، العسقالني األصل، : ھو) ١(

ِثم البلقیني المصري الشافعي، مجتھد حافظ للحدیث، من العلماء بالدین، ولد في بلقینة  وتعلم  ّ
فقھ، وغیرھا، توفي " ح المنھاج تصحی" في فقھ الشافعیة، و " التدریب " بالقاھرة، من كتبھ 

 .٥١/ ٧:  وشذرات الذھب٨٥/ ٦: الضوء الالمع: ینظر . ھـ٨٠٥

ذھب الحنفیة والمالكیة والشافعیة إلى أن حكم رد السالم من المؤذن الكراھة؛ ألن الفصل بین ) ٢(

لھ الرد جمل األذان عندھم مكروھة، ولو كان ذلك الفصل بإشارة عند المالكیة، خالفا للشافعیة، ف

  .باإلشارة، ویكره السالم أیضا عندھم على الملبي بحج أو عمرة لنفس العلة

     ویكره عند الشافعیة السالم على المؤذن والمقیم النشغالھم باألذان واإلقامة، وذھب الحنابلة    

بطل إلى أنھ ال یسن السالم على من یؤذن أو یقیم، وال یجب علیھ الرد، بل یجوز بالكالم وال  ی

، وتحفة ٣٧–١/٣٦:، وجواھر اإلكلیل١/٢٦٠: حاشیة ابن عابدین: ینظر. األذان أو اإلقامة

 .٦١ - ٢/٦٠: ، والمغني٢٢٨ -  ٩/٢٢٧: المحتاج

 أن ال یرد السالم بلسانھ؛ - كما في الھدایة - أما رد السالم من المصلي فقد ذكر الحنفیة : أقول) ٣(

  . حتى لو صافح بنیة التسلیم تفسد صالتھألنھ كالم، وال بیده؛ ألنھ سالم معنى،

ثم إن  .     وذكر صاحب فتح القدیر أن رد المصلي السالم باإلشارة مكروه وبالمصافحة مفسد

المصلي ال یلزمھ رد السالم لفظا بعد الفراغ من الصالة، بل یرد في نفسھ في روایة عن أبي 

تأویلھ إذا لم یعلم أنھ في : أن أبا جعفر قالوفي روایة أخرى عنھ أنھ یرد بعد الفراغ، إال . حنیفة

. وعند محمد یرد بعد الفراغ، وعن أبي یوسف ال یرد، ال قبل الفراغ وال بعده في نفسھ. الصالة

ورده باللفظ سھوا . وذكر المالكیة أن المصلي ال یرد السالم باللفظ، فإن رد عمدا أو جھال بطل

لسالم باإلشارة، خالفا للشافعیة القائلین بعدم یقتضي سجود السھو، بل یجب علیھ أن یرد ا

ورد . وذھب الحنابلة إلى أن رد المصلي السالم بالكالم عمدا یبطل الصالة. وجوب الرد علیھ

، ١/١٧٣: الھدایة وفتح القدیر: ینظر. وهللا اعلم. المصلي السالم باإلشارة مشروع عند الحنابلة

، ٩/٢٢٨: ، وتحفة المحتاج ١/٦٣:  اإلكلیل ، وجواھر١/٤١٤: ، وابن عابدین ٢٩٢ - ٢٩١

 .١/٣٩٩: ، وكشاف القناع ٦١ - ٢/٦٠: والمغني 

    .لیس في المطبوع )  ٤(

 .لیس في المطبوع ) وھو المعتمد: ( قولھ ) ٥(

ّأبو محمد الحسین بن مسعود بن محمد، الفراء، أو ابن الفراء، ویلقب بمحیي السنة، فقیھ، : ھو) ٦( َّ َّ

َبغا(نسبتھ إلى محدث، مفسر،  في فقھ الشافعیة، وشرح السنة، ) التھذیب (من خراسان، لھ ) َ

/ ١: وفیات األعیان: ینظر. ه٥١٠ولباب التأویل في معالم التنزیل، وغیر ذلك، توفي سنة

 .٤/٣٤٥: ، وتھذیب ابن عساكر١٤٥

 ).وصححھ(في المطبوع  )  ٧(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٣٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

جوازه، والخالف في غیر الخطیب؛ أما ھو فال یجب علیھ الرد قطعا؛ الشتغالھ كما 

، والقارئ كغیره في استحباب السالم ووجوب الرد باللفظ على من سلم علیھ )١(تقدم

ْابن المقريكما جرى علیھ  ُ
  كما مر عن )٣(تغرق القلب بالدعاء إال مس)٢(

  .)٤(األذرعي

  

علیكم السالم جاز؛ ألنھ تسلیم لكن : السالم علیكم، فإن قال: صیغة السالم ابتداء: تنبیھ

  .)٥(مع الكراھة للنھي عنھ في خبر

                                                           

، وفتح المعین ، لزین الدین ٩/٢٢٩: ة المحتاجتحف: ینظر. لیس في المطبوع) كما تقدم : ( قولھ) ١(

 .١/٥٩٧: المعبري 

إسماعیل بن أبي بكر بن عبد هللا بن إبراھیم الشرجي الحسیني الشاوري الیمني، باحث من : ھو) ٢(

عنوان (أھل الیمن، تولى التدریس بتعز وزبید، وولي إمرة بعض البالد، لھ تصانیف كثیرة منھا 

في فروع ) اإلرشاد (، و) والنحو والتاریخ والعروض والقوافي الشرف الوافي في الفقھ

البدر الطالع ، لمحمد بن علي : ینظر. ه٨٣٧الشافعیة، اختصر بھ الحاوي وغیر ذلك، توفي

 .٢٩٢/ ٢:، والضوء الالمع ، للسخاوي ١٤٢/ ١: الشوكاني 

 .لیس في المطبوع ) ٣(

ن، فإن سلم كفاه الرد باإلشارة، وإن رد باللفظ األولى ترك السالم على المنشغل بقراءة القرآ) ٤(

  .استأنف االستعاذة ثم یقرأ، واختار النووي أنھ یسلم علیھ، ویجب علیھ الرد لفظا

     وأما السالم على المنشغل بالذكر من دعاء وتدبر فھو كالسالم على المنشغل بالقراءة،  واألظھر 

مجمع القلب علیھ فالسالم علیھ مكروه، للمشقة كما ذكر النووي أنھ إن كان مستغرقا بالدعاء 

التي تلحقھ من الرد، والتي تقطعھ عن االستغراق بالدعاء، وھي أكثر من المشقة التي تلحق 

: ، وجواھر اإلكلیل١/١٧٣: فتح القدیر: ینظر. وهللا اعلم. اآلكل إذا سلم علیھ ورد في حال أكلھ

 .١/١٦٧: ، والمغني٤٠٢–٤٠١:كار، واألذ٢٢٨-٩/٢٢٧: ، وتحفة المحتاج١/٣٧،٢٥١

َعن أبي تمیمة الھُجیمي، عن رُجل، من قومھ قال(ونصھ )  ٥( َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ٍْ َ َِّ ْ َ َ ِ ْطلبت النبي صلى هللا علیھ وسلم فلم : َ َ ََ َ ُ ََ َ َّ َّ ََّ ِ ْ َْ ُ َّ ِ َّ َ

ْأقدر علیھ فجلست، فإذا نفر ھو فیھم وال أعرفھُ وھو یُص ْ ْ َْ َ َ َُ ُُ ِ ْ ََ َْ َِ ِ ِ ٌِ َ َ ََ َ ُ َ َِ َ ْلُح بینھُم، فلما فرغ قام معھُ بعُضھُم، ْ َ َ َ ْ َْ َْ َ َ َ َ ََّ َ َ ِ
ُفقالوا َ ِیا رُسول هللا: َ َّ َ َ ُفلما رأیت ذلك قلت. َ َ ُ َْ َُ َ ِ ْ َ َّ ِعلیك السالم یا رُسول هللا، علیك السالم یا رُسول هللا، : َ ُ ِ َُ َ َ َ َ ََ ََّ ََّ َ َ َْ َْ َ

َعلیك السالم یا رُسول هللا، قال َ َ ََ ِ ُ َ َّ َ َْ َإن ع: َ َّ ًلیك السالم تحیة المیت، إن علیك السالم تحیة المیت ثالثا، ِ َ َ ََ َ َِ ِ ُ ِ ِ ُِّ َِّ ِ َْ ُْ َُّ َّ َّ ََّ ََ َ َْ َّْ

َثم أقبل علي فقال َ ََ َ َّ ََّ َ ْ َ ْإذا لقي الرُجُل أخاه المسلم فلیقل: ُ ُْ َ ْ ْ ََ َ َ ِِ ُ ُ َِ َّ َ َّالسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھُ، ثم رد : َ ََ َ َ َ َّْ ُ ُ ََ َِ ُُ َ ْ ُْ َ َ َّ

َّعلي َ َ النبي صلى هللا علیھ وسلم قالَ َ ََ َ َّ َّ ََّ ِ ْ َ َ ُ ُّ ِ ُوعلیك ورحمة، هللا وعلیك ورحمة هللا، وعلیك ورحمة : َّ ُ َُ َ َْ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َِ ِ
ِهللا سنن الترمذي، كتاب االستئذان واآلداب عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، باب ما جاء ). َّ

: ینظر . صحیح : قال االلباني . ٢٧٢١ برقم٤/٣٦٨:تدئافي كراھیة أن یقول علیك السالم مب

= لما جرت عادة العرب : (وقال القرطبي . ٦/٢٢١صحیح وضعیف سنن الترمذي ، لأللباني 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٣٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

ِالترمذي ْ ِّ
نقلھ في الروضة عن /  ب ٢/  وغیره، ویجب فیھ الرد على الصحیح كما)١(

؛ )٤( وإن بحث األذرعي عدم الوجوب، وكعلیكم السالم علیكم سالم،)٣( وأقره)٢(اإلمام

یستحق جوابا؛ ألنھ ال   فلیس سالما، فال)٥(وعلیكم السالم بواو العطف: أما لو قال

ِّلالبتداء كما نقلھ في األذكار عن المتولي یصلح َ َ ُ
، وتندب صیغة الجمع )٧( وأقره)٦(

ُألجل المالئكة، سواء أكان المسلم علیھ و  -احدا أم جماعة، ویكفي اإلفراد للواحد َ

، واإلشارة بھ بالسالم من )٨( دون الجماعة فال یكفي-ویكون آتیا بأصل السنة 

                                                                                                                                                    

نھاه عن ذلك، ال أن " علیھ لعنة هللا، وغضب هللا: "بتقدیم اسم المدعو علیھ في الشر كقولھم=

لیھ السالم ثبت عنھ أنھ سلم على الموتى، كما ذاك ھو اللفظ المشروع في حق الموتى؛ ألنھ ع

تفسیر " ). السالم علیكم دار قوم مؤمنین، وإنا إن شاء هللا بكم الحقون: "سلم على األحیاء فقال

  .٥/٣٠١: الجامع ألحكام القران ، لإلمام القرطبي 

كل حال وعلى . وھذا لیس على سبیل التحریم، بل ھو خالف األكمل أو مكروه كما قال الغزالي

:  ط المعرفة، القرطبي٢/٤٣٥: حاشیة العدوي على الرسالة: ینظر. فیجب رد السالم  وهللا اعلم

السالم علیكم دار قوم : " ، والحدیث٥/٣٢٢: ، والفتوحات الربانیة شرح األذكار٣٠١-٥/٣٠٠

أخرجھ االمام مسلم في كتاب الطھارة ، باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل فى " مؤمنین 

 .من حدیث أبي ھریرة) ٦٠٧ برقم ١/١٥٠الوضوء 

أبو عیسى محمد بن عیسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي، من أئمة علماء الحدیث : ھو) ١(

ّوحفاظھ، من أھل ترمذ  تتلمذ للبخاري، وشاركھ في بعض شیوخھ، وقام برحلة إلى خراسان 

ل في الحفظ، من تصانیفھ والعراق والحجاز وعمي في آخر عمره، وكان یضرب بھ المث

: ینظر. ھـ٢٧٩مات بترمذ سنة ) ّالشمائل النبویة (، و)صحیح الترمذي(باسم ) الجامع الكبیر(

 .١٨٧/ ٢: ، وتذكرة الحفاظ٣٨٧/ ٩: التھذیب

 .كما تقدم ) رحمھ هللا ( المراد بھ االمام النووي )  ٢(

 . ٢/٢٩: روضة الطالبین: ینظر)  ٣(

كما في . بالتنكیر فتحیة أھل الجنة" سالم " ضل؛ ألنھ تحیة أھل الدنیا، فأما إال أن التعریف أف) ٤(

  .٢٤اآلیة :  سورة الرعدM     u  t  s  rq  p  o  nL  : قولھ   تعالى

 .لیس في المطبوع ) بواو العطف : ( قولھ) ٥(

ناظر، عالم فقیھ م: ّأبو سعد، عبد الرحمن بن مأمون النیسابورى، المعروف بالمتولي: ھو) ٦(

باألصول، ولد بنیسابور، وتعلم بمرو، وتولى التدریس بالمدرسة النظامیة، ببغداد، وتوفي فیھا، 

مختصر، ) الفرائض(كبیر في فقھ الشافعیة، لم یكملھ، وكتاب في ) تتمة اإلبانة، للفوراني(لھ 

 .٢٧٧/ ١: وفیات األعیان: ینظر. ھـ٤٧٨سنة : ، توفي)أصول الدین(وكتاب في 

 .١/٢٤٣: االذكار، لإلمام  للنووي: ینظر)  ٧(

 .٥/١١٨: ، والغرر البھیة٤/١٨٣: اسنى المطالب: ینظر) ٨(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٣٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

، بال لفظ ال یجب لھا رد؛ للنھي عنھ في خبر )٢( بید أو نحوھا كرأس)١(الناطق

ِولخبر البیھقي. )٣(الترمذي َ َْ
  )  :٥( عن جابر)٤(

َال تسلموا تسلیم"  ِ ْ ُ ََ ُِّ ِ الیھود، والنصارى، فإن تسلیمھم إشارة بالكفوف والحواجبَ ِ ِ ِِ َْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َْ ْ ٌ ُْ َُ َ َ َِّ ِ رواه  )٦("َِّ

یوطي ، والجمع بینھا وبین اللفظ أفضل من االقتصار )٨( في جامعھ الصغیر)٧(ُالسُّ

  ،)٩(على اللفظ

                                                           

 .لیس في المطبوع " بالسالم من الناطق: " قولھ) ١(

   .لیس في المطبوع )  ٢(

َأن رُسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قال: ( ونصھ) ٣( َ َ َ ََ َ َّ َّ ََّ ِ ِْ َ َ ُ َّ ْلیس منا من: َ َ َّ ِ َ ْ ِ تشبھ بغیرنا، ال تشبھُوا بالیھُود َ َ َِ َِّ ََّ ََ َ َ ََ ِ ْ

ِّوال بالنصارى، فإن تسلیم الیھُود اإلشارة باألصابع، وتسلیم النصارى اإلشارة باألكف َ َُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ُِ َُ َ َ َ َ َ َ ََ ََّ ََّ َ ِِ ِ ِْ َْ َِ َّ َ اخرجھ ). َ

، قال ٧ برقم ٤/٣٥٣الترمذي في كتاب االستئذان، باب ما جاء في كراھیة إشارة الید بالسالم 

ھذا حدیث إسناده ضعیف وروى ابن المبارك، ھذا الحدیث عن ابن لھیعة، : أبو عیسى الترمذي

 .فلم یرفعھ

ِأبو بكر البیھقي أحمد بن الحسین بن علي، من أئمة الحدیث، ولد في خسروجرد، ونشأ في : ھو) ٤( َ َْ

سابور، صنف زھاء ألف بیھق ورحل إلى بغداد ثم إلى الكوفة ومكة وغیرھما، وطلب إلى نی

، توفي )األسماء والصفات(، و)المعارف(، و)السنن الصغرى(، و)السنن الكبرى(جزء، منھا 

 .٣/ ٣: ، وطبقات الشافعیة٣/٣٠٤: شذرات الذھب: ینظر. ھـ٤٥٨سنة 
أبو عبد هللا جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام األنصاري السلمي، صحابي جلیل، أحد : ھو) ٥(

الطبقات : ینظر.   ھ٧٤عن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، توفي بالمدینة سنة المكثرین 
 .١/٢١٣: ، واإلصابة في معرفة الصحابة١/٢٢٤): خلیفة بن خیاط(

شعب االیمان للبیھقي ، : ، وینظر٩٧٩٨ برقم ٤/٢٣٦: الجامع الصغیر، لجالل الدین السیوطي)  ٦(

: ء السالم بینھم ، فصل في السالم على أھل الذمة باب في مقاربة أھل الدین وموادتھم، وإفشا

ھذا إسناد ضعیف بمرة، فإن طلحة بن زید الرقي متروك  :قال عقبة  .٨٥٢٠، برقم١١/٢٦٣

شعب االیمان ، للبیھقي : ینظر  . "الحدیث، متھم بالوضع، وعثمان بن عبد الرحمن ضعیف 

١١/٢٦٣.  

سابق الدین الخضیري السیوطي، إمام حافظ مؤرخ عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد ابن : ھو) ٧(

 مصنف، لما بلغ أربعین سنة اعتزل الناس، وخال بنفسھ في روضة ٦٠٠أدیب، لھ نحو 

، توفي )اإلتقان في علوم القرآن(المقیاس، منزویا  وبقي على ذلك إلى أن توفي من كتبھ 

 .٦٥/ ٤: ، والضوء الالمع٨/٥١: شذرات الذھب: ینظر. ه٩١١سنة

  . لیس في المطبوع) في جامعھ الصغیر: الى قولھ......ولخبر البیھقي : ( من قولھ )  ٨(

 .٢/٣٩٢:      الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر

، واآلداب ٥/٣١٠: ، ودلیل الفالحین ، لمحمد علي البكري ٣٩٦:األذكار للنووي: ینظر ) ٩(

 .١/٤١٩: الشرعیة ، البن مفلح 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٤٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

، ولو )٢( وعلى الجماعة وجوبا كفائیا )١(عینا  ویجب رد السالم على المنفرد وجوبا

M  Õ   Ô         Ó  Ò  Ñ   :ِّكان المسلم صبیا ممیزا، اما كونھ فرضا فلقولھ تعالى

Ø   ×  ÖL)ِیجزئ عن الجماعة، « :  فلخبر ابي داود السابقواما كونھ على الكفایة ، )٣ َ َ َ َ ُ ْ ُْ ِ ِ

َّإذا مروا، أن یسلم أحدھم، ویجزئ عن الجلوس أن یرد ْ ُ ُ ُْ َ ُ َ ُ ْ ُ َ َ َ ُ ُّ ََ َ َِ ِ ُِ ْ ِِّ ْ َ ْ أحدھمَ ُ ُ َ  ٣/ المختص والمراد منھم ھو، )٤(»َ

بالثواب وسقط الحرج عن الباقین، وإن أجابوا كلھم كانوا مؤدین للفرض، سواء / أ 

كانوا مجتمعین أم مترتبین، كصالة الجنازة، وال یسقط الفرض برد الصبي الممیز 

  ذلك؟سقط بھ فرض الصالة على الجنازة فھال كان ھنا ك: على الصحیح، فإن قیل

أجیب بأن المقصود من الصالة الدعاء والصبي أقرب إلى اإلجابة، والمقصود من 

، وال یسقط أیضا برد من لم یسمع السالم على )٥(السالم األمان والصبي لیس من أھلھ

                                                           

ما طلب الشارع حصولھ من كل فرد  من : ھو المنظور بالذات إلى فاعلھ،  وھوف: وجوب العین) ١(

األفراد المكلفین بھ، مثل الصالة والصیام وغیر ذلك، وإذا قام بھ البعض ال یسقط اإلثم عن 

 .١/٢٣٦:  ، وحاشیة العطار على جمع الجوامع١/٧٦: اإلحكام لآلمدي: ینظر. الباقین

فھو : وفرض الكفایة. لیس في المطبوع) وجوبا كفائیا : الى قولھ... .ویجب الرد : ( من قولھ) ٢(

ما یقصد حصولھ من غیر نظر بالذات إلى فاعلھ، فھو واجب على الكل، ویسقط الوجوب 

، ١/٢٣٦: حاشیة العطار على جمع الجوامع: ینظر. بفعل البعض، ویأثم الكل بتركھ

 .٣/٣٣: والمنثور في القواعد للزركشي

   .٨٦لنساء من اآلیة سورة ا) ٣(

 .١٨سبق تخریجھ في ص) ٤(

أما جواب السالم من الصبي فغیر واجب؛ لعدم تكلیفھ، كما ذكر المالكیة والشافعیة، ویسقط رد ) ٥(

السالم برده عن الباقین إن كان عاقال عند الحنفیة؛ ألنھ من أھل الفرض في الجملة، بدلیل حل 

 وقد ذھب إلى ذلك أیضا األجھوري من المالكیة ذبیحتھ مع أن التسمیة فیھا فرض عندھم،

والشاشي من الشافعیة، قیاسا على أذانھ للرجال، واألصح عند الشافعیة عدم سقوط فرض رد 

السالم عن الجماعة برد الصبي، وبھ قطع القاضي والمتولي من الشافعیة، وقد توقف في 

ولنا فیھ وقفة؛ : المالكیة، حیث قالاالكتفاء برد الصبي عن الجماعة صاحب الفواكھ الدواني من 

ألن الرد فرض على البالغین، ورد الصبي غیر فرض علیھ فكیف یكفي عن الفرض الواجب 

ثم ذكر الشافعیة وجھین في رد . على المكلفین؟ فلعل األظھر عدم االكتفاء برده عن البالغین

 وصحح النووي -بي  أي الص-السالم من البالغ على سالم الصبي، بناء على صحة إسالمھ 

 ، ٢/٤٢٢:، والفواكھ الدواني٥/٢٦٥: حاشیة ابن عابدین: ینظر. وجوب الرد، وهللا اعلم

، ٩/٢٢٣: ، وتحفة المحتاج٨/٤٧: ، ونھایة المحتاج١٠/٢٢٩: وروضة الطالبین ، للنووي 

 .١/٣٨٠: ، واآلداب الشرعیة البن مفلح٣٩٧ - ٣٩٦:واألذكار



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٤١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

 ھل یكفي؟ ینبغي كما قال )١(المشھور، ولو سلم على جماعة فیھم امرأة فردت  السالم

 شرع لھا كفى )٢(شرع لھا االبتداء بالسالم أم ال ؟ فحیثالزركشي بناؤه على أنھ ھل ی

، )٣(ومثلھا كما بحثھ شیخنا الخنثى[ جوابھا، وسیأتي الكالم على ذلك وإال فال، 

ِإال إن كان المسلم أو  )٤( ]فرض عین ّواحترز بالجماعة عن الواحد، فإن الرد علیھ ّ

َالمسلم علیھ أنثى مشتھاة واآلخر رجال وال محرمیة ب ینھما، فال یجب الرد ثم إن سلم ّ

  .)٥(ھو حرم علیھا

 وعبد المرأة بالنسبة إلیھا، ومثلھ كل من )٦(أما إذا كان ھناك نحو محرمیة كزوجتھ
عجوز النتفاء  )٨( على جمع نسوة أو)٧(یباح نظره إلیھا فیجب الرد، وال یكره السالم

/  ب ٣/ ویجب الردخوف الفتنة، بل یندب االبتداء بھ منھن على غیرھن وعكسھ، 
، وعلم من ذاك إن الجماعة إذا كانت فیھم امرأة ال یكفي إن كانت مشتھاة؛ )٩(كذلك

                                                           

 .لیس في المطبوع )  ١(

 ).فحین ( ي المطبوع ف)  ٢(

الذي ال یخلص لذكر وال أنثى، أو الذي لھ ما للرجال والنساء جمیعا من : الخنثى في اللغة)  ٣(

. عطفتھ فتعطف، واالسم الخنث : خنثت الشيء فتخنث، أي: الخنث، وھو اللین والتكسر، یقال

  ".خنث : " ، مادة٣/١٧٨: لسان العرب: ینظر

ا الرجال والنساء، أو من لیس لھ شيء منھما أصال، ولھ ثقب   یخرج من لھ آلت:       واصطالحا 

 .٦/٢٥٣:، والمغني٦/٣١: ، ونھایة المحتاج٥/٤٦٤: ابن عابدین: ینظر. منھ البول

 .ما بین المعقوفتین ساقطة من المخطوط، وما اثبتھ من المطبوع)  ٤(

أو یخشى افتتانھا ھي أیضا بمن سلم وأما إن كانت تلك المرأة شابة یخشى االفتتان بھا، : أقول) ٥(

علیھا فالسالم علیھا وجواب السالم منھا حكمھ الكراھة عند المالكیة والشافعیة والحنابلة، 

وذكر الحنفیة أن الرجل یرد على سالم المرأة في نفسھ إن سلمت ھي علیھ، وترد ھي أیضا 

ابن : ینظر. هللا اعلم و. في نفسھا إن سلم ھو علیھا، وصرح الشافعیة بحرمة ردھا علیھ

، وروضة ٣/١١٠: ، وشرح الزرقاني٢/٤٢٢: ، والفواكھ الدواني٥/٢٣٦: عابدین

   .١٠/٢٢٩: الطالبین

 ).كزوجة الرجل ( في المطبوع )  ٦(

 .لیس في المطبوع )  ٧(

 ).وال ( في المطبوع )  ٨(

بنت یزید رضي هللا ومما یدل على جواز سالم الرجل على جماعة النساء ما روي عن أسماء )  ٩(

َمر علینا النبي صلى هللا علیھ وسلم في نسوة فسلم علینا: عنھا قالت  َْ ْ َْ َ ََ َ ََ َ ََّ َ َ ََ ٍ َ َِ ِ ِ ُّ ِ َّ أخرجھ أبو داود في . َّ

: ینظر . قال االلباني صحیح  . ٥٢٠٦ برقم ٤/٥١٨: كتاب االدب ، باب السالم على النساء

لترمذي في كتاب االستئذان ، باب ما جاء  ، وا١/٢:صحیح وضعیف ابو داود ، لأللباني 

  .=، واللفظ ألبي داود، وحسنھ الترمذي٢٦٨٩ برقم ٥/٥٨: في رد السالم على النساء 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٤٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

لعدم مشروعیتھ لھا، ویكفي إذا كانت عجوزا لمشروعیتھ لھا أو كن جمع مع الجماعة 
والخنثى مع المرأة كالرجل . [ )١(والمسلم علیھم فیكفي أن ترد احداھن ألنھ مشروع

، ویشترط في الرد )٢(]رجل كالمرأة معھ ومع الخنثى كالرجل مع المرأةمعھا، ومع ال
اتصالھ باالبتداء؛ التصال اإلیجاب بالقبول في العقد، فلو سلم جماعة متفرقون على 

وعلیكم السالم وقصد الرد على جمیعھم أجزأه ، ویسقط عنھ فرض : واحد، فقال
 عن )٤( كما نقلھ في المجموع)٣(]صالة واحدة [ كما لو صلى على جنائز : الجمیع

افعي ِالمتولي والرَّ ِ
، وأقره بخالف ما إذا لم یقصد الرد علیھم جمیعا، وقضیة ھذا أنھ )٥(

  .لو أطلق لم یكفھ

واألوجھ كما قال شیخنا خالفھ، وظاھر كالم المجموع أنھ ال فرق بین أن یسلموا دفعة 
 فیما إذا سلموا دفعة  ظاھرأو متفرقین وھو كما قالھ بعض المتأخرین[ واحدة 
  . )٦(]واحدة

     أما لو سلموا واحدا بعد واحد وكانوا كثیرین فال یحصل الرد لكلھم إذ قد مر أن 
  . )٨( أن یقع متصال باالبتداء)٧(شرط حصول الجواب

                                                                                                                                                    

َومما یدل على جواز السالم على المرأة العجوز ما أخرجھ البخاري عن سھل قال        = ََ ٍ ْ ْ َّكنا  : َ ُ

َنفرُح یوم الُجمعة قلت ولم قال َ َ ََ َ َِ ِ َُ ُ ْ ُْ ْ ْ َ كانت لنا عُجوز ترسُل إلى بُضاعةَ َ ََ َ ُ َِ ِ ْ ٌ َ َْ ٍ قال ابن مسلمة نخل -َ ْ َ َ ََ ََ ْ ُْ َ
ِبالمدینة  َِ َ ْ َ فتأخذ من أُصول السلق فتطرُحھُ في قدر وتكركُر حبات من شعیر فإذا صلینا - ِ َ َْ َّْ َ َ ََ ُ ُِ َ َ ٍَ ٍ ِِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ٍْ َّ َ َ ْ ْ ِّ ِ ُ ُ ْ

َالُجمعة انصرفنا ونسلم علیھا  َ َ َ َْ َ َُ ُ ُِّ َْ َ ْ َ َفتقدمھُ إلینا ْ ِّْ َ ُِ ُ َ باب تسلیم صحیح البخاري ، كتاب بدء الوحي ، ) َ

: ، ومعنى  تكركر؛ أي٦٢٤٨، برقم ٨/٦٨: الرجال على النساء والنساء على الرجال

 .٩/٣٢٨: تھذیب اللغة: ینظر. تطحن

 .لیس في المطبوع ) ألنھ مشروع : الى قولھ..... وعلم من ذاك : ( من قولھ)  ١(

 .ین المعقوفتین ساقطة من المخطوط، وما اثبتھ من المطبوعما ب)  ٢(

 .ما بین المعقوفتین ساقطة من المخطوط، وما اثبتھ من المطبوع)  ٣(

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف : المراد بھ كتاب المجموع شرح المھذب ،المؤلف) ٤(

  .٤/٦٠١): ھـ٦٧٦: المتوفى(النووي 

ریم بن محمد بن عبد الكریم، الرافعي القزویني، فقیھ، من كبار الشافعیة، أبو القاسم عبد الك: ھو) ٥(

" التدوین في ذكره أخبار قزوین" نسبتھ إلى رافع بن خدیج الصحابي، لھ مؤلفات مھمة منھا

: فوات الوفیات: ینظر. ھـ٦٢٣في الفقھ، توفي سنة" وفتح العزیز في شرح الوجیز للغزالي 

 .٥/١١٩: ، وطبقات الشافعیة٢/٣

 .ما بین المعقوفتین ساقطة من المخطوط، وما أثبتھ من المطبوع) ٦(

 ".الواجب"في المطبوع )  ٧(

   . ٥/١١٨: الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة ، لزكریا بن محمد االنصاري : ینظر)  ٨(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٤٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

وال یجب الرد على مجنون وسكران وإن شملتھما عبارة المصنف، وكذا فاسق ونحوه 

، ولو كتب كتابا وسلم علیھ فیھ )١(]جر لھما أو لغیرھما إن كان في تركھ ز[ كمبتدع 

سلم على فالن فإذا بلغھ خبر الكتاب والرسالة لزمھ الرد، وھل : أو أرسل رسوال فقال

لي على فالن، /  أ ٤/ سلم: الغیر السالم على فالن أو یكفي السالم مع صیغة إرسال

 أنھ لو ناداه من وراء )٣(ا الرافعي الثاني، وعبارتھ التي نقلھ)٢(یؤخذ من كالم التنبیھ

السالم علیك یا فالن، أو كتب كتابا وسلم علیھ فیھ أو أرسل رسوال : ستر أو حائط وقال

سلم على فالن فبلغھ الكتاب أو الرسالة وجب علیھ الجواب؛ ألن تحیة الغائب : فقال

  . )٤(إنما تكون بالمناداة أو الكتاب أو الرسالة أھـ 

 جمع بین اللفظ واإلشارة، أما اللفظ فلقدرتھ علیھ، وأما اإلشارة )٥(ولو سلم األصم

فلیحصل بھا اإلفھام، ویستحق الجواب، ویجب الجمع بینھما على من رد علیھ لیحصل 

بھ اإلفھام ، ویسقط عنھ فرض الجواب، وقضیة التعلیل أنھ إن علم أنھ فھم ذلك بقرینة 

، وسالم )٦(]و ما بحثھ األذرعي وھ[ الحال والنظر إلى فمھ لم تجب اإلشارة 

 باإلشارة معتد بھ وكذا رده؛ ألن إشارتھ قائمة مقام العبارة ، وھل اذا رد )٧(األخرس

یسقط عنھ فرض الرد ام ال بد من  على من سلم علیھ بلفظ خفي لم یسمعھ المسلم

م اسماعھ كما یأخذ ذلك من وجوب الرد على األصم من الجمع بین اللفظ واالشارة للفھ

  .)٨(والثاني أقرب

                                                           

 .ما بین المعقوفتین ساقطة من المخطوط، وما أثبتھ من المطبوع)  ١(

  " .التتمة"في المطبوع )  ٢(

 .لیس في المطبوع " التي نقلھا الرافعي: "قولھ)  ٣(

 M  ±   °   ̄ ®  ¬  «  ª    ©  L: ویلزم الرسول تبلیغھ ألنھ أمانة، وقد قال هللا تعالى)  ٤(

 . ٤/٥٩٤: المجموع شرح المھذب:  ، وینظر٥٨من اآلیة : سورة النساء

وال  یخرج . ٌُّصم: ّ واألنثى صماء، والجمیعّأصم: ذھاب سمعھا، والنعت: ّالصمم في اآلذان)  ٥(

 .١/٤٨٢: المغرب في ترتیب المعرب: ینظر. استعمال الفقھاء عن المعنى اللغوي

 .ما بین المعقوفتین ساقطة من المخطوط، وما أثبتھ من المطبوع )  ٦(

َالخرُس) ٧( : ینظر. معنىذھاب الكالم خلقة، أو عیا،  وال یخرج استعمال الفقھاء لھ عن ھذا ال: َ

 .٤/١٩٥: العین

روضة : وینظر. لیس في المطبوع) والثاني اقرب : الى قولھ...... وھل اذا رد : ( من قولھ) ٨(

 .١٠/٢٢٧:الطالبین



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٤٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

ویاني)١(لو سلم ذمي على مسلم قال لھ وجوبا، كما قالھ الماوردي: تنبیھ : )٢(ْ والرُّ

إذا سلم علیكم أھل الكتاب فقولوا «[الصحیحین /  ب ٤/ ، لخبر)٣(وعلیك فقط

ُإذا سلم علیكم الیھود فإنما یقول «  وروى البخاري خبر)٥( ])٤(»وعلیكم ُ َُ َ ََ َ ُ َ ْ َ ََّ ُِ ُِ ْ َ ُ أحدھم السام َّ َُّ َُ ُ ْعلیك فقل َ ُ َ َ ْ ََ

َوعلیك ْ َ َّوقال الخطابي )٦( »ََ  یروي علیكم بحذف الواو وھو الصواب؛ )٨(كان سفیان: )٧(َ

ألنھ إذا حذفھا صار قولھم مردودا علیھم ، وإذا ذكرھا وقع االشتراك معھم والدخول 

یكم بما دعوتم بھ ونحن ندعو عل: وفیھ نظر، إذ المعنى: فیما قالوه ، قال الزركشي

  .)٩(علینا، على أنا إذا فسرنا السام بالموت فال إشكال الشتراك الخلق فیھ

                                                           

أبو الحسن علي بن محمد حبیب، الماوردي أقضى قضاة عصره، من العلماء الباحثین، : ھو) ١(

، وانتقل إلى بغداد، وكان یمیل إلى أصحاب التصانیف الكثیرة النافعة، ولد في البصرة

األحكام "، و"أدب الدنیا والدین" مذھب االعتزال، نسبتھ إلى بیع ماء الورد، من كتبھ 

: ینظر. ھـ٤٥٠في فقھ الشافعیة وغیر ذلك،  توفي في بغداد سنة" الحاوي"، و"السلطانیة 

 .٣/٢٨٥: ، وشذرات الذھب١/٣٢٦: ، والوفیات٣/٣٠٣: السبكي

ّفقیھ شافعي، من : بو المحاسن عبد الواحد بن إسماعیل بن أحمد، فخر اإلسالم الرویانيأ: ھو) ٢(
، رحل إلى بخارى وغزنة ونیسابور، لھ تصانیف مھمة )بنواحي طبرستان(أھل رویان 

" الكافي"، و"ّمناصیص اإلمام الشافعي" من أطول كتب الشافعیین، و" بحر المذھب " منھا 

 .٢٩/ ٨: ، ومرآة الزمان١/٢٩٧:وفیات األعیان: ینظر. ه٥٠٢وغیرھا كثیر، توفي سنة

  .١٠/٢٢٧:  ، وروضة الطالبین١٤/٨٥٣: الحاوي الكبیر: ینظر) ٣(

  برقم ٢٠/٥٠٠: اخرجھ البخاري في كتاب االستئذان، باب كیف یرد على أھل الذمة السالم) ٤(

 برقم  ٧/٣: لكتاب، ومسلم  في كتاب االستئذان، باب كیف یرد السالم على اھل ا٦٢٥٨

٥٧٠٣. 

 .ما بین المعقوفتین ساقطة من المخطوط، وما أثبتھ من المطبوع)  ٥(

  برقم ٢٠/٤٩٩: اخرجھ البخاري في كتاب االستئذان، باب كیف یرد على اھل الذمة السالم) ٦(

٦٢٥٧. 

ّأبو سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم ابن الخطاب البستي، فقیھ محدث، من أھل: ھو) ٧( من ( بست ّ

، في )السنن= =معالم(لھ ) أخي عمر بن الخطاب(من نسل زید بن الخطاب ) بالد كابل

وغیرھا، توفي ) إصالح غلط المحدثین(، و)بیان إعجاز القرآن (شرح سنن أبي داود، و

 .١٢٥/ ١: ، وإنباه الرواة١/١٦٦: الوفیات: ینظر. ھـ٣٨٨سنة 

روق الثوري، من بني ثور بن عبد مناة، من مضر، أمیر أبو عبد هللا سفیان بن سعید بن مس: ھو) ٨(

 ھـ فسكن مكة ١٤٤سنة (المؤمنین في الحدیث، ولد ونشأ في الكوفة، وخرج من الكوفة 

والمدینة، ثم طلبھ المھدي، فتوارى، وانتقل إلى البصرة فمات فیھا مستخفیا، لھ من الكتب 

الجواھر : ینظر. ھـ١٦١في سنة وغیرھا كثیر، تو) الجامع الصغیر(و) الجامع الكبیر(

 .٦/٢٥٧: ، وطبقات ابن سعد١/٢٥٠: المضیة

  .٤/١٨٥: اسنى المطالب: ینظر)  ٩(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٤٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

لو سلم على إنسان ورضي أن ال یرد علیھ لم یسقط عنھ فرض الرد ، كما : فرع        

ِّقالھ المتولي؛ ألنھ حق هللا تعالى  َ ُ
ویأثم بتعطیل فرض الكفایة كل من علم [ ، )١(

على القیام بھ وإن بعد عن المحل، وكذا یأثم قریب منھ لم یعلم بھ بتعطیلھ وقدر 

لتقصیره في البحث عنھ، ویختلف ھذا بكبر البلد وصغره كما قالھ اإلمام، وإن قام بھ 

والقیام بھ : الجمیع فكلھم مؤد فرض كفایة، وإن ترتبوا في أدائھ، قال اإلمام وغیره

ین أسقط الحرج عن نفسھ والقیام بفرض أفضل من فرض العین؛ ألن القیام بفرض الع

الكفایة أسقط الحرج عنھ وعن األمة، والمعتمد أن فرض العین أفضل كما جرى علیھ 

  .)٢(]الشارح في شرحھ على جمع الجوامع 

أو وعلیك السالم للواحد، ولو ترك الواو [ وعلیكم السالم، : )٣(وصیغة رد السالم

والسالم علیكم، أو السالم علیكم كفى، فإن : قال السالم أجزأه، ولو )٤(]علیكم : فقال

[ یجزئ، : وعلیكم وسكت عن السالم لم یكف، إذ لیس فیھ تعرض للسالم، وقیل: قال

: یؤید ھذا أنھ لو سلم ذمي على مسلم لم یزد في الرد على قولھ وعلیك، أجیب: فإن قیل

ا ثبت في بأنھ لیس الغرض ثم السالم على الذمي، بل الغرض أن یرد علیھ بم

 ویكفي سالم علیكم ابتداء، وعلیكم سالم جوابا، ولكن التعریف فیھما )٥(]الحدیث

على السالم ابتداء وردا أكمل من تركھا، " ورحمة هللا وبركاتھ : " أفضل، وزیادة

  . وظاھر كالمھم أنھ یكفي وعلیكم السالم، وإن أتى المسلم بلفظ الرحمة والبركة

ولو سلم كل من ، )٧( چحئخب  جئچ ی  :تعالى/  أ٥/ ر أي لقولھوفیھ نظ:)٦(ابن شھبة: قال

اثنین تالقیا على اآلخر معا لزم كال منھما الرد على اآلخر وال یحصل الجواب 

                                                           

  .١/٢٤٥: االذكار للنووي: ینظر )  ١(

ساقطة من المخطوط، وما اثبتھ ) جمع الجوامع : الى قولھ.....ویأثم بتعطیل الفرض : ( من قولھ) ٢(

 .من المطبوع 

 ).وصیغتھ ردا ( في المطبوع )  ٣(

 .ما بین المعقوفتین ساقطة من المخطوط، وما أثبتھ من المطبوع )  ٤(

 . ما بین المعقوفتین ساقطة من المخطوط، وما أثبتھ من المطبوع )  ٥(

َالمراد بھ ابن قاضي شھبة، وھو)  ٦( ْ ّأبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر األسدي الشھبي الدمشقي، : ُ
ام في عصره ومؤرخھا وعالمھا، من أھل دمشق، اشتھر بابن قاضي ّتقي الدین، فقیھ الش

، )اإلعالم بتاریخ اإلسالم(شھبة؛ ألن أبا جده أقام قاضیا بشھبة أربعین سنة، من تصانیفھ 

. ھـ٨٥١، توفي في دمشق فجأة وھو جالس یصنف ویكلم ولده سنة)مناقب االمام الشافعي(و

  .٧/٢٦٩: ھب، وشذرات الذ١١/٢١: الضوء الالمع: ینظر

  .٣٩٢-  ٣٩١: االذكار للنووي: وینظر . ٨٦سورة النساء من اآلیة ) ٧(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٤٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

بالسالم، أو مرتبا كفى الثاني سالمھ ردا إال إذا قصد بھ االبتداء فال یكفي كما قالھ 

  . )١(الزركشي لصرفھ عن الجواب

لراكب على الماشي، والماشي على الواقف، والصغیر على یندب أن یسلم ا: فروع

الكبیر، والجمع القلیل على الجمع الكثیر في حال التالقي في طریق، فإن عكس لم 

یكره، أما إذا ورد من ذكر على قاعد أو واقف أو مضطجع فإن الوارد یبدأ، سواء 

  .)٣(اء ورداأم ال، ویكره تخصیص البعض من الجمع بالسالم ابتد)٢(أكان صغیرا

جاز إن أفھم المخاطب وإن قدر على العربیة، ووجب الرد؛ ألنھ )٤(ولو سلم بالعجمة

فإن بان من سلم [ ، ) ٦(، ویحرم أن یبدأ بالسالم على الكافر كما مر)٥(یسمى سالما

، أو رد علي سالمي كما )٧(استرجعت سالمي كما في الروضة: علیھ ذمیا فلیقل لھ ندبا

  ، )٨(را لھفي األذكار تحقی

                                                           

  .٢١٥/ ٤: ، واعانة الطالبین٤/١٨٤: اسنى المطالب: ینظر)  ١(

 .في المطبوع  قلیال )  ٢(

َوالدلیل على ما ذكر حدیث أبي ھریرة قال ) ٣( َ َ ََ َ ْ ُ ِ َ ُ ْقال رُسوُل هللا صلى هللا علی" ِ َ َ ُ َّ َّ ََّ َ َِ ِھ وسلم یُسلم الراكُب َ ُ َِّ ِّ َ ََ َّ َ
ِعلى الماشي والماشي على القاعد والقلیُل على الكثیر  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ ْ ْ َْ َ ََ َ ََ ََ ََ ُّرواه البُخاري في كتاب بدء " َ ِ َ ْ ُ َ َ

ٌ، ومسلم في كتاب٦٢٣٢ برقم٨/٦٤: الوحي، باب یسلم الراكب على الماشي ِ ُْ السالم، = =َ

ِ، وفي َ روایة للبُخاري یُسلم الصغیُر ٥٧٧٢برقم ٧/٢: باب یسلم الراكب على الماشي ُ َِّ ِّ َ َِّ ِ َِ ْ ٍ َ
ِعلى الكبیر في باب یسلم الصغیر على الكبیر َ ْ َ البیان في : وینظر. ٦٢٣٤ برقم ٨/٦٤: َ

 . ٤/٥٥٩: ، والمجموع١٢/٢٧٦: مذھب االمام الشافعي

ُالعجم لغة ) ٤( َ َضد العرب: َ َ ُّ ّورجل أعجمي. ِ الذي ال :  وعرب واألعجمّلیس بعربي وقوم عجم: ٌ

ّیُفصُح، وامرأة عجماء بینة العجمة ِ  . مادة عجم ١/٢٣٧: العین: ینظر. ْ

إن ) والثالث(یجزئ ) والثاني(ال یجزئ )أحدھا(حكى الرافعي في السالم بالعجمیة ثالثة أوجھ ) ٥(

قدر على العربیة لم یجزئھ وإال فیجزئھ والصحیح بل الصواب صحة سالمھ بالعجمیة 

وب الرد علیھ إذا فھمھ المخاطب سواء عرف العربیة أم ال؛ ألنھ یسمى تحیة وسالما ووج

المجموع : ینظر. وأما من ال یستقیم نطقھ بالسالم فیسلم كیف أمكنھ باالتفاق ألنھ ضرورة

 .٤/٥٩٩: شرح المھذب

 ). ویحرم أن یبدأ بھ الشخص ذمیا للنھي عنھ( في المطبوع )  ٦(

  .١٠/٢٣٠: روضة الطالبین) ٧(

ٍُروي أن ابن عمر رضي هللا عنھما سلم على رجل، فقیل)  ٨( رد علي : إنھ یھودي، فتبعھ وقال لھ: َّ

رحمھ " موطأ مالك " وقد روینا في : ، قلت٨٤ برقم ٦/١٥٥: مصنف ابن ابي شیبة. سالمي

ّهللا أن مالكا ُسئل عمن سلم على الیھودي أو النصراني ھل یستقیلھ ذلك؟ فقال َّ ّ = ، فھذا ال: ً



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٤٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

، وال یبدأ بتحیة غیر السالم أیضا كأنعم هللا )١(]ویستثنیھ بقلبھ إن كان بین مسلمین

صباحك، أو صبحت بالخیر إال لعذر، وإن كتب إلى كافر كتب ندبا السالم على من 

  .)٢(اتبع الھدى

 عن مجلس فسلم وجب الرد علیھ، ومن دخل دارا ندب أن یسلم )٣(ولو قام الشخص

السالم علینا /  ب ٥:/ ، وإن دخل موضعا خالیا من الناس ندب أن یقولعلى أھلھ

وعلى عباد هللا الصالحین، ویندب أن یسمي قبل دخولھ، ویدعو بما أحب ثم یسلم بعد 

دخولھ، وأن یبدأ بالسالم قبل الكالم، وإن كان مارا في سوق، وجمع ال ینتشر فیھم  

تھ، فإن جلس إلى من سمعھ سقط عنھ سنة السالم الواحد سلم على من یلیھ أول مالقا

  .)٤(السالم، أو إلى من لم یسمعھ سلم ثانیا

  

 وال یترك السالم لخوف عدم الرد علیھ لتكبر أو غیره، والتحیة من المار على من 

خرج من حمام أو على غیره بنحو صبحك هللا بالخیر أو السعادة، أو طاب صباحك، 

ثبت فیھا شيء وال جواب لقائلھا، فإن أجاب بالدعاء أو قواك هللا ال أصل لھا إذ لم ی

: وأما التحیة بالطلبقة. )٥(فحسن إال أن یرید تأدیبھ لتركھ السالم فترك الدعاء لھ أحسن

إنھ إن : األذرعي: كما قال:  فقیل بكراھتھا، واألوجھ أن یقال)٦(وھي أطال هللا بقاءك

الدعاء لھ بذلك قربة وإال فمكروه، كان من أھل الدین أو العلم، أو من والة العدل ف

  .)٧(]وال یغتر بكثرة من یفعلھ [ وحني الظھر مكروه، 

                                                                                                                                                    

، ٣٥٢٩ برقم ٥/١٣٩٨: موطأ االمام مالك: ینظر. واختاره ابن العربي المالكي مذھبُھ،=

  .١/٢٥٤: واالذكار للنووي

  .ما بین المعقوفتین ساقطة من المخطوط، وما أثبتھ من المطبوع)  ١(

 .٢/٧٠: ، وتحفة الحبیب ، لسلیمان بن محمد البجیرمي٥/١٨٥: حاشیة الجمل: ینظر) ٢(

  . لیس في المطبوع )٣(

   .٩/٢٢٦حواشي الشرواني  : ینظر) ٤(

 .٩/٢٢٨: ، وحواشي الشرواني١/٢٤: ، وغایة البیان١٠/٢٣٥: روضة الطالبین: ینظر) ٥(

 .  ١/٣٨١:معجم المصطلحات وااللفاظ الفقھیة: ینظر) ٦(

: مطالباسنى ال: وینظر. ما بین المعقوفتین ساقطة من المخطوط، وما أثبتھ من المطبوع) ٧(

٤/١٨٦. 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٤٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

من األمور الدینیة ككبر سن وشرف [  أو صالح أو نحوه )٢( تقبیل الید لزھد)١( واما

 )٤(]كشوكة[ نحوھا /  أ ٦/ أو ثروة أووتقبیلھا لدنیا ) وان كان ( مستحب،)٣(]وصیانة 

 لغیره، وتقبیل كل من )٦(]وتقبیل خد طفل ال یشتھى ولو [ ، )٥(ووجاھة فمكروه

  .)٧(أطرافھ شفقة ورحمة سنة

 المیت الصالح للتبرك، ویندب القیام للداخل إن كان فیھ )٨(]وجھ [ وال بأس بتقبیل 

أو والیة مصحوبة [ فضیلة ظاھرة من علم أو صالح، أو شرف، أو والدة، أو رحم، 

ال للریاء  ون ھذا القیام للبركة واإلكرام واالحترام،، ویك)٩(]بصیانة أو نحوھا

واإلعظام، ویحرم على الداخل محبة القیام لھ بأن یقعد ویستمروا قیاما لھ كعادة 

: الجبابرة، أما من أحب ذلك إكراما لھ ال على الوجھ المذكور فال یتجھ كما قال شیخنا

  .)١٠(حرمة فیھ 

                                                           

 .لیس في المطبوع)  ١(

أعرض عنھ وتركھ الحتقاره أو لتحرجھ منھ، : مصدر زھد في الشيء، وزھد عنھ: الزھد لغة)  ٢(

. ترك حاللھا مخافة حسابھ، وترك حرامھا مخافة عقابھ: زھد في الدنیا: أو لقلتھ، ویقال

  .  مادة زھد٣/١٩٦: لسان العرب: ینظر

الزھد ترك شيء من الحالل خوف الوقوع في الشبھة، وقال :  عابدینقال ابن:     واصطالحا

الزھد ترك ما زاد على الحاجة وھو أعلى من الورع، إذ ھو في الحالل، والورع : الشافعیة

 .٢/١٨٢: ، ونھایة المحتاج١/٣٧٤: ابن عابدین: ینظر. في الشبھة

 .مطبوع ما بین المعقوفتین ساقطة من المخطوط، وما اثبتھ من ال)  ٣(

 .ما بین المعقوفتین ساقطة من المخطوط، وما اثبتھ من المطبوع )  ٤(

 ).فمكروه شدید الكراھة ( في المطبوع )  ٥(

 .ما بین المعقوفتین ساقطة من المخطوط، وما اثبتھ من المطبوع ) ٦(

 .١٠/٢٣٣: روضة الطالبین: ینظر) ٧(

 .و االصح بحسب المصادر ، وما أثبتھ من المطبوع وھ)خد ( في المخطوط )  ٨(

 .ما بین المعقوفتین ساقطة من المخطوط، وما اثبتھ من المطبوع )  ٩(

  .٢/١٥٥: ، وحاشیة الجمل٧/٢٨: روضة الطالبین: ینظر)  ١٠(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٤٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

، وال )٢(لدعاء بالمغفرة وغیرھا للتالقي المصافحة مع بشاشة الوجھ، وا)١(وتندب

أصل للمصافحة بعد صالتي الصبح والعصر، ولكن ال بأس بھا فإنھا من جملة 

  .)٣(المصافحة وقد حث الشارع علیھا

       وإن قصد بابا لغیره مغلقا ندب أن یسلم على أھلھ ثم یستأذن، فإن لم یجب أعاده 

من : ، فإن قیل لھ بعد استئذانھ)٥( رجع، وإال)٤(ثالث مرات فإن أجیب فذاك واضح

وال بأس أن / ب٦/فالن بن فالن أو نحوه مما یحصل بھ التعریف،: أنت؟ ندب أن یقول

القاضي فالن، أو الشیخ فالن إذا لم یعرفھ المخاطب إال بذلك، : یكني نفسھ، أو یقول

   .)٦(أنا، أو الخادم، او نحو ذلك مما فیھ ابھام: ویكره اقتصاره على قولھ

وتندب زیارة الصالحین، والجیران غیر األشرار، واإلخوان واألقارب وإكرامھم 

ویندب أن یطلب منھم أن یزوروه، وأن یكثروا [ بحیث ال یشق علیھ وال علیھم، 

 أن یضع من جاءه )٨(، ویندب)٧(]زیارتھ بحیث ال یشق ، وتندب عیادة المرضى

                                                           

ًمن ندب المیت، أي بكى علیھ وعدد محاسنھ، یندبُھ ندبا: المندوب لغة )  ١( ْ َ َُ ْ َ ََّ ِّ . واالسم الندبة بالضم. َ

 مادة ١/٢٢٣: الصحاح تاج اللغة ، البي نصر الجواھري الفارابي : ینظر . تح وندبة بالف

  .ندب 

: ینظر.  ھو المطلوب فعلھ شرعا وال ذم على تركھ مطلقا: المندوب: قال اآلمدي:        واصطالحا 

  . ٢/٣٥٤: شرح مختصر الروضة

ِلقولھ صلى هللا علیھ وسلم)  ٢( ِ ِ ِْ َ َ ُ َّ َّ َ ْ ْال یحقرن من : " َ ٍالمعُروف شیئا ولو أن تلقى أخاك بوجھ طلیق ِ ِ َِ ٍ ْ ْ َْ َِ َ ََ ْ َ َْ ْ ْ َ ً َ َ ."

 ٤/٢٠٢٦رواه االمام مسلم كتاب البر وصلة الرحم، باب استحباب طالقة الوجھ عند اللقاء 

 .٤/٦٣٥: المجموع شرح المھذب: وینظر . ٢٦٢٦برقم 

  .١٠/٢٣٧: ، وروضة الطالبین٩/٢٣٠: حواشي الشرواني: ینظر)  ٣(

 .لیس في المطبوع )  ٤(

ْإذا استأذن أحدكم ثالثا فلم یؤذن لھ فلیرجع«: لحدیث رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم) ٥( ْ ِْ ْ ْ َِ َْ َ َ ً َُ َُ َْ َ َ َْ َ ُ ُ َ َ ْ أخرجھ . »َ

   .٦٢٤٥ برقم ٨/٥٤: البخاري في صحیحھ، كتاب االستئذان، باب التسلیم واالستئذان ثالثا

ِجاء في الحدیث عن محمد بن المنكدر . لیس في المطبوع ) ھام او نحو ذلك مما فیھ اب( عبارة )  ٦( ِ ُ ِ َُ ْ ْ ِ ْ َّ َ ْ َ

َقال  َسمعت جابرا ، رضي هللا عنھُ ، یقوُل أتیت النبي صلى هللا علیھ وسلم في دین كان على : َ ُ َُ َ َ ََ ٍ ْ ْ ِْ ِ َِّ ِ َِّ َ َ ُ َ َ َ َْ ُ َّ َ ً

َأبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا فقا َ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ َُ َ ُُ ْ َ َ َ َ ْ َ َأنا أنا كأنھُ كرھھا: َلِ َ ِ َ ََّ َ َ ََ اخرجھ البخاري في كتاب بدء . َ

  .٩/٢٣٠:، وحاشیة الشرواني٤/١٨٧:اسنى المطالب: ، وینظر٦٢٥٠ برقم٨/٦٨:الوحي

 .ما بین المعقوفتین ساقطة من المخطوط، وما أثبتھ من المطبوع )  ٧(

 .لیس في المطبوع)  ٨(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٥٠
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یخفف صوتھ ما أمكن، وأن یحمد هللا  یده أو ثوبھ أو نحوه على وجھھ، و)١(العطاس

  . )٢(عقب عطاسھ

  

 أو نحوه حمد هللا تعالى ، أو في حالة بول، أو جماع)٣(ثم إن كان في صالة أسر بھ[ 

 إلى ثالث مرات، فإن زاد علیھا دعي لھ )٥(، فإن حمد هللا تعالى شمت)٤(]في نفسھ

  .)٦(بالشفاء

  

                                                           

َعطس) ١( تكملة  المعاجم : ینظر. لعارض وسمع لھ صوت عطساندفع الھواء من أنفھ بعنف : َ

  .٧/٢٣١: العربیة

ُعن أبي موسى قال سمعت رُسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقوُل: جاء في الحدیث)  ٢( َ َ َ َ َ َ ََ َّ ََّ ِ ِ ِ ُْ َْ َُ ُ ِ َإذا عطس «: َ َ َ َ ِ
ُأحدكم فحمد هللا، فشمتوه، فإن لم یحمد هللا، فال ت َ َُ َْ َ َ ََ َِ ُ َِ ِْ َ ْ َ ْ َِّ َ َُ ُ ُشمتوهَ ُ ِّ اخرجھ االمام مسلم في كتاب . »َ

 .٢٩٩٢ برقم ٤/٢٢٩٢: الرقاق، باب تشمیت العاطس وكراھیة التثاؤب

التحمید لمن عطس في الصالة مكروه إذا جھر بھ عند الحنفیة والحنابلة، وال بأس بھ إن أسر بھ )  ٣(

 رضي هللا عنھ في نفسھ من غیر تلفظ،  وحرام عند الشافعیة، لما روى معاویة بن الحكم

: بینما أنا مع رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم في الصالة إذ عطس رجل من القوم فقلت: قال

واثكل أماه ما لكم تنظرون إلي؟ فضرب القوم : یرحمك هللا، فحدقني القوم بأبصارھم، فقلت

 ھو، بأیدیھم على أفخاذھم، فلما انصرف رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم دعاني، بأبي وأمي

« : ما رأیت معلما أحسن تعلیما منھ، وهللا ما ضربني صلى هللا علیھ وسلم وال كھرني ثم قال

ِإن ھذه الصالة ال یصلُح فیھا شىء من كالم الناس إنما ھو التسبیُح والتكبیُر وقراءة القرآن  ِ ِْ ْ ُْ ْ ُ َ َ َ ََ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ َّ َّ َّ َُّ ََ ِ ِِ ِ َ ْ َ ََ ٌَّ َُ َ َّ

 برقم ٢/٧٠: المساجد ، باب تحریم الكالم في الصالةاخرجھ االمام مسلم في كتاب .»

: ، وكشاف القناع عن متن اإلقناع٢٨٣: مراقي الفالح: وینظر. ١٢٢٧

: ینظر . قھرني : ،ومعنى كھرني١/٩٤:،والمھذب في فقھ اإلمام الشافعي١/٣٤٩،٣٨١

 .  مادة كھر ٥/٣٩٤٦: لسان العرب ، البن منظور 

 .من المخطوط، وما أثبتھ من المطبوعما بین المعقوفتین ساقطة )  ٤(

وھو ال یخرج في االصطالح الفقھي عن ھذا . الدعاء بالخیر والبركة: من معاني التشمیت لغة)  ٥(

 ".شمت : "  مادة٢/٥٢: لسان العرب: ینظر. المعنى

عطس رجل عند رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : ودلیلھ ما رواه إیاس بن سلمة عن أبیھ، قال) ٦(

یرحمك هللا، ثم عطس الثانیة، فقال رسول هللا : أنا شاھد، فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلمو

اخرجھ الترمذي في كتاب االدب عن رسول هللا، باب . ھذا رجل مزكوم: صلى هللا علیھ وسلم

 .ھذا حدیث حسن صحیح: ، وقال٢٧٤٣ برقم ٤/٢٨١: كم یشمت العاطس



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٥١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

رحمك هللا، أو ربك، ویرد بیھدیكم هللا،  للمسلم ی)١( ویذكر بالحمد إن تركھ، وصیغتھ

، وابتداؤه ورده سنة عین إن تعین وإال فكفایة، وتشمیت الكافر )٢(أو یغفر هللا لكم

  بیھدیك هللا ونحوه، 

، فإن غلبھ ستر فمھ )٥( ما استطاع)٤(ویندب رد التثاؤب. )٣(ال بیرحمك هللا تعالى[

أما الكافر [مسلم، وأن یلبي دعاءه، ، ویندب أن یرحب بالقادم ال)٦(]بیده أو غیرھا

من : ()٨(عن ابن ابي الدنیا ، وأن یخبر أخاه بحبھ لھ في هللا، رواه السیوطي)٧(]فال

                                                           

 ".والتشمیت"في المطبوع  ) ١(

َجاء في الحدیث عن أبي ھریرة ، رضي هللا عنھُ، عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال) ٢( َ َ ََ ِّ ِ ِ َِّ َ َ َْ ُ َّ َ ِ َ ْ ُ َ َإذا عطس : ْ َ َ َ ِ
َأحدكم فلیقل الحمد � ولیقل لھُ أخوه ، أو صاحبُھُ یرحمك هللا فإذا قال لھُ َ ُ ََ َ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ َ َِ ُ َّ ََّ ُ ِ ُ ِ ِْ ْْ َ َ ْ ْ ْ َُ َُ ُ ُِ ُیرحمك هللا= =ُ َّ َ ُ َ ْ فلیقل َْ ُ َ ْ َ

ْیھدیكم هللا ویُصلُح بالكم َ َُ َُ ِ ُ ِْ َْ ُ : اخرجھ البخاري في كتاب بدء الوحي، باب إذا عطس كیف یشمت. َّ

 .١٠/٢٢٣: روضة الطالبین: وینظر. ٦٢٢٤ برقم ٨/٦١

  .١/٢٩٢: ، وروضة الطالبین٤/٦٤٨: المجموع شرح المھذب: ینظر) ٣(

 الشخص فیفتح عندھا فمھ، والمعنى االصطالحي في ھذا ال فترة تعتري) : بالمد: (التثاؤب لغة ) ٤(

 ).ثوب(، مادة ١/٢٢٤:المصباح المنیر: ینظر. یخرج عن المعنى اللغوي

َّالتثاؤُب من الشیطان فإذا تثاءب أحدكم فلیُرده ما استطاع فإن : (وذلك لقولھ صلى هللا علیھ وسلم) ٥( َِّ َ َِ َ ََ ََ َ ََّ َْ ُْ َِ ْ َ َْ َُ َُّ َُ َ َ َِ
ُأحدك َ َ ُم إذا قال ھا ضحك الشیطان َ َ ْ َّ َ َِ َ َ َْ َ اخرجھ البخاري في كتاب بدء الوحي، باب اذا تثائب ) ِ

  .٣٢٨٩ برقم ٤/١٥٢: فلیضع یده على فیھ

ما بین المعقوفتین ساقطة من المخطوط، وما أثبتھ من المطبوع، وكیفیة رده كأن یطبق شفتیھ أو ) ٦(

 ویقوم مقام الید كل ما یستر الفم كخرقة أو ثوب نحو ذلك، فإذا لم یستطع وضع یده على فمھ، 

، واآلداب ٢/٥٦: ، ونھایة المحتاج١/٤٣٣: ابن عابدین: ینظر. مما یحصل بھ المقصود

 .٢/٣٤٥: الشرعیة

 .ما بین المعقوفتین ساقطة من المخطوط، وما اثبتھ من المطبوع) ٧(

َابن أبي الدنیا عبد هللا بن محمد بن عبید بن سفیا) ٨( ْ ُّ ن، القرشي األموي، لھ مصنفات اطلع الذھبي َ

و " الفرج بعد الشدة" كتابا، منھا ١٦٤ كتابا منھا، ثم ذكر أسماءھا كلھا، فبلغت ٢٠على 

: ینظر. ه٢٨١ویرھا كثیر، مولده ووفاتھ في بغداد سنة " ذم المالھي"و " مكارم األخالق"

 .٦/١٢: ، وتھذیب التھذیب٢/٢٢٤: تذكرة الحفاظ
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 أن یدعو لمن )٢(، ویندب)١()ألخیھ ثم لم یطلعھ علیھا فقد خانھ/ أ٧/كان في قلبھ مودة

  .)٣(أحسن إلیھ

اللھم ال :  یقولٍعن علي بي ال یجوز ان یدعو بدعاء ورد عنھ، فقد سمع الن: فائدة

ال تقل ھكذا فلیس من أحد اال وھو محتاج الى : تحوجني الى أحد من خلقك، فقال

یا رسول : قل اللھم ال تحوجني الى شرار خلقك، قلت: فكیف أقول؟ قال: الناس، قال

ِاذا اعطوا منوا واذا منعوا عابوا : هللا ومن شرار خلقھ؟ قال ُ ُّ َ ُ()٤(.  

َوسمع ال َِ ُّنبي َ ِ َّ- - أبا بكر یقول ،ُ ُ بر، فقال: َ َاللھم إني أسألك الصَّ ََ َ ْ َْ ُ َ َ ِّ ِ َّ ُ َسألت هللا البالء « : َّ ََ َ َْ َّْ َ َ

َفسلھ العافیة  ََ َ َِ ْ ُْ«)٥(.  

: اللھم ال تحوجني إلى أحد من خلقك، فقال:  رجال یقول)٦(وسمع اإلمام أحمد بن حنبل

وال بأس بقولھ للرجل الجلیل [ ، )٧(ا إیراده ھذا رجل تمنى الموت فھذا حرام لما أوردن

                                                           

: ، واخرجھ ابن ابي الدنیا في االخوان٦٢٨٩ برقم ١/٢٤١٩٢:  الجامع الكبیر للسیوطي:ینظر)  ١(

: الكنز: ینظر. ، جاء في كنز العمال رواه ابن ابي الدنیا عن مكحول مرسال٧٢ برقم ١/١٢٤

٩/٢٥. 

 .لیس في المطبوع) ویندب: الى قولھ..... رواه السیوطي : ( من قولھ)  ٢(

 .٤/١٢١: ، وحاشیة اعانة الطالبین٤/١٨٨ :اسنى المطالب: ینظر) ٣(

 .انتھى "وھو حدیث ال أصل لھ  ":قال الحافظ ابن حجر رحمھ هللا. بعد البحث لم أقف علیھ )  ٤(

 نقال عن –قال ابن حجر المكي   ، وقال العجلوني رحمھ هللا١/١٧٨: لسان المیزان: ینظر

  .١/١٨٨: كشف الخفاء  : ینظر.انتھى باختصار" إنھ موضوع : الحافظ السیوطي

 ، قال ابو ٣٨٧٠ برقم ١٣/٣١: اخرجھ الترمذي في كتاب الدعوات، باب اي شيء تمام النعمة ) ٥(

ومن ھذه ) أبا بكر(بدل ) رجال(ووجدتھ في جمیع المصادر. ھذا حدیث حسن: عیسى الترمذي

 .٣/٢٧٣:  ، ومسند الشاشي ٢٠/٥٥:المعجم الكبیر ، للطبراني : المصادر 

، األئمة األربعةِّأبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني الذھلي فقیھ ومحدث، ورابع : ھو) ٦(

ُ، اشتھر بعلمھ الغزیر وحفظھ القوي، وكان الفقھ اإلسالميفي  المذھب الحنبليوصاحب 

: بقولھ اإلمام الشافعيًمعروفا باألخالق الحسنة، وقد أثنى علیھ كثیر من العلماء منھم 

ًوما خلفت بھا أحدا أورع وال أتقى وال أفقھ من أحمد بن حنبل بغدادُخرجت من « ُ ُّ، ویُعد »َّ

وأوسعھا، والعلل ومعرفة الرجال،  واألسامي والكنى،  الحدیثمن أشھر كتب  "المسند" كتابھ

  .٤/٤١٤:، وتاریخ بغداد١/٤: طبقات الحنابلة: ینظر. ه٢٤١وغیرھا توفي سنة

 .لیس في المطبوع )  الى قولھ لما اوردنا ایراده.....فائدة(من قولھ )  ٧(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٥٣
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جعلني هللا فداءك، أو فداك أبي وأمي، ودالئل ما ذكر : في علمھ أو صالحھ أو نحوه

  . )٣( ])٢( كثیرة مشھورة)١(من األحادیث الصحیحة

والحمد � على كمالھ والصالة والسالم على سیدنا محمد والھ ، وكان الفراغ من جمع 

المباركة تاسع شھر ذي الحجة الحرام سنة الف ومائھ / ب٧/وم الجمعةھذه الرسالة ی

سبع واربعین فاسأل هللا تعالى ان ینفع بھا المسلمین وأن یجعلھا خالصة لوجھھ الكریم 

  /. أ ٨/ انھ تعالى على ما یشاء قدیر، وباإلجابة جدیر، تمت بحمد هللا وعونھ آمین 

  

  

  

                                                           

ھو : واصطالحا .  مادة صحح ١/١٩٧القاموس المحیط :  ینظر .الجید النقيھو :  الصحیح لغة ) ١(

الحدیث المسند الذي یتصل إسناده بنقل العدل الضابط، عن العدل الضابط إلى منتھاه، وال "

 .١/٢٠:الكواكب الدریة على المنظومة البیقونیة: ینظر". یكون شاذا وال معلال

الة على ، ومن االحادیث الد٩/٢٣٠: ، وحواشي الشرواني٩/٢٣٠: تحفة المحتاج: ینظر)  ٢(

ِعن عبد هللا بن شداد عن علي، رضي هللا عنھُ، قال ما سمعت رُسول هللا صلى (استخدامھا  ِ ِ ٍّ ِ ِ َِ َ َ َ َُ ْ ْ َْ ََ ْ َ َ َ َ َُ َّ ْ ٍْ َّ َ ِ
ُهللا علیھ وسلم یُفدي أحدا غیر سعد سمعتھُ یقوُل َ َ َ َ َُ ْ ْ ِْ ٍ َ ً َِّ ٍارم فداك أبي وأمي أظنھُ یوم أُحد : َ ُ َُ ْ َ ُّ ُ َ َِّ َ ِ َ َ َ ِ ْ .(

 برقم ٨/٥٢: خاري في كتاب بدء الوحي، باب قول الرجل فداك ابي وامياخرجھ الب

٦١٨٤. 

  .ما بین المعقوفتین ساقطة من المخطوط، وما أثبتھ من المطبوع )  ٣(



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٥٤

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

  اخلامتة وأهم النتائج

لى التمام، في البدء والعرض وفي الختام ثم الصالة والسالم على النبي خیر الحمد � ع

  :االنام وعلى آلھ وصحبھ الكرام وبعد

  

واالن فھذه خاتمة لطیفة، اذكر فیھا المختار من أھم النتائج التي تناولتھا بالدراسة 

اء وتحري والتحقیق في ثنایا ھذا البحث بعد استنفاد الوسع في استقصاء األقوال واآلر

  :الدقة في نقلھا وتدوینھا  فكان من ذلك أن انتھیت إلى

  

  .أن یكون التسلیم بصوت مسموع یسمعھ الیقظان وال ینزعج منھ النائم) ١( 

أن یسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والصغیر على الكبیر، والقلیل  )٢ (

 .على الكثیر

  .ًأخاه ولو یسیرا أن یعید إلقاء السالم إذا فارق  )٣(

  .أن یسلم على أھل بیتھ عند الدخول علیھم كما سبق )٤(

ًعدم االكتفاء باإلشارة بالید أو الرأس، فإنھ مخالف للسنة، إال إذا كان المسلم علیھ بعیدا  )٥( َّ

  .فإنھ یسلم بلسانھ ویشیر بیده وال یكتفي باإلشارة

  .السالم في بدایة المجلس وعند مفارقتھ  )٦(

ًأن یسلم على الصبیان إذا لقیھم اقتداء برسول هللا صلى هللا علیھ وسلم، وفیھ دلیل على  )٧(

  .التواضع والرحمة، كما إن فیھ تربیة الناشئة على تعالیم اإلسالم وغیر ذلك من الفوائد

  .البشاشة وطالقة الوجھ والمصافحة )٨(

زیادة علیھا أو النقصان، أو الحرص على السالم باأللفاظ الواردة في السنة، وعدم ال )٩(

والمحذور أن تكون ھذه ) صباح الخیر، أو یعطیكم العافیة(استبدالھا بألفاظ أخرى 

َّاأللفاظ بدیلة للسالم، أما إن سلم السالم الوارد في السنة ودعا بعد ذلك بما شاء فال 

  .بأس



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٥٥

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

  .وعلیكم:  قالأال یبدأ المسلم كافرا بالسالم، فإن سلم علیھ أحد من أھل الكتاب )١٠(

یسلم الرجل على المرأة األجنبیة ویرد علیھا السالم، وكذا المرأة تسلم على الرجل ) ١١ (

وترد علیھ السالم بشرط أمن الفتنة وعدم المصافحة وترك الخضوع بالقول، فإذا لم 

تؤمن الفتنة ترك إلقاء السالم ورده أیضا، وان كانت المرأة مسنة او في مجموعة نساء 

  . رج من البدء بالسالم فال ح

نسأل هللا الكریم أن یجعلنا ممن یفشون السالم وأن یدخلنا وإیاكم الجنة بسالم، والحمد � 

  .رب العالمین

  

  



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٥٦

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

  املصادر واملراجع

  .القرآن الكریم 

محم��د ب��ن عب��د هللا ب��ن قاض��ي : ، ل��نجم ال��دین)الت��اج ف��ي زوائ��د الروض��ة عل��ى المنھ��اج( )١(

 ١٨٢ ست وسبعین وثمانمائ�ة وھ�و مخط�وط ع�دد أوراق�ھ ،٨٧٦سنة : عجلون، المتوفى

  .)٣٨٦٣(وموجود في مكتبة الغازي خسرو بك 

. ابن عابدین ، حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنویر األبصار فقھ أب�و حنیف�ة )٢(

 .مكان النشر  بیروت.م٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١سنة النشر . الناشر دار الفكر للطباعة والنشر

ي أب��و الح��سن س��ید ال��دین عل��ي ب��ن أب��ي عل��ي ب��ن محم��د ب��ن س��الم الثعلب��ي اإلحك��ام لآلم��د )٣(

 بی��روت ، الطبع��ة األول��ى،  –دار الكت��اب العرب��ي : الناش��ر) ھ��ـ٦٣١: المت��وفى(اآلم��دي 

 .سید الجمیلي . د:  ه ، تحقیق١٤٠٤

ش���عیب : اآلداب ال���شرعیة الب���ن مفل���ح عب���د هللا محم���د ب���ن مفل���ح المقدس���ي ، المحق���ق )٤(

الثالث�ة ، : بی�روت الطبع�ة: مؤسسة الرسالة ، البلد: القیام ، دار النشرعمر + األرناؤوط 

 . م١٩٩٩ھـ، ١٤١٩: سنة الطبع

: المت��وفى(األذك��ار لإلم��ام الن��ووي ، أب��و زكری��ا محی��ي ال��دین یحی��ى ب��ن ش��رف الن��ووي  )٥(

:  بیروت ، الطبع�ة–دار ابن كثیر، دمشق : محیي الدین مستو، الناشر: المحقق) ھـ٦٧٦

 . م ١٩٩٠ - ھـ ١٤١٠الثانیة،

محمد بن محمد درویش، أبو عبد : أسنى المطالب في أحادیث مختلفة المراتب ، المؤلف )٦(

م�صطفى عب�د الق�ادر عط�ا ، : ، المحق�ق) ھ�ـ١٢٧٧: المت�وفى(الرحمن الحوت ال�شافعي 

 .م ١٩٩٧- ھـ ١٤١٨األولى، :  بیروت ، الطبعة–دار الكتب العلمیة : الناشر

، )ھ�ـ٨٥٢ت (اإلمام أحمد بن علي ب�ن حج�ر الع�سقالني : ة اإلصابة في معرفة الصحاب )٧(

 .م١٩٦٩-ھـ١٣٨٩، ١طھ محمد الزیني، مكتبة الكلیات األزھریة، ط. تحقیق د

 إعانة الطالبین تألیف السید البكري بن السید محمد شطا الدمیاطي أب�و بك�ر ، دار الفك�ر  )٨(

 .م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨ ، ١ــ بیروت ،ط

ل��دین ب��ن محم��ود ب��ن محم��د ب��ن عل��ي ب��ن ف��ارس، الزركل��ي خی��ر ا: االع��الم للزركل��ي   )٩(

 .م ٢٠٠٢مایو /ایار – ١٥، دار العلم للمالیین ، الطبعة ) ھـ١٣٩٦: المتوفى(الدمشقي 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٥٧

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

جم��ال ال��دین أب��و الح��سن عل��ي ب��ن یوس��ف : إنب��اه ال��رواة عل��ى أنب��اه النح��اة ، المؤل��ف )١٠(

األول��ى، : ، الطبع��ةالمكتب��ة العن��صریة، بی��روت : ، الناش��ر) ھ��ـ٦٤٦: المت��وفى(القفط��ي 

 .  ھـ ١٤٢٤

: المت�وفى(إیضاح المكنون إس�ماعیل ب�ن محم�د أم�ین ب�ن می�ر س�لیم الباب�اني البغ�دادي  )١١(

محم��د ش��رف ال��دین بالتقای��ا : ، عن��ى بت��صحیحھ وطبع��ھ عل��ى ن��سخة المؤل��ف)ھ��ـ١٣٩٩

-ه١٤١٣ لبن��ان ، –دار إحی��اء الت��راث العرب��ي، بی��روت : رئ��یس أم��ور ال��دین ، الناش��ر

 .م ١٩٩٢

ئع الصنائع في ترتیب الشرائع ، تألیف اإلمام عالء الدین ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن م�سعود بدا )١٢(

ھ��ـ ، تعلی��ق وتحقی��ق ال��شیخ ع��ل محم��د مع��وض ـ��ـ ٥٨٧الكاس��اني الحنف��ي المت��وفى س��نة 

ھ�ـ ـ�ـ ١٤٢٤الثانی�ة ، س�نة . والشیخ عادل احمد عبد الموجود ، دار الكتب العلمی�ة ـ�ـ ط 

 .م ٢٠٠٣

دار الن�شر دار ) ھ�ـ ٤٦٣ت ( لي أبو بكر الخطیب البغدادي احمد بن ع: تاریخ بغداد  )١٣(

 .م ٢٠٠٢-ه١٤٢٢ ، ١الكتب العلمیة ، بیروت  ، ط

عبد ال�رحمن ب�ن ح�سن الجبرت�ي : تاریخ عجائب اآلثار في التراجم واألخبار ،المؤلف )١٤(

 .دار الجیل بیروت ، بدون طبعة وبدون تاریخ : ، الناشر) ھـ١٢٣٧: المتوفى(المؤرخ 

س�لیمان ب�ن محم�د ب�ن عم�ر البجیرم�ي : بی�ب عل�ى ش�رح الخطی�ب ، المؤل�فتحفة الح )١٥(

: م ، الطبع�ة١٩٩٦-ھـ ١٤١٧ -لبنان /  بیروت-دار الكتب العلمیة : الشافعي، دار النشر

 .األولى

ابن الملق�ن س�راج ال�دین أب�و حف�ص عم�ر ب�ن : تحفة المحتاج إلى أدلة المنھاج المؤلف )١٦(

عب��د هللا ب��ن س��عاف : ، المحق��ق)ھ��ـ٨٠٤: ىالمت��وف(عل��ي ب��ن أحم��د ال��شافعي الم��صري 

 .١٤٠٦األولى، :  مكة المكرمة ، الطبعة-دار حراء : اللحیاني ، الناشر

دار ال�صمیعي ، الری�اض ) ھـ ٥٠٧ت(محمد بن طاھر بن القیسراني : تذكرة الحفاظ  )١٧(

 .، تحقیق حمدي عبد المجید ١ھـ ، ط ١٤١٥، 

عب��د هللا محم��د ب��ن عم��ر ب��ن الح��سن ب��ن التف��سیر الكبی��ر ومف��اتیح الغی��ب ، لإلم��ام أب��و  )١٨(

، )ھ�ـ٦٠٦: المت�وفى(الحسین التیمي الرازي الملق�ب بفخ�ر ال�دین ال�رازي خطی�ب ال�ري 

 . ھـ١٤٢٠ -الثالثة :  بیروت ، الطبعة–دار إحیاء التراث العربي : الناشر



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٥٨

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

: المت�وفى(تھذیب اللغة لألزھري محمد بن أحمد بن األزھري الھ�روي، أب�و من�صور  )١٩(

 بی�روت –دار إحیاء التراث العربي : محمد عوض مرعب ، الناشر:  المحقق،) ھـ٣٧٠

 .م٢٠٠١األولى، : ، الطبعة

اإلم�ام الح�افظ عل�ي ب�ن الح�سن ب�ن ھب�ة هللا ال�شافعي المع�روف : تھذیب تاریخ دم�شق )٢٠(

، دار المی�سرة، )ھ�ـ١٣٤٦ت (ھذبھ ورتبھ ال�شیخ عب�د الق�ادر ب�دران ، ):  ابن عساكر(بـ

 .م١٩٧٩-ھـ٢،١٣٩٩بیروت، لبنان، ط

محمد بن جری�ر :  جامع البیان في تأویل القرآن المعروف ب تفسیر الطبري ،المؤلف )٢١(

: ،المحق�ق) ھ�ـ٣١٠: المت�وفى(بن یزید ب�ن كثی�ر ب�ن غال�ب اآلمل�ي، أب�و جعف�ر الطب�ري 

 . م٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢٠األولى، : مؤسسة الرسالة ، الطبعة: أحمد محمد شاكر ، الناشر

ل ال�دین ال�سیوطي ، ت�ألیف محم�د ب�ن الح�سن ال�شیباني المول�ود الجامع الصغیر، لج�ال )٢٢(

ھـ ، مع شرح النافع الكبی�ر للعالم�ة ال�شھیر أب�ي الحن�ان ١٨٩ھـ والمتوفى سنة١٣٢سنة 

ھ��ـ ، دار الق��رآن ـ��ـ ١٣٠٤ھ��ـ والمت��وفى س��نة ١٢٦٤عب��د الح��ي اللكن��وي المول��ود س��نة 

 .م ١٩٨٧ھـ ــ ١٤٠٧األولى ، سنة . باكستان ، ط

لإلمام محم�د ب�ن احم�د األن�صاري : ألحكام القرآن المعروف بتفسیر القرطبي الجامع  )٢٣(

م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢٢ ، دار إحیاء التراث العربي ، سنة ٢، ط) ھـ ٦٧١ت ( القرطبي ، 

 . 

ص��الح عب��د ال��سمیع األزھ��ري ، دار إحی��اء : ج��واھر اإلكلی��ل ش��رح مخت��صر الخلی��ل  )٢٤(

 . ریخ التراث العربي ، بیروت ، بدون طبعة وبدون تا

) لزكری�ا األن�صاري ( حاشیة الجمل حاشیة الشیخ سلیمان الجم�ل عل�ى ش�رح الم�نھج  )٢٥(

 .سلیمان الجمل ، بیروت ، بدون طبعة وبدون تاریخ

حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرب�اني ، عل�ي ال�صعیدي الع�دوي الم�الكي ،  )٢٦(

 ه ، مك��ان ١٤١٢ر تحقی��ق یوس��ف ال��شیخ محم��د البق��اعي ، الناش��ر دار الفك��ر ،س��نة الن��ش

 .النشر بیروت ، بدون طبعة 

حاشیة العطار على جمع الجوام�ع  ، ح�سن العط�ار ، الناش�ر دار الكت�ب العلمی�ة س�نة  )٢٧(

 .بیروت ، بدون طبعة / م ، مكان النشر لبنان١٩٩٩ -ھـ ١٤٢٠النشر 

: الحاوي الكبیر في فقھ مذھب اإلمام الشافعي وھ�و ش�رح مخت�صر المزن�ي ، المؤل�ف )٢٨(

سن علي ب�ن محم�د ب�ن محم�د ب�ن حبی�ب الب�صري البغ�دادي، ال�شھیر بالم�اوردي أبو الح



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٥٩

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

 ال��شیخ ع��ادل أحم��د عب��د -ال��شیخ عل��ي محم��د مع��وض : ، المحق��ق) ھ��ـ٤٥٠: المت��وفى(

- ھ�ـ ١٤١٩األول�ى، : ، الطبع�ة لبن�ان –دار الكتب العلمیة، بی�روت : الموجود ، الناشر

 .م١٩٩٩

 حواش��ي ال��شرواني عل��ى تحف��ة المحت��اج ب��شرح المنھ��اج ، عب��د الحمی��د ال��شرواني ،  )٢٩(

 . الناشر دار الفكر ، مكان النشر بیروت ، بدون طبعة وبدون تاریخ 

 خالصة األثر في أعیان القرن الحادي عشر ، المحبي  ، الناش�ر دار ص�ادر ، مك�ان  )٣٠(

 .النشر بیروت ، بدون طبعة وبدون تاریخ 

 ، العالم�ة أب�ي الف�ضل ش�ھاب ال�دین ال�سید محم�ود األلوس�ي البغ�دادي ، روح المعاني )٣١(

 .ه ١٤١٥ ، ١ھـ ، الناشر دار إحیاء التراث العربي، النشر بیروت ، ط ١٢٧٠ت

روض��ة الط��البین، وعم��دة المتق��ین ، ت��ألیف مح��ي ال��دین ش��رف الن��ووي المت��وفى س��نة  )٣٢(

  .١٤٠٥ الثانیة ، سنة.  ھـ ، المكتب اإلسالمي ــ بیروت ، ط ٦٧٦

محم�د خلی�ل ب�ن عل��ي ب�ن محم�د ب�ن محم�د م�راد الح�سیني، أب��و : س�لك ال�درر المؤل�ف )٣٣(

: دار الب�شائر اإلس�المیة، دار اب�ن ح�زم ، الطبع�ة: ، الناشر) ھـ١٢٠٦: المتوفى(الفضل 

 . م ١٩٨٨ - ھـ ١٤٠٨الثالثة، 

-٢٠٢ت ( س���لیمان ب���ن األش���عث أب���و داود السج���ستاني االزدي ، : س���نن اب���ي داود  )٣٤(

، تحقی��ق محم��د محی��ي ال��دین عب��د الحمی��د ، دار الفك��ر ، ب��دون طبع��ة وب��دون ) ـ ھ��٢٥٧

 .تاریخ 

 ، ١، ط) ھ��ـ ٢٧٩ت ( ألب��ي عی��سى محم��د ب��ن س��ورة الترم��ذي ، : س��نن الترم��ذي  )٣٥(

 .م ١٩٣٧مصطفى البابي الحلبي ، مصر ، سنة 

شذرات الذھب في أخبار من ذھب البن العماد عبد الحي ب�ن أحم�د العكب�ري ، ط دار  )٣٦(

 .م١٩٩٣/ ھـ١٤١٣ الطبعة األولى —ابن كثیر، بدمشق وبیروت 

، س�عد ال�دین م�سعود ب�ن . شرح التلویح على التوض�یح لم�تن التنق�یح ف�ي أص�ول الفق�ھ )٣٧(

 ھ��ـ ، تحقی��ق زكری��ا عمی��رات ،الناش��ر دار الكت��ب ٧٩٢عم��ر التفت��ازاني ال��شفعي ،ت 

 .م ، بیروت١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦العلمیة ، سنة النشر 

 ، الناش�ر دار ١١٢٢ محم�د ب�ن عب�د الب�اقي ب�ن یوس�ف الزرق�اني تشرح الزرق�اني ، )٣٨(

 . ، مكان النشر بیروت ، بدون طبعة ١٤١١الكتب العلمیة ، سنة النشر 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٦٠

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

شرح مختصر الروضة سلیمان بن عبد القوي ب�ن الك�ریم الط�وفي ال�صرصري ، أب�و  )٣٩(

ن الترك��ي عب��د هللا ب��ن عب��د المح��س: ، المحق��ق ) ھ��ـ٧١٦: المت��وفى (الربی��ع، نج��م ال��دین 

 . م ١٩٨٧/  ھـ ١٤٠٧األولى ، : مؤسسة الرسالة ، الطبعة : الناشر 

أب��و بك��ر احم��د ب��ن الح��سین البیھق��ي، تحقی��ق محم��د ال��سعید ب��سیوني : ش��عب اإلیم��ان )٤٠(

 .ھـ١٤١٠، ١زغلول، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 ، ٣، ط) ھ�ـ ٢٥٦ت ( لمحمد بن إسماعیل أب�و عب�د هللا البخ�اري ، : صحیح البخاري )٤١(

 م ١٩٨٧ - ھـ ١٤١٣دار ابن كثیر ، بیروت ، سنة 

 ١، ط) ھ�ـ ٢٦١ت ( صحیح مسلم ، مسلم بن حجاج أبو الحسن القشیري النیسابوري  )٤٢(

 .م ٢٠٠٤ -ھـ١٤٠٤، مكتبة الصفا ، القاھرة ، سنة 

أحم��د مح��رم ال��شیخ ن��اجي ، : ال��ضوء الالم��ع المب��ین ع��ن من��اھج المح��دثین ، المؤل��ف )٤٣(

 .الخامسة ، بدون تاریخ:  بیروت ،الطبعة-یاة منشورات دار مكتبة الح

 طبقات اب�ن س�عد أب�و عب�د هللا محم�د ب�ن س�عد ب�ن منی�ع الھاش�مي ب�الوالء، الب�صري،  )٤٤(

زی��اد محم��د من��صور ، : ، المحق��ق) ھ��ـ٢٣٠: المت��وفى(البغ��دادي المع��روف ب��ابن س��عد 

 .١٤٠٨الثانیة، :  المدینة المنورة ، الطبعة-مكتبة العلوم والحكم : الناشر

ت��اج ال��دین عب��د الوھ��اب ب��ن تق��ي ال��دین ال��سبكي : طبق��ات ال��شافعیة الكب��رى ، المؤل��ف )٤٥(

عب��د الفت��اح محم��د الحل��و . محم��ود محم��د الطن��احي د. د: ، المحق��ق)ھ��ـ٧٧١: المت��وفى(

 .ھـ١٤١٣الثانیة، : ھجر للطباعة والنشر والتوزیع الطبعة: الناشر

 ب�ن عم�رو ب�ن تم�یم الفراھی�دي العین ، للفراھی�دي أب�و عب�د ال�رحمن الخلی�ل ب�ن أحم�د )٤٦(

د مھ��دي المخزوم��ي، د إب��راھیم ال��سامرائي ، : ، المحق��ق) ھ��ـ١٧٠: المت��وفى(الب��صري 

 .دار ومكتبة الھالل ، بدون طبعة وبدون تاریخ : الناشر

زكریا بن محمد بن أحمد ب�ن زكری�ا : الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة ، المؤلف )٤٧(

المطبع��ة : ، الناش��ر) ھ��ـ٩٢٦: المت��وفى( ال��سنیكي األن��صاري، زی��ن ال��دین أب��و یحی��ى

 .المیمنیة ، بدون طبعة وبدون تاریخ

غنی��ة الط��البین ، ومنی��ة ال��راغبین ف��ي تجوی��د الق��رآن العظ��یم ، محم��د ب��ن قاس��م ب��ن  )٤٨(

  ) .ـھ١١١١ت (إسماعیل البقري الشناوي 

ھ��و ش��رح للمؤل��ف عل��ى كتاب��ھ ھ��و ( ف��تح المع��ین ب��شرح ق��رة الع��ین بمھم��ات ال��دین  )٤٩(

زی�ن ال�دین أحم�د ب�ن عب�د العزی�ز ب�ن زی�ن : ،المؤل�ف) لمسمى قرة العین بمھمات الدینا



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٦١

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

دار ب�ن : ،الناش�ر) ھ�ـ٩٨٧: المتوفى(الدین بن علي بن أحمد المعبري الملیباري الھندي 

 .األولى ، بدون تاریخ : حزم ، الطبعة

 خلی��ل عب��د الم��نعم: الفتوح��ات الربانی��ة ش��رح األذك��ار ، المؤل��ف اب��ن ع��الن ، تحق��ق )٥٠(

 . ، بدون طبعة ٢٠٠٤ – ١٤٢٤: دار الكتب العلمیة ، سنة النشر: إبراھیم ، الناشر

الفواك��ھ ال��دواني ، ت��ألیف احم��د ب��ن غن��یم ب��ن س��الم النف��راوي الم��الكي المت��وفى س��نة  )٥١(

 .ھـ ، بدون طبعة ١٤١٥ھـ ، دار الفكر ــ بیروت ، سنة ١١٢٥

 –ال�صدف ببل�شرز : تي ، الناش�رمحمد عمیم اإلحسان المجددي البرك: قواعد الفقھ ف )٥٢(

  .١٩٨٦ – ١٤٠٧األولى، : كراتشي ، الطبعة

ف��ي الق��راءات : القواع��د المق��ررة والفوائ��د المح��ررة وھ��ي المعروف��ة بالقواع��د البقری��ة )٥٣(

 ومنیة الراغبین في تجوید القرآن العظیم ، محمد ب�ن قاس�م ب�ن إس�ماعیل البق�ري .السبعة

 .ون تاریخ ، بدون طبعة وبد) ه ١١١١ت (الشناوي 

می�ة ، من�صور ب�ن ی�ونس البھ�وتي ، دار الكت�ب العل:  كشاف القناع ع�ن م�تن اإلقن�اع  )٥٤(

 .بدون طبعة.  ه ١٤٠٢بیروت، 

ك��شف الخف��اء إس��ماعیل ب��ن محم��د العجل��وني الجراح��ي ، ، تحقی��ق أحم��د الق��الش ،   )٥٥(

 . ، مكان النشر بیروت ، بدون طبعة ١٤٠٥الناشر مؤسسة الرسالة ، سنة النشر 

دار ) ھ�ـ١٠٧٦ت(مصطفى بن عبد هللا القسطنطیني الروم�ي الحنف�ي : الظنون كشف  )٥٦(

 . ، بدون طبعة ١٩٩٢الكتب العلمیة ، بیروت 

 ٤٦٣الكفایة في علم الروایة ، أحمد بن علي بن ثاب�ت أب�و بك�ر الخطی�ب البغ�دادي ت  )٥٧(

 ، مك�ان إبراھیم حم�دي الم�دني ، الناش�ر المكتب�ة العلمی�ة، ، تحقیق أبو عبدهللا السورقي 

 .بدون طبعة وبدون تاریخ   .النشر المدینة المنورة

كن��ز العم��ال ف��ي س��نن األق��وال واألفع��ال ، ع��الء ال��دین عل��ي المتق��ي ب��ن ح��سام ال��دین  )٥٨(

ھ��ـ ، تحقی��ق محم��ود عم��ر ال��دمیاطي ، ٩٧٥س��نة الوف��اة / ھ��ـ٨٨٥الھن��دي ، س��نة ال��والدة 

  . م ١٩٨١/ھـ١٤٠١الناشر دار الكتب العلمیة ، الطبعة الخامسة ، 

ب��دون طبع��ة . الكواك��ب الدری��ة عل��ى المنظوم��ة البیقونی��ة ، س��لیمان ب��ن خال��د الحرب��ي )٥٩(

 .وبدون تاریخ 



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٦٢

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

، ) ھ�ـ١٠٦١: المت�وفى(نج�م ال�دین محم�د ب�ن محم�د الغ�زي : الكواكب السائرة لمؤلف )٦٠(

:  لبن���ان ، الطبع���ة–دار الكت���ب العلمی���ة، بی���روت : خلی���ل المن���صور ، الناش���ر: المحق���ق

 . م١٩٩٧ - ھـ ١٤١٨األولى، 

الزركشي، محم�د ب�ن عب�د هللا ب�ن : الآللي المنثورة في األحادیث المشھورة ، المؤلف  )٦١(

ب��دون طبع��ة . المكت��ب اإلس��المي:محم��د ب��ن لطف��ي ال��صباغ ، الناش��ر : بھ��ادر ، المحق��ق 

 .وبدون تاریخ 

لإلمام أبي الف�ضل جم�ال محم�د ب�ن مك�رم اب�ن منظ�ور ، دار ص�ادر ، : لسان العرب  )٦٢(

  .ـھ١٤١٤ ، ٣ط . بیروت 

ھ�ـ ٦٧٦ المجموع شرح المھذب ، تألیف محي الدین بن شرف الن�ووي المت�وفى س�نة  )٦٣(

ھ��ـ ـ��ـ ١٤١٧األول��ى ، س��نة . ، تحقی��ق محم��ود مطرح��ي ، دار الفك��ر ـ��ـ بی��روت ، ط 

 .م ١٩٩٦

)  ھ�ـ٧٢٦: المت�وفى(مرآة الزمان ، قطب ال�دین أب�و الف�تح موس�ى ب�ن محم�د الی�ونیني  )٦٤(

 . م١٩٩٢ - ھـ ١٤١٣الثانیة، : سالمي، القاھرة ، الطبعةدار الكتاب اإل: الناشر

ح�سن ب�ن عم�ار ب�ن : مراقي الفالح مراقي الفالح شرح متن ن�ور اإلی�ضاح ، المؤل�ف )٦٥(

نع��یم : ، اعتن��ى ب��ھ وراجع��ھ)ھ��ـ١٠٦٩: المت��وفى(عل��ي ال��شرنباللي الم��صري الحنف��ي 

 . م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٥األولى، :  العصریة ، الطبعةالمكتبة: زرزور ، الناشر

أحم�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ي المق�رئ : المصباح المنیر في غریب الشرح الرافعي الكبی�ر )٦٦(

 .م١٩٣٩، ٨، المطبعة األمیریة، بوالق، القاھرة، ط)ھـ٧٧٠ت (الفیومي 

المعتصر من شرح مختصر األصول من علم األصول ، أبو المنذر محمود بن محم�د  )٦٧(

 . م٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢ة، بن مصطفى بن عبد اللطیف المنیاوي ، الطبعة الثانی

معج��م الم��صطلحات وااللف��اظ الفقھی��ة، د محم��ود عب��د ال��رحمن عب��د الم��نعم، م��درس  )٦٨(

 .بدون طبعة وبدون تاریخ .  جامعة األزھر-أصول الفقھ بكلیة الشریعة والقانون 

: ،الناش�ر) ھ�ـ١٣٥١: المتوفى(معجم المطبوعات یوسف بن إلیان بن موسى سركیس  )٦٩(

 .بدون طبعة وبدون تاریخ .  م١٩٢٨ -ھـ  ١٣٤٦مطبعة سركیس بمصر 

ِمعج��م الم��ؤلفین ت��راجم م��صنفي الكت��ب العربّی��ة، لعم��ر رض��ا كحال��ة، مطبع��ة الترق��ي،  )٧٠( َ َ َ َُ ُِ ّ

 .بدون طبعة وبدون تاریخ . م١٩٥٧ ھـ ـ ١٣٧٦دمشق،



       
 
 

    
 
 

 

 

 

 

٤٦٣

  حلولية كلية الدراسات اإلسالمية والعربية للبنات باإلسكندريةني والثالثالثالث من العدد الثالثاملجلد 
 )هـ١١١١ت(ّلبقري ّلإلمام حممد بن قاسم بن إسامعيل ا نيل املرام يف حكم رد السالم  

: ، تحقی��ق)ھ��ـ٥٣٨ت (اإلم��ام ناص��ر ال��دین المط��رزي : المغ��رب ف��ي ترتی��ب المع��رب )٧١(

، ب�ال ١د مخت�ار، مكتب�ة أس�امة ب�ن زی�د، حل�ب، س�وریا، طمحمود فاخوري، وعبد الحمی

 . تاریخ 

 .د : تحقی�ق  )ـھ� ٦٣٠ ت( المقدس�ي قدام�ة ب�ن أحم�د ب�ن محم�د هللا عب�د أب�و:  المغني   )٧٢(

 . م١٩٩٦ - ه ١ ،١٤١٦دار الحدیث، القاھرة، ط  وآخرون، خطاب الدین شرف محمد

 ش�مس ال�دین محم�د ب�ن محم�د مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج ، ت�ألیف ال�شیخ )٧٣(

الخطیب الشربیني ، دراس�ة وتحقی�ق وتعلی�ق لل�شیخ عل�ي محم�د مع�وض ولل�شیخ ع�ادل 

محم��د بك��ر إس��ماعیل ، دار الكت��ب العلمی��ة ـ��ـ . احم��د عب��د الموج��ود ، ق��دم ل��ھ وقرظ��ھ د

 .م ٢٠٠٠ھـ ــ ١٤٢١بیروت ، سنة 

: مل�ة ، دار الن�شرالمھذب ف�ي عل�م اص�ول الفق�ھ ،  عب�د الك�ریم ب�ن عل�ي ب�ن محم�د الن )٧٤(

 . م١٩٩٩ - ھـ ١٤٢٠:  الریاض ، الطبعة األولى–مكتبة الرشد 

المھذب في فقھ اإلمام ال�شافعي ، أب�و اس�حاق إب�راھیم ب�ن عل�ي ب�ن یوس�ف ال�شیرازي  )٧٥(

 .بدون طبعة وبدون تاریخ . دار الكتب العلمیة: ، الناشر) ھـ٤٧٦: المتوفى(

، تحقی�ق محم�د ف�ؤاد )ھ�ـ١٧٩ت (ص�بحي اإلمام مالك ب�ن أن�س األ: موطأ االمام مالك )٧٦(

-ھ��ـ١٣٧٠عب��د الب��اقي، دار إحی��اء الكت��ب العربی��ة، عی��سى الب��ابي الحلب��ي وش��ركائھ، 

 .م ، بال طبعة ١٩٥١

تألیف شمس الدین محمد بن أب�ي العب�اس أحم�د ب�ن : نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج  )٧٧(

الكت�ب العلمی�ة ،  ، دار ٣/ط( ھ�ـ ، ١٠٠٤حمزة بن شھاب الدین الرمل�ي األن�صاري ت 

 ) .م ٢٠٠٣/ ھـ ١٤٢٤بیروت ، 

ت (إس��ماعیل باش��ا البغ��دادي : ھدی��ة الع��ارفین ف��ي أس��ماء الم��ؤلفین وآث��ار الم��صنفین )٧٨(

 .م١٩٥٥، ٣، وكالة المعارف، المكتبة اإلسالمیة، استانبول، ط)م١٩٢٠

ھ�ـ ٥٠٥لمحمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد ت : الوسیط في مصطلح الحدیث )٧٩(

، دار ال��سالم ، الق��اھرة ، ١/ط( ق أحم��د محم��ود إب��راھیم ، ومحم��د محم��د ث��امر، ، تحقی��

 ).ھـ١٤١٧

وفیات األعیان أبو العباس شمس الدین أحم�د ب�ن محم�د ب�ن إب�راھیم ب�ن أب�ي بك�ر اب�ن  )٨٠(

دار : إح��سان عب��اس ، الناش��ر: ، المحق��ق) ھ��ـ٦٨١: المت��وفى(خلك��ان البرمك��ي اإلربل��ي 

  .١٩٩٤ ، ١ط.  بیروت –صادر 


