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امللخص
يشتمل البحث على دراسة قول االمام الطاهر-رمحه-هللا يف مسألة تعيني الصالة الوسطى ،مقارنةً أبقوال العلماء الذين سبقوه يف املسألة ،وتكمن
اإلشكالية يف مدى اعتماد اإلمام الطاهر رمحه هللا على أقوال من سبقه يف هذه املسألة ،ويهدف البحث اىل معرفة قول اإلمام الطاهر رمحه هللا يف
املسألة ،وأدلته يف ذلك ،وكذلك معرفة مدى اعتماد اإلمام الطاهر رمحه هللا على من سبقه يف هذه املسالة ،وبعد ذلك الوصول للرأي الراجح يف
املسألة.
وبعد دراسة جمملة ،خلص الباحث أن اإلمام الطاهر-رمحه-هللا قد اعتمد يف هذه املسألة على قول مذهبه وهو مذهب مالك-رمحه-هللا ،يف املراد
ابلصالة الوسطى أبهنا الصبح ،والرأي الراجح بنظر الباحث هو صالة العصر ،لكثرة األدلة واألحاديث الدالة على ذلك ،وهو ما افتقر إليه قول اإلمام
الطاهر رمحه هللا.

الكلمات املفتاحية :موقف ،اإلمام ،الصالة ،الوسطى
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Abstract
The research is based on the study of Imam al-Taher-rahimah-Allaah in the question of the appointment of the middle
prayer, compared to the statements of the scholars who preceded him in the matter. The problem lies in the extent to which
Imam al-Taher (may Allaah have mercy on him) relied on the statements of his predecessors in this matter. God in the
matter, and evidence in that, as well as know the extent of adoption of the Imam Taher, may God have mercy on him who
preceded him in this issue, and then access to the most likely opinion on the matter.
After a comprehensive study, the researcher concluded that Imam al-Taher (may Allaah have mercy on him) relied on this
issue to say his doctrine, which is the view of Malik, may God have mercy on him, in what is meant by middle prayer as the
morning prayer. The most correct view of the scholar is the 'Asr prayer. , Which is lacking in the words of Imam Taher, may
God have mercy on him.
Keywords: Position, imam, prayer, middle
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املقدمة:

من املعلوم أن مسة بعض الفقهاء هي االنتصار ملذاهبهم ،أو
ملن سبقهم يف بعض املسائل االجتهادية ،فما مدى اعتماد
اإلمام الطاهر-رمحه-هللا على أقوال مذهبه ،أو حىت خارج
مذهبه يف مسألة تعيني الصالة الوسطى ،أم أنه كان جمتهدا
مستقالً برأيه يف هذه املسألة.
وتنبثق عن هذه االشكالية ثالثة أسئلة:
-1ما هو قول االمام الطاهر-رمحه-هللا يف الصالة
الوسطى ،وما أدلته يف ذلك.؟
-2هل اعتمد االمام الطاهر-رمحه-هللا على أقوال من
سبقه ،أم أنه كان جمتهدا مستقال يف هذه املسألة.؟
 -3ما القول الراجح يف مسألة تعيني الصالة الوسطى.؟

اختلف أهل العلم يف تعيني الصالة الوسطى يف قوله تعاىل:
ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭼ( )1وتباينت أقواهلم فيها،
وقد وقف الباحث على أقوال العلماء يف املسألة وقد
()2

أوصلها اإلمام اللّخمي رمحه هللا اىل أربعة عشر قوالً،
()3

وع ّدها اإلمام ابن العريب سبعة أقوال.

وهذا عرض يتناول هذه املسألة اليت دار حوهلا هذا
اخلالف ،وقد خصص هذا العرض لدراسة قول عامل جليل
يف هذه املسألة ،وهو اإلمام الطاهر بن عاشور-رمحه –هللا،
وبيان قوله يف املسألة ،مع سرد أدلته يف أن املراد هبا هي

األهداف:

صالة الصبح ،وقارنت قوله ببقية األقوال داخل مذهبه

-1بيان قول اإلمام الطاهر-رمحه-هللا يف مسألة الصالة
الوسطى وذكر أدلته.
-2معرفة مدى اعتماد االمام الطاهر-رمحه-هللا على أقوال
من سبقه يف املسألة.
-3الوصول للقول الراجح يف مسألة تعيني الصالة الوسطى.

وخارجه ،للوصول لرأي راجح يف املسألة بنظر الباحث.
وهنا رأى الباحث ضرورة التعريج على مذاهب العلماء يف
هذه املسألة ،كتوطئة وتصور عام للموضوع.
فقد ذكر القاضي عياض رمحه هللا ،مذاهب العلماء يف املراد
ابلصالة الوسطى ،فقيل هي اجلمعة ،وقيل هي الصلوات
اخلمس كلها ،وقال آخرون :هي صالة من اخلمس،
واختلفوا يف عينها ،فقال مالك هي الصبح ،وهو قول ابن
عباس ،وقال زيد بن اثبت :هي الظهر ،وقال أبو حنيفة
والشافعي هي العصر ،وهو قول علي بن أيب طالب ،وقال
()4
قبيصة بن ذؤيب هي املغرب ،وقال غريهم :هي العتمة.

حماور البحث:

أوال :موقف اإلمام الطاهر رمحه هللا يف املسألة.
اثنيا :أدلة اإلمام الطاهر رمحه هللا يف املسألة.
اثلثا :أدلة من قال أبنه العصر.
رابعا :الرتجيح يف املسألة.
وأختم ابخلامتة وفيها أهم النتائج.
أوال :موقف اإلمام الطاهر رمحه هللا يف املسألة.

اإلشكالية:

تعرض اإلمام الطاهر بن عاشور -رمحه-هللا هلذه املسألة
وأطال النفس فيها ،وحاصل قوله أن املراد هبا صالة الصبح،

) )1سورة البقرة ،اآلية.238:

وقد وافق فيها مذهبه ،وهو مذهب مالك رمحه هللا.

) )2ينظر :اللخمي ،رايض األفهام يف شرح عمدة األحكام ،ط.556/1 ،1

اثنيا :أدلة اإلمام الطاهر رمحه هللا يف املسألة.

) )3ينظر :ابن العريب ،املسالك يف شرح موطأ مالك ،ط.54/3 ،1
) )4ينظر :عياض ،اكمال املعلم ،ط.592/2 ،1
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ِ
يث النَّ ْف ِ
س
َصبَ َح َك ْس َال َن َخبِ َ
ص ِّل أ ْ
يل  ،فَِإ َذا أ ْ
َصبَ َح َوَملْ يُ َ
طَو ٌ
()8
»
وقد علل اإلمام رمحه هللا ما ذهب إليه أبن هللا تعاىل قد نبه
على فضلها بقوله تعاىل :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ومل
ينبه على غريها من أوقات الصالة املذكورة قبلها يف قوله
تعاىل :ﭽﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭼ( )9فلم يقل أقم
الصالة لدلوك الشمس إىل الفجر ،بل مجع أوقات أربع
()10
صلوات ،وأفرد وقت الفجر بعدها.
وهذا التعليل قد قاله اإلمام الباجي رمحه هللا ،والظاهر أن
اإلمام الطاهر ينقل عنه.
والشاهد مما سبق أن اإلمام -رمحه -هللا ،يرى أبن املراد
ابلصالة الوسطى أهنا هي صالة الصبح ،وقد استدل مبا
سبق ذكره.
والذي ذهب إليه اإلمام الطاهر يف الصالة الوسطى هو
مذهب مالك رمحه هللا ،ومع ذلك فقد خالفه أغلب
املالكية ،ومنهم اإلمام الزرقاين رمحه هللا ،وقال" :هو مذهب
أكثر الصحابة ،ومجهور التابعني وأكثر علماء األثر ،وقال
به من املالكية :ابن عبد الرب ،وابن حبيب ،وابن العريب،
وابن عطية ،واللخمي ،وذهب إليه أكثر الشافعية ،وهو قول
()11
وقول ألمحد ،مث قال :وهو الصحيح".
أيب حنيفةٌ ،
وقال اإلمام ابن عبد الرب :أن اخلالف يف الصالة الوسطى،
إمنا هو منحصر بني صاليت الصبح ،والعصر ،وغري ذلك
ضعيف ،وقد نقل اإلمام الزرقاين عنه أنه يرى أبهنا العصر.
واعتمد اإلمام الطاهر رمحه هللا على ما نقله عن االمام
الباجي رمحه هللا ،على أهنا الصبح ،بثناء هللا تعاىل عليها
()12
بقوله :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

استدل اإلمام رمحه هللا على ما ذهب إليه مبا يلي:

جاء يف معرض تفسريه لقول هللا تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
ﭖ ﭗ ﭘﭼ( )5وبعد سرده لألقوال يف املسألة ،خلُص
رمحه هللا أن اخلالف واقع بني قولني:
األول :أهنا الصبح ،والثاين :أهنا العصر.
فقال رمحه هللا :واألصح من هذين القولني أوهلما ملا يف
«املوطأ» و «الصحيحني» أن عائشة وحفصة أمرات كاتيب

مصحفيهما أن يكتبا قوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘﭼ

()6

وأسندت عائشة ذلك إىل رسول هللا صلى هللا

عليه وسلم ،ومل تسنده حفصة ،فإذا بطل أن تكون الوسطى
هي العصر ،حبكم عطفها على الوسطى تعني كوهنا الصبح،
هذا من جهة األثر.
وأما من جهة مسالك األدلة ،فأفضلية الصبح اثبتة ابلقرآن،
قال تعاىل خمصصا هلا ابلذكر :ﭽﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
ويف الصحيح أن مالئكة الليل ومالئكة النهار جيتمعون عند
صالة الصبح ،وتوسطها ابملعىن احلقيقي ظاهر ،ألن وقتها
بني الليل والنهار ،فالظهر والعصر هناريتان ،واملغرب والعشاء
ليليتان ،والصبح وقت مرتدد بني الوقتني ،حىت إن الشرع
عامل انفلته معاملة نوافل النهار فشرع فيها اإلسرار،
()7
وفريضته معاملة فرائض الليل فشرع فيها اجلهر.
ويف كتاب "كشف املغطى" ويف معرض شرحه لباب
"الصالة الوسطى" نقل اإلمام الطاهر رمحه هللا جانباً من
أقوال العلماء يف املراد ابلصالة الوسطى ،مث قال ":وحنن إذا
نظران نظر حتقيق مل جند صالة جديرة ابلتحريض على
احلفاظ عليها ،مثل صالة الصبح ،ألهنا عُرضة للتفويت،
وألن وقتها يعقب النوم ،فهي ُعرضة للكسل ،وقد جاء يف
ْس أ ِ
ِ
ِِ
ِ
ث
َحد ُك ْم ثََال َ
احلديث« :إ َّن الشَّْيطَا َن يَ ْعق ُد َعلَى قَافيَة َرأ ِ َ
ٍ
ك لَْي ٌل
ُع َقد إِذَا َان َمُ ،ك ُّل عُ ْق َدةٍ ِمْن َها يَ ْ
ب َم َكانَ َها َ :علَْي َ
ض ِر ُ

) )8أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب بدء اخللق ،ابب صفة ابليس وجنوده،
 ،122/4برقم .3269 ::ومسلم يف صحيحه ،كتاب صالة املسافرين وقصرها،
ابب ما روي فيمن انم الليل أمجع حىت أصبح ,167/2 ،برقم.776 ::
) )9سورة اإلسراء ،اآلية.78:

) )5سورة البقرة ،اآلية.238:

) )10ينظر :ابن عاشور ،كشف املغطى ،ط.113/،1

) )7ينظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،ط.167/3 ،1

) )11ينظر :الزرقاين ،شرح املوطأ ،ط.494/1 ،1
) )12سورة اإلسراء ،اآلية.78:

) )6سورة البقرة ،اآلية.238:

4
http://arrasikhun.mediu.edu.my/

Arrasikhun International Journal, Volume 3, Issue 1 July 2017
ISSN: 2462-2508
صالة العصر حبط عمله»( )18وقال« :إن هذه الصالة
عرضت على من كان قبلكم فضيعوها ،فمن حافظ عليها
كان له أجره مرتني ،وال صالة بعدها حىت يطلع
الشاهد»( )19يعين النجم.
أما "الواو" يف رواية عائشة "وصالة العصر" فالواو زائدة
كالواو يف قوله تعاىل :ﭽﭨ ﭩ ﭪﭼ ويف قوله :ﭽ ﯱ ﯲﯳ
ﭼ.
()20
وأما قوله تعاىل  :ﭽ ﭖ ﭗ ﭘﭼ فالقنوت قيل :هو
الطاعة .أي قوموا هلل مطيعني.
وقيل :القنوت السكوت ،قال زيد بن أرقم :كنا نتكلم يف
الصالة حىت نزلت ﭽ ﭖ ﭗ ﭘﭼ فأمران ابلسكوت،
وهنينا عن الكالم .مث ما روينا نص صريح .فكيف يرتك مبثل
()21
هذا الوهم ،أو يعارض به؟
رد اإلمام النووي على من استدل على أن الوسطى
وقد ّ
ليست العصر استنادا للقراءة الشاذة حبجة أن العطف
يقتضي املغايرة لكن مذهبنا أن القراءة الشاذة ال حيتج هبا
وال يكون هلا حكم اخلرب عن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم ،ألن انقلها مل ينقلها إال على أهنا قرآن ،والقرآن ال
يثبت إال ابلتواتر ابإلمجاع ،وإذا مل يثبت قرآان ال يثبت خربا
واملسألة مقررة يف أصول الفقه ،وفيها خالف بيننا وبني أيب

واستدل أيضا بقول هللا تعاىل :ﭽﭖ ﭗ ﭘﭼ( )13والقنوت
ال يكون إال يف صالة الصبح ،وهو املشار إليه يف اآلية.

()14

وأيضا احتج القائلون أبهنا الصبح وليست العصر ،ابلقراءة
الشاذة« :حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى ،وصالة
العصر وقوموا هلل قانتني».
ووجه االحتجاج منه :أنه عطف "صالة العصر "على"
الصالة الوسطى" واملعطوف و املعطوف عليه متغايران.
وهذا جممل ما استدل به اإلمام الطاهر رمحه هللا ،على ما
ذهب إليه أبن الصالة الوسطى هي صالة الصبح.
اثلثا :أدلة من قال أبهنا العصر.

أما من قال أبهنا العصر ،فقد استدلوا بعدة أدلة عضدوا هبا
قوهلم ،ومن أمهها األحاديث الصحيحة الواردة يف هذا
الباب ،وقد ذكر ابن قدامة يف املغين مجلة األدلة على أهنا
العصر ،ومنها ما روي عن علي رضي هللا عنه قال« :قال
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يوم األحزاب « :شغلوان عن
صالة الوسطى صالة العصر مأل هللا بيوهتم وقبورهم
انرا»( )15وعن ابن مسعود قال :قال رسول هللا صلى هللا
عليه وسلم« :صالة الوسطى صالة العصر )16( ».وعن مسرة
مثله ،قال الرتمذي يف كل واحد منهما :هذا حديث حسن
صحيح.
مث قال :وهذا نص ال جيوز التعريج معه على شيء خيالفه؛
وألن النيب صلى هللا عليه وسلم قال« :الذي تفوته صالة
العصر فكأمنا وتر أهله وماله»( ، )17وقال« :من فاتته

حنيفة رمحه هللا تعاىل.

(22

رابعا :الرتجيح يف املسألة:
بعد سرد األدلة للفريقني ،يتضح أن ما استدل به اإلمام
الطاهر رمحه هللا ال يقوى دليال أمام أدلة الفريق الثاين،
القائل أبهنا صالة العصر ،فقوهلم أظهر ،وأقوى ،ألهنم
اعتمدوا يف ذلك على كثرة األحاديث الصحيحة ،اليت تدل
على أهنا العصر ،وهو سبب قوي عضدوا به جانبهم ،وهو

) )13سورة البقرة ،اآلية.238:
) )14ينظر :الباجي ،املنتقى ،ط.245/1 ،1

) )18أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب املساجد ومواضع الصالة ،ابب التغليظ

) )15أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب اجلهاد ،ابب الدعاء على املشركني

على تفويت صالة العصر ،208/ 2 ،برقم .830
) )19أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب مواقيت الصالة ،ابب امث من فاتته صالة
العصر ،115/1 ،برقم.552 :

ابهلزمية والزلزلة ،43/4 ،برقم.2931 :
) )16املصدر السابق ،برقم .2931 ::ومسلم يف صحيحه ،كتاب املساجد

) )20سورة البقرة ،اآلية.238:

ومواضع الصالة ،ابب التغليظ على تفويت صالة العصر ،111/ 2 ،برقم .627

) ) ينظر :النووي ،صحيح مسلم بشرح النووي ،ط.129/5 ،1
21

) )17أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب مواقيت الصالة ،ابب امث من فاتته صالة
العصر ،115/1 ،برقم.552 :

) )22ينظر :ابن قدامة ،املغين ،ط.276/1 ،1
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 -2أن اخلالف يف الصالة الوسطى هو منحصر بني
صاليت الصبح ،والعصر ،ملا هلم من األدلة ،وهو ما افتقرت
إليه بقية األقوال.
 -3من خالل الدراسة اتضح للباحث أن القول الراجح يف
مسألة الصالة الوسطى هو القول أبهنا "صالة العصر"
وذلك لقوة األدلة واألحاديث الصحيحة اليت اعتمدوا
عليها ،وما استدل به االمام الطاهر رمحه هللا فهو مرجوح،
لورود االحتمال عليه ،وبذلك يقوى جانب من استدل
ابألحاديث الصحيحة اليت ال يرد عليها االحتمال.
وهذا جممل الدراسة حول هذه املسألة ،وأسأل هللا عز وجل
أن ينفع هبذا العمل قارئه وكاتبه ،وأن جيعله خالصا لوجهه
الكرمي.
وصلى هللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

األقرب للصواب ،أما ما استدالل اإلمام الطاهر رمحه هللا
على أهنا الصبح بقول هللا تعاىل:ﭽ ﭖ ﭗ ﭘﭼ( ،)23فهو
مرجوح لورود االحتمال عليه ،فالقنوت هنا قيل أنه ليس
القنوت يف صالة الصبح ،فقيل :هو الطاعة .أي قوموا هلل
مطيعني.
وقيل :القنوت السكوت ،كما قال زيد بن أرقم :كنا نتكلم
يف الصالة حىت نزلت ﭽﭖ ﭗ ﭘﭼ فأمران ابلسكوت،
وهنينا عن الكالم.)24(.
أما استدالله ابلثواب الوارد يف فضل صالة الصبح يف قوله
تعاىل :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ( ،)25وأيضا كوهنا
عرضةً للتفويت بسبب النوم ،فيُجاب عليه أبن الوعيد أيضا
قد جاء ابلتهاون والتكاسل عن صالة العصر ،وأهنا أيضا
عرضةّ للتفويت ،وذلك الشتغال الناس أبعماهلم
ومصاحلهم ،وكذلك هي وقت قيلولة ،فيقع فيها ما يقع من
التكاسل ،وقد ورد الوعيد برتكها يف عدة أحاديث ،ومنها
قوله صلى هللا عليه وسلم« :الذي تفوته صالة العصر
()26
فكأمنا وتر أهله وماله»
فكل ما سبق يؤكد أبن القول أبهنا صالة العصر هو القول
الراجح دليالً ،واألقوى حجة.
وهللا أعلم وأحكم.

املصادر واملراجع

-1الباجي ،أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد القرطيب
الباجي األندلسي ،املنتقى ،ط( ،1مصر :مطبعة السعادة،
1332ه ).
 -2البخاري ،أبو عبد هللا ،حممد بن إمساعيل اجلعفي،
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا وسننه
وأايمه ،صحيح البخاري ،احملقق :حممد زهري بن انصر

اخلامتة:

الناصر ،ط( ،1د.م :دار طوق النجاة1422 ،ه ).

من خالل دراسة قول اإلمام الطاهر-رمحه-هللا ومقارنته
أبقوال العلماء ،توصل الباحث لنتائج ،أمهها:
-1أن اإلمام الطاهر-رمحه-هللا اعتمد على قول مذهبه يف
مسألة تعيني الصالة الوسطى ،فقال هي" :الصبح" ،وقد
استدل أبدلة من سبقه من علماء املالكية يف ذلك.

 -3ابن حجر ،امحد بن علي بن حجر العسقالين ،فتح
الباري بشرح صحيح البخاري ،حتقيق :حممد فؤاد عبد

الباقي ،د.ط ( بريوت :دار املعرفة1379 ،ه)
 -4الرجراجي ،أبو احلسن علي بن سعيد الرجراجي،
مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل يف شرح املدونة

زحل مشكالهتا ،ط ( ،1الرايض :دار ابن حزم،
1428ه2007 /م).

-5الرازي ،زين الدين ابو عبد هللا احلنفي الرازي ،خمتار

) )23سورة البقرة ،اآلية.238:

الصحاح ،ط ،5حتقيق :يوسف الشيخ حممد ( ،بريوت:

) )24ينظر :النووي ،صحيح مسلم بشرح النووي ،ط.129/5 ،1

املكتبة العصرية.)1420 ،

) )25سورة اإلسراء ،اآلية.78:

) )26أخرجه البخاري يف صحيحه ،كتاب مواقيت الصالة ،ابب امث من فاتته صالة
العصر ،115/1 ،برقم.552 :
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امساعيل ( ،مصر :دار الوفاء للطباعة والنشر1419 ،ه/
1998م).
-13ابن العريب ،حممد بن عبد هللا أيب بكر بن العريب

 -6ابن رشد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب،
املشهور اببن رشد احلفيد ،بداية اجملتهد وهناية املقتصد،

د.ط ( ،القاهرة :دار احلديث1425 ،ه ).
 -7ابن رشد ،أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب،

املعافري اإلشبيلي ،القبس شرح موطأ مالك بن أنس،
ط ،1حتقيق :حممد عبد الكرمي ولد كرمي ( ،بريوت :دار
الغرب اإلسالمي1992 ،م).
 -14ابن قدامة ،حممد موفق الدين ابن قدامة املقدسي

املشهور اببن رشد احلفيد ،البيان والتحصيل ،ط،2

حتقيق :حممد حجي وآخرون ( ،بريوت :دار الغرب
اإلسالمي1408 ،ه )
-8الزرقاين ،حممد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاين

الدمشقي احلنبلي ،املغين ،د.ط ( ،القاهرة :مكتبة القاهرة،
1388ه).
 -15القرطيب ،ايب العباس امحد بن عمر بن ابراهيم

املصري األزهري ،شرح الزرقاين على موطأ مالك ،ط،1

حتقيق :طه عبد الرؤوف سعد( ،القاهرة :مكتبة الثقافة
الدينية.)1424 ،

القرطيب ،املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم،

 -9ابن عاشور ،حممد الطاهر بن عاشور ،التحرير

ط ،1حتقيق :حمي الدين مستور وآخرون ( ،دمشق :در ابن
كثري1417 ،ه).
 -16اللخمي ،أبو حفص علي بن عمر بن سامل اللخمي

والتنوير ،ط (،4تونس :دار سحنون للنشر والتوزيع،

1418ه 1997 ،م)

السكندري املالكي ،رايض األفهام يف شرح عمدة احلكام،

 -10ابن عاشور ،حممد الطاهر بن عاشور ،كشف

حتقيق :نور الدين طالب ( ،سوراي :دار النوادر1431 ،ه/
2010م).
 -17مالك ،مالك بن أنس بن مالك األصبحي املدين،

املغطى من املعاين واأللفاظ الواقعة يف املوطأ ،ط(،4

تونس :دار سحنون للنشر والتوزيع1332 ،ه 2011 ،م)
 -11ابن عبد الرب ،ابو عمر يوسف بن عبد الرب بن عاصم

املوطأ ،ط ( ،1أبوظيب :مؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان

النمري القرطيب ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين

لألعمال اخلريية واإلنسانية1425 ،ه 2004 ،م).

واألسانيد ،د.ط ،حتقيق :مصطفي أمحد العلوي ( ،املغرب:

 -18مسلم ،مسلم بن احلجاج القشريي ،صحيح مسلم،

وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية.)1387 ،
 -12عياض ،عياض بن موسى بن عياض بن عمرون

ط ،1حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( ،بريوت :دار إحياء
الرتاث العريب ،د.ت).

السبيت ،إكمال املعلم بفوائد مسلم ،ط ،1حتقيق :حيي
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